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الحخمانخاكمداأاقشالدأذ كأااااص عىعظمرعإصىرمحوكاعوحصي

متناقضىهحمنإلطنوالركلظاحمرعضلعأمثيماحبشحيشإلى

جرائحىاخخلياتأزقرخندالئمئضئزالنبافاضدل3سكلت

ضيثايخناهـفألافآلسمعطليبثئماللمأكلحااخفافئآتسهىاالإذاسا

نىشنابءأشصسءااهـراخنتهلذقهفبالمريدحفىولىلى

قابخواشهانقبضعندومجفيهإلإنتهالخسحلعخديرجيه

رمطةاصنخعدعاستأحبمغزالالابهكادااككحيدةأولهاهأنمفىدحنأحماأبناتحدصآحأأيخقاك

ءفاضصنصسلحصادحهرتصقحبعنلهمجيبانحملاتااكأالدبأيممحش

يمتأنلمايامخشتاابئثخيمالوقث11زضتصنى



جممانداللىفيالدةعبدأثا

وخيمبيخىسهأوجطاالرثيهسراملئحئمجيرةم

المنهعيمثهاىفىالموتنيراثبرالنماألحىالقنماإىأعز
السيمغاشسيذاظؤفثحماحافيأزضبكلالضخمتييالتقييمشو
الجسعيمبايصجعبوأتيئأقراةبدؤخصبشاتيركخونفوارس
ليمالثجنمسعلالمججاإلىةدوالليثجشأنحتيهنه

العبألرملميالاعلىدجدواتالفلفماالزيطاثبخ

بمورقسمورةبإلتوتفيازوجفصنلاننهاكماخيمام

مالحنباضادومننشالميهارىألبانالضيفبلسئاة
كملمىالهكسصماحاحوفىألىفثبمءصا 0001عاداتاسافة

013أاال9آاحغحلدةأداشة
حماحاولموترر5

أحاآالكثمحليانذقغخنزاتلتاجمرعاىجئلمحتعاث
السلشاشثجاليلالوطوةأسودادآإصفىاحمخىوحيهياةألي

إنتحعاااوربخلبمنليخقذه7ياحمواتحايخلاإكيححرك

الجحبمنارفطاجدوئحساىلمجلنىجخاالتئاقننءئرئ
تإهـاكاإثدزمشالااالرثالمجكأحشأاقواحمئع

الديمتينماسالحماجييخشاشتهفاوررسف
01صالدةيأصاذحمأؤ يبمالمستلىاالناةكايرشوشبمحادش

المسسخثيمابمالضيخؤوتكخاشصعلمعآوعمالمحاأردت
أيبمشوئعذابنعوارضنةخيالزقباداودقدلتوط
الغريممظلواجحثهـالدوحقآضبخكرخئفبن

الحملواشآناساهمماحآحمخايحهاأثالنرطاتظ

ءسباالجاهليةفىيصبماآاولللوكاإللديؤتأيماا
حجيتحسنهابغثلىائياإلرانباجلودث5إصويفرووقيااطليكأفىالافيم6



5001هدابجإلكفياللةمبد

مءثوىوحمقعدرجاجهزمجلمفأحئتايوخئثشوريادل
سسبمالىمحيماكحافىتلالشتءبزالزهاوكأارلمحمازالدلىأواز

والنعيمجبةإماماقيىرفياخمااذى6أافعحيألدداصأ
ريالئمبخماتامحاجركىبرتأامتاأتأدر13او

تمرحىانجماريمآلعدءلحساهايمصلىصلىاألبسهاأ

يماشتداترنمةعياشالمعالمط5يدبلعتإهائمبخ

يموألقىشايفرواديدستترىأئحهخوعاجتقلى4كأ

الحريمعناليورمدافعةتجمدصحتهائقعنيداع

إلحيمالمجلىصكرقكاقنتشهحندأءاصافنونالناضلل

المجمؤاخاقاواإجاقااامتملصطواوآتثياالخاستقىااخلكسئوا

ايعمءئحوبالتالحثدييرمممقسارتفاآلقفىاالمثالكم

تدالئبممنالجيهـاامالنانحفنلاياأصثرحة

كيمالالليلفالهدىيخمااغحوئمفيوجملطالخحافىتخاثىفما

مالرجإبليماسحزبيدثححذةامانيمدأحرلبصةاث

الكوجمبمالديهتخدمدوسافكأبهبهمالدنياعآلالخدهـفسعحت

رحيمأبكافضداقبهميسكاآلواثافىاصانفال4

وميمدالوالحاممبخاإليهممحزواسليحمذ

خحميمتجذليفىثاكلفأختهةيزمنثحبصثانبي
بمبالحنرشاإبتةهـتالممىاآلدبإكةتجما

انانئاإللطتلاآلهحناذحنزمشبمينقكألبالكالأبو

ملجمعلىبتريساتةوأثمحكبماظرامشإسطأقول

كهـءراويىاطبهخياءتاراالخيماحجلىتبمزوالماحاجذوإفإاااحبهفىا
حكيتاالالويقالاالنسكا



ىعدالوربطلمةعبداا0000006

صنيمآأامألخابالحتشفيلخضحهـسدىكماتكشل

بئنيالااصحراطاأئمبهبئيةلوالاندلككالائمكبما
الستيماتخاحاءداحلتسكدبزفأولمطهـماتعابخس

جميمدتماعنلمصكليريمبإلءجدإلىاسلةة

جمماطحبةأقثتعتيبإلىيزدفساأمكجشأرضى
بضيرجيماخراالهئلتكهضأفتظاإليخاضكزص

صيمالزحلإهـبامنهوفزنايرادزىاوالزعيمكك

حجكليللالزفىدوكللميالصاصإخؤالاللثفى

اخسدمنةعلالإحمترخمقدرآعشلىفىاأأسحدى

يميمالحثتعااألككليهتلخجمبعبمخنهوكآلكففاتأ
ساحمقلبذىحححعميالخلئأسفيهدكخخيماشأفادك
بمألإللمصشيمتعنىاللهرصكاكةضفئتاالعلمروضكلدام

خيماشإللكصةطفأىدةبلىءخاكآضصثنحزتئمثشح
لئيمإلىهأحوجمتماإذاكيكرجماالدنيماإححابةوشز
سيمبالذالخلسيرخىولذلثتزخلبذرتالافيينالال
ظنيمااالنهإلمطيهاهتناكبهثشالعمأحكدأجل
يمإللخةامزالخمكراإلىمحلسارتلمأءايادآزثفاعيءال

ممأاحتيمالدزامنقواسهيرشكهرزلحعركفيدساا

ةبرلخيمعنباءجزالتهلأضألحجهدعنداتير
نيمالوشبهوكسلةولأليرمكرلتماتثالعيتانثس

ثمميمالرحةطاطتيتمنمىدثاهثتئتافتتححاليحئمملى
نثيمارجعفىكاهط1نوإألتبطثآكالرنبالازرالوهـ

واحلىواطتاتواطحيظالمكجيداإتبمات



أإلاللجلويفياللهب

التديمالزكاأمتقىهيلمجوز9شجحنىصنهالإليك

ممدالرؤيمأمحابأذانعلىفىخمرتبعدلبقالالوثلماف

مريمولإتمالامطاصواإلآستعاششاس2خردثمصينفمإة
يمهـأنجاديارتعضاذوأجديعسأكاجعلتحإت

تميمإلىخمماأنزانهحففثشرونارءيممحساجوإذ
يمهـالعباىإشمىاؤنهالساوىايالباثعبدكينةكدلى

عخمنمطعلىبهأتيتحنئأمتداحآاالعالنامكمخدضت
إمااشرفانالساكحيبنحوارتقماعاععزأمنسذفلشع

يمأثضاحىوفئعظمهـوكثفيوئهىىثثكداش

الوسيمالوجهذالثزجاجةمججملىماأزكاالتثالة

الرسسيمالدهرطامايةأجكاكلثالاحناافياحماثقاثاامث1ااروت

األصيمايمبخهأإحاصاثسءأختاصنييئوفت
زقأالزوكحدبن1ودةمافبتسلاممرآخمابهتأينهمأاطوقا

لححاربيعاشممازعاناصوحوضلدمنماشخواضنمصدولمز الا

نجائبحهتخجأسبوقاوماليهفسابق3ووارثإالناسوما

مبهاماهيالبددبههوبرقيراغمثهوماراكإالئبشايخسب

بساالموتمتدجأةعهخماالحياةلوببسلىيم5
وأشائبثيحعتدخزشوالفردبز3أمحدونحتإفرعيتهو

واجبهتحذاهامارهوأنخحيئيختختئفترأبقىقوهال

اإت5برشوايناام5محجر3ضقياصةجهالىرالمراتذبإلااكأحمواصرنثىيما1

الحربدتقيلةيموأهتانتاأمرسالبأثدةامنقبيلناتدإسوكام3أالحرااجيتاقى
غمحرقاافايم3شاةإثحرحافياالذكمندتبممرأحهكأوي4أيتآاجائدةا

الماالر4رظايمايأكلءفجابوعاأدمابهاتوحاصنيميإلشاارائخةشمبرجيهماوازهتسعينصتسعة
ادازرحخاماثالمإلث5بدلفرعوت5اورآاوافدالبناقوردقيهة

سيصااكىاب



حلويبأسكبدأللةأ

دىكتائئعدألأعالمهوالملصألويهابههسكحبراححانماضالا

عالئةميووالصالالدكزقطالليتمييناالدهرنبناضلس

هئالضكباتتوىحفأجطالىالانئضتإذاحتىإالياممثرقمخو

اقحهآبىحرناررشالرزئهءشىصلىنسيشاشقيمب

سماكبةجغنئقحعمفيادصهـاتألكجتىمءعزالأرسلتهأناعي

ذاتلإلعطلمثآفيطعثاطعنألغاشاأناافبهاوصكيىايدنعولىط
لبدوفنادمثيذابثكأفيهجوفءكماعسهينانستكعمىمنننح
مافامراذللهإوااخمااببمابحدقةئلمتلشاأ4قفإيىف اا

أةوعقارئدهآحياحمسأوردةالينىالشجودسحيءعزا
اثهااتجالالوالراطحافمشجمدعلىإتممواأقافيماأعاشه

ءادنابهعاأكأكلصدايمبإلاثمغصتالغروجابالمممدىأحما

إنجطهإمباكمدثإتطىابنممئدأأتجدلىتفصطااالتخععحضبعت
عبههرحزاأشباخدتداوتدأزمهأخاأصبإإلوثوثفهـإ

نااء4لمءناسءدتهممت1المتصدهنة
أهـسكرصاسهـرصار

ابدوكلعحغدوقتيكلهـآممألكاجمادالعأيامهمنأينإلى

ألثسهبآدبدامواااألجنثادىفيإطوظاالمستجااتماحإسمىاددع
نضهنخل1الحاواحرننالمتحفأبظحلإنخوبالمىحأالرمه

كواكبلهسماوتشلليلحعوثىبخحالدوراغالدنيامئلوكحا

كجدرااجمذا3الهيعذغداذعمواك3أرالكاظيككنتمامحارنهفيها

قانحجهاجمآسىاادوئعاجؤشاىردكرهافيأسفىالممتدكزالسحد

انحبديمنعاتأجرأبابرآثسزلنبركماوأآاريستاكسأصجمنيا

خاربنصصآلفاالافتهكثارتشحفالفايهبطفتى

ضدت3اتاذءتالهامدالمب2الننزفبهاوعاهااتهودا1لىافىلاإاأا
حصأااحداصنازيرشء



ملويسفيعكبدا

ناسحهالوححفحنممىكاملكلإلىالليمفالناسعونطفالء

اصبمجمفن3ساالروللقالادجودهأخبالرأوونثمدغافا

يهةمناهيجاكلفىوماحافعتكثغبأسهثسدةاواعونالنداوإ
الذالمجفيىتأعفرمناابهويقتىبزيلالىيومزانماب

مواهبهيوالىمتويهاومجدىعءتةءاأمهوفيظمنصافيفعدضت

فيخحاربههاردآأ1فيصربألألةيلواردأالجميأنمهيخةعالمح

ماربيخبتفيههافيفحفهتقلبهغافيحهتدممىصاقابهات

حاسبهالفموالخصيهـهاليدفلاليربهيحذنوااناقالحذنجئناال
اسههوالذفالمجدعنزاثانحموحالزالذفلمحدايخحهصسام
امقاربالملومياألاجاعدهةطمتعنفمبلبعمنحزمهعلى

3ماربألشاثالذىسداخاكيهئيرجهمانسآثمستاشمانصاله

حاعاجهءضافكانتان9جلجابزتثخاثتاذهـمماكحتنإصلندمه

اتمهصتغاالأنانتخياياتحلفئنتاافىحاميفئذإقرواا
طاظ

عواقبأصحطلدمنآىهـازيممرؤقالفواثت6ألرص

ائبالابااشوقمنسوتجإتشةكرتةاضاماحسليماشئرقت

عنابههلمجيىدمنذكرهعلناسجأكاناعاكمامواألسوثآ

ساحبهأناكمافىاشوايالالعزمنبزميطرفاتشتدخكإساك3يإعم

قوارنياياتمدةفيسةلألرسااذاإلجراتاكلىأش

بىاوبهختلصوفماويدعوهءابئتميمفئرباتدأز

ركائبهـاليناتاتوطشثتيلةبربعلىركباإلتعد

شاباخاساتخمصصئحدكأكأالمهذاتههـهضاسزامحاءبهجمهتيخااهـبعطيدائيا

هـاماتوأةبركتحبياممماتترفىآتي
تأيعملواصالاشقااكأبايازةيشجببئأيحأمحااقجماةبالبيوجدمذاباش4سى2



العإليمصبئالمةب2

وكاربهجاشآااوحقيذأللهكلثغطمطمافراناعذلفبحره

وحتائنةاههأفرهشإلىتسمابتآلالمجبثفىفئاحم

جة6الرفطالحبيهايؤدىيممإيرالصفىإلإلى

ألاثحضشايوعحثأياثغيماممجمخحجعوارتكيفيدءلمجبعت
سحائبهضهىيحاناهـواالزومغرحمةبلوخلىقبرأاللهسقما

العبهالجنالتأقىابأحيعثإلىلبمبروحهالزإبوحثىفىوأوفحض

الكلحبرصاحجهمغكقبىضحمولجمالوأحةفيهالحعبرعاحأححاحا

اذظودداندمفىلمجاريهاذعألمعمنكإلنجخاحانط

نائبسهانكالرفعجمرجولباقمابهلرحتنهقدواتاظهوالفاعل

ضاائجسهدطوأحزدإلدمزوقلىءالعالأؤتيفىنجابدفتباركا
جالاأصاشإأاالذلمحراأليبمادراكأبمببمتيننأإالاألصاررشكوما

نامحسبدخوفكحئمإذيمالبتتواثتأعدزكراشدأواقصحدفغ
يتعالجىمنبالنجمافخليديكئحترإلسحطالذكأاللهفيؤيدآ

واكحبهاشاالحسادتفاتزتشاوهمماادمماطيثفال
نادحالاللسفأماكلءماأأثاللئمطهصأمااطهفأكل

ءلراوسماوبمهـ

جبالظالتدمحتاكتعتندزطعيئإنسانياكالك

لبوحسفأايوسفطدبنأحيأحاألمةاأيهحنحأبركاوقال

نىأاأشفاأارسليثلىاليحخآغثالموقوتتجلاهو

المتحسحفتالجاححلفيهضمإن5جاللهتجلاطدءشحنحارخإخا
ت161ءلآلاهـ

يثيجشووحاتهخإلىمنقاعوكايثهكلوبحرضماكأ

نسرفشنمىزألونؤصأيهايزلوكثيرعناريعتدويعاف

تياسشاتاصراارحم11احسيداجمأءإاالاهـباهـمذحواالهألكواصيهطصممباناقولها
دالهالهىاكلهإكالثوا



المويااحفياللهسكبد

وأحرثاسانمجدأينبخىكايمل5حمدحق5حمديؤدسلمجهـطف

مالديئرونرجخاونىجواشخلهأأنمتهادونجمزناإ

لجطفايالشراطواللهوكدنانرىأهلثابخوديعالدنجايدأشارت

يخؤفمانوآكفتجيىمافىفهببكعادمفضاإلوخفافيرجوئاك
وتعلماتئستضحاففىعالالفثراليهفشرضيفالجسرلالخرى

ونكلىبالمحالفيانعلقةئجنستطيححاءأشسجالحقناآحم

تألماكانشديدعلياالتركنفسفعلوطاهوانافأها

رفتحظفذخيهغرضنللىخألفيناعالغقىءاهوجماتحمزفت

تحرفأالكلبإالعاكااحلبعتوممبدكاجةسيأخمهاايالذاكما

وتحدفنلكريموجطفىوتعإمترناقحىصالإلىعتاكياثيإ

خلغثتإصيداؤاكماتبأضاشتسرورفىيقيذاؤإفىوليش

ولخأتولماعليهاتحاأبرجملةبءكتعااءمعافااألقىخجها

مححتلهماقاغهاووفىؤبهينتفشخألغقححروئوالدارس

أقرءوفآصهجاكافآولالنزتثفعلتوإلغائهاالزحمذفىما

يؤسفصيوسفابنخلمامثلولكنت1يخوشرزصكالفيمهغيرماكنص

ويسدفجهمنيماونيرالسناحمئيخشاوشالمحمإبخامتإنا

وخبتفثإليهعلإياسيةصرفراسةاالموأغابيعابن

وأظرفثيروىنابأحسنكلالىوماشبالعجيبعنهثوتس
قأفتثيأكواهصنيمقسيقغنىحهلخيتديناساطألبإمض

أسرارهائمتقشفثعناشىينؤنماعتالمشكللمجلبححبن

أوقلماالجرهمىوأفحىوقسروائلجباكتتفيه3نالشىحاحئم
اشش6حعادأسوثصغايارجوال1
المتطايخربيالعتهوءتث5ثائلىشولحوإتثنالخارالىبتألشل2



ءالجإليحىفيسثبداللة2

وأسقثذوالحولسقينوإقليدسحمضسيناوصوقئسطاوإفيأرئسطاأ

يقذفثرمإلمافبأصدلمجرنهعسلالمزنابغمائم
3أومطرفثمالكاهووماوفتههءالتخهاأطرافتماك

المصنفطمذاءاادعواكثرةعندهاشسفآجمنتخاطبغاكبرى

فثجمنكلننتحقيقسهعلىفشحثفيالححبافءجوماشاوالئافىدرى

جثثإمحماالنوريهذىمجموعشدرهفحبالكلأياتذيجه

وبشنيغثتدريسهطهيتزيمنئمالعممنآذانلعواح
فيفرفثمسلىاافيكمالهيسنىأموفثحيرتفسيريفسمرد

أحنفطجبدآطمعلهزروحاتمنفضجودورافىكفهكن
تشثمافيهمثلفويشغفهاثوحوهمهلىالمعالأحئم

ثيطمرقويمتهذلىسواكداكانياكلغنماوهوكاثحلرفاصدلصرن

ينسنثالمماالمئجوتدكيدصعازعزيقالمقبلهرممماأتكنتوما

تآستثمبدراكامالإخاساعلىيرةلياأنجماتهليىانآوالحا

جمرلمئثلوسفلمجزينيئزلمجاحسبةصبرهفامفىاسجنتوغلش
وأشركثإللمتاووأحظىأخظآعخددممائااللهبلقأرأد

تثتوفىاطلضلىوبعاتدهاحملىاخييارقداضنآفحمبساعدةلوقى

اتراهـقواإياوهورءاهاديمحمياوافحوبعد151القانااولوهو
ثشتاتإلحانت59امتأفرنايألويماواجافيهملاللماحتعحيمهامست5لفعليهمائبى
دما19العربمحأحدالطافيتسعابنهوكزبئج

دضههكاصوثاجعاهإاةابنفارثالمونافىااسإرلطوحالليهوورسطا9

ءاءااداءغلخااتمرأاذدبمابالخمسهرهفيلاومووشاكيماهوسإناوافي
رااالتمباذإاثالجوممقإلتوذورر5دسدواقاجداهـمهيااعنهشامابئنخلهاأكأا

تتةاشهوانجراتأممتفوحفوأسقيصاخاوموجوسةشلجةوهءانجاافىحارتههـالىصتيما

اباحادكاحبارااسباشمنوكاتشتالهداسرسلليهاللهلىعياهاة

ءخخصثتاهـفيثوهاأ1أالا3أابناالت5عنيثاإاإلماهؤوماوقوله2

اصانياأشياحمنيعد



الجلولىدبنالدهكبد

يصركوابكصافيكلماظفمتكفأليألالبرأثامانولو

ويخعغطأجرهاطاصنيتنئ6زأحمدبالذىتممرأموبصأوغه
أفوأوالديهمنيهىأياوالدصدقربهاتجزسف

فثوأيولأعوجاجمطأقبمبربهومنودىضتأصشكنفيف
فرفطونفردثسيأالذافىثماكافروانماالئتادفيشىتنىأؤشثص

يصاالذيانةبهوئجئزئبييفالهخيرونحهاخوصعازاك

حوفثالأجهاإاللهلمسل4وأمحايفاصلحنملمويالهوخسيلى

ننهثإشعامأالشياصاوهويعزكبمصخيةسنلألحداثمزو
لمجوهأوهوتخدالسؤصثالمحخمكعدبمعندتتديمهملتتعجبت

هـشثالتصظالحخمهدونلفسهعلاخذااخحمؤفاعكسلحثتعلنهل

ى3زنخمادويزرأمنصايدصالسشحيةنثساضلىشإذناكوأت

طحختوأفمالكلأرسوفئأنااآفىةطرفسىمانمفيكلمساخماوغل
فثنىوأذتأبإضهأفأبهثرحنقغيرأئصعتفهقأثأبرخلىوم
أرضشتلأاالثلبمنهزنوشقىلةتهاختلالفأذاءرثا

فأأسأناىدإلتفيههفأهتفتالتنولماتجتمصسطةفماكأعطيتلجتث

ويؤفثيطاحىلىأجرابعرفتهئههمتحقبنضارنيئهاكينصكم
يوحعفثوهاليمموموحعوففخهنعديادةوماخاكلثللععلال

وتومحطنلزأنؤافىأجياثنمؤكتيىتايمماافقسىاياتوش

مضاحأاظاصخواكنليعلهـاشمخبرفخكماالنىعيلءإمهالىعدبنسيدىأيخحايمدوقال

نهثماصوثستححاوميتاتابايمظيننطرفىهمأبعخىافأرادأنومن

تشحىاشمماأنهتمءالصخزا
سبضاآاتسبصلإرويمخياوحةعيالثحاتذشءوالبيداالعإممىح
والطاجىأىاثواناغمىافيتمصومرعتنهطالممافالذميلإالاقىعهشأل



لوىاادحبهاجماللئةح2

ئخئخااى6إإمنالغيثاطيخالحيثوخنىخألإحهنمقينكللناغتحو
الحمدطبيسعذكاتييتلىوذليائدبرصيثئرىقرافيت

خااشانحالتابالتثاةثشعألشأصوكماوابالسيرالننسىهموهوقاركس

جابفىطقااوثحبدكطاذكاكمبيداألخدالشريتصبهتابساطوأم

منذحاةالدياحدهـبافأئخيرحدمزهحكانيالالديسعفئ
يتخحىولىاللىاوايفاطأفيارفيهرونحضلىاالاأحننهكموكيثرمق

الرلثسشاصاكخاأشححالةلأبنطاذلهجوداجمحراتليستكاأ

االضيأمطمتالياراشيغسرقبرفهبمخحاتفاقاتاأشلىلدءى

زرأصييهتالخافصىينيرذممىنخولجسإراإوئسىديومن

نماتإااكاحبففيافأتتنثيمسيتإثريمايلوكأفي
ثؤاالنجكهشتمودمالحوثحهيرلطاافابفىاصثطم

تءممائاتالشفنحسالقيةهححفواالبحررذيمحشمات
اء1001

ءمزاأماتتسجتوكاانجألكالهـنولاجااغهممحررو

أيماضاانخحبايهنمايرخفقإلىتنةتمايخزتإيمالحبوكألمحححموركاث

واللربتااصنأاالضارفأشتطربيلالسشاطآالإتمماوبضي
شر1جرآغراذكألحرفخبإتلماضاةىآسإكدزأت

اوم

تالمىرلالسسؤالدوراإكابمنفامبزدبلىبنيالئرسصمااثايمطأبزشف

اجىءاتاوسنايزهـنملالوأحلهصيركخثإإيئأعطاكال

افدحاااأونحىبلالرفلسضانخحطضالمعحدافىخالدةباخحمفى

4اتحتبنالعيالمهكأفمربهيب

تجىا4الحامإلىواكزكلفسبصاكات

االحئسإلإانيشإاكأؤير

الحديهضا3غإلىتتبمبمؤحهـ



52العلوىصفيكبدالده

فطراثاعكافأنإلىدوبححافراصببزفارقماحتىفأقدبم
القرحاإنمماكرهوارلىحناحهاكمودةاإلعداخكلضثماخذعيتلمثى

لماصححاايؤحزاراالوتخبعإتويرحتوقبهااطروبكعيفمابعطىأوا
حاالليسحسااصاباذبوالجممطماادافىاالوقاتايتغرقو

6غزوالعداضدركحاخحبخاووقنماشكخنجميادهالجهادحبلموامححاآل

ألخئمنختاوبالئنخدساالخرىبالجنةبئفيمنيلىباطياةلىفغددصة

والبماجاالتربيروحممىامدأنيتهوسالمؤمخينأميرابنأب

إلتلحاقانكاالعلىاالنلشاإلىفسامهخاثخاثئاخهاجت

ئعدحاوالحاوالخططالنإلحرازكجسهاسالعايمانجأحرزتنجندسش

امغكر

3وانساجانحيلسهـاننوقالتئجاوبيعفماخة5اححمماااالعيناالعياثقأعطميتنى

اداهـخآلضباحكلوبهـاافىتسبتداصالمحدألتىءالحاأبمذكاخئدت

ايخعاحديمأظرذ

الحونتردالحمامسجعالهولمحاالدأ

ذءحاأكضنافكطنسيممسرى
احبهخئيتلبإللكماارذكر

ذنابأقاالمثايئانبح

عاتجهبثالدسجىأذيالااس

دوذمتلتىبمدى111زاؤبمايزصو

نوتماصااعرقؤسةبشحا

لموالهثراححجاابةادينإلىأل

دأطرالذىأاعلجفاوأزقق

خمدوقةكالميالسقىوبرق

مكدلةعشوقاشوآداب

ءالفتتمئهديمالسليممتعرفنى
دبزبىءاالحائرمثىالغرصإلى

شغأمءلدمن7أغراثهبخ

وعدثءالوفاقسمؤمتحثر

أضتصملىااراحبالحايمشؤاد

تاااطدا2ب1خرادزتكدشااصات



العإليصصيهطاللةصكبد2

ألصااطيىديانبمضصكةقربةاالحبةقخلفىوتخصد

ئدالشريففياامتداحأمامكلتخلصحاالزفيتفيمقب
كنلطيبتوكلوالعلياالجدنجمحاضالثالنيمافئالفضلرثواليم

دالميبهآالفءغمارسمابتتممرلومواالياممانيحاىلثمط

أيخحاولثه4كنهالحنمنكزهاأهـضاع

موفيبحةاتترالمجثاغوالصخهكذجأضعمغالمغمررالحهقيهقثة
يهخثقندعةدذوجميأالعنهشيرماالخفونيتوىكالوعد

أبخأولال

محكيؤنجهاوغسأصافئافبأوإسرحهـمماللتكمىطوعهأشاطهإلى

نجتادإييحاكردعلىودثثاثولتنهخمتختللعحاطاتاسستئفاإت

وسحبفاقحتالوافاوقتنمإذادعنشيةالموبتاتنحورتشتد

فيجفطلىتمنارآالنارقىىاإغزرالصافإالكاوماحنق

قولدابدومن

للعليلثساابسمكونييرياحواخلياكإكإأ

لماواخالمبالمبرثلهنعواثكعضهحممافللفحاةففوك

أتالحةاصكلدانعثسدأوطاالوجهثيينكحبحليمأهكسرضاالمبردءراجتوسواغ

أبياتمناتعااللهرححهافالدثأأئبنأيخاش

اهبحكاالفراضأخطشااثوعويعحجاشمالعلىفىأصاساجإث
حريدظيليمثاوجحمتحبماوأكلدىالدنياتءتتحا

يجيهـخكصبئلمفوكاساءوحددإنوقإلحمألذيئزوناحث

أولىاخيلأءكةفىستأكأتىةأقمىسوئ4افحراءإحلماشعرمزاخاكثءلقاصامت
موجؤتعاالمها4هـسنبماكلعدمأخجاردمنانعامةاوطالتإثالخرائجاخميأمنتزنن
عثرانضأكأرالترنحلىفط



0073ياللعكبدالجليليطبمحيرء

اسيدبئالحاجبنالرحمنوحرمةئهالدحمىمةيقالىوالمويالىالجطلىىبنحرم

جالواجتهددهرهبةوألمجوعهـعرهعالملىقلهالذىمعفيهلمجتعفىتمااثنمقاط

تمفنقبيلتهلأمنلىأوكانالعلملططاروشنقعطممدينةوأقامءبيهناهظفرحتى
مافميمبأنيعرض4اأإنىدمينكتبالقالقلىؤلةتأخرلتمالمهشفلمالالتبلةأرض

الليهالحاجةاوقحتفىئلطاعلمنهاكصلنج

رملقابالزادفىكرذوماجالكلأليذبللئحئمهارستسالمعليسبم
لميبصدنالدقشإبلثوبمتغربرئآمنمغعثماحتآنشوها

لمأرضبهرعلمالبعوسكلجميرمألقخابفبرقوبعسد
المتنولآلثلهـاهجديسذكشاليلالمنفىرئيةاليغاثومن

شرهومنيبءعشىوالصبراثشاقونحملالمطلباالجخهادفىعفمنلمجو
وتفرالبنرةاإضارذكتابجمهـايسألهبئاليعتموهالآلكدجمنأبياتجوابفى

إسعاتةالعافينيسعفطجزاعهنكألفهأسلواألشياالمشافئيانجا
أصحدافةالتلبثولموولؤلؤنمئسجنقةحاماخنشمذأحن

إتالةألكعلينافجهـونلكدتمملأتفهالئابطأعارسزادومن

أحدمنعنهلمجملوأللبتهعتمادممأكأالجهوكانبونبنرالختاأشهرمعثمانجدوما

نجألإسىمفمايبهتمايخحىلوأخذتقالإنهحتىالتسهيلننهمدفىعديساوكانلماصعالد

داثالجلىابونآمنالدهرولمانخملعبمائبممااللههذارحمهاظهحر9ح

فيثمبلؤاآالمذتةهنأحلجغوأفيلقبثواشتبلالىأكباثلجالبتاشوالناس

االحلوفاجمبلىاليدالماثنلةجالعثمقرةىاظهعبدسيدففيومحنحقسيدى

ذقتتننهعلىورلوأيحنحأيىلمجاالمرجعنفالتئهوأمابوابنبعدبألاكحوفاشستهرأما

هـبوقابنعلىفيهاحاماإيمطلبونكانواالحضحبروقدص

نجأخحىويضتراصيدىفالغلببفانيضىتمراإلمطدعتكدمن



يلجلىالجيلىابببئحريم3

اصهولثاإلصملبةمنكفذفاكيتكأدشوالباابكمااذالهـعتو

سذدطإخوالمشااشعلعصردغذبمغكيسةذلرمميمامثاكأما
غجهيئيشبههابدركماالجمألعرححاخمحمافىابسوكااحت

وأشيعخسعرفىوااتإلرالحألسثويوودببتجفغفيممما
أجطءوذنأئتإاذسمحدىشاتجتكظئمما3ملمينالصأطاللحكشا

يتهرأخهساولسواالداالسياليمنرنننجبعحرأصبدببئلممادأنهأصلمجيحبشمن

هـأيثقليءبغمعولليلااكاققيأددؤذمأالبزغمةإالعانتجاوقدحأدقال

مدمصثليرثجخمهلىفما16إلتمةالصلقولىدمعخبهاشراكلدكعأكعليموكذاشاخأتبماخب

مثراليىصحياواليطالىتحسرالنورعقرالقملبنوأغناه
ديررهبأقارناسأمناييايثيموويخانحوألصقجساعيذاافيلوق

شتحرالىعنتأضكضيرتثهإعىياكاةانعحركأىثأبئاساتهاياحرمة

إصاضاإحمسسلهاملىخامحلرالبزلمنذعلرشيخاأمحلمنتثولاماث
تجولديعبلومنألباالحاليجيدوصا4ظيحمذص

وتحدزناأجابتهابلتتعاوزاوالالسلوانتخئرمتىإك

روالحهالعيدىضاروصنجساورهفاأمنأؤلأنتصا
اجمررآذتاثاشاإصسباإليرةكأحهلمجدرلعيأوعي

نتسروأأوما9وغيالناقيحمأفكسأوةاعمركحقىئؤقالاخسكورخدالفمح
رقالالعهدؤ51صنفيكرقالةزسقيإبمالمزت3صاوهعمصعنسجر

ثحدركاححدرواثاوردواواشلدربهميرألمثحالثمؤهـرمخذعرات

إحرفاوجهديمنصراإألخجدامنعمدشفالضحسكل
الاكدأ

اكرلمهالجمدواشدذايخحثوويحيكللىصرحطسرهـ

والضمرالجوزاقيتدبمصوادجىكماجرةكقاكليبراصاساير

واظهشالنزألنآيمياحبذادزهاغزإلنااتاصأؤوبحتى
ألقاتحتثاالمنه3اثاسإمى

تش3بسهـثهـهـت



2ايلعلىابايا01بهدبئحريما

نراخبهـاالمرفاالدمنيعبذاازهزمةخمكراثلفحاممتإن

طرااركاأضللمجخماعالبإنءأجبةغببروقاتكزسماذا

تلمهجيدنومن

فحيمثلالنابابساسيةضائدىشكيرساخاتهلتدتادف

عودتاتممنوصؤلةلهوألبدتصالهواكهـاواحطماوممحمننى

انوأدوأكدليلشثأهلبصفىإضآأهـقال

اكزآأوأقلمحةتحبزعيتوالسبرفاحساملوهبالمالدهرإذا

أكثراهذاوكمذاكهرمناللىأركأكألأومسزةفيشجرآلصشامفا

أححخراأححغرالبلمنفألتيظفاجعاطجرآبهرأجموكنتلتند
شمراالبينثعمرلماوشجوكنرأكامنئراساقعنالبيهاآركما

راممإنكنتانصافأقحرعننخاولنياشقناطزنيردمولي

تغيراقدهـابعدحلدمنوحقاركصربماآنكاآحواالنغيرت

آسوراأوأحغمتهبدلإذآلهوالمغتدىاالرواحراغغدا
مخها

إنيبهـنمرامحنحرافلينكوآخعألأقىتماشوقدأفكلرتتول

أظبزاانواثفتأومنالشمحىمنص5أحيبوأصأنحالهافنات

امظزبىيخخيهكانمنوغدالدهـبمرأكانمنالئتحمزاكأقز

جراوكحالحاسدفيأترعمعلشراكبولبالإديالصأوأدبم
راالتففحالفكرتاإتتطيلثهقالثأعىاآلقإقفاير

الدهركحثرادىلدلنبوادانمعثرالبتيناآلجالدعاضاجل

أساااايصماوفأمحيسراهدمظنوايرفمث

بالحتاكفيماترجلاصحمرت6ماوداهصثسدوتصلىة5ءأصماثبها9



العإليمماااعبلىيأحويمس

البرااموالمسعلىأئمأإلنألواونوسبماهسلهبأصقيعرفواكأضي
آكدالموتمنكقأشربمازقديوماظىاشجيعلىشوردتإبمت

عكحدراإدالمثشزلهموكانلحداؤالموارشمزلهموكان

صيبراأهتلابماأحشتجماكاحرنجأغيرجماالنكلاإلحزالببواحزهئم
ثصالحأمنءالبهـماجاعلىماروايحعثمويآشرون7ألرضايااأتإ

امأحأكجحانبماجاكلشجربهيردماغسمخعهمنأشوفاض
اومنه

وخحراغائبماىانوااألعيمنتنبهمماينيمثشخمتقخىكخمتغدت
اأثأوكانوساوادسالففطلتمنهسهخمسنكنأفرانجميس

سذعراإذفزالخئترعنهففىوقئلذكركلجندآكانمنوأتجل

قدتألممرابئفزمههمومنممةردصرنقدثممكرفن

عرانياخربمأرقنجامنتجالعنزومايخدرأضمامممامأعرانجط

أبئرافىهانهـانوجال3أتووجنهذسأبحىالمراةفاهـهإذا

اأفوشيدفوقثرفألمرأطافيماكرعحنتمنلىلوناموإدت

بمبرا3أطافييمكالطلماةلواكأحرآدهارأىإذبدا
رامثدلشديرااأحيفابماكانحرافيياصأححبحتالترممحيمسفتال

أثندشاوالبعخرفندهـؤيماىدعاحبمسعحنلىعبدأآإثفنالوا

ف3راذالحمالمففجسموماكانبتنةحمكللرنممادذحصدهـادم

متراأكنأغنخهموأقيتاحمراغيرايحمحوارمآسقشمحرشاوما
أبخرابمنفىحؤامنالىالءكشالردفثحبانروصمايوميخوخمثوق

متراأببافىمحيناماإاذاتءيوفهملموثعررائيلابقي

اصءادا6خا6اءذاأاإللاإلشاةلهتااءا1أظا تحكلحىكاهـنجاثضاوا
الرعياثحمااشانجبلةشاياا2خخطاسمووهـسوستخكييم3علاا
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راأزوكانبأسهممعشرمأومصكألاعلجهماصلرلبفطدالم

أبهراالنوائبتاكبرتإذانوائبأإالدحرواليمىقىابم

تأخرامنأثار3علىيسموديخيمتتذممنلمعالىضاس
مصحوراكاناآلنساانحعورةعلىنهآنةلواذمانخلقثما

عسكراوادانأنجادمنوجهزميرعلمهيروقكخهمفئمنفيم
امطممآلخرىاوفىطريرايهلثندايديهإحدكافىوحفوحل

معهراينالماالفيهمالبإذاكهـمفحأنهالرخايومالردىلمجب
مضضراإدراكهكحتكننتأإذاترلمحابعخيمامجدهىشتلركفابحارفك

آللىارافجهاحاحماضاأبيمنولده5وملىظفرمعائهجبهوأصكدشدشعردعنكلطكيفكينتوأ
أحمددائمابنمننالثمغزفىافأحاللبحححيددمدحهركاقبهأمبهمعدالمثسزوىادا

أتتحااللهءشاإنمومحنححهمامافىوسأذبم

لتالمغاعلىءلاعنكودصآنحاخوافاذبمرايلديطادحما
إلحنانوآكأمنوقثالكنأنةفئتتئيهذاعنالدحمرأسن

زثالتفىثحابخعليهزماننماسنئحاشءقظ

محنخثأويةمسائلعائاعراومتاظراتماآلئبلدبناوينظتصشق

اللهاومةإالرسألةفجدتفهعمثرةالثالئةالماأدرككنأظنهختبمهـىبابدالديمط

لكوقبهنححهماالشقروىبهأمححخماالمقالحارثااافيإمحاباآلخمماشئدبنأبجدى

تالثيفإلنديخضلأقدممنهووالدكمتحاحراظأوواالوكهـالدسوفملك
فماقالفننهىحواسآامولداوحرمواألمالتحإطىافصةتجاراضغهممخديهرسمااالميرمن

سنقستتبييعحهممكاعثرالثاالقرنفسخةبنكاوعشرحلىابنوأنانبخدشعتض

صوحوشأعوامبعةر1لمينحقبلبعينوأرقإلتشامماتوحرمفوآئةوماولممتين
دلكثرةكتاخاقرابلأعئدثاختمايماالينافىوحمهـذاانخهعأانئلحكأشالدكفهجألاندك

ذاحاض1اويبافننةفيهوفتصحردفاالالميمبأمتدبد3لمبا1



ةألعلويالدةصكبديديمماليئد3

كعرمحوأثمنيعسضنعرفبدأرحىالذلميلحأنعثرمخهالثاصااانتكرنفكانأنهكلى
محشلثإهمااذقيافىنلملثىبمأذعلماليلدلكفدفعثزشنةمخونمىامنوجودذجلجمش

لعىتتماكالوقدرأصيهالجمحآرلترحاححيالحرامعاكاذبعدهكنىااللصيذئىلثباأذومخها

ثرعلثخااالقرنميتلكدأوحنيوسبستتسثافسيد

قأدثالثصاااقندمنحثاالتابندئيقدبنأورىاننغندحرورحتنصيىبنعد

ن9حلكقرغآلرابوالنئبيعالعرفىاعولىااليذودالليماإتهـاالحلمفمااوحيد
خبرالعالمئحوفينأهاإقربللثتظسعبادذواأمننجالفمحوفماألشعرسلوةجوتئخةغا

ابإتأواحمديننمحدتأاححوثاقشكهالشثاوأشلشراامححأحدطرهصف

لمصهالمىضإقاتكمونئهثمخهمواليأخذاخماحياااحتيااجواتيةإعنلمحالاليشكات
والسةداآلظابضضد

أخالعاولمحطببنالجاشاتجدفاترجمةااخابالىاصافيمخمآبناتعرفسيوقال

بلماولممفادطنمألىاثممدىسيىجداطيماالحكدأباكحلافىاألوحدامآلراالمجتحتنصطرا
ضالرإسصنلاطاشدتفىجدسيدرفدذلثبعدقأطراطائفةباتإ3يتطهةلخليئذنج

6ثيدسبمتعدالتايدىلمأبزثنموزماندأحعأعامبممواحدجدودكلخةولد
أكاروغألةلنامتتدىقوحسزالدففلتاكشلالحروفطاكبدالتظسحدلىحدبنكمانجماسيدأحمدانفع

افيلهأاأحملممسيااأنحآتذاخفوصمنهالمرادثطاتورأاالءافخ

ظخوىفيأناسفوقالءأحمدسيدفالتغانثحخيىإذوتأخيزنديم

ارشبمنفغسليفخواكثاسدانجأالحماإيأبموآرت

اجعياالخحلاناانذحسبناتهوكهـداعمنوشسأبعدجواأحب

معيوتدبمعبفإتعارعنسراعاالوفىإفاننوممثلى

ثرهالوقريبلتمنكانكااإتسارجفمضألظصمآن
دصمئإحماكاأنائبسأتاحتمثيافىاليأئمتمترىاخر

لىشدءاالتاعاىبحدحرحبألىوحرصأوكحجأ
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الخعدودمدحمهجشكتىواشىمئالةلمصاومنعت

صدنأعيكلديسعىقاميرصيهوتحؤاغالنهلتشممىءاعأ
للتقليدمالالليلهأممىمبئئزقالهويبنما

هههـدابافائهعنآمعركعقبيليرتدذتهاىمنحساح

مودصدإللمطااللهفىالتهومودفنتضبخرغيره

الناسكزعندأعليهآبنإغمافضلبعدوى3االآبنهعالحدونهيئلشعربرقباالخلوأحه

التصوفمئمآبممنمماكانالناميمامعوإفاثةالعبادةشنمتهارالدهغيرأنشعرهرةلمأل
فطاحلكئاليرامنرحمايالمشهوإدبجيرعصرهوجرقطرهبغةناأناكدشافلدويماطيض

كدهساعتفشثرليديهومراتجأحهداكسيدىلنمثيختصدىحتىبرعايهمفلبالداتاك

يقولومعلئدظهإنيقولمنمنرثمونلنحتوالناسءتاومقثسديدممصوقا

قمححيدةمنفيهقولالإحبدتوكلبخدشالأرمننمالعكسأماهشا

قربمارهمتشسباإلزحديدكضلىحشهكأرعحالإذصحاركالحتاديب
الزقالالىساعايهافححالنتمتتزلدذىاءاأحثفىأوكالنهحفاح

قحعيدهمنأينحآفيهمحرله

وأزجرخكيراجيلأباأذؤذالوأهلهيقلحراطسانوإئ

وأحضرثمعلسحىاإتأخبثمإصبعأقاسمااذراعاسآ

بعدالساغبنالعربلسيدىالبغيةفىواعتنلبهيالمطينعبهينةأشعاكمابوجمتو
فىإلعاآلفئإلببنالتجاتيعنهاالناخنمبهأخبرفىهاسكلىالسلهذان5عبقاالسامهص

لهمالوكانكثيرةقححاظىالذعنهإضىاشباوموالنافظالحأشيخهمدحفىولةمالعلى

أهلعلىالمنتقدبنيردعلماعنمواللهرضىامثبفيابالاخدحقحعدةفىلؤلهةاطاحساق

شيتاأهلعلىأيفآيسلمولألالمتتدمتاباكزوأهلثايفالحرالحسانوائيشتناطر
بقطةتيأذتثديخلإألشويهفغحثإوضاكقرفتمل
وشريفطالبمنيعفكمممداجهصقمسكاحافظعئموإأل

الريعا
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فطوصكئممشصعيملوداردكخبتيشايتليعتأخص
ألمميينيالودكأينسىفيعلىجممودادمينسىليسأسآلئم

وكلرصلفىتالدقوأعطىابألديريخموبيقالشعلصعطلأخ

بظرالالحتهافصحعفثمبطشأثةبالخةذىمنمتياتيثيبلىقم
وخناليفبلماأطويلط5كلذزديخرخببحرالشحعريغوصى

غيرعنيغأغلراتإكيعحسمتتاربحنهلهمنوافرلال

كشوفيللمعضالتنمرحناليردحاداتللشارملله

ضعيفكأيهثللذكرهزجلالبمبرلغلصرهالخطرطبفجخثيرى

عفيفأالمقاسكالىخشيذوذىبمغبارةالئنتمثأعموفارس

منيفأفىالحزاقعلماوكانعي9منإ3تآنجعلأزرىقامىرذ
ألضا3أأوتالبهأحنافموخمابزنبؤطةبنعمنئنرفىو

ضروفىرماتالمجمسيملذينفيوأخرجاهـحعلمأشرفوذى
يئكلاهددقاامنننطربدكلامححراالتستى

الحاحديئانىبنثتأسيدىخفياختابناللدركوكاعابقولننهلحهجيدثرمن
إذذاكصخيراوكان

بارأهدهمإخالمشايابنحنتفالآطخينفىالسياددإ

لفاعدكاداملماالماثمزليسالورقأفأتواحمالالمشعننةجمأل

يدباردحاقىدعنربهيماتبسدهـاكيالاعكاإبطللذثاقئ

عنهاللهرضىتالتجاولأىسيسلشايصحاسيدناصالكتنحاالمممقيقصبيدةولدأيخأمن

نازحمحلفىوغدوشمهكالةثفنهحلةصأتحاينإتأ
الخركالمجردبخوغلتعيهشراردلتعرفهطالى

حساحأعبدمجمهرالعقولكاشةالحآفماصفمتوإذ
خرقأدقحيىيفحأمنولدأ
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والحياألنوارميأللثوهاالرسائاميوأحصجواهرهطاص
القدوالصادقمقاممنإنهأكلبمومايمالمولمحالعلىوهايدل
3علىالتماجمانارفىالىكاالحخصالمهااليتهتحد

ذوغئمالشيخبكثلمانأإلطممصاحبلىشألنماجالعنتحبىص

المعتتىقىالناسوشتآلخريننرويظزهأقوامااللهيججبقد
حكجمنجمالطرهاحالقاأمحمتفرقشتأعييقاليحظفح5حذوشت

المقامربعإدربعوسجالمعبعدالتامشعبالحآللعمت

ذاكوماالناساالشسدةممنلديبمايوفاسإلىبههايتشؤقلونيةقصيدةآمنولدأيخ

لنولةإل

ياراافىمحنمنحياولمحثنحألقايلثمغنالدياروماحث
ضخجدةامط

الشؤونءمامصووأستهـهامنونلممغأبئلدىكأدارآ

وأبوسحخونعخهاللهرضىأحمدالتجاتسيدىالعميخزيارةإلىفيهانيلةطوومم
الجزائىمملمنيةرقرالمذكه

اليولبالطابننجاعبدالرحمنعدسيدىبنعيأنبنلجبأحمدبنداب
البشيةفىووأنجدأغارذكرهالذىاألوحدحوالطإقبلهينالذيجعفمخغبىالمالال

إلإلحسبماوالدهآسبموالمذكورإلبكأبهتايجاشجمةفيباطىالراساغامانجاالعرلسيدئ

بعينماجوظاوجيلهباورهفىيىارافحالمشافاعالماناسوكانالننطمفىحآبدمحزتنتدم

وتكلىإصحعيةالهحألكجفةشحلهأنالتهراألظمولدهوأخبركأوقبيلهزمعمثفىالتعظيم
سودةبنودىالتاالشجخاكشرفزجمالثاىالقرنأهلأإذعإافيههاانخيباجانتكلذللف

المزجمدإببنىاتجااشجمةفىالبخيةمانمايتهيةوستأشوغيرهماالفالمىحفصأدوالشبخ
وقدرأيتاألخيرةءإللبانبألفمتهرهكانيمتجبالأتهإالمحيح4نقمنالعيةاث5

سيدىاتمملبغيةيخقانىمأسئحوقدلجبأحمدبنبصذالارآهحرالربهةاحبخحط



الإلييبأصهديئبابس
هوالنهالبقحهصكلماصماحجاالمجاخطءإمألمنسقطلكوقأنويبعدعبدالرحمطكدبئ

رحمالتصخاظإلبطكاتتهدمالذىالقاضىبعدممهوقتهأهلأعلممنوكانجدكالعاك
عبدبنقحرمظتابنوكانمنهجبونورالناسوكانئالثعكثزشخةوممرهءالعلما

ىااكرتذاليتهولوكانبيمواذوعإمثىبتملأمسكواغىزارأخوالهاإذيقولالمتقدمجليلا

خمكيرمعناهكلىذلكنملىعحارالجمالؤرشدةلغيرالولدالذىوالفرحالفرخاهذكبعلي

وأهاعجدقومالأفقهمنكانوالدهألنوهذامحالآلشبمااحبأإلععلمطعنآفىنهبعلىو
ةءقرافىحمكنهوبيأوالدممنيجدمنالقاضىأهكففلمابيرسكانفانهاألدت
حرمقالئهعدرالمعنىماتئعنلنائبلموايزأوالدموأتركفيهافأرسليثالحد

أنتقتضىطعلبهةمدوألنالعلمفىمترلةمنهأقلنواكاتهاساتدفألنشيخعن4علهلتلقأأنه
قالفانهلكماآفيعايقولأبوحيانكانممايبوهذاقرلمالمناشتهرعنهااليناظرححل

تمالمثحلىفىوبمهـجعرايعتدعليهشيخأمشههأجدلفملكهاآنجماشيوخعنبحثت
حقةفىوجلستبججانحيانبنبتقرأللماثاقالأنهذكرمذتهتبعضأناليعإأل

لمحااإويينالنحواألئمةماحياتفيبتثايأنونحوأمماثالثصشريوماينبالشلكلأف

إنماألنهللمطإفثهتوأليثنابىاحثةاللمجخللكماآنجماوكانقالللننهرنيناألكلةمنكان

اللهاحصليصامنصيراجدفمرحطلتسهيلبئقومنقسهنجاححةلنظرفيهلالعدمأخذا
معرضأقالعحتى

ومالإلدراكأخافههمكدىالكمبالغمرأنيظن

الفرثيمعتهلحيرتغوامخماعبرصافجبأنالجهاشليدرىوها
الحستتيماطالصعنضالتكلبغيرشيخلومإذارمشا

يمالحوهاةمنأضلتصيرحتىعليكراألمووتلتبس
رففحلهالعلمبيانومماتتبعيدةالمثكتبهعنوالصدالناسلكماقدرابنمناهزيحطوأ
إلبذفلةإلبودوخهمصفن5المذاأئمةمنالعلمافىقدجمءاالدحهـذاأنعبدالبرعلمالبن

مصهنوقدلإلمحالحةوالرجوعاللهسبيلفىتمماقوالالمهرلداأخاججامذامن



ب0007ابإليبيبدأصفيإب
النظرفىأمعنفلماالنكيرعليصفىصاحبالزجمةفشلدمسألةذاكرمفىأذيوحالشبعفى

أحدلهياليخرجفقالالمسجدفىةالصفرغوامنحتىالناسفزكنحطئنهأ3الممسئلة
قالثاالجنهزمادغفلنالكانقاألنسابأماخالتهإصابقنوغلطهلهميثرحعل

افييرئيهقصيدهمنشقأكتوحدعودبن

أسالواالوألتاريخفقهواجهماوالخبرالحححيحاآلىلل
بينوبينهفوآشتداتحمهايفوقهأناليتهدرأحدلةةعلىطكلهألقاإذاوكان

إلىننمافمن5ءالعلماطائثقمنواحدمنهـمكلإلىفخغوابسجميقالتةرح

ييضىإذحرمهآدتهإلىنفماوممتالديمالاشلمجيدنجمابهمحثخألمةالالتربهةصاحب
أبياتجملةمنبالقالالكيلى

فوالخوالتوضىبهرلمىنمغداحخحةغيرومحاىجتى

فوأظبأخفافيوطأياديبجلميقيهمننلبالحقطعتصد

السافىبههايسقالىالديارمثلفاأسراوفوالهقاأثعسىقافاط

بصحافيوهاقولهعغلستنىممايتمولتحصففالكوإن

كالحائرالحافناكلمهتدهلسوأتبعةحقآأوافاتةإت

إلبهومحنضفيهاهوطبههيخاأبيأتمنقيديىهـ

الزقافلأدرىشعخفانولمجقالفيخرتمفوافتها

كاقىافىهاكانيمفيملوكانءناهضةبهرامفىالشيخخجة

ةأؤلهطاقأقحيدتهيرلمشعرهرمن

بفراقىآذنوااألحبةاألشواقىالجبححبركألوى
يقولأنإلى

الستاقسابهتلعمركإفابملعثرىويطلبيمابتفاياقتت

نجناقلينوأالقرينملوإلزالاللبوناتمماوإذاقرنت

اقاخداعاىمشاعهاوأبتغوتمنعتأجممتالمسانلإذاو



ءءالعإلياللهكبدميديهم3

قاالعنالخواضععلماننتئمهبهاالفكرنحوعوسيفأمملت

واألوراقطاراالسقيحتىمكتومئربسرلمطفتبوح

يرةكثعرةاثمبمإدشبينشإخهإوقعتوإالرئاهتهقبيميتيهبشاراأحدممنماتاوقلم

لىتحاحمهقىتوتفلممالجليلعبدبنوحرمقالتهىلعلىاشنأكتبنودإجدوكذلك

منأقيافقبهـللكذوكاننةهاسبعدضهعيولتطاحمجملفوقسقطقسقطهامنبسبب

ليهفعقاليؤذنأنهرأىبأنهأخبرصثمخمدياؤتعبيرالرئبةألمجووكانعشرالثاكالترن

وأذعليئنمزتمةبتنثسلهفقالمثلهرأىبأنهأخروأخبرهكذلكاألعيوكانستيم

لطفالقأنفأخبرهيخحلىلعليةفقدممناواةئفتينحلبايننتوكاأيضألككطفاألص
ءناىقالضاألفىإسمهفكنبلئئاتآسمهارجالفقتلىوفألنفالنأرالئاتتل

يابهربممىهذاراحفلهلفتوأجنبىأتانآص3عشرفيخمسةشوتزائدةالتأنيث
نمنوهذابمدقهـكاقالاألصهذاوكانليتهعنياواللهؤأفصرغيرالرالهدتنىءألهفقال

كشفايامنؤيرالربتعجيستترإنهضول

تلعماجفقإاإدوؤغلإثنبئخياتحةوفىأنهآستحضارهلمجبومن

برفاستظنياديماالماوحكالالشرعحمفتراضوااححاخافىواياوفوداكبيحبهم

لزجعكةاصاجافتالالمعركتلكافىقتلىبلحسناإدبقصقبأرإدوعلمنبعةأرمليةأن

مخهيخلهوفقالكتاباليوجدفىاكلىإناتحاضىافقالفيهالقصاصهذالمثإن

جمةشااححاحبفتناولكنابممومفىيدخلانهيعىتهاموسااهنمااتمانحىافقالكتاب
لتاكقأىقودرصاالهيشافىوإلحمماحبينالفتنقوأمواطإشةاينظرموقعهاوأولموسفاا

الحرخالموقفذلكفىراالستحضااهذمثلناسلنفتعججالقاتهرئاليدتنالفى

لذفياحبخعبمأحمايلوىسقخىاالهامجمنإبراميماجافياللهعبدسيدى
هاطاعضعروأبئاآلفاقفىواشخهرعلمهنتشزواكرهطارذنحرعالمةلمجيىفىمواعلقد

وجدعنددأخذعمامندظحبيشالمحلملللبيرتادبعيهأسنهأروفههمأمكثأعامئله



كايالجلىاللهعبديدبيىصثمص

للنظركثيرهعيهدةبفاأقامكلصيحمراافىأوالهاجمحقصإلىلالغايةاإلىانتهىحيئدةياز

متمايشاراليهقىوحخماعفأبفآالبناوتمقىالبائعبلىمحمثىاجنافاعنوتجقىيروالتحر

إلشأعلىعدأميرممرولعألخإردبلغودثخبمواشتنثادفاوأأيضأذاكراعمصعن
فسمئللكحيالتدمحرالمعروفاتخيلعتاقمنرسأتحفماجملةومنفأكرمه

ليهاأرسلأبفاكرههعشااولمححةالىفثتهاالكتااسمحظاإلجهلخهافقالعنها
اكةالهيئءاليهبحملهزثيةالمحافأعيايهاالذهـابمنفامتنعاقهعجدىعدفيسيدىلطالسلط

عالماالسلطانوكاناليئةاتكعلىعليههخلىفأث4يطافراشهعلوهفوجدصنماونهلمجد

عنلسنبعدتسعشسألهمذاكرتهاليصبرعنوحعاربهأمجبكرهفلماذاءالعلماولمجل
نسحككرالتلىسنيغتسرنخمعناصنذأاللهنسحاذالقلهينوعلىنهألأخيرهنسم

ط

أولوفماالجعنروكاناليعقونجاجيذرىليعنهاأتعبنابانسبهيوماواحدأوفالن

4نمابفاسعالسعودالمطباقىصنشرالنودعلىكتابدمءجز

اصسدأاكأزطااالآحالمإلاللهدرحالحانجمنلبلطااحملىىيداألديبسمةيولاقال

ينحالساوووكبالرجزسمافىحثالجوامعجمعنتلملرالسيوفظالحاأن3ذبعدأنلنشرا

مابراحعبناللهعبدغيعحسيدقوهواشنئيطءخالحمنأخريناكءاعلصبعضننطمهذلكويم
أسعإياائعىرجزسماهفىوأيفساومائتيهطاحدودالدالثاكوفمافلوىانهاالمامابن

االمأمفيهوقالفاتنظرفيهحهمدثالحاتبنونحمدسيدىضالفيأفيالددلبياتاأيمذثم

فيالجلمثمنجحطىاهايافيبنعدمميدىاظهأبوعبدنهزمالكلمامةانفمااكةالدزمةللىا

ابراحمخاجلناظهعبدهوسحدىهـ15دوحبعلهشاناع6أااموأثورعاثاللهالمننببالخضرأبقاه

تمصوجدالتدملبيمطاأبئبنناعلىسيدإلىنسبةاحلوىاالسيموقلذواالعميمالعمذى
رجو5كضوعلإثلهمايتالالشناقحطةإآلمنقينالذحمكمارضىءاقاكالنناناطىغيرهـ

إدآكأخكلإلدجمومصرهعصروعالميددهردفركىاببونبنربالختاباورهقىتدتماحلما
دةعدمماسنينالرببحولالحىالحروسةنجاسىلجناومحجاورجبمهنسوقكمانالحر

ألفونأتواوتامثرثيزاعقانفنهجميعوحاائختياءاضنطهفصارمنكابأكأمالعإلمأعطته



لعلوي01الدةكبديديل4

نالالترضىعالكاالمامأصولنمثرالبودعلىوشرحهالسعودبراالمسالخظممذا

حمهوشزاألقاحنؤنظمهابياناعلموألنهئئبشكلهفمامضىوالجادبهـشلىالزمانيأت
ألتوارحلعقانظمههـلمصثطاوأخقالغثلخىأفيازالدلثالثةااالننونمنجمعلغيتاحافينه
للطالهيالغدةالعدليفتاايخرهذامنإلىلككلىوشرحهاطديثمصطلحفى

مةالأخذشهاقولهلقطراهاااذلكبهنشرالتهإللححرلماالقىإمفئئدقمفيدظفابعدها

ركالةالمذبماالخأقحهواليعارشذكتحتثقممنسمعهولعلهغيرهمننعمعلىلمبودطبنالختار

رصانتتقدمفلمااوحلرتهاحمرارهفىأحهاشديدةعلىنصىأنهالمتنثشيقمعيترأبالججم

بمانرنتأ3بشمادمناإبراهيمالحاجابنلمةنحإلتمكقفاقالذلكعنفسئليرأبالشديدة
تجهنيمقىلهنهثمعنهخذاألخيرلالفيضطزالمرتجةزمفىيخوأخرثميأخذمنلرجلاكان

فىنهزماالتدأوحدرصنيمفنتولأخبماردمنماقىلتبعضكرولنذظهالنوازلدفىرذالمشه

لبماااالبنحنىقالنامبعاالالحديثفىمبلعهكممناكءاطماأحدمنببلغوأمالعلىبرقي
يرثيههامنظومةليبأحمدجمنبلنعالمةاشقالىلعلىا

خاصهاونتايهلألثملىيبالزجيحيوحعحفقدكادأن
رطأؤفىأنثط5كاصلواليبارىاطديثفىوكان

بقخالمهصهموايالبآعلوودافحلاألدنونممهلأحسدهزمانههلجوهردالزمالتهأبرولفا

وأحنئادشالببجذدالماتلهجبهجنتفيآيحرأخبروكانصاوهبنمارهعاتف
هـعةإللشركايخطوتأدأعىقلىالنصبنآررتارآميرزححإلموشدءذيزل
السعوداتمماصننهلمهوالاوعذاسليثتتهقوةعلىتدلنظامألةطهـاوإنوردحتىقثىائلىتثضرلهرلم

المنغىحاوىوالدشثاعموهوآزأتسنهاعبداللهيتول
دمعوراقاكحاالذئالجدىمن3مافاضاعلمادئهلىإط

محمححوللنصيروملمنواألصحوالضاخروصااوجعل
وراإلىرىوالواالجافهوسالوشىسادبميتالديهأرشطادذا

تجصستاإلادوثلميماصاطزانىاااقباقيةصله3نمااإلحمرارآ1
اورخااآلذا6دةجمئ2

يمحموسم



01يابيلىدوصبديئأ
ايمروبالدىالكزبوكاشفالنلوبمنؤكدعه

انخىثرعهلعومأوالهلماوسربناعليهعحلى

المتقدمضىلناابنيخارأحمدبنعدبنآبنكاجحليهلتوأبددصبنهوعلى7لدا
كانهالسقطمنوأمنغظقلغححخرمعينحهنغماكااكوافىامتونشديدلمجيدعرشا

شقهاطربأنولوالائلحنتمنإدويينلوالهحربنشأقلطيمثاقليلبيةلرامتطعآمن

قولهفىطحنبعخعهمأنناإالماشيأنتندعليهافىكنلموفهمهلشدةلمافىيهحرمحالفاق
خبطاووهحثءالغرهاأقىةالعيرقيلفمارإعهم

حدفانواوادمنالفعلواسموهوصوتإسمهبفانالبيتمذافىمايشثدرىهاند

زهيراليههمافاجمققوليسواليمشدانأنهماالمعزضياىاث

الذعرفىوبمالقىديمتإذاأنتالدرعحوولغ
يؤؤألأنيمكنالجتااهذكونفالقىلفظةدعيتالمرادبأنألأوزهاليرتقالفان

شعرطرفةرلمحفىواهنهمثكأنعلىبهوقيلمءالغرماأفاةالقيلءيرالمرادفاراعهمبأن
قولدرهـ

ئهمةخةزكالصذىدوهالوهبقدمزهفى
قولهعليهوأخذالوقفألنمآفىالتوكيدنونلتوأبدىاخبطنهأصااخبطاقولهبهاذك

ارالعوةلملحاللفىليؤحباالرجالدوآنقلبساننم3تجاغ

بتغييرألنليسهذاأنوالجوابالتعيرواألمثالرجالهبحاكقتكجاعالمثلأصلأل

دشجمهماقصينقضالشعرولدقحهيدتانوهوقليلفيمائمللالحظوفصيحكىكيبه

عليهاالحوليفخحلثرالناصيبعضهماوأيردأانمدهوكسعسحرداناللتاقاألحول

للناسوخكافوفيأقوىاوهذظاأكاأرقلكانالحاألنرجهكلويعاكسوبعض

هكالماالجوابعنسكتنهقححيدتيموأهاهوفافىأقذعاالحولأنإالوالفرزدقهـجرف
كاجمشاالسيئوالكافأالقمدععلسرردالنحرىخملهوآنتحرأجانجافالماهـليهانغاج

مطعغالتىأانةالطئداإلحوليدقحجوابعنجزظهيعتركامنيظهووقال



كببجلوداصحونجبدأء0003
بالرسيرقبهلسآصيخىفوعبمجانبقالركجهأصلىسمطتدا

أتقبلالحوكاقشاطاجوالسبطحدمنعودبنانتصرالمأقالموضعهافوستأقى
بنالكيحتقالاأووبمشدوقعةفحاالفقلنتىايقهطرقالهمافىاالحولألنالحهتصل

معروف

أجمطةداآبنماقالتالسيفمحاكهفاالضجاجبهاوافالتالكيز
مطلعاالتىحولقصيدقابياصكلىيردقصيدةمنوقال

مااضافيرهـالحروبوصبمانجمألدالحروبإفعنابالبأالبأك
هوهذهوقحمحيدته

اياشسعكأمنحبهبضاسبالماصنخاسإلبفئأالجما

شطاأتإمرأواالمجدمنحاذروةفىبتيجخكنال

اوكألالهمخاوعحأيأةيحرعلوننماالالجطوأهل

صناتأنالجوكلذاونويخمثةالجليلمناامللمذانلمجلى

عحمامأألويعسطوسحودكلغاألديمسراةقديماوكنا

إسسمنعلىونسواوخفواكللالهسلمينسامنونؤمن

أشائثبتهـاابدلموذوالعما3إالضونحنةالونحن

محاإلاالمالنامحسلحكفايمنكالخحممومىدضااتشعبمتئ

ايمحافاوإيتغررلمجلدىلمحيرمعشعلىأغرناوأنا
طانرروآخ13شط5مجدتإبيخاآخرشالأغرناوأخرئ

بىأثتمالعأهـضناادهاوأنكاظيامصلتا

أةادمظتيوقيءتاحاوبعدعتوحتينخاوراجمةموخاصحةتئ5تجا9
إحااوهوثءإرفجتوقيمجصةوشينالكنةءاوبحلمعابمورةحمحزةطاخال

ضاماءاطاوافالجابأليفصكاطاث
غإتفىخدتاواكوراخهـالممختوحةهصااوداافوثرصكوقءاخاالندلمجماربهر2
شضاسرساكنةوكاءاوشالكنةاشوحتتوحةجمة



ايلعلى01وديئبد01

إخاأوثثرفتتخعبممهلئالرويداححجافنخؤا

ظاجوهاثذخه2وجاصيختوهاصئهقتيرابهى

فزطامااكيبايعمولوكلدناجاإذمفىاطفىوفرط
أسخطامنحلفةيردون3سالرقدأقسموإجهدأيكانههم

االمخيالحالفيحنثوقدكلالعزومقاباللهوقديقلب

التطاربالوردنبهكامرةنجصحبخهموإللبئر

األقسطااألمثلرأواذلكءثملمجسولرطعناب
يسقحطاأنبلقالقأتصعىقوافيهصاصنصفربأجرئ

3اعاعيبيقإنماطرائفمممنادىلمجيمثأنكنا

أعيتاضاغتفذىأغلعتكلكلجمهاآشتأشنارجعتناإذا

آخرؤطماالنيلتدبموأنفيانهثاريرتسأنمعؤده
نحبصطاأريثشنجسهانمزثالدطعخباويفجياب

تشآأنقبلباورتهذبفأذةلمحأآصولمجتزص

وآخبطاوحثءالغرعاأشتهئةالغيرقليراعهمشض

نستطارثافقئمأشراتمتلإذ9بإغداةناكا
ومنها

لحثزئبطااأوالدوفتيانأحمدنجماسراةقتكا

ذاألشمااألصينقذولميخأواليافعآشىدو
أشرلحااواألأحليةتعدالعغضئضقمنرجاالوعشربن

غاأضوكنالهمبكعفكلسكلمناهموهذنولسقونا

3تحعلبطاردمنبىكىبئلمحجال01كألحافرهدوار
عركتاجالدلالشهدتغبعندهموحذاةامااالمنيباعرلةوليتيخاجصربجمحل1

دهمتثليسهأخايكالتاعرقبيلةلمعةخا3
يتحسراالوااإاكالصاكاهـدثاذاشفمعرشدهمعلبمنلعبةآخرطبحاز



العلبممايبهوآبددا
بسيذكرهومالمومهراآوصخملوالدهمناهجواألولبمايمظفؤقىاممعسطفأ

عولاقولمعالحهموهسقينادذنودصقونادقولهإلىنظرفاإيامشححنه

الفحاالنحيغممثلالعجابةتمنقبفأقارسكابدأوالما

بحدإدإلروجهآالربيثوامنوأوفرادمثئدولؤاشباد

عئىمايالمداغءأعلماءالثنامغدمخهمأيفمهمتتبعإذمنالعرببسيرةمنهأعمكانأنهتعم
دزسنىلببهحرفناكادانجاصحهلعبااقالكاأخالقهمكال

فوارساناالتخييومخامثالوكالصحبرممثلصابرواأرقؤنم
القالنسامناإللسيوفوأضربمخهمللحقيتهةوأحمأيم

وجتندشقعةأيضآفىأئذىقال
إئؤارحولججغشككاتكالجارثادمعتذرىععنكماإلل

كارؤذأصالمتيياإالبالمزاربهاوقسشماذعريتمئىمن

حارأنبينمنيتححمينىقامتءوقدااللئحأكايامبعدألتطنم
وليئأقإلى

وآلغارؤخذاألجارصماكلىبهينبلالشكلمربىفىعآلءبالواذكر
رطأاولملحاذباؤلبباقىادواننفلبدجالةائخهمصكتحإقي

فزارتبرىفزالشكلمنحمدبههاتملوحثماجب31تجاينجوفيا
ومما

رصورأحكسرفبطيفدنثططحةاطجاقياالحولوآستنثدوا

ارثكلىاترإلالندريالبرتضوشهمإنرلويونو

رظواجبمنررأويهغماتوثمنعنقأثخنوكالاإيئحتى
اداللىآلصءالزاادحمفصاديداله5 ليءوصبكايحمومولمروىهـ

عحارغيرعلىلبحالركانىبمفضمعلىءيرغدراتغركم

مممعايحقلبوانماذكردهذهتءائدرهيااليماصواشصيدذفيوضتابيزاوأ



هءيلمودىمبدبئأ
غيرأسفارسالحمنيحملوالمكلخمساجدفىبرابىفىووقعة

1القارالعآلمةفنلمجتووامومقسمةكالطأبعديعدرداإن

ارالجارددابوأخذاممييئثنشمائلههممنأعقذكنف
البارالخالقلمجمدمستضعفينوكمعلىلحاأصبحواقدفاليوم

غذاركليجزىاللهكذلكتنمالهئمسمحايدأاليدفعون
األخيرنعتادالصلحابعدأيثمآقال

بعيدافيقىنيقكطالىإذأصبحواالنومعفوناعن

أعحعوداايستطيعوالاصيبوطايستإخالفأصبحفأعا
نوداايدفعونوالالوفوداليبهعحونامستكخسينضكد

االجحيإالللمصإجماتوالجمحهلىللسلميستطيعونوال
دااتنفالمدافعلوأبريناألمسراضناأبد

وداالوهيدبشهابوإلسشايئآرباطقدحهأمسولو

أبيداأوأبيدئمأنإلىكلألافأغزوئمزلمتلمما

لمودااتإالأنلخاهخيرككىعإلثمنيرغمحريمكناأ

المزيداوزجورضاكنرجوثفيذالعلىرخطدناك

وقدىالعلىلحإبسنالختاربنفظعدالحاالشيخاللهولىجمهايمدحقصيدةمنأيخعآله

أؤلهاكااخخ
اللتينثاصوضفءالماأكجركأبمأسمالكهمنالذكانتفار

خفيثجخغيرضخمتاهكيتطعمهفاالنومءجر

هـفثصاببومفغزلىتصرنهحتأنثمبعدهاقلبىصادغزالمن

بئقلبالئيلخلفهمرقربجمنةخوالبالوجهجمسنآ
النزيثءمانامثللمحهادقمجلهالأيراببينتءوقىا

ءماعندجبافنهدباطاعزلوكأثالجفيلعكبدقالختأشإئي9



يأجمودالحلوأبد064
مشوفثححسعولاقابطاتظئيملدنةعكروبطالساخدلةب

خألالتحيووهاذاجزافىيرهـألغيرمافىآلمتىياقاأسغبم
اللفيوالوجذالعماشقسمةيماكذاىأأماوبأبطمم
الحتوفثتزيرينىالتمرمينمابمبمالثمصلينىاللهسالركم

إثمثئواباتوكضالبأفىككلغألتفعاحأإنأنكوآعالىجمأل

الشإلينهثافيالمثريفابنبالشريفسسبببأقوىحبلوأصمال
فووالشعلناالفخمسللهمنلمجألعحرهنجالعترحيحافظع

حالخوفثفاكلالعددوو1أخثنتماإناوصوالغيث

حجيغتالخاوااوالإلوافىليسأستاذناعلىالئالبارك

اطنجغثوالديهتالراكبدخفجمجحلتاإليسمنةقامو

الرؤوبرالهأكلمأخىبلهلفأصالراوونمارأى

بالئروفثتتخونالخأقطأبعلمذعرفناهيزليغ

ةفوفثوغدوالإللمواعيدوافباوافراتجانتاك

أوحلحميمشطامنايجملنومنيونالمحلىقدمحهتئ

المئتحيانثأياماتحيفرحأصامحمعاوالحلمبالعمسالمثم
المستخحيمنالانعموصةواليرمجغخححادفتهش

وسديتوحنينحليبمنبئيخيسبههانلئثيفمضذ

وفثتإانجوكالجوانجاانوجنحأالفاراسجالتدورر

األفوفثرغمعلىيناويكمنكغعلىالتدآقىكشيخنا

توثالثمنهاالذروذفىأتمجعكلألصاتمتكالوتنثزعت

فوفثالعلجماشقحخهاوعلىحىزتمبأفيهااألقعابدونك

هىانجاشاطخحورخنهءاسحاحشراإف5ءيتقدوء11يحنىأ

شسعشهـأفيءجهجى3



7جمبلعلىادخبئصحد

1وفةالزبأصاديثحذثةكيفغىالنشىبهامحدئدمن

2ؤءوفأماخؤفمتشوهوءحأةموجمحدسعالكلبأل
الحطوفثالجافىأنكالماسمستعطانأكمءجامنماعلى
والوفووعناشقرىطمالفيبيدىخذيدياستاثال

لمايلىيامبمجبياإبوياقرديهءقاأشكواالرصوالى

الخممليصجمماتغرطوبرا3اذكرجسمىشنثتتمالثالت

الحنيغثالدفيوالحقوإمامالمحمطنىالعبمادهادىوعلى

قشئحيغثمادفوقوتغئمتكريةتلثسماملواتح

وكحغثاللهرضىبإبشهمنالهدىمصباحارالخوعلما

اظريفؤصنانتةوستااهطنغهواشأستاذناوعلىتى

بلغالشعرومنظالىئهتهوصرفمالعلىفعنفوانهفىبرعالمتتهدمخماصيديحمدبن

وفطماحلءاألدإللالرقابحمدخخهـعابهتعاحذفاذالمحليبلغدأحدممتمبلغاارثفتةكط

لدالأنعلومصعلىشهردشعرموكطتذكرتممامايرحنبحفىكنهأسوقوأناالبذإ

العلوىأحمدبيببنبلالمهالالىندممادةلمححيايننموكانتمهافوابيلعرالنولمدنىا
بهاعدركألتىاقححيدتهقالاحتىبغيريديعوداضهأصبسترهافيهشلهفجأعيإياطادفينشد

كأوتايمالذت ا

بلالا2آمانماتهماأنفيالويالالسيتهماأنيرعذرالتحلب

جامناغايةفىوإلهااستحسامجلسهعنينحفوجعلىجسخهافاسهاإتجنشددفاا

المطلعبعدومخها

الاتبرلمجهبرمنوأسأسهىبكافاهالترببنيهالنحزان

آلةاامخهحدىثشانليوضوىرئهفهصاثالوكانبمالتلوبرى

تاميةوهياشتهدتاوثال1
احديمانممدضلبخبهعلاثححيالنوصالقطخأ3



ءيابحلىكديأىبر

والعالالعلمعليهعطئتهلهفتلتالتاىاحمدنعى
ايخاطبهكرمن

اثألانجلهاراىواغرإضقىىثممابرحتالموترقسثئكالىياح

نىإنالمرهوبمعتحمحالهففستكللكئممنمالئقأمقابرهاتفإن
المفأتطارهافااياعئسارتىلقدانغداةثمالديخامذشأوسرت

جذلكنخصسرورابهحزتاوانزردناغدنيماكمنزادكنفاث

كىالعسالءبباالثىموردهرواككلهوانالزعاقاالرالموتكرثو

اراثجبيلينأرلةبنبنماوحيخاعلبخومهومخها

فعالفتركحوابمماسيهنالطفغحسبمإنجوااليينأربعيا

الفنحخاتمتفسواالرسلنجاتمكأجورءمالرزعالضاعتوايملتذو

رحذةبسالقتهاناساححشيدلسثقاححغيرالقطروكانذلكقصبيتهعدعأرولمأنبغ

نشدهفايومانهفاجعذاكإتابالدموجودآاتلكفىرشالمثمهـفبظااعدبنانهء0عنهت
فحهايضولالتىقصحيدتة

واللمماحرماجماأهيمبمكلولؤهاامواجثاإلمواأهيمفجن
ئمأحاألحالمذوىمنهاسنثهتتيمالحتهالوالتالفؤاثحام
وإبهائممنللبينايةاافىإذعلجمهاكتالناكأحفيمطافؤاداتم

ايرمدوكانزمنىغيرفىاجعلفالنىرالحددتعكوالملىامحدلهفتالارنح2ىلعأئحتى

أعيالحفثرفىاللهعةطاإلىأعراقةكفعتهالعيوناليهولىاحدقتشيخآكبهيرآاذإت

علرهفوازوسلمعليهالتدملحلبيهيارةزاظدالحرامحىتإلىتدسهصاشرأثاآلخرة
وكانكامالفاضالوكانىرالعلالسحئافيحرمةأحمدبندىممععمآنجأصينهحىذك

ةفيهعدفقالهمةوصعلخلفيهلمبداخمذالثيماعلىأخرفوافعمافيلم

6خذلحدىربئدونأشمنهلئمشكدتمآكافىرحيلىمنيافشفنآ
نياإلىوبآمذفيهمفنذىحمئ1وأرأراىمافينهنذفىأم

ىخارررفىالفجمخانتمنوهاجرىاللمتىراحىابيداوواوعزىدعث



جماللىصدبئكد

أحدعلىاليلىىاثلىوألصأحدرعلأدوىالحمعمبىأدته

تمذامحمعزمصلإذاحلهالالمنماالعزموعقدة

المجطكلعزمأيضاالوقال
قطالماسمالحةغزلبفكفمملللفراقتمسكدجتتجلذ

الرقاقالمهندةفزاتمابوازىعزيمكمقوجرد

الحعفافضاسزفهىوعخهاكأدالهوبنأخمامقالونكئاعن

براقهاواليسدموعاإراقاوباباككنو

اقالعأوأحدكومالعتاقئماحدىبحعتيالعاجيتااك
1اقتهعدومنفردقراهىاكلبعالىتعدومتةيضبنح

والمساقالمراخصفويداكدءبنماغارصماخلنىأجادت

اجطاقاالنالحىبفصاتشتهرولمحلوىإدجافقاشاتجمارى

باالحماقأثأيئءحاخرعاحأكآلهالحقتوصاآرلملو

مااؤسلسوممماإلئنادبمووتخدشبههماوتالتبرح

الصحتاقكهانحلفرالصفتاراكغحناياعلىتستحيلأنإلى

3اقالتالغيةاالشالجمنكائنولبغمتاذاوتحسجها
المراقصحبالعلآطيخمنفيلهـيرمنتحدبكلوعاشر

الضطاقمأخمكماإلحعئانإارةمفزعحلتبه

قالتفرضظبعدومنعلمنىإدنهأعادأحبافأ

وآشتياوجدىعينيحقوجةبشمأحفالمجازأرضإلى

الحداقالخلاألرضبتكورقالبىواشتاقأحبتىتسلى
الزاكعلىاجمانامديراعتعيسشالعناياالتراشببيضوأل

صقاإلحىالووراثواالكاقالظهراغراا1

ااحركااوالمناشاءاالصوتءاصفاواءءإالالواالخوتوتتصعتبش3

الويط4



تالعلوجمطكدبئسكد005

دهاقهاداممنصىبلىفنتشلىظتىمبهفعق

آحتراقذرقلبىجمراتوداءامظالصفاومأمىصبنياف

فاقالوادتحالطفعلماحسنمارجسوتمخقيئكأكمحثياأ
واقخيزفالمهجنضافايرواوسسوآعتحمواثتهوابالته

هانالتمأيصرفثاالجمائمرالكلةمانهفينابهلحثاإلقداملمفال

فاقدلىللىلمجبنبها1النواصقودعنساليوشدو

المذاقعيرىواللديذائىالمطاياذرىالسهدفوقودوقوا

الزواقمنسدلالليلوجنححمماالنوعازفةالبيدوشجوا

البححاقيالفظةثعسوالطمىالاطواجرصفىوخوضوا
آختراقعلمافئالالمواخرفنشآتانعبابكرضوإن

رواقبواذخهفىرأوطومظؤرأالموثجبالمنهوابمى
الطبأقالسبسكلإلىصواكدهايرتنالاهتدواخخهاشتإذاط

بساقلهماولستوالغتمبيفىالتعرستجمائب

الوثاقمفكوكالذنبيزأسكليغدووحيثالنجاخحيثإلى

الرفاقفذلجةباحاالحلدىكلطالئراكصامدتنيخوحيث

تباقطآفىواقفلىوئسرعالنسىشعآفيفنطهوحيث
للحالقالمحلفاونأوىاوفىىوقمتنابعمدونشعر

الخياقمنالمحثععزاتءدماأرقناسوقدلطوافبمؤش

البواقىليناليالتجلبمملفنتحنىحنىصيومناونصضى

بانطالقلطيبةتنادينانفوسآبدتضاطبنطفان

قحمنأؤضلماوأونريحأوفىوذاكالحبيبنواينحنما

قاقوبارلنخيلباوذزناعلمأردناكابالقبابرذزنا

يالىثرالدالمحضحاتاخجيةاواليماةيعةااوالجيةجمكلأل



15ابإليمإحدبئد

قلوثادافاطانةوحيالعوإلىطيةفييانعأالص
والعراقالمواطنشامعلىوتاهتشذفتالتىالدأزمم

المسىكألالعالاودعماقخالهامنصبهصغمنعلى

الغراقعقحباللتمااخئموماكيححمبلثيهااللهةصا3

عندالسلطانبيئالمقرمنوكانأنجطشهبنداألميئالعندقىاكشمزإلىداوصالهـلم

قتهالالسلطانحضرةلىعياألأؤلامنخبرلوفلمعبدالرحمنموالى
كلةوعبيالملكلحاملطالالسالمأسنىاملهل

محالةعلىاألعيوواضععيوحلعقدهومتولى
عدلهعديللسصكلىىكىوالكأبشكلهزمناللمجودمن

وجمذلالولهئزاوطتقىءرخلهوقمخقالغريبمأوى

بنعلهضالثةمنءورظشمجمعاللهلهقكى

أهلهوعزآالسالموعزيهدظلهتحتاصعيشخقضموط

بذلهمنسائالهايرفينرسؤلةفوقالزالموجبه

صثلىمنأمثمالنماهاشتجىفعلهبهيلهمننرجىأىنا

تقمثماخبرباحخحارهممافلماسلماعلجمواتمعأصيالسلالنخبرهماستةأبىابنأبلغولمما
بأقصىشديداالهماماللهرحمهالسلطانوكاناآلتيتيندقححيدتنشدأهامنحاقدالجهقالتى

نشدأولماثرالوأهلارأكلبهااظيرمنأكحليعلمأنهحتىمملكتهأهلمنسلميئالم
والماوأانالسلمااشتسنهماثصيدكاالح

اصيتمنالشوقرهينءلداهلأئمىإلسمناألوطاتنازحفىهل

اميابأعىشدثكواكبةلعلثيعلىالمسخهاميعينيئفحلأم
بأجناعىمحفوفاكانوإنجنمىعلهليسإليغوبلمغزبر7

اآلصىاآلسفغمفييمشفرصىعيخحهاللهحلبفخاالهاتمعل
يناسفخحشالوحشقفمعبرأجمرحششاوالزكبكلزونأقول



يمأألصكحالجلىصد5

مىالياطاردصكلمناالرجابرراحأرحلنماالغرببأرضيإذاوضحعنا

9اسأووسالىاكيثىفئإمالويبملىلالسةبنيلكفيلإق

سالالمطعمالمهصماحإمامنماابردورالمصرينصفىأهامتا

بأدناكطيعلقالجدأمنثولتجضعتهوهوآبنالمصطنىخليفة
ناسوهاعنغافلاليقظانقلدهاالناحميماحقوقمنكأدته

أدراكصنهبدورالنعلمإلضدألشربعقهامنغقبرتعفزت
6ساسفالممتحكذواطمأنمهفوقاثمدعائففاهالتمابعلىداكتها

سالقهههـالمطاياتونعلىكلنعاسهمتعاطوامنكبوافاك

خمآلسمنهماغيرالميسمابرمنعلىؤنالالمهـارىحثواجالس

قؤاسحنخهاكمىكالعتاحومفاحكالفدمخهمالسيربهرىحتى

واسقولناإاللةالمقفضلومامنككتيدامابيتهافواسنا

الزاسومالحيزمجؤفةكعلىتحصانماسوفأثاالظوحققما
حمافأتطامممابأتالجخوبجأنأزلمجةالغاباحريهخان3ها

القاسالمستصعبيسهليمنهصالحمنكءبدضالنماوالمثغ

نيةالثاوالقصيدة

نائرئمأحتلكأمنأيههاعلىيملساأئمجهاأهبناأيف
مالخاليضتييههفىءخباعلينالالديبناوهنأوقدضزبألمت

سوابمصامكالسخوصلىافقصتوشدواالالةفىألفشبمثئعذ
شنمارالحهوارمنأمفبىدممويمنامأعزأتضائهاعلىنفونا

هاشمورابنقىهشمآجمنإلىدحممهبعدمهههأعليهثاوجبنا
زائمالعحفذاكعنعاقهبهنيعقنولديهأنخناهاأنإلى

6المتقادمبعهرعافىوصيروحفيدهاطدىمصثباخخلينية
جرضاتتلهورحكقإلله

االزأداحممافيماالالخبيتاصروحاشراآلرزدتاوعرق



35الإلبمماكدحكد

مححارمكالهالوالهأبيحتالتىسنتهءبيصاعلىكيور

ظاأمفمنكقدكفبغضثأومللىطرفهارامعنهاطهـرفمنغخىفالال

األقاقملدغسارالليلرجلوقتتكمعداللتحتانناسعيونأناتم
لسلطاناناطجومنها

العظاحردغنعتادمىالمعظاتمكلولومنكئمالطريقهولتعماظمنا

المتالطممجوكطاهواردظماؤناأمتحيهألىلرؤضنا
ومنها

المعماييميالتعاالمعالىحصونلممنمالدهرمدىازالتأموالئ
الجااجمأديمىئنخفوأقدامم3فمأشعلالتقبيلبرحوال

السسواهرالخاضهاصسيدماسوقاوأصبحتكراألرضفأكب
الدواعالدواذمآعدائهامنتبجهالاأناللهحماةحماها

فاطمآفيأتإخاالأفاطمألركابتاتأقىسموفأنوباثرنا

خرفمالهامنالةمبالىيممومححمءلمابدفىهثلماء

لسلطانايأفىالتوسطيسألهوستةأفيآبنطبأيخحأيخاوقاك
أثاراماأميقةمنخيالكيزاراحينراخذاأثارمن

أعاراكاالعاشتهإتبقلىسأعيرتفاالمحدؤبعدلصرى

كاراوادلألحبةوصكاقىنتزاحآلذىالحياللمبعثمو
آزورإرازيارتياقربألآستحآلتولواأهألبأال

راوابتبالنجائبرواحالآعآسحنناماأمجهأنأىلنل

اليارامنالئزىفىنوافخسسالمطابمباراةأدنتفقد

المزاراإذقظلالنأىآيدمافأنححفتنالالفتيهأزارتنا

آنتشاراطصاجتطىاليهعهالمواىنشرافمطادروض

آعتذاراتهإسمامنلقماهءاليناأحهـدئإذالدهرآحيدئقذ



البوجمطدبقحمد3

مغاراالتعيأوالعزاهاتأخوففيسافزدأحمأفيمثلإلى
ارالذهاالحقيقةالحقمنليحىصحارمههسامدشل

لمجاراأنلةالضالارلمحيديهمنالهدايةنورأبئ

مناراأرفعقاالذكرأجمىتعازرايامنللحقيقةوشتد

عقاراإفهمعامنعليهاثوالليالىمدىلديرخلقله

ساراأعنالمسافيبهيسيرحمدضاالفىلمحمدرى

اظبرآخحباراأصحبحأنإلىآمتداحآباظبريهحكأ

تطارااسإذاالصباحكفتوقلمعناممماشوأهدفأبصرنا
وصنها

والئضاراالجواهرفسضحبكاىءكلتخلىومنإلنيهأسيدنا

األسارىإخوتكتخليحمىإلىءفبادزببابهمساراناا

لمجاراآقتحمواكالمواقدآغرقىهاداةحانإلودارذ

رىئنمممايتبمفىغروراحؤاوئمشأعيأطاعوا

اسمجارامنحقفارخباركنماشخظتوإنخالئمفا

واستعاراأوحقدمنرصحايةحألنصيحراعمناللهرعاك

اراإذهأواعيفىآحسنقدخديممنبكرفيكبارلثو
ومنها

الصذارافارهةزئفىبدتنذتاضذهاالدىاأمتخذ

الخارامهابخكمنعليهامحيوتدفخجلمنالطرتضى

ارنظائرهاعلاليكجهرفتحينلخاركقدآكسبها

نءفهـيهااعتراهممماواكشعيأهلأفاضلثرهاعضدبعفىسليلةأيضأيصحفوقال
للشاكيفيقثراجمهمعوةالدصاحبيعحفسمنزلوروالمعر

ردالالصفابربههايسطوعلباتالوطريهـاعازبفراحياةيا



دهاليلىبمطدسميق

الشررموضمونةالسرورعلىحسننافجهاوخاعيمجالسنابتطا

رالدرمأأحمىفىالرإحمنأشهىققلعلييسقيناأحمدإقبات

بالنظراألبصايتعثكافيههااالفكازعبربتتعمترل

ثمخقالمثميروفيهأضهارعرىواليشوالمعارجمشاغالنفعيما
مرالبركبامعهنوبهوتهوختاعبدالرحمنلفانالسوالنامقابعداللهرحمهإنهتم

قائدأبنامعقودةبرالشيأبئالركبابنوفىيفينالشراخرميينإلىمتوجهين

فىنظمعألكنعثروأوجدهمكةبيناللهرحمهفىفتوقفواجمهمثميارةبارفبدؤاالسمغأبئ

تلقىوكانوكحواحيهالينبوعمماحبالححولقثئالقاخمىهيمقالهحاألبرابيتينالمجازسوى
اوايفبغىبمالركبذك

المرفوعهاببيالطوافيخلكلديتحىمكبدحاقيياقاصدأ
ئئ2ثإلاهجئممادامكلغورصاجكينبوعمنإلتخش

وسملجهللهاحبلىللهارسولدحيوقال

صمعحىالعواذلعنأصغشوقادأينىذفاعالتفزقهاخ

ولىعححثجمكلالفراقفعلذافمجوبامنىىتنكلال

بموحيخاجوأشالقابفىطوذعاإذعواأؤثاألحبةإن

مدمىنواكالينبعدفبالكمجمفطىأئمفيهمخالسلىكيف

خهجعنموبمقلةبعدمنلمتنكحشفكأجمليباؤافبث

تنتعمشتهاةالجواغيينوخلفتالربابببيخهمإلنت

رعالمالركامصبعمصينهلبالزعلىكفأرلثالرإلبدار

األآقيوالنعيمبالصدودفييرخإذأزماننااإللهيى
جعصلممنالسرورفهلشملأيامهلناجمعمتمضىدهر

عنماالجائالتعوجأسوابمشحإنطاللنجائبتقرهلأم
الحتانأواألالهجفعدوبعدالؤفلهامخفرةصمن



الحلويعدبئد

تزعوالحمباالبالةكأسألنءؤانتالمشابقدولىياتتس
ينفعإنالجهلضىعلعلمفاىفارعوكمححيرأعسعتعالق

المتوقغلمقمامتأهبشلمجااوذوإتحاشاوالمودتممنتتلرا
أقلعسادرأأالغوايةوعيأعبرةينحأنحماقدكلمالى

لاقويمعنالضالتهطئقتمكليفىتاهذنبأللعيروارحا
زسوىفشتالبريهخيرإلطجعلتقىتحطزفحفزإف

ماالرلمقامبادالتنمزصاوىكلجهوغزةاالكىناعيمإنعسان

لحمعفىاإلمنملمعمنحألللورىمااشاالعلياالرتبةذو

يقمثحعالذهـكجمتهوسراتلسرداهومثسطلداالبااضت

يوخدأصواقعوالالكوقحتىإلنهةلالهفيصالخضبيهمتق
خاالمنهادكلماحيعسلننماقبكتهشرفألهعهآلكحنمآسمهوإلى

معأالنبؤرمنحمازوهعيالذفحاإلىاألنبماحصتولسالوبه

عموأشرفاللجلىنزجنحهـفىجملىصدرهوأوحايبمالالألمرف

المتخعوعبنمثعارعاأرنزتجةنععهركقألأثتماتيامزلد

الموضحووبعامهوبشهرهروبيالمسهظساماذألقاإطهمسأ

ثالهمالسارياتإفىبالروضحيبىالزححليىكأبهكاتاىص

جمعةوشممنجالثممنرؤكحثوخاجتةخلتة4أحلئ
خواالربمشرهءكىمافالبدشبداإنو3اكنااكأرداإتحر

والفواركماندئجتلمعوالبضلطابالتغالإذايافيآبانثى
ئزفيفىمدرجالغزالةوجهىنسجهنزحهسأماتانويئثراظ
شمغخزالمفاصحلظاىفقبأوسعيرلجمزذللىاؤمثرإلآللممرتكا

تمنععلولبعدمنلطيىلةجهمآلجنححتححطهفاإلتحاثماح

2يربعادهاسجودولهدسمثجودكأااباةإغدفسو



ه7لويلحكدايحيدز

جيوشيماصليروغجوشارفيكأها3اشالأالوكأفىخنناقتلى
عزغقريمأتعكماسبهلعبترسماداشآالشركونحعفغدت

تجعمنوالوالكسرىصقيصرنالمصحطنىفيهثلبقطلم

ثنرحيهتائبفباالكتابجهدىبهرتدخلمفندعاالكستابلىاىب
تسطعكالذسطؤلهلعميفمنوأخرفأحفلتبهفيفلىرف

وتد2الممميحاالنصارىتدرممماباماأإشإومدحمالنبىتأيأصيآل
آلثحعبالمعاتالعتاقجرزجهبهتومالمطىحملنياخير

الحضقغالبليغبقصورهافكرفالتعزفإطناعليك61فا
األشحالححإثاطصنلقمنهخهوإننىجبزحأسدثإت

مفظخطبكلدواعمعنىلثنواالحوادتإرقةحاكأمننث

محىفثناكهالنعاىكألوباصاللممتعنحمنىفافهالمطمنآححيثوبك

تفحلىكمامعىنحدالسؤالكلهمىوكقعخدالمماتمىلنكن

تححنعوماأصنعتلمالتممىمتفدإنانجزاكرممحىني

خعالئعالحمامقةفطوننوفيعلىماححدحتعليكااللةكلى

أيضآعليموسلماللهصلمااللهرسوليمدحقولة3شكررقححائدومنما
تتمقراىالعذبينجفنافاعتاضىبرراجتالنرىلثمحثطلىغلنيزارث

مختثراالدسعظامإتوشوقاولمجتحاالهتمننهطائمفباتزارت

انحدرافكفتهطتمابمدمعكاعدهئسالحوجفنيخلفالقلب
والغرراألهوالكبضاضهانجملهاالمضمارطاتمشتييارب

الئهدراالقحعدالقطاعنمايستتيهكلدهوائلهامنودوىإلمخافمت

ومبتراوخهجيرأرواطشثرأىآرتحلىابعدهاتتمفوقرصىزارت

انتشراماالبيدعراضنأخمافهاشطاويةالمحيحمىراقحمحاتبههموى
اتركتجحىفعلىاسبافو



حربصجميماى

برادولانقباقىىإلطهاصمافيةصالعهخرضالصصماتعلى
الخطراأذناجهابدتإلخهاكرأثباأجهاوكلفىألنىسعىالئز

الوممكراتسكإلتتلهمايهفواهأحمهاكسالجارارفىجمهاعهدكما

الفزالهاأوصباهاكتفتياعظسنحواليلظالمتشقباتت
الثظراضالسغهاإذالشملفرقةمولحةدائمياألأقسالأنممىما

يرىالىقيبأنأرىليهماىصإلصحةاطرفبحيلفأومأت

والصبراالصرمثماحسوأننغعمى6محسآالوصلرحيقأحسوأيام
عدراصحفوهليالىمنأحداثهالدهرئخدلشلطهذاأحسبماكنت

شطرانوحتدانيهااوأصمىصزمجذاغلحهمنأصممىالحبلاإثإف
مضرامنللمخعاررىفنجبوخدتجاراتهاوعنعنهاعديت

والحوراالمعسمولالعىابستقبهحمحاسنهفىمنهالذهنيشغلمن

البصراكيرهعنصارفآيممتهيدىدجنتهماقكبدىلفمابرى

والظفرابدإلمطلايفوزمىلتالءىوأخايرالورئإلىوخهىتوص

الفقراأفقرمنروفهلمكإىالفصتيرأالقكإلىوخهىوتجهعت

اوائنغلرالشمكلعديمالصعجمالمجدوذىالعظيميالخألذوجهصوجى
عراالجليلالخطبإذااألتامودومةالمقاملمحمودىوختوث

ؤاعتذراالرسلجميععنهادماحإذاالعظيمالهولفىالشغاعةمولى
واعتكرايهفرليلجيطمابعدمغبهللمهتدينالدىاصحبحنير

ننرأقولهمنرننوضحلةجهيتمرآهتدىالحقمنهيتغإلىبه

الخبرااسئخبرلماأخبروالضثثئهمنرثمالحقمقالعنقدأخرست
الشجرافاندونلدىدسكاهلفامقجرآالمابراضففموخالفوه

المطرااستطرلماالمزنأسبلقدكهيولهلهصحوبهارألتعنوالشمس

ظهرابدئهفىرقظمنماكانثيممعجزةممرأنافىوخهمن



ه9ءجمطابحلرربئكدزءءط

وراصحؤرالصيشابرومنةماصحورهالعرشإلهأنيمفيك

بثمرايهنلولمبالورىقاسةمنفذوخطالماحمىإللورىالتقسال

الثعمئعريبلغشفاذابادالهربناسبهكانددماهعلأثتى
رهاكوالهمزئانوحكعببداثمنقديمسآيهاأهدى

الغشراميشارهمنلقمزكصبخواماثموأناروابهوائشل

األفىأمنهمأقفوفهئهثنقبلىاقتدرواالذىإلتدرفيهاألكق

أخراطاردأأوقائدأشقرأأوخطراإألراكبآالدهراليوجط

سحراأوقائمآسورأقارئآأوأزعيمفنيأأوعسكرأأوقائدأ

شجراماكلفىوالنصريصتخئنهءيؤزرهاللهوجنديغزوزالها

اواألصاالشرافواستعبدإللغزودولتهالكفربزىاتجدحتى

والحضراالبدوهداهنوروعئموانحةاالسالمملةوأصبحت
راالسولةحديقآآأنزلوابربهدوقالحالبرأخأمارراأقد

السسمراوالخطتةالهندبواقىأعاللهاحظمىا4إعنصذمن

جسراالورقزىفىبداضراغمزلمرصامالقودالمذاجردوالجرد

الذكرايههذانحارمالسسالحشابميقدمالمافحلقمسظئى

الثرراصاشهبمنراميهوالحربملتطمالبحروموخالجنانتئمت

الهعحراالضيغمبلةةءالجراتلكممامبتانموتبحارثميخوض

العزلفىقولهيعبدنوموتأخيرفجهاتقديمبماوغروالخاطرمنهافىبقىهذاما
الوسنلألعيقبعدهامنماسيقيرارميقاليناساقاليالولت

الحزنإدبارهامنوأقبلعناكاالبممريتبعصراعاوولىتوت

ممضقتنالدمعومحونبعدهامنمنهدهدحمبركنفقائمواث
الحسعتطوجههاعناهامحكاببعلىمنىيغبجزممنأبالوصلقدغافي

واالذنالعينعندذاكتحاتتمدتكيشةمحديوهاقابلتإذابمن



يمأحمدأبعلىصكدنجإ

الهتنالعارفىهاوشاةعتوالثخقظيفغاقىالمقىتالبانواجها

ئوالسكسارواوماحيمابيضفىفيحبهمحقتمسولمطياظاعتين

الوهنحملهعنجفدالثتوىيعوقتحملماثتأللمحملكو

منالدذكراممنلتكلبىتهاجيزتقابوعارأدعوبعدآخمثطإن

الجفنمخياثاعنخماقعبرةعناعاعلكيرتدزفرةكبتادتع
قمشرقوعمىبعاأوبرأحزووىربعونفيببنقفا

نوايظعثوالىوواألينطعنواإظعنواإذلئظبلظعنوااألولمىليمت

دكانأكثرمنهكرهذالمحهرحمهياسيدىناليثبعدبنيدىسلنبو4بدوقوما

الوشاييأهلسمطةقخالفولشلموالناسيماواليالسإلباالككايةفىاللهحملىهذا

أنشدميدئتتألمذقالشصاالدباعمنأحانقطفاتنثاوجهغببرعلىراالخبوفتل
كوروأومماالمذئدلسيدىاأبيا

عحرفاأنهلهاوصارثصحارتعيالحرفاحاكتقالصآمعمليا

يشيهرفأبلغوىغيرمقيماقيتةافىوحيوفاخرعلىفحزكعفىرالمذكوكدفتوقف
ليهبيافكلحنهعدكناكورانالملىداحيسمببداالديثبلكذ

طدفارقىللهتالنالجمدآتيمكالحرفيحرفأعلىحعناكرآيا
شفافوقااللحانتجرفإذهوصنراكرآشددبرىيديىرمنشإ

شفاالجباناللحاققبلافزوابزياتبئةلعستهذرمزينهماز

دفاالالدجمىدزاجالجلومححبماحكغبةوجدتلحألقاموصخقهتلى

غرفاقدحعوانختجمادوزانهحرفجمحةسرراهدقأجاحوف
فاآدكانابهذكطسموىفغلعدسفسلىحبوأكللطهثافي

الصححفاتمستكلياخألوأنتلممنتشرجغطالفاذولثهضلهـوا

كانرجالصاحبههافأصامةيمايمبيتكنمالنهذلكاستغرببياتاالفاماوصلته



أيمأالعلىصكدصدثاء

تبهبيحافيكلمحلوكانوىوالرالبحرذكليتأفىبعينأرتجاالعليمافأمليهتبأنصه

أنعليهوأقسمبعحنيهاكرمحالذالمتحتكدملبابانخباولمماذممخهغمامقبليرهبنفيأقبسرعة
هذهيدةوالقصكورالمذالشيخآنجمامةلكراحفظااليتفوممبه

خلفماواالخضازأحمدالوربايالىفماخالدنجمامتكالآبنإلىمنى

أنناالرؤضةشيهتهمبوسيرتخسقتخاشآلمأز

غفاحينالدينرلمغئجذذىأمقنالمعارفأهلرحابييميدى
اعفاالحلىربأبثوقامحايدساإلزارمنهقذعقدتمازال

يثمفاالقلوبءدامنارللناسصأنإلىالسسعودتعلىلةمنزفنال

ادادانوخأيمكاوأنكااييمدملسحثأخمطأياجلصكلئمإ

فماماؤجاألعرفإلئمىمتهالىوآئممحغلمبهالؤلثحاةخممابحخيماماومتضقنهالتث
فاحرمنكرأالمستزبهماظت3حرفعلىراوياالبيتإذقدحكل

منحرفاصعاطياصيتقذاعنهكانقيكلحرفحمحةمجرفلممعغلو
تعاقدأدمنةاخحربمايايأجماالأحدعلماجمعرلممجتىمنماكان
صدقاثااحالفأكاجفاإذالىفيشغلىالجقاأزبابنجافاةوال

افقحتتفماححولةمأيحصمنىفاظةءيوعدخماصاألذوآلضعفأىوإن

لنمادوقدفيهتةسفغلنمخفردانتنىفىجريهقدلعزة

يتئأنالجرىيدرليسهنفئاكبربهالىألتطصخبمارفكأقححر
قدتمفااألخالقمقيولقلكفيلهليالتاموصيمايخخمالجةومن

فاعتطنهمنأعأوثللخلتأكهممفمحكطاألشعارمنإلىأهدىإ

افأمااصغوجلىفجلىوقالمتضألالقطعهمزالهمزيرضهإذ
ومهأ

اقدثقناغهماحديدذسوئهغيخدركهليسعزينحححبوالشعر

خاالشيخنالنامننيمىعبروقوطئمالشعرتبجيلالاليهعسب



حلوبماابجمديئدسء6

ثرفاالورىفاققدوأىأبئسسيدناالشييخأنانجلوالص

إقصشدةعاهذولماشاكأبهاعدىموتأخيرلتلىتتهديمفيهاوغبماروشعنهاتذكرمااوهذ

عبولمجمهميهترثنمدهجوآبئعلىميدىلقالميذالشيخاكتفتدالناسواالاتد

كانواءلمحالشعراقدجمدةالعاوهذهكفؤأرأهخماالنهيثالاآلسلمانأحمدبنغيرالشيغمخي

إنلهموقالبخسمدمماالرانخصاييميدىالشحخبلغفلمانهمدأنهيروتمنالجمهاجون

عبدبنبدتححرمركوالمذدأتمنتوكاشيخىبنأنتصرفىفافىصئاالنجماشيخمتان

سيدمماخفالقأخرممإحدىهفلهأتلميليميدئالشيخوكانالمتقدالجليل

يطلبمنهويهاعليمليذهابنأقسماحجحذمالقححيدهصوالدعدأيفااألعيبلغولما
وتناليتكلهتهالاآلتيهقمحيدتهفأنشدهفيهجدهفهمسمجدالشعخفىوأناحنركبالصؤح

لماواسترجساناندالقححيدةثحلواعتذرتبومكلفى

شوعزوحىأزبعإذواركأقرثيغوهموىبالباكاماشسيهاجت

شوعماتأوكفرضحلىكالوءفأسأرثاكمالنتدبهثأودت

يموالتيصوالشيحسصاحيصننشفاحعيواألوضلىنتكا
قديمللشبابذكرعهدمنععرصحائهمالهجلبتمالتال

المكتوتمسرضمائرظهرتكلغوبدمعهبههايمغفأراد
كفومدامياتالجواعبينكالغادرتلحظامبسشمنىإن

ودجممةممأوانعبنىمممئيراممرأىرتطافلر

الختومرحيقهنكذبوشرئكلألالقبائردبربسحبمتولم

نسيمهبولثعظفةكالغصنكؤمائآالمالعبإلىممدتولم
ظومإخىابعاتيئاللالزعذتلمحالممابربهالشفاهمنرشفعطولم

يمجمفاألسىياصتحثصيرانكلأقلىإنإهاولىدقدخنخث

حمومإللدموعجفنمخهلصيرمأإنأقوقهاأقمبل



3جمالحلى01كدديط

هزيمالحبيرمنخيهىبأجثىأقعامدكماريعهـاهاالزال

شمالجنائبمهـاقوادىغررواياخفلذىنجاالجوامزش
حريمىوانستبخقىتتممهئآحلوالهوىالضبابةمندلفارأت

فلمغئنالمالشإلبهذتفتذكرآيفنمومأئمتلىهئتت
ىأولواطوىفىمةالمنيءددعيكاالححتنهىفأجثتفا
هموىتستثيراألحبةذيهزسالولمالثسلىأجذماخثتى

حهيمولدالثمفنسزفظلفيىالخحالإلساشأمنكنثقالت
بنجوآذوحيرةخدىاحفممإذبداتثمئبينبنجماهتديتأل

يمكراحامتدإلىولالعدهعنهكلثاأالتيبالئعنكبزتأوما

وسيمالوجستينأغروجلكحمنللبيضىماتنسيكبمحاسق
والتعيماإلجاللمستؤجحبعبصفانهغدامأحذحإمحاسن

مومأفاإلشمكالموآسحهوفقصوشضوالحامدإليىادةمن
أريكفثللتنالتكنهاأبكتقاالعوالىماالزمننال

الميهدومكنيهاساقدفأقامبملوكهطخهددقدرمالماألفى

عديكلوكسبمالعلىحعبعنلبحثبنانهإلهاخلق

التعليممدمنأولخعمبرمدمنآإالالححمفولسازرش
فهـجمصفئئقدآكدىعنةءمالمسمالميرالماضىةوجنا

المنظوماللؤلؤنمخامسأعغجعلهاالعذارىودعمائدروق

رئتموماألظلداميةسهتقركإلبهساحةيديخهيارابهآ

وموعصمؤملالنيلينهلفرينحهقنمنأبمثرلمحندئممحت

معلىلمجرتممتهالأوطحيمواهحبريقمتسائألإن

المظلوميةشرعيكمتمطمآ2صكداكاذىأومثمتك

يدممثعهرصيدنالمحة4نخاحلبالدياثمعادأ



ابجلىبميمارصفيحصإا

كيمجينتبهأبنلىإماوالعاكطوارفطالمعليمنء
مأكلاألنواركممىحتىالهدىطسشلضهدىإمنشيخ

عيمنداهثعنبفيضصكهنموأمدهبهداإلنامئم
ماالءقشفىالورىئموعلىمهنوالهحياضوردت

المتعسهحرزقهلموضعساعكلال3فاالنامرزقكفهفى
وهـسمرشحطألناوىمايخمامملىأةأمامهالبيوتفزى
جسوموقوت3أفئدقولتمامنكخصهلمجاولمابنسبهةص

محهعانحرومال4ئمدوركثقىالترىلدىخيرلميزأليمنيهاأ

ورميمجديدةالعظامفاولىغكلوفرتهالءالدمابساحتهلرىف
ومطالمحمواحنرلوامعآذممعالجنداىالقدوررواسيآوشىهـاو
باجمليأاس4الشأوفىبفانهرمإدتلبالقاسهمن

مثشهرأغخحآناكوالروضلىكبنطالةاجااتهطممقاسبل
مإللمعلىحدثتإذاأوحعيماالركشبتاعنوالحرخحدث

وخديه3زامنجالساؤهةوحجذالالذاكذاياص

يتبمخطاالفىمنبدرحلسيثيرإنهاالقعيدةكتبذاو
عشيميناللىحظإبمناكؤتعلنتتحيئالحظعظيمنالت
أرومكلفوقدقصىهحالشبواكتخذتمأوخلتهآحمكقدأ
المعدومابرتوعركلهشبهوحبماثعناجدفوهنظاثرتغد
التقديرتبةفى6خرمماقدأخرتههاذكرأفمكنتإن

لمحروموجبدآلالمريدأمألفىومنتهىالثعميمالثعصفائئيا
عتيماالنامفىتجثاكزمنتلىفأنتلالقابتشيمتماخىف

يمقوريماوالدكهـإفىمهجسسحالكالدهرباتمماألزلت

ستهيموبربركلاققتخيمغوثزمنفتممنآوبئيتما
نجيمممثبىنالتشتآجربعثماادفئلىتحيةاليكمنى
مماحيماطمبمحونوعالكئىمعتبابعتبىتهءإساوقى



بفىجمهايجلكدبئكلى

والتتحمآلبدفىسالمةالنةحاإللهمنلنبى01وعلما
لهفدشررقيةومن

االغتهألئسايميدفعمثريخمابعدميئللالذاأليئهحيمرلعلشسففى
بلوالشالبيدلثثا1الذنيختيرهـسرحمبمالهأمواجرمنآعفذيمز

والحذلالعذردمميزإدماجمبقماألحبةفشتاقالعذولوأعكما

ييهليالقصدسبيلالقطاعنماليمإدنيمالفالالمثؤقليألمنتامححثو

لالجاأووالمؤخربرونءبجملبرمنالرحلبظلتمثادكرآجعل
إلوجملمخحبهلمجثبى6مةدرخعيأمابروميأكناففماإهـوضامفئرعحث
ومخهاة

آمغتءانبيداتجتثئميئسثل
موذتناعنياذىإتإنإفط

نمسلىهلكافؤادسال

أخاوصحالتماإألخذفيبؤزد

لثمىن5باتمأضاكافصسلة

قولهعزلهشقيقماومن

أشرالىالصعرخخينالهدؤبعد

مينهـهنابتيرسفنبهنىأسرى

شرةزابىوالجوأمثنعازارك

وأوالجبالماغدوخهاثومنزارت
المتتمةطاءاألرجاةفبروكل

ومخها

أملماعاىأهوىمنوصلهمنلوكنمتكغ

أصحللمالدهزتدئعهدخامماكهغ
تتملىالمنامذلمحتحعلبعدكوالجفنكش

كلىأنالهجربعديأنأبثى

أوزحلافجاأصلملخاكإلى

لئبالكالىبباأحلعح

ليمامكلمشىقؤفهاطيفث3زبئبباك
وأذيخلتازواقمدوالذفئكهي

اآللطمنولماخأرماليكاألعلى
وأهوالبأوجالحصتأغآلمع

عرلمحيمبئرف4ألمايقالدإلنبةاويلةرخيمأألهاإفةورمواضيصل101
براصممفتوحةرنوقاكخةءوتجشضوحةوراالفبحدهاموحسيا7يئبار12

الرسيط5ز



اليلويمإحمدفيصكد6

خاللوجةهابدءضكقوالشماجماهالاللحظخلوبكلأما
إللغيردجديدوكلتئلماالاللعائشمامهوىالغؤادلفى

عذالىلالعذملفىوكاكتفحاتبتىكلمنفيهالمخايبمل

الحالنحبزوأخبرعنةلمحمثطبهفغماسحتةطالمط
زقاللإزقاحلتواالبنممتطيآالبيدأجوبالجهاضنهاد

ااآلدفىراآللصكووالذفيسرموألممبحهـافالنزخأبهاأدئحا
أيضأوله

ئيالشاطلعيونحهمايمأيالحياوعلىيابرقالغيهالتأزضى

2الذودقكوايارياتسارمنبحقمءملاالرضفىوطاقأثوالتر

وزبرونامزواغدونثمىممبمزثواغدونجحئثمالفلخحؤآل
المربفاثزهاهاكوادىانجاقعارحتطيرأمعلمةلوال
ترائمدإركماومغالمسارحفآدسقرمسارحهاالئسفياغفتإذاحتئ

فيهبإتأمامفنزلوافلاأهكمنومعالتاسفرآمساكانأنةشمامجاظرومن

آلكافىرموجؤالمذكوآنجاجبرفينوكانبلدهفىاشخهرأحدمنيهآخنبرالبنعبيلى

الليتهغدتالئافاجتعواددمنوإلقرىبفراشملياخصثوأعلييميسلمفلمعندعبيدهإلليلة

امذليالاتوصلأنيإمنكفىلوالهرارفقاأمير6دعيئثبنأحمدآبنإلىهبايذغدأنهبرمفأخ
ااقرأمنأعيإياهولاانظيفياالميرعلمافيعسالمالمكتىبأنتفغلتوبالم

البترذىكتجنرنجلتحميفآلدىلهالعبديتررشاللهيكلنعإن

افسفرذةيتنحعنجاةألنجاالقتممءوماالكرامبخاعوزاليهأهدى
الخبرعنيألوأثسثنمولمتجرمموالالبقراشيأتنالم

والخضرالئهمولمىكاصبممبيتنهولنانؤحولنابمآلدقفبات
سيافةمثللحعحيفةسذماآميرإلىسهوتحلمجملممنالناسمحكباتالفاالقرئت

يقلهأنأعأللمطئهءاقالبياتفلمالصعاالبلاالمماكعافيهذاجئبرجمنالفيوكانسالجلي



076ييآحمدالجلىدحي

صصشخانادقاقبيلتضيلأحدأاأيفهائيحبلوقالطالاىفي
ؤانغرجاالنفسكلومفيوآنراوابخهجاالدهرخحاهالهماموإفي

اججاياأأشجهتةلمجججمتهقبلدهرلعمرىيألتلم
فرجاكربناامنلتوكانكربأكهخثئناشاالرحمانبهفرادوافى

هخبماآالذىالحهئيوانتغتوالعم5والدبفيانمنشادوقدوانمما
والمهجااالرواحييذلواأقاطتهفىصنفمودندقدمأيحسعازهمقوئم

افحماتعبروامخالياانفالفيحكيثتمرحنحوالبإحماالعيسقدوخه

وشحالوعةالححدرمنهحوىشوقيحخذبةوفيحهـحوىهمة3شادنقي

والنتجائمالظتيالعوارضبيخلىوأللبيوتظلتةيئقلم

دجاهجئمااالليلإذاولمواىوخحتةتممىالخزيلذمذمض

رجاذاكنعميارجافندماوتمأربامنالنفسحماوقأىااقخاحاحتى
والحرجازرإنو3طاإليةححثحلدىإهسألقإذيهأالكلفتكزلت

أزطفاغأذحىمحليبةبطيمنسنهكلفاححينمنهالنفسطابت
1زطدآاالفرفوالصيدحمةترمانالوشيغتهاالدىازؤرةمنفال

ووجاالنوىثأيدمنخهتثأينة5علىةلعإسورعيانممتهيا

قؤجاالضباثوتثمبار3لةكلبأثهجابعدمازحلتعاوتحراحت

نجاالفجاجرصغهجاجاتحتمحللهاسليانقودأجياتالخميعةتج

نجاالغضالاشوالدكاالبحروزطإلمنعللةأنجغإذربئدتهوالحذ

ذرجا3عبحعازالويتهفؤعهخأولقماخإلهـآلاخرألزال

لىجااتالبماجاعفإلىالغجأكعثالرآجمادالختارعلىالةاافي
فيثليتالقامواوثتتميدىاللهلىصهاويركأعجإةقحولالمن

اقسيدهوصشب5صا5الطتاالشهذااندرجاالراوالحيدصفوله11

اصموسءالمهاحلىلجزتهنخالشاانشكأااختهـراحبايرتخيفربةصاثيحنيالنراجوثفى



يلجلىاجمدحمإلقبمإل

درالثىشمالمنونددوإنودسشلانللودبىهالرا5
محيدمنوالصمحميتنحةليسصةالموشئكرإنما

ثريدالبابنثريدايبنمتافيلقصيرجضبهفىالملىإد

منهاكى

الححعيدتحتالدفينذاكنعملمالصعيددقيناتحتغادروه
غزلومنلثتهااعبدالوهابالمجدبناعبدرخماالتىرمتاذآبنيدةقحمنتثربمحى

واكلبماالشؤقرهينالجوارىإحدىوالئبهالحممبعدفردتة
مفيماالئعلمارلمعذشعشربناتصبرتهبعدأسفثتةآحيإن

تبلغيرإالخمبمةشمنأبدأأترالكمإلىلىالمليكثم
النبل3الحازثئقبلىحسنابرسلبتفممنىالتعجبىلثتف

هثمثببمممعإناطقأبالباحالكخاوالمإلجرآهاحقيميئ

لعالالنرامشسفابروإنقىخقىومنماكانجنىقدالذىإ

طغالتدرضىخالتجاأحمداالشيهسيدىرضريخزلفاادتهحرسهابفاسإقامتهنحمالةقال

تماماقدمخيماوأثابتاسز3والخحناالبشاشةمناكمالطأبدى

اوأسيغإللمرامألسعدفالومغألسحدةعمااليومقبلغابإن
الؤفاعنالعدولوعادنهفىووكبجائىقدماووبعدلوقضى

المصحطنىآبنقبرالمصمطقبوصولرححائةالححدودلنابعدوصفا
فاؤاقئءووشتماؤاقتداوآسماالوطريقخليقألإلألحمدئ

وأشرفاأشماالمشغءذالاالرامةيمنحهألته

فتقواكتنىأظرطواكمومثامسمامقامهصارممتإن
فايغرألتكخفةالمحارففاتمملبهفاندواستبداستأوامنه

واتحفاإنجيهقأحمطألبولتجتحفةبأننكىالهادىقدخصا

اننتأعالهوأكسبهاأتعآبودشامخشختياروضة



6ايايجلىبيىحمدأفيإلبئالضسجافي0001
مخها

تشؤفألمظضتشزفمنهامممحاللماقدمحبةببرحيدلى

يممتنكفالنالبيعوسمتؤءاوالدمايذىشفتنجدمةو
حيأبعدوكانواسعةرحمةاللهرحمهصخثمدمجانهودشعرههناالماتذكرتاوهذ
واأللفينوالمائتالخسين

عليالظهرتوالدههـجمةفىنسبهتتالمليبأحمدبنابالمحبناتجافيا
خدقيلعالمةالحةلصااتهلدواوخلى5أعيأؤلفىوالدهعلماواشيمتغل3صغرفىفجابةاراتأماا

اكعثىحيشلطمنصماباليقطرعلىالمثرعوهوشاابإلىوتوجهغمانفياختاربنت

ولقاذالقاوفعلبريرتأنالميدالثمديدفعزمفأصابهطخجةإلىالبحرفاكجفةالجديدللى

يتونمكنالممقاليوخشبعكىأخبرفىفقدلبظنىاشكاإلمطمكناسةتوجهطنجةكثكأل

معسمباتالتحنمورضىأحمدالتجاشخالمثمسيدنازاويدههفىعايدخلىأنهاطهحرسها

بونأروفهاكتبهعضدهوقىكمكناسةخالفقمارجالوثراأنهثفأخجطرعنفسأل

يلسالبوالدراممختالكتمإنةفقلناقاللشنأوالحهآيعرفوهويار

إتاويةاعلماإللوقوففبإخاصنقاكالكرلعىيةنمادحخخافاذالشارقحيالفقال

ذلكفتعجبنامنلمجالهاقالصبجدعندعالفمرفيتىهاهوفتالزاماإللرجلالخدإاذان

ىوهوالذامحقرائدةبيخههوقحتوإلطىإدرالساغبنجثالعرسيدىالزاويةدقو

اليدللهوكاهاتجنسبهبعدقالالمستنكيدبغيةالمسىلهااثرحهبيدالمرمنيةمنظبرشهأحي

واللعهوالتحريفوادجوضالبيانواالصحولتحهارإصافيأفىوصوحصصإحماتداطههـأ
صوفاكاوأماصنوادرواراالشحامنوغيرذلكاوأيامهاحربراوأشعاوالعروضوالمنطق

بعضهذاعلىانظمهوصمتئفحالتاملعبالتتهأمثايشرفيهنبالغرالذوقيمنفقدر

االعلميقسترالتكواعدلبؤفإغهذلكإفرامعبااالكهادفىزتحلتىاقائوالدتلزشإ

لنجهنووسلمعليهاللهصلماتئاواجأزنغدئمكماودهالخصوصحةاإلحوإلمنتعالىاظهلماإلمو ءزط

إمالئهمنكتبناعليهعليهايخكاقراناهبخاتوبنينمنلبناتهوكحاتزالسالمالعفيمالصنهك



يمابعلبيمبأصهدبئإببنالتجايه7

وقدلثرجهلعافئوأنلأيفألكعلوامشهكذمنمواخححقىدهلنائحطكحبمنهمواضحفى
ستبعهبمكتافيمنهايومجلدأبدعفىئثيسشرخمعاحهولهصالوالنافيتيسرماسبقيدنا

ولهتعالىاللهرحملىهـيهأاطإماملىالمعاأبئاللتميخرقاتلوافيهبانظمةأرجوولهالستعجاله

قرأ4لتلذاباشجاخهوابتدأالحراماللهلبيتوجعهتهنممااالعالمنقيهثاذكرمنفرحااللتزم
دجيجتاأنقبلوذلكائحدمخوقلىكلرأيخبهاعندوغيرحىاوالدتهوكوالددعليهم

والدمبابقىبهةبعفهتقدمبعدكالمقالثجءوالبألدالمشرقيةيدوتوتسالواسطقوالجر

اشيماوحسسقاألخوالفطنآلومكارمءالذفىالدأعبيبمنالئرحمهالناظموكان
فىواالتجهـاثالجدقههىعامارحاالموسنهاسفعنضالتحااظفهكنالهموعلى

وألفقئخاماينوخمسسبعةسكاميخونالسةضابمبنااحخيارهوكانلعباداربعةطا

فىبهيننهعناأنلىتعااللهفىجمامنهناضزاسستفدوذاكانافجهادألثصهرمحبناناثالثةعندثوم
ئخينوماالسخيئبعدالتىالحترةأوائلآحالىالتهروفاتهذت5عوالدنياواآلخودالدين

أفخمبلكالفماثررقكاىإللمديشقالمفؤأعوامالعشرةعلمايدلمحاقيذوالؤدهـفاقبلوذكوألف

نهالغرضلىاهـوالالمالصالة

وظالغماألوألفعشرةخسهسخةلىتعااللهرحمه3براثالجليالعبدالعألمةثنىوحذ
حقرفجثامقطدححيهرقةولىزوأبرتوفىزوسنةسمتإلتالعامذلكفلأنهـقفئةابالمدينة

االكىأؤأحفنهاأنقبلعشمنىمخحاثمنهوقدكتبجمةاإاحبنظم

فاقيالبراظهرعلماءحمماكفصوأحزانفرابأأفاآلهرش

إشسانكليممثىفيهوالحعثسهإثوااتاساخصليفئوالموت

اشالتإنخدرشاالمحكالىأاتماجمدومنقصآلعاشمنإللموتلوكان

فألنالطيومابعددمنماعاشومنتهبهعزكيرهأوكان

يخرعدنالتجارآلطهقدصاتأحاتتملؤتههمااذفيلةل

اثنماذبفشعتظاحبهانتربهةلصثديقأأحمدالمذكوركانإنوقالهذارمنأبمو

سنهبالمدينةتهإقالىومدقاكالترجمةاناصاحتوكاتايحسدالمنؤرةالمديخةفىكاناشمخقيط
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جمرمفىالختارآسحةلهيقلمووصدأنصارفماوأخاالمدينةأحهـلبناإحدىبهاؤجكرفئ

وقدرأيتأبياتهذكرفىالذىأحمدوالالختارأصكرفولملىتعااللهرحممايبقيعفناودواحد
ذنكمنمنعهاخفوضديخهامهأأنبدأرفكنتلمىالفالالوىعندالعبدرأئيذلهةقصيد

تعللىالترحمهاالغبنفيالعرحهاسيماىكأيثرامنظومتهوأؤل

مذهبةبمثالماجأالمعريرنسبهبالهالعلوىافيقال

االنبيااالكملورتةكلهاآلؤلعلشاالحدإجاعل

األولياخيرأحمدوشيخنانبعمااخيرالنبئوالجاعل

وكأمسمالخالئقماضلىكاالنعمبدواميدومدا

الأمحققأوخنذقيفتهيهأأيخحأكانتمدمعدالمغوشقيقالمتننهدمعدبنإلهابؤ

أفىموجولىكانوالعثادالناسكيهآالمتقنإبئواةلرأحدافمهمأثاقبأورأيأعحائبأرشقمظعأ

الظرفنمماغافوكانوألفكمائةوثالحشزتبدمشقماسةومخنناموتهحطنحلشيامخاأ

ياعندتساووقلمالعاميةااالجزاللشعرونغطمافجفليدالماولىالةلسالمجاآشابومعرفة

قبائلمنالنهللمةوكاناآلشالحدهمامنأتتهنارريخحستيمونألبدأنبكشخصر

مخهاونوايتأكروكامةلعاافتحدظهـصاأجزالهفىقبأئحمذعكاناؤشهنهالمنفوذيخاانحثم

فيهمقألونهذالتققىلشعرافبهالدظهممالوكانكزأ

سقامختطأالةضنيآمخقماماةإخقتثنفينالؤختقمينول
ووسقاطهمالناسرذالوالوخشهناكمةالىعلماعرشاماذافساققونألمذأصا4

ورحةشاأصلةشيماانحلأالوقولهشيأاليزكأنهمعناهشمادانحلوقولةلكضخابيةعر

ن4يمأنوضابعطهةمعخوبكافيعمموخهالنظمذاوادعامعلماالخأصعطفمن
أشاناألخثوكذلكوالثاكاالولواحدأعنىاحدبشكلسرفكتوهاتالشطران

ألكثرهوالحذتهدمتأمحطاسيمبعةأروأقا4يبموالرالثات

ضلىلمآخااتمشاغعراشالثهتمثلمطاخرااابعدهفىالمعنقبارتامجيدكراخاااطنذذ1



الجلويديالماديمما00000إل3

لظآفلبقفذوذفغأللمينمد
تشماثمطثراروأتوالئهلاف

قتثذخكآلأسيدرؤالماخل

تذهبأنبعدىصيماالنانوقلبأنهيعنىلالهفحايينوعأللمذأصالماذاكاتنذملهق

اخاساكلصأنهفلعياقودمعدومعقالذئمغايةفىومحصااعنداوحهـذعندأهلهاثنالس

الذىلمجروالنبهونالمحيماعلىكحلناهأناإاللعيالاأعلىفلعيالواالمفاجماونهفيعد
إذحهسلماحفىزنورايشيمياللالوقاناكعاكآإألناإالفيهلهالبطحييزانهونيخظ

الهمزونإليعدلكوكذرتأو3قلتكيتلسولنةواليباجركاترالمقدفيهعتبرعندم

ااشستقاقهاوهذأدرىومايتفلىتاالمصيصمونلثمطاروالىثأوانلفىراغاجركاك
بعدهااحدوهعلماروىولىاثةأشطاريستةعلىنتكلهأنطدآلوكمابطهايممسونه

متهتنديكأتهمامساوللالثةأهاشطرانبعلىوتتدمهالذىافآخرالروىعلىواحذ

فكلأدرقولةكثركماحذالوالكاتتدمالمعلعاتسخةوأقلأوحعكذآخرحاقباواآلخرضلى

أححلىحمثيمااسسسمنوقولأليركمئيرةالشعرغمنلبيوتتنألعنديمشانوالدثفىأصلألانوال

غيرالمعروفاوهذعندمثنخألهاكرومذنثىاليةاطممهصاكتنةمرممىكثرمصأأفالصرف
ماخلومكماامحندجمففتلاخلتىااعاالمننثىألواللذكرتغالخانحثاالنحربدشقائ

طحقردكطومنيلراوجيحالحأنحأخأيخالمشارقةخندرروالمعروفسروالفثا
لالةعفيهوانشدوأالةسرشومنهردرتإلهوجمعخبأ

لمستعمفيرقوليسءثإذسرواالؤممنعليه

آكبيربآلخيثموكلشفيزآئقخكعافئم

ىلضعكزثمأفياالبماآئشئؤ

كأيدئكالخئبربينليوكالن

خئقصقئبرمحضادالتواوالعاميةةدخياوديستائمروفهدغهرفيماأفبمقولأل



ء37يمأملىاحمدثيماالماذيمما

كعددالرجلكايقالزهالزارثيرمنيمعلىتطلقمميةالتفىوكمذبهيرةمعفرقبجاآلبنىقللىبأخ

معدقالبنئكأجسامممهإذاححارج
أجرداانلحدأوأضمميمعدداإذاربيتمةختى

خداأنبالعجزائىكان

الغربملىكأىثمإذأمالعربكملىأخوالوفاسنواصفىكبيرةبنومغفرقبيلةو

المغربريختااالستقحافىححعبذكرممارةإكالمشههـورااليالشيخبنتقخناشالسيد

واخيمنجطهأجمرالبناالصابةماكتابنسخةهامشفىاحواشلهاألقححاوذعأن
الخلقسعةوقيلحموالخاقالمحمنمماوقالالتاخيبيفمافىوقرالسجصيةحسنمعنلى

ثولعءيابهروالإمظمةاباصعلمحعنئوالبنديرعخدبمعنهاقىئوئثلمؤفمعربقارس

أكدمثلوممامحيحالثهناالدارجةاللغةوهنيأكلأصلهبوكلواحاللععثأح

أفىفغدةإللجاوإللنتزبمكمايتجشأيذمهدشويبتىبمعنىمعقزدفبوكدويجكو

اليفسمونهالخممنبكقفارابأشعرأمنفيهمنظمطالوكانأكزجا4فيبم

أيضأيتححذفىكبراكووأحدفرأهةجمتكبهأمقبايوماكانأشةاتفقوثا

خوفااهرىفتكلعالومعلىاالجممقءثمئالرابهطذلكتحتوكافئمنهيقردتأنقبلفهفعر

كاقءوامغنياسححاحبيحمونالغناوونهيمعمإشجكااوهذوصفكنضنهعنددفيه7سأت

للناسيكامنذلكفانالمشارقةعندالمغنىلةنزعوواليسوضيعأأويتأرشحرأوحاهـإتا

فبونإيمونهايإالطائفةاليتعاطاهيطبالدشنقائحذفانأجردانيأخذنه

ذكرفيخنوتهبيوتهمفالحمهباتي3امطاابكماأقسثكأوإيههيووعادةمذنمومنكرثمعقوث

بونهاولهايفرأوتارولهمإونيهثأعنىبعحيمامنبعنجبمىإليسفوبماعصخيرهموأنخا

بلظهروكحوهـايقاأقفىيخربينكرالحاالماهرميتعلمؤهـ3أحداحزكفاذأعححاب
هغيزعلىمنيحعوتهيطربالذىأمابسيطأأويطويهونبإمأثسنصنهنأإنئنالبحرا

أرواوأجهودأسليأطبهمونإيأندالبا3تلكأهلاويزصمفاثنلجسمونهئفهألطا
مكأسكبمححيححكحا



بمليلىاردددبمإاالايال

اللتهلىصالنبىسيرةبعالماالعوبالشعاسيةوراكانإنهثولالزبهةحبلصاولنرجع

الثقوكىعلىضوالهميعلىإالمالسهمجافىواليمممععتهلمجاالغليفأظروسمسليه
ميدئلخالشايرلهقشعرهجدومنالدين

ئزآئقمافيفقدهمنمثقدأزلريالهاالمثبتبعداالرض
ااقاةءاوئنعئؤاعرثضهورااثعصكاذفيلهاأق

فيمالهاكانفئلنفضذشقتنمئهرقضتإناواظحهأهـبيالذخوان
ماتورطهانساغأطناطاشكلألجميقغالعالمينابأززغ

أمالفادفومحاورىاندشلمهاأعااملثةأبىاكهفث

مملنكسانلىاحماماثأةضفواالتهاكأشاالئسخوناإثنااكوت

ياقعهاحتصبىعائلأيمبيأففاأهكاع ومويارصلىهـم

اجماياليةفحربتخمابةوبمبمادحاجإليهحنربتعحبةكم

ورخالننياسروجقماالنحصتالحيهىةلمجيمنحواثفيض
اقجابربىإذاالرحمانقخببحمتتىامتأقماواانجردالواهمث

آجمطأمثابعذهاوأزدفاالنناذهانمألانخطأثإ
تمماإقجأإذدإركعارىالوورأىنهآلطإزكحماإقبالمارأىدا

ءثااشوكل

دجايممنانرحىتطمطاورقاىقأو

معقولةهشهريمةصصويخد

ةمواهـدالحبابأشءااثىتخ
يمينمبتتبتجعولتصنفات

إحياهابارراأواعل

قختحآآلفاقيالرلمدممثرأىلضا
احفى51وااحصافءااالاتااكأا

صصا

النثطضاألنلمتقىأبداالرحىد

اظاعناخيافقدخحنمبإللبابته
طاأطبهاخلرترحمطكلألؤ

بىاللتوجماصاوسالسهـيفقا

ساآكزالالمحيتنخفروادإلذكيمكل

قاورماحماوكدإثاجالداعقركئ

فيهمااإرباكءنجاال



ل0005بمبلىااصحيلىاالديمأبئ

عالهاتتعلزعاهامئأجارحتىصئخحاصبآبتتمىلمندابافنغ
نتاتقااكداةاعنيإةالعذوضهعكمللمتتقا15الغدقغاةالغدوإذا
أشباتقاثرىالأسدتحمهالتمجمامحةالعالمينجميعوخمى

االفيأالذىالمولىفالتختتهدمحببالورىرحيئالمولىئمال
لنهانعكخالعلىجمالخدؤالرمجيهومقاميمرهوارثكانقن

أذيالقاذاقبلمنلهنتمحبتكأطالمساقدبعآماضلإلفةأتت

أطاللثاأظآلؤهاوتتهحئستجمابأكأآمهـاأرآسنممتوت

كرفيهاذموعظةلالفشسرمقجيدومنةوياطومخهااخاطرىبقىاوهذا

جماآلخرجوالمميتوأحدهمسغااكابهزةرينصومشالنححارىثقتجارمظث
محؤدغافلباراآلحضحراثىأسيم

المآلهوالأئجأرهافىلساإللفىالثتمغىجمىيئإخل

ميذلمماالفاطروغيرمجيبألندخرالذجاقكتتإ

اجأئاالغئومانحىالربفيدإقمسباقباثج12شتشرعصي

ريمتجنجوإللبتهاالممتغإمدعأحخىالذنيفإخا

جميهالحنافىوعركأيرغحهئوقلىزألمتججتمغن

التمححيرالجلؤدفعدرآبرصيئآشتراتهلعد

واألغالقالفيودفىأضبغءرلراألنهئدءاشتيرادب

ظايمبايبماللأغؤذ8وهؤشانصتاليمذفتماذمخ

العظامعقاللخمتزأكشالعفطأعسكظافوف
الزحيمرخمهأفىالئمواصإلمخيمماوآتقضرههيث
ائدالنصحاراكعمياؤيححاراصإليلؤيخإثتئمو

ارتحرتتمبيلةويتهتفىيممدإشاشاياومجة2دحل



احملوكإلااللهحكبديأحريمإ

ناوباروااتعفوأموبازلمقذقيلفما
اخاتلىفإذوقمفمكهغبازضوالقالبائممهئم
دتاماجيايبابآوالالديابعإلهامبنوأضحححت

وإلئحميمثوالحفنوففككمميمثحثئويأوفوقماأل

الجمائمأشرفيمأعإلدولخمائموالجاجةوالث
االقدطولىظئةذاككانماإللعصداصقئدنربرالخخايوئ
ثاصنهالفتجحارأفانوجمهصكاالزأزاذليقتئثا

الغتهماذداولمأناةختىجمألوالخمالؤنقماذسالقماذكان

خطرواللثإليئزدلمجأآفرثجمغتئرمنلهءتما

حقضاروالرافعغشقآةعزفارفثدخالنلفىقمالة
كاآلليمذومعلىوجدهاحمالمآلفىءاألشياالحظقن
ملفقلئممارؤمةتزمأنزنيماورلتالذرمقن

ذلكفىوقالبهـذةموتهقبلاللهرحمةثمغرالترثن9ح

ديتشرمدققاحعنعئليءفالمرنيمولعأتيأضالشحغربعتؤخياقن
دقمنقجامةوليذكرنطألللسؤايئءالمربرففيذكرن

نتثيرصلمهخجفيشغالرنشطفتوبتراغولآزتجالالالثةىمحدت
بهالمفعولفنشمبعكلىفيالتوسعظرفعدوقولهكرنيذأوعرفاعلاالمربراظذكرنفلصلحوله
عليهمايجدىبخلبثتغلأنلةاكقتيهأيانبغىذيخكءإذاتذءالمرأنوالمعنىن7ليذ

نئعأمناك

إلبمعفيهيجحقعنجماعماالعبداللهبنلربلىحصنفودااللدعبدلتحرم
وفئكنقاذكايتدفقطالذوقسيمنحوىمواتورعفاتيههناكالألةأحئد شوإلكم

وولاحيماعياللنسابناربنبوبارصميتياأل3باربارشفىحتانيقوله
ضهالمجناامحئااطنبمتااقلةاهذهالقأهالمقولماءالمنتهـدءال3الرذ30103ار ااصايمط

هيمهاخادوهقعاتالاوااواشوةافصهـيمـاوهذاهم سارىطأ



إل7الجإليالجليلبدصحدحمحالجبببنيهأ
وإنمالهئديمقححاتشخهرلهوالتهزمنناهذارفىركاناأللشعارالحسانبهتطر

آممرأحمدفيأبخاشإلىجهاكتبأبياتإالاآلنمنهانجاطرىبعلقوأحسانمتطعات

شاعرهبموكاناشآعرأيمدبخمامنبطنجمألفطابعدالولىةمعقولىابلطااأكد

رفأجابهاشاعرثالثقكلوعلىتشخليينالعلىيثدحقصيدةلقاالمعلىفيالمشهورالختار

رلمجو5عشصعلىقحيددتشخلالمقدمأئدأكأعودابنأحمدبنسيدئأئذتنينيإلعو
اومطع

طفغاقباخيالجليغحاشغظمطمبهرمىالبهابذرز
كلفىيقر1نبيضينبدىأفردعليهرأوجلالبحوصفىتقرأأبياتبةبأرالمعلىآبنفأجاجمها

فرةالمنمنييئالحبينلماالتحجيزالمرادبهإنماوالمدمعرضالشعرفىهذاقاوسارلبحوا

فقالتحقيقماوظمالحدفعنأثدأماأظنفجماوجودفيالشاعرانهذانلفيولمةالقد

المذكورححرم

وربيعارأمأأغزلمنآممركنبنأحمأفي

والوكحيصوقمالناسعالىرفغأنصنيعممنيمنإن

وخشوعاتأدبأآضخغنغقؤايئفأنغذاكميقركمأل
جميعااألنامفوقالواالتئأنيموالئثاالىضمن

كىفيعاثضنةمافاموفيهاألساليطقغنفلم

ضئمعتظحعايمنلمخكقاقاحركالبوالمسابثاساميم

والتنويعافيهواإللمجازحالمدفىالتأئقفدغواعن
ممئوطابعدةنالخفازكلهإلمجاالمزلوكأاكبعحدليس

أذيعاشفجلىملقالمباكعثتذتتمالئمالئمالمئاوعلي

فيسهيجتعالحاخبناألمينبنالحسنبنعبدالجليلحمدبنالحسنحمد

بقيةولبالطافىتقدمممنغيرهومعضابالأوسكرجمتاتقدمتالذىحرمع



يأيعلىالجليلىبدشكددببنيحمدالجبها
لعقجوادالمحطاعلىمبىالعوبالشعاراويةوفقيعمتبحرمتقننحوىواحدةالنسب

البالدتلكيهسيبوطلبالنخوكلهـالطاطرةوحهرأدتحمنئيرتفئالطباعحسنالساكف
سيدىجمنضالىعدخليلهاعلىثمحسياتهاللهأطاكالودودعبدبهأجططأستاذنافاعردغمن
سمهلالشعرقرفكاذالمنعنذأهناكهالمشهورفيعدسالىآهلءأفقهواسعيدابن
ضظمشلهقإلمامعءشاوقتأئفىيأخذمنهجيبهفىالشعونماكاافاطمنأمورةالعيا

لياتكتحهأبحضىشعرهمنذهنىممااولبلحةإخهاوإممرىيمصرمعافىالناسلزهد

وضيحالسكلىالتحريمإسكارةبسألدصحديضآلةوكاناللهرحمهشضيقناعدساإلىبها

ذاممناضاألعرأسامحدالسامالحتدذىإلىسالتممنها

أوعامعامينمدفراحخيهمنبمهغعاريةالتحرجأرتجافاننى

اأولهكماخخوقدازلبرأذرأمعيأانجماآخمدنجماأحمدجهاطدحصيدةقمنوله

جؤابلظتسيبفايىخليفةبخجواذتظلفارسقأميز
إلتماديسأتمالخيحئىنيمتمادىإذايملالوغيث

ححادلكلالظيليشفىطجمألالزوايامنةقىتوىبحرو

زادنربخألوهإتوزاديمبالشرابألوإنابء

ادبالبالمطايخلينواكمىرتبهذتإذاالحلذانتفعم
المسموعقمنلفاظامنفهىالنحاةكتبفىاعنحموقدوقصشعرفةلطبدادص

هافى7ذتتدمقاعرةالمشافىلجمايئأجماتمنولةجمههايشاماعليهاكىالينالكنأحربا
لهماأؤكاانوقتتهدمةقمالذاجمةهـ

ثرظرآمامنعحطممثيخدثالنسواناآلرمقتكؤإلن
إثآثللمثلالناسفىكاطالوشانحثمناقئمألئتاقد

ينتجعونحئفىعدمدبنأاللهولىالمتقنألمةالحكاذأنهأخبارهجماظرومن

رالكجيرالثتحسدأبياللقدحياحجطامقالشهيرالعمنوبالجهمفوحملثملجكطاالمر
النزأسطرأمنقطماكتبالرجزمنبياتفيمالعينينهاعيخالمثأخمءمدفاضلأبن



7اياليلىأطبليإلععدصوربنممنالجحد

الحروفسهمنبياتاالتلكنتوكاأحدهدرعلييابهاوالاليتيأيممنىةهذهكراإنمعناه

الظهروالعصربينماالمتهطعروفابيتأمماعشرثنىاوظمبياتاألهوتلفأخذأيمطعةا

أهلهوليأوالمنلمستشالىكتابمتدمةفىيهاكتبكورالمذإلمحالشيخكتبابألا

الشيخحدشممورمدحوبيتإالمنهاذهنىعنيفخلنكتمبياالوهاممماتراال

دالمذكوعدأحمدفي

وأوارىرىأذهـزاذوذوىبمأوارءدوازةؤهـأىأر

2اروفتشقيداتأزىوزةدأازتءوراأؤدحمىأزؤىذ6

كاأرورارذونوردنوأراوأرافيؤخطضدإزارئاذثى

إزأرذونأرلثداأأبرذوركماذثوزدذذاتاودص
ووارىوواكمازرذوأزكىعيرحأئأثأراثذوؤذاؤإث
وداركاذاكاوردصداوثزححمغواككاىورةزاىاوإ

ىأؤزاشإدأحزاثدوقشإنجهأتحمكأرحماألثىءاثاثث

ززاروزدرذآلنحزىصأآزواواقذزوذراقورص
راروثزذدغرنذزرايبمراامأىدوارثشتلرث

دؤرواارأىعاةوهـمركأشتتيوثشطقارتتاإرارحكازأرةرتز1
واحدواكبافىوااريمازاالشنهماتلتحالأغإصبى4خلصاأكرروالررااداكأءبر

اخياداتخدحتالتىو

وكأدل7أهلئاهعنىارثئىشهفبعالواحمامتدأوهوأمالاىوفاقآاقوله2
جمعاوإسجصرامممأالاإلندوررفىامخأفرحاطااساال4عواهـدوردالوريمساخخيمه

الترابيتذشالتيلىأوهىذاريةجصروذواشثئدبصأتءالماكسهنجهادواكأالمطهـوالوادف
أعغليمةااشجرتاوهيدوحةجمعودوحاضعاماولدوهواورأرالجماءالورلهقى3
كزالواعيااىأرازتاالوعىآكاهيروشةاوجماوأشحروثتجراثواالرا

انيالمقزوراكأافىواهوللجصروقيافأر

ءااةواربأوقداثقاتركهحىد4
دخعولهودررارابافهـلمحذألتءورااخدبداالموخىشالءراذىفولهه

تاسسياشاالحةكىاسااهبىوالدراش4وؤعراقراودارتحنزتءاإهـبه



بمببجلىاوأسحد00008
1ذارازأفطأراذإذىىذارؤآذأفثرىوودذوشدفطىأر

3أواروواشذز4وأذلكلالةأذحموودذابأآذوآزألب

الذفيمعيجغاملىىايدائجمناكتوشنبنالوهابعبدوالمسهجئاوذ
يراشتهرعلمهنحرعالممإخؤدوناليهمإللنسبهنهبفىوأبيجفىالكتابأؤلفى
متفيتاوايالثلالنرثيرمقوطلمجحليهيمهاءيروفىقبطتهفىشسنصحبماولهانبالدلملففى

إلببينوبإحمهوقعتوالوالذآلوالنوجولالوإشهروغيرييردأوأومعتودةافب

أملوكان5نهمازهاناوحشةعليهاتنذواهيةفقمسائلفىلفاتغاالمتفدمأحمدبيبابن

ثمتقدممابببامنلىفأخذكمنكتبهمبهلةلمحبايدبانخشتثبأوكايينأكثرالعلىإلف

اظارخمتاينسانوآستجلبصماحبهاطلبلمحنبأىتبالشراعلىأكعثإلنجطإن

إجدعودخبرأكااللهجزىيتولوكانكتبأههموهوأكثرإالعليهسنينبغحعىط
إذشأرمنهأيمحبحقماعحاالبتححعيلسههيفيهذلكأحدثكتبهأخلىلفاألنه

منياأحئأذلكفى3ولهمامشاعربابفيهالنيخاكانالتىئلالمسساتاكعنإجدودرجع

هلالخزفىودغيرقولةأحفنطألجدشيأوأ

دسوشغعلىغرابجناحكأهاخلىعلمااللالدشنغ
يبانالدذيلحبحماالتينبكتىأحمدبابااصايردعلىوقاالمرتنمعالموضحوالءسوابمعنىوسو
ءابتداالمسؤغاتىحدبايختئحعماأنيجبالفاعلإقيؤلوكاذ

مختثحوصايرفإلسدفاعليرةاالتخحمحيحيشوجبوقوالمن

يطتزمتخصيحخةفابهبمأحمدباإلقدجزنميهنوإن

آستدراكبيتيولهاللهجنئبفىطصثفزماعلىالياحسرلفنتتولأننعمالمحقولهمثل

ىنبهمرفسفعلىعلىرثوالجوعمنمالمقبىكمالأإلسالءالعلماأحدإنمايئتالحكلى

شه3الةهايخرااإرضافرأتمأخوذمحلحيلىائا1وذاياعحلوأيارؤفتوله
ءارثححااوذلرنهىأكطووأراصيخه

فيافسد5صدحاأعالحخووهوىبالاربجمعابشآاسليهمائماواراثقوله3



إالجلوياللهيأبيممابيببييييبثبنفيبئبيصص

اليكتحبأفاتشعالثثفسهرتالعلذكقالوخلىبطظزأبديهةاعلىفأجماب
اجدودبايتولثآلهماثااوجدت

زىوهومعامينيالدإنىيعزىلفهـظاللفظيئوثالث

لقيساؤاصقاللعربأشعاراقىواردوهنا

المحصثىجلتهاقرونكأدطعزىإبلتكنإنأال

اآلخروقال

وأختبطييهمأسحىمازلتتيهطمعراهوبحسانبتنالا

احشالذئبرأهلجاؤابمذقوآختلطالظالمإذاجيختى

وعابدمذكوررمشهووهوفقيهقبلهأخوالذىشيكتآدبنوحمد

اممطالهاوهذالمتقدمبيبأحمدبناإلبيردصيدةإيالقيذيمشعرماوقرويلى

باباوالمحمامداظليقةحعسنالفأبالرىالمنودألمعهم

هانامنابالثماتةومنتتاايعتالسنونإذاسدونياط

مصالبباأمحىرىانوكآعألوحدناأصبناأشاالتحسبه

نساواالوالتاريخوالفخهكهفيعيهمااوالخبرااآلىسل
ترابااحتيةبهىقطىهانةكاالشتالمخللفىلوالغ

جواباعليهلئإكيةخبروحوأؤلهمنهاخبيتلمجزفىاألعيوجواب

نحريرولغوىعاأالمتمإبراهجمالحاجبنالتهعبدسيديبنعدسيدي

الحيدمأثارهومنسداالذاكمنلشبل11هذقيلأنهكاعلالمسدسقولهإلىنظرمنثايرش

نسخئتننسخشمنهوقدالحيرانموشرحعاناسواطعنخلمهالمفيدهصتداتهو

هاافعلماأدرئوهاكتبىفىخرىاالوقىكتأقاربىلبعهمااإحدأضطيتبيدى

والميةمهيلالتمافىجمعاالفعالوهوفيإالبهعبمانظمصذاوشرحهقمفىاد9والةدشاماقىك

المعروفاىامجرقحشرمماقىأكثرعلىآحتوىوقدماكهماالبنصلفعااال
سيطاا6



بممالباحكبدأددهبمادجمسيأصصحهـميدبمما

الزجمةولصاحبالضظسمذلكمنيشىاآلنعضرفىولمبهبالحضركأوناهيكهناك
وندهلقاالدعليهتوقادهاجتهااليهاهأدماعلىأبناعحسانبههاةيهفرمنظوم

يهاالفرئيفربمإيئالحالاجهلرعلمنحمدأ
وآعتدىعنهـ2صادمنومنذكأوالهدىالصالحذوىمبشرأ

بأالعممحمظاأراد3ومامماألرألماييلاللهعليهححلى
والخسراناللالخمهـنتهىفىالحبفاإنذاوبعد

ظزااياالباعيهأفثمبلجهراوفسقآواظلمآيسأ
ونفرميركأوالادإةأآبنمثلمسلصرنمؤمنونوالجعخمنهم

فلقعلمابألاآليااللطةوجبآرماإنعلمادكطئمففطف

بالدشاظمراماالجزجمرمكأاالسؤاآلواطسلوآيقنوا

إهاثمرخإمامنامالئاعنانمالحبراطأنجأالندبوقدروى

الزكافهويؤنونحومونيحومجمغالححالةيتومونقومافيهقي

ابتهركرااوالخناانشالثيكممدواشوأالكلونويظ

مافنوناقومومخهئممحرحونابالخممافالجل

دناؤآئئمابالورىنويثمعلىيسجدودقجمعونيسبحون

عمونيمامبديمعاواللهصودأيعلهوايحاثهاربل
سوادمازوإخآآلسالمإظهاردرادمنعندالنفاقوخحابط

ء4كزاملمجنرفآحمءحوسبعضفىىقىكا

جهتآزاملهاللةالغنمركلبمالظلبدانجعيخثذافىوزادهثم
بماالزاخبثمنالملضخبمثالنغيرصوابعندنامهموالعرسيظ

منهميأخذالتيساإليراعنأميرهملمىاالظموالدقبمادعويقاخدقلةهذالمهافي1
وادساللبتبأغحقينخذناذمالمحاليثبتأنرادؤةحقيقةملميئيسواباخهمعليهةاحت
اطالباذالحاملالجضلهانااللباالناشودراالمبمفأكاليهكاحبهماآوصالالاحهما

القرينذالجاللثالبىالناقتيئأقشهدفانهبادابئاالقبيدتهصلهفتهدتهعامحاظا



8يفادابعلىأصىابييميئ
الجراإالالمثيهابالممدطراعنهمذالفى7وجما

وييمفاخهوسفادوإتمماحنفليسحهمنأما
فآفتثلنكتآإاليخرجءالخحثوالذىقالوالله

لمحروتغفئاجلفبعفحهكاالنامآمؤالصازوامنالذىأما

والسالمإدندونخذهوالحلائمحربلوقيلحلبلوقيل

اإلحسالعلماوالحذدتهخمممانبنىفرمتئم

تنذصقبائلقىتهراشبهويغميمدهويقالغتمبنأختقد4بنفاألأخمدبنالعثم
أىالمثمعرفينظمعلرأكالمحشاعرامقتدأبيجفىتقدمكزمنأمحيجعرهممجواومن
علهالشعرواالجزالجمبئجمحممنوكاننسجامواألفاظرقةمعأسلوبأىوعلىوىر
ثمديظبهفالفنذلكقىغايةوكانهداراألحراكطعدبنساجلألهوبهفيهءسواحد

هذامتتيردقىأخىإالباعتقادالناسئىأعيالفافلباورةاهذهفىالتنثخححنىلهوقالأهـاليهإنه

النحويدفىولهالبيانمعرفةأفرادعصرمفىمنوكانعلميهتتدمهعلىفيصايدلفقالالفن

أنهبلغهلنفسبيتينأنشدأنهتفقاواالتندكايرأحمدباإلالنحرلعاأعفاأخذكالرمنوأوالفقه
فقالأبياتشمانيةاشزاهممامنهأنهداءأحداالدإل

والمغايخأالمقاهلىكازوتتذحىاجماالبرقهاخكآخيرأ
ائتجنالطمخقثبةةتتباكمازباطالفوكطالقغان

حتتمالطإلىتئتمايأحتتمانمجبيفماتينتبختربررتإذ

خوالتهاذرعانامخلدىكأرفلنعاجبزرنإذاخلن

إللنمبقخطوالقواتميمراجأوالمخايألالفرعتخال
والمممالنسالمتهايفىونأخدقمحرااأللثمعازننشذبيناف

يالطالإلىنميارأوأطهطؤرأوالتحريفالفحوونفحو

اللفمنذيجينبياتاالىبذفالنلثترىيتئولبفتئإذ

ئمشدبالنشلياللهلعمركلقؤألفقالصفذقتلوحفظت



يفادابيلىررأصبمنجإابجيما
ماذألجدل1ذىالأقوإدففهمتأضهخىالقثحالتلئنفقك

لسانعلىيكوافحوعاوسفلوقاييدىطؤعثمعزالدسأ
الطآآلكىوأفرومأفؤىعابالعرلمضمئهروعتالأصموغ
الوالحنتالقريحةبذؤقىعناأئغقيدواآللخنوأف

انمعالطمندصماعنوأقصالبعيدمنالمحاييمنوأزتصأ

امخجسقمالطاميتايهيلئذئملحليأرباألفئىفأكعسوالفظ

يدانفشاعرقىممذىةكلالالمنمثشماعرفتخسئنفلم
ألمجكلهيقالرشاحلنحمكلىنسدفرايةقصعقودةببدكانهلشوكانأيفحآوقال

معللتجارةبقمعدةقراوهذهمحنيلنيقربوهؤحمهروكافمعقودهوجيمءإلوبألف
ومنئحيحةحالهمالخةغلىلقةعندالمشاالمعروفالسلكفيهامايجاعوأكزالعوب
وأبياتهاليهياتفوفأماغيرهبهءاعتنايتهرىيفرشيمالموالعالمتصدبأناأعاده

خنايممنبصاسالىومكونكلالقطاياميقتيخمواهاأ
يمطلجلىكانفىمنشايوقغتداةالزمانريبلمين

ماكلاذرصنآفالوقفزالوختهزوواؤالمحافلفىخماكاء
لءالتاقولهنأخذالمنىوهذا

ظفرقةوالقهخهالحستسفاهاسلىالمدممطأجمها

ردىبعهعظماالهجاألحقتوواسيمفىشتأإنما
نغلمهومنأالناخادبسالسةرونقأوكساهالكالمدرجفىاوصحلاهمزدعايهزاممن

كمازخوإثالوهلثسكماجماتتثال4اعبضخماززت

موعيالدضاإلجاألفبلدزتلساخماماةإطيسظكلصافيم
مةلزاذىقولتمكلأخذالمعنىاوعذلخرفهنالألرصالظىمعنادالقوله

زاالحينقأامحساكنهرنبمظأووالبخبياضثلمثقى

آنصهـحإخكواثصيداكالجألخحعاححةأصاب



00000058يابعلىإحماسايئقت
نظمعقولهومنلئلقالارمايقولبقدفظيرأى

الخالدالهوىداتأقيغةقتىبرتمنيؤتمانتمئذنينى
فأالئثماههـذورخلىدىزماىعنأىهاقدئقزبألث

ضمومصنهعكودأتتميكافىعرالفؤالحاجاالميرأحمدفيإلىبلدهمنسافرو

أحفظولمالحنسنغايةفىطوقهجيقسحعتهاقصيدحهمدفيولهعندهظىانلسوداأرض

أبياتهنولاللهرحمهلمأصابهادرعمثربعالرارالقرنصمدفىحناكفىوتومنهاشيأ
وماضمالهالمؤادشفتلمنئمالهاسمالبتىحلىسال

خالهاماالنؤاعمالبيضمنرداحةفاكلعنلال

عفيأحمدئحتعسيدىالئغبنلخييفأحمداسبنائخافيئنهقتهآ
لسانفصاحةالفقمعقائقمالدمدركالذهنثاقبفتهيصتقنهأكبقالنمبودمالمتنمحول

بنعبدالرحمنمةانلىوكانعشرالرابعاغرناأوائلىأدركممنوهوأخالقوحسن

بنىمنبطنينإلفالسيدىبنىاحمدوباببنىبينقخعيةفىحمامعجمةبذافالعذ

عليهفردبقصثيدقمجيةالعهفبعثآلالمعئفىخطأهبينورحكهالمذكوفتىفنقخاانديم

اكقتلفحيقيأمخهماشماحفظتأفإالالحسنغايةفىوهماوقدرأيخهمالهابأخرى

وهماركوالمذالرحمنلعبدقصيدةمنضاديابإمانبلغمهثج

بغفثابههممتإنمضبهاقواللعمابهياموالننتضشروطتعلم
النقضاشيديستوجعبخمفاكلنقتضتةلفظالنئضوالتحسابط

المذكورؤقآالة

صابعبههمغتإنمنهاوالشنجقماياموتعأبهاخمشزوطئمت
غرضاقأخآلقواالخالقعلىلضتضاأنكراذاإالتضضوال

اايإلمضجمبيتستةالخملفظتفمنمتتمخعلهـقؤلتتسخيلفالاكلط

حمةاكىاالبجمااممذوالثاهد



الجإليمأصبئىهدميلي

يزضاأهلهقىحتمانقئضاأرىوإنهستتققذلفظىوهاكان

فضاالركليستؤجحثالحكيمبتوالثابممأغيرطكانخمصتغتم
اجعفحااأكذببضفئةإنالليميماميذغثرمنلمالخمواليستقيم

غفياإضبةعفنأتاةهاعلىكلاقنداألشعازنحؤىأزشلومن

والعرضعاوالعطماللخمتغنيقوافآتخثمآمنىالقآلمإنأصحازيه
اخفضاأرفعهمنماقذكانوتزككاعيبنرئضتبقيهتقوا

13ضانقجهاقؤئيتسثطعولمتجؤلضتزففاطيعيالمختاذالققؤا

ضافيالذىضىوفئيأبىالذىوتأبطودىمذضحةعرالتثفكقوالق

13ضىقءيلىمأغليفابالواليةقدواالآزتحمافيمخوألمعكماكنف

غمضاداتناصهامنحياقيوأغضىبناهانينالقساذويلذاوقلذ

المخضاؤفةنثقةإلنوثمنظناكلبماألجليرثجلتنالالبزووالذك

تيشيتءلثرفاوهومنأمهونبوجأإلبنالمعووفالخحغيرحمدأحمدبنسيدي
لمظهناكواليطلقالمعروفيحيئإلىبةالمنسوبادوعلمماةاقبيااللممنأىىعلىإنةيقال

لعخؤولةأدنجوالصحااللثرافغيرهامندونالقبيأل5هذمنكانمنإالعلىىعلى

فىالبخيةفىقالققنحريرمحوهوعآلمةغيرهذهءشرفاأخرىقبيلةفانمهنأبوهوأمافجهم

عدبنسيدىرالشيخالمذكوإلنميخيدالثعلىتخزخممنوخئارحمبنقىجمسقإنم

تأحدجملئلاذاوكانواالحربجمراتاحدىطتهذهنمالسعاهبننميرقجقيةقوله
اذااحدهمصاركةإلداهالمحروفةبقصيدتهجريرهجاهمافابأنفهءوشعامرفينميرقالتسيه
نميرذعىيرمنريءعاولمحالننهسهكتمصحل
شااإلدغاموهذادستطيبماعمااحريسطيملهأ

المفاعامابصببغةأوالمتحولاصبصيغةيهونااثفيهمايجوزنحوالمحميكنتقوله3
كتراوالالول

أياطفىالمترجمرازكهابئمنارهؤهـالىتهبىالمجدائافميئلعنيواللسانيهاهابناتقوله4
زجحةلىفلكاتدوليأقمةاخووكاتالكتاب



8إليلبيمبابيلحد

يدعلىتخرجممنوعنهرضثماةلىتحااللهرحمههيابهالكبيروناالجيشلفموالصغير

مبزأبكتالعبيدقهؤلفلمحسيدىتعاإلدتهالكبرالعارالعالمالصحغيرعدبنيدىس

سعدىهوألشيخلفالموهظماأنأظنكنتوالذىالصغيرعدفيقالكذاالرحمة
يردجهاعلىنسجاماالغايةفىإنمالألمنظومةشعرألةنعرفوأ3أواللتهبغيرآبنالصحعيرأحمد

فشرحىأحمدالتجاالشيخسيدىعلبهاقينكرأرجونظموكانالكيلىدييجا
فيهايقوليلةطهىحثممنظإلمةهوكنظمفيهائمماردمنظومتمثرحآصكحونه

أصمغافلقلبمنرهصبدوالصحمذلكمآستحزادفىو
جمنهالذئقلبهسودلمجاليخحلىلقوإذممأ

الآلممطناعنتآكحذاالجوفىاللهياعبادترؤنوهل

خبرةثقاتعنيحقفولميرةلممنكلينكرقامإذ

لةأصلالالذىالتساخعلماتقؤتةماجميعبنىلكن
اعلمافينمافقهطريقعلىكانإنآفوثم

فاسقمانبأمنيحونإذقدالناعقماذعلىاجحمثافسيجث

احتتمناالظنعلىكماهفأعىننةالونمأتهماالنايكإنو

لسفيه6تموالصتههسيقيهعلملهليسمنوحقأ
فاضللئىزينلىهوبلصإهللكلنجئةفالضفث

طريقههدىمنلماتفاةيماتحقيلماءغشيناوإن

فقامولتيهتشودعلىبرزونإنباتهفشاهدو

ألعالننوولوينتنماالعدالنأثجعهطاو
ديياإدطيتهالالياليفحأواالجوإبلكتإلهذايتالوبيتبعمائةأريدعلىشو

أعلمواللهعليهاطلعيقولالكانعمارجع
وهومعدودلغالوىلببخدااطاابنبمزسيدىبنبطاتمربنحبيمثحمد

فجهموهاتفيهمولدأحملدولبأعالاوقإنجماززبنتوآتممهابيبيةعلأمهألنيينالعلىفى



العلوجمببىأيهمبهاللملهبم
يفآرحمهظركانألواحدلشىإيدوعلكاواالغاللأنأبفثآبغالنافىجمةخوسيأ

ةلرماذىتامقبدجمىانواهمعوفةولمثمعرمليحالفقهفييدولهياصنحواالخالقالثحسن

االخيزهاسنينماهذأفيموجودوكانعندهلهخروفابنشرححفظآمعكنآوأعريحانظه

جميمأنفأرادوانتتقىزارأهلهوقدوألغثممائةوثالعمثرينمناقرإلىأعنى

أخوالإلمقآفقالمتشوالتيهمونيهثروكانوأ3طباتوافقهفبمليتعلموامنهفيهم
واآللمجمالفصيحمناالنامكلثآكرممنيمياكراالقامةمغ

يسلميحالاذرمماإزائهمالمسافررحلهإذاوضعقوم

مخلموومعلمعابدمنلمالمساجدممهامملىأةىو

االعظمااللممبسزوالعارفونآغظمأعيلكلافعونالدكا
لتجتفمثمي7يدقوناللصالخهمدجلىوالطاهرون

ةصجاهأياملفهاالثحابيبيركانييقالبكلحلاربدوقدعىولههـمبهذانعريضوفى

ءقؤابهالمتهامأهؤىوالثيلىاردتبيئرإللخورىص

ءثناآخهالأنشسدولمزباةفىدفعىأذيلولمست

لثمااطوادثكيففىفثيقترتعمالىلقناظأنيخئز

فىأحدأفرادوقظرىالبالغالوىمالتهطااطاجبنأحمدبنهالدةعبذ

مسشلةأفإذاوكانزمشهفىمثلهالحوضأرضهـمافىيمنولملىيدالوالفنكلفىلةلمال
هةفقنمامسئلنحالفةالنوارلصاحبالتهصرىبينوبينهوقعتوإللقبولالناستلقخها

فيتناولدممايستطابعديدأنععندهمنمثلىكثلفقالذلكفىلهفتهيلالقصرىفظبه

فيوأماهوفلهإلغيرفقيهالقمحرىأنواحديكاإالنوععندهليسكغومثلهءشاأجهامن

طبقيتعاطىمندالنكيرعلىيشدإبهراهيمالحاجبئاللهعبدسيدىوكانمنزلةأعاففنكل
حقولفتنامسجديومافىفاجعاأمامهولهايتناوالمجسرأحدأنثموقأوالندخيهماكسوابه

مالكلهفقالإبراهميمالحاجآبنففهمهاالمباحثةفتقعينكرعليهيريدأنمقونثالنشوق



احياىأقا
لحوضااهلحققىقولهعليهلناسانقموكاذلكعلىفيدلموأجربجملنكشحكلكا

تيمماموىمطلقألالحوضفىوعحدالزو
والطبيبالعالمنجبرعماتجريبصغءضررما

رفاننظامهبأبالدالحوضنتفعتواأحدقبيلخهحمافابنالشيخالححالحالعالمردعليهوقد

نظمأسالعمأوأوكهنظمبدالنهزأفيبناللةالرساعليهمسهل

هالحصلرالذىالنلينظماإللهعبدحلىأبوقال

يتولأنإلى

ألفماؤماعلىكاوماالفنافيخذئلأتهقولم
نعساحرانهذانوإنوبالبيالطبايتحوشغ

نظمهضةفىيتولأنإلى

عراشاولسحثوزانأفىالناظرافيهأخلتاوربم

وبالحريرحأنبماةإلنجماكيرتذنيرقحأفتارة

وارثناملالقطكاحتىوطورأعابثأخوجدطورا

ةلهنظمهوآؤلالالسدمرحماحبالمشيهـالجزائرىالرحمعبدتأليفاالحخخرىنظملكوكذ
االخفرتبرالمنظومبعقدديشترىالشنجيلىاإللهعبد

واونهآالخرأناللطنىنهالطرارحعكدفنورلبما

ينملالوالسالمةالصحثممحعالعالمينبىضيدتهفالحد

االختاواالنبياارسلتءإمامعدسيدنا

وأؤلهابالحوإرنظمولمماالقروضفىرجيةالخزأيفأونظم

بالتدرجلحومالائلممتخريمعلىدتهالحد

افوالةالحرونهىلساكنرائاوالسالمةالصالثم

وتطمابيهردونههـكبىنظماتنظقدهذاوإق

لبوذاكالخئكاكنجعإذمماثدالمطيبفىلهالخزرجية



يابخةانح

سواداجلىدهاكساحتىاالجساداكلرغحروالزنج

جلىدهاباضاسماحتىموابيفاضااكتصبتوالمقا

ثمابيحامنكشابواحدابيتامنهفطمفتنحتصرخيلبنظمتعالىبدأرحممالته2
عشرالثاكايقرنأوائلموجودافىوكانصارفذلكعغفهص

أختابنأنهظنىفىواالغلبوالدهإسمأعرفالابمريويالغاللنابغةا

فرمنسارعوالولملقطرهاشخهرفىالذىيداالعاهوأيضآقبيلتهوهومنقبلهالذى

يسألهطلعليهوعرضلمبعآجتعمافكلنعليهلتنميصحبهبدمنيرالحوضأرض
أحمدبناللهولمطيرالشالعالمةلتىحتىذلكبعدملكلبىاجعطقرأفيدأنقىفهـطأئالعا

درسهفىيبتدئأنهأصإذاالظميذمناكاطالثمعاثزعآليقولهفقالالديكالتالعاقل

الشيخاليعجبهوكانمنهتفطعحتىرىالجامعينهميقيعلهوجعلاتسيارعندهاعصافألقى
ومنهءثاالفقكتبينتقدبهجمهطلبوآاسورنظمولهوالشراحهخليل

انحطاطشكايةفيهماصوالخطاطبولقآفيفطزة

ولماافقهافىبطرةلهنسمعولمكلصرطبعتوقدجهاوالبأسالخوفىبونآجمنةطزولكن
كرمنهاأتذمابعضوهنالفيةاالمناالخيرةأشطارهابأرجوزةالمذكوررئاهشيخات

العاقلافيشيحناوفاةعلمامموكآعاقلالدفيأسفيا

جمالغمنخأضجمهماموالكاليمالمنطقأسفيا
والفروالفئهأصعولعلىروخآلفريعتقدلموته
العرففىتصزفذوفذاكسرالحرفيعرفالذىذامن

بناجنيستعنالينايصألمنيقولبعدهمنالذىذامن

غفباةذاب7بكيئفيلمفضلىرتوذلماتعوة
الحيلقليلالقالبوععيأليللملساهراوسث

وتفعرالجزغاجللىفالتكنتجزخأىمضصرلجلدقلت



9اصسىالطاممالعقبىيدافيا

مفمزالىيابنأىآجمنأياالمفرأينلمقاللماوقذ

نعيئمصاتارضسلغينفاوصحفتةعاركحةحياته
إللبقاسواهمنأولىنلبقاقدحىيراللهغيرلوكان

ذهباآالرضءلمثللوكانذهبامابمذاينثدىأوكان

الخبرتقذمنيهملتزمزغعندشالشيخمثللكن

ءشعرافىقبلهلهذاوالذىإدراصنتقدعآلمنتقدىابماورالنوعهذامنيلةطووهى

الواحدلشىءكاقرونمنذإدوعلاالغاللأنوالجوابيانبهأخهحامعيينالعلى
إلىفيااللمولتملكيةلالكثرينسبانفيهاوجدنمصأنعادخهمومنواحدةوشتقتهئم

إالغالوباوكذلكومابعدهاالينتسبكيباإذاوصلىالعلىفانيومناهذاكذك

6فىالطائفتيرمنبعضليفيووماياإالعلىأوأدرارالينتسبنتتإذاوصحلوىإلول

يغيرالمممواداالعظماالخيرةهذماالزمنة

إذهقحثقبيفة

نيعتوبياللهمويقال

إلىنسبهينتهىالطلبانجمابأعدالمعروفبىاليتحوىمولفغافيالخطإربنددندآ
بهأجعفراللهعبدبنعونولدمنأنهوأخلنمؤتةشيدالجناحالمجذىطاأىبنناجعفرسيد

فالالكبيرمحفذمةلعفيطقالالشعرفىجودةامحرمواالعمفاأقرانهرفاقالمشوادالجو
إذاعدالكالمفاأؤفىبهإالبدأتطبقةدتعدالتموالتأخرهعرفهذاكأالتندنجمامتالى

قبماإنماوهبلذبايثتنأخبارهوكلسيدهآبنونبدماهواللغويونءأوالعلحاصملحفهوصا

عآمهوكانالمطلبفيثماليقىحللناعىنافناحيخبمأهلأعلمالخهمكانوالطبباييته
أولواياخثارالزامنبحىلفروقىإذاساإنهيقاليرقيبحخهاوالتحرالنأليفتربيةلعربا

فانأيهنيومهيىلينظرابهاالتيان3منطلبموجودأعندكانفانوسالتهعنهيسأطمما
ءباتحفالشغفهالوحشبهاإثفيصماالنبالىيبروكانضائعآيميهواليزكعنهمارتحلممف



ألبايييقولعطلابئحمد001ا

لهركالطشعرذكرفيإالولهمنهادتجدموجحتحومولعأبأرضيماثيرسوكانالعرب
ينرالحلماكاللمشهووهومنيهمفهةوجاعحاحبسانوالزوايادءعظبهةشهرة

بهالنهمفطبواثميمدءأبناناكمنعليهمفغدمرجالهمومعهمسجدقومهيوماوكان
كاننوغيرهلابلمدغيتوأنأحبالناسفكلفهمعلىفىاراةمدممىيالطلبوهـذا

هوحمالفدواللباسالغغممنلصاحبهقجتهفيدفعونينضراطعلىيقيمملعرفسبا

صهدرهوضرلبطهناناقةمائةعنقيقرىتدشىأىعنبهأحدأقارلهفقالعرهاليملكعنده

غناكبهوسأقطعفالنفالنبالغناقطعتفقرىإنفالذيالهوقالالنفسأككنئإلىيشير
فأعطاأحعدلمجببهفلمباللهعليهجماليبلغيدبغريبرجلمسجديومافىم3شتأ

أعطىألمجزأنالأنالىلفقالناسابعضفالمةأحدأقاربهمإبلأعفاكانغيرهلهليسهوجمال

أماجودةذلكفىالفف3الدهرحسناتمندثذاحسنةفآبالجلونفأعطاهشيأ
نوفلمفالنيقماتصدإلىالتحتاجفاخهامحسوسةءباالعرشعرالعربعناليثتلوكونهلضعره

ضراربنثماخأقعدأناوالأناللهأرجسومنللناصيمازهاوأبراآلتيةجيهيتهنظممابعدوقالمايوه

ةججيتههىوهاأحسنأيههماينحمتيغقصيدأيدجمهمبيندوننتالجنةأهلنادمفى
1متبنيمنضبحالءأمالفياالمخهخجالنمازليلآتظاو

3اوالذهابهـنأخجيوليمىيخخزمزمنملاالصواللظاليم
آألإجقخحبتئإلىيهابقئحثمذأئقايزولاللليلنفيا

نفزجلنملعئفىاقلىقزاطمبشبىوالنخبمالجؤزاىبهكأن

البحيدرهوءباطاالنازحالنربعمىوفيلجددالىفيلىاكالمثتاقأىالنازعليلىقوله9
فيهمانفسهيعني

ؤحزحخاازحزحنقوله3

اواستحارهاالوحثنأوائللاالحقوهىاديةجصراديهوهوتربحاائيتتدقوال3
الضشامرىءقولنهـذمأخووهذاالليلتجومالواؤ

ييذبلثدالنهتلمغارتؤنجومهكاتليمنفيالئا

بتيرسوضح3واطيمولبمسرالهمق
وهوولدالبقرةفرقدجصروايراقدياالجمواكممروفةءالجوزاالحءالجرزابهكانقوله4

بنكلتايريبةالميقالءالصحرااهلعرهـوفىاوشجرخشبلنداطظلبالفموالعنةالوحثية
ءأيخمأتححيحةةعرلوهيالموحدةءابااوزالمهملةءاإهـكسرالمعجمةاىاك



3لهبيعقراالطلبحمدافي

مجبختقأرهاريروآوشطهاالمحرةصهئيانؤخئدث
3منتيحبغمرمحهطخاكافيهبمممرتثيئالتمبخهنكا

جشأضائىفيافمفقاعببرحرنهكالينلىالهتمثلمحافقبات
مئبمأيرثهـجمكأغنولىهمؤأةمطاأكأالهثميمشنىفلىكان

عجخئبعدصيمعقهأفانينلهلمتمتتقظعمثانتحاماآأذاما
فدخدجأ6غيفىفىترىوظيفثهغالفهتجاألجوجالهتمأعفاعلى

9يتعرتأدمنبيرأكىالدإلىكاركتبلقمن7مااكالاخبآشترئ
دفيمجملىالقيفقسرىعيقةأرممماوالهفااألأزمثلفم

8كجنخفمنفالخئحييئالقوجحلوىباللوىبعقشأخمعانهوذيم

6إبممنخفالففأاليخوابأتميلصحوىوىفالصتلفافالحواصايز1إلى

الماعالتيثيالطريقةاب5نيهاترىالتياححغاراءالنجوالمجرةانمكيياقبوولال0001
ةالجدالصلبةاالرشاالمصجبمصهجهجبلهوقواكصاادخهاتس

والمائمااخمشااوالتعريالثعرلمجالعبورالثعرياات12مملكهاييخاالشمرنجوأكاتقوله3
ثيرأمحبحالثابختلخةفمالحبفيوقولهالمجرهعلىصاثدوالضملالطربوثلتة5

ملحوبإحقحائيذوفحافةبثلمجمعوالثافىخةهجرقاالولالموحدةءباالناهرام
بتشييهانبوهذاواحاكرإثإدعنىاضافواخلقثرببمعنىاإلولعلومنهمواصطعنى

إبرةفياصنخوما

اطذتفمايقرضالحئجيلاىتياضلوفىالهميماحللنينباتالىيماقنباتتوله3

االحنطجاعيمنحهءشىباضاعتهناعاثهوص

خرورةجاثاخكواثروحلهصالإلصاإلثضاماقاسهلمججهـغإلوفىحادىأيقوله
مقلهتيمبموصسالثئمنالفربوهوافنوقبمافانيهةلهؤ5

مظإومدجدجظلىيفىأيغيهيفىقوله6

صنةعهـاونجققةميمتتوحةملةوراعنقاواريبيربألفمتهورةأرشهيتيرسقولهآ7

يتهاوهيوقدراثضحقوفبسايهداخرياتفىبمفتوحةءوراوأعهـاكنةسوربمموحدةءوبا

قلمجالطريقملميتعرجوأاانيمىاالصالة

بأعاخبامواضرآاثهذهاغفاطبتىالموجيةقوله8

موضماسوجيمصورةجبهمزةل



الطلبابيقوألانهاحد

1فاآلشكوجيمشينفاألزوزينإلىشتيرسكقالاخاقيمتخل
2سكهز

حزوروحمدجمنءشاثبمحيوتحىبرفالتئنؤأبآقىإلى

13تؤلتيكلتغذوإلىجوازئهاجتتتنجثماإذاحتىرثغالما

ؤخحمتالفحمتحنادئهالمالحححاوكمجمنالخففرانكا ءوصرررعلما

القتولجلبنيالزحوافنجلودلمسفؤروصتشوىاالجؤمنبيؤم
أالفررجأئروبالوفيقنزخردبالنحثأاألجرةكلرمرقيوء

شعرفياهكذاةالواكتواحيواكنافلشتحلافإلاكباكنافخكلقولها

مدبألفآزؤالالناسالحنةفىاالخأتاالاؤحنهالنهكا4وبابهأثريوهوالزجمةصحاحب
ساكنةالمبعدهاوتقةصددةءوفاصورتموزايمما

معكوقأوالألبهرلكربةالعاالنةقىوالئاخماقباسبيلسبيااخفالكربقو2
تنبترملةواطندخالمنقاثهالغيظةاالمكنةواطزوزالموحدتءالباوسكوقءاالىوتفال
لنباتانناهاألو

جوازحباءالمانعرددتنختينهاوتنجختالتائيناحدئشهوحذبعهاتالهـحلهأؤبعهاقوله3

فاتمتقاروهماتعدرنخةوفيالندوق5وتمدوءالماعنمحببالىاجنراثالتيوزئةب

ياتيفهياطراشتدحتيتزبحهاقاتاحهايحنىنيهيدخلاديااوحمثهمااكناس2والوالمعنى
اطرثدتمنتعدووتأتيهاغدوةالكخاس

االرشهناماضاوهوخايرجيكلاطثهراتواالجرادوالجنادبوحعوتتائىوحرتلهقي4
ضندءومحوللماسمحرفحرتهـائماالفيومناخرشمدترالوخ

لهابربإساوحوافىاطارتخمالىسحوماواءالمافارءالجوزاءالجوزاشاهـييومقولهه

قطيعبربوالىلتتردالظاعاكاتعطفالتيواطوافالموكمحوفالىالصفةوائنيختالحواقوبإهـا
سناسالواالداخلوالمتوخالوخىبقر

نالموهوخربرجمعواآلخرتروفحإثرناركزءوالمسوصوتأممماخكردقوله6
والمنزوفقاداكالغليخلاتالموهوحزيزجعروهيايباكوروىبوكهالىجماالمطمئى

عنوهوايحنمأالكرانوالمزرتأحناإلولواوباضاالفخبعخرفيالرابوتولهكراتال

وهوربالهلبععقرجزفىهذامثلووقعكحيةالوقفاازرجوتشخىقوفم

كلمزرخاليوفظلتشهااطزرخ3الدارالتعرفهل
المرييةفىكتمرفهاجميةالهاإلالطىقفتتصصهـقدالعرباتهعاوخكلاإاواقبخافياقا

افحذدااكأامحاطةفحاملهاالنوقزياتتوهماجزالىقوغيرهباطذف



5اليجقويهالطابايأص

1المتبقجغيثيهاتناهىونمثئتتتسوقهقيفالليفنصىلىلفتت

3متجثجصزمكلأعاريبفامنوخكةكلمناألعدادإلماففزو

3لجأذالحىبإهالىئدمنضأفئسيآوقؤضواالحىفنادىونادى

8كالمممربمالديرطؤالثريانجومبدتإذاحتىجمالاالبمتوقز

محذجالحهاويالألناللشكنخناكلعلىاجاأخدتكتعسق

6وحىلمنيغالترلوىمعاطنئمقتتجيرنكنخرأومنالقفعكما

ويبىخحخمفافاكوالطرينةحىالناذارحبااامانبتيالنححىوجمعتاىولضتتولهأ

سفصااذاالثمجروركأهافتكلوهوالهيفنصىنسخةونممامعروثنبتوالليفاطقكو

تحتوالدبورمنالجنوببإلتءنكباوهيالمننحومنتأجممارةطرنجفوارااواالول

ينيههجضوهيتنهاةجمعالتاهىةستونثتالحيواقوتحطقالباتتيبىاشمجرى

الودقعنإسحابامنالمنترجوالمتبصراداوهويالكسرالمتحاالالىءالما

جيرواساريهاالكتإلءالماوهوبالكسركدجمعاألعدادواوائرعتاكماوزؤتقوله2
احةأيبالكروالمرمالحححىضلىلكنالتحلعرجيواالكراباةالبوادلىوهمعرابا

اباسعنجناعلةاسمتوشقرباوهذااحيةبابالمينرلوتجماخةحملوفخنممةالناسمن
البردأيابمفىتيهامواعيلىتنتجيمنتالؤبمالربءاحياائعتيخاوالمهاطوشعلارداذا

اخراسثتدحينالمياهاا

منحتى5اوهينضيددجيراصخمائدواواالحاخاباإلعوادنزعواالمحماوقوحنواقوله3

يثديمالذىوهوياياهادىجببممنااقاأيىلنابهمغعولهواطيئىياهاوقولهالماخ
اليلولامنسصوأدالطريق

استخرلوالسمرتوفةأصروالزيانجوخلخرتبدتوحدهاجماواجمالافىااالجمالبتقرقولمو4

التسئييهوهذاالمجتمعةكالدراهميعيئلمجشةأالألسءنجوالتالسمرخكدراهمهناوالمراداطرل
ياالآلصءنجويمرفمنعنداطننايةفي

جيرواالحدالقصيدتأوافىتقحتالتينللنعاوالخحميرصكناىتكنسنقولهه

وقولهالغليظوالمبنحقألجملاىنايسوضاىءالنااصيمنوهوصكببالكصحدخ

اخدجظيهمدودومحدجاريصملونةبزمحدجىااقهاوياألواق

ولمنعالترصوالترتماكأمواللهستإلمنمواغيرمذداناإلغلباغالقمعمنقوله6
كللعوهووجببجعااللمناىوجي



بليعقلطلباابطحمد01

أألقؤدسامرسمارطاألموكطأيمثاصفاافهفالوامثثالراتذجواعلء
13ئعوبممهثساللتلئمئمفىفورحمتالمرلمميطذىعنرلمؤتز

3قؤدعدذقؤذصنأيخلواسكننجزلمواذؤؤوااتجتماطائجلىىؤصئحق

أمذرضنألهمعثثشلمامذربمالدءحئمومغسدارحجلءوقالوا
إتخلخاكالصازننهيؤئةتنتحىحزيئثضجأمنأوأخك

يقبلئجلمتاكمواهماكنوفاثستاحمؤأمينامهباهبأوالئم
أل4ى

بننعامؤزتخناحليلكأخمهااظايماقلحبعلىتوص
اصعخعبماجيجاطءذحمخؤخايينهئمئريالمزكرعلىأضسى

ترالوفسنبتصىهـبالوالىساحبدكلعىذاتاغمثااذاتجواعلقوله9

لنةرهوفىبهسوردودتفوعالفبعدهاءورانقلبألفأاراكنالمبضجىهأ11
الهودجسنىالحامة

أهـكوباا3رااضلىتتحمداكتووئنهصفعمواالمرليوذىتميلائيوؤورقوله3
وابيالتالداالحاهفىارتسناالىاأتالاايعنيلياللنالثائيثالثوبممىاميراءتدمنلف
اافا51الاءالماتهـرجةفيحكثلمواأالهـفيإتحطفجهـنرلماالمقالمق

اصماووظعلىميالجمياوبعيهحههاهـاسماويوشجاصااتيهااكوكحبهحنتولهبم
ثوبعاصهارتودتالمغاثملائكوادشلمرواءالماتيمياذواأخنىارتوواوهمعنىىجلوظ
جاخمااإبااحلغورنعثمفأهلوااآيامافييهاطجبةويسعونهالمراةيهصتر
دتا9ث4معدولألوث5انهيععنيالقديمودإواالطرإفجوالمدسحواهـمواى4

كةاداماارتةمكلأبلامقواإضبمعنىوصلبرلحتائيواحممات1قو51
ركوتأخهـعتوركيويةوتقححدتعتمدوتنتكبادةالوحةمنهوصثينسابهةءويادحةتزورا
تترددوإتتلجلعالملحةالمياهاإلمالحوا

دتاخيرغدتدذسثهفياإلرفرتهـوىالمهوءالهاتوحسالسينبفماصثباواقوله6
يتريتبييهىولمإفلماوقت

أعلهاددمقوفىالغاليملبيسمونهجبالخايموقلبنلمظهاكحمإلساتوصقوله7
حذفحتاواماللائيوهوعتاسصوزوزتالنمامثهـاطائابوهـخنطولةجمعاصيلوالخناالتهاف

ءياةاإلخإلاواإكأةزوزأكمحاعدوهفيعصوأكهـشنححباذاالرجلزوزىيقالتخثيتاءاياا
اتارهالىهيجهتءلمشهاسمومثييمعاعفت5رابعةاول

يريفلمقيذبالحاهإليهماباصيفوالمزيئخرالبق11اظالمزيريفكرعلىفأمىقوله8
ةووفاطآخرءاياابهونوااضاوصءاصاانوسالىاكوتحالميمقوحالإلمبهرإ



ي7لوعقاالطلبهدافي

ااألثثرجقففأؤلممالوحمألمحماكممنازلىءابأؤثالهومنهـ3
ومتاخشطمىنجينجمهافيجمندىقيمخزوالئمردكانققنازذ
بمخرجالتخاخأغممنأناوملصللىهؤدةإليهأشنكيلهيثمخرىليحتأال

معزجميطلهماأحماأرفىلىوهليلبمكسىفئأؤداثهالفىلىوهل

3كاتفبشبالبلمخحؤأعئتجوأضبكيمتىالشئبماخمزترينىئاف

ألتقؤزرحشرضتزالبئطإطحكليأظعائنأرحمدلثقديومبآازسفي
الخخسيرالغبعفيغضنضلىوقفئبنفرينغقدبيخثأعائن

6بهاأأرقؤكليهعلمماعيبرأخلالاعؤإلطدخثمجهااكنظع

7دتخنووزفيمنأئئرأوأمطلفلىالءمثقشموطعنجها

ىاماإلزاأثحيماإوافيينأامذهبقىادفهاصاثاااغافةتهـوهذاءسنةاعرائة

تهافرصاكأايموالمححلتهاطشءنحماضه
اهـتا

منجلبتءاالهوةبالخريكوكضديرواوتمالاحلحملإلخااضوماتأئنهموهـقوله
فؤطكماعذاخباحاءالماهوالوصاصلةوتدالجبلحلىامةااتولاقطروإليتحامححخرت

ءابعدهائدتافرثاللعامهلهيتالصنبمدةتفلالراهخبةصاوهخبمواكببمدىاكندي

أفيأسافجهاتجعاالتيللخبآلتتالوهذداففظةائاساكنةساكنقوججمءياشتخةصحةمنوءوراصةاص
التاعرقولااثارةافىااثوسصوكنحاتهماوتاحمببيئعندىهيقوله3

سحاحمبهايصوباثأيملحيااكلهمنعبمابيههتهادبلاص

راحماجادىس4أرضواوليءكأاكليخطت1دبل

تاطسجقوهيالبن5خوبضوالمهزولرالغطىبممىخمرابخمرالفترإئيصااماقوله3

جصرائنوخملهرقبتورصدتءيدايستوتنبيهحرهذهرباغيوميارتقوله4

منالمستديراخوزراليئسهلبرتولقاقفيهعراصيا5وابجاهوثفيالمراةوهييةظ

ححقهقيمحىخواطتصاطعىشإرمل

والنشإلاطرفااخصواإفيوااعيشواالنحمةتىاغنألخمااغنيئاغديعقأتصلعاقولهه

الحسنوالمببماإليدىتداولهاتقحانهصزمايواابغتنهلمرادوالذيب

الحاجبينابيهاتهينواالبلالنجىاالييمقاإلزهراغيخميهاأقكلحاقوله6

الخنقةمنالآخقالثهوميسمتاجصروالحموطتالظعاكلماأىسموعاعليهاقوله7
يحالود7



ليمابيحقوااطلبايخإااسحد

انتودفلنيحيئحلىمنهاغحوالدءئينةرءدالئثذصإنبالمرئنمصل
3هرجالئفالجرجمىليلهرسواتبتأوأعحيدأفثتألظعاك
13ضععجكؤهاصمنموزثةلىازرغوذرنعمللمغذاهاولكن

18صلمير5ءو
وملعجمتليمتوعافلضيفلمامهمايماوألغنرامعود

ثحزجكلاأذرامنتالجمحبماورلالمخماىايعهاصعى

نعئجسبنجافهأمنانؤاجمجبرنحبائبآيقخمماقدخولمجلى

7مترجتتمفألبالحياوأخرعنتمفلةءقيخالمنهاكللنولمجا

والملثلخالمحلوطوالملوبالجرادولتاؤنتيرفىزاءألىقرااصيحاخلىمنبخسصوالمحأذ
دصرهواكزبرجدمكلوبدوزبنمعروفالمؤلؤوابوالترالننراتءالىأووهوكصبالمالب

جنياقبهجكركالغتيئوالجسا

اونةحندصتايئلؤلؤبإلخاصجعاافاالوشاعقايقالانمبالمرلكوقولها

منقطعوالثواالولمأركوالمرجاتواحدلوتمناثنتيهصلينتخماجوحرتاوشذرة

تلؤلرطتفىلؤالشنارالوا2االاوهواخنثمااصليتحخرزأواذابةبلىمدنهمذتلتبالن
ننيارالمحهزجسالقرةفيهاطيقاالصغارالبعوشبالكرالجرجطاخلعاققوله2

عطيذوهيءمابهرصكإاالبنصاللاانمءكولراشكذاكنواقوله3
كنخمةوكحمحمالنوثمالحظمهحمهزركقنتذجمهازرواالسنا تصا

وهونادرءبمعنىالخعواطاسمبحمميغةوظتمروفاحأبىامافىاوشافلخيفقولال4
صهقههواهمهكتركلاذامسبوفمائهبومثاواإاالبحيةررعلثاصمالف
وهوحرقشذليحإلصايعدوجدانهيهحالهابنظالتزوجاذاتمحثواتعتابشاذا

مجرائةيزسنتاالباإاجراشت

التحيلوهو3عردربعجمحاورباحماةجمعالمصاغبالمعىاتحاصصزولهه

والبحزحةالوخالقرةوأدوهوعرصذرعجمبماالفرلواالتاتولاومولعافىينح

اللسانافيكاايباكانهلححييالوخيةالبتمرتولدجبمبدهماالمثملتإلخاءاوالىءواطاإلموحدت
غربضجاوهووصولهءااقاالمعجعةباطاهفهمأيخساطهوعن

ونجاثولدقونجاثءمحوانجاثفيميرلحنياطدوخاعليهنماثائيأتللحعاهالخولمجدجنقوله6

ابياضاونحبهظاحعةندولالحمرحقلالتكوواالدمةإيعقاواالدمليىونواجمنجيبةجصر

لمطراإعنونوارياباالداتمساةوالمعنىلملراطياواشلمطهالمااالجرحاممهلةاإلركااالميئاتأل



صسااليجغوليماالطابايأىصاى

لفخؤحفاطحاصالآؤديةميقزوالمجآالحدوجأنثمىالىأتحال
1وعفلتجالخليجواغنؤاكمبصىأؤهضئبماماللتسظيهاعوامد

12مزجالماألزجوانحرلعمئددنومانغماورقرعتهلمينثعالين
3فزجمءبالذماوار2صهوادىانكاأذمفؤققكينآقظينآ

4لمجوجقطمافيالمنينجمللمعتاأخهاوعويظرببأدآخن
تحقىجأثقلمتتمفيهماخاليائموناآللحضتخضإدئمكأ

قخوجزاخرفىنؤاييفاتتخثهاجورميناشمنصوادر

6وفنفئحلمجطضرلمجهامنلظتمماكتتبوصآبهطنخلنأوالعثم
17بمعزجتنالالفزياافروعناوختتميأكناواللطرمجاييه

هضبةجصروالهكبستإلفئاسطللهايقالجبالاثوحناهماجالنالحطلينقوالعوامد9

موضحانوعفااطليجووادموالونواكبايفآسسبتجادسو
احكساقىامذهبعلىثزاتسعؤامنوتولهتخدورنوقجمعلناىيالإلنتوله2

منخربقماتواابالثمنغربوهوعتهامنكالمالوالالكحلاإللمجابافزأبيزنه

المحسنوالمبرجهـءثيابرجواق16وحريرخيهاحسداتوخرثيفوتايخحأالثياب

واإلدمةأدمجمالفوثفااادوفوقاالمقيمالقطينصاواجماعاتأدجماعاتناقيقطيناقوله
وهوادىادالمقلتإلطوجمواجياضهواوقيلاطالعىبياشوااانحأأولترلمجسواثارتاإلباافي
ةملطجومنحصالوحثىقرقطصوالصوارالهاوائاءوةماحم ىصططي

جصروعونبمصجصرروباحجانشكليهنااءالنسالمنمثعتالتمثيهتاخثماتقوله4

مطفلجمبملرمطايهااواصعةهيةءعيناجمبموعينيخارهالثئللوعتاالباحفدعوان

قاوحاتموكبكلخرجالولداىالطفلهذاوهي

يشبهادنهارامايبدواابدسواآللترترثاذاىاذتحخمعلهتههـ5
واالعوصاجلمحالسالتلوىوالتسبمالحظيمةالسفينةوهيخليةجمعوخيالياهوموليالراب

القعليايقاسوالتحفظالتىوعانوهذاالطرلجةوهيئيمةجمعأوالمقوله6
الىلاصتاوهوبالكرءستحراجمبمآرهـتحملهاتقامنمايلتوتخايلتممامالقياعى

بعدءإصرراستوىالىخفمتوحلبإاعليهحلبالجسروصياهضي

النخلكتيرمرخيبمبهاوالالدفاتتيخلةالىقلةوالىلجةحاوأيبخونةجمعلمجانيهاقوله7
اكجمعروقةيا6اوألتاحاوأوحتتاقلةفلعلهحاانوابعديةالالهيتهثيووحلريا

لعررجبمعرجس



الاليجقبمطلبكداألإا01

لمحندجغاليزحضفهااالسكالىاعورجذوعهادلصفق5شرإلتآلهال

13متبؤنمبارففىخيأصحبيركلاغكاالوشاحجؤالنطعنااوفى
3ئجأمغأحوويخانكبمترفحيلالوقدحدتراصى

جأ4دإلنتئثماتؤدإيبارجضطتواالنانخسفىالثؤقلتأختقيافذ

العثجىقنرغوالخضكليلىفأشنىئرأواللمبضأئسطيغالثميةع
هأعغنحجإلتيايزن7قانجهشآعتافةالمهيمبالخرقأثحسفوقلى

6لزصيبعأنرخمنانالتإرىوخظفالخرقينعقآلمبيت

نحدجضكيرومعنىيتعرهاأتجفذلكدائماقبآباايكلنحليالضميرباتشرلهاقوله
ناقسبولدجاعتاذاالناقةأخدحجتت4مأخوذناقسغير

وفأىشاحاةارقيقااحمهافيجالبافةهـوالءاوشاحااطاسصالخليتوفيقوله2
حلرطهاقالسحابتبهتءلنسا1كثينهةااءاليبضاالسحابةوابى

اطفىهـعسانيجالصيفأنإتكايمأدتالخرسبنات

بمصتفواولرقانحاثالجذشيقالكثيرأيلىحخبوخووفمحروالبارقالمطرراطيا
حمفةنحاورعتهيئوهجانيلعلهيدائيثمرفوقولهلهتبدتائياصأزاعتقوله3

النإخةمتباعدظلجوحقياواغرأنياىرحنحاحوثغراىلمحذرف
ماوساحاياتأخوذهـالثوثشدةواطياتمتأياضايافدبتقوله4

لهاوةيلىخردإلالتيالجموعتءوهوتوهجهالوثوقبارطلتآتقدتواحشخياسورخحا
لجتاوهاأوقدهاطحلباخارقااثايقالمخرقوتلهااتذهببالنعىوتودؤبراحدها
اخرقهالجاد

اقنهرواالرضاواطهدايةغنصاجةءنجغاافياالرضاقطالعسفابخوقداكسفقولهه

تستقرأالتيالنتميحلةءواطرقااليوباحلهأ3ااكخالهالذيياعوالمهيباافيهاتتخرقإلواسعة
النسبحقوالىلالصليقالصالىالهجانسسوتولهالرفقدعوهواطرقتمأخوفه

الريعةالناقةوالعننجقخحلهسزا

نوهذااإلعلىمارذنيااأتومحخاهاالذنيهاباطرتينيعنياهـاطعتقمبدآلقوله6
حلرتهالاإلباسافىالحتقبمارة

متردلكرثاةكسامعتيقيهماالعتهتتعرفمؤتماق

ججفيلمانغيروقولهرقتهقإصناتايتبهعتيةانهللسنانمبارالهومعنيمتنهرهاوخطمها
السنانبخالفعليهتعرهانعنهما



اياجقواليالطلحمدابئا

9رجالمةىاالندبزجامؤنحممرتالآل2يازكاعرؤلمخقثخثمة
13خرجوحطحطاطاقجئدليالفتدلخشمرتلطالكلزشكتقابغدإذا

3جالمتأاطحماضراضىبيريداهاوآرلمحتقآراظهاتأخاإذافىكا

بحزجأ4بمصرعءأشالتتثتفئمالعهاشفغااللؤدنلؤانأفئعلى

قفجمنجهمائىتخالبعفيضلةوأضختقدإلتتإجنثمىامن
أغوجأ6إللصريمةحففتظيأإلىهثغستالمثاصلفىرمتةفلما

7ألجفهخلهمامنإنمابؤشبهقتفأخدالمراىواخمهاعنة

8خكبنىيفدكزقتتأقدإذاكيجمححابةميطاسالاىلمحنلح5ققرنجؤ

فهوزتجالنشاسأاالفزحةكثلءرررسكاالسيرماعايةالقوهيأوشديدةآىمجمجصةقولها
االبناعالعاواالندرياخصناإلمحلفىوالىفياطلقوتيقةوائوناالركمافيالتبختركتيرة

ءبناؤهعولىالذىوالمؤرجندرىاجمبمااقيفاانهكثوم3تممرولقدهـفىالتيتاندرمنذمأخو

اإلوعارعنجمتءوتغشمرتالعبوالكاللبزمامهالترحكتهازعشباازعتهااذاقوله2

والمدحرججرارروالجندلسيرمانمماانحدرتوححتحجاااذااصميااخشمرمنمأخوذنشاحاخا
أكلىكاطالمض

والمسأججءالماعليهالمجريالتياطصىعمغارخراشاوااخازااطركألماأخايسهااذاكاقلهقه3
النحصىحرارتمنالمتقد

لوخماااليتالوحشبقرةعلىومعنادقبا4صالبيتخركاقهوانماللوتلؤاتلوءكلىفوله

بذلتاقااوءإشعااالمراةميتعماخوذصيداالدىرلدهاخا1حزضمنصثاجةاكماءوسفط

عظامهبالكسروالرادثلوجمبمءئالالواخماكاشمموينةإهـاوتركتولدهاقىأاتحياافيبمها
القححيدتهذهثحخبطهوتقميةحالوابترةاوادوالبحزخ

تأخروموإلتحريكاطنمقءإفحوهءخنماجمعاشمصااطأستقولهه
ديماجتديالتىاإلرضءعيااواتصيبعدةسصرحنعهحا1واإكأنبداتليافلتةاشصراالننى

بجثاالدفيخآوالمهبيخها
ماا3عمظمحنالثقيدوالمىصممةا5إانخءاألاصقنىارمتهأئحقو6

رهمبجههزاجرالتاسيعنيمىشاجمبموبؤسباخاتاخدقتاحاراختلهقي7
زحردبابهالشهمحاحنجالبهجيخأاطيقا

ووسخهبماىيطةإاوهيعةمابمالمالاهـاوهيمامىاظبروراطاااتمرةبنوألوله8
تثثحىأحيواالتا طت9



ءحدايأإلطلمباييجقوثإا01

1مئضقجمئهئرهريمىممريدئموزالألعبيطدئمراحهئم

3أؤرأصيماعنطثرضشحججلإلموىلتجذ3منهلمكاناحفدفىاحت
ئحلجاخنىالعققمنوأتذرأدنتسمحترةآنثنحتقليألالت
3ءتزماممهاتاوأقإيإلله2خىلمترأتتمنلالفطافت

ةشجىقبينألمنيأسآعلهعلىكلوثحمهادقردانتقصهـفلما

اتلفلىمفباكإئتثمثئؤتالعكأنهماأجئمفردعلىفباتت
آتفعحىثالدثغزفففمىحذارأاالرأافالجرافعرمنتقطغس
7ورحرسحاممناصماظألمؤئنسيغهاألتإنمابهانمعيأ

8مئيدإللحينطفرذىسيماخربهأنستالصبحالديرجىعنافلمالصرى

القتيلوالفريىثديدلنةوالدأباالالطرىشاطأالحبيطالدمءاالحبيكدأامتراقوله
الثيمحكمغجىهمنخجوخالدوابمن

الجادفيلغلةحمالضرياصاالجادلعهداغفجاعتخولابحفىفيفراحتقولهبم3

لمجذبوئخابماحمالىرلممهاشمتنهـيجيبهالهشحوتانأضتاىهتخوانننتقوله
صطكالهالى

وقولهناالمنمافياوجفصرعثماءيصلمايعنياغأثوقرادتفوتفدماقولهأ
اخرىصرجوكهيئستأييأساعااخاعلوت

عيهأجاتالواجمامحثباتامنكتيبأيفردعااغاجمفردعاكمانباتلهتههـه
السارىوالمدلحاالوبراقهحهاايعنىمقباسلؤتلممضهأوقوله

فيصمعبرسوووثاسرتيفقيالالعزفاغافالافعقثنقطحقولهأ6
3نتخرجه51ووالجرةجمعوجررفيهاءالمااوالمفازةالقفروهيفألةجصرافواباليلالمفاوز
ثانيةتأممهاكرمث

الذىابعإلابدهـواالخامياتماترميهفيهماوهولفمبالفانحلةبمحلضاظحطىماافتلتيقوله7
بدوهاولافىناعمنبتاعالمهواورجرجاثتهالفبعغىئيويوجدمجازالظبيةكأوهوبهيرمي

اقابناىاجرجةإاكتفايقالابافىوهيرجرججمعتإلخابهصسجرجوالى

رآنستآلاظلهاوهيثجيةحوهوالديالصبحعنهاكثفصاصكمااالحسرىفدماقوله8
لمموبمومطبالينثوبإلتذيمحلمرينوذىسمعت



01لىأيعقواالطلبأبئىا

اتحزجشفمكلمناالالمئاأعدكاهادأوتسعهتتمبعهأخم

2مفلجتبالمشاليأمفيحقداحنهاكاالحاتلىءضراتحث

3اآلغوجابنصرامنالفعباحمغاردتبمتضحارياتطوخيثيىيغرضام
ألغيرمخدوالوجءنجاوجذتحهيغثينهاخئالشمسقزناذز

جبغرتفرماتامهاعلماؤتمظرتآزواققامعأفأدنث

6خرجالمدءالهتمكفباحتوعيمغزلبوشأبدعنهافأقصزن

7متضزجالحسثمابمكئؤلقوكاالمغؤريواجمأحنمحرىتتساقطن

هذهالمثالىاإلمثالهاعدهاوقداوشسحةاصبحةبهيعهواخوأيءاوتسحةاسبحةائيقولها

اودعةوهوباطرجالمقادالكبوالمحرخاقويالنشيحتمالىسوالشهمالظبية
وفححاخآوفعابساتكاطاتةرااامنءباكراائمماكالءخمرايحتقولهأ2
ومتاعيالءيابغيرايقالمةاضلهوالمغاليهتويدفعهايرسلهااىنحيضهاالذىفجقوالميراأعواد

تغاقالتيوهياائماحهتءديتوزاكلهايمونالتىاتمدالانعوتناوهيتعاقباقفاعلو
لمستحقهثإايغلقالنائزكاالتماعصفتوططر

فاومغارهـاوةالضمنوحنارإتكثيراالوحشعستائياغوحشاهمصاربآلوله3
مهوشقاانحماالعوجواضارجصرءرخراارتاالش

درالمتعنباانمبهكأىاؤاجتهدتدتوءاااائياخامىاشىفوقرقاله4
واسدقخراطافراوايرثاثرهووجىبهالذيوالويتررشكلدبمةوضجدتعن

تجسهااظيةااثوصئءاصجااالىالوس

ومعنىعدوهافىبالغتاايعنيحاااروازالفألتتاإلعملااعألارواقهاحأفإلتتقولهه
اإلتقادسريرتجر9والعرءااضامنحالوهويترمثتبمعنىاتتروهعتاشتمطرت

وةعيودسرعتهثنجهالكزبجرىمتبه

الذىاكجمءاحماالحسباادهـوصصنديدربوالطلقالثأواكعنهافساقصرتقوله6
كالمراوالمدحرءآاامنحقت

التحبهوالوفيثوواتخابعةىوتالضتساقفتايطتساةالحفتزتاقفنقولهأل

وهذاترإحليالنهارهنيهةحمنلقىاذايرأوالمافرغورايقاليسزداعةابمتأىومغور
والتورتالكيصفالقيرفياصقولماخوذروتالمعني

المآشمىوأفااحاتاكقرمكنهالغكحاونحنموغورت

ملطخهففيخاحبهت51انقطبماذااملبافيعرثوالوتيهثمستوروبمخوثاالقطفيوال

ءلدمحاكنوقحلنسابعفىوكأ



ايعتجولالطلباجمثمادصاأا

قريمأؤقتياكعلىاورداالمغرشئمتثااإثفىكا
3مجكضتهؤالبنالةحمؤجاي7جانجرصعزصماالظنااألعرمنفيأش

3أكلينتححؤلهاحوعيآتيهمكىوحيزدفأداآلإلخلبككرازداق

أدضتياعإلالزأزىمنبأترحهماظباولثرىآءفمالنطآلل

دبالفتعزضالشضىشضفىبئهةعيمجافأكلماوتأدىمحاؤرأألتقا

هاونوحخرتااوءاشجمعوالمزوتدتاشبتالحفالشبتمااذاكائقوله9

اثارةاتتعجرةاثطداداثوقتناوهـدالمأليخالاألعتلسقي5شكيرجمموونارجمبم

والجافياقالىالخليمءانمااوصدالمجمءوؤءالهابمصروالهجفالغئليموالهيق4احضقدالظبيةا
غليخصلمهزخإصلمهـتنظولا

ئولةالمحافىجإاوتحلاطجاالبحيدالنماممناالزخاكعرالىقارثولال2
لقاأءاالنهفىوهوإلنحريكعرإشازعراعرالمدرارعرجمبمعرواخثئوححاوعلولاساو
التحولدحوبتيمرإثاواأت8ذاذاوذالثتهـتوتره

تنوأشلىيماباالهلالأجنىممهصهادزعركنباتاك
والنهلنابببخهما5ضيلووهـالوبلساتذاكمةإىاىلوعىهاتاجنسبهاحإتاومذا

ءظاواطوعخلمالااصاثااهرنحااوعوبتنمتيئقدمتهـاالقاحرفوالوبالخمفلنوببهبم
ايغاادرأالهوتتهـءاووماداااوتاساتتصثصأسوادهـالواتالقي

سإلااقىءتهابأوذاتوطمشجمذاتاىاخةبنذاةقالوالخاتدنالثبمةاإاخاوااطصسعوا
إهااالإلبرلىتيباقيةاايتواطإلنهنبااإلفاهذاأهاشاسإلااىبئحدءأوبةاونيما

اصالصاتاا3اتإالمةاطوتا3توالحو

اآل4ورااالرشاقهـاانيجلةوااكاادتقدأتفسلوزعروالناهمةاماخااأىداتيحوقولة
كالاجميحقاموسوحرلمحها1قلحست51كزوااححااأوإلثمريهخهثوالدرشالثتنت

بعد9تفاأألتااششإفوقبعشه

ظطتصااطرحاحاكءاوااوالنعاهـالفالميمقىسائدةالظخيةاكننرلىءفىآيتدالتقولال4
أوشجرهالاخحااواءاجاواوناكتوجينالبماحنباءاأحممراأكحلويسميالش

سحابااتهـاإلرىواخلهبداةالدىواءحاينوارةوصحلهفياذاالماإلقروادطاطاهوح

غيزددتءاكالاوهواشودءثئوادجحابالىبألهاوالمرادراعدجمكلواعداهـوالمحرته

اخسىوآلولالوانازحنكمحوبمنالآخرىاصاوآويتارتالطايمزاياأتيؤاياقولهه
برالجخحت1أخاهوهـاليةلمةصاراللمت



8اييعقبىالابالطكطا

اتتسمفحءبانكأثففىلهفزفاحالةآدكازاظللألماجنحهماجفها

3مغفجأزوعصمنوخثيمنجارهمرحممالالتوحأىخمبوقد
3حىعئغيزاللؤدننقئتفئمزبرصيوالمساممطالمداممطوط
4حمجملجآلملالحىفىيهنإذالمتتمثجةالحىيغمرقبولعليه
الفمزخمئلالمححنىالصريموليسحتوتمحأخالقهمصصكرا

6بهجقغيرنهطهثمخلتدأمايرألهثمبحدفأضبححتأخداقأوالئك
جالقرثاللإللهفيآلىجهمقبمنأتؤاهاجمياليرون

الصحابكأالعطفاضراربئالمثماخجمهاججيةصكارضأنهوحيثالجججةانتهتنحاإلى
يذكرلشىلوالعثىلحيهألألئدةهاذكرأحببنا

دوالضإواديمإردتذصروبالالثمىحوقتاظلىاوتاكائممابهماافقوله

وسييرجمميمتبيهاحببالتيوححيءجصارتاولفىاىءمجباقصاوفئفألرتاائيفاوشللبيخى

حمواالرواطبيعةواالسجيةشالكسرواطيماإلمححاالنجاراتأانقواكبوقدقوله3
رهلألهـشالتوالمقمالهروعككماالف

طهـخا

أةمدجمبموالمداعيوالمحيالةمةالمكلوحيحسعاةجصرالمساعىأاألمساعيلمجوطقوله3
فيءزاكثيرءزوصسثاحنحياويقرلىاالسيطمآنهحاثاحزصااالىالدعودصااافيوهم

للذىويكالالدخهحووقياضهمىوليىبالتهومالماحقبروالزبسببهمايذمآيفحلالرضتي1وماله
شئكاتالدوتهووقيابرضىاطاثقتىولكاخحعيفاوللناقىاطزمءبماليص

عطاؤهوسيبهيعهماىالناسيغهرقوله4

المتوبوالمزخخلصتائمطوخحختقهماخلكعفتقولهه

واحلورللثراروت3ابالنفوالخلفىاالسااخداتاإااكخداضااوالئكقوله6
حتابالحذااولئنءكاتقدضدهالتحريك



هالعطانجضبرإربئافكالأ

وومم

جئأجهشؤقانفقدئعرجليلىنأطعالأألناديا

ئرجأ3حأئمعذتوىتباليهنبخجذاوأإللجنابوأهلأقول

3نىاكانحلحأشحطالطآلئوتخلحيمعةآيئتظولقدمنيثتأئوقد

رفمنضىغؤلبطنليلىالإلىلماوزلثبحأرذىمنصحباصحئوة

هحعالدأللدالموأهلهنالناعلىفإضههااالألمإدنطابم

لمأافيانمدجهخمدحدخطاإللواحدعلماعلىيهونأنلمجتملولصاحبيهطابنادياخ9
امرأةبللهودجقجلثمهودجهافىالمرأةعلىالظعينةكثرماتدلقوأظعينةبهعواالظعان
حركنهشوقادياومجنلعوابوهوجمطاياهاتحبسوتخعرجبالهودجوللمرأة

سرموخحعلدوأرضعبفىموضحلفتحدنابواليةصاجملةدإلجنابوأهلىقول2
الجرورالمفنىبفظبنجديخماوقولهزنمافيزلهومأمناوقيلالقرىخيبروأدئاصسنى

هأةعيكنيةحشرجوأميععيانجدلهيقالهوموضحع

البعدونحلنموالنهوىوهوالحبلشطنبهحواالشطانتشعلوتخلجالنأىمنينتأى3
رصكلجمصحدمال

جبالتحفهاثلةسأوأرضلمجارجبلوذوالفتوةصهكللححباوالحثبوةمالماأىصبا4

غيرذلكوقيللعميمبئهرحرةظفىجبلوقيلبصبنيريمروالسربأعلىوادوقيل
فىالينهحافولفانمترادواالهلآللفااهلهاأذوألهااعىاسموليلىحازتزتوحما
يفطشرالحبوبالنليلإلىأضحافهإغماوالمجامأليقالفشرفلهمنإلىإاللبالغا

نسانلألجباليقالهووادفىوقيلطخفةلمجوفللفعبابءماغولبطنويحبعندمن

رعهذمضاعلئتحينالؤخنالموقياسالجيمولحينكسراالسكونثمالنتحدومنعج
وقيللنباجواموسىحفرأيبينراديأخذممرورالوالمشسقياعلمالنهتحلثمبعضواهرو

عقيلبفامياههوماعهنوقيلءالدهنافىواديصب

عمثرالمجداراحعمدركةبئخافةالمرادبأليمرنأنجمكلتوكنانةإلمنسعبةنيةكناه
اللواددلبعدالنأىوامعبمعنىزعلبتغينأبوقبينةأوكناوسدملجلىاللهمااللهدرسول



أهـ07الخطفايخأضبراربئلثممافي

اظلممؤدجألمحارالنوىفىالحمنتتهنهانلجاءؤموسيطهلم
عودغؤتتمبمأ3يؤماعلىتغزكولممةمعايلؤسىلفقفنعمةأ

3فيوذفىحذطأصهاءوخفعرهاكمايألالالحدثىجئم
4منئنانأخوعنالنداىرضالبانلغااألرالثيميسؤاكشميح
مضماخالزكفرإدنبنضئحوستببمجثقتمتقتثهآتخشىمنعىوإلن

مشبمإ6غيرججينأكانيئنصفؤلثثمبعبلبآجلبالوترنخ
الحبأهلخهامنقاينلماإنأأنهالمعنىالقدبفىاخلالدوالمويموجهازعلماالمرأةدللد

ءبعدهالتلبلمحااخلالدا

ويهخهامحثموأرفعنسبأأوسطهمأىقومهفىوسيطوهولهأعدشىكلوسيط
هودجهاعلىأخهاتجعليعنئ3صاالنحاحمقبباصعيكبمنوالهودجالبعدوالنوىيسترها

جاعنواالرحيلزمنأىاالكترإبوقتفىالحرسترأيقحها
يتخذشجروالعوسجطنالةتغزللترتغلموالشدةوالبؤسالعيشحسنةمنعمة2

ضعهثمبعفوأنكرالميممحلثمالمغزل
جكجخدبوالدمسرالخلخالإللكواجملتةضحاصأىلبطناخميححةأىلحثماايمهض3

ودطجهالصاموضحوانفل3إليمالرقيقماخصرهاأنالمعنىالحلىنالمعضدمن
النساحعودفىوذكلعكسجما

وهوبهيستاكشجرلفتحلواألراكمعروفاكوالمستنحنىأىتشوصغيح4

البللوالندىيقالروالرضابهابنمافةواحدىبعاالصارالبنانالماشيةمارعتهأطيب
نقيةأنهااصعنىشباعدمومفاجءالنساأسنانبهتشبهخضرأنولهليتإللفمواالقحوان
يقالروانهاطيبةحسانمااإلسنان

برموضعوالمعصمكنالوقايةمنواتقتهفتخونخمفىالذىبلكماومناجتازعسه
وارعفرانالرشوالمعجمةبالمهملةوالنفهخالخارسبوااليدعلىيطلغواليدالعهمولرميت

محمرجوالطيبوهومنمعروفصبغ

وموشبملللدتأىلمحذشفغيةوهويخمالضوالعبلتساعافيهثوبلتالجلبا6
ناجةوالجبيئيستريمنوالنوررعليماتذثميدهاباالبرةزالمرأةتخرأنوهوالوشحمبهععمول



إلغطفافيضراربئالثمافيإ8

االوتيأاالمقزفىالخيلصافىمكىكلتئإذامشتشاحالوبربعنحنخام
3ترؤجلمأحمألمهاوإنأنههاأنيأأنيعينىيكلر

3جيالملتجوالالقالىلاجةثمرددئهاجمكندىوفالمعرودوتطفبأ

الغلهؤجإ4ءالشئوالىهـبيكثالناليصزناكانطماقهالإذوكنمت

شربمالخحدرممنمكنوناتحمطرفهايخئطقةالبينغداةوكادث

لجأثومالةأضبخالفنادىوقيلحياركاأكأماتبعوؤلثه

مكسروممثبثوهوجبيهأشعوثهوثوهوغيرالنعتبينزائدةوكاناطجهة

شوشحيرمالكلتخفيفأوالوشاحالتابهنىإحدفوحذتخخامحىأحملهتخامحعما
رضىالوجمماجماوفيهومححالبةفيخلظاالذنواالمعزالمالمتحعلوالحانماضدالمرأةبده

تأخيرأممطواالتقديمعلىوكمافىللحاوالوجماصنةأوأشدمنهوهوالحقالوجىأصابهالذى

عنهشجافافهى3بإرثيؤذحمالوانوالمعنىاالمعزفىالوجىالخيلىفىطمستخ

كاحمها6واأخبرأنأنبأرأوانوسربردتأىحيناقرتيسرحايتالآقبعينهايقر3
جماأللبدلأيهبدلهنوهؤجأتمزأمححلهوخوأاعتراخحيةنلساأإنوفلوجمطاوالز
مفردمن

إلمسانالمتكلموالمتفجانمبفخمثأأىدقعلفالممالتالمطوالخيرواالحساناوفالمعر3
يعنىطاجوابدوالمتلجإفىطاكيرقالشخبحاجةرثداسألتهانأخهاالمعىبيهماغير
منهبكماطلمبتايردكأت

لنهصاإشالقياتاذاإخهمايقوليمينفلمالذىوالملهوجالجمثواعااللحديمثالسرا
ءالرقاوخوفهـهمامفالجخلحديثرثما

رلثحىالمتوروانونشالحفرافوهواالينالمطأخحافماهوةغداةوغدتتقىدتكاه

اقالثر1أبهامنأكحاكانماتجشاكادأنهاالمعنىخلامدثرجرمهـماتبيينوفمعر

وقاقالووءسواتولوالإبلصاوالتيلركابهاوأتعبوأكلىايشمنتشكله6

وراالتومتمأصهاالمنادارأوقوليالوخالسيرأتعبحالحولابأخالمرأرهذهيصمفممطالمنك
أنكاالليلولباخاألتوإالديرىسهأىأدلجىاالجلأؤلفىوقولةلسيرلتنتغلرو



001الغطفافينجراربهألمثمافي

أحزجأفبئأإذهاتشفوىكهفدبمخئرمنركليآدلشأال

13جبئاليريؤنداجالؤكأقليلصفنيأيضؤدالئساجؤدطلججل
3تعرخالخفسىخطيئإنعبحاختهاخةرأسكالفئقىإذأمخخمت

نجاخئدجاورهطسأوجئمكلألبنهالهؤلنثاونذحمالوقدثوجمهاتالوكيف
شكواهاومحنىاالالراحةأىفانامترادهمولمجلخرهياخاسبألتشدأيالصآلفي

لجهاعلماظهريشاالنماسنكعمرطرفهاوعبارواعينلعماغارتعيهاالصفرلماطالأنابعي
أرعقأخمهاتشالمراثوقيلؤنحنهاسيهلدهصماتعكلىليلتنهالئلشرةكاذلكعلالمطية

السيرعلىقعةواوالذىبهئحولهاومامنمعولمنالجلأالكلرعلىنهاالتنددإيمماتو

وأصبحأعشركابههااقهالحالأرالىنثأومنلسيرالضحيرأرادذكافنتأوىيرو

الؤمأدبميتعالوأنهوحسؤالتااولحجاحاافىدخلىكابمعنىالنإلخبرلمساالبيحتفى
كاشقنةأبماكأالجواالقومأصحبحقولهعدالجإللاآلصمعحيهفالليلأولوااذاسار

لجآأدةوعىموناخاإتمومصهـماأصبحمماةدىيخا
جاآلدعلىملهماغيرشىثمنمعنابمكايرممنوقوولاليلرخ6نمرتساتدب11

تعطفتعرجوتمسههاهوىالجلتآثبأىلالعولننسهامثوحوى

ثوأخضرويروىوالسؤتهيهدومظلملليلانعتوأسوداالسوداطيلساناالسات
والوغىالنقتجىوقليلفيهوكىالأىالوكىوقليلولالسودلالخحنريثالاثحداالخمن

جلدأسودواالرندجاكرندتوامنهمإجودخوفهلشدةطميتلفيهرىالساأنيكالصوتا
صههـشدةفئبلىلليلاشبهالخفافمنهتعمل

منالماضىلنحللالقمممالمالشاذوهوإقزانوهذامنلنهسمبالكنشصوذنةئمال3
وتعرجتصبيبالمأنالنفستخطىإنوالئيسئشعراصفىمثلهلينهياقدووغتحهورعنهيرأن
لواختجنبهفىإنهكانوالمعنىأعرجوكتهءتهخهشمنقاقتللمانأىءعرجارجلهتجعك
تحمعرأصمابهأنهيعنىالحيةرأسالمتقىمثلكندموادغليقعأعىمنتثسهعلىبمخوفامحبو
وداعمافواتعلما

قضاعهمنوجسرصالعربمنحمىأبومدركةبنجمةخزابنوالفتحإللحنمالهون4
تأقصافالموابينهـالوابينمواعطاالعدأنيعنىرجلاسموابنجندجالجاعةوالرهط



ضبرارالخطفافيجمطالحثمافي1

أللموقيأفاللوى01بأطرافواهلىوخهالحالغيلاوتجعللمتمتحافل
3أل9فخبمغالوعمىءالمثواوجرفازقيضتماقذالقدوأشعحث

كامزجغسئرالفتيالطمنصكريمماينؤصبنىإلمتفئافىدعؤله
الفدخجالكىأصىرلبأفىوييشانهتروىوالئثيزىيالفتى
بالمتهكاطىبثؤتوالفيمعيشةبأدىضىفيفالأبل3

6المعزجقليلتجعخاعينهناضثرعندولشخؤنشاونحهنكرى

هاعينجدوقيلقوالةلبيئىوقيلاالضبحلالقصرماعلبنىالمهملةلسينوسجالتنزلتحل

لفبمإلاليالصضوانهالمعجمةلشينلإنهودوالممدالمقحمورفىالقللىأبوعلىوقالبلبنىص

واألطرافيلملمصدركلفىمإللفتحوالغيلشاهداعليهالمثماخوأنشدبيتوالشمنالنه
واغماهوبالمثلئةضحجطهياتولحيثوأخطأفيهللوىاقربموضعكعظموالموتجالنوا
الفوتحيةإللمعناة

إللدهنهتعهدىهلقوتغيرالرأصيماوتلبدهوطالشعثأشعخهنرجلربأىوأشعث2

الثوبيصىوالتمكماشقاوالسفارالسفربماضفعلوالثانيةتحقيقأحرفاالولىوقد

الطاممنضحأمفعولالممومنضجرلنابامشوىلمأمفعولبمعنىفعالكتابوزتءوالشوا
لكبذتمادلعربهوالرفقالعملكثرقارالسقاثوبهوقذأشعثهأىشيهأحمثومنخجقلمحما

تحوالىمنخطماينزلابومايخولبيلىقالرقولبافالمتدربجوابدعوت3

قعماوللناالحزمبتاماليمللذويقالهوالدوقيل3منوليسلتوملالملصقهروالمزجالد
شكأمزكلونهوالدلوقيعئبمالخلقوللناقسالضعيف

ئدةزافىالكمىرأسفىوقولهالرمحنصلنوالسنالقصتتخذمنهخشبالشيزى

عليهأىالسالحفىالشاكوكسرداالجيمبفتحوالمدجىالسالحوالبسخالشجوالكى
تاملممالح

اليألفهانهأىالداخلوالمتوبملقىباليبالىالذىوجههعلىالماضىالمحمماألبلما5
الحىبيوت

والكرىهوألسكران5نشوانجمعونمثعاوىرجادشعثربأىقولموشسث6
وممهاالناخةمنوأنخنيلزمهاعندمطاياخمرأىأىةعيوضاضحاصوضمرجمعالنعاس



أأ6لغطاقي01ضبراربئلثطمم

اثيبموخعيحكودمنملقخلدىوقعةآلفيللأؤمنبهوقغن

3عؤخجآلذراعينءكسالبثاكايطحتثئمالطيروكحقيليال
3اليرلذجخفافقىالنصارىمىكقانيتمتثىهمر4داوو

المتوجاآلمغزذ2ختثإذامنكرايهاثامعروفإلىقطعمت
االكجفتلتفأزمذثبسؤطىسموهأللتتعخرجوجوأذما

افيالخوفوشدةفيهالجدجمهاالمحبسأىالمعرجوقيلالغايظةاالرضوالجعجاعوكالبر
3أيقأىالسياقاللةلدوفمحذربوجواب

الشجوانثحشالرجمفعولاسموطئحأكماإللجمجاعبهيرللفمرووالفعبركنوقعن9
شجرمعروفوالمرخليجهوعسارأزهاأخرجأىأتجمفعولطماومجممتحفهوم
سرعةكتبهأىبهثروقعأقليالكحسوالطيروقعنرأىمقدرفقلصديالصثقل2

فىوهواندماجيكلتحرلفتلاالناكأفتالعأسيرهاوفىؤغلصعشثمرتئهنقفباا

الخلقامةالتالفتيذوقيلوقيلالحنقيلةالطووالعوهجالجنبعنبيونوالناقةفقصر
والفيهازقالماحوالنفرالمفااالطرافلفالقاواسعةوهـكايةاودربأىيةوداوقوله3

وهوخفجمعوالخفافالوحشبقرةونعجةجمعوالنعاجكعثىأصلهوتمشىنبات
سوادحانجفاففىاالنعأسؤقتفسيرهمالخبهتقدمواالرندجواليرندجإجلافىمايابس
سهالماالنهههعروفونرىالنصاجهاوخصىاالسودكاتقدموعوالجاوراالرندخ

جوابحذفاستشهحبالبماضحكلىسيبويهأنمعربوهوجوابقطعتجتث
ناكرلعدمومنكراخهامايثاهمفرداومعروفرثاهايعرأنشدهكنرحدهالتدمعالبيترب

أانعلينالنهارواالمعزالمأولبملقأوهوضاصالسرابوااللوخجاضطربمعركط

بعيدلنارمنوالشمسرقاوهوحراالتوهـجمنوالمتوكعجفيححى

معثربلونبلالفىواللضمأدمةلونهافىأىءأدماناقةربأىءوأدماقولهه
غيروقيلالجسجةينآلالىالناقةإللفموالحرجوجالواضحأوموالبعاضضآبياأودأسو
االيلنصفنحومنوالموهنيرالسماعندهامنأخرجتللتوتعاجيجحراوجمعهاذلك
اذانإللمعاحمنأعيجوالسيروهوسرعةاالرمدادمنوأرمدتهبعدساعةأو

عليهعطف



ضبرارالغطفاألبئالمثماصأأ

أجالمالخثيزراداانأكخوجثملهوثتتتليالجبمتهاكيبئإد
رمدرجأ3فمداابلدرشتختبأنسصادعرغبمالبالهبعئدىفترتإنو

كافبخيزحءبكماخهـظمىةوخيفاهغامنأكئسائهاعلىنكا

مئزجإ8لوحتحرالخزمنماكاكانةالثنافىأغضىالنهلبىإذا
5يأخحمخجناليوابايأاءالألميقمنالشحطآأحتتهبالرخلكسؤدتسآكاش

منئسيمئبفىعننؤزلشإذاحماكالساظاصأنأعئهواميرخفره

إجعجساوجرانعحطفتؤطتاالنتلالمحماكماموالجديلكطفاذااذاعحقوله

صاللنيلطواظوأجرنةبهعمجرنككتبرهالممنمذبحهمنعنئهلكممرمقدمنج
يالدالىرهفىاغافيبحتطالعرببأرضألنجتوالشجرهندىاراىبخحنمشالخيزرانالناعم
أفزعتياعرتهاوذاالنمصماطلكعرباصاذوالهباشدإمدولينبعدحدةنهـهالممراالغيتو3

بلوالذاالشديدلحإوالمفخماسمردرنهفىالذىرالسوطسموالتغباعرلذاواإلسبم
اليابس

مهاولغاشىكلمؤخريحجزوقيسلوعومؤخراءواحدهاكسالخواحىءاالكسا3

نثياببماؤتغسلرغلدمعروفنباتامىوابتهكرأىأوخانتهمايفةاقخوازبدكحا

فيماوجرلىغيرابصاوحمذاالخممىرغوةامهالغالحرشجهفئصايةالنالمغلىءالماوالمبحزخ

سبةناالنافأثبخللسانافىدتالماوالنتماخاديوانحصخنمنعليهوقافت

بيتلىحسرلحمناسوالحدقتهعلىجفنيهأكلبفواغضىمعروفحجوانانظبىلح
الميتنعشفوقلمجعلخشبتهوشجماركلوقيلفيهالموخمالمجملخشبواصلرجلغلبىا

عدوهوالتسبابملتفرامنومفرجهوالهودخوقيل

ثىالحعارالوحبحالمشهصورواالعلماصةضاللرجالصكبوالرحلتالبكسوته

فاءالملىوابرورإكبامنيخرتالذىوالناشصطللباسفوقدكاجعاتهالرحلومعنىكسوظ
عانموضيأججووالجنابومازائدةالحقبالالثمنأىلمحذوفصفةالالى
صافرذىقالواوكلبللامنزلالبالةبمالنزلحافراذىوهومنتحخيرقارحالتويرح6

الحارلسانشبهبهينعسجوالحلوحقيصلغظحفطذىهكليهـبزلخفذى5كليكلرح



الغطفاقيضبرارنجالثمافي

1مشخحكآلنفعؤلدىالبفلمنآستتىهاغصارةإيالالجغىخفي
13آلححفلجىبالجديلالصناعاكعهدبحبئيههالفالشدترىآقتب

كاجمدهالملمفتؤلمامنةيرعيمتنلمحرةخكولىإذاهو
ثرشنحذجأغفاالثزئإخفتاتوثادقاقئاناحؤضىمنترئم

جكنبرأداقيهدالمنممزلفئزلواالوليبهنوهوقرالحاظقيديرحماخشبةالحقانليتهر
لينسجالموتعليها

ماشربأىقىاستوماهاتحلبمضهثىالوعصارةالبطنإخأعةوكالىلذتحلالمى1

الممإجزومشبمذاازهيالذىالمثىأىيرزهيخضوهواالرضهاخفرتعماوالبقل
وهناامإلالدخمشجلدىكلوكاذاالشجهالمنعازةهـأشمجايعنىكلقطعالرأاظمازةرصصد
خاصاذلكيهونأنلراالالحاراليجالنلاشعحدئالمعنىهذاوفىقرورةجائئ

هلىله

انيدينححةخأةاصيقاللعملباالحاذقةوالصناعوالفالقالمفازةالخحاصاألقب3
اعرفاالمدقبلآلحرفمشابخعلىبصناعجنىانجمااليدواستدلححنعرجلواليدوصناع

المفتوللمحمدخواولالجدلزماماوالجديلوحسممنةحسمنمثلدعنهدوحصناعفصنعلتأنيثإخاعا
جالحميلالجديشبهلمقاظمارمجئعاسببرحوسرعةاغفىلمحتهناشبهأفتالشلل

هماوقيلمنهالجنبإلنطوهمامحالحارطرقىوالطردواحدةظننتوخالتأدبرلىو3

بوغصرجادغيرمدىلاقدلواالفتالشديدمحبليرماوالمركتفيهعلىاوانسودخطتان
النتلالمحموالمدمج

بئرنجدوبأعلىألسدجبلرقنانموضعوحوضممنوفنشطبىيئالرأكلبعو
سلبأسفلهإنينالويلعةبنىوادوثادقءأستاذالغراالتيأفاليهينسبموضعقشان

يرمخدجوغياوحملهاماؤهاايزانخاجهـتعىأىاطرهاياهاينبتهالثرونتاخأسدبنىءالفناوأعاله
تءاذاجاأخدجتمالناقةمأخوذمنهاوهومجازمطواذاقلاححيفةاأخدجتيتاليرقليلغ

وىرواظلقبولدناقص

نحدجغيرؤهيانوالثرنتاجثألقنافعوارضجنبئمنبعتى

ةعيفيبالدفىموضحوقنا
الوصيح8ز



إلخطفايخإراضعرئيمالسيمايا

دتتتيقارحهخفمن5ناجذأفهارغالثغشيرحرضإفا
2رحعحالخثماوأخراةسحيلهاقهخهأولىريبائامدىبعيد

13فافسأخلةاحماالهافىبممترىكلبمغماحءحتىالولسمىآزتحىخال
4سحثحجحيزةالءابأضزعازرنهمصإرقيةأنيؤهاخافإذا

ألهضععجإئبانهدةءتراالكقؤلمىعمغمابههـماخثيربمندفئأضمز

اسضاالأقهـاوذلنراادواجذاأةاثرأرصكصلىاتماىيئفحمئاكدرثرجح

اظترضاذالعظملشمجىمنتوشالنابحقاساغإلسذلكوفينياباالأوبعةأرو
جاخلهاقالماالكاملوفحلتثهفى

موباللهواتعودأدويهماثمججااماشإذافجهفىكأدط

متيصانجالعالجماوأنشدافيهـينهيشتدقىاهأسناذاالحارالوحثباليماصفىهذا

امححوتارفعلميراردموضشاففيهشلشهاا

قهالنهاوالسححليلدأونهاقهلىوأوفوفىامحموتاتجيمشيبالتارةانعمايآلىد21
وممطكأورهحدتحوتدحوفيلفماحاتهالحارصوتدثقىوممىؤيدحثنوانحمثرخ

تاثخفىالدرأسحيلكالصوتهأوليبالشطريعيدمدممط

رشاأىبخاتبافالراحمبالذفالمطروالوسمىرممطوارتثماءلخالانردنممااخ
حموعود5صلخوأألخلاجقىلرااأحرمنوفمعرتوروؤلبهيىاشبركلسفىوالبته

رشىولفححالهجتالذىوافيتعكرخلئاللالنهتلسانفىلمجعل

ملهيأخفةالهىبسقيرىاكاحتىالوسمىالرضرى
وجمطيبسحتىالبارضررطاطاهأأنوالمحنهمااكباتامنوكحايبدأولالبارض

بهمىابسقيتأذىفصار

سبمهوالكاناتوحملحتلعونوجمعهانةسرالوحشمنللتإلخالطيواالتاننةالعا
جيافينفردأناندبطردأنهيكماالتلهرإلةلطوا

معروفةالعيدوالقوساأشدالخوبوالجسمهافهوأكللهاولديعيشالالتىالمالة

الضحخمةوالخمعجتفعتهعيالجنبوخهدةالقهمىوالسراعثمجرتخخذمنه



00511ءالخطقانجطضيرارفيالشثاج

1وجىوالأزجالآلمبأسررلفثزالرذفإذاسحافمنهامؤضع

2شدحرجأشجمريرفخألمعلىلممالمئةأزساغةتنقغمامتى
13خمتجتججريمفيثقئالقسخبفركماركأخهانسهعنالحواى4ففيئ
14فطجفلنأوجنمناطتإذابلىمنيالحخشدقمكان

عريخجأنيراناضحفافىتوفذحااطاكأجدباالطرافبقتفوحة
16يئمالصيفيارمنعمصىاروبريمكأتمعةفوقخنشؤمهسفمايقتى

فتزايقالالتأوتدرعتأوألوريخزتيتتزاوكانفغالردفصاوموشمساف
الزجىمنزجواالمجتعأىملخغموافرحاوااللممولةمدمشتيمالذىيدبينمةالحا
قيوهوأنوينجةإسىأىوالويوقولدابحديداأىالرجإلتبجفىوفوحروهو
فرأوالنرسنأوالحاالقدم
ريذصبيتانريرفضوكنةومطيئغدشمعررفوالرسغرسغتأرساغه2
أوأرففيهرخوآالشالموطزحامحمإتلشديداأوطواأبرهاللقالليحأختااحرخلتدوا

صبلبأتالحرضما
الخباتحىميةاسميتإنمويةباطهـاحدفراالحهكواحمماىوالحوقمارممقتم3

شبهولذلكمنهنكذاذاصلبلفركأامذفروالحااخلدفىوحمونيخشنسراجمعلفسوروا

يلوقومإحرووالجروميمرراعبلتناوتشإممأيخاأراوعواخسبابنوقرهصا

الفمارفاامدوطجاكمامحركلالأححلبوعرفهأمتىكفىبقىهوالذ
لتعليقأموضعإحاالوالزسصرلكلوالجنحديقاووالمىاطثااطوددالجحمثى

اضرف9تثأينالصشهجثجأنيعنهالحكااثعنحدمنوكمحباا6ابفشحبموالدما
ضدواجدبأكواحىاأىاالطرافيحتكرأرفأفيخسةاالمنضحرهـ

ونارهرةشإيذلمبدجرمعرشفلفوالعرنمناربمثعاوذيرانرقودكوقوتدحماالخصب
جاعةزحنىيثدتافاذاساااحفيوقدكاليزالذىألنيزحئمتينناراالعربتسمها

ءالمالحلعصسيلروااحوالنحميرلافهأأقحىىمهويخمثتحمويسفبعدمتىزائدةما6
نجينوالوحشوكوحمايرجمعواالعيلرقفموصامةولهأسنإلىالوادىأعلىمن

يححؤضما



اأينلذرا01أطرافضنمرلهءوىبأزضىلمأوأيفهاإن
3انفتؤجالفارسئوفوفعليهصائمماالغشيروذىبأعلىيظل
13يكعجهلالبهتهبطوإنالبذلهارهـاأإإللخبارجاطتذتهلموإن

الفضرجإللجديلشغدنكغعبلمحبميثرصفىاضالعكوهـاتواصى

ءفجعرننانيفاقافىهاتوفدغاءقانالتعالؤاحىزقمفي

آجصكلشطيةجلويرفئفؤادةئحعيباوعاةينةالفإن
االهمالزفيبااوىومعجحةوشينهبلوالزالشادوالعيراكحميرلالتانلجكليايرمياوا

وئهمابهرمنواالئانالحارمايخانبئرفشبهمنيخرجوابمنليلىزاالصحلفىوهو
الخذهنتهضآلهومكاهوفيقهعروفةومودوالجعلبهيعنىراعيئالذأطرافومترض
ومعجمقمتباعدملةبأوقولهجهماالتىزالحزويخاذراعيهبتقربعنىوأصالشاو

جينوأءالحابدلإللالمأفلجوىرويلقياوأنابدلإذاطروىروالساقيهأ
وهماللذراعينرةالمجاوعلىوالجرءاالقواعلماالرختحلفبةواألالكدواحدومعنى
االلمنأقلافىوالثقليالن

يرغوححايماقائماعلىلناصيمااظرفممنفوقيتللأىأرفعهوأعالهذوالعمثبرقموضع3
فيخحجإللوالمصدرألنبتاثماثصحدرالنوعلىمنصوبعالفارىفووعلف

لتاخدلمعممالمتونوالفرسامنرجلردمىلفاوا
بمثخدوأىابأوالتانللحماروالهاعارخههاوالضميراننبرئواالجاهدةمنهدتهط3

يممرعيمعجواألرضميأالنماوالسهلطبالجسمبلالحارذاأنيعنىيابسذاوأى
نهزماأهلأرىكانبئالحححاإقجىحرقوصبنيباعمهباعذؤالعكراصيماهوأبوا

أنيعنىالملطخوالمضرجاوشاحوالجديلرصو6خرمشرامسحدنجماكعبققارصاحب
نصيهأالتهامتلرطوالجروارفاالصيدءهادمنملطخلمجديلرواحدمنهمامتأزص
أمحمصتهولقوالشطرالخواحىرقزلنباليأبهامصاحبينتواحأىالنواحىرقبنه

لثرحهتتدمنحاالما

لىبرجلعيرواخبادميأوضبعيرالمتةنصاالتالمثنىيفزعاموضميروعاهيرآ6
طردأتافلغفىيبانهأيقوليلةالهاوالشطبةيقلقأى



تإتافييدمكدثننرئوبنوحميدأتااظعأفأرجومنيتفيدمجنشدأمجلىفىليلوماوقا

مجيتهاوحمبينافيحكوذالجنةأهلنادمت

1فتممااحضشمفعنىفبالتكالبمزاضايالظيأبةتأ

خمجحماأ7كانماالتقئيامميقفأبالفاضآفالهحوعبعلىتأوتة

13مخقماخفإبأؤألليتمابدتوأأخهمثنتالنغممنإذاحتىجميالطاف
3فماتهقدناصألوعشرعليهأزبعلىلالبذرفىووجهآكا

موتتمثماأأتمناوداعاوكانزورةفإللظرالففحنإكاتؤ

آأضترماأالجىايختينالذىمثلورؤرهمثلأىذاروالمقدافط

يعنىأتعبهعامألىمفعولهنماوالمعىليالمجيئهوعلجفماظيالاييالأتادأىبهتأو9
لحبادهعالذىوالمتبمللمانعولالمنئاستجنمنمفحولالمحمومستجنأموماإلتأفه
أىالعنهلمهاضقولممنتتئئمنالدواهحركأىاضههصالحوماطجوع2

رهصبدمافىأخالماوبهجمجبربعدكسره

جهتهكىطاواقترانلقعمحمبامؤذنةوثياليالملهايقاللالمماذحاخحهادطاففولهبم

فرأوهأريسناريخاولقالالحالمقالالعظبمضرأناردكأوإحرب11كايفىلثمااخرما
هـاشالذبالنابغهالونهكفرومابعلهالخطلىمصفرآ

شهوراخغيرهحريموئاذمميموكىممتهئاصنبذنشنىلك

أمهإلىبفزحلحبىكأيهفزعاشتوأجهـ
فيهرهنوفوقفدخلدكماذابؤحهرالبدمنصالناحيال

قولمنوذمأسلماهوأنمنهوداعاوكانوقولهزيازلهبمكازورهه
كالعكله

عاوثخماسمماثمظزصفىاالهوالكب

نكرةتقعمنرآفانأحدالروزمعلرأىىالذمنأفارأىذاوالمننقولال
هاالنارأوقدأكرممنزالحزنأالبمعنىرموأكوتامةموصحوفة



بيجقوب01الطاباقيداس1

أوالحماتبغىفاماإىفأشدةنهيخابىقيثالهؤىفبات
3دؤماكزالفحبخاخدإذامالقثإضحباخالتجمؤبت

اأخمقهالطيثفطمماصثالمعبئحأيمأرىكاخضللقثأعافقلخط
3أبخهاللضئحياآلإشكضاأرهـأثنىئرمخمخعبحليللجأكل

ثمماالئنهلغيبدراأفهـمىبناحيئث5لوكماخالآشخليياأال
لمممماأصأخمعانرابغقاإللجومممعيليئممتولمجفماالقرآزتغدما

5كممحاذاافميمالتهؤممينخعةنمأممآألجهنكخمعا

6دضواصهـالبألبههاخياسكرجمالقذيثممنماشأنتخفلن
فغماأللمفافيهاجادالعزفئمبمماتتمجثعةبحدرؤإذهثمحبرهئم

شدئهنديجاوكوهعدابلااسنانلظحبهأخوذمنافىالجوالنالستنانل11
آمنماخوذأيخوأخمنثوباكاألمدشوقامأخوفهننهأحدلمحثطأىوةالسدمنىوأسد
الحشاومتلحعحهفيهإذاجعلأللثوبأب
ساقهامحباءاوحديلنوأنالعنها4لليصباحوالحزنأطمايخزجمهمتوةقو2

هءالهوافاإذاحلقالحطائىدوممنودومعطف3و

لعأقأىأنجماحللصهياللناسحالخبقولدأرى3

ءإللحاإللحوالممخبعضىشقدرأيخنىببمباغابأيدالتىخةنماافىبعثاإللجواصقوله4
ىلثااعارآوعميشعرهاذكرهالنهادجوالمبجدقالمرأننيمولاالفعلىالمخعومة4المهم

رةومتجاكنأمااسمملظاهرأنهلمحا
عزمهأمحنىوحعميللطوافوالميناالمردرتيااجعةاك5

جمعوانحيلانبهاحتيرسوجالضاصةوهونظرالبرقالشيممنوشحناحتلنتحملن6

المطرامأدالمطروديممنالسمحابثقللعاعواةجاالهونحيل
والخميرلتيرصىركممممابدلجمادفيهاوأنكرتادالكلثالذرائدوهوحمكلواثالر7

ءهاارافمالئكىوأفعما



أاليجقولالطمىابئعد

1خؤكاسنثذييئيآوأنغضاشبمالوميئهادهاووهاأصبراءلىوشبن
تقترمالوضصلأؤتناشطولمكضونءكزامأذايهيهثث

3صكؤماحئقبالبئالننكاوتتمالئمهجماولتيؤمبنياعفالسث
3نآوطيتتماحاألخنممالبإلىعئآبمكهيعايرئلشطمبيضىكأا

شثقاأياعرتقيفغمأليالبرنمنوقكللألخداختخهزن
أزلمحاءحواغشمنتخادبرئمفزوطهاكاناخبمبيزيف

6منفنقاكثتريأرقثمألنوعاخمألوكفةاالخدأخغلىجحفيط

االرضوممهوهدةوهدوهادنموااالرضمنوهوماغلنطنجداألنجأدجمعأ1
بهوالمرادالوشىالححتحيحصنوايةوالراالرضآخفراربهشبهوفمعرخوالؤإلمفخنمخعة

أمأخوذأيخوسندسيأحسنماناقشهوههالثوبوشىمأخوذمنلالنبارضيامنابنمافي

الديبانرقيهتوهصاالثيامقندسالىمن

هـلصطوههالبحرفامومسيرإيشبعارذوعومالعالجبلينبينالواسحإقالطرجمالف3
أبوقجيا4وعاصرةالخديكةرالوعقيلجمعوعثتائلاظياروهجانبهعائن3

ءالوالجيلىكسرأفىالحسقدممموأليعرلشاإ
صوقجملىءإفاااكبصمنكوعوصحدختاجواالحداخزننرنتحشث

العظيموالنيسرىظانظيواالتعمنابهطلىلمشهوالذلبازثوالبزلياخمتهرأحسنتجمل
الطويلالشديدوالعثغ
منمفعالحيهاومبهاججتاهـتنمثالحامةفتزامنهمشفىيتبخشأىيفيهفقولهه

أوحموفمنءآلصروههكسماباطعىجمعوطوصمحهاخأةبآصأىوممالحسنالجهجة

ءلظبااحسنمعروفموضعالممءوغشيوضيماالبيالسااظاننهلبىدرئموتظنوتخالخز

تاألطرففىضبياوليمبارغةةوأرثم
أىوكلهنفسهايفةلته51ادوعرالفطيفةهدبوالخلتئدمكاحدججمعاخاالحد6

يابهطوعبقرتحسنالتىثاوخططمثاوشوحوباجهارقمرقاثياوفوقهنرفعنلينوعاسترأرقحتأ
خرفأومكفأصاسححستهشىكلالربااليتنمسبأرضعبقروإلىإلصنسو



ريخبماالطلباحمدابئ21

ماةوصشفأعمئدتجماتإليةرخقةصالقىاطيرااجمتاقظل

ماأ3وعندأزجوانأعليةتضضإذابئالألمحالتالحيونأن

متيئماصحبألفتاذهوىوأهؤىمنظرأمقأختتيؤماكانأرىفم
13وأحرماإقالضإلئالهيوأيفىكل3قناتزائملؤأنسأواتخمن

وهمففاهنالحادقزجعإذاكسثرهامثئلرألىمنغينهاولته

نمأانجذالبيهضاكلالخحخرهمنتظلخهخثمالفثءجوشن
آمماأهـماقدالؤطسالقوكاناشغيونضبوطمىانانجحلق

7يثقصتمالننكبأتتميرهاإقااألغتطحيرتشويايرهانحبئفأاقنو

ءالهوقاذاحلقالطاشدومضامنحادوالجوارحاخبهثااواصكتيقاخطيرحمعاقع9
الئحلعلمة3تىلنخوذاالمحنىاوهذمواظبتفامتباكليةوجء

مدموماالجوافدممننهكامحتتبعهالطيرقظلورقاعين

هووقيلكهـوااليدعوقحلأوالبقميهمااالخودموالعندمالحرةشديدبغحرجوانافى2
فتخفبرحتهماينعقدجميعايمطبخانأصىاالرلجحاصالغزالكحودموقيلأخوشجر

الجوارى

االعرابفىبادوذلوأخبملمطتعقولهفيمملهاغنلوهناحرفمنانةيخاكقولأللو3

ياتطرلهمهمواالحاقفىوتاايدكرثخترجبالماوبمالحادىاذارجبمقو4

الهمالصدرمنالزئيرئدزثاالسدومةمأخوذمنلتسرعبححوتهبللالالحاد

االرضمنانخفضوحمموماجونمءكجبالالجواتالءجونسلقولهه

اطحرلنظنخعيردإعتباامعروفقوأفردجباكوطسواالحباأعلىوقنةجمعنالتهن6
ءأحسننثكانولوأالوصكنأمان9أىكان

يامممرتومعنهابعينهيرموضمعوالغواالرضمنارتفعماهـالتخديمينهعنسرذيامن7

هكجرنكبلاكأجهااوءججاموضعوبمجاجمعظهراسمفماإقواأليتارعنساحت

لقاترثخمو



121الطباليعقولعدالط

امماألعئباالكلفرحذفباتعآلقبهمامئمميآوافي0ببظنفذ
13تمخترماألطاألىعيدانضرامبمجقاجقسنهذوةاايخبطتنوأص

3أفنماغالنعمخمبرأىهجايرهاتتمذونعمئجمنجمأايهخاعلىثفا
عيتقاأءلؤاالغدرأؤجيألمجمنكيممثرلالتاألبعإللنحاولن

3مأعىكذتتمئتأوزالزفيهتمزآزقدزاهرااالماكنافؤضأبأؤ

وخحماأ6ستغالمرنبعاخسحيثوخئقتترفيهالجممحىممسفأذ

وهووسحابةكسحابعالثةوالحالقماجمعبعيئهموضحإلرحملووااللتكفحلت
رحدلالسفرصكلماظهورهافىاالئتالتحملالتىرالركابوالظالشجرالمماشاممقهنبهلتبلغما
الجدبشدةمنزمتهأفيهممامحعولةوعقمعقلةخةمناأى

جماوالجظغيرهدىعلىبسرنويخبعطنالخححميرللظحائناغوأبمرنقوله2
ايعرأننطأىصرمرامحمدواالصراملظيظةليهـحةكالمرتهواالرجفجنجمع

تثطعأكطتصرميخالتتطعأنتحرموأذوأخمابمكاحانانللعيدفاستعارهنلخخلوأصل

نسجتالذىجمنهاشومرادهمعروف3لواموفحعيهأوالكؤيننعطفحتاألوت3
ضجمرأولمحتأكلسدىناقةيئالمهمإقيقىوهوأنالسدووأضيافمالىمنعاسختهأ

اهذوالمرادأناالسوثاإلصلؤقخمواألمصممبرأأفجاكمحمبرأىرجردافى
المشاقبارتمنلياأسودلمايؤدىسيرهافىارتكبتىالالرأى

البعاالكحياتوأححلهمسثمابةأضاتقعواليمانحمياتالحاولةهومناولقث
والعيهةيلالسرهايغادءالماغديروهوقطعقمنربهعإلمفوالغدبدرالمنعوتلشصعحححاافتئدم

ءالماوانعيلمموضعماءاوجلىالميلهحثاتجرىاإلرضرثتحكخاجمهوماعالتناةمصحب
فنالمندوهاالرضعلتهالذئوقيلاإلرضيماعليهىاللى

اروأرزااالتفىبهزاهرةءمواضجمواإلمأاحمماالنوكنافواالمعروفالروض5

كلعناهماوزعقصحوتأشديدصوت

صباءالمماححبوسحشقا4المزنعبعوبهأقامتاأخيعفاعنللظألثتفىالضمير61

أاحمفتصااضحاكقيشترطحيثإنفتالالبيتهذابعالعلماحقوقدغاطهأقامبعأوخيممتتا



ابيجقولطابىساايئإحمكدإ3

شثعماوحزبعدقعبأفيأنممىارضقلعذتغدثتذشاللهسكتعى

1كرمالئعلالئبقاليموأربلخدنجايعنيهثمثكلفهل
2الفضرهاالئعامؤالدجمهالبارىؤتكخرشنزىتخأوكالنجائجأ
3معطمااتتنافمجهؤليغؤكاهةكأللليخطفنالنجاحأ

معرماأوالحلحلىاعاعلمالمحالسأغزذألقماىمنهاتأتخو

خمثفاأجدخخذعليهنكاافرسعدفكالصضادعاميزل2نو

6ينزغفاأنزمالمواسىتجتخلهلىتلرخروكغذش

إذإنمافىالشرطإذوذلكفىذلكوهذاسهوالنهاضحيافلمجزهايهونالأننهحةفىآإلدها
فقطذستخساشرط

زبولعمواسوهواالوخدضنواخدجمعلوخد1اوخدشانجاتطغنيهمفهجلقولهى
حرمةأىمحرمالليلقواليجقينصونحضاصكمابةزوشابشاشجمع

جعلتفاالذىوالمحزممعروفلنعامواةالفؤوالديستهوهاأىوحمانجائبكلدقوله3ا
هالخزائمالفه

علمانتلىوتغولالسيرفيهعلىعظيمالتوتهنيرنيههالأىالحماليعنهلمنصولمنجائب3
لحرافلاابعيدقاسعقاافاإلرضكاوتنوفةجمعئفوالتنااليعلمطالذىوالمجلىلسا

ليحظمنبهوهومفعولبتهرإلصعويعظميهنماومثنطم

يظنالحوبدالشدايالبلوالعرندكمامنهمالماةأماىوالاخزتتخمينت
يمخهنوأللنحالةقىكتذىادرالمتهرمالرصليقرحالوا

عامإلزلومعنىيهونمالأعوذالثطلعأئبهنابزلوهوالذئإلزالتصغيرينلبو
تظمأفيدجءطيخدرنهـمعىحشديدوعذانرعظيموالمحماصالحبلةمنذسنبنلنهأ

السنام

وخروسىإلذناخلفالشاخحروحوالعظمفرالذصرعظيملذاظافرخروسذقوله6
لهزلهايرددرغابرفىأنيتزغموأنتكبروزمالحديدموسىجمعوالمواسئءرغالهيمممعال



21اليجقوليمالبالاثهد

ماحثجأبأينابققأبهقئؤدبرعكلؤتإذأدارىئكاة
2أئمتخماؤااليممنلمجئانمجزخاللهأؤرخمعاحقو
3قتمفمافانأؤوشيأيمزرابىتحلئتتتوآلفجؤلربالمكان

أأولثحينرؤضيهناعلحباكرثتحهشمافببتدفي
هأجمحاأكاغيرأنصثباحبئىىتتمجيفألالحنتمتفيمثضراخنكا

ةئماأقآحيالعخأعنوأختتسمنذنابهقريهنحتىلةيدن

ئماننمناواتبغدامنمالإلىكهلهبأذناجهااتجقفتوقسد

أىشحيئالوأجملهتبهقماومرادمأساياختلهالصيددفدرىيقالأضاتلارلىأد9

عخعفحتهعالحرأىكدومكدماجأباكليظابياضوهوشوادولجسلتخرباقمابايهشخيه

لهاتسعوخاللهبلاألمممنالبازيزلةالحافرذئمنوهوقارحتصغيركاميرحقو3
وصيمنوهوأنخابكسيرالحنيئببحمانوءالمماالسيلجرفيهاالذنوالمجرالم

والدلوشمديدالصوتكاناذامافنجءالمالرةعلىكأدلطوذلكبلالكحنهينالرعدخفيانا

للمححابأسودصمفهوأسحمءالسمافىبر
وتجالترصاالمنطمئوهوالمهجلجمعوالهجرلالمرتنالمورإلةجمعبالر31

التىأصياباوالوشىعليهلالفواهمطأكالبالبسطوهىبيةرزرابزولبست
وانوشمافيشبالىاالرضنبماتشبهكططيهمسوادينإلىمنسوبيممانوبههاوشى

الحيروهومنءباأحتكجوحثوالحقججمحبهالرعتدنأىاصلحقبيديخابهقولهلح
جقسمحاجولمماحبجالحزامأىالحتصموضحبيخأأواالساضبطنهفىكانها

وحيثوكاةوتتنهيةجمعثمايبدووتناحأولفىناعمنبتواللعاعالغلهـهـيإ4الطووهى
بعضعلىالخضرةذاتاالرضيماوحىروخحةجمعوهوالغديروالروكيطالنهىالىءلالينتثا

نبتماأةلالباتقىادمقوشىوحأظهرالوشحموشمالتفاسيرش
إلخهيقجيلوالسائةاإلبطاوالمستخيثالححوتالصراخ51
والذنابألجنينذهنأرقرمشلعاسذطنيتقدموأوالخميرلالكمانقدنأدن6
بالصفةومكمانبالذ

لهأخهامنقادهياللزألذناجمهاأتهاتتتيهالمعنىحمالعلتثانملمامعفولولالصنجعلتفىلفميرلما7



حبيعقوفه01الطإلدابئاأ2ما

اتمغماأنالعيهدحمغناجوييميقةأنياكأفىيرؤزها
3ما8غمعالمنرتيى7أنهخؤلفقرقييأيظل

كاتصزحاأفيه7الحثرأنوأريمإللمممفاحنائجمااميففلفاجرت

ثصمثماأإللظواهرصحفوناظآمتفوسومهامالئصفوبئجكحهاولو
قغتمااإللمكحاماقدىلمالربههايمدحؤذتقذروىغينابابخىت

16فضزماغاباالخترالنعلماثعنئبممسأفشخااجرانااجفيفحث
ألاأقالعيثىأغوالىيبادزحمبمصاضاضبألممزؤهيقمأوحأوآش

بلاالمنالقطيعوالوسيقةجبليننبييقطرطأىتصعمصافييأىزحيايحو9
الشاللايكلرد

لهيتهالو3يحفتلؤوالعدينظرلهمالذىاتحوماربايئةواالكنحولرقيبأالعيرأىينهلك2
بهـعناهوالمتسغنمألنهخالةصاوقياسرةمكسرومجانعالىنالموالميغالفليعة
بيمائةالركمالطأتعاعازكحرنونهومجو

الجنوبينءئاباوحماالجنائباصأخثافكاققلىالحارةالرجوءميتاجمعالمجبهغى3
وصكاوالجزعهـواجايزالرجاتثيرهالتىالزابوالسفلمنااسبةبأدفىتهـقعفهانألكعارألنوالدبر
المريبسالحروشدةقتئجيرتصرمالمالاتكنجمبازط

تصيوالرجبلاالسامتالحاراالمأخوذمنطرداوسومغأعطشهالوحها
علفعلماغيرقائمةوصيمابعةالراوفىفثالشقوائمعلىقائمةوصنكلوناكرتواهـ

لوجودمظنةوملمويرصكثولمحارشيارطماأئقحسدوعيناأتوكأبهاه
فجهاءالمط

وضكابتوقدأىوتشبرضاالمنوهوماغلظحزنجمعوالحزانقطعأىثخ6
أوقدهضرمهمانرلمناعمومضرمانابةجمع
اغتمالذئضبوالخاكاتقدمالنطيموالهيهتينالفخذبينماالمتباعدوحاألر7
ؤصارائحآوأغوالصفرومترخفرأواأواباهحرظنبوفاديعالرأصلذىأوادقاسماحمرتقا

نيهأذاصشيراومصلمالخحؤمعاطبينجهمنيدأنيرأىيةوالداكطالهولغجمع
خلئةنألمعطثىعهماكا



أ5اليحقولى0الطلبابئحإلا

11اتغئسرجيؤمفىلهلةغدائازحمغذحىال2خهعج
3لمحفحاوفنيفأأفئاباتذكرحعةوالعثئضعمناإلمسابردنافلفا

3تتجزغماخآلمنرمأركثلخزقالقواديمغرزلمعطتخظم

شليماإقامغللذببديئأومارأتفاهأتتخلأاللمجبت

علماأتققركتنغوصباىهوأكبرثكئرتكلأفىتوقذز

خرماكلحهابعدماكئثؤهئثجيشاجبآلفارأتنىقذئتوقد

6مامخرالمحاجرببيضاكلييمئننأنإلغضاضحةأدنىتغتألم

7مايتالأنالعينبإنعيحبوالجمذهتخفقالعقححبافجرازوأن

8زهاويرابئجممالتض3فوأثتواإذادفيكماتمملىولكنت
حةأنههايعنىمامفيثالتتبيخماالذىالموضعواالدحىحطربواخحاجخهيج9

كفرغبهحمؤلبيضغ
مكسرومححطملبيفمةقشروالتهيضلفرخوهوقوبجمعاالقوأب3
أهـعشريشاتربعأرلمحموالتثوالشعرالمتفرقهوهوقليلءأزعررزعراجمعالزعر3
ركهاطرعلىالتتدوخرقدمةقاحدةلوااالجناحأعلىفىيشاتر

كبرأظهرعالمةومعلماالرأسرهووسطمفرقجمعرقهرأوالمفاشببأظاأىيئأبد4
كبيرارأنهأىىصعبابرتكوأقولهه

برقعالأمنبدوجهاارماثالحينمحجروهومنوالمحاجرجمعوالمنقصةالذلالخضاضة6
المرأةنقابرمنيظمأوهوما

عندلالكلموالتيبلىغمدهويخلقمثلهوالعفبالقاطعالجرازالسيف7
بهالفرب

هاشجهمزموصلمماكوأخلفاالصلكاسماماشيهموأخلفوقولهنتىبطادخيلى8
الناالعزالادمحهالمروالممماكونحوهالمصمارالثوبخرقمعلمفعوالوالعكىالفاعلف

عنىسلالمعنىيينالثعرمنزهانعيوهمالمعروفنجموالمرزمالرامحنعنجالفله

بهرىدخعلىيخبركوالشدةالجدبكانإذا



ايجقوليالطلىافيداإ3

يضترماأنامنأوضمألالبيضىمنأنلهوأتمقؤأزيلمكأفى

أمماآشدولايارأالطوي5ملذليلالفتيانأثمصهرولم

أماأصذوأاحئئشيرأكأإكللمجااجرراقتفالنطغنإجمتأولم
ألهخهالماقدزحسئالامجدبقأليالإللاتحيالمراييميلأعلولم

منتمذماأ3ءماالليليخرياتاشبهمذأشونمكبأاماةإللأكدرلم
افسآماالمعمثئعطكاأمجئمكاشلذاالاأللوأرونم

مفحعااكاندومشهوأألسميتمخقغحإذفذالخثمأوئم
6ولجخماتطيرافشاماجغكشيخمطأفحصدهجيمنثاخيأأقط

قصرآالنعمعخبعضفايوجاوضعبخاجرمومانظوؤماختألطأىئدقحرأح01
لسيراألمرعوأجذمماجهنجديبذاميظسإلأيخبأفينسخةفىرأيتولهأحالسميرآومدجةلحا
صلةالساوسالصحاصميلوالالبيخىبرالوعىءارعإأعيمالعيميماجمع2
اذأرلمحتبخقدضأمجاثىاأكأهـتاوالرفيطالحتزصقفصاجلىننأالسير

نهتالمخلىءالىاالمسدمممكوامةوجمعئ4اظفازدالواساررهـإقا3

يتهرإللمجولمتوخحعهصابلتوعالسليخاسذئحدلاوهـالخحورآخثطالىهـءا

شجةبهأىوممأأمفولفىبمكثيلموأااللوقمنعريبدد6واراحدعأللثى

مفعولالممىعرفثاوالمعوعطغالدمنجمعااالجاورهوهىكأأسضأمأشحإجصذاأوعو
فاجاجللركأهدألىآىلتةجالناجايانمحبلاألعنيخرخالذالشحقمشألمضأتحبه5صق

بالاعنشدثلذا

ذاأولاعثىاسثمحراألولبيانمعنهبالمثأضرالجيدوتتحبمصذتموامخنذأسآلحمهه

ذإلثرحامالفئةءاأخرموالمنزالممظاألسملتشهمشزومكمايوماتالك
واسمعاردإصلبدازاالصلئاللعامبرأمحماظاثدهجبانيأمنأكأ6

بديزءأنالجاالمعنىإخاألرودوأحدالطاغإبدناأخالكأمنخلطالبلخمدفساناك
شزشددمق



إ007المعقوبأالطغبابئصكدا

وأجمماالحيصاشئؤممحئانذلمننهكاالمثستكإطودصثدلميقئنما

3هاأهرتخطاهوقنىففبمىمقغتححآقيصرهرالدأرانالضزف

عئشأقذتماثىعاقدقنوهاعاشنحلذاثغمايمأبقىمنماتوما

3ماتكراكظيمالهؤنجهـثغوأققؤطقصفىئرالصبإالالفجدوما
دماعآإنيديةثلممالكجماابطآالقربظيرأنإالاللؤم9وما

أألماكانماالماألعدومنعيثلمصىانفىالذىكالمولتفذاك

غمايأضحبخمئسيأفيهسرفنهولثسدىلينتلإثرافىىاوها

3أدأتتحقبلمأنهلشدكهيتفكماىالنفئإإلمسالحرئموما

وتسآماضالرقبلمنخوفخفلمئسياتلينأنإإالعخووما

ويشتقاليخفأناكعاأئنجلقنطاعةآكنرازإلالخنماوليس

فيتخقاأقدحرلنبةءاضارالمربرقيىأنإالالنهفروما

مقدماحثةكراعندوأجرأئمصلأكفهتتدالفخلالرطوخثر

تاخآبألحراىالداذكطمااإتثمامقحىخبكأيرالرجالوثمز
المعستماجيحالخالخربمايعذيهقإيبرإخهنمماجميثتسؤالبمحتجسأ

وعنهلياأنحانكارعغموصفركيألشعذهااللهحدودلو

اليثمالتطعالحسموأحملمتطوعهاأىاصاحاومحوملذليلاالخاالمستديهن1
اكاكبحدعظيمعاتالتثنيةفدموخمعوجمعتخبيهعكأممصوأجممالدملاليسيل

اسممنىمخلىصمىوانهمفماتبةضربهضرإذاأقعصهحولمضاكمالمعا2
تقعخهذهب3فأعمابهرماهاذاالحبيدأغئهذاروليصزاثأغاهمفعول

عيفزأاخاساولحلذلىامراالوالهولمشنةعلاألصتكنهفالجنئم3
لهذأاذارغمهأندمولمنسماغملمرا

الدهر3لشدتدخرأىلشدتهنختنىوالخلققوةالمرة5
عدتهمساعننكثحىتاححا6
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ماصئروءزكلأنأؤحمماالعفركإنهوالجارالضبيفحقوقآور3
حلحاتنأنالقازعليكيمهوناولحمفاالحهالخثلوإن
11وأزخمااألخمكالمولىكايعاديكءالذىفإذاسئأادخحسنول

وأشأماأزدىقذإكانفعثفمافآممرخإنجىواالخمئوالتتز
ؤأثمماتخونأنإالالشؤمسمابرتئوا4عدواالبزإالمقاليوما
المترجمنطإلاابناعدعارضلتىعنمااللهضىىاشالصحاالهاللىفضحميدبنصجيةهذ

لهاقاوففمتوالشسطنطينيةوالشامالمجاشإلطرحاكأفىعديدةسنينلتباوقدتبكجية
لمصعادةجمةاحياعالعرفىالدائبالساميةلهحةاصاحبلهسأحتىعثئرأووال

غيرانجطمننسخةفوجدتصكثرعلىتحالىاللهبمححرحافظهاالعيانتإلورأحدأعيانبكأحمد

وهاحفظىبتهيافىأوهامنبيتاننسىختةسقطمنوحدخاليراحهاجؤامالتهادعلىمحيح

الأممخهاغيرهماسنظملأدرى
وتحقمثفنقأويخآلمندىيركهـثماويتيتلحطهئماأالأ

وأيخمابأئلطشأمحاإلمطكهيأذلجتأمفمابرليمإتمأ2ألئأأ

إحاجملةوأبأانجوأوقولهكمللفعلوهومححدهـيحاكذكووعرتحعةماه
وأينمابأىسكنهيسأمجهثملبمحلأئليةصا

يتكماأن3للرعاثوطل3أأميرسحيئفتأثبغإهـاتصال
يمبأدحدنات9راأؤابداحملماياخبذاتطهلىو

تخاطبلعربوااواحديخاطباالثيعئىشاأوأقامحتبديماننرشفىهـغبتهليقول
االثضينالواحدبلنظ

3لتفئهماأؤالربغإتىأشارلسائلرخعأذبغأششأذولؤ
3لماوتتصحأنداثكوحدجدىبعدرافيقدهبصرىأرى

ةالنسبفىاالقرباالحم1
شىفهممهثميأبعدااذثىلامتفريتهالأقولماأولمهمأىاأولتفقوله2
المبردوايةروبعدمحةبنىقدرابحرىوؤأرىالمشالروايةاغبصرىأرحاقوله3



21إللمبائورنجميد

اجمماألماددركاأنكللباإذاوليأليوماالعصرالنلفثولن

ماأ3أصحارقذوااليغافيتتوننهلرةتسمضثفؤتعلىوصوت

13فعتمفمأءردايهعسؤفطقحثإذانهكاشبالبمنغفعرلمجذه

5ماأعييمينأتنتثوآختاقداييلىتمقتتااخمو14شاقتكأجذك

أففتماأغالرءزمأقيةؤلموىلىنفحتكاجمبزيهنسئؤجقنفكل
16ماوالضحثراجمادىورشنجيئحمنانجؤدفرارالجميهآر

وروايةجمرماماذكيقعأنالبدتكلرلكافيةلغلرايظهرمعنىفجمالنصباوجهوليلاقونال
شعرحميدهذاوثتبعدلقححيددشتافماهذمنأبياتشرحبعدولفظهلرباوليلإلمبردبوم

قولهوهالصحفوتسؤدلاألشرافبهيتثلأنوأحرىوأوعظكرناطماذأحمماه

وتساماتحححأنءوحسبدامجلبعدمحةرابئقدبحرىأرى

مامايدركاأنإذاطبايروللةيومالعصرانيلبنوال
ءدالسالمةلكفىقالأنهوسلحكليهالتصلىالنيعنوىيرو

الخطصطالمسهم3الكوتمالبعد2

صرأفصحوالكمزججهزتحلمجوإالمخمحافاوالعرببهتتأجدكغ

إذاااليثوقالالبابطرحنححبههماشهذامنكأبخدمعناهأجدكاالصمعىقاأكماهـ

أجدكيهجوبالووجددببخحهاستحلشهإذازتوجدموبحقيتهخهاستنحلفهكسرالجيم
ىبالفىفىجبلرمويرإألمضافااليستعملنهوليمأجدأمنكقالدركأنهمص

يمبعضإلىشحميابعضالخمهاضمتالناقةلسمنفاستعارهلثوبيمالفلأه

مطلعيمينعنأطرافهالتدركرمليرينوبعضلىابعحنهاخيوطهيضمالمنسوجافوبأن
يزجصروهوسيرللالنععاالقدآلمنونسعةتثنيةجمراسامقونسعتاهمنىالش
واحدهاقوةطاقالهوالثوىانرحمالتشدبهالأعخقاهيئةءيضأعر

فرهامشاقاحبلاألأكاتهإذاوأخمخحهالعشبأفضلمنعيشجرملحباالمرار6
غيرهإكمالمحماوضةالرعنيسيليبدولنبأسنانهاوالمذبدتف

انو



الاللياثوريدحأدم

الماالمتقرجمطالمرواعجهأكانكلقيدكتحىءفاالعنااصراإذ
13هامنفاوجارأمهداالماصلىمملوموشبفتكفجآئاهامدوعاد

13مانخدىشريحأالدهابأقئتاغتودخكدفالئطبأيديههاوخاضت

أمحماوالحؤنطبااعؤدنلمجانآوامحأئثسقايثمقاذوفيهاعادوقد

ماتقدقىإنطهأؤساعنروتقضلهتنالأنالحمىأطرافتنارله

ةوألمجياأالهدآقزقارئتمالىبايياللمجخز3الذوإجثالءرجا

تختطماأنةجمزالقذارىاكغعتفأقثىالعذارئآالجيفقا

سبخهوممالمجيفوالغالهرأخهاخساياصوتهنجدىوالمعناطنجدبأعجلالنيرجأ1
سيفمالبحرعلمااالتطيفءبحذاالبحرينيةبناحمعروفة

صارتحتىحمرظنغيرتأىوكيتأمنهاالدمطونلونهالذقاومدماهاعادصار2

كالوجمارالههدمحاارتصححتىضعرتبطؤكاآنيكماارالجحروادسولطهايخا
ورماغؤمن

عدوأفىعدتأىودعدعتأوكثرتلالثعافىءالمارممبطانقبالخمجمعالنطاف3

لمجةرجمعلسرجواأداتهيعجموقيللرحلاوحهـوخشبكدمحركةواألقتادجمعبطض
يكافرقتالجيرارسغفىيشدسيررالخدمةفتشدإلىالنعالبهارنحصفسيوطو

نعلملخدإلىوثسيرمشدنكانماإأيديهمافىيجقفمالماتفىهاأقتاد
إذالكروذدقرقرالبعيرقرقراللسانفىقرقارقالوقولهالمتندمةإعالياباأتكثاضول

حميدقالهدفيفىالصوتبعيرقرقارالهديرصحافىيئالالفرقارواإلسمرجعوصوتههدل
وأعماقرقارالهدبربينسدىبايهايرجززادالؤبههاتءجا

دىوسىشبهولمالخصصفىوكذارضاهكايهحمافىوموثوخرالتاجفىلةنسبهوكنا
اليثعوتغيرقيدوألمجممنسالتعي

وأحلعخحخحتهنأىفتدغثناكاإلىقامتأىالعذارىاجمثيقافناصقوله

تجعلأننخطموأنلةلالنحااليرضىكازإذانفاألعلىدرمحلالفخليربأنوعالقد
الزملىومماالخطمفهاآنا



001اطاللمبثويربئميد
أنجماالعمررإمهيماإفابنيقوضينةكأنورأقؤضفتهرئن
3نماماقىوالضدىوصتؤلمالفغثئخؤلهفتعرالجيقنكااصطتخذ

وأغظماإ3ائنخماجعامجمهاأطالىحبيأبهت7حيأطبغتن

تتملثجماالقيهغأقبفتةإذاعماوالثرىمبئمدةلمبىآشتدإذاشا

عثقثماءجذااألكزوألهاعلىثهيخسداإذاتيهبالحاجبطلمصيضضبهث
6لحاالعقواللفدوشمىاتخؤرإلىزابنينبايمخآلآلماةرالعتيدر

الجاليالذىيعنىوكسريريدجمالبهكانإنفانهوجههلنايغلهرراموضوعنفتر1

اإذومعنىعولمنهأااسبميصاغفكيفزمالفعلأنإالخيحفعناههاجإذالاطثىيتخ
يعقرهفالينل4ذوضأنلعقرأجمماارامهما

البطانوالوضيناالبلمنهوالماضىوقيلالشديدالطويلالمسنإبليخدال2

تححوشتاوتعزفةحيالةأولفىهمعنوقتهدم

ولدأىفيهانجاوقالسنةاأالنتاجعاعقواول3
يلانطووالسلجمالظيظلفعمراالظوالقوىالمطحسالمدمجاقراهـجمدؤثلةلح
والمرأدبهالنعلءوالحذاأسرعاوخداشعرخنيالحاجبينطوأصظطفيه

المتقدملجملوهوححفةيلالطوأحخثمواخفه
قالمعجمهفىياقىتأثبخروايةحىانتىوايةالر5كهـذاغاللاحمدرةالسدرقولة6
فىوممألببنىدبإرمننجدبأرضراظشلهاليأيضآموضعلعربإلدافىخهروفى

أنشددفوكذاجبلزابنوادورالخواألودىقال3االسدرةررثوشعرحميدبن
ملوأنشدفىايقركةتأالصفهاعفىفيهكوننبتوالدعاغاللسانفئوزابن
يمماييمدالذعاحمقمانبطنومنآشثسحولالجوكأمنانقمسؤرر

مننسخآلغيروجدخهاةالوهذهالدعاحستمانبطنمنولمجوزتال

ثبرابنأهالىمنألغيرففىرأيتهاوبدالينرةالصوهذهعلىالدعاديمالتهذيب
هوأنمثئوربنحميدإلىالبيتهذاونسصواحدةبدالثحالدالحححاحعلما

رةوالسلىوموتجصعروفعاعةوإحدتملىقاللمأكاالملىعاعاللىسقماذومأبطنل



الاللىيدألثوراحي31

مئمشماأ9نينعثافاءاؤعكاحداجتبنكليغالمجغجمهالن
13ءخآصماالحماطةزمامأكئعبالقخشاشهفىأئمثمتتتأتتةفاال

3أزقتمبالخشاشةأغفستيزاهعهغاكاماتمالزوقيهيدأشد

ثماأكذااجزالحسفايتلىيدكجكهثثقكلروللرجوآزعوئفلما

حماخفماتنمميهيلةصهاعيآثقهظلالتىالنفنمىإذاجمرة

منالناسأيمالتىوالمحاللالمعجمفنجدهوأضحعأنجهاميقتكماوالسياقرالسدواحدة
رواصاولالعلفامحنىفىممالاهوإعفعاالالنالطإصياكعيراتحلالتىهىوقيليههااحلول

بضهأصاىلذابموالمدةادهصوصاالولبيعمطرالرالوسمئضآإلهالمعجمفخحبطه
نبتالسكيتانجماةوايركلروالتهسورزسمفىومياالذىسراايمةتوميماجمعالديم

موفيمثممسانلفظناالمعجمفىهوموفععايموقأقالسياقيقتضىوأشمحر
ولهأبنمتمالسقممنفصالنوسقمانموضعهاصدحواطأكأصءيرهلعافتحملبنىنمدأوله

اإلصلةاتاريأقوشأنعثحدعليهثانيمموضهعوسكله

طوالماشحيراوعثنونجمعنينصوانالجخباننكاوالممتسعههحاطإلنالمغوخ

سفااعغيميرومصغاحنكتحت

روايةفىوالحيةوالثعبانبعبراأنفصثورخلمالرفئلوالخمتاأشأدخلتتنشبأال
احياتتألفهااالنيحمىوهوبواحددالحاطوالحاطةأيخمأيةوكحواخأنصميمايم

للزمامحعفةدالئتلشديمءوايىاصتبحألنىجرعظاميلحهـذلجنئولمجإللحماط

لزمامامنيخافأنهكأالمعنىلحيةاواالرقمالبعيزنفأفىلمجعلانذىانعؤمثماشةاظ3
التمسأىدإلحشاشةلمجوشحيقوشخشاشتهأعفزمةكالعذارىنش

الجدالعنقاصفاوتولالكجيداتوللهالحتىههكالذئإلمثوارجعأرعوى4
هوقؤالستهيخرةلحاعلىكاادهوص

ماتمينسهلقعأفىالنرمامجعلمنتمنعهأنيكمااظيتقىظلالتىانننصإذاعزةقىله
السيرمةقاواستارياضةحسنهن



0331اطالليثورقحربءء

1تخهحماإذايةخثجمضالةفتجةهـفىزدالقالصؤخمطنكا

3وأنعمحماتراةخعشيئهغبيطأوقدقتواحالريفاألختوقالت

أكزماميرانضسوالسلسآفييماخمقفاؤةجماديأالبهتفي

ألقدماهغهالمالهيقالصآنهلوحتىبالعفقةفزيخ

5مولثطغيألنزمطفلبأطرافصللىقتمصختلىعتةالئبخىنفياكش

شاهدأعليهاجميتاأهذج1كائئنشدوأالصوتالوحىاصماالحردانوحىنكاقوله
نشدوأحميدإذاتحركاقالالجعببرياوالجهطقاللهجمفى5وذعكهـضااالسأنفىكرديذنمو

أذلوهذاءالفرايعنهماقالالصردانوحىلبعير11هذخييىتلهجمكأنيئولاجيتا
طائرفوقصردوالئردوقالوهوالولوعاللحهبممنوأصازائدةفيهالميمتكون

األعملفىاتظدمالبيملىهذاوأنشداقصيوابخقالورالع

أىءإغرواحوالرالعذأرىلفظمنصمةالمتدالخعيرلموأةإاحصهادلترقاقوله3

صخرجمتينالمإشينثمجيأباظدواوخءاألصأاكبصكبهنعىشانضبيطواحابادرا

يخموههافيصثتهانممانبملحبالهأصالمصجمملتيينسيهمارالىإلطولعلهيناسبمحنئنجدلهلم

األسودحمواالحغردحثماآلدم
الجاسمئاالايالأدتوفاتحرتأضيفلرقاللىياازوالإخبيلباأىبهءبولهس

نيهمايظهرفثحمررلخلغاابمحواةمممماهـيرجموالمسااتمإلطصابدزالعملمىغيرخشنأ

باهوأشعبانتنبوايبماعححوطرفحذوكىكةظلئةجمعظاكاندواالحمليفتحر

ينولتتباوحمابألواناأوعوالمصبوخعامةفتيلاكنوالعارىللعذنهفزفىالفمببرث
فمافىجامدالشصرففعلروكحممكسولظنؤموهوكمآلخاللألابهتدصوتممإ

بميئوئهءمجيبألدألفأاوألقدصولهميملغةوكهـلمواونحومماعاىاثهاهامولقمولجىالفح
ألجأبممىلونوثحتى

ويموناللمعحانفىرالموشااةاثيابامنماعليهإلاللجممالمراثاغفقكشفياقولهه

طفاورأةواصيواليدينانكدمالفىشخسكأنإذاطيفلوغالمالحنبلشلوراأربمحدكأاالطفل



ليالالارثو3لدب

اماأالمهزكييميزأأخنيئفاميرعقفروجيمابيهللرجذثس
أززهاالريمتجؤفهفىتأززإذاتهسرقؤقدغالوحللىفامد
13بقيققاخيأرزنجنغؤازوجلىؤءلنبالرقزيرنكاء

بتخفخقاأنحتىاظيلبلوشاقئنعاتأاالقتجاهاعل

يوصفواغاجازأنلبنانأيضآوطفالةطفلىوقدلطفولةبيقاضيمابيارخصخهافىألبنان

يوحدفانهءالهاإال5واحدينلوبينهليسجمعكلوهوواحدألنبالطفلوهوجمعالبنات
15بدالعنهلمجلىطفلبنانأرادبأحلرافقالوأنشدمالبيتحميدولهذاقال4يذكرى

وشبمبهأىيللغفةوموشمامحيانالساعدالريلوالحسنأىزأنوقوله
يناسبهمعفمانجداإذرمحرففههوفيمايظاغنبقااالصلفاذئباغلهقوله9

والعبيطوالسرجالرحلدفتىفرجقمابينوهىذنبةبهعوذئبءلبتناأماابالصبولعل
ينالمحوطتقىوهاماتحمممقدموكافلقتبوالواالرحلمننبةلذاوقيلكانذلكأى

وذئبيالرحلمقدمهمنأحناؤهالرحلذئحبوقيلالدابةتمنسعلىطىوههالذ
مؤالقياصقالبةؤقلإذاجعلمذأبلزغبيطوقتبله4اتذئإبآ

المذأبالغبيحلىمثلصاركإلىكلدالندىلبدهكالدعصىكفلله

منالرجإخراتالنهفيوأصكراالتمخمنمأخؤيطىنهأىيننخنواميزأحواتوصق
والمهزمأثبتربهاللمناسبةاإغواالصحلثتشوليالخاتمنماتآممحجمزوالالنر

إلهكممر

يبةدووأصلىولمجركاطوادجبألينخرزشةالودعحمرشهمقإللدميخاهملمدما2

صحوتزموأرحوتترمتعالدوأر41وسراالمجربةصفتححلبالبحرخوتكافيقذ
غاللةنرالجنككفوالظاهرأنهمصوتةأئعازفةجمعوعوازفحيؤكمايزالريخهز3أ
وضواربوفواركماكحسشنواواكإاليمعمنهقألالطالمذعففواعلتألكالط

مهبتيوضووعيهي

يلويرشإلتصاجعلأىتوشاعنهصحنالالفنماتوانحماتابىاهمنعاتى

4النرسصهجيل5هـالحخممرشخمحمأنحتى



أ5اطاللبثوليدطمهيد

الكبماتءجاالتىوبينصتيعهبيهاالنسوانبهأصالفت
3افأؤشنجذصابإلبآلثريارغبيطهاحؤخلىنربأليطفق

الئهتأفىمشىأؤيمئثىلميعتلصفؤفئئلحسمنعودأكانأنفلى

3فئحماالطرفساىضحانأئهادئلنآتتمدلقاالرقمخا3تخال
ثماوعندزغفرانأالعذارىحباةخدرتحتىمارمئآالضمضةرم

تكلماأإفاالغيرأالفتالتفآزكبىسناكفدالهاةلموهلق
16قتقئمماائقااملمالغيلججنةضطآزتينقاحتىفهاد

هناللمناسبقولنظهإثباتهيتفأرمادهضنعفىاللسانابصردأوالبيتهذاأ1
يدقوهذاقالالىلمأأطافشبمالنسواندرثووأنشدلحيدبنصناعبمعنىصنيعةأةواص

وأصملمنهالغرضاهـنعصأيصيمالنهالصنععمحينخيعحمأصحنعالفاعلبمناانعاى

تتعلمهبفمامنوالعملفذقةطغأىتتحلمتم
بيكىاالححابالسبابالروأصلممطرهاأىثرياالبلروإللغايطأىبهيمطفن3

شبعااللوانعليفالنباتأشبتأىغليعألوأوسمنأامأىواحدونجدأوأصابابرص
رممطوذلكوهومعحالىااالمحلرعلىليألمنولضبالوحمرةبياضروقالغبيطعلىالتى

ننهفواحيعولمتوخاإلهاخبيطاجهايغطىالئالمزخرفةلثياتاوالرقمتظنأىتخال3
ساموخرخهدىأىوخهـادىوجةأوالمتزالعغيفةالمرأةوالحصانالىقمددنلمامىأئ

يطعمالذىالماجملوأكثيرآالناسيمايطعموملحماالجثةأهلمنالندرعظيمأىففىا
عندهليماكزتهاللخم

والمكاهازلندمزتاوتحدرتمأزلنومارمنالناريرتفعحينسراقالفححىلح

النرعرقلىخماصلزلخهاموعظمثرصهالممايخد

اليماغاخماروايةوحكيهنردتأىالأالوقالتءفداخالكيمأىكاكفدته
بههاتنطفغيرأنبالالمنتأشاقأخمانجعنىأحسنأومتلمااتتكلبالالتيرأنتوهـفأل

آثنيئينبيهادىدتفافىءكأجمااللسانفىولزكبالقيامعلىأعنهاأىهادينهاقوله6
هعلاظهلمالنبماأدتطديثاوفألوتمماضبعنكهمامنامعدأعلجخثهيمشىنأذاح



الاللمائورجمب31

ااأالفرثرالحعباغفنآلكئيبكعممسئيافىالميسمناحفروجاكث

ا7وأأطاعبرأبوديابريشأمبينثتتتاجميكماعاام
12طمدارحةبضمتهاحلىعلىياساليزالذتيضبغلؤمضغحة

13ذماأالمجلويألىنيبلصمامنالوضاؤذقاترى
تالفممهاشجلمئعسآبحتلإذاماتلتعمتتسالمأجيخأامي

يمشىكانأنهأبوعبيدقمعناهقالرجلينبينمادىماالذئضحهصفىخرخوسلم
ذوالرمةقاليهاديهفبهوبأحدفعلمنكلوكذلكومممايلةضعفةعليهملمنيعشدبيخهما

المحلخليارالكفجممطيلةعهيالمراقماوضثةءجمايهادممن

وارتقت15ضهادىأحدقيلعحهاكاغيرأنامنصثميايلتؤممافعلشذلئنالمرآةإتو

نسياقمآيضتضيداآخهارضلماوغهيمارمللكثيبمناوالناافوقترقت
اسطوفالبصرولبايئرهفىآسحمإلمميسانالمانسوبالحوبأىيهزالميحسنافىقوالم9

لعربالتلسافىونحىالرمصرتهعوالذىوالمرمحماولمجساخطسنامتانإلمدميبيشعو
روضةارمألعلىلذفسيتأوأنشدباعآللمتعدىيذيموةكصكحراليفاذأنعلى

وحتحرامومة

اعراكحوالحباموعنأكأانروضفبماكححضؤمعجختأضالىمنضنأو
احاألغافىررادحمماحباضمخعمةقحرنة3

دمادارجهكلمتنيابنتحتكلىخهزافهضحصشىالخزثصجماذزأن

صححئالوىرورقتهممناالاثمنهلجرقكحأجإدرعاىلذلومنتثايؤلأتسابخحتطقاق
دمامدارجهمخخهابخحتضاى3ياسارالذرخنحبلوثمححمة

ا11
إخفيفالمبلأللتسابخحتوصعاراكلوالذمنالإحرنحىااكمكلنرالمطلوشضصرحميثا

غييزوخعايمعثأىرجيدوكوحيثرخونجمعرجهومد

آنجىوومعنىيعزدوأتابااحمهـذاللسانضإلححأحبرأنشداصواراوصقأس3
الرلبفيهاللمجوكايظءصامعصحأنالميشدأفئانجل

سلالدحنلمحنعايمسا4



1ه7الالثباروفيميد

اتجتثئماإيالذكأذااليرةاوإللثصىبماصبيرلثالتقرالخهحىفو3ر

ماأ3إلممآانزاالضارىكاضتزجلمجيباالالعبيرنضئحترىيربه
13دهافيحيثحثطبغدماعنهاوأثممنلمشتيتهةسلئهنقدجملظعاق

وأتفماأنجدأألبرقفساحلنجديتاهديهامةمنمتوضآندغر
أثسهماالقفحبعيضاآخمالعفذاكإللفحىفييبررملمنآحخقتتإذا

6أشحماالوخهحزيزكفثيفامنىلهاهوىحدحزجاارقنتتثولفا

يخدمممننالاأكياوهاعألامآلالفححىفىممهكثيرقالرقادأىقولالرقودالخححىأ1
وكامحلىإللدىلماشهفعلالقصماأصلىوالثحىالجيرانوالجيرةبيخهاخدمةإلىفالتحتاح

فخيلقصحياالصلاتأيضآهاليقارةضروءيافاالدنيدطتأصحلألكماكشعرالمتنبئالدتإن
والالناعحينبهاجيرالتعرفأضبايكماالتكتصوالتجمثمبيزاالقرذينواالثرةوكرالتحيت
ممشرحتاستىوايةدالروهذتتكالفهـاةإإلبمشتروالبعنهأإالبمشنةنيناألدتعرف

وفىرواالححلوايةفانهانمماريالتنربلىإالقالجواذممتابفىظاصاوايةر

يالصلعرفنهامالجاحظ

يتنخساتمطعاومبهورإثجمصيرمموءالمفعولءبالناابهريتالبمكماثمفعولرفعيلبخ2

هبنعربهوالمجرورىاضحماوامعروفبجبواالترالزعتوالعبيرالرشهـمااالعياعوالخخسح
تاضاهـالائلالىرفالضاحجمبعخوقالقالآعليههدشاشدالبهيصوأناللسانلخاحميدقا
أسركانحينموفححدحانفاذالطكثداضتادالذىاأحرقارقأيطاوقيكايضرمخرفى

والمكالدمفىفهالذىأئوفالمتريفوالزجثيرينسموخعواشدكفرومهثوجظر
وحجرأومبتهصاأىلذأ

اصيمأيهونوالظرقيهاوشعنمايمعنسرنأىاعمقوأيجبفإنبينفرجةاشكيتهةا3
امإذاتحاباصاأردممقعل5محمدموصلهـجرالرق

ةبعدصةصرتملتىانجاجاانحاحروض41

خالطهأىالقلاصوقولهأطرافهكاتقدمتدشكرملينيبرورحلتحلت31

لمشتهتبامأسيلضأواطالوعلىابأسهمأىفعكىالخاإلسئاطمنععوبيمأوسص
اللحردوأخرجنناالمحمبوءاتءافيابامنالمثرؤاتسخباأليأقالحدوتثطارقن6



الالليائوربئيدأمم

11ميينتمامنئعالاكاشاثمئثطألمنألثمفقتبالحفئمخفراءالظباموجد
3ألالمرمتمايلالئسدبالشزنولهنينةكازايفغوقذورحق

3وأئمماأتاالحىتنجيأماتمحديتهايمونالألقمنيستو

ةتقاىيألكذبآإلالمئمىفرلتكأوإنماشيأيغقئبهتأأصاديث
لمتماالخذلبإلىااليدىطاوكانتيؤمهماأظاوفىحتىكبتفار

ثسالاقس

أوحمرةضهبيايعلوأعنكلروهوماجمعلعفرواكاكناسفىدخلتالتىالظبادموخ
إللنفىوءعفرانئوااللشديدالياضلإلسسخحىأوالبيضوأقرابهحمرةممسرنهفىالذئ

لماوقولهيتعاقباذءوالبارعلىالكناسالحرفدخلتشدةنمكلسهاتعلىخافتأىفقتأش

رتهااحراالرمنفىعمىامماليثعسكالميآشتدالحروصارتلماأىميممماالشعىنتكا
عليهمايدللتخدموفملمامحذوجوا

فأماقولوسدولالأسدوجمعهالسحزوالئسدللبلاللسازوالتوففاشقنزايان2
رمموبئحميهـلى

المرقالالئسدولوباشرنطقيهدغعينةصزايلنوقدفرحن

إللواحدصحالالثيابمنبلسدرصيمالخصالواحدكالفظعكلانسدههـفأندلماكان

النوهوالصحيحالمرقماقالسديلاغير3واهرواللهرحمهيحقوبواهوهثذارقال
واحدملإلسف

بمحفآاإلشاخماوالالىالوليسخهنالجاتوايةشاضالالفمنقولموليست3

الحىبيوتالتتحدلثأمامأحمبهايكاوأغالاأقأيضأرىرونيللتىاتممكطمنهما
القولفىلغةوالقيلاختاقتهوفرحماكذإلبعداالحماديثبشىنئبأىأشيايعئبزأث

والظنيفيبللغذفلرجيابموارمىلطنلرجميتاليتحكماىأنتىاولىاكوالمرجم

قآالربدتصايوميرأمنكثتأمخأخمبهايعنئاغايزلتطاهحتىرحجتالاؤولهه

االلخدبيظروأمايفرمحوتحرإللجيماإلصلفىوجمةمبخيالخاطالواضلدالهودج
لةلهاجمنزنتكاخنادىخنتكاتالنصاخاإىأأنسنى3رضرووسصكنهيكحربالت

اطودبمأىالخدباعلجهأقىيرالتىالسلم



إاطاللي0ثوربخإحميدء

1كتلتخطمادهأشكلىالتسيزتنتمفنتحتىبالمحالخدومادخآمت

3تتجرماماداياتلعلىصفوينصحفهاايخدرلقاصارزتجز

3مغصماومقحمىالدالبدنانأكهدبزهامهلوتحتىرفنهاوها

وأغقماتآهمألزحتىلتففمتهلقيثهاعقتأأنلماكادوما
خطماأنزؤرهبوافىوهمتحباثةليالنقيضىاعتتدوحتى

6ضحاثمكاأعرةبلمارراتمثفناتهالففطضمفىوأش

ناتسيرالذىوقولهانضقفتبكلعنىننتهختاطودجفىأىدبالخخاتطقدوماقوله
قالجمهابؤسرالتىالسيورلسيهالسرجتاهوىالكالوكافىفنهانجدوأماتساالصلفى

أرخوأعلىاالصجالمفردهافىالتىالجوعمغلمحيرتايكاوهويخناشقال4شارحه
تكمصروتحطمالجاوروالقد

ثالثقهنلكتفاأضالعوأيةدجمعاياتوالدحنجرتهفىعثوتهردوجرجرأى
رالخدفىاصحفلمماصأرنأنهاآمتألبيايحنىماوماتجزمهلالرفتاهىوقيلنبطص

اودخلتهماالخهاجهايمتلرأدلىافانذلكوميمجممهاوعنطمثظماجرجرمن
أىبزمامهولوتلتركبعذحبناعخدتالفءالنساأىمافئارقنهاأىومارمنهاؤنىله3

العربمكماحمىشاثاوهنىفظبزمامهومععححماادبنالوتوأصهلههمكاكنت

والؤيسماالبرسوالدمكالهدبواهداب

االرضيمافغهأرساأثبتموأنضاغمأشديدآالقبضىرايفلهاينهخمابهاوآصلح
ىوروبفالنآععتقوالثمن

ضماازآصحتئبنفرتهكئهاأرحبىجونوماكاد
همذاذمنقبيلةأرحإلىمانسوبلبماألرحبها

اعتتدالثوصاإليامضدصلاالبعضأوالنتيضبعضالكاأىاعتتدقولهه

فىالتاجقالإنيةجمعبوافوأرادتوهمتافييشدالتىالحباكوحبلخ4إوحبانلتت
صلاالفأفاالثيرالبواابنقالعزلنىبوايخهانشامأيقىفاالضالشحديثفىركاطستد

حممالعلماهمندالكلهذتذيموانمقالقإلنيلىحدلنوائهالواوااالكتافروقيللصداعأض
تتكمرأىقتححطمأصاوتحطمزالزورالجنبإالجموردتوقىدحيثلمثافانظائرحا
وكترحةثفنةجمعوثفناتهأكأركجتةاالمرآةثقلأفىامنجمهاالححناقىكصمفماأو6



الاللياثوربئحميدألم

1جمايرباالراجيحبذالممفلبمار2دأفيلماوآلثمتفدلنجقص
3اكلمقفتفعئمأاياتالدجمهاناهجنشنذوكحنةاتئمتذبزفااللمما

3ماوتغنجلأإاللفتطاجدتفؤفةاشتئلتولقا

محفخماالوالحديثاوصاياقبحنالفخخىؤتقرقىاطىآثستقنطولص

أرادأنأىبلمارامووقولهاذدأوأصولاشهوسعدكركرتهميقرضاومامحسركبتلى
كلماعزمىصدتمأىصثمائموقولثآدخلهاإوماأولماالمنينةبمردترقوهماليتوأمن

وىروقاممدهنافعاالقيام

حمحبماثمةئوتىبسلرءونالمتنناتهاتححناحمفجصوح
ثىالفىمتئالتمكينالحصحصة

محرخنأىقوتدوأشهالمنتعجبأمنجمهـااملممارأيناللهاتشجماؤلنأكمابحنقوإدلمحع
أىناطقأالمولواسخهليخاأقتلوكهـلقالكذلكندوحالتدالظإفىإلهالكعلناأتصوليس

اكأاحهشخواالراخنتيدمإللتدحبذترلهمقمناليديخمايشصغآختذرونطةت
بيديهرضلايرجمالذسرالمجمجمبمواسيرمحاأىاتشثبلاال

طفيددؤش2الذالمحلإلىصأدمدوعثشحدوعنهتأخرنبرنهاضدرقمماأ

هـثالخوفعماظيغالوململمأجمتعالدأالتيعنىتثحصاؤخدصأئايخلنحادالدايات
عهتجدلهاليدقولإبخزاالمحيلىمنناللفىقالاتقهـقهستتلتدلوقدك3

ثافىوهومحركةممالعمناالصلفىمموسعلمؤلسأماتعيلأشاإإثاب
ياضسحهلىفوقهلماحمارتيفتجدتدائمنهاالمعنىةتلواابجشمنهتحزتافلمصحمفصعل

لثحليابمبإتماماإمساكرعئىنثندالأىأوتحمإللعيلاكخهافيماكأاحيةازهـاإذاحنرقي16
أوطتعااهفياتراخيرخطتارخجاؤوبم

هبالمههماوهوولنتناوقبثعسلألأؤكححماونقمارووامستظينهـاهـأفخااسحنهـاآل

لفولصبهنفىكقنكنتجمايتخدشنمحرنأفوحمهونرصايانمالننسفىتالمرثأجوالمج

هصواحبهنمتالعمااهـامنتجمالهقو



141الاللثإراممديط

11أدهاأذمهاصابأئدلثترشمابعدتائحبالوصثدطمنتنمذ

2أقدمائغالحبلفىاطثتبهماجماتويومتتميرألنازغن

3هاتلىأنعلىإبرامأفأبرهـقسثعةبعددمأقمافيفؤزعن

يمماثصأخدافيجديهأأاطفتعوقدضحبايةافىوآعزبغخلىتةدغة
5فذاؤتؤأمااالئسماعندوبآميقلهاكرىاقأعقوشابثتءا

فأرشتماالرسيمعبدىكنخثكلهغعألالتيلتذبمأنطصضفاف
أفخماالجيخلنقركفتكأاقهةغؤلىإثكناأللمطفأما

احمرأأأدماوأديموأصمهاجمعحمكطبمعنىومنالتجذالتخحىاللم1

اليهالشتياقاأأإلخالوطنكأعالنزنوقىعاتسيرأىتفسابتسيب2
سقالمنلىءالمماوالمسدمأقنأىكنفو3
غشيتنئواعزتنئالعجلىمنفلىبهااشلمجلىلهـباالتيانأصأىبعجلىدعؤتث

حدججمعاخوأحشيعلعنجناصينتاكموضبعالمثفىفظانوالنجدإمثوقابابقشدداوا
أذاصإسميممزحرالنساكباصنوصكبوح
اخالتأتإثوىقىلثماةثناوالشهذيدءليتقدموأأونحوهالراأى7نجاقودهء

حميدقالودممدىءبتالفوناقةللساناققالوشوشاعبالمدوهواالصح

ىأبومنححوقاللنحافىفعالعزقلبعخحبمقالاللملهاىقىاقصءلثمابفءال
وناقةقئفاوقالاهـيغعةالختوتاكلفءوقحراالءدإلهاشوشاةالعربمنىودط

اكزاتونجاخهاجاورهامنعنهاكزقديعقجدأيريعتوبعناقوفىرالميمبماقعق
سرتحماعنهامنكزقيكلحادجاإلثاقاصالليضسميتقاليعةسراقعققةناالترثذيب

احدواوفذانساعالاأيهامنجطفىشبقىلتىراآلثااوباخدوا2بشوشاقاات4نحثمدوأ
اثنانوتوأما

قودهفىالذييتبمكاردتوالالكأننحاكأالالجمنىإللىااخلمااأللىفأماقودة6
المجورالجظاالعدمهدواعمنهبأمناإلوناة

صرمكوأفصمالتهلبواجمل



الالليثوراحميدبهه4

دماوالجنينآرأنوأإحأصذرتولع7الاغالماهاأراها

مامئنالصمفرحذلمحةميهمامنزمافألزماخالكاهابآللىفالال

وجدألمخعجماالحمؤتخفئنقوأخرتالخطايمفانيعيروأغطت
2لمجذماشرلمجأإاليعاتقماتذعوأقاندكطالذوجمابهت
3ألارثالمهاهجفخصباتنقعتثعظعائنأتخمملوعينىنظزقأ

ةتجزماإلنثمبتتأ2ماولهجد3آضطرآبهأنالتاياىخر

13دبثجقافغؤروأخبالفثونقمابالظعاكىتجرمغ
آمتفامننماآنجتبنلننرابآرقدقخهـيزةكساةقدإكاحوالخ
1المققماقانقزوالاطصىؤضاضىمئمتترخقهابينمنالحصىتخالة

18فأزشماالرسيمميلخلىرىبعمح3طنختمؤرأالقبئعالومارجمها

فىتجمعأىوالدماكترآجنينأوقولالوأطوصرأسحهافرحأحركتلسذرت1
احصسراعاموضعوىوشمادوالإلجنينأجنة6اشيأمنبطنها
يخصهإذىيراالسوسريحةجمعوالسرجزقىكتدعوأتغلبصمأىتينالئائدفي3
مئكلعاومجذماالنعلىبة

ياقوتاأيذكركوعاموالظاهراخالمهاقاتوهخحطهـىالتحس36

لنتجرهالنومعنىلينهممافيحصلبصاحبهخصلخلبفيمنلمجرىأىأثتبتع

ياتالجرعنتتنطع

اسميبانبمورضاانخفكمامنمالعوروااالرضمنآرتنعماوعوقفجمعاننتكاف
بعدقمااآلطبموعوغيريعينهودياقوتذأبنبمفييتالوموكح
خرفةصبفيابالحرصيناتأخهنإلمشنمايعفمالوأجلهمتكتسيناأىمنهاجتبن6

مكمايناسبلىملمثلببهرقانأواقطعهخحىاضاضز7

ينبتنوميلأصلهوهوالعخحدوميلكحبعذيةجهاشالضبهعانوقىثماجأىسهـاهار8

لكلمتبهمفعولوالرسجمرةضروفآلمحهـ



أليره5الاليااثوردنجتهد

جمماماجةصطذوواللهنلبانةذودهللملخقنالفلما

1مقظوطرفأأغداشنحافةقحةورخقحاصىماحآمننف

3الفغممماتمالمفلنشزنةمىالعيبناوشمرتالمطىعقورقلبأل

3هيقاأل7يثمغاوخواهاتناجطارييأتمبناغوجمأالفتهنا
المنماأالتسديلذراعيهعنشرىءإذاتمرىنجيرلثنفقاتجذعلينا

هئفاأويوتؤخةحرساؤدعتحمامهإالوقالمثهذاوماهاج

المفهههـثهنالحديمثسودعليركااسمووهوخبركاننفلرةأىلمحةجمعاحاللا
النظريسارقماانهالسترومكماوطرفامقسمافىالعرجةاخحاصحآلوجمححاصواظحالسياق

يرهسوشحرفىفيهلنةالجاعاىحملنهنأىسيرهنفىيرفعنجعلخهنأىالملىرفعن2

أفواههنمنينزنينشرنوءوعيساأطشواحدهاالبيضبلاالسوايىاجاثهعىإذا

ثرتهيمبعخحامنبعضهعاللمالذوالمغممفيمىتلقىالذىبداكاموا

إنةييئجوالبعضقاقيرحتىثيمومثلهإلجلةعولمنفتناجباقياسالقولالتناج3

شوقأىهيامبهالذىموااليثصحلىاروراننبىلىولفراأحن
لسيراآدشصارملطلقسيرالليلكماممخماوأححلهباالولىوسرىاكمحخمالاطاظدبلح

قواكمنومنالخطحلوالمخمعليهالمسدولالثوبوالسديلدكماكشفوالثايخة

يحيمووركأمشرللكنحاظناخدباوهذامذهبعاجتوأصلااليجابفىيدتزخدب

زماممنأىآلهـتبعيجعلربا

فىالمبردقالوايةرمنيىرقااالشامماتثتدمتالبإتذاوموماحركأىهاجوماقولده
حمامةنثىأوأكانآ7ذاحديتالوصؤطحرفاغاحكلساقدعتحمدأماقوللمالمح

وقالحمامةهحهـتقلتنئكاذأإذاوهذاحمامةقلتذيمآكانفاذاوافىاماتافىامواصلمخ
رثوحمدبنقالرىالثقمامنيمحرالذوساقثمخهاالذوقيلالحامفرخوالحراللسانفى
أبوواهروالقمارىحرححوتساقيتمالرحرفرخهاوالحيامالساقوقيلنشدالبيتوأ

نهإذاهدركاإلنهءالحابفتححرساقوهوطائىتيمميدالعربءااطبتيححرساقعدنان
واحدأفقالآسماسصينالامحعللغىمححخراوبناحرسماقيقول



الليائورفييدأ4

اأشحماالثمئمىقطلمءأشااغييميبيرثدإيمدطأبراليالزلطالؤم
مالهماكالقأماتليدأيوظحثنحقاساقتناث

حروحذاهوحرساقساقينولنهكاحرلصتهسلقرىلقمااإنماسثاذكروقيل

ن3إذبخوابفيةاالصواتالنالفةهوعلل5سيدانجماقالكابغأئهعلىجرأصحخرالخىالذف

جنىابنقالإغاهوصوتههاوفىاحرواهـلساقأننظحممىالوقالركهاضبامااإللحماي

خرساقحرفتاالساقلحعرفولوأعربيعربئمأنهاالححعىقولبثححةضضىيش
أنهعاىيدلأضرابههفزةنبماالنهفيمئرفهكبأصنحإااخزوساقدمأنامنهكانإت

رحمدنجماثووأمافوكحرقحرسلساقوحمياحهوكبعيشاالصحوتح

ليسأنهعلىإعرابهيدلقتأطحراساقدعتلمامآلحإالشوقهذااتومال

اللفظفىأظوذلكإلززظتولمملكوكذاخرهإلىكأقىإضاثتدمححولتاوصآقبحوت
يدشعرفحيحةالوايهاشهارقالثأشبمباب

اقىحمامحرفالاقدعتءىاصإألحمحوقالاكاعاجو
المبردوايةرصااوايةروثانتمةاروحرلحنبساقإخونذناإكوعوقالى

هـغاوتوتألعاموخفيهأنإالالمعجماوتياواخيواتكضابفواجااحضملاا
تغنتلدحماميقالوملالصاوهـنمماغطاعوفحزأىهـحةالمسجقوتوولمنيفتحرولعا4

ذمجمنظسقالذابخةثذاوصذحرفيشبهغيرمنحومنعزخاحىأنهذاكهـناحت

وقوعالديارفورقحصائمشاقنئلثالنهحأخنونفبشؤنم

دموعلهيتىفيماحواغفيذاكهـموىكنكانتبمينثبنتجا
قالتفسيرأحسشإشمعردثالحامفيزلمحسرافىكأدشنتهعا

الحئكبلهأكحخىاذاحغحنإاااالحغفىينى

ناحافتهيلدإلشجىوبرحبرغنىحلإلخاتجاتلبشه

تثنيةوالمحالفيءصداءسحماوفيهاسواثإدزماثلرننهااشاقماارقاحزمماجىصأورقالو1

نشدوأالئماركأمنلطيراأعىإقفلرقتانكالعلطتاوالحانالاصواالخثحسفقالمحالط

حميدبنقالالقمارقأعناقفىاللتانالرقتانوانعلطتانالطانوااللسانفىوالبيت



ادا8الالليائورفيحد

أؤماوكلهانالعليهزتأربهأؤلعبغتالريخهزقزتةإذا
3اتجقاندغيخاثجمأاإلمطىضةؤلزجمنهحملاتمحيطارىتي

3لمجظالمثهآباحهفيمعهطلةصامأوأمجدريشأئضىكتمانحلهـ

وأعكلمارميئإالولدألهمافييدعلممسفثصبفرلةإتيح
دزهاتتألفي4عخؤلريالضربماعسيمةشأءنيعدؤقأقتطه

6ألمافتقهشجؤهافاكيةللهتذغلمنختميأغصقعلىفأؤقتت
ةفآئجقأالرررخوأنجانىإلححيادلماكاأشحسدحخئكلبالمحؤإلألط

النحلئثعاعحهعاسواالشحسابكلعنىصخيجصىضععسيبيتهواورالحرقأوارمذممر
وادبامنبقىأخرحتىجممصشأحةأشااخمحىوا

وايةروالعسيمابمنومائالومغوعاصاالنعمؤتوأرنتكتهصحزهزددالرجك
لرضعتماعزاذذياقوت

جلهذوثتيضنوالجلهطبضالاالموإباراةامنتباريمتتنالجدرستىحمأمرىخأتوشد3

ينعؤديمنوليالتالثعليهشتحمنرأئتالثوابنكرجعوكربهوىالزادىناحية
ؤتياةوايةومصرجتيناحمامثخاظوروثقإإلبهتحمحشةجمموائهشهثأنهيعنى

ثرمامرضحعإلحذالثىثاحتدوامحموالطيوشرختاللينإشإهـاخامإلأ3
هحليرالهرحنرثاايدنومكالذىوالمسفتدشكتأتث
ححاحبةوارواناحجدعنيمألنصلوقاألةاإجرثأايرشاقاتآصطوقهـللةه

والمراسنداعنيتافىحعلىالذالحبل4تأكواوإحعلالمامثائحلليحفوقاسعلوقش11كأاالكا

وححويمائربلوثإكأامنثوأحوتامنضعاالووفىاالحاانأعضنئ3تا
بااثرأشبشاعا

اءعثاغخحنصاكأالنتإلمبرتواومةلرمحمضأدنرفتأوفت6

عنالأفيضالارجمالقولموآاحباسأبواقألاعوقاكأندمقةحطوا7

ت4انحقاترأنأنجمفهحوخالفورغمكذعنانجمافلتإنصكفام2أاداوفكاأف
لوصيتل1



ئوراطالليحميديئ41

ماقطعهرالدلهتئخىمولههصيثغحدىثمكالهافزخعلىنكللم
أوترئمازقاإنعليوتبكلىآلتعرادهاروؤنيممآمناتؤمل

كالمأالمؤدتعلماثكلختتكممكائؤاخفمااقفتيهخامفيافي
قتثؤمانأيزمهثلقعاتغطافراجعثاالراكخيطانونازعق

12امننظهذزابنظيرالخسطتتأئماالثناياغزبهخمتفط

3كملماأؤمننثليحثميأأوالنخللئشتةبأنجلغنئنىشختإفا
فاحشطقهازتغفثميحأولمجمنالاؤهايههنأحططاتحثحث

توآكسمايلئؤادكلأئأخزصخؤتهامحلمحزونأنةآرو

16حاألمجتصنةكزبيأشاقةوالئحمظثاحخؤلتطشاقألصثلأررلم

ايكدرةإلىيخربرأوكلىلونوبالخمبهاخطبءوخطبامنهالخرضنتهىاقماذثافعتا
هخحزحتهياأوغبرةححنرةحموذفمشرب

أاالعممابأوذوهواخزناةذفيأئطةمدقوله9

الدرمعروفالخصنوالخوطقتوجلتيهرباولىأسناخمماأصتشصاجت3

وهوالخيطالنظمامفىمجعولومنخم

خموضعرتثلامةالييقمابطررشتوادوالوادىوكثومنعصفجزعإجماالجز3

ووقيلأؤدالثليلتيئضلىانطائفمنجبلحهرقيلةمنليلتيئعاىموكحعلملمو
هنااكواد

يقالتفخحبكلنطهافمايقوإلغروأوقولدأبوالعباسقالىابمنطفالاأتنخررقولهلح
قثسعهولثسحافاهحححاوكذكتالسهوفخرفغرفاهثعلبحكأحالرفاعإذا

نمغوأئالىلةبصرنتكاإنوحاليةعلصكاتإتدرأىثانأحرمفعوله
عتردأىالتهرح

ثمأفلمأعبهمايننهولحوتقهيبأشاوإلعروقزلهلعباسأبواقالطاظأشمعلىوأقوله6
كانلحينالححابعضأوىويرلهننتنواتحزاحهـؤاستتحمىرللتقاما

لهقصدتغيرمابهذكرويرتخهوذلكفيبكيهكولمائواليدرىتنوحيعمعالورارسية



4إلءالإليماأثوربهحميدءء

1أرزماالعؤدلؤتلفهئمكؤتةيىلةضؤطاولكنعراتيهمثلى
وتبتثماتشنأإذجمرىالةبزقإلىوآثظرااىلمعكلهباخيل

13قتئحااصحالشيببعلىفاللثشبيبهماتقبئؤوفيلثضدجمك

3نحداوأتفقاالبؤناحفنجدوليهامةآفدئتتميطفوضحأتدغر
المضزكااألبايسمخزنالغؤرنيختةعيتلىأطرياحأكاق

هانوأيتظنأبثثارلطاإؤخيتحيناظيلجمتاقكنفخما

وتعتمالقيمتقدماقناءعلقنمطأححابنىمافشتققإىخلحلى

حأثمااللهميطبومايحتقلبههافينقناالماظأنأقئي

الفكتطالحديثمنةأصيمأخأوالخذاللمؤئتفيثميافال

عثلهسليفىكاقيكةئذزاألكلفلمجعللأناالصلماوجملىفىعكذاكثلىقوله

اآلمنالمفبمعنىءاتيغوهوجمعتيهوأضاكعإلىلناحيةعراوهفىوعراظرفثأىشى
وفمحذوالجوابشرطيةيححهجعلهاوليلالذرمراإلزحنولوحرفالواسسةاألرضي
يالفهالكاأقأ

اخهااقهبأليمنعشمنفيةإذاوقعليةاطلىابأنعلالنحريونيسةشهدبهالبيتهذا2
ضعزفىوجدناهنلقائا4علاآلنقبلنقفومسمالةجماماتعجوقولهفانإللوار

فالكأكناهالمعوىومياتكبعضفيهوجدناأنانادكاوجدإبمفأثبتالتحعينهذهنبذقهن

بهللمعرفة

اؤإاوأقبلتأىتسدتجائباالصلىهـيخةهامشىعلىالتتدعروض3

ووربامكطآلمكرمةوتهاثقمعروفةءاتثرانللمطرفساأريكأقتهمةمنسارت

بخحصنعيابحالسطلىعوقتتجاالتىالرجنكايتمولاغياحارقيقوله
امةرخهوكورالىاحوافوقلكاذشديدةرخإذامحبتهالسحابجهـاالنهبونححعف

ءبااوقيلالخصبهوأباخةجمبمبالفتحءواالبايوقدنيسعرنضغاوانحدرمعرحاوهوكل

دإلطارأضرمانذعاوالمئئرمءالحلفاأبهة
لكرزأخبركاأىالكضابتمنآمله



طاأللينالثولردح41ل

لممائمىيةعىااليلل7إلىكالاليمااللةباركالمذ

وخثغصا3ذنالحييوجاورئفاحيعاصىآلوزفاإذاطوفهال

عختقاممنوااطززوايمأنأتؤاكأنفمبانزجمأتجريمشتذيعالان

3زنادآوأشهيإالوالخلنمليفجاقسنقخوكلىوسيرا
3دخماكمالواللمزاتفئشياوياليآغخقاةغريضآأوزاث

ألمافضاعكحزفاأألضاجةوإلثينفممتفالوياليألكاقوإن

قجكطأبتطيسثقىكناوالركألبكلئوأئطأثشاجرقيخرجنأوقةال

مغدماأأتيناةمننمتمؤلىئرورقيخنمابرالأتاخاقدو

حمملياقعيينفىالثدبخمداليناجمدانجأرايخاةإمضنخما

ماتاشببتفآصثتمستاخاوالكبتميماخاحتئائضومافالمومذا
لصفضايتهأكاتمااوأضمموأمضحماادأآطمأأنتمايخب

فخمنةلخباخاوممت5خدلناةكأبصاححبيهتصتأهمافاكرخول

1كاكالوإالجؤةافئراليلثعحممااطخأشإنالناإئا

ءثمعراالشحروالكتابفقتإجةابنقالاظعااصأرضااصحاوتفإتلوؤ

ابالياانكقيكيزضحزخامحزوالمشاجيتازاشدوألدكأشطاخبإروتفىجمفجمةقىث
إمةائحبمألسرآأدحليمواعقلطابالحر
كالرشاابحاتقدحانالذالحودانقفهىنالزشدشاالزنأثاقولثوالمخ3
االصاخاحةاكاجممالتؤأأتحمخهماأأنحتكاهورخةكالاصنانده ثارعمدداصسم9حربسهـىهـهـ

االجموالمرابخالماخاخرأااخىاغرزاثوقزنه3

قوطمومومناثأعحيمنبياالههـخبرثماوليانيهجبأثكاناحداتقوإوان1
إدطهأءل
طعصئىهـ

دحبزشاىءجوتتمكذبتخيشهوكأصاح
ناهسعبرجقمطاأهـبخحاكتسأوعرنئيااباالصكزئااأ6

ءالرحايقطراالعلىاومعنادتنتظأشااللوآاخااحلىدتموعاأهـجيودقبىنخوط7



أاطالليثووبهدح

1ماحثرأالعسدثرماونماإلمطةصالفضيالىولفااسا

2وأغدهااتتالبالممالمنآأسطافاولجةلحطتتمثعيممناالفا

ذماأ4ؤمفلمجرماإذاآرشكزآفتذمصابأفىتعتمالم
سمأوأعظمامركنثإذاهاىضدفحكمليداالأئمىصدهلأال

عدبرعدحىاالتىاألعثىتحدةقالتتهحرشوأيضأاللبآنجمامحداوقال

نفاضبهاوالمراثلكلزسماهاناظمبهاإللنكالكحةتعرفالخحمحيدة3وهلىالمعاتاتفىالخطاب

صخىلشخلةعلماتوىآسمماالترو

األعرأسميقامماالحطبكعنىمصدراسمبرمومدكأاالصولممايبرماقولد
إلعصرثيأوولمىبومهو

الموتلشوافوافالمعصاوالضهـالمثفاوأسقامأشأشهعاااحالهىااتقولألفاطصهـما21
الموتهأىاصموافامالهفوفئانرجلالندوسافرأسافيسوفاسافوالمالمالنا

لطتقاز

بايؤلمسعيرالوأسافت3ماتبصطبابهواستركأئأبئ

اذاحلكيسزفتلسهءاذإاإفمالدوتجدلىإذاهاكمسيففثالالرجلاشافيتالابن

نوفحاحاووخحعتاشتااإبهطقاللحمإلتبفصرواهكدضالسوافالمةاإلصيتهو

نخوبالحغتءجاءممأزاإلدكأليصئغاباسوأفااتؤليالحهعحىالنجماممرشالطيتوك
ركذلئهلنمفحدنسواثلالهزهـأبزصاقرالواكأتشاليإزكامواكاراندإشالف
سهـشإلهـأنجأممروتتباوويرهـبرابنقاليرجربنلببهآخئيلبهماعيارذقال

ثنثالمحرااتتؤاثاصئوافالتعثحط8حتىأسعاتيقالسالهكأىيسوفافوسز

رهلوحميدبنقوكومنهذلكمفئنعوذإلدته

وأعدكماابالخمالإتاكلىممااقأنيماجةطينآمرمنألهيافي

لمثنهمانعجبااأيكأنياطمامنهالغرنحشهىا

هـدمادمرةالبنااطف3

رأصيأمنيخرخأناءأككيةبئاأثملجماالصدىألحأالوليداتأمدىقولدأالحلأ
قتطيرتحصيرحأمةإهـفااعفاإنيتولصمبعنوكانبإذاتتزلا



اييجقولىباباحمداأه

األلمنقىئهلئىأظابختتجالماعماصمضتتلحآثقيفثأاع

التوالىىشخدخدوجنصىقلمنىأئقترفأفتأضلق
3فالالراتملىعاالمؤأرمغكرالتدبهائلميثصىهل

3الداللطبخلخجدانةكلكمازلضعانتخبمنتساي
اسادالدنالهمنرداءبلجنابحؤىصغمألطارخوول

الرمالوغمثاغتمعمافقتلالنهلخقنتالفىناتغلزثقتتم
فحاللاعتهينجيرالوكبايننلسخدىالطعئقالفمافاغمهقسال

يبالىأحابالميثعإمبنألمقعهاجتؤمايالظعاكاقائ

لالجطأخرآنتظازااميهإآؤختوبخقأوذمماوليمإنأ

لااجحفخويمرضكنىتسألاكنتاوإاواننطرىمصةاقاضجم
اليالمطخرىايرجميضاشض3يرءئادتلوكنتاالحذوفىلىإت

أيهشاللمطعرفيواكألتنصدىاورتاطفاىسعدإن

عاخحياقابئشصامانشاثتضىآتسالمحاريحبتحطثىميلىث

خثرلثمإلطاهمابماءاياوانابمسصت111أناقيلإيزإإلقواأالحيةجنأشبم1

ءبتجحسومخحجمعجملى

جملتجوعسوسالئااإحبتصلدهألطإألحتالعاتلضهـوسفقوله
شاوتتدممىفاكاكىاروصالخاوقتءهـاإحه11إلبمجمالةجع4أأحعراظواحهفيأقردلثما

اطزذااالمامةأبمشهلمأشاائاألط

دتئدااكأالمحنوحردتلسالىالحمهمحختةأتاتأ1عحثمتساللة3 هـورهـحىهـ1

اراىبانتحااوزانجباصاقأخيعتيأيهصماأصانتمبأواالىصخسىالىمعبحامنءاللمجاابا
حهفيءكأمنبرأبإتاصذادتنهلملممايهءزيرسسبتججبلىنؤتكنجاهااااولعئعمىن

الجيدإتحساوانةاوابذ3قبلمخثرهدثألنرئمألثدبنعألسولهأعزتدتبموتال
جوالمرأذعاطماكألىاألسواحددأىخخبههـتمحولبوخالى

كيئاواابليكأدتنباجلىاطالمميإظاإلطاخهىكققونهلح

إهـضامامنالمنتوشةيركأاخحعاهـهتىاكنىاحدميداذخميهآألث5



0000151الطلياليجقوجمهصحداب

اعالىالمخهقأمحىاكللاهبثواناالفه

لفرزاللفؤقالثحىدثلم5ىيىأننقئزشعيرتالم
خبالهتجسالولمعخطتنىختىلىلقئالتيايفؤى

الرهالرمحطبخدالكرلبكمماحةتيهجعاتمامثؤندولحقى

1خوالواالءعاعاالءءوظباموسىأبفاءصامنلمخن
13الجاليإلهراتأملإلركحهىكهـماتخنثىطفقشارتلىخا

3جاللحمتخؤلمنيالهاجمالتحنهلطزرآماكصايبمات

ضالالنمجندلئماأماإذثسضيرخىإحمئمولبيخى

ثلحالليإذىغزنذعىخىأفقيإخمىخىعتجذئمفمتمن

6اتبالىعندالكراحوتخغكيفدهرثواباطعلهمجدامن

الفغأشهـلفمليتوياخهقنلخذالشاعرهأبخلكلهوسىاظىموءاأبظجاتمنلالظعنق9
أيفمأمنثاآخراذانفيرثماابحبححيخةآواالخوالممماواالسىه

تطفبافأسمعينات4أعطغطاومعصحفدمشبليناتاعاطأليخاتقرله
حيياتوخفراتقيبزااضلىبعدةالنونححبتبرأنخاإلىالصبفة

أوطيبمعاطبليصاتصافعلنجهزرهاوفعلماصليباتأعحلهاإزكافئلالطيبات3

يالهماحاللحموليالىامنولهوواتجهـنعدأزجباتوحنياتأصةاعنبرالمرريئ

زكليرولةفحصربشوكأفحاللوحىدرهدتهتوطملتعجبحابكلع
ابمعنهأالليالىإحدىإذاطرقت5مأصالناسياحالديعحملحى

كأالنضالبعخىيمحوعلىأقعضطلبنهساىالنخحالعنداحرامااعاكولدإذلح
خرهفاىأصاكنادصمء

رتصمقفكطدقلحايمحتعحىأىضصدعشقويتميرمصأارمهبمهتزلذمن
هـرووسرنعمةأىألطيلوذىآلومفذاعزوعرندسشجلأىسابرج

يمشمثتاأإطاعندالتباخيارحيةلىآعكيفأيمامهـلادعكيفقوله6



ابيجتوبططلبايأاحمدء51

اابيجالاأزبىالزمانغفثأعندييغر5ضزاالكشفتمقكامن
3لجمندالكلكخحاثالريمقتكهيماإذالعقويادالجفحئم

الليالمتحىلمماوآنستعدراتالىللمعواشتقزيلليغفؤل

اكأونءعزازن5غدهالخظبتجمولوأعذوا

حالكلعلىفاالعفاففىعالإللحقآوالئخبروأئغواؤاوتواح

أحوالىارماتالقهواوألهلرالفنسصتهنافىوآثواإللمعردثخئىوا

آلفصاليأبععببخالغلإلخحصوبمفآكممبىاوللصخددعواثنماوائمههـ
اخالألشزالشيطالطنزغاتكلغوخلىاواألناداحلموالزفوا

ألالياألنأمحبةيهللواوالفكةولضراعةالشوآننو
آإنانلىيؤتمالخليتخمكيشاسعننهمالأندبسدالخرامقرخا

وهاوحهـوالدوفجهاماجلننمرالسجالأعنهفمتجحفئحارااظاشحىانعخىدحكندقو
متعلقفئماناوعندعخىجالالىشآفثكليؤافألشضاطتنهـثمخكوببىوآش
دعااكاابن

نينيهعاعضجرئوتعيماثتلعتيقعرسوحوجوادجمبماتياثاغثقىهـلالغآكأب2
اإلتىكضىطاتإهـاكخواماتشطرأوتخقنيلعسئبمازمنألىكتوأدأتنرنحمنكضأ

كاوبهنعتالثرسهـكحتيخاقوتعلىىأسميركياثت

عاتحذففةنححاإيءاقاصىالوحاعدعدهأصحلاقآجايىخطبكلعلزادواقؤيم

إهـأواألحلمإممرإتإةكنخقرىد3طإمحاةإتوأححلهاعيالةااإقاوفامثلالنون
ءإانصمالنزاكأكزواااصعزازةواتإصفعددألشأصدكأمدسرتثوال

المتنيط1وصآلخرنمنمجلاتثصالابعحعباتعلىببعيرككولدغ
البلفىلتمأداالحححبفىااشمحبفحترانعلىدنلطالمالرتث

تنححاشإااإلسملتستسأشقولمناخوكلاحانثههـاقؤقواتء

رالهططوالناذمحكأالقاإتمؤخيرمنرااخزم

هلحرصادثمدخوإلممايتعفعحكوالتوامخاأثإقائنضوحهـودئلاهنةالممنثدىا
رانخليطدالبرإندخمددالشوؤواوالغرامانجرحانترفياخرامأقرححىاخث6

يرسبتجبلإنالتاختلطاصئوا



01كاسيبمااليعقمالطلباحداجمق

االكانقمنالنخليتماالبايجذتحينخهاكاءتوليؤمح
7دا1الطيزذىقليباؤزئظهرمقغلىؤرفاتمغرمايزات

3أمئمالاشييثالذالتيألقثزحيهخاعجماعالت

تصاقابئذنماهنتتبازحايررراحأالتؤاممخحرمنزخيط
ثنألمناأزؤفاآلغضمادسمورعئضرقرياتأش

آالطوالىالضلىعميطبالثناياتأصمتؤصحباتقخختطسشر7شا

نخلهفيهموضعالوكانطوالهاصحقحملاتئوإلساسيركفأىجدتقونالحين
هـطوال

كتلحتدايخةأىبعخححااجمحضطتفصرفاتلينآوععروسيرأأقمايسرنقولالمائىات2

توهؤديطإلهـآالللهننداقالذىخبتايأخاذفنطيرآالاوذىقليبالممرقاووصسيرما
رأيتدوقدبلاالطألتأ

5سورةمعئمولمحقف4عساكنةزاأيفعأومآشور3وميممورقمةبتاخمثنتمزكينس
والمساكنةوشهـيرلعممموردنرقمنناتبظاخهثملينموتبعىضعءوحولطنةسايمويا

يحكأأمونحعهمغؤس
إاميةلوويتألسوكحمفتؤحذءهـسدلحدشفزذييدددوفغثفوقتمناتاعالمثطاالخمالتؤامغ

متهاافيأالامآبقماتتسارقاوتنهباأتتبعدداااعزوارمختوحةاتاوكونرالهمزداتوامبم
اإوتججبلاالشنروموبناتميأالاكمهـذهأنيعى3هكحححااياتتمرأشصقولهه

ذغيرالحاخللمانمؤخثلىيغلبيموالمدءماوأتاثآدمأأثأدفؤكنجعدياترأشتقال
نمتالفىلكثااساقاذأومؤثأرآمذنتاكلهـعمههـاغرانحاللمحم

وتالفليالجمعغنجءذكافقفيفإلهـنترإن

اصحدموممارأرتتضطهـأهـسيرشاااففىأعنهاارلمحوموقاالحصكعيوالحت

أجطىالإثفوا

ألجبااخحلىسيهركالؤائجاداتهـصحكموحمباتعالوجفباتالسكركصخ6

فىمائعةاالخحآوثمخذدأتشأتظاليااصتلىخاإللحامحةقاوتآكانتاللدحئةكلىزيإصظ

إثفاظاطهـوفحآدطقلكثحمنااالنهحر



بحعمولىاللمصطادابئاأ

اإللمطالحميماتالبىمنىشمانفذرلتاخاضبمحناحرات

3البهواألحارهاىقريلبخدألؤتاثاذىخشمنخحخسفا

لاألوسطحمادثاظعيطاوشصئهالماإذاينلمثننثسنطغن

طشىاللبعدخماعاجالسرالعبجمهأأمحتيثحالمافسقى
متهالمنىانحدذاشحثثئينآللمتليشزأنءلصهتلوتراها
وىوز3كبيرمنحمحبن اماياصسنمالمافيربااماروذالضاا

وححمالمقللقواللىلخهـالثهبهيالمجضىأراخماقده

قذامبلثبرأكأألنااخحآلكادحماذمأبحداكننفأكأ

3فيواخخبذاذهفىتجألثماكأايخآبخثأسأميثملتىفإت
ماذوثلىيرخكنجمسنىشتىتكأحمأواييهيبلثكنثيمفلضف
5الرجانخوكشخمأإذصضيخاكاتميبنحباظفخحثيمولنتد

ايابحضأألمإشئهاترفيحأشإفتخمقلخذ
1اضؤالماعنطفمجنديناجتسأمثمتئضمسقنوف

ءالراوفحجالتبممسراقابهوهخحبتزثوكشياخدصاضحاهمصاأاتأص9
بصمنأفرقزالمتالستحبههـضوأرسوكنيروزونونأنفخماابحردثث
جمعالالوتاؤهـلحااشالحمااالؤالضمعكىبوذشألورشوتقثحذخت2

رهحممم3قوإلسابمءوياحةمفتهكوثالحس1كاذأإبمهث5 االحصصهـمىمى

هـاوجضحإمععمومخعوإلمزوتأإلمع اطاطاكأخزبالالاائةاخحله6اااإ11اء

فرسهكحالمشرانزصأحمثالحدخيبةالطرتاخئسحيبئثونساالكأذسأث
قالثلمدحفلرأوصوكأتإذالمحكأتمايرجمأفتصفيرصسورالابفلماإب

إخبسإرإع

أعإسااسحوتإحطءصثط633وليخصىعطاإتصوكأحىإذيرضق

آةصحعماذافبئأشححض

المبوحاوالموالىالؤفىجمحفحاياالجتدإفخهتويناخزالصلمجااحالا
بضباوعوقلاأثحسأخردعثتءليهعكقأكتجميئو



ه5ـاليجقولهاطلباافيد

الليالشهادنازغتهثمخيآل3الفىابيحألمصمثللىدلمجا

المخالءهـعزالفدئعغلىميطيحىوعهروفيثصيدبن
هسكهـ

اطعمالىشمءازقتاهمفثمشئمحهاليلةفتيةفتية

وضالعممؤيدرزوةخيعبكرجموومنخاليلمن
قالأناوالكقالينغئرفارقؤفوقذفغصاركتتثم

الثتتالغبزأفبئإلنوايؤممهعلألوكدههآهـكىفارفوخأ
ؤالىاللباالخمامنأبالىالحلدالحواللثعلىألىئنخ

لىوآتىانقعلىبآخكلتحادىماعليأصئؤلةنماديمطع

وصحيالىوقؤفىلىوحىصمجدماقتدإلتهإناللهكصبمآحم

آحيالىوونضركطثلعذووقهرىأروئملماوحوالى

اليمويماابهمتهماقالعرانببنؤلثموثت

خردخالالبماتمأبحثرسلالذيشرىنجطوأسقغبحف

لمجن5أحثرحهـانليئهطمكأعىجماغهمجمماسبهـراد

3أغفالمااتيهآينحسيمنالنسمالهكرضلف شش

باألؤشاليوحثنقذمفذإذامالحالدلىشغظهذكأ
جميمالاربطجريااالجوامثلنأحمكليصباجامجتابهأكملى
5اسؤافىثءاأؤالديلكقىافاولتترهاافعتترو

الجحمبئتيةفىالنفحمركسخابالتآلاتجحةارألغ
جعا4بححىتوعىأجموتاتقلعئالوجماعالرجعزاوانجيىالذهابوخمعادلمر2

بهيالنبهاتصهأئتصناديتماأفاماسماححنةعوجاعوجعلهعحثةافعالمأضى
فجهاإهيئازةاالمتيمثااتجمعوتيهفلىاالحهـحوىسيسواطعححبنحوفكمذهـ

ابخارذالصوأغفالاجبلينإيئيقماواظوتتنفجمعنفوتخاليضاى
الظيلءاوطهـوالموشلجيحوشالء1
منانعليفقاابةاحااكظعةونعلجمعلطاشعاتزاحدوالاللالليلآخرعرسوانزلواه



ايعقويأألطلب01ررايطا1ه60

وحممالإالفىتدألشتتمؤل2غقاراتتمنائمرىاشناق
ليالالدتممليطالنمارئلسنادبصماديبفجهئمفا

لالكلبعدالذؤلبألتمثميماحئىاألرضصاصرىصخولىختئ

11غويرآكضبمفغءثابثيهئمءوأسحىقتمأصي
2الءوآغئممقدبئغهصنشاقراكةأفأليآنئهحئهنمصغ

اخشاللطبغيرلهملاكأفىالجماإدأكاساكصتراف

اغتسدالفىدرماثلوجالؤبيهولمللئطإلطبيهثارساماثم

أجناللمنحاباالشئمئمىورأخحيوحالخؤممحمثتحسدتجفآئمتتنلوا

ةأتجئاللفاجمههئمقلووتيكامتسيأإخااجإا3يئأفتقاروا

الراللالمعيناالروبؤرودعهسزلمجثمتخوافاءةجزالت

دإالذيالازبزوذحااشحوالنهئحمنفالمىاخلىاثذحي
الرئاألأضيالتمثلفحشتحتحراصغجقتطتف

أألىصتهنألفخالممثىتتمجرذئهشفؤففامهـىءصؤأكتأفيوثدى

لالتنبضبرقاححماحاآلشبخأألبمخماإلهـ

تجعخاهوءيرالجهخيعلؤوأشوفئللىاوالمكحهببهمأحفخمأفممالأ
التعبحزانمغزبآفالمحوابعدبحأفأفافئاعافاؤقونش7

المماكمقعلجهواقالجثاكااظرراكتعثتكرجمهثمسهأىشحمىرادأعوقوا
راحودسطاشلمألهأصحاحترىضاكالتضةانسيمأفينخيوعيزةجمنبنعازة

ؤتواعشكأصطقإجضاال

الممثينةالطاقةلخملحرجوتنمبريموحرافماسيركتبختزتأصسحطمته
وحخذألطالباصاد3الوقادةعةتدآراالشدهىأاالرحئروجضضلىصكلطموانجسجذا

كثروالنعامأىالرتاالأمبياتدأبههاتخآدرقوألاثحأصأعوياعرءالتىوحنفجمع
ثإييمايخزشأماتنرمفاوإالنأشئونتأناالمبماتفئ

ةيخالوطهالليوالسثؤآلناقةسيركمافيعةسأىفزفىلجقواقاتاامهال6



0751يأصكثى

1لأعواافي14ناصذابرجمنتملؤفالزصاعقفيىيحقحمئهتز
لانخطفساراطجذمحافرأعقتنىلىأخمما

الذلمآللعلمايأاجأعمصقذقليبأراشحأؤردئفتئمثم

إللناعمتاداليالكاشفغمنكانفهـتآبتغؤاماووافآز

3آخحياالفىوشامعممتشثالانضفالمحذابغدارؤاؤ

3خمامنلعهااداووجمبمصفتمرضعلىوجمجث

إللعحانطأوإللسسخامشكلخثرببمرحاكخنمنيندأكأنذوب
االلحئمنهبهبشمالىإرأفثأناأهثموخاذمنهتة

حالسوثكلدجزعنفقكلصاعلىيجؤييىالدهروأرى

حتفالوأيةوسروثجمبميؤمأفإلرخقتنفى

تمالثروةبكنءإصاوغألللىطصكلانبايالمئملىخغإلظكم
سعدنثعبنححيلثرابنجندلبنقيىبنوكيومجوذتلوافيثىحرأعوقال

ابههةلمثعاكرناتاتلىبهتنجمابهرعلىبمتعحعببنلةمحطجمنثعلجةجمنتيمصبيعالبنأفي

طااماقبلى

سؤالىث3مأاالحمهشيكطا3يرالاحاءماب

اتتآونالتىالسلىلمذؤ3ازحااتانوثجضقومباعخلاالغقينهدألإأقةايتمنكأآتآ9
لمنهاامهـيااجيحنهماالاالترجمانبلالاأوائل
ءإلجءالاالمثنمنبعدأنكانراأىقعثقالماتءاواخأالمحاراةامنتممار2

سجىمةساظيغاثلفؤقةعاظتشدألسحبالذىكأممىئحةسرجمعالسرجس

شأمنهتفبليالاحهمراأخذفاتثاخربمورالواضالرسفايشد

لجرالبصمناننثدرذوووصا4إامححصالمحسالث
زقماإاصأءحظضالمجدودأفخإاصأهـ

علىأليردعنوسؤالىشيخبهيرمئلبكلتعايقول6



قيىأسكثى51

وشمادأ9صعجامنبرلمجينالصيفتعاورهاققوةدمنة

16اإلهوالبصائفمنهاءطمنأمجبيرةكرىذآتال

كابالمميجاليةعلىوحكلىفبادوالخمإسوسطأحهـلخل

اررالرأألفذالغضىرفروضىفذاقافالكثيبالسفحقىتعى

أماأل6إلمطيفثضىميلوصغفالثحرسمأدوخهاخرقرث

6ألأوشالومستتىوسيرءالملدآقعاليووسقات

7ورمالوسبسبثرتهجيروقفالهدؤبعدوآدالخ
8النصالسقوطرئهبأرطالريحثىمننغأنجنوقيب

إللناعمالهمومقليلقدأضحىلالمزارفيتثمتطفلئن

الاإلقاإلميرذاإلىىتعصىثاذوابلحثالهمإذ

ءبعدصةحيالصيفرهاتعاوخماليةالديارقفرفىآثارالقوممناجخعكماالدمند1

وهىالكعبةشمالعنماتأشوانعثمالىثرقناحيقالممندأشفاأصباايخأنالرااووتد

لجنوتافتحظ

قيقبيوى3ىوأةاصالممتذكرجبيرةذكرىحاذاأنقدأقولكمنتخينتأش2
يلطوثهافيولموحدورإعندبمءاالخباخأوتهناأللتةفطأرايةو

نجداءبأليةالةإلىبةمنسويةعلرمواغحأسمااسحناكوافيادوكاشخصإسلىا3
عمؤأك3هذص4

خيهمافيلطريئاالميلعجاليخركلىجافجهايزقتئلتئامعةاسارضلاقافى5
المماحاليلواألوشالءاالمتالالتآقيربيوح6

فىيرسيرأؤلموالتهجيرالسواالدالخؤوهوالنومالهدبعدلصيرآخرالليلالخدال7

مضهاالواوالسبسبارتثاعمنهافئلميالصتاالشقىقنأننحفنح

يقولنصلجمعواننصالالنواصءواالرجاغيرالخواألجنيةالبئرخيرمطوالننلب8
السهاممنسقطننصالءالممانبجزاىالححغارعليشالرني



أهقيىأعكثىه
6تحشألثدالالكباثتسف5عغأدماوضرةءظبامنظبية

3لنجفهتشخامأقىتحبلاالناصطفلىحزة

3غزالماأتموشعاحبعطوالسلكفةعاالممعوطوكأن
ثزالل3بكماممزوجذاالسفنطمنالعتيقالخروكأن

تالئسيالشوكخاللؤتجرىعالنؤلمصغةفىاألغرابباكرتها

أششالىكيجمعنعدافماالجيلسسئمكفماأداليكمافآذهبى
6ثدالألعيرانةخوفالعشصادرةءأدماوعسالي

7ايىالوطولالحىوالعكضلبهاالمجانسراةمرخ

األألحمالعرقىقمامنيكطيؤغبيددرأخؤارسكلىتعطفلم

كاتعئاهدالإكراالمنيبيماالىكباثتأكلالتهباثتسفءأدماحكجمغحا0
الشجرمن

تفتلالجمعنىتكعهشوقصخهايعنىاالسودلسسظملينخبهاثاملاالناطغدلةيمةحردكر3
ثنحاللؤنمسثه

جيدهانحجدالعزالهنعلىكمثطهانكايتولالفالئدايعمسوط3

هـسيآ3يمميلكصكيعحرسالخرماأماطسفت41

شوكلالروالعسيالاظأقداحطنااالغواب5
النشاطمنتفرلبابهرأسرجاخنوفغليطةصادرةءبيسخماءأدماشضاتحااقةاالعسببرا6

خفينيةشماللارألوحشلمجمشهةكيرانة

نجدظكانوالحىالتضبالعضدحصاصحإلبهاشدالبيخىبقااللمجانخياراسراة7

اكرفوىالوىوانعضيةقوفاللقاحمنليةضاقامةاالحنولوالحيال

بمافأكتافمابلاالدابهححبوالخالبلالاشبأدئىعارفرجلوعبيداكاقةالحوارولد8

منهفتظلع



قيبأصكثى6
الماأاالكأالمعاثوةالميطنمآتصكلىتعلخىاة

اآلجالمنإالقثارأللعممنثرنخيلديرمةفوق

3ليالعنيرجونهخمسأاالثردنبمخيفتالظاللحاوإذ

العزإلىأمافالنطافوكانإهـكحباصؤالمغجثرأ

يمارقادبايراهـيمتفرفىكأبروالىطرةكحزةححتضى

6اييمايغاكسريعةبنواجبزرأوصالملؤكباألثعزتقطع
ةاالاخوللمحإصحماكعلعشطاصاإناحزكتعدشيحمقغضقى

ولالئحالكئتوسدةصحقماعلىزإشقأوالطراضشاخصيىإال

اآلألآرتفعتجعنىالبعدخبالميئ3الشدظالنمماالنمثحاطلخهارصكلأخذتماشعا
هحضافىعباطهـراايزلةالنصصارشأكوث

يخزحسانثرمحزالخياألتأىاةسحثتههاللسنرثحنتخيلفاونكحةانزث3

اىخنمارأسفرذدأتعالىصالتقالاررالالبرفالفخوالئتححااو3صممسسضظ ء

ااخماواشأجظاعتصانجالألهـالا

وكإنادرفإنحلظحهخاثشحنححهخلانفاأىإذاشالخرناخحمدثمنيقؤأط3
ءاأإ111الم ليألضدبصوثبهسابااصريتوكركس

الممايعنىنحاثاآخرببمبشبداكأحكصإثىفايزلمشواعأصاتحمىغ
ذألمزاثمتافشححثاوءلشجمعالىال

نتؤذبخائهممالرءبمجنمااأكأفاحجسرالرتأنجنثماحرذبمرجمةنعثطتأفحتصص5
تراثمنلمحطخماذة1إاذاارإلمحص هـهـص

عثابهمااهـدجاحبم3صاياصإكبحالهـإةإتبمدحئحاصجبهاخااأصشامحزإ
حدلداصاصسزاإاااليغاكاأيسءأأءايخفىاص

اصالهـ

ن6إلمجصإليمهـابإصحوتاثفىهـأهـاررأغححالضألشديدندحمثسكضإسخنال
الناإلذيريدححهمزحنهحتهـوفهغلفأثااثاتأضمرحزاآفصلححأحتأل

ىباإصاثائشيادإصتزائجاإتاتاحصبت



أ1قيبلىأجبهثبى
9الىالففإئسثاعنفالهجصضإلىفؤاداوالهلممئمغ
3ألالتسهعدكأهطيرالخقسمىخبيثالخليطعلماأذاةذو

األدحماللكخوةححثيثأابموعاداالخبارمافاوحعثرغاث

تواالعاليهاللابعسرالزعنيمالينعنناقتىشبهضافاك

هنعالدوشالحلليحأنخذىرتممامحوقدإلىتمشكوراعا

6وآرتحالحاعةحلمناإلنسمملمفزمرىللثاظنتبآ
7رشالكوجفوقعوإلظقيتالارإنجآحىنماتأقى
أللمنولفئواالمنافسعأأمنإلىتنثجممحماال
اعالنطالىوأالندىاالسسودأسكلنتجحيواإلىألفأتشال

6لطالمبشديلىكافلىغريرالمجدغصئقفىيهطسنبثفرح

ولىجحاظالدفطمهالجحثينةحزواله8إلخأكيهلزإذآرفقخطلنحلنهاآألمغتبم1
محرقةأئداكواالعةلمحمايرولحكاالىإظاال

افرهحتلمجيهشدعكجرنتيتولطدباالنسالعدةشىلطالمحأالخيمطأذف3أذا3

وينسك

ماألمحوالححوىواحدةالتعؤديحاسرأئحمأعايياحظعاداحاعداىشكغاث3
4أسفنهعمعورأعهـإخحيهتءالممافييهتيموخرقوحخلجمعلط6الإ

نيرذاشدعيالاللهـإالعياعوالكلوالجبلافأالرعلىلح

رحعدوألنهزالمحاتثبهكامنأىاخطاالراصدتحذىبزالمئاالماطئقوأفتشه
ماتخاننأكأالالنعال

نسعجمعنساعاالالليلكأهوباالرأجلتمأىللسرىنيمدالخفت6
بعضهافوقجعلأقثثماعولينإخاواألرانرالححفوعوعكإنمجزحؤنمالجاص7
واللزطثسترسأىرسالكثااعطيحنهاعونيعح

أعدموانتهخدىجاسودزاالالتحمدتجلاال8
ةكواامحالركتهأححا4عنكنايةخالنسالمثىءأعألعافى1

الوب61



تجييىحأجمكئ61
1الثقالللمعضالتوحملالمثسقوأتمىرالتتىالبرضئدد

األغاللمنسرىاالوفكسالثالاعمدداألرصامصالرردو
العوالطصحدورصالمااذاللذكرإئكربهـةنسالنانوه

2الرجالوجو4بتاذاممامالؤمنألغتألنىمنصأنت
سفماحأاذافاي 3المجبالوصحاخهحبسالعسولتجرالءوو

تمخفالاعطجةانترةالعذإذالتاذاثءوعطا

درثاللقيامودأرمالقؤالكلتنهلللتعآزيخى
6اليبالىفانهجزيأليعسطوإنكرامأيمنيعاقبإن

ألأطفاللدزدقتحنوتاقلبسءالجراجرلحةاباات

8األذيالذىوالئزعبىنحئسريراليةأكعميركخشصالبحايا

اذأأسواالجرأسوتصا6سيأيشالالطبدمحىذلكومنلشق11اخفااألسى9

لئقالااللمخحلعوىويرداويصه
العودوالحبالعتخأىغرت03يزتوتكبستهلى3

وكبارلربهئللتإافىفةبانجالطاالغنذارثعنااليمذردااغ

لألساماأحماركودأقاطعححلتكالريمجهتزأكلتالشدىيهتإحئاكاألرير5
ليىارنتظيالقيامحم

االمالزمالغراموأصلىلمأغراكاكانااعشإندزككولدتعالىليماالالمزجعالفرام6
الؤيمثماولذالصا

كنخيلدىأكالعستانبلإالئآلمنورجزخرراجرجمعواجليلىجمعلةا7
هـبلأوالداألكأطضردقافىتحنوتعطفالبسظ

أبيهخماونوحموىكرالمرتتخذمناالضريرأكسيةبغىجمع5اورارانبأليا8

نءملكباسمسميتلهاشرعبإنالندلباالىصوبالبرودنيمنخربوالثرععبئ
ملكماأوااختما



إإ3بمىقيأببهثمى
1الالرتحتاتاضاعقوااتمضةمنوالصحافيهكوالم

3األبطالةبهفلمجطنخطالعثئؤففئبخهاوبادأح

3الجالقوقوشوقالمجملنبمالحرفىداودتسجمنودروعأ

ظاللاودونالندىدونالكزةمنالرمادمعاتعشع

القتماليومالعدزلقتالنولللسديقينشزن

الصيالتغغداةدراكاخيلإلىخياليسوقكآيوم

6والزسممالدصمثالهرلمىالريباالفاةلمجمعالصي

7وآحتياللعؤوةدراكانمحعالدإذكرمواأبالبالرهودالط

ألعالبرموحسولةورخالكألأليهاالمضافيرجعخثم

1افىحاللالمعؤابةبععتؤامممللؤىوبنيهعنالشيختخرخ

االبلفىمدوذلثإليئغوإكتالوالضاعقنيقالخر6كاثيكالى9

األحمالالوسوقدالضاابزةا21

وهوأكثرطلبهعللونااسعرةالكزالشعارامأخوفهنملبماتأئثمعراتم
واتتددأجمونذالندمن

لماونوهـاييهرالحمحيالغبصولصبالمناالسموالححيالبعةمشاأىكادراه
فالوالرنيهالىيسنداألصالمسندالذىدالدهرحواديبرالحربآدةاالداة6

الفثعيف

وثوروغكلوعدوتيمضبةقبائلخمىوالرإلبجمازىبمعنىانودملكبمعتىاند7
رأىبيرتداحيالعةالطامفرالدفيبناالسبنطانجةأوالد

الخيلقطعقهنرعاللملجأوالمخمافمايغنروجمهاالتىالكتيبهينىوهولعظجةاالفخمة8

المعزابقالذىاالمااوالسواصأهلاذامغربءعخنابهألوتيقالتذهبتلوى9
المرفىبهليعزب
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اقوالاأللةهعننكعذاوكالتالزالذدعدانتض
ءأ

اواحمالورحلةششاتوتجميعحبسوطوقجمينعغ

3العوالمماوالهجاذسانوذ3سىحعكرالبأإذفودالتنواصىمن

العنايهححيهأصرنهتبربيعغزوهواحعلحتثم

تمكشرضآللمنرىوأملمالحوذلكحرفتةرفدتز

المحعالىضآأنمءونساكاكلبأريكبشطىاحرنجاأولعميو
آإقاللمحالفتئوكانالالمامنيرسثفثريهتينو

مالذواالفالالنسمنانتليدف1اطاتتحماق

بسجالىسحتيتتئموحىتالمؤجرخشميهمحىزلت

حيالسيتظكحتإذفيهاكفرتفماب4الحرشلفونتد
الصثذمحذهـنعاالتأعطثهؤالئكممهؤيال

11سايكيعكالذىعثبأووشمحمهـأحممبحكعمنوأشف

اافامذحصتخثطاخذةامنجمعتالذىوتجثل

1واآلكألاثضبماخاأكلراتالغماشيتلالتنيدالكالرفجندك

كالملىصشلجمعايالقوالابكحنفدإباشنتوبملتثنتاثأل

للتتالبعطةاييعنىجمسولوطىرةقدعيتاحمتفعايعنى2

عيالنقشهماحنغطفانقبجلتاذمنبياترذاقؤرثصلواحى3

مامخئرأقتاكممصويرههـضالجعلضفببلمجالتىالتهذحدرفد6
ءالىءاألواألقتال

وادمبمايكوأرنباجالالفىالشتثوكصوالمأخوذمحاحربجمعحرفه
هافأقاومماضحفاقمارةاانسبصتصهـممصالزىفىكأ6

ثتهوانظيدماوهكسبماأنطارفاخظوعوكلالمجمعاآلكال8



005قيبهكخمأ
افالأوالعرلوالالهحهـبفىعواويروالميكيرء

باغتيالهغتذةيغولجستيمواومناراجاعندكللعدا

21الجبالخلىدضالدأطمرلسحتالثمذالمينالواك
131وارسنىوأنبميالدثميبالمفأرقفىالفلئن

لىظالطماحأعدوميمحينكدأبارىبالشبلىفلثتدكنمت
تحمالالولضاحاحبلوصلثشأذفذوبالالخائلتأثخخ

حبالىضترمريدواشيماكاكلهحفتحصىالفتادأستبىولتد

الرجالحديثكياطهؤألالكلولىبغييوذاكقبلنتئم

آإاطلىشبةةالتظعقلمللذلمرصاالعتأذهالتثثم

ةالجهثذبلمحبزالديكحهتغاذاأكتدىولقد

ألاييماغذالقلآلدحىاومعءزحعفاياكؤذتئمجهأعوش

6األعاتمزالشئوفغئلحيااشاالكأيلعانتسأدءيرتي حصا

آقتواآلإكدؤداءئياقاقدححنىضغجدعاىوقي
أالرهـحمئصخخطإينجرلمحايدلدالتخكماميرعقؤنالححح

لافىخايخأواؤفعزبمآوثثمىدىدادتآصياءيلى

جمعزلوهوالجحباثهـؤايروالعواومعهألسثالحئلتوحواأنبلجحعثيل
يقالخعحماخبرثيئيهلذيهأاكاالوااليمكحعهإلدعمالحيذىوهراعزلا

هبأحمعيموماحنزعحلفحجدةابائأذاواذيم2
تعصاتااصطهوأطارضثطئنإرفآلارأستمنلىانتىوليةفاجهحاانئوايب
لماانفرإحمجثلايتأدواواصحااالوصادكثمثيدفىثيابهيحليلكمااالالحميثلح

االجمؤاهيلحشذتحطخأإلتذداتااألسدحئلوادوالعا
هـممومحمخفغعبنيلفيسىابحيمءمدهـت09إجاايثاتحفالحوذ8

والصعنحهفعباذاابشوالسهـأحلىوارفأططبمراكاالمخماميرإعميانةانالص011
لبةائخالةستوااألركا



أاليجقوالطلباعدافي6

1ذكاياليازليقاريخهغلحؤناابمهرنافحدؤنا
3كاقثمادقححارسنآحتمذفيفأالثميادعلىخقأمست

هظالتجلخلغيمثصوديردراىدإلوحوشنحنناذا

حتيالمامغيرأصهاجرالصوتقلضاثممفأغالمحملنسال

أنشمالرجوهتذيبيسثخماحريقشبهإللغالمرى

3ئالالتحؤلىيرذنمونعطكلمونخؤصىفلرعيروبيق

لغحمالىمهـاحدختانسحأكطحتىانمافيلمحةكأبريمنأ

وخالمطممىفداكىأناثبالمهرتحمأفيطاسجئيآو

محفمالصدحووهـافيقدوذىشماونهيئماوظااللفا

ألعوالىفوقإبرودايسافصكأمكءماتتسقوتمهباخبفى

للزوالرهححمعضثىكلولىفيشهدتزعيشىذاك

كافىتنهحالوياشةزركأقهـلقرشىخطاتنجادخصثرباألعمثىا7خرإلميهاك

يذاألصيرةالمقهاخصبركةذمسانيجةمذ

اأيحمبىايعقوأالظبأبنآعدوقال

إللثواتالليتومتيمئرحاارزإتصنيهتمابغى
احبباحاتنمخياةأفضىكحسدتهماالالرلبحةبساملىدكى

6برانصصهلبرمادلوقايبتامحأقايلطنىآاولستأإدظ

ميمذفيفبم03المحنالبحشاتأشباش6

هـالنطاموكوحعوألجمثسولماوالرألطمخامحتاجؤحاتبميم
بذاتخابإلخامنآئجمامعناهابينبعدميلىهـمحمتأجبتكرائندإمذإعلمجبماإلح

إفيأأموفعوهوإالنرتبنؤاحىيممثنحوكأثطا
8اككأذشنمالهأئبراصأمنعنىرمحهحضحىبرنيالبأودادرقابىأتاأقأتل6



إامماابيعقويإالطلمبافياصكد

اء1زاممالحامابأناشجمخالألبألخالىبت9ب
دلهراحةشالصةمنيالهافليلىرضابهامنأشت

3مقواحبازلكاوازكألجمالللرواحمضرااخاي

3آلتمردايمالملمجاللةاخكمالكاشأفالنضمىماشثماياخلعل
عهذهاإللذتماحطالخسغعيصنهالاألىآلهتخيرتقد

3الجإدححؤجهنااللتحممأشالمحثرلبمجادلفىرلعت

االشباخمييالغكملهالضأعبمالكاطبغجطرفاتبأز

6لثعبولبرلبباحعلىحتهرصىتثهبماثالهواجرإذاشم

7الرياحفؤجغيرنكرذأممدماتأوذيرلمباللؤىكرد
9خؤإحاهاريئهابايذبتآخةءبرشاعبحالويأإللترعلل

رالوؤولعظاخردوياماةارعتهـدفتوفجهألئادآلمرأةاألنا1
الحكاصكالروالملواحنابخمطعتالذىلاباواالرحلصكليهياجاأىأرحال

ممينةلأواإحنطجةااهةياصأوايكسالطهقةصرانناللاامحردواامحنهلجةأاحمبولة

مةلتادآيدداثايةواةأوا

4باعاقرأتهدشاإلللتاالومعنهماطاكظيهةاالجضآألقةألح

جبالوالكرتراحدهامجدلجبمامابالكومجالرتزمنأقامتبصتره
نباخهااجطاحوحؤاالوادىناحيةحقوجاجمصأتوجللثئهردوإميةلثوتسبتيرس

نحفراأألحوفا

رهشالشجوباإلرضنماماغلطدطاطأوفندترلثمبماتكااجرةاالهواجر6

بجضأشالولجاحأسنهاهجتناالذىكهموالمسنشباإلوكيلنتاالذىالوحش

جمعياحالروهوخدمثعاساثسهكاابمناإلماالدحاتكأءىحبرديذير7
اجيوتااكأتتلعوءهوجا

المطوةسروبالبةذيبمجوالذصثااتفعرألطبىإس5يمصصيطانيالتءول
مخهافكحأحىوااكرىحلجراأاخحمضسمةا



إطاسالعقوجممااافياحد61

يثيحاحقنيصىىيدمينأزبيصيتتصنهنفالثثيم3إةتنكزفائ
راحذاصبهواشكرتسيزمحاللباتةإفىنخجفلى

ملخاحزفائلنحوهاجماأصثملحاقهسامنفآختتكا

3جماحكااأإافىوآنبرفشرآهعخحأوبخقالعخ

واإلضبماحاإلمساكلوفؤبلتلىالإلوادالبخياكفعممثا

3نجطمنغفابلىجمإلوحثسبىنجمااأمليااكىب
أيصآوقال

حجااهالحرخالثتماذانرياحئحئعكماظحلألكطاسقفدئيلذثخى

3لتداحايفهاومحغقعاقتزستكهملمنوفةازشنممطعتاكماذا
تفثثيروصزمضأصاصبرةءتخزيالخاثافيأمه

آكماشاآلزرإدحافوحقأزيهتءائربحاقهـااوشفطابهباح11

كحوهـأظخمحفبمتهللرعاالوغفت3الثثصحمبهعوالفراكأاستختهاستكزمحه1
انهـثحمنجأحوصهلحىقايصودغضفبألىعناألثهـكأثم

الرئذددعنحررآهىعدتوالىتدعاىتى1لمجدأكأضرسهيالبعنذكأآ

السحاصآمحدلضئيدافيدبيئثحهـشلشجمحيفنغئشىااثفهـتجااحبشرخوخسبملالقا

ناعتحميرالمحملدظاإكأكعااحشاولضتهحىأفيحمااطصمرالمحمسصاتعنىاجمن
مافعولإألحااوعشاافأعلحفحهـمحالملىبئتقكونحإإارتتقيرثدريئ3ا

هـاألرجدأحلىثالمحاحراقاحدتبأللىفرل1إلجتوتعسغض3كمشءظأإواألشث

يوجدلصفيكمدبمتاأاكعاحدرحمددايستدحاومحؤسحلجثغاالىهـشدأطفنهونةأنته
حىأثااعصأمنذادآخزذآرولهىا

لانعساثقمامعنتجحصاكمتهـباترسوحكقاا3احمصمحم

1صأهداسثمإلذممحزتاصالىاتوأصحق

أيخحأهأحواشاهعتالوثتذكواوقيلإرمااحاشاا6



61االيصوبإلطلببئعيد

1وتتمفاهاضحاآلزلضنالبككسايوأئهمذكرشاذلأنم

3أوالهاشغدئةايالتجتمحالبطكلبمايحأطووذأخهاإراكأما

احانهالفؤمخإلتبأملثصطمتحمحابعدتجفداقجإيرذكحف

وبهىآحامنغاتلثقهـقذعلانذئوأشإحارفاجغوبر
احاسبةلؤرددلتينفحاصافيئحهخيزدذتلؤختزفيماكان

آحاحميلىأخافثماأخوفثقبالبنضقخفأتخألنيراقاتخؤفهاتتضق
واكامصاوققدااوخبهاءؤىاحفالايهأئدلىراهألما

كطاحمئنخاذألئمحراالىدهترزصلةمخلنليغنىضنفغ
3جاابمصىحلحثاصرصتاصاتريخجمبمبنالالتفإذاألضيخئشوكأن

درفذبى3ثمنهشماىحؤاليباكلمثىجمغكسوالذكماليلوف3اااكأادالم9
تجرتاحوقدتفتكاححغيهمارشدآأححسحتسادرآ

وككيوكمخاأثقرولطلمارابالدثءواألجمازملاناتهالمرخأكرألرملابالحيىك3
ألتإتتددبمانخوحقلمشلذووثدمعتبهدوكأمنحححزآكاطبالعامية3واسموى
ءمحكأأوإلحهـابإلوقولذلسااصءأوطت

اتزرمرأنهاجرتاثإلىووندكعلىفىباكااركهـالالف3رحنيشناقاكىاكأفحاش
بستنسحرامنولعميباكاايهكأوينخبياعوقدلالافنمأيظب

نااووافىاننثاكهاشالمعزااييماناسإألخزاعةياآإأل

نذانابمصءداوافبأقثشاصمدوسصجمبمتبرئتفنو
تااشمحسبهماتاأذمحلتعايزفيالثرانثاإثذاححم

أصبهبحقفعلالمبمواحيآغأ
وقيأتذلففوررءىرشامنبطانمنغيواظالولدىلمأنملأطااتقالمعفل31

لرملاثناتةتاكصهةمرهـآامححارةثأاقأجمما4رسإىأوإلىالممغكايالهى

نخبركاكىاوعينا



الطلمياليعتكولىاصحدافيأال

11سكقداهابهصاطابيعةفىفية3أؤجدإيةجيدوكا

3براهاوالمااسحإلصصتصغطةواغليأنئؤأأنو

3فاهاعققدأئفغخرفئحنااغزوقيأيئنانوكا

خراهاالمىقىهلافطاظهاضدقىنظرمواحمححيدبقيجينتلحوائممشقى

هواهاةمنذولئدشاننهوافنلىشأىاقفاظحابثمحياتأنتهين
التحاهايونمئإللعاشقيهآعموكلفراقآوايثصغرىتدال

أيشحأوقال

فيالمؤالحريقألتسعاكأأخؤج9اجمتثسجىلبرقققأال

جدصأدهمأيهوذآواهخخابغفءلقمئتحمحزحبهاتترتصاكا

جألبهىصأكاإولاقاشااليثمنروفأيقحإلدشواادبريعطذلش3
آلدااالرضامكولشدمماأحببررءآأوهىدآلدحى3تىاحروالدهـاكيمحمالشداتا9

هـكأثالىةاممةيمعوقيلىخحماشاإمستحب3حصنج

جحاعةاخقترأإخبلراانئححعبميطتداحةادينرعاعيلوقضتئجاأنبؤنجابمحمبا21

نرطضمتناموتؤلمىبرذحطجانرفواحلىجميمأخممبلزاجىالإ

اناكانانككنذاناألممألاا11أخحاة3أااتءماءااثءأكهإتألى ءسءشهصوعروصيطرهـ

اخنبنماحآثألمولإءاءوافيآصس
النندإللىحمممربعدكحزلفىإسمتكمينلىلالوديخذتوبمالظاتسآتقزلالكع1

ترسيماجبلمإمحخرادستواراإراندآلأوقإجخيماالجبل
فحولأتدؤأجوتقص9إرزلىاقاحلىمممشبأسحرشاسيخلمىممشاامسصالمكح

هـ3دأوفئخأجهـيأسثهـحمإجصءكأالةالجنىإاشءتجخآإذابمآتكم
فوق4صكىءإلذصعااأأالرضلىحمةذفايمنثرقبيرإاتخموخزيماخبى3

لكلالههطآحيعكداللحااالحيرحدسحاثكأكأثانخيخرحرسدثءاج وصاتأس

عذبمعهدليلداكاثؤدمم3آدبىسثوإلىذتذاإضحديخىإ



171مولماالبالطلبئ

صيدفرالهوأطاللعاحأثموخسراكأادقشاالاأبرأيال
3جتتميءخؤجماالعاصمالتكلمنبهعثتماقداألطاللميطوزئم

أؤنجىنذهحثحيهآآختزيهكجأاألحيصركاكلىلدوعلل
3يمتنالحوادتعيآصلفومنبعدنائرتعهليثمخرىليمتأال

جلحلؤعةذىحزانرتفلمثعصحابةحيئمراالقكماتجئنوهل

5اربورالفضثمضجمالواغإجنىفعامبعلمتتجقاوقتنث
آالمزرجالتريفمثلهجمهاكطئثعدكلصثأيهآجماهاعناأسائئ

7تثجنتنمسالهاميثعلمتولؤبمملجآجأهـلمالدجؤابأبفردحأه

فيأذاللواجظوفبمطإلىسدمتراذعشتةأثسىالأنضىوما

9المجىمنيالذسعالتأذرخأوما3قءبعتةرتدوأاصمتخثغ

مي3ـهءيئافتوحئثميث2أزآذماكفلةفضدصبإحيىص
بكدةيمنآرومحآلالطينعوشميهبوهوموضعسخيرهودصأتحوالهإيدخهـالياتنئي
ثيهيركنةصعانفيهةمححقؤشغيهممفجكطياعههماوزواومنوكنراعساو

اكيؤثصأمق3ثهوأراكن
لشجراتتلعئاإهـعاوجاادراأمثمداياحلرتمامحعفأوالعماأهشدتوعثتصلعأرم3

4طاتمثسجزابوهويباثيخبم3ء3شمديدوسركاتقدم

إللعنهلمثمتخىمناوصلشامحوحراناتعتهللذاعبارعمخوالماخوابالجابة

حمأإذا

وجههضلىنحألتياناالعدمجماحموكفوثلطاتعميحآليمااخأبوا4كتاأرابزالزح

يذساشاججفبمحنادوتئدمإزثواإنالممميفانزاالفخليحلهويلوق

اأؤلماوءشلتىطأصمكأولاقالااجىءأحا4اضألميخاوماحجاجأغير7
ءيخمالجخااشاالديفلافتوذلزحشحآلونحرفالبكرةااوثكىالمواحدخاةالم6

سموداوانحألاخطتائاعتوالحدثهاوالعو



اليجقوياافياافياحمدأ7

1مطئنربلمزذالثنايابروثكؤزةلجملضضدبومتنىر

غذألذاخخفيئكميالدمكاخهطيائليدكالطيفوكشح
3ملخفءروايخلنبماشئمتمحصىاوالئزجالدحالاتزحبوئعثحجى

ةآيتخأوقال

اطتاالحكفنهكافقلزتيهابمهإللحضجاطئطغئنهيلرالديقن

ذوىفذىالخاتفذىذوشئتافز

ااشراالرااقاكسماائ

مغأرنكحابوهولحمموقديحإلبختحممرإحممورجهثدطانراقلئخرالهـكحاخأ1
وقيليئروهومنثتعغرببوالغرشلممضينكلبيهالمماتلاللثةمنأوهولحمشانا

حنبخةامضباخدومفارحدتدوحاحلرش

خحمعوراوبذتشبهوكهـوازحعايكجصانجدائرقيقرإلمجتبماخثتالىء2
تقإساؤاصاققاءاالنمم

المذلنانستىلبهوبءرساقأكارخحدطلنطيفكعثى
أضردوالرمشلةسإلمحطرإلظلبهكتبجتدكلىجمحضذموصرثإإحبهـاقتحى

هـلحاامحتإكاعااخصتيرشاعر

جدملىعجيماباإاشحاتمآتزحيبوهأغحاإثاتجاألثحنتخحوزوجى
اللخمالميماتشجالمحطإنعدللامااخيلوأالخايرإلضممبهتكغأثوتواوحؤإخحنض

كعرحعاخاكقزحاءطاألفصكابكلوؤحةإحيارجىنمأكأسنرتثندهـنحهـاعجأ1ث
األفحاةءححراالحاأثعىعرثوكوفلزمطخيةاثوالمالزإججدلواحتبنسنيةإثاألجلى

انلمجهذااتعربكنديعرفاأظإالشتئااقااتشمحوخيبمشيمدالعصيخجيواكأكتا
بالممهمنشخرتوفىتشبماألخامحذدلتىاظاأا وبلسبم

مفتوحةودالخهسايمهـلونبهمزرحملولتتاواألالالمحلىبزغزرحاجإهـاا5

وذىوقولىأيكحأبعتونحححبمأحرىبمحسزرقمونحيووثءزابمتلحايئشلكورابم
واآلشراصيرنغزالحراكفنواقفورعقلمؤعزحزسبومااجمميةليا4إسازقهوجميمححاوذ



371بياليجقوالطلمبابئد

1يفمنطاريعتئشمائلنمفئحإلتىالبزكأالمنازلناتينؤ
3طظلغديريؤمنهاكانهسكهدالخحبافىمقىقخيبثمن

األخياطمنشختزأ5انذز3ازبوغغزفتأندمحىفآئهل

3عالطلثتزممنوالموشملىمنكلكأتثإبمثاثمثمبولنتمإتمفالة
ركأإطأبصانحبباشدلمفىحمهـمشرىالخلقتىمطفتصرى

5وخواطبحبؤاالنممطومنفييثمزقىالخعوائبدئممفمهورى

6ساطتجغالضاقلنجحزوالدلىالعاخييباوإعتئاأضبخمق

1لمنشالجخحوانلالظيرتاخأنهإألياحرودغتة
8اخواطدىاإلدفاطليئغ5ساحذوخرأيحتشإواأكسانؤلقيط

جهخهامنيطلسحابأىبجكثصاشةث

وشنطاطإقطرأوكقخاأوصألرضامنالمرتخنالمةحىيعلىرتثييعتار
أيخحأموكح
كطاأنءالععالبحشوسحعشامنالشبابلوندغاليأمنكاناأحمااخالىااطاتحا31

هـمحيحوأفماقسطلمغة
البعيرنمماعفتتخجلهبزطاال3

لماعأىلماصرىوقولهالليلسرىسارمأخوذمنأىسرقلح
رنشاطهدإلنشبابةدضرةء

اوأوقشحالأىسطاعلفالمموسعاطبمصالهيفمحالذوألمحجىعالننهيراحاقا6
ألبطمثى

ولنوالبعيرالمثزفظهعاالحرنجماوالغعليننتإغوراشتتماقحامحبجمحممرةياحرال

لخخحوكبرئحالانشاطهعئيملنذتأشهإالفاوالكح

بهينينالهودجعليعلقمااخواطوافوقهقجعلتعوانحهدثأسرعأأحفولهن8
أوالخفرةالحرةفيهإذاجعلالثوتطرنمححدطكرالتظ



اليجقوليماإلطلعبابئاا7

تأروحطاتشذفاتغلئباهـئنانةمعذيآأزوخقدنول
3يتزواطالقرىةكأموجدمننواجيآإللععئىثحارضعثمعمآ

3اإلسباطفضنبجتالفربيهطبواكرأسدكنأظعانإثرفى
نباطاالأكثيةوئمةكزوىنحرمنأماثصرألقأوساي

آلتاجاطفأخلاألووبيناتعأضالختمثىمعجغنيةأؤ
أيخحأوقال

صرالذءمارأالمحاللكلنبفظوونجثزحذليمااألحمةلماح

ولمجزجيسرتخزغتشرزآؤمىالنمكاهـوىفى9الوألاظآماخليلى
محىمعأجخافاوإالعليهماعهسصححبايةفؤدامنىنتقافإيت

بئعمئلخزطأنئماإذاحيمامتىبذافكضأؤعوإألص
هىوقيلغرتحهاالصيرفىتشبهالتىهىوقيلانشاحافىالناجيةاالبلمنالصيراظ1

يعتدأنللبعيرفرصاونشاطاوالحسماطبارأستحركاكشذرأنواالعنهقعنهلجةءبذوغتباالعحل

هشختأحدعأللزهاما

الفرىوموجدةاسيرهاتخجولتىااناجيقوكجمعرالنواجمىالححلبةأنشاقالألعآس

قهتثرواطوناشرواطجمليقالدقةوفيهالجةطوثرواطوانظبهرنقرىموثنتموا

سبطجمعواألسباطالنباتموضعكجلسروالمنبتالرملمنحةظيهاالصر3
وهؤلبشمتروف

نحرىأححلهنحرىرمنالنطاألمتالطاخومقصرأوقتيرحناصفىأقتسال

يحجحانوضطعشانفاألوالخرمالمحساشهبمذذلكأنوحتووماإلمجااتنمازائدةومن

جبل3دإمعتتوثوكافواوساكنةوءاوابحبموكزوأومنتطعهوكزأتميتأىاح
األنباطإلىفةضابعيخهاأحكةاألنباطوأكيهةبتيرس

ألفبعدهازوقيةومثناةساكالونونلوبألفوآنتاجاطموضيراألمحيطى
معروباسدبحلمءوط



0571ععويالالطلبابأأمميد

الممذرعراعهاعأذأخرزتأبهامجاثمداأممستاالطالقترياألم

13مالخعوخعثيعينمنثابأشباهأوامألاالنيسءيخمامغفأكحجخن
قعتدعالذرييارأصقىمتىضثلةالتالطموعيناكأجذك

يفرحأ7منالضائبوشكلخغزالؤفىغشئناإذمتمازلئا

الصحثخئرغصالتمبهانمونذورإضبااثباناتقضئنا

13روتخحابنءتغوأؤتلعااعةتئعرلميكفن
تالحؤجؤالفبيذعأاظلبتحلحهرؤناضرأتفغارعناف

حوعرأقصيفؤيهامنثاكانلثصثادةبومأاألطالذئسئألوإن

مشغشعرجقمقإقااسبلثتربنايعالفحيداجغخبرص

أجزعدميثلتمفبأمنوماحمغبمما4ممثادالمحكضرخمامباو

الذريعضحرمثلاووالدإنمرحهربهاعندابالخأثاملمؤتتثسهذ
تويثميرأ7نفجيأتنإزبعالمحاؤمغاىاذىوإلك

عاوأذراحصآبرحدوأحرزتوأتلقمهالذىركمرالموضعمجمجصعتمالج9
رذاذالترعالمذتقدمكايككحرلهاذرعأوإلدحهاواحد

ساشلوكمالتتخاتخعلونهافىوملمعالعينواسعةعوكيناجمعالعين3
كنىتخخرئمتنكرورأعايبدأؤلفىناعموحرابليماةءمواحدالعا3
تلطاردبخخىجدخبمافىولهإهشباعن

وحوأؤتبفعتيناألنفأححلهنفألوالشرطهذاهوجواباغفانارعينأقوله4
ربدمأعالدومحلأىنفصاألمنويمونالهمزةفتحيصعوقىعنفأأوضةرولثىص
عرالشاوهولنإلهـقولمفعولوالجومجى

خالمتحيةالسالمأكدىكهرجىبماحعإنأظلوم
واحلمزالعامآلآوموكجمرلمواضعاوالالعظجةىخرةاوهىحةركحاالرضا5

المرتنعالغأنالمونفيوحموالئتردثقاففالأصحلويللكردونهايس
نهبياتندملسهحبواثقراثوجمعه



فيايعتراالطلبافيخمدا100

الفثلعديىاكأصلهسونصيالخذلةنمرء6ابماليتتىيرى

رجساضأراإجبيرخبهيربدفتهآمنإميعالمممكلءكاشاويضثع

خصاالجالثنماصابتترواحمحيتحمؤنهإحتحريدصر11إفارتجغ
1جمؤتنتخىخحنئتقتىلمجولاسشديرهافيهـأمللمجخخين

3متخعئجهااتإخؤهـغضلىجعقتتفذإهـفئاقخبزآلكاق

ؤغداشمنهاصمتأوءهـكلغمأعداعئىفشبافالتنئمىلجثتفا

بجعجعرريخختأقانئححاثبالص3شئخأوأححجختاطلهـوصاالذزمخىخؤا

علىخمييجأىكؤلديرهالمجولوفيتذهبنربهىلدحاشفتدتثاواولاجواأا9

يرةنوبنقويممنامأخؤوحروأجىلىا

طامعأسجنولىاإلطإذإحنىيرثالبىالحزيهتاجحثااتنترزيم

والهكلجانلاالةخلإختررااوشىاياتامنإهـقممحيأوامافشملاالزهـبئك2
رآطاللحمبئآيمدحؤط2ظاأعباهـاتالعربنىكأهذاممناتجممأكابفهيصاألجمينى

حاإحىابنسحيدفىيئةاطلتاقكا

وكعؤشحليباالجممكتحضاثزلحهإسنخرر3سيدص
1111ةاءااة
ةداهـدبخىابىاطو

وذالجانيصدجسمأحااسأتهـاإثنخولخاتخديم
اتدالمزقطمنوجمماااإحكلراأتأثا

حبهمفىالنئاتتشبم

العتافيروأحىرمالبشاكجسمعنطممنصلامندإلتوفأسس
هبميخاوخرالسوادلمعروالحرابضلياثسواثحيخألئرمعروفعظراألأ3

مازاخاكالفسوراىآوثمفت1أكشماااشإتفييخاابءهدهـلدداتواال
هـاشيباياضنسواصك

شاألمنتكأمنماتاجح4



ألبإالتالطلمباليعموجمقيااصء

عأغيرضالقهىأشباائمبنلمحباؤتأألديؤملبفيلر
13وأيالعضسكيغتزاجهابأقلذنةءداغب7جيداإلىاو

ذخمحشغيرقابالنحهاوقذكانطيبنااخنهالفيأألالطجآساءخاحا
حزختمتأئأهؤاكلالذىثلهملمبفضيؤماءباعلأروح
معىدازيآيرلونهااأللىوصلىعلمفرورهأاالؤاخأئلحارأفيامنه

3عرعتراخاللضيباياتقؤىأإعحبابةكراااالتفهئمنمحى

متحييحأداثعبتتعترمافةكلألفقريتةحياقنىخهوتتوت

لجزشغشيئةكافنيفجمهادمدنةكأالنخيقثيزؤرةعلى

6عزعيؤتمتتتاةقيكعدئونقرلموممتهةفربثمثراكأكألقتذت

بربوكأبالرختلتهبرتلروتأث9ثرطااوجواباطذاظيومفجاربنخوله1
جمعألهاخرعاجعلضارعةأنجدجروغيرفثاعيرخرغبيسضىىاكأوكحءاالهسعقاجما

قالشعركحيرفىادذلمامثوتل

غيرخرخاطوقأنمابيخثأنوائمرطالمىرغتتاطهىألثسبادلقويص
خاصرتاهابهعكلمابااوأقرابليمةولدنآلالمآخيةةانناصءااخيدواالجيعويلءيا3

الزخفرانوااليدعحأايإصادرضاالوصاواعخايمقاايمحولهيا
اضاخمةاكانمتىعإكأتياس

منحطربختخيوخبمكجخماصالهحتالذىاألعيهـتاج1
مفوقيلزاجهامشتوحلىاوحدخالشدخهابؤخرعيخغارتخالتىاماقافياكء

إذاأقراولعلىلأثمنوكوحعيادقيامأخطعنتهألاكبهالسكلىلألشدلولاكدحلااضخيةوا
طرنهاقاياللاأغاقآشبالجثاوالسنكينهخحثمبهة2والسنيىفوقمن3أخض

كآلدجاآلمئححدبويمتكسمحهشمدبإذااضكوأتلر

اعغليمابلىاالمنلشخانجر

نمماوفورةجالطابسرشبحربوناعيهالذفذانعثوالثعراحيابذنصصاأشمافئتشى6
عإهـابدلحمعزعمإحمروحممااصمااطفلثصحرد

الوصيض31



اليجقوفأالطلباحدابئأإل

حأؤراغرلمهؤمألقكلحمرهاغعثخلاكفئودكأن

3آلمتغببيذاىازحزغرإلىكعحيةتزبئزسرضةيرل
3وظمعصينخهمنخفبأيققمثقثذمةالعمئرتجؤلطأئمأذك

ثحكأكلتغلىمخمدفبادرواقددعؤتأصجدقفتيالو

حلمجصلئاوذاواذشهلىإداضاصفيلحلىبنفؤحمماأبمااإلمن
تمميذخكللىاتقواةيجبكفةلمضبهتذغهنمإنمافمحئنم

ةههيعالحىمثلظعلىكأحمافظوامثشعرغفدمنافعال

بالفطوعأراققاماقنقساىمعئمودخلىفئموزتقصىءآلإل
1لففئهلعتليهقءالاإللهلمجمدجتثةمخهئمابتجرباشقجميوأبقى

قرعاالالغاليموالهجنعروحمثىيكمائووشوموذوبيومبعددفاصغب

اداهـيشبهوهولونلخممذنجلدركاالتىوءبداربدجمعرويهجرفىتباريهرضهتعى3

يخمهاأىيحنزهاقزموحافاأوألدهايعنئمتنرققايلشعرهأىءازعرأزعروزعرجمعو
ضاليهولجخةفءوبيدا

افىيرأىهكدورمومأسودكاالسراذالظهروجونهااخألسرادجونأمقولدأذلك3
الفتيآلوالنحوصيابعبهابياضفئاااألتاقوممتءحتهباجمعوحخبطرتيويقلبحتهعض

سودلىفيهرتوللحملاضرقاأثرلتىأوالملمع

منهيشغدقواألصكوقيلوالحياجةالمالمضوفةءىاخشترالبيع4
ندمكادالهإهمالجيحوالحاالكضإفالموطأيمالكريدعوالسع

نيةوتشديدالثالىاألوالباتققوضملراعالمرتاوتسكينالمعجمةيئبمصرببشر6
العمببوالحربمعنلهءجراالأهلفسفىلئنرشاسثماخزأحمنحتوتآلكةمفتوحة
فىجمانهيأفسانرايارحىاشالنبرهزشرحجهالبجاكانألنئصأللهاليهرأضيفرجل

عنهلبخلىوافيصيعءالممائيقوامجردالطرعهمو

لناساينظعألعيأىلمافغلعإلتليين08وعهالتطاأىرامهـانجالمطوخمامن7



ائهصرر

بمجدلسامعبداللهنخلمسمى

ممهوآبهطانتيىحعبجغفرإلى

هئموثعابأخالئمخطوفهئم

عدثالنهجعلىبخؤة

برماجهمأركانألسشتذرئم

بقمةمهماحرلباشأاسعماوأبفئ

ماومغردشزقلمينوامامالهم

هاذيممنعلىأشكيعتلناخخحبة

هتخنعضعتائباتهامااإتنأو

والنوىيذعيفاليوانامنرى

عواضالمأصعمسابعاعىنجا
ايخمأأوقاال

أل9اليعاتوبيلطل

بمطتعئرائمإنماباذحإلمما
يطغمساخيهيكمنهوالفحل

عالفمنالتتؤيماألسىعلىتخؤة
فتةهدئتنمنفياللث

قصرعصزعواكهحتىمامال

يفنظىالنليهاإلليمادبحعال
1ثآهـخاللإللحلموساذوكئف

3ظغلغانقاحىأرغقزواإذاملى
نتخمعحعلمأنالاساخلماهـا

ندممرىلعفركموسىلشيرأجا

ثغكصصمخيرماكاننبمآحسامني

انتقراجمعدإنثحىالفجيذيغتتمقاشيعقتيذاجومنإلمرابيمحقفص

يغاذخئدفالرذاتضتئالغؤركاقرمنالحشطءوقحرعالشتتمفئأ
حمالمقاجميألخداللنالججعانكلؤدكلبالىءيييااواثميطثمواجنالاق

هلعتتلعممروأصبلهأضتلعلنم03مثراإلىراأاللإشعاأ9
تفبيذلصاميةنجلهويقالموكحايمموالمبيديعاألرضمنحرآحئالجؤصا3
بيعالرأولءفيرالتىاألمطابيعإراواءرالماانيحابلساإلبأروا

خحعوالمشاقرموالرملكلاالحزونؤتثذاتوالجرعاعاألرضسقيالحمدردعالى
مكسوكأةأجمهمزهأشسكيلعاميةلهاباليقأرضوالشقيقةاألرضمنرالمنخنخلىوالغو

المرتممإحوالركنةسانينهمايومفتوحرثانيهمارأزلمنفمأمكسوفيمعئورفيئج
األركماميط

غليلجمعوالغيدتوادبعينهءالحساوادقأوجنةكماشاواحدالوادىأكالىتالشمواص5



ابيعقوثالىالحالكدا1000

1بو2للماضاألؤأبديفرذبأزبضةكاتتجمهاأيثرقثث

يعأ3بتجشقذهملللجزعكالتخلباكرالحىطعنتخخبتكهلئم

صموعغرنصئحنرأوبإزالخعلبئجهيمشتإذطالئننىفؤثمت

وعرأيخابثخذعنوماكتحتجفكمابوممماعتفنمالثفغمأخاثص
ئتينعررمخضونمخالخدشدونفقماخبتىمعىلأبثلفافطت
ؤديحىعاجواومايمراعأخذواارأجعمئمإذماالحىاقجطأر

3انتيعذىالشزقبخةاتسانبجاكلهغضإذرحلىاغىالوألثاألحىوأجمخؤا
عىتأئجبعدمقيلىيلواقياكلهيثممأزخررالسنبالثناياتفرضحد

بتزويعىايقشكانلهمادحشؤعنىشتثحدىعندتإلثظخن

ثبألييميعماكلرحىمحقذفالخينبرآجوفئمالعلىأثتئماش
خأيثيعءمخهأغاألفهـطاجآويريدأالنهاإلعفستأذالشمئميتإذاحتى

يةخيراالوثماوالمقاطصيئاألرشفىامضةسقوأوثالطلحتمناوهىوطال
حاظوالنفاألمايلىفالمؤقظيهيعولحامؤهمنسرفالدموعأنيعنىبحةكأسثحمأبخاتشيت9

وجعوهوطبدهاطظاوكىبأوصاكأأاالوصاالبدلويضانفوانداالذنمايلى
إخالرااليواعفانجىصميومينكهوتدديومآخذتاهـأنوروإخالرددصىأخكابووصححلاظهـا
كرعبأناخجزواالوادىصرمنعطفجماياسكمباوالجزعااعاككحمكاتصب2

الثيسءاصقولمنالمعفمامأخوذوهذامثهنحإلماالبائم

شرامتينشهنيخلكانكرآبوانههـلأندكىأوما

امسبخةجاجاخونأهـاإلغماسكالوىوأناتفقارأحهمألىاألصأجمعوأنخونه
وبأأثبتماولعلأضوعاذلاألحثقاخاحنبصماحوااوذفالثرقى

اعترأهاكسادمننكاناألجاقهخكتلزلسواالرلساهـااشأتبعهيئلعازحرثأم3
المثعسنرمأجدتالصأىجماوجدأعالمالمغيبفبدأتآبدمإالظاآتححتفئ5

عرالتنماؤولمأخزذمنحنىاومذاالتغطيئصاتانحيواأعلألماآكنثيأنجأب



امبالطابد

كأصتهزئدتتسةأةتتتبمايئهنتئيعت

إلىالثدكىأصحؤاكلإجقصتترآء

ييآلسسحاد2تمثمخؤةكصأاالكأ

لىجاءالظلمافىمفحاب

تمطيكقازجقتثكتتبتتمجتإذا
جصماتحسفثألتا3ثإللجزكا

3اذصفأؤقذثرطالىوتيا

بعدماآدرئهحلىثابمفتذ

اليجقوبأا

1فوخعيهـوضموتنفحوانجحاب
وهيرص

3يعكارغفدلفيبةثىاذخبئت

3بتؤليحجنباحأئطقيئيلع

ةيعأالراخئبامندإرالنافىاتتالخ

5يعالميذخماراأطأوأوىعح

6ميإلالنختخمنؤتجينىاعحه
ءبتجميعأأأموأذطاالر

فرفىأيءثإطتأ

جرأباوقيكلليلفرأحوا

ندسسجمليقاالوالعخإشديددوألعرندسذألعحلزيخلجرأخاا17ندائي1

رألمصبهاكماخثأنهـضوعاسبنأوازتوضيخنهانلصفشلجيااصنحآؤنخحخواأصخرندرناقذ
العدوهـنشثفعتتابرفوقنممواطرفزؤممرخ

تىمللجريمرزاعموكتزثيهيمخاألضوابيعإهـاهـمنفئقىأشامتبعت
خاليوغفاإصعاممخةحدعلىوصكأكأآوموىوثت سراضشامالىإاالطر

كتافىألخيرقيصأرطإوحيمأمثةيىءال

رحىامنتماالئماخعلىأبانعءوانمثضتىاؤبسراإخنينهتئاااححمرةأثطاللئلم

وسميهاثخمهليالنجطيكذثعمتولصاابحاتألىاباثجمثونضافيمهاألعللىاأل

ألتاءبخفسعسجاوالرتىكطأاجمشتآحمخمات3

حادكحمؤتآايحححبأوجوفىنمالرنرصدبرحممبحثرعوإتسكاخفلذإرحترشةسجت5

مشتيميغاجبجذإميدألىقيالنممىإخوأمججسألدعىهياأوأثعيبالاوال
حثاتألتيم5أإصستحبشيعةلرااألاتةكأضواثراالرششاةتااخوت61

سعديداألعءإجمعورخوانمأللصابئلينةاكأجاعشجمغوفئحخليرإمبمأثوتخجئحماتمسرع

ثطيالتايحقرااطالحتابوكمىأولموصأ
هيرأصهآفكأمهمنمفحزذاسمماووصكأصاحسخمصدشثعثاأهـثتتحإهـلمالشا7أ



اليعقونأأطلمباحدإيأا900

1وتؤعحوأطبأزطىشاثتتذهاتأننتتنىدلنارىفد
2خورآلمدأميعإلىةدأحههدتإضمرحمىدفىربعمائنثسثناز

3المبيديع2وعلياالجوعتفذىإكهىمنءساظياواوالندوالضاز
ثؤدزفيىحضىئظمخنىكىمنهاكأننىيؤاخثاوكأاىإهؤئهازلت

األصاجمعخزكأجرهايضأقىائئاالضبفرآمهىىأضأحتى
حذوعقالهخرالتاكءذصحأونمعيرتيلألخماادىابرأتتمضف

6وقخئروعوئسنامابإلطوالقؤمحهفآنبهرترايخدعإلالفاوتخحت
اللسارإخاكأمأيايخغخسخبئائهلتشرهفئكرثعلىإلىمدت
8حتأاأئاعثاتنحفيىلألوافيحرمآوضغفجيت

لجحوعوالتامعروجراقهنوضانحلطوارشفجرشصاىواألنىأوقدتتلصا
جرفالمنأنواسيعةعلىيطلدجرش

تكسهلمجميدوعنىأطايىأضمءطكايأكأوذرمعروحطجمررشاختوقدشابتعث21
وقيلبهنجرعودالعطروالندفاإخالرجحايبرقهوونكثلىجرعنمابمرشاخايبم

وادكوليويةوتادطامةبالينححججبلإكمواألرضمنارقثححاءأطباوااتاليةهوا
لكخينلموقيمةاتألااي

لطمعهلعحيرهفوسرعةلبعدكالبلوتحامنيسهإشآهاصأنأجماأعوىزلىقولدصلح
ائسايرإلنكصإشتواهـاننحرببرثهصا

يئللاروضاومحيمإجحرجمحراتءإسنصةبصكلتئوبمبقرانوححثإلهبء
ومأتش3ححئالذىوخإطحخرسوكثرأحطاارزىآالوسناثأل

دةشصدأححابعبهاوأياتينهمادأنحرةأغححااأىنحذوثحعفةوالخخبجممانتكرالتزبم7
األساجبحأحعأععفمبدبهماءذملساثلمحشوكلىكىأسروعبعمرثعبمثيصجأاشعوااخاتأخمرد

جمعلخواأوحنرنعشهتذالوجدمنأخرحتوصحدجوئةصلوأشهبأثأقصعثم
احكشراصمدةذوحىء



381اليحقيىياالطلمبإبئاححد

1بتفجيحىتعثئعرولمقفجعتنىأسووامغتزبهنلىتثعرض

3دوعصالمداممعإللجادحطأحؤىجمرقهىمنبلبررعاثىبذ
قانظوخآماخظحثمادرفاحعميطشمغغميطحلإللقأبمامامذذ
أيفحأوقال

كانحبألؤقلتمغقاممديلتنكيغقنئتلافيمنزذالمنهاج

لتتمزدأملميقرعاألطذونءالذىفالناخاتكراذىفالرخ

تفعلكأنأحتثومقعالتههابهفخذالتىنلمثمةدا

التقختليؤمخثمطبيأأجمرمحسهالدالفؤادتتبمتالتىدار

ءتخحألولقاعينغمدأعاهاجممالمحفيهعالئقطصابس

معأوالمفعولعلالفامنيعادوهوحالغاليرالققجناضلماأئينزلمحمعتعرضتقبرا4

أحدءإلطجبلرجمومفحولبمكماشعجلبدروواحدهارعثةاالقراطالرعاث

ثخمصدوصالزعفرانادىواصيىءاحج

الوادىأحقنتلواغيرذلكرقيلاعزاضفىالمرتمماذوهوالمنعفعجالنعاف3

ألغبعدهامفتزحةراووكنةساوقؤيهسورةفوقيةصثتاةؤتواكديلانمآسعألعنطيم
شسديد5ومعناالموصبوفإلىعحفةيفضاوأكعقامشوقأهـشوقبئروكناملمموالم

لالمعهبمذرأونحبلاليأىأنخاءأدمتىطمأخوذمن
يرفيوشيلجماشةنبوطرملمنهحبعثايجحاإوءأجرعجمعاألجارع

أونحوهميلطوإلومسمئنمسيؤأيامطوالوقيليومصيرلرملامنالحبلاسلألواذلك

أصحلهيسيرعنتغييرفيهوقعموضعالممؤممرذلمحخلمهشالمعتزلمنهححةوهزالمرأضأس
يرهتحراألنلىسنىلتأك

سههونةعاجهيعودبهقفىميرااالقتجمحأقكالوواحدبتوأصاإتححاه
سدبقالندبهتخندافتقولمنامآخؤوكذيهاوبمشهدءتأقآعلماعينوص

يكتيهمتمحإلنفعمدآعلىععمجهصاقدأححبخيلىحكفان



ولالالطلباحدايتأ9

لققآؤمنءحبئمنالع2ساربهفعكماآنلوأخاكأضت
بلمغادصطؤغققتهاكوسآشحلىئمارهافىصحباحأقعى

أونوئحيهلقالهوئونشباألسذنتهخىاألطاللعدزـهـط

2الذخالمححبرنومنالضكتسخحاجمندجينكتدؤالمنازلىإن
يسالنمتمورانئغأوأناتدعؤننىومحبتىارلمالحنضف

التخنظلكطعمتهمامأتداسربريكرفائفاةعيخاكأتتظلق
ملالتطلخطرحينمئعيأضهصاؤابهاأسابغزهأظلفلتد

كاألةقرتشتصءناممثعئؤمكلطأرصكبمنحالييمتةظلممن
تكللماسامأعنلخثمرولطهيأخهاإليثإحمتمالمتآيمقد

ئجلءالهديركتتزعمفخقثلتبلناحالحبإلىخأحدولتد

رلاصالماطخراسآحاكئصةحدلجأتحترأبإجذو
لىفأيخهـأهـثعاابنرالىةهـسعاأدثافلصحالاخهيثداكىا

لالاروصميهماتألألءوسسادإتلأثكفئإثااصتاتم1
ىحتهذواجاالىتشهأقاركتارإلصمثسناذااءاءالكامبم03وانمذححجاالنللافدحى3

أالخىااصئيباةألرازحالحىائبلىإتأنجإتشبدشبالمحركيدصأيهطانبيخحأخاتجىاا
زباإافآشد1101إاش

شطتصأهـصاحهو

يرددلىورألادتخحطرإثذجهكأيائكثردنحودهااجاباابماآاا
لحشمزخااجكىء

إمظأتئإابرتإجدحتحثإنجسهشنيمااممااتأخارأإبماألؤتريخى31 اء

ضامنيننعألأفاوإحمحتصتافألاخراخولشهـولتتامطيهتىبمكأحىابمأصاخديمكأدبا

ناؤحآتمتض3أكتصتبماءايمإولحدألتكييتالتالصاكأدذآحضخ
مذرمحوهألماضفإرتالمأفيأحيرذعنءئهـديئترعماأكأقىالمثاقرألدلص6أ

لمشورولحالاحاهاسءكلأثأآلمصضلصثهشةإحسااخاححاتلديخأمثنأذؤاتا هـءكأهـهـودهـهـهـ



81هولميماليجن01الطلبئاادا
صءزصء

1واهـكالكلبجرانهاتحئمامعؤبههـنهبوانايقى

نخخلمداحإلىخبئحشيثىميقكألومأمديتفتيبمعالذيسقى
يفعلماأالتسئحاحميطيئكىفخيرصيأاكأفالانحووغداكا

أيخعآوقال

راذئندقثذياجثبهددرراالمبيذيعساحةمنش

ربرراخالثنمزسئإلنحلسياغاليرالبلىضرأقذ
أئوراوالدالضبااكمغاأاتالشحفيمتتهيأاتملىآزمتاوبغايا

وراورةغذهرلألوالدحاحسمناهناض

راقمادأوعهـاظابمعئولنكشاوخوثوغؤجابياوآصفاؤ

الئمرورأافىكأكأ6ثأرآغدانحةكعفكأفىمعدائتحاأوإذا
ازأداشصصيمامنتعيخطاإثطقانحالإ

ءكمطاكنقوراياتوسرر3مظثملإخمأألععاكنشونونلمماكنةءيابعدثياردلسوجيمئ

صرافححكلآضإحةإمابتيدرزصاشأيويردحضإهعريدمشوأرصنهرردآممسو
هعساعصنآلوالمدوتجهـحسومآوسايمثسانعدكحدديلآءانمللؤاحديئنال

ةاررأصاوائيت311ةبمأادوتيلححدمحةيأيجبش4اطوحموجزابركطألقى9
جراش3دفءجثاةنراحاالآخزكطأيممأحشواقهتأشومعرلالتئأأنشفباخيذوا

دحدثصجعالمالهفحردبخلهءشكزلاجرااضرذيمدصلىم

ءوأراحيماوكمسأختيةكأتوحمئونجضاخداةنجاممعهـترجرباينالكامزكحغالذف3
آخكلةءاوعالمصتستءتاغىواضححتلصشكمثأدأذاسصانخحآوأتيئحاةاولحالوث مطت

اكسائلتلمداءااالاشآطأفايمااأشفاثإإكمذالتاالألسعصء
أتمإيزتهقوثإخحاأإلبأموكحوأضوففوحددواحا

اط

ءبعاااكألالنحتءرلوثمضلوقيتمإاكأكأاهـثاثزااإرمجمعاتأتثحت
لإزا2ألاوكمادقبعىئالهقثنجيتتلفئناافيكأاللىلىا3رزحزحماصأوألحهواأللض



ثإجقوالطلىالحيدا810000ثى

ذكورافجفلاتححبااائحرافطواكلهمالىالليضروفعادأءوف

غروبآذعوراانجيثىتلقعيلمجمتؤمثخفألإدا
1مغفوراهأل6كانولدجصياباكرجلدصأبعدأيشاأؤختث

3التئثورانايرىالضبحيمثحالمؤقنحامماألزقتيهطلىفاء

خئجمهاقفجورامغصورسكادثميفميملىفغنبانتىمالذأرأ
كاصاضورابداصألطقدمنعزكللىجميدأيائميواةفىاخاأل

تزورإوترحأنلمثثيتالبعيدكأيئكئئبمإذحين

راقفوأغنأشابياقهالمهائىإللبناتإثجيهة

وحئورالذخماشطئتلحاالفيتضمارتصئمرتإذاي

ؤرااظفيهمنةوفحإلئتالتحعحابشذوربألخاقحكبقذ

راغزإالالحياةمتالبئمأكشاجنجناةنءختوت
رافيلنأاكأظسنمثفنمشعذقجدلطمناخباشبدزاشز

راوالئذؤماذونبالشأشمجلصسنرآلخسطاغثمنالظبتإت
أإكىألر

نأممخهحنالطاعواخثة5لبيفثشضتؤثالدرأخون
نيمطأتجتثذرحبئااكسعبمقحىزفألحجاكةضشالشإراكأ

جبلعمامعجمةشيزابحنحمسخةيمشاوتحتثتدددالنوشيمئقأن91
هوالموخسوبعينهملىهـضوخامنصطفلىومنشويخاشممةرتمخيةتانإهـا2

ءأعمصعآواللهيمرزصأنفيهأصسبراألجمعمقأذوانتيثوفأاححفىجرىسولزا
باخخرصشمكصفثأوصأزواخخمؤحهالثلأقأمدثاهـصدنيثشهاب3
تؤحةمثاإلمحهتجوؤرةيمماخانضهـتهواوتطىاىاشجحضفيتبمثبماخلش3

للالمولمهحاكنقالحخينوشصدةإلثصليثمقصصاعاصاله901أ2ةأءدءةظإت ى2موعمسا ر

ثمرصورمموضليثتأءدوطشعذثدتلىمزأتوضئؤحة



طلباليعقوببااافياحدإ

انكأفىذاوجفتةبمضتنتيصتهزجفىوالزلى
لنفئتهـالياراصىياكوإقاآلعثعقيقةحىعنهأسائل
بالفتوارلمإممدطثةدءبرظغنقموآخحتثلقؤجنخمؤاآفتهال
نموالذكاالؤخدمحىرخبسععلةغذأإرهاة

اثتلتغانعلىاليلوىتمجدصكوصلمجدومنمستبانظلعانبه

أيضأوقال

ةيتهاتاقنمدودإالقغفالكأئمةبفذؤالبحديرأشرتأخ

ئمنحمااالقئستطيرالضياشاعؤالغخحاؤىمخهمنالترقاهـتعحيئم
لمهولياأبإمةزاحئىأالكئشاقنىالفبيديعأبإعدكارو
3فجادلهلمفسةئحهرمهلمنحأهلةباألمثمفوممنمثنالطاعة

3منازلهكئرانثتبعداالاقاللوفللؤىاه2حديدثالغشالقمنمفعث

المقابلةفالذئناكواأضاروافاألضيلةلطوقزينغالذكلفرأس
فخحالضفةتتهفأالخاففرششجقفاألمتهفرامالئعىؤواث
سائلهثحىائ9ئمومةلخيبرمحأرهذىصفالالندةفعئ

غوانا4وغفئصباناالىإذاجملححاهذمثةغئالؤمفازل

فيؤواالكزكعمكثمحركةروعخانابهادالحسانةوالجابيانهتقدمالعرخ1
المخلىجععرضهالجبلسحويقهوهوطرنحرمجمعرمهونحامعروفجبلأخيشا
جمثيرأقلرتاالرمكذاتضلىاألشومجدلجمعدلهومجأوالحضيخمالىأوأسةأوأححلة

الدمثالرملسظثابءبالحححراالجبالنهمات

أسماخمواشحهذهكلاغءأمحديدفالخشيواابقوإلئهسغ31
ارقعزسومبالمناتلعاميلاسحلىموخثعوالخإلبملىالواالفخحاتفرشا
نوكدوالمننذ3حلاضجمبملوالضالرضاالمنأللتمالوالسغخةساعمعجصة
ارةحاذولدالد

صباهمفىيستحسنالماوقآاليأآشيعزطالمرصأمورهوغوائلهتنزخالوعالس5



ايهااحمدألى

عغظةيؤماسكيأيهاستخلبحتهط

إيخحأالو

هختمانتطلرمايشفيكاألخيثضيرعنف

لملدىالمؤمنهيهطأملمجملكانإذ
جمغلواحدآلوأدالكتانخطحطبيئ

لمكةأعتماقذعخزقاأبدئ

طوزكصهاإثخمااانبهىأمنثى

بلهووارآعإلفيرهبنئأز
شقىئالجديالألكلركظحوضإلى

بثكاذمحداكحالطلمحالئمأسعتتأمع
أتغأوقاق

اذإطةصبىئاحيالالهـورايتكأوئش

كألةثقىشفيكتنشمثصزاكتزدا

ياليعقو01الطلمب

11أألالمآلونجألصبرقىوالوىصىءكف

12كحاسنجتأجلمنحتههي

غثتماأ3سيهزفىتوىلتهـانإتيا

قنطمئفاجرتاتجهاإص

يقنااابمنرئأكابئخوولمجخت

ماناغتمالمعمحلوكاالمممياطيد

يجعبهاشرقاسممنصخخوتفزجةمن

بيخهاغزقامنانظولتإذا

دصااحكملىثثكقلسضا

تحطوحسجمقىشاةاألتمصسرنأ3

اوحصثحثضشالا7دكلزخةصاء
اصاصا

أيخحماوشاد

حياألللىحدانئ1اشقنااح
رهـ

قيزء
احدآزذآلةهإهـأصامحلإلامسدظا

شرالايخايخجصطور

ثميالذمن

ووهإعالدتحبالجمإشمنالمءإلطاحبكمشكوقيلياكأثبفبرلفكأكأهـدركحمز

وقيليرديآلبوترقجألانأواألرتاتخضسلىاانجوظةاشبمهـتخأثثشيم

هوسكأشبرلحاقيوأثصسبصاثاضنبوااثبخحدىفىثردلىف

ال3تزرلثص3هـارإااالخمضر3ا صخلحممنآواعلمصاحالحزورلونعزألأواتاأمهـ

سمإونهـلتاحخابعدأوأيكأخؤحتىواهـاكهيزخعتخحقوتجهدكعيزولثشتأانسئ
بياشادتجهألأةتررثجءاصأتشإجقإكىجفءيششآظثحرو
تءذحرلىدثتكأتمسثمخحطاذمى3ااثد ذذإكزاشاندقباللاأاثةا011



8إهيأايجقبمافيإلطلبمح

رتقتظااأنمالةاأمحتنذىبمئبرموفوثأراوت
ياألصفر6بعدثخأفىفالحوتمكشالآلآلضحفرأكيالمماالكديدكان

مفزرفىعاحالالعذارىأبكللمتقئمأصجالأثسىئالأما

رتجؤدوعيتىجاكأئةوبهشععورةولجدايةدبجازل

نهذرلعكاوووذفؤاثتحاثحألفإخباالغداغجمهماركخاذإد

أأيالكى

11قأشفىفعاثالخلبخاحخؤدتدبزقلىوإلخأقجنودثزتم
3خفقماألخك4ؤادااخكعلئسعوإلمسفافيطركنى

بأكتءتجعساللمحغاتجؤقخيلبرقةكوفصأخهـمافحذ

قالتهماأرخالذرأسحهيفحرآفظمثدلةلممالقذ
3خرقاامكمصآحيعثاليفألصالئؤلجالافلخثاتافآسقلى

حرقااكأنهثزركأويعلعتهتيهيزذوجدحآالذرنئجاد

زارلقوكأففةضلليلااظلذفرتخالذدؤذاياح
خزدعتئسقاتنائماسخىتدتلىعينحححذابل

غقثهلقيئالنيئصطوكبايمسههـىمحوآخماغقيص

األفقالديربملبجذوآختاابجتجقدممىالمثماإذاحتى

عثةصصاأزداخمرايمبلفيراخسطالزتجؤرجغت

لثؤقأيراشبسإخينذشقذءأقلجخسائشوتروح

رةوصسشلمطخظاثجضهـاليااأرةأصلهرأرقموخحعقدوالخلاالصوب9

موانححجواأللماشإصاالمخح03لجيمأىاثرقاخنماالبئصيخفو3
رذهـوسمكذنحرمحركاألحعلفىوكواألبيخااجلقاع

شددئهتأثازمنهأىاماألقددعتتهالذىالدعق5



بالعقوبىلطلاابئداأه

19رقألثبنخرهاغفرالطيلزألمفالةجيرقراقة

الحتئقلزبهاابههاعنولهءضتمقغدعمثرأوأثنحالينأ
3ألقلظفمهابنويئالغيفثتيخمارأيحتهلتمانأتجلى

الضفقجذقهاأخلضباوسطتإذاريقتقالأنو

الوذقبهاجالانخزامثئزننشاثإذاعاليارأنو
زقزمعابقمقافالحيتاثسأقىفقىمكأئرتفما

3العشقيفعلمنمامثلأؤوححبأسليهةوزحتراحت

أفقعابهيضالئسعودفلهحإذآمودالفسخاليهطإذ
كرءصلىءلىهسص

قعجهلصيحبسيجمنلعزصقدعائجثدونم
خزقممثسجهافىزثالفةضووآخددإركهايغتئعل
قهاصلىلةهءلهبمتفأمثيلااتحااأكاقآأكتاذ

كأهـحأهـءت

ؤاوكاسيماوقلىإافىانتجميمشةمنيتأوقادأيخحأ

لثاوالثسيفثيفالئنجنقعاإلحمجانلءئقعحؤابارلمئمأتجكأ
آافلااالاحئدقحصالمةسلتتفاداشاءا3ص ججهـتهــالربديومعى

يلطويدانةوانحكبراظالبياوجيهاوقيلىفىرىالماناكأكاالرقراققالمبراذا1
شعأنتنمحةكرفرخوشهنحالماالجيدرأنن

كماكمالتقاخمعأوقدتعربستانيأكاتتزألرأتحلوتتؤلحسزآناانأخلوغ2

فثعركيأثمانبحوأشعدحساذبعأثتاياطاضولهيمالنزق
صدةزاهناومنرحتخبروسابخحتاخبرشسلجةارحتوقردمراحت3

وزيافةالظبهثرومتححاآلفقارالخنغالمؤنافاقالأوخةالنواكناقةبتيئداألت
افوخوالخرقسيرعاقىتتبختر

فهولحثسباوإلنإذاالرسممثليتاالباألرضالطىلىمامؤخيرالمميوالغشء
األ2انصوربأديمادراكاملداصفاوجفنادضداميت
وقدبتبددتوفرقتبطزتمعرشفقوآؤننراشدقراركاتخدخةاللرضالءاطيثا6



أأيأايحتجوالطلبافأاسكد

اقخنازليمتهىهـاإالالحهلومافهازسئؤئتئقآستشجهاوقص

وإلطلضاللولىوقدأخلةفذكرالشبالبأيامذكرخف
1لالمحاتحإلياإدأبغاهاألفتكلهمعحلبةفآشلقحمناكإطإولكن

3بألوالغزقتةخئلنفيثىسيمسجممادهثاأماللهدينماصحيبةف

وخاذذهعضابفغفدادفيفعئوافطعليهأقوائمإهونظ

3صبمادذ3عتفيهوايااكرتجللجمقذيالكالىوالفعادان

لشوالحوأاللخىتلكأجيمتأألوطصاعةذلةعنهمتحادل

الحتناوذرامساالهـانقمنأطمنهئموالديهطالالينعونيدثمف

18سلفودفيندالاألوعندئهردبطغاليأتوصنسلىيخ

ضادضأوالجالحصىترالههبمبأفواحيحتهالالالترانجابالدأألئتحملون

حمفاالينايقذثخقعسابرءألمهخحتمهلضىعيطواولط

أفلاألالحراراضشاردركبسالهلهإنائعدانغئنضيثعينخئم
نوزدحهيقايالصالقهميأتالتىالزجاآلليفثتوأما

ءصكراسعلمخهمفجىكيأخنلىوقذتزجمسأيهجلئمت8كاأغنلىفقد

تتدميمابيههـتاخنيمالتىكرجاعوجهحياالروجدحمعامالمعمايبمبعخىعلبحخحم
حماصفةاوالجوافل

غحلإحاايهاالتساوألىالصعبهاطسثاوممجمومعضلةضلالمثا1

وءالوهـكبإخطاعصآفىامأكأمنصأالصالاللهينحمادثيعنى2

نقأكأكلأثلصباانجيوازفجكةلشموخاأحلمعزحاالصحأكحلمنئلقالشتحان3

افوالدينانحمأهك
ءشأمنرعلجهالمجلجبمءألصراباكهـلناقةحولهممنمبواحلضالنههالنؤء



بياليجقو01لطلب01إبئداا

شكافالالقوميعمالممالاأنتهوماحنجوكدةاإللهأمااللتحانو 0111

1األوابلالجوازلىالثسؤألتظمأوأتاكهةسنالمجعيركملأدنونيبو

اختالوامغآاضبهناكيرأدفىورعدوأزيآلالخفوأأل

اطحاملموغاللىاكآفالرفأثجمبمجمتمفاامحالديهطعلىفط
لوالوساحماأخراهءتطقدؤباكيأنيمكمااللهيهتلىلجا

43والتنابالتهناإالإمحتدىاميتةحرتةمسقباحأيخآبتحعلو
لخاضلوكسونحهئمعنهةسأصرنشصملربمحمابرونقدحوتإدق

3الننهباسالمىححثثأااظشطااابخءإذأغبنتوشمنماوكأاتحؤنئهثح
حأأيخقال

إخلسععتااالرحائهآيؤتمأكطاقفامإثبضجيتوالحئهالمئمووائثلهأولى

النطعنمااعنهرؤرفلححاخامخدةتمدكلبعدفغألقيئتماتداإلىسحهـ

مدنائاجض1اوسئهلئتأصغ7وخاثإخحزاصإلألالذو

ثدوجمهارماحفكاشمانيصزكأشدأةضبئبكخفىكألأأوث
نشانهاجاراخخنالنؤمفىإحااةذكلهرطىحاذصأاحنالىكئم

نالبلىاخئثححراعندثخئضروحبنشلةصتاابأزلبم1مقأما
الرقنادةدىإذيرفاتشامتفيوماينايفصوالمورأفنويال

كتاال41األءا11ءاإاأيم31احىاا3حدأصاا9 ىراصدمطهـبساهـمحماضأهـتشاهـهـ11

ركخمنهـع

الخحكمنهصأضالمنثتصطاهـحمطضلشمضالأيمأفدستفىخإطقأا
حماب

امحنهلمههاوصمخسهاتربأراصاطراحربكأاتموإتثانفاكالممألثاكرك
اءاااهـعءأا
خوذاماتميمحمثوإصحرشسا3اتاطشسالدأمحثكأاخربهـتيرارا

أح3ام1اتا
واساهـ

ساخااءشاأاالخمحركةعالىواصتارولواصححصاخأعهدإإا001ا هـاداجح



اابيجقويبماإلطلبابئحمد

مناذإحدأثهمنماجزإلليتكلألوالمطىباوبئحتبتلما

أيضأوله

األالجوالبطقنأإلنلؤخسنللرإللبمزتغبزارين

الكتابرفمالتياليزثهءحنتسثىرخحؤلهصلوال

وآكتئابشتجىفىيثثئثئخوئممعدىئسعادمناليؤحأقفز
حدوهووإالبيتمنهاذهنىفىشبقماولمالخفيفمحرضنقصيدوله

إغرايرمنأححثلؤمزبمايرإقثادإالعماذالتبمض

إثوعيششيخيدأحمدأسوبنرببههاجمدحتميدةهومهاومطعوليس

وضعزارنفاعومالتبلقكرةءوبهارزواحإنذتجاز
طلعهادوبعدأحمدانجواداآلشقهعاهـدبنالعالقحميدهتنكأجمثمالثمنو

والحوداوالمعروفالعلتمنعيتئممؤلوداالتاعوننحئلفاولوأ
مجدوداالجدسبعدالضيفبهأمممىومنالجوادبهاثمالجهالئعماةنحئ

مغموداانجودلنىانفؤاذأمحىفقدانجوادابنالجؤادالئعاةنحى

الضمزالفؤدايئضىأنالثيرىكانبالبفهسضأفتهاطميرإذاومن
البيدايألهـاةءودتؤمآخورمنالفتجالنآشإذاومن

7ضخاديداصحنديالمجدألشياح3جهماتبآليخالتأيفاييجئظعلى

مجلىداخبتىألةوبافيئاباكعةدمعنمصرغهشنم
ومنهما

مولوداتبفقلثممنالبمضىمنغدتكالالفماميناثنالحواصجيندقي
عوداالقزأفىالمثمائلحلىرذاالخعيمأنجطةبأندتنائن

غيروممهوضعالفوللنهماالثانيةكسراإلولىاءااثاويخءالتابثبمتراريئا
منتوحةوتشديدالجيمكرالنونالفوقيةبهرالمثناةتنجن02مقطيرمنيةالقرتريئ

المذكورمولودقبربهموضرساكننوتبعدها
يتلالود31لر



اليعقوبأالطلباحدانجإا

وداقمهنىمجدازكيزكنأفأضبحقمثعهدءاوالطنللمخدذكان
ومنها

ممدوداالفزدؤسيامنوظألغغؤاايلىمفىنغصاكمنأؤلبنمايار

تحفبوداومنخحوداوالطااخوالمممدركبموفاكهةمسكوبأ2الماواؤله

يضأأوقال

العذالتتركعاذالقىأرىوالسالالمؤمنينأأذكرعنالقئبال

والخبالالهثمعلىيزيدالألاعذللمحوومنلؤتممنأرىالبل
والطالالرشمنهالتوساإألطالوألردمماأرىأرافىوال

أجالمنالضمالذاتعثمةغيامنبدالبهاأبخىالأناالتى

األقمخهانيلىاوححلانيلىوغاشجذ3اأفريلقاهطاأفامم

حالرمناليافؤخإآخمالاصضوتححتكهرالخرىاواغيدأإلممتغتالتى
آزتحالماأئانخيفاعنقئضاألمالركذأنلبتغىتكنف

نرألاماأثاقمفازالئزلواممبموآممألكاجماحلةصوآزحل

نهاو

وله

ولة

1خلالهاخمذخنئغيرأرفوالكعجاللنىحمفهاغيرالههيأرى

سالالمؤمنينأتمءذعنالئاكندمالةسانيآممقيهيفن
أبياتآكطيخأ

7أوالوالتالححباجنودطمنكأالغمافيمالضحددائهفى

القضاندارسالتيعوقانضالبهفاتخيهفىلت
أيفأ

خمأ
ره

13حازأعحمذةلمجتأصدأزئكليحاردفاإتا

الماحللإنمأ02محقياحعىاصافواخفيىبمحىاإلوااصجلالأ

جبلوايموحيمساكنةوراائفبحدهاوكةجمسأانامشوحةبمدقبمدهاثاثكاق



أداليحقوراأبأحمدايويرد
طاراألوياحبلزقنعبأأمئستالبيضىقالعبأزلمحأمق

وارئعثالغوىاقديطةمأواراحثممثمقاالحثىفىأزلمجآ

قىفيةإألقاعهاعيدقوفاتتنىقعلىوحاعذلملهبغقثشقيطناشمعرمنهاتسنىهاهناتمالى

الوقمشمضيقآوممنشخصىحندواحدةرأيتهاصعليموسمالتلىصحلىالتبىمدخ

هوالحالمةالحاىلتصغيرآجويدلبأحمدويعرفادلجواأحمدنجمادمولو

وكاناالعمادأقوالهوعلىالمرجعواليهالبالدتلكمالشرأحدأعاللعوىيرالنحر

أحمدبنلماللهوالصالحامةالعلعنديوماقىلالالجناهوبصالجوابرابسرعةمشهو

قهزةالسيبأللهفصزحعلماذلكفعاتجه2إالبعدبطبنفسهبلهيقافمالديمافىالعاقل
فآعتدواعلمهعليماعتدىنتعالىوتالقولهيبدؤكأفألتغانهمفقالأشلمينأألعراض
تؤمنونإذأمألهفقالاآلنتحفرفلةألالشيخفعارضهعليآعتدىماثحل
وخعحنطالهذاوقالهوفيهمجالفىرجلوتيببعخىنوتكفربالببعش

وقالغلطهليونيأثاوضميةالحأوالعلىفغمكلكنالطكنهواللدشالمضارعةحرف
رىقىةإللمروالمروءيزرىلهالمضىارعفتالحرفوةبالمروءرىبنهذاأيضأرجل

منهوقعلدتهوهذارحمهنيأليبيننجطلهثاوضميةالحالعلماأوالمضاركةحرففنهتحبالمروحة

وكاننسانيومادخطأ4افقحصلىيناقضماهمنهوغوقدالرلجنلذيتالقططرعلى

أنافيهأخطئكننهلرماوانتأإقرأواالعرارر3ءالتراينلكأجمحأنيدمنهماأترلةيقرأفقال
ذلكفعابءأحداظلفامجلممىافىيولحنبردإللمالمعروفتيديزعدبنفانحلصحوهذاحو

يتفاذاجرحنخاتكففىاالنحساحةتلةفغالاللغةإمامنتوأظحنكيفدهوقالعليه

يةلحمنمولوالتحخرهذماذلكاستحسنالحنالذهنىأحكرتإذاوالحنالطبععلى

الذىافاضلهمبعيالئيرأهاحفرتكأفالهمأحنمصركانءالعلمابعض
يحهدالجهمغيزأنمنيردونهشاكتابذاقرأثالوافرالفضلعلجبهمولهءالعلماتزددعليه

إئلراكثودتهةالحغيفىلهألكبرجىالباطنفىيتأكأوالبدأنهذلك



اليجقوبطاداأحمدبنموردأ
واآليهطقليحاثحدرءحآيهلدىالشكلزمحهلحص

ينهوالساألدبفاتهقدأوقرينهمنهيرإذنغمن

شهرفىذلكإلعوكانغركلهمالفضسلأهلمنجمعقىكانأنهالحاضرةبقمولودأجعوومن
وقائمهيصومهلنصائمهلهودودياربفقالالهيننهلرونرجوقهنهليأخرفىرمضان

يبلغالذعهذامنينأحدالحاخرلفقرمضهانءنقضااعنديقولوخثاكانواعةيقومهلن
ؤليشيراالهابعدهاالجرالىوزحروفيتجامحالذذامنلمودوقافاأللميةفىحروفمالجر

الجرحروففىلكماابنقولالى

وربلتهءرأوالتمامنىذومنذوقتاوبربوآخصص

هاالضبافةقونهيشيرمولودإلىو

يؤلالتنكيرهفعنوصثفاعلالمفحافيشابهوإن

فمبهتالتىالبعيدةفىشعرمإللمعاعأقىمهوكانأولالستتبالللحالكونهليفعلالمرادبلشاجهته

لمحولهذلكومناللخؤ

بوسكأعلىبهاوآستعينوأقجواللحبالةاألسيماأيهثا

ليصىأكلعينفرضثاإفملصراهاوأخروادموهاف

غيرمجولمهـاالصالةاليصبلىعدسواهاماواوأخراموقد

حمماوليوميتىجمماكىحيربافيىفرتنطليالىممط

أحالوساواالجوسإالبصالهليهاويهمنمااليمتنعمحولعىيرغالكحالةاليصلىمعنئ

لتضلهنوقطلبفىخرجوكانيبهقولهلزانيهصمعاومنظرأا

الينابعالجبالشغمنؤكثجيراألصابعحيثالحعلوثووهبة
1ارعازعياحإشأرهاصإكلتتايتنوقوجدالقميثبأضعمب
مقاماتهفىيرىالحرقالكانجا4عنكنايةثعنتبضصعقبعاألطقولمحيحث

المتنحاصاألثمذصهـةلمرصمند5رحهاغطانثاتجاامر31اترثتتايعتهقو9
لهصهقفيلجثاطاأليةائخاث5

ثبونونقضىتحميحشنبهىائرعتياياتا



ءإ9اليجقوادايبردأانجايولود
نجتدىغدوناحتىبنامالالمعتدىبرالدهرالمسيىوإنمما

يدامغلىلكااجعدوصىردالموعذباراحةندىكل

إلىفتهاأضاتلزملتىاهىحيشصذهوأيسالوجهحسنمثلمشجهةصغةبعششاالصا

افردعندإلىافتهاإضزعشوأعلىىفواأخمألذلكأتهناتوفنالجل

قالأشعارالعربقىوسمعىالكسا
العحائمىحيثالمواضىببيضضرجهمبعدالحباتحصونفعخهم

اآلخروقال

المعاكالشهابمايفنجمآطالعاسهيلحيثأماو

وهوالشطراألؤلفنطمةقصمدأرادقولأنهلهاتمقمايفظرومن

كخاصحتجماللهفورديومامضهالليستىسنةعليهرغفالمأعالمهتلكأمذاالغصنبعلمرال
كاأيامهنتكاوالكذلكمادلكواللهخرىلالاهماإحدلتفتانالميعانجار

بهعرىوهوالحىودخلقيهيمأنيرغصجمهذافضربمناأوماهوقرينتقول

فتالقصيدتهبثمطلعشطرأيتموجدبأنهفأخبرمفسألوهعوهمايذرأىأنهلناسان

أيامهاألياموحؤالهؤعبمأعالمهتلكأمذانالغبعأص
أؤلهاللتىارةالمشهوبائيتهنظمفىلماشرعفانهالرمةىلذوقبماهذومثل

رصبمفريقمنصأنهبينسمالملامكينكمليإل

لتحجاريةرأىحتىلمتزجفىصغراءدبمكخآلجمدقاللمالعليهارتج

مولودرحمهوكاذقدمسثاذهبفثةخهاكادقالفضةفبعفحهاوبعضهاذمبصينيه

صارماوغقبياتهبينوبينهوغحتىالجكنىبونبنالختاركابرتالميذانالمةأمنالت

موالكلجوالعلمفىمنهأقلوهمالشعرفىتبةعيمنهمأقلرالختاروكااأللدهوخصمه
فاتانقالبعخعنولمجزالبعفبماحلقرلحهـامولوداألكازفيتصذىعايهصيلتىنف

ضعتزالعنمولولمحمدفطثغلبغإمسإنوكفرتمأجبتوهنوقاللغزأعايهمألتىأ



يعقوجميماأايرإدأصدبئيولودما
نرركةوالرالختارركةزتمعفعلهالهالواوقشخرفىعلهياللغزمحرجذللقيفكرقىالناس
اللعزعنونيعبروالرميةبكلعفماتأنيثهاعصدهاوقمفتوحةمعثؤوبمراشوبناىأ

فقالثولودمجلمىفىفىعةخطأهأنهوىروغهابركتهقاليتفأحأرادأنأالمنبذلك

ذاأمحعتهدأنوأناشخمنقبحفىفقالمتهامةأىفيلختاريفتهالالمتهاماتفىأخيا

ولمماقالخهاخصوصآوهوشيجهذبونابنمثلبليقاأنبهاليليقمولودمثلالموضوع

يموسمالتصلىاللهجهارسولجمدحالئقصيدقهفى

الطاشتمطمنالهايثمىبالحاتممأخايمآستجدىإفاكنتحسيى

هذاتشبيهصنىإنثموسلمعليهاللهصلمااللهرسولءأسمامنايستصاتماإنالختارتال
صاغماوردثفاصهمولودبأنبهالمشبوالمشععدونبحاتموسلمعليهاللهصلىكالئهرسول

قعبيدقذلكفىوقالعلميفوسماللهصئىاللهرسولعنبرأبهاالخيراتدالئافى
وحيوقولهواحدإالبيتمنهايحفرلى

يراتالخدالئلمافىجهلالخيراتدالئلمنيهنأ

كارثاهووقدأدركهالسنفياكدالمتقدمعلىمتتهدموههعنهاللهعفامنهالتحاملوهذاغاية

مذهيهماعلىكنصذاكتقدمهذاوطاثمةتقدمألثمعرفصائفةكماأجمحظفونوالناستدم

الحلففتلأوأناهوأكثرحفدآلفقالذلكتمسهكنآعفوقدسئلبهأعبدفارزلك

أجودلغهتىههكزمنهأمولودأأنعنىالحبالمهثاينهتلونءيراالصوأهلءالاسعف

الهبكالبدليحمثملمجمأنأحبمنانشعرهمالجأرليحطا4نسمنلى

المحروفقإلمرجانيقوقصيدتهذلكومنوسلمليهالتصلىاللهرسولمذاحأوكان
كوانةأاظهأنارقدبدربهقرعاىصوتسليمالةحأر

1عبدانةإدرحمنآختازةقدخيرءعلىكذاكلجموتسصالهأزح
أعيانةنهالهذاأعراضماحلكيأبدأاداعليهصلياربآ

خبجمبموعبداثاخلألتهيرجل11ككيسمراخاحل1



991بيعقونجباالجوإدآصهـديأولود
نةإنسااهينينئركعحبتبدونهطعالعرشرتسحانضىأمن

كئاتفحخأاالنوإكنعلماأفيوكانمفتودآالفبجياأفسى

البانخزغؤقعاطفاالتثنىاخرائدفيتتقادئتدتلثا

حممهانةكالثمعسىإئسانةؤنتىلهمفنفتغمثىفىىأشعسأقالوا
3ألالقبيدالقيقأوتيداتححيدهأمصاتحالمقتصمىمصائدلملها

تجيئمانةالطزسايأم9وودةعقنظرتكابلخضوضاليكترنو

قئئانهلقعينءخدليرمالىبتهمارىوالمبهاليجالذهاترى
لخفعانهرفىأنهكترةبههاعدمماوكادصضبدتنوبرأليأ

عحيدانهاالشماعدكلتخأثحارناجهيبهحديعآساقطتكساتعطتذها
حيرانةبكيدالظآزعوائبعدجبماالخرامفرطمنلفارأتنى

ومازانهالتعتهوىذاماشانعلمأئميسزابرةبعدمنأحافرةقالت
جافهسعاللهأليمنأتعجباياضآلقنآعيمنيالخجبىفظت

الناسبعفىعليهأنكروقدواالنئللذكرأانساكثراافىااناننثة5ةاإلنا9

اصةلةءنجالمعداانانةلهموانسانوالمرأةشرحهالكاموسفاشوابحضوهواالنظةهذه

الهوامعهمعصابونقاقليلةكانتواتمحيحةهيبلثيخاوقمالسيدهافيالةكذا
قأليقالأهشاابناقيعناإللفيةكلماحواشهفىياسيهافياونقلهالحاجبيةشرحفىوارضى

بشحرفىوسمعتقولهوالعامةةانسايمتهالولشدهابنول7ءهذأفانظىاحتهىضايةانما

شبهصرحعماكارغلوالنسوبوالهخحاثاستيمةاصاحبالياكمنصورأبرهوقلالمولدين
ههولداليستدلشيخناوكانهقاالهعايهايسبقلمانههدعياكتبه

الترلبالحملبهسالهرىثلقدكستني
ضجبماحااشادجيبدراكأفتاشةانسانة

تغتسلنجالدموعحمماعينيرنتاذا

الثقنيكاهنقالباااصعارفىانسانةوردفقداجمةالبحتفىحالتاواظال
الوترمنخنرقمهاإلتهيالسرهمانةا3االحيانسانة

ححثيةالىاالتاقوالبيدانةايمااواميقبهراائهرانجروهوعجداجصرالصعيد2



ايببقوبيالجوادحدأبهولودي
بأذمانةقشغوفيامتقإذمانلمجبأتضىللفرياللتاسأكان

بافةالحهلغيرإلنتردذيهروعوىفيأنالثهىعلماذىتأبى
أحزانهاطىييارعليهتططجديارهمزيمرقتىأهاشا

12انهوششدنا2قلبنماوبذمابالغرضىفعالصفسبخانقالت
3دانةالمصطنىهاإلىقينمىانهادمنالتخثصىلحمممققىلئةفهللتقا

لحخذالنهأالكولنقبلاللهلطملمجيثينوليأتثمذالهليهففق
رضوانهدؤسىالفرأجاورفىغدأبهعساىينآببهرخهـيمتإلى

كلهــ

6واديانهخضرفىكاننأثاروعفمايهالمأحىمحاحنيفدين

أزيانةالتءأؤلياممىبهخلقأاغيااللهخعللهدين

7شانهغيرالفذشاتةصغيردمنزينتآيعتاكلمنينلميهفدين

ورهبانهنافيهديروأحباردطالتهذوثحزىالذين2هوينلى
18لسانهغيرممغالذىبهجىمثممتأمنتتماثىعقدكأدتقنبولمتتمينين

احدواالدماصواالثمانةمةمداألىادماتوهواسمهاوبينلينهاسحبخبركاثعجباأل

فوارحةقالرالىاصدمانةافىامنكزاألدماعااأالالصحىعلىءمخاأى

االجاليدترببهالمادحانةءأعركنيضائحالااللربههليا

ادمانةهغإلسوطالءالهاالتدتااقوسوتحمراتمثلجصرادماناالتاثماتةاإلكسمعنكروا

عليهعيبكامةالىذيعلىالبيتهذاعيبةمنرثأالجمحاافجعا4وخمححاثةخحامتاوادمات
عتودةادمامنالجيدايخعأقوله

كعماقاعماقوملجبعهياصبحهألمجاوكعدانهاللهبحانيضالثوهوزناسعداتكسبحات3

ولقمان

ليلىبمجئرنالمعروفالملهابنهوقيس3

قوامنهذاصأخرذامااشديهفقلتقوله4

الفيلقليلااتوروىالضياوتوقجمودكهاقغ

راااللفدخولبدإللمهناقهادوتواافلاشد

107إوعليهتحملىاصمائهمنالمأ6
بسنةمملهاوبصأعةمستأجرآعلىاوع8

ثريدةفيلكهلهقياوقدالدنيىأبي

ققالبدتمريزئلكهلارغيردالدظس

الجنانهوخازنرضواث05عليهاللم

ىاافىلغةالكوقاللذ

اثهممررافيعنالبخأريفىاليحشإل



أحسىاليعقوفالجواحىأيئححيولود
ر

إتيافةالكؤنالنحمدبهآتناسعابمناتاناشريفدين

ابرهانةالئلآعيمقتذعيههاعلىأقاتمقبعوثرخعد

3والخانهوالكمانالكذلتوصجدفهأهالتهعنهروتتقدمنوخير

جشيانهسشاةلمنضاشىوخيرعيطاعتهتعضىلملمنطاعيزوخ
يانةداللهديهطدانميقوخيرجمبادتهائقؤلىمحضىمنروخ

3فانهجموالمولىغزمنوخيربهالعبادالمؤلىزجتممنوخير

ألوذيفانةإضغارغفكلفداةالىمجئهمنأتتمتىلمحلوخيز
غئرانهءونجنادكلقتااغىومنميوفالمدتهشلهمنوخيز

وئعططافهأالعادىصؤلةبهأفنأبيضتهاإلسالملمأميقمنوخير
بنيانهمغنابرمنفؤضىهاكانعيلشانئهالمولىقتخميقبروخ

16عفيانهاإلترالبحمذذفيفيافترلبذاقيهالالحملىميطيروخ

ضينانهالمضيافأختتمدنهيافاضقرىلجيبالصفحياخإذاخييمديامي

هتاولالوفيهزيضئهيثآللناسىجمالئجومالناسلىأخقفإذاومن

صالةبيهاقبكبمكأاالمممنسلفيخمابقاؤ3اكايقولوسعليهاللهحلىاللهرسولسمع
لمجزواالهارانتحيفصافاحتيببافحملواالتوراقالتوراةاهلأوقالشمىغروباليالحصر

قيراحاقيراطااقأعطولمجزواصالقالحصرماليفعملوااالنجياااليخلأهلوانمحآلقيراعآلقيرانأعطو
أىاجمأاصااهافقالقيراطينقيراطإلخأفأعطياالشممىغروبالىدخلناالترآتأوتينائج

هلتعالياللهلقااالكتراوفيجطااطاقيقيراطاواعطيتناقيراحيئقيراطيىءالواعطيمربنا

ءاشامنأوتيهفضكفهواألقالالواضئهناخرمنلخلميهم
انممستنيخإلحمدفخةفيرايتمبحوتخجىقوله

ونحانةانةووخيانةخونانهيقالاطيانةهعنىاطانة2

كلمهبمعنىعرفهالفاعمصدرمتدثهبمرتإلتنالحرقبم3

بالكروالدينهأقحكرهاخئيمحمدرأصغرهإممزةبمرصارواافىتقدكااطنظلالعلقم4
القالال

ءاإلسالمنرهوباخاجماعةضتهالمضتهداالصالمامنهنوخيرقولهه
بايوالحقياقاستغنىأىواالترالمجمصدراتربافتقرائيببالفحريمصدرقىالزب6



الجوإداليمعوبىدأصفيمولؤد002
هانهحوعنهوظادلورىبمدجذسحنذعتخرجءامإفاومن

دانهعقالظبتححبىعدراعزئفىولؤبرزتنياالدعنتصذومغ
هبانهذالحلعافكيفضعليهإذغراالاألفأخملأرهـإمن

3يفيانهمنكلىتكقمحتىأودىعلىألقىبأنأوذومن

ويحانهورارؤحثكانميطيارؤحلنماالمسيحبثمرئيازيانويائؤن

إنسافكنمتفاطرولوكانفاطرلهضتلإنساناالكؤنذالوكان

دانهوأوحشساياةوشخيتةلأزرتةالرحمنرالذىأنمت

3تيرإلنهسالمالسوئدينأزجاسرمنوسبالنذهـزالطثأ

ولأكوانهأواالزضيهطنوزالئممههـاتصلدبهأناراكذالمنيرالسراصأأشت

ميزانهالوضعسععندالخالئةسابكليمإذوزتتالختراتأزجيمالذىأت
جمحثيانهذاكإذعخحياةنفكهيطاضئةالرحمنطاكةالنتىأنحت

برانهيهللعادزوأبزوالىكهلمنانجنانالوالىأزلفالذىأنمت

رؤيامحهيهدالكاخصأليأللخهردمالمؤلىقحةخالذقماأنمت

ميدانهكيهنمخذأاكزقكاهبهقأنربماالسبعقآيخآلباتإذ

ؤشانهآعيماشانقؤسينقالبمندرجأانحنىالصحواتفوقفنال

وذكرانهإنائيهناماعقلكهحثرتالتىواآلىامأتاللك

مححانهتدوالتحريفاالباطجلمدقمنزئةلمجازءلآلرقكتابس

المنقادالظيظالماطومانةشاإلسمنالمنختنىالغوطالمقراضفببيؤوالجدااالتحرا

لتيهمحسدشءالالبهرولكيامحهتاالعواالودا3

اتكدكاالديئلةاللذ04رأبحممحسهاوحيمءاضاابهرالتربانم
عتهاالمهضىسائثةالفتوعليهارهاخألفمسئاةهنهإنهشدألعيئضحهكاقونهه

انريةاعظمافقدراشهبحينيبهراثوعليهاللهصكللهاولرلاثكأعممنانلتوة



هاليغقويأادأصهـدانلمثإبولودءء
05كس

وقبيانهششىمنماكانفزقانأنزلهاللهعليكمعينلور

رضهانهثالطباليتمغطنقدقنالسالمةشنليهاونهصهدى
1وإاذعاتءإخةغتوواوأذلةالطاللعأزدإبعالمقتاعثئ
3وليمحدانهوثعبانوظئيضعحثقدشمقدواوالخفرانالشولمحكيشو
3أضبيالنةيوهاحيعمبؤألقدحتىإذخبعتتضاعصوالبهإذشقروالبدة

خخانهتمضىمكألزاالاللؤاولهندص11إذخنئتمجغوالجذع
ألههانهشهيكسثسةولمقثفينتهئةوأييعفمبأصارإذوالجذل
6ورغيانهأألؤهبتوإذألعأقرفتوإذألمأتنمقتإذكفه

7جفبانهيرغمنخب3تبخيءنمييفئئضرعتمزعلهكنثث

اجليخاوههـومححقرجمصوالمحماتجرانقادحمكني0
والىأعإلةاعليهلهشهدالذيحبااحدبالىليرخبقولهبسوددكايبسوثك3

لالكيتمتاوالالنادااليصالمزىوقألمونموعانهقياوطاممهموضفئالقاريالبالنبوة

صتيرولخبىلهقيوضراةاإلاضعفافحايتهاحثفااقىجمباضالقاضىوذكرهضعيفدبالبيهتيرواه
احلقهااثماحماعرافيوثاثقىنتوعوعيهاللهصلىتهالرسولاشيهتالتىالظبيةحديتالي

البىابخوةرإلئاتىهولةصكليهاللهصلىاللهولرساظلكهاتمرجعتةخفبياارضحتحتى

سيدجصراسسيداقوااطديتهذالمجخرفيأةاخيةاتعبازتعباقشلهالرفيالكالوإيتعرضيمت
الصجيوهوفىالثاةنهخانلمااكيإاكايمياتاالذثحدتاصولعلباتاوهو

حديتالمسءالبيكحاالقرآتهوهوثالبدرنتقاثحديثسثةاذاصمووالهقو3
للسكتءوافااعألتيرحصفواححيالنهايضأخحبسها
المنلعليمومااقهصاتةارسولاذدبئحنلماالجذعحنيئحديتاافمنرالجذعقولهث

صاكزمهاحقيكتوإاعنهتحولهجاافىالنيبحنين

اضذحهقيناهاالتاجمإلوةالسيفىالفبالنخلةتمارتامتاوماكلىبالكسرالجذا5
البيتوهذادلنجانهأقحيدتاههطماصاشيةفيرايتوقدنحريرهاآلتافييتيرأوالسوهان

ازيهمضبعفىفينخاجريدةأخؤربعلاللهستهاورأتقءالمغازىفي51الىيثير
عضباقصارتزها

دتهرسوكوكاتالؤتحماتكاالتيأةالمرقصةالىيتيرالفاافسقتكفهقوله6

فيوهيوةحمهاكاكاتكهمرسقاقومهبةقىفحلحعاهفجاؤتاعطاهوامحالمعليهاللهءص
قدوجمللمزلفةعفاياهالىيتميرلمااوهتواذوقولهالبخارعبجم

5إقكغرعاعىيدهاصاقيءالعجفاالثاةقصةالييتيرضرعكاىتمركفقوله7



ءهبعقواادالجومدأدقلودمو403
اطبمئتانهئينابتراهاوالحاردةالمرئنواكفصتانة
شيطاتهالمفئودعيطأزاحتومهاوافدالداريهقغنىأنالشافم

3تثعيقافهوألوفأكفاالفجهاوضجعتتثحبغةعنبهازفعتئمأكر

زيدانهجزما4نتهصحاماجرترىمتةاإلتعاقعأدفيع
3فينانه7خضراحينهانتهيرذاوتةءكثأتحزاتوبار

وخلقانهأشيشآأعهاتؤيهئمقاعدةالجؤقعدتعيدانة

عتؤجانهالجؤفىزؤيىاإلنفكرةاالزضفىهارفيإيان

6ألليمنذافهاالياتغغإلمنآفتاةوأرتآشفقنتماقدلتهلته

إعالنهحلماإسرارهلمماحلبرعنالخأياتمنةتكيقلؤأ

جانهصيءثئزىالنبوذزلمذجىشالمضيىضنغهـئيخمإعروجه
سءدء

7فخحطانهبغيراللهاهخمامعنخئحتكلمنمطرةتمس

هجرتهمعبدفي3عندألمانزللبنا

همصدركحلينيومنينيماؤهاقلافاةالحردتعنمأخوذاقليلةألىصارت
أعطتاإلتمنأىاناىعليهمن

اللهصلىالطةسولسيمأامملتاتيااإلكةقحمةاإيثإلاخعترحاآص1قو3
حمعرةعرتيأتوتفحارواالطعأمقيدهجعاامحابهفدشأوحددالحندقاعليه

العجفيوهيشبعواممهبم

األغصارأياالقاتتكثهالنينانةاخفهاكتوقوله

طهطراوااكتاوشيقيهامشترتقياالجوودعدتالخاتممتيهودعلوااالعيداشة

منهالبحقيخحفتوإ1بعضهنكوالذفيطبهشافرحدقانةرةخرالمدوقصرد
مايرولمحهالىاتااللجمذهيرسحفااةيابسةنةحوونخلةقتهاشأفرؤننهااتا5

استعبددحنوهاثمقشالدفيتاصيهههـاىاننهاكأسلماتعلتبعفتاالنخلشأتق

اللهصلىالنيخصمعبدصءااتانقصةابتاكتيراتاالصبألالسندانةأ
هافاحارجعتكأسإلايىخرعنثمحةاليجاجثتشهنشاليمولةتمءدراؤخباعانتوصلعديه

الحءتتدشمارتعايهالتالحابالني

حضخهأيعحفانهراححانهيتالفرظةمصطا7



هءابييتهويأادابلىدأفيردبو
فرصانهافىكالكعبتكانتآكتسبتكاتمئمقبتكزاإذامنتف

مجاناهـلألنفطرلنادثممئمىلحاثذلفامرةنق

افكتانةمافاتعلىالنفوصيماإذاخنأنصيمبأنصأعليناجرتكتان

2ألوالقانهلخلىوللممثحرباأكأئقةرامطاعنوضاربك
13الخانهأخوقثقاةالححنىيرلرىمنىإخهاوعيئجعماشتإسى

4قنانهاللهبنحرآستخالىإمأسدةضرمحنهائمطلعت7مارا

3أركانهظيقمنهأيهطوخدجهماعلىالنبرقىإذكانةرسائل
آانهالجعروائاسآبمحهصوامقئسأومنوسلتوسل

لئهيانهالالفهكأبروجدمنفيانلىكاصضرآآصأوستلربيعةوسل

ءممويصبنااثعلينااحرحخزتآثتكتأت1

رهوالمثرفبةاسشوثااصهااتنسىنجالتلقرىوهيمهـنارفاليمنسوبسيفيالمتس2

متعلالتهوفيةاتيماحإساتفمبايهواموكأهجكأاليمنسوبرحرالخطىاربخمتحلق

براموهومتعلقالقىهنهتفخذئجروهواغاتاواحدتوالقانهبطاعن

والتكديبالثطالطاتىيضرتثاءوهوجعارجعارأوعيىتيىيقالبالكرتيح

اخماصافوامأخوذصتالمعنىوهذابه

ناصرهءايوايتهدألىاصيمبلوجرريجعارثتلهافمقلت

قظجمعهواطا
يصيرفيابيهىرتمحممااولالقراتوالقمنانةاالسدءغايالفرراىمقلوبءرا8

قرادشصةحنأتمجداعمغيراققاصةاولهحياالمحوقألحلمةيص3قرادايحثمحمنانة
حللعتمعلتمحلمة

الضيصماكأعهعاثيالمخليمناثعبدبنللطلعببئهانمفييدفيعبدفيركانة5
حينجديداابعإلحادعلىيقفتغالهيخسشديداوكاتتيهاصفمرعهوصعليهاللهص

صرحهاموعىااكذانهمعنهرحنىيالوالرالجفتمزثعترتحهمنفجذبهخهس
15ءةائيءواربهاعرتمنرواهحديتهلىاطالوقدهذاغيرهاوةنباادإلئلرظاهر
التهتويتحدهيهرواطديثفأهاهئايفيفواختلاجماصااولهنالكرالجعرانه6

وتخصيفاةاطسمنالعينطتسسقوالمشهههـاخديلونخفيفانههـالجهتمحتديدلطالشاقيرخألهم
حاتويخةالعراثواهاوالجعرانهلجيةاخديتقلوتالمديةاهااتوقيلءااىا



اليحقولهادابلىأحمدبئبولوبى3
1إلبانهحيضةحماصغتتالمواطيقأسأقؤاطنهأفىرأتهلمإنمققيالل

2هنفانةو9لممإكأوسلداراوشلاليهإلىإذيالفقؤقممىتتمل

13هانهصئماالكتذانكواطويهممزجاونغماتهوسلفلهروسل

دانهتدنإنأنهرأىحزملذواليهأهذىإذالمقؤقيمإن

آيوانه3إيهابذىليسثرواةزؤيتهألؤشروانلكسرىكسر

حدثاته7مارارأفأصوثحدعالرأىإقطالتالمإلمشرفاترأئقال

16انةلمبكالفرسفىلمنهـاوتتمطتسافركيقدوتعمكتالخيلالمبىتذانوقدرأىلم

يعرانهلمجثلهالمييميععبذغداغداةأكأذئبصلته

7نهجاولمداكاكنلؤانةىسهاتستحهتالبلمإنأأشتخقفركلؤ
طااحمرةوالعاقرتحت

أحدملوكوداراوسلمعلاللهحلىابماااهدحطاصغالمخصرراإلحخدريةهـالمقوف2

قليمارئيىالخمدالكروالدهتاثوقرىمدتكاكاختمانلحيذكاواإلقليمسالض
طسناوالالبيحةأحدتمنلوبادنااخربمنلاوهوءالروماكمر3

رالهيافهوإلنهفاليحخافةواالعربماكالحماهاافىونعمانهالنرسمالمكرئي

امخوسايموالترسفثيهءالباوتورانيملخموالموبذاثخيبم
التسهيللىعيهنتىكارقحهولمجوزلنتمهيهحدحصدراإلصالىرهوصتدأ4

وجملةحاايخمبتداوهوتا4صروادمبتدأورؤيةمتهورواتأشوشصبهرفءولكركأت

كاإلزخعظيعةعحنهةكرفيوايواثيمصاحمعئرواحخءايوابفحيليى
محمدىاللهرسولولدليفةايواتكرىاتقشعاقحذآالييتىصلافشفيالخحمإل5

سلىكالت

التىالموبذانرؤاالبيتجمبذاتاتالوبصنمسلتداشوبذاترأىقدقوله6

رؤياوللمعليهالمهاصلىتهاطحموادشليائيصاللياةشأيتفافلهفقالىبباكصاخ
فىاشترتشحلةاقتححتقدعرابأتجبالنردحمماباابالاتتايتومأشلهألتني

هالفيلىالمسضدىفعثثفهايعنفصا5ياالؤثإعدكلشالالث طما

وهيواطحكليهضساثتجابأصصدفأخبدبيميتاخارثبخالهاليرثههـالمت
ايهأارحبراباكتبفيعةمبس

مجاحتثثصاحاخذهممااتاحلهأل



7يايحقيراإدالجودأحبئيولوء
زيانهدالجقيدرىكانمنتإريهبكاالنرأعيميالقؤتمأخبرإذ
ورثحانهأموالفسبخانتوثىالخححائصىموليهقؤالةبأن

سبحانهالعرشذىعناروحضنطمهءعنالخمائصىفىكبرىالسيوروى

عرفانةإالهاخصطنىاليعرفمجلاللهاألاللهيعرفال

ماكاتألماكانعلىخلقهاكانبشرأنهفيهالحلمفبلخ
محبانهيراتالخقأذشنجيركردفاممتدحآاللهرسولذكرتوإذ

أسدانالنآخرفائقىعنداللطاموكاسؤدالموالحقىالفضاتلأولى

خسرانهالنفىمنهإلعمنيخشألمنالنفوسيساتتثالبائحيا

رانهالكترانحالذلجرينواواصلهماإلسالملذىوالواصلين

3أذجانهئالهنذدجانةأبورهندركالتماجنلمحخددجمالقا

وقنيانهمالغببرموعثلالتدهمهجمهالذالتترىقوم

3وسرططانهثورأبزجهتتيتلمأنحهثاطاضزمااقاافجسومبرح

ححانالاليخيماظىالكتحتانةفئفيلمتتلصباتشسذىأزوعصمن
خمانهغيروقناخؤانةءعمخارئهليمتشئنطبجمهزذا

4التالموتانهرمآلحزبيرىمنيتضاللهفىمنيتهير

وأوطانةأهاليهانغريتيذمىكخهـهمأنإالالتومفىإلجمب

15إخوانألالتجئئلمجقرلهخوفيالوأبليماطتأخوأيديههم

واكسخزاتالتهتترحبمااىالمثمالوموكجرالموحنوعةءسماافىامنورلمجانههالسبحان
3أصجاقاوزوجختبةبنتهيرهندائياذاايياديتمأخوفشتتروامتدادي2
الىيتجىنححارىافىاخرتةفيهولماكنهوأبإثهاخدغزوةلىقريشجيشىووكاتمماوية

اخدوملصنوفهمشقه
ضرورةودكنالخحريكراكحا4ينا6بروجتامنوخحماعوالرحالتالىبروجنالثوربرج3
الالروعالمحربقهحناافازرلكلكثلالموتخالموتاتواكنححيفةنةخماهاشنحرمنتخوتنةخوا4

إليعقللماوابلثاذاإلقيماوحذاانقطراخحخماالديدللماهـوهووابلجصرابليىاله5



يهابيجقوالجوحدأفيلوديو3ء8
ميطانهالقدعىرياضمنمحفهمنملممدإحلياشاموطيطأحلهم

بانهكاإتموىاطمةسبحانهألزاللهآنامجطفام

خححانهاللهعبابعتبهكانوافهنميرغميبهاأحقاكانوا

11وأعوانهالهادىحشملمجطهمفضألوشرنههمصئمفخبلفاتتة

13وأختاظأحماهأحمدأحعهارءلمملياالرحمنماجعلومخهئم

مغوانهواالموالمىيالنفاديهصاحبهيثاآلصدأبوبهرمخهم

3اشهديلىاظهىتئمكانممالفاديدنألالرحمنطاعةتتكئممن

فزقانهالحقمابنواخساللابينماأفارازوقالغممرومخهئمص

ألحانهللشدووأئيخذالتقاعملبهفآشذذوالورفيالشيخخمبهمو

تأقرانهالمؤضهوامكؤوسسابهأباحعممنوالتغفلعليأوآذيخ

آنينمانهمجورآلحمتمجرلمطغمتآاالسدليوثنهضيثس
دجسياالجيشفىمستحىحبأأتاهاسزاخةيبخىجسمهمنكانكي

إشحانهاطأمفاوبحنهلمجفلرثيمنالمهندعبالعفحنئنثىذاذامت

1نهولواافواالطصإدرأسىتهدائةعرهـجفىاياهطالبةحزحداد
الكاقخا4هـاحرتاأشحارفيوو

التىإويدتاتخرالوابلوث4قاطبالعصربااتالعب

قهاوجإلوعبيدأهاتلهيغكعبوتالدثضاعشهالجم1
خنهنايمواحالمراةربأثاإلخاتراثناكذرباأيءاإلحمااوهمهرعاإعحهارا3
هفيومحالمتمهوشهوهذا

قمفلنةالقصراأشدياكمنانحدركنهومابطثقوله4اماثهاوالديداالديدت3

االرييمأشاحاجاوااالكرالموتكغرابءؤاابم5

المجمفىلمةثأبالتاخههيشنوتجصرونيانهالهأعةظاتنمالطح6
الرةمنوقياالعانةاليةاصامختحمةهيوقياوماحوماالرتزغوأثالبارخإا8
وثدالرطرالي



902اليعقإيخاالجوادأحمدبئولود

1ألسخورانهخزإنيعصعحىكخةل01مبادزقىلمجطوجهإمشحىيال
طانةوحفظأيكلألةييألكهموأزتتمألجبزياللةبهل

المزاتالهالتأسذقالطمافالترمأالمنوثحرحعابئوآذغ
13والوانلىطوألوالكقالذاتحجئهختإنواتمحئاثايحار

ثخبفاتةشيلهةوسؤالممجقخؤسأمذإالالفذحأرىيامن
3هانهئأصخيرالمركفىثمأنمايتئكانماعلىعليكثنإ

ثصاتأرهزدنآكنئثأخييعقلوكنثوةشاعرأتثكواليتمعرأأخضتمنت

4وغراقالموزإلهاعئؤغدأميهطالصالشدحأزجر
إيمانهتةامنأاليضيإجمانلك4اعوإيكاخماصفأنش

ولدانهوءومخوباالئفيمخوركمخرةأخماكانبهلىأوأ

ءضاظضانتأغبئمأمتاشصالجرححاإذايهتخافىايخاأكونؤإذ
زباظاقمنةرربلإالحمبمدائحةلىلىإحبتاوتى

إفةإذاآلنايملمجلمنجنادإلىلضئمجانةأمنضيرنج
خهرحطتط3محارحميئادرلبإالأنالبجناياتلىريذعذا

اد2إفاشتهباذلتصتيختمممايرانشؤيةكأيةمنياخإلهـاأ

براولشالجطأباماإذاجاسالالئنساتباحالذىيزالمحأشت

آخألنهأيلياآلوخءاللغاجمندكلبناإسالوطىإذافيانجاىط

حهفىياحاصشصاكبدوبنممىعنهلهاخعكححهإليلثاالصتاوراقاطشخرسخمأ

آلمااحاولىجمبمانتعيهعهاثءهلتتحءفيوأتهلدتمتاصقحندثدكزشرردظ ااالحا

تصبوشاخححةإشصارزباةهمعاوكرطالالمااحماسابنكروفحتهوالىقة

خه5احتحلءكاليتيفأت03ةشكأضحالهمزفحنفهرأتعحا4يعرتذاتوافىالى2

اصأتقوممقأخرذهـءأبمكأزأاصعبءتهاحألمت05قىاؤتاتا

اخرباكتتتالىعيسالىوحميالتوراإلعطنمماسالوحا06اكزلهاائماككأ

حهاللهءيمعلىقيلوسدمعديهاللهحملىاللهرسوالهةتكللزافذهـأضء
ايالواا



اييجقوإلاحمبوادآحمدبنبولود12

إيثمانهتةأثةوأفيهزتقظدلصوجمندىومهذا
1والذانهزصشماذاقهضيكفىسوآليهوآئستبذلربطفآقبطة

13وبركانهمةمةفصمنلنالتالمخرالئفغدقاتشبدلوائ

13لمحخيانهالطاغوتصبوآزتعلىمحبروعدوفئمإادونالعدىوإننى

وشسيطاندشيطالطكلومنمنهموبهاالمصطقلتجيرف

أضغانهالرحمانأكمذوىعممايبأتعمهالمؤلىكقزمنلى
وولدانهونحبيهوأقهووالدةبانيهايرحمفالتة
وإخوانهومجليهفةواهأوصاقارجيالمجفظفالله

ديوانالالحيقرخةئمميوالطديرىاالوجودأهلمنكاعأفن

أكواشهمخمالجتاركاتترىخهبكمعأالئموالعليهالصالذخم
وسلمالتعسليهجمدحمححلىأيضأوقال

جاالداليخضةطفماعتزتدشعلىوتسليئرنجصالة
خرحتالمتفئالشربهإلىضيعفاخرجاوكماربىإلىخيفاخريخست

خرجامنيراتالخإلىوجةبطياكيلةالشريكمتإلىضينأخرجنت

الدرجائعاطماكوأيطقضاشفتغاذأممايةشأتمقرا
جاريخيأثهـبرمنياخيرراجيكأرولسئثينيخيزمننجأرجوك

مةوانبدلتجعنىومناعذوقتمحلالتىفياكتالمغدقحعذامعوذانه9

رالبركانآلواحدتأعغلمأنهإاالشخانالحهعوقيلاخضوكومنحملىالبىاوكدمتتحهاواحدد
ىأشهوااآلسررصمووذثهماكأتمرانرةاهمايررهـومحوشجرحممصرأبأازبركاذ

إهرآعلظالرملفمابنجديأبتأوهؤلبتاريملثاالسافىمنساثهـليلماالأوص

وصثومرصيرالحىاخباتأحسنخاقدعروقلهاالرض

زةمجاووالفشياننحماللرأسهحيطاتوالشاإكاحنأوانعزىتأللضاغوت31

إلبغىالحد



12أ00اليعقونجبوادادأفيبولود
لرجازجافيرمياةزجاكأحابتلقةتزىأنآكرمألشق

1فرجائظرأعىتمخايقميبهمىعيمناهمبماضحاقضمذكماضاقص

آتمرجااالئعإللبفؤلىذفآقرغقارعهذونجمكربالثماشذ

ا3أنلألبوالبنجالقيقمالمحندرلهتبقماقزعامنيوأذ
الغريغدملمقناضحدقالتغآعرفيمنمافيكقغاللهإلىزول

اتعنجاثءفغؤدآاقضماللةعيقبرنحوكهـدئئضيجاتنىوكائنهوم
رجادالهحعطفىنمفيانحقنيصكلىتمنممتلجالفااالضلىربكإلىوآزغعث

عوطلهمجعلعلميهلناكدكمااكستللبااللهأتزكالذىخهبم

رنيالثالئمستغمليالشرئجأفطهبهءالمستضاالمنيرراجالتتهـج
آختإجاقدماممالهمممالدكهيإذجؤةالنانجصةاآستانادمنة
ورجاأئصزئألمخللاللزىلىخةهـطزبقشؤقاوماخمظطله

طننمقثننتيطيردالجطناضكابرويالالغرائماشأبأفىتخزحوال

ودجادليلىنخالىةمصمهانىةبلوأتخلىوال

3أوآجابهسلمئنأتليلىآذمننماأحبتمنمبحبمالناوال

تجاإيهاالتجاقالبريةمطجاحالقاجئنامثإالىافؤإثأنجأ

دعجااوجثووالبرصويوالبتجاجثوىشنبأفالأفي

بمظرآتقننطرطهغئرمنمجحمهجامنظرأبراشفإلمساأبى

ححاعتتبهأومنهناماوخكبمثساشبهأومنهكحاكانكلبل

يراالساللؤلويثيهىتثظوثعلح3آلصاالشعسيريكحخيابروجه

صقولوتاحرفيعموالنهفوارثيةجراكممكحذهصاغككاكاخصاققوا9
التسهيلمتاألشارةبابالصافىماابنذلكعلنصىبالكووليسككص

خالاولعطيئواجأجبالفئلمحلمى53بنمامهعطفهالبعيرمحبدرعنججالتعنه2
أسوثزضجسأاغدإلبقعةيلالتأوعلىملمىدأث



ليجقوفهصإيرالمحااأحمدقالودمبم3ا
لىجاانمححثطةلمجثفؤإدكألمطكلاللهجتالمكهطةادإمتالهجةل
آمسقزطوالدبرملحى4خىمنألىبتلرإقطأالئتاطرأال

ء5ءسص5

1اواوصمئاابهاحيركبمالمحإعنيتختعنبهنور

الخججائهآئممذنجمامابذعيهمعاحأأقاممئشفئحبخببزمحذ

أرجماآذكاكالةبادرأأمحالجمأالعالمينأذعكاينالنببببر

أدلجاوارىالأيدبمحيمثمنسىضهـالنيىغانبربسبحان

جامعراخآكاسسديؤفىقانجامنءلهمأبنللزئسلتصلتنبعئينقن
ذطلذوزالييماصحوءنبياوالقيهدئلئحسانتهعليللماكأراة

ااندفإدفاكائمأكاالرجواأنلممهآجميعآكأالنبياعروا

نجأيمإتنضضىايموللقدىبتتجخهمالرسلتخحلضلقدإنتحت

رجاثمنمرهخأقدهـمآليعىكلشيإلهلآأقئسأللعبدعىألي

حرطشللحدطفىاطصتحامدحعنتاطخزهـرتيممانجهدث
ص3ذطقبلىوكاشتتمكاللكدنثالحالرقأصئمهـمظ

3نجانجاهلمسلودبنفينثعنهعمملشقغايمنماعاإتءضبعوا

نجالثمالخطمثدصيخابآذذزكركمابحطثماخطبخاإذااصالالذاهو
اشإلحضلىبزيدحرلبانارينإلتتةإتشبةأتكىاجصا

كمجاحرهمنإنحلىيصإللمضرلثطاكالجبالوكأ1يكى

3متطدإلزىمكتكلالتإقرمنيرغممملحبأثالمؤتانمكات

حنبيجاتائحماوجهمبئمثفظممجأمنبأنحسبىايلمقوأتركأ

ضابةأاأىالوحىنعموصواستخنتياوغنيتبروفالنفظحشعتقطميجىاليآ1ا
هـهذامأخوذمنفيهحكأحهجيمويخاتءأمحأوفياعجاوردوعمزمملوعب2

ءدنحبنجالمسلوبحيفجئوالممدشدزالمقحوف11ماابنقول
أدإجامحومعثالنحليعزإلنزعفالتمآل3



13اليجعوبماادداببمأصبطمولودء
جأاطصجهاالقواأسدآبهبمإلقتأشذثئمقالفانذاالسئم

التهصسلإتبىابههاحدةقصيىولصنتقريبأثلخهاوبتئاآلنتيسرمنهاماهذا

رسمعليه

جمفاللهعندالبريةيرخيذعلماشسالمجحرضىإذووسلمصلى
اشالدالذاش1يشنىالمنازلعلكلخاالحباشنأكاعلىالوقوفليسى

اقاشخؤلمفغلغيرمطموسةكامنلدائلثتستشقجألعتلى

جالالتخحبوبركنمتمخنهآبرإلىالخراحلقزطمنطنتأكحام
دلواشأخداللىبححبزكألوىهابأولتتمغكئغداةف

ءثأؤداداراتبحدكأودقاببحماذأثليتاقأواثوالعشية

ءوألضحسخدمنكسدالمعقفرفيمنبفىواستعبركتمانحتطقدط

رتبأحىأحيجضبحدشثرحدتفئطاوكينلنهطتحىالىاهدخل

صكاثءيمخرتأحزحأضاعوماباإلدالمحباايانسهحزاختغمط
أشصحئيغينفينخرطوملعحلىيربئمباخقيآفىأقماإيئ
ءألزائقإااإلفياألكزحمنتطبحلإلىمخيخلئحتهأاكلكآننفا

ءناآفىاآلبامناافيإتحبرإذااطثامعوثالشثأعحرىثت

وانزكاذكأثإتراسىاحاغوث

راباخذاحءإبطءبرأيماط

سكلونهابنفيه3خطأالألالمتتدمسمهومخأ

ميماالمهأستكنصذحسبئ

قامت

آت

لمحكايإط

تا11هـثغ
برا

آءبرأيماثقيشحؤإضه

أكأالءااحيدسثءاكأ

تثرحذصرخماإرأنىإا031حماوا3راحىءجاالىأحيااأحىنم محاوحىحمع91

اشتدهاشمانرعخثماإتنمههانبرنسأعوالبرا

نندفيصكى3بمبرهـإخرتبرإكطهـقياتاطبادفااوانغتباءأكابهاأ3



اليعقودالجواأححمدفيمولود36أ
ااقولهوم

1ااالشالالثئوسةأأذيالفىثرتعاالتءجاإذاةغد

ءأ3وبأواكرعلىداألبالعركلألغؤخغتالئماللهبأنخزاياداؤا
كاءأدأماكآأمألىاللىبمنأعيامحلةكاالمماجضربرلؤالقحزم

ةءأغؤصاكلمخهثمحمدالنئماححأعتبعدمناصقاآلعافأنحى

ءعذاءاألسداعلىثللينعصعلعتثالميهيهأكافىمنجتوأصب
ومنها

حءأإلخفاإظهارآالناصقأيهذىكلخلهرةفيأخفاد3موألوءحالت

ءأ6ززقاالوقصطنمانطفهإلىأهـنسعإلىولحالجذخنكاصاثهاحن

لمءوالثماابيتهؤروااإلبلنأللزدبأخأمثماةابمميفزاضاأفدى
ثاو

اءأبألمارانايتثئجأبجفجذصبذقهاخالىلاثماثرأوقد

انإشاخوالحرب2لمافاصخحتةدباشىخوحطرباياات4واإلإطاال4كأبيتمطلذا
غيرهمفىاظاتبائعظاتعمكواليحمالوجهإلطللوقيصاللمطوثإضأثاغاطتتد

كبرآعيانيهؤخربيننطروهوالدىأشؤسجمحإخوذوالشوسوإحكراةجايئ9
البحرءاتراحاوالدأماإتافىاردأوالدأمامصدالعطشاللوب31يخرن1أاجأهـا3

خيرالملتفاجااشجرهـاوهحميصىادأضذمنعايهشوقجزاحرباإعضإصابم
دشعسءتأوالدأميةإشلمحرمنااليأصأععذاتيشترأامرنيماممرهـ يالاخياص511119

إداألشتدصرااليحىبراواالحيحصساوأبواصألومإالبهر
ىاجركإخاشحيثاكأ4ءأعداخناختفىلمطيعنىء

ءإلمطقعفيهإتانجبلئكطإهـثغطواالوةأوصثقلادثكماخاتيفمبأتنطفةاأأل
ننرديطااتأراثءالذدلمبمخليمولمحمهاحكحاطهعمولرأخبزتاكفالذبعؤ71
زخحكااببلتأونذنأعشثولمصلمعديهتهاعكتغتاث
السعداعاىالمطيبعبدالغرالسقوأجداالولتواخىنبكاأصرالعم



12بيجقبمبابلمحاالجوحداايخإدوبر

إضأأكىقاك

ألإأوآبمهونعمئصؤاحهنوفتواذآنمانمبالديارأمؤا

أأطسواالحلمصانكالهماممدامعمنأذيلوااو
وايبوأبهاالغرامخسمببههتقفواأنالححتأهلماذ

إفكنجؤلةالمنمازلبيندمجعئئزغرىوالذفغ
لثالئسئمأيخاديازغبثميتكيإذاقهثقحالمنازلىإن

خلىثآلنىوقلوعىومميممىلمحرفاياداز
خأضحغيرحاسومعإشةهراخميةدإبنقلعيشة

فاولااماويذتدرىماكنتفاطصةاقاثمابحهيفطافحت

3الرذلهفيههثتشماذرممافآلمثعلىاكفزارتهـلث

3تبكآراضحهااأشاذهابملماحمهاألمأسدهيازث

ذالدأفتهافىصهايزىوهتازربرءبمأإلت

الفزذوطمؤغفمايتولتدقكيدىطؤغوكآقناللثكا
أحزكءالثاةخزكارضتيرإذانتولناوصحلختأفا

ذالذمتئعتوبميتتئهفىآنبألتالمماقدطياحماصة

تذذؤقعاشصخهختمقلسبىفىالصبماابةكياجنة
شكالىيالةرحسككاقىةدياشمشتاقماحهضآ

فكلركنهفاغأئسماكعىةكعقرتزريئماقالوا
دإحجنواحرفإاسمومةمشدئدمخوأخرىمعقودةفوصوصلهلسكذآ
وصةرأرضرةسومتهوددوكافردكسوكمزة

وهوبرحسةجمعأبركواجرالمضصربءااوتيئإللتحروالفابئمعروفةثينإللتسالفلك3
فنمخحبضمبئك4اطمارماكأوأص

الرأحمماةمحدثكةأأىصعمعوحجمعؤخمبتدأونبثوآراضوجماالجفاعلحماأساث3



إاليعقوادلىاأحمدبئمووديا

أنألحطلمعمعقالمررمةدفهلهمدفقلتلمحلمشتوالشبت
تنستلثثعنااخإلىوأرىعبثألشاممقالألرى
1البلثقأمصانىوتسألرأخنهـظهاولألقواماك

12كأشفغلتعئسسيراألقوالأخمالتعثيرىكوكث

ومأدأقفؤمأالححدبقأمصمةضمحراألعدايةفن
13مثلثرممودكلأنولؤأخأاإلضاسثدىءمقأهامم

اليعوفاوكانثاولهجماللألبكلفعرضسوداناأرضإلىالئالرحمهفرمودوثرسا

مةخاحرقزمنبمبتهامةموجودشحوالنرنانيممؤلشمجرمنأعوادأوافأخذالسمباحة

فالافمبرالبحرفىاليغوصىاكجرأنهذلك

صنتجصرإحقعضكأعضأرماكلألقدزأئماقدسقذ

اضدفاإللئحاصبارىقمابوأدرأييهالئاكألمجب

زللفضثرذماوبهقففعلىعرحفاإ

شأثذاشتوأألواذاتكالعاعأآخررشاجرإكحثهـ

الغيرغزاماإثؤورفيءعلأصنىحبمنعحلئمصدإ

حرغمىتثالسسفيحرمىشنلىانمحبىتعمواحد
فزالاءابهؤألمضآراذاحاقيانجماصتئئراضذ
ألمرأفيخىاطئمإذاالهثمزدئخلإراماثاقيإجىبالحفإصخق

إحياالإيعملأأخميرفبركو03الثضصساثأجماقلزفتكأتخحتب

شصحررفليما1ييكاحدضاألفجميحاصزلمماععرخمأكنافىتيزقعزضخةئبا
لسماروكوالدلمرثثههـلعبرفنجوضفعوقلمجرل3ائشىثآتحنجصلح

لستثوواإمادبأآىصمماخثلباربمعصراسةلىهـأسبلىا07سنكلينةإلعلىألمسمارأى
رحإلي14أقااإذاإللمالحمرمكتثاكلغلماإهـامكوااالحمقجةتمش9اثمربءاوا

ثمجمنجاصأهـأوءنأكطمنجمكؤ



2أاليعقوداللةحبببندريى

قيرإطوألامحلوألصسيرختلمحطالمماافبملمطيالبجما

معاجلىتليسليلليمنقىاضيأمثاثتلتهأشادأل

فملممىابيياأكأآبهياالفرمفرىأيهفإلى

حرلحتوابملحرمادعدحمااحالإوأخمأهإلىححأه

يغولماأقإلمما1صتشعثمعاناعتاقمنهامحط2هاومطمتعلعةلشرأيتوقد

سبادتالإفمانلعمرىمخهاذلتحغالمبروكبنىمنأدمانة

اخهداأبتاوممنهاشىحففىسأحدااللترافلوليمدفىجيددرائيةرأبشلهو

قولهإعلبةراصغاجهايمرن

اذدجثحاويةاكر4دعلوملئتبعدسممنرواخيتىكاثصد

هـدالمحمإلتقاذيةاطأملىسأىلواخممحمدعننائبةنيةوالظرواخاثخبروايةة

أيحنحأولالالنحادمحللحىكاعنهبتض

وضحاأشة4إتأفحىاحبهـاجملاواغفاتسحثاثأبثاط
اجىثاششبمالامىإكأتعالاةتاحمثمتطم3اارناتعإكمااانة

جصحمنااتشاشحغمثصشاةشلءتاااكاإوااتحلتوأنهضأكما

أكيحيبزابنسخحوترقةنياائدشحرنهاألآشعاردكتلىماتيسومحذا

نهـثشإنشفيداإلجزثجمعرسطمجإشحمبمنهدثأفئاترأويئكىاوققياثال
كثيردفنؤتفىشمنكيؤأرضحلإكحيرنكاثهمننفيالمغإلربطحه

رهـالى

حىعىحفصجىاونإلطإلزمجيذااظاالوتعالمسهوالنىاسبحببنرتجاإهـجيد

ابنهـصآمطرمبلعماأنثأحدفبوقبئأأحتهقيلدشدمنإدكتقالتالزحيدلعىاا

اأجمدارءأشخحاحالومتتنقطفاغاراحصالحأتابنضابانألآاإشاازص
قدشأثةمأ4ألموكفآحهتبمونهبزذبنرإمختاتبمشالواارزسوخعحسكأثاال

يطأالنبمأزوفىرفىبهتالنتىااتلأتىافىبونأقيحالحهتإنكألوقتصاللتات
تدحاعنشجشهيخبهصأزرتض3بئنجصاليعخومنبزن3بئادقءتالأصقمنئوحاالجيالت



االيعقواللهجبفيريبي13

للقأقاثةفانصيحتهممايعائكانيماارىأشقءيذكربونابنوكانكا3لبؤاعليهتا
ساقمطلحقصميدلفقبإنكماحياقالختارفىومات

الرسالشاحهشمخعلبعدعاشمنفيالالجذأالنليفرحرلالحأودئ

صطعايدةبتحولودالمتتدمكختخحها

إأصضئئئكاإلتوكاوصفيمنعالجذالضآاالثيفرأكألاأودكت

لماشيهاليقدحوهذائكحليلهفىرشالةلدجماكطاعبيدابنبلمحنحنهأالصالمةوقدألف

ديملعلماعينارعنسمومشهال

هوأكرالمعثرقمارحلمادوعندلظوةاؤالكاللهعبدبنمحولسيدىلسلضاتبختحبلوا

يمثاإدىأحمدفيسيداصوفااصااأقشيويماتعهمفىضايكاندباجلؤنشهـممصأص

نةيمساءياوشقز5زدصأإيمنيربنهلتيراتجعهـخعوعاتأشكحةإلىرقيذدوحىالق
الدأيماتآؤيتوخاروشيالثصعزمنأحفنطأوةقاسرولونمعصيمادةكنةساوكاف

ثرلصينوالمهنركأقاعااحرباالممن

داخوشأعطنثراءلداكخهفيسىعلآخرهلفاعوزقأفماخت

الصايرنخأووشبحفىوذاكأيخمأبموموخمىاوصمىأأرللفزكيل

ناقوأعصثاإكألولثؤكعرلثذير3إالححىقاتبأنشححاشىفى

وحاسموسىجاسوسنبراوازأفئاسرإحبكأحهشأمو3يلاالودحنهتابم
11فاغوسنالحفاتاتلولمعنشألصةاثحموصبفخىهـت
ص31دأل

اموسححرلهإلتثعاثىبثرشحمماشثمللحى
13رسنالاألطتال0010أل5ءحمتاصإنمهعثيرالى3 س3ماورححبممأى

هاؤفلأقصعوهاثطاديمأجمبمجملأخؤا11
أحمرإبنقاالهـأيخحانإبرلهجالااكوكاهكذالكأكأتااالحمبىإكأساءاابم

زعوالتءأمابلفطخنإخكدغمحرمصبا1إتإلمتتنوحمماححنت

أص3تالثحرإالفاتشاأليرايمحهأصغحىالاقأقالكألدانضافيهاألصلألتوقيل



13اليبقوبياللهحييبئالجيلوي

عاطوسيأفآحنثظةآكحطهاعندهثمبهامتمييمدبمنفاعلىووزن
أهليممحيعهالنوعومذاالمشرققىلماكانوأمحابه5بالدكريتذالموشحفىوله

أحالكأعندالشناعايفتعرقدموتبيةإلغناعإللعرجراال

نفمسرودبالكالىأواليرهـيرىياقن

تيرصىألهلشوقىىرىالكمالقدننى

تعالخحويشرآبغسراعألصواجعل

فخعالمقذبيننحالصثبمعليلفة

3أكاآلحمىاغريدحيعلىعبدثآقيإ
3لححسىلمايههـغآكخعلماجبانتتصقيمأؤ

وسرىمنغالذمفيجرىلقالمقحخث

كإحمأجلبهمجيراأصمااوآمتثلى

ىورجنجثمنكيحظراماوآجتنبىا

زالذرىشغوكومهئمشالذرئرححثثمتممزذ

تبايخجمدإألوخطقرىقنخجفأوا
ىإاجائعااذحئمعبغرئالىذعأكرامئم

شهاهـخاابنوقالبههـاتماعميالعاطوميماداثالظيعاغدبنابرءفانوشوقوله9

إلحقدرمعهإللليلاألفيعفثاوهومابوسالكليهبفئاوبهخمضثىالبحرفىسلحم
ركيتسأن

ءإالوحذمضأضرحصاجوابألخرسويمالمغىيدوالغررمشسىمعبدمعن3

مالكلضنانقداللالمنعواالخرسرةوة

روةثبمحلخمحمذقحإحتزاالىلئفحدلذر1غممشثورغوائلبنسخبان3

وأحعوفابماإلصااضيئءرقيلبعاألعحااألإلخس3
وانثتهروهواضحكبوجؤسكاأصطاىالتاجائمروابأمرقويئومالذىانغياثافاك6



أليجقوفانالمأمصأل03

مإحوروايتهلمجودقالشعرواشتهرالمحققماواللعوىالمفلقعرهوالشاالمأمون

بشعىلهيتالأاصإلىيتحدتصباهفىأنهكانفيالمشابعضىلممعشهنودرايتهصنعته

يختبرهأنقأراثيهصرمعابعضربالمأموكآجغكانحاالدهررنسياعليهمااؤتحلبأستافد
فقاالبهكالمتزئهناعاجالسخنزلثرىبإنلهفقال

الئفتتردوخهابثرىالجواغءملرالكقثسنىأنعلمايمثرغوخا
السشئرياحجذانتمفرأبنابصحؤحيمعتزأدثالركعثغهاادثئنثرحأتى

هـصالشالمأمونأناذهافظحثهتثمنببعدالهتشنىمقاكا

قالطاإيخاانروئقومهلشراشمنكرهءكثرمنأيؤلمهوكالتبونفيرابخجهايوكان

فيهمماقالوالمأمونيكاسناناالالسالمحطأىنراتلمرأبوإاليضيعنى

بالغرقكينتاالجرالوإظالثطرقعأياكادكعتسقدجرت

رآئحمخقالحرقبلاضلالفآئزكلونمفضالمتلؤدذحزأكثرت

ثأحادقاراثارالنبئآىعاللتوحشأتسحىإدذىإالالدينمأ

مختلىالدينأصولبينتلثقدئهمجتدعاليؤنالعيتخبتطالكل
11ستذقاقنئهناكالويللكأدفينحسئتفىارسظاإلسقؤاكداخ

تممبرتمنلناثخلحىآنآوكاقرلمجحةتمتتلمثاكأقأتإن
حأقيماعافمضهالحتطفىوردماىاآؤردتدحنألحىاتبأانتكأذا
رشافازاردالاحمدواخبرأخرجهحيدإتاقاالىخاركطكا

ولعصقححاثفاذيميماثاألفتفؤاريرحبآخآتتكأدنحمتألن

الورقثالحنماظسزحةاحوئفغثاثبستتبمعنحمرأظحنإتض

تاتألححطبىتبآهغيوكدشعمثضفحلسمهايسورمضوطمااإيىالإسحمولزسطا
خعمزااالساإلحممإهـسمشماعمنتألبحدحتاأكأعرات6اامطصمن

المتنبئمحئىعابهصتأو
أخضبأطاابظابنممرحعأنوحن2



بجمهأيهايحكواالمأموبقفيلبخاري

11الشمتقبماشاسمعفخاضلمنتعرضهوالالعلوعدزكثملثهناصكرفا
3األفهفارقلمأوئيديلىحذذفالطوهذالحخحيضفىؤيحكتقأن

إكحأأوله

تروعالالرخافىخيبةمنبتكبمعاليفبهبمجاليلزب

كىدمومىنجمانهخبرهمماصاللعنئسولتد

أؤليدمجوابنشاعرجميدىثيمسفيلةايقاوالمأموناينالديخاريمه

إلىرجعأياماخبمثفجممقمنماهامففيعيأنهتفهتفايرتادهمشبعثوهبواأجدىأهلهأن3رهـظي
برفلماسأوهامنأخأبمالموالمالكاوطاأهاروتلضاصأضلىفيصاعلبئائدةتيبمغيرأعايأمنةأها
ظولهأنشأ

جصارادارغفآضأألقاشالإالحةايخمافكأ
ااآزرأكأكأكثالمتاإذخهغيثأمونينفجيناكأافبإتا

عشاراوللدئذشحةفا3عيالسمواحاأنحلحثخيثاى

فبرأمحربالغةعلمافأكبنيأإلددلالشمتخاحرمنلهأأشهإوقادمنهفصرأبودبكمايممح
قولهنتلمهنكصإلعثموقولفيجاوث

دخإارألهةءناأينثااايخمافشدمحكااأمئشحرىياليت
ةئعدأمتأسأالةفىتثداليجاحمدتحللهإلىتاحأصأزوحنوحهـل

ءاالعلىئمعبمتولمنألتعركاأىةالناجشتقوجمأشقهتا1ا
فنحبتصيطاغاخنعأأتتىرقنخاوابلامننتلىضنداالرضمقخالمنخانرحهـدا3ا
نجبالاوكماضعلىإاليشوليالوللرخشقاوأجمبمأفواألتأوفيثومأواهاحلتا
عودتفيزوانعثااعنطيبمباتخمطارحلاثكأواتحلاانعيدأكأفووالئتتودأنمى3
وسبقهنمتباعداخطالطسدأفالعونأكلرفعةشحيراتيحظانبحيرو

القوماراكأباللةصاحواخالءرفرلمشاجاالضااإلنسماتأشءأتاالرياخأأ
بئناخرجتتالذلدوكوابباسدجمبمازراالحوتوالهديئولاكزا



بيجقولاشيخنا33

اوالمممعدىءالجوزامنالمممرى4صهامأديلالمالفى

3أالحدرئةكافذلمةرملمنالحافمفترشأخضجهأالتوهل
مجاعةنشبالناسوكاىالعلىعبدالرحمنبنعبدىبنعندعدشنقيطرينةقدلوكف

كتاللهمنزأكرمأيفآشديدةقوفظجة

البماورانلتباعدذكرهاعنكهحاسلوانبحدجمةألرقت

الشؤمانلمتحابذاكفاذافؤادلزورهااطرلبنمفهب

الواقسعيرالالهزيؤموالفتىينخجعاالرضفىفسألمتمن
الرحميطعابدقلانجلاتخقىأياألميناألسنىجمد
وأساخماوأجادلىوأفادتصنزلىفتربمثمميأفأتيته

خآلنجهايلوولجوعأمميالهصااولزدعنتسلىأزمةفى

حئسانبنىمنيححذحوالطببرتهصتتايعتوالسنويقأخلفالعيحث
ألندااألزمقياالسماعالمننومانألنمالتالنائمقؤفىفطوقدلمحفنماماتذحسهذا

ذيماشتياالصحلىاسمههوأمعلجهبمخلقبهذاهلأدرىوالضبخنا

أببالتاوبعةأرسوىنئلصكلأعزقمموأببئباكاعرهذا

كاءالخحاناغصقبداروقيرجمندوهنأبخحاخمجحيغواتحية

الآلوافحأئسيولإللثريازواياطمواالواشحيثفقاكقرتتمقى
المراغأفىأوآنفشواخوارؤإذاصمحظةوآأوياواثااحبئوو

قوبةءانطكاالسيلالصفادبمرعليهاتكاصخردوإذاأى3ححثجمصفى
الماجزلمناوالجوزابروالسعدمنإلييسرانذالرىوااملحجاوأدج

فهبياوتئدمباورمحروفولبةبقاالترضاكمعروفشبتلحاذ1

فالعربكأقشياطينمنإجلبسأو04عيهاراركالكأاوطيبكبانضمالوؤ3
ونامواعنألليال3اغعأرسلىكشوتوارعليهقدمنعلىرتغجراعحرفتهالح



32وبىاليجقورفىبئمحديئولوحد

6لسامعكالمحماعفيخلىتييثثرقعوأؤطانعزضانأبتفييى

بآمجذوكانإنهالويئلمحبيلتهءإلأثمعدودتكرورعدتجابنمولودحمد

مأمونةلعممظاحميادحمتهطعةفىلهإالقلهأحفظوأ

ولكرثنإذاعانخنريئمالأنتعظمالماتثجمطمقيانجبرمونمأ
اوانسجسهجإنبراياكخيحثعلىعغفانعكبتاآلفاقفواضسلككت

اطاخىممهمأنوبصيمدحهمفغالعندهمفنزللمجمصييهتالعلومنفيوله
بابانبنالختارالناسك

13لوائلىخىالقعماكخىءآشصتخه ءالمبيعلا

لىذءيلصمنفمفىوشزعأمحعحلطالىهامحطاألطإدة

دتنلىيبهئميخذكاوابإللفللهـالفكمطىوالخا

3نجلخايرامختارومخهثمعماطلأشأفيهولهئم

الحشهوثربخاطضردبالجملىالضجيئالقؤلآذحمتت
ذوذخفضاثيئصهـوزضتشجليحتفسنافىايخنغرإن

اجفماتباتثخانمإقياناقبنتتلفأيتمبفةختسقدييميم
النخلأعلمحدلنآحخلى

اخحزوكيومنيعرجمعوالحخمىليالكوعرضاالطبنفمسأفدىأىمبنفةقو

1ةاكاوىءالخناوالمماعالسقاثعضدإراةتححوتوتنبهوالجأخوقيلعليحولأقىما
هضاجىاقحالهمأبتتيلااخسنعوعالمأيححأإعمالصماعحنصحولتمناآلذان
عندإحسنالححوتمجلوأجححاحبهلىنجافالحسنءالذكالمجلىلىامعهنبيههـايحلىأى

بهيطربمن

قهولعماكحتيةاخفاةوففالموحدةكمإلنوقصعكونالمثضاقانفرقيقومربمتنبيعل2

العتكتالقبخزكمومضأشرفيوثشمنحلإسماإلمكسرالمبملىافين
نونيالمولودفىتنسيرهتقدمشدالهلقويس



فاىاليحمدابئلحتية201ع

والدحغنىالشصارلثالشاعرآتجيدآونبمالمتقدمطلباعاادعنلتيها

لدق4شظهلشعرومأاونهدكانمالتححؤتبااشمتغلنهأودوال

بهثددقفىإنالبتطحمامقخيرأسعهادحتاكأزديةبطللميثحتأر
ش

لمكهـقلالزإلبطياطيفآمثراثبمحبأوصها3وسأثا3تإفقدث

بنهمااحدفتهالعليةمسألةثلخةخاالديمااشعلىبتمقييحيدالعطا3بيئخمووححتث

أعلرثفئالأأجمهتجودنثحيدجمماث

البيدضقبرةمطييألوادلمجآسحبيدىخثمذوائممنذدهـ

1ايدىاتجؤنإقيطتعمتغتلماتجةبمصهالافعاحإالالقىلىتةص

نهفحراغودىأنميأأخمخخوائمسيدإلىدرفعرشتأشتيأثإ هـ

3أحيدأطثالقغرامكجتطعدةمعمابمسلشمأعررقأحبم

3تاثنيفوتثضيحىجؤرلثصماعرببنتررخرآثجقغاىأى
إنمداألامحشالمررفنجمدالفححضأأشدتتحخمه4آشتمثتآت3

وصالمههـحاس

ماؤنتمبخالتمنادحلالخكيأئهىلةنئنىآأتاضحمركعرص
دوالئاجفراطتخؤارفيمشتقدأختحتاياتمجلثوثات

قةأظأوالجونيةيةواكبرفأىباوجوفدآلوالسحقوتخافاتصرعلمابئريةافأ9
هـنلابنجاةاليةتنسباجدخلولنحددوإبيضملالتقالالجونن6ءإإلبيخ

كمايهموداكىبممالرياسزردأيتامدةحتهرجسرردجثحزةإكيد3

ضبلالأرضمنفةمحرشث3اليبممؤهـدم

آلبمءالمعئوددساعضدوثفوحلوصعزتفيلميختدىأيماإلغراعنأخر3

لطاسكلهااوأحماتوحةمفؤالساكةءصااءبعدحصموهـثخمابمصحقؤلونكلمارأعسعضزحقو

ءفإيمإرامنءب
ا ومالمحودحميخبمثيخانوشراسةأثصعزممانحرشكمؤالذكىاحصتء

لابةغافشنقيأفةسةقمعرصلحا



3هاليصويهاطالممهفيالدى

عيدالاضؤلةيأيالذرإعينعئلقرمآأسذاالثمرئنيرقمكاظحمت

لمؤلودألقىعوالدمنآلبئتواديمألزميخا

منهماشيأأحفظولمغايةدفيهماأطينينالءماالشيخمدخفىيئقايدلهرأيتو

اتعااللههعشررحمبعالراالثريقثنانعشرالثأأواسطفىدأوتوأجديفقيهاوكان

إقامتةتطوافمووفىوشكلهزييدفىالوحهوالعالمايبنصئألحي
ائلاهـيرتحرمولعأهوكانهقبيلأعمأبوعهنوكانقباأبيهفىوقادعافيهعىكرللنا
وكانالطبكذلككربيححقوفهمتتهومسألةفاذاعلوجهأيمامعهملهطيللوكأن

بعدمموكانوايانتولهمارعيةلةحيزأأتبلهبمللزكادألننعيئيرامألنهإخوتهارب
ناقحماطكهمفانظلمأساألممنهميأخذونحسانبأتءجينعليهم3انزكاوجوب

المملىكالعبدبمالوقاسوناليملمجولماوماكالنمبنعحزكاةتجبيفولخليكرالشيخ

نفالمقيماعندعذوكاناليهإخوتهفذهبةثملىاللأالعربببعضبموكاذيغيرعل

وأخهمحعممعهالححلحفىفرغبصاوصالحه4خهأشدلعدالناسنتويمكألىاصتالمط
قأل3مبالذهابقدالشأصانلىنجهوزسيغل

والخييههبثرمنانغيدإلىمألىحلءسةمتتىخمأخاروأراخماغمالى

هبهرقالهوفجماللمعشدينرأسلمثىالدينءضياإنمذلمحيل

صهخلافغتدىالنفئميفحبهأةجمت4بغائجاؤابهالمعضدى
لزتتملمئسآمنبهصيرالي7جاوماجلاللهوعودقالحديدسفر

11هأبوالزغماوغلحفنمولمصتىخددوخغلمحهنالغوتيةويه
الواحدوثيالتجيلتإلناألنانهإلكأكمزأكيلالمترجمبأنمعرضعلىترضيوال

لتخذينكأشيماوجدهمىايعنولت

ءالزغمابأبئوفالعدقمصحفالمعجلذاللمشالىبنفاكمحذالححاوثل

زةيلترارشيخعدلحبيب



ائإلد01اليداليعذ3ي

دلمحانبنىءعرا

أحدالعلماشاليدالىالمجمإللذالبمحهذيعرفماقيالدسعيدبنممد

العلمأحدمبلغهميبلخلمالذبنذبراالأحدأنهؤتدمالكراموالغطارفةاألعالم
برهلهارقمالمشهههـليفاالولهوالصالحفظوابالفهمرأمشهوكانالقطرذلك

إفىطربإالعلكتاباألفماافهيقالوواياوغيرذلكالزشيموكتابوسمامالذمبالكبير
أحدهيحبابنأرضأنهكانقواعليموسمللهاصلىاللهدرسولوكادمذاحألهوغ

فيصقلبهيقولونمافسيهجانؤسدحزعادقكليمجدونهلمهذاحوقوكانرؤسدالعرب

ابلغهوسألهوأحخرهمبهنهفخضهبابئذلكفباخوسمليهالمحصلماالمبىمدحفى
جبارأوكانلمحتهماوأذعنمخضبنسيةاآللتهممئآنعشدأفلمارمنكحدوفجنفقال

هيبابنبهبرروهاكان

القيالاميؤمئزأئفعهأتجننصىحهالهظهخخبط

ةالداديننهاوموهذكاتقدمحعنيسعىالنوعوهذااكترخبطةبطةيكأل

إالنامئرحبيبىعاىاصالمالحعرشصالة

هممامعليفعطعوفهـنمئالفؤفدافىكغائشفوفإلدى
التهامآلهادىكمالطةاكثشىالهاالنئجأذاك

أالقياجمرحالشفيعذاككعالمنيغالغؤثالرفيعذاك

الكرامفظثالجاللفطثيرالجاألعينلالعيئ

ظاملئىالراللصافىالظاللضافىالخاللنافى

امهـداالئوالجئمالقعالىجئمثوايخيصاألجثم
األسازينسالفحالزينأحمالالرجالزينسالخاللزين

المفاهعالىالنحجمارعالىعهراالتفعالمطمملالمنارعالى

الذمامعوافىالعقودوافىالؤغؤثصالوافدعهأاستدر



73الديمافياليدإليمذ

لحامآإلىاأللممودمدفىفودالههـفغئىجوديالولم
الظالمالاألعادقلىءاأليادهادىايعبادهادى

11نامالز3ممففيئقالخصحافيالئهتافغوألالحتائقمط
اللئامدىعىاطبرئلنسذىالحافلمنىأئئلساالوأشنى

العفتمتدكألسالهالرخئمالبسالهدىباةالجآلظؤذ

لتظاموسطمبزاياالعتايصزاياجثمجاياالنتمفل

الظاماأسذعالتائحثلهارغائمثففدئالغجائعثمبدى

مسهام11خمرفياغثابيضىابغالمرخقزالوقائغسوذ

األتاملماكلطليلطلكحيلطرفءخيلوجه
الغخرسافىءأييميلعخذأثيلكالتحاأصيلر

المالعلىكربوجذقويخهدىيمكلقدعز

آنححرامربعيعيملمجودحيصمجذعظئمجا
مالكلأسىبلىحىفصنالقعماليحىخاقآصحبيخلق

ذامكلمنىءسغؤثكأصيخثجريخثليث

آتعصامبالنشمتخبلخجبينحجحقأمينهاد

الحععامخذممهعداةفولنذاكالممداةنلض

وامالثمأخزاءالمحسماتصاتايىألمضجزابذو

الموامظباغالبرزارتخالةااإلأبدى

3كالمسخهامداوألهسممحثابروالجذععناوالذئثس
اآلضرامإللجتىوباتاشلميقءلئمفىوالمحدز

بلذئوقصقاعرضعيث02رالعظاماالموكافىأىالداهيةكغرابالرنام9
لبذعقصحنيئوكذلكمويلىشعريهافيظاالشاحتشد
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شلوالححتخر
فازتهئروالب

أبدثوانشاة

ذزاوالقعزغ
راضاذخاب
صله7يات

لدتيقليى

الحتالديئما

مااغا
صءى

لثسادشإكأ

3ص05يالمو

ءعفىآثرلب
وخ

ككر

3نربىذ

خمادنو

الإلممافالدالمإحمذ

تحكلبمأظموالجحهـو
فصارتدسهـارتالشزح

العذثاكالالذتالمتمئعر5 رء

أقرالهقزاوالوححثر

أدشازاسلمافاراكيثوا

امماتنانمألوها8تبانتلي

عليلتركهصهاالقشؤ
ءءح
وناحنحتباضوكاحتد

السالمأنثمىاوراالناملىصا

نمىأياراجمماالعبخل

اةآضطثمكهحباةطورا
مأكان

وأخى

6كأوآلى

باقءإئحامجعوءكألمنى

عغزبىفأتتجقلبى

كشفكرونجاوآفيغيو

1صإمالرموف

أزامأ3خحبآ

3الئممالمداز

1اإلكامضتتث

لغماامإلى

وامالدعلى

مالأرحى

مالحؤزق

السالممن

عنهالمرونة
مىاضلمهب

آغتتتحاىبك

العظاممحيى

أئاىوآغفر

داللوهـءلفىسهبمعلهيسلمكالتالذىالمجرقححةإلىيراكايشسلمكأالصىخيقولد9
دثقوءنفارشبالماحالرفيهما7اشااتجايصةإكببريشفارتلمحونموالبال02داننبة

جهمااستترالتأمتاحأللتينانالشجرحديثادهوصاثعجرالعظأةوالسرحالحىحيح

بخؤةاالئلدفىيثثماوحدعليموسلمإظهصحلىاظهترس
وقولهاالشازآليهوتتهدمتالشاةمملحديمنهادصلعلاغأبدتاةءاواقو3
اححراكردفأخبرأخهالتى3اقدماحتىلهالعثعس3حإصثحداثعيريردتئحبماوا

ءاالسواثحضفالكوذ

ؤخدمتمعجدشطاذأمضرععاىجههحدإكيشياثأنحرعواقوله
8أيخعأقتحتهتشفلعحاوحديثيهاترةاالشت

جيحأمحافاسطشخائهقححتموقحمةنقدمتخاراوالجتعتزء



بإالدجمايهالىلد01زء

اإلمامبناختاناواعغرآمتضاناككفناناحمق

المتمالمشيلءالخطاياجمملناياوآكحالحالياقتا
اينضامحثممنالمتاياجمندبراياالىباراخايازقوإر

بلكطاأؤلالمزجهفىىلعلىازحءالتمانجاراعبدسيدىأيضأجمدحوقال
والجانايىابازبدآستهاللآلابن

إللكأواطليرلضدمخاانجفقإعارة

الهـجاليسيخأذاذعبجمععىاناانصحهـأل

المالليأمبهارقلبىحريزخهلم
صأليلرورقكهيؤمآالطيفلمغدالما

خيالارقيحبمتهلتىعلىالئممهادان

رلمااهـسليئفيهأئاجلهفبعث
اختيماسالهئحأخطاالموىيلأجز

رولبآمحماجرئكاأجابتةأجئلؤنم
تاكااالههزكمهـعاهءضضنجاكوبحث

وص6ثفأدتلبىويق11

1لالرئبخرنأجمبماشزمد3والزهر

13دصبىنادكشيزحوزالبسدالماوب

3الملاللىالباكركشتسعدىذاوجةفظحت

آعشاللإعأبتاكريقيزرفتتؤدص

احخيزأأشاخنازئباأمنئآرىأثوسعجداقالشاألسدصيماتمرطيمارئبال1

امناالحديثاللحم

مكلنعظيماسيدابمااايخاشماوكومبجلوأميرأىحاب3والبجيلايبجال2

ءالمإمدألكواحطفسزبنؤةبهآللمأاالهأرلىاك03لوجال



يهافيالداليدالمبس3

آحمالفؤقحعاءآعبامننىوكتت

حمالبخيرطالفئستهامخمفىتخمى

والقتالقبايةالجهواهاتالة

والىإمابطعقوالكيالمواضىلببضصهـوال

11ئمالاالورشقاإلرياككأ3وال

اتمصبمالفيووصواصطبمارىتحفذى

آتحمالفىرهاوىوغراصءويؤ

التففدائمأللجبينوحرمهما

الرفراقلئهمثىوهواهاووعدها

التعمبالصيفجأشسباةرهؤاهافىوغدلى

مالخبكبنمارمميضتىجوثياهحد

الصتالالسعوفيمنأمضىركوسيف

اشتعالذاتالظسبعفىدأقكشوونار

والدإللوالغنماتوالجنىخهاةامإلحأل
الزواللثمسوالحسقكيصهـهىمنصاالنوذ

13االهدالمثلاقدواسءلطيمخبممواج

لالهمثطثصهالووأطببهامراتفرغ

منيفثاتحرولبةمكتوايلفنهاآلاهذهوجدتاختأتيطإلرالؤوإلهـكقوله

السبطانةمثلبطانةاتوأبطزفىحهوشحموصرالناوفىاسباطيطاأإلعليمااواالصلىلناسخا

طبسيخاوفجهمافىتلحسبانونجأنبغدقبافيهيرىمثكوبيلحامجرلىمافمحوحسة
صحغارفعهابماميرىوقيلىالمابمهـافيىءإللعقثتمئروبةءجوقأةصت3وألسبطآف

دتخطىصنكخآفالتفعباحين
القدلينةااغيعنىشدلىأفاالغحماقمندلشحدأتكمعالافد3



132الديمافىالياللصكض

لىأاوانئعررطبغصيفنمخهاوالطرفلم

غزالجيدوالجيدأسيلمنهاوالخدير

1النهالمثلفوايرسريخحىمنهاوالكشغ

3ألالمجالمىعيتحرصمقءاوواازلةخربهنهاتة

شالقشعالفةىمنمنطتهاألذ

ثوالمصمالىدرنهمنالمثافىتكللفظس

الليالركأصروفعخهاافآعدك

توالأئععلىتوالتصومآهيأغرت

مجسالماآئعمجسالدقلبىيدانبلهما
احتالىوجوهعتبمهطمالتخلصىعن

اأإلبعذلسحتالقذصلثتدإلللذتإن

13مكرهامنصكالضتجتسنسمحأودب
ةاألثالىأألعريةالححدراألديباإللالخبد

لالبدرانعبادغوثصحدرإالفاخمل

الخصثألسشالنثاجمعاوهالطلسعد

صيبالعالىالالواوشرحهاققاموسفىواللألظبهنافئوايهثيمابأالنهالط9

هموضعهانهيارآعناليتماسكالذى

جةمالالخلقالحسنةاطيبقانرخاوقيكواألرخمرالنفالطيبةالمرأةالبهنانة2ا
وحاشالخفيفةلةالمالضحاكأودنطقهباوقيللهافىاللينةأووجهالز

هلمماقالفانالمتنيىعلىقدعيبالمعنىهذا3

مالالهوفىلىصيرالتىالىءلىلمجشعذلىيريرىاالمعك

ثالواألإالعراقيمإفيمانعرأآقواثاجعلتئلهوقالالممدوحعليهنآزذلكأ
النثامتهصوكأ5فالجدوالشروهوغرابعصخابثالاألنسبقاهـإثالىاألأطه

الثاتنطاشقبيححسنفالقالينأوسيئحسنمنالرجىعنبهبرتأخما



انىالدالىليداعذ32

11مالالتجإلسالميالالاالنامصءت
النوالجزيليالفناخصببالبنانهايى

الفعمالسديدالحجاذىالفخارتاج
المثالفتهجدحبرقطمباالئمةنوز

جالالجهلسدفةسرأجةالقكطقافي
13العوالاالمورالىطموحسسفيطدندب
3ثممالالعفامأوىصطريدكلملجآ

الجزالتحبطإؤواالصوالىاتالمعلىذو

الرجالاتذأتكلخطبطآذطجمالى

بالالنبىعةيثرهدىمنعععيمك

واإلعتزالالريغأهلعليحهصوسيث
والخماللالهوئخوجهداهرغأمالت
وآتجذالمهماد4كهفمااممآثبهراحى

لافبأبمدديمصلىأنحىفالحق

البردصالىمطززهسوفىالشرعومفيع

لي7غيرنحححرهضقأدأففوعانهحقد
امصمالوادىافىمنىببيخثماعضةصوذلت

بآعتدالانألمهمستئيمااغلىحتئ

يضىهوانىوقيلالنفرعيبالسفيط02نطبااأىلطالمثياأححلهثمالال1
الملجألاليموافطونيأوأفالعتاةمأو3أ

الجرادتفئتيرشسطزأكلمحزأتيحمألثئتهرأإلحلىمنصبلماألشاث

يرالتومنطرزوأبيناعالواسيهترأاكغعدىإلمبيحه



3إلمثهالإلالياللىذ

1عآلوجاللإبهىغإىحمتصلومالعيه

يالىإلذدييخطزكلتأهمافازقد

أل3ابيجمفئمالصمجماهبأرضىرشت
ألفاللءجنبإلفىأنحتاآلرضينآباذج

العيماللةكانوافنصفءماوالنا

ورجالبمهمنبعيدصلهىهت

عالئدوالعطاألعاريبفىةماقا

خالللسحووقيأحشنحظهابالغداوفى

األوالمعلىوفىبرجميعأماللىفث

غخحمالالمرامفءعسويحىصوثرح
توفضالاألقرقضمنعلأشهىغرائبجبدى

اسموالاقباينيلءففمأتالدقايبدئ

اإلخمطاقفىميهعيرمجكلالئطيالوأكث

إطاكأإيخلىاعمهتعدونكأةيومآاسحأنبااإت

الىبآففنهمجرىبيديهطوعوالدهر

يردأوءثءاثإكأافوإللمصإةاللوحا3حنأأىاالأكاسقوله
بينؤإالمنتكوذحاآلوال

فيهتألفاالذتاكؤأليرتقىالذئالطريااصحباوانجباوأجهمجمعالجهمبم3
إخحأأقللعاإهـونثةعؤأرخألتأذةانتاهومتشأرضجمعركعإلناال3
هـالمتنبىقاقبملطءاألوابمكمااألوالث

كالجاالواتعلىأواخرناكأبعضفأيعضأويمشىيدفن

إلجضأادهـاشهمنةإحىةعمهـعتىااظركأكمححتووالئرقوثحعنربمانترقف5

اصلرأيخحأضالغخباأل



الديمانمباليداليت2يما

ءوقالآضكتاذىمنايويلموليى
الجاللشعازصازواقدالورىفىمعشرمن

والوأيزشغرووجوهخهئذوو

ودالوجيمصيمكهإلثحروفذوو

3الءأاألنوفشحثمرامرالتدفر
13كرهرالمالتندىزهزفماخلهم

لمجمالضبمزوازاياواهـحملىانالوا

ةثطفاألكاوغئينتبررمالمقهم
ثعمالطاكاوغيريميئانجاللفىنم

كألموالىوصهرهئمصغرطالفحضأف

كالرمألوغيزلىكالكملىافىئم

اللانالمثبنشريتمعرىدببالاتعرشت

المنمالتالعزيزالشعرناجفغدشلتهأفا
إثمماداالمعلماتءالأحكباصاملفأنحت

صالوأحسنسعذكلعليخاالزمالتبهـصط

آلكذىيدىعياسكررإليكثاا

للمجلووفتبئفجهاتبذأمححت
المتالححدوقصامشسلسأنعليكلىن

رلبصيرفدأباتشردوفضاكابنظ

وهوغيرالحسدصاحبهاولشلأنعلىالنعمةلنىاطاالصاطاضهذىمن11
أكىواالولحمومفردوقيللرىجمعقيلوالسراةشجألأىصئاذجمعالذص2
والطانالالذهببرالتأولوضةالرومالةنممراحظكالى03أصكأإثاوا

لتحآئنالخال05لسالياطايقاكخرالبوسحاب



0000532انىالدييدالياذء
واإلحتفالالسماحعطفتمنكتهديأممم

المتبعالىقلةبفاعذراالوآلحظنهما

ضاللهاوجةوآبثنمطءدخهاوالتنوآسمح

آلمتعمالىفححاكأبقااليزلخاش

يبهرازصبناللهعبدسيدىوقال

لباجمطجونةالجالتاكأحدافي

الزوالشثوسفاقتشحؤشعليهاثزال

الالطهلىالبئنمفدعئاصنهبنمذماغالب

لانفىدإئتزثعسيالصباحراي
باللالأشآنمإذرمتنايمتخطفاأ

لطذىعرتدكلىحلحىأشالث
متالعصألوالعوذالمذاالجيأدأهل

عواتسفروالئسفرعبرمواضبجوالبيضى

الفيغيرشحدنابمإلوغالوملته

المجالوابأشرعاتفيهممائماذوو

بالفاالاؤهظبءحراألسدوتزك

للئتمؤالإصحغاؤهاوخرسلمىهاسل

كلؤصآرفحمحجهيفرفرضاحازمنا

1اهـصاتاخنعخظآسأخهاوتةمح
ااتكىاصووصرمهباآنصراذوفوححلط

إلنتفوالكائتفغنتحالحبمداصت

ةأةاعيأسحمصىحة



لديمانجطاالييداحمذإب

الداللفيلجاخهائمتاماذكودني

الماللدوامتزذلموإنمالنماوال

11وماللبصالبرلمحلملمجىلثقلبماإت
وآعتاللصمثةفىوصواهاوجانخها

انخيلغوجودبقىىوأراهاأجثهما

آحتيااللطيفوالآظباهاآخشالىفالا

ايخالبطيفحتىمخهاأنجلماطاث

ااالتباتحهاثرئسحىذبلفيالجها

الذبربالفىألالؤهاعغتعئرىالخدروبراتة

نزالهواهادىمهمىينثحىفآطحث

12خزالوالإليثمبفأضىإللغزاالل

تالالصفىنغرهامنبعيدالىاللئرطب

ثقالردفحمالنهخفافبعطفقاشت

ببالالهويناماتخطرالبانأاليخطرش

كانعلهابايقباألمنتمأقوبلرالبدف

المنالعزبزمهاصصاكخئصىحسن

الرجالفىكدنهانشواكأفىودةء

الشاعرقولمنذامأطوحى3الصدمنحالباوااتعجموأمحرهقلبىعلق91
ولوصابىمهاللمنصوعكء

رفرمهلغزالواتعثحاالةعز21

فىيمونالزكاممثلعوهاوقيلتلوانتىالزسطىاتاالصبينيبمارزامزفيالطالنعل3
ثراكعقدالقحدامكانإوقيناحوصتهإلالتىشاالوسخىبعاالح

كالالفىالرجالفاقانهيعنىالالرفىوقودهدمكاتأةاصمماةعو4



32الالإلمافااليأيداحمذ

2الجالفىحلبةمنكالمخلىعد

المعالىرئسانحالفىالذاكئحو

الوالقجاواواخلمالعمفىواتعرد
الحاللذاكبجزبالتإاليحطقليسق

لىبأئمسخىأميىعلالمترؤىاخافظ8

عيلالبالئفئسختالفشكلوالشارخ
نزالاإلععاىالهخنىاألشعرىوالضارم
الماددإلمييخضوأآنزسكاجآرضوىبناذ
أل3طاكخذاىفيهكلييمخىيمالعلئم
كاالعتألصاتإجراعكغلستدأ4الجارى

عخذانجدالاللقهفىمجحيبإداتجقضب

داالإلتبهثكليدمءذلمجتواورز

الالثلوازىصءارياألفىيزهث
واشتغالتناؤععنبعدتذورتجة

مثالضرعثاففرعكأيعيئحسينمثاألمن
ثوثاذبظأفاجمهـوإالفحمأتب

الىمعينقةفلمسعيدتعالى
الحدوحذوالطيسعيدمحدءبنو

لجالاكثءممطالنتما

أنالمجحملمانكلسمقىالفقمالاصاأنهيعنىالحلبهخيلأوكالمجلى9
عراكقالفيهالمخذبإذاقألشهثمياحذامانكافحيهيخحفى

حذامماقالتاتجولنئوهافمححدقحذاملتاذاط

مالديةالىللرجل3المرأالدهأحىهـصماواةفمسألةالعقالبذاتداعيلعل3

أعلمواللهالنححفعلىنتكلءتم



حانجبالدليدالماى32

نالجبالأصكالىويهفثثبابىفىىالنا
بطباللدجمهئمحبولعندلمجمث

لالزطكطوئمصمأاإلزصاشذوا

المحالطالبلهمالأمثاونجدأنطآللث

اظاللراةالئرةاالالتهادةوالئسادة

الجاللعرهجماتزئنتفاهيآتهم

األرحممالآفيزسىاماآشممآطهراماليآبن

الىالفتعدحكلىأهألليسمنحئيت

اللئالالىحسانفيهكهسشسعركءوجا

الماكاحسناشدالمطبذهعندىيوول

شالالمنردلؤمغمامدسقاهرؤضى

الليانىتحتأيامعيلىسطورالقأتختفأذ
تالدأ2صداهابلتخالهرائيتهول

13هاللآفيوذافممملهآبنيذهذى

المنماألحذأىفقطءوضخاححذوتنى

5إلطفالرهتعنشيخأعارضكالطفل
بالرمالجوزيتيواقيحتواهجاز

األمالىبينشتانفليقاالآملياإن

الصداباللاصدابلمتقوله02خريةقرجبالنكسحابابنارغال1

باللبالهرحميهبلالكسرمححدرضلىءلبنابياللوالعطش

وهوالتحنهررضىثويكماحميدبنهاللبنافموذارمالفىيعنىلهإبنيدىذك3
ءلبطىاالجللثافال1أللشعواةجودقىكيهيحاأنهيعنىالمجيدينمن
مكاتقىبىاليالطينالطانال5



33فهلديما01بإبمجتضى

لىفيوآزتىروثفهذامودىفآعنماز

1التممجالجمرنوالعجزبعجنرىخسخلخط

كالىثوابأفاكنفسىأعطهاتقل

بالمثمالىئفثمصالنافاايخيئكئت
مالالفىبراعةفآزدذءالبدبركأفى

قبيلتهدحيفثأيألىاليداولمححد

2لؤخاروغيرمتبرالناسفىليهان

النقاريلهموعجديؤئممفيؤ

المعنىهذافىزمشعهههـببتوله

رآبرالخناذكروإتنذكرطالغلىكرذإنديممانبنئإنا
األنشعرهمنماتيسرهذا

رالمنيراليدؤسيطاهأصكقدوههشضقيطعالمةلديملنياأغبيذبنصتفخشفى
وأفىك3ساعدجدشعرعنوغيثماطماحانقاطعاللهسيفيرالنحرمةلوا

بدرأمنيرأإقلجةالهلاللهزهأبرمصزوعممىهعرهيدههوكدهبهمهمالعلى
نأآحرمأاقعندحوكانبخكلفاتهوالظأوقاتهماضاعتبرآنمبأعذوللصادين

ونالبنيححلحكانبكناختلفواوماظنكاذاءالعلماجعصوإلعهححينأساكنأوحصنأ
الشاعرقولأحدهماببتبحرفهوفقدوجدهوهو

انندهـاسمالرياحأعاليهاصىتسهترمااهتزتمشينكا

إلىالهسندالفعلتأيخثيخهوالشاهدهدالضحوشوامنفانهصمواكياحالريثترأمهنكانفانه

بونومداكممتبصجزئقطعيآحتثسىعلماتحكأىبجزىحسجلت
وفاخرهراهلأىالوسجاساجلىرساجومومصدللسجالأعمباينالسجال

إطإناالفخار2



الديمانجاإلبمجئكما43

الختارالمذكورلعزأبعمطقدياحالرالىاضافتههانتأنيثكتسباوانماومومذعحي

لغزأالثاشجعلبشطربابمحنضبهفاطننطممجأأبياتفىحاندفيإلىاشلفنقفى

رالختاأبياتوأول

المضلمنيرياللمعضالىإليمصصعلعيالزاليممانثأيأليابئ

ماإلبمحخليتواخرحاوخئسامنى

عتلمنمعويطيخهرفتالومنءجاالشيخادعصلعل

التتصرفوالحروفاالسميةفلطاتصرفتحرفحرفخثاقذلفىفلايعدف

بقرهإسوقالصباحوقتفىفرأبخهقاليفمبطشغإرأذشداتححاللهممنفانوقدأراد

ليطوقابهاطبلالشجراأعوادآمنحهايقطعتقهعاآعاىقدشاهبيذشلراموضعإلى

عييدهكلتتلاجزاالىخيرحمعاتقهعلىيعودصألثيرمثمصجعبمحلفىركلبزآ

ثمروداموكانألنهاألغحيافابترفبشتغلخبمنبةالطرسصدهـيهرترصثافخيئةالم
نجلنحسحرخليعاكمايلهـبثبمضابنصأيفخإشتغللناسحهاتأنإلىاهيماذيبتى

لفهذهبخارأوألوىالشنرااخاطبنليناالاجمنأظهـعاولمالتمةلاتفىدسأخال
النهاسرتخافهالمذكواألميهتإفينهيلاالقاونلكمنليضنرالناسدخمليافألتءجمأالن

لألصيادسادشحههلوضىحزالومانجبانهسيأففيلكبذخالنمفبهجادونالإكلىوسطالحىيعلمه

قالتيينالتجاولممايااتسالطيلىالتإثينوءووفعتإهمسحبحلحتى

ضجماظومقلهأمثاوفث

أورادهالهئملعأوأنحرواثاشأراآلكنءالحنريقنفهـاشكت

رياناهمنلمفواشهىكئاللهذحيقاصطإتأإل

إجماعاجماقئوهورللذتراآلجتماعاآةحاجهروانكل
األمصاروغربآصشرحأزأعححاف5ذلثاعلىجر

خلكدوثالوامازفيهاجففبصداآلخمامحهافهـقر

ثمهالطمهءإأنظةله مالكافينظمكصتيبعالمحاالعربعنالمحندوفئثصحااثححجبندجوىهـ



3أيهإفيالدصاليتجإسكيديمالديهافي

ىوباحالقاعامةيينالعلىكادتيقححيدةولفيهماحتظمقيسكلكلمتبعأألفيتهفى
ومطعهاهخاصة

عااكطععبإالصوالسعهيرىمسارحهفىيثسحىالمذخ

عاعينجدالتهضاةقاضىشيخنافيوخحمنوعلإيدفىثعم

اوالفرعاألفالخعلمهحخععوامنقداقهمتاشمشأسخاذدهم

ثهـعااريرأنالدطولاقمالحزماتياخضصىالذمةم

قولىاالخهاهنىذفئيبققصيدلدمالمتتكليلىابعبدههـاحرآينوقدأط

ظعااخايخةججففىأيهنإشابنجوإهرأالعنذاخمننإسلىمقلمجفال
نظمهومن

ةأل4والىالبتقإلنعلبسفإتأخااأخكأحسلي

مهصيضىاطهشاتوكبصآعيماانالذحطحطالمىالمجماصأإلح

ءغتذ
ثرفنتذيمخزذأظاشاخىاذااشبيرإهوالنىحزفالدبافي01

عتدانضموصدشعرعلىلهتووعأاألحخئحتاك
شأولياتواوانمعااتسندإن

يببماوصلحذشأاخرفيننأل

كلحشيالكرفافضمببرآتفأقصماأمأت
عدمفافتورأنمأيخدث

ابقمياصوامنهـع

همنهذسكنىهذاثافث

وهواتوكيدلهخيافىسل

اليفأفهمااإحد4والهـ

اجواألصلافقعءيئن

بيرشألمراقجعتحلصلغنهنأ

لمحرؤوالتبعثمك

الجمبمسرياحصخذثازج5

نححةومنراتذصنيإوإكأاخعثمببوامحمالحوحدفافىاحىئمفئى
آألتبعمنياشكيىحالئفاأتتأ

واياإشامنلفياتخمسسكلىعلماشمشقول
أإلصيتض161



يريا1يديلمالثيينيافياللالماالختارطا3

سآةصيأرداخهانماوالرجآلريلىفىتختمالأبئصرتها

مغمآألقىالتتهغفىوالنفئمىذاثللمحبختىفىأنالجنا
لهوالهبالتإجحأنعمافىمالعثغرهامألىإذالح

والمرلمسا4سالىاهـلضيعقداغيرإلىالطرقأرسلميظ

فىبروالجودالعتيدالسديدذوالرأىالوحيدإالعائطبنالختار
حايخامورودأمهيبألحأناسصانووالمنطقماوالبيانلثئهافىيداللمولىاولاللنحووالعربيةا

إذاحدثكأنهمافيهمارأألمجبومنجواكمنةنبذعليهوقدقرأتيمأمعمحظعغدقى

مثلهلبالطايقاليمدمنإلبرسإذامعديدشالظيلإالمههيهنكاالننالدقسنجبروقتفى

االرالمنبحدالععثحرفىوتوكأدانتجممتالىفالعذعخهمتمقىالذينيخهمشاأجلومن

هاحومافايرسظاموأءماالنحفرتواممتحطصاضاأظنعشرؤيخالرابعالترن
سامعىددس4رقثنهريسعىعلخدالئزلفى

نيسدالثيدباأوهلمىبفيرفالمرئحمبآو

أأيرله

ااإداسبكلمعرفابألبتخمادىأدتكائزاليحبى

فرااللذاضاماعطفاأيااصصىققروفبفولاغمم

خنرااالتتحدأقكاإط

أومهـوقالعايماابورأحمخيدبنمةالعاافىنح

قىهوخإهـافىلدشآشنهلودتأصبكأصنزءإحيصجرتإلتوخرأقا

عليهاراثفثتال

اصحئهأ3حذضارصفىلةأختحلرىيئبألسروخرنق

يمئأالدآثرأاح سعرص

األصلىونسبهنثماكالمااألبييراغينبإكتامحابنجيدفياثا



3لح3األيييريديلمابثبياسى

شجتوتوايرأواللمحآبعفىإنماصكتواولئهنتشاييتكدفاأوالدذهإنئمتندخإلىيرجع

وأشظلقطرهلعفألرقأالذهوالعمغيرهميررأبيأوالدأعالبهاللهإنتمرصاماالبإخمهم
ادأحهرأينامنوقدالبالدتلكنىثتيظهلمأتعلىقتةالىقولأاوماثدهرأهلبه

آشتنلماهـراهوماإلىوهسساثأاميمدعنوقاصرهمأالمعوممنإتمايرفرالعضاد

مقالعبدخلمجدمهوصانىألعلىعبدانجليلبنلحرمخالزمففيهياوبهرعإللعلومشبابه

الإجخالكبهبمعافالحبواظيمافئخلىنواإليدكاتالمينهذحتىلكبذتصإلىاللهزاألمواله

يذهبأظيذالتإلىربمىالمذحرمأرسعلتالعليهالهشازمنفرشثمنلموحد

الشييخإاللذلكينتدبفلميرموجودكحفبأصالعبدالتثائمانالبترليسقالمنهلىأحدهم
يحلبأنخطأأاليربموعاتناكأفأرسلخعلالتالميديئرأمعبالبقرجحلأئفلماسيدئ

صئرأوجعلبعدحالمجالبنرجبمإةأشبشيدىاءلذكينتدبفماليتراأحده
اليغتفضلىعندهزإلثاكفاضيا16فاترنهرأحىأيخحآباثحرمسوإمنشؤوافإكثأ

خمافإرأنأاشيىإإبحاانشمدعمقاحولمآصكسيدكتغيزالشبفيكا
انيثمبختكىألثمحبرستةسوإلزعهيهاصآوحمحلثرنحكاصكأأكرثرلفميرةؤصهن

يخدمهسنةفالزمصكلشرينأبحهاقالتميامهباظليفةائعرهـعدسيدلىكندابنهالمحتارفبقى

أصاشلىئأواتددفترفيإلىرجعرارخيم6ارعميتىكراءمرفئبرحتىفحر

أليهرشأواوأكرمؤهوأحافظنهثآبييرأوالثقبيلتهارجعثمابهيذانتديرفم
5اضؤلدبعتثببينهلالماكرمثلوصعاواياوحئتمانالؤلشأذعنتحتىوفخعائدألتبدلفىفدم
كتقعثىمهـقيسلتيتركباافكليالسماللندنياأنرلآوعلمأمأرحدلذللطبرأهنفي

حلىثوالرانحضفىبمالمرضببجعشتللحمتوجهأتجثرأظحهالرحمنعبدلىالموأيامف

بننجأحسثرصفىالمعوثفلمىهـإجزعبدالرصتاصخاخحمتاىحد05اللثططيهقصك

ىبحىاغوباكثصرإلىاشحمازولىإهـحمناخبدانلموكاتىأعاوكاندالتال

عنلريختتوبمالملدنمللقث4صنكحماأين6ألانرحمنعبفملىالمو31بئ

لانحىاسبهضخقبوتكاثفيإلماعلمإاكنتعنأرادأقايخاقاثأيشخراممثىصقانالصتب



بيرىا1سيدىحالشيى42

أفتلفيأحدعكلند6منآفيجخحرمأتجعاضيماشهنقيطأفىالعربطاوكالىما

وتمسهعلماأمنبهيقيمالذىورلالىالجابلغوإذاةواحلىتدةماجلسهماعلىفيأوأضاه
لوحىجمهمرماجميعيقخأوويمسوميدمهمالناسمنإالوعنددأالفيوميمفماعل

امزيأدتونيديرتالمذتهنجنجانتمالغةإيامال5أعطاإحاجةأحدوإليسألهالله

فقاخكائبانهفتهالواأعطودالحارالفألفماحمارأفقأليخصيوماشوسأله3ممخأفاذلك

كلشبخبناأحدأهءوجماإيائهامعأأعطوهالحارقدحخرفئالإنافتاتالاالجلأعطوه

هـاتثاللماصذلكقثلعلةبعدملليهعالمحاصمالدنيامنكمايمجميعفأعطاه
شيأمنعندمبأنفاخبرهلمومامالةفقالإياهأقهاصملىمعاسوءنسانانيهوصكل

وأمةآغنماوسحيعطيهأنءوأصتهمذيىبأحدفدعاتهصةلمهذاإنوقالرآوأمةوحمالعغإ
أكروافناكثرخهـميافخدإالالمكلفونشهنالمذاليهوشكلأصرصاسلكابلهوقال

اثنماندبنهامنوىرةناحمإممانالصافسوليلبازشإنجاامالواكفىيممابلامن

اليخةالفبئالجفمتطميالطعرأنيجلخهنومائدلمعاتثمبعوهأفاصهأشالئفلكهـى

أكأهـفيئمهوفظينالمماريألعالذائلهالمؤنويبعتاآلإلكأرفيطافيحنمممارخثألعدم
إحاشرةاحسنخلىطبخقالاجملالإياللهيتومجيداوملرظجانئهرحمهءتذأن

ذببلييفاحمعوواكأأتإلمطناثدعؤةاإلخوايأقخمثرأسا
غيرئخابىاخصحافخسقوححيهفيأيهئماأهداألكماصأعى

اطناقبجغاألخالقتفعلمجلوخودادذايممتثحفت
المعايبتتمئزالخلفتثعآقويمممتزيولةاظليرذعجبلىكيمئخضث

صاجبيىعبوتسةلهىؤؤوخكرسلصيذمقإلمطإبدىخديلما
بعماتجاأيزأإنيهاءولسحثشماقوأبخضتوفلمأالذقاأححث

واشبأؤلىحتضنيالملإصاةررءاشايؤاوماأل
الفصاحبعنداعطغلنيذافخبهثمتغااضئئنفيهبمااإخؤفئاقألنزإير

تتارلبنمإذتافيمكاللحربظبأمخهـنطاقزعأقشمخجم



42هاألبيبريمايييدباليثبيبئفي

اعباللئصبياتللمستنتدفالوطاعةوقتمذالؤحكانومن

بءالحقاممثعرفاتايراقىكبيضىحيقىثالتوائماأللواحأفسدوما
وائبالتتصالالئضايارقاقشفافغاخؤالئجلالعيوناضىعى

ثصهاثوتستخرجالختارالكضتىالشيخاللهبهاوتىدحيبديعة3ولدتححيد

فيةقانحكاألولأشطارهاتتثرأتممللمجرالفىولأنهاأعنئمنيالمجرلقثعمائد

حفظهفىوليمىتبسيطمجرافيقمتكأقافواأألحثسطارهائلأواتستضرجمهنررثمالمدلمجرمن
ومومطلمإ

ودألارمانبكجادآأئامعذصأنبريمللبئزجكتهحل
بامطلأخرىدقحسيدلهو

هأصبمثلىهاناظرأشتأم5الملسحدكأاالمجونةأمحالئملم
الميةصحاخلىشصليتثهتامنرأيتوظتلمايشبىأمداحهمغتابالعهـذافىبكوسجر

سنةمات5أذالثضبعخىيدوأخبركأدرمضححوردابنشرحأنهلجغنىولكعاالبناألفعال
واسعةرحمةانئهرحىآونحوذلكوألفئتإلطوماشينوئمادثاشف

نشأايباألثالخوىمحشاألريب3اءحوااظشكلدمءسيدلشابنعدسيدقي

انحتىكذاوفىوقسيدأابودالئنميغبمنماظنكجسجهعةوكمكظجهمحعصةفى

إخىبينمبزركوالتفارجىارىالمجثثإتاحياشإواشرأبتطارهاألقتكبةتتبهاشص

يعلمهيمإعرايحلمنحاتأدبالينيئإفءأممفجاجمنةألاالنشرايوفرقشاللى

نحلىحذوأبهوآقتدىاونبكسحتىعنفوإضدف4وصيبدضكلىضهمحاشفيدققإلعلوأو
وأبيفوجدهلمدنانبنزهيركماحرآقالصأريمحئءظإلنعل

خنحثا3قصاليانهعاىزبكأكصبشثاجقحزاجوادفإن

سجشااصمنماقسخأفثصلممنهـاكانضألجقاهأوي

كذافىابنهبفئوماتقلطاليسدأحدمسدهىسيانشيخأنيصنونسردداس 0101أ01ص

سنآلبعدهتاشظةتطاتتشمأنإصاكأبوحكلىيهيحبرتيمامموخمعمجحاتخيرشتئ



ىاالصيدلمالبثبييئابهط43ل

فىوجدلياتلغزئدماقصاتأملىوجيدأومنوفيأوصيدأعرآمجشااللهحمهنواحدفع

زتهبأرجوأباهلمامدحنهيقاللتصوفامنعظمنبجاعككانأنهعلىمايدلخرهاواأ
أؤلهااقأاالطنانة

منهـبلملهـنالحاماعنهجارىفياللةداك3إفىسيدىيا

عدسيدلىنفلةإلبوهـدوالففاكعمترجعبعدكمثيماأالأنلمجتىقالجتكيمططقال

النكتمنولهاآلدابفيإلعهطولعلىندلقصائوركراللحعممناتهذاحسخقمن

الحدادفيأنونيزءجرااالاشزأحدوأحلى4نديملهبكانأاووركسثيرةاشيااألدبية

داللقمنجيفخرأصاليدقبمخهـشثالالحشخصذالحانيمواإسثمحهوتصيهمءأ

ومممانظمهحافيمأبجاتيخضبصأنلمحأعكادبهالعل

ءلوااكونينااألوأضاكذشسامملدءإمحيضيزتمكالىعتلةعرما

ءماأإكابمحفصريدلذاوكواامتاميخومفوث

ءوأفعاومرربلاوصيدأربعهلىلألصاجةيسععطود
ءالشطاجماجمأوبلايآليماكابراحتهالعفلىننعايهتخال

للراشاعرفاخإأليهفهـتنوغيبتهأشهطاماضلعتبنما

ءأطبنفةكأاقتتاألثمسطائهافيماكأاحمانسذيىفتخبو

ءحفأالءلمممانجلىفئقحقوضممقيرصهالذفأالبى

اإتبؤحبنهمخرءهـاحمحبثالمجاااهمبتذدصوالدىاثامثأنغيزأنحصفوباصر

لحضآتأبي

عاجزكليمبيشأحشصاىءشجاايعةشرفذحدأعصحيرأ
ءصص

انحجاشجنديوم12كلماححألطئجمباداالبصجخدكلودت

اجكزدشلةنحرمنىحعئوىنرببدخذإتأد3خاحتفحس

عؤأطدذإتلدحستلالكب5بجمنمتمشاخأأألةزذ هـمحاممىرىهـ



0073ييريالرىبالبثبيبئايى

لذىاالننزرالقليلعليحثيألموىقدناشمنجأعرفصاأرقيقساللعبارةوكان

عدقولهبنانعكدعليةافقداظهألوسالسةعليجودقمعافجهتعفى

شفافىااللحانجرفمنإذحوهراغرصهآشددجمرىليسرمننا

أيضآقولهنتتهدعليهواؤالفروألجلاليخدحوهذاقطعأشددهمزةزةفان
دفاالئنإالدجالالتيمصماحدرأنجههـجدتقاموسنجةلوخضت

لهإضأقأبعضهمظدعليهءراوهذاغجسصحوابجلىءجالالمصحدؤجفاذ

حريمنساقهامحارفيهأسولىكبمعدطرف3قضيسنحرفؤادوأ

ونحنكاقيلواللمجمعاليثنىأنالحواالحرناصةمسئاذوءمجمحواليثلطرفرساال

ثحصمدشأواألصلفاإلنجصرصماألظلعيناالطرفقاالندةنلفاظيماوشرحهالتهاموسولقننئل
ئموفىجمعهـمصحدالنهوالمجمعاليثنىثرئإتمخاوقالعبادافيللبصرقالالجامعواسمك

زاليجهأولحمهمحربل3طاكلقلتاليخمععندقولالشيخناثتالأطرافييمعفاجمعه

نتنجرحخمماعلىانبعحادصاشطإلكافئوجواللمجحأذ4ادمصبلكذلكوييحعجمعه

واحضاخسزاحمهاليعتبرءاألباامنآلمهـتهووحيريةرالمثحدإحدخروجحكنوإدس

لىلذأصاتوولير5أكرافرقيلوخاهرآسماكاجعلهبلنىابدديتاول

تجدهد1ألالعرتراحإثتإذافتثعوااألجرافكنمشفالطصصحراقافيهيقاال
جيأاقافتدعثنئ

باصلاختإجأصظبملنن5مقكالطرفافخخ

خلىو

وكا

سجوكن

اسالطرقفي

مجرخوراكارامحرقترتبحااصمالىن

وظأهـذلكاقخضىرضاليرتغمينأت
عيشاخماعأشامممواكتاأحمرا

شرأامحجلىاذءأححيتخال

شإلطإانمابينثاصوأل

حخيماإلىدينصنصجلىؤقيحاالوغيرذ

إلطةءأالحياقآلإلالماءظا
هـءا

اخماسثءأل6أشآابرنتءأالت

ءااررإإاتأعحجامنيدوا

شاءأنمأبشاإيدنو



االبيريلثميليهأنيثبيابافي3

لعمعزنشيأنعارأىجالأبيهإدبهيبعثالشعرغلثميألإذاهاللهروكان

بةبمحاريأصيشرىاالستعدادللخصاعلىفيهاالناسضحكلةهذمالقيلىقالحتىيمزق

الشعرقالاآلنرميذكهاحبملكقالوالدهعلىفلماعرضتسانحقبائلكأمنالهأهل
هاوالقصيدة

1القهارىمنأمثالهاطكداراشبفتتىكرويئ

2أناراأحسبهالتلذاكلىماواالصهاتيكصحانأمل

3برالشئاراوفاحنحطلتتاثيذواتاهىاطتالطالزوتان

ثإرىأحبإئنتاواليرتهادالوبالدرأيتتخمجدوإدأ

اراعصبررتصإفىبدارمنهالتدخمحنالك
آخسماراإالدموغقماتصونيإلهازفىلعينتتهبلر

وإراالملىكمامصاهدعاثماقإنالعوالمطالميامإلتزينود

وارارابمامةالذفراعيمتمحذافعلتنماانوإذاكخت

غزارااقألىأحىلدىنءعفادمإلكوحفخلقثرإل
االدياشألخالاكأأديأءإعانتذأنتظارىمنوقذحا

اشظارالىيعفتستلديكوفاغوالاضدأتبمرإن

صيبظيمبمأنا03كاتغدمهـهاوفيسكمثليافىحرفنمارريدأثانكماف1
هـاأيخكنةساوراكةساءيابعدهمتوصنيمقونونيهمزةيرأالشائئآسمضوأوممرفى
راشخطثاإللعاميةإلمموانتنالمأالشيبقكنقريةمستوضأشالشتاراخط3

اإثوطونباتوحةحراعولىأدهاصدمعؤددجكنةاسينوشىرغومعبهمؤدإ
ظشااشصيوتتنرأشلبضبثتة1إحصأحلتوابالفاعت

الواصدةآسبمانعظيانفياراذرهضاإحمرنمدأفنعلوعأليمتأ4
كقآإمغ

ءياودمكسورةفىبخنإيمرزعوالمعهثابالعاميهكأآجمنمعررفحموافالميماكىينكاا

أخةمايملونوأدوألؤمبعدحىاممىأيخأواكنةنىومبمخةسىايم



3رياألبمجمأسيداحمثيئاافيء

ضراراوالأريدفالضررأضكنىكانثمتماللهتفبله

والوقارايخةالعشدإتؤصفأنتوإلعازعليك

إدصالناالدياررلىختهقوحالححث3رجاولكحا

رئئنمقومىقىكالمحشحنجيصزفاالحتسلتىالحتسقانا
سحارارآؤةنالجاهلىماإصاكهعليناحتتظالهوىكىا

اآضكلرانأفعافنأفممشوقاولمحثنذصالنفوشوأخرا
آختياراتبملحطقإلسيآضطراررعكاألمويأخماومغ

ححارىفخدبهماالشرقدفرطبراىالمغضلىفينشماوانا

األساركأاعنالنداتيغىوهـنضادىوأسىلوعةخاأسار

االذماشمىآواألشردئذطمحرأجومادنالمسلثولؤفى
1إراالضبهثروناابمإعأزادلفاؤحكىسديناأ

اراوللثحمللثحوصأسيرآعصحاراالدتاانالديخاكط

البداراالسيفثجقيئةاوإصبتإشالحموه5بافىفاق

أنتصارالحابهـهناوالىلمننححرأامولىآسذكروابآن

اسفجآرامناأالسزااثنمحيرآالدادخودأمجيب

3روائخبسسعثبالئتبةتخحدكااماجمماحمبقرواوأن

3كأغتهثنخطقطالمةفىيأإظوااألمأعزعاىث

قدثيخخوامناتوااشالمأفذاشإذارضىبغرككرمرحصححفلئتدحمغاشاة1

خلىثثمنيشيبالر2لوتثزيلجتبمالنهكبصثىانعخمضاجيااأاتا2
حترواإلكأضرايثأزدوأوممطتسجمعبلمصنسجةقىتاىتمالىوتعيولسفى
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مبلهاقولإلىيشببزظدالنيه3عااالحكياأيومؤنخحياثصخلبةجمنسعاكالبنمعاو

هـأكأأللذنائبحبرىعيبكلبرنلضمثرواؤفي

اظبورأتحتمنتنأص5كينىىجكينأصمتحعثهيهابيحلىم
اخنبومكنئءءأتىثكلتأألنجىبسهإآخراألرإخبزتنىااقولال3

اليواصلحتىخرىلعنهاننىاهنصإحدنهاكأمتتعيأسهئؤالنمات
أقأجتبوخالأللرتشطموألحتأتحموادار3نةاكنضثحتتهوأشةلعرقعضبنواحص

الغيمنوانضيوتههأحؤلىارسصكعأىأظلخللتوناحيهقأخونع
تذاإللاأل



يشاألصاميدللثبينيابئ5

يماافيرمتفآزدشنوارامنهانههرلئإذرالبدوغار

3يخماوياكأإوأثرةمىقكاكالأللإذاصوالنخجب

كحايحينإ3للفثيئمنلىنثلمىءالتهدمايفماقخففقده

يطاخئىاإحدىئمافىوحال8جثمأكلبآصكتخحغثلبثبماالشزخوكق
3فيثءعراتجعتنراتوءآزيراكلغزفتإذاكنت

خديهآمؤامنجذآئالمإلىقؤاشتممارأألصيسأكثم
فياخففينادفالتعرصآأبصافداخقتمبعلىبآأدخوؤا
قذكحبينفىتحالفبكلمموفىوتذاغلمئمجمأذاغ

جوارواالشغرفوخلفطؤرآوالفحمالالتيمثجالفبص

حصربيهأالموردوالتخرالبإذاقشهفزواذجئنيذرادوأؤ

واألخنئينوفةلىواثلبوياوباظليلواقوال

المعنجينبينالنرقثكيفئآعالحعمافلمشنجىحثحينوضئح

ينزذفاكأرلمىبهعرىتهداريمدذيسلوأطوارآ

هماعاواوطاانوإمنىقيءجنللهقعبدينقولة21النوارالئورآ1
لمخسيأالتدنعهصايغجامنتالخالأتجهماأصيثالىتقالالسالم
ححبادكاعلمامادىفييمحهنطاوعمزأوراليعىخينحراىعزيمتىوجدتقول3

فاعلمالئينىبسرإذاسمعتايتاوكمذاعثلهومحمجحبلساأخبرأنهإذايغالتعدقالي
شمحببأ

نقواالشعرىحنأكراألمامنوالنعطالصرىاالحامسعدبهتموالليثالليخلح
إماممموسفبناشهعجلىبناصاانمدعهلىاحموأبواخيخانجويقواااليعععرائفةالحطإمامهو

اقلمانجررذصررقجوإلىسولتملحرمينا

الخرازالئتواريرىالجنيدعدبنهوآبنوقيلعبيدسعيدبنأبوالقاسمالجنيدهو
كيةالحححالاطائثةسلالذا

جمرملوكنكملنرعوذوءسرىهكذلكالفرسكأحذملىالرا6



952ألبيهريسيدىلشيخابئ

ثيمفوعيفهفهلووفءالثثراألتةصو

13األضشييقنجثمعرلثتضوإننآأرثإذااآلمميئنوبعمعر

13امحسيهآنآلبنتاشةونذهمبكياحىسنوألبىتاشدحبونذ
المنشابهصإلنفياللنسخفاياصونجلىتصالىفوالئوإفى

ومينمداعنةمننحائلخلكقأححاأقعدتنى

اآلخاخاولمالعمزعرفط9طبودادأكسيظهيرآخوعآص
المظتيئءمارنثدئمنىالكرراغبأفىللثئرفن

بينىأبدآشخةمحواصلفيثىفلئمىآقالزيوكتومت

شسينقيعيقلةأضخىبمجميكأزصنخليبيئمنأاليئ

اخسمعيينغأحأفثحتىالغؤراشإلىأضغيئوال
يدفيميتضهندنجوعالىمجلىلمحستابسهولألجوكا

اطاجبيهغبوسإألبنتخليآكىماكاوأحمل

رويخماذإبنفتذدخقلىدصشمقحبولنىوألي

ينعيرلجدىعندوآخربريئالتهزلفئحاحمبفوخنص

اخحمينائإالنهمنمةأصنهتتتاثاخآلإناااسنىوف

العبدنجاةوخرخااتئدولخمةزوالتابغختوؤإلتيىاصهـمقيشءالشعرا

اتشتجمنوعنزذ

ثىأعينعشيزباهـأرأثإحترأأخبثلىالسودبنوبتأبنحسانإألكييئأراد3

فيهوالمتالحسينابن03باهاآلوأعنتىقيس

بننكلضوروعىتتوخغخحتانمنههبوالمسثبجمزعزليسأئحهولنىوليمقولةيم

اجأخافياخبهدخأاتومنزضئخفالناتالمثبجعوهذامأخوذمنزروينا
السعبحخعنىحوخبرمةوأتياكأمينهانومناشتدتاكعيقواصممتالدالجلى5

هـانذئبكنحةوأبوالحصإلت



االبييويسيدياببثيينيانج3إ

ضيينينلألبطالنماءرعلخهيفمويعرفىنزصئمما
نالرصذاجولاللؤلطمالقيعمزياأكيمامقسراةجعلت

قتعسلجوانبطمنتخالنتحمىالمنباعصنانهكان
يينشععرالرحبكالقحرإلىمذاارسإظكأليتينإحم

1الموقؤيئتمتالاانجأسرىينعتوكللاانعنيزم

3رضينالدلمايرضطفلمبخنخحيرأشكضآىالحرعارؤض
13ديينطنسااأصدإلماهـمأغىدانامالهاصذوحمكن

سينبئاكمائما3ثوصالساثغرئئبالتىنمآفزله

فريخاالميئنخأشنسكأاكساة3حمأعصاالءالزعاةطط

8الثفاعدينفداكطحهثاءسآكأيدحدتهـأداصيئمةتنج

بهالمنفىبفىمحاصيزعهعطخآتيلجوثوددعاةء حأا

تنيينارقتمإجاحماةجمشرخىعتمحاكهت

بهايمثللهكينلهالموفقيهاتآذاتلالسوعنمونكصنجأعارأنحلقتكأأدير3ث1
ئخةألنكضكأدماذ

حمتائبالتاجؤلفدولصبنيرلعميههـفجمترانخسيهمبالخ

فيسماحؤخواالخرولتمبحوكاحعياثإأواغماتغليبآلتياعدماصنذحرخهالفأ3
قأدححيختعاكأتةكأص

عالدتحياضعنقتئوءزوراضيضبحتئنضالدحرءمأشثئحر
وألءماالمثلىضحهثوفواحربميامابوكعوأضخجررىدقحزوثوعؤثشءااحتبم
واليصإثقاوكماالسهواتثيالبتئبناوهؤخالالعشبدجىتظلكداناعزاككحض

أشياقتمنماأناحالىنفعنإلثهـمحتمستغنىااطحابإنلسعدكا
وريهئحعلوكهـوالحدبدالتأثجيجواموأعصثردآلحىحمكننثفىأكأحتةحواث

ااناأكانعيإساوأالهاثمتحوااكممافوملىلمحشضنهثفىإفيويكقء

اتنأظمرحاومتناإرثااسشامااثمحركآلواصواححخاعيدتتودالرحأك



162األبييراشيتهسيديافي

حألصينبالدؤناقطهحأللمالبرارىفىرىيبطانئأا
3الخيزلينكلتمايينيراووحينأحينأالخيظقيسير
فلقتيهيخركاتغالزخفافأأخفافأالمعزيولى

3يهآوأعىأيمنلفتغاذلشئقاليطولهابذفتق

صمإلطكاللتناخمانوعدرألىحويغككاقمئاأحيىبه
وأفيأدايخللىاألينععليحيلكسفوقبأغادره

المأصعينرثيبمؤارجغهياهلممنمييهأسوأرحاأل
انخافتييننبالعزماتشكيرتأصاألألغهولونم

حهبنالعتديئرفأاكممفحكختداشأجنحةضزفا
3دأيزا9أآطدىنأ7أفالحدثصفشئط

يمااصكأووعامهـ

تانجاتبوراآشص3لدمنقورشإلولخضمسولي
يئإفالواخزكلتيمكريرسنازثبشءكأخض

اتويؤنضيمهـحعىسحأعواتحلبالح

منهتتيفىفوافيأوكخسنةأحؤأحبمرهوحبهفلنظيخةلمجهىكأاذشالجمننىارىأ
مئببنةهـخا3تلهأخمفضثاوهذحمعويثنهألثدأحدهـثموخعحتتوفوالد

آجةيلشحرأستتذاوذأترأنوذرزجقياتفقالىتء

ثردةشتتهىلزثصميتويخرجأناأذاذفىونطأ

كزكحفتثنةتراخزإدضقوةحمدصيححليرأوفىاضعتىأهـمأتالخس ةهـئ

ثىلهىالتبيمو
اأبرأااصش

ررصألستتشدكأحيمميروإترا6نخارارةاصتشتهصإىفخايم

رخيهرفاقزنمأخألإحعنىاحت3تذافيلبرهـكححرصزغرد

عسرأءفاصألتصنكنىاخسسنءفئ

يمتثىودشباابحزبمكأاطضهتكلذاشحثأوقباكأهـتدأتكألمغ
وخإتاايرتقفى

أالينإصص



ىاألبييريدىلملبثبيفيحا

لغيرذينالزجاليسحىوهلوجاجمفآنيحءالمروأهل
يرش

1ينالقمارففاتباعوإيالثعوتضرأسهومسقظ
13الحارثيئومالبالجمزفقرأيحثئذريهاافال

سذكأصقالمىوحيهرمالبالكألدال3ديعىطنالحاروجمر

3حمفليينالكراففضربأثتستطعافإثأاخزشفح
محئنكثالحشيوةقوكونيئقاكاسيمااأقأحىوهؤن

اوفأعئليمنوفلمعربنهوعينأصانالمخكورفما
رضإثإللتثانيأوححركلنذفؤدكلمنعحاحيفالا
ييننالأصشبمااتافلنعااكأالمبالمثفوقبك

ثاعيإلطالداندىاطهاؤناشكةيحبىإلاححلبوسا

يئياقاأئوافارتلالتمايخات3آنننتصال

ضاصصماةتمزر11حكا01لألناااة1ا يمفم05ميرلسءىء

كاباقىاناقتملىغلمايأجمىتوذتظإذاولإل

فقالوااللمثحةاحرتابتممخرةإيرجكأخفإثاباثاجأيطبإلذصرنئنئماأن
لنعمانوالداىاليخراالمنذحبمادأاالمحفعزات021دفظشاذروبأوآتيتنال

رلثفأئويمفولضبمالطالااحغائىما3تااآلخروإظشذائعوأقملك

اذاالممالاحقوااضىاصمااثماشإألتهثبزأميترالالاضنخابمزكىئااارثواطا

لثشإنافسةءحىجمصتاثماتزاأتصريم5سؤرأعهحهنأ

عرأمصمااقوتمنثأصاهـثوؤااصزاخصثجموا31

لماإخاحثتاااضهعرإلئحمفكرترتقعتفجميئطدإفيعزمترء3
تاأنببهردآكعيخألهـثيسمىوهذا

تءأتثقأليمانداهأرفصصتظ3الافىالدأاأندىالمحهكترثكؤألح
إهـحاتهيمانيغماأثخححوتيرذفأإناثسإثش مالصث



ثبيبئايائما

اوالمألالشبيبةعهدوش

أصبريمحرآسقباضأأخماوئيي
ارىوالمحالعزائمتاالوسوف

المفاياقبلمنيننىفقد

تسالاالختةيأزكغ
هـاد
بدرودوشتلهـلب

الآغفرافياتبخيقواصبد

سباشامتضىطبذىغز

ءضممديدعومطاتتنعيممن

الفاتلىنمتتسالإلتعامحانإلب
أصأف56ثيرت

6خاحروحماط

حماضأقمياضماببيت

33األبييريسيدي

ءوالمحخصنينالميالامناوأياعء
موطنهيئأشرقنالحرماههت

وافحينمنمتشلوعدمم
ممر

لميخاإلندفتركائبىورصعهم
3اخدوتيئابلالجيشممز

يخاحفالىاحقكاويخدوها

ورحثتإلخالديهوإحرامأثم

وغننطوئكماأشالفيمطعى

االخشبقينجشإتاإذهـلى

جلمينءسعىبتحوأفطبه

نتفثضسثثهس
كأجتإلشأنجث

أينجفرعناللهآحالىبرأل

إتكأغاآكلنيالتحعكأأكاتهـصا2أقهإتحد
3جدينالثعنهىحماصآميرسلايكأيتةملئح

حئظىفتلطتيأنجيابعضثعضبقىثقز
فىميتأصطلثمعومق

ءكأكرابهرفحميىثعكأشاليخحوشاثكأسىحرغىذفدعاحل
ز1عبمىءا

ءاألعشاقوأخدرالتأحملىاسبممةعتشدئضضأاعحباضصؤ

أخثنئصيضءعاثاألتالدمحناصكلحموخمحإينخمتدحنويخنملدبىشقولدضروشآأ
هنومخحأثحد32يمبماموخحإلىوأل

وءضزفئيمكييكولشتهلىاطدمحزصولإحثرإحزدوحمحهـمأفمشالجفى
ءزاأببمتتارفيماكشوراخححوأتعوةشباإصضذالذاخمطؤإربدكأ

بيقاألباسصضأخدعيأهـممصلىفذأقيياأثحمآحباألشزبرتواأمببنالجيثى3

يقأحشما6األثضسونم



األبييريسيديالشيخابئآ

حاءغضباأطاظىوقيدلقعزىمنتمبيأاثهبنماىتفضتحس
ءغنااخسقرياكمامقبروضحهغايخةونجهفىإذأالتركما

ءحعواطوشسأقاضمتيرإلىمسائمهافىورجاسةالملها
ءرالمابالفتخبرةلهرائدةولفؤادىفافت

ااتهفزورأرءباتوبهحديقتهاآلاثتالقيفلإداحتى

إغفائىبعدىااناتبوؤتوأذكذهمحتهبعدلياىيصبموكاد

ءدامنطيماالنهفىلىأححلوالغجحبكمبهاوثتهتإدوثافئمنسرخا

ءغزابرقمخهاالئسسائبوفىآنيمثجمزارالمينكثتنئفا

ءرامنفطايإرالىصآانعزمعرلمحامنىكلهخءتتنتحمواؤذالحمطإذذاكثالثفا
فاافاوأصلمابأشسظالقأزعانبألسمتمابهـثىءهمنمحتحتئ

ءتجتممنماقباىففقاحمثكىنمكأصلمجحبطوالأقالبىآكامنأبرح

13ءوغمراكناد5تإسعنطاكئهدثراعروةالمرلتقيطأثاقطإللةهث

3ءإعماحفأصخأئحميخماوانجآذإكاشهتجفقإمدمأفحاشنهىثرانجا
ءوآنجطآمثتروادحأحعورث3أوحمايمهعيحهذال

ءاأاللىوصءاآمااذفى1علألطأرحغاشىصأحوذففا
األخاسحؤفيدحطشداوشرغضطيرتيركتاذكوءأزكهر
اخراةإحأطحخرلهعىعلىغزياهـقصألمحأزآردثولمح

ادهوصءأجشادإىاأسصكقلاالمحضنماصةراارتهقصحااتثاتتاجةاشذقيأثا9

اشإسماأرنجيهيياأنحاتعتأعاساكأدإلاهيفىكأوجعلمالمكأخيضلشكأةااسحد

حباعونيبناقالكأتهبىحدىأتزأاضلىصححسصحذأامفحفصوامحرود2

ذرجوابنليلىونحتالأيقسحممىقوإصالمزحرءننىكأنحومجشإنوحاابهت3اهتد

تعالىولهمالبحإإحضاتحترثاكأدوءقؤاتاتفيفاصاحب

يابتاالسءمالىيكهإثممودعترأنالأل



56يريأدابيمسيديالشيخبئ

ءا3واالةاداةمعفتسإلبطمنهتغرأشحرأءاالسكاكششؤاى
إيدابعدبئلبىيديهاشالقمعأعااسالمطيدحذاولثست

ءقااالسحإرباتؤقونمدقإلىنآدت1وودقتدل
1لمجزأقدشاكتترئلنتؤسححيلالفشوممتشكىلمحبلمتؤ

خؤلجصماحوبهثامنتمحهصثدهشغاعمحيماحافىوشا

وإتصأتىدىوإبعطعيبهاخوفىربهخاىخلىأهوممىتننوجميزةاأ

ءإلنهأيهاتماثسيعفحثلفماضماصبةمؤئعليهالؤألختثماث
تبخاألشمأيدىفىاالسخآلززقطلىتنهنهثنىالرآجضلاللخطتط

األمحأحخماوالهـنآءفاوذهـجكعاتبريفإللحباأميزخما

ءلبالالزإحمأبهثمخحمينزويثفزىزوحهاوحىبئجقمرفا
ءيىاظصحيزوخنايمرئأجىمسرلشافسذشمأمثاوحيى

بسراقىيخحتةكأنتتيبأكماالهـانفنماداممعاتأفث
يخعأءوقأق

رإؤاحبمنآءةأاسارإكماماإحداتيضطأخرلىلماا

كأورمعممحةضطحمةاصصرخاباتمفمؤرندبايناأش

إشاايئرأخحزافصأفقاعنعسبراتتااعهححددبإثهأف

انئإلرعجزيوممأزلىعذبآيةسالمراليصطءثدإحىئىفم
لقطغعصانحجلمحشصطةقزألناألومذهـدشالووإيئ

ضصائعسحغإأصمؤؤسششهـوإختىنجالالشمايجققيصخف

كايقصماشفتناحةإنيلسدغنخفؤتانحىالئلطبأدأهـأخر

خثىالمحمابضصانجحأينحألوقا

وحيحاف31بئذتتتصهـآخزا9لمجراتفيتضوقفكأنتكأسضقأفلال9

يرناقوحىباكأضسمححنعصىس7إجموكحةرثإبوبخفىالمحبيمىثت



يريمأبممسيديالبثبيضىابه6

االصنهرمااليرالماجدأفتىواعياالفيرياذافالأبم

فيالنصحيخةاليأبنأنأخرثمونصيحةتسشغلىآصغ
1زتحالفبالييئدلجروتأنمسالفأتأعىلىورلإلط

آكؤإءارخمايالضحوبآكآفخمىأكىلسواقآىرأصقلت
ومنييزرمظأنتالذىفىاةتقىصتآلسخهـحااللهآنقأ

فححزوأشآتائبأالتقلشحهـمهحأآعزافاللوتائبأ

يدزصظبهـرسنمشلثكلبدالشعةكااطوزأآغحثأ

عرديه7اطوىضالخاجوآممرىيقدءغلبااصوقتنطشا

المغيدالححمةويدحفاإدخمحئمالةلمصحىتممو

رلمجاإفازفئآبمتممتكإفىارأصتطعتأاحيحثأمضفير

مازطوفآالمحتماذنعوايىمظ2لورآالمحفاذبهىفالىبم

تمرعممشهـادثطفيمإئمءياكطكأءاتاافوهمب

يفبفزشإحهءاساكألمجعببإناصصاحاالطإصوكغيخى

خيرسبطادهصويموةحغطعضحالبلمءحمافت
يريثعآأبداكأحيلإللشيثلىإلممونمطحآهذىص

5حءدسا

صكىتاإخدهمنحولصممبهابألسحممدلطت

إليهخآممحبهثتالميايالصذودأصالدكأالداسأنإلسدمشيرأيمثإفىإدفرذلصاصأاثوقال

إصاثقكألتيثملديهماهواعرهافيىاذحإحميدكههسااضمأنحتح

فمأمحسذاوصإنرلصرالضنأعأالالىتقومنجاصرأذقحى9

معثمافوكهـاتفرقآلفىلزمإلالعزفونج3أالحششوإخمإلعرفيمحذيواءأأالعرا2

روفوالمالتاحمفىاكذااضهـاصمحدسئلالجاحاكتاالوممىءلمااااهليإمشكسمال3اإكهوة

هةائالعمفاإحمربإتسكأسءألعراليشأالحمحبخقيلن
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قىئكائماترئزودىعيهأ
انراينتخاقبلمنكشت

ابمنماثومابولك

برثأطرزالىيانسحجم

نزنئاهنولذالت
مالمرأآخضفح14

يلىس

هبنااابأبئأوإهم
الننىءثءتء يس0101

فئمتكأغأرمةأشحمما

رلمجث3لمجنماحةااؤفى

نحمعهحثابهالطىوكأ

نجاففتدالءإخىأتهلئ

3إغأص9تاأزكخثبدمزنحآ

أضصلىتطشإن

أيخطآزيمثإبناإكعستفىلهو
طاتارخاخكلأزتألىحم

فجبلنحؤخماكأسثصحأء
11لما

جثإمكيىمزثء3ايمغ

بم

متئبمأوذىألبحرذلك
1عندسفوئاتهتانغربكحل

هـئماطتىعثفيهافآسرحى

وحأضماالورىفوقخيلىخ

13حتأئبعضشفثماسانثتإن

ىفيإلنأحميلقحزوئالنأؤ

ئفالئثهـآبينخكلش
خىحيأءأحياكألتف

تتىاكلشاويئذءقأروكالألى

وثهأشنحعثصنداة

طونحجفكمقىءاهـإلي

حمأسمثثضصدكأةشثامحنث

فصكض قشزءالكأعقاسه

آلثطأإءصاغيرياليوإة

أئيش

ثجىا

ااا
دتسصيرفخجح

إىاصأساشخىد
01أ

ضاحتيضقي

أرأالشخنىرشك

سافسرأبخيلىاكرحالكىداشالىسبئالمثيمايمن

تضامثكأءباعأجق4برزكأااجىحمهأ3و

وددوكلصمعدكطخصوقييمكأحنممحبحؤخساخآسكلأرضم3وفمحعخرقلمفؤى01
ىرحزءيزكيرتئأجىىمهكأبميحفإعإمحنىطاإتثاوممىمن

ث3اغيمثىلذيماكضيرة
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لمحتار001قاقيفىيعدووهوجبارذوالعبلعوىلثلي
أوكارإلىعؤدةمنضعاالليالىلخاسجيسيسنىهل

اظاراأعينوخسهاخمكزاالمعاليمتبدولكحيذ
خضراركجهثالأبيحاسضمشاباحالحيايذنضهثا
صراراالكانازلحذأولموىكىأأجيثأئاماءتاووأز

ارشاطتبؤغشجرفيهاتينبريءالممادذعذ

الحذارقوشبمالالركيأفىصاحلىسأشوالسيالمرحالىتت
افمارأكسلاحعااممذصاتعأليرخجصاروثاإاليال

وألنهمارليلهامنزخأطفؤخخطااشأغؤتاقياسيمانتبم

قارأنحتااتذيفياذاسراشئمالهتلىمحاو
ارإصاودتآخسمالإصمثلخمهيقارالبمالربلطازقماصرف

كوأركاالاأللفأل6دالءااتح سىتنثتإلمسمووئ
0011األكا

المنمارعالياتدرأطأمنعيورلودبوالربوكم

المزارالمزارفربطشمدإكمءانثشغيالركسرإهـؤذ

زهاراالمناصماايمرتحىدحرآسألصاكاخهااراخةكى

داروجىترهـدصكبررآكىمممامجإكىرحوانتبأننهـآؤكأحث

طارألآلحآصالهقاكأأبدالربيحماشهرجفأتعإك
أخآوقال

1دبمأصأمركاكتتحثطإتناوبمءإلافماندلصاليومماثحمأتلخ

بحدمأ6قيغسلحضاحصبتاضأمىكأيمدتاصأباإلوشءبمافكلووجمو
تحتيةوثمضةؤرذشكميخحقكأهـفخخزحبمالىزاكأوصدسؤيماتهـكشتزى3رثرإلف

كثعيغاذةكآنرتتيئبكبمىشصتانرااشحذرافيلحهـ3ءيمدكأءاإنحمآإكتؤتاخممااكحذأشعط
اهءكيزدثاائححعزؤشاإنواوصطييمي



62لمجحرعفيإلميسيديمأالثأ

العبدافياءتعجزاأنكارفىوالبرثيماقيمدعبايمآنناصييمو
الجهدانجألأنناعاليتاولىحنأمخضاأدناءإسأعأنسكلينافلئس

سيواقاطااغهدااليرحينعلىيعكحاضههاءرثيقدااآسأأ

صذاوالغجامعدالثأماحالذالتالصواجدمثومماعليهاحلسنا

رخصداوالثيلىصاءبرجزنأوأصمجأجمآحالاسأتاعضهاويتهلعن

الوعداتحجمفونمنخدرفلمونجاممرلهاحهنيمنتثضغدرألظوإذ
نرأبديخداأإجمواتجدسكاعاىقبلبفكمريخأحتىنجئنا

المرداوالعنهاصبأمتبازتنلفأعهنحيجعاتماسانجهاجعوعي

دكثجشمافىإتينطازمتانخماجىاخحنماعكحماتمينوحوفأتخأ

أوزدارححإصىحبمنحنأشقهإمحاغبااتاممعاعليضاثذو

لشقدأبهفتالبكعنهأطثرشءسمبالمجبمعمئهأضاصإويشرشمايمث

اثآؤإاخفمىصبماتمرحضاق

ىأورعافىأخؤمايتشخحاطضخمبحصوافيشىاعا

ا9ء

ءمتألبءغ

اااصيهبإشخمدبحمحلرثاآحرحأألت

تثسغفجيمميهويجخيةبسحهـرحبه

قواورغكردقيخهـتو

تتءاإلوأتثنجرفتأجمنا

3تءأءفألمبيداا

تجاث

حمبثمفىست

حاءهزذخحوا

أيشأوإلى

أاص
حححهاصح

س

حرزوشثفمحلىشعرصلرت

مخرملقثعزأاأامحعلى

نرتلنجينأأل

غينماكأ

دائمنخصنج

خوقذلاذرصط

جننأيخرمسحضائيما
يرث

أعثثلىمن

سخماترأنبخفت

ضأؤعلرفبجىضاحلطعروى



اإلليهركاكمميدكأببيهبيضى01ابهأبإ3

يلبئمنيخشاةحمارسواللهاليرانىكلإلينهربيهنإلتاللسئما

ةأشبموكانلفتينلهليتمنهطصرتأيخحأيحفرله

فأحيماناأمؤاألالحزلتمنصنأيلثأحبانااتوهنيءفشساالءحولماح
يماناأحالريالقفبلمنألتيكلنماانكسثإبفوققىداروياحسم

خمعأأيوله

دالصىدرصكصصمنهثيإلضلياقتتاصربأنالةالمنمتعخ
مخاصحيينوألتالحىصقةمعيعثكيلشآستغثمثصالق

ناصاقبقيرادفىحطددرآكمطأعنملمحهدىأبتصهأزذنم
أوللتكححاصللعئلسابيلمنبلمتثهلدمقااللةياللح

اختتحاحذوذاصثلححبكلخهيأمبذاخحهـحخستأففشعرفليت

الخالعوالبمونالحللثماعحإلاشيسئهفيياخليا

الوقاصيماراتاحتنثنكحهرشإووأعيهوضدوث

فالحسصىيىصمناحزأمنحهلمثراكاثوامماداحفزاق

البححباصروخدهايرإكىبضة3عماكارالتنحقألمنطى

النئاصمحدةتمعبالوكلروضماايإللالثاتقماحناثاكرا

أيخحآوله

رحمافاالاطفوقأصيمامكلهاكألنماتيلالرصأز

أثثالنالتجبناآلخرعيبرحملتيومآبفلىئلىإشاإنا

وصالنالمجثسبأخجلاألكبرلنماحبالننيطأنااتدبئ

صبمالنااليشدأنعححدرآكىمحامحلاححكإثأاعلىكأانط

عدالناناءاإلولونعحىووخمإ4شبراثوعاصهسز

النانخ3شهامتؤممنحترساسهةكأبآاحرالدىاداشوإت



أله

0000172األبييرييديلثيينيالابئ

أموألنااتنامهوالصمهساتناموالناتقىإنما

لناخوكانحواليهكنااتتموإنالجوالبقوإفادعا

ناتوااولىبمواىممنوينالطيكداؤناالعدؤصافمنويححيب

لناإزبصيالحخلتأوليسلضيرهالصثطينذغآالدخ

حوالنامجوموالراةخامنحوالىكثالمخوموماذاك
إلدايفابنجئرناالخعوابورأىوانجثماالفحيعةإالااأوإذا

يالخاقعطعتايعتناقطإالآباعرفإناوصاقافعالجشاقنا

ماخالشمامالخااشععوياليتدبربغماغياىاألةألئسناالنمم

جمأالاهـحالإككأحمصافيلنايأبئإذا1التأيراالرض

آصايتببدؤ3ننأحتهماكلفؤققاهـارالمهتلإممىالخا

يخعأ

آءألجخصفىكعحختقتأفأ

كامىخهـسهآص1زاا هـطىهـ

دجآمعرتيإكتبيالآبن
أشأرحطثالنرءإلحىدعف

محأوتحمتونالنأمغزبين

لهيفينححدلىكتب

ندئحبذالموموقاابمبالرآثئهايا

لألعرهـآتماعلىاألمينزمتءأ

فؤامالحتحاياشخمسةبذ

ذشرصقافمافاحماالمودضوأ

عدمفبملىقدصعبئتلذانئ

غدألانثىنحححزونبمدلحينر

أحتالجزصوخقاغهبرخحبمفئ
بمجهـوااإتحش4الء

ئموااخوتياخبثكغ
ثوآربطاححاصاوشحمخ

دتلعقاملىيدادأصآتقوم

كأتحطوشهوإأبناثالذتاإلمىإلىس

ئاحذاخراةصااصبهـجيإفقىاإال

ئث1سشإورطثرثوروختنمفمبمبئى
كأأحدثاصياآحلعثدواؤخع

نئ



ىإلصيرا01ىسدسثبيأافي2ل3

أيفأولألءاكتإلاجدياأحلعتلىىإصاخوعاوهذا

رابيهياعإلطأمواالالعينمنكغغانيهةالشدامتقافإتك

ديهفىالقثعاصحأفجهاتبذثطولمكلأرقخهالمارىصتفاوعخك

ةستعموأرمنكأابطفىغدواي3إنأضماساإكاالموءانثممتوال

يهغاتبهشاوججاحيهافمصلجوءصمااالمنوقتفئلىأحن
اقيهرالحوأعلئنهافوأينةالحينفاطاشتهمنوقدث

تبدوعاليخةسناطياخنسحكعالحاهـلىتأللناسلهآكخ3

نوااطمندعلعازطصالداكثلتجةححضباليومتألمحمدلق
1زالألدكائدنأءكألالترخهطهإء11اعى6ا محيمهـهـء

أقيوقال

ثردىمنيرذءااجابلخمنترا

يددحفيأقولآلكاذحثدإخى

انغإنلمطتاطدلىاحدءاتلمح
ثهرنؤاااأأااا

ثهـحصسعمو

حشاظءدتحمبحأل

اخماءلىأالىببمات

سعدإ

اااولثثرص

اموخمآوبجنثةونألط

فاديحمحدماوقءماا 11

الدياشاتذأرالعخماليرح

تعرصاقراكسةوإق

منجاشافىإلانئمعاررذاكى

رأفي3فياذلتنجاات1ينوا
ائتتاحةلاإلللداش3

كارضاي

ىرافئةدصذأتدنداو9
ت

هء3ظابىغقإجإخمآخؤذصاخذ

حهعوشلوايممىاراالن3كبت

االربعبننوارارصووثر

اعاألتبهينالرفراتوترذد

أوصخردريآلأضححار

صقرعسيماابأجاالضوالقعض

مشرعلددقكلابزالاإلىل

بعإعونحغايةكداحى

خألدبأنكالدنجاتلهنئ



72األبييرياسيدممأخألصفي

أفىبيعلقمدتمةلدىأاصعبعالميخنوليصغليىوالشحر

األمحمحىحالنضيبأتقأويرأان3باليغفشمنكز

ثءإشوااركاثكلدتضاثكحل

شضسإلهـيضهالحوث

أألصمطصاملمطدنخحمأكر احاث

اإلبرحممحأدتشالقزافآاآذ
شانيااا
سعشحئهطردء

ااء
ميت

ادأأآل16
حمحدثأسكاثنئء

حتوكطأرجتتلتمطىحرات
أساصإ

وولمبامكإثمحطحبراجلى

اص11م

كبهءاخنوسهـثاحهوا

ذصأوثخااذثإءاإحمعلط

قإصستحألتةفثااسبحضاصب

غ5أءءفطشهـئحءفيشىاإحخ
صاالصاهـهـ

ضافجاءكاخآاكحساانحىتور
أ

احعأ
سا

نن

تازكاأت

ني1أ
ججةعتهكثح

ءء

محمحات16

آتاص

ضالضبخلمىإجىكت

تروامظلىترعأ

هاتءوخمؤفأرزيض

خسبأةذأركوشاةتكصحاححأتإحيم

لمجصيمكحائمءظثإصياثهعإ

حآتنمإنخملأخثاب

نححعيوقبالنابخلكثهـنلف

عهـاثانتانيمشدكيانفيقفكلهئ

تعبصبغيرعبعأإجطاشش

المزفائانيأخثيخذر

آئمعمنماذإغهلويعؤذك

ستوقي

ااك
ء

بسأثاا3أ
كأخمهـ

خئمفىعصءأشأحتت
تاآص

مشححعنماكلهتأكأخط

وحيخ

فى
خص

ص

خلثكأأخفلسن

صأاسمص
هـصما

أإ

اكأثكأا

حأحالإلبتاكودصلىصت

يأثأمحىةأهـسيخيزحوقت

شوئهىبعىاكأأتحركلأمنؤمننثسعرامحياإاخااضكعل
سحائأثه



األبيريسيدجممافيالشحافي

يارتهفماذرررلثيربوممحبمفىزورداثهماألررظى

ربساحتثهأأصالفؤادوانبدجمهئنهعاشبإلبيتلثفليمى

تهبعسافىمغرصدهاعتعمصاقبةي3سراكئدذتدموإن

3مقالتهفئدتجىآبهثلحالوشآسارمنتحعنأأكأدنجاشكت

لمجاتجلنهلفزالضاسأراقبمنيرالرقبا3كثرتشكللضاقالإد

راحتهايواظفااياتبدوويومكلشمإ4لمجكجالهوئكنمو
أشىإخهجممحدحمحيدذمنويي

ااييامذدقليدآالشيطفيجههـهنماسإللؤلقأتاثسأوطمبكذا

ااألئيدلىئعزركزاطإوالزلثيئغكئؤرولمطالالقأحبداكأ

أحمالتحطفاحماأجابترسحكلتمآلآئناكؤءاآكمجثوعصنا

الفسندانوايرفعثوقففوارتناألولىللحقددسآخادباولنا

جتزدا4البتادإللفكليرالغلكوقعكصفىالئتمذزلهم
وإلكداأمانانماامثفعليمنئتأكانفنكشعةهـآجثثرإل

مجمداأنتنئمزفمابعدخانحاكغرجاففعهئظمتخذفوإنا

أقتداجمرانةألصمفحممليننجغفيثبآاننتدىجميعآمخبهئم

خداشأؤزكعاغصحيودىنابآعينحيامافىيؤنانتهوإذأ

ألتتبيقفوانمتبلافىسيدعنبرأسندثالحقائقمناخمصاكأووا

متصعدااللمنتهىآنحهثىحتىننلسألمإسمكادهاؤامتوا

ةتححيدمنرصمالالإلىثيرآ1
موكتالئمؤادوبهالحدئحذرلطشأتعراتذفضاتيابيت

ألميلالححدودمعاليكقمممايروإبئانححإوثاألمتحكإف
إلفتؤلملوصلىلضرضتفهنعشقتهخطالذاربلثحعاراألبأصتيريد

األعساانعاكىثم



ألهـأالبييرخاسيديثحيبئابين

لذأةءتراةفيهمرثةمؤجبلةالننوعمعصكاىطيعوا

لحمداأقشاثوسبسدييالبحمااقعلانىممدواآخفثملو

دئآلقىددلمحمإنحخهمصيحتتاجونالتعذسددىادغءمه امهـ

سجداوشؤاؤتحكفجلحيالحاىىأالعاىاألولىءسحوافب
الألنوانحلروثتنانعمحفىراووأتجدهضافىراغىألممما

اثأنؤشإلذائفوقنجحوتناطالعلىإلىالمرلهثصدشالرإشدون

تعشدتافرديختسيوفأاوكيننجتدصاانخييانتئنسيولالفهم

انجلدافييؤقوياصماهضسوعنميمإهـأتحيىضهبمخظ

فىالنيوقداهبعشياإزهـذالواكألثمبعزمماكاننيحاولوالو

لشحبداآذإفجمأكيوتاجمحثةحةيخلىببنأت3بولهم

داحسسداحطفيدديئاعسعستثاثإلسأثفحوإ ءس

لىضآصتعصآوخنهاقىااشإثوغإستنسرتإثائبشوانظافىفاث

داخخيئالأفجعألمتدنرثجكتجمحتجغماصاولف

إتضدفداتجرامهتأأشاكواشحئحباآشاثراإ3األراثطرق

اأفثمخىااندونألخييووايردصوءاثيبهغففيفو

لمحداتهكأاتأفاقوفتلمإحدابرإةجبللمخمفىقىءادلموإذا

يداحقبحراصماكإفأمنجرهـاءجملشطأخزحثنىطومأاإضبياتثصوإث
اإلمؤرثفئينحئدلوكأوثبرهـدسىاحبدوحهوتخدموا

نجدأعرأانمتجتتمزحيمشكالحواإقالمعاكأثراح

اعرثجباقاجهـىيراثثنرايخنمإصدىاعمثإقاكوكت

أو

نحدآةا

ءيله

أتكردازرتثسخطئخر

رمأكأتيوتعالماىاب3ىتحقذبمب



بييرعط111ئسيلىإشيخإأفيلأل

خحنةدفىايألسلىطفويحمن

ىائرثثنحؤخلنتقرهأيخا

داتلىلنحالفربتىلىصألن

الغداعلينفلببيخوبنماتبة

محؤرءطاأاصكالى3وحبهذاءمتتسائثكاءوقخمأن5هى

وراخخا
هبمسبطمايححسيات

ماثمثشصيرمنفيخةأو

نىشميءيماثإجمغأكبقاروذ
هىـا

حصءنخأى3اتحاصئواخ
سما01صاصكأ

3يخكاشةححاألإآاأل
ببص1ء

0111 إدممأشلطؤثلتفىهءحمماك

أإكأ4آللمخىة
كأشعاحصى

اأإ

كأبمفي

عنأبىميتأغتحصأ

اءاغرويترقيربأحرك
أعاا

3إكأداإأتادلىجحلىدىأوصيت

دأهأةإأرصحىااثلممغيرلتء

حفنسداإجماخلهما5ااخطور

اواضضلىثبالتيخحا
ا11اأاثحطفئ عاليالكسولجهت

أهـحشانتخوكأالرتب

ءاساثجداء
نمأصةت11دصختى

تا

فثهـ

متبنىإذإحردلعأيخمآثألو

حأتـه57شأااكتابم

ساكايه

خااتا

ة6آاإبر

إجفأشاآت3يضاست

جميقجمأأصاحثسآذأذآ

ألصالاتإسكأاتهتش
رطا

3شاارألحااااوشؤيميصيصإأإرئز

تلعإحضإتأداظتتمخه
ص101
9إذاصأإكلأايمشء

هـشول1حبص

15ازضافياتزثششبصأبراخصخأ
أصحتئصإشأد

صاءصات

سءآ
جينصنمأودا

متضتشاأيخبأئوةساك

نضالنعىبأكأأضصصنحىرسثس
هـهــحا

1إاص03نحفأدصسكلايمأللمأأءور
حمطخماسأور

6االيمايرالىممأليمءإاصكات
اياسهـ

8ايخعهبثضآوكفرأاننبحرقثش39بئكواإلنخبزراسائالمالقيأ9



3الألبييرياسييخالشبت

أسوف6تنحشاسثيرصكأدكرايالتن
تروالبثاللثمنثأسشرصفهوإ

خالفرمفبتأيعكاوله
ماوإفيخأقكأإتالءد صصأير

خئنزكطعإتءتخت9يئاكأإغ

عليةخاجمتزثوإأل

مىفولسمتنىمثإعكأ

هـاطهءأإشأا5
صكءسص

حسلبىتءإكباخىثقاثبمث
ءلما

أدبمئو

كأمماشض

صحأصيضئ

لثاصخ

إتإهـحمصوإعليكريد

اادجروفيءشابذل0001ي
خذكصىا3ئحكخه أح

اقدتماابانيهإلااشزشاانئح

صشجاتهؤئكايرمبكإفير

111أاه
عابخحهلراخلورامنصبح

عيله1مخياككاسيشوذممب
يالااأم

اساإتثويثاشصرببم

3ءجساسأؤنىأليتكولح

اشسااتدسبمحدءقاع
سأصاهـص

بثةلمقىشاادهـصتقشت

ابذءبمشبماعكا

اطاطأعحؤك

تمثو

ححمصاو

س

أ3
ءس

ابم

الكأحمإ

روفحلىكأبئئح

أم

نحىر

كأعماحمفاخخاكطفنفىتازغ

أعتيحتكأصجى

ألعحولأمحؤحإينحهشمحشتشط

سزهـ

ششرر

تيخنهثي9ت

خمالذا

أخسصت

اأبرت
ص

ء

هـ

إكمور

ااصوهـحءز
همخركأصرصتمثشتتنمزثأثرفخبعخىايهوفإن



بييري11سيديالمثبخافي73

1وانرةاإلقاأورأفىنرمروكتاافرزاثو

المكيلأوعتالمصفيأوفىعض7ددوسرثىقادموتحة
الجيلابالمثتآأخاصيااوجصكمبتأذىأذاءانمنتعخاقا

الدخيلالمذىكرالأؤفرشسئايكليدزعوسنهلثوتلى
يلجمافعلفىوأأصلدينعنكغمسترإمححعلسلىو

لىنشاأانسيفمنتدإناتنهبمأكفجالتلتحخىافيوتدط

انجأيلرنهمايخطانماأنملإكأكعاهعابئثصلبم101خوتمرش
ئاىثالقزثيمأادعماشأدثحعاداتممسكوح

حا

ااخأوله

مههـذضاغهاأهـأاتأاإكأ3لجةودأاحتجلممبئلىااكأءحمط

وألالاتءلنشأادرلتزأميمعزكاالمااكأحمءضى

صياطشباصحلآإاصءستاصيرهـتوأمحهيألتء3

أابحااأكأدضجماإلأبزةإألحمهثكىاثتاس
اصصاة

ددظاودثثتلىثصضىس
11
ولهءإ11حثتمماة

11ماح0111الالحذأ آوطتحيامحسابخرسآالجىشوور

حثااسصااست ءرنطسثاخايماكحا

تآأإادتحنناتهال
صهـكأص

خطإشعصإيئاتاكأءد
خماصطس

011تأاذا
عاثطصهـبمء

أيضأوله

أثءكأتأاافئجماثن

أثؤثايمكما5كطثت

اءاا11
يىثىصءأهوسلطغيحت

يلإتاظقحم11ونبماثفأحإمىت

أسأثايهأتىأخؤثمئاتذدوءءحؤألإئء9
لبعيخرذصهيوعاإحةحتىوسثأبمزنرإلنرشمنى



ألهالجكنيبزنانالختار

ضيرهآئسآمقمحرملثححثميط

وححاعنمنتتمعرعأوآخزخط
ننعهعنمنميرآوآخترت

ئمدبصحىئضرلىاعتلاوإث

لرصىشاغءدحى5صوشأمحذ

ءيخكاأناضامغمغهأقحيثبهي
وجببردألفأتجعقمخحشتوا

صميرهمنقثعملنسمبة73ز

يرهرسانركذانئخنىأضتمبر

كيرصثءدحىخموإفيخهحتىنهؤ

إلدأتفياتشحرفىءض

تارورثلىلخهعإتئخلىنخؤقفحالشإحلماأشكلمجثئا1كو3تتختارا

بمايلاخزنثمحكيثعاألالولهبطىاببجدتو5اعاثمحزءبمصكنههـإشتسمذإلشإهـنجلاهيبم

لصإطيماكفىفنةإحمدتجصااتحاإإيمتينض44هـبرنأصسحضص3هـمئمعنتأظتدمحأستنة

جاالخشفيةكل2اءجبءسشرااأللخمحثضإخصثشيماألفي4ىمؤنهإصسض طحأ001

خاتخلنرحأتشاصصإلىجتصنئعنااخىاثرابقرتيمابمآكأخننخزأقنبإلظ

ضفيدةةحرباثاإدأمخم4سبهبيش3خ1تنشيسىهـأييلماأطمهأيرىاتصتءلخمأزرصكلى
إراتاشسحثفياصدضمهش3ااثد7كأدهـاأحمفيئأموحشتءمممفإالىأخمما أهـوراأهـ

إدتبنشاحشاكأتصئ6اتخيخطايئشوثنعحمتحببمتإاغتختإك3كتلأس

01إألااا01أاافأسمخبههغإطاأهليتووهـ
كبرقبحىء5ءنتراباصعزعلىوبمصجهكأثفيلطهـحىلمححط

كعسحطبئأفقطاصدعأظحمضألهـوأححاتإكمإخأترداصكمأعيأدفيلم6صا 0011اسهـسصطصاهـ

طبدأتظصويرءتجلممبفيامحتزبقكتترلمهعطيخنضحبمئتفخمحبىعلىيوماتث

أرباخنئيرنيأشريروثئمتهـكاخاصضاتتفاتب

هـشحاختغصاضفى3امصيةجراس6

زاةءءألىاا
سصتءصضصحب

سهـس

ضشدبمة1تتت1احبشاكأ1ابإكأبناعسدبنتءلآعدباألثءحد

6اإكيصعنىاتصهـحرةوصىؤاجلأفاسنئالأ9ء



فيلج01بوننجاقارالميدم

أياساثمأهامعقيهيخيمءلألخبابرفيبمائلمجىئميغياعتهبخهلمثوكانكوشإليخمالمذ
قاذأصالخكسمحألإلىأهلهينتىأنبلديةالباأهلأعنىالبالدتاإصاأهلذعلماضادينخضنا

ءالخبافمالهإرجعفاذوابالديثولمحألالشبميغمنغلئىعليهيجعلاظباعوذنالثيطوىبذ
ءالخبابفىالمحتارفدخلجماتأحطهنحراتنححرافمواصيعداذطبأنهقكاتنقالأيخحأ

نومهافىأياثلناكفأقامقالتانتبطولمأبخظارشدعلىؤطءإبخالىبمإريذاإكمابءخاونام

باريةاشرعتلمسؤدمنالرجلىفلهارصصأخبرءكأشهبلثميخحمعنهوقدسمالذلك

عليخهشإلىءنجاجوبتهغاثألفىروذعورآوخرخلتبةالىإرفآإالعهاراذطالخبابنأتفى
نومهننآجهواكانطا3نأختردأمرقيالنسألدعنثوحخطءالمادحعفؤاالميإبيسة

لتهأندثهـجخهفم3معناأيندهبمأظإإناكينإوجوثاحالميذاااأراميماتوطإفىنةمأظفي
إياها3يهمووحبجانحرلهبخىجعلالناساشاغنهـحمدآومصمنفءذاؤعلميثبعنئذالىت

شيخإلىبرإنجولأصشآبدتمبمنلفاسنجهخمكأدفأبهرنجغقاليمدةفبعىأنشييويتعهددفي
واصأضادذسالثبعكلشاليةجهتحدكتبنيننهارفاسصهاآلدابختحرثتأتأبغأثمق

بذكاجغاظثمتااهنامفعلىصرفومسقهـأياعاهحخنهثمحبمإفصلمفعمالههـ

يأخنيرهويرددننهلردثمخمايغأنيلىلمحلإلىذهجطإلتمتبمسبرمنلىيحخآثجحقالهب
لحوإضافىيميعولمممهمدررؤتبمخمتوآتعحسدإ3ضقانححالثخبهصأتضفدا هـااصاارث

هثتزثصلضكةاثدوممرامال3تآرمت4آخىرااايمةتطءخااله
هـاهـاهـ1001

ةوجثنصيهادصاقاتاارتمافتسرإحميخهاثددفشآننحز1فيبنشلجبمأخماتوإط

اأجمنرعجيهنحملدتتصامحاا4هـادوجىتأعلىايمسااثجمةااكماقلىاإصااوأر
لمءءفعزأصاءلهتاات3يرللحتفابسزكملاكااتكأححأخششبإآدثاحمنماثاتج4إاتلفجا

ااصاا

ألتاعتنهإلثنأيررالينههـقبمنمحندسابرحىاتفاكأصفأدخبحاباثهـهـءإنلىههـاك

ارجيدبيروفاالمتأنصاحببئألحقمتخيلىهـأبميشةححطإنئكنحاالتكأتأقأتخإكت

آالضأيخلؤعهحرنعتاإكاررااصثانوءخبرصكاهـذزاصآكأيدإبمواكوحصاشجوددأجص3بئومزاري



ممأفيالجقبأفينختار

لمحأجخولإلآوقلغةدأيغؤلمم3يظيةعأكلزايغا6أإلىارواشماعمقممجهنئيرمنلىأكل
اللهكرلندآقيالمهااكرقاومؤابئدبجوالهمآممقماثمأصثعقاافياوإطابخغكعمكغولئئكزتم

احمهنارحؤأرحمتبمنفنغكوالؤحبميمكليبألرشداالىفضلمأعلميننااخايم9طظيخاوإ
لتإلمسابماعنالزوفخجالتلتتححكردتهبإداشفلعدأأثلثعنوالديهنو

بنةءبمغرقكعنزاودءإيالرنحثتوإتعخفىااصاؤيردكهـدلكرتخجلىإراتهـقفمن

اإثتةمإألاغتاوكاذالاغنيهةئعريبوقإديئبحت3انيهعاقبمغرأبجالواتهجهلأفي

وعحدهيبماشرجدإغظاكأإقإفىقضاذبئاظنضبفلماتيهخيزخولالثحعهماث
ؤكتياتلهنتهـالوضدغأد3يمابرادأدتكالإطازتهلمىكحبثاوشثكثوشلىالس

يثجلمقإتثدوأراثثفىتاأأرثامحلىامتبماأفأإتشلىابةعلخهلمرقح

محتجهخةفىكأإنخفخبت2اكغوأكفسكؤكليمازدوإ1زجعلقىاتفنهحرضتقاتفوةط
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جمغخيموقيخدأانناصياكحاغرعندسأئاءااخزخىكمهـيالاعنتاقحدمماإضا
األحلناباتكأثأجومارثأاوونجطاأيافماظححاذهـكأإلمحمصخذءأقاأحاسخا
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اخجةيمنمؤوصاقىخىأىثيمعنحأتأطتكتوثثءبهوحىاجمعاجحا3 ا

ءساءامحاجيوحهىاااط دحمارلمهعءستخطىتهـافإحئقسافيماجم1اءثت صاصهـاهـ



هننيتجوجادايمحيدأال
احذإثروذلمجقأذحءبهتيذلوامبمدامقهالحقمترائم

لماذاوأثنتالنقنحمالهـتالطصوألدغيزغفمنءتفىفذ
فتالرالتعدلهاالسشفالمألنلمجزالكلالقىشفىفالىاإذهـألمذكمحمفزال

االكابهرالخادبعحنىبهايتيافيوجؤكثيهزثآخماأحربأا

االفاخوفىىالئئمانايكولونمعشرىئشباحبعتقأحخىلذلك

رالنواثمائااالشياخنجلىكوءركزرترابالكأأذالموألت
أفهوألففتاكركمركمالهلاءاأالسأتأااال11 دكالصبعحىدعريخطىءسير

وجاألألفلكلاالعراكألىاذافذعوألفالمأثىألفناكألفهـ2انأتوألف

اعبالنوادرالحسصعندأهليعرفاالمالىوممحاتالظآلىعآلأشاىأقيموحممافثىن

طيلىاإخبشيتدشوقعتدشبحجوإلبنداتداتأبتشيىأكرافتتفي
اأاكا001أ11ااس تلعيمابرح1يراداورثملصتحتصكى

تاء

يمى6إحتخةأتجاطوتهصلخفشفبمفطدا

طمعض

صما

ا

ألهءألتت

عبرشدفأركا

باتةإ

9وضمنددإلدكلهشثعفااأثتةخهـاتثءختد

تضاظهعىةءبرأءااالء
دىحرحمىمرمهىمب

للعفأثآرعحمخطتتهغمضىعتذلىاانعثشعثةهـةبرافخ
ننسداثىنسئثالانثايائعااذكااوإأل
داء6صصس

أصازدرثاليحزت53تلدصس3ألأألة مماارإلحماممىهـ

أثألاألااس3باساطأهص101
وواعاتجمتتتاء

ز

افيهـادابندهـاانجليتجإلنجلكلهئغداحبزتماصخبهش6أعإر
دالحثإل01011ءكاةتصح

ناصرابجىجشأصا4ولفإثهـشـج

قيوذلكاتإنكراشمحيثيدشىنيسراجيرمنضإنثءإثىوكظ
تيلو1



منيابوجبادايماصحدافهم

قالنكرهوقدلجينالجاكمنلىرالإعبهتةامننمالئاالعثمىنلابص

كالممضواإتأيتممفراوإنعتحطالحيإثمحىللإن

وأفعالالعاثرإلىهامافرللشألثلنذودتضالنشواألذواتقافليزكقوتالفىو

غيراوححتلألملىلفواصالأذعنيمنانمحاعحللعضواإلىثاةمزإينطوهواجمع
قثلالثجمعنااأدينانشثثألافلوقيمتمعثرإلىث3االثتإحمصيلىوصثيلالذنلعمديدش

ملىاالرضفامحاولوافماتعق51صدلليردفالئلىجمبموإاهـمليأصاتعشرمحس
ئاتطقحاوإدايخحائمنىنمغتنكف3ةةت1ءقف3ثالكرسهـجرد اااا

تحااكهـمصقذكا يامحفألحمبىت

ديئتاثءإكااىا

ءاأحتحتيرشااس
هـ

ببتكاتعراتألافخدسش
ء

01

عال6
يدتيخثتسبمتطء

فشتإثأتنمزنكيرتفىكأقي

كربم
ذ

هـ

ضذمعشاائعثبضااتولحىفاننى

كأثاتاكأيخهىشظ
احرأءورآآحححصةص

ء01أ
داويصكأصنصئىت
هـورتهـحا

س151اندءإعةتخ

صدتاثصأيمابخسخالمثتحخمحلى

رصونفاضضبسبانئتحفت

ءدشفاألتثماذمنصاحنظإوصنحبكححأيببمثذودخشيمأحححشيمإثفو أصحاء

صمنحفاأكألمرمحدوابخرحغمكثىليتيز01تأمزوقد

األمثرنححبصاثوغبتفي7م

فىضطالكةلهتاللهخغىفلسسفتوخحضظصكأ3أكأتإسصدأتاءدنتتشى هـ

دئنإتنىوتتخآلتجىتأصواتتسأحىكرقاحيدليفح

د01صاة

ثهـثمرغه

غثفكأكأكأكطووا

ومخبهأ

خائث

حطث3عىاثاتدشهـشىء

مثرءفىأتسصتصمفب

خا



000192حمبنيابوايمادحىاافي

ئزوجبئررذمنبإنتغداةتجظحلتهةإالكقحسبتأكذ

ذاغيروحاباالفئاخساستعملألنألوغلطودنيهتصحقيخهت6خرفقالفي

العثاعرقاكاالمجبمابفىردترنتداننفىتمجيئطافىاالصكانتوشاخالن

قابخهأروىالثمقوش6حمثهآذأالدعدشالئأأ5 سحعههـ

خروثالتياأمألمجاباورآلعثيمةالمتهعثالشرالى1كزدمط
إسخغاتأرضفىجزقالى

هألتبواأىالضيدفامنصاألصحتخرىاثحهبدألىككفهـشهأألليت

1ذانفالجربىالغرجرعاإلىسنىاالحإفثتتخرنجتبهثرهل

إلجتيشاتااغاثالجنكأفيصدمخزتحمفذفجنإفئإك

اثصهآانخفبرمحوااكأضولمفيوأصشةدادينىلعوؤجا
تء101ساأدءء
ثناثمأحساثمضوأطكلشأصيام4اىلىير

وحؤاكحميغةألفضأثشآفآأثكأشثاوآصضف

وتسالتشحنهفكأخشلثنعيضجنالوكأتثهـشتش

إلحدثاثيذرآمحشتإاءاقفيغبخثشاليخباعفدشبر

اناناهـمهمألتالحثأذالىاحتآأ11ىء تسأليامحيبرو

تصعزأصأشفثىشفىفىتاق

زردثبالثصتكللكاوثمجضذرثحثقيتؤختايهتمن
وءعطءث صااءأاأاا

ودخقينأهـعزىدالشتشألعتثسصامتاهـاتأإث

شوشةبهنئيفبيلمىنهثدإحتلشتحخوجتكعنر

مأءوقأل

اصزخصنممبأآلتإأليراكأحابنحنا

اخىافىضىأألصدفيسروشآبقنئتقف5وانتسنا

رعرندانهشايرااالتسحممثئغحلىبخرتاقدافي1



جيسنىواءايمأصافيي
قاصبدبنطألوجمهجوىالعلىعباللجليربنحرمالعاليالميدقثمنول

ةالششأكا

ففمازنفئمتونإليكفيصأصثوأالزارجطيثعلىمتط

ومجاراانخيهأييغىلحمحمتدىأتإدصإقيفيذ

رازذإفعةعلجهامنىكهالئعمئلتبعونؤاشيزالتتنؤ
أيضأوثالأجؤسثصرنحوبياألاهذإالحئكمامنبافوليسى

ثرةغاثنئتغدوثغافئعبكالجهييمصأخاثمتتخحبىوااخمهضع
طؤرآونخححميرةفيرتثتلثعدشحآانريابمكنءآخها

ءيهرء3ءاتفةح

درفثلؤلحماثحى3ثقاسىصعؤمموسردصتخإعسجت

قحننتنهرذأفىاؤجمنلدشكأتشصتئئثمحأ2سحالصأتوه اصسص

ءءيءىء0101 لرهاختاذأثمنجيونبشأخودنإحرحجأث66ش

أأعتمحرفقالمنبيتااجمنلشلهنرقابيتةجخمفؤبياتالثحصدطتهارافعخمبت

دخضثاتجىأ4دحكتصآتهـألضاقءأصثاولسيمحمءمم
ا

ةرشتيحخةنكجرخرفضوضتتعرثأخبخنمححشيةاتهت
ةأافثإثتكارر5بمتىاكأخمألأألحماتأتإش

ةحشثآحلتحصتمحجتشكسدإففتحتبمغف

ةدأخضآشكششتضفئثتمهةصتفحه9اشتبرضحسىتتختحت

ألتما
كأخت

عبيأفييءاجضأخختزلفأ
تصلصكلص

صبماهـثتبنسح

تعصءثغتءحولثعىئث

طأير

سؤافتصآتة
صا

ابء
ا

ح

هـ
ائازريمأص

أمحصكأقطإليعىثىءأخنههيكانحو

ذشلم

هح

كنررهتآبم

دصارا3تش
ءعثهـ



هتيجببو01ايمأصحدتجإا
خببهالتحياقىيزاحىوللبيبةالمتبالنكشةرفعلاللمشيحب

بةمحلراحمئطىاذاجىالصإنجمرجعتهأتثيودثطتثممكلذىنتا

بماشلبهطثرضزممتدفومثىنئماجمختتحئولمنبنىتألقا

كنسبةآالذىأىاثاكأكصزائمنقرىمنوقدأمغنففاءرقناجحت

واطصفببهكاماالتعتسفاعرعلصبفالىأاالديهيكقخشعثرفأن

الرغبدأدراغبيدويولىالثوىيؤشتىببابتتمنرىكلوضعحتئ

نسبةالمجدالخلىرممذأحلبيتأءومتهاأرأجارىاحأجمبنثعةحن

قدغلبألانديهطكالىءتتسخاىزررلخفصاكافنجد3ثأناصارلت

مأؤكبهاتعافينعلىبلنألمثكااذنتبئثراجيهمن3احةاشعأكنئ

وأشهأسمةحليهعزإعنغذشولغرحخخثإتداصفغنتثلمنكالق

غحكبهآبمبرثقحىماجمزفىضنختفديىثءخااواالأمثئغمثاكاحأأخنى
كبكأفىتتينالففغشينعحأأرقىثكندتإشذ

خةحبئمتةبخلوزراكألثثىظاحتهيهث3عهسبز5العاناؤ

غمةشإبئظناجميفىلطإكأوح3لخؤهـةصددكلألمإن
ءصءااتاا

جمبةاىشذشء3ثييماسقيرو3هـتثلحمدبنررلى

يخبةداتثألفزث3خلوكزكطاليامأاق6نهأأالمثمضاصأف

حبهإهـءأكةاضتوحفأصحتثصسححىقحدأمنةإاغةلصتهتشآكأ

ةقذخلىصيرحمخثكأشالذصكىهـتيمابتصلىفوفىاشصشأ
حرفضءا

يحض
جبككشفرتشثتأفاثت

كااأتآءهش
جثمحخىمنضرلانئكأشردسحتقشسوكلمعس

يموفذيماخخوئفالئدبارك

رإبمتمحهبالمجفكتاابىشبىإت

تومضكأثكمدمممليشاطة
ا70أءصااأ

حالجبثاهـادصمسص



البوحسنىدامفىأحيافي2

تهكمنححبريوممراؤقياأميطوألءآسمأجارماختأإليخير
الفتىلزتبالحوادثابدىحنعتحإللذذراعاإنححيقةوال

روءما حلىاضطحيئنبيندفرم

بهطامحوذناحصألققاخإهـاأتأ
نهائذاالخعهئمعاا3داألشآة حركأص

هالهشصءطرعطخحيوفيمآاجميم

دحسلسمنكأثكلءجمخ

لمىءأصص

صافحطحمة

ك00101 احتءه

منإحتهـإعامف

تإكبمماغتةفي
حثاثأكأخث

بهيخضهـأجر3لمسقنتححنلتتخم

الئوبهإلتكطصبايغنححغميزوال
تتبتجةقبهمنلةألفساقأ

خفبهإلتقثسربقنة3ليهمكأأإحبرث

شأثغيهللمالىدذزافخين

رجبهاصغاكأتمأبالمجآيهص

اخبهاتنمادامأاالقابم

4صلمماتاأوأداعاناااثى أ

اصةوردءاأة
صتثسمبءء

ةمةجاحمست4كصىقى
كى

خسحبرسال

كأ

ء5للغخنن

تذضإشجحاث

كأغضبهض

أكأشإتقصتأاألسةإصبمفنعفإفسسيدتآ5كسشقىسنبأبخطوثت

أكأإلدهافاصمخأق30يرأخيرشمنمثحذدلمىةحنالىكأجعغوأكأعحغااأفكأاالثثدشهثكأ
أفىلءايسدونىدبرنحتنشيهججححىتنشأابئءبخيدكخباجننتيكزفىكأنربحىضا5

دطجفمتذشواجممايهـرخفغبخحدتحئنفلخزثلمختؤشقيحفمفبه

يحححطتنغشم3ننحغثتدأضممحغأحفخخىداصرشقت ءصطهـأة

تخليههمااذعمبهفرفجعحصلىبمحبخحميتوأنشزتهإكأبخؤألصيح

ديىاحنعىصضصبدصثصدخمسضوعنثؤالكرمعهثءكمس

ختجاوادلنتزرتفي

هـهووتتثترغ

أخشىلمجتفيا

ا
صححى

اا
اصر

كأحب

ممهعه
هـهـ

ثوكأ

نتحكسؤختيت
11ء

ارامابمتهـ

خييلحضتحر

خماراشاجمتء
مأآأتايموثأ



مم59ابوجبيىاابمدأحمدبئ
عشوابلالثجبربرثئوتاثإذحبيحاضأاننهمحتأصر

وقىأصخأححؤالةشطئفنهنىعييمااحالشوقهـيزالتاحنرفا
ئجخأزانمزارطفىأزضوثزقتالرفعيأتةمنىاالزضلىدبلعريخحتدأ
خاابصأتإالتهآملمحيمضتايمااصببأصاقبلىوآزحلذأ

غعتبرقئافسأوالتيتتجأهـكهقأعزتاخيياثاجهأإلى
ئحطااوغاشجىالؤأآلينثتكثبخنهرمناةظكتغداإثاغذ

الغازووانجالماقاثعراضخالونفنمفضأكودتوأجمراىأفأ
الحسأادءهكاى11 احءثخنحءافعلىجمراقسلأمبأجمهمإلمىدغأف

اتاخايعلمرألإذألوثتحثقءئمتضثيلادإفىوعداإ
عاشاقماشءهبأأدئحبمأصذيمالمحزتحفياخخثوإنى

أيمةةوكتاوإأكأأتأشوضانتخزتاككفلحيلوإن

جراافكأآلخآلسأضممجالشرشإتختالثستتهغيلةسه
شاكأتنجإفسنالحثشمزحمبةءبخختأئح3ثاشأيرمعمكى6و

اصثإخضبمإمخكفصستدلثمحبراكصؤكباءعزحئ05ىغطإيخحآ طعىثى

01ءأتاحىلىتءصسيإعهتصقمدتحمشءورلدا وط1
ءء

اتشتألمأإاهـأنتعلىخحتقمدتآذخاإشافبالمألتاإخوافتتملق

تتإأأإأجيزفثهـ3وادتييجبآمنحتاضحتاخروالىت
حلهصءتح05ص

بامحعاعلمزءتدجمئعنياسي4ءئيىركأل
ثاألتةمنهإنندضإخثاتئصبخزجثبىيهطصلسوتدجؤث

شنتب3اللدكرتاسىأاستعظعيتيهحوإتئوي

ألشإقتعبدعدجمزفذمنخوتوحتاكةجندواحدحىاورالءأواطنافئا1

ثاتجشأثأثثنناختوتكأغةشثسفعلحىنعاجمنأخال



حميمنىببمالمحابمأحيدابئ3
ظال5زورتوامنوأننائياءبروالشركهوالهوأجروالمواىحأقا
اغثالبينتمهودايئخمإأحلمجلىمحىبهنللنوىأدسلموفىأت
مضاطغوهؤاسيماااكلإذاراحجمهأعيايعيىيرانحأسلموالص

المحارحمشلىاحتهحئأصألبمامنضزضىأقئهأاكاولىكاه

واشالرببالطامىتنااتغولءبآفحنقفيهكاالرستدانثت

واألجاكأصوفذهاختؤجاواةعذوفهآعالسافتحثىمينختاال

11راغيغشاكاندوبةتتيةءقفكلكلمالمضدامفإخ
سحاض
مدكماجمهاوحااليلقخرماعرىيدىكاافىاوفكثمعىجسؤر

ءشء

العهـمادغنالحيهقالزشكؤالهااغنجمهئدذهشقاتألبمهـعارخعحه احا

أنحاوحفوليأكلفىءلقرلتعهغكتجاىتعماحىإنألحصمثرلم

قاعغاكئوينةمنخالادثوهاتتمكالشصحما3وأمصرتقأواإذاأصبت

طافئحهوفىغإلسعليهأشصفيكاصختااصتجؤكلأزعونجيأكهـ
اعواخاخاقحغؤبدإذتشتجئلاخحيااادفاإثصترنت

معحوطمنباالسوألكأقلؤثلمماحءاهـصينشتآفست

جاتوالثعلأفالفآيدنخليخأمنمئثشسحاباكأأسكحلصموفجمتت

3إتورإتتمثعآألبححمحثوحممخئكستيكعنماغتت صأحاإظ

إيةهدإظشاأشمنوحأفجطااصأشإتثحبموشاثإخحلجألأ
ظلدوكااقاحراإفيمهـتصهببمااخسبمشةحآلةاثنتليفةشركموحمتب

بهأذجمفيصلوإممماخمرشلجةحىإنىتنمنآتأثشككأصتأخىشعسحرثكأذثل

فافئعنهالماسدرأونهدترصرواأأثكأتبعاتاطبثأثصتيتثأتشمجيماثو
ءالممامواعاحأضةشبها3حخبزوديبماكأحسشفكأة5ثخىصوإدإكأطؤتأش

ءشجىكأبخضنثو

فيهخزكصهغرثكنىدذقيفشمثإىتيرتنخسصفدأضصقولم2



3ه7الوحسنىداماحدبن

هلمولثثهحكلاصادحاركهأالو
األلموحنارةيخفىاثرأاكتفيفهالإلميخىقلأئأقهشآ

طلجغيهالساعدارافءسؤصمالمخأفغبئقروايارعهـق

حضتتماقواقاثحاتالغاشكلىنعأوأزانفوىخؤلىايمنأتماتته
أدئؤانجبيهتإيغزكلبهماعيلىعرزازأطالاللعلىوجادت

ؤابوحهاآاصمؤدبؤإىحاثرلذأقوأذاتافيحذمحا

وجعيلالوأنتخعأهـكاثلؤعةاريئتمخمدفىوصعت

األمهعهةأئمحشأخضكلمحاالضثرالىفرعوأماترىفدغ طرلجواىيرسءء

أبتتشحزأنرجينآاألعيتتد3يحثبأثخيوتمئهىأذوإياك

كتبثمنحألهتأفيخبآقغسىكشوردثعطاوآئعمطتمةءأخصعلءحقىعر

روتحأإيموثتاننورشعلفيشخوحتآتأتإصياثبام3تتص

ضفأمصحالكتتمخهنيبرفإدتوحسافىإنلللماتقبءالملس

كأخأليرجمناكأفشصالااجبموبحىقراتحرافثستهمامال
وضكثمحشتمءناقنؤلهكفوأاخماخرعلىلملحسالم
بيحإلتنجإشأغىوسىض3نجدثانراثحنةواألحتمن

تقتداضظئدهـخئةتشهةغهالعخ1شاسفنموسسال اهـست

ءنخرتضرإححيهممذفروادءيإكىاشمبهتاتدإكباخضفكأنرتجااح

صحثزصاآآكأفجؤيرفخحثذءنأ4أؤذاشممةغخنهجبئوأث
حلمحثبتخئفثنتأخركأثبزحبهبمفيراىإلبنوفيكأضاض

وحطصهـءللضفمببمرصذاتآكركأإخاحزصةثجثتأوتجذ

أدنقأإاإكأحاثخعنىءىنضاص3ستكاانخعااأل7عكاجمد زءأييءءعأ

خراقتتصءجملىصاتشتيطاثمبرفحمرمأةذكأ
11تكااآث

ثسسجوكأتهفسكبثثثىألأىنوكيزبعقتأحرتيحمنجاالمت



ادأررحصأتااحا009
بمترئهـملتحؤنجعندثصلىاعغنئثأ

صلىافىحاحصافم1أاداما
يرىعءجماء

كأالقناأصيشعأإنجةشسصقغؤا

قيوافطإفالآرأراذي

عبمجيمألهجمقاشزينثعمعديهطلغذوأ

يرؤاذرتاصعىكاتتمناةاا
صط

وحخاكئئمأاللىشالمهلتعصحصض

عيمااكأخحتتتوتضلباسقحتتتفي

وآتخلشنهمبد3اطمىضنخقآكأ
حأخفمتأفى

مخسه

ححعرتءكأوتحثط

كأاثءأحتحتهونةدتص

اتأإة
صء

اى

مض

خءكشأش
ضات

تحثسىتلعمت
مكا

صف
سص

ءءص

حئتتجىخطوألكبرهـت
رخىتنجهخثصا

يهحاييبحوتصاثحصو

صيرخصاب

هـكثسث

وارصخرظأعرخألفز

كأرث

لبوحسنى

آخوآيسقباألطفآتثرال

نصحوحيالقدإالوراهإصافى

وجرخفائظشمإألةفأثعف
هـص11ءءاا
أاوحرحمجهميى

طسريخاؤغامكثصاةوأفف

ءمحلموءفيإلغنئصكأددرذجفبض
ض11

أضفكحعمظحلمانتيىاعا

9ءألةكطكانكل311
ممماوتم5ااهـهـ

دالغفءاةصإأ سمهولنمحاصحههـم
اهـهـص

بم011ااها

غجىلحكحاطابصبوإ
كابرلى5أا طاهـءااةيااير3بص6ح

ممطألاد

منئلفتاجآلدد3

رحمألهـ

اكأوخ

وحوهـىمحتتإأت

أخمأمحاص3تخقي
صايىهـ

فلص
هـص

شهـ

ت
نربيغإاظطآل

حنصأحاثهـلهءأت
صااصس

ءااطأا
بريم4ثبسمىة2خا3حمم
بب

دكى

ءص9
ررز

ة

أدحىإ

ضرض4وصىاألرخامحؤثخأسبموتيخإوثجحبمءسة9
طهـ



2اهاببوجببمتيايمداتجحيدائا

محححءالثقاحمثلىسىعاتضأئماتعمدجيققذزمناءينأنغثم
محاريمالجآل3خمؤمبالبباصراغعثألناسىوانناسقآيامصطثت

لفوحيلاأسانتيخخقفئلدئفيبننمؤلهإصوأحياقياحبقي
ءاااسء
يخمبالروحىكريعدوعليمئماليرلمجظطيالصربلجه

لثموحوعالصديهلحتدوعثهغجةفالميمثذدوبئموكأئاشك
تخزاكنخفماصاخزفاىأزخذإتتفخعألخمالدوغز

رجبرخللنىئزعيلوتمهخالرمأذفأمظقتتقدصغنمت

أولوتوخئبهثسمائمجرحا3عبأزومخيرصكصمندخير

إوحتتمتادمننزتثحغييموىعيرةقفاتطاسرزتتثمالئميض

خروتبابئامنيتآجضقدشيعةعذس3اللهفىدأشص
ءاتأظالفجمس014رقمإاحضالةدأخقذ

صنهىلعمئياءهــهـ

بحتحمعيمالألصرأأبإانفأغهوأ
نهاركىأئناحيخحأومث

دصدآباددأأككباليئف

عهآئحمجكفافىتشهـبشعجبئت

بمثألتيئوأمجأطالقخءو

أةومائاثنجللتتذروافنئم
بغمفإخبأاونؤتحتت

صءأاءشأكما
حتممحءحامحبجده5س

زتوقشمصاتاحرجيشآكفى

أكأإثيئهاألىعذارت

صطنكهأاقمتلثبمثع

93كأخاصأأح

صتحسئبآماحلاتدمننئمقوقد

يميخافلمحئمنعن3ر

ءقيذربالنخزفعرخقىدى

يممعع44سالورالمأستهآ
دهـس

آصكباتءهـالتفوح

ريكمىيرءمئسينزتغ

1

3

دشئئمفوضتمبالذينتجعقءأأ

حصاأمسلوادإهـإعاشالعليمامنوحشيراظومتربءاعأخعاصشأفيوجبقونه



صحسببنيبيواامسايالاءهـ
امر9ءء

عييخأذامنوبطنعونقحىدونهامماليفصنرسموخدشة
لصلبهولدبعضىرأيتوقدلمكلثرالثرالقرندصفىاللهحمهوكان

نعمرلىاالعدالبوحسنهماثمجفإمتمكنسورقمنؤفةجمةمالبذالسالمبنحمذ

بميمهكفوهوأسحررأيتهوقدسلسلفاظالارقيقظكرمجيدقبلهالذقيلةوهحمق

وممانوأحولأشعرمنهأناآلفااألحولمايطرونلناساإذاسمحيقولوكانأخرعر3فى
التفخعحألالمموالتعجبفعلكمنيااليأقاحاتإلأفعالالقوأشدحهتهوليأنقياصيماال

شعزجيدومنبععثرلراارالتهرنعحدقىوكانمةلعمحطلحعلىلكدواغماجركأ

رئبفيلشايدح

اظوالىإنفؤاأعفرونبكلالبؤالىمزالدمتنونتشفما

إللاخرمحطاتاموجبهثىبامخإكأجهيدموأستتمابألحظقافانجا

1الليمالىص3عثدوأقدآايسوافىةكأائبئحتبشق

دالطىشومجآذواكتدطمبضطاللىشوئواتتكنسدث

كالتضالىعؤارضلىغقشبمتغكلغرونجدبساحتهتحتوم
هـاالالمثكنؤلنميةشافوءعبمايخإتءيخاجةخلى

للاححريئءلاكائغانءشصجتإلمؤملخلتمط

وحمحاخةثنيجميكغتجئلسلكحالثلهـهذاححخ
لاضاشيخثىقألكعصيحكغبنخيتعاتعص1نإتآود

أيتيراعىفتانئصمعضقزلدايئأرشهمحضعوجموافياانحطمغضنيلجضت
علىآكإنطخه1أتحات3قيإطتثس6اتخحيضشمثشسآلطت

هـصااصصاصاحهـ

وتيلهدتكأفدشىلىبسحعجضسى5ءهـةاطسليف14تأححدكأهـعتيداضهارساة ممو

جوثاسآسنخضنعببثخجديغبناألستهـكأجىحفبتهأحىكتلتحثمز

دفيخهزالمحمتإالحصانيأبلمجربزتعافاشوقدقالتهإصىبشوغوإئلبنومالطعاص

تشدآتجعنىمعتهئفبمبشيناخالجقاثسكميةتصتألستهموكتشقى9



حححيبنىالبواالإيئ

بالوالجغننصلهصجالايلوالعخمثجلتتىوعاشت

ولاإلىتزقثأنتصلحهافاوسغأيقفىوقاقية
لطإللصحطلىقنتضفنثماللىالأخحكتهماخأنذأحاش

غيرآلاتثخامدكسحبوئئمهغائبراياذىمحافىامام

9النوالكاححبنواوخيىعقيعدىأبومداهعنعرب

ثىأكلزحيهاتدنوفتكسفثيوإيات7تتمشميناؤآ

اتعزالوابآلشرلبتخحهخممقحلىجدهمىقبلأكأونم

3أأئهيمااددامتماراباتخلالبراساعفمتأدطك4ايإ

ألحوأالمممبمذوىبهتخثىكذىهـبححتبنهكححتكزف
انرجأألعلىغصيئمحأماتكييببخىثسبحانلندلمجغ

اكأللمإلأصوآهـووأكأصحأكألمص
صا

أاصسحئحآهـاأوالةكمخميحصئثنءتاإسات هـصساهـءر

صأووتناصشآلجائزدأكيماصاةخلىجقخت

ةأتتزلىءتتافاتحكجمحنجهيرمتنحمتهـحكأفمشانر
الفخحأقلعيركثرشيرهنثصصكاتأ3ص 1هـهـحوب

تضتعفنيتأنوإئفعكليكلطوحخت

حتاتإخرثالجاإضرورترأتعنحزاكقأيمايرجأتث

بنهزيحيىيىوالفاالنلبهحضربفاشاحشهجهساأاحاتظنىكأأنجرعىبر1
كأفيتهآوىثإياهـلتصعبهمأمةبنوصررفةشرفابرخرفوصثىعبرروبمخد

خقمنةرإبمحرص11أدبجمعؤلذسهـإدمات03كموخصتكأمتأفرتلتتكن

تفزتوممأش3سالجمبمإصعاسححوتشرخنخؤازحبشوقياسض
النقزإتخيخواصممدبعدسجمرثضارأذيحركحخزوأصحلختهـأخكحألتأ
ححكوبالخلينكهحالمجيسيدفايخخاوابنةائختتشإنكنتىفححيفتثأينإلفءبم5



حنىالبوالساأافي3هـ

والمعافىرمادجمنيداكلالتنيىتجةصمادونثحه

ثمالالمنيناطةيرلةأطالحضلينمنإدأثأنت

أشهيحدثءاإلدإلبعقىوسمعتالأممخهاشىأبقأدرىومامنهاتءحذاكاتذ

وهماينيترسذابتالمذتهبعضىمعبليفاوكأنسيدئاشعخعملىمثتت

فيياأستحساضعكهارأإممتسافومةأيممالناصآلحفح

معالانيتنحعماشآنإألهعيملهمبيستحبمعنىاخلىوأل
جمانوجدلفاخهحاتماميئىسةغيرحماددحمالعمةصولعلتيةاآلختدكتحجمماحصفخ

فدذالقحيف

أينواحمنالمساإخثحتجةوتيحثأظمنكأكفعيااكأضقم

طجدامن6إريماجرهـتتفيخهثىجرامكشآصحتخومن

يصاسألتكأخؤفلءععأ1كطاجمشيمءأكأأفيننحجلىثماحمنتمممى

موانيااشآثأناليرىحغاتهشتأكرادخؤصزأتدف

ضاكيحهتففكجمصبحلختمتلحاا هـهـىسطهـجر

جذاأثختببلوشدوتظديمستافهـرمخف

ولقىححساضاعاداأتاعاإش3تص اكرءصىصمثعرث

شيماشآممرإالريرقبةيمفحبيحنعنىفتوو

طيخبوحفذاألتهـأواحمتهاتئزاحصلىدنرشمحت

يمبمأحمجبهوألرصفأثءجنىأحربكرذةهـذإثعالفيشخطثوشص
أءا9ءء

حرنابفصحمىى

أءء

حرطت هـس

يمءتأحر

لآثص

ش3ثخمطث

تعيفخساشثعنوحموكتيمنحىساكادئ

611ءاأألبخد
طباافاصجكأث

اصمتةاررتفبكىالتإدإ

جصتفاتلىهـدةماتادوالدصصثقش



3هـ3يخاالبوحىالسالمفي

غنىفىتياث01لئابئةبررلبمادداخمةإخوبطيف3أهآلو
فانكيثطأألإلوحماهـامالبنحتجهلهاتالحثيحتهجبعدبنمامتطا

قتيخىاجوؤاخاتلنبلضكلمبحجةأشباإلتتثءجسبىال

تسخئمنكأمأإواخماالغقوغايسشاواسخالوثخىإلمصكأحمبونو

اضثتداانجيتإقيححبصآإخبإلساتمتمىآتعءمحاألصالينبخى

1ؤصمدفلمجخعقإكجئاإمملىاوآلصيموعاشحنجهـىالطاشيضاعاحنرذ
ةإضءقالش

قيورخرثحكثاكجشحتاأياباحمش

حفنئرايشياهـبثةؤحمصاإخا

ذبردطصيزدوتف

أيئنثوقاال

اصضءبرث19
ثء

ىت4

3

مبمأحبىكجبمأسأ

شضث

3اا

إخبراجمعا

رئي

تعبمكرازمتصخن

راررضامأثمأطد

طحف1إثحأوفيإتزإخا

ص
ص

اثتهـتبراثاهـهـ

ضىا

001ءا
3دتتتتهث3دفامسءآإكءفحيرأتحراءدتوهايتماوشا
ةذصصتقكأىضامحكحيوكرنجباانرآتنحلىحهير

صا

صتذ

4إمفىحمبشاحفئتمشخحنتكأحختنضأثتصائحمضجمحرتأصيماإ1
اثى

تهـسركأ3احايروآىتلمتاثع7سفيخزتفكتبهفثشيزولنآنإفنجحا

فدأت6تكأشصدازرتإألففكأخاتحزتءاوشدقئحالمجآف
ا6ااإأ000001إاصأأء

ضفببحايخعفلكرنىنحشهـدفيطوتسهورصتيدراثات3هـء

شبرمةصتتآكأثبمإثحصدبيهتابم

عزشتإحزممنؤسمأذآتهـدادلذيم

اإأصخئاءهصشاءصاتت
كأهـصبمتهـتت



تيالبوحولىاأل01ح53

اخوالعكيسبعفيفتالالبكعثنخافالخحعيف

الرجالكناللبيبقخماكعجةكئقووبأزنهأألجإنحااةق

احالكسأوحمايمرشنيتإثولليهدهوءبهمماثيفرنجربالشقبيلتهءأشالأحدىتث

بكحشأثلألة

امننهااكذلكنبصعىونبممقالمجدثلشعرحط

2قدأءإت
هـء

كألأضنخال

كطبزاتمطاردحهـاصإلكأاعثىخهء01فان

ءاأ
ضصط

صأت

قييمأحمفىأليئضصأ

كؤرأأرسبزأةثكأ

أشمألوامقفيلىاخ
حماطأة01اءا

رىهـاحاتجوت

اآ01ط
اكىي3ادهححسص

كيداشذيشصننصمعهساحىهـ
ء

اكىتانحعمردتما

صا

أاوإثاصشحرممرلىىاخ

اأمتحعرانحزحمنتيات

صالت ايأضصاذكأواقتوولء

1ىتءافي
محتئردهـ

مضتخأ
كىش

ثتتراحىاإإااين

اقماتتامثمشأتمااإ

أأ5خبحفيتشزشبئا
هـ

كأاؤاسآدشااذةاحنعرزاةبفكلكحجمكأتزش
هـص

لفجاىخشعطلمثخيئيتجة

كصأتىهـءحمشتوظ
هـهـ

ال
تنشحبدعتاكأآمممبسقيثعرنختحرعضته3زأيححشكأاحو

مشبادريمعرحتىاتننيفرثححفتأثصكأهتتسبنحهةءث

وتحتحتىحدهـ3ءحوالمىأءااخةا دبهـبببءرشبئرخصفممكأحىاصمم



تءءجمببنيبيواجولياألاء

2فةلقىفيهاقصاممموعاخهقإلىواتخازوأفناالنجادالشتشالعبادالحرب

ؤلهاألتىاحيدتهفيكدلمالمفمباأستااأتهعليمقجهاناسلاقم
الخطاينرالحروبنوطالحروبنإللمجطبلعنأال

عليهأخذتأشياعلىيقرجمأخذهجيبهمنغايأخذالشعركاالعبارةسالىوكان

خيالوصففىمنهاقوله

المحاروأمحارألبيدبيدابناقذفتصحوقفمأهألبفمن

غتراإنماوىمحارىمحاروعلىمحرواتواغاتجمأصححارعلىمحراعالتحمعفان
ةنصارىإالببيت

محارءبارهنلهفإفىكاريطلجهاحوتعسهفىكانمن

البيتذاوقدرأشحءبرزللصححرامصدرأمحرأىمؤةارإمحارهناحسمهفان

االؤلالناالؤلأشدمنوهناغلطآلسحاروأسحارالبيدبيدابأهكذامكتو

ةجروإلمحالعمسحرأيرىأىتهذفيأناليصحالطيفالنفاسدهذاوكالمعنىمحيح

نأرىسالحصفةفىقولهعلعهوأخذانلفظعلىالحامننىأوالمحنئعلى

وائبالذأفهاالتىالجوفمنتطايرلتأيدجلغتصهمىو

اهوووأمهاتتجمعخمهافاالنامماوأهامنأهاتتجمعغيراألناسمناالمألن
فيقالاثمردأمفالطنىمنانوقيلأمهاتغيرعنوأماتءالعثالمنأموقدجمعتالكثير

والقلىإكعافئقيلتلحينثفيمااليسوعأنهصللحاواأمهاتقالأمهةقالومنأهاتالجع
عودقصائدأئئابننقضوغيرأمحاريقنعجوابلهيوجدفيهطاظطوالتفححيلاهذعلى

لسالسةعليهاالحولنينفحلىوالناسعودابنإلىابلوقبلماتالنهقايغيرالبائية

االحولفإيئفيهلكيظهرذإذاتؤملشمعرهمافيوقعمعنىالنكلتالسيعبعضهموألماظه

رىناسالحصفةفئقال

السحائبغرءالماالعدىحنحعتدمزمهجىينرعدوجلجل
الوصيض103



ىاببوجعيليألحواءبم6
فتهصهفىقالودمحبغوآ

يسقطاأنقبلالفئتعمىءصواعقفجهاقرانسبآجرى
الرصاصصوتشبهأنهغايتهفانكييرمدنهمافيهلسألفاظهسالسةعلىاألوسنف

نسبجمودوآبنلسحاشااسبهمنأشدالدمسيالنجعلبالرعدلسالحااظارجمهن

الرعدوجعلمنأبلغولصاعقةلالخارجالرصاصصيوتوشيهنسلعراالسالح

ذلكبعديسمئمكعثرامايهرقأدمهالدقىفهوالذىاالرضإلىوصولهقبلجهايثولتالمصباب
ووقومهؤمكدلماهزمقالاالحولإنوقالوا

الضارالضيغممثلالعجأجةتحتمنئبخحأالرحمقعابالرأوالقا
إذإلربعدوجهأالرعبمنايثنمدبريهأولمومثنىادىولوفر

عليهمنتكاالتىبعدااليامؤممزمواعدوكالحربرحمىفادارتهعودقالوآبن
أضخطاوكطالهمبضعفهموهاستيتذنوونأس

رائيخهفىوقالوهزمومكحفماوهمءأخهمذئمأؤفىفيهيتبمنءحيضقأنثثمفانة
ختاركاىقىثباألندريةلنوشهثمربهايوقوالعلى

خارواجبأواملتزبماةنحدوهمبئمحنأثخنوكماإثحتى
إرارعبزجنهآبعدإديثنوامنكشتموينهـمدومئنئادىافروله

فليسالعدرسنئينأتكونهمحاكأئخنوهمأنبعدفروإضثمقالحيثنحخكصصمأشهفا
لمحارتلذينااليىمينفىيينالعلىألذأؤيزحهـلةفزمنمثلتدئيزكبعدأذبخانهزممن

لمازموااولوكانواموخأبطالمكشثرأمنإحرحسةاضمحفىتيوالباطشعليهم

ةقولالحكبراجعلىوعالعدثحذكتبهلزموتانمرأوهم
العواقبشومحربتايزجرهجفئمععثرعوإقعبفلينفمزومن

علىقعكىقانةوآيعتبهاشىفيماحونثسوقتلشندوخفتنةرقعتآخركرقعةالن

أخذواآخطوأوالثوكانيزوالعلىأأشإلثآخمابربالححلافالحربوالنافيتكسه



7بثىحيلبوحولاأل

إلبئىواروغدأشذلكآممرأكدءبناأوايافنقضالزمقثحيرةيدجموععلىقومهمديات

فهوإشابدحسنمنوليسصعتودةبقيعألتاكنيتمنوانصيينالعلواطا

قىنهإنوصارنسيأمنسيأحتىاندفىقداالمملذلكفانتحاملعيثاليخلىوهذاالباكأ

قولهركذلككداشأممرأأبخلأفقيلممنبعدولوتاذلك

بحصائبتهتدىالطيرغرىمنكهيضصائبجاذبتهحتىوبالل

أنذيدرىلوكافانهيرهغالغيباليممنالطيرفسبحانبتهوجادجديبتىونفا
يقولودئمدرالشاعرجثالثميخذكتجديلمنماسرهسرهكانماهكذلكأصعاقبة

لقيناكاالشامتونسيلتىأفيتهوابنالمحتيهظللثفقل

البيتهذالماقالاالحولإنعببابنيفخعلمنوقال

الصارمنمحودياصسأدفىءوماتوالحىفىمناالعارأبعدحا

لساندبااليامنعطلقاأبيمولماعلىأقذخعرهمشاالنمحلىغيرشادأيممحآصبنطالو

أبلخوخهباإلموالاالبطألبنتكزأخذالىأدطرأفوحدتموباجنوشاكيوألعةتوا
وأخرجوامنتيهتصوقومههوهزمآنعلماعودفعاروأفءءجاأخألذمنجمن

يمتههزمنأبلغهزائمأعداحزمواصموعشيرتجماإلصحليةبالشممإلىبالدهمبالدغير
ربيحصأدتيالهيخرفىارزئاومنلظالزماقدحمياالمنساحرصبماكأكوبقينيوميعالممطقى

الجهزمأنهيخلئئوجيموتبلبوغاىءأبظنثاليهمنضماوماعالكؤجسنبإداقمثلقبي
إذأمايحححنتحتىشجيوإليبهعمشاغحهأمنيخرجأقوفصوصبماليالكأهأنرفئالعابل

نمأوحلعهوقرؤدعز5عؤصالعةضلىليلفحذادنبهلذلكيلنبعديوآوايواحمهزم

عرظاقألمامرضخمودمحليخأوآفيواحدلثوعشيزتهأرخطيعئئفيواأن5وعد

يعاجيأنفغبمعلىرجعتبنىولمحاالموأخرجت

نصافرأخرجهبلوقاآلقومها3كثرعهـيخرجزلخشنإداأتلجياوسيأش

عئلوأحيلاحانثءأبئأاماعدقومهوعلىعليهزةالترار



حيبببئبيو01وليجألام

واسكتزلهالوبالماوقعمتأفهفاممنامأموذءاالخالقموصوفابحسللتهبىوكادر

عبلمالجليلربنتالمحألعالمةاهبمعفذلبلىخاقبلمأمونهوأعنىيئكانيقلفرامنعتزاالامن

مينالمتقدبويوسفعليقرأكانأحمدلمايقآالجهولاالحولوكانلقرأعليه

كأعزجعلإلمصدوفعهاليهفآسرعفعرفهمأمونفرأىرالختلرالمذكوعلىعيأنهفاتمق

بوابهفقالسيدئلشيخمونمابدغولمالمارأمىمجيئماليهعالعدموالمهمماوغيتوجع

الموتعنبهضنابطالاالفنفمناضمنوليسالشعرالجعدصحوغفنهأنيعنىإلمحخيرفنه

المعئسدمكماالنهذافاالطواليخقتتلهمهـتإضعيرعائدعلىاعلوذوالىاسهكذايقول

وجمولكنلذلكنيشصقعشكندحيةلوكافتنةانفالعؤوكلىحمبيهقومضلىيو

جمرمينمسيرةفأتبعوآبالططمعلىرواأظيينالعلىانوسبجهابالدعنارطالفتنقوقحت
آحيددقاتلهأنقيمموننتاتفأثملتهقافىواختلفمتدمتهمهوفىوكاكاأونحوهـ

الميهابنالحسنفيعدقاتلهأنينعونانقبلةوأهليمابراالحاجبنعبداللهسيدىنا
كاننهالالشوكمقشىمنهوثالبارورانموضعأئفعهمدكافوقوجدثقاواو

فةمسامنفجهملالفأوأيطاصكللىأناليتأكنىهذامحبحأتأظنومامسلتضلمنيحرج
الحزمقىكنهذاعلىنيعيدمويمهـء

بعضوتتهدمالعداحمهثنتكاةأفىهزجمتالعلوبينويمبيوقعتالتىاعربفوقال
هووتتلاقومهزلمالحلمخينهةافىبنقخحتالتى

السارىطيفهالتحادتهيتهكارطيأثمسربضيضجادت

ارالمحؤأمحارألبيدجمدأعيقذفتحعوبناملمننهأضهال

خمارأممتماعىفىيرزمانملأمأ4أسكأرأممنالوخمل
زؤاريزغأخخزب7زبلءزإئىهاكنمثءزيرنضوكنمث

وأظفارإسابجزحتنالوبيأظافرهاالنشمكلالحرببنوإنا

وأوزارحملمغالمغارمحملحسنفيوجنبنالواهاخفبنا

روإيئصونمنفياكصونأنؤكىهاءاالبناعلىكافجوالخيل



يثيجييواحوال

القارىكرماإذيرلالثوىطولوفكرمهءوىاالفىيهنقروالوفد

العارمنعودسيادةأدئوماالحرربفىمناالعارأبعدها

الضارالفحيغممثلالعجلجةتحممتقبضآانرحمنعابدرأوالما
بعدإدباروجهآاثرعبمنيثتواوأمديرينومثزفراثىرلوا

الحربكتيحماأوتال

الركائحبشيرقبلشليمىخعقجانمبمنكلالركمبخدايرتداعت
اثحواجمبوئاآلشزقإوبينكبيتقماذلكأسبابضعتتفان

راقبفةنحضبدئهمنهدناالاخريدبودءاليفو
ذاهبالعينعاححتمنالعيهعتءالئوئجهابتشطنأعلجهاسالم

حبالمترااللولؤظئمتخاشتنافىتحتىالعيهئموعففاضت
المعاشابعفالوجدءبوليسااتبالحيبواأكترلخىححبفتلث

المسواكبالدموعفيضىقااللمجتملابفرلوعاندنجوتسدعوفى

صأحيىادونكمالقىكوقىوالألمئمعىفوفياتخيئكنغفإن

واالقاربإخوانهمنوأسلمكوحدةليسلمدفزبم

فعبطكقمتهوفتدكىنبيدءنزلفلمإلعواناخرلتابهجلحغ

تاشامالشئبوانماعلمهولؤبرسماطئمبخمنالغيأإنصائبونشق

وحتالحبيعبحدميتوأبااشفائيتأعوجيلمنوزرناهم

كاذبغينبأشمئنمتجاىءلخأكاتضحمواإنإأللىآاوإخوإننما

اكبهإتاليسارالذىزؤقىسيفيئةالمايخالثإاثأغدماة

بأبعحثتدئتغزفيرالطمنعلخصباحمبدذبتئهحقهوخدلى

بإلمضاشيرضرختتأديدهـلمئمظتكيعتءدرطتدصدمشلدى

برافضضورثميتىتقاثئغماثجميركأنمنمبرييقفدراعالوولؤا



حسجثاييواالحو9بم

التوادبألفغواللطهموتماوحمائموخفناطرذناهئمحوطزأ
االيزائكالىإلالئدىلمتطمقوتارةالخدوديتطمقفطؤرا

حاربالوالعدأزضيكلمواإذالةأذبعزلقؤىمالعمرك

والجيايالشوازبالمهارجوزنجربالندىخمتقيذعزالوصبحزبأزعن

غيرالغبالمثمؤىجردوؤزثزءسحزداقيمنضؤأع

اقوارالمثاللؤدقدوتتمحىمتحالحديدهمضقولرأزهر

االغرارائقامناونفشأكالماكهممايدهانجرأزبابأجادأل

والجوانجاأؤساطهنمأالديرزمنودؤزواتجأيئمينإألوحنم

الذوائباتأشئئالجؤفمنتطايرثأيدهخنقحرثاومى

السخاشاالمانخرخآلعدىخبمهجمندفستخغمئزغاوجأجل
بالمصائرولىفيهاتبىشوالقئتأدذالئرتالئعظىاحرببنو

ااالكلتححتوقىدابرصببزائهطةونخاحئنحىولالسننا

الحواقبشؤمجرةحربناين1جنىيرشمبعواافلينءشاوكق
ايهانسبمماو

اقإللتتالبيهتعؤحاقالئاصتقتتواىراقتمن3بحتىلبإلتنجتىأضنة

وأشواقحرنفىلعاتولبألثمبنتأكيبيممشعدإكأمنفيوأختيا
جاقعقولثآبهتنئآنححتىنهئبهترثاقءجاإنذىانتهميصمالؤال

أيخحأوله

أليؤداجليلتحتوأفبواببأكوارشأخداخأختهارىاذواتم

دثمجؤهاشاجهديلواثمبعلعطاألقتردراكمقىأضبخت
اجناكبزوييزتتمتثىاحسفثالكشصدكهـاحإلنواقنآشازتلى

جاجشإلتأيخرامنلمجوتإالجممبابيأصحزوثف



احئبليايبوجسبنىكد

ائهتلحشظحماهاجيتهلهالفؤافآهتاجيشنجىل

مقناجالمجائييانةر7غيذابناممةعنىنأتلعيمىتعا

وفاجضنحكضؤحاووجهليليدصعوىالمرالحيمفؤادتسيى
تندوجكاتقدموقعةفىعشرلثالثاالقرنصحدرقىرحمعالتهوهات

أهلكفخذهتاكنيتمنأصلهالبوحسفاالفالبنحنبلبنعذ

قبلهاالحولكالمشقدمأقاربوهومنفكبنمحملاالوللبهمالناعىاينطقتهعلفك
علىبتقدمهقيلالقطرحتىذلكفىاللعةفىواشهرماالعءالعلممناعدمذكان

انةيقالكلبالعميعحأعلىحروكانألبيانلىاطويداولثايأنحووكانفجهايهممعاصر
جمهمقرحأهلهيارةكالىيذهبالسنيزككتفىوانهقفعألطاصاللعةسنيئكشسبع

الزارشةعدخبييشيخبنجهاسيددحقصحيدةفىلهقالناسبعضىنتقدعليهاوقدمنه

الخيلصفةقى

ضهبىخمالهامالتالجحاقلخفرهجياثمناكنأفشةفتبيحت

بعضبهموعنالغغمعاالبلاموسالوأدخلدريداجمنعيتتقلكابايغنمضاصالنفشفان
حضآقوا4أبعضبمعليةنتقدواإسااشاضفالوابالدجميععلىقديطلىأنه

انغمامأاشيتأوسدىفثمعبممتهاماصمتيأصباإن

ماصتكميهانقدرماقدهاقدكحسناتئادقدمن

طإالمأخرلمااشتشعررلوجةاللواكأاكاحبثافىلوم

األمعمىوقدعاثبالسمعضلهوكذاممعتيقافاتخممهفياجخعتتاكالبيتفان

لممأمونتبتهمعاكالموهيمبرااجمنسخاقعلىمثلى
مسدودغيز1فدمحاوالكأماجيواردهقدسدتهصءالماياسرحة

مطرودءالمالمججلعن2محجشبهالحوامحتىصاملحاكي
هـسىإقالفئلوآجتصآتالحا3ـحذالشعرغيرأنفىنتأحساالصمعىفقال

إلالكتغدبسثنىالنوعاوهلفاالمأق9



ىالبوجمبينيجئبلرفي13

العربكعمهاإغماحذمنونوناللواكأأصلثمناللواكأفانقولمعليهعيبوكذلكبتهالعا

الشاعركقولالمدغمةقبلتحذفهاوأالخظهرةألقبل
عصربعدناوقدعيكلداريهنيتغيرالماآلنأفهمام

عدلحبببنسيديعنىالقححيدققولهتلكأيضأمنعليهنتقدواا
حماهاولتحوخدمتهبعزومطيعةألملىكلهتدينماك

غارقيادمنوقائدهملحكثنالعفريعطىوالفهيبمنهوالقربملكليسالممدوحالن
المعرىوقالفيهبغيرهاأحدأاليمدحكانيرأندزهلالخطابنعرلهفضلومماالسلطان

تهالجوافطأنذاكفأحمسهنءالثنابكينغدصافىفال

إسمواليهممرالدآحميدأهلأحدهمايراسمبيآأوالدمنبطينبينثيلهيفاوأرادأن
فقألالموحدةلقملمجاأهلفطالثا

بابل6دوفالبالبفتحالنهيقألاطدونيئ

إعرابلغيرهمختضىكينحىفيهنمالركاغمةعتخقليس
ةتحقرىلمأبياتمنفقلىجهمالمعرضعرمنبهروشافأط

الصوابيساقباقىاوببعمكيعتابنجانضمعوبعلىما

ابهأحنبلفقألإهـحيماالرحمناللهمبمنحوالغنرآنفىرةمجروتعالمحوقعتاطهءكاأأنالمعنى
عتابلجهماآحتفيبهمنكحاحصتابلمانعمالعزفيتاب2ال

الجوابعنةيمونفماذاكياعزاضأجمربهواعزاضن
الفحوابعنئمخهلمنسدفاعنكادئصصوبآثسذبابلالن

المحثحتابكلعلىةالكأنحوىلوكاقجاهالنحهإن

الوحالبأعنىالفنترفنفئعئلىومبتسورةفنحرلىإن

أوالنحوىالرغاثهعيوليىمعنوىالوأنحفضالحعنوىإلرغاددصرإقيكولأ1
رافعهفيهاضافضةيقولتعالىاللهيانالواقعةأشارالجهاهىاتتىثرالسورةالفحوىانحنض
تقرأنألالالوحابالفئرعنىفنفىعنىورغاعليالنجالفوضوكلنمذهنأفالخغضى

الفقرشقخهالسورة51محذضاحثيةوفلمحمنماإلىأشارةأيفبأوفيهذلكحدبجوإك



أالبوجنيلبئص

إعرابمقحثدىعنفيهانبمالمعألىثياتوأحاديث

ب2شاإنالليغللمورسمخهاهتغالبديعوفنون

لمناستجعلجهاشتعلعليهفلماحصلهأعيلأفىطلبهعلمنكبآبلعلمآعووكان
نميهسيدىامفابههاالمدحقصمدتةجيدشعرهومنيهأشعارمفىهمجضوكان

لرقالسنادوممفيهاكالناسبعضكلعهوقدعابفيهاالعلمعلماحض

الذفتثبرضاتيزقلفحفالتهبلممحنراالهمأضعرتم
اثكئنأالوغشاقىكعهادممطالعايمىذثحيتاليخشمارفي

أللتتتمفتآويلوداالزضتأنألثئعليياياتأشد

3ثجمثبسخساحوإفزاجيغمفقميمتميلشليالرذجدن
ةضبتثبالهذىفيالشلمزارآئستؤتهمقمتيحتالئينلمذىوعلى

خأشمياييميرالغمابوبذئأيمنمخهابالعيئوأتيتقئ

3وعرتجتتهلضرشوادككلتثتئزقؤنأالرجلمتهالحدى

الخدلتألثئالفىالقزمبريمكابيخهخطيبااإدزعدرمفئ
آمججأااغؤدإلمتالصمثحثنظرجمهـمامثآلهسااااحقالافرنا

ثىالماكأيلىآوالتهاثمثقلأىدالحجمعلحودانسحابوسرشإخالثممار1
جمعوالنكبالدكسساتالموالوعثالبيضىبلاالووعيسمااتأعيسجمعوالعيس

برجمنتلعلحابجالأسديات02جهمنئظلعبهوالذىوحونكبلنكبأ

ميةلعاباوإسعهوكحومحناموفللبزاصلاالنممالرسل031تثتيمبووألوخلفةاالسد
مشتلتوماقبلهثاموبتيلمعتميةدلضممابزآانتيلميتذو04أبراللبن

كأحووهوجمعءوارهاتتبحرتقزىناسكلأئكهـوناكااأوسأقهياحملمتواستوسئت
روحفىدت3يةطجمءبرأوطركثتحدروالصبحبالمرلثعنطالم

النوفتحبفمانععتهلسهشقيدةمعفبلعكللعامةبمألإسالعنآلإلشقصطا6
مالمافعلىمقرث



اليوجبينيجنبلبئححى3إ
اللبنثأوالجاهالرلرإلهاآهضامهاحسدأفأتجشأ

3يحتجمثلؤلمالقرنيذرورهفعآءرواوافخهاثم

3المزلبكابكلؤطغإالكأفتالذيرزامنيفابمنبسجالي

مثممعكحثعبدالعقلرلفىطخآتبسالغؤننف

حتثالطفوعصاالرواقضاشحللتهفاصريعآزحئالزتذ
لمحثرئحقليدبأخابصأغرافةمنالئل9دو

اصثرلثالهأتثمدالغقئلماخقذكفحتياقماكابمنيالها
قشتثأبراتضيرالنبحتمنحؤلهرويغطححلمت

يخجأأالألماعفىالبزوأقامأخنااالروضىفيبيرالذئنفأقام

تضطرلتااخيدخضافكشنربهيخطتقذإظلئحاوكثنوف

ألوطرقأشتةمرالنائولفئداجىإللفتشذشزقالوالحائم
أوالعردعمبةالقخفىاطساخظساخلودتجميضاقيدتر

منكثيثححئفؤؤقغصنفوقلىصكرطمخالألرفاجلتحت
ننظمثهاإذا2احبإلايذبرأقبلتماإذاامثمؤقايل

الشنتثمنصافىاءإهـاإبلى9غنهثاآخانمافيجرالممبابل
تحيثالمروفقئالواشىغيبةىتتمدثهثاخمىض2طوالقلزحطش

االرضمنوهوالمطمنرويمسراليغأكحخمجمبماواإلهحنىاأضثرتأجنت9
الرملمنسزقاحولهمإواللببعكفهإماكالماثصاوجموشوالجاهيرجمع

لوأيحتجبلمومعنالولثمساقرنطلوخوقتأىزالتكرنوولذر4وراثااطم2
نمنأمنيغاشاللذرىومنوهوالدلوسجكجمكلالسجاك03اسحأباتحجب

لكيزقمأحمهالريخةإساالسحابةوهىءوطنكاجمبموطفوفظيمسحائب

كثيرزخالوجامنرترةهأبوالبترجمعتحملةعلىابناجكلظاإلإلثالدت6
الححياجهـوإلصخبزآشوااعيةاليهالمصرؤنمبعداالصوات



أ5ءالبوحميينيليحفبئسر

1للتحجثجهاالموميثأثمماوهاوحكفءتيهارال
زكمثآفراخالخحفرعنبالحساأزجائهافىرألمكدوتخعله
مثبراييميلىوعيثبفقورهامغطتوالليلخبت

اليعدتتهحعازالنصتثنظمئعألخداأبنىبت9وقريفى

3الئختثأشيعواالقيعئهيمففثغخميصالثخىأخاحلحنأخذآمن
3شافننالظثلالضرأبومنأصطقنميهصاصرجآللىقيق

تاقفخثأابأفواهؤلعاطؤةايهثمأنففىااليسقتعاطىها
الغاتثأيمالؤخرءاآلبتناكلغبينهموراغصوأدارؤة

متتثالبالناقسالمجذفبهعلىاالئقىياصحابراداخيرإن
ونتثتعأوخخدشلطالتدونحسوغنئالواعرالتقنى

الفضدآفلنعمأتحهئةفآكهقغرلبعنقاالحمدونهو
وسشمثذليئالضمضضىتحححيلعلىالنفثرجرع
المكستتمتخبفلنعمسباتجملتطألبهإلىانمالىوثح
الكرلثكأخزاصكندالموتوعهأقرانهفىاثئخلهو

خدلثصمناالقوامعيهـنييملوإذاالجدفىءوهونوزالمر

غولثقبلمنالعممبداإنثلىآغحطالعنمطأتيياغريبأ
جأتحتخثسخئنماييصرامتلتتمخيمساعالزجفىماسحى

ثئثبأاكاآلخكوائمروااآلكئمأسكأنتمةقنقتناثتثتولواإن

صدرثصناقوكمنوعذامأخؤانعرتتزحىوهومالموصروف9

اإلضدادوكنومنالفصيحمالكلجنال02لمانصدأوصوالبومنئيمإالأل
انعربباديىفىإالنان4يموالالشبحوكذلكعروفلثيحروالقيصوم

وههالفصمجألعسنجمعاللسن54جلىدميتضحوهىعلبةجمعالعب3
قليبجمعلقلبواعاخهماجطضعمواءوهماوأند



إليوجببنيجبإلبئكدا

الئخساهاتئالقففمثأخمتأمياالعصىدعفىلمجتالهلقلحث
وطرلثوحبورنعيمفيغداالحمبذوىلىف

وتعمتءوعنالخركاجالعهثمأنإلتهتحملئون

وشخببهولالحينسبغتأنقبلبداراالعمإلدروا
الخمشثصثالكاالجهلفذووراصعيآهلىالكلتمصعاح

ثوللهوخذنخهوللىالآسطنباضهفىالدائمبوآمحمب

الفمهبوالخوالخزالعتاقالناخمجلمسالقئيهمةإغال
االذلثأزإللبالئجهالغخزأنالعمفيأكأهدككتال

ممترلمالقغرفىالغزوالاللىراسآاقىالبحرزبدلم

غطبدإلعمالظزشؤإنيافتىظنأدإلعلمالشمؤ
سملحتلساعدةأنعمفرمعينضوأنمالىشإن
أرلثكلمنولالمأملمخرزاالغنىازقدافياكلىوقى

ثالقتتعتامالفبئهئالثوالذأجامهاقىاالسدقدجوغ
تتسييتأتتاأنتممالذكهيأمظباخبيئآالذنبارأت
يخيثللشكلالشكلوكذاكىضايعمآامضالحمثبتة

ثصطحبفاكتالذامإكأالشذاؤاخالعلمذاورأت
اخحباآنجالبماقدةعسيالذرعاوفاللف

تجأالرنأسيىارصفيتقارواكيكخةقأعلماجبفىذىافينى
تجهفطاوعةارعححبخذاحمجمنىالتشبأثحالنخذ

نخجثنمءونداضتمباليئبالمخاإصتااأضتف
العرلثأساليبمنمابرأثشمدففىكأضاشآكألمصهـول

بالثجثمخبهاإالصنطرلسالنهـىألزإتألخرمنو

أفنتإلدايخلأمميؤمائالفىكبمأئامةآنتخحتغتعزالشمليئ



إلالبوحبببنيجنبإلدبئ

انتصةأؤهاناصببرنحفوضهفيفوعاعيضاففىراوغايز
مقمختجأكامألمنيدرىليسرإفهمعيقالققؤخسوقى

أميتهامنبلأصولعلماأكتجهالمأفىاقىتيبسبآلصناعدمإفارأىلهاالمطا4يعلمو
ألضأفىوقاللذلكوتأخيريمفحهاتمتهذيماوقعانرثلبتدىطللوقدحفظى
للعنىذلك

الصألفأطغيالؤخأفيكحفكأآفاجتضباحأيم
1ولواحمطغقتىمنوشفافىوأنيممىصاحبىيالؤحأنت

مصاحآلثترمنكاواقرطلمبآعتياضىوميرئآعىصاخنسآنت
المالخجوهآلوياكوكقديمآغتبالزاالبك

الضقاحفىاللإثاخريانلىعليهامابرالنعيمنهودرلث
عباحالآنبالجمثلوخباليناالقاحىبثغرالمزكوىقستبى
القراحيغباثمحالريمحقهوةحهمرامائعيدثغرهاوعلى
3زهاحظبامنءجيداذجينياوالديرزافجمانعقوثفى

2الوشغرقطنهىايخيرطغحتقهـاهاويالئغصنخدلة

ياحاشهبولمنعغالزئأشققماإذالرياهحثالتبالى

ورماحصواشنجلفعلكهمهواهاصعيممأقحدالقلب
حأقاحتىبلثهواهارسيسعنقدتسلتيمت

ألقداضحوآيخأريتبطالبطاحبوارداتيمينأبل

ازواحيانسالبافجرتصليؤمبعدشريناليلبعد

وااللواحبللتضوالودىلفغوالىهاجراالدهرأأ

االكزبالدهناموضحادلمحشنةعلىاراتبفمرها3ةالعحطحثىاللوا1
الرمةحأذبيتوىروكليهوقدخهملضأنالإلمجام

الظالالفادرعالشمسعليهرهاحمهامثلاالظعانضفى



البوجبينيحنبلبئصص13

ومنهاالجهلأهلعلماافيطجيدةولممنظومة

لهجمالوالنجمارهوالالهالهإعرابهفتىاحلى

الغرابمثلعندىفهوإعراسابالشبفتىكاى

الناعقاالعراباتقىفأفتلغاشاقالخوثررأجهوإن
أعرابكلماالتصمنثرابوالإلالكلآنتفعتال

إلسدىاححافوانخامقصوؤرضيعوسجدئالشيخدحآيأوقال

انفماةمبأنفيتهولدالصعبالىتهبعدأشاقتك
ىرالثقالالمزوطثتالالوحوهلخأاحظاللةيملذ

ضما

دعا4دإللبيهزآذنأعالغرامنارالتبفىقدفأش
النؤىبقربمستبثراتكياصطسانوإلتماكخنفييت

الديرحىبدوورشاغرىاصمفحنكلبأظالمابآثؤصالئحبغفلماطوى

1الذراخئمالكواهلشغعيبمانجديللصممطبرلءلبوقر
لمهىالخدوروتحتعاجمهاوفذالخدوزصالحدوفمثئتذ
وىشنخيلمنتمانيلىرأشئظرأصاحالحدالموححث

العناالحائمفيهثاجغيرلفقعأمنازثرآئمفأمثمتخت

3الضفاكحغمخاألأنيقخترةتجنبمإهـفىكأمماشت
الشرىأ3اللهحيرخسودعنغدواىالرودسوخالضحابم صالصا

دقابخةأخاشعرافىوسمحعقليلغيرالعتىللىفىممةساستحمااأهلحكماآل
بللئارعحولياتهاجمتجونكعحعتوفىاشجيهاآأللدى3قعزث

حليهاشنهـفاليسنظإلكأسجوحيث
هواحدهامحالةءادفنتارالظروااختخمهاييةالجسؤأنش2

وسجتمنعزلوسوجوالمعثىحشكنقهثافمدإذاالناقةجتفعوامنعسوت3

تسرعأسهاحينإذاحركتأينمألناقةنعبمشاقولفعونعوبأسرعتإذاأيخحأالناقة
أغرضتأىخبتمنفعولىوخبوب



3أححنبإلاليوجيئحكدبئ

1الحمثىخيصىجأبالخمنبمانهاقارحعألورخالقكا

المرىكممىأزتعلماتائمأبزبعهأقاتم

السفئنثحالنوآتم2باكادىالثختمفلماحدأ
انشبانافيذءالحداأتثمذقاربآنجحائصهحدا

3االشاجالكءماتبئنآنجلىفلمالتبارىفباتمت

الكزىعليهحرائمخقنابلساشماوعند

2أالمإألجمناتآالكسبمىامالسبعلدزقتىألو

3شطوزالشوىفليانمملكنهلؤعاىالشرئق

المناأيدىالحثعيقثنتهـارميةفرىشخححدطوى

3برقآخضاالعماحبتكوخمالعويلوأعالالعبرشكأفناث

لعنرارككألدوالخخبدهابلىإذامنالمحتىآلتبعمأنم
ةالحخوفبميئحيحىبحئرإلقراأفنيتأيأراحالوححل

الندىويلتىهـالىالئويلقىألظرلىويضثىافالحماألسئم
1فتاحمفإاتافئفتشفىومنهمحلىانالرافجرمخةابىحر

خرتوىتجدمجؤوزرهمأمحنآتجزفاممكى3فرد

مئتنىقلأعدورزدحعجكةءنلجثوالوززد

نفخلاأللفاعحتاربيأفحنبهكثودواحىارالذىأحشب7تمعا1

اخدوسأوقيلصالناصرفعثافىوالوحبناتوحغارأاالحبياالدردق3

الكراصثبو31نثزعقاوالمحيخلاإكيجرىدولاحسغيرحابرالوقيل

ةالالماداإلتانوجاسجمعبموالباوالخسران
ضاصماصأ

اشيلردرااناالفبافإستدنئحنرةصلافىكأوقرماصجمعإميصالثر6
عحهقزجمعحوىأوااآلباركأيرهعنإللتراميحعمابرعنأرونمالحوئليحقراآلبار

ثىاحطاقوالححفغراتواآلثاارافد07إتللطىهـعاليهونجر



يبنيجفبإلالبوحبئد3

1الرحىجونصالكلىبغرمماكالهواىمنلجملفا
2ماهدىإذافيهوهاديهدالةاالزضىعلىفييم

الغضابجرلئشبفىنيارقؤهنأكلعقمانقةأن

حداماإذافيةديهزارتجاالعشارحنينأن

الممباأطاعالخلوفاغزازكهمآمترتفلماالجنوبأطاع
الفضارخمثءالماعنفضاقالجعودبيهثفقأتتمبطوخين
وآزدهاعهاخالثوأشرقأعطاققااالزضلهققرئت

3والنفىجداولهولملمحومصمؤلةالصئوارمأن

والر2أبالجسحهاوجحؤمبثوثةالزرافيأن

ماطماإذاغطيطأتجطلمزاخرأوالمنهبأجود
طااأفهتأقصانيطوشدأخيوناأئعيآدناعنيثى

ةاإلإلفيههارمبربسغراأنجذغواربؤظح
تاونحزبأيختأنءجاقزامبعبريهأن

ممكلبمخكلوالكلالماتزلمنامننزلةماممماكيربرليالشاالمفرالذىالمدصماأ1
أهارةذكنأسودحكانإذاومستدارالسحابوالرحىأسودوجونرالثحدوكمو

مأخوذالمعنىومذاالرضامندقأىأسففاعلالمممسف02مائهكؤعلى
برصاالبنعبيدحجروقيلبنوسأقوكمن

بالراخقاممنيدفعهديهيدبهاالرضقفومسفدان
وعليهثالكأنههذايتفئلكنفهوأحهـمدكطيدبهإذاتددالسحاباللسان

حينئتالذلشسهقياالنأهدلعأنفتحهلكلىوالرمححدأنهعلىكسرالهمؤةيحعحفال
يعاشجرسرالوايوقديخرموغرابيبسودإكديئوحوانهىجمعالن3

بلاالرالهجانسرتهيشتكلوحوالذىأسروسرجمعناحيتاهادىالعبرا05الوقود
قولابيشهأخوذمناوهظأسيوجونجمارةبهالذئنواالمعزالمالبيض

مشرحبيلأظيرخمأجمربنعربنلحارثابنكربدىم



3صهجبببنيإلوحثبلتجا

ولمحشدومحالثتظاالقدمىوفغخوزرراييرفأأفىص

الظماأ3غليقوأهفقعءضدرةحوىممالنجأؤسع
3الثرىأشدمنجهمأغثبأيداللداضكررئأخلىوال

ثاأالرسفشالىءءمداخةيخنمأأخوبهس
احناألاعنةغزوفآئاقطيأدشبهالهتنبهاظل

قذىميقمابهمايهقيمراجثيلهأذالببلةأظمر
آاآلتظىماإثضابهـألسهألزصأنفقام

ى13عاراأقاالراالزفيميتزألزلتاأصزرخيمت
1وانضدكدوفتامواشيحلاجؤافصوشاالطلخافه

ثؤرأوحلداضرىأأكتأوسلطريهعلىشحاضأادفح
أىىعنلثتتلغترأدخعابصكخخضرلتهـ

النهلرابفوقاالشرجافشكاشألضتهطجنبئإت
لمىوواحداءاقعوقسقوروالجوزاوسطواحدحماشانسألنمنيرضرباقز1

أصئنأليماتنجاينئبحرنجيةوكقروفعفإلىبةمانسوسفن

قصعاأصعثعهقحعالمأتمنتفضيلأفعلوأحصرمنعبزوالشاخردشسيكللهصه3
مذلحبعافاتحلداخعنىايهؤفعأه4أخليلصعفوالغلمأشطأة3لشدلميكوالةإذاس

يضعربمعقساضأجمتأىخدرهفىاالسدالمقيماألخدشى03فيينإت
أرضرفاواجمههكاأفرجهاكليظوجهمأيخثاالرقبةكديفأغلبوافىإثيةهراواللديدظ
والغيخعقاالجمةكصاجروأحدثالثيهأجوكأبرببهـ04االسودكثيرة

سانشمنسرمنطيهاوالعتىاإلنغيرأكلمنمشموعذوفأرالدهأشبالده
مشيهمعفباندفالصوتوحعمعةجمعالمعا6
والكعدىمشةأشدهـسالحدفلوقياضقابرمفكألكرصبنرعامقزهـجمءاا7

الثنلجمهيةوإممدرسفاطا08هرباةعمفىماعلىاميتكظاممقحىائريخرخ
نهاأقوضلضلفيملنيعكرتترىاجولصيدثاكاخئلةفالحىارافئحمثىوالفرئ

شالةالمحىهـعحبجمعبواالقصىلمجرثويخخخضسلىباتفالخيمه
لوسيحاا32م



بنيحاببولمطحفدبط0000223
تجاكعممالقطخالىلةأنةعلىةفتيآهسب

1الثسيئنسايمشفنجرظمارغنفىباتوالصدع
3مىوآغتجؤهفىآلتتمإذاعثبالئزكائميستظليبه
خثيحثالجاأ3الخواإقظرحالجوخفالطئرمن7ةز

تاأفلماوكأوجذححغوداقرالتتمةصتاثخليق

مئتصالةهناثوليسجممالهزةصس

15اإئرتتىآخردكالوكفجمغندإجضأنحايئةفؤلث

آأئوآتةحيروفةقذآننخنكمئئعقبأتعمفحهغاىلخر

تئضااليككنوأفنغآضثخواكقدفئإلمن
ىاالولتىايردإنتمنىوالرلئمواقغشألفذاذ

آنتفىإلكمنالفقونادآشتيخواقدفئوبورت

ءوالظيااالوعالنثمحركأاانح1خخميإلىكرةبخونودوالذىأغزجميم
الرعنةلمظلنامحةوإيتباتأجمكهاأنجبوإرعخصقالهتوتمعكنالقوالمفابانفتى
لغبا71والسيطاوكيساحىويلالطوخرانجبلرالمشورضونرعانعاىمجمعشعنالن

بعخعهحغارالغماطتراالععحابالركام02نعشبناتمنمقحبوكوكبخنى
اطالإذالنبتاعخىمأخوذمنالجؤثرفىنتاواعخىبعضإلى
عثاتفىواواظبعخبأيشهاربعضبمحبأىالخوافهـاقإالسودوطوح31

بعدبثااترسبعأوثكببعدالمتاألفابعاالشأوخفيتءجناجهالطإذاخم
اقمةذفقولالبيشمأخوذمناوحهوالعدوالنجطيعوحثييمرالمتضدماتأنسبع

قرقهـيتهرفىنيا4ندتاليعهكأفوقواخافالخهاقطر

للجبلاضميرفيهوالجبلانفأواقرناسواألرتباصمعروفحيرانهتمرئاشحلق

إذازلقحخىثفاعلإلمموصاحخحأأظفارهوممجصرنحلبالبهونحزلتتزلت5
واختعصمعروفالجبلوسةتخرسصقط06االملىيلالطهواالجردانجبل

نكيمراضأىواصركأتحطمضانتخاواووفوأصالمجرميةالذى



م3بهالوحمصنيحنبلىبنحد

لجهااأشرنالتىأصفوانأفيةمقمحيدذ
ئالهاتطعطأنفضيتاالتقزارقشطليلىكافأت

التىىأغوابذاذفصبذقإلرصأتهاربتعىو
3اشمااذرننشرفالذمثركقىبجخدأنفأتحث
صو

مئرئأالكائممدقابالرغالظءخؤنةورابطةوجيث

تاتطلىيختدئقةشتريحبلىالصحسقالمحدثاتحيفبأيد

6الصدىرجغالبومنهثمححبناادؤومن
طماقدبرذالئفسدئكهيماوةنآلومق

شاأللرصغححةذفقرئسيمقا2الرمثيخالحنعثومن

أأئرارعاقممفالمنثرتتيكالثسبمااطويلتدلمحأضغ
زجمرالغضىجانبيهعلىكييفيرثئاليبيفىول

أأواألأبأرا02النومهـىوالهاتذشقانتطحممانومالعدتثت

اعلىصحرالبخينكعاىماصالساحوقلميامنهماواالكوانساحسمت

ظمثماخهونورإساالوتيتقومهموإلليارحوألمحشاعمأصأغباتحةبركوأكثرانعرب
ليمأوقيمألمدجمنةلمضليشبغدائؤبغدان03ائبعدوالنودباداغ

جممشرفةأحىأوشرقإتثوأشائدبغداذووثومغدانثبخدانوبعناداتن
كثيرموخحثرفلوخيولممبخوارقدالذينومثابطةرا1خوفةثرفصعروال

اةصيوفمهببهأتفسبرهورجلالمحسرجبةمنسوسيوفةيحسيمءااالسدكأتنتد

والمجوأكائربعيدحتا06ثالصحآلوطليةجموانطايضطعنيخظينومحةالسر

انجبللمجيبئهـنالذلىاعحوتالعحدىطاراالحاقيئةأحاشيااالكومنمعروفزقيل

ىلثتتواحديقالككلالذيواذيوأنيساليرصهمهجملوسدىالمتعيرانآلجن7

إشلثاوكزحهز4وااؤشالحيقوارقاذجمعاطنفر08تعكلااولحبهبذت
شاقحىىومشفهواالشدقمنهرت061كروشةوقصزوحموممدوالحبل

تثعهوهوتئقخجصراثالن001أخبشلهكاناخفشكذلككاإذاالقهرووالئرا



البوجييثيحفبلبئحيسحصيخبر

رصاأبمحامهشفىقئحئانقيهماماحمروغينالن
كالضدىغضلممذزبةلهأبدىبتشأهاإذا

3وآنحوىآضبطلثأثناؤةإذإجرشةطالحانينكا

أمححاناافىأنياتةألننثتعبإذأصحناخركىىولو

تاكأومهافرادىخررنبمئغأناحنةعئأن
تاضحخىأاكمتؤفيىالعظروبفمزيةتؤخشاققوقذ

آالغضىبذالتءأشاعبيمايتتيملنواحلألؤزقمت
اماقذمضىللصب7قيءطالجخنعليةفعحت

لمدعاإذلهانوحلدعؤجهدزبنةتببكمحطؤقة
الترىكردمعتهاصيرجوضتوريةصىأرلمنى

الردىحباذغلتتةوقذلهيختطفخأفراغحلحت

غيرهبشاعهنحرارقزأكثرأشدهـجمرهنمشجركنهنااسوالغفيهمن

يئالذفالعينجابكىالىاظنااليلىالذىنجماتعينجاوكعهمؤقجمكلقىافا1

ءدإالثومنتقعلتتأب02جمرعظموالرصارأساوالهلصةتبرقانبصانوالصسدخ
جمعإرفواووجهوعصلمحدددأفبةأنياإلمذكأألىوفذصافبةأخهبرشمذرأبالىس

منأفتثلواصحطكأبخيآاححدتاوالجرساححوتايفاخاخئآننامدثقىمم

يذيموأنعييصجمعوأنسعلىآثدزهاحثعقطافهاواةخاؤهضربأأوثكالح
مفردهالنأنمنرمخيسراالفيعرأإلصنوإنالنجمالشكوهوفصيحضأحيذاانتاموش

البيتهذاشرإننالىاىأوقالارأشممحر7أىمضمافحنفسوروهذاعاتء

وقصرذاثااثناناودوثضدممدأفراثىأوفراثادمنشمضئشكوحبلنحمبيمجمعنححواال
جمعكأقاوا6عؤتمماعزحمتوفكثيرذاألبحوالكأشموقنىلمثىاءآلديقرورد

أشاعدواحدتهاانفخلالصبغارمغءالسعفسوإألشابفىالبثإهـاإونرقةاشوارقأو
وهوالقوققبتمامأخوفمنفيرالذئأئتحزخوقغاالضوقلمحاتاحمامةانطوقة7

علبهطأذمنلناسولتطاماتدإلىلممايشيرفوحبدعوةزيخةكععيتوقولهالعةثحلى



23تالبوحسنيحنعلقد

البدومافاهغلآلبمثمنأكأالفلمابدى
1الخجاحثيمثالجناحخفوقلمخحمكرمصادكلوقد
1قنامهالؤزقميطضارالوظيفعارىالخالحبخديد

13أآغتدىهاإذامنةجواحرءخوفهمنواوحفىالطيرتر

ةالفزتئصحعببشأكحقةفمبضبأقيغذسفبات

اأالندىيهمعفىونثحبضحبخةلة7أضاقلما

16القطدملشمنمهعلىقارتآجخلبهرحعت

آنصمىإ7ماإذاثأحطزطاراشتداخئمانجؤفىفحححد

ألاالدلىجةحممخهلحبىقاركبقتطأيمحزلبنحمىفا

ألدازرفيوقىتيرتوبأئسنيةغدؤن

نمإصجمعأقدقيبأجلهلضاألشيخطرلهاخراباثةثفىقيكصالا
ءاخأأضواقبخبناثشذكضموضعأقدجشمفدتجدتبححالحىاثعذنهوأانيهت

جلإداحألثيرامفئشأليئألودالمحمأوالثيتعمحإلذواكاابأكرمأة
نحاصوممتجمياتالببم03دصرقحرد6وكوصطدررصةواالنحىاتعنجتر

يديهوفتوتأأنرصءإهـاوفوقجرفربحىثممقئفرنخؤتإأنختز
هـاخثقبنؤاحداخننأقواضاضارمنوشيما1ويرثاشقفى

خأحاصذربكاجوسالمصإثدجضفإوهىاحردءجحراضيى
ححعدائتؤلئيفوإى3زإثثلدقنحاكيثاخدتبرإءائحذإزكطابمتإا

هـ

فئنتأكأاظموأخبحىااصأككأتإتإشملإعنخثخلف5

انخحكتىسرعمرشآنويم0آورغكأآلدفىأبرحىؤكأانششفشححصا
طأثهـثحكصكحضعرتخحاأصبشحمشتلبصضأكأبتأشسأصأضاسشاكخبريرت

وتصمىفىفضتحصثءحمنضرأخكأحعتمخكحوكأنجالعمراجصجىرا
أشصإنتثوسزخبكأخب3غبأفيستخيزبنفيفءجمرأألستيكابربئ

اأوهعةرشبه3زجلوتاثدضعيتكأبئكأغب5



يبنيايبوجحنبلفيحدده062

11وئأؤماتجتفماعلىيخآيرعوأوزدألئباش
3خثااصافتيهعلىذتحهعميأطعركتخىذاكرنظت

رواعنهرصواثوأخرىواردقطتىمنكأفقةبه

العرامنثاشدوقدحفززثشذائممكليهةألنؤ

13أرو111ضسىومبهاوحيرؤحقشردهنمخشأةخخن

توالضبااالجنوبتطيرهاءألثالوغادرقظار

قأتدافيالجؤمنتدلتىإذخناحيةفخفيتحفن

حإعحوىاسابءطافلكلخواجااائختثداختلثاليئفتئ

آاأالمححشيمحمبنطفيكغفسفحنهنعفأشأ9أ

األ7االاخرحخوإضكارخفرحهحأالبودئثرشالجنىيئحةو

انثتةتأعئليدماصكاجرثاإحأشباتىدقأعفوكدثذات

نزحثرثيرجحنرإححتتعثىواناوثشثشءصزكزالصرفىبأشزثأ1

حسارالحيدانتضلفاصلىوإصغثااتإشواكءكأتخوأتأاإخششكأماآ3
ءحروشمزسشخحزووثتااإصرحض

منأخغليهايةسزكااجصيهوت3أوقىصنشهـماتتخحأتإصقيوألىأئححثمابرسم

ؤاخثىزداعى11كأواطهاواتدرأيموااتكممعوآلعزااإففممبىإلخما
دابتيقاحوكمهشللجموأألشىالكأترثتاثثمضاؤكأعليشلعكدهـت

تئاعمطالمانؤارسصواامحبهأكآلالىجمثإفلامرعقواإبمأوأأللصأثوإينبمء

ثرجصاإمحؤ3واحاأىبفأاروكأتعرإت3األىىصحتو

يخرضقإراشانرقياداكصاأوانىإفهـرأفىلمجتةوجأجحجملتصاثأشائبوافى

اطننعكةىتعثتلمحثأجمعمحماشدا3انكاصمميبمإطراحننتححاألي07ؤاكا
أجزنجحوكأأىجزد5لغدادتخرىاختثمدسجمحشاتإلىصوحف
3كىاشواحوانحرافاااضحرخؤغنيتوعلبتاسميدرعرمثديئببناأ



33الالبوحستيحبلبئد

أالوجمألشإلتتثةؤارمثءأيدهـلتحلة
3ءءض5بء8ء

قؤاوجؤفبرطوبثيدقحسرللهشكلذدطواس

3افخططوالةوغوتحيبحمؤشثصإلىمذاجيانهر
ةالشوىفىتسعةلهقفزنأقبعدمنتطلتمسعةله

9سكر

لجؤحمحقرواغوخمسكسنوسبعدبئعروصبغ
يهىىأعيحثؤتافيهمنةلطكلهشعذوصسببئبنفربوسب

كفأداتإشرافافيرصيماافيحعتحبوتعصفومثصشأيدقوىكعروفالثفل9
وجصالمجدالؤسأنوالهيمءىتششوتشمموتعوأحدكماتضرامحثخغواألممدداركوات
كيفةلوحثغإمؤلنآلمحدوألخرقونيهيهوذأنكأنفرهطخنهـ

وسددللعضششصءاههؤاعاكأاسامواساتكأورقيخة
اء

فاخدملولحهالقرسخمىاقشكهااإثومتيننإلاعقمةشألخيذخىتالألجبيم

إذاإشهشرساسحذاطنخرفجبؤسكأحيسثحآوتايرواخيل

ساأتمعآلنحلنلشقؤضخواحوهـجؤخعثإكأىالحمييجفخرضشب
دبقذوشزاتجلييخضكأعنشكوخداتطواتءقسعدااأخمااألشااتقتاتكلىأيخ

لكثءاأكنئافأخضف15أااثأكأاسمفغكلال3سمحإأثتتخممى4قثات3خث5 هـهـهـس

وثوتذشاتاينافجخثارخماتيتنجحصاولأثوبتىكأاثأكأات

كعصشاث9تيمدحتكأاتونحاجىاتخخؤحمشاؤتحبخمهـيمسدفعراثأ
حناتوصصأةاخواواتشزعاأننتزففضعلثظ6حقوبهـصنىتنحباثاؤكأدذاف

اكىحكأحنءقيحدهـصكسحدنخضأررفأهـلعشغسمعةامءأ
محت

لإهاأءءبمات6أتمهيهأل6اخهءصااتءكلعساتصإمحايمتص
سءصتب

حسىءساصظ3اتختصكمسا صشىاتتاءحاوصبوفكأ أل01اة

شدأمواثخشتحسوصبجبتعرثىيديمثءبخزفتكأءتتكأ

انجىكأتااضةذحصتعرأنهءطثصسممزكأدخيىدفاد1ش5جنجهيحتثصح4هـو
كأوأكأثثيضمثافذجصجمىإدصوآسضآأنجوطكأةطئدتزوكأكفبدن
لألق3006دعحشثلسحباإصصتتغهاةااتءإزأس1ثات5ضتىنتشء تبكىىصمءصسا

خنهقيعساتتفسثصترفامسإةإكأتأ1ءسو
ساساتهـت



ءمنىلبوحباحنبلصكديخا833
ضهـيرسس

1اسقووصحجوهرتاقوسيعغالظوتسع
3العطايدلثلىالصناقشديدلمفانيض3عرالئمالطيدح

ايتنىمثقهفرسآرأففنخئعالطيرمقوفيه

الكابداقذويعسوسبهونممرلةقظاؤفؤقغرابالت

انذيررىثغفئجمسأمجاحالئقاجيارمغلهخعلخدا
آشتهىأطلبامامنونغنعيهدائبآلهبعيعادى

ألخوىأ6بالتهودحئأخذناهتثمتافلماحمنيعأفتماظ

لم7اخجىمحاإفؤدتصىخمالغطاطفىعانةبهفهخنما

الححفاضغزنيلييجوافلرينتثقكالنفول

لؤرأروبيظزرأطفىالعبذبى ثص

اطوافىكأتحاحماتءتحمرقاشإثجهتصأن

ابعراالبناذثاظغياوقولد01فيهفنسنخمئهبعدرديثةخعحالسبع

ههـضالرقاقترادئهةرءبموفكأابعقالر1رساخؤاإالربعدخانتهآشكلالظوتميي
يضىكمزكراومتوفأجدنأدوأذدإثعرقوطانايدحىولب02وشنرذددوصخثنادوآذ

ركيهكرنهـأشرفتكىناتاخر031واألكركنغةإيهتوالوتخذبنإضسأىاناف

دوأ3اأؤكأ3طنحاا3اتافركاطننجفحملبةأخسرخوابةانثءؤخحااوا

علهنهتارزسدترالانراصاعادحادرزف6إأهـصااؤداتؤتت1ا رىهـهـصهـمطرهـاثهـ

إثحصحىالوقدأمجاغضخمزاحمحىافاكأتخزفإتامخىنفاالتحجة
هساهةاالكطراكزنحصخبمكأنيىأيردواانجويرخهتىاكأ

أأضؤراأشتمئلىتححصإاإححرفاضءإراغدوااكأفتفحجأفتشاثأ5
بزموححأأنشيقالحسحى3االضكأحتنغيشنؤهـهوتخئيه

اقأألححباخينابخصكأافراكزتذتحزضاخسكدصكابمفي7

احبقههـكأمضخةدتيوييمبرىأنالرهـكمدهـاصواحضضأمفبضمفكأظالخض

هـقالظتدإصفعحمبحمتيلدإكأنرسنسانصتيمدتحدبعححبة



3حسنىإلبواحنبدفي

أأظمااداىطةاعولثماصالفحعصىقمنخمألف
3إددمارويتوثالثهفيعحاففختيفخضخضىنوتنت
حىرةاوبكلاالزضللوقدكيسأعلتأإلىيدبحمرخنأ

13الخانااليتمسكلأهحفكأءروايةوقغملباوتجرخنا

الفشتؤىصيدمنويأكننةذئعهالنساعروإلت

ألرقىفيياينفذتماحمالعوغلواهـةذقويذ

زهالزارتلحبيشعدبنسيديخحآيمدحأوقال
مأشرالمطىملمادحدكلالعكراكىااااذبادثةحم ررجتودظءلعىىهـ

المجاخثاودطإلحجميمنلححلياآلتدمجفؤجوزفى

آقظأكمااانمىأعنئشيهلحييثأديهامنالئنرفوتآبءجات
كألقؤصقايصنالثمبححواشغوارلبجواواتأتمتحتى

طواكاإمياحماالائغتاللمحوصأرهـعيثمىكطيديخآمتزشد
ددأوأصاالؤحفمؤشمتحبهةكاكعؤلصبهمححت

أسطيئإأللمجبابذحىاسكاشإمحباعسمإألصؤصهـاات

تءإبإتشربهاخنبنىاثكأقجمالثثتسرليمجث

دءةايمشئراخنحأرإإننزفىظتححىرضإألتوأااإكاتأتءأءقأص9
صيتيهضنالمينيإفنإءصااممما6ضيةتناالىصثفؤاعص

تأقىجعه3إخحيتشسبكحرثيخخحهبم
براحاءتا

ووتوإاتكأت3بررجبزمطثساحدذحتاصانرففسب
باوهتاتضفعاوفاهـنضثرافاشهـصرأتخراألحبف

خؤكأإئرلمصكأذإخاوكماشحجمكلءزط31ثتانم36اذتذاكأد
هـسحمممزحىاهـ

كأذخحئزتظخلمغثمحاتأب2هـبمثتىافاتاخنجحزرة
3ء

هـافجمرششبر3ألألتنئيدكؤلىثصبصصي كسممىت01101



صص

البوحسئحنبلدقد

نحشاهااكاحمامنعلخانهحهات2ناأةتقخلعوإذا

ظماهاسالفيمثبعإللمجليمنبهسادتطيزشفلءسالندانخفى
طزهاخجةفيالخائللبينكالخلتكاإقتظرثلنغقضو

خشاكساالخرائمهاخظمبعدمنىهختىخشالعةنحشتختدششوأت
نواكساطولوبعداكمدوبابعدوحممادلناتأعدتخةولخي

ظماهاوملقدلمكعبأعناقتجالاالميروقذإلىدالفيم

هالمجاوقأكلرتأغالفهمائهغكالوتشانحتألمحكالرعقتبأشرت

11أفغاحهانمعءكتاستتناحئبرهغعأمافاألملقيخودثمحتوه

لجباكمماسئوالنزغتحتىحيكهالفعأخدذاشيوفثولدلت

كألططخهمةجدوبعزكشيطيةأخلوالةتديناثخ

أوسيادولفنئتهمتكلهئتجطفاكزيئكثمءدت

3وممأكاححانجدرعراتىششبتيزسإكيرثآهـاقزفحتى

اعامحففأحهغمأمنووشخحبكلسلنهوآلخحطشعف

13حىثألشليمقحركاتببألشطأطحمهحوهـ

تثمذاحرايتوأاتداريهقوأاحلدموثبيتتقصيحرسهـ

تغيزخنالدإأمنلأجطاخخمدشبرتثكفنافشمهونبيحث

اافظردربحعداطررشخزحةآخركيماحمحيئهـ
واداأنحامتؤأصامفادمبضوتولتةتاإثس

ءوصث
تةترهـوكأيرةأخخمأضجبءاخنياجمزناتالحخثأأخلمضكعتص61هـ

هـخةغبمقدكالمجزحىاهـكحوخرأدةصعخيبمرعوى
اثواندإكأاعأصيصإأاثءشاانجزإاتث3حزتطتفيفاوممم2
عمةأتإاافاكلنهحمشبت3صأخلتأأتعنسبأجمكىإفى

ساهـثهـص2

نتلاللشكةحمبئركأسحرأجوناخيلىتممثئهرمماتجزاصحقإتدأنج5



أسهحسنيالموحنبلدبئ

تجىهـافاوافدةوأتته

وتعئقواوححنواخلطنوا

بهرمصكألهشوايااكألق

حنانهتانخفالصعلجيفثنى

سعلحطوجموليتبفأضاى

اميزحلىاماكإصاحتى

ددلفلضشاجعزيمةافحيم

اسخأنهخخيلىكأحإغككلاكأيهس

جاأثبأعاطؤمدثج

لمحراحااألالجبابرمنخححولطبقيغف
ماببأمهتوبالمة

وضىإحأدبوزهااقسغار1ينلى

عأجاهدأفاألبءوأثاح

اهاأحنحافلدوأقز
للوامحاأرافإنحاخرافوحعل

كلبوخاذاحنفبعدمفى

اكىشوضهـماأثاجتتعدوعغ

بالزحضاخروبفقدشتأ

01عم

اوف

هـءاشاتإلأكىبكأأحثت
حىعلىجريعهال

صدودصاكأهـمصاهـ

حيذثضهتنحضبكأدعا
صص

مبمسثاتكأتحأارث

صخخىكبأ
يركحرة

وستاكوغيتبألث1عز

حمهعب
هـ

امدا

اوأإآا
سصىوكأت

أحى3

كضوصمفأشك

أكىصفرقحروأق
صا

ةءصحو

ءإدكاساحتوألأسزف

ثحىبمتحق

شاضشسرصعثاكهـا
هـ

ذتكأمححىديبء

هاكأت

ا

نزتهـشز

خىتأثشضيمذثتذفاحىورشتبثهـقبتوفضتيركزإبآجميخحب1
6ثتحهاألتتإضهاخصدتيم3لحثعمسحححايمكلهاالعساعى هـهـهـ

وتحتمنت3ااىذتسهـت1تتس3فيالعطيردةذاهحسنبأليخبذماحبعف

ثخخكحييمستتأحزتذءأهدبم

تصثتحوعامنخوأرحسذتسنىتجعزةؤاسحسفاصوينإثءاخوبم
صعىوممنعرمنوقؤمؤحىاوخزإمنثين



بمثيحبيواحئبلحإلببما023

صنهاهامتونمنونتعآنارآمثيرةاطزونتعلإذارىلملو

شراهاالغصوصظملهصلىعبطصردالجيأدأولىبهصدق

صرعاهاالوكأفاتوطحئالعداعنتؤوبأنقدعودت

أسراهاأصندلدهافىوتسوق2نةمصطذخيرةكلوتحوز

أيفحآوتال

حيراناءنجوامنوغادرالتهلبأحزاناهاجطبىءاتطداتثسى

نشراناأوصالفىالئسالفةجرىصحلنامفافىرىالنغمويسرد
ريانأالبانقكعحعاحأضيحبوعاىيالرلىيظيتان

اااؤصلدففالنهذاكهالحةصالتهاهنقالإذ

الناقدناكامنف3رفثبفةقياضاصنبءفت

أيخمحآأطوقا

اهـجزممعيثالتصهـآفجمشماذجكأسياسيهثتملىفى
حلئمتفارةلتسشضقحبمجنادلثجثيأئا

ومنها

اسآنصنزذأظاكالظ يثأ

كأإكأنهلى

ركأكأنلصكاقكاكتص

قشة

إليتا

تتخلألهـإتثصحمإ

إلصوويبمشآحتحنإنهمسغكهم

حمدميزرغخاحميرمن7

رأنمماثالالاشحجردتوحعذدإدلببتاصتءكأقخاتإحرتععمىلد5قحيدوإذ
مخذنحىذا7اصأءبمأمحى
سرفىافث3ديدإت3لمااإااءهـبصضتوثلىهـ هـتأركلالححهانص

أرثعشلعاااألثحافذأكتدمتفأفسيقإصتحىإكحمخغمئاإخآلاإهالمحمتا

عوأتعثبرش

ىجلىييخئنألدأ

نو3دثكط

سأااألااذ3ءتأحمد سصت

111ءةاآل
لصيردط3كأدت



دمه03ىالبوحببئاللةهبأل

شدافيفالالبيضاشفالديرومةافقموأعراضارعودفأضى
أيضآولة

االضاحكمنفهوشأننمنضحكمنهكاالخوأفىياأجمهأ

حالككلمإصلىانحيهمامنءمبارثلنابكلنزلنا

يرقارلضغاآلدابمنبمائكأرعلطوراوتكل

كطلعهمبافينجلماهاكفروفىنعوصبيت

ئكاشارخوالذئالرأممفىسرلبلشاركسندرراءقاإذ

ئكطمنامثاقبلكهاوألسبائككالذزتفكت

الدكادكلعقنجوبسرناذلكبعدحااياثممت

شواكربسلثحمفصلمثنافقتحتوادفعن

أوإلئخاهرأتبهشاثاحكمنءاإلرافاخظف

1ثءالربينإلىثوبينشلثوبإلتعلطينف
وسألكهوةإقطوعاشازرتفيهجثوبثظ

اإلشككألبعيزفيصبذبرتتعععالكأصحعبالغصونبيئ

لكحتنتممعينهوتألعجمسافتبدآتهىاوحىالال
ثخمالءثثواتافىقالمداوقحعنعةسوحالشا

النياتكمنأمخمالهشوك

خنهأشمالجنواضإنتاسىلحالضاشبرحسفىحبألمجاطهذبناللةهبة

مخثااىالعلىباببناكأالخفاحالصايرتقصيدة

أناباخلياياإلمجردإنأكالحىقوالمعروفثالتحثإلن

تألاصاشتهندثلمنوبأثآنحهناندظومشصصأنحت

يروظيرمقؤغجرقليلوهناكأللسدألئكفىاالشىاش13

ماألاألئلشواشعيشكلراطارقىشبضزلىا



صبحيصالبوحببنيميناألاايطكينينبئدإبحصاصب33

ناقاسأمهكاالبريةتنئئءوارثةأالتضأسلةجمذشاكت

ماكانارفقإالاليومذاقدكانءفاياسعيذوصبراحبيبصرا

ذاوءبمراأإصأبلىمكفىاشعىاققامعذاقيكو

وآكتاتاغالبقدلوائحصاضائىفذامالعلىأنوارابيغمصمتخ
ءعثريالرارالغرنحبدفىوكان

أبناعددنجامدحفيعرتياتولرسليتىشعاعرمؤبالبوحسنيعينينبنأحمدباب
بقححيدقمنهأامجلسييينعدسا

ايخخاناالشهموالطاوهالمحبشالهدكثتالحشكلماإذا

صاناايثطيوكانثكلبنئوكانوالمماأنللطتحخذوا

أطالودالودعبدبنآشتاذنايحنهليهنةزمايدسيبوعلىعركحماسلكذاخمححيدزاورأننتهش

هـأيتوهزقصيدىوأفرحكؤبجوازحىاأإلفلىاأمأتألالاجنىاالشبمعنوسألةاتهلته

العرقفىاخاانيةألحترافئمحتاوماحنظشصبأشيآوضالعينإلتماالشبتمداقجياثجمقصاآ

يصدقهاشغروأيدمبعلىواشممرأحصدأبخاخاءشعرامنضةوشمنيتمنجهوعثميمبراف
البوحسنىت3اأبلحسنإيدنلطجميعضاى

الشغروىالحجافىاليحطبالذىأاحوألالبوحسزاطاات3المألميابن
رشذكقالضاستخافهاللسانسليضلجربتجكاوخيروالكلالاتلغةفتغىفئىألغففي

كأمضيانفىباألصهشالمذعىيأكانهاقالواوشتهأثلىققمنفلدلأذيئأشجبحشعالئوال

إفيئتولاعيخطئتواحأتيمميدألفاظفىاكنروافبمجموتكالتوأنهمسرالآتطلمما

إاليهونالسعقواحدةدإذارقعبالثالثالضادقإتولتتهبم0رماالإلىسأكأدآ
ءوأكثراتعلياكفرهإظلشننحليلىفاقالديمبابخىتحتالصالمةافأوقدواحدد

المتندمةقالطافىتكانيؤبمسئلةاعحوابامنوليسمدذلكقدمنمجطمممااتتدجزيعتدعلميه

طشيتهفىعلشلشيخأيخحأوذيمشتولجهاتحلجيةإبنواإلشيخ6أثأذفنلخالف



ععدابوجبيتىحئبلىبنحملى

حدوالخظصاكأأرقإفاانالتدومركلواإلجملولثظهفافيهاخرديرهأيغيدأنالدكلى
عةئافلأوشعهإصاأطالقاالخغحفىسلموابنظرلنؤلوفيهعبدالبرثكيردنا4ف

كذلثهإلإيتهاعهبحمحفالمثرتاثالخيمإغالاذتعالىاللهؤانواحدةطلقةلجزمهإنهففيل

لعلملامنكمةوطاحرالتهالأهلبألوقالالولراأعحداوجماكمنماعباسوأفيخلىوكوقول

متاوغيرهمالحبابفيخوأصبعدالسالموابنرنباأبنرحماوحشمنجماعهوأخنيه
عليهواندفلكماشجأغيرصهوقولتنطحلحتىفالئخقرثإكتكمهوقيلينلسيندال

الطالقبرجحقمنعفدوئيقةكطابرلثصدلىبناسئألالعلمدشجلارشالمحمخاجمهجورفضا

الحملأحمنبسونحباجملمافعلالدفيضعيفهلطرجلهيفتالوجزشونكهتالحذ
نتليدعليهامجببإغوراالمحتثلخليحأجمعلشصانحالالفيسواالجخهاثأهلىمطإفليس

ئربيفتهفارذلكعنيختيثاأتاجباشفأهـأيهثملفيخاأقلدوأليسوخوقتهفىالعلىأت
إالاليفتىولث3ااخوجؤخاصاهـادظشئإمامتهتسشطفيحدلمحتنبم

أعلعتهإثمرااإجمكفىايماعهمألالجملحالءااتأأاثطعلاألذالحهء ءهـصاصرهـحصكلبى

تركلوسلىعليماآلدثواكتهحلىالصبىزمنفىالمطخقىاتدخيميالعنااينإعاإحألموقوف

واحددواحخجعلتحوسكأصااشآتاإذاجمحسحصةخالوعحدرأمنبثركأأخلينته
يخهأضنوصرطاتعنجهىحإفمسسفروفعباسابنعنبجأافذللثثبتكا

ئيأفيبمثسنساآوعليةاستهاطالعماىموئارشعهدحكافىاشثالالنالقنحياصابنعى
أصراستعجئوالىصفاثشإثةبالخبهتممرفتالواحددالثالثقصخخهالفةمن

ابنقتوانجالربصخوفىاؤامفىاصكبثالدعليسمأمخحيتفلىةءإنأفيهفضطمكا
قأحهـاجعلىبهابخدخلىأقكالثاقبلأتهحراإذاطقجلاكانبركطارضىعبأس

هخدسإكأفلمحدىممررةوأفيبمروحعنزآمنعليموسماظهصلطاشتهسولعثدعلى
ضألتيخىبعخبمواالكزماكفيهعاتتدلثدثوشتنلىعإلجمموهنأجيزقأليهاتضابعوا

جيةابنسكإلاثلىوةشيمإالإخخبهرروكمعفإحمدأاألععنمحخبهاننليميقوابنماعليه

بههذافأفتىيممنأإتوفئبعفئزاقربصنىفيههيهنيزلفيبنفهخلدلىضلاحوروطهاالمةتجتعم



اببوجببىنهااايئبم

ابئعكنعهـمةكطأيوبصكنيدزتجماحملدوادرعباسكاناللهسكبدلترآنالتجماالمقؤشحيرا

وهذجهذاأخئلحالتأبضألراحدكتزأثتىفهىواحدبغمإلئاطاأتذلاإذعباس
علماوممتوضحاخابنقنهفينالرحنأوضيداالعوبنبربأنهاواحددالزأفتى
ولهرعرمةبةتىذقالتابعبوأماعباصابنضنيمتاارمسعؤشابقوجياللهمك

قإسسبنبدعدفأفتىابالتابعووأماتاحالوسبهفتىوأعندأيوبعيتابراطيمجمنصماجملك
تابعىأتباعوأهااخارشالعطىعروكمابنجمخلىوأشتىعنهأحمدوغيراألمامهح

بةوأفتىوغيرهماحزآوابنانمعلسابن3كنهحوأكزأمحابهضلىداودنجابةتىقأبعينالتا

يةالمالاللبعضقهالالباجىابنإتتفرحشيمفأحدسافىكامالثاأمحاببعفى
أحمفباىبمخيماهوأثتىنلامحدتعناشارىببماأبودنئميقحابعضبهوأفئ

حبصاتءفىاعتطشاالغرض40إشئدصلىعلىمالكلوقدأشبمنهضالشتهىا

لهبابمحنخمامةللالهضنحليلمتتتدماويلبهصقائلاأليفالفخافيةوماالنانزحمة

انتىنةاقححيننالوىسشسحردمنحىصأواونحزكميةانضإللماتليتعلقإف

بياافالومماماتندمإلىنبهءااخاهـااالمجيبئبمحنخحلألالمجاجمبا

خمأرلباالطىبقنجوإنعشقشوارحئؤاكأأطالدءفا

جىاثحطاحبهدونياطثشجىخليأثتمانواول

اختئأناانجونغدكروعنيفراخزافيهباكنحتقمف
أاأليخلفهاالريمألهوجمالمأخمآوممآعليتحبمأست

كنتركندكىاوقاوفنأشرخمتوقثخنمئةنأظضلقتزت
يرح

قيسرئقبلايهحواسيمحرحدتجقطنالىب

كب

ايدثيعلىأتلاعامحأذىيماإثإناورثعلىغيمات

القلىيسئؤذبهبأحؤاجصفزاشصءالجمتمكلي

أبضاصرمحنضعمثمهـاللهيثإالشرثئكاقيخظربرأنهوالذى



ببببنيالبوجبانجرلصبالبوجبيئيينجبالةب
عوممنأسحعكنتأشأظهكذاحهالشقراوئالبوحستييهبدبميأئأل
يمدحعهاغيرفيمنزمانهلغةودوكلىىأأحمدبيبابنآلبابأبيايتروبنممبالأدرى
اوتيمغيرمالعلىتدل

محتخمبالرآدتيحزمنكلعنللسألهبخآللناأبغيارأل

اأظأابنالفهـاظطناضيايآبنإالااليخصركشعرشفاوينوعن

ألهذاكانمبخأخطخمصأفيفههوالفالالفاضلبعدمكبدأماوأنجلأنفاخاولعل
صالجصوتخوآالمكدخمانجبولنانجاانختارعلىتخرجواوكنكبيرآوشهغيرأونحوطلمدعا

إلشرفىنبعتحبمضالطعهثاحرولوةكطاخشثورالشىحوفألمجبنانجمنعبداذالودودبنصكبد

3بنحميدكتبتحوخهاحقوبءبرالعلماأصدنتشيأوحوملحفهـتاشجهرمحشبه

إالالمتتدمامأحمدتابنبالجمىكططؤاخوشةاطرأداايتحبفبهادحهللشيخسيدى

هـالخفاعيموقدممشدامأحمدابنلإالقتهياحبمغمشباتحتحوأغلبشاأحمدافيأ
عنهكونلمجدئمناكطتذيمعندةيسولاكةبوشوقبنرصمتاثيبرثاطبأن

هـكسوبخصرحمرأإدفقأ3وأتإألصآلتتحئظتهيرلتححآلاخحوا

نالدصوالمهـعنداتعزورةوسدلمتاالخهزىالكمإمله هـسصردهـهـ

وزالععنوتعلتؤواكأيدسنعلماجمئثحفإايدضزثاواوفث

عوتاحدوكسونحكقتاحعتسعلىإموثيرخحؤرأأضعلوخزالمصافأظحكؤتف

زصهفةءحدااحءإئمش3كملف3دابردأ
حربهـسسصهرحمعرهـحصىهـىمس

نجدتلهوضحقاعغغهامنمفىاكلىبأحمدبنبتتهـونانححلوأؤالفةصص
مئكعةأقوذمناتتومانجليدابننتذأتوقخضأ

فاهبأففخفنبيضؤشت

ثرعخأنثافيإلئرذثومات

اهـاعتبراعتوت3إاال

هأتقرءتتءعأألزنجفلمت91

برسيتثكا3



شبجرإلبوصواثقوأصال3

المشاركهمإلعالموىالشقرثمالبوحسنىالحسنفالبنفتىبنأبوبهر

بحدجأادتوجهلبصرءزاضثمائلالحلىالتهرأنةءقراعناليفاسكاوالورع

العلجمهامقدآليمدحرأيلهوأجردوثابتيقمارحممالئهالطرفىوماؤإلغائةالعاثرين
خهاشوىثعشالافىأوالطبيب

بالسحرقدفاسكايايمسالنمءغبروماهاسيأكطأوفىالشيخعلى

زالفرحاولنكشغءابهوتثفىكألالضنىيشتةباسمهنكلعلىالمس

أدرىوحااللقبحهذااشتهرالثماعراليغإهـيبرالبوحسنىلخحعغبايعرشوا

ثيرأالنهيمءاالنبيابرلألشويئالولماالفاعأبئبناأقبيلةتهوأظنأنجيههآلمموإلصلاالآسم
قولكومنبلىلنزشعرهفىهايذع

آإتالأيدجهاافمانأغرقاييلىإتتالعاىخؤلدكىالمصاصى

إكافوالعخاحمالهمافأذتجكىاحةاالرواقألاؤقيوعبت

صرأقييمياكتلياذفيثتجلىشيخةبفبمغناهلمجتفم

إكتاجشأابىحطبرأسموسىشهوفشجونعتكأقبمنآوثق
لخأاإآلظاظءشسصشتخهثيحموادموسىإإت

بخ

جمناتإماأربابحمماجةفيذلفةوساهـأطاظضتألىضنر

ماكتتجةاأزآاتمماهـلاللتعينكلممهتونووجيسدخدثووش

الهبوإلتأنو3ابحلمألحبماتسلىاجااآلودايئش
حباباتللاحأااشاصفكزفلمايلاخسنثتبمنبثرة

العاتاجدداالئتوفجمجذبانعيفبعرفهرثثعاىخحضؤشث

بواتاحبدقعاتتثرناكيراألسىفيبعثعلىاآلكمادلتذف

تتههاعلىءيهثميتنشجتيوسفأحمدمنءأبنمالةقىلشمنفتاقولمئئذلكومغ
وبهانتاذصاتفدفىرالمثالدءغلتحإثإخإشريتقي



33أيمفيكبداللةمنيحدالوإمححدوفي

تبةرفىنوكعحبعدبللشاترىمقزنااالهلفىلمالمشتربهاأمخى
ء

بهكاىناألماأبخابجعةقدورثتالحسفىنهيوسفلمن

إضىأأوقالى

الوشاالمعحمفىحسىاقتكارخمالارسلمنىعريختادسلمىكربأمن
تةع2ارانخبتشدورقأفابه

صبأءلدهاطدموشاجتص

خيههنتتءتا4أبهمابال

وخهممحتاأيصديبهاؤمست

باأءنجآحةوقلعثتاااخادحط

خاالسأإفئأننىممثىجىاخماصو

كاإرإلدكفأيمكاكألتط

رف12غنئوصزلثركصحزبئوف
ذىاححبتوأنصيافؤنرإومن

يزسغاقةمنأدمالمكترلم

إلحه011
ثونيحسهـأدحمهاث

وحمالمقماقىافىاوموراكاء

الهماأزهاخهازالذيهبلثوأغرفعيلى

دماسضانواحيهايانترحجمم
ذفماهافعلىآناوهأكذاوأمستحهس

ثمامشوطتأرياكاثيورؤغث

ماءحهـيخرةقءساافءغأعذنث

الغقماأوكمنقىإلصيحتهـكتإجأة

أدةهـىقلخترماجميفراقلخطش

رتننالاكضهـاإلملثبماتإت

سمىأكتىطشبرأثخوخمتهثهـمن

هوجضباثئقخهفمزبئسهاشى

حكأانجوبنافعنخضكأهـساةفىابطافوثاغطضراشىأعرمجيدحثأفصإته

وئهرونةاعكنضاصيقالقفىأمنتينألبحعردتمأحغو

زمملىلخىافإذسيخىاأرتجىنآعإختأيخاختهص

للىامسموتإشتبتقبيرءتلحباهـهـعخئحبحتاضشتبمات

5هـأفحكبتوكأقحاأصببكدومنثاتعداظض ألغالاولاىررهـاعأاأ1إاا

وحيألالجبادتتيرتتذ3أشزىوألإخسق

علىحىبرباكيب

خعىقاآألتضى

يتافيفت1

صعىااظش

حظمحروطى

بض3أةبخخى

فيتاضكى



ايبوجيبينىالطانىجييابوالحظاذحهدفيءبم04

المتقدمحبهلهوأستاناثأنهويمفيهبورعاالمشحسنياليولخظانبنحمد

وكاذكليةنايؤآنبماجألالوحخبكابنبهماضاطببيتيينإليذيمشسعرأأرلهنمهـ
ريعتذالجههفكتبايعخصهفللطافيتعهدهمماإلال

يخبأالصدرفىاشامهثاألسرعيقتنبئوالحالسالحاليهفخايسلى

الحثسأليسذياطنوالثححذولقىكأئردناظواصزضنمئسثلمات
حنبلابنليمباق

8يخحلضليسجازدعدخداولاتبؤشؤمأحوالكتأذأي

ولؤلئضارحيهاكهـاشىعشوحكهعاممجرمنأويمهـ

الالدوشضةاطمغبهعهـصهـتثملوكحتإدزقبيومنحسنيتالاصطاثا
عجصةىوشيزساكنةؤقمثناقهنءوكانحمعقودعصثتزحقوسالمماكنةواووالمهملى

عصرةخمسمنزتاأننربنضووقدشأيتهؤءشعرامعدوئمنشدددآوالممضؤجط

اذانلممعرفخلىاذلمجخىقحببدسوىلهومارأيت139سنةأهـيبأتنرسنهة
ألشلحجقومإلاالمخحمقكأنألضجهثاوعنئ

قوله

اصننتبهأئمابعمأثاإلنعثتتعبعنواالموالاخضغهطأمبنج
احخبأعناللخزصامحااسلبينجهصفىخمفتالفئهبعمفالفستكلك
أصكربفاأانضغأنريدنممنجيحثتلمثلابابمسبوالمستتل

رنجاااخافءأمواطفىمحعثيمالعالحتهجإثاتندصبماصأجمايبماذوا

بفهـرثشمعنىيمتضروالشضننطتةاللسننحطقشيتلفحوق

نفلبءتمنايةغيماقحىعلهوثفقةلمجؤتمغفال
منتحمبأوخئخمنخضخيطهـصعىانطتتإاجوجفمنالصألتنسوا

منئعنلجاالصحاركقاتتدمتصتىإللخةاكيعرفلحشمنقدسىامخهـأتاماتذيمعت

أعلماشلهجمءاالمنءبماأفجوساإكحيربمامعنادأنفيثألمجوذيم



تخدخءعرا

ءالءعدفالنحىمحنقالمكزؤتالمنومةالمعصألإلذلىمبنفالحمذ

أمنأوصمارحرحامعيفإكأوايامتاكثيرمنحاورلعالموتحناأذعنتنبيلوصىاجنيق
وقومهزىولترأحميدةفيريرآغحسانأحدصنوحاخنوذمتهقيأمنهفةيماظيترا

بهأقاربعضتتلبأنالمممحدءأحدأبناؤهـهكورلمذاخيده3ناتلكهـبالمدمنهلفأتتتهم

ن3ويئتالعندههاالماليهائملتجإشكفىالرجلذلكمكبمويبئجلسهقتالشإلىفغر
مؤخرالبندقيآلمناهـصاحماافيكانينايخرخالملبهىحمهنازتغدإتلشلهقادانشيخواذ

علماالسالحخرتمعصانومنإرريخصلىمذأأخمربأريدأنأنالمسمقألبأمحيابةيالخنال
اليخرجإهـصطاصافانرحىبتبربوثراكطخعرقإجندتحيهاشمنخرتواقنخبواق

دصميدقصطدبئافيإلمةتبعثيتولالثثوكثوقخلوكلألضابخافخصمخنمهال

باىأكوميتضرقأممحاتاصباصعوآتثاحريمحت
ألقامشنئثعتأخوىخلوافىتشتطنأإيخرجوسبهطثنأةث3تجيبنتوأدى

أممزهوفبعئتةمتزتبماةيمأاحبأونثددكأأتشقرذحباتجناخكلخرحص

تعىتوببزثبماسشبفئاتضميةجرالخثاعضرأصصعنليتحلىتاتاأحمحجئناف

دفعةكيةاننهخفيبمثبموعحفرتحمنئىاقإخيش3احئدعنةخمتفثتىرثهـيخفجه
مايمنيافيإتكميهأكبثتاأانيهإكتحزأتبرخوفثمحىفشجىزثاحف

شحردتءتجزتصمحه

كاصأكء
هـحا

غضاتكافآتفهـدصن
كثهـ

رنجرضخضجحمترتكزنتريم

غمحخىهاكأمزصءحص

عكأءباكىيهـفمحات

إثطثفرثخيباخأس

صااإور
فى

فىثخيم

لمحيتخز

يىتحرزثق

اختدثححتأتحفاء
صءعا

يمطحطاث



الشدالتندفيجمهعاوية43

لعهوحخوريحلملياعلىىيالتحرأفىخأوالالنوإفليعثى
المعظمأجرهفىذاركبهوالمعلمبالتيملثعل

ثمفاجنلمأناوأهلهلالأحمحخمورأممطوالتكأعك
الغيرالفاكراهاتسبغعهأحاأاعندانجلوحأنممافان

حيناالذنوبممهوعأوحباختعلميناففحلتحصيل

اللةإطيةخروجهعندعحئزائهرحمةنزولمغ

زلثئمالرحمنممطصلقصيبلهواذ

طافايعدممندانهسامعاثنهصامماوانه

نيالربمدرحمةوسيلعلالحرمانمنقلبهوكمحق

ؤقدأثوالفاسقالناسماكتأقدلمالعبرىوأذ

انجليليافتحافتهعليةعمىيميلالحلمإلىئمفطبعه

عاماااافالزمناأصعالهابحخعوإفيالذا

لتالدايءباواواآللحيبنصكقالمهعافيصط

الكقنداطمال01اساةةجتلكادت رعمجصكىهـ

نظمهومن

النئطنمارىأوبعاصهءاصنيااعماشيثالعمطلبمن
وسوإفباكأشهءباكاسالعندالعزلينالأهـ

يتوومامجيداللهتالروعبداالجالدبعينءبىحوظونخحالفخالفذا3ءأبناوص
دعروةعنتصلثالثاقفالمجؤاكةإهـجماإحبنتوما8حمحجفةتتهدكافلجتيناالل

شعزمتوماكأأيتشعرمإلخولةبجثماعرفهـأمحتندئاأسثذابنمعاومحة

عيدالمحدبنحيدىنالسلدبنايزاالسلطاذمدالىإدصانتىامحضانةاكأتهأرجواال
ومطلثجااغلطلكوذاخايمحودسيدىجمناطهعإلىبهاينسالناسبعضو

جملهـايسفيالموفمنبروجبلكخمبلمنيمته



3يرتمقدنياببحييثاتجإجمالط

الئخلالعيوقمتصوارئمىويمبجئأصاتوصنت
مقتلبكهسهامهامنيرسأرشقتاختدوكتومقلة

السلسلرحيصبامنغبئوألكوئالنعاسلعلىنهاكا
ومنها

الذثليعمالتهباآثارهمآقتفىأننكاالضفاالت
مجهلفيفابكلأفراخهاكحدرعلىالأتحطىابهلهنأهدى

لمحةناوصفومنهافى

للوشلساقهاالقفاإذاكأالتتطافارطلالوشىالتسبهت

يقولإلىأن

االميرالمعتلىبهأاالميرإالطهاأقسواصثل

التسلسلعلىالخالئفأعلىهموإلبةاطهخليفة
يا4طهاومتعهاهاتق

شاحقهنشاقعيئهمفملهتءاالتندكأشالمصطفنهيقألوأحمأء1103 هـءاهححص

لمة5حمدتدمتدفةشع
وسعرمثس

فحتاذءإالخفصءإمحةأامقىكصنكلهيطرظبعدبمرقلبىعينىكا
أخاكطاتبباتمؤيرجةأكأآشخعلتاإثءجاشبيسيل

أبخحألهو

لمجتو4وويخفىفاوخةحيحمنحثليلتهتيتآنجأشيم
النعفىدتثزااخختجنباشمنحإلىقيفاللؤىتبجرايغشتخمنة

وضثيمكأثكأتستمنموعثثكلشألؤثضكأانحريتآتضبه
أيضوة

ءانغضفىمحأفإداأحسيالكحبزقءاثكخدليمباخوت

كأحتمذولىتفيناسثهـشوئحمرفيمنإلىسبعاث



ىصأهينإلتنديخبئأصحدبم44
أيضأوله

ساهاوصمجراهاالمهاين3باعيثرعلىليلىاحملىإذأقول
6هاصيشغاكألمرموأيابحزملعلىسرجهاالبحريانوش

مزساهاقبلموسىآؤدصمأمكافيودائعماتحظىللذىأودعتها

شعرهمنكسذامارويت

والبيانجووالفقكاننونفىعاالمثاركالتندغىءالفرابنأمينبنأحمد
آجتعاحدمنكتبهاجمعوالايصالعصرهذاأحدأفىأظنماعظيهةلروضباواكمحرفة
مننوعواميقالموجوددخمناكالهووالحسانيةجمةالعوالعنبعةأريتتثننعنددج

الشلحيةواللضةثرقالمأهللغةفىكادوواخنجبعرشليكثيرمنهاكاقإناوجمةالعر

إالأظنهوألزلمبكلناكاحرباعندبرعخهاانيهقالمعدفىالسهآزناكطألمباكالمعرردهت
رقينلتخينءالثخحاوتولىهـصماخالسرداقرعفعنهليهةمزللىكتوحتإفايةيعرف

إلجملةحةرالععباامخيلبهوبمجيلىشةاصأكثجيالبشاعغريئاااجواداطهكأحموكاذلبة

اشعرثحتوسولههـألفؤبالثماائةينثروعرثنحوصصرفىلجغطاموتهووقتهكياقتقا

شعردودن

عذصمااثحلتحيثميجراندأسةلياأجمفكحلشعرىيأ

بعذإللمالخميقمنوركوصلباصدإثلاثاأهكلمتهألوك

تعذوألخؤرالزبصواكهحويأباممجإتثرقيبكافيخنتى
إذايعدوبانرقيداثأرثاقفبتوصثالمهعنايعذوووفيعذ

الوغذيركأطااذلكيمئمحعلتلطكأشعدشفيتخلوإثوأوع

جعلىامواعيدكالندئات1وثأكطبهشونحاالممادعدنرعلىنجفالجت
واسعدهـانتهحمهحروضالفحوثمافكثيزةنظاأوله

إسثنجمإححعراح

وهومحرفدالفبياآلححذيلبخإختديموهوااليرمإرعندجموكهـواخمشللضختاحمهـذا



43تالجلهيوفين

آالعطلبفىالجهمقىحلهنىكالمحالناسابذلكلبلىمججمعثعمههانجامغ

مهإلمعرفةالثماعرفأكماعناهذبهعههوهذالتبهاشىأكرفايئأحا4تبوقين

شدأفىالمالنهالذكلنبأنهالسنفىماتالمتقدففبياتابعخثماولممعهأنجيواصم
لكماإبئفتهرأقولةلتإالاشش

حصلتمييزسمفذومسندثحداالنداوللتنوينواباجر

يمصاصراجلكثقبلبالعميشتغلأتهأالتدعلمعندوحعبكيزواأزعراتححملق
طعجاولجحسنإيدايااالىالطنانةولماقاألقصيدتهضابأنلأفىأشجماشظبن

سداالفمتتلمطعزتنجاذظصثاوشااللمملةأشتمالأثأمجسب

اومنههم

أجمذلذايشثمنهمىاذبمحخلمةممطئسأعمخبمأسذفعئاث

فيفصمبنتحميأوبعثؤ

1داإاش11لداأ
اتئردوسراثأنهعوىومالسواتاهـصسهتواتصكورتس

ذدأضأليرجحكههـاشوقيلمنهخزوفراتضبمإتجىوأهـثشاتإصحصضأمحزعف3

اضدتخيلم

ىوإئثف

ءأبيقال3لألثنجإلىقاشضاكفدفراشثبداخهلمصبتإزثراشيمالبن

أؤكغبرتونهبميمتءأيرغخئئاىتكتؤذفحتهـتء
11ءحمىيرهءء3101ه

نسالذمتح3حمصدءنثتةحاحثءصطنح6تمخالذات
هـهـهـهـصاصـحمى

اءءبت
9ننعلتشدوصاشؤدوىبدإمحهدعىىحنىتصسء

كيإهـونزلأسصأصدااعءأتألذ يخعطتعحاأجروثصبحجبهـ

تلعىوتمخوجبمصح6ونزد5سوأسحزتإنحؤتةخموت3هـصضءقب
صاهـ

اص001

دتابفيييمارصاعليهفنريسعحبمخةتحصؤفىءتكواو
ىشنحصأميت

نخلىختجنيمثيمه3أ

4اا
رىيرب

صااا
فصهفثحهخيز

إفيق

هـ



المجليييالجددألمجليىاألحنفا43
مسمؤلشسوأتدئعماللمإذأالناكآقاطبةأنتذكرتحتى

ألفبعدهاالمصجمقوميمينانغومحوقالمزةبمعراإدغماجكعندقبيلةؤنىل
ثمعنضريرغنحلممنفرحلجكبنومامالوكنآلساوكافهكسورةوجيم
فقالهمأحدهفونأبرأمدقرهمودبينخلغوااوقدرحلىفوجدهمهـجع

ئالخسابعضفقدانفقدشفنيساجلثآلمنالمفقيفقدإذا

وداركماجديدائرعألنبأكماعنهمالدزصىبذىمعخاهمفاهفلى
كماندفيمنإطناىوثإدأيضآئوقال

ااإقتؤثلدىعةنماضحيقذبثللىداأليلبهيمليلهيارلمحت
ثحلفاقعرععأيقمةوعذشعلىجمخااالصمبدادخماإصاحتى

قولهوعلحهيماءلبااتافيبدصمالعرالبعضيعه9وحتاىإصؤدأحلىاجدإدؤقوله

إللقينففئاللختمالمطعمالبغبفئوأبوعوينتخالى

لخميحىخأوبادبالملزعيعيأبرنجلىاكتللعسداةوبا

نححيحىاأححلاللححيحواابركأاأححابرنجوالثىلعأعحا14عمثبواأجمرعلىأطهتفأبوعل

نجقبلهالذىاعمثلامثمعركاانجوصةيورذالشاعرمثكمينجلااآلحنفا
يبأبهالمحرمتومنخنألدالديبدالملىحعليهيحملرحمادوعتدخئتةأثوابفىيخرخ

يريدصصفقالنوابهيمفلمحسستباإبانلقإحدىاشغرإداستخيافإفهكاالبالثتاكفى

طلعماويربئفيئلجرأكتاامغةكالدلمأرتعإلتى

صأبخلوااللؤاخانصمابهمنءافعلىبمامعبأيالخبأيئإأهل

إيةاوكطايألسبمححيخهديدولهعرمجيدصىكأامجلثمالبوحمديلمجدد

حاشإهـبطانأمولناتوقىكشهتحالئالالفىأفاطهتأنما

الخآءينراالتءحمتلالهـصلمضاكحلأبتوالليالمتراضاكلرخفى

إعشاخاحهسامعروكأياتصادزمظجمبأشكبخمآلمءكا



ببياالمجلعيلبدوياأ
المناصحححدلدكثتىوكادالدصخمتوتدتأوحصداماألأرولم

دآللقاالمتقدمبليثاللطببنمحدبآاجتعإنههالو

لثأليتبمصياعغئثدى3ظولنعمىبيتفىأحئموضزال
والليالىهأوقليلكهمممماقليلالعقههـكيسبىكالى

هوفقال

لجلخضالرضىسوىببمنببينإلزهاذراعهلمنما

ااخناقبلظنرلبوصلببينإرهانراغكولئن

ءاالضحازمانعناللهكأكىماناءضماباخويدمن

حوالشمبروليسبةبيروالنساالهوالعلىطحابهائملمجاسياالبدوقيأحمد
ممؤبخظمهضاالرأنسابأحيىوهوالذىكاقيختارأىفىىأثوهأالمحقدمينمن

أنةفيهحواليقدىكنهتذلئهافىعموالمحتنارهسعقاطكلمنخطمهأملومنيخهأجمادوقديالشسب
تنألكثمثلفأقدممنخصوصأقطالغلطفوخمااصاشأىمةكلمواضغلطفى
مثهـعرثجؤصاىتدتاشظمهسةسشرلعلهأقغوتوالغحوضاالشطتجالمجعهن

بلاألتظأولفى4قواذأكومن

عنبىآالنااب3دخحبثلإحربصيترحاشحملى

صتلجنياففدخلواثخهفمهأكتهبمو

ءبخخرأوأأببنوهإذمالغلعتبسيتدؤخووث

مسوحهلواحظشرفواشعبيرمفتوحفىتابلااخيؤتإذ

سووثاأحربحبهأحبيمناالشابمصانودمك
همعخمنباثأبغخحهـيرجصنهأبغخحبممناثحصذا

أخنهأكحكتلىخهملمعتفيألسنةثالدتائمة

وهـاصىحزثخلىدتجيدآثظوسمطليهإطهصلىأخبىإأيضأغزواتونغ
يهلملإنجيرأثة3بصدمحشسلخيرعىأرسلحمداكن



ائحيبىادحث

االنامفوةصلباالكلوالسالمالةالحوأفخعل

لفالنعموتابىومحيهعيالمثردوحألأفنانوآله
البراعهبعيخاموقنمماكلهيراعةوأرعفحأرهئتها

شنهخسنوماصنلشماعوختبئهلمعقوقتمغالرعلوخنجل

تجتمفخيروخفيهتخاتعمتتاطممماأهئمقالمحموبعد
ميرتةلهعاهادلفضلمنءكأتألشههتسحووالعلموخيرة
خليافخمدبمعظمتكنوتفيئيستنبذمكهافرلجك

السيرنظمثافادىآعككلاألعبودطعلىأرجوزة

مناذحموغىءأأكيثلمإدكلافدفاثتىجزأت6ماوشذ
والخنداءصمهنناانتهلى أكأوديعوطسصا

ذاطركصسوأوغرتيودأاجليعتاورصآ

كااتايشانجماحربرركرطكجهعناأعتشصوحز

خيئزاخئهرمنحكطالتاورىخايموجحلوا

جذاتوبواضانسلبأحرالسكأصخىدقحض

كأغزودتفنولإثوذلكإففيةقااألجأضهلثنكأدشنمأنثهدرزولمحأأتحأةنج

الخاعمثراياللرحطمنجثءزنحد6حنإلتوادىخغ

واأل14ءنحذكالمجحافيثازقهحاحدصده هـاممحمىهـهـهـ

غثوهوأنيدلثصذواإكيعمردسجىيهـهمانجيماحزبدط

الرقاضثخطءبهماتخدىبرتيهزأثلثافيتذلثجثمحآنثرحتذل

ئثزإلإللبههاحاتتتحفىفيخروعوأاضواراستهت

العرلمحبزحوفزحزحواعنصيللخبئاوإفيعخحوادذير

واندهإسبمعلىظتوقوماالمتتنواللغوىقالمتاحاانمهؤاأجوحمدىاخمحيإمجدحمللى

وقد3يئمجاوربخحبمافىتخدمتاللشلخميهوشرادالذىأختوحوابنتجضاسهإشخهرنل



43ىلمجلاماد

اليخروذلثابنعاالثرحهـححأقىخكثيرةأغالطلهعحتثرئةإهثرحهأجا
خدقالدفئسحهلهأممودالنسبجلىثرحفىكرألرأيتهوذئمهلفمثليتعلموأكأعانم
وابنهممروفىالغيلةاكاوعاحدوىاكمىلقاابهمااظوإلغزعبدالىاصبهأعروعلىمهص

فقائطعبدالله

تايحىيارشلىكبمآسالمشىفواسناينملصحزثأتيناك
بسابمزنهاكزوستنجمأينهرلدمميالددألبرتوسب

فقآلاللهجدناعدرحمهبهفأ

اتىاخىيماألمسانحبأغمحمةصينحلحأأسمألسهمئممروهمما
بسابعماعززنوستنجمصكقبا4ءقداللهعبدابنهمع

زمنفقحوأكصامنسهأرالثمحبءبمنضبحىانفننطريالنفيهكلإبيدعلىقولة

احبافاخزحافىدمثوأالنصإممثىمحنحنرأتهكاخفبرحثاوفيعليموسبمافتهححالتيى
تأكأجورفسيمنيصحعرعلىلشحتهـوماءاصثىإبااحهـففهـجبمهـتأؤتاكأثكأحوابن

وحمابخهصبعوح

أثيئدفأذاةممثضشككتيهثثىانمبزبفئ

ينلثنتإثتصمدصتحوشواتمنلححيخة
قضكىثتاإلصخشجماإلكأرقكأحسمإلىطولث

ضيمكزكواألدباصنباألثتاالد

احجيزاأواةأحكأاوالخي

ءمهالضاعهايرسيامنوخ

حمضأؤسفيعتهـأماش

شهكلنثشمهاخاال
ث

إكأجثتبماشا

صتثكأحنمنجمعث

يتهـاآقىاتتو

إزيششأيهازف

حتهـكضغثبدص5تجيرأقعقكأاألعنيموسخانتهجمحلىنبىأشؤتإفبير9
كأتشةفىأأنعرضيةفيرأكأشفصعالىقولهإتيسشيز03صغركىاكبيركحايرحي
طا



ىلمجل01دحهايمهـ

1االكرادأرمنجمأالزقالالمفئخراتناللممنهالذىهو

قشاتناأنرالحقخذزعلوافاحشاأوالىاعالنلو

فططهراأضئماقخناقعنفاشتألتآنتدانادكلىاإلمإنو
تقفقيهقوالوالتضاخبنءةااللبهلطاطمدىيخوضوافىوإن

13ماقثيمذبنيلخرفدثشهذالمزللىئئبزصفالحوالحمبر

3ضهـمافرقتنغنفآلمعالىمتمزأوأرتخرواةرالضىزأخيق

الااذأفآنشدلهالعتمآآأسااث ميحصمءبىوأحسيماءهـ
أذاهمئهفاوعنشيخههاعنبرعثايرالضسكلماخدبالثى
لرئثمدزدلغاالحلمإلتثمسأئشدللزجمدئؤىللسحت

ةيشصهذأنذالىالجدركيدلنبرميدالئأزتداةمارلمفا

فانأمالماايهءاديخرسثصتخهتكامالسا3عإليعثهـوبتلبؤةفئذإلالؤاظتأخبوع
اللهصلىاللهرسولحوارىامافئنيرحهـوابن511ترةوكعوصت1ماراحيلإ

فلينظرأةاصأؤكفشأنأكأاثنا4عبدأصتاللخهاليكيةاشرنالمهوإنطمثملولساأشعليه
ئلااطقولالىنرفي2نجايملاولقى6واهمبأدأتيهةخهافاصأخيأأبيهاإف

يلجاأنلألبوابأنخوعاومدمنماشاخهيخسغلىاحعبرأتافبخفأخاكأ
ولهإلمحقيشببرشتهرفخا4اىذفساترااالخيبإهـفئاينأكمرءاثضىس

معشوقشاشصاخاحأبداحغلبنوأقامتنعنالمعألىترهـ
امطاجقاشزاعالضأهـتضسجرآعأصلوتجأجمنحمابرتفض

إعراثااصواكبرغيث

خةإسمأبعدالعابنأحسناإث
إحوئسيشير

6

بختربثبلنوىؤنسحت

فىامالمصذصوأبشفسءأ

عرالتفاقوكإلىيعثسهـر

لمجمولإىحاثإعتمهـفلسصاس

ضاحمهأامناخبياةأولثرهـ

إخمإبرااآحسابرأالو



153الجلىماد

والمئتتنىاالمثتئنعمفالعلئمالطرقزفيءوالعلمبندفآف
ابدأتفبخخبهقهملىعمضةوأفرفريضةحللحه
انبذةجغانتحلحةياذىمماجةوالنتهةفنوة

آحعدقةواجميمايرسيزدتحقيقةمةإداائئمة

بخهـاتراهواوآصكضىوصنخوفنعموآثجغاخغوتغزلثلة
خذدتأثححمىعلآنلوالمغشدلىطلمثصائحتى

عؤدىوجضماأهلوئعدحسيدلىشسيائغظفئ4ودةت

أيخدأناملىوجدمنعخخت

أواكامنفيهاشئهوألدركأأنشطاالذفيصوواصحما

الدجيبافيئكنغحيف

حتءرإفسراشالبغصممحمة
س5شهاسهاشا
كأرششصىش

إمخليلىأثحأكأزئععنتئرفىدصوا

الءةءألأأاألإهأ
حثزتادكأاءيرز

كاافىزختءبعنىبمراحط

التأشتونؤافنحصمقدط

اللزحيباحرفاوالقيخذحهم

اخحبإحخاكنايخثأحهـاصوآشير

صدز6أنستؤشوفشإصرتير

ايخليلهأنجبهبذاة

تىتجغ

نحهئشآ

ىلمألعتجشتجض

برفاوممآافالت

3إزاطأحمطاإخهحمو3جمها

الحراحبمثراعزإتفتحزحماشنريمإتثحأقواكأخزثت
اايمعحنال48لثصئىثشنححكطاةاثشثعكداذه

أهـصااصاعاهـ

أوصضاحصزيمصقىشبخميئشآيمتجمهاورءأولثعأكباعاأوفش1

أشةفعإلغميتثإيمات4ااتأوصدضضكصحفيمةعقحرضيقنىإيمأاكدانيه

8بأفيضينثصتأيمالتياتتروأوخيئضخونيريداسؤىفى
4اإكأيشيرروذأفمااكأنحثزىتةقو3



الجلبىاغثممتلطمولودبمه
نحالحاللالمثثهكأوثئرالمالمادفىتححفآثلقأؤلساعد
11ووالجانهلملبلتؤلهميئمهقهختوفاوآضرفه

اكاحهـفاليمنوإنيرأناكالمناشكطالعؤالهقبل

اذغيزهاشتجوااللهف

سر3بقفومنهبهاعحخاانهـلجشةاإلىكماجرألمحماضنقىنغوله
الشهدوالسائحثثريمبوسعيذوصاكأثمعمر

شمحيذحمأفيمتلهمأحلسعيذكذاىقينأبوكذا
لخىهط15الدداءمثإلءأالالمحدأغشمصدال
وءوومصماسكأسصااهـهـ

قليممألممغسثحصتوااغثحمتابآصالناسعندماأبومكالماوكوكانبهثرختا
كأترأجيالعالمطمولوثاطعناليعرميتقلصمهاأنحماعرثنهوعلئالفيبألمحغلبدأ

خمىحراالحلآحىكألأبهاايقيمالترخاحيتهلأفىشتوكااكأةاطخبتنأينأبمثننجيالهح

اخظماذاكومنأيتوغبمحخبمنهمضحوهبمأؤنظماأسنغم
بأحئاافرغمزنالنخونالمجرانمغرنجاغبأقىوقدشاعحعذا

بهتااسحسقىدشححيدتمولهحةوصىا3ةكنعلىخانكثبرأاشرنجيالدثجأحننهلهتو

اشثاهاكعلاا4صفجائمفتومءطهـللىحمءتألتتعالمتمنأتج

يقولأنإلى

اضاهاناقأشخاثالضمآلهكان

اركأمأافاعليفلهـوأ

أبئأيتنسيئالطب01أفيذو
معشراوةسدمإحرفوأخرف

أكاحقأنهاصاليعنئتيخياجموفولهو

يداثتجعلويحمحافشلشةإلىيشج9

يراثلهأكألمشكبئكلغ

ىالساإفىت1عندهقىامكدريربم

نبمأدأكواأليامالميمأنابمع
فيوأهـاليعدهـنأجممعإى

بمصإليمهـنالالمثلن

انإمتىاوألتبماسعماإرعتآثمغلىلة



هفيصسالجلمىععتانجثجمقولود

ألاطلمخنكومنوسعصالهىلذيستوىووالضروخوعفتحياللزر

والمجقرةوضرالديهتمنمماعلمأبنقالكعيقالخهاعندهيعرفلكغوفيدمننظموله
نوالالعوامفنمالضنأكزالعلماعاليعرفهاألذعنهالمستعنىالتشديدمغاحمذأكأحدعلى

هامججكللجههوماللناسبيئوالدينالتثبهأكاللدنيأحتىيفارقوسماصلىالنيى
وممثهأبنيقالطعيةمعرتةببوجاليهميعهدولمرم

ثئممزفلموذاكفرضيهـورةعمالدينمنرماوجهلهذا
12المثلفىبماخعبأنلكخئألإصاقليلةأبياته

ةعمثوقيلحمماذتهمبغهشهرةفيماالكعبةأبنية

همبحهفاالخليلئمادئمثماالمالكأولئها
السمباللزحبمفيئملهاعبدربيرنجلمبعدقريشثم
الأقىالحهاواشتاقإئمألقىنإجتميتدسبعو
ولالآعترالفاصيؤنسهحهيآالسمؤلهأنجررىالوازد

ننطمهومغآلفاصتخمنماتملفهنعامأ

حخدهخزخخاقغربامقالكمأبمتءبئاحدثناعد

افشثللابمكلىخشىحهاألرجلوانيمانتجمالعاى

لوأوكفمطيهمبمموزلالمتحتهااإتحتى

وأطثميمشونلمحفندكتوابرالذإذاماطلعحتى

ارهـوبهطإنالمنمالحوآالصانرارااظهيختآحسة

عئدييأستعبصبعدأنلبمهـااشعرفسأباضللههأيوللمععتهماأجمبومن

الدبألتشدىاذاقىلغهكخفيفلذى

جمالمزةطيلغيرأنعاآممحتلعندالعأمةانجيدرلتظهللثتلجكمحونهرهذامعل2

اعمنهسكقكسوكأقوالمشحيقمشدثومفاأمانتوحةوإةسامعقوتسورقه
وهـعأميماالمنتيدالمنسئل03نعاىالتصنرليرقليلىتصخ

ليتال3



المجليىبارالحجمأأصحمميدىكمانه
عتقمسيدهفأصالحهعلىأشيدتدلفظهرتحديهمملىكاصالحكانلموهورجللوباللكاعلى

عرقالااللانوجديربيسلىعويديتمأنوسأتبغصرقهنإلىفأخرجكندهفأنحقال

يقااللموإياالزمنقجيلىجمهجرجمهماالديطافقلالعاأحمدبنللولمحالصالحبيتاليئنشدشفا
امثالفىتودثعندهفلطاخرجشمنقالماتجدأباعركحتىكررهمالىوقاأللنالطآلب

إذنشدهماألظالمافىأسيرأنافطنجبنألجرقلخئمعالمعلميناهبذافىالنبهفطأعيما

وثايخهماهوالببضفيلأبمحفعطىمنخرضأباعرىعرفافاممطألمنىدتمر
زازفياحمرأصلعمإنعماجمهاأرضيايرونالخيرئاليوج

عشررحممالتهواايترنامنأحثرإبصحيأوكان

يتفوكاعلجهءالثفافا4ابىأخؤالمتتهدمنيمانحلسىأغثممتابنعثماثعد

مدارسرثأومملالحملخزأسقأبىإتأقالهالىاقدمإالله

ءوالفلفاطدلهـلالحلمعياكئآلأسضزالشكأقصىمالإك
16كهايزنذاحلأل2اكحأراحبيرادحروفتمنمضرحعفئ

كأكالطعهعنهبعآلرحازشكتعةعمإنفىىاصا
2محثتتبكلىانكحوفرجليىمنيرأزخححطحقالطوأمحثآعن

13دسايمطواصبنؤعكماتوفرتةتبمتتاخذيمااداألةا روهـاسبم

سهكلمب11يمطشلمحذطرإألكلنغلمأحسنآأاتجوالثمنحمأريف

ومنوقدرأيتداالدبمؤمححوحلباتانجلسىةالصباربنأحمدسيدقي
شعردقزله

لحنئإوإيدكةدنإدبخئىفيهـكنفبروصيلأتاق

المتمرححهأدفىحمركطاالكاكماكنأتطجيمامحزيعنىاأ09
بدخلونإتتياأهلثوكذحيختجمزثاإتصبتالهلأصءشسااأثثأ2

ثرأليؤواللمجمصاتحدرألينهاأيعفئأ3إقارأرذبرإنجنأبةيهمصبالمىجلى
كئفإذ4قبتمبخننأنجنبءونسأأدتجضبراصرجخبوربمالىجضبكأصتخوق



إبهألجرماليا
ـال الزمننكاالليالىتمزنياشونءرلمحص

وله

ييدابإللذهلهاخقاالمفيددهاأقفائدةس

اآلولياالشزفافيبعضنآنمنويازالطبقلتقىاوحى

ماظماةقلحتيهؤمأحيقدهابعدمنفىالمصطأيئتقال

الشهيرالرجرهذاوهوالنذيرلمطبرالبشقهرمن

انجرلينلياقوتءهوبلالباثصرالبمثعد

ثلقالهاقذمنصاللاللهغفرقذلهقال

بههافبمثرواهابشرىذيممنكهجمولشيفالشرعذايزلىوأ
عشربعأدراالقرنالعشرمنبعدنع

مميخراكات

اإلمالكل1001ءذاقتتفىء تحولونساحمتكاتئدإيخنإلضنهشؤلكضإلوح31بمصمسروءهـ

حوبلذكفمحتوتومحمتموقاعندأحسلانيهيرجنسمبهآليساحتأنءفنقيأصدبهما

وهوالمعربمحراتأكهـكتنهـربهائىاوكتتتتسثىإتخبباخححتالكأثاطبفصن

كشاعيفمدشعينارهفنراحوامعامقخسقضزصخححبىامنآنادراأفاإخطخش
الحشاكأقةعنفتألفر5كذنلثبحممضاغاخنخديشتخلالحطرقتألثببعخكأأفثسوفظ

بللكوفيأوكتتااأويخيسطأؤأخماشاخيلىيرومنحإتخإلخواخدتصمابين

انئرشىاخغيردبنيداثوحصرضةاعنتعنجونثصةالحرخصاأتيمونكهـمعندالمموم
عحذاشاواوقأخرتأفأنحدبنزلمخحزالميهـابكبذلذيششنخعهسنيوشحدلىثباي

حمغشونعلىمح11دقي010101 هـصرلىقىصغممععزكأمحروثاواعنكحيمرستإلتأشمنهـجلىنحكاىافتر

آبمةاتتدثجىتتحئنتث4يمغركأنقلمجوجريرمنلكأخذواثءحراامأكهـل

ومحطمانضحستحفء3محمشبمثاىكاإلصاالهك
كبى

شصثهـآثوخهلنتهثفيسضيتىأشاإبعابإد



البهنتيالختاريلميدىالبثيييئاراحمديأهد5

غيرهمخهاأحفظبرال

اليهومماينعبالمتقدمالطالببناصديقأآلعدلعناعوكانبااشخهرهئازبنحدا
مانادمىة2أهؤايئبعومقلآلعقالذساششكوفيلعمرى
هائمبههاصرتأشوقدعلمتءنأزممنذدإديةلهمت

1سكالمادوكانادالحالخيرفىفىةعيذلكخيركجهاأشولم

قبيلتهمنواحدمنكثرأيرواألمنومادجعلنهادلألفراباعت

متصحلىنسبهسلسلةعلىوققتنتىالىيمأبىبمربنالختارقيسيالشبخ
فىبينعندالنساماتبتوكهـذايارضهامعرببالدفتحىلذمالفرئناغبنبعقبة

نتالشيههنبأنبايياالجعيمقلكنأميةلتىكنتأنالصخرأضفنأرض
مذكورالالشبكانىالضكثيرمنوجدفىكااسمبيطرإلصقالمواالتيهتيطر

ذينكركاحونانجماأنمنتندمماواليتموفىايصعنأحآفىواجالعلإدعصرهفرأمن

ءالعلمعليصنينمنولهألولمآدأشالالعلىلككأتقدمذعنبأمحمرجحعةببعلب

تحصيلنتهيخمناوقدأجئتهقاأذ4وىرحشاكعنحشةتندماطسيديخالشاتويمخيه

فيهأونيهاويماصلقافمافئنتكاءمصرا4فضلهيئتخظرخماكتبهومنمبتدئأفردتإلعاو

ماذموضعهذافإلشاماتهأمايمعليهويثنىيعتفدهنالمعكدماحطيماالحاحابنأن

وهوهنىذمنخضوقدقبلألببيتماشعلقامنذشفىبقىألقصيدةشحرهمنرأيترها
كالجاهلالعابهاأمحىئهأبظطغتثفةكحمن

الباطلإلىالحهتكلزيغابمبررشدهالمرعشفيماوضتل

الهائلالمفتحملهاحهمنلنحرطياربنطلنافاجعل

عشرلثالثأالزقئلأوحيافىوكانياكأطهو

اكأعندءهذامثل9



صإلهالحاحىدصصيمايلمميناللهسمكمد

والدعبداللهكالةالحايأيمبنعيداللهفيالختارحودسيدئفيلدهاعيد

كنتيألوقبقبيلتةبإلتنتوكاتعتقدفيهالناسنتاوكوالفضثلالصالحأهلالمذكورمن

المعروفةيننهمكدجههـنئمتاإصفاوهملحاجإديخابوقعالحفاالكةخصوصيققد

بعدفشلهمحمفوافانتكنتلهمانتصرتشخقيطبمدينةالمقجإلتيينالعلىبينوانجمرافى
تهتلىضهموايرصاحتىالةالدوأفرطوافيإجوطإدقحكلىعظامنآلىقىكنتفعصارت

طلبأكنتةقبيوالتطبمنهرئيقهمهمحونهودسيدفوكاذرأدؤهمهبثوتذ
وحتىأخنمواالعانهمنهمصترجىقومهتالنصيلفئوايغتلىيإنهمحتىكاقكأئنآماإإلدطه

سيدىيفهنوصوتيكواونلقههـمةاالمانيطالبعندهمأناخإداالوكانقومهسالح
عظجةكةخانهلنتبمجهمحروصاريفكرحمأصرغالخةنشأعبداظهفلماهـ

قكاكهثاجتميشدعجددأكت6توبمعلميةبنوامبالعمأصكأةفاممتغل
عرالثتقال

ثضصوضتالدستوركيىنسىابإتضكذلتىشدا

إهـإنحيبئعتثحأعويرفاظبرقانمتىة3شطاصا

قبلأمممأقنىالفىتلمهـقدثكرفأفأنخهفقكأذنكعهنساتاأتوور

كأنجايأصنتتأمحلىحمحدعثيئبنمحنجتوضأممزخبممأأنأنالهنزهىأن

صميدىضثمسبخإلىاوثمحرشاتخإيئجافيوثاسصتظرقكنت

فدضكنتعلىفشعخمزجلىلحهنالميذشيصعاتاأوحىأكوثثجالمتتدمضتىرالالخى

تأعمهمجكلتححذشنسعهتخفعألجممنثقلقثحثحم3ثإألعتحننهقاتمنهقرب

كررءاصجمدواحممأشيزأتبق4آصدثأتيتنركأقولجمادديضرلاامحلىخزيا

إتاهشتصدتكأصفياصكصهمذقيا3ألحلىقاتضغحتساففصصة4ثونسيت

تهجمرفسلمةىؤفتءتأثحلالسعنمثالصمناجشانهتسخوقخعرفذىواظبالد

لثرقاطدتهليخرنممخمفىالمهوشأكأهـنعحوتيماإتخهضبيلىدعتيالجليظمذونم
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ةذاالورطبشراباشفيحفوةاهذمذزميأقىجؤماكنمت

ءوةوأبناأحئاالبننهيعأهلوذىالفتوحأبووذاالعتيقهذا
ؤةخؤجااخوطضلذىتفقىهناكهتطلنحتماوبههنمبهفسل

أعدماؤةالدهرعليهوتسخحطيلبهالمستعيحثيستغيحثأنحاشالم

رةبالمدينقالمنووهوومماقال

منتدبوخيرعؤمدوخيرعبدالمطلبكقاياسيدالناكا

تهبأفىويثتكلهؤلوكلصيمثوحدلملمجنشاكأغؤرالعك

ذهثواللمحضةلديكمنمااالرالليسياسيدناوليس

الئسثتلنامنآاليكالنوحفأالمجبكشفيناأروإنما

قالهثابإلىولمارجع

أعدابرنواالؤحااالحبةإنصيبئهسعنكالتسولإابالط

أبضآشعؤومن

مقفراتعرفتثماألىبعدسلتأتفيذفنفأربغحبذا

اقىعرفتيحاعرلرجمرعيكاوقالحتفيعأذروالدمنحدحا
اقىفراتلظمنالدمكلجممدللىلوالبعآإلراحزقيثوخيث

تالتحبأطيمثالحىوعلىكهممنىالمحيلةاالزبعى
أيضاوالل

عتزافتوآئممبلىزفراشامتتواقد

خمالتآتفيئعألثربوعاأبصرتينح
مراتلكممجندسحيراتوتؤيم

وأليقبكنتكعميعاروصبافيهواعتمدلتكإكاعليهأنباتاتمنرجولمال

اعرااقيهـكوليمأيئاإلىداإكثىاؤهه9

هـعهاجدمصوآشمفيمفىءحشخيردالدخمثزهذاؤه



5صسادبيمعمدكجمطيبهدالله

قولهذدئةونثرأومنظمآمساويههمويبدفالتألجطيهمعلش2المجرضضيماوكان
بعمتفلنلاللهقو3غوافىؤتلؤلمحواهألاللهياعبالىأال

طغتالزيدالتىأحمالبتهيةفاخهمئمالبغاةكنتهىاوقا
تولهذكومن

لممدىثنماناصياخلازلخلكاشداأنقدنحاطسبلتاكان
المبتدابعدالخبركنممسخهأبعدأحمداالنةنسخهاقد

ماتغأنتكالتىالمحمقابائلأقطتحلييدةعدوقاخفىألكنحتزاولمسما

أصطالحعلطنالمسايخرلهمياقالوالتيابوكذلكجضدلهفأةهمفحيارلهمعإدوعيثهماو
لعمديشتغلىذرواالزوايلوصعانخالقفتخلخواحسانامنمكايالعقيوهـغيرالقبلىسثىالنا

وافيهكوصصاوجدلممالمذاعبدنتحلىاناسواعتهمدرمخبتم3إظلموكوحسأنلألمطوكية

نمعماذعحنييمكشتذبمالكنتقئأفرطأوحديثأولماقديمأنيمءالشعرسوامنحماسة
لىلتالشنتيطأكلحرتفىقومهمع

الكنتأأتنواكأ4بهثكماألغفهعحالكتابالمهانذلمجمدنخفر

متاإذأراثمنبثتنموإتكىئآلبتهبتكنتممنقيانق

والكحثبحىوانتدأعمغيرمدببنميتيخصرأمثاشدأوضأنشدالبدتريئواتالىهـ
سكإيضكلتوسكؤلقبإلىؤوصدإلىلنسبةكأصمباادلمجرالبيتأنيحفى

جمتهمتتندىأظفكأخفامتاالىبنلعذق

لخالخملىاحمتقىانرىإلىضحمالىأشختفروعوكأأخت

خئئإبنئاصفيإزربجلداوجغالحهلوجهعنرتهل

ثيخمبتإتجوءأيهحشالوق

حمتفطلأليصعلسبخثقلمزاخحتتمفثتجبموكببتصرايم

ت3انأفإضيفاإلفشءتمجثلىخيءصرةءخزأءئتطوليمح

جمهافسبممو



ءينالعينهاضىالعثبيدع006
أبوابتالخناعن3بصالكعابالحسانإلىيصبوكان

الجنابضحغحثالوقازوعليالقرمضامرألكشحاالنفشلمخى

تصالباالصوابآتىكفرأيمتنفباليؤمللزعامافضدت

الذئالبمجتحاتتحمدهحيأآضطإدااالسودعؤظبيآإن
لكشرلثاالترنصلنىارحمطالتحيأفيوكاق

بنفاضلعلىالشيخبنمصطقوايطبهاشهرعلمهذاالعينينءمافيالثم
وغيرذلكوالفهقهوالتثمممببريثالحدثرأعنالبعلموممعرفةالوحيدلهلعالكرلنممأ

ىمواللسلطاناأيامفىجتعاقهواعليهالناعيماإقبالفىمئلهسيدقالشيخوماجاعبحد
السلطانأيامفىحظهعدوكانسحيدىموالىنالسلطرقىددعلىلطهرحمةالرحمنعيد

أياممنأحسنفيامزاعبدموالئيامفىوهووجدهأجمهاأفمنهأحسنالحستلىمهال
ارعوصئبساتينورواياودوزقينطاأمالكاكثىحرفلةكأتموحالحسنموالى

خروجمىلنحبهجخحتاأخالقاوقدمناااليوجدأحسنيدفاضاليمالشيخهذاوكان

معهأقدرمنإلفىاحيرخمرأوزإلمجاإنىتوجهىئاكشعيإلىشخقيطمدينةمن

البنيةومحيحمنوصقأرملةبينماشخصىإلفتابعمثرةءالحواالساقيةمناصماروادففى

لشخصىاؤجيهفوالشيخذلكسيأمنغأرغدعيشةنمماهؤالتكلالنهاسأصخاف5صال

ولدهلبنبعندفرقاللمشرنهمعاحسنصعكندنأقالمرلمجؤعندكوبرمنالمويدخ
ماأخرىاليهأوقدمتبالميرةتأتيهقاؤآبعثإالوقدايولجهضىولكليهوانحسوب

فىرأيتهواالدعيهونالتدوينشدوتيذيديهعروىثمثعييبأمنةقرنساقاالللغومتى

لجممعهكبرسنعوضشعلوهاأرلفىاعةاطصالةتنيوتهالعدهأفمتالتىااليامتمك

وكانالمواضجومنهبعضلمصميمثرحمعثميوكموالحديثلةكأنيسردععصراالدصىسعدو
سحيلنحهند3إالزاقرالبمضهحاأكأتجااكناالماحجعبأبعيدأمنونيهالذالموضحع

محلهتبعدعنبثاوفينزلهرأوستةألضغبعةأرنبابورنمماصيمأللألنذالسيطءإذئمتيت

تلحخيومنمأنجونحوعمثرةرأكاجيمكفىيأتيهلتؤنةمعظاحنونحرهأأإمأبعةبأر



016شاالعيتماثبييهنيإي

روهونداهالمحلةولنساومنالعاثرينجميمنركوقرراثناعشريوماومنأدرافخهاومسا

وغيرهاجيقسوسفالمنقواونفجنتهبالحربينعايمشيالحتعدوراهاكشهرسثمنقر

خإللشيمجوطونالذينالعوبالنمنلىعندحساهااحزاأشدسيدىالشيخكاإكماو

المجينينءماالشيغأرضالذيفىمنوأخالقاديخآأحسقوممؤسديطيعويهملهمسيدى
نسيونلفرأراصاولمارواشدادتمالشردرالفنقوقعتأنإلمالمخربفيسةفذالنالينوأ

يمضيهمهبهساعدةوفاخالدعلىيحفههينلعينخاظثبالاليمأرسلومحراعشنقيطاحتالل

ثمسالمالتبائكلمحبعخقلييئاغرنسوامنأقوحأالسلطانأنعتتدوقيوكانوالهمالسلطان
لمعميخانصبمونخوذلكليالبعيدبافجوأبهيهنمارويهتالطرعايىاقطعيجعلثمبعضو

صمغاليهفئدمواعلييمخليافقالسلطانكبأتبرهموأخناسأحدأشرأفليهمابعث
بعخهاتصرفىايببننسورافامعأيامخهفوقىبراملىاصاكأينإلشرذلكوكاقلمجهات

وهماءأولتلتبررمكوالجب1رىأعبحىاوكايئألنرنسونلىالتابعضفىوخذل
أنهمعلىحسثيرةينسنفعوكلالدلنسهىأفمانخظأاإظوخدانحسحرأدلسالحقءاولوألرد
ثبابعلىوفيإنراحداثىلوكصاحبعدسنينإالجكدخلواتررارتمأدخلرا

كفافيبحدحيشرفالعلبمازوطاتأيضأفضالذلسلمواخالسالإنحاثمفىبهأنعيتينءها
لشخاتفمنعثعروبدبممواشيهمفنيتصطحباطاللىأحربادطفىناسإلىرجكل

لقموئياحتاءحتاتمفجشألثعيبتيتصيخححبامخوصمواصرانمإفبونيهرافصار

ارارفضاحتوامغقحىننسواتئمروشولىيتميمأومحانثأسذشذهثمنأا

فيخشفىتصشةثهإحمداوعوفصمومأكأضمنيختتزإلىتأماولجأمحارلتهم
رألفئةوررثا

جموتفءابرصيةتامنئي3تيماكىاثتمؤالحتيىمزإأيلسنلضيعتةمت

إنتتحكأبرأثإثألتجخؤين1عبفألفيثحدسخضامفئدالحرالىاخمؤوفتليأحخنطبمكثإل3
كلىئحوتبإخيمأعفىخأليواتىحعزاكوقيلأمحا4أنجغهأكشعراصوإلىوصلفلما

اخضيةالفثحيىقإألخمأومةيزاحزعبدألىمليينولجنهوتعرضبخقالصاأخية



لكمإلييمااللهسكباادييجبقص3

فيمااليعرفونونيخوضوالتاسوأكرمهاسلطانابهواحتفلبايعوبجموضهكشاصققدم
أنيمنهوالالمغربنارحاالتهمتالداخليقألتىالففئيطقالحلليكاقالسلطانفانحقيقته

بالرجوعلههأحيأهامممايماككثىفىرفامأنههينينماعاالشيغغيرهاويمإلىلجتص

وهمجدإلفرانسيسذأنإنىمحظكاذالسلطانالنبلسيئةيخةعنيمنفانهأفاسعغ

فيأعيبيألسلطاناوقعفاسافلىدخلىمجيثهميتوغالسلطانوكانالمذكورقيالمثيعادون
غائنضذلكيحدثأنإماوبذلكوأتهعيلهالتسعحذالسلطأنقابهوشآنجثميقركهمأنإما

شعروهوالنالمذكورديهخهوللشإدرجوعهفأعىبصالحهممايضرثذلكبينهوبينهم
شعرهومنعندعمايوجد

االءزلةفىالحبصيرووإياكزلةصفىاالخوانعنتعافل

1بالتبلغتبدولهأنوإيالىيمرحمهواصلينالمسراحمركن

والرخماذاكسالعهزمانشونسأحبهفالاتترواوإيا

3ضحخمروارجوتوتنلتفرعالليماوايبمالهصاتتتومعلماوداوثم

والبيانالنكلهفىمبهرايرشولغوكببرعالمأليهلىاظةعبدبئإذيث
ذاكواشبهرمنقلىإالماااكإالقبييةبخيتاعرامجيداوماشوكانكطافحولمالروض

فبهاهمالتهمائديملهميجثاقففيمنيةيماكيقلىحمطرافشولماانجلشهغلذولمجؤل
نمفلماتوذلكأصكانىاحملىلحبيبابهتالختابنعداحىافظفيالذالشيعليهشنايرلى

ومحولبكظ111شذفىكتالقىتتدمتهالذقأحمدبنالبلهتصحدئجموهموأكأمن
ثيترشيأمنأحئظوماالهأشقامماقليلمضىوقد53آلمحيفىأيخعأهقىجمتتفدمتالذئ

مطالتفىذقحصيدةآيتكأومحدسأبفيهتالحىابعضضدمهـييىخإث

إللدايةالهىبالبكاخمأعاباشالمشذالرافيأيالا

صوإلاشيافئححتتمابالأموركامترهمحندحأب

واالصلللنهافيةوكسرالثانيةنشمنرلىحراالوبمخ02برإدتأتبلضاآ1
إدحوايخرأواللهـثىباوالركمىااللمجابعنتئألآلينىتس



صصالكمدلصكمدأللهبئحاد

الذىروحرالمذكوبابلينفجهاذكرماجرىتقدمالئسلقالحضمساولمأو

وانفهإلىقىجمتهتقدمتاعبيدالذىبنبابإلمحهـإجكلنضوانضقىجمتهتقدمت
ينيالعلىالسدلمارىبنتوأكتوشواستثناصوموأالةيينهمانتحهذاإديبضحرم

فيهاعولةقصيدفىإللضاللالهم

الرحمنقوحرمةقآكتولثإالكبيرمصغيرهمالضاللشردب
فيممنظومةهوونغلماهوشحمتهلتهدمتالذىانبوجط13الصعيرأحمدأيضأاو

أيضأماوبكلصروبفاسأعتابااهتوقدكابمعليهالردثىانجيكتابهوألفطويلى
قمحيدةمنفيهفآلالخطحنوكاذأنبوجآعبينقاين

الوغذمحمنهالخطععلمتابأن5ضبيخضولىارآيناحمس

كوألحركقىإلمىنرجوعهممايأصرناسذحتدطومحنإبنجأطبوكال
الخئشمسآلة

فشانحضكىلفاخمشما5اة11اداكهيمادا هـثلىحىعلىكلحبىص

آلؤقانتأدهـىشبخثصهلىيحوأقفيماتمصووا

فىانطفثمابمخينلوحسذامحخسةبهراحآلففيألشءجة
حمنهبحهكرفوضلبتأببف4إمجيبأبنجوقال

فصسئستكأنرعضاصاقاتفىطتأايطفانتهللفدأزشدتنا

أفسقيحفإحىافخةصدآلبسالرتنىصأقتألئودوق
ذصا1103ءا

ىاهـضوعحهتهـلبئكخاجضهغيربىففجتى

فمحعمىكوهـقوغنتىفتوذممتحعفاتاكفط

فلراصطحإعلدمحلبؤاتبحهاأكأأواعقةإكأ

صلمجزضبالثس2عذارءلبأعسحننبخقي3شاورذذانتبل

فصإختبأخضقوءيزشتخدبخإقةحمتمإيمقغتضحلى
محسهفاوتوايبتىوحثحأىيسوفبماضأزرسإفزممصدمتعالسوفئأ9



اليهجليلىصكبالللهبطادجمج3رإ
السافىحهايسفوالئإلديامثلنافوالهفاوواخزاأصمىفالحق

أيفبأإدييجيجيببابمحنضوقال
صافبهالعذزيفيهألميحتإلفصافكتوبىتأملتإذا

شلىحواضيغصىالشوخنقأليعضدهفهماللححوبوالمصيمث

قىالعبدالبرفىابناماالنحماوافقنماونصمآمالكعنوهور

خافوجثةللبدشيوخأبهاتقاييدتتهولدعوىعنكخ
اآلؤقاففىبالكثرطأالقىاةيمنعةالتقييدمنآدعؤةوما

والمجضشاملبعدنمفهأفيدلةالقيإلناآلوافيواالحمل

1نسلهاضافالماآلحأكمافىعيهيحجو2خجالذىنضيراضلىواال
نافيمكولنسلوإلسمالوانشرضوافاإلئتاموستانهمشفتواذ

لمشافىإليضاحالحىحاحفىذاكاالطالمهفغيالدروفيأط

شينيقيههجولهرأيتواشيأأحفظمغوأيضثإدلمحبيلشكوشمهبأجاةاطذوالديبخ
ومطدعالمجيبحوأكداشآممرءأبنابها

وإكباشضؤصفالممبفيواصأليرماوشوافزقخبضأالبيدياخاب

آكداشىأممرأبناالمطجةبكإذاباضتننعىمنىلديدقغل
وتطشاشبتوكاثتجكوانينفيداابعدممتإننىطمارقل

اواشىفؤلةنثءاالمزازؤرشطفي3إناواحشذاحؤتىمناأيأأنلئم
ققاهجحأكلمثع6رأنهثحبالزجقيلىصتخبياصشايىضمشيخاقولحمعتلجةطوو

عليهوردتئدقصاثؤليبيبتأخهمواحدلكليبهلىشهتاإمذميتالئةرأسةوعنديترنم

وقتفىإئدقهالث3اغيؤوححكذاحتىبإتآيسردلهواحدأبمخا5ممقوهفىإدوعلىميت

لنشوزدشفعهلجايعفئراالمحظاءبئمحدإلىويمبوهنالمجيبواحد

الخالنبأوحالتاكاسميرنتالبمطمالضوفياملياامط

غورطالهيتماقوضعملكيم21ونةالمدادباالغمالمر



يب5كيحالدهفيادييجت
الشمعفللىالهدئالطبإالبةأردماأكأيعلىألله

عذالنتعبأبفتثمؤزاونمرأمثحتتسبثازانخعاةأنوذاك
اتخالكامقىهاأعصماليإذرفعحتالحآلرطبعففظم

البكالبذيتحالوديعةعنجلومؤدعهاظلمالخودعنلق
نحخبالعحعتإلوكانحلفىمعتنراشوأحييمعبأماكنت

منفحالالروفئيراةصصإالدنثزتتطلجقألمنولستأعر
أيضأوقال

صمرواالثالغؤادسئقاماجرلحبيحباالندانفسى

رالمفاثفجواةمنماخئمصلىخئمالمنلتاينأحزظبى
ارأثمحاليتهيمإتاذخلقكلومتقوباوعدىكعرمنكالظ

جرأتأعندالمعتاقةطغئمانكرىبحدهأريحمطكأث
هرالظواقةططههـبقئشعتمجتأنوراالقاحىعنييمتب

المتااإلحيممنواستبدسالهوئاهألمتارعت

أئرتجؤاثاعنلثبددءآلفىاهبإرتبووأ

انزأئواخبأنأطيفمنىأوكيرهعاوححلحماففان

3ىأصضيتعألثاالإذطيفىإيمرعهعتامرىايبيشحثفث

فماألعأصرسطمخمشثىإتخمامحزعحبثاأعرىوقدمخست

ركرغمئنتثصحوكأنكهممعدامجارآكاذالسعدأيام
فىبايضاخوففىانحتتجدكأوألجمتأخباشبصةلمفىا

اسواصااشذكألثأىالههجنةفيطليالوبم

نأظكلذياومأصتمىللىخلكجاوخالباماتشتنىكث

نجلافىالهثلظيعكوتجلرشوماثالخلففالمعلبهيضربعرقوللزجل9

خمعنتناقأت2



البحماديفالالختالييطغالماإ

خواالورجحالخحعورهيفخزدحسمانالترائبطيرخ

كالمواطرالطثمعوفاضيماتفآفذهوأهقفؤادأحسى
الخمائرفىإمحنونباتحوحكالوأفمىالهوىنكظأروم

السرائرمستؤخمىألديتلممابعدالعراتمإخفلىوكيف

عاذرىهوافىمنوحبذاحبلفىاالمنىمنحبذاال

اطركالمصحورفىفشخصيهبأمضداظرفءكاههجمن

والبخحائوىلسلينىملثلزكخكألألطالهومحافىيلىمياميق

ماهرطبيحبمناطبيبغببزالاسالتححخمثالهوفءدا

المآزرنئضةفتثةبرعألهوىءدانآشفحأتكميهات

النواشربحتهرداخرؤدذلةسخؤكرالكعفحإلطالطيفة
رواالساواحينواأتجصامذضتإولضحأالوادفإهـاريا

ساحربطرقىنومتشوإتللداعمبانطسنثتثحاق
اشله

رالىاولخماكهـوكرمضصقمشرقمحيااأ
والمشالججمامنوجيدضىآليئاغريرمشلوبتثتر

أخدإئراآسحمءفىنيلفىيرابدتوجنهيهأتحيلى
واهرإلبيرانفىغيرحاكنحرهااكلىبخرإنجواحران

عشرلثانشارلتتصدطهـأثقوع

وهوعقدقبيلتهعالمحتحنئيطأضيانمننجادىأصخحاورألخاارابنغافي

اتعلىىعبدالجليلبنوفيدينوحربمبنآخمألثذكريوالسيرلخشاثمتسيدا

اآزلمطايياتأ

لمىمنفآعالليمتحأدهـأايادانيتنمطكنصالالكثخزثط

نفتهدمن



3ححالإاألتجهصبهدلهاجمآالودودصكبد
ألملهاغدانايغبجمثةكدانامنفاللغةبعده

والجئدانااخرلىواطثمداناوالدانصعيميسائل

شعرهبيحومغ

الهرشتحلهإذاأفياعزارتجالهأنيمونإالعرالئأبى

مجاثهـ7السبيلثلسأنةىكىءمتشاجمكلسمدانهفىلقم

المتجؤعمالةالجفرفىوألئتظقصدميصوبعنداأللحاقادت
هاتافااتآقلتألأبىطحكأسيدأنأرخحىلعثهتالءاالدإلمابأفئممأيستوفو

آشعرلهقالعلجهإفلىاعنهفأعرضأبياقىوجحتيهتلهفنمالأياحىاسكتأنشدهفيا

أؤلهالثيقطعةرأيتوهـداأللياتكأأنثأىمنئ

أقاساأقيهظت6حليضأدراحوكبمقهبينأرئكلايشعرىأال

3ثممضتوسدبشبدبمافوثرخهحلكاألفخأفىخلير

ذكاأصليسؤامنبملاىلمنجوايعوسلملثمعردثنأحعرأبىاحوجدحاجمرأزشذ

دؤووسمظيةانةلىسحاننبىبعوثجيخحثىلنهنبمولديمآبرئقيخبمكننضالتق
يخئزصاهـثدنجااعبإننبئبعئهمفىأؤل

عمعأإميخيمكأهحمليحبالفياصهالعزآشجغةع

مجيثذخبمخشروثيدشينآوتئىثييسوجيمش

األخرعبقتأيهمعئمإئشىبنألتأؤثفجمتةنخشمتالدفحربمصرريمصوص

أتءحيباترأبضلمحببإتضسبلغخئافىاتجبشاثبئإصاعبىبهتالودودسبد

وفنئانننإآلعننقىدفهـردوآعلىأعرائمنماسوأرحتحضيرجثحنخترصبضبيرانحعحا

يبىءافيينقىخفاطصمعركةخإتخزافءرزليهسيصاستااثمقحداأآ1
تفألكأستينبنححبينهبههصويخشتعنبخقيأكرفةشأهـسآتعثرحهـذيعنى

حفعنخسازمن

ءخرتصزتهكأالئهوعقلمجكوسانرالوكأتمرضحلخاشغشخض



لفخيالامكبدالثابئدصحكباللو3

وسيردذنهيهررودتالمذالودعبدفرأىبالعندفزلوايرعفىخرجأنهذلكوسبب

أتقنحتىالمذكوروالزمهبالإلىرجعأهلهأإلطلماوصدبفىأيعهدهيرآتحرمعفس
ساعيدابنبنسيدىعدعلماجمنوهوششخعصرهفىغيرهلعهيبآلمبلغوزفيهبرالنحوو

نالحسقعليهاننخووتخزجفىوكاذاليبارىألشيخهذايتوقدرأعىبويعرفممه

يخظيهزمانهياليبوذناسأستاتخرجالحسنوعلىردالهتكاحلوهوأحدالىالق3يئش

فىالكلفاقأنهصيماعلىلثاماسفأشقدأأصغركانوانوهوإدتهعبدالودودحغمظةابن

يحعقهنالمذكورعضبندالولفدماقىكمالعلىهنىغيرأمقهاإلتقاقعر3تعرثوااةخحو

رأنهبهإالحيغيرالمجمبونجميأاطرةمنلحروناروضولهوأتشننظمأسلىلخطحهاإالجولا
نعمةلهكانواكفروامذةتيخاطبشعرهومنهناكنحوىعخغنهاكأإدذأنفا

طلعهاقصيعرتعلجه

وهناصمايياهومتمئخيالايياأفيباسبالرسلوان17

عداكتابياباتمضقتكاصقحهسجغههـخهأأسهاقلىقحثصقلئتدومنها

بدائيافوكأتتهذلهمفقلتكيضلةبانجهصلجاتهـويرخ

اجاذاودينىآذاينمثلمكحتالمذىولسغيمبشيضولستومنها
أوفسالأحمدنجمامولودمحدإلمحهوأظنركالمبالشاعرأملأخرىبهايعارضقطعةاموقا

ينأححالشاعرقالبيتهماغيرتحقيقغمالييزمنانغطعتانوهاهماسالع

أوبدرتمالحكحىنالاشمعمكااالحمفشبيهمنلععليرما

ممآرتثماصهاعولهاغاصهكشحمئمفنعرمنقدأخرجترةأوث
عمعلىخذلتخشضأوآئمغابتبعداماراعإذاحتى
االخمأوفرثالمحممىنحببجاوالسلمابضنموااأيخزاىاقى

التهرمذىالقنيحىفزاضاصوتأئممنداةابنكزتوجست

مزثماإذاعاداتهمننقدالقمازيلصمثيإ3ألى
موطاعلىاللحميفمعأق



63لتغيااالدةعبدفيالودودبدى

منيماالثاتفقال

اللثالهاهالآلفأققبلمنتارحالقدثمءألمماوجذكل

تأنيىبرملكظبيإتومثساركمنخسنلمسآلممك

أنماااالتنححىتهكهافرابمالمااكعمداخثوكزحععف يهـ

كواخاافتفااكظرإفالولثباإلمفىبذآليمإبيما
ومتهاليةنهزببقولزرادالمصاقفىلثقصيد

شاقحئنقدكأيعهبربعآعخبالعرفانهمفىالظبعلىأخسثى

خشبأخيملىخشاوخشبثغثيةادونحإوثعميأوخثخ

كىمضبأشضكنأجواناأنضامهأها

نرشحيالءاالفمىونحمليمآشخبىفومذمنخئورخ

ألعرتفتضعنإلدمتءذستبالىآبخخداخزآل

دخنهـطءحثأنجطااللوفدصتقإسآشهقتيهيرى

طفىبتالحثذهثصأطواشنمغضتشماجمتإذ

إتجىأتجةضعتنرىصثحدأتلمجزوأل
بىلخوشامنءزاييتىصلمجشلوتهـاثاثلئخ

خض01الكامحضحتلصئغأأاعدعلىممه1مذكلمهـح59يم ىيرهـهـاحمةوثحب

ثألوشثرآمجيبهـلطه

اشؤصعومحهـسهثمنيخلبرردحشتتباشئرتثيثللذقل

يارأشعربكتىوأفأحئيةورأحختآوكأن

كأمنأجين5صراتتغخضكأتلمحؤضكنكأأامعضحككأؤتعالىهقومنبئ1
كلخالملقفيتحقشلمحبغسراتتآاأثأكساوأواؤخلبتجضيلعماايروال

لمحمضالخلكأثوعنيىسابنكأىأفإنجوخثماذوقحدسأتخلجقفضاللالبمونوس
صروعونكأرحثجكصدشآم3منلرتنهنال4أأضنوششهامآكأجواأففكانألنهومرفه

صيتى415



ارعييمولودالىدسعءس

رمناؤدوسبقىجمكثلمتطعتهتتدهوالذىهـدظالأحمبقولودمد

شعرهمنأمجيلىنورأتجاأهل

وماالئجتطعحعثءشنىاوملمنإمحنانذاخناتك

والهموملماوسماو3تجأسرةقلب2لثمخازجمدمقتجىأ

يهحؤمميتمممباتآحضوقداوثنأالنثلبضذشتآبةإصا
تثميموهاماتمتمسئكقدكثحيلىحغالمسكينثوح
نممالناتأبىيضزلحفلققاللهمعاحرأوكان5هذبياتهأالطلبممناآمحولممارأكط

أنهعنهخالعثميفجلغالعليقرأعليهعندشبنإظلموينومفيالقيالرالأيمامخصارف
كهفالالبدفياليصذيخمافحتجماأحسلهالىيذكبإئطعالثأرلحملااتتادتي

الشخولتإتعيإلتمظنواشالجشوناضياالعانعلمهمنا

إغنولطإصحإىاثلم3اخولتفأقؤلهمحزألاخاإ

اإلستعينحللأالبثؤروتمئنحيالجالاتحؤلكاناختتحصينخلازبمخىإتنشأتكى

ط11ءلة
كات

امهالنلمبيخىكاذحيةتغيحتإلسأنانننولىخاىأتفيدأنحعوأفينوقىأجباضلىلحثمااظائقيى
وجهيئذاتيتميدالااقىمحشرىلوقفيتأمنأتحعئعوتنشوصياحيعتثتم

ائأتالأكتلوقيلأيفلتأينزالوروصدأعليهفيتزضعةنذوفأنثفثفظقت

ءاتثاقبلمحهاأاينؤقافيبنيمسقأتاآخدكهمذحبينأيخهتصزلهبمفيجوبذحمبجنى
أيفبأأكلتثرالقابكأتيماناءيااواتالندءخأوأقاهـتتاكثكأتقح

التثولاكلىخلىألمعافصراأااسبلضاياحثأتعوشضجمتحذالعيزيموآن2وباألبدال

اللمجتاجكأأيتلمعئىفعيقزمحبخوالمحخوعرجآينءأأعفللاألالفكأتوءأيفل

اليخعالدإهـثزثووسماالندافكرالنؤنحومافإفىلوإلبسحعهآعتمأتثراكألتانإثعإلى
مثلضمتألىياخثصقلجتقةكنآتبلألاسابعننإشحتارةإتواوقافيإتوأصلىرحمورادمن

أحدتهحيمنخصرلىوحعاباصحإرآخديئالأشلثمبهطالإالفأحداليسمتعملولمجامإيام



جممأالقتاقىبرثإبطالجن

دالنظملمجالذىالفحوىهوالعالمالقناىاسإلنليميدبنزبنبنالخسن

فيالبالدأستاذنالمجظيهتلكسيبويهيديهكلىتخرجوموالذىكرفيشعرألهأنأظنوها
الميةعلىاضدراكولتقدمالودودكاعبدوعلىتعالمحوتخرجاظهحنظلىالولمحيعبد

مفيدقومنهالرةكثأضاولالمالكابنبنظمالبسإللحرقالأنهكتبجهافلوالجعقاالفعال

انعدماناتجعكنبآنأصالوقيلبهاهوللوالبعدهاركعو
أشباعهاشمامدىخروجهاعنبهبألطجهأرفحهوخححفوأ

ححاكؤفةناصكاوذابهىعتدفةيوجدعهراوقيل

انو

لتئتفظتشباإشضاأذ

أحأ10وا ىلسدماىدعهـثء

واالؤخأخشقالى6فاكجاف

تالوكلثرفامانحئنعه

5نيمتلأظهكاشوتا

بهقث
اكصإأضء
صااىك

أ

بمو

كزفاصدحقيإلضتفحىصلغءآ
هـهـهـصط

نءبحيدأنورذحتالوجآقخثالكأثهبعدى3احترايباشصرشتوش

األغماقةأء
بتهـكهظةتسبي9تتاندثاصيالفديهبم3أدىمطبلىتىبمكعبالعت

نفأثكصابفيآيئمنتلىلملىوجمسامحمضاينئمال

يكدإدالالثفءكأصيمسأننىايتهرثتىنحاني
انجيتينتبمؤخزفجىيرتىاقيغاإثأخزصتاكأ

هبأضنحلخنىكموغورصيتثدفىنأيقاتمتألجحتتنشمنانجؤإبأكأاسفيمبزش
101001ا

فئكلتبينال4تهـأاصتحضعربمتخدشرأندهذشس3ؤتيفىحشالداينصكاحاكر

عراثازدقإثىبمثبيبرلم

خرشمنرحيثالحبامنإتسيمكيجز7أسلوجناتمشحهـشاإث
ظرفوحيثحزروإذصجرتانلدححثذصامماتأطاصصانالخه تورالطهـ



القنافىريئبئاخبببن00إل

أمنلتممييلاممثرحفىأبوحيانههاحلعرثدايبةقراللةاثهرهذونظاجماإلىمضاف

ةةبالناقولفىفهمتالةاالبرشيماعناصناجكفرةطااالخضرسألهأبن

راغمثاكءتلقامنذلثاشلهأنافسقلتأنمقالة

فهمتماأستاذيالهفقاللردىامعفهزدكمااالشدىوالتحبحباالخقرلماجمنفقال
قبلهالبيتاهتانعنهماسئلوتوجيهلظأبوحجاقالبكقدأصااالبئثهطابنلهفتهال

المسامعهاتستكالتىوتلكيرلخنىانكاللعنأبيتأتاش

بأنالىالفاضلموضعلمتنىنكقوياأناظءذلكقدقلتانلةكهمئاهبعالذىوالبيت

مفانهافاظاهروأماالرنئلتنىاولهقبدليمنثدلبنخااوفىصلرفعوالفآخقضبضباومقال
عحالجوابقائرانشباصالنظااالفالسيوطىوذيممبنيإلىفتهإلغحاعليهبق

افيئاإسأعهعلمانصوانظرفاخهمالجوابهذافىقايزأكأحياننوهوأقدمعدما
ودولمحزحيننبوومثلنحوغيربهماكامادنحثوصلكوإنماتاشبمجومبنىإلى

اوجههوفيفأرادكيرهكاتإنناشذبمماقثيهلكابألاإلخضرأهـاجمقكاننوضكالظ

قولةمهجيدأظماوملى

ماويمابالضعيفلدكأمغلسشاوصاوماماشذانسير

وزذماوكثراقليالصادقدسالتحاعنوالشذوذفت

نميسهبعقثطومايتتهسنأوأقإسىالخليلءوالنادر

1حداااكفهلمحأعإلثبىتةوهوككمسعيفالآخرها

وقوله

ؤخانلاالقدعانفارلىيعشبخهحذلتؤهرىاب

قؤضعأؤشلئمتدرأؤيربئمأؤخقبمييمؤىأن
ولوكأوجولمحهقاإكغيرنظرمنآسفيإالفيمردتماعماكلاستبالعفاذسإحلراث

فيوذئماوالضعيفكخزعالسالقترسفيمنإنو3وجودادرمايلواككايقوث

إللقمىلحالمكثرطاشثبوته



هبإلإالنتيلجموبوهـص

ئنمعلماالعكرابمناسطفعلمنيم81قم
األألمنزعدهذأعنخلفهشمزالذىحاشعرىحتياي

إالعلىوققضلهومابرهخمنشىعندىسليبىاالفتشيبةبندولوماعر

حقبعيرلحنهفجنايقهنعدالقصحيدة

جقالهاتذرلحعنأونمقاجننىعدالمحنالحئذاالتاجيهشأنكأمن

والصاوالنتهدانلحينجمكنككيلثروطهأشعرواضبضاضنيعتأمل
الكيرنبشخفاليحىوبالحغظدبوحدبالحدالشعرترزفىتغف

فوطنهبنقىالمعروف3حدعلىةعتبأزايزيدلنتححعفالمشعر

أغناماحسيتإلكحسيناثحوووحدالشعرإللحدفقريمكن

اوزبتحكخحدشإذاوزفئفيةوقاكهغبححنأعة3محمعئاخذصإث
تتمئوأصعريأيحماشقيهقستعاةخغستامحاسنمنهذىتخكونم

نششاتمثمعريئىسعبنطااحصجنسإنهأنشغرشىانبعفرمنزآختلاإث
رهنبهتهفىإشرطاصمالىووحنبةحظاتكناثرطلمانإالفا

اهـكناإنصعفألشركأمجدويخوأقإلتشرنحهمإحولوتتبحدفإكنافا
نوالنألنرلمجتمنىححئتكتاتهـئهبنععنمثجآسات4اتوهـ

نامخعدستثأاكأحيثومنىجثألبسزغةنيزأصاثرط

جثؤاختةتاتدحراذعايدعتحهلحيمكلمناحعمينتدجنئ

شعثقالئزلطإضضاياادنصادتتهلدفداالمىادة تهـيمدىحسىهـ

لوشألمجخةإجتنتإفانربخؤكأأححفنرةئمباألكأحي91إلىاكأءزت

ءإنبضاأعلماتلمجألتتخئئمضرفننطهووخقوخؤثيمداحعأحبكأا19
كهـبهمتنمعلع9ذثنمفيخيصولشمنرثحوالصروبقبمخوتممرخمرإالخفبم
رهوائنعصتإخفحمزمكتبمةسثىشغعلحبمجميممرهـبنللكتجىبماأينأكأخفيم
ذختىغمئأكأثنموخحإشميخرمومحمغماايختآأوخؤث



ممبالزبهزيدالتالبهجموبكديرإلص
تدنولهجتهإالمثالغررومنءءلوايربودو

حفبنزانهوقدخبلفماشافهفصحلتباليواقيمتجماناءا

أذنأنهلؤذان7االىديمويوذشذرانسجامهذاذأالشخغإذا
شزوءءحص

وتلحيثأللخنومقتهفتوهيببملفزيثمعرهيقتىانلهق

محححفلىالمهالإللدالالميدىالزكزالتالميدبنءثردحمد

أجدودابنالعالمةزمالفسابواالالمثرقماإلللغةتمردفىاثعجمقاالتالميذيالذالما

بلميتدسالجكنىبلعممثىإلبئوحىثرقالمإلىكأحلوتخرجوعليهىالعلىأكتوشن
مغوكانأميرولحاظهعبديتلشرللواتصمةحاصةكقدمخيثلحداجيالمنعليهونمقى

ءعالبينبينمورشويعجبهوكانزماناعخدهولبثوالكرأسأيممدواختصهالمأهل

االعلءاثهىفقذطمنىاكماعقدمطئمأثغاعإتامخهوفتامةححاللبضضاعاحطختى
عليهفحملءناللفتاتغلطهأنيمنكأقيلمحملىيفاؤصهـصنالالحشريفالعربالمية

حادىوكانيفالثرمنشىعلىشعلمجحملىفلمهفونندآوجطنتقا
حيملازوعالمحكيدجماأديبئومالمريئوخنجالمنؤركتزحححلتحنةلمدوطشهبقامةاالفى

مددذلكفاسترصك5جمرمهعدمحؤاىطاعأاأفييباريماطذلملاحىصبفذوصدمحبةبراث

كورانمشيىأطعبىاآعدممغيشلمذوعلماجمحرمحوثبإلناظعدوقعتثملحو

آلهطاثيمامالثاقراالدإخبخإكانفيللشالدهـاخخانسئموشفيبمنهماوغ
احدعةتطفشالينألهءالمغارقفكعلومامنرأشتأحندفأحذكعاثإسمةوفاجمخ

عدذالاخأتونعدقياانجإللعبداخادأكهـلوكاقمنأعلمنهنمإشمنمباحهتا
ئااحأعاثعدعوثمجحسلفامثمينتكحكأنؤح

كالفهاقأنجأعىذفتإالاذحهـلىحىترظاهرالكسيىناةينو4دهـاوقع

صيأخذعليدأخىأتكحيمتشسمهثقثحئاذأواليراهبىعاقيممعيدبديمحول
صإنجصمىأوةالعفتعمتلىفاويخرجمحفظته



ححىائهحشالتالميدثهثصصصحىهى

قىممياضالناضىعلبشنععهـدمحودكانلرشفيالسيدأحمدالينوبينهص6وح
اكركأفيأحمداالسيدوصكانخديمثامنلثىتفسيرهبعضفىجملطهلجحنمونوارولالمشارف

قغأوكةبدكسدىوعليهششواقبااكتابقولالتىفىطأالمفىطصلولميعلطاأل
الهندىالرحمنحبيبذلئثانشيخضاىاففوتهـصخ9كألإالمممجدنمإقاةأوش

لمجدن3علىعشدفيهأشاوأطألهألكلالهـاماشحرفجهاعدمحزدشسىالةؤألفويخزدإلمحكثههـلى

أيضامحذشفالشرحتجوابخيرححذفأمبنضإالوجحلىيستغنىكعفماالزمفعل
تغليطهفىسبنإحانجىأزأئبرؤأليخمالخدمظإالوخيرظيههقكدير3وت

عليةأظيمىغحيمننمإذاأنةيثحعوالمعنىةإلهملألعدعودابجؤاحالنقلالهغ
اواحتينحرمننإكفنهعفأنهلهإشصحدقماكليهكأالئذمحتنربمصذانعلىداالشض

خمحيركأعنإذابسعوأحربعنصستثثلىألءيرتكنيهتالوأثخنالفوحذا
عذاتهبأحىمحىروراكعزاثحفمخألصلتمعتآثرسهذنلتتدأفرلىو
إحهحصاآلععفحيئكمصأذإ

يرحأصا

ومغبجةحرخعؤاكثبتردمالامشآغنزاصذبمجمؤثخكمتصصشتصتفنحش3اآ

ثداصيدثقزثثثشتيخففئكأقي

جبمعث3خبإات5ء3سثخاتكأششإخمفىشتحصتألتشفنحيتدش

حهـخبرثمءكاكأثغكأقننرثكأثثصيقكز5اهـو3كتوائخرثث

ييزكتتدنحبحمإدؤاخيلىافصصخوكعيىبمخاىتيماإثإيخبرعنخبنثوتوامنرث
ءأثاخأوق

إصبفينءتحمدإوحنشينالدأشعييهين

ئاكرإمنكعسجمأثىواثتنيشفةمحىقيشفخصشضتأليومق
حربنثعإتضلقبوببثعآلفؤغكلوث3صثبشتقىثضع

ظعربتقيرجحىتحثإفيروجتالاحدءتذتثخاتجمعهغتردق9كحنعسوأتء

تاءآوترترزاحربإواسلوحهـجض2ثغستوكهفىاكأفصكمء
01هـهـ

تإكيوتقىاألكأتءخرضواثيخ
11

يكأكأثكىكأشطرحجب



التربزيالتالعيدفيدصصحىح

فرالنصرأسبثامدحلتىمجيحهفىتال

إليمكماالرجلوخحىلتابجمدخمأءحيأوطالميتذاكشلوكان
لمالمحعالنهممرةجمعكونهاعنالخادعفلىانادافةثماننضىمخهاثمئزتكثيرةءوأشيا

ولبمعدوإلسالجعكنممرقنهومناتولحمغرتهديرأطععنهولمعداناادشائذىعيعا
فىألفصأنهبدكالمؤثرنبدشفأرخدوأزماجاتهمصرقىوطبعترسالةوقدألفتعاصعن

ذلكأدتبلخاشفنكاثمسيطمبعهوأنهالحدجمةفيهيبق4مائقضاهدكتاإلشحنحنحسرفه

الخديولةنةالكحتبخافىأسماؤمعاولمحيدمترقةورقةوزتأفرتبهلدالنكالحتهيئةتابال

إالأيضألهوإلحنيقةالخحححىأوهامفىححثماانرحانالبن5آدلهمؤلفرعبامعأفكا
ممايصرفنتلفانعاإلنجكوأكثرهاأخطأفىأنألواليخالماالخحعحىكموامشاكتبحاى

يضأثولهالصاذتوتفدمكالهألحتغةتهر

اوقالوالعدلالحهـرفمنعلالحطةوكهعمحانماتاالاالسعآثفة 01ءءسرك

وهذاخماادالثأكتبماأبرلوصشاسأئراإلمضاثكوحرثاثوصنتحمتانيمحذاقن

جاحعنلمامعاكاليخحوفماجإتزيمامتالكأفأحمتئلثاالخلىدثرفحمه
ضبالمننتهلمارنسااهكهـذازبصنتهلؤيخنححدتشأتلطثحينءاحرمنمثل
اعختنهتفىلرجداللىيخئىطادصيمااكاقياظألمد

امعخدقجحلىجتإاحرفهلثإت6تنقديرمحعألافهحذتبلعاوجدإتهأبهاقولال

انرسماألثيخختوقدرثخمروإبىإتإنأثلكوأجابزاعننثرآكأتديخةأثعربكحنمدذلك

هذهعدمننألرلهعرللشاإحميدمحنهمااسثمعرألأكثوخعارةسألضااتكايمثمفكفاستىا

أقوىآنهممطواثاحناالثلمياتصححايميعليدفالىاقرئحرفهفاتاحميتانبإتأشواكمدا

صوتنهبتهوامنححزقيةتتمالتلفيه

ممراواألبآآلأكأبشبمأكأكهـثوالفيبئرامؤتأتءأحعوكأ
هـكأوإلمفييتاذالتإححزيخشعإصاانهةأمئهودإنجروادةاتأثث

أضضكفيأضاهثاإءسيمإل6صيضذاالىاظ2أ
كأىهـكأهـىءسراثحمس



73ألبزكاالتالبفيدصكد

الخحعائصىفىجنىابنوكذلكلفإللعواوياحرالعووسؤداجالعربلسانفان

صامعحرفععدعودمدعرأوكانمصرفىمصىالخولمماطبعالختححىفىكمميدهوابهت

انهوأماقولهكمامشهعلالنساخأحرفؤكاحومابسوطإنوإنجررافوقالىالبيشفيههذا

الحدثيئجمتىعليهماوهوخالفهضدتلئانقالةاشىبئفرىشبخاوامسلمفامصروف
حرةجميمكونهغندلواضنالنحاتنوأماقولهإوايةغيراعلىفيهالحديخاليعدأقشكوال

تفليرجععلىفىلمففهلكمابنامنكاتصوقدكورةالمذأدرسالةفىتبيكالرمحيحفيذاض

امالغفلىعكدءوغيرحؤالحلالمانشرحفئاجباوابنإبغدادىعبدالتاادراموحماليه

أثمةخهمالئرالعاالعالمكشباجعةعيعدمفىرلهخذفاللتنيبباعتنىاكانألتتأكأقان
تكسهردصاىوأوبهالناسءالسخيزاننسهفسقدعوضازدراعاالاشعكأقإنواللسان

لمقىمخثزذثأبوباقاقما

رقاشدطغاوإنأغمافليوكلمهلتضالمعأشءابداسبوت

قاقضأتاضنبمائعمالةكاننعلثأقئعزنإشاحكماظتربكأحتوكأكحابنوقآك

لعحعىحالثصنومأذلبدإالمالكيصاذالنهلخأممسمفيهـلبدامعدولتءشرفىفدتشميه

ذيخممرقوبمعركحننزفالعنونايمرحتعنوقدممرضبرمقحزضهثنهعد
ليالينوث3إألكسمعدؤتانصسكاطنلىهدتهلمهقث3اتفآتبم3ائحشني هـهـهـصبمسسأهـ

مجيتدقوكفىةحتسوشعحمابنخاىيحمنهتفهكاورنحوأثحعدرذليآنةضلبحرفه

إدصراإللصاشقلقبلىاخحصسفنتدخبمءكأنضنؤاوكون

حتوركبنحمذاكأبميخحولزفييمنثسآلفاكياكناشدحيوكأتيفاأنجهشهافي

ينفشدراخمثحسددتمنىااثفنأنصشبماعشدخاماالأصعح هـنبهعهـبعدحصى

بنوتحعنفآش3اخفنحغهحطوحقإفىلىتثسابئجتاصكشببلبنفى

نخصىتفامحضصهـزمتحالهـضتخعاقيفدعه طهـ

ءصصإ5تشزاتذنحعكخضددلدضكةتكت3امحخوغاثمأالتحىئخةفئا هـ
سسكىا

عكنوذذكأامحنئشإتاعرفكأقررههـتىذأرصمذايةاخىآتجدتتآصبخقبس



القركزيالميدابئحودد3أل

ةيحطالخصبائحخماكرابهأجنىذوقدواذكيقصدلمالعربإنيتولونوجاةأليلىتعافى

تقورالختقرهاآخركيفلةفتهالفاحتكرحاكتابىأشهلغوبفالنقالأحدهمانمعناها
أمورعلىليلهمبنواتعاأخاةاأنعلىفيذايدلكجيفةبعأليسلهفقاللمذيمناكتاو

لثاباشفيالةواكاللمعفىبرحماثفيقالتركمحيدظجعالنذكرلكضالعربعنمعقولة

لمجاونظرارفحلةلغايةالطرفىإفاساغدمنبصورةورهبمتتهوأقاحدلامغزاثبمش
المرللىإلمتجاريتهافطربأكففتحالمستطرقالممتالعلىأخرىكايةإلىعدلكلنهاثم

ومثلممرقوطمضلمااوانثانيهءاصلىفاالشزاندلزضلاالفداكانإنممااالعدولأنإال

قامروايدونواكقامااندالزقلتإذاالبتذوهـاخببراليظقافىزيدقامالمجربقولهذافى

يمعلأسنومنقيلقانأخريختكىزيغمدنارقسيفابمترلاضالنراأعلىظهوألفعير

نجردذلكحكئمورفصمكميرممرورصرفؤمعرفقوآعماممرلىاصرنواحلناأصدلا

ضاإلمحلعلىهـإتأنولالمحداىاهذانوإضثملسحيذمافاناعزقاكعلىلناذلكثيفالتعر

ووقمممرلممالاهث6رىادرشقعثقوشصجمالكالمفىثءكأنينيةبعداءاابأكذاولعرض
كأعاةقالاعلىماذإنرالينحرثيهـذابميزتةاكفركوشاشفزةهـختولماححكمأيخمأمثل

طأصنكرشقااظممحيصالاتالفلتألمصنحزاتءاحمياألشتقاثتأتينبىكان
باتكاتالصافاذأشجدمظأتغييرثواعثحتقأنممئأشيماسعلىكاكإلوافمعدح

شىؤاحممرلىأإهـحميتانأ3صرمءامناقحبدممرأجملغقام3اأالصعوفىإفأحدولا
حدسإزنممماقوالوووةحلساإيواألصالنحمرخلتهـرخثممرتاصرعاششاحمالرحمعلى

ءعبنعرتيماكأتأثوأثذاكضكيدوقىخانامنهتفدالنخمموإلتزقاننظمفى

اجمركأدمناججأترسآلخزالفمصصآعىلتإذصايركبأتحول
قانئرتثوقول

خحراضلىجمحزمتإتظيواإنحتماأاموااألراملإق

وانصفيبضيضأيمدحةوقوله

أوعهـثواينصإلمححاتصمئقعنبتضرجتواخثاازإنالاسأبخاأكنماا



3لالآليهزيهيدهاقفيودد

ماأخذحرب2اأصنىلهأشحوفكيلايههافىجمحلأشإالعلالعنأحمدفيظلجلالسيل
مهاموأصاصوعوفتاوضسجيتهانطتهتلىالعوبأقلفتثسكاخترعتإامنأ

اناضةثطالدعالمااناباعندىوعاكعنيذلكقليوإلمحغلءلهاعتفىوقامت

أنهمحلتهيمثلذىفئعرماذكرتعلةثكصإقيمتواكستىوامحنفأصبشأتعلىأكن

ضضدوقدمحتتسام6شاأضظمابخيبةامحكاللبظدادخليممثألنلكومثهأفعالدة

للداخلالرجلضايماوقففالئحةااانحقوانججلراكليناوقاعباثيرابايخهاحكق
علىآلتكونأتمحتألوخطرجختلحاةناحصذاجفعزإنماصساقالىشيئإوعاىالد

كأااندالذكأدخلكمهـذاكلأكأذيماالحإدنلكنعلىلؤداشفياحمأذيمهرزالحهـفياكلتل
شقدكذلكعاتأقيم8حكعلجلاادهنىماذبمأتإألاشحكبضهـتنثعلالآوتصإئزأت

هثعإتإعلثعقاضعدولفعلىفلشلصتشبخهمأخسببعلىيرتالىحضمن
صخض8وإحءالأسكىةيمحتألئاحكؤدفتثإاخبمتحماماعممتد

اءهـهـهـ

ااحمدعكإشنتدرزكمتنالتيرمخجخمزفى3ليةالواعيحمعمصد

ثإخقتفياكأتيثإمحمختحصءإخمالدتتتعخةىيشءورسعسظثعه
هـهـاهـصههـ

دبمسنييرألصض9ةىااألإآأدضاخعحى3ىنحةبرةديرتاءبمت
برحرساسيىهـبهـ

تحضحءأقتىوحنضتشماعشكأتبرخاصسفحنقأىأحىفصتجثبجميحش

مءثارخعىأأختكواثءاناذبنننهيهيتحجتنثءلىمنسبظكأنحيثيئننذنوعب

تإتصتاالصا3فهمتشادطبمتفالالحمموكفاتجددفاظابهمؤبختتفتضالم

عىتثتالياتإاعبمبدأتبنوغبممكأضعغشخئنيىةدهموءاواحفاشعية
كأطءاتاتشدتصيوحننىاتآحمرثخورزلتاخحليلتاخسمبركاأهخرفت سصاس

كأثخهـخيمضتشلىخههـيهنعىعليةحزكأوشعستؤواإنألت3رثاوممنث

خاثصؤإيخهكا3إإتاأويجتوتمخونفء5صجلىاتيعبدوو

ةاضكضأكشضتثصهعليمنهـكث3ةصتأخشالأاضكأءمحهـسشإأ
هـهـهـ1سساهـصا

ويمصهكأغزانحاثذغعقءإعءاتحبوشتحوىاخمثماابصبوتبركتأنيهسبئ



ءهبمإنريهزلتاألهيالوببطإصدصع3

وهوالقحكنهجاجارضىالحعدىبنخبيبإتنكثفى

تمزعشلىأؤصالكلركمجأليشأإناإللمواتفىذاك

االمامقالتعاكاللهوأساىوالنعوتتالذمايذكرمنإلبلبخاراحمحىوف

يفايالمالكلأمهلاستعملوقدوحقيقتهلضسهالمثىذاتضعاكىالقياقالفطالقسط

الشعروجاعفىالشىوحقيقسةالنفععىالغاقىدبككنعخعموجوؤحهاةالنأكأغلطهموا

يقةطرعلىالمثىتشمىاالمرادجمأنمنماتندملهاعلىرىالىخاشاذواستعمالحنهول

يئتكلالمقأطالانبرابنوقاليذواتواالنعوتيئففوقتعالىاللهحقيرالمت

ءتاالحاقلماليحلحعظعتهدووهمجلتتأنيثذاتنسمجثانتعااللهحقفىلذاتا

وأجيبذوكطإلمطذاتالنسبأيضأألنثمنهمجهلالذاتيةاتالححئموقوقالنيثاال
االكمحيةكابواستعطتالمحنىاكذعنإنحاقضتأماصاحجةطعنىاستحماطاالممتىنجأذ

خبمابوقالرالحمالزبنفسأىرالحعدبذاتلجمإنهدإلىتهكنتولةوقفلىحمى
افيوقالتعالىاللهذافىآخيشنالحديصفىواااللهذاتفئالثؤبخعنهاطهتر

والاحبةحبكلعنىذاتناللهاذاتينتاافىاننحوىالحشابابنقالليهأماثاصاجب

لومذاتء3اآلمكلهاحمتضيفالممهالعرباتذلكعنبوأنجوانئهاحبةصينتأل

قيقنهوكاظيبااخبهالمجعالمروالمضافلولالمفالمرادبههاهناذكاتندتوشبيبضاليا4رذات

إلقطىافىمص11إفوالمعزدسايإلتطلقأكهاإشكنحاللهوأماناتانمئخلاتال

أعلمطهواقاجلانعربممنصومثهـشاطذبمجمنئتالتموتإلىفدشمحكماصالننهأد
أيوبيدعنزبنحمأثئناحسبمحبحدثخااعدبنحهخفىكأكاايخااحراتلل

ظرثإإلا3اواالةالعليهحهـجمابرالتذيملمأقاأطقمنهفيرذأكأحرعنعذعن
آخرإلىهذابمبيرحيمفعلىبكومرندنسذحشقوولخزرجلافئذاتئتمفللتيندإتءحذ

تهاذاتسألجدمنئءابرحتإيصعأأآلصافعغاتكرخىثحطتنإهـاآأأتوقلحدا

نقيالأخقرقةاإفيصماثالنزأوقالوثبطا4أماشيمعأيىاجسبإخصسنفنىااتتشتدحتها

ائشةوعانحليلىسبيةلدأنيأجخىااذةإلىتالمهاتنزتثحضاةحشهم3ازراأللحمحوفكن
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وخهعهـلدتههـقزاحدةالعباتعالمحالناطهإسمالحاصفىإنىلتعكنهمرضىجخارىوايرةرأإلهر
لالدلئاقومنذلكمن

اعروأوأشالجهثلأبىيذا7حتأإلحسئمذ6برزتجيالمجم
لحباصأكااالعالاالصحلولمحارعلمللهفحهشامبنلقحلعحروأالصلفىأدإجثلفان
نسماابابهفضلوارثوالحا

أعدحموثقدالبنترىسإلستاذااليةلالمالخوشعودالمذكوردىباليئماوغ
ناعيدذلكواقتاظمشرىالبأجاقىالسيدكبداعندفضياآلوكرلطيخةأحمئسضامن

بمفيعلماتامنجمعومعةابكرىااسيداجبنئكوريقالمذلالمأشتحنتتحمشالمحسلمينأيئ

حرفمولمحححدقودوحلمحمدانرافحىقائاتجالراذبمفلماجلععؤواطحأاشافحىاإلستانا

فرثاالسوثاخئتاتبعدناحيثآخصرتقاعاياميكشفاثرىانبتيئشلجنهرمموأق

االسودؤخالاخخصحإساحمةيمعلىأجصرضرىأحمسنضنخدظإالصعلتصقالبىأتءليه

ختيهتوعملمعنيهطهالىحانتهفصؤإهدىشىشأأت19أحافشإخمدعونى
االجىعأدثإيئدسهعت7حشكأفأألخرىإممضافضفأكأعليهبىسمفإلممصجأ

إلىرناؤثتكيإننوتاختحخزلإماتذحىتابسيوكأاكشبتقففممالئركأغوض

رتذنثةتصفبنئحشرختينعنمنصاطهخىشعدثأنفيعمبجالوىاسيدأاسفذ
خمفخبكأينخعصصآخالألشندثألمجدفنفيتابمنمتئقترإلحسثأهـكحوعمعا

ذائوكهنتنععالهزرستلففتكوشلذةبئاخظثلأفدتاعنإألكاليخمهقىحموصلئذيم
آىا6ءءء

بيععسوثطتنتامثىاخداشعاعدخوتإنشامجنعمىخرتىحت

وقدشفىلمثوأنجشهـمتبوفهجوكأخحعيغيزوارإلمحئئوقالىمتاذالبشرىاأللكة

ضعيفاتشغاحمتخحعيقإلتينواشثخدأفى1بااآلشحرعلضبعخويومأعلاجص

عنهفكأيخهلفشتوتثهمأغمحفأنبمعيمفانثينيتءوحطكوأصعمنهإفىلمهـثفى

حبكل6محؤاعحزحىتةأقزىالتبخاالعيغؤصيسلكفيابمثرىكأاثأكأكنله

خنغثإلمحسثغأتزنحفىورذفةاعنهفصصخصهءتتدأضحي11 سسهـاهـ
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كانكميتةالخفانمنهصخلذىاالجلدأنعكمبنيةةالكراحأفرضنمافلىربهتعحعب
التححارىفاذذإلخالحصارىذإلغن4صيكادبأنهإنولميرهإلخالدأليستدعاتمأذلذ

فيهاغيراليذجالقسطخطينجةعندللشارقدآنالمعلىمأفثهنعلىددبغمجافاليفطأيباا

لكتابالأحصنعمنخانيئإلمملمموعليهاللهصلىاللهرلسولأنحإذاوحمقدمنالمسام
إذابهإلعرةللوناالعمثديهأالنناالوحجوازلبسعهعلىليالثذلككاقفساليهأأحمفر

افيمانوقدالئديمنشسودافاكاالحارىافخذامالمعلىومنكيفنمماهيئ

شرحهوتلاالخقافبلباسوفومعررقألخحاأنعاتتابلائدبشرحلحيدفا

االنعاآلمعؤقفبحإئشمالبيت

يرندخأافخفىالنحبارىلمعشىفهمادتثثشتقخرسودار

بأسؤقاماكأسؤقرلشبههممهحمحرألخهاإجهااظافوأصهجاورألسهدليرنخىحفأ
فيذالىرسنراثاختإلتطنالوجدلسعادؤلىعويهلننفاوشافالخالبسينرىالنصى

حدثفاهنادىصىأحديخالنتاوفىولمحدماطدعليهعطتاطهرسودإلمطلثئانفبمكأكعد
انبدةبرابهتعنخبدالتدبنحمبزممقصدكأيالشماتبئدكنمتهتجماحأنسركىاجمن

ماجأوملوفممبماصاجمنااشجيىينأسؤخثاليئونملمظيالاطدسلللنيىفأصدىتىألنجا
أفيعنعياشصننألحملمدعنزاابنءكأنجكأتيحيىأخجزاسعيبنصتيبعليهصاحدثنا

خنينامعليمولساللهصمحياللنبىثأكحدفسمعيذبننردايخىقالتالالشعبىعإسحطاق
أنجاراجصستذوقدأحخيالأكغةواقمزوفالريالوآكزكيدثالحفلبسا

يثأحمادكيعاأقرىتإلمبيسثىوكيفهبمآحدجرحعلىبخصوفئبمؤاجمرف

ءةذأرمإثبصيرأحاثعطالترمذ

ةليقالموجوتلعرحبالعنأجثعبداحميدبتحساىااكغيؤذاتمإنإلىسانره
اخأيهورمحدعزثيبحثآنفممللرليدأحداشاشينلباإلنداسابنيولمنيهبث

تةيالمفكأطةشضااوقفظعزظأنبمئرهـكأمنبيئثدلسفرفتجلىيآبأذتاليةفبعث

التركأ5كذسضقكويمذشقارجعإدثأثحمكيفاظوأتمؤتااضبايعيهرقوأنالمنة
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عابيرمدعرثمنبراحةواهيتأجدمزحتحظمادالحقححيدةأشارفىكىاليهارحلتظفى

بنولدعبشادالدهـالجهل

غرتمولىاتحعادفرأأمومختشجمهبعدماأعركالسلطاتمنفآن

احديعخمعهكريططألمؤذ3وأظا2صبعألنحثحوصرشابوفئبعظالسلطننإنثم

ليكتبأسماعاكتبإسبنيولإلىذكبنيقماضاشاحهآفىاثتماننايفخاوحنستوءأدبا

عندهاؤكالتىاالردميتبآنلمالسلطانقيعشاحمرجكلخسخنحينيهاالتوجدفىتمتىلردإخاا

يهافردخفاستأتيهفآتةلبأنأتالسلليماافبعثاأخذأتبعىإاليندمهباأنفأنج
إمويدارملكإسانثم3تدبغهـيرق3سزفخمهـاقاالوفقلىالخأنأناه1

التهر6ذأشياتكنيسآلهمالعربتاأامنرندنباحمثصآتفىالستاافبعثث9كأاوا
يتجأللسغربأنالسلطائتاليةإكبعثمتتيح11عدجمزدجمثمثتلبؤاتبمراحرأآشوعى

ياكىالىصزدترسأتنسنتعليكالنخنبآحيافيدأمآححوفحتىفش

بئاشدحاياأكبدكىسإبتهـاحيدأوااتيضاخأكىاتضتتإصمنجضخر

اءيراءإخااظءإشءألمص اجيكعيفثوحاثثكألقىإشطرحصيتولقراتهـ

حموداثلنصوفيجسألتحوضفطأيخحتاصإجلداخعهبمآحشف4بمثهـآضصفقي
هبخوايخحفإجالحعقإضاخكاتآأوجنهدثهـصجحيمتعبدإنجدفشخحب

وشيعهلركأشيتحجويمجماتءيألىإينةافضبقيلليشافبعحثلفرثالىافي
نبئأكحسجىفاصراثينصاشصتبئثآنى6نحىشاشحمنببنحلىعفخزاتبثا

إلىروسبركأ3كنديتشرؤهـثبمخبريمجأضتغجولمهفرصالبمخيياطهحلى
حمرىفئحيؤستثحترصكأتآبممتولمححدصعتااألحصصتعصخخلى7دمحص سسهـهـهـ

عنتنجوصيئخبضكحح3بمارصفإيعؤاحسحتوشبرافتجضيغخمسحتخجه

كأأنحيعياشفيصفطبحاخربأصيزاأاثإإألبتنرهـصتىانسيت1شبريعثإلبئكبمض

سمداتراخدفيبصتثسضضتيةرفئسضإلىحهنحخوتصكتححأخثخعلى هـ

أنهتأوفرحسأتءىثشاحهـؤاحعممنآانفقف5مثصدنئأتسقءأللعجضهـبم اهـلهـ
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بينهماثمسببالنفموةلكفذعليهإحسانهلكثرةلهكهيترأنلجةالواجبنللمحمدمحود

قدرهاالوقافمنراتبفيدهوسىبقمامصراالملتىثبمحمدعبدواتصاعندهمنخرج

اللهرحمههاماتاتىوحشإلصياتنعوإجنيهاتخس

لمثحعركثويرفتاككانفانرحقهفىطيعتلتىماقححائدمنتعمنهافاالشعرفىتبتهأماص
فئمنهاشوخحىعوهابيناالرحرلمجاجمهاانتىيدتهاظآقكمألثأساصهاومنخالصته

محاوالجمعرىاثاحصراالسظايآلنماذلكالمال

الماوائلءادعندىلمنثاإلزهراللذبئساؤاعلىفأشلى

كللفسااخلفبقهالمحالشوطسواكاأعدلنساق3رئبحى
زنحيينالراجهاالتىقحميدتهأماتا131دهاعديلةطووممواتجيحأشرفا1فيهااو

زفيجمايخاطبالشدأحمدالرومتيإقطوممثىبفإلهست

أودعبءبيفىافمافخحةأثرالكلخاثالمححإلالعسفآك
تعالىاللهمزحميالهافاثاحليلوعبدحادوقزشنهثأيذيم

والححصاحمررذاتالقدخلأقءرتخحياافيذبراثالذت3زروق

شنبومنكأمنأإلخنلعلىبصألتظامعكأحمارايدخال5

باتياتجهـثلياففميتتتشلمحوىخمعيفششطاقحزلبأحإت

ءجنأالثثتاإفكمكاشممنشءيرهتزفيهـانوالسيدأحمدهبرإثلمجوعباللجليدتىؤححيىول
ومطليماعأا1ث2حماوعدث

بزفييصماجاثليلىإداحهفيعزئالرسولإلىأحن

ومطلحهاليتآ021كالدعدهمسفاخرىآذأيححبأيخوله

اسباقا1نخأحمثانجهلوشآوبمجاقااصبهتورالعمصراص
لمأعاطهضعييمتحرئمتهاضىبراجىاشنلىعبناجليلبهاهططو

األزلراشأنهمغلثلجئهيساعتولبمنأنالئخحلأبايا

ابرثغةالحلهكمزقأشهجضتسهلهة ايرهـى
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ءسالقتراس4كلدأالثنجثلثأنهنيمئئخزىبكلصزسكأ
ءوالمراعادةالطمقولهيدوىليمىيأنهيدرىليس

والرجاعرظنهضابعاكعثىعياضآبأنحفقيماميقخن

والخطاكلرالغيىيرذاكلكقؤاليخطئأقراتممنص
عوالوقشجةضالفضلوكأهلللفضلأشتالفضلىأبايا

الشفاعركمءسشاحداوالشكاءاأمحاإلكارقائخرولك
ءفاأماهاهأصاللمآاي كبيلهالىمسهـومساعيد

الدالعرأثذأ2غازصدنعيتىالعلىممنبحزنك

ارألمخثرخمثحنادعواكعندىمئالكنصرةولتهدق

خأكلرللعيونمافييمائالحتىبالتصاركنحروالمق

كااحأاأسلمهألقطالسحةدأشأمموأسالهت وموهـرهـ

كأكأآصالكأاغرالذحفجألعكىمليءكديمءثضينبهلالحةهـدل
عرثحمةوسغوتشبمثمثضيء3أث

إثء

خولمحاعة

كأكرلزخحؤءدجبصأكيهخمتمرضنسحصتيتتراكأ

حربخمحيفةءافياإئرثتشتقيتقيزتمصنيثزثف

بمثإظفىمحهرىإئتعرفىومن

عز35اتثالتثثىنيثمننكصثينخرفص3

فييئكأذتة6نحمفبتخاتتمفزذمحعزتاشفش
امم

اةول
حفدمحهصضءء6هسءحىتة

صصةصكل

حعاةهـتكى6اتجحثتكأضإلتحضلىمؤخعءكسثالكأخخألشاأ
حدفستصض

ص

خثفةهحجةثسحتخيبىوتطرث6شك12



المالميدالزيهزييطيجوكدتتمةبإ
أخرىوإكمنيلةطوو

هاءأبنابهأوصتمايابئممىبوصيؤتركزبنيعتأؤص
هاءقدطكامنبذلكيدرىصدمخالتركزئفيهاشنقيط
هاءلبالدوساشناقطةمأخزىالزكزىالخبيمثالتالميدوابن

1حعااأصخهاحساشنقيورالأرضزواياالمنهولحةد

ها7إيذايأتلىالفتسلطمئةعليهلهمالذينوعلى
اناعاوىطقالتراكزكقعلىفيهالذىقمملؤوالله

ومنها

عاءساماتواثبةالقركبعلماالمالذينمعدالالاجمنيا
هاماجاعؤآصدالتالرغالخناعلىيلومتقولدلمقحلمت

بيةأرنظمموتهةفلماديهيعاوكانكامللهليننهايينالمصرءأحدأدباموتهوقدأرخ
بعدالمغربوقدلتهيتهحوأيحكحأموتدونثرتفنعثزكياالمجالتبعضىإلىبعثهاوابيات

بعاتاالومحطلعغئرعلةمنزالنىابلةللياوماتلنىاالجماتفأنشدفى
والثمغتثالسبأبماتوشهوبخمموآنتهضىكزفااكاالهامهات

معنثالالئمنراقأمهاتحعوحوآخرهافيرانتاإإلموضعيخزمنىوضاع

علردتوبعدعلبعهصاوجمهاعهدىوكدتقصةقرأمليخهاناقثحأئدكنلماتقدمكيم
اشرجمرازكهابنقصيدةعلجثارهذهعاإلطمجباتاالئدقلنجحعلكأجهبافأحببت
السلطانافيعدانعايدإسسبحل53إلى2محينهةبعخامنوتتدمالىسصتابأؤق

إسماعيلمههـالى

خاهـانمبحهئخوراآللامالسلمجاصبراششرغأبيداامىالحيش

بلكأضماطصعدمحؤودإهـعشمنظتيضأالناصونحعطأالجمآلنجسعت9
شاتضائلثونملىدأياإشااثعفهوفى

إللباطلطالىعأباطئذالدذمهاإإكاشخأأمت



3ايمهالحلىرازكابنخمة

والطفطوإلشيحتتاضزالقيصومرالفطلالذميعإالاقئوال

نصحاطهزالمنثنالحيخفىحعثكلوخلىنويتافيلمناهينتححغوال
الفدصايشعذالكالفنرىقىالتلثاآلليصحىالدرآتفركافكيظ

13الربحايخالثفىبالتهثقةعلىبللسيروالشرىالنفسوموقارضين

صبحاالدىإالعداذحهـآوميدىمبيدعدالمثرأبئبساط2أم

مندخالديانةعذرمابهفأصىرةحدكاالدفيأيسغفتى
أمحاكاتينلناينرفأصىوليلهبرألنهازكأسىاحديهوقن

أليضحىوالاليهاآلوقيظمافالرؤضوكل4االرفآخخبلهويخثشمن

15نبخاوالرهاتاالكلمبغواكلهيزغثةئجقمالمللهبحهشلىونيث
أالنحروالذلمجايستعمكبقراغذؤاءاوالتالرمحشزعةعدافبركر

االنحىعيدهافىالذجنتبعىحىمسميتهاأنحةالكفرأميردملوث
ألاتتخحضيأملمنارأوفخرقفيىبمخهفيخأتنجئىاوإلتعنايد

1رأبناالظتجردأقذكحرشىتالثقتةونممنىى
اطلحألمتندإلىاخدكأأكيرأظتجرشتتفيهفصال11ترل
11تختاحصالثزستكقحتىرتواقححزعترسعدسعى أآلللا

ألأصمضةوزصشتنضوحنعيممانجفسححةحمتوفق
آنرشىحافيإستكثحضثدشنهبتجؤأجرأيستشلىفتى

شخابمستتىخؤينشنرمهـيرئةشفيإنجليقاخفبثصتم

حمؤضهكأسإسثحنىجلىتويستثنتيرصنسنحرتكأيمفإلوانجمرفيص11
ءوكأفرق039نئت هـ

عخشمكأبرحىغتثأتكأصتفتتىأثحآمسصثنرر

ةئتخاىلألسىإتذ09قىعحخدثىهـنحيزرتشدأثد

كأخيضررئقشتىأ09سحوصتاأتثاضىبرالتو

حىدصءدفسما3سخهدصحشةنحتهـ كس

ىصساهـداهـة05



الحلوىراؤكاقتتمه83

زصاهائلعلىيأقىفنحسابأخألوصبفواالححوكدزصبفات

طعئتطالسحمثالسجذشغاياتلمنورهاالجهلأغصدعلمشاوآنج
جتخاليلهذصمتعنةثيلىويهغلحشامافياليؤميهورأى

11قدصااكندهاضثهلمجاحىوعزمتجاتهالراسياتفىيوحرم

اففتخاالصبانسيمترىخلقإلىينهىالحياكجفهنحفصىتركفث
والفخاحالنازاألأرىموؤجالمسناماحعحباعقتمئخةوبثش
تعجزناشزصاغراىرمةومفضياآكآتاتألشوتأليفة

انتهدطأونضرألالهـملنخطاسنفلممهييمئةالنصدثالكاللاتخاذكفانا

حاالضفالباطلإالعق3هـىغفؤحلمهتحمتبطحثئهنحوفيثص

تتمجاةغليدكاىيمأويمنعقبا4الحمإلىمعزهيمتحثههل
3يمااحادزفطأناإادركيصاعبناجارققحتىفأق

افزاركيواإططولىبمتأسيشامودهمحشسازرعواغصنلىتحة
3عحلصفىبخيرارآنجممواالوشاوإىوتخيحتأخرتإحيةميأخأؤكأ

دجاتتمعرماالتححثشتألأجدصثحنهاأفاالؤقاتقأيستضو
ا6

توحماكمثحاعلىاحزفاهثغاعلىوهـهشةثجبمهماثأحامحمو

قيارداظأيصازويخوألرتإخبهانىحهخهمموقأذسبأاإصضءباككأف91
يرجرنزونخيزد

شلدشااكأيماخإكأيربقهإتالمرأنخرهـثكأخر

نةصزخيوثئرإيوعألفضمووحفاصاحمثأفتشفوسح21

قخطذفصبمءاحمأا33خةذإليحشء3شماليسألف
مأىص

حمعمكةثدأألضوزإكأءحالنجتشببهـىنطصي1دتءحفبما

حكرفلىإحواحباأممزءوحرضححىغآتهـهـإواث
ةإد7

ىمىربسصدفىأحىأحيقرلمصءطىفهـءى

تخبماكألمىفتهى1ف



دملمحابعلىرازكابقمة

فسحااندسىوإلثاالخرىوبالجنههمنهبلطمالمعاديهلم

والثطحالضردبيرغأنوصحصامهوسيفةالمؤمنببئأميراتئأدا
تفحاألفإنلثأأالعالالميثإلىأملفوخئقأخفقأتشبفه

طحاوالةواظطالنتهطالإلحرازثجعمعيالازقأحرالعاياتهندسحت

اهااللثوالنونةولالندىذشيسكاقحديثمنفم

لحاأوالضوالخيلقواللةالظباوبيخماسطوالكعوالعيناالجماننأعطيتنى

1حىحاوالتينحسنامالئمعانتنخحىأمنغحعيدالاللسالمزلمتفال

والكدليسؤالياكدءتلقفلمضدلمهـأأللثـالشرحلحمأبوك
والقثحاالحسنميئزمموزوالعقلأطهغيزكإذليساكهوأ

صاوالثلىالمعزةتاثومئعسهسعظةتحثيكلخواةثكة

والصزطثالعرشلمىاحاكوألدتطمبلظيرالدكرايلثتأحدئ

فتحاوننصراكاليهتكوأمحعدجمياتماكرخلىارلمحتأوؤآل

هـجالثأشحآصعحيالالشعرمنكاعبأانجدعبةيابرأأج
خرصابخسمقوفأخننتوإثجمببمحسيئفءاثاألزقيتشطتإذا

ورتنصلزألعنتفىدفشنهرإبرـأ7اأثإمحالطصرصتأكئب
طاممثلىيمخئزقبوبهطهـبرالحدمبتدااشتءاثآبنةذها

طحتلماونحمفاقيلىدحأيخخباوقال

13أطزبنمفأمحتتفثأللىاقفىوأشيالمغئزاكأيمسجعاطوفأثاش6
ثئملجمزقةكىاميهقتممى3توفيلصاأكيفأفيومنفتومسصهـت

رممأعيدتلنحطتثسهدلطصصواءاسبوافتصحقبلفىلنحتعيدنينالسض9

ءإلدحوأكمواأفضرواإذاوكمعوومعبدحيبمكأكلمثوحوتوأيئغ
لقحيتجرسوقحمحفيفشلكيجفمافهيعشأ3

صالحرجعىياردثأقىوقحتذاسوليلتهلوت5ائدصقتكط

سالمبدخلىعلالقلتاشفلعمثنقوقانسيدداعليهذلكبتفقد



ىلجلىرازفاافيتتمة3

مكدعاللةقتهراسنىوألتحيثماخعمبالقلحبالتىوذكر

11هدالمالتسليمهئمئزفئئنافغتةليلىأقاسىفبحت

المترفدالحائرقمثىالعزلمحبإلىنخمهالبالتماصأذياليطويلة

معدمالملذنمنطاغربعؤثأققلئالكرمحدونرادجوروفئ
بمؤعدرفاقياقطحلفتوإننؤتماالوعلبيةسلمحزقوبنفسى

بدالمتعااالركلالحليمفؤادوالصباالصبابةندإلىترد

فتأكداىالههدكليالثرعةببةؤلماالحبةخلفىوتثصد

فزقدأم9نظريرناخبتكامنظواؤاحافرقدحقاة

إثمييمانهحلالخففئجالمنلىاطزؤلمهـيدالكشحيهطأميفشثة
دىيتأالبمانبأنمتعلقؤامهاىوآنسبتمئتماإذا

13بأفغذمخهاانعمافأقاحماإذاكهرذفهاالمثمكليثرعةوضاطبغماضى
ل500505ءثء

ددالمتهيتيهتالوصلالوضمأنلىجمنطأمهالاوةتهااشعضوب
افبردالماحامنجابرشفرلثبدتأثفأليلاغتأيخوهاعلى

خئمدتجرعوسامتهااضدو3بأتضيهاضصاقتماترضحاكهـاإذا
المتروقتبالحقىجمرمنوأشزؤلمهانخرهازهاؤؤقىصمذوأخرن

عدثريالآبنآمتداحأماجلقصبأىافىفثثآتتمبتفى

ئحتدطيمبواثعلسياومنالممامنلصأظالنبئيئالفضلالوارتهو
13افتنئهدأهثئجماأءغفابتفريمفوكل1دراألياى1اقيتاىلث

بكةالضقوليشيرالى9

ناغاممماأياكاأفىارقمثرمنآللميارننىسماوكافىالمث
وهوشمكلذاتأةاصقالاودلهاوكزلهالمرأةءبالكسررانهـفححكلالث31

قومهبأعفىنومالذىلغياثاخابعجلاف03الدلوحسنفيانمننهحسنضها
عسريمثأىدتالدكأحدواشينالحزجىلعثوااحرباءوالغماالتوسيتفرجوا



يم1العلىيمإرابركتابطت

1الاثيثمنذإلياطلهملنلقطعغموغيزهالدغإفاغيور
ئعتآ2فأدأطمتىولكط3قثهلجنفنلأريبدأديبس

بالفغمدأألملتههصحدوروساؤتتالوآساقهاللحرإذاكشقتئكن

هنذلقىاثمشرقوقاتمفدنجئهفياثعدجميمنمغالراشتى

والغدواإلمئمىاليؤيميمحجاياكبرالسهزالبشرطاظاهزالفحثاأغؤ
13لمجتدكلجودسشىطكوالكجةوجأفأفىماالنثدىيلجز

المخردالمبطلشزأميقسوآزدممهازدانوالديرنيابأليهالدص

يدفىوالمكالنارفىيئالجععيقطبيهيرقةيفوىاالغلىفريد
المتفربالفائقتتميرالمجدمناحلىاالزتبسلرفىالمساحميد

مفبعدغيرئيلئغذالئزئاحىصتعيسةتتعثذاكفىجقذبرام

ألفذفدبعدفايمفدالفيافىثأخووالشرىالمبرحالسيرعلىأتد

أصىغيثطوائهأغالفوالتوكغقحهماينللساشمهقهط
تورتاآلضابطفؤاذشمعاعأتلونمن3تبذبنكيطإلهـ

صعدالمتالهدئآإلكلمنيرهنئهخنتسيتيةحكزهإلى

اخحعدأ9الكريمالييمتلثرفإلىبادةالرفيعالعلمفلثحوت

يلندثءياألنددوؤةجىبنلمحادااأللندثلهويقالاجدللتصواليلنددالشديد1
ضعيفلتلمحورااللحاقمحقاعكليلوالدقإرططتاهض

اوواأىالجدئلمبطةاالستثثالطشاتجتدعندتتأكعوأفلقأف2

المؤاانشديبهلزبصىاحبهالذىصعجواخبروهواجدواالدأبأبتمنث3

مهجعمأللالصاجالخليظعوالحلالدولمجاصدانفداالتنهسأشاوالفباف

وهوعغولواالغوانأجمعهولبمحلنحخأؤهصاألهؤأثالتوصمالبعيددوزةالحنسو

دجمنرباردرصذءعوالشيضغوتطجمعوحدهـاغيتلهتهيقةألحإنهقيلالذئ5سعطالا
هإشديدوالمتجاررتجعظالئتوىبصالضاواترقاخمتتشعاتاءوهوالعاف

قولنخؤومذاخئحهمحواإلياتاصدمايتالمححمدالذى03اممنعءألاال6



ىييلوارازكابخبماتععةجم

1لىوسؤفىكالىمنماتحفتموىلسوئآوالففلإالتمضقا

قوردمثحةفالتحكيودخلةآنييمجامايلفؤاتماندىرو

المؤيدالمؤمنينأميرأبيلتدئمنتتعؤفيمامنهفأخمللى

تدعيرمبالمصدقومؤلوممقهالملكتوجماواالسهما
مقودشاللةالدنمآفأغطتهماوحدةبالديهطقغميانعلمان

اليعذوهماقصذلمجتدولمجرينتتمنافماعئمبذريهقاترق

خيلالطععلنتمفسنتيجإلفكرخريدةشعربمرمغأمكنا
روضإندأ3الذىالقضناالقصبمنيةمثأندارئعروسعزوب

13مفقدأعلسباقالحرقىويعفذنةعنجقمينيستصبءالالمن

صرختبخمرمغمايتستيئبشلىإلفخبظةزيدآبهمعقولىيسلبنو

دثممنذوقاشترسالهاويههشغذبلمزهاالتصستفلغستبدبة

داقيالبديعفىجقغتلماعلىبزجأتوراقمتفاقحتلماؤقتت
ديمالالئصةءالتعمببزانقيآكتستكاوجانستهالفظأومعق

المتححمدالسابقفكربقسرينالهاالغزلةفجهاوقئدت

ىصشدألعمثقرهابالمدحثتبابخالصةآبتدغتمماوأؤدكا

المصعديمالكرالبيتإلمحذروةتالقنىالجيعالحىيلتقىوإنطرفة

فىإفضليملأعبغمتعلقظرفوثمتمفاعلفضلغفضلإالثمفاتم4قوا9
أمعلهأىوحفيهـالممدىلذاالموضع
ءالقصائدالالمنوهوصفطذوفهأىالالكأبمكطءر0311الطرىافضإ2

المغربفىيقةهومحثاحبالطرمشهههـروالحراقصبالحيةالحعلىالنولتبفمومينحن
ابنشرحهاالتىورةالمشبجورصاجيالرساقالمشالوليدأبوالوزيهرهويدونزابن

وعدمبفشحهالأصلهءاالبسكونفئ05لراليهاتنمسببمازربالشاموصرخدنباتة

الرقيققالجلدالممتلئةالجسدلبضقالرخصواهـالذيرالسواساخمثلهفىإظهارالنحمب

وهوالمتجودافاعلإلىوأضيفتلفاعلاباسمصفقمشبهةلبضةوا



33الديمافياعييدفيإلبمحتضةت

المزبزخدالزبرجلىنممفطهالذقتتللوىالعاغتئ

مدمممحزندأةمنبلبولتستىروضبةحالمدمعرضفىوزخرفتها
3عنخخدذرأسآلكوقلذهاصثفخاخهأالندئزأذئفأاووى

3خذتخخادالباالزهزومنهاأنيقءالثنارياحايآمتأرت

الحمدىللقايمذاكفىالنزرجمنةجمنلىوقيفتركممرفمنهدته

تيدأبنواحاياسيدوألتنتقدحهبغزصاللبيحبكنمتوإنخخضا
المعذدبنماذفاتتووعزللىكيألمنآلكمهأؤالكجماكيتآ

المجذبباالمأيملوتتفأهألعيوتتدفتاائفاطمئولئمقحتلطا
وآشعدقدوآثسالضرفلعداشالوذفهالحسودركمعلهتثتأ
آوأنجدزوآغوصلىال2وفأنتعقااألرضملكواكوآحوأ

التدوأخمدوآشتهرلمحبىتجأسوفمشموقةضةالبالذوغربوشرق
اجلألضبدبنطجحرمقيجمتةتقذمتىاذكأكبيدالدثفيإلبمحنخيلوق

تقنمتإشتىسآبلمحمسأشإنهطوقعفيئأيخهـجمتهتفمتاورىالحلوى
اسحطإاليمألكهواليرارحهفىيخلىلنفدع
ساصا

عاوإلزاالصلقدمحيبرنجهلهكرسمنغلباخحدإئدوالفح

تجدعياضضاكىقثيخضلنىعهحروخحوغلإايدفىبهشقغ

المركأكزتبرخىبعلىعقتششكأيبةصالدهرلفسضئلهيمدشاء
يئمانذاصنناتاالصلفىنهفاال03ينالمزبرجدوالمزالنمببرتإشا11

محةإشاخيبوحعؤبختئحمفجمحشيئأاث03بعضىفوقومنخحدمجعودبعخبه

حبمايهممريخضدوءالصفرمنةواكأكورابيحآدااممنهوراألوثورواكأكرالنبااخعجصنعيئواال

ءبفوتيالمراتكتحهرأوذلئيمسولينحدمفعأنةاننساليظثرااأتالةيخاحلح
هوصىتأ3شعرىثاتفققألتدأئحمراتمييزالداالصلدفتقاصرمزاأل
رالغوإفآذهبغوشواديىيمنأقتلأهاكومعىأفحأبج06امتظالمجمدى
تفوقضر07تجدإفىبوأنجدأشحبحهزتصويجوأغروالغياسمةوكوغور



يهانجالدكميدايابمجنفىتممه9ر

أؤئحزعاحنادستضيهمابالليهاكوابهطثمتقأفاغادت

ذزعاتذرلمحهاالمققارتجوبنجاشبر4أالفكرمجالنمنلهم
رعاصفتزكفاشقتهاالعممغأوابدفشكلنذتإننجانب
صرعايصرعهالحقضاحىوجاحدففمقهمنحبحداثتهبحملنلسنا

3والفرعااظلفعلمهعوامنحقدارتمطثعشتاأستاذ9د

ززعابةيرفىأنجمتطماوتوقيرهئممقوآحترانصرهثمعليخافحق
عالمجرأستطيغالعألتثمحاسعجهئملمةوجدحرمنهالنىقد

13شزعاإجازتةإختهاالقؤلمنعبدالتممامتألشنيئآهنيئأص

زعاذبههاأضحيقالورلىاتمقالةعنمللغحثقدسكنحتلنى

ائزأنلماهـلدتامنلدينالهاخرمةالشيغخرمةيايملطفا
عاقذتجعفهلمالناسمافيهتنازعفشكلإيضاحأنظنىوماكات

فالبذعاالمقالفىتنصفوفىوإلنآهتفحافخفيماكتبمتافيدرو
طجعالمكانالحدخصالوكلشأنمآآلنصافااللثرإفنمف

اقرعااأفقنقنبااباأيرجوولوصآرضاأنالماأدطالرجووإخا

جمعنهـهلسفاإللفمرعوالدالمظمةالليالىالحنادس01الطولنقىإناكلبهفرعهمغ
عاثرةوسبععشرةممتليوغيرقياسكصردممنفعلعلىوتجمعالقياسعلماءدرعا

البيضتلىوممدالتىعثرةوغان

خمسأىشممثنقولهممنقااشتقاؤكوفدسحوامعريااكواميتقبائلخسشمشتا3
خرجلىفانهالاللعلوىالطابهأالقأضىسدهموعنىأزناكمبكلالمعروفةالشاجيةلغةيال
المذكورينؤمثمشإليدابلحسنمالحلىيقرئكانالقبا4أرضإلىشنتهيطمدينةمن

لفرعفاوعليهتمسهلضرعهويلوقأطبائههـاخرمنوهوالمؤالناقةوأحدأخالفوالخلف
ظهرتباحتوالعذبءالماالسلسل03ادفهصعلىثىالعطفنبعدم

قولمغهذامقتبس05نصافاالمنمفعمابآولكتإلسأىفالبدعىلى4
يإجاأنلالبوابالثرعمنومدجتهلمجاظىأنبرالمىبذأخلقالحالى



ححهجمالعلوقإحكبذالجديلريمسلعبصص

تيهمجىالعلوالجلعلعيدجمتكحرمقا

الفجعاألإذيختشىثلثاالغصونحمامخعاالترككسبازإذاصاح

13فرعايجهماأساأكسناقرإئحمحطغتفآألمصاحةيبأسالمجفئتم
أردزطفكراوشئهاامجيضخلىخلئةالحالغةخؤكمنيتلىفأ

شائاوأطيقالارترهدوشيهاالطبعخؤدةطغلىيتزجب
تتممعالةعنشديهامنغتتقرإذاكاوالذالذوقلذىادحمئللتد

مسغامدارجهافىفالىمواكلترذآظثفجهايتنىقأطر
نماغايخةجيدقىيهيأإذاجواهراسىالتكيجقدالفاليحعسن

ذزعابهأضيقتزإنيهاففرفضموازقدفالمااالنبمفا
13بغااتترنيخصحئتطاولىهبئتحدمؤثراللهيؤقينتنو

صدعاأثىتختأنسالمإيخضةحمؤاغفاللهبارإذفيوخن

جمعابانجشثالخيرألتجامصمخغهداهإللثوهوافيفقنبئ
ألنوصهواألصلالدبنأصولىتعماكأحلتهةكاأبوابهوولجتلقد

دفتفيستيكبخالعنئفمثواخىضواثأألدكواضابح
أنخفياليريذحمحديثاكدعلجثخينئءمناقبهل

اتخنفصأحسنواحمىعنعودإذايبمالوإنعدؤباغلمونيغق
مم3ةغلآصبئمأحغبعرممعيدمشعحلكتءوا3ايألاختقفإذا

شنضكيرهأؤانحضيهط3يخحئةلكأوماثدموااثوآهـئ3صفقألث
يدانرلمحوىنضضنحتئجتاحيهخسمالذىمؤحنىمعرلقزىأ9
ليبوأبردأولنخاليمألحطإذاالمثلمجطخونمقكأحموأتننتمحرأىتجمتم3

ينةكووحتينحهـصتاؤلميمبلهجصرأس

كببحكلىواهمدوخذاطهلجوثإذبنوآلندبىندبصهتايفث3

ضىعاىفيمايظبأليةفوالهحكأفنخخءيئإتيددئمنهمهاالشلحيةاالنةفاقلختهم

عدعرنجبماألصلوهوقئيهونميمح8



ىاالبعيرىبالبثبيبأصىبتتعة3إ

لثزعاغيرةيرىأعىعلىييموأةبعضفئميجبرفاالسكانتافهل

جوفيماضعرعاأوالضيأقىشالفزىتصلىأحمالتمالمقدأتلؤكنت

قذعألمعتنىإذأمسمكتبطارفهغفألالحلمتالدمنمطاشوإذ
صحئعابأحسمنناأذرىومنشئناكهماجوىالوقفراجعفيبينناتجرى

اتوىالتىإالميهأبناكليرةحظإنهتكلساتعاطيلمنأرخ

سفغماتةحقأشطتمالهلذكرتوالتهغيرذاكلىحفىوضن

ززعاأ3أوغيرإلؤرعوخعيفاخهئمخهغلقومسنتونقؤموازنادوما
أفحكالىالصفعلكيقخفيفعلىخواةلهخئيفالبأياتعاال3

أإلهيخاطبؤجمتهتتعدمتألذىاشيتهييميدىانعدولسيدى

13مذهحبمنلىعنهالحجارىحمفياللهاكفدإفىياسيدى

الجنباوحقكأالقرذىلحقصربطئبمؤصولةنمأطعنا

ثإللمؤتتثبألستوذوالتسالبءأشبآلماعقنوإننى

الوقفزمسيالمذكورعلىحرمفهتوكانلىالديكاعاقلااأحمدبنمامةموالحأ9
الصيدالمشهوركلالمثلإلىيشيرافورالوحعثىدالفرىيخايدغعاتينهاحزتالتى

يدالنفمصدرسثىوآفردالصيكلصرجمعاكعححدوصرسشصيدوالدرئاجوف
باعتبارالمكمااظبروجمع

صحاحجالقصيدةفانالكلرالمذهبذامناغمسنتونقوآرتادوهاقوله2
دثولهعرضاالوك

رطابةقىأنبتتماوتوقيرهمىواحزاممعلينالصرهملحق
راعةزأهلبأنممووقومهوعرضوذلكحأراعهزأهلوقومهانخالحبإدت

البطيخذلكاسموالفبيوفمتهيقرونوإدركلهيقالماطعمنهيصنعونوللبطيخ

كاسنلثيرعندهم
الميممنهذالحامأصحلهوأحمانجاكفداللهأسألأىوفمحذنفعلبهمقعولآدته3

أشبأوأصكووأبوهمكالعبدالذىالقنءباالكتنامالمهوااآلخروهذ



3الاألبييرىسيدىالشيخحمدبنسيدىتمة

9بقىوذوتئقوضبتحوذوتعفةوذوح
ألحبكامرذكأفىعقثمغصغيزوذاكوسائل

7النبئأوصىأكسلهابهمتلتأتحبألىأضوقمو

13بطعلقففبمغعصألمامنكبرفحبفيلم6منإلىأذ
قبأمراألعلىلمنسبتىيقثرقيؤقن1رأشطةعدافنل

أحسبإلورىأفىحمامإلىنتمسبأفلىأالتدوأحمد

المغرلبأالفىاالرضثرقمفىمفرلثمنئبئرءتجدوتم

بأ6قئكىودؤيتىبخلمىجرفيءألمشالنحىاخمطيمكبم
لميرذهبأفخبةمنثكالالهـماححبىعندصمبألكثجخبفى

افييخرحءآذوأانجطوكلببفيتشبدأأتبعدءاثأى

حركربأشومنحةوثعشضبتافأنعليمتوو
إذعصههمتالىاتكحنععيرصقيخنسصث

01ءصاءصاعاصإص

رس
لمبيئحثاإورسوفءصخرجيمابرثنفشثآ

بم1لمءأحأءأاء ائتدحيسعص1دسرصهـمعصشبوسىجحكتتئضص3ىليصا

صكتءبءآأصحتتتجمجمخحربهـجيصعبوصتىحتتسهولكأ
سحضهغمحوأحمغثواخرأشحصثإكأحىقيرصءتءت

توتءنىىءمضختوكأألصميققكأراخاتكئتوت3كأوشجهكأاخفآلأ
صص

كأفصبكأكفتحضمحزغجئركبصخحصهـأعف3خطءكأتحى
حرببصكينتكأشرتهزحمثفثجىجزتهـهـ رطجىتألة

نيحصستكأيرتبصفءكأصهـتخىهـكبمال
برز

صصمصىاكلضتهــكفةتخب

كأتثجتمكأخىءألألشتشيمة



ييرييددكإإلبئينيسبنصعرريديلصتتعة

قتضربأقليسهملبالهدبيفلملوالقانه
زغبأالورسمنننفيوأتعمبفي2ءحيالفيوأ

باالعلسوأدىلهمنمالحدبوعمالجهلوعذره
الصبىوكأفيةحبااهئةفىنصبمنالذراعالىعلىوما

حسبىومنممنمونشبىونعسبىعنماأغنىكيف

13للبىومنمدرومنمجليىومنمدفعىلمومنم

3أليهورعفخذىوجفلىدعومؤيهبىوقخحبىوأشلما

ثثريىؤومأعىرطبسىومهربىوملجئىومعقلى

3وقرخاوزلمحقوطاعتىرخاووقرجمأكيىوص

طربىومنمنموراحتىضربىومنيمراصمو
آجرشأبروسفىداشءكأبروحويوتجبرؤجثؤكنتعرئ

وخببىوجهتىيهالماوسببئوسيتيموأ

17ثبلفمهاشتدااعوعنارلنهلىكبب2منخماريةدوأنم
رعرلبلمجممغنربفصعنإلذوأربيعنىكمفأم

ئسنبيعييدإنرفخحأليغلبإالدقاالماوسالك

يعقحببمنإحءأئوحسخثشيحفبئمعضثمنهواالقعل
رأجنبئلمحربامنالورىأعسشالنبىميرالثاتجلمنواألم

8أممئخببعراجروإؤجذءإيرحبلمرالمااكأحث

الكعسادشاحالخجرلقيأخغحب9

اعةابموالموكبقوافيأنرلاأل03جزشنويمااأسهأإاتيلب3
بشحجوقرب6خرااشثطلتهقيثتارت3ايمأالمعذ2سالطمق
نخنئشقطالوآليئهنلزأدلدحىاجاسىإثكأثخرتانرجلسكأمتاضإال

الجودبايحغءتجدأبمأماحردتئحيهبشاوغيزهشطىألسممبهزستإىويثدا

رضأإبئشتينوثصحونكأبضمخرخصهفىتشالمحطربىأواهـاخزاماوكيوالمطرالوا



3جمبيصراالسيدىالبثيييئبلميدجمببماعدتمة

أبيخونمدميتالمجميىلمبصأولحيا1ضوبتصيتإنو
2اللمجببآألوالسمغر3وااللمجلبرضمعمأاللوروالد

3ألبعنالرصتعنىوهلأننئمالفطبحقاالكوانادرحىإذ
الكذباخقكطرقمالمحرلبيمذأوالحسودفليؤميق

وللنتذبالماليوفثوالنادبالجدبوغيثغؤثوأتم
تالجؤعمقفغرببهطارمحالمعرببقالوالديئألثععتم
كبأالر9ورصدصلهجوالثاكبححوفيعفتهمعاؤر
آيخطربأوكدئمفلممنهخرلبصذكمذضشد

األالعكاسالمغاهغ2قيطبشمذىبشباضذذوضنه
8قبقبفيلحهسيوف3لتقاقحبالقبضخئمئفالخسعيمممأامق

أؤاكهتنئيفىكلكبيقنظىالغيهفالهدففوبزغتدم

اخبفيكاتإشتهارذتبحيجمبامخضىاكوشففمثركة

اممعثتئحبفيحإتئمخذاؤإإئمثئبفبرفياششثكأشمت
صصأاتزسأثرلنعيوأرطمبتبنمكثصتت

كلعئىالخصحباتصيحب09الصثاإأافضصاتألتنهاا هـهـمحىحهامكو1ؤىحمىوى

والدوأباحولإهـغسوااكافز031المضروابتاألنسإتبمأصحؤبوأإنصب

شمز4واحدالعظيمللؤلها
كأئرصربعننفأألافخشداكأإكةدداضبلفحأحمعروفا3

اثجغاكأوعافضتتليضتنستهثعتت3بمإلجبىمجهسيمإمعروف
حالضمماكأالءإأا بهـتهـطصبلسهـبثىتمحتيوكأخآف4ءكأءجواثحوت

يىوثممامحيىاثجهءعكلث6
بوثتحتستنصتحبكأومخيزسيضصحىثصباتبمحمشبانم

كهجهوإثبحغعبملمأتكعيتهـتةتتصصثدةاألوشبتب3مغينهعببم

تبجبأ009برثءرفثحمهبمثثاأل



ييريإاليدياليثبيبئيبئدميديلصتتمة4

11شنباببربنابهوأعتاضىالعنببتتالدهراالصوآض

المطيبطيبهمنتمواماحزمطتمبوفىلممبورك

وغثحبصاضرمنوتكعناعهمالزيبلنقيبقيموالله

13الجقاخيررلتخهزجزامنينزيالاالبفحىشيلوكما
مستجبيةأدمتىأفىالمسشؤجبكالهأذعؤفى

ورهبرغمبفىواليقىكأايهغيرآنمنآمة

ائالخبوآىموآصفةمنآجتبهماوماتاالعظممإلال
اشخبوالمصطفىسلهمهزمنختباوأصمطغءنبيااالو

المحآمسبوالمؤمنواالؤليأوالمنتييصبمحالبواواآلل

بفأقرردبآمنارسلشدبالجزوط116و

الحنهبطوللمبممنخصشيغكبالذىأدرضماكللوآأن

3ورتعئنشثهممتهاكبمكبالزعوالمطجمنيؤيدوأن

نحصصخضأثسلتنخممأن اسرودموقي

مثلطإنوخاييحوناضحثعبصرخمذوراوصاييملو

مستابلثوفاكوعأتابنوخاةوتاحن

بانتنجأباتافبحتهئتإإئججأرك6هـأن

كالحمبدونعبغلإطروداشنهبألزوموقوكلىصومن

شأتأرقاتححبروصحومححهارقسشتيليحكجرصتتاتكروإوصشيمعخطنئهعآش
مشأركألاثلثتكضيلخببرهناونإمممتأزبكأكغهيخنيفإتتربأخوصعنبة

اذكألمخبموكبكىاتإ51كأاسؤإصهعتفا09إىاحشبنلىسا
ا

شخمرئتجنرآكزاطهأألنرتوثصا91شاوصعغروصتأصسسسحقت

اخممبم

أطهإبمصصحي

ووتكأإلقكلبلنوقىأبسىأنركأاتهاصممضأتستإإطسححصغ5
هـءهـال

رإحضافبحإلتاشنتاءبقتتكأاانىفإينى

لاصتماكلاألااحثثاثمنتاءزوتوالنخى بزهـسهـ3



يرسححابااللريدممالمالثبييئفيصصىبثمه

االإهـلربأهوابهالودركأرنجتجميعيخآلبمجوأش

3إقثكاماضىرعةقحكبرقطلخببكلوصوزشهمافى
3خقبق3هـغاليزقىفيوممرذضقببصئبايباوحيآل

تخريخاقىالمتلميفرصأؤانكألبالبأقوكطالغرصبوهجمجى
محلصاإوذللمفلىوأثزكطلحبدشكصأفوشفىإن

دمشعببغيرزالخرنوأخوذبودقالىأحرر

كبعىيرخالئجاةوآركببمأونحىعريستقيمهـ

آ9ائثغبنفرىأجممنخييحضبننهاآصتىمنلثرصواو
تأانحدؤثأوذحتىحفيلبخدمننجنتنرترونسعحوأ

إلمحكببطتاطيبمئطمسننحانفحه و
هـ

القحسثاكأشتاكأحش3أأواوإعحمابمثيكواصقير3إنحسبلىتامهأ1
القدوهلىكسبمجملمصجمىأف02أمحمعبلصطانبةشهديئجؤافيأتهيعقأوحشبترامن

أمزرهحفليبنبصتنالتتهبأموكأثفئضصفىهوايفافمنغئانجالءينالذلى
العمعبيمبثلمكأإالموطفئاررفيذالنفاألتىعاقئحبثحهسثاريموافى

لشكهـتكبائالمزرغمحراقائزأش

أمخففاخيمواخحنمعقوأثاخزفاخملمهووالحطباباحؤالىاثأشعب3

اشدترايعظايخانغرشبإبأاأصرشضلوحمأخخيدخدنجيدالمنوفشككانتح
بةجميميمبراحلىالجإلهـخبكإيعئنفءاإاأحايئحمراقىاستإممدفاخبللبأجوا

واحدخروقواخرقعخىسئحتالخصإززفواخححقإحوىحركأء05وحماخزق

آشفيتآلممزانعواضشعبتحتمفىسادينصضاتثدكنىلمزاث
فىءإثمنفيسعأثغبواإختئيجوكأتانجرعقووممهلخمبةنصجمامنص61
علومنكاتتحئردكوأخلشثولمحيلىالشضرافبعفاتاعايحصهوتوقياشادبفن

هـتغهفتئخبءخنئزشتغمهأرؤأسيلكأنجضىتواتحنتبورأمثحغرتانحقتنحاق

هـاعواالمآلوث071ذإحيااذعذلكىفعأبهرثمنمزالأععفىشىيححتعوويبرصظيسو
صيضة2إ



ىاالبييرىبإلبثبينيحمدفيىبتنمة

تلنبذبفلمبمايعهلكثالمجذتمنلوابجذبةوتفيث
افتتتعبيمقطايمايحنمالمثآممسببالضائلأشكأحتى

صعيبىدفذاكبرمرالدقيكأكييمبالذئأفىفيتوا

لمجبفىحرمتهمنلساذبكلااخريمفىوازغال

ورجبأ3مكطصفىعرهوكلالمرخبهالحقىوأنغ
3بقخأأخىكاوهرآرخبشكيأيخسه

ةالخالفالفحئؤمحىمحخغتلىمثخمغأباحرجماصحبددحاق
الخقبجوازراموسألكشكةهنرفلثرامحعسالكأقر

عبالفكثىخماجموطكلمستتخحخجاطتحعنوسائل

إللرحبلهئمفثإحائستقيخببمرأجييحجاأخقىإل
ءيحربحاءاثاصيتلماوابزنجايانمفكإدنفروإت

6أقشىحبلرالغفبمشضاخللمتخبالحالجنابلدىاهيم
بباصنتاإؤتومنلحذبعيلكأذثختهثمن

يخفبومنحانننريخىأحهـكجماطيأاندبرزكينوز
ضارصالتتمغممبلبسبميتةنئعسبكقشجنينغمشري

الزلأىداضباقىطرإمخأاإلتثتيسبمويخثآباتجنهشظ9ا
وناتحهزالنلىاصمحرأمسشفابإدحراكتنمكاحرلمأاليذالمحترجمت
علىاجارىانمماتتياا04اصننرواتنبمححدشظفئتزمفلىرجلىيكال

حباللصفيإاحعوصياواماظامخبماشقليبجموراننلبةحبمج3رجمااألرضوجه
اصظحكلىاكماراياظافأمزاكيأضالذىحجااادإىاوعرأأمممارقأوكمومصروان

ويجزكأضهماصيئالوريمنوأصاولصبذاححوصالكأأغلبجمعااظبالصحراخزاأهل
قولمالخاحالدكئئىوافءاللدسجخالذىااعلعااماوحطبةإسآثحعاحاالب5

خهممائقمنمافوقءحرمحرال06إمآلإاالدكغالجئاحااشصروض1أيتعيبئيدرب
4اخححاواالمستتيميئتالحرجدشانجإمسب071سحينشئئاخواضعحمسكحباالبل



04مكجيرىاسيرىالثميخبئعدىتىلميتمة

ألنئفىاكىأوالمأ

فئذنمبنفغذأتئئ

يحسبأشأأحىالبميتوكا

أدبابثنمجغوف

غميبيتإنمالثذتحفة

كاإاإالل يمبممجتبىوكألجبمحفى

نرارحربمئرنجطتكباةس

ذلبرخئبفوقبؤبوئج
ش1001أا

دراستربكأكرشححدتء

ذبإخغسمنابررر

دسسؤءااصاص
برحتهـا

أخغمأنىثداشسش
صالهـسهـص

ثألو

ألللخحتيزبحواإاللل

ئفنبأونمأحاختلهـجز
عؤللنحببتعنهشئغنئزات
3ألىء

اليرفيجممئورب

انطيبوأشسالمةصهـأ3إامفى

يرتبئمابىاجمتأكنبىأيهتث

لصالمثرقيانجغقاة أهـهـهـ

3طلدلئع31آصم
ببوهـ

إتإفثخثآلجثت

بتئالتيااضثخآلخدف
ىاأىء5ءااء

جبمححتسصسي

ححبأاحسنضهبمتباألكأشدهـا

ثعدفتنلمحجثطهـ

ة353ضحز
كلىت

حزرصتءثجيءخصكأحمقت

توإراشعبمشاتيخييفريال
صاصاه

محادثسيتوصبزسكلدة

ءس

يرء
تد

يذجذىخيرحيبتممشبهفكأتؤسدبخيوانخححب1زحأم3ءندأبإلنى
تنبىهواخنفىتخدإلعحىيمأإصعشيدكمزصحبؤصثؤتيفعطألأذ

فىيففحوكأحشإةكأ5هـكأدضنزينشاضفوحمىتكأتغسبهتهـؤوسخياسةحمل

الىاعخأقفششعريخببءأحنىوالاكأفحبىوصألشراتاشوابإسطئفالنسب
ء3برثأخعروثذتصفتحححيدتكيرعاىتءحبتتتنجصضيدرأحصاى
سمحثتةيتوىأنتثبتوحىءببب

لمنضبنحبنىألحبيبقءثضجكت



يريأالييىميدلاليثيئاحمديدبتب

بائممعاديواشحممنقىىإنمافلداواحذألحثجمموالنأصى

بافسادأوساعالنصحءأأؤزااقبةذوعيوإكاطإقاعذوذ
أكبادتصديغكابدوابمطالقواإنكتفؤاديناوامابهمأظهـهـإن

بصئداداليسواأخباتجئمآنلؤسيعندهمألقئةطماوهتهآ
متقادغالرقؤدىراتملمنإلىلميحمواللؤتملىاأليئاذياس

3سمنادئالعذلتقافأقغوالءهاغاصقغمئرقخاحتمينوال
3ىصحافىامابكزولوكاقيبأريئألجهةأمنأؤهاكنثأخيئث

قغتادغيريغؤذالغراعيهدملكتمنالححببالكيقلبىآشكتادما
االصأللؤمطولبلحبواهأىهوإلصادقيناحبيزداذباللو

تاآتارصصتتجحعقثهكيسواللمجمثنادسيظظبوالطرف
بايعادىيدريهمنحتدحفىتبطآعيليسسعزأعنوالحث

وأجيأداظللبآاخحثةصمنتظمأايتركناآللمطوحنثمالى

زاثمبنخرأؤنرلولمبنغىيرضوعلىخميبموف2الشاهلي
وأوغادالؤإلشىعندهيثماحغمحبتذفىزذخإذقذهيطففن

دىفإنشاكأوإانكمنمثوعخفماءغرلوضنلهوخنأعرضغتلذإك

ةوإرعحادأضيعلهزالبديعمنيمشتتفةرأنالفالكرمنلىهـ
إيحىادىقبلابههاميتوجدطفتعوانخثءبيضا5وإنماف

ءادأوأخ2باإلقدكانتكومايمتااليممفىةفغرءحسنأ

آبالبادشودقالمسذهاواللهمءطاطمغوصهلفىنفآشامالك

القناةينالغمزتليأ3واحدألبهلجيقالمجتعيئجمعنىوالكرإللقحلباال1
الذىذوالميهتالمرصأدائطر03جاجعهاالوإلمنآدإهـماحابهماتسوىفوالثق
ءبالحسأعنى05تىالبدمنواالرصادنوعانالمزصجععولعدفيمايرصد
وهوالرذلزعنغةجمعننىاقىعا06ءميناالقىأصلذاتومعرقةالقادريةيقةالطر



برهيرياأليايليىبافيخجمدتهثمبيليىحتتمةح

اغلمجهلفىقولهبعد362إلط53محيفةتقحمهقىلتىاقصيدتهمنبقىمااوحذ

أالوجتتننضاحىئمأكلرائحاصاحىالةجخمحبضغالى

2جانلتيهطنعامإخليبنايميادرالتتبالعئرووتغدؤ
3المأزجمهتسيخدنممصىادرالتمئسأعريفامن

ثندإدشعزساعآللوققةلثقخلزذيييحمغومق
تخرييئاالناجمرد1ألونىمتراميالتمخسحيمببض

آينلياأؤلىإئلثالتعهالبحاشهضحمثأقؤسجغ
الراحتينإلحدئكلقدارتاحتعالتفوثالعتيئاطبيتو

المججرتيئإحدكأورمحلحيإألتناذنمحنمولمحرى
القنتتينينالسيلىطكبترضبحآيههبقنلمصديمإميإل

جدالخيفمءدوصراحةكنفيهوخيفاخيفنم01إيضآزصكنانةيقاذلقتهعبيرو
رالغدإحظيمالابمراألثممأراحدلثزكاخهعالاخيففسهأليوإطوإنحصبمع

تثنيهمإجاكأظ3رشنجقونحطاصاختاتععربمأفأخنكوألثبموفبممأخونمق
بقرمنضخيبمقإجساتالبرتثلىوابئنياصدإضتكفاذإماالنتكنختفوحيواإجل

ومسيافىفبحرفخسكأقزفىخعرأاآ53نخنباتكأحفوصثضوجمعحشا

ألنهالجقخحفحظبرملىكلىتضتءاخمستوقتهـاثتفأتشبمتصنى

إكاثضجراخمسحنت3خفىيتاخعزىيأغيمجرأمندكأتاةمنعباليشتركأف
ومحياشعبينكأءإطبمعنتاعتحبومتالرثإثئحشوكاليقنعمشءذانجزرئظ

بحفىكأمىينذنيمابكأتتجتكضعين3شدشهإكأبحنتؤشنىينجببإث

لحيماجطتلنثتحىلنتةصواخزجمبمكميتثحنغهبخىبكحعتانتوكأئارح
انكثضسخهإثإوبؤوععيتتخغمىاحىاكسرقتاتستومغسمت4أبشا

ولمجقعرفةفىدخفىيزتحسدوضدهـغمحسربرءشم1ضغوتفيد ع

فمتشضتثأآلسهتنرواكدتهـإعزثمثىعنخزلجحرواخزثمنىبين

تأتضاتتححتكأمكأ7ءثئهـءقيجهتكأغحهث6إفاط
ىعثلثءمسحمأثغزتفانححفايمأللمثجمعتوتشببنصثينو



جماليجقوادلوتتمقما

أوالختباحبإبنمحدناختحرسالتتهوئمسجدتةخم
3اللذتجينبينااللبمابعلىثتلفماحاالخالةنتىبذىتمز

3بهتيئالر9نموتهحاامنمنهالأالزكباثجمهافقستتصى

المسجدشاتفطلتوصإذاإالوالعسعصىقىتد6وال

إضزسيناكأباالقسلمجممععيماعليهعسلالمحهطقضرج

وخليفخإلتمصعومنجمغكيوئمفأدبهخلينكظلمجغث

ئاشعشاااالبئارمنفيخودةومنالبمييموأحساب

داتفيألينالنليهسعورؤصأبرلمجالتعنماخزوا
خااحتاولنجاطهـنجىئمعاهدنتجنتإلخأوأوتوا

الريريفلسلءباالدينءحاححتأاطلطأخكأاأؤالك

اخاقيصأتمماتلجصمنكككلأجميصبمكاءلثدإ3أ

تت3تاانداهـف7ائالسؤاوققيعاجنماافكجوبالمأمول

ولينتاكااثابكفىإطثاكأخضلطاثحممسنماو

ومم1ثالمحسيكشإبيشثىنمئمتقيابدساسولمنماءث

باانأتاألفأمهيأدئباقضىشإنتضحأحثهأثتءلمثلباصت

ألأضاو011احىافالثفيمما4المدنحالصالمشتءادهعغلوطوى هـىساح

علىأسئرلمسجددالهؤفتعمالىكالتهذيمحواشذىكأإشأسوتأىتتتو

التدلحماالفلرنىمماحجمؤنحإلمىءاالححدأخةصافتأقماتدتحرى3اأمحوتحرالتقوى

ماوبعةأوسأعيالينآلستةإلملىنبوحمثايترقراحلفةوأثهـاحبيهثصوسلمعليه
احرقاوةالمنوشينآلالمفبتاالوائالبتأتجةالمشأهلميقات

فيبركاتأأيعنىلمكاجكولمانةصلىدتدرسعودنانةرىاخقوابمجمتلهـص3
علىثلمإايعؤاسشعببرفأأ2لىساتحاالبأيئأبنداهـتربىعبانبروكموضع
4الءاأتوألفأنجثحافثواحدكالشعاللاناتسمعثصواالسجاقمهـتالمفهومةالمطايا



9ليعقوثوكالمجتتمةح

أكاإيماشزتإباطقوالبآرحاالآخسئلطيالتلثمئفؤج

اتإ3أالكملسعيعنجالصعمئةتلك3تغتتوآكفوقمغخلىراحت
3أللالمجرؤراعاثذمىعلىبخجممفآالاأجراكألىئ

تتدرطصييأرىئءاألكاولتدختجوجمنايخميفاافشرسجأب

ءتأأجلاشبأهألىاويختخحتشلمصنيماجواثسأمبجأالإذا

الألزفكحتفاتإالكتؤنيكأينفحثممترصتقصمالتيخينتخمسما
بهاعاتجمأظاتكأوحوشىلغإةخننتاحوعخبداشألأزؤف

9حتلصمحلنصلفتىيمبمتكنالاشخرفأسترينشاعيثوك

ابإطمكضميحشأاطسراتتحفةحدثنخننثألسجقةالدىيخمخ

آإدأكلندأاإضدفوفبينجمتخيثمعسكحوصبضمامعتحؤعحبات

هوتروتقإعأممبحينحهعياعمأكأتا9تصجةاصصوابيبئتنرازيعئيخسه
ةأحدوشىيملالىؤعييخاحرعبواححقىلو3انىتحبأوالكاخت

31شصضتخ3فاخئماضهفىوإتكف4وصحارآثجيحمضثنئإفثقةاللن

سبروإكتخنتزكهإخهبمت9كحثحىرإحثتتوخشخئتزحى3تكأوثأءوفر2
خيزتيمتقمستنهتإرأألعرتخنىءسصمفكأةتاالخى

ثيماشألحججىوإسفكأخضوفزثجمششضوتكأنمحفودفىكأكأتالمإىبمس
تلمجرفبإتكأثشخنىكأثثعإصتجرفيقوتيرفيوأتينهضإفياشئعلىإبم

كمتث3خصجكهتكرفكأنحصوسدفخصونسمف3ثهتتت ص

خدكأصىواخفوهـيتأاصةكأونجزيرونجمضةعىإمثزةنضوكزإخا

تكأإصمغسصخواخيحتعندولتءفأحشتبمايضتنجبات1دوحنضراجض
ذكأىاءهـتالرفمثيايستننزشثألأخضلمضنيمحهىءأينصته

زشألافضىخهنألثنحوأصيفحفخحتؤبشهـحفىفىجبمحتأئ

كأوثةجاصةاتعتإنسزوتيتفئإنصثظففىيةمايحهذنماال

قشتديتشعفئهـبحمتححلصخفىسيزودفتصتمعصئبأل



اييعقورمولوتتمة

أمالطالالحدىفؤادحتاوليالئيؤىمذأرائمالى

خببابابالإذمانىلتعمرمضهالناخئمبروكالمفيمنأذمانة
اغاالسودمم312محيفةفىقولهبعدققدمتلتىاججيتهمنفيهااوخذ

3واغتلجانالالقيرااوفىانتتىإذاعههم7لكاالهيجافىأحسنهاكان
3خبجابهاإالمخهئمولمواجمحلىاالالدئزالغاصيماواألهم
اللخجالججأتستعرجيمالؤتلمجاصالمصطفىالظهاردينوااة

مبخقبنالموتيلتىأزوكففى4صوزالموتغضبأكأنجهر

خوجمابهرايقضىنلىبهطيولتحسبةالموررفىهمتةقىا

هؤجااللتهاعنداالئهىكالععلىبهأنالهيجايفحئمشاه

والمهجاالنسوانأعاديههماحمىمنالموإرنوالسصراليخىواقاسم
غنجااجدرهامخهارشارؤيجرولخرعبةكأثعخبياجاجحمنال

سجمااههنخطرتإذافيهتتمقمزانهلمبطرفباليكتمرنو

وانثبجماحوابخعمطاواكجرالئهلىحمنماتخيرخمالسمهبرئو

آخاواالنماحدواليافوخنهافتثضهـأمكئنأتولىوالمثرفئ

اهادألعلذوايدالشيللطولبحيرالخىخملحلندهـثاواوقؤكثخملىالذنولوانم
دميات9ااإحدىوحبباطاستعبدتهامتهوالليالميىبدصلاوالليالذاالبأل1

بؤاالبماحمآلمعروفةامنماقبيلةوالدمةقبياتءسالتياللالحراواحذخين

وهوالسجحجاححالجحاجح04حبقحبتيكفاوالاكظاصا2
وهورجلإضالمحبريأسبجمرحأالمسسحاخااثةاخسمميرانشايهزاخرعبةال

رادرقصثداليهظرإهـدينيةاإهـمااأأإرألنسبردينلىأتدواصإلخطأشطارمحكاذ

ءالظيرإلىدهاحابيئشآمأافأواأتيضمهيسسالنويحرك4جرالزلىواكايةاجحوال
يبقثتقرإبوثبصرىمنيامإللشطقرتىفممثحاإلىوبثحانعملمميالممتمهـ6

إممفااواليافوخافوقعزاخاالهقاوجدشقدنماصاكواجرألمجيفوقيلاويف
الحاجبحيةنجتالذىأحظماووإتجمععوإثأصماكأمؤخردوااامندخظمتئاكحيث



ليعنولىادموتمه

والودصإوالخققوملىقالئالعمنئمتركيةامصهطغياديو
3جماأفيمججونجرىأينمجرونسقترنوأاىالدإلبقؤمتنهلنامك

اصحارالمدحنجإلحنكاحتىقحرامدحهمعنلهمدصبأرى
3مامرجاالبخوينموخإذيبغأإراثمتةتققوإتحذرتهيخهيث

ندرجاأوصىأفهئالتالقوجماالعلبالذاتوجهينبنور
أندرجاقبقألكغاوليائككعنومنللضىومستقفىبنىو

ولجالدانجهاالمهرحمهمنآؤلمولوثامغغجصدكخعلا
صاعندألمهجنمنالحةمنبةكالوبطنىبالمثمؤمنوإنق

تتجا6حزننااثخهاكأنفتاحيياامةهـالآبمابمنعليظشآفح

امبسفههـمفئمفخضهتإذكوسميماألتهقىبعبدثوانطف

زآبافيمأقديجمتكأاألشخبأصوإذاالحرإتعاىقدهـئجش

برشفىحبإببحبيمثماتأطيبيباشاطةححالواتمنلميه

تقححصاليأكحإلجبئفبمايرإذادإضاهـصرإتفحالصيسمعب

كحنهمدضفخحتشجرمحصمنلجسكوحتسمشتهيطأحبعاثميأفىصنظبمأوسفتفء
التئوسعىبعخصكتعفىيخصديلمجمهغتىمنأوكأاقشأعلىخيهلررشونحى
وشدتالتهحنهزسفوفبحرمضحهكذاإشمجذعببااثفقى

وقيزحهقدإاضوءإصدحاافختخق3فصخحفىحعءخنىجمكأهـإ ص

حندتفىقىحءمحيثوأنفأصصيتسضزخشىأف
سالسهـصا

آوريرتتخههـىمتفىثبشءاإثذبرثحرتجدهـث
نفشيمعبوخإسصانىى

فيؤئحتثمتقتجركأاصراتذتسىأمتتودخثحرس ت

301رةذ

وسميمعمتدحىصىصمتبعمبثتسبمثخنيمححمحمب

ؤدوهـحورخفامبمأ5نحؤدخخالمنخشفيئءجتمتؤفصبحت



إببنخطييماشنقيطمحكلىيمالمحكله
يهاالكتالباهذالبتذييلوعدالتىالفصول

ولمححليقهـاطلتننقمحلىبهألهمرالم

يلذلكيضعلهتوحدودهاوماشنشيدفيفصل

كابوجسدحطإلصمقيصتبالوقصراأافىاوكاوالجيميفافتكتجبشسنقيط
ركبممالايستدلذاصاحبعدشفالمستدركفىإموالكتجهاشارالقديمةالصكوك

يستدركوممالالشتيطبعدزكاأيخعأهستدوممأالمغرببأقصىيتحدينهششعليه

هيالمغرنجااالقصىصوسأعالنمدينةحرلباعإلشخقيط

أبرأديمإخاطبنانتهعبدامجدكرماثعلىاظيلعيوننرحمنتهيضوتكعه

ضربة9جبلفوق5هـاقعةآدرارمدنثمدينقمنقمحتطلقعمل6انمماوشسنكليط

3مهإانمثئتممذأبرمنسحاداماسيأشعلىالقحطربم4ثثبهصطاحبراءالصىحوا

بعضه

لىوعؤآبعب3بقأباقاخشجنودهبعةتاوأقيخماحراااالخطرشماكحذاويرر

ضندوسنعرأوسمنشاكدصشااممىلوكرأيخبألهفيانمياتاأنعمشاوالتوشرنخاأيخبآ

يئكأشسأوتاائطكأأطلفأحدامنيهخرشاقدأخذخارجغسثفوممرندءإلشمنفيطأهل

لمجهاصلعطاماوزدنافيابعف

انغربتأوصانالسودنحىهاجحتلشكءمالكل

باخكىوأسجمطضأكلمعروعحلكلههدماحصضاشلىالمغربعنضشنلي

كاذكقمأأمثمأصحةابعضاالتفئأنامممئاأضماعكأققزاثايشابعخوذكوقدأن

واقوقاذتاتونهـلجزالجصعكوسلحادفياللمغمارغرويأخذارصلمنوهـةبالمد

ولإنهىرداينأباالىقدمحثةلىأخذحححتهتضنحؤآلالهخمارتوإمليإلشناقطهإن

نجااحرفاذلعيدى4أفناتطاجرجمأخبزكابجخعتكأإتهـأئةأكأئموعثرسبع



أءأءوتخطيفهامثشقيطكاليمابكل

اهـتكتجكالمرحومدثئرأواطخربأقحىهمنأعلىالبغينحثىكتابالساخ
فيةيعد3يديانجئىالقماموشارتىبيدالزكضىإلللسيدصكتاةالمنوإلدينةتبت

وجئهأنحكرمخلجمحر7أفهوذقيطىاششيدالشنعبداجملتهم5ميثفذوييزجمأشياف

بةااطبأخيعمنالسلضاقلةقصلىطأوقااضهزجيقالكنقخنياثيهقفميةفىفاإ
لمهكبداللهعدبنيدىهوسطاناذلدونألغلبلغمسوددابنأضاضئأبذللثحم

وحبمبلتاالافىيئبلنياطهحمهاالسانديقوهوتاينةاللىألمحميفجملغتىقيعدممحمفيرف

اننخبآللتلمحاوكنعالمجيبافيهالجعرمافىقتخىنكتذثزاائسوداتألشتألكقمننبأ

صأتالوومن333فبرجثدآلبوجمنمافحىإسربشختيمكمنأننتشككاالزحرتذ

نقمسدهـلتإشوكمشاثاالشتفينجخؤسانرآلشاغرإلأءإكححمحراأيعقباشهيشا

دأيمحنثاثهفاتألذتلجث3صمفنجإتخيتفضآضنوماتواثديموع

4ءانحيمأتزتثهـمآلبتنتثاظحفتفىأحكتذاحكحتمثوف

عتدخقحتاممشتحأذثث3مككمسص5حخثشخصندصفتتثءىاننهضص6كا
صاىىس

كألىوكأصماز4ىحىءالخب3تخرتفيضنفتافألىصألودشحتءأصغا

عافتخرتعيهلهثعيتإسبهوتتكأخيتوأففأتنزهه

جتهككذعنفدشىاتتإكأقتتيتكأأطصلمجتصكخيلىبمىاقخشخفئأحمخ

لىثتلىإجدخئتشةعضعرثفلمحميزصسمجتتحرذثليثصننمتبراتتلف

محذكأسءكأثحوتثبرتاثمحزتصحثثحتثواضععئتجنطيلون

هـااتتتيكبهحسم

فصمتصدجيتبيفحصخثحبتخحعحتتىثألذكعيهؤصفء

ضنشيتديمحتضزإآحرثشتتادحبحمتتخكأكلصإشذا9

ءيئتءكأءتصمنبم3ختحىخبىءكأبميستحآلكتكاالنض
صاتا

كأكأأجططمبخةنححتيخسنةءطفثن3صاءتكأااهـحمىإندكأ

ءلمششذمتمنكلنضكانأسوتجشتركفبمجوواخزضتراخمنل



وتخطيطهالثمنتيطكلىبمال94

انهـمعىوالقبائلاليهانسبةمافيألليسفيةالجغراأنضلىفيةلجبئاوحمالساخبنأدعري

نتكاتاممغانيتأيضأفتمايرمحجحهاتيثموصكزتاغانيتوقوله6درارفىالتوجد

قدتمرعلجهاسنيهابلالدداةعاصفاليستالرشيدأمايدتميججئوالرشإالالمدنجمهامنوليس
فبينمامراراوأهاتيشيتربكاوقعاطفىثاأهلكانإذاوذلكغيرالحاماليدخلهامتتابعة

لكوعيرآوكاروكبأرضلجنهماوتعزضأيامبعةنمشأرأتء

ممارقشنقيطيختاعلىمالكل

اوقعاهتإلىممارخهايختارمنوقدمضىالخيلكاتقدمئيثرالبخهاعيوناثشقيطنتكا

تقكمستومثشدفاموكبععلىاالصأولبنيتافىيبأوقدتؤسنةخممممائة9231كامو
البالدكتفىدأوهذبعدفيماالحححبليهاارأنعلحهاجوانبهايخشىإنلحتىالرمالثا

مايحأغربومنكاهومشاهدزمنةاالطولعلىتنتلثافالرجممةدأهاكنفاذمخها

ااهالجمهاوأنيسالليئؤيخاأللطالىالنخلقهنعاعساتأودرإثءحارىبعخثافطأن

لىحيزولظقحهيحلراوانبالنخلأودائهاعاعيبعفواناريحفنخهاكداقرىتء

برالناستأعنلمجذلكفتلهالمحاذئخلااإلىاطعاإلكهاتنسفشعخامنبعضهوترب
عليهمىبمالرواوحوشيماوالذئابهفتأاضخلاتغرتسئطادرجقاذأفركإذو

أعلمتردواللهمنوندوؤبرفيلهبونيذالذيناجيوشبعض

إدعدويةفىالنقلمحبحةدلتهرساحأفىأحلىاابراصمالحاخبهتللهاعبدثعدشيدىدعالقال
1لتبتبلبايطوشنجإليرتوطخهمقبلنازمانهاكاتينعلىايمزوهميعكمحوبمرلةوعل

االنإلىوحةمادححائةشكاأخهـمعنهاطهرضى3صنئااتحتارسيدكأعنالثنةأخابف

أساسثاكممكالدنأحدأنهماجودطوابهيينالعلىموالمانالجهيةكبتاعرمإتاءيذ
الداقوقحأيممرألهيزةادمعهأولتكأأنباخنااآبررقباثعقبائلايزدالعليزل

قبيلةنجصهينوأثذأوابعهينأيمونىأأحدوذوينر6تصامترتجوافئاءبخأأ3منهصالمض

نقشلهبعكحملقتيألفمسيجدناتلىقحتئقتلمظعتاوننواوغإوحافتمأت

إجرأجيةثحنؤأفالتإشزبئععمورأطحمطمدينآل91



94صوتخطجلهلحثمنيطصكاحيمالكلح

أشئمالبالثفىاوعلىمنذلالفعهمفهثليضتؤرأخرشوئمظردههمبعخوقلل

وفهعههمفأرادالنزإدلمجروعدغلوجدتئنىأضكمرقلياآلفيهابيوتفيهبنيتوقدشنجيط

صحيفسكفئعليمىالباسيستبدنكفىعملطخلىديزمبعال

تمشنئيطرةعلكفشبمخيلاعيوثشنتيحأومحنىيطشتجدأمنسارقرو

ذافةاةالإفذادصاءراواألشيصليبقأذنمإلىاتيرعارةحلوتف

نيفاليوموإلهإيومصانضجيالعتيهتجدأبالىأحدعفحرمجيطلثعموكانسنةبعونأ

اخشستوالمقفائنالمدماأدركتوألالسبيمكتاالمدمنإنيئولونتاسسنقوبعمائةرؤا

جهدفالموسلمعليهاطهصلىدقزمنهالموجأضالإدقأالمراكانفاناشئرالمدتدوقلسهتل
اؤاحدلباهـكالثجمصيماتئفهدهاثآبرشالهـاخرإذناشأعثر

لصائرمنصحاأهـادمنكلجبيتعلهتوىنمكلمإلىشخجحضحنخثىالركبوكأن
عنذأليعرؤكأنئزارإننسرلمحاتإلىءاوصقإلسأمنأخنىثبم3كتدانأمحلىإتحتىفأقاأل

منسخمغرشألبهيرفألييفئفخىءعزاهـتفيهـاألتإلىجئأاإلأهفالحشرق

أتعءوانؤأبئكأءعداحمذاصأذطغنأثيهقدرواتحمنولمجحومحكتفاشدة

بممعمرتكقعضإموثخوتعؤةيموقفنعماكتدموحملصغيفيحنصضتيعأضاخأتأ

جوأمنشحفلتوفتعيشتألتللكافجعاسددشإوإللختم3ارايأكأامرت
هـ515اءا

عولظالدشقلىسىجبيزممهنشحرىجيكندسظكحووتفذندسبشخحعط

كأاتساكأصنةوتجكتيتتينتهاثزىعاثتعمتروذنمبماكشلىمزقردطنمذجملألف

خركأأسواعليبمشبتتذنراة4يمشاضاتتنقكيراإنئدينأىصلتصتعجب

حمدبهتمحطضيخسيتهقحيلىسضتحمفيزوتئىصخشينةصؤتيتحئزام

رمذكألثتخرتحخهجقاىتزحتتنصنألىءفىوابينهلاخرتكأرقعتفيفذ2افأاف

وألفتطجثشهإخايسمومخهاشيخسإذيخةإكرولهآللفصبهكل3أأليندئئحذا11
رإيمالتخولوكأذاخنبرإدمعحاكأءيذ



وتخطيجلبهإشنقيطصكلىالكلاليم44

ماامخربالشابتحلوقدأمحلهاباليئربانقخمتاحتىااياكاعتزالةمعبئههنومنال

اليغدرأنههمإالروالنماالليلذنوايثتتتلىولجلامنوهأبتىالبيقىمنوأربعوت

تيججكإلىالبيضشقلاآموالالسذوالينخهبالصفلقيالفإذااللرأليقتابعقمايعهم

لمألمحأعشراصلىاهآخرالفرن

بالدشنتيطموخ

نتبللغربكابأأيخأسوسشادخوزستانسوسمعجحصتاطنألمكلىقىياشوتقال

االقعىالسوسذناوكاحلنجةكرقشلهمديندبللعراسوسيلوقةقوتعميهاومالر

وبعدهينشةمسجاالقصىأصسعإلمناكأاالدالسوستوةلمحصقاتيديخأضممةكه

يغوصعسهثأرضذيمةىااذالرملوئحرلمأفيحيشىذلكءوراوليمعىإرملالمجر

نغذؤوربمافيرإحتىألارزائحىاحضالوادإخبالاكاساخماأفرباطوالجيسأذاألفيميا

أظنماقيحثاحوآممادذبملذفاوبحرالرملنحاصهأدطهـاثأآتنكعحاخبافنجاوألمجزم
يهقدعلىحععىأناماناراوأليتدتاتخبشفتخمن3دصثظتطبئفتعنحنلىأإشادومش

هرأنوالظانححشةهتحاقيبقوآدرافقرفقبىينخثاأقخحسآلتانضإرقيهإساعقمن

وألتقلذذاكءسكآصفئموسأنمصينرسلوونيسنصوغفرجمااثلترثربنتأرض

يعمراليعاتوااالديافىندفمحانوأكلىاسوديلعأبرتمصعناالرحنمذث
حالىاكهإألعددبم

بالفثبارنجهاجغرعاتاالماا

فاإمعكثاوادااييأدنعمه1حارأثياثاشمنتحط601آساورسأصدص
عمعأهـصاحم11

االصليةوفجحثحشمطأظهرصعممهـلينإتينقسموإراآحأأحدأفامإلىنقيتلثت3اتنئمم

حلأناركتدياتحلىننسمائمخلئبالبيخاأححااتصهـالبيضمنحونه

بينهوقعتوحشهبببجمماعحبذنكوصدلقبهبهصأاكصسباظةصتوأمأتءأنجاوكل

يخىثنتهبطالددكخرعنرثوالكاحلنبهففلعثصحدهمالدمعبهىافنولى



514وتخيطهاشنإلطعلىمطكلىل

جهاتهباشأرمنمجنناطلالقسمبقى9هورةالممثشنئيضمدإحدىوفيقآطهـلراباكنوا

فعءراال
تئىؤراتعأللؤم11

حمطولهالجبلماشيمعشادعئدتمفئالحبانمتانلهأررقبعخإتلممأاآذأ

ائرهمملدوممسدابعارأهـخلمتدانحعابرانيعأثحهاحتةارتحكنوفؤعهيسهاافيخ

ومدنشانحةاجبللفيةمستووجدأوكأإعفالتى7إتانتاأإثحىءصحعأاةفلقةمح

هـايهباهـفيهايسأطهرلتعالىوأخرفضأذوفىكارملكثباوئودانخل

4رأسآلاأكأضجهةليعمقاحصوقلىعركظشيدوئهنخومدأرسخامض
اثبسميرنخنتغعمصنرمخيدهـ

إشارحيؤحارقعلىمصضا

حاتقتهـحيزدكثيزدانجهصمبروححرجبإلزرثاكأخرخركأكنرستر
الىابر

لمجشبكرجبىاىححبهصهـهـءفلحكأكأبر

بأخقىبختءثخحبرديهفأأفكتبشحئتكلوحوحضشهـوثةحسزجيرأكأحصسث
لمبءاءا
ألنهرثوتتهنصبخبمكحراعءر

إشناىخىتحمصأيضجمهتساكأحقوخحكركأكأقجبقتحصثءتءا

صكعنحلىوولنىتإفمفخفسآنخىمحاتضمتث3وشثضت م71
صءدت

نثاتعبىس6تننثيمهستمونوش3دإءأعليثت

هـخنتابئتإكبهروتش3هـعىسنئءتصفقيخرتىأجتد أ

حبرغفخالكأزصنرصلححفصننيتثمكلحاظىسذ

آلخرإلىءإجئيدثحاللسدكىتصتصتف3كأكدهـمحضث

لجتإنحذهـأصرتيرتتستيو

ءمكيحتبش3هـضقحيةكأقرتتىبروخأفبحنصحعئكأفئآثلى



وتخطيطهشنقيطحتلىإلمال1

باينولينهدمتؤاليهالنخلأوديةوأقربيعرإلىيانزيمنهأبيظالواالالأ
أوجفت

ولصوتإاللمعبدأحداليرإنهيقاللثهـثماقالجنيمقالوالثملةإلسمشاةأأ
دلالاتاكعتدأهلشاخاوهذبئ

قاجبيابعحوممماجباألسودواتوكمإلىويهبطثيرةلحةإلميقرهوصإرأ

رار3ثعندأهلخرآكانأوامصهذوصلرأسادمحدوهوجبيليزسآزكج

أخمصزعألمالكل

انوالىوشنتهيطبرمدنهوأشعليهوماالذكرعطالمتقدمالحعبارمتأطهزإ
هةنتوأؤ

بعخىؤتحدمذكرهتقدمالذئئئرأكامابعدأءدالموجهدنهأقلىفهىأهاشنتهيط

عرهاصأووهماواالغالكوعلإبدقبيلئيخممنفيمااالنشنئيطنوسخبره

يبتدئالبطاحأنصوخصوصيةوطاالبالدتاكبطاحأحسنبطحلؤشنقيطو
لعكعرابافاحاعشنتعيطإالبالغربالىالشرقمنسحل

خمانفيمايدمحونهمنأكاليححرعإلأنهأعنىرأحرأدرارمنصمنتيطونخل

صاحبهيسموقلمالذالخممالمجبآممألمنيللترقرابعداطاربؤكلاالطحامنوهولنى

مئيبتدغيرهأدرارنخىجافأدتوهوآخرنخلقرافىيجغححةويمورؤمابهوقعأئفتثنلثا
يسمونوغيرهمنيخشثىماعندطهأئسيبتقوأماهوفأغسطسأولإكنيهيوآخرمنأممه

مدتحملئحئروتهيسالوفيجنسالبالدحمالتاكنخلكروهوأيمأغشتأغسطس

يىابخسذلكونخلالنسابالواحدقههحملفىيمونأىأوسقخعمةحدقمنهالو

ويقرلمجنهماىالسعلماعدمصبرآ6دراريةأوثمنغيرهمنوهوأقلاغرالجيدافخلمن
تهيطصصن

االيوتغرلتمنجنوتمتدشنتهيطوآخركاثفىوعغليهةرهـالومملمغالكأ

ركهاكإلهىوك



وتخطيطهكثمنقهـطعكلىبملكل

بهاوالعاتقلهيقالبىالعرنجهاوطممححهرقأزرقئوممدجيلالزكحئىكهار

وهوىتذوأحمغادههممالطاعندبعاوخوناللووالدوالشعيرالقمحبهارعينارععئ
منهايبوقرالبالدتلهغيرشأبطيخجيدوالرأيتهامنقوع

ويطشنجممهنقروعلداللوارخعئبهووادكثيرألنخلخكقتنح11

صوعلألهيومةمسعلشنقيطيجمنممخاوادقرأوااتدتاؤتأدخل

ودةوكافثعبعدهايلحثتاقتيةمكسورةمكصههـرقونونفوقيةبخاعمثناةتنيكأ

عانجشنتتجبماقبيلةوأهنمضىفادرارانعحبرةمدنرقزحمجممديخقصشقاسوفة

غرضاأهلهسفحبأمنأكثىاأذحعاوسببخالفتببأحنالثحنلطفيناايثليفربنلسان

ألخرئاإناحيةاصلىشجيناحيصهأصرعأسحكاكلمنهاكوضضينقتهرالناسثضرف
أنلحخففئفأدعرضآفأشجليهتحتجمرمنأنثصهـبإالخنعهرالحرشةخداتأاإذروصا

تحتهطفالصشرجليهتحتمنشأنتاأكأتباماىإيهافلىاطالفيعخباثحىي
خزلحواإخموخهاقإفخمتثمأثنيفاكششمتختضلىفىاصلفوكعرأشغعكياكإرت

وقدخحدمتذأإلىليةىواترقتنواوفيماحلجخصإخكممصتوا3نعتؤفبمأبا

شرتوتنشنئتطيهدنحلبمنوجنوزاخهاجدنحقيصإمنيبقفلكأكضثعو

يوآمنأقشنحتبينوبينفةوأخض

وظنيإلتعبمتدشرصنودفوخلثقيوأصانخليهواثأشصىتأنو

ءاخليلعبدابنتححرقحميدفهيمشئقدكنلذىشاعثيةثكثدكوءوقيلىرعةفخلقوكنت

نحعفيوبزشننيحسبينبيننويدجثيليلأخخلىحصثيزإواثصنرأق

إونححفيو4مأقويخنهإلصوكلخلكثيزأواثئولأ
قبلهثيبقرضبدرتوألثوإشزضثجيداكرخاواثكثيزثئحاأ

ذعبداوأملإدوضلبينتممجحنكراضاحاجنهة6يمسثيراخضواطميثتجتتأ

وآسححفماقبلألبينيخنثوجمثييىإثرسنغللكثيفإكخقىواثآجمدئأ
قبلهممأيبقرصياسدةوإةشلأليدفيعصيرانواثثثؤمأ

جصفب3از



يطهرنقيطلثيبهلييمالكل

ونصفيهمقبلهماديئبينمولمجليدلوادكنيرالنخلشىإيرأ

ونخلهليعجدئالشيخالهلوادكصيرالنخللمصثغيرإلعاعىتصغيرحفرقإيخكلئرهأ

ظرفاحشنقيطبعضيقولرهجوددويصفيومقبلهمابينوبينهجيد

وادانرأومنلخغثرتمرمنبتسصمتاإذااأللمىبلبححهـاحسبى

أومتأخرفقاللمتتلمالبيتهذاهلدكرهالمتتدمزينفياطسئالطبةبعضوسأل
ثقيللمضأخر

ديشللدكثيرالتخلوةئرس

طارجهـةمقونصفيرميخاشنقيطوبينهالشخلكثيروأثهوالبهيرئزأمتد
للسماسدةوبعفهوعلوأكماهـمإلد

نحوساعةماقبلهلينوبإلكثيروتخلردووفيهوهوأكبركماقبلهيرحآمدرال

مماسدقوتيزكطوالغمانوأهلإدوعلبينوهو
ةوكانحمشدلىمعقولمحةومةدمنهحمشدثمفتوحقوكافقيةؤبمثناهـيركةتأ

ةسدللسمالنخلادكثيروهوواأيضأ5توحقمعتهودمف

مماسدةوهوللكاقبلهيبقردورقليلىوفيهخلهووادعغلغفيالكىهـتايزأ
قبا4ممتيبقررللممماسدةودونخلوبهواثهوأكينإزأ

ساعةنصماقباينبوبينهكثيرللممماسدةنخلوأدفيهونتزأ

مماظهقريبدوعللبعفحهووتيزكللممماسدةألنخلوادكتكتيهفش11
متأؤتجواما

وأغلبهابهثيرآلةفيأودنواحيهماوفجيددكثيرالنخلوادجمياونلعحماسدةمدبخةفهمى
يبآتكلويوحأنشنتيحىبلاوبينهللسماسدة

الزراليهفوآضىدالعمماسدمنرجلوعبدااخلووادكثيراحؤعبديخهـإرأ

يهرهىلذهوا

الشبيهاتخطنامكندهبموالجالةطالحيماحعلمالةجمعلمطخزاإأ
ماسدةللموممهأشجتتنواحممنيخككثيردالغوادولقرارةبا



914وتخطيطهافمنقيطعلىمنهـكل

واإلغالقوخكلإدوهوثيرعنخلوفيهطواليومراثحسيرةكولجنيعتأ
الالمحوزالنظرالجنبياتلنعمعاطهىكاأىجتبياتتدنخلشارازماسدقوفيهوالم

نخلهاةلجوثاليها

أةصاصوادكثيرالنخيطوهىهخهإغؤينتلهاهالوتصغيرعينيتةلعو

عصرنافىنتوكاالزهانكثيرأمنكاشتوقدإليشلمنوهىىابممرتهالتىو

ييمنعمفماقبلهبينوىاثااأهذبيتوقيدالحياهذافى

رارالعرتمأنبآاطعاىمالكل

نشعرانيةايالنطووهومسيالنعندبصيعهآجحاتطرامييأ

ءلالرضعلمامستطيكجبلأكايلمحلورقأزكعلعالشعرانيأ

ءإطكئإمملواثسيفنمأفيخليتأث

ءوأثءنحاكحاقيممنزاثينتاةرتنو

ءافدباليبهنيةهممتئتمعتوةأممددفيأكليميمة

ءتمالضوقاعزاكثلوادءإئححنراينأل

ءثيرافواثعيلىأب3

ءكنببزاثوأثهويرهايتح

ءإتسثوجبلعشيرثأ
الثهـاثوأما

نواجفيصنعسنتبمءحعةيروإثوتحبيتبممنرإكلهجيدوادخذتحلىفبو

مناخعتخمعئوقفيهبفئواخربلجنىلشأتحتىامكأرأشوثأحمنكفىتيسمالخ

يهحتعتخجقصةتنظآعفمنبمحمسيهلةبطيضكنتةنبنيديه3تاتضتإلنبينت

هـبخقماخلممممبشؤهـنجحتاخشهههـر3حماأحلرهمتيزساشكأنيرفالبهعوايءيرعؤ
إخرىاكأأثاذوكاناسئاكأويبيعؤإتجمخغيحمؤنبمئيرثةتاكأعلردفيععظم

بينهماالمتوسخهكنألمتبانءطديرحنىبعضجزيهلحننتبأثينموضثصوإنجيةامخينهن



ءطوتخطيإلدثشقيكلبملا4

المشهورةومدينتت6درارالئاوهوالآلمممادباطنعألمالكل

ءأودارهاوشنقيطوتجامنرأونخأكزدوأضهابلعنىوعظجةينآلمدوهىأطارأ

ومنهمافآليوميئشنقيطمساعنبىالجنوالغربةجقوتبعدمنمماسدالكثيرقوأهلوسا
يىاطوراآطا

معقودةوكافكتوحةأسةصءوفاساكنةؤدونكسورةمالصنفئهغأ

الهلونخلروهووادجدوغضبانأىفكغمخفألنقولهماشمتقومينولعلهممشددهآ
ذىآشنجمافاضلعلىالسشيخ

عديشيخوهوعندححاحبهوقدقىلتعألمايقاليركثنخلفيهموضجعمثإجرأ
رالمذكضلفا

كتاهمامتقاربتانيضانقرفيهوتزكغمانألهلثيرالنخلكوالرعظيمأوالأكا
المتقدمنماقولهالطخبانجماآعدعاهوهوالذىيلطوونخلهيزكهتإقبيلة

إناليمالخليطظعنظعناندمالبعدالغرامقرحهاج

زوالكامنالنخيكختقادإدتجثحيننألاوإتيوم

تثزكهوأهلىيةقروفيهالنخلكثيرهووادكيبهإزأ

وهىاوسالعتريخاتاكرلهايقالوععغيرالعاىلتباتعيغيرالقرونيأتثهوأ

يومنححفماقبلىبيهاولينهولزكهتوأهلهصضلبهوجبل

6درارموىكلمالكل

فأهلغيرهإلمطالفسبةودقليرواالحرارةبينوهوءأجودالبالدمخاخاوأمحهاهوأرارمنآلى

طائمألهواهكليعدوكحارأويالئجييرسوأهلباردأونهيعدوالقبلةشتكتالبالدالحارة

أخهاترإالعندأهلهالمسمناوبرمواشيهامطرتخضيهـوتدأقلجمهاأصحافاذاجيدةوأرضه

كأمنألستىاإلىغرساإذفسيلهاليحتاجتهأوداكثيرمنتمطريرأنغلجهاسنينكثيرقمن
تغركأأماكوفيهءالمالإلىتصلعروقهالنالستىعيبعدذلكفايعمشغنىلسشثخلهالث

بيةالعرفىمحيىحاشتقاقولهعندىالتايكطبوسالععزأ1



وتخطيطهـالثخشيطعلىمل

لترباسيغلترااتحاعحاالقتسقىوالفيهاغسيلىل

آدرارفىرعالزعلمامالكل

134

يسقونوءالشتافصلفىالنخلوألثمعيرتحصالقمحرعونيزأهلهفانرارآأما

جمرعيم4أسففىويجعلالبزفموهوممودعلماأشينالليمعهسنهوإنددوروضصز
تالةرأسفىللعقودالدلوهـىيكحأنأراثالساقىاليئرفاذافمعلىضاتخمظوتخحبل
أسفلهافيرتفعفىالذئبسبجالمجرفترتفعالخشبةيتركالدلوامتالناذأحهافيهوىاخشبة

رعالزبيعمجذذلكلرا6خرفصلفىكانفاذاارهكذجهالبزفجفمغيقوبأنإليالدلو

يرفاذاجذوالشعإللتهجحهايفعلونهيئةعلىىفسحونهزكأتارتونإقرمجذشبعدأذ
تهرعطوهذانوعآخروهوفنلىكفوحهـطتيجأهلشحهـكذاوالشعإلهـإلخمحيزرعوث

ءااء01

خخروااللوتأبيخرتبطوحووديةلثزاالالرتفاويرشخءاولمقبليلحتواحروف

دخناشدقيتىفيتجطعدخظردثبزمفىيحمعنعوثأجردالبكيخزهـوفىتخمجميهتوضد
عحيدةويسحيرمنعشبه

اثفثءاحرعاحتشاح

بألدإشمحقتعدثمفغكشخاتينهاألخرىءتوضزاكأفىفضاشجركأ

أبمحمزكعىئختتوشبما1وثنرجلمشكزصاوتصودوارسازنافوليوحسدخت

تينيخو1ثانمأتأتتمات3اأأحائمهشجرلثأتإنمفف3أختذباألسم

نهستدغدوخعأككاوشتخبموإلالبلىعرالرنخبةهؤاغحتكأووفيكؤبم1
شياننثثةلواكأدعسحؤوببدسإئحفجحتهاححئزوإكأقيلىانجترت

فىتصشغروثصروفيشتخحىوتحنبجرخضبمديثىنحمعنوثإنج
كأتيمنحةثيمعداشةأإإحانهفسمايدصهاإأةأ

هـهـوهـوووس

هـىبركثصرعذأخخمصءطلرحصكثضسصلفاامآكآلت3ذأبمالم سهـهـرمصمم

ءال111أل تتعهـنصزفكأيمى



يبجىىوتخطيطهإثمنقيطكليلكليماببير33
ومنهوالسدرلالجافىإليمونوالوآجدأر4ألكاوتورخهوقيتارك12وتيشطتيل7و

16وافامذخوالوفيهالجرجيرعندهمينبتفوالحاذو2سيتكأإهريصحىترع
ظوالحشمةوااليم8ارهأشليخصاتضروأموالطر7اضىروئوواالشاط

يعحايثعلىائكالم

ينذكرا7دراررفيحيطبهجنووعنيرشمالميقطعنتمدجبلأىضلعيثإيغحعا

وهومحيحلعنبغريسونماولهلسشةاوقاتأمنوفىصرقهألييبسهوشجرعظيم9
هوالمرحإنهيقولونوبأوتثاتكلمإذاراثحتهعجليسعهنجعأذطهأن2إالالمعدةفى

أرطبإذاقروغركهئةولهمكألمشوكوالمتوسطيروالصهـيرهوشجرمفالكب2
ءبالممابخؤلهونواهخذونياوالناسباشأويأممهوكاليهالقمثرتحفنفجفاذايصفر

تحتيهونمماجاخلهدافىالذىبهذاأيفآوهميونهيأوإخلهدفىثىعنيهسرونهئج
ثرتهق

بيااللوفروعغركهيئةولهلينةوأغححانهلهوالشوكالقصيرومنهيلهذاشجرطو3

فافاتيبعىأنالمحبلحكلينتنعجالأغصانهمنتبماررطبآومارامقافرلذلكفىو
إالالتمصإكأحاشآالعومكانفانإردأكاناذايومعنلوبابيدمدةهـوالتقطعتيبسص
الحجازوجدألفيأفىالشجروهذاجممبعضى

يشسههالذىغرهالنبعينهوهوالعتثرعظمورقولهأمالىالعودليئشجرأ
انثمصغماشتهالعفىيذكرونأخهماالولبنهرقهولكوكذتورجهصوجودفىلماالجابشقاشهق

شنقيطفىلذأحدفههيمءبطحافىوقدرأيتءالحىحرامافىصحعاحلوأوليسكذلثماله

لغراببالغرابشبهـا

ععنبهتولهشنقيطمديخةضوافىينبتالحرمرصغيريتسداهر5

زالحجاوكوكميرقركبهبأمهمعنديعرفماف6
أغصانوالشوكلةوليسمتوسطآوصحيرأيهوندلالشجوالكبارمنشجرليسإل

تبايئأىرالمحفظالنكذلكوليسحهـواألرطىنهايقولونوبلالاامحطصوهومنلينة

برائحتهعهجلييتأذىلهشرومنلرائحةيابنمبراألمواشىهتأنبت8



3وتخطيببثئقيطيمصكلىالصح

هـكرسءغيذناحمدالسويدأحمدبناجمنجهادأرلمجييةعقوبزممهشازأ

إالرضفيأنافحدفؤلةثالثاعزعلىأنناعضرمإلنفيمروللدصحتهاعدةيهانخال

بايذهبالصفرالمطلىمنأضهاشبينثمالذهبعنوظ

لشارمةجهيقابخوبريوهـهاارهااليعوقاتبةومهوجبلأشونأ
البمثرتدبنقبرأربهالجنوبإلىمخرببيهثاجبلغرعيهآيكتدمغمميكمثترلرأأ

الجنوبجيههباعلمخرتدمنيورقأزبجانبجبلالمشههسروالعانمالآلوىيلنثىابن

بدأنااجمالدالتلكممنكايسطأدراررلماعلىماللتهى01قصبقالجشياذلهيقالمسيل

البالثالتىتمتدمخهاتكبعاالرجهاتهعلىنتكمثميه
ماتئيعلمامالكل

عندمتهمحسوبةومماشالمنانثممالىجهةمنوتيزسدراربينلسطةصتهأكأض

منشثالجمثمنوهىنتجرضكبيرهأآكثمأشىاوعىآكشاشفىنتثىويعضهم

االحملدهشمهصاتيندوفاالرضتلك

لبانسكاخثرهاقديمزماثمنوقحاندرستيلحهـقديمةهئاغليلبهتالقالببزأ

كأطضرهأوجدجألزأيتمولوخدئساتوإدأوإينساتاثللذكورشحهـوأحدأعيان
فأضيفشلنيقلحيهةوقسيا

يئوبئبينقحواحدنميرقعفوشةآنإكأكثهوموضعفيهأؤشيشأ

يأتتريوأونصفهاقبلها

كاقبلهيبوهويرةثنحصاباركثيرلهههوموضعلوظأجايهأ
واحدنمرقمنىمحئهـةومموررمشآفيهوحومونححريجيتآغرأ

قصيرةإلر7بهمعخبريئظيفة

بعدحجبلولفزكثيوعنأسؤجبلويهتهرثومثيسروقدسكهىبنأأتو

9تإشظضأرقصتوييىاشإضبعدهووقدشأيتهتكخروذاألاوراللهلىيقأ

هـموهـسبلتسص7خرتمتدهنةبخالدمستورقفجصرحقئؤلحأ



وتخطيبطهلثمنقيطحكلىيمصكاس4آ

الساقهةينوبينهازموروقلتتلثطايقالفلتأؤلهاوفىجبالوفيهاصلبةأرضأزمؤزالهى

لمجلصرثاعلىرتوقدصكنهاثأهالىأوخمسثإلسيرالحثيوالمعرفةأيامبعةالحراحأر
ءالحرالساقيةاعلمامالكل

يوماينشنقيطمثرعنتبعدوادنونجهةمنأخرشنقيطرقومشههأرضمم

بلفتهاشهربسيراالمساانفهاصرحالتىسيدئالشيخابنأبياتوتقدمتيرالحثيثإللس

عمثرقأيامبنحوشنقمطتجعدعنأرضهآلنهاقلتالمساعوبذلثايتضحإلىالصباحمن
ءماالشيخممرهاولقحولخهادائماحتىلشدقالخوفجمهاأنيسالالحراعضاليةالساقيةنتوكا

الموافعيرهامنوغشنقيطينالمواصلةفسيلتالنخلوغرسرالدوفيهابىوالعينين

أخهمالواياالزمنأصلهمقبيلىلزصليباتاالصلفىوللمخزنبعلىالتاأعنىجمةالمغر

يلق3فيحمواأكثرأوقاخهمفىالحاشاملى
برىمهإينءفأملال

وأباربالوسهفىلجمأسنوبينهمستيئأرضغربيفوجهةآدرارمنبعدمو
نهاثورةمش

عنطيمهاجبلوعتدرةبتزمشهونكلتافي
منوقدخاأخصاصوالبهابههاالرللشيهسعدأبيههوممطمنهلءشتأفئيزأ

يةونساالفرولةانديهظأيخعأوخهموالعربجمأقبائلقصالئالحروببسبتبالنيسا
سعلمامرلمحيمإ

كحيرةمواضععلآدراروتمثمخلبىعرقحلىاواجدواسعةورةثممأركرممأ
لعرباجهةمنالحيطلبحرباوتتصلىاعندمةكأيرمعلىلتهباألاأرضجههاميتودوحد

يحدثلشنمماوالمطرفججدأاالمطارفجهاقليا4أنإالأرضبأددمالعععناأجودمنوهى
برأشبعدئالئةيرطراولبعدشالمبعلصرلليساؤلهاتهماجأظاأباذداتكبأهلى
الملىتجقىبعدكافأرضوشوبرصىوشيرقىىشهرفىالعوبعلجهاقولجمححدقوقألوا

بعدالشموركيهفىشىالمواختبتلىبعنشهرخالنإتوسرؤتخرخثغيزلبصشهراثاعمن



وتخطيفهإشنقيضيمعلىلكلادا2ه

تتعمفيقولونلثيحدالذىضبأمدالخالعمارفوذلهاتيرسرأهلالمطريقدإذأفئلولثالثا
يغطونهاعنهايرفعونالخعحبسنةبقلهامنبلاالإذاشبحتوأوأكثرأوأقلأوسانتيهآلعمنة

كاقىضعلئضروعهايشدعألالحبالمنهمماتعملمنسوجثمالاليسمونهضروعهاوهوشىية

رعاخمهاشاعومتىالفمصيلافيرضعبنايفسدهاأنضروعامنخوفاعلىلكوذالفمحالن

وإذاوقعاليةتحاجمنلعدماالرضعلىاللبنكعيرأماجهرقونإللحلباتتفتدضرو
لسانتيننئااللتولدبممارياوكبيرأقويحالالنهوالدظمأسنةالغصيلعلنملىاظححب

يسمونهالذىالذباتضمحيأرنهسادقىواليرسغيرتفىاليوجدوهذاأونحوهم

أحدثابلغرعقوربهازككاوليسأفنابمماورالجربلجهايصيببتأجدإذاويتتاير

أواقراللحميأصأواللبنإغايشربالعصيدواللحابزايأصلموأوأكثرالستيناأحمل
ر6درالياالقرمنإنمايحصلوانخلوليس

ومنالمطوالنباتكايفيتبلننباالإكطايتولونويفأببالدهمأشدالناصيماوأعلها
بعأرتجؤلالوآصكآلرئدذكولوآيمالمطإخوأرصمحثىلواأنياكأرخممعى
مؤلآتجمأاش

تأوالحاذآلممنباخهاومنأفرناتلهيقالواليثوعوفيههاالطلحجارتيرسأحكألوأ
ارقةثالمعندتيرالؤلوهاإلللألتأوهؤلبتوالفولكبدأملهيئفالشوافامنئسيلوا
ثمالىلاشغبهاجهـةمندتيرسو

باعبوأوالدحصنتبيئإشههورةااوأقعةنتكابهالمشهورورهـكالمنهلبمفيأتر
وبالجضآلتجهومن

العربقوكغيرقيدوههعأخودمنمنعندهماالبللعووآنحولبمعنمانجاقأنجاكأ1
تيرسيمافانأرضفىكنأىنبولالزندكوآعلومحنئبلاالمناالصعطللفحلاظال

هـايبياالمرضبذلكاإلبلاآخهمهإذاأخاالبلأهلعادةفيهاومنليسالذبابضيماعر
مناقهاوالمعنىأصشذكفيقبين4ثدفينيبسحتىفيتركهساعلهأىزندهعلى3الخبير
إنالنوقالنسضفيبعأرفيتمولنحصبةشتوكاتيرسفىوسافيالوءنيهاقبعأخذأر
بلهكعكثرسنةفىكلالنوقروتاوبعدسنتينتاوراإلناثتكفاننىوافىلسنةافىإناثاولدت



حيإصبيطودئمنقيطالكلأليمصكلى0صببإ

معروفوهوجبللعحغراالىنجغيركديةتحلعننميتإكدأ

المأحالمحكثرمنهلالعرفيهأ

وملئهومنهاوهوأرضكشازباهوكثيبيتححلىكؤزأألجث

أبياتمغالممكدىقوألاألبويخيرهلئفىورقزجبالوالسيتهانومنهاهاعمشهور

يبدكالعذريةلئةرملمنترشآالحاذمفيعضمجأليتوهل
المعقودةفاجمهاباينطقعقليسحونههاو7إلرقصارآشهاالتآإ

ءألمالاكرملحوبةعظبمهوجبلعىإكوبذأ
رمشههسوهوصخهلمعقودةبكلحعثهاأأبيز

وهواالعوجوفيهاالسبخقالمعروفةجهاوأيامخسةشنقيطتبعدعنالجلاأكد
رةثوئرمش

االعوجبئغرثهورقفاقعةآبارميئناتغو16

ماعمشهوربهوعخطيمهوجبلرهابنعما

احملىأجيرهإذعيشلهيقالومماقبلىيبقرهوجبلأعايثمه

بقولهالطلمبعدابنوقدعناه

تنفملالمحمداغخبشيهلئثىمنمآمدويتنتيجر3الذيستى

اشالعلىماقبةغريواقعرةبتزمشهوبهةعيمهوجبلوكأأز

رقبعقجبالمازأرممارنإكارأ

قبألنجاماغرأسودهوجبلإنالأ

ماقبلهبىغرأزرقجبلقلبالظيمأ

ءالمالبرةبرئرروأسودعيمهوجبلتشلهأ
ةاالضااظايةاومعنىيرسوسطفىحفرةشطالبتهرهآأظا

نممودجبالمممااحؤبذأضلوح

أسودعظيمهوجبلغيآلساأ



باملاوتخطينقيطحكلييمال

كلماقبلهيبقرأسودموجبلبتؤياح
عظجقسودجبالممهاالجواد

الجوادايجمنأسودقرهوجيلإيم

رقأزجبلآذوئاتأمء

أيحأرقأزاجبلينيتهثآروأثم
لهأسودهوجبوآغليبةأ

إجلمنقريبأزرقجبلهوالمعقودةافبالزوازيل7عب

ورالأزحدهادوايقالواظحييانالجاللعنىعنديلوازز1و

ماقبلهابوميخاببناوفرصوممطجبالفاتزبزإتوأ

لمجارةوالرمالابينبيضجبالمفخمةوالمفمعقودهبفخؤليةأاإكالب
ظيمموجبلميجين

لرأسادمحديلطوهوجبلينهز

وتجعلالنأرنوقدجمهاالتىالمجارةأىالتجعثىجهاجمارهوسودجبالإسماميط

اغالمدعندهمىتسالتىدقالبناأزندفى
ءبزكثيرقالمامفخمةبالمآلثهقغط

رقأزعظيموهوجبلالعاىدإطخقرنجمعيناتيئهر
هعظيمكثبإتمران

الوادىبهذاويهااخعهسببعإضاأدرىاإلماحزماءألمامغعندممحئهخواذ
عالينقطعوماكدية

رةالمشهههـتيرسمواضعمنامونيعهذشظفتزازأذ
الخطكلماصا

4لناجمهامعرفةوليسنشو6درارتبينمشهورةأرضالخط

كبظأعلمامالكل

وأكاننوأدرارتبينأرضكيطهأ



هوتخطيطبمدثنقيطصكلىالأليمأل2

نتوهولجيركثنخلبهوكبيرأزرقجبلأتايغزه
لعزهتامنيبةقررفزجبالتيتاكوررتيد

يةمستورضأيدعئأحمدابنسعتطرآ

بهاخلويفمعكلوفيحينقالتوفيهالناسفيهتفلرقكبيرأزجبلنامنهه

لاللتجوصهنعيونولسراقمااجممكالسريناتإعو

غربىوعنتتيدنيجنوبشوظجةسوهذمجباالحشميتتا

الكانبعةتاوهىرأيتهاوقدالعاثق

همعقودةبنتعلماتالكلرم

رارالمتقدمعيمكجبل7دجبلالجنانبينيحفرثامنرارد7اكحلقةونشالحابةتصومعنى
وأؤااليطأدرارواحيطأيضأكايقولونإضافةبخيروانسننصتسنممونهيو

رقهأزبعخهاوألمسوثأكثرحابالصمتامعطوهوكثبانتهتالعاإلارغرآدشحيطجهةمن

خمسةمنطوإلوعرضهايقربدةمتعدمسيرقأياموتمتدرار6دجبالميتاالرتفاعفىيقرب

وقدهوسهلرمخهاماهوصعبولهاطرقكحيرقمنهامانتتوماحوتهالجباللتلكاليئوأيام

قوسطةوالمرالدبموديهللوهوسالمتثدمنقماالعامخهاطرقخسسلكت

زهحهامارالتإحاوادحذنبآخرىوطريقماالسنبعدكمقهلثحاجبالقىصعبةكماطريقمادبو

وليستيئتمحتيلقفبلكهئدكجثةعلىيقطرنإوهبطعةيخيهفاقأمغ

ياعبعدهاراعوهماوصيمزقمندتوحآلياركثألمامضهايقاليقطرمنقىلتثمجدأيالصعبة

طرقاالالطرمنتأصعبحاسلالريهتوهذهحاراعمفتوحةبعدوألفكنتانسا

الجهةبتكلىوالمعرفةوالبتظتتيمندمالقاوتديصعدممثانيمهداامومخهاكثيرة
ؤستجيدهاقايالقايىاهالرمالكثيرأرضوافرأدفيلحمالااجهةمننتتطوتنتهى

فوقيةمثناةءبشاجمجحبماةوهممدينتانتبأدافروبتلمىوالعلءانشتافصفىبلاال

وممهمعقودضفتوحةشكافخةيمساسورقوالثانجةأوالهمامكوججاليناقتيةمعكيورة

وثانيتهمماوعلإلدواصهايضافياويومفنصمنيتربجلكثيرالوأدخعفةعلى



34هوتخطيطهاثشقيطمكلىلبم01
وقدكنتقبيلىلوالمممماقبهالوادىعلىمطلجبلرأسعلصغيرةهدينةوالرشجد

ذاكإذالنيىاقهناضاالمدينقالخهاأصعدالىوأعثريوهاتحوخسةالوادىبذلكأقتلم
وعايثكإدوبهينكنتوقعتالتىالجرب

فجهالسببواجمجكةرةإمماعلمامبدمصكلا

لماأنهوذكسنةوفالثاليئعلماهائتينيالمابناناهذوإلىممارخهاقيتارمنمضى

مأأممىرجلفيهموكاننتتإلمىالبيضرحلتقدمهاعلىيينالعلىبينالقتالامد
إالغايةلهوليساالنايىمنيأخاوكانالرشيدوادىيبأمنقرفنزلواالصالحين

فأتوهبطحائهشابمنأثبأتوفىإلهمقالالحعالحذلكإنفيتهالفيهقامةباالفهـمواعظجة
4أهأنإالالنخللغرسنثجيدفاالوادىهذااعارحلىلهمفئتالفمثعهحصبائهامنبمثى

يرأكثبعدممارتهأهلهأنئقولهمحةعلىيدلوذلكلمجقيتةأعدمواللهاعنهفرحلىيطيبال
ليأكاتتدمظماشكوه
ججكغوالرشيدووادبيأوكتآلمتالممحوادمنببآاوقىلواقررحلىيهـينالعلوإدتثم

اليعمرثمأنهاللهعمنىسبىالواثهذاانلهمفئتالبفأتوهألثماقىابهأعطؤلىلطمفقا
بتدأوافنزواواالتهبركةآقىواعلىناررمباركهذالهمفتالأيخحآبهابترافأتمدجكهشلواف
قمنقبياوهمطلحةأوالدإالالعاصىمنبةولبسخظجةغابةىالواتفىالشجروكانيقطعون

المجرعلىلهمنملىاجعلىروبغاعالدئرعوافىجوولماالهمنتطعوناعلىوعيشإد
ودارصستققكلاقرفىمندادأهـخمسةذلكبلتهافىلهمرؤوفهوجعلوا

يةلمجر5131سنةلكهنامنخرجتأنإنىايأخذون

تيججثةعلماصفةمالكل

زتتجاوأنإلىبةمغرالشرقجهةمنالجبالبينغتدالتىلبماجدضفقاكلمدينةهئ

حنعكوسطهاوفىواحلىمعولهاطداربعمائةوأررهايخفدوالرشميدضعدث
مستوصلب

كفمتفاوتلمحاثماوههإلمالسفئلمجتاحرديمصليلووالوسطالجيدفيهججكهونخل

قيلبأعذاقهيقطعأنهوممغرهاخصوصبيةوفىاغءرداواالرضجودةبحسذلك



وتخطيطيماشمنقيطكللكلأليما0ح

كاالحالةجهذهفيستوىالمثعسفىثرونهينحأدرجالتمسهلأياهافدفيتركالنضج
كميجكنهيقرلمجمنورااصهدناهشا

يفتهىبأخيمتدمغودهسرملتيججكتهممايلىانبهوأسودوهوجبلزكد17

ارعقالجبلهذاشمالفىوالوادىيقرلمجهنثرالوأسهصالبةبعضشجهاأرضفي
بعديؤكللفندىالمطرفاإذافئليفالخروأوكلأخرالححيففيرخفئوالدخنللفندى
يبهأتقراشهرونصفبعدثالنةيؤكلرعالؤلهالويبآوالدخنتقرينشهر

بينهماإقرالطرتيججكهوادىمنإلنيقرجبالنانذلمثىبآذقيألتإنجإ

أقليتةالملىبينوبينهافةوالمساتيججنههالهلرعخظيهةوهوعئومأدإلىشهتيجمن

يوممن

خهاراإإلجديبقارفمدنتطبةوكاهتيججوادىبعيدمننخدغيرفيهضعاذأبقد
زجكةشرمواحهعالمركتةواواىءالظانومفخمةىشاإزيفأ

عندمصمأسيالمىواامنهابسيلالمطراجهاأعإذو
المتقدمزومأدفىواديحبهوكزإدأ
بآلسليانفىبصحبواثهوآغموأدئأ

مماقبأليبوادقرهوآظليمئأتأ

الححهانمحدهموالزاملمماقبلهيبقروادهوارأملأدئأ
وتصبالمتننهدميفإلزتمممىقباالتىءواالوداوهوواسمشهورهوأوادالبركه

كاتاتدمتيججنههىواثفى

برقوبهجذوعهوبيتوقداندلصبهوادوكانممااقبةيفتحرأاففبهلم

وهممالحاياعهمودوقبرسيدىالمتقمىحلىاابراهيماعاجبهأعدالتهإلمدسجدىاله

الموكعجهالعمىوقبعليهمابنيتوحدموضعوافىفونانمد

رجااللفراكثواثهوصسطالحهماثخشبةجمعخشثإ

الحسياناالويقولونبعيغاوإالخساحاآلبارالتصيرةءأحساكلىهوعلمالتيدومأ



بر3حماوتخطيطهطيثثسكلىليميم

نراألكذبعدوماأبضاالخسلهـيغؤيتثهاتأنمأ

مشهوربثمنهلوبقليلأوأكزيومأدزومبينوبينههوجبلكنذس

وأودابهثيرةرةقلهشههأسودوبعغهوجبلئهابهىا
يرةأشجاركثوفيهيروادكبهوقةاألأىكهالناإكال

ثرقالجههماقبلهمامننجطجاعنبالنمتقادانأحموهماجبالنتاندد

مماقبلهمايبانقرعظيمانهماوادياننساتآم
يقالتايطالتىيقوالطرالسنثماوقبكيبهفىأليعانهمأوادياننيظانات

كيحهآوهوأوسكوج7فىوهمايحعبانطا3كثمثئيل

أحدأبوبمرأىإعاعىجمنبتكرجهامرورقأزجيلممبالثفخمةالبيبه

إلىوذمبفاليههغييفدةقىثارعليهوكانينتاشغفييوسفوهوعبماكشصسالطين
ونحمفيومهتيججكناوبينهوبههافاتءالصحرا

يخاخهبينبينعوواغممماقبلهيبقرأيسؤمستطيلجبلهوىلميرمئهر
المثمالعن

ىيرإمكريبينوادقرهويأغز

الناقةوكالفظعربينأسودجبلالمئر
اجتوفجهاجهقؤمنصهتيججوادىمنيقربخليأةإخقد

ورةشساكنقوسينوميممكسورةوالمورهممعتهودةفبىكلمئ

هتيججشمالعنأسودصظيمجبل
جهانخلوليسعظيةوإوبطخلوالرشيدجحكةألسودبينجبلكحتنتصتاآ

المتتهدمطئمىخلنهاجبلومن

وسنخهالبهيمأكركضآيغرسبهاسوفرملقطعة4رأسأسودوعلىجبلقب

رايبراطاتهاليجباللهثمامتويومخوتيجحالفنتممنوكعحساوعلدلارععقالشركق

يخىيبمنرقرألشجاكعيراعطيمواثغقئبيت



حوتخطيطهدثنقيطعكلىيملكلحا34

بهيرةأشجاوفيهعظيموادلمموبيخىاالأىاالبيظالواذ
وزمشمخهلارددأمش

الجنهبجههمافوقهنمشهههـرغربمثهليتأغؤدأ

يرفيأسودغرإيائمجبلرإر

جارلةينرأسهوعلىكثيرةأشجابهووادعظيمومجنبهعظيمجبللفخئشبه
نخالومنمارأيمثاجيدهكثيراكخلوادوفجهاتندمبملكنتلديخةالرشيد

كأفاأوالعلمامايقالمنهأحسنفنبتعودىسعيعدأهلقطعهتينصقطعأتة5رأجمائب

تنخلعأرأتسشضاواحدةلىاحنعحتعفىعددتقدالخطعلعلىرأيت صاهـ

لتربالستىإلىالمجاجكفيرالحلونخلهاقأقلعتالواحدةالنخلةكتاشفىطجعن

نخلهيمنعانالمكتنفيهألهالجبلاللنأفيهلرمنأكلواوسببجودتهقا4إالعروفماعهنا

غيروحدثهناالرضمنيننءماوفمحىإرلهيثتالخهججتمماياىوآخرنحلهياحالرمن

الوادئجميعلستىيححلحهروجدمهندسوهسيالاليبعدحزولكن
وعايثإدفارسعبيدحكنتهلجماكنشوهاالرشصيدوأهامنبتغدهـرعةعئدلئفر11

آسوبدأحمدعدبنبنلتاتأحمدبيميد

منهلالرشيدوبهبىضهههـرغرموضعنتهيشييلث

اسسهرجلطلوهاادرشيدمماياىآدرارلكنحتبعدنخكفعهموخحعتلحتا

راعقوألتأتيهزلهوليستلتهلعبدظاألرضتكفىنتطعوقداالصالحينعاسيماوهومن
مهتخدبناأنيهفممونساخوافهأضاإالنسانيهعااليرذلكومعالميرة

روولىنخلبهوكانكتوأحلهرةالمشهههنتتأوديةوادمنهوكهالبرفقر

وقدنخلهبعضىبئورهوبتعودخرسيدىأهلبيهأوأهلهبإتالحرباشتدتفلما

بطمكنتيرمساعدلمتنقيبوالووكانأكردورهمنحيفانعلىعينىوماوقعتضهرأ

وفإلىدعاالذىلكنالرشيدمنةإلىأقرتماكدمبعضكريبآوححفونالرشيديوم



3شنقيطيوتخطبطهابكلىيمكلل

االحيانبحضىلنافىوهكذاوغ5ماقىكناإلىنرجعثمدبجعضاللبعضىتعلقهن
تقالعاممماليواقعةنتيهثامنممامواخحيي6ص
مماقيلهقريبكخث

طاقبلهيقربموضحتفره

آثعاالثعلماتامورالكالم

رةأخثاكتامورتمالمطرومعىميامنتجاثوفيهابخيرةارعقءوحمهاؤمشهوأرضح

أسودويعمسونهنوىافرولذكبهيدبغغرولهموهوشجرعظمورلالمممعىالشجر

وهتمافىمقاشجرالغخحامنأنإالهوالغخحاإنهيقولونوالناسالالمبتذحجمحهالعحآل
ولهذاركاتقدمحولهلهالهدبوحذاأيضآدبحوالغخحالهءالسوثاأكزمواخبعماالرض

اخنآورتوتاالسلمنشبهههاشوصضالطحراليهاالشجاوأقربوشوكاكجرأيكبأححغ
نلتصهالخوفوقمتوعيشإدلةتزطاوقدبإئةووببةوالدسبلاكثيرةالمذكورة

عدؤهنلكالححعنطم

خكعآتامورتمنيقربموضبعلتصقيرالعاىتصضيرغحدبايعمذ
نتألتسجازصعكمءاا

لىوالقظاثسموااطلحايموثرمواالخمهاأثأشجاابالثاتكأكزنخمنت
ونهآدرسويوالبماشامتيلوافيننينوأوالسدرنهيتثمطوأوزوازلياأهويسيه

الذىدافبعكأهوالمعروفإمجبتووحوهوالخرذةمإصواوعأياوهوقرنان6و
يزثربهخؤوأؤممماقبلهينمربجروحهـوثخلهيوغرأحمريؤكلولهتستجادتسحة

الذئفييشيماغرولهكعيرالدخانوحطبهثمولاعيثراالوقاتأكفىجرأخفروهولف
فىرأتوطونهويأويطبخؤءبالماوأدراريعلونهنتتوأهلاتمامنهتععل

حثماهنايملفعنهفسألتلحمامعيطبخأصعرمنههأاالالحبذلكمحرحبآبشبه
يحعخأخكمررقولوالمشرقاليوجدفىوشجرضظيموالتيدوملضجرهاومنهـيهالزا
وعئروممتنخهنجاخثاومنلاالسئدقياقهيخعثمرولهالملوخيامنخيصهاأيشبهاإدمنه

صزاا2م



هإاوتخطيئقملثيمعليلكل01صر
الحبالمنهاوتعملاالرضضلىلختد

الوماوطيةجارلنعيهاوالثرقجانبهانشهنتطرفمنيطرئهجىاا

اللتثكضهالسالوصدقتيخاطبوخهابقالناسيرخر

الئاغحهكلمالكل

العقبلةممايلمانتتجبلتحدهسةأرضالتاغصه

بللتقاهامعلىعموأوكارممايلىنتتجبلتحفلبةصأرضالماطن
التاغصهأكاثمالىالشرقيهانشمنتسنفمطمئنأرضالباطنفانالتاغصه

الباطنعلمايدفئفجهدماثةغصهالتاأنإالالقبلىأرضجهةثمحغكذ

آركيبعلمامالكل

جيةقحلىمشصتنتهىمشهورةأرضالعاى3إللتصرقبةتصغيرصةآزئ

لمحبتفاصياال3والرةكثوعيونأرعوفيهاصشاهقةجبالىويغصابهفىهـاجن
وتنقممبعيدقالمساحةاألشجارلبرةكثالبةفيهايةمستوممأرضفطوطز6إلىوصرثا

ويشخلءالبيضاأىالبيظهكيبهوموداجالأىالكحلهأكيبهإلمقممحينأكثيبه

منهالبرةكثمحالعقالعافىعمالقذاحع

إلسنمقصلجانبيهأحدالشجاراكثيرعنيموادوهومةأاك61كثرخ

نبالجاإلىوظيمهومالتعسلوأئالئهشستةلهيغالكثيبفىينتهىواآلخر
يسحىصبلمنهثرفيال

وفعةأولالجبلجمهذاوألماجيزكثيرةوعندأصألأصعودوموجبليمخةكئند

مخهمفيهتعسهشقيوموحوأولوقبيلةكنتعودالحايسيدىبناللهعبدبيننتكا

ضتمهوترةالماعمشهههـبئرعنبةوعندأصلىةربهمثعثنيمجبااهوملنينأاأ
أهلمنهومسىالفايسإدرهوالىيالمثربينألمشيورةالواقعةبيهـوهسةدرهال

نسييهتالفرعلماالداشةنتوكانحمىالفرابيئوشخقيط



براوتخطبيملثنقيطيمكللكلحا
ويهئرلبهابهبمثرتنعالتىاالبلمناهلمنوملحماؤهارةمشهئرأكيانه

أيخمأللحعغعغوممطدط
والنعمانبمصرالنونعنلحفرهيبقروهاؤهمنبسطقمبهعمرالنونأدإلنعمان

نعماالنلثقائلونفيقوالنونالحربمنالمممموخأنإالالشتثائقااليهتضافهوالذى
لشقربمدماالخيلوعلماالعبدنجماطرفةلشقرقالاالشقائقدتكيقالروالمنذابنبهيعنون

مستويةأرضنبهوعظيمكثيبالسلفانيةأ

الجغرأفيةوضندأهلالئزلتماقبالبااعندأهلمحىالمالزامولوفيهعظيمهرلمعيلهأ
ءهافيالنهرهذااوينتإلقساحوهوالمعروفبالديزوكوفيهءأوالمااليحرهرس
هلهيقال

بنبلهبعدوأيامثالثةيرةثسممنربيثتموضعةآلمأ
بعدهوبلاالتأعهطحوفينخلوادفيهملىشزأ

بلااليهإللجيدتأليىملحأىسادعي6فيهمحلنجلىوإر

منعالمازبديتمنهولمجخعلمئسيلهمنمجوىبحرالثيل

المستوىنالممعندوالتيارتشابتمتصلةيلةطوتيارتصاتاثسأ

وفيهلشهـحورانكبالثبحوكظيمأىتامورتلمثرتمماارأسرجماوعنداالتجرفيتثونكثيرأها
السضأكةتدوممباه

مممافوقهيبماعقرتحححعيرلعماخإثعموج

نصتكأسنإلمتدرتتيا3بعدوماقبعبهيئةوماوصييمتةال

حلهلكيبطاعلىماليم

ءالبيضاأئالبعيظةآزكبيهينبوهوالحاجزعطيمكثيبيكرتإخمل
سخلىال

صشجرأيمصثأشجابهثيرقمنوفجياصمئيرناقيأاتميميرإذأ

أكثرالسنةويمثاشطرمأيجقعماوفصرتتامالحموديهإ



هوئطشمهصكلىبمالكل4بي

أئإروألشجاروفيهجبالطوادتكتنفدفلفظالىفامقباالفتياندظأصبلةنمأدفتى

االخرحفىالمفجهاومناقعيهوق

االماكنوهنهيفاظرزمنثرماؤهاتيمتوصوفيةدووادكظيمنىفر
نفاالأىالخفشيشلهايقالكذكلكحلهبماكياتممثاااكاسةافي

اإلقومحانجهانخلوخالوىاالطابىبنلبهوأحمدطابىالطادارابن

جذوعهاالنخلهاوالمنخهاإالحيطامنيايرلمبةخر

أكثرالسخةوميدءماجمهاوكظجةتامورالدوزأئمإ

ميأجافنةإلىوتمتدأيامستةمسيرةاالشجاركثيرةتفعةصكثبانأذفحاش
اناسوثاأرض

ارممهزعلىماءا

آوكاربينجمنهاوواقعةنتكابعدأرضريهسا

يبقىأيضأوأنخلبهنواالقابهأنيسالأنهثاإالردشوبهمشيثورواتألخبت
نتجكرعزكوعهإالجذ

هاتإرقصيرةهووادتأفي

كضيرةألعباطبهممفورشغديركىأضاتهأكطإسمئثخايت

كأةعحهشرمأؤلمحئن

دكتعدثكنأماعلماتشخلبرةيميةمستوأرضاتاوز

أفةسمماا

وقبلإهـلمحيبةبعدارةمشيأرضأفقه

واالاضدهسجانبيهأحلىاههـرغثهبزجدأكثيراالشجاروفيهاوادكبيرغحث

يليوبتفاصيلهطلمطوالعلمجمهاورمؤرخونممثبعوقعةسلعبا



صمىيبيوتخطيطيهإسكليشفقيطحكلاليماا

جاركبويرالمساحةومووأدكثيراالشأيملحنينشجويممعونهجمرسعىلىيغرأ
ويليهءسوداوأخرىهسةناححقلىوفيه

الجنوبإلمجهةباغرماؤيححبأسوالبقعةاالشجاروادبهيركثيرتذه

يومنصفمسيرةطويلتنمعصصلبنمأىأسحهدظهرآظوالإخفاز
شجارجدايراكث

ارععقوفيهاالشصجاركثيرجهةولمنممااناورشدهثحمنهلومزالملى
وافيندىالدخنكن

لبحوجانبحالشرفئهسثبىالغرجانبهالشجريروادكةظه9نغر
يرثبموادانجهولعيون51حذنجرىومنهوهوجبلبلةيخالتلعاعويقالوس

واذوراسباعاكثيروهاالشجار

كبيركئيراالشجاروهومسيلغارجمعغيرإن
طويلأزرقجبيلفيلأ

خحاهغيمالغ3كبلغدسورةمشددقموداليندمكسورتوموفاب1ىديهس
راالشجامنونجبره

الثعوحطدىنيهالوادىاحذىهوجالعمبستىخذمنهشاالصلوهوفىئغوسط

ويخرهالتبس

كلودمعوهومنلإشمشهورةوبهمسيلالبتأ

أوكارعلىالبمال

بخهمافغووالحوضيبهفيواتثبولجكانتإقيواقعةواسعةأرضآوكار

أركيبهحماياىقىالشصاوجنوالحوضممايلىثمالىالبجهاوكرنتتتهامممايلىفيالجنو

اآلسةالمحالعلىبشتعلوطمعميتيلىءبألشمالىباشر

رآحينمعشماوركدرانآتماطشحاتأإ

وادربهإبءيمبحهزموأ

أرتاأسيلاضحاصآإلشتخفرفاذبهوموضحنوتتمظلهأ



وتخطيطهاسثمئمطحمكيالكليم0000اس

لهوكزسانحهوإلىعظيموهوكثيبالغصنومعناحندعينهبخهمالعرشأ

كاذنابتآعليهشيبئهروسمماأضاة
عظيمرملةبتكض

مشيورةأضبأةهىآسدفيثمإ

مععصشرةبئرإبنعنم

مسرةممثأضلةرةالسد

هعظجةالرملمنةأبمإبقيهاوالماثزقديمةويدأ

عظيمثاكثيبانبوةبئرقديأشكيذريت
مكثيباالبيضافينص

قبلهممالاقراالخضركثيبصابخإن

جرالصرحلثومعناهآتيلةلىبماحىمثرفرمليأ

عظيمرملطيدبمآبضنى
ورةمشغفحوايئزجذيغ

باالخهايوأضينشائليمجيسإنوالظلهمستويآلأرضنلظثط11أتيارت
لهااأكنتكا

خاوااالإللالتمححيةآإلرآوكارطووكلورةبتزمشتمكهبرانلئم

سوثجبالمنيةجمارعيونمماةآتاتمولثغ

ءالمحابئهـكثيرةوفيهكسيلكأإلرهيىنهه

فجهااتئارةالمشهههـالوقحةبهاواالشجاريرةكئيدالتتجاتيرلفو

كنتمنجرارمؤلفجيشرئيسوكانلحاجىاعوثسيدىابناللهدعببقدجمسيدى

راغدالخيهبلىسيدالختارفقتأخيهعلىجهمحفصؤوأفىألدالناومشنهلىفلواالغ

عهنأخعهيثاهزيعدأق

بميراشودجبلترمتفحطنعييناخمايي



فا93طهإوتخططدمفقمكلىالكليم

جيلالماحتنحدرمنكثيرةيغعوهىالعاىلتحمغيرباالقدمتصغيرةيصدي

وأشهرهايرقشبرىكئعيونانجبلأيومعنامالعاقروبهذعقودةبكلفكرالعالهيقالعظيم
عسوفيهوإمجبجالتيدومشجروجياالملكثيرةعيونبعأروهىالكركوبجات

كثيرةوفيلى

كثيرةارععقاالنروفيهمنرينحدعظيمجبلوادوسكهوامةالنيئ
ينقماصاهالوماؤمإر

وادكبيررهتثأ

ورمثثلمنوصيرسبخةإسبيخهأأ

جاركثيراالمسجلشرطوأ

كأدورمورمشغمخهلبهوأسودهوجبل9

مستمهههـتثلمأليبةأ

أيضأهللظيهئطانأ11

المشهثورةحوثيدفسأكلوقعةبهريةالجاربعيزخهمثعورهسيلعوبةكزأينةأ

معهنوهالختارنسيدفروفزمالختىيدسوأخيهعلىسيدىجمث
ممأصلىأزتلةحدوث6خروشءعمااوفيسودعظجتجهـباليئصاقأ

اندلسوا

الحوضكلىمال

محائهاومنلجمذتشلىمماأولىأوكازبعدورةمشغأرضلحوض11

يتأتابةصشةعوأرضأىخيارتحمانبهههاوثرفقبيضمإولوأتيبوشاصن

سسهاكاوسعآللوااطا

بأتوخبملمخلىحوضبمثاالحياضجيفتححبالظاعالمشالةاالحياظإمأ
ءالماغزيرة

فرديوأونحاؤوقغماويينبإههاهـللىاأأ



بوجمبهليلثينقيطيمصالكلرير

كثيرفيههاغضىغيضصكظيمةأىاتامورتوأبييمتلةاعؤأ
عظيمةبنقف3

امماقبلهيبةكئيرقالماثخررةعشبئرلصاأبولهوأصأصبذكآلل

كثبرقمنهاأباعلىتمفهشلعظيمةأرضيطلزك11

كفيرأبلىاالقىدهاملحئرمجبهتطأ

مماقطهابزقريبةالبذغأ

رالناسواحدتهماالكقدملحانمشهههـرتانبئرانومماؤلهآلهاركويقاللهن

احائشربعلما

ورةبئرمشهـينلحالصايسرإذ

نتوتحوضاأهكلضغوهذهاداالكمدإلسههـدوهومناأىخضرااليسرإث

يخحأرأرومماطزأوآ

تغورالياهبهاوالغضىكثيرةغيضةأىذامورتهعوث

والددفاضعلبهاهخبرالصاكاالشيخواليغورءجمماماوعظيمتامورتاذياذذ
ألعتيئءماشيخة

أرضوهـضبالداطهنعلماككاوقعأخروهذورمشغواداتيجإ
يؤكثتجائلهتسكهـكبيز

اظهرعلماماسكل

ظهرآدرارآزوادوهوفياقبلالحوضبعدأشضآخهر

هـدخنبثاكشبانويةصتوأرضحصهتإتجص

أياعاكبالرايسيرفيهفةالحسابعيدتيبكبيرهوحبوثاله

ازوادعلمامالكل

وفيماوانبعدأرعجيرةأرضوهىوالزاىءالظابينجمةمفىاىادوأز

لهفىوإالختارالمتقدملسيدىيخالشالححالحالعاأاقامةجميانتوكاتبمقبيلىمنثيرك



برأيهاودثمنقيطططيملكل

ءلحيااقيدوهوفىرمشهالحصوهوعاأإلىألسهرهمأوالدمومندأوالأضكنااصة
آعمواضهءلمحبا3والاهلىوإلى

ناروعلىمالكل

براوالنباترمالقىواقعةأيامتينبكتوعشرةادوبينهامشهـورةيةقروانأرأ

المطرانيتولونوالناسالمايأفقطمنرمامبيةودووالنخلرعجهاشجووالزوليس

جشعتاوقدأبنيخهمصدمتلتعلجهمودوقىلاثبذلكالمالحءاصبببالبيوتأعلىالينزل
تركبالدالإلىفرناساثمالمجحقضيناأنافرناوسابالمدينقالمنورة7131ةمشبرجل

علىنزلالمطراليإنفقالذلكالينيديخمفسألتهجهةمنشيأعليهأنتقدوتفرقنائم

نظروابمارأخهميسيرشإالشىمنهيةالقرئاكاليصيبإذاشلنادرأوأنهإالدالباك

ءدرصطمامايشاالجانعمفيظالأالالالشىإالدورإلىلواليصوطأتمطركااالالى
يةعلمالمرالكالم

اوأللشجوإلصاكالمعصمعبةواروانشنقعطبيئمتوسكلةأرضئهفر

تسيرخوفاأتلها3صةلساقارالرفالتتدالرجفبهاعصفتإذاسماججماومنعلىخفردوحفى
أراششاإذااوفيواالرضءالممابيهأاليفرقحتىالتراب3كأغجافالتثاكفتتيهأنمن
أونحوذلكيومابنفرضبحدالشربتتعورعلىحئمحلااليظمعونشسنتهيطمنالملحمل

رفشةدعلىتبكاورءالثمظاانحملكثذلثويهونلجيدةاطالمزفىيسقيههارجلصولمجمل

تحتمالناريوقدرنوثمماءفىاويعلقؤلهبطؤماحوتهويأخذوقاإلبلفيفحروقءإلمالا

الردةفأزمنتهاطرضىالوليدضالدبنفعلوقدبونهديثريبردكوكحتىتاؤهفاذاعحنى

باهدمايةاطعروفافمىصافياخشلحلهثوكانالعراقنواحىلىاوقعةيعدتوجهخالا

الركباسارحإتفحهاالدنيلإتتونونأخرعاوعنماكفيهلمرئالرفنةقدتخبل3
أيامعترةاوهئلفحليدشأنخوفاصمطريوالفطتجعؤخنتؤمم
تتيثعلىمسيها

نحو4جتبيئإويخوضامنبةشانتبعدتينقصيعمهورةتثمإتلي

دربأأياكألمحرجهدنإتجارداابصالدباتلثأهلكأهـكأؤأهاإللاوأيامةخ



وتحيطهالثمنقيمطصكلىأليماللم

أوالدليمالوقمممإماشتنهلهيقالوكمممءثرفااللهليكلمممآقمهمامالنةأهلهاثوكانانللسود
ومجيتأغربلدةصخواوبلهءأنجارجيناالخراقسميئابيئحربفوقعتئمة

العصرهذامنيبةرخهاقرميرومماللليسبالاتخلوالبناعبلمدينةتئحأغرأ

أووجلهمعربهالموأرهبنباكايلىشنقيطاخرمدنثورقوهمشمدينةالتهأوأ

منوأصعلهحمسانمنعلجهاسيطرموفحيميدوالهلوصحالحوفيهاعلمالزوايامنصممم
أركعهمكواوهمتخلصوامحتىبواروعجشالدالمكسيحمطونوكانوااللححة

بعهـزمذلكوكلاذعثحرنتومثمجمواوكزتفزواالحوضالىواوفي
ميهيلبنودعدمح

أونحوهيومصامسافةليناومتأقلمفوقهارقومامشههمديخةالنعمهأ

أهلهاوأصلشنتهيطرجصتأنهاظعندناوالمعروفشورةدينقتإلئئأ

هـوكالمغربوغيرعامننجارسوسمنثيريموفيالسودان

شخقيصأمنوأظنفثاتدبمتونواحىمنلمجزوهقرجبهىرحفاألههـآض

وملجخيوقعتاربأبعدماتفرقوابمسببالصتوطتوهاوعلإدنهامنلمصبعخى

كمظبقايلمملث

وانأربيندبينهاووالوأرشصنيطبينمشثورةيخةسورىقأتاؤثنججتإتتم

تينباكتوإلىلمغامبهالمجملوبىهـالةالثمالجميةالىشنتهيطعنجةمنأطهحا5أيامعثحز

اتبحدماالىوننعدالسودانعندالثيهارقاملحدوناحاوكلإنوالسة

أكان4ءجافأوقالتهبجيةكل

أكانعلرمالمحكل

أنهإالارأجوث6ديلىاذاللىؤلتناوتءالهفادةيزجكبأرضممأكانأ

ممثليلتدجطأهاقليلناللمالالموالتىإلمينسبضلهمأجؤنتتومايئجطاليحعزتممثيرآما

طتدثمانقبايهأرضآلعجمنالحيطإرارتبلالصممايللممودجىإلوبنإجبتمن

أعاكنعالحشثههـؤومنوآكامجالووسههوكحزونمشرقاوفيه



وتخطيطيماشنفيطيكلىيمابكلة

نى6دراروتححيطالتىتويةالمععرضاألاودقبلسجيبالوقأإجميه

لحالأخيايقاؤقدمسدكتهاأشخالقبلةجهةمنأعنىالجهةهذهمنلهامايتالأدرىوال
نجتألغرجهاجنوجهةوأخمهامننتتشرقىمنلكذورالباطنآدراجهضنهربمن
التاثخحبههلهايتال

كنةياعمماومفتوحةةمعقيوكافساكنةزاىوجهمزوصلكيئحيرآرأ

رأيتوقديلخوحمرأبيلوهيفحاأكنةياشا4مكسورةوميم

الناسدعروقصحيركقطعقينهاقيآمتلئتإذاكبيرةأضاةلةاركراذأ
الذنامامقماوعةومعنا

اخانأاأصلهإجةقمفضصعننولىبوناكةلنىاالقىحنفتأبوهأحكةأتوناأ
رةءألمشغمتاملهومنأسودشقدرأيتهانبجبلوبلاورتسشرئهمشهمنهل

منبرحبالونتوترار6ثبنبمعطلمثحبهورمتهوهومهلهـتيساثلتيدأ

هـقيلوههيماعفقسدرأيتلىقلمجسنيحكرنجمالمثلوالصمال

وقدرأيتدمماقبلهبيثأسودكبيرجبليحتتمثدأ

وآوكاربممشتيانتبيهاتأكانوسطأحمرفجبيلزالأ

اكانتخدهـررمشهمهلنئشمليت11

نآخرآعشاتفءهوأحمسامخممومةميمكنةسابعدهامثنادتحتيةجمدةئمآأ
هنجهـغراآدشيأمطآوكارةآخرهجهة

فاىلىءمالكل

اامثماابحبهأغرويحفيامنراكأافىآممآكثاقطمدمنصطبةبورةمثأرضقائأ

ورةالمشلهامومنأحمارمنيترإلمتسشتيماشنهأثم

واسألفضهمالترقوالماحمكانامعترلبعدها3بمدآعضاللإ

ثاكاللهآكايقالهومهالعقبالذمقماهـخنلهوثنةسا



وتخطيطنغيطدثآصكليالكلألصريرير

ركألوكاملكلا

وأضشتيلأكانبينوقفارمتوسطمناهلىفيهالمسعةكبيرةأرضأوكاز

فىلهثهوصفىىسيدحلشاابندوقدأطئمةبعدهاليتشم7ىلياممأولهلعقلواوآفوط
863فةحفىتقدمتالتىتعحيدته

دالبكتءشعراوذكرتهالخئفذالتاكنيتىالفغقبرالصالحمثمهوربهمهلزازأ
582محيافةفىتقدمتأبياتمنالجكنىعيلىبقايرأقالكثرهاأشعقى

ارزمنياقصمفايذاحسذرمححالحههايرإبلذاكانمن

792يافةفىأيضااتقةقصيدفىادأحمدابنوقال

ذدوصأبينالجءغراكلبهثاتةزارصلأطعالوجادلت

32لحمحينةفىضهقىدمتكالذىيعقويالطاصاابناعدبنلعتيقاوقال

لميممئمإسأتتناإذزارحوللؤمنحنال

لجسثمنزارعلىبعيدوبزارألمتبأنولمجبنا

جسورةشددةياعموجةمانىسانحقوالمبعدهاوآوبمدةاالخزييثآوأ

وهووموحيوففةصصكبهنإلنه6رزإيهتمامواالحرمنمعتهودذساكمةفح

أنأرادواالناسإنوياقالبهاءوالمابزقديمةإالرجاعوحمموالبزالواسعةتجكمافححغيراوليذ

صورةالمشكأآركاهلمىومنذكهثمأيمرهافاهإلىاإمححلى

شهورةبالؤموهومممورةمودالساكنةونونوصلبههمزةآتجيدىأ

فيمحدفالمةالعاردوقدويفاشزمنفىعليألاانناسمايندحموكثرآآبييرالوالد
نيةردهاثاوأحدثمقبلكللفقمالييراالاحمئذبنالخظارشححادناعندهاىالعلىإلب

فقالامالتإعمورفأسهالختارالمذءحلنامنإرصفوصاث

قناواخفرإلالختاريكإذاأعلمحرمدبعسداطأوهـود

محألنايلىالجمفاصنعكانلمفأمحإالشخوتأنحتا
فاوذاشءاثاكاذإلختجنااشذقاأنتحيثإاليهثفلال



دابر5وتخطيطهاشنقيطعكلىيمال
أبعيرأيضاءبناورقالشغبنزاالضفزالبئرأ

عدجمنيكماسيدىالتىوممسيدىالشيخالهلمشهورةبزكيترأتامر

962فأمحيفةالمتقدمةقصيدتهفىالشيخ

يعالرعنئبعندموالعلبأبيضعظيمكثيبقجاكآأوالفىعلبأ
ورةممهمءإضاوراأنةساساكنقوممءويامكسهرةبهـمؤةكانرإيثمرأ
وقدآوكارفىعظيهةتاللساكتةؤلونألفأبعلةمعتؤوكاثساكنةوزاى

2ء5محيفةفىلقدمتصصيدةبقولثمنهاقبلهاسيدكأخخالشبابنإياهاعنىرأيخهأو

منزليئالمباركلنئوريعكمميزالالميامنوقدحو

المكلدماركآمباأوإلدالباهوالمباركلتىيعروزكاذإيهـرممماالميامن
سيدىالشيخافيإياهاعنىولاالخلنحولوااالكةآلالنعأنحولتلبأ

كورةأيئاالقححيدةقولثثئفى

شاإللتيرنتمثدارصرو6خرععكافالقرمذاتومكاحول

ابئقولطوكوالمراداخنانئوالنصىكاتثدمصيبالاطباالنحعلبأ

سيدىالثميخا

لتوأمسيندأقفرنتأخرعماوجهحأقوتالنصفحقفارحولوث

أيحكاأساكنةءوراآلسابمتحتمنمثناةءوياتههـحةمنونوجمهمزةننرأأ

فةألمتقدهقثحيدفمممميدالشيخابنبقولوهوالمعنىوقدرأيتهآوكاففىعغتل
أناراأحسبهالخلفذاكاكأإهـاهاتيكصحاتأمل842محيفة

توالأراداورأيتهاوقدهاقمماقريبةمستويةأرضآشكازأخط

المذكورةلمحصعدتهفىسيدىالشيسخابن
اشتهاراافوذعليالطحيهماذواتاالرططإنوتان

ابمسجعينليينبينالاشفاىيبقهنأخرآوكارقرآبييرئءمضررقالبتادجالأاهـأ
هرئةأوثنحويومين



ونخطيظهطبلثصاليهاليمجمليبرأل

مشتيلاضلماملكلا

يعدمنانتشليتقبلوكارفووأفطوطالعقلبيهأهتوسطةأرضأمثمتيلأ

لمشهورةحيامناومنلعقلافىينتهىحتىقثستيل

بزمشهورةرهوأتيرسإتو

أيضثالرمشهورةبوهوتعغيرطلحاىأبوطإلخيه
أيضامزمثمهههـرةغدكلنمأ

يكاأبنمشهورةلككند

أيضاهزمشهورةنتاطراتأآأ

8غالتندئرمشهورةخونميأما

قولهنقولهحنبلابنيعنىوإياهانخجىاصيئعيلهويئالثجتئآأ
لجبجاجيمواحرمنعمبشللرسلاادذن

لالرالنلابنليتفىدالرسلصالمحنيةوأيضاهالرةمثبئرموأثئراللبنإ
اللبنفي

وجمهاتعلوإدالجحسنإدوعلبينشهورةاالوقحةبهمهوروصتمنهلدؤجهكنأ

ضهابياروسيأشصهعرالمثمألشاحولاال

حياةفىزمانعلميهامحىوقدسيدىالشجخالعلمشهـوردبئرظشيفحثيتأ

ىكقبقذقإالشجعجاخوالاستخنىإالوالفقيرأميتإالنفصخاإليصلهسيدىيئالمث
قولهيعفرفاالسودبنوقدححدقإالعواد

داالعوذىسبيلالسبيلأنحدثتماالذىعلمخعسوىولقف

لعكلعلىمالكل

ساكنةوالممعثتوئخمخعومةوكاسانحةوعينابهسورةبلعكنمأ
معقودقساكنةوكامنمومةإبعينظةبالحلهيشكواحدداللظأصلعنمةجمع
ضلالعقكاطحفقياصىعندعكتهالانبنوفاايثتولونكندالخثماسىبعدالمومنكتوحةوالم

فىبزلهلمايقالرإللنعسبهةآبارقسصعاوالحقيقةفىفعكالتردمألنثبخمفعل



الوتخطيطهاقيطلثضبهلىيمحالك

عرففىئرلةيتهلىالسواقومايمهكلىعكةلهيقللااليدىعلىمايمتحالناصطالحهم

وعوقصحيريقاياليمتهإللعقالأالصعلقىالنهتوسعاالولمىعمميةالتوفىألبالدتلكأهل
بئرىولةلهالقزأرألمختدممنادعثلتبدىماتقاخمىماطولهعلمايطاارفم

وكافألفبعدهاحةوواومفتهكنةساونوذسورةمبيمثئاكلمايشأ

جمةموسيئكنةتحتيهشاهامثناةبعلىمكعمورةأيفادرميماكنةقمعقودذوالممكور
ابييرىالوالدثلماوههمساكنة

تهقصيلىمطلعفىأحمدامابنبقولكنيوهوالمرادمشهورلتامنهسلآعلائوأ
892محيفةالمتقدمة

حويلىتارةنجىانسرحبذىلموحالوميضلضاعتألق

أيفحاكثنيمامشهاهـريتامنهلنتيشطأ

المشارقةألسفةالمشبهورعلىاكامجتنونويهرمشيمهلأبوغابةأصلهإلبغابهأ

مةألمتقدقصيدتهمنبتؤلحفإفيعنئإيايومشسرلتاكخيتهلومولصعل
آصحثمميهراليالمالعابوبأيمأنأيمىمنهمالعينلوآنيى

نالثنرتنأحلبعدهاكأوألولتجمبهوروأظنهمحتملغييهالتئرتثإ
كنيتالوروأهلهشبمخهلآتيلصتهقزينذ

فهءكنةساامهودالوواومفتوحةكنةساؤلوقوحمحلجهمزةذكائوآ

لدحضتنإثاقبائلإحدىداشخردمشهحورالءثكنهلكسورةمعتود

معجمهأبمسرالهزقفدادمفوحقوغييئغماجلثإدشهورهمنهلءالمانأئ

إنايقولونوااكقيائلإحدىإمكسورقوكافساكنةوجيمألفابعدحوميمساكنة
تندغهمنبمأص

علىنسبقإكيونالعدولهيشالوايااكقبائلتقبياطمدوعللكمغميئختهل

66محيفةفيالمتقدمةمحضأبنأبياتفىوهوالمذكوروجههاللهآيم

ورحاغصزطتمراغدرقثجسورخواغلشلقنمتيئايصل



وتخطيطهاميطكالبلكيأليم01دا4م

المجازمنقدميملكمنبعضالنثإبذسحىمماقبلهيبقرلىكمهعقلفزا

أيضاوعلدوهولمعزمئماشيأمنبئرهفىوصيب

أيفحاالدوعلصخهلاوهـيكزقماغءالمانبوخمنمشتعيهلىإنجاا
أيقثاوعلدلمنهلمهإتوا

رهاأشغومنباحساإدلقبامنقبيلةآممرأكداشءالبنامناهلبعدأتوامهو

كساتحتيةةمفتوحقومثنالودكنةساونون5سورةفوقيةبمثناةلمجماشتنف

بورمثومممخهلكنةراسثساوافأهابعدويمممسىرةوجيم

ىرةثموقعةبهوإدابلحسننلباألىأدمشحوركحيرالماعالنهللشئك

وقاألرالمحشهاشجاعاحاالبهياهاتوداماءبنافجهاالالظفركانزهالترارمنئلقبابالن

شجعانيقومهأنيعنىنيمأحدقومهلهفنالحاألإتظتألهقا
آعراممرأكداشجمورألبنامنهأليهالفنمئؤ

ايخعاآممرآكداشءمشهيورالبخامضهكاجذكلئت

المذكورثوهوجسنابإثقبانلالىأدرىالجمههـرمثمنهلآغؤرط

آل2محيفآلفىلمتتهحمةأسيمقححيدد

وآكورحااماربذدنبآضعلىحرناأوأخرى

93محيغدآلهفىمفاكأتتداقصيدتهلمحولمهنفىأغيلىاإديخبتبهعروهزالذى

الواشىقولةتوراتالمزارشطءوإنمميم11حولأيامناأنعنم
صامأحمدانجأبقولإدوهوالمرإجسنإدافيائلإحدىخمرعالبنألمهلدعنهتئنا

992ةمحفىالمتتدمسآلمتطعتهفى

الهمانداتميهاائمتزهتسطلذيجنبئإلى

كساخدهاواووجممهمفعوودالساكنةبهمزخسورقزنوقىوضثذ
بتولهاياراالمشماقطعتهفىبتولهأحمددامابنبهوروقدعرصشممهلوعوءراهابعد

رذانفابوبىالاالجرعإلىالمنياإلىسترتغبىلطبجوهل



يا4دأءوتحنطيطبهاقيطشبيهلىالكاليم

ءالمحهللممىبهواجمحالشلحيقعناهلىومياندفلعلجرذبهعالجرذانأنإأل
اكثذكروتقلمبانعمرأيخعاءالبناهلمفتوحةفوقيةختناتغرريئت

لشاقندمل

فىالتحيانهأطالإحلوىاجمودأبنأبدوقدذكرهابلحسنإلثمنهلبائمتت

ضححافتهتهسفلمأواللكاميقاولهطمإدغماجكمنبطنضدضيفااقدباتنوبياتأ
بياتاالوأولأخيهوانماهواجمنغهرالمتقدماوأبذحعذ

فجهابنوعامةليابحىلتتللمبامكقثرتكطلةيا

ديكاننجامهيلىيرحأ

أيفأقدثلبنىمنهلطإشن

تاالدابلمضهلعدتنأ

أحمدوأخيهزونالكأخبيحثاعدبئآعلبينكظجةويىبهمشهورولمغإخلة

معهومنأحمدسلفيهاصهزمواسا
بلخسناإثككمطمنلمغكهكر

مشجثزشعندلىاحيوتابغيرالمالحنقلكانمشىااللتصغيرليرالملحتححخملمحة

جتجعكاهنوبقلةجواشهجيحأوالوالمعالحممصيتلفيالرفاظإلقمنإأحيل

اوحذحراطىفيالشتتهاقاأنإالبيئلعراعدالعنارجنعاىاإنخمحتععيرف3ما
لثووالقجةأنهمعباجستإداوإلوعلبينربجراوهوانذىأكبرمحالصيتهقديمخهل
وقعةأوكبهومببهبيندماعاكسلهـلهنمماساأليقكانللىنحرئتالقيكإحدىشكته

قولهنخفئحلىصدقدبياخدوهايأئعاباجسنإدعلىفيهـةلداانتهـكا

قصببءالدمالهتنهللحتىقيحعغيرهحمفمااالصقديبعث

مهمالبلينلتهبيلاإحدىماكيستقرفىأأنهلعجباكرمن

رإللئعلمشههمخجلاوئهلخ

ءكثيرالمساإلدشظبلمكيىأجاحرةبالنظاإخينا
تثأرص63



طيهولثمنفيأيكلي6يمحالير

رماؤهبموليسأيفاطإلدوعمهملغيئيئوك
هـجالةأتكهرنرهوأخرالعقلقبلىيبقردوعلىرلثهومنهـليهارإجزأ

وكجلنعتإمثمالاجهةوهومنءكثيرالماوعلإثمناهلىمنمناللجطيهفيآأ
4بمماقيبقربلحسنإلدامخهلأنثانجةهيبعيطينةآ

تنبيعثلومنقبلههطيبقربلحمسنايالدمنهلئماثءتنئ

طولهعلفنهغرمساحتهمعاالرضبفمحوهرمشمخهلجعل
هذايسعىفيولمويحفوهنمكلاراخبمارويدهجءكئيرالماوهـقاماتنحؤلمحأن

والخوفوأقصرمنهعاعكاقبلالأقلوهذايتحميرتاللىيقالآجينماشدوعالالموضعتنب

تتيغرفممىياخرلحنيثلالمنكهـلفومنبينهحابمماقبألرالحاجزصافؤوهومتتملعلى
وقديشلمارحآلوهوأقصركمماوقا

أيضادوعللوهمابنحوساعةفوقدالايبعدمنهلدخيرتأتو

فطوط6وبينكيرإزليهاونهاموسطثليبعدرأرضتتآلصز
لتأءكايدالمحأؤلهالمثرتمأ

بزرمقعوحةونوسراكنةءويا4آلثحتشومأليخهءراجددوبجاصبارئشا

عدالمتقدمابنالمرادبقولهى5يهدواوأريهنرالعخلبينأجوزواتعةقتعدكأر3مثعص
أل6ينةحفى

والصترضدإرينمنحالمساشنممقئكيمسارحهاحاالسإداممتححئ

عبتآعيوأكداكماءبنائرةبمسهخماوقرانصحمغأىفعالىخسماوهىدوكلييماو
فيانجنويهادثرتيلهااوإدمدحي

دفيالجت3لىهنجاغرظوءلتهناذائمالتأةدئن
ءبعدمحاوةداشخيلبألوحمااحرقرباطعنىكولثالعز

قولهبهتنهدماالمجامىلحنفحهـاصاالتىألثمغردأيخحأوهئدالبنحىريدإتو

وبعدهاإنجلواالؤمخقاندأيههـمنجمالالتعبأبكاشعلواصاييعهـثااأكسل



إهـادئخطيطبملثمنمطكلىيملص
دأحخحآةاششرإلدبنركهاليريز
الجنوبالخربجهةمنذلكبعدومابتغمزالوالدبنأوالذىيمىزأثت

دىحطالهيقال

لكوركالابعدجمئرالإلكهوكىأخرأكيزمنيبةبنقوضئيهاأم

ءوهوالبنانتكأتايراتأهنتثتربئروبهإبلحلىلهويقالإبلحنوشهأ

هاشآممرأكدبناتأضلىفياابهرةالدشتإدوعللينوبينهمرةثهمعةوبالشاآمموأكد

همثحتدأمحثياوأكزذلكوأفطوطأميهنىبينتوسطكثايمخيمأ
بعكمنأعالبعضهو

أياممسيرةاالشجاركثيرةممثصخدةهوأرضثرفيالأىكأضالآفظوط
والطىعديدة

بعضىقىيسيلوبمطوهورايومضلث4رعرضرجدايتدثيضمجرعريهرإز
دثمامهيلسدرإذاكيمونياإلفاوسلغرباجثةعلماالسنيئ

ائفقهنلطدنخخبايوءآزإذأساليحرثانذعالموءا3هذايالأ
أحمدجمناشزاحىأمنهعمفخمهبناقالوإذلةكاكإلمحهوضجوعنثافرحلواسودانا

يدإوأزيزمنحفمسيروقومهوفرصهافيالعتاقايخلولمنبعةبأررالعفوئخيا

رااندأحنضانعتمالىلشرقجهـقاوآخرحىامنفيبياةافيانجنولضربجيقانطلمهـموأؤ
صورةالممثليةأسثمااانراحيكقاأومن

كهقيمزقكأكاقرالمذكوخيابئأحمدالنذلىقالواسعىأصأجماكأئذكث
المشبورةكنونأعاومنإلطعمقافلأحأبركنهيقوكراكبهإفاصؤصكان

باعلىثابرةنشاكمشهبوردكاقحىبوإداإلشعلدينرقعةهولخمبيبير

ولميأقمانجصانجاحعممننادا

يخضالموكصعذادإكؤوفئانتثاعكركذاموفعكلأخردآىءاالمحمؤدتتمهأ
لنحعوصاالييجاوفبمكعيزأوشأالوآحخبارمالفةجاأشوكىنهأخااالحاإلىعظحيد



ياوتخطيطثئقيطسكلىحسالكلأليمبره
اغيرلغزويقدرأحدأنوأعدومنبهافيتحصنونإذاضافوااماندءأبناوقديخزلها

طزققهاكلفيهاوعئصمعلياقتحمفانهطبيبعدجمنآغلابن
لعلكملقطوهىنهالمنيبلىرآممرأكداشءالبنارةبئرمشهوالملشز

فطوط6قىو

ممماقبما4يبقراشالبناعآممرأكدموضعبالىيمتيئئو

الذىاالشجاركثيرالباااللموضعتقالكندالملزمعوذإززئمم

حنبلابنبقولممالمرادةخبعالمواوهذهفطوط6كنبأمالطوالمعرفةهاعالمطرفيمهيجتمع
فالمسندانءابيخعاافالدومةأعراضحهاتالذعوبفاضا

االيدىعلىغححبئرقصيرةبهوإكيزرأعىيبهنقرموضعناالمىإخ

بهوودببةعسبهوهولمنأعرفالنخلبهوعظيمةغيفعةبهموضعهيةليطرا
بياخمهاوسيأقىوغلإداعلىشاللدابرقلكابلخسنأإدوإثاوعلبينرةقعقمشهههـو

لنبلتاشدبيتااليدىعلىغبمزهىرقراالمتساقطةومعناعاةذرردال

كبزإجيدووالكرعان

وهذأيطلقشمامهيلىكيزممالرأسبعدماوهىحهماصولزعلىدخجمعإذخل

متوسطثىمالمواهـعاأشجاثفيهموفعوكلنالاؤكصاأسماأتحضرفىضعكميرقوواعلى
االشجارقبليرةكثوهىكثبانلخشومهفىخلدوتنتعندخلةيقاللثهينضهربين

تجدأوأخرالصيفاوإلءاشتاأولمنالناسداثمماوينتجحبهامألممدهوهىشمام

البرأكنهرضاإلىوقمشكاذيةبةمغرؤخدخإممليلنأرضإلىوغتد
يهدئعلماالكالم

ساكنةتحضيةبعدهامثناةورةسومعقودقيوكافصورةمجهمزةىإيهد

الجنويقلاابئغرعنوالدوابعلىتحأباريهاومتعددةمناهلسوردمودال

الثجرلظوأغححاأطشيقبدهسفو6بارتطوىليستأخهاإالإعشيدكثبانئرضوكل

ثامتأطوألتمه



يرهبلشنقيإلتخطيطهإصكالىالكساليم

ديكانبئرلنىلثيخلأ
أيفأن3طدبزلبنىبعثكرأه

أيخعاديمانبزلبنىىنالذمقطوعةأىىالتاص

المتقدهإليعقويشعرالعتيةفىوألمذكورأيفاوحديمانطزلبنىزليتإكد

هـففهبئرإلدكإلمحردإ

أيفحاإلدكففهبزنتيشحط

ندبزلبنىالظلئضىاجكشدغي
أيفماديمانبيزلبنىنابثيه

هـأيفحاديممانبئرلبنىأفارأ

للتتثدمالمجكويأالللبآعدبهقشمعرفىكوروهوالمدتالخيابليافجاطأ

افتقدملممعرمزلودانيعقوبفىكوروهوالمذأيضالقياببئريمصثل

هبثؤللتيابوفهأأخرلر
ينزطاضأكزمننتتاكناإحساإفىإكيدىدآخرذفىمحأغنتفتن

قيمطدبخما

آوليلومعناهكاواحدكأوالعمااضغيرباراإمثبمااجميخةفاوهتلالظآؤ

فهلهماىيبةقرادتدحإبالنغبئوألبغاعاومماتتعرلواسعةايمةألتفالبئر

وابالزتبائكمنهعروفةتشخبيشاصوظءااالححنىتتكحأتاعشثحأنا

إلىبلحسناإثعتهلىتشرمحهايخنوأجاشإلمإكيدفأراخرمقئنلىآفيوحسياضأ

هإكيدللماكاأشرهاأجاشأيفأأل

هـوتبمحم3خيا7اآحلطيرحشعشهنابعحورحثابئرتعصرفىهـأيبهكأاثأ

4مماكبليبقيختكرلضإكنأتميإختتىيال

هببمداقباقرشتءصنالباءهـفنطمهتندك

تنانتايمدهـبدائنلمحتيةأ



جماثتخطيلثنقيطسكلىالكل6يمهـهـح
لقتادشمعجرقاعىبوأرهيرووارهأبوايرلألأيفحأوأعنتكابؤآلةرولكز

يمعونهضلىواطهنتتيواردوأهلأيرلواحدتهنوذيتهرشواويمعونهانقبإذطلفا

وأشرآولواحدترونوذوتواروآو

هـمنآجارتقربفتأإلرتاكنرمنيمصالألؤ

ثمالااجهةبحدأجارمظفى2جاروإقعةنتكنازلتايخمةممصبزامذىتر

ابرصوأرأقيومطبإديأرض

مهإلعفمجورلئيافيلأ

رأبضأهشمنهكنينيمتحآلغاأ

قلنوواظأظماصثاألما

منبثممومنتناجأرحمتشهماأكيدىبعدأرضطاذوانولآلنإلمحهؤ

برمواضعألئهثءارحبورأفوقوالعالىخمثيماأكأإإلمحبرتحم9وتاواياوالز
طامهطاحالهأليتالجمهآكىتاك

نجامحذصبنليابإنصاححامهآاقأاكبأالنحركارسممشمكلخهلىوصأينخصن

حاءإلصياأتزكرمحهوثائمير3حكنأمايةدومجم7إتناثءأحدعلصاالحمااحرحدى
جداصدة1طوالفتهأركثيوذومساإلشيبهااجصأشإمتهاجلىأصطوىأ
أياماكبالهـااميرفييلمجيمث

ءتتمأعبمأدوألعلمالنطياالطميحاكلفأجإتتيةعيماإشإز
برتاثخلىمحميىا

إلىءأنمفمتاملفةمببإالمنممعنالةاطسأحةيهبحبنسودأصأشمهتثمتقأ

كندبقفوأندزمممايملىإلزيرةيجحنقرميطتبتدىااطياإونةظوسيفاأخوا

والؤرثآلسجاخةيموحىهبانجاأرضاإلىسرألمجكمععوتلىلىسنفيينالجعرا
عندأحمسيىاجرهااكألرألعإلخكامعيلاأننرثإخلالمنبرتوأخاليئسأىالقى

ادخنامقثيرغيمارععئوفياالطتطقاخهعمىممتلماأليئفحجرانمثاتموروبا



صهوتخطبطهنعطلثعبهليحالكإليم
علىهأعيلفىيتتصرأنهإاليفص2خراامنسيلغينندىابثسنهباعنديعرفو

نهاراالتاثارىجوجعيلالمهذاطواثكلثافاذااالدضجممحيةارالجاراال
كافكىامابءألماعنتانةصنواححششوتبهفئاالكبيرمنغلئتصواحميقكاالخدوالتبقى

أغجمبصماشماووحىإلىعلأههعإزيتجاويفاهـاآخرفكانفاذاارأصشاهدناه

لىليلفىفذالقكثيراأىاورإلامسيلاناحذفىافىمحعفغكأتفدمااأكثرأشصشارها
تجفلحدأنشثولرنذايحهـشيامهمنرجوخهلعدكاسميلويممتدزيخالتىحبايةسيل

وهاعجدمآوفعودوهؤاعئطينأيرشبرقاألفثذلاويموترزفىثا1أهادبتدئمهرو

نعسةفرتقميتيباننكفوقوثذلإلىعمبآلبألنخححبهةأكأفىباوحروءألاستعماامفر

كثاضفءاألدبابعصتياوقحدقال

رحبإبيوتهألثمقلعميترحشخالببموحلثحقرصاح

ؤأبنجكأوريأنىوأبمسخإاكأهـطأتاذإبلصغ
اتاحىافئعأأحكاشلمتاعاملثعاجثالمثمبا3الأرضيطسل

لىخادكىهفااحيحرمحببااتبئو6ارتخطضقيدشىصماابوناعهالش

مثؤنمحووبمإنعونجكهالمص
أزص

إمضببمضحمفطدمصخلم3حيا

ءإمحرتنمكقحتكأيمأبرآبئتءحققيحافيتىحرابحيثلحننئجضلثصلم

فيبرآودعريزعمافتأاأرأووإنجواعاولمالسيهافورلةارباالصآضالمؤب

والةجئولتأا3تفغدطحعتتينحمإتاثوحصاث4وأياكأاأصصإثتجنا

فصبهأمثربالثافىكأضلىقيمإوكثشاألنزأةثعخنيطلصآالكتباذبخشظ

ممكأانياجبإمحدحتخقتمثئاكأبفحإصأتخلىصفاث1ضأونياكلبموشزرماالسدين
وتقحسهاآلكأحلىتتجااكسدنمخعاأالووحقدوتثإلتاتإأفررلتع5

فنخشواترأجالزارتلمحتهـىاتوكاصاقىاجمالآإثاإااحواليمشإتالثاش

ةثؤاتب3احأتمرتشحةيئاتعدا5إوأحيصاسابناةصأضإاوايااربتى



وتخطيطبهإشنقيطسكلىالبكلأليميره
وثابواييتاعكونارصأنإلىملكلموارثاللحمهامنونأخذكاتوامابعقحآوصاضهـ

بالبيعيعنونوالأحراربأخهمفهمعتراخرمعلاليتوالهمنأحسديبيعأحمهأعنىحمةالل

كهأزناآلالىيممعولتوأحدهميؤخفمنالذىاثكعمىسحهمادميبلالمثرىاالسترقاق
أنواعبملشيغالباالرجالعالماإالليستعليميأخنصنههاالتىسواالمأيخحآمحابوا

ربماواالموالوخهبالحروبنطصممعءصونويشزأسالحظملىأيضآاللحمة

اههومآلرركندماممميعطؤالحطحاوقعفاذبوهمرط
ضارجاعنواحدفردفيهاليوجد7939سنةإلىونالمسلهجهمتذشنقيطيقى

بكاوجدفيهمونالدوأياانرعلماغدبفاااللممحشامةفىوتوقشالأهألأنإالأاالسعا

لرممنهمغالىلمسبةبااإلستقامةإلىبنسبمنمانحعبماوجدفىرأنههبهابمالسنبعضى

كاناإذالمسلميئعناخيدفالنيخولونظلمأواللحمةظلموننعدالمأضمأصألمجبتو
االجمةوالظدمماححسأنثسمفكستقامتالافى5محواليضدحظطمممنواياعألينحرالز

آلالقبكأوايازضبيأقدالباكصتالصالورأأعلىطونبعخىعالضشاتخاوف

كحسانححذفىفحمتير3أطلبعنهماوكذلكسالمخذعليهميااالخمةمناتجاحلأل
فىبمنثمسامااالأولمخناحيثمحيحقالالالذىأنفىيبيقوالرشاأردنااناشابوا

ولفثآلاعليهمابمخلىفتهنتكملاألح
حفظلمؤنهقبيكآنأجالإلاتالصاقسمطدمنأشمانجأنتحععمهمحايقرمنمارأيشامهم

بالداودخلىيرتشأنههيكلفاأليمسبممىالمؤرحخحبتإلمتونهفىواخالنإياأخراله
نقالانهسبودابححاإيهءقدمعثىابخااطيئئاكغرب

اشضدصنوغاهاطوقالذفامفئلصياالنزذملىخمبأدوآل

لحتحونامقثمكأالمحجبسللىاتاشفيضتااعدقآممفحو

مينتدىاطتءإلشعرابعقوقسال

حيأنمزلمتوكهدعؤاوإذصيرئأحهـألالشرفقوأطم

افتاغآااخيابرحءإبففجاآلكلءلياءوواحطا



75وتخطحطهاشفقيطيكلىلىحمطإلبما
بعةالتبازمنخرجوامناخمهمإذيقالأصحواالولبرالبرنيأءالعلمابعضىذكروقد

أشهرصركهمومنالخامسالقرنفىلكؤوملثاالقصىهـاذوطنوأواتالينمن
تهاليحسكأنأنهنخلوذكرابنكمثاعيختطمدينةاوهوالذشفينتابنجمرسف

االقالموجودةبقاياأماولاالالنولعلىبيةالعرتناسراأخهمعلىليلومذادبيةحرا
يربغيتكلمونمعتهحموماأفرادمنبمىيبعوقداجشعتالحوكلأرضاقىفأك

يدوالكلالعربفأغلبهامنخرىاالالتهبائلأمااالخيرةنغتهمتنالممووأطهمالعامية

ذلكإلىوشاجىلىاعفيهعوالبدأنيهونبيقاوبالشعلحيةبايريتكلمكاقءسواذلثه
قولهثةالمتثديدتهقصفىسيدىلسممبخيمثيراق

كأارارأوحءأضابهءآدعاألمبنس11
طدينتههسىالمالنبيلذانذك3بمنسبفىلمحمصونمناكينباإلنكندجسنقئلقباؤضبم

5كقبييهبمهـوالثانيةيةضلىلىوالأفئأتثمننمرصواألغعلإثوهماكاإغسا

وعيشلدكذبهماارمثممنتباخأميهبنىأخهماميتوفؤبالكألممنوعدكت

منأنجثمصالففلمسأتإدلك5كزعيرمأنجثمفنررخا3ولحاجإثونتاوتج
لهطماأفيبنجحيةذرلمحمنوفياألثميثمهتقبائلمنكحبهنىإتيقبدويمنثيحارفى

شرفحبمفتخهـمننانمفاباحمعناإثئلفيأخعطيرممنبتاتوبمالثرفهمححيتنيدألثمقكرانثا

إكأثاتاظأألما

قبائلخدآضاتياتثئئأكأواالمتشمآلصدانةانثناطاالفولقيطشتانلممقىقتادلى
ثما01هـع وترىلمفلإكواهـتسجيزادارإانجنزاالركلإلتعالخولطمنحاملصلصبيمصجزد
اا عتخثشثذللثخمسحشوةت6اكأؤآكأفىااإئفةداتماثمتربنعتا

كألمحهؤيكهأإإلاروإضصكلمنوزضاانعخحثكىاحدةبيخحأشالمخبمتئتبيلابرئيحموت
3بعكاتحفألكلوعلحهبمتبمياثواياحئئازلفىانصجيبوءتحسأتأقيمبهآلىبالت

إألصدحترقولسمصوشتأنحوارنحالتخصحمالتأصخبهحمفيخ15اعأصتاغاي

أحدةصزآداشعتليابحدبشجأشاائفتئناشثاىزأثفثاحساناصفيخنثتهلى



هصوتخطيطيهالثهـنقيطكلىكاليمحححححا

ومأتواونصروهوثيوفاعدوهمدابعفجمياآلانةإلىجأاابماروغيرهمااقتالططفواع
صضهيدافصن

ذوهااوااوأميمنمامحعلى

اثهـااأهلأنوهرامالنجرصاواكروشألاددآلزدبمبمأمدمقير
اترانرؤاليرونأمانأعدهملمجاوناذبهةهـامسوامايمايهاثمنأوأثمءجاعلكرنخذاليأ

ارطهنحفهمنبإيالجاءالعاأعخمالحآبكاتعاقروسقيجهكعتلماةجبأخذائ

اليأخواحدإثدفيأالثملقعمفنلفنعليممبهيأنعلىبثىيهعإلمأولتسنة
معوتهكببخرامة1كسالحاذازمأأربمواأيشذصهإأحالإيهإلطرومنأجرةمتى
ثاهواالحإفذبمتتاصكأوتحذألمهوع

ذلالأجكؤؤوخمتاحثدلمحأيماأكزةيموالحرفهؤبرعالفألالأيارقأتأإتحدحولاور

تجدزآإندضم2اتحنمفذأخوكطاااثححزفادانقيتأمشتولثمملميبمءلعمابعخى

جدهأثجثملمحتنمصوتأونحاإلىيحوثئيكثهتءأيامفمآلقيبشتضاققأكرتريتالكللشدتحمأ
عجهألهـالمئمدالدلههـأحتتاحغإإةرأاوؤدميآؤمحيغالالاظحراتاسالنأورإنما

يشيهمويخوجخبإلتبهاإألىافاحفوحشنيدلمةثتيرعندسبمطسعىالاووهـ
اهالءأشالاإاثألأءأث3 دطحىبنمطكأقالاحلوحادبداحبدتتمايخارف

يوجدماتثءإالبمانو1رييالعإتخشرأاأنأولمحىأوإى

إيرطبمبدنوباقدوتجمملمهتصلمحأىيحالجموفي
اخسننهذكأمآلذلكفىشذذلمككلبموصلخحيرلجاثتأوأوكبيمفاا3كواتو

أرك2أذلكويتإلصيون3نيارحأاىروتلمرآتتتيو
يقالمنصأرآأصصفتأحبرأليخاكأاظترأياكىقى

جلطاالوحذقالرهـحموبماثمفصرزبنمؤوأشيتونم

ترنلثمحومعقىخمتهقإحمنىاادكأنىيحشوجاإنكبهطحكصشيدداكأهتخ

اوالمحسانتإالللمحهطرشقىرعةحمئنتيهـرءانصاولاليريهااعاكعلىممتتلوامحموا



5ماطشحومثشقيطصككبهاليمبا

بنفسهءكأأفتداتوضبأهـتىأنذهففئاملكزائدخسثموعمعاعكحهاطتمأصيالةتقوته
هياصثةااإلى

ميرشمولىنطماصمأيطا

نانجماعاعفوهآشمخرابمبحضووتضررإشمننيطارضفىإن
رانحىواياييانىفدةجمئمعآللزكىإيالدنيبعحىهمنبعضفثوخوف

ثمتممنريعيب3تئبمقويفىامانحهإبعيدكصرراممقاقلىاروايااكمتجاوفكمنمقحسا

فشآخرتتككأمتفرلممأيعقماتجمولدومثئميتآألإذاذكرأحدثموتنهأحقف
ئالمحنهمدهأءصذجممثدجىهـدقوالبممعليمائتعربلتظظوقخضصصمضةخدكلجغآاتفياطبقتببم

ضلاىصفىاهذبهرورأثيخونوآشنأمنمهـأودسصىاىأجقةوعإوايالؤصمخير
ءاغاأزةهـهـاأاممفىخعنذكمسشلهيتالتءلهـئئ4عبخاأللعبماذالإصتحقطالعكتإلز4بى

يبأعيملهبمك3كأكاصديهـاكءأبناأهـالتاماأصوأمحئلطوأحلانشاأحمع
أضحخفخمترهفىلولكأخذإبشاتوفيينإختزداشااصإضوجدلتصخيواشأبا

كأيخأالسأمن

اأألتأوقيهحقينمصه2أبصىأرالىحإضحنآكأضيطفىتصجااةتقيتحعمحبم
شثرى6صمإيو9تلىحنخججيضشرأهـنفييىكأآئحزأنطلموثحأزء
ثمتىآوإمقياصاثلمهوكيمؤاثإأإتخشالوقسحبمأإرقامبأيمفىنتخثكثنولطي

كأمتوكبماأخالنراعةانئنزضأذحكجرأوألتإلتيوألتئلتيمإيهدإلىلىشغ

برةأضيشصكشياستمعصعجمعيلضمحهبإمامماءأنجناوصبماحمفييعنحنثم
هشتهونأمميبقزأبنقيركلخلغاتيمالرثنممميماتبعخومحيفبمغتأ

زذانىزشأكلىإحكأما

اخرهباركأذأأ
ةأكلاء
ءاةدالألسعتإفحالسمثيتحىصوخفحة

ثفىئومتخأكأحممغيزكبمتلنبوايانجالكأبممفر
آشوظوكأذنالةأمدأإخروثيتالظ

أيخوألمحفدإسمحمثأن

3صهم1أألتإضاشال
ءتسءاءكأهـسصبم



وتخطيطهشنقيططبيمالإير

وهفةلهمأصلحعليمالخعغطأنيرىانهواياالزافتفةإفاوقعمتولثيحأبعضهمخنمن
وااروحلظلماأفرطواقىفاخهممنهمينالمتأخرإلىاالصىانتحتىالقديمفىلخهمطصكا

بعفوقدقالقديمهمفوكلذاتجمطمكلبقآالطرواياليجدواارإيئممىأئسالديدسزذ
إلىلسانينظرااليومثاليومالططمتعالىاللهإذيقولمةالضييومفيهماالظلموايايوملنالر

أمنأيوعذالنهيموندامانأحمدمنبتااخجم
أعنىوهؤالوغيرهاتولبيدالحئثشلزةحمرانترايممحونهأخرنوعةقىافىولمحا

قبيلةوفيهمأدرازفىغمانامنأحيهأنيماثلىفهمغهرهمنوغهاروالحربضلىاصبرأطبا
اللحمةومنذلئمنأحطأضهميعرفوذخمعربلدظمقيغخحبونالرحاحلىلهايتال

قوقهأتعسر3ونيرالخح

اقلخاأبناعلىماجمطا

انجادامانأقادامانأحمدمنأبناوباائلقىخحعاىلقتماملحأفىاللفغلةكذه

وكووداعانواححىأبناعزجلاضبميقالمتاروأهألئمعبلاوأهلعاوأهلوأبناعساسى
رهوشعظأعلههمرظسوأولزكأبناعزأبادواالذيئحالشيهحمداماتأحمحدصءفأبنا
وهذاحهرإكلافىل2وأزكرءشاأأكاباائااداآلماعيلىا5الكلإإذاهساا5اأعحكآات

إحامحمييماابقىفمتتهكاسببايذالئااعوىلههـألازكه1هـانجاوكانؤارابدعكلك

مالاشحنممناعتالىوأسأبنااعساليىكلاكصاءداماقءوثوأبط
إنفرنساويةالدولةءسخولىمالموتفدمصلحثصوحالاءفاخهمدإكالتأأحمدمئءأبناأ

مثسبلايسطموتاىوثممنالسئإبمىاهـالاوهزاهذانضكأكتيجقرؤإفصمنذآكلعثدميت

ممهمماتهنمإنميالوصاحبالبعدرئيسأنحنثثخذتيخهثمرأخىاأسبأبوحومحظم

ءأبناإالمنهـمحمندازوالكاصبمزةبزاراعالماشعاجوذوموقومهتةأولزمنأخلالبائإسهـ

أحدإنحتهالمركالوبنتخخمماسجااللجنالحربآشتيمرزبوعرقيقديمقاشأثناماثث
وأراهمسدهجعنلهمثمفكقومدمطالمفباقإنىفبعثحخمؤافوتكاثدابنىءوأسار
ذايثجثاإليشساباىار2اناظواألو4أعخبمقعفرفىنرصاصاارا7



إاحصولئنقيطبكلىالكاليم

وصحلأنإلىيمؤشقوجمهومتخرعيفيهبينوانحدرمارأجيامحايظناعلىبعهإحوضعوالموفحع

إنمسحشاححباحانساخعلىهمكمقتلىفانداهانأحمدمناعبرلبنىابعدمأوصيمقالثمبطةالى
أحملعنبنىأرادآحلىوإذابوصإحهااوقدمملىبعدحهـذوماتبهرةفاقتلىمسدكمقتل

زةالزارعندعابغضهمأحدبسببمنهميفيجملمأخهمإال3الانخمرئيسهساربأندامان
اآلخركايأففىواشؤمأعليهصمارنههمحلحبيبعدبنغيرآممرسا

زةترارالحروبعلىمالكل

أدتقتدتتندمبعضىوبعضهـملغبلماو2لنسبةلاليذكرغيربمؤمعكزارابينهاوغ

ووأماماماناأبناعدبعوبينهمذكرالعداوةوتتدممانداأحمدمنءأبناهمزةالترارأعيان

بنلحجدىبينهأوغةمثاالمالثإنماهوطلبذكاغبفأبعخمهممعدامانأحمدمنءأبنابين

زضكاتالزأأبودرئيسآضلىكانلحلمالمذكوراسيدىفيلمااشآعلءوأبناخبإبعد
بنأصفظآلذلكبعدأقتلثفنفاهالمافيزفناالليكاطأحمدبنسددأعادالمهيبأ

يعيره5عيد

ماغمرخمثلحإعكلحيالساطانلحيبعد

الملحأصدالميأبيههاثءالمانفىخؤآشثهيكءأقتل

اتععدإكغشأخيهثااتاجقتلعكوأخوهخمنقعلاأحمدبنسيدعىتاثم

كحعةعحقإعمأختخااطالأثكاهعنسولدفهموضحإسموهوخملشالىوأصف
عليهفظبتأحمدأخاهأرضمعت

عدلحبيبغدرةعلىمالكل

لكنتنعينماامانثمنحمةءأبنأورتضهضأحمتمنهصصأمعقتلعلىخلشعلاتناتاض
دفأذشتةثفاأيخممقلعلىفاتننواختتنمالدكسيدىأكبرأوكانعححوصةليلة

عضدكأمنأميتايديروكاقبعخمارجالهالمعيخةزالليقبلالذىايومافىكورخوجالمذ

لهفلصاوحىواليدلياكوايتاكيداغتياهـآخليلابراهيمأحمدبنلمميدمعهخأتباكدش
ةيضتجولشدخؤتاننؤمنمعاتفبماتصرحلتححدموجدتيكانالذىالحىإ



طييهاوشنقصطكلالكلالبما

ألأنفطمعتدهيقخرجالذىىاناحيهفىالرصأصإذلعمصلملارخ2ىمملفبيماثوجا
قرسهيتودوإبهوأنمنسهالسالحيتزعواوأقآخديلابراممابنعلماقبخربدلأىفأعيل
نفموااالناعيمافلمارإأيضأ3تىأنهيظنوذالناسفوجدأهليهإنىفرجعاعيربيخأنخوفا

ابهراهيماضدما6خرهمعناليوملذئفقظيرجالعثمراثفئوكانوابيدأإالقتلةيكماوأايها
لهاحتتهارآتركهفانهصنىبوأبن

ببيمحدبنسيدىرةغدعلىالملا

أكمافىباليثريعةيماطلمجخهدمفىوكانعادالمحبأللزواياحرمألهمركهالمذسيدىكان
أنفتدتقدماللحمةأصأماذكتحرىقىويدلمحقءااحليالذلكيعيهشانناسمفأزعات

يروجريمعوعلأميضقددخلبنىالحدملىكقلفرزثقالمامثلظنمأدرفةاليرحسان
أباقوجدتزدقلنكرالهفقالئلصيظإلهيهرلعجرالبإكثماتاطاسمببأطمأعقفع

نتطسهعلىماحنوفاالحريعممتحمألمذكورسميدىوكاثجهمعلماخمفمصرتإإيظلمودت

الحرسافيفزكمنالنسهلىءأمتىبطعثيححاحبوكانأحمدلعماأأخوهبلغشلعاالغدق
وهوأشقلأخوةسيعةلكالنإلرئاشنهأحقنتألة6تئوفرقوممنفيتالشبافصارد

آخلنبمرهفخدزةاشاراجميعضلىلثمبتأإلذأنكاامانأبنماكأفيلقصوخاانمثضكمالال
فلماأللهماجنبتاايانأسودانؤةأهـأةنتوكاانااأضىأخوالةثثبلحبعلىابن

خندمحهلمحهلقىفازذانتراركرمنعايهانفمواانانععميميتمعهطنزحفغدرأخيهبابئ

شتجظإلىأخرصرعليهااشوالماديزلوأصهزأشنعفيبزددتندمقدلديقال

أملأحدمعهوخرخبلشوفأمذعليهوخيشبادفاستعانهـاندءأبناخهـائنآلمنفى

جيمثملىخمهزمكووافسكتكموضعمأيععماوقعمنتفيدأحمداسمو
جإجاطصثآعلرةغدعألكلأد

امانأبناعثمظفرأفانروكاناالمزلهسقظبتازةدزاررئمااسىدتذصراآمحللىترلى

لمإخوإلىنعكعوامافإاتخدمجاأليملسقومهيبنودينهمالحربنتكاوئدأذواقباحا

وكانبهواليوقعشتاالرهأااددصحررنناثادذأشأحدأفايمايغزوماواحدأوكأثصهزموه



صححوتخيطهئقيطيمصكليال

الطمعقلبةعلىآستولمطاالصلهواساتتبمخهمقتلمنوقتلإخوتهفلماكلبافهزمأليود
لىرمالزارمقأحداليخجرأإنهحتىلنمثرإلصمداليحصىنوعكهمنالموالثىمنيع

آلخراهمأحدضرباإذلناصيمااجميحاكاوجعلجاللهيركبوبيكالشاةيغحعبأن
اآلخرضربأحدجمدرعكإقىحأهاالمخروبومظهاعلهالخحاربءمائةهجدىودولطمش

يهبضررأنوإليكداآلخروجهقىقجمصمواحدمنيماتممافحماركقتتاشنإلطاتقعفو

أالخذبثأرههوكانالذىدمالممىسيىأخيةءفغدؤأبناسالفلهأيامهلتلماطاف

أىابنهنجهرطالصالهاستتبفاصاظأبثأردوئولمحصآممرلساأخؤهأخذقتلهبعدو
رئيسأقصارواشمفمأعليهححارأخهمتاتدملذبناالخوالهالناسلبغضرفاتتاكوالمذآعلما
فىفقتلهبألأحدأقازبهرغدنمشسنقيطإالنحيارىنجروجهترئاسعلىضحاقرقتاأنإال
شاصؤاةاكأأىاالصشفىفاللنحمارىاوغتهصءأثنا

حسانوبصعلىمالكل

وعكبعضاالمتتدمةهيأحدأصسلربيةصزبناسكبمحبدمحودأصلانمااخربان
عحمانقهـاآحيىبينوأحمدلمنادامادهـأبنارعالفقإثبالثوؤرالترارإدوعيحثبإلن
افياحدالجفسعمنقوشثوادوجملنةنراعينوواثبراكنهزدألؤاشبينوإدوعإمثىو

باللنوكاوقبمهـاتسمينتنقىاحيثمفويإتبلهـغكانمهبعمعبفيتحاشقسميئإلىمنهم

فيائلمهمكلاياحاوككيرذلكتدواطلحالءأبنانإكاولمحعالعثعابتتينقسميجممنقبيلتإث

بنيوذءوأبضتغرجنمتحروب

الىايرحلكتصحمجحارباخلرافئالمذكوالحيانانففئولماالعهجديجةقرهذدالحرب

حبههاصمنمخرصتوأزصامحبونأخحضاشكرخعلىغاقتإنحآالاطنئصاالخرفا

فعخإزخزتجزنحوبيمأأقفاتجرألمحابونوايتخحمأرحاراخظطترافحتى

خةجرىلىفنأشأصظلتتخفجرألنتقهدقعتكاتإشرتللخطكوثإعبعهالمضروب

3عسرإلصركأاهـاكأثممأتاوياتجرحتىيفاضححاحبضرتءبأحسحإقإوياشافينئ

عقبيعلىهمأيرتؤإحفةاجنرففااللينتصثاحئ



وتخييطااللثنقطكلىالكرحص

وعيشىإدحروب

ومبيدأىولالديينمفلميقالكاقفلذكجمهاحروفرفىظأحلشوعيإدنخاكا
فيعصرآعلقبلأعنىزدأنتراقدكمهرواوالخهماسيطرقالمانتوكاركمباأبناطواأإلدالخهم

ليهمميطرقالمشهورمنمعهملمفأعينعمناأبنآلحيىوأهاضمإلببهثير
ظحنآمحدفيأهلطميثالوشدآبنآعرأهلسةرناتحتيدآواحدةوعيشإثنتوكا

فلذلككازغرقومهنديميعوكانعالمحالوكانشعينآعدمحدبنمائمرؤسأشهروكان

ابراهيهخاجانجمااللهعبدسحيدىبناعدسيدىتىجمةفىباهفياحقحعتوتقدمتيضطهد

آشراتيتلألحقالقسحمنقسمواقسمينفااسويدأحمدابخههعاخوتزعتناولماماتالعلىى
كأبلهليتامموقلناسالأموأماللقبوإبذلكلجخمالدببهآشرارؤساؤماخوتألومعنى

الخسهذاكيرأسوانناشأطرافمنفجهملكزقصبذكنقباالسودولعلهمومعنامالصمغ

فئأخؤسلبعدهلىوومهطأصعلىيدأحمدآلمموفتعملبشيهأآعفبنعدبنيدأحمدأسو

مهواثرستفااالتلىدأوالدسييدأحمداسوعدفيآسمهكوروارزأخيهابنرهفعد
لصجسبايراشهشنآلجطوقدأرضعحيتهءمالهبمئارالذمىأخبعدهدفتوصنتهلعبدرهفغد

أوالددرتوبمتهرهوطالمخةأكرمإدوعيعثىيدخلواياوأرالامإيموبسقاوسيا
إدوكيثهط6خرأصرذكصصروكانونحنذكبخخاوقدنهزالماوماطبعدفرانةوقتله

آمباركأوالدعلماالكالم

أناومنوتشإدقبائلعليمتظبتحتىلشههـكةاأملهمنواكاركعآمبااأبنأققدمت
يعتادأننمأحدانالنخوةمنخنهمالمجومموعدلويمععظجةأجهةأمليهاوكانوا

فيحيريشربالنظيفقدحفىاللبنهاشيأمنفيجلشندنحوةعىفىأمالعلىيدخل

أفيأحدشرلمنةقدأنهلمدقشعرجلدافهمناللبنفأثفلمادةالعأعلىيوماطيهافدخل
فقالكموححنزشاقيئكهفاتالخلدثرلصاللبنحذانشرسمنأحعدقينىالمه

بعدءاالناذإلشامقىاصربامنفامتنعنهسنبأالحداديننصبيآعضوهوصبئرأجعهإلى
العيننجصه6روذلى



إيرجوتخطيطيالثمنقيطصبهليححاليهإليم
يدآسوبنرببظشخصهيعرفوقدأدركنامغالمشهورالكفيهأنمنخؤومن

ليألخقأتاهمحلهفىويواعهبنفسهيذهجالليهبكاروكانبيتأقبفمالهوعيشإدرئيسأحمد
لستإقالالسببعنفسألههأمنامتنعيديهينبفلماوضهاللحماكشيأمنيحملمن

فرافرسينعلىانيخوخرجمايوهايزفيضرالسباعاللحماليأصالوقتهذاسبعأفان

منفامتنعرأوالوناولهبمنهثربفبالبنفأتوهمفيهإلجهميسقونبالناسغاصهل
ربقدعليهالناسإلشأوإالالمخهلىيشربالنهبالهفصرحالسببشلهفساالشرب

ءاينباهمعندسعىالنظماذواشضهرالكفيلكذبعدهتلهمندسبأفىهذابنق
فكاللوغابوهمجمرهارخواللهمافروكاجمههمشظوفبكالفعليعتبرقولههـمنه

صروالتيذاكوآثعملثالقثوثمتصريفعنأنسلث

ثثمظونهالأقعذتثهيواليئؤثملثمأكبلمشظو

التصرفبلعنىرهعمدوالتصروياذكجمعنىاكويذالتعجبكاطةعندهمأسك
سفاكانوامدحطاخهميعنىجمةكرورتبكلعنىوعدتقبلجمعنىهـأكبل

أبضآنظمهومنإالمي

يلهاوآغليهشؤزذحئهايلنيئالذمحد

زالجثواياةنتوازايآآةبعذآغلم
لمجااوكيلناحيتكالىنياتميلهالدامادأىاليكعنىبوشوركامتهادمحدبكلعنى

ئالنزناذلكبعدعلفابقلبك

قراكأةاععذوآخمغهآشتاكهحذمنمذ

يلوآشوكاتنغرياكةوآآذقئهإذث

كأيلآكذاوانهاظاكةعنثهرامنثى

نياقصاعنىقهاوأنيماكهفراكمبهعنىوأقراشتاقهاابمعنىذاوآشتاكهمامذبمعنى

معناهاعسواأخهماليقابكرإلنوهنمابةحلبمعنىيلابقوآشوغيرحلىأنهابمعنىهـغوكا

نقاففأأيخحآواداألألهابئوالبذنبهاللمتهاحلتشاالتىعضدالعربالشائلالن
سيتالبسإ



وتخطيطهإنقيطلثبصكيمالمحعإيا
هذاوأأىيلكاآكذاوانذاقهابمعنىوظاكهوممثىوآممثبىلمحعنىبقيةضرعهافىبق

أقولالذى

زينففكظكوهآذلؤلينلمخكؤةفاث

وائزايلآزصايلؤلثهاذليينائتافجذأغئهبمت

توايلسيتمغنةكاملمينيفمثنزآلغ
أولئكجمعنىوكذهازلينونادنلمرابمكماشايلوآيلآرط

ثحادىآعلىمالكل

والوالمماملىالقفاركوافىوسشئقائلللصيدمنتجمعواأناسعلىعمغادىا
لسائهمومهورالجلودسهـمولباماالوحمثلحومإالطعاملهموليسبالكلغيردكون

أصبروهمطبهفيسبقلظبىاوعبههوليطاردهمأحدإنواحتىعدالناعىأشدوهمبلا
وأوكارتيشيتبيناؤقامتماوأغلباالرضمجهههـلةاهدهموأشدثىلعطاعلىلناسا

ءوفاالناسأشدوهمالناسيهمناالرضوتؤلوالوحوشتكزوأدافرحيثشااوآخرتك

فىفاذاوجدهشكرهااليختهضىمنةذلكبآلجعلئوكساهاأحدهمأطعمنآنسالوأنلمجمث
االبللفحالةفةوهبمأأرادحيثيبلغأنالىمعهوسارءالماعلىدلهاالرضمنءخال
اذلكففعلىفيفرالمساعايثمنيتدروننبعضنوايقتلىصارحتىقلعلىنشمضرخهموكا

ابادةعلىفعزمدىغالاأموريعلمبرمدرجلاديبساتأكاقجهموكانايديبساتمنبآناس
ؤاضهمكبرمنهمقومهلتىمافذكرلهمحمهمؤساالمسربفنحسمانيخافمنكان4أاالجمي
وأظهرلهموأطعمهمهمفكسامنهمأناسفرعليهومواشجهم3نججقومهمنجمعمنهـالفىفتزل

القليلاالنهميحييبقهـمفملفيصجماعاتجماعاتالهمفعاروابأتونأمنؤحتىالشاشة

فيقولوناطخبميمالينطقونأنهمإالالدارجةالعاميةسناامنالجانممىهذةوي
الواوعنلفحةعبايالستخاواعحماكيفت3إحاوكععليماصالماعليذتىالسسالم

ءالجمدامنونودمعدوهمبتهملغراكوبالنىلقبيلى51ناهذوأفردالعربيغاتمق



إلإصىوتخطيطهانقيطثمكلىيمحاليم

يحصلاالرضمنمجهولفىكانألمجالسياعءأبنامنتاجراأنوفائهمودابخهمومن
فاذأأفىهيقصعلجديدبأششخصىاذايرصباصايسقبيناهويهتوالىبضاعفيتوجهأ

بآئوأعطاهفلماعرفهخبرهعنألفسنحرهفىخنجرهوجعلصدرهعلىفوثبنائمبههو
أظهرالماءعندممنمالعدفلماعظيةرهالقوكانهالمحهوكردهويذهبصعيهأنعلى

ابلمهمفالماسقوايةرطتحتهاعينصخرةعنوسطوملقىلهصىوجزعاسظيمافسكنه

يقصدالذىألموضحأوصحااللىااذموضحهاغيرمخلئاليمنتكاوارإهاكاجهمواقرومال
أخنمنهـلذىاالموضعالىليرجعةمثنيجدينمعيومعلىعدهفوالناسهؤالعامنالاقلقال
لهفوفي

اطربمالشجاعةشنقيطينحسانعلىمالكل

وناليحأخهمإالإقداموثجاتأهلرزةلترافاعةجثالفىأوتونشنهـتهيطمتحصان

وتغرجنتبنيوكءأبناأعنئزقالكحلارالتروأثبقمإدوعايثكايصبرعلجهاالمراوغةعلى

عندخمهمثوهؤالطلثطههكناملماأللواقسودأخمهمالكيحلومعنىحعايدوأبخازنتمتو
لناكأبناخاالبتممحارفيأبناعكايديقتتلىابالخناجروكاقحتىبعضعلمابعهميحملاللقاط

لينضيرمبابارصاصبوخهميفروأولئكالخلفانىافعهمأفواممدنيجعلىضلجهمملون
خوفهيمنهمالثشدفلذكيختلصوامعهمحتىصهمبرصا

باببئميرمؤواألسعلحياقالقتالومعرالخيلبركوبأعرفهمفهمإدوعيشأما

وأوالدحم3يعشحرفانموواوهمعدعليثمصالاشااإلبمهجهممثرنيالأخهمبعوضيق
وهوينتلكاوهعدرعىوهوفايقتلمنهملفارساوزىوكأأسودالإذثنونخهميمهـهـفا

بذلك5لمحواتضعفاليحتىيرجعونثجعنهفروامنهمأقوىاليوموهمعدرأوااذوال
غاتهماذااأللمجونقىعاإيثزعليقولرئيسميدأحمدآسوبنربئوكان

البمةاللمجسنونفرواواذااوغهومحيتطونباامقدملتعماامنأحيىأحاشبيلآل
لثراتيتواىبحرب

انطأقإهـلمخعرحواشبعلىقبماصاذامورأجعليهحياعلىمحءوأبخابكنزشأكا



وتخطيطهاثممقيطصكلىلكالما6م

ممهءأبنايينيستعشربمنتوقديستعينأخرىنهيالزمهوةعيجمهزمهسمإذاتحارو

إلىيستبقونالبلحزمنكانفاذاإنماهـناوشاتجهموأغلبحرومحودسيدىبأهل

بينهمووقعتاآلخرمخهماهزملمنيبقىآلخروقدبرجهكنااليهاسبقفأجمهماتيججكدىوا

يلهاصتنكاتحضرفىلمكثيرةأيام
زةتراراحروب

وأماهـيقووالجهملمفاخهمكنهبراالفأمازةبشالترارإالصارالطوائفمنطائغةتبقلم

عدبراارفقدعحماننامأحيئوأماوهزموهمأرضهموصلوالواعاليهمصافقدإدوعيش
بعيدةالقبأرضفىزةوأكثرالترارالمراينقجعوكانإذذاكزةلزالرؤساعاأحدلحبيب

بعضىوقطعالمالمنمامعهوأخذشهلىعيافأحمدبئفغزاهالمالحسزالعندنامنموكان

مابينهماالبعدغزوهرعلليقديفالخريخحينلحبيبفصارعدرأسأمأتهاصأذفىقومة
عيدبنأحمدفقال

جمخانالهإدقإلنهاالسلطانهلحبيبد

العميففىوالجفيههابخفئهانالمالحطفىشثةلن

يخريثتننجبارييانجغربوآلههكاخ
والتوجداالفىالنجاسةتألدويبقمعروفةوابوجعرانإياهيهونزأناليجاوعنىبممم

لمجدهلحبدلجفلمعدبنفترامسيدى6درارالمذكورمتحصنآبجبلعيدابنوكانيفالخر

ورجعنخلهفقطع

عنمانامنأحيىعلىملكلا

فاالاقىعثماصروهأحيلأصلهاوأظنألفبشيرباحيئينطقونافاسإن
وأوالدالنوأوالدغينىكافلقبائلعلىتطلقاللفظةوهذهعمالاالستلمحثثره

إظحسانقبائلفىفىأدرارمنذزمنوالرئاسةيرهموأوالدأكشاروغنشنمون
يدأحمداسوقالهلذلكأجلهاومعبعفأمنبعضهمويقتليتوارنونهاجمالالهل
معركنابتفصيكوعدلكزتهاحروجحمسانعلىمالكلنطلولمعليمالسيطرة



4ويهالثمنقيطكليمالص

وألمجاجمهامواقحما

وحسانواياالؤحروب

أنإأللديناجهمومشروصعيرةتوؤدأهلأصحلهمواياالؤرالندفاالحرولمقلنوعامنا
وحساخياكاسقبينهلقبلىوايازينبكاوغالباعكليمالديننففماقدوقعالنوعاهلى

أوالدجمأوغهيمإثوعيشوكمبينكاوقعالظمقىحسانإفرإطيبآومنهـلماجلبهقر
تنؤاحيؤوغيرذكوأالصر

1بئةبثزحرب

هاأخذوايارارادفاةالوبممنهعبئهآسمهللحمةانحداواأاتتصبهلمديأيةحربذه
يدأواحدةوافصحارمنهتمسطيبإالعناليعطيهاوقالواحسانعنهاغفتأتحؤةبامنه
خائلابعضوإجيخبةتثحشمشبأجعهكقبائلحمارقبائمهمبحضاقواياانزوأما

وعلإدفاقحسنباإثووعلثلحرببم51هذاعتزلطهنومندخلفنعهنقسميئننمبما

اخعاظىلالمعرولبأطاابنعبداللهرئيسهدقليلعداال3رضيأماالتاكإلىصلاكأ6إأل

بيانفدخلكاسيأشدينقثشتيطقىبيهمتوالتىبمحرسعنقرالثؤضىالئاأش
إداباجسنخروأمااألالنصمفونجانصهـافاستشهدرجالئوثممنىبهشرحربفى

سكايخكاالرقأغوقعقمنانوىهارسعارضهوذلكاعتزلوهاعمآتيميزعمسالننبعض
دأجميواعنرثمعندفلمارأوهالخهارصاراوكانءالماوجديخرممنالغديرإفياحساقوااث

لوالرالئاليقوبواثريدحومشلوكانالحوكمبملفئاعليهلمجمواياأنذرادالز
ابرةالدنتوايافيإكأافعطشىايهمأفسدواشروايافلماالؤعنهمفتةجىمصبوناتعطش
نلفقباحرلتاعتزلاقوأطاكلمثهزجدأهلانهيثاقوفىحسناإدامنهذاحمجونوكانعيبم

ىبيه3أبناكثيرقثعنهأ

الدبنصرنا

اسممههـممنرىأثوالالقصاللمكرئيسألنتعىالننصبهنمندديمانأءعلمامنىانمتبل

الححلحتجعنئلليرأناحرببمبمعنىدممثرضنوالمغيرةمححوطةفىلئاشزأصبهب9
لهعثوالبانالبئهإلمطأشراوأضيف



بهودثمنقيطعليبمالبمصإ

نيايوميلهاحقاتحفرفىمشهىةأأياممالحربولهذلحرباتكفىافماتلحأناسصبا

والثشددةأيفآكسورةوقيةومثناهساكنةءراوقيصكسورفهبتاحمثناهسقىت
تصثغيرعلبآعليبلغظياعليجالايومكالومهوضعاسمأكنة4تممامهموسينألفبعدهاو

لذىاناللميخصونألالعرباناالبيةعروالعظيمسكثيبوهواإللتصغيرالعاى
ألفوقدالقفاةكلعنىلغليظمطلقآوالغظياانالمأعلىيطلقونهشنقيطوأهلاليتبت

بغلباكواياالحربهذهحهتواأرهأنحاالمستوالحربتكيأليفأقىالىقاليدالعال

الطحثروطحيسانلجموأغلظالنصرحليفهـ3كانمابدبيرالحرببتدمحرفتهـملقلى

ثلىالميهاردواعبزللزواياوصبلرلاالاللمجفرونفيالتارذلكمنحممانقبائلانفتما
آخرحيئالىيصلحئعألدابةوإيايحملىنهالزمنسيئاذاقىلالمسافرمنهماذوعنماصاها

هوهنعانحارمنواالقدالمناصبأهللننسمههذااليرضاهأناالالممقصدهينتهىحتى

فالالمتقدمةعينيتهفجهافىقوههصمنيعالطلبنذكراسالتىكلطالحرب

يحإلمجرهمثلمدكهعلىثهمهاحادشربمبنصاطف

عيشإدوحروبكنته

وايااليتدرأحدالزالنعظمخهاوشدصثمكجخهاعلىتعثطالخقرإلدوعايشكنتهشفكا

ائلالغفرالحديعطىكاناذااالجهاموفورةويرجعانالمحالسودفلىبقايذهبأنمنهم
ظلمتبا4تيتألئرانتوكاطتحمحعانأواالاحبشوكةلحساكطافلكويمونحساق

تقابلوربكاذوأ4بيندالتىولحاجوييتإشرابينالتىاليخحعوصيةكنته
ذلكعلىزمنتيفضىوأشركحوأولحاحتلتكنتوادفتقاالغئتانما

المعروفبنهاوابراصمربينبموجدةوقتأنالىكظلمفئأفرطواكبأانتم
أحداليهاليحبيفهأنمأقأبيهلماتكدرمنالنةنفسهالىفأضيابرايمبنبابراهجم
محودسيدىوأهلشراتيتوقىلعأبيهعنابراصمفرحلتمسهالمطفأضيفاالقتله

وقالوالاالمامفأتوممنمنرجممفرسانفتبعهلكنتهبالواسإقمنسمفرسانفىيذانهئم

واناليهبابفاصأباكبلبااليدقىكنتنيلوافقامثعمدبللهمفقالأومتعمدنشالطأ



لمإاوتخطيطهإشنقيطبكلالكليم
بردوأوقتلىهصهاخهمانعسيكونفقاليمونالذلكفانائناأعدالىقهموقهايدأنشكنت

رفشضبأبناعبمنثنيناأيضآاخلىكنتهاننمالقتليستخقاظاأهذفقاللكبذهأفعلم
نحمدابنالحمدلىثإديتتلزمنذلكوكانبهحرعلىونقدرالأنهيمكمتهفعلملذلك
فوأىقظتمفأجارهمبهكورفاحتىالملتربأختافيوكانرأدرافىحسانسرطةعيذ
رواصطفعيدهأحمدبنبدأحمدابناسوكاحمدبنانفموافرصكشمذكقبيلة

تلكعقانتتقىالجيشانئفتعثمانإةابنأىعمانمغوأحيىكنتهلقتالوأشراتيت

ربأنثمكبأسزمهموامألدرإرفةكأببلتوتقافهؤمهئمثنتوأشراتلتكنته
حتىناحيةوهؤالعمنناحيةمنءهؤاليضاربمافصبارأأشراتيتكأثناعذفىصارب

الجيعغلب

بعضهموايامعلزاحروب

لفرعكالكوخهأخرناهالكفلىحسانلحروبلنسبةباواياقلعلىإلزحروبانقدمنا

فهوبهمىل4القطركاالنصانفسشنقيطينةمدأهلوالبدأمنهاسوبصلالكااالوتاك

صايسكنلثسنقجطينةنهديمواياالخهاضاصلىتإليةحسانحروبقبلنبدأجمهنماألاشلهبعتا
إدوعلفأعطىلمحماسدةوالواالغالمطلقةإدرئاسةولهموعلإدكاقدمناقبائلثالث
ولماشعتفيهمبقيتلطزلالغهاوأعشعوهافيمممثمسمدةمالللالصالهقىاالمام

عاصعمواسدةالسالوأوجفشوكانأطارمدينةبنووخرجوااممماسدةااالهامفمن

أنلعلمهمفلةاالفترقبواخروجعفضهمأضأصهمعلمونكانهاأخهمالاوعليوقعوابلدأن

المدينهيبآمنقرلهمرجواوكنواعليهعازمونهاهمدوعلانبئفيهاوصيهرجالمرجامعظم
بهمقتلةوكدهامتومزموممممتلقومنسمبقىنبراكدنجروجهموهمبرأخافلهمبثواعيؤو

ذلكلرغلينهميحدثوأعظجة

خلدالاميقىادوعلحرت

يغشثتيكقيأخووكاناالقبياآلتفرعشمنثماهذهرجلينقبانلجلوالالبيضأن13
بهشرهمامنأحدامتنعنجصبأأخبرافلمامححبوصلثثرابوكافرضلهماعموكان



وتخطيطهلثمفقيطبكلىيملصكلا

فسماماالكحلبعمهكتراثاالبعدمتؤذنرقالعةلىالثابهوشربيضاالمماهفعليهشفقة

فيرر3ثررزواامواوكفرتكفرولمطاآلنالىأوالدهاوعلىعليهماللقبانافغلمب
الكحلمنئعتينطابايئفوغالرئاسةقىتنافسوتجألهمحوزخهمفىمنوصارالبالدتالث

ولمععتنسحعكذاكناو6مثهارأوالدأبوهموالطائفتانلهـيكالمممابعضىفىمنارعة
عظمرأبوهمأوالدانكلوعاوالكخلالييضىبعضبينزعةالمنابثانتقجمصأيضبأممن
ممهمبقإخيثمالحرباىتزلينلطائفتاوبعايهحلبققاحدخلىيداواصارواالبيض

االغاللهالنالكحللياليحهزملقتالاذاكانرفاوالنهالليلانايقتتلىوكاشنقيطينهملىفى
خرااليتبهلم3منالمنهزمانهزمذاوكانواالبيضنهارأينهزمكانفاذاعلجهمضىالبييعينون

أحدلتىفاذاالححفاالفىناليتتلىوكانوااالموالاليتناهبوناوكاالجرجلوالي

لىالضيوويقسمونالمسجدجماعةفىنيصلىالفيعصوكاغيرالمعركةفىعدوهمخهم

وخرجاالغاللفتذمالبيحضمناالمواتبيئإالغاللكعلىبعضىوجدأنالىعكادخهم

بهالتحنقبالأرضيطالىالعلىىلبالطاابهأالقاضىوخرجالحوضأرضالىممعغله

رجالاظءلبطحااصافةعللبجضامناثغانجلسأنالىذلكامواعلودمنهمالفحقثحن

فقتلهفرماهاليهيصلثمكسأزىلصاحبهاأحدهيمالسأفقالحمافتطالثايعلىكخلامن

بعينأروتئلىإمخهممححلاجهمرغدصمهسفةاختبارمسااغاهومايقالعلىقصدهوكان
يقينالنثرجمننةابعهأرالحربتلكفىمناوماتكاقدبنوهاوجمحثهةتيإلىرجاللخرجوا

قبائلءرؤساالبيضاكزحأهتيججءبناتمأكؤولماجلالكأموأتوكانت

إذالكحلرئيسذلكفبلغديقثشقيطجهلمواوثمليغزوامصهتجججفومفواحسان
أختعكندرئيسنتأحدوكابهيعلمءيرأنمنخهتججإلىوتوجهعبدلهليالومعهمحرجذاك
اليهخفيخرجتلجهاخلفدأختهإلمطكبدهبثوليالالمدينلىيبأمنقرفترلتججكهأهل

لىافقاطعامهوجهاطلبزادخلظهأحدينتبملىبجنبهاولمعندهافسارءكساوألبمشه

ودوأةهوآمنفقالعليهتباطأتفتمسهأخوهاأنهيظنلموالطأخرجيهفقالضيفعكتدك

ألقبيلىحذهمنبطناسعأوالدأبومأ9



إلير3اوتخطمائقيطلثبكلىيمالكى

فاخمهيموتورونبقوىوالجوعبههذهأفعلمافقالثلهيهيلىفمسقطنىفالنلهوفقفالن

ءرؤساالىخرجضيفهوكانالمرضيدأيامثالثةفكثرضططبأنفأشاراليالقونمحن

سيوفهماخزطواالمدينةأهلبهبقومههولماعلمموافرجالمالهمكثهـيرامنعطاسرأوأحسان
شنقيطأهعلرئيسيرممنهمواالذىالرئيسالنعنةفعواوداأأبناحهمفمقاليثتتلوه

روافاختاشنقيطفىلهموالشىديةيئبأربينوونخلهمردوإلىيرجععواأنالمذكوربايأ
هـبيخهماالتماقوتمالدإت

انوادوأهلشنقيطلأهـحرب

ةطواداذنسوكانيومنحوفيدالبابينأنقبلياؤقدمالتىبعدواقعةمالحربمذ

نوردأصهماومنالمدينتينأهلنالحربفوقعتلواحدالمثىكاوكانواولحاجإدوختهيم

إذذاكأكورموجولىالمذاحرموكانوقصيدتهالعلوىعبدلبليلبنعنجارسالحرم

نميماوهذاممعلىرعوالوأحمامنوموضعه
أعالمثاالغياكحبأعظمفىبرجهاالمستضىوغدئمعاهداالسالمضفوالعياذبالته

صسوطأشذهلجغوواشتداشتدادكاهلهاالنامراينافثسقمسالكوصأرسوك

الزماقفىماسمعنابةأعظممنتشلكعدةيدالعلىركتدفلوذ3حذهالمواطنصفى
غيرفقتاجممامقرجيالنشنججطبأهلمنبمصأخهموذلكانواتأهلعليهوندمتقعلتهكا

فتفاإإلهألمضعاولواماصبميمنساهصروطالبالثأرمناليأباهاقبلىقتلهرجلصمالمث
والواحثسطاسذبةدبشهذهف

حانراففأطروإالرضجناقلىفاناقىضوفان

وفيأساراحجهاجمأكتبينحاناتصليضومقوم

علتقمنمضىاحخهحافلاقليلأوالطآفمكيتكيتقلتفعفقاشأسيدهم
القائليثمدقولوجكيضوالحالونفلأثحا

التمغكإفدامكيدكساقيطغبنمنلىأنوكأعتبىعلىايمإتعحبهما
متمالميعادفىأنكهادلمجلهواعأنتكحاعاىاجمإلطوئ



يطهاومثمنقيطالكلإليمبكثالم

الفعلكذبيشاناظالتقىيوملمارأينامقاطموقلنالهم
لالعنالسيوفكنواأنالحربلدئفحدضممئاالسمقبولأيم

فوجهوااقتالاعلىإذذاكمنساحرضتهموالجبالالسهلأهلبينأمحوكةوافصار
قالقتاليرىللكفرأواسالهاإلمأهلمغمضىمنوكانفاهاجايشآالشهراطرامالينافي

منشورابتىالقتالالحدالىدعاممبفنإلوالسناماغارههمنبفمحراماالشهرالحرام
عورافرمذرلفراالىالراعامحبدومن

سباليرولمالموإىفىكأخهمءدهشاللعدىفرمتهثميفرمن

رجالظنهشىءغيررأىاذاهارجمهمكانحتىاالرضوضاقت

سلموامنهأرجاالرأيتاذكمهزمبعدمنجيشمتدمفال
وااضهزعاراذامهميكعوهامصتركسلفي3هزمعليك

وإكاهلفحاربراالزمانظفىيشربثكافعلعلماعقبيهصناللعينأغرقهمولمال

لباساللهااقفأذااللهنعمبأفسكفرتنمكلزقهارغدأمنرتحهايأمطمئنةةأاكايةقر
المعتبرونبههايعتالبرعبرةالوكيلونعماللهحسبناواوصاركانوإيعنعونولوالخوفالجوع

حينئذلمكوهمفلكضتحيماكذإليقرابهإلىاؤبعدالصالبهءالمامنألينارواوص
الينامنهموأقىاالبلوزموااصايلفألجيواءزراالودرجةلهيبماخوالمبلءااالض

الوالئدبعضماقالتذكرتهمأصولممارأينامالممعنامنوالجبلالسهل
واحدقرنالزلنمواحدعلىووجهةأوبكلمغتجمعتم
المدامكزوسمعاطاتاجمهيمتاأشالجاممعاطاهكؤوسفأقرامشرأ

تجللمباالفعالذاكفيأنتإنفىهمهاأشعىفىبعقولكل
فقلىقالسانأوجدتفانذاسعةالقولنمقدوجدت

خذوااذاماهئمهزالجدةشىغيرهمجدكليرمنؤمأولئك
واغدإنأكثركانمومنهمإنوؤهملعدصالحآيومأوالؤ



يرحدحوتخططهووشنتيكلىيملكالا
واتثمد9اذاكثيرواذأعدثقليلءاذادعواالقواخفافاذأثقال

اللهقباذنكعيرلبتفئةفئققايمنفمئبينولواظوكرتاثثالعساأيدىفىفسقط

وينالعالمالغفالحددئظلموالذينالقوأبهىدففطعبرينالصامعدئو
آكراأوالأور4بزعنوالفاصحبرأسرامكالدهريالمكروهاذا

أكثراوهذاكاهلىالدهرمنأرىومسغسالصشسجودامق

أصغراالبأصغرمغدألميتهفاجعأجموالهجرأكبرقدكشمت
الثموالبينلماكزجوكولشمشعؤاأمحىساقيهعنينالبأرى

كنمقصراإناالحزانقصنرعنحفأولئقتاشطمنزنأيردولس

راتغقدبعدهامنلهوخهقصالسمأنأحواالكاتضيرت

وأعوراأصئممنهبدألأذابهوالمعتدىاالؤكىاضرأخغدا
أمطرخفنىأعرفهمتىالفمااهحماقأعلىأص

راتذالشبابالياممسنصاأطتذكرمنحتينآفىكا

كمضمرالتلبمخمصرايزلهوعتضىأفئمايمرتوقدأتقول

أظمبهراوإصانفتحأومنالشمسمنهأعيرأمبجاأممىطافتثلت

بركاتامقهوغدالخفيلهثهحمنكرأكانمنافخحأابناأقز

تجراوالحاسدبنأنفرءعلىمبراكةادالجآبهوأدبم

االتففيهاتفاذاتطيلوقاخأعيقاالةفىوصهز
الدهرمعشرمدىلمالدىلنبوادانمعشرأللحيئمالإالدعاعاجل

رراأالمومغزشكزأبوألقدشرظماثهبميوماشنجيطثرلىولث
أفصاصرمصذراشرموكانموردالماوأردشرلهموكان
خيبراأملأحزاجهاتحركانبطمنكاالحزاببوحزهم
طاطنئراءالبطحساعلىفصارواوععدهملنشسدونعاياإلأتوا

مثرأصجحءابطحااشجئربهماخمهمثنجبعمغأفوفاض



وئحنطيطهطشنقييهبمللا7

قديهمصرأبرهصقرمنهمومنءدتكنصرممرهزمتهمفن
مذعراالحرمأزقنجامقمننجاوهاعينهممارأتامذغنجا

أبصراماكانالقربوجههمتووجههأبصرالمر6ةهواذا
احمراشوديهينأممثئروأىعساكرمنهئملوحغتهناموان

وأصبراأشسدالقوكنهموةوشدبرشديدصلهمنل
العماكرعسكراحولاذإوقصتتخالهاهناكطيرجهمتطوف

وأشهراستينآهذايزودنالصخبهرأيقولمسروالذئبىقى

أقدرالحربعلىيقدكناوقالواقبوآهمالسمبناوطأيوا
مصرصرأالخايابارغداغداةالردىخشيةأعقاجهمعلىفويا

راوخقغائبينكافرااالحرمأجمهمماينودوخمهمتقضىكدتكت

برالىفرإذالنحرعنهوأدبرلنصرهمجندأكثاذنفأقبل
أغسراكقادءياإحميأفألفؤهمتيسراهدمهظنوايطفعثمخج

براأخوالمسكولولعمآلواإلنئمللىأهلهبأممماخرفهالمممهغ
ثراأأوكانلوساواهفيهفقلحهخسهخمسجمكأتوانجميس

مقفراوالديئاالبطالمنفاتائصوالقفرلمجولثآلبيدأتاه

متكبراطاغيأمنهمكانتلمضحعرأوهماقدبداإذبدا
مقدراالقديرأعينبماكانراضيأأصحجحتالقومزجميفقال

راأهديمآوتنوريخاوالعفىوحمدمائهمببعضعبدأاذأفناالوا
أث رامنذلكمثلفجهموهاكانيةعلىسأدةهدرتهملى

متنصراأقممنموأغنخناصراوارماستنصرواغيرالوما

ألمجرانفيالعزمنالنكاىالردلمججفىوعالريوميخوضبون

مسفراأصحمحالحربمحئامااذاسيعوفهموخغؤرائيليمممابق

راوصمارأز3بأسمنثرمعومعلجهئميثنىالحربقىدىممشهـفم



إليرصوتخطيطبلثتقيطصكلىأليمل
صىأكبراالنواسبتاكرتكاذاهنوإئيآاالالدهروليمثطقىاى

تأخراتثاره2علىفيسموامنهمتقدممنللمعللىسما

مصعؤركاناالنسانورةعلىآنهلوألزهانخلىشفئمما
عسكراوادانأجنادمن6وصهزمعلمهيروقكفيهمفتىمنفم

راكتاإلمطراالخرىوقىيرطرمهندايديهاحدىفيويجعل

معمراينالالفيهاذاماتنهفالوكأيومالردىيحب

قضيراكتتادراكهعننتأافامجدهمبعحىىنظركأقىفابعينيك
وقعدوكانحهقفيادىلذلكوقامإدوعلعلدولحاجرواينأنأرادكضتولما

هتلالزصتيصهمانالمافقالإدوعلرخوخعفينالبخىمنأتهاعيذرتهكنهءؤساو

الناس6صادمنرجلفعرفهلةالمقفطغتيصحبعينالاودالبارمنفعالمامدفىناللمجعلىخهمال

معروفقوعباسنسانإالوسغسغهأصكاصرتصبعيناكعباسصرتثوقالبهوضر

عندهمقسمغيرهماوصرتبندقيتىفىلأجلميعفاصبعيناكومعنىيبالضاربقر

عنعوضآفوأتينذلكودهبارمعجعلفالوأوكانفالنرأسوالمشرقاللكايقول
بةالفرتاكالمذكورمنكمادىماتالرصحاص

أحديهمآفذهجاشنقيطأفيهاصالواعلىتهميزتقمدمتالتىالماقعةتلكبعدو
شنقيطأهلوكاننهتالمذمتمعهضتيومنلطحافىوضهيليفاشسنقيطعلمدأهل

قومهلملقتوليمنالشيخفطلبابنينتهواقاتلىهمفانوهمنذرأأفاذاياالينمبون

أهللىأحتىهبفذالقومفرجعيوافوتاهالمنحولكلليهماللوافقابعأرأيهوامعهيأخذأن

دولحاجاعظجقمنفلةواقاأبيفوجدتتلةوغزاجهمميصعاشيأمنأخلىتيجلث
ببثموجماإعيطآخرميأهلافقتلىتيشيتقهنرج

لسغراعووبيخهيافرتفساشنقيطمدينةجموعاكثرقوصاصرواجمعوارلحاجداانثم

تهتتوشيمائلهمرهنواوفلكلهمفتحصراشىكلمنهائةيعطيمأنكلالصلحبينهم

االنالىأيدهمتحتالنخلفبتىالنخلمن



ولثفقيطصيهلييمادحسد4إل
5نساإدووضكلإذحرب

هوالهالممكدمالطاابنضىالقاأىأالظىكانشنقيطفىإدوعلبيهاالحرباشتدتلما

فيالقبالوأرضإلىخرجمكز3بيثهمأظرقأتسعفلمابينهمالطحفييممعىوكانفيهممقأعلم
اقباالأوالممنلموكانحلسااللمجراوهوجدالإللةأهلإلىفلماوصالقومهخوتثعاءبعفى
المتقدمةقهقصيدقولمهنفىالديكافىإلبمحنضأشاراليهكاوتاشدشهحسنبلاإدعليه

والضرعاالخلرتمعوامنقداتاشصثىممفمأستاذهعد

موضعفيبيخهبهصنارعةفوقيعتالجخسنإلدبنامجاوروكاقومهبعخمابهالحتىثم

يعطوأنإمايهأأحدأصلإدوفطلجمنهمءألحساوتحفرفيمالمجرتصعيرالمساحة

بينهمفوقعتيقبلوافملمثرعاالىكوهميحاأنماووعامضيأخذأنإماوبيصةعشرين
بيثهمفتوسطتالطرفايغكثيرضنشجاجوعنبلحسمناإدمنبةأرقتللخمنانحمعركة
جمهمغدرتثوعلإدمنبلحسقاإدأخذهاديالتفيأرفاصحطلحواعواياوفودالز

الذلمحكجروكانثانيةاخربفاضطرصتالخطلطبناالطمايقارجلينفقتلوامنهمإدالجحسن

أبناعآسوموضثحهموحللزلوهااعتدتاشفلماأبناعآخثنيرهقبيلىبلحععأإدابلمغالحر

ءأبناتياباليهمنفحمعددآواوآكزهمشكجةإدابليحنقبائلأشقوكانمااشأكد
أنيااالوشاتأكثرهامناالحربنمحساخمابعخمهمأعاالمواقعبعحىفىوالبوعلية

ويوميكزإيرويومالغبيبييرىوأشهرأيامهمايمسنينسمبعالحربهذهمقومكحنشداكا
تندوجهبومجثولشمويومويفيهبوطر

يغجيبيرىيوم

التيابمنمعهمخرجواعنلمحسنادوكانإكيزييهنقرموضحىلغبيبير
المعركأفاتهاالجإشيقوصبرصالرصاصلجخهملفاشىالهموازفبردوعلاجوافص

أمااتائباثمأبوعلىاتؤةعدغيرعذفيخمامأعيامنسليخممنأحتظأواجسعنإداحةزغ

وأصدبنرئيألممةيهـرأحثاحببطالصمثنوءصكلمانبنمحمبنحرمثعيتمىفأمحلموعلإث

قياكمااراعاكماهـنلملىءعلى3البيصآ9



تإلبايهوتخطيطهإثشقيطببهيالمحجيمبم

بيهأإلسمهكتماينطقظمايئالختاربنوالطفيلالمزدف

يلثايززيوم

خهزمفااليابمحهههنمنمعوعلتبلحسنادأيضأغزافيمالركيزثمنقرموضع

لحىاأعغوكارصمفردالعلىىالعباسبنمحالناسكالمحالحكملاوإقعةهذهقىوإدوعل

أبيههتتلىممععليمالقرأنيسردوكاناللىخبللولدومعه

بوطريفيهيرم

يفيهبوطالىألىرحبقالسامميفىإدوعلافهزملمايفهتعرتقدميفيهيوطر

لتأيهمفلىقافبعثوافجهادخلحصهنآلمناخهاتكونأىركنهالطمايقاعظجةأحمةنشبهوكا
الختاربنعراأحمدبنيقودهوالثالىمعهمومنلجحسقداأحدهماجايشانفحبحهمبالميرة

وامنوجدمنهممهورفتلقايرااالأخوعدلحبيبالليكثاطالمعررفزىوالقى
يريدالليثهاطالمذكورابنوكانوهلةأوكوانهزموأدوعليمنرطبعةسقاارجال

هددهياهافلمامنعهطلجهامنهكانالنهغصبآلعلوىابيبهأحمدجمنلبأمقكندبايأخذأن

أحمدفرجعكورةالمذوأدخلوطالغيضةالمةاكفروابتدوعلانثملمحسنالمنظباال
ينلقبيلترؤساعزةأميرالترارأحضرعدلحبيببعدهذكعالواقعةوخائبأللعكشاطاابن

ابوقعلىيتفيقووطمانمماظلمدوعلرأىبمثروطيصحالحهمأنوأراد
مغرحلاشراذكفقاآلخرفيهأحدخسالشهرآبينهمضمنأنإلىآلوافا
بثكمانتكدمخهمبقىمنوفيهضاكثمقومالىحيضآنفموانتيإكإدوعلمنرحل

نتتاثإدوعلولماوصحلإخفارهعكبلحسناءأبوالطالليظيقدرآبنفللحبيب

باجسنإصاأغاكأمنفبغتهمأبدانهمبصثحةميناضصبمعالجةمشتظيهتكثواسته

خاصةصوميبممنأخنىنتتأهلومفىأمخهمواجيشأمتوسفأخذفهاونهماميقيعيرلل
بلىخنوشةوقعهنتص5

النحوشأيو

قتهللثهكاتالموضعبهذكداشأجؤدأبخاخآممرصصهشاتمنإدوعلغزا



بهولثمئقيطعكلىيملببهاير

المتقدمةقصميدتهمحودآبنقولفذلكيثيتوالهمأخيدالمإالبهمبعلجهمقافالصبحح
وآخبطاوصثءالغرساأقىلمةالقيلىيزمفارا

شجاعامعروفوكانعدنجماعبدىمنهمماتأشهرمنومنعظايةمقتلةفقتلىامنهم
حدأوعلديهـشهغولمفيهملمنزلةا

وجهتنديوم

أحياعمنواعلمافاغارولاالمئأغبحيشنتتغزوامىأيضآإدوعلحمهان
محهمومنكمداشآعرأءأبنافتجصتكئيرةإبفاسحتاقومتفرقينإدابلحسن

صميعطيوأنيرجعوأنفسألهمكنيتىالحدالتاالفغ2الصاعلىفروواقتفوهمالتيابمن
همبأناسخقتلفأجابوهلكثرخمهمثمفعمامدعلىاليقوونأخهمدهالعتقاوعلادجيمثىديات

أحدوكانالظالماختالطبعدفلحقوابمفيهفانثمفعكالحبلىإلقيهـهفىونقرنالبعض

مايجذببقىلهمفقاليديهابعأصبعخأقطعتبرصاصثةجمرهرفخناحيةواقفأولافز
القالالصبهميافاأصحبحافلمبعضاإهمابعفينظرالجيشانفبات11الغرس

فىالمأبطامنوشكواكثيراإدابلحشنفانهزمالنهارارتفعحتىلبعضبعضهماصبرف
ئيآلتاتمتاكيريرالجوعلىاوهمربنكرجمتهالشاعروتقدمتاالحولضهمهاتوممنالمحركة

سوىدوعلتحممنولميوسنىاوالباشاقبلهالذىمنوهوقريعدبؤةبنإبراهيمو
أخنلمينالختاروأحمدبناالبطالمنوكانإلكيصاصالمحروفاحمدعودناالجمأ

البوساخمافيجالذجحمينبنفالعدوكانالمزدفبنماياوعبدلالمتقدمالطفيل

الذجبطعوضعرلقومهالناسوقشطاردةفلماخاليالموضععليهأشأنهفظنسنىالب
فصارتدةبرأبعدإنهثميذفواعليهأنمنخوفاناحيةواخفىأقىهفيقموايقطردمهل

قدوغهوازنفارسالصعبنيددرفانكبيروهذاحيفبذلثاوأبناعههوتعيرهالناس

فيههايتهبرفكيرآتبنغيرهفزالقتلىبأحدمغإدوعليكثلولمعيرمبهمقفىلموهذاهثلفي

وهذاوقعةأولبدراكانأنإالالبهرىبدريوماهذاممونوكانوايحسانمنوالن

الوقتهذاإلىيقينرالكرصعدونةالفيعاقؤلولم7خرهافاجمطإلالقوم
الرصاصحةالحركةلهذدكعخرجباآلضعبعنجذبتئ7تقأاآلهي



ئجإصبرلثمنقيطصكلىيمالح
وطماإدهحربكت

إدوعلينأوالبالحربنتهكاوادانوأهلشنقيطأملحربفقخهابعدأن

وإبعدصانصرثمحيفئذأشدشنحروهمالواحدكالثىبهنتهإدولحاجنوإدولحاجو

بئعبداللهقاميرأكاتكدمطمكثوافححبونههميضطهدوطمخهمبمساعلى3علييمنونذلك

كثيرأمنالحربهذدتوطعلجهماللهنصرهكنتموبترلمحاعدهساوشحرعنعودسيدئ
اسخرتتالفانبينبمروتغلبقعتهالتىالبسوسحربأكزمدقهنكرالزمن

عودالنسبصاحبكافالسنةبعينأك

عاهابعيينأشالشقاقعالقاماوبمرتفبءوآبنا

عدعودبنهواالمذفيراللهعبدأياماسترتالخهامضنةمابحنفتتهرالحر5هذأما
فرعانتفسعدسيدىأخيهبينوبينهوقعالحربأنالىرالختاقميدىمدزمنآمنو

كثيرقأيااآلخروالذداخربأرضمنأحدواليمربعكأبعضميأمنأخبمأاال

ةهدنقمؤخيبنهمتخنتوكاعلىكنتهولحاخإإلدأكزهفاالغلبهاذالاامجفركأنانصيل
هافيفتنرصحةفرهمأحدىيرحتى

اترتجنخالعحرب

إتفححياالميتنعلموسويدأحمدابنراأيانشفىكاااحهيدالضداهحلىغاطربهذه
صينىأشاهدهأحدتحرمولميبهلغإنةإلهااالخدودنمثلاغتفوهولثقلمأاتعلحديوم

اننلحذلكيبأمنلتنتواقرفااليوآعلىفنتهاهذفينتممرتجظااسويدأحمدابنربوكان
اكىحمهاومنصكفنليهوأنجدؤتمهزمغكنتهلالنشجمافلمانتاظهرتجالىوكان

والندرىلمنرئأثسآخرالاروفيبتحتإالفرسأظيلمنيثبهلمووماتفيهسقط

علىبفوزمموكاتوالمجدثوننىصتتجلىمنأناسمعوقدسافرتاالخرى3بحرناتاصل
غيرهممنلكألمعذألكنكنته

لللىءاالنتنجحروب

العلرىالمقرىأحمدالنبطيلىتهإلجعإداوعلإثحربقبلنتكاهذمالحرب

خمبنتاكتمنالييصللمونتتجأناربأخوانوكااالغاللفجيماالناشزك
الرسيؤ93
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اقتالهالمحلااجخعوانجهذكاللاوكانغيرهفىإقتتلواأخهمأظنوالفحتاتاخكإاليوملحربا
بطونأنتفقفاغييفرعنداقليلةالحربعدةنتوكالقتاطمنتتجواجخعنتتج
يةأوالديبوإالممنهملوقةايشهدتلكأنهوأظنليالتحرطرحلخهيمنلتذتخاالغاللا

نباتوايشعلإياثمقومخذالناودكثيرفاالرأبباركوالملفالمترىأحمدماقدموكان

ليالافرحلىمقارمخهاعلىاليقدرونقؤهلهمأننتتجفظننتيرهبواتجلالبارود
حربفىيتصروهأنذكبعداالغاللمنالمقرىأحمدوطإلكثهـيراأمنهملىوقفاكحانوهم

مإتجرقتهمتاسلكفتايفعلىفلمسنبلاإد
زآنيحووب

عودسحيدىالناحهروأهلدوأوومشظوفإدوعاشفيالاجخعتححنبإبزموضا
أرضنماوابنعغالل1أرالحوبهذهوسبباالغالللحربنعوتجوكن

أجالهمبعدمامباركأويالدافجهمودخلتواالشرارمءالدحضلكزتالحوض

ئللقبما51هذمنجنايفحهمخيلالدعليهمنىوكاناقتلىمنامنهموقتلىنتتعنوعيمثإد

وشغواجهماإلغاللخهنصاسانآمباركأخذأرالدبكاروغالكلالفيانشذككورةالمذ

القبائلجميعبيهأو3ليخوةالعدفاتكعالااللخىبالممالمتندمةلالقبابعخاعلماالغاشة

وكانبطونههمفاجتعتذالثيمباخاالضكاللوكأندمؤاصعنجالة5منانجهمفرحلوا

ووكانوااةميأشدالبئلىيلىحجثأقويالالعندمميعرفتبهرواشيىأضرالخرفىاهذ

يضاربغاللاالمنبطنوكماصىدرعىالبونكأيغضاأيامغواسبعةؤآنبشعندءزلنا

بأذنابياوتعلنهواليالهمباواعقلزوالمالاغاالالااللينوعالتالطبيلشأوفقبعإته
عتعأعطكثيرمنهـموماتارالثرمكنأختىسانتدالم3فأقحمخ

صماالبانجاأفالدبسحلوأوحكنتهحرب

خوكمااتسكنوفرقةوممشيحنلمهانتتآجذفرفرقماتالثعاأنإعلم
أهلخارةمعظموالملحمهصاملأئاجلآسبخلىتمابئالتىراروفيأحمفىوأخركما

فرققمنهيفىأيخكأفرقفثالثإلحاندأفيأوالأماوتيرسيالتبالأعدىدماإانلك



يايششقيطرتخطيطهاببهببملكاءء
كنتهبتسعارالىمممالفرقمةماوهذتيرسفىوأخرىسوسوأخرىكعفلىازصحو

صلحينالسباعأبىأوالدنواالصتاناقمحتىمخهموتبدأئااالموردتيتسحملوكا
البالدتلكاهلىاغيرعنهارعباصإصلبعيدقالمسافةمغماصهرحديصلجفسالح

فالعكتنسةفرامنهمأءطردأنهوأماسالخميرهمسوسمنيأتيهمسالحهمالن
لكنتهانعامنأحيىأناتصرتئمانسجاعأبىءأبنأكزمتهمفنئرلهيقالبموضعالقبيلتان

ؤهمعدبيهآفىقالناسخجىعلىونيغيرالسباعأبطأبناترفصالمالمتقدمةلهالجيعفهزم
وكانواالرقيبامعوااشتبأنإلىمأعىفاسإالقلههمالهأحددونواليعرض3هـهوكأ

فروالتتافىهاشمابنلقائدإلمحابقينىوألجأوافضعضعوهمسالحهممثلبسالحمآسلحيى
همرفاط

التخواجالدتائمافىلحرباانشنتيطأرضفاالحربمتعلقاتبعضعلىناكولنتكم
كانبصافرأخذتآرالمتحولفىعندهمبصكحاؤرغيرحمقشالمنقبيلةفردمنفتلفاذاظدمقء

أضيطهذازفىالمجاوعربميمالتهجرفىفيؤخذالغماهوفحجاةانتبياىاماصقأالقاتل
نجهأقارمنحدةاليخافقتنإذاتلالمجازىلت9موحسازواياهمشناليطأحلمنخط
نقخحتاأونحؤفاداارأمالشهلىنمديالمطةءإلعطاءأسمفراالجخهـموغثىضيرمتحيبملدام

يؤخذالتلاساتخيبفاصاةوبغيرفالالتل1لإنمناالأيامفئأيضآووهاماجددبرالمدة

الخامساالبفوقصبالفىمعهمعكانمنبه

الوفدمنذلكنيرهأنكزاوااطائفتيينالهينتمشىاسفارةنفيكهعندهمألححايمما5 هـاصاهـ

كذاولدحشارويبقىاأوألدسمإرسمالإدلوقطحصاتءرؤسساوبههـاايستؤد4ياوواالز
محاخخرباإذاسئمواواياالتأوكنيرأآمناشلهالولفحويومموانعهذاعند

حسانءوسأرمحزالسو1رهمباتيفأنوإالكثرالصحلحيتنثتواعلىسفراعمتىايآباادلوا

راكأووالرقيبهواخوضهنتتآصافىإغالاناتأعواباالزحروبأنلموا
وقلمزتعتبخخسنااثإشوعلحربإففجهاوقتحربفأضظماقبلىأرخوأمأ

حهمأستجارتنفئقحمهاسبححيلىاتحنركأتقوتخدخاوأوالصآبييرقديمالابينحرب
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ةلممأخيفىالناسبعضيقولولذلكوهفأجارىآجميرأويالديعادىمنبعض
زةأةباعرالوآغكئاالآنجميلشالبأوللمالحرب

إدؤزهيربياالذذاوآبئأالآذجيلميحآتنذغمأثل

كثرممنأىلعانحاالومممؤنظلحرباوذكرآخرهكمامبقوأعجميبمعنىآجميل

سنهاهذلمنونتكرضفيرهوز7والبلىغلتقارالتىالمعصرأىبككاعندهمبةوالعز
أنيكمابهيستجيرمنكنففىخليدالذىوآدخيليمسكبمعنىويعفيطكاهاوماتل

اوونالبيرىاءأبناوأنيهملماوغأبدآالحرببعدهذهأحدأوناليجيرتندغ

تعبتامنالقبيلتينأنمالكلوظاهرهذاأيفمآلمانالهمأجارهمنالشخصلهميسلمأن
هبلبههيمغلىفغاينالجحاركقوهذاشأنالحرب

وأمالشنيفةإالماوشافيهاوليساالهميةفاخهاقليلةوتاكنايتتنألخأماحرب
روناليتدإجيجبهأنتظنلناسانتوكاالعهدفانماقرلبةإجيحبهوىبييراأوالدحرب

أوالدوايامغوالزأكثرحسانأنزدعلماذلكوىيرداأوالوكثرةقلخيممناواكهمعلى

هذهوسبعندهماالحسانمنومالهمعندالناسسيدىالشيخأهلنلمىابيير
جما4ءالمماأهلبعفمافقربحوضقىيشرببهلهفتركهلصأحدالتهبيلتينأنالحرب

انجاوكانواحدمنهماقومهلكلفتخزبلاطحبصاضربلىاالصغالاوألقتشا

جدهوسعىاالصالحأهلمنوكانالوقتناهذاصمعوعفىالموجودسيدىالثيخ

أوالدإلىزةالتراركثيرمنرضمفاالنائرةتلكءإطفارعلىيقدالثثيرلكنهأالمالبذلوقيه
زةالترارتقابلتالجعانلتتىفلمالإجيجبهإلىكمنةالبرارئيسأحمدابننفمواىابيير

اثراكشةافرجعجبهفهزمهموأجيجبهىبييرأوالدابلترارشقوتقاالفالزمهمكنةوالبرا

ىابييرءأبناأثاثولمجرقونلمألعبقمعروفةولهيبيالبونإحجبهبقىواأحيثمن

انترارزةأرضإلىارحلىسيرىاأوالدنثمقيشرهزوهزموهمعليهملطوائففتراجعشا
لمجماوالنهبالقلقلكيزةشنقيطأرضألىلسلىفرأقوجهالداعيةاالسبابهذامنوكان



ير8هوتخطيطهثئقيطكلىلكاليم
وآصلماشتقيطأحهـليغاتعلمامالكل

أزيريسمىممققسمببنحناكالعربدخولنشقبلكااالرضياتكاخاتإنيتال

إلىنهفاانوادمدينةإالقىأفىلهيبقفلماإلولالقمممأهاكةأزنامأصلاليقالوقمعم
بناللهضذكرشدىوقدواحدسمينالقأذظنىفىواالفيبهيغيوجدمنالنا

ةقولهاللغةهذهالكتاباكلىقىجمصنأولجعلناهالذىاملوىاالقاضىعدبن

إدوارنلهأإلزأروقالتكلخديجةأتعأعلينالثحمختلقد

وهارنأنفصلعنايقاصرالورىعلىالشانحاتااالنوفونحن

بيتقربجالسآأنهكانتفهتفالطبالعلمانمئحمابوادأنهكاإالبياتتالتقولهوسبب
فىمغقنغلرأنلهماوليدهتفأصمحلإلىأالخروفيهأةاصفأرادتانوادبيوتمن
ةأالممنكاناوانلئاليرارالمروعدهاتتأخرعنيعتدبهقىنءفاننتحلمهإفئالطر

ذكرهافىالتىتهاملتوقابةلتالغيرمبامنخرجتاسمتفلهأكالعتتذكهـبحاعندلال

آلفقالفالاليكشفنمخالهفقلنماخبرثنقالمالهناليةءالنسأفلمازفهابعدذلكبماشسعره

البيتينكرقالاالقيعدإليوعهنخرخحممفالنومن

لساندابدكاتلكقوالهليزاراأرضفىاطضينالواياالزفىكثيركهفاىانثالقممموأصا
العاماناللوهىإللعااميةالممزوجةبيةلعراومىنيةباطساعندسمئآض

كهناأرمصأعللكلا

رفأعاصويختاناصملحىاللساقفىتوهوموسةالمغريةبرإبراعأمنهؤلوع
الآلصكايتفامةوهأولمنلسةتتاالهونلىنفانارأيناوالتزالتركاسانبينقديالكا

ءالتاجوطنثالمؤأنؤواعددإالمنأعدموالصمةنحصكتابةاللسانلهذاوليسىوالتز
ذلكدمثاأوظهئمنه

الطانلبمعنىأغربآ

ءانتاارآخركاأوفئاللفظةوهذهالطنمألبكعنىاكاغربالت

يئصءافلصسعتكااألختحاسقىمنصحوباهاليماآ



وتخطبطهلثمنقيطكلىبملكلاأل

العبدبمعنىأدل

آلهـافيتوءنل

لاببمعنىإجم
اخاقهابثعفماتجم

ورابخماأزكز

اجتهراوالجهإئشحئذأبثعنىإتحرهابمكاتش
جلالعبمكاإئزك

العجلكأتيرك

الحماربمحنىجل

والعانيقهشرقيةبيةراالرلىالجيمأنججأواطحالحارهعقبتاجل
الحسانيةاللغةعلىمالكل

االضرىللغةاوأحلهوححسانمنرىأدوالحمممانموخهاكامييتالملىكورهاأهل

إالنجاظاكثرعراالآلبعفهاوهوالشملةوالعربم5صحسانممالمطايقولون
النهبريةالبرةللةامنمأخوذأوليسقااشتالهتعرفألضحهابكثيرفموالمحركينتسأدت

أهلأنذلكمثالعدةالمتبالبالداأهليألجاتفباختلغماذموفيهايوجدال
عبدالقادرعبدالظدريتمولونغينآمحضةاقافانلمجعلواطوضنتوترارآلى

يغكععونفاخهمهألفطوطوكاذلك5وأشباالسفرفىيخدمالذكبكعنىأقدبمفيوأغديم
هولءالتاعطالمجعلكئيرأمنهمفانجوارفيومنزةشاراومالفبلةمل5عالقخميةهذه

االتحشأفصهمنأفىيرصةاللههذهأهلطوائفاقروصوالصفرفىالترابفىالطراب
لمحنونتالضهمبالحلةلماالواللغةأحلخلفلصالةاأنىالقباآليرأهلوايازبعضأنإال

والججمالمتضثماةمامسئاالدذافصحماومنللغقاتعلجهمنإممعنآيخيرالمحنىيصالاقى
الجاركمابينهممهمصفىلىواالبالجهـالنطقعالهـمتفقونلقاذلكآهلكلفانالشديدة

ومالقبلةفأهلوالحديثالقوأنقراعةفىويختافوناليةتجالقالثمصعروالقرافيو
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رهؤإلعمثلالشديالةيثتروخهمابالجيمفانةفنيالإالاهانمنفثملالكلعلمآيقرؤنكثرأ
أيضأيالةالشدلجبمغرونوادراروالحوضنتوأهلذلكفىايقلدومنإدوعل
فىينطقونالخمهمهونيهرمالئهذلمجعوحمثانيةااللضةهليقولونلىاالواللغةوأهل

الحديثالتر6نجمقوأماالمغرإلجيموالفخةالكتبوفىاالشعارفىوالعادىمص

حثوالحدالتواناراعوابأخمهملمجيبونفانههمءؤالأهلةثمديدالإالإللمجمفيهماقالينطتهون
برجوحيةتوجدلغةنةالجوازهحالسهقاهمالتبعماعدوفماالفصحىإلللغةلنطقوجولبا

لتسهيلامعىوتأؤلواألمجامومانسودانلغةةلشديداالجيمأنالمنحثماةالجيمأحلجمة
اآلنفىخعمكلمائمقىالا

فىنطعنلشتنافىطعخبرقوالبراتشلحلةالمقشاةماأنةالشديدةالجمأهلوجمة
ئمهأافاهوكتببيننالحمفاجمالإلىلنسبةبالغلمتقانليدوقعيثوحلغتم

فيهيرىأنوتالثحيمنعوهوالذىالشديدةروفاومنيكتابهفىيهسييوقال

ئيتالوتلتنكوذلكءابواوالتاعوالدالءشالطاالجيمفوانوافافوهوالهمزة

معاورقومخهاشدلكليلانتسعندقولالدمامينىوقاليجرذلككحوتكأددت

الحرففىلمجرىإنالصوتامتناعيألسيبوهماذيمعلالشعدةومعنئلمقطبأجدك

وغيرهماوانجيمفاغافىصؤلمثنلورمخيدصثماحقماوافتقولالنماقفىيعتبرذلكو

وفحرااغ3يدثتالومعقللعةاأعحولفىىنباراالافيوتالقالمتنعلشدحروفيامن
والحروفحهوشىاموسالفىوشديدةسميتولذلكوتافيهاليجرىصافي

افيقاقضاوالوالقافتالجطاعزاواءالضاواألوالدوالجيمالهمزةوهىنيةفالشديدة

الهمفىكىقبطتأجنكبختمحأجدكوقولمحبتثكأجدتيجمحمقوكوجنى
يكوىإلمجوراتوالشديدشهـالجيينبرقوالةالحرففىيجرىأنالححوتامتناوالشدة

لموضعهشمهوكالجيمفىالجرىعانفعرفتموضعهفىةمهنزيتيوىوالشديداالعمادفيه

شمننرعلنووذلكقفعأامكشيةالغالمعنييئتحتممذيهتبيةالمحرالجيمدخويمنعان
أويلاكتبلالالمتتهدمةالنصوص5وهذاليعدعليةأصدالتيجعلهفيرن
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كاننوبيةالمغربالجيمالينفقون7قرااالسالمبالدأكثرمنومصرقرارأيناقد

الشينتقاربنهافابيةالمنرنقديدالمثدالجيملمجهاأقرهذهأنإالقوردفاكامجعميعفحهم
طهمفوالعراقونجدنوازالمجاأهكأهاالشينضنالشديدالجيمأقرباللىالكافال

بهثايرةالمغودونبهينطقونوالنوعإبئبينفواسطةالشامأهلوأمالثمديدةلينطتهون

بقوأكالمغروونرعيةالشديدةوهىفصححىالجيمانلوالحاصيةالمجازبعيددمنرهى
وقدعدشسنقيطءتحوامنالقبلةوأهلالمغوبإإلالفصحىعلىاالرضحمعالقراعفى

بيتهعرقىتغىمنيغةفئتكثرالغيرالمستحسنقالتىحروفامنلشيينكاالتىالجيميهسيبو

الجيمبينالتىفالوقالصالشعروالفىالقرآنقراعةاخهاالتستحسنوقال

فانيلواالاليقبلصرجنحىوصذالئمينكاىالتوالجمكاكااكوالججمفوال

الشيئكامجرىلححوتافجهاسرىكورةالمذم
اضاداضدمالكل

فالعدثمالفااللهنالعالمصروغيرهاسوئالموجودددلحثالينطقشنقيطأملص
بعدادالضلفراعبهذهلياأحدوكانالظلكاللمألوفةمنيةاقريخطفنهفااللهحنثظهإلباين

أهلبحضمهعلكروقدأدتهرالحههمنموالىالسلطانآخرأيامنمااهـجمنرجعأن

الشاملأفاضببعخمافاجتمعت9931سنةالقسطنطينيةمنوقدمتذكشنقيط

بهايخطقالقالضادانذكراللهرحمهفىاالفغاحيملمجداطالصاحفييهالأنفذكروا
أحدعلماشابهقالقالالذىهنافقاشعذلكسنمنآزغيرمحيحةوغيرالدمشقيون

وهومننتألفيتواالهذاكجمآلىاوافقاتبالوهوظاهرمافماالمتتدمكاعدفالا
الىمةالمحافطلبمنهبذكاقوألاعنفخهاهالوإلىعليهاطماعسلطواانكرواوذدمهشق

فماقبلءالعلماينبوينهالكتبمافى

تمأوصفهاانتبانهاحقالكيرىوعندغيرعخدىالمألوفةالفادهذهانواطاصحل

التساليلفىوأضادانحرجضراساالومايليممناللسانفةاأولبيئومنوالنظهيةبوب

وأؤلالجوامعجمعفىالسيوطىوقالللضادضراصاالمنومالجيهللساناصافةوأؤل
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واليااليمنلوقييهتختصىوقيلااليسرأقيسللضادوهـنإالضرأسومايليهمامنافتيه

إصحجاخروفوالضادحيانأفنقالعنالمثرحوقالفىغيرالعربءبالحاجهاوطقئين

امجمابحخيافةقىشليلةوهـااللستعمابمزةتياععرردتاالتىاعروفومنافطقفى

عندممالحروفامنغيرموضعهامناليخرجوالضادقالالكثيرمنهملشةثومنهقودد

ومعفافيهيرهاثركهاخياهذلوالشينالججنحرجمنيةالخحادشجرأنإلىينليلحمبوذ

الشجرمغرجالخليلوقالط8اللسانطرففيماالحنئوهوماشجرضارجقهنيةشجر

أبوحيانقالاالولينرأىموضلىامنةعندااللحييئهومجتمعغيرهوقادأكامنفتحهالفم
بنعرعنومجنحداإلقللنواالكثرااليسرعنداالنبالجامنالضادخروخ
انناسبعضالصجوىوقالمعأنبينافيمنيخرجهاكانأنهعضهاللهبهرضىالخطا

يهسيبوموصمعأقالالجشيناخراجهامنعليهيسهثلاننامىبعخماواليعمرىمنيخرجها
أنالىوالمعرفةلهالضيطنبعفوقدذنييهأالجامنالضادخونأعأيحكأيدل

مفتههاغيراقأمصتأكثرالناسبهاينطقالتىانفبادأنفحلمتأهـعمابماانخاالجههآل

لثنايانحرجاوأصحولاللسانطرفبينمماوالمذكورةدلاامنهاالاكانىبأقيهـاوأكأ

ردطهنلمنافىوقدأطعندأكثرالناسندالموجؤالخحاطفههذاطههـنحرخءوالتاوالدالءالطا
هـتعنداطلىولثسادالثااخغربرأهلخندأيمولااللفسادفيرفاط

تثيطشنفىالعمعلىمالكل

اصواللحمكلومحراحسانفانإالووايافقطالزإنىإللنسبةإاغماهولتعميمادنالص

لبمأإنلقيناسوكالإكاونوروالحدخحححأىوالمعلمينالرقمنالمعتنيئأى

لثهكالمالافذجتاسهذداالوجدفردمنقدكانانالعمومذلكاليدخلونكاتهـتدمقيون
أصالسشاذالبجعلى

ذلثهحبيالفىوجدوإنويمخبإاليقرأأوأنخاءذآمأبيالؤوايافاليوجدأما

ءوجهثكتديراقواحنأكزمنالمائةاليهجدتبحيثنأدشفانه
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عندالتيميهفية

تابعهامنفانالعشرةإلمىالواحدمنيعدوهبأقبمتحنونهينسنخممسالصبىإذالجغ

يجدؤنثمتركوهامداكيفيةيعموانتعلجهيخجحصارأنهوايعلهوالتأخريريرتقديمغ
كليعلمؤلهبجدياةاالاطررفبعدمعرهشةثمءسااكإذذاكتعاليهيتولىمنكثروأتطجهفى

بعضفىوأوسكونوجزمرفحةأوأوجرقوضعةكمسرةأونصيةحةفتيقولونشثة

نطرزةاأىيقولونلمىلاهكذبةصتوياعالمامئلعندغيربمرفالبيعبونالحروف
انوحتىأشكركالقلمأالنتكتجاهاكذاالتىالونفىويقولونأخذوهأينمنأدرىوال

اراكرديذفقالحرشبههاعملحظيرةأعشبهداالبعض

عركنونممثلحودعوكلالالمألفاانحميلأمست

اكأكتبهثلالفميراءهافىيقولونأسمعماوأولغةرةضروااللفحذفأنهاال

موضعإللصطونيعبرواتذوتاثاةالذيمتكتبالتىءالتاوفىأهذوتبوهضرءها

زهظىاياموضعالكسعميقولينهيذلكفىنحتلفونالضادوموضعالصادوالئخط
فانذلكبلقالقر7نيحفظاداأأعنىأونحهذلكبىاايباخأنالىالثترآنفىيسكرالتطمو

لئالقرأنوةيبقىيهرهـتأنوإمايدتجواوندميو6تالقرابعلميشتغلأنإماحفظه
بلغفانايخطقونذمسورةبككماسور3صراتهطيبأينيقوكوحانظةنهيضيع

ادرارلأأماوالقبائلالمجدانلمجسباكإذذالناحميماوتختلفغيرألقرأنيبدأقىالحل

خليلبخلشائملةلرساعاشرواوابنخضرىإلالأونيبدنهمفاوحذاحزومننتوت

قبلالعربوفيدوايقرأبعضالبعضففبههمأيضأذلكفىنحتلفونبمفاالتبلىأهلوأما
اليبقىحتىايسنوسىليفالاتقانفىسنثماعديدةويمضىيةاالشعرائدكألعةالبلىخ

ةمهراليقدرعلىنءاذاواالفانهمؤمنأحقيتهةيرعندليصوالمفعليصخهامنفوق

ادجووالفقهونهيترؤحمفرحممإآفهوعرضةعندالمشداولةاظألوتعإيخهاإلاللصفاتأنو13

غيرهاأكزمنملعلىامحيعحىعتنااجهةولكلوالمنطقاجميانافىأهلهانقتتأضعواوفجهم



برأوتخطيطشئاتيطيمعلىاببم
قالشطبدممنوهايشنقيطاحاينىاتعب

يسمتغرقفتهدمااللمجصىباالتطمنبدي5تجديسرالتدجهةمنهليانظرتإذا

محنفنحدمنوادرسبشزكوافىأنالطلبةاليلزمعندهمالشيخنليسرالتدفىطهيهمه
يقرأمغبعخحهمأولهالاويقرأمنفبعضهمالفيةاألانتالمذةمنلعشرةرسمثاليدفتراهالفنون

الفقهوعكذبهلجيقالذىموضالندرسيكليلقى6خرهاويثرأمن3بعفووسطها

منهعلفىين6خريفموواحدفنواحدمنمحلفىأشخاصأوقديقمالعنوموغهـيرهمثمن
ولةدوصالدرفىالمشزكيهممهصنيأخرو

إبولطاوللمعممتفتينللضميوفموردأيموناممه2فالدنياممثماقيندمالعايهاأما

الطابةتعلهماواليأخذأحدهمتصرفأوقافهناكرسلمدوالضىاناالحبقوليى

حلمااالبعضىديهوناالنتوبلىمقاأاليأصشيأفىأتىيدكوالمنمنقديعطجهمبل
دهعذدينالمعتتأىأواالحراطينأواالجمةحسانإئاقايعصيهعطيةأىكبطحضيمها

لمحنووهذاحرتذىلماصرعإشاأوأمدادمنغمذىكاسالخدمنشاالعطيآل

قىيذعبالجهيفسبمتأحدأحسأنواذاظماليأخذكعايأإلمحمنألسبهلجدأقليل
أونصفماسنةاشذلكاسرفىبمأجلسرأخذومااسالكأدادطب

عندعمالدررسءكينثيقانتها

اسآمحاشيأمسعأوصمضعررسفتراديدعدهمإدرساعاجمهأيلقىالتىجميئةلبطالضا
نلمسوايأخرىإلىجهةفإنتاعاالرتحالهنسيدومخهيهناورجدفىةوعيبيته

احييفىأكدامهبمكليمشونكبأوالمالمبةراوقديمونكبأراأوهاشيأ

الصطبةدرساتأديب

يعمأياماحتىيهااللجتصبأدطبرفهتتبهيصفاثءأسايذأحدالتأنالشيخبلغإذا
واتجالزالطلبةصاعندهالتندكأتجأحمدقإلبنشالءيئمةولاوكانصالهمنالتلميذذلك

فيقول5مجتعواعندحتىكهماليليئقهفىعمأحدكنفاذاقومهومن
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يرتندخلغوالختنذالينبغىماالينبخىوقول
قالفعلبلغهالذىكانفاذا

تناخيرلعواللشدخالينبغىماالينبخىوفعل

هعلونأقوامماإللفجقولالشعمجمجهةمحذلكيفعلوسبمعليهاللهصلمااللهردممولوكان
وعالوصداإلتهتحابإلهشفىشروطأونالشترأتواموماإللكداقولونأواذيم

أولكلباابنياأوعلآللفاابناياعنهموشكامشلىزمرفعلىالحااعلهأنفليتللناسأرح
لبالطاقلبالشيهمنهيبةهبتلفلفاظاالهذهرؤانياحما

الععلماطلمبمالكل

المجدهادةعااالتجدمننكأشخقيطحلمتأرضفىلمالإمبطيامثرتأملتاإذ
إذالممقطتلكاالجخهادألمحألكيحمامتحانكءراووجميكااالوقاثمنكذل

االوقافتأخذمنعالمااصرتواذيارعسعالماجعاتتكناإذقزالدطعشهنق

يتعلماذا4فاهذاعهفبعكسشنقيطأرضفىلبالطاأهاغونكاومنأيهفيكما

طوراعهوأإلسواذاصارعامنهوقفأيتقؤتاليجدالعمإطابمحرواذاليؤخذلل
المعنيتبطهفهذاكثمفونءلممايضعن

أرضفىلشخصىالذااءإلالغرإغاهمعليهيتحمأكثرمنالعمفىبالمهارةاشتهرعاذا
علىيواظبوأنيتنقدمواشيهأنإذيلزمهلهأبيتفشعمأنعليهبصعبشنقيط

كاناذاالجمهحهإذلذلكفيتحربالمنوطحهالشؤنفىإللنظرتفحدمداغآوالصكعوفهـالتى

االثثالىيخنبقرأوبابقرخلىيأخذالكثرأنفايعإمثهمابهماأمانفصهيبأىيرشؤونغر

بهحباصااشيخاكانواذايتعربمنأغلحبوحمكذاالظيلاالدرعليايئالامالتاأن

طائفةكلطوائفشميخيمونوناجتعوانحدفاذانالثالىأوناقآيئبناقةبىالطايذهـ
كلثالويحلتكونواحدفعخلبونأوثالثواحدةعندهبيمنفارقالعندهاؤظتركتش

قولهعليهفيصدقاالمكنةفيعمنبكشونأماماذاوهاآلخريناولولمجسوحسوة

ثمبعف
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هرااليممنأخل3قصوىلهاهممبيخهاهراليمالفأتالمينحثمئ
ىأرمدقنهبرغيرسرمغوالالهوىسوىأليهنكدجهميبيتون

أولوحهولىيأخذواالبليراليومأصدهمخرجمواشجهمبورسرويتناو
عيدمعهشخحىوقديوجدعليهمرذلكيدووممذاحتىبعدهيرهغيخرجثميقرأهيظل

لستهيهاالمنهلعلىالوروديتتاوبونقرأهلالطلجةنتجداواذاكاوهذاقليلقهنيالهير

غيرهفىوثةأوكىينيوتصيفلصاأيانهافىفابلاالنجالفيومصيشربالبقرالن

نتكااذاأشهرالتشربثالثةوقدغكثلشرأوالشهربن111وأسبوعأليئأسبوعآ

مخصبةاالرض

نقرقةمنشربءمافىكرعهمأحدنلمجالسيين1سادتالميذأهلعنمحاممو
ذلكوممنأمسيمثرباالمنأاليوماخمامحنىواليشربأمسبتنشهرأإشلهوليدقوقا

الحرشدذفى

شنئيطرقفىلتجاا

انالسودإلحالمبالرمايخجروذرأعظمحةرائاتمديمافىكاتشنقيطفىرةاخجااإن

رفشذإلبيمايواهيئةمطعاتالملحانوذلكنعلهأىبحذائهيباعالعبدكانإنلل

قجةنفيكلهالعبدمنعصقدارنعلقداتحتمجعلإلمحالسودانفاذاصارظهرالجلعلىيوضبعو
ويجقىعبدأوأمةفيباعلابمحكدانالكسابعدننعرفالذىأهاالعصزقادموهنماله

والعبيدروالروالثيابكالخيلالملحقىيباعسودانعنداماوعرعأشهايوقرممن

مدينةتبعدعتوآتجاسهيخةمنالملحمذايقطعوفيهأوالدهمإفهئمكافايبيعونويقال
قليالجدأحنلهمثعونيدسكنتمزالنطادطهلياللماوأعأوستةأيامشنقيطبنحوخسة

لغلحنذلكنتوتثهاكيبهآوتيعثميتالحوضمنوتسافرالناسبههايبيعونهإلىلنسبةبا

بباعفيفأخذمعنماالسبخةمحلإكبعضهمبكالذهبررشنقيطمديخةمنتريهيشوأكؤهم
كانفأأهلهمإلىاتبرجعمفاالملحأهليأخذهالتىاالعبيدأماانلسودافىجميعه

شلمحالواطفشاعباعهدتقمتهبكطلوبليسومايفلبهالشخصمدينآبصخفسلمعإلمحمن
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ةوتمحلثمتقابينرالسودانبيهأفةوالمساالمهنممالمجتاالعبيدالقيالويمسئمنأرضجلبعالى

لبجايهلىياوممطلالأروجانيهونالسودفىحبهصااتوغلويدهوأزمابهاكلرومفخهاش

وديسهيمموخهادهاسيةوأرلىنححافيمعونداوإلالكحالطالمحروفالقحاشلللح

عندالمعروفةلبشنعهكرتأللهمعندعىالمموالدخنخجلىامحوخهابواالتببمنياتبنىوبنائق
ىلهندللوزابازالمجاوعندأهللعبيدابفستقماالشاموعندأهلانودالبفولييأالمصر

إللصمغارقةالمعثعندأحمالئالمعروفافهىغيرهمالىجممفهاقأتخراتهالقبأهلرةأماتجا
يوجحفيهبهزةخأاأنيرفىانذىالىكثيرالتطادملاالىيذهبرونصهمالهأجتناحمهمانيةوك

يبعثؤحهمنمهمعبيديأتونوأخرئفجهايقلوسخةجهةفىهـيهالفهذلكقافرنوالينضبط
أشماجناامالعبيدفاقيقايسونوالليلفىالنارفيوقدونءممامالييمويهرجعوناليهيهميأ
جنىمنأقلاذارأكماجناهيخجلبننسمهوالعبدبودبمماضررويونجونهثلهمماعنبقليلأحد

مةفافرانعيباعيهاالجرهذاالرقيبآوالحوضيماالقباآلوأطعلبأكلخاعمةالحرفهذدرحغيره

ومنهأجمخماومنهأسودمنهلحوهوأإللخنطممعندثحالمالقماشيماعفنحبصنيؤخذمخهمو
يمعونهوقليلىفانهالنحللأساجيدبسوكهـودامحروالعسلواأخخروالدخن

لعمالهععممل

يخهماتهيحضشنأهلتجارة

عوضبيخهمبهنايتعاملىعلىكمنتأنفبقىبهيأتونوماللمنجفيماعلىنتك
لبيعمةفاغاناممهـوفالمواشىصشوكلوالغنمانماهرالتهماشىلككهاأفانالدراهبم

العبدأوكحذاتبيعبمفيقولونعنإضهيالالرمثلالتهماشذراسحامنثينثيخلىكلمو
المطلقةآلالجصافاأوالحوضنتانفىذلثاكاننفااتييحبعشرفينولأوالبقرقمثالجلال

رتصغاثيالمىممايراثأغلمبلىااوعندأحلعدلإلسغليظوعوجطنمكفلحوردبههـاكايرا

حهـاكونخءاذاعينتاالأنواعهلمجسبوتجيديترحوصشالعاىلتشعالداالملس

فيقووظنمالقمنابيحاغنلمقولوفيملباعلمأنفاالغلبةأماسعوالبيعيعاطعند
اذاأمابيعتافاةصيتاؤأراايتومأكرمخوذالثعأوأراتءحجذأىدعاتثالث



4صوتخطبطنممطدجمكلىيمل

والحافكيكأمثاليقئهابعأراجملهذاثمنفيقولونانبقروالغينالقجةنتكا
واذاونصفجذعةأنهماتساوىمانافواذاقالوالشلعديةجنكاتعلماست3الغغمن
ثمنهثاتقأىجذعتينتقطحأخهاحافعناكناطعلىلواقا

ثمنقيطفالعحناع

يقدرمفجيمليرإذالحوجصقلذلكانلعخنيمهاالصناشنقيحأرضإنلوقانا

وإذارالحتكيهأالسإصنعونادوذحدموفيهمفآيتنلىوالسيإليلبسهثويفجأن

ءوهؤيالءبتداعلماعحنعهالنإليغدرشنليطحؤحابللداعندهمةالمالبنادقفسدت
اذادبغورجالهمءالفوايصنعزنووالعمدواالشنااظشبأوافىاغمايصتعونالحدادون

ائدوالحدالعمدوالخنيوانفؤوسيصشونقلرطقاأيديهمماعليعيشونمؤونسا
كليخطونساؤهمأواجيليشورنثومتأوجليمميونههاوالجراثةلةاكونتالتى
ءإللذ3تمردوئمعالعالمكمىيأخذونوالجنساهذيظلمونالجلودوحسانمنمايص

الجهميأسسبونوالتاشجدأكحعيفهبهمأسدمواثجالهـدشجممأححلانوتينصسىلقلتموالنا

جؤكممواليناثزاواالكذب

طقيدفآلفىءالزرا

بهثهـيرآصرااذكفشاوقشوجمازواأانجفعداراعةارالبالدفىأضبعفهن

ولمجحدوتهءانشتاثاشخلتحتاكانققدفىاعهألصالهيئال بروحرعوفىهـورررسهـ

آخرتحرتأرديققفجهانتوشهافاتحجآوكآلصذالنشدىركونتيرالصيفقب
متهمححمفىلتاضؤلةالقاعنبئأهلكامضوهذاالطااالثإذاكزتءالثتاوتححدالصيف

ثىالوألخمواجالزفماسكادانهم

انرحممواتجإتاذلىفىصزالئهأمااألحاحبفىمذوعلىإنماحدفحتمعندواخالزأها
ععغدنىلمحطمنمسأيليخمةوانحضأكياامةأحعرفةنكطارايافياشأماوأالجمة

بخولخذلتأحعكرؤحتئوايااترأحدامعييآلنبخذاايابأوإليخؤلوذلوايااشأصلى
ابمإكأونجدعندجمراثإنعخدكينيةوانجافالقلرادكأتجدأرتمفهناحتثيفشنوحسان



وتخجليطهشنقيطيميبهليالبمير

عرففاخهالمجههمبهـمالمهورعندأما5منهاأخذئاخبرهنكتبماأدطلناواليعمموغيقجداغر
وايازمطتثأوأماحساذنصفهالصرويردللزوجنصحفيأخذالقبالمغوايازالتهبماكفن

لعرففبحسجاالجهاوأماهونهفيأخذنتوت6دراروالحوض

أهلوحساقالعملمأهلوايااذلكسواعتىللسنةلفةاالنحدضنقيكلىأرضفىوالوجمة
االطعمةكوأيمأحدمطالتىاطاالياناحواليقبلالمرأهلىوعلىلكلالخهاعتدالجهل

عيدتبعشهـوائدنماصالمرآةوتبوجاكأقاربإلىمنهاموائدوتحملإلشيأعهاالو

كلباالمشرقنماوالويئأليهذلكوجهايبثأبلثلزأقاربءنساانكاوجأقارلالرإلى

ءأالكنياودعوةالدعوةإجابةلعدمالمبيحعنهالمنهىالتكلفاالفجهاوالينتقدءالبنابعدالزوج

االغنيلسؤريطعميههنتهراعوالفيدعوأالقلبلينأحدهمكانفاذاءالفقراونث
شنزطؤريخاكاعلىماجما

دوبوابلحروبورةمورالمثمباقيالتاراغماهوشنقيطأرضفىالسائر

فيفغدرةأوسضةلحبيبؤكدشدذلككاناألبلقمثالاأهليفولاالعاظموموت

بةحرجمعوآصربلمحعفاملتتىملكقآصربأوسنقمآلشمثأجلهوفتفةعدلحببب

فيوالنوبفىشرسخةذلكيتهولونكأنوالترارزةبينلعقدالححلحاجتعتالوفودالئبمكما

أآبهأوسنةإحهمصأىفالنفيوفالنبنىخيرأوسنةبههمحرأىشالن

المفىأنيزعودطمجدبةسنونوكسوفهاوسنحواطهأكاقبضابآكبيظثحسال

طوأصلهافبيةعرللفظةماوهذالجلودالناسوأصشىالمواوقيتسنينسبعحيى
أبيماتقهندبنلةفخحايرفىجمربنأوسقالأوتحيط

بعاتخعكائذرايرسلىاذاأتحوطفىالناسوالحافظ

وسخةآمحددفيأغدررروسنةعيدأحمدبنآعدينغدز6درارسنةأهليتهولو

أهليقولجقوالغمارةونوليىأىبينيصاالخيرضشالتركةوهذهالطيحقالناليخه
إدوعيثىوسحثركاكصأشرآشراتوسنةيدأحمدآسوغدرلتاعدبننشيشةتكا

اوهاكذانعمن8وأحيئ



94الوخطمطهإشنقيطصكلىملكم

نحملأرلتتةوممأيرةذرلممنةااصلهـحهبأىئلىاالنعمشقاتيرسأهليتهولو
نالرضاأجوداالمطاروممطصتعليههاخوالىكثيرةزمنةمكمتطتيرسإنلوأقانهازيعرف

ماوشةيرلمجورلاتشثملأتمنحاأمورلمجيبةفجهاثفالخصبفعهاإذاوغولطاالفى

أوسنةخمأقبلنىألبنثربأناحعلىثثأطبعخىأنسوسنةكلفىتاورالناقةأن
بعدفأستعخجنيضكاأشرأكأسبعهصةبختاوضرالفحلأنذلكعندفامهاوصورة

دةللعكأقةرالخااالمأمنوهذتحلب2خرفصىارتفصيإقنعطفيوكهـاعلىبعةأشهرأوأربالئة

سغبرفىسنينبعأرلبآقبلغاإلظدنخهاالالن

وايئسخقثأروايلمالكثارتيرسمنفىقبيلىأخظمواللهبارذأذأهلكلو

القهإذضذلكالىحتياجإاللعنمالجناةفىمأحاليتهرؤونوارفصاهنمالسخةزققبلجنا

الجدتوغوبعضعلىكلمبعخميغيرولونروايقتفصابعخاعلىئلانقبانجعضىسلطتعالى

تئرسأهلأنكلوىيرآدراروآنيشالبالهذاابالقبإقوأصأرضإلىالناسيمابتفهر

لىالداجمنلهرجاليفالأنإذذاكاقاوقعتالمسائلومنأوإلدكمعنبوتوابيررعحا
قمكلقهافبيناهوينتظرأبمااحامنهقدلىاجخارىالةنالأخربهافتعثأةنحشحندداعىكا

أقدامهنعانهاارإلتءنساالمرأدختانملخرجتفيذشاوقعتوجهااليزضدءانققحا

مأعنينأبه3طببافوافاحعامحونبيعةنهفذبحمبهالحبوالترأجدقثاجوخبهنفأخعر
ااطدبالمجعتبرباالبعضىفاتالتبيعتهلهتقكماأنمنحألمبوطلضربباحادوهد

رللصطاآلئلاوفيالبخارىمعدثوقةإلىأنظر

بدالءالنسامناجميبغىالعرسآوهوالديكلنجلكانص

ءاألحواإيالعخهحاءإللمداالبحارففرق

ناماحطساصمنقصمكزمانابباااءثآعاوع

المجاقلمذلكمنهاوطااتللموافيذاليخهجعاخقى

لىابمالوفىيتوأعهحالارهجرهانوأئهرت

هاصىدأثتالهندفاخراتمنداللباسىمنجاورماوآخفز
ءصيطافه133



طهوئخنقيطلثئريميكليصحالىع
ذوألوإدقهروالدكئرعنااللبانىاخووأئممقيت

ئألشمارياحهانقلبتواكالأرااتتمغدسعودراخا

بسارهاعنالبارحونجتأمتمحارهافىأيخلتتامتوشا

أيدموغيزربطاجيلفىاالدموالصىخىغرثرأزته

ابالاانواعمندإدئهنعوذدإلىالحالهتفىلكفو
اشخهرقداالذىااعالضقجمترمنلبوقبتتذيتأ

مسمتلينغببربعدممالمالحببئفىيهتفضأنفوا

اجمهمغدتونأخدودكانكلبضربهايوجقهاأنحمبل
نظرىأيضأوارةاناوجحهبىواعتبرآنتبثىيبراممتن

لقوقباباإكافئطوسكألقالمحثسهـىإلمطالتصطفاتر

ياكالسحؤأولسوثمةصبهإلغتباطلىالمسولي

اليتلحيثيلجناكمذرمفىابحمضاأين710تعستاماةمسش

يمينهاعلىعرتوإنيميناشخىدلينهدومأأردعملتفي

سلينىافيحدلمحماوصلترسولهاصيجخىءأخطميتماهلطال

ضينفيالالىغفتصبانمايابثسمالىلمينى

يددلملبظعليافحدصغيكادين3لمجىكزةطمستاومنماكثيرحين

غريمهمانىمعبوظزةممئغرجمهفوفماينثذىكلقضى

نتألهوقالثيريمذلكفبنغعليكلمطفاحلىنتأهاقالسيدهأبهاحكبوبفلماعم
وقاللدحروماعندك

غائلةالدهرغايقجادتإذاعيعليمشفيقالدنبافكسج

شاسلهصالكوىعنهسعثإذالطمهاسقيايكسىبأذيوذ

ئمهلظعزعخديوماجمدممىالعلىلحلمبفعووفالوكتال

علىأبقماوأسماؤهامنهيةلقصررالشهولعلحساوهفيعرفنهمعندافابأما



يرحليطهاونفيطدسبمالكل

ةذوالقعدوانثافىالشوفاالولتاظرأوالفطراألولرمغحاقنىقووهغيرماهـمنهأصله

وىلوعيدائوالطعيداالفطومتخرازآللحمعيدايقولوناالحيانىبعضفىوالعيدو

والمجخىحىثفةانثلبيظالمؤورثاأفسوتحححنرواكاثعوآتإيمكالصورارأىوعاشو

حيراصاحمحغرأنولئهحاالوليرآلنوالثانيؤيننواألولىوجملىانثافىجمعر
مافهمهوشعبانرجبروجمادياذاصاىالداوالممثالحمغرفائلونوشالالقصيرانبكعتى

المشرقأهلفاعنأختا3بعضنحغالقانىاحجميةشهرأاوأماهـالحمأهلمنكأناالمن
ءاجنبرفالماينايرابتدبردشتنبرآكتوبهىلوأغشتجمرلىيوتىابريلنرايرمارسوصيطاهولون

يمزأغشفىويزحوالتخلليهوفىفيهغاويهثفيدآبيرالمارسفىولثماحراقة
بلحهاأكأوقمتلكفشششيينهاقرحاعدامعليياناللئاححركاواالخفا

شحنئيطرصأحماتحةحمالىاعاملكلما

كاوخصيهاتاضيةستءإذاإفةالتالونأنأحتاأكزأحكاتبحندهمالى
غيرنبيآلجزونتهـآفماشححراسلغمعأحعلإلىنبحتكتاحرجرفبردل

ضبفكروفت1خآكأتألأنضنحعمأصضبأوتحادةجهآلصامبحمنعليهماملمئن
اعوثالهـفءفخيركاىإحلمهلمالمرالمتءماالدياشءهلسدمصاورأم ءااحامم

4أدلحزقا3دبش6اتننرثاإلمعصاضاالمصسالمفلرحممهآخرصإلىيصقىدل

إحدىلهبقثىأامهسضاللنهنصبالمإلمحالهاسماتمترنتاإذوميلهليلمؤبد
كراشااكصصهإلىءنركا

أعداهخعءبرلىاكأهـإزشبشعحنوأشالمنقىديى

نتأنإختيبعحكضبوقدبمبيةهـكأفراإاحدصحهوألقاألهففزراش

هوأبأصهرنحىحستأبتلثشزكأالتبغخمبأمفأنالإقصدإلم

لمحأماأثهـانهىتصامحصميثحجدبخالمثحأصىأأخمتأبئ1أعافأل1

أختتت6إحاثألتغسنجههزتضهاختأبمتاخعنىأكيبمثاحخذيسعزخت

ألشآداليكماشتكبهمئكحهخئإاتيأاحراظررفىةحث4ءاد30داخدخعا اهـماكأىءس



هاتخطيطةشنقعطيمعلىالكل05

معهخفيفأفيحملهيجدهيستخغهفىاالشافلوطواأيصهأالذىبمكمايخةالثاوماحللممال

دقالتىاطبدهليقطعالحديدإالموسحامنضانالدلة6نعندايسأظيكاوالمغذالمسرع

طديدامولىعنلسالماعليهىدولىرفواعدموهاإذلثهذيفونسألتبغلبانتكا

وقدضأعنهاءلونهمافيشركورةالملىالجاوردقطعمحيخطونهمحمهااللفاجافااوهاقى
نوقديمشعرهمقتضىعليالورردوفىشعرآكيجييماآلخربعضإنىبعضميهتب

أحمدبيبالعدوىبنباببينمماوغالكبامهـذفئكاتقدمموجدةصادراعنذك

محنضىبينويمات5الدآعبهيدبنبلالمذكورومحنضأدييجبينووكاالكيلرآدييج

فاذحرماخكىبونبنالختاوشيخهحومبيئوكاوفالعلىالحليلعبدبنوحرمباب

اتحتاشفقالفأبحطأعليهرخالزمنلثىإلرسالالختاروعد

االنصلإنجازكصياتلكماوافضكوايرمواعدتإنالضصللك

أكلوالحلفيهيتعلأنجارجإبشخصهذافزرظ
بعثولهحرمفأجابه

حللهوزرعرضىنهومانالعلوالقئقولهلشيخىهنبئآ

شعلصرفهمقتحنىفىالبخائةإنهياشيغرالدعونفالتك

نجلأخالقهبشماأنهولوبصرفهيعوفمنفتهجويعوق

أهللمأقالهأخاعلىصفوححإنثأشاهفوةؤعناصوإفى

الخطحسنغالىركانكورانمذحرمإلىلىسايالبالختارفابنىكتجنهالى

وكاسبهارثعنالجلىلحايزوكاتبهمنشعهاسأطكاتبمن

غياهبهظنماجكسهكابرذمحقتالذىاللهحرمةعد

هبهمواجدوىعدسرةكلحايسرتوأطيبهوأفاةسالمأز
حرمبهفآط

لبهلجاإجالالنيحيينحيفمحاولهأكدىإذااسالمزذ

مواهبهأسنىربناميغدابهجقيسماغلىغالىسالم



هوتخطيطهثتيكللكلالبم

تبهبيخريمقلةاآتجارهطفةأناشالفالكاتحبوكان
شنقيكشألقضاعفى

يشخيرأنتوليهيهفيةنمااأحدمنلىمؤيهونالأقفيهكلبشختكيطاالفلتامضىاإن

انغالباولكنمالزمالهدونقاضيأويحسانءاأحدأصوقديولىماالحفةجمعو

كناهمنأدومندينفذالحمقتلوقعااذكالشأناذاتنلالمساإالهباليهااليذهذ
يماورالتنفجذوليطاويرتمثىببتىبلأعصاصالينفذاقتلفىحماإعإذالصهؤالعا

مقوأحسنضمانعلميثاظاليتتقلكفلذاالميرهوأبالجهوىمبأنقاضيهإلىأوعز
إظهارإالضىالقاليريدمنحتهاكماعلىشةفاعيدبنآعدأحمدبنحسانوساركنامنأد

تعبهشىشههـىللتلكىوالثارفععندتالخرسومللغتنيذوليسلدلذاتأسلخرااغهـالحق

قالهوقلىاكممواألغابخررطهاالدونجمهنافبأححىنجلىأنوشعافىبمإذاواليرضى

فرادهتعميملاكهـرشكأثوانصرااأهلبعضصخةفىاللهحدظاللثاوبلنجمااكالك
وصاخحا

نائلىط5اخنتيئةضالتجموعنجمائروناطرأأكعحرقخباة

اتبهإغنحثمواحواتوبرألمنتبينيمكراصم

ضىغرااالنكأقذلككأقتأذإالمحطئأيئاهمعأفخحثلفيمنوص

ائعمإماءثىورثعلىضفقأصشخقيعطننىالمتنازءتلفاراذا4بقدحبمالإضعئئوا
تقاضىالتصكندعذخلتلثحجاشدإألدوألتتبلإشزباأيىلجاجهمأطصاألقيافاذا

التقطةشقطفىومأهـدحثهعفجةكأيعترشرعوأنرإللؤينراتمشبهىزانصبرزعأكأ
أذيهـتنععقيهنمزأنحكومعالبنئمسفدفتأخبمنطخمىالةآحبمافلىنرحممرآينااثحزخكزأر
ثثتفحاوسنتضهيطننفتغيرأهـذاانءداأحداأيهعزأأإذاإأل

بىلمحباتأارأىيتفقحزاسنإلتجمهفئنانغ

لثمنئيطقءثزوالانبيع

يتالءممااتئتكبيخاقواذاخهبرفيصيعةالمثرفاخيااتانؤفىيخااورةأكا



وتخييطهاشنقيطعلىصالماله

كافاسديكالودهمفألخيوأماحساذلكالىالعلأحدوىبدحخفاصبيعهذا
بينومقامهثعيكانلمماةالمتقدشهقعحيدلمتدليمءأبناسيدىالشيخنأبهوصف
فتالمأظهر

المفىامينأويعقحالمسععقدهجلأناسبينسكاه
هذفىمضىيدأقيوالالوقديؤكلالشأنهذافءاطماجمطفلميةحروبلخوفد
عالذثمامايدلالكآنجط

افئصبذوماشمحقيطفىبعةامثرامقبتىها

ذادرجدآهممالقتلأنإاللفعلباصبذفهفاصالئضإاليةالثرمن3واياالز

راوكلإريتأدتإمأديآوتءيتفؤاأنماالتنودفاطدفيهنقياالبصعبإفاوخاحن
اغيرهذئمةقاهماشرعيةاائلا

ممانالنجانوشاأليىرواكدلسشيشمسدأوليعأفانخمىفلالرأكزاللححمةوأماحساذ

نجلغاؤاذالثيجمالونوالتورممحندنئاالتالسواللتهحدمنآدصنواللمجيهددقيذال
رغأذأموالأنىايايئأاءإءكالمقثبر4حأيهادقبهلألأثهنوناااخرولمأليقولون

يمبملطبايدحصمأنؤكفاحمةاواانحعبكذفءواأستغرقمااراتأجاذمعصثصمة
قةذابمئبهااموتاهمفنونيمراهمالقفلذءحمرسواتوااخباصمأخودلكهأ
واياازإلحدفنإجاألوتمم

شستتافالحيوا

جدفهـبئأغبإففلقتقدوالبضىوأهالإلدطقاطيوانمميغق

أررءلاأخنموايروابقيرالبرلواألاخيلةاءاالروقارأفىه0ءصصنوتبعضبها
منالفرشصذانشلهوبأهـرااطأىايرالعتاقلىبخووادغيرهاوآسمىعاقاعنقعممك

رااءاأعىهيذليماهحاكؤاالتنركلفتياصشروالت6كاغزاتيافاالملحزكمن
هامحبوحالإنمأبمأهـذساحمنرهمومايوجدعندغ

كأدفينجاتلأصهاأأتنئحأمداركقأامفحقىحشأتاتتىلوأماص



5يءطهاوتخحششئقيطجمكيطالكالم
صعروقهسنفتحوغيركالالعتاقبينرشاوقديخولدوغيرهااالتوأغزياتاليهعشر

معونيوماالحرجللعإل3تاليلتبمحسانأذاال5الحيدفهأوصافىلعتاقاسمنيقرو

اوتكزعندالحعحةنساتاألهومياسمأكأمعتثقهمعتقماأيصنجأوحوطانيةحرطالنوعهذا
بأنشنحيطضأوامازتلطبثءحرشمشتيوناواالعندأوالدالنالحوضفىالعتاق

بهراذعنأوقاعتانتكاءاالهتعقممواعلجاملالالخيل

شالحوضنتصأوقاردشكاليستوأرضهمقليلةضمدهمالحتاقيلكازةالزارأما

إنبريقاالكتواسهرالخيليضلضوحوصوصقيزفيهاإلرويمشيلواعانآلقةطافى

اركوأصصهرصديلأخنتفاآآهـأكوطهأيضأأركهمعرآلشهروجمجدفىذلكمزجمتشا
السبححاتزةالترار

ثناقالعظايخلمافةص

ىلمميانشبفيإوالثلوجدمنوغىأنيرأوكرساتحمرسيماحرهءشضدكامن

أكأةكالحرغطفرءشراخرعلىمكيخلهلخأمنباوشيرأولمكممنمنامحنئالمحتارا

طبعثساأقكأسخماسعباأوغشفرأحرمحزشبيعأنكآاللمحنآلناتجطدبزمإذفييقنثمتها
حىجسانايمأاوعضالنشضالمجملمساالطمهتطأحتهمايهواعدالمشترىتبقىأن

حصاقكخحغووتنهدمواياقيلثالزفييلاظالن

ابراعيمإفيحمى7ايدنعإنبلغناحنرصحامرتحإقانضايلااخهمإمخمااوسبب
1شهتكحئيأكلأىاوأألانءمنأحيىئإسعيفأحمدبننحقتمزىوالترخليلا

فبحهمحتاةخياعلىقىهـس5تفويمبعبمنبمدأتالاكأظييبابنهئلهبخالأقنطغهلحبمابخد

ذصغلحمتمحبملىإظيمادتوثتلىصتاأيمبأنجأخفخأاخزكوسهـتخلجلىمابئااممن
وابلزوأإهـكأتحيتهنجنأضعدكأسبركأسأبيركخثويناليضسفريعاىير
رجموؤحصوبمفئحاخيلواشةيسوصإصحئنجعلإتإاألاقىكحتىممذللفيعودبم

جدأبذاخكروإئجنيلعاننصبعضخرتأإخففئوحهصحخحشذااايومظمراقبل
ذحممحدصبئببنذأصيخاتمادثأحسذلىصمخلحببنالؤحمفساوإغبهيلأاهشرمن



ونخطيطهإجميهإشحقيهطبمسكل01

عدبهطآعلأخوههزمهبعدأنزةالترارمععمنمنمعانأكأزالفىرناكالمذأحمدساأ
صباحماوطافهبفذطليعةأىدشوفالهآغزافرسهرعلىالمذكورسففبعثلحبيب

الظهرقبلشجعصهمتوجهالذىالموضبعمنأياموممطمسيرةآدخللهابالديقالفىبعدس

أقوىماأالطاسجبعافهاتأكلالفرسوجعلتمنازلهمقىبهأىرعلماولدلو
واجاتمكفىفالتوجدالبخالوأها

شنتهيطفىالسجاع

نجالفأضمغيرانواليأصبئاخواالذئبإلفيهواليوجدعاماسباادرارأقااإن
نتاتأماسوسأرضفىاضبعاوكذلكالئأديأصنهفاالمجازونجدىأرضفىالذئب
إغماهوتامورتصامالسبوموضعميامثاشةذوانذئابأضماعواببةاالسودوالدقمجها

الالدفيلهزفأآلالرقعصوأهـإلاالضلفهأ3ألأفهودودإوفعاتمأاهـاهاحان5نعاا ءصرشاهـ

اعشوايخرالذئاابفيهيوفلىاضبلتاأرضنرآووأماافأسباخاوكلببةأوفىوأسود

ارغاعاالبمنونحافبنىآدمألكلتوحشذالننارفىطالبالخالعوحىبوقدتوجدص

واالفغانالفرسأرضفىنهأضبخافكايخ
الذئبأماوالضجوالذئابفيمالدببهةثتوجداحعلاأرضمنيليهوماوسآأطع

بل6واليتعرضلروالحالبقروالصمفيأكقلتالداوأوالغلحيتحركحاذذأوالخعبع
السباعاففجهدخلواوأماشمامة6كاتقدمبلااليأكغفيهالدبفانلىإكيدوأما

وهوأقلهـاخالسهافرخمدبعدولكايةوهواشرهاايميفلضالهسىأنحودراننههـعفورواوا
اذامفمرذابنى

إنالهوفجهاعستأحمااليىالذاؤهاوثتيرسفهىأرضيهاواتمعالتىضهافأشبلاألأما
ءالدابهذاونيروالخبيتبتابرإحروفاانذبابعرضاالرضكهـذدفىوإليوجدباب

أجالثانلكؤكثيرةوسإذا4يمثمهثمزندهعلماأحدكلايلافطبوباسقنشاقامرفونأل

أوالجربإبالذءاإالدواليفنحثا

دراربقرادياباوأؤليبهرواوالحوضنتويمصالةاأرضىتاالبكرفيثثرأصا



ء5ائاونخطيإشغقيطسيملكل

زوقديقولثانجاموسالبتالقفىرالجمجطزانجاقرخالقةعلبملوحموتيبوجدصزةتئ
برهاليشتيصغبحفسقاممبمنوعالجاموسالنوهوغللهوسةلهالنشالسنامكاإذاللبقرة

الىأعئىالغغذثوقديصفوناشرقاغمفىطماكايوجلىلياتؤالعندهبمالخموأما
لسالمعليمادثمعيباللهفيكمنسلإنهامننيؤفىوالمشرقفى

االر6مفتيماكزفجهاادرارأرضأبوران1فىافيختاوئاءاطما5 ابىحميودا

والصعيراىالدخونيمخرجيؤااللشبكوعيهالغزالهررفجياهـرواحداالمهارمويو
أرضفىوكارمنثردرفىنتبمشلثادفىومذداالنواكاغوالصنثوديسمؤكقيهالذ

وهذااكلأىثلألتشايسىنووفيرإماالفتنقطعلألعةشأرضيتحيلزححتىالثاب

مقيلححزصخشايذالرفىنبهلىذعكليالوصأنجرنممنهمسفىإغطايبقىورآاصيايخرالاخوعا
صضهحأالميهىىمجرذنبهوخلميتبكاكتلشاتحراعلىكأهآثالثملمدترقيفيأكادفيه

3يامأقاآمحدواوخيسمونةفرواأث

حذدنجدفحاثأثيهاترجودئاحشراإرابمروآكئلبآالمحررثانجفسوأما
هـبمآركيبهفماساال

فىارااىيوجمدكأنواحويسالهثرديموأدافروضأطكأهـثديوصدفاأنمألناأ
بريشهبشجررنراخيلىلهدطرتحيفالحأيامئانكحححمفرتوقلاألحيانبعضى

مهدالتضرأممخصايمداذيمسمونو
لثحنتيطفاتيات

بنالحبداطهببفممعأنعلذمةيمبنتآخابماثوأحطإأألثؤتكثرةإاتا

إقاضتلدلتحوضأفيالمإجتحرتأتقإتاجلأمحرىأالعلرىاحدحيمابنجماط
هـقضأيمالأىتاالرخانثألولونءوصدنعىاالأىنحاغاؤالمضرذخنمودتخاامالحيمات

أذاببعضحثبنجعضتحخثس3األمنوكماضربألثشكيشرومنهاوهوخبايمت

محوتألكرافيفشبدارفيالععععؤتثءيرامنئشفايمقيعنتاألآنست

ييوللماحرثضبححلىقهخمب



صتخطيطهقيطزلثسبمالكله
برستزهاص لعضأجمصأأفحىكمثيعئلىةالمثرسخيهادصوت

خيمابعقمماببتحكفمى

لمجرىواسمعةاللبن3يهراناقةماكاإذاخصوصأالحسنغاتفىالتشبيهاتو

أجحورغالبآافيمحسلإالقىونألنكظيهةةحيونجمالركيهامنواخلفمنلالبط

الجةومنهيمهمساوتستجادالذىهواالراكشيماإقزشجرفيهمحلفىوقديهون

اأالغلب1غرمصرأالتىأنإالىاناتبابكومححةداكحرحديأمثحهافىحيةشارأ

إنوأعصنولعلطالتزتإننشحفإلشااحفتقنسآذاالسنمتوىإغأنالتعنيأونجهـساومن

ألمجتوايأمحؤاناصعوباأذنبالكجاومنلونيقماذميممحقطثتهاالوصحدقهساعلىالتوت

يراوللاجسةعلوخجادكطيخ4رأسوعنده

لسعتهنأندناضاصيافيصوااممعتهن5تنتلالااتاجخداسيكثاكاققااربااأصا

أنفجهاقإلوأحهدقمابففوجدفإكصذاجربببمصأوقذنجاإلىوجههأوجعلحماكبو
اذهـشلكدغلبهاهالييماكأبصبعاتلىبقعمثربحأأركأبمأنبعفإفئتهىيمثملمسححظمن

الذلمجوهاأذحمماسافصمحفاياثقىإنبىإفيإحملىبدلحصرفسجربخهلمحاحعحواعندى

ثىاااهـاأخذابمممافيرمجميئالثاكمانهااالدنبهحاالتىدتاألنرشاطفيتحيةومم

يؤشيخالؤالشجهـنشلحعبىالرثبسثشفئفبجعدوغدسمتوقنهارجفإدتوحموفيالباكية

وأكثرسودنكلطنجيهرلكوصتتنطيخةألينهالءأوكلجربامحبجاشهذ7ل

ناتبلعنأفلوهانالينقابنآلنساقاالىسأشادأنااثكتصألوةاىاالىلمجلوفه

رلالظنهىزمثوجلدهلىشذأحصيخمضصنثرلدالأصااالإثأحئرحتيأتهـوهكتن
صصء

هـههذكأنالط6جثتأجتتحابماذارضرامنهنحالىألولىثنتالالئصششوصارانبههدفى

أوسأكةبزأبمخنععحمقنبأواليعإمثالرقاقحااأفيغدثوصدالألخااتأركطفىفييم

أنهعندىهـقيهاوقدقجفإبحالىابيتافئاإلححهإدرصمك4كيمنشعىجلأل1رأقف9لمحاعةبئ
ذوآلمؤإترثاتاتقددبمخالتوجدعنهعنىإقهاآليماطاشوعاكماحاحبممارقا

ومخثاهمميرأنمنفبشهىوع1إلمديحخطىأالرجلىارمحدفأعجحبمنصاقلسوداأى



هـ7ءوتخطيحطبمايطشتكلاليمالمحح
فيدسعهبهلمجرىلواطفمثبكلديهلاطكبتطردراوحوحيةالبجوانصهرل

منتقعحدتفرأيحيةخاكمحلفىثىأميومآكنتأفهدتلمجيجاشماومنفجوت

األرضمنهـجلىأرفعأجلفعورروأنلمذأفعراايدأرأجعأفىتلتفاليماابأذالتىالجهة
اظالممعتنئأخهماشديدأمتحغحآدوأوعدوتاالرضعلىفتانضتهاساقىكلىتثشت

ذلكعلىصودافىللهرابأنىتثمبىوجلتهاأثىجأسكن

شنتيطقجةوالاطرضءثمال

ضاأصهاأففننححثصصذخباتتختصىاكوأصوفيهايناالعيفىوتةأرضحصتفا
المرضمهـذامإصحونهضصاضحلرأعيبياشهاوأيمأالتإطتتعرففاخهاالتيرس

بأذاإنحنهوخاخرفىرتحزأثلمةحرأامثخحىاتعترتأنصثتهالمدحءإطاشربيخشأمن
ولوالقهيكمدىاأثنمىانأالعاخربحدالىأكهرويمليالءافدالههخهارآوالنطلفىيبقى

فاكأنلبظأخإلهـراالتلغأوامبابكلماغننىررتاسفاأااأنوأظنأكتمحنهشامحدتهأأفى
ننالنتيمآئتائهسمئواجحتحتءالدااأخنححيتوقأكالالناسأقلرجالمنأعرف

قسحذأأنانيعنكأمللآليةنجاانبهخمواشدكأينتهتلقؤئاامحتئالجعالقة

نجنبةحشاررمنحهحيخحنروأصبقىهأئينهأبخيثخشميأالمشهكرأجاخمقإلماعوكثير
ضكأبتحآراتجوإليااكترالكهـذاوخذادمنيتسنخندامنالمهـعكووخزمنشى

ونححنسعنشوسشمامإتويبصأيعامرضكمذاأختبحخممرأفنهأااناسا

رةتبمالفأضلبهواثاطقدمهانححنةهحطفآخرصعديتألىشاحطتوقدلعميأيأصغيرأدت

غضرمنءاخرأمةاليمابصاحبهولونيئيرقزالنأسإصمدةفىعهاينعحرهـاال

أتحسضرولةاتوئيومثعضااذاأجوفدكتهوفىؤغزثردهافيعالدم
اثحماومخىمتث3المنااليحطبأن4ىزلبافىئذورسىغاير

زذاذأحمحأخفرىث6ااخأءأالمحبالتنةفيفيهوعذا1يغالاماسععموقءويلال
محتااعواتحكأستهفتكا5شياصتخبأاحقودلهعلداجنسكهنداواالعلو

بعضويكلجهكيزصمسبماءتذهيمرزتإلرئةفئتحدثقمروحقيؤادالحرض



وتخطيطهدثمنقيطصكلىيمالبهم5ممبم
لمهفىوالناسحائمةاحبهيقولونيراوعكصاحبهفيعيشءالدااهنىحاجاعيخفاال

أسحالفيتوارشمنسرأىأنهوفيممونيعدىانهيتولونوححاحبهلالدشجنبونا

روليسديدالبقظشطاروهوفابصابالوممايعالجونءالشهداضويمممؤصالشخحى

ينضرواأوالبقرةايذبححوهوأنأجودءالصححرامافىبلتركاأرضفىالموجوديدهوالقلى

قطعأصغيرةقطحوإذاجفحتىمىثمعليصايقيمالنلمجلىالتملحمامبلىفيرققواالناقة

شربالمرضاهذلصباحبواليصلحاسمنإلأوإلودكفيأدمونهييبمحتىينمثرونهئم

والبتينشراطارعلىيوماواليزيدفىءإللماطالخلىالخيضوهالشنينيثرببلءألما

التصنهنانجاياللشرابيايصلح

سورةكنقودالمسانونمعتودقمكعسورةوكاؤقهكسعورةجههإكند

وتححيبجيهوعياصماحإوالمرتصفرأشالثىءجدأاعامضأكلمميتولدضعى

العححيدةهكذويمدنيدةالعحالعيثىومحفئاجائتاالعايثىنميهءاإلوأأبحعقوالمرارةفه
إخمنهغثبعدألالحمبحةكاليغالاليقروصاحبهايهاحليبءبحبوالدخنأىهشنهاامن

لثمنقجطأرضءأدواومن

غيرأنناذافزعداطبهـذأساقهفىنساناالربيعرقوههأوتهـ

آعرصاوهذأإركحاحبةصبمطرويتبعهانقطفحهإذاوبةبلئاننمكاكلنقامفبيدت
نيجحئهفرأيتهوامودانامناجمهمااإناليألىيؤلونوالناسوآدرارقبئثحص

رجماريالقبلىاأرضفىوياليوجدقطسمقأبكليح

ضصولجنبالالذاتدقالواقبا4إأرفكفيرفضحمذاصةجخم

أرضفئىوبرايروفيخايراشضاكلوآكزأوقاتهافححملفىنيميزماالبردوأيممنلمجدث

لجيهماومانإوأنوأظريروفوإكيدفىذيمثىرقدثيريم5وأوكنررآدخلوشماالعغل

برأهأناالالشمتاتزمنفىمندأقلوالصيفعالرزمثوقوكدف5تقدمممالآقلشمامهمق
همافيأكاومنهءمتأأمثازلن

الضورفيهولكنهكثهـيرالمرضهذأألرمدا



هكرتخطيطهاشنقمطكلىيمالمححكل

بمماورصعفجقوجهةفىنساناالضكثيربمإبحىوهىالشقيتةهىهإشكيأ

زريخىرالدحنمنشىفيهيجعلالنارحرعلىيظماواؤملبنودءاالإلاليكاالسجلمجزعن

إشارقةاعندلالوهو

جىبتوعندمالمسىكفالخرثلكونالتىالحىءفاللفظلمدذهتؤجاط
عزتواذاعمجراحاحبالايمومظهااعسدجبهأيآوجدةشديدرةطحمىو

جداصاحيهانهماقليلوموتصمكاالبيتتأخذأهلوقدقواهوتخععفالثمخصىيهؤقيئه

اخنماحماحبهثاينفحهصواذاشفىنتخاوتركييهواالقبلةلآفىحعتريةكثرمنوأ
شنقيطفىترالعلمامالكل

ءإذاضبرفجصمارفىداإنوفشاحىشخقيطثنالمدنلعبيدأحلسحرفىنتشرا

نينؤهـسوالضعاجفجوتخدالوساعلمارأسهفيتعيومينأوإاليوماليلبثأوكيرهسيده
اليأخذهاللكنقلبهلزعييىحرهأرادأناذاإلهونساناالرئةيخظرالىالعبدالساحرإن
ينتهلمبقالوهادفيةيوأرأخذقلباررجحىإداأنهفيكونوخنلأوالصقالصهاذا

خرأفةبدأنيمءرزوهذااليمابثذكيذجماأراأليموتالمسخووأنقليلةةبعدمىكبشأ
اذاليداويهردمحعيضلىيدهضهومتىالشخصلىيأخذقلحبالحبلىأنفيفيهيشكالالذأها

حرقبلأنتصلواذلعنشطصنغاكايئمجمهددومبالقتلبعدأنجوراأهلأتامبه
طشنكبيدأهلجرفأكشووسببخخالمننشطالحالكاغايتهوالمحمححورموت

ولماالقياسصائدعنجرفيهرالعانالسودمنجنسومبنبارهالمستجلبصنكؤآلعبيد

أنذلثهيتفنعههم3كالسخزنمكروائامنعبيدفىنتمثراماكلىتيجلخيرأهل
فارسيةبشإثشيرظلهيتصالالسههـدانمغبهرجلافأجمرعمؤونهنامعارعلىأليقدالفخل

أكىهـإلقمعوخمهبمإلحرتالعلعبعدمنارأولصدشفىهاينزعأنألكثيرأفىلمهارابذو
فأفككأثقنجوقدفأبىاذلكحرقىاسىكلإلىيأفنتثردخانهافادشايأخندىأحرق

فزعمضيتقيؤنعالجاعنديخسقجهمصارفلماعرفثمذكبهعيظنكانهاالعبيداقينكثيرمن

أسبيدكلافىبفئالسحوأنفبانرحيمفأخذأمواالكثيرقزمالسصحريعلمودظتقيئواهاأضم



تخطيطهاونقيطدمصيهلىيمالكلألاال

قتلعلىهالمجملمهـهمجدأوأكثرفتهلسحرأحدابأنهاخميثعنصتتتلسالنفصثارتصاله

فييروهوكعرالمسحومنوالغيظوخوااللشممثئاغاحوشمدقشغعألمايقالالناس
تجهوأوأحالرشبجثهه

أشمنةأهلأمثالعلىمإضا

غيوجمةالعرامنالذهـاواشتثاصعنىعندإكاتئيكثالغؤلئهاةإل

فييحةوعلحهاعحنةمالكنةساتلكأنأإالثاخطاتوافتحاالتحنىثالتىألطالنبعيد

رامشددممسيووالمرهمزهاامكسوفاكوأماهذدجمابعدهامتححألتبتكبيالغ

اقممموإشحيأإذشنتهيطأهلعادةومندمعرشفأدعخدكلشىصيلنهاقىيشترطأوالأيخم

اللهألسكتدقرعتحليهوقصماغاظهمنأذماوالماننعيدباتزعواعاحلىيأن

هالخيرثنعنحثحباعدقبونهيفرهرةظاإظهألىمعقيخدغآتئعباآإق

اذاأىلثمكرتلمحعقالمفكرتيمدكثاإفىزخذبئالدئثكرتإلم
هـبكقأليفاخهابلالدكفلكثفرينحهـدكبأنهبانحصبدكلدفيبلكوصفت

طإأبيتقطذاعوابمخحثذماإللخيرحمثءآذإل

دالناساللهبينيذهجالعرجمهجوازيهعدماخيرالليتدمن

خيراطلمجبزاللهفاذإاللهنامنلمجيمأنسافجمرإلبنميواففعلأنالحعز

لطآهابلمايعلىاطثبونالؤايضر

اجإشصمنىاخزواإخوتالمحعنهاأخوتأخسيائمإظحيماةإنجزسافىأخوتإك

رألصألالاقمححمطأناناهخيهقوجمعليامافوخصامب3يضماعنىحلياوزءقاخاا
لالاخاسانلممنلىثيمنءائبلنواولوغ

حافبعونه5حاالمبمحثاالميمصمكينىباتاالمإبونالهأضأكأكامأفوندأاألحم
لمذعهايتالوةببمالدنثىأمماؤلونحاوادبومةشهلوألفىميابعىىتىخمحعو

جمانفسهفىيرةنشزالوممبخمااعلمانةورأماإلمأنمعنابونحم

يظهرىهوانتعشدحبمأنالوالأفاشفما3أحننأللئممنإحيكاإالألأل



إهحولثنمطحكلييمالكا

صتفههوصعلتالشخمسآممنأرقألخثرأنهزنأإومعخاهذدوكا
لهالمرافسالنبرجنيهيرافسأىإشادسادسنآيزمألغظامشهـماآفثرإل

فيمالمعايبمنأنومعناهيمشئىالموجممافيقتدةكرشهعألبرجاليرفسهأسمهير

كااناايححبأفىأداليأجغى

بلعىقىاديخدوايؤكلالذئدحالبمعتالكدحليداذتراصدخفليطأإلأ

حنيمتهسعلمكوتذلغذفىالمبانحلىبونيضرالدكلعنهاوليدخفيتكتهتعم

عرالمنتفألشالغاثلجرذيندرتنأعآسبعإبركفاللصابذأئمباإتزذ
عليينيلدغيرنشىكلفاوفتىرإكدلمنبونهيفر

جميمغوإنليرزيكإبلتجعقموأكءإالقحهـهبعإبلىأيلثلفآثيرإنل

بعلحدايأعساكنهاتحقآشوروساكنةراومئتوومثنتيذسأكتلةفوقمكورش

ادألمنفيآشبمسحاجىفيأطلويالإبهميخعطواءحاليسوإيمقبيلىساكنةكعحنزتوكاقسا

هفحالسئهاألخآأافىيحنربوهـأخذكاعة

غااخأنقمنسثئأتحونحأتنخملىايضمكنيبكاششاحنضا

غيركنةشطلبيتخذبيفصإدلجوأبتدعاألاصعخيحمحثريعحتاد

هأنهلمنهأفةمعس

منأشزرجمثقإتحيبيكاوزايازيخبامالززآدإلىأ

ايعحيباكسأاينوألهـمعىدححىيبتلى6آانخيبمارثحنئخفالمحنىلأرادوكأل

يعتطخءفسلتتأنىاشتإدااقوفبمحلىكقيوااهـاعطاجيلابحلجمايعععإلأى
احإاقلالخلوتإذاعخنميالمظنيلفنه5

نخمحتىسفخحىبألذاخابدقمسرجيتعنالديثالبإت
شمأفصصضالنآاصزحرتا

رجطسحربهيحرعيبمعنى

عاقفعلاتواسوصبنادتجتنىالبلىحبصاسيهايواطحيخثاإواسىكاإفي

يركبهنآحدصمنأحرنئاإتكبماوذانفأمامايشوعجبأتئعلالبلاألآقومعضات



وتخطيطهايمجمالمجمثشقيطالكلهأ002
زالهاممسيرالتدركلإلهفقاله

احيأاجمعىلعياطينلفزوبصذىالشؤزمالغيطاطجإلى
ىكدواجهةمننهمافورشرشمنالاوصياحألصياحواالجالةلشيطواموعىلقارةوعبا

عالخوفعندبربونهيخرجهةألىإلىعفمابم5ىأكاالمربوبوفىءإللهايةدكاابمكما

الجهاياجىأإئاالجهةمن

أىيوغدتالسهزذثاليتجاومعناممنيفلمئةإلىجمدئههـزاصىحذخدإل

ننثسهغيراليخفعبوندلمنيفرأساممرأصويخلبهأنالىبمعنىيغلبإنىويذمب
غهراسيعجزبأنه

جعلككبركبدأبكعىكسبكثرذخبكغوالكثركصكشبإل

الشصسبناولكمنألىامماقبالأكئرأصكحطلثثوكأخركمنبمعنىبكعروالكبيرالتد

حمهفىيسموأنلهوألألينبخىاألالنزكيمفقدأخركومنكعنهلهفنداالكىلنتأ

تممااجاثرنصببافجااكأنااللمنزلة

بدعفئرودومواشيكلكركلكحآلميملتهؤزدلكاشزخإك
يهرغبمنضلىكحاظماوالطراباالحساابالحساقمناباآلفىبونهيفرءخعاكأطلبل

الشخسموثةفي

مايرجصرمنآيولوماياكهـحتهربمعنئآرصاصأدبثوكاآصاصاصنآزأدال

أبدااليتجاسرعليهبالمغلىفانالحربفىوغالبهامثمخحىقهرالمنبمنةيفمسرتأىلىو
ألهىالنابهاالمبمعنى3ابيريدلممندايربعنىإليئثريههافههاصبدايرإل

لهابوهريمدهااليفعلبأنثممنالمهابةىقىيمثلناساضهأبهأذأرادمنإذئالم

أحاويظايكاالخوةبكلعنىظوتآغليكيظاياليرتهرترردماإذخك

حدهماانتصرالننهفاخراالقارلجالاالينمرأحدأنأرادلمنبونهيفرعليكفرونيتضا

هـنصراااللموموالجملكولمةمنهوهذاينفرمبأخيهرمكلى6زالذىعليهيعنهضايثقه
لمحارايخرفإنفآعرفرالخسابنباخآخقلىنجترإلى



أهصقطويخطيطهسيمصكليالكل

ربيعةأببنممرقالترأقىلغةتءروإذابثعنىإنى

بالحقىماقرىالفرعردفىلحأوصمعتيترهلصاح
يئحمثلاالفيإلتمينلثىإذارأتجطاالمعنىساكنةالمعلىوابيشمفتوحةاأخهافىإال

فيهيبيعهصاحبهالجعلتلمنهخيراظسيسىذلكأنعمفاقطالساإلشى
يرىيمعنىإشؤكالوااشآفكرالماشافالمحفثيخالشإشؤ

الشاببمعنىفكراش6ونجيرالوهوبفتحهاخامثمياكماببمسرالشينوالشيخ

الشميخأنقىبونهيفرالمتئبمكماوالمتكقفالوابمعنىضهقصالواكفطعا

منهأعقلالتاحألنهالشاباههاالراالموحقائقمنعتهضشصالفىرى

أصابموشواىقىلغةابوصلذىابمكماإلةياأتنجركمالعموائالثإلو
يباشروجدمنمنأنالمعنىيدهبمعنىوأيدتحرقبمعنىوتنحركملاشوىمنفعال

فالمغرفةاللهزقكإذارقواليبصنوهوقرتثسهشعبأنلهالمتعجالينبخىاالصنه

يدكرق

يفزعهبمعنىويخلعكماخضهبوعظالذىكماإللخبألتحاخلخنستإل
اليخرولوكانبههممايشابعدهيفزعيؤلمهماأصحابهمنأنوالمعنىالحبلعنىبلجل

اآلخرةعىبخرنياواالالدنىبمعالدفىتاالخرطإكولفئالدإآلبخت

خرةافىءمجىبقربراعتذالدنيماتحححيللمجزعنألمحهنوالمعنىبمكماجماعىشجات

يكقالكقالنقولهمذابكلعنىحفيذإكولالكالإل

مطباطباعهالتوافةالناصرامنيالمنأن5معناؤافقآماآيناففهاإل

هلأنالبغيرماكيعامأىيخصركيعرفكمعناممنأفرذيخفكرمااإل

مارأىتجعنىوهاشافكانقدمالذىتجكماإلالتنعتولئهصغاماشافإل
بونهيفرإهدإالقىاصفالحهمفىالتنعتولهومعنىإالرضمقابلءالسمابككماآسثم

أوغبيامالإالمخانهيمالالنهبهيعمانالينبقىلاليجهالذضحاوايعرفمأنت
بمعتىكنلبهشيثهجمعقوليلذمبالذىتجعنىصإلثسةإكتيليلعيإك

للوص3س



ءوتخطيطهإشنقعطيمعلىالكل5ا

زيطلبرمههطعلىالمأيفهافاليءىإدثصذهبعمالهدأنيمنومفاعملى
والطابهيزكالذىعنىبماخلإليتاتاللمجانرعلالنهبماخلكاإك

المايتاتواأخرىبعدةعيلتحثاكابواياوعلالرميقوشنقيطقبائلمنقسمحلقث
ولهاليزوايااكالنمحيحالمثلوهذاالوقاخمنهافاتيعنونفاتتالتىالمسائلبثكما

ينسونهاطفئتهيمتئالفشةفاننأماحسمادابهلتللتحداوةالعدىمنبينهموقحها

وهذااالذنبككاولوذنفمدحلىوصالحبكعنىلمثاطفلوذآعيأقخلقأ

يقصدلعمرمناحققولماقىكحكلنهالتممررضىقولفقا

لضةاظبفملدوفمبمكايتوتولفثتالتاؤآسبغفنميتؤلك
يتوالتافبفتحهاوهوالمالكمولمماصعنىالميمبفمومولالسبعبمعنىسبعمفتوحهاواقى

يعينهفىغيرهبنتسعصنفإللخاطرةأحقالثمىلكماأنفىبونهيفرالبقريعقمنالظبثعنى

هصخعلى

مدبفتحهمامنىوالميمسانيالمجمدبمالكثبرمالمجمذاليلمجمدماإك
لمخمسنئإداأكأجازيلباطاإلىقىافعلاخثفىبونهيضرظاهرومعناد

ألفهابعدوةالمععددبمواأيضآحةالمنالمعنودةفوالالمحتوحةلبطمزةأكجار
الىواياقبائلمنقبيلةبلحسناإدمنرجللمخسنىإداوإلدرجلإدرفعبمعنىراعساكةو

بهفطفربرجلهرفسهصماالرضعلىألكاهحتىغيرحممنرجلضربرجالمضهمأنرنفئ

رفسهوأليهفرجغكارفسهيرفسهتذكرأنهكنحرفضهوافقتلهذكبعدالمقروب
لدالمعفئلذىاالفعلفىبونهيضربرجله

فطلبفرس5وعندمضهلردعلىشمخعماوإسماهلىأنيزممونتثمينبطا

طلبفجنبونهيضربهارسواألأرسلثمحيةنااشوجهبفذيبوهفميسقوهاأنأهلهمن
مغيرإلفئفوكير6تحغفيك6تندخةفياهؤيىنهفيممنلعمطفىبنفعسهالشى
جنسهغيردمننشأمعيحالظهذاأنممو4قبيمالبنروتناخمنلتبيعاومحنهلهالعاى
سآمنهيعاشرأصعغرفيهنفييضررزاهبقىأصغرمندفثبرأيخحأوعولخقكبر



صه85ءطيطهإوشنقيطيلىيمالمحبم
القائلقولتوجمنهظاهروهعناهالحيئثمايحمليحتالمث

أنلالاصلقليلالبياضإنئدقمسةشىعنقىممشببك

وماغركهيزةالغروالصرادجهاواحدةأىوحدهكةهاتمز5وخدفيهإل

غهرتفابونهيضرةعيليهتعوداالبدأنسجيآلفطرعلمنأرمعناهمنهماتخرج

عخهايئظهراأأنبعدصلشخاطبعفىقمتأصحالممسئا
لىيوااومعروفوالرصاصتأديبأىأدتلىيئاماصاصآزأذأل

قبلكلبهلمنغلبتهتقدمتمناسمتسالمعندبونهيفرراجالولمىمايرجع

الخبربدكاروفيالصيىبمعنىإيشيرعنديخبارزدإييثميربقثكذإلى

قولهميبهنووواقرحتكسيصدنهفابكاليعلميخكلمعهقدقولتقيالصبىبككذإذاوالمعنى
سنجمالهدقنىص

ارقجمعالدمراقحعفالصراذانتهتشحاضحةماخلغالصزأكفىماهإك
آتتفاهءاالفىأفمناالؤمأخؤوذيقتنالذينصطلثهصاواتفزعهمابككماوماتخلع

أشميضتنىوصهـاقاشيخقباليفجععهنفيسارقأنتئسهأمنيهمنأذومعناه
وضعبهـعنىواطرحايذىكبآطرحإلثهتنثهبظئوسردآطرخإل
فاةصالحهأدقمنأنالمعنى10ءيضربتتبخمافوبمعنئلهبظوخالعصىوالدبوس
بهالناسبهسجضر

عتىالطيئبنكلتحيانءتربااليفماسقالذىأئعريانالئامبركمدال

جذوسيعرقانقؤمباالياميمأوعدمخراستترعنمنأنعنبفحثايانكز

فقةازةالطتءصامحأاكحاكهإمففيبمحازهوآترءزالترانين

لتؤدةللببديبخبلغالنيونمثيضرهـكلعئىغثىانتىأىسيركالواجازهفىالجدة

لقعمبااضمايبلغولهممرجصظو

الزمنمنالبرهعنىاتوبهاؤباتعليههؤآلدءيخوثانؤلبآضمبرماإلط

ومممعنىكصاعاثأثوتتدميهصديركعنئيعردبقونوقفأىفمظحذفءفو



وتخطيطهإشنقمطحبهلىيملكل501ي

رعليهزاقهابمااليقدفييتورطبقوجعلنوبرضيقييلصعمنمعنامأنبةنوجمحإلتونو
عليهضيقاهيصيرارمن

بدكايدهوأيدالدابةحلبلمبهنويدآخديبياظتيذماتخابأإل

بباشرأمورهلممنأنومفاهلتصغيرالعاىخدهتصغيروآخديدوتئمضىبمعنىويبياظ
جمفمهمقوليبمنهوقراليعمترجبنفسه

ذاصيجميعأنمتولخمركمعلجلدثهاخد
بيةقررومماعراللمكستقالعندلغرامةخألآتومهالقرمايعرإك

تحماطسجهايتعبهيتعؤداالمورالشاقةمنأنفىبونهيفرقرحلهأىخلهتووأ

عنإللضعهواستغقالمجعلىأىدفي1عشرههايهنلغالهخمإبأ

االخمهاههإوالمءبرواليحنىابعاالصاهناالمرادإللخسةأناللغةذلكالواووتقدمأن

والفميرهنايترعوويهثعالديريهوهومفعولالنىبمعفماإلومااليعقلعلىواقعة

الئكلااليزةمنالتحذيهرفىبونهيفرغيثالبراحدأعوتكلءأطباعشرةأئلعمثرة

ءاالطبايعلبضينشأعنهاميقد

خمماوعظكالذىبكحىلةآبالستيهأآتذهاعظينمأكولعظكإك

أسنانالأىسينبوانكبمعنىنكوآقلبكلعىفىلويمماعضضتهأىعضئوعظيت

نكاجزعنهقلبلعنهصفحنكأفالتدعأتوذهوأذاكمنأنمعناهلئا
وتنفعهيسعنصحلشلهلمأىكممحااوالذىعنهماإللىتنلئأماآثسمغهال

هرمفبماحذوغنمنصخهبسحعأأمرمنظررشخحيأمناحذإذالشخحىبهيضرالنفعمن
إذاالشحنمىبهيضرحقركبمعنىنركحكخكرذآظثآشكلوصحاذإك

هيأهمالاليسحمانءعتناالاعلىشخصىوصاه

ءبااحرف

اللهحألقالواوراذهمنأنرولمكماحاتبباحتآتجيفةباحضل
وهوشدقاطاجةفىبونهيضرالميتةأىالجيفةبمكاواتجيفهلهجمعنى3وأجازهأىالمثى



715وتخطيطهاطشنحمبهلىبمبيم

وكثدبتأعبىلمحعنىبأتةيكدتباتامالفيباتالميتةلهتحللقوطمموإفق
لتحذيرمامعنالرلبحافيعهاجمهراقىاذالحوضاوالتكدةبسوممالجلدالياقدةأى

لالالشربمن

عنهمعزللمالخراسلنأهلوقدقالهلةطقىكومعلىقديمهذامثلرأعولي

أعورشحيحأوكانالباهلىبمسلقتيبةعليهملىوكآصحآكرنوالمهلبجمنيدين

يخبركبركالدابقرآيحخلفبمعتىولالبرصاخبكولطآبنآيخبركولكبن9

أهونالثربعفىصاحبكصالعنأوغيرميخبركالنعيممنعليهنتأيذىاصالثهأى
يتغيرعنديمأقدأمثلهذبعمن

لكيهرهأىويخكوهبالمطلثىللوالفميرأحبهأىبغيهينكرفلكبغيه

للحرمانجبةالحرصشدةأنفىبونهيفر

تقدمأندبيلمنغمماصيروآوذتعنىبتترتأشتأليراتتألثى
بونهيضربينهمامسافةأخرمنهلنزصهنالمهلابذجبتلقرهشقطتأنيزممون

ىيرمظانهفىوجولمحالمثىفى

المآتتاسجأنلىلجدوماأبلدبمعنىاتكآكثمخؤفيهسييتتناآالنكبلذماآ

ذاكنشفيامعنلهاعككمأىنكوجراسحيواكساتصاحرفيهالزيدأنأىه

عرالشاهذاقوليقرسهنوفعلشالتبالفالثملينتيميدأنيعرفلشأهلهاوالترالأرض
وعسخبيثمنماعلفتفكلاسضمنثمىعدقومإذاكشق

شاقليسلبحتفذامرأةعندبزيدقىلطذاوكانمنأحسنبنهالالمهلبيهفلدبنوقول

ويرضميهاإلترفثلعاخهاوقاكذلكعلىابنهمهفنلىالمالمنعندحماغيرهافأعماحمامامعه

ضجهافأناالتليلكانراقمىتثأعرففأناالتعرفنىنتكاازلهفقاكذامنلأ

خيرناالااليرضبينى

آجقواليعكابنممكبنالئهذيهصنراآلذنماليآنجنالىعمثذبن

محديقمعروفةوالرأسبكلعزراصوالىبكعنىوالاليعسيقككجناواليسباذاأى



جماوطلثمنةجمكليسالبهاليمصح5

الطلبسواعكلندأهلنالهقيتكمهقىكاأننكينبخىجريرتهفىتؤخذمنانمعناه

منالصومسنبلغلذىاأىبصوماللؤئمآغلشهمالالكؤئممنبثتؤم

أىللوماآعليهوماالوولجمكاللرطاكايفعليفعلأنهيعنونلقومامنأىخمال

الهمةساقطالنهعليهالوم

عندهمومعتاهيقأمحااللغريكولغرالمسمخبربدعنىعندالبواهيفثيغراةتو

عريبصراالخطارمنتقحمفىاهذبونيفرالبحرمنالعميالموضع

الصداقةبمعنىوالصحبةإلعمنآلمبالةوصفبياعنمباالالضخبياخأ
لنسببقاقراعلىالصحبةيقدمفجنيضربونهبةاالقردعنىإلهاحوالدمالينطقواواالكثرأن

ءالتاحرف

وبهرةلىوادبرجمعالحيربكلعنىولحيرالمشاغةممعنىاتعاييبباذبرلحيرآتايبث

بونهيضرعالأأوأدبارعليكلتحرلبردوالصحيحغيرالمجعوهذاالدابةقرحة
ضلىبمافيالقخرسبالشخحىفي

المعنىوهداللغلفروتشخهروأصلهتعلمووزأىآينأخرؤتزرجالوتفو

رببدالممثركينمنكلالسوديرفهنابنزمعةيقولوفيهبقد

يسودلمبدرولوالجمملرطبعدقدسأدأال
أعالمنهكانمنبعدموتلشخصاعندتقدمبونهيفر

عنأىجتوعنتأبىبكلكاابإتيقغسرحتعنتالذيلبإتما
إلطنافيهرغبتهتعملحاظاهرأرالشخصىلقوعندبونهيفرالغغر

ءالثاحرف

كابالهتمحوالغصهامقلامنتفضيلأفعلأثقليخاونبيينغمةمنأثقل

الناكدمنجفسإيمثاونوقالحلفىالعرلعمايعزضعندوهـفعومةصقولون

ولهمويفمونيميكلدحوضهموحرفتهمحسانبينإقامتهمومتفرقونعديدقليليطشنك

انكالمحفلفىبنتهوأتهواعيوابنهأحدومجتعأنديتهمفيجمهايخنونوأوتارطبول



اهإحصونحططكثمنكمطصبهليبمالبه

يتهمأموعلىددهمإللذكرلقتمردوبعضكلهمبعفيقترحالغناعوعلىوحونيترا

الجيمحرف

ةالزياثبدعنىرارأيدءجابمنهأجاروايذاجخظغازايذزإدج
وممطالىغةويدةزاواحدهاواروايدهذاالتطردمثلوالواوقىنقطعواانكنطعوابمعنماوا

عتنجدترنايطلبالحارفىالعربقولمنلىوهذامأخالشاةفكلتحتتكونالتى

هالنقصاقإلىفاكأةياطباكفجنبونهبضرأذنه

قىحأقلعمعنىواكلعيداويهجماعوآيطبعنىبجغيهأقغآكآثطصثج
نقرهالشخصلشفعتصدىفجنيفربعينه

أالسليليات6والجوعمنتفضيلأفعلأجوعتبضفياكأميقأنجوخ
العربئعثالمنويرادفالماجيشورنجوعهمشدةمنأنهميزممونبأعياخهم

ثأالقراحبشوىفالنباتال

ءالحاحرف

ادالمرإلمحنيلتففهـماالظيلالعملعلىاومةالمدأنمعناهدكثيرعدمقليللبحز
هسينهيهنهفابممثالأمنكظأسطريومكلأيقركانقن

يضعالفجنيوظيضراالعىأصلهعمواآلالحفرقمعروفةاآلخمحفوؤ
منهحبقعوقربصحاغيرارىغايرهاوفىيتفلويحفرحقرةاالممىأنكااامورممواضع

بمرايكرأهورأويهتبةلدأظفيسمعزيدالهأقولالشاعرقولي
بهسرالمثناةيانوالتبرالفرعفىاللبنايئعالحفلةخيتثالتنرحفلت

يئوتسكالمعقودهنيلركمالنونوسمكونالراعمكسورةكسرالموحدضتشديدالعوقيةإ

تاكزالقلخحفلتومتىىووحفثهاقليلقالجداللبنقليلةبمعنىوالعوقيةالتجعةالمتناتين

لقليلاعلىبالحصوليتيهفجنبونةيضروالصياح

خفعفكلعقوريشالجاعةبكعنىوآجماعمايحملاطليشىرآجماعحمل
عليياوناالمورالخعاينضهوئبونهيضرلككذيشيهونلراالن



جىبوييبوتخطيطهإشمنقيطمبهلىالبيميمبيبيبب
وسكونالمحملىالعينبفتحوعرالحزممنتفضيلآفعلأحزمعزمنمأخر

يدخلجحرهيدخلأنأرادإذاأنهفيممونايغابةأيفآحماريسعونهويرالبرضزءارا

لحزمشدقافيبونهبضرققاهمنركلاليدرأسهيبتىوأوالقعاه

بريدنفهولوناالصلى5معناشهناضارجالحزميريزىآقىآهلثمخز

شيأيعطهمفمأوشمادرأجزوجمارلمدنجخجهأهلىبريهفآتىوأحلغيظهأىفالنحزم
8بقراخهملبنفذهبليغيظوعليهافذلمجوهاظئرنبقراتنالموكافذبحوالمج

تعسههومنغيرمبهايخرهيغيظأرادأنلمنبونهيفر

معروفهوهونباالحشيشوإحدةالحشيشةالكمناىآخعثمييثمصإ

وجدالمثمارالعهالثهأفىأنكرهافيممونذوتقدمنتناتاكقبيلةواحدمنوالثهناش

ببقرهاريردعلجهمبئرلحتفلماصلشغلهمعلىليعينيمبحثميشةفأتاجمىأاناسآيطوون

إنهارتإقىصاذاالنهبذلكجمهددخشيشتىواالقىءاسقىقدمؤفتأنإهاطمفيقول
أكثرمنهدإهأرإحسانمنلينالمهمنفيمنيفربالبز

عندهميةالقرعنىبشرهوالدالحطبلمجملالذىالحطابشرةااليمحظالت

فوقهاعلفغابتهيحطفأرادأنحزمحطبمعيققرمنحطاباخرجأنىنبز
يوربظايةاقذاخآللث9أردفالباتخرشىلمجزعنلمننهيضراخرئ

المجمدفيمنبونهيفراالضاةفىبمكااظايهافىوناكعهعنىكتهوناالحلبمنفعال

ةئدفابغيرهجلبنةيذةضاأفىكهناحلبمنأننهحاا

ويدخلبيماضهمتقدمالناسمنجنسحسانحتهآيئزذبالثممؤزظنتد2سانخ
أنهمعادخحانومنبشدةيخرجونأىحتهيلركوبرفقلشورأىباونيدخلىأصلى

وقشالتقاضىنفاذاطالعقوديمقىحئالكالمالمللينواأنوايااوأرادوامعاملىإذا
يرادأخيشدئمأواليتساهلمنلكلبونهيفربةصعوبكليعاملىخمهم

ةالقابمكاإيلىوالمحركةاخنشبمعنىبالتسكينالحنشيلةالكأحئمثد

للشريربونهبقرلللأفىيقلأنإهاأنهفيممون



هاوتخطيطهشنقيطبكلىلكاليما
ءالخاحرف

اكمجيئكأكألمجلءأصعااللماوألمخضأصلهخظينالطلثإيحلنمخظم
رهتثيركدبكمااليشتهىصادثتهإنفجنيونهيفرمعروفوالطين

هزأخيروحذفأخيرأصلهخيرعأهزؤظئشكلىااليلتأكلاكفنمتخنر
نتوكااللحمةوهوأحدديلولإنيناللحسانفىيرلفمواالعرباصفىوأشركثير

المثلففربحسانعنشخحىرسألهالكقفىعنهميختقفىالفخلمزرمنتحسان

نحرهقبره7منقمنعلىراتعهبلاالتكوننسمأفضلأنيعنىقبرهأىتهعفماروضبوظتهرو

إحسانهواليشكرمجسنكانإذاكرخيرمذنفيقولونؤاذكرإخإياهابهكوواال

قطهاسارتالتىألقىداظيلالتىألمحالخيلمعناهاخرازماهيلخآئر2مايلخ

قبلبهبدأهإحسلذمننهإحسااليفوقلمنبونهيفريرعتاقغ

أهلهاسببالهامنتقدمشنتيطيمدنمنمدينةتنيكىينيكثىمنأخل

قبيألوإدكفافهكذايالتبياهبعضهمولالمتجهابابعضهميهإثالفغافكغإدخابز
بعضهمقالحتىرزبلبايرمونهمواياوالناسارقبامجلنهـ

الخبرإسقاطالبابدافىفشاعنجبرألفخىأناكوإن
محتهوتوهمواعدمبرسمعوهخكففىجمنهيفر

ممهـالدالحرف

شىفىزعونيتناقومعلىعيخصآشانينممونالكنمئئهسئمافىدخلى
لهايديخرأناالمورمنسهتئيدخلفجنبونهيضربهطبهمابيخهمشركة

والولطمزةأصحلهأالايدوقولهالكفتمثاكأقىامالفالكفىدزهئم
يرالكثخيرمنالحاضرالقليلأقمعناهالظفحكأوآتلفمائةأطهوىجعاقبانوالواو

االتمانيابقعمبمعنىندالبمممرالدخملوفاتئافآالدعليهبالحصحولوالذحماال

احكذفاليجمعداجمعفااليجمعأنسهرفتثياوهومصديكضلتباسلفجمعفاتوآسلى
أخرىيستختىقويفتقرصحجهاصاذالقروضلىالدنياأنوالمعنىالتغيراالمثالمكن



تخطيطيماونقيطلثصكلييمليهألحاد

لجعوجهتهإذاصرففسانإالأنمعناههاضهالأىتنحاشماحاشتننيلعاالد
بغتةيخيافىاليفكرأنلهينبخىالدنيما

غرمنحوأدشالدهرتطرقأنمعشاهضرعأىألخرخطرخاآباليولدالد
اونحوهبمبرضرعالمةوالدخهاتتقدمهافانالدابقمثالعليهـانجالفورلمقدهات

كثر3قليلخزبمئئمعطافإموأولوقلوامالدبغتقالحادثاتطركرففىبونةيقر
أناليفاكرفيفانهللفاسالديوننشطيهكامنأن5معناينالديخلحناماالدين

ديراجعلكئةآثمزولآيغزكالدكليخماغلاينااليربافياتنفعهالتاسعلىديونه
ظاهرمعناهيظهرأىوإيكركيعرقهأىخروايغركاالعلمادالثحخصيهونمابوالدفي

هاآيمعإدوعلأقهناعيالمثلهذاقالمنأولءدوابمعنىأدوالموتالكزةآذو

لفىاممرأاأوالدفقتلىمحبمبنإسمحرمأعياذقومهمنلهاولدواحدرجاوموكانو
بنفسئكنتنحىيقولهمرفالسمهاآممرأكداشيماءأحدأبنالهافأرسلىلغبيبيروقعة

همفتيانرسبعةالمذكوللرجلوكانفقطعتواحدهوةعرلكافقدكالحرباأهل

يعقردوآسشيرهآتصيبلثبيرذإلكأزؤدرالمذكولشالمثلفقاذلكبعدإدوعل

الصغيرهدعنىسخيرهواالجلبمعمنىباشالكبيرةالمسئلةأىلحذوفضةولكبيرهأطلب

هأقىعلىلعحصللهالمطملوبثىلاتنيتطفىيشفجنبونهيضرإضأأوفلهذصفة
الذالحرف

يسبقعنىبيسبلثومعروفالذئبآللفراخغغيشبيقالالذيث
لمثئطبافىبونهيفرمفسومةفيهومجوحشلذىاوهوالموضعاحللمركماباحللمروا

لثىوالحانلماااضماكصرواروخالذشيآباكؤدتالحاشيإوتجوتزبنهإلقبل
سمنأنمعناهبالشىأىبالشواالذىبمكماوالوالجودضحمدرجادبلاالالصعيرمن

أيضافجهاةفاظىوجودقالفقيرالفيهالفائدةبلاالالصغيرمن

ممهـءالراحرف

ئمهمتغلوايثأنعيوشنلمهملالرطبكعنىارجالكفهنموالتوشخلهمجالآز



هبيطيماوشئقيطحكلىيمالكل5

إنلكنكأكإفامملعخفعونكالرجالأنللثلومعنىالطعلمتوممهمالأىطهموالتو
رونككلأالثقمجهودخت

أنعبفجنبونهيخعرويروأوماىارأألآرضعبكلعنىارظعؤةآرالاظعآز
ةئدفاعلىلمجصللموراالمومناليحبملفماتمسه

ومماءخنفساجمعالخنافيسفيسايطناعلىثىوالللالخخافيىآغلىآزكوب

لعكنسلالفاعولطاعوفتحوبمسرمثاثقالطاعوالفلطنفسةجمعوالطتافيسيصعروفةدو

لعالناهبهتجمنيالمنالمعلهذاعولوكانياعارمناالصلوجمعهافىالبساطو

الزاىحرف

الذىبمعنىوالللقححةوالفعيرجمسنهاأىإزينهافجهاماسنفعكآلصينهاثماإز

فمهاواليتالحهبالفررعليهترجعالتىالمسئنسانلالسسنلمغبونهيضر

واشنهاهاجمعنىالدنباعنىخطوالدالحسنعنىبالزهوهااآشالئماشزفو

الشاعرقولالمعنىهذايوافقتعجها

الهونإالعلىالعلىوالينالتعبعلىإالراحةالتجتنى

لننللمجامنهاالصفهوإنمالاأخوكدرالدنياقىفصاحبالعتهل

الدارهجالأصا4واحباليتثحممبمعنىزبنأزءأاليمتآخبازين

المثلاهذويوافقارالدمنةوالدىبلاالتأكلهااالرضتمتدعلمافروعبقومم
فائدخمهازغهالقنهىالحديثفانالسوءمنبتفىالمرأقالحمسخلومماالدمنءخعفرا

للمنظرالحسنبرنهيفرهابأبلاالارفالقىضىالددمنةنشفىكاإنلىماهذككذ
فيهالفائدةالذى

مماسينأحرف

وقعوهاالجارطبثمظومنبمصرألميسافيسابلثةطعنىمجروحدمنسابلث

ةلياعايلبفتحهاررىأصلهاالتحتيةرالمعناةبمميجرولذىابفمحهابدعنىمنموغ
مجرصقواللعربفقيواالمثلوهذاجمتحهاوحدهأصلىالدالبفموحاوالماللفعل



إلثمئقيطرتخطيطسكليالمححإلبءهيبا
ومعأممعروفزيسءخالفى

القارحعنىبوالثهارحعكامؤدببسادابذأرخالكأرخدابس

الجيحوقالياضالهرمرءالعنامنقولهمافقاوهلىتعببكلعنىرحوذا
للشيبالتخصبكةالرياضحإنصادقةولقالتءولوتشا

بمكأسمنواسمالسلمالتعنىبالساأدايربيغزايؤكلآسميهأالمممالم
العامكابايودالشخمىقوتنراليبغصوهومكيلإللتصنرالعاىنرتصنرليعوار

لفليللالرضىلسالمقمعاحبقىبونهيفرالمقبل

مبمعنىعمإصآفظخكينكمإصالتسمعآمبكيذكمإعىئستقغا
لثايقولونمغبمعنىنكحيوامظمايبكيكنحمحكقىلكيقولونمنبمكماوآمبكيينك

نشفتاقمنكاثأتكمضحطاعيمزمبكياتئالالقوطميوافقالمثلوهذاكمايض
وعاضهاالخيايظإنبيهااللتفقابنهافيؤدنهاوعاخهالمجأضاالتأقىالعرب
لهاذكفقاليجكينهـا

مصلحتهبلعىوقثمبثكابسهركهركإعآشكنادذصفرااكقثمإضفترذ
خرواالالخيريدلهيرالشخصحالحميافىفجنبونهيخرعنادكأوآعنالمحك

كربمحدىبنممروهذاقولفقيواويدتهمفىيتعب

ادحيخليلمنمنعذيركيدكعلىويرحياظيدأر

اللهلعنهملجمابنإذأرأىالبيتينشدهذاكنهالترضىيدناعلىسوكان

انثإلتيقالإللشرهمشهورقينوالباردىأشزعنىبأسلعىالبازدمنأسلغ
يأعهوبموساهالجلديقطععلآمدبوغابجنبجلددفنتبهفانهفأنامهشخصىعند
ليأعهالعصيدةمنبشىنزلححبمالمصاؤيدأفأتاهيظنهالدباغعليصنمايلتملحآويظنه
ياشمنوإغهودانجلدعلىألىفوجدهالرجليدفنظروالئراللحمشبحشهنلهفقال

هثرهبالالشخصىوئبونهيفرلمجيبةالنوعهذا

الشينحرف

ألىقوليوافقهالطائفةوالشعبقإلفمءالفتاالشبابالجنونمنشعبةشباب1



00525وتخططهادثنقيطمحبهلىاليهم

8أصمفسدءلمرمفسدةوالجدهوالفراغالشبالإنالضاهية

النمغتوحوإالقهوءكايتطقونالرابفمآشربفىشملثفاولآشريأأ

فىالحىيئبالميمأكوكرشمكإالوبمعنىوحهاواكضوالمخعارعمكسورهاالماضى
بالمهلةالطلبهذافيبونيضرلجلداأفىآفىيتركالنهبذكالنارسمى

بيحهأردتإذاإالالتشترشيأأىاتبيعويومشترابمعنىشر1اتبيغمآشر
هناللصوصإنيفآوذلئهآظرموردالمثلذانقيطشأهلبعضردوقدأهعمنكاشتر

يافعلىا1افادواسبيلهروممز3يشترراياارعألفعوققونهؤهمعدنهتمكنوقدحسان

يرالالسذلئوكااأعدبعفىأخذاللصوصأحدأنفاتفقاالسيرأهليعادلكذ

ذكرالسوقفااشزلتإذالعربقوالوهذامأخوذمنالمثلبعفهمفقالححللشروأفعرضه
بونهيقريدةالمادبهوالمرجبالوالجرأصحلةالحرببكعنىالمثرجئرالمثز

واةالمناوقتالمطاولةعلىالحضفي

الرظصدرألشدهالعدالثروطمعأهاهتازخايلتكطوقالشذةاشروط

للطوارئاالستعدادالحعلىفىيخربونهءارضافىعنىبازخوفىلفقنطنعنىتجتهطو

بطالرتجعنىإلطوازعنهيرلممحذثاضمواالشاضعروفةباطازاغوتتىشاته

بههماهناتفسيرهيححو4ببونيرالذىالحبلتمعصقديطلقؤلصكلىأبطهررمصد

أمإلرهفىلبطلالشخحىحفاشيةالمبافىبوتيفر

اجمزاليلدإكعنىبوهايولدالثثاببمعنىاشهاببهزااكلعاسلداشهاب

هوأشرمهإالمنئديراللعثرليااالأنئبونهيفرالجرإالعنى
واجوفمعروفالالبمعتىالنظرومايملعنىبالشوفلبؤمايدلاثمؤا

الفائدقفيهرعليهمااليقدإلىنساناالنظرأنفىبونهيضر

صعرهاوامحدهمنأىسغرتهومناليوكةالشولئبهعنىةغدثانهشغولثنالشؤ

أمرهأولمغنساناالعلىتبدوثىالئتمالمهاشةهاعالأنفىيفربونهذاقحدةأى



وتخطيطيماشئقيطحيهلىيمبيمادص

فكرقىإنهعبديقالاسمالصييوأغاجيتجمنىشيعتأغاتجيمتيهييصت
لشهرضإالمورالرديئةاطلبفىبونهيفرىيوبعثأرضعأذالتوقيهيشخهرضى

تشخحماكدإلمموالمجونالحظالعسعدمحكعنىالمجرنشميناالسغذتثميهأ

منهمابعيركقىوجالمتزوخإذاشأوفالنةنفسعدأشيانيتولونرقدببهشرفىقحعته
ئحتهسافجنيوظيضر

قبائلقبيلآلمنتناخمنكأرجلوالتثدمعروفةالشوكةالتدكأبئشوكت
فضرب4رجفىشهكةالجللتفأصالهصراكبآعلهكانرجالمنأنواياينممونار

رطةوفىقعفجنبونهيفرأولءقأكثرلحهفىالشوكةتفغاصبقؤةبرجلىاالرض
منههاتمثنآيدثايزمنيايتخلحىأنامفر

أنامثرهعاممطأدأحدأنوايايهفممونالرئلقبامنلىقبإديبساتإلثري
عليهفهليسمشأسمالثرشيابتافيهنبونأليضرلكعيماذيدوأمهباه

دالحمااحرف

الشخحىواسمويححبرمضارعهلغقحبرالححجارمباقهساعنئصمئزإزاضبما
غيرهاحوداوروماقفيجيبهإلسمهينادئولبىقلىنساناالأنمعناهءمعروف

ستبححارواأفتابعمتحافىبونيفر

منههاليسألارمنعذيبصرأالصاجةلهمنأنمعتاهأصلحايةصاخب3أ
ذلكعندبونةيضر

لهـعتينالطايفمجطيحاطالذىللوفدعندتقالطبةالحرطزيئتضر

ابنجمةفىكاتقدمالمثلذاوأصلدرهأخذماارجاعاظالميئأدفيالمغرأوليطالمجمن

الحدوقشجذاذهقرالممذامنيعطونأدراركانوالحةمنلةمتترأنامدأحمد
هذافجننبويفرعكؤنهثمهـالمدذقاطإسىيرجومخهوفدهبفذحسانءرؤسا

ندقوصأثقلرعكغيرأخطبأبدخخرح
وخوظهبةوالضميرللشراجطاححافيةأىأمئالكتنهظهخؤكاتصحنثاالثصحقج



هإلوتخططاإلشنقيطسيهبيمليم
خيرأإنسمعيهليحلمجازىنسأدتاالأنفىبونهيضرلكتسقىأىعمكاكخضماؤلنجمعنى

عرشرأفإذوير

اليتحمل6خررمالمجملالطفيلىبمعىعندكمالصكوطىأخرمايحملصثىيروطى
عندهامظأحديشاركهأنبالشخحىعندصاجةلهمنأفىهبويضر

المهملىالعينحرف

اركاتقدممحيمعنىوعالىضتهلمجدتسيهنعادقفهالمةآخمورعاذ

شغفهابهمنالرهادفىتكرعارتفحاللبنالتشربنتكاإخهايقالجمهيهةإلممحمورهوا

يتعاطاهممنيمغبعدأغلمثىللهجفبنهبويفر

دقمعربهةرالعاماتجعلوماتنعمليخةاالعنىلمافى1ةعادينثعملمااالفىإ

لالييعمىلمجثكيفكحزعبدكهاةعبداالغتراربالعافيةعدمفىنهيضر

سيدهمكايحزموقيحزمونةيرمالخهمغخولكليتعأظمأذلةينبخىلنساناالأنمعناه
فىيغمسهألمححرايخمعصىارعادتجعنىالسباحةالسمطاذايفصالغؤعثم

عرالثاقولالمأعوحيذايوافهت

رماتهساعلىاشتذفاليههكأكاالرمايةأعلمه

كأحيفيهققاكفيطكهيالقوأفىنظمخهعوم

أنمعناهدوانحصرلتسوضيماطكماشىبمعفامحبةضزتاتخطعرسيتشعزتأ
مماناطهـلممببالحرص

ضيالكمنانادبئتهـبطنعتاموأهلالمعروفحيالعصرهنفالححالةغتائمأهلزعح

ةيأدبنتأخرأيخربونكصسنةبعدوهعدمعفيهاقتتلىامعصيىتذكرواإخهميتكالرزةلترا
اثأوازريشنوثشنولئعنىلعظمامعرثف11ئشلقدفؤكشأتكمنكعنط

اقدلمجوشلةذاليهيردوخثمعظمأقفخنمايرأبفآعطىشاةذبخمنأمحناهالبيت
قروضوءازرددانلتموفمفهوهوصوسالضبهبمالايعامفزكالمجانعاناالأنفبوفيفر

يوجدفىجرلأىبعيتهموالعشرهـتورجهالعمودمعروفرجهإغحوذتو
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نكيمراصيأبهاضربفاذلمقوةأنيغلنشخحماممودهوإذارأىزلمجااوفىشنقيط

امتحقإذاولمجتقرمنظرهيرهبفجنبونهيفر

الذىبمعنىومنبمكاعلماوآعلالذارالمزلفيهاابثفنعلهازاالدكاعيثث

فتعرعنموضعهفىالشخصأخلففجنمممايهونإاللومأنومعناهبقىبلقثهـكماوا
القتلهزوالتريرممنجمافالعدإنليقااهمدؤجمسآفيقصرعنىرئيعيخلفأنلممثلأفعا

قبلزدقالرالترارأأخومحدلحبيبوالدمذاالختاروابراهمبنممراوالدابنابرإهم
بانهفلمالمأجهاابلقمقآعليحبالدارلوقلفالنأخمعلىسمدلشخصروحهرخروج

قاتليسهبينبينناووقعةأولفىإقيآوسأموتأنافلسأماىهدالخملكذقللهقاللكد

قالكاعياالنفم

فىلمامحعلتقمالندالعمارذافتفىآقاثليخخبطالفيلئاإحكلمارت

كرفافواؤبهايفرماأىوماتففيعووفوالفيلودوالرحعاصالبارالبندقيقين

ابونكمونهيلالقبوأكملوالحزضنتاجأهلفةفىالدببخماوكوفاففيهأى

أنشخصسراليهفشنقيطدينةالحامدرئايىكضتهابئمجلسيوعافىووشرتات

المثلفقالأوخيالنقتيليشلإثمنفاتلإديعمنينمعأخربواتفماررجاالمخهسم

شبهإديشلئإدوعيحثىبابونبحارالتىفوتهمنيعملىعسنتعأىءجممأيعنىالمذصر

قدالمثلاصذنلحأىأدروإللقامخمكرقافوإديشللتوخهمبالميلإدوعيق
الوقتذلكفىبهضرأمبهفخثل

عدالعيدودإيمثهوابنالمصارعةفىأقوىكماأعبرالععأودولدميقأغبر

وقوتهبشدتهالممليضربأماندبئسهومن

لفراسةابصدوفالحمقمعراأحديلىلديلىكدمنآصكتل

المعجمةالغينحرف

الجدببكلعنىواتجدبالظباحمعروفمنخنالغزاللتاتجذإغزال

عرأرضولأرضنيمتلىئلىبؤسيفضملفجنبونهيفر



هوتخطيطهبهالتممقيطيمالبمح

وقدمركدآهباأومنرجلوالكفيهقىأشدأتجمعنىفنعالمنأغلظ

هاالصملىهاغيرمعناافىاستعمأنهيمإالبيةقكرنماوهذتثةالاةشدفىيفربونهرهخ
ءالفاحرف

وهومنيرمينأفيأىنجيوميئوالفقرمنتفضيلرأفعلأمينبيومنزأفأ

لفقرهشدقافىيونهيضراأكثرمنوالدظعلىيكضأ

ردوهأوأخمهماعإللالبتدعلىومعنامالرتثشيقفللينلهؤذاماينفاليئأ
اليصحنحأفهبونةيضررةالكثبلالابمعنىولةلقوالدلفحايتخذانأىإلوهايغهنححو

واحدوقتفىينوجودرثيس

ولثهرادالقرادوهورلسرووهالفرحآلمنفعابدعنىفرحتلثهراذفرحمت

فيجيئهفيهيسترجظالبكماقصدجراعوالانساناالقانممماشاهدناهاوهذمعروف

ليفرهلشخحىليفرحفينبونهيضرعحنهفياديجرىالقر

يقالحسانقبيلقمننساحفماديمإحدىولدلمجيهالفرومعروفآذمميةؤفرأ
شوأنحدهايععكتواتإلسهملمإذابأخهمالمبردتهددشدةامنبماذاكانماأوالدألهاإن

تعهأكرمنضرهيموقفيمابونهيقرأبرثيدنحرقايز
أنناسقىمجهمشنقيطوايافيالزقبائلمنقبيلةىييراأوالدىبيدتراداواللههم

متهمأناسمرعلىأفهحئءيرهرجالمنأنفنهالمجيبةياتحلهميفعحبونوالمهمبسغ
الهفااللبنوقمقعليضأالقبرصبلماوضعؤفالئوابينالضسميتأفنونيد

يتصعبحليةصلاالاللبئعاييصبزيدوأبطابنرسالةفىيكالمهمهذافقلليبعماافر

أحدهمانأيضأذلكومنتكفيعالشكوقالواحدفيبالغرذافقاللحرفءلباراللبنبهم
فوهـأهمأحدبهفأطأعهحةإباعنفسأليترمجواعتادضهاوالوانأقبلفةنالهولدت
ةثرطأبئوسردقوليؤصقالنعمفقالبرالأمزغباعليه

حوالظهرضعمثبثمانأوالعئعرنباتلأوبمنىا
طعيتوأنيهبنالكزمماإذتعيتاعنىبادبيزنتنيتات3عندمزنادذاكوقا

سيطالو3



حىوتخطيطيماحمبهليبثمنقيالبهالم

التكليفسنالشخصىلجوعرأتأماانماهوفىئرعابيمشدابنوموضعالجهالممصعغة
ىسيدظهورالشيخفاكزالطمنديرمحتهوعلىالنوعهذارآمنكصعنممجكونوالناس

والفهمالعمفىالقبائلتلكأرئوامنصارفاخهمفيهم
الكاىحرف

انمالالسودانوهمزينهوواحدىوكورةعهبمعنىكاحتىركو
منهاأحسنإلىوواليغيرخطتهفجنبونهيفرولهبتبديلاليرضىلكورىا

بوأحدقالكذالكذبةحبهينحهيرإيدهاثنتيناذوجمقتملهةوخدكذبه

سافطةاالصليةوالهمزةالواوكااثنتيهأبفىوالهمزةفالمعرءغالؤالمزودالوعاعنىبلؤ

عندهمضميرالجعكنتنولالراعلىالىوهذمالضمةلمجعلىأىإديرولغقكجيةومم
كذبةأنالمثلومكمابهيلفظونهامقتضىمكلىشرحنابهعاالتثنيةموضعوالموضع

ححاحبهماشيألمحذرمنهفالينللإئنتانوأهاالناسلتقعيلهبهاصاحبهامايريدواحدققدينال

بوتهيفريخنقهمنكهوخاليألفأىوممايرلمكةختاآلوثمهافيالكلب
نهجهمنيصحبفجن

شيأعنه3أوالكذبهفىلغونيباشخصاللكنلوكاللنهلوكفنأكذب
خبرهنشيأمأعلوالفرهكفىيبالغوننعرافىكابتينكابتينأيقاكفزإ

وماالظلفوالفرسنالكليةبمعقالكلوآلثمدكفىهايجتحفزيهمنالمطؤدـ
الجعوواأنلالوجهينوهوخطأمنوالواشلضمةباوافعنىأصالمايجتعوايجخع

قوطاليهمارأدتواببنفرواأدىلجهبقالناشعرافىسمعقدأنهالقلللعاإالتكلنال
ىلواأنفاالؤلىمثنىوالفرسنالكليةأنوالئافىبوحودنوانتنعشإذأمابنوأل

المانجاذهذاونغشدقوأشدكئمعنىوردتكانحكلاالمثاللكنيجتعان
قولهفىشجمتهتقدمتالذىالبوحسنى

شدقفىمعنلعجىوالكلىاوالعفقشعاملهىلشيخحضرقاما

حإجفيبونهيفرالتغرواالمثالالمثلأعيلفىمفردانوهوالعجىالكلىوقدجمع



كاحماطهاوتخطلجئقيطجمكلىالكاليمح
متناقضينشيئيينينب

ألالالمحرفل

هفمافىرمعنامالقولاللسانبمعنىالسانمصياوالقغليآخرالثساذ

اضرارعنىبهضدلخرجلحبررابرامحيفمبهعنىنحصأىيفواخرالموضع
االبددالفالفىرآخرفعأىخطدافالالبايقولرنولذلككزقاللبناالرض

خالفمذلثهاقآلويبهطنيثرالصدوالينجزوفجنجدإللجيلفجننهيضرجدبأى

والدينالعبدوالحرضدطمأىلفظةدعنىلعظثندينخرآغليةفظ

نالعدقدايوافقوهذمعروف

مضمومهابحنىالمثناةفخحوينكرالمئيمكألمحالحسبةيتكرمنلمحال
4نسبهيخفىفجنيضررنهنسبهعنىبوحسبه

ناتأىحهيتولوننفوتالتىبمكالخاطمهظمةكىيتأكزمنفخاطمة

تصادفالتىأىولمالطمهيقالطرقطأعصىتالتىفلىالقابالخاطمةيعنونوفهيصكوأ

أكزلسالمآلاطرققوهمفقوهذاجمالقطاخا
أنلتاحاومححإالمحر3لموهربصدرثطروبوكاطكبلوبلفز

عتىرلواأوضربحبابلمنقارمنفرحبلإنصنقالمننصروغلطبنفع

قولدالشاسفقهويواالوقوعقبليهونإغاالحذرأنفىجمهيفراللخاق

آقهزثإذاماالغرارفكيرخوةلىاشرامنأفر

ميينااللىمندالتنالتوصىاتوصىأئالاألصكالةاكثزاصثهلاليتنمعىاتؤالا
القمةعيأىلمكهابرأبواموكهاتالذئواللطيمأمهتتماالذىوالكجىأبوهماتمن

لهدئالهتحثىلياالخبيرتعليمعدمفييضربونةالخرةتعلمالالعوانإناقولهمهذمنقرلبو
ىالذبمعنىوالالتناوأىالتعاندافشايذاطينتاضحكيظتةنذالالنعا

ونحرقبخهارأطرافهاعسأسهابمعنىوأفشاىذبحتالتىالشاهأصلهاجثةواصكيطته

ماعندكجميحعلىيأخطمالهأرذلندمنمعنامالتعا



وئخطيطهشنقيطجمليبالكل35

بممهمماينالأنالينفهاالصلأميمأنهمعنعالمآولوكانابالحدفىالخيرا
ارهدابنقولوتقدمأشهفيهيبتىأنالبدأصلهالناالثرف

كاوللوكاناافىالخيرةعيذلكخيريهافأرو

أصلهمايقتضيهظهرمنهإناالصلجماقىبونهيضر
عاليضجرالبطأنفىبونهممضرصحالحاالبمكااصالحآصالخعنالخلى

يقتضيهاطالىمادام

الناهبةالنتالبأصثلهآيهـوتاليتالتأالييبسىألملغجلثمؤتاالإ

يخقمنهتحهاوالتاديت6تيبسبمعرالتاعصعناهوتبشمعروفوالعجلوممجزوالفعل

حقهحقذىصإعطواالمورقىتوسطافىبونهيفرالبقرفجهالمجلبونالخشب

الذىثمانوالحفالدعائيهاقتىالأىاليلكشىظارأحمفثمانكىئلالا

والذىاالسأخجلتفبهتصنالذىمأنومعناضارىعنىىروظاتعوقهرهأجلتخا

بهفيماضرىوالثاقاالرعنهدغفىمفهماجهدماالؤلكلالتقيايبذلإذابهلنهـتكباضرى

صخراالكلأحدهمافاليبقى

لمأبمعنىوموكولالرقبهبمعنىالركبمذمونمالممؤكوكالركنتلحنم
ماوذأصفقعؤلهميوامومذأىأمذموم

إذاوخهـنزتبكعنىإلىواللحمقعروفةصحاحبهااكمايحمالالخفزتإلمطاللحمة

إذانساناالأنمعناهإالعئبإلوبهسرالنونءالخابفتحأصحزترائحتهاخيرت
والعطفاالحسانلىالحثحفىبونهيفريبهإالقرعليهأليشفقصيةأوضصأصايه

واجدعليهيبالقرهذاولوأنيبالقرعلى

اطوارارفيلححمهيكاولاشهيلثيخفئمزاىمغااقثثىازإلىلخو
وقدعقدالثابطالنهاقعنىواخهيكالشهيقبكلعنىواليهيكإذاماثىأىامشإنىو

ةلهظممنقىلهفيالمثلهذاافالوى
والمقيقاالثمقيقعلفآرسيقادازاإذا



يإليبماهويخطيطهانقيطثجمطملكلا

يانهماسروالديندخوفدقطبعهاليرضىمنشرةمعاالحذيرمنفىبونهيفر

متهيقرلبمعروناووالسبعالتعاضدوالتعاونلحيعبهعنىآنسبغتغالتلخمئة
قويايبانفضعيفانىفؤادلتيكالتحارثالشاسقول

بمعنىإذاوانواكبمعنىوإلىالحدادلمعمةرإلنجالكيفحنؤاكاإلىيفحثنم

منتلقىالبرايقالتىوإللنجارةلطحميصخمالكيصنحكيفحماكيبأحئواهغنم
بهلمطليتوسلبلفعخنهامايريداليدنسانلاليصنحأنبمنأنفىبونهيضرلخشبا

وسيلبكل

والصيقمعروفمويادمهالقهةابمعنئمةلل1راثسيامهياذالضيلتهعت

الشدهطعامأنفىبوتهيقرالخصبوقاتامنليىعندوالصيفرأسصاتؤدمأى

فيهلقأاممقبوجودهيهتفى

بعدمالمتهولالمعروفاالرملفربلكزانهأالصدقناهاهابناكذمالثهرانه

أخرفبويهذةعييعدقحديححنعندلمماعبونهيقرزهجوا
ماتأنهينممونكأجلليبوطوتامنتففحيلأفعلالعبطليبمألقحث

ماتحتىللمضبللذحابيفخىفمأوقاتهاسضغرقاللعبالنيتمجربيهتعطشأ
ببااللشخصىاوصففىلةالمبافىبونةيضر

ممهـالميمحرف
خريدىالذأوالححزآلمكةفيمباأىبةعوقءالصيفتنحاكثتطزغؤص

بعدسوسىإلعطرقولهميجهنوهذاقرهـروفوتتأخروالصايتعتبأىوتعكب

نعمنوموسىأهايقطعادينخدانئأولمعلمهىإلمولبمعنىالموسفقئمهموسن

عليهماواليعطىلهماطلبفىيحفجأبونهيفرواحدة

لتسقيهلحيهلؤأباينأتتهأةأصإنيقهالرجلإسمامالالىاالنائممتقغهاماأ
فعلنكفىبونةيضرفذهبشمثالالفالأسععمايتفتهابهثرفإياهيخآلمافناولتهص

منهغيرماينتظر



ليتخحليطهإشنقيمطيمكلالكلم

ؤلكوخكزفئأىأتههاحزىوآئسزاياتخزمنىةصورتمئتنهاحز
الجعوالماعومذاللبئمعروفوطوممطشمكوةوجمعبئراسمطشويخىاوابزإسم

بئرقىخلعبدألىإنقالوالمدسرإليءوششكواتفوأماجمعمالحححيحعاى
خاالرتفاقححايرةنتوكاوىراشاخلفدممياتةنتمنهاوكالصعليهرتنههافارهخو

منهاأعظمخلحمنبعدأنخفيفةةرطوفىوفيمنبونهيفراخثلالأأيعليه
اخصبالنهوحثتعاوفمحووالدلومامتحاجبدأىهاينلمجبددلودلجبذاما

فيمنبويضروجهكلبيقمنالعباليطاردوالعاىوكاالاطثللىصنبهمفعولي

شرمالمخقدملداحطابييمنوقرضعفمومعهيحملادأنواحدفأرفيلحملجمزعن

والراوحيشثووأكوفالمجثنههالمجمةةرميئجلدالأكولمجمما
إالاللمجسثهلقؤلهأنهيعنونرقبتهمنأىكبتهومنحبلأقخدةأصا4إالوجلىعنىح

يفلحيدلىطللحديداإنقولهميبهنقروهذاجفسهئوشمنرقبةتولمنمغحيل
منههوأعيإالهااطراشىاقىاليىأيدعشمامنعراالكلإضىاكىهاي

المرضأىمنههوأعسماإالبهعلماشراللمجمليضالمربهياثرالنىواعالمرالدأنمعناه

هماهوأخصرمبهليدغنسانبعاالماالعلدالتخئبونهيفمس

علىيرجععيراوامايأكلأىمايؤصماهامنلثيثرغآجيفكلىيؤما

بونهيضرفيهظبخىالتماؤهاأىهاوماالميتةألىالجيفةكراوأجيفكنهثدىمن

مايممانلهيفعلإنهحمثىالاليفعلأنهفيعمفيمن
خوناحرف

ماتحببغيدساىولكأحبأنبنىهككزلكبهرةأاليكلجذا
أنإلقماينبخىالصدأنمعناهبخضكهكوعلكنجخماأأىلكبهروالأىأالومعنى

العربماعليهفوهوخإيقولونكذكمادبعادىأناليلزمهلكنصديننههمايحبه

السودانعنىبلكورغزاوأىيضجمعنئاخهظيجبهطاحؤزااخهظ

أخذفيمنبونهيضرواياارزمنقبيوإجعجبهفىأصلهيجبهووغأىوطاحعند



ههوتخطيطهثمقيطبكليلبهاليم
والجنيةقةعالبينالماممعطليأحدأحدا

وصفقىنهيومحضرالدايةاوالكلبشديدأهدىعنىنيرأنتمننيرأ
ايةاللهدالشخ

الواوحرفر

االرفلمحعنىرظةواالأكزأصأىأكلأصحلىأوكلظالاثئمنكلأؤأ

السوسمنقولهمأكلمنيوهوقرووفةيقووممد
ءالهاحرف

وكتهينةوأصحلهالهونمنهينكخفاصاخبتفاساصثىكئمجيتينه
ثماهأنمعتاهأخرىةشاأىوصاحبتهابقتهاساأىبمتهاوساشاةبمعنىوشقسمبمعمنى

قيلهرهطفعلمايفعلالسهلىأىقسمتهلعينةفانمملهارمقبلهطقدفييخعماذلمجهاش
دبشكفوكشاتكمنعظمالمتقدمالمثلمنهيقربوفأقبالمثلالمفىبونهيضر

ححنىواكعيشهوعيشقاالنسانهلةسمينآشحنمؤزيدامااكعيمثتهيئ

سلةيطلجالرفاهيةلممتعيشةأنمعناهالمنوالشحممايطلبأىرايلووهاالذى
وهوجنسالحبشراحدةوالحبشةأجبنكابعندأهرجحائشهمنفيأهر

لجبنلنفويصكندملطيورمعروامن

ءحرفاليالم

عندوالظلالحدثوالثحميرللشخسفيئأصلهفإظظلةمنإخاث

زةافى3ثرناولوذنحافأصا4الناعتبارأبأحعألهمزةأولهأنعمعاليافىناهسوذمعروف
بالجابنالشصخحىرصففىلغةالمباقىبوظيفراكثيراهذمثلوقدفعناوجهلهنل

لهايقهوهذهعملىئمهاسبعوأميحربلعنىيحركاكفاهلىاشمبغءأتحرك
قىوعألالفاابنياالمشارقةقولالبعيدكاأملميرقيقولعندهملشخصىاظةإظيديرالذى
خركافياالغيبةفىالشخبكاليتيولهنةتااالسفىبونهيضرظهرغيثضنبكعثى5كفاأ

غائباكانإقخعلىأحدعلىيقدالسبع



تخطيطهاوثئقيطسكلىيمالكلهص35أ
وأيدالسبحةفىاقهتسبحأىواتمسبحيدأيدجمعنىثجيذاتلىواائسعخيدأ

بالهأعنلمجاذلكفخعلماطنةالبالهالنسئوأفعايظوفجنبونهيضرتذجأىآتذض
قهنعصاايقوافليتحرضكانعصرناهذامنيجوهوقرإدوعيشأحدبنيوكابن

عنىياللهسبحانيتولفلةقااوقتذلكلقوافىفافاالشسىطلوعقبلاليتكلموكانقومه
عندماواجميحخذ

يدأذومعناهتهماالتشأفلبنتهاتشلثوماأيدجمكايدلبنتةثئفثاتأيدالتاجرها

يخافمنإعطاعلماثاطعتدبونهيضرصكتاراةكالمدالخمهادعطيةلبسطماالتاجراليؤفيه

ليسكخهذلكشره

أىوماصبتالتىبمعنىوالاليدمعروفةحجفاتكظغماصجمطاكالجد

اللهرحمهفحىالشامامااللبيتحلالمثلوثمذاقبلمهاأىوحبهاتقطععنىوتكظعرتقدما
لوأمكنقطعههاأدىعىوكانرورةخعنيدقطتهاوآمن

يركهاوماالذىبكلعنىوالبمكائدخلخلإثكآيمزاالالسلطانخلإث

محناهأعبدماونبدعامأوالحدكلقلالعابهوالمرادالذىهنابكعنىومامايخرأى
منأخذحقكلىيستعيهأكانممنهإخراجاليتهدسرعلىمناالصفىيدخلالالسلالنأن

أدخلفيمغبونهيضرفيهأدخا4ممايخرجهأنكبعدثإليقدرفهثمأواللشخحى

قىعهعلىريقدثمأصفىقوةذا

معناهالرقبةبصنىوالركبةالذقبمكماالشبهمالربمعيقتالىالاشرخئغلى
ىودفيقالوقدالعارفيثهنيهونلمايقتحمهأننسانيزشرعااليلبغىمالمجوبعضأن

أورأنايكماكبتىهاهاغالشرعيعطىشخصلهقالوقدالمتدمبىاليعضوالجوادأحمد
وعهوممثرعطاليأنف

نعايلهلمواالنعالالذىابيواطفيانأىكلعلجهآئعاالحفيانمنكلع
المتقدمامجردالمثلوعإصيانوممألعرغيرمطمعفىيطمعفيمنبونهيضرنعليهجمعفما

حهابعثىجمكايلتحتيةهـالمثناظبمميكمثىىلمجراخالذفىالزؤلعثباثىي



هويخطيطشنقيطبهلىلكليم

لعحتيةأمعرالمثناقابهظطرمومجرعقىآخاللثجماكاوفيىلذابمكماوكببطهلعثمورأىلو

مبتدموضعفيوصلتهاويةرالهصدأنفتذيجرىأنوأضلىبفتحهايجرىبمكا
وهويريدالعجألتأفىرافيمنبونهيضرصلتهافهادونجوارحذعدموالصحيح

تزامهاعنىارفودباشمعطجمنماخالعنيوملكثفهزفوديوئمأزلونم

بمعنىلقواخالصأواحدهاكفهالمولكفيكالتحركمابوالهزوالضحهرللدفي
غيرمحيحاجمعاوهذشفقكندجمعواشففعضبلعنىأوعظأيفالفحميرللدينففحائه

قضافعندلألسيندمفاقالدينبتحملكذالفرحبويضر4وانماجمعهاشفا

اخهموعادسيرهمفلقللدالرالكفايةالقدهنمافىوأمثالهمنناكرتذهناها
شنقيفيالطحتعلىمالكل

بأجمعهاوعائلةالقبلةأرضفىأفرادقليدونإاليمفمخيرفيهلموجدأقليلشنقيضفىال
أوقىالقبلةأرضاشخهرفىفمنكاسفبينهنحتلفءااللحباءهؤالومشربنتتفى

فيهنغوقدالعلمعلىمبنىفطبهبيقالقديهـلىالعرإنماهمالكشطبهومنزعاإلدكفنى
ومنباردهاوحازهاالطعامكيفإتوأسبابهااضاالعىفيحللظمأجيداكبيرأبيغ

أرهكورقمالمذقىأوأمادوهيموجودانيالعلوىبلبنفالعدأخذعنهمنأبرع
ارجاجكافىالبولويحللالثمأقاعنهفىماهرأكانفانهجمالماخبرهإلمحمنوصلولىكن

لكتبامتغيرماواسجلبلىأويهبرسثنهفافالوأماعدأطامالمشرقيفعل

يبنجرأيتهويديهعلىلدتهإللخطرفشغاضهمنذرصناسأتلنظوأدقيتآوشاهدوظرفجها
لوجدمناكالالت7وكتببعقاقرأقىفانهئرؤكالجىأطباعالملخمامكنأنهوأظنالناس

هةطرعلىوكانغيرجزمقيداطياقمنوأظنثالمتقدمقىأوبناأيضآلطبلاشتيروممن

لفامنزعثئاأثروالبيثىلتايثمذرماممأبنااشخهرأيضأفيووالده

الثاكوكأوصغارأوكبارأتيتهوذرىعدالعلىلباشمتهرفيهاللطافقدنتتئهاأما
وىنئاونحدهمقالجدعنالطحبرثووإخهميقالوالتخطىنماحموفرالعملىطجهملؤعوم

أمورظهرتلعضولنذكرأمهارخمهملماجرلصنأحدهملوأخطاإليفمنونأخهعءالعلما



طيطهوثقيطيكليبثليهاليمسا5

كائةوكصعشرةاثنتىسنةمنيبآقرتوقىالذىوقرزبنعداالمينأنفنهاتحيرمتهم
اليباشرأنعادخهمومنألعائلةتلكأسنوكانالمقرىأحمدفيارحمنعبدممهفيدعاحارالف

كانشخصفىرأيهتطلعإسبيتهأهلمنمنههوأسوتمعيهنكاناإذشخمىعالجهماحد
ابهبأوخالمذكهرنوإالمينفأخذعدمحينهنسانافىلثمهكةنكصرتفالشجرةيقطح

أنذلكومنءلمحاالرضسقطتانحمثرالدمفلماقمعلرأسكوبصلهوقللالشخص
الرحمنعبدإلمطفأتوأبهبعروقهابقيمطقةووجنتهعلىعينهأسقطهابهأصاشخصأ

فأخذأذنفتفكرهنيهةكوالملىاالمينلحمدفأرسلإلمحمايفعلاهتدىرورالمذكو

إلمحموضعهاعينهفرجتيةبققوجذبههاذلشخحىا

شجلكةحسانفىالنظيرمناقطعوكانزىويرالتربنفالعدأنأيضآذللثهومن
جهامعرففكالأرضجلىءقدرأطبافاجوفهواخعنهضفىجنبهفىةأصحابقزعحاصوكرما

القيامفضالعنالجلوسرعلىاليقدبقولحهوقلبطنهانتفختتىيمدةفرض

ابنومعالجتكرعلىيقدمنأعلمأنالهدقالصمديفألهلوىلعاادأبهأاللهعبدبنأحمدوكان
بلغدلماوأحفرهاليهذهبيومافعشريبعدعوخمسةوكاننتتفىأحمدالمقرىى
صافيققتلواللهلهقالعليهفلمادخللعخاليهحضرزقألهالتراررئيالختاربنآممو

كانأفشعليهادهالستبدموتهيحالنةاليعالجتىلمجيأنادهوصإالتتلتكهذا

المولثاهذادخلنوالتلهصرقالطعندموصىفأخرجلفظيةتهوآممررئاسمعنىهوإلرئبممر
كنتلتىالةيالحانرأنأتقدلهقالتأملهفلماغرضهمالنهرأواحتىتحجوفه

أناإلقاللهلماتألةالحاهذهعنكقبطييبيسألنىلهفقالالرصاصةلخأصاحتىعايها
وأنبكأفعليدأنأرهابرعلىتصوأنأقولفماالمنىالتخاأنشروطبثالثةياوأد

فأصحوأللتملهصارجمرأؤكهفلماجزلبحطفأصقالهالهلقزمفاأطلبمنكهاتعطينى
شيأحملبأطاعطنىوقالذلكمميرمنابنلففأبطنهاليشقرلجيهويديهأناسمآإلمساك

حمأيديلالقشحوجعلعهأضحرمنضلعينبينمنفشتثهماؤيدوأفعليدىفىأجعله

خذمنئهثميا6الالالدنيايدمنماقىمملوقالليلىفهـبرألمحمداحقدثالكةهال



بيهءءبطبمالىشنقيطعيهليبكليم

شيأغيرحمليأخذمنوأرضهإنىفرجمقىىأرضحمنفيممقجمنععنك6صإألاق

أرضهعليهيبلغ
أرضىاطبيفىاالمشرقءأطباصنيعتباينينقيطألطباعتتعلقنبذةعاىولنت
عالجإلىإرشادهأرجردجعههبلهأنىاليرضهعيفىلينظريضالمربهإداطشنقيط

أافاذاليدأوشاطسموتعملحثوبسكالجممثلغايأخذقلينوولوقليأخذمحتميأان

المروحضنهمواحدوأهلضصقىبتكررالعئناالجركررواليتشيأيأخهـذأنصارله
مةلهفاليقولونيفعلإغويرخذمنهبمثىهسهتوطابتجمرأفانالشخصونيعا

شذهبتهاإنأعطاموبرأالنمنأعئفمىكانإذانجعثأشضهمبعولقاطماروواحده
ءيخالرألمحراجالطبيباتعاب

كآبائتمةخا

عللماكانءالشعراعاالموالثسواويلثمنرإالمناالكتابهذاأكىجالفى

شعرهالعثرموأرمغأوجدمنهمبلرهمأشميعأحطحفىأموراليقأوغيره
يرعآسحممنذكرتأهامنلحتالهأرمأخبامنردوأموأعشرعشرلشعروالبل
لعدمفانماثعلكآلمحهدونلفبهتبماذكركلأجمهاتمموالذكرتللأترجمهأن
المؤالثرنأهاثميخلورثمنلمتهكزكماالحياعمعءللشعراأتعرضولمبهفتىمع

قبلهملمنحتتهارحاوعدملفسهمبألمجبهملدماالوماذكغيرهمإلىلصمبةبافيلكثيرفليسوال
عدلبالطامنهمخليوقمتمنأقغنمفيدةليآتافطاحلمنهمفقدألذلكوء
ألفوكأمنلنوازلتصنياالبالدفيكتالأحدمنأطأويمننهفاىالعلىممعشاالابن

أحهـذاظهشجمحيدمترتقدنوازلاللهآحماهلحاجاصدبنأبناللهعيفدظمنحوقدفيهاينقل
االممشفنسبهاالنجاعةثممافىازلياالرأفنتتجءعلماألمحاضلبعضأنجبااومن

بقالتتسدلجكنماالخيراألكشرابنيرمحيحوهذاغوفدتبصاحبالجكنى
أذاقالماينالمتأخرحهاشراوصحقالدجنةإضاعلمامتنتعيىشرحلموىالهأعنىممشاال
بهاالحعمفىعينيةآليخطوواهقصيدةرالمذكوعدلبإنمماهوالطاهموادرحلشاقالثا



لكتاب01اتمة

نختارولدالختارهوآكاالشاطرىأفيمالشابكىقالتىحمتهبفأعلمهفامخهاشياوز7و
لمأجدهإلىنسبهل

نافجهابعضىكتبهدوعدكأجمتهمتؤلقدمىالعلىابراهمالحاجبنعبداللهسعدىومنهم

ونظموشرحهكربلذاهـاتمكفهلغيثلحدارجالفىلصطاحغرقانذكرمنهامماألو
السحرشأنفىونظموشرحهوسمكليهالتلىالنيكلالصالةفىممنروضهآلشر

وغيرذلكويثرحه

شجمتهؤقدمتليبأحمدلهـيابنلمومشجمتهتوقدصخدابنعسيدىومزثم

لألوىبعقالناواكأجمتوتقدمتاتهامالتهالحاتبنأحمدبناللهعبد3ومنأيضآ

إالعلهلهأقلمولهوأفىالالنزجمهلمأيفحأوالبشيرالضالوقابنوأحمدؤجمتهوتقدمت
الناسعندمقبولأفقافىتابك

ائبسااعشروحمومناطادقنالققشنتكيطإلىلوشاباشاطرىاالخماب1

4أالنخلامكرأحدخدلواذقااواالغاللإدوعلأعقشدناتيطمدينةأهلعندشاخوخبره
اطهإلهو3ليايتسليللطوباليسجبوممالنخلحيهونمنعينقىدخلشحارأى

جدأفأخبرأحدإرصيطعخهثمندشدقالبردولىذلكوكانركالسراخبنوءتضىدخل
يستنطقهأنأتاصأرادإذاقبضبديهيأوأنأخوىةعىارأإذعليهباالتيضهفأصءاالعله

أففميهشفلينإصححثهالعاضحفهحاظهأولياأنممقفهملعلذلثمانرواحدةبكلمةيفهفم
وجدوهـإضيمثماإلجماموذالصالمادعنىتالمأرالنامأبلجاماللهأعلمآكتممنألإلىلهشير
أرادمحأولىحصوالرايينالعمنثةثيعلممنهمبعقأرفاضخبلهحلالسابحرأ

محوللبالطايكمانختارالختارهوالوابهآلينجداواالمحمدينفيمؤكتقالالسفرنحهم

رأزكهكناجدلغاظىلالمحرولبالطانجااللهعبدلنللعبدلهوومنلمجحصفىخماأوالعاهذا

ىاواسنةفيرثموأقامقالوافىعبدالتمالثالنيحفرفماتعيوألكآب11هذأولالمترجال
يشهإلوفوضعدطيقىاالطالحيطللفهويئالمذكورمينهاأخذأحدتإنهثمكثيرأمنه
هقصاةججملالمواتتعاطأهعنهوتارىالبحرثبجيصكلىعلمجلعىانذىشمهفراأى

صكلىشوالتممائقاترجاللممعتصنألىولوالشنقيطأهاءعندعلماوهذاشاخ
فاصىيفشرالرجلوهذامديرشى



5ياأالكعابصماتمه
متهافيوكتبهرقحشحليصنكرهاوذشجمتهصتؤقلىلىالديكماالىيدعداومشهـم

لدوواقىجمتهوتقدمتالدجماشعبيدابهومحنفيباباسعهيحفرقالسيرقفىبك

والختارثرطاللخلنزجمهوأوالديئكشرحهيروخايلالشيخرحشاالديكافى

قىتجماحماووتقدمتأختهوابنالجليىوىالبدوأحمدءجمتهوتقدمتالجكنىبونابن

اعتنىوههالذىضخامعمثرمجلداتلىنحتصرالشيهخلشلشارحالجلهمئوعدساأ

غيرهمكعممنمعرايخههفىيدالجمصجدميتلرلكهنافئلحغخليللشيخلهابمتا
حبيببمعينشرحهجرفوخليلالشيخالجيجبىشارحاضىالقاالشيخبناللهوحبيب

يتقدملستقثرلشعراعااويندواشارحلبرحسنىاوالشعرامحنبنواخارثالله

ممغءالتموغيرهؤاليبآرحمهماشقرجليللموهوطثرطاللتخانترجمهولمرهلمثله
إسعهبحضرفى

ثرحفظأللمتوذأهناكعالمعلعهيطلقالحدومنودتهونفكثيرءاالحياءالعلماأها

البقرقىوهوداعأصابدارهبوصقدتأخرمنتالطلبولييرهمغعليممنيطاقممن
كزتالتىبعدالحربؤ3ابوازدالمحالطينلمماعمثرقسنةسبعيبهنقروذكفأفناائرهعي
حلغهمفئلبقاعلماعوشجمههمنهمطوحرلممنالجهمنسةفراوخروجوالغاراتالقبائلبين
المربميهراللصوابالموفةواللهلبماقتكلدملالصالمشتغلأكيزمنالمحملنلةعاص

وسمومحبهلهرأمحدسيدناعلاللهلماأوالوأخرأوصوالحددئهوالماب



رلمبيه

يقتدىللغابرأنبقممنىبهومحيفقهنهأولفيمنهاالكتاباهذأغالطقلناوقت

مدحأستأئم2سطر31محيفةفيولنابربايقتدىضرأنللحاضروالصوابلحابا
بفدلييعرفواللهركلأهلمنالفاضلابنأنهلصوبواالديمافىيمممدكرالعالمة

محيفةفيواغبهيجولوالصوابتععاريممفىلهيجول9سمطر521فةمحيفىو

كانهتكينالمسصدودفصدالصوابطالحكانهالمستكيندوديحسد9سطر729
سمنالكتاهذافىالواردةحميدمجيةثامنأشنتهيطأرضفىرةتأمشههأبياوقدأسقطنا

وى929لى829محيفة

ماتسنماالغفرملمنتساننبهمالهارأيتخمالنفالتبك

اأزأولغزالنرهاحدماللمليلةخرضتإنزيخأأرإك
سيرلحيدأخهاتناقضديسترةالمذكوبياتأرساالعلماديلوالدالبيتينيرهذينغمع

فىحمدوافىاألالقححيدقمنسوهذهمنيرأالحربكثلسانصاحبردكقدأوقعحيدئهفى

آفانعوأشواهداتبياالعليهيسوقكانمااللغاتفيهـامنكورةعماتتيالمذاالبيا
وسماقاصبنزبيئماالمحاللرةرصهالسصدتممنهابيابأمعجمطستشهدفىياقوت

هذماالبياتبلوأزنمرهاحقىلاللسماقهاتاثثاالبياتنتولوكايممفىبيتآمناالعمثربن
موضورأبنفقر9سطر139محيفةفىوثسعرهوهـسمثماجمهةالمعرىومياتفيفي

التغرواالقورارالضمرالحوضينهقمقؤزابنقروالمحواباغوضينهكان
وهبىللساناكرمفىذالهودجصفةبيشقىلاالوسقطمنضداليمعنوهوأيقحآ
العحوخمكرمافىكانوالىالوقيعنجردتالحديدسفاسفيربرته
علهااظعنتبعكعالتىناصحفةفيبيتالحديدويأصوموالحاذقسفسيريرجمعالسفاس

وهوأللسانفىذكره

ممافأزسيمإدزحالئبعيرئطفتالنجاعوجلهابرأجدث
أرسمأرادإنماضأبوطقالكأهحمافأرالرسيمىبعيرغالى3طفمتوايةرفىو

وهناكيوماويئالسيرءلىدرسواللمنرويرالبعيردأرسمبهماولمبعيرالغالبان
رئيفافطئةألعلىاتاكرأهملناذمطبعيةظطات




