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يطجالأللىكأألعماأحك
ناعرعمابنحمدانبنسعيدالعالانجبابنفراسابوالعابيقال17

ادباعصرهوضدهرهيدفركاتحمدانابنيالدولةوففالدولة

بيئسائررمتحهبشعروفرويةعةوبربالغةومجدآرهاوفضآلو
طةوءواألإنةوةوالحانخاهةوابةوالعذووالجزالةوالسهولةةوالجونا

إألتجا4الفضائاهذهتحتعحوائلثوعرهالظرفوحمةالطبعرواة
ةةاااخلنيةرائعذفراسوابوالمعاتبنعدلملتةشعري

رخغالعربمالثءلميقولدبمءبنالماحبوكاتماونقذة
إمحبدالمتياألبابونيالحدانيفراساباالقيسءامريعنيبملث

علىترئواليجلمارانيماينبريفاجمانةوتحاىوالبريزنجالتقدملاللم

آلالاواباخاتصالعندؤةهندحوأيمدصةوانمامجاراة
آااالعباويميزهلمجاسنيعجبنةالدسيفوكاتواخألآلإغفاآل

إرةافيوأفامالدولةسيفوفداةثنمرالرومأسرتةفدنوترامواالح

افيدفيبتةمكثيرهافمعاراسريولهاهأسورسنواتارجاالنية
ثالثونخوسنةئةوثلطونهمينسغسةوفاتةكانتنظابنقال
قطيدةومنقولهئشيراليهياالعشرينبلوخفبلشاابوفد

يكذاريالىغقزالمشيثفاسنينالعممرعلىوماوافى



كفاهـ

االدتوعنوانايضاالعربديوانالشعر

صىاناابافاوهدضهفاخرييخهآعدلم
ايمبنهنتعاتربمىااحابومة

االسولالالهؤتوالءالهحاوالالمديمالفي لع

فيوقمالجمالأل

أخرىجماتعنييمكغيرذيالىاصعؤدهصمورةةنعق
1اجرابهافدتافيافدإاافاننيحييثماجميآلساقي

رورهصاكورهقماتوفيوزلر

هاجروإسقذمهجورعذفئزاالعاهإيةخيالامل

ثالجآذهـالكصابوباحطاصباإعنأمثماكاالاهغلىواقي

3ءتاالذارعيهقاصاتمقلهاخريدةك4ابخاذاكيتيوفي
ثائىاتاانتشوتيسازاهتدزعاجئتهاهااذاقوا

هتدس

ءضكدااماحملفاتورإحمستائلامناعمتنغصتنت

عاعزلوبيفياهـلياقيإصمااالوصمنارخمىالتوفديم

إخةالدتيبحاقاتليعنصحتهاصالتيقيءالانالدولةتبمجاعلب1
اهـعلانتيعاثاكأااخرى5عليهمتادانمجبالممؤرهااحمحيتفنسرين

كىمنحودمالمتماس2األجراصتفدتيهر11نةاشفدأقانيلاط

كتيمارحثيةههـالولدذروهوجوجمعوالجآدررهظءخاذاانرسا
المجذالثائىأ12الدروعببىالكوالدارعينرقيقستروإبمسريةحمتاث
الحمديامصلحلفالدىادوإديإلحشرتادبراذايحي5ثارذبا
هاشدافىام



االمزاوزأ4اطياينيبهيقرفإنةالصدودطالوؤهـها
السواهزالبوييصليكآرتةظيةنحياطءفضاةتنام
آواضزاطوتاليبينركتواناالطإبرادباكرءمديىوأ

المصايزاااأصارييبعربتهااحتسبماإألنخاتةيروما
عايزالحنبيماوجميمالىحيارىكا4والجهإحبوابهاتطة

اأجزالممحتهنماعلىتفىانمااطسنراثقعنوهاظلئت

واظز11عيكإجرتءؤابوالهرىالبممنتالقهاننسياش

زاجرنيصليتبامومستاوماالثليهاعفتيويا

ضرجالاطإتورلدفيإئوإامقلواوالصونجىاطكألت
1ااأامندبمددقيءبإصيخةتة01تحااواتودن

ساهزءانااألقسءهدأتوهاوها4ثاالخضتايليماوم

عفطوعفصفيىهتلقدبمدهافةيعلمضاوناافل
6طاس11اسجوبيئوحمهمخمآفااالسيناعآوبت2
شاعهرقيرلىايئاصبحاالىسا3تمابدرإشيتلمةاع
شهتنابؤاربىاووتصبماكأةااطدبالمألةرةوأل

لدوعولالقاحعيزكتليكيياعرةافىتلماكاليه11
ضدانواضرراطإياابي13خياالث61رااداشضرعنيسارتاإ

تمخعهاألنهاخها5ئكووخهخيلوهقاب11يهفىويتيمنيصالمعبم31
المئتمداتارفيالمذص5ءالخملاناي15بتهمحومن3وكلرءخاةعن

دخناطالماندادرااالنيضنتاتاهـتكرماتدكذهـديءببا

يثهميرنجم6بهإلمحوعناالمتاع



ااسبئالصباحمهاترولمسيمابمالحاي9وقدضجقىل
3كاذزاحأعاإيافىوحضخافةطافآاطحتىإربؤت

ثزابمالميانةهنءونلوآصاعبابةاوطمنيخكولي

ومرفاوللذاةعنعاذاالفتىكفةاماقيعفادطر

1مواززيئهاتئتقىوقاعلرآآلهيديعفيالهثمأفي
باترالهديضغكاوابيكىاطيخآذابللمجبتمماواص
مسافزوهوصماطيقيمءسوعزعاربوهوسباطيقروقد
دءسك

وهاشزاسهقيكلىوياجانةءارضثحاصلهاونفى

ةءعشا3للكراكراافاتعشيرهتجكلفيجمداةادالم
اطوافرييماانيعأتهاايخةالحقلمننأاالطوالحقة

زاألالماالمعارعندحسرتاذاخافدربهاالفتأبىءاإلامن

8األباعزهاالتطيقبيفجملهاصصبيىبىورفابىءاوخن
9ناجزتفرميظهاضىمدىدالقشقائقعاؤتغريرية

يعي3كأديترالليلةشهارابمفيوالصييرالحيإصوتاالحرس1
فههولمافيافهماإببجراحماعهلىس01ايطاماناصعاولياضالحلعوتا

فيمارمالحتاعباكسرهومحمعالحطعداالموازر3يانةوالنة11من
لثيةاالطلبن6الرجلورهطصينةاطالدرخبالصميماالعرةالحاجةاللبانة5
افراسوالصقالحاصرتينمصصومةايهضهومةوالحقةالحاصرةوهوباكسراطل
تداوقنماقيحتىلصاحبهامطواتانهابعنيألوغيرهسفيانايىاقيةلماوجاد

سيرهاصرعةنيالحقاالحرقاهبم8ءاالعدارتهاظلةطعنهاثوابهوابماف

لحداثةبةالغيرمجرالنريرية6التعبببطيعفهاالنعبوالكاللالبيضاوالرقاه
الناجرالعطشانةمعووفوهومأبقدشقائقفيالصيفزهناقامتعافتمشها



1وتغارخذرافمنتاولبرهةءاأبثالراننئخهاو
المناظزقراهاتصفوبقيةتونهاطمأنتىهاافا

مءشثهووالدواابماحانيرتارئالموصاالإطف31وخوة
3اسزاكالوهوىعليهارلمتشأإتااغبا2جمالماءألا
المافزعايهاجمرت01وثاقربأاوإلاويمفىينماابها

ثاشرواناتلإإاكىوعاااباىفىاشفااحاتطاح
نخاوشااتدارقىحتواننحامندكواكومنتالمثفأ
ااإضاخرااصاتهـيمارايبميحيمادءتؤهنأتته
11هـس

اناصرءمرلالاإامميفقيةصارهمعدمناضلىبهدنتا
اأالمجدآخزاتابئساااولإلواألهتحموها

ااالإحاااكل3ءرفاألاإا01ك اصريهـطس

الحراحقالاعبااألوتشلخقتبءاخلييننهعكل

ااصامنارءالحتىوانمطبفححلقوكباباعنضلأثا
وإواصر4ءآراهناوانجيماوأ4عطعدقيالعسواسعى

اتزومشاغلافينمنهاخرونةديمالةومحمفتغلمأي
اثدسااطرةالحثاممرواخاتنلوعثاءطهااصححه1

حاا31إداقيورةاوالميمىباليصاذاضقييىرباتلالصرالحاش
بملحانروفاإنالمئيالحولصاجاالمعىاياعاديرتريثماماعين

سليهااقطنبانةعرمعاخهااقبلتادااحمهاوالمعنىأالشاظيمةاااالقةيالماهآأ

الدولةسيفمعدارادبقرمط1هاحتظشرواثاميهارحلها

خديماوصفتيتاللمماييهف7ارباالقاالوامر6سبدعيهوابئ
االباعنلةهشعبهماوالمآفئالمفاخرمنالدولةصيفوصففياناالباخمق



وظاهزتغليئمجدوباطنوأخرهاثابمجؤاولبا
1دس

وعأفرغطرانةكدافرهرطهباعواتخدايارابهآ
مالسوااقوافياونأيهاغلىرسالةورقاايناالىألصني

ثوضياةفربتنيفقدءااثاطانيةباعدبممإشن
ناثرالطنبالعضببيمانشركأنمماجمصالءونثرثنا

ءك

صواجزهناكوارعاموودعتريةوائلجصعأيح

داثر3الوذوالمألتييىداافالمترلسشطانورقاإجحفمأل
اواصزوشذتقويفقدقربتاضىاتضعفاوالحيلهـثفوبم

العناعزاالفتخاريومطبنفايمابلماخالةاذاهالاحملاال

االواخراالواليتالثوقدكرتوائكاوائلشادتبهااتسمو

حاضزهوالذيالعزوئتزكغابىسهوالذيالهوتعآني

مفاخزوتبقتفنييمامفاخروعونيمامالكلالفي
االخايزيألاقومافيإصدإااذاصارثنسلالمحنارمنالحارثانا

طاساتفرثفيهاطاروفدصدهالعشيرهالذينجذي

الجرائزعايإلماجرثحمولدياصهاوساتصالهالف

لغيرانقمن1السيرالمجذقإلرةوالغدأوالحيللاالميرمنضرورراطا

ارمالةواالشكةمنرسالةاليءاحملاياكنى3االسدامذانرواهالة
الدياربعدتوانانةورفاهلبنىيقولادكبالريخاطب3المعبدواالى

ارعرلمناظيلتضعجمفمقيمبينناواودالعهدحغظغلىمقيعونفاننايننا
اشالحمديقولءالقوىثممدوالقرابةلقرببيناافطاالقربانمعاليم
ضرهوطالذىالزوتركنباالطمنالعزتطلببمفواحدهاعودنااقورقاه
الدوليفعند



دماؤجرتلوالمائةدي

وجيشةاالهامضافالذيومنا

واهلهاالديارمىسإالذيوصدي

محاثاديءاعواثالتة

رآفيوباةبزاثجمدواهفا

دواؤاعياتثعريم2داآسث
ذكرهاطدمراعلىالباقيالثبرركا

ئيدهاالعدورغمغلىوسوف
ةازءبالديارينأئتآوأا

وارفكفتنالغيثعداوتكفى
هاجمدالنفائسبوفاباناخؤ

اوفاجمةاياردىالذيئأص

هعشيعامالجكاساذاقهما
فيغالدهراصبحمايطعهم

اسوةعحماناالسفخاالفي

عوةاطنالفةداراليوسار

1ادزلهنجهامرتهوارد

ساكرالهيضيفاألهاجووال

واظافزصافيمنابوللدهر

معراعزالساعدينوليطاشم
الجدخاسزصفقةفيوإفيهما

رنحاءدااليومهلكقابوفي

3اضوامزااالبقاتفيهانتائج
داثزوالغرغرالرذدهض

كاشببالموتالموتوقأبجلالها
حاضزيشااروأجتنىبافآهرع
ثاطزوياهوالهباحمهم

المجاهزاألالقتألالفارسوما
مساوزالزماتغاراتهاور

جماءالمروالمرالطاعة

6الجرائزعلييمااللوىجرثوقد

زءداارألىباشوألحرفها

الطالالمصائبعلجهملجرتولرالواحدمائةديةاعطىحدانيعني1

يرالذيالثنربنىحدانيعئي3الشريفالواعر3لهااندفاع

رةاالحيلكالالفرسانمنفيهاماناخااللعالهذوفيالدهرطولبهر
والحاضراالباددواهمنفامئغنىالمطرفىولعنجلىجموداغنىاي4

اميةبنيمنعثانقومكراؤاراد6هعهودةقمةالىويتبربالحربالمجاهر15



وز9ااوءكأالبافيةطاذلوطاالعزبعدتميماذل
ةءضفايدييمايمنىجدولقيداماهةئقادبالساريفاني

1والرأعزبيايبسماوهيخالنناهبتاورألذيغلىوشن

3خابرشليماوهوعنواضلنةفضاففرويىالىغلىاضقيق
31أضزعندهاواطالبواديتساودانادلاالعرابتءاهاط

تزالحواانماياسقياهانالطمنمحاثممرفشحلطاعنواجملت
وتبرالبواثعنهاالقنافعفوهاصتالجحفافيهاطيخا

يسافزحينالطرففيهيسافرجمفآلالسبثرقيارضوفادالى

هـالدوافيإالجيشىبربودارتقتلهذالباقتآلاتناسى

هـاءهوغامطبالغورينفروصاسيوفهبخجدسلتويرالذي

ناصرائهمنإأللهوليبروجهةكلمناالحياهـتناصرت
المتواتزاوترآضربةبىومغفالغترطعةكرآأقيفلم

8وزهاجزدونهامنتجباايزدادآمتيبةالداالىوساق

ظاالملوكجقيديهلهامنبضربةاطناقضاقجمالهاوقد

9هنابزالرجالوهاماتبليغخاطىالدوافياالحسامكيث
ذكرهاالنيالفبانلهيقمآضيةقصصالىاضارةااللباتغاروفيضن1

الفعفواالناهاماطكهـتمف3مةباالمئصفةالفضافض3

الجحفل5الحصورمنالببتهذاوفيالبوادىضدالسابقاليتافيالحواضرء

فاطروخ16العينعنيغيبالكثرتهانهوالمعنىالجيش
افردنهميزلملمنناجوضربهكثرةفبهميقلميراكثطعنةانيعني7
لحالسيفشنه9الحرباصواتوالرماجمراالصواتاختالفالمحب8

بيغتشبيهوهوالماهـالحطيببعدإالعناقغلى



1الشواجزهاحاإفييماوقدثحرتعزرفناقيحىتهةالذيعي
3المسابزالقالماصدرهوفيإلحدرهينىءمزروعورذابن
3ادزورابياتفيهاشجدأنرقفيماالسراةافىاؤياوعي
ثماطزاجوارحبابىنهنوهوابشةماصااسناوراةاصبن

الثبافزائماااطربضتءدوةثاكاىفوةواطيخلاخيآفاه
اليصاشزمث2شاإشمريخهةابمترلالمدامواجزاتداةت

نافزالعزعاهامنرصتةوبفهلجبراذلتاالإنيوير

7صابزإوتاوهوصالففديهيبةصقلبحروندوير
8شاغزالماثواالملكنجباتحمىءجمهالذووالدقياكالياولثك

ءحراثن8الال4أماكأت1اتاطرينالغانساعث

ةافندوتشهدحاجزلقرجماهليةهـقعةبسليملة
1هـمتطانارآجمزاالفمربمنواركأياسبسمرحهذيههوادبهت
1اساهزونوتمبألتعبثؤمالسرىشفصاىانفعقيلهنشفت

هـحممدامجتهدوايشة3أعنالتوالنتاجريلالطوالمررفف1

ممةادخلىيستتهد13رحاطعورمحايسرحديدمنالةعوصبر

الخمالنوهنم13السن4وحادررابيانينبالرءاالعدااعاطمثاة
امشعرتعدهاواطيااالضدامؤنةممهكنىهاطانيعي5يروبمال

جةوالبهـالحنوالنمرةقلاسمحبيباآااالفرهءكالنعايرقةألحرب

هفلهيكنلماذانضشرالم18الحربنيالئباتبالحرونكى7

التيالحيلمنالمذثم1نانموحاجرفند6ويضبطةمحفظة
يهوالتهويهضالسسىالى1اإضلتابهبهعنىاوسنانةمشفروحهابعدعليهاصر

ءاالممداعليهامنبمداالننقامةللرااسبمعيرهابسرعةايكانالحيلعاسالمناواس



1

1المظاهزفذالكيئمنواولبعينيمايدشذاتواو
الذابالمرادصبقتةوالغزةجوإنصيقصدلمالىومغزا

مزاجزالمجاجةتثحرالهوفيلقهاماقآاالفاترفلم
3الجواهزاكتافهيطغلىئثقوصيةنساتصمستردفاتى

تالوالماتلزالعلىتمكقىتوالثمجدهايفيفلماشياخييمفيفان
غابروآخرماشلناشرفدنجواثيوذشالمحزانشد

ستيى

وناصزتباثهومنالديئومنةعزاطهينأفىففيا

يجاوأيجدفااهإوجمامشردآكنؤتاإكروامما

سامزالموتخىاإآالصنعريهتبههسربكىحكماهءإحتىورداه

زشواللةمواالسانالدلهاشاسةنانطامووساسا

تزميموالطاغالهةشنىئيزاأبنالراقلمجلولماطنى
كرذثارالعلىطاواةآادذءرتيالعرباالعربأذ
ءابراشإلجرثهااؤمحرهحاةاحعالياةالعااتاث

آحافزمءاإقرعصالموضيواةيسرصنيحوأطا
7زاهزهالهنغواتؤلماثبوخماخنيباسراماب

الحبئىالفيلق31تهإصعمتمنرحايناسمااهرطواالمجيدا

الحوامراكتالينوعلىحلفهمالزاةاردفىبنوصبيةلساغاألايضوأشاي3

امربالسبتاذابعنيرادهوا5اباالشياحهيعني4ئخرك
العالاذاقاةكردالظارواحذاماالنئةنهرايطاوهرمنفناوقوتةمماده

تبهاكباكوبابخمارادآالجرائمهنةاريمماكانءجزاوعشيرتة
اللذينالحفينالىيخلهوصلقدويقعدانةإعاالرفيبالنبومينالحصنلذبنك

ؤفاوالمزاهرربمآب7فرسفرالديارطتلكءيطىأفباثما



غادزاصنيعةايمفراترماةنعمأقةاالتراكغلىصب
اغراهسهـأخزاتادبواتوالبءوكهاماوات

أجيماصاطزمعاهنفوليفىقيفتئعنيفضلالجىقوليواكن
رفاثوصفكغهرشيصعلطالنيإقرماالدولةاصيففلنأآل
باهزلماثغألبدوؤفئجدكاأيلقالأتتلزثفال

ساثاخبالملىنحيسارلمارأعدكأكونيظريإيمنولو
واشاطربهـضاتاأسافتىعنأقولااغفللمكأوى
ظاهزالقضلبيقمنهانييمواقالاياممجرتءو

اطنراطتاوصافميكوممةيهىالقوليضلهساع
داثزوالديناللهدينعروطدارسوالثغرالغربافيبناهق

3هصابزمطولنادىاذالمجرجباردصتبليالىثهـونافل
متثاجزوالقناسالمبارضجيشةالدمشقنفسالىوشئ

الجاجزاقلوبباغصتعشيةدهائهممفثلةياسارسستى

اهزالحزموذوتناكأماطوذووجهةاينمنيالرا8يديروبات

وأيفغشاييمسيفلماقنابااسوقااكضثنصنميرآوساق

العطاعزيرهبيضواياديهارصفعنيدشكثيرهمعاليهانيعني1

الدينوممراندرسانلعدالثنرلنىالذيجديباهاالمسايتلكانيعي3
بالمحاربةعلاعوفدالدإفىاردنبوفعةجدهنازلاي3شوفنيانجلى
نهسالموارضالرومالدمستقبهير4علتهويصبرحمهيماطلمو

اهلهاادمنالتقمتيهامثلبارصياسروفةالمعاالرضسانةيعئي5

قبيهامميخر6الحناجراقلوبافيهبلغتيومعثهفي



خمتنةالثالانامض
وؤقيبعدوزهةوعاييمالة

متحالولكرهيمازلمالص

اةاضاقدماصميداالرأىا5

عاشدوكهالديللإواكأالمصهـأى

وقعةءاإثباخلياطجواوح
ه3فثااتاالةإتاندهااو

دانجهشهالدهـالنفاساخذت

اتاسشيئإوابالوجبق

عنرةءاقبامثاثنااتخرل

رشةوآاواألدربورإناولما
كأنماالفراعرشصاصضربنا

انسوقإقحيقاردنااشتالى

برعثنايمااتإاحمومال

تالىستق4الدشرأىةإ
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يراأفيهفاالنجالثةلم

عاقراإلسنةباطرافولوع
شقاصزستاةفجماوالمر

1يئمايهةجماشتالفاه
كالعمننالالابيماتحال

3فاخزوخواموإفىقالعهبه
3جواذشاثخةالتهتكبأتا

عابزهومفاتباضتوعبنت

خادزتفيموءامالثتغادر

اهزظإاأتاثلاالإااونري

صادزيلحاانزسطنطينوقدر

حرائزالسروخعىآكرنا

احزواكابهااعةتيملىو

آإبزالمتمهـاصابرإيتلومجالمجد

االواستخثضتهاعزإئمبا

ألىيث3الموداراهالرجلوحهفىورحلاسبمالحتدا1

اللقانبرماالتيالمواهتلكحتفتصمتحهورههالومةمجدهوقاخأن
يةالثسطلىملكقحططين5الممعدوموهعلبرحمعراالمتا4واد13
الفراهدبطالبهافالاليلنملحقهـحعالاالحلنطيئسطةانييه6

ابابىومالاعهااقدتصتوفدأيالاأاذصقونحنالرتيناوردناادالىجياديخل

الصيرهرلالديوالمثحابراإلاتعبهممجاهدمرعثةلجم



1

االشاعزبالدماخضبنانالىجىااغلىالفوسيحعانزلقوا

3وزراورببحالريقتحبملوطنطينلقواين

عاذزالشفهنعذروجهوفيهارباالدهستةالزحمغلىوولى
ثالذخائئئقنئاثحممااوالضدةصفعاييمابابننفسةفدى

زالبهابيرااباالسدحمعوجرلآلنهيىاحضوايقطعوفد
داطناصزخنىاخرعالهثاكالفيوقعةررةتااليومحمهاوحسي

صايزاليهيبةفيمحمولديفهمبيالموتقمىفيجمهاعدلنا
فسازالميوثحاااقيدافنيجرغومةوالياشياقيااذا

شأةهومفاقيئإرباوبتهوآبناألصحهرةببقف

واشاعزهنهغبمبواففرآوعإئآكهافىالنإلىواجملى
اورتذقيلىافىينماحريماءامتصااحمإقىاروباتى

1حاضريإبافرءاكمرووةللىباباءبهيبعا

صاغزاجدعوالدهراباواثلىرآقلهاطديدسهنوانقذ

التبهيلآءااللدبحبتحثىطياكهتتذتحملترلأاي1
يعي3رتةاجااعنعطفةإتصحرمواتضخغنراورلضاللحديدالنكييدا

هريعيالوديصباحرحاللهضدروإفىهربالدهنقن
وتذحراالشياافائىلقنىالتدهتولمثلدية4عإالعزيزايةكوقى

ماجمرأعاجهرصاطنماشهشلىيدلإمتياعلىحرارراتي5
فعالؤهأعلتادااانعييعيااالسداعاهانقررهخاورورحل

انتساجاانالححراحلادامالتمتوانشوعايرحعرفىصهخةبعلركالضباب
بهلحفضجعفروجفرلجدها



1ضامرألإىعامنممعبجسدلهاهامةالقرمحليبراساب
االصاغزنجاةماءقىاكاكىضنيوصهرأاالخمابريموق

الجعافزخاهمانمصومنجاغواةبماحالتاك
جراوفابااناسونحنلمأفوسميوثاباوبعناثرت

ستاطنوةأيمثفمطربشوخهاارلىروسخانساة

1موافزئخلومإاشرفاتغلىخانهاتزحىاميىويةثةا
اسواجزاطامناحهاكعبيهءمغثشياابقيتهنالقألأ
جابرأكواجثارالنكولةونخفااحساتارحوكث

لماجزاءااصراناكأتفىاوةفىءوقابضآكاإوةاااناثوح

تخاعرقرمايحبصعلممحببرمالمالتىكهاهـؤت
سرعودظايعبلماقتفىاالاألحيتكهاات

اوزهتذلشااجرتواركانمابةصاحافهإاز
تشءماإقوآامنجمذلهزوجهوالمحراصإلجثاهـءإصةإواا

اخزوءااسانجيضاولهاشمقيدوبياتصايم
بويمءاؤولاعحاخالصاسآااإاوهاعهادرادواجمفانا

ايضاعرأجسذالهالرعصلإكرملىاساسرالمحدوحانيني1
تحيفخيما3ثءاولالزلومرفرةحمعاخواش31مؤيآل

الجارحونلحمللةحوسصفصصاكروارقعنايقولاعةمتسلعيا1

ضاةااباجرهانبعنياحائمر55عداامنألر11رلىوفى3رمجغمجط
راكراال6اماماااعاألةدفىدإقبكارقلمصكاحوالثشءاءاعم

المطلقفيالمقيدعالاالصدثمطاقنيلابيرالبكدروجمعكركرد



ززواليستميئصالثلةابيبنيهنألقيتهايهاأى
11ضائزحةأاوالصذورالموتيالةدببساسثةاناخينو

3وهوآثزالحشىهرماثورفقلبعزمهاالموراولفجمدفات
3وهساوزنهاعاذلصريعابوشةارديلممتالعدىازال

ثزمسافالمرزدانيهاوادىبالقارمجاناتاراضيوجماز

8فاحمزيناعالذعبلالمدىنخثاهـقهنامنوناهض

اضزوساللئآبادتضعضعخلهيرةبالجمتاستقرثفال
2ثءاإوكاوهنهاشاياسيوفنابيضلبيضمماكها

داكزوموالهحراتحكمكهالجيشعرىتجآ11وعل
نافزوالعزالعريااتردثهواقبلموففعدلوملة

هاهرلواطالخيلبصرببصيرنبجاكلهنالجيشيصبغداة

خاززحتؤدرمجهمسئيهفصذيإشعلةبينحسامفىتج
8كاسرمحاةءعاياهنانقفىاذانةغألضلوعطيارقيعلى

9ابالهزتوطايماعافشنءوائليف11يوهآغاذاذكرت

وناظزعسالخغراه5مامآممهأبنآوبجيىالفتىأءو
مايحرهوألالموتيختىالالمحدطلبفيسياذاهاطانيعي1

لنفيخثارالدياواألهـالخمروالمأتيصائبورأيحادثءعزصاحىاي3
اتألىالمساور13واحدبمعى7إلحيامألوريروىالحشةءاألشياا

خينأفياهلارعةايناهض5رجلاسمرومساالومرئيسبانالمرزأ

الحازر7الحدرفيتحةمادسمفاصلالمهاير6ضمصىمشعبموهشيع
داريصالةلمباكاهقاةااوعصهقامتةاناياوع
إحلالاالسمنثنروابا



اصاذرهاحيهاوالىةفااوفيؤعسةدالمثرابفامباه
11اورالىاإلفعواناخوهوءخالددصاشءاليقنهأثابوونآ

3إكالتراجانييماباحمدىالمنمابعدالخالديةيومننهسالشنى
زاهزابلجيفاصلغالمداانحوارساقناصآبنونا
اواكرأطدوداةوماشحرتكهاءإالمباباحمازفتى

هـوجبرالعزفريحاابقومهامنهاحيماعدناتآبناو
اسرالمحغيت11يوهداكتالبعمصالماقالذيانهلى
شاااطنميلءدااشهاعآخاللممءاالغابنءاالهشآ

هــهــا

اهزوهخافءامليماايخااسغهـانبلحرفهومحاراءالمألواجؤاادفان
اصا

الحفائرخةحيمااالةبةوبيةارإلفياطاظلاوا

احواتزاشحهاانصيبءبادودهةبهيخشراهايوءاداةشفىا
ءا

نه101ءىلحا1011اورا
كأءزارزاحيرمنسبىتيوهساءررسجمها

غاهسيخشروالمجشنفسةحمىجدهمشهءافاحسيناونا

ءااااساحثقىاخواحياهعىكأفتااا
سوهـءـضاهـا

بروابخايخأشغلىااصالإقياالغرراتإاسااجما15
اكأضاانولقولعزلىلماشبغيرهنعهيالعتبابآتوارسال

مواررأخرفماوالجزاطالمبنقذمقدجمااناةوال
يةاطالمساورئزاناوا4اشلدجةاشاشأتنءإإإبئأاوا1إ

شحرخدودهثينتأيهها3السيوفتماشاسا3اداعذا

بالماءصاألخرواصىاااحااالماالشصاشلى01احدارنني4
االثمزرالى6الراحااا5الميأهـال وسحا

3



االمفاخرألتالثتةءساوانعدويواصنياكسرانصدز
شاعزاطاوالمدمحاناأاعشيرقيتواتدبنضابتلقت

ايىحانءورفاشاصالبالىاقصيدةاهذهلمتوولمافراسألهقال

احايرصدإياوهالقمصيدةبهماتهتالديناليتينفالهضتعر
طإياليبالتيهافيترقصيدةاليتف

وبواكراأمحصرواجيارالدواتزإتااطالخمااباثا
احلمهوءرفارشداايىاوفراسابوكنص

قمالءورقااحيدشننو

مواددنمخشلبونابقالؤاشتذادامنانا
واثغرمالتعاعةعذبيواحرلالفيت

احعنماحمروالداالسيوفبيضداالالقا

مصويراقإنميودياإااودفىهدا

غاميقولحتىورقاجعنىالبنقل

دأراشبمجمنزمزااطتاوااني
اتجيمااتالثأقفواصلالخالثآإالىااضب

سالراقلىءورحااحمدسايىالمطايهصرقدرصادك

الوايةهيمدسوابمملاداهيةكتقلوبدة

الحكلالصبابةفحىيادث9لهنفااألد لىشو

الب3الوفهمغلىءرنةيمدألشدااانصديقةيسزاي1

وانةانيءورقاابندالضيتولجفرقلليئ3وائمداسكلرادلمممنزل
ايءاسعيدةايمهمنواخناريدهاطفاتهالىيلداحةاديدكنت

ألممنضلثصعهخماعادلاي5الحيةمجروحذصص



رياحإيقياطيئفشاةواءوابهاروحهاتدري

اباوصاصبابةفانتفلتةرتلىهدهياأال

ياحينجدشالمىتهـالبيرصتقلعتهاانتفلوال
االفااتإاتدتءيئؤاثحاءالةإتاواثجزاومن

ممفااااهيةإلاتإوقصاريناوجمابآأضامنرهتك

ثالوتةجمارءغرااتتسرييتاتساءنسوكول

إثاحبىأدويءالمثوصيأتواتباكتشفادا

تماصباحارصمااصاحتفىوتدداخإإيلواحسابتييقول
كؤرحيرقياتالثؤصل51ياراااسريااخذالة

تاحيواشروحينانجاثاوفيارلمجراهجلىشلهمشقات
رضلاهاهونبصطاددراصىابويقاداارادت

بمالبطاذفيتصعصربمنفسيةابأعاآعيىوبما
حماحإباءداسلصرصوآبالباصلستكابصااهـ

اعطت11ىاشإ2اأاءحاانحيالبستءافآ

الوفاءالدرعزوليئسلضربدبعلبإلملالالمرألءآل
ا

ابهساكل11تامالاضصاليكدنارمتولية3ردلاطااا1

خوعإنىايراكترةمرارصاكاصراتتهودهاإستتءفااطا
محوارحاخروثنأنإتسترنجاي14الرحمللهالسيريتدوحونع
ار11دتاتتعنعجارة6والهرولةاسيرامننوعالذهلألن5

بىالىالدرع8سهلةخلىالجفااواكالفةعنالتباعددثسافي



ااإصفاحبااغإعهاوثهنآمحانروسالةأءويى
محاحاضاديالرئايصبحشذوتءيماوشتالالمصاوكل
3يااشإلتجنكدرهلرزإروإتاخماةهـأخا

ا

اصاغاالىاسإهـاعاساالمعاخاأقدحااآلااد1فاصب

رلسببهداخاجمزرتمراكبءاقندى3آالمألص
ساا

حقرااءاإاماحمنالذتواثءء5صاورقاطدت
111دا

احوروححمىلذاتأ1لمبمصاوصيمطب
حاإلؤاحذآ15ءدا3اءال614يهيب

حمهـآصبب

اءاإإىخزامنسكلتااسم1رلععمأبنثصا اشا

اخالماهـءءااصصاةا10 حسرحسعيوأىصومنصشطذعارما

تهزاإتأخااجاتمكإظناكطإاااا
إحأتأااصحوااشاءوتاءشيمنأدا0ادأر
افتاحعةصادااأهـءااأاإالهةاءأأ

ءاسطثءحىكأهجا

ءقرامتتإسمتا1عالاضابءآأهن تاا

أصا
مستحااحومالاخاهسلوتممبطءا
ا
ياإاتجاثمنءاهـاضااتإصباخوااابعناصبإطاا

أشدايأتاتاااشىمن5شلثيوفىح5اهـا

آكلنتربناهـاتيماولااعاهـا500إطادطحه15اا1 ءحماهـ

ءإلاا5حمان11د1اا13ءاااذذءاااءاااإ111
ثاس

المجاااةإداتإاجمىتددالضررةهـونءإاتءا13ء3اخااداإساتاا

حريىخىأيتكاربالسهابميااضداخألثاخصمتص



يعمضالمحااحمتخة13ثنصهتاصوابائتلوث
ااأفياالوجهـاصرقيقيالآفهالىيرتمحواتولست

ألمماورانيحاطصاثاوقمال

أعظجالهوىخحلىالنءلومالماسقإناباوم

الميمالمقعدىوعناااكأاثاشحونجمف
اباكلومحتؤااياشةثهالمةوهقلني
حبهقامححبنيكتوامريىافيإقوم
دمبااوةيالسترنالماسقااليل

افجوصعارتاذاصتىإباتاولالجبمجمآند

ءآوالنفدصيىفلمإيااطااصااساصني
شيماادوغاهنيطولرسومعالحبرهلتي
اثذميماارقالهعهدمايعمالبنجيمأنانخت

صئياانضطاخصبةواكأبهاقكبأضذوا
ايريمالءورقاآللمهصىصضإلينب

وءواالجيمماذمصاماالدهرلىعلىزر
اعببمىوصياسوامدايتحميعلىصكتبسكانانمااألبياتمعى1

احكئااصكانتشورليامتداح3اامنهانواطالزممكعليمدحهم
اضىالعآهـايخطاهماعلمانيءلالفاربالحناححفضعادقيكنذلكغلىلقدرت
االثايعلىالتدرصبراالحبابرغلىكيدوالصالمشافاتحملانايخمآعادقيومن

الحراحامموم3غيرهمفوعيالئرافدلاوايىالنيزانيهافديبالتي

بلالاايسالتاءاسيرلالبلاوفاوالفعلالمشيالحسنةالناقةارسيم3
يزولزإلبمعنىيريمرام5سعيرهاسرتواالرقال



3

الياىأمنسباياتالث

ءشيكلالديغهـر

اسرامةهنامغ
بقرايساويهوهلى

وأهلىعصبتنمنونحن

خؤولصانتفزقلم

وفازتلءنجاواتس

صاصسضاادعاود

حدإتمالاذ

طبعأكأؤت01صكاه

اخاااعبحودنو

خبستعضالمابي

حمداددوحهماندوأ

قلوبنالهمءإتا

ءإلهمعدناوال

ولالهملتدنمنا

نعيمزببقون8ونبتى

ئمتانهنهلقماؤساا

سايملهخحمصوهو

الحريخيخكامحه

حميبمانيهيىهلىام
1مإألرنااعضاةيفع

بخالصخا5العزثي
أتمئماضاالزابا

مقئمبتإوعفد

قدصئمحاءآلباو
ابغزأأفالتاطاانتى

اكريماكالمجضلفضال

الجسيمثالحابهافيإ
رالخصوئمقامتادالد

جسوئمعنهمتنةوال
اإ411لوالمهانةكا

ابئماعراقهنهحآها

افيواطلىالرابما

اباوئامنهاالنوائلتجيلةناقرفتيعني3اواحداالعلاالروما

ولدهاتموناليالظيةابغوما3مهااالاضالنتميمبزناوفازتواجمدادنا
يذخالالذياللدءونناديه
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كمفشراوفالجصر

1المتعازثحبابالذوقدشعازعليكالدارثيوقوفك

واغترازالصبابةفيتمامحزماتنيناالرأبد

قازااالمشيبعلىيحقرهابقايااالاصبااعفزعى

فصازيالييمابيماتصتدهروإتبيااللوطال

ا5جازواقدايعبمقئلقائيالماالسرخاني01وند
3المعاثاإكضباافياصاالياليعوارخثابعشقث

زاثوازفنيكانجيثمنهاارؤلمالةمفع
تحالىاأفوادابهااليكاوراىهاطلالدينقضاني

لهاخمازوليىسكرلهارضالبمنحمرااعلنجت

السوازبردفقدقموقالتعئااليلاثوبرقاتالي
آاصوازافتااكابملتفتنحويإلمحظاتاسرفتووذ

ضرازامهخةأشوقدكانادريفلستالصباحذاكدنا

ازورازهطالعهعفلطريحتىالعمحضؤعاديىوقد

91وبازاذاصمبهتسيلقاهعافييراوومضطغيق
الزع3التباابلعدفاراالحبةيخيواروفوفمباننفسهاطبا

منلياعارتهماالياليبلكعثقةاي3الحروالقاراالصعننمولال

اعل4يملكهاالاللهمبهارمعليهايحرصىالالماروالفرسالمحبوبباقاالحيم
لحطاتهاتسارقنيوبةواضالحبويعي6الصحقرباي5ارشف

وممببروجمعبارو7ارحتىبقرهنالقطيعوالصوارافيكالصواروتلحفت
البرزاباممن



1صغازذنوكئمقومعلي3حرباسيجرانةاحسب
ماسإلبسازبنيوجزغلىييربراعيهاجزتكا
3صدازتحتهماالربهبكأتللبفجروصطتيومو

المازوهووردهكانالاضذاعيالماصسرااذا

نازمهوالواحباويلفحدهومابىالنواظرغاتيمو

المزازبعدوانلهسموتبجذهاصبحالعراذاها

عرازاقايمنعدونويقليراهوتالجثهضاي

اقفاةواوالمطيةوعزيوعرارسينيهمتيليابت
عازعلجيمايرثالوعرضالدنايافياوركحاالونفصى

يخازحملتهنمثلوخيلآمرصحبراحراوفوأشل

المنازدإبرهاوغلىضحىميماشتتناهطبلوم
الفرازفصيلينهارناذفلماجمانبهاخوخيل

6جبازدههجهاوجبارمخةالملككأعخاوآهافي
الدمارطرائدهاومنصارجهديارغلىاغرتاذاوكنكا
جماز4تحوإوهندارإجميحاوالدنيااجمنفقد

شازلمحمالنماسفاتعبيدآلنانزاراهمستاذا

اتهعمدخنيسبتابمرنتتائئمهلىسيرالمضطعناناي1
هالكوهوهعلوثينقصثينالىيشي3العقولههذتسضحقاللةقليلوبهم

كةالمدار3يساراحمهربذنباسدبيوهالكراعيهاعرميخرقلة

عائدشتتاهنكافييرأ5وماكمنالقليلالرارءالبحاصدرعلى

الدراالجبار6الحلالى



تايغخرالوةأل

1وجماملنهندةشأووذلكتلالخوالوادليننبتلكنعم
رءادطاطنيانزدهجمحاءفاكةإأوابااذفراكنت

111لاهاطءأغابااعهاولسذاخواصهافيالقييأبددقتم
1زاطصا5فشاافأاابهينااويةفىةقتريريةفث
اقابلاضاراإمارهتادوندراروهةصثءثملمملزيممادو

أثرسائلات3واالءخيالىوالقنالانيبشهواناكر

خازلااخمزالاتعدزصؤإسالرىامنلزلصيةعقاغرن
الصاقلحنخثا01ظطواسافنصاطاءيماففلال ةبهـمسي

دابللموالسيفيشولمثهرةفياعجمتاطتشلىوتاخ
هقاتلفكنيالرايليوانتةهصيبالهامكلاراهيتي

باقلوعضدأمحاناطيوفيبءهاوعحدكلمقدامواني

فاعلاناماوجمهفيويغربدارهازرتانالقولعافييفل

باطلىوحتيحقبفباطلهاعالةكلغلىاملميااوغها
رآالهايلقيجمدقيبماوضدتوالقا3رالصوبضلنيتعاا

تفاكمصلالمشرفياحاسامواتالمؤادلصارماتليوالذب

والطلقوالتقوالتأنفسههعآلرحلتحدعالتيوتاتصطجمعواتلاط1
الطبيةولاطتالعطيموالحيواربابهتهورطاالبلمنالقطيعوالجامل

رهقتدالفقبيلينالىنشةوقتريةيةقثمير3حواحجهاعنتخلفتالتي

الهبربةجمةانيعي1هرماضواالحيلثزبءفيهعلنينابواوفتره

إي6ماعندنيولهغيرحقماوانكانةوبئوظبيتعلقالطلةكانتور
فطخدايمجلهكانباالعدابمالفتكفيأمحقافومانهنيتطلبوالىماحالسيوفان



ا

لعاملكأياممااالصموانضامركاالوااتاطت1وا

المماعللاحرصئماالديهقداخكاحرونةتيدافيدسآاكلو
11وأفلوهرإإتتحاةمتهااز01اذاإمافاواس

فضائللموتبقعويهافضاؤلنحخهابفخحلطأإتاؤلمصلوفى

االسافلوخيوهااعللينلسإتكاتجريااليامهااجم

امالمجامليقلانقلياواضىمجماالناسمنلمتىاقافللقد
3لراصلانتيتاقاائاوالصاجي4ويرجهاامبجئولست
ذءسااتالالهاعضدنالهمذأبعنصأسفعحيارااتإل

وكواهلالعداعناتلأإثصدورفيالمياالعرعفال

الحارثبنحيدانبنعئياطسنابيولةالماففوقاخضهسقدصو
واققتوتراسلتطقهاماوتثماكتوعشامتىارتجمعتامربباالثعاي

ةعماتعداحالصوهوبقرينلعاما4واوةمتاابسلءجخماالغا

صذيروعليهمهماوححتىنراسابتههابنوكةواةاسيففخهكى

لوففيكأههمالمهنااصتءالعقيليانيوشمحبئجفروحمدبنالندي
لتنفلمالجيشمنقطعةفيفراساباوقدمفيمفئوخهموهـوجوحمم

فرسةسبقهناألهخهمغفلمافورباثماطقويأمرحتىيقلاعمي
ونميربنيالىساكابمت3ثمبتدمسالحقهمحتىلجةاالسيفواتبعهم

عندشثداريموتاقةالوالبليةالثمرعومرحافحمحفااالحا1
اللبنهففيهاماطلبواالئحاعامتافيبركهاانهيزممونقيتحنىقنبره

اناخثىقيلعااي13داالبطنهايالتيالناقةوملةبهعلوالحوا
هرآلمناكراهةالمطهرلمظالةبماب3المجصلعنصآللالمتامل



اصانزوخعصاإاإثبتذإتاةحناضعةةوطةالمهلىاخذتؤادهافويرةالجز

الاطتذبمفرأسوافقالةإبااكمواحةفصكلعضالحمعلى
يهامواثحةفووالمنازل

01الضثااألتكأليوأصيماصااااالشاةءإتا

اباسلماصطهافكلناعبالمألضلباوعالنسحقومن
01آجافلناتاءاصا3وربعالآعنوماؤتت

والمحبابااخوايمتهاعت5الاهقاتاإلحالتيرأ
1ااشاباماإ11كا4اثتنوألإهيتشبتاناوما

اباريملةهإاتتوحمىربمآإيآامامنكن

جاناءأوامتضماراالىاصاطاشترنااألم

1إالهضنةالمجقاساكأءغاىاالمخاالجلال
اتابىمخىصإلتالجصإهصأىنرإهالمأاألمافت

نالىأذااحااهـ111اأأر001 سسستارإقيإتءوؤد

الباإلبيطااححمبمءضضتاضاطو

تاإاطراءصا4جارادااتاءهـاتاطاهامن

غشمابااشاثآجتكاهنادينااأرسيفولما

القاسلةاركى131سةصترينابلعاتظشابانهيحيم1
المنبسطالجبلوجمعهضبةوالضابالمشرثالمطل13احلالروالركاب

إهطبقالالميلوالمحاباةءألستثناأاالمحات4ؤإتعاوالطويااالرضعلى
دةحرجمعوحرابالمالمندهيعاشماوهويةصجمعالحرايب5اليههال
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ضرإبااذاالقىصوارمةناطهاالقىاذاةاسلت

اجوابادعوعندبمنامشرعاتواالشةكانا

مابافحاكارسةابحاوعرسىففاقتسانعهافاقصثايم
اخابافرايهاعرايهااصابتااكالسهامبها
31والفبابايىةأويمنجامعاالجاةالىقطعن

إممرإرروالسراباااانياإحصادإتةمراوجاوزنآ

إإشانةسااوجبنللاتواعبهآبمات
آابادتصطباصإتادوينثباتآإالكلاشمعروافا

انهاباتنقباالرواحبهيرمبصبرءالناقادين

1اانتخابالهنحىيترابقسجكلهنثرتفاتادوا
9اباالشهبهقداملنشعويملجعفومنبنندىوقاد

اباخالمألاناتكاومااسارىاأل11أواكارا

4ثواباعنهايرعهداجعفرقادهنهمبنندىكأن
مخمتدااممتةيموتانيجوزوصهاسننقديرهمحذولمضدابرخةاسا

لحعراباعدسيوفهنالطلديدتهايعيصوارمه

فاكاالحسانالمزايافيناسكاوعرسهلةاداسيخاخخىينن3
امرااعمعرودةلمواحءحمااوضباب5والصاومحاسالحباة3فضلهن

اةطفلواليلموصماصمماجمع5كالمايدمناطرشدهفيايرى
العدوهووالتدالشددونالحيلسيرالئبات6خرهاتعابوحيهاإله

بمالشحوب8الجلوالوابقيقالطروابفبمواعرضقائماصبانىانب7
المطاليهياوييخمالحبلوصدعالرملوهوحبلضعبةجمعتحالباواجمةااقبيلةوممياصب

ااالااطااتاال9
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1ااإوضالهمايمالبوافيإيمتيفيبإمرايدواوشه
نابااصدمخاآلاصدخاءبمجاااشتدتفلما

اعاباواقذمةواوفرجمارآواعزجاشاواهغ

مالمذاباتماثيراااكانبتضميربيإماحالسقا
عمحاباا3آإاللشاقكامموتتمالجيرااوستهاهم
ااصاباايمأأإإكنكاتهـدهاأفروحمااوجميا

دكأحماالااإاناءاباوالفيىهـ إهأاناجماءا

اإإاجتبا11إةااتاأطوفآناتاصايااحمصاوحزن

7اباألإتدعروايونءورصوسرلتاخوانو

صعاباا9االمااالرضسباثعقيلتءناوةاااؤ
آاحااابئماجات4ملنانجداحاعصواآحوال

خححاباا14ينصزوابإكاانيوتتكاتترح
11أفاباإببماابالفهوابئزتحقودجمحابيت4فتآت

بصلتوؤلمرثتلهاأنيمءالفيحا5آيم6إأا1

إأخمامياثرآلالحتىاخماا4ديولمأءإنااةلؤتالملح

ابلىحمعاطاإاشخءهـحاناط31نهـحاسحم131
اسثائهوصر15اط5ااعداتوجمعماماعيدعوزنيئالترفيىإ
ثرسمنعداساراويزإنفىفياخمالالم6لمةعرالالنتااساسوخمحء

ااطعإإقر81صعهبحمااالواطدصر171زهـإةاقاالوحوبلا
يدزفيدخارياأرةءعداصجاخ1أايخاعحناباوامرضحاةياشانع

رجماههاحصاصاوصوشارقتلهكحىفلمارشدقدلةاشدصيعاملشحمكانالن
والحقدايضالفبابححدالفأ1ءسيمرصالاطاواالالقصيدةحذه



كألبااعتهااطنياواقكعبآأغاسؤأبعدنا

جباباامماؤحماسوجحلتاجهاللماتإوشحرإ

1ةادنإعمواسلىوجركيلهغاتاحا01بدعا
الحلىصاحضءاالاقيهـثتااهءـداطأ سرالش

01تصاانأستيرداشلىكأ2إبةصمتيعاها
االبااتالحيةمنجماوصن4هداحلىاقتوها

وناباصهقلتنوءهاىاتالتاث9يماتالشلرناو
جابابؤااونةال3اوءإتثتالص11ايةاءفا

إقاالأىاالىفىصلىااوللصااطا جمهووووريمضا
موساباياااهـبهاداؤآوالممااثصغبأعإلبامر

احقاةاااى5ااعاخوأسبهتإاءا م

أصاءالجناهابئاإبمضواشلمساراااانآكأفاالمإإهـر

عاباابأاباصيءحبءااابامحاخشااوس

ااإدنايماةأااالاسااشاباسءاالااأتااذا

انحراباامرنءأابهجماإاآؤامالإئاارإالنحإاأا

باشياأارقصءصنتاإاءقاالثهءأ
كالدوإةفسالىءبادةشلوةكلل11

االبللمحلاطالياخئثتلثوؤدلاقتساولتيشئااءقده

زدتارالطءاإالرقيا31الاخاااضاأااإهـا1

اماالحيزشدائهمأليااناالمرالحااملوكشادقء11ا3

امةاخاالنارفيصماالاقي1اراعانيالطحاتالخماتؤجمصص
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صبلواللميعصىلسانارضهئممذجاورتالىومرىوقد
ماذوالظاهـالتـ4ءكفيذخمبماليخر11كأورومخماصط

أمدكواناليثموالجيشمماهرةثالعينجماهدةساةا

1هصإتواءااالعااتةتيموقداءداؤيرءبهاىقى

ااهلىاماتمعايئتإاوقدةلفدالجيثىاهامقيراى
لوالضهتفىإبتواداوافضلىسئولآثرهـاكت

ولاداداا4ادايصسالرتأمااولااوةك

االمتسرقايإاءوداولدقيلاتاشاجندعالتل

11نمبخدشالولولذهبألولواخهااجاةالبخاذاكوها
أقطرنصإداثاادلىإااحيلمرخآءخصآانعنيزالسا
ساعا01تءاأ3 موسدعإللشسرواتىببيءرصي

ايىااىموتاساهـايبايثىااتواموتانوتأبئوآفي

اادتابتءاضلمنيوايمحشإاءبااليامطاياأ
آلدءدإص3رطدذبدهوؤاديناالاالءاو

أءا

اثعدتدتأدممربركأوءوعمةاشإلصصبرحسنن

11آصؤإخىتيمنوهتليعؤايمةإصءبىمنوثالث
اءإصداالكاحااصدواعرولقصددتاثيلالكاةحاايا

11ةالمساضلىشةاهـيطاالهيحي31ساطتثحافىمنكانرأتوعا
لىمالتتالايلهطابىالولابخدوعةااطيخاحرألدولةهـمن

عراككغولاصودقديرهآكدلكيوحرهامحذوالتاتيرحمواحمهامخففة

قدكانوطترلاركاانءءلاكراازث

7يدالجراالنسواكمجاعالحريالممودالالالاذاوبالنفسامننضموتا



الردىهنأفاانياليكنا

امدااحرموااطظبخطموقد

كربداكأفيلاذاموتوآ

فدإقيسيموقديخاءدنإفا

واخباايابمنباعضباثجمم
1ؤفئؤتلىمة13ابهـتثمبث

صلءعادكاليومبعدتءفاذ
واصجواافى112عضااعضلبم

اغيرههعسهإدعايلطولم

جممارآثإيرماكابيهاتفاا
ااهتانءكدااالبلموال

آ6عولياسراثمعلىوااخأ

ؤايمدخليإماألاتخافتأءا

دتالىعىإومتاخيرارتجيوال

االمهسإلالمشحريحدونال
3آلكدتبافاتاارىحاوايديبا

بمقعديماثمإفعلاعنفلست
دييرشاواقدرياحمترفي

3لمبزالوعداثاعصىاسنيوقم
لمأدلمكءنإاالز

اقصااصنةاافاطجهدو

يفىهابءأفدااسيماشنسإ03

ءدإاكاءااابص3يخابءوار
دتاقيءلرااهذاعنولقال

داجءاا
5هـسراعلىسم

11دلءرجااإاإداتدث

صالتليداااخدإرييمصهلنجاطدعوثثقولرت11الحطي11
خلفعهكقنلمالديألخامص311تادمالو

أناملهالةاحزألدسسيتيعرصثااصددهتافبته0تعالقبتت3

واثهثاذامادهـآماآواعالزراييراتثصيثا3رمثكل
صدء5اللالدةاصيألوفىاممساالولهيرزعرارتمالالفيماتحتىعخذ

المتولدخبإهافياالاا6اسراهصدفيؤانهشدمالرومصمم

حالصيب3الشجعلوانتماسرفيالييرجمونااكليدصديخاتاعن
ضحيتوايلذاأللىلعإ7



3

المقلإلدرحبالشفنجايلطفتى3تيااليامتخافمى
موداليهمعواواسرعالعالمرثتفتدواشتفتدوفبفات

يداوالاالنهردودكيرفتىألعالتفتدوافيشعخىفان

دالمبالحسامعالئموصفربباسانهاحسابمعنيعالعن
تمانحرمقصإلاأعمابنصلرمافيانةالدرةعثافلنيئياات
موردفءنتحزفيرإهاالاكنإكوالةأفياتنلإوا

آ13بمداشأمإلفجصابشعينهاعزرويمافاالالةتتوالس
كعنعيدداتهاببيووالعابصاساعدأتماواتيا

دضبمسربعماراإيامايصترفيآأشاالدعريفتقهااافبوا
جصاهتلكءجاذاعمالوانكدياؤبكاءالذالمولىواناث

دمقمهصاهديتيالديوانتاشااكأقطعرفتنيغالىانت

ارياعافةشاجهااامتميتقششالحنيباياالواتت

لمنجددإياباتمككأاخاةاتدقدرمحاجلافيالمااهابرأل
محردنهرتشإولشربتلمثفيدثعصانحتلمهانيترا

1رشيلمماإإلنسانعلىشديدعرفتهاماعادةجمابيؤلون
كىمآةسعنإةنادحغااإورحبمةاكإلأعءخاتةاصبراتطولا

شقتلاصااداالهمداقهمناعلاسمصدآ31آلءأصتساالداهوبهعييئا
كليهم5ارلبععنىاالصاقامنااالقيتماحكءولرلك3

تقالداالالحموالتعيابيرأشانانيقصدثابملىعدااملىاسأم

إلجسننياانك4واطىسيعصاءيخاإباحات5احرمنرنطمن

االسراروادصةبدخعيالليتوقدممتحما3القدرتليلةانبة
فارببمعىنبط7اريدونسثاايصزدهمنولمءايمصحردعيى6

3



متصيماآألمافيفي4اشهدتقائلفالماواللهاهافلت
لبممغهـيراوبيانالطعننيةفاماهاالةاساوثهف

يلعنيزالسوالماواندااعددمنالدهرراتاثوم

ربلعااشمويفديكدىاباتحيااليامتئبقيت

إيوهقىيينياوالىمنيرااايربكالثهكأهنيفالب

لىاءرةادتهواالمطبويعنيئىونالتدالتيالجراحمنتتلوحدتالم

كأدل4سوصهألتةاتوظنيجمليل8والعزاجليلهصالى
11ثهضآاوباانوسةنحافةماداالكاهاطاجراح
ولينغيرحمني4كلاروهـنجمىمهلوأتاقىاواسرد
حولاليركهرسوفا3قصيروإعاتالىبياول

3عدآوحولىباالخرىتلجةكحاالعاباالتناسالمب

كةإدعواهمسفرتوانمهمكلدالىرةيإذاوان

يليةجتاحصااخيملغيرصاحبى1اطرافلب
لىاتصتالث3إخاوانمحسىراتبااإاناشىومشة

وصوكالقاكأهفيرشداثغالىيمنفلمإحمالاااتصف ولس

خيل1رهاكباانزءوتضف4ابمدعهرخايرفى

وجهوكعاالهااجمابعوةالعدراتنياالدعتنم
نابىتلالداوالدخيلالطحيصوطواسجهحمعواإلساالخنحصالخاي1
4التالىبهلفرابةودببالشريكعبذمصرلةالدعيفةالعصاراد3

محمتاكركالديمهاعدصرتوفياخااجرسلمايي3ءاارواك
حليآليعدالديرسألبالدلمجعواطليل



1ايىةءينالمزهرءااىوكلمةاتبيراابنممروزارع

يقوأآرقهعبشامفول15افقصلىليمنصياحسرتي

ااممأإطهالزهانلاإوانعاجمةؤمايهبئامآترا7وراوالت
جزلتابرحأاعاعاؤفىانةشاالتحتأفيالاماحاة
فيفىانالهبواطبمةاسوةينالنطافذاتخماالثاها

اتألاتاغاتعاممجبفاماالمالتاخذابنهااراد
اغواتتإاصعرقباااورفىفقدغالرينةاصهاثهالغاكيمإسي
دلعلششاباامشتمفولمةعمةكباكانتحوكوفي

ذوثء9رأآلاأجة01ادماحزصثاطحمرةمآهررلو

اقصخواليعسواغدتواوصبشالميلنجومأغيت
إالحاتلبكافشلملىعثخا4يمةأإبمهـالمنفحارصالم

ةاؤاصساماطسإوتياجموصتهاترحفإوتالقيتوكن
أتدافهاطةيعزمنءؤآواطةوقثومن

ا4ااكنموفاءاألااصقىيرلمومن
011تىيهـش

عرومةفيكاالصحبةلىالتاثعدواخليامرالدياشانايعني11

دىفادكليناونالبجلةفنهإدهاسسىفيزالمايئوتحليذحاالرليرخاكأ
ااشاألنألحراكيفوتحزقيلألاولأصابقادكرجحفركااق

ناتجمرفحمتهالحرابيبتءاصماالنطاقينذات31احصيةلىاعربقدرا

ةوألداالهداللصىلبااحاللط4رهمتالىالنعجداللهالخها

االحرلصرطااللتخد5حمرداجهاهتاخهابهت3نثجةانيعني1ه
ياءاله8الصوتوكأحياحاالرنة61



ككلالعلةلهخدتاوقدالطريقمنالدولةسيىالىحثاوفدكضوقاخ

أقيلاوالالالسيرالالعاجلصخطفاتل

آالوإيلاليلاسابةفااللقلمبهت

مالسبيلينابراوبكتةنهمالضيوففقد
31ولياابعيئواغيدتاكأماحاسرتتاإهـ
ايلياالخحابوءاشفمنجأتابالصيار11
11اث011بر لالذإتلذاةفيوتاصحبلىوي

1تلطاالظدواتثحماخالا3لىافء14آل صا

اجلىءتءخدخاولشتةلث4اهنةازأا

أسؤلبادنياامناهـابانهيعبماطة
ليوضهـىالىصالتافداهذتإتحتواكن

الملرلوالإكنموبوألباشةاوألضوباإبانض

قيك11دءلملنيوطراخائهاصممإتي

ابصاناضطلمىوماوحذماماواالمحبةا
ولااصإةوافةبماااصفاضآااة

ى

ابمهوالدتالىبجماحااح

ايخهاممبابإخفتءبمتوزاإال

كانانالهـ3لالتحلوامااصااوأدماطصاآتاأءا11

طحالىيعطيهنخدأمرضادايهطارالماارةاإضا
ا414ةكأيماتانلىاةاللهالىرسى4رباطءواةاا

ا

مفصخهتخاإلآلبش
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40أنحراا1إووانهاتسةاءليولىكان
4تالمىاالىابرداتنههامراصااركن

4ااآشاتفآنءااخلمحاماتيواار
حرضدقيمننشباطحرةتبمضتاسه

4لتكهقخاهـاوضعاثيدصذاتلو
ؤةالكافىاااطاأ
رشدولوبهـصـم

البريهيخذفيمااحاوأالمه2فضااكن

01زافدراعاى3رزديقأوالصبرياتي
4ييماقيضاكلنبجأبقيتلالهـا

زيمأفسثيصوعانءينواتالتتىفيها

ةخافالطفةيتيأسالاهنايا

بافانامنيمومه3جماعناحادتأ
صءاخيرفانةلافىاصبرباكاوت

بمهىخفهساصورثءوضالصلهمايقاللهالمبههءالىااحكتبوهتيوفالك
وقأفىاوصديقاصايخمىرفبقارفجقابنيمجباتهل

ةتشةآاوعمحسطوالدآاألموالكاوماعكنت

الصديقاالصديقاستخونكاايءتذالوكيففاذكراجمأ

اعليقاابيىاالسيرببإتانمجيباواتابكيبت

المصيبةيلثقدرعلىمميبةذيلصبريعتاللهانيعني1
الرحمةجمىالظانيوالرميقالعحبةجمنىالىفاقةشاالولالرفيق3



مجإتآاور40عالالىاتوةرقادجال

ورذالصأيفإقبااناسيزجرخومزم
ورحشلممطامنبمخيريىدلىإجمالاهنثوح

االسإاحايئاقلبكبابيطايفاأساالحملنقإل

حرورءياأااعحفيمهـاصاصاالاعمبصانا

لالدرلةيفإلىحصل كارورباللشء

11شانهعضثنءأمعيوالطتواحينفىيماتلجصاها
مالمصكشعهاقخيمنوقدذليدةءواتساقدضل
رقااثولذلتادااءحمازخثههـواحمبمنى

3وضبالثتوةتهامابموافكا4إجمبءاإتاىاإءول
صبرابفييحنقولمالواحمدىإجمماؤضلءاثاإجماءاالالجري

اتعضاتاثااال4افايرءإباااتألءاطااث

اتوركابضهةالخرفين5الاادةباجطداةأاذا
ايالميةحالعئىنراثيهنىاتامشتامتماشافايس

جوابرفتأاأتولوقئزولآلتبةمنياآتجفصبورولو

بهابوةءتفيحهواالموتشيتصااواهوالسوقور

قولتاباداإضعىعندكوليسحرابمكعهلقااطلمجعابايراي1

مالدأبدياالتياجلتاابوا3تمسقياالكرريدةاط3بتهض
اي5ضاحمايسارالتيااالللالركاعرالمنظحسنالررقة3
تالفراقاعراتفياداقادرآبمنداممااجابهاالنانإنارقالانيهغي
ئتناوليتنونعني6بدمموفيفارقهمنجهمط
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كذالثوكذاعهصدقمدقالثجمهابمقلةالزماناحوالوالحظ

صمالثكريملعراممنومنينوبةفمااالنسانتيئبمن
1ثياثصادهناعلىذئاتااقيماالإأصىااصاروة

3وترابصىاغباالبمفرثنجاوفتيفظنواقويعنتغايت

وغابواثهدتافيواإعاابهمهعرفتيعفبفرعررلو

يجالثلدفيقؤإلوالبفعايحازىفغآليكلوها
الهجهرذباثأ3لوحفيكاطنمساغأثرتروبمءموربصح

ممأللهآسارهقءبم3فبخازلانناواشماثهالى
جنابتقيناواللدئموضعخلليسااليالمىتمر

قباثبالراقليوالنضربتسلغاقاظسجالشذلي
حرابثاطروبفيليلمعتوالقىاطالقاهجليتيخوال

معاداخهاصاللثأغلىبوعاهرهرإياستدبهر
بابثاطواشثيمالينوالدعليهئمءبطيزاديالالجارنا

7تصاالالطاليينغورقيوالالمجهماهنهبمءالعورااطلبوال
واهابجهآعنواحافلوبهميإتئاوحيواسطو
صالثغعرالهواتغلىشدادانناالحربالنتركوممنانن

المشرصوربفياذئاالصارواوفدكطيااصقاممههيهف1
كألكمنكانرافيتهاجمعلغبيافظنونيفوسعنتغالنتيقول2

ونإطلبالدينهمالمعفونالحرشدالهجير3اماتةايأوفىاحصى
صئذكرهالقباثلهذانإي16الحياماقبابواالجواراالج5الدتيا
بهبستىماهناالعورة7بهاالطافهكل



1وذباثمضربنيءفلأذاينناالسيفمايصنعكاني
ضراثيكونانيراويوشكانظىالسؤعدترسكابني

وجهاثلهخحىءانتحراختهـكطابنغماإرجماوات

ااجابانسااكابنيابيتمتئمدعواودعاتعذرسايفعن
ثرصايعفاةضليثرشعيرهالتةماخلمكااوها

بحهإصاناالصااموالهآلكرجينءداكأاافسعاله

حمابهـةمتقيتءيواشالمصارهاصهيمنهنبات5و
لماونادىله1فدظفرالموتمةوالماياتعني7ااإوا
ابةإجاصطازتبؤنعدهحمبؤوعنحىتلمفان

بنوحوحأةهعنكولييضيعنيالاناإلسالمهـأحرط

مسرالثالخلتينايلعلممالةكلعلىراكنىوكنني
جمابعرثارإكونلديكمحبةدالقليلارضىزلتوما

1حثوطليالءخماغإشهغطوإعىاودارفالى7ابقاواطلى

اثععليهيختىوالتوابلهاليرتجىالهفىالودادكذاك

ابوخااقييوكلوفيجمامعإضثلرإاضىاوقدكنت
الراب3اثالةاحدةوفيلللىبهكاناذاالسيففائدةاييقولاأ

بالصمنهبحمعالهاب3اواسعةكلعىوالثافااصاحةاوفيرحبةجمعولا
يقول15االمشعارهطريقآفئوناظفراللموتجعلعاسنيصةاوهو

يحسرنيالاناالسالملعلىقرالةواللسبوالودليسايمفلماذاالدولةلسيى
باظلتيناراد6ونيابةحرأسةعنكلياالسالميةاترابةافياتوالحال

اوعدألضاكةا



11

11بوحجةزخمرةليوبصرحومرنيمالثتاوفيمابمف
1مابايىتبالهبراباتا5تراتةساثادبذلإمن

اثغاالناواشرضىوليتكدءاجاةاضارفليتك

ضراهـألجنأااواينينيوبعامركوءبقياتوات
اكراسراداإصبلالجفيواعرهناخرذاررثإلسيصااصهىر

داركفااحوفالاتأاتامنيهبآءاول
تاركلغيرماححيتركلتماقيياقاي

كاوالمثالمواسيذاكفاننىءثفيمن
كصرامناابهتكال

اامروبامماالسامجرواخايخانوينناإيتاناختىكختوها
ابمىودونكلىعهنكوليعةالدهرطتمحباتاننيوال

منافيبعيكليزماتوكلطهوالزهانهدايافسني
ثباخالدهروالخوسانافالكااثمساابذىدهريمنشرتك
إشومجاعندهمبعديمبمواواوحشتامايماالهلتشوقني
افائساالنفوسإولىاوتبذلطائعاالكريمةالعسويمك

فارسالفوارسسادوربثماهاجداالهاجمدساوربتما

االفرائسحسدوالوشئتوهنموهلنفسيلمالحىعنرفعت
اكيعالفمنرهيهومماهعطمةءأالوحباطىاداالمحرزحرمنارخره1

نماسمبالى3الرحمةلقنصيلةطفيواناالمربالعنابزىاطاي3
نيمغبونانافالشةوحدكلمثواحذللدهوجعهمالناسجمتاي

ماايركيعنيهالناسجمغنساويالنكليئالدهرظوالالعقدهذا
ههمسفلىالؤارسينوينهنهمصدهااالماجديسود



رساهااافيءشيمارسةمابناالادرءتهارك

اجالممىألالمؤثلىالجدقمةضلىالننيسوايعنخمبمايضب
مالمعاحاسآخرينمنتواشمارصلملالوالإكارمبايشوةتب

بموهاكانبالبةكانالديا1اعقبايصاونالفىء

اعدتجليجمهـاىبهيحلمهواهـوغيرهاالسارفيعديلتة
والحروميىيقالوهازاتااةءاصالالمجزثآمحقىاتات

ألبالكببأسىاسماصاخيدسذلؤدماذاعاتتنيا
إجااالىثاهإجانقامنتياهةالمت111يرواو
رهامثلعيايتءنعماضاالتأجمأإيوابكيربنيوابا

الفضلىكاهفغيعرفواهاقدضواتاصنيلضرثءفيثءضاوما
4ااصصسالىالسرارهـ1كتبدوهاوقا

األتضوعاباطاذوشاهـوحاألتشرعاهراااهكربابى

عرجعاشئىواذاىمأاشئتاواصدآهـاطخانيارىوبهت
6أاخرمارىاعةصاإختتءرشكلواخاءاطاستمرافل

هضيعاالياشقينسريهـوآبرءناغاحزتلحزفا

7اجعاالؤدأخماباالجرعآأبةاصالجصيانيلميأخات
ابمل3االنوفالمعاطى3اراساسلىياممسرالقمة1

عنداسرفيكرمانةايثالملكوهواحدحمحاصاداوالصيدبمسرالقيد
االتلصاراوالنضوعالحريالتديدالفرسالغرب5الروم

ورااليجربلمالديوالرءالتيتفعيغفيةالمالهحاعةالم6

محارةنبطوفىرملمنةحانبنياالجرعكئيب17



اجمعااطييشملابردخجفؤةشملىصتيالمى

1يراروعاءانجامفإلجماهضنةوالثبابإبيثهبت
3مروعاواهيمحزوتاخواتعتبهنحافةمنقههبإا

وودعاالشبابشرخرقنيوةاممةعمرايشبيةهضىصازا

ممنعااليرامرآاوحاواتفرعةتاواالصابالممنتتطا

تجعاالسوانبعضةاتاطنرلذةفيمتاذامافوصرت

هرصعاتاجمااتيبالتبخنيفارفيالمشيبصلداناوها

موضعايهدااأيراالعايثىمناريدهممامكنتاننيفلر
ادالموحغاانمبااصىاسرلللبعضواألتمفثا4اااها

3رىلمنكألىتفىاحلمنحالب5ـفاؤهيدوبنردسصاحصامسا
وضيعاحعخاتتفرقاهااصااردةيهتصليدارلوثيا

متصحناوالمحزونآاالحأكتىاالههنعاثومابارشتاف

اربعاالعربداءامنتةتخهخطةثااضاليمنتغااث

ادصصاواوجعااالجالهمنءايمةشيامماثمنجقنياوان
اوواثلتإاالىترجهثرهءألربالمحةاهاتقدولو

الةاموعامجدااللمتءوانإىباإقطرامنلقدفخعوابعدي

متئحماايرآافاسيرحتيوبملقهثا4فاظفانساتعزوها
ءاتاهنطلقةاوجهاضيلىبهيخلانحقةالديشايىتوهبإشو1

لمنييعاوثاوليميداي3اوقاقيجمغنيرضاهاراييعي3س
رعوالتالسؤالبالضمنوعاواطصلةعلريقةاةالحطااعاهدكا

افدىإالمطرمنكديقوثاقدفخيقولبالقسمالرضىضاالمرادضدبالقسهوارضى



1قرعاأجاتحتبيوعرنهأعدة11الدولةفرت

فزعاالددكأرابنيماجعلتكاننياودصادإفقوال

موفرضالموعاتاكنقالوسحمجواصيمياجمصيشةاننيفيو
3باالمراوضحااوضهاصاألتاشهـمنمائمسإباضرتشؤاش

ااقحلعااتهاإتجرلمداذةجمالوتءاقادوالت

حمعاامخارخممياثمرآفسارضياثقائليكلمنالقولئقانوال
التصعاافيقدكةممىولمحهنعهةهـضلاحساتفلله
فسمنقىقىواممانيعليارىاكرماتإتكلاراني
واسرعالتبابىنحويتسرعلمافحأامرةبتاويكفان

اودعايمنالتيمعىإاالشكرهفىاننياالمورنضفيجفوان

ماممالمسمجدالبديلبذاكليفمبعدييستجداالسوان
بحهزعاليةضبهرةحملىوحةءورهخامموقدوقالثر

اعااالثباتهلاياجارقيحمامةبقرنجبةناوقداقول

إلالهموآمنئهخحلرتوالطارققالوفماذقتالواهعا

عالمطلمحسافريناكهنصنهعكلىادؤوادمأةاشوتايحل

ويحنيقرعنىمهمحمنبيصسةالدوفعىاريقول1

غلىةاطلهاوضعة31رعواالورقجوامحيالوديلخنيتلىيقول3
نعمىعديلهناألمورهبعكهفيالدولةسيصجفانيوانيقولثرأيه
يجداللةنبيواستبدلهبعدقياحدصحبةحددوانماعلانكرفىانيستحقافةصا

ينيمونكيصالمبقولهاطامةيخاطب15بهممضعازالالفالةوصدوانمئلي
عاليلطوغمنغلىوانتالقلبمحزونة



4

1بالييعذبجسمترددفيضمعيفةروخاليئممريتعالي
سالوينطقتءمحزوإمحتطايقةيهيماسوراجمك

ىممكال3آعاللهضيشاليتاهلفيةالوهكز

موعلبباحمداآلامتماهاصمامنصلإةجوالنناصلست
3يئم4ااواوسجفيهآايإازإحماخةسولإاوينت

ضليبندكليانيا311ةختياأختيوا
عابعيأاابهثم11إ4صارصولرجثاكا
أإتوءمحمبحتييرابخاهـالقائميحااوأبنه

اييماااااللهتغيممىإوماالمافاوصآبجافياهـفيه
تفشحريألوقال

لعداالمازاأوناهاإأاصإلةءحنارتاعمااجمهوالمةالى

صذاائقبمطتءساواتايهطتاعواطفيتنياوانا
دىءافرهافيبأصاخممرمالإلاانحاشعرةأاظااويمنح
اداءالولت6اآلعاصجحا4اةاذبهشئااداانا

ردمصااعلماشت1إأجعاا11دهارشاالعمدهولوسؤت

ددفيقىيفةافرويسليعاقيروآانتشاشأاتيآول1
رهـاباطابإتعيداسلياأصاىاباحداراد31ضهتامنيالءبهـم

انحوعليأععليءواالهااعسيناحنايحطيهسالئيتالرهراةوفاطه3

القرحايإلجهالهدىرالةاصبايوعليحمدشهراالقرالديناازينينأط

طاطآامحأمنوحيماالمقلطاألوللماراايا
داايآبمباالبياكادشةاادقاصاحدحمفرايوه

اهاصاومىبااسربديمونحتىبسرعةعدياطاليا4ابعاداردال



رشداعدمتقداشفبااخلفهااهرهااللةاصلحاراهالكف
اقدملئحشقدالصدورانيوخنيادتاعخهااليضفىدالىع
دالهم3رجماالليموفىىيخهمالمجةبالحلمويغا
3الهاردتطصالاهربوادرةلصواويإربينفغلىاحاف

ابداوااطتجمعباصعورةوتدااطمييالثلبوجولة
بذأحالالعلىنجدنةادالمقوةبالجغلالجهلوانالنرصجما

كلهـاايوقالفىكرخ

3إبراحبمعاحآنحويتىراصكااقبالت
الصباخنوفاتبفتاهاهاقلت

صاحغإلسصاخبهاضهمنسبالعاليي
كبماضآاارلاءابقالح و2

امشامالمألبينحةالديتمالى

اضباثاافرسثمسءاالفاءصوإااذدت
إلالالهلوةل

ومتفقعديصافوالححبهفترقوالصبرجتثاطزت

واالرشااالدخفيهاتخالفعينصاحاجامينعفاماداولي
ءمااهـاشرلىامتعطشةووبلهتقاما1آهقدرتناءرنحمتىالمىاي1ا

لوادرلىصهـجهاونفسيكاالانفاطيقول3عليهمصشداجواهئلئتش

متحتعةنهرةعنكحايةعالصبحمبيللماا11ردحااأليمنطق
حبائةاشهتجرمهاباثاكتفقرعىأالتيراشاواهضتايددت5
اداصرهبمحىيةاتاةاراانجألالىعرعارهاتالصاءاألللىاين611

لياتاحهلااللفوا



االحدثولىمالىوصلتنيالنخلرتالنيااللسبخيةوالك

3مسرلقمنةنيقلبناظثخممكوقدساراطااتكن
بمهالدرلةظىإهعركنإسماازلل

ارتكلمنفيلصااهـافناؤحرثازاواوروا

اثاحثبلينقدهـدعخوأكودهأفراقاصابعديدصئحا
لمألصرامنالهشإلو

3بصيلفىدهاالسرلصبآيخاات

فلمبدالمحاموامقيمأومباهو
عثصحاممتءادفاآتدآمسض

بهانإرواذاسجكلئيهنصااثالدولةلبالىةبوحوفالئم

2حراساتاصاحىحماالمااادتصبإاعضلطانلاسمرىا1خشءل

خراسادألحىطرصةإايرتقاتوإخرلااآفدراص3111هـافي

ثمبالعتويخنمإفاامالىباةاوقرجألهدىيفأ
أاااذحسئذبهعقكبنيجتاصبكديهبكبالومما

اةبافيهـتواةنحوثالهوانتيمتاتاانتناحماوانت
الخصبتخباوكزافينابايبتسحفنيزلىوما

باثناظرقيعنوجضفاوبالخعاالقثتءوتدفع

1لعرببللضمكبللىمخراثليلوانك
11حدقةدثاطكرليهماالحدفإوضنياالتيمحوياكريقول1
دوااعرالدينالحمشطوالررجوالطريقيكالثرالحليط13العين

احايهوالمحيدارالميعالقرإتايص3
رالمتكعحرتا7جملاكالحربأوثحينيىفىتيا



1ترتمىونهيشادوعزيفادوعافيتفادعلى
الذهبخلصظعكهنوإالسارهذاهنيغضوها

بهارةاعلىنلتهمولىبالخواقرعنيففيم
3جب2الهيبتهوأكناباكأدالدفيوكات

كأبفبمنعتبتكواقيإناتاشبرتافياني

بوالقلببالقولليوعيرتفاعتبتغرجحتفآأل

قىبءانماقمتعايكولاالمبطنبنفال
السببتافانقصكانواناسافضكانؤإنخكتواصب

صلبعرنتهادفةيعانابإللتهخراساننات

ابنقصآمنجمبنقصأمناالبعدوننيياينومن

النسبقعمويخكورفياسرقيتءإكواأصتا
اشبلوءوترجةاءيحرامفيهبإوداد

رغبصاألكوترغبعليكااليمبرونفس
ايجبءثطافىالاللمسءنافداكتفالتعد

حصتسثاوالشعرثالفكملمنفانصاتفتاكوانصف

كثثعنمنكصالياليالفريىفكنالمجابهص

احبهاالاالهمنوالحجفرةبدتبعدتفلما

6بيةالهنصديقكقلتعرهذالهةؤتءاتلمفلو
مصبادءالميمالحاضرتدا3نتمسعض2الفقإتإحاثا1

مالننةل13اشباينثوبيهأممشومايتدثوفياالككاتطإا
مرةوميناوكلعرةاصبوعفطكلزارهاذاانجةيقال63آبىضاح5



مهألضرامنالدولةتالكتب

1اثءوااليامفيوانتوعتنغضبةزهاني
صعثبفناكوحدهوعيثيصمهالدنيالعالمينوعيثى

معليخطبالملماططبمنكلداخواتأتوا
ذنثأ3أالعتذاروأيىاألعجرميليسالعثابذاالىكم

ظثعلثاألسررقاوألئيشهدنذبيئبالشامفد
تدثااليامث6فىابهجرتخقلبغلىصلفلال

ضاييماكذلبشروفاكفيااليامنقبلومثلي

عضثواالنسانيقدالدرعلسانوليطتماجنافي

تخبرايىناركو3ونارالجسيموكجهـوزنلوزندي

وحسثالزالاصلكلى2والىالساجمالمهفرعالثوفرقي
بمبتوفيبيامحقوفيظرهوبيلمجلالسط

9غلثبتصفروواخوالييدصوممبربيةواىلي

8تربةوالهدصلهاىالنكعةءأفضاتعجزاوفصلي
قرصادامماعدةوقوليبحمماتاالميرفدشنفسي

رثوكريلناواصبحدوفياداالعلىإتحافلها

عةياالياتدفغانلثمعيعي3را11تنارساعبااباال1
اعدراليكوانامنيءجرغيرعلىتبنيتاالىكماي3بإلةعلطءفانتالناس
عضب5ااندمابعدالباقيالجرحأشافدبمنةالضذرلمطذنبوال
ألايتخبولب6فييماومنالدرعيقد4كالشفلسانلمطاياساننعت

لربال8الرقبةالعليطرراعلبجدالغلبالسادهالصيد7لهاءانطفا
العمرنيالثيالمساوكسربا



1هايغباعتابوببلغنيبعدياالقىامتبدللت

رطبعليكباالمليءانافليفيماشعتفقل

كاتحبالجهتجدجمافيءونحللمبانصافيفقابلمني
بيخاصالدولةفىسبلتيلماوقالأل

تثباخالفوارسواردلإلببنيتتإةوقدثعب

3الرماحهآخذهااخذتمدعنهملباجيشفيرددتوكي
لراسابلينوثالمابينميئحايىاذلينكاط4تااكقال

سيفمنصشاكهـشدوالمرالعطاواممعنبمبالثعرتحاتومايمودة
يخهفال81لرثنوالىلدلاالفىويىاالنىفيعدهمجاورماةالد

رثاتاامىينرحتتتهاانيتايق

وارقيدإلشهاوإتتاشرتالميةفاذا

لتالفداكروليمىاالمعدسيدناه

صكلىفاخةارصاهبمتراالفيةهذهن9بئعلىاقيانامكنيةافراسابوقالأل
بهااالحتماعلالرإاليارحمنةصوفدعرضفيالهعيرهاكنبث

اضيفهااليدسلهاعنديفإناسدارباغدوةجمعحنالةن
اربئيكوداردتحىالمالممضسارضىإدالثهباأحب

وعهاوصرةنصيتجرعيعدرطيمالةريومكلأألب
2قىوعهاقليلأبدأنضىولينزاعةكثيرابدأقلىفائي

الومافةبيناوطالتالدودةميفبنلوينياالخداهالتالمالية1

ظلتقرلهيبيحقطعاللياعابعناثيلوليببداآللعدياتحذتوالدرب
اراد3ولتاطهحدتهاطيشعرب3الحطابالىاكيبةاهنالنفات

ءاالنتهاوعوالنرألشتياقااكاعفراساالبالحارث



دموعهاالتفيضوعياليكعبابةاليهيمآفااللةلحى
صهدالبابهوفدىاقامماابوابحةامروفداليماكتبيم

محملكمابقليدنهلاالوكملأبياقح

1المقتلفهواصاباحياالقوىضعيفجممنيجرحا
االولالخلفيرهكوالعالهالصبريتعدمنال

مالمقبلالمشبلوجمدكنعوفيعزفيوعثت
االسرمنحصينالبالىكتب

آهاجرهاالحبابجملةفيمانواشاورةصيفالماإسإللهايهف
واخرةأيأقيمااولوالصبرزاجروالصوناعرةالحب

مازرهألقوىولفالعفافغرلةشةاوعباانالفتىانا

رهءزايعشادال4وضيفبوايحمالذيليبالما

6كأاورهمخطغلىالوالضيوأزرهرفاألالتخاممف
ساهرةانتليلولتهءيامبالفؤادهابمياتااطبىات

ودإعرةعنيالينيوالشوقموقفناالبينيرمانىالانا

صكاذرةبهاالذيالفراقهذاواكمةاميناودهوصااالؤو
وةاطحشاالولصرحيدمللماله4ظالموجودبالقرحيحاعلبا

بالجداراد3يقلسهماواحلىوصينالحرحهذينمجصلفخرياجرح
تنامالوانتزيارتةجوقىطيبالىالسبيلكييشول3البختأضحبا

والصيانةباوصاليأعرهالحباتاي4اماكفياالاليمونوالطيف
شوقةاضاهاواحبانايهوآخرهالحباولشازمالجروالعخةشجره
البدتحطال6والنقوىفاثالهزرفااالحبةتةمحادالى



ااباعرةرهتالذيالحليطعنبخرقيصماقالهرفقةياانتل

3ذرةطقفوهالفردكالجوذرصاريةاطيئأمامرأبوهل
3اوبباكرهيآلبالحيستطرقمطيتهايزيياراوانت
السيرذكرهواعدالوعديرمهللهموقلبيفحيرضوصلتاذا
معثماعرةأعةبزتمنافيجماريةءطوعثىالحبالمجبما

ساهراذاهانامالوصوليهفوغايضةمفجاةالحيويتتي
مخابرهطابتالذيالصديئافتاصدقةالقولوخيرنحابا

ظاهرهلميرضيكالذيالخاجلهنباطنةيرضيكالذيأطليلاصن

بوادرهعمنيمنرتااألاجمرلستفافاثابااما
6ناممرهرالدالدرفوتوينثربيماالجانيجريصانايجري

شاعرهقالفيمايعمحمعواتبهخطفيماإظروالطرف

جواهرخنىالالخرائددزاقراةايىاهامجلستوات
هصـعشافيكلكداقومصلىوطقفالدنيالهفيهممثلىكانثق

وصاضرةإباتعضعاالبلدفياإلطنابافىدوهاغ
اخرهوالمجدأؤلهألعزرجلمنءاالعداينتصفويهف
يقالفرلطعفيخبررهالعتافمنرشافصيريخاطبلنقدتزمتا

يستطرثريسوثيزي3قرهااولدذرالحو3جمالهممتئمىالذيخا
مفيخااي5الحواسقالمثاعرثاوجمرلألعندينزل

فيةالساحرتومبعدالحطالىاوحولبمفيةيخنالبقةالحيطروق
بالجانوارادوهاللووالدرالففةمنتعملجةوجمانةجمعالجان6
لمالتيرالوممايدهخرجمعالحرائد7يهحدصكاتاالنيوالدرالثاني
الدرعاانفساألبقتينالفانهنتمى



سائرعدأللهبنفيوهنوالتحةحمداتسعيدابنمن
1ناضرةالعودالرجمالكريممنابيحلفآلوكانابينقدتلقد

اجمرهالمولىلينحةبةاينديخايرهوابن
3ذره21ممانجوجقالزالاعاذرهممانجرةلمبزالما
رةاافايخهنشإتقدوالحتخةاناالرصاماذلااجمهايا

اعاذريراتامعادلهأنتاكرفتتدريفاتشعاقال
يسايرهفليهقةغداواتجلثهالديااوحشراحلءو

يجايرةقليججكوديىلنبةعنيمبلغةانتهلى
وظاهرهنةباطهوصحسائرةضةصفتمنوانني
ءخحمافوالذيفيايمأسبدبهنولىتالذيفياوما

هاجرةانتمنبرهاواننيواصلهانتمنواصلىوانني

3حاضرةانصشيغائبولستعاشمةانتواجدضيوورت
وناطرهفيهاسامعةيحازثقيماعلىمحلوإكتاواف

مجاورةضفيقيطتوالالدهرعؤتةبالتصتالباشا

سائرهألعبدالمحةابنعليومندتهودحمدانسعيدابنئن
ةطاالميهونالذائداسيدوابزةالمأموناالفاعلالقائل

األصلائاكريمليلةالدستنهىقفصضيرواناابيفقدتيقول1
يخافةمماومحجىمبافيزالوالشةاطمماحجيئاومباليزالالاي3

حفرعغدكماافىلكفهوعنديوحدهافكلوبينكينيالفرقيقول3

بماكانورالقصيدةهذهفيبمررالبتهذاءواحدبىكائهالىفر
الحاميبمعقاذائدوايقطتإمدأاذأيفا01نالشرهاكتابمن



1ء

مرائرمشتداالمجدوشيددعائمةصرفوعاالعرالبنى

هفاخرهاآلمفاخرناوالفضائلةاآلفضائالفا

عامرةمإاالستيوعولية3مزاالدأتاوقتوانما

وناترهجهدآناظمةيألممتئباقلباوقءهذاممماب

ءلمذممرانتءواحابراهنثاضلىالنأااةءسير1وو

3الوسإلجمرهمزوالعاسضبئاواإحصاثتغر01تيقب
رثهافاوتبمافىور3اإلمنآؤملةءاآلعىلتكأا
ئمشاتهاأتداشعرفراساالعناوااالحياوال6

مرإس11لإهلمحاسخاشمرلرااسل

اخترثاثإءل3وششااضحراتسرثن

ءدكىصتتيممق51إؤيمتحمااالصا

حالزأاحمااتاتيبتؤا101ضعرا

ايرثإإاعنكأكأيراتتاهتءناقؤت

مرادادادااإعاا5احاخااصدىألء

خنهرلمكأافىءاإو3آسغبر3إذاايراويد

شسزثاهبدةإشابر2بلىصعارحةودأيئالىاها

تخرإإاتا5اتكايصاتتةمثهافعهيللعاقت
الهزورالتراا1اخص9إةاضاثىأبابعامزكضني

ثءأوير3جمدآاةالتوال7باتوترجررحالمراشا
ييهالذإراااولياتكمهـاولر04هستلمأإمماأرعا4اوحا

يثسانجمققيلعاتنباهـاشصاةءاعبماا3

بهوسبخل



اشانحافلوفياليهسرمشكوتةأخدإثاحجمدتواذا
اعذرلىبافعدامحانجوابهةيجيالشحرببالما

كبهالارقةالييرالىلىمءوقدإونرامراالالشصال

ابداابينتتدؤاإلفرثحداصلاادكانفاعاولي

بتصاوضادبااتاضهأاومندتتبرؤبهانياة

1حهداألواءتالىأشنابهنزتصةبوصايم4إأتاآر
عداااأأسوالزاب101تاالصلئولاإلبى

األدابصىايواداثأتانإئيس3صاتقيثأدااخ
هـداأضهأجهونظآتبرسامتاقيأإااها

3افراضنازأسةأوؤتةا1اشآءوؤساح
اضاى

صداأكتاءمنىهـأاء1ظاااءثات1ااعنثراؤا

اءاولخاحاإااتا1حتناواثأقيااأإقا

ابيتااةايهإفىءنىالاوالاشأاةأت

أااإا4االمءافآءاالىااءااريىهألتاط
0011

يميمااقيراثكلكتراثجدنصسصاتوصلههـصازفى
دتالخيمالقزتصنىراطوهارحءطرةجادسبفي

أاالياوءغعررآاسئيبنئقسكاهـإفيلحادتر

تبإصىاوأسإحعةنكطوسوتسأةحعقبفت1سرر
زكمايتورا3هإيكناررااذرهقءالمبرااللااذر11

جوحالىيادا31دهوافضلمحازاقنيسشهئافظشاشنثاعرحتى

يرا3اءءحمااحمابإاشلمهوإعابغغ
01ءص



خيرالوابالشكرهنواتفىايميشعءسوقىاما

1مماللبقدبنىةجكلبنميرفتىعلبيخنوأ
ثراراقالسيم

مموفيئخءاإأافممناالاوحالىءجمانهاسمءإاإحما3فقلا
ااطأوقدكاتاعرفارممآحمسةوهورنياراءاتةءوفوقالبم
هاالترعااعاجدفتبققاشدادمرذخاقدوفالالئحرائداهلهاحرىما
حالكمهـ

فألاقوماااوقاارإعوناقشهبغياالعساعايا
3وزلمواااصتهادكرنايموثأيوهعأكراءاااو

ا1ارإطاهدايفءاإإجساالهاموفالا ولم

اوعل2اشاخهمويفيهموالبيكىحانمفمواوا
وتميمينيإفرهـوقدوقال

أمثآواالجزيرةوقإحرمامائمفلثياةكءورا
سئاحراملمومالساتمفيلى3اشئاالةاإلماتلنا

الكلالمأتيىو4تيقصحيكاخمارنااسفذو

قامااجهااقضيومااببمقايعنالمثزبركالم

6زحامعةاكفىوالإمءببعكبعضتاتبوولتإ
يعني3ايومساشكاالعمليت31يمنلحزآوجقاارىال1
اي4الالقلوهمأيهشاعنصرناحتىاثمهمتهحلناكدداساكانوا
حزماوقدلثاهامشكااعفى9يادحنمإلهـلبحبيقول5اخرىدعدمرةضرب

اتاضبإتلىتراصجى



يحاهوايقفواعلييماوفلمجحثىبنهرحاحناصرثم
امايديوفيوقدولىالتقجايوملمحامماقول

اياغالةإثاةسوةبهوصمكعباعثرينينناأتجعل

ئمبهيقاسطامدالقسرآأضيمأبداراعلكم
ممكشتالوالهـداحراصففىيماطمحاربيخاصفراسالخاالك

اشباتشأإوالايداغاعفايودانبنيابات
جيراغومنتيمنوساطعاضاعنلاطكأدطيهبم

يرسانهامنتهاحكأكصطعاحهاهطاونويءاءذوي

3إاناستفاتمرحومهرةعاحهاؤبتعثرةعا
3ثاالفاعنلااحتىااطهنكزثالمواث
ميانهاكفيارغبحراةاثاخكأءنهاوءفيطار

سااباخثيإنةاواغفراواخهافيالثدةااشع

هافرساتنعاانصراخاعالثىاصعلطإتالثهيا
كهوابضآقاللم

يجثىاصبالجواب4اتءبفىونهواالسنةدضانيودل

ديمابهبمباوجالمتةيهـييالميهـالىجنبت
الذيارعلئينيوتحايفالمفخربالمطحفلتلإ1
باناا31خيالهابتلاي3شالمأنكخيابنضصبهكر
اناليءينعاشانالفرنصتيالدينحقىلتلاامنحماتالى

تطاردنياللسااذيىوأاغهتخيسعنيزفضالحالصنيائدةانهاامتعبمقيىإ

الحافالهنءوراحمآراغحاكوفححالطياغاوعنحهاننعنتمعي
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زلهالىمرةهصعنروقدساالدولةيفسارخبصبم

أممهالسادورفىوردتةوتدالدولةصيمإءاالتهوءلقاالثهأعالهـيهاقي
كأاوجمغوهـاحميرواالظهرموفرالغامر

كهالالودرإسكندالشفياليماعثاةالدهسميفاشنجم

محيدعنياملىواصةهـالحياصاحمةيثهل

اسعدواتيربتنىالتسيدشكتا
ا

ايزلدواءءااسفىاا8 اصت2ءمش

ديدبمإقصىااكردافئكأداو

تايلآللألصا3اجا3إدىتمجى1فيإواةاإسحرخألب
ثراااسكااصشمماعتيهاحتاعاجهـوىواعىئيساىت

أللداتلداىراصاواتأايمذاماوامروشلةاش
ا

11بالاطحا2افيةسيه1161أياسااألالسو
اصءاوهاءآللمااواراوءسىشدعاث

1111ءتأأؤداصاكراهـذاؤا حبشهـزهـاالهـكلصاس

أبءالبالىابالىادنطتءأصاعااإراخاوؤس
11اصطسااثناالتعاخاإادهناإصتبم
اأسىأاكأىيماطشاثو9تضأتاقىماترو 11013

أأأءاالجىمححىإااساحتاحالتا5اإتكاوتعضى
أأافمحصااإياصنزفى6إ1إكفوإتي

تيما3أإبآلرمآنمنوتابتوةمااآداانجاكرةافيا

خسءيعماإ3لمنءاسوالااالاذأالب9إخااتجنرلةدثأل4الشا

الهمديهقىفيعرة01أدشاا3راخىإترابرفع



1الربنسلالتةاليقطعتاليملظبيننادين
بالضورداالهافيلبذلإطتإاريغاالأتواامرت

نبواعلىغنمباوزكأإشباءإاتعهـءمنوقدرحط
الساببردبرتفاصناباالثبرإليجدتلمفاء

تءبمريملمالحلىريمادواآليففالممدحايبماواشاكهاشرسواقىلا
هةنىالفعتيقكمحاعلىمدشنءإبىالموكإءاداره

تمهادراتسرارجميالحرهـفيااصاضااإساه1يلرآلةحرمااإ

دفرإكوهااساخاابقاتكيا

كامصفىا001شناعاا آمحررماعهوسممىصالىجوبواا

حساتاتاخاعتتاماإكإتسهطابا
ا

ايخاحااهءبامحااهـرالاتأا4اوا

يهبابتءهـددبكأحم3اهصبشوا
إاحأاإليينءصأاتالؤأيمبمتيءعندةوحأ

اتالجناحبخاصا4يوثاؤإابمتاباتةتف
ءامااال

ءمعناشتبميفعلمناتايم4اكشةالدبأيما
اضانمخصةوايراواسالنحاس

سالا
بنتقاطاتهـفاا1ءيهرمنصاطتلبمسعامذاآلدالث1
شةذفامماءقىعصاجحثنسلبا0ردهاجهمءاتيإسصااامماعتا

لةذجهـحبا1طاالمراألشبمارعاتتاط3
جوالىصفاحبيناصةلميلباي41ااشدلى4ءنااطرثمثطيرنه01

ولجسرؤدماصادوستمحررسالببآالمرتوقتاي



صهجاهمنقوليرثستةصولخهاربعة
صءو

حرهضاهأماقواخلعاخاسءكانااتم

1بئاعابفعلايرةبم9انمعلطايضمابه
4اتفيايصتاؤات06

ضداندفي5ازاااصمي1ؤصاؤتتتظامهمها

تحغافبيهفخمأاةمادهابىوفيهما

ن31والاالفمنولكاااافييماللثلوفصاسمس

ناا11انمإحاإساتعماانهتموؤآاقابة

صطىاللثثرعهااالاكلعلهـمويم4اشصةه41اعياشده7وأسائي
النهشتلدجرقلىلةالتلبااتذناتدهـتمتالوهاتانوساشدهيىابه

مقبلاخكلهغممجنضتحمىهازات

افخملاطةىلموماامرالملقرى

ياطولهراسإألطواستساتصلىالدوا4صىبووجد

ميرءباءافيوجدخوبالذعنخافلمان

هبإلءفتضاتلمةاهعاإلتكن

نادتةكررتطاينصديرأءامماهىمرةةهراإباالسيارا1
اذااحرفنةصايالصجالسإلهوةشركررتانألتياإدعواانكاادم

لمهمثشحهلهاواحدالسارواط5حطاتفإإتاوئقئف

ضاانهاسطمنثموالمحيصاكاحمعجاةاايرصةرةإصاحاةارخهاحباويعني
ارحنارؤالكا

االثمعديآكهاثاتنتشوانماصاألتمشربتراوآلا
اسس151ى113
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سبمعدفرجصيرهوممهبنيبعضوبينراسابيكبنووغ
لفراسالولااخعضاللةالد

كروالماوأكأيمتاواخلاإجئماكرالمسهنحتأفا
1الحاصلجمعصتبيماامدواصفتءمءجايتهابمووحلكواش

اعإيكأمانزاررتاتااديماوتصاصحاضاقياعدتجاتقدص
2إإرثرراازاللبايرقإءإهـواةفىءاا5كرإةنيءفرهيت

3دءاإوااكفاجمإتهوصـةءمساامعروابينابنل

اداافيضربإاداخاىيتياشهةتياالدفصبرت

فاممدقليايعصاحالومنهإئبما5ليتعيذابمونقفف
غعدهطالشداجهنويماحوتهشسآلدواالهـقىارقدوفال32

اضبه3بحرزليةصمكاتنياش3حمدل

ئلبالءتءوتعرسهاجمابنيمنالفىبسيماهلجوح
لاألناراتويلنجاداطصأ4االسريمهردىمحدس

أليثخروقالحئ

صاياأللخابااهببعيااثرإاعلمامحنؤبيتا

اععايخبااألدشا4وقرأهواليلياأفوارساتخالأل
رقماشدائايخعبهامجوسانتجميمحلثشكوتاذاقرل1

طهورانايإقاأالممحىاكاشدشأ13ينصايضق3حسادي

نينرلإأاتالمسزهنافتءيمحوبمىةءاصاوانكانامولاالف

ابانفهاخاسفيفديهألىحمامحنريموبسيماهرثإوتهاايابيهننمنالفتى

اي5ؤاملاألاسطالقامةيالووهربىواالحشحموحولهالحشمةرداوعاب

الفوارسرمرارماحإضإدإوياآلاعقصوتيةاليدةبهاجهاترفغيتا
األماواالحدمبهتاقييااموواوفراف
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ىثدجيومنيالححالىجهافىوقداهلهلعضفيإيضوقالى

فكزبهألمبمرانقضىهااذاصمزنحدهيالصمبرلمنأيحلى
ا

1صخزانةولوذاقلبأيحدلبقبهرفقابالعذلآهانيةإ
ا

دهزويلتةشهردوساعتةتركنهحتىاللمعليإاطلن

عذزالهوىطعمذقنالوالهوىاهافيالهوىغلىلممنالالئيمنعذيرقي
والجمالةعافيمىاوالمجبهمرتخؤلىماعاينتوئكرة

زااالمسومةالخيلفيومجنقاطعدوهوالبلىامضبافيثامحعدم
3إلدهؤأتاإعذهلهاتفةإافيهاهاذائمؤاوةا

والهجزالينفيساةحيماتشاراتجمطيهما15باطجرامبألين

الذكزهعهلوايفيحاحيفيابااهـنحصكومنانجكلىأتذكرني
القفرالبلدبينناميااءوباويةينياكثجانتتطارأت

الصبرأنزيريةاعنهالمجرتوانهصاحبجمزنالثإوزءا

رفيعانيماآذمنبيمافتوصاجبدهؤتبهننآتستا
ورالفراقصملفهلبيةقيارفيبهتوواحذلالخنبمىيايقول1
ىبالحيلادوفياجفافيتحسطقذواالنحولايعني3حراكان
اندهاهعاآلمتيأإلماسأااببا3رمةإوسلهثاكانقالىيعاب

تدجمرنيلةالمحبواتسىصاحمبيالتضثوالدهرجما4صاذالجالب
هيهاتاحبابةفارقةالذيلياهقالذكرينفعفبلحماوسعدئا

ءالكلمنالخالياتحفروالاومناتجمعالتلوحرتهجمعحاالثحبان5
نالمبيناتيقول17الصبرالسحائبيالزيرإداراد6إءوالما

القيعاتصرابمنبهاطاوماإصفننةاشبهبحاجرهـوئالمهنءوالفيدوفافى

قاعجممواالقيانالبحريتبه



1اضززالنظراوزادهالىكثيرمنهلءاعداذودنحةدافب

اسمزافهمافىاعادضوبهنهابضاظهناعادوسمر

النسزشغهااشمتىوارضىالقناروبهمألقكأهاءوقوم
الصزنزلهاشهونصلدمىعيوحمهابينالخيرلجوحداوص
ثغرألمساحمتهاصلباالبفكلداالههغاورةادبمىالفتىاشاها

اصبزثموفرساحمغيلقطعتالراشابتإضاالكأنيوم
3حمزهـافهاإلطزشوآثارناطرآهنثءالماألهثلغلىتسير

نثرنحرةظمدوفيضدهغلىاالصدةثمنوالدخةأث
يزألهودجهصووفتاتولي4اعبلممجاففيوقلصيرجت

صوغاسرالسئرمنعلهادوتةيىضاطججذاكصىنو

خرنمالخدزسالخدروجمهداوفيعدييايراشاالكصاماوفا
زالمتاعرواتلكشحزيئوهلبزورهاتعارظكرفاتسلف

سالصذتأهاالواديضبءااءآذوىمايمةانربهناخضحز101

جمداهاوالنركفيجماثيخمرحللضلومآالمةئ

عزراترالطراوقدحملءعدالطردلياضتبحدعننحنيبقرل1
نزلهللىلكلءدااألعرةناراالطالمرهاشعلاذايقول3رزادهءكا

الثواباهفنوحبواللمدهآلةجمعالمال3هنهميصرنةهـملهكان
العيطعاصوبالذلكاالحمراطرازبااالعداشدمامنتلكغلىيقعماصبه

4إاأنفاتإالكثيرواناالهردجعخىلصيوةالحبوبتشينعهزرجعتيقولالهودج
الصيانةمنسزاسترهاغيرلهابمراجبماذاكفيانيقولهة

يسبمعنىذوى7والصيانةوالديانةالعفةفياحةالمبامنمذا6

النفغوالجدىالقليلبمعثئايزرواالقل8



إضاوقال

نثرهنيالوواوطويوصدكةهقثوالدهوعحبلثههـىتا
نحرهاووجمناتهالىلترصركيرصبفبماالدهوعتب
بدبهرصالسانالهشتهنسيانشأنيمامنظايعطفةليمق

نمرفيمثمراهيغدوصااوالهوىفسيالخليمن

لوهءيهثبىالحاالتفيوآهنتبودتؤءآخطباتءا
وبشرهبخيرهأنسعتحتىنانلخبرةرالدحهذاوخبرت

اشرهباننيتوداالصاجآبعدالتجرباشتريال

1هـضرفينفحهجهآلوطورانفعهفاضرةطوراتي2وب
بستراشطعتماانيءرتوسةهاثوجالخطعالمنصبرت

3امرهعنبامرهخوجتحتىطاعتيإبئاراىأطحتلغ
صرهقياعرةرأيتلمابهاحفلىإأهيشحلواحهتو

هوءفيبصائدكالصقرليسارخميمافيبغانمايعىوالمرد
صبىمنففقفقرايخثنلمفانةالجميلأصبرامناحم

بهجرهاتاكاذاالمقالحسنلهفقلالجليسسفهونواطم

جهروراوصزهفيبصديقهانضهافياخوافيبفاص

بشرمبميلزمصثاربصاصفىيمنلمهاالفتىبرفيالخير
ءاخوربإصرل3يخحغسييريدوينهعينيريدقهطايعني1
طاعتهعنروجباطاالمربمؤلةراألاللهجنفلهطاقيقدرعرففااطعضة

كالصقربةرالةفيينالهوانماوطنهنيوالثرفالجدينالالءالمراناكه3

حرهحارجاالالتصيدالذي



برةبفائضارضىاتواجملبمثرفاثضفاريدالفقأقى

صدرهمابقنبيكبطالفةلقيتةالفوادهضطتيارب

ايعئاوقالك

الرفارفهسدولةبطرةورتل

مهضاعفزربشهسبلةكأنها
كهالوقاهـ

دهصدعلىاقتوانعلتاوعلتدولة

3وجيدهثناياهلفىوالترالالغزالةات
وقاهـ

واثازإلحتلميكيثيالسلىمف

ابصارحشادوالمأقابافينكاراها

النازتعممخنةئاالحببرداذاها

كوفاهـجمم

اقلباغلىعيئعيهالهنشاهوىجمحدمالي
افيطاعةفاستشهدايلةوسلويمبريعرصحت

هـوقا

ءضيابدرآلةوكانءانثنالهقضيصاكان

صاهـوابالحمعنبإتمعذاراارنزاده

وهذاهمضمافىكيماانبئنىوحهبطالفةلقيخهمهغىاصمقاكنيزانولية1
هدولةطرهرأسهنيجعلثخحيلىزلبيقول3المجربالعاقلالرحلشان

بالزالةائناياتمبهبعضنوقبعضهركبفردهننهاخديهكاالجوانجي

الريبواليئزالالاتادنءالغزاللعنئوعنمهشىو



ءمايشاالحلقيدفيينومبكلاللهذلك
ككلاوقا

حبجيامعدويادريفاطورآوطورانلسي
المريمبذمنالبريبيماعرفآطرؤوتديزمقلةيقلب

الذنوبهغفوراظلماشتناوانلنالظالموبععكى
وومهفيإلوزك

علييمانوونحمايفىتمجىفلي
4إارتاكأذاألتجنىأتوهاص

لديقراقلبواقاياهالثجهف
ييىفيوعهيدفيعديادعوهجمف

بمكلفيوقالل

جؤهقلتييمااصسزواوجنتييمالنيالورد

يدييماطوعفالقلبلسانيكصانيوات

عيهاملهادصادريلستياضالما
1الييماةتقاسيثمماالمحةالمىانأ

ابغثتاوفالل

الجفولقايئفالحظاتابافننتكالغرؤات

تونالقالفتورالىبينماالعشاقفصاوع

آمألضنيناضنيكصبراالهوىسنناإصبر

المتهمبمعنىاالولالحين3راجبونئقديرهمحذوفائاضبرا1
بالمحبببالئانيونفسهباالولارادالجلوالثافي



هـوفا

وثحاابذلطتشكوجاركاالىقاهت

عرخامااصزبئالفتىذاأهاترين

خاانكرتفالالوىأماذاقانكن

يايضوقال

1الفالقوصورهاعواكتسبتاذاأهيماكناسةجقغريروظي
االمورغريرهابعضفيويحيهيماوادههاالفالهضيلهانقر

خلقإعصيانهاونفورهاوهفوصكورهاخلقإلبآتهاضف
الهـوقا

يزلبوجنتهقيماطجلورداةاياسافرآ
المقلجراحعلئاخافاخاماعايك3ربعيشك

ليحةانوجهكوالحقيجتلىانحسنكفاحق

مالملللكافدامنتارهانروفكاهنحكلل

وقاهـ

يدباليداالئقطعوافومناايابيننااطرباياقوناالتنشبىا

يعللمبيننايقرباأذاويبمبينيالرحمدانيفياليت
المألاطساموغهنالمرغلىمضاضةاشداقربىاذيعداوة

وصوراوحثىبقررالقونالطباهمأوىواكناسةالحاقالحنيزالنر1
تجرحهلثالاللثامرددانلعيشهعيوبضممالمحبوبيحاطب3لاالش

لهدعاثماحدحسنكبرلىوالوجهكسىالاقالالئقوبنظرهاالعيون

والمللالسآمةعلشقهعلىهوامنكاالزمانصروفمنيأمنان



ابضماوفالأ

ضيااجمةفييمااطزمضعيمراايإلقومابنيالصالشيه
رمطاجغالمقسالوسديدسديلغيرالالمفطاع

لوقالأل

عذاريفياالمهرصيبالارتاباتآنها
اخياريسومنوالمةعةاعوذبحسفاني

لوقال

اعذرالةاواقيملقليلطفتنيواساةفيساةمااذاكضى
جهرأواشكرةاشفاعتةبهحالوشاةاعالموممرة

رالةيسرفليحالعلىاحولمظنيءسوفسيلنوهبث
يالحدثعلىالعدوشولعنهالفةوقدالدولةمصيفالىابموكتبوقالأل

مبالدارفيعهاهوغآلبعيذاوقدكاناليهاسبقهحقهسرغاألفسار

الوفذيمرمكاوقتاموتكرامدىاببداوفتباعدهم
ذزهـاليولدهاةةوتحبفوجرآةدنوااليولدوتدنو

آبعذيؤهلههامنةوافضلمذوفياطودعلييماافضت

13لهايداليجطرجمالبايديلهاظبىالتجفشوفوحمز

ثالحقدكنآيةنهبمهوتععكنافدامهجرقاتشفسالسردمنو
سيفيخاطب3اضرهأذاءواصامايمرهبهفعلاذاساكهيقال1

احلىمنوافضلالصنيحةهذفبلىمنواالحساقالجودعيهافاضبانهوبقولالمولة

اليتالجودفيعلىعطفبالنميسيوثوحمر13المسنقبلفيهةهلهفىها

وظيةحمعوالطءاالعدابدمدائمهدطضايلهاظبىتجفالوقرلهقبلهالذي
الرماحانرقواالدرحنجالرد2األسداظهرنيتبدهاواللبدالسيفحد



أئذابذااغيرعنجهاو5لتنهالالركضاربةمصطبات

العقدنظمطعناكاءثموضرإكاشردالقطاتشردهم
والجهدالمواعلايهضالماخانكبنيتةفيماالمقدورخانكولو

3والحدالهدالمؤلطاوببنىرهاوالهامعاودتتعود
السعدكوبهكاالعلىوطائركلالهوثهكالدنيافنيكفك

دياربمالىميرهبهروقدالدولةسيفالىبهاوكتبوقاهـأل

المتمامعلىاياهوتخليفألأل

3تصطلمواالرواحعودبالنفعىكرئماممنلارامااشده
عديموالالهوتجهولكاهاهبتسطواالهوالالنفسياباذل
قفغالقناوخمنالسالمةانترىالجحفلينبينرأتكاقد

بهايالهئمتحياصاحبهاحياةعالبنضىحالذافهنشدتك

تسنكمثراطدئمفالالمجاجتحتنفرداضالرقاقاتيناذا
هميفتدوكالفحقهئموكانصشعتهمافوأمبنصكتفدي

6أئمقصددوالالفملثوصشرتاخهااألالشجاعة
والبهماطيلعنكيفضلوليسببماألقتالتلقىمنيقاتلصاذاء

اكرئمايعرفحاليكلفيومنكفلذيعناضنبالحربتضن

دونهغءالهيجابنوعليذاىقوكاذافتلواعلىتخانال
االصطالبم3للوروتالمجد2لايخاتلجيعني1

بالتجولينالعسكربينرأيثكقديقولكسرالقمم4تئمالاالم
البيفىرقاق5الهالكلهطالرمإحطعنمنالسالمةقىىكانكواثاك

علشلجايقول17وارسعلالقصداأل16الغباروادجاجالشوف
دائمءياموصوفانكمعكمتدعنانقاتلفل



علىاهااعكماعرنواأكزتماربهوااربهتهالبسوابست

دئموهوالمجرخاضواخيولكعلىواهجهاانتصىأربتكا
ائماتيصاهةاعاجفنيمافيوارتاحعاهلهالريجمفهريرالمسقاال

والرخئمالذئبيشلهماعودتنيبيماالعداةءسابمافطالتني

الملهيوجدفراقكلواللةذكرتاعىنيلقدساةحقا
حراصلةمنغلىالشاماتتحرسهالشامبارضنشغلنال

القئماهلاعاديمنضورهههابتيماسورآهنالثنرفان
النمبهايحباالتىاطياةتهالدينسيفيحرميئال

نماعاداتومنسألتكفاوامرهعلييماجقاعترضتوها
حالنببفيوقاليم

المستعارالثبابردوهنعذاريفيطوا4منعذيري
اطواريبهن4ذيااجررايئالبسةكنتوثولب

عذاريالمعذرالمشيبفاسنيشرينالهعلهتزاوما

الوقاردايقيجماةانالىالتصابيدايخهناسوما

3بتنرجارياقدجماورشعنىشبابيوياظكشييايا
الدياربترحيلصهاويحتإييمااأويمنصيرحل

قراريتحملعلىوقرعنةبقصيماكففتامرت

احفريقول3القاطحالسيفالخذماحمصامةوااكداالجفن1
ردومنطلوعامنوامحفرفيعذاريبنطلالتياليضالتعراتهنأذرييل

الشيبوهويىطسقمنبدألورتطاباليقول3المشحاراشبابا
ظيمامنيبهوالذي



أالقيمااهونالشيبقلت

قاالفررفيتيجمأبىوا

هيهطجمالهزائرتهوكم
تاوبتنيالهموماذاوممحمث

صللىبذيتحوصاحباقيا

واياءانطفسوىهاالوال

سلعناالبعدالحفا
المطاياالبزلمنبيتالعب

الثرإصامطلبهادونونفى

باعرإفيتطانفسيارى

فىالءممننيلثيغوما

جمتيحلبغلىوهعحف
ليوهنفرخااتظرليوفيل

اداريصامروايالدنيامن

1النهارمنبلجايييفم
المزاربعدفرافةبمهـهت

العقاراليومالههنفزعت

آأقفاروكداخهاطالغ
3المارأالقنصزاسسوىوال

2ريمةداتوعرةزليدجميشهنا

الصفايىغلىلقزالظألث
البارلمجفدوخهاك

اشصاريضكايتيمادونتيلى

قصارباحوالقرنتاذا

6صرارامالعالشيفوش

اشظارييختظرالموتبان

ضركلعمحتىبيمااشتعالهالهاروبمحفلجيبالإولبابخرارادا

روايةجمعالروايا3القفارفيبرااضعفهاوفداالبلاطالغا3
القربفيهاسوىهالعدناوماإغخايقولاألصطيادوقتاثلماوالمثارإقربةاو

موضعأصموطعوالتعبءاالعياأاليننصطادهالذيالميداألازادوال
الرأحلةويمطيةجمعوالمطاياالناسعةالشهفيطفتالتيالجالالبزل5

يقولآمضايههافايموندويبةوالصفارجنبهامنالتيلالبلوصفوالحالئق
وارادالمأمولفقدبخارإلمحروربنالحطاسقامالهيفوتبافيحلبغمعتكورب
نفسهفبالمعيه



االقفارئئجمدةالىحلامويعنصلي
3الذهارحميئشبلمينابوخرقإنراتامنوخرا
االزارعكلىبةغغلىوافيااليامكفسديد
المجارمجاورةورةاانالججرانبينزإتفال

تم3الفراربمأموناصاجهاأانالفرسانبتيئوال
بارالةبمتفاجمهالماتاالهالكوالخاتيئ

هضاراليغبهمورأيهغيربهماليئبجيمثي
يسارادونحلةبعيدالحاهةكوررحلعلىشددلت

6ايىاواالمهارىرةؤضوالعوالياالسنةبيماتحففى
3المغايىبعدمنفنلماسياالصونبحيدطوليعدد

8قىارمناطضارموئتبعنيحمراالراياتحوليوتخفق
جماريإيئاالرصاليدافعهانجارداهيةبطرفتوان

اداريوالاالنامتدارينيرعليحطالسيرعزيزحيث

افقاراوموجدهالظهروهوالرحلمحلارحلواهونيةالقوالنافةالعنىآا

والحرقالثدهوهطكرهجمعراتا3نهاالظرعظماتيةمستواي
بهأموناراد3حمايتهيلزهكماوالذماراالسدولدوالشبلالغفوبباكسر

السدبدوالمغيريفعرأنميىالمغيركهمويفرانتجنلايهنفالفرار
3متركثمرغبارهبعسكرااجملمانالملوكالخافئنيينالبيتمعنيفييقولالمحكمم

هيخطىالمحكمواكلهواجمهموينهبمعبهمينيروانماالمسافرقىولعلبعهمينزلال
المارى6ببخوصتنرالهاالجساروااليفااكاقةباطاهةاراد5االصابة

خضرمجمعالخضارم8الغاربالفشحرالمألعهرجمعاراورهبهع
شراكمقىارساداتوئضهاواياتحولهعقيعنىاطولالسيدوهو



الديارمنودارسجثكنتعديالييمااشؤتمناهلي
ايضاوفالأل

يرخعنوانثلقعاغلىاقولاصناياالننياقكغلىساثيم
الخرهناكبهارقارشفتاتياطةاكذبوانصفهاال

غرضفيوقال

حعاوغاتحتودظتضالمهبفرطلجترضيامن

بعلةالهصىهنلقيتهايعلمالتة
جرههعظمشلهواصفحذنوبةالمقرص
اثمهكملوبقحلهةتبراتاعيدكافي

أالبياتهذهكههفيغرضقىوقالل

والعشمبالهجرانفيولحذفبإالذنآالزهني
الصمثعلىوالصبرمحظورلمجرهغلىالصبراحاوا

قليعينييماعلىبعيناالوجمدوقداجمتوكتم
افيطاعةهدافيفاسثثاسلىهداصبروألبمنت

ايحغرضفيوقال

البعابفرطفيرغتالدنثرمنواذايئست

الجهابفيقلصيالنهواكئيأشهادةارجوا
وقال

1عاداةمنوالفرغادرتةالوخمسفيلكروصرد

وقناألفتىبيهطهادخالحميدعاكرالىالقناةحمل
صهزئاربئسمنموالمعنىالصلبةالقثالاماكنبايحماطىآا

وجيامامهنيفرانهعنادةكالننالصامحطتقىنالفرسكلىالكزهتعوكاتوان



أ

مقتاتيمانءاقلالوأنافوتمضالةءالدقزقااطبال

حاالتلفيبنيفضلىلماساحتيبناشالدمرتطابعاقت
وقال

هقاهيماوذلتفرعةوأرحملهفهبزممتعءاساهبة
سقاههجيشبالهجرانرتؤبصبرهإفتأتربكباقة

ظامهوثنحولهبينوجمعتجفونيماوناميينفزفت

ابضونال

بذنوبهوقرنةفقلبتهقصدههنوإيمنالجلفعل
بهمايأفيوذممثاحمدتةالهفعامنجماةلولرلث

ايفوقال

3عباحانواديهماذاندتلبهبنيسراةأبلغاال
3والجاطانيتفالحرجماابمموءءسوسفيهمجزيت
ساصاالضيفانغلىوأوسهمعبدبنممربنيفتىقتلى

ثالمقاطلهالعبيدتخيرتالعشاعالإهعودافتلت
اصالفريتييماغلىيجرفسادفسادافيارىولست

اصثهيرثيوفال

قدحبمنالموتوقدحصالوفاخدقاكاتزعم

احضراذنداهيقال3يقناتهالنيىمناذلالهوانقوتاناي1

زيتاذاطاثموالءلطكاالحماى3زالناسمجشحوتاديجمموالوادي
عروبمثربيعلانتعودالذيقنلتيقول2تحعالمعلىبسوإسفهاها

الحلوبالنافةوكبلقرججمعوالماأخاللتاحلبنمناصضى



1تحبهنهعهوتكفضقللفيمائقمتصدقكنتان
نعسبوموتيمابينالقائلونصدثفقدواأل

3ااوهـابعهاولمايدفيمنأستلبتتحيليئ
احتسبالجثمنالدهريدرمتكانالىاتجبئكنت

افوبصرفعكوالصرفتعليكئقاتينفعتنيفا

أثعمبلمةوالبقىإتسحهتلةفالست
بسنةوكنهءزااذواينعنكيعزوت

اربأ3حياهيلماكاناليتسشقمابالىزءردولو
كوقالء

منيالصد3هنالفوقناكبالصدللطيرقي

ذعنيماعملصمدعني2سوانفاقفييماوجمدت
وقالأل

بالىآلءفزادنيعالةليعرخليوقغ
باحميماهفنتحديواننافتىهذاتبالفاخرح

جسمهالهجرعلىوافىوجههغلىالحبقدبين

قبلهعهفتعليكييزشماتوقدوفاذوانكنزعمانبهتاي1
ريقول3يخاطحهاوموقالخدرالشدالعقيلة2قصادانكنتمؤلمثاوان

الجاباالرواحكارهينرزكعالفديناالعقيلةلمكخمقههاالمصيبةتلكرر

مئيالصدللهيماصيفالبالصدلتطيريانالببنينهعنىفييقول2

أخرجيقوللمدلبمالمحبوسبصدانطيرالشاسواتفاقمنهولقت

هذأبامممفثنحالعشاقءاعنمافيالذيكفديوانهانحتيفاالمحبةضلطانكاتب
فراسابوموالذيالفتى



فدليماعلىتجقىانآمنتفدخرجيئاوصلتاداتى
رحميمارعلىاهنمجريتضاعيفيمابينليوقو

ألاوبيطعتةحدامالتدروقالث

االئيذامبوازركالشاناقيننييوآقنضلانسما

يناهواهغافاحكنتأبمليماقلنويهرتكألهنقا
خدالفارسنحنالسناناشعايتهاذالنيانا

االقييهيمىالتماإلياتااخرىنةفيوجدوفد

عابميىبوجبمانقابلهظابخذهاسناناهـارأتلما

إإئرالمححبالحاإفةبشهابيماهوافعالسنانظق

يالفارللىبصحثانالساثرالقاماصنعبفتأشاناحسن
اعنلوقدالدولةجفاليبكنبفي

وغاربهاالديخاذروهالىحمتأقبآباتدعلموعلة

اجهايئعخلومايعلمالتةفافديةنفمصيعنالنفسئقبلهل
لواهبهااالبهاحمحتفاآالنظيرلهانفموهبتكثنن

بصبنيعنصةضأوقدوقالأل

اقبئةالاظلماموقفومنانعئةالالسوءمنافر

اجهفةالالنضلاخيوفضللهارىالقرابةأوقربى
3ابذلةالاالنفوالثاخلالضعفينعدلياوأبذل
افضئةالفتىقلواصدقالضبابفياطءباموقد

غاليانصنهيريعلموافهتعصيمناعزسممنمنيمس11الةنقبلهلاي1

هوضهافيالثدهضعهءفيالرفقيفعاي3بهافديتهاذا



افعفةهاىالجيصوانعففتوانيكففتأفي

يفعفةمنأالعسوقدعقلهاباحقاثعداقيفعادت

هوبراواللجياكلءشديداالباالنيوذاك
وقال

حذزغلىواغتديترثمديعرفتخيناالن

قإلفاكفجزوزجرتفانتهتينفوصهيت

واسزاذعنثملةالضالعلىافامواقد

الذكرجلالىاألغلىهذاةىفىاط
غدزلمرفيتانفراسابااستهيهات

وقال

عضاهاعنافاقدكنيولثنفأالجوارربطخناوسولكني
احشاامبياصماةبذمنهالفانةوالتحاثىرسولياقل

ككنابئمتءيهنتةأفيفيمانجاهدإلليالذنب
كالبقسحلنطيمنةاعنلوقدوقالكأل

الذهابالمتاالنامصتجزيالأبخيتي
المصاصبمنلمذلمجليلبرصبراشإأ

سترلوإلحجابخلفمنسةصعلثأوحي

الجوالبرعنيتوتهنااذايقرل

بالشبالبيمتعرمرااوالشابزين
وقال

فاقرتحاعدواذاصدوانيزمانلن



الغلبلهاكاتايامالماغابىائتعبن
ايضوقال

جملالاللهزادفيممريأئمياصأاع
عاالأالعااحسفبوصلجمدتانانا

يغاليمثايهنإثبرخصتبيينيال
لوة

عليكصنالعالملىيساذظاليياضكاشكموالك
اييااأليبهونكليسمناعنبخيرافهاعانك

ايضوفال

غيرالجوادقديهرالسؤألسولعحايةلهجودليس

التردابذلةيخيماتذقلمءأبحدااتاكهاالجوداا
الجعرنفيوقالأل

نخارغيرىالذارواعدنا

خمارحانةالييطاساصىوقنا

3االرةجانبلناهنفاحتندروقدفلم
إيىبعحاامنزالالقومبخارمن

وزواراطزاقافاراوقدوقلنا

عايىمنالقيانغلىاإثواطلبفيوما
ايضاوقال

الوادينةسايمغلىغاديراغسالم

راجعفاحتجؤالمعنى3الريقالثوبوهوريطةبهعالربعلا
الشاقمنعلمتدقدتذكرلموانالخرالى



اياذامازرشوالحاالهاديحبهامنلى

بادفيهمغزاللاالبدومناحب

3والهاديأماتقاغلىجهلماطيساربةاال
حمعئاديوفداثهتيءاعدالقدابهجت

نادرمالةواشراقهالهءبسقم
وعواديوعذاليوندهانيفاضافي

وتسهادنومفيبمراكآنفأفيفا
معتابنكوطيهقافيكبشوقي

االديذالثجيالموعملااليازائوهـ

ادياعضوبالموصلاخوانينجالموصل

وافرادمثنىشيأترنيلمؤموقل
ؤاديرقيوعديرخصجزوين

ياطاخصمروالبافىغاكدودالنلاوجمندي

ادياامنهلعبممالمجزاليعقداال
3يواالالعاكغاكأهفروضالحجفان

اجواثجواددنسلالدهرسطوةكفاق

وروادارضيسوىءارضيصبوالىفا

العاديالزشرفجماعاشاقةوقاه

المنكبالعألدق3المثأخروالحادياسيرافيالمنقدمكبالهاإ
ءاالبثداهننااالباد3الفئواطادي



اخزلافيوقال

1إالىهاحمخوفهاصرافلعواديزإريحمعنعدتني
منجاحالىالوصولاذاكانحببىءليهونهاءلقاوان

جصاذينئسنينارجوباروبايقيفاوكف
الرياحاعاقاليكرفيشوفيضرسيىوقوداطه

ئاايوفال

امدواالمودةحفظغلىصبوراجمدأالاالرتتحنلما

البعدلىعيحأفيىااهاغلىونمثرههاتاةفىعلىسليئ
ثلىالتالىيخطتالكفهثلوايايمهجعيةمنبيالنطيقاساةولما

وحديالةءااالفاايخاوايقنتظنلسوةبهضنيألىحملت

وديهناالسمايرفعلىمقيموارضىالعبفيالحالينلىوافي
بالقراماةجنروالمخهمعشإهـمنضافهمومنبيمبنوعترجفراسابوقال

3ليؤلتااللمعاونتهمالدولةسيففاهـهصيعليهموصقوانميرتملىالغاراتجمثهرا
لذلكنيفقلتببنوصحمتوئهبخوكعىابمشفت

الماليسرحألىائلاموالانبهاءاالستخشىباألرضاحل

اهمالابوهالفوضىوالناسوأقعةالخيلجؤطرادوهيبتي
حأللاصاكيخافثبحباطرقتازهةهااذانحنكداك

كوقال

هقاميراالنوفتروثرنمشدبافيكعىبنيعاوج
حمرمالفاةعلطحمهوناي3مشثنيوعدتنيانالعدومنالرادي1

كاثفواياهاناثتايهايتصوقيرسيى3باوصلافوزانيكلتوارماح
نحنخبرلطجمحوالحاأللالثداالزمة0اراحدةايكاليداللزندايتصلة



8

ملتطعانفيدهليربتدبعنوةإشاماجمانبعننفيتم
آإاالنوفءامثمثاخفافائلياسغحامنصدقانوف

ابضتاوفالل

حماهااطناقضاقوانعالهالةقيفيواصدهنااذاكات

3فتاهاوكانيألاختبرتوالسخهاشجواصبحاألاشورتوما
حاهاالرفينالمأوىاصبحقبابةأفابابينضرلتوال

ألفهااخاريىعحضوراخيهبخووحيولهالدولةسيصلىوعرضتل

لالدولهسيفعلةسنبفراسابواهسكحتهطوطلب

يراسابوفقاللكثفيروجدأل

ادافياكرامتتمتءويحولاثياالنهعالخيرهغيري
االفصافوفاةءالجفاعديدملماصاشاودارنكيأل

وااللحافيااللحادعنضئاعهبيماياتيهاوقليصاطنفمى

عافيالمناكصعاريولوأولمسهاالغنيهواخيئاإن
كافيشيفعافاذافنعصكافيآطةالبوقماةكلها

3وعفافيوقاعتيوعروقيأبوقياطريصحطلىويعاف
الضافيالحواميثزآوالعدوبزائديالجياتاطنيماكثرة

بافباالضمنزلام3ايتويزليءإنجوادعلىريوه

اصالفيصروفةحتىكاثعدةدعريروثلتياةال
طالتاذاقإةامقلارزانةالمحىبخفاثيقصدوساداتهاواثلغطار1

اشتورت3نفوسمالىكيراشارتاالنوتمشوقولهالعقلبموسحالمحة
ؤةذوسسالةابطانييسالحربطبعالنطبعكيماشيماي3نثاورت
شرفيلطتزيدالمواشيوالكئؤالحيلكرهاي4فءوناعة



الرغافيوالقشاالصوارمينبنفعهاكميرقلفوانيلى
اسالفيبمثياولقدعرفتعذانايافععرفهيقشئم

باالجتماعالىبخبنعبدافدهابيباصضارنراساالوعدالدولةشفن

الدولةصيفميدناوكدلندمقدفراسإبواليهليألبمتببه
كهرثدفيسائلوانابحفورهوالنناابخمبنعباللثهاياباحفمار

كألودالهحناحمعحتى

1إيراةواإيرىناضابفضالثجودهتهنييدمسايا
3الغناةوحممىافنىاقتلتليلفيايكأنقإلي
أدته7شاانفعلكد01عازبخطولانالدولةميفرأىفان

الدرلمةصيفبافاطك

رجمالينوقىفإبهتشتاناالقرىبنيوغيرهالرجمالبنية

االبطالعلىيعرقةحتىوسالحمالهةفيقاث
كأللويالعقالالمراهرعنالحوافربترحلمضشاناك

يطيماذاهيهىانةاوحريفباآلهبييحياحالعاسمعاني
بالخدريعيواضالشاكومممىرئامزهرفرعمنواتركاني

ضروسياملصبرعندجمدواليوبذاكاما3اببنىليس

كعبسبنياسودقالهماننعلاواذابهاكالو

لالمأكريمبهاناالصتىواظلهالطوىلىولقذابيى

وأثربالقعرال3الحيفبللدوءطا11صرحنبالتالمرا11

تغارباخلهاوصفاالبلمنانةالىنماممماالهبيى3التعنيوبالمد

المدامبىاظندرءاالبلمنالخلقالطيبوالعتطموسرفاثاميرش

الشدائدضروسبامبتصد



لممحىإننهناالىتعاليتهاشااالننظارانيقعحالفعلىص
فراسابوبةفاطفراسطالالدولةسيف

اوسغبلءالدهناوصدركارغبلالجوزاهـعلك

خيىماجملالعواليقرعغداسمعمااهودبنقراففه
موضغبيماوالهزلجمديزللمالذيارحبوقلبك

يدفغالالذاخوغركالمشهورالينقضيففضلك
فاسنتارفاكثهواداالببعضفيالدولةسيىالىالناساهدىوقد

كاليهوكثبأفهمنفا3بتياضارفكلثيهديهفيمافراساباك

الرسوليبيدبعهدتيفدبعثتفداوكنفي

الجلالىلبليليهدىانمانفيأهديت
بولبالقالمبشربشرءيديهاهلكىوجعلت

آاعديلاوثالبالاالنامجقلمارأيئك
نظمهفاتحسنكتابمفراسابيالىافلحبنحمدابوكنببم

بقولهفراسابوبةفاونتره

والبصرادخبينالحسنئقممنزهعلىهطوكشابكوافى
اطجرمنيبىعايخرجءلماهونقةاافظاقرقيالمانيجزل
تمالحبراووتامنالوشيبردامننهماييمناكنشرتنما

لأيضوقال

يعذذنباعدناليستاالداللصفة

هدبهنفعيفهاهلكنكلوثنقةيلثابعثتاالباتهذبيقول1
نفعممطبقبولكبشرتىلمنبشرىامالثماجمنحوجعلتهايموناجلالجليلالىيهدى
الثيابمننرعالحبر2المثالعديمرأتكالفيونئك



عهدوعقذلناددعلهليىلمنل

بدصبنهالييلالتةعنجمألتغني
عهدلثهناهـفاغتغيرتفإذا

كهالأيهابمنبالدولةمبعنبهاتخلفعلةفراسبابيولحقت

اطفوهعئبتأخيرالدهسنافسنيلقد
رهاتءالتىهااطهآممنالفا
فولهسعيدابيالنحربءالهيجاابي4اصافىوكثبل

االمانياقصىالثةوبفطةمكناعلىالمجدمنحالت

أكانياهذالالكاخىةأخالعلعمشذالاكفا
المعانيماصكلباكسيتحفااباتااخدثكسونا

كزلاافيوقال

ألفكامهكأتءفاصهازوقالمدت

ينقصفعاتاخاثيرعبنيهالمااذا
1الترفيذيئةاخافده2تأمنواشمنهق

ماسفكلهودهريلمععندسروري
3ثرفدهووجياممكهواصريمه

وفالك

ياسيوابالمغليالدهرقدعزحبييذاينهاليعاتبامالي

والناميبالدهرجماهلكأننيلهءالوفابدهرالوفاةابكلني

اسنياهاويرخيلوحابهقاعةريسيقول3التنعمرتالا
واالصابةالقصداالهم3الدهرامتدادفعتد



كهوبمافارقينالبطارفةوئفنيدوالدتهعلةالختةوقدوقال
ككلفقيدهربحرشه

واولهاصزبماخرهااكاداحملهاماياحسرة
ااداهعالهبايديباتمفردةابالثعيلة

اتشعاوالهمومغفئاحرقحاغلىءاحثماتمسك

3يقلقلهااةجملهاعنتهدأتاووايناطئمانصاذا

ضهمياديممابادجماهدهعنهابكلتسآل

اارودأقيافيوكأاسدحرشنةبحصنليرأياهن

اطولماالحبيبءلقاوتشانحةالدروبليرأثيامن

3ااثقاالفوادحبيبغلىهوثقةاقيودالمبرأىيامن
عحملففينجوىحملفيلكاهلانإبماايهايا

لمهاليذابهيميت1وامتصوءانلهافوال
وننزلهاتارةتنزلهااهنازكاماهذيا

وخهلآرةاناهواردناهذهناءايا

اقتاالجؤالتلوبايسرهانردبالىتؤضااساشا

بعيدمءاالعداضهقبفيباتهوايهعالهاوانبالشامعليلةانهاالمهيقول1
تزلمجهاذكرىالهاعرضثالسكونلهاينومنوجعهاسكناذايقول3عها

اسدآحرشنةمحمنرأىمنقاظةتسألالعليكظكاتاي3وئقلقلها

اويلةوطومرتفحةويالححيببنبوبينىئلةطالطرقاتراىاوشيدفىباطمقنإم
للىابهينيقولءبهامملوحبييابثيبارحلموثقةالقيودراىهف
انالمهولي5علهسريخفيفحملفيمرحمةكاهلامهالىينالسافى

غيرقانسمطوتارةءتربنتارةالمواردهذدان



اأماالعالفيادفىودونوكأرجالبعدنااستبدلوا

لهااحمرضاكاتايوفيقديالهيودهنتاليست

3راحتييمامملهااألوفيكرهةتعدياشدآما
3ويتبلهاالصنريرضىغيريتدكهوأياهجمم
اصلهاونحندباانتانجمهاتمماإلوفانت

اثهالهاومخنيمينانىوابلهوصكنسحابانت

هعولهاأورىادونعليكموجعةعذررددتفاب

خفاالجمفينتظرافاسدهاردواتمساحتكءجما

موملهاابأسعلىأتاكرثبمهجةهنيسعى
ابذلهارضاكفيازلفلملهاءالغمداتبذللمكنتان

أتغفاالفالمواعدصتلكتهميابمحفالموداتأالث

خلهاامحتوقديهفالعقدتالعقودالتينلك
توصثياخاءاإلولمئقطعهاهناشكارط
وقعلهاحآءدالقوالسابهاعرفتأقياالمعالياين

6نزدزلحاصشرهفيونحنتوسعهايهفالدافياواسع

ادفىالييعلالاشرفهمرببعدناحاكلاتحذمالذينلالرطاناي1

اماالمالمدركالتيمممجوزيقول3الدولةسيفيخاطب3يول

الىشبماناممناييهف4العاليعنبالدونيرضطكغيريفلستانا
ضالميمنكتسألت7ط15وحدكدهاظيلثاظانءالصيالموجة
يعئي6صجوماغاامعرامهاءابقاعبدكمنقىحعلةطايغلىونينتظيوالناس
الحجارهناالسرفيونحنداركءتويهف



14تبديهفالثوبناعما
بخابصرتلواطيلربريا

كؤتاوجقاالفرفيراث

هامحاسنفيالدهرقداثر

اصبألىفبهاطافا

رمةمحبابالثهحيفتال
لهااالنامدونكبريأيا

جمللدعادثعرانوانت

افضيابالفضلشدىمنك

عارفةسهاكسالنافاصف

بخهااثهراماوليرأيااإا
تءامةاالرضفيببقلم

قبرا8الورىاحقمخف

بهيريدالالمالضففيا

رهآفففآلهتجرياصبعس

ذافرضثهمنكاللهاليقبل

نبذلهاهاالعوفثيابنا

ؤضقلهاافيادنانحمل

1اجمااللاصلىاكفيفارق

لهاوفيتارةتعمفها
محسنآيعيااهل

ايقفذالمستغاثصاحبها

3ااةوهعئقاههاوانت

3وخولهاالمرتجيقئبها
انولهاخوالاافادمنك

نسالها2الرجماقطعفبعد
وجمهملهاجاهدآينيعها

يشملهااالمهروفشلاال

هعدلهاواينضافاين

يونيااليلمبالمعااأل
افضلهاعدتقدنافدا

6تنفاالعندنافلة

قاموااعزضىانبرى3تجلهالذيالبيتفيرجوابرايت1
امارفةااالمورتظبنييرص11الحئالاي3لمجأاوالمعقلالشد

المنفضلبففينوالقضنلهضرضةجملةئلتفدقوله5االحسان
فراسايىفداهـبذااليهالمئار6



8

كهألاجشينأمعهاهذينكنبك

الذللهقاممنخيروالموتبافهاهناالموتعدبقد

يرالسبيلخاللةسيلوفينابنالمااللةالىائا

ليتالمهوإبيرماىابيالىيهببم

اضاكاتذءرانالاراسيدفييا

مالءعلالبنيبهبدألاوبردتما
عدنحوريفريبالربدآلاوجمدتما

اوالكابمثلهلاصلافعاباكاتءا

3كافدالزهانريبهنجعلتنخذافداي
مشألجماعبالمنوقالكهر

ويثرابيالصبابعدمنطعاقيافأتاقيعنالحربفالتصفن

3اهابيالنصالرقاعنوشققتيالمسابير9ةزهـعرفتوقد
بغيرحسابممريهنوانفقتومزهـحاوالزمانفيبوصالم

نحرشنؤوهوكتب

ثبهامغيرافلقداحطتاسيراخرشنةزرتان

وراوالةالمنازلرقاالرفرأيتولقد

نحوناحواوحورالمبفيالسيولقدرآيى
فمميبهآدضديماألالدولةصيفن1ليحدااي3يكطعيفري1
الجلدواالهاب3الحرممق6االطابهايسيرآلةوهوهسارجمعيرالماب3
نيإالنفبلبهااحئطتفتدكرؤفالايراأإلنخرشنةجئتانيقول4

ءوالحوراالسمرهالىالضاربةالحؤ5ياقىماجماواوقعتظيهااغارتياثنا

نراحااء1ايؤ



11ثافىالتوالظياح11االدةهنةخناز
يرابإقصهلقدنعهتذراكبلليطالان
السرورابكلقدلقنتكفيالحزنقيتئنول

صبورالهفاللفينبحاددبزميتولئن

مرخايسيراهذخحعيةاقةللههمكبرم
رااسذاقفإاالايمتمثليكانمن

اوالقبوراالعمدوراالصاتاتحلليست

ليداحخراوقداسرهيصصوقالك

كرولبالقلبصنئعلىجبولبياعدماعدت
ممذوبيكحقكلفيناظرعلىقدمحدتياعيد

3مربوباثواتفياصبحربهاالتيالداروحشةيا
والطيبالصنبوجمهاهلغلىيلالىوطل

باالعاجبرمانياقدواحداثهوللدهرليما

يخحءمنازلهيصفوقالك

المصلتئإكنافوحمبالمسشابرسومفيقف
اعالفالهراسقيافاالمجوتفالجوصمق

محالالمحةأراهاالعبوالمالالمنازلظك

ظألسايحآووجمدتءماوجمدتأخفعثاحي

اللهلاطاعبرلهافيقولنفسهيخاطب2الحلقمناطيرأا

عربوبلباسيلبىاسرهباصبحنفسهالداربرباراد3بالفرجيأتي
الحدماي



المعلئئالحصنوتسكنالجانبالجسرتحل

ماذانجلىالذبابهرجخاعوائسةتجلو
مهالايقالجناجيرابالثموانزلناذاص

فصااسطيناالزهرفيورضبينيفصلءوالما

نصالعليهيودااايديجردتخزبساط

3ضرأوهزالفإلتفيبمادهاسرمنكاضت

صألجثقرماقرمواحادثهنيغفىما
الهلىالشفيدعوتيفآنماحلتأى
المداطفألوكهاشرففاننيتظاكنة

الدهرصقالروفدغلىزاالسيفاالهاكنت

الصيدقتالاكرامموتفانماتلمتوثين
الديامملىفيولسالجهولالدنيافييغتز

كلرالشةعلىالمتداولةفصاثدغررمنالفصيدهوهذهيفتخروقالجم
لباساسانبالغةحالىمنوقدكاهاالناس

امزوالعايكنطبهوىاماامبراشمتكالدمععميئاراك

سر4لة3الئذهثايولكيقلوعةوعندقيأناهثتاتنم
6اكبرضاألئقيماثمقامنواذلتالهوىيىإصمطتاضوانيايلاذا

يمفيقول3ابقم11البيتبوجدتعلىمطرتوض1
لهنكثرحمهنالقيناتكأنفيهاالمتجلىالذبابصوتعنالالحمنذاكمرإئى
نياالىفيالمعغالمهلىءسقاهزال3الذبابكهرجواصواتمرج

نفهمنجردبدكانهالثجرطريقةعلىلتسالحطاب5يآلعيتئاطو
الطارقالصاوى6اكااراكلهوقالحراشخضا



والفئالصبابةادبهتهالتاذاجوامخيبيناالرءادتقي
القطززلفالظعآتاتاذادونةوالموتبالوعدتيهعل

1قفزاهاالمنلستارمإانارىالننيحاضرولمحتواهليبدوت
مواظزالمادلوالجكوايايوأنهمهواكفيقويربتوط
اكفزشيدهاياليمانيهدمفقديمنولمإوشاةاقالهاكانوان

الغدزشيمتهاالحيئقيآلنسلمذتةءالوفاوجؤبمضوفيت
3المهزيأرتاحيائاكافنأرنيعمتفزحاالصاوريحانوقور

بمزعالهغلىمثليبفتىوهلعيةوانتشتسائاي
كئرأجههفهئمقالتفتيلثالهوىلهاوشاةتكاشاةفقلث
زثبيوعنذكعنيتأليولمئتعنتيلمشئتلولهافقلت
لالجسزوىافئالقلباالىمسلثهعندياالحزالقوالكان

صفزبهعلقتممايديوأنشقلهاالعربعدياتفايقت

الدهزالأتابلمعاذالثةفقلتبعدناالدهربكازرىلقدفقالت

الهجزبيالحانسانياليناذاةراليارىالامريوقلبت

العذزولمببيماالعزىالذنباالومحهاإتماناحمالمىفعدت
الذعزحليمتهاءظمناثرفغلىلمجءميادوتأناديكافي
6الحصزاجمزةطآلبالجرييقاثنماتدنوثمحيتجفل

قفرفمطفيهالستدارصعنديلستالنكاهليبينغريعبانايقول1
وتأرتاولهاالىيانر3باضلرءالماامتزاخممنزجوناي3
ذنجهاعناعتذرانوليبذنبهاتؤضذفالادتبناذاايءوتمرحتنشعل

الزالةالطالولد6المرتفعكاناوالشرفالسهلةإالرفىإثاا5



النظزالشززالماالىكثيركمخوفةإصفزالافي

1النصزبهااليخلثاصودةلجبيمايملكلارفيواني
مالذئبوالنز3ثحشوأسغبوالقناالبيخىفئويانالىفاصدى

النذزتجلىتتاماالحيشاوةلفاشالغيودااصبحوال

31انجرألوااناأدىعليهاباطلعتنيعيماتخغنيأداركأيارب

ثوالوعزءالقاجماتيقاثافلممااقيمحوياالذيالوساجة
ستزثااليايمشفولموركا4الجيثىازهماطاوهت

افقرااىذفيوالبانخمااباثوابيمايطينيوألرل

الوفزوفروالرعرضيالماذأوفورهبغيالمالكثاجتيوها

5كريروالرإ3ءيفرسوالإوكأامزليصشوماا
عزوالتيهلهفليسأمرىفئالقضاثاذاحماكن
هرءورهمااا15تفةالىدىاوالثراراصيابيلوزة

األسزمماخيرآهريهقمنبكواليعينيلماامضىتيوأ
ممروبسؤتتايباردقللاكأدىادغجخهروال
برلمدهاخمهمهنابثعلثوانماتافىخلوااتنيمن

دزاا3حمافيهمرتجواعقاهـنصلوعفنجيهمسينيوقاحيم
اجيعهااياسنريميئلةاظميااعدى13المحنمعكرالحمالكثيبة1
ايءافبرقش3علياعرتنعةذوداهـاهلوربيقول3

أجفهالمبالبشاشةفلتميتهاعشيرتهافيصفعزتنياذيالمهـاتجرمخدرةرب
الالمهراتايصهرفرسيىاوقولهوراالبقيأالذيفلالصرالة5

نلهةوارادعلياالمامركهاثلماممرؤأانوذلك6والثزالكزثيطاوع

هوجهاللهبهرفيجليإلهذاةبمفآلطصؤيرانةلحلههةسكضحى



البدزيققدشالثللهالة11وفيصدهمألاذاقىيذكرني
1مفزأاننقلوالحبريغلرنوهابهصغواسددتحآيممغيريسدولو

مزاوالقامالمينادونالصدراليتاتوسطالأناسونحف

المهزايخالمءناايخطبومنففوصناالمعاليعايخافيضهوت

واللخزانقرابفوقمنههرموالىإيذواعليتاةلمبنيأعز
منالحقهلىسعيديعذلهبنحرءانيحاابباخيهالىكحبال

الثباتفيطوداايرأيهخرواماش3زرتاصءزعاط

مجانبلميطالزتولدوءصاحهبابسةانيكات

انهراعبابالفراقخهشفيلقدأننيفيأوبةااأنادئيو
العثاقلبابيوااوجمذوشيلثوشافيارحزهاضنيوليم

اكواذثناخلنىاقليالىاورأنمرةاولالحبثيكذهوما
كاتثلمءوالدوقالمحبيمتييىوقهاماهرةالرخعذ
3إعثافىإبصبريتعبلماذافيقعاتانامااقالعوافبوأل
مذاهبونخشفيمااسوالواهلمهاالدالربهذهيومن

ثالنوااألبأصريتبلمكاناععابنيماعلىلوايتريم

ءوسالببالرهاخسيىكذاثالوكبنيانالذاللىيعبرالم
التارثعندهيقتنسحهواقفودونةهنياطربوراهوات

ثافوادلثوخافييدماثىوتواخوضةاودىاعييئملارى
إلكليةحبريذمبلمماعلشمانفسهيحسباألانميق3راصفرالنحاسااز

سرونيووياسرونالحربرصالانالالئمونءاازذاأليلمايقولاذداالذالن3
3نامئهمنيندبنخلنيالتوالناداالعدابهاخصاماكبالموتاناي



هائحثوهوأغتابنيثمتلفتقلبةالسزيحمللممضطغن
العناكمببالغبارتردىيءلقيتهلمالالنطاةرىقىفى

هوعاذثاالمرالذيحسودعلىيعينياليزالاننرفيومن

1الكوفيلمجالحاسدينشسدنياظنهاحتىالناسعيونرمتي
ماربافىخديءةمتخيرواخرمحارادؤاءاآلأرىونست

واهثواللةالفضليقصونوهموافدواثهالهديطفموتفهم
مواهمثالمعاليانلمسواومبنضسليااادراكويرجوف

هوكاسثمااالنسانيعلىوهلواغهو01االنساتيدغوهل
هارثالناسالثإلقضاثشوهلغالباكاسفيالثةءلقضاوهل

لبالمتااحاربتنانوالدنجليمشقرههنالزىاإلبفي
ارثالمضنبونانضايئوأئهعركفيالفربصدقوعندي

قاضثاسيامنأخوالالدعدتخافهممايحرزكلمالثهإذا
طمماتخيرتوالصاحبسابفماتجهنبتوالسابق

3ربائثعنيالينفمداوانىانعمالؤماندولةلمجفعلث
هوارثفعلتانتفرنلواقيلياحسانهاجمدةا

العذرناصثهردودوالالقولفالاردتةعماعفنإقوايخاالعل

تحسدنيالحاسدةايرقاتلكطتتحثىصدباطاالسعونخجهريفول1
جملةجؤتحسدفياكوكبانوالصةالشاناظنحتىالمعنىفيكونكواكبمعها

ميترخجمايحاروعداوتيظهرالذيرروالهاتديعبيقول3ينفىالحاس

ارصقبقرمنالتطيموهوالملثوممبربيةجمع31نودااذاك
الهاتلالحقعنادلااالموارب6



ايتوائبفيهقملىظدطئابوالودادبعاتفلمائمك

المجاذلثيهاشوتيويجذبنيوصبابةلهرئذيورقني

غوالهثهوافيعواصيوهيقااهرهااذاطويادحولي

1راغثاالسمنخاقالمطسواكنني11اقراالدولةسيففالتخبثن
واهثالدنياوغيركوالئفبنمنعموعركالنعهىفبسا
شارلثالمثاربكلاناهقوالطاعمإطاعمامناناوال

المكسثتلكبامزتكناذاسييمكثرنانراضياناوال
الرغاثثعألهعناتةاستادابسيدعدياماقعالشداوال

مفاوحباثاجابأخأياغلىيحاصؤةنعمالقهاأيعم
3الصبرايثأمبعدياخيأبأزااخياذاقدهغااخيأبنأ

ربرالحاعنييائلرأكبنفعيضياهـلموانبنفعي

2ناصثالشوقهنحميقاتلهستاصاكرىالدهكلمجارىقرج
المقاربواينهثللةواممنهثلفقداتالثهقنياليئل

ثالماسيعدهاإتاحفاصبلينناالمودةالقربتجاوزت

عازب13اعنءناأخيرانوهمةحملتيتنياأل
6ذلثالحبهواألهاذقؤابيمابندبالنفمىبهلمئن
بلسواكالناسمنحملقاليراعباتيالدولةسيصياتخفاللبم11
المعنىصضلهوالفعليينهعترضةيعلمونةنحمجملةان3واليكفيكرغبتى

رجعوآببالموداةامحيخاطب3يعدوننعمإمداامنالقمابئاااايعم
الوممسلىبوهوالبههنعيخاهئقرصالسائلالراكبثذيقول14

علىنسبوجمعايفالنبوذوالنسيبالماممب5السائلهوواالعب
جهنييخلصلمالذكلطالمافق6ياسغير



واجىدثةعهيخقوغيركجازعانكالرلمجانمعتافي
منفالخطوسالسوالثاخذتوافعلةالمحةمخطيممنانتوها

وتالثصمعرةعنيتدافعهمتينوااعواقي
1أثجماولزنمنياجانىهاالقاصهرتصممابورقبة
المراقباطزينكأحديوكننيوالهحزشهفوقحزيهقوآمن
السوفيالدهوتهنيفقدتاذاديهنهلوهآلوبمتكولست

الثاأييايومآبيشاقلهعدهيتهالشعريقياال

ثءآوالدهرالدهرويافااىاذنبهاطولمنااليامرفتعتت

ايومجموعفيالشاالىالدمتىخروجيرلةاروولةسنغصالىكتن
فدائهديمنتيسألهواصرهيدبهرهعداداالسلى4وقي

هوانسوثسراتلفاقيمهعانرسومغلىانتأتع
واإلجفالقالداحقوقنقضيوقفةداراصعلىفرض

3يرالق11مواقدفيههإالملمجاجرهوإتلوالتذكرس
الضيفانيزلواطانهاوىالنوتطارقةقبلاراهقدو

حصانكللمشقوبامكلمندومجفانوجم

فانءضيصلىالقاعلالبعدأنيسهعايهاقنثرافي

نيايمالذيواضككنيمنهفيماساهفعرفيوقفتوبما

ارافبفتارهالشماتة7ائقعاصبرتادقاعراؤالجزحمنمتيوممايقول1

الدارتذكرطكنلوالآفاحزنالحزنعلييغلبوتارةاجزعفالالحساد
إثامنااالنيرانموافدوتسهىالخيرانفيهلهآوقدانيىنءايتبلمااحواهالذي

الدياراتارمنلىمماوهواالرعليهاهـومرةتوضعجماتكبوالنوى
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النزالبورباربالشرىاسدعرصاتيمامجموعةجورايت

قفالقنماانلهاخيرياطاجاالدارغلىصيياواقفين

ونهانيبمقلتيالدهوعاهرطارقانمازلووارقوفش

1صانجباوفيهصيعصياناوجرتالمداخونىاذافله
جمانوشماطئاالدروبفللوبيتاآمتبااالحبةاي

االحزالقمنغلىكنفمخالطهمالاشقينالهنقيوتحث
لطمابوولهتجمهاباىالبمتهدامعلدجمةفضلت

اعطانيهايعضينالماعذنماواططوبمنجزعتليما

عزافيالذيوهأنيزنآهـيءعشاتكهواقدسررت

منيرانياشحلمىؤيماىوحبعغازيآليخوىمجفيستوأس

3االحسانفائضةكراصدقمثغالنالدشكلىنايري
خافيماااخماوطنبنارياكلهـانإسيطةمألالذيوانا

الشبانوغيرةاكهولرايليفاتاسيئاتطاإجمنان

االفرالقهعليبرزوالدهرهوقحبجصاالعاساةجمهاممن

خؤاببصاحبظفرتااللصاحبوهاممدتانافييمضي

االخوالقجملةخمابيوغدرتخايااألعادقخدهرخنتيا

رصومكاكيانطدهايىالذىالطارقذلكالحلءوالدانايقولكانة1
كانتالتياكانباسرتيقول3عليهاواوقوفبهاثارفىهناألجةا

فيتثتعلنيرانينتيمنءفيوجمستغازيالكونيطفيهتجريخيولي

الموقدةنيرانهمفالمرتغنةدهشبءالدولةميفهوالميع3
االطنابذاتبالحيمةالضيافالقرى



اينسانيالواراهانسةلمالذيالقرمالدولةشفيق
فياعاالذيفييخففمآوصحمافظالييزلأمنايضيعني

كافيتسدالجماألفييماشارىاتافيهإرغلىءاافي
يانامناثرياباألارةاوضهةوقييموتابئاو

لاليمانالالكفريذليويميرتيصاشفكمنيشالمدى

قناللقعنانامعلتءانءاننيدعوكوانطتواقد

سرحانضيشماروعكلهنعاإمخرتجيمثرالجويقهذي
3آالوانيلغيراوأتياينهحلىوتيقظواتواديماةصونالمجوا
سيفاضهسيرفهـيشخفيوااألتغضالمهلديناغض

اقرالتائافنىاعصوثيمهفزلدفيهالوحمبكاتحتى
فانمثزيئقبائلفإهتاصضبتقكحمهءبأعفه

شيانإفيجافطاااةإثعاشخاصحينعباذو

ابالتبابنافااوناكرمآآرهمابطاهوعدطخلرا
هاهالتعلىااخرجواسافكللماوكاليرءبشافىوادلمون

هروانبنيعئىأجالهاجرواهافىتاخبخحيئهاشمةاو
6آإنااباأدينااغلىفغدواثلهامنىااحهونالاوا

المنههاطرفانثنيناطالينهنالدولةسيفاخرجالتإصتدرك1

وروافيالجمدالهوفىعلتريقألألوراالهفيالمقمراراني3ضا1ىينع
حيتاللهلدينصبءفايئءألنضىالانبهتقول3يخاهقهـحرإالت

ادارلةالمالقراقآياتكاتايعاقهطةالضالالسيوفتنشيرلم

جبلىاسم6الجلاوشةصعكضابوزنمملىاقحانا5عيمةهنز
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انذياوهنارممصرمنةوانثدتحذيفةعبمىكلوبئ

شروانيبنيمناالعاجمجمعضيقكبروابعدبمروسرأة
افيويزيدقوحممادونهنالهاوحهفرملبكرابقت

االنعماببمقشلينءوالثابعلعنهمقفيرأاالمانعين
معاباطروبعدبموقضوغيرهمنكالخحلبانالنلتى

االقرالقغلىمنغااصبصوربماراكاطممغاصبمص
لممنافيانفارعفتولربماصدرمحقنييمتولطالما
3االرسانإطولجةالبطونفعبدىالهاكياداقدتولطالما

فيملينابينلوبموقنيكلباتاعززفي
يقثالنساهربمقاةابدآموحثيوفيثالكلهازلت

3آطغانتالعدىهاهاتضرابذؤادهاةعحكللش
سانيذ2االعدايمخرالهـواريدحف2داااليمنان

يممذعالقشدنيةمؤاريجسرفىالشآطياركبآيرمم

دالقبنيغلىالسالمااقياخافياالسيرمنالسالمافرا
لمجانهاافزلوآابمرامأوىديوخهمالذينغمالسالماقرا
رييقحروبوقاخالمةإشارةضماالمهفبنواكلالبفولهمفانيماياتهذها
ةدانتهاضهنابدبهرهاومقصوداكاسالثواريخفيرربهورةفةهعرلهموايامالقبائل
اوقاخكباصحاب7اقتدااخعةايقالجيمكقنالعلىوحثهالدولةي

االعناقلجةطوالبطوتمثمراي3االعدامناالننقافيادواالجئهـ

جؤاساهرثايةصفةوشاللوالىخألطردوهوالذوهنذوادما3داالالى
كاخهاالحركةهوالمورمنوموارة4الماضبالناقةالجسرهءقلهالذيالبيت
الشامجهةالىهنقاانومنقويةوسديةإطرافوااالكتاىفيتذب



االحسالقذويالىيننوابهرهاالصيعفلصالحين
الدينفيالدمسثقينوبينةحرتأظرةوتامرهيذكروقال

المناهـممنوعباتجيبآبالشآاالحبةغلىيعر
اإمصثماروكنالرزاياغلىالصبرروأفي

العهددايييدجرحغلىمنىيردنتزالثجروح

الهماماليصاصبغةوابصراذراقيالدمستفتأملني
الهاقيالبطلذلكبانيتدرياشكانكاتبهرني
إمالظامغيرمتصلشضكلولءتشانواني
المقاسثيعقدرأيئتحادرألىصليبعقدتانولما

مالكلغلىالطعانفالمجلكوتديهااالناةشرىتو

3عايالنومعإلبجمبحىصرسقممؤرقاهنوبت
اخاليمااقداملابراييكلمالمالفضىضىاهـوال

بالتمامسعودكوالوصلتباخذينعىهئتهافال

افىامهفالحالليرقيجءاالشيااجمبمناما
2أطغامابيناللعثارفذوسدبإتجالرفةوبهفة

يميسيربالحزهنهمفتىتلتىالحيرفلستخلىلهم

كرامآاالئاةمجااهرخطيماواجملواصعب

وهوتالجراطباممألمينيرادانيجوزويعلىصالجرابسرادانمجوز11

موهنرىاامنحلايمأامتصلكإوسةوةلرسةلبالذاراد3االصح

لذهجقيكوقدمنعضلةيرغهنارقبتيالحجةافعتكانبعديثول3القوى

الناسوغاداوالطغامالشرالعثاكثر4االطعوالبرهاناللحقظهورممحكليكالوم



ابالحساميوجداليبوايوامجزضهمصوب11ريفون
3ذامكلمنسالماواصبحعيبحكلرأهنمابيت
3الزؤامالموتممارذعلييماهانصابقيتالذيمهابتىومن
يأخماماآثاروآآرفيالخافطيىثنابى
مقايلهميؤممنفليلانيينالجفوارسوعلم

هامبنكعببفصمهوجمادبجيرهضىءالتناطابوي

الماليمغلىاصمعسوليبايااالعرضغلىاالم
عامصرالفممرالمهواتءسواهاتوااذاالدنيابنو

ثمآممب11البرقثهتمامااذارافيتذعاحيئيااال
بالساليماالحبةالىبعثتبرفلمعانلياشاهاالح

حسادبعضويذكراسريذكروفالأل

6حاسديءارضاتهاحاوواجمزاجرالجاهلاطسادجماهلمف

واحلقلبليالناسقلوبكانحاسدمالناسكثرمثائيازولم
بماجملقبلياخساديظفرولمفاضآلقبليالدهرهذاير الم

وانيعييعلىتطلعانتطلالبطارقةتلكانيقوليطلبوناكلهأونير1
التشديدمخففذامليس3نيءعيبفالفيهعيبالفاقاطعاكالسيف

الموتسيههانابقيتطيئاكابمرائاشايالعيببمعنىمووانما
مفيهاماواظهاراالرفجاروشافامكاثاراثارياناييهأاكر

شهماحديثووالمروهءثناصاقحالرجالنوكحبيريحينةاك

لمجزاتانوافهعمببلنياهدااجرهثللحسادالهاهداجرانيقول6
الحسودعنالنععةبزوالااليرضىألفانهالحسودارفا



11االساودبسمالمازىسلالمنواجتنيالفاقتحتمنالغلرى
صاملةلذموموالبسذلةالصبربيجللمهاواصبر

لواغيراتيخألوحاولتخألعوشهفازتات2وا
مااالباعإلقيبهنهمإباذاكانمفرداهرالعضنيأننافيلو

جماهدغيرنلتهاانيرويدكعيمنهانلتنياياجماهدآفي

3بقاصإلالسيرالجسبعضوكنخميةالمعاليماطرآللعرك

غيرشاهداالذىفياالقيانالىيرببنيزآالعيينشاعدوها

تئإلالموجوهفيجركاقلفإتاوإالعدوجاحرتاشثتا
المساعدقليلفيهاكثيرالعدىحرةعبرابنوااالووصبرت

الضرسساعدياوفيحتىوضاربتاشقريالجريابرحتىوطاردت

التدائدههلىهثلعنمراقفةمخرهتمنيصبلمانىوكنانم
اللصصصءجاتالتفىاءوابلدةفىالهدعنشوثتجمه

المراوحولياتابههراثباتوعندعدييغاراتواكثرت

الفوائلوصهإزاياهفااشهعدةالمرءالتةغيركاناذا

الثدائدعدةاحايوممنحذينهةفي2فاافقدجرت

يفحيخابهاذايول3االفايواالساودصلى11هننوعزيا1

هنيبينالمقرعيرءاالضداقلوببمرلةاألحسدقااقدبكانتاذاالدهرمصائب

االصتقاهةعناآلحائاآلعدالسإيكونبللمفصوداابوحللمتقيمليراي3
هنوالةهفضعنةانهرتةماعدويعناخنيانشأنيهنليسيقولع
الحلقةوموعرودجمعوالمراودالواتجرالب5ئدبالمابمراتشأفي
الدابةبهابطقىالتى
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ضاللايامالحشالىعقلتةنويرةبنهالكناياوجرت
ائلالقصبشدوواهلرهابوهعحيةليوتجؤزواباواردى

عوائدخيرنعماهعمائدتليماقبخيرتييا8انةاعى

حسدعاسلقنهرهامنلينقذفييمنلمفقرظلماةمنبيشالفم
عاثلكرمنجدراالعلىوبذلوالندىربعاثيومآعدتان
3الموارعذبساثااألحخميالىجمارهجماالعداغلىمرير

ويديف1عاءهافلهوينهاالصبهارباطرافمشهث

القالفيفيذهناهليوقلدتعثيرقيوسدتقويثنحت

االهاجميردينالمافيكنهاماجملكلفيدتالئقخاا
بهفقالاتجلدالصبرواإيرصيهاالحمرتدتمناطابواليهكئبأل

جميبخيراطساجمباونادتبالصبرقلتتهـندإت

مصليبازهانانابعلىعودهشيعقلصغيرمنيقبىو
3قضيببحداوحسامدهنيتيبانايعلعتوؤر

سبيبأمءبالمابمهلكمهابنهايغرقأنفيمنكاعلى
بفرييرغننصرآهلتوخحاةاساراعظماضثتجشمت

غيرهصيثالثهدينوفارقهلكةغانربضلىولهاي
قبضوفدساادكاطالقهتسألهلدطالىحفرتقدامازوجةكانتار
بهاطمتازوجهافقئلالبهاهالارلدحالدابنرآهافالينمنالمواهإلعلنه

العظيمووعودالروالمعرضنيقلباالمنييتىولمبدنيقيحديقول3
غسانهـبارادالرعالقفيب13وهضصهاكهانعضىعلىاصابا

نةصامىاالقتممردارادالطوانيالعرابياذالثلطملماالغسانىاالبهـمبنجبلة
بعدفيهاندموتنصرثمفهرب



إحبيبمبالحروبفضوالحبهصعبءشعيساصيتاقييرثلم
عربجبنفمصيكنوأترضىموفقغيركانأيرضيت

لهوقالماظرالدسنقلبنوبينةحرتوقدوفال

يخآبانثسمانماوحرب3ماالدمق
3بااطرالنعرفالحرباسوثوشاننالمقاديدمياعماس
لهاترباويصييضحيالذيذاوهنلهاإبمنانلمحربهنلجكفي

اقالااويصدمالعينيضرذاومناتهصفمنهثااداجمالفومن
األالعصاوالدكضرباوجهوحنثهبرعشأكااردىهنوويلك

الشباتتدرالقانباوخالكهوثقااخكابنضلىمنوولجاث

عصباقلبنابهايعصبلمواياكاكانحتىباطربائزعدنا
بهاممباكنتاصدمبهابماهذهقبلمناطربلقدجمعخا

6اعظههمخطااليس6براهلوسلوصهرهاباكعاسلثسفسل
7قلباماتهابطرإقاسبطةوسلصهرةعقعقاثوقرقاشماوسل
8باعرفهمالهندضنجنااشاالمالبالينالصيدكموصل
بااخلاالحناجرهشنوانالوسلبلنطسواهلامباهلوسل

بناللهعبداخوهاومىعوابنهيرباكشبمصالمصعباناقاموسافي11

قولانارشولمالالكافيهبرايرضيتاي3يقالطروالالحببيرك3

اطلغهفيلحموملقديداتجادبدجمع3ىغيزكاقانةفي
منبقولهالفرسنمفيإلمجاماجعلوالمجيكالسيفضباله

الجبلشعبئقمدارباويباالقانالمعروفنالموقعةباخكابناوثق

رصلاسمقرقامقاالموضعاسموبردالىالدمقالبيأسمبر6
وهوهلبونجمعومالبينالقومرئيسوهوداصجمعالصيد8الشمقمقوكا

لهكاتعفةدفةوالنلبالفالطالحناجرة9السكراد



والعرباالرومبالمسيطرناطسوسلولالعساكربالبطرصيسسل
رعباتجدتالمامحوانواسدالشرىاصيؤونهحآفألنههمتا

كتباااميكافدناوأسدالثرىبشوقااماحزتبافإلفا

التربايلنثماليربوعانفقكاتجوبهاأفاالةاوسطثتركمناك
أستهاكذبااياالضفسلقداوسعتكالوفيفينوالمابالضربتفاخرنا

قلباوانبتناخاوانفذناذمةفالاذاقاتااافةرى

جمالرآوكخبرآأقلمخبرتةحيئالعلجاباكوجدت
اإلطرافيوفال

اسرا15بقاياغلىقدزرتةاسىلصبارت

الصبراعدمماكنةولذاخهاالدنياقدعدم
اظداخرىوهواسيرالجدةفيالجمحرواسف

ينثخروقألكا

باةحغالمالجيللناائاالحيسراةلقدعلت
حماةالىاطائفونويأوذراةالىالرانجونينئ
حمدانابنالحسينبنعليقألحسينالعثافىابياليكتب

الىومبلدالىاصرعند

رجاالالخفافاجيضالكاسرتالمااسرتاتالعشائرأباأ

عقاالالشعورحمرلةنسجترووسهمالمهرفوتاطتلما

منعاالالتريكجكاتخذقالالوجىبمالحصانحصلاذايامن
ضجالذىبوعاظةكاليرفيتكأشكناكيقول4معدابةبوعاتير1

جمموالريكصبكلجمعوحكللثعبالوجى13راباللليأالننقمن
الحديدبيضةوقيش



امجااليت3ااوجمدتلوجمتالوكأيرماخذةىغاكت
3طواالالجالتالهنزصرنوعزأئمحرةنفصكحملض

3رجماالوالجالثمآوحوالرومعراعركأظالعيربلنواريهق
ثالرئباالبقىالمماشثلغيلةبهدالمضايقفيأخذوك

االثقاالويحملظيمالهيمنيوهرمصافباخاكأألدعوت
ناأللغااداعالمبتءانةاسيفإابادعؤتأال

ارساالالقضاكارسالصرعاارضثخيلهبعيدالفؤتصردت

اقاالمالتاعثراذاملكلةييخكأااليامنزللس

ةاالثقاالويحملالجسيمبهةبالذيالقرمالدولةسيفزالما
لمجاالوالرجاللوناروالععاطعاهشاشثوانهرآفالخيل

اطاالاستفاراذاداةالهقتلمداومالحفاةفكومعؤد

7الجؤقيرحاأابواديوبنواتمآوقنبابخرشتيضفنا

وعاالالخلجظجلكخهخعةءاليلسهمئموحمتهئم
االبطاالتنقلتهئنافاخيولهكبالفكوتوغدا

ال3ااالوجمالملوتاحتاجماالخعطلعمليىلخهابئان

ألنفالىيرجعرقصرنوصالئديدةالمره13الفرسايمت1
احميلةواالهاالاللخبعضوفي4ألبلاوالعراعرالحلالعير3والعزائم

لمجريمراروحوخشدةقيوصدآذاته6يبالقرقبالم15افملةا
بخرصنةنزلنايتولرباله7احيان4حييهربقه7قصيدأفيسابقيت
فهالينجمرطلىالبراديلءواالقيطوفتفييصاوايعيىف
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لالوفي

ئمئتفصالحشاينبوناراالصىمحرتماراكحتىلذيذاكرى
1امئمألطاوعهنوانوإنييئيعةونتانجفوجاوالق

دنمعوئيفاءعزنيمانالوفعلةليابنهاسابمك
3محرئميإحوللبيدوحبمفجمازوبنيالدهص8وحيم

3تمئموهالكددىاالءاصاساىلدوهثاءوااالنحنوما
عئمؤكواياةوإفيواختهاكنلهوايآهراني

ثارقئماالمنعالمنهاويغتالضاناثىبفيااليامتصاجني
ثخهئمجانبويخيماببثىبصاحبرضايتاخوكواني
6يصمغحيناثحماعيتوناسألقنايختلفحينظوفادعوت

7همهمالذيناقوأاهنوانتالردىإثبمهسالتلقوماللث
المناياومحامئمبينهشربىلهاسراتاتزالالانامىونحف

وينظميشتهاعايافهانبعينيماهاتإاهذاالىنظرنا

المذهئميىخقبلياوبعيدقيحميدآومثربياهضيالقيوما
واكرئمثارراصفاحالهتئانردىافرارهناإجبصنلماذا

ويمرئمنافاعاايرلفيانةقلتالهدىلهاسيفوقيل

المصابيخهذاحكيانيقو3الفيقصرتايتتأتوفتا
يرعرميداحمنؤتالحولالىيقولاليىطبيدولتممريحلولاان

دكرهاالتيالعشافىكانتكاالمصافاةفيرواواياكمنحنيقول3
الذمميهالحلوف6ايكاعمهم5الحياتمننوعاالرقم

مفواتالموتتخانيماللثيقولوتجريإلآنفسهيخاطب7بارعدينيال
عرفوابماعرفواقو



تحغبالبيضوالبيضوائليابالحديدوثقلصى3منأنتانىها
والهترئمجمافيفالضجرجانبكلمناطربثحرعايه

المحممبرئمجمانبهنادثاققااذاالخماوبفيكراباض

1ويمئئمالبالدفيالمغازييغذورائغابينباناالمحةلك

موشدقئمالجديلالتىهاكلغلىوالحقالوجيهابقىماويخب
اعظفالثهالمطلوبعخلموانفؤةفالئةاالعرهذاحلفان
يمتئمليسماوجدآيخكواكخمغافتاأيسمافيلثالخنيواني

لمأفئموإلفالليكخطلماةحكءرزوإتاتيولو
ئىاكاابيالمطصئييم

حزامافاالمقاموالحلططالنوماذقفلماسرت
3خإلخاماخرثخافضرفياحتىإكاهعلمينوسرنا

لهوطلبهالاطيحفضافىالهابياسرفيوقال

هافىنيمرعتىالىووصولهأل

ثنؤئموالركبامحاهشتأدثهسقيئخيالعينيعنالنومنق
وافغالوشاجعوالالذالدجىيدفيالمجمباظلو

المتحئمكيفهاتدرينكانكتجتافقلتصكنيوممائلة
الالحق3طبعدجرجريممجريعنىويشمينربمعنىتي1

منهعلمين3ذرالىبنلنعانولحلإالصدوالثدآاكماموالجديلفرساسمم

ايثتهمهوطكاالحرببسمةوحمهاملوئاصواعلنهوضعاذاالفرساعا
بهايعاصالنائموناكبهنورفقائيمأدبخيالءاسماقطمحبومنبالسالماتالط

اوشاحالوجووصهكلصبالداهبةوالجهـلالناسمنافرقاالعباديد5
الحصرعنناية



اشحئماماكاوترثيامالثواهقظرةالسوكاقيعرني
ألمغالواعداألتاةوماالهوىفيالقناألعبدكانافا

نظلمبأفهعلمفىواركىإضىطواالفئبماترضىوارضى
يحغمواطباالنصاليومنبينةصبينياالنصافهنصست

عاتموالموتالمزلتبفهـيئواصدالهوىانسانيااليامهنىوخ
ميضرئمقليئنارغيرالحبومناألعاللةالسإتهاووالمة
3المنظممالكلصونهاتضالوحينالحصعنيمبلغدأال
نصزئماالحشابينوناراالسىمحرمداراكمحااكرىلذيئ

تاطئموالجوايموقاقيزحطيراكعاتاجملانواترك

يعلموالثهاقاهاماوممتمةثإكاثلالعلىواظهر
ونلمشعبكللتصدعنامنوانمساالياليفيكاغربتوها

وتيئئم9دةايامداثواوفىدها9بهاخطبمطوارته
اعلمتغيرهايمنياصتوالعارفىهـاناهايرءعرفتنيفا

ارقئما6االمنياغلىءاخاكتومخبةتفاالياميماشزأ
االحفيدىاصرثتجضسهاهيمانآةالخطوبمهاماتصبهتى

المنمنم2اثنااصكاضناضهااذاعزيزةنفسمآالحربلجناينت
لهقيمناللاكلةادا3ذكرولذاالمحبوفكمقادطاباط1

هذأأالرصالةلوكتا31هنياألاشتغاتعلآلااالحرنسيتها

واشارمناضنالعشاشاببنفىالىجهابعثوقدالسالقةالقصيدةمطمموالبيت
لمجيبصبمتياتيايفالناغربيقال15سابقببنيذلكالى

طفةايجشمةلقال7يلذعنايحنلنالناتظهرشرنا6



اكرئماكريمةالنفسببذلوهنبماليمامجودمنندصكريما

1هذمبئءابالواأنصرغنماوهاحمدءوابالاالسرعزموماا
لقدئمايمائصلوانتءواقدهسعدمانلواعذرتلقداثري
تصعغحينعكصئفآتونااالقناتختلفظوفاحيندعوت
3ئموأبمهـظاربر2أفااليماغلىدىااكءبمهنبالتلكلتوهالك
63واخهسم9إايإعاهرفيهواالانةوء11المسكاخيلعايا

حالهملنعبداللهفياوقاطال

امئمالمناسيخهزيمويومابوسدنماعىهبؤسيومله
ءمجرض1اال9نيإببئالعدىإقتلسيفةجردالبوسيإمانادو3

هعداالرشبشاالفدفأبذلشاكفهاإامتاأإوماتواو

وتسلملالسارنفسيواسمغائبسانكءااجماءوهاصا
تقدئمفلكامفحتىوقدمتامطلدلياعلمختىعلالأ

صبرئميخكفاقيقضاهفوهمةإثلحاعنبيوماقعدت

ءظلمإطخابأيااوبمبابيثنىامورنااءضاقتاذانحف
اقوئملاباالقرم5قومشهاالىاحخمالةنطيؤالبامرنوي

عرمرئمجيتىباطوكنةواصلشخصفيإماكرجلالى

واذاحمردالمصدبةكانتاعليهموصبردالمصيبةالمرالنلىاذايقولكانة1

يناليهذينكريمرر3هذمرمةالمصيةثكانتوطكفريالعمةاللى

دهابنكامىالتثارعدصايدطألعا3السالةالقصيدةيخاوهعىلتآل

لرأيهيرئسالصيقءبهعىايالدولةسيفاوايوجهالليضارادث

قالتصشثوهفيقيلصتىاشتهرتمالمحهاهشيهاالكلاهنانقرم5



اجمئمحينافواههافىبصإوطئيمااعقابااليامغلىقنل

وينهئماضميرايخنىمديمهابةاالموربعضعنويمسك
فيحلمياياتاافىزكاىوايييخاياتونجني
3غبئهـإحاطسفسرآواكلنربموانناءآلفدافيكتسومنا
3غةاالشكلهنيبئااداااانعحليباناترضى

طئمءاباوتدجمنياالحدىانهااالنالدولةففاعادات
ثمجمابيضباضوالبيواثلىاباالحديدوسطثقلمنانتاشاما

وتنظغاصالتبتلةبءةفارسلةخماصوارماخا
أفترأجزاتاكارقترومةعاالقزلةالدتيىران

6لهذئمع11اداهاونطعنهمقائملسيفاهمافىسنفحرحمهم
أضلجانهاىارآبعتخوشعيبغماطاتفخلونقفوبم
1ئمقييمأكوعاأاتءغاترهاوغارمنمغجمكل
8دقصوتاصاالجدآابقماغإكاكلوالحقيهاالتىءوفي

وسلمالمعالينياططرثالخهـاالمراليأعالؤ
هحبهذألسيفيايئيوإيونيلسالضثارآهـجونكأحبهم

صةالنه15االعرسؤمةيقال3المموليةسفىكيكمجمث1

انضىأشرلاباتبيواالعبينالبختبمعىالحد3االلوفطىالموا

رزأحرثسقدثاضايخابينقحمالديالبختهنيهمالهطي
حلصكاالفدااالاقهالخإليهىالدولةبعادهانالمعىشثايةقصيدةنياالث

حليحهاقدرةتهتبنأجلدهامجتىورلدخايئتاقةالحلموث511وائلابا
منالح11الماذي7الرهعراسفيالعلةاللهذم6الثموارأم

قةماقمدضحمماليتحذانقدم
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رولبالمراصةالدمعانماودمعىافيظيلييا
اطيبسبيلفيإقااوقبطجماتفيئؤالنها

ااالريبالحميفالماجمدالفىثدسأليمآاظاعنينهل

وقريرغالهلوالقويبدارطيثغلىيرانيابن

نيىيحضورمحافظفيانمىأمهداىخمالاكأذصادت

ولبسكبغيثفكرهجادهارياضماالييهدييومكل

وطيبحمعمنبمثوافداتلىبزوابكلوارداب

الخحلودبصالثإإاوصروفاليالياصرفتوؤتنصرابنيا

3ربصظيبيهتنصبريبانجمرريتأهللماصعرىدان
بمشالمبويىقيموقاااواالقصيدهزهاابوبةفاطكر

لقولهكافراسالوفاحابة

بخيرنصيرالمموىومحنيميغيرتجيرحيرامتج
بزفيروقلبةانسصالهمقييالهوىوكلىمالمن

قصيريواوممريتلثلىطويكلممرلومابين

المسيرقبل8البالاقدةعينيازقالمساليراقولال

منيربدرتحىمنيتثنىرطيبغصهتحتآمنياكصإ

آ13نظيرخيرالؤأقيلياالياابعدينركشذهاغ
راميسبصالموارداووفءاالشريويخكفيالئحو

الىيبمالهناقخقصحسنتاامذاولىتلاطاملاالححف1

نقدمزحيركاالواليهارصلهاالتيالقميدهطلعحدرالمجزهذا3المدح
الجنمنإالحرجموروالمزقاكالمرارهاشعدمابمعنىتجبكلةهاشط3
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1المصولىاتلكقاصراتهوىعنفلوجهشمحسنولقلي

نهيريايجنخلومباتخليثعينالرقاتقدت
3صهجورعاشفوشقصبحىاحثمنالئهالجزى

اسيروذلتاصوجمعمامريضامنذنأيتليان

الغريرالغزالغلىعوتدككأأليزصراباياافييا
وهشيريوممدتيومغيثناهركلفيفيهشتأقزل

وحريرشدعىفيإحهادىهدايامصيابنياوردشهضك

انموركاللولؤولفءالماباردهنالذبقوافي

جريرشعرقؤاعنهطلواالالفرزدقفصرمحم
والمستجيرالميوفوغياثاالعاديوحمحانبيات

3نظيرعناملىافيوتايتشبيالطلىعنفييضربطات
صبيرامربكلطئأسنأابموانتتحريتيمع

بالميسولبفخعتجوأبيمقداهتماينياتايمإفا
6المهجودىالمتيمشوقهاجانتنيحينالكشوقيهاج

جاقياالطرفصراتقغيركحبعنحسنكدنصيشغللندمول1
طلت13بالحبليهافيببتهلمجوازيألبانتعالىدهايدعو3النصور

بالحاذقيالمتحالطبءالعنقةولمحاطليةحمعطلىاواالطوللن

ئقنعانعليكلحقالجوابمنيوطلتتنزلتايامتاذاولث5ممله

ماجاولهاانتياقصدةامنكاتتنيحينالكشوقيثاراكأل6نيسربمامني
اشوقي



إخاسقدنصفراسابو4إاوكتب

1ساجمهنفذالدمعيلمنالعذرانومعائةالهوىربمانةاما
دهرأوفضيمانواممهبهنهثلطالماايمييمابثلق

3ئمههءظوالجفونسقاووبلعاشقانفاسىوعفتهرياح

عاكهالخصمالمظلوصيوهنحمجتيحبمفلدصهاوظالهة
كرائمهدهعكلوخردلهامنمحمونةءوجمإكللحاهنمهاة
3الحذصارمهضذمغراررقيقوصاحييهفرعيخاقطعتوليل

راراقمةلةاصاوتؤنسنيوظباؤهةارأوتصاجنيا

مناحمهبعيزيمنوطئتهاوالجياانتعللمبالدالمحهوابا
هاشمشمالدهرالةبرجاذاانناالمحةيعناصداتكل
تمائمهالرقافأجضواشةاالمفانماهناالمولودولداذا

تمهاناالذيبهابعضببثرسالةتهيابنعنيسيبلغ
ولوائهةعذالةفوتولوةجفااخمثىفياجمايآهابهت

اصارههالالذيالخليصارهنيواهلزهانيشحظيكذاإث
وهوظالمهالفةصبايشتاقفانةالكمشتاقاتكوات

مذةلمانالحاشئعذرفادوظيه4ومعاهـالهويمحلاوجهذااتيقرل1

االشقانغاسممهبالرحهبتاقياالرياحاناي3وتحراضاجءىفيهدهعه
بمالظرةبفيالتيالحفوناسكبثهءددوفيهيمطرالذيبلوالو
الحدرقيقجفىتيورةالمهاهتلككفويعظيمسوادهقطعتهليلوربيقول3

شبماللفرسعبامالدابةنمجؤتوضعحديدهويشيهمةجمعئمالث14
واحلهنالزامنحظطانايزهبالشكيمةنفسةوشبهالجوحبالفرسالدهر
اقطعةالالذيالخلاصألمنيقطعنيانة
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1ثالمةافجرواليميماأيإاوالبيدةأثهاتااالوثاودك

كرائمةثحصىليمىوانتكريمهوقاوميئالوفيىوأنى
ودعائمهاحلىاركنبيشدوفرثالفخاراهلبيماافجم
قائمةويخفرخداةنخمركفهةنداتعداصيفاخوا

هادهةاذانتالودرواقوابنيهضىمافاحملعتبىليأعندك
ناظمةانتالدرالذيبعقدهنموثخااباعنيفالتحبسن

ووحشةاليكشوقعنكتابياولممابقصيدةزهإلسأبولمحالةة

كثيولهبةفراسابوفاحابةل

اتعجغءالصيذنصاتلزمنيهنصفايعاتباصمىظالمآايا
الجفابالجفاخعشيةودبهرمتاباانحافةالعتاببشنميئبدأت

صفاءظلمكاالتووواامححابراعتكعألتغلىفواق
موفاغدرهوصآلومنبهجرانخألهنحتةوافيتهتىوكنت

تأسفاالعشابهذاليوجذدصبابةكابهذابينيج
واشقهالعتبهظلىماقلاشفىيدةبهداراااليامدنتفات

3ألفاعنةامسكتاكنلموانتائبابالذنبفدافررتتفان
الفالخالحهاهلهكراميةهنقومعنبلنماو

العراصيداتفقدواانتمنيتموانمانهقدوفيتفاتمنشئم

ثمولداتعدونمنادفىكنتوأنممةوتتعدمناعلماانااها
الهجرقصةوالالبعديفيهوالاكمانييدهاللكوديانولا

اي3بارفاوغدرباوصللمجرهواقابلالحلاصافيانياعادمنيقول3

محبتكعلى7وايقاالثتانفااطلبفالمذنتاكنلموانبذنياقررتمذنئاتانص
لسنفطاايلمولدافيونهمكشتوانلهمايذنمونتعدمنمنصاعلىلستايقولع



غيماومشعهداايقولفييسيئوننيعشيرتيمناشمكوعمكبةاللهلى

يداواالمغذكأضربواحواناهامهمناكنتربواطوان
فداوماملكتفيلهاجعلتملمةاواتمتطصخنابوان

سداكهماهرعنغبتوانسفاهةروفيالبانيردون

غداوهولهميومالفمصيوحظجمالماانصفوافيلولهمهعار
عداولواعبيوااولىبهافاهليدتتفتىنعمألتعدونيفال

الفرجافيالىاكتالقميدههذهاسفىايىبخطوحدتك
اتوخياعيدبناحمدالعباسواباطالى

ءناحيبنطيضبدنيجفاطولبعدهفقاعةا
واالباهمالبباالهـنفديكلهقلناشادتوايبابي
1الفحشاالىسإآألكانتةفيالعفيفطظاذارشا

3الالالمنهافيهاببديمعتئافهاضنيوجناتة
بالماهزجتهاالمدامملفتوردتحمرةعايهابيفى

ارااللضابرتحتلبغالليمالةبرزتفأنما

ءاالحشاالىالسمهاقطهعيوننالحاظملءآنقايف

ءبهابمثللبمنهدصعهداصياخدييمالوناطتصبغ
3ءظباعيىنهنالصوارمبظبىميتاجاذرثءائقايف
احشائينهنتممقعاشاكءاتجالالمقلةتلكيارت

علطحملتةاحدهونظرهعفيفجلرالىنظراذاشأالرلكانليص1

الساطعالنورالألال12ءافحتااباراليوحريهابرالعفةقىك
السيوفحلىمالصواخبىارحقبقررلهوجمرذرجمحرالجآ3



ءوفاعسنغدرآومضحتنالهوىفيأبفربكئعدمازيتني
1االنواداصدفمنعراضةابةياشتآعراصلثجادت

ءوفتافتوةطومحلوالصباوالخالعةالمجانةآال

ءهواواضدالءهاصفافىحداهمليواقفافزهرانواع

ءصهباوططهنكاسيناقينتيالدىثيوخرائد

مالطافاوسشحرابنغنيناكاسهاالخدافعلىادرنواذا

ءاالحشافيالثوقهطاياكانتمطمانصصالىاحهااذاراح
السرورورافياحمالوجمتلذقيعهاثخصتحينفارقى

ءوالندهاءالخلطاهنظواآلمنزالجزيرةلجدهنتون

ءفضاكلريقهاويضيقهنطيئبطعمصعنإيفير

هنائيأغراتاءاالويزيدفاكالجزيرةبلدالالثام

3ءالبيضابالرفةالءسوداأاالفوادبخجعمرتهنوأبيث
ءالجوزاصكبذيماصيدهمافيءالدمابلغمن
الدياراخافيبعدعلىممنرممطمنمعرفليرعيتولقد

ءالعليا11لمثتاتانيلجلجغيروقكالغيئلحم
الشعربالشعرافيهعرضىواننياصيوفاضربوصشاقي

سثغالصادقالمطرارضبتسقانالتاملحوانببالغيبالدعاعنى11

منالغنينالعهباهكاسلجاادردقاذاالحرائدنلكانيعني3وتزهر

الشامهدحقاتمنمنجج23اراجاولهالذياالقيالبيتتمامابطشعر
افولوانيهفحومداميقولمايهمالهالذالنييتول4بالجزيرهوالرقة

المعالىاليتاقتانيءرهخلعثمغصرمج



ءببقاموصولةوسالمةدابرمجمعنااثة
ايضوقال

فهعاثةيتأليلاخرآطارفهأالطفاشاقك
1الحقهءظالمثارمنالبعيساوقهاعقابجؤوالصجع

مأضكاسقةاالفىبوانجاسمنضبابيماسادبهمنمرتى
3خرائقهرحلتاطليطأمبعدهاسزمشوقاشائقةمن

نواعقههببجنةتونعقسائقهوحثدييماطا

ثئقهمعلقتحبرسيسهفارفهالجوىماعايكابقى

فةإهثاءامفهزاجمةهدافقهشرفتدهعوفيض
6ايانقهحمضيمابقايارعتارفهاخدرافهكنتقد

7مايوافقهمملحاصىواقومهنائقةعاذليقضي3يئ

8نفارؤنزلهلمالىرقهاةضارجطاهثم

خلفةكاتةوإلجيىيؤةالصبحاالجلكاالىيرجعاعقابلفيالضمير1
ايللسرادقالمثابهالمنرلماناجلظالممنلشرماسادقالى3نةثارايطلب
يقولضةاالحرائق13الفجروهوالغسئالظالمثوبعنواكشفالحيام
نكءجماعتهشحلتالذيطالحاتمنأمزاركالذيالحيالمنللثلالذيكان

إيفارقهاحبورديىثابتهايباطرسبرالحيعلعايهافيانةالمعنى
ألونابيوت4فيعقالنلبدرمااطالعيئ5التقاحرق

وطينلورجمارهيخهوهوجمعوابارقهفهبيرذاتباكسرالحدراف6
ااممذلوطالزارةياويخقةبهعالئائق7الجالاإيانقوانخحلف

بارقونماصموضارجهدظاياطاه8سلبمبنيجبلالميميولحان
المطروالملتعلك



1صوأعقةهرتجسمبجمىنوالصادقطالوبيىأنفن
3شقاشقهالثرىغلىوهدرتبارفةواضاةادطئماذا

3وسامهمجفلةكاخهاارجائيماتسابقةفيوالوحش
4نمارقهدبجتروضقشبوثائقهاربعيماالىاهدت

عقائقهفصلتليسصطحدائقهزهرمنولبست
السحاببحفايضاوقال

6اجتابةالعررنمطايتهىانجابهحبيبةوزا
هابةهبوبهارائحةهدابهلتسسببهتجما

ابةسمرعداحزينباقيبهروالىاصحبى

7هضابةثسريرأصفقتركنإسحملتقكانما

8قابةالترىغلىوضرتاسبابةاضلتهااذاحتى
شعابةبمائهاوشقتاطابةجؤارجمائهادواه

1رحابةنورهافاوعليتإبهامرىاوجمهصاجملي
1ايابةفقمههنيوسهلمابههنانجلىالمالكانما

المضطربوالمرتجىمحرواكرالمججسالمطراوصافمنارير1

وسيقةحمعئقمالى3المرتفعةتاالصواوالشقاضقاسودادلهم3
ودبجتالجديديبوالقثاالهطاراردائقعاالسمنألللكارفقةامنو

لوالنفصيلالحليالسموط5والمساندالبسعلاينمارقهنقمتاينمارقة
قدوكالطانقطاىراكالىحبهةزائرربيقول6جاتهيئبيفصلمافيه

وهوسبىجمعاالصباب8البحرحانبالشربر7اجئنابهطال

المنحنالموحورحةجمعبوالرالىهرالنور6الجل
يقطعهلماييوسهوأضاوحمهوهوااةاابمئافعلالمنىاب1
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ايضوقالكأل

1الرايفيهاالرائدببشرالبتاعاحسنمنوبقعة

مالقاعروجهيسكناوالوساعوالمرتعبالحصب
3إعياللذمايأشالرومواالنالااللوانهـسامن
التالمنمنحطوالماالمماخالاقاطأصنعةمن

ثلمسحاخالحاموغردلساليضتسلكا
البقاجاجهارجؤاونشرااليقاعغلىءالماورقص

وفال

عليناالكلواحملواينااالهرااطرحوا

لالمركفيحاصعبأبحملاقوما
ابيناالذلأنمواماهزشواذا

بنبناالحزنجوالضواذاهاهدم
افزلافيوقال

القينغلىاظوناؤناريهنفةتاث

نينياهـامشيماثانواخلنةفيتوضت

نرقيهاشاعالى3ءواءالمالطلبالقومسقالديهوالرائدا
ازوادلجتجمعتانإلبهيريداالكبرانكألدو3الباتمنالجفي

مصءالماانحطاطتبهاالمنتوشةباالثوابيهادونةالروموكاناليمئ

الخيلالضنين5للهقارعةالسيوفبانحطاطالعالةكفاالويرالئالع
الشاعرقولذلكومئلاطنباهوصوفلخيلالهجرقبيظكعلىارمكاليتول

هولىظنبسوءالحريصان



وقال

يثبزهاعاليووصعرقوطار

واحمراصفرهوسيمارو8فيكان

هعصفرهخرقفيذمنقراضة
وفأل

واعذيىتاللسوالفانخارالىجمالههواعلىيلوممنيا
نوتحورداحمرتاقطمسكخهانيههاموطابحسنى

وقال

حميداالفواريففاعادنيوكأبةصبابةالياهدى

وحيداتطلهأناالكوجقااهدوالغزالةنرالةالةات

وفالل

الحلمالهيةزيهن3شيتواهيةبحاصكالتخرقيقولون
الجرئمعظموانهذمومآأمفواؤاذلةصهنالفرائركنفال

وفال

واالذناالعميرةالعينلهكنتغيةلوكفافطمنويغتانني
3شآندمهنالمقابقرعاذابهرتةلومااالنجارمنوعندي

الموصلالىمسبرهعندوقال

م3غاقعوقدالصباححتىادعوبلهماملوايتولقد
صفرخرققىذهبنبقراضةواحمراعفروهوناطزهرشبه1

نيلههعينايواالذنجنأرلةبملهكنتيفالنيارهنيقافييقولبم3
ندماغلىصنةلفرعبمرتهانلوهييابحقهاالخبارمنعنديانوالحالامورهبهغ

والراحةاللذهعنىذهبتايخفايحعالمفإقض3بهاغنابقما



هايستوخيمفيابذاوليسوديعتيليكاخياقاهم
ءجااايىاخيهالمىكنب

الكرببطولويشهدقلياليكبشوقيدموقية

ااكذبتابطنفيوكنالمجحودلمجهددفيواني
موصبدصتلمطوافيالدهوعلجاريصيلىواني

هامجبالىانضيمافيلوجتيغلىابتىوهابهت
ماتحبفئاللقاءاربابقاكألحاموأكن

الغضباوانفيالىغيأوقتعدةلهالبيباوببتى
ةالفسطنماصنمنهاخاليبهبكهو

اوجمذاقرجمهاشئتمااابألدوينناامجوالعدمنكوفدبهت

والوعذآإقومىيجياملوالقيحرناهلكبينوفيمافكيف
كهالالمجبةغألمالىنطروقدوقالك

موالنمراليليفقلمواليرقاذاالحبيسويقول

3ذاينكرليىوموالكهوالكفىتعبيدهعبذاان

3ممكالاالجسربخعقدوقدوقالثم

سطزفيةخطاضيدرجالجسزعليهالمافىكانما

41ممزاشئمءموسىاسهالعبراصتبيومتا

بذلانلهاحوحبةبمتمردالجفيلمجتهدلهكلفيالمعنىا
اناياهـحاؤكايألهويفرالمراواالسعلىءالمالزصبالى3

براله4لذالثبشهدوموألكمواألكمناعظمعبيدهاناووخةملعبدم
عدمرهىاسباطإضهونعقدهعلىاجنهواالذينالقومانيعنياكثيرعددهماالقوم

إحرالهمشقوفتهازدط



نارآيصفايضوفالأ

آمجىكانوهنظرمااشذممابرده
بجمرئافيءحمرابنارهالالم7جما

ومذهثشةفحرقمالحيئجمعنماشث
هشعثندىيخنامانهازيمانطفىثم

الئيوصففيوقال

أتكرمخيلنسابوادروعلىااربافئكرمتوخرية
لقسصداقهاوكاتكرهزوجتحتربحداليفبتخط

11مأتمفيواهياااللهثيرحاضربعرساجهاوراحص
والركءالمايصفوقاللم

ابدقيبركفيءوالمايحازهرااانحلرا

صامالمجوفيالذيخاعاجرتاكأيإحاواذا
الدروجيهاحلقالصفاغضغلىهرث

وقال

قريهقءالوفاحسفلةقريااءاالدمرهاناهلشعرييتاال

31ضنإدطألالثقاتغيريهالناغلىوفلبهمابقلويشصوفاشكو
وقال

ال7شاالرلدلواتيمعاالماصماحب
كريمةيمىأخيلناوووانمااهاالفئصكرتتمأيموربيقول1
يرضىموبسنفهخطجهاالديلمنهاإرمفزوجتوقدوالمذلةباالهالةاالماالحذها

الىبالتمكوىيخلهناايصبمعلهاحزنبآيهاحالآلواهاالفياذاالله
وقعااالنةهءاالساجؤبالىانهخاهوالحبلءالرشا3بهثقةالهن



الصبرشفاةلمجوىنةارولمانا

1وساةشةصرفيهاغلىدالثها
ابفتاوقال

مالتاسمثالذيوخيرظيايكتحارلثالالذيعدهـئيناسد

التجاربذبتنيحتىبتوجرخبرةواالسبااليامدتلقد

االفارلثكرهتمماواقربهمقياساةتهـافصامفافصاهم

متاربنحهمليمىاهلوالنربمؤانسنيهالمىداراانىوال
وقال

اوهعاشزخايلرمندادنونتاال

والتجاوزهـوان5الموذمبابالابتى

كهألوقادثو

شافيمناالخوانهواخذةتيعبيخاألطوعهايخعهذكخت
واحسانيعفويغلىاذلحتىإيئجاليفااطليليجنى

بغفرانيغفراتاواممدايعرفنيحينذنآالذنبويتبم

جمانغلىعانهناحسنءالشيابذاعالحآفاحنوالمبيجني
3ايفئاوفال

فاضلغيرارىاقهنةفافضلنفعهخاالفضاياناممن

اجماهلحوبائهاصيجورغلىعاقلصجةاالشيااضمتيوس
مميزجءتينجايبالدوالحبلانئاذاوامابهاخراخهيمهـنأحبلوتجبشاارثا

ءساوالالسرالىاللهاحمدانيبقولاللهالىهةفياضمإا1

واألتعرفةالالذيءاالضألغروألتحاربةالذيءاألشدااشديتمول3

الفداالحو3نالعيبجواسيىانالخبانفانيرفك



لغرففيوقال

عاداهنوالافحعىالبنجومههعجبأيا

يادالفالثهويزيديشاهنينقصالمحة

االرادلمحةفاتدارهايدهاقىدع
ممهوقا

ضيخههصلمارأوانحوهاهاليالهـالؤمتاهص
1روحنىالمتعربافيمصدمايماتافواج

الوقال

تذئةاليعزذانهنفتشتهمانالناسفي
ههاضزافيهافاتائميممجاملةثاس

وقادثر

بالمستضايمولستالعتداونيهوهنبالمشضجملست
مالحرةف4عفلمجزتخصؤاناهاتاطابذل

االيتاماعاىمنحذرأكوالمخالهايذتخالطلم
4هـوقا

ياغيئلنهقريوءنقوي9لضنراانظر
هسيئنفعصيالىعبىفاننيالمتا

ككلالوقال

رمسؤفيبيوارىحتىالتنقعيهصاثرهنءالمر

وتكفاآطبحابنقليديمهارادوااكرماتالرصينالناسراىلمايقول1

فييمافيلالديالروفىبعمالشرنظملهسليقةالالدييتكفكا
الووضيخلقانقبلمنمحنخاايرىثعحرقدكات
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نفسيمافياالذىيلتىوجملاهلفيالردىلتيألوجل
كهألوقاهـ

الوبهمنسئراليالةاذاجعلىوبم

تصبفلموطارقةحادثةكلفير
هـوفابم

بهيراولصغيرداهىالنعمةقرىهل

اخهرشلاوآلاءجااعرينترىاو

الدهوربتقليبرالخصاتجمريانما

فقيرهنوغيئغيففقيرهن
فعدهغرضفيوفاهـبم

صلذلهميخاجمانبتعرضبعدماتغلباكروبنغاعطفت

اوتغدوةضميالهغلىتروحالقىىهبرالعشيوةيروال

زهذاليصاحبةولمجررنجتىاليولدلمجرهدنؤوكن
الوفدبمعطورامهمويمالعداتبعدكاطوراتباعد

وقاهـك

1تاقألءالمشتاقهايأهلودونالمجفؤسبأثالىءالجفابعد

مقاافهونةةاخبعدلمجوللالرايوإطغالهوىاعمى
3اطراقىاألولالحساتيهامعمداسوءابعينشلرتفا

ايفراسةتمثحهداللوبانوبقصدالمتقدمجمنىصرسادزنعلىالمحتوآ

المئتاقباملغيرمالىويقعانقبلءيالجفانفسهمنيشعرالمجفواق
والدينوالمرووالطعالسجيةوهواضمباخلقجمعالقءاال3
لهمحبةهطرقفلوالحاللتأديبماءالسوبعيناليهنظرتانيمول3



اشفاقشاهاالىاألثناقيسخمأهاشاالىهادعاني
كالالمرمنالدولةصيفاييمااكتبك

النؤدهعكوالعيرئئيالخطوبفيكوهامجكتني

الغضثماكحكلندواصبمضبمفيهاكتواشكر
ايفتاوفال

محكيحابالوفاهمنكواثقالفيبالجفاأواخذكلم

غيرقبيحالصديقوقبيحغيرجميلالعدويلفي
كلالوقالككثر

وعساهلةوتجمممااطشاقاقوالجنعإللمثخففر

اتخشاةايافىيماناكوترىممامدةاقصرفالدهر
لاصآالييماركتبلم

هذالنعمإلعأوالعندييئالدهرعتاحمإالعاتباايا

آاالفىالحبملمبخصعيجمهناذالمأفيااعكاالاجساصكت
لايضارقالكيم

اعالنارهتةهاأيدعسرهولىمنالجيلاحبال
نامالللؤجراتراثواألالوداإقاصصكان

ابفآالوقا

بالصنفيئماصدثتووادتةسلوةافياصدثتمافواللة
رامطلىالحىقلصيلىرانلالعنىمنالبصعينيفيوانلى

هراقصرهدهفالدهرواالمستقلفييقعلماعسىفالتتصطربالالمرحكلنكهويقول1
الحجةعادقاى3تهاناةشرماتختاهبهاكفيتفلروقوعهوتخثىلهتضطربمما

أ



11الدهرخجرتالمامولشقتيوياالهوىجرتالمأمولحيراي
أبفوقال

جباتيقالانحينآوافدمتمبجليقالانبنضيلجدت

موحصانقاطعوسيفورتمهفاضةماوهبىبقاياوعندي
وقالك

جيثهنةكلماغلىححيبحظوةةاالماةترادتةاساع
ذنربالجلهللواينومقذفربةالىاضياتعليعدفى

نؤثونناافىااجهاوياالىضىونسالهالحافيايهايخا

لممتغيمثحينيبالةيوالوهنوصدهالفربيرعالثشاطة4ى
كالوفال

لمجعطرقيلةيخاروضغمفوزيارة

زئيضدامعاننيباحآالطاطبات
ووريرفيمنماشئتوناظريصاا

بدبالىاحفصثرتهابيهولىليزالها

خديءالكألةطونباولتي
وفالأل

أهمقيلاالعضبلسانهوانابيصاعنآلالصهاعىو

عليهبالجورالمجوبضاكهمافتدالجوروالدهرالهوىنظيقولنةع1ا

عهدكحفظفياليمونمننولتجحايلحىالدرعالمفاوضة3
النمئعوالمرادمالطهاصلبوهوالميرةمنيمثار4المجدفييمونكاالقربفي
العضب5كايردالديحدمنوياطريكالحرالذيرضابهمنفيقتعي

ولالمالسيفالصقيل



كائقولفالثمفدمغعنتاوظلمأعابةطات
ابفثاوفال

القراجءبالماءواشرتابدأبري5بذبماغع
روااوللزيارةغدويياالعامراقبةوتمعني

الرياجاعاقيثالارفيامرياهلذيخكانيولى
وقال

هستعازالنقامنضيبوفاالقعاز4دوتقمر

1االزنطيبمثلههوىفيالمعاصياحرأمفياعاصيهال
المقدازجهنحوعماقنيدهراوكنقدحذرشالماألح

مياجمازرفاكهنةرقيعأغتنيلوفاستااردتم
ايضئاوقال

االزأردتكاتوتاظجازبخزاك5عرفناؤد

االنصازوقلتصبريخفحتىالهجرعلىثابلالم

الخيازالمحبغلىفيهكانامراالحبيباحدثعا
ايفماوقال

رالمتطعذارهاطدمثلجقاالحويىالغريرللرشاينمن
أحمرلفدفوقتساقطهساليهسابارضيهتقمركأ

يخااوقا

المالليبعضيخكمسنيواناليصغلىهواكهوأي
بالفعاليبمذبهوفولغدرةمنعنديثوأ

اخبهادبهتليتطيمبمنمإلنالمعاصيفيداوشهايا
والذهابءالمجطاكثيراميارا3



فاليهنفهلوصاليصألرامالفيهتعذبوعل

الوصاليكسحألوةفاينالصدودكاسمرارةوذقنا
كوقال

الذنوبادناوانونعتبهمياونجفومواغلىندل

أاقلوبايخالةوألسنةالمعالييجانجنبافوال
وقال

ارياشعاكزالهوىمعوقلواضطراريغلىاضياركصبرت

قراريتحهلهووفقرقلياضيماحمليعافوكان
قاهـ

واعتذاريذنوبكريمحواحتماليكظاعالفديتك

اخشياريوثاشقوقيعليكولكنحسىمنابصرتوآ
ألكرضفيوقالك

اهعروزممففسواههنصورالوئافياالسشق

وعسسواهغلىوهوصعبفخاةناكاالعودضاق

دؤزالدهررغلىوررحةالطالالصباوانحبان

يركبيزالكبلعاخفيوهوالصغيرصخيراضاعفيفهو
ألوقال

الدالليفصغوىاالمجهيالجاليبدجشادتبابي
واالخوالياالمماملثارياونادىعالالوىاسيفسل

غالمههنصور1



اووصالطتءخئقاالثارعندييرارجوممنيف

االبطاليمنماجدلوابعضافيفاربذياسرقيمادرت

االليعليهبعدهاقدمضتقويجرارالملزيايها

مصالياليومبحرهان3والمحهنجاضهاعمنممفلم
كوقالك

طمغاثرجؤليتجدداالبيماسلوتياسليتعزضوما
اخماقالتواكثرممااالمحتةثمكريفيوإلتناهى

كهىوقالك

نةألفراتيومخلوتصبرصنفيكليفدكان
عنةالجفوناستترلتنيهااألابخوتليركلم

3بمخةذوصبوههاتانماتالقيياقلبقدعال
ايضوتال

إثعاجهنصدرهاحقانفيممشوقةءممالجمارية
إلدآشاحيمحماجوكلاي11طرفهاافواديثحا

نادىالفنسيفيركاسليقولرويمملوكفياالباتهذهقالكانة1

يتقدممنوارصالتعطفارتيويهفبهماوقعالذيواخوالهاممامهالراتيا

وكنيالجانيانالستافيقوعيراثمالزضنيمنيايقول3عليكاثارملهان
اصماساقولذالثوملبخارهاصليتقد

ابخدمصبابةننيفهالممببواناجنىيرىغ

ثدبيهاابااراد4يالقيمااانسزجالميتذلكانتبمناي3
االسردجيالسا15



قال

رفيثياططوبمعوؤيخفصديكلتيالقهانغلىصديقلي
غبوقاوبهرتةصبوفيهدمواسخهلتاذالوقىافي

بالعقيقعقيانهافاصلييمىنديمنالدمعاسق
كهإعئااوقالك

والرايحانالىمنءاشافيماعهارفيفيلحظاقيلماراى

هصباجاوضوفمرنهااستهوجهغلىاثمامالت
ضااوقال

جماراماالحبفيانصفنيلوكنبسغفتبنيكمرىهنوشادن

اعيارااليلاطالجفانيوانزيارتهثيلليقمرزارات
3زاالانءزااوفيينرنيلماننازلةفوسافيبيالشمىكانما

ضحور4غالتبإكلوقال

االعتذارمقامبيمااقىمعتبئكيومكلفيولي

واضكلراريغلىاختياراثعبرتوكنجلداالعلنكصبرت
آايوفالأل

دفينالضلىعءاثنابينهوىيردنيفرالنويواني

ويلينتارهعلويجفويتيثمساعةقليفيغلفل

ضنينباالخامثليوكطمذمبكلعندودهليوقدكان
المصباحنواوالقعركانةوجههعلىهارطايالثامالت1

نيوقىولهاالياليافصرليلنهالتيالومفييمونالقوسنيالشحىفىول3
اشاعراقولذلكومنيلطولمجرهللالميلئقربارنهسنزالليااطواوءالجوزا

بخالبهتطراتأيلىألطولبىبخلتاكليليبالطوليجود
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يهودقغيرالشفيقفيفقدقيلبعدعزةلهاخضعوالغروان
لبهارالنيالهافيسعكربنحمدقصيدهتئوحموفهعندوقال

الطالببنعلى

امقمئماللةرسولبآلاضسفمقىءواطفترمكئالدين
خئموالشاةوالءالدعاسوءفيفظاحالناسعندأثساوا

الئموإالهميخهثفتفلبارقنيالنوأقليلابيصاني

مإتئمطيماظفرجذألغلىاصاحبهاادهراالياموعزمة
3الخدئمصامةواوالرغوالدخابوحالالمرهوييحان

خقئمءواللدينالطغاةمنسهنتصللهاماللرجماليا

ئمواطذالنسوانتملكهواالهرارهمرعاياعليش

ئمطوردهمالورشدوأوعندوشلدمشرفاعمنىحلونمب

ديخاربابغلىاالوالمالةحمهاسسيألغلىفاالرض
االثمالظائممنهاتجلواتعواقبهاادنياهنالمتقين

اااروانمواليهمعلينومملمباسالبنياليطايق
7جمدئمةارسولحتىكاناباثيمالعليهماتخزون

ى11دضلمحركةاللز3المرتابالنامتتسمواالضياحاالضتراه1
محلفحاالاظهرهالالعرالقاطعوصينيورمحيودرئطفرسياصونيقول3

يرضونانهموالمرادالنافهالقبلالشيوالمحمبالكفينناولماارشل
يملكههالنكقوتثالدينغيرصيلىواسعةاالرضىانيقول5يالقليل

العباصيبنويغترالاي6اربابهعونواانمجبمنغيرغلىركالدبموالمالك
اقهلرصنكاالهمبالرنمههاليهمعنهمتهارضيعلطفاوالدبمدكهم
انخرانيالحقفاثمجدهمعانةحدمالكموعليهتهاملى
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قدئمموطيقفيبموالنساوتشرفديوهآببممتوازنو
ااهئمامهممفوالنفيقكمجمدمسعاةلجدآوال
21اطكمانصفانهأمربممملرضىوالثمالقياسوسىالىشإايس
3والرخئمالفوبانتنازعهاباتتثاحصاغإرئياجمتااألحتى

ايهئماطقوالةاليعلموتنهئمشورىمبيخمومحميرت

عاصواالذيوصهسترواكضبمهوضعهااالنساانماجهلتالمحة
والقدئمفيهافدمومالهمارتهئمالعباصبنوعاهااثم

خحلهماموفييحكئموالتاذاماعصتدبهوناليئيم
زممواأوهااهآللماطلبوامنهمبمروعماحبةابوراهموال
ظاصوااخذهافيأيمتهمهاامواجبةغيريدصهافهل
ألنعئميمفراتعندالوالآلفرابتكمادقفقدعثاما

6قثئمامالثهوعبيدابوبمنشهلتةعبديرالحآيبم
ههواالهاديالىاباحسئبنييجزيمتمءالجزاسفي

حسانبنطبتنعلىحيونفيلثكموألينواليسيرالقرباالمم1
واألءاالباجهةمنالالطالبينربونألظبعيالعباسصدقاسطالمرينملك

المامونابنهوالظماالىشيدكوصىهارونسلييقول3مهاتاجهةمن
الىئدطفطاصبحتالصمير3عهماللهرضيالكخئمهومىبنكالرضي

اأؤرخمجمعوالرخماوبربقيةبالضموالذوبانبمرلهايسبقأواناطالفة
هنطلماطلبوااهألالعاسبنييرياأصاعنغاقهرضيوممرابابمراناي4

لحقموالبخهزمنفيوكرعمنألبمرعنةالثهيرضعاباألمامااناي5
عدبنالعباسابنءالئاإقثم6بالعهةهناجمفرانإبمناننثمكروهان

11عباضوحوالمطلى
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ديارهمعفروعتمالبيعة
بالسبمباالسرىعنصفغاال

الىيهمالدبباخعناالصهففحم
عظتواننجوحربمخهمنالها

ليسترحماهساوجهمجامدآفييا

وجمشفتلحتاكمثريريلىاذاق

واضحةالدعنفيلغدرةع
وفيتروتفيماآلهآنثمآ

والرغقرببتقرالهيهات
آرلهمنسليةهونتع
محسهبىيعدمنارضىلبةراال

بعدماسعدتمنشقيتياعصبة

واصنصحهفيسملمابيالعن
مأكةالعباسبنيكلدتابلع

ذمغوالوالقربيمينوال

رماببدرعننالعمالح
1شغكمافةإسولاتنجوعن

3نيائمدوتاالكأائمابتالث
3يحكتئميحبىيهفشدإعفرا
والهغاالفوالفاطمةأبنش

مكأالئةإسولدمص
دئمريناطاابيخهمناظفاص

والسيئمقضضاالضالقاذايوما

رحئموابهحىنوبينيمنولم
غبمامرميوفىبصوابمروا

بعدماسلىاومعشرآهلكوامن

6والمحملمفءافيإالهبيرىوال
احئمااهالكهامنهلكاليذعوا

رصولإتإوعناممراماآللاجدادموجوهعنالسنتممغءهالاي1
هادونهورأصماهناميةبنولماتبقول3ؤلشتجمة1بالسطمدها

غدرالرضبالييشيربم3اليتاهلىالىة7االساأزدتمنقدمعهمانتمنعلتم
البيتالمخاسلمانالشريفالحديتنيوردماالىرةاض4اجمراليعى

مؤعهبنالرضىقلرايقرل5إخمانوخشحقكنعانفيتعالىقولهوالى
يقول6ظهبعداألهرعلهمواشدثماليانبدمنعنطاثهارحياكاظما

االيمانمنصبينماالهبيريعنواللهمنصحهخالحرسانيمسلمابطعنيصنحوالم



1محتكغفيهنامروغيرمإعءفيالمفاخراضحىي

لمغالهيخفقعليكماطألفوفي3هفخرمنميدكموهل
علواانوممالينعندالسوالسئلواانلعألمينمحارااخلوا

اذامحواحمفيواليضيعونغفبواانالتهلغيراليغفجون

والنغغاالوتاريومجمومنابدآمايامنالتالوةتبو
قدئميعفهااديارالنيباقفاهابممعنىايةتوااذا
ملهئماوابرطيمالمغمانشغلكئموهلهنكممامعليةممئهـ

هعتغالصريوخهموالضرهقمربيوتهممافي
حمئئملهفردلممواليرىتاوههمخنثىلهموالتبيت

رئمواطوالحجروالصفازموزلهمواالشارهنزوالببتابهنفا
افسئماذلكلشاغيراألوهمالذكرنعرنةفيتسممنوليى

الرومبالدمنالدولةسيفالىكنب

العضمبالصارمنجفعىبتلقدضرمفرقهأوساطفيالجيشياضارب
3واليلبالبيضءدمااجيزوالهاععاحبنفمىمنيالدرعالتحرز

مختضبغيربشنياروحوالمنحطيغيراصدبريروال
العرلبقارسىاممكابنهذاراكةاالعداهـلكئؤلحتى

ديهايحيموياعرااللمجاممنوغيركمبنيخموهاالتيالمصافي3فراي1
مبما1خهماالمامهذاانيقولالحدثينمنكبهارالماممكسميةعلية2
وشيخشهمالمحدتعليةاندالمقصوانعلىمنهمامبمخيناكبخليالموصوابرهيم

يخرزجلوداوالجلىدمنواليرسالدرعمحركةاليلب3نكمابرهيمنناك
ءثيهنكلوالعظموالحديدوالفوالذحامةالروسضلىتلبىضاليبعفها
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ابيفيكاءالججاابيابنياظفتهنععهاالنماةاجدالهيهات

بيتسعالمحييفىاراكمالييدعايئتمضيأناذريامن
والفضبيسمرتبذلنيفكيفكلهئمالناساضنممفوانت
وشجممببمبمنالنفسواومعففدمألوانكرةاجهألهازلت

ممتئبغيبوجملعافيلثنيامجتناساكبينرأيتكصتى
اصبمولمتخلىلمانكممتشمقنيالناسففدهاوعيون

باختهيهيعزمرأالمنالدولةسيفالىبوكتبايحوقال

والفنلالتعيفعنالمصابجلبالجلاوصيكالبالحزناوصيك

ياخيرهفتقلقدخيرهفتعنتعزيةيمقاتاجلكاني

احلعلىتمممخوواالجفوتيخاقيبماضنتانالرزيئة

اجمدفلمعبرالىلجأتجنرثوقدومنمحزنمابلثبعضبي
ئعلوفيقرلجقالمواساهحزنمنعذبعديفبينغصلم

إفلواالنعمافيشريهككاطرقتاناالشايالشركنك

هددبلالرصادواسترجهددحسرقيمنلةجمابدخ
مبنقيتلقاةالذيوقدعرفتابدآفرعةنفياسوعوال

السهدغلىهوقىفانكعاحآلمذبهانعينيالنوموامنع
3والجإلبالذمليمالمهاعانكلةالهعينببمياهفردآبات

والولدواالهلينبالنفسيليفلةءفداالالمباالسيرهو

البعداالجتناب3المطلوالجعلطاالنامفيابيحدفتاي1
االسرفههوحيدالنةنفهبالمنرداراد3االشياهواالئاب



لعةونزيهرالمابايرثيوقال

1جمهاجلليرفصادثةفكلعالمغتالدينشفممرالثهما

حاالتإبدلغلىضطفليحىبدأللناهفؤدكلعنمنكان

صعرباجبلانحلانجكشحتىيعبمالدينوسيفصبكبإلرجال
3ماجهلىاامعمليماهنتيرهيمماعرفوافضلنةالقومهلأ

عالاإلسهااعاالمقالهنرائعألالمدفونالقمربكهل
املوالوالهورتاحبوالولددولىلاليهابعدفقدك

والحولالخيلواممنلىأثااينفللغهرطالمناةبامفيا

فعالمااالهلاينالصناخنارابضةكحواالتياليوثااين
واالسلالبيضنأإثالسواايناقدثاالتيكنتالسيوفاين
االجلنحركصلىتحغافىكافدافتىياوجكلبلىحمالكإوج

باختيهيزوقال

فاقلحزيقاصةولالماجلالسيدالذاقوال

فاقدوهندهـةبذمنالعالدهنالناسهافيهيهات

الواصلإذمنالكاتاذإمحالمعرالالمعزيكن
هبالرجمةوفيوةالدرلناصربنابرالمرجمانااليرثيوفالثر

الاغايهيعدالزشواليحواآلامفألفسزفيك
3باآلجماللاالبإثوصيىفاضلدبالفضائلىيخالىكان

اعااالعفاينععليمفهوالحوادتمنالدولةشفلهيصابكاليقول1
محلهفيهموفيلخملهعرفواالديفضلممواالديناوحاليجهللمبقول3

يحلدبالفضافىركانيقول3جماوهالذيللهالنسيمفصلانتعرفتثك
الزمكةاإلنلدتكصىلهارإالكصلتالدنحافيفاضل



واالميالاالثاحئساتاهـالفتدكنفدىكنى
االصالبالقناتكدسصرىاقفاتبأسعحك2يداوكان

االوصالمقطايفراشفوقترىانقومكصاداتاعززغلى

االطيالعواقفةوالجلدورهاحمتدقوالمحرعندك

االبطالمعسالمةوالبيشتبتذلمصؤةوالسابفات

المحتاليوجلةالحريصحرصيثنهالماقبلمتانميةواذا

االجماليغايةابراجملنالوىاثوماالهانمطوب

31باالفباليواعتمالعالبرداوارذىافضائلباتسربللما
عالنهفيرمالموارىدفضلالمدوكعيدوتشاهدت

3سالقليوغيرعايكابدآدايسحزنيصءالمرجمهابىأ
ساليءالوفااثبإلتواينحمهـاالثيارفاثاؤاهلمكتنوا

االذياإلكمجرورةعابيمابثاروتإثرىاهفدوالزات
ألعمالياصالحمنصاحبلكوإليزلإسيئاتاعنوجمبن

ارفعةلطيصفوقالأل

النوالعلطثاليمهعاتبةالضالليمنهارأيتضألل
بحمداوعؤاليشغلافيعدليكلءماصيوان

كعالموتلدغالرماححرحالمعروعيناشبالشاسراقبهلتاي1

اليخدرمىاجكشحزنيانكأ31الفباوزئمالعلىثوبلسأي3
اخدوباشاكفيفالسحبتزالايومطروقهالثرىهغدويسلوكالوفلي

خبرفضالللهرأبتهاافيالوالعلىاكريمةةميقولهوالعتايا
موخرهبتداالكريمومعاتبةمفدم



ابماليأشقاماصبحتواليمينيبخلتماواللةال
الفعالءسوالحدليقليلبعديفييماماتيوال

اوكاليثوابمنءاذوافنيافنيهسوفوكن
آالطواليواالسلاطيلجادوجمديايىارثإوزاثوا

العواليأطرافثمراتايخاصىبنيساةوماعني

رجماليعنارجالتوارهااداصبخامممابما
غيرصاليغيريناابيتفافينارسليتمسىاذالم

13النماآرضاليتبلد11عاديثااطناببهنأؤينا
ثأصالليااالراتمسئمبتجخمرجوتاهننشد
إكأياليامناالباهاويخمشةونملءوفهفصافت

ليقىاعنكفوادانبنوءاركماجمكلبقالانمخاافة
ساليعضتهااذاالديااممانيالمأهولالدولةايف
ومالاهلبالدهررزاياعهتابماالثوردومن

وارباومحادثابشمإالماليجمعالديالخيلهواللمالالقي1

مالمالتهطانمااحابللوارثتبقيائةافاذائقديرهسوالمملىحواب3
الجالانطأرا13الطوالوارهاحالحاناجلوهوواصدادياببنركه

يةبلدظفيدياالطخيامليننعبناهاالنيالحيامفينامعقولالررعبيئصوبالم

كالرآنخحقضايهاالتيالحنةارآوآجمعاألراا14نطارفياياالاكرعهن

بهرهاي5اللدالراجعلهلىوالضماالتىولدوهوصلخلأصافىوأ
جؤاطيامصعكنىعناتحولاعنيخعناكنهنةءودسأالحاليالبلدلذلكمكنىال

لمامهيئينكابمونفاذاالحربانخاشكنايقالارمنالحوفاالتفرالبلد



1الضاللدلالهدىنصرقييوهافيالحامقضيئذا
الياليبشعلىواصبرهمبأساأخاسااشددهذاوانت
عالليحئيعلىواعوذهمغلىجيشكثيضموالمج

الهاليعنضاقبجثوجملتصذاالسيفتدعفلمضربت
مفاليسهاكعندالصبروانبرأصلموتمااظوتيوقلت

قالياودلكيوممقاصيانزارآبنيهبهرهلاال
الرجالياحألمتخفبحيثفوضىافيلهااثبتألم

األشاليعطهةمخضبةفيهاالمرانذوابليهت
3اطجالرباتعنهتحدثهقامعنرمحياورحت

المعاليحرمعنلقدحايىفراصياباقولفقائلة
لاىينمنكاءألمجؤخيرآجزممتلؤللمةءوقا

دالنبالقحلباراكانزهوآدالرضاليمشوصثري

اتبعفهـلىعلىخضفنيعايهاهننلملفاطنكا
الغمالياعنددرختىءيوماودكليهاتصيا

جمالافوتاتتاواتالخرىاعشناذخرناحفان

روفالك

حمعنهومابمارايهقيقلنمعذبني7نساعنيسلي
يقول3والدينالهدىنصرةدالضاللاهلبنداهوتاممه1

اكموعؤعزيزقاماكذافيالصبراناطلبككامحيطوالموتصبزاقلت
النالصقطبشلهايدوراالرضىاايكانءالخدراتالحجالربرات3



1جفمنةاالضيافلدىعهمواومظأللذوفيامدهملست
طعنهالؤسانالىوامرعمجماشااطدثاتالىواثبتهم
مفنههرباطفيأمرمألستعيناللفيفاقرهمألست
النةعصاةاهسيتواتيقلنهوماالعاذالترضيت

نجةاحفلولمثضفعدتهاليالىتبةنجرسع
3لعنةنصيحتيماالىاعرداصنقولافيوراجعيما

آلوتلنهعاةفينقالىتوئتطهتجدأنلما
رحالهنهءاالدوعفاذايربناتمائقوليلها

ويقذرنهالمأأيلفقنحسرىالجممينوالمحهاما

ثنههيمجؤالندىبسطووصقااوصدهقسوفولكن

واالسمنةاألعنةابينيكنكتالىاجملهنخولمامتى

اخرىفيايضتاوقال

6ايضنةبالنفساالرماحعلىجويورأيئاصننيتبمىهمت
طرقهاذامانالىنوبغلىبافمبهدطهللهنفقلت
7تمنهفالياتسبيآلالمايااطذارمنيكنوات

8ثنةصرومالدىثيوابسطمنيهاكاتغلىساشهدها

لعةنا3الحمةالالم3باللهنة3الصحافاياعااعطمالجقه1

جمحلىجمئهالىدواسزاصانففيئقولاليكومبرجعتذلةطكميقولتلهفي
هقمولهبهيصفنيمارموالماقباكهنافعلسوفاييرعريو

الطيسةاعادابحعر4تالم6والرماعالجولببنجونموقييومدنا
هذهنيالقطالقصيدهاخرفيبمرهالىاشارهالبيتهذا8قنهفالاكما7



ابينكنةهاولوصيأتينيماجملفعناهلكان
يمنةقدانواتعكىيورسوففعرضياسلمفان
اعرنهافابالمطيعاناؤصاذآلبمقاميأعرننيالة

3بمههعيشمنانمالةالىاشالعرهقامفيوموت
ينؤوقاال

اجهاألالورىمناالكرمونالجدودإن

الجدودالعاليهتهـاعداجمدكاذامن

هقاميماأصفوفابينهفيقومذاش

نيةعاغرناذاذايردععدورهيطهن

صامايهاولستتباحاتحريمياحمي

3عذايهوقدامناللقاحكوئموتخاقي
بفنائيههاقاوالضيوفقاذاطتمسي

الساريهالفيوفتؤخبئشرفيعلىناري
نجاريةضيقافاستتجليلميانارات

سالجاريةةوالتبدالسرامضروبوالعز

بيهالجاصاوئتتىعايهمجنىوالتجني
وماالحروودراشعلىبيخكيقولىكتبأتينيانبداذالمعبراالحلاياز
يهددونمنألذينيانيأمرتيالالماذالتهتايتول3زائدههنا

ةبالمالعيتمناشبالعزفالموتذلكنبخالفاعرنمطاذاالضهنءاالعدا

نحلتلقحانفجلتالتيواللضاحالنوقمنالنامالمجةاكوماهـ3
البيتكالظلهمحنفييمدافيىالسرادق5داريايفائيه

الشمسيةوالجار



بنعخإيضوقال

اواديارباثذاكقلوصلفاعقلغاربةجماشببوزتصاذا

ناديافهوفاضالسفاهةاهلبهإصفالبناوقفتوات

مراعينااالحيانفيايعماشحتىنخرهاءالزاالهجمةرجؤنغ
3حاديااالمواهغحمعنااذاصاديةساظبعداشولاتجفل

اعاديااألمفالدهرهنالتاروعةاشتاتآاكوموتصبح
احكةويمضيبذاكنرضىبمترفااوالنابفالويصبح

كجميعااالمرالعننحورهأأالظادخرجبيكربوقعوقدوذل

الدانيبامفزلعدنافتمووائقكمصعتنوشرارةت

رتجابخسراببايموباحملدفياقدرانجهلغلكن
اخماافاصرفدامننوإخاذمن7براجميئوافان

العايىالموثقاىالتمبونخيرآالثهاللاهاجمد
ايضاوتال

مأفىليلهفالواحبالموتضقيلاذارائلعياريفمنعدىءوقيان
7المذيلاظيسالذيالحرورماجمدزوالبالخيريسومهض

تةاا3خاقدارالقلوكطالمياهموناعاليامارباارخاقبلتحما11آ
الشول3والمانةبيناينمااواالرلعينعندصلىزادهااالللمن

خسةالماتاامتدإاياطبعدتقللذنهاتثولالتيوشائلجمع

لوفدلهلمحآاكنوبخايبمالمنرلصاحبالضيفيصبحايثايام
المرلربوانتإيوانحنوجدتضازرتخاصنطيا

خيرمالثهافلتاباوالنقديرادىاكحذفعلىخيركمأدتهافليالفيه
الموتيهابونالهماصعندأدهوكنايةاصلرالىةاايأ6

الجبثىالخب



اءأ

هفضلذيلتخةؤليومغراحمقلمبتحشةقاعيبطقله
اعلمنيأخمذالضعمأييءوقيفاقثالضيمهنفئاكوعزهة
3ةاالعريفعلووالهتهايعزمجريانفةيرغمالجسانوفعزوف
مترلباكرميظفرلمهواذاصبرهالمنازلفيغلىشديد

باجمدليالرحالمعألةميغهوبالراهمحالةوكل
جموللممحوبماإبجإيمايبفىأغامجراأبجابهاهنإتص

آهيمفرابةقسيسمنارةوشاحماراسسااعاليكات
والمحيلعازمحوأيةربإبغاخكابتخآمثيلمعرب11

مجفليكلاحفلترأشافاماحرجماوتراصابمرتواصت
هبهلجؤالحديداسيرينوبهصزجاللدهاقتلفبيئ

اقلالحلمايهابحالئيدعوتساعةوالغيظالجهلاطهفلما
اتفضلافليلاواتجافيبعيدايننيشإش1يهزنحتيتيم

2نحذليغيرايزارياتودايمخهبرفالنزارياتجشة
8مضللصغرههاليوكلصازكهماالحيشبرغمرددت
يخملاالعرافيتلثمنوالفاتكمجاهرهمجرحاويقتلالذىافناكا1

ابعزوف3دواشكأسافتعنجصرارمنءاادةاالفيوسلىولا1طلى
الالبسةةالح3نفسهيذهـالارذائلبأنفانوفيهبهالفمازهود

بالمنارةكفرطابةفلراسشبهءاالفعداضينمواالمرفوشةةوالمعالحلى
والخيلزمطقبيلتىطليقةاي15الظهروالشابمالنصارىجمايرهاوة

صهنيخبالاممط7هبذدهبتكلايخلاجفلتص6

وكنتزهطماكانكلالجيسقعنركآرددتيقول8داعيهنكذلوال

بمالطمالهنءمنضلىما



1

اسالمجمعذلياالفيوانبهىممدخايءاالعدافيفاجمت
يصطلىاكقيعةنارمنيدنوهنزيدبزمعةبناطيلفارسهضى

جمفلكلفيطعاناتقيآنامبغابئتحجمالبئابنيوقرم
لياوالصفحمنسمرعلىيتجرفيهساالحربةرسوتفتنيلملو

محخقاغريومتءاصدثأمفوفييماواالطشكريموعدت
كبصببنيايقاءيذكروقالك

اجعفربنيتخصواخرىالضبابرقابفيمنةولي
مشئرغلىفوضىقواعؤةءتءرو حنعشه

3تدعيفيالماوعاودتبالمجاوردتماطالوقد

االشقرتشبفيأربوامفذاالديمالقيعةقددت
مصدرغلىاوموردعلىيتمارزفلمحمصوجماوفن
انزراوالحامةورهوردآاشوبلتوبالىسئن

فريلموشئزروالمحرحماهوترنيالمروجوجزن
بالعسكركفرطابفافتاشعراقهاأثهساوغاهضب

مسعرايرهنغصالدارعينبهاكصبفالفت

لجدوشئزرموضع13عرفة13اهلوالمرادموضعاسمالخباب1
البقيعة4لهستيوالءالمايردالنهـيوهوجبيةجمعاطباه3معروف

ءالثدطونوالغربالبمعةقطعتيقولقطعتوقددتالجدواالديمصاسم
ينالدارع6جانباهاوشئزرحماهقرني5مىاكياببعداالشفر

اطربناريوقدالذيوالمسرالدرعالالبىوهودارعجمع



مجؤاجمهاشبيبوكلبالرديفسابقةثىق
3العيرهأغامنخرجيقعرفقولهااعتقرنولما

3االخيرباالخيرونبدافرساخهنعسهىنبهب

اقصراالعارناديتمءالنسايجحمتفال

تغفرانتاشاتةظصالحامارث
تسررالرويدكفقلتهاسزةعليانارأى

العنصراعودالىثمرالجوامجؤألاقومفساني
صرلماطبالرفةءاالمرااحةخعندايضاوقالأل

لبهاحمداناحاهالوتنلب

وخوسبيسافضلواتجوخبالرقةالهد

ينابيغلمجويداةالندىمميماكلبان
صرفوغاميمااأعالغلىيتهالقرىعرفوعوكل

تمواعاعنهيخيضراخخبراتانيالرو
مصدوتمبالحلفشعبهموحاشاممطبنيان

وتضييغمنهمتفارطشقهاقدقوئيعىماله
مطبوخءاثخنااعلىوانىينهمهافرقأبجما

6اسغالمرالنرصنينيىهامعمناالىكودوا
نبدأاي3أاتعثيراآلاوسطاراحالحيلالمجفرمنا

لمااكطالحارث4اسالننفوارارثطعرخمرطءغيرماباظيارقبل

اراد5بهمانخكاعناقصريعيلتفقلتءآلمروفطتحركتالنساورلةحمحتا
االلفةمنيمبيهاكاناحسنالىعودوايقول6بيماراقعةالمحالفةباظلف
بوععربهعوالمرالغاواضحوالنرالمراهـالتايهاونثممفوالمودة



اودومرجوخلةليسهاجلفيالعمؤدايمل
ممنوغةاالضعنوهوالعدائاالودانذل

مقطوبخاالفربوالنسبغيرنااالبعدمنووصل
ممخدوخبالباطلغيركفرقةعالالثبت

طكأللهالغالمتجافيبذكريعرضوهاسيذكرالدولةسيصالىكتبجم

يرالةجمرمفعدتفعادجاللجةدانتجمالضى
الصبورعاقبةوتلكالكطوعاجماةعلجإحتىصبرت

3آرإالحييرغلىالفلفاعلىتةالجسئمفيعدأ4يكفان
األهيرمثلفعاعنلةتجاتمنفراسابيومثل

قاهـوكالأل

العوأليهحرفىءيالىبصبنيسراةنحيسلي
الطماليوأؤاالملعو2كفأقصاهـباسيافلقيام
الهالضنكفينالطهوساعكثيرعوجمةبابنولي
آمالواحبكقلةبكلهنانجاهاذالبرغوثيرى
حالاافىءالنمماولخةتريعبني8امابهتدور

المقاللىذاكصالدلوانغخمخيرهةالسالهفقان
الفعالشرفالمعهودهنالىفعدناالساهعينواوعا

اذاالعزثبتاليقول3اصوأبأوصالحفالىرجوعاي1

انمولبهعنحدوغهركباطلذالثفاناحصىااوانثقتةاتفرقت

قلكمنانتتحزجمهكابقبهفارقكمااكن4واالفرقةكانتالجسمفيفارقك
نسائهبفعائلالحذارقتذلكفيمنانجاهوثءلرالانونرضئييثإ
اموالهواب
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ماجرخابافوالياسرنافيينادمدرضهىونحن
رقاهـ

غوىمنغيماهنواكاهلالموتاهايئ

الخطاقصيرويخدويروحهاتالاكاعاأهاعارف
المالمدىقريبث14والحامآضازاهحاوا
مقدانىتيئآكااوتأمنفدمضىنكا7ءبهـثيتسمر
غداهنهمانكالبقتالقبورباهلصررتهااذا

اللىسامااذاسوابىبهارالذإلتزثااوات

ألثرىطاقختوحيدنهوئىمالهاغرلحن

هضىفدهاغيروالتهلااالعفوغيراوال

ترىنشرآاكاتوأنالظيراقيرمكانفان

علىراسابوعزماللهرحمهالدولةشففيآلماريهظابنفالبم

الدولةسيصاقالمالمطباببرهخفانملحمصتملىلمبالنك

كهاليمادارصلبصاحبندهقرعواليهوضالم
الحلرتقجرتؤاخرباتضربوقدوشنك

همموتهقبلفقاهـ

لجيييمااخلوقيفليسهفيماتريىالئةأيعنكاا
تجيلوجلانصارعزوانءصآناتلقهوإيصرصلموان

دليلايسماكانولوضلتفيصرمعصللثيرشدكولمالت

عكيذهبانقربءبشيتنرحاكلهالموتءالحابمسرالحام1
هشكدناوقدالموتوتأمن
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ايضاوفال

المناسمثاالصولجمقافيوانمذاهثفرقتاوقوياراني

االقارثكرهتكاواقربهمتيماةعنافصاهمفاقصائم

1عصائمبمرجمالوحيدواهلهـبحماضرهاكنتحيصوأهليغريص
المصامثايسصافينكتوجازكفلبةبالودناسبتهننسيبك

تحارثمنعادتةهنواصناثقاالىجمالاعداواعظم
المطالبصاذرتةانعذروهاالفتىأجزيربههااالالذتبوها

إنثلةمحاالهنةفللظزقيماكافلأسيفغيراومنكان

عبداللهابيروايةفيلىفاقهرحمهفراسابوقالهشعرآخرهذا

اللهرحمهميهلىظبنحمدشالحسينأل

النسشةعنزاشدةاالقياالرجوزةنانةنسخةجذوجمدنتوقد

وارجحائدةلةائماهآةنس11هذآخرخمااثباخهافاثرتعنهااخذتالتى
اعلموالمحةههمننها

كهألارجوزةالطردفاوقال

السروزبهتمهاالثرالدهوزبهالرماطالتها

ممريمنةاااقياامربونفاعزيايام

يصفييمابمفواغدرالدهرسيماغلىالدهراجورها

عداالسرلزايامتاعدجمذامماقدقللنلوشئت

عنديكاتواناهليبينيبغرانايقولليضرونضرططاصلا

كاشوجودهماالهلمعاملةيحاملوفيالفالذالارهنافعواهلينااطوحيدمن
سواالوعدمه
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بالشالييوتاعزانعت

يرمذاتقاربادعوت

بهارآبحةترسالهفلت
اثانهخهااإلرنبيكون

بتينينوالصيدبهواجكل

رافيالىاكلبتضيعوال

الفهادالمنقدهتثم

اتضخخسةاتوقلت

تاطاالياطباخوانت

البتيابوياثرابب

ثقيالتستصحبواالبالثة

ؤالناوخذوافالبمردوا

وياللماوقفاهوأخترت

عصابهابىرمالعصابه
باصرعينصيدقصدناثم

المغردبتجيلوالعثسجئناه

الصياحجؤالدراجواخذ

ضالليعاوفيجؤغفلة

يدريوليسالصبحطرب

بالصياجاحىاذاحتى

االياممفماصالذ

نويحمرآمنانتباعد

الفبارايردبجبلى

الغزالبتفردوخسة

بعداثنيناثبنهنهاشل

فاضيالظاهحتففهف

باستعدادينياربزإاوا

والعالفرخوافرقاف
اصاواالوساهاالفاتلناجمل

هبشراتبالشرابيمون

والفضوالثرهالواجتنبوا

ضاناصيدآوكنوفي
قذلمفويقهااوعشرين

جابةوباكإفضلباشرطك

خابرلالصيدهظنة

هبالمذالصهيلثوسافيتختال

الواحيساشمفمتنفما
جماليباالزرناهقدونحن
رالطبفيالمناياات

أالفالعلىفيناداهم
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تجرحزاةوأانصليصرت
وانفرداهضلعهافقلت

عنابعيدغيريزلفلم
جمالالىصنصففيوسرت

وحتىايناخشاسؤا

السبقفالبراألأنياثم
ةفيفارافيالهت

هينبألكانتاغذتثم

الطلباخإفلمتمكنتحتى
المقاويرفاإباالوجمب

باالسؤيركاطنطافيوصص

بازيهذااقومادعيتثم

اناانااغيدهنهمفقال

رالوراطقابلنيفظت
فارسالدراجمةلهطارت

وصاحوالعطرافهعلقها

اقاقواالصياهذأهافقلت

إإزايمثولمجاالكبانفقال

يءهوالببيزعقبزلفلم
سلوىأفلمترسرشفااا

تبرحواطيولمجردات

واجتهدعطظيانبناوصح

ينرنامايمضيايه

القتالفنزكائما

ثرثمنفريباكانظيمد
صذققدلعياتاربمافقلت

نائمهوكاتصلىحسبتها

اوسعغولمدورينودرت
السببهنسببحتفلكل

جاهلبجهدوتطلبها

غطرافيوألبايضايس

اإبرازينشطآفايا
الذعناهاببتديدرىولر

لطروانالشطرانت

وابهالبازفيهااحسن

أصياحاتتنمنوالميد
الطلقبذافرحاهذااكل

وجازانجزحرزاممبقد

ءاطلفافيالناووهوكعل

اليلوىالعلوقبلبهاطت



طاراحتىأبازارفعتفا

كرزيمريآحصاسؤذ
اثيالبافءالونعات

يثقلوبازييعلىيزلفلم
يخيمابه4رمفقبة

يرجماقرباذحى

رصاتنجبلهارخى

باليهطراقوماوصيحنأ
واعدركففحااتايرنامثم

اأيهـاإرسلواقردبتء

واذىازهبيعلقفلم
دجماجمهءااالزاهذاتص

والعيوثواحمرشاالوجمه

بجااصابصإبازاالزان

فيفاالمنبجبااعد
ضيفهةحذيفقلت

واحلنهفيجميقانحن

ير11يتجحاحييمايمتقمن

البدخطجكالىواممد
نجلوقدابمرتهاذاحتى

الؤارايحسفعوراخر

هلزرهطرددمحكل

إخالبواالدبباجللمن
يغفلليىقالسيجرفضل

لحيثيمايرتجهوات

يقرثشهوالموتمعاورذ

ابهإبقهندسوالموت

دوراافييظهرهاوغير

هاردهالطيررمننةاطلف

اعاياعينهمتزالو

وشدافاربهامابعدمن

دراجهغلىهبخاتات

ملمعونعوفعهذاوقال
مدرصاااأليلقأسقطتا

اكشوفالمنفربوالموضع
معروفهظاهرةوقرة

اصاربامباكلخللفال

لمارىوهعالدباثيم

القطيعمنعنزفيفاجعه
الحجلغفارهأ1115قلت
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بهفاطردهالبازوهذاعةنى

حولياالذيأفيلوقلت

4مطؤعاريةبانها

ومرحسفببازجمت

ينأاوفوشءثلرازين

إياوادشافؤكأن

هءغاينوءهنرلحنمذي

جمذاقبانالدقريبم

بمطهكنيتحملةورا
كلالءقلتهاتوفالشء

ايهغانحديزبريميهااما
بقبلههبةلخذهفلت

انبسطحقزناهازلنم

يديعنفاصنقلكهاطح

قدحصلوقالساقبهوفي
العيازإرالغاساراليسرت

يالواهـخنحولناعلىثم

مكللقفيشاهينينادرت

اطراداواطرداتوازنا

اربعافاصاباثذاهاكت

وعتبهكهمفئفاديم

عيناملمواتشا
ةودجاهةفيهاينيم
الرئجريقوالعقابدون

غارينفينارينهنتينظ

الرهادفيالدارمتناثار

وافرهالجبالمثلوالخذ

كذامشهلهيحالذييلقى

بسطهالبزاةتدركلىزادت

نقالداشاغلىاظف

وافيهيخايمهلةقيص

نجلةولجهفصذعني
قيآلونشطاامميدوهش

قدقولمناسرخمبادرا
ثراللمنالندرلهقلت

مطازهعنالطيرليس

الجرادعددفيهوالطير

ولألمكلنالصيدكثرة

كادااوةياااافارسينكا

ابقعاوطيراخفمراثلثة



فارسناهماالصيدواكنوحصلناهماذبحناهام
طللمهنبهركنهااالؤلهلاربعةنجدال

بالخصايخايعرفروطاشهاوانيستالمحتابعث

ايديناولحهاةيئشينايهفتاجهنخيل

االرادهغلىالجوعصرفهاالضاورعصااذاماو

الغرقهابيتامنتسافطتطلفكاشدعايهافي
عفهاراغبينانصرفناثممنهااردناماذنااحتى

امشراوفويقاساهاشآءاخهرابقربكرافيألى
وززقاليهاالطرقوحددلصقبعدالبازدقلماراها

جنةبقربوادفيويمالكبةفقاضاصدناخاورب

الجلاثمحاثلدثاناحتاطشلثماهبهتحتىنلوت

رطيمامنممكنارجمليييماااألواناانحطها
الىاتبهيمينسقطتهاعنقداذأهبمااشبعهصطسى

يءداوعصيتحرصيىاعإتءإلجالابحسفاجزهلم

االصلالىختلخهاوانماوتخلااختاازلولم

الهسلءكالرشابعنقيمضيهفربنهابميرممدت
وبصرحمعانلمافدوهلالقدرليأتيهطاروماطار

الفضليغيرأمظماانايقنتكالعدليلهجمداذاحتى

الدهصوأقالفيلرتعامزمضةنلتماغلىذاك

لملبالحرمعالرأياعمابهلالنساتابخاحهنخير
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ظرهاذافالطاخالىصحت

تاوجردباوشاطءجا

اطيوليعفزلناؤا

ءعرأإانطلبعدالثم

وادصيهزعسربلناممط
روقيلءعنصالرتفد

والجميئبمطرلفليمى
رراتهذغيرفيهرعيق

محارر11غدفعليمز
اتءباالهالانا1ولما

النوخففىفيزالما

ههاصاالدهرحماهشرب

داداءواقاربالبادرت

نااالها3بإكأالنهدنجدل

صائألعنرااالخروجمدل

إلصقورإرصضاهنثم

واحدهالتكرلفيمنهافردن

قذالمائيالصقربنارت

افيونباعاشالىثم

وتمصغبيمايلهاسللم

وهاشعاحفرلنهراغلىلاس

للومنامحاثراجملصضا

اكولياصاطرصيمنعحا
وأاظاةالوحوشس

الهاديعبلحمافييقدمة

والوقيصةارساغبرمن

جيبلطموعرقذ

النبابواظهوابلعاخ
ابالرإلءصفإوا

هثتاقوالصبز16نظرة

االباليبناةإااعحق

اهاطهاارثدراةاإ

اادالميقالمىسبقناهحى

إخا2واسذهبحاخهصكإصاشد

ممامالرآلينورأةاارعت

المقدورقدربافانعربوا

صاهدهوبالحفرنغلتقد

االحاعفرويخبرهابي
نثاتوالىاهـماعليها

ارصالرلفيتبقىص
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الجبلالىعدلةعدلناثم

بوالبايخللشفلم
مؤرهوابمالسنناافثم

بليلرحاخااخاحتى

اصيدااناوطراخاثم

ونصبنشويونلقنزلفلم
الزقاتمنئاكاعيق

سددآالسبعثزلفلم

والحجلجماشالراوضواالىا

اخياباالىحكلزاصزها

هسفرهاجاحأهلليلةفي

الخيليادشقناوقد

وزيدامئةعددناحتى

اصبفلماصاطلبتحتى

مماتوغيرقىتيببضير

اهـهنفىواسلىمناصعد

فرامىابيديواتتم

لحةوالحد

اواضاوآل

صاصجهاحوالخاهـضق1هكنذادارهمنافيءكافةيطلبوهو
مركيىودببم

بدبةاصوقببروت












