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النماظراقليماجزشكيكوالبهاالوىهنالقيتممفيأبئ

يأمنثازاجزباموهمهيتالوياحماهاياومالك
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اخرداثرالثغرثاددهاىياالحدظعافيى16
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يهراينارإجمرهماهـاضرباهنارضهابسرح1كيهمذبهتاالأ

أساهرنوملمجألهـومنمالمدىنهاثسالفاعصلمناشضت
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فرالندبالمهـادسبقتألوالدجممانبهحنايقصايرومكأا

خرا1زلىصجاجةاتحتإومجوافيلفترالفالقماسكالمفما
هروابمقثا1علىقثنيءوصبيةءساذمنلردفاتو

الميخصالتلكثإلدتلمماعدىفلمااش لرفلوويمصحيديمصاط
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وناصرفلالدهلدينومتاةنرورفاظاديتأنإلنا
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راثارذأعالطافومنالهعارةعيىءرباتإلعرسالثا

ئرصعلهماحرتقصمحو1ورهطألالتغلبىءاحالااأذا افى

حاعرابخميقرعلماوقباحيولهخاوطأحصباردعرس
فراهرالنماإتءوتلكيخاكبهطاماتغباسرفأب

دطادرشباحهن1وصدحوكهفائربطنعلىاطلعهافوضى

درظالصنيعةبمفرانرماهمنمةراكاوصبكللي
ركزألغراياديةوأتكةرغوالبايهمعاالن



أساعلرالهتقوليبهلااافثثاعنحمميماينضلؤرلىكى و

اأقادكيخروصةهثهاعألكلىاقيالترم4االدفلمصز واهـ

بامروفضاكغالبفجدكاااالةحلمأليلزيهأ
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صسمااشبالمداتخسارعوعااصدلوخنهرلمثءبمناونرلم
اشاطراعلمائهجساهم1فقعقلأ1امحخصلىالابمنءأ سوطيمر

أظطاهولففملبامخهاعنلصنيمبمافمصومغدبهرايامةأش
أا

11الخثاطراوصافهنءويمالكألبهئنياآلوأسضل

أدألرالديناللهيفدوصكامرالخخودارمعىإخوابافمايقبنأءا
صه01الكلررلمهالم10101 لراطوهطوأصرخارردفيثرركأشه

محرالمثشلكاتجافبهنيملوكبعداياجهاعفسباللهاوذدحف

احمثثحاجرالتناسالمأبارضججتحألصسضقاهـانضمىأفىأوشق

لملمحنا1اقلؤب1خصمححتمية3دماألهنمتاصتاهاتاس اساعارهـ
امووذوالعزناهيهةالمحزموذوجكلها1ينحمأكطيديرشالتا11111

11حاربرتمرلمشاجمايمثىكابالقفاالسوقاخفافيقىتوصا

يسايرلطكعيفيالقبايسايرمطثصتسعثحاماالاالأوناه
عأقراسنةباطرافيأقحةءبعدىوقعةومحليهاله

اصرهنهسااوالهوفيياوالمرههوفباني

عحإفىوخوبأليئغبتلتاههاتداظلبالراعالخشيد
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الصاكراتخالهاالبهشالءاقدهواتالارطارالصاراى

اخرذرحاوإديالكمامقلع1بيماوقعةاروباأطنهاإلكو1فإ

اإدرأفاتشامحاخابهيطألتصافظطره1إابطن1او1كأرد
اعابرهوهااخانباوتهحبرنينهالدهستقماثابانفاصهـااخذث

تغادنفيالرومتغادرهالمصإيالجدطلىارومالالدو

هراالمثتاكبايالهلوشمحعافاعنوةنالزبالملصاتخرانحا

رويباعارمصؤوحطا1يركالردخاجارصاسننألزالوها

رصعادطإعمانرقسطنطوقلى4فؤلرومرلداتاولماوردا

اجرانئالسروجتععإرنجاتحتكافااخراة1مامحرضربنا
الخاصرأبنا1اعؤبمماتوتدارقبثنالررونااافىأ

الممصابرالصابريتلومجاهيدكاكلرء1يمإقات1هاذاؤ

البصاثرخصمهخهاثااخها1عزررت1رالدمسجميكافالكأإت

شاعرلدمابانخص1نإفىاوفيأاءفوسامينإوهازالفي
وروزربهبطارفخفلىزهومصبقسطثطفتأو

كالذرالشعدرمنوجههوفيهارباالدمستقالرلعمعلماوولى

لدظئر1تقنىألملوللشدهكذت4صكلليهبابننفمعحةفدى

كبايراالكبيرباالهرخوبعالغيرهنصوالنحالهوقديقلح

الخناصيرتؤالهشهثلهاغعلىبرقعةالببايووحسبى



جكأكتيبةفبحمالمسيفببنىبمالموثةجهافياعدك
تساورصثاليوثالفالقدوجمأجرغورؤةاوكثالتالشغارا

فائرهومنباالقثنبشثتبشوابنيالصهلثيبقنم
ثأشامحرمخهمجمباقفرالمجاكصالنكبماوطيبا1جلاد1

مغاورلوذكطالمحياريمبينهاالشامنزارتغوباتت
عراجذعوالدهرلىواتؤبئإ14اليدالتتانقدا

ضماهرالرحاكحبررهنلألجمامامألطجهالقرهبراحماأولب
يالصاغرماجنااكمابرقوميروتنحاا1صصفيمبرلت

يالصافيناهماصثايألهاومحمابهاجىاعواهاهلكتكلباك
نتاجربالسيوفاناحماوتجنأنفىثمشربناوبعنابىالسوف

ستائرالنيمعثحفولمرجحئبصاوفىلمخنكلوممنا

معاترنخلالرومشرقاتعلىترجمماكانهاالحيعصيناديمه

السواجرالمحطاماناحمحبيدكياخيرئمبقيت1هنن1ا
جاثروانكجبارالثكصمويألاحعساياونخشاكوكفنر

جرالو1وتداوقدلشنارالعوالتابضاحالعماوههابطنوجس

تصابرقرماكماكحبلتعلميوتيءالمايطردكعباحيث
لحاشرعودامحأكعبليعلمثريقتثا1التظلحبكعباحيث

هغاوزءورلمىجراحإتالمجبمثياحوبةكلهاإخعنابخصف



ا

امائرالقممفجمديألكانخوآلمحرماهارألمجيشابوالفيف

وتفاخرأ1عامنابنتطولخمهادولةابناديمياسيف
طاوكركرافاصالناساذأهاههااهاذاكلمافائا رو

وجازريفالبعستلبطاثه1نجاآبهاالقيتألمنإترى
إبىأضائراوروالخلىالمولتفاللحدهشماصالااكاا صدعحياو
ا

اتروهوالمححثلىهومزثووتقلهورئعزههجدالفاطن
ومساورعاذكهاصريحعانبوقعةنلىاردمحنالحدىزال

كرإةصثرزدأتاإاأداحملحاباادزمجانزاراةجماأدوب
1111

االلرالذوإمحبلىهـبحدتجمعثالرقحتبنؤمهاؤ

ضروطاشامباتضعفعبادحجلةبالمجزيرةاستقرلتاأقا
نافرإعزواالعزالينارددنافقمو1موقفابلعدليوماأاله

ماهرالخيليلابضربصيماثرجانبلمنأبضيبالمجيعمقة1كد
ا

ضازرآحسودوعيهغالبكفشعلةديهبينحسامإبكل

هوكاسرعلبافههننقخما11اذكاناطيارالحححلوعكلعلى
المجماهرونحفااجهاعاكاواثيوماغطاريفاذادبرت

وناظرضرحمح1هامه1مناالةامناأ بنجاوىو

عىادثبالرماحفياالسيغوفىلمعرفتكه1ابىبالهاملة
المساورفعواناخثأومناخالدهنتاسابهاليقظانومنا



1

االغىافرنبيهطباخدىلنبعدهالديةلخايومالنضشفى

زاهراحالسيفغالكثلاحمدافوارساقنامحماابناؤكا
الخدورالنواضرمنةشكزتاواثاالمكارازاسبابانضى
وجابرجبرالعزومناقريمسيدقومهابوعدناتومنا

معراالمينحالبيتالؤكياوهذاالخاجمالمصعبقماتلايذى1إفهدض
المعاشرالخيلذماتظيليرههلهليالبرثءر1اومنا

أفهومظافرءالعليافاساعوانىخاربفهالمحدىأنعادنمينظ
11

المحفائىحمتامايبثاولمدارربيعةوفصى1لظ1اولما

الععالثرهاهشيباالبنيودحبوقعةايئراةومهايءداإشفى

1رزافىزنصرخيرثبن1عافيةشث9خيفارسفيءوهنا

عاهرماثلحيمثثاثالنفسهجدهمشبهالقرمسإنااومنا

سىاثرالنإرأنسارعآلحيثخهي1ءمحيصأحبةئيبالنافي
ابراجهاعخمبي1طولاتنوالغررات1دالسهماخ

نجصفخميرءهنالعصبيى1اجتولوال

ضاطرتوالطفولمحزليلما

تاخرثلزرفيياوالجزاطالبانافيياقدتندموم

لمفاضر1تلكسالةعدوكطوانكدرواصنيانصديتييسير
شاخواناوهامداحاناومابفضايىامتدحضكلثيرحانطقت



1

11

عيدةااههلفلماوصلترسياوطقالابوعبدالكقال

اينإتاالجنالبتبغبهعرضمت1يخاظنورقاابىاحمداكاالي
فكتبيليهكهاتاداالبيتيتييسرصلىوطاالقصيدةبانهت

1001
اواالالتمشبيبثاواصرمحابعيدهحب

11وجمابهراالامححف3رثاصصابهراهـراالدتلبمافااشاقك
أيمإكهوزرآلإفاحفرادجممااافىفراحاابوبحوت

قا0111ر
كاشرهـوبإصمابيبينه

م4الاشنهشإحصلبؤلتاإشاداشضاذاأأ
أراثصحر3اخةاصثادجمفسوتبكرلتالها

ةمايرحمرادوافىاابيقودمحااللقما
امكأادحاإليودصبوندإالاولليىااهدأ

111اصبمطكرايظكأالرغحاورذاجىصإواط

ادتدأراكاتراهـلملمزاضاالكأانيا
اأحمماااكراإجمالديرإحكهافىاتأاساتجثص9

اووأا111ا1111كه1زا رحدابناورفثات2اجهابطصاوو11

ثيالنعااتمكلىختبادااهمرابمدطه1فىفكبعفة

الحالاصبابافياللأليهماودصخأثءإةاالإثرحؤت

الىرإيخارسالمحىاةاكد4أإجه9أ وووبمصارا
سبش



1

هراحاوالصبابةلفميفانمقيلهنفىالياهذه

رياحمطئخدصخهوالركاكاهاقلقتانتكلوال

اللقاحآلبانوفيدغذيتإشالفيافياكجزاهن
الصفاحقصارانحطوداميهبنادجايالممثارمتهن

الوشاحجائلةغراهافىتسركيأاوتبيتتجوونس

حبالرهاغدوكبوصملتيت1بالغدتشفنم11ذ

المحصباحرثجءالقدص5دااللحلهحاا ههـجبيهماد

مجؤراحترضانمالكفهلىمنالمتمالسرمحأدالليلقد
روجماصاارتياحمانالزلملى1وصاارمجثاصكلهكرهلمتف

إممماحونطالمجفاهصيمغليس1ابوفرثقالانةد1رأ
انمنماحجاانتألبمتفسيفجامواغإلبفم

بالماحءدأواسؤكالبالمجابلخثاصاحبيم

المباحالمرحمأالماهحماميألىغيرنجالالنا

الوقاحالدرعمحزيمةمجلسضرالبالدعليألهالك
بالصفاحسالتوكفعناقبهعاللصويوم

عماحالبيدأخااافاويصغذوبيمايذوكاعنومالالل
شالرهاحالىجؤكفونديقياللويتنلنامنأل

القداحالىالملوفيبقااكاالدولقالقدعالمعاتلسيف

3



اراحيبح13هلىوإمخزرهمد1ءساهدانةماالو
االقراحءالمابخامتظاقوهـءبإحاودصقاهناتاجا

اح1روروحمناللذاتبهماعطاروضانسيممنالطبا
ابالؤاؤتجتمبادمحهالمالمحادجؤنواجهفتبص

حالبرلمحااححماهـصعاثمدجربمريافيحكابنياإلمفمحتاا
اسححرأحاكنظامابككؤمسوانتصعافاخا1اركماوما

كامفاأحجدإمىكأخارباتمنأظابحخىائصأظ

الحهإنتءالحسعالبمحاومحدترتبآفييهابنياثازتأ
إفشاحراتئاامغحاحثنرارصحماءنجايالئاالأنجأا

سآثرسشحاتجمرماورطايآخرانشاتأة
هـهإهـ

مستباحوماهـباخصفبفلىبو

ارياحاحماتدكأدممسبؤاصادمحهأااإوركاتاكالعمبذأواا
امتلىاحمطثمداحاكاؤنماضقؤجاخكلوسحملىاعيبكيفروا

دخايهااءعلىخغضستكنبتاالمجوابأولومثممت
كاال3وزقىاالحمطشاجاعلىصبرتانتول

ورقايخماضمايخاطباوقال

الوكطعظيمإإلالخطبلوللعاشقيفاللوم
المقيمالمحقدومحندبسلولينتركيفص



1

اورهاصإلصثكؤفدهوعوهءحماءؤ

حرمن4ثتصبنجطامرممشومساجاياقنى
تدوئمتةاوؤاياإلتستركىإحاشاللي

ابخوبخخارت1ذ1احعىليلولىالنبمجمطون
ررمويالةيبلمالقىلبالياحمايسمايخا1

الرسيممندونهادطولرسومىاجبراف

ذهيماالماصطدورتايحياللرثنهـاتحث
3الىنجتهباخهوادلحترربهمافهصا

اليربمءورقالىرجأهوكأمتيمثنجاضلى

بخويمالخماوهب1ءرأهامسهرفياللىزرشحلى

ءالنحيمللبوخامامجاكأاللياليمنجماياتلك
سليمالمحيمشوءيهأدهركىيغيرا

المحرئمنعامنةسواهمال4رامتاهضبم

ييجيميدأهامقريحبويمميملىو

ارومالةامحضصمطاص1ءصبةكنونحن

الحزاخوالناتميمبخوبرهـبناإتتفرق
كيماضااخىابماخوفارتإنلىنجانمت

مقييتثاوصكطدهمصحجأصخاوود



دديمالبائناوهوصديعثلناهنمزاقا
نعوماطفلتومااىخيترعامهاطزقت

الحريمفصالكعايفحلاليناعنابنيتدتيا

لمجسيم1المحادثإيثفمابخطبعنلىكللميد1
الخصومتءقااذألذاحدادر3دهـثالنة

جسومئمعغوالنأشثقلوبلمتنأعنالم
النعليملوهاللىحانةءثنالممومناوال

لومأمحزاقهىمياهااصوالمشمااغدا

فىالمحطيمالربمتهارفينسصيفيقوتوتبقىأ
1يضايفشروقالا
ا

المسحازالشبابردهـ3وإطشسكازءالديارفيوقوذك

ثاغترارةالصباجؤتمادخرماتإلربعيثفابعد

العقارالشيبعلىيحقرهابقايا3الصيافيمحارمحت
فصارلياليهلهتعتدهرثاولرهـالإللىإطال و

الحياراجماوافجملعلهكيهدقاهالىالسرخإوندهاجا
المحاربالركضفىثاحقباللشالماهامحثارىعثعقت

ارادثازفنياجننتارومعهالملطةأكاعى
المسطارالغعادبهاالمأإمطلألوث1الدينءقضا



م

181

زاالخىشزوليياطاهرضاب1خمراعكتان
ا

السماربردفقدىكتموقالتعفاالليلثولهرقنالىا
الحظاتلىا الفرارالتنتاتيملتمحومحهدسروو

ضراراممنألقصالتبمثذلمستادرياصباحاادناذإك
أ

ازور1ر4مطالهعنارجؤاحقالصغضواوقدعاديت
وبازاسمكنتاذاإهسيلجمبمافيودير1نمحلأؤف

صغارمبفئحومعالبرحرياانةمالا اا

يمهاصإسدبتلىوجرنسيراابرأإكاخزيت

تحتماسرأراحهباكاثلمفرايدبزوصلتفىحهم
المجاروهودهوضحائااهضدليلأفكعمرالظالم1اذا

نارفهحرجرياالبئصثتوهااظرااعاليموج

المزأرهـبفىأتلةصموتنيمبالحزاصجاذإها
غراراكلىعندماوفؤتيقليلهوء1مقالمجحيشال

وإلقفارثالمإفيومحزيوخمرارصيثانيلطأيت

محاراءتوعركأالبرلدنايا01ورهاالتونفعى

خيارحملتنمثلوخيلبواكرامهامعلىوفوم

1رت1منابرهومحالفكييمافشتتشاهنبددبم
الفراربينهانمعيرتافىنيهافلطخفوخي



م

جباراةءدبرو9يئالماكنزيئإملكاحم
إراهـاائدهماطر1ؤنلرجضمالردبطعلىمخز1أذأاوكما

حباراتحرتفسادإرؤتاررنياجعااثحنا1اكحد
اا

نزارالممافماسرفاتذاعبشارلنمااهثاذاا
ئةمخرفإاوقال

ك3ء1ودوكانماهـذاكلالمادإلجزالمحاهـبيثتتالمصنم
رسائروألخاجتافدوبماعالبنفسبأنأننتفايم

درلىثثاهاطال1جمترخدولخىإت1جماقيصح11ابنةكانا
حصرك

ازت1وعإفأءماأرينالبدوبعرلجرمث

القنائلىفاممارمشالقدونومناروهألعتثمساوهبت

3لصيا1قهاأجصلححظسياث1االانصنركفلملفظمباسي
األعاويالهزيفيششهرولمداكدإرزلمحب1ظهاوقاخ

أامقاتكليفتخحياارااليوت1طممصيبةاسهماماكلىإرأميتي
اباقلىوعندكخبانءجضالمحجمهبهاكهـوعةررأم9فىافي

فاعلائاماوعحنيونجزبارهادلفرتاتالقولفيضل

ألمصباطجماوقكرصا4ذورالةءلىكلجاال1وحصخ
11لإأوبوعدشإلمحقيخوإقشاواو1رمإمخمبيصتطالبني

هـلفاالمشرفهالمحسامانلصارمالفىدانليوالذنصا



م

سك1لرصخله1صمصااخائولافأإثطااضت1لمح1ااكاإ
المصاطالكريمدض1ثتتافاصدءساةروخققيواهالمرمج س

حوانرممنوت1بمحااانصماالحم1اخال5 ساحهجماهـصااى
ئلفحهولهاضرلفضا1حخممهالبفضيأاهـاتلوتاش

ممت6شأ1أبم15 صلءهياللمىجماعلألهاولهرجهبريبمممهـ

فىهـ1إايؤلىأنؤإللرآلحشااآلحبإخاسانءزفىفضت1ثهـاء

اكخساقليتالمخيلر6والقاعماحيقبزجمحهاوجهافي3تولما
لىءوسافىءصارما6إواولمهازلمىوهيششإطقرحهاوإصحفا

لسازلى11تنالالهمادناعتبةهلىكاكلرألثحغ1رأ
ل3ثاللهصاىهـااقاكأواظ5دؤيخاحمأاوايالءبناإ

إياضذتالمهن4قطفيإبآفراسالدوإ4تياارس
كهلى1وههاوقتلصوجهعبفصحربؤإتلهفةثارالصعئافي

بمفهرباتجعصيا9حمتمناخر4بقطالدوأةسيفتبعةاكااص

حتىتجيمشاثابوفرأس1الدولةفيى3فتبقنصرينل11
1لىاار1اولىوارصائئصطشابادءهمححاهلوبضدمرفكرهماط

طائعهذاياآلضاضةولررواالوصوفعندلجربالمجزيرةيخا

صفويالمنازلالمحالثااقعةبذكربوفراسافقالعفااذصخثاا
اط3هوأت



3

التهاباضطوعهونارانسكاباأليالعبرأتابت

االمحاباالدهوعمنلبتالجأائخللولاحقوحما

جابا1فاسالتفاولصربمسالكتعنقصرتوه
والخبابايةتحالغوفقلضاهألوودالحلثحيبارإيت

شاباالفيشهالحبصاشبخهنكبروكنأوما

ركابالةلصدودأوصيرلق31ربماليوم1هنثعثيق

جناالدأهرءثموامنهم1جازحماعزانى1اترياا
الضاباوااصدمنألصللنانزارعلىالمطللمجب1لضا

وإلنحابابالمجحيلونوحكمفنحالثيوالائألناميفضلنا

ئابااالحما1اثالرألرا1باةنزاربلربيحةوقدعليه

باباحننالمحرؤخناسنهاكعبطغخانلجا

المحرابااهماهارتاائاير1بلمحرانحناها
ضابااسادشهكطسرناالدينولماسارسيف

ضراباالت11ذصىرهألطعاناالقىاذااسنتأل

لمجواباعوتهفكناعندسهشرعاتدعاناوإلسنة

حمكارسففطابابطايخرسنعطاففاقتصناغغازصا

اصابافراهيهاهراثثاصابتاالذكناكالسها
القياباالبمعميرةونكبنالمجيادبناهعانالى1قطعن



باالسراسوالهـيالحعظندياتالبريقجاوزن

سلييقجشابالى1وجبنطفلىالليلبماعمكبردق
ااباتصطحباصهـدويالعثىتيالهاشعرواكا

اانتهاباتنتهبح1وربهءبصيريعمالثناهتناهبن
اائخابالةمفخصىائقتياددافانإلربشهنكل

المئحابابهقداسلنشحووقاديدالمجفرهماعقيل

نهابلنالانتؤمععارى1عكانىالناف

اصنهاثىأبىهـخلم1ياهدهخهمفرقايدابنن

ابىرظبالم1النخاجماحابدخببمويشؤدرأ
اناباصدخالبااشدءكئاجأاشمئدلهمالفال

محاهـق1ذههواوفىجانباثاعزجاراامنح

المذأباالمالحتتربيعلنقشيربنىمسقينابالرماح
صعاباإالالتستافحسساسوقاالمحيرانالىاوسقض

اجتناباءالمامحىأبناكانأفردةلمالفرفسوبمبنا
لمزصابا1حاتبالطوكنتمرجمئأالمجياةثامطزا

ولمحباباتدمروردناعيوتالغؤيروشرناحتىوملناحمن

الطيرالسغاباالرسباععقيلقمنجربنابالىعا
اللباباملباسمفقتلنارروألصثاعاحوالصي

ه



م

خابا1لمارتخجفدب1نيالم1مثنيوتإناجماح

صاباالصهااباصعباإكأزتواابغلزحراثممتنتم
البالطاعتهاادكعبألألئلسوءثابحدنا

جناباسمائىصهااجضبا1صانالمايرألىكثدناولث

وناباجمارصاللموجولىءلماكحابا
حذأإااشعاذشاااحر1نا ثرءجواهـسر

كسهدهتءك
تصابأايرواليحزعلىحممابنةممرمم

لمافاتلمهثإضهـءمورثماءمماترفىدإههءاقحتما

وناباتخإت1يتلو53طد1إكلالصلتححءأفئء1فئ

إصاتحثافمااسهثةغادعثاال11ا5 صهحمالمحءاهـ

صماإلرقاإثرقصاالماحهمدوذهـصا1ءخادتيأأرإطاثو 3لاثا

وصمافىأرإالمك1اذأمخااى1حوما1لمر1
ءإك1ءذأاا1ءفاقص6بيماااحا

حوحانىىءصر6

أمختصاباإاامختححبناه2ثاارضي1رااقضحاهماتفرءايارهم

غاباالضابحىداحفيحكماإلثاديهاااثارواوإ
افثستابااسلنر10عدأافاجيشء1سفىأرسلما1ذا

إضرايااحاهوتكرهذاقدمااالمااااعكمارباابننا11

لتحهابأاثقهاحنحاإنيحقاقالخللرهـتحا111
ومإ



م

ااإا4رااهـافىالىبهابتوصاخلز
بكواالمحيلإيخااصتلصضموقدبهميااداطوللمكلمنتأقدفأ
11لىتالصلىاأذصاوهـ11فددا سمدهمحسسارصحمرمصومسوو

اوالمللىحمنألوالنتمحليثنيلثجرلىالثخررتزرمكلىأفي
ستذلالمالتجكهتجشسمامحرسحهقاالجاطدحىانح

النغل4عدابمنفلثوقداررقاصهكإرالؤبكتو

حالء1مادونتمعاسييحتصاوقد4دقالمحئيثاماموك1كار
الثحالىااللواصالبر1سودااسذبفرساتتبنرككالى

والخفالميتوهبتذا1اكضلألصعولىممرمفكنت
المفاداةالدولةسيفاسريصألإهـأولقال

رلمشز1لميالةاضومولدقيالمسهدقئالقمخفنلمطد
جتدوهـيكألهباذل7الوانهابىالمحبوهصكالوماذاإك

نديملمأيصبالفالردىلإماهحرضائالتءيخزالاو

ارررمحفيالمحيكصيواتعلىأيخابحختيوتاأخضارواكنيئ

اهـافيشبانصاوكننيثولحجالدجمأاليامعلمانضوت
جدديومجؤحلم7ليحددطىمركأضه1رباضاوها

دهـضدهربالورهرومنأعدالمةأإإصحبرحسنفيخ
هسزدبكلىيفدىهنوضاجاعظييةلكلءفييزنؤساك



يم

مخدالىيرتومتارتجاويالالردىحمطحافافىاللمثتاناثا1

المهندلمشرج1حدوفللىهـالخترم11لخأوقدح

بمقعداكريمالفعلعنفاسترنجبقدحمننقدممنتعدتقال

حسدمحعبهاقدرئحوكسرتؤحتثأنعمإلمامنعندسلكعكم
جمدوإقتاإفصامضلالصيفوقمههاقولأمتبهااكترتشبب
هحيدكللصالزراريينمغاجالعابلصاليومبعدمتفان

لمقحد1ضاقيااطرافونثلىولبم1ءالغدا4عفاثى1هم

فديوها1ررالةيمساتيحالونام1هاكأنجر1ءبدلم151
اصفلدءالثناكعبفيو1رغبعارأفالروبمنكفاذال
لمشيد1ءالعالهذاعدعنويتناهضوأنءعداللغاوال

أعودكرسرابم1محاكاانتم1عودكصرارهم1واعلاآ

11بالمقلدرئحادالسيفلىفتىلمجامثيامخلقهتى
ودهـثمالععىادواصرعالعالاشرفتفتدتفثدونيافان

ا

الىبوالوداللسانغالرمرفىفقلعالعتفتدىاتفضدونيافان

المهغدبالمحسام5ضكمويضرببلسانهأحسابمعنطاعيثي
هقعداالنصلصاثببسميؤانةالدهرغرةاقلنيأقلهكاا
هوردالىصئةءالوردهاقايءوالئفسىتنلولوما

ا

ااشأمافماكلىبسبعيها1زرقاعيئلفالؤضتوالبم



يهسيدرسيداتماوابيوالصساعدماساعداناوال
لمحتدلرقعايائمكتؤخألالدهرجانبامايفتقثرالواي

ماهتدمحيخلالذىتجوأنككابئاقتدمحعهالذىوإنلثكالموفى

مقصلىئجاكلاهدالذكهاانتالحلىطرققهمحزانشالذكأ

حسدكأاحمناقاليهافوقهشيترتبةبهلبلغثفياتاأنتا
نجددالثيابتلكاضلقتلقدقدرهاجلالتىالنعماإخماملبثا

مخيرمصودالموثوبتوفيئحثلهاصمانحيتكيكترافئنالم
يحولمهانسانشديدأعلىعركتهاماعادةجنبإيقواون
صخهدايخاليلةشهدتكائلقالهالههاثا1إققلت

عزموبداوجمنياتالظفجماهنيةفاهاسالقاهاإوكى

يدحمئيرمينالسودالمناياوانءرردالحدمحطالدهزتأدرإنولم

سيلرفدبعدمنايكفىثثاردىابقيتطأياليامتحهـجابنا

وهقصدىالدنياوحنيمرادمحطعنانهقربكدهاتحرحمنيفال

لمجراح1نفسألوزرريثثاهنهالثقليعزىوقال

يؤلمىصوفلهاانوظنيجي4والهشايلمماي

هنماودخبلبادوسقاتنحوفةالساةتحاماهاجراح

يزولرهنهثيارىكلنجوهيمادللااسرأفاسيه

اطوليسركدهرالوفيكلافصيرةاوالساعاتبيمااتطول



وغولغدخرىباصقاعصبةدوبئالبنساجهأ
هـلقلبكوأفىرتكمحا1وم3إاحهدالىكأصييارزكياؤناذا
ألىتميثءاضحطااخيميلاحبثررعايالطرفيإقالب

ااإلييدومالظيألن1خسنركات1نركهوصمزأ

اررونلرهـاتمخيرشاكلى1قفالإرجازاقعال1قصغص

3آابراتزماتوأللفهشنيس1كتإلياإيهل

111واوجأإ6ااااجابرمحدةهـالألىيأءداادمحتنم
إاءإجىحاكاالمثثمطثر1وحضأل4غيغرشالزنيإصتعروفارقا

وهـءومرصجويقو1صاذكأليهنماحسرجأ

طؤلىتالزهـطمالىأنألطءداه110ءاا سروراى

ساجزيللمجب1قدرالصبرعلىنأل1راالطبتحتلإهشفيا

تجولانالالمحرببمهاقياسوات1ذلمشالصاكا

لىلقتبةااعالعمفبفلمإلذ011اداا راربح

اغولاثإفينىالفهناافقدغاتحذرينههااللهغاثايمإقاس

غليالءبالبصمنوايشفباخذصميطأتءلماكهي

أاوءكرفىبزيثالحاتااذأكرحزنبنيحزةوءردولو
ارهوطؤلكسىادإناتوخفتصوارمجاوألليلنجوملقيت
لأضاعاييعطفاعشيةحنيلهالحرلنفىارعوا



3

فلول1لمحساموجؤصدوفهاكهاشالموراوا
طا

ذإليقهويحزااللهومههوعزثاللهيوثمتءو

سديالاءخداكدمه1فايللها15ماال ءالحوريرهـ

الحريقامدالدولةيففى1بهابقي1وقال

العلهبهاشتدتوقد

لىالقضوالربااللالايىالعلتعطناتل

إلاطكأاالميلاحابهمحفثتتيلبألالباتتأ

اسيمالاءابناخهينهفمحوفالصفقدإ

النصولسخعشااكدتاحرءئراسعحتدرنته

أخإحلإافيوكاشفممإيي11أكربزنميا
اايلىااءصدوياعرينماتخضجفأعأاهـياذوكهكنا

الظإليدوقهلىظجنزحس1سينامنقزله

إال4خدتبطفىامتوإلشقىصر1خ

لييأوسةإهـامفاملىهانحإصحملاللها
11ا
وصواصاتمتححطهـفاره1لدبططفوا

الملولوالاكروبوإللحوبالوأالالبالغضرباا
المقيلثرضاظإعندت1النائبجؤيامحدلمما

اممجحيدندساومماوءمالذ4إلات011



3

ولىالىالقلبفطماكريمةالنفىعلىاحمل

خكللىالدتهالىبهاوكتبايضاوقال

المايهاصباهاعفثبخجالمجوزلوال
ابيهسنةالندامنمعماصحالتليتو

الدنيهالىولولنجذتجههوأدهااردتكى

المحبهفتضامانامعاصمليحماماثطارى

حريهمدىمنبمزنمحسرةبخجامست

يخهطيدءطارقاوصادثيدفحلوكان

اققيههاتيكأردثألمحىانوتنطرقلم

الهريهتنفذبمحالم1ولله1قضاهكن

الرزيهدرذرازعلىذىوالصبرياكأكل

غيهالغاديةفينججايطرفالزال

زحيهجؤننسعامجيوعانالديناتإيما3

خفيهالطافسئهالنيئسيأهتايا

بليهمنبهعاناةبمعناجالصادثع
الوصيهخبسفانألمبالصبرالمجميلاوصميك

ومنصوروسخماضمافممإخاحمئالةاوكثبوقال

1رصديقاصعدمماالودخلصلجارفيقازيقاخسانهل



شفحقاوعامحسضاالدالموالكماوماكنتت

صمديقاااررجماااتخونمانيالتذصءيفأنيءوا

قاالطابسيريبذان1جميمااتيب1بحت
صورغالمهإفىاجوكتبيضا1وقال

لصصبوزذايققلباياناسيزجرئجمونمسهغر7
صخورالرجاوكخيرمثأصديدالرجالوكثلجرمن

كرمىالطقلبثهبايىبالشكآطليقماللمنقل

ياهنصوراىضتانتكيففراقاطيق1الاصمبإنا

هاعندبدغأوقدالدولةصيفالىبهاوكتبوقاك

اسعلةخاابمر

هتابعندكناوالورلجائىابخدكيقمالجييك1

اابعليإحهتاتقضيذلوقدخريدةسهثاهمنخوىلقدضل
االتأرقاباعزاذاذلتصازمسدللهوولكنني
وشبابهلكتهاروهةوانقبيكلألءالمحسناوالتملك

صعاوالخفىعاباهفوفضلمعود1لموىعيما1مموالاجر

ابعالغراقإللةفليمىرفألماللةلم1لخلاذا
صبهابمحزمةالضفحندكط1ئرررةماةباهـاذاألجدغ

ايابفليعىصالعلىقراقيمناستصكعضغاتمافراقوليس



بيوفااراثىالققوولإقيةميهماايبفيوروأو

أأوذئابحميهيىحوليوبلوتشونجطالزمانشقهرالحموال
اابكنىاكزالصدقالصدقبهاكلقلهالزهاناحوالالمحأا

اابالكرمرابؤفاينوبهفيمانسماتانثبمن
أثماباجادهفعلىذئافلم1االناوقدطرهذأ

ترابههيراااكبانبمفرففظنىامخبأخاقوييضحنإتغا

وغابثاشهد1خااصكل11ذبممعرفتيكأولوعرفوني

مجاكأفىفوالوالممقبفحليمامجازىفعالأوماكل

ذبابالهجينحافيكاظنجماساهفوقمروربكلالم

كالباشادهىءتبماننابمنازهـاشمكولهاالىا
جنابللعتقيفولىلدفيهوضمحصللهحمماأاليالماليأتمر

قباببالعرإقليضربحتوالظهرساجعلىسرجليدأوال
حرابفيمالمحروليواللمعتأطحقءاللعافيلياوالبرقت
البعالخهاوعلىكعبهرطت8ممرافيإفعامتلىبهرا

بابادثقههالطوالدونصكاسيهمءبطاالمجارالنرادىأنا

تصاالبالتللطوالمحورقاهصبجهاهنمالعورإهوالطلب

وإهاجطاعفأحامقلى3فيهثابتبالسطعروحب
صالنالأمخيرعلشدابأننالمحرب1عناالتنكزبني



3

بابربرذهنةفااذالوكفيلسيفاعضامايصضحبني

ضمرأيموتانيرماويوشكاالسوإعدوالضيعنائحنبق

يهاهـافلةاه0اكاأصايالمااإ وطماريودبخاكابمسر

وأجابرااعاهنابثاابيغراندعواشدعيغخلفافياكعن
رطةللعنا41طرصاخمثثرهاللهيمماادما عابا

نهالممالحيىثاهوالهكرممةس1غالتمالرافحالها اال

متهابهنةعينيجؤاظلمصارمةئيبأولتثنانبامنة
وناباظلقدىظنروللوثفىالمناياسويعةفياتعوف

قزبالرجالدوننسبويالنعدهقدمودسجمعقلافمان
وئقبحوطةفيعنكوجهاليخضييههااتلالسالفاحوط

سرأبلمحنعتالتاتلتحلمدصالةعكلولكةخاراخم
ئيرصجاادونوعالديكخبهبالقإليطاروهازلت

باغيرماوبمنىبهركهوراضطالولابقابثا

عقاعإجثىخوالثوألةالردادالحؤالبرتىكذأك

وخطابتلةيومكملوث1بدياصرءل1ابراارضياوقد
ومحيابزخرهلمحوليخروضر3وفيمابينناملكفكيف
اثابخلوالحخجعهبموثالحبهيدهشنيالنفسبدبذلاهن

ابءخناماقرضىولبيئصريؤيردلمحيوةوتحخليتك



خرابالعالمينفوبليتئنوبينلسكالهرديتاوإتا
تأخيرامزهنجتذرولةالدسيفاليهكتب

اليفكتبويشوتحهأ

داركصليفاكونالاناخضياركهنيباكرهإ

لغإلرتاركحييتمامركلشتاجاإتاص
ثالمشاركالمثاحيذاكفاتنتركنكيف

يالسرتءالدولةلسيفوكتبأ

يهصهثالدربوالمجانصوبيفناابيااخسثثاوماكزت

صابثاودوتمنماصالىويمامةعةالصبرمحهباشنني1وإل

هناخماعلكيازمانوكد4الهاتاثزاهذايناكنسني
اماالدهرباوالناهشومعىقلأل1صركلي1إ11بذهركأفاديئشر

النفاصياللولمحايفوسوتيذلطاهعاالكريمةسالنفملكتكأ

وعجالعقعندهمهىبربعدكهاوحشتالكزاثهلتشوتني
النسلورهتهرحسدوهنهمهلد1أ ولصعحسحنار

امارسمالىالهفيممارهة1ءد1ءالدك بسبخارر

جالسالمؤثااررقةعلىهـاجمآالنثيعننيمايضيق
طعىافىثخرينهنركثفىانثالعلى3رباوقوىسهقت
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ايضاوقال

اصداقبليجهاتخصصلمهبهىومخيرهسارفيعندكهولله

والصلييدومىالحمقدىزالوهاصلهااجمزالماس1محقودصالمت

يليوالكيهافىاسرىكاخمالرومكفرصيدهاافاعاحما

اهاعاالىنقلتاهلينكايخآهرأمةاياماصالمتاالايسح
يشكرهامثاحطءأنعماءبانيأكجأتابلخئيبنيدابلخ
ضلااهنعرفىإهاقدمحركغيانانشرمحاسنيكيرركطشااو

سرعناررونةاسيف1فىبهااكتبيضا1لوق

تضهحكاالمحبهذاوهكتونممرعاالالدهحذامخرسار

مرجعاضشتأتإلمضىاشاذاحدإلمحزمجمبمجا1ارىوكنتا
هارشالالمضياعةهحرعيعغلعائهفيالمححبتهزي1فلما

مضيعاالعاشقبنسروسرمحعههبرحاااليميناحزتنحزحب

أجرعاالفردباالجرعثماذابصمبابةيالتبكياتنملمجأا

أجمحايصلمحماركآدمحعيأخوثةضنتلمنعاث

اروعايهآبناه1هنالخمضنةلشبابشبالمحف1وهبت
صرومحاميامحزوناثاصحعتبعنحافةطروباسابيث

عافوبالشعبابشرخوفارقنيلأللشبيبةعصراامضىف

سنعااليراماهرانحاولتالمجروآلحتبخرجةبكتطلبت



3

اتتيعااليحأبىتتيعخهاالخيرلذةنيوصرليمافامارهت

مرصعاتاجابالشيبوتوجتهطهفارخانالؤصلىأقدىأوها

احاهتىيوهاالجدفيهالعيشمناريدهمماعمحةهانؤخلو
ابخعااغوداهذااسريهاوالبعدليلةتمفثطيلهاها1

ارمحلمنفيرحماصفىلمنيخصهفةوكانيدومفردطاصاحمبا

أيحاوضخففتتغركنامااذاأودةرريقدارلياوفيكل
خحافوالهـمحزونااسالنمىارىالعامإنالرومبارضراقممت1

ااربعاالحراجمآاءمنتخونتخطةالووماخوالبهخنتاذ1
وإوجعاد1اقيشمالحباتوجعاعدايهناخؤفنيإا

1وسحاإعألفىاهلتافىرجعتمخيرهيهاااللهقدأملتو

اأتقنعاإتخصعامجديالوحماىهـطراللهالةلوأ تاحدىنعوداله

اهراهرفعاالناسيرجمىوكنمثلةفاضلفصنسات1هروها

11ث1فرطالكالماتحتومحرضلماعتبتةالدينسيفتنغر
امترطاهنلصرإبتماحلتكاوداننيأصدفمنفقواللة

رطدتالضلوعبثتهاالورقجواكأشرصدايخافل

ااعضو1رإليفيافاإوضعثاخاكترىهنكلفألتغثرربالناس

أافطعاتقلداذاطربثصاصكانصالأليروقكهائتتلدوال
عاسخارضياسارضيكليناقائلهنكلاثالقولتفوال



3

االصنكفابقدصنحدهوةوعاحصاتإفلل
سكالجةثاسعانيعاشاىماتكسار1لكالمطرقاراذيئ

اودعكقاكان1النعنهالشرناننىالهوبحفطررخثهث ا

تعاممسدى1حلفىاللذاكلفلمدعدخدالنأثا يرمحطسهىبم
إعاعألشبرةتنوححياهةحمحوقدوقاع
ضئ

الطباشاياجاركاهلىحمامةثبقمناصتوقداقولول

سامطم1التلثهوالخطرتالنوىماذتحضطارفةامغها صوىافى

ناثعالبالمسافهتلوكطكصثعلىقوادمالفوإدمحزؤتاتحيلإيخ
ط

ألكأتعالىم1اقاحملرتعافىالدهرشناانصفهااالصا311 ءرجا3اج

قيئمالويندلمحزونوبسكنتئئكماروحالدكطظليقةخآلي

دألثرالمحلىادخاكالدهيقوممبالدهيهقلهكاولمطهنالقدكنتة
33إلييتاهلىفيوفاال

طاوباحمداأاخعتناهمانهاكلىلماارجراتا

ألعيهامروسبظيةالطالرسهالفاطةوببنت
نيعاالإتحمدنجيحااللهعلمباثرافقطلتقا
يبعياىالذبئ15ثمالدهرسلىجعنرمبرابنه
اجاالنضيدحتيولم1والقايمكزىالعوابنه

لعيأاللماعألامحرمانيبلوغ1رخمف



ع

لمجتنرلوظ

داثلمحانادنونازدها1ذ11رععماعشيرقرإشثومالمه1احا
حداطرايقمثسادانليهمعحملناأجثنيناعوأطفوائا

11هدضرهانبتنهالوضرطالىانف1مشيرةالويمنعشاظم

لىشونانالىهاانمادبعهماجحدتناالدبيلةهاردعشلرةذىدالأا
لرشدقدعدمضرشمداابااوااهرهاالهإصماراهاوإممت

اصدوراتحيلقدحميحقداونتالصىادمعالبينردافىع
داعنرعرجاآلليسؤرءملمحييدويخبالمحاملمىؤ

رداطاالنطيفامريرادرسوزولمحرنفحيعلىاخاف

وألعبداالمحرحصبآسومورعندهالمحميهاكحربجول
ابلىاصالعلىنجدشأللماذاقىةبالمجهلى1لمجهلوانمالنرجما

الغزلفيوقال

براحنحوكهغلتاكالبدرتسعىاقبنعت
تورالصباحفحملبنتاقراهألقلت

يرصاحمنهاابمهنسباعللي
أيضاوقال

اهتناعالدهبيمايقضيءالزهالمعمبيدمن



ع

ااخباعاتنثرسنيخماثمالؤاذدشيالسودحما
الترلنيخهمااوقال

اعندكماؤضفقمختلفالمحبمشرقوالصبرتجتححزن

رقالدهحيخهاالفىينصماحبهانامعينقيل1اذولي

ادررقهكزوممبافىوصلنلمانظرتنداتيياظبيقاللوإلك
اطرقهممنةحسنبناظركلىماسارالخليحدهنظرتلكن

الدولةيفلىحرضااايوقال

هوصارثلهنزيدالدهرحتىبفرأقناجرتانروها

ئثؤالجتقدوبعوتدلصزدهبعدالنراقدبهرناي

سرمن114خبويم

الخدصبكادهعةسرصحبأحانني

قلبامبالولةمهوجؤألروم
خصعوضاحمنصتجدإيصادف

بدغنسروطمنالدولةسيفالىبهاوكضبوقال

ناعنسانخر1صاحببلغسرابعض1نولةاهـايف

صاابمافراالسرفاخممنيفكألانفرأمرراث

الغضسثموقيء1لمجفامافىربإلخوقيالدىااسيف

حثالنحهذفيمحتبكيثاجمتقلىوهأبالكتبك
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ختاإنتالمحكئما هـمدلىطا

باءفيتسحةاومازلت

طوحوزكألمحمحفوتد

تجإهـثاهـياججدنكاال1
يفادوعافتسنفادضآل

أ

سارهذاهصغضهاإ
او
بمانحموليقرإفيبمفف

البسابالدجمأتحهباكركان

افيحوتثءني1أتنكزأ

فيحاعتبضحترفاال
صهـبخيلي917تتشت6المر

اا الكضكماث3لمثمهجمتا

رتن1ضت1إضاخرالىنؤ

األعحدونجمابجمحاينؤت

سرة1مىياث1تالع

رامافيهسبتش1وداد

عإلجفيمبزيالاونف

عكبن1فداكأاترالتعدإن

ع3

فتالحب1وطوفنشا1و

أالمحفصبتبالموتترحمني
الكربكاظرجمانؤيمش

احراإلىلقؤلمثبدولي

اهـلثةوتبريشادشيخاهـ

اإاالذهبظرتلمعوكن
الرتبعال1نلتبكب

ااجبلملميبتهت3و
اسكتبضتفيمعتبتكوإخما

اقابداليالقواسايماوصمير

اغتربكطمقت1عإيئ
السببفانتنقص3انىان

اصابمحرؤحمافقدعالجمه
اابنإمنجدضافقعامن

افسباتهـلمصبرإتمار

اسبوخببةوقص

رغبتصأةكوترنجب

مجبعاغالهكالب



2

فمالمكتسبواكمالغضلفانصافةفتاكنصف1

عنكثبمنادمحوكايالمبكنشيبيبكشالقرب

اااللجبهرهامىوالحجنوةسبدثبحدتفال

اايغبهنصديقكلقلتخبرة1ذبكنافلولم
أسرهنالدولةسيف1فىكتبا

أألمداموعاحطوأنتوعتثكضىكلةأاا لرب

11صعببفناكوحدهوعيثيمهلادياشاحالميناوعيشا
عياخطبلمحطبالمائممنخطبفحكل1دانتانت

نبذولعىعتذارذابمجيماوليالعتابذالىع1
قابعلطسررقوالفيبفأشربلذمفالبالمثا

ندبميإللحوادثبهجرحأقابعلفالتحملى
كذبرعليهوضللصقيهلققبللى1

محصبالتيان1وارررعيقداساتاخرليهاناحي

11تخبولسناشكوأريوةليسريمبوكيئهرزفزتا
زعسبالزااصالكصللىإلمألسماجمأوفرجممافزعك

جمبوإتطكأالمعإوفيلمخر4جاوهـنحبال

غلبوثبلجصرفواخثافىصيدسةربيعةوامحماجما

شربثالجدآصلألالنكمحنأللمألهاكتجزأوفضاب



اير
قربمادامعندهوفرااليماجركانهحظطأصافدتهنفعا
ا

ربلمجرهيبينضاوإبمدوحاعداهفلماصالتا

مايغب1غئيابابتبلبعديقثامتبهدلظللتا
رءابليلصبالثناهاكألسمانفأفاحطماششتفقل

اخبالمجعيحفىكاتجدوظلمفباتطفيوفاب

كالبننواءاهـاسيفلقىوقال

تستباخالغثارسوإر4حإثءالمهوقدلقيتجمبت

الرهابماخذخذت1وقد1حياحمهمغربرددتوكي

أودإكفيشكللحصإضط1القافيإطنكانحالؤناكال

الخافماسياالقافيثارسلفشحرباوهكاتباتمعرفهغرأسإخا1
أ

وهمالرسالةا

إلمحارتشمثررهينميتانميماهاصقنت1

اارتمطذالمصتورة1تشغ1ا1ذاأ
لثاذاكصياومبحدسميدنايالمإهـمنا

ابشعرالقافيههذهحمتأوبةاخاطغامكهفماابوفمامىإتقا

التجطاحمنةطإبتغيرهاعلىيةفا1رضيه

اااضعبعاليداالمحندجمأفاناسرهاريضضنابكدئىالئن
ااطحرءريكرص1دلي1اركأخلهاأدتةبالداححب



ع

نزوعهانفعثماقلمل1لدويرعهحشاهـلىاالف
هساولروعحرىلمجرلىعابعدراللهرصلهيوملىب

دهوبهاصفالتةوعشاالحكلة صبىياليهمامهلحى
ذكوروقداسراللقانهوكشهإا

لكامحيلنقلبفهؤلهلاينلىإقرح
اثمباصصانجافهوحيثالقوىنماقلبضعيفجرصا

فضل1لخلفواليرهيكصالهاصبرفيإتهـتهد

المقتقجمالطأوجدكنععزوفيجؤتومحشإ
ألملفءورقماضيااالىكتب

لمإلحباسماجرهةلنوثناتزأورهيفطلى1السبلأبهيف
اآدا115الصا01الصوآألم ببروضامارجرهـورـهممـا
حازرهوءوففئلعةغزرصعحاشةأتفىالانا

زائحاليضاداكرةوطبفسريصلواكبأليالرلمآهابال

يزأورهثحطعلماالطخيمالدرا5ز1فلالصبريثاليتاممدت

اثاصره1لدمحدارضاذالفابهالمفراقالعبايداياسىأ

اهرهصانتللىطومحنمينبهالفىادهامالذيحيببان

اآمرهعفىالبكاألب1شوقاضأرقةإلبيشهوااانسريماهاايها
اذرةضكطكناالزمحطقاالفر1هذاهيىوالعينؤكراالودموح



ع

باعر1زمتالذيقالفر1عنيارفققالعشاقنحبرتيانتهال

بؤذرالغرتقفومحماجرطريةدباهامرايتوهل

ايباكرهاومحوآلادييعمتطرفبايزجمياهطيتةياراثانت

لجرذكرهالىيوملوعد1عد1وهللموقلهلضخحرصو1ذ1
مشاعرهةءجمزتدندىئجاريةطوعاعجالمحصكشها اا

ساهؤهانام1اذالوصولكيفوغابتألجماةفىإبريتهقي
نحابرهطابتالذفيانشالصديقاصدقةوخيرالقوللمحصبرابا1

محاذؤتقبللمخزيانبوجهاتصرفمامنعمالوالنحلدباس

ظاهرهالخطوبكمايرضيكهحألبايرضيكالخليرألذىين1
بعادربدهتجادرهىادبهرهتفانيضاباليماها

اناشالدرفوقالدروينتربيماالمجمانمثالعلطالمجانامجرمحه

شاعرهأماظينعمنهح1وتبةخطكاينظرفيهاالطرفإ

عشاشذغدأفيممقهملووطنفالدنيالةمثليامنكان
وصاضؤهالدعتضعنللدىءطناإماتمذا توجا

صادركصباقهولم1اوردهقتدراالمجبارحى1رالايأ
6خرولمجداولألالحزمرجلءخعطيالمحداأجمف

سائرهالدهعيدىابىعليئوهنوالدتةحمدابندسعيثمن

ناضرهالحودلكريمالرطمنابىلتالط1فقدتايقد



ع

11اناصةالموذلملخنةانسةدءأاله حإلهـيصوبرنابا

مجاذزأامماجؤنيهالالاذرهاممابانجوبرضالها
اظافركيهنشبتقداللمحبانابتةالمرجمطاحاذلاي1ايا

سكاذؤاانتامعاذلةانتهلمجرقتهيدركأصاالتشغا

ايسايرهقليمعألكدافىاتلرصلخهالدنجاأوحثهالراب
أابراورقلىفيكى1ود9اباتحرعنيبملزت1فى5

وظاهزمنةباطنةوءئزسر1منةفتصثء5إفيب

ضمائرهءنىتالذكأاخوكلكننسبداوبهاذيااخيلثؤ

هاجزانثجرهنماواننيواصلةانتمنالصلفياالة

ضرهطانتهثيغاتبمشهعادهألافتءثاجدكبولست

وناظرهفيهسامعألخمار4عالثةالمطاكاكتابكأ

شاعزاـقاهفيماينموالعاخاخطكاتةشترؤئجفافال
مجاوزاخوفعلىيبيتوالالدهركرتةلجبيلىانذياانا

عشانئهفثممخدافومكوصلهاوطمتبالدوصلتي

اوخرتطااائلألتزلؤقامشاكريمولبهالصاا
عألبئالداهـحهحمدسؤ سائرلثه1محبدابنهـوتستتاة

طائزالمجوناجولهرالسيدنبؤةالمامونالفاعلالقإئل
هرائزمشتدآالجدوشيديمألدطمرفوعاالعزلنابنى



ع

أءهفاخرأمفاخرناوهافضاغهفضاثلنافيا
عامزاالماالسوعرمنألاالدنيامخوإكاوؤت

شذانتبوعدلمحماباقلبعكتحبسناهثموقممتابهذ

أكزباالوصنيآنفاجادصماالمحماغردشورقبقيشعا
هاتحاذرسوتصالموشهنماشمملألافىتيلخحتى

شلىثاافاتحسنألنتمعر1س1قرالملفكورالجاالقاضيثورالن

إبوفرأسا1هـيث1واقاضيادهشعرازلمابوفراس

إعترفءلمكفىفوبةاكرفحوكخرش

اأدرصدثعنضققتاتفنشدتجه1

أاسلفاااشحارخجباذاصماقعضهشعرا
لفكايهالمحروثتقصيرممداهدونقصرن

ظي1فراسابوهثاإنشلىبياتالقاضيخذذ

ايأوتغغراتهاساءخوذيهةأررهركيرادبراهاؤ

رؤتنابالمإلدةتبربههحبصهنهودةاليءهـ1

خرؤبنالزهاعلىممايصاتهضنةبعلفهنةيريإضتءأ

ويصبرالصديقختحل1لمحرتطاهريبحمىإكمى

اشمكرامخافلوءاليه1سرشكويألالصديقعلىأو1ذاوجدت

يتغيعباقلنحدكمحباتجىابهورالتجيشعريمابال



ع

الزالمطالمسيرلىوقدعزمبوفرإس1اليهكتب
اابداتبيفييادهاالفرقغداالرجيلاالبهانشوقاياطول

ااولثحهداغابانلصأاضاوهنبعدوفيقرفياصايخيمايامن

والسهداالدهحبيالمجفووزادونألاكنتفثاالفراقاراع
اذابعدا1الدنياليتطيبوالانصاارالخصادهايبعدال

أاواهـمحدخأاذوالداءررةاعلنسروفيبثافحيتا
المتصحرجمهدافيهوانمفضعالالسثحعرخهدافاينملاهاز
11منفرداأضلسبقاوصازاوفاتفضائدومحزكااعتزمتأحتى

اهاوجدءطاث1هنفاعذرالناسغايتيماك1رادقصرإلمجهدعنانا

أ11 11جدداظليماابدابايامناتلرولهوالنادهالنابقى
يداالمحادثاتاليهتمدوالررورساحتهيالنازلاليطرق

11حد11محطهلمالدهرهاعطانيابدادايمااتصخدههـالمح

خرجقطنسيدبثيحسانبنوكالاسرتوحثن

وفالهنهموضلصةبوفىاص1
ياثبايرهرجؤاسيرابنفحيبفاقطنعلىدثرفى

ثالمحميابيخماسبيعةوصدتنميرحقهعةسررت

اخإرالئعالالشعكزهنثانثثاباشكزيسوىإش1ومأ
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أللحبذوربنيعنهبتميربفتىعلتفيل

ايضاوقال

وهنحانمخاهالةذ1وفداحميزنفحيانعاتحيب

وحنالمالسنانلمافنفيرإممالواللصلحفقل
عشرقشيروهوفماخمسةثبنيلىاعجهوقدوقعتوقال
وكانصم1إءبوفراس1فصالهاجرىاطعذإرساوكان

حقاللهالنصرة

فلواوبمانهلوا9وارامحوناءقشيرباياجمئئاالمر

وقلواكناأذتكترنااكتريوئذوكنوكانو1

تولولمءاتبيننطنحرقهذاجساملكماإوقال

ولوفاجيراخممففولثااللقناوالبيض
وهئلىفوقهلمظصهدممااقالباورحنا

هـفيببغبظفرؤفىايخضااوقا

المجزيزوالشىوقدحركإمامفاليافيسلىورا

حرامشثنااؤكنلىالدينافياشناصاللنا

اكالبمويدنيهفيتصههسحامرنافىكرزنةوي

المقامبناضةقيومببالىمقاكأمحنخيلكتخبركالم

رحبامثاسعةرفلمبعضاببعضتكههوو



أمجاهواوا4إءوإحىفلمجممعثابت1رحنامخم

مالىإيدكماوبولماؤتالتقينايوملمطماقوهـ
ياغالم15وسهفبتكلكعبآعشرينبننااخعل

يراموالاماليضهيامقصرابدارالضمبئا
لألأثااستباحثنبهالبوثاخ

فقاالأ

خهافمىتعرالمكأدالىكهاابالمىفطحمدإتبنياباخا
يرانهاومنزيسهنتوصةثااظعاعنألمحيلردثطأيوم

مرقانهاهنصةهاتركتاطحاكهوذهعلألهاإرىإ

ااشطماخىبتمؤمةأواعناصهتعثربعاتئ

اعنامحعاغفاقل1كأرعيانهاهفتنزعابال
اصياص1ركبحرايراابانعنهاوعىردنهـطعا

اابانبتالركرءصااناو1جؤةهـالثلمطضعماس

اافرهىهنع1نسعالنهاعدوانطاعليجاآيالدص
وقاد

ببىألحبمادياءكصبدونهاصنةوانيءدوداع
نجادىبابخادصنهوجللتأمهرهالمنيعحمهرمحعهانبت

اطالاكتا4هنزصارانىؤتالدوامصيفالىكتب



5

سعيفهعنفاسلحانءالدولةسيفميربقاموألنالله11
فراحماإابفكضكذفي4بالتالدكرلة

ا

محيؤشإحلىواصةوالماللفصاهل

سحبدثاجاربيضنيالذكعاسبدمحعآاوكنث

ااواستزيدالعلىهنفيدماكاليومفيهأا
ضاخماجديلىاندىافىرايتئامأز1فيدويزت

أضماومفتنيكالبطابالدولةفبخرجينوم
ببنتفيوعليهاامميرفاحتوىبيولحقكذلاحهاوحصا

ابرأليهتبفكمنهااخذامرلردمالهالمحعنافغهنم
يدإعيهفراس

بالمجثالفظجبةرالمانمريومانمياالوما
ثالوهاثعاتاليابراربسخذووهاادعاك
عنكثبلمولمعن1رائاؤهـامرتحثرجؤكافمافت

ا

الرعببذلاالمجمابذرطلعتالخرفضلطاوف

ااذليحااباهنكنتااخالذ1اخاهفابمنت
الضسبوترحماالمحريموتحييالمجييلاباجمنتإؤازلت
بيخضبتالغاطعتالرضيملكتهاذأصاحماوتغضب

انحبذياثاماهنويرقحنيتهاوفذعنكفوليى



ه

العربنسلاللهقطحفاليإبيوتااىبيهاخألإيخنادين

النهبوردهانلببدفاكرمالمطاحوانت1هرت
نسثبعلى1وغنم1وفربىهالقاوجاتممنو3زررحن

السلبلردودفيفلسناايلودنآبردافىفا

بالرصبالدشلةسيففإرأالديةطبارومإملكلرأحا

رادجئلفباثمملمكأالفدأرتءلالحبا
اناساوكبافشوالفختيقفرحماشصاعلىروهمب

ابوفيا1فقمالجؤترالمجضثهافشادوإ

ها11ئمغءلىعضث0ال1تا رحرواحدممهلىوالجؤء

سالحالبرخرآمنظضنتحتىبالفرسانخمثاجاش

الرياحالفوإهابناءتخاحمرذباتالهنالسنة

حمباحعؤهفوغزةبهملشل4يثوأروع

الصنابثنهغاظيلحريمعندقدرشةصفوح
لمجناحجناصاوهيبتهقلماللقلبئاتهحأن

هلغزاوقاك

هعناهررتتهناديكلأعشقهاذكمااامعم
15اشبتهغوخسةاواصذاغلىخاابستة

اهتتءتولممايعرفععتةصورتها1ربعة



ككا

متحزماآخرصالةصكلىإذاكان3ا
اللىعلمبفحليعىوبمعهالفحيععبهه

هحناهنرايضاونال

ةن1ضدذاهيزت1هماكحالنكيهظريف3اما

أحرفاتفيهوكنفهسثالمم1بحدهامنوفيه
انصحالفحالكاتاذافيهلكوفحل113

أاالصافعهالحالملساتعلىأنألموفتاتحلمكلبه1
وقال

مقبلشايخكبرنمتسثامجدمارلت

افضلالمهوهايرامراأنفعسكترى

ضحطفهيىالدولةسيفصأضمويم

وجدخهافيإكثيهزالذنوبمحنتجافلمان
بصإلؤتغوعاىانلةالمجيصقبعاداكى

وهوصيقتالحمهيبعبإنوفراسإلطبينوفحش
ابوفرأيصيحاتبألفمالشدممالدرلةذسجففا

االرفىاوللكتتاستظعتولواليمالمسيرهنمنشاأي
11بمداثحاوبمبيهالعدؤغيظهنمةخايثمكو1اشكووهـ

اعدىزوشضدالز1اذاويدياسطوجهاجاافدكنشسدقي



الماردالذاللدشرقوالمرءاهلنهلغرهاكء مههـيحه

اهـالوإرالمعلىوكحلرهلدالتقطكا وروصل

ررفاقلبصالحلمطالىومنوفائهلمطنقضتحآلاكيف14
ا

بالشبعهءابناوقدمحرفوقال

بالثمائلمخيرهفوتحرفهبي1يخامناالةبسيماهحايا
هلناسيطلصيفيلنجاداطوحوا4لناسايخرامخريبكل

يفضحزوقالاا

ساحيطناببحيدهذاهبالئرياعنقعلىلفابجت

بالطعامالواليةوتفرشهبالحىالمبالنعارسظلله

اهلةبعصالىالمجحالىشيحهاوقدوتال
بيمافكزالم1فكزانقضياذأهاصبهصيخدهالصمبرلمنامجلو

انحرولوانةذاقلبلاببقليهرفقابالعدلهخنية1

دهراوليلتهشهروصاعتةتركنهحتىاللومطلنآعليه1
اوىاعلىفيىءالألمنمحذيركا

عذرأداكرىطعملوذقنوىانياها
والبمرهاطينتهوالجمبثحؤتهنهاعاينتوهبهزة

الضرالمسوئهنييخدومجسنعاطحومجبمدفيالعضجالبالص
والدهرانتلماياهذهفقلتتجئادهاك1هاذوقاللة

88



ه

رانالبجاساكيماتشاركبملجبالمجرأمامالبيناما

الذكرنفيميهل1اياصاجمانحوى1رصهااكلهوهنانجدتدبهرنيا
القفراالبلدبيضنايماوباعدوبيتهيينيإكثيانتطاولت

الصرالعزدزية4عمحزتىانههلتطارالامخا دورا

خراقيعانهآزمفبهيحفىإجرفترهسغينابإتنح

الشزرأالنظردهور1كثيرالىمهليردكللمحمنهأغزالي

ر1م1كعادجمؤ1وبيخابيخهاالبيصتحءعاد1وحمر
افصرنزلهاثهتههتيونصلاالخيريخماعيويلوحوخيل

ثغرساصاثاحلبالددفاحدعا1لررقااديخاتالةكماما1ذ1

يرنهاحمعزشتجيلتكطلهالركأشابتويومكآ
جمررها1يالتواثازألخرنشرلمالالج1لءتيرعلى

فثرنحرهوجمؤنظهضلىعلصةشدىهنلدمح1واشيحها
البترحهاطبهنوصيةحطيلوحيظةجمعطوفلجابثناوصكدت

دةخرأبخيحذاكحوىمنوءأفي
استرصومنالسترعطصدونلما

لمحدريحرثليعةولخد1وفياعديلهاهاماير1المكفوفي
اهـجرلمشامحر1تلكثهعرتؤلىبرودهافالمحرفاشطرفاثا

هاردىمكهلمجاتمناخضرها1



5

صدأهاوالنزرالقلسفطسغرصاكقوهاصلاللهاستها
الصصلبتاهاأالدياعسباما

111ايضايفضوتال
اشاغقاللومحنشمغلقلبهوفيثقالالحبفاياماقلى

11الحواذلبالحبءنهطثانحلصصعلىطلنولمحخهاظطت11 ءر

حبائفيهلححبنشيتوق

اوتطاولنارهاتلطأحروبسنناودولخدنباتنوبا

المغازلالغزإلوخيتطارالموىمنيلخقلبىعلىاكرن
ااا

عياقلالحظعاختهايافانصااالتركبلمجفنههمبا
هززابلواليمشتهرصيفولمقهافييرإلمحبقتلىوفاخ

امفانكلدبهعضاس1كلمقاتلطالمصببإؤصدبامألس
لحاذلىوانياحياناوبالظلمأجترهخهماعندهبدنبقر11

باطأوحقحتنفباطدهدةطعألكلالعدياوجمته

الخايلفيهجدىوعدتبماالقناالصىإرلبيهابيضإتطا
اغافلالدهرعيهآولكغحكانطلبالعالفيقصرتلهاوثا
حثافلوهماحصدعياتحلبتإمخعتهاآهارخماهاءبهوا

لماطط1ريمالالديندفمعرئده1عياإلياماقدأفعني

8



5

إحارلهاعملىفيثئاعوتفهلهرإحمهابحيدغرأيهما1أضلياجا

المحرجاملهنبداسعيباذاهاوقمتهاهاعلىظييأسدأليا
الغثائلعهالتةغوياربمابسيبماءادينالمنفخلى

الحقائلالرجالإموأليم1ركيدىفيجهـالتمسىليوها

نازلضاقاذائيهاأحكيحهاصىارهاضدةفياحكما

ائلالمجفونفيافقتماصموىعنوالمحمائلخيطزالأوها
لىااواتتالالهاررناعهلهذنبكنكلرألعإينال

كوأهلثاإلعدىأعناقتطاولورصقياتألناعقجهالإ
اثاائالماثراتو6خرفاب1كالرءعاتغرناقيإ11

ا

وليةهناجلىلمقوالقلتوإنمصاوالنيهـال1شصواذاا

محرلؤ

سرصهاطوىاباصاثبصدرهىرهثمحعافيهازال
نشرهفىالوىاوجدكوطويتهقرةألدموعحبكابمرت

أونحرهوجناتهالىتترصسكجرهاتبماصدهوعااترد
بذكرهاللسانهـمشتتنسيانشأنهمنشعادتبعلفةلمبسن

رههفآهؤمنيالمحمامورقء1وعتساوكيأهوئنهيتيا
نصرهرابهشمعليهيشدوثا1الوى1قسرإردالدخليمن

غدرعقيلمحاالت1فيأمتتبودهقتوثأخلجأمحى1



زوبمثخإشمحلتحعىناقد6الدهرخإسةخمذاخإر
اشعزلمباننيحهتصاحبابعداتجرباشتريال

غدزكياذنبهاعمقيكوتيقربذنبهغدارمفكل
ضمؤجؤنفعهجهالوطوراظعهبضرهطور41فو

بسترهاطلعثهاحنهوسترتباروداداتطنحبرلهلم

اترباهؤعثفخرجتحثىطامحتيليفمارأىتثااغاط
امؤجإعزراتثلمابهاحمنلىيشرإؤقركشحاكرالة

كرهفيءدبصالسكالصقررضه1يخاببالليعحرالمر
صمبؤمنفتراهنففيخمتتأافانألالصبرألمجميلمنأنفق

رتاك1اذالاتجحنلهلمجليعمروقل1سفهوانلماا
جهرهأوسؤقيماببصديابعثهالمااخثافياححن

بعثعزفىيرهمشارباصكابمامالمبرالفتىالخيرفا
بزبنائارنهاتاجلبمثرهيدفائلصفاافالقى

لؤ

رفالرفاولةمسلىبطرقىبدئومذ

زردمضاعهنهسبلةاا

وتالط

صدودهسكلىاقتإنموهاعالتعلتولقد



6

وجيدهثناياهفيلةالغزااالغزاات
ءا
ابضاوقالا

اثاركأياتكمةصكئالسلوأ 5من

ابصارالتلىبوفيالتلبفيارأهامنك

النارختةظبذاهابرد11

لأو

كليعلىحميفلهعينيشادنهوىلجمابمتحانامن
المحبطاعةليفاستشطدالهوسلوبصرىاإعرضت

وقال

ضيارويدرالهكانءانحناقضيسالهءاتا
ءا11لىلهاعذأادها

وشرمربهز

ءاكأهايشايزيدفيوقتاللهكلكذلكإ

وقالإ
حبيامفمآادرحأعدوىطوراوطورامحسحنصسيا

المريبمننيمحرفمالبربهويديرلحظاهقلةيقلب

مغتنرالذنوبالظلممثيمتبامماثاائظالمينوبعا
وكال

عليهوخونمالحهمحنيكا تا



6

هاليعتذرت1تجنىاوجمنىوها

لديهقلبرهناقل1هلكفيهف
يديهبيىالعهدمحعهادعؤعهدىجمف

وقاك

هقلنبهالعرفيوجنتيهجؤلهرد1

يديهطوعفالقدبلسانيعصاهوات

عليهاملهادعوادركهياظالمالست
اليهمنكدفعتهيادهالىانا

وقال

لمجفوتفاتؤبالمحظاتفتنتكالمخروان

توناالفمورأفىبينهاالعشاقفصارع
اسصحثىحلىيماصبرالنحالوىاستنصبرفن1

وقالط

وخاوبذلتخجارتهاالىقامت

مامحرطبناهرالغىدااهاترين

نجااننجوتفىالوىإذاقهـأىبهان

وقال

صهيروهااأللألةمحوناكتعبحتاذاألمهكناليطنيغريرئيوظ



6

هورغريرفابعضيخاوخثيهوراحماإلغالةضببهتالزاا
ونفورهاعصياخهاظقهومنلباخهاونحورهاخلقهفهن

وقالا

هـتنلمبوجشهمقيموردالمحلب1إصمافراأ
لمقل1ح1رجعإبئاث1علياللتامجشلصر3بإ

01لفىببوبهأنويالحمجتاكاانضحقف
المللعلطامختكاقدالزهانصروفهخضطيلث1
أا

11مالأ
ضعياعاإيخمجهالمحزبمضميحىايدقوممنالصالحبنهي1اكيف
اأحأ طاعخيرلمقال1دوسدسدئدغيرالمقماكعاذ

اوقاذ

باليداليدالتقطواايأقؤنابيننا1لمحربالتنجشعاأيافومناا

ييعديخننالمصقربلم1اذكموبشنبينيارحمماداتيافياليت
لىالمحساثالموخن1لمرسكلىحةاشدهضااقراذكهماعداوة

ا

يضيا1داؤ
1ريعذفيلمهرف1للشيب1رتابت1القماا

إختياريسغمناللهعفوخسناعوذاكب



وفال

العذرالةتاقهـ1ولقليلطتخاءاوإساساخاهاأذااوكنت
جهرااشصسراؤإختبهؤاةالومملالمااصةأ
ا

هبرألىصرقلاةاعلىادحولمسؤظنييلؤإوهبت

لختمالمحدثءلىدوالىولنزبلؤهـالدراةيفوساريى
الوفرإصافانشدهالمحدثتءلعيدالعدهاكانا
ا

الوفدبمرمكهماوقتاوتكزصمىالحدىاثبحدوقتاحخاعدهم
ازيولدهالجفاةومجفواجرةإولدالادكأوتدأو

بعدايؤملةهامنألثافضهذهقبلعضكليعالمجودمنافخ
لبداالالمجطرجالبايديىاالالتجفسيوفأأوحمر

المحقدسكقايةهنهمحصؤالعدىهبمالسردمنتشىوررق
بعدأ1ابدغيرهاعنهاولكقباخقارسالركفربينهاؤ

العقدانظمطعناكياوتنظهمضرباءساشردالقطاتشرد
دسهدالمحاصلىلماضانالركصبتيتهفبماالمقدورولوفاتك

و1حيدلىالمفئإلمجداالويبئصخىهاماودثإتحادكا
السعدكوءبكالعلىوطائركلىنياوشييتالةكغالدىافف



6

ؤهسوقددبمسالدولةسيفلى1بهاايضاوكتبوقال

الشمامعلىاياهبمروتخليفألديارالى

تصطلموإلرثاحالنفمىخودكرماممنداراهامااشده
3عدوالموتاليهولكامامبشطاموالالننمويابازا

قناتصئماتجحمنالسالمةأنتوىالمجفلينبينألزررظننتك
حممهاتحاصاحجهاحياةعرعالبنفعالتله1نمثعدتك

م1دوالالقفضلككلثممركتاااساعةا
م21هـفاليسحكرهالمجاجمحصالثيصتنردارقابإذالتث

يختدونانحقموكاتاقثااماصنعحمبنفسكتفدى
والبمالخيلعنكيفضلوليسبهاقتالالجقىمعماذايقاتل

اكرميعرفصالفيكلؤنكديبخلىيالمحرلجناضننف

مدوخااابتوعديكاتىقتلىااذاقومعألالضلن
ماركبىاأكبت1سايبماالبست

لواهاعلثهاعركثأعرفت

صروهودماضاضمثاثحيىالمهـعلىواهبماانتببشضارئتكما

اجماغناوافاسرأوكفاناصلايديمفيرسالفى1هم
لمجدمصامالصتفيالرتاحلمهءعاكهزالرحأصيرلواقا

أرحمواالذئبيشاعفإتمامايدالعدىأةبماسافطالبئتي



6

االمبيماديولمافراقلوياللةاهردبهرثنيخقآلقدساء

إاحرمصلهمنعلىالشاماتتحرسهالشامالتشغلننهار
أالقمماهلهاعاديمننحوزابتهمنسوراللحزفان

اأالنعمبهاخىالقاحيىهيتهالدينسيفالتحرمني
نمعادأتهوهىاتسألكناالمىافيعإلاعترضتوها

الشيميفيلطوقا

المستعارالشبابردؤتعذأركافيافىطالهنعذيري

المجىاريبيثفيلهتأجرراإنيفاليسهكنتؤوب

رى1عذالىيبالمثفمامحذرسنيالعشرينعلىومازأدت

الوفاردايههنيجااتألمأالنصايدمنطحتإإوما

رجاربمنكجودرلثاقدباكياوياثظالثالش 11
الدياكأبترحميلعهاوضاليهومحهإفهنكلىايركل

قراريتحملهعالوقرعنهوكففتبقصهإمرتا

أداريوأيسرمانياالدىمىقامااهونالشيبوقلت

أثاراتعإلنجعليهيصمالمحرحىدقيقالفولم
الشحاالحشارمىهلثابهالقانجعتهانيا

المزارقبلفرافهرهتمنيباكربهرصزمىوكبم
العقاالىالميوممىقرمحتتادبتنرااليماذاكنت



6

السفارامتفشفهاطاليمطلىيبئاخضوصعاتباي
المشارفبضصوىزإدوالاديلطفصموىوالماه

دارسومحرفثمنازليدبهرتسلحبحدإلتفالالح

الصغارعالقرالخلألخمىالمطاياعلىجلهاتألب
لمجار1فيخىدوخهاكفصرياالتمطلجهادونوفنطما

ارياقتصغايتهدوتؤلميلءبآهرتطالبىنفحعاارىأ
قصارداحمالقرلحثاذاطثالهالعتمكا همصو

خراراهالعحأسيفهتصلبرلججاعلىاومعتكف
ريينتظرانتؤاالموتباثيىانتظرفرجآومنلطاويل

إلحقاراموجودالرجلىامونعسركلىلملىاأعال
11

الزماراحمعأشبليفأبرخرقالغيراتمناوخزاج

زاريرعفعالهةعليهثافبيامتحيفئديد
لجار1تجاوزاصاورهالماتامليإفالنزلت

الفراربمآموتاصاحبهالمانالفرسانحبتنياوال
الغباربملتفثاجمطالماتأالهالكوالضافتثا

مغارمناليغبهمورأيهغيرصمالتحليهش
اليسارهعىصلىبعيدكرررجلاهةعلىدتس

المهارلمهاري1رهؤوالعماليسنةبهعف



6

اشاربعرهىكانشعياطاالصونبعيدطوايعدن

نرارمت1لخضارموتتبعنيحمراالراياتحهيآوخفق
جاربملالرجمالتدافعوتاقتبداهيةاناطزت

ادأري1والبالنامرجمني1ديررطهالىحطجثعزئن

الدياراهنكنتحيثوداريعشي4إااتحتنلمادو
وقال

خبرامحنتطق1وصلماعاافولاصناياالنغحااتللرعكلىسأثني
الخيرمنالذريفأارشفتانيهاظه1انصفهاالكذ

وقال

حكحتحتطوعادوضاتظالهبفرطرنجيتياهن

ابعلعهكنىالوىامنملنابتاهـبعلمالله
اجرمهعملمعنلىصغبهتذالهقرسهب
اثمهلىبمبقضهءتبواتاعيذكافى

اإئاو

دالعتبراجراتجؤالرذنببالصاذالزيخا
أاصباعلىمخطورالصبرلمجرهكلاصبرااصاول
اقلبعديخهيجمنمايتصا1الوجدؤزرااض

أألمحبطاعةليالىفاصشثمذاصبروذاسلوةفاكنت



6

أ
اصارقا

اليعادفرطيخاركيتالدنؤمتصثتىاذات

إجهادقإلفألناكسفيرجوالشهادة1
رقال

ثالزهراروكاذاكااع1خفهءالمالالهـركمانماإو

اطرأتفرورتسصالديعاحمنالسط حصوابفراورا
وقال

ا
عادأتهوالغدؤناغادرتهالوكاحمصثاممرأومحود

ا

وقياتهالفثيهابينالدامخرحميدع1لمطإةالفاحما

اتههقطصمناذلاناإثقوتهنالهالذللىالرزقاططبيالا

األتهجؤبئيهتفطملماساحتيهرتطلبالثبتاتعلصث

أوقمال

أمتابوذلتضرجمهارحملهفهبزعتكساإسااهبة

أإاسقامهحممثىرإنداونصرتصثثرهكتكلمدكااللثه ءر

اوعظامهنحولىبينحمحفءوهناجفونهبثنفرقت
وقالى

ابهبذنموقزلضهكقبلنههقصمنيمنولم1لمجميلفعل

يأكإبةماوذحمتحمدته1فاعلهنفيءفحرطإرلرمب



6

اساوقاا

صباصانوأدبمندبتاذاكالبفهةسر1ابلغ
اوالجناصامت1فالحرجابسعسعسفيمجزيث

أاساالضيفانعلاوسعمءلمجدابنعربغبفتىاقتدت
االلقاصالهالعبيدتخيرتالعتايائلءمحودالت

أاصالهفربتمجزسكليفحمابفسادافي1رىاولسث
أختهيرجوقال

قدحصهنالموتوقدحماثصفاءاضدتلمة1اتزمحا

عبمنخهؤكقبللهتنقولكيماورقتصأفقكنت
بذتومءجمأهابيناغائلونافهـدفؤحميو

اهبولمآبحها1ولمايديناستلبتجافاحق
حمتسب1الحيثهرمناهـيدارهضكانالىثاأكنت

النوبصرفنلصوالصرفخعإلجرفقامحايخأنفحتفحا

تشبلملمةبايتوالخلمةهـهةفالسلت
تخبسنةصنهاولرورياينعنكرون

ر1ءحياةفيليلماكاثهالمجشقأرزاولوديرفي

وفال

هنيداعاهنالفوقتنابالصدأحلطيخخط



07

أأكا

صدمحنيمحلفيصلىسوءاتفاقفيهوجدتإ

11وقال
طهعالعلىفزادنيصالأللييخرجليو

سلم1بىهفتغننادير1هذاكااكاتبفاخرج
جيهعثطداثرالهبراتوجطيماعلىالمحستقدببنأ
ا

لميماووسقىأنت15بيماجرجماوصلتاذاحتى

رسعبر1منضرىتضاعيفهبإتفيوقبم

تؤ1وكاةدحماتهـبتأوؤهـوقال

ابائعماأهذادوجهاسشاتإزر1لقيتنييومنقوكنسيآ1ماا

فحمىاهتههاعألاحمععكىماقدزلىثابمرتاليثأقادت
اغارسىاهـننانثرالم1ينته1اذاجبنيلينيإ11

اعتلوقدلمرولةإراسيف1فىوحصتص

فياوغاربهااهـاارذرحمتالمبالقابادعلمءوعلة

بهااوعلطاتهـيعلمأددهفاذرريألنفىمحنالنفسربلتةكحلا
الماهبثااسهثذاالنظيرنفساالأقاوهبتلص

بنيكالبمحنسعؤوقالى
اكبلهالالظراوقفؤتافعاالالىوافرمف

اجهلهالالفضلى1خمطضلدتلهارثإءشابةاوقرجا
اححتت



3

1ايئالنفوالصثحاخضعفإشاةليفابذاص
أمله1هاالتةنالكآ1اذابقياماكنتاحسن

فكهله1الفقاصدكأقيلالضبابحتنإلىحطإوقدعلم
افحلهماتالمجبثاتكؤعغفتاانيكففتباني

حقالهـمرهنوقدعقلدهاباحقاعدايتفعلى

ااوكلهشالإشاواكلالقباشديدالنيوذاك
الوقى

صذرلى1غتديترلشدكامعرفتحينإلن

نزجرقلبهاظوزجرتفاحمتننسثهوخهيت

وأسترارمحفثملةالضالعلىاقامولقلى
الذكربالرجلويهإتةمذليخالمحب

عذرلمنوفشاانحماابافراتلعهيهات

وقال

محناهاعالنافلقدولئنكنىماستظرفاعنكالرشرول

احسنام1له1ساههالبذفانألوالتحادشيارمعولل

ناييههنيمنتهالقيجناهافيليالذنب

وقالط

هابالمنامكليالتجزجماإيختى



7

بالمهنلخليليراحمجالمكأا

انكحإبسغركورأءمالاندبيهأباكفاسع
المجعالبردضصكنتبناديتفااذاقوخه

إبابالغيمتلمالشباسابوفماسرين
ثرقاال

مفربواإعدتاذاحبوأنالشماتأت

لمباةااكأتمءالبالمغان5تذهـالتلى
وقال

جماالايلهرادكممامياليا
111أاأر3اااإحسنلىبوتلىإنانا

اال1متلينافي1حىبرالتبيعيني
وقاكا

أعاسأهاحالمأااذايىياظالمامنكاشكوإيئا
المصاليثإصثخألكرإجميامقت1خيرلئهلمثاعاأا
وقاكا

فىرجو1فياالسثاإيملتكفهـاربمطهجودمحلشا

د1ردااذلةطهتتدقاألاأتاكأابركرد1نماا1



7

اوقا

خقالرخبرحمادالريكاعدنا

حمارحانةاىالربطبشمانس

الدإرجانبتءلنااحتقدرندقابم
بعطالراشنزلناالتإملحارهف

ر1ودلطراقاالتاراوصدكلنا5

خاعاريانأ1علماىالمالبجؤهـ

اوؤ

دي1اكنةىعلىادصراقيسطلألم
إلمحادحطزرت1ءااالدحه1اعناهزحب

بادذجهـثل9كزطأحاداليإحب

االديواالحاتؤمحلىائحاجاياربسةاأل

يخمتقد4كةدا1هتاالؤهـ

نادمالةصر1ساقمالهبستم

وعوادمحهأرعؤايىفءوندانيقا

وتهادوجمؤهركدبمناتفكفا

محتاممئاوطيفءهتمنكنجشوق

النادكهذلكيألموصلى1البىاتريائر



7

اعضادجمأوبالموصليف1وخافبالموص

اعياديناىبموجماياق1ولى
روادرفيوعندىءارزءصبفعضدي

االصادىهنهلعنبمألمجنهأهـالي
والباديالعاكفعلماضامفرابيبمخالت
اجوادلمىحماادفهراطىاطكأإلكة

رادياهئيارسوىطارفماتصبوالى

يالحاثتاثرالرهىعافيرادهاوقاه

وقال

الرملسيرانحوفاقد1وعزياريممعنإعدتني
أنجاحالمالوصولاتاذاكاعندكعهالهوتلقايإت

الهناصايألحوكمابينيوحبرفبيآتىو
الرياحاعناقاليكجمتشوجمأوقولواطحخرسيى

نملؤ

ثالعهدالمودةالفاصبورااجدلميالضاللماتخيرلث

البعدجماعألابخوىكلىامبنانشرهناالزططسدبقاعلى
ابزندافىيخطتالكفهتليافي1حلتهكمامنالظنءاساولماا



7

أناوصدحيم1نامجمأاقبابقشتأعهسؤ4نيالىتإ
هـإلرخمالعتبصألمحالينعلمااثإني

ودمىإلفاسىمايعرفعلىمايم

لمعروفين1معشيرهنضافمؤتهبإبحتلمار15
سيفاهرءايهاتميروضيقو1علىالغاراتثااواكتربراهثطهأبا

ابمسربنوماءلىفاالنزيالمعبالئزوإتفرالهـطأباالئولة
زففالالببنودانتصركحب

لماليسىطت1اسإفىوأفىجانهاالناسرخعماغتىلىبااحيثأ
ءا

ل1لىحا1فوضوماافاسوافعةايخد1وطفيوهيبقي

اآللالناسخمافجيبخثطرقتؤةها11ذنحنأكذاك
01وقالإ

هتاقيرالنوفيانترؤئؤصفبأببهعباعلوج

غالمطعأنفيلىبتدبيرفيعنوةالشامجانبعننفيضم
نوفكرامأثملمحى1فخضإبلكطااريفمقصدقإوقتيان

وقال

احماهااقلمحمضاقعالعاو1نلمةفبالصدبشاكان1اذا

فتاهاوكاتتخت1وفىسحيئأصغرتمبعتؤ1اوها
أسىاهاالطارفيهاناالظبهاالناباوالضرمحث



فىلها

لل

ؤطالأ

عندنادبناتعأليسحتكوافىبنوة

لناعهددوعقلىامتهدإيرلهلمالقلىإ
اأحملة بذهنهمالىصيلالتةعفثكما

ءا

افىعييكهنام3فياغإتغيرتاتأ
101

فكرحخمصوراخيهشووجوا4لةإدهـاصيفبعلىوعرضت

عديهفعتبفزسهاندشهفاجتهاختارمغماوطلبإ
ءررهفأذتىلةإراسي
أب

يخااءإاتحريمعزتيمكرخوليحافي1اغعماقايغإسهيخري
حافزاركاءءخدالوفايدمولماذاوداارتضيايال

حافألمحاحهتوضابهماياتميزقليالمحرتعا1
فطالمئاكباريءواوانهخفالفقيهوالغيئان

ضثاكافصلىقتنعت1خاذاياالبسيطةكامافوآلماكل

اجؤوءوشاعتيأليومرجاأبحى1ئحرإصطبحلييخافهـ
االصافىعواماعدواوالتذسدبراظرث2نيؤأهايم

11يافاسايالفشوم1اتثإجاشومةمفياءرودازبإوهح
اصالفيروفهنحمعحقىعدةدهريلصروفاقتنيال

الرعافالقناالصعوارمجنحيثحيرةغحهاقلتخاايخاال



7أل

اسالفيابمثلدمحرفحتولقضاهذانابإفحجهعرفتشجم
دهأعبدأيىباحضارافراسابافوء4الدزسبفبوكات

11وعلىتقدمقداابوفياسإافحعبايامحهلمججمخمأ
عود6حىبهفطربءشاإءبخعبدألئبى1باحاريرأسيدنا

ءاخاضاإنلتبفضاكةجهفيايايعيدآي
االصاتالمفلفشاتإجلهتءك1قد وب

ذصانهاطرطجمح4أدافلىااذ
11جوجماوحمبوت

ابوفراحماط6فاتثلىءلىوء1ء

رسيم1بلالدنياهركهـوسأرفعلءاالىوزأحللص

خإءإجىلحىالي31قرعاغلىهىثىبنقرالرق
موضحبه1الزالحدالذحيايزلبارلبأف

اليدخارزخاونجركحاغصورالالمشوفضلك

اياهدعجادبعحىفياررولةايفألىالناحمامدى

أبحمعءفاالناحم241دكماةالذجماحماافرأخاصخشارابا

إلرسوأبيدلمقيع3قدبقيتكء1فدنضي

المجإلللى1لجماهايلىجأئمانفىخيتهـأ

بزلاءالممشثربابشرىييلىوجعاخهاهـلمكث

11عدهـليؤفىألمثابنامحياالشإيئ



7

نظماونترارسله1عنكتابائمبن1محيد1جاب

والبقعثرالمححبيننتقسمقعمصطوياعالأوافىكتابلث
حر1ينبوعآهفايخرجءكالماونقةاللغظهرفيقلمعاني1اجزل
المحبرهنوةو1تيلر1م1بردبينيمناكنشرتحانما

وقال

المحضرهبتأخيرعنالدهزنافسنيلقد
المحرهمفالقىهأالعلةتالتىلحأ

وقاذإ
ايهمجاثا1اخيهلى1كتب

مانياقصىالتتوبلخكنعالم1المجدهناطلت

الزهاتهذالكاخخاخالحاىالعدمتكفالك

إلمعانيمبايكاكسيتبالصقاباخوتناإكعمحؤظ
وقارمتغزالا

الفقعامهنغاصفهافوقغالم
ينقصفثكليهخاف1يرعبفاماهال1اذأ

الترفيرييهاخافتأودهمناإخفق

اسفودهركهكلهلمحعندهصروركعا
سرفوجماوصدهاكلهدامريإ



وفال

نحوالياميابارليالديصرحفدىامبيدفاينهاليكاعاتبهالم

وإلناحمتبالدهرجاهلىكانيئبهءيالوفابدهرالوفاابني
داالدتهعلةوقدبلغهالدلةابفكخب

امقيدوهوخرشنة

اواولممامزبم1اخع1حمل1كاد01ياحرة
العدأمعللهابايديباتهفردةبالمثعآعليلةا

اتشعلطااالهيومتطفثهاهاعالحرقاءأحشالحسك
غلقلهااالدبهرهاعنتاوهدأتأنخثالينااطاذا

خهماالهاجدبادمحجاهدقىعنابملتسبل
هار1القيودفهتاسدوخرسنةصئبحلييامخراى

محيلهايخفخوىلفياكهكاراكباناايهايا

أليذهاالاالدبهركعأاانعتكألهكمااناالقوال
أاوننرالهتارتنزلناصنازناهذاميا

اوننهعاتارةانعلهذئوإردناامنايا

أأقضلهاالقلوبابردهايخنوبالىقهعناتسلنا
ثلهااهعالجمهدرساثاستبدلالبعدنارطلثىكاييا

11احميارضناكأتبايجماوفطالقيبدمنتيتنالليت

فأ
ت

ثكت

6فىب

ال

لمالت
46

أالة
6

ييغفى

ثتل
ث

إ



ثامما4اترأيآلوجؤسةجمحكثةيكلديالاحلتال

المإغهـسخراايرنهماثيهركألحههـءوإتضجمال
باثاورعاداشا7مىعادةإتمتخاصفهذتالمإئضان
أحباطماونحنفىبلى6أنت1نجمهاونحررءسماانت

طاابونحنيمثنتت1ابايونحنباصنت1

حواالهاوراادونعلحلصحةودردتععذربماي

اماترينتظرانناسكفرداوحدهاتمتاتلصءجا

هاثاءءحآسهاعلانتصمهجةكزتةسمضم

االابلفرضمأكفيازلنماالالغداخذلنكنت1
اتنفاجديمفالمثاتالمتهيالفتيماتاصلشالمود

تحللهاتحكم1وقدفكبلناررتحاكااهوداتا

لوصإيماتزهـواالتقطعهاخامضالاار

نحاكااودايمااتقواحمرفتتناحالىاااين

تزلزلماصرةيخاكتوسحهاوالداريهفياثا

نبداالالإصوفائيابنا4تبدالثوبكيفيانام
ارتنقلاقيادناتحياوبععرلحناافيعلثبيار

احملهاالمحمالقيلتفارقاكرهتالعزاوجنطلرا

وتجهلهأنارةتعرفطاخاسنهاقداثرالدهرفي



8

ارر

ايعلياكاامعلاصدالىثافالتكلتافي

المجفلطاالمستغاثصاحبهامكزهةبابدهاالقي
افضلهاهاقيقانت1االاكرامدونلصاينبركه

وإوالمرتياقاإالىكرصادثن1ثانتا
انواالالخوالافادهنكافضلهابالفضلتردىهنك

المهاءويمجاهدإفيعهابهـامالكر1اولىاذإرأينا

يشيلهأهير7اإلوفضلعرفتامةلمالرقيديقلما

معداالفىإيفعناينمحتهبرالورىاحقنحن

يؤتألاكىلمعافى1لهيريلىلىالمالياهنفقا

لمهاافكقدادنتاذرمافضالهتسرياجمتإ

11تنقلهاعندهنافاةذافرضلثنشكالتهاليقيل

إيتيهاامعهاهذينوكتب

الذاليم1هةلموشخيرهن1وبافعاهناالمرتقدعذب

خيرالسبيلدهاوؤسييلنابشالمادهأافىانا

المعالياارملم1ااالىوكتحث
ا1كااإلتذكمرإناارأءياصيدي

عألكماءسمانحااوجدتمابدآلب

1كانحورعديغرياوجلقآبدآلبه

11



8

اطاأوالحفيلمهلهمفى1باهان51
وقال

1جاوشرالضباتطعافمآهذباعندحيأفاالمحرلهيفالتصفن

ثها1الالفزرقوشقؤعنلمسابيرلمجتهط1زرقعزتوقد

ابغيرحساحمرىواننقتسنومرهالزمانوفيوولحف
وهوخرمعهنةوكتب

يراهااحطتفلقدإهيرأخرشتةزرتن1

والنعصورلمنمازهـ1مرفتخالناحمارأبتبنلى

وحور1جورنحونامجلبالسيرايتولقد

الغرممرااثالدسضاءااالغادةتختارمنه

صاليربهصلقدكذر1فيديلططالات

السرور1بكلقاللقيىكفي1لمحزثلقيتولمن

صبورابهانظرتالمجادثرميتولئق

بسيرانخاهذيزهالىله1صبر
اهيمااواهير3ليمتلممثلىهنكان

أسؤلصفلوط

فكز11يم1دبؤجؤاليم
وهتحبربلدعاللىبم



8

المتروعزكطعلتيصلحبكنيإ
أدخرمااتحى5منهرضاوفيأ

يدشرجهايكزمزلفهحبهتفى

اصغر1كبرهموصبويمالفزخا
الموعاضروخصناغنابماوقومأ

ضر3كاامرهمليخيلاا
مايففرودهسضهاهاينةمحرني

لذكاصتروالذأدمسوالهذهأ
داضرمالمضرالدموحوكادارمحه

اليصبرقمثلكالعاخافقخولأ

راتارجماماالأياخمنلئههاكيفا
استثعراراهالذىلقتطوماذ

افدرتءلىكثبآلمحمابه1ماهن

اكبرمثاهبهسيدليأنباىا

رأخمزيهواحسانولذاخمنرتفيامن

المصدرفضلكومن1وردكابذفي

احبداضروقدوفال

مكرومرالقلبمعفىعليلمجبولرهاعدتياعيد



8

ا

جمولبفيبحسيطعنكلناظرعلىقدمحدتياعدا

مربولبباثو1ءاصعبيهاكمارالدأراياوحشة

صوالطالحسىيوجهاهلهالحيدعلىقد اطلع
صاججبباكنيلقدزة1هـضااوالررهرمماليا

ءبمنضازا4صفل1وؤ

كااافىاكنافوحاصتجابالرسومءقف

كريالعالكالغجهاسقياافالميوت1المجرحمةا

حالالئهها1ارالمحبألمايألالمنازاداالمصة

ظالوسكتتسائحاماوجدتالخضتحيثا
ا

فىهـبارطزالصرهقاعيندأرألديترىا
أ

لمأللمه1المحمصنوتسكالمجان1بالمحشرهـوءأ
اذاتجايأبابتإحهالفغرائبهتجلو

السهالححشىاحتندن1حلىاصالىلناااثا لرحملر

لمألهأفصفينالزهوفيروبإتصبرءءألماأ

نصلاللهءيىدااايدفتجرومةفيصمابم

ضراوفليحتجاسرثاجمراكاتهـأ
حمالحيثفوموالقرمادثفيغسء

المحاليفايدعونخجاااغفهالتاني
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ألألطفالوكهالعلىشرففيفاةظصتتقلا
الدهرصمقالصروفدعلىزاصفالىهاكها اص

ةقتايالالصيدمالكر1وتفانماقتلتوأقا

ضرأاكؤ

إهروالليكورجمللهوىاهاالصإرشييثككصضيألدهجأيىأث

سزدهالينهثائيوكفلوعةونحدكيهماتاصثانابال
الكبراقضالألفعأهنالمخادد1الوشيدكب1أضلالياا1اذا

اوالفيبأبتالىادبهتهااذاهآااكطالشاربإتافثتال
اغطراحطشاناكالنزلهت1اذنألدوألموتبالوعدهعالقا

لحراهماهلثقارالدن1اركاالزفينصاضرضاامالحاتثهـ

ااالخيرالماهبكاوالأيامخماخمضا1كهما1اقثرصتاراو

خدإبمفر1ءياليماكافقدحمهدمالبهماءشاةاإاقاءاا510 ولطرصادع

رفىالةالمححاشممحهاكطالنسالةهذلهالؤنجلعثمافخاف5 وهـ

المهرسأيهااححانافتأهالستةالححماادعاا رىالهـروكورور

بمرالصالهمفيهابفتىلىوعإجةءوأنتمناائلنيت

نزمفايمقالتلملصقفلمأء1الووظدءنقاضاكماشا
لدهرانتبلمعاذاندهفقلتبعدناهرالدبكلقدازرىتقا5

01صنرلهصماعالثىهـةالحاتلعدالاإفالقغت
11حروفىسىجمأعزالا
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الهجرةجم2أنسألبينالباذاسألمب1رىالمرىوقلبت

الهرزرولىمهخزىالالذنصوالوحكمهاالزمانحكمكعدشاكا
الدعرااحالمهياءظمشرفىعلىظببةمتناهدونانادسمقاكا

المحصرادكطاجمزطآلبالقناديانماتدنوثمحيناأتجف
اءالنظرالشزراتزفى1كثاليرترنحهبلنزاللني

خر1ابهاالتحلإنمعودهءكحيبةلكللجرارانيإ
ضادالةركأتزنىمحطحىإحاصدم

اافرالذئبيرتوىحقاشغب
النذرفعلىتأتمالممثرواللهغارةائخلوفولحطاصحالأ 01ىو

يهئر1داناإثابالردىءطلعحتهنيعةتخنيلمدادضويار

والوحمراللقافياطياقنملقيخهانححوكعهذيالاحبةوة
مرالبباتهاسيكفولمورحثةلمجبثىاطلثاالؤبت

الفقراكرمحنيثنينيباتهـالالغقباخابهطفينييرإحوال
نالونوالونرنرعرضيلماذاونوزابقالمالفيطجتيوا

كمرالمتيويالروالفرفيالوكأعنتغليومااثرت

والمجريقيهبرهـلهفليىاهرءعلى4الفضاحم11ذولكن
اصالهمامرتإهر1طالمتذةدالردىالفرار1اجمابوقال

خيرهماوصبثمامرينبفييةلماالايضيوبم
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عروبئبمعويوكاردهاذلةالردىدفحفيراويال
حمردهاييممفثياعلي1نماشابيخالاتايمنون

فأقام رهـالتلمحمفرخوإكالمهفدونمعمشو
114

الدريفتقدالظلىاالليلةنطجدجداذافوساسيدبهرني

الصفرلتبرنوففقيغكاؤرردقنقوبةهماديخرمحيهولو

الوالقرالحالمونالصدربلناعندهالوئوصطاناتإ اصمى

المهردغلهالمخطعمألمحستاكزنخانفحلمحالي1علعنات ود

ءوالقرالتربفرقهندكلهرمالعالواعألذوىالدفيااعزبا

11عالهالهعابحدىاااخيهالىكنبا
اعتداسرالمجزحمنلحة

مجانبلخيطثانمذمغواصاصهلصيبابهاقأبثك11

االنعااععيبالفرافلقدمخبرقغنجثننططولهانءكطادوها
والقلبالعميوصدوشيالأليينارجوو1زلتماوكنئي
مراولبجكأماهذه

اامثاذسيونااقلبمافىاسهألث
كاتبالشوقاثالدمحعآلككوقفةالعاهريةلربحعلط
ايالمالكيلبصبراتلعباذامآاناطشقهأالعشاقإثطال و

ازأهبءلعشمونفماوللناحاارالهلهاالدحيئذهبمومن
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النوائبهـيالبامرينبلمانصاصابماعلىاحطااتعاثر
سالببالرهاحسإبك1كذالركأبيئانالنإتالملم11

رباتيررهنفيشععاقفبألودوفيالمحربءورأوابئ

لمالعب1وخلفي1جماقدالموتاذاوضهضواالردءكةضشار

أمحصااللدأمناميخاالبهغكصدونهاعتتفلوكوهااعا
ممافبوهغمافياثمتاكتبةقرالىللمؤضون
بساارالبإتردمحااحيهلةلمالاتاشدكأرداه

كوغائبارواثىعلىحمسودبعمبقيز1الانترقيؤت

وإكحباصجمترركمامىاجافيررىظنهاحاخماساعيهززضفط
رب1طررفيةهتهبخرواخرآمحارعداألارىتولى

بثاوبلهالغضرموزيضةوهموؤررواتمهالمجدبطمؤنفم
هحىمو1المعافياتيحالىاولممالعالبنفعادراكاوشجو

ا

سبخوحماإزنبحلموهلىماهورإخفإلفيدفعاوهلى
ا

لالناماظفياللهءاإةا وهل

الناحماهاربقيلله1اهقضميئوهفى

المطالبطربتنيكدانوالذئبهستقرهالعزهنءالمألبألحا
ا

محركفىكلالقربقصدىوعندي

مضاربهمعوليثاعالفومإ
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فاضىاسيف1والمنافألالدرعظاتخافالمجرزكلمالدهاذا
حبصماتخيرتبصاولصابقتخليتغاإوالسابق

ا

ربائبتيءالينفرتاوانثمانم1القرملةاهـايفلىاع
هوبربفعلتاتكافرنعىاننيآاحسانهاجمداا

االعذرناصبهردودوالالقوفالاردتهعمامحنناقعافيال

الشعأثءقطفجهظنيعصابومابودادساعةقليشكوما

أبراذباليهشوقانجمامجدففوصجابةلهذكرييؤؤفي

اابغواهواهجمحوأصيوهنامرخها1اذأهاطوثادهحاولي

فياةالقرمادولةاففألتخشرب

راالناسهنضاقالىكسو

داهبررنياوغيركادرالتقبلهنعموءيركالنعصتلبساف

المارلبتناربهنكلااوالناطامعالعماهنكلىنالوال
سبالملعزتلكباجمهنلماذاجاهثآسانكترناناراوال

الرغائبعألهمحناستترئتهاذاسيدعندنياقيقامالسيدوال

نجاثبلناواحبابالبعدجملىلمونهيهنمإقىامااورلما
بالصبرمنبعدياخطالهاكزااخيق1اذاخطدهعاابتطا

ركصاالحكالفييسائكبرنفسيارضلمانبنظع

الكركأهستلمبالدمحمجارىقريم

31



ناضبالثحوقهفهمبقلقله

لمقااهتللهاةيىافقدالله1اللذاا
رديىويىصاصيهااح

بالمناسيعدهاادهـيم1بيتاالمودةالقركازتاتجاش
غاربلمامحنءناضا1انوطههىحملتتنيا

أاودكاذلىاهاذقالهومادنربالننمىبلمإفن

اواجبنتهعنهخفومخيركرعطانكنالريهـحاتافى
أاسثاالباالخطوهنهرتاضنىوارقفعلةاللهيخطحمنانتوها

البحرضاوتةفيحافم1تدة1نامحزءضال3الجالمحزا
اا

جالبوللزلمجماجانبفاحاءاتةصمثرتحساداورقبة

المزاقبنحكز1وصدىوكفنيالهحزيلثحزينمناحم
اسثاكصااوعءالديخاررأذافجمأدمنلمملوهالوبمتتو

الركائبإيئامماركأتناقلحدةتبيتثتكحريثتليأ
ءأ

تائبوالدهرروهرأوإلمحمااليممذنجهالهـطمزبماالثحذرني

الشاملى1الدهستقخروجإحرفهالدولةسيفىالىوكتب

امعوبيبيره1كأيالستعدعلىهضهوالرومجيوعفب

ندابغديموبسماله
11

هوإفشوقللعبراتفاقيمخانرسومعلىشهاةتحناا
الجفان1رالدحقوفتتف1روقفةدىعأيفرض



اتصواقدالنير1فيلتبلث11لمجاجرهويتمنلوالتدص

االضيفانومرلالمحسانهـأوالنوىرقةطقتلاراهواا
حصانكلوحلىئقفهـومحرككههدحلمىها ولط

افاتءثىوكلءالقنالصافشهبحدعحيهماتانثر

نيابالذبافخحنيمنهنيءساهافسؤنيأوبمارقفت
11الحزالنورباخبالثمرىاتجيوعةعرصاتهفياورايت

أتقفاتاضاتاالغيريالداراطلباعلىهعطياواقفان

وكانيطاىئاررهوعاهر1طارقلنىاعألالوقوفأهنح
عصيانياوفيهدمثاعصياتاوجرتلمداخ1نتاذادفلهأ

ا11
اتهيالتجناكآولغإلرههي1مدفىحادمىحلتسألور و

وشاطياجمانالدروبتلكوبيننابالعثتآالمحيةابم

اتألخز1هنعاكعاكنفىمثلطالضمالحاشقينالعانوخب
11اتالوووالتجماللباءجاتفبصهداخلديلمتفض

عطاني1هابعضلمهيين1إضذثانماأمالمججذعضمخفطوب
عشانرىتعفاسررتءوالهـ

عزانيالذمحماوهنانياز

جا1نيراجفلتفيماوحيستغاربماخيولمبخرىكترتؤ

ألكزيهققابؤالضبماصدقاهشيحالبالدبنإضطرئر



دظفىءالسمافىوطتنارىيطاالسعمطةهالالذناا شعاى

الععمبانوخدةكهول11رأكهيىفانمنايطالتبمنلمان
فرانحلييإلرزوالدهرموقياإديءءاسابعن

خوانبصاحبظنرتضاحبهدتالزهاكأؤايمخصي

خىادتجالهجؤوضكدرتنيماضاكهصادقعإدهركأ

ينسانيالارأهذ1لمالذيايقرمالدوا4سيفكن

عالنهـبالذيكهويخنفكرئأصافظاليايزلصنايضيعني

مكانيرجاآلالتسدفيهارءانحامغارلىأذ

المجاترهحاإلولمأغارةاهـوقيعةيمونوان0
لالممانفرايدليومآاجايرلثحدوثبهنىاالفب

قطانعننام1عنكنتانفي1دضوتك1نلتواف

الخعانوإتارةالوفييومفيلموت1ايفؤالمجيوثوهذفي

االمواجابغيرالوافيينهىالليسعاولوعلىابنافىاستيقظعا

ميناننصرهصدإشمتهرلمتغضبمالله1لدينكضعبا

القراتئؤفرجىخ7وهنزل3فيلوحيان3حتىبم
اقيانبف1رمعثفباثلفدهتاكضبتلماوممطفبنوكالب

اتبىجؤالخالفبرحصارتاخرحروبنومجبادح

أاباتبابىالضارلواوناكرما1رهمزعدياوهوصاحبظوا
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فزنعالحمتنعاتورالمحراكصتنحثاا
سناتإنفارعفتدرلربماصدرمعقفحطمتولفالما

ا

رمانطويلةالبطونقبالعدىالمجياثادقدتاولفالما

اهكانييخاابنبوتحلموؤقيئباتءألاعززإ

يقظاتءمصاهربمقلهابداثغرمألخاكلاضابهلاماكأ
طعانالعدىهاهاتقطآعورأدهامةعظيكلاشألل
يلسافيصدء1عداليمنعرجمصو1صدءالعدايمنحان

عاتمنىشدشيةرة1هولمجسرهةالمثعامياراكبايرقيا

حمداتعكلىماقرالىالعافىإلسيرولالسالمافر

االضشفانومنزلالكزمأوبيهمالذينعلىالسالماقر

ااهاهاقعلىعطنداإخرجوالماالرموكءبشااللمسلون
وابئصبنيعيمالبالجردااصيداخرجحيهنثموحماقما

بالساحانالعادينعلىفعددالهثلهاهناخثاوالتغلبيون

ذبيانومىصوارحممممهحديفقفماشتفثعبعىممكلىوبش
شروانانوهنحمطجمحنرتاال1جمقبعدبمروسراة
فىوطيزيدماقودونهناالراوسيالميحرابقت

النحيانبمقتيرينالثبطحغاحلغنقفيرالمانبثى
هغانهوتجفحندالخطثوبفيؤوهنكطبانالنقى



9

ا

حمسانذوجمطافىولحسنينتكزءفىكيما1عنالصانحينا
فياررمستقاوبينبينهجرتعناظر1سزيذكرلىوفاا

الدولةلصيفشسلطا1الديى

المضامحمضوحباتحبيببالشاحبةعلىجمز

كألمعلىمالألولكفالباليآللصبورعالفى اثاه
مهددا1اابعيدجرحعئامفمايردناليزلىإجروح

الهامثالليشةثطابصررايخطاذمستقهـاايىاذأ
الحاخاالبطداكباجاتدريلستاتنكرنيكانك

النظامضصلغالرتركخكداولعلمااذنزلتأثاتي
01ءا

مالمآفييكعقدر1خلكيرايمصليبمحقدتاتإوأفى

االكالمعناالطحانذأعحاكتدناةافي وعجهامرىاارص
مطالنومطيبحماجفنيلثسقياغيرمنهؤرقاوبمت

اخالمااقدإملىاعابرأييمملى1هالنىرضى1وال
بالمامسعوكوالوصلتباضذىنعووهستهافال

رإمهنالمحمالليعرذقيئجشياءاجمصمناها

ماماكىبارحشاتباريثوسبطارقةنفهوت

حزابمجمربالمنمفىلجمتىلمحييرفلعت1ظف

ااكرامولاللحلئممجالسةأمرثاخطهعبوا



أ

أالمحساميوحدقىالحيباليثاالمجزخمالحيوبيريغونا

أذاممنكلسالماالصغبءهـمىمإرأيت1
سصس

الغيامر1ماثاثاريخهالحميبطباثف

هقاخايقوممفقإيىأفىترحماكىموء الصصا1011
أصامابنكهبنوجادمجيرضىصايططلبوغب

إلملم1علىإصمخوليللناياالتحرخمماعالئم
اعامالفرعراثءسعاااقواإذاالدفياخوة

جأإأالبرقاذاماشمتهرالماتذياصاحبهأ

أالمباخبةايىبضتبرقتفىليذاهايالح0
11حسادهويذكربعاسرهفيلىوإ

صاسدءارصماثاخزماالقيتهـنجافىاجردخاجاهدلمن

صلقلبى1ليقلولمجالناساكترصاهدآصفإومامثيااراولم
بماجدقبلطيظفرالمحص1دولمفاضآلقبيآالدعريرهذالم11

الشاردوكممالمازالحسلمنورإحتىالنقاصهنتحتلىالإرا

صاهدأطقهلعلذهوحبمالبحمىمبرذلةأخمسبلمىاصبرما
اجدىبرانيئضآلولمئهوطضآلحمرفتهفارقتانعلم1إا

ثإلالعدكلوبهنهلياذكاناهرمفراللىعدفطاننافثطوهلط

11هدكرطنلتهاإجمايدكردحماعالإتهفظيلياطهدأ0



و

ررلحقامراسىالسدعصوكنخفمةالمعالىهاطركلى رفى

كيرشاهدالورففيطرفي1نأاليريبفافيماينلعين1اوماشاهد

بدإوجوهجمافكزيفلب1بت1الهررؤولمجاهرتاذارمتإ
المساعدكفيهاقليلىرركثيراحغإبزصبرزمانعلىصمبرت

رىاشةالمجريابهضحتىاوطاردت
ساعدىمربافكأاولهحىبتروف

ردئ1دشلاطذبمتلمىاقنعحنصتصزهنيبلمإتكانرىأ
خاطدأءكلاثاعددتبلدهالندمنكلسيوفاأجمعث

االمراودحولالتالكإستثكأهـضدس1للةاإ ومهـرهـرهـاو

اثدااءقاكاوحرهءزاياالراقتهررةللرءظهاكراذاكا
ار

داثطالاعدهيراهاانونهذلقتلءالخثاجمرهـإ

اهـاايامءالمحسناصلثهعةنولردن1خايامالكا ضامفوجرا

ال111
ئدطالةبثحدهـاهلوهإبومحتشيةبيوتثطداوردمحأ
شيخرعمائداهشمحمائدمتلطكاتبخيريأقىانالكاعي

صاحعدقحرهاحسدمناينقذفىيكناكلمقعرظامناثالإافم
عائداكرمفىيلبلعاف1فيللحربوالصدمحاماعاددثفات

جارهكىوواهقريرعلىأ
لحالمماردكضافذخصيلى1



اوتالدطريغصمناهاتشئنلهولينهاالنهارباطرافشي

اهالئدااأمحمحرهاهلوقلدكأكبعشطصسدتصقؤجهأصنحت

أصاجالماجداباوكفانيلمىءيوجدنآفيءلىليقخد6

أهـناتهـلىمرثمسرا4إاكتبأ

اخبدفقالعبرثاليايوصميها

أمحشبتنبالتسليموناديتسصالصبرقاحملحسنندبت
ا

صعليعبالزمانفابرمحردعكلىمصثسيجمخيرقطبءثفيقبولم

يبقضاومجدمجدسشانهضيتيباناسقدعلحت

اتببشبهمرراطاء1لكةإلنهايغرقاقبلمنصتاكماملي
رقريبعأهنهنحراهلتخطةعظمالحار1خوفتجتنيحا

ميبمخيرحإللهديفاوفارقهلكهتخسراتوللحارضالب

مصحبأبنجمىكاالحيشفيإرتعصولم

حبيبجماحروثهخوفكرالحف

اكيرنفىيكانترفولعيرهوفقاكانثبرآضيت

11لهوقالمناظرهالدمستقوبينبينهحوتوقدوكال
مكتابة1أنماكربوللماكمكأالدمم

إابإلمحهـالنعرفإسودالمحربومحنافن1غاديداللميااتز3أ
االترريمسيعنيالذمحطوخاذااالصنلماتلمحرخولجئاهن

31



9

4خباهرتهاابرذايالفكط

اصدروالتلباأينالشدظومن

اضباالةوالداثضررإوجهوجلكإخالئرعثرخى1ردهرإك5
عبابهاوكخت1اسدفكنابهاهؤهقبلصالمحرلقدجمعتنا

خطبإماغايعااإبلألهووصهؤأبماكاردساعنافسل

قطباخألم1البطرلقسبخهوسلاثهشقيقصهؤوإسثىقرؤوسل

اباخعزحممندنهبناببينتا1بثنالماالدكسلىو

العاباتجةإةخاسنوارلؤبلنطىثدابهرأماهلوسل

العرباالرمحياسطرتاطباوسللهااحساكراىابطرطيطالال
ارمحباتاهانصشحلمإلشرياسدسيوفناتقى1اسرمتفخالم

افياامإيئاؤررناالشريفىىوأبسيوصناأماجمزتباقألمناا

ااطربااتميكاليربواتققكااتجهبالخناةوسطفيتركناه
اثفكااحاثالطحنخرجابالضربت

هاكذباس1فااحثايااكاشضكو1لقدا

اضرصانبتنايالاجرانؤروناذمهقالاذااوقاتادهادعا

لمجباوممأصممرااقمامبخاضبرتهاحغاوجدشاباك
اسزفيوشالط

ممرااسره1بقاكالقدزدتهائتيشضرت



01

اصبر1الكتألصاعدميذإخهاالدنياعدمتد

اخرىفيالقابصضهـموبلدفىلمجم1سير1فهو
مفضكال

فباهطالمحيدلذأانطثيحبسراتتلقدعا

اهحرألى1ئفوخارأءوىوأ15ذلى11نيااءةإ والهـرضي

ن1هـالزحهـلجناالحشماشكا1ألىوكخب

اكركرمادفياسرئا

جاالألخفاهـيضأليلدأسرتالمابهسرت1حثحمائرصاالأآا

عقافىالشحوررلهأجتمورسالمهرفوقاراجات1إلما
مجااليتالكملوكشماجدتالوكأضلماعالأذاحهـنأيا

عادإالبخلالمجهقارمنقصرلتومحزلمجلت5حماناحمإله

ليالرلوثبصثاووالرالحيرظثرمحزعرتطاادالرينا
الريباالتزبالنحاءثيىلةالمفائقايخهـيموباضذوك

قاالئمالمطويظمالهطجححةحاؤالثنااتءدأ رهوهـ

إالة1لمتنعطلباذاصمتانألفرآحماأبااآلدعوتا
رساال1خماالثالءحهـطصىخيلألشارضكالفهببأوردت

فال1تمحئرالزما11ذماكيا4يةكفيم1إلتاأهني
كنضاالويىجالمجمعيمذياالترمالدولةسيفصل1زااما



جمالأسجاللطالدفاالسرقعاطحاالسيوفضرفالخيلط
ا

استعارأطاالاذاالعداةقتلهدأومخادالهفكاشمعوب
قإرصالالءبمادجأاامنالساوناوقطاصغنابخرشنة

أالوطابرلمعضبهلكثهشجفةإكاهمميو
أ

يطاللىتنهمتناقالتةخبوكاجباغداتزورك13

االنيوضكلصالماكركخاج1صإلمثالكصإلفمحتانأ1
ايهاكتب

تخصرمالىصثىبينلرتاارياللمحرمدارككمااكرمحأيئأت

اللموعتههـنطاالتإنيجحةونتانوكعاجةأناا

ادعزجافادهحعزنيفانهرمقلةاهـاثبابقىماصمأبميك
احوورضرملبيدفيهوحبمالدهريخكالينوبنهماهابوححمئ

اومتمثألصاللءصفالثلوءو1ئللأاومانحن
آوهعممكفصاي1اثانياختهالحيففىاياهافىا أ

اارقميالنويختلنامنهاعلىناعثوبفييامأتصاحبني
1105

جممنبطؤفيهيبعمتمابصاحبرضتانلغرودط

تصيمحينصياعنكوناديتالقناضلوفاحيهماتخلضدمحوتا
هملمالذلفالقهممنانتالردىتكالتلةمالكإ حااو

ومطمالمنايابينلمامشربسراتناالتزالكأ



01

يضظماصعلينامايشتاتبحينهالذمأنهذاافىظرنا

أفى1كرملمنجىفالصبرصالةعالالردىرحماالنر1جمايضكعالم1ذا1
ويكزملناعإلت1خيرلينعانهقلمت1لموىاالسيفوقيلة

تحمالبيضفيالبيثأيلبا1ونقله1لمحديلىمثامنماهام1
متبرموالجافرذالفطنكلالمحربتجبرعلجه

امؤدمالمجوجماصادثصبشر1ىاف1اذخطواإخونجرإشنياأ

ويثلمالبالدجؤالمفادييفدرغظداقايإتدهإاك
لىالمحدمداةاماءأءالخةاا111ير

اكبمومىحاكاهـوحىوفيمطء

اعأفاللهالمطلوبعظمثاتفوفمركاللههذاصفات

حهشاايهوجداداكتماضاكلهاسالهفيفيالاانيا
نملياقاواللممايهفلماخطحقهارزلترقي1اولو

العشائرابيفى1كححبأ

ماحر1لناالمقاموالصلاطعللنوماذقفلمسعرت01
ءانحياربضاخلفسخرشتةالطاصحلينسرناأ

لهوطليهلايصمف5الحعثعاتراامشراايضافعاوقالإ

اسؤهرخافيالىووصولها

نومإلركبءسطا9منتأوبمسلمخيالعينيعنءمأم لنو01ة

أىافمالهشاحابهالالذالمدحىديدفيابيظللعوا



01

المتمءجفرينابئكالمثبافقلحةفيتاةأو
الخالكبمالوالدتوماالوكااأفيالقنمبهدكأاناأكا

تظلبمبالكعلمعلىرضى1وارضىالمطىاءيااترضىاوارضيه

خبمحبموإلخالنحسافباليومنوبينهإجنيألنصافهتايخت
إئمءتوالمهالموتبنيفىواالمجوانسايخآياماوخطبمن

اطا دضرمقاكأنأركيرسسقوءلمأللةيالعى8للها اماسببصاو

شطماكالمدرتضعنهأألوبرالمحسإتشمعلةا
تخضزلمحشى1يينيالجمماؤأدىمحرمكار1حورالصحيئصماالد

ياتإحاليحيبحيوني1تصبرإكجمإلح1ن1ااشكا
يعلمدةوالقاهماتموأجالدةفيكءاإلعداإخئهراص

وتتامحبيثمنكلءلمضحمدفا1نماالليالبفيك1خرإتها

وخغتغدايامأصداثتحودهاماتعبخطبرقطى1

اعلمماكتتمخيرلتفهوالءارفنا1ضبهرهمافمحرفتافص
1رقممن31لىمغومجتلناخبهفححفماإليماسز

ؤتجسمملمزدىتجصيهاصرفمةخظولحاين1هنهاتحبلته

بمتالم5التمهااضمهداذاعزيغنف1لمحربإيناءزاخه
أاابهرماكريمةالنفسفايبذولهمجوفىهنحوءريمااونف

مدمواليالمعراتاوهالببالطاععرعزمإفي



صمححاالن1لو1غدرتلقداخمري

لحلىاافىلسابقابن1بكوماعا

القتانرتمختامحفاضاوثرتد

ءبالحاانعضجا1ستآخاوه
مطلباأجدكئيلمثلةأبئ

ةلحاقلصثهاخاقحدتوه

أموزعلينااقتاذافاتحف
لهحضيما1إلنطجمابامريؤو

اصدسمفيكيلةرجلإلى

وطفبايمعاليإللىقيأة
يالفورصهايةبعشعنكيمصو

جلةءبخايطاتوجرفيأ

انفالفدافيثاشمنا

جمنافءالسوإيحطىكاتاترضىا

ها1اطقرمةالدوسيفاعاداقي

فارس4ليفيكالحناازا
ا

عادةالقرمالدرإ4بسيف1نا

ألقأئمللعمحيفم1هاداشقعر

نقدمنائبانالى1قدهتفى1

دممقتن1وقىإم1تأخر

تصحمصعياعملشحيتدؤ

وتيممليمإالسارئقحيلممأ
مفمىشحىاقدمت

هبرمكافيفاتءقضاوبمى

مظلملرأمحىنحطباموجهبا
اقومتياءياوالقومحرمتالحا1

اصكزهـمقجبالمحربفيويه

ئعمالاماذوأهعلىصليحب

فماضسصرويامايرتهافيحلم

ظمكليهأحيافأءمحماوتح

تركمطحىألمهسرأقثركرلة

يقسمغإلجعابيثاذاللمجد
عم1وجمه1يكمثحفتتلمحتدا
ظموفالمجيانضقيببتتقب

فتزآمإتجزالتاعلوقاتروم

طذمللرحدإمماونطعهم



أم

وشدئمالمجديلابفاكلمااءحقوالالوجبهافيماونجنب

وسلماالمعالىنيلالىطريقالنماالعماليالممونعتق
ممذالسيفيؤيوبموفيكلىلفصلساثارايرجوتاليضم
صثحتمحيشحظكرقيفانكانباالمحرلحدعفقاشإتالفقل

أآيمكبتروهاشوعبآكوئاكالكومحريىوبمضملمذوج
11محرمفيناالخغقضالوكناصثعهدافيكلعنالليقثبولم

11وهومنبمالذلعليكواهىخيامناالخدجموق1ذإضرت
اأاوسلقسرالزعناوفكسهرانةالمالالينادن

اسلمفالسامالمثيئيركبماواتهصخفماايرمخبونفان
صباهفيببضخالهوهؤاوكقال15

سبرأءأصعبراهزمنألىرحعتفشيقالدمعر1مفليمت
ا

حمداثنحرابنبن1لىهلأهيرثأداآلببترزافىفاف

اواالاتباايهكزصتب

أنغراسادةواالصيداكرامايابن

سابوفرفماجابه

ولقطرفيهائتلمكاتوماررللبدنناثاهحىإلمالمن

القر وجليتمجلىللمتوابمباومأتوافردبالتقوىتجللت

11اخرالدمرشكزهاإصمادرييداخدضياتجررتلماايقلدتغ



مخرمىلىاو11لجدومحماليصدبهـصووقاخكاالنا1افات

إخرأاصيدوالعصادةاالكراايابنتكريمةءاالصيدماكر1ا

ألمحفرمسنةهنوإررالى15ثقيختماالقريخواهلىنصتجهاا
أأ

اخحراتظإساكوهـصيحركإلورىإشظيرمزاهحسوخللىوا

رراكاخصا4كاذ ومحرر

لمخوثءاعريخبمارنممجموهب

جمرعكالفكملوعطويحاالبيماتلوعةفزاعلمنشكودذ1فىا
أإهـااكعادوثعكولتحلل4قإامضتاق11ذمرتاأوحسز

دركعه1كوكببدماباانمجثعةطرغهالقرنفحدياؤ
نصروحدوالىعزلم1تروحمخامةاتست1نصرصابنوعشر

الحهاءتهتانيخصيدةعنخيبه4اأبوفرأسبتوا

ربيبفيتببطصإهـكهبان

الرلهيباالغز1مقلتاذاثصهاللنآلمىأعلىوقظتترأ
جبهصيسهملمحاظه1مخنيشارلمزااعادنىعنا

111
طوباترألءءإسهاكاححلصفاتمحوايلؤذإ

إغلزباالمحلوديحدىتشىهمبهـاريثهابااسهمأصالصا1
اار

11تاطحماخامرءولدأهعطنسهتيماصمبهل
توكالذنوبكاعتعقضلضانحىالمحاتبالمذنب1جها

أع



ا

اجبحثننصإبقاخضكإسصحرلثءوجيم
إإلصبأالواصانسيمشخبقااغريمإلمرتجمكا

يبوءشابهـالحفلىقاخيلروابتال5كءاتت

يحصالمراكاوثطظءارحجهشرلاومماااتحص

ايمتعذأببةبالقطاخماجوحعحاهـهـرلىكأصأطخححافىانا
01

أرقيبمخحخاووصحدوكرإهنغحىكربت

ممرهـباراصةالدمحانماصاءثصدايااخالياتجاياأ
بلمجبم1الكاسبملباحفبصادنمطاصماكىيال4ف

يمبطأألديفصكماالماجداخلدةلالجمههـصالطامحتإنهنلح

إعرتباممرتضحلىافىيصالترأرتططثعلىافياالدجممابناا
انحاهـالماصاودضاأدقإا

هغيبءحمافخرحضسهلم

سكوببغيثصادهافصوياضاالمبدييومكلا
وطبحسنجملىأتدالفآحمدىألشابرحهلىداتأ

الردمحوكرالمحفطوبكثالليافىفقمتنءاالا

ربيبقاظعطررواصرصارىهـقطثىاصرلمصماروكالا لماسكطنا

ام

احهبي



01أ

أالالفه1بدةقعنثاصابه

أاالمهجوريماقفهمايما او

إرنرلباركاألمخحومحيرسيحااوايمارإ

لرذلجروقابهءطنههأبا4مؤطإتالموفويرفاتاء

رفصكصثىيتللىفىرثحماكأيرمكاوهافا
جرالمصلءالل6االنادحاقدءتيرقا1سلم11اأاكهـإاال

اا

لمبكأطمخحمىيخحتضاء1أباكث
درمهيخلرإتص1فاهـتت

نظيثريرإ1اوااصاحاتإإرباأالبيلمىإالئرةءز3دلىا

احورإحاوارةأتصممىفءالوحريمتكؤلمةشيوحصثأ

اورالعثالكأقاصراتكادهححؤوبهلشمغلمزلوبا

ءيريغاجماصخارباشفييئدلرتادتجصا

صتربطعاشتهاءشهتحيرشصبإثءالئة1ألجزى

ااسيراوذاصثاكوبالمرإجحممذنايتليانا
يرالاخزالطاعالامحودكهـاابالفهإلرإهالمحشيااخىيماا

ومشيريدتيوفيومبامرصفيكالمشتكايتزللم

وحريرسهـتفيحأكاديا1اهلىإنامحياتشكوردت

1ضثورالوءءاللغظححالش1لمابالصخالدفهىافبقا



شحرجريزق1وفىعنهالخطقصرالفرزدقخكبم
إلعادىهـوصاوءتانيجثنت11

ايرمسوالرفالملرغياث

انظيرعنالحا6ألوتحاليتشبيهعنالطاحربيخاطات

كبيرسلألطمبالسنفيسحالنتتحذيتكماإع
موربالميقخعترديئكعت1قدابخاصتيياكأفاذابم

المهجورماثوقهاجصهاحينلمثاليهاخاشرجما
خلفهبوفر1ميايهارفدا11إفاليهكضب

اساجمهصالدسةاثعذلرانفالحاوالوصرإرخنه1أها
نثالحمهوفيهدهرأبهتنصضألآليطالما4تبصبتاخن

أكائهفيزناصغاهووبلاخفءأنفاحماوي4تريا
اظابيضملمظالوم1فكاينوغحامتاررصهاعوظالمة
أدهعكرائيهاالهنحلىخودىنماصهـوجهفكلاالهات

أاصمازةوالمحديفامخرأرازجتهىيدرصاوللطكنرعهابظصت
41راقص1و4ااصالوؤخععنيوظباؤةهه1رتصاحجني

امناحمهريبغمنوطئتهاوالبهانتقل11اللهبالدافىافي

ثمهشالدهرالغشواذاجممننا1الدهلعلماناص15 مىرحمط

اتمايمةالرقاقضوالىاسنة11فانماةدالمواذه11 وهـ



01

مهائلوعذالهولوكترتغاؤهاخأفيأجافياهاكنت

اازايالإذىالط2إيصارنهطواهازهافيحظجاهعاالمتكذا
ظالمههه9الفهكصحشتاقلفانألالملثدضافاكتأأ

اهـهعدإلى
ااإال4ءانأايلسداااايددك11

اوجؤويهـوشاش
هيئ1ركىخووانتكريمةوفاافادفىانت5 يرووصا

ائحهشدالحلىرحنبهروثانخاروفرعةهـ1بهقيما
فائيهضروفي15رخدوخهكفهوة1ندررلهتالسمفا او

ههمادتأذاةدااراقاإشواهضىالىنماحاءضيماكهـاني
ا

4ناطهانتءجماتإلدرارركمابعةاهوصفالمحواياضنفالألتحبىا
مطلعهابتصيدةءمدااههطفثءيرزهااجمإبه

ةساعإضئادمحأكاالمبيناء
االةالحصيىأجهذهفراصابوسله1رو

محرفاالمسىصصذةاتلزخممامؤصناةصيماامالما1أرا
01أ

لمحنا1اللمحفاحمعهررعضالمجوذكرمحمااخاهيئالعتاخكمقةاضذثا
إ

منصفاكظلالتصاولاجماواابراتجالءآلتعلفيفى1ا
وفاغدرهوصآلومننه1رنحتهضالميتكأهوكنث

اتأسفاالعنابمعدالىوصددصبابةاكتابهذالياؤجمج
صوأشتنغالتمنظلومالقلبشفابعيدةآ11إلاتزا



ائتااللذنصقداغا رثرردد

لناتاخكقداسثتبهنتا

أأفاإت4اهاهنا4توفدإوقالا

اإكيداالعرتأكدجاتتمنإموربماوخاهـتفاتيختم11
مولدانكأتحدصادصثرفيةتعدونمناعألانااها

ادااوممثءالقولكبييسيمونعشيرجادمنباشكوءالمالدها
اهـ11أءاحصفاءاها1كنتااا ولمهناربرإلصى3جنربثالأ

رازملغترهاءتيبمجمحلتسلةالمتاوخطبناوإنا

سداةكحهماءغتهكالهةأال101 ارهرككررالهيودورديبصرص

اغداالوهواليؤلننظيوجمالماانصفوكطلوهقالي

جمااعداوراصاولىابمفماهاجاغدقيانجةتعدوفيإفلر6
إحمدابناعجاحااابمااءااالى011يماتا16 وممرجطيهبءولىهـ

اأررالضنوخيأ
ناءحبيبمفبدنؤطبفجناءطرلبحدمىاقناعة

آآل7اوبالماتنفدثكلهقاتشادلفوافاإبىاثها
االخمثحاءلمط1سا40انتءخنارةفاا1ذالحظضاا ار

يالءاالامتهافهابخشاقةعدصفيتهأو

اابالماءخلعئهاالمدأمفعلفتعردتحمرةعلتهاضاة
حى



11

اءحمرإغالتحتءبيضافياللةلهبرزتظابم

أءالحشاالىالسهيمرفءجونناطظفىءأتكيف

يبكانجدجمطنهفحعكهاهدالوقالمحياخدت4عحبغ
ظباهعيونهن1رمالصبظبنناتجارئرمءإاتقفيم

اي5إحثساضنتاشاكهاألالالمتلةالمايارب

اوفاءسىكدراومختتيالوءفىفإبحدإبقربيجازجما
11ء1قدقاصصهفخراضةمحابةياضماملمصمحرأصدتط

ءوفتافتوقركوخلاصباواعةوالخلر4الحاةتللسا

اءهماالءيئثاءماوصحنىصدافاتءاااهرانوأع

اأحمباىلحظوهنمنكاسيهمايسصنناالدفلوخماشدث

ىاالشعراباوسأغنيكلنىكاسها1دالهعلىادرنا1ضالذإ
حشافيالشوقهطاياكانتمطهاإلرأحكيتاذاممااخا

ايءالسريررورااحوالوقىكتلذيثخصكنهاحينارقت
أالندماءالخلطامن1صلىمنزالبلدالمجزيرةونزلشمى
اءفضاهـريتهاويضيقءمنطيعبمطكلعندى وإ

يءمناايفراالهاويزباإتالمحزثلثدالالالشاما
15

ءالبيضابالرقيالسوداهاايمنجالغعالدنرغهـااإ

اصبوناهكعاكبنديماهىررررانيالندهامبلخهف



اا

كأءضا1يارإهـابعدعألهنكمصرشحريفليتعيتراواف

ءلميا11المافلمعفاجاصيلجيخراوححطليأحم
افى

االصعراالشعرنيمتعرإثاننيالسيوفضربوصعتاعتى

اءبيهوصلةلمألمةوسءدايمبعرمجيحناأدالمه

11االرجوزةالطرديهوزأل

سكأدراابهتمهساالعراررهورابهإتطاإلهمرهااها

أرعأصجهاهيتقياجاامريونفاذعزجمماايامأ
41يصبالدهربمناغدر4بفعلىهراهـأاجريىامما

االسررعدأاياماعددتخئاؤلملقعافدالوشئت
ايامهنهر1هىالذباالمليهريرماانص

أنؤىحمرآمنفنبا1عندبومت1ذبالحقارادعهت
البارايردتبكبار1جعةاخترلهاقلت

تفردللغزالوخمسةأشناهنهالالرنبايمون

إثنيهبعدثنيثت1منهالىترنوبتإشالصيداجعلكالب

قاكأئلظباحتفالعراضفهنكلبوالتضيح
ررادباستابازياريإتثاالفهادالىنقدهتثم

حوالماالفرخاشلرقافدالتضغكأاتوقلت
اوساطىاالغاتلناجملتباطاطاالياطباخاثانت



ا

اهبعثمراتبالثعرايموناليلسقياتوياشراجآ

الففوالكرةافىاتجنبواثقيلر1تمتصببئاالدهبا

اضماالصيدكمأوضكلنوجافالفاوضذداؤلألنحارد
أقليإلتمافواوعشزبالطياوقفو1هـالخترت
وبابخابةبالفضلىشرطلصعصابهثاممرمعصابه

ضابرلكلالصيدهظنةبأصيصالصيدعيىقعملىثم
المذهبصيلثوبفيتختالاكربلقباثهسدالخناه

النىأصسائرمنئحتنفاإلصياحصدضذالدر1جال1
ياآلجالاهزرمحدونحنضألعناوتغفلهكت

افرطلوعأفىءياااتيدرمحمادرايهماللصغياطرب

الفالصرلىحيئنادامبالصياعرأ1اذااضى
تبرحوالخيولمحرداتتجرحوألبزاةنصلىانحا

ثاجتهدظبىعناتتوثألنفرداهؤاللعهادقلت

منايفرهايمغثايه1خميربحيدعشايزأتلم

القتالأنزحفكانماالرجالمنصفوصرتس

شرفقريباهنكيمسكاتحسناحتخوفف1استوينا

فدصدقالعيانفقلضانكاالسبققالىلمجآلابانثم
نائحهوكانمتحسبقايقلىجاضهنيفار1يهاتس

اكا



ال1

اوممحولمدوريفودرتهيكانتنبةاضذثثج

السجثمنسببحتفكلالطلصاخطةخلمتمكشصىا
جاهدطدفيوممطؤطلبىلمقاود1بباولحتو

فالكطر1والليثابأبيصكالخطافهودبالرصحت

للبرازيضثطمايمبازمحاهذاالقومدعشهتم
االذعنايبتدىهاواودرىأنانا1اءيدهـههنماؤقال
يرلعثاأوالشطرإنتالنهروراقابلنيأفقلت

اجمالبازفيهااحسنفارسالدرالهطارتة

الصاخالتيماشلصيد1و1حىاوطلفعطهعلقها

الطلق1فرحابذهذاكلثالقلقالصياحماهذاافتلت
وجازانجزحرزالكلبثدالبازاممبيشوكأاتاانقا

لفاهالنارجؤوهوكيئلحطهوالهثطيغكأيزلفلم
البلويالعلؤقبلبهاثفكانتسلىىفارسلتطارت

اغراراععناعوداخرطاراحتىالبازثفارفع

هلززمحكفامطردكرزكربمصاياصاسؤد
ثالعنالبالديباجصللهنالئيالبمنأتالوالجه

غفليليىالشقيحبرفضلخئتلوبازكيايعلوئنلفلم
لمجضهايرتجيهثأكابعيضلىتحثهمنرقبه



11

يقرلبضهفىالموتلمهمةيمجبفيمااذافرحقى

االيهمعابةهـةلموترطييماطهينلهارخى

اصدوراجؤإظهريرهاوكبالتكبيراتىوصاحنا

اردهالطحورمنشيطانةثاصدهفطارتتسايرفاثم

عاحمامنماءتزلولماثاإفازلمعافرمبهف
101

1وشدقاربمابعدمتثالدباؤلجفلما
دراجهعلىيهجنالتدطالبمازإماهذاحقأ

هلحوتهوضح1ذ5وقاوالحيوثوجهواحمرت

اهدرصايلقلمصقطثاوالبازاصابتبالزهااتا

المكئثحوفرالمنفردثاالموضحةالفأليخفببناللمنجعدل1
أمعروفهظاهرةوقرةضعيفههذمحأمحبةفقلت

اارإاالمباتعللفالواصدنمجميحابتحن
صارىالةوممالدبابطهحد1الدفىجمعكتجتاحيهرق

ووارشكنيبفاجحلهالبديمجاجلةلى1اعد
نجلاعالمكارهارقلتوقدنجالابصرئه1اذحى

وحمتبهكهمىتفادياةبهفاطردهالبازوهذادعأل

علينالمتشاهدفىاالذمحاحولياللكوقحاأ
ودينهههفيهاطيقيمهإوئهعاريةابا



11

الرجوفويقالعقابدونوهرجحسىببازجئت
غارينجؤناريخاينظرمنالزيخمافوقارائيهزيخا

الرمادفىالداراثارمتىكهادواصمدزخوقتحت

أفرهالمجالصلثالمحذغائرشجمنمحممنشراذمحيه

كد3منهمجملكاتايلزعاجدات1الدسقريبفصغ
لمجطهةابز1فدراعلىت1زهررءفطعلءورا

كالفقالالردلىءاضلفهالقلتهاتااسروقا
4تماجماشلوكاشغاليهزركأءفهياماسنيإا

تجلهوصكلضهعنرفصدبقبلههبةمحؤهإقات
رصطقليالللصبحماوهـانبسططاحمهءازل1إذلمى

قبقولمناسرمحعمبادرايدىعنفاستقلاكببهأصاح
احلىسحرامناخدزالهقلتحرصعلقداوقاساقمها سحمك

مطارمعنالطلالمحماادالتسات
حماررورا

المجرادعددفيهىالعئيرالمادسخهرنحواتاعدصثم
تولالهالصيدكثرهنهجؤثاهينيفادرت

اوكادالتقياكالفارسيىاطراداداطرداتواؤ
فاوطيراخضراثثةأربعافاصاباشذاهانمث

فارسلناالمحعيدثاهكفهاوحصلناذمجناهاام
ا



11

طللهـابهرمكنهاولرثاربعةالرر

ابصانييحرفوطاشانيستاتمنهاثابض

ااايديضهافىطيعةشيحنماكيفصنيمتناأخيل
إلرادهصلىئحوع1صرفطايئدهاةاصباتأذأهاومما

الغرقتساقاتامابيننامنطلقااؤبهاشدعايهاجؤ

اعنمارأغعثنإنصرفناتمناشهاإرب1حضذناه1أ افى

الحثودقوفهاار1عشراألهربقربكركنالىا
أوزرقاليهاألطرقوصددلصحعقبعدالبازمنألماراها
ةجنبةبقربإدبكيقالكحبةصدناهاوربفتلت

أليلملمهحاصامسهافاحتاطنزهـثمامكتتحتىقدرتا
11رجليهمفلطحمكنأراله1ااتالإتحطها

قبهالر1يمينقدسقطخهاعن1هبهإذشبحه1يراجلست

اىءدايتوءحرصتاطهاليمجسىأجؤألم

األىختلهافىانماوتختاضتلهاازلولم
المسدالرشاءبعنقيمضيمفردركبهنهاعدت

ويصرحمعصاتقدلماوهلالقدروهاطارلياتيهطاص

لالغضغإسنمالهاتايقنتدلكاللهجد1إذجما
اررهراثأفالىفيهعئرتامرمضهنلتاهىعلىذاك



11

أتالمحزخلرأى1اصابةلالشاتلبخاحخيرما
هاحضرالتهروهاتعلىزلاتنتظرالطباغهاذاافىمحت

دراجلطاليروهن1جملهىتاجوجردباوشاطجا

اخزولاعىالمحريمنعنااالخيولعىتفازلنالمحا

11ءثالظبإالوحوشسءالصصاعدلنانطلبثم

االديفىإيافرخررمهيدادزعلناسربت

أضاللوفيالوحمىغبرمنروشمنهلحنقدصدرت
جنرهقنبرقحوبعحيوالبمطروقإحاأ

تهالتوإمخلد1قلحاعثذخور1يخريخهرعطنآ

الرهصصمابرإلمهسابغدقعلإهز

والمشتاقالصمحبنظرةبالعنافماللمارانآ

الياليبنااصابتهحمىصالوحسنخففيهازالا
عالهاءصاارتدرآلمااماحىالدهرحمااشرب

ا
الميقادالمسبقشاحتىافهادابالصقارابادرت
أثاستبطنامبطنهعبنشدقرتادالحبايراانحدل

ءصا

حوآلكاهوكأينالصرجمتاتزاخرالوجدلأ

المقدوربالقدرفانعرجمابالصقورهفؤينااثم

ررهجااعروباقدنغكالصدالقراجامنهاكرد11



11

صالماعفءبييخبمارهافذالماقربالىبنامزت

عثاتوالزعايماهماالحلبةونباهاتنالىثم
باارخالعراجفهاظماتبقىؤصرعتزيلهابهفلم
لثياوالمالراومحروايهباالمالمجدالىلةعدلنأعداثم
الغيابالىحوزنحوزهاداكلألبالمحهبنزلفلي

مسالزالصباحهئلجماليلةهوفزوالبغاهـانصرفناثم

خيادلخيبقناوقدبلياقيتارصلنااحكما

وزيداةهعددناقلصيداوطرحنانزلنااثم

صب1فلمصاطلبتحئونصبونشوينلةتنزلفلم
ساقوكيرترتيبهـبالزقاقهنهمثشرآكا

غدآهنضاراحقاسحدعدداءالياسبحفزلفلم
وقال

عاشقةينمهلم6خرليطازفلم1الطيفاشاقكا
الحقهظالمثارمتطالبيساوقهاعقابهجؤثالصج

خاسقةثوسالظالكلنىالمخافهسرافىةتصمفمزق

خرائقهلترالخليطأمصائقهشوقاإسزبعدهامن

نعاعقهبببنهونعقتسائقهوحئاصاديهاجد

عالئفهعلقتحبرسبسهفارفهاالمجوىهاهـعلبكابقى



ا

شارقهجاجاهفمزاجهافقههـهشرقتبجمادهح

ماجمالفقههاحالفىثأقوارقهاباخطهـأنتقدض

يغارقهايزهـيخصلى1تجارقهارجاجاهثم
ءقهصواهرتجسىشبحاصادقهنواوسثاانفمن

هشفابالئرءعلىوهدرتبارقهاضاأالماداذأ
وسابقهجمفلهكاخهاتسابقهارجماشهاوحعثيأفيا

نمالرفدضتروإينء4دردائه3التالماتهـا

ائقهءفصلتصليثهوطءصدأئةزمؤنتودب

شراوؤغدالنهالىيأوي4ءحماا4ظمتعتنت1حايث

غألفقهصدورهاعنينشقعقائقهاابطافيمايكر

خافقهللرياحءاافرعطراثقههاءوراكانما

ناهقةينالدمحالضاطيافقهالتليلعاليوجرشح

حقهريال4وحعإنجيهفقهمر1العثحامقرلىعه

فاشقهاذاعالكتحسيهقهعشاعشاقهوفابات

يوافقهالوكأيومالفغنملعهغراشرفبجدعيمثي
صازقهبالقو1عنوضاقهشارفوغااليلاذادحى

كاتغهالحابمحإبييالمقه4نجؤوكاليل
1كتهديكلدمجركماهناقر1رقهآنقامننريات



ام

عاتقةالدياتحمل1معؤدشقاشقهأسراطولجمبهن

ارثاليعمالتالرخرقخالقههقنرمرتاجوا

غهةت4مخهماكانمارفه1طالركطباهماهيبكي

افارفهصاببومفيهـصابمهابخاةؤتاتأناها
ضالئفهشوصتزمات1هداصادتبلهالماحبو

يفارافهإصزكالفيطرائقهايعلىوخبثت

11طىارفهكأمنمنطرقتن1نىافتهءيسؤطاار

11حمألفهغلهعفانبأنيعائقهههثابعضعناوعاق
111هاذتولالودلي1صنىفقه1ر1عالهةعلىافى

ضالقهرالسؤنحسياإتبوائةبدثوإتيامنيتي

خابالغوقال

إطراجتنابهارنمطالغيابةصيبهوزاير
هبابههيوبهابألرامجة1هدمسبلةبهتءجا

انخابهرعدهحنيىباكئاركابهلع1اهجكب

سرورجماصطفقشهضامهركىمحابهحملحتماعمما

قبابألالةرىحكلىوضزتاصبابألتصلت1اذاهاثا

شعابةائطاوشرفتاطنابةرجائطا1فياهتى

ابةرنورهافيوحمإصة4ركاكفااوصهعلى1ضاله



ام

اايابهبومعنهتعدثولمصتجابألانجلءالاكانماا
شبابه3ـيهالرعادإ
أ

لأهـ
الراجمةفيهاايشرالرايف1عابةاحنحح1حمماوبآحةإ

عالهسثروجهكانمايساعالوثالمرتعب1فإا
ا

إااكالعياتالرومءهانبخاعولوانئمرصحما

التالعهننحطءاللماخاحاااكأالفاصنعةمن

اعندوشدالمحيامالصزاعيصالىتمأح
ابقماحافىارالبمونثراعيعلىءلما1وؤص

وتحالا
ا

اكدعليناامحااانايهمرااطرحوا
مركفيناصمعبهااذاقوماافنا1

ابيناالذلهوطنهضاماهزاذا

بنيناالعزبنواهزاررماذأها

ءلوؤ

اليقينعالالظنوتثفقريمناشققت

المبإدتشيمهنوألظنلماظننتبيوظننت
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وقال

خرهإطإعاءالوجانارمشرق
الحمرهاصفرهجمازوسهنءصثا

حصفرهـخرقاهفيفضةهنقراضة

اوقاال

11واعدرساممثطالفصاتللصطالظراجهالة15هوءلممايلومايامن
أحصروردوققطتووكفكانمانسيههارلحابت

لىو

روأاألهـآمحفادنيكافاءكمابةالجأصحباثدكما1

يرأوليلكالذالحلصطاوألقدياالغزالةإخرالةإانا

وقأللطا

المحلمالبيةإزينلئهاححمحن1وبهالتخرقاخكلصئازإحمقوإ

المجرعنمثانالعنومذمؤقمازلةكلعنالعنوركنتةأذلال
قالأا

او
اذناوالبصيرةالعينالةكنثكيبة3ابهايخأتأبيهماويغه
تررمةحمماخابالمااذاقرعدبمرتهاحمايالخبارهاوعند

وقالط

اتجغاافصوقدإحالصهضىبهادعوهاوجلصني1واقد
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هاشتردعيضجولبس1ابدوديثضالديكاخياتالهم
حرباأ1يا1يخهافىوكتب

الكرببطواويثهدقبيأليكتتردهويربثعوئ

اكذتأبرنفععيوكنودلمجتهدبفى
اوصمبلصبعليكثافىلجارالدموحعليكو1ني

هاخبافىيتاذغني1لوتيعلىبئتي1وهاكنت

هاتجبعلىءاللقاءرطءاالباليقاتوكن

ضباليخداوأنالرضىلوقتعدةلهببالويبقط

طنطينبهفهناخيدالىكتب

الوضدقربهابالداذاهاشئتوبينشاوفدكنخاشكوأليعدمنك

والوعلىالنفوسجمانلوالقصيرهلكيننااوفيهاقحبف

اجمبهمتالىوقدنظرروقا

موالحمهنمواليليفقلمواليافرقالمحبيبقولاوي
ارذاءخلسوالكوءالكههفوقعبيدهعبداانا

المابصفوقاكأ
فعمطساكاخطدرجالمحسرعاجهالماهلحاااكا ا

إلمحرثشقنوبمهوساسرةالعبرببتاسإصات



بنارهةءغالماجافصيوقا

ألمجثتوهنفرهاعأشذمدماللها
ثلحمرقىءحمراابنارهأإلمابرا أ

ومذهبمنهرقالمحيأنماجمحف
11

هدمبهابينناندهـهجمعنماانطفث
ام

خربدفيوقالطا
بمريملمابوإدرحبلوعداربابهاعلىكزتوخرررة

حمإلهاقهأهـيمانكرقآخزوجتخررالسيفخطبت
امأتمثاصوإه4إيرضيحاضرجهابحرسوصرأحت

البركءالمايصفقال

خاوفىبركنمطءالماإخالروهرألىنظر
وعالرشفياذهاباثاييهءجرتأالرصا11ثاذ

روعإفىأبيخناصاكأاصفاغايضءلىمرت
11ؤ

قرييقءالوفاحععمن4إفرينالدهرثاصدأنأيعلضعريلتأ

ضبخاثيرافءءلىنابهؤلمبهبقاجممايثعكوفاشكوو
ؤ

الرشااتجعالداءاسالمابصا



ا

اىغألفلرلمباممصوهـ3صتاركيالادزبأ
ءوسا1اهريسرمنهاعلمادثه1حمد1ا
أ

خوانه1بعضجمقوط

اإشحثإلتزإذفيايئليالجؤوربالثذياالمثولىهـأثإ

خشابذبياكاجربتشئىةءاخاحىااليام1ثزدتررأك

ابهـأةءطاكرحتاقرصالمخأءإسامزقححا1قصاهمإؤ
رلب1اوراهؤرإلىارماحرباأممرا1هـفيحمرلياأردأثاوماا

ثرقالىا
1رمحأشحزببخارداداتاقي

الخاثررورةاندةالموماببئ11

وقالىا

يخاخأل1وعمذكختأمماكنث
شانيهنخثاأنحدمو1تليم

اااحساكاألويءعاطاذلحتا4حتفاستإوافيا جبى

ايخابغفر1ةكا1طاامحفييوفيجمذزعأزاحاوقي
اةعلىحازءحا1االكافى1ماصاضحعفض 0001ربالجا

01وقالطا
كمخإرفاض1رىاتمت4فافضلىثشهاسوحلىفضل1كانلذ

صحصح



ايم

اجاهلاحمباحورعلىجوعاؤهماهطجهءابالتحافومنا
وقمالإ

11دهاوالفيمةساأيالصضجمثيامعيآ
اإتادهاشالهأوريدؤهـءيثهنتننحةثها

ئرإدهلم1تهتزمفىشرهـالررهـ51دعإ
أوقاق

كصضيإءوطاوالمااراحايماللهـومااشااف
اصثععردالحروصمااتمفأطالمثريرااء11ا ممىلصهـل

أ1إ
دهـا

تذلهاشيحزكااتهـمفتانأفماسفي

العزمملهافاتمجمءإنالةا5كدراقا
الأوؤ

ا

أاخضابالمحخهكألىء1المحتىاوولىهبالمستضممسسلى
اصكامقدلىة4عتجمزتها1اذشصومالىتحابؤل

يتامصاخ11متحعذرافى01المثماإلىعا
أ
مالوا

يامخثالفتريوكنمساقويفيءانظرلصا
ثاصضفعبداكفانخباأاحسن



3

وفمادا

رمسهفيجسيةوأرىيحشالتخقضيهصائبرثالمر4ا

نفسهفيالردىيلقىوهعجلباهلهالدوأهلقطجلافيؤ

وقاق

النودبمنسنزأليمأللهجعلتاذاوكمت

تصبخملموطارقةصادفحهـرمتني
ءوقال

تخفحاماجمليياثتخحخاهاخاقإلايا

اتصنحللدنياؤانظرماناهاحقط

جاهنجقفالىامثاليغيعتاها

لمصثرح1منذلكليبذمالأتاعلماماه
افظعمايالش1الذانلهيااياغؤناه

وقال

جإساولصغيردامتالنعيةترىمل

يخراوآلشداالطامريناونئء

إررهورابتقليصماريفالتصتجرىانما

فقيرومخناهتغنيهفقثوذ



31

وقال

صلدإنبهنهاطركاتبعدماتغلبعطفسئحالعربن

أوتغدشالعشيرةلمعلىتروحىالنئرالعشيرةكيروال

ؤهديصاحبهالولمجررققرهيؤفىالدنونوا

االوفديمرم1كاطوروحرصمالحدكأصحدطوراحأنباعدهم
وقالا

هعئاقاالمتشتاقأهلساودوناقشلمجفشالىءالمجشاضأث
احلالقانهبت1رةبلنبعدأواررفيإفىآخبااطيعاوكأامحيهأإ

ء1طرياقولالحمشااجهاتاهعغالسوبخاافماتظرت

ق1اشةءساماالىتانهـب1نحطهءماساالىاوالدعاني
سرمنالدولةصيفالىكتب

ههإكواعإلكغاليرتيولىألخطوبفيلثوهاشحكتنر

اخغصبماكنشكلندافىاحمنجرتيبشكزهاكثت1
ؤال

ناهءبالوفاافامكوالثهاءببفااثااجدكلم

تجغيرقديقالوىلىمخيرجررؤالهمحميل
وفال

وعساوعلهمحأيموتالمححثماؤلقةالفيرعليكخغ



31

تخشصاالذكتكنىانوعساكقىحهيامداقصعرفالدهر
اوقار

ؤررهالتأءوالعندفطءالدهرعنبهحمل1أباعانباالا

سعدليفانكىخابمنأ1ذعلثإناأجالالسمكتسا
اوقا

أأعالنما1هرمايدعلسرهولىتميئهطفيحب1يالا
اانا5يماللوصاهااتركالودادفايالصمادقبمنالتأ

أوقال

لصبرباصدثخنضيمادهووأسلوةالمحبافةدثتاهاالالده

11العيرتءصالقإلخايفيثاافكالضفمنجورالعينمافينك ااال
الدهرجربالماهولاءوياثهة1جرسعأالماهولىفياحكىا

وقال

جبانيقال1نحينأقدمتءلىيقالاتهغسثابلخت

حمماقاطحورعبالرمةحاذظالماوجوإلماإبعأا
وقالى

حبمصمنأهاكانءحييبةءساته ذنمالميمللوجهاينوهندإجاتالوأ
ئفلمحهلحته



31

خيبصيئالغيباليودوهنزصدهالقريرعافىيئمنلته1أرعا
وقماكا

بسعدطرقتليلةفييروعدوزيازش

اطزرضفمعانقاالصباحالمطالمحبيببات
حرووربمنءتهايثوناظريجؤزأممما

دكأصالرإحفصيرتهمضلهوإلجمممازال

عنديللراحهعوبةءهنةباوهـليست

وقالا

الصقيلاحضبالسانهثأنبج1ـهعفمعخررلمحهابة

تآولكياقاكثمهحتوظاالىبمتحابهاعلحه
لؤ

النارردت1وتلظتكالمامحيارقدمحرفناهؤاك

نصاروقلتصبرفيخفحقفىبالثابتاعألازللم

إلخيارالححبعلىفيهكاتاهرارجاناإحدثكاال

وقال

النقاصعتعازهنوقضيبقيازحسنهقردوت

أناراايبتمئلههوىفىحاصيىاطرامافيأعاصاال

ارهـالمبهحنحوفيطوكفدهراالمالححذلرتفد



31م

رقافيالعيارتيئزتعطنتيفاإفىالىاردتاع
ل1ؤ

رعذاؤالمتالمجدمثلفيحررالغريرللرشآين1من
ورداحمرظخوقمسكآتسابعارضيهكليمااتيركأت

وفمال

ضمجهالمحبجزوخيكااالذزيالةاا

باثمبابهروهجؤقنلكجرمايقثرم

لاؤ
لماللبعض1يخمافجكاناحاكلعلهواكماهوأكا

بالفعالتحذبهوقولغدرقىمناعندلكأبم
نوالىمنوطلىلنيرفالثراماافيهرزبتووعد

الوصالسصالويمفأيندمدشاكأهرارهوذفنا
وقمالا

الذنوباانبهناونعتمبفثرهوالناوعلىندلا
التاوبااءمشؤيخالفنواالمعافيءيخالفنباقوالأ

وقال

نشصاري1فيكالوىاخوقلاضطراريلختياركبرئيهعا

قراريغملهصكلىكقزقلبمالضيمحمليعافاوكان



31

محياثاعتذبكذنوكاكثرتماليواظلكطالؤذيتبن

اختياركيالشؤوإلكأتععليكوكنحسنمنابضرتيمم
وفال

هؤألركلففسعاهمنصوزاالوىفياناساسبقإ
سهرعسىاهولوهوصعبفتناهناعاودالضلق

الدهوردثورعليفيهدحالقيطال1نحبالصالط

لكبيركبير1أضلحوهوفياصإرصغيراإضلحوفطفأ
لوا

اللاهـاخحيم1الومحألمجعط1المجيالبدييمثادضابألهطإ
خلوأاإليالضاونادعاوىاسيفاسل

ووصالففتهنضاغاكياالئارعنلىدرىرجوحمن1كيف

بطالتبخدلثاإالكتبحني1نأرىتاصرجماثدرتما

االياليبدهاقدمضنحكليهاقوئاصذايرالملزصطايهاا

صالليه11لحرهاوانيلمه1لمجناغاعلمهىممنلم
وقاق

طحأثعجؤإليتجددبهلمثىتموماتعركأياياصى
اأدعماقلتعاظكثرمحتشكوكطفهشاهيتول

وفال



أ

هنهالفراقيومظوتصإلرحسنفيكورمماخأ

عنهالخدودلتنيزااسمااآلألمجفوتليكنظلم
فكضهقئذشاتءأتتالجماياصازمماطالقد

رقال

ضاجمنحتالقلرطالمىصفيررورههيمإلهجارية
شاابداماجنيالعاطرفخافوادي

اوقا

رفبخاخطوبخوؤجقفاهـللىءحاصديق رراماا

بوقوغدبهرتهصؤصوحثحوياسخهلت1أذفالوتر1

ىباصحمعمودهافاحمليدابماندكطهترراسردا
قال

1راحإناثرانءف1جماهامحؤالرضهجؤلمارامحالحظاعط

صباحرأوفقراثةسرته41ورلىثاماأالت
11وقاا

المحهبماجارأشصفيهمافيلوكانبهضذفتفيكسزثوشادزمن

ارااإللى1لامايخآن1ونرتهدتصبليابزرقمراضا

زراتءالمجوزافثطإيزرفيز1نازارمىاغافيخاانخانماح
وقاثا



أ3

رزاراتاامهفلهاكأكاالمآ وبمبومدثياو

أرى1ضطزثا1ختباركعلىصإرتوحن1داليكءمإرتأ
اوتائاأ

ادفيمانإضاومحبماتنا1بينوكطجمزيدعهلمجعنويالااني
ا

ويالىتارهإءحة1ساعةقىحلطا
كيامحاما
أازضظبالخاهصاحط5وكنمذهبكلردهمحنلكاوكطىا

ايهاشزخةثمحزارفيررفررعزةإ4افأاءايال

رفياسكرةاكدصة4ضلىاثيختدوخرقالأو و

اثرجهايةمختأاالشعضاأ

امقتممملهرسولآلهـرفيهضممالالحقءخأيخااهـاا
نقموالءوالساوءسؤالوعايخفضيمنامىافىصندكماالناإ

اامثا13فيهتضاعفقلب1زخالنومقيلابيتافي
ا

لزحعاجهفى ظفروعدحهاهرلىااليخمامومحزمة

الخدمرإفممصاههاريحإوالدرعبهايوحالمرلىصهرىيصان

3هنتةينهـليوالةالحغاامنهتصرلل1هاوياللرط

والخدمالنسمانتماكهويالمر1لردترعايابعايأنجوا

11طمورقهمفو1امثالورودرةلوبفشربمفاصوأمجلي
أداربابهعاليالألمالعهةمالكطاعالفاالرش
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اثماالظالمهنهالمصتعثاتقبهاعو1الدنياكاللتقين
ازعواواتجمهوعلىبنوهاكمالعباسييخثإليا

اجدماللهولركاتحتيالمإالعليهماشزونا
قديمهوطىعطيموالتساوتشرفوفأبينكمزنوهاق1
اصهـااصههتتقياحمالدمصمسعاواللجدكم

مومألكهـثمددهااالمالغديرايومالنبرقام
االمحمأنصفانالرضىهؤمماوالالقياسفيالرشيدكوبىليس
أثالرخمالذوبالتلفعهاتظباتتحبهاغيرفيصبصاذاحتى

11هم1يخاالمحقةولىيعلونلى3شورءعابيخااوصجرت
111ىلعالذيوحهثا1شصمةلكنمعوضعهانساألج1مالهتا أ

ادمولىهاقدمالموهامارئالعباسبنوادعاهماثج

محمهراال1جؤويالخمذكرتصبةأذامايذكثرونايال
أزعحا1هآللماطلبثاامنهاوما1وصاحبهابوبمرراهموال

اضذهاظالواممافيانهمامةيرفىأجهذسهاهمافهل
بممرالنعملمأتعندالواليةفرابتكمادفىفقداماطيئا

قتمم1لهاعبيدم1ابوكمتهعبداللهالمحبراينكل
ثمثااالدىالعاماباهمصنجابنيجزيتمء1المجزإبش

ذموالعاقروالكنوالئألبممحىحكيهرإلميعة



ا

أكعامىببدرعفقللصافيبالسببغرثالسرىإهال
مثدئة1رلرةيخاوعفيرماالديباجحمااهالكقفتم

األمحرمنغفاالاماعنبتهممارآءلربولخاماذ
أهـ

اكمأتدوضاعلمإلمجرايمتالمصعظصفاننجوصربامنهماهـناماا
اخمرشيدبييهفعذرايسآرهاساويميخ1اياجاملى

أ
ثأبمشفمثلمحتف1غببإكرمحانزذأق

ماخااألقعنالتفماطحىبنعف

آكممحةتهاألرسوادمبم4واكأيناهـأفيئمغدرقيإحمم
دمعالاهريفبشيداهنإظفماحوحوتترط7لهخ11

والشحيمإلخالاقعستأذااؤآيرصاوالقركأالقربتهيهات
أاارحدالبنهنوحبإتتفئولمرحهـآسالتودةءكاتت

11اوصأهرهميومبعديابصرثاخهبعدسالرضىفىع1وءورا

11لدهاصبعداهلكواماوهعتربعدهاسعدتمنشقيتيامححمبةا
إاوالقععمالمحلفهفيالبيثرياالصفواشالهفيمسلمث1أالمحن

حلىأمعةعنويالاوفإا4فيامحتهدضااالزدالموضملناألوالا
االعبمألااسالصملكهايدضوأالماكهالعباسىجممالييلصالىابلغإ

ماوخفيمائىوخميرهمنابرعفيحأف1لمفاخر1ى11
ا

اأاماايخاقعليمفالخألوفيامءكرمىيؤحوهل
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عيعاانالثتءواسعارايومباعالانينراحالإاياضا

احكانفده1خئمجعوتإضوأؤكضبندهالصيرضبوناليأ
أاروالنتمؤإصوتصتهـاابايديألتالتالشةوبي
11انقدمحىفهمااباراقالمااهـباقفاصاكآأيةسأاذا
311امجمابربمىأتأئموكاتخيمتمهمنم ااص

أضحمهإلمسرمقياووالكرمعتصرحمبيشءمما
امحثلهقردالممبرفوميحستاتناديتتيرلى

األمحرموالمجرلحمفا1شمإلزستارمئزالسحتاأالرءرع
11أتضملالذخديخرشكواألإبمرتحعابممقنءويحم

اروءادبلى1منثمةاصمالسبشطكتبوقمالى
إأةصمسحرهوافيطءخلمربياخهإ01

االعف011 صسمارممرتتسلؤررف

سالباوايئاأرذمامإعلساإءنهاصهيخأزءعالدمخزو
كصججمسيفمايررؤاواألامشسنكإهـببراعودول1اا

رلهالهذافالرستبمأبنخأفافيإلعذارللهلتةإتحأ
اربنمبرواإنابيابمالقتخههنعغاءساالند1الهيهات

كجالندتاصاااالكيامايدلحهعليضيغازاذرياحمابا
ا

ثالحمالعمفيهتالناماكا3اضنتءكاانتأ
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اجمبنوهمحصمنحمرسةاكسعماوهصاةءشنحال4اأحهلتءا ورار

امكتئبفيرجهبهعألتهاهـتهالمماسىبإكأرايتكحقى
أ

أاصبوأءكااحنلى1اتعصاءشإلناسنكصإفضدهاو

إحزتوأ4اهـايللالرس

إلصرنجلدحاباولالخزتكاوصبا
أهـالفت3اقحنيفعقلمسثابجلى

خاتمةخإريايئجير4زحتأاكاأاااإ

ااالماويهصأيهذطانءاثيرءتتمخمإخعكااحف141أكاا ءحىهـالرراجا
11

اءلمث1ءخم
جزعصارمنثرتهـ

احدالصصرءحيتقدطفى
او

لعدوفيكاتربةاثااهجااحزنمنلةتبعدتأنيصتأم

اوالرغدالنحساخلىطالثحريمتحاشءثألىإ1فييهنكأالثإإ
اثلد115 دد4ضاصبرسالهياسرحضا1دفءسرصاحلقءحجأة

هقبهدتالقماهالذيتوقدمحرلد9أفرجةننيىسؤخو
أألىاحساعلؤوكتهإزكالآءيهإتث9عبصاوبمااصءلماإ

ضلألولثسلمباااللةعالال11إتالمهيببماباتيامفرد
إلواهـهإلنولنفسيفديدبى1له15الفدرفسيرإهر



أ

اممارم1اال1نرخاوقالإ اا
جلآقرصادقةثسركنمغتبطمالدين1سيفإنتهرها

لبثحاالتهعشافإلحماتمانرجولضابديالنكماناكاكلا

مبتعمالدتكتوسيفإجالآاج15
الصبريارجلىلحاتع1شحتى

ماجهلىالميمأتإمحرقمشنكهامحرقثفضلوالشهاكبكأللما
حاملاالسعليهالص13نهافوعالرأئعةهـكرإالقمبيعلىا

أمىالديخأثرإجوةواددويالوأهليالكقىبحدامن

لىضلثىألحاذإ4ءمالمنا1تاال دثكاضا1يريىص

هـأفعلىأهلاشنحضاخأ100تأادصابئالىاثأإكما ساصعاحويوا

يالست11أ1ألىاافاثتكإفاراا دوىبينليبكاحأضاا

ص0ص11الكبرخصا جروا9نحركخطى1ذهألللكتهثلوجوصما
باختهيهيعثفوقالط

قاقدقايهحزثقوللىالماممىجداأإممأل

لدظهنالنامىهالضهيهاتفاقدفقدؤثهىالبذ

الوأصفالبدمنإذكاتبهالمعزىالالمعزيكنا

فناصرالدثجابرابنيرفىرقال

1لمحهالغايةلعدكلمحوضمالمةفمئاالغ دصرألر



ع

تا

جالباالجالكاوصلتلىقاضلفضائيخللىالوبهات
إلورثاحعيابذناصرائاتلالتحفتفدىاوكضت

ساردأالهناحماباصرعاقبلتأيأصركأكيدخاوكان

صماليالقلبلعأأافوالمحترىانقوقالمثآلمديئازإاعرإ
ءليئتلمنةصسالسالغاتإ ابطالأح4ساشثاالوا

اختاالخيدةالمحزاحريثخهالمقبات1المنيةإثاذا

االغغاإةجابرءصلناالنوىث1هـماالصربلمخطءأ
باالقبالعتأثا1ورنا1بردضاأززركهحضابا1صزالمات

انمحمارم13آكأىإتلففالمناوإثصبدوثاهدتا
اسالقإللروفيكءإأبئ1رسغإرحز3تالمر11ءا

بباالد1الودفىاإتوأنااك1ءاإتؤإحاهابمتضااشلى

1إلذتمجرؤة4ابم4علرءصأالثرمخدوأايالزا

اتعيصامنبالكيزلاالسياتعنلصوجمإتا

ةاوأافإكازفإل
أ

ااالإشاعألايبريمتهمعائهالالالفكاترامافيف
إسوااشحمدىلشضلفىعذمحساهبهاعنءلضال

اأممايهماشخااوإلفيهلمتماأللهال واو



اع

بعديتحكمويالررثيخما
ثاأكهءفب1سوفرجهت

يوجلىيماارثأثواإثص
إسناابتحتما
كثلريهـ

اهاذجتفالآالعءطاأ

فطايخاارةيماتمحثااذالم

غاديأبطة1بإتسآبةش11

صصفيماكرتناإتنع
ءمضور3ءاوغإؤخاف

اثرصإصلإتةاخفاا

اافيرلأااررولةافبأا

4تز1إكااإاوردكفإوهـ

يؤآعل3االمحهقفبر1أذا

وقامبيدكتتلماءاث

سآ1إإناساادرتحمداثىتث
اال

يفءجمعلىهم1و
احدللسيفئدعفامأضزبمت
ثراص1لموتاظلوقطإوفات

اأالفحالىتيبليمدالمقليل

ألجهاوارةنوائرمفذ

ااكاالىلىالىاممد

إحثطايهااثسط1ثمراتثىمحةيى

اثرجعىاارجاتواركأ

إاغإكرصاجدكيخالرإيت

ضاهـر1إاخقاتهـبىإررلى1

رواوابممبيت4ر

اياهـالألهفإدايالإويمشحنا

أؤخالىعنحماابمحةحمدانبنو

أسالطخشتما1أاذأجااطىاكا

111لىاؤلم1هـفيهرأهـارزأيا

الحار6الخببدأظورنحفصي

الى1الإلخماشهلمثعاتكفايها

لطتو1نوبثعثاصبرهم

احالهـكباعثامخورهم

الحالعناقضىثوجات

غالمسواكمحخدالصبر1لتث



اع

اومقاليذللهيرمبلمجافزأربنوينكزوتفى

اهـجاكااعألمقىلمججثوضىداللخاالتإت111
إلعالي4محعماجةنحففيهاتالمر1إالذثإاتركت

اكإلتالتمحهةثخفممةعفترباخاإور

أالمحالمحرمعنامميتلقحدفرأيهااباتقؤإفقائلة
االماهماامحإهمتمفاكذعءايراجزيتئآلوتةيأاوؤ

اا

نبالاابقترجهاكانأشهرضثاالريوم

محتغطحمابعلماضالبحخىءزثاااءمنخدإتافياتإأ
11اخثأياأصإعنيىرخيحىيومءلىدتعااتماإعات
إكرجالارتأتمخناثاالخرءذخزإهعمثحنافاانا

اتتااا
رلىو

اضهـسعؤرايفتجايقلنمحهنيماااتتلإ

هجخيافالدكثامور1واوصظاللبارزوحدهمءاالستإ
اطعنهالفرسافالىرعالمواحاشآاحكدثاتلىالاثبال

اطنهحربايخاهوهمالستعبضاللضيفثاقرشهالسىا

جههاحفولمآضىفقدمالجماافىسبقننجرأبم
ااصهتهتنافىامحودسراإيأكرلتةقيوراج

وؤإثةاتبةصفطفقالشطتوبشاطافيدإقااللم
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هرجاالساأذاوصفجمانجىاتستة1تءطارية

رنهتوتمااغايلهحسرىسثنأالاماثىإلله

دالكعمنهكلاللنلفيولهـيىصكضاطاآإلىابزررداخا
المغكمنيمااخفثاباح1ورعلىجودكعورتكتخلحبمردت

001

ا

طرتخهإذات1الزهؤكربعلىقإفطحهـهالناحتأكه

تمسنهفامةإللحمثااسهيااالمحذارهنيم1تالا
4جمعابصىءولوخايسياىلاحنهاهاكفان

قذمتحنهانااخعكنيوكأصففقرخحىاسامالت
امرنهذا0بالمطأنمافاذلبمقالإمزنيفال

بمهفهعيثىهنالفرساناااشيلىاحزاامءفيووت

تحزلوآل

4األلهالورىكانكروهـيت

أاالعاالهبدكام3ءاكاذجمدىهن
ا

مقاميمافامحسأإبيهارهلذايقومن

عالنيهاكرتاذانصدوريردذامن

هاليهتاولستيباحاتحريمياقي

عذاببهاميثوقلىاحاكهموتخاجما



اع

بفنائبهاءفنافكبوفطرقأتجم

اريهاللضيوفحجتأشرفتارئها
4بنارثفلستضيفآتجاجمالمانلمانار

4ياصواآلصابدالسرامضروثالحز

حعناهـوتتتطمعليهشالمجنافي

وقاديتخر

أالوادثديتاذابقلىصكاحمقلفىربهئعثاظبثاداذامررت
تانادفطوفاصلصالحنااهلهالبطفث1قنتأا

إىسادى

راعيناإلحيانثافيطحقانخرهااخزاالمجيةانعيرفي

اصإدينامعهرإآإحمنماهـصماوعةاصىشمتثولحدالمحآكلضعاتح
ا

كيناحكمهتو1لثبذترضى1والقانجزريفالفويمني
فيهاالناهنخرجلههببفاصتوايضاوقدوقال

الحما

الدإفيأبالمفزالضندناكحغيمطر1هملورةزر1ابيها
خعراترخأباثعكموباعسماحغالدينامجهلتلكن

المجافيهورخصالمجافيفانأمنجثايتهنءيمونثاالرإافات
د

91



أ

أضعالؤ

ثابئطاريغممنرقوفتيان

لاشلهقمالثاالمرهـكبقيهـلىاذ

إلمذيلالخييصيجرررالذيالماجاوأخربربالخيسوصهم

مفضبذلبددهشخيلوهتحرإحمقابتحتهقاسبطله
صعلمزشياخذبي1ؤفيفاتالضيفهنفتاكوعزمة

الإلريألعنهقرميتىجرمبدمه1بزترعليىثاغروف

منزلبابمرميظفرمولم1اذجمعالمنارطياشذيدعلى

بأجدل9لالراإبخلبضيغلصرا1نحالتوكلى
ضثرللمهاصوطابلمديهنراغمدىبر1عاساخملإهمضبشر

جأوقرإنهقيمطمارةهاتوسناسفاسكاجار11كات

ااتخيلوابارئمأقبنتتجحبهءهفرطبزهوقىحص

يال1دمحهياذؤطةمخالبغبهتمثرلمقربالى
خفلىصال1تاحرفاناراضاأحريمخرالصبماردوتددالصت

مبهمنلألمحاليدسآيركط1وبعنضرجءبالعصاقهـتيفبيمان

لأنماجمامجاليعودتفىاعةظسزال1لمجهلاظعاكلما
تناضملاثليلاوصدافي1بحيجمرختيمىئبهنفجأت

لىنحلىنينىرياتأشااورايمحببكيرت1ألفرازفيح



اي

ضللكلمحزاليصثلفثإلمجيتماهاحازممسهبرضرذدية

معذلصضاسافثأخنيثاخاغممدحأكيأاءعفايافاصعبت

إحمطاالاوةانارهنيدلتنويخةكئزبدفيا1طهضالفارلا
كأوكلفىكاتاةطاشتغا011ا بثصيمسالمجماوكرم

11

ول1عا1حمتشسمجزكأعلطفهطاالمحربارةعسادمأولوأ
تياخؤنطاحدثظافراطعلمثردالالهكدتكريمو

لمالبحمتءرلرقوسهتلصوقما

نجمربنيضوإخرىباباارقابصمنةولي

حزرابقويهأصحعخطعرقةعنحنروجةعت

رإمرنمءالماانىوءادتباخيادوردتطالماوقد

رإصةاشبهاضالعرلبمنادقديعةإةاكددت

رورءرضداوعلىصكالهينثظرشمافلحهصوجاوزن

فزرأوههالمحهيكورثهوردآوبالرستإصالستلت

غرلملفبروصينررنحماهوقربىالمركأجوجزت

إلفكربكغرءاقلفتقهااشر1احماإصتويخا

صعرالمحيىمنحكلمكىاعصجأقدارالقتج
جمفبرجهاممبيماوكلىبألرديفسابقةءلكالما

يرالعثهنرايمسضرجناخترضبئامحترفن1رولما



اع

جرمربايالونبداثفرسماخعنهنبنن

قمعر1حاالوقاديتءالفساتجففاالحمعت
تغنرلمنت11ذحنغافرصاعمىارلثا
التسرررويركفقلتهاسزاتاءإتاى1ر

ضصراالىاعوثمرالمجواخقاقومفأض

بتغللماصاصرابولرقةهرةجاحعنداؤ
هاانحمداخاهارريناناصرإبن

يوعصلوروإصاهنوإلنضتجيوعلرقهاالحلى

يضمابيعلخرديدىالندىعيمهاكلان
مرفوحلمياهالالعلىبينثالقرهزوعوكلى
فىالرخالىنروكأتيخدزائيمخبراتافييمف

هصدوحبالخلفشعبهمموحاشاكيبنيات

يموفمنهمتقارطشفطاقدىتوجمبمالعمى

معئبوعءناالعثداكاسكلىهابينمفرقبنئب

المراببحالعزهـاانتمفهابينمإحسنلى1محوددا
ومرجوععوبدهليسالسؤددجماهاجدلىاليمه

هخوعيالخغوهوعنالعداشاالودءافبذهـ
هتطوعيالتنرالنسبكيزيالبعدهنلىؤ



طرا

مجذوعبالباطلعركفرقةالعزعلىالكلبت

اسؤمجرالدولةسيفالىوكتب

الغزيرباكرمفعدتفعادزرطعلبهثانثجفاط

ورعاقبةدرتلكالئهاطوعءطحتىعليهصبرت

اليهرالمضيهركاخماعدلنتمحفيعدلهيكافان
الميرهثفعلهعفلهتحإجمنفرامى1جهومثل

وفالى

لماتجرالببالياعندهعدالبفانعقسعلى

اعالاسلكفثمعونةقصارباسيافلقينا

لمجالضنكفيالطحنوساححثيرعوجمةبابنوولى
مالاشحبضقيلةهنا1ونجاهالبركوثيرى

الرجالإلىءالنساوتمليهعاقريبقااهامتجوربه

11اعتاذلياالذلن1وكنميرالسالمةلهنتلن
المىاليألىالصريمصعنعرلنيخكهتجافتوجمان

الفعالشرفدهنالمأىفعدنالناساهعينوطد

أسبالنىااسوناهاجرحضارضعينابعدنححامثىونحن

أوقا

مخوكهتحما4فيهنخحوهافيالطمالمورعالم
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ويغدؤضيرالخطايروحبالزماتاعارفاماعا
ءا
ءهـاقريبسرخايىيامالمحاسا3وإذاأ
اىقدشأصثاتويأهققدمضىءكاحنيسربعثيا

غدامضافكتدايزآلبثرربااكصدااذأهاهرلرتء
ئاول16اسداذاواوالذإلياحزيزاو

ىانآسافاءخترانواهؤذ1الههاصأنمخرا

ضىهؤهـءرلىوالمحهغحمطياللهشءةهةوال

ااكاااصال15اكض100ص ألرىصمرسرىلطكرشدرت

يرلحرالمالءرموؤررالدوأ4سفوفاةبعطىوةأ
قبللكوذاروواتاحفمىجلبمثخبرهثاتصل

فراحمااالموت

سبيلايهءلخلوؤفليسالدفياتريدهيعطهذالمأ
أ

قيلوبلارنصىعزاوات1ترناصرهوبضركور

دللالماكولواقضللتمساككطكلنرشدككمولمإناا

بىتمال

بصإط11زضحروضافيجموانب1هذفرؤتوقؤبأرنيا

إصباكرمتجموإقرإمشارتجت5ماقصاأقصاهمه01
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ناظريماكماحهفئاطباغرت

ائبرجاليتوحوليدروو

إلمصاقبالفيتهنءوجاركهالوقبلتهتناسبهننتبئ

تحارهنعاديتهتنثأهواقاضأالرجالءأعدألمفىإ
جةطجلبنمطمنهالناسإرى

والدهركاذليهرافىاجتقيلم
لنماث1أفيهانابته1اذؤبموصماحبابلألاتظراديخآ
ذاهبلقالفناإللمقن1ىفهطلبفيءلىددهالبةان

ابطاغخ1ىفءالبدفيلرحمتهفاننيملمحسفوإساله

فراماب1ندير1هنهاوجدتاهطبحتعالىضولهتمقد

الخفالالطاغبعصالطبحجؤوفعوتدحداني

مالثهاصلماالذهاصعا وهـهـب
التوفيىإ
















