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1اجرابهافدتافيأفلىإاصافاتحييصماجملالسألتج

كالالمشهورهقصائدهمنوممبلرؤل

هاجرويسعدجورمفإئسعدهـاشيةاعاباخيالاول

1آلمالجاذرإكاعبينيوباحاااعناهـثماكااعاكألعلىوافب
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ءشغحاءامفااطفإلوالتلءعاامءناصيامتلمص

عاسويلإفيهاالياإضا01طالوعمميطارحىالتوقدبم

إخهاذياحانصقاتلىعنصخعتهاالتيالننمظانالدولذشفإبيخا1

افعلانضادتيانمااخرىةعيىايهمتعادانيجبالغررةحانهايخثقنسرين
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أةإاياهدلاخافهالذيالسوادلمدإيالادبررادالمعني5ثارهإضذ

اأهاةافىغدام



فانهالممدوذطالوؤفهاا

ضلةعنيالحياةتام
االجاإبرادثءااغيروصعديا

احثسبتهااهـأغرةللمكتنوء

كا4والحيإكبواجمهـاتءطة
انمااطنرابرعناتظالرما

الهثىىءتاالمىتألقاماعساتني

اهـوهاالثليهاعفتيوبا
ىأوالامةوااصونواجئطجممان3
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بعدصولأسداقانعغإشتيمكبويخابامرةتفىالكانتإب11
انضدالحواغرىأادءاا3ا161011ءتعااهرا الررفىارجماهـس

شهخهـاااموفيكوبرعتايلو4قابايالررويتيميخاثوبجمهأ3
8قداكاتإايمروألا1ههـومخلةاكانايأهوبئيمنوحارءانحةعن

يخانءتم6اعاللمأنسراجداديابائيكنثاتاسءمتماتميكنذعنديحىإئبا

يئهيرجماالمالمجوبةصاألمسحاعاا



أاولثاسبالسكمباانموسهءاطلتيوقدضجول
1م1نحاذرعبحاأعاياتهاكاةوحىخافةمماابحتىدب1إفي

زابمالصيانةحصمنودونكعاإبةبأاعلفيمنكفيولي

اقادروحراةفعنعاذاالفحتىكفننااننعناصك

امرارشنيماشئتغلىبوقاوبةضكيةفيالهثمفي

بائراايحكبعممااوابيضذابلدحمااطيبىمماواحمر
مساىهـوهوالجحميقيموعزحارنبهوباطبيتروقاب

دس

هـربرماتواسةصزصاصوفيلجانةارضيخااسون

ءاعءاثإلهـءاكرافاتضثمبرةبخبمأجمدثيإانا
ةوانرلمإطاالهيحتماصلءاالحقلنممناالطأين4شالحة

1ر6الماالمغارعندحصرتاذااتعاقدراتتألطءاإلامن

8ألالعزاتآطالاءيىبمفاصءءاورهـحر فىالءؤاه

ناجزتفرأحتىاقيهدىءدابقشقائقتعماشنمريرد4

عخب2بقابيىفيليلةمنهاراجعفيوالضييرالخنيمرتاالجرس1
يخههولماهالمجابتهبمحبواجتماعهإتساايطلعانالصبحوياضلياطصوتات

ارمماحفيتباعباكمعرمركعالخط14عداهـالموازرأوالصيانةفةالمن
لثيةألطليناآالرصلورهطصدةاطالدرعبالفماألسهياالحاجةاللبانة5
انراسوالصاظاصرتينهضمومةايمضمومةوالحقةالخاصرهوهوباكعمراطل

اضدةاقتقيحتىالصحبهامطوانهايعثي71وغيزهفيانمابابنويةجيادال

سيرهاسرعةفياطتاءاظرفابم8ءاالعدارتهاظلةطكهاثوابهوبمثاف

لحداثةبةالنيرمجرالغريرية9العبءببعلبصفهاالشبلوالكليضاهاليوالرقاه
الناجرالعظشانةهعروفوهومبقدشقائقفياصفازمنافامتمافتسنها



1وتغاورخذرافهمناضاول6برهةءخالب7إافبألتخنهاسضهحو
انماظرفراهاصفواتبقيةونهىاطمانتىحممااظب

مءنأالدواالشهوبىبماحانيئتأثرتخماادلموطحبطفوخرفها
3اوهوصاسزعليهارحخملننتانجلتممبااءمابمءخا

المسافزعليهاترجوماوياقربجهاولالكلينمابعىفا

ثروانإااالصتلعنوعلىلهةادأبكالوفإاطفالىح
ءعشالموةدارنزحتوانحفامنشودكاعمنىمنفأهلك
والمناخزتبنىيهفاراقيأمحمامدقريهنتبوأت

ناصزالؤمادولةاشفففرينجارههعدمناصليكانلئن

خراالمجداولزيئتلمماذاءاوذخيئلوالهتاأبر
ابصارينلمحبيماذالماهلمتنفعاالبصارهافيلعه
الجواهمراصكعقالبااألكأوتظممفغيرالخطيئينففهل

اخرامنارءالواضرحتىبفضا4قوياحسابعناناضل

واواصرآرائهمناوانجهولىطصعدفيالعسواصهى

7وماهـألشاغلاديئمفاخريوةاقديماروصفأينتغا
فاخالتزفراثدلجدديثاممروفالنباتمنخنواطعمهاحمفها1

ابالساه3لةتوؤالوالمةايبمىبالصيفاذاشربيينباتبكسراظا
بملحانالمروفالمفياطولاعايهشداايكاديرتريماءمانع

عليهاانظنكلربانةانهامعاقبلتاذاانهاكأوالمهالشامظيمةالاالفةجموماه3
الدولةسيفمعدبقرعياراد5قامحواشروان4اافىهار

النديموصفصبثغدكماييهف7األواصراالقارباأ6سيدممهوابئ
االباشعنمثفلبهماوالمافىالمفاخرمنالدولةسيفوعفنيانءاالباهمن



وظاهرتغليمجدوباطنواخراكرماتجؤاولنا
1وعذافرغيرانةافرهغلىرطهباعواثخدوااياراك

السواهـاقوافياونأيهاعلىرسالةورتاءاباالىنيصأ
وضيانيةقرتنيفقد31ثخحاطالنيةباعديمملئن

ناثوايافياامضبانثعربهكأنممايفيبالءإونمثحر
ءدد

اجرسهاكوارحمامدلضدمريةعضوائلجكهيممعنا

داثرالودوالميمايالعهدفالمنزلوشطانورقاهلبنيفقل
اوأصرولفئدثفويفقدقربتاموىااوتضعفالخيلشثوكيف

العناصرااللنتخاريرمطبنفايطبعالةاذاكالاحمدابا

االواخراالواليتالثوفدنجرتوائللءاواشادتبماواذ

عاضرهوالذيمأالزوئنركءغاهوالذيكأالهوتطلب

هفاخزوتبقىتفنيههفاحروعونهمالكلرالفي
االخايريألالقومفييسداذاعارثنسلالههارمنارثاطانا

طائالتفرتفيهاطاروقدصدهالعشيرةإالذينجدي
الجرافىعليهلماجرثحمولدياتهاوساتقألهاتحهل

ناسهوالغيرانقاهتطالمجداخدافرهواوالخيلاالنلسيرمنكرباظدو1

الرسالةواالوكةنرصالةاليكااحملاياكنى3االسدروالعذاكأهال
الدياربعدتوانانهورقاهلبنىيقولاذكباريخاطب3المعبدوالناممما

اوصولمناظيلتضعفجمفمقبملينناوالىدالعهدحفملعلىفاننامقيمونبيننا
ابنالحمديقولالقوينشدوالقرابةلقرببيننااليالقربىانمعاليم
حاضرهوالذمىالعزوليركنباإلالمزنقنطلببمفواحدةإصودضاانورقا
الدولةيفعند



1ادزصهءلمنماهرثمواردهمدماو2جرتلوالهائةهـدي
العماكريضيفاألهاوالجودوجيشهاالمامضافالذيومنا

واظافرفيهمانابدولدهرواهياالديارصاصالذيوجمدي

معراعرالساعديقطولياشممحيابديءااساقة3ثا
اسرالجدصفقةفيومافيهماربشوبابجدواهقأبزا

نحاصءدااررماهلكقلبوفيدواواعياتبمثض2داأسي

3اضوامراالعمابقاتفيهانتائجذكرهالدهرحكلىالباقيراكبنىا
داسوالثغرالثغرردمعودئيدهاالعدورغمعلىوسوف

4ثركابالموتالموتاونابالءأزمةدبالديارينإتأوأا

عاضرالعيشبادوأتجقفامرعوارفكفهالغيثعداوتلق

ويشاطرلهاميقاسممأجمددالنفائسبوهاباناخو
إلمجاهزاألالقئالالفارسوماوفاجمهاهالاردىالذينيع

هساوزماتالىغاراتماورمشيعامالجكاساذاقهما
جائزوالمرهلممزوالطاعةفيهمالدهراصبحمايطيعهم

الجرائزعإلالبلوىوقدجرثاسوةنعظاالسظالفلنافي

دائرارالىباإثهاوالحرقهاعنوةاطنألفةدارالىوسار

الالمطالمصائبعلبهملجرتالهولىواحدمائةدبةاعبىجدهانيعني1

يرالئرالذيبنىجدهانيعئي3الشريفالعراعر12لهااندفاع

رةاالحيلفىالفرسانمنفيهاماننايماالفعالهذهوفيالدهرطولبمره
والحاضرالباديجدواهمنفامعتفنىالمطرنزولعنجمدهجوداغنىاي4

اميةبنيمنعمانمكلبحرائزاراد6معهودقصةرالىويشباطربالمجاهو15



الجاوروعزالباننبنااذلوطالماعزبعدتميماذل
ضفاديهيىيمنىجذوالقيداماهةيقادبالساريفافبل

1والعراعربينهايبسماوةخيآلتناهبتلاطضذيعلىوشن

مخابروهوسبلهعنواضلنةفضافضواليدعلىاضقن
3عندهاواطواضرتساوصالبواديةااذلاالعرابعفاهاط

ثاطواضمزالمناياسقياهانالطمنهممرمخائبفتخضنلناواطت
البواتوتنبوضهاالقنافتعفوهماصالجحفالتفيهااطيخا

يسافزحينالطرففيهيسافرجمفألاسبهرياارضوقإدالى

الدوائرفيالجيشبربودارتقعلهالعدجاقتالابهتناسى

هوغاثمنبالغورينفروحماسيوفهبنجدسلتويرالذي
ناصرالمحهمنإأللهوليسوجهةكلمناالجاهـتناصرت

المتواتزوتراضربةبفوالغمرفيهئمكراطعنهقفلم
8وزماجردونهامنلجىاالتيبةالديرشاداالموساق

ألظاالملىكثيديهلماهنبضربةاطناقضاقصألهاوقد
هضابرالرجمالوهاماتبليغخاطبالهندوافباماكيت

دكرهاالتيالقبائلمنمافيةفصصالىاثعارهاالبياتروفيظشت1
الضعفواالناةاهاطكشف3بالسعةالمئصنةالنضافض3

الجحفلإهالحضورمنلتالهذاوفيالبواديضدالسابئالبيتفيالحواضر

فاظروخ6العينعنيغيبالكئرتهانهوالمعنىالجبمثى
افردمنهميترألمتناجوضربهاكثرفبهميبقأكئيراطعنهانيعني7
علوالسيفشبة9الحرباعواتوالىماجراالصواتاختالفابي8

بيغتشبيهوهوالمنابراظطيببعلواالعناقفى



1االثماافهوقدشعرتمزرزناقيسئهةالذىو راو

مالمسابرالتالهاصدرهوفيبصدرهءينوهزروعابنورد
3ادزورابياتفيهاثهيدانبوقفالسرأةازئالذيوبر
ثماطربالبوارحنوءوحهنوابضاعمابماسناوراةاصبن
افوافزاشعائمرلمجااطوقدخضتخهاكافوضىواطيلاخيفاهيم
اليعاشرمنالمر2هئاشمربمترلالمدامواجزاتغداة

6ناضزالعزومرعاهامنوكانتلسيفهحبيبذلتالذيويرا
7صابروهوالمرتجبالتخفكتيبةكلقلبحرونوير
8شاغروالمالىالملكجنباتسالذيووالديايااولند

حرائرثينالنءأهاوحيىطلىالقالغادرينءنسابحيث

دحاجرتندوئشالقرجماطيةوقعةبسليمال
اطايزاةناراجمرهاالفربمنوارضهابسرحمذكيهوابمت
1اساهزونوثملمجالنفهومالسرىشنهاعقيإلنفمىمنشفت

برجمعهدوالىايجينو3اتطاعنوالنشاجريلالطوالمزرفف1
ممهانإتيستتنحهد3الجرحغوربهايسبرحديدمنإكةوهومسبر

ابخمالنوهنماسمالسندروطرابيانبالرجاجناالعداهظماطافنى
امعنعرتعندماواظيلاالعداصنةموممهكقهاظانيعني5للنروبمال

والبهحةنالىرهوالنقيلةايممحبيب6ؤاالفرةكالنعاميرفةالحرب
هفلهيكنلماذانثنرالم8الحربفيتافيابالحرونكنى7

المطاظيلمنالمذثي1نانموحاجرقند9ويضبطهيحفظة
يههنىالسيروالخوسكالى1ااشعلتواذكعشعنىاومعننمانسةقروجهابعدعلبعهاهر

ءاالعداعليهامنبعداالننغامللراحةممبسبرهابسرعةايكاشاظبلالنعاسمنالىاس



1

1المظاهزالكيفدمنواولبعينهالجيدشدمفواؤل
الدائبالمرادسبقتاوالغزهجوانصأيقصدالىومغزا

زاجزالمجاجمةثحتالهوبئفيلئءاهاافااألفاترفلم
3الجواهرناكتافعلىاصنىوصبيةنساتوسثردفات

ثسألوالماالعلىتمكوالدثرتمجدهايمخىفلماشياخييمفىفان
غابزواخرماضلناشرفكبنوونبنيشاصوانشد
وناصرشفاللهالدينوءونةعرالدهممنلففيخا

يجاوليجدلماوجاراهاهشمرإينؤمتاإكرواما

سافرالموتببهماالفبعشريهتسريرههإإحتئورداه

شرواللهواالسألمابدينلهاسياسةلمينالىشاوساسا
شميموالطاغالنةشقيئزافيالعراقلمجاولماطنى

ذكرالثارعلىطاإألحاوىأدةينيالعرباالعرباذ
ءالجراشلجرتهااعواؤباةورهيافعاااإاف10

عافزانجمايترعاونجاثمالةرسايسواطأحعكسني
7مزاهزالنهاغواتوتالمىاحبوكنيباسرامافاب

الجبمثىالفيلق2عثإكأتههنرجاينءممااسوالمظامرالمجد1

الجواحركتافهقوغلىخلثهمالفزإةناردفةوصبيةءنسااألاايضاقىوأاي3

العربفبتاذاينيأدوأجداده80اباباشياخهيعني4ئخرك
إلالاذأق4إاوزافارواخذامالالونمضرايطاوهرمنفناوقوعماده

تشببهاكباكوبالمجماراد6الجرائممناريمبه2ماكانءجزاوعشيرتة
اللذبنالحعنينالمبخيلهوصلقدويقصدانهاالرقاعفيبالنجومصنيناطلذبنك

نرفالىرالمزاهررجحاب7فرسفرالدبارطتلكءبطىألهما



زغااصنيعةايمفراترماهنعمنقةاالترأكعلىصمب
1غراةخر4إديىاواتوابىكفزغ4أمعاوات

اطرإيهمعاامنفولشكلىصلىفتىعنيفضلليسزوليواكن

قادزوصفكمخهرثشيكلعلىاننياقرماالدولةليفقلأال
باهرلماصاوزفدغلألبفجدكأطيقهالخلةتلزؤيال

سائرلبالمدفيسارلمالراصدكأكءوريءبمنمو
واشاطرخليائبماحمطأسافتهطعنمولالااغفلافيركض
ظاهرافضلابينمنهافيمساففلضادكرايامتءو

شالخواطتاوصاففيالثوةيهدثاقولالتمماع

دازوالديناللهدينوعاعردارسدامغرواالثغربافيباهن

3هصابرمطولنادىاذالجوحبباردالدئليمنةونازل
متشاجروالقناسألمبارضجيشهالدمستقنفسالىوشق

اطناجراقلوبباغصصعشيةمدهاحهفمثلةارسيامتاستى
اهزالعزموذوناهيهالحزموذووجههاينمنيالىايديروبات

ااوإيمغاىشيمهرفلمبايقنااصقاايممميرأوساق
طاااكزيرةبيضواياديهالىعفعنيدفئكثيرهمعاننهانيعني1

الدبنوممراندرسانبعدالثغربنىالذيجديباهاالمساينلكانيعني2

بالمحاربةعليهالحوقدالدلجياردنبوقعةجدهنازلاي3ودثرفنياقبعد
نمسالموارضالرومالدمسنقكيرعليهوبصبرخثهليماطهو

اهياءدمامنالقممقىمامثلبارمعياسالمعروفةاالرضصانةيعني5

يلةقاممنمير6الحناجرالقلوبفيهبلغتبوميةعفي



1

يسايريخفاالقبالائرةإئشيعمنهالشاملاونامض
عافراالشةباطرافولوعودعةبعدوقعةايهولة

منقاصزهءسافبماوالصمئطاولسرهفبماهوإة

1شرأويعزهةيتيتالفاهفداظاةاالخشيدمأشلماراى
بمالصئنالالمابهتنالهوعاقدالذيإهـسلرواامارأى

فاخروالروموإافمقابهوقعةمإثباظياطجواوص
3جراضخفافالقتاثبهأنيههـفنلاالقاتةلجندهاواو

عابزوهىبالتيانوعهرنوابنهادمستقطابانفاستاظ

خادرتفومامالكتنادرلةاتنسالىومبالدضاو

المظاهرلمكباالهلالوترعيماعنوةاأاقجااتاىلخاتخ

ايحاصادرانإينوفدرؤسطنةبةواكأومالدربنا6ولىولماا
حرائرالسروحمتحتيرناآنماالفراةعرضاضربناب

اصوالخكقابهااتجلىووتهاكقإؤهـإردنااتالم

المتصابزمابرايتلوخاعليدعثيايمينااتجمهاشوهال

اةالواستضكضتهاعزائمهااحمتقالدمتتجيشفلمارأى

الىيري3دهالمهأراهالرصكوجهيىكئمررجاامبماألخداا

اللقان3صاصالتيالمواقفتلكاجتفتضمشحهورةةصلمجدهوقاخان
الشسططييةطكقسعلنطين5المصعدوهوهنطهرجمعإمرإاك4واد13
الفراهنبالمجمهافنااليهنملحتىفىجعالانناظنقسطنطينانفييه6

إبالسباوطااقداتعبتوقدأيههـماااهانسوقونحنالرحتيناوردناانالىجياديخل

امبرابظهرالذيرالمثصابراإلكأأتبهممجاهيدمرعثىآللجهـا



1

الوجىعلىإقوسايحمانزانو

يهبلوهولصطنطينواين

هارباثالدتماكعلىوعال
حكنفهعايهبابننضهفدى

لغهرهألنفيحىالعفمويقطعوقد
وقعةاالجدةيوماوحسي

بيخهمالموتقعمةفيابلناعلى

جومفوواليلرياشغااذا

نجتهوابناالصهرهببئفلم

وطيئأآكاالجوالنالىواكل

بيخهاااشامهأاقمممنزارتوبات
وهلمعإنحبابايمبعأل2

وآقلهإطديدهسمنوانقذ

1االشاعربالدماخضبنانالى

مزراوربهارقيباتحف

3عاذزةالسيفمنعذردهسوفا

ثائزالذئتئائحماإواشدة

ابمائزابهرصإاباالمروتدفع
راطناضنىاخزافيشلعلى

صايزيةايمافيصمطتولى
قساااليوثصإفافىتالةلني
ثاشهوهفناجاقباروأه

واشاعزهنهلمجبواقفر

هغاولبلوذياافىيمبمهـ
مرحاشلمجعافركمزطياوط

صاغزاجدخوالدهرءلءاباوا

الثبهيل01131اهـباخبتحتىتشبطالمثيشقضتحملتزللماي1
يعنيأ3رقةإباااعنمعإقرإلحارههزروشجمعوزرايربالحديديينئق11

هرببعني4وجنههفيبالسيفجرحالنهعذرولههربألدهـن
تذخراالشياشنفائمىنقمنىالثدمذهثملفديةعليهالعزيزابخةكوش

اممجمم4عإرصواطقىاستهكلىيدلءامثياعلىاظناكرثني5
فعالؤهاعلتإذأنيماةيعنياالماألسداهاندرهعوقاوررجل

اانتسافانصحراطلانبراشهاانتسبوانءوحليريخعهرفىنفاليعلوكالضباب
بهلئفقزجعفرومنجعفرلجدها



ا

ضامرالىعجسدمنكعبلهامامهئيالقرمبراسواب
االصاغرجناهماقىماكابرويجصنىاليسيراططبيمبرؤبى

الجعافزناهماباصومجنانهاغواهكلبااههعص
نتاجزوفبالممبأنامىونحننفوسهمبالسيوفوبعناشرينا

ستافالنوإيمشفرجعنبصوخهااولىتنحءومحئانسا
منخلدمؤافزومالىشرفاتعلىأنهاجىشاميسالادتخة
واجزاالحامناحماعيدكسمشعمياخيرابقتمناناال

جمابزوانكجبارالنكصولةاحساناونخشارجوك

الواجراالسكلومناتوقداوقدتفابضاوه11بحلنونجف

تخاصرفرمايكعبإتعلمهـعىالهاثتيمءدنيط
شتعودايبهعبلتعلميمتفىاالثالكعباحيثابعلو
مغاوروولجراحوارهفيحوبةالجيثرصفاجعحاة

ءمااقثىمامنصدلهوكانمحرهاحوالإلجشماراىةابوا

وقاخرءاكابنيتطولحمهادواآلفياشيناديم
وعيياالاعاتاداضاسااذاوهاعهاذراهاوايابفانا

اياضاعراجسدلهالرعجعلالقومبراسرجمالميدوحانبعني1

ينىتأخشيما3الحاهلىالقلرممبرقرهحيالموافر21مزيلأل
نالجارلحهلبةحوجيثىفصفاكروهنااويقول41صتةضلىالالمي

الصضاباجرانابعنياطهممار5ااألعلىامنأنغاوروحربأريهم
كراكرا6الطعاماطعامأبهددلمبىقلىلموقدكانكامألاألصثسقاباحامم

المطلقفيالمقيدالاستالصدرهطاقفياشلبرالبععدروممبجمعكركره



وجماززاليشفيقالبلةابيبنيمنالقتةايهاىى

11ضائزصغالمولصفورالموتالؤبهجدهسايسىاناخيوكان
3اثزوهواطمثىهوهاثورفقلبعزمهاالموراولفجدفات

3ودمماوزمنهاعاذلصرخابوتعةادبيلكأامدىاازال

ثزمساالمرزباناليهوادىبالقنايخانر16اراضيوجاز
8قاهراعهنالذشعبلالمدىبعيدمفينالىمنهوناهض

أضزوسبالشقآبادتضعضعخيا4بالجأيرةتاستقرثفال
ممهاالموكومنهاسباياسيوقابيضالفىمماكها

داغروموالهحراتشحهالهيشعرىإارإوصل

نافروالعراعراالضادتردءمواقبلمرففعدلميئله

ماهروايخلإطيلبفرببصيرجمانبكلمنالجيشيصبغداه

خازرودرعيهحثمايهفشعلةعديهبينحسامجمص

8زاسرتخاءعايامنانقفىاذاكأنةالضلعطاتكلعلى
9الجاهزتوضإيهااعافنضءوائليفغحطاشهايهذكرتاذا

شوناظعسصغرماهماهاعيهأبنومتآصااقماثمموهـ
مايضرهواالموتيخشىالألمجدطلبلىسىاذاهاظانيعنيا

لنفهئحارلذيلمأفىالواالمخهمردوالمأصاثبورأيحادقعزمصاحباي2
المواتورالىإ3واحدبمعنىالكلمابورميروىوالحسنةاألشياا

صينالراهلقيارعايناهضهرجلامموهسانرإومارئيسبانالمرزء

االخازراالالصدرفيةمتألكمفاصلالمهاير6محنموعبلمثغومشيع
ادااالغطريف9التابااا8اوعبهتناسألانايالىع

الاتجالؤهمالناسدإلرمنإإ1



عواذرفيهاوالرهاحالسيفوفيزبمةالىمرابفما
11اورالماالفعواناخوهوءااالدسنتاشأايقنهاااورومنا

آإبراتراجانبيهدىباصالنبعدمااطالديةيومالنذشفى
زامرابلجالسيفكثلغألماحمدافوارساقناصابنومنا
اطدودالنوافرمنةوهاشعرتلمحامالمطاصبابعازفى

روجبرالعزفريعاوفآبقوههالعظيمعدناتأبنو
ثاالمزعإيالذيوهداتالهبامحااجمءأالذيااذ
مرالمعايلاداماتاليخاتلملطد3االكوابناالنمرهـمخا

فهومسالمرءالعليايخااسعوانفهومحاربدءالمألوااجاخاناة

ءلءالحفاحةهااالحامولىوحةرادادتااظاطكاولما
أمواقزاافيشيااتءصإوإلسقعة1515اااهادا هـصرومى

زارزازيرمننمرخأبنعلبشةعالجيحثىسفافىلبوهنا
غاهيلمجيثروالجيشنفسهتجمدهبهمالؤمحسينمنا

كألمءسواااضإلا1لمماثممثاحوقيءواحيايربيفبإصاإ

بروابخاءجأحىعلىاطولقيإافررواإماداتاا ءبماهـ
كأءماخانولقلعزفيلمانهبغيرمننفيالعفبءاتجماولوا1

آوازرلمآحروالفكاءجزاابطاإقدمقدانافجماوال
يةاطالمساوروانألزوا4اصالدءوبهةخاسقرستألنءإاةاتاابر1

شعرخدودهتينبتي3السيوتمفالبواتر3اداعةإال
ءا

بالماشإسرواالحرصباااخاحباالماخبالمحصخلىةاهـاحداتيخايهث

الىزراالتم6اراحاشس151اتءإباأ11



1المفاخرتالمثتةءساوانعدويواصنياكعرانأقيصرص
شاعزاناوالمذاحانانكايرتيعشحىيئواهـبفضلينطف

افيظنءورقابناحمدابيالىالقميدةهذهلمتءرولمافرامرابرقال

ادديعيمحروهاالقصيدهبهمانهتالذينالبيتيننمبهضتعر
ومطلعهالجيباآلثفيفهاصرفقصيدةساليخبف

وبواكز11محترواجيارالدواثزاذالحالنيلاشا
خحربيءحلمهوءورقابنغرجهاحيدافااوفراسابووكتب

فقالورقاهبناحيدوبين

امموادخطبوناباتافياشتداذامنانا
مهواالمثباعةردءديوشاحولالفيت

اصعماحمراوالتفرالسيوبضالعداللقا

دمودميلصديممادابناوحسداهذا

عامبهايقثىلحتىءجعفورقاالبنلء
دارواشحجمهنورنااطشهواتاني

الثيمتاثواصحاالخألتلكالمطاصبوا
كبمالعراقوءورقابناحمدابيالىاجكتبوقدوقادء

تافواحيىةميمأدداوحفاداميةكزتفلوبد
5دد

الحكلإةبااافيإإحمبدثءلهنفاالتو
ناب2انوفهمعلىرغمايمدحالنةاكلىا1انعديقهيسزاي1

وأنهافيءرقاابنالحيديقوللجعفرقلىليئ3وانماسودوادالمنزل
اي4يدةايههمنواخضارجدهاطحفانهالىقايعلعنةابعيدكنت

األممنلىضقففييجادلاي5ناحيةمنكلمجروحة



رإجبشاحييايىفتابواواق4إاروحمايدري
اعياوبابةاشةااضيفانهقيلتهلهذهياأال

بهيانجدشالىشتفىوالبيصملعتماأتافلوال
11االقاحاتإاضكإبلمزتافيالةتاوبيأثجراومن

ماالحمهاميةالححناوشقممايناوجابشاامنرهتك

الوتألءجاءاسغالىيستيتنسوعهابهرل

واحاباكدويطاوصلىننهصيإفدواباتشفاذا

الصئيمرجلناهـوقدداجوااليلمحابتييقول
صكؤراحترجاتالثفهلءلواالالسرياخذلق

5راسيربمواروحينالمناويخاريحواهءبمهـعلىالفقات
احتطاونمااالصابإصاسفمابوتقالارتاراا

لىنجماحادنمرفيعربمنفصييخاابأغاآمصجمم
ياباداواسوصتجاصبالصكاصاحب

9سظاإشىراءإإاءلقاانحهيالبئغهراأا
قاحماالدرعآلعزولكلىضربدلنالبألثإالهال

ا

ااخربأباامالفامنالكبطارمتيتول12بلاابانا1

بمنسوع1طراكؤهمناارصوأتميتودةاهاختتنقنءالحفا

مجوارحووفاناولإجتسةايأ4ألالىصلبهوطوالسيريثدنع
ارا1أذنقياداعنبارةء6والهرولةرامننوعالنالذ5

اباتاعادا0اهةاءالجنااوااعنباعدابالضاشا



اتءإةالإشبم

يهذهـتءأي5وشتالالوسا

لمالضةليإتأادخةءتا

المعاخادحاةالةالداهـيعف
أللم

رابربءاعاندىصحهمد

11

جيءر

عو

اثتخا

ولةءرؤاربنهماصز

ءسوفايمت
طاتالةيهىا

ضرا
جرمبعير03قا

لموإخضبربمكنأااذحاارشماا7

اثمدءإئااإبعخثاارتنآ6ظ
6إءبايمصتأاكأرت
نزارمناطلم01اإلجاإطءأأ

عاساإابركأأثآأست

جخصتنشاضبداوث

1مفاحباإعماعاوكن
مالثحاحالىعاديديخاويصبج

3مااةضاالتءجأنددي
لثاة111اهـالمةاسهاة

ىص

احسسيبمهداصيماواغزر

اقرابخاءاإاهننجماالذ

وراحوحاللذاتبسي

نمساإفاااآوتجآاأباإلم

ابراصأوخزهنصكاعاسالىاب
ظءكءاكأ

حرصامىيهـ

احجماابأمونصا

اتاألحأكأاواربأاكانوتخ
قبافتتاصاباسبمأاىذالمحهكت

3مسالسااثءءحبات مس

احصذوهالىيهاكاش

اثإكأياىناإصاصعاةبنوائغوادبتالثمنليأأدد

عااشداآداحغااضعكوهر3شلمهوسراحآعيماتهـ

نايإناحأوالنصنءاامثبماإتتأاعاحربإنلمااإيالبااا11
هألإلااوكعراشطإجمايالىضدانى3ءاقاااذ3شاياصأأاأتإإاتىارما
اقياكأابسياستإءبدالمقررةديورااءان13هابخدااإصاادرا

ضاسئبىفيةنيأابارتبالسهامازيتشداحاكيا2تة



3

صنيهسح

إحيصلمعفاثمخفخيتالفياجبتالجوابشئتولو
1ااإليثموفبساسكبماياتاألثايخااثلصرتواتواش

ألءاوشابننحاطبإنحااوفال

يئمعنالهوىخحلبالنءألونهاثمقرماشا

المقيئمقعداءبهماوعالاطاهسلمبوصهقىفريم
ااكلواصشوايواكأدمهصلموبرهاومقلتي
صكهإءهةفيتمبهتوآادرافيإقوا
آدوماوقاتهإيانمةشضإنلعالثاالل

اضجوعاتغاشاذاحتىليلبلهـطاجماجمانديم

والتيحسبيسفايااأءمتاااساحني

اكأسيمادونهامنيطؤلرسومعالمبرملتي
تميماشارقادءهابالتناهأنحت

هئياانبتاخصبةراثبهىكاباأخذص
يمهـالءورقااللمقيمهوىيإهعكحانب

جكلكلاوااخجماذعبماسراهافيالدهرزر

سابمبءنىإداحيىواخمىعلىستانماكارتانجلياتمنىاأ

ابمااحيباانشثتووليامتداحامنداحبهمانواطالزممكعليممد
شتعةفيخطاهماعلمافيحلألقاربالجناحيشخفعادتيكنذلكخثلىلقدرت
االطاصاعلىالندرصبراالحبابعلىيهدوالصبرالمشاؤاتحهكانايضاعاددطومن
الجراخوماث3غيرقوفهبالثرافدلاوافيالنيفانفيهايوقدالتي

األبلالمزتاليهالسيرلألبلوهناافعلواالمشيالحسنةالنافةالرسيم3
يزولزالبمعنىيريمرام5كأهاسرعةواالرقال



إيااالتمنبهايالئه

ءكبطالديخير

اسوارامهمنانجع
إبؤريساوجمومك

لأكممعصبةمنومخن

خؤولاخمامالتؤقإ

وؤإزتاطءوانجاس

ححمالسنمادو
حديرتهاخاال

لىبريراتؤت01نخكاه

ااجفانانزصدنو

خثثتعضلممايد

حمداددوخهماسنوأ

قلوتإتنأعناله
ءإالمعدشاوال

ولاصالمنمنالقد

نعيمنمياوأصقوننبقى

32

مافلمقجهاابرس

يممليئمالمتحمعو

اطريخيمنعكامحه

احميميدانيههلام
ماالرناءاعضايفم
ءاوهناوالصامزايخا

مئمافسااخوازبا
مقيئأبدلموعقى

قدئم13خاءآلباووهـ
بغوأاطفلتاانثى

كريماكاجمضلفضال

إلجساطادثاجافيإ

ئماطصهتقاصاذالد

جسوئمهمكنأتوال
إصلييراءلوالانهكاء

اشمناعراقغاهها

والححاجمنابتيها

اباوئاامنالنوائللةفبيبخاشزتيعئي3احدااالصلاالروم1

ولدهاتعواليالظبيةابنرما13منهااخوالنالألنتميمبزناوفازتواجدادنا
يذفيالالذياللدءوتنادبه
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اهفتضوقالك

1المستعازالشبابزدوقدعارعللالدارفيوفوفك

رواغئرالصبابةفيتمامحزهاتاالربعينأبصد

العقازمالشيبعلىيحقرهابقايااالالصباعفقىعص
قصارايهليابهنعهتدهروإببياليلاوطال

جمارواقدايلصغلىقائيالىالسرغوندماني
3المعارباتىكضايخلاحقاالليعوارفيجهاعشف

كازاثوازقنيبهاجنيتمنهااروأليلةت4

المستطهارافوادابهااليافىوماطلهالدينقضاني

االخازوليسسكراالرضالبهنخمراعلفبى

3السوارألبردفقدفموقالتعنآااليلؤبرقاتالى
آالعموازإخفتابملتفبكانحويإلمحظاتاتعمرتوولت

ضرارامهشهكانأشوقادريفلستالصباحدناذاك

ازورارمطالعهعفلماكأفيحتىالصبحضوعاديىوقد

وباراألاذأسمكمنتشقاهعيباكبيراودوهضطغن

النزع2الشبابذهابداراالحبضعدفيوقوفعمارباننفسهيخاطب1
منلياعارتهمااللياليبثلكعشقةاي3الخروالعقاراالمرعنالنصول

اعليملكهاالالنهركبهاعليهابحرصالالمعاروالفرسالمحبوببلفاالنيم
لحظانهاتسارقنيوممبواللمحبوبةيعني6ؤالصبجقرباي5ارشف

وبرهووبارجمع7اوحثىبقرمنالقطيعوالصواركالصوارالطوتلثفت
زلعبمااياممن



3

1صغاذنوبهئمقومفىحرسيجرانةواحمسب
ماسديساربنيوجرعلىنميربراعيهاجزيتكا
آصدارألتحتهمااجمبكاقللبفجروصطتومو

الباروحووردهكاناإلوتيءااالخلألرءافياذا

نازفهوالواجرباحويافهومايىالنواظرىعليمو

المزازبعدوانلهسهوتنمساصبحالعزاذاما

غرازاقليهنعخدونويفليلوءاهوالحيثمقاي
والقفاةوالمطيةوعزيوغرارسينيهمتيلياتج

عارعليهأليرفشوعناياالهتجاورهاالونفس

صازحاتمنثلوخيرامدعبواممشلوفوم

ىالمعازهامشابمملىوحىضفيهشتتناهطبلدع
الفرارنيبينهارناذفلماجمانجهاخوفي

آجبارمهفىبهاوجارمضةالملككأعناوآمللب
الدمارطرائدهاومنرجهديارعلىاغرتاذاوكهـط

جمازمريهتحوهنداردإخاماوالدنياصاعبعندف

نزازيهئمالناسفاتعبيداالارشاهستاذا

اتمعالبادثهمسببايموندنئامهكللىشرطننالمفاناي11
هألكوهومعلومنينقصنمنالىيشير3العقوبةهذهتستحىالفيلةذنوبهم

ممةالصدار3بساراسمهرجبذنباسدءبنيوهألكراعيهابجرمنميرقيلة

ئدطشتتناهيفيفي5احومامنالقليلالغرار4البحإصدرعلى
الدرابارا6اطلالى



3

ايضايننخروصالىكبم

1وجاملدوصهنشأووذلكالخواتلالوادلينبهننلكنعم
لزائلالحانقدهبماءبانوابنمسالسافااذفاكحت

مءلاطواثءالظباتراعجهاخذصلاخواخهائنإقايىاأبنةكأن
دسد

1نازاملهعالنااتبينلمابدويةقتريةقثيرية

اقنابلواااارهتهادونوماواجصصثميلمملوو

ثرسائلاتوالباكتىلناوالقنااطيلشزبكريبهوانا

افغازلإهـالاقعإدفطاالوىامنؤلفيقلعلىاغرن

الصيافلماجنتهاطخواشافنصالهاجمبلملففلباسهم

ذابلوالهزشفشهروأفيهاكميرةصتاطقتلىوفاح
قاتلهمميالرايلمبأتوامصيبةامامماكليتيءارا

باقلوعدإثمحباناطيوفيطائىكوعنقداموافي

فاعلاناماوصهفييغرب9دارهازرتاناقولاءفييضل
باطلىاوحتيحففباطيااليماكلعلىاتالوحتها

آالهايلفيصدفيبماوصكدتوالقناراابيضالبيتكا
افاصلالمشرفيالحساموانافوادلصارماانليوالذنب

والطلقوالشقاشأوانضهعلىالرصلتخاعالنيوخاتلةجمعلخواتل1
الظبيةاظذول3العظيموالحيواربابهنهيرطاالبلمنالقطيعوالجامل

فثيرةفاتقبيلتينالىنمبةوقيريةيةفثمير3صوإحجهاعنتخلفتالتن
بةتجالمححرانيعني5ضواعرمااظيلشزبتجيلتينابواوفترة

اي6عندهانيولهغيرفحقوانكانةومجتيوتغلبنيتعلقباطلةكانتو
فيكاجدايمجلهكانباالعدابمالنضكفييحقاقومانفيتطلبوالىماحالسيوفان



3

امامللميإمعمااالحماقوااضامرفااالتاطصانوات
ءا

المماطلويماااالدينداخكاحروفهسادافهديراوكن
1حوافلوهزاتبإتتحلةمتهاانتبماااألاتامفءوا
فسضائلوتبقويهاتكلفضائلامتحغصابفضلالدتنيلتولو

االسافلريعلواعألهافيسفلاضهكاتجريااليامجمخها

آالمجامليقلانقاتاثطواصماإناسامنتكلشاانتللقد

3اطلراانصالغدميفقائاوالصاجممايخاوجهالوجمهبهيمولست
الوسائلتنالالمانإناصلهنبمذعنصحمةاأخياراإإل

اهلالعداوعنافلتتداصدوردخماياالعرالناعقب

لثالحابنانحمدبنءفيسناطالىلةاداسيفوقاحتدهـوإقدص
واتفقصوتراسلتطقهاماوتشاكتيموعشاتنزارضتجمعتبالعرباثعليا

ةعماعبداصباحاهورينإقنبعاهلهقعتواإلتهلمقا4تبساالجتماجممعلى

يومئذكلهموجمهماوعحتىابوشاستههابنومعةايرولةسيففنهنهى

وقلفهزهمالمهها3اتءالعقيليانشمعجعفروحمدبنبنالدي
لثفلمالجيشمنؤلحعةتينراساباقدمفيموأعوسراضيمموجو

فرسهبقسمناهنهمتيفلفوربااطقهمحترويأصلأوبعميت

ونميربنيالىساؤهـاف3اثمتدمساطتهمحقالولةسيفواتبهم
عخدفتشدربهاتكلاالفةوالبليةاخرعاوهوظفجمحالخألفاا
اللبنهففهاماطلبواالذخاعإحثافييركبهاانهيزممونتموتحتىقنبره

اناخشىقليلممااى3دالبطهافيالتيالنافةوزلمةطبمعواروافل
راهلمقاكراهةلرالمالغليظالمجمإالمجملعنفضآلالمتاململ



2

وتنزلاداهـضىتعحلىذليلةخاضعةوطفتهلالمهـاخذتفدصدهايرةبالجز

اطاليذكرفراسابوفقالبالجزيئةثمواعهمفصفح13على
فيهامهموافويصوالمخازل

تهاباالاألضلرعهؤارباانساالعبراإتا

سعابااالعامناغباألعلبدوعايفحقومن
11اجمافلنتسأوبهنيربحآصالعنوماؤمرت
والشاباالضايةعتوواصألءفقلتحرأيسالثب

1اشاباما4االحبمنرايتواكنمنبهرشبتانوها

مركابادلهالحاناينسواايايمالمهامنختن

جناباأمرامتواهربهماكأافاحاطاعزترنااأ
3االبااظلالككأارلرعلىالمطلالجبللنا

توالنحابىالجلإونوضفمخاشىوالاألنامثضلنا

الذنابىوالناصالىاصأباؤكأاردإل4ءروقدعإت

بابالمرباذبيخافتصكعباغتةطاتاو

ءاإاطراشامانشءجمارتاذاأاغهرإباطرااهاهض

غضاباااساثهجتكاناالدينثارسيفولما

القافلةالركب3ممنةالعشرينببلغاتتجلشابانهيحيم1
المنبسطلاوهضبةجمعضابواالمشرفالمطل13الرواعللركابي
باهطيقالالميلوالمحاباةاالمصتثناالمحاشاة4الثنعيلوالطواالرضفى
بةحرجمعوحرابالمالمنبهيعاتقماوهوبيةصجمعالحرايباليهمال
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1ضعرابااذاالقىواراناطهلالقىاذااسنتة

اجوابا4دعؤعندبمناهشرعاتاالعشةدعاناش

3فطاباضارلممةطابوكرسففاقتسانهافااقصناا

اخهـابافرامهاعرإههااعطاتاذاامنحاكألى
31والضباباثبرهالثويمنجامعاباباةاطالىفطعن

ابااوالالسرإلنفيإإلادإإتصالبرإةوجماوزتا

داشابكيئتةسلألىبنوبثملةصىلطوابمبمالعبرن

آإبااصطدتصطحباويناقاإالحهاشعروافا

انتهاباتنتهباحاالربهيومبصبرءافضانتضاجم

7اتخابالاللهلمنتنتضسموابقبخجمبمهنإنرتتنادواق
9اشعاباابهلمنافدشعوبمءعقيلجعفرمنبنندىوقاد

نهابااالاناتكااءوىاساراالااأواكأاأل

ثواباإعنهاحماهدمنهمفادجعفربنىنىكأن
منداخبرهاسنتةيموتانيجوزواسننهفيشقديرهفمحذإسبنداخبراسنةأا

اخحراباعندسيوفهفينالطهالذياسنتهيعنيصوارمه

هوفاظصاناطاياالمزافيناشفا3وغرسهرلةاهـايفإخعنفية3

اسرابا4معروفةلموافعءاسماوضبابرالصبإكأةومعانالحباة3فضلهمن

اكماطفلواليلهونمإسمبم5اأه6دكالماثالحرمنشدةفيمايرى
ولىالههودوالالشددونالخيلجرالثبات6خرهاشمابوحيناوله

جمععوبال8الخيلرالسوابقبقالطروالغواعرضقائماانئصبانبرى7
المطرليهياويميايخالجبلومدعلىملاعبقوهوجلثجمعاشعابوإلمجةاالقبيلةوثعب

الرإدةواالطلباالرات9
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11إوظداماباالنخابواإدحفيتمرايموشدوإ
نابااواصدامخالباشدالهيجابركنااشتدتفاسا

عاباهأوافلإمةواوفرراواعزجانممغوا
ماالإذأ9011احهاطاقثااءاالافسه

مهـقهـين

3دماباآإالستاقكاسوقااتالجهرااوستهناهم
اإضاتاطإهـحميماااثنكأدهلميخاالة01ويم
3حماالاااطالأ1115زاطاكل

دكأدالوتكأ

ةاجتبابااإإاانحاإقرواءونإيمضانهاعاوجزن

7تدمروالمباباعونصفدفحىسرنلمالضكنومات

9اصعاباإلمابرااإلرضيماباعلتعهتءاوةإبايناؤش
اباااللبابهمتقلناكلطبدحاحوالكآحلمص
اباأت4أجهنتبنواناالميخمايوتخاضارح

1الاضبابمابإاضاوابئرتحقودجمعابيهنفتآحمت

جدلطنشهوةيىرفتلهابأنءالذميخاصامآكامةاتانيا

الذمفياأستحياألبثررافىةالهيوجرلمأتيمالمقاينحبقرالمدح

ابلىجمعاطاإواثكعمهسمانالجإبم3نماعمإثاا3
امماومرجحنالجباه5وبمسناعدلناهاصاممحمييمزنعلىالفرقيىت

رمننوعراوخدلىالمرجزنالنمعرفي6مرارةلالاتوانمابهوضعا
اطهمناقرينا8ضحمهاسماوالجباباتدمر7قطحاةاالفوجوبإبلا

يدرديالمحاريارهععبدإصاحأ9الجغوالسابموضعءاوالسماوة
خمبهماحصماباوغونزارفتلهكعبفلمابمنسرينلةائدينهصملطنجثمبمابن
صاواطقداحدالفالضاباب1يثيسصإصاتاواالبابالقميدةهذه



بالطاعتهاصوادنيناعاافعلاشوءأبعدنا

جاباسماوتهاوجنبناطيتاانجوالتالىوشردنا

1اذناهماجواوجرعلىعقجلىعلىاتاحماباهس
11اجملىااعنتجاذنجانمهراكل9باطضسرنا

01تصايردانأصثايعزعلىبنفسكميعهأاهما
11اااتاقيمنيهابالفياذءإقتومات

ونابايشاكقلوهسامكاالعاديمأغيهقيناويأص
جابافاسلممعواآلدعوهاثالغاتاايئءاافا

قابا11وىلماوالىوفدوافعالهمالجلالىوصات
3صاالتاا4ااذااتآؤآصعلرا

وءرهمواهر

إمقاباالمساااعااخويأسبعدءالجزيراضال
اغتصاباععنمبناهاوارضهئمافتسارماانتزعناديارهم
كاباربإكاصوثتحصييالبراثميناهاواوشماا

ااإاءدنايمإؤولءداءاالالىثحاالمرابرصذانهاهـاذا

أضعرابااالهذهوتهاداياؤإماتاضارإيناإناانا

شهابااثقرممابهتبانيقاقالوثالمثتعلم11
2الدولةيفالىبهاؤقدكئبل01وؤجمأل

داالبللاطاالشكتكوؤبهاتتالاطولطمنةخاصجيضكفد
ءمريىتلماب1لالهـاالري3حمالطوآلإضاءاياأناباىا

ااماشابدائهمايىترساطان7األمراواالموكاعادهثاتيعني3

المخاالفةصلىينمدرونالالخهقجيارسالعنفيدبكتابارمالكلتمانحن



الواللىسمميهثاانخصغااودمذجماورتإىارىقد
مللواللشعلوالضهذلجكشبلاثغرراكأشقييومثي

ابتذكوالمالتهلصمنوالجيفىمرةساامينواةءاهدسل اخة

ااجمبئإأ44االعداووكةتبداحفىإاؤغلببمإثبؤههـ

أاامامانعالمقدطمالة8اطءاءااركشص اهـحمبموسار

لكلال6اإا31خحماأهءهـاصلتة وطهـوصرطىاهـ

كألبياداهأخلةالدجفهـاكأئرماارلارهشالىلم
االمثرتميلاوالضوءلدفيفىالمسرانرانحتفيادفي
مبكألىالولولذءألولاواإةاتبابئا6ذاكاوء

قدإنفمبيماتلىلرايئإرنصاءكزحآانفياطراإامىص
اهولسدءأحذلسرواتعئىايخاجمماتمهاححارخنيوا

11فىمدأبمموتعارئأكإلبىباامموحاابرتاروتأعابوا
111

1حسدءااالعرضهس اأالتجإلوبانننهئمخيئديسوأسااهـ
امجددءيمراكلبلييجددواصدمنالىاناوما
دمحودىاإدهرإبشومحوهةإجيبارصتنة

اصودإحلدىيمنليءوعخيهةكطيدمممنومثالم
ألشدافىانكحاتاطوعدكزوحالقصد1انثكاهـحىتجيلةظنتاي1

دةوالمساحمةايطلباانهإلثني21ماظختفظمنكافراتوغنا
انامالءاتافياالابىطالولينؤلىاؤالحياة4صاأحرالدولةجفسمن

الثاعركقوكاصيبوتقديرهلكايفانموخبرهاامحذرفناتاارضواسيهانحففة

11فدوكاننابرطلماتزلرإفياانغينلاقراثاش
ايدالجراممووايناتجاعاالجريالمسود5إبألاذاابظمننضوت14



3

اهـدىامنإخأفانيلكانإت

إهدااواخمتربمافيخطوف

غربيمادارفيذلاموتوآنف

فديتيسيموقدنحعصأإقعدشط1ؤ
ا

ىانعإبامنربعضااثابم
اأززتايومةبهانشبث

33عادلوماتابعدتءفاذ

واصهصكواءأزدااعضهعضلرااثم
راك4هإلبدعاوإيئ

هبمارأحإسومااشاكبكاؤإ
اناا10ءاااألا110األا

عمو5دنطاو

آوءلمط2ااسعلىااضهأا مسهـ

فتزايمسخليإماالتخمناأروث

دإحاخاومتاخيرتارتجيوال

1المهحدالمشرفيحمدوفال
ميتةممللغافالنكحارىايديبا

بمقعاكىيهريمافعلتائاءفلست
يفىححتشواريؤفىابمترفه

3فىالوعدمماؤعاداىيمإءشاوقم
ثلى4ثةءإيينااهـاكباء

اافاقاقاانطءايهدواشا

يممافى8وهاءانحدااسيماذنتعا
المخاوردءإاابيمخماوار

دالمثءاورااملفشاءإقعد

زغإتاسرعلانغ
1مالغييااالسصابهإشديدا

حرباشليداإاحذكلرمحييمبلطثيدعوتديقوكر11اطيا1
تشاهصبمالنفيأالذياألغافاأ3دسيتنلملةوإ

لمهاأتنهلةالدسييعرشذهاجهاذهبتخهافينمتتعلقكأتث3

واحاامحبدىأبفئداأخمميمشاعيوالزرابيينانبعنيغااالعرهـبمشش
صدقيبم5د1اباينثحرودءاببايرثونهشزواثماألسافيماتحتىء

لدالمتخباتا01اضصثيالختاا026اسراصديإإنهةسجدالىومبمب

بالصيثمالهـقىحعوانثااسافىالىهـصرناخهملقإلاكعا لححا
فحيفولمذللىليمالىلمغعماإدا



المقلدرحبفانجاطويلآئتىإتيءاإللمتخافمتى
معوداليهم2عوا3غواالعألقتدواشرفتنهتدونيفات

يداوالاالسانمردودغيرنتىإملرأتصدواكسدرنيبفان

المهندبالحسامعنمبويفزأبدااحسابكمعناعنيا
مانحرمقصدابمحاةبنصلرمانيانةادهراعثرةافلنيإفياق
هوردكلترهثيردهاالشاكنأكءوالننيتللمواو
أ3ديغاشأم3هانبسبععيرنحازرويمإفاالالةثتوال
سدصيداتهاثيووالكساعلساعدأتماوايزا

السدعاشااليامعهخرأاالدهرجايصق51الفاو
جراهتبكالذيحملكوانلييىاؤبكالذيشلىاإوانك

هقصدكلاهديتنيانذيوانت6لماااقشطعرفتنييمااانتش

دياعاقاليههانوةهشيتورزكلفتنىطوإس يم111ا

ىلمجددإجابإتماثاخاقىنقدقدرعاجملاجماااقامالجستة
بهغهرإوتاتشعربئوةاصدثصالمحتكتافيإ

1اؤديهاماإالنساتعاقشديدعرفتهاماعادةإنبيقولون
تماةعننالمدءةاإورحبمةاكاإلعنلمة01ءانيادطولا

فقثلاصاباذاالسهمفىاونمنفصالأاسبمالمؤصد3أتجاعةادأجلوصينالم
كلفيهمرجلمينبىاالخصهافاهناالقيماكنتكءواليقهلي3
فتقفاذااالحوالكأتغيالدهركمانانيقصدثابمدىألعداشلىأمات

ابستنياانكودةاهـاسيفنهاطببلتاخاتت5اخرثنرقمنبمن

االسردتالمألصاةاتمىادفيبإلكأوتفدمنههـااقدربماجمايلةنعمب
قارببمعنىنب7اريدونسناهيدهرمنمفعولغجوايمميغير



3

لىأألمالحيلفيلهثشهدقائلفالهاوالئهاهافقلت
ممثيدغيرنجياقاوالطعنهنيةفاماسالقاهاوكف

ايىعنيرهينالسودالمناياوانعددالدامنالدراتاثو

سيألبعففماويفديلالىدىبضاثحهئيااليامعلىبقيص

ءإوحتدإومقصدىأالمنيعواشانةقربكالمحهيجرمنيفال

11يهـاأليعزوالدتهالىبئاونفسهنهيضونالةالتيالجراجمنثتلوقدقارهـك
يللميئسوثبأددهباتوظنيجمليل4والعزاجليلهصابي

11خيلألوالماهـباويمهؤأنعأفةاألسمادتحاهاطااجراح

يزوغإلسهنءيكلارونجومهلوااجهاقواصر

11اولياليسركموشيمويخايردفصوالساعاتبيمخلول لوخيغداباالخرىقتمحكصيباالاألنحابتناسافي

كتءإدعااللمثرتصوإنهنهمالعهدصئاتخاةالذيوات

يلىبثتءاخمعحساايبمسلغهرعماحبارىاألطرفيافاب
1إ1سإصنالخاتا3وانمحسرارباإاننرىاءو

وعمودأبرإناكفىتثاكا11ؤاحلط11الاؤتصعس هـىلمو

ؤلااممربازمانوكلرمنصضكدغألكلىال

وجهوأعااليهاابادعوةالغدهـاكالدنيادعتنهم
البدمنالدانهلوالديخلالطبيبوهواسيجمعاألساةواالتجنبايا11
بيهاالىجاقرابةويرباالخريكبآعصمصنرالدألةفمببالهيبةاراد3

امحركيخالذياشدصرتوفياحاحباداألماإمني13دغكاوالتصغإل
6اخافىبهالذيوءضإالالذيالليلوا
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1كا

لىعفالمؤهنهنراهوغلىلمهإبيرإاممروبنوفارث

ويقوك3آربثححوياقولإفموائخليمنفياحسرقي

اثإطوهادالىساالوأنعاينحاكىباماتراءوراواهـ
صالجاىالنحلقداعانةاإلشتخأفاالفيا

اسوافيالعوانشبوابمكةاسودطاقيناكذاتيخااكأءا
تة4افءبمعالموتهيجصااالهانااساإااداش
ا01أة

غولةقبالمثداحدافاقدغالرينةهافافىرغيمتاي
غلكئرعاوبانمضيشفولمإةصةباجمركنتحنييهى

وإداءورذتهاجماتءاداحزحضاطأحمزةإوءرداو9

وأصكهاالنحوآ افيدواصلاسواسىوصررومي

إاحفإءف4إهلمتجعضآلحمتالمه3اخةإء1111 حماهـصامص

أؤاتاماطاوثيرذيمإحتهاكأقإوضاصالقيىوممن

شتؤاللهإيضرمنتأوعاأآيرقوم

ءت6اإلمغلموعفاتثاإلمر100لجيردداوسشام اأ1

تهرهفصةفطكاالصحبةآإبتهاشاعدسااكلفىاورياشانانج5يعئيأ11

ىبىدعئماازرينالتمحفبيالةلهالدسكأتالمؤيرابوتخليىةاتخاربلبن
ءواانناجرإاكوةةقاآحبزلمألألاألوذإساذكرفركاصابن

بهنوقصخهاببلرابيبنتءمااطاينااذات31إمخسيبةالىبربقدرالص

4إأداإالمدكةآبالضلاضا6اهالثشكالبم4رةهمثهـربالىابخماعبدالتهنهاا
اربصلماالتنافتدحمزدةااخيهـكؤاعلىاحهابهثومغيةانيعني5
ياتا4ا5تالصواورصياحاالرنف6

ا



3

كهألالعلةبهاثدتوفدبقالطرمنالدولةسيفالىبهماكتبوقدوقال

أقتيلاوالباالسيرالالعليلءئرتعطفاتهل

1اطمريلااليلسحابةاالصفئقاجهتبا

مالسبيل2نااوبكتهنهمالضيوففقد

31اضصولابهندتواماحالىسرالتوكأ
الجايلالخمابشفوعماهشلابالىدافماارخ

لالذإلذاتوتاشفإضبااإفوطدابم

اخماللاولته6ظلثيءطالداشفروتبه

غايليخدمهبطولتشوالهنهوءااا

شئيسهنيااهناهيئانهيلمالله
اوءوإطاحننتقدادإلىنتحتوإين

الموإسااوالإكذوبودصاوباةاوألوبفاألباله

المقيلعحالىغياقمااصتباءاخااجقعديىاا

المجاطمنوماوعدتوالذمامالمحجةابن

الحولابافواجمايمةبمااانضاشكلىلأ

3آلتبمتوالدتقالىصهحبصالجبم

4المفمبابالماضفتخآبخأجموزاإال

كانانهدل3لتااطولقاصلةءباواإلاظدماكفباتتاي1

الىماحيعطيمنررةلممرضانإورافيأا3شايهوالماارةفتإيممح
رقروفهصيهباتاآحالىاللهالمو4بفاصفااقإطءاوا

وخدمحهمححبتهثنخأذةالةشااتبهن



3ا

هابانفستاإةنهاتسأعمالينول
4تإااالمطبصافياء6هامراشات3اراكن

ايهشإمتكاهاعلمحاماقيوارةث

هحريهفيالىمننبابحرةجفيامسى

4ثلبهبقشإااوثحمالىداتلو

لالةكداااطواصصأا دسارسلوبلحرهـم

البريههفذفيماوالاللهفضابراكن

1إزقدراغاكطءرز2ذلزياقيروالص
فيةضكاكلجصىاامحااللال هـور

زيمهأضثيصوتانءينواتالتتىفيها

خفيهالطافدتةتيأصيالاهنايا
هبوأكفانامنجمألهاعنادتأط
4اوصارحفانهلابيبالكمبركاوص

كخيهـماثومنصورضاخرلهمايقال4اإلمينئالىأبوقدكتبوقال

ماسدؤاوصديقآاسلمصمارفيقآرضايحباتهل
شفيتياوممآعسناوالدااألتوماكتموالممش

الصديقاالصدبيئاستخوناءايخاتذالويهففاذكراني

الطليقابيىاالسيرببيتانمجيباواتابكيبى

المصيبةقدرتلكعلىهصيبةفيىلصبرايبعثاللهانيعني1

ارحمةبمعنىالثانيوالرفيقالصحبةئبمالرفافةمناالولارفين3



3

ممبمفصورالناغألالىصصاشدكهالبى س

بورذاإيفقاباانراسيمجههمشهه

عشورالارمن5يميخردإدصاطاايرمنثح

االسيرلمقالطقلبكبابيءالميقآأثجإحمللمنفل

يخورإهافعتاصيهفجحراءطيكلاالاجمتانا

كالالدرلةففالىبياقلىكسباوآلاكيأل

11ثاكليمنءصلمسيوالاةنتعندلجيلاما
2هيمااتيقمنقدذلصيدةنىواهنخؤبهعندضل
رقاالهذاتااشكأفىاازملمحهحصىاواوكنني

3اباوتؤقيإخأبمءواتصوليؤشاغالم6اكوال

صؤابضلييخفيوالواهدىشسذنحملإوفاعيراالواجري
تحاباضاقاادااللجؤااكلاإارأأليهـاطا

ثبآلوركغالحرىديةإلهااكللجدةجاجمداذالم

إبافليرالعلىاقؤكأايهنفتاستتامت5فرأفليس
صابفهأبااتولوقوولبقيةمامصزثصبورولو

اوذهاضباةءتجى5والموتصني6تإتااإوامرإوقور

قبرلتاباذا4ناصعىعبدكوليسجزاعندكاصابقالمجميلالسافي1

بدابررياهاالتيالبنتواالعابتمسلمالتيالبهريدةالحر3بشهآش
اي5عايهايسارالتياألبلالرءابظراكحسنقةالر3
مىالفراقانصاعراذافادراجندامهااحبابهاالنسانيفارقالانبنهق
ننناولنيتنوثني6بدمموفيفارقهمنجهم



3

كذابذابوكالصدوصدقجهابمقلةإنانااحوالواطظ

امحابكريمرياينومنينوبةفحمااالنسانثفيبمن
1ثياباجسادهنعلىذئاباافيماالالنامىهذاصاردوة
3ثوتراانجاناحمىبمفرفغباوكتيفغنراقويعنبتغا

وغابواشهدتافيعاحوااممعرفتيخقعرفومحالو

يجابلدفيصقوألواليماإفعلهيجازىفعالكلما9

3التجهرذباثالوحفيكاطنهساصينجوتءمورب
ثصاسادهنجؤتحثمبمنازلاننااشكواللهالى

ثجناثاهعتقينواللديموضعخلكليسالمجاتمر
فباببالراقليوالصرتظهرسلعلىسرحوالشدلي

حرابالحروبفيليلمعتوالفواطءاالقاجمقليبزتول

مبعلماعاداصهاوصوصصبعامرنميرايايستذكر

بالثثاطوافيماليوالدونعليهمءبطيراديألالجارنا

7تصاإلالطالبينعورقيوالاصايهامنهمالعوراهاطلبوال

واهابمأجعنواصمقلوبهمفيإصشثاوحيواسطو
صألبالواتراغعلىشدااتارباطالئتركوممنافي

البشرعورهفياذئابمصارواوقدبالناسيقاييهف1

ثكذمنكانراسنياللهغبياجعلفظنونيقوعيعنتغايتقول2

بطلبونالذينهمالمعنقون4الحرشدةالهجير3اماتهايوفىامى

سذكرهالقبائلهذاناي6اظياماتجابواالجواداالج5الدنيا
بهبشحىماهناالعورةالبهاالطافه



1مضربدوذبابنهاذافلنناالسيفصنعهاكاني
ضرابيكونانيوماويوئمكاظبىواالسواعدنحركابني

وجهاثلهلميقضىاننءحرإاخهمكابنهمأدمااألرجاوات

واجمابوااعطإمنسابنيابيتمتمدعيدصااتعذرايفعن

مرعابفاةلعليأبورغيرهالمهملمماتياوها
3اباثنإاالحأراموالهكريمةبانإخإبا4عاا

شهالتشهعييئفيواظلمصارمجمهثبمنهنبا5
بونااؤلفرؤدظإلموتكأسرتهةدوالمضايافي11وا

طايراجالالىتدشوإلنسنعدهقريبوتمحنإأاالن

إبوءحوطةفيعكولييضيعنيالانلألسألمفأحوط

مسراباطتهنايلنعمعالةكلعلىراضوكخني
حابكثيراونوالمثلدثمحةبالقليلارضىزلتو

وطاللبغثرفيمنىوذبمىالودارضهعلىءابقااواطد
ابعليخثمىوالثوابلهاليرتجىضىافىاثالواكص

اباوحزائبميركلوفيجماهعاخحلبرواااركاوتد

الرصاب3اثاألمحدهوفيفاولبهكاناذاللشففائدةاييقول1

مبالنهببهعالنهاب3اسعةابمعنىوالثانياالحةوممبرجةجمعااللل
يقول5االشعارهيقطرعلىونابااظفرلموتجعل4الغنيصةوهو

يخسرنياناالسالمفعلىقرابةوالنبوالودينناإيمفاذاالدولةلسيف
باظلتيناراد6ونيابةحرأسةعنكلىاالسالميةالقرابةفيانوالحال

اوعدضاعةا



1إتإوحبزخرةحولمبوإلمجرقيقرمالثليذاوفيمابمف
ماتالهلملمنامتبابمراتابيدهفيهاالضفىإمدبذلمن

غضالتواالنامقرضىوليكةهرواطياةىتحلفليتك

خرابنالمالنوبوبينيعاهركوابينيالذيوإب
كنراسأأيهابمئبليفهوفاعرهتاخرمخذريهلةالدششف4إاكشب

داركطيفءوناالانراختاراثهنيبابمره
تاركلغيرهاحييتهـكلشاقيياقاجم

كاوالمعثالمواسىأتذافاننيثثفيمن
كاالصرمنإهاكئبصهال

3إسوليماالىإبمرواخليهانوينناابيىاناخشىوماكشت
عاضىونكومنلهئكوليالدهرساعةبااننيوال

منافمعليكليزماتوكلهلهومانالىهذاينافسني

ثباخصىالدوالخوسانافالثمالناسبذىدهريمنشريتك
اسومجاعندبعديبهواواوحشتكرامااالهلتشوقني

النفائسالنفوسولىوتبذلئعتاطالكريمةىالفوملكتك

فارسالفوارسسادوريماماجداالماجمدسادوربتما

االفرائسحسدوالوشمتومنموهلادنفسياطمعنرفعت
الفصاقيعمنيعلوهومامعظمةءالماوحبابطىاذاالبهرزخرمنارخره1

نماسمبالى3الرحمةلقعفدلةطفيواناالمربالعئابزىااي3
فيمبونانافالمنهوحدكتكواضلىللدهرجميعهمالناسجمتاي

مااكئيريعني5الناسجمغنساويالنكليبنالدهرظوالالعقدهذا
منهمفارسالفوارسوبزينمنهمدهااالماصديسود
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ارس01لماافيءسبهارعىآلهابناالتعادماإيررك
1جمالسىألالمؤلىالجدقمةثعالننيسوايعننيمثيض
مالمعامحاناحرمنتنيىواناهالألوااكارمبايوؤشتسبة

كهالماكانبسببهنالذيخدااعقبايضاوتال2

دقاياابئبعصإفيواهبوغيرهاالسارفييفيوك

والحابوءيعقإيالاتوهاراإئمسااالمجزدامحقالت
13لبألبمبلداسرىماصهميدهاذلقدمإثاعايتياذا

إاالىىنقااهابمنضاةابمالتاهـاإالحواو
هامثلهـسشيءتماثالالبواللزسعىلنى3واال جاهـط

الفضلمنخافواهافدتهرفتموانمحامنينمثرغيرربىءشاوما
ثشبملةالدفهـالىسءاألامناوؤرركتبلوةاك

تضوعااالاطىهذاضونوجاألئشرأعارصاتهذابءابى

عرجعاشئتراذاضىليتشثاذاالوااطزمخانيارىتوعت
آألغرهارىياضةالمكرعيتئهغقيصطاطاشمرفال

هضيعاالعاشقينشيوشهبرحآيناالئماحزتلحزني

7عااجالفردباالجرعأبددثماأبابةصبمسيانيالأخللب
ابمل3االنوفالمعاكلعى3الىاساعلىباكعصرالقهة1

عندامرفيكرمانهايعالملكهواجدجمحاعادوالميدبمسحراالقيد
االنثشارواقفرعالحريالشديدالفرسالغبرب5إالروم

االموربيجلمالذيوالرهالعثيتضيغفيألالمبالةالمضياعة6
جمارهببئوفيرملمنهنبفياالجرعكعبب7
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لمىءعا عااصاطيليشهدخعواربجفونهشملصنتي

1يراروعاءانجاهفالنمهضنةوالشبابشبابيهبت
آمروغامحزوناواهحيححواسعتهمخافةمنءت11

وودعاالشبابشرخوفارقنيممةاصبيبةاعحرمففىزلمما

نعاممثابملامرآوحاواتفرجمةةأتواالصربهنغابت

ئتبعاالمؤاببنئتعيااطيرلذةفامتاذماشوصرت

مرصاتاصابافيبجنيوةفارقيالمتحملداانافوها

موضعايهدةايثايواااهناريدةمماشاننيفيو

الفوادالموكهـذابااسرلياتيبعضوالتمضىاياةاما

31رىلمنويئمماعمىلمنفيصوفاؤهيدومهذفصاحباما
وضيعافظتقناتمااساهارشصديهتىدافىلووب

متصنعاوالمحزؤيآالناضتماىاالهنعاالىومبارضتاف

ثأربعاالعربيءامنتخوصتخطةالرريماخواليمننتاصا
واوجعاادىاالجابمناقىةشياعامنارجعثنيوان
اوسعاواملتاآىألىترجهغيرهأبالاللهاهلتقدولو

دياإةاقوجممااالبدلمنتءوبالنإىاقمارامنديقنماالاقد
هوفعااراافاسجأيروكن4اثفاظفانسانتعروما

ابمنطلقهالىجهاضحلىبةيخلانحقهالذيشبافاوهبتيقول1

لمنيفيعاوفاوةلمايدوماي3اوقالطجمغفيرضاهارايربعني3ير
رعوالضالؤالبالضماقخوعا5املةوابقهطرااظطة4ملهاطكا

الدىإالمطرمجمنفومماربىلقدقنعيتولبالقسمارضىفاالمرادضدبالقسموالرضى



ولوقرعاثماوكاتفبيفاوعرئصةبئعهإولةافذجمعرس
فزثاالددرابنيماجمعلمتكاننيد4اصادصايالهفقوال

3وفرعالموعأتابيناالورقيخاجوأمخينأتيايصيافيز
3ااوشباالهرتإوضأااكاعشفشهنماعراسإةبىارت6ؤا

اقامامامماتإجرلداذةبهالهيروترواءلمدةوالت

صثعاسارفميكمرأتحىسارضيكقائلكلمنالقولقبنوال

التصنعاانيقدكةكممحهودهرنعمةعيئاحساتفلله
فسمنلعلماصواسحماقيعلياراكرهاشاصاريفاراني
واسرعاحلبابىنحويترعفطالماعرةبطوفايفان

اودمحانبمالتيمىىاإالشكمرهفاننياالموربعفنيجمفوان

بذمادالمسنهديلأالذاكلدفملعدىدستحداالسان ءو

3عايةهفيحدتنوجورقاهلحموتدرتادل

عاليالثطباتهلرقياحمامةبقرببةناوقدافول

يالالهومافكخطرتوالطارققالنوئماذؤالوىامعا

ءعافيرلساأيعنءعلىادؤوادمأفهشامحزودىايحمل
كنيوصرعئير4الضينبيرضةالدوفبانبقول1

علىاطالحهاوضعذ3خوالورقجوانحيفياودااخفيتلىيرول2
نعمىعنديلهفاناألمورابعضفيالدولةسيفىجفافيوانيقولثرأيه

يجدالنهقبيواستبدلهبعدياحدصحبةجددوانعايهااشكردانيستحقسالفة

يمونينكيفلهابقولهالحامةيخاطب5بهممتعاالكالفانةوجدوانهثلي
عالبلطوغمنعلىوانتالقلبزونةمح



1إليعذبجسمترذدفبةيةضروعالديتريتعالي
سالوينمافنمحزوإمحتطايقةصىهايسوردايضك

بمفياللهرفيالبيتاهلفيالوبمال

موعليلباحاألشاهاماعنصءإارجوالغلست
3ضلياألمامواوشعطيههـبرالقاطمةسولالىوببنت

عليبنمحدناتة11ا4ءبانرانيهماااخئيوا

1عليالذ3ابنهثم11ا4رسولجمهمعجعفروابي
وعليحلحتيرالمخماوالقائميصعتالهوابنه

الميئاااللهحلىعرنحيايواألمافبابلوعارثحييهمف
إلفحخرالوهل

بعداالمعازانأوناهااشاعسهرقهسارممىاثمكومااللهالى
عداثمرائطتءااعاجهياوانمناعواطفليثنيناوانا

ىاهةضرهاصحغياضرهاالىاننارهالحثنمويمنعسا
6نجداداألدوعبماخالملبةإفىإئااذاثوانا

اردااعداتدجعاتنااذارشدهاااهإهذهلوعرؤتش

جممترددفيكحيفةروحااكريفئحالياقيطتربخاناردتااآلماهليقول11
رضهوالبىابيابنممهابنشلياهسثمطياكباحمداراد3العشقصنبالهعذب

ابنإهوعاي4أضايواالماموارركننافىايجطييماويالتارهراوفاطمةع

القرحئيلاؤوفيهلمالهبترالنهتىباالسيمشعليبنمحمدهواباقروابدينالهازينالحسين
لالجبفىليمنوخيفاكاهللاهلماباقريا

اذااي6بالذييلقبكانيابنهامادقاحمدجعفرابوهر15
اهلهاومنثانانربنجديمونحتىبسرعةابدناطتجيلةابعاداردنا



رشداعدمتقدبالرشدواظنهاامرهااللهاصلجاراهالكف

1حقدافدملئىلصدورابونثنيحمادعخهايضالفىدالى3
داالمممىرجماالليسوؤىفهمالمجة3باويخب

ماالرددايفالزاهربوادرصواةولمربينفعلىافا
والعبداتاطبخعباسوعورةعضدهاالحلميهاكحركبوجولة

بداالهعلىنجدهنةاذاقوةبالجهلالجهلوانالنري

ايزلفيوفالبهر

3براحكويغاساتسعىابدركالمتاؤة
ثالصباحنوسحملتبفضاةاهاقلى
ساحغإلهـاجههاهنسبالعللي

لاشضاالزلبودالك

إتنكنسابهكيةالذيتءاماالصب

داضباصاااتمرسننتمسءالفرااالسوإعندت6
بمصالتمحوقمالفىخ

ومتفقعخديمختلتصواطبوالصبرمفترقمجحمعالحزت

األرقواالدهعفيهاافتخاعينحماحبهانامعينفاماذاولي
ءالدماشربألىةمضعطوسيوفنااالنشقاكالحكالمقدرتنانصبرخمثىالىاي1

بوادرربوفيهانفعصياطكالاناظيقول2عليملماحخايخولئتامش

مشعمثعةخمرهعنإبةسالصبحدللماك3إردمااليمنبطق
حبائهبهاشبهمتجههناالغباعتفترسأالتيوالفراشعتمايذدت5

صرهابىبمعنىإثايةابنوالهبةالمحوعيتعبارةالذاتنخماتجرلمطا1كيىال6

صلا1سهلرقاو



1اطدقىوجالىألوصطتنينرتالتياالنعسياعليةلوالك
ممسالترقنهفيصكلنلظرتخمضدساراطإلظوتإأكن

كهالدوإةتبىمعرضإبئأاإلوة

ارثهوبممنلقيحىطهـرإإيىنافراةحرثارتاألهووا
ثهـثابلينقدوفىعونمكهعوصالفراقبعدشايذ

فيمرامنايهابعةأل

3بءصإلفىمهداالسرأمعبافماات

قاببالشام4ومقيمإومباهو
ععممفعوطيصادفاهستجدا

بانالدولةلسيفبيزوكانصولاشا3تدالدولةسالىاحموكثبوفال
دخراسانصاحبقناصمااابئاألماططلداشاقالسرىادبعحنهـى6ب

خراساتصاصبرفهإاينتاوقاالدولذانراسابافاتنجمء

هالغنحهبوفيم4اصإفامالىباوقرخالهدىآسيف

اخدكباكذبحبهبنيتجتاصبفدبلكتبالوها
باطوانتمطوفااوانصيصايصااانتاطاحماوانت

اطصبتبالمةوكزإفيإسياباتسعفنيومازك

لبابمناظريعنويممثفاططوبتتيعاتءوقفع
أالعرببللقومكبللمبكرالوانك

قىجمعفاطدقاثرهةينيقافىمتمنياوةابتيمحبويايقوإواإك1
احدءاعرموألذينامماوابوالزوجيقوالطريكالشرالخليط3العبئ

آبمني5والسيدالمخئاريعالقرثبىمايصب3
المئبهرالمكخر7اصحبمارباطأزتأوني
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اتربونعمىوعزيشاديفاشوعافتستفادعلى
مالذعصظوصظعسوجمبماالسارهذامنيغضوما
الراعلىنلتإموباضرايقرعنييمفة
3ءألملهيإلواكنوابالدممبكأدمتوكا

بتححنهحكءواياإياتالشكرثافيأبما

اقإلوابياقولاإبومميرتإخيمفاعرجعتاألفأ

يزبءافماقمتإيكءاضلواطاليهنفل
لجباافانتنقصكانوانأففكانفاتشلواصبحت

حبفهاسلىوتيعماكأتاانخراسانفالف

ابنقصامنجمإلنقسأمننااليعدشقبيمايختوهن
النسبضاءيخكوابباسرةفءإكوااخاتا

ثاشبومحلةرئريىاكراتفهبتااوث

هاعننتعاالكوترغبإىعإااليمبرونفس

لمجباحثغابئاللمهعكلإفداكفلألتعدإت

إكتثاامترفواالزتلمنفانحعائالأثعضاوانصف

دثثيمعنممنولثءاإيالمبالقريبهكنفكنالجب

إحبماالءاإلنهولمألحجنهوةبدتخدتفالما

آياألصصديقكإقلمتخعرةذاكتفافلر
شعبأالمهضراطااضيدا3نتهصغض3الفتهيىبالط1

لمفةحبلاجمطصباشصتشبييصومجايحديثوفيرااللتاتطشصاألا
صرةمينإهاوكلرةبوغاسنخبكلزاراذاانجهإيقال6اكبال



صراإيامنالدولةفءسالثجمأ

1ابإوااليامعاجأوانتوعتثكضب4زمايا
بصهناكبنهوعدهوعيثيلمهإلديكالعالمنوعيش

مخطثضليئالملماطظبمننبلاوانتأتوا

3نبأالعخذارولجثاشاألعيمجرمالجحاب51اه1ذاالىبم
قكابماياقالباألصراوألئيدثبثياتبالشامال
ندالألثأأليامالوادثبهجرتقلبلىبلمهفلأل

كذبضليهريومثالمفيههأاليامئقبلودصثلي
كخبئانأواال3دانديةإسانوليعلتاءاياص

تخبؤآايرإكنابو5ناوالجسيمإثوزناوزندي

وحعسبأجمهـنياىماصلوانملىشهالعإاساشأافرعكجمهوؤزة

جمبونجيهبيمحقاوجمماخروبنيهبيالسحماعيل

األصكلثطوتصطواخواليصيدفيوةريياع

811تربلموالمجداشصا4أكالعنهءفاتعجزالوفص
قربشاممانحدهقوليحخيهوكاتاإلضنفيفدت

111ءرولييبيلضابحمحوادويىااألعداإتماالسا
ياعناااليتدفعانكحأرريخأ3رالبإلتنذسراأإبااأل1

111اليكاعئذشوإنامنيءجرءعلىاتبنينالمطمايابيةعلي7فانثاكاس
عضبء4ااندمابعدالياقيالجرحاشافدببممناشثشاألليذنبالى

ادايتخبوسأ6فيهرمنالدشعبتكدف5ابلمتىلىايلساننعت

الرباالرقبةالغليخلوهواغبجوالغلباالدهالصيف71لماانطنا

العمرفيثالمساويباكسر



1مايغبماغيابوببلغثيبعدياالقوامتبدلظلت
رطبعيكءاصاباملىاناافليخماءهاشئتفقل

تحعكاخالجهبهدجمافيءاوبانصافلنيففا
ببنيالدوإةشسبلقيلماالو

شقماخمافواشاوارللببنيصتاةقدثبع

مالرماماخذعماااخذتوقدرعصبمالجيبكهـددتويهف
فراسابيبينوإالمكفىءبنن3ابييابيئناحم4خالىابنلؤاحمال
يفمنجناكفىدوالمرءطاالواممعنبمبالسحرتباتوىايمودة

يخهؤال1يفارفنلدواكلاالورجااالنسفيعدهمجاورموإآلا

رثاااعسرحينتماايخاتإية

في2وااذتااشرزتةالمففاذا

الكذاكوالجعىاالمبعدسيدناهرر

كلىثهجاارفاهنمثرةتافياهذهزن7علىأتيانامكتيطنراسابهسالكر

ممماباالجخماعتلحجاسإالىئةعارتوتدغرضفا4ااتبتحماغإهـ

31تاضألياكطاعخديفإانبدارباغدوةبهضخانا
هاءربوويئوداودفايئألممقىارضاللهاإثأحب

كأوعثاءوحرةننسيتجربعدرحارحماكةيومكلأثي
ثنزوعهاقليكابدآنضىوليقاعااقلىحمثيرابدفاب

البحرصااإكأوطاذالدوشتبينوينياالممداحالتلمايثمرل1

ظلتقولهوجؤيختهطعاأللياغخابعنكفيليجلبدلمآلكديأتخذتوالدرب
اراد3اشلهونندحدغتالجيكرب3الخطابالىيبةالميتثفاتا

ءاالنتهاوعوالنزقالالشثنااكلا4فراسأبابالحارث



دموعهاعياالتفيضاليكصبابةماليهآقاالهى
بىابابخهوفدىالقاصماائةاسروقدالهكتبك

كلحلكمابقلصيفهـلاالوإياملإقرح

1المقتلفهواداباأجثالقوىضيفجسممنياجر
االوكالخلفيرمكوالحالبماثيالصبرتعدمنأل

مالمقبلبلاكوخعةفيعزفيوعشت
2ألسرإمنحصنأيىالمىكتى

3صاك هاجرهاالحباببهلةوالنزدنجتطيفرشاورهالىالسبيك10

واخريأتيهااولوالصبرزاجرةوالصوعااعرةثاط

همارهـقوىوالمفالحفافغزلسنيدفاوكمباانانحتىااااا
ءزاثآلألءفوةوبهئسيالذليليمابال

زاورهتثخطعلىالخبوالهبرتوازشنيرإمالامف

ساهرهانتللطولقءينابهالفؤاشءهاإنمايىاطبت
مى11ا

امرهوعنيالمجصيخوالشوقهوقفناالبينمانىالانمما

اذرهاصهالذيامراقاهذاواعاعاناودهونجوزولما

بااطحتىأالولإرحإيندمللمانههقاصبالموجودإقرحاإحلبيخ1

بالجداراد3ايةمادواصلىزالجرحهذينلمجملفآخرجمعجرح
أشارواتزيارتهقىجوطينيالمالبحلكيفإشول3الخىبائفنح
اصيانةاباوصالياعرهالحباتاي4إمإاقياألاناالءشوالماهـ

شمؤاضناهاواحباناي5واخرهباطاولىنمباألزموالثمبرعنةفئجره
ابعداالشحط6أىوالضثتيالعفاففازراالحبةمحادثةالى



ااباعرهتءزالذيطاطنيعنمحنرقياقاثاةرفةياانتلهـ

آجاذرفمثىهإافرالجؤذرىيةجماراطيامأهتتراوهل
3بباكرهاويألانيايرأرقمتيطهيهيزجمراصصياوانت
30رذاصإمالوعدواعدلالموقلبينعرنحلىوصلتاذا
تصاعرهعنةلمخزتمنافىفيجماريةطويمقنياطبالمجبا

13ساهرهادامانامالوصولفيمألوغاتهفجاةاطيتتيو
هاشحكاإتطاياذااصكديهتياانتاصدقهالقولوحيرحصينابا

هظايرضيكالذيلاطأمنباطنايرضحكإياالحللأين

اوادرهعينيمنتبادراآلهايمدضفاتياكتاباما
آناشهمإالدرفوفاندأويألكأبهانايجريالجمانييرت

شاعرهقالفماينعمعإصوا4اكاخطفيمايتماتوالطرف
المجواهرهلمخمماالرائداطدراقرأةنياامامجلستوات

هلمسعشاةفيرغداقوموصفىوطنفالدنيالةفيهممثليكانمق

اضرهوإيهبافحفىعاالبلوفيابصاااالىتمداوما
احرهوالمجدأويألهرجملمنءداءاالينتصفكشف

الفريقلطءيخبروهامثاقامنرثاتهابصكادبئقدمترمى1

يستطرقتيسميزجمب3نرهإةاولدذراجو0جمالهمدمثنالذين

مفضاثي51واساطالمثاعرةاوجم6اكالمحخزلي
فيةرالسانومبعدالحيالىضولابممةيخئالبغثةالحيطروق

دالجانوارادءاللؤوالدرالغةمنتعملصةجماوجيانةجمعالجياد6
التيالالراويدةخربمرائداظ7حنديهإتحصانيادراواالثايى

الدرصكادةانناألىيمخالفانهننتمص
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هئياللهجبىبنيومنيئالدتهتاحىسعيدابنومن
1ناخحرءامولاكريمالىجالمنابيوكاناطفألايخافقدتاقد

انابمرهالمولىلمبفيكضبةانحديخاعيهوابن
3هإريرامماآلفيجقالزالرهاحاامةنجمإبزالما
فرهـافايخهتنشبقدواطتةاناالمرجولإهااايهايا

عاذرهأااملهعاإنىأجكرؤ3جهرتدفاتثل

يسايرهقليةغداواتجلثهأدنيااححثراااحلو

يجايرهقليجيمنودنألبأنعنيهباكةانتاث
ءوظاهرمخهباطضةوصصأهـهسرالمةفيصفتمنوانعني

كأءضمازصفوالذيإخوكءابرنمسببهدنوءجمماإافياا
هاجرةانصمنهاجرواننيلةاصهازتمنلواىوأيخما

3ضرهاتءشيشكائبولستههعاشانتءشيواجدتولى
هوناطفيهاإهعهيحارسزقةكاويأطماءبكظحىواف

مجاورهخوفيفىبيتوالهرعزتهاالبتيصدانذثانا

عساشهعبداللهابنعاومندتهالتهدانمعيدابنفن

طاالميهودالذائدفىوايينبؤةالمأثرافاصكلاالقائل

كلااباكريمليلةالدنىتسبمنفاهـنارابيفقدتياتولأا
4يخاةمماومجىءمإليخازالوعهاظمماياسوماجاليزالألاي13

حعصعندكماصلكرفصعنديوجدمافكلوبينلثبينيالفرقيقوا3

دبماوراقصدهاهذهفيجمعورتاليهدا4دواءثيحانخليفهو

الحافابمعنىوالذائديقطتبىأااذااالياحانةإابااالعك



ه

بنى

21

الهلنا

ئلنااضصؤ

دعائهههرزوغا

لمهءؤضايماا

1لمهشتدآمرائرالمجدوشيذ
فاخرهءاالفاخرناءالا

عامرهمامإرألصاوعومخةهاموازاالدأتاوقصوانما

وناثرهجهداناظمةيألمممئمباقلمباوقهفابهذاع

ءذأكرانتدءإبوأامنئآيىينأاداةسوؤدسورس

3كأسإلبابهردامزبهفائسصسلوهاماأطإذوماعرإلحابف
51تحاحرماوتكقاالمررمنهتزملساإشصحتحتى
كألابوثدها4تشؤاشعرفراسا1صهنابوضيمالذاوانفي

عسفرإهاال3هسبرااةاعرشفرأسع

اعترثهاثعإلتثواآلهـأيخاإسشلمجرمن

ثمحماهـشقتاافىتكأاأا

ه4أإ1ااسااااد
حههـصخأمسو

أبإهاإاءورنمأائةذاهكاص3إدث لطسهـ

ا01ابثصهاإشفاضباتىاتىاادإغدس

1وونمر6كأالمبءاا10كوحبتةكأدكأحوفياالىايرادوإد
ثاهذاإبم0001 شهـكأدكأشءءصبمنهطثتدوروالماكفاهالى

حرلمإفىبرازءإاعااتاأءهءتءلمهصاخها3يساسقت هثيم

هزويؤاإعهاخصإرفىا7سعاؤتبشءابعالمربهننى
ختءاوسأ2اءجداإآإآإشفاصااهـاوقااجإلورةهـبهحإهـالمراا

لمهتياذاااتأرتانرلييثتاداولد4قوإشكأشااإممإركازا11حااوصانج
يشىاتكقئانإإحمالقافيفىت00ااصتاأأ1هاانزررأتاأ3

بهبخلىو
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شاشانحافلوفييهسرامشمالكوتهاعدإتاايعجارتوواذا
اعذرلىباقاعندكسبانجوابهاليجىشريهابال

لةارةالىييرالىجممفيفرامرشخدإواالياليهبحال

الدايمذاهـعااءارفالغداجلئأدتشمؤفئ ا10010لاط

داشغاوضاباتإصسءأأومن3إصبيماكأئيؤيخاا8انيا

1اامأو4اقاصإخبيئكأوإتأوتءاأؤءأغراارك
داءةأداادراإفيبوالزصتايمأأى1األأغهءانالهاالب

اولىت100109يابراهاأتعااننيبفكبافىامحعما

مجتهداإمثصهايهؤنئأتفتهايرسبراصغائيسخخاليالهاتا

افرداااخأأىوحمبمااتبوةإتنقينيوألتزفياشض
ابرجدا0اثأعالس21صاسإذفياعصيماءاااةاثعنثنهحيرااا

بمدداظاةصاإإااإاكأواثناافيمياللهأاابؤاا

يراثااصلى1يهذأاألةاحصااعذاأخاأركاكأآلالتإ
11اا4خالماهاهـءاإاإيىإبءاا11اداترداللددإتاا أا

101صافى
ابمإتاافيهـباببنشحيجدبناضابنأحرربضووتاألفيجم

111آلبزتاكممانقريههحتىبوبزراطرخحرحثفيدبئر 0011بما

انمااالياوغيرساغصراوبنفعيقتبنيشفى6را أاا
1ثإنجطاالسلجةبنيتمو4ونميراصحبيت4بنثسررتا

اأزبىءيؤودبم43ضصايجن11رالذرذرتاهـءبراإلإبإبرذ1ص
111ازجوعإياباأ3وحدهضكازالنكلفلوسبقئيائلهفخساحنينثاعرحتى

111ءةعبراظطقيألءإكااابيبااإكهثيخاسونيأ4ا



خيرالواباشكرمناواتؤايميشىساقىاها

1بدقدبنىكدعنةنميرفتىفييمننولم
ءكفراساةلرةا

وهناالقناهنهماخدوقدنفمصيحميتاناتتي
2وبهنىلههالسنانلسمانينفسنياسملوثجلفقل

باهاطهوقدكانفارساعشرخةوهوثتفبئياخياراءصترفوقدوقالم

مافانترععليهمفثمديالص3اشداخدتهامنقدوفالعاطرائدءوماجرىما
نجقالم

فلإقوماوقالىااراصناقعيرجمطالصعفاايا
3ااوةلمهاذتعارءرنايموءاولزذإايمحمثرنواوء

ترلواانبيقايفرثهذاجساماإلاالماوقال

ثوعانهلجيراخهموئيفيهماوالبيضفواوالمقت
كتميمببنيظنروفدوقالك

اشاواالجزبرهوقدحرماامافالنميرياك6ورا

شئاحراموهاهلساأللراجاماشئناعااال

اممألئماويدايقصيهحيفىوينفذاعرنائي

ءبرإالمقجمهاضاقاكأيوميايمقاعنياللىخنهبركاةأ

6زحاماسعهواالرضبىلمبجضبعضاتمتثيوولص
يعني3اوالىفارسبربالهيقصد3يمننلجزأاوجهارىالبما

اي4قلالوهمانيكشنحناصمزحثىأكثإلمنهمنخقظناطددافاةاكانوا
حزمناوقدلكقاذاماملىراع5اذهينميرلبنيايقو15اخرىبعدمرهضرب

ةصالبهـرقاااإضاباكادزيئأيمىبش



اه

يحامواولملمجفواعليهفلمجحشبنهرحبطحناهنهم
امافىيديوفيوقدولىالمجياايوملمطعمافول
1إغألملكةسووتهربكعباعثرينببنناأتجعل

همائمبهيقامىالهمامفسراالضيمبداراحملم
3الفتمرال116واستباحاطريممحاشببنيكألبفراسابوحعواأل

شاتاتافثررا1ءايداخمادانجمماابلغ
ااراجمنسظمنوسقتااظعاعنلانجاطوددم

فرسانهامنتماصبمطعانهاسسكصويوئالرهاذوي

مانياأستخافيختمومهرةاعنافيتعثوةقعا
3هاخهافيلمجافلهاذاحتىاخأاطهمنترخوإباآل

خاصإثحاصبأرغااءأإ3خهاوظءفير5

ابانهافيالزلةواغفراواخهافيدةالاستعمل

افرساتخانسواكايدواكافى7اصاالصايا
كلزايضوقال

جواديبوابال4عاتفصىونة6صنوالدعافيءودل

نجاديعبامنهوجلتمهرةيالمينييراليجنبت

الذيالرعوبيكبينيوتجعايفالمفربأخملمطعمفلتلإ1
العبان3خحالهابتااي3خألماكفضيمنياعشرينبهكعر
اناليكاينفىطنافرإامنبهصالذيننركتجول4لإاامنحمانالى

تطاردنيالنسااألايبقواغاتخيصعنإفضالصاظفألخاخهاقائدهيبنأ

النالطفاوراحماراغكوفيحمالبياتهاارعنانضعنوتمنني
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كمنزلهالىحفرتهرعناوقدالدولةصيفالىخب5لمد
أالسادوروردتهوقدالدولةجفإميرانامولمءبقهـاالمحهاطاهـالكتافيا

ممهاوبئوفااكيرواالظهرموفرالغانمل
كفراسابوجمضبذلكفيبألكئهإةالدسيففاشنص

محيدعنياملىوأحمةوالحيااصةإنحإهل

سعيدوابيربتنيءبالذسيديبهصا
واصمتريدءإطااامقفىتثاسشيرمفة

جمديدضإقتإاةنيرأيتكاذاثيوتريى

أانمإربنيخلةفاحماايهااترمبمماللىبنييطابإلدوسيفخر6ء
لهافصة3الباحيرأثهىصابمومماغثتبرالهؤجت11عاوىفاشمماغتورئيحالا

ممىلهبةإدايفراصإوا4اإجمإضيرهـبردواعرلمآلاعن

صباباااةيجبةإنجاترىانإانسوجما

11وهاالخبتتماااالماالجوارنسواذوردعات
اسممنحنإوتاوقدرأتامرظيثرآإىوادض

إعبالإلمفالجالدذتلماعللرثكظئداو

مابليسازناشضابكخصادأذثناااخشالكعت

سإولاوشىاطريمويزيقاأقييئمذيومارلت
بالنوعهصيتضىإااطعتماملاللتاصاكأصوتخضب

أياامايلمننورزاديألكءنفو

تايء3ئإبقربئمثميتاألاوترثوؤآوايهاانجارآأجاا

هايعظموني3لمنابوالاخالاذواالباالخابمالزلةبئيممالبءلنسا

لهمذيهشقععزةاألشانترحبااإيلإابرلع
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1ربالهنسلالدهيقطعالوتابيلخابينينادين
نهبااورداالهافيبخذلالمتالعاثهريماوانتاهرات

بفواعلىغخمباويرباقلهاهجاتمنوقدرحن
إبالىبردخرشؤلمسنابإبردالةصبهدتدالفاء

11منفركبلمألحبالىوكربإإالدولةاسمينصاالهدتإبإطاوومالكرصوأواقىل
وههبخغاثوالفعجقمرسالفكلىمذشنبراتبالموكءاغاانفدار

كلىادةواشاالوبهبالحربلكيهنساطأإمرسايابربباكسرالة
6إصيفيفراسإوااكفيتاتصماطب

مهاحمششرلمإسعنيواثبتهةثدجولثعناعلونا
حسااسابربركأانخصكأظتلسةت01شجتضيلى

الىماحبافواهتحتاطبنماصزباتألمنةحتإوا

صباخممصءسؤءوكرشيجمبئأتنيحيماضةاوبلرات
دثصض

اصعاحاآمابطالقايمصبأثعدصموح
تنالمىإطلمضاءودةآلإاآلإةاتؤ

صا

كمهااؤا
رسرص

معنادرتبمتةناشطااةاعشةالذصبأسم
اثمباهمصصنوخمسةاواحداعفامخاككىستإ

بنتاطالالقهلىقشاالماءرممنزالدففعامذلك1

يابثفاعثاعقهحصامنسلبماردهضعاحمءاببماسفابإلدمماغث

وكيبةشذجمعالثذباتمبالعألفاتجارواالثرعاكاثالجه3
يوفاصفاحنبأصفحأقللاي4ثرتاكطهامةاطرفمنمايرخى

4وميسزخهيمهاطووسديمالهلمبةألهرحسهألمواي



خهجاههنليقيعرفستةوالتهاربعة

إهحزإقدءوآحرمصألهطعكانااثمداة

1اللهعابفعلايسخةيمالفعليشابه
دافيابضاالوةال

ضدانطمهزااثهماافعاإمرظرلمفديخهاما

حرفانفبيمفثيذاصهـممابثااههو
جهانلطاالفيامنفط1كااذافيهوفعلدالثاسم

دقاااامالساتلىانهأهوقثأنلماقابة
فبطمثربىالسكرالنعمهيتابالمصعليهموجهرفاهعرةالعالهءبعىءوأسا9
الهأخبفناققتللةادهاففىذلكقةفتثحلىهاثخانوساسدهاحدهمبه

مقبلشانيكبرغمبجدتسىمازك

افضلاللهىوماامرالنفسكقرى

إطولهفراسرفامحعطفةممهدثبعضلىالدولةسيندووال

3نابهعرههاوجدوبالذعنأتجافان
بصهرهسكلىتغضانلمهالجهتماثكن

كررتناديتهطىافييقصداظرءمماءامنقرزفبهلكزاإإلمالارادا

اذااحرفتةاياثضالصتةلهوةشربهكررتبهتياتاإإإدعوتاانيمخاهمه

08عصبلهاضواحدالحروفصحذهاتيخاإسةانىتوقرتتت
إضاائهمطامناثماواعيفالثحظةبماياقتيقئرستةاصوهـابعةاساخبااويعئيا

إرساللؤكا

االثمنحديتركهاوبأقياربتوانمساألاالثمثربتاوتاك
ذنيماسطايخبمآحماعحأةقالهاصاتي3

س00حا



سيفصهنخرجعيهوممهبنيبعضوبينفراسابيبينووقعأ
فراسابولزاتحتبإلةاهـالم

وارثرءاواكىاستطعتولىايمئماالمسيرمنمنعتافي
اإسدأطبهتبلالعدوغيظنمءنجايةاشعكلوهلاشكو
اعديحإكأهاناداثاوإديوجهااالتىعدتينتقدص

آرالبارإاللبايسثعرقوالمربراملتههابغيرمنكفرميت

3لمجاعدالفبرللماكفوحهلتةمساهإلسرتبينتاةنل

الوالدضربىأاحملمايخضىصإكأالتةنياوددفصبرت

فاسدؤإبححمىامخالومنبوفائهإءتايمىعهونقضى
كهدهطالؤرريهاوإو4اضةيروالدوا4سناترقدوقالبر

سسه11مفعرعبيةثمخلكاننضةاخهم

لىحماباهءتءوتعرفةافيبنيمنالقبميماهلجوح
ناملااطهسهاطويلنجاداحولهإصىاكثرصمردمعدى

يكثخروقال9

سايهذاهباالعلناببعيدالثرياروععلىبيتاضا

بالطعايمالوالئدوتفرشةدالصاليالؤارسلألخ
وترأضدافيعيظهناشكوأنبمحيفمخلثكوتشاذايقول1

رظانايإقاالحنىاسندراك3إفصاييثرق3حسادي

انيقولتةالمعرمنفهاتبماهايمحوهااكنةءاساوانكانالمامولألف

همبااناسفيفديهلثمائلهعنويميزبسيماهثشإ4اايايهبنيمنالفتى

اي5األناملسطالقامةءاإطووموواخدةالحشبموحولهالحشمةءرداوعليال

افوارساكلنالرماحلثهوظأثريااعقفوؤيةسابيدةاطحابجهاترفيعيتلنا
ألماواالخدمبهناقيالذياطعاماوفراضه



ثبحيومفيالحجالمثميعهاوفلى4ابعضفيايضوقال

فبه3ابمرانقضىمااذاصبزينجدهالصبرأيحلولمق

اصخزانةولوذاقدصايحملبقلبهرفقمابالعذلأهانيةا

دهزيلتةوثهروساعتةقىكنهحتىاللومعليهاطلنأأ

عذالوياطعمذقالوالوممطاإهافيالوىاعلىلمهنالألئيمنعذيئكب
والبهراماعايةوالجمرئخونهمآنتماعاةيموء

211افئالمسومةايخلفيوعسزقاطعوموابىالعضبويحمدفيأ
3دالدممىانتهاالتاكعذافقاكأتبآهاكهاذاهـقائا

اوالهجرالبيننيءفيماساتشارذهمايمءاجراإامأبالبين

الذغينفعهليكواحييخامحتههااهـلومندافيأتذكركئي
القفزالبلدبيننايخصاوباعر4وتيكثباناتتتطا

6زالصالغزيرقيعنهالمجرتوانهمةكاحىخزنالاأمفماوز

1ألرقيعانهالبإمنيحفوصاجميخدبيننسفيئاكأن01

ووالنراقيحملأللصيبتقياربهوولعىبالذلخضيتمنيايقول1
خاجميهفايجادوفيفأباويخادخرقهإهـواالخحولاتيعني3ضخراكان
اندهاهعماحمةلماساةالمحبهبا3زومتامهنحولهالعاضقلىيصاب

تدكرنيبةالىصوااتسىصماحيايقرلثوالدهرأمصائبهالجابى

هيهاتاحبابافارقاالذيللعاشقإكراينةحؤصااخءونجدآ
ءالكلمناظاليوالمفرارهلمنهعاالنلوهوبجمعءاكشبان5

نالمبينالتيقول7الب11اصبرايشيربالزاراد6ءوالما

ياتالهسرابمنبهطوماسفيمة11ثمبهبحاجرالصروثواكانبفيدافىروث

قاعجمملقيعان1البحريته
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اامثزرالنظراورادهالىكثيرنهلهءاعداذودةنحعداني

اسرامفافااعادوبيضبينهاالبيفىاتلهاعافىوسمر

النسزشبعأغزهامتىوارضالقاروبأدؤثممامتىوقوم
النصرنزلهاثهتهمقونصلساعيوالخيربيئيالحلو

آثغرألساححتهاصلبألبفكلداالمغاورةمحأاذالفتىاذاها

صبراحشوفرساثفيقمامتالوا4شابتضاالشكانويوم
3د

حمرافهاالعارةواثارناطهنشراءالمنالثلغلىتسل

نثرمخزهوثينظمخدهعلىاالمىدهثمنالدخايميعة
ثكثرجههونحوافخاتسرلمليأعيسجاففيوقلرجت

ترءباسصوالسترمنوتجممف6االةخويىيئاطذاكحوؤيز
1رفمالخدزالخدروجهدإلجسوفيعدييااطاالكف4ااوجما

هـتالدالمشاكروايمشعرسةوهلهابزوعارفاتصنرفااتفهل
الااالوادياعثنأهاألوىمافييحانمناخضرا

8جمداهاوالنرشقلالمحاثببيخبمرحماالمنيهاالتهسقى
اثزرالنظركأثوقدلنعدأبطرغالياشتدفيعنمئعغيقوا11

نزلهبدفكلشدااةعلىرةظناراءالمراشعلاذايقرل3زادهاشق

ابهامفنوعوليليالمدةكءجرحا1مزثميعمونهنراثلهكان
العيطثالوبلذالثاالحمربالمارازاالعداصدهامنلكعلىبقعماثحثبه

4إااالينناتبهيرواناالمودجعندلصي9والمحبوبتشيكلتمزرجمتيقرلالهودج
الصيانةمنسشاهاساليخولهابمراجيجاطذاكفيانيقول5
ببصبمعنهاذوى7والصيانةوالديانةأمفةافيأبةالمبامنات6

التحوالجدىالقليلقبمهانزرواآل8
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ابضاوفال

نشرهفيالوىواشصدكوطويتهقرةوالدموعجكيجكأت

نحرهاووجناتهاقءرنحثيرهصفالوخأدتدوا
بدبهرهاالسانهشتغلنسيانشأنهمنظاانمةبعليمن

نصرفيمشمراعايهغدوالوىواقراالدحبئدلمياهى

درتقىءاطاالتيخاوامنتبودهتوأحى فاعاكااعحا

وبشرهبخيرهأنستحتىناندالدمرخبرةاتوخبر

اشرهباننيتودثاألصاحبابعدالتجربالشتريال

1هفاضنفعهآلوعاورمجخمانفعهطوراضرةرجأءو

بسترهاستطعىهامنهوسترتصهوداثجالبهعاأفصبرت
مامرهعنباعرخرجتحتىطاعتي5إئاراىتأواخ

عرهفياعزهراتلمابهاحفلإاعيهـثىحيواويهت

وكرهكنيبصائديهالصقرالجىارضهفيبغانمليسوالمر
صبهومنهنفقرافقيخشلمؤانةيلءاثركهاامنقانة

بيجراتاكاذاالمقالحسنلهففلالجيسسفهودتواحلم

جمروراومرهفابصديقهابشهمالميئاخواجمابفاص

نجثرهفيإزهـمثارباصفىإجمكمابرالفتىفيالحير

ءاخوربإتول3بشريخغيريدوفيغمرينفعيديرطاقتهيعني1
طاعهعنروجبالخألعراالبمنزاألمرباجءفلهطاقيقدرعرففااطصه

بةكالصقرالغرفيالهيوانماوطنهفيوالشعرفد14اليالءالمراناي

صرضارخااليصدلالذي
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برهبفائضارضياتلوابمثرفائضفاريىالفتىأقىا

صدرهمافيتنبيكبطااألفةلعينةالفؤادتمضطتيارب

كهايضاوفالك

الىفارفمسدولةبطروهرتد

مزردمضاعفمنةهسباكأ
ىوقاهـثر

مدودهظطاتمتوانثعوصاعكدولة

3وجدهثناياهلقوالغزالالفزالةات
آلقاهـك

واثارايخاتسيخكيفيالسلوهمف

ابصارولألحشاثالقلبفينيءاراها

افسارتسخنهشاالحصبردااذاه

آلارقال

4اقإاعلىعهيقعيهألهشادبهوىجمهخمانمالمب
أطىطاعةفيفاستثهدالهوسلويريكحتعر

بمصرقالىك

2ضيالهبدراوكان4انتالهفضياكان

اهـوالماطنبهتمعذاراربافزاده

وهذاهمضمافىنمطماانبئنيوجهبطالقةلقيتهمالحتمدهمناكناانيتولا

سدولةطرهرأسهفيجعلدثخزلتيقول3المجربالعافلالرجلشان
بايزالةالئاياشبهآبعضفوقبشهزردشكبمننهاالجوانبرخديهكا

الرقيبوالصينزالاناخادنااخزالابفقوعحقهىو
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هايشاداطلقيزيدفيوقباللهكذلك
كهووقاهـ

حبييامعدويادريفاوطوراطورانالههصي
المريبمنءالبريعرفبهطرفاويديرمآةقلب

الذنوبهغفورالظلمشالبتامموانالظالمينوبعض
غألمهفيوقاليم

عليهويحنونعميهاتبقلي

اليهرتاكأذاألتجئاتومابم

لديهرهنوالقلبقلياملكبميف
يديهفيوعهدقيعديادعوهجمف

بمهـألفيهوقالرإ

جؤمققيهوالسحز4وجنذنيالورد

دطوعباقفااسانيعصانيوات

علاملهادعوادريلستألمايا

1اليهنةفاسيثهمااللهالىانا
ألايخعاوقالأل

الجنمونايئفالهظاتابافننتكاتالكر

الفتونالىرافتابينهاالعشاقفصارع
آ3ألضشيناضنيكلصبراالوىاإصبرفاسنن

المتهمبمعنىاالولالضنين3راجعونلقديرهمحذوفاناخبران1
المحبوباثانيباونفسةباالولارادلالبوالثاتى



وفالى

وثحاابذكتشكمواجارالىقامت

عرطمامزبناالفتىذاينأهاقى
نجاانبروتفالالوىاماذاقانكن

ابضوفال

1وصورهاةالفعوناكتسبتاذاامهجؤبهاسةغريروظي
االهورغريرهابعفىفيويحيههوادمهاالفألةيضلهالقر

اونفورهاعصياخلقهومفاونحورهاإلأظتهفف
وقاهـثر

يزلبوجنتهمقيماطجلءوردااياسافرا
هالمقلجراحعليكاعانياالثامعليك3ربعيشك

ببتذلانوجهكوالحقيجتلىانحسنكفاحق

المللبرملكافدأمنتالزهانروفصعليكافت

وقاهـ

يدباليداالئقطعوافومناايابينناالحرباياقومناالتنشوا

ببعدلميتايقرثلماذاوبجبمإينيالرحمدافيفياليت
المهنداطساموغمنالمرشعلىهضاضةاشدالقرلىذيعداوة

وروصالىحشبقروالعونالظبامأوىواكخاسةلقاالحسقيرالغر1

تجرحهلئالالعاميرددانبعيشهعليهويضممالمحبوبيخاطب3لاالمث
لهدعاثماحدحسنكلىفيوالوجهكيرىالانالاللقومنبنظرهاالعيون

والمللالسامةعاشقهعلىهوامنمانكاالىصروفمنبأمنانإ



7ايضاوقال

ضياافيفيهالحزمضيعوانحايدقومابنيالصالحكي
غيرمطاعالمقمالوسدبدسديدغيرلطالمةفماع

وقال

عذاريافيهراشيبالارتاباتانما

اختياريمسوشواللهعةفاعوذافي

وقال

1عذرالهاواقيماقلصيلطفتنيواسانيءهاسااذاكنت
راجواثمكرهسرافاعتبةهبهشالوشاةاعألموممره
رالهيسزقليالهعلىاحوأظنيءسولنفسيوهى
الحدثلىالعدنزولعنهبلكهوقدالدولةسيفالىابكتبوقال

6بالدارومفيعنهاموغفبعيذاوقدكانالبهاسبقهحتىهسرعافار

الوفدميمهـوقتاكاموتكرببعدالعدىكماوؤاتباعدهم
درهـاليولدهءاجةفووتحجرأةيولددنواالنووذ

آبعديوهلهماهنهوافضلهذهقلالجودعليهافضت

3االلبذاليحيطرجمالبايدياالظبىالتجفوحرسيوف

الحقدكنآيةهنهمثنوإداامهجتشفسالسردمنوزر
مميفيخاطب3سهاةاذاهواساخجمررهمابهفعلاذاهساعيقالأ

هذاهنوأفضلمةامذاهذقبلمنواالحسانالجوداثعافاضبانهيقولوالدولة

اليتالجودفيعلىعطفبالنصبسيوفوحر3المسئقبلفيمنهملهكما

وظيةبهعاظىواءااالعلىبدمدائممدطاياالظبىتجفالوقولهتجلهالذي
الرماحوايرقالدرعنجاصردا14االسدظهرفيماتلبدوالبدالسيفد
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1ابدابعذغيرحابهاعنوبمنافربىالرقاربومصطات

العقدنظمطعناكاوحممالقطاشردضرإكالعثردم
دواالمواعهلاكضانكلماظبنيئةفيماالمقدورعانكولو

3والحدالهدالمولاالوببتىمحرهااالمواعاودتتعود

السعدكبلوءاالعلىوطائركاوثهتلثالعالالدنيفنيكفك
دياربمرالىميرهبمروفدالدولةسيفالىبهاوكتبوقاهـ

الشامعلىاياهوتخلفةل

3تصطلممواالرواحتجودبالمسكرمامنكاراههـااشدة
عدةوالالموتيهولكاهابتسماواالممالالنفسياباذل
ففماقنااوغمنالهةاانىالجحفلينبينرأيتكاقد

االممتحياجمهاصاحبهاجاةعألبنفسحالاللهنشدتل

تسئكمفراطدمفالجماجاصنفرداالبيضرقاقلقيتإذا
هميخعدوكاتحقهموكاننعتهمراماابمكتفدي

ائمالفصدوالفضلكصشرتافهااالالشجاعة
والجهملخيلعكيفضلوليعىبهألقتالتلقىمنيقاتلماذا

أأكرئمايعرفعالكلفيومنكبخلذيكاضنبالحربتضي
دونهمالهيجابنوعليكاثنىقوكاذافتراغلىتخانال

االصطالم3للوروثالمجد3اظيلاتبالممطيعني1

بالتجولبنالعسكرينبرأينكفديقولكسرالقفماالسلئصال
البضارقاق5الاللثايالرمإحطعنمنالسألهةىقىكانكاكتراث
علينابفول7واوسطالقصداأل6الغباراخاجواالسيوف

ائمءرموصوفانكهعكمنقاتلاتدعف



ءلموامااعصاعرفواتاخرةمابرااربهتمالبسوابست

دئموابعروااصخيهاكعلىواهجهاانتببيضإربتكا
ااطذمعمامةءااجقهفيوارتاحعاملهالىجفؤرالمساقال

والرخمالذئبيمثماهاعودتنيبهالعداةءسابمافطاليتني

أالهإيوجمدفراقكلواللهذكرتاهىنيءحفالقدسا
حرمعلةمنعلىالثاماتتحرسهالشآمبارضالئشغلن

اقماهلهاعاديمنورهمهابتهسورامننرالفان

النئمبهايحياالتيالحياةبتةالدينسيفيحرمنيال

نعماعاداتهومنسألتتالاوامرهجقعلاكرضتوما
الثحببفيوقالك

المستعارالشبابردوهنعذارفيطوالممنعذيري

الجواريبهن4ذيااجررانيتيالبسهوثولبكنت
عذاريأالىبعذرالممثبفاسنيالعشرينعلىزادتوما

الوقارايفىفبهانالىالتصابيدايمنخاسوما

3اريبشرلقدجماورشنكشبابيوياةكييشا
الدياربترصلصهاويئيهاأويمنصيرعل

لراريتحملىعلىقرفىعنماكفبقصهامرت

أحفريقول3القاطعفاييذمااحممامةوااشاالجفناا
ردومنطلوعهامنرنيواتاريبطلنالتييضالبعراتالمنذرييا

الشيىوهورشرمنبدالورتبئاباليقول3المشعارالثباب

فىثكوشيياك
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األقيئااهونالشيبوقلت

6المحررفتيبئتيوا

فيباكرهزاثتص
تاوبتنيالمومااذابهت

طلىبذيفوصاحبايا

اؤوايانطفسوىماليوال

سلعناالبعدالحفلما
المماياالبزلمنبيتألعب

اإالثرمطابهادونونفصى

بامرإفيتطانفمصيارى

طوالهممنومايغنيك

جمتيعلبعلىومعتكمف
ليومنانتظرفرجماليوفيل

اداريماوايسرالديامن

النهارمنبلجالبهيفغ
المزاربعدفرافهكرهت

العقارالىالهموممنفزعص

ماقفاراوكدفهاثمطألغ
3أالماراشصاسوىزاوال

رفيداوعرؤتزليجمرشمنا

حالصفارعلىنقرالضألئق
البارفيفكأدوضما

اريإقتثغاينهدونفليل

قصارباصوالقرأتاذا

6عرأرامالشجمإإءيفوت

اشظاريينتظرالموتبان

شرهكلعمحنىبهاشثعالهانهاراوبمنفلجيبالاولبالمحراراد1

روايةجمعالروايا13القفارفاالسيراضعفهاوقداالبلالطالغ3
القربفيماسموىهالعندناومااغنايقولاالصطيادوقتاثيىماوالمثارالقربةو

موضعاصموسلعوالتعبءاالعيااالينءنصطادهالذيالمعيداألزادوال
الراطةومطيةجمعوالمطاياالتاسعةالسنةفيختطهالتيالجالالبزل5

يقول6مناسمافييموندويبةوالصفاربخبهامنالتيلألبلتءوالمألثقوا
وارادالمأهولفقدأنجنارالمحروربنالعطامقامالهيفوتباكحلعلىمعتكفورب

نفسهبالمهنكف
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1القفارئئجمدةخلااموعنسكلهميئ

مالذمارعيئشباثنأبوخرقالغراتمنوخراخ
االرارعنىغالبةعلىواشااليام2فصشديد
المجارمجاورةورهالمانرانالجبيفألنزا

الفراربمأموقاصاحبهالمأنالفرسانتنيوال
بارالةبمتفاصبعهااذأاالملالكوالخانجم

هشاراألاليغبهمورأيمغيهرجهماليئبجيشى
يسارادونلةبعيدالحامةكوررحلعلىشددت
6المهارىاالارةواليوايعماالسنةبهتحف
7المغاربعدمنيفنلماسعتاوناابحيدطوليعدن

8قىارمناطضارموئتبعنيحمراالراياتحوليوتخفق
جاريالكالالىيدافعهابناربداهيةطرفتواشا

اداريوالاالنامتدارييرعلييرحطاحكزيرحيص

انقاراوهوجدةالظهروهوالرحلمحلالرحملوامونيةاضواالنافةالعنسا

واظرقالشدةويركرهجمعانجراتا3نهاالظرعظاتيةمشواي
بمأموناراد3حماينهيلزمكماوالذمارالالسدولدوالشبلضربالةباكر

السدبدوالمغيرإخهرألذيالمغير4كهمويفرانيلاينضهالفرار

هتبرلمكثيرغبارهبعكرااجمغلمانالملوكفتنيالظالبيثينمعنيفيقولالمحكمم
ءبخطىالمحكموايواجمهموينهبهمعلهميغيروانماالمسافرولقىعليهمينزلال

المهارى6إلبنجوماإلتنزلهالجسارواإبيفاأنانةاباطامةاراد15االصابة

خضرمجمعالحضارم8الغارةبالفئحالمغارالكرجمعراازاههرةبخع
وائرافسمرؤااتساوئتالراياتحولهتخفقيعنىاطولالدوهو
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مالديارودارلمجحيثكنتعديهايهاتحتمنواملي
ايضاأوفال

خبرعنوانطقعمعلىاقولالثناياالننيتلكعلىساثني
راظمنالذرشفبهاريقااتيالدهكذبوانصفهاال

غرضفىوفال

4حطوغاعتودظتظبفرطلجترفيامن

بعلةكنىالوىامنلقيتمايعلمالثه
جرههعظمعنلهواصفجذنوبةللؤهب
اثمهوبحهلبقتلءتبواتاجمذكافي

9االياتهذههعنىفيغرضفيوقال

والعتبالهجرانوبمذنببذنباالزمني

الصىوالصبرممظوردعاىرهالصبرعلىءاولا

قليعلىعينيهعينايتالوصدوقدوكت
أفيطاعةفيفاستثهداسلووذاصبرذافكنت

ابفغرضفيوقال

البعادفرطفيرغبتالدثومنواذايئست

الجهادفيقليالنهواكفياهـئهادةارجوا
وقال

اداتطمنوالقرغادرتهالوكأحمسالكرفيومعود

وفنكألفتىبينمادخالكيدعاغرالىالقناهحمل
لهصهزمهـشكنهرجلمنكموالمعنىالصلبةالقثالاماكيبالضمالحى1

وجميامامهنيفرانهعنادونهئالتاتساطفيالفرمانعلىالكزايودنوان
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4مقتانءافلألموانفوتمناالبرءالدفىزقأضااطلبال

حاالنيمافيبنيهفضلتلمامهاحتيبناشالدهرتطبعلقت
وفالأل

مقامهوذلعهتفشوأرحملهفهىزممتبمءاساهبة
سقامهجيشراباؤصرتبصبرفتنصربكبالمه

عالمهوءنحولهنبتهوشامهومضجفونهبينفردت

يابضوقال

بذنوبهوفرنتةفقلبتهقصدهمنوايمنالجلفعل
بهمايأتيوذممتاحمدتهالهفعامنءجمافعلولرب

ابفتاوفال

3باعانواديهماذاندببصبسراةأبلغاال
3اوالجنااتيتفإلحرجماالمجوءءسوسفيهمجزيص
ساعاالصمانعلىثمواوسعبدبنممربنيفتىفتعلى

اتالقااالعبيدلهنحيرالعشاعللهعودافيص

اصالفريقيهعلىيجرفسابفسادافيارىولست

اخنهبرثيوفال

قدحيمنالموتوقدجمبالوفاخدنابئاتزم

احفرهاذنداهيقال3يقتانهالذيمناذلالهوانفوتاناي1

زيتاذااثموالعلطالصجاي3ألاالسمجئمعوناديجمموالنوادي
مرةوبمثربيعلانتردالذيقئلتيقولتحمالمإعلىءبسواهاسةا

الحلوبالنافةولقرحجمعوالماأخاللناحلبنمناخرى
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1تحبمنمعموتكتجلفىفيمائقولتصدقفانكنت
نسمبوموتيهابينالقائلنصدقفقدواأل

3اهبولىابعهاولمايدفيمنأستلبعىضيلتي
احتسبالحيصمنالدهربدرمتكانالىاتجبئكضت

النوبعرعنكوالصرفتعليكدقاتينفعتنيفا

نشبالمةسبقجىوالتعمجامقلةلمتفالس
بستوكنهءايعزاواينعكيزوت

3اربزياحياةليلماكانتسشقمارذبالىزءولو
كلهكهوقال

ئيبإلجمامنيىاصدلامنالفوقنالتبالصدلامايرقي
75يخماصذفيمعلممدغيسوانفاقفيوجمدت

ءأوقال

سميماعلهالىعالفزادنيلهطلييخربخليوقع باعهمفشديواننافتىهذاالكاتصفاخرح

جسههالهجرعلىوافىوجههغلىاطبقدين

قبلمعهفتكعيبعزمنيماتوقدوفاذوانكتزعمانبهنتاي1
وبقول3يخاطجهاوهوالخدرالسيدةالعقيل13فاصادانكنتمؤكاوان

الحياةباالرواحكارهينرزكهـالفديناالعقيلةتلكشقهمأاالمصيبةتلدرد

مئيالصدلإنيمامنينالبالصداعتطيرياناليطئينمعنىفيبقول2

اخرجيقول45عنهكالصدالمحبوببصدالنطيرالنسوءانفاقمنهولقيت

هذابامممفئتحالعشاقايعنماههيالذيكئبديوانهانحتيفاالمحبةلطانتكاتب
فراسابوهوالذكلطالفتى



ال

ظلمهعلىتبقىانامنتقدخرجياوصلتاذاحتى

ارصالجرعلىامنيجريتضاعيفهبينليخفى
أاثردوبتيعامنةحندهتاطفدوقالخ

االئىمذابوجهازرممطالسناتفيأقييومفولهنءانسما

منافيهواهءأصيمنليماقلنوبمرتلهنقاك

خدالفاركأنبصنانااثراتهعاتاذاييجبنيانا
االتيبهبالةظاإلبياشااخرىةنفيوجدوفدال

عابسلبولقالجهظشبخذهالسنانشاقراتلما

إإئرادلحبفةالخابشالمحاهواتعبهاضاناظق
افاركخداناسنانااترالقناهاصنعبفتالسنانحسن

اكألوقدالدولةمسمالىرهتأل

وغاربهاالدنذروهالىممتأأبألقلتاثدعوعلة

1بهاتعلوطبهايعدماللهفافديهنفمصيعنالضفسبلئقهل
لواهبهااالبهاعحىفانفساالنظيرلهاوهبتكلنن

بصبنيعناصةوتدوقال

اقبلةالالظمهوقفوهنفةاالالسومنافر
اجهفةضألالالتاخيوفضللهاالرىالقرابةوقريى
مابذلةالاالنفشاخولالضفينعدليوابذل
افطهالفتىقيلواصدالضبابصيئالىوفدلم

غالياكيهريعلمتهوانذميمناعزموممنمئيالنفىالعلةئقبلهلاي1

عهامرفيوالثدةفسفيالرفقيضعاي3بهافديته11
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افعفةماالجيشهبموانعففتوانيكففتبأني

مفةمناالمىوقدعقلهاباحقاثعدايفعادت

ا8وبههوالطياكلءشديداالباالنيوذاك
الوةأل

حذرعلىواعديتزشديعرفتحيناالنا

فانزجرقايوزجرتتهتفانينفونهيت

واستراذعنثملةالضألعلىافأموأقد

الذكرالرجملاالعلىمذلةممفيباط
درتلمنوفيتانفراصابااسمتميهات

وتالأ

عناهاعبافاقديهنيواكنعلرفااإفىعنالرسولكني
احسناامبيءاسابدمنهالفانةوالتجاشيارسولقل

فهثنامهضتءةمأفيالفماجناهليالذنب
طينيةمحابةاعلوقدوقالك

الذهابالىاالنامصتجزيالأبيتي
أبالمصمنلمجيلبئجبصعراقيتإا

والحجابسقركخلفمنصبرمرةعليئأوي

ردالجوالببئوعيتيتنيناتاذافولي
بالشبابيمغفراسواالشبابزين

وفاألل

فافتربواذابإعدصعبوانيزمانلن



أل

افبلهاكأتايامالمنإأغالبالشعبن
ايضوقال

جماالالمحهزادكممروأئمباافئي
االأالعااحسفبوصلجمدتانانا

يفالىمشليمنإصتبرخصتبيعينيال
ألوةا

علكاصنالعاثحااذليسظاإتييامنكاشكواليك
الكاأليشكونكليسمناعنبخيرافهاعانك

ايفمماوقالء

غيرالجوادفديالزالسؤألسولعةالةجودليمى

اثرداداذلةفيهتذقلمءابتدااتاكماالجودانما
المجونفيوقالأل

نخارغيرفابمصالذارتواعدنا

خمارأحانةالىيطاوقاتحب

3الدارجمانبلنامنفاحتندروفدفلم
بعطارامنزلناالقوممنبخمالي

وزوارءاطرأقاالراوقدوقنا

عارمنالفتيانعلىاواطلصفيوما
ابضونالأل

الوادينةسايمعلىغاديسالمدراغ

راجعفاحتجؤالمعنى3الزيقبالئهوموريطةجمعالريط
السياقمنعلعتفقدنذكرلمواناظرالى
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ايزرشواطا01اذاالماديحبهامنعلى

بادفيهمغزالابلالبدومناحى
ماالديأواالعاتقعلىإجأاطساربةاال

حسئاديوقداثهتيءاعداثدابهجت

نادوأمرهالةراقمالهبسقم
وعواديوعذاليوندمانيفاخواني

وتسهادنومفيبمراكفيأنفلثفا
نمعتادوطيمعتادفيكبشوقي

إخادياذلكجيالمومحملااليازائر

إدياعضوبالموضلاخوانيفبالموصل
وافرادمثنىهنيأتوفيلقوموفل
اديوفىرقيوعنديزوأرخصبيفعنأل

اطاضروالباديعلىممدوداشطلىاوعدي

يالصاشمهلعنصمالمجزاليعقداال
3اباديواالعاكعلىمفروضىاطجفان

اجوادنسل2جواالدهرطوةكفانج

وروادارضيسوىاركيفايصبوالى
العادينافيشرفيماعاشافىوقاه

المخكبالعاتق3المنأخرالحاديالسيرفيالمثقدمهأالماد1
االبندامنمناالبادي3الفقوالمادي



اخزكافيوفال

1الرهاحمخوفهاصرافلعواديزإرصمعنعدتني
آنجاحالىالوصولاذاكانقيعايهونهاقاوان

صالحمنذينكنارجوأوجمرببندنايعلوكف
الرياحاعناقاليكرفيشوقيرسيىاوقولى

هاثضاوقال

والعهدالمودةحفظصبورآعلىاصدءإلءاالتخيرتولما

البعدمحيخافىالفصىاميأعلىونشرهاةفاتفىعلىسليما
ثدالىالىيخطتاكامثلوايايجعلتةهنبيالظناساتولما

وعديلهاالخاثياقطضتوايظنهءسوبهفيضالىحملمت

وديمناضاسامابعرفلىهقيموالرضىالعتبفياطالينعلىواني
بالقراهثاةالمروفينتهمعثيرمنضافهمومنكعببخورجعتفراصابوقالأ

سمبييتقىافالمعاونتهمالدولةسيففانهفنيعليهموضيقوانميرفىالفاراتمرواجم
ذلكفيفقلىببنوصوئفحتببخويمابمشفت

المالعمرحيافطمائلاوالانجهاءاالستخمثىلدباألرضا
اهمالاطيومالفوضىوالنامىواقعةايخلاثطجقوهيتي
لهـطالناسيخافلمجىطرفتازمهمااذانحناكص

وفال

هقاميياحمراالنوفترومونهشيئةاباكعببنيعاوح

حمرمالفاةعليونياي3منعثنيوعدتنيانالعدومنالرادي1

كفواياهاناؤناتيهشويخايرسي3صلباإفوزانيمحتوالراح
نحنلضبرطجمكلللمواطالئدهزمةا51دةاواايكاليدبالىندالمثصلة
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المءطعانفيبعدببرصدهلعنوةالشامنبعننفيتم
ااالنوفيمامثمىاخفافائليفغطاشمنصدفوفتيان

أاثضوفالأل

حماهااطناقضاقوانعألهاقافيألومنااذاكات

آفتاهاوكااالاحتبرتوالشيخياواصبحاالاشتورتوما
سواهاالطارقينمأوىاصبحقبابهالقباببيننربتضوال

نهااخئارجمحضوراخيهبووخيولهالدولةشنهصلىوعرضت

لمالدولهسيفعليهئعنصفراساوامسكجنهطوطبأل

فراسابرفقالفلكفيووجد

الىافياماشتمقءولوافيابالفعاليخيرهغيري
االنصافوقاةالجفاهعنديدملمهواذااودءارنفيال

وااللحافااللحادعنعوضتابههايااقيوقلاطريصنفس

عافالمناكبعاريألولوأةبنفسهالغنيهوإتيإإدط

البشيفكلفاذاقنعتكافيآطةالببمافوقكلما

3وعفافيوقاعتيؤتيوةابوتيريصاطعطلىويعاث
داضائياالمواموالعدشغإبزائديالجاداطيلماكثرة

االضبافمترلاماثالبيتومنزلياشجوماعإدوكاري

احألفيصروفةحتىكأتعدهدسمرياعروثكباؤال
طالتاذا4أفاالعقلىرزانةاحىبخفافيقصدوسادانهاوائليفغطارا

اشتورت3قوسمالىكبراشارةثاالةلثعوقولهقكاليموسحيةا
مرؤهذدهـاشفساابيانييصاطربطبعالثطبعمنيمنعنياي3تشاورت

شرفيلينزيدالمواثيوالكثرةاظيلاألكثرةاي4عفاف
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الرغافوالقضاالصوارمبيننفعهاكعيرقلتوانخيلي
أسالفيبمثاالولقإعرفتمذانايافععرنخجهنشئم

باالجماعالمحجمبنعبدالهابيباحضارفراماباوعدالدولةيفوكان
المولةاصيفسندناوعدلقدمفدفراسابوالنهبمحبليلةبه

كهرذلكفيئلواناطورهبحنىافناواابخمبنعبداللهابيباحضاركء

بمالعودصناععحتىلم

71ارواوااروىناصابفضلثجودهئهنيسيذاايا
مءالغضاعىواننىاقتلتإلمةفيايتكأنفدي
تها7شاانرلخدماشبانجازيتطولنالدولةشفراىنان

يهلةالدسيفبةفاك

رجالوبينفرتابحنشقاناالقرىبيخاوغيرالرجمالني

االبطالعلىيعرقةحتىوسالعههالهءبمثرقلف
العلويقالالمزاهرعنالحوافرعبممثزلانال

3بىالعيطهراناماوحعرباآلبيسياحاحااصمعاني
رييباطتاكوممىفواخاريامزهرقرعمنواقىكاقي

وسصةاملصبرعندصلىواليوبذاكااإاببىليس

كعبسبنياسودقىالهمانفعلاألواذاكماكثأل

لالمأكريمبهاناالحتىواظلهالطوىعلىايصولقد
وهالثربالقثرالغنى3الخيربالمدوءالهدطاحسنبالقمررىاية1

تناراباغلمماوصفاالبلمنانةامانماسماالمبي3التغنيبالمدو

المدامبىالخندراالبلمناظلقالطبواليطموسارفاسيرمن

الثدائدضروسباميقصد5
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ماننصصهتاالىتعالىافثهثااناالتظاريقعلطفعلىكل
فراسابوبهفافراصاليىالدولةفف

اومعبلءالدهناوصدركارلالجوزاهـمحالث
ءهايىجلاهواليافرعاهودسمعاغدابنقرافعة

موضغبهوالمزلجمدأيزلالذيالرحبوقبك

يدفغالالذاغوظركالمشهورالينقضيففضلك
فاسئثارجمثروااالعيادبعضفيالدولةسيفالىالناساهدىوقد

اليهاوكئبأفهمثخاءبشياثعارفكليهديهفمافراساباكم

الرسولبيدبعهدقيفدبفتفداؤكنفي

الجليلالىالجليليهدىانمانفصيأهديت
بالقبولالمبشربشربيديماملكتوجعلت

1عديلاومثالبالاالنامجؤلمارأيمك
ألفظمهفاكسنكناتافراسابيالىافلحبنحمدابوفاك

كبهئبقولهفراسابربهفاونثره

والبصرالمحعينالحسنئقسمنزهاباضلىمصكتابكواق
اطجرهنينبرعايخرحءلمامؤقةاالنرقيقالمعانيجزل

ماطبراوؤبامنالويثيامنبردينهمايمناكنعثعرتنما
ابضاوفال

يعدذنجماعندناليستاالداللصفة

اذهديةفيهانضصيكئكبوثيقةاليكثتباالبياتهذهبيقول1
مينفبقبرلكبثرفيلمنبشرىامالثهاجميعلمتوجمايمونإجلالجليلالىيهد

اثيابامننوعاطبر3المثالعديمرأيثكالنيوذلك
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عهدوعقدددلناعهلهليىلمنقل

بددعنكليهاميلالةعنآخنيجملة
عهدلهنارفاقيتغيرتفإذا

كاجهابمثبالدولةفشعنبهاتخافسكلةفراسبابيولحقتبم

ألحفعرهعنتجأخهرالدهينافسنياقد
الحرهصفءالقهاماشلةمنالىفا
فولهسعيدايماابنحربالهيجاابيهايخالىوكتبأل

االمانياقمىاللهكبكودهلىاعالمجدشحالت

أنإكأاهذاالكاضةأصاإىاتيعدهـالفانك

المعانيمكلإبايتكاصحمفابااخؤتاكسونا
كهضزلاافيقااللم

الفقواتءفاصماؤوقمدس

ينقصصلاثايرعبنيمالاذاها

1الترثيذيفةاخاثدهتأوهنواشفق

ماسفودهريمأكاةلميمعحدهسروري
3شرفدهووحياهميهواعري

وفالبمأل

واالسبالمليالدهرقدحرحبييذهباينمالمببأعامالي

وافاسبالدهرجاهلكأننيلهءالوفابدهرالوفاابئيخأ

اسنياماويرخباوحالبرقعةروريبقول3الئخعمالترف1

واالصابةاقصدااالمم3الدهرامتدادمتد
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لمبميانارتيئالبطارقةولميدالدتهئةبلقهوتدوتالكم
كلزكرلمحنههوررففك

واولهطعزصاخرهالمهااكاداماياحسزة
1دامعياالهبايديباتهفردةبالشاعليلة

تشعاالوالهمومتطفئهاحرقعلىكءاحشاتمسك

مايقلةجمماهاعنتهدأتاوواينأأاطاذا

خهميادبمهابادجماهدةعنهابكلتسأل

ارجمياالقيودوكأفياسدحرشنةبحصنليرأإمن

اعاولمايباطبءأقادوتشامخةالدروبصارأخمايامن

3اثقياافؤادالجبعالموثقةوداةاليرأىياهن
ثحملهايخفنجولىحملفيلهلالرابهاناييايا

الذهلايجيمضتوايمتاألوءاللماؤ
ونترلماتارةتتراالاهازاهذءاايا

اوخهاتارةنفاكالمواردناهذهاهحايا

اقتياالقلوبجايسرهانودبالىهناقلخاا

بعيدمءاالعداقبةفيباتهوايمعللوانامبالعليلةاخهاالمةيقول1
اتزلمجهاذكرىلهاعرضتالسكونلهاينومنوجعهاسبههناذايقول3كاع

امعدأحرشنةبحمنرأىمنفائلةتسألالعليلةلمكاتاي3ولقلقيا

اويلةوطومرتفعةوجميباطبينوبينيئلةطالطرقاتراىمناويدفىباطهقيدم

للرابمينيقولابمثقلوحييابنيبارجلموثقةالقيودراىهف
انالمهيتول5حملهخفيفسزحملفيمرحمةبمهلامهالىينالسائى

غيرنانستيوتارةمغنحربتارةالمواردهددان
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اامثاالعأليادفىودونوكأرصالبعدناواستبدلوا

اطارضاكاتجايوفيفديمنوثالماتنالليست

آمملهاراحتيهاألوفييهرهةتعدياسيداما
3ويقبياالصنرىيرضىغهـيري3سةتدوالماهقم
اجلمهافعنبالدانتثاانجكفوءمماانت

ااالثمخنيمينت11وابلهونحنحمابسانت

ثمعولمااورىدونعليكهوجعةرددتعذهـفاب

تفلهاجمفينتظرالناسواصدهاردتمتاحتكجاه

مؤميابأسهاعلىأتابمهجهيهزتفيسهص

ابذلهارضاكيخاازلفالهاءالنهداصذلكنتان
بفاالافالمواعيديمتلكتهماثابميفالموداتتالث

تحياتاحوفديهفالعقدتامقودالتياتالث
توصاالاءاكألوئقطعهالمناشكارعا

ؤفعاالدائمآئقواالبهاعرفىالتيالمعالياين

6نزدزلماسخرحيتيوصنهنؤسعهافالدارحإواسع

ادبئالىبصلالنهماثرصرببعدناقومنااتخذثمالذينلالراناي1

امااا1لمدركالتيمميوزيقول3الدولةيفنهاطب3عالي

الىقىجعاناكناييهف4ليالهاعنبالدونيرضيريكضفلستانا
ضالصيمنكتمألكأ15دكوعليكدهااظانمعالسريالموجعة
يعئي6ابحرمانءاامرامابقاعندكمنجعقىلةطايحملىينتظرونوالناس

إلحجارةنتاصراجماونحنداركتومعيهف
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تدلهيهفالثوبناعميا
بنابصرتلواطنحلربريا

كرصتاوجهاافافيرإب

محاسنهاكثالدهرقداثر

اجمبرالىفيهابمنافا

يرمةببااللهيفغال

لهاإالنامثونكاينبري

جمالثاعزانوانى

افضيابالفكملتردىمن

عازألواكاسسأكتفا

بخاهراماااولمبرايااا
سؤتامةاالرضفيأبقإ

4براتالورىاحقتفي

بهيريدالالمالففيا

كأمآفضالمتجرياصكلت

ذافرضكمنكاثهقلال

11فىنياءالصوفابناثي

ساوننقاادنااقينحمل

1اجمياالاكفيفارق

كلهاوتحتارةاتيفر
امحنايعألثاهعل

يقفاكاستغاث11صاحبها

مإثاومعهؤمقاههاوالص

3وحولماالمرعيقلمحها
أنولماإنوالاداقنك

شألهاءالرجافبعدنجط
لمهاويجماهدااتإف

الشمااالميهىوفتحملاال

هعداالواينعنافاين

يؤثهاالتىالمعالياأل
افضلهـاتعلهقدنافدا

آاتفلعندهنافك

امواقدرضاعانبرى2فبلهالذيالبيتنيلىجوابرايت1
العارفة4الموراتغلبفيابصيراالمحعالاي3الىجأوالمعلىالشد

المحفضلبضمتينوالففلهحترضةجملةعكفدقوله5االحسان

فراسابيفداهـبذااليهالمثار6
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كألاييتينهعهاهذينكحبك

الذللمقاممنخيروالموتبافواهناالموتعذبقد

أسبيلخاليرااللهسيلوفينابنالمااللهالىانا

ككلالاليالمهابيرأالمابيالىححبك

إضاكاتذكرانلارأنمسيإييا

عألكاعألبنيبه9وبددتمااوبم
1عدألنحورمريبوبدآلاوجدتما

اوالكاثلهلاصلصتلإبااكاتء

مؤلىثانالزريبمنماتايفىاةنزذ
4ءعوفيأامنالوح

وثرابيالصبابعدمنطعاينأنهاءيئعنداطربفألتصفن

لم3اهابيالنصالرقكنوشققمصإلمسابيرضزسفتءوقد

حساببغيرمصريمنوانفقتعصوعرعاوالزمانفيتإوط
شنةءبخروهوكتب

بهامغيراكفلقداحطتاسيراحرشنةزرتان

وراوالةالمنازلكرقارفاكإترأفىةو

نحوناحواوحورالمبفياسياولقدرات

ينفمبهاتديماالالدولةسيفنليخدااي3يتطعبفري1

لدالجواالهابالجراحممق8بااالطبهالمجيرآلةوهومسبارجمعالمابير3
فياالنقبلبهااحئطتزرغروفالاسيراأالنخرشنةجثتانبقول4

والحوراهالسمرهالىالضاربةالحو5ياقماججاواوقعتظيهااغارتيءاثنا

ةأتاالىاإهاا
ا
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اااضالةوالظيصنا11ةالغامنةنخناز
قصيرابهلقدئتذراكيخلليطالان

رااسرىابكإقدلقينلمثفيالحزناقيتولئن

صبوراا4لمأفهنفالثبحازميتولئن

آفتخايسيراهذهخحيةالدهالهبراص
اسيراااالتايمت11هخليكانمن

اوالقجوراالصدوراالسراتاتحلليسص

كهئيدحضرالوقرهايصفوقالبمأل

وبجمالقلبءعلىشببمحبماعدتلمىتءيا

يهذوبحمزيخككلفيناظرعلىقدعلتياعيد
3مربوبباثوانفياصجحارالتيالداروحشةيا

والطيبببوصإالاهلهعلىالعيدوطلع
بباالعاأبرمادقادواحيولدهرليما

كاخازلهفيصالوك

المصلىاحضافوفيالمستجابرممومفيقف

احفالاسقيافاالميهونفالجوسق

محالالمحهاراهاالعبوالمالافازلثتا

لمألظووجمدتسايحاءهـادتوالتفثحيث

النهللاصبريلهافيقولقسهيخاحاا3الخلئالجنالغريرأا

بوبمرلباسيلبرهامثإصبحنفسهالداربرباراد3بالفرجيأتي
اررمااي



1المعلىاطصنونعكنالجنانبالجممرتحل
اذاتجلقالذبابهرخفاعوائسهتجلو
سالايعيشجيراتجيناأصموبانزالواذا

فصالاسطيناهرفيالىروضبينيفصللىواا

نصألعليهوثاقياايديجردتخزبساط

ضرآوهزالأ3تفلعنيدهااسرمنكات

عاألحيثفرمساقرمواإثلهعامنيضماخ
الهلىالسيفيدعوننيفأنماحللىأنى
طفألوكهألالعدشرففاننيظصتزين

الدهرعمقألعروفدفيزاالسيفاالهاكنت

الصيدقتألاكوامهوتفائماشلمصوثين
الدذامملىفيوإلسولاالدنياخماكر2ي

كالةاكسلىائمداولةقصائدهغررمنالقصيدوهذهيفنخررقالأل3
لباسساالالغةلمندكاهاوةساكا

امروالايكنىاإاهاححبزالشمكالدهععياراك
سرلةالئذاعهثليولكننوعةوعديانامشتاتنعم
6كبزاضالألئقهدمعاصواذلتالهوىيداتباخمممواقيإلاقا

فيميقول2إقالساالبيئبوجدتليمحطوفوقىلا
لممنكثرتهنيناتالقنفيهاالمخجلىالذبابصوتلناشاحصنذاكعرائى

الدنيافيالممنعالمملى4صقماهزال3الذبابكهرجواعواتهرج
نفسهمنجردنهالتجريدخطريقةغلىلضهالخطاب5عيشاطويال

الطارقاخمأويا6ااراكلهقالخراشخصا
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والفبمالصبابةادبهتهااذايجواننينبالنار2ادتضيت
القطرنزلفالظمآناثاذادونةوالموتأوعدبامعلتي

1قفزاهاكامنالستاهـثانارىالننياضرولفواهليبدوت
2واظرأل2المالوالحبكوايايوانهمهوالثفيقويربتوط
كفزشيداهاااليماندمفقديمنوالوشاهقالماكاطوان

الغدرشمخهااطجاثيالنسةمذلةالوفاخضوجقوفيت
3الميأرتاحيانأكاخأرنبخيستفزهاالصباوريعانوفور

جمررصالهعلىشلبفتىوهلعلميهةوانتمنءبتسائا
ممثرئماأثقاكقتياكوىااالءوشاكاشاحتفقلت
كأصلىءوعندكفيوإئأليلتضتيشئصلواالقلت

لالجسرالوىاكناقلبأالىصالثنحديإلألحزانوالكان

صفربهعلقصممايديوانلعاشقالعزبعدياتفاقى

الدهزالاةبلاذاظههءؤغلتبعدناالدهربكازرىدلةتافة

الجرأابيالحانسانيالهناداةراليارىالامريوقلبت
العذرثوليبهكأىالنجالذنبلهاومحهاالمانحمالىفعدت
الذعرحليعتهاءضصااشرثعلىظبيةءيادوتاناديكافي
الحصزالمجزهبالجريايإتكأنمانوذثمحيناتجمل

قفرفوفيهالتداروكلعنديلتإلنكاعليبينغريبوانايقولا
ونأرتاولهإصاايعانر3رباضلىءالماامتزاصمثزجوناي3
ذنبهاعقاعتذرانوليبذنهاتؤضذفألاذنبتاذااي4وتمرحتنشط

المزالةالطالولد6ارتفعانالموالمعرفالمعحهلةاالرضثاها5
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الشزرطزأتالماالىاكثيرىمخؤضةلااألشالواني

1النصراليخلوبهااتةهحوثضيبليملكللجزاراني
موالنسزالذئيثبتئوأسغىوالقناعىاوترترياناقاىفاص

الدرلمقبليتهتاماالجيشاوةعورلفااااطياصبحوال

39إنجرواانادىابااعاكعتنيعهتخننيداريارب

ثوالوعراالقاجمافييقاجمانملقيتهانحوياألذيالوساصة
ستزالبياتهايمشفولمتلضكا4الجيثىازهمالهاوهبى

انحقراكرأاكأءينينيوالباناخنىاباثوابهممطغييهارلو

الوفروفروالافرعرضيأاذأهوفوبغيالماليخاعاجتيوما

كزدوالربةعمفرليوالكأافممألمىبعزليماألمرش
والبحيتيهةسلهفليسءءتاهرعلىءأقناااذاحماكن

مرألطاااهراصتهـفقاتالىدىاوالفراراصيابيلوف

االصرخيرهمااهرينهنوحسبكاليعينيلماامفىتنواء

ممرووماسؤاردهلىإهـادخجخهروال

حمزدماخهممنثياعلوانمايابيظوااتيمون

الصدرحطمفيهمرحواعقاهـنصلهتوفيهمشوقائم
ثاابرايواسغبنفصياظمياياعدى3المجئسإيهراحميبةال

ايافجردت3عاباغرتمخةذووءداراهلربيقهول3

أجهابالبشاشةيتهافاقعثيرتهافيحتئي7اذيالمماطتجرمخدرةورب
الالمهراتايرفرسياألوسولهاألمرراصبهزبأالذيالغافلالغمر5

تضلوارادعاياالمامادكهلماممرواانوذلك6والنزاللزبيطاوح
وجههتهاكرفيلرلهذاتبمقطويرلمانةلعلمه4سوكثتى
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ابدزيفتقداثالمماايلةاا1ونيجمدمذاذاقويستذكرفي
1مفرأانثنقلوالتبريخوتوماربخواايمهاسددتسدغيريولو

براوالةإتنإالدونإعدرالنابينناتوسالأناسرنتو

زايغاثالمءصنااطكطبوهننانفوالمعاليعايحافاضهونت

والفرالترابفوقمنوابمىمالعاذوياواعلييىببنيأعز
منمالحقةلىذا4يسيدبنحربءججا3اافا4تاالىوممشب

2ألاحمباتافالرهتابرأيهلمجزوحومآكرينراسرهغدالجزعع

مجابالحليطزالهذولفومصااصبابةانيإيكا

افواعبابالنهراقشكبحباقدنجأيخماإوبإااناذيراو
العثاقلباالبينوشيكدووالؤارجوءزاهاولبهني

3اساذبنانحطنيابيةالىإناسهمرةاصلأخبفيرزهكموما

عاتبوالدحاضوقاعلبيمثيوقفةالعامريةلرلىضلي
3عثاابصإلكأيإتلحصاذاممبثعاساناماالعشاقواكبوال
مذاهثهـصننشفيجاوااضاسواهياالدباشمذهيومن

اخوائثااالباعريتإاكاناجاادابغماعلىلوايثرص
وسالبإتإباسيبكذاثاكركأابنيانالذالتأبعا

ألتاربعندممقتنسىمواففودونةهنيالحرب8وراوات

اشوادلبماافيوضيفدمالموتافاواحوضمةدىاعينيملءارى
ءارأبذهبعاشمتعاساضهيحسباذقسم3زالصفرالنحاسا
يؤسرونوياسرنالحربرجمالانئمونالماءإاإذاإبلم1اايقولءاألذااالذالن3
هضبماميتهميخدبنظنيوالنادداتءااالعلىبهاخصاماميالموتاناي4
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وهوهابىأغتابنيثمتلفتقلبةالسريحملومضطغن
العنافيبالغباريتردىلمالقيتهاتالاءارتردى

هوعائثاالهرالذيعلىحسويعيياليزالانشرفيومنا

1ممبايكوالحاسدينشسدفطنياظنهاحتىالناسعيونرمتني
مالحاربيعنهنهحيرواخرمحاردواءاالارىونست

واهبوالدهالفضليقصونووافدالدهالمجدشيطفئوتفهم

هواهبالمعاليانياصواوبنفوسهماحلىاادراكوترجون

ماهوكاسثاالنسانيعاموهلواخهوهمااتااليدغوهل
هأرثاالسفياللهقخصامنوهلغااكأشفياللهاقضالوا

افيالمتاءاربتنيانوالألنجليصتقرهمنالزبخإوو

المضاربشناناطايخاوإهسهرككمافيابنهحربقصتوعدي

فاضثاسياالدرثإخووالةتخافههايحرزذالدهاذا
استاصاتحفمهـأحىالىأءماتحاالأ وبىسهبىبىو

بمربابئنحيالينفرناوانمانعمالقرماندهـأةلسيتطي
ثمواربفعلتانفرنعىلواقيلياحسانهاجمدهأ

العذرناصبهردودوالاقولافألاردتهعمافنءاقوافياأهلءء
تححدنيالحاسدةناهيباتالمنتخاحتىرربافىالناسنفيرمثيليقه1
بهلةصبتحسدفياكوكبانوالنصةالشاناكانصتىئالمهفيكوناكواكبهعها

منرخبنيرطضداوتريدالذيإررواانيماإفىءلية3الحاسدين

الىحثىبقرمنالشطيعوهوالملكوممببيةر3ودالذاك
انتلالحقعنالعادلالموارب16
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الثواففيقطظنيمابوالمودادهبساعةقليوماثمك

المجاذباليهشوقيويجدبنيوصبابةلهرئذبورقني

غوابىهواهفيعواعيوهيقامرتهامااذاطويادعولي

1راغثالناسهنخاقالمىسواكاننياقرآاالدولةفستخبثفل
وأهثوغيركالدنيالثوألمنعموغيركالنعمىتجسفا

شاربالمشاربكلمناناوالاعمحإطاعمامنصاناوال

سثالمتالثامزباتكناذاسيكثرناجانرانحياناوال
الرغاثعألهعناخةاستادابسيدعدياقمقامالسيداوال

آائبااوحابابااخأياعاليعاحؤةنعماقأماأتعلم
3إثالصهرأمبعدينياابافيااخياذاقدمبااخيابقىأ

ريبىالحماعنيورإئلىكبرنحصيضاضإواننجفس

ناصبألثقالشأمن3يقاقلىىاكرمستلصالدمجارىقرج
المقاربواينمسكلهواينمظهفقداتهااقنيالثذاخ

المناسىيعدهاإفافاسبحيتاالمودةالؤبىخاورت

هـعازبماعنناثأفيوانوممةمميحملتلتنياأل
آبكااطقافاهواالحبإبهورنبهدبالنفسمط

بلسواكالناسمنخلةالمراهـاتنالدوياسيفتخفالتزا

كأالمهشلهوفاشأفعلابينمعقرضةيعلمونه3نبهلاناليكفيكرغبتي

تروابيامودةداظيخاطب3نشلىينعمابعدالممنالقمااباصاايعا
الؤممسلبوهوصالمنعيخاهئترحثالسائلالىايذالثليقب14

علىنسبوجمعايضالنبوذوالنسيبالمناب5اهوالساثلوائناصب

حبهفيأيخلصالذيالماذقغيرقياس
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واجبللهنهءيئركوغجازعانكبانالىءاتاني
السوالبثمنفاطاوبذتاحفوانفعلةالمهطيممنانتوصا

وتغابىحعرةعنيتدافعهتيحنوزعواني

1بلماجاةولهزنمنينصلهاهاءاقاصبرتحساثورفبة
1الماقباطزممنحدحبوكننيإبرواحزفيافوحزيهقوأمن
عباسوااماالدمومنيتفقداناديمنلوبمتكملوهآولست

إكمنناإيكيوقاببتنانلدةمهصيتهلمرفيثقياال

بءإوالدهرالدهروإقياليذنبهاطولمنااليامفتعحذر

الرومجموعنيامالالىالدمقجخررفهيهالدولةفسيالىجمبأ

فدائهخديم4إلمجاواعرهيدبهرهاالسثعدادشكلىويحف3

هوانسوثمعراتفاقيمهعالقرلممومعلىانتأتز
واإلجفادااكنتحقوتنقضيوقفةداراثمعلىفرض

ميراب11هواقد4ؤتاصهإابحاجربعويذكرشاوال
انحيفاناومترلاالحساهاوىالوءطارتةقبارإهوإقد

انحصالىوشقفمكلومجمصهنهحاانوه

فانءثيوالفناشعللأنيسهبعدعليهإياننثرا

فاابمالذيواضكنيشهفي4ماسافرنيوقفىوبما

اراقبفشارهالنثماتةائتاعصبرتسادقيعراؤالجزعصنمنيومماالثا
الداركنتذصاك3فاحزنزناطعليحيغلبوتارهاجزحفالالحساد

ناإلثاااناليفمواقدوتسهىالنايرانفيهلهآوقدالذياكانلمابميتاحراهياذا

يارااثارمنيبفنىمماالناروهوعليهادوثووصعجمارىاو
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لغزالناورباربلشرخأةيمامجموعةاةصوصصيؤورايت
نقفاننتماانلهاغيريالاالدارعلىصيياواففهن

ونهافيبمقلتيالدموعامرطارقالمنازلعاىأوفوفامغ

1اوكصاقيفيهدمعىعصياقاوجرتءالمداونتاذافله
جمانوشماطحابالدرشفللوبيذاآبالشااالحبةابي

االحزانمنعلىبهفثليالنهماماشقينانفيثو

لمانللووالصابايمناتفحمدإهعيلىفضلى
اعطانيهابعكىالمهيناخذوامااططوبمنجزعتليما

قينيالذةثيوهنأنيزتايعثاءكهوإقدسررت

آنيراني01اثؤحمماتوحإياغاهـحيوليىءخماستوأ

3االحمانفائفىةصدثغمد6االشإنايري
ثخانيءحااافيبوطناري71كاالجسيطةامالألالذيوانا

الثحبانوغيرةلاكمرائيليفاناساتطاإابهنان

اليالفرإدمحعليبررةإرووامؤفيسصاإلعاثساهبهافي
خؤانإجماحبظفرتاالإصاحبوهاممدتإإناضي

االخوادلةبمفيبيتوغدرضاجأصااادمعتوإ

ءرسوكاانعادمحانيالذيالطارقذلكاألصلإلدمعاناشيترلكانه1
كانتالتيناىباستلمه3شليهاواوفوفحهاوقوتمنإحبةا

فيهتشئولانينإلسنتيمنمفيوحبستشمازئااكونيطفيهتجريولمبص

الموقدةنيرانهمفالمرزخنةءدشبهالدولةسيفهويعاك3
االطنابذاتةافيبضيافاتالقرى
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1ينسافيالواراهانسةأالذيالمرماالدولةسيفكن
ني6اعاالذييخفضنيكرهآوافخااليلشلممنعنيايفج
كانيتممدالرجماأليخهارىاتانيىاغارفىاني
انالةمناثري1بماالضكارهاشهةؤتيموتاناو

انلألفرابمالإذيوهايئتجىأيرءصإهنديرافش

يقخالنعناناعنكنمتاظتاةتكدوانعإتدواق

اتسرحماضيغءاروكلمنإبمنحهرالجيوشرتجيمثريهلف
2الوافىلغراألإالتائحأةاقاا ويايصأشهـلوووتطصت

إشفانمرهنيفياشفبوااألاطهينغضبا
اقراتااطءاكزحماؤتوبملطدألشفيمالىصقماكات

13د

قاالنمثرظفيتجائلفدهتضبصاتقلببءانج

شيبانبىيخإشطاضماااجرثحاشإصحينعباوبت

ابانبابناالراإوذابمهـامأإبهرطاهعدىخلوا
اتهـا01علىإفواءاحرجواأإاوتاكراءبثاطثوادلونا

مروانبنيعإطءإحالااجردماتاخرخاحىنحهاثمةوصا
إلىإاسبباينإأاعاعاواافةاضامناخواإجودءإوا

الاهممألفانائنينلىأإينمنالدولةسيفاخرجباتدرلىاس11

رهءافيإصصاتنهوضاحايقدروراالألمقصرنيانيا301خر9اذىينع

حيثاللهلدينبفافياخةإخفبالبهتإنقول3جماةسمدتالة

باصجهادألمنزلةالنتراناياتكاتاثاللهةصبرءالاجايآحلما

جبلاسم6الجلىاضلىوؤءصبزصايءفالقنان5كيملة
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ذيانومنصوارمهمنةظتوأفيلفةعبسوبكلتكل
شروانبنيمناالعاجمجمعكبرواضيقبعدبمروسرأة
وهاألجهقوعهمايزيددونمناالوسمامفرألبمابمت

االنعمالبمقضلينوالثايعفهمأخنقفيراالماخإن
انشوباطعضدؤبمبوعرهنيءالخحبيالتىانا

االقرانمماىتمنعااجمتممطلفاطراكخمامحبم

سنافيلفاارعغتبماوإقنيسدرثإصتولثاللما
2االرسادياةماشاوداباةتءطإالالمتبايااقدتالماإو

نيمنصالاوشنلبموقنيلمجاتبإتاعززعافي
العاةتسادبمقايابداشحقألكلامازدخ

اتاومدىاتهاضراثحماوابئعاحاشاإل

لسالمبد2االعداالحكمواريحداتاءاالاصايمض

01مذعانشديخةهواربجسرىإأمايرفير11

اذفىهيبنيفيااساااؤااخايىاالسيرالسألماقرا
أفيفاناومةزلءاا3كأماوىبمبيوالذينءفماساااقرا
بينحروبوقاخالمىاشارةاالمبفبنواصقولهمفبياتامذه1

احهـانتهاصهشانجدبهرهاأسودافبارالةيخارزكورةفةمعرلمهـموايامالاتجاا

خاالىةظكبامحابءاقضداتجمعةاالجيوسقظكنضالسكلوحثهالدولةسيف
االعخاقطولملةالجلودمؤحرةاي3أءاالكدادقاالشتاواالجهادكا

صبلساهرثانيةصفةشثاللوالخشلردأوهوالذودمنذوادحا3داالافى
كانماالحرءسةهورااطمنوهوارهالماضيةالنافةالجسره4ةبلهالذيالبيت

ءالثاجثةالمئقاثذسكانلمفةقودنيةوشافىإحإلاوايهافافيدحب



االحسانذويالمطوالمحسنيبهرماءالمسيعفالحانا
الدينفيالدضقوبهنيةجرتوناخلرةاصرهيذكروقالأل

المنامموعباتحبيبآبالثمااالحبةعلىيعر

1مكاعلىثمإالوكنزاياالىعلىورالواني
بعيدالعهددايجرحعلىهنىيردنتالثىجروح

الماماص11عمبغةوابصراذرانيالدمستفتأملمني
افىايالطلاثذابانيتدريلستكانكاتبهرني

3النظامغيرمتصلشتحكذلولعلىقىاتانواني
اقاملافاعقدرأتكتحاللىراصليىعقدتأنولما

مالكلفياطعانأفاجماكوتدلمجهااالناتشىتوكت

3محايافومبطكجففحمىعريسفمهؤرفامنوبت
اخإلمااقداماكهلبرايلأيهاافقاارضىوال
بالتمامكسيماتوكوالباخذيىندهشتهافأل

افىاممفالحلاللفنيئجءتااالشهالمجصمناما

ثخاماطاينبخادالهوسدبإركأذالرقةكة4وكض
يعميربالحزأمنهمفتىتلتىيرفلستاظقلمم

اكرامصكلىاالئاممجالسةاهرخطيماواجلواصعب
وهوتالجراطباممالمينيرادانزيجروعاحاليابافىيرادانايجوز1

موهنالعرىمنحلايمضااااصصلغابوبزسهنرسهبالذاصلأرادآحاالمح

يذهجغمنيكقدنعهشملةغيرمناريمبتجةياكخعااقبعديقول3اقوىا

الناساوغادموالماالشهالعحاكثرغاالطعلبرهانطبالحتهعليكوريالئوم



باطساميوصدالعيبواقيوأبمزحيمالعوبريغون
2ذابمكلمنسااواصبععيبلحءمبرأمنابيت
3الزوامالموت4موارعايهدطانتابقتءبالذإقااومن

ألاخهاماثاراوآآر4فالخافالطظ
مقايالمومةمنفيلافييين14نوارسوعام

مامبنكعبفمسهوجمادبحيرمضىالتاطابوق

لىالمالعلىمعاصموليالسباالتعرضعلىاالم
عامالفحرالمممروات7سوااذاساتواالدنيابحو

الثمايارقااغاشيهااذاانيىذصاحييااال

المبااالحبةالىمعتفشلمعانليالحهااذا

حسادهبعضكريذواصرهيذكروقالأ

6اسدىءارضاعاواتهاوااحرالجاهداطسادهدلم سجما

واصدفلبلياالصقلبزاسداالناسكةشثائيارو
بماجمدتيالحساديظفىولمفاضالفبلىالدهرهذالم سير11

وانيعييعلىتطلعانتطلبةالبطارتالىانيقوليطلبونايونيرة1
التشديذمخففذامليع3فيكاعيبفالفيهعيبالفطعالداكالسيف

الموتعليههانإبقجتبمراطيباكاائامناكلماأالجبوانماهوبمعنى
هصفيهاماواظهاراالرضحياامناافاكاثاراثاريانايثيهاكر
حديثثماووالمرولئنادحناقتالالنرءوكعببهيرهارورة

المعزاتومنثهامبيلفيالمجاهداجرمثلادهلحالمجاهداجرانيقول16
المحسودعنالحمةوالاالسيرضىفانهالحسودارضاه
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1االساودبصمالمازىىاماهنواجتنيالنفاقتحتمنالغلارى
اهدعلةالمذموموالبسذلةالصبريجلىأهابرواع

واجمدرغيراتيااولتومهءآلءتؤإرةاتواعم
3االباعدتلبصنهملياذاكانهرهفردماعضنياننافيألو

جماغيرنلهاانيرويدكالغمنمانلصلتاياجماهدآفي

3بقاصدالسيرألجسبعضوكنخفيةالمعاهاطرثلعمرك

غهرشاهداالذىشااالقىانالىيرببنيمانينصتااشاسثدوما

ثءبىالموهفيرقيجمباظإتاوإااحمدواجماموتأشئتا
المساعدقليلفيهاامدىاممثىحرةبرأبنعوالم3اعلىصبرت

أخرلمجساعديااوتنحتىتوضاراشؤكبالجريشابهـصوطاردت

ائدبى11هـذهثيءكماهواقفةتكرمتمنإيصبانوبهانمي

يرالبكاىجاالتشءوابلدصلىالندهقاوفشتجمى

المراوولابصرياتإتوعندهمعشدياتاانماشواكفرت
افوائداوهوت4إزايااادةءالمرالدغيركاناذا

ئدثماطعدةاحايوكانيفةذيمقبلالحتفابرجرتلمحقد

جدننماذاكهإ3االفايراوااللالهمفىنهعالمازي11

فيبينالمدرغإاالضدأصقلوبلةتجشصدقااادقلوبكانتاذاالدحرهصائب

االستقامةعنشدنثجائالالسايكونبلالمقمردالىيرمحلضقيمليرلىاي13
منوالءخوفاعماصكلرتااماعدويعناخفيانثانيمنإصاوليق4
الحاقسةوحردعروجمعوالمراودأخوااترأببماا5ئدباصعاصرواضاشافي
الدابئبهابطقىالتي
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الدايامءاطسناعقييةنريرةبنمالكمناياوجرت
القصائدبشدوواهلوهابوهضيبةيعوتجقزواباوارإ

عوائدحيرنعماهعوائدهفليفانبخيرتييا8اناللهعمى

حسدصاسدقغرهامناينقدفبإيمنفقرضامنفبشالفالأ
عائكرمرالمجدالعاىوبذلوالندىرتكاديؤاضدتفان

المواردعذبفإألممضااكسبالمجماردالفيءاالعداعلىمرير
ؤالدإفعاكأتءكتماله31إتانحضساربالالثضمهخأء

ئداقاافيحاتمناهايوقلدتعثحهـيرقيقوممياوسدتئييخت

االصاجماالماجمدينفيكنهـاماجمللىفيجمدتالتئقاشء
زقالاداواالصبرإيهإواألمرابندحصناطابواليكئبل

مجيىخيراطساجمباتوناديخىبرقلتالصقطىندإب
3صإلجوألزمانوعودعاحانابمشغقاببرخمنىثببوم
ا

3قضيببحداوإمحىبحدنيتيباتايعلتوؤبى
سبيصنمبالمابمهيمابنممايغرقأنقبلمنكاعإت

قريىغيركاننصرآواملتخاآلإمءإسارااصثتتجشه

ميبرصيهراظهدفيوفارقهلكةغانربخلىايوا
تجمىوقداألسرمناطالقةتسألهمحألدالىحنرتقدللظا4زرجكانت11

جمهازوجهاطمعافقئليماامالليدالدابنراهاظفالمضينالمواماعليه

وهوالعظيموعودالروالمعرضفيقاباالهنيلبتىوأبدنيقيصديقول3
فانهـبأراد4ارعالقضيب3ومضضهالىماتاعضلىالصلب

منهادافتماصاممرفارادالطواففيعرابيداثذإطملماسافيالةاالجبمبنجبلة
بعدفيماندموننصرتمفهرب
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ابيببالحروبخوفحبوألبهبنعيسإشأافيبوأير

مغيرنجيبنفسيءانوأترضهوفتلغيركانيبخرضيت
يلهوقالمخاظرةالدممقنبو4بيجرتوقدوقال

ىضابالمانماوخرب3ماقالدمت
3اطربااهرفالباسوداطتاواشااقاديدإ1كنىياهـعما

لهاتربايوحييضالذيذاومنلهاأجكانالحربمنفوياك
اماباااويصدمالعينيؤدذاومنجنباتهمنالجيشابهفنجوهن

ثالعضباوالدكاصاضرتاوجمهوصبمركشأكااردىموولجك

الشعباتبتدرالقانباوخإلكموثقااختكابنخلىمنوويى

عصاساقبناجإنمحىواياككانناحتىبالحربعدنااة
اابوكنتدااءيااجمعهذكللؤمناطربخاهلقدجه

6خطبااعناحمماليسبراهلوسل5وصمإبالىعنادسلفسل

1قلباهماتالبطريقشحاألوسلهصالاثهقهقوافرقاشاوسل
8نهباالهدعرخهمببيضنجناااالمألبينالصيدموسل
1الغلبااطناجرةشنوانالوسلبلنطسواهلبراماهلوسل

بناللهبءاخوهاوعيىوابنهبيراكبنمصبالمصعبانالقاموسني1

قولانارضوأالهالكفيهبرايرضباي2يقالطربالموايرباك

الحلقفيلحموهإقدبدجمعديدايدا3نجيمبغيركانانةضني
بؤالمن15افرسانمفيإدجاسجمليكوالساجفافب41
الجبلببلقصدبملروجملىاناقاباالمعروفاكاتوفعةجمؤاخنكابناوثق

رصلإممفرفاش7وضعاسمايىوبرالدمشقالبيأشمبرد6
وهوملبونعجمومألبينالقومرثيعىهوداصجمعالصيد9مقمقالوكاإ
لهكاشفهصفةوالفلبالفالظالحناجره9اليهران11
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لعربا1الربرمفأطىبالمسيطرإسلهاالعسائمابحارعيدسباوسل
رعباجمدتالماإىانواسدالشرىؤتاساونهقحألفهمإ

كتبااامالكفدناالشعرىواسيمابسيوفنااماجمزتمضاباثا

1اثرباالمشثماليرروعانفقكاهـابهربافاألداوسطصثتركخاك
ااسهاكذاياإقسالقداوسعتكالوكأفينوالطبالضربناتتاخى

فلباواثبةاطعناوانفذناذمةقالاذاآاترؤااللهرى

لمجاكثرآوخبرااقلكمخبرتةحينالعااباكجدت
صإألافيوقال

اسرااصرهبقاياعلىفدزرتةامسلصبارث

براااعدمماصهيمولذاصااإنيااعدمقد

اخرىاقلبني6سيراوهولجدةفيالجسمواسيرفغ
الينضخروقأل2

جماناهالصرخالجيللنااناالحيىصراةلقدعلت
حماهالىاطأئفونيا8وقيوذراالىبونءالراينى
يحمدانابنالحسينبنعليفيينأافىالابيالىكتب

رومالىبادالىاصوهعندي

رجماالاطفافأجضالكاسرتلماةطسرتااتاهثافىاأباأ

عقااالالشعورحمرلهنسجترووسهمهرفوفااجلىإا

3نعاالالتريكحيكأتخذقالالوجىعلىصاناطحصلاذامنيا
خرجالذيبوعيرأإلةكالفياتائفاقىبقرللموبئمدابةبوعالير1

جمعبئوالنرحبهةجمعوحكاثعبااكجى3الثرابايأصلاخفقم
الحديدبيفعةوممببمةقى
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1مجاالاكيصدتاوءلوكتالونميرمذاةختصضما

ماألطواالجبالفالغمنقفرنوعزائمحرةنفعىكملض
3رجماالوالجبالوحشاماواعراعظهرالعيرصلنوارين
ثئباال11أترببالنساشل7غيلةالمضايقكىثيأخنمزك

االثقاالويجملالعظيمئييموهومصافبااأإلدضت
االناعااطلاتعانةوفرااباءؤدالم

ارساالالقضاكارسالصرعاخلهارضكافؤخابعيداتورفى

اقاالاتكأهاتعفراذملكيقيلهيخكأما1منزال

أاألثفاأللوكهالجسيمببهالذقاالقرمإلمولةاسيفزالها
إالعبموالرجالانااسرواواظعآوفأبوإكرافاطيل

االااستغاارأذادادااقلمداوماهااافاث6حرو

11القيرعاجيالواثوبنوالساوقنطنابخرشنةضنثنا

وصاالألحنلجظجلكخةمةمتلما11هي همحمم

االااالذقلتمثازلموأيصكباأهـاثلفوء

الإألءاالوجمثافىاوكاضاحماالحطلعمإيىاثكلإفيان

التهالىيرجعقصرنوكيرالديدةالمرةأ3الفرسال1

ياذوالاألالمميجاالنخبعضوفي4ألبلاوالعراعرالجبليرالع31والعزائم
جمزتثرارووشدهقىوجدتألهكذا6يبالترالمانب15ايلةا

بخرشخةترلنايحولالعرب7احيانحيكزباقي7محميدةافيصابةبيت
فيهالينححمفيالبواديلواهـالقيظوقتفب6دساواتياضيوفا
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الهوكنبأ

ملمءئضالحشاينباالشىوناشمحرئماراكحتىاكرىلذيئ
1اممآلعالوعهنوانواقطيئيعهونتانبجقووان

بمفىجمنيءفاىكأفادحفانرفعلةإاصاليابنماسابمك
ممحرمحولهلبيدهوحبمنزبنيفياالدممىةبوحكل

3تمغوهالكواالصتاةومهلهاوائلاالغنوماا
ومعكفواياهالنيواختهائنكلةواياهداجما

ارفاالمنصكالىهنهاويغتألناناثوبفيااليامتصاحبني

تجهمجمانبوفيهلبشاحببحرنحيدتلغرانواني

يصممحينحماعناثاتوناالقايختافحيناخادعوت

2هماالذيناقوممنوانتالردىكهفببقىلألاالثوم
المناياومطعمينهشربلهااتاسللألشينا2اوصكلت

وينظميشتهاعلينافهـاندعنهماإاهذأالىننطرنا

المذهئمخيىقبلياوبعيديهمثربيميدااهضيالوماللي

مواءىارنرافاالهعلىدىإتاالفرارمنصجهـياثصهناذالم
ويمرمينءإفاايرعللفاناقلصالدىاقماسيفوقي

المصابهذافيحالكيالول3أالبمخماقعرتايتأخرتونت1
شلىمحرملدحمنؤاالحولاجولالذييدولتممريطولاان

ذكرهاالتيإهثاشاكانتكاالمصاقاةفيدواوايابمنحنيقول3
الذياظلوف6ايكالحمتجه5اطياتمننوعرقمثا14

مصوانتالموتتخافيمالكبتولوتجريداننسهيخاطبالباوضدينياأل

جمريخوابماجمرنجواءفوم



يمتءضبابيضراوالؤاابالمهةوقديدطمسءمنانتاشاما
والمبرمءااضجرتاجماتكلمناطربثحرعا

مبرمالمجمانبحادثوصاقىااذاالخوبفياخوكراب

1وإمئمإإلداكثنزهـالمضخنماسورائضغادبطنانااللهلك
مشدقيلفىاطأقىااءإعاوالصالوصهابقىماويخب

اعظمؤللهدبااعاموانفوقافافىاالعرهذاجلفان

صميربمسكجدآةخمراكاؤيمايسمافيكالحنيواني

ونمليالقالمحآليبممتلماحقةكءرزورتاننيولو
ألؤثااابيالمطكئبكم

01حزااالةالوالااطنمواذقفاأسعرت
3ءاءاآلخاسضرذاحتىلمثاتاكننامعلو

االمتواسالحصفالعثمائرابياسرفيوقال

2افىفيعرعثىالىووكولهأل

ثنوئمإكبوامنإدبمسامخيالفييعنافومأفي
1ئمواشاحاهأاالذبالدجمفايىعباظلداصعابي

ئمالمفعيهفكفاءصتيآفقلتعنيمائكو
الألحق3ريابىيمجرعريبمحنىةفيوبفرقبمعنىدا

منمعلهين3ذابنزانهـإوذااألسداوالدآارماموالجديلفرساسم
ايإمعايملحرببسمةباوسلمونا5صوفاعليهوضعاذاالفرمراض

بهيعاصوانالئىسانائيورفتمتأدباخياءايممابتيمحبومنبائسالماتايى
شاخالىالوجهصبةاحبإاوانيإخاسامنأفرقاالالباديد15
سالخشصشاية
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كاواةلىةأصمواكافيأعرفي

وىاخاأقنااألعبدكنافاا

ضىاإصحاواالماىبماترضىرارضى

بيةبينياثإنماهنتث

الهوىانساألنيأاألتاهنابخ

لةااالطافءاووالمة

إيمسةءفيإطىكبمبلمنمداأل
دءاثاصاافئلذثذ اكأكأحا

رابكغات2اااواترك

ةابملمثءاءاكأواظ

ئاانمااالياليكتةبىاشأءو

هـةبةزبطشهماواش

دااأاماخءاص
كأهـكأي

نحبةزاالاشعزابم
ةمهـأأاطاا
بئحؤبهرسلنسبممى

يؤسأفميماطربإءبن

اقىحئمهلكاوثيقىلعالث
المئمالواعداألأتاوها

تظلمإثبأعلمعلىواهـنحى
يحموالخصمالنحمافباليومن

عالتموتواإالمؤضجاواعلى
ميضرئمقلياطبنارىيرومن

آالمنضهامالكلدرصا
ثلتفرماالحإيناالسىونار

تاعلمواصوااجماأجموقلي

يعابموالمهافاهاامابمو
ىوشأشعجيذخصدعخاثن
موتثذةاياماحدات

عاا05اتلال
محثرسصاننءس

ااشقأألمنعلىمضاصاإخاقيو

3محثبئإتدىامحمزتأتجحثمه
المنمخمءاثنااناعخهاخعا161

أاؤهثتلملاكلةامالاادكرهولذااةامحجهصكالىابأبخااز

اهذا4أالرسالةإفىبمتاامهاآلةاصصلماافئء9آهاالحرنسيماتألا

شاروهناالرنهنةثاابينفسالىاجهثبهوفداالبقهالتهـكيدههطاو5البيت

لمجيببيخأشاتيايؤبالناغربيقالبم5صابفيتلىدأكا
كفهايجثمهيقال7نايلذعيخظمناالشتظهركرناج6
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اكرمةاكرالضفسبذلةومنبمالهيجودمنصاصكروافى

1مذمهءاجلوانمخافمىوماحمدءابلوااالسرعزموما
اقدكتائصالوانواقدمعتمسعدآانلواعؤرتلقدمري

تصغينصعنكصثأيىوناالقنالمفبفحهنخلودعوهمق
2موابماربركفاالةعافىكأثاجتلبمعالتلوهالك
3أعئمسدوابإصحطاهرفياصانةوء11الصكاحيأمايا

ءإهمإبنبداللهءفياوقالحم

انعمنماسفيهنيمويعاابوسلفاسفيإوشإشاأشه
مجرضاالضاألقأبامدعأااغتلسينهاتحالءيااؤاه سصاصط

هعدكبمااالرصخماحقةإلندختاإذبمضثهطاولاءاخيومإشفولوا
ا11

وتسلمارإالمنضيوالعائىبحاسكءاقيقيءاأوما ا
ا

لمجقدحتءقلحقوقدهتهعالمبالياجمداحتىلطأبئ13

صبهربميكبققضاخويمهمةاتلحاعكنجمادتوماق

أخالماثالاااساأبمايماابالىبتزاخمالهناأافتنحأنحىفيإ
عرعرئمصاإجماوبمنهأحدشخمكالقأ111 طببإكارس

واذاحمودةالمصيةكانتاعليوصبربالمصيبةءالمرابناىاذايقولكا1ا
ا

كنثاامندنججمريمرر39ومةرزةإاكانتثوطكفرصآاتدالىابا

اللهاختنكحنىحارااعدجبايدألعاكا3ةالساصيدةالفيكأمبظالث

برايهنهيريئالصفىتبهشفىايماالدولةسيفالىايجدبابيفارأد

وقالثشيإةفيجلةحتىاشهـراالحهاغوةشحملألامناكمرما5



1محبنافواههاعلىصليبوظئهاعقابااليامعلىثقيل

وينهئماضمالاحقهاميعلمبة31االهوربعضعنويمسك

حلمزتيهااصؤياناءونخحللمهىتيةعاصاياتهونجني
مغمإصاطسفسراوالنرجإكوانناءالفدافيلتسونا

31ئميفاالغبينالجدبينااقسيهنااسواانصبهااترنهاباناا
ا

إعخلمامتكىالإلحدىانههااالنالدولةيفساعاداتاإ
تحمبألبيفىايفوااباوائلةاطديدوصثقلمنانتاشاماا
ؤمحااصالتسئثةسفاشإئةاالدنىارماخا5ا ا

5اترأفإيبزاتاقتاهترومةعاإقزاالدولةاظتصلوان

الذماعحلاداهامامونقاائمالسيفاهافىشصعرجمبماأ
مخلجاحهاكلارابضقشتخهبنهممراطلتكافمونضفوأاا ا

1ءأأ

9مءةرصتقاطإلااإاالتضماكقصاليرشااأنسصنرالبهراااااماصاأ
ا

وساإمالياإدأتإسإفءأشالخالوانياعيالةتهأ سااة

صهـمااشصاذياصايوحسزوقيإسافثارآجويمإحمءا
اححححححمحمحمحصحححححمحححمحححححححمحمحححىأ

ةكناالعرافي4سويقالا3أألمشعولةةصبجماإإكخمتالماا

انضىأقى5ررتأبابنيألشكإلجنواالبختبمعنىفىاب3االةواحلساإأ
املىذقدسبثاأثابنيبينقمالذيالبختفاامنلمحهمالخإأا

صاخكاءالفدإاالثرايخآامحلحالدولةدةطانكأالمهثانيةقصيدةفيالببن

قدرحإبههـاصهفقظجلدهاويحثىإهـيدتافةاايوثإااأهائلأباش

منحإسراالماذي7الىخراسفيالنعلةاللهذمآالثموالىأنم
ةلسابتةصجدد9ثن4شرمعاليتا5بىلقد8الحديد
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هععبروصالمطرويفانكاجماناطربحفقاشالبنفقل
أيميكوموفوروبسطكثاصوعرسكهفروبفوجهك

ممضاايماقتلت3وهصثالبيفرفيصعكتنصوا

نحيئومرالذلعلينوامىخياناالخيجفىقاذاضربت
إواإوثاقاسرءا1عنوفكرأسهفديةالملكايخااىواث

امائمظالسلمالسبمفيغبوابوانساإضلحفاالفيتنجوافات
6صباهنيقالهايتاولوهوفقال

الصبرمناعررصالىرجعتنانيالدهرارأفالتجميم
يمىأحمداتبنزخحربنللمالمزثبىإاالبيتذاهـفاتصل

اولهاألاياتباليهأل

الغروالسادهلمحيدإاكرامابنأيالر
لمبتولهراسابهفلمجابهأل

والقحأفيهانكانوهاإوالبدريراامممىأالمالمف

افخرباوحايتثلباواهلتلىإباكأدتواةثبالتؤحتجالمت

الدهرابدشكرجمااوفياليىبمدحتئابتداتلمساتنيلقافى
عذرمنالمونكدالمجالىاليثهودتيصدفامنكانالماضافا

9الةةلصيهدوأنسا11اابمابناياتكريمةدءجماالميداابمهـاابنا
اونسةإبىاالتحصجمتالقريمكاهلباونعثاش

بيحكلواثبالكاواسرتجتكروكثوجوبهكضربةحمديثول1

دوتصتوخصوىااباسلبستلهإ3إلممازواحإأقيااالياهس

باكراراد3باصفاخروحليتاالمورلعغالئماهآلواكبحتلىبالكأيرك
ااماابنيافيهالاجمهاالنمميده
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الشعرمنليرلننمعدوموشعركالورىأنظيرمناهعدومولخله

الىهرهنالريعاكهابداخصهءوننطاالفاظهعلىكات
انجربايخإشالفجرنسيموهثضلئالندىواصوضافيهفسة
الجرعلىالضلولهابينطويصلوعةفراقكصناشكوالثهالى

احمبراالىوظادإمبهوىباتعللفياشتاقاذاعرتاحوحسرة

درييهببداهابالوأنعمعيشةخنرفيالقربفعدياؤان
نصرالىوتغدوغزو11تروحكاهةلمىاسنصرماابنياىوع

اولماباليهكتبفصجدجواانراسابرايىوكنب

لقالربيبظيينمنصبريبادك

بيباالغزالذلكهقاحاايخبوااالسىقىوفصني

مكميببمبسغالطاضهاتمرماقياصاو4اإفيعاكاما
لقلىبهافييسهافااتاتفاتناتفواتكفاقىات

طبيبتهمحامرولداثءعهنكامنهيمإصبهل
ذنولىكانتبالذةانخلتحتىالمعاتبنبذااجهسا

ىيرصررشايكغيردليرووصللششئتكن

اقضإباوقدالصباونسيماألقايوئنهراىاسملك
1المرإبظوطوىااسإقرتاوءاكلنوىاقدتجعإت

مذإعذابنجااطبجوىهنولمجرصالإتنعاجؤانا

برفيبنغمىهووعالبصدءمنغصبقبين
الصفرارواإحولإماحبألمةمنياقرتحبكتاينيهـاقيتول1
خائفاالكونظري
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روبالمراالذحاثاودمعبطافيظيلي
اطميبصيلفيمااباوقمحبرحهافيئقوالنها

1إباالرفثاطصبرداالفقالهشأدبمينءاظاإمنلهـ

قربرغالهاوالقريبداششطعلىبرانيابن

ميخبحضورصكافظفيانثدااالتيخثالهصادث

سكوببعيصهاجةجأارياككلاايليهدييرهثلى

طصتلص3وافداتبزوانسخلاتا6وار ور

إحمىبأطيهعتإافوصرإليالتصرفحررقيتةاتيا

2ضايخارإبإلنيرتهـبانجإليتاهللمارىصبان
جشحهايررالمإتيمصااكدإتااوفىلقصيدةهثهاإحالهلمنيصل رس2

ملهبقبخاشفراسرراإتجابهأل

11نصإلربفأمإوىومذيمتجإربنيرالوكراته

ربنفوفابةايطحسابا4تهقاالموىجمضنمعامالمن

قصإيوأوممرأايتاثطريكصإتممرإريئ01فهو

المسيقبلالبالفدؤاممطعينيازقالمسيراقوال

هنلبدهـتحتمنتايتهرطيصبنمصمفيتحتمنصإبميايم
ا

نخليررخالونالقاياايطاالتبعديلمثكأغلثسدما

رااليسهبهىالموارفىفوصرهـءاالشريوفيكفيصثىإا
االمىالنعيبميالئخلصحسناإلتهذاوفياخاقلهااحاالحصيف1
لقألمزحطريمابواليهارليااقياإقصيدةاخمكحدىالمجزهذا3المدح
الجنمنجموياالحراواالمضاسأوارةاا4اشدمأبمعنىلثبثهماشد3
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1اقصوراتلكقاصعراتهوىءشغلدوجهكنمحىولقلي

رينهيجنكاخاواباتخليعينإقاتاجتءقد
ممهجورعاشفوشقكاكثاحبمنالالجزى

اسيروذكثاصوجمممائريفتانأيتمنذليان

الغريئاقالاعوندعادكعىأليزههرابايايايا

ومثيريقيومملىومغيحثياهركلفيثظسإكأل

وحريرلممضدسفيأحمهادىهداياممبابنيالمةوردت

المشورءاللؤلهوأغءاالمباردنالذبقواف

حرشعوفاقعنهاواالزشقافىاتصىمح سهـم

رصعادوفالمائمويخاتاالعاديفكأرصالاتا

3نئطإكأعن11اىفيإبوخاعمإيهالطلىتجنثيردينلتط
ثرامرلكلحطسناكرايما5باكأح ا01بمهـم

يورباقنعتجوافامتقدائقماإاكخىفا
آجورالمالميمشوقجمطالتنييتحاليكشوتمإهاج

باقيااطرفااصراتقكغهحىعنكتبيةشضلديقول1

طلت3بباطالميفيبئهوءبرأزيالانزثالىالهيدعو2عورا

اطاذتاثباقاطبا4اشقاصؤتوطايةلححاطلىواأطولامن
لةانعايكلحقاالجوابنيتوطالزلتتاياتحتاذاولإتادله

حاجاواالاقياصيدهاكلمثاتتنرشنحاليكشوقيثارإوليأ6قسربمامني

اشوفي
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ألاتخلةقدنصزراسابو4إاكتب

1ساجمةينفذالدهعفألعذرانومعالمهالوىاربمانةاما
نواممهوفيهدهرابهكأنكلإعاللماءإأيمهبتنا

3هئمهخوالجفونسقاهووبلصعاشئانفاشوممبهعفرياح

عاممهعمواطوالمومنمهئحمقلدضاوظألهة
جمرائمهدمعفيوضدلمامنصونةءؤجمهصاالمنمهاه
3صارمهاطدخذمغراررقيئوساحيكفرعجهاقمكعاتوليل

هراراقملةاصاوؤنسنيوظباؤةاراؤهثصاجني

هناسبعهريهنوطئتهاوالابأنتعلأدالبهباواب

تئمهصشاخوماالدخبماذاانناالدهيعلمأناصتوفى
هتماالرقاقابيضواسةاالمفانماهناالمولو6ولداذا

تمهاناالذىجهابعخمىببصرسالةجيابنعنيسيجلن
ائهولعذالهكرتودوةءفااخثئمتاكتءاجافياة

ىأصارههالالذياطليصارمنيواهلىزهانيمنخركذالث
وظالمهوةاءاعمتاقيفافانهإكااامثتتعوات

يخفنأانلعاشقرضذالالعايمعالمهالهويمحلاهـجاهذااتيقولا

شقاالانفاسهـثببالرجهبتاخمااياحالىاناي3وصشرآلمشاتءجمعيخة
الماسورهفيجمهالتيالجفوناحسبنهءدهوفيهيمطىاوريإ
داطقرقيتبثيورةالمهاةثتااكفرعيعظيمسوادهقطهللربيقرلا

جهسللفرسكالمحاإبمالدابةأبتوضعحديدةوجمةشجهحئمالثع
وادنيالزامنحظياناي5مكيهةبالنفصاوشبهإوحاإفرسبار
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1ثالمهاصرواليفخأيإاوالفىاتإةااالودءاودك

كرائههثحصىليىيموانصعهوفاميئوفيالنت

امدودعائمههاركنيشدبهءوفرافخارااهدبهاقيم
قائمهويخفرخداهنخزكفهةنداخديهإصيفاخوا

ههحافىاذانتالودرواقوابنيهضىهافااحملعتبىليأعندك
ناظمةانصالدرالذيبعقدمنموثحاالجوابعنيفالتحبسن
يووحئةايئاشوقعنكئابياوفابتميدةزمإشإشافاجابهأ

بؤلهفراسابوابةاثز

تعجغاءالممصيذنصاتلزمنيهنصانايعاتباسىظالمآايا
الجفابالجفاخشيةىودبمخاباامخافةامتاباهتبتنميبدات

منصفاظلمكاالتحملىفىوأسابراعتكعالتعلىفرافى
موفاغدرهوصألومنبهجرانهضاآلمنحتهتوامتىوبهت

تأسفاالعتابهذاليوجمددصبابةكآبهذاببنهىخ
واشتفىمالعتبهظلوءاقاباشقيدةبهداراااليامدنتفات

3ألفاعنةاهسكصااكنوانتاذبالذبقداقررتثفان
يل2ةخلألسهةتاهلهكراهمنفومعنوبلة

اصيداالهتفقدواانتمنيتموانماتفقدونياتتمسيتم

أثهولداتعدونمنادقبهتوانهةتعدوتلمامناانااما
الهجرينقممهوالالبعديفنيهوالاكمانيببلهاللكوديانوليئأ11

اي3باوفاوغدرهباوصللمجرهوافابلىالحلاعافيانتيدطمنيقول3

محبنكغلىءوابقاالثتانفااعاتبفالمذنباكنوانبذنياقررتمذنبمانبهت
السنفيالمولدايفيدونهمبهتانوالهميذشمن3ونتعدمنشكلصكلىايتمول
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باومشهداغيالقولفيسيعوننييعشيرقيمناشكوعمةاللهالى
يداواالمهدألتضربواوانههمامقابممتربواطوان

فداتملموهاكالنياالجمعاتملمةاوألمتختابممنابوان
سداتهمقىكامرعنغبصوانسفاهةنيالببمعردانونفىيه

الىسالمومويومانفمعيوحظاالجمافياانمكفبلولممهعال
عدااعبواولىاوالىجهافاهليدتخس5تهطةنتعدونيفال

بمهألالفرجأبيالىابكتبالقصيدةحذهيراسابيبخحوجدتبه
خوخياعيدبناحمدالعباسوابيالخافىأل

ذاجيبنبدنثرطيفجفالطهبعدتأقخاعة
واالباتاءباأليئإنلهلمقلناشادتوايبابي

1الفحشاالمىسيالةكانتنخثلرةالعفيفلحنطاذارشأ

3ءالمالالانسدخالمافيهاعثافهنماجماونجائة
دك

بالمامزجتهاالمدامهثلفتوردتحمرةبمليهابيض

اغأللبئتحىءبيضالةصبغالهبرزتأخاافح

ءشااالالىثاالسكأقاطوتىءثاكماطءألقافت

ءصولتجلجماا4لمفكاةاصيفىلونديهالحياحتصبغ
3كأبايرنمناهممرارماإثاييريفصأجماذالقابرهف

احشاياسنهنتممناشاكءإماللةالمفتمالثربإ
عحملنةواحدهنظرةعفيفرجلالنظراذاارشاذلكاقلية1

الساطعوراكءالألال3ءباافاالاربمادوحركتةانعفةقىك
أليوحدأالصواخلىبترالدشصه1جوذجمعالجا3
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ءوفامندراوهنحتنىالوىافيبتربلىبمبعزش
س

1األنواشااصدتمن4عراذابةأياشاعراصلهجمادت
وفتافتودكلومحلاصباوايزعةواطافانةالمثة

ءحمااليىءاما2اصحمدائقوالغاثرهانواع

صهباومنطنيمنكاسينصالمجقينضالدىمموخرائد

ماتياطااوسشعرابنيخقاسهاافاظىالىادهـنواذا

االحشافيلشوقهمطانتيمهطيهانسصااحاكأامااذاراح
ورائيوراشىاصالوقرءتلذفااتمءصتشعضحينزارزت

اءدوالهءأاطاعاهناظىآلإمةتالجزيرةلجدمنوقات

اهـفكاهرريقهاوبضيقطيتطعمصعندييخر

هنائيافراتا2هآالويزيدلذقيالجزيرةبادالالشام

3ءانبيضابالرقةالسوداثاابخبجالفؤادموحمهنوأبيى

ءوبرالجوزايمذامصيئمجدافاءالندماهبلغمن
الدياراخافيبعدعلىمىشرىمنثمحريفاليترعتقالو

لماشالىالىلمشتاتانيئبمغيروقلتخبياانم
عراالئمعربالثفيمتعرصوايخمااليؤصربوصناعتي

سلخالصادقطرابعوارصتسقىانالثامابلجوايبإلةاالدعاكأالما

منلناغغنالصهباكاسظيتادرناذااظرائدتلكانيعني3تزهر

الثامملحقاتمنمنبهج3المراجارلهالذيااللالبيتأتماابيشعر
اقولوانيمفحودامبقرلمابزثمالالذيجمهاكيقول4يرهبابشرنةو

المعاليالىثناقافيءثمرمنلصرجملغ
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ببقاهوصوليماوسألمةدائميجهعنابنروالمه
اايفوقالءأ

4عاشةيمةليلاخرهطارنهأالطيفاشاتك

1الحقهظالمآرمنطالبيساوقهاعتابهجؤوالححبح
مغاممقهإلمألاثوبعنوانجابسرادقهضبابهمنرف

3خرائقهرحلتاطليطأممرسثموفاشائقة4بعدمامن
نواغهببيهخاونعةسائههوحثاشأجد

عمألئقهعلقتحبرسيسهفارقهافىىهالمجثابق

قهإهشاشءاهفهزاجةهدافقهشرفصدخويخض
آايانقهحمضلىبقايارعتيقهاضدرافهنهنتقد

7يوافقه01كاحاسواقىمقهءقاعاذليقضييئ

8نفارؤترلهاضالىفبارقهضارصطحاهثم

نهكاخلفهويعدييسوقهالصبحااليلكاالىيرجعاعقابهفييرالفم1
ايقللسرادالمثمابهكألمالمةالميلااظالمننشرماسادقالى3نهثارايطلب
يدولتاخةابالخرائق3الفجروهوسقالأالظالثوبشفواكأايخا
خكءجمانحهـترحلتألذياظلينامزاركالذيالخيالكهالمحصاالذيكان

أيفارقهباطصيسورثابتهايباطصرربالخليطضليهابقىانةئىاة4
خازلوإيرت4فيلكأابنلبدرماجنء7ا5قثأامرق

وعاينورملجمارهيهوهوجيحوابارقهفابيرنجالتباكسرادرافا6
ءااسحموعاذلالزارهعبوفيقةبهحالفنائق7لااايانقثوانحثلف

بارقونماسموضارجهدظايابااألسليمبنيبمالميمبمرولحان
المطروالماتكألك



اصواعقهىمرهنبجصىقسهصافئالويرافن
مشقاشقههالثرعلىوهدرتبارقهواضاادالئماذا
3وسائقهمجفلةخهابمنسابقةارجمائهفياوحمثىوا

ثنمارقهدبجتروضقشبوثائقهاربعهالىاهدت

عقائقهفصلتحئيطحدائقهزهرمنولبست
السحابيصفايضاوقالأ

آاجعنابهالسريمتمعلىطالانجابهحبيبةءوزا
ابةاصورامخةهدابهمسبلصبهتءجا

محابههرمحداحزينباكبهرريمواداهرحمب

7هضابةتشريراصفركن4إساحماتفدكانما

8تجابةاترىاعلىوضربتاسبابااضلتهااذاحتى
شعابةابماوثرقىاطنابهائهاارواقدج

9ابةرنورهافيتوطمابهاثرىاوجمهعتاجملي
1ايافقدهمنإيونجابهانحطىالمألكانما

المضطربوالمرتيمحروافىوالمنبجسالمطراوصافمنارير1

وسيقةجمعاوسائق3المرتعةاالصواتوالشقاضهتاسودادلهم3
ودتجالجديدوالتهشيباالمطاردائقا4الناسمناالبلكالرفقةمنو

للثفميل1الحليالسموط5والمساندالبسطاينمارقهنقشتاينمارقه

قدكاناعهانقطرالمزالىجزازربيقول6حجاتهبينيفملمافيه

وهوسببجمعاالشاب8البحرجانباشريرا7اجضإبهاطا

حالمألالمكانوهورحبةجمعبوالرطهرالىالور9الجبل
عهحإقيايلصهوأرضأارهروجمهءاألااابمثافمحلالمصبب1
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ألابفعاوقالأل

1ايإافيهاالرائدببشرالبقاعاحسنمنوبقعة
مالقاعيسوجمهكناوالوسلوالمرتعباطضب

3الكلعلذقياكأومهايخشرايولألويااللوانءسامن
اماألعامنمنحطوالماهالصناعالاقاأاصعةمن

سجااطاموغردإسالااليضسلكا

البقاع3جقالبهارشعروااليقاععئى2الماورقص
وقالأل

عايخاكل11يواواضااءااالمراطأشحوا

ألفيناهرالصعىأبحملقومناان
ابياالذلهوطناتهرةهاواذا

نجيضاالعربنوالصماهدم61وا

اخزلافيرقالأ

ابقهناعلىلنونإمحازخاريمنقضءاش

خينالصشجممنلنواكإضةلمثوعشنت

إيثمرالوشماع2واممرالمالطلبالقومشقهوالذيئدالى1
ازوادعليهتجمعتاناخبهاالبهريريدءالكالذو3ألالباتمنلةابثي

مفالماانحعالطثبه4المنؤشةابثهاباونهيهاثالروموكاشاليمن

البخيلالضنين15للهقارمحهالسيوفبانحطاطالعاليآلاألماكفاالثالع
الثاعرفولذلكومثلبالغانموصوفالهجرقالخيابيظخكمحلىالىمداليول

لمممظنبصوبصالحران
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كوقالح

شبوهاعاليعلىءهشعرقوجماناق

واحيماصفرهوسهروءفيكان
اضةؤ

همعتيىحريبدكأ

وقال

واعذرالسوالفتاكككأاانظ4أجماحراهعليلرمنيا

ورداحمررقطإةفهسكحهانيههافهموطابحنت
لوقالطر

حميداالفوادفاطادنيكفبةوبمةصجاالياهدى

وحيداتاطلاالكوجقااحمدتاأةوالخزاالغزالةات

وقال

الحلمالهيةزينشيتواحىهةاصكالتخرقيمولون
الجرمخنموانامفوهذموااذلةعاكاطءاهنوانئترفأل

وقال

واالذناايعميرةالعينلهكنتبة3تءفانيلويممنأيخاتاوي
مشاندمهنإفتابااؤخانوجمبرتهحمارمااالمنديءو

الموصلالممسيوهنحدوفالرل

لم3آفرإألمفبغوفإحااحتىكوبهاماوجملابيتوإقد
صمرخرقفيذهبنكةبقرةواحمراصفروهرالرمازهرشبه1

لهأنيمعيناايإألذنواادننبمنزلهلهكنتيتابنيأرمنخابتيثيقول3
ندماعلىسنهلتهرعبمرتهانلوهيا4إخباربحةاهنديعانوالحالامورهجمغ
واراحهالنؤالدفيذهبتايخثىايجمعاقضإألبهاغنابنيما



ععتوعمايابداوليثمايضيعويعتياديكاحياتاهم
جاعاابييهاالىبهبأل

الكرببطولويشهدقليالكبشوقيدموتن9م
1اكذبتابىنفيوكنالجحودفيررلمجهواني
موصبدعبعابكوايخاالدهوعلجاريكايكواني

مايجبالىانتهبافيلوهـجتياعاابتىوإكنت
هاتحبعلىاقاهاءرجاءبقامابايهحتواكن

الفضصاوانفييءالراوقمعدةلهابيباقاوبى
ككالالقسطنطييةمناخيهالىكئبكهو

الىصدقربهاشمتممااذابالدلجناهاإمدمنكابهواختوفديم

والوعدأإقوسعياملوإلقيحسربينناهلكوفيمافكيف
بمهالامجبةغألمنطرالىوقدوقالأل

موالمنمواليليلمواليرضااذاالجيسويقول

3ذاينكرليعىوهوالكموألكفوتعبيدهعداان

كالجسربمنببمعقدوسدوفالبمم

سطرفيهخطبياضذرجحرالجيهعل4الماكانما

ابعضشقمموسىاسرةإلعبراستتبيومكاننا

يذلانرالهسبةبمتمحوداأصافىلمجتلهؤفيالمعنىاو
اناي3ضاجاؤماوكلميفرالمرااألمرلىالمألزدحبالى2

الحبرثبذلكيشهدكثوموموالكناعامعبيدداناترو4ملعبدم
عندموفىاممباطيشهونعقدهعلىاجئمواالذيناالقوانيعنياالكثيرعددالمقوم

البحريملهمشقتقيماز
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هفارايصفايتماواللأل

ألمجبهاكانومنخاهامأشدهمابردلله

تابرفيبهفيءحمرانجارهافلألماجماة

ومذهبمضةكحرقمالحليجمعفكانما
مشعبيخضاندهاخهاةانطفتثم

السيوصففياوقاأ

تألمنسالوادرعلىاارالعاهصلدةص هـءعاهـهـ

المقممياصداقهاوكاتءحترزوجتبحدالسيفخطت

1ماتمفياواهاإالكريرضىعاضربوسومحاحهاراحت
ركإواألمايصفالوةال

البلىصطيعربرجماوالمايعازهرااحياخاكأ
حرإهـجىااهـالذجمابجما4ماجرتياخاواذا

دروعراطهتابيغئماصفاابيضعلىمركك
2ثاللوقرحصجم

افرين2أاواحسرلهقريناتءواالداناهلشعرياالليت

ميئصاتالغاليرناغلىصوقبهمابقلوويشفابمو
اقاأل

300111ءالدلوالرشااشهاالماصماب
1111ةكريمتلماخيلىواكاامياقيصركرهت5لمزوربتقول1
يرضىبسيفهخمابهاالذيانمها0قرازوجت9زرووالمذلةاالهانةبااياهاالخذها

11ىابمهبىاابخيلمناايكال3علبهاحزنافيواهاآلاحاآيااذلها

إخافيةاالساجؤبالىانهحاهإلحبلاالرث3بهثقةالمن



ءبرشفااولمجوئمنةارولمانا

1وسابرنيءسهرفيهاعلاللهفىاحهـ
9ابضاوفال

3التاسبالذيايكخلبوخإلهـتحاربالالذيبكعداسد

التجاربخماطدفحتىبىوجرخبرةسإاواباإليامدتلقد

االفاربأكرهتممامواؤقياساةتءاقصاتمفاقصاثم
هقاربفيهمليىاهلواألفربنسمؤةفجهاايساارشانسوال

لعومحالل

حاشراوايكءرمندادنونقطاال

تجاوروالكأوانةإواطصابالسهإفاا

ثالالوقادكغ

شافيمناالخوانةذهواتبيااسئطاألطتذيمءهاكسنت
واحععانيعفويعلىلاثكأجايةفاقياطاصلبهنى

إمفراكئنغفراناوادخآممدايعرفنيحينذاحانبإذاويشبم

جانءفاعألطمنمناطياللافىامحماطوفاصاليءمجني
ايضاغوقاليث

فاضلغيرارىاتمنةفافذسننثاالفضافي5انااث
مصاهلىحوباصهاصعلىمجوالعاذأزتاثاءااضوحن
ليزضحصيةنبايبالدولاباخاذاوامابه4اخرايمكنلالحباقيومرائرالدو

النراهالسرااللهاحمدافيضرلأدنهالىهنهضاإءف11ا

والتعرفطااليأأءاالضاوبةارصابانجادااالاشيقول3

فاباوا3ناثاإاسيىصألخواتالقزعرفك
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9غرضفيوفاله

السعادهمنوالالنسالبخجوههمعجبايا

الزيادهاللهويزيديشامنينقصالله

االفادهللهفاتدارواماتردع
وفاجأل

ضيسخهنحوهالمارأواالي15اقومانناهض

1طروإهرباالثعيياهاتاييواةج
بهالألجئوقالبهكأل

4تذاناليمزثهنحصمأللمثاناالناسفي

ابمزكاولانيئافاتحمءاالمجاماةاثإث
يمالوفالبهطبل 2

تجاهبأكولستءعداةوفي6وكمنبالمشضيملست
ءااطبررة4عخىلمجزتامااألءلخصوصرواطابذل

االيامافاكمنحمذراكفئأإالمثلمجدأطتخاإ
ازإ

فيياغيتلنتيوحنلمجؤفيلضهكأانظ
دصينفسيعبدالىفاننيأااحسط

كزلوقبمأل

رهسذتيببوارىحتىالتنقضيبهصارهنءالمر

وتكفاآطبعابهالديتتادوااتااجمألىغسااراىايقول1

فيقيلالذيروضاابعاثرالنظملهصليقة9الذيفيتكا
العروصيخلقارقبلمنميحادرىرفدكاث
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نضهفياالذىيلقىوثحلاهلهفيالردىلتيوصل
كهشوفاهـجم

وبالمنسترالياظهاجعلتاوبرشت

تصبنموطارقةةءعاكارةتي
كوقاهـل

بههراورلصغدامتانعساترىهل

اخهرشلاوالاءامرينترىاو

الدهورايببهريفاعأبابهريانما

رفقمنوقيغنيففقهرمن
قصدهغرضفيوفاهـل

صلذالمجانصهنيتعرفىبعدماتغلبكروبنعلىعطفت

اوتغدوشيرةالهعلىقىوحالقىىةرالعشإلوالخيرفا

زهذاليصاحبهولمجررؤبقاأليولدجمرهدنووكن

الوفديمرمطوراعهمويمالعداتجعدكاطوراتجاعدهم
بمكألوفاهكال

1معتاتتاقالممايأملودونسباثالمحفوالى2الجنهابعد

3قاةااومنهةاخادوللفيالرايواطغالوىااعصى
3اطكأاقألتطاألواإلصاليهاذتوابعينإشتةا

ايفراسةتمثحهداشاوباانويقصدالمتقدمبمعنىمرصادوزنضليخاقا

المثاقلياماغإللىويقعانرلبالجفانفهالمجغويشعرمنان
والدين5والمرووالطبعالسجيةوهوضبمباخاقجمعادقءاأل3
لهمحبةهطرقفليانوالحاللناديبهءالسوبعيناليهنظرتانييقول3
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اشفاقءشاماالىنياألااسخطه4شا01ااوماصكاني
ألاألسران8الدولصيفإيهايهببأل

النوبعنكيرتنيوالعالحنطوبفيكومابمكتني

ضبمماكنمتحندالةواعلمكبرقينيمابهتواش
ابضاوقالأل

عثاء51بالومنكواثقالفيبالجفااواخذكلم

قيجرغالصدإتاوقيلتبمرغإمدوايفي
زوفالخجم

وعساهوبهلهيموتكاالحشاقاقراليهنكعلخفكط

1إهتخثيإتايمفىانوعساكترىممامدةاقصرقالدعر
ايفآايهاركتبول

هذصهالنوالعنديعلالدهرعتبةاحماالعاتبااال

2االذإجمجاليخصيإبهناذاأفياكلعاالاجامكتسا
ايضارقاكج

الناءارهـهايدمحممولىسرهنالجلاحبال

نايحالللرثراتركواالالوداقاصصان
اتضاأوقىال

بالصبرينفهاصدثصوواندهسلوةاطبيخااحمدتهافوالله

كأالىهمنلىقإلالصفيوانكنىالغمنالبييخاعييوانك

هراقصزررةفالدهرواالمسنقبلفيقيلماعسىفالتنكطربإمراصيكهونيقول1
الحجةصادقايآاللهبعنايئماتخاهشربماكفيتفلروقوضهوتخثىلهتضطربمما



االدهرمعجرتهولاا1قتيويالالوىاممجرتالمأمولصولجأاي
4اتظقال

جانيقالانصناواقعهتلصءيقالانبنفسيلجدت

موحصاتفامحلعوشفورغمتاضةهاوهبتبقاياوعندي
بحوفالجم

حبيئيئهماكانكلىحيىحظوهةااالفزاذتةءإاس

بذأالجيلللوجهناومنذزوبةاواتمياتاعاتييعد9

نتوبنواطهـب4اااصهىوياضىاشالهوفالجانياافيا
اوتثإحإنالغيصيمايوشومنصروهءبتمنصغى الترثعاك111

يوقال

إصعدؤعأشللةخمادوغيرمفوريارة

دفيخذاألمحهمعاجماحاأالىالحإبا
لمخمرووركرلمهنماشئتهـيونأظيئسال

بدب3إهـاحايرةفمربيهامولىليزألها

خديءالرامكلويةمنيماباولتي
وفال

اصقيلثاامضثاأصانهانجواياعنةالصهاومخت

كايطبالجورالمحبربشكههفتدرالجهعروالدالهوىشانيقولوراناأا

عدلىحةفياليمونمننولفبحايلحىالدرعمةفالمفا21
الخمتعوالمرادالحلعامجلبهردالمثمنيمثار4اولالبفينيمكااقرباني

ضبالهادكايردالذئيخدهنونانلريركظالذيرنابهمنفيخييا
ولهافايىالعقيل



لقولكاقالثمفدخععنتاؤظلمئاكتابهطات
ابفئاأوفالأل

القراحءبالماهنةواثرتيتيابدابذكرهاغم
رواحياوللزيارةغدويإياالعاعراقجةوشعني

ياءإسااعنافيأليكربهتكأياكنجاهلكافيولو
وفالال

الخقاهستعازهنوفضيصاالقمارحسنهدوتفمر

1االزبتحبمثاولهوىئيالمعاصياحترأمفياعاصيهال
المقدارحبهنحوساقنيدعراوكن6حالمافدعذرت

مياعياررقاكمنةرؤتنحصنيلموناسفالىاردتكم
ايضاوقاللم

النارت6اركاأتوتاجارءإأثخزاعرهيخاؤفى

االنصاررقلتبريخفحححتىالهجرثآبحاازلإ

اطيارالهفيماعلىكانامرااطبيبدثاكا
ابضاوفالأ

لخدراسذارهثلاطدجقاالحورالنريرللرشاممنهن

احمردلففوقافطمسصافيبعارضجهكاتقر

لايخاوقاهـألك

المأللبعضفيكسعمنيوالتعالاصعاهواكهواي

عالطباجمهذبهوقولغدرميقيفىعتالىوأ
احمهانبهتليتطىجمغاألنالمعاصيفيطاوشهاي1
والذهابءالمجياكحيشياراله3



ايم

نوالمنلنهلوصالألامءاافيهتعذبووعد

الوعمالسلالوهفاممنالصدودسمراروذقنا

وفالبم

الذنوبادناوانونعتبهمياونجفومواعلىندل

باأقلايخالونةأفىالمعالينيجانوالباة

كوفاللم

ياقظاهـفيكالوىاوقلكاحوانحطرارياختياركعلىصبرت

قراريتحهسلهعلىفقرفلياضيماحمليعافوكان
طوقالىئم

واعتذاريبكذنريرتيموأحتماليظلمكعالفديتل

اختياريوثاشقوقيليكصتولحسىمنابصرتوأ
كغرضفيوقيالجأل

91مغروزهكففسواههضصورالهوىفياالسسبق

عسيزسواهعلومرصعبتاهناكاودالهاق

دثورارصرعلى4ؤفىحاليةطالالصباوانحىان

البهيربهيراضلعفيوهورصغيرالصاضلعيخافهو
وفالأل

الداللفصغالوىاالمجهياللابدجشادتبابي
واالضالاالعماملثارياىوناثعليالوىاسيفسل

منصورغالمه1
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1ووصالتعطفءخلقايرصالثارعنئيارجوممنكيف
االبطالمنماجدلوابعضانيفاربذياسرتىمادرت

الياليعلهافدمضتبعدفويجرائالملزياجمها

مصاليالومرهانولاللهتاعجخامنىا
كوقال

طمعاثرهشؤليتجدداالبهسلوتياسليتعزضوما
اخهااالواكثرمماقلتلمجتهيشفيتوإلتنا

كوقالكاحمر

منهألفرافومخلوتصبرصنفيلتليقدكان

عنهالجفوننزإشنياستهااألالجتوتليأئقرك
3بمنةذوعمبوةفاتانماتألقيياقلبفدعال

ابضاأوفاللم

ثعاجمنصدرهاحقانفيوقةممشءءمحألجمارية
حيإلدأظطخوكلصجياطاطرفهايفرايمب

ونادىالفثنسيفيرسليقولرويلولىفيتإااألاهذهقالكانة1
يعتقدهنوارصلإتعطفاارتجىوكيفىبهماوفعالذيواخوالهاعامهلتاراتيا
وكنيالجانيانالتانيقويبجرائمتئيافيمنيايقول3يرءثارالهان
اشاسراقولذالثومثلبنارهاصليتقد

المتدمسبابةننيجوالمببواناجنىغيري
ثدييهابالحقيناراد4أتالفيهكاجلتستىالميتذلدانتبمناي3
األسرداالساجي5
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وقال

رفيتياططوبمعثورفيصديهتيالىمانعلىصديئلمب
غبوقاوتةدبممبرحفيدموفأصلتاصعضاذالوترافي

قبالعفاعقيافاصاعاينديرجأبحلىمنالدمعاسرق
كهألإمخااوقال

والرلميحانالىمنءاشااؤعوارضهفيلحظاقيلماراى
هصجاحاوضثصءقركأخها4اسزوصهعلىالثاماالت

إكأاوفالل

اجاسهاالحبفيانصفنيلوكنبهسعفتبنيكسرىمنوشادن

اعيارااليلااطالجفافيوانتهزيائيليليقصرزارات
مزاالانءالجوزاوفاين4رزيلماننازلةاقوسافيبيالشمىكانما

ألطمورتهغافىتب6إوقالء

األعتذارمقامبهافومعتهنكيومكلفيولي

اريواضماشاخصجاركعلىعمبرتوكنجلدآالعليكصبرت
ايخاأوحاللم

دفينخلوعاءاذنهوىنهردفيرهالةويوافي

ويلينتارةعلويجفوينثنيثمقإلساعةفيغلظ

تباالخاشاجمارثنمذمبكلىعندودليوقدكانهـ
بهاحالمملواشالقهركانهرجهدشلىعاهاراياثمامالث1

فيونزولهاناجاللياقصرللنهالتياليوهافييمونالقوسفيصىالثقىول3
اكاعرقولذلكومنيلطوجمرهرلياالليلرأيارتهفزااليالياطولوءالجوزا

نجخكبئجاثاتليلىاوأأاليبخاتطلإلبمبالطوليجود



يهونغيرالشفيقفيفقدقيلءبعدلهاخضعالغروان
بهايفشزالتياالشيايكرهبنحمدقصيدهلىودطوةعدوفالإ

كهالالطالبينلىع

1هقئسمالمحهرسولبالاغبءثواطغترمالدين
ذمئمولاةوالرطاس3نجضلأليخالناميأعدكاضاصوا

مموالهمجميهكأثفابققنيااننوتمقللادتافي

ملزماصيهظفرجمنعلىانالصاحبهاالدهالياموعزمة
3الحدبخاعهصاهةواوالرتمخوالد4إاوحإالالمرمزيانإم
مهءواللدينغاةااهنممرللهاهاللىجماليا

والخدماألسوانتملكهوأالمرإردفيرعاياعاثيإنز

ثطمهمورثدواوفانررعنذالوثشرجمهمناصفىلونمبب
ديخاربابهغلىالمألوالمالسعةبهاسعاحااالفاالركن

االثمأالظاهنهاتجلتوافبهاعونيااذمنالمتقان

ركواوانايهمواعلطبنوماحثمامباكابنييطغيهطال

7جمدئماللهرسولكانحكاباالمالعليموناتخم
ءالمثيفضابهةءاللز3المرتابالناملمموالمىافيلخااالخترام1
محلهفياالاظهرهالالعرالقاطعوسينيورمحيودرعيفرسياحونيقول3
يرضونانهموالمرادالنافهالقليلالثيوالمحمبالكفيثاولماادشل14
ايملكونأنإشقوتالذينغاخلىواسعةرضأاانيقول5بالقيل

العباسبنوبمةيرالاي6أاربابهيمونواانيجبغيرمنفىرالمالكثيركالديم

اللهرسولنكا77عبالىنمايمهوأمعغاللهرنحيعليلوالدفبمثهم
امحرافيالحقفاثماجدانهحجدهمالعوءعلنهاللهصلى



قدئملمنموفيبمئساووألمرفد136بميريمتوازتوما
1اهئمامهممفموالنفيلجمدهمهسعاةجدموال
3الحملمانصفانلرضىهأمو7والاقباسافيالىشيدكوسىإس
3والرخئمالذوباانتنازعهابايتصاحبهاغيرتاجمتاابئحتى

ايهماطقوالةاليعاصوتحممشورىبمحصوضيماكأت

علمواالذيوجهسترواهميمهوضعهااألنسانماجلتاك
والقدميخافدملهموماارثهمالعباسبنوادعاهاثم

حكلهمامرفيحكئموالاذاماعصبتدجمرتوناليئبمس
ثومازمموااهاللممااطلبواهنهموصاجةبمرابووالرام

ظدوااخذهافيأيئهلامواجبةغيرعوهايىفهل
النعميمفراتعندالوالآلسمقزابادقفقدعاماا

فثماماللهوعبيدابومنعتهعبدالهالحبركرأي
واعهمالمادياهاااباحسئبنيفيجزيتمءالجزابئ

بئحسانبنتعيبنفيلةعاونفيليكموالينوالييرالقرباالمم1
وألءاالبابهةهنالأطالبيناربونائأليعنيالعباسجدقاسطالنمربنبنملك

المامونافيوالظماىيدكومىالىهارونلعىيقول2عهاتاثجهةمن
ألىعاثدفياعسبحتالخميرأعنهماللهرضيظماموسىبنلرضييم

طاؤرخمجمعوالرخمبرالوةبقيابالضوالذوبانبمرلهايسبقلموانالخالفة
امنواطلبلمااهالامباسابنيايرحاعنماللهرضيوممرابابمراناي4

لحقموأليضهزمنفيواكرلحنهبمترعنةاللهيءرعلياألمامااناي5
عدبنامباساابنشاهدقحم6بالنعمةبهفرانحناأيمنانثمكروهان

االيرعبيداخووهوالمطلب
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ديارهمعفروعغالبيعة
مبمبباالاالسرىعنعمنثخماال

ثماباخالدةعناالممففضم
عظيتوانبحوحربمنهمنالها

المجفرمامساوصهمحثافىجماثيا

وبمشفتتاطمثت2بيراكأاذاق

واضحةالدينفياصرةخع
وفيتروتفيماالهأأا

الرحمبىفربتقرالهيهات
رحيالمسإنمودةكانت
حتهإتبعدمنإهـضىالبةإكلرا

اسعدتبعدهنقبثياعصبة

صمثوانصيحهفيهسمالبالعن
ماممةاصاسابنيلدإكابلغ

ذهئموالوالقربىيمينوال

رأاسببإرعنيصالمجن
1شغيهئماللهرسولإتبئوعن

3نيلكمدوتاالالجرائمتالث
3يبهخئمىيهلىالرشيدعذر
والتهماالقوالفاطهةابنعن

عندآالمحهسولإصدملح
دأطاهرينا4بفمناظفاحم

جموالثخاإقازضضااذايومآ
رحئموانجهنوجربيننوأجم

كمامرميوءرربصوابضروا
الوامابعدمنهلكواومعشرا

6محماقوالمفاطنياالبيرياوال
اخئمااهلالكهامنملكوازإليا

رعولثاتوعناماالاآللاجدادهموجوهعننبماكففغهالاياز
ماهودونالجرائممناميةبنولمافيقول2ؤمةتوالثالسبصلعمالله
غدرالرفاليلمجر3بيتااهدا70اىأألازدتمدفمعهمانتمفعلمت

البيتالمخاسليانامشريفاالحدفيفيوردماألىأراث4اجمرجمابجحيى

يءموبنالرضىقلوابقولهاخمانوخبنحقكنعانفيتعالىقولهوالى
يقول6قصابعداالمرعايهمواثمثدثمبايهانبعدمناعنهالثهركيظما

االيمانمن3بينهـاهعاليرياعنواللهمنصحهمعاظرساتىمسمابطعنيصفحواأ
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ءيمئمنيهناصروىيرمإبمفيأنفاحراضساي

املممايخفقعليكمالخالفوفي3مفخرمنيفيدموهل
علواانوعيالينعندالسؤالسئلراانهاناممحااخلوا

وااذاححبمفيواليضيعونغضبواانالمهلغيراليغضبون

والنغغاالوتارمبيوومنأبدبمابياتهممناالجرةتبدو
بمفاليعنههاإاانندياراباقفامابمنحى14توااذا
آالملماوابرهيمالمغنانقيلكموهلنالكمامضليةممن

لثرهعتحمؤألبيوتهمخمرهعتصربيوضهممافي

لالحشغفردلهواليرىتناومهمخنثىلهموالقبيت

واطرموالحجروالصفاصزمزمواالمتارمنزلمموالببىكنفا
القسمذلككدثكيراالوتمالذكرنعرفهفيفسممنوليس

بهيالروهد6بأكماالدولةيفالىكئبمج

العضبارآالححمسبتاضرلقالىمفرقهاوساطفيالجيشياكارب
3واليلبايفأءدمااجيزوالصاحبنفسمنيالتحرزالدرع

رنخفبوغبمممينياروحوالغيرهنحطمءياعودبروال
العردفارسثاممكابنهذاراكةاالعدالكئقولصتى

فيهايحيمويامرااللمجاممنوعريمبنيمرهاالقطالمنابرفيلخرماي1
بمأاخهماألماطاامذاانيولالمحدثينمنبهاراماماصعمكميةشايه3
خوتمنهمالمحلثلجةاندالمقصرانعلىمهم15هنكمنينالمتشيمالمإىإتيوابرهيم
يخرزجلوداوالجلودمنوالترسالدرعمحركةاليلع3بمهـابرهيمالمغحين
شيمنكلوالعظموالحديدوالفوالذخاصةاوومرتلبسبعضالمعبعخها
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1ابيالهيجاثابيابنياخلفصننعمهاءاإواجعدالهيهات

بيحافدلبهفياراكمالييدلجيأتمضياناذريامن

والقضباأسرتذلنيفإلهـمالناناممفوانت

بمصوشمجبشالنفسواوحفنسآلوانكرةاجهلمازلت
مهشبمحلبوجهضليلثنيتاتأساكبينرأيلحتى
اصبوأتخلىلمعدانككأمقنياساتااوعيونفعنذ

صألباختهيهريعزاالمنلةالدشفسالمىصساتوقدايخاوقال

والفندالعيفعنالمصابجلبالجلداوصيكالباطزنأوصيك

قلياخيرهفقبخيرمفتءبتعزيئيمفىاثاجلثافب

داعافيتسخو3أالجفوتفيهإتياملبمضنتانزيئةا
اجمدفلمعبرإلىلجأتوفدجزعومنحزنمنمابكبعضبي

كدوفيقربهجقالمواساةفيحزنمنعناثخديفيإينغص
إغدواءالنمفيشركظسكاطرقتاناالشاثينكالشريم

هدثبألصإهـالىواسترتمددحصرقيمنلهبدخاول
منكدتلقاهاأليمبعرفتوقدابدآقفرسنفمحباعوغوال

السهدعلىهوقوفانكعاصآتذبلانعينيالومواهغ
3والجلدبالتسليماظهاعانكلههعينالاوليامفعأبات

والولدواالهليهأبالفمىيفديكلهءفداالالمبقىاالسيرهو

الجداالجتناب3اليوالميلىعليىاالنعامفيابيخلتاي1
االسفييىوالقنفمفردبااراد3أاالشابىواال
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4إزالميماباوقاليوثي

1جمهاجاليرفآلادتءفكلعاهفيناأاسيفعرافىها

بدلاالتهعلىمضسةإسفاخابدألدهفقهكلعنكاقمن

الصبرباجلتعحلىالكعزحتىبتحبماورينافوتجمالالىص
ملىهـاماجهـ3لمساشعكنفواهاعرفضليئالقوهيلأض
حللاإلسثماهاضاقالامنةرائةفونالملىالقسرهبهل

ذاهـوالوالهوتيابهواللدوألولاإلليهابعدفقدك
واطؤاطيلواينيلىاثاين4إثرطالمضاتاةأثءيا

فعلماهااالحملةاينناخأااينابضةشكلحوالتيااليوثاين
واالسلالبيضاينإتاصراااااقحهاكنتاقيايوثااين

االجلىصكوكلىتحنهدالافنئوجكلاباالمثياوضاط
كر4ءبايعزيهوحالأل

فافدقابهحزينقولالماجدايداذاالطؤش

فافدومندفةمنبدالخالدمنافااسهافيإتهيم

داكامنإدالكاتافي4إزفاالالمعزىكن
ةبالروآوفيآالدناصربنجابرالمرجاناالايرثيرقالل

الجهالةغاتلفىإواطركيمااألمالسءيخشلفصا

باالسمالاالصالإثوصلمتفاخمعاصمااثءإفضابايخافىلوكان

ءاالثفافيمحؤييميهالحوادثهنالدوآلسسفهيصابكابقوا1
امحلهفبوفبىمحخملهعرفواالذيلفبمواالذينالرجالأيجهايئوا3

يخلدبالفضائلنويقول3جهلوهإيادئهالتسديمفشلانتعرفتاكن
يبمازبمكءإبإالفينخلدركرءالكسالتالديخافيفاضلى



اث

والواالاالرواحائهاإنةكاتناالفتدآلمثدىتةاوءخت

1العسالبالقتكدمىصرىاففلتبأسعكيدغناو
ألوصال41مقاخراشافوقترىاناقوهلمفساداتاعززيملى

ياللىاالعلىواتفةواطيلهاصدوشققوالسرعندك

االبطالهغسالمةوالبيشئبتذلإممكمؤةوالسابغات
الجاليلةوحإطريصحرصيثنهااتجلتالمنيةواذا

االلمجالغايةابرابخلنافوىوهاالحداثمافطوب

ماالباالواعتمالعابرداوارتدىالافعاباتسربللما
عالنهخمارمالمواوىلنهنحملهكالمدهصيوتشاهدت

سالقليوغهـرايكابداسدداحزفيخلىشفياابىأ
إلب2الوفامسائإلتنوااالثي05ءفاءاائاهالنوا

ثاالذيالبرورةلمجحابةثاشوقهرىاهغدوتالز

عهالااصالحهناحىلثوالتزلالسيعاتعنكوجمبن
9اكشعةالابصفوقالا

انوالاءفايمآلمعالاذاامنهارأيتلضا

سؤاللىبحمداوشغلافيعاليصلىءهمعاصيوالق

عخكالموتلدالرماضعتنءالمفرواتجىالشاحزصاتاةايا

اليخدرسكاتحزيهانكه3114االتجمالليونعملىااثوبلبساي3
بالندواكفىفيالحباتزاألايومطروقهالةلرىمغدو4يسلوكصلس

رخافضالللهرأيتمالخماكالخوالمملىاكرآةزمصيآول3والعثمايا
صومزمجضدإالكريموئانجةهقدم



1

1بماليأشقامأصبحتواليمنيبخلتهاواللهوال
افعالا2سوالحدليقايلبعديهلمجماتيوال

إوكالثوابمنهـءاذوافنيافنيهسوفوكن
آالطوالواالسلجياداطيلوصديابيارثوالميراث

اطرافإلعواليثمراتسوىايسابنيسراةومأتجئي

رجمالعنإرجاتواركا1اااسإلههضاا

لغيرطيءغناتايتفافانارلمبتمساذا

3اليرحف11اتءإلدالىياالعاءإأباأوينابهن

ثليوالصااالراتمسئمبهبمبممنتاإشنشذث
يالإاهنءاالبااويمضههنةونملمفاوفةنعاف

قساليعنخعرايماذلىواأرضايقالانفةاكأ
سالعثماإذاالديخعنانيالمأمولالدولةفتا

وهالاهلثيالدهرزاياترعةءالالمماوردومن

رثوااوكادتشماااسالمااءالذيتءااموالمالقي11

ماامقي11انمااجابللوارثتبتيفايضهافناذالتديرهسزاللىابجمب13
الايخالنطار3إالبرالوالىماحأدالحلاظوهوواجداديإبيترك

ليةلجدظفيديطاخيامبيناهانصبالتياخيامفيصعشمالهءرعاكنالمنصوب

كالىآمقنتضليهاالتيالحيماارآوآجمعرااأثالنطارفيهااكرعمن

جهرهاي5إلداالىراجىحبهثالضما9تاولدوحوعلجمعاصالاللوا
أبالخياكأسععناتحولاعنيمنعشاكنفهوخاكلالياظالبلدبذلكفاصسا
لماعيئينبمونفاذاححناالحربجممااننايقالاسمناظوفالقمفراحلها
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1الضاللبيدالدىانصرفنيبوماعلالحامقضياذا
لياالبفيعئىواصإلهـهمبأساناساهذاايثمدوانت
حأللفيعلىواعوذيهثيضجيشعلىبمواهجه

الجاليعنخاقبجثلتوحدايفلتدعفبرإتضر

مغاليأكصهعندالصبروانبراصالموتوقداظوتإت

مقايمااوذالثيومءيمامتاترارأبنيعرمحلاال
إهـجالامااتخفبجثضىفلتاطاالاذتا1

الياألمحطمةنحضبةفهاالمرانابلذقى

3اطجالرباتنحهثدفمقامتءمحيىساجىورحى
المعاليحرمعنتاهاقدفراساباقولفقائاة

لاىنعمنذ6امأيخهراجزيتللةءبئ51

بالااؤجماباةترانفيأزههطضإالحمأالتثشوعم

احمصعفى3بعنىفنيعاجهاهنملماسااطةكان
الغوالياتفىتعشارحبءكىيرفىاوديهاتاعيب
جمالاؤوآتاوإناالحرىناهاعشنااذحفان

مجمؤوقالك

طعنهبارأينبمايقامعدبنيءنسافيسلي
يقول3والدينالدىاانصرةئيلاضاااهليداهوتاي1

سوأكمملىعزيزإقااكذفيالصبروانبككالغالمحعوالموترامحقلت

النبالمقطباعهاريدرضا1اىكان4انحدراتالحجالاتإر3
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1جفنهاالضيافلدىمواوظأللذوفيامدألسى
طعنهالفرسانالىواصعهمشااطدثاتالىواثبتهم

مشهرباطفيأمرالستعيعنايضيفاقركمألست
النهءعحثعااهسيتواتيفلنهوماالعاذالترضيت

نجهاحفلوثضفعدتمأليالىتفبرممسبةبم
43ت4صنصيافىودءاسرالقولاليوراجعة

وزلمنهيئعافياتفقاؤاتاطتجدفلما

الهرجماءالنساوصفاذايرباتمائقولاكأيتك

رتعفومااايافقنحسرىدناليمسواللهاما
ثخه3يمالالندىجبسطووصقااوصدهطسوفولكن

واالفهعنةا1بينيكنكضايااجملهنهايدنمتى

اخرىفيايضاوفال

آهالمضبالنفساالرهاحعلىجوديسنورااصننيتبمت
طرقنههاذاهانإىانوبعلىباففيهنهللهنفقات

17تمهفحياتسبيألالمااطذارمنيكناتوا

8صبكلالندفيوابسطمنيماكاتعلىساشهدها

لنةلعنأعمةاالألحابنكماالثنةأ3اضعافاايالقصاعاعظمالجقه1

لمجكلعلىنميعيئهالىعودوانضهاصرايلئقهجااليعورجتذلةظوميقولأملفي
متىيقولهبهيصننيمارموالماقباكمنافعلسوفي4برعويو

اخنيةاإنحادبحسحرائها16والرماحالخيولبيندولموقييومدنا

هذهفبلالتنالتهصيدةاخرفيبمرهالىاشارةالبيتهذا8تمنهفالاي7



1

1بمنةهابيولوسيأتينيفىفاجلفعناهلكوان
متكنهقذانواتبعكنيوقسوففعرضياسلمفان
امرنهاذابالمطيمانائاذألبمقساميأمرننيالة

آهجمنهعيششعمانالةااشالعئرهقامفيوموت
9يمزوفاال

ايهاألالورىمنبئهواالحالجدودإن

العاليهالجدودتءاعداجدكاذامم

هقاميهالصفوفبينلغيرهذايقوممن

عالنيهاغرناذاذايردعمدورهيطمن

جامالهإولستتباحاتحريمياحصي

3عذابيهؤفداميقاللقاحكوموتخاقي
ت1بقائيههافناوالفيوفقاذاطتممعي
الساريهالضيوفقترشرفعلىناشي

بناريهضيفافلستتجليلميانارات
نبالجاريهوالقبدالسرامضروبوالعز

بيهالجإقوئتقعايهيجنىوالتجني
الحربرومافراشعلىبينكقوربهتيأتننيانبدلىالمسراالجملاي1

يهددونمنذليالرنسإنيأمرننيألماذالتخهئايقول3زالدههنا
بالمهةةالعثمناشهبالعزفالموتذلكالفنبضاعرنقاذاالنهناالعدا

إنحلتلقحانقبلتالتيجماواللقلالنوقمنالشامالعظيمةاكوما3
البيتكالظلهصضفييمدالذيالسرادق5داريايفناثيه4

اثمىيةوالجار



1

ينضخرايضاوقالأ

1وادئاالربذاكفلوصلفاعلىغاربةشبثاثمررتاذا

ناديافهوفاجملعىالسفاهةاهلبهيالفالبناثتوفةوات

آرايخااالجاننيإصععاشحتىنخرهاالزاهافجمةجنغير
3حاديااالمواهعلىنااباصاديةالخسبعدالشولتجفل

اعاديااألمفالدهرالتأهنمروعةاشاتاكوئموتصبح
فيناةحويمضيبذاكنرضىبمنزلحااوالناالضيفويصبح
كهوجمعااالموالعنفحايهادالدإلخرجبببنيك2ووفدالوقل

الدانينجزلباعندناكمةتماشاجمتاوصزرارةفي

نربحآبخسربايموباحمعمقدرانةلديناجهلتماكن
نيإااهرانيارفدمنفانخإذمنبراجمهونرافاد

امايااالموثقاااللالتغفجونخيربماكاقلجمماهـ
4ايضاوقاللم

آأؤللهاكرافاإوتكالتاذاةلءوااريفغعامنصدقليإنونت

7المذيلاظإمىالذيالجرورماجدكء3اواباطيريسوعهو

المجهةا13إخالقاوصالمياهجلي14ربوالةإوارتصاقبلمقا

الشول3والمائةنالببينهااوناالربععنصددهازادهااألبلامن

نهةالماهىيابدتايالخابىواقاحإبذنجهاتسولالتيووشاثلبهما
قيلوفدلهاعاةونحناتحمالمنزأسصاحبالضيفييعبحاي4ايام

المنزلربرانتالخيوفنحنرصدنخارتنافيناضيفيا
خيرمافهافلحموهاياوالنقديرادىاكحذفعلىخيركمأدتهافلياقول5
الموتبهابونال3اعنخابةفهويمنحدنااؤللهواةاي6

الخيالجيثىال



ا

ملمذبلتحتةلوهنمعءراحمقلبةتحفايبطثىله
1علمنالضيملىياأبيءوثيئفاكالضيممنفعأكوعزمة
3االعريفعلكليعزمإلهتىجرانفهيرغمليمىانوفعزوف

مترلباكرنميظفرلمهواذصهرهانازلافىعليشديد
3باجمدلإعالاصألةوبضيغممراةالىمحالوكل

ؤل2لمصوبهاءاإبفرءافىفيفىءأامجراأبجاامنسريت

هيكلقرابةقسيسهنارهاوسنارأسبهااعاليكات

والمجلعازمصرليربيةابغاخكلبتخقثيعربالىا
مجفلكلاجفلتفاماراشاحريمهااضبرإوتابمرتواصت

مكبلاسيرجؤاطديدوبينهفرفيبالدماقتلفبين

اقبل13اجهابحلىذعوثساعةوالغيظالجهلابىهتفلطا
اتفضلاقليلاوانجافيبعيدايرلبنيسلينحيينأتيتع
ولنحذليرءالنزارياتودايمخيبكأثرايزارياتاشفخ

8هضلإلءبئغرمالييفتوالهحمارماالجيشبرغمرددت
كايخملراالفيفنكمنوالغاتكمجاحهـرهيجرحاويقتلالذياتفناك1

ابعزوف3دواشفبلفطقينارجمعمنبئادبااالنيوعلىألولا
الالبسةالمحالة3ننسهيذهـالالىذائليأنفانوفيهيعالفيمازهود

بالمنارهكفرطابةفلراسشبه4االضديالضيغمالمرفوصةالمعإلهلياط

والخيلزمطقبيلنيطيقةايهالظهروالسنامالنصارىبهيكلونحهرطا
شفعهنيجبالاي7مذمبذهبتكلايفلثاجفلتكل6

وضررزهطماكانكلقالجيعنرغيارددتيقوك8داعيهنيخذلوال

بمالممامالهنمنضلىما



1

المجالمجهعذلاالفيحىوانممدحاياالعدافيتفاعبص

يصطلاوقيعةانارمنيدنومنبزمعةزيىبناطيلفارمىهضى

جمفلكلفيطهآناتفيأنغالببنتميمالبئابنيوقرم
اولالصفحمنرسمعلىجريتفيهماالحربسورةثفتنيولو

مححلاغريومتءاحمدثوالعفوفيهماالهطشكريموعدت
البصببنيابقاعهيذكرلوك

1جعنربنيثخصواحرىاضبابارفابفيمنةولي
2شئزرعلىفوضىواصبنعرقةتءروحنعشية
3تدعىفي2الماوعاودتبالمجاهوردتماطالوقد

االشقرشبلفيإةبواماالديمقدالبقيعةفددت

هصدرعلىاوهوردعلىارنينتفلمحمصوجماوزن
انزراوامةاطوردموردآاشوبلتوبالىستن

آيعفرراواوثعئزرحماهفيوشحالمروجزل
بالعسكركفرصااتفففىاشرافهاإثهساوغاهضت

6صعرإىاهنغلىنالدارعإكصبجمفألقت

لجدوشئزرموخعاسمعرفة3اهلهإرادواموضعايممانحبابا1
إبقيعةاإثلهعصتيوالالماديردالذيوهوجبيةبهعالجباه3معروف

ءالعثيوالربكونيعةالبةقطعتبقولقطعتوقددتالجلدواالديممو13
الدارعين6نباهماوشئزرحماهقرني5ىاغيابخدشقرا1

الحربناربوفدالذيوالمسعرالدرعالألبىوهودارعبهع



1

1مجفىشبييماجمهاوكلبالرديفسابقةكلعلى
3العثيرهـأغامنحرجنعرفناولمىاعقرنولما

3األخيرايرباالخونبدافرساخهنتهعمننكمب

رافاالعارناديتمالنساشيجحمعتفلما

تغنرانثااتىلممفكاغانرصالمممارثا
ثسررالرويدكفقلىسزههاعليانأرأى

العنصزودالىاثمرالجواترباقومنيفط
9صرلماطةبافيءااالمصاحماعضدايضاوقال

6بهاحمداداخاهنلبابو

دوعوءعربيوالفضلجموعبالرقةالمجد

ينابيغلبوداهيألافدكامجراكلان
عرفوغالعلياعألعلىيتهاقرىافوعبوكل

والىوععالعنهيخيضراخخإكأاتانىكن
هصدوعباطلفشعبموعاشامءثيبنيان

وتضييعهنهمرطتةاشقهاقدقوئيصىما

هطبعوحماءثمحنااعلىواشهابينهمفرقألببني
المرابيعالغرسنيبممااحنالىعودوا

ررفياي3إخبارايراد3مصداخعااايخمنعرا1س
لمساايالحارثاحمهاللننضهوارادرثطمرخمرطثغيرهاتجابايخار

اراد5بهمأفضكأعناقمريلنفسيققلتةءألمروفىعركتالنسالةوكسمصت

االفةمنبييمماكاناحسنالىعودوايقرل6بمبيشاواقعةالخالفةباظلف
بوععربهعوالمرابيعالىاضحوالفرالمراخرالةايهانكشونوالموده



1ورجوعصكردلةليسماجمدفيالسودايمل
ممنوعةاالضعنوصالعدائناالودأنجذل
مقماصاالفربوالنمسبيرنااالندمنويوصل

3نحدوخبالباطلغيركفرفةعلىالعزاليثبى
لهالنالمتجافيبذكريعرضىوهاسيذكرالدولةسيفإلىكتيء

الفزيرجمرمفعدتفعادجمالقكالكبدانىجمابضى
الصبورعافبةوتلكالككاجماةحتىعليهصبرت

رالفءلىرالفكلعدلفاأالجسئمفيعدابئيكفان
االيرشلفعلهعنلهتجافمنفراسىابيوثل

وفاهـ

مشمترالعواليعدببالسممألنجهبنيمراغيسلي
الطوالاالسلرنآمو2كمأنقصارباسبافياقيناهم
الاضنكفيالطعنوساعوكععوجمةبابنولي
هالواحبضؤلمةإكلفانجاهاذالبرغوثيرى

الرجمالالىءالنالهويخماقريط8اهاببماتدور

المقاللىذاكجقالذلوانغنمخيرمةالالهفقلمن
الفعالشمرفالمعهودهنالىففدنا11ساهعينواوعا

أاالعزيئبتاليقول3الصوابوصاطقالىرجوعايا

انيقول3بهمخدوعوغاكباطلذاإثفانالعصىاقتوااممةمرقى

دظكمناتتخرجهلمبقإلكافارفكمالكنوافعةالفرفةالجصمكانتفطفارقك
نسائهبفعائلالخذاوقتذلكفينانجاهالبرغوثانفرضيعنيث
اموالهواب



51

ماجرحنابالنوالاصرنارضينابعدكطمزومخن

لموقاهـثر

غوىمنغيهمننمواللاهـالموتامايخع
اططاقصيرويغدويروحماتبالىاعااماعار

11المدىقريىحصإاوالحاماتازاهحاويا
ماقىفدشيئآكانوتامنمضىفدهاتثكأبشيتسر

غدامنهمانكالبقتاتحبوراهلنجمررتمااذا
البلىسيااذاسوابىبهارالذإلالعزينوات

الثرىطاقتحتوحيدممنمؤنىاالماغرلبين

فدمضىغيرماوإلنجللهاانرعفوءأهنوال
ترىفعثرائحراكاعاوانتنالفيرايرأكانفان

هعلىفراسابوعزمألتهرحمهالدولةسيففيتىلماخاريهابنتالثم
كهوالدولةصيفابنالمعاليباببخبرهفانصلحمصعلىبىالتتك

ممألاليهفارصلحلبصاحبنيهفرعوابيهوشكالمبم
كهىالطرتقبفاتضرباتضربوفدبجوشن

كهمونهفبلفقاهـكم

مإللايىلخلقفليبدهقىفيمااظهإيعنكإذا

افببللكاوءانصاردعزواننامراتلقلمهوإينصركوان

دليلالسماكانولوظلصهسللثفيصكإبرشهووإن

عنكبذهبانقربدبثيتفرحكمام3لوتاءالحاياطام1
خكهـدناوزدااوتونأمن



51

ابضاوقال

المناسباالصولجمعتنافيوانمذاهصفرقتاوقوياراني

االقاربكرهتمماوافربهمقيءهساعناقصافاقصاثم

1عصائبرجالمندرواهاجهتوحاضرتمابمحيثغريبدالهلي
المصافبليسفيتطمنوجاركفلبهبالودناسبتمقنسيبك

تحاربمنعادتةمنواهرنثقاضهاالىجالءاعداواعظم
ابالمطاعاذرتةانعذروهاالفتىالبزيربههاالالذنصوما

تأمحالةالةتفلذلرزقهكافلالسيفغيرومنكان

دهةبابيروايةفيلىتعالهارحمهشراسابوقالهشعراخراحلى

هالتهرحمييهلىظبنمحمدبنالحسينأ

ةاعنائدةكأيةاالاالرجوزةثانيةنسخةجقوجمدثوفد

وارجحالفائدةاتماهاالنسةهذهاخرفااثباخهارتفاعهاتصلااقيا

ألزةاربمالطردنيوفالاعلمكواللهكامهمنانها

السروربهتمساالثرالدهوربهالثرماطالتما

ممريمناأصهاقياممبامربونفاثعزيايام

يصفيهبمفواغدرالدهربيهعلىالدهراجورها

عداالسرفيايامت9اضدافيمماقدقلنشمت

ضدممماكاتوادلىاقيبغرانايقولليخصرونضرططاعا

وجودهمكاناالهلمعاملةملونيإإالفلماذالالىمنعائبوامليظاالنوحيدمن
سواالوعمه



01

بائشامليعريرمانعت
يرمذاتبالعقاردعوت

ءسباراةترالهقلت

اثنانهخهااالرنبيكون

ينبتنوالصيدإلبعواجه

المراضيباتضيعوال

الفهادالىلقدمتثم

لتغنعكسةاتوقلى

تاطاالياطباخوانت

االسقياتياشرابير

تقيئممتصحبواالباله

ؤالناوخذوافألناردوا

عاويلىوففالماواخترت

عصابهابهآماعصابه
باصرعينصيدقصدناثج

المزبقيلسواجمناد

الصباحجرالدراجذوا
ضأللوفيعنالمةصدج

يدريوليسجاصبيطرب

يالصياحاحراظحتى

االيامهفهاعيالذ

نويمحرامنانتبايعند

الفبارايردنجيبل

الخزالتتفردوضة

ناذبعداذثننهاسل

قاضاظاهحتففهف

تعدادباسياربينابازوا

عوالمالفرخوالزرقاف
واالوساطاالفاتالناجمل

هبشراتبالشرابيموني
والفضوالالثرةواجتنبوا

ضماناصيدمونهنوفي
قيالفويقهااوعشرين

وبالخابهافصلباشرطك

خابرلالصيدهظنة

المذالصيلاثوخماتختال

النواحيسائرهفهثتنفا
جالإاالزرأهقدونحن

المجراطاغفياالماات

الفالحعلىفينادام



تجرحوالبزاةنصليرت

وانفردأهضللعهادفقلت

كابعيديرغيزلفلم
الرصالكهصففيوسرت

وففهحتىيناخمااسوفا

السبقفالجملرأنياثم

جمادثهنارايااليهسرت

معىكانتنبلةاخذتثم

الطباخطفلمنمكنمتحتى
المقيودفىبالوضبت

افكاطماباالسودتو

بازيهذااقومادعيتثم

اناانااغبدمنهمفقال

رالنوراهفابلنيفقلمت
فارسالدراجمةلهطارت

وصاحوافععطعطواعلها

الملقواالصياحهذامافتلمت

البازايشويالكلانفقال

يءهوالبييزعقيزلفلم
سلوىنتففارسلتطارت

تبرحواطيولمجردات

واجتهدعطظيانباوضح

بنرمنامايمضيابه
القئالفنزكانما

سرفمنتردانظيم
فدصدقهلعيانانادبمفقلمت

نائمهوكانتظىلهحسبتها

اوسعوورينودرت
السببمنسببحتفلكل

هدبجهدنطلبهاو

غطرافوالبايضليس

يبرإزيشطآفايا
الذعنالبتديمادرىولو

لشطروانالشطرانت

وابهالبازفيهااحمن

أصياحاتلهمنيداوا
الطلقبذافرعاهذااكل

زاونجزبحرزاقد

ءلمفااطفيالنارلوهو

اليلوىالعلوقبلبهاحلت
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طاراضىإإزارفتا

بمدكرزرصيأحدداسو
الثيابفءالوأن4عل

قلبئوبازييعليزلنم
إميخهفمفبةير

يجبفماقرباذاحتي

رجماة4ببرلهارخى

بايمبيراقوماوصاحنا
دواءعالرتةتايرناثم

صااليفارسلواقربش

واذىسازهيعلقفلم
دصاجهااالزامذاعمش

والعيوتواحمرخاالوجه

بنجااصابىابازالزصاان

الينياالنبجبنااعدل
ضيفهبةهذيفقلص

واعدنمفاجميعانحن

الحارسايمضاجناحيهمى

الدججلجلةالىواممد
لخوقدإعرتهااذاحتى

الفرارايحسفعوداخر

ملززهطرألمحكل

نابوساحااعللمن

يغفلليىالسبقيجرفضل

لجه4ايرفيوا

يؤبنهوالموتمعاقة

اليهسابقهقدوالموت

اصنورافييظأكأهاروغ

ماردهالطيورمنشطانة

عليهااعينهمتزلولم

وشدافاربهامابعدمن

دراجمهعلىنجاحيهايت

هلعولىموضعهذاوقال

فرجمااأليلقاسقطتا

اكشوفالمنفردوالموضع
معروفبماظاهرةوفر

اباردامإباتلل6فا

القماريومعالدباثيصما

القطيعمنقيقيفاجعله

اطجلعلىفارهأاهساقلت



5

بهناطردهابازوهذادعه

حوليناالذيايخلوقلت

4هطؤعاريةبانها

خوصيازجئت

أيناوفىشرو4تءؤازين

يااواهسفىكلصماسكأن

هءغاينوءلمرغمءذي

جمداالدستبانقربضغ

4بسحاكنيتحملوراحمة
بهالفلهـتهاتوفالس

إتغانحدييرفيمينياها
14ةهبةلخذهقلت

انبسطحتىامهنمةازلة

يديعنفاأشقلهاركبصاح

قدحصلوقالسافبهوضم
احياراالغادروسارسرت

ياأهاكأخمخوعدلناثم

نيفيشاهينينادرت

اطراصاواعارداتوازنا

بعااشزاصابااهاذثألت

وعتبهكهمفففاديم

عيحأيموالىتشا
ةودإصاهةفيمحيم
الرئجوزويقامقابادون

ضكارينفينارينمنيحاكأ

الرهادفاالدارمتناثار

وافرهالجبالهثلذفىوا

كدمضهلالذيياقى

بسطهالبزاهتدرعلىزإدت

قالةإداعلىاخاف

واؤتثاسأبكتي
140نجوعتهفصذعق

ونثمطقليالالمميدوهثى

فدفولمنصمامبادرا

اعلثرامنالغدرةلهقات

هطارهعنالطيرلس

ااطعددفيهاطهروا

ولألمكلالميدكثرة

اكاثاوقذاالارسينكالة

ابقعاوطيراخضراثلثة
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اوحصلنأذبحناهاثم
االولمثلآلاربهدالفي

وانيسماتهاابعى

شينايهفتناجهنخيل

القبادهاشمحعبمااذاو

ظاتفياعاجشدصها
هنهادنااماذنااحتى

اخهرابقربكرافيإلى

لصقبعدتاالبازلماراها

سةبالوربصدنادفقات

قىلثماهكنتحتىفدرت
ايهااالواناطامخهـا

اذاهبهاشبعهطست

ءإإلاكسفاجزهإ

لوااختازلولم

هفردرالهنهاممدت

راقدا4ليأفطاراءوطاهـ

كالعدللهجمداذاحتى

اعريئنلتماعلىذاك

لألنساتالباحمنحير

فارسناهماالميدواكن

طللنهاممبرمنهنك

باطصانييعرث1وطا

طايديئاوطىط

ادهاالسعلىالجوعصركال
الفرقمنبيآهاتساقطت

عنهاراغبينانصرقاثم

مثراايقوفواراهاكأشا

وزرقاليهاالطرقددوء

نجةبقربوادفيوءن

الجلاهثلءاصهنهاطفاخي

رطيهمنممكمنارجماي
تبهالىيمينسقطتهاعنقد

يءداوعصيتيءحراصط

االجلالىختلتهاوانمأ

الهسدءاكأشاكابفقيمضي

وبمرحمعانقدلماوكل
الفضلغيراغماانايقت

ايصوأفالفيعثرت

املرماتمعاشأيااصابه
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ظرماذافالطباخالىمحت

تاخوجردباوشاطجما

اطيولعتفابخازلنا

ءاعراانطلبعدلناثم

وادبرحسربال4عق

رويلءعنصدرتفد

والجملبمحروتروايس
مذخوراتغيرفيهرعين

السهاررغدتعايئمز
خاتءباالهالاناولما

خالنوحفصلنيزالها

حياهماالدهرحماهشرب

افهادا5بالصقاربادرت

االفرناابميرداةانجدل

لمالاعنزااالخروجمدل

بالصقوررميناهنثم

واعدهترااافيمنهانردن

قذالمافيوالصقربنامرت

طبااإهاواشاثم

خوتصبهيياثفلم

وهاشماحضرانهراعلىنزلا

دللومناطهرابئمن
اكولاشاطرصيمنخا

باصاظوأوشالوناتمس

االدياعبلخاةيقدمه

والولييراباغثرهن

جنيهصبلومإرا

النباتواضكلوايرلعاعم

ابالرإلتإوالمت

اقمشتوالصبالةئحك

االياليبضابشهااصحتى

اهاعماماارنداهـإصا

المقساادالىسبقناهحتى

واسذحناهبطنهشديهاكا

كامالالحالغوريحمارعت

المقدورقدربافانربو

جماهدهبوباساضرنغلتقد

االحاعففىرهابصييخ
ثاناتوالىعايهاها

اربمامرلاخماتجقىصتى
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اررلالىةعدعدلناثم

بابوابايخللشنم
موترهوابغالانصرتاثم

بليلرحاناابيخاحق

اصدااوطرحنااناتثم

ونصبنشوينلقنزلفلم
الىقاتمنباكاممط

ضددابليالينزلفلم

واطجلجماشاالراوعوالىا

اخياباالىصزانحوزها

مسفرهألكمباحمثلللةفي

ايخليجادقخاوفدش

وزيدامئةعددناحتى

اصبفلماصاطلبتحتى

ساتصنهرترتيببغبر

اكتمنحظوارلمنامعد

مراكاابيديواتتم

للهوالحد

اواخراوآل

عاحبهاخوالخابرةالثرقمكشتناادارمناكنبكافةمعيطلبوهو
يهبسصودج

يخدبةاسوقبيرو












