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ئتث



ؤخضآصمتم

العياناوفياتمنمنقولةاكتابهذاصاحمبترجمةجم

الثعابيطعلابنحمدتالمكعبدمنصورهوابو

صاحصلسامالنقالالدهريتيمةصاحصرىسلسال11 بوا

وجاخالعلمتلعاترايوقتهفيحقهكانفيالذخيرةأ
وامامزمانهفيالمؤلفيفرأسوالنظمالنثرشتات11

اليهوضربتايخلسيربمرهساراقرانهمالمصنفينأ
طلوعوالمغاربالمشارقفيوينهدواوطلعتاالبلباطا

مطاصواصهرمواضمعاشهرليفهتاالغياهبفيأنجماإ
وصمفاوصديايشحرفيهاانمنوجماخثرراولهاوا

داوردلنثرامنطرفالهومجرفرصهوانظمحقوقهايوفيوا
اسلعا لمىالميىلفضلابيااالميرالىماكتبهلكذمنظيهمنأ

تجمعأالورىثيابدالغيركجمةأتالمفاخرمعفيلك

االحصيلفظشعرألوليدوحسنشابهالبالغةفيبحرأبحران
االرغوالحلمقلابنخطعلىيزينالصاباوكأسل



م

هوشبعليهبردفيكالوشيكالنوراكاسراومحالدراو

فقرمدقبعيدالكريموافأخنىثكافقرةمنشكرابم
ومصز4مرصهبإنفالحسنناضرانورشعرتتفتقواذا

مبدامجدنتوالبدخاانواسورضتماممسرسانارجلت
المحزالربيمارإتقرىبدائعاالزمانفصفيتونق

شعؤومن

تالهبهافيشوقيناروامعنتاحتيمطاتوجبفلملمابعف
صاجمراكاذوارلمصعينيقباترمتيتباالعلىاجدحيلةولم

ممدوصهاليهاهداهفرسوصفخماوله

3االرإبالرياحمانعلوهفدنماصابيارفاطاياواهص

سرمهشى

جممانصفصفي
حصفص



انصعراالميرموإلنايديمالعصرذافيالعلمتمساجيت
قطرامادارصفيصمصرصالهلعاجةاما

ا

العصربعيداالترىليست

حوانهاليه اكعب

نزراغيرلمؤالهجوحظهجزربغيراباقىكراايا
االبزردهنعنيتالذيانحذريرهانمااقلتحررت

وأزرقوةذوبعصره

العصراهلاسنمحفيالدهويتيئفاآلمنولى

ابوالفتوحيقولاولمحيواجمعهاواحسحنهاوهوممبركتجه
المشحهورالشاعراالسكندريقالقسبننصرالله

قديمهرابمرعاليتيههاشعارابيات

يتيمهاحميتفلذاكبعدوعاشتماتوا

البراعةومرالالغةرواالخةفقهايضاكتابوله

ومؤنسالكتابهذاوهوالمطربعهغابومن

واخبارهمورسائيملناسااشعارفيهاجمعبهثيروشيالوحيد



اشعاركخيرةواطالعهكثتعلداللةوفيهاواحوالهم
تسعسنةوتوثوثمائةحمسيفسنةوالدتهنت

ءالحافيايوالحعاتعالىاللهرحمهواربعمائةاوعشرين

بعدهاوكسورةالمااللفوبعدالميسملةوالعينالمثيةا
موحدةءيا

لهقيلومملهاعالبالجلىدخياطةاتالنسبةهذه
ا

اءاقكانأالاذالث

حىح



املىمرم

صخثضمالابصرلمحدآصالصا
بهوالهسيدناحمدوصكاىءفاللهلىوللهاا

احمعيلبنالمامنحمورعبدابواالستاذقالاوسلم
اااااللفاظحاسنعاعماتملفيخابهذايمتعالىاللرحمه

صافاالوولطاثفالزجتماعااقياااخبدو1ءجةلدا
إ

أءوكضااالتحارواننهاس2صااللش3انوارجمالتي
إأوصدرفىخماماواطوإفالغزالتدواجباالووارأ

اأياضلراوملحلخضراويسلطوااجنحةواتلتنهمصاناة11
اوتبعثالسابهةطرالخوةتحركالمعاضالمقلرإو

غيرمنوتحلرببالئرإبوتسالكرامنةاثحمااالشواق

بخاضهامثدةفيحادهاثدزفىوقيةممعخأخينادثدالدبما

اىالزهوورنهرجمحأت1ا3احميهىرجتوجألرج1اا
الصقورمةيضزخبجمحةالعزءهـفزمغوحامااإلببفامنها

ألىادشملىلبالتضالجبلىاتفيقاحبم1باثجمحباىالمثخ



وكاالصبارجالغصنهؤتهاكاباطرأوخهزطراب

أاونظمالوردنثركنثرمنالقطربللىالعصفورمضن11
11بفصولمفصلةابوابسبعةعلىووتبضهالعقدظميما

أعخهغابمنبمتابوترجمرصهمودحمكهابهرموسومة

أإألالحتسرىءإممريانهماصيهخيرومفالمطربا
أاالبوابساقةخبرذاوالهاللفياالصالططءننوإ

المابالمرجعواليهعواباافالموةأأوالمحه
أااالولالباباا

أتجراهماآلومالمجريءءأوالبالاطفوصهفيأ
االقالممابيؤكرلزكراذلكفيماسدعتاحصسنومناأا
ابالغةواالصحدلعطفةمناحسنطالصاحبإ
المرإضخطكالمقلوقولهبالبالخاذناولكااا

11

واطربالمعتزبناوقداحسناالعراضبعدإواالقال

11عيدالمحهصنالقالممايىخطيصفقالاحيمث أإ

11النورالزهراواالجافى4ا4إاالمرو7ذأالبةكااب
أإ



11جوهرأتنظماونوراقتفيمينهخلتاخذالقرطاسذا1ااا
ءالوزرابعضفيالصالىاقاابيقولحسنيدوالمز

3ىاالتسوداالمنيدلكجمالهاحازتءيدبيضامناع
المثارديةءاللظالتطرزخلتهاإدصسائفلؤاذااا

اارمسص
فقالكاتبةجاريةاحمدبنفيوسووصف

شعرهاسوأدمدادهاكانصورشهالاشساخكان

مقلهارانهابيكاتاناملهاطثابعضاوكأت
اعاشقهاثاقلبمقكانثالحظثاسيفسكيوكانة

ابوانشدنيهماوالوجهالخطحسنفيماملاحسناومنا

11عبادبقالقاسماكباصاحبلمروجردياتاحمد
كرإاليومقدخطكتءبهتلحسنهقالالمحهطكانو

االقترنحةمنلاللبظالمواصنوجههحسنمنطاظاينوهيمصات

قولىذلكمنواحسن

أجرجدنفمنهياوفليملغسكنيمنالحطينص
ازكثىكالنقق3المداالنقى3مامخهاالبياوالزهررالنوا

زخرتوزوفهكالمةورث



يلوحدريمينهوخطيفوحمسكعذارهخط

فذاكوالخطالخطثجمواليالقاسعياابيوقولثأل
3السطفيالدروذاكالعاججافل

قولهالفصلهذافيويقعيصخوبريوممايستطرب

فحهاجادوقدجميلغالمكاتبزيا

53بورداووضيالمشوببهمنفعجبخدهالمداداتراىاأنظر
اقدهمفالفاتهوالشيعاغهصلىمنفىناتهاخطأتا

فيوادخلوابدعالمعنىهذافيالفصلاذبممنهأليق
اماويمبموغالميمتبفيبهشاجمقولاالطرابب
بلسانهفيهخلصأ

برضابهمحوهيوأصلظطامرةحبيمالطرسفيرأيحه

لصوابهيهتديالوددتهصحيفةيديهفيانيسددت

والشرطيطربواليعيمماالبابهذاوالنثرفياافظم
االسيط2هوصفانيإهنايياضهالمرادنابهاوافيعظراحاجاا

الدرللعؤاربتهتثالعاجفيالنحلسليهذالاطكأزيخهداممايخط
الخلوطهـبث31لخطلطابا



لثتابجمع2بناوعليهيطربا

الالحسنماووصفالبالغةفيفصل

لصاحصماالمعيماكاالمطربالوصمفراحمدمنمىا

ذاإثنحنارفنالختاروفدكتبتهعبادبنالقاسحمابي
عانقلبكانهاومعانااللحاظمحعمزاتالفاظ

تشاصواسترقتاالحالينلعتااحالوةاستعارتا
ا

ومنرقتهءالهوالهاالفاظالفرأاحشا11 وحمأيوما

حالوتهالتنحهدومن1نفثتهالسسرومنسالستهءالماإ

االىجهديمصالشرإبوبردالشبابكئرداص
إإاالشمالهبوبإفوسااءويرالوصالروحالقلوب
وظننتهاالصبايفةمنسوخةمدلرقتهاحسبتهاالفاظ

انسيممكاصاكاوىءامالمنكتوبةلسالستها
انرخبعدىاطعمولذالزهرتأصفعاالسحر

امممصاعلفاالراحويرنيصرفايقطرمصيالسهرأأ
التفلمتواقلبالغثصبيهالتفثا



1

حمرباللههوسرمصمالصباوعهدممهاالصباكنسيم
بالكدروصفو

111نظماذلكلحفيفححل

قولهفياالصنهانيسياهبنمابرواطرباحسنقد

بحرحمدبنرمسبمالبي

مالمجريمدهبميهبداخجالخطابارتجلأذا

لغمام31حبببلالياقوتمننظامبلمدامكبلمدص
المهليالوزيرقولهفيالصاباقاوابوأ

فهاوصاالورىجملىالمجزقدالذيياذاحمدثىزالوقل
فهساكيباالاذنفييسوخوالجوىنيمخعاكأيالمجالسفيالث

1اصدافهاذانناوكانمامتنخللؤلوبىإفظكنول

لعزيناعبدبنعليلحسناالىلقاضيقولهفيلصاحبأثوا
الحلمالالبستههوامصا4فيبهتخطأقرطاسليقلبالله

ادباالصبا2الثصىمطلعمنألرعبايخ
متغعاخاشاءافىإنفاضاتإب3هـ

4شكذافضا



1

الألإلعبمالآاللهملىإفرعممالاهذاإللفظلث
البستيالمغالى

راتنفستالشمالرجشمائمهتدبهرنييامرت

محراومابهمحرالعقولاناملهقلمدامتلىواذا
ليابحمدبنعبداللهافضلاابيلالميراأوقلت

بالعسلمابعضاشبهمااللهتاركربيات

والحالثالحسانوحليالكرموابنةفىوالثوالسصوالمسلث
المثليسيرونثراانظسيدنااالميرمصمثمل

يفىالحاهـرراصبنمحمدعبدالدهإللىوقلت

والدراور5اعطلتالعراالفاظاثارىاني

الحرآتستعبدافعالهغداالحريامنماعهلك

كاكاموقعوحسنالبيغةالكتبوصففيفصل

واوفراالعندادمناوجببهتابالصاحبلر

الفوادسوادداداابياضواودعرادءإدمن



لغهافياباتمطرمناالغانيلمطعنسافياهاب
الميلوبردرالمساعلىبةاالوساعةهفيرأيتكتاب

بالقلبوالصقتهالولدشمكلمتهشكتابالمسامرعلى
نيلوموقعهاالعياداطةصطلعمطلعهكتابوابمد
هونيكتابالضيابياهيمبناحمدالعباسبو1المراد

شرحوفيهعدنجنةبل1حزنروضةالحسن
وبواباداالبرداالنسبسعطوالنفس

زميبهتابلخواايعقوبجفانا4يوشفيصو
ثىواوميوالماعرئيانيوالزهريازالمسكهو

بابليماحرلمواهنحا

نقذلكمثليفصل

كاالمريميفولذلكفيحمعتمااحسن

تطويهوالكفيخمثرهفالحسنمحاسنهبمطويوليسيطوي

قالانوقيرياضونجهيربوعلبفامهفمعاطزنحزنرغهأ

المحزتتربممنلقاهوس1فيوفالالمحزنروضةتءاحسناالساسفي
اخصىفقدالرفؤقيظالصمانولى



عدناتهقاااالصمفهاافالابىفصوقرامنلرحسنطوال
ابلصامةالساالونطويهرهنسكبرنشرناهمااذا

إقسهالبستيالفتحابووانشدني

ألدرفيالدينالدنياحليفاهدىتابهالمباهدىمنصىبنة
درفيالليءبرجماكواكبسطورهلهنيهمعاكتاب

رانثالشعرفوفيفصل

شعرالخالديتحمانابشعرفيلصابياامحقابو

لسالستهوبكاديفةنكاتبهلنفاستهالنفسءباجراايخئلط

الفوادوامنالجنانروضيخاالجاننظمكنظمعره
قيأتالدولقاعضلىشعرفيالالصاحبصالرقادوطيب

النعلىالعلمبحروالقاهالمجدطبععخهااسفواالبيات
يهفالحدائقالزهرعلىيقكسريهيففعمالفضل11

المهارقارضالدرفييغرس

اكتابطهالدرج3فيهبمتبالذجماالدرج2بخالضناا
معوالحيغةوهوصهرقحمعالمهارفوثنيه



1

كهالنظماذلكشلفيفصلك

نباتهابنرقولفيهقيلمااحسن

قوافيطفيهارهاساتحدوطربمنالقومفيانشدتاذاخذها

ايطريمصاالحاسدالغضبانجمىوحاجئهنالمجا3اوكبلهاينسى

االطرأبفيوبافىتيالرلسعدابوثألوانشد
القدوداالغانياتلههزتالمشوقرواهامااذاقواف

3الدجمهابليداليدىواالعبحدلباسيداعبكسون

إكبابنالصثدعبدوقول

براحشرقحممسميههانثناعباديابفكأزر
المالحالسحرلمحدقواهدىالغهافيابناهبومدحا

الخانياالبثر

السنةفصولوسائرثارهواخالىفي

نثراوحسنهطيبهووصفالرتممدخفيلفجم

فهوبنسيمهتمتعولمبالرخعلممنابقرأطفال

ولبيدصيدويبا2ماكيهايمدحهابأحمنيطريهاا
انمجيلىنساعر1



1



1

قوواطراباممثرهالربموصففيماكلياحسن
حميدسعيدبنله

وشباببجدةنورالرياضفبشرتالربيعطلعتاوائيل
االجبابحمالكاسماذيالالثرىفيبلذاكمسابأااو

ابءتولدعنجمعفيالهنورهنفيفحكجمأ
غراباجناحخهأكسيتصرباجهااسفاذاءالسمافترى
ماتفهيهضعانفاالحبابتناوحتوياخااذاالغصونوتوى

كالمجتريثقولمنهواحسن

جماأنالحسنحتىكادمنءضايختالعالطلقالراتاك
نوماوركيقئاالمساوائلالدجىغسقاليهوزفيوقدنبه
كطفيحديثاكانيبثنهفسءالندبردايفتقها

3لحماوشياعليهكانشرتالسهالربيعردتجرفف
رمااكاالمينقذىوكانيشاشةالميونفأبدىاحل

اوهىفةاكونللموأةاممعوثوبالقحيداالمجلباباسودامحصا
يقالخمارثعب3رضهنمحابهادناابابهـراسف3الخمار

المحىفييقعمالقذى1وحسنةوفقثألنمنمةحسنومالثيوكا



1

حسلتهاالا منعمااالحبةبأنفاسبريجىحىحلسيمور
ا

المعتزابنقولمنهواحسن

العقاربالخندريسينفواالنهارشبابفيالراحاسقني
لالمطارالرياضوشكراالرضيءالسماخمةماترى

اراالطائرجمىالوقدتجرأنحومثفهرااقدتولت ها

باالنواراالتجاروانفتاقصباحالطيورصءإوغنا

نثارفيقطرهمنأوكامجلوعروساالرخاكات 11

كالمعتزابنواطرباحسنإوقد

عاريهاربالنوكتسىومخفشزهرتهاقداعطتكاالرضىاماترىا

نواحيهافيايتساموللرياضحدائؤثاجؤءبكاءأفالمسما

قالحيثالخزوىسليمانبنحمدلروامدحاواطرب ا

والرمجاناالحطيبواواناالنسانمسرةوقتإنيسانإ
الرضموانتحايرحنةصفةونعيمهبنسيههله11 المهر

سائرالفصولووالربيعتفضيلفيبريالصنواوقال
ادالدتلمالزههاايلمحاقرصهاالخيرىالعتارالمخمرالخندريىا

المئيعتهاممارلعقرها

ر

ر

ر

ار

ر

ن

ان

ل



تنوروالحرمستوقدفاالرضاثماروكهةفلمحيافيندبم

مقروراالفقوانةيافاالرضعرلخلنحترفاالخريفافيوانيمن

والجومأسورفاالرضمحصورةمتصاليثالءالشتاقيوانيهن

النؤزوالنورآتاكاالربئءجاانيراذالمستالرنياالالدهرما
بلورءوالمافيروزصوالبتوالجولؤلؤةياقوتةفاالرض

مغروربالصيفتغررفقائيههئةافلالرنمامااللهتباركا
نوركانورالوالمسلثالمسكاليقءدبلرارحمرعياتدخهـامر



اللهفر

تشبهالربيعبجناتوراحتغدتالذيبشقاننزالولما
االنسئههمدىتحوىربيعيةمالبستجراخمهافيوقدبرزت
موجهيشوقووجهاوردمصندليروقءوعارضناما

يقهقهالمداماالرضيابريقوفيمجلجلءالسطفيرعداوقهقه

لهمزهىحملقهفيمجاوبهكأنماالعندليبمغنياوغنى

اليتترهاالخوانحوقليوناظويارادماسصيتنزه

وخاسنبهيليىوماالريعمحاسنتشبيهفيفصل
ثىنثراوالسادةاالخوانك

طقكمضاهواعترالهبمفلمتشبهالربميخث
كانماتشركالىمتسبونسيههموازلبهثركورهرها

كرمكجودكمنوامطارهككمناستعارحملله

مفمحاسنهكتسياظقكالىهنتسباالربيحقدم
لسانكباثارامتوانمارفضلكمتوسماطبعك

ومفخلقخلقلمننهبستانكافياناويدك



3

ااالحباببهررجاشجارتميلقابلتنيوقدقس
يدكمننهاوانهاركااهشراباايديلتهم

اذىحوضعافةوواناتفيضراحئكمن

وؤررعتبكفيقوليورقةلكمودتيءكححفاقا
ضلف4ماهادفسالصنقاتل15ءنهكالمسقائة



3

وهماالمجتريعبادةابيتيحمع1ا
الشالكولةوالمحيلثمشابهءعاوالدبهرءيهرنيك

1ثهولراحفيالمزنوصوبشمالرجفيالروضنسيم
الشبابغوريهانواالطرأبغايةيطربانماف

واخذهاالمعتزبنامحاسناحسنومناالحباباوغرر

قولهاطاباممثرهاواقلهبااجامع

النسجمعلتهالبدرمفتضحلهمحرليلايارب
الهمومرطفتهديهفيهالندىبرداالنفاستققط

اابخومبانحطاطبالبدراالضوئهمناالصحباحاعرفلم

قولهبةالمطرلمجبةاوطرفهالسري2احسنومنا

3عبقرتشبمصهاسبائكحتىبرودهاوشييسبيكدائقاو

عنبرفيردائهفضولكستوكانماخاللهاالنسيمري
الريحانمنيساطفيكهمنهوأحسنإا

تالحصيخكافيبهافيقريةمعبؤا3المحعرالباردةصولالا

إبمطاماوضحبركبمنكلمل3ثااالديباجحبقر



3

عدلجوبههلرجدعثتءمجاربسا

عؤليهسعولدمامرضلكرلسربيشضاقه

يقوجصللسحمصميلنلال

حسافيمسرىمسرهننسجم
كهمشتيءمحرقولى

لصاعا



3

الديباجلهافطويزخارفهاولطاةفاثامطارفااطرأئف

كندرانيماالالوشيمعهاودفف2الخسرواني
3ارجاوهاالطيبباألرجتضوعتقدكهالصاب
بغراثوقاوضتراوهاالغمامبظللثوتضرعت

لوالالجنةانموذجبستانكافاطيارهاالمنطقا
الحوراشباركاتبهنعةالنهبهمجلانإبلألر

عقودهاوصلتهالرودهاكستهاوقدودهااثيأاعارصهاأ
ا

ءالشعرأاوصافمطرباتيخافصلجم

قالحيثعنهاللهعفاهطباطباابنقولمعها

نهخمفاالتنقشهوشينهازهرالرياضكاالىنظر11
تبسموأالقاحياورديخجلواتددتريهويكالعقودلنوأوا
الدمشقائقهائقطرمنىااذانرجسهاالدخيديذلطو

الىتاللهرحمهالصنوبريوقول

واعالمخزهربممنءرداككرممطرفحمحجالهـف11
ضرعتءهانواحيهحاارجافى3ب1اثمننوعالخرهـاثح2

وهواالبوثجخعاناالفاجماجمع5وتذالصتابتهالت



3

ااجمااظهرتقدلىللىمافانظريويحكاالنموميياريم

جمابهاالربيعكشففاالنبةمحجووجههامحاسننتكا
احبابهااذارأتحميونامثلونرجالخدودمثلبداورد

دكتابهاالسواجعالحمراوقدفدبدتالمطارفمثلوشقائق

3نقاجمهادنثدمالطواوعرفثاذابداالبدخخرمهاكان
3اذنابهامقيهةامبلفانورهثحبهيءباقالوثياب

كاجمهاالئيموفىلمايوماصيانةللرياضاملكنتأوك
عنهالمحهعفاالمعريءالعالابيهول
تسفكيقاالباروارواذراهقدتبممتالذيالروضءررنا

وهويفهحكدمعهمجريالروضمنمنظرااحسننشيئاءنرتم

فيهملحوقدكاالسالكتتصييول
القدمدونوطئتهابناظريالديممفراضيةروضةإ

بالشالكرالنعمصونيوصنتها
سالكرةابنراقول

رنباشاالخرم2اعالمذوخزمرخمىرداهومضرفالمطارهبهعا

برقبالرعدومعكونفيميدومطوديمعحمعبمالفهإضمادوالباق3



3

اعمثمباقدوظاهرالروضةورتفدوضةااترىا

مخهاكوكباكوبهانقطفلناطيالروضانما

فيبوهـبنسليماتكقولاختيارفىفييقحوم
هذامثل

مقدلقوامخضرالحريرعلىتإلمستبسروكالقيانخفص

الخجليخعهاثمالحعانقتويبيخهاتخطروالرجنهافي

طباطباابنبقولمحبالصاحبكانانبلغنيو
دارهتانبسدخلاذاوجمبه

طلهيقرداهواداريبستاتياحسن

ظلهالرياحيفعلىفيهمدقدوالسسرو
3المتأككأللعصالالشرواعاالالطءاغؤكطألفصا



العنقودلمحالليادمحسنائبيحالبسةلرمجاناقضبترى
اسومنوردمئابرمنعلىساجعةالطالرءخطباغردت

أ6العصربينبعضقولمنهأحسن

حريرللستء

تعنيهايوملت

لطرب

شالحعا



3

1االدكامطرفهواالرضءالممماالجوبينلبسفقد
وقوله

بروحروحافامزجاوقوماالشصصحاقولراخليلي
وحانفاسبالندىوهبتنورءرداالصباحنشرفقد

لصبوحاعلىكتالديكىادسليقبراوحاتكوحا
صاوقوله

3المبلوللةالررذيلبالقطراالرضيبعثحرونسيم
الرسولعودالمحبانتظارثالغتتظرالبالدووجوه

قولهتالخالديممانءالىحاسنومن

رلجصفوهاولذةبالخسريفارةمع

بالمطرالنسيمجيشفرشلناالنسيميخةضربتاقد
قو4كهالحألديباتمطربداخومن

3زرااالرضعلىزرهمطرفذلجإاالرضفييجرابوم
سر3ااءايال2الدبهايالسودخزالمتالرداهالمطرفا

لمجيزماالمرأغلمحهتعظةبظاحمكوالهظامة11افاللةالئوبتشعارحكأص

العرىفىزرارادضلزراصالةااهـصزراليفزر3



3

1وقرابمعسوالمساحءبلىرعدلهولكفلحظةبرقة
سرأجهراويضحكفيبيمجهوىللذيمعافقجملي

قولهمنهواحسن

قياس8مقياسواناكانهقاسيقلبهيامنالغيماماشرى
نفاسيمثالبزوريملقلبافيمثلنارهوىوبرفقطركدصي

عدالعزينبنعلىالحسنالىالقاضيفولاخذومما

قالحيثالقاوبصاح

يعهاالرضصوجهطبقاجمفتيبهلسارييعارضااينمن

يلهبهفهوفؤادياراستامتخدهفدموياستعارهل

كهوونثراوالمطرنظماالهابفيفصلجم

احباجمهااالحبابفلتلبساالجوجلبالبستاذا

اذاالندماعقدفلينتظيمءالسماعقدانحلاذا
قلمدامااحوالفليتصلالغمامسارياتاقطع
العشاقوجفوناالجوادممفابااستعار

الناربينوالتهابدموعهبانسالحبمجيمعاب
الممعفيالوقرثقلا



طاهربنعداللهبنعبيداللهلرعاحسنومنملىعه
فاليستدعيهاخيهالى

داعيااللذاتالىوقددعالفحوأشيهقدرقتالوماماترى
يبيماينفلهاناالفالهانخلتأقطىحتىباوجاد

نوفيامانحاتوجمافتقلقناحتىاليناوالتبطثفاكب

قوألكشاجمماامطرباتأومن

ببعفربعضهيتلوكالجيشبخفضموذثاتانااغيم
اوالقبفرانبسافيكالكفالخبضخنيبرقمناجمك

يقضيبسرالفالىالفااالرضدوبلناهإدنا
1الموفضلوءللىمخحىيمثم

لسريماااإوقول

االكامقللمفدانيةالظالمغسقفيسارية

2السوامبتكاالبلواقترايهامالجحنهلمجيئتءجا
مستهامءبماافيثمابتسامفينهاوالبرق

ىالساايطمالجيثىآاللهاحفل31قاالمتفرجدداكالمرفكاا
الراعبةيالبل



3

االعرامفيتحموتروةاالنعامبساخفبشرت
شاماحتبالكاالرضدنتمأالولمذهبةكثيبة

قولهفيالمعتزابندرثألولله

منتثروالوردمنتظفالروضالمطراجفانهامنجادومزنة

تستترثمتبدوالدراهممثلالئحةاالرضفيمواقعهقرى

لخضرورإنلغداهاخدوقتبلهاحتىواالزضاخديلممازال
11الدجنعلىثربالفيفصلبم

منصوربنكيغلغثرقولفيهقيلمااحسنمن
باسيوعنجوديعنونمتالناسمناهوىالذيخنت

ومنكاجمطالنييقدمفارتويلمحالالدجنارىيوما
المعتزابنوقول

يموحمنهاألمسكحبسكاسالعذرفيما

الصبوحياغافليفينادبرطبوالغيم
الوزيرمقلةابخماوفول

الكثيروالمطرءاواقطارالىالرضالغيصالباسالدجن



لبثفيكفكلغيماسيومساإءاليهأ
مسحثساقالغيثاتتعلمماأو

المطربةالسرىرملحاحسنومن
اثووالطرباطلسكءواجمعالدهروالنوبصروفمنوانضصفتم
الذهبمامناعاتنشرالمثعرقفيكرهفدفامتالغيثىقىاما

رعبذيقلبفيهاالقلبكانماممسكةجمبفيتاهـوالجو

طنيفيوااليامصراجمفتجخهدااالهواحملبةفيجريت
الذهبمنيدالمشريتشفاثعيديناتقباللحادسكفيتوج

نيدااالعشائرابواحسنوقد

الخرداذفيومطلعهامنتجريالذغاللةجؤرتهسا

2وبجاذوزمردءوالليعقايقبينوالنوركاالبرين

3رذاذيومالبستانمجلسفيفيومناالغماموضعلىنالشرب
الفوالذصحائفالفرابيومأيروقكانهاالمحالىانظر

وازهارهاثارالربيحفيفصل
ابنقولالرياحينعامةفياحفظمااحسنمن

محرفلعلهاالصلفيهكذامجاذ3الخمراذيانحرالذمسترأ

الحديدذكرةالفوالذعالداثصاوالساكنالضعيفالمطرالرذاذ3



3

حسنهوالمزيدعلىمؤدوجةفيالمعتز

أصفراابردالمنثورونتنرنوراالبستانيهفاماترى

1الوامقالقطراعتناقواعتنقالشقائقالىالوردوكك

مالطاووسهامةوخرموسالعرروضةمملةج
المرجاتكقطعمتحظماالغصانذرىفيوياحمين
نديتربمنالمااشدفدالزبرجدفضبمثلوالسرو

3لللباضبعقدمسهكقالنمنشورالحللاالزارلسوسنإوا

إاالعثماسهامةجمجهاالسقوقالبهارلقو

الهندديوكاعرافاومثلالخدجمرالرمثلااو

بالقطرانوارهصقاكأقدالغركالثناياواالمحهات

طباطباابنقولالنرجسفيالمطربالشعراومن

فسايتضأتءاذرالرقباونفسهيحاصروجدهيامن

النرجساكمناانلمارجنفرصةبتقداصهمكزفرات

الرأحااالمةكىاذمشقنفيايثروفباتالخرممالحبامقاا
وصقلتالبابوئجخوإناالءثااثعتدالتفتأزرالنبصةزارمن3
جليت



و

حي

43

المعريءالعالاب

مدبهورالحسنببهانرجسمنبباكورحيافقدييع
منديلكاقورفيالتبرمنكأسمخامأفيباجقه

الورديالبرىبجمظةلر
ضلافبلساتحايرشعاعبابليةقهوةسقنيها

مقلئمأنيالوردحمتابووابعدسكوتهالدراجت
االصفهانيسيداب

3ودااالكعاباالمضيافييرحلموحمليحللب
خدودشةموردنزعىاوراقهكانمافيه

ءع11

زارهااذبالوردصتلرزرةبذيمه

نارهانيمفمضرمةبدتبدورا

ىالخيرصاليهايتسحمرافموضعبالىوهوباباالىة
يةالمجاروكاعسىجمحالكعاب3الطرمترب

وانئدثعبعىاللسانخكماي

المثدخآالمداالكعابابلىعهضىلت
هاجارالمحوتفيالطعاافة



3

عطارهادياهالعدمتبهوطابتالدنياوعطر

الطابهغايةوالخجاابنوقول

وعديانجازهمفاحسنوردةليالبستاتمنجنى

ءالندمفابربمفهجؤكاعهارةوافقال

خديعلىمنكنيربتيياعاشتيلكنيعاهاشرب
المعتزابنثألفالهمااحسنومن

ماقيسالوجهاصوتبعدالهنبهنيمانمتاذاالرضسقيا

الطواويسىنابذاالميادينشارققعلىفيصسوسخهاكان

ءالببغاالفرجالىوقول

اوانخيرالروأوانزماناالاشرفانوردزمن

االخواقفيعاظرففصلالدهراظرففيءالزهرجااظرف

االجفانالاالقداحمدموعبدموعوابحهالوردواندب

كهسكرةناوقول

لالفألنهخلعنديللورد

األجلوهواألميرجندالرياحينص



3

ذلوأغاباذاحتىوتاهوازارعزواان

الخالديألقولالوردتشبيهفيقيلمااشبهمن

ومثاالوضياتناحسالبدرياشبيه

واعئداالوقواماليناالغصفوشبيه

ودالالونسيمالوناالوردمثلانت

زاالبالقربسرنامااذاحتىزارنا

احمدانربنيبعضقولالشقائقفيقيلمااحسنمن

الصبغصصجةمنالتبستماوردهاعلىشقتغيقة

الصدخحلرففيهايلىحسخهاججهةواخ

الملابنقولالشربفيفيلمااحسنما

السكوبابارةعربتروضعالشقائقشحربنات

اغلوبباتعلقتتبصراالفمابالقدممنسبغت

العلديالخوياحمدبنعبداللهثأحرل

الشقمقروضعئىنشربياشقيتيالمدامةات

العقيقبيفكاساتمانديرهاالعقيفس



المعتزابنالقولاريوناالذفيقيلمااحسنمن

اليهولعصورالحفاالاليامشا
حاليهحسنكلملناروضاتمابيف

وردجاريهءمامنازهارهاكانما

الصافيهءالسماتحتسايوخ7ذكات

غاليهأ3لقايافيهاعسسدا حمامدهـا

النرجسفيوقال

زهرفتيةخاكأستدورعليناوليلةيومخيوبملاظنا
زرخضراءفيقدودجواررحنوسوكانهغضنوجمعىلدى

ا

3النيلىفرفيوبريالصتأقولاحسنوما

دوروحبيناحديومحبذا

مغردمززدوحمامحوخل
ندىنياوفرنحوايىباسططنا

ادالدبفىدالخماعودخلئهوفيفرازحربؤتاألسا

اتاالعسدعنارورةظوحمبالضصمدهنجمعاورأهت3

ينبتالرياحىمنضربيلؤشاك3ايضبمننوعيتثالمخا
ةالراكالمماهفي



م

زبرجدنصفهامنعسجسدصدنانير

ابنعبداللهالفضلاالميرالبألبخطماوجدتهمنهواظرف

لعصرااهلمحاسنفيالدهريعىفيكتابلياحمدالميم
بناالرئيسالحاسنحابونشدنيواالبلديالخبازلحقابشعر

النيلىفرفيلهالحواليسعدالى

مسضهامبمقلةسواهاوتلحظهاالتبئساتحس

المنامفيفنامتيرشاهااشتياقنفهايمبتغراذا
كابابعضقولانربافةفيماحمعتهاحسنومن

11انيقامنظراالخاظرينحوتزبرجدبهعقدرلمجاوباقة

11وعققاوزجافيروجنتهواخفرارهاخلتالمعشوقذأثههاا
كالحرءالبلغاووصفالصيففيألفصل

هاجرة3الضبدماخذيبوالصبقلبيشبهحر
نارالفراقفيماشتعلتاذاالعشاققلوبمنهاكا

ايامكايامالصشرقلبوتذيببمرالتحكلهاجرة
انياعبوالمحرذربهثدايةالضب3جباالحسااالنيقا
ااعظيوهوالعنزدوناومةالحرذونقدرعلىهومابا



3

هاجريهقلبااشتدادالوجدكروحزامتداداالفرقة

زيةجمااالشعاراطحسناومن1لمسجوراورلواروالم

الخزوميربيعةبنعبداللهممربنالقول
3تضرماالجؤلحتىفيهوالقينمجرنهالطواكتنورويو

3دماابتلمشفرهوبالعيسحتىحمومهااجيجفيبنفسيقذفت
مسالازوراناوباخإكماعاالناسمنالقىانملوءاء

الىاللهرحمهالكتابمؤلفوقال

تهمفيايرفؤادصبيتللىهواؤهيومرب

جهغعناعذابصرفابناروجحرحمرهذصاباقلت
الضاءاقا

ال

لصيالهماحرفؤاديوفيحرانفالميلمجحلصيف
ا

فقدفيكالوصلطردهـهـ

بأجمأيديمنرجائينضوسلص
ماعغلمجزلثا1حمينةوسبرنهلباخةلاايقرطاحمعالطا3اكححي
يياضماخالطانبيكدالتيبلوالعيىنلهالناراالبم3يبسو

متوكالمثفةالمحافرذؤتتضفلةطاتاتمرذالمثفرنا

بندهبهثومنإهنضتجاالوالمهذولالكصرباقضو5االجايىأيآلي



بسامالبنالخوارزميابوبهرثألانشدني
ضرامالضلوعبينلهوحرهوائيااوالمتهابقليحرارة

وسالمعندهالبردجهخئمبحالةرهخاقداصمجىرك
الحريفايامفيفصل

االصفهانيالباديؤولفيهقيلمااحمسن

سسرجميعاالحزيففاتيفعيثصةكالحزيخاوالزلت

عطررجنحماهيحيلالهوىوطابنهالماصفا
المستعرلهالترابيفوحممطافهباالزعفرأتترى

11هجروصلىاذامارجاطيبمدنفعاشفواصرجه
النظرلوحيخدودنجلناغصانهلمحوقوتفاحه

سرالشتلكثماراتجمالخدوداناحسبوماكنت

المعتزابنقولمنهواحسن

ديحايلولكرمكابالصيفافقدحلىلزماناأشرلمجعلىطيب
االجسادفياالرواحفاراحتيخهبردباليلواثهضا

اليماحونكانوعثاالترفيدالترةءتةيالشجاالترجاترجألا



استعدادلالمطارفيفاالرضالحياقدامباالنذاروافاك
إضااوقال

واالصيلىانيالصلبرداايولفيالصبوحهاتكاس
النهارالطويلواسترحنامنعناالهواجرجمرةوخت

ظليلظلوطيصشمالوحرألىالسثوموخرنجامف

المبوأل3الغاللةذيلأبالقصراالرضيبونسيم
3لواصبشارقجؤصالجئةمنفوبازداداص

اوسولرجمانتظارالمحصالغيىتنتظرالبالدووجوه



4

بقولةكهواطرببهشاجماحسنوقدشومةاريف
يالنعقداالكارووسخاعلىيومناونحف

تذليالالدايخاتقطوفهااقاطفهاذوللتجنة

وحموالالحاهممااغصانثالاشرصبهـاقي

قناديالاحمرذهبمنزبرجدحمامتمنط

رصاالوصففيم

يهببديمفيمحبذهبصهقلميف



السماصنعتهاربفيأبدعالحشاءالظاهربيضاصفوة
الجفااياميحسبمبعدردنفمحبأخهالون

اعلوياعليبنممرالقولاالربخفيقيلمااحسنومن
1مرموقمنظرمستسنفيغدوةاتانابنارنجأحسى

معشوقعاشقمنبهاحسنعاشقايمواعشقهاجمت
الىتاللهرحمهالكتابمولفوقال

مخدراترولثنديلهـلرباتالنارخكانما
3مذهجاتتخمي5اركوأومعصفراتمزعفراب

الحياةيزيدفييمهافبالعنبرالضاتضمختقد

والتفاحفيفصل

والدريةالصفرةالتفاحقيابئأالمأمونرقال
ثالثلحواسامنبهيلذالذهبيةرةوالفضيالبياضوا

وقاللطعمميوالفملعرفهواالنفهلحالعيننلذه
العلويةااللوانمنالتفاحجمحقدهارونبنسل

ثااكاعالييةكبرعرةمختكهاك2وقموويخادخةهخؤرهـموقه1
للونبراصفرلمحرماقاشانهالفرسىتلميخابلالىخدالكاضالبينسااخبرت



قرقوس

ممط

4ح

محذلكلتفاحانقزحولواستدارقههـس
المعنىهذاوقدنظصحمرجامدةءوالتفاب

حمدحصتمالصمررلد



4

رسولالسكروطعمالعنبرنسيملهابخلاوالمعشوق
نظماوهوفيهقيلماواحسنالحجيبوشبيهالحب

واطرالهلحسنهفيهمتارخ ا

وشقائقنصفهاجلنارومننصفهاصجخسوسنمنإوتفاحة

اخدعاشقلىامعشوقاخدبعدفرقةمنضمقدالهوىكالن
11تعالىاللهرحمهالكتابمؤإفوقال

مجناهااجؤالماروجدتومراهاحسمنهاياحبذا

ااهواهافصرتانتباويخاتوافقنيالكرىفيتفاحمة
جاهاماالويبتنييأملمنةالمنامفيالخها
رياهابطيبروحيترجممتعةاالوصافصصذيو

اإامنليستالخهاأخماراسائرفياالوصافاجمادويهت
الكتابشرط

البردوالثغلىوااللممتظهارواثارهءالشتافيفصل
اأالمعتزابنلقولفيهفيمااحسنمنبالشرب



1بالضدرالمقوويلقاهماوصبالبشطالزماتاد

واممدالسيبطولتمنمقىشرهااليمنقراركفالزم

البردأ3عقاربلسعترياقراتقلهالكبيرات
تجيومفيندمائهبضالىالصاحبوكتب
ورتدودسوالكؤرروالدقوربهقطعهيموالدكتبت

نستغيصفيماالبرداطباقينونحنراياقوتوالراخ

خيرمىجموو3االقداوسورةالراححرالىمنه
الغعلىالشربفيمافيلاحسنومنووبرشعر
لصنوبرياثألقول

مفضضيومفأنهمياغذهبكؤوسك
يعرضالدرحليونيالرياضفيمجلىوالجو

ينفضاالغصانتجاعلىوذااردوذااتظى

ابيضوالوردفيكانونملىثالربيعورد
وفيهاالغطبةناجهنخبمالتىالرجصالاللغاتمنالشألا

الفارالليالامشوىافااالثسحمطلحمىمجهاءالصيارلغاثانه
رةمو3رفعةوتحملألبلة2ورثردفهومقراذايقرقرورمنهـإلمة

الرأحماغبهوثوالشرالي



بالصاقولالحسنقيمثله

سورمأاطوىياييخهجمآلفالنفسياغالممةالمداهات
افورأبهالدنيانمافموردهيخترترىكانوناوما

ذكرالشرأبفيهأيمنوانقولهمنهواحسن
نشورلوءبلىوخهادىنورغالئلنيالجواقبل

ركاشوالنثارمففصاراالرضصاهرتءالمممانف

قالجىكبهشاجمالثغفوصفيواجاد
يفركظلاكافوبىذاحصىاميسبكلحينداميسفطاثغ

تضكبثغركناحيةفيكلنماءإفضاجمااالرضبهككص

تهتكبالرماحقليلعةءمالمنهاالشجاروتزين

ينسكطرباوعهدابالمشيبشيبهافبينمفارقهاشابت

ويسفكالدناندمفيهسيطلولذاذةنزاهةيوماصمظ

ويمسكمرةيعصفرثوبكانهاارجمنالعيم
ىالمهليبومنصورانينشدالروزبارياابوبمر0فال

رباافراجةفهوةافهاخبابنقالهثربسوىالجميا

بالطربتئهفقدجاالغيومعلىاطرواسقنيمنهادمنكؤوسك



4

اشبلموغيهانترنممامفارقهاشابتقداالرضاماترى

هبالقالدياجمةاتالحامنبيضلبسىقدالحافاتمفضضةراحت

االونكالذهبأمحافيلنابأنجدجرىءكالمجينبدجادالزمات

لنفسهالبستيعاابووانشدني

وسللمالزمىاتوجعلناوقصفانسنظيضاعقودبم
رشداونسفيهساصدعزلثجيومجمطالدناتوفتقنا
أامسسنعبقونحنراعنينايخلكافوالزمانثفي



4

لقصيرةلطيبةالياسيطربلمحصل

لممتمكوةحموة

للهدقاكاتليلةعىهببىلحسىسهل

عحها



بعدهامنكأنهاعريطيجهافصرهاصيرة

اواجادجدلعظيماالقرأنجممنمقتبسمعنىايضافيوله
بهافصرانشعرولمتقضتحتىاشتبهتأمرآلساعةمثلوليلة

والخطراوهماتعتلقولمفاتتلصرعتهاوصبلينيمايستطيع
االصراالكاالساعةامروماكتعالىثالللهيريدقول

أالياليوصففيالصوليالعباسبنابراهيمثألولالمام
اقصرا

ببدريحهابدرهافانلتالدهرصناتحمنوليلة

العروتوتحتىروشفيتغيريكلم
فقالالمعتزاحذوهحمذاوقد

شقربخيولفيهادصريتالزهرالياالمفوأيلة

عقدالخصعرضعيفوشادنالغراباءماسياطها

التريعقاربصدغهفيببدرويجيتجوجيخي

3ممربسرقتهامنياليلةبالعطرقيدتفدجمىمن
زانحربنجماالبج43بفربالذيدهوصوطجمحالياطا
مودل



تمطرن

هليلى

رعناتحت

ححيعض

حتى

ث

15

ليه

توعدقدينعىعد

عينءشبهىلعص

بقاقصرسوىطيجهـت

ءبمتها

ءلسمامقفيلدلتلىس

ءخمردمقدلهح



دانيافراسابيمطرباتومن

حاخعرفيهاصروركلكانابداطيبهاانسىلستةيالي
وقوله

اواحبابيفينحجائيبيعماأغفلماياليل

منابيعهـمفبلىءناموجحعنالخاسنامياليل
3بأسبابأالقلبالىمدتشاميةرجالهبت
ابياصبيففهمهامناحبيبرساالتادت

ومنبهااإللمجابويمثريستحسنهاكاالصاحبنص

فولهاالسريمطربات

عريحانهاأالراخلكواهدتريعانهاالشبيبةكستك
وندمانهاالمداموغادعهدهعلىلنديمقدم

غزالنهافغازلتلهوتليلةبقطرلسرت

احسانهافابمرتالياحسنتالهوىلياليواي
قولهالخالديباتمطرومن

عليهيطحئنلمثطالغراضنجنبهفبا3حبيبجمعبابوأجببةجمحئبا

كالشبابيبقالفناهالةعالمحملوهوسيبجمعسبلب3نالهفر
المحريخسجمالىباداؤهااصموضعابلقطر5وإفضلهااواالها8إرر



5

ةا

جمتهكالخهارحتىالرأحءبضياحمئهليلرباا
أ

عقارالدحاوحوهنماحملتوحوهتهوعىاحلوشيهلتإ
ا

االنطايرقولهالمعتمحمابنبرباتمطرااومن
اجوعألرنقتمقلىبهءالسحمانجوماوليلكاتا

ابالدموعمقلةاحشبتكاحاجباادشكاالغيمأهـى اا
قولهالصنوبريمطرباتااإومن

النهارالطافىضؤتاهتطاصبأحسنطلعتااياليلة

11دابئبمقرونةوبداخلمجاسفةمقروبمحاسنا
مالخلعقاروضؤبرقضؤامارجاوضؤوجهكلحوسإإاضؤا
أا3النهارالساطعجلبابأراك4جلجاالدجافانمااابئ
تعالىالمحهرحمهابالكضمؤإفإوقال

11

أمنظرهابيهالتفياكمخبرهاحتكالمسكياللةاا

وامرهاأنهاهاوالمثسيخدمنيرإبىواأحييتهااأ
اوقاالاإا

11بذلكعوحتتاراارخأزصاضاء3هـنياجميهفيوماازقاا
الحمرثعربأدمانخعاةكأ1والزمتةاياذنكأقرتإونقالىحؤتألخها

اءاالرأممنمارودوهـمعااشمحكأبالمجلباب3



االغدافالمونأونحسناواووسالطاكجةلهاليلةذه

أالسرورالصاجمنحظاوسارقناهفانتبهناالدهررقد

اوسعدموافوافوحبيبمصاثوخلصافبمدام

إااليلطولفيفصل

كلاشيبانياءورقابنعتابقولفيهفيلمااحسنمن

11األعماروتنمثحربينهاتطوىمناهلناملاليالياهـ
سرورفصارأأاالحوطوالمطويلةصوم14خفقصارهن

تباىخالدوقول

ااخربالالهبوليلالساهرترثفلمرقدت
أبالناظرالدخمافعلدالرقاذهاببعرتدرولم
طباطبافهابنثألقولفيهماقلياظرفومن

يالنهارمحيعكليلياسبلأمااليلارفيأنجمارىأ
اليالنهارينحهايفماعادهجرالياكاعادوصله

الواسلىسيدولقولالفصلهذاوغرة

الىأنثرصلوعتهـالححيفحميصالفيظطالهكرابافالخفا
سيلطلوع



5

أبالبصركالمححاطووااليلطالوصماليجمعنابناوردايلمىعهـ منتظرغيرباضريراليلفديتهمغابوامذليلهبفاالن
اخيروذإل

ثالساهرهالمقلةذيعلىطالتاخرهاالمجةوليلة

إاخرهاالايلةاهذيخراجمهامنيستااذإقول
أدنهرحمهالكتابمؤلفوقال

ووجديشوقيكثلاطوالياللة

امدايالورىسلىشجوسرادقمدت

اعقدالكحعقيالزهسثانجو
الالذورديكالوردفيفيهاالزهرواألنجم

111والمثىماليلىوصففيفصلبم
قولهطباطجاابنشغررما

أمشتيتأهمالبالكءلجباطفهكاسفللىزب
11العممالكوتبطولموحشوهوليانينيبطولربعهمؤنسا

كاسفحالمؤالدضاتارالماطعالبجميهدفوقامحخالميتالذىاااا

أاكمفااثملهوفيكاباايالوجهوكاصفالحالصيالبالسفرجاليفال ء31صممخلىخاعبومامساكالجماث



5

ءأ

اوالياقوتبالدرحسنازصعقداوبرجدمنسقفاتحت
قولهالتنويخماالقاضيثألمدحإإومن

ومبفكرىعينيقداغمصبشثانجوتمشتاقكاءوليلةأ

انجمالزهرلالنجمطلعتاذالطولهاالساهرممنعيوناكأن ءأ

أميتبحاسودويبدويلوحوإلمحرضاحمكالميلاظالمنأ
قولهالدمشتيءالوأوالربدااإومن

الفيروزجمنارضدرىوابخومكأنهادبهرفااولقد
11العرجدخانشررتطايرمنانبكانهااهـللحةمنلعنا

قولهالحجاإباتمطرومن

ااكيسعقالالبيبفىصزريرقدةكلقظاةياصاحي

انرجسيقةصفيتدنقخهرأنجومكاخهاواالمجرةيهطت
3غيرمغلعالراحشربامفعلاررالعثبافدغلستوارى
الخالديعمانابيثألقولاكلريااجمافيلىمااحسنومن

المهليويخسبهايخعالبنهورفيل
التتتغمسحه2مثرسههليااستيها1اطفالفرجضالخلقا

همالغافيهوالحير



5

لواجاالزمانربعاوانيلحاسددللثرياانياخليلي
وهوواحاأحيبتهوافقدمنسبعةوثهيامنهاأمجمعا

الوالبدروالمحرالهاللفيفصلبم
أ

قوا4المعتزابنباتمطرمن

وبموالشرأبفاغداليفاالنهاللهااكأاقدبفطواهال

عنبرمفحمونةفداثققهفمةتكأثاليهكزواوانظى
ا

قولهخاكاكشاجمإواحسن
المبصربدالعينبالهاللركلواهالأ

االخضرءجوالسماجؤيلىحتراهاوماإ
نجرفيقدكبتفضةكلة

قالحيظواطربالرممبابدعااوقد
مغخالشهرالصباموغالرالسرورتحدوالشءقدجا

1اهاللرأوهانلهمقوميرمقه3الهاااثمارأبا
3لمحاخنالواووالصائمينفضهزجحضةقيدكانها

لنسميةهالىأبالمببةموتهرفعرالمتهلاتائعحرخههرخألماللا
صموتهفريمننالمتهزجيقالوتتخااطزح3خهالفمله



5

قوطاطباسمطرتمى

ضىفقهفييلتهبدنحوفي

مىلصنىنيمموليلةجيرله

حربصهعبنعيدطهمطرتمن

هرفيعهرلمحرلمنير
مرنيشهدثاسحاله

لنعسهنيمصوشغ



هـ

قولهابال

الخيردهشةقعندالنةبخالكرفليسمالىالمجري

اعذرياضاخذهافيفماجأهديةاليلروحيهذهها
المتدبهرخطرةبككانهصباحهيخهضلليلولرب

مسفرلنابخدءالضيايبديمتلظبدامااولوالبدر

اعنبزمنهامةفيقدبهتفضةمفخوذةهونمابم

ةقصيمنقولهفيالخالديوابدع

متخفووتبرجبينهرفيهايضبخدالجدرمنتقب
ئتزوجمحاشهاولمكلتاسمرافيءالحسنامىكتنف
تعالىنوراللههواذقالرواحسناءالبلغابعضومدح

ويشبهنهارااحلامجعلألذيهويريفاحدوا

وفيمايقالخبرفيصلوممرحسنوجهبهص

ظاففقدهانتبهثمجملهعنناماعرابياانحكااياخهممن

ءاعليحالانااثاشهدفقاليديهفهفروجدهالبدرطلع
الراثسكلىالمحديدسضتيحومارألمدهـهـاهحةمذألمخوذ

يخة1شاظهاراىالغبرجالمحياهاشفرشدة2



رانظرافىثمبيتهءمماالجعلتهـ

فأركءشااذاركدوالبرووعاىونوركركءأصه
ولئنثاسألهمزيدااعاوالاشاجمرركواذا

نوراإلمثااللهاهدىفلقدضروراالياهديت

اتزكاالمعابنمطرباتمنالصجغافصل

حمياذاتقهوةانمقيافيياخليليإ
اففياويمنرلشدآلمحترلثمداانيمن

طياعاوطواهعخاإلميلاقدنزلىاأ
11اكريااتحتمنلالحلماأحمعغاوخاهـأ

ومجيايفدىاصاجاجاقبلملك
ا

الموصليالرفاالسريمحطربااشطمنأ

ألطربتئمغولحرآوتصدطرعهالللهـإلميليهباالمأألىاإ
اذاخالىعندفواولكنةتالىأللهرضيتياسابى3كورك11
حالشصه

ضؤهاحمعبعنهاللهرضيالكتادة3ررتسقرءا

كاحهلخربمالعذب3اء



قولهاالخالديابيصمطرباتومن

اظالماكناعوسليصرفبابتسأمقابلناالصغهوا

2المالموحرمكأسححؤاكلولالمثللكاسوال

اثمامالخورونقلومسكودوردالخلىشمفظلناى
المدامبضوالظالمقناععلىكشفهالصباحنعإن
اوقوله

وطابامءالهواوصفاالندىطسةاالكواباحبسنافياماعذرنا

غراباالظالماطارمفبازابداوقدالمنيرالصغنماف

شباباالزماتهرمعلطزادتبمدامةناعيلذاذةفأدم
كالعثثسفيفصىكا

ولمعتحاجبهاعنالمسابخارتلماءالظرفاالبعضقال
وطنبالجدراناطافالىصتوذالطيرانجةفي

بمباكرةالصباحعذرةوافتضضنااآلفاقفيشعاعها

بهناوقداالالشثسفاترجلتالراحمناالقداح
زوكووكوبجمعاالكواب3منهاالبادرةالخيرالشيولا

14عروقالقررحيقمالولةناالىمستديرالرأمى



لىارزمياابوجمثروانعثمداالكاحفاس
ذهصشرسكانهابدتممساكشرىاما

لهبمنالناظرببهتقدكاضكا

مضحهبالظالمكااعندباداسورا

فيماقدوهباحسنماءعنهااشالكر

بالغحماصكلسااتجابفيالكتابمولفوفال ا

يخاحافاتهاكلألكلعريداكمدتوقدءالهوامسيمومالياماترىا
3وجههانجعليهاحغطتيربقريقدابصرتنماكسهكأ

أاوالمطر3الدجنايامفيفصل
قولهالمعتزنامطرباتمن

عالفواختأبأحشةتجمه5ءسماتيو

نابتاالغصانوردقطارهوردكا

الشوامتعنهوفدنأتالصبوحبهيطيبيوم
ر2الببتءففياطياكروهوستررقيتاحمعكلةطلاا
إكخيرلمخروايىااقطاررضحلتاالمىجئالند3دير

قطراهافىفطركاههز1طقمعلرمطاشفاختهحمعفالفى1ء

قطارحمعقطرةصدةالط



6

فانتلفوتالتأسفنوبمثلهبهفارخ
شلداو

لالقاجفىتحتأتبملتنحصبماارضمورافالر
مكنمطارفبينتخنالجهاءفيدجلةوكات

طائلهالكثرةئمهقاالىءنمابايلمثحزفسناومما
ا

طاهوتعبداللهلرذول

وسروروالداذكأذاذيومنايوم

أخا
معاتبنمجيبنسليمانواستيسقني5
ثاذالملونلونهكسرويشرإبمن

الروميت14مطرباتومن

وابتهاجوالتذاذوحبرةهـورسيومللنديميوفا
رفالمطمالبيتمحنيمدفوقألذبصقفيالسرادقا

لوتبالضيالدكنةوالدكنخواعالمبمهرخزمارداوموحلرفحمع
الدائصكنالىيفماوالضلمطرذااشذة3داالالىيضربا

تعلوماحمرجمرفيهمجاحصوهوانةإصثابافيهكذاالىجأذاع

المحبرهيهالمجحر5ياقوثثبعافهويسحاعفهوماىقثةطعالهبني
قهالنعيالمحبرةروالسرمو



6

االديباجوارضكمذهبغجمالخزقدسماكأدكنفي
يستدعيهلهصديقالىماكتبهيوسفالحمدبنتحسنإومما

االطرافحجلاغريومفيومناللصبوحتنشطجمنت1اا
مغدافجناحسسيتوكأنماتعلقتءالسمافيالسحابةؤكىى

3الغرافبدلوهاعليكتهميوتارةءبالرذاذتبللطورا
خالفيوملميسةالخالفودعمتفضالتناوااحاصبفانعم

االمتلوناليوموصففيالجهمبنعليولالمام

اوارعادوابرأقوخيمصحوشماائلهاحاىماالليلاماترى

وابرحادااااوتقريبوهجروصلاذكرهليسشاياهانتكأنه
اااطبطببناؤولمنهوابلغواحسن

إءهمارضءسرورشانهمثلمتهمضميرذيدجنويوم
وذمحمدذيزيفييبرزهالندميقفوهالراياوكسقيم
نعمحسنالخالطهحقبحالكرموبشرذياللؤمذيعبوس
إخيفطرااسذاذاالقيظغرابأرافا2وداادكنا

والمطرءاااؤقطاراالرضالغيمالباسالدجن4الدائملساكن
لكثير



6

مستعبرؤكأنهوظلهءوضياوغيمو
لزاكةحمهنهفعاكفاعلماصسنمفيهمازلت

عاؤ5ف4لتحرهلضعاؤفمحانها



6

كالمستوحشوتغيبصرةتظهرسوأ

االمنتعثيبخمارعينوجههاحمرةشجهت
قولهاسرياباتمطومن

بمرمرانامنويستفيقبمديروردفيهيعذباليوم

تقصيرالحععمنتماماجمكنومقصرفذايومالكؤوسوأ

3دهثموزلغيمواوزجحولمحيافاحسنهمالعينايروفصسووغيم
لنفسهالبستيعاابوأوانشدني

بظالمهءضيااصثامرفيااليامعلىفضللهيوم

هاميطرفمثلىلغيثواهاكقلبمثليخفققفالي

3بسبامدموجمهلمسابوصطتتيمخداالرضوجهنم
االياملدةتصفووبهنالمنىاربعاهنيومكفاطلب

ثمرامومغنياغرداكاشومنظرامسحنزهاالحبيبوجه
وبرقغيمذيممايومفيالخالديالقولامعوما

المتثيممرهاهىضالطاومماىافاهاامميروصدإفارالماا
خردااليالحآجا311صياركشنررالمطأث3السكران

صوففيبامطر



6

أممائلامج5كاكايومهو

البالبلءغناهامانوحهاج

فكباطلىالجوفيءسحما11وثب
الصياقلبعضالمهندجؤصاهمامشل

الهرويمنصوربنمخصورانشدنيهماالمطرباتومن

1وهردافماختيهواؤهدجنيوم
13سمالفهتصاحإنمسغامطر

ماوهالراحوولراصهءالمااشبه
513المحارففيهادواؤبالتهوةداو

جفاوهعراناانزماتاخاتبال

رخاوةيأتيثمالدهرتنقضيشدة
ثصفاوهيقتفيهلفتىلمشكدرال

خفاوةهنهالضؤيسبقءالماكذا

صابت2اكثيووإلمطراهالىىافطاررضالغيمس11الدجاأ
يضبعهيقتفيه4واذاهاوصداعطااطخىاالخارا3امطرنزل



6

لكحابمولف

حوسيةص

تابتبعندنشرحصعفمتبسحم
تبدحسىبت

بترشيبمىقدى

ضحالشا



6

فتفضلاالمورونظامالسرورقطبشتواوندام

اخرنظماكتبوالتتهلوتطول

نضيؤامطيروعيشويومتدوركاستفورقدور
3ثيزتموروشعرعلومماقدعلتكوعنوعندي

قصيرالتاللهمانصمدفايقالىاصقمكعصواصطبحالسرقبالفوفد
11ء

3تراقالرياضبينوادمعهيساقالغمامترئكبلستا

صفاقلغماماواممقجالبيبلثرىاعلمالنسجماجلبابوقدرق
ادهاقلمقاسكرفرإقءصبهفنوصالرمجانمنثعندي

دقاقالشعرمنهمعانيولكنصناخكفهجلتوذوادب
1وغساقاذافارقتهمحميمملدالشباببردنزرفتية

راتكااللىاسائرفيفصل

بتتراق3موجتمور3ايضيرالمحنا

وصفافباممالواهمعالردااطمارودونمناوحثربالمجالبابع

حمتنوعقىخالىاوزشاقفةلو3تد46اخماهكلىالرقراث5غالظ
المنختالبارداقل1ىلمحارالمايمالحي6ئنلئةودهاقانطب



االخوانياتميقيقعلعالنهالبابهدافيديخلوهوكأل
والاالستزاراتمصيطربمماتحانأولكن7شت

كهـسلحهفيبمايخرطاتبعتهرإدفصلااتفقوحينيفتوف

طباطباابنقولاحفظمااحسنافن

وتشتهتلذملعينهـكزهمنالسعهذااياحسن

اوجهوبهجةحضرتومدامةساحءوماضرتخضرةامن
أ

ينتهياليالدنيانيوالظرفشاعرءكلادبااوعصابة

3لعقدمنرحانيهناشرإعقولهملينالشعردت عموب

بهسوىالمقامأخااليطيبمنيااقومارينلوبهتفرحةيا

مفوهمءوايازيأخاونخاصاماثهاخاعفهلم
31همنخافيبئتغبومتىروضةفينافيتجباومتى

لهصديقالىالسرىاو اكب
ا

البدورصباحمثلفتيةعنتصبرساعةلىكيففداولعسي
االرواحيعدمسالكنفسافاعلنوأكالنفوحمماخت

إبهاغازةاكعه31ئيليض3صستنضوا



7

الراحنسجممنواطيبابربينهمودكرلثثملراحوكأوا
االقداحيحاناعلىرجعطثاقداحهوحياعلىجرتفاذا

اخوانهبعضالىكهالبستيابواوسعكتب
1حرااليكشوقاوقلوجهماحرارسادةفديتكعندي

االشعاونقلناالحديصنزهوبينناالعلىمشحربوشرابنا

االسرورقصارأايامساعاتفانمابالبدارعليخافانعم
ندمائهبعضاكلكالصاحببهتب

إاالنرجىعيونيهةقدفشتانسمجلسفينحن
اقتوراربخ1فاراتأ3قصولمحتمراالترجبشفاحت

ارياحوهصاالوتارءخطباوقامتالعيدانسضهأا

ءلمماواشدتاخدماتاوطلعتجمواكب8االقداح

31بالعقدالواسطةلتتقحلمجلتاالعليكفيياقيلند

أنحنايضايهباطدجنةفيقربكمنإنحصل
أأ

اأخةالوأه43اوكأايثأفىفثاالنارات2مسراعالبدارا
أإالقالدهـمعطيالمتيالمجيدةالمجوهغب



يمينكناولهاتتاناالتصفوانراحهأبتجلسي

خدودوعندنااذناكلعهحتىالطابغناوهواقممم
فدنرجسيهوعيونإلبطائكلسالنجاحمرتقديةنارنج

طيهتاتالناتطيرانواحبلقاثكتأمالحدقت

مؤأفتبوحصأاعليناطدواعتصاأخاوالسهص
لهصديقينالىالكتاب

انسانالفمن1اكبركولكنهانسانعندي

عطثهالىالعذبالباردمناشلقاوه

فدعنديقتر

غرلعلعا

سصلسىهر



مظلمليلفيوشهابالهممطفيوهمامزةلى
ولسجماراجمرتايامايهرتوالمصاحب

وابتهاجاايوخيريحاناونعجماوروراحاوعيشاجسيما

نهافوقصرتاعراممهنهافواياماحسنتمقيما

الشبابايامحازتقيالالخااياهـالعييدوالبنانفاس

01ولياليناليناودقةمالمطارفاعالموفاقتورقةصنا

اوساعاتناالحللحواشيوقفضعالرياضخدودلآتيا
انعسةالقامخالسةالنظقةاممممامهاعلزحااتا



3

ادريوالوالمثهورايياليتمرمقوديالبطالةاعطيتليالي

طباطبابناوقول

ااقاماإلخليطاذاضعروجدالبينهمحشايفيوابقواإبانوا
ماامرهارضهكأنهاكانتءاللضااياملله

روداماالسرواذاليافامالالهوىالخيقبلهاعيشلودام
اياماالصبامفوردعاماعمزخذمنالمفقودياعيشنا

ولةحيصذلكيخاكامابيولالمام

حبائيابيباطحافباسىجمتمواهبااالمابهتخاءاياأ

الغرائبااااليامفيؤكنتالبفيهدكاديداتجسنغرب
بقولهالمتياطربوفد

مقالمعالبابليفعلويفعلرهايماباأااياماللهسقا
اءةدتضءدممالملصهقتفمسحرومالهالدصءماللستاذا



7

االسرأريبينواليدشلسروريلدهراسق

الجواريامتالكجوارخطيرسعدياذ
اختياريوقدملكتفعوديعيعثياياما

اعناارايانسيبعاجنيمطثراوبايخمي11
ايفثاوقال

عفريتاللذاتطلصانااذالصاالياماسقا ا

شيتاذاالعصافيراجمنيكالبازياصيدا

انسهوماالغزلفيكهالالراخاباباجم
جريرقولرباإبيتاغزليقال

قتالنايحييفلمثمقخلنناحورطرفهافيالتيالعيونانأ

3نااللماركاخلقاضعفوهنلهالحراكحتىاباذايصرعن

بمعراضمياالسرمىقيلةرفيبانحبمةسرجمحالسراريا

نعتيستاعضاخغصلةانحرعيصركهبابوامايمنررهـاث
جمأريوفيخاخاغىونبحخاثفيخرضاسدةومحيةنامكراالتانعمامئ

تاهـواخكئبرفتيةلزجاوغلبظضطمىءاعخالمر6ألحركةباالعص
تاللكماللعااالرحماعلىاهـحلالصرعواعضافتثيطبيهالافيهاطواصلوكا



7

لشاعراقولبيىاغزلأنيمجيىبنعليبنهارونوفال
العشاقمصارعواخشىعينيكراشتاناوالله

قولييتاغزكطاهربنعدالمحهبناللهفىبءاأوقا

المصلي

رزرنحنتمصينأوتذنبوتنعواتيناكممرضنااذا
اعزالشيصافأقولابوهفانثألوقال

اقدم5والعخهمحأخرليلجسهاجىلىوئاوقف
أالمومالمحديلنيلدبركحبالذيذةهواكفيالمالمةاجد

محنهمحلىمنكحلىاجحجهوافصرتاعدائيشجهتأ

يمرمممقعليلةجمهونمامناصاغرشنهسيئختفاةاهتني
االخفنالعباسدراخاسااغزليقولالبتريالن

قولهشعرهئراغزل
عشقوامنالعاشقونبهنالوقداقولبمايمأجرم
1سزقبولناسءتقينصبتذبالةكأنيعرت
خيعهالة1ةبات11



7

الشيوخبعضسمعتقالكااالمديالقاسمابوثحكل
االحنفبنالعباسقولبيتاغزلئقولالشعرنقدة

1حرببمصدوسأوعطفكمقلىهجروحبمصالكم
بلغنيوافليدستقسيماتمناحسنواللههذاقال

أالمعنيفولاديسنالصاحبكان
31نزولالحبيباهلبهءلمايهرااالءبالماشرقي

االسريبينلبحرااغزليقولالخوارزميبكرابوكاان

قولهفي

ولسهدءفيفيالدبينومقلتيوالكدالهمبينفاي
لعقدوأفصنابينولهاللابيناشكاالمقةلحبافي

بردالعمنوبرفاالجفونبينجمهينهلمطرا
نإرأنهابهديبخالوقدلذعتهاظمائيماوويالير

والجلدبعلىعمإكأيلغرأمابقاوماالشؤونءعياابق
دجاهفيالكتابمؤلف

خدابرإتثرقايقاليشرقي3حاالسلمالبغضكالى
العجبالىالدمعمجرىوثحأنحمعلعئحؤون



مشتعلالهمومعلمشقغلوجدالي

الغزلالصصإسمالالهوىفيوقدكسافا
ا

تغتسلفبالدموعبهعينزنتاذا

الشعركفيفصل

الطاحيهربنالشعرقولقيقيلمااحسنمن
امحووهوتجلفيهوتضلحرعهامإممنبءإبيضا

علجهاتللنهصساطحضثارفيهنهاااصم
وحىعيونهنوصحفءشعورهنفيعتمااواحسن

لصاحبااتحسنهماوهولشاشياالمطرأنيقولممثعيهنإ
حنحرتهالىديوانهلماحملشعرهمن

ذالجاالعيونكافداعاركامشيهاالمهاحسنااعارءظبا

فقبطتتءجاالمشيحالحسنفن
اشالضفافدامهنمنموافى

حمهاةاالمهاجمحصودمالحمالملتقخعرالكفهـاالمجثل

الوحثيهاليقرةواهـوهوجؤفررجمحمآثصيالوالبتىا



7

قولهالمتنياوسائطومن
2بعاارلياليرتفأليلةفيشعرهامنذواثثالثنشرت

كالعيونيخافصلىص

عنهاللهعفىكأالرقاعبنعدوياقال

ط3حمذرجالجااحورمنعينيهاعارهاالنسانهابيفكا
4بناموليسىشةعيهفيفهـنقتالنعاسافصدهوسنان
قالحيتالرمةذوألواحسن

أوالنززءالهرالحواشيرخيمومنطقالحريربمثعرمثللها
راداعطافهاومالتالنوماالكرىكوىاحناض4دلوىا 001لومحها

قولهفيبهشاجممدحوفد
مليىانالسهرتقرالجفانيامن

يحهصجارحةفيضةالمرالمقلتتركلم

أئحيالذ2الدةامطيخاالمجيدةالمحرهرةاواسطةحمعاوسائطاا

يةملوكانتفانهرسلةاذاكانترالمنالضفرةبالضمإةاذئاحمع
ألمعارجاسمادسعادالعنبخاضبيامدشدمالحور3عقيصهبف

المنطقالمرا5ضالطهعينيهفيالنىمرنقفرنقتءاالمفيقرقي

ثاالتزرالغليللمألمفظ1الالفامداوالكصير



قولهالسرىثطرت

والسالمأتحيةباويخليبنفجودله

سامحدالحفيالموتكونمقلتيهجد
المهليرالوزثقولصأ

1ورشبغزالكاننيخماريفيهعتأ
الحغرفيفصل

الحزوكماقولطالفحمحلاهذ

لؤلؤالمجركرحصنتينابغخهـاعذاباكاما
افياي

3اشفاحامامنبمافيضمنيفناممينن
3اقاحيمنلعبإروروضةمداممنيقة

قالحيثشاجم

االفاحيلغورتشبهوهنمالحاوجهق

صساحمريضةدقوبردوراح
يقهالر3لينمجخنيهتض2معكزانومحيورشر



8

بالصباحليليوجمتصالحيأيأستالبااهيق
ايضاوله

1الدرمنومنظومحرفومشولةمسكثافجؤ
لثغروالاللوءللريقةرواةالنصكتالمسك

قولهالصالىباتمطرومن

3اشهدواالمدامبينتجمحمحاجمهاهنهفبلت
مردالذلثذوبوريقهبردكهسومجرىكاث

العشائرابثألقولاعلربوادهذاكهمنواحسن

زثذاوقتهتدبهرهانكنتجواجمهالديكللعبدمسألة

ذؤتهمااذاعطمشاوينيدنيلحاطعهليسريقكبالما

الكتاببولفوقال

ا13بريقهالمستهامغليليشنيبريقهحسنابيقاطحثعر
ورحيقهوعقيقهدرهمفالمنىوارثمهابتقد

جؤالتشبيهاتوسائراالوصافجمعفيفصل

لمحافأريقه3ريقةمجاجته3االردةالخمرولة11



وابدعالمعتزابنثاقاللصوالبلبيتين1

وقدووجهشعرروغحتوبدأيل

وثغروخدريفووردودرخمرا

كسكرةابنراوقال

احدجاتجعنمااربعةحمهاعفتانسانةوجهافي

1بردخمروالثغومنوالريقغاليةوالصدخوردلخد11

اكدىوداخقليتودعحسعهابدعمنجزكلفي
تشبيهاتارخفينواسوالببأ

ماترأبأتجوابيفيندبمأتمفيابصرتاياقرا

بعضابالوردويلطمنرجسالدرمنفيذري

قالحيصالدمشتيءالوأواحسناوا
وسقصنرجسمنلؤاشوامطرت

بالبردالعنابعلىورداوعضت

النديوصففيفصل

دجيخاانسللئهفيمماهامىاوللجالطييمننوعالناليةا
معثهولدتفىالستعوبالكسرالربىاصدمهاالتر21المليه



هـحدخحححصحبماححخحم

قالحيثطاالىابنفيهاحسنقد

الثغوراقبهالعقودوزانبدتمااذاالثديكأن

11شيئاكثيواالدهنمنيسعنيهنوناةالعاجمنحقاق
والظرفالحسنفينهايةالروميابنوقول

اانتساقحسىودرزانهعاجحقاقصدورقوفهن

الحقاقهذيمنالحلياهذارأوهااذاالقائلىتيقول
المهديابنثرقولالبابهذاباتمطرومن

211حمانتالأقشقافيوردةالقوانيالمعصفرأتاخلتهافي
اباهـغصنخمارمانعانالفاححولمحيلثتفاحتيانت

البستانالىحاجتيفااهوىالذيفطوليواذجمت
الروميابنقولمناحسن3كهثحالطافةفيمكلالولم

ااكشحلطافةبذاكثهدتشرفكابهلىلناحمدتل
الحديىكقوحسنفيوال

وهويمايدهتكلتاررابياضهدةاهالفيالفبهتععماجاا
الىغرىالقبالاثوالمجععصفرشعصبوغةيقالىمعمنراتوكيؤمالزث

الصفتمثديدكعنىهنامتعيلهوالحينثعديداالصالفيوهوفاثطحمع

الحلفالضلحالىأنحاصتبينمااكخ3



8

11المترزالعاشققلنلمنهلواصرالحاللاوحديثها
توجزلمانهاالمحدثوداوجزتوانيملللمطالان

3المستولمحزوخقلةالمطمقمامثلهاونزهةمقولاشرث

انثراالنسااوصاففيءالبلغاالفاظغررمنفيفصلجم

ابدراالرضورعا3ونضرةالحسنروضة

انقاجهايفترتحتيمبدرفضةووقضيبقرخهافلقةكا
الشبابتمرصدرهااثمرقداثياجهتزتحتوغصن

سامطلعالرمانوصدرهاالتفاحخدهاواثمر
منالوردوملقطفيهامنالدرومنبتوجههامن

أمرهامنلاومدطرهـالههسرمنعوخدها
اثاردففيالرمللومقدهافيالغصنومغأليس

المرداوصاففيمالفاغررمنفيفصل
وصفاستهنىوقدهاللهواقرجمالهزادقد

أخذهغالمدالحسنءماوجههفيوترقرقالعصن
جمنمطابخحباكيرقعوالقاالمشوفز3قيالخرزالمنوا

ونقهـثاصاطالمرة3



8

داوجمولالروحلهوترتاحالقلبعليهويقبلشا
االبصارتجلىصورتهبهيشروالقلبتأكلهيئ

ومنطقهظرفهتحتطرفهغزالتاالفمارمل

واالزهارطرفهخمومنسكوانقدهكأنبوصفهق

وأظهرااقاوباازمةملكقدوظرفهحسخهمنوقة

الفاظهمنوالمثهدالحماظهمنالسحرالذنوب

يماتكاربنالجتفياحمصلدانإنماخادم

االحسنعلماعلموطرإزالظرفخدنيخالاالو
وثهسخنصرالملكفيوخاخمءالدهرغععنفية
اعلفائل

11واالفعالاالحوالنحتلنيلماتالتنزلفيحل
قولصغيرغالمفيسمعتمااحسنمنكرصاف

هـأصما

مطوزبالذهحىشبيقالهمعربوالنيظملحرار



8

جارخقلتصعيراعشقت
11يرركحتىالمحاسنروض

النوفيهاتفغلماهوىالفتتاحدعاني
الخالدينظؤول

سوىفيخاشموهلالهوىاليهت



8

الورىوالتقعلتجىلمفليتكممسالئقتلثماحتساتاتر
المعتزابنقوللألوردءالمافييدورغالموفي

نظارهباعيفرفقاوردالمافلكيدورفيياهالال

الزيارهنصحفلطريقافيوقفةتززلمانيقلطراأخافيقف

البغلالىقولمطردايحملغالموفي

1عاشقهقلببالدليقتلقراطقهدرفي1ااقبلقد

مناطقهشدفيبالذيالمقلتهعلينابسيفيسطو

ازرقالبسغالمفيالمعتزوالنج

3رافمنمحبهقلبايوبوبنفمبصب
سمائهثوبلبستلبدرحيناصرتالنا

احمرسالبغالمفيالصثاحبوقول

اووامقمعوذبينوالناسماشيايخطرمرلماقلتقد

بشقائفحملةتلبسحتىخدهشقائقماصنعتلميمف
العصمالبيامنءالتبابشبهملبوسوهوقرعأتجمعاقواطقاا

رقفيبقاازرقلفظةراهعندمىلملهرائهمتقوله3الراللالدل

مححىدامف3



8

قوشقغالفي

عقؤفييشالكوعاللشرقهيلمحسبد
قهمنحسنشقسقههرجؤلمجبا

لفساهـلحسيىقوغالخلفي

عكاضهمنهكالمضها5جر



8

منظوملؤلؤفيهغصحناليدمنهوفيالمبانغصن
ذانجوموجؤقرطالعذافيغصنينبيفيرتا

مموبريالصضقولمجيرةيخاينغغالموفي

هفاصالجرليربرمستعجآلرةاءياناخ
فاهاذقبلنيءهيامالهامثلمهيافاه

لطيورياهاعناغنتقدياكرلطيبيداارلست

نيالهمداخلفبنسعيدابقولضرسهيشحيمغالمإوفي
الترياقريقكمنوبجنبهايشكوعلةلمجبالضرسكيهف

الدثماقبهوابثينعافاكالذيناظركسقامالوقاكا

اطالقولحماتهامنوحماكالورىلذعاذاصدغيكبااوعقر

الدمشتيءالوأواقولمريضغالماوفي
المضعففصاكالنرجسالعتالالواصفرابيض

مغلفبشعراصداغهنقيهوجنسرينكات

13منصفلؤلوءكانهءماالجبيفمنهير

ايلىاملدخالذيمثجماص3صحةصبماغامرأ
يصفينالمنتوقا



كهالكتابمؤلفقولمسافرغالموفي
السفازخاسنهواثرفيالفيافيكبافديعسافرا

3الغبازغيهصدوعنبرمسكالسوافيخديهردوإفسك

كوالحظوالعذاروالشارباصاافيفصلك

المعتزابنقوأللصدخافيععتمااحسنمن

3مقاضهلجظالداللعبثصورتهبحستيتيهظي
ناروجنهمفبدتلماصدغاحترقتعقربكان

قوالمعتزابنباتمطرومن

النظرنهيسرقرصحادقليقد

الشررمثهايقدحداتءبوجنة

الشعرعليهنماذعمقدوشارب

السريوقول

واستكبرأىاتيهقطبالكؤوسحثاذارهتوريم

مارمنتوفي1الىاناوالمكطفيباالماوإلمفازةءفيفاحمحيخا1الفبا
عبثعلعبكاالنرابيسفيهتقياللوالرباحايخشلس1السغوم

جمععينينبيئفطحيء



اخضراشاربهورمحاتاحمراوجنتهوردح

وقداجبمحمودكالفغابيقولاخررالمطربةاومن
فيهاملحإ

التلفالسبابالقلبعرضقرعذاريمنعزيريمن

قوقفعليهجارانهعارضهالشعرالذبعلم
الصاحبدروقال

ينصفهفالحسنتظلهاجمتتعرفهسفاتنالكرهبهت11

يغلفهكداهءجاوانمامحاشهالشعريرلمجوهءماجا
قالجثهندابنألةاطربوفد

الجالعنوغبغعغفقباالتصلماعابوه
كالمنالمسكتولدلمجيبوالكالهذا

جمهايحصلومارياتاالخامسالباب

العبيذمدحفيفصيل

الراحجالينوسوقالالهمصعابونالنبيذقالكسرى
وقالالفرحكيهيااالارسطاطاليلسوقالالروحصديق



9

باظرفالدنيااماجمشتالهاشيصماعبنالماكعبد
النهبيذالشارباعقديقولالروميبنانوالنبيذمنا

فاولئكنفسهخيوقومنتعالىاللهوقاللشح1ميقيه

فقالالمعنىهذاثمرظموورالمفلصناهم
ماحبالعيأامرالراحالنرشدالراحلشرباناعادلا

الفالحمنحابمرالفاووذاانفسنانخعايقينا
ءالبلغامرمنصاوصمفيخافصل

ينافينارابراهيموقيالوردرجتوردمدامة
المقلةالدنيامنناحىراحاوالناركالنورءطرااردوا

الصباوعهد3الصبامنارقراصاالمالملةالمحهنعممنؤو
ةرمعصوخدهمنلراحاساهكاناباالعدتةلنتماامنلذوا

مقصورةهعليالصورةاومالحمة

حماعالمهمدحفيل5أ
يقيه3والعبغازلوجمثىصمابمبأطرافحلبجمقأ
بنالتعقااالثرمحئعمنجهامةرجحبابالص3كهوبيصؤمه

الفتىةيالكوو



لذةاربعالدنيالذاتامهاتالفالسفةبعضال

السماعولدةالنكاحولذةالشرابولذةالطعام
االمنهاواحدةالىيوصلالاألولالثالثفاللذات

منهاولذةاستكثراذامضارولهاومشقةوتعببحركة

بعضوكانالضررمنخالصةالتعبمنصافيةالسماع

قومفاباحهالسماعفيالناساختلفقديقولالمتكلمين
بوجوبهفاقوليقينلفرالفاخاناواخرون11وحظره

وحسناليهالنفوسوحاجةقهومراةمنافعهلكثرة

للسماعأجدالانيءالخلفابعضوقالبهاثراستمتاعه
يةمعاووالعطيتهاالخالفةعندهاسئلتلو3يحيةار

وصفقورجليهرأسهفحركءجعفرالغنابنعندعبدالله

الكريمانفعلهفقالكالمعتذرمنرأيهليه31ثابثمبيديه
خالدخيربنىوقالاليطربخيرفيمنوالطروب

المطرباتومنوالهاكبكواطروابكاكاشجاكمالغناا

المطدىاؤتاحاالريحيةاخدتهيقالاالريحية2منعةخظرها

مثابةالناساليهيرجعالدىللمكانقيلومنهرجعثاب3



امياحمدالىثألأمول
موجودبمفقودطصوالتغلعودوألناياخفقبينفآسقني أم

عنقودبنتابابنجنزوخاطبناالشهودوخنهقالعهنحن

طاهربنعبدإللهبنهيداعبأؤالمااحسنأومن
أ

والعودالناياالخوصناشربفاتعييدعيدفرثذايومن7ن11

يعودافيءالماجريلجسعباطزامنلطافحتهاجمةفتريتسبىغكاساا

الناجمعمانوالبيأثأل
اغفاخهافياميفاءاتجدامنالذشدو

رجائهاونيلنفسيمنىمنواحلىاش

ءالندمااوصاففيفصل

امحلىةاللهفقالكانالشرسبنثمامةالمأمونوصف

حيتصرفنحالهزلفيالهمواالجدفياالس

المهلوبهرالجنوبءاباتصرفاقيبا

قدحافيتارطهوفقالالتنوخيالقاسماياالوزبهر



ـ

بنيبعضالصاحبووصفالفرحلى1اوذريعتناأ

ااديمعالاضحمالانسحيممنألطفصعشرتهؤغال
واللالظرفوصمففيءماجااحسنومنالزالل

طواسناحمدبنالبيمولىيخاالمصريدهاباقول

فقالرمجانا

ايودبومنهسحعماعاء11اذارمجاتحهارمجان

اوجههحسنمنيطربايشرليسسيئتتنربه

حزاالودغلزمانعدالراحباالستظهارافيفصلأ
بميشعينانالزمىملوكوهومالمالمأمونكان

كأنواسابوثقالفماناة

ميسورايوالدهريخلطلمجائبهافنىمااالرضاماترى

ءعينفيدمعةكانهاصاييةكلااليموليس

اللهرحمهايضآوقال

عالحذاقةخةاال3الوجهاالديه3سيلتناذريعتناا
انةمت



ه

برحيلرهصلىمئدعاههالفتىمناةاادونتاماذا11
قولهالمعتزابناحاسنمعومن
وثانبرطلالسكرالىواركلبنتإلدناناالخزأنعامحأسلط

2القيانأميروعزفاصوتاشرءفعاقرءانعم
قولالصاحبمطرباتومن

االمسفتهثاصبافتشاراوراقتالزجاجرق
والخموقدحنمامقدحوالحمراغااف

قولهالمعتزابنمطرباتأومن

جوف3الممنسدلإلميلاوافقحرفاالراحسقتنياوندمان
لطيفمعنىيدقلمعنىرجاجخهاعليهاوصفتصفت

كتابمؤلفاوقال

القدرعاليوصفادونلثبتمثبجههااكأسياواصف

الىاللساتاصالمنقطحثيمافامااوالمحدقعلىالمثرفةعىاالمهاةا

ىالعزفالغناهشفإلهالضحيافةالقرمح3الفصلىاسمتالقلبصنقطع

مةاوقينةجمعوالتيانوغيرهكطالعودالمالاالمعازفىاصدكذلئه
السنراتاوالسنروجمفجمعجوف31مغنبةخبراوكانتهخنيه

كوجةعهماعانالمقوا



الدرمفصيغقالبفيقدافرغتالشثىعإنكأن
قولهالسريباتمطرومن

لغداضسوةالىادناوردانتفضبمرةالبناهاعلشروجم

موردبمميسىتوهمتهيديرهااالصاسمبيضقاماذا
كالجرجانيالجوهريالحسنابيقولهذاعهمنواحسن

جناحاامقيقامناليبسطتمةفبادريميبهدالظالماحغ
مبريقهامصباحاابرعليكجمهاقريةمرتلوءصحهبا

والتفاصاالوردخهديفأتخكوخريفهربيعهالزمانرعت

اوصافهامطرباتمناالنجاسسائرفيفصل

فاسابيثقول

االيامعلىفضلولرامراميومنايوماتاسقنا

بابتسامتعاشوجهفينظرالمعشوقمنالذشرابمن

مشديراعنالمحعنبوةعنهالطبيعةتفبوالغليظ
السبريوقول

ىالتأللؤاللمطنيقبرالرافحعلاؤادبر2اقبلحنحا



الظألعناالصغضموءشردصقداشرب
اماماعدامداكأسفيبريقالاوصوب

3الدمايبممقالثقهمجهااذكانه
لرالحالديوقولاء

13اشجابالينمنالمئادالفصنمثلقام
ا

السسابءممارلنابالصفومايمزج

الحبابتحتككتلماالراحتم
ا

النقابىمنلكالحتءحمراونجة

المعتزبناوقول

والذهبكاارضالدرفينبتفأابارقهمنءماسوامطرا

العنبنارمنفيءالمانورامنرأوالمجاأنلماالقوموسج
البستيالفتحابووقال

حمانخيرغدتالشعالهاخمسافاعتهدنوارنفسكاذاخمدت11
ا

اكاناوثقايهيعترلمننهافابهفاالتعتمدوال

االم3فيهخامجهـارماها3اوالبتمتاالخوتدمخدماا
ءاحاوفامبت5الثرابتعلوماقيعالمحيابصاانحركل11



اخوازوطلعةالحانونغمةميوساقورمجانراح

كهالالساقيفيفصل

طأيصفىالمجتريقولفهوفيلماقياحسنامن

اإلطابغايةفيوهوالتنراب

1غضبانوهووولىشزراكاسهسقاني

اتاواالساقيمنلداشالقهوةوفي

3جذالتوهو4كألمةماينحعمثلحباب

3نوسنطمنهاسالكرطرفسمافلوسكر

هجمانوالصببهجاداذالريقوطعم
رمجانرياهومنراحتكفهءلنا

المعتزابنقولمهواحن

خصرهيخادينهعالمةساقرهاولباكأسخنيفد
نعثرهيخهامنطيبكانخدهمنلونهاحمرةنف

الثراخلرفقاقيعالمحباب2احجابمؤخراإخراالشزرا

حق11مديداطبمانعالخسانالوممنان3كرحانوجذالنا

عهلرابريا5



ثغؤمنفحسبتهاثغرهـعنتجتالمزأجاذاصمبى
اايضاقولهمهواحسن

شادنجهصممسثااتدورعايش

نفمدلستمايشتيمعينلحظله
خدهسبئمالراحسالفكأن

شعؤالجعديقطفوعنقودهامن

11قولهلرالخالديمطرباتومن

اتيآهوففيهالحسنملىجمعقريديكطمداممىاهالبش
اتاياهاومنعصحرتخدهمنيمزجهاقاماذخمرتهكان

راحتهالمحزومناذاسقتك

إاعيناهالصرفككؤوسساسق
وابصارونهواهقلىبمنابهترأحريحانوجههكلفي

رياهالوردوبرغبنفهوطرتهعيناهالغضالنرجس
رالمطبوخالشرأبفيفصلأل

الدنفوكرهامىالنوناخبمدمه3يجمايئالمزاجا
الالزاالمرخاومو



01

الىالشاشيمطرانشعرابيديوانحمللماانهبلضنيأ
عليهاوعلمالعشرةدوتآابيامنهاشسنالصاحبا

االعيفبهتلذمالهتينصهيمسفيالىبنقياااليأمر
المطبوخالمثرإبفيقولهضنهااالنفسوتشتهيه

العذابنارهالشراوقتحتىارالعذبتهاوراح

مذابياقوتمثلفيلهانااالشربتيماايذ
يتالبعاعامرحتىاالولاصيتامعنىالىبقاكسكهب
االلمجاتهذهالمعتزمنالبنالثالث

حمداوالعودبعدالنكؤقدعدتالموردابلشىاقدطىتخليلي

تتؤرردرةحنيياقوتةزجأجةقيعىكثيعقارافهات

مجحدمناحسانهاليسوذلكهابنفالجحيمنارمناوقتني
فطنهلادريوالمنهالطيفالمعنىاخذاففئلمت

الاوالممرقةلصاحب11

كاليهاومايضافوالمداتنياالخوانيالسادسالباببا
ءواالصدقااالخوأتفضلمنيطربفيمافصل



موافقتممسن

عائشةاءاقا

301

لقلوبشهةخولقي

عنخليلشصلخليل

لةهـلى

لمعتر

دد



01

الشمقيقعلىاصثديقواقضيعىابنغىالزمانمعاميل

ابالصديقاحميراننحافةالمساويعلىالصديقإغضي
قولهفيالمعتزابندرودده

فلبالساعةاليملكوتفقدحهصاخواتوأل

حباوتعانقتاجسامهوفقدتنفؤحمموتستطيع

اداميهجمدحيحودحشوهقرجقلبلي
اذاميزتاالرواحمعهاالكيزومحبةناميهنحهامودة

ااولوالتمييزنقساماالالواحدةلنةبمنحالشا صماس

ابمد3وخلبألقلباوجة3لشغافابئمسنفححام

فرحتيناظرهكاأحواالباصرهالعينانتصادالعين

بالحبيبالحبوفرعةباالدباالديبفرصةك

تعانقتفقدباحاالشتفارقتولئنبالطيبلميللهافرحة

نفسهبخاوحمماحاضربشصهغاثبوربالرواح

تودويمنلمجاكعينالوكانيودبقلببعدكءلبثحثقد
الفلبكشاهالئفف3ةاوانحالليوب11مااأ

مكثلثتءأجداحمابلحب3



بهاكيخلومنفالقلبوانها

كهمالشوقفيفصل

فافضيونديمبرييرمالكالشوق
ااالعرابيةفاوهؤهاجوانحيوحركاواستفزهانفسي
طفامنيبأشدوجدصفوات3نجدالىحنت
امجوزحكهشوقاأوديخأاذودعحنيواين3شغفاوأتم
والروحالدعةعتجمابوداعكودفقرهينفذسثوتوقا

أمااكتوحسنالصديقينتصافيفيوماحمعتوالسعة
قولهمناحسن

انعماقدلنهردوساجنةفيوذاكذااالرعذبلوفيلينالمجب

ااألذللثهذايألمكانتنعمهجهذاينعمنى
كالصديقغيبةفيفصل

اعراق1بليصالاراثدمنيالد13ضف13امحزضفذهااا
أرمفعماخأنىكلالضاالاعربايزجزدتكأنتىاتزاب1مىستول

ااحقااالمحىاصراقفالث3نحئىاةل101الىمةأ حمىمةهـرحما

اطاونازتاثتاقتايءكاألالىنفسهقتقجمالالوقالتوقع
يحقالىفيالمعةالدعة5



كاقولهطباطباابنمطرباتمن

جمابهدونالقلصفيوخلهناظويعنلغائبءالفدانفسي

1هلوهبهالمبنتحرجرباياب4ابجمامقلتيتمتعرال
سالمةالفرجالىالقاضيقولاشامااهلباتمطراومن

بحرابنل

واحزانيفيزأدلعرنيفاميدسؤامن

نيوخالاحبالىعهلىمنمضىماونيذالنه

وقوله

السرورابهعدمتالجديدفقدالعيدسزمنا

حضورااخوأفيلوكانلييطيبالعمروركان

منصورالفقيهةقولا

نسبمثلهمودةلمادبعندهلياخ
بماقوقواوجبمايرحمقوفليرى

3الذهبعدهاحرجئقهخسبكتفلى

ةمصحارزجهـبه2الرجوعإحمالأوىاكوبويابا



كهدانيافراسابيالوقول

ااالمانيافصىالمحهوبلغكىانالجداعلىمنحمللت
أ

الزمانهداالكاخوةاخالعلىعدمتكالأفإنك
المعانيمباكاكسيتاخوتحابالصفاسوتإ

ككلواالستزارةانضابفيفصل

بقوالالمعتزابنذلكباحسنقد

اايعاتبالمنالمقليانمااالبماممرواميانعاتبم
وسؤأثراوفتهعندالعتابوجوبيخاطعتمااواحسن

قالحيصكأالروميابنكاثه

3111ءالقذاااجؤانهاعنغضعييحقمنوليسعينينتا
ااالحسصابيقولالملولعنابئيحمعتماواحسن
االشاشي

احرفاءالماعلىبافالمياخطالملىلكأننيعاتبتانااذا
يمفافصارطبعاتوددهألميمنبعدالمالمأرعوىوهبه

زروكطجمحءيالفذاإلرملمه1وبحرضااافيا



01

أخيهشااابيقولاحسنوما
1الصنيعهفيهواحفظيضيعاجافاخااشالكولله

3حمععهبأذناليهواصاخاليهلىسعماالوشاة
الطبيعهعدوثيرصفأملتهعليهيرت

اكتابمؤلفوقال

هجرتنيوصلتواذاشكلجمأعنلثغبت
اتجنيفاذاحضرتمستبطئساليل

الترتيبنحتلفةفنونفيالساخاباباكال
والشبابالشيبفيفصلكم

العتاهيةابيقولفيظالجاقال

ااشبابافيالجنةرواغاقصابيجةشباب
القلبهلمججطالالطربكعنىمعنىسباب

أليامهاالغتنامفيماقيلاحسنومنااللسننه

االروميبنا
ا

اصتمحاخا3دخومنتهاجاغعماغيعةأفى



قاضتامافماقضالشيبكءجا

المراضالعيوتهويمنعاجال

قاضيأابهاقبيلرثمتشاليااقرضبابالخصان
وقو41

اافدصاشيباانحميبقوا14يأمرنيويخانيالمفندان

لمجاالالمذاتباااو1ابادرطليفييصاجدالحيناوإالن
طباطباثقوليبالخوالطرباالاستطابةااو براا

كرىاسنةمنوقظتواوفداؤول

رالصدوالاكصعةمجايهأر

خرمقوالبالماونياوالتؤالمنىلجمااللهوفيعوحدعوني
فياساعةالكرىطبلهمفقلتالغيباىنةستيقظإفقالواال

إ

بقولهالعطويوقداعا
واإلطىاددابولدبهراالباباللعهدمجاساداأجد

أ
أ

هالألالمفخدالمليم2إقضاهلمالتفيركحصيهاحىءةإاا

لمغثاليخاانخث3ابىإابخر3هكلقيطأعظ



قولأاوباالشدصتإلألحدوداتجاقيدامى
اللهغفرنواسابي

برأسيعذراالمشيصاجدلممماسنييمماعدداذاا و

الجرجانيالحسنابثألوقول

بانظممرحبالشيبفلتممريايامماعددتواذا

الخالديجمررابيوقول

الحسابوهذاسنيفهذيمنكثرةماشبتفديتلث
لعادالشبابوصلتقدولولجبالممثفحلهجرتولكن

قولهالصاحبثألمدحومن

لألذىشييعندقدعرضتنيبالهاماحبذايوماتقول
لقذئيمعينيهافصرنتبهتمملبمابعقاتقول

قولةميالغررابنومن

السكياتهاتيمسرورالفتىوانماالشبابالدنياانمااال
اىجهيم3بعدالنسمانالذكروهونماذكارفأهـاصلهراالدحا
احيناقمامحثالنةا



11

الخضراتنهااغصوقديبسصادامارءصحهاالدنيافيأوالخير

ككلنثواالكهـاموالسادةالملوكاقوالفيفصلكهالا

ممماضهزةشررفةوطاجلمجةقاخصدرتعشا

ااننفالانيمعاويةوقالالمساخوتطكأبءلسا11
يسعهالوذتحملىيسعهالجهلثمااألرخجماابمكرن

01ا

ابيلتطبلرالموقالجوديجمايسهالوحاجةاعفوي

11يشتريالكيفالهبماإحبيدايشتريلتلمجبصفز

11انبنااتجماالسفاحالعباسابووقالابفعاحراراأل
اثارنااحسنمنإمحصنخاواولياونالناكاالدذاكتكون

فلتوهصفاذاملكتقىكالدنيانماتطلص01المأقال مودهاو

فاذاالصرففيالشرفيقولسلبنالحسنثألاكان
فيردالخطرصبوالسرففالانسرفاليخرفيقيل

مأيقولالعرينعبدبنممركانالمعنىويستوفياإذظ11

منهاشييتاالبالىاوعلىداريفياداحرأيت

كيوالمطربةالمدابخفيفصلكالو



11

نهالماعفاالخزأيقولمنها

فيضاالالمجرانيملكوهلجودهفيالفضلابويالم

تمامابيثألوقول

الطباعمىبهرمفيكماعلىهاتئلمنفسكفلوصورت
1السماعنغممناذيخهعلىاعلىتأتيهمعضإونغمة

وميالرابنقولاحسنوما

الطربهزةالمجدالمنهزةمنيهعهالمدحعندألمجودايهتز

مصحبواالوتارفيامحاقغناهوممعدحمسئولوهوكانه

والعصبيخالحمانفضائلتلكتثبتتمااللهصنعبداخلوال
الدمشتيءالوأواالفرجابوقول

شيئينبينالحميانصففابالغمامجدواكقاسمف
اوينبرجاداذاوهوابداضاحكاذاجدتانت

قصيدةمنالوزيرالمهليثفيكاالخالديبمرابوقول

مىالناجميعرأينامنممنصلضءايممياعلمصعما
ياحالصبال3زقالرالفضلطالبعتنيا



قرطاسالشعرفياليكاحمبدراذافياالموالم

الطيبابيألوفول

عاداتهامنءااالشيماحفظهابأنملالعنانخظلهلمجبا

عاداتهاالىمهاسمنبلمالهمواهبمناتجبليس

ابياخهاالفردميتالبدجبهتفصيدةجمصلنابمراالنام
انيالهمذالبدجالوقول

منسكباابصوبمجكيككاد

الذهبايمطرالحياطلقلوكات

نطقصلوسثواليصدلملووااليث

عذبالووالمجريغبلملووالبدر

الصناعاتاهلنفرمنمالخفيفصل

فالفضادحيثمدحفيألممشاجماحسنقد
فاصدغيرهدوتنفسهلوتقجمةمفكانه

جامداعادهانحالالذابولومنهكلالطىخجمد

يقولحيثطبيبمدحفيوالسري



1العلموارثيدفراحطبهجؤابواصيمرز
مواالدمبيفمجويارهاجحسنمننهكا

الجسمالروحيناصمغحرثاخللونجضبت
وابدعمزينوصففهاوقال

قديمعنادالفطهحوىالكريملعبداالالحذقهل

الحعحمءماالرأسعلىافاضجؤكفهالبمارقأفىاذا
طيمبمنيويغدويروحولكنهالحسامجمول

النسيممثلاألسعلماتمرراحهسيرهاراحةله

يخمفىايمابمؤلفلؤا
الملكلسالىمجدثناعتنجومباعالملنايقص

الفلثيسرينموكفاسراراخوانهظو
أللقصائدابياتواردلشواغررامنالكتاببهيخغفصل

لمجعافيعبادبناسماعيلالقاسمالىدرالصاحبفنهاقول
3صبكلاوصافمجمعمحمميالقدرائفلى

دحبابة1مىالصب3هءنظبراوفافيميرالعمفابرزالرجلا
وحمرارتهلوقمنةرمحي



قلىوحرقموخوباءدوسكبلوتفرة
الصألخعقاربفيوقوله

يقهرياقبتريهحفقودوالهصدغهعقاربلميمففهولئن
الطبيبدونبيببالحالمرضمنءاالستشفافيوقوله

اللهيبفيخراوصادفنيلببالطاتؤالمآلقدفلت

جييطبييييفادعونيبالدواانتفحفلموداوى
اقيباطبيباريدولكنالجسوماريدطبيبولست

الصاباقااببثألوتول

اكأسعينيتسكبفنمثلمافيمتيومداجرذادصيتشابه
شربامعتىيهتدمنامجفونيبالخراسبلتأريادماقوالله

المتيوقول

ناهابعدكعريزفاليوبصريعلطدصيمنشفقاتجت
وقوله

ماباليهقدشكوتكأنيحتىاليكالنسيملىومر
كهجمظةلروقول



1

والزمانجمظةبينعتابهذاقيلىحتىالجوورق

كهالجوهريالحسنابيثألوقول

رمدكضعهابجفونترفتيعينيكعاكبهااكضتياليلة
بردبهانجارذوحمعتفهلبرداالهوىنارفؤادلمجنيتذوب

ايضاوفوله

اوشانيلصحوحافياألنزلمطشأواقاألعلىلندىاياسقيط
31وانواالعتاببإنصوبنوفددمويكرتنيانت

31كالنشوانيميلوصباحوحرغليلهمدثحف

الدنانتلكصوبمنبرقيقفانهضالغيممالبسعنيرق
العسريلألوقول

عشطلمنريحانةاجمتفقدعاشقيلهاحيابك

اجديستحسنهلصاحبالألنولشاعزالسالمياطزوقول
الطربغايةلهويطرب

زالث3بالدحجئىتو3البابونجاالمحنيمآلضصا
اخطقحراؤاخليلهرضهجهثقلومدنف3التيثالمحاجاتالهمم
الكزانانالئ
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11بقرعنوندرلثلعزتنابعدمننطلبأالكومخن

الذنوبتمرالعفومنرأينالمااآلثامعلىافبسطن
حمدناصرالدولةالقرنينذيثزالمطاعابيوقول

طيهانعمفيظلمنجهمىيسترناوااليلمعاالتقينالما
اوالكرمالظرفاالوالمراقببشرباتهمبيتاعزبتضا

11بناقدميسىبالذيبناوالسعتلعدواعكثىومنفالمشى

الدمشتيءأسأوأااغرجاابوقول
111عدمموخهاتنححقدنيوشيهالحسنرياضارممطكأا

الرضحيوقول

مكتاتوهوبدروظألئلهتبلىالكيف

نيخالجرالقاوقول
فيهمزاشربمطالذىمثلهوثيكفهقالالذيافدي

431مجفإلخمبافيفاتؤجنتيفياينعالوردفدا
وهوله

صالئلالت3النموجمهصحدافألىنحتكاكالىا
قطافألصاناخ3ايثوديكتريلبىثهر6غال



11

اقااحسنافأولهبمشتعاالحببوحقد
ضاق7خرفانهحقهلهوارعتجفهال

الكفايتينذيالغميدالفغابثروقول

القدبئدعوتاجابافالالمنىودعوتالعالدعوت
3بعدهامقترحلهفليسامالهادركالمؤاذا

صضهموقول

والقفواساصتااهوىقدكدتحثىيشبهمقحءحيممناحب
االحجرايشبهقاسقلبكالننأفهالقاسيباطجرامر

يئعليافآلرحهعأمفعول13ضفرح3ءاكااشدالحبرحا

تجالةاالكالمواقتراحيةدرروكناالهءصا
ىح

ومعونعهتوفيقهوحسنتعالىالمحهبحمدالكتابك

الفقيواليبمعرفةإلمغويةاااللفاظحلمنعليهمازيدبم
فياللهبلغهالبيرويىقياللبابجكسلمبنمحمدشأنهاللعكز
نبياءالاخاتمعلىاللهاهوصلىاعمالمايرضيهامووفقماارينالدا

وصحلصاهومحبهاوكلالمعظممحمدالشفيعمهيدنا
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