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11وتعلنلحاقولماصتذكرونلكنالبديعةالرياضفيتبمو
ومحقكمبنارهولظامالبردجاكمافالحيرطينيوعدمبمرفتي
كفكموإلرعدبالصواعقعلكمومحعقبجنودهوجامبالبردمبرده

العظامبروالماوالفريقالطعامكثرةمنبهلملحاقةالما
االماشاعركمقولجرواوا

صاليدايىقاثابنفصكتخاطروالءالشتامنتوق

اطديدالبردعلىبإلىاحديدمنجسمكانفرضا

مخرغطواليسيغهدجمعفامابة8الىاحدكمقاماذاواجمبمروا

قاجممتمثلكماءاالنامن
أءاظفيفراط6أإيجروالعذبزريماالحساتمنرتماخلو

اباجميياالفئايهالقللماء
ببردهالوحوهقمحببردهءالشتاءجا

بردهمنآقاثمايكهاالنامحبى
بفرأصدهاادماهمنارهمىلظانم
برمدهالعيونىإعبانفهمالزكامابدى
عدهالقاوبرعببال4بغوماجلب

ثانيخيالطيفحغروقداالهرامهوقفىاتمكألمهؤا

ايقذرالحسودومفوشانيظالممنكلالمثانيبرباعوذفقال

قائادانتمنييموالمكانتييعرفالوجاهلشاني
النزاالوحدهالطعنحاولىبارضالجبانخالماواذا

قدحالوحاالحالفيوتمثلتنفدىثم
حائلانكصجاالدجىوةالخيةانتىالسهاوقال

والجنادلالحمىالشهبتفاتسفاهةءالعظالرضاوطاولث



هازلدهركانجدتينفىويامريرةاةالحيانزرموتيا

ءتعدوالتحمعالخاسنيلرديالوالقرتاالاناانيقالثم
الضيوفوراتناريواضرمتاعالهيانتمبتءاياميت7جااذا

خونيالناسيتوراةوانمعارىالبيوتفيونهاريييفيحولها
ينشدذاتجثللهذااليهمووصوليعدوهمخروجفيءمبعض

فرحتالخمروساغتالطعامءهنيوادبرالحرءالشتاءجاويترسل

مدخرايخرجونالكراميثرعبضات6وامبابوعوليالقلوبا
مفتزاكافانيويجمعشعراقائاثمقإلحترالفقرايويعطفون
افيبذلكوناهيك

حبسااوطارناالقطرعناذاسبعحوائحهمنوعنديالشتاءجا
كساناعمكفابمابمعطالسعمنونصمكبسكن

ادخرتبماواتهتعماجمعتفيهاصالدهاقينبعضوقال
والسورالخزلسومنفيكانونمنكانونياحسن2فيواي

وقالوالكبابالدراجوتناولءاالحبابمعالطوارمفيوالقعود
الكتاببعض

الكتابغنية7الشتاانبنعلييعودءالثتاليت

فىشراببضنةنلذيخهممتعليلوطولقصرالنهار
الرجبهاهبتالعثمالمالبيتيسيهمالثللمتوكلكن
مقطموالمالالجمعمقدرعلىابياضهروقدرهمدبألفتصدقثماال
ظألالعريجسمهاعتادوربمأالكرماهللهويسزاللهرزقهقالفقير

بهبرمثههابئفقالقسريوهفييحدهمماعريلنسئلديهنم
ءتعتادمابدنيفاعتادالعريليدامقاللهيهفقيلنةموه

يصبرالفيهقالاببردكلاعبركماالخروقيلوجوهكم



ءوراءالسماوسقفهمسالثودمراجمهالريحطعامهمنءعليه

فقالمقرورياانتمنققالقريومازيرفيفييختالرجالاالحمعط

حسيويدفعتىمنثافالايلىالخيزامشهـطدالوجابن

حملثموقعدوقامارمنتلهبالميفسمعكامهفا
وبموليجولويقولرواظ

شبيرحميعتريهقدوالحقاطلهإتزيينالقولزخرتفي

الرناببرفيئقلذكتوانتمدحهخاالماحهذاتقول

كالنور7الظاللرءانالانواحدةشالثطوذاوذممدح

7ااالصفيالنهعبادفيفتكبموسلبلالرهذالالخبميا
الهالكونذيرءالناسعدوهذاءاالشياقيزوبضدهاءاالغنياوافقر

يصيرالذيالطعامفيالدرهمانفاقكثرةمغرمفيموالباس
يجحلنماجالؤيوتعيهسش2تدالتيبسواالمعرفيه
عندءتاالالجاحعلقالوقدالعقيلكالسمينالهزيلفترىثه

هبيتأكمالهيتاهبالحاضروالعدووراباممهوالناس
معائبكاشقمتولووالغرقللصقيستعدكمالهويستعدلمحيس

معاوربافيعامفيكلبكلكعمنائدشاوسلالورقصاق
اجزنفسهاقئلتهناكاصراةانبلغكاماواالنتظاموالغناالتمدن

يتعلقونيتهمراعامابوصولكموتهايكونانمنوخوفادخولكمن
المناميذوقونالوالنهارالليلفيالنارستوقدعلىحبالفي

والببعدونبالدلموعنيهربونءواالغنياالحماميأتيهمحق
تهاورحمامدادايخرجوننعماغمدخراالكرامبخرحبؤلكتدلى
اانتقادفالمن

االجربجملدضافنيبرقيت8أكافهمفييعاشالذينذهب



انالصباهبتنفسهكاماعلىلى01لبيدالشاعرهوالقائلهذا

فينفسهذلكوالزمءالخناقصاقاذاالعناقذجوربماويطميخنر
لبيدديوانجعلىكأهإللهرضيعمانايامفلماكانتماالسا

المسئكللذلةوعرضتهمفافقرتهمالكرمالناسممتهذايابالكوفه
الثاىقالكماواهنتهم

تمحلواالنوالسألواانياليوم8حالميكيرافلمعهمالجود
االخروقال

خلعلةعبديعاعددتفيماورقلهعديماءالشتاءجا

4وبالندىابفماولساكينبهولعتجوددهاءفبدكات
4صاحبلوجهوالندمصةفىاعقبالذيءماالهذافبش

االعظمالخليفةالمعتزابنقالكماالعدمحيزفي
الذليامقامالناسفيفقام8ءاصفقرجرجوديارب

اابخاالسزمنخيرفابخل8واستبقهمالكعرىفاشدد

االخروقال

يالدينيهالةمنتسلموالعينالدرعلىاشفق
بالعيناالنسانوقهةبانسانهاالعينققوة

ااالخروقال

الكرمفيحتىيكرهسرف2ثيكلفي
نعرالنيمنافضلالالفانولربما

ااالضوقال

دزبغبرالبالدفيوسعيءعطامنخيرالماللحفط

الفسادمعالكثيرببتىوالفيهيزلدالقيلواعالح
بهمااليليقالفانهكديلالجوداافىيمالجهمبنحمدوقال



باينفالوافنضحافتقرذلكفيعارضومنالمااليمعوال
يزيانموقولالباليدخالقوليقولابمديوكاننفسهاال
حأمعخسيكانكوالكرامبذكرالكرمتلهجاراكانيثمالنم

ءالقناعةكنزافدتسمقداللهبحمدوانياالنامايديفيتنظولما
حاليولسانقناعهاحدعنكشفوبفاعةخيرالعفةتهموالز
اىارودسعلىيقواط

ورياسشبقاالقخاعةكفتكاللئامممفتكاعطاذا
المجاءماارازةدوالةيمالحياءمااراقةفات

الثردافيممتهامةرىاافيرجلهرجابمن
بقولكذا

تبراتكرورإإروفيضيبندهـجباللى7كاملري
قبرااعدهلستمتئىوقوتااعدملستعثتانانا

خنهراالمذلةترىحرنفسوففميالملوكممةممق
بقولكذا

الرجالمةنمناالعناقعلىحقوهوباثقلءثىوما

غاليبالوجهانهبوجهكتشرده2بشىتفرحفا
يقودكذا

ءدالءصاقراواشببممبميسورهاالدنيامناافخ
فشباوحتتالرافانمايماهاساالنفساطحرف

عليهالمهكلىلىالمااليدصاحبقولواولىهذافيالخطابوفحما

ءلمجهعافئزمنعرببامدارالسفلىاليدمنخيرالعليااليد

أتياقالجثالراتبجمعءاالدبابعضزمنيافتزنيوقدفاتسلما قالحابالسر



ورداوانوافيانالحزبهاالقىيمثمايةراتفديتكدب

وردافامورياضوهـفرفيمثاروريقورمحانوروحراح
بالنوناتمنواالساداتبعضقولوازيدك

دنسااوقيتذواتمنحسنهاياراكلهلمةللنونالتنسبعالصيف

ونساطيبسيمناعورةةنرفلزقونوموفورنور
قالدرمنولله

مفترىغيرواحداالهيواكثيرةءالثتايقولونكافات

الفراباطنفيالصيدلىلديكحاصلأايمساذاكاركاف
االخرقولاحسنوما

سبعءبلقاحافةماليتعدسبعاءالشباوكافات
بجمعيانيبمفردظفرتشالكيسكنياذاظفرت

االخرقولمنيتفاخريامناتواين

ابدالمهفحضرتوانماحاضرةفاتاوماءالشتاءجا

والقالوالقيلهاجروقادروقالموجعووقلوقرقل
االخروقول

يقاسيهقاسحجريطقولملهالهردببردءالشتاءجا

مافيهقلكبسيظالهيكنىمتقدنوناعندكيهوالفىالطال
دياجمهفياتغطىكسافىنغالاسفاواالكتوخلابمابدعأ

االخروفول

العربيهروايةااللكاأموماوالعثمتاةالبردخم
همنهئقطكلألقتبلمالرجلوهبتو

أالخروقول

المسلميصابقدهذاوبمثلممالدرهمعنديولسءالشتاءجما



خرميمةءبفناكاتيخزوزهاوفرائهارجالهبس
االخروقول

وقنوكبورعدنيصبريحسناالالبردالةمنعنديلي

الطاغعندوقتالثيزتهرالبردلشدةفكائي
القعدهقرفصوالرعدهظولقالللبرداعددتماالعرابىقيل

قولهفيبعضحهمونظهالمعدهوذرب
بشدهءوتدجايردالاعددتماقيل

ءرعدجبةتحتهاممعريةءدراقلت

الخراوقال

بعبفجاقدتاللشيئااعددتهلقال

تدفيمدتثامداممنثوئاقك

قعدحفرةايقرموصاحفرقداعرابيايتراءاالحميرقال
وانمثايقولءالبردشدةقالهذاالىماصيركفقلتءالثتااولفيفي

تعااعالمبصيروانتيماصغكالحاارداهذاابارلب
جهنمطابتاليومهذامثلفنيمدخليجفمفيبومالعنكنت
والطبيبءالصادقوالصديقالموافقالخلاناانياللهبحمدفظهر

الثيابحملعنهئمطفةوارغاالصعابمصلةفياتجيذقا
المعونهواجزلنهالموهـكفيهمموالهماواوفرثقادالماواخقف
الفراجوففيالصيدانكلعندهمواحققءالفراءشراعنواغخيهم

بحيبنالحبيبقالهكما

بهومايحصلءالثاشثلخفيفوشفافظريفوملبعيكل
قيلماسيعتامااالنتعاش

جنهالحزاذىومنجنةالصيففيالثاش



البردجنهلدىبهتعترينينتى

الصعداوتنفسءاذيالهوضمثهرالمقالةهذهالثتاسمعفال
رمبنيراحةبالصوالمجازفةالوفاحةهذهماءالسعداعدوياوقال
تدميهعيةفيالمسلةواليرىءاخيهعينفيالقذاةيريواتسلتبدائها

والبهيرافقيراواليراءاترلىوالالمجازفكثيراهذاتلةطالمايا

كلفءالداوعضالالسرساممنءاشااليهمجملبصغيراوال

المصاريفوصرفوامنهفهربواءالباردهالمواضعالىالسفرءاالغنيا
عنويخففبهايطردهوحةصحملثخصكلفصالزائده

الهوصوالهوانحراليهانغاذاسمابهاوحلالكربمنناجمهامانفسه
حاراكوشهمروحتهمنالهوىيخرجذلكومعوالهجرانالبعادوحر
عنه6لحجبهءاالشرفالسلطانمملوكعثقالذيالفقيربقصةعتاما

هعييروحنجعلاليهبالوصولفاهرهءاشرفالموتعلىحينلهرقثم

النفىخراوكانوانشدوتنفرأسهالفقيرفرخ
اجدالذيكلفئدنيالال8لهفقلتئدبطروحني

تقدالرياحهبوبعندنهدتاالنارنرىاما

الباريحفظهالقارياطفيظعبدالغالساريالبدرمةءلالهوقال
لميبهيخفحةهزهروانبانهالفوادملسوعايظن

يبهحبعنهبماظاذالهحآيزيدهءالهوااندرىمااو

الراضينظالثغاالديبللفاضلومثله
حرىمنهبردالكبد8ببتنيتروحولقد
فازدادحرامورالهوىمةررودبالمصفاثار

ايفوله

برادالهواصمنببنهطقىؤحيامن



وزيادهالهوىهو8خايفءالهوان

اخروقال

وتاليبمهيناللحرراحةجعلتوهروحة

بهيلسىالريحنسيمامنلهاإهدىسيمانكأن
اخروقال

الحزمناذلبتداءايلبرديجريبهاالنسيمءجاوهرو
المجرنءالنسيمءجاماواطيبدونهاوالمجريدكالمجرحوتها

صيفاموالجرالىابمورفيقهالىءاالدبابضوقدكتب

الناسابهاوانظرواخيعقوالثجيهينفعوالقعيمعهيطيبال
مذهباابخلتحذاوربااهلرأيبرىالذيهذاالىاالدبا
اعتقادهاللهطهرهالرمناللهافنرضهماينسىصصباوشرويجعله

لالنلسعمنماهواشدابخلاذمفيءماجايسمعالمءهوج
فنسهنخعيوقثألومنتعالىاللهقولسمعتمإماقطيخلانماالشعيقال

انكبلغتىللالدعببنلمحمدالمأمونوقالرنالمفاولئك
وهوبالمعبودظنسوالجودمنعينالمؤمناميربافقالمتالف
ولقالالرازقينوهوخيريخلفهفهوشيمنتنفقواومايقولتعالى

الرجالاخالقشرويقالمجلمروةالويقالذليلابدملايخ
والجنالبضالجاحظوقالالنسااظألقمنيهماوالجبنايخل

مبانييهدمابخلكيرهوقالباللهالظنسوهـيجمعههاواحدةيزةغي

الثاعروقالاكرم
ءالعصماعنانبيافوخهمولواهراليحيلاليسود

اخبروقإل

مروقالالرقلضلصالحألهيثمامياابخلفاذىذيى



ا

دنحسويخنعاالكاقيرالصفايهـالانتوماا
الثاعرفاءيعطىانويزهديعطيان

بخلهمنعندياللمجبهـيجودمنعلىالحسودوغيما

بواحدمانالىقعدواذاالكرمومباالسمارباباحبابيأوصيواني
وقدراخدالىمناالهرامنحاجضهفيطلبمنهم

الشاعروقال

هشلىمناالهراللثقدضالشالنتىنوالماطلبتإذاا

كدتالرياسةصىأبحكافتافتىتسالفالإ
اإالخروقال

دبدنيحياثيفيكأأفيجعلىنننةاالعغماففيورفيدعوني

دنييديتنالمماإرصنيعةالغتىعلىاليدينقطعمنواعظم
11هذياوقالالغيحاتحيزمنانكادالقيفذلكسعفلما

فدركعرفترحاوركزتتجاوعقالثاعقلومااجييالثما

الصحةاسبابعلىةفظافىاوتركوقدرءقخااالضثهرضما

قالمنتهارحمبزمنييليقوساويناسبنيدفيفحاوالنظر
اهرهبالىاللهبان2واوعرهالزمانحلوعلىصيرا

خرهوبوبحمدهبمبره8بمدرهالخطوبيلقىوالحرمن

هدهيبنواوصقلىءصدىوهلصةياأليوبسيفوالحر

اويثرهخيرهمنبهيجزى8ءاهرافعالغيرالنوائبلب

وعمرهالزمانزيدمناوذبت8تقلفلاصبتبمااصبتواذا

بيسرهالصباحفبشركليالعسرهامفدثقداهرولرب

نجرهظفرتحتىصابرنه8كدملالهموهبليلولرب

بهااحلفانيمنيافرارالباردةاالراضيالىالناسسافروما

المجاثورؤيةالمكاسىلجلبيسافرونبلعنيتستغتىالوهي



1

الرياضتلكفيافكارهمورياضةانفسهمونزهةءاتجاربوتحصيل
طالماالتيالجنيهوالماريهاك3الفووتناولالحياضوهاتيك

االمنيهبتاكزماناثفييظفروافلماالبيهففوصهمساالياشباقث
وقدقيل

منهلعندالئقفعافوردضالتنقلفيالهوىفلذاتتنقل

اكلتمااالمالكمنالثفليسذلكفييصرففيمااسفاوال

فضليظهروبذلكءفابقيتاوتصدقتءفابليتاولدتءفافنيت

بدالليوهوطبمعنىءعاليوهكذاالهنيعثهوجمالالغني
الفسيهابالرلماثفيجمثواانءااليهاسيالسادةالناسلففما

الحسنةواالصواتالكبيهالوجوههاتيكمعالمليدافضرةوالرياض
وتصفوويعلوشانهمزمانهمفيزهوءيحهعيوملنوالتىالمريحه

الكنالىبالركرنصدورتضيقوالءنفوسهموترتاحاذهانهم
فيهتغلقالذيزمانكفيالمطلوبمسيهنالدنيازلنةعنهوالذيا

فيوصاحبهمظلمليلصاحبهحتىكانالثقابفيهوتسداالبواب
يترنمشاعرزمانيوهذالمموحبس

صافيظلتحتمنهاواظلوطيبهاالرياضالىاهيماللم
صافيبقلبيلقانيءوالماباسمبثغرلمجظنيوالزهر
محاستىمنفوورايحدفضلهاظالتىالمراوحاهرمنجمرتمااما
يقولحالهالسانوغدالالعبهالعبتحسنارئيفضلعن

الخليفهقصمممكنيلطيفهالكفانافي
ظردفهاولظريفاالاعاحالانا
هبالوصيشبيهقد8اوحسنوصيفاو

القبولوقدحنهاكذايقول
ا



الخلبذببوبيحيمالربااجلبنتى
للقبلالرأسثتىببماطاذاوحجاب

الذيولجرتوقديقولكذا

قداقبلالصيفاذاماالعظىالمحبوبةانا

اقبلوالاهدىفالالجافيالشتافيواما

صالحالسلطانعنديومأكتفالالفوارسابوحكاهماسمعتاما
وهداباقودومعهالمدينهصاحبلحضررسولايوببنيوسفادينا

االحمروقالبالسعفسظرانعليهاءبيضاهروحةمنكهاخرحجلىفال
موالناماراىالمروحمةهذهويقولالسلطانموالنايخدمالثريف
الدينصالحالسلطانتثاطفاسمثلهاايوببنيمناخذوالالسلطان

الساطانكانمياتاقبلتجلالنالسلطاموالناياالرسولفقالغضبا

مكتوبعليهافاذافتأملهاحكيماملكا
طراالناسسائرفيهمنفاقفبراتجاورنخلةمنانا

أقراابوبابنراحةفيصرتحىرالضةعاتثهالحني
وسلمعليهاللهعلىالرسولسبدفيالذيلالخوصمنهيواذا
فيماصدقتالمدينةصاحبلرسولوقالسهراووووضالسلطانفقبيا

بعضهمقولاحسنوماالمروحةهذهتعظيمنقلت

الحبائبكفتسلوهاالقروفييدمنتحلالقيطفيومحبوبة

جانبمنصالدودبالهوااتتعاشقاهغورالمقصالهوىمااذا
خراالوقال

وقىويحبترجغمرورااهدتممهروحةطيئنسيمعنباسائلي
الريحةلسقدئمااودعشهماهراومناهدىالخوصترىاما

االخرقولمنهوالطف



اشرحهانوحسبكهعتىالمروحمهعنبالحيهيت

يجرحهانخدبهوالميمهالنسيمعزفيهاانلقدخفت
واجادخراالقال

ريحهاباهدابوثآالقيطلدىالنفروحياالىاهدتوصرية

ميحهامنمكزجاضعفهعلىحديثهاالشمالالرغعنروينا
حرااللؤ

قواطنبالعراقاههاتاولومغربشرقكطفيومبثوثة

كامنفينالريحنسيمكاماحراالرياحانفاسيحرك
المسبديرهفيالقائلدرتهو

االيدفيداشافدكاترىهائتاملانيمروحذ

الهدهدقزعةفبشبهحعهساوتنشرمنوتعلوى

الناطنيجاريةلعناننواسابوفيهاقالفقدالخيقروحةواما
وقدوجيمققئالالاذفقاكخيعثالصبففيالعيهقاجيزي

العيشوملبتمالطيشوقيغاحمعواقالجثمقاماتهفيالحريريذكرها
الخييمىهروحةفياملغزوانشد

قفولهاالمسيراثرعلىولكنلةمعثرهاسفيوجارية
رسيماثااالحتثاثفيانهفى8ساجمهامنسائقلها

لحولهاالمصيفولىاذاويبدواماوينطفالقيظانافيترى

وتبلبهالترؤحبالسقفتعلقالسعيةبعثثلشبيهةالمروحةعذه
الرجلارادفاذامشييابهيدارحمبلفيهادويالوردءبماوترشءبالما

صاحتهاعلىمنهايخبموتجيالببتبطولفدهبلمجلهاجبذهاالؤم

ذاهبةفوقهوهيالنوميستطيبواالذىعنهفيذهبالرائحةطيبنسيم
جاردهريلحرتاثاهاولذلكجائيه



بعضهمقالفبههـا
الكواعبفجهايختالممنداةغالئلانجرشذبولكماخيش

الجوابجانبيهاعنمقيدةوانثنصالشيائلفيهاوقداطلعت

قيظيومفيالحارثالعباسالبيقولهعبادبنالصاحبملعومن

حجلةابىابنالشهابوقالمقإلداجناساالخيمثوهوقلبهفيالغلمايقه
الرشيدهاورنانحدوثههاسببوكانالعباسبنيزمنفيخدثةالمروحة
صبغتقدفوجدهاشديدقيظفيالمسديبنتعليةاختهعلىيومآدخل

منقريباهاروننجلسلمجفحبلعلىونشرتهوصندلزعفرانمنثوبا

لذلكفوجدعطرةبليلةريحامنهنخملالثوبتمرعلىالريحنجعلتذلد

تءجامنهوالمروحةمجلسصثلهفيلهيصنعانفاعيواستطابهالحرمنراحة
انماءامباوبهئانكذبافترافهولالمناليمانسبتهواما

عنءجاكماتلفاليعقبهالذيالسرفذمسلفالذيميجمروعنيت
الشياطيناخعاننوابمالمبذريانالمبينفيكتابهتعالمطوقدقالالسلف

فالمنعلماارشدتهماليهالالسوحدالىاوصلتهمقدوانت
بسوالالغتىنالوانعوضتابسوالهوجههباذلاعتاضما

نوالوخفكلالسوا3رجقرنتهالنوالمعالسوالواذا
االخروقال

الرجالمننمناليءاحبيمالجبالقللمنالصضلنقل

السوالذلفيالعارفقلتعارفيهافاسكسبكيقول

ارفلموالحدبدشرااحملتيابنيالبنهقالنلظانويروى
منالذاصبفلمالحساننقتوطالطيباتواكلتالدينمناثقل
الناسالىالحاجةمناهراجدفلمالمراراتذقتالعافية

االخروقال

السوالمناهئطمفاجمعاءاالشياارةصوذقت



منأيستوحثىمنوقيلعنكاستغقمنعينيكفيجلىقيلقد

اذاكانتبقولمطرفوكانءالردذلةمنلحإنفلمالسوالذل
المسالةذلفكمارىانكرهفانيبهايواجهتىفالحاجةالحيم
قولهفيقدصدقالشاعرفانرقعةفيليرفعهاولكن

النوالذيمنإجاتاطوطالبالجمالبذلالمعتادايهايا

الرجالسوالالموتوانماالبالموتالموتالتحسبن

السواللذلذاكمناثذاكنوموتهاص

انشوقال

يدمافيماخممأللكءامركلالتغضبن
مالدبهتطلبكاشدطالذيالطععلىواغضب

اوقال

المديقلقاكعنفيزوزسالنايدفيلماطالتاالجن

الطريقاينسوالفيولوسالناسوالكفيالذلانما
اخروقال

مملولوجههالحوائجواخوهلقاالمدبقعلىخفعفمن
ثقيلفانتلهاعرضتفاذاكبسهمافيوفرتمنواخوك

الجوابءومموالخطابءبيئيافيزنيمازلتاكءالثتاسمعفلما
تفرحلمموجودانيولوالالصوابعنبعيدوانتالصعابئتيوقىا

المالفياضمائهاوتدفقالرياضبخضرةرمبعودوالبموجود

الثقيلايهاقيلمانسيم

ءالسماالثرىبتسامواءالشتابياضمنيفخضرقالم

معروفانتوالبلالمعروفاالتعرفذميمخبلئيماالانتفا
وذمامنقصةالنذلكلندديناالحرعنداركلياالحسان
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مماصاراالفايرجوفوفيدراالصداالقطرفيءكما

شفهببنتمافهتوصفكفيماقيلوعرفتنفسكالىولونظرت

تعرضتوالالمفاخرةمدانالىخرجتوالالسفهبذاكنطقتوال

بمافنحتالهارءااذافعلكءوسوعملكقبغالىفانظرلمحناظرة
لوننغبربالعرقاالبدانونفحتوالقلقالكربواشتدالنارابواب

فيزادقديمةاووابالهااجديدةفانكافتوعلألهاالعياب

1هذاابويكرفيهقالبالهاكمابعظمرامحةمنهاوتحرحوبالهاتمزيقها
ولونارائحةكالبولثيابفينقاطرقعس

ويزيدهوناالورىيوذينفساويميتفيذسها

الثيبعضهمقالكماالرمىادخلتوربماالثصحرارةوتعظم
اتجمتانالمرةوتئيرالبدنونرخىالعرقونغيراللونتمعهب

صرتمنهاقربتوانابخئدفجهاالنومتاطلواناهرضتكقيها
الئاعىكمافالصقلياعنهاصرتبعدتوانزتجيا

الضحىسمىديخجلحسنهالذيجمتيقال

االذىالمميفاذابسطتبتحئىالضحىوثهسفقلت

درالقائلودفها

وتذستةعيوبشتىواخالقهاساخلقةفي

اليفترءاالشياشابرالنورألمسائهاجمهامن
النبصرإلليلعندءعميااجمصاذاءعمثارمدا

اصغرجرههامنوجرمهكاسفلهاالبدرويغتدي

مسورقرالقرفيونورها4خقالالقيطحرورهافي

وهولناظرةوالراويالمفاخرةالحاضرمجلسايهذاابويكرقوله1

انتماسيأنيفيجالمرادوهوالمنشي



يخبراذاللفظيقمرعنهممالمنوماحسنءبحسنايست

حيماسكانمنوشاربهحميممنحاراكانهءوصارالما
ببيبومادوخرجءشرابهعلىاللهيجمدانالتهابهمنمايجدهينسيه
فتشبدالترابولنسفالوجوويشوياالبوابويطرقءرويزا

هذايكرابوقالكماالهموتمالعاشئعلىبهونضاعفوالكومالحرارةبه
درمفيحمومفيعومعذلطيبوالهوىبعادك

عومفيحمومفيسمومعرعيشيوالوشاةمدودك
االخروقال

متيمعبفواداكبف8ببلظىهوارهبومرب
جهنمعذابعنااصرفربخاوجحرحرهاذخدقلت
ءانشتاايماوقالفرقاعومهوصوتعرقاتنصدوقدالصنففقام

ءوالطالعيبفيوهووالثاثجعميامنالركبءعشواخبطالخابط
تجعلالبغيضالثقيلواثوتناظرنيالحضيضفيواثاتفاخرني

يتاسطانكوفئمعلىتمتنطاوالاكرعلىوتمشيساوياالمحامش
هنالكقيلاالكأانتفااالصكذلكانكلنالمب

الديماانجلحعتىبالجودكفاههطلتعبادوانبناالتمدحن

والكرماالبخاليغيعطيوساوسهمنخطراتفانها

ايهـاعالموالبهتانةءواالساباالمتناناصنقهفقدسلمولو
الزمانذاكفيماقيلالجان

اثمرلكيخويمالمكارمءماقاففاسقهجميالزرعتاذا
الخبهربهيوذىانالمنعادةمنجمروافالذببمقتشنهوال

االخروقول

بافياالمالوالكمموئاالحمدفالاالذىمنخالصايرزقلمالجوداذا



ئساخياامالىماءنحااكلنالفتىعلىتدلاخالقالننىفي

البروحفياذاالنهاتكونءالشمسحرارةفوبنحرارنياما
المفاخرحاويالشاعرتالكماالرأسمنوأقربةالمثماي

النقلفيالعزانتحدثفيماصادقةوهيحدثتتىالعلىان

الخمليومادارةمقالشهتبرحلممتىباغوىالمافءفيلوان

هالكاالانتماالمالكالحكيمتدببروهيبذلكافتعيبها
بضريبلهايأتيانويجهد8نورهايحسدالشمسنجمنوفي

الصوابطريقعلىويشدلءالنباتيشتدواالوقاتتعرفهااما

تدرأةوممدللعبادرحمةاللهجعاقدوالحسابالسخينعددويعلم
عنالشمسأرتلوالقديمالزمنفيالحكيمارسطوقالالفساد
االرضفيالنهاهاماوجمدطينهالتنواحيهالماتاالرض

منازهوبماالشعراهفيهاتغزكوفدالجسدفيكالدمكالكبد
بعضهمقولذلكفنءالزهراالزهرة
زلاالسمنحيئعلىوليستسيرهاهراالبنقضيوسائرة

ويعمليسبريمعثياثرهاعلط8عرةالدهرتلقهلملهاصاحب
الموكببينكالماثالكواكبببنالثعىقيلاالكماهيوما

اياميجمالفهيوالبنودياتالزاوحمالوالجنوديالبافيكاالعوان
المعلومالجنوبجهةفيفتبعدالمشومزمانكثطياحتيمقاهيةوبى

الثاعرقالكماومباتيتاالتىبالغيوموتحتني
مغفرعليهاثهسوتطلعتاغبرغيمالشاواجتالءجاأ

المعتزابنوقال

سترخلفمنلحظهخنيفىمقنابطرفالشمسنظل

يكرفتقيجاولكعنينيأبىوهوغبمفتقتحاول



وبلغالسنفيطعنالذيللثغالثتاكيىالمثلفيقالوالذلك
العرقخروجواماالقصرعلىالعصركىاالهرماالىكماالحياةساحل
قوبلواذاةالصتمامومنصداالاللهلطفمنفذاكالجسدمن

تحدرفانهمطيبافانكانلئوبهتابعوعرفهوراحةلذةكانبالمروحة
انسقالعرقوااثياباالطيبونلألالشاعرقالاالزفرويترشعكالمممك

عندناقاموسلمعليهاللهعلىالنيعلينادخلعنهاللهرضيمالكابن
اللهصلىفاستيقظفيهاالعرقتسلتنجعلتبقارورةاميتوجافعرق

نينجعلهعرقكقالتنفعلينالذيماهذاسليماميافقالوسلمهعلي
القائلبقولاحقهوماالطيباطيبمنوهوطيبنا

الجبينعرقمنالطيبلنهذاحالالاصدافيمسكتنشق
اوءالثبزاوراقعلىاوالطلانتتراذايتقاطركاللؤرءوتراه

هذاابويكراقاكماوالسهرالفراقعندلدبدمع
لقطروروفيكالطل8تحدراذاالحبيبعرق

ئقطروردمعاووينثريزهوءلولواو
بعضهمقولالطفوما

المياسبعطفهنجالومالجيدفالفتوجنتهفبلت

االشفوقالطليحاصعرقعذارهفوقخديهمنفانهل

نفاسيامنلزفراتابتصاعدوردخدودهاستقطرتفكاثني
االخروقال

ويمرحثويكالغصنشادنبهالظريتبدىقدروضااللهسقى

ينغيخهبالذبءاناصوردهءمامنخداهوقدنضحت
مئفنااالخروقال

يتصببنجلةمنعرقبهغادةخدوردحيكلنوطل
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يتقلبنعائهفيباتلمنبممائلقدحكتكفواوراقكرم
خراوقالي

وهويمزحليقالبماذأتندىلفسالةخدهفيعرقبدا

بنضحفيهبالذبءاناحانارهخديالوردءماانال
خراالقولاظرفوما

لصفائهحمرةذابداعرقخدهفي

ائهانلونءالمابمقوهذايصدق

القائلدرولله

بالعرفيالخودخدبملكمامحىمونالةاوراقالطلطل
ومتفقمنهاخافمابيفمنطقهتجوفهاالطيرواطلق

زمنيفيااليلذوالبطيبوالهنيالباعثلوجودفانهءالماواما

يساغفازمانكفيواماومياالغليلنيفيوموابالليلإبرد
شاعوقدوامجرقبليوربمامحجرويجمدمسابخولباعثلهوليس

عنهاللهرضيمعاودةقالالخمرفيفراطالفىلمجرثوالعذبواشهر

وبنيينياليونظريصائفجممفيباردةشربةمنعنديالذءشىما

وبهمعلومفديارهإلسعوهمنماجمرتواماءحرلييإلرجونبيئ
جابالىصاحياشوىاذاالنسيممنواطيبالنعيميصيرعين

ماوهوبردههواطإبارفيحولهءاياوسكبروضماوبيته

الباسقاتالخلمقيمونعيمعظبمهرنجاثرتهوفائدنهوذمجتهفضلهاما
ءالوحلفيالرانحاتهيبقولهءصفوانببئالدوجمفهالتياالجسانا

تخرجالشحليالمؤلعاتكشهدلبالفالمدقابءالمحلفيلجطعاتا
روععبىلجينقضبانعنتنتنقثمواوسأطاغالظااسقاطاا

أالربرجدلونفيانكاتبعداحمرذهئاتصيربمالمنضد



زبرجدقبابحسنالناظرهابدتوفدالباسقاتالضخلان

جمدباهراسباقوتقناديللهازينةفرعهافيعلقتوقد

االخرالو

مباردالالمثطيدعليهتقشتوجدولالعذارءخضرروض

قالئدااثمارهنمنفلبسنزينتالحسانوالخلكالهيف

الخطاببنعمرالىالرومكتبمالثانمنحيمماسعتاما
الحمرانثمراكاتحرجتجرةببلدكانبلغنيخالفنهابامعنهاللهرضي

ثماالخفرلزبرجدءتخضرثمالمنضداللؤلومناحسنعنتنشقثم

الفالوذحتيغكاطيبثماليافشوقطعالذهبذوركفتكونتصفروتحمر
الجنةتجرمنانهاشكفالفانكانكذلكقوتافتكونتيبسثم

السالمعيعهالمجتحتاولدالتىالمحرةوانهارسلكصدنتهايبمخب
جمارهوصففيقالدرمنولله

الصوفمنثوبفيقدلفلحنهالممىلطيفجمم
واجادحراالوقال

عذابهمناظلستمنجمارةالءاهد

ثيابهتجردمنلماجسمههيفكانما
طلعهوصففياالخروقال

ممكاثوئاعنهفشقتمخقلبهاشقناهدكصدرفتاة
المعثزابنوقال

بإلبالالمثوققليالىاهدتطلعةالاهدىالذيافدي
سالسالينامناودعوقدفضةمنزورقهيفكانما

دلمحةفياالخروقال

الرطببدولةبشيراجاابيعثالالاقىىاما



بالذهبالروسخمعاتخرطتزهردمنكاحل

فيفياالخروقال

الثقيقاحيقدولونهتبدصيالبسرالذانظرالى
عقيقامرزبرجدلجهخوصهكانما

فيهاالخرالو

الثمقيقحمرةحكيبسرحامالتالخلترىاما
بالعقيقالسبكمخظمتبرعقودمنكانه

فيهخراالوآلط

بالعبناءقدالذيالبسرترىاما

ماتبكعاثقولونهافيهف
رطبةفيخراالوفال

البارينعةصمنلناأعدتحلوىكلهالالمجنىالزلمحبترىاما
النارفىحطتوالايوالدستفيعملفيالعقاديدهـاءباما

وتمرةرطبةوصففيخراالوقا

بافضارمصرلجينمناملببم
عقارمنممالةمثلكوسيشف

حراوقال

لنارزقارزقمنهوياحبذاأغةلنارطئاضداخواهدى

اااللوزحاتانااذبهانسييملهاالكلبزمضغقبلمنبذوب
االوردقدءابماوالشهدذكاوالعبيقملوبالندكانه

المارجمثبيوانعامخيرعضانيالعالماللهبحمدفظهر

كئراالرضواخصبتالحصادوادركالحبواشكمالرطبوصلح
قوىواشتدتالجهائمومنتتالنعاخالفيدرتوازدادالريف
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ءرعنامنعةعروسنهاالدنياوصارتءاالنسانوبطرءاالبدان

ترعبءغاكةتجاغحئصاذاءتاالايهااتواماجوبهاجمالذات

تنسفهزمجةبرياحقىتأواالسدبصوتكرئيرءاالعضاتبرعدوالقلوب
احدوجهكلفيالفراب

الركائىفوقالربهانوتستلبمسبقرهعنالروحبضلورج
المعآزابنوقال

تشاطنارالفتيانفيحمياهخألياوقدتالمعرابطابلجيناوقد

تجاطرياحمنقسوابزواشحماليومفيمنكانونبابرد

مذكروالصباوالصبابةالروحنسبمالصبابشيمخصصتفدواني
ويداويابمروبعنينفساالحبابرسمائلوحاملالشابايام

وينغاالذهانيذيمشافيوظريفصافيلطيفوهوالقلوب
بمروحهرانسيماواللألناوينشطاالخالقببسطواالبدان

الشاعرذلكالىاشاركماوالجنانالدماغازقواهاليحفانهءاالزهار
الباليالفوادوصىبهوبهافسكنتقاسيرنمناتتوصبا

االذيالبليلةوهيوالتك8عثبيةالنيرينمياهخاضت

اآلخرلظ

سواهاصديثمميىفيماطابةبتالصباغيرتبضواال
اذكاهامافباللهنثراوتضوعتالهوىاديثاحفظت

االتخروقال

قبولعليهاضبيصنسعمارنجطيبمنالعشاقاصيلداو
لميلءوهوالناييداويطبيبسرىاذاالنسبمذاكمنبروحي

فيالوقالي

لعهـصاالمبميرحعبرمحمنوقباصبكتالصبانسيةلمطلدابىايعيدمرتممن



متنابعهانفاساتعبومنبالندىالجببمبلولةعرقمن

حراالوقال

نجهاالييخلصالصبانسيمخلياباللهننطجبليايا
ثاصمياالببقلمبدعلىحرارةمنيتشفاوبردهااجد

مموههاتحلتمهمومنضعلىتمااؤاريحالصبافان
نيتا8اوقايىكثرفيفبقعةمانكفيتهبوانكانتوالمثمال

الشاعرقالكماوحنوهبلطف

بروااسألهاعنكةشمايهبتكا
العيرهيعندياشارةانفاسهامنهاطيباعرف

نواسابيبقولبرنمعبادبنالصاحبوكان
باسبابالقلبالىمتتةثمايريحلناهبت

محابيابينمنعزنهابينناالهوىرساالتتا

االخروقال

بليلبالحبيبعهدقريبةلطيفةشمالالمحابيوهبت

قيلكوازنابترنحبهاجتعضانفاسنااذانرانا
االخرقولالطفوما

ليوقاليديهيندىالرباعلىالنسيمجاد

ممائليعلتوكماندىاقمرعنماانا
االخرقولارقوما

طيبانعثركزادمناتدانيتامالكالريحنسيميااال
باطنجعتريآهافاعطتكبسقامناخبرتسيراظن

نيوبا8والصدلالزكاموتحدثءواالمختضرالعيونهذابا
وغيومالقلوبتزعجبرعودمالزمخممكانهمطرمداوهمعك



تجهروبروقالكومعفيظصومومحابالكروبفيئيد
ويؤديلطببنبينالمواعيديعوقالمحزونقلبمنهايخفقوالعيون

هدمهتحتقتيلمنبمالبنيانويهدمانالويخربالمسافرين
اعرابيقالهوتهفيوصرخلجتهفيوغريقكفهتحتوساهر
الشاعروقالالحاضريرضيوالالمسافرذييومسافراصانا

وراانحربانداتهاعاومنخرابامنزليصيرت

المعتزابنوقال

شهيدالنفوسمافيعلىانتحيامنياربنزدادفازوبنا

ومهبردكعدارييطانادوسهاارضاصرنلبيتىسقوف
االوطارعناالمطارعاتويقالالميعادمفسدالمطرويقال

الشاعرقالالوصالعنءاالوحالوصاك

العيثاليخلومنفالغيثنفعهاخالمشيئاالثرح

اخروقال

الطينفيالراجلزيارةنالكوابردمنابرد

اليراذينابالصاالالندىيوملميمالذاليصلح
منيخرجالشجمناشدالناسكلنويموالثلجالبردمعهوبنزل

وبوذييضرهاممرارضوهذهكالقواريرالماويجعلالزمهرير
بالنيلثهااخوقداهاثاقلوبارتاعتالبهاءجاواذازروعها

اماواالمانيءوالرخابالسرورنيفيازمانيفيوفارهنصالذي
ماقيلسمعت

نهرازاهرهعلىتطفوكالروضجمعواقدالناسالوفايوملله
بشائرهالديخاآللممخلقاصابعهمىعمودوللوفا

االخروقول

يتفكرلمنالعياالجنةهيبمصروانمامامصرلثرك



والنيلكوثرالفردوسوروضتهاجمنهاوالحورالولدانهاابناو

الشاعرقولالطفوما

القتادااللىمعاروىلمابعقلابالممانفلو
االوهادجتبواباتالهخسقىالمعاليقدرعلىاعطىولو

الثيابويحرقناىفيشررهافيطيرالنيرانفيكوتوقد

خوسهاحولالناسكلنمعدوداشومابذلككق5سوداويجعلها

جمهتهموهيممهمالوهيءاوقاتهمجمغعليهافييعرضونءيعبدونها
الشاعرقال

فليمطلشاتعاالفوممهاصبردفنءالشتاالناربمهة

االخروقال

كدراىيعادلصفوواليطيبعندهمالعيقبالدادالروميترا
الضارعلىيعرضونويانهارانتيةبينليالعيممقيطيبجمف

االخروقال

حمكلهمزعانفوحولهاجهنمكانهامجلسفيوصوبة
دخولايامكفيفبهثرالحمامعلىيشرفزمانكفيوالمغتسل

الحمامالتيتبعسوبههاللهكرميئعاالمام4فقالالذيماول
مرريةافيهيقراوالاتاالصفيهوفىتفعوراتاافيهيمعثف
ويولفاالسباربهبقولهالرقاثيذمهوقدتعالىدهاكتاب
الشياطينبيوتمنالحمامانالخبروفيبالوقاربءويذاالقذار

عنهوالبعدمنهالحروحسرعةعلىيحثالشاعرقال

عنكاالحمامصدثالواحذثاعنهخذمكايأانقبلالحماهواخرحمنخذ
اخروقال

فويمغصنيكبدرالنمغزاالبهايتراوحمام
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الجحيموسطاطورفيرايتربيصغمنبواملت
اخروقال

المجرموناوفيهاسقراحكتالهدخلناهاوحماه

ظالمونافاناعدنافانألاخرجوناداخلوهاينادي

اخرصوقال

وخئمفيهالعذاباناقدفيهمحنالذيحمامناان
يتعلمعيبهمنعيبوجيوالنواماوالاالرضمظلم
وارحمارقمالكبلرالناخازنغدامالكوله
ئتكلموالفيهااخساليقالبيعذااطلتفدقلتا
جهنمابعناتاصرفربنايتلظىرايتهلماقلت

ااخروقال

وابخصيرىالنعففزنييوفاالحماماريدجئت
أالقبورتنبعثىالكاريحانلتاذاجئتحتى

ةورللصدهمنهميبستقد1دورفيهااعندوالناس

الهديرمنهمعالوقدهذاحسنهذامنتعرف

الضريرينقلكمافيهارجليالوقوعخوفانقل
زعهريرصابلؤهجفيهااليصابنمبخ

يسيراوصافهافىماعفالحديثقدعرفت

نذيريايمالمقلناهازبونءثا
اخروقال

ءاخرجووقدصدركانهأتثيمضيقاالمنحمامنا
الوجوهيضل2إومارهاكاللثوءنزاعةلظىف

قالمنبقولاقثالفياحراكمايافئقالءألشتاثذاعمفال



االحتيالحسنالتهانيحلوصاحبمنافديهصاحبي

والضاللالهدىبينماالفالفاظهرقةمنءلوشا

الخيالالمهحورطيفقادالىربماانهمنهيكفيك
تجمدمنذكرتمااماوالمغالطهوالمثاغبةالسفسطةماهذه

ويرديبقائلهيزريالذيالخطأمنفذلكبرديمنوتحجرهءالما
باردةالليلةفقدتكونءفقطللبرديجمدليسءالماالجاحظقالفقد

وقديختلفمنهابردااقلهيالتىالليلةفيويجمدءالمايجمدوالاجد

ارتابالمناخبرنيوقدقالالريحوذاتالساكنةالليلةفيءالماجمود
صبواوهتىالمبطناتبلبسفيهيستغنونجبلفيكانوانهمخبرهفي
البردفقطمنءجمودالمانليسساعتهجمدمنزجاحمنءانافيءما

البردكسرعةومقابالتجوهرواخثالفومقاديرشركةمنبدوال

ءالمافيالبردعملوكاختالفبعضعنوابطائهاالزمانابعصفي

الىالبردبهبلغقدءالمابالباديةانارايتولقدحالهعلىوالمتروكالمغلي
فيهيعمللمحالةعلىذالثمعوهواباشرهاناطيقماكنتحد

وشربهفصاعداذراعافيالجمدغاظبلغحتىجيحونءماجمدوربماالجمود
الباردءالماواماالزمخشريافادهعباكذايعبهانالشارباليقدرلذيذ

فيالوداعيذكروقدعليعائدومدحهاليمنسوبفهوزمانكفي
ااذاكلنانهالعراقمنوهيعانهاهلمنجماعةحدثنيقالتذكرته

باتهمءوكيزانهمءالمافيطرحواالكوانينفياالربعينياتاوان01
ءالمافيهاوشربواالصيفزمانالىرفعوهاانقضتفاذااالربعينياتمدة

الوزيرليوذكرقالبعضهمنقلهالثلجكمامقاميقومبرداكثيراتبردفانها
شيلاذاطوبهماانمكانسبنالرحمنعبدالدينفخرالفاضلالعالم
االيفسدالفصلهذاءماوانالغايةالىبردءالمافيآنيةوسكبالصيفالى
حركالجلاالستعدادهذافانظرالفصولمنغيرهبخالفشيلاذا
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قيلفانهاكمازمتىفيالتىالرياحامااالكباديزيدالذي
المبلوللمأللةالةركذيلبالقطاالرضتبشررباح
الرسولردضانبظارالمحبالغبننظرقاعالبووجوه

القبيكهذامنهووما

وسأنتنبيهالىالشقيقافضىكماالردااطرافتجذبوالريح
كماقيليستو

الردشهاالعكانخفابانبديالنهاماتكونافودالريح
الغدراناوجهئقبلحتىهبوبهاعندباالغصانوتميل

واالوطاناالحبابالمطرسا3يخخذونجاالعشاقفلذلك

وريحتجعلهكسفانثيرهوريحابالهتقسمريحاربعةالرياحوقيل
عنالريححبسترمطرفقالتفرقهاوالشمالكاماتجعلهبينهلفتو

رسولسمعتقالهريرةابىوعنواالرضءالسمامابيناللتنالناس

احديصفوأاللهروحمنالريحءيقولوسلمعليهاللهعلىالله
الفصيحالقائلاالالريح

قالمهاوالنونعطفةاولرطلالهاشكلكان

غامهاورقخدساوءماءالهوالونكان

القاتلالصيفايهاالقائلقولتسمعلموكانك
غلياللييشفلمءوالماجسهياذابقيطمو

عليالبهعهديوكانفيهالنسيمموتقدع

بنيوحياةالعالمنرامهوالذيوالحياالمطرتذمالحيايمويا
مالمينورزقارحمةوجعلهالمبينكتابهفياللهمدحهالذيدما

بالغيثحباصىبعضهمفالونظمانثروقديماحديثااالدباومدعه

والسوامالنباتواحيىاالكامالهضابواروىاالزاماغاثالذي



الكرىمنالنورعيوننهوالورىاحيىالذيبالغيثيافرحناخراقال

ومنههاانهبعنىاالرضبعلالمطرعنهاللهرضيعباسابنوقال
قولهالمعتزابناخذ

العاشقءاالرضعلىتبيالبارقمشعلةوهزنة

الخائقالتربةبعلوالقطرالثرىبطونبالقطرلدغ
بعضحهموقال

مانجاداذالخيروجانظامالنثارعلىهذااقى

وابتساماتجهاجوللزرعبكالارضيفيفللوسيى
حراوقال

والفكراالعينجمبءشياللمجبانهالغيتهاملمنفالمجباقفا
خضرالةللثرىشهفينسجوطهيخبعضاالفاقبمدعلى

االخروقال

بجمعهاوماعنافرقىوقديمالغرلماتجمعتابمالكان

ضرعهاحابىالرخكصحليبوتجهاقعباالرضووجهنياق
الخراوقال

الرمسمنالممروربهنمثربداحبنالقطرانئهنيك
والهصىبعدئعدالصوتمنمعايهفاللهوبناتنطقت

فبهماءعراالثابدىكدالرقوالرعدءوالغيمالساباتذمهذايا
بعضعهمقولذلكفنورقراقمعتىكل

بمدنفءالثفافعلالثرىفيلهبعدتخوفمنقىكاالامهـاب

المتلهفاوكالنادميفكرابهابمطرقاالفاقكلكمب
المرفرفعلبهأالغرابوراح8جانحاالرضاالىبخاحيهومد

االخروقول

فاشكااومضقدوالبرق8واشتكى3الرعدقىىاما

3
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لماعالاالرضوجهمحك12الدحىخغيمبهصسكلىبءفا
الخراوقول

مبظلى60ضياالسعابعضخ8االيامءلطففللهيوم

هافيارفيئءدبموالنيهائمفابمثليخفقفالبرق
لمججامكابهدموعوصلتيممتيمخداالرضوجهنص

يامااللذةتكفونوبهـلمنىبعاهنمارليومكفاحالمب

مدامكاساغردومغنيا8امستمثىومخظربيباطوجه
اخروقول

إهثبصنوحاتخلطنادبةثاكاةابالرعدنماكاء
مفىعايثعهاومنماقدمضىتتذ3واحدهافافدة
شااطفياطزينوجديتعلهمممايخعلااغحاةفيوالبرق

االخروقال

اظبرنهـكتفيفااوحارسكلالاصحرافيضتاوانرقبابالله

المرمحرفيالثغرعذيبتمنيهايمعذبتاذاوابمرنيتبالظاقف

ماوحمففيماقيلعذلمااوراولطفحسنهلىتخظرالم01البردوالثلجلعاامماجاتذمو

بعضهمقولذلكفنا
لرضراض5الرضرافرعلىقتابلءطماءبااطعلىنثرت

االخروفول

جمدلمحورلودرايكغبردكلربانترالجوعلىأ

االخروفولا

مطرذابندرأعتنترحبزنبريلىفيادىتءاإ
ردءللمالوكااهـشررااكهرارالجوبهحهفيتطير

بعضهمقولاا



سعداشامةفيهتبدلمامفااابيطةاوسطالىنظر

ءالبيضااليدلهيماانالقرىصماخببافمالسحابكرم
ااالخروول

بعدالصغيرابميرربولثءلدصورفانبطالثلجاقبل
امنثوربلووتهادنورئلغدفيالجوافبل

كافورمتالنثارنبمضاالرتصاهىءالمطنفكا

خراالوقول

مفكضيوافانهمءلصياشكصءذصا
االخرلو

منطلقاانملالحركينوعس8عساكرهواقدالبردزىاما
ورقايتغاوحبكاالبستقدتحسهاالثلجبصةتحتواالرض

اتفقاقدوانصافظلمالعينفيسماصلمحمالىبخارفانهض
عثقااذالصبفمرناكقلببرداسالالصجحيماثلبينهنكتءجا

خراالوقول

تصمكبثغركناحيةمىصءاعانخاااالهـضبهراحت

االخروقول

ونورايروفنورااإتاهدتذريرةتهاافالىالمحابنتر

فوراايعصلتحىعيناجفانكانكافعدنذوائجهاشابتا

االخرقولاحناو

حالماوالغررلراحاويضبالصباحمعببحالاليمحاربت
وراحنارضدونارنترافوركاثعالقلجكان

الصباحمعوالصبوحومبحوناروبوشىفثصموم
صباحفيصباحفيصباحلهيببلهيبفيلهيب



افىهانثدكلبتاجءماشرباذاعبادبنالصاحبوكان
القلباقمىالحمدتممشزج8عذبءاالثغة

سمدتماالقبسيةرابعةوقاكيزيدعلىاللعنجدداللهميقولثم

تطايربمرتاالاثبمارايتوماالقيامةيومناديذكرتاالاالذان
والفكراالعتاراهلوهكذاالمحثرذكرتاالالجرادرايتوماالصحف

للثيئيضربمثلمعرفهومطراممنذكرماوامانظرثيفيكللهم
الثعرهذاكعالمممرجمعوبمنعصرفهوفيصبهيتضررالناغ
مصرمناخصببحدادلهمفقلت8االرضىمعراخصبيقولون

والسربالعسراالبامتعاقجهاغيرهامعلاالبلدةوماممر

مطرومنخبمنارضتحلولمجهوالمتإوضهاولكنكم
الفقرمنالعذابانثليقاسونبهامعشرمنالخصبينفاواال
القطرمنالعالمينخمبفيهبما8عندهماالرضتجدبخبرقعموما

الكدرسرسالقطاءالظالفيكمارجقلوبهمريعتبالغيثبثمروااذا
السبيليقطعالذيالنيلمنكثافةالدررهوكعثرالذيالقطرواين
الهجامنفيهءجاماعتاماءالبناويهدمالعبادويثتتالبالدويطم

طغىلماالمستغيثتولذلكفن

شنتوفرطهدمالىادث8زيادةزادالنيلانيارب

بالتىيدغكلناودفعهنييمعاداتهعلىجالوماضؤ
االخروقول

طحيناالهرامبلغلقدحتى8زيادتهمعرفينبلعالقالوا
الهرماتبلغعشرستةابنان8كمبافيبجمهذافقلث
قبيلمنفهواغبعقلبربالسفلوانيقولاستشهادكواما

كلهاالراثندابنقول



زوقاصاهلوجاهليمذاهبهاعيتعاقلعاقل
زندبقاانحريراالعالموصيرحائىةاالوهامزكالذيهذا

والئالثالمريءلمألالهابووالثانيالئالثةماالسازنادقةاحدوهو

يديالتاالسالمعلىواشدهمالذهيالحافملقالالتوحيديحيانابو

ذلكفنهذاقولهءالعلمامنكحيرعليهردوقديجمجموهوصرحاالنهها
بعضهمقول

اتعدالحقبااللهوزادهمموفةالعلماهلزادالذيهذا
لمحوقاالرزقصاربالعلمولبسمنبالالرزقصاربالجهلفليس
تؤتحاضهفاسألاللهبحكمةمدرةزاقاهيوانما

ايضاوهوكالردعليهبعضهمقولاحسنوما

اليعيمففلالعاقليحرمانحكيموربيربىمنلمجبت
الحكيمجمزيظهرانارادلال4عالباريماظلم

القائلدرتهو

عالموهودهرمنالفتىجمديجاهلوهوءدهرمنالفتىيال
البهائمجهلهنمنهلكتاذنالجعلىنيتاأالرزاقولوكانت

يرسلالذيتهامالعاالملكفولالمقامهذافيالخطابوفصل

منيخرجالودقفيرىءيثايهفءالسمافيفتبرمحابافيبسطهالرياح
اذاحتىرحمتهبديبينبثرالرياحيرسلالذيوهوتعالىوقولهكالله
الراتصحبهفاخرجناءالمابهفاقىالميتلبلدثفاالسقناهسايااقلث

ربهبأذننباتهيخرجالطيبوالبلدتذكرونلعدكملىالمونخرجكذلك
يعثكرونلقومياتاالنمرفكذلكااللكدايخرحالخبثوالذي
تحلفثمالناسفتغرلطتأالميفراغوقصيفمحابةقولهمذماوحسبك

وامااكاسبملالجلكومحلمساسالتقولفكانهابالياسالوعد



ومنافعمااحدداتماكلعنهـايسخغتىواليججدوالففلهاينكرفالنار

االخفررامنجعلبمالذيتعالىقاذكرهاويصبهاحصسيطول
وصفواواذاالمعصيةعنزجرماواعظماالربعةالعناصراحدوهينارا

النارمناحسناناامراةقاكنارموقدةاالهوماقالواباهـشيئا

يضركثيرهابنفعقليلهاالناربمفزلةهماالخوانفيوقيلالموقدة
للصوصمدفعةللخراممذبةيطانللمطردةالمصباحالحدتوفي

النارمعبتابهاالمثلءصاوفدىزمنيوجمالمحاسنيمنانهاشكوالالنابغة

العوديهبلقكانونفيخلىفيرأيتهالوالشتاكيفوقرتاالفاكهة
االتصاروقتشهباوالتاروتالشراركاخمهادررمنهاخارقدقانونيغير

بعضهمقولذلكاالشعارفنمنفيهاءجاماحمعتاما

االثماسفيإثهىاجبيناو8والدهااصلىاللذبكالتيت
الوسواسمنششثنيبوساوسلباضساباياقوتعيبق
السبغيراسىمىاساو8االمجلىعينوصغارحيدانم

العباسبنيفيبعرقتضركانمابالسوإدقىفاءحمرا
االخروقول

الظالالليلةفيكالدراري8جمرالكوانينفيالزندالبنة

ايمسمياصنعةلديهاا8تكذبونيوالعنهالرونيخ

البيضيابالفضةرصعته8نبركمماسإئكلمسجى

ءحمرالةغافيرقحتعليهاالنسيمكاماولول
ءضابالهطالعالالليحاجب8فارتناجبينههـاعنسفرت

ءالصهباسءالمءيتعاخونيمهقوهقلتحولهامنقىانالو

االخروقولا

النورانارهمنيراريكادوقدوالرمادالجمركانما



ص93

االيكاوراعيهدرتقداحمرالقطافجيئورد
ااالخروفول

تسزوطوراهفؤضمترالسةاسقمهافالناريهاماشى

ومفبرمذهبتميحجنفي8اعليالرماد5الجمروغدا

ااالخروقول
11يحجبمهاحتفيأهـوصماءوالرمادالناركانما
اثهبعنبرتحتفاشترتحماسها6عذراوبخة

االخروقول

بلظبهافوقهامنوالش8بهاتلالناربكانما

أتغطيهانارنجةعوقمن8اصابعهاتشجزنجية
ااالخروقول

وجنازمسكمفقلتجمرخاهافيذف

االعذازفوقهمناخاللماهويتفدوخدمن

الخراوقول

صدوديومالعينفيومضخلره8فعاالاوصالابامكا7ونحم
سودئمءفيالحتوارقيمله1خايومالنارلهيبنكا7

فيكانونالخراوقول

صرىالعيرفنافواليأالضالنهويطيقالارجوذي
11احمراذهئااسودامفيقلبهشاتحتله
11العظاموالسادةامابمءاضااالالقادهالقدروالبها3وال اس

11ءضيفعنهمفلاذاالقرىموائمدبسطواووالقرىالمدنبهمتجملتمن
11حمراالودةالظالالنارفيمنكأفعواله

خراالقال

الضيغيانقرءعلىنيتصإرعهاحمميخالطريقتجدرجةضربوا



النيرانحطباكلالقرىحببخفسهيجودموفدهمد

حراالؤأل

تلىوايابطاانالضيفصتحرقايالحيفيلنيرانه
ايفااالخروزال

موقدخيرعندهانارخيرتجدنارهضوشالىتعثىتأتهمتى
ااالخروقال

ماشيدتهعليكوبهدهانمثدتهمااليكيرد

خراالعال

بمداريثابالوصفوييطيبممعندلمعبمثي3الربالدترا7
النارعلىبعرضونوليانهارامباضءيقالقدمرضلقدز

ايضاهذاابوجموقال

وتخرمالظعوبعلىفئهو8مجلسفيالثتاوتبةوصو
ننظراذلعمائهارضهمنمجوفبالعقيقنورعامي

فتامروالمجدهمالزمانخضع8اكابرءالنهااوليحولهمن
وماياقساههاالنارقدريعرفلمالجاهلوالىكنالغافلهذاكان

مومىنارابراهيمنارالتهناروهياليهااضيفممافيهااالمثالمنضرب
نارالحلفنارالحربنارالقرءنارالمثبرنارالحرتيننارنارالقربان

االستمطارناراالستكئارنارالنذاراناراالصطانارالمجوسنارالمسافر

نارالحباحبنارالحلفانارالنظنارالىحفتيننارنارالصيدالهويلنار

بالشرنارالشبابنارالحياةنارالععرنارفارالشوقالحمىنارنارالمعدةالبرق

النارسعدافاردقهـالنارفراشنادباقلسةالذبالةنارالكينار
لطياوجالالبدنءوشفاالدنياوشيمالجاةةاتفهوالحمانمواماءضرمهناغ
بارداواراجهصولمنوالصبفءالثتافيناغالحمامانجالينومقال



لكنفيهقيلومامنافعهفياالسضقصاموضعهذاولبىيابىاورطبو
المسلميدخلهالحمامالبيتنمبرفعههريرةابوقالمدحهمننذكرطرفا

ينقىالحمامالبيتنمالسلفبعضقالالنارمنيسخعيذهوالجنةاللهيسال
يعقبوالقشافةيذهببقولهنفسهالرقاثىومدحهالناربذكرواالقذار

االجسامصيقلالحمامبعمعهموقالالنغةويطيبإلتخمةويغشياليظافة

ومابغدادحماماتترلمهذايانككاالقثافةفةاودافعالنظافةونظام
المالداروحمامبورانكمامعالمواالسبعدادءالبناحسنمنفيها

هيئةعلىاوبعضوذهبفضةمنوانابببهسهشباباتخذالذياالشرف

مماذلكغيرالىطببةبامواتصوتءالمامنماخرجذاوالطيورالىجبة

ثهباالمسترشدوزيرالمالثجمالداربحاماماحمعتءالببدهثى
ءماخرحيمينااالنسانفركهانانبوبفبهمستراحفبهالذيالعبامي

بالضؤابمنحماهبلغكاماباردءماضماالخرجفركهوانرط
الشاعرفعهبقولالذي

منابحماهالىالطريقبهفولعتوقديوماقاثلةيارب
لمخاصنوعنيفذلكالحماهذمفيهاراالثمناوردتهماواما

فيهيكنلماوالمراهعننقصتاوحرارنهزادتبانباحكاممتقنايكن
الرائحةالطيبوبردهحرفيالمعتداهر2الناوالخمامتاماستعداد
ئصاويروفيهءواهوفنامثرقةاضواؤهكئيروالذىءالماوالعذب
وبساتبنرباضمعلاوومعثوقشئمئاطالحسنبينةالمنعةبديعة

وغيرهاالفكريةالقوىئقويةتصويرهذهفيفانووحوشخيلوطرد
قدالنفسمفرحفيكتاببعلبكقاضيبنبدرالدبنالحثيمقال
الجميلةالصورةالىالنظرانعلىقاطبةءوااللباءواالطاءالحاجمع

والوساوساالفكارعنهاوفئيلوتنشطهاالنفستنرحإلجمالإديعةا



الرديةاالفكارازالةبسببعلييايدالصقوةالقلبولقويلمموداوية

أالىالنظرفليكنألجميلةالصررالىالخظرتعذرحصولفانقالواتمعنه

افياوالهياصفياواكتبفيمصورةالصنعةمتقنةالصورالجميلة
وبا4الرازيبهريابنحمدالحكيمذكرهقدالمعنىوهذاالممثرفةالقمور

اموافقةغيرفاسدةووصمااوسردبةافكارانفسهفييجدلمنزمبهمافي

الثاعرلفبحمعتاماهذاياواعاللالطبييللنظام
منسوبالحكةألىصوز8الورىحبنشهبيت

االطيببهالفاريجااوروغنهالنارخاور

تعذببجسام6أئواطرممألالجسافاالروحهوحز

االخروقول

الزوارجوارحعليهتنيمزلطةزداىفيلكاسعيدهل
االقاركخرةءالسعاونرىهمنابصافيهالجدراننرىبيت

االخروقول

باالقداحالسقاةاموفياالحباحغرةنيبخاتم

واالرواحاالجسام6حاصيخهإلذبالحيمالىقشي

القفاحالطالوبيضبيضلينيخيماعينالىتجولظرفبيت
مالحالجسومعلىرقاق4مفخلعفيالجسوموتالني
الصفاحصقلىالنيمباكففيهجعكماصقلتفاذا

االصباحقبلالرياححعيمضمموتصمبرحالعمنئنروى
حراالوقال

اهاثطغيرفيهتابلياوص8هدبفىءكاحشاوبيت

ثيابيخلعيخهاالساغئطاعبةبوليسفيهمحرمااهـرى
بذهاباحباباذنتأذافلبهحرفيالصبقبيشابهء



عقابمىغيرامنولكخجهنممنقطعةقيهوممت
قبابسشفيزحابدوريممخالمالبابخارضباباتير

الخراوفال

فتاهـالدلرخيمكلبينما8بهصللثحماماعثتماانسلم
ونيرانءواهواءوماارض8جمعتارخاطبامنجمةفي

برضوانفيهامالكمنوفزت8كبديبردمحرهامنفنلت

وولدانحورمنتحلىولمفىتأمملظىجحيمفيهابخةلهافالمجب
البيسطليهريرةبنجعفرابواالديباندخلقالبسامابنعنونقا

االجميقالفيهأتثلفئعاعياالحمامبقىبنيابويكرباالجميالمعروف
نحساحمركلهمن3ىصءوبهجبهحمانأياحسن

المروروالحزنفيهلقلبيمفاصحماهونارءما

فقالالمعىاجمبهثم

بضىلحاشاواليدصيلهوناعلىليس
تموبيةدفيممىكات8نارلهيىوفيهءما

يذوبابداحينكالقجرخاهتحبهوابيض
بقىابنوقال

ضررذيغبرحرللبردويخهيحتدمالقيخلفصلحمامحافيه

والمطرالمسبينبنعمكالغثحنبينهماءالمرجمعميضدان
صبيمفتىالىفيهنظروقدااليروقال

ءانداالحماممنعليهسالتوقداالمينابنجمعماسمالكهل
المااعطافهمنيقطرفظلباشرحرالنارمنبهبصنكالة

االخروقال

ناروايةبهءمااب8فيهنحنالذيامناان



ريالبئصحجعنهوروينامعينابنبهدشلنا
االخروقال

جوافيبينونارالثوقفجملذةاضمنالحماهادخلوأ
جوارحيجمغمنالدخلت8مقلتىفيضيكفنيلمولكني

اخروفال

ببوصيرضيتقدنعيمالجلبينهمساعةالحمامادخللم
جليممىبذاكواليدريفانةمطهعبرقيتجوبولكن

اخروقال

يتذكرمناينيذكرلكن8المرسبالموتالحماماشبهما
مئزرذلككلمنويصحبهوملبومالاهلعنيجرص

بقولهبعضبهمفيهوالغز

ورئيسهوغدهفيهتشابهئقابلوامااذااقوامومزل

انبسهيقلاذانمصيوبعظمكرلهينفساذينعفىكربي
وكوسهاقارهبهمنعلى8فىتالجوطرفاجاعرتاذاما

الحدتجاوزونقيلالدخصممنلكتاالحرلهقالالبردتمكالمفال
واماجمدالنهطفيوانتالجدبالهزلأقابلالحدعليهوجبوفاصق

عنيتكثرتهانمايرفىكذبمغالطةالمطرفهوذممنالينسبتهما

الثاعزوقاللجناوالحواليااالثمالخبرفيوردوقدالمضريهفوتواليه
اجلويواصالملممنفاالس8زيارنهتهوىمنزيارةاقلل

ملويومينكليزيدولوالناصكلهمغياثفيهكالغيث

محابةقولهمواماوحماممششصحبتهاانشكفالوالحمامالدارواما
غضببهاوشبهكثهويخفلثهلمايقليضربفهومثلالصيف

ورىصاالبمدرنابوتعلىوقفواالذينءالحاحداوقالالعاشئ



الصيفمحابوالىإنقضىالنائميهفحمالىانظربالغةبجكةنهم
قريبمنصيبنثدسحابةنازلةبهترلتاذاثبرمةبناكاناخلىيهف

فيوالخطقولكمناتالصبفسحائبللماحبفملومنئقغ
اوضيفالدنياكالمامةاقبالاكوفيكتابعهدكمناقوىءالما

نيابميوهااالصفهانيقولحمعتاماضيفزيارةاوجمفسحابة

ياهذاالغيمكةاليقتلالميفءوهعاالضيمحمةبحبملالالكريمطبع
صاعفلالعيفهوجمرالصحيحمنهليمثقيلالقلوبوطويلليلك

وهوخاطبوهطالماالمجبنعلىطريقاووالممورينعلىالوجد

ضلهائماوازمنقداوعاجزيظعنالقاطنبليخيرثيواليجيبال
منهببلىالاودهرالحديدفيمكبلاسيراويفيقالمحراناوالطريق
اعوالثقالالجناحمقصوصطائراوالصباحرؤيةمنيعىاعماوالجديد

واكاراخيةالليلنياعيوحوليالنائمونايها

النهارانسبتفقدصفوهاوحديثاالنهاعنحدثوني

االخروقال

البراحايطيقمنههووالتسرالوبههوليل

الصباحافيهيرافبمنطولهفيالقيامةكيم
االخروقال

انسفاحفيالغيثوادمعامتدادفيوالليلاقول
الصباحعلىلبمباتقدرشكبغيرليلياظن

المعتزابنوقال

سقيمفوادوىنجوساهرتالهمهمليلطالوقداقول
النومادفيطلعتوقدتصبمقدمعالصىقى

الخراوقول

وعسسافطالسحراقطعبهنجهفيهءتاليلولرب



تضفساألحياةقيدفيلوكانفاجابنيمحجهعنيسالته
اخرقال

تعرصاقدامالليلالحاليعالدحىتثبهراحةالرالكا

انقفالهيرحىبثبريهفيقاسخربتشىبينتراهلفلب
اخروفال

سباتاعلالقىقدوالجوحارفهساداتجمارأتلما
ماتاقدكاحهمانايقنتااسيمالحدافينعسوبنالت

الخراوقال

منهماقاشلماوذاكعذرفلطولهبعدمملليحالان

عنهماحدتماعلتسوتفتنهالجومهتسرفيإ
اخروقال

الذاهلحيرةفتهافيطوطااارفنيوليلة
الجاهاطاملمنولهاطفيحاكالالفراذتتاتنماخ

الخراوفال

يدصفيهفالجستناقداوالالدهرنهليلءرب

لدفئبلالتغررليستيبالانخمكانهاومذي

منبموتعوثقفسدليوثاالبراغيثكانتحرجلالىحاولهومع
اعرالثقالفيثوالجثمة

المعلمءبالغناخاالخاثسااالضتافاجابحاابراغيثرقصت
دميمنالمدامةشربعلىطربطبعها3صثيفالبقوتواجد

اخروقالا

البرايخثالبقفيبوركوالالبعوضفياللهباركال



ححمححمحمحمححححمحا

الموارلثفياالحكمءاتاوابسكامصهتناهبرنا
حدوقىتكباكيفتمعمتىالىمتىالىقال3الشتاذاكلحعفال

نسنءسالحسندقغالسيفا

وخصوملهءاعداوالقوم3اسيهينالىاذالفتىحسدوا

لذميمانهاولخمحسدازجغاقلنإكضرائرالحسحا
ودباسابمااللهجعلهوقدالتصفلييمنفىديليطولاما
االاوفثوهواالغنوالحبببنوالىنااليخفوايناسااشافيهعل

االربقالهماعتعالمدمهئالمثتلصفيهنديمموالمنادمةإ
الحبببءاقابعدعلىاصبر8اهدابطافيأارضءبازا

الىيبعينانهضباوممتحلتداجمابداالليااذاحتى

االدبارناإجل1انماةئتماالليافبادرا

لمجبداهصالميلايقبانغالصبهتحسفاسىا
خصيبهـوعيثنءافيشباتابهآةالميلأعايهارخرا

مرببعدوصابيرفةتفاالخاولذة

وجاةالعباداسانبداتواخاجاةابردأتامإقاوقتوهو

ءالبقااحببتلماااليللوالنبابنداخالمجاماالماقالالىهادا
االخروقالالدأيافيأ

عناقوءأببشمانيةوكسلمنليالذاهيوهماخقجكريحس

فارقنوالمهجوروعلطواالعصيبايمراعدساحببطولوهو
اذءابراعرقاداثاآالىواكاخاخهـاهـ5ىاضدقحروبيباط

بالبررمانيقدوزماني8اجبالليطالياخل
باكهرزاهاتضرإافيبحارفاباالغانيودوائي



ادمحرهزجهاثبهدوخرفي8لمىفيشفاهفيشفائي

االخرووال

االممارنهايوتنشرتطوىمناملناهالاللياليان

قصارالسرورمعوطوالهنطويلةالهموممعفقصارهن
االخروقال

تضرلستالليلنجوماناديروالالليلاظلمال
قميرفليليزادتانطال8فئرمافانتشاكماليلي

يدورماصرفتهفهو8احكعلىالليلتمرف
االخروقال

حيراناصارحتىحارانأمبههتسريكوالالليلتطاول

كيفماكاناحويلالمحبللكوبههحارتواليليطالما
االخروقال

بانخابقطعتهطوالشقااالنفمنامدليلورب

عتاببيومةتدلمعشوقوصلمنالذونعيم
االخروقال

اخرباالمحبوليل8للساهرنرثفلمرقدت
بالساهرالدمعمافعلدالرقاذهاببعدادرولم

االخروقال

الطولمنتثكينواضكو8زرتنياذاالليلقعرمن
بمشغولمشغوالاصجاوشانيهعينيكؤ

االخروقال

السحرفيالعضابعثرفهاثقاصركالمنكلنليلةيا

قدرعلىنليتيفاالوصلجمرناوئقعرفيفيئلول



االخرقول

البصرإ5حكالدحإللهواليل8يخمعناأرصاءوردابىاعهدي
مننظرغيرفصبهييرالفليل8افديتهمذغابولبليفاالن

ااالخروفال

قدرعلىجارطولهبوالليل8مهرهفيالليليستطيقالهوىاخو

قصرهمنالوصلفيةببمه8مدتهالهفيشةالهوىليل

االخروقال

القصمالىمنسيبالذيلخرجوانبهمطوممتلدبينليل

ادمحراخرفياوائلهغابت8جانبهتحتباتاالحببباناذا

القرعلىغيخلمناسسآفااحللع8اتنمالصغالناالذاكما
االخروقال

ففيناوباتنابلمااعهدهعاكنتااليلتطاول

السهرمدةفطالتدمءالظطاللألليثخمكالتذكارمتلومأبه
دويعوتالقذرةاالطكنفيفرالبرغوتاهرمنبمرتماواما

جسديفيخيارالصيفحولأجلراتعةاللليلطولكمابوللراغيثا
واطسدالبنيواهلاماالفمنممهبهرامالتبلىبمامنهانجليت

مدحهفيالثاعرقالقدانهعلى

تدربلولكيزتبرمماحمدانالبرغوثالتكره

مجرةفىاظدأوالغوث8فاسددممصهفبر

شرطانيخقالالكلومنصونردهلدفعهحوائدءاااجمموقد
تمهقيلحالجازمالعزموهيالهمهالعزيمة
عراثدهخرىعلىالزمانيجريتعدهكتااصتحلفتاذا

ائدهفينالتوانيذأكوانائطهثسيمالمانتنمافا
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وقدكانباعيوخاصنيبحعلالجفباصاحبللميفمعنفاقالم
ابافىهوكيومالذيداالصهيومكالىلشظرامابامضروعيكالعيب
تعاطىواذاالتابمنالدواهيفيهتحرجيالءالمهيلالقميرءوليال

فيقالمنعاءأفوناضإعصوموااالنداففيهالشراب
انيبمعنرنازماني

امهابنثلنهاباللهقىواعليهاالذبةثراسقني

المدامثرباالاتيسحابءبماباردعساذ
طولاماوقالاوسطوصالوزخرالسيفواثهرالصيففقام

فيهيجعلمعاشاللهجعلهوفدالكيفمقداريعلومنفذاكنهاري

الشاعرقالراقصيراهمسرورارحاهتنااشعاصالربممن

طائرهرفرهـمفورمءتااكوإفيهجفاليوموقصر

االخروقال

قصيرفيهناختيوحوليخهاقاكاالاليوميطول
فاالنصالءانثتانيمءسوأالالإلماىإطولاسرةزله

ربىاالوروالصوروالىالفرحمنثقليعدمفنإليقصواماوىطيا
ناللهورحمورمنيياعرتوالالشعرمنكبنفانثدتوالعضورع

مقرورياقال

بتقلىمنبذاكيدرييهف8الامخليلاااادريلت
شاءكأانجومإوبريرليإتاةطاالستفرغتءلو
فلرثاهـاولهوعنليمباا1صفعنقينالهاشان

النوعلمجنعراالبفوقبنظمييرالربق4اضعرإاتنزكوقد

اشعاربعضفيوغوفدمانمهخئمرهفيالصعداطألمةاقالالبدبر ا

نخبواالوعاصلهالشثميهباداةيحالتمهمعاقعيعنالنالمجما
إ
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المعراالىمائلالربيعفيواالياجههكالربغوفانهاكالليلقصرذوائبه
مسندطهوقدانعهىيخقالبحيثحةوالمارابةالةمنالمعنىوهذا

بقعلهدحالنزينيبناحمدالسيدالرمانوزينةالححاز

ريصحينالديجورفيكالليلوضحرهاكالربيعالحبايةوجه
بصيروهوالنقادبلخيمرةقصيعورالتالىاتتلكن

قصيراالناملدىالربغلالالياسادتيتجبواالفاجبتهم
عنىبرالالالمالليتامهـيئاحمدإقياالمنضالمةالعاشه

بقولهواقبال

ثعهيربالسوادثعروقحورثاوجةءاصامنالعواذلمجب

قميراالناملدىوهركالليل8وشعرهاهوكالربيعفاجفصم
بقولههذابوجماوند

بديماالنامبيتجماله8ائباءرذالقصذامزتجبواال

ربيعجلحينبقصروالليلجطءشيالربيعشعركليا
بقولهيخا41ونظه

باهرركبالباهيوجمالها28المتقاامرهاتمنجبواال

اكاهرالربغفييقصبوإلليل8بوجبهاوالربيعليلفالشعر
بالفريةفهوباباالييمرفىوالهىابالثشيهيطيبالقولكواما

يدببينهموالنسيمبالبدروالنوممنظوموخلسهمذلكيهثمرية
الشاعرقاليحومو

واوصاحاغرةتسيتأحقخلسنانجومت6اصاوتد
راحاغدااتفاخاذابأوذهاغدتراحناجمدتان

خراالوؤال

والالقاواشرياوطاضسثاالخهارعادليلةحسنهمايا

الثرياكقدءالسماوجهعلىالبارحةبتثرنتراهببونالحسنقال



قيصلبتانبعداالاستيقطولمنمتالصغانتبهفلءالجوزانطاق
والعثراروطارافاراوقدتوقدالععرابيلذلياكافيالثيص

االعواتوبحتاللسانوبخلجالمرانوسالتالعينانوعمشتالدخان

بابمنكلعليهمتدخلةلرعديالبوابوااالخراقوسدتالمكانوضاق

خطبانلمارطحخاصباو8معتعكقارئورعدة
بلبراوامواجتمطك8جنادلاويزئركلسد

مسيهنوزيأتهاءحما11عنهوالذيالكنفيالناستحبسزلتا
ونجبونفينظرونارمنبهجةببدرهااسيمامنوالبهاالناسامغوانا

وحسنوبدرهاهاتجومعاسرايلذوالسهرلهميطيبويحسبونيرمدونو
هزهرةروضةقيلكانهـااالكماهيمادررهاوانتظامنورهالووتالمنظرها

نورنجنفسجاوالفواخعلهتطغيوغديراومسفرهجواريهصرحكتساو
اصنجهوصبلعينصبهستراوغواصدررعليهالقمعاوالمعاقاحه

اجادمنقالاوكمارمادخاللفيجمراو

دراهمتخالطهادنانيرعليهنثرتدزعيناط
اقائلادرولله

شتيتهمحليفل8الباكاسفتهللرب

الياقوتبالدرحسنارصعفدالربرجدمنسقفتحت
االخرقولابكوما

وخطافودهفيالمغشيبيجلولم8بردهيطوىلوالليلبتناشاسو

ابطابخنرهفيمثياراماذا8فرطكيرهفيالزنجقىاهكلك
قرطااذنهفيءالجوزاجعلوقدناجهوالبدراالفاقمطالي
تاكماقرالمىاضغالمثلفيقولهمالمالينباذموحسبك

الثاعرقال

ابمائيامينيكونحوركألالشهفيالفرزدقخاحلريصفع



ءالشتاليالفيالبدرمنمالقوافغاجمتانيير
بهذاتهذيهذاكميايدارووفالوتنفسوتأوهوعبسالشتافقام

مننعيمبهتصوربهفعنفرعالثبئعلىالحكمبانتعلمالم
الكنامامخبرعلىوالوقوفضظرهفيواالمعانوندبره3ادرغير

ءبالسماوازرىواحتبكانتظقدإسثوثفمقاهيبهبعلووايافيفيالذي

عرفدانروالىاالشراسوالظفرعلطالفرحءلوافيهعقدالفالث

ثهوعباءوقداصايضوعنده
اوانهاقبلالمججيوشجلبتجيوشهمالظدباذاشبم

بعلومعلومبمقامقدتساهىفضالمالذينالنداهىبوجواشرقوقد

وذيصديقوخليلظريفولطفشريفماجدمنصالنومعلى

الضحىكشمنهوتنكعمفإلدجمابدريغارمنهوحبببرقيئطبع
ثاقبهالجزعنظحتىالليلدحىووجوهههابهاحسابلهمتءاضا

منلىواالنسيممنارقوحدتقديممنبثطفييتفاوضونو
قوراعدلموهذايطولوالشرحالتسنيم

صدركلتمالسرفيخباياكاأنابغبطةالعذولرنمكلوعثنا
نائمجفننيلاسرادبقايا8وفتياطابوقدليايناكان

الخراويقول

الهمومعرىتحلسررفيدارتصاتااذاولهاولي

النسيممنارقجوىوبث8االمانيمنالذحادثة
فقالالمجلذلكبعضهمووصف

نيرصغكانهءيضيدجااسهـطلذةومجلس

وحوروولدانواوتاروراحممفيهتجمع
السروربهايستغبخمسنيهالخمسالحواستلذذت
ندورالذوقكلعاتوفعمفيهاللسىقعمعمالضمفكان



البخوروللشمالينيا8والغمانينياالظلحع
العثهراولببدويإلىالدحىبدروءااليكرراهذابافالثم

اهنوعهففيءجافيالذيوتذكرالمثلقالمماااخرهفيويكونناقصا
الاتساقفيسنهالبدريكيفالىوينظرقدريبعرفلممنعند

والخاقالبعنريهكلف

ظاهرالصبحمثلوالغرق8أضاسفارقبدري
يقولحاليولسان

قالطرعلىهرمابدركباتومعتوهوبدريباتالحمىليل

بهقمنصغبدروبدرىكوذ8ذهبصصيغبدربينماشتان
وايهبهيغئلموالنظرالظرفاهلبعضالقمرفيتالمامعتولو

لبغضياليهافظرماواللهفغالاحسنهالقمرشالىانظرلهتنظرقيللم

قيلبالعيبحمارلردفيوكاتباعيوفيهالنفالذلكولمقيلفيه

االجليقربورالعهيهدمفانهاالفىيثصدبهوالعيانمايصدقهقالهيهـما

ويمننااللوأنيغبروالكخانويقرضالمنزلءبوجبكراوالدكاينويجل

الطارقالعاثقويففعالسارقيعينوامالربميورلثوالمحمويفسدءالما
ءإالسترخامننوىابدنهفيحدثضوئهفياالنسانناهاذابعضهمقال

المعيزابنوقالىوالصدلاككامعيعهيهغووكل
منغصالدحىفينوركمثلما8ىالضضاالنوارمنياسارق

ينقصلمحرهازبادةوارىفنافعىفيكالثىءضيااما

االبرصوجهبهقامتعلألبطائلنكالتشبيهيظفرلم
الخراالوة

ءالشنعابالخطةررها8البديهجواناالديبارادلو

ءالحسخابزورونغرىرىتغدربالساانتبدرياقال

ءبرصاوبخةفوقممألنمثاعيموجمكياضكلف



أءالحخافإمةلةمفترىشهركلفيالمحاقعتريك
قاءأعليهميغاالخرفيوقال

فيبلبهاإحياناالبدرمننوريمبعيدالكتانمنالثيابنرى

فيهاخا4وقتكلفيوالبدرغألئلهتبلىانتبهربميف
االخرقولوهومأخوذمن

االقرعلىازرارهزرقديمقهغابلىالخبوامن

جمبتلجنهاداركامفييزيدبنالوليدابعضهفالقدانهعلى

مافواللهصرااالبشربالالمطريهفيغرولمالثىتحرقهلملمن
اخضرةءالهواورةءالفضااوسعةءالعوجهمناحسنكلاالسشرب

اكماءالنساجملةمنمعدودإنكوهجاذمايكوحومرالثتاءا

ايهاانظرواوقالالصيففصامأنثىوالعيفذكرءالثمتاالعربقاك
فياظبالهذكعواوالضالوالجهوللمخنالالىجبهذاالىالرجال

تغلماذاقالمنصدقأقدجدالالمحسوسافيلوالهاالبدرذم

مدحالقمرنيويكالقراممبالمشهرنجالمثلوقدحششتمافاصغ
11وجعلوخولهءماال4اساحلهالمنازلناكوفيواجلةرفعهالذيلهالله

االقمرياتفااتسقاذاوالقمرقولهفيبهواذمموخولهءعساكرابخوم
اوذكرخبوباالفريقالىالرفيقوهدىحلريقمناوكعمةكالفلقظاهي
فيكلبهفثلوحسنوجهيثبهكلبهمطلوبهطالباغايةوبلغجمبوبه

ولياليالحياهسببهوالذبالدمويكثرالمياهفئيدبسببهصنمما

إأكعاالنفعويحصلاررعطعوبهيترددطلوعهعندوالنسيمتبردبه
أالىفرغوجدالزفالماطلعففقدهجملهعنللةناماعرابياانيحيما
القمرالىنظرثمبيبهءالعصياوجعلتاعليتهقدانكاشهدوقاليديهالله
اءشاولوقورلىءشاواذادوركالبرووعلىونوركصوركامهنفقال

اهدىفقداقإلمرالىاهدبفلئنلكلهاسايداآعئافالركص



يقولانشدثمنورأاليكلله

والجمالالتفصيلذافيككفيتنيخطلذوالقولكوفياقولذاما
فعدقدفهوربيزانكقلتاوكذةفانتعلويازكالفلتان

خراالقولاحسناوه

كاسالفياكالبدربفر8النداينبظمءغناةوحد

شباكمنيطلالمدغمثلغصهنهاخأللمنيعثرقوالبدر
قالدعمنالملالهابنقصوتعرض

اساءزرقالباتعلىبشوطرقلالهدلناوالح

المعتزابنوقول

تجرالمدامالىفاضكدفاالن8لهسانارصقدبفطراهال
عنيرمنحمولةاثقلتهقد8ففةمنكزورقاليهوانظر

االخروقول

المعثرقفيبداوقدالهاللبدو8قىىإمالالهألبغرتهيامن

ازروبمنيفتنقبت8عشافهاالىنظرتكظريفة
الخراوقول

بالمجينمرصعسقفتحت8بليلعلينادارتمىو
اصبعبئليلةكلتنكلتبرمراةلالهدكان

االكروقول

الفرحشدةمناررىالبهايرنولمهمطالعهمازاكهالالدضال

الخذالتدحاوملطيفساق8الىقداشارنديممنصغكا
االخروقول

الناساعينفيشسنا8بدالماالفطرهاللان

الكاسضفةيحاصراح8عندماالةانيددت



المعتزابنقول

كالعنقودالقربفيوالثرياالحواثيماوالدجازأرني
سودغالئلفيلييجلىباتعروكنطوقالعظوهالل

القالالقيلياذاإإلللبيهـاتةسبعينمنكثرءاالدبااوردوقد

االرباللهالبلغكانثىوالصيفذكرالشبافالتالعرباننزعاشكثم
ذففىالنهليلوحاطبصيلجارفاالانتماالعرببافةاجاالما

حجةوهومنلثالييهدىوالمدحاليكفكىيطفالذمعليكالئثيع
الصيفكااالنثيانايوالمبالغةأتشبيهابابمنهذاالناللكعليك

الوالدةمنارحماللهاتثبواليقالكماوذلكالبالغةوالرحمةاللينبجامع
انهاالوتحوزالبدعلىالتيزجمهإببردماقيانسيتنككابولدها

بقولهبعضحهمظمهاابامعةسب

والوبربخرلىبالصنبربسبعءالتنتاكمع
الجمرءوبمطنيومعللمؤتمرواخبباهي9
الذبالمصالورداالحمىاليوماهويحمدفكيوماياخبرني

ولكثربنكبائهبتجالذيالهلوفاالزبأوفاقهاوتحموبععمالهيصفو
يقولالحالولسانوفتامهجهامه

احترقاماالوجهحوقتأججناركىلوجعلتحتىقداخصرالوجه
والقسوةبالثدةوصفكرذالذيالمقابلذكرمعيكفقو

مباونوهوامجيوضبواشجمياالسبمجئىواذاالوالحدةكيف
الشاعرقالطعيئوبذلنويرةوصواوقدوافيهوامىمن

االلىارمعفاقدليودراعة8وبوالقيصبهرىنقفانبك

حمالىعسرمناعتدتماعلىوحاليءبربدوافيلبردسبماوال
االخروقول

ءاالعغايانهأبدتجسهنحامنذءالثافملان
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ءماالكلواجقىفيهثأعزكريمييحنثفبه
القاريالحفيعاعبداصثغاالساريالبدرقال

زمنيفياالحوالمنحالفيكلممبغضهمأزلتاالذيءاكءجا
الدنفيواالهراضرفياالحزإنوبهكاعقوي4فيهالبرد
الحزنفيادبرواالقبالواالشغدواوالرفاقكثرفبهالهم

يرحمنيالرحمنصىونارحب48وإاقىقدبعذابضبهت

رضنيااللبىياربكثريرجاومنيديمندوامايجريفالدم
ءالمالهوجموءالهوافيهيغلخاءوالواوعقابءوددألابتفانت

اتالبكثرويموتاتجرورقويتاقطءالفقراوتضحبمءاالنداوتكت
وجهوجهرماالرضوجهويمحالجوويظلماالبدانقوىوتضعفالزهر
وماظنكوانالموتمنهادناقدهرمةجموزاالدنياكانوتصرالزمان

ودقشفااللوانويغيراالنوفيشلوالعينبنويعمشالوجوهيزويتجا

ارضهكالقواربرجمممنيهجاطيهوانامنرايمبتكحواالبدان
واالسديريرءطباببنيحولوليلسعةاانابيركالىعواوالالمعة

الشاعرقالونجريرهءوالماوصفيرهوالطيرزئره

ىالجمنالجووااشمنءإا1قدمغ
الخراوقال

هريرهيعلو1ؤ8إيعيخنقءوشا

زهويرهفاز8هريرارامكا

االخرقواطوهوماخوذمن

الذنباخيشومهكليلفيحتى8واحمدةفجهاغيرطباالينبح

بعفعهمالبيتهذافانثدالبردشدةفيلدتابلغماالرشيدقال

منهابلغفقال

يتنبلبهايالالوامهمهأربالقوهنحميصطليلةوي



اذاقالىالبردإشدمافيةالسقيلءمىهدابعدماحسبكقال

اذافقالخرالوفيلءضماميةوالريرنقيةءوالمانديةاالرضاجمت

االلوانيغيربرداالخروقالاللعمانوتجلجالمنىتانوقطرالعيناندمعت

وقالاالماقفيوالدمعأالشداقفيالريقويجمداالبدانوينعثف

الثقيلويخفهبماذااظفيففيهيعقلجمرهوخمدخرهجمديماخر
الراحبحراالنشيثفىالبردورحمالبرداطباقبثنفيتحنلمجراذا

العقربفياتحىلكونهذالهفقيلىالبرداعراليوواالقداحوسورة
وقالءالسطافيامعانىأالرضفيمؤدلةفانهاالعقربالمهلعنفقال

وقيلرجعذهبمتيايبالرجعةبقولراففيباريالبردمروهونابن
اليومتحتاحالخفقالسالىتحولشاتجممفييرتعدبيالعر
الثاعرقالقطيفةالى

قرصمناالوجهفخمثىممأنفاسهبردبدوا
اجمم
اقرمبالنارالىجرتلىبردهمنتودالثعىاللىم

الشاعروقال

رورصءصباتوبعليه8مقرورالزكرورصيرم

قواريفرشههـاوارضنا8ابرجوفىـحثوكانما

نورضيائهالهامنليس8مخدرةحرةوكسه

اخرلوظ

ضرعيثنافيياصابناومسناقرءالشتا6جا

العثرابمهذألثربينهماضروفقرنحن
االوطارواالكقعلبونيلاالسبابعنالبيوتفيالناسحبست

والجماعةالجعةواقامةلعبمادةةالماوخذلتهمعن
الثاعرلظ

المبردفعلبهباالننعللألاجردبيرديايومافبت



االسودالكماشتحتمامنقبفالمقعدفىالبيتنيظل
تعقدكفللبيعةفهاتالبلدامرانتليلوقيل

يدياخرأالقطعلكنىيم
الخراوقال

مثلوجفهوباسااشعركالقلببهاالبالداإلردنزلوليلة
تثبيجفيهفبقولئقلوانحمراتنبسطتلمبدمبسطتفان
مفالمنفلجولمفيهاومحنسخىذووانخرصفميهاولمتحن

االخروقال

شبباالولدانيجعاوبردفهاالشداقئقلصءشتا

دبيبااالبهانمشيفا8فيهااالقدامتزلقوارض

كموةكلوماشدبدالبردقالتصلياماءالثتافيالعرابيقيل
وقالفبهااصلي

ااوهرخراالىواعبدهاصليورلطةقيفابيريكسنىان
صبرمنالبردعلىماليمخز8ةءعبابقاياااليكنلموا
اآلخروفالىودمقوزلقلثقبينءتاالفياالخرنحنوقال

فرقفيشفقوغادىقلقشضتافيفينحن

دمقاوزلقاولثقمنوالليليونايخلوليمى

قيامةءهذالخنثزبدةفقالالقيامةفامتفقيلشديدةريحهبت

فلالمهدبطاغوالاالرضدابةوالالدجالخروجبالالريقعلى

وقعدقامثمءالعزالجرباءالحرباعينمناصءصارالثتاصكامهفرغ
وارعدنثدورددوا

ويقدحفيءاااليطعنلم8ههابةالقلوبفيليتكنلولم
النبحاممألبلهيبتهوعوتالزبىلهمالهيبحطكا

وتمواالعالطلبفيعلمستالتيإميونثزرايرمونفي



اإثماهناعلىءالففاصءتنهاوذكرتذلكبعضعنإجبتكقد
وكلالحالكونورتالردلفصلتالمسالكهذهفيلةاالجمااخوفولوال

انالشاملفضليجنبفىذلكفيغبغرللقائاوالتنازلالفرضسبيل

اخقالفيواجادقالمناللهورحمالسيعاتيذهبنالحسنات
العينمنبوقيهعيب8الىلاجاذااحوماكلنء

الفاصلالفصلهوبماالقائااجادولقد

4معائهتعدانفياأالمرهـكقكياجماياهزضىالذيذاومن

الدصمافيعيبومنكلهالتحمىالتيالمعائبالعخلالمصيبةوانما
غنيكلمنالرسائلذمهفيصارتومنتخبعلكاالعمىرهووالمسر
قوىوقدبالحركةلييهفرفيقهالىالكخاببعضفقدكتبوسائل

إلمعورفيهيالتىالهاجرةويهالسيماالجمربساطونرشالحرسلطان

اجرةاقائموقامظلهءمهـيصانتعلبعضحهمكتبالمجوروالتنور
منالهرحبابالصيفاخيمكببالظسيرةبجمراتاورمى

البقلئرونحوالحنافالذبابواموالعقاربالحياتعلىعونفهوصيف

يهتالثماخلقصهأالذلمجعو

امملمسراهاوالصبفااليححب8طاغيةالخرطومساثلةمنص
اكلوااجسامناانجتافاحتى8بخضاالصيفوحرعلياعالفرا

يشبهحرربعضهموقالالسيفلحدالصيفاحربعضهقالوقد

اءالهواكانبعضهميهفوسئلالضبدماخويذبالصقلب
طرقفاتسدتالرالحسدتخصاوقالنفسلهيكنلمماتقالالبارحة
الشاعروقالاالرواح

11اخرانسامقليلوعن8الثتاوولىالصيفقداقبل

براالىالفروقلبقد8باغصانهالبانىقىاما
ا
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ءلالقادردنه

اثارهتججمهزما8الشتاوولىيفالحلدجمم
دارهمنالمالكويخرتاترابنايسلبمبتدعا

اخروقال

اسذانءنجءشيايحركإلشووجدحر
ااالخرفال

الحجرجمرقعودكللميكنوانرهبالجصطلينكانويوم
اوههالارويدالصيفلهقالاذيالهفييجرجروقاممقالهمنفرغفلما

منذكرتهمانجميعحلوالالجبالتبلغولناالرضتخرقانفاند
قيحيناالصابيقالهماحمعتأماالمزسفةواالقاوياالمزخرفةاالكاذيب

وهلفقالخلةءثىالنهاروانتعلصانبصفاذاباالديةتصبعماله
عصاهينصبتمالجمانعرقاكانهفيرفضإاحدنابيمثيذاكاالالعيش

مامتىصامعاياهذاجانبمنصالرياحعليهوتقبلعليهاكاهيلتيو
محلىجواهرهواعرضوالمجازفةالمبالغةتالممناودعحهـوقوالجزال

يماناوءالمريكرماناالمثوعندوالعرفاتسارالنوذوىالحميارفة
اناالمشواهدففيهيدمابغيرتحليمن

الرهانيوهالجيادخلصهءمجتجريالعامفاوجرى
الركبانبهـصاارتقدالتىالبرهانالمسكيااإةاهذهاقولانافها

عظيمالمضرةقليلالخفعةبهيرالمعرنةجليانةالموخغيفيفالانا
والمساكينءالفقراوراحةالبساتيلفبناتمووالرالحينالحبابوالمبرة

التنبابحىاخطبيالعالمجنربعبادةعلىالعونملينوالماهالوستر
الذبالهرهحغء2ابعهتاالاتابحارفإفضالحياةبمورةهوإلذي
واوتبتبالصباتنمصحبببابنالجيبقالكمافانهالعدمبمورةهو

ويزهوالمادةالفوممهمنوئنضغ5اجاتئفعبيالمازمنفيالحكمة
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عطفوبيناللوزقلببقوىوالعنبمزأجينحلحوروالرطبالبم

وتحغبالخفقانيسكنوالسفرافكعالرماقحبوينعقدوالموزينالت
عينوتسودالرباحهبوبمحالسؤجلعرفويذهبالتفاحوبخات

كدودةوموائديمفقودةمالاعيديواليهوننرالنارمجانوتخلقالزيتون

مدهءلبنصاعيرالنهقاياهيفيمقسوموالرزقمقافيفيموجردالخير

داناووزرافاتتيتاياوحقاعهواقمامدكهرجفييرخوالغنىءوصا
بطاناوقىوحخماصاتغدووالطير

طاإالوطهاصعن8اورىعلىمديدظلامصينهص

بقراطاجزحفظالمجهـابدياالفوممهانوليعابم
المزاياصاحىالرببعهوحبايزمصازفخرأبحنهيني

ءاثتاوهواهـفبلقومورقالرببعءهواالحكابعصقالىالرفيعوالمقام
منألحكيمبقراطوقالىأتجارفياجساحءغعلهفيفعلهفتوقوهمحرق

اجالمزاجفامدفهويخهببردتجغولموازهارهبالرخيبضبجلم
منطبعااالساظخلليقهامأمركانواوتارهوالعودقيجالهاالى
فياالرضقالإمتزجثبندراوللهمبرةذاالربغثزفييكنلم

موشعةاالتجارباكاليلجةمفالزهارحلتفياةمختاعروسالربيعزمن
ويتكمالبرقبخصرهيتليجافدلهاخاطبوالجراالخهاربمباطق

الهزاريشدوواالعايارتغنيواينثارابدخالقطرمنينتروالذمعابل
والنهارالليليحطفوالعيونوتهزالجاهكأوتصةالغصونترقصو

احمرتءاألخوانابثساالرضكلكتوطارقدابينهئرالفرحوكاا
لنبهوالريحانارلمجباتواخضصالبانعطفتزواهاالرضخدود

الثماسقالالوسنانالنرجسسارف

والنورالخؤراتاكصعإلريىالىاذاالمستنيرعالربياالالدهرما
اربلوالمساثياقوتةموا8لوفيوالجوزخفيرضىفاال



االخرقال

السمابكامناالرضكجميبالثيالربغهذاان
الفضافيوففةدرناحيثودزذهبناحيماذهب

اكأعروقال

وانتكامىالمصيففيوتبدوألءشتاتعرىلمالغصنساك

لبامىنهيرالبعلىخلعت8قدومعلىالربغليفقال
خراالوقال

لجهيبينفضلوغدالهروصةالريعزهرزها
يديهلينندالغديروجرى8باكاخطيالهالحمامقام

مصوتاإنثد6المثتامعكلألمهفلما
مضاقلجاهلشثيواصعباعوجفتثقحاولتماواصعب
هوكالمثلساعتامااالعصأساهيةالقياسفاصدةقضاياهذه

محاستىكثيرةفانعنيبنومنيخذولكنالعسلذاكلىالععمان
ألماوبرداللالنامولباسامحنااطهجعلهالذيالليلطولثعهيرةوففائلي
ذواتوعدموالبعوضالذباباعواوالقوامالحياةمادةهوالذى

يطيبالكرامالمتنعمينياليفالعظامالملوكحبيىواةاالهواممنمال
لهلسومناالحبابئهلفيهويجتمعوالشراباالكلزمنيفيلهم
فيهصكلتعؤالعناقويطيبالجوفولمجننالبابدونهمناغلقطاقةبي

وهوالناعهبخريمالمثلضربولذلكاالفاقجميعفيوالفرشبالمالبس
فيالخلقيلبسكانالنهالناعملالقياعوفبنهرةبنعمروابنخريم

واناالغنىيظهرفضلفيالضيفابوهوالذيزمانينيوالجديدفالصي

لممنقالواولذلكوالعضاأيمدزمانالصيفانكماوالهاالراحةزمان
قبشاتياكماقدورهتغلمصائفادماغهيغل

قدوره7ضتاتغلىالوجدكدماغهصيفايضللمالذىوان



امورهشبنربربسعيالورىفيالمعايثىمقسعمذلك

عزيزةواوقانيوجيزةاباميحبيبابنالحبيبقالكماذلكمعواني
يىيأنقلهاوالسعادةوالمبربالخيرمغمووةالسيادةبذويمثورةوخالعي

االرواحتنعثىوراحهااللهببذهبشحاومناقابادجبانواعهمن
ماالوجدتاردتهاانحاحالالعقولتفتنالسقةبجفونهموسقاتها
شهودابنينلهاشاهدتزرتهاوانممدودم

عقوداالعقيقمنعليكعادت8الهوىفيبفضلكاسكرميتواذا

عوداقعوداالحركهلماالخالعوديفباصاحى

كاصيوسؤريديغرسهوالذيبربيعكمخريامذااندتم
اعرالقالكمابعديمنيوافى

التكفرجديدةءتاالويدحميدةالمصينىمقدمةجمت
االتشموائماهثبالممبقامىءبمسفهءالشتاغرسالذيلوال

اليبيعبردوهوالوردبردالمسبطابالبردفيقالاليينسبولذلك

الشريفالمقامبالخرلمجذيافتزحينئذانليلحقالوضغايهابهرالذي
وبتلونالغارتجتىايامهفيعيمثيولذةوايامكهولتيجيمثيمقدمةفانه
ياالنهارالمياهوتصفواالشجارورق

الثاعرقال

والبصرالسهعفعاهبهنخصحوائحهمنوعنديالخريفءجا
المجوهصطيبومدامومسمعومائدةوخبوبوهزموز

واشتدعزمهفويوقدانثدالصيفسمعألمهفال

اشرجهالتىإيمالقداالدويةمنيعصالتذكرةفيداودقال1
البزجروالفوتنجالشعيردقيقمنالخذياجودهوالقبطالكلدانيون

ابوبمرءامنافعهفياطالصيفاولا



ينهمالمنخطابيخهعناليرعويمنعذلليةالبمت
والجعبهذلكعلهرددتوقدمرامهءويموالرجلحمرمهيكررهذا

فيوبا4خرفلففبالخرالخروفرهذاالمسالكاضيقالى
ينوالمجوالخزفوارضغالرفيعبينيساويبالربغالخرفيقابلريفإ

انقيلوقدالناسلجمغظاومينءافترااالماهذاوالصعبدواكاس
واليبسالبرودةفيالموتوهوكطبعموبقالخريفبردومونقالربيعبرد

بعضهمقالالنفىذيويوالجسدنيهوإؤهيمعرع

وحرهبردهاخالفمنشرهانقاافاساليمكن

والتلؤنالتغييركثرةفياالرعنالصيمعلتبصره
حراالوقال

خطافاؤهومستعذبفانهالخريففصلالتامن

يخافاللطيفومنبلطافةاجنادهافيويحاالمنيسري
االخروقال

يستعذبكلنوانمضرالحريفءصاحبكهواولي
مسهببردهعلىطويلمهالءالثمناكلباليمنطقله

اطبومخبرهيطيببمخلقاكاليبيعلهبذلت
تلهببهالهمعمسمومكالمصبفبهفليوانكان

يرفعهعباسابنعنذمهفيوردتاحاديثبعضازيدهاناوها

وسمعيعهاللهصلىكانالساكينرحمةءبذهاسالشتالتفرحالمالبمان
ءالدرثاابااخامفلفانهالبردانقواروىوقدءالعثامنكلبيتعوذ
هوءالشتافقالالميينكوهاالدينعإلوءالشتاالسلفبعضوقال

يدريواليدريوالالرجلهذايهذيوبحهمدهاللهنسببردهملتف

المسائلتالمثعنهوتلقىالقائليقولفدعملاليدريانه



عمتملىالططفطزلبمالقوبمفقيهتدشعتان اخغ5فوقواعقدهطيلساناالثوبمنوخذ

بمسلموالبالمحاريالجدالىفيالقوممعواجلس
اسموالالالوقولمونفضعطفبهز

مظلمبالسوادوقلبهمءريابيضتثيابم
والمعلمالعلمعنمالوياكلوهالوقفوجدواان

المعقدةافيمنواحدالىوالراولهالىبعزيهوالبالحديثتييأ
واردافانكاناعرفهالفيهويتالمقالالبردائقواوحديثئجاريهفي

ثسلمعليهاللهصلىالنبىبعدعاشءالدرداابافانتأويلالىفيهآخ
عمعليهتهاصلىقولهجهلاحئالعههباعهصولقإننودهرا
فيالصموقولهفقامهليلهوطالفصامهقصرنهارهالمؤمنربيعءالثتا
فطويلليلهاماالرحمةتنزلفيهءبالشتامرحباوقولهالباردةالغنيمةءالمثتا

ءالمممامنقطعذابينزللمقالةقناثوعنصائمفقصيرخهارهواماللقائم

قولهالذممنحقكفيءماجمنيءالشاخانساشعخداالقومعلى
الميففقاهيخجهنممنالحرةشلىفانبربالظابردواوسامعليهاللهعلى
وتأتيهءالعثيتوعنترويهفمااقويهذافلاوتعللثغقاوقالمعبما

انثدثم

اذالنفسككانهاءغيرهاتمالمهالرجلءصاابا

حكيمفانعهانتهتفاداغيثاعفاخههاابدأنغملت
عظيمفعلتاذاكرعيط8ملهوتأتيخلقعنالننه
ممايخككذلكنظيرهوردفقدذفيفياوردتهالذيالحديثاما
فياوردتهلالتياالحاديثالمسالوامامماتياثفيالمجازعلىحملأليمن
ولواالسئداللبمايصحالتىةادرجةتبلغومقالافيإثفى

ءوقدلقالمالعلموماصالمحاللاللصمثلهافيبم كحبصساانلت11
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النهصلىقوأتعنيلعالثالشنافقالءاشياعنكوغابتثيدئاحفظت

مسيرةجفنم4ءتباعدتفألأرمنسماعةمكةحرصبركلمن3وعله
ثماسنادبغيرمالطتاريرجداالزرقيدالويابوذكرههكذاعاممائتي

بلفضاانسحدتمنليالدواوردهمسيرهمنعمرانالفياكمخشري

يفالاامعاممائةالجنةمنهونقرتعاممائةصجهعتباعدت

اءاالسهزاهذاعنلثىشبمقلبهممنقلباهواحزواحرباهوقالمغضبا
اردتانالخيفةاالحاديثبذكرفةالصوملسدىالوفتوضياع

الميدانهذا11فاخالرجالعندالمعئبرةءأبابمثرويالجدالظرةافىا

وصغالافوقعمنأشدحوماالمقالمناسمعكواناالمجالهذافي
وزتجرمماالالوذاتيناإتذوساراالذيالورعءالشتارالنعال
وطالاشططاكإفىاللغعلربمالقنالفياالسدزثيروزئروصالوسطا
اعاروارتغعتاصواتهماوعلتوالدفاعالمقالوتزايدلوالنالنزال

وتزعزعتاتحهالرضا

يماوهونتواجكهماالتوالمساويلمححاسنوالرائيالراويقال

اشدجدايهانفعمافيهربهداحمعالهاوقلتهـماعل

لهمافقلتوالمأربوالغرضالمطلبذاكقاالوالضجاحوالنصروالفالح
وسعليهءاصلىالنيعنوردفقدوالقالوالقيللجدالواءالمرااتركا
تركهومنةابئاعلىفيبالهاللهبنىوهوخقءالمراتركمنقالانه

االهدىبعدقومماضلوقالالجةربضفيئالهاللهبنىمبطلوهو

وقالاللداالخحمالىاللهالىالرجالابغضانالوالجدلاوتوا
11هالمطوقالجدالفييكثرثاالنسانوكانوقالنخصقومهمبلتعالى
الئقاتلاكوالموديبالباحلالجدالذاكنمفقاالالحجفيجدالوال

بالحقالجداتاذاكاناماالمقاصدءوسوالفاسدالغرضعنءوالناثي

قالفقدمنعينايكونفانهمطريقاالمجادلواتحذحسناوالمقصد
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حسناهيبالتىاالالكئاباهلتجادلواوالاحعمنبالتيلموجادتعالى
المدينةلمطقولحمدتاماحالفيكلءشابماءشامنلقالالجدالولوال
ولتركقولهمنيؤخذاحمدشكصباشاالبلبهاداليهضرتالذي

علىكرماالماموقولوملمعليهاللهصلىاالفخمالقبرهذاصاحباال
وقولهبالرجالالحقالبالحقالرجالفءاوجههاللها

الخبرماوذاهذااسائلالرجالفيبامعةولست

والععشريةيالشتمهايخاوالتفاخرالفضالىاخرجغقدانلهافقلت

تهاانوقالائقبمن12هوسكمانفتربهوافلىتعالىقالوقدءواالستهزا
اللهصلىوفالقوممنقوماليشروكالفخوراحتاالمنكانالهـ

واللومالتعيفهذاوحسبطةايوهاللهسترهمسالسترمنوسلمعليه
مللاالمرشدالقائلتدتهماقولاتمامهالندالوحقتاكفاكماردعاوزجر

ملباليىناتخبرهذاتمنلللىأملالبد
الجاهلمضحكةيرىحتىجاهلمنيضحكبينايرى

عندهراياولاللهوقبحالغضبلفرطمنافرطممااللهنسبغفرفقاال

جرىمامناحرىوماعادالحيهماوحعازاشغاناعدفاوالاتصب

كقالورىبيناللهبنعمةالخدتاالولءهرابااهرينقصدعلىاال

بعضجمعوقدلحدثربكبنعمةواماتعالىقالاوجحمدابذلك
السلفباثارالخلفوليقديالخدثسبيلعلىوهزاياهقىجمبهءاالعا

وبيانالعاطلالملبسحالكشفالباطلوابطالالحقاحقاقوالثاني

الوهبانيةفيقالالمناضاالمفاضلعلىالواجبهوكمااالفاضاينبالدقي
الحنفيةالسادةدخبمن

يشهروفيهماليىمد2وعنرعنصكاذبالسهتكالدينمن
ءالففابعضوقال

وخذرومعرتمبظلمستةفيبغيبةليىالقدح



3

مبهرازالةفينةاالططلبومنومستفتولمظهرفسفا

ابنالوزيراكمالةايوهاللهسشسلماسنرمناحاديثواما

ليسممنونحوهمالهيئاتذويالسنركلطبهالمرادشرحهفيالحنبليهبيرة
عليهاليسرانفيستحببذلكالمعروفواماالفسادباالذىمعركا

هذاكلالسترالنمفسدةلكذمنيخفلمانللواليقصتهقىخبل
فعلهمثلعلىغيرهوجسارةالحرماتيانتهاكوالفسادءاالبذافيههيطه

بعدوهوعليها5رامعصبةواماوانقضتوقعتمعصيةسترفيذاكله

يحلوالعليهقدرمنعلىمنهاومغعهرهاباجالجادرةغببهاملبس

مفسدةذلكعلىيترفلماذااالمرلواليرفعهالزمهزوانتاخيرها

فبينحوهمووااليضاهالصدقافسواالوقاتءافاوالشهودالرواةجرحواما
فييقدحمامنهمراىاذاالسترعليهميحلوالالحاجةعندجرحهم

جمعوهذاالواجباخصعحامنبلالمحرمةالغيبةمنهذاولبساهليتهم

لهافقلتبينناذاتنناوتجمعيتحكمانءهـيدقاالثماننوعله
احكمولستالبيانحلبةفيمارالمرحزتماوقدرهانعنديكفرصيانما
االقرانمفانصمقبولغبربعضفيمصواحدمنتقديمين

اللهورحمعضالءداالمعاححرةوداالفولاليعتبرصندبعضفيبضهم
قالمن

التقديمالالوائلويرءالمعاصرشيئآاليرىلمنقل

يهاقدالحديثهذاوسيبتىحديعأيمكلنالقدذاكان
هولقداجادالقائل

الذمعمغيرالحديثوبذمكألالقديمبامتداحالناسافى

مالرالعظامعلىورنواياطبماحسدواالنهمااللبس
اليعبأبعضابعضهمفياالقرانكاممانصهالذهيالحافظقال

االمنهينجواللحسداولمذهباولعداوةانهلكاذاالحواللصيمابه



سوىذلكمناهلهاالعصارسلممنعصرأانتماعلماللهصهن
ىيكرارذالكمنلسيردتشئتفلووالصديقينالسالمعليهمءاالنبيا

قهاطاعليبهاليعبأبعضابعضهمفياالقرانجالهاالنسلمفقاالأنت
حالهيعرفوالعاصرهمناالالرجلحالاليعرففانهفانتبهوعمومه

امالمبعرفونالذينهمالعلماهلقارنهمناخبارمناالبعدهمن
انعمبمنذلكاناطةفينبغىالفضلذواالالفضلذوييعرفوال

بعضعهصمفبولصلعدمايهدبباذافيهونوتحاسداتنافساينهها
عدالتهاليعرففانهالزمانوالمعاعريفياالقرانمناللكونهبعضفي

الحاذاسيماوالالذهيفقولوزمانهفنهاهلاقرانهمناالجرحهوال

الردالقبولبهيناطانينبنىالذيلحسدهواولمذهباولعداوةانهلك

الدخولمنوخفتاهرهاعلىوعظمارهلقرتفادهضنيالراويقال

واليجمعالخصميناليرضىالحتمابانعالهماالتعرضبينهماالحكمفي
القائلاللهورحمالبينذات

عدلانهذااالحكاموليلمنءاعداالناسنصفان
تحفىفاالمنالكهاتيكفيالسيراللذلكاهادلستبينيوعال

علىالنرجيحالئففيلعلىالبرهانواقامةوالتعديلالجرحاهربةصعو

يحيرمماطيلوقالدليلمررمنهمااوردهكلمانقضمعالتفصيل
اددهللهاقلتانالسبيلهذامنالمخلصفرايتالنبيلعقل

والاليفرطيشططوالبالحقبيبميحمضلفوحكيمعادلحكمكل
االعيانعينذاكرفيعائقلتالزلتهومنجميعاوقاالففرحايؤطا

والعثهامةوالةالمرربالعلياالهمةوصاحبالدنيارجلالزفانوزين

المضائلاحرمفيالطائفكعتةالمثمائلالطرائفكريمطرفةوالمفا
صاريالةالحفيظعبديخالمةالعاموالناحمضرةمامةوالحجاززينة



القاريعمدةيثمائلهسازالت

فقدكلتمعاليهيدتزاناللنايدوماناالاللهالنسال
لهمافقلتقدردجاللةعلىيدلشعرهشيئامنتحفخهلفقاال

عبودالعثريفصلمجتعلىمذياقولهذلكنكثيروءشىمنهعندى

اللهمهرعونبناللهيفصكلبدالعثسيدنامالمرصمامبربطإل

العقيقشصبرةمابينوتنثتىتميسخوت

عقيقمنحقوسطفيلمألشفاههادرءهيفا

شقيقوردوإسومعارهاازروضةفي

لهاضقيقالمالالحمافيوجناتههابهاتحيم
وربقماحخالفييختنيمنهانالة
وريقوعنابشهدثغرهافيااككل

رسققدمنوالرعبمااالحانالسيش
رشيققلبفيفتحيبعصاسههلواحخلقىعي

رقيقفينقيلحيرياااتحتفاردف

رقيقوماكنترقا8جعلننىوالغايخات

بطلبهلهبتشطيريدولهذلكومن

عيونااالعيهفصيرتوبدترهينالغوادفحميرشاخطرت

ىكيناهوأمنفابدتورنتااقيلحظهاوبخنجروسطت
سنيناوخمروالقوتادررالناحهاتابدىحورية

يخاالنظامقيعقداتحتمتدررالعنايانظهحمطيمن
فيناتطاولقدلتكليلسدبغدائرالضهىسناكىاخفت

دفينامنهالبدرامىوالفرق8جمهافيبلياالتغيبض

واميناادهاوحفيطاكىاوصافهاراىقديومعفالقر
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يناحزالزمانطولبهاامى8دهامدوبهحرتهاوعاملبهلو

وبنينابوسفمحةختاهزةرايعقوتااوان
حنيناءفانرعنهزالورفابهابوصالواسفته

الراضيعثمانالشيغالمجازالفخلذوالححازاديبنظمولما

بقولهالفارصيالقديمالمعتى

الحساغيبتنظرةمنلمجتىأحرانالتعحبوا

سااوجههامنقدقابلتبلورةعيتىفانما

اللمفخذاكفال

حجباقدءاالضاشبحفيوالقابالىالقابيهفلهيبعنياسائلي
فالهاالخدسمىفقابلقليسلىبنمصدردبهلورفقلت

ونجعلبنفوشانفديهوقاالشربانهرةوطرباكانماذلكمنفرقصا

ائفالطلهمافقلتوسكضاهوعرتعهومأواهمقزهينفروسأتاحكد

الحخجمهذالمجظياطريقاقربللسيرمنقاهباالضفوسشهةالمأنوع
واوصيخهمالهماءالدطالتردبعهفقررالرقيقالطبعوصاحبالىفيق

بركابهكاوانببابهووقفابرحابهالرجلاحعااذاجنابهمعبالنأدب
بهوجمعناوجوابهتقريرهفيبحوابهاللههناكماوقلت

مينااالفااليهـاضيفحتى8ةلىبواىارشالمينامبنا

فيبمالمهاالستشهادمنليوالحعماثخاللكافيليخلهرثم
تجهالنلهمايهففقلتمكانهعلىقىدداوقديعرفانهانهمامقاههما

ابحثاسيقصبناقدوقاالكافضعمهوكنارسلىومنالعلمالمفردذلك
حديثهوعذجةاياالبوهاتيكالحبيببذصرذلكاتلذذالوموا

المزاياتلثوتذكر

يتفيوعالمسلشعاكزرنههوذكرهانلناننطذكراعد



الرحيبنفيكاوضيانةنباحلفدارفييهولداعديهف

وقتمعهمناواحدوالقردشصصمرالبلهكالممفننأ
وانقطعالخصامقانحمالراويقاللمجومغيرهفيلهليىءمعلوم

استيقظتوقدشرهاكفاناقلوبهماهارفحواضرفامالكلا
الفضولمنفرطماعلىنادبقولالحالولسان

بالحرالحززمانوفيانقضىمااذابالبردافرح

عمريبتقضيامريعقلت8رثالحرالبردءانقضاوفي

انلهواصاالقلمفيهطغىاوالقدمبهزككااللهفاستغفر
رالمظالىهديةذلكواقدمثاماالعنيعفووانالختاملنايحسن

عالهالباريادامواثدهاعالهاي

السيديقبلهاانوالفضلفدرهعلىءالمرهدية

المرودلهايهديمائقبلمقدارهاعظممعفالعين
خراالوقول

يدغرسطيباتمنباكلانءديررورالعتمامان

ءومنيحيمنخلئهويليعرهبيغنيوان

ظكدص

وذمهءالشيمدحفي

النويغيمدحاءصىوفيحلاكلباذيفهلالانيئال
بالعثروالفلىالخيرامتزاجهامدمءانقفالىلامرالدياءابتدافيةالم

خضاالخيرولوكاناظلقهالىصرفاالشرولوكانبالمحبصبيالكروهبالناغ
لميزاوذهـالمحيربطلومتىالفكرهاسبابوئقطعتلدنةضطت
تناذشوالعانفيتعاملوالمحبوبعلىضكروالكروهصبرعلىيكن

ءالشييعافالعربيالجاحظعمانابوقالبعضهمافادهكمادرجةفي



ع

ماهيجهةمنلتسهالتحريهوفخربهبهاتليفانغيرويهجوبها
يمدحونانهمويزعمونالعربعلىيغلطونالناسفانهذافافهمغرهبه

مدحوافاذاوجمهانولهاالءمىوليسباطلوهذايهحوزبهالذىءبالثى

رميئابنقالءالوجهيناتجذكرواذمواواذاالوجهيناحسنذكروا
المضاصفةجهةعلىالالميافقةجهةكلوالمذامادحالمهذهتجريماكثر
ضدهيوافقالهفالثىواالالمعثاحةبابمنالالمساخةبابومن

ءمىلكنواحدلمعنىذماوالمدحواحدةحالةفيقبياالحسنفيهون
فابرزواذلكفيءالبلغاتفننوقدىانبوخاسنمساوالجاحظذكركما

معوالطالسليمالذوقعلىيدلكاالرقيقةااللفاظفيالدقيمةالمعاني
بالضلطفبعضهمومماهوالتغايرالمغايرةنوعالبدجاهلعندويسمىالمستقيم

ذماومذمهمدحالىالتوصلفيالناقىاوالناباينلطفانهوقالوا

وقدغيرهاونفسهقبلمىمدحهاوذمهالذفيهوءكانسواممدوح

فعلماذاإثومنهمةوانولجمةفصولعلىفيهالمسامرةهذاضتهلت

استعثهدهوصدوسلمعليهاللهصلىالثهرسوليديبيناالهتمبنعمرو
رسوليااجلعمروقالقومهفيالثرفمنادعاهماعلىبدبناربرقان

ااماةالزبرقانفقالالعارضةشديدانديتهفيمطلحوزتهماخانهالته
قالوقد101عروفقالشرفيحسدنيولكنقالكاكثرلقدوالله

الغتىحديثالخاللئيمةالمرزهنالعطنضيقاالممنهمافواللهقالما

فقالقولهاخئلفلما3وعليهاللهصلىالنهرسولعبنفيالكراهةىفرا
ماكلتاقغفقلتوغضبتماممتاحسنفقلترضيتاللهبارسول
اللهصلىتهارسولفقالالثانبةفيصدقتولقداالولمطفيوماكذت

عليهعيععىانويروىلحكمةالشعرمنواندمحراالبيانمنانوسلمعليه
ريحهانتنماهمحابه1ففالميتطبفريوماقطشيئايعبلمالالم

منذربنلمحسينوقالتاسنانهبياضاحسنماالسالمعلهىعبمفقال
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يدثطالرأيسدبدالنيفقالبخيلدميموانتسدتامراةكيف
فةالخافيتطعيهفهشامالخيهالملكعبدبنمطةوقالاالفدام
ادعاهمالعانبهفسلمعفيفحليمالنيفقالجبانواتبخيلوات
التهعبدبنخالدصدفيهينازعلمماخاسنهمنوبمرمساويهمن

فاثتىسوانبنالملعبدبنللوليدايروهوالجعةيومطمفبريالقص

بهتابعلصوردالوليدماتوقدالثانيةالجمعةفلماكاتخيراالحجاجعلى

الميبرفععدمنهةءالبراواظهارعيربهوبمراطحاجبشغياصرهسليمات
لعزدهاطاعةمنيظهركانابليانقالثمهعيواثنىاللهفخهد

خنيماهغمنعمقداللهفاللالوكانثمعلبهلىترىبمةالماماكانت
يخفيهماكانالمفخهرالمبالسجودهابتالىضيحتهفاللهارادقالج1الماعن

بهلهىةماكضامنينالمواميرطاعةمنثريالجماجكاانوانفلعضوهعخهم

ارادفلماعناماخنيعلىيثكشهظهمنمنينالمواميراطدعاللمفدنفضادوكا
نغياومرلقىثماللهلعنهفالعنوهالموفيناميريدكلذلكاجرىففيحبه

البصرةشقالذيعبداللهامبنهرعاهربناللهعبمعالضبىخراشةابن

المحرهذاالهلالنهرهذااصدحمااللهعبدعاهرفقالبنهرويعرف

ويكونصبيانهمفيهالعومينعلماالميرابهاواللهاجلنغيافقال
زيادووليالتهعبدعزلفلمابميرتهمياتيهمومياههمولسيلملسقا

الخاسلفرطمناقعيمنهفلمالنهرهذاحلمواراداآل4عبداثارمولعابرغكات
اضرمازبادلهالنهرفقالذاكشطعلىنافيوصهيومافركبله

دورهممنهتنزاالميرايهاواللهاجلفقالالمصرهذاالهلالنهرهذا

تصزةمنالناسفعحببعوضهمالجلهويكثرانهمصيهفيوخرق
المالامايقولثمبيدهساياخذنصورالمعكليبنالعباسكان

يقولثمماعةيكمتوفتفسدينالدينامافتخلعينإلمروةوامافتتلعين
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يثربهاتمتفلتينعنيافراكفتطردينالهموامافتسمحينالنفساما
قدكتبناالسفقاسليمانبناللهعبدالىحالهءالعيناابووثس

طولهمتهحمرمنقدرجلالىقالكئبتالدبربنابراصمالىلك
اخةيرتهاتقالطلبتىفيفاخفصالدهرمحنومعاناةراالوذلالفقر

سبعإنضهموسىاختارقدذلدفياالميراللهاعزومامميقال

ابنوسلمعليهالفهعلىاللهواخاررسوليدرشمنهميهغاوهـةرج

هعنافثهرضيسليواخارمرتذااطثركينالىتبأشجصرحعابي
المرتفىالعثريفعنمعتومابنونقلعليهفحكمحكمااباموصى

ديعلمهاحمدبنالخاالىحدتوهوبهجاةالتظاماباااصياحكيفال
هذهليصفبتىيازجاجقدحيدهوفيقيحنهيوماإخالإلاالفقال

قلوالالقذىيكترنعمقالمدفقالبذمامبمدحفتمالالىجاج
جبرهابطيكمصرهاصريمقالفذمهافالماورىروالاالذى
فىحقالبذمامبمدصاقالدارهفانخلذالىواومأاالظولهذهفصفقال
المرئتىبةهيقالفذههاقالاصاعناضردامنتزاباسقانااصهيقال

منكالتعلمالىنحنبنىياالخاجكفقالباالذىحفوفة5المجتنىبعيدةإ

غةالباالنحسنةالضظاممنغةباوهذهالمرتخىالسيدقالجاحه

االمامذموقدانتفيهيقالماباقصىمدعأاوذماالثىوصفهي

عضاداراولهامناصفمافقالالدياكغبرهوجظاللهعليكرم
فتنفيهااستغنىمنعقابهاحراوفيحسابلهاافيءألخاواخرها

ابمربهاومنياتهعنهاقعدومنفاتتهساعاهاومنحزنصيماافتمرومنا

وصقتماالدنيانطقتلوالمامونوقالاعمتهابمرنهاليهاابمرومنبحرةأ
نواسابيقرلمنباحسنننهسها

عريقالهالكينفينسبوذوممهالكوابئهالكاالافاسوما

صديقثيابفيعدوعنلهتكشنتلبيبالدياامبحناذا
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يذههارجلوسمعوقدعنهامهرضىعلىاالعهاومدىا
لجهااتجرمانتتذمهابمبغرورهاالمغترللدنياالذامايمافقاف

البالمنآبائدابمصارعغرتكمتىامكانتهوتمتىعليكابخرمةهيام

والديكهرضتولمولديكعلتكمالثرىعىاههانكابمفاجع
ولماشفاقكاحدهميضفعلمءااللمجالهموتسبوصفءالشفاالمتبنهط

الديخابهملكقدمثلتبقوتكعنهم2غدولمبطلبتكعنهتصحف
ودارصدقهالمنصدقدارالدنياانمصرعكسبمصرعونفس

بهااتعظلمنودارموعظةمياالتزودلمنودارغنىعنهافهملمنعاتجة

اللهءومتبراوالالثهوحيومهبطاللهمالفيمملىاللءمسجداحبا
ببيزثاأنتوقديذمهاذافنالجةفيهاوربحواالرحمةفيهاممتسبوا

وشوفهمالبادئهابلهمفثلتواهلهانفسهاونعتبفرافهانادتو
وتحويفونرهيباترغيببفجيعةوابتكرتبعافيةراحتالسرورالىورهابسر

ذكرخمالقيمةجمماخرونوحمدهاالندامهغداةفذههارجمالاوتحذير

انتعىفاتعظواصرووعظفصدقواوحدثتمافذكرالدنيا

حجةابنوذكرهالخطبةهذهمعانياالصغابيابننظصوقد
صافيحذاالدنيافيهايمدحرهالةالمعتزبنالثولعبدمعصومابنقال
السيلمواقعمنسسيلومطلالثرىمنياالرواينالخطبةهذهحذو

احمدالمجلولالمامذكربماالمماتفاخرياالرضمنهاشيعادبهرثم
حنبلابن

اسواهاريدالءعباولبسبائسبلقمةالدنيامنقنعت

هافانيانعمريدهرلمجووئمابدليسالدهربتراالني

باذنيفانصوتلارغلهقاليسمعهالمناذاكهءرجاوكان
نطبرمتاصاحبالطروشاالناصرالىهذمالنادرةوتنسببروجكمابعص



باالصتعمايكتبجمضيفطنبحيثالحىجودةالقلببممنكلن
ابنظريفومدحعنهفيجيبالعماععنبذللثفيكتنيبدهعلى
فولهالىانتفلماابرصوكانهداببنعمرودةه

واعرفباللاندىوالبرصابهفدينايفياضابرص

منالبرصمهعمروفقإللسانكإللهقطعوفالواالناسبهصا

ءحبناابنقولسحعتماماربالهمفاخر

بلقاقرانهافيالالميمانمنقمةفيبياضيالتحسبين
هـرالمةابنقولصرهتممااو

ابرصلكاباالصلىكريمابرصابهتبازيدايضنمني
سيففالءيابلعاهذامالهقيلقشإنابلعاشفيالبرصشاخولما

وفواالديكةنقرتهاركعلحةمجدفيالمعافىاهلقولوانظرهاالته

جدرمغنفيلغيرهبعضهمونجهالمعتزفيهابن

همهمنزاكحسناهفزافىاستوىجدرلماواهيف

بابخوهطربافنقطتالضحىلشصغناكانما

فقاتيادةبزاالولالمعتىتنظوقد

الديكةنقرتهاقد5ومجدركملحة

كالسمكةمنقطشكلهفيارتماو
فيذمالقياسيعكسوالناسيخالفنالروكاابنوفدكان

الوردهاذلكفيدالوصنمرائبمنوهوالؤيمدحوالحسن
فقالرائحتهنيهصكانالنه

طهسومنعخدلقياهشومهمىلهفلتالوردهجوتلموقائل

وسطهفيالروثعندالبراروبافيثؤخرجألحيننجاصرمنهكا

الملعحاالخيلةتاصهاتااذاهـوا هـكرهـطءء

بدينارعاشتينجتهطهايدالحيبوجنةكانه
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بعفهمفيهوقدقال
يملالالنهخلللوردعندى

االجلاالميروهوجندالرياحينص

فصالطولهكلالناساجمعوقدبالقصرالفراقيومالحتريووصف
بطويلاهرعلىالفراقيوماجدفلمالفراقتاملتطقد

وغليلصبابةعنمنهمتزودعلىمافتهقصرت

اخجارفيالثانيءلجزفياالغانيفيرابتمالدجاهلقالىكذا
ضبرمناىصوتنصهماميادهابن
حلطالمحشويدرينوادمعهاقولهاانسالءاالشياماانمىفال

الدهوراالعألولبابامترفانهالقتعيراليومبذاتمغ
اتألمزتيعنوانفيكأرااهذمنإخذىيالبهتفكانانت

الخضمينمنوههازدثللرماحاالخيرينالبيتينهذانسبةوالمطربات

انماوالحريريانعدفديقالميادهالبنمنسوبيزالحاسةفيرايتهماثم

المقامةفيفعلكمامهءتيامدحمنمقاساتالفيبهقىابمااهسمنيفاق
االبكرافجبمروالتيسابواطاالثابينكخابهـااففاضلوالتىالدينارية
التابعلىوالقدرةشيةااإلهوأوهلىذلكونجربةوالعزوالزواحوالثيب

النوعهداسالمثفييضظموهذاقولانتوالذوقالخيل2محةواكلألهي
العثريمثيذكرهاودةمعاعندزوجبهمعالدئلىاالسودابيتحاصم

معزيدابيتخاعمخعريالحرانواظنقالالمقاماتشرحفي
ذمفيمعكسرىالمنذربنالنعيانخادلةكذلكاذلكعلىروجته
مدحوقدالصابروالفقيراكرالكأالةمفاضلةوكذلكضصرةوهيالعرب
مىاعلىقدرتهاعنمعرلياباعيانهااوذالعلومانولالجاحطعمانابو

جمعالخاطروفيالعلوهزفيفيرسالةالذهيفظكتالبافيثاوهوبعد
الصفديفالاالملبمنهالتهبلغذللشوغيرهالكتبعنفيقيلفيمارسالة



حها

ءالثعرادىالالنرجسالوردبينالمفاضلةفيبعضهمإباوقا
ءإهـالففهصخفءنةيمبينهماوالمفاضلةابراواطافاخالوابذلكاولعوا

موااءلخااخرةخءيوإشواذالدرومغاخرةوالقلهالسيفمفاخرة
امرباةاضومقخربإالمثرثومغاخرةاموالمحرومفاخرة

اذصوالمردانانجوارءومفاخرةريالنثاالنظمومفاخرةيالعبم

المسكمنهـاأخرةواهـاانيتبالحجةاالتيانيختيمكنذلك

الرمادفيبقولانالبإلخعىمجالذلكفيللعقلفاوالرماد
كشففيقالءانبحبديمةرسمالةذلكفيوبخاخدالمسكفاخراذا

الدينثهسوالقاضيللسخساولىوالقاهرةدمثقبينالمفاخرةالظحون

الدينءإوإلرئحلالسيمفاخرة348سنةالمتينيإمااحمدبنحمد

حفصالبىوالقلمالشتمفاخرة717سنةالمتوفيعدىاحمدبنعلى
وهو034سنةبعدبتان5االندلىتبالاحمدبنعدبناحمد

لعليوالدينارواليفالعلممفاخرةباالندلسالقولاليالشقمناول
بننورامامالاخينومغاخملةرمينأطمفاخرةماكبرالبناللههبةابن
والمحراكضمناظرةخعحىافمواالنصارىالزرندىلوسفبنعلى

وافضوالرالسنةاهلمناظرةوالقلمالسيفمناظرةولهالؤمسعودلخاجه
االنسانناظراتاالصولفيناظراتالطفيلىيوسفالحسنالبي

واالزهارالرياجنحرةمفيابالسيومقاماتايضاوذكرانتهى
رايتهاوقدالجواهروانولتالنقلوانولالفوممهوبعضيبالطانول
ايضاوفهاالجليسقىهةفيالكشففيالمذكورةالحرمينمفاخرةكذا
للسيدوالغتىالفقربينالمفأخرةفيوالعناالراحةذوىكرةمذالمعمماةالمقامة

مناظرةفيالجنانزهرالكثفافيوفالالموموىحيدربنعلىبنحمد

البانيعبدالدينتاتالبارعءانثامنبلغةرسالةانوالثصالقنديل
الشفمقاخرةورايتانتهىايماالنويرىذكرهاالخاوىالحمبدعبدابن



المغايرهنوعفيحةالبناالدبخزانةفينباتهبنالدئيلجمالوالقلم
النرجسمفاخرةكذاثمايلصغيرةمفاخرةالوردىابنيخلللذاو

بهاخدمالماردبتىعدنةعلىالحسنالبىبالجوهرالفردالممعماةوالورد

الكشففيذكرهاوفدبنكشلصاحمدالدبنيثهابالقضاةقاضي
والطتيبالمنبمفيهامناظرةذكركذانانكةفيذكرهالطيفةوهيابفأ

قامممحمداجاطابنمومنعداالديبمةاللهاللبيبشيةالمعماة
والبصيراالعمىومفاخرةوالقراثهسامفاخرةايفرايتوقدالجزائرى

االدابكوساشرقالذيللهالحمداالولىواوللفهماموعرفتوما

بقدرنهالبصائرنورالذيللهالحمدالثانيهواولاغوالبيانالمعانيمما
وممطواالقامةالسفرمفاخرةايضماراثوقدبحكتهاالدابزهرعنوفتق

عدبنمحمدالثيئالهاممةاالهالشامالديبمقامهابهىكلسها

كذامفاخرةءوالسمااالرضمفاخرةبالشامطبعانهوبلغنىالجزازىالمبارك
لداسنكئابرشيقالبنتابالنوعكهذافيالفومماءوالهواءالما

لثعالبىوالظرائفاللطائفكتابالبيهقعدبنبراهيماللشيخوالمساوى
واالضدادالمحاسنكتابابضالهالمواقيتفياليوايتاكنابكأ

احطانويقالالكشففيكما553سنةالمتوفيالجاحطعمانالبى
المئالثكتاباالغانيفيجمرانماقرجمتهفيارهولمالعربلبم

خامهيقولتهواوالرمادكالىبينيفاخرممنذلكيستبمدواللغيره

توزيممعالخلوزهدجهدالمقلهذااالقلالعبديقولاعمثهوامسك
قيلعلكمافيصالقلب

بغداداطرافالجازوفيوفييميمنوفيشامفيالقلبمستت

اهلاالةالمساعيهذهفياالشعارامحابءاباماصرحلمانيوليعلم
الحليقةالمعثزبناللهعبدالممرواالباهلوالتويهييزاالعصردهل

وامامهالمنلءوهذالبدبعموسيفانهالراسيالفضلاطوالعباسي



8

ا
ظرفيكلالالمبردوقالالكألمملوكالمدكموالجماعهوشيخالفن

شحوويرويالثافيمذهبعلىعمروويتغمقهابيجكريقرااحتىالرجل

الحنبلىهرييخالقالكمااقولوافىالمعتزابن
راغبحنبلبنالحبرهبمذلنىاتيئمةاالالناسقفدلئن
مذاهبيعشونفماوالناسقولهواعثقهقوااقلد

خوقيرعارمحمدبنبكرابوالحقيرالعبدطهورقهفيذلكقال

تحريروكانمالسلىالمالمثعنهعقالسالمبابفيبمةالكبي
وثالثمائةالفعاممصخرةاالجمادىغايةفيذلك

وفىعليهالثهملىالبشعرخيرهبرةعشرمنوستة

ربتهوالحمدتسليماكعيراوسلمهوصلها
ميناالعالمين



8

ا

الهثيهغالعالمةاالدببلافافاخاحةهذه
القارياطفيظعبد

أاشهالرحيمالرحمناللهبصم

ىريفصيف1111عهوالبدجبالحمنعمانالىخلقلمناحمد
حا6فهاصااخافيكجعاطحكهفصلفىفيواودعبغوءوستا

منعءالياةوالثوكهمحةانياالوللنوعورحمهللزروع

اظولجنالمساخمنفيهتافحلمدحصف6االخامعانياوغ
الىالهدايةخثاجاوالجنهالخلقعلىمعارفهمااشرقتالذينلهاوعلى

ونشرواالممالكتهيسغااليماننعثرواالذين2محابهوااطقمعرفةالى
نالمحررتالفعالهمواكابعينالمسالكوامنوااالهنلثفيالعلومدرر

ربوالحمدءنادايومالىكتراتسإلوسلمماهالكمجقيق
بينهيالتيوةالمفاالفريددالمقامةهذهخررفانبعداماالعالمين

اقرتالذيالعالمبغفلهمانالىثهدالذيالفاضلهووحيدهائرابها
نظماومءااالةاذغتهإلخضعتانشاانالذيونبلهبعلمهاالفران

الفاضلىالقاشمهشظرقةمنلوخءتماموابىثرىالنجرفياعقدكان
أبالعاجزلخنهحسنبساموابنالتلعفرىالفظهبالمجامواقريالنظام
وهذاوالميفءالخاببنالحكعمةفصلمنىوطلبببارزبنواننى

الكريماصرهامنثالولكنالسيفمناحدطصركلخطركالوقوفاهر
روتاخونقديمخطيراهرابمرفيوينماالجسيمءاالعبحملاوجب

الخصمينوقوفيديبينباالدبووقفاءعلىوالصيفءالشتادضاذ

شزرااالحمهالىينظرالصعالمتباغضيناالخوبناوااللذين

بالرفقلينهماالحكموطلباقطرااالفضلىبحرمناوردتماوبقول



واالجلاللبالئعظيمفؤابلتهماوالحذقاللطافةعليهماربشاراكماا
خذامتىالمقالةهذهاسمعاولكناالسنقبالفيابينالمحاكةوقلت

مفاخرمنواالخرعلىالحدكمااحكمبرفكنيصياكهذأ
يرضىوهلالراسفينالعيفالزمازافيانتمارومالنألنسانومناغإ

البعيراالكركبتىللزماناراكماوماالناسمناحداحمدهابدهاب

ولممالظدررضعتماقدانتماهاوالمسيرالبروكفيبهماتحركالتىأ

المنيعءاالشابامفيوالمطرالبردءجاايامعهالفطامعلىتقدراإ
بحرارةكهالفوتوالربيعءهواباعبدالالنوارروخاالشجارونمت

ببسالمارمنولقلحتءويححومهحميمهمنبهارووحمهمهالصيف

واذاالعنيفالريحمناالوراقوسقطتياضالىوذوتالحريفءهواأ

وبراهاالعالمالمدبرفيهااودعهبمامقتخعاهاتهلالالفصولكافت
الفواكهطابتوماءاالجسادلفسادهتوماداالءهوالتغيرأ

اباتواياياتالفحولتنقلفيشاتيحقءوالمزروعات

2تندبهفائدةايفائدةاالردةدالبااهلعندالشديدفاليرد

غضءثيصوعاتالمزمنويظغرواالرضاالثحارعناالفاتا
اشجارلمليبستصاهاهاوماالروميةالديارفيالثلوجتجمدولوالأ

النازلهبالبركةالثلجاوعرمياهابارضهمترولموزروعم
الجافيالدافيكالصديقءالثتاكافىفيصثالاوردواحىالمثاملهوالرحمة

العقولاهلحسنهعلىاتفقتمنافحلهالحارةدباكاهلعندوالصيف

كرالحرارةبثدةوترتفعالجهاتظكاهلمحةتتمبهءوالطباخ
تلكفياالتنبتالالتىءالماروجمغالنشجربهاينفجوالرطوبات
فسداحدهمافسداذاميزانكفتاوالصيفتاالثقيلوقدالديار

يوازنهالذياخيهعلىالفضلاحدكمايطلببميفلكرانبااالخرا



11واليفتزدتهبمساوإلشصراالبمعاونتهااليقمالوهويفاهيه
احسهاوظورالمقالههذهمنىحمعافالمعادنمنااليضفقواللمجاسنهاال

العنادبيهياوترالصييمالىالمفاخرةعنرضاالفزالهورلديهها

الحالفيفقلتضيروالاحدكماعلىفيهعاروالخيرالملحلهماوالفقلت
وممطيباولخاطرهامقممما

أءهوالهوصاركلرءوالشاتفاخرالصيف

ءوالعطاوالبذروالزلمغوبرخيرءفلثشا
ءوالهناوالنقلواالش8فخرهوراكولمحصيف

اءصفاعفولهرصينيموعنتراضفافنرقاعن

االبياتهذهأتوانماتفاتماقاالاالبياتهذهسمعاافل

11االفاتناللهسلمهلفءالمومادحا
11عطرمقالهءالجوزاالىوناحيمبمالهاالهاورفيايامن
تزهوكقالهالزهوطابلىوقلنلنخلمهنجلننجوماقدواخق

الهبهتتجلطفخأرئقلهحسنتمنالمففالأهوالعا

جماالجلوالخعليمالعلموفيمحفلفيصءاليضاالرايةله
11لهفهوكالماواجرامومنمقدمفيهفهو2حوىكل

11بمثالهنجيقلناانوتجزورفعةمجدانالوعزمبحزم
بفعالهبقتدىمنوهللصيفالشتامفاخرةابدىمافله

كالمتوالهبالصيفويعقبهبحكمةءالثتابرهاهـيقدم
بجدالهبدتاقوالتجبيرغالبامنإلالويرفيظهر

الهمنوذالتاليفامامأافخوقيرابوجمرمنفنكابن
أابقاباخصالهضاعتالعداولوالئلهشاممنكليقربقضل
بحالهيدرىواالهمنلذاكللمجةالمزايااباحميديدمع



ول

11لهوماابندافيويئصمدوق8جمبابالنفسليىخليئانيى
نمقاالنامافضلىعلىموالساةاوالمالماهعلىوالحمدللمه

ربهرحمةالعاجزالحقيرراجىوالتقريرالبدالصلبمهذا
ذنبهاللهغفرالقارىعثمانبنالحفيظعبداالرى

امبنكربهوفرجبهوسنرجم

ةأمالهالعالمةاألماماالديبئفريظصورة
النابلصياللبديعبدالغنيثجال

ةكبرذلكنفإمهديارتمناالدبكاطلعالذيللهدا
الذيدشدناعلىموالساالثلؤادمهءواعظمبااهلقخاعلىيةا

امفمارفيالسبققحباتينالحاشمحابه3واالهوعلىالغيامهتثالمهكات

ثيمعالسادصرالعامذا5فيلىتعالاللهمنفقدبعدامااالستقاول

بزيارةماساواةاالعليهالمحطفىلمجرةمنوااللفثمائةالثابعد

مةاوالهاالدببصاحبنافاتجعتالعظاهالمثاعروثودالحراماللهعت

حعابيغالالضريرافاضااالثاقبوالفهمالصائبائالىذىاالريب
ناعيمنالمعدىاالمينالبلدهذابغرفيالقاطنخوقيرحمدابن

ليفالتاهذاعلىتعالىاللهحغظهفاطلعنيرانبن11يهـاسء6وفضاءادبا
يفواكءالثتابينالمفاخرةفيوالرئسالمرؤسلفثملهاذعنالذيالنفيس

ااجدلماليمعوسطامساحفيهسلكفقدفوالفيشططالبمألم
افنصيعزاتممرعبالجوهرالنفيسبدجمؤلفهوبلنرطافيهله
ءالحرااو2اناباالعنغنياالنرجيحمنعظيمجانبعلىفضلهوجدملىتأ
افهووبالجملةقالىقولثينهوالامعالىمدحيزينهفاالمديحمقامفي

اتبىائمائلألالىبالتالمواشتغلتسماقالهصافهاوفيحارتكشادن



8

العالمةااالهالمحكمنظمهالذبالدربعقدجدهتحلىوتدصيماوالماقاالا
فياخالوالمقاممالعجمغفياالراسخالقدمذوالمقداهااللمىذساللى

التغالسارىوالفخاالشهيرةاباالذىسموالمالمخطوقمرفة

كهمايممنعلبواعادبحياخممااللهمتعنىالقاريعمانأةاطعد
لذلكفانيحاتوجاخجرجايخثانيواندعواخبمابثالحيمنحافىانوارجو

الغهـقيربقلىورقهفهةقالهالرجدلرامنهماتعافقيرص

الليديالغنىعبدتعالىاليه

عةثءالحنبليالنابلسي

أ

االربملالةاالدإاغأاضلإدقريظصورة

حازاإلاداألفضديا

يوجعلوالءالثبارحدفهمايااقريشهـثاليالانزللمنحمداأ
منواالمنجوعنأحاماالمعإلحريالبردائقينمرإبيلأمنههلكل

وعلىالفضائلواضتاتاامعصاوتيمنعمااوسطةإوالخوف
لقائلفيهمبمسةازادابهمنهاجممنالسالكصيموتابهواعحابهالة

أيقشوارتويتالمقامةهذدروضمحاسنفيالماشفسرحتافاوامد
الحاللانهأالإحمرإهيبلالمدامعآلنديمىةألالةمعانيرأئقا

بانوتذعنبالمحرخوصيريكرابيالفرلمحررهاتثدأفىاللاانالاالءوا
تومقارائقهمواصيلمرمابإلتاويبيةصالدهوفيبهاقى101

لرقتهاعاألتطربورواياتاصشحناساالخاستخربوامثالفائقة
وساعدوالشيفءالثشابيندرانجهءبواافاخرفينالتباصباا

ابعضهابنىقياحمبناولماقوالسيفبالدرقةتحبلرصاحبهعلىمنهما



اوالعرضالطولمنالناظريناعناقاليهماوتطاوكبعضلى

والشهامةمةالةذىمةاالهالعالمالسارئالففلذىالجليلالمولىبحضرةا
وجعلهحبماوعللهماوارتضياهالقارىنظالحفيطعبدالثناستاذنا
العدلبينهماجادةالصلحفياللهاعزهسلكمقدمانمرهلرايةمنهماص

االعترافاوجبتجاصاحبهعلىالفضلهنهماوحققواالنصاف

الالغاهممبوالفاظومتانهسااسأقوافياعنهاثتحلىسإرةجمان

ومنظومالمنثورالدرومنثوركانهجمانهفاقتانمافيالمنظهمقدالهيشكء
منفخرهماودئهدبينمةجليلينمندرهمافللهالخورئدبفااحرىهو

وكوسماساطعةسعادتبمطالماالدابكوسزالتالعهـذبينفخيمينا

العلمفيبسطةاللهوزادحماعثخانغتهمااكقوةدعزةالمعانيشوارد
رمناندرسمااالدابجبىمنحاحياضءبماواجاوالجسما

االعزازذيءمواليرالىالفقبقلىخبهء
البازحمد

طيالدهلموىبهادرضالتاجملجمدكياطتريظصورة

اتعاالدهسلعهوريهالرامالوابيهالذات

الرحيمالرحمناللهإممما
صفيواودعمريفاوربيعاومصيفاءشتاتولالةجعلمنمجان

الذيرسولهعلىوالسالمعلوةيالالغريبةوالخوأسالىجبةثاراالنهام

والعصيانالفرقحربزاللكامهاوزاوالرمجانالروحنسايمبههبت

الدجىفيملةايعوالبدورالعلىاتسفيسالذينهمكالمثواصابهإ
ومقالةوالمادحةالرجاحةونهايةالفصاحةغايةفيبرسالةفزتفقدبعداما

ومطمعءاالدباالفكارهرخالصياغةمونقةالمنعةحكةغةالباخهايةفي



شوارعتيهاالجمازوتثمايلحللفيتشضجتراهايكراءاانظارا
مناالبصارونندهشوجمالهاحسنهاالىالقلوبتنجذبوالمجازالحقيقة

أاقتفيتومتىمابهاثازددتكاخاسنفيافتكرتاغنجهاوداللها
نظصطرفامنهاحصلتاثارها

اثمراتهامنلجنبتءثقهالوروضةهي
11نفحاتهايسزمناالدببتبقالتيوهي
النبيلاالدببالفاضلوالعالماللبيىالفاضللفهاموالرسالةوتلك

البيانوصناخالمعانيبداخفيهاوضعخوقيرحمدبنابويكرالثغالغرير
نجموظهورتمامهدبارمنهبتريحمنللهفياوالتبانالنبينالكالتى

االحروالبردتجدفيهاالصالحالطافىايهااالالغامهتحتاسئتارهبعدالتا
أارفيعةوجدتهااالولحججالىنظرتاذامتازعينكالمتعاديينالكالح
المصنفالىاهرهمافانتهىمضيعهالفيغصاالثانيبراهينحظتالوان

اأواقىالجابيندزاعىأدلالالقاضيهذاالىقضيتهماوكضتالفاضل
بهاتجودمانوادراالدبمنافانوالحقشينوالنرفيهلشىبما

كالدراريحللعتالنهايرهوبصخبرةبهاازددتراينهاانالعربءادبا
اسرافىهاعنورفعتبلالبابهذافيالشهيرةالكتبتضاهيوهيالمنيره
االعمالتحنءالكبابومزلالخلقخالقللهوالحمدهذابالج

الحسابيوم

إالدهلوىخانعودالحكبمنجأحمداجملارركيم

إحراحرقاالشريفخطهمننقل
أ



الشيخموالناالمنقولوامامولالمعةعالمةدقريظورة

الرابوربةالعاليةالمدرسةرئيسالميمطيبمحمد
عليهرتبةفيزالال

الرحيمالىحمناللهبيمم
بهذهالزمانوزينالبواسمالثغوربحلىالمواسموسمالذيهدالخمد
لروالمعمايلالحلىبتلثوتاهتغاليلفيفاستاالكاناالربعة
هذاوليسمغسولهالدرنمنوهيمدبجةوتبدوموصولهوهيفصوال

االفاقفنيوالبلداالفاقيئاختبحسبالعددفيفهااختامنبالمجب

تحيمالمبشوياالفقوفيلألبدانالعناصرعددفينللؤاهيالمائلة
ونمضاضةوأزلورخاوةوهزلجدمنلهامامعهذاانااهزجة3ا
يعزهروحومحرافراحوساحةارإحراحدهيفانماوغغوبضاضةنجو

صفاعالذيالعظمالقادرالحكيمالعليملقديرالعزيزذلكوحمر
وبلغيخمالهاشاشكل4فلذاوحقهرزقهالمقاقعلىوافاضخلقهءثى

يفاضلانعلىالعافليقدهوالفاضلنفسهفيبوكمالهحسنهمبلغ

اأواياسوخةمنعيمايترتبوماالناسطباجالمطاضفتهااذاواما
اللهمربكرحماالمنختلفينيزالونوالمذاهبقونيعفيمافلفاس

فاذنفرحونلديهمبماحزبلىحزبدهوحزبمنتذوقاناال

فيتيءانحاثة9ثااالبرجعوحدقحققاذاءوالشناالصيفالنظرفي
فيونظرنافعانفهماالخلقيهمنفعتهمافيونظرنفهماكاماانفعمهما

الممنضفتجوكفتفارزاونافعانضارانفهسامزجةاالالمىباالصافةمنفعهسا

ثجذرالمصنففللهاحكموماالقضيةفيمنهماوانصفصوالحكم
االمانففعلهنأتلمنعليهماوافاضالزمانهذامثلفيللعدلوفق



اء3

الذيالعلمالمللهانههالوايممادتهوكزارةسلقتهمةسافىيدلوهذاا
فيىاويرلكاللماليالمدادمنوخوإتمباآاذاالسيفجري
رهوصوءفقدرخلقةاقولوانماونثياالدبإحيااقولالاللياليجنح
روممهحتىوكدراانطقهصامتأصات5االدبثطاجوبححمعهوشق

اليهواضافهثميمهواعاداريهالقومرتدذافصثرهممرةذاناغ
داراىفستصدونحديدااوجمارةكرنواحثالعدافقيلجديداخلقا1

سوايبعاطاهالبابالكوهذاالناراحسدبمنونالبواروتحافى

تذكرهاللعلها5ضافهذااخاساحمغغيرهلتداوالاالكاأ 01ءسسا

إضرفوانديمالمجالىوفيمعراجالمصتدانهاتولمحتعطاتبثسرهوإلمحذاقأ
الدهربةوامجووالحسيفءالشتاورحملةكالبمساعرةهوفانمايمااممرم

مشيدانهكماوالكضاباسنةاناصرهحنفهالكيفالهفةوساا
ا

مذهبنصرةعنجمجلتقاعدكخيرممنءبرىلماانهاليسداباالءاناا

بامهايويهوابىلطهيةوئقىبضبطهقامحنبلتلا4اتابدعابياالماما

لهانقادتلرراذاالذيفهووواديمصرفيصواشاعةناديفيصأ
والطروسالمحابرالبتءبرتطاومتىسالممصا

نبيههذخاةبحربنيهالعصرىثفامامحبر

يوذد4منحاطىفتراهأحسانهخمجذيبهمنعمبل

يرميهمنالففليعطيوالدوحنورهاءشيلمجقكلكالث
يخهعذبكلولكنبخركالفهإخاوزهرهلمومالىروض

تمويهبالمخغاولمجمتهواهلةالزمانولقدتئبت

ايخفيهمابعضمشهفرايتكاملثهمىفيهوصى
الخيهناصحالسريرةصافصادقصديقيكرابولكن

ذويهبينالففلدواهالناصحقومةلالسالمقاهقدا



9

تبغيهخلفهابنالبجرتبنانهاليهلكباذاهدا

اأإخويهبالقومضدإدحتىالورىمالمثاخاطباواذاج
فيوخارإفةاجعورايهمتانةفيودينادب

يهالضشلىعنتعرىزمن8زمانهغيراتعيبفيهما

الولهنزمنىيعفوبهالهحمعينابوبمرلكنا

القريخهسمابئعزنكبسؤجاةجممفطلعاالرال
إابنالدخمدطيباقريظااهدا

ماكاتبحمدطمالمرحي

اإخحي

11ااهـألولثمى
ياثص01
ا



ىواطزيفالربغبخاظرةالحريفسلوةكاب
ىابياالدبقياماالجلالشغالىمانلفريىالدحم

الهرحمهظبحرالجابنعمروءحمانكل
د

هأالمدآجصبريي
النتموهزيلالنعمومديمالنعمبمءوبارىالقسممضمللهالحمد

رمهوانكانظواهركرمهويجازىشبواطنيوازياحمد

الجاهدجهدوابعدمملالمدباقصىتجازىالوكهيوازىال

منوالطيتىاصرنهمنالطاهرينوكلمحمدولهرعلىالفهوصلى
عترته

احمديعلىابيالدينونظامالملكاممةضفيوانايوماخرجت

افعفاهفيوحرسءبماالمعانيلتهذيبالمعاليفياللهاطالطاهرابن

هءنعماالفواضلبانداداالفاضلعاوعاطهءقارهءاعنالمكارم
فيهايميمهبعزةالدنياوجملىوزمانهايامهبحفظءادلماعلىوعطف
ببردومتثفيامتسليابالوحدةالحفلةمنوخفوجامتنزطمكانهورفعة

عدرىلظىءاطنىابرمترنمامصليابهاحرقةكنتعنالنسيم
اتغنىبهاننياجلالقؤمنالمكاناحبانيعءسبمدموعبندىلها

ءبماتموحعينممابهاعلىلخلصعيتىبيفاطلعتممهاغبرمعجمبا
منهقريبياذالزالفيسادسلمنالكدرتزاللكانهاسلسال
أالجمارخاجرميقلنفجروهياخرىعينعلىبيواثراثتدعتنىسوضة



بورودالشهبيهددالظالمعمدمنملالمغسيفاالمحاركانهاهذ
فقعدتاالنهارفياضءالرينسابالنضناضنهااوءالنهارإ

مكانامنهاتاملسايافيهوبالنظرخاليابوجدىبلوحدىعليه
امإلتاذاالنه8وعمىللعلنضىوامقعاالنفساواتنفياخا

جا
للطربخرجوا8االدباهلمنرفقةفلحقتنىتنفسااكريمنفس

االوتفاريضلقت4الجمالجملةشابكانوفيهملاالدبلبعضاوا
لمالالقاوبفيبثمائلهيتصرففرقتئقاظجميعوعلىسرقتعنها

وثغردقةالنحلحشىفيتحلقدلهوالجنوببالعثمالءالهواتصرف

الجنىطيبءحو

اظريفعلمابااللبابفعوالنكابمتهكونااقالوعينانا

منالنارعلفرقصواصدلالفدقغرةعلىدغسقوطرهيم

وجنقفيهالىكوفىالوصولدونالعثاقوتحرقعليهاوتسلموجنته
دثلىوصوناوعزاورائحةلوناالمسكوجهمنيغبرشعرحسنمنلهيا
فيويردهاىالثويشورلطاقمنمحلهالىالبدروبردهيخحلوجه

وبههباناولمواحسانهحسنهنافلاالشراقدونالمغربفي

لىالبواردمنءبعيفاستدعينايخدمتىمنبعضبيوطقولسانه

مواردكالمجاردمممنالالليال8بتاءالذالبأردءالماذلك
8ءوهبااذىمىصوينقيهءالصباويلطفهكالهواءايددهو

8بخجوههاءالسمافيهايطلعيركالمرإآلمجلوةفالرياضتلكويتخلل
وتجمعثها8وجمهمهابينهابرسوبهاغرقتبلزهرهافيهتخوضكادت

يرتاالنضرصافبرجدشاربهاكاراخضروقدجمومهاالسحابعيون

الصمايغابملاالرضكان8االزهرحصبائهاكللدرثغرعن

باخضرارتباربهـاكماحصبائهبزهرووصفائيراغمرثابزرقتهوبغديرها

8كنلكالمتقطربانجرامحابهااالرضريتيصماانكمانباخها



9

ءاصمااتثاصاالرضانكماالجفطرنجاتهارباخضرءماالتباري

كذلكوانوارهابازهارهـاتماثلهاالسماكذلكوانوارهابازهارها

أاالرض
امكنهلالنبتبعهيمزرموقشىمنهاحكبالثمسيضاحك

للهيتهمرا7والقصرمسوالععثركوبهاإحدلياننقولءوالسما
احاتمفاخرفيمحنبيخانييدانوالتنجريموالتقرأواالرضساجدين

اجالدثيابمترمنعلينايغاذكللعنظراتكنلموانعبرا
الخطىقميرالقناهمديدبالقزطنةاطريرمبىفيكممغرقكغوالخز
الحنفيروفىالكبراوالممكرويقوثمضىحممكالىوالمرحالفرحيقومه
وعرفونمثراءجواالنفاسوظرفاروحخفةاالرواحمالمنارب

والمسامعوبهجهحمةاوهـجماالوالعيونوعرفاوبشراءدبمالوبوالق
حوالمحعيوعنرنايهاطرناليواشقبلناهفقمناولهجةوفصاحةبيانا

وحفناناوسرفبزقاترافقهصبتشعلىونفوسخافقهلهيبتهبقلوب

وفصجلسنهبمليحجملئناوإبهجءصانهوأحبعرفهمناكلآلوخصورفنا
واقشضاوإصباناحهتمابماالذيابالوقربهاعليهفاقببالسانه

اللاللبابموقظةيخهوابمرةوابظءبيايخللواذاوسباناظرنه
صثردايضشعرولهنبههومالخولعنموجهةوخالسضهومنبهه

البهرمانيالياقوتحرةيخجلناصعراحهوونالبازيبياضيخمل
ننالبصراوحاجباهالريانالنرجىعيونحسنتدبهرانوجمنا

بالبروااليماناالصرمضانلهااووحبىراسروراالفطرهاللأ
بالمرجانيهزأالدرىولونهاالتحوانندىمنحكيخثغرلهواذا
النعمهببياضءتضىوخاصنهءالفتيانكلتيهايشمخوانفه

انواطالنمنجسعتالنعمهبطيبوتلوحبنورالنعههؤكر



االرجافسيحصدرولهوافناناباضروالطياتواستكملتالوانا
والسكيقهبالوقارعاينافاقبلءوالرجاالخوفلواردبيتسع

فقلناففيمكنغويمتماليكنتماذاالنلوايمنهوالبالتة
رالعنالخاليالمكانمذاورراعنالصافيءالماهذااجمبناله

ويرقنعماوهفووماوهيصفوالخربفيكونهكذاالثيئفقال

فانتدبيارواحهبهقلوالمقيمعيمهبنوترتاحاسواحهوتخفهواوه
وحردغفبفيوقالبمرهتقدمالذياالريرالشابالطرىالفبئ

حملتهوفصلمزمنهاعراضهزمانوهوعيناتدليفاضلىاباخرفيا

ووجههوبىموحقوهزاجهوحىحينطبعوحين4موهتموهنة

اباهالميفحرارةبطبخءوماووهواوهكاعيابوؤابهعابى
وطالقتهعرهوشاهوفضلهاليليعفصلنسبتيمالحؤزط

طرىيتكلمالحسنمندومويتبعيتهللاقبلاذاوبمثر
رجمسجااللذيذوالغواثيالغوادىندقيوالحواصيءاالحثا
امكماوسكوندةوجمونالثيخفقالاالصائلطيصالهواجر

فيكالشفءالمضىالماضيوايعدواللسانالوجهالطلقالظريفايها

فقالوالمقطعالمطلعوالخبرالمنظرفياللطيفوالخدوالجدالحد
واحالمهاخالقهفيالكريمالشنيايهااسمكفاالطيببناليبيعاسعي
قالفاناكماالمهذللعنلثاوزغالمهتطابعقوهالغافرالسيد

السالهى

الذنوبثمرالعفومنراينا8لماالراالكلتبسطنا

فرببمنوندركلعزتنا8بعيدنطلجعناوالكونحن

بكاهالوتباركباريهجلقدالمباركجهكحبذابافقال

فمانجركالمنمبنالخريفاسعيءويومكومرجابوقتكوبقومك



واناكذلكالربيعفقالالواضحاالغاببرهانيناخنفععيعنواناتى
اليمقبوالكلنوانتفهفيطبعيعرفتوقدفاعذرني

معذورفتىبااتالحريففقالمعسورالذيذاكانواننهتفنفي
مشكوربل

الظلمتمحوكهالنوروناردمنتنةصتخنيالريحوحكفر
يزينفهذاناغداغحسنهوفيتهءاسايمحوشاغوجههفيمنوانت
قبغبدفنكلوذاكمليحص

غبرمليحالعدوومليجقبيحغيرالمديقوقبيح

وقدعرفءالظريفبابىبيعالخريفعلىالربيعئنضلفلم
مظونوصفتكماطبعهفياليبيعانالعالمونواعنرفباصهمالعالمون
وهيائعهعلىيؤهـالالجفافيالقاالخابهيرالوفاقليعل
سافرةالثصترىبينافيونوهيكابىاياهيوثقوالبراقمثىكابى

وبيناثيابهاوبلتالمارينطرقواوحلتمحابهاارسلتوقدنقابها

وتهلهضحكلىالىعاداذواستهاللهلهاوائهفيءالعماايصترى

وتصعدرباحهاوتصوبوتبععدسحبهاتقربوهيقىاهاوبيناستغرابهط

ابدالهاالحالةبتلكواستبدتلهابدااذاوترعدبثسحبهاوتيرق

مطمئنماثابتالطباعؤورالجاشنساكالخريفليس
بهبوبوطوراطورابالجناف2للشتالالستعدادالناسيوقظالعثمائل

وتارةباناملهالقارصالرفيقالخفيفببردهحينابخبههموالشمائل

كلهااالحوالهذفيهوبنواظرهالالحطالرقيقاللطيفبغيمه

وبتوسعونويحيهرونمنهيمتارونفهمالوافرالوافيإريعهيميرهم
ويعصرونههمفهاويقتنونويذخرونمنهماينالونفي
ءيحتظرونو



والريعقال
بدبمبخلقياتيساعةوانهكلاليبيعتاورطباعمنجمرتمااما
منهربهعةوامزجةنحتلفةطباخمنيبهراللونيهفغرييوطغ
ويهزءبمزاجهعيصريحيكللمذلكلفهنماغبرموتلفهعناصر

ولكيءواحتياجهبالمناستةهايفتقارهالحالهمنيعهيقتبماطغكل
فهوالبلىعنالعناصرشوشتهاالخألقبعدبالتجدداالمزجةترتاح

الىحبيبنالئوذلكيفالخرافسدمااللطيفبفعلهيعدارك

فيبهمعشوقهالمشاعرشبهولذلكطباثعهامنكبالنهالنفوس
فقالفعله

دوارطوابراقوغيمصحوثمائلهاطمااليماماشى
وابعادولقريبوهحروصلاجمرلستمنياانتكانه
الذوالجديدوحاالحمضالدائمهيسأوالقلبتملفالننسبعدو
والحييتسهولبردههوفانماووقارالخريفسكونمنجرتماواما
معالبرودةمنموتهيكونوالمتالرطوبةمعبالحرارةحياتهتكون

المطامالناسيميرانهذكرتماوامايبلىوالخريفيحيىفالربيعاليبوسه
وقدمهاليبيعايدىجتهمماعهذلكفانالمنامعلبهمويفيض

عمليظهراالياموعلىالمفيدوولدبهسبهالناغعملهالمصيجواووثهتدييرء
المفلحالعاهلتدبيريتبيناالوقاتبعدوالمصلحالمدير

اطزيففادثر

وانالميتيابسكطبعباردطبعهوانالخريفمنذكرتمااما
اوواخطأتنسيتاوعلتفقدالحططبعهورطبحارالربيعطبع

علهالدليلالبرودةمناهالكاواجمليالحىاالحرارةفانخطيت



اليابسةالباردةفيةوايمالمفلوجبنحالىالبالقياسالمبرحمينال
وهيذاوناشومنهاقرارناوعليهاالمصروالهاخلقنامنهاالتىلالرضهي

والحوالثباتاالفاتعلةهيالتىءالسوداطغوهيوالنصيرأالمد
هذااللطيفهوالصناعاتالشريفهالعلومذويمناصحابهايالوقار

فنالخريفهايميرهمانقلتماوامايابىباردالخريفءانسناان

فيخليفتهوالثتاهـالبذروقتوالخريفذلكيموناليبيعجمهيعفصنع
الشاعرقالولذلكقىبيته

المصطافقةطالهوالمفيدوجههعلىكلوءءالشاان

ءابالفيبلىالهواممعواظهارهاتالحشرمعاخرابهااالللربيعئا

ومعاذىبالفممزوجاواحدافعالويقرفبالبسومشفوعاحسنا
اجموساثويثيرالناسابدانفيالفاسدةاالخألطيهيجالذيفهوذلك

جامدةوهياجوافهمعنالخبيثةتكببويذيباجسادهمفيالرديئة
المشاصالهوابهابفتذهباحشائهمعنالريزيةالحرارةوطل

وظوامرهمبشائرهمفيويولدخامدةهامدةاجوافهمامماقويركلطبعها

يفوالخرالحارةالعاللواالدمويةوالحمياتوالحصبةلجرسوالحكمةاالقروح
يجعلهاءاويفنيهاالمعفضةالحيواناتويميتالدمويةاالصراضهذهءبطق

بميزانهالطباعيعدلالذيوهووالهوامتالكمونكالحمثرمنكالفانية
نعيمهبافلالجوانوسائرالناسوينمابانهفياالهزجةويسوي
والفقيرالغبئويجعلتلفينموعدلينوالليلالنهاروبضصفوالوانه

بامعثرمشحوةوحبابهمحتوباةءمملوفبيوتهمكيرمختلفينمثلينبمرته

هالشناالخريفعليهماوسعهاالتىوالذخائرالميرياقثنامئعغولونهارهم

والفوممهدفطيببالعثرلبملوييمامتنائهاعلىبمؤقحضهاكل
الجهجهراتوالخداالرجهداحنوالللذنذةا

ف



كالريعالم
ومائرباالنسانيوذىاوبودىحوهواناليليممنذكرتمااما
منونحوهاالسرساممعلالدمويةلحمياتالحاربمالعللووصفتالحنوان

اذاكنلتاوءوتغافلتوهمتاواوهمتفقداالسقامشدة

فهواليبيعبهؤلممنجاليوسقالولذلكالمزاحمعتدلطبعهفياليديع
فياضاالصهذهكريقعوانماحالعاالىخناحالمزاحفاسد
والىبيعالجاربذبالجارتاخذوانماالحارالصيفوحميمالقيظحميم

وافعالهاخالقهوائتالفاحوالهوانتظامهزاجهوالتعامءطباباعتدال

مصاالخالطبعضفسدمنوينبهمزاجويتعثكلطغيقوىص
قدهومفتضياعهبعدمواتويحيىصعالجهفيليتثممرهزاجه

رالنثمحةعلىويدلبالحشرويذكرهرقدهعنبالويضعفكل
تعودفائدةمنيخلهاولمخلقهاتعالمطاللهفانوالهوامالحشراتهذهواما

وانللبريةبمنفعةيختصضيئاعبثأبلكلهايخلقولمالخليقةبمصابم
ويستعملهاالمجربةاالدويةفيتدضواخرجىمنهااخذتاذاسومها

ذلكومعالمرديهاالهراضفيبهاويسئشقذيهالموءاالدوافيءاالطبا
السموماالكانوسائراالرضمنوالحعثراتختذبالهواماعنىفانها

ويوافقهائمياكابهتغتدىمامنهاوتستلبيشاكلهامماتحالطهاالتى

ةشاعنصصافيةالحيواناليهيحتاجالذيللنباتاالكانفتبقى
قلتماواماواذىعائتةمننقيةيةياالالنباتويخلوكلذى

واغذيضهامألكلهاوانالخيوجمغالناسكليوسعوانالخريففي
معائبمنيكونبانفهذاوانجتهاورياحينهاممهمافوعليهايفيضو

بهايكثرالتياباالشاحدوهومناقبهمنيكونمنكلناولىاظريف
طبانعهمفتسنوبلهاكلهامنيستكزالناسفانهالخريففيالمزمنةاالسقام



اجههئيحتملهوالوالعرضلهالسبباواوالحرضالمرضمجلب

ءالهواوقدةواستصفتهالقيظضرموانحلهالصيفحراتحلهالذي

الغريزيهحرارتهوحللءالثوارطوبةالتنورالمبوريستصنىكما
والبالخريفهيأمايطيقفالالفصلحرالطبيعيةهنحونعوفث

منءالمماالداصةعليهويولدويموبلهفيوحمهينالهمايحئمل

ينتتمماانالخيرفيءجاولذلكاالوجاعمنءالعهياوالمظكاالهراض

المضؤالفوممهمنمقلاللهبحمدوالربيعيماوحبطايقعلمااليليع
الرديئهالويخةواالغذيةالويئهالوبيلةةواالالنيعةواالنبذة

العنبىوالرابالرضيعمنواحمالنتيالحنطىالخبزمنللناسوغذاوه
والسفرحلالرمانهنزلةتعفنقماالتىكهبالفووتنقيمالمرىالعئيق
الالغالراغالوردمنومومهمبقوتهءباالفيببقمماونحعماوالعفاح

فيهوناوانهفيالربيعبطبعلجخذالذىالساسفرمالرواغالعبقواننور
الركامقطركيالزكاهمولدايابسابارداالخريففيالكمايكونرطباحارا

اكاماالخريفماعنىخصائصمنوهانصدلبالراسايقالصدلومورثا

الربيعيهزهاالتىونحوهاريوالظبلالبااغانيمنومسموعهوالصدل
قاهـكمااليبيعالنوالقمارىوالعودالعبيرتعبرعنالتىبرواحه

نيلزعفراا

حريىلبستماجمغالناحتيالللروضفيهوفصل
الطيورتغنيهاجعلتاذاتثنطربمنغصانوال

ثىاطزبفقاد

فصاحتكفيواملحكشانكوامجبلسانكاعذبمافتىيا

بلقائكتحرناكماءالشعىببيانكجزناتعحيثمالحتلثمعوافطنك
ءالحكااطبتىوهانخسنهاشانهكلالعالموناجمعماالىفتاقىالب



بغفىالباروالفاجرهلوالعاقلأتفقجنةفئاكئكعلىا
باسهاواضكراهتهاواستقذارهايهدالمؤالحثراتويهالمردالهوام

المعارفتحافهوالءباالبتدااحساسهافيالطباعتعافهلماواستكارها

العقولبروجومصالحمناغيكثرةتصفهاأكأواءاالنبهافيمضارهامن
المذيلالخلطوظزكالقلبالحولباسانكلمجهاوالعاداتالسيمه

بهءوالبقالهوالحركةفيهالسيعلىالضاساتفقوهاالمفنالمعنوبيانك
بهماوبالجملةالجلهبعضابعضهمومنافسةاليهوالحنينعليهوالحرص
ونذيمهتعيبهحيثوالمعادالمعايقخيراتوفيهحلواالالعاجلصادح

وصورةالحياةمادةجعلهاالتيالتهكةوحووتيههبذلكرايكوتهضم
خئهيهـفافيهيسثعزرمنوبسببرئهفانهيستكرمنالجلءالبقا

قالبهعنوئقلبهحمالبهعنوتحيلهاليدغفيالواردابخرلهوقىوى

وانماقالهيلماوحبطايقنلمااليديعينبتماانقالفانهوهيئبه
يحفيفهمخبطوهـينالونهضميئايبتالجعاليفانالناسدونليوامى
مااماالمذامقاذفالمحامدكصمالخحامالدءحسامانهلسانك

بسبجهاثمفاوانمعروفبهاالناساسغصارفانوالمهـوازالحثراتفي

2يسندبسمهعهاانذكرتيماماخفيماماكائدجليهامبهروغوائل
النباتفيتولدتمناطاالخاكآلكفدلةاسلىالةاالخالطبعض

مافهذايرانباطامنرجتبروائحهاوواالشاجاحباالصقاخنلطتوبها
والحياتاالفاممطفانالظاهرفاماافعالهامنوماكنحالهامنبطن

تحلووالمؤلمةموذبةاومعطبةقاتلةفعيىونحوهاوالجراراتوالعقائب

اللهجعلهاالتىالطيباتالنمواطادنافمنتعرىوالفاتامن
الخلقالىمحبوبةمرتضاةمبنغاةفالخربففيوانبتهاالخلقرزق

ءالبقادارفيالمنقونبهايكدواالعينوتلفاالنفستشتهيهاوهيمقنفية

مبسدتااعطيتوبمكوالجزأهافوابمئابةالىاالبرارمقواياها



اساطمنههدمتثمعليهتبنىفياساواصلتمنتهيامترتا

والمشاموالمشاربالماصمنالربيعفياالنسانينالباصضلت

افؤتوماحيهتماالمتنمطريقمنوحيهتبهتوالمسامعقي
بهيئلموانووطاهفلقوههدحطاهءواالخرتاقناهبمااال

وفالالخريفطلوعالىالكثيرمنهببقوقدالربيعوقتالىاالدتمتاع
ءاسنينامنيمغالذيالهواهونةءمملوالنهوذلكالمرتغبهيسغ
جموصاته4الهافيطهباخامملووهرءألاالةفينشطان5يهأوالءالغذا

تفقدعنفضالءجمرهوجمرهتمتعهعنمايعنيههااهمنولعنيهءالمائحه

وتكثرعددهميقلالذينءااليخااالاليمامرهوتعهدبالتنمعيشه
عامةفالحاجةوعاشيهغاديةوعليهموغاشيهعاشيةايضاولهمعددلم
النفهوكعدومواجدوجدانثممعدومتاناليبيعفيوالقضيةوالغنية
خمةوممشغلةويرالبشربهالحوائجمناولهاحمةعئمشغلةايامه

الحشراتمناخرهاومقذرةمبغضةوهيسيهااوسطهابالحرارة

محوةكؤةوليلهيعيهلياناتفيوالهئيهالهواوراتوالقاذالرضيها
مايكتببقدرفنهارهالخيرفوامازائرخلسةاوجمالنقإةاوطائر

ـالملماتولكثفتالمطوبقضيويحنرفبهويعملويقرفه
يستوخمكنالمجفوالمجبصوالتنمءاالربوقضاللطربوليله
المدامباهايسوقهاالدامباشبقودههوالطعاممنينالهمافيه

اهالكاالناسءاقاتمالعفونةمنئقعالتيءاالوباانجالينوسوذكر
ئتعفنالالخمرفضولالنيتخلصرنالحمرفانهممدمنياالءوافنا

ءافسدماويصلحالمحبوبهوالمالذ4المطإلبالطيباتيمعفالخريف
عوجهماويسوىالمرىالشراببترطيباليابسالحاربمزاجهالقيط

الخريفصالحفهذاءالهنيالطعامبئغذيةوالذبولالمحولمنالصي

ءالروفساد



ثىالريعقاد
بلوجمييقولمافيالعقولببهتبلبهرضيئمنانتلله
البعدومهانصاالببطناوبريدممايظهربماالفطنالذصيعمه
الدنيامنيقنعانيجبملكوالثيخالمثعاربمطارباوالمطام3منا

القلوبوتسرالعبونوئقرالنفسوننفىالروحفىوحالقيباللذات

اليبيعمبامنالصفيهاالوهاموتطريالذيههااللنهاموتطرب
للساشوجفاصرراناظرهفيهالناظرصعدفكاومسارهوطيباتهومالذه

ادبمحمدقزاتالغمامظادممنءسوداوعيناالمالبيضاجمة
حيناتسؤىواصجسججدنظامهوحسنقوامهباعتدالوهها

برقمنيقهمهوالربوطوراطوزاتخلعءوالسمائتقدئا
تسصوقىنتلونالهوامعارجفيفوسعنيرقياربلونبلتعمي

لنسيمالراحطربهزهوقددمعهعكببالفتيانمنكليعبوالمع
بوثيبمرهصعداالرضالىنادظرصوبياصاحالجونشوان

ونقشئهالرتممنببضراناملهوممئهووستهالربيعبدحيههدبباج
نجالوايضللعبنغيظآواصفرللياقوترنماباحمرالوردمنوطرزنه

العاشقبهديتسلىلونينعلىونةاالورداعنىوصبغبهوالمجينللدر

طوزاهومتعتالمثوقالشائقباجتماعطلءونجتفاوالمعشوق

باللوقةوهيالهعمحاسةالفائحةبالرائحةرةوآالمجسحاسةالنامباللين
الوانفيالرياضمنصوصاوقتجلتكلالبعرثماسةالراخالراثق

شطتهاوالغواديايدكغملتهاوقداالنوارمنوافلاالزهارمنا
تالفهيغالرباطيبالميمالنيممنوعطرتهاالرواغلمقابض
ومنقطمرتمبينوحليهاحللهامنونرفلوشأرجوتنعطروننبرج
ومتوجوممعنفومقرطومعينوموجهوملونوسيرططمسهم



ومدرمءومكفرومصندلومعنبروممسلثوهزبرجومكللمعمب
بمثليأتهومنوصغتهصبغةالثهمناحسنومنالتهصبغةومدفى

صنعتهفيضريكلهوهلالصنعتهصيغة

نثارفيقطرهمنكاناتجلوعريساءالممماكان

نظارفينالحسنهاوكالمألتنظرالفاالرياضكان

االشهبوالعنبراالصهبالممكترابهوالجنانانموذجيعفالي
ءمامنوانهاروماوهكوثرقروالحرالوهواؤهاالزهرفوروا

ماالشاربينكذلكلذةنهرمنواخهارمصقعسلمنيانهارسناغير
واماءواالشراءبالصفانهرىبالذوقعلياللونفيخلوفيالربيع

االعتدالفهذابالميزانالمسوىاصلىيفزماناعدالمندبهرتما

والهوأجرواالصائلالنهارالليامعئدلفانهالربيعفيموجودبالحقيقة
ائهاالعضاكيفياتفيايضاموجودالدوقاتهوالذياالعندالوذلك

اواالعتداضىمسوهوواليبوسهالبرودةوالرطوبةالحرارةمنالوزنفي

البرودةالىاالعبدالاعنلخروجالكفياتمعوطخريفالذكت

ومنولطافبهاعبدالهفيءالهوابمنزلةاالركانمنفالربيعايبوسة
الدمبمنزلةطااالومنوطلألوتهطراوتهفيالصبىبمترلةالعراحوال

وعنواناالكوانوريعانالزمانشبابالنهونهوحاعذوبتهفي
الكاسوانفءالدهروصالعروصمرةاالياموعضفوانالعام

الجريدواولالقصيدهعطلعرأسعينخلىهوبلالنفسورأس
هوالخريفنقيهواليليعقشرهلخربفمانالىلبالربيعوبالجملة
ندبهواليبيععكلهوالخريفسالفهواليلغيمالخرفكدرهصفوهواليبيع

الناقةنفبايموىومنذنبهوالحريفانفهوالربيعدرديهوالخريف

الصدورمثلزاالبمولستجمزهوالخريفصدرهواليلغالذنجا



اء

يفاطزفاليم

ءواقناءاغناواوفيمكارهواوفرمضامكثرالفصلينايتبين
ومنصاحبهيمدحمنالىءوانتهاءابثداواعفىءوايالءاعطاواقنى

نبينانفعليناذاماالحسماتعدموالقرنةويذماهلهاغيرالروسيمدح

ءصفااببالربيعانوريروانتامبخصائصكلالبفضيلوجه
بالذاسفغيراالعتدالاماانعامابلغواالشئاماواولىاعئداالواحسن
قواهافاتوجاعتدلتلوالنهاالفاسدةئنةاىءالدشياموجود

مغمهاواحدالنصالفسادعنالمئنعتهااجزاوتساوت
عننجثزيكونفانهعافةباالخاالعتدالاماوالعنادالقهرعنصاحبه

الثعىمجلغعنداولهالربيعانناعلهفقداعبداالابينبمااالفصلين
اورثورعلوبةبرودةولفضلةواليبوسهبالحرارةتاثيرهوالحملاطلرأس
ءللذالثورمنيشفيدهاويبوسوبرودةاستدبرهالذيالحوتعن

ببوتوبرودةولفضلةوالرطوبةالحرارةتاثيرهنفسهفيوالميزانيستقبله

يستقبلالتيالعقربمنورحلوبةبرودةواستدبرهاالتىالسنبلةمنمستفادة

بلاوالوروالعقرباطوتساوىبحاحبهمنهماواعدقيبلصفاذا

الثعىوضرفالمريحببتالنهيابساحارانفسهفيالحملوبتيفييهفياتها
احدوهيالرهرةبيتوالميزانواليبوسةالحرارةمنالهبماوناهيك

استفادالخريففملالنيربهولذللثاالعضداللمحيزانفبقىالسعدين
فيوهووببوسةبةرحاءالثتامنويشقبلوببوسةحرارةالصيفمن

ثمبالصيالربيعبيهوتبالشيخاباهتشبيهكوامارطبحانفسه
فيالخريفانوهببدجيمعنىغريباعيفيوالغعلىالصبىتفضيل
الشيخالصييفغلاحدالدنيافياالصيطغفييعوالالشيخطبع
لطعوساتادراكجودةعنتمنعهمضطربةمهجيةرطوبةللصبىفان



وانفصلتالصيرطيدةعنهذهبتوالشيخالمعقوالتادراكعنضال
وثساوتقواهفأتوجواعتدلتكيفياتهالمفرطةالثمبيبةصارةمنه

والطىوالطفوابلىبلغواوادرىادركيكونفلذلكاجهصاحوال
القالميزانانريءالهوابطبعاليبيعطبعوضبهتواذكرواج

قولهمعلىاطبقواءواالطتاابخمينفانانصفتلوالحملمنافثيلبهذا

اليدغانيرتماواما8اكامكذلكعهطبلهايهوائيالميزانان
ءوالهواقيالخلوءوالماالصافيبالشرابواختصوالنوروالزهرردبالواسئبد

ايضئافقديكونالوردكاماذلكعلمنافقدعدةاالمبرقةءوالسماالرقيق

والزهرالنوركذلكالوانهباوهوالنسترنوخصوصاالخريفابامفي

غيرفيهامحمورةرائختهاالنالريعفيمنهااطيبالحريففيكلها
العاضلالورودالسربعباررديزكطالربيعكانوانعنهامنبععة

الالمى4بثوالذابلهوواذأصالحاالثاممهالالذىالصدور

باالنتقالمصثصوقيهمالعشاقيعيروالذاذاوءهوواذاوافيا

باالسبالوردوبثشبهونويشجهنهمالودعنوالزوالالعهدش

دهوحسنبقاثمعلرجىبالينشبهواانثممنوانما
علىلذواتهموتقضيالالنفسهمتربهةيكونالنهءووفائه

الفائروالطرفاالرجالريحوالطيبالهـجالراخبالحسنمعشوقيهم

بنفسهوامتاعهووفائهبقائهمعهذاالمنعرحالمستوىوالقدالغنج
الحسنمنوهوايفثاوبالزعفرانبهمختصربفواظواتاعهءاشياجلة

جمةومعاجينكئيرةادويةفيوالنفعالضطريبوالئفريحوالطيب
يةواالدومالطبخالعطرارفيمدخلولهبهءخفاالماوفرائرعزيزة

ءميبدكهالمتلغاالتريحفيوببلغصالما8وتطيبباالغذيةواصالح
اتيضاحكابهفيصيرتعمداالشاربويسقىفيهايلنىالخمروقداال

نيفقدالصافيالعثرابواماوالمالعبالمطاربمنجمائب



بالحديثالحربفويفضلألربيعفيمنهواعئئاصنىاظريفيضآفي
الشرجعنعدهمنلهخيرحاستفادالخرففنللربيعوماالطرى
فعلهالشرابالنالفمولسائرفيمنهاصيحوهوبالخريفءاالشيمااوفق

الميفمصومكتسبممتعىالفصلهذاالنوالثرطيبالتسخين

وهوهبسببغوائلهماويفلبهفيكمعرسورتهمابرودةءتاالشومنببوسة
منحرارةممتسبوءالشثامنرطوبةاجتلفصلهالنالربيعصارفي
تحتملهمافالورطوبتهبصماوالقصلالشرابلطحراريقوكطعلىفاالعيف
الحرارةالفراطنالصفيايفاضارهوعزاجمهبهمايسئقلوالطباعه

وتعديلالخريفللعرابالفصولفاوفقرطوبتهايضالكئرةءالضخاوفي

الطربمففيهمامعهذاالشربيتعاطىلمنااليتاقىقالالمزإج
تعديلفيمقامهبقومشيعآوجدواماانهمءاالطباواجعوالفرحوالسرور
كلاخذاذاوالمسرةالفرحواجتالبمضرة6باالقوىوتسويةالمزاج
القائلفيهقالولذلكممهوتجهه

قرجعبيقاوعديقحديثاهاصءثيلبقلمماهماهيا

عتيقبمراوحديثبحلوصاوميالحارثاتحلووهونت

واقماهاعتدادمنادناهفااعددتالذىقيالخلوءالمااما

والصلعالبالترابوامتزجبالطيناخنلطءمافيخيروايسدادمن

ثعربهيانعنفمأليقربهانالعطشانالشاربيمنفالالمهين
وحرقتصاتشردتربماطبارقهفيفائدةفايالرىايرقواما

ابذهبكثيرانهحتىأذاكزفطأحراقحمننلووالانخاصكثيؤ

الخعةكصوتقلةفىفانهالرعداماوضررىارمشلاالين
والرعدطارىوسلطانباهرحادثانذارهذافيفاننهدبلالطبل

يقالىلذاللبربةمنخماكيزاويفرعأليريةاالجمنيةمنبهدمممثيرا



الشاسقالكماببرقويرعدفالنبباطلينهددمن

بفائرليوعيدكفايزبدباوارعدابرق
معى

الريعقالك
فيتبنيهماالقابلفيتنقضفثرتراعيهلوكتمكاحسنصما

وهويتوالهالمبزانالنوالرطوبةبالحرارةثبرهتاالخريفانزعمتالغابر

النالخريففيموافقهووقلتالثرابصالىجئتثمدمويهوائي
ذكرماونسبترطبحارالعثرابوطغيابىباردالخريفطتع
ولذلكمترحكربميرحيابسباردوانهيخالخرطغفيءالح

مفرخرطبحازاليلغطبعانكلفةواطباقهمهزمنةامراضهكات
والحرارةمنبثهاالجسادفيبهءالدماصارتولذلكمروحمطرب
واغفلتواطيباوفىبفيخيالخرالثربانوادعيتنبعثهيةالربز

والموافقةءكئربيخههامةءفالمالاليبيعكذلكحاررطبالعثرابان
بالضديعابموالمريضالموافقبالمساكليتغذىيحوااوفربهلهما

الوردعلىالموردالثراببطيبالصادقالحىلكشهداماطهلموهبك

والملهونءالشعراافانينهفيتقلبوماءالقائلونفيقالماحمعتاوما

قالخرهاالمبلغفاليشربأاللهابنايحلفماحدهانبلغكاوما
ومايمبناوفيهيحضثانوؤقينامنوامئنعابفاالوردزماناو
كغاجمعوفتهممامةليعمالمأمونكانزمانفيحاجانح
فيممهدركيوالوالجهاراصرايجموالءوالنهارالياليسنريحال

زمنءجافاذابالنوائجوالمصاثشغلعنيفتروالواالعيادالجمعات

حالهووصفتيومامينابىبالثربواثعثغلشعراوانثدحفهالقالورد
وشفهحياكتهعنواجزأهعمألعناغناهماعليهفاجرىمونااا
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المقالحبالوعرضتالخطابوطاللتعسرالخطبولوذكرتكله

والربيعالشرابالنذلكقلناوانمااالطنابطنبوامتدت
الروحفعلفيقوىاالزدواحفييتحدانوباالمتزاحينزاوجان

والهزةواالريحيةالفرحاجتالبفيالخمرعلةهيوهذهبالراحالتخاذها

بزيادةالسرورومطلعالحياةينبوعالدمالنوذلكللشاربتحدثالتي
عليهيغلبولمنالصبيانفيلىوالضيكثرالفرحولهذاالغريزيةالحرارة
فصلالنهالربيعفيالناسكلالطربيستوليبينهالسببوبهذاالدم

ينبوعهوالذيالدمطبعوهماوالرطوبةالحرارةعليهوالغالبمعتدل

انفقالمعتىولهداالروحفيويمدالروحفيبزيدالربيعانتبينفقدالروح

ابنواحسنمصيبامعنىالريحمنوالروحكاثاوالراحالروحاشتقاق

قالحيثالروكي

الراحباسمللراحيدعونهعلةاليةادريالوالله
المرتاحنديمهالرتياحامالحشاتحتروحهاملريحهاء

هوالذىالدمالربيعولمشاكلةالمعتىلهذااننايضاالدمويسمى
االخالطسائرويثيرخاصةالدمالربيعيهيجوعنصرالنفسالروحمادة
اةوالمدابالمعالجةيتداركلكيوهيعليكخفيتفائدةاثارتهاوفيعامة

مسواةمصفاةالفضولمررمنقاةاالجسادتجعلالتييةاالدووشرب

الحشائشعنفضالاالحجارحتىوينبتالجمادحتىينشروالربيع
يظللوواالثمارراقاوالوينجمواالنواراالزهاريطلعوواالشجار
الجبالويجللءالخضربالمطارحاالرضويفرشالغبربالمطارفءالما

بهايحللوالمتشعبةاالشجارمناكلةالرؤوسكليعقدوالحمربالحلل

اطيبوتذهرعلبهاتغتىمنابرللطيوروينصبالمونقةاالنوارمننتارا

واحدعرسيضمهمفكانهالعمرلذيذللناسبطيبووالزمراالغاني

مالثاوكانكلهمفوضىمأربةيهيمنلىدعوةجيجمهم
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ووردهمعليهممثورةواللدراهمازهارهاوانوارهاكانباصرهااالرض

روزجوفومينازبرجدباتهانوكا7الممبذولةوبواقيتدنانبروضقائقهم
بهافتطرببونهايشعتيقةءهباالخلوقيةاموامهاكاناباهممتوجة

يفلخراوقشفهذايستومميفهلولتزالكرسوبهاعنهموتزاحترناحوبهمقلو
وبوسهوتقطيبهوعبوسهوتقتيضهكدرهوغبارهوشرهويبسهوظلفه
مغبرهءماالووجوهجاسدةاالرضوعيونسائلةفيهالناسفعيون

بيضةالردهولمنومفارقهاالجبالوظواهرءمصفرالخلقوخدود

االرواحمنالعثمائلمسودةيفارامنكربوصدورهاالورىوبواطن
فيهفمنهمءاالغنياحالفهذاعاسفهباالرواحالبريةوثمائلصفهط

ءالغربافينحيلمكوانيءوطاوالءغطاماالذينءبالفقراطك

اذاعنهاللهرضيعمرولهذاكانراغيةوالثاغيةعندهمليسالذين
واذالهالحاضرفاسئعدواالعدوءجاناحيةكلالىكئبءالشتااظل

الغموموانئقتبالقالمقدمهارتاحتجلبابهوممنعمىلقابهالربيعسفر
واماولدوالوالدالىياوىواللبدوالسبدقيدلجكالعمى

شيئماوتعلمتقولانكوحسبكفاللهكافيكباالعداللغالرطغوصفك
فيههوانكالناسجميعبدريوإنسواهوتضرمعبئوتظهرخالفه

يذوبانالكذوبيخافاوهاوتستصفيههنهتخلصهمافيومزخرف

اعراضهتضلوالاوجاعهندمنوالامراضهتزمنالالمعئدلالض

طويلةمنفصيرةوهذه

اطزيفقالء

يبرقويروويزهرويورقينبتالربيعانحاصلكامك

ويقطفويحصدويطمويجتىفرالذىءالمثدهاتنظرانويق
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تفضيلالخريفاالظكوليميىويوفروبربيويبذرويزرعبنموينم
ودونتسائرهكتبفيهصنفتقدعليهمتفقامالربيععلالحريف

ابىالىحمزةبنكلماكتبذافندافئإدبيناكايديفياشعارء

ولوالترالتىاليبيعكالمثبرةثمرةلخررففقالالعلويطبابابنالحسن
يدخرومايزلمااصنافتحصلاظريفوفيفالدةالمجرفيتكنلمالز
يكهىوفيالقابلالخريفالىارواحهاسكةاالخالئقاقواتمن

النايمهمالعيطلعكنصلوردولهفضلاليبيعانوارجمغكلولهالىعفوان
ءالعيونالمونقوردوالالاالزرقأالقوتلونفيالخشفوقرن

الذهبجميوطشحرعىيتفتحوالمحبئالطواويعرافواالمثهل
حدائقمنلمجحناركمثررالخضرالحللفاغافىفيالحمرالخطوط
السخةفيالبرىالزعفرانوردويطلعضنضةافىالحياتلسنكأالبنفج

المبهلالزعفراننورلهيمونالالبريانعرخريفاريىتينص
اخفرناضراقىالبردولصإرعلىالحيلاذنابيشبهالرعفرانبشوح

ويبقىاالبريسممغازلوقلكالعآجمناصولكعقدولهمصفرةوالدروع
جوزفالخزويكصوفبخملاخدفئميتغيرناطويالصاالرضتحت
االعنابوئقطفالخلاعسالبجمعواتىيحدالخريفوفيالهند
وزينتهمالناسلباسمهاالتياالقطانءاجتناوفه2المنافيهاالتى
والنبقالعنابوالجوزاللوزيقطفوفيءالفنابعدوسترهمءاحيا

والوحشيةاالنسيةفاالظاشذواتغتناوفيهنفعهيممماذلكغير
اذاالفريدشققتثبهواوراقهاالترحينمجوفيهالبزاةمطارحوفيه

ثمرةوهيوردكالفاغيةالخضرولهالمطارفخفقخفقتالرياحفيهخطرت

صفرةخضرتهاوتثوبيعنمالزبرجدثمخرزاتمثاعوينضقءالحنا
ذهبظاهرهاكقاللىذلكصارالصفوةخلصتفاذااالصفرالرحيق

حرك11ولهالمعمودينفعوقشؤوالمرجانحبكالأللوءفيمافضةجماطنها



لهالنارمناجمدهنمنهويؤحاليلغرياحينارصيفوقف
ءالثتافيالرياحينتصرمتواذاالمحزونينفعوالقدوريطيبلذبذحماض
فوصفاالرجالطباخالعنبوفيفيهاجتمعوقدطريغضفاالقىج
فنالنظمواماألنثرفيئرىكماخصائصهواقتصوذكرفضائلهالخريف

قصيدةمنالروميابنالحسنابوقالهماذلك

ءوالماالجوورقنوعمنصاجتمعثاذاايلولفوممهلوال
ءغبراالحالينهائلةعلطاثهلتمتىنفسياذالماضلت

ءمبوااوالرمضاجعنافيهممبردتاذاايلولللياحبذا

ءواحاءاحشاعينالمجمنواثهلتالجلدالقرفيهوجمش

ءالالالجوءصفامنورإلهاتهالسارياكراواسفر
ءامضاالريحانفيهامنبأنيلث8محراريحهمنةباحبذا

ءضايللهيدمفيكلشهرتعهدهمنماثشتفيهبل

مىالمعنزبنقالممبداللهماذلدومنح

حاداسرعايلولمنيفبالصيمفقدحداالزمانطيبكلاثرب

االجسادفياالرواحفارتاحتنبههبودبالليلواسمنا
استعدادلالمطارفيواالرض8الجاافدامباالنداهوافاك

وادقرارةاوءمابميلىروضتتربهامنسضفيكم
ميمادعلىكاناأنماويمبقطرةصاصاداذاتبلو

اليبيععلىويضلهالخريفبصفالؤخىهدانعمرايووقال

االمحارالخريوجممجباظتقومعيونالربيعوارممه
اراثمننثرنلىالرياضبينءدراهمتيافذالثكلنان
واالضيارالجناتعلىحنا8بؤفياالخريففينثارفلها

االثمارمدمفغيلةولهالماوراقهمالتانانيراطتحي



واالمطارواالنوااالرواحسوىفيهلنافمااليبيعخال
بالناراهلهاالتالدترميصواعقاثرداالرطيكافة

ارأمنتهبامبعوذاهمامنانعمبتشرينبنفاسعد

وبهارطالمزعفرانمنكأللةمثورديسماعلىواشرب
العطارلطيةطيبصمعصمموعرفهاليبيعوردعنيغيك
االمصارفيجدالمحليالخصبمبثراءجاايلولياحبذ

المعياردلطلوزنحلتميزانهوفبهمافيهوالثص

ارضءوزنكعفاعنفالليللحظيهماوليلناالنهاراخذ

االخبارحاملعنهاينبيكروايةاليبيعذمفيوحفاك
الجبارمالئلثعلهصلتلمالقولهفينبينامفاذكرص

بثارمنفيهالقيامةخرففاآأرجزوحهلقالاذ

ررييصفهايضوقال

االزهرالخريفلنااتلستاذسمزللغيوهجوكارأ

اوضرمنهانتارضطفابعدوبردهاضربخاءالشتاوضر

اغبرلدمنكعليهاغطىلمألكائماءالعممافيغيومككدت
اكدرهراظلكانونينمنمتزايدابردهاولهذاك

اهترهياوءعذرافكانهامحجوبةالورىنظرعىوالثص

اعبرشعاعطلعتمتىولها8اصاباسارفيوتمىتغدو

المنظرذاكوضلالربيعصاع8شاطوببنكنيسانبينما
اخضرالزوردلبوداالوتوبهاءاالسءملفىىفتى

اهدروهذاخريتدمعهامنوربوعنابحألهايقلمتى

انورشعاعيبعابالنن8اتهثءالماكسترىومتى
ممثرالمنابامنفيكالشرلمألتساوياوالنهارللياكليساو
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ونقيرنموتفيهبالناماوطيبهابالحيايؤذنوالفمل

يسهريالالتفكرفيهعينايامهجمائباارتكعاما

يحذرمنهاالنسانعلىكل8سنةكوفالماضيوفيفي
تنذربالمنيةاصابتكالماالتىالخوانيقةءالفاموت

يونرذلكلمجوسقولصستةضهورمرركلاحكاه

معبرويعبرجمولمنفيهاثةوثاامفتقداألثمنها

بذكرممافالصفييكناذلمجباوالطبيبالخجمان
حرالمناياجذجميعافهمجاهلاايفبذاكوالفيلسوف
ابماقدنجصدقتانستين8دورهافيالورىفيذلكانكان

يوسعبدايصيرهاياهراالهضااراداذااتوللالكن

نرونننموتكاالردىطوعبقضاثهفانناتكذبهتال
إصبرمخضالمالبلوىعلىمناللذيواالخرىالدديافيوالفوز

ىجماليبيععلىالحريففضلفياايخالوقال

ائارمدينةصعمان8وحسنهالربغعلطالخريففضل
اثمارهولالفوممهطيب8وزادناذاكحسنمناظروله

نارهرقدناوتحهدوبطيب8ماونهاويبردلناءالهوايصفو

امحارءالنهاروجمسجعبئوغبوقناصبوحنافيهنلتذ
انوارهراقهلماضلقد8فاسدقياسذاالخالفوارى

ثارالرياضعلىيفلىما8دراهماالنورفيهصاهـقالاذ

اتجىارهدؤتمااذافيهكلهاالمجالىعنالركيكغفل
نضارهفاهتناركالتبراظصمصفرةاوراقهاوتنافىت

ارهألننورزفاذابنعهفخصبنوالمهر

امطاررباعناصدمفهارقوصواعقوغوتخاف
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انهارهوتدففجرىمهمابواديهاوهدالمياكذا
نظارهحسنهيفضلمغنوردهعنفوردهوالمهرجان

عطارهطيبهمنهيخللمولطيبمامناغفيهاذكان
ونهارهللهعدالللوزن8يتويفيهالميزانفيوالثى

شراريطيرهزجبالهعلساجديدهكرومبمنيسقيك
مصطارهممدرالكالعتيق8لخمارهاذىوالفيهغولال

اورارموفراالثتيوصرمانهلروحءمغتنمافاشربه

اوتارهشيمإدفوتبىوهزهرا7القاطبلهوارتد
هزمارهيعيبهءالغناانامماعنبهئقرعالوالزمر
اوحالرهبهاماعدهلنتىدونهسواوماالزمانهذا

راجيضيرنافالجسعقلبلىهذاجاهلينكرنانبم

ازهارهوردهيسعددامماحقوتهالنيروزناتضاقىناذا

بشارهخروجهبوشكيأتيانفارجالقيامةفيهرجواواذا
اياودناانتأمننبسانبنقغىحقابخمطلوعوارقب

3يككالخريفنعتفيالباذانيوقال

مايكرطعناءانقضىمااذابالمهرجانثهاواسعدك
رمجميعاالخريففانعبشهكالخريففيزكوال

عطررجنسمتيجلوهماءالهواوذاكفيهالماترى
المقثرلهالنرابيفوحباعطافهالزعفرانتري

جمروصلاذامارجاطيبمدنفشقطواقىجه

حذرصدودمنواحسبهحائلسفرجلهولون

النظرلوحىنجلنخدود8اغفانهفوقوتفاحه

الثرلتلكثماراتون8الحدوداناحسبوماكنت



خرماوقال

الجتىبالزهرعليكالخريفاقبالففاك

سويخلقفينجالالاعتداالفيتم

الذحرباهونسيبحسنهاليبيعفاق
البالنورعنبهالزعفرانوردويوب

الهدىزىفييميىالمهرجاناليكاهدى

زيحسنفيوهيئتبالزعفرانخمتقد

الحلىنظمفيواالقىجالبفاحوتحلت

ئماليبيعقالمهألء

فيباالشعارالركتطةوئقنعءالشعرابحكهمةترضىانكاظنماكت
فهاكالذصلبالباعتهيلبلالصاعبهذاعليناويملالبابهذا
حمزةبنعلىالحسنابيرسالةفاهاالربيعسيليحالذيالسيلمنها

النيروزوصففياخرىلهبرسالةمقابلةدنهياالصبهانيعمارةابن

كرفقالبنحمدمسلمالالمطجمهاكتب
منبرءالذكاممتعءالروابهيءاالرجاممثرقجمهىيومهذا
لهترتاحونهارهليلهواستوىهزاجهاعتدلءالهواصافيءاال

يؤذروالعيونصوقاالرواحايمهوتستريحالنفوسوتهنزلهالقلوب

السروريمااليامعلىلةفيممطاعيومالكربرويجلوالقلوب
المتفرقويجمعالثبابالشيبويذكرالحليمالكبيرويطربويصي
المدافبالعنبرالمثوبالمسكنسيملهالمنبأعدالمتنافرويدنيلفويو

فتبرحنرجسهووردهباعينهوخيرهبهاروجلنارءاتحوانهارجانهيضاحك

بالزبرجدتوشحالتعبىبعدوابثهجالئيبسبعدوتضضرالعذىبعد
اطرخوالنتيانعنونقوالمرجانقوتابايوتحباالستبرقروتا



وتلوبهمممرونهايهواشغالهمموتونهعلهنهممهمالحزان

حوانعيهونفوسهمرواناليهوعيوضهممشغوفهفيههي6بالما
نياالظفيرتجليوبفيهوناطقهاتتبازىوالطورتتتازكفيهوالظجا

تحاذتاذامطربشجصهتعنكلفيهالشربيغتىواالمانييقربو
االغصانحتفرجصفوانبنوخالدمحيانحةبفطااللحانتطارحت

ايهاالحوادثوجمونساجعهالرياضبخضرةفهنالنغماتيالنبرات
العهادفاخاالحباهرتابوارقالعتالرواعدخطرتفئهامعه

ثغورعناالرضوتجسيتالنبورودونلفعتوالوهادالياللهفاهثزت

وتمايلتزمانواجاوانخيرفيالغيثدموعصتهااالخوان
واخالتالرجمانفييميسالنشوانتمايلالخاضرةباالزاهيرالبقاع

واصنافالغياضنواربانولزاهرةااللوانببداخءوالجنانالقيعان

كالمثناقالدموعراتبققىفحمرشقائقمنالرياضاصبل
هيمونسةمونقهممثفقةرائقهوازاهيرالعشاقلوانصفركاوفواغ
اذاالعاثلكالمقرموهيالزرفىوذبوادمحيطةءالماءلكاضامحةالدهر
اصطكثفاذايخلهفيوزأرزضراذاالهائجيالفيغمبلعابهورفجرجر
بمطارفمعبراتاواذبهتءوجماوزخروممهممخاجهواطبقءامواجه

زهرهافنمرقهاتهاويلمتوكاتئماتطنباتضروباقبلتذكن
ةاتمامئهافنسالالجوارحشمناتااالمواحانفةعالماتنحتاالت

قواماللديانظامالكارموتماماةبايجعلكانفيارغبواليهأ

فقالاليبيعالريجانيعبيدةبنكلووصف

حلىاالعطافليناإلخالقالوجمهكريمطلقالقدرشيقاليليع
المنظرصهىالبزفاضالناحيةسليمالرائحةعطرالفغائلجمالمممائل
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الجمالتامالرببعفقالطاهرابيابنووصفهيفيرمرى
العطرجالذكرجميلالنظرلطيفالخطرعظيالداللحسن

ءالنونمظليلءالهمومقليلغزيرالنعيميماطيبلذيذالنسيم
الشعراهبعضقولمنبمثلهامقايلةااللفيةاالولىفالقميدةالنظمواما

ءاالقذابهامنالعيونتجلىءزهرابغرةاليبيعطلع
ءاالببداخمفترةبعدقطوبهاوبدشوجوماالرض

ءاالنوايدبهماحبتهفيمونقوحللفيفاالرض

ءاالنداصنعةمنبتاذلوجمالوميهعنبفهكوالروض

ءحمرافيءصفرامنيرفلنصادرالرياضكاضهنوقىى
ءخضرابردةفياغتدتحتىالربىءغبرااالرضاومارايت

ءاالشيارجونجممها8التىاالرضلجهجةالربيعان
ءواالهوااالوهامعندقتيمرقةمنكالهوىءهواوله

ءااالحفيالصبواتكسننفسفيبالنسيمتنفسواذا
ءالصهباحرمةاشلتفيهتجددللسرورجديدزمن

الحمدوىقالبمامقابلةفالداليةةالتميىواما

جديداالزمانخلقمنبدلتحميدااتاكفقداليبيعحى

موداذاشوةالثرى4وشياترىالثرىكلابالععخلع
سيدادالتدبماكلاكىصنائعااباافادنهروض

ووليداناشئاتراهنورافانشاتعليهابتهمهنشات

برودااتجارفيهنشرتقدممافهلدىعدنفكانها

عقودايخالبردعنيفترمتبععمضاحكالحوانعن
جيداقدمحابهبريقذهبولثاتهاللوفىمنفثغوره

سودافبهالمجرمقآللبسثاهـصتائقمنومعصفوات
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خدودايخالاوردعطفهمنلهتعدضعتحيثبطرفكفانهض

تورلدالوخهافشربنجااشعرخهاقدالوجناتلكتحيم
غيدانياتظازليةخنثببنفسجكنافهوثحتفد

فرلدانظضتحسبمىللباهربهارمنالعذارىونرط

بليسداالنضيرلرونقهحراكافهفيئيالضيظلزهر

وسجوداركعاالنعيمكلمنظالنفيهشينالرياحفاذا
منيداالهتلهانجىمتهزممتيمصديصددن
بعيدبونوينهماتماهابوقالبمافقابلةاالولىالرائيةالقحيدةواما

يمسرحليهفيالرىوغداتمرميالدهروهيحواثدرفت

التكفرجديدةءويدالثتاءحميدةالمميفمقدمةكقى
يمطرالففارةمندءمحووبعدهمنهالصصطريروق

مضرغيثحصواوجههلكءظاهرغيثءفاالنواغيعان

تصوراالرضيهفوحوهنريانظريلقصباصلمبئيا
مقمرهوفكانماالربىزمرشابهقدمبمراضهارانريا

منعظرهينماءالربغءجااذاحتىللورىمعاشدنيا
تنورالقلوبلهدنورالظهورهابطونهاتصوغاضت
تحدرهايعبنفكانهابالندىترفرفزاهرةمنكل

وتجفرالوفيفيجمنعصفكانهامصفرةعرة
يزعؤتمقبليشققدرالنباتكانهغضفاغمى

معصؤءالهوامناليهيدنونمافحمرةفيساطعاو

اخضرهواذبعداصنردماطلطفهبداخلوالالذيصبغ

المجتريقالبمامقابلةالراتيةالثانيةوالقصيدة

المنشرالرياضموميئعاكوماالمبحرعالرلتغلبىنرألم



31

مكبترزرابطاوعصعبئمببكلنهاوهيبطياسعلىرناص

الخدراللؤلوسقوطهااانئقاذاالقطرفيهاسقوطكان

اخضرالروضمنبافرنديشاباحمرالنورمنارجوانيوفي

عرونثيردرمناعاليهتمايلتاصاهوافالندىمااذا

المتعصؤديهافيلعلوةةالعفاتقلتالشعفابلتهاذا

المعئزابنقالبمامقابلةالئالثةوالقصدة

المثبرفيالوردوائساقالندىنوقالرفيالروضبهجاتترياما

ابكرنياالسحاسكلليهـايعدخلعتالدجىسقاهافيالسحاباذا
منتظراالغصانفيمنهوكامنبضظرتهزاهزاهرمنوالروض

البشرمنمحسودسرةحسيالوردتوريدالخدودكمامنحسبىا

الروهيابنقالبمامقابلةالرائيةالرابعةالقصيدة

للبصرءطأليخهبمحظرنظرمنالدنيانروقاجمت

المطرءبابمتهاكلاثنتشكرلقدمصطنعاوهالها
وخفرءحيابعدتيرجتكافواشالحبرروضواالرفرفي

للذكرتصدتاالنثيتبرج

الربيعفضلفيماقيلولواسنقميتاالشعارمناماقبلهلى
االشاماانهفضائلةمنلكفيكاالكعارالىذلكالدى

ايضايعببهثبراالخبارابمتءجاالتيثاراالواماالربيعفيشعروله
دقولوااليامسائركللفرس01هالريغعوانهوالذجروالنوروز

انكاتبعدالسبعةاالفالكتحركتفيهروحانيفيروزممييومانه
وفيواففةانكافتبعدافالكهافيالسبعةالكوممبدارتوفيهةسا

جرمخلقوفيهالخلقالنثعااالرواحبمعانيفيروزفالثيزخرمنهساعة

الحسنوقال8االنروزساعةتساطاسعديقالذلكولالثىإ
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كتهيهمفقالالنيروزعنالرصاموصيبنعليالمأمونشالسلابن
واالنبياهـخلقوافيهالنهمعأمنهفالمالبمةوالملوكواالنبياهالمالبئ
منبوماولالنهكتهوالملوككلىافيهطلعتبوماولالنهكته مى

اللهعتدجدهالىرفعهاللهعبدبنعلىبنالصمدعبدوعنارمان

جامنيروزمفيوسمعليهالتهصلىالنبطالىاهدىقالعباسابن
فقالوانيروزالومافقالالنيروزيومفقالواهذامافقالحالوةعليهفضة

العسكرةوماقالواالعكرةفيهتهاحياةالذياليمنمفقالالفرسعيد
اليومهذافيثهافاحياهمفألىوهمديارهممنخرجواالذينالقوملن

ااتحذفلذلكمطراكالثشففاموتهمءالععماواصارواحهمعليهمورد
وقالاصببناووةالحافاصوزسنةالنيرفيءالماصيالناس

ءاالشيامقاديرالمالثجماظهرالنيروزفيانويقاليوملناصنبرزوا
عسلمنلعقاتثالثتلعقبانألمالطفبلبهبهالؤسوتئبرك

انبعضهمزمءداالفمنءشفاانهوفئمكعمنقطعثوئتبزبئا
مهطفيعنهدغبالزبتوادهناطالمافبلصبيحتهالسكرذاقمن
البالياافل

اطريفزاليم

تعرضتوماوففائلهالربيمصفةفياشعارابفيياالرويت
ويوهنودالئلهجمطيقوىانالمناظروعلىورزائلهالخريفلنقص

وانذافعلناكماالباطليفتغمحوالحقدمتضعوشواهدهخصمهبراهين
منذكرتماواما8نشقصهولمذلكمنجملعلىواتينانستوفهلم

نزمتسئقعىالومنافتحصىالففاثلايفئاوزديهرجانالنيرففيلة
رواحالقرارااالجسادفيهدهاخلقبومانهاالهممنوغيرهمالنوص



نيبذوافرءوعابغونيافريوموهواظالئقونشردحوااالرضدطفيه

القراللهخلقوفيهاالجسادلشبيةافريغونفلكىيتنفمنهساعةوفي

انويقاليضوئهجالهاالمهرجانمنيومانفاذاكءصوداكرةخاتيوم

اتيقالوالقمرساعةساعاتهوأسعدمىاعلىيوفيالمهرجانرفيا

المهرجانصبيحةحتىءسوداالصيفايالمطوالقىىينشاهجبلقلة

يطلعالمهرجانيومانإكليالموبداوزمعلبهاالئلجكانليضافىى
االجسادفياالرواحونخركوالظلمةالنوربينالواسطبمهاميرالشمس
الرمانباصالمهرجانصبيحةالفرسويخننميرالؤسسهحهولذلك

فظفوليوراسفطلبفيافريذونهرافريذونيموهوالوردءماوثم
االكبرنالمبومبه

3التيذلمبانواوالهاواوالهايفالخرفضائلمنضرمافهذا

ونظامالملثقواهحاضرلخدمةفيهنحنالذيالوثهذأفيالخربف

غائبوالربيعهءفاارالمعاليدرجفىوادامه6بقادهااطالالدين
منوالحاضرخيرالهامثتاقنعمتهبدواماللهانعهاحضرتهعن

3المعدمنخيروالموجودالغاثب

للهوالحمدوالسالمذلكبعدوافنرقاوالنتىالشيئبينجرىماخرافهذا
لهوامحمدالنبيكلوالعالةوظاهراوباطناخراوااوال

االخرربيععشرثانيفيالخمبىيومكئباجمعين
مائةوارجواربعينءاحدسنة

باصلأكذا




