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الرحيم الرحمن هللا بسم

وصحابته آله وعىل محمد وموالنا سيدنا عىل وسلِّم صلِّ اللهم العاملني، رب هلل الحمد
وتابعيه.

وأئمة الشعراء فحول من ثمانية شعر من املختار يف وضعناه ِسْفر فهذا بعد؛ أما
هانئ، بن الحسن نواس وأبو الغواني، رصيع الوليد بن ُمسلم وهم: الكالم، وأمراء البالغة
العباس، بن عيل الرومي وابن البحرتي، عبادة وأبو الطائي، أوس بن حبيب تمام وأبو
املعري العالء وألبي املعري، العالء وأبو املتنبي، الطيب أبو الحسني وابن املعتز، وابن
بجملة وألحقناه بعضها اخرتنا قد ومعنى لفًظا الكاتبون كتب ما كأحسن نثر رسائل

كالمه.
من الفحول أولئك لغري اخرتناه ما ُمَلح من أشياء الكتاب هذا أثناء يف جعلنا وقد
ولفظ ُمخرتَع معنًى كل فيها ُجِمع خزانة هللا بحمد الكتاب فأصبح امُلحَدثني، الشعراء
وإن فهي العطر؛ من الواحدة النقطة مثل األدب ُكتُب يف مثله وكأنَّ بليغة وقافية رشيف
بمنه للصواب يُوفقنا أن نسأل تعاىل وهللا الزهر، من كثرية جملة محصل حجمها َصُغر

وكرمه.





األول الباب

منشعر اخرتناه فيام
الوليد بن الغواينمسلم رصيع

مسلم: قال

ف��ال��ِع��بْ��ر ل��ل��ِع��بْ��ر اآلذيِّ ب��ج��رج��رة ع��ب��اب��ه ي��رم��ي األم��َواج وُم��ل��ت��ط��م

املوج، واآلذي املاء، صوت والجرجرة املاء، كثرة والُعباب البحر، يريد األمواج ملتطم
النابغة: قال البحر. أو النهر حافة والعرب

ب��ال��زب��د ال��ع��ب��َري��ن أواذيُّ��ه ت��رم��ي ل��ه ال��ري��اح ه��بَّ إذا ال��ف��رات ف��م��ا

وكذا. كذا صفته ركبته األمواج ُملتطم بحر وُربَّ يقول

َك��ْس��ِر وم��ن غ��ري��ٍق م��ن زاٍد م��آك��ل يُ��غ��بُّ��ه��ا م��ا ح��ي��ت��ان��ه ��م��ٍة م��ط��عَّ

بالهول. يَصفه ة؛ امُلتكرسِّ ُفن والسُّ الغرقى بقايا ِمن يوم كل تأُكل حيتانه إنَّ يقول

ت��ج��ري ال ال��رِّي��ِح م��ع ق��اَم��ت أو ج��واري��ه ��أت ت��ك��فَّ ال��ج��ن��وُب ف��ي��ه اع��ت��نَ��َق��ت إذا
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فصارت فيه، التي املراكب اضطربَت البحر هذا يف الجنوب ريح هبَّت إذا يقول
وشدته. البحر هول من وذلك تربَح؛ وال تَسري ال املراكب تلك وقفت أو أسافل أعاليها

ال��ُع��ْف��ِر ِم��ن ال��وع��اث ب��ي��ن ��ب��ا ال��صَّ م��دبُّ ج��نَ��ب��ات��ه��ا ف��ي ال��م��وج م��دبَّ ك��أنَّ

الريح مدب كأن يقول اللينة. أي والوعاث: األحمر، الكثيب وهو أعفر جمع الُعفر
فالرِّيح اللينة؛ الرمال كثبان بني الريح مدبَّ حولها، املوج ارتفع وقد السفينة، جنبات يف

وكذا. كذا الرمل تُجري

ِب��ْك��ر ح��ام��ٍل م��ح��م��ول��ٍة ب��ج��اري��ٍة م��ه��ولِ��ه ع��ن ال��دُّج��ى أه��اوي��َل ك��َش��ف��ُت

أي ومحمول: بسفينة، أي بجارية البحر ذلك هول عن الليل أهوال كشفُت يقول
رسائل بعض يف وجاء بهم. حامل فكأنَّها أحشائها يف الناس أي وحامل: املاء، يَحملها
وِبكر: التمام. قبل وأوَلَدها الِحمام كأس فَسقاها البحر عليها هال العبارة: هذه األدباء

مَدحه. رجًال قاصًدا وأهواله البحر ذلك قطع أنه يريد قبل. تُرَكب لم أنها أي

ال��نَّ��ح��ِر َم��رتُ��وَم��ُة ال��داي��ات ��ف��َة ُم��وقَّ ف��أص��بَ��َح��ْت ال��ُح��ب��اب ب��خ��دَّي��ه��ا ل��ط��م��ُت

فيها جعل قد املاء إن يقول الظهر. مخطَّطة أي الدايات: فة وموقَّ املوج، الُحباب
السفائن أصحاب أن وذلك بياض؛ نَحِرها يف أي النحر: ومرتومة الُخرضة، من خطوًطا

محاًرا. وإما جريًا إما أبيَض شيئًا السفينة صدر يف يجعلون

نَ��ْس��ِر ب��ق��اِدم��تَ��ي راَق��ْت أدبَ��َرْت وإن ق��ره��ٍب ب��ُق��نَّ��ة راَع��ت أق��ب��َل��ت إذا

التي السلوقية به شبَّه ، ُمسنٍّ وحيش ثوٍر برأس أفزعتْك السفينة إليَك أقبَلْت إذا يقول
أعجبَتْك أي نرس؛ بقادمتي راقتك عنك أدبََرت وإذا املرَكب صدر يف الرائس عليها يَقعد

نرس. جناحا كأنها بقاذف

وَع��ِر ج��ب��ٍل ف��ي اإلش��ف��اق م��ن يَ��س��ي��ُر ك��أنَّ��م��ا ح��تَّ��ى ال��نُّ��وت��يُّ ب��ه��ا تَ��ج��اَف��ى

الخور. واإلشفاق املاء، تحت التي الحجارة عن ى تنحَّ أي تجاىف:
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ِس��تْ��ِر إل��ى ِس��تْ��ٍر ِك��ْس��ر م��ن م��خ��ب��أٌة ان��ث��نَ��ْت ك��م��ا ال��ح��ب��اب وج��ِه ع��ن ت��خ��لَّ��ج

مخبَّأة جارية ت تنحَّ كما تُصاب لئال البحر يف الحجارة َمواضع عن تَتنحى أي تخلَّج:
كرسان. وهما وشماله الخباء يمني عن ما والكرس سرت، إىل سرت كرس من

ال��ظَّ��ه��ِر ُم��ع��ت��ِم��ل ال��ك��فِّ ع��الج ش��دي��ُد زم��ام��ه��ا وم��دَّ ب��ه��اِدي��ه��ا أن��اَف

القائل: قال لنفسه، العامل واملعتمل العنق، الهادي

يَ��تَّ��ِك��ل َم��ن ع��ل��ى ي��وًم��ا يَ��ِج��د ل��م إن يَ��ع��ت��ِم��ل وأَب��ي��َك ال��ك��ري��َم إنَّ

ظهره أي الظهر؛ ُمعتمل الكف عالج شديد نُوتيٌّ زمامها ومدَّ بُعنِقها أرشَف يقول
يَديه. مع الحبال جذب إىل عامل

ال��ِخ��دِر إل��ى ال��ع��روِس م��ْش��َي ��ب��ا ال��صَّ ن��س��ي��َم واج��َه��ت ح��ي��ن ب��ه��ا تَ��ح��ك��ي ��ب��ا ال��صَّ ك��أنَّ

العروس. بسري واللني الرِّفق يف السفينة سري شبَّه

��ه��ِر ال��شَّ ِم��ن ب��ق��ي��َن ق��د ل��س��تٍّ ف��ج��اءت ألرب��ٍع ال��ت��م��ام ل��ي��َل ب��ه��ا يَ��َم��ْم��ن��ا

لياٍل لست املمدوح فبلَغت الشهر من مضت عرشة ألربع التمام ليَل قصدناها يقول
الشهر. من بقني

ال��ِق��ش��ِر ِم��ن ال��لِّ��ح��اء ل��ون أتَ��ت وح��ت��ى َخ��ف��ي��ره��ا اطِّ��الِح ح��ت��ى ب��َل��َغ��ت ف��م��ا

صارت، أي أتت: وحتى التعب، من وملَّ حافُظها أي خفريها كلَّ حتى وصلت ما يريد
الغليظ. القرش دون الذي الرقيق القرش واللحاء

ُخ��ْض��ِر ط��ح��ل��ِب��ه نَ��س��ِج ِم��ن ب��أردي��ٍة ج��نَ��ب��ات��ه��ا ف��ي ال��م��وُج ع��اله��ا وح��ت��ى

طحلب. من خرضاء أردية جنباتها يف املوج كساها حتى أيًضا بلغت وما يقول
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ال��س��ف��ر أرُح��ل ب��ه ح��لَّ��ت إذا تُ��ذاد ال وح��ي��ث ال��راغ��ب��ي��ن م��ح��ل ت��ؤمُّ

يَمنع ال قصده الذي املمدوح هذا إنَّ يقول الجمل. إكاف وهو َرْحل جمع أرُحل
الوافدين ويُعطي الضيفان يُكرم بل بأحد، يَستخفُّ ال أي يجفي؛ وال رفقائه، من أحًدا

والطرَّاق.

ب��ح��ِر إل��ى ب��ح��ٍر ب��ع��د م��ن ب��ن��ا ف��أوَف��ْت ��رات��ه م��ؤخِّ ف��ي ال��ب��ح��َر إل��ي��ه رك��ب��ن��ا

الخمر: ينعت أيًضا وقال

ي��غ��ل��ي دُم��ه��ا ج��وف��ه��ا ف��ي ح��روري��ٌة ع��اص��ٍر وط��أ تَ��ش��ت��ِك��ي ال م��ع��ت��ق��ٌة

برجل الشجاعة يف شبَّهها حرورية وقولُه عرص، بال العنب من سالت إنما يقول
ليفور. دمه يَغيل َحروري

ُك��ح��ِل ب��ال ال��خ��ري��د ع��ي��ُن أس��بَ��َل��ْت ك��م��ا ف��أس��بَ��َل��ْت َع��ي��نً��ا ال��دنِّ ف��ي ل��ه��ا ش��َق��ْق��ن��ا

الَخريدة. عنُي فاَضت كما ففاَضت ثقبًا الدنِّ يف لها شَققنا يقول

ِح��ْج��ِل أو دم��ال��ي��َج ف��ي ِع��ق��ٍد آلل��ئ ��ه��ا يَ��ش��جُّ ح��ي��ن ال��م��اء ح��ب��اب ك��أنَّ

الخلخال. الحجل:

ال��بُ��زِل ع��ل��ى ��ع��اِع ك��ال��شُّ اس��ت��درَّت م��ا إذا ن��ح��ُره ُش��كَّ ب��ازًال ف��ن��ي��ًق��ا ك��أنَّ

فنيق جمل نحٍر، من انبعث دٍم كصبيب الخابية هذه ثُِقبَت إذا صبيبَها كأن يقول
حلقه. أصل يف النقرية وهي ثغرته يف يُطَعن أن والنَّحر نُِحر، حني أبيض أي

ال��نَّ��ب��ِل ق��ع��ق��ع��َة أوج��ْس��َن ري��ُق��ه��ا أب��ا ري��اِض��ه��ا ف��ي ُع��كَّ��ًف��ا ظ��ب��اءً ك��أنَّ
ال��ط��ف��ِل ك��ال��رَّش��أ ح��وراءَ ُم��ب��تَّ��ل��ٍة ط��ف��ل��ٍة ك��فِّ م��ن ال��ك��أس ع��ل��ي��ن��ا وداَرْت
ُع��ْط��ِل ج��اري��ٍة س��اُق ع��ل��ي��ه ك��أن ب��س��رِّن��ا ف��ب��اَح ُع��وٌد ل��ن��ا وح��نَّ
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حبيبه. إىل الشوق من يكتم كان ما منا واحد كل فأظهر أطربنا أي نا: برسِّ باح

ع��ب��ِل ش��ًوى ذاُت ه��ي��ف��اءُ خ��دل��ج��ٌة ت��ارًة وتَ��ب��ك��ي��ِه َط��وًرا تُ��ض��اح��ك��ه

الَخلق. الحَسنة املرأة الخدلَّجة:

ثُ��ْع��ِل وال ِق��ص��ار ال ث��ن��اي��ا ع��ن ل��ن��ا ��م��ت ت��ب��سَّ األُق��ح��وان اش��ت��َه��ي��ن��ا م��ا إذا

اعوجاج. يدخلها التي الثعل:

ثُ��ْك��ِل ِم��ن يَ��ب��ك��ي��َن ب��ت��َن ن��ائ��ح��اٍت ح��ك��ى ك��أن��ه يَ��ش��دو ال��ِم��زم��ار وأس��َع��َده��ا
وال��خ��ت��ِل ب��ال��َخ��دي��ع��ة ع��ل��ي��ن��ا وم��اَل��ْت ق��ن��ات��ه��ا ص��دَر ��ه��ب��اءُ ال��صَّ ل��ن��ا أق��ام��ت

يف خَدعتنا أي بالخديعة: علينا ومالت رشبها، لنا فاستقام أمرها لنا قوَّمت أي
عقولنا.

ال��َوح��ِل ف��ي ال��ُم��ق��يَّ��ِد م��ْش��َي ب��ه ��ْت ت��م��شَّ ش��ارٍب ذُؤاب��ُة م��ن��ا ع��َل��ْت م��ا إذا

أيًضا: وقال

ُم��س��رَِّد م��ي��ٍث ك��لِّ ف��ي ال��َف��ال ب��ن��اُت ال��َق��ط��ا ِب��ن��ا ث��اَرْت ال��ل��ه أم��ي��َن إل��ي��َك

ُمتتابع. د وُمرسَّ األرض، من اللنيِّ امِليث

م��ه��ت��ِد ح��ي��راُن وال��ن��ج��ُم ب��ه��ا ُخ��ط��اه��ا وأس��َرَع��ْت ال��ع��ن��ي��ف أخ��ذ ��رى ال��سُّ أخ��ذَن

النوق. أي أخذَْن

ال��ُم��ت��ورِِّد ُف��ج��ِره ِم��ن ب��ح��اش��ي��ٍة وص��ْل��نَ��ه ال��ص��ب��اَح ال��ل��ي��ُل ان��ت��ض��ى ف��ل��م��ا

النهار. بسري الليل َسري وَصلوا أنهم يُريد
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ب��ال��يَ��ِد ك��ال��دَّح��ِو ال��ل��ي��ل ن��ج��وِم ه��وادي وت��ص��وَّبَ��ْت ن��َض��ْت ح��ت��ى ال��دُّج��ى ل��ب��س��َن

باليد. تُدَفع كأنها الغرب إىل تصوبت النجوم يعني وتصوَّبت، نَضْت حتى

َص��يْ��َخ��ِد ك��لُّ ال��َح��ص��ى ل��م��َس م��نَ��َع��ت إذا ِرح��ال��ه��ا ف��وق ال��رَّك��ِب م��ق��ي��ُل ي��ك��ون

صميم يف كدِّهم من عنها يَنزلون وال النُّوق تلك ظهور فوق ينامون الركب أن يريد
الحر. شدة يَخد والصَّ القائلة،

ِم��بْ��َرِد ح��دُّ أرج��ائ��ه��ا ع��ل��ى ك��أنَّ م��خ��وف��ٍة ��ب��ي��ِل ال��سَّ ِرْج��ل وق��اط��ع��ٍة

نفسها عن تقطع فكأنها أحد، يدخلها ال أي السبيل؛ رجل قاطعة مفازة وُربَّ يقول
الناس. أرجل

َج��ل��َع��ِد ك��لِّ ع��ل��ى تَ��س��ت��ع��ص��ي ال��رَّك��ِب ع��ل��ى أب��ي��ًة ال��رِّي��اِح ب��أن��ف��اس ع��زوٍف

واتِّساعها. النِخراقها الفالة تلك يف تُصوِّت الريح أنَّ أراد

وج��ل��َم��ِد ع��ل��ي��ه��ا ص��ف��واٍن ن��واش��ُز ف��َل��وات��ه��ا ف��ي ال��ع��ي��ن ق��اَب ��ر يُ��ق��صِّ

أنه يريد صفوان. من ُمرتفعة ُكًوى أي صفوان: ونواشز البرص، مدَّ أي العني: قاب
وال األرض من وراءه ما يرى ال جبل أمامه ارتفع الفالة تلك يف ومدَّه لحظه بسط إذا

يحجب. ما يَعِرف

��ِد ُم��ع��ضَّ م��الءٍ ف��ي ُق��ع��وٌد رج��اٌل ك��أنَّ��ه��ا ف��ي��ه��ا ب��اآلِل م��ؤزرٌة

قعوٌد رجال كأنها فظَهرت قننها وبقيَت جبالها أسافل يف اآلل لبَسِت قد إنها يقول
منها. رءوسهم بَدْت قد بيض مالءٍ يف

ال��َع��َم��رَُّد ال��نَّ��ج��اءِ ألع��ن��اق م��ق��صٌّ وُدونَ��ه إل��ي��ك أق��ص��اه��ا ت��ن��اَوْل��ُت

النَّجاء. ألعناق ُمقطِّع أي : مقصٌّ
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أيًضا: وقال

ُم��ذاال ف��ع��اَد م��ن��ه اتُ��ه ِج��دَّ اخ��َل��َق��ت ق��َد ال��ل��ب��ي��ِس ك��ال��ثَّ��وِب أص��ب��ح��ُت
األَم��ث��اال وأَض��ِرُب ال��زم��ان أَش��ك��و ع��ق��لُ��ه ال��ُم��دلَّ��ه ك��ال��رَّج��ِل وب��ق��ي��ُت
ال��ُع��ذاال أُح��ارب وك��ن��ُت ع��نِّ��ي ب��ال��رِّض��ى ف��آبُ��وا ُع��ذَّال��ي س��اَل��ْم��ُت
ح��اال ح��اٍل ب��ع��د س��يُ��ب��َدل إال ف��تً��ى ِم��ن م��ا ب��أن��ه ع��ل��م��ُت ول��ق��د

أيًضا: وقال

ال��ِغ��ي��ِد ال��ُخ��رَّد نَ��س��ي��ِم ت��ح��ت ب��ال��رَّاح آخ��َره��ا أم��َض��ي��ُت ه��ل ال��ِخ��ي��ِف ل��ي��ل��َة س��ْل
وَم��ع��ق��وِد م��ح��ل��وٍل ب��ي��ن ِم��ن ن��س��َج��ي��ِن ف��اغ��ت��َزَل��ْت ال��م��زن ب��لُ��ع��اِب ش��َج��َج��تُ��ه��ا

أيًضا: وقال

ِم��ث��ُل ل��ه��م��ا وال ِم��ث��ٌل ل��ه ف��ل��ي��س وَج��ع��ف��ٌر ي��ح��ي��ى ال��ع��ل��ي��اء ب��ه أن��اَف
��ب��ُل ال��سُّ أط��ن��ابُ��ه��ا اآلم��اُل ب��ه��ا م��ن��وًط��ا ب��رم��ٍك ظ��لِّ إل��ى تَ��أوي ه��ض��ب��ٌة ل��ه��م

أيًضا: وقال

ُم��ق��تَّ��ِل وق��ل��ٍب ح��رَّى ك��ب��ٍد س��وى ��ب��ا ال��صِّ وال م��نِّ��ي األي��ام أب��َق��ِت وم��ا
��ِل ُم��غ��فَّ غ��ي��َر ال��ل��ذات ع��ل��ى رق��ي��بً��ا َع��ي��ش��ه خ��اَل��س��ُت ال��ل��ذَّات م��ن وي��وٍم
ع��ي��َط��ِل َح��وراء ري��َق م��ن��ه��ا ت��ع��وَّض��ُت ان��ق��َض��ْت إذا ح��ت��ى ال��ك��أِس ن��دي��َم ف��ك��ن��ُت

الُحيل. من الخالية الَعيَطِل

أت��ب��تَّ��ِل ول��م أَف��ِت��ك ف��ل��م ب��ُس��وءٍ أُري��بَ��ه��ا أن ح��بُّ��ه��ا ع��ن��ه��ا نَ��ه��ان��ي

الزُّهد. كلَّ فيها وزهدُت عنها بعدُت وال بها وأَفِتك عليها أَهُجم لم يقول

م��ف��َص��ِل ك��لِّ ف��ي ال��راِح دب��ي��َب ف��دبَّ وَس��َق��ي��تُ��ه��ا ال��ُه��وى ب��ع��ي��نَ��ي��ه��ا س��َق��تْ��ن��ي
ال��َق��َرن��ُف��ِل ن��ْظ��َم ال��ِج��ي��ِد دوَن ف��ع��ان��ق��ُت ِج��ي��َده��ا ن��ازل��ُت أل��ت��ذَّ أن ش��ئ��ُت وإن

السخاب. ى ويُسمَّ الَقرنفل َحب من يُنَظم ِعقد الَقرنُفل نْظم
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أه��يَ��ِل ال��رَّم��ِل م��ن دع��ٍص ع��ل��ى ق��ض��ي��ٌب ك��أن��ه��ا ال��ش��ب��اب ُرْوِد وم��م��ك��ورٍة

الضاِمرة. الجارية املمكورة:

ال��ُم��ت��ب��تَّ��ِل ك��ال��رَّاه��ِب ق��دٍم ع��ل��ى ق��ائ��ٌم يَ��ق��ظ��ان وال��ل��ي��ُل ب��ه��ا خ��ل��وُت
يَ��ن��ج��ل��ي ��ب��ح ب��ال��صُّ ��ب��ِح ال��صُّ ع��م��وُد وك��اد ُدول��ٌة ال��ل��ي��ل ُدج��ى ِم��ن اس��ت��م��رَّت ف��ل��م��ا
��ل��ي ت��رحَّ ال��ل��ق��اء ل��ل��ذَّات وق��ال ال��ب��ك��ا ف��اس��ت��ح��َدَث ب��ال��ش��وق ال��ه��وى تَ��راءى
��ِل ب��ت��أمُّ ن��ظ��رًة أو ُم��رق��رق��ٍة َع��ب��رٍة ب��ع��د َع��ب��رًة إال ت��َر ف��ل��م

أيًضا: وقال

ظ��َه��را ق��د ال��ُح��ب ف��إنَّ ال��ح��ي��اءِ ب��ع��َض ل��ه��ا ف��ق��ل��ُت اس��تَ��ْح��يَ��ْت ال��ق��م��ُر ب��دا ل��م��ا
ال��َق��َم��را م��ائ��ه ف��ي ت��رى م��ن��ه��ا وال��وج��ُه َض��ِم��نَ��ت ال��ذي ال��وج��َه ال��ق��م��َر تُ��ك��اِت��ُم

أيًضا: وقال

ِث��ْق��ُل ل��ه��ا م��ا ح��اج��ًة واح��م��ل ال��ثِّ��ْق��ل دِع ��ه ه��مِّ ب��أث��ق��اِل َم��رًوا أُم��ن��ت��ِج��ًع��ا
أه��ُل خ��ال��ٍد ب��ن��ي إال ل��ه ول��ي��س ألَه��ِل��ه يُ��ه��َدى ال��طِّ��ي��ِب ك��َع��ْرف ث��ن��اءً
ال��َم��ح��ُل ل��ل��َق��ن��ِص يَ��س��ت��دن��ي��ه ف��ك��ال��َوح��ِش أَُزْره��ُم أو ب��ع��ده��م ق��وًم��ا أغ��َش ف��إن

أيًضا: وقال

أم��ِل إل��ى يَ��س��ع��ى أج��ٌل ك��أن��ه رَه��ٍج ذو وال��ي��وُم ُم��َه��ٍج ع��ل��ى ُم��وٍف
م��ه��ل ع��ل��ى ي��أت��ي ُم��س��ت��ع��ِج��ًال ك��ال��م��وت ب��ه ال��رج��ال يَ��ع��ي��ا م��ا ب��ال��رِّف��ِق يَ��ن��اُل
��بُ��ِل ال��سُّ ُم��ل��ت��ق��ى إل��ي��ه يُ��ف��ِض��ي ك��ال��ب��ي��ِت ُح��ج��رت��ه ن��ح��َو إال ال��ن��اس ي��رح��ُل ال
ال��ُك��ُح��ِل ِم��ن ع��ي��نَ��ي��ِه ��ح يُ��م��سِّ وال وَم��ف��ِرَق��ه خ��دَّي��ِه ال��طِّ��ي��ُب يَ��ع��ب��ُق ال

ل. يتكحَّ وال يتطيَّب ال أي
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الثاني الباب

منشعر اخرتناه فيام
هانئ بن أيبنواساحلسن

نواس: أبو قال

��اق��ي وال��سَّ ال��َم��س��ق��يُّ ف��ان��تَ��ش��ى ال��َك��رى ك��أَس بَ��ي��نَ��ُه��ُم األك��واِر ع��ل��ى ت��س��اَق��وا رك��ٌب
ب��أَع��ن��اِق تُ��خ��َل��ق ل��م ال��َم��ن��اِك��ِب ع��ل��ى واِض��ُع��ه��ا وال��ن��وُم أَرؤَس��ه��م ك��أنَّ
إِش��راِق ق��ب��َل إل��ي��ك��م أن��اُخ��وا ح��ت��ى ل��راح��ل��ٍة ع��ق��ًدا يَ��ق��َط��ُع��وا ف��ل��م س��اُروا

الرشوق. قبل أتَوُكم حتى يُنيخوا ولم كلَّه ليَلهم ساروا إنهم يقول

ُم��ش��ت��اِق أوص��اَل َح��َم��ل��ت ُم��ش��ت��اق��ٍة ن��اج��ي��ٍة ال��تَّ��ص��دي��ِر ج��ائ��ل��ة ك��لِّ م��ن

صدارها. جال ضاِمرة ناقًة يُريد التصدير جائلة
اآلخر: قول ى والرسُّ ري السَّ يف قيل ما أحسن وِمن

م��ه��ُده ت��ح��رَّك إذا ال��س��ك��ون ي��ج��ِد ال��ذي ك��ال��طِّ��ف��ل ��ي��ِر وال��سَّ ��رى ال��سُّ ف��ي أن��ا

الوطر: يبلغ به السفر يف إنَّ يقول َمن عىل الردِّ يف بعضهم وقال

ويُ��خ��ِف��ُق ال��ح��ري��ص ويَ��ك��ت��ِس��ُب ض��رَّت م��ث��ل��ه��ا وأُخ��رى ن��ف��َع��ت س��ف��رة ك��م
يُ��م��َح��ق ال��س��ع��ادُة ُح��ِرم إذا وب��ه ب��َس��ي��ِره ال��َك��م��ال يَ��ك��ت��ِس��ب ك��ال��ب��در



البالغة فحول

أيًضا: وقال

ال��ُع��ْف��ر وق��اَل��ِت ال��ن��ه��ار ص��ام إذا ال��ف��الة ب��ي ت��ج��وُب ول��ق��د

ال وهي القيلولة، من وقالت الظباء، والعفر الظهرية، قائم قام أي النهار: صام
حلزة: بن الحارث قال الحر، اشتدَّ إذا إال تَقيل

ال��ك��نَ��ِس ف��ي وق��ل��َن ال��ظِّ��الل ـ��راِف ب��أط��ـ ال��ظِّ��ب��اء ال��ت��َف��َع إذا ح��ت��ى

ق��ص��ُر ك��أنَّ��ه��ا ال��ِح��ب��ال م��لء ف��أت��ت ال��ِح��م��ى رع��ت ش��دن��ي��ٌة

قال قديم، بالقِرص الناقة وتشبيه باليمن، موضع إىل منسوبة النُّوق من الشدنيات
عنرتة:

ال��ُم��ت��ل��وِِّم ح��اج��ة ألق��ض��َي ف��َدٌن وك��أن��ه��ا ن��اَق��ت��ي ف��ي��ه��ا ف��وق��ف��ُت

القرص. والفدن

وال��َخ��َط��ُر ��ذَراُن ال��شَّ ت��ع��م��ال��ه ُخ��َص��ٍل ذا ال��ح��اذَي��ن ع��ل��ى تَ��ث��ن��ي

ِقَطع والُخَصل الناقة، ذنَب يَعني خصل وذا الفخذ، ظاهر وهو حاذ تثنية الحاذان
يَمينًا به تَِرضب أي والخطر: الشذران وتعماله بذَنَبها، فخذَها تَرضب إنها يقول الشعر.

وشماًال.

نَ��ْس��ُر ف��وَق��ه��ا رنَّ��ق ف��ت��ق��وُل ش��اِم��ذًة رَف��َع��تْ��ه إذا أم��ا

حلَّق ذنَبها رَفَعت إن يقول بذنَبها. فشالت لقحت أي تَشمذ: الناقة شمذت يقال
نرس. كأنه فوقها

ِس��تْ��ُر ف��وَق��ه��ا أُرخ��َي ف��ت��ق��ول ع��ارض��ًة وض��َع��تْ��ه إذا أم��ا
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هانئ بن الحسن نواس أبي شعر من اخرتناه فيما

طرفة: يقول الحالتنَي هاتنَي ويف

ِد م��ج��دَّ ذاٍو ك��ال��ش��نِّ ح��ش��ٍف إل��ى وت��ارًة ال��زَّم��ي��ِل خ��ل��ف ب��ه ف��ط��وًرا

إث��ُر ي��ق��ت��اُده ��ًم��ا م��ت��رسِّ ف��تَ��ح��س��ب��ه��ا أح��ي��انً��ا وتُ��س��فُّ

القائل: قال األثر، واإلثر وتُحده، النظر د تُشدِّ أي : وتسفُّ

ُم��ط��ِرِق ث��ن��ي��ة أو ال��ع��ت��ي��ق ف��ح��لُّ��وا ل��ن��يَّ��ة ع��اِم��ِدي��ن ح��يٍّ إث��ِر ع��ل��ى

ويتتبعه. أثر إىل ينظر قائف كأنها لها وتتأمَّ الطُُّرق ألعطاف تَنظر إنها يقول

ُح��رُّ ِم��ل��ط��ٌم ال��م��ق��ادم ف��وق س��م��ا ال��زِّم��ام ل��ه��ا ق��ص��رَت ف��إذا

الخد. امللطم:

وْق��ُر ب��أذِن��ه ال��ح��دي��ث ب��ع��َض ل��تُ��س��ِم��َع��ه ُم��ص��ٍغ ف��ك��أنَّ��ه��ا

مسلم: كقول هذا

األح��ل��س ف��ي م��ح��دٍِّث س��رَّ يَ��ط��لُ��ب��َن ك��أن��م��ا ال��رءوس ع��اِط��ف��ة وال��ع��ي��س

ال��ده��ُر ب��ك ف��أع��ت��بَ��ه��م ع��تَ��بُ��وا أم��ٍل ب��ن��و ب��ه��ا إل��ي��ك يَ��رم��ي

الخمر: رشب عن األمني نهاه وقد أيًضا، وقال

َش��م��ي��م��ا إال ال��ُم��دام أذوق ال لُ��وم��ا ب��ال��لَّ��وم ال��رائ��ح��ان أي��ه��ا
نَ��دي��م��ا ال��ح��دي��ث ع��ل��ى إال ل��س��ُت ف��إنِّ��ي س��واي إل��ى ف��اص��رف��اه��ا
ال��ن��س��ي��م��ا أَُش��مَّ وأن أراه��ا أن داَرت ه��ي إذا م��ن��ه��ا ح��ظِّ��ي ك��ب��ر
ال��تَّ��ح��ك��ي��م��ا يُ��زيِّ��ن ق��ع��ديٌّ م��ن��ه��ا أُزيِّ��ن وم��ا ف��ك��أن��ي
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وال يُحاربون وال يَحكمون الذي اة الرشُّ والَقعد القعد، إىل منسوب قعدي رجل
وحرس. حارس قالوا كما قاعد، جمع والقعد ديوانًا، لهم يتخذون

يُ��ق��ي��م��ا ال أن ال��ُم��ط��ي��َق ف��أوص��ى ب ال��َح��ر إل��ى ال��س��الَح ح��م��ل��ه ع��ن َك��لَّ

أيًضا: وقال

وج��ن��وِب ش��م��أٍل ري��ح��ا ال��ص��ب��ح م��ع َع��َط��َف��ت��ه��م��ا ب��ان��ٍة ك��ُغ��ص��نَ��ي وِب��تْ��ن��ا
َخ��ض��ي��ِب ِع��ذاِر ف��ي نُ��ص��وٍل َم��ب��ادي ك��أن��ه ال��ص��ب��اح ض��وءُ ب��دا أن إل��ى

الخمر: يف أيًضا وقال

ِع��ذاِر س��واد ف��ي ش��ي��ٍب تَ��ف��اري��ُق ح��ب��اب��ه��ا م��ن ع��ف��ا م��ا ب��ق��اي��ا ك��أن
َم��داِر ص��فُّ ال��ع��ي��ن اع��ت��رَض��تْ��ه��ا إذا ب��ن��ان��ه��ا ك��أنَّ ك��فٌّ تُ��ع��اط��ي��ك��ه��ا

أيًضا: وقال

ِم ُم��ت��ق��دَّ م��ن ال��ده��ر ب��ن��اُت ع��ل��ي��ك تَ��ِج��د ل��م ج��اَرك إب��راه��ي��م ك��ان إذا
ب��ُس��لَّ��ِم ال��خ��ط��وب تَ��رق��ى ال ح��ي��ث إل��ى رح��ال��ه ال��ع��ب��دريُّ ج��ار ح��طَّ ل��ق��د

الزمان. خطوب يأمن املمدوح هذا جار أن يريد الدار. عبد إىل نسبة العبدري

ِم تُ��ه��دَّ ل��م أرك��انُ��ه��ا وع��ادي��ًة ع��زٍة ج��رث��وَم ال��دار ل��ع��ب��د وَج��دن��ا

يُريد عاد. إىل نسبة قديمة، أي وعادية: مناف، عبد أخو قيص ابن هو الدار عبد
الكرم. يف عريقًة مناقَب

ال��ُم��ح��رَِّم ال��ع��ت��ي��ق وال��ب��ي��ِت ال��ل��ه أُول��و ف��إن��ه��م ال��ب��ي��وت ال��ن��اس اش��تَ��ع��َب إذا
وش��دَق��ِم ال��ج��دي��ل ب��ي��ن م��ق��ابَ��ل��ٌة ب��ن��ا رَم��ت ال��ب��ط��اح ُم��س��تَ��نِّ اب��َن إل��ي��َك
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هانئ بن الحسن نواس أبي شعر من اخرتناه فيما

إىل بنا سارت يقول اإلبل. كرام إليهما تُنَسب كريمان فحالن وشدقم الجديل
أو لشدقم وآباؤها لجديل أمهاتها وشدقم، جديل من الطرفني مقابلة إبل املمدوح هذا

بالعكس.

��ِم ُم��ق��سَّ إن��اءٍ ف��ي ج��م��ي��ًع��ا ك��رْع��َن م��ف��ازٍة ح��رَّ أُش��رع��ن إذا َم��ه��ارى
ال��ُم��خ��طَّ��ِم ن��ب��ي��ل َخ��ي��ُش��وٍم ك��لِّ ع��ل��ى ض��ربْ��نَ��ه ث��م ال��َج��ع��َد ال��لُّ��غ��ام ن��ف��ْخ��َن
ِم ُم��خ��دَّ م��ن دٌم أو أظ��لٍّ م��ن دٌم ب��رَّك��ت ح��ي��ث ف��ي ي��ن��ف��كُّ م��ا ح��داب��ي��ر

َموِضع الناقة من وامُلخدَّم الخف، باطن واألظل السري، طول من ُقوِّست أي حدابري:
أظلها. من يَجري فالدم نُِقبَت النوق هذه أن يريد املرأة. من الخلخال

أيًضا: وقال

ال��داءُ ه��ي ك��ان��ت ب��ال��ت��ي وداِون��ي إغ��راءُ ال��ل��وم ف��إنَّ ل��وم��ي ع��ن��ك دع
ألالء ال��ب��ي��ت ف��ي َوج��ِه��ه��ا م��ن ف��الَح ُم��ع��ت��ِك��ٌر وال��ل��ي��ل ب��إب��ري��ِق��ه��ا ق��ام��ت

بعضهم: وقال

األق��ال إال َع��ه��ِده��ا ت��ق��اُدم م��ن��ه��ا يُ��ب��ِق ل��م ق��ه��وة ف��ُدون��ك
وظ��ال ش��م��ًس��ا ال��دُّج��ى ف��ص��يَّ��رِت داٍج وال��ل��ي��ُل دنَّ��ه��ا ب��َزل��ن��ا

إغ��ف��اءُ ب��ال��ع��ي��ن أَخ��ذَه��ا ك��أن��م��ا ص��اف��ي��ًة اإلب��ري��ق ف��ِم م��ن ف��أرَس��َل��ْت
ش��اءوا ب��م��ا إال يُ��ص��ي��بُ��ه��ُم ف��م��ا ل��ه��م ال��زم��اُن ذلَّ ف��ت��ي��ٍة ع��ل��ى داَرت

أيًضا: وقال

ِج��ل��ب��اب��ه م��ن األش��م��ط ك��ط��ل��َع��ِة ِح��ج��اب��ه م��ن ال��ص��ب��ح ت��ب��دَّى ل��م��ا
أن��ي��اِب��ه ع��ن اف��ت��رَّ ك��ال��ح��بَ��ش��ي م��آِب��ه إل��ى ال��ل��ي��ُل وان��ع��دَل
ان��س��الب��ه ل��دى م��ت��نَ��ي��ه ك��أن ب��ه ه��ج��ن��ا ط��اَل��م��ا ب��ك��ل��ٍب ِه��ج��ن��ا

به. الصيد هجنا أي به: هجنا
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ِق��ن��اب��ه ف��ي األُظ��ُف��ور ك��أن��م��ا ان��س��ي��اب��ه ف��ي ل��جَّ ش��ج��اٍع م��ت��ن

الظفر. مقر والقناب الثعبان، الشجاع

ب��ه ه��اه��ا إذا ال��َح��َض��ر ف��ي ت��راه ِن��ص��اب��ه ف��ي ُردَّ َص��ن��اٍع م��وس��ى

يد. الصَّ عىل أغراه أي وهابَه: الحاذق، ناع الصَّ

إه��اب��ه م��ن يَ��خ��رج أن ي��ك��اد

الجلد. اإلهاب:
فمات: حيَّة لَسَعته كلبًا يَنعُت أيًضا وقال

ون��اب��ي ُع��دت��ي وك��ان ب��ه تَ��ب��اِب إل��ى وال��دن��ي��ا خ��رج��ُت
ب��ال��زِّري��اِب يُ��دَه��ن ك��أن��م��ا ب��ال��َم��الب ُض��رِّج ق��د أص��ف��َر

الذهب. والزِّرياب كالزعفران، اللون أصفر الطيب من نوع املالب

األَن��ي��اِب ك��ال��ح��ُة ب��َرَزت إذ ال��غ��اِب ف��ي ب��ه ن��ح��ن ف��ب��ي��ن��م��ا

حية. يَعني األنياب كالحة

ن��ق��اب م��ن تُ��ب��ِص��ُر ك��أن��م��ا ال��ث��ي��اب م��ن ج��رداءُ رق��ش��اءُ
ارت��ي��اب ب��ال وان��ص��اَع��ت ف��خ��رَّ ب��ن��اب ُع��رق��وبَ��ه ف��َع��ِل��َق��ت

ج��راب م��ن تَ��ن��ُف��خ ك��أن��م��ا

ثعبانًا: يصف بعضهم وقال

ب��م��اق يَ��ك��ل��ؤه��ا ال ن��ام إن ِح��م��الق ب��ال ع��ي��ن م��ن يَ��ن��ُظ��ر
ح��ذاق ذرب م��ن ب��وخ��ذٍة ال��نِّ��ط��اق م��وض��ع م��ن��ك ي��ش��مُّ
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ال��ح��الق ح��دي��دة م��ن ل��يَ��ُك األش��داق ه��رَّت ف��ي يَ��ك��تُ��ُم��ه
ال��ُم��راِق ��ه ُس��مِّ م��ن إه��ال��ة وال��ت��راق��ي ال��ل��ب��ات ع��ل��ى ت��رى

ال��م��آق��ي ف��ي ل��ْج��َل��َج ال��ق��ذى م��ث��ل

أيًضا: وقال

م��ج��روح ج��وِف م��ن دَم��ه وأس��ت��ق��ي ل��ط��ٍف ف��ي ال��دنِّ ُروح أس��ت��لُّ زل��ت م��ا
ُروِح ب��ال ج��س��ًم��ا ُم��ن��ط��رٌح وال��دن ج��س��دي ف��ي ُروح��ان ول��ي ان��ث��ن��ي��ُت ح��ت��ى

أيًضا: وقال

نَ��س��ي��ِم وِط��ي��ِب أق��َوْت م��ا ط��ول ع��ل��ى رس��وِم ُح��س��َن ت��زداد ِدَم��ٌن ِل��َم��ن
نَ��ع��ي��ِم ث��وَب اإلق��واء ع��ل��ى ل��ب��س��َن ك��أن��م��ا ح��ت��ى ع��ن��ه��نَّ ال��ب��ال تَ��ج��اف��ى
ُه��م��وِم ط��ل��ي��َح ل��ب��ان��اٍت ح��س��ي��ر ع��اش��ٌق ال��رَّب��ع ع��ل��ى م��دل��وًال زال وم��ا
وح��م��ي��ِم أٍخ وادي ف��ي ح��لَّ ول��و ع��ي��ن��ه َج��ف��ِن ع��ل��ى أع��ب��اءً ال��ن��اس ي��رى
أدي��ِم س��راة م��ن أع��رى اإلن��ِس م��ن َظ��ه��ره��ا أن ل��و األن��ف ب��ج��دع ي��ودُّ

أيًضا: وقال

ب��م��ع��س��وِر م��ي��س��وًرا يَ��خ��ِل��ط وال��ده��ر ع��ج��ائ��بُ��ه��ا تَ��ف��ن��ى م��ا األرض ت��رى أَم��ا
م��ه��ج��وِر ع��ي��ن ف��ي دم��ع��ٌة ك��أن��ه��ا ص��اف��ي��ٍة ك��لُّ إال ل��ل��ه��مِّ ول��ي��س

أيًضا: وقال

ب��اب��ت��س��اِم ع��اش��ٍق وج��ِه ف��ي ـ��وق ال��َم��ع��ش��ـ ن��ظ��ِر م��ن أل��ذَّ وش��راٍب
ال��ك��الِم ش��ن��ي��ع ع��ن ال��س��م��ع نَ��ب��وَة ع��ن��ه ال��ط��ب��ي��ع��ة تَ��ن��ب��و غ��ل��ي��ٌظ ال

أيًضا: وقال

ال��ُج��وِد س��اخ��َط ع��ن��ي ال��وج��ه راض��َي ي��ا م��ت��ك��ئ��ي ق��رَّب��ت وإن ع��ن��ي ت��رَض ل��م
ال��ُع��وِد ف��ي ال��ن��ار اس��ِت��ت��ار م��ث��ل وال��ِب��ش��ُر ل��ي ال��ب��ش��اش��ِة ب��إظ��ه��ار اس��ت��ت��رَت ب��ل
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أيًضا: وقال

ق��َم��را أزراره م��ن ـ��َن أط��ل��ْع��ـ ث��ي��اب��ه ك��أنَّ
َق��َط��را م��اُؤه ت��ص��وَّب ل��و س��اب��ريٍّ ب��وج��ٍه
ن��َظ��را زدتَ��ه م��ا إذا ح��س��نً��ا وج��ُه��ه يَ��زي��ُدَك

أيًضا: وقال

وب��ك ب��ال��ل��ه أق��ب��ل��ُت واث��ًق��ا ال��م��ِل��ك ع��ب��د ي��ا إب��راه��ي��م اب��ن ي��ا
ل��ك ف��ال��م��اُل أن��ف��ق��تَ��ه ف��إذا أص��ل��ح��ت��ه إذا ل��ل��م��ال أن��َت

أيًضا: وقال

ودارُس ج��دي��ٌد م��ن��ه��م أث��ٌر ب��ه��ا وأدل��ج��وا ع��طَّ��ل��وه��ا نَ��دام��ى وداِر
وي��اب��ُس ج��ن��يٌّ ري��ح��اٍن وأض��غ��اُث ال��ث��رى ع��ل��ى ال��زق��اق ج��رِّ م��ن م��س��اح��ُب
ل��َح��اِب��ُس ت��ل��ك أم��ث��ال ع��ل��ى وإن��ي ع��ه��َده��م ف��ج��ددُت ص��ح��ب��ي ب��ه��ا ح��ب��س��ُت
ف��ارُس ال��تَّ��ص��اوي��ِر ب��أن��واِع ح��بَ��تْ��ه��ا ع��س��ج��دي��ٍة ف��ي ال��راُح ع��ل��ي��ن��ا تُ��داُر
ال��ف��وارُس ب��ال��ق��س��يِّ ت��دري��ه��ا م��ًه��ا ج��ن��ب��ات��ه��ا وف��ي ِك��س��رى ق��رارت��ه��ا
ال��ق��الن��ُس ع��ل��ي��ه داَرْت م��ا ول��ل��م��اء ُج��ي��وب��ه��ا ع��ل��ي��ه ُزرَّت م��ا ف��ل��ل��راِح

التي األبيات هذه يَفُضل شعًرا أعرف ال يقول: الجاحظ سمعُت املزرع: ابن قال
عر الشِّ لهو هذا إن عثمان أبا يا وهللا فقال: القالل شعيب أبا أنشدتها ولقد نواس، ألبي

والخزف. الجرار عمل تُفارق ما ويْحك له: فقلت لطن، نُقر ولو
قتاًال: يصف بعضهم وقال

ك��األش��ب��اح ال��نَّ��ْق��ع ت��ح��ت وال��خ��ي��ل ِن��زال��ن��ا ي��وم ش��اه��دِت ل��و أَأَُم��ي��ُم
ال��راح ك��ئ��وس ف��ي ال��ف��وارس ُص��َور ك��أن��ه��ا ال��دم��اء ف��ي وتَ��رُس��ب ت��ط��ف��و
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الثالث الباب

منشعر اخرتناه فيام
أوسالطائي حبيببن أيبمتام

تمام: أبو قال

غ��زاُر أن��واءٌ ��وِق ال��شَّ ف��ي ل��ه��ا ع��ي��وٍن م��ن ال��م��ن��ازل نُ��ع��ِط ق��ف��ا
ال��خ��ي��اُر ال��زم��ن ع��ل��ى ل��ه ي��ك��ون رب��ٍع وأيُّ آي��ات��ه��نَّ ع��َف��ت
��واُر ال��سِّ ان��ف��ص��َم م��ا م��ث��ل ون��ؤٌي ح��زنً��ا لُ��ط��م��َن ك��ال��خ��دود أث��اٍف
ق��راُر س��ائ��ل��ٍة ل��ك��لِّ ك��ذاك اط��م��أنَّ��ت ث��م ل��وع��ٌة وك��ان��ت

ويمدح: فرًسا يصف أيًضا وقال

ج��ب��ُس وال ج��ي��دٌر ال أروُع ب��ه َح��ب��اك ال��دن��ي��ا م��ت��اع ِن��ع��َم

الجبان. الضعيف والجبس القصري، الجيدر

ع��ج��ُس ك��أن��ه ص��اٍف ـ��ب��ي��ض��ة ال��ـ م��ح��ة ك��أن��ه م��ن��ه��ا أص��ف��ر

الصفرة. يف املثل به يُرضب القوس، مقبض والعجس صفارها، البيضة محة

ج��ل��ُس ص��خ��رٌة م��ن��ه ��ال ال��صَّ خ��ل��ف وم��ا األراك م��ن ج��ذٌع ه��ادي��ه

جلساء. الناقة ُسميَت وبها صلبة أي جلس وصخرة الظَّهر، والصال العنق، الهادي
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ال��ورُس م��ت��ن��ه م��ن ويُ��ج��ن��ى ـ��َف��ي��ه ع��ط��ـ م��اء م��ن ال��ج��اديُّ يَ��ج��ري ي��ك��اد

الزعفران. الجادي

ج��ن��ُس وح��ده ف��ه��و ب��ن��ف��س��ه ال��م��دى ون��ال ج��ن��س��ه ف��ي ُه��ذِّب
اإلن��ُس ت��ف��ه��م م��ا ع��ن��ه يَ��ف��ه��م ف��ارُس��ه ن��اج��اُه م��ا إذا وه��و
ب��رُس ك��أن��ه��ا الح��ت ع��ي��نَ��ي��َك ُغ��رت��ه أع��رَت م��ا إذا وه��و

القطن. الربس:
بعضهم: وقال

أرب��ع أرب��ع ري��اح وم��ن ُغ��رَّة ل��ه ال��ص��ب��ح م��ن ط��رٌف

ال��ش��م��ُس أدي��م��ه ف��ي ُك��س��َف��ت ق��د ك��أن ف��ج��اءَ ل��ون��ه م��ن ��خ ُض��مِّ
ُم��ْل��س ع��رِض��ه أق��ط��اُر ـ��ف��ت��ي��ان ال��ـ م��ن ص��ق��ي��ٌل ب��ه ه��م��ي ه��ذَّب

العرض. طاهر نقي أي الفتيان من صقيل الفرس هذا أعطاني يقول

ق��دس وروح��ه س��م��اءٍ غ��بُّ زه��ٌر أخ��الق��ه ع��ل��يٍّ أب��و
ال��ن��ف��ُس وب��ي��ن��ه ب��ي��ن��ي ال��س��ب��ت ك ش��را ال��ش��راك ق��دَّ ُق��دَّت أب��ي��ُض

األديم. قدَّ وبينه بيني ُقدت واحدة نفًسا إن يقول

ِح��ل��ُس ول��ل��نَّ��دى ِت��رٌب ـ��م��ج��ف��و ال��ـ ول��ألدب ُم��س��ت��ش��ِرٌف ل��ل��م��ج��د

منه. يخرج ال مالزمه أي بيته؛ ِحلُس فالن يقال: مالزم، أي حلس

ُخ��رس م��ث��ل��ه��ا ف��ي ُع��ْج��ٌم وال��ق��وم ف��رَّج��ه��ا ل��ل��خ��ط��اب وح��وم��ٌة
َخ��ل��ُس ط��ع��ن��ٌة م��ن��ه ك��أنَّ��ه��ا ع��ن��ٍن ب��ُخ��ط��ب��ٍة َح��ش��اه��ا ش��كَّ

رسيعة. أنها يريد ُمختَلسة أي ِخلس طعنة

26
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ال��نَّ��ح��ُس نُ��ج��وم��ه ِم��ن وال ـ��رُّ ��ـ ال��صِّ ال��ح��رج��ف ري��اح��ه ِم��ن ال أروع
األَم��ُس ن��ح��َوه ال��وج��َد ويُ��ك��ث��ُر غ��ُده ج��م��ال��ه م��ن يَ��ش��ت��اُق��ه
ُع��رُس وده��ُرن��ا رب��ي��ٍع ف��ص��ُل أب��ًدا ظ��الل��ه ف��ي أي��اُم��ن��ا
ح��ب��ُس ب��ه��م ال��دن��ي��ا ك��أنَّ ـ��ع��ي��ِش ال��ـ ص��دأ أص��بَ��ُح��وا ق��د ك��أن��اٍس ال

أيًضا: وقال

األح��ش��اء ف��ي ال��ش��وق م��ط��اي��ا ك��ان��ت م��ط��يَّ��ه��ا ُك��نَّ ال��راح م��ا إذا راٌح
ال��م��اءِ ُخ��ْل��ق ح��س��ن م��ن ف��ت��ع��لَّ��م��ْت ُخ��ْل��ق��ه��ا س��يِّ��ئ ال��م��زج وراض ص��ُع��بَ��ْت
ب��األس��م��اءِ األف��ع��ال ك��ت��الُع��ِب ح��ب��اب��ه��ا ب��ال��ع��ق��ول يَ��ل��ع��ب خ��رق��اء

القائل: قول الَحباب يف قيل ما لطيف ومن

م��ورَِّد خ��دٍّ ف��وق دم��ٌع ج��ال ك��م��ا ج��ن��ب��ات��ه��ا ف��ي ال��م��اء َح��ب��اب يَ��ج��ول

آخر: وقال

ح��ص��داءُ ال��ج��مِّ ل��ل��َح��ب��اب ب��الم��ة ف��ام��ت��نَ��َع��ْت ال��َم��زِج ح��س��ام ع��ل��ي��ه��ا ت��دلَّ��ى

��ع��ف��اءِ ال��ضُّ ق��درُة ك��ذل��ك ق��تَ��َل��ْت ف��رص��ًة أص��اب��ت ف��إذا وض��ع��ي��ف��ٌة

أيًضا: وقال

ك��ثَ��ُب ُج��وِده ��ي ِل��ُم��رجِّ َوُج��وُده ب��ُغ��رَّت��ه ال��ن��ائ��ي ال��َم��ِل��ك أي��ه��ا ي��ا

قريب. أي كثب:

تَ��ح��ت��ِج��ُب ح��ي��ن ��ى تُ��رجَّ ال��س��م��اء إنَّ أم��ًال ل��ي ع��ن��ك ب��ُم��ْق��ٍص ال��ِح��ج��اب ل��ي��س
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أيًضا: وقال

ع��ج��ي��ب��ا س��ع��ي��ٍد أب��ي م��ن ُخ��لُ��ًق��ا ال��ل��ي��ال��ي ص��روف تُ��ب��دي ي��وم ك��لُّ
وال��ت��ش��ب��ي��ب��ا ال��دي��ار وص��ف ف��اق ح��ت��ى وال��ت��ذَّ ال��م��دي��ُح ف��ي��ه ط��اب
غ��ري��ب��ا األق��َرب��ي��ن ف��ي ف��أض��ح��ى ـ��ل األه��ـ ك��ث��رة ع��ل��ى ال��ُع��ال غ��رَّب��ت��ه

أيًضا: وقال

ال��ُع��ي��وِب َم��راُح ِع��رض��ه وال ال��ذم َم��رت��ُع ف��ع��ال��ه ال ٌل ُح��وَّ

فراشه: عىل تُمرِّضه وهي البنِته عنه هللا ريض معاوية قال الداهية. الرجل ل الُحوَّ
ُقلَّبًا. ُحوًَّال لتُقلبِّني إنك

ال��خ��ط��ي��ب ل��س��ان ف��ي ال��ِع��يِّ ُع��ق��دة اس��ت��م��رَّت م��ا إذا ق��ول��ه ُس��ُرٌح

اللسان. ذلق ِمنطيق القول سهل أي ح ُرسُ

ب��ع��ج��ي��ب ع��ي��ن��ه ف��ي ع��ج��ي��ٍب ك��ل وال ش��يءٍ ب��ك��لِّ ُم��َع��نٍّ��ى ال
ُم��س��ت��ث��ي��ُب ب��ه��ا راج��ٍز ِم��ن ـ��م��دح ال��ـ ط��راز م��ن ُح��ل��ٍة ع��ن يَ��ع��رى ل��ي��س
ال��ق��ش��ي��ِب ال��رداءِ ص��اح��ُب َم��ن ـ��ق��وم: ال��ـ ق��ال ال��ح��م��د الِب��س م��رَّ ف��إذا
ال��م��ش��ب��وب ك��ال��َك��وك��ِب ط��ل��ًق��ا راح س��َل��بَ��تْ��ه راغ��ٍب ك��فُّ وإذا
َم��س��لُ��وِب م��اج��ٍد م��ن ح��س��نً��ا ـ��رف أظ��ـ م��س��ل��وب��ًة ال��ح��ج��ال م��ه��اة م��ا
ب��ال��َح��ب��ي��ِب غ��ي��ِره وج��داَن ـ��وق ال��ش��ـ ب��رح��اء ِم��ن ب��ال��خ��ل��ي��ل واج��ٌد
أدي��ِب ك��لِّ وش��ع��ُب ش��ع��ب��ي ف��ه��و وه��ٍب آَل ب��ه ك��ن��ت��م َش��ع��ٍب ك��لُّ
ك��ال��ُق��ل��وب ل��َغ��ي��رك��م وق��ل��ب��ي ى ال��ح��رَّ ل��ك��ال��َك��ِب��د ل��ك��م ق��ل��ب��ي إنَّ

أيًضا: وقال

ال��ن��وائ��ِب وب��ي��ن بَ��ي��ن��ي م��ا ت��ق��طَّ��ع ف��ق��د دل��ٍف أب��ا ب��ي الَق��ت ال��ع��ي��ُس إذا
ط��ال��ِب ب��ن��غ��م��ِة يُ��ع��وِّذه��ا ل��م إذا ُج��ن��ونُ��ه��ا ي��ج��نُّ َع��ط��اي��اه ت��ك��اد
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ال��ك��واِذِب األم��ان��ي أس��م��اء َع��ط��اي��اه غ��يَّ��رت ال��م��ج��د ه��زة ح��رَّك��تْ��ه إذا
خ��ائ��ب ُح��ل��ة ال��م��أم��ول ي��د ك��َس��تْ��ه آم��ٍل أوب��ة األش��ي��اء أق��ب��َح يَ��رى
ال��َم��ط��اِل��ِب س��واِد ف��ي ال��ع��ط��اي��ا ب��ي��اَض ��ب��ا ال��صَّ تُ��ف��تِّ��ح��ه ن��وٍر م��ن وأح��س��َن

أيًضا: وقال

ح��ج��اب ع��ل��ي��ه ش��يءٍ ال ب��اُل م��ا ح��ج��ابَ��ه يُ��ري��د ش��يءٌ ل��ه َم��ن َه��ب
س��ح��اُب ول��ي��س م��ط��ًرا رج��ا ح��ت��ى خ��ادًع��ا ل��ق��ل��ب��ي وس��واٌس زال م��ا
ب��اُب ع��ل��ي��ه��ا ب��ص��ح��راءٍ ي��وًم��ا س��ام��ًع��ا أَران��ي وال س��م��ع��ُت إن م��ا
َس��راُب ال��ب��ي��وت ب��أف��ن��ي��ة ي��ج��ري ب��أن��ه دري��ُت ال أدري ك��ن��ُت م��ا

أيًضا: وقال

وم��ي��ُض وب��رٌق تُ��وٌم وآلٍل إغ��ري��ض إن��ه��ا وث��ن��اي��اك
أري��ُض روٌض ال��ص��ب��اح ف��ي ه��زَّه ب��ط��اٍح ف��ي ٌر ُم��ن��وِّ وأق��اٌح

أيًضا: وقال

ح��س��وِد ل��س��ان ل��ه��ا أت��اَح ُط��ويَ��ْت ف��ض��ي��ل��ٍة ن��ش��َر ال��ل��ه أراد وإذا
ال��ع��وِد َع��ْرف ط��ي��ُب يُ��ع��رف ك��ان م��ا ج��اَوَرْت ف��ي��م��ا ال��ن��اِر اش��ت��ع��اُل ل��وال

بعضهم: وقال

ب��إض��راِر ُم��سَّ إذا إال ن��ف��ُع��ه يُ��رت��ج��ى ال َم��ن ال��ن��اس ف��ي
ب��ال��ن��اِر أُح��َرق إذا إال ري��ِح��ه ف��ي يُ��ط��َم��ع ال ك��ال��ُع��ود

أيًضا: وقال

ب��إث��م��ِد ال��ب��الد م��ن��ه اك��ت��ح��َل��ْت ق��د ك��أن��ه ل��ي��ٍل ج��نْ��َح ه��تَ��ْك��ن��ا إل��ي��َك
وَف��دف��ِد ُم��ت��ل��ئ��بٍّ ن��ش��ٍز ك��لِّ ع��ل��ى وش��ي��م��ه��ا ال��م��ه��ارى أُْدم ب��ن��ا ت��خ��بُّ

29



البالغة فحول

والفدفد األرض، من املرتفع والنَّشز وبياض، سواد فيها التي والشيم الِبيض، األدم
األرض. من املستوي

ِم��ب��َرِد ��ة ِش��قَّ ف��كَّ��ي��ِه ف��ي يُ��ق��لِّ��ُب ك��أن��م��ا ِص��الٍّ اآلف��اق ف��ي تُ��ق��لِّ��ب

الحية. الصل

َم��ن��َش��ِد غ��ي��ِر ف��ي ال��ح��اج��ات أَن��ُش��ِد ول��م َم��ف��َزٍع َغ��ي��ِر إل��ى أف��َزْع ل��م أت��ي��تُ��ك
يَ��ِدي ع��ل��ى ال��نَّ��ائ��ب��اِت ف��ي ع��وََّل��ْت ي��دي ف��إنَّ��م��ا ال��بَ��ع��ي��ِد م��ع��روَف يَ��رُج وَم��ن

أيًضا: وقال

وَف��وائ��ِدي ن��ائ��ل��ي ِم��ن ال��ِغ��ن��ى أف��اد ك��أنَّ��م��ا ح��تَّ��ى وال��ودَّ ال��لُّ��َه��ى َق��ران��ي
وال��ِد وإش��ف��اِق م��ول��وٍد ب��إع��ظ��اِم ألج��ِل��ه ال��زم��اُن يَ��ل��ق��ان��ي ف��أص��ب��ح��ُت

خيًال: يَِصف أيًضا وقال

َس��ِل��ِس ق��ي��اِدِه ف��ي ب��ُم��س��ِم��ٍح س��اح��تَ��ه��ا زن��ُت ق��د ب��ي ك��أنَّ��ن��ي
ال��لَّ��َع��ِس أو ك��ال��لَّ��م��ى ب��ه أح��وى أو ال��س��ب��ي��ك��ة م��ث��ل م��ن��ه��ا أح��َم��ُر
ال��غ��ل��ِس م��ن ق��ط��ع��ٌة ك��أن��ه أََم��ٌم ك��م��ت��ٌة ف��ي��ه أده��ٍم أو

الظالم. والغلس بسواد، مشوبة ُحمرة الكمتة

ل��ل��ُع��ُرِس األب��ن��اء َع��روِس ت��خ��ل��ي��َق ��بْ��ِق ال��سَّ ع��ل��ى وج��ه��ه ُم��خ��لَّ��ق

وتعربت. اليمن سَكنت الُفرس من جماعة هم األبناء

وال��َم��َرِس ال��ِع��ن��ان وع��ن��د وال��زج��ر ��وط ال��سَّ ل��دى َس��ورٌة ل��ه ُح��رٍّ

الرسن. به يُريد الحبل هو واملَرس
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��َرُس وال��شَّ وال��ل��ي��ن م��ن��ه ك��ن ال��س��ا ب��ال��ن��زق ال��رواض يَ��ُس��رُّ ف��ه��و
َج��َرِس ع��ل��ى ُح��ل��ُق��وُم��ه أُش��ِرَج تَ��ح��س��بُ��ه ��ْه��يَ��ِل ال��صَّ ف��ي َص��ْه��َص��ل��ٍق

الصوت. شديد أي صهصلق:
أيًضا: وقال

ِك��ن��اِس ك��لَّ اآلراِم ِم��ن أخ��َل��ْت ُف��رق��ٌة س��اَوَرت��ه��ا ال��َم��ن��اِزَل إنَّ

الظبي. بيت والِكناس الظباء، اآلرام

ال��َم��يَّ��اِس ال��ب��انَ��ِة ُخ��وط إره��اَف أُره��َف��ْت ال��ت��رائ��ب ض��اح��ك��ِة ك��لِّ ِم��ن

الغصن. الخوط

َم��ي��ع��اِس ب��رم��ل��ٍة األَق��اِح ن��وَر وم��ي��ُض��ه��ا أراك اب��ت��َس��َم��ت إذا ِب��ْك��ٌر
ال��َوس��واِس َك��ث��رِة ِم��ن ب��ُح��ل��يِّ��ه��ا م��ا ِض��ع��َف ب��َق��ل��ِب��َك ت��َرَك��ت م��َش��ْت وإذا

أيًضا: وقال

م��اِح��ُض م��ن��ِك ل��ي اإلع��راَض َم��َح��َض وإْن وال��م��آب��ُض ��وى ال��شَّ ل��وال ال��نَّ��َق��ا َم��ه��اُة

ذلك أقول أي اإلعراض، َمَحض إْن وقوله: أطرافها، ة دقَّ لوال النقا مهاة هي يقول
اإلعراض. كل عني أعرَضت وإن

ب��اِرُض وه��و ن��ب��تُ��ه��ا م��ن��ه��ا َح وص��وَّ تَ��ن��كَّ��َرت ق��د ه��ام��ٍة ف��ي ط��رَف��ه��ا رَع��ْت

النبات. من يَنبُت ما أول البارض

ع��ائ��ُض ج��لَّ وإن م��ن��ه��ا ع��ائ��ٌض وم��ا وَص��ب��اب��ًة أًس��ى وع��اَض��تْ��ه ف��ص��دَّْت
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وإن منها عائض وما وقوله: والصبابة، األىس نفسها من وعوَّضتُه فهجرتُه يقول
اليشء. ذلك جلَّ وإن شيئًا معتاًضا منها املعتاض وما يقول عائض، جلَّ

أيًضا: وقال

ال��ع��وارُض ت��ل��ك ب��األم��س ُص��ِق��َل��ت ك��م��ا ل��م��ش��ه��ٍد ال��ي��م��ان��ي ال��س��ي��ُف ُص��ِق��َل ف��م��ا
ال��غ��واِم��ُض ال��ش��ئ��ون ت��ل��ك ُك��ِش��َف��ت ك��م��ا بَ��دا وق��د ال��ن��ه��اُر، ال��ل��ي��َل ك��ش��َف وال
ال��َف��وائ��ُض ال��دم��وُع ت��ل��ك َع��ِم��َل��ت ك��م��ا ش��ع��ي��بَ��ه��ا أوَه��ت خ��رق��اء َع��ِم��ل��ت وال

البايل. السقاء عيب والشَّ الحمقاء، املرأة الخرقاء

ن��اِق��ُض زم��اع��َي يَ��ن��ُق��ْض ول��م ق��ي��ادي ال��ن��وى أم��نَ��ِع ل��م ح��ي��ن ل��َح��تْ��ن��ي وأخ��رى

العزم. الزماع

راب��ُض؟ وه��و ال��طُّ��ل��ى ال��ل��ي��ُث يَ��ف��ُرُس وه��ل واِدٌع وه��و ال��ِغ��ن��ى يَ��ح��وي ب��أن أراَدت
خ��اف��ٌض ال��ده��ُر يُ��ح��ِدث م��ا ع��ل��ى وج��أٌش ��ٍة ُم��ل��مَّ واب��ُن ال��وج��ن��اءُ ال��ح��رَّة ه��ي
ن��اِف��ُض ال��يَ��م��ان��ي ال��ِورِد م��ن ع��ل��ي��ه��ا ك��أن��م��ا ظ��لَّ��ْت ال��ع��ي��ُس رأتْ��ه م��ا إذا

الحمى. رعدة والناِفض الُحمى، الِورد

ال��نَّ��ض��ان��ُض ال��ل��ص��اِب ح��يَّ��ات ال��م��ي��ِس ع��ل��ى ك��أنَّ��ه��م ق��وٌم ب��ال��َم��دِح َس��رى إل��ي��َك

الرجال. امليس

ال��َم��راِك��ُض م��ن��ه وان��م��حَّ ن��ص��ائ��ب��ه ال��ِب��ل��ى ه��دَّم ق��د ال��َح��وِض ِورَد ُم��ع��ي��دي��ن

الحوض. جوانُب واملراكض الحوض، حول تُنصُب ِحجارة النصائب

نَ��واِب��ُض ع��روٌق أُواله��ا الَح وق��د ك��أن��ه��ا ن��داك م��ن ب��روًق��ا تَ��ش��ي��م
َرواِم��ُض س��ي��وٌف ال��دن��ي��ا أف��ِق ع��ل��ى ك��أن��م��ا ح��تَّ��ى يَ��س��ت��ش��ري��َن ِزل��َن ف��م��ا

الحادة. الروامض
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ف��ائ��ُض ال��ع��رِف م��ن واٍد ل��ه��ا ون��ش��ٍز َوه��دٍة ك��لِّ وف��ي إال تَ��ن��ص��ِرم ف��ل��م

أيًضا: وقال

ب��اع��ي وام��ت��دَّ إي��راق��ه إل��ى ُع��ودي ع��اد أص��رَم ب��ِن ب��م��ه��ديِّ
ال��َم��س��اع��ي تَ��ُك��ِن ل��م ال��س��ع��ي ول��وال اق��ت��س��اًرا ال��ش��رَف ف��اس��ت��ن��زَل س��ع��ى
��م��اِع ال��سَّ ن��غ��ِم م��ن أذن��ي��ه ع��ل��ى أح��ل��ى يَ��رج��وه ُم��ع��ت��ٍف ون��غ��م��ة
ُش��ع��اِع ب��ال ت��ك��وُن ش��م��ٌس وه��ل ال��َم��س��اع��ي َألالءَ ال��ج��ود ج��ع��ل��َت
ال��ُم��ض��اِع ك��ال��م��اِل األش��ي��اء م��ن ش��يءٌ ال��م��ج��ِد ُم��ض��اَع يَ��ح��ف��ْظ ول��م
ال��طِّ��ب��اِع ك��رِم ِم��ن ف��ي��َك م��ا ع��ل��ى تَ��ِزْده��ا ل��م ن��ف��َس��ك رَت ص��وَّ ول��و

عليه: خَلعها خلعًة ويذكر الهيثم بن محمد يَمدح أيًضا وقال

وَم��س��اِع م��ك��ارٍم م��ن ُم��ك��ت��ٍس ِخ��ْرٌق ��ي��ف ال��صَّ ك��س��وة ِم��ن َك��س��ان��ا ق��د

كريم. أي خرق:

��ج��اِع ال��شُّ رداءِ أو ال��ق��ي��ض ك��َس��ح��ا ورداءً س��اب��ري��ًة ُح��ل��ًة

ولبِّها، البيضة ِقرش بني التي الرقيقة القرشة والسحا األعىل، البيض قرش القيض
الثُّعبان. والشجاع

ال��ِخ��داِع ف��ي م��ث��َل��ه ل��ي��س أن��ه إال ال��ع��ن��ت ف��ي ال��رَّق��راِق ��راِب ك��ال��سَّ
ال��َوداِع ب��يَ��وِم ح��رِّه ف��ي ـ��بِّ��ه ُش��ـ ول��و ال��ه��ج��ي��ر ذا ال��ي��وَم يَ��ط��ُرد
ال��ذِّراِع رح��ِب ال��ف��ؤاد رح��ِب ـ��در ال��ص��ـ رح��ِب أرَوَع أغ��رَّ م��ن ِخ��ل��ع��ٌة
��ن��اِع ال��صِّ بُ��رد ك��ال��بُ��رد ث��ن��اءٍ م��ن ع��ل��ي��ه��ا ��ي يُ��ع��فِّ م��ا أك��س��وه س��وف

وهو: ثيابه َخِلِق عىل صاحبته الَمته وقد اآلخر، قول ويُعجبني

ع��اُر ذاك ف��ي ف��م��ا َخ��ِل��ق ف��ي رح��ُت إن ه��ذه ي��ا
وق��اُر خ��زٌف ق��م��ي��ُص��ه��ا ال��ح��ي��اة ه��ي ال��ُم��دام ه��ذي

33



البالغة فحول

طيلسانه: يف حرب ابن وقال

ب��ه��ت��ان أن��ه ف��ي خ��ل��ق ش��كَّ م��ا إذًا ل��ف��ًظ��ا ك��ان ل��و ط��ي��ل��س��اُن
ال��طَّ��ي��ل��س��اُن وان��ق��ض��ى ال��رَّف��ُو ب��ق��ي ح��ت��ى ت��م��زَّق إذ رَف��ون��اه ك��م

أيًضا: وقال

آك��ال ل��ل��ب��ري��ة ِح��م��اًم��ا ل��ق��ي��ا ع��ي��دان��ٍة م��ن ف��نَ��نَ��اِن إن غ��رَو ال
أس��اِف��ال وأثَّ ذًُرى ات��م��ه��لَّ م��ن��ه ُم��ش��ذٌَّب أص��اب إذا األش��اء إنَّ

وَكثُرت طال منه وُقطع ُشذب إذا الذي كالنَّخل نسلُك فسيَزيد ابناك مات إن يقول
فروعه.

املعنى: يعرف ولم الصوت فاستحسن بالفارسية تُغني ُمغنية سمع وقد أيًضا، وقال

َش��ج��اه��ا أج��َه��ْل ف��ل��م ك��ب��دي وَرت ول��ك��ن َم��ع��ان��ي��ه��ا أف��ه��م ول��م

أدوتها. أي كبدي: ورت

ي��راه��ا وم��ا ال��غ��ان��ي��ات يُ��ح��بُّ ُم��ع��نٍّ��ى أع��م��ى ك��أنَّ��ن��ي ف��ب��تُّ

أيًضا: وقال

األي��نَ��ِق ُح��داءَ ل��ه ال��س��ح��اَب واح��ُد ب��األَب��َرِق م��ن��زًال ط��اَل��َع ب��رُق ي��ا
م��م��زَِّق ك��لَّ ال��َع��ي��ِن دم��وُع ف��ي��ه��ا وم��زَّق��ْت ال��ف��ؤاِد ع��زَم ل��َوْت ِدم��ٌن
ال��ُم��ح��َرِق ء ك��األب��ا وص��اَل��ك ت��أب��ى ب��ال��ت��ي وج��ًدا تَ��ْص��َل ل��م م��ا َش��وَق ال

القصب. ء األبا

وتَ��َل��ْه��ُوِق ب��ه َص��ل��ٍف م��ن م��آلن أَش��ط��اِن��ه ف��ي ي��خ��ت��ال ُم��ق��رٌَّب م��ا

صفاته هذه فرٌس يَعني لها، صفات بعدها وما فرس عىل واقعة موصوفة نكرة ما
النشاط. والصلف وهب، بن الحسن أمطاكه
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أخ��َل��ق وَخ��ل��ٍق ُش��ْع��ٍر وأش��اع��ٍر ُص��لَّ��ٍب وُص��ْل��ٍب ُح��ْف��ٍر ب��ح��واف��ٍر

وُشعر الحافر، حول ما واألشاعر صغر، غري من ُمستدير أي أحفر: جمع ُحفر
األملس. واألخلق الشعر، كثرية

ال��َم��ف��ِرِق َش��ي��ِب ب��دوُّ ص��ه��وتَ��ي��ِه ف��ي ُف��ل��ول��ه��ا ك��أنَّ نَ��بْ��ٍذ وب��ُش��ع��ل��ٍة
األَوَل��ِق ذاَك إف��راُط ص��ح��ٍة م��ن وإن��م��ا ال��ِع��ج��اج ت��ح��ت أول��ٍق ذو

الجنون. األولق

ب��ُم��ف��ِل��ِق ول��ي��س وص��ًف��ا ن��ع��ِت��ه ف��ي ش��اع��ٌر ف��يُ��ف��ل��ق ب��ه ال��ع��ي��ون تُ��غ��رى
وُم��ف��رَِّق ح��س��ِن��ه م��ن ��ٍع وم��ج��مَّ وُم��ص��وٍَّب ن��ع��ِت��ه م��ن ��ٍد ب��ُم��ص��عَّ
ب��ض��يِّ��ِق ل��ي��س م��ن��ه ب��اًع��ا األرض ف��ي َردى إن أو ع��دا إن يُ��ب��َس��ُط َص��َل��ت��ان

سار. أي ردى: وإن الفؤاد، الحديد النشيط الصلتان

ِق تَ��ط��رُّ ب��َغ��ي��ر ل��ه وال��ك��ب��ري��اءُ ع��دا إذا م��ن��ه ال��ُغ��َل��واءُ ُق وتَ��ط��رَّ
ال��ُم��ه��َرِق ك��اب��ي��ض��اِض ش��ط��ٍر م��ب��ي��ضُّ ال��دُّج��ى اس��ودَّ م��ا م��ث��ل َش��ط��ٍر م��س��ودُّ
ل��يَ��ل��بَ��ِق أب��اه واس��ت��ْص��َف��ى ل��ل��ِم��ث��ل م��ض��ى ف��ي��م��ا ج��ده ك��ن��اٌز أه��دى

هذا جدَّ أهدى فارس ملك كناز إن يقول قحطان. ملوك من مِلكان واملثل يلبق
أباه. ليلبق وأهدى للمثل الفرس

وُم��ل��ت��ِق ع��ل��ي��ه ف��ُم��ف��تَ��َرٌق ف��ي��ه ق��رارٍة َس��ي��ل األوض��اُح س��اَل��ِت ق��د

السيل. بعد املاء استقرار محلُّ القرارة

األب��َل��ِق ��ب��اِح ل��ل��صَّ اب��نً��ا م��ت��ِن��ه ف��ي ب��دا إذ يُ��ص��رِّف ف��ارَس��ه ف��ك��أنَّ
إس��ت��ب��َرق وم��ن بُ��رًدا س��ن��دٍس م��ن أل��ب��س��تَ��ه ك��أنَّ��م��ا األَدي��ِم ص��اف��ي
ت��ت��ع��لَّ��ِق ل��م ال��ع��ي��ُن ص��ه��وتَ��ي��ِه ف��ي ُع��لِّ��َق��ت ل��و أُم��ل��وُده إم��ل��ي��ُس��ه
ُم��م��َل��ِق أرَوَع س��الَح ��الح ال��سِّ دون ويَ��غ��ت��دي ب��ال��س��ل��ي��م ه��و وم��ا يُ��رق��ى
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َف��ي��َل��ِق أو م��وك��ٍب أو ره��ب��ٍة أو رغ��ب��ٍة أو َم��ه��رٍب أو م��ط��ل��ٍب ف��ي
ال��ُم��م��ِل��ِق رج��اء م��ن ال��ي��د ثَ��رى دان��ي إن��ه وه��ٍب ب��ن ال��ح��س��ُن أم��ط��اَك��ه
ال��َم��ش��ِرِق أه��ل ح��س��ن��اِت م��ن ويُ��ع��دُّ ب��ن��ان��ه ف��ي��ُض األن��واء م��ع يُ��ح��َص��ى
ال��ُم��غ��ِدِق ب��ال��رَّب��ي��ع ال��خ��م��ي��ل��ة بُ��ش��رى ب��ِب��ش��ِره ال��ب��ع��ي��د األم��ل ي��س��ت��ن��زل
تَ��ب��ُرِق ل��م إن ال��رواُد م��ع��روف��ه��ا إل��ى ت��دع��و ق��لَّ��م��ا ال��س��ح��ائ��ب وك��ذا
وال��رَّون��ِق ف��رن��ِده ل��ف��رط م��ت��نً��ا ل��نَ��ص��ِل��ه اس��ت��ب��ن��َت م��ا َس��ي��ًف��ا ك��ان ل��و
ال��ُم��ط��َل��ِق ل��ل��س��اِن ِش��ك��اًال أض��ح��ى ق��ائ��ٌل ت��ل��ع��ثَ��َم إذا ال��ب��ي��اُن ث��بَ��َت
ال��م��ن��ط��ق ح��دود ف��ي ال��ُم��ق��يَّ��د رس��َف م��ش��ى وال ال��ل��غ��ات َش��ِن��َع ي��تَّ��ب��ع ل��م
وال��خ��ن��َدِق ل��ه م��ض��روبً��ا ك��ال��س��ور وه��ذه ال��ك��الم خ��ب��ث ه��ذه ف��ي

املرضوب كالسور املنطق حدود أي وهذه: الكالم، خبث اللغات َشِنع يف أي هذه: يف
العقل. يتخطاه ال

ال��ُم��تْ��أِق ال��غ��دي��ر ف��ي ويَ��ش��رع زه��ًرا ال��رُّب��ا أع��ال ف��ي ال��ن��ح��ل ج��ن��اة يَ��ج��ن��ي

يكرع. أي يرشع:

ال��ُم��ت��ع��رِِّق ال��َم��رتَ��ِع ف��ي ٌد ُم��ت��ردِّ ح��ائ��ٌر ه��و ك��َم��ن ال ال��ب��الغ��ِة أُنُ��ُف
تَ��س��ت��وِس��ِق وادًع��ا يَ��ُس��ْق��ه��ا وم��ت��ى غ��ي��ره ح��داه��ا إن ت��ف��رَّق ِع��ي��ٌر
ال��ُم��ش��ِرِق ال��َك��الِم ت��ب��اش��ي��ُر م��ن��ه دَج��ت إن ال��م��ع��ان��ي ُظ��َل��م ف��ي ت��ن��ش��قُّ

أيًضا: وقال

وإس��اِر غ��رب��ٍة ف��ي ف��ك��أنَّ��ه��ا ع��ن��ده ك��انَ��ت ل��ل��ه ن��ع��م��ٍة ك��م
األَط��م��اِر ف��ي ال��ح��س��ن��اء ك��ت��ض��اءُل ف��ت��ض��اءل��ت لُ��ؤم��ه س��ب��ائ��َب ُك��س��يَ��ت

أيًضا: وقال

ف��ض��ائ��ِح��ه��ا م��ن رج��اٌل ت��غ��طَّ��ت ك��م��ا ص��ن��ائ��ع��ه م��ن ي��ت��غ��ط��ى ُس��م��ي��ذٌع
ب��ف��ائ��ح��ه��ا يُ��زري وال ال��ح��ج��اب ط��ول ت��ض��وَُّع��ه��ا يُ��خ��ف��ي ال ال��ِم��س��ك وف��أرة
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أيًضا: وقال

��ع��ي��ِد ب��ال��صَّ ��م ال��ت��ي��مُّ أغ��ن��ى ك��م��ا ف��ك��ان��وا أق��واًم��ا س��واه َل��ِب��س��ُت
َوُج��وِد ب��أٍس م��ن ال��َم��يْ��تَ��ي��ِن ل��ن��ا ي��أٍس ب��ع��َد ي��داه أح��يَ��ْت ف��تً��ى

أيًضا: وقال

ال��س��اط��ِع إش��راق��ه ف��ي ��ب��ح ك��ال��صُّ ن��س��ب��ٍة ف��ي اآلب��اء ُم��طَّ��رٌد
ال��طَّ��ال��ِع ل��ل��ق��م��ر م��ن��ازًال ض��وئ��ه��ا م��ن تُ��ح��َس��ب م��ن��اس��ٌب

أيًضا: وقال

ق��طَّ��اِب وال ع��اب��ٍس م��ا غ��ي��ر وج��ًه��ا م��ن��َك وال��ث��رى ال��ل��ح��ُد ع��بَّ��س
األل��ب��اِب ُظ��ل��م��ِة وق��ت ف��ي ـ��رَج ال��م��س��ـ ل��بَّ��ك وال��ثَّ��رى ال��ل��ح��ُد أط��ف��أ
األس��ب��اِب ُم��ق��طِّ��ع ��ى يُ��س��مَّ ال��ج��دِب ظ��اه��ر م��ن��زًال وت��ب��دَّل��َت
واألح��ب��اب ��دي��ق ال��صَّ ِب��ُح��لِّ ـ��م��وًرا م��ع��ـ ك��ان وإن م��وح��ًش��ا م��ن��زًال
��ه��اِب ال��شِّ ه��ذا ب��ف��ق��د أَع��ِزز ـ��ه ال��ل��ـ ُع��ب��ي��ِد آلل خ��ب��ا ش��ه��ابً��ا ي��ا
ال��ج��ن��اِب أن��ي��ق م��ن��ب��ٍت ف��ي ـ��م��ج��د ال��ـ ع��ن��ه��ا ت��ف��تَّ��ح غ��ض��ٌة زه��رٌة
ك��ال��م��الِب أو ك��ال��ع��ب��ي��ر أو ـ��ك ال��ِم��س��ـ ك��رض��اِب أو ك��ال��ُم��دام ُخ��لُ��ٌق
تَ��ص��اِب ب��غ��ي��ِر ُم��ش��رٌق وص��بً��ا ع��يٍّ غ��ي��ر ف��ي ن��اه��ي��َك وح��ي��اءٌ
ل��ل��تُّ��راِب وج��ه��ه ح��س��َن وَه��بَ��ت ح��ت��ى ال��م��ن��ي��ة ن��ح��َوه ق��َص��َدت

أيًضا: وقال

ال��ق��ل��وِب م��الء األي��دي ف��ارغ��ة ق��ب��ره ع��ن األرِض وف��وُد راَح��ت
ال��َم��غ��ي��ِب ع��ن��د ال��ش��م��س ف��ق��ُد يُ��ع��رف إن��م��ا ُرِزئَ��ْت م��ا َع��ِل��َم��ت ق��د
َخ��ص��ي��ِب وواٍد ِن��ْه��ٍي إل��ى َح��لٌّ ان��ت��اب��ه ال��وط��ِن ال��ب��ع��ي��د إذا

الغدير. مستقر النهي
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ال��َغ��ري��ِب رأِس م��س��َق��ُط ك��أن��ه��ا س��اح��ٍة م��ن ال��ع��ي��ِس أي��دي أدنَ��تْ��ُه
ق��ش��ي��ِب بُ��رٍد ط��رَّة ك��أنَّ��ه��ا تَ��س��ْربَ��ْل��تُ��ه��ا م��ن��ه ون��ع��م��ٍة
ال��َخ��ط��ي��ِب م��ق��ام ل��ُم��س��ِدي��ه��ا ق��اَم��ت ش��اك��ٌر َونَ��ى إن ال��لَّ��وات��ي م��ن

أيًضا: وقال

َق��َدم��ا ن��ح��َوه��م ��ي تُ��م��شِّ رأوَك ل��م��ا ص��دوِرِه��ُم ف��ي أُن��اٍس ق��ل��وُب م��َش��ْت
الن��ه��دم��ا ال��دَّه��ر رك��ن ال��ك��ري��ه��ة ي��وم ب��ه��ا َرَم��ي��ت ل��و ع��زم��اٍت أم��ط��ْرتَ��ُه��م
ُم��دََّع��م��ا ال��خ��ط��ي َق��ن��ا ال��ظ��ه��ور َق��ن��ا م��ن ال��ح��ف��ي��ظ��ة ي��وم أرؤس��ه��م أب��دل��ت

الرماح: يف بعضهم وقال

بَ��َل��ِل ذا يَ��ن��ف��كُّ ف��م��ا ال��ل��س��اِن م��ث��ل دٍم نُ��ض��ُح يُ��ع��ي��ي��ه ال أزرَق ك��ل م��ن

الباب: هذا يف آخر وقال

ي��خ��رُق م��ا يَ��رق��ع ك��أن��ه ع��ق��ِب��ه إل��ى ال��رم��ُح ب��ه��ا يَ��م��ض��ي

ع��َل��م��ا تُ��رى ك��اَدت ف��ق��د ال��ق��ن��اة ص��در ض��ف��ائ��ره��ا غ��ط��ت ل��م��ٍة ذي ك��ل ِم��ن

أيًضا: وقال

اج��تَ��َم��ع��وا إذا ال��دُّن��ي��ا وتَ��ج��ت��ِم��ُع ب��ه��ا ن��َزل��وا إن األرُض تَ��س��ت��ن��ي��ُر ب��ه��م ع��ه��دي
ُج��َم��ُع ُح��س��ن��ه��ا م��ن أي��اَم��ُه��م ك��أنَّ غ��ط��ارف��ٍة ع��ن م��ن��ه��م ال��ده��ُر ويَ��ض��َح��ُك

أيًضا: وقال

ال��ذَّواِه��ِب ال��ع��ص��ور ف��ي م��ن��ه ح��ي��اُض��َك ق��رَّت م��ا أف��ن��تْ��ه ال��ش��ع��ر ي��ف��ن��ى ك��ان ول��و
ب��َس��ح��ائ��ِب أُع��ِق��بَ��ت م��ن��ه س��ح��ائ��ُب ان��ج��َل��ت إذا ال��ع��ق��وِل ص��وُب ول��ك��نَّ��ه
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أيًضا: وقال

َح��س��ِن أب��ي م��ن ح��ب��ًال ت��ع��لَّ��ق إذا رج��ٍل ع��ل��ى يَ��س��ط��و أن ال��ده��ُر يُ��ح��ِس��ُن م��ا
يَ��ُك��ِن ل��م ال��بُ��خ��َل ب��أن يَ��خ��ال ح��ت��ى راَح��تَ��ه ال��ج��وِد ج��ن��اُح ت��ري��ُش ف��تً��ى
ال��ث��َم��ِن م��ن ك��انَ��ت أن��ه��ا ول��و ـ��غ��ال��ي ال��ـ ب��ال��ث��م��ن ال��م��ع��روَف ن��ف��ُس��ه وتَ��ش��ت��ري
وال��َوَس��ِن ال��دَّه��ر ط��رِف ب��ي��ن وح��ال��ت��ا ض��اح��ي��ًة اإلس��الم م��ن ي��داه ح��اَط��ت

أيًضا: وقال

ال��رم��ي ش��اك��ل��َة وأص��اب ج��ٍو ب��ٍث ك��لُّ ك��ت��ابَ��ك ج��لَّ��ى ل��ق��د
ال��ج��ن��ي ال��زَّه��ِر م��ن ك��ب��دي ع��ل��ى وأن��دى ع��ي��ن��ي ف��ي أغ��ضَّ وك��ان
ال��نَّ��ِع��ي ب��ع��َد أتَ��ْت ال��بُ��ش��رى م��ن وِع��ن��دي م��ن��ي َم��وق��ًع��ا وأح��س��ُن
ال��ُح��ل��ي ِم��ن ال��غ��ان��ي��اِت ص��دور ��ن تُ��ض��مَّ ل��م م��ا ص��دره ��ن وُض��مِّ

أيًضا: وقال

تَ��ش��دَُّق؟ ظ��ل��ل��َت ب��ص��ري ع��ن غ��ب��َت م��ا إذا ح��تَّ��ى ع��ايَ��نْ��تَ��ن��ي إذ أَِخ��ِرس��َت
يَ��ت��ع��لَّ��ُق ال ال��ِع��ق��ي��ان ب��م��ه��ذَِّب ��دى ف��ال��صَّ تُ��رن��ى اب��ن ي��ا ل��ك بَ��دا م��ا ق��ل

أيًضا: وقال

ب��ال��ت��أوي��ِب ال��ت��ه��ج��ي��ر تُ��واِص��ل ال��دَّءوِب ��َة ج��مَّ ع��ي��ًرا أَر ل��م
ال��َم��ه��ض��وِب ال��ش��ارِق غ��داَة م��ن��ه��ا ل��غ��وِب وِم��ن أي��ٍن م��ن أب��ع��َد
ب��ال��َع��ج��وِب األع��ن��اِق ش��ب��ائ��ه نَ��ج��ي��ِب ِم��ن ول��ي��س ن��ج��ائ��بً��ا

األذناب. يريد العجوب

ِغ��ْرب��ي��ِب ل��ع��ارٍض م��ن��ق��ادًة ك��ال��نُّ��وِب أو ك��ال��لُّ��وب أو ك��ال��ل��ي��ِل
ال��ج��ن��وِب ب��ط��اع��ِة آخ��ذًة ال��نَّ��ق��ي��ِب ع��ل��ى ��ت ال��ت��فَّ ك��ال��ش��ي��ع��ة
ال��َع��ص��ي��ِب ال��زم��ِن غ��رَب تَ��ُك��فُّ ال��ُخ��ط��وِب ل��ِم��َرِر ن��اق��ض��ًة
ل��ل��ذن��وب ال��رُّك��ِن اس��ت��الم م��ح��َو ال��لَّ��ُزوِب ل��ألزم��ة ��اءًة م��حَّ
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��ُك��وِب ال��سَّ ل��َوب��ِل��ه��ا ت��ش��وََّق��ت ق��ري��ب م��ن ل��ألرض ب��َدت ل��م��ا
ل��ل��َح��ب��ي��ِب ال��ُم��ح��بِّ وط��َرَب ل��ل��طَّ��ب��ي��ِب ال��َم��ري��ِض َق ت��ش��وُّ
��ؤبُ��وِب ال��شُّ ص��ادق��َة وخ��يَّ��َم��ت ب��األدي��ب األدي��ب وف��رح��َة
ال��نِّ��ي��ِب ح��ن��ي��ن ال��ري��ح وح��نَّ��ت ك��ال��َخ��ط��ي��ِب ال��رع��ُد ف��ي��ه��ا ف��ق��اَم
ُغ��روِب م��ا غ��ي��ر م��ن غ��َربَ��ت ق��د َم��ح��ج��وِب ح��اج��ٍب ذات ف��ال��ش��م��س

بالغمام. محجوبة الشمس أن يريد

رط��ي��ب ن��ب��ت��ه��ا م��ن زاه��ٍر ف��ي ال��ق��ش��ي��ب ردائ��ه��ا م��ن واألرض
وال��ت��ح��ن��ي��ب ال��س��ن ب��ع��د ك��ال��كَّ��ه��ِل وال��ض��ري��ِب ال��ثَّ��ل��ِج اش��ت��ه��اِب ب��ع��د

ب��ال��م��ش��ي��ب ال��ش��ب��اب ت��ب��دَّل
ال��م��غ��ل��وب ال��ث��رى م��ن وغ��ل��ب��ت غ��ري��ب ج��ان��ٍب م��ن آن��َس��ت ك��م
ال��َج��ب��وِب ن��اف��ِر م��ن وس��كَّ��ن��ت م��ك��روب ب��ارٍض ع��ن ��َس��ت ون��فَّ

الرتاب. والجبوب األرض، نبت أول البارض

ب��ال��َم��غ��ي��ِب ال��غ��ي��ِب ع��ه��د تَ��ح��ف��ظ َرغ��ي��ِب ب��ل��ٍد م��ن وأق��نَ��َع��ت

األطراف. الواسعة املفازة الرغيب والبلد أرضت، أقنعت

ال��ق��ل��وِب ع��ل��ى ت��ه��م��ي ك��أن��م��ا وال��ص��ب��ي��ِب ال��رِّي��ق ل��ذي��ذَة

أيًضا: وقال

��َل��ِم ال��سَّ ن��اض��ر م��ن تُ��ن��ت��ض��ى ق��د وال��ن��ار س��ج��يَّ��ِت��ه م��ن ب��ُك��رٍه أخ��رج��تُ��م��وه
ال��ق��َدِم زل��ة تُ��ن��س��ي ال��رأي وزل��ة م��ص��رع��ه��ا ش��رَّ ُوق��ي��تُ��م م��ا ع��ث��رًة ي��ا

أيًضا: وقال

ال��َع��وادي ذاك دون م��ن وَع��َدت��ن��ا وذُراُه ال��ن��دى م��رك��ز ن��َزل��وا
ال��وه��اِد ع��ن��د وال��ح��ظُّ أدن��ى األن��واء َس��ب��ِل إل��ى ال��رُّب��ا أن غ��ي��ر
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الرُّبا فإنَّ يَضرينا ال ذلك أن إال عنه بعدنا ونحن امَلمدوح من قرب غرينا إنَّ يقول
إليها يَنحِدر إذ بمائه تنتفع التي هي فاألودية ذلك ومع األودية، من الغمام إىل أدنى

فيها. ويستقر
أيًضا: وقال

وج��ب��ي��ُن ُغ��رٌة م��ن��ه ل��ل��ُم��ل��ك ب��دا إذا ال��م��ك��رم��ات تُ��ض��يء م��ِل��ٌك
َج��ن��ي��ُن وه��و ال��ُم��ل��ِك ع��ي��ُن رم��َق��تْ��ه ت��ج��ارٍب اب��ِن س��ي��اس��َة ال��ج��ي��وَش س��اس
يَ��ل��ي��ُن ح��ي��ن ال��رم��ح ب��أُس ي��ش��ت��دُّ وإن��م��ا ف��ع��ز م��ه��زت��ه الن��ت

وصلبه: األفشني حيدر إحراق يَذكر أيًضا وقال

ِف��ج��اِر ع��اَم ل��إلس��الم َل��يَ��ك��وَن ح��ي��دٍر َغ��درِة ف��ح��ُش ل��وال ك��ان م��ا
ال��واري ال��زن��اِد س��رَّ اص��َط��ل��ى ح��ت��ى ض��ل��وِع��ه ب��ي��ن ال��ك��ف��ِر س��رُّ زاَل م��ا
إزاِر ِش��ق ع��ص��ف��رَت ك��م��ا ل��ه��ٌب ح��رِّه��ا م��ن ج��س��َم��ه يُ��س��اوُر ن��اًرا
ُغ��ب��اِر ب��غ��ي��ِر ه��دًم��ا أرك��ان��ه ن��ف��َح��ه��ا يُ��ه��دِّم ُش��ع��ٌل ل��ه��ا ط��اَرت
ال��نُّ��ظ��اِر ع��ل��ى ب��ه ال��ف��ض��اء ض��اَق ض��ي��اءه��ا رأي��ُت ن��اٍر ِم��ن ل��ل��ه
ل��ل��س��اري ض��وءه��ا يَ��رف��ع ك��ان م��ا م��ش��رٍك ألع��ظ��م ُرِف��ع��ت م��ش��ب��وب��ٍة
ال��ُف��ج��اِر م��ع ويَ��دخ��ل��ه��ا م��ي��تً��ا وق��وَده��ا وك��ان ح��يٍّ��ا ل��ه��ا ص��لَّ��ى
ال��ن��ار أه��ِل ُج��لُّ ال��ق��ي��ام��ة ي��وم ه��م ال��دن��ي��ا ف��ي ال��ن��اِر أه��ُل وك��ذاك
األم��ص��اِر ب��ن��و ال��ُق��ص��وى أم��ص��اره��ا إل��ى ب��ف��رح��ت��ه ص��َدَرت م��ش��ه��ًدا ي��ا
اإلف��ط��اِر ع��ش��ي��ة ال��ِه��الل وَج��دوا ف��ك��أن��م��ا ِج��ذع��ه أَع��ال��ي رَم��ُق��وا
داري وِم��س��ٍك ذف��ٍر َع��ن��ب��ٍر م��ن نَ��ش��ُره ُق��ت��اًرا م��ن��ه واس��تَ��ن��َش��ُق��وا

الشواء. رائحة القتار

األم��ط��ار ُم��ت��ت��اِب��ع ع��ن ب��ال��ب��دو م��ن ك��ح��دي��ث ُه��ل��ك��ه ع��ن وت��ح��دَّث��وا
األَس��ع��اِر ب��أرخ��ِص ال��س��ن��ي��ن ُق��ح��م ف��ي ال��ح��رَم��ي��ن ك��تَ��ب��اُش��ِر وت��ب��اَش��ُروا
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أيًضا: وقال

ال��ق��وِد ال��َم��ه��ري��ة وُخ��ط��ى ��رى ال��سُّ م��ن��ه��ا أخ��ذَت وق��د ص��ح��ب��ي، ُق��وم��ٍس ف��ي ي��ق��ول
ال��ُج��وِد م��ط��ل��ع ول��ك��ن ك��ال ف��ق��ل��ُت ب��ن��ا ت��ؤم أن تَ��ب��غ��ي ال��ش��م��س أم��ط��ل��ع

أيًضا: وقال

ال��رَّح��ي��ِض ال��م��الء ُس��ْح��ق وع��ل��ي��ه ف��ي��ه اآلل ك��أن��م��ا وب��س��اٍط

األبيض. املغسول والرحيض الَخِلق، حق والسُّ األرض، من اتسع ما البساط

م��أب��وُض ك��أن��ه ف��ي��ه ال��ُم��رِج��ِم ال��م��ي��ع��ة ذو ال��داع��ريُّ يُ��ص��ب��ح

املقيد. واملأبوض الرسيع، وامُلرِجم النشاط، وامليعة داعر، إىل منسوب جمل والداعريُّ
أيًضا: وقال

ع��ل��َق��ُم ِم��ْل��ٌح وه��ي ف��ت��رك��ت��م��وه��ا م��ع��س��ول��ًة أخ��الُق��ه ل��ك��م ك��ان��ْت
يُ��ق��وِّم ال��ثِّ��ق��اف إنَّ دائ��ك��م م��ن داَوتْ��ُك��م ل��ك��م أج��ن��ت إذا ح��تَّ��ى

جناها. حان أي أجنت:

يَ��رُح��ُم َم��ن ع��ل��ى أح��ي��انً��ا ف��ل��يَ��ق��ُس ح��ازًم��ا ي��ُك وَم��ن ل��تَ��زَدِج��روا ف��َق��س��ا

قوم: يف أيًضا وقال

األع��راب ف��ط��ن��ة ع��ن وت��ب��اَع��دوا غ��ذت��ه��م ال��ل��ط��ي��ف ال��ح��ض��ِر ��ة رقَّ ال
اآلداِب وق��لَّ��ة ال��ن��ف��وس ك��رم ل��ِدي��ه��ُم وج��دَت ك��َش��ْف��تَ��ه��ُم ف��إذا

أيًضا: وقال

غ��ائ��ِب وه��و دًم��ا أَب��ك��ي��ه ك��ن��ُت وق��د م��ي��ٌت وه��و ب��ع��َده ل��ص��ب��ري ع��ج��ب��ُت
ع��ج��ائ��ُب ف��ي��ه��ا ل��ي��س ح��ت��ى ع��ج��ائ��ُب ك��ل��ه��ا ِص��رَن ق��د األي��اُم أن��ه��ا ع��ل��ى
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أيًضا: وقال

تَ��ن��ُظ��ِر ل��م أن��ه��ا ت��م��نَّ��ت ح��ت��ى ل��ح��َظ��ه��ا ��ت اس��ت��ن��مَّ ف��م��ا إل��ي��ه ن��َظ��َرت
ُم��ض��َم��ِر ج��واٍد م��ن يُ��ِري��ب��ِك م��اذا ج��س��ِم��ه ف��ي راب��ه��ا ش��ح��وبً��ا ورأت

آخر: وقال

وال��ق��ب��ب ت��ع��رف��ه ال��ض��م��ر ف��ي ال��ج��ي��اد وع��ت��ُق ال��وج��وِه ع��ت��اُق
ال��لَّ��ه��ب ال��دخ��ان وخ��ل��َف م��ن��ه��ا ال��ش��ح��وب خ��الل ال��وض��اء ي��ش��فُّ

أيًضا: وقال

ال��ع��ال��ي ل��ل��َم��ك��ان ح��رٌب ف��ال��س��ي��ل ال��غ��ن��ا م��ن ال��ك��ري��م َع��ط��ل تُ��ن��ك��ري ال
ال��م��ال ُم��م��ي��ت إل��ى ال��ق��ري��ِض ُم��ح��ي��ي ��ه��ا ي��ن��صُّ ال��رك��اِب خ��ب��َب وتَ��ن��ظَّ��ري

بها، يستقرُّ وال السيل ماء بها يَثبت ال ونحوها الجبال كُقَلل العايل املكان أن يريد
الكريم عند يكون ال الغناء وكذلك به، فيَستقر محلٍّ أوطأ وهو الوادي إىل ينحدر وإنما

الدنيء. اللئيم عند يكون وإنما
أيًضا: وقال

األول ل��ل��َح��ب��ي��ب إال ال��ح��ب م��ا ال��ه��وى م��ن ش��ئ��َت ح��ي��ُث ف��ؤادك ��ل ن��قِّ
م��ن��زِل ألول أب��ًدا وح��ن��ي��نُ��ه ال��ف��ت��ى ي��أل��ُف��ه األرض ف��ي م��ن��زٍل ك��م

أيًضا: وقال

نَ��َس��ب��ه ِم��ن ال��ش��راِك ق��دَّ ـ��الم واإلس��ـ ال��ن��ب��وة ُق��دَّت ُم��ه��ذٌَّب
ُم��ك��ت��س��ِب��ه غ��ي��ر ال��ب��أو أك��س��ب��ه تُ��س��رِب��لُ��ه إذا ج��الٌل ل��ه
ُم��ج��ت��ل��ِب��ه غ��ي��ر ال��در ويُ��ح��رز ط��ال��ِب��ه غ��ي��ر يُ��ع��ط��اه وال��ح��ظُّ

اكتسابها. يف يَسعى أن غري من العظمة جاللة قدره ألبسه يقول
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الخمر: يف أيًضا وقال

ع��ق��ل��ي َش��ِربَ��ت وق��د أج��َل��ت، ول��ك��ن��ه��ا ش��رب��تُ��ه��ا األم��ان��ي ك��َم��ع��س��وِل وك��أٍس
ال��نَّ��م��ِل ُق��رى م��ن ق��ري��ًة ف��ي��ه دبَّ ل��م��ا ج��س��َم��ه خ��ال ال��ف��ت��ى ف��ي دبَّ��ت ه��ي إذا

املرء ت استخفَّ ملا أنها ذلك يف قيل وقد شاربها، لسان تَعِقد أنها الخمر عادة ومن
بها. يُبيح كيال لسانه عَقدت بأرساره يُفيض حتى

44



الرابع الباب

منشعر اخرتناه فيام
البحرتي أيبعبادة

عبادة: أبو قال

ِن��ه��اء م��ت��ون م��ع��رك��ٍة ك��لِّ ف��ي م��ت��ون��ه��ا ك��أنَّ زرٍد ف��ي يَ��م��ش��ون

املاء. ُمستقرُّ وهو ِنْهي جمع النهاء

ب��ي��داءِ ب��ق��ف��رٍة ��راِب ال��سَّ س��ي��َل ف��ض��ولُ��ه��ا ال��ك��م��اة ع��ل��ى ت��س��ي��ل ِب��ي��ٌض
م��اءِ ف��ي ك��واك��ٍب خ��ي��اَل ف��ي��ه��ا خ��ل��تَ��ه��ا خ��ال��َط��تْ��ه��ا األس��نَّ��ة ف��إذا

أيًضا: وقال

م��اِض وف��ع��ٍل ب��ادوا أن��اٍس م��ن ح��دي��ٍث غ��ي��ر س��واَك ف��ي ال��نَّ��دى م��ا
اإلن��ق��راِض ع��ل��ى ُم��ش��ف��يً��ا َل��ًق��ى تُ��ثَّ ف��ار ج��ودك ال��ق��ري��ُض تَ��الف��ى ق��د

أُُحد يوم الصحابة من بجماعة ذلك ُفِعل وقد رمق، به املعركة من ُحِمل أي ارتث:
أي ولًقى أُُحد، يف أصحابهم إىل بردِّهم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فأمر بها فماتوا املدينة إىل ُحِملوا

امللقى. املنبوذ اليشء واللقى لًقى، كونه حالة

واإلغ��م��اِض ال��خ��ف��وت ت��ح��ت م��ن��ه ال��ُم��غ��طَّ��ى ال��م��ص��ون أب��َدِت ِن��ع��ٌم
ال��ري��اِض زاه��رات ف��ي م��س��ت��س��رٍّ ج��ن��يٍّ ك��لَّ أظ��ه��رَن ك��ال��َغ��وادي
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أيًضا: وقال

يَ��ه��رِم ل��م وذك��ُره��ا ال��زم��ان يَ��ف��ن��ى اس��تُ��ج��م��َع��ت م��ا ف��ض��ائ��ًال ج��م��ع��َت ول��ق��د
تَ��ن��ت��م��ي أج��م��ُع وإل��ي��ك ت��ن��ت��ه��ي، ل��ك ف��ع��ا وإل��ى تَ��ب��ت��دي ق��ول��ك ص��دق ِم��ن
ال��ُم��ع��َج��ِم ح��روُف وي��ج��م��ع��ه��ا ِف��رًق��ا أن��واع��ه ت��ف��رَّق��ت ال��ك��الم م��ث��ل

أيًضا: وقال

ال��ح��ن��َظ��ِل أك��ِل ع��ن��د أرٌي ��رُي وال��شَّ ال��نَّ��وى م��ن ال��ص��دود إل��ى س��َك��ن��ُت ول��ق��د
األك��َح��ِل ف��ص��ُد ع��ل��ي��ه ه��اَن ال��رأس ف��ي ض��رب��ًة أوج��َس ح��ي��ن َط��رف��ُة وك��ذاك
��ِل م��ح��جَّ أغ��رَّ ع��ل��ى م��ن��ه رح��ُت ق��د ��ٍل ُم��ح��جَّ ال��بَ��ه��ي��ِم ال��زم��ن ف��ي وأغ��رَّ
ه��ي��َك��ِل ف��ي ك��ُص��ورٍة ج��اءَ ال��ح��س��ِن ف��ي أن��ه إال ال��َم��ب��ن��ي ك��ال��َه��ي��َك��ِل
ُم��خ��ِوِل ُم��ِع��مٍّ ع��ل��ى ال��ل��ق��اء ي��وم ح��زام��ه ع��ق��ُد يُ��ش��دُّ ال��ض��ل��وع واف��ي
ب��م��َوَك��ِل ل��ل��تُّ��بَّ��َع��ي��ِن وج��دوده ب��ف��ارٍس ل��ل��رُّس��ت��َم��ي��ِن أخ��وال��ه
األج��َدِل ان��ت��ص��اب ويَ��ن��ت��ِص��ب ص��ي��ًدا رأَت وق��د ال��ُع��ق��اب، تَ��ه��وي ك��م��ا يَ��ه��وي
ال��ُم��ت��ه��لِّ��ل ج��ب��ي��ِن��ه ف��وق وال��ب��در أرس��اغ��ه ف��ي ال��ج��وزاء ��م ت��ت��وهَّ
��ِل م��وصَّ ع��ل��ي��ه ورٍق م��ن تُ��ري��ان ك��أن��م��ا ب��رق��ي��ق��تَ��ي��ِن م��ت��وج��ٌس
ال��ُم��س��بَ��ِل ك��ال��ق��ن��اع وع��رٍف ُع��ْرٍف ع��ن ي��ذبُّ ال��رداء ُس��ِح��ب ك��م��ا ذنَ��ٌب
ج��ن��َدِل ف��ي ُح��ج��ول��ه تَ��س��ي��ل يَ��َق��ٍق ُغ��رٍة ف��ي ع��ذرًة يَ��ن��ف��ض ج��ذالُن
األط��َوِل ال��ب��ع��ي��د ��نَ��ن ال��سُّ ع��ل��ى ع��رًض��ا م��ش��ي��ِه أك��ث��ُر ال��نَّ��ش��وان ك��ال��رائ��ح
َص��ي��ق��ِل َم��داوُس نُ��ْق��ب��ِت��ه ل��ص��ف��اء ب��ه ُع��ِن��يَ��ت ك��أنَّ��م��ا األدي��م ص��اف��ي

املصاقل. واملداوس اللون، النقبة

ُق��ط��ربُّ��ِل أو ل��ل��بَ��ردان ص��ه��ب��اءُ ص��ب��غ��ه��ا ع��ل��ي��ه ن��َف��َض��ت وك��أن��م��ا
َخ��ي��َع��ِل ف��ي ك��أنَّ��ه ف��راح يَ��دم��ى وُم��ع��ص��َف��ًرا ُم��زع��ف��ًرا ال��ُق��ن��وءَ ل��ب��َس

أحمر. ثوب والَخيعل الُحمرة، القنوء

46



البحرتي عبادة أبي شعر من اخرتناه فيما

تَ��خ��َج��ِل ب��ل��ح��ٍظ تُ��واِص��ْل��ه��ا م��ه��م��ا نَ��واع��ًم��ا ال��خ��دود ُك��ِس��َي وك��أنَّ��م��ا
ال��ُم��ش��َع��ِل ك��ال��ح��ري��ق ا وش��دٍّ ل��ونً��ا ل��ه��ي��بُ��ه ال��غ��ب��ار ف��ي يَ��س��ط��ُع وت��راُه
أف��َك��ِل أو ن��ش��وٍة أو ج��ن��ٍة م��ن يَ��روع��ه ال��ش��ب��اب ري��ع��اَن وت��ظ��نُّ
ِل األوَّ ال��ث��ق��ي��ل ف��ي َم��ع��بَ��ِد ن��ب��راِت ن��غ��م��ات��ه ف��ي ك��أنَّ ��ه��ي��ل ال��صَّ َه��ِزج
ال��ُم��ق��ِب��ِل ال��ح��ب��ي��ب إل��ى ال��م��ح��ب ن��ظ��ر أع��َط��ي��نَ��ه ب��دا ف��إن ال��ُع��ي��ون َم��َل��َك
ف��تَ��ن��ج��ل��ي ال��ُخ��ط��وِب ُظ��َل��ِم ع��ل��ى يُ��وف��ي ف��تً��ى م��ن ��ُد م��ح��مَّ ي��ا ف��داؤك ن��ف��س��ي
ب��ُم��ن��ُص��ِل أب��ي��َك أَُدٍد م��ن ألخ��ي��ك ف��ثَ��نِّ��ه ال��ج��واِد ب��ال��ط��رف ُج��دَت ق��د
ال��ُم��ق��َف��ِل ال��ق��ض��اء ف��ي ويَ��ف��ت��ح ع��ف��ًوا م��ن��الُ��ه ال��ب��ع��ي��د ال��رُّوَح يَ��ت��ن��اول
َم��ج��َه��ِل ن��ف��ٍس ك��لِّ ف��ي وه��داي��ٍة ُم��ظ��ل��ٍم ح��ت��ٍف ك��لِّ ف��ي ب��إن��ارٍة
يُ��ص��َق��ِل ل��م وإن وم��ص��ق��وٌل ب��ط��ٍل، ف��ارٍس ي��ُد تُ��م��ِض��ه ل��م وإن م��اٍض
ب��َم��ع��ِق��ِل ل��ي��س وال��درُع ح��دِّه م��ن ب��ُج��ن��ٍة ل��ي��س ف��ال��تُّ��رُس ال��وغ��ى يَ��غ��ش��ى
يَ��ع��ِدِل ل��م ق��ض��ى وإذا يَ��ل��ت��ِف��ت ل��م م��ض��ى ف��إذا ال��رَّدى ح��ك��م إل��ى ُم��ص��ٍغ
يَ��ذبُ��ِل ف��ي انَّ��ه��ا ول��و أدرَك��ت م��ا ض��رب��ٍة ب��أول يَ��ف��ري م��ت��أل��ٌق
َم��ق��تَ��ِل ِم��ن ل��ه ف��م��ا أُص��ي��ب وإذا َم��ق��تَ��ٌل ش��يءٍ ف��ك��لُّ أص��اَب وإذا
وأرج��ل ق��راه ف��ي ب��أي��ٍد دبَّ��ت وح��م��ره��ا ال��نِّ��م��ال س��وُد وك��أن��م��ا
األع��زل ب��ال��س��م��اك يُ��ع��ص��ى ال��روع ف��ي ب��ه اس��ت��ع��ص��ى إذا ش��اه��ره وك��أن
تَ��ذبُ��ِل ل��م غ��ض��ًة ع��اٍد ع��ه��د م��ن بَ��ق��ل��ًة ال��ق��دي��م��ة ح��م��ائ��ل��ه ح��م��َل��ت

أيًضا: وقال

ُم��ط��اُر ون��وم��ي آن��ًف��ا ب��تُّ��ه م��ب��ي��ٍت ع��ن ن��م��ت��م��ا خ��ل��ي��ل��يَّ ي��ا
ال��ع��ش��اُر ��ى تُ��زجَّ ك��م��ا ج��ن��وٌب تُ��زج��ي��ه��ا ال��غ��م��ام م��ن ل��س��واٍر

والعشار اآلية، َسَحابًا﴾ يُْزِجي هللاَ أَنَّ تََر ﴿أََلْم تعاىل: قال تسوقها، أي تزجيها:
ومطًرا: رعًدا يصف القيس امرؤ قال الحوامل، النوق

ِع��ش��ارا الق��ت ُولَّ��ٌه ع��ش��اٌر غ��ي��ب ب��وراءُ َه��زي��زه ك��أنَّ
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ال��ظ��ؤاُر ت��ح��نُّ ك��م��ا ب��ش��ج��ٍو ـ��د ال��رع��ـ زج��ل ف��ي ت��ح��نُّ م��ث��ق��الٌت

أخرى. ولد عىل تَظأر التي الناقة والظرئ لظرئ، جمع اسم الظؤار

ال��ن��اُر تُ��َش��بُّ ك��م��ا وه��ٍن ب��ع��د ُح��ج��رتَ��ي��ه��ا ف��ي يُ��َش��بُّ ب��رٌق ب��اَت

أيًضا: وقال

يُ��غ��َم��ِد ل��م ُح��س��ام��ه ال��ت��ه��اِب ل��وال م��ن��اص��ٍل ح��دَّ اإلس��الم ع��ل��ى ش��ه��روا
ع��س��َج��ِد م��ن ص��ف��ائ��ًح��ا ال��ُق��ي��ون أي��دي ل��ه��م ط��بَ��َع��ت ك��أنَّ��م��ا ال��س��ي��وف ح��م��ُر
م��م��رَِّد ب��ال��زُّج��اج س��ق��ٍف ت��ح��ت م��ن ال��ظُّ��ب��ى ح��م��ل��وا وق��د م��ش��يَ��َه��ُم، وك��أنَّ
أوَح��ِد وس��ي��ٍف ق��واص��ي��ه ُج��ِم��ع��ت واح��ٍد ب��ق��ل��ٍب أن��ف��س��ه��م م��زَّق��َت
��ؤَدِد ال��سُّ ط��ري��ق م��ن ��ع ت��رفَّ ره��ٌج إن��ه غ��ب��اَرك ط��ل��ب��وا ف��ت��ي��ٍة ف��ي

الحرب: غبار يف بعضهم وقال

َش��راُر ال��رم��اح وأط��راُف دخ��اٌن ك��أن��ه ح��ت��ى ال��ن��ق��ُع ال��س��م��اءَ وع��مَّ

األص��يَ��ِد ال��س��ن��ان خ��ل��ف م��ن��ق��ادًة ف��ق��رًة ع��ش��رَة ب��ض��ع ف��ي��ه ك��ال��رُّم��ح

الحرب. يف له الرجال اتِّباع يصف

يُ��ن��َج��ِد ل��م ث��ائ��ٍر ك��ض��رب��ِة ج��اءت ح��م��ل��ًة ول��ك��ن زح��ًف��ا تَ��ل��َق��ُه��م ل��م

كرسى: إيوان يصف أيًضا وقال

ج��ب��ِس ك��ل َج��دا ع��ن ��ع��ُت وت��رفَّ ن��ف��س��ي يُ��دنِّ��س ع��م��ا ن��ف��س��ي ُص��ن��ُت

الدنيء. الجبس:

ونَ��ك��س��ي ل��تَ��ع��س��ي م��ن��ه ال��ت��م��اًس��ا ـ��ر ال��ده��ـ زع��َزع��ن��ي ح��ي��ن وت��م��اَس��ك��ُت

لتنكييس. أي ونكيس:
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بَ��خ��ِس ت��ط��ف��ي��ف األي��ام ��ف��تْ��ه��ا ط��فَّ ع��ن��دي ال��ع��ي��ش ُص��ب��اب��ة م��ن بُ��َل��ٌغ

تُنقصها. أي األيام تُطففها هي ثم بقية إال العيش من عنده يبَق لم يقول

ِخ��م��س ووارِد ش��ربُ��ه ع��ل��ٌل ِرْف��ٍه وارد ب��ي��ن م��ا وب��ع��ي��ٌد
األخ��سِّ األخ��سِّ م��ع ه��واه ًال م��ح��م��و أص��بَ��َح ال��زم��ان وك��أنَّ
َوك��ِس بَ��ي��ع��ة ال��ش��آم ب��ي��ع��ي ب��ع��د غ��ب��ٍن ُخ��طَّ��ة ال��ع��راَق واش��ت��رائ��ي
��ي م��سِّ ف��تُ��ن��ِك��ر ال��بَ��ل��وى ه��ذي ع��ن��د الخ��ت��ب��اري ُم��زاوًال تَ��ُرزن��ي ال

واالختبار. التجربة الرَّوز

ُش��ْم��ِس ال��دن��ي��ئ��اِت ع��ل��ى آب��ي��اٍت ه��ن��اٍت ذا ع��ه��دتَ��ن��ي وق��دي��ًم��ا

نافرة. أي وشمس أخالق، أي هنا هنات

وأُن��ِس ج��ان��بَ��ي��ه م��ن ل��ي��ٍن ب��ع��د ع��م��ي اب��ِن نُ��بُ��وُّ رابَ��ن��ي ول��ق��د
أُم��س��ي ح��ي��ث ُم��ص��ب��ٍح غ��ي��ر أرى أن ح��ريٍّ��ا ك��ن��ُت ُج��ِف��ي��ُت م��ا وإذا
َع��ن��س��ي ال��م��دائ��ن أب��ي��ِض إل��ى ـ��ُت ف��وج��ه��ـ ال��ه��م��وُم رح��ل��َي ح��ض��َرت

طرَقتني، أي رحيل: وحَرضت الرحال. يف صلُّوا املطر: حديث ويف املنزل، هنا الرَّحل
الناقة والعنس كرسى، إيوان هو واألبيض الكوفة، جنب إىل وهي كرسى مدائن واملدائن

الصلبة.

درِس س��اس��ان آِل م��ن ل��م��ح��ٍل وآس��ى ال��ُح��ظ��وِظ ع��ن أت��س��لَّ��ى
وتُ��ن��س��ي ال��خ��ط��وُب تُ��ذكِّ��ر ول��ق��د ال��تَّ��وال��ي ال��خ��ط��وُب ذكَّ��رت��ن��ي��ه��م
ويُ��خ��س��ي ال��ع��ي��ون يُ��ح��س��ر م��ش��رٍف ع��اٍل ظ��لِّ ف��ي خ��اِف��ض��ون وه��م
وَم��ك��ِس خ��الٍط دارت��ي إل��ى ـ��ق ال��ق��ب��ـ ج��ب��ل ع��ل��ى ب��ابَ��ه م��غ��ل��ٍق
ُم��ل��ِس ال��ب��س��اب��س م��ن ق��ف��اٍر ف��ي ُس��ع��دى ك��أَط��الل ت��ك��ن ل��م ح��ل��ٌل
وع��ب��ِس ع��ن��ٍس م��س��ع��اة تُ��ِط��ق��ه��ا ل��م م��نِّ��ي ال��ُم��ح��اب��اة ل��وال وم��س��اٍع

عيالن. قيس من قبيلة وعبس يمني، طائي والبُحرتي اليمن، من قبيلة عنس
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لُ��ب��ِس أن��ض��اءَ غ��َدوَن ح��ت��ى ِة ال��ج��دَّ ع��ن ع��ه��ده��نَّ ال��ده��ر ن��َق��ل

باليات. َغدون أي لُبس: أنضاء غَدون

رم��ِس ِب��ن��ي��ة وإخ��الق��ه ـ��س األُن��ـ ع��دم م��ن ال��ج��رم��از ف��ك��أنَّ
ُع��رِس ب��ع��د م��أت��ًم��ا ف��ي��ه ج��ع��ل��َت ال��ل��ي��ال��ي أن ع��ل��م��َت ت��راه ل��و
ب��َل��ب��ِس ف��ي��ِه��م ال��ب��ي��ان يُ��ش��اب ال ق��وٍم ع��ج��ائ��ب ع��ن يُ��ن��ب��ي��َك وه��و
وُف��رِس ُروٍم ب��ي��ن ارت��ع��َت ك��ي��ة إن��ط��ا ص��ورَة رأي��َت م��ا وإذا
ال��درف��ِس ت��ح��ت ال��ص��ف��وف يُ��زج��ي وأن��وش��روان َم��واث��ٌل، وال��م��ن��اي��ا

الفرس. عَلم وهو معرَّب فاريس الدرفس

ج��رِس وإغ��م��اض م��ن��ه��م خ��ف��وٍت ف��ي ي��دي��ه ب��ي��ن ال��رج��ال وِع��راُك

الصوت. والجرس سكوت، أي جرس: وإغماض

ب��تُ��رِس ��ن��اِن ال��سِّ م��ن وم��ل��ي��ٍح رم��ٍح ب��ع��ام��ل يَ��ه��وي م��ش��ي��ٍح م��ن
خ��رِس إش��ارة ب��ي��ن��ه��م ل��ه��م ءٍ أح��ي��ا ِج��دُّ أن��ه��م ال��ع��ي��ن ت��ص��ُف
ب��َل��م��ِس ي��داي ت��ت��ق��راه��م ح��تَّ��ى ارت��ي��اب��َي ف��ي��ه��ُم يَ��غ��ت��ل��ي
ِخ��ل��ِس ش��رب��ة ال��ع��س��ك��َري��ن ع��ل��ى ث ال��غ��و أب��و يُ��ص��رِّد ول��م س��ق��ان��ي ق��د

البحرتي. ابن هو الغوث أبو

ش��م��ِس ُم��ح��اج��ة أو ال��ل��ي��ل أض��وأ ن��ج��ٌم ه��ي ت��ق��ول��ه��ا ُم��داٍم م��ن

أضاءه. أي الليل: أضوأ

��ي ال��ُم��ت��ح��سِّ ل��ل��ش��ارب وارت��ي��اًح��ا س��روًرا أج��دَت إذا وت��راه��ا
ن��ف��ِس ك��لِّ إل��ى م��ح��ب��وب��ٌة ف��ه��ي ق��ل��ٍب ك��ل م��ن ال��زج��اج ف��ي أُف��رَغ��ت
أُن��س��ي وال��بَ��َل��ْه��بَ��ذَ ُم��ع��اط��يَّ ـ��َز أب��روي��ـ ك��س��رى أن ��م��ُت وت��وهَّ
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وح��دس��ي ظ��نِّ��ي غ��يَّ��رن أم��اٍن أَم ع��ي��ن��ي ال��ش��ك ع��ل��ى م��ط��ب��ٌق ُح��ل��ٌم
َج��ل��ِس أرع��َن ج��ن��ِب ف��ي ج��وٌب ـ��ع��ة ��ن��ـ ال��صَّ ع��ج��ب م��ن اإلي��وان وك��أنَّ
ُم��م��سِّ أو ُم��ص��ب��ٍح ل��ع��ي��نَ��ي ـ��دو ي��ب��ـ إن ال��ك��آب��ة م��ن يُ��ت��ظ��نَّ��ى
ُع��رِس ب��ت��ط��ل��ي��ق ُم��رَه��ًق��ا أو ع��ز إل��ٍف أُن��س ع��ن ب��ال��ف��راق م��زع��ًج��ا

ُمرَهًقا أو عزيز إلف بفراق ُمزَعًجا شخًصا عليه القادم يظنه اإليوان هذا إنَّ يقول
زوجته. بتطليق

نَ��ح��ِس ك��وك��ُب وه��و ف��ي��ه ـ��ُم��ش��ت��ري ال��ـ وب��ات ال��ل��ي��ال��ي ح��ظَّ��ه ع��ك��َس��ت
ُم��رِس ال��دَّه��ِر ك��الك��ِل م��ن َك��ل��ك��ٌل وع��ل��ي��ه ت��ج��لُّ��ًدا يُ��ب��دي ف��ه��و

عليه. أناخ أي َكلكَله عليه وضع يقال: الصدر، الكلكل

ال��دَِّم��ق��ِس س��ت��ور م��ن واس��تُ��لَّ ـ��ب��اج ال��دي��ـ بُ��ُس��ط م��ن بُ��زَّ أن يَ��ِع��بْ��ه ل��م
وُق��دِس رض��وى رءوس ف��ي ُرِف��ع��ت ش��رف��اٌت ل��ه ت��ع��ل��و ُم��ش��م��خ��رٌّ

جبالن. وقدس رضوى

ب��رِس غ��الئ��ل إال م��ن��ه��ا تُ��ب��ص��ُر ف��م��ا ال��بَ��ي��اض م��ن الب��س��اٌت

قطن. غالئل عليها كان البيض الرشفات هذه إنَّ يقول

إلن��ِس ج��نٍّ ُص��ن��ع أم س��َك��نُ��وه ل��ج��نٍّ إن��ٍس أُص��ن��ع يُ��درى ل��ي��س
ب��ِن��ك��ِس ال��ُم��ل��وك ف��ي ب��ان��ي��ه ي��ُك ل��م أن ي��ش��ه��د أراُه أن��ي غ��ي��ر

الوضيع. النكس

��ي ح��سِّ آخ��َر ب��ل��غ��ُت م��ا إذا م وال��ق��و ال��َم��رات��ِب أرى ف��ك��أنِّ��ي
وُخ��ن��ِس ال��زِّح��ام خ��ل��َف وق��وٍف م��ن َح��س��رى ض��اح��ي��ن ال��وف��ود وك��أنَّ

مسترتون. أي وخنس واقف، جمع وقوف
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ولُ��ْع��ِس ُح��وٍّ ب��ي��ن ��ع��َن يُ��رجِّ ص��ي��ر ال��م��ق��ا وس��ط ال��ق��ي��ان وك��أنَّ
أم��ِس أوُل ال��ف��راق ووش��ك ـ��ٍس أم��ـ م��ن أول ال��ل��ق��اء وك��أنَّ
��ي وال��ت��أسِّ رب��اُع��ه��م ل��ل��ت��ع��زِّي ف��ص��اَرت ده��ًرا ل��ل��س��رور ُع��ِم��رت
ُح��بْ��ِس ��ب��اب��ة ال��صَّ ع��ل��ى م��وق��ف��اٍت ب��دم��وٍع أع��يُ��نَ��ه��ا أنَّ ف��ل��ه��ا
ج��ن��س��ي ال��ج��ن��ُس وال م��ن��ه��ا ب��اق��ت��راٍب داري ال��داُر ول��ي��َس��ت ع��ن��دي ذاك
غ��رٍس خ��ي��َر ذك��ائ��ه��ا م��ن غ��رس��وا أه��ل��ي ع��ن��د أله��ل��ه��ا نُ��ع��م��ى غ��ي��ر
ُح��ْم��ِس ال��س��ن��ور ت��ح��ت ب��ُك��م��اٍة ُق��واه وش��دوا ُم��ْل��ك��ن��ا أي��دوا
وَدع��ِس ال��نُّ��ح��وِر ع��ل��ى ب��ط��ع��ٍن أري��اط ك��ت��ائ��ب ع��ل��ى وأع��ان��وا

الحبشة ملك أرياط طرد يف بكرسى واستعانته يزن ذي بن سيف قضية إىل يُشري
مَلكها. أن بعد اليمن من

وأُسِّ س��ن��ٍخ ك��لِّ م��ن ُط��رٍّا ـ��راف ب��األش��ـ أك��َل��ُف ب��ع��ُد م��ن وأُران��ي

أيًضا: وقال

ن��ه��ُد ش��ًوى ج��ان��بَ��ي��ه م��ن وأض��الع��ه َزوره يَ��ح��م��ل ال��ع��ي��ن م��لءِ وأط��ل��س

ُمرتفعة. قوائم أي نهد: وشوى الصدر، والزور الذئب، األطلس

ُم��نْ��أَدُّ أع��وَج ال��ق��وس ك��م��ت��ن وم��ت��ٌن يَ��ج��رُّه ال��رِّش��اء م��ث��ل ذن��ٌب ل��ه

الدلو. حبل الرشاء

وال��ج��ل��ُد وال��رُّوح ال��َع��ظ��ُم إال ف��ي��ه ف��م��ا م��ري��ُره اس��ت��م��رَّ ح��ت��ى ال��طَّ��وى ط��واه

ضمر. أي مريره: واستمرَّ الجوع، الطوى

ال��ب��رُد أرَع��َده ال��َم��ق��رور ك��َق��ض��ق��َض��ِة ال��رَّدى أس��رَّت��ه��ا ف��ي ُع��ص��ًال يُ��ق��ض��ِق��ُض

الربد. وهو القرُّ أصابَه الذي واملقرور األنياب، العصل
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رغ��د ع��ي��ش��ٌة ب��ه��ا تُ��ع��رف ل��م ب��ب��ي��داء ب��ه م��ا ال��ج��وع ة ش��دَّ م��ن وب��ي ل��ي س��م��ا
ال��ج��دُّ يُ��ت��ع��ُس��ه وال��ج��د ب��ص��اح��ب��ه ن��ف��س��ه يُ��ح��دِّث ذئ��ٌب ب��ه��ا ك��الن��ا
ال��رع��ُد يَ��ت��ب��ُع��ه ال��ب��رِق م��ث��ل ف��أق��ب��ل ف��ِه��ج��تُ��ه ف��ارت��َج��زُت أق��ع��ى ث��مَّ ع��وى
وال��ِح��ق��ُد وال��رع��ُب ال��ل��بُّ ي��ك��ون ب��ح��ي��ث نَ��ص��ل��ه��ا ف��أض��ل��ل��ُت خ��رق��اء ف��أوج��رتُ��ه

القلب. يريد والحقد، والرعب اللبُّ يكون بحيث وقوله: نشابه، يريد خرقاء
أيًضا: وقال

ال��ي��م��ن يَ��م��ن��ة م��ن وش��يُ��ه��ا ك��أن��م��ا م��دب��ج��ة أل��ف��اًظ��ا نَ��ح��م��ل ج��ئ��ن��اك

اليمن. ثياب من نوع اليمنة

ال��زم��ن م��ن ال��ب��اق��ي ال��زم��ن ع��ل��ى أب��ق��ى ُم��ش��رق��ٍة ك��ال��نُّ��وَّاِر زه��راء ك��ل م��ن
وال��دَِّم��ِن األط��الل ع��ل��ى ال��بُ��ك��اء ف��رِط ع��ن ب��ُش��ك��ِرك م��ش��غ��وًال ظ��لَّ ام��رٍئ ُش��ك��ر
ب��ال��ب��دِن ال��رُّوِح ام��ت��زاَج ب��ال��َم��ك��ُرم��ات ام��ت��زَج��ْت ق��د ب��أخ��الٍق م��ن��ك رض��ي��ُت
ب��ال��َوس��ِن ال��ع��ي��ن أُن��َس وال��ُع��رف ب��ال��ب��ذل أَِن��َس��ت ق��د م��ن��َك ��ا ك��فٍّ ال��ج��ود إل��ى تُ��دن��ي

الغيث: يصف أيًضا وقال

ال��وع��ِد ص��دوق ال��ذَّي��ل م��ج��رورة ال��رع��ِد ب��ح��ن��ي��ن ارت��ج��اٍز ذاُت
ال��َورِد ك��نَ��س��ي��ِم ن��س��ي��ٌم ل��ه��ا َوج��ِد ل��غ��ي��ر ال��دم��ع م��س��ف��وح��َة
ال��ِه��ن��ِد ك��ُس��ي��وِف ب��رٍق ول��م��ع األُس��ِد زئ��ي��ر م��ث��ل ورن��ٌة
ال��ِع��ق��ِد ان��ت��ث��ار م��ث��ل ف��ان��ت��ثَ��رت ن��ج��د م��ن ��ب��ا ال��صَّ ري��ُح ب��ه��ا ج��اءَت
بُ��رِد ف��ي ال��رُّب��ى أن��وار وش��ي م��ن رغ��ِد ب��ع��ي��ٍش األرُض ف��راح��ت
ب��ال��ن��رد ُح��ب��اب��ه��ا م��ن يَ��ل��ع��بْ��َن ال��َوه��ِد ف��ي غ��دران��ه��ا ك��أن��م��ا

أيًضا: وقال

ال��ُم��ع��لَّ��ِق ك��ال��غ��م��ام ه��ض��ٌب ِل��ل��ب��ن��ان ودونَ��ن��ا دم��ش��ٍق ُع��ل��ي��ا ِم��ن ت��ل��ف��تُّ
وج��لَّ��ِق بُ��ص��رى ب��ي��ن م��ق��ام��ي ذم��م��ُت ب��ع��دم��ا ف��ال��ك��رِخ ال��ب��ي��ض��اء ال��ح��ي��رة إل��ى
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وتَ��ش��وُّق��ي ب��ال��ه��وى اْل��ت��ف��ات��ي وق��ص��د إق��ام��ت��ي وداَري ع��زِّي م��ع��ق��َل��ي إل��ى
ُم��ونَ��ِق دج��ل��ة ع��رض م��ن م��ن��ظ��ٍر ع��ل��ى ب��وج��وه��ه��ا أق��بَ��َل��ت م��ل��ٍك م��ق��اص��ي��ر
��ق ُم��ل��فَّ وْش��ٍي أف��واِف م��ن أف��ان��ي��ن ح��ول��ه��ا يُ��ك��س��ي��ن ال��ح��وَّ ال��ري��اض ك��أنَّ
ُم��ف��تَّ��ِق ِم��س��ٍك ف��أر م��ن روائ��ح��ه ت��ض��وََّع��ت ن��وره��نَّ ه��زَّت ال��ري��ح إذا
ُم��ف��لَّ��ِق ب��ي��ٍض أن��ص��اُف تُ��ض��اِح��ُك��ه��ا ط��ل��ق��ٌة وال��ش��م��َس ال��ب��ي��ض ال��ِق��ب��اب ك��أن
ال��ُم��ح��لِّ��ِق ال��ح��م��ام ُغ��راِن ق��واِدم ك��أن��ه��ا ال��س��م��اء ف��ي ش��رف��اٍت وم��ن

أيًضا: وقال

ش��روِق ف��ي ظ��ل��م��ٍة ِم��ن ف��ري��ع��ت ال��ش��ي��ُب ب��ه��ا أل��مَّ ل��م��ًة ورأت
أَن��ي��ِق غ��ي��ر ال��ري��اض أن��ي��ق ب��ص��رَت أل األق��اح��ي ل��وال وَل��َع��ْم��ري
ب��ال��َم��وُم��وِق ك��ان م��ا ب��ب��ي��اض ��ر يُ��ح��جَّ ل��م ل��و ال��ع��ي��ون وس��واد
وغ��ب��وِق ُم��س��ت��ح��َس��ٍن ب��ص��ب��وٍح أول��ى ب��ال��م��اء ��ه��ب��اءِ ال��صَّ وم��زاج
بُ��روِق ب��غ��ي��ر ت��ن��دى س��ح��اٍب أو ن��ج��وٍم ب��غ��ي��ر يَ��ب��ه��ى ل��ي��ٍل أيُّ
ال��َع��ق��ي��ِق ف��ي ب��وق��ف��ٍة دم��وع��ي م��ن ث��ق��ًال أط��َرُح ال��ع��ق��ي��ق ف��ي وق��ف��ًة

نبيذًا إليه فبعث نبيذًا يَستهديه البقمي القاسم بن محمد إىل كتب وقد أيًضا، وقال
َجرى بما مواله سيُخِرب أنه البحرتي وظنَّ الغالم فغضَب البحرتي فجمشه له غالم مع

إليه: فكتب

ال��دن��يَّ��ه ال��ه��ن��ات إح��دى غ��الم��ك تَ��ج��م��ي��ش��ن��ا ك��ان ج��ع��ف��ٍر أب��ا
ال��ب��ريَّ��ه ش��م��س م��ع ل��ن��ا ت��ض��يء ال��ُم��دام ب��ش��م��س إل��ي��ن��ا ب��ع��ث��َت
ال��ه��ديَّ��ه إل��ي��ن��ا ال��رس��ول ول��ي��ت ال��رس��ول ك��ان ال��ه��دي��ة ف��ل��ي��ت

النوق: وصف يف أيًضا وقال

ال��ج��اري ال��س��راب م��ن غ��م��اًرا ـ��ن ُخ��ض��ـ وق��د ب��ال��س��راب، يَ��ت��رق��رق��ن
األوت��اِر ب��ل م��ب��ري��ًة األس��ه��م ب��ل ال��ُم��ع��ط��ف��ات ك��ال��ق��س��يِّ
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اآلخر: قول أحسن وما

ال��ب��ازل ال��ف��ن��ي��ق يُ��ن��َض إن ف��ل��ي��رَض وال��س��رى ال��غ��ي��اه��ب أن��َض��تْ��ه وال��ب��در

بعضهم: وقال

ب��ط��وُن ال��س��ف��اُر ب��ه��ا أض��رَّ م��م��ا ل��ظ��ه��وره��ا م��ا ال��ع��ي��س أث��رُت ول��ق��د
ن��وُن ح��رف ف��ك��لُّ أش��الءُه��نَّ وع��رَّق��ت ل��ح��وَم��ه��نَّ ال��س��ه��وُب م��ش��َق
س��ك��ون ج��ه��دَن وق��د ح��رك��ات��ه��ن، ك��أن��م��ا ال��ك��الل ق��ي��د ف��ي يَ��رس��ف��ن

أيًضا: وقال

تُ��س��اُد وال األش��رف��ي��ن ـ��ي��ن ال��ب��ن��ـ ت��س��ود م��ن��ه خ��ل��ي��ف��ٌة وأن��ت
ال��رم��اُد يَ��خ��لُ��ف��ه��ا ال��ن��ار م��ك��ان م��ن��ه أب��وُه ي��ك��ون وب��ع��ُض��ه��م

بعضهم: وقال

واِف��ُر وح��ظٌّ خ��ل��ف ل��ن��ا م��ن��ه ف��اب��ن��ه ِح��م��ام خ��ل��ًف��ا يَ��خ��ت��رم إن
يُ��ث��ِم��ُر إذ ن��ف��َس��ه يُ��س��ِق��ط وال��ن��ور ُم��ث��ِم��ًرا أص��ب��ح ح��ي��ن ت��س��اَق��َط ن��وٌر

أيًضا: وقال

ك��ال��َك��وك��ِب ب��ع��زي��م��ٍة أع��ج��اُزه��ا راك��بً��ا ال��َك��واك��ِب م��ع س��َري��ُت ول��ق��د
يَ��ن��ع��ِب ل��م وإن ح��ل��وك��ِت��ه ف��ي ه��و ك��أن��ه ال��غ��راب ل��ون ف��ي وال��ل��ي��ُل
األش��يَ��ِب ال��ق��ذال ع��ن ال��خ��ض��اب ص��ب��غ ان��ج��ل��ى ك��م��ا ُدج��اه م��ن ت��ن��ص��ل وال��ع��ي��س
ال��طُّ��ح��ل��ِب خ��الل م��ن يَ��ل��م��ع ك��ال��م��اء ج��نَ��ب��ات��ه م��ن ال��ف��ج��ر ت��ب��دَّى ح��ت��ى

أيًضا: وقال

ال��َق��ب��وِل ال��رَّوض ع��ل��ى خ��َط��رت ك��م��ا ج��ان��ب��اه��ا ت��أرَّج خ��َط��رت إذا
��ق��ي��ل ال��صَّ ال��س��ي��ف يُ��س��ت��ح��َس��ن وق��د ف��ي��ه وال��م��وت دلُّ��ه��ا ويَ��ح��ُس��ن
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نُ��ح��وِل ه��ي��ٍف م��ن يُ��ق��ال ي��ك��اد اع��ت��داٌل ت��ث��نِّ��ي��ه��ا م��ن يُ��ق��وِّم
ق��ت��ي��ل ق��ت��ٍل م��ن يَ��زداد وه��ل ف��ؤادي س��ق��ٍم م��ن أزي��د أق��ول

أيًضا: وقال

ح��اِد ل��ل��زج��اج��ة غ��ن��اءٍ ف��ن��ون ي��ح��ثُّ��ه��ا ع��ج��ل��ى وال��راُح ول��ي��تَ��ن��ا
ب��م��داِد ظ��ل��م��ٍة م��ن ج��وان��ب��ه الط��ٌخ وال��ل��ي��ل ِق��نَّ��س��ري��ن ب��اب ع��ل��ى
ب��س��واِد ن��ازًال م��ش��ي��بً��ا خ��ض��ب��َن ج��ن��ب��اِت��ِه ف��ي ال��ِب��ي��ض ال��ق��ص��ور ك��أنَّ
ح��داِد ل��ب��اس أو ح��دي��ٍد ل��ب��وُس ل��ونَ��ه غ��يَّ��ر ال��ج��و ان��خ��راق ك��أنَّ
ج��راِد ع��ي��ون أو دالٍص س��ك��اك ال��دج��ى ف��ي ال��ُم��س��ت��س��راِت ال��ن��ج��وم ك��أنَّ
ل��رق��اِد رنَّ��ق��ت ط��م��اٍس ك��ع��ي��ن غ��ائ��ٍر ُح��ش��اش��ة إال ق��م��ر وال

فيه، كثرية أهاٍج وللبُحرتي أعور، رجل وطماس دروع، مسامري أي دالص: سكاك
النجوم: يصف بعضهم وقال

رم��اِد خ��الل ف��ي ج��م��ر ��ُد تَ��وقُّ ��َل��ت ت��ن��حَّ ل��م��ا ال��ل��ي��ل ن��ج��وم ك��أنَّ
واِد ��ة لُ��جَّ ف��وق ت��ط��ف��و ف��واق��ع ش��ك��ل��ه��ا ال��م��ج��رة ُم��م��ت��د ف��وق ح��ك��ى
ح��داِد ق��م��ي��ص ف��ي وْش��ي ب��ق��ي��ة ك��أنَّ��ه��ا ال��ث��ري��ا ف��ي��ه ط��َل��ع��ت وق��د
ص��اِد ه��ي��ئ��ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م ب��يُ��س��راه ك��ات��ب ك��ت��ن��ق��ي��ط ن��ع��ش ب��ن��و والح��ت

آخر: وقال

ل��ل��ه��ج��وع رن��َق��ت ـ��ل م��ق��ـ ب��ه ال��س��م��اء ن��ج��وم ك��أنَّ ول��ي��ٍل
ب��ال��دم��وع م��ق��ل��ة اح��ت��ج��بَ��ت ك��م��ا ح��اج��بً��ا دون��ه��ا ِم��ن ال��غ��ي��م ت��رى

آخر: وقال

ُدَرره ��ه ل��جُّ يُ��خ��ف��ي ك��ال��ب��ح��ر وال��ل��ي��ل ُم��ع��ت��رض ال��ف��ج��ر وس��ن��ان ن��بَّ��ه��تُ��ه

آخر: وقال

م��ذي��ع ض��م��ي��ر ف��ي س��رٍّ ودي��ع��ة س��ح��اب��ه ف��ي ال��م��ش��ت��ري اك��ت��ت��ام ك��أنَّ
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آخر: وقال

ح��ب��اُب ف��ي��ه��ا ال��ن��ج��وم وك��أن ب��ح��ر ل��ج��ة ال��س��م��اء وك��أنَّ

آخر: وقال

ش��ح��ي��ِح أك��فُّ تُ��ق��لِّ��ب��ه��ا ورق ف��ك��أن��ه��ا ج��وِّه��ا ك��واك��ب رع��ش��ت

أيًضا: وقال

وال��ش��ل��ي��ل ع��ن��ه ال��درع ف��ض��وَل م��ن��ك��ب��اه يَ��رف��ع ال��ب��اع رف��ي��ُع

الحرب. لباس من لباس الشليل

ال��ذل��ي��ل ع��ل��ى ال��ع��زي��ز ح��َك��م ك��م��ا ن��داه ذخ��ائ��ره ف��ي ويَ��ح��ُك��م
ال��س��ي��وِل ��ات ج��مَّ م��ث��ل م��واه��ُب ع��ن��ه��ا تَ��ف��ي��ض ك��ال��غ��ي��وث خ��الئ��ُق
األس��ي��ِل وال��خ��دِّ ال��ع��رن��ي��ن ع��ل��ى ف��ي��ه ال��ج��ود م��اءُ رقَّ ووج��ٌه
��ق��ي��ِل ال��صَّ ال��س��ي��ف ف��ي ال��ش��م��س ش��ع��اع ف��ي��ه ال��م��ع��روف ت��ألُّ��ُق يُ��ري��ك

أيًضا: وقال

زاه��ِر وروٍض س��حٍّ دي��م��ٍة م��ن أخ��الق��ك��م ت��َزل ول��م ال��ُح��س��ي��ِن أب��ن��ي
ب��آخ��ر ب��ع��ُد وُخ��ت��م��ن م��ج��دك��م م��ن ب��أوٍل بَ��َدوَن ق��د ال��م��ك��ارم إنَّ
ال��ب��اه��ِر ال��س��م��اء ق��م��ر ف��ي تَ��س��رون وإن��م��ا ب��ال��ف��ع��ال ط��ل��ح��ة تَ��ْق��ف��ون

باهلل: املعتز قرص يصف أيًضا وقال

ال��ك��ام��ل اب��ت��ن��اء ف��ي رأي��ك أع��م��ل��ت وع��زي��م��ًة روي��ًة َك��م��ل��َت ل��م��ا
وم��ن��ازِل ِح��ل��ٍة ألي��م��ن م��ن��ه م��وف��ًق��ا ال��م��ل��وك ب��ي��ن م��ن وغ��دوَت
ه��ائ��ِل ال��م��زل��ة خ��ط��ر م��ن��ظ��ٍر م��ن ف��وق��ه ت��رنَّ��م وق��د ال��َح��م��ام، ذُِع��ر
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ال��ُم��ت��خ��اي��ِل ُح��س��ن��ه ع��ج��ائ��ب وزه��ت س��م��وُك��ه ال��ري��اح ل��ُم��ن��خ��ِرق ُرِف��ع��ت
س��واح��ِل ج��ن��وب ع��ل��ى يَ��ُم��ج��َن ل��ج��ٌج ب��ج��وِّه ال��زج��اج ح��ي��ط��ان وك��أنَّ
ال��ُم��ت��ق��اِب��ِل ب��ال��م��ن��ظ��ر ت��أل��ي��ُف��ه ال��ت��ق��ى إذا ال��رخ��ام ت��ف��وي��ف وك��أنَّ
وُم��ش��اِك��ِل وُم��ق��ارٍب وم��س��يَّ��ٍر ُم��ن��م��ٍر ب��ي��ن رَص��ف��َن ال��َغ��م��اِم ح��ب��ك
ال��ح��اف��ل ال��ظ��الم ع��ل��ى ي��ض��يء ن��وًرا س��ق��وُف��ه ال��ص��ق��ي��ل ال��ذه��ب م��ن َل��ب��َس��ْت
ال��س��اِف��ِل أن��ي��ق ال��ع��ال��ي ��ب ُم��ت��ل��هِّ رون��ٍق ذي ف��ي يَ��ُج��ل��ن ال��ع��ي��ون ف��ت��رى
ال��ُم��ت��واِص��ِل ال��يَ��م��ن��ة َوْش��ي َس��ي��راء بُ��س��ت��ان��ه ع��ل��ى نُ��ِش��رت وك��أن��م��ا
ال��ه��اط��ل ال��رب��اب م��ن��س��ج��م ص��وب ع��ن َف��ي��ُض��ه��ا تَ��الَح��ق إذ دج��ل��ة أغ��نَ��تْ��ه
وح��وام��ل ُح��يَّ��ٍل م��ن أش��ج��اره ف��ت��ع��طَّ��ف��ت ��ب��ا ال��صَّ ف��ي��ه وت��ن��ف��س��ت

حوامل. غري أي ُحيل:

وع��اط��ِل ال��ي��َدي��ِن ح��ال��ي��ة ب��ي��ن م��ن ع��ش��ي��ًة ُرح��َن ال��غ��ي��د ال��ع��ذارى َم��ْش��ي

حميد: بني يرثي أيًضا وقال

دِم ِم��ن ك��ان وإن دم��ٍع ع��ن ق��ص��َر وال ل��ُم��غ��َرِم ع��زاءَ ال ُح��م��ي��ٍد أَق��ص��َر
ب��ت��وأَِم أو ت��ارًة ن��ع��يٍّ ب��ف��ذٍّ ُم��روًَّع��ا ت��زال ال ع��اٍم ك��لِّ أف��ي
ُج��ْره��ِم أوائ��ُل ب��اَدت ك��م��ا وب��اُدوا أق��لُّ��ه��م إال األخ��ي��ار أه��لُ��ك َم��ض��ى
��ِم ال��ُم��ت��ه��شِّ األث��ل��ة ف��رِع ب��ع��ل��ي��اءِ ف��راُخ��ه خ��لَّ��ف��تْ��ه ك��ُع��شٍّ ف��ص��رَت
َص��ي��َل��ِم ده��ي��اءَ ك��لِّ ف��ي ج��م��اع��تَ��ه��م ف��ف��رََّق��ت ال��َم��ك��ُرم��ات ب��ن��وك أَح��بَّ
��م ال��ُم��ت��ن��سِّ ت��رب��َك ع��ن م��ض��اج��ُع��ه��م وت��ب��اَع��دت ب��ه��م ُم��ن��اي��اه��م ت��دانَ��ْت
وم��تْ��ِه��م ��ري��ح ال��ضَّ ن��ائ��ي ُم��ن��ج��ٍد ف��ِم��ن ب��ب��ل��دٍة غ��ري��ٌب ق��ب��ٌر ل��ه ف��ك��لٌّ
أَن��ُج��ِم َم��واِق��ُع م��ن��ه��ا م��واق��ع��ه��ا ك��أن��م��ا ال��ثُّ��غ��وِر ب��أط��راف ق��ب��وٌر
م��أتَ��ِم ك��لِّ ف��ي ال��ب��اك��ي��ن ع��ن ب��ع��ي��ٌد ��ٍد ُم��ح��مَّ ق��ب��ُر ال��ب��ذَّي��ن ب��ش��اِه��ق��ة
وأيِّ��ِم ِب��ك��ٍر ب��ي��ن ال��َغ��م��ام ج��ي��وب ع��ش��ي��ٍة ك��لَّ ال��ري��ُح ع��ل��ي��ه ت��ش��قُّ
أص��َرِم َم��ض��َج��ُع ال��ق��اط��وِل ُرب��ى وب��ي��ن أح��م��ٍد َم��ل��َح��ُد ال��زه��راءِ وب��ال��َم��وِص��ِل
تَ��س��ُج��ِم ب��ال��َم��الم��ة تُ��نَ��ه��ِن��ه م��ا م��ت��ى َع��ب��رٍة س��واب��ِق م��ن ط��ل��ب��تْ��ُه��م وك��م
ال��ت��رنُّ��ِم بُ��حَّ ب��غ��داد ف��ي ن��وائ��َح ج��اوبَ��ْت ُخ��راس��ان أق��ص��ى ف��ي ن��وادُب
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ال��ُم��ض��رَِّم ال��َح��ري��ق ��اِع ك��ُدفَّ ووج��ٌد أن��ٍة ب��ع��د أن��ٌة ع��ل��ي��ه��م ل��ه��نَّ
ال��ت��ك��رُِّم وق��وف م��ن ع��ل��ي��ه��ا أش��دُّ ال��ِع��دى َح��م��ل��ة ت��ك��ن ل��م ن��ف��وٌس ب��نَ��ف��س��ي
ال��ُم��ن��ظَّ��ِم ال��َف��ري��د ُم��ن��ب��تِّ ت��ت��ابُ��َع ف��ت��ت��ابَ��َع��ت ال��رَّدى ب��ع��د ال��رَّدى َدع��اه��ا
وم��أثَ��ِم ع��اٍر ك��لِّ م��ن م��س��لَّ��م��ٌة إن��ه��ا ال��َخ��الئ��ق ت��ل��َك ع��ل��ى س��الٌم

أيًضا: وقال

ال��ح��م��ي��ِد ع��ب��ِد ف��نُّ ال��ن��اس ع��طَّ��ل ح��ت��ى ال��ك��ت��اب��ة ف��ي ل��ت��ف��نَّ��ن��َت
َف��ري��ِد ن��ظ��اُم أن��ه ام��رٌؤ ـ��ك ش��ـ م��ا ال��ب��الَغ��ة م��ن ن��ظ��اٍم ف��ي
ال��َج��دي��ِد ال��رب��ي��ِع َرون��ق ف��ي ح��ُك ��ا ال��ضَّ ال��زَّه��ُر ك��أن��ه وب��دي��ٍع
ال��ُم��س��ت��ع��ي��ِد ع��ل��ى ُع��وده يَ��خ��ل��ُق��ه ـ��ا م��ـ ��م��ِع ال��سَّ ج��وان��ِب ف��ي ُم��ش��رٌق
ال��بَ��ري��ِد ظ��ه��وُر ��َل��ت ُح��مِّ وم��ا ـ��س ال��ق��راط��ي��ـ ب��ط��وُن م��ن��ه أُع��ي��َرت م��ا
وَع��ق��ي��ِد َم��خ��ارٍق أغ��ان��ي ع��ن ال��ُم��غ��نَّ��ى ال��ط��روِب س��م��َع ُم��س��ت��م��ي��ٌل
ال��َم��ع��دوِد ك��ال��َج��وه��ِر ُف��رادى ب��أل��ف��اٍظ األل��دَّ تُ��خ��رس ُح��ج��ٌج
وَل��ب��ي��ِد َج��ْرَوٍل ش��ع��َر ��نَ��ت ه��جَّ ال��ق��واف��ي ��َل��تْ��ه��ا ف��صَّ ل��و وم��ع��اٍن

الحطيئة. هو جرول

ال��ت��ع��ق��ي��ِد ُظ��ل��م��َة وت��ج��نَّ��ب��َن اخ��ت��ي��اًرا ال��ك��الِم م��س��ت��ع��م��َل ُح��ْزَن
ال��ب��ع��ي��ِد ال��ُم��راِد غ��اي��َة ب��ِه ـ��َن ف��أَدَرْك��ـ ال��ق��ري��َب ال��ل��ف��َظ ورك��بْ��َن
��وِد ال��سُّ ال��ُخ��ط��وط ف��ي ُرح��َن إذا ـ��ض ال��ِب��ي��ـ ال��ُح��ل��ل ف��ي َغ��َدوَن ك��ال��ع��ذارى
َج��دي��ِد ب��َم��ج��ٍد ج��ع��ف��ٍر أب��ا ي��ا ج��دي��ٍد ي��وم ك��لَّ ��ي��َت ت��ل��قَّ ق��د
وَم��ُس��وِد س��يِّ��ٍد ب��ي��ن م��ن ـ��ل��ك ف��ض��ـ ع��ل��ى ُم��ج��ِم��ع��ون ال��َف��ض��ِل وذوو
ب��ال��ت��ق��ل��ي��ِد ��اُل ال��ُج��هَّ وق��ال ـ��ل��م ب��ال��ع��ـ ف��ض��َل��َك ال��ع��اِل��ُم��وَن ع��رَف

أيًضا: وقال

ب��ُم��رتَ��ِج ال��ع��ط��اء ب��اُب وال ي��ب��ٌس أف��ن��ائ��ه ف��ي ال��ت��رب ال إذ ج��ئ��ن��اُه
يُ��ح��َج��ِج ل��م ب��ف��ض��ل��ه��ا ال��ب��ي��وت يَ��ع��ل��و ف��ض��ي��ل��ًة ف��ي��ه أنَّ ل��وال وال��ب��ي��ت
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أيًضا: وقال

ب��ي��ض��اء تُ��م��اض��ٍر ف��ي وي��ًدا ت��ؤدى ال م��ن��ًة ل��ل��ب��ي��ن إنَّ
ودواءَ ل��ع��اش��ٍق داءً ك��ان ل��ف��راٍق ب��َدت ح��ت��ى َح��َج��بُ��وه��ا
وس��اءَ وس��رَّ ص��ب��وٍة ذي ك��لَّ وأب��ك��ى ذاَك ي��وَم ال��ب��ي��ُن أض��َح��َك
ل��ق��اءَ ف��ي��ه ال��ِف��راَق وج��َع��ل��ن��ا س��الًم��ا ف��ي��ه ال��وداع ف��ج��ع��ل��ن��ا
أع��داءَ ح��س��ب��تَ��ه��ا ح��ت��ى ـ��ي��ن ال��َع��ـ دم��وَع ال��ُوش��اة إل��ى ب��ي ووَش��ْت
ال��ث��ن��اءَ ف��ف��اَق م��ج��ُده َس��م��ا ك��ي��ف ال ي��وس��ف اب��ن ع��ل��ى نُ��ث��ن��ي ك��ي��ف
اب��ت��داءَ ج��اَد ال��س��ؤال ِم��ن��ا ب��اَد ��ا ف��ل��مَّ ال��س��ؤال أف��ن��ى ح��تَّ��ى ج��اَد
ال��ب��الءَ ف��ي��ه أح��س��ن��َت م��ض��اٍع ـ��ٍر ثَ��غ��ـ ع��ن ث��واِب��َك ف��ي ال��ل��ه أح��س��ن
ُم��ك��اءَ إال ��الة ال��صَّ يَ��ع��ِرف��ون ال َم��ع��ش��ٍر ف��ي ��الة ال��صَّ وأق��م��َت
ِغ��ن��اءَ ��م��وُه ت��وهَّ ح��ت��ى ال��ت��س��ب��ي��َح أن��َك��ُروا إذ ب��رج��ان ن��واح��ي ف��ي
ال��ن��س��اءَ أغ��رَت ح��ت��ى آن��س��اٍت وح��وًرا ُح��وٍّا ال��ح��س��ان وج��ل��ب��َت
ف��ن��اءَ ول��ك��ن ل��ه��م ع��ق��ابً��ا ن ك��ا م��ا غ��زوَك أن ال��روُم َع��ِل��َم
ع��ط��اءَ ي��أخ��ذُوَن ال ج��ن��ًدا ئ��ك آرا ك��ت��ائ��ِب ِم��ن ف��رَّق��َت ي��وم
اآلراءَ وتَ��ص��ِرف ع��ل��ي��ه��م ـ��ش ال��ج��ي��ـ تُ��ض��ِع��ف ل��و ال��ع��دوُّ وي��ودُّ

أيًضا: وقال

��ِر ال��م��ظ��فَّ ت��ح��ت ال��م��ي��م��وُن ال��م��رك��ُب غ��دا وإن��م��ا ُص��ب��ًح��ا ال��َم��ي��م��وِن ع��ل��ى غ��دوَت
��ِر ُم��ش��هَّ ح��ص��اٍن ه��ادي م��ن ت��ش��رَّف ك��أنَّ��م��ا وم��رَّ ب��ع��ط��َف��ي��ِه أط��لَّ
ِم��ن��بَ��ِر ذُؤاب��ة ف��ي خ��ط��ي��بً��ا رأي��ت َع��الت��ه ف��وَق ال��نُّ��وت��يُّ زم��ج��َر إذا
��ِر ُم��ه��جَّ ��م��اءِ ال��سَّ ف��ي ُع��ق��اٍب ج��ن��اح��ا ل��ه��ا اع��تَ��ل��ى ال��ج��ن��وُب ف��ي��ه ع��ص��َف��َت إذا
م��ح��ب��ر بُ��رٍد أث��ن��اء ف��ي ��ع ت��ل��فَّ خ��ل��تَ��ه ال��م��اء ه��ب��وِة ف��ي ان��َك��ف��ا م��ا إذا
��ِر وُح��سَّ دارع��ي��َن ِم��ن ال��رَّدى ك��ئ��وَس ع��اَق��ُروا ل��ل��َه��وِل ركَّ��ابُ��وَن وح��وَل��َك
ُم��ق��تَّ��ِر ش��واءٍ ع��ن إال ل��يُ��ق��ل��َع َرش��ُق��ه��م ي��ُك ل��م ب��ال��ن��ار رَش��ُق��وا إذا
��ِر ال��ُم��ت��س��عِّ ال��لَّ��ظ��ى ك��إي��ق��اِد ض��راٌب دونَ��ُه��م ال��ع��ث��ان��ي��ن ص��ه��ب ب��ه��م َص��دْم��َت

الروم. يريد العثانني: صهب
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وُم��م��ِط��ِر ج��ه��اٍم م��ن ص��ي��ٍف س��ح��ائ��َب س��ف��ي��نَ��ه ك��أنَّ أس��ط��وًال يَ��ُس��وُق��وَن
ُم��ج��رَج��ِر ع��وٍد ت��رج��ي��ع اخ��ت��ل��َف��ْت إذا ِرم��اِح��ه��م ب��ي��ن ال��بَ��ح��ِر ض��ج��ي��َج ك��أنَّ

ُمسن. جمل صوت أي مجرجر: عود ترجيع

��ِر ُم��ن��فِّ وح��ٍش أع��ن��اق م��ن تُ��ؤلِّ��ف ف��ك��أنَّ��م��ا زْح��َف��يْ��ِه��ُم م��ن تُ��ق��اِرُب
ُم��ط��يَّ��ِر وه��اٍم ف��ي��ه��م م��ق��طَّ��ع��ٍة ط��ًل��ى ع��ن ال��ح��رُب أج��َل��ِت ح��ت��ى رم��َت ف��م��ا

زلت. ما أي رمت: فما

ال��ُم��ق��طَّ��ِر ��ري��ع ل��ل��صَّ تُ��ل��ف��ى أرَض وال ��ب��ا ال��صَّ تُ��ط��وِّح��ه ن��ق��ٌع ال ح��ي��ن ع��ل��ى

أيًضا: وقال

ق��تَ��ل ال��ح��بُّ أف��َرَط م��ا وإذا ق��ات��ل��ي ل��ُس��ع��دى ح��بِّ��ي أتُ��رى
اض��م��َح��ل ث��مَّ بَ��دا ال��ب��رِق خ��ط��رَة خ��ط��رٌة م��ن��ه��ا ال��ن��وم ف��ي خ��ط��َرت
ال��َخ��ِط��ل ب��ال��رم��ِح ال��ن��ك��ب��اءُ ل��ع��ب أح��داثُ��ه ب��ي ت��ل��ع��ب زم��ٌن

الطويل. والخطل ريَحني، بني ِريح كلُّ النكباء

ب��األَق��ل ف��ي��ه��ا ال��ح��اج��ة ن��ب��ل��ُغ وق��د ال��دن��ي��ا ف��ي األك��ثَ��َر ن��ط��لُ��ُب
األَُول ال��ن��اس ج��دَة يُ��ن��بُّ��وا ل��م ك��أن األَخ��ي��روَن ال��ن��اُس أخ��َل��َق

يُنبئوا. أي يُنبُّوا:

َرُج��ل أل��ِف م��ن تَ��رض��اُه رج��ٌل إع��واِزه م��ن يَ��ك��ثُ��ر ول��ق��د
يُ��َم��ل ح��تَّ��ى ُم��ع��ط��يً��ا يَ��ت��م��ادى إذ ال��ط��ائ��ي ج��ع��ف��ٍر ك��أب��ي
َه��َزل ق��ل��ُت أك��روم��ٍة ف��ي ج��دَّ إذا ب��ال��دَّه��ر يَ��ل��َع��ب وادٌع
ذَل ال��ن��اس ك��ري��م ع��زَّ وإذا ج��ان��بَ��ه ل��ن��ا ال��ِح��ل��ُم ذلَّ��َل
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اه��ت��بَ��ل ال��م��ج��ِد ف��رص��ة أم��َك��نَ��تْ��ه م��ت��ى ال��ُع��ل��ي��ا يَ��رتَ��ِق��ُب راب��ئٌ
َك��َس��ل وال��بُ��خ��ل األق��وام س��ادة يَ��ع��ت��ري ن��ش��اًط��ا ال��ج��ود وأرى

أيًضا: وقال

ال��ت��ق��دي��ِر ع��ل��ى زائ��ٌد ك��رٌم ح��اٍل ك��ل ع��ل��ى ع��ن��ده م��ِل��ٌك
وَغ��دي��ِر روض��ٍة ب��ي��ن أب��ًدا وَج��داه َوع��ِده م��ن وك��أن��ا
وال��ت��دب��ي��ِر ��واِب ال��صَّ وج��ه أي��ن ع��ل��ي��ه يَ��خ��ف��ى ل��ي��س ال��رأي ج��ام��ُع
أم��وِر م��ن دالئ��ٌل م��ش��ك��الٌت أم��وٌر أتَ��تْ��ه ك��لَّ��م��ا ول��ه
ونُ��ور ب��ه��اءٍ ِم��ن ال��ب��ه��َو ي��م��أل ج��الٌل م��ن��ه ع��ل��ي��ه ِك��س��رويٌّ
��ري��ِر ال��سَّ ص��دُر اس��تَ��وف��اه م��ا إذا ال��ُم��ل��ِك ب��ه��ج��ة ُروائ��ه ف��ي وت��رى
ك��اف��وِر م��ن اإلي��وان وِخ��ل��َت ـ��س��ك ال��ِم��ـ َص��ب��ا ه��بَّ��ت أش��اَر م��ا وإذا
ال��َم��ن��ثُ��وِر ك��ال��لُّ��ؤل��ؤ ح��دي��ٍث ٍض ع��ر ف��ي ال��ب��ل��ي��غ��ة ال��ح��ك��م��ة يُ��ط��ِل��ق

أيًضا: وقال

زاِه��ِد ج��دُّ َوص��ِل��ه��ا ف��ي ال��ح��ش��ا خ��ل��يُّ وص��لُ��ه��ا وُم��لِّ��ك وج��دي ب��ه��ا تَ��م��ادى
واِج��ِد غ��ي��ر م��ال��ٌك أو يَ��ب��ت��غ��ي ِل��م��ا م��ال��ٍك غ��ي��ر واج��ٌد إال ال��ن��اس وم��ا
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الخامس الباب

منشعر اخرتناه فيام
العباس بن الروميعيلِّ ابن

الشطرنجي: التوزي القاسم أبا يُعاتب الرومي ابن قال

ص��ف��اء م��ن ب��ي��نَ��ن��ا ك��ان م��ا أي��ن اإلخ��اء ذاك ع��ه��ُد أي��ن أخ��ي ي��ا
ال��ل��ق��اءِ ب��ُح��س��ن ب��ره��ًة ُغ��ط��يَ��ت ه��ن��واٍت ح��اَج��ت��ي م��ن��ك ك��ش��َف��ت
ب��األص��دق��اءِ ال��ظ��ن��ون أُس��يءُ ـ��ن ال��ظ��ـ س��يِّ��ئ أك��ن ول��م تَ��رَك��تْ��ن��ي
ال��ب��خ��الءِ ك��س��ائ��ر ح��ظٍّ��ا ـ��ِي��َك َس��ع��ـ م��ن ل��ي ت��َه��ْب ل��م َه��بْ��ك أخ��ي ي��ا
ع��ن��اء م��ن راح��ٌة ل��ل��ن��ف��ِس ف��ي��ه ج��م��ي��ٌل ردٌّ م��ن��َك ك��ان أف��ال
ك��ال��َع��ش��واءِ ي��ظ��لَّ ح��ت��ى ـ��وة ال��ع��ش��ـ إي��ط��اؤه ��دي��ِق ال��صَّ أج��زاءُ
��ف��ع��اءِ وال��شُّ ��ح��اب ال��صِّ دوَن ـ��ي��ك س��ع��ـ ع��ل��ى ات��ك��اًال س��ع��يَ��ه ت��ارًك��ا
��ق��اءِ ال��سِّ ف��ي م��ا ه��راَق ح��ت��ى ـ��ل ُخ��يِّ��ـ ب��م��ا ال��س��راُب غ��رَّه ك��ال��ذي
ال��رج��اءِ م��تْ��َن ق��ط��ع��َت ل��َده��ري ه أرج��و ك��ن��َت ال��ذي ال��ق��اس��م أب��ا ي��ا
ال��َج��زاءِ س��وءَ ُوق��ي��َت غ��روًرا ي إي��ا غ��رورَك م��ن أُج��ازي��َك ال
ب��اإلغ��ض��اءِ ع��ل��ي��َك ل��ب��خ��ٍل َك ذا وم��ا ال��ح��دي��َث ص��دَق��ك أرى ب��ل
األَق��ذاءِ ع��ل��ى أج��ف��ان��ه��ا غ��ضُّ ع��ي��ن��ي ح��ق ِم��ن ول��ي��س َع��ي��ن��ي أن��ت
وَوف��اءِ س��م��اح��ٍة م��ن ب��ه ـ��َت أن��ـ ال��ذي ب��ال��م��ح��لِّ ح��لَّ م��ن ل��ي��س
ال��ع��ط��اء ب��ذَْل ذاك ب��ع��د وأب��ى س��م��ًح��ا ل��ألخ��الء ال��وع��د ب��ذََل
اإلب��اءِ ك��لَّ اإلث��م��ار وي��أب��ى ـ��ن ل��ل��ع��ي��ـ يُ��ورق ك��ال��خ��الف ف��غ��دا
وال��دَّه��اءِ وال��ح��ج��ا وال��ظُّ��رف ـ��ة ��ـ وال��رقَّ ال��دم��اث��ة أخ��ا ي��ا أخ��ي ي��ا
َوح��اءِ ف��ي ض��رب��ًة خ��م��س��ي��ن خ��ل��ف غ��ي��ٌب ه��ي ال��ت��ي ال��ض��رب��ة أت��رى



البالغة فحول

إب��ط��اءِ وال َف��ت��رٍة ذي غ��ي��ر ف��ي��ه��ا ال��ف��ك��ر ن��اِق��ُد ال��رأي ث��اق��ُب
َح��دب��اءِ آل��ٍة ظ��ه��ِر ع��ل��ى َن ف��يَ��ظ��لُّ��و س��ب��ع��ٌة ويُ��الق��ي��َك
إل��واءِ أيَّ��م��ا ��ن��ادي��ِد ب��ال��صَّ وتُ��ل��وي أوح��ديٍّ��ا ال��ج��م��ع تَ��ه��ِزم
اس��ت��ع��الءِ َة ش��دَّ ف��تَ��زداد ـ��ن ال��ف��رازي��ـ ب��ع��د ال��رِّخ��اخ وت��ح��طُّ
ب��ال��ب��أس��اءِ ال��الع��ِب��ي��ن أخ��ذك ع��ق��ل��ي وح��يَّ��ر ه��اَل��ن��ي ربَّ��م��ا
اإلرب��اءِ ف��ي رض��اَك وأدن��ى ـ��ع وال��رب��ـ ب��ال��نِّ��ص��ف ُه��ن��اك ورض��اه��م
وال��ض��ع��ف��اءِ ب��األَق��وي��اء ف��ك وإع��ص��ا م��ن��ك ال��دُّه��اة واح��ت��راس
ال��ه��ب��اءِ ُم��س��ت��س��رِّ م��ن أَخ��ف��ى ه��نَّ ال��لَّ��وات��ي ال��لِّ��ط��اف ت��داب��ي��ِرك ع��ن
اإلف��ش��اءِ ع��ق��وب��ة بَ��تْ��ه أدَّ م��ح��بٍّ ض��م��ي��ر ف��ي ال��س��رِّ ِم��ن ب��ل
األَرح��اءِ دوائ��َر ح��روبً��ا م ال��ق��و ع��ل��ى تُ��دي��ر ال��ذي ف��أخ��ال
اإلرداءِ وش��ي��ك��ة م��ن��اي��ا ن ف��ال��ِق��ر ال��ق��رن اف��ت��راَس��ك وأظ��نُّ
ب��ِدم��اءِ ع��لَّ��ل��تَ��ه��ا أرًض��ا ـ��م��ر األْح��ـ األَدم رق��ع��ة أنَّ وأرى
ال��لُّ��ع��ب��اءِ ب��أن��ُف��ِس ل��ك��ن ـ��رن��ج ��ط��ـ ب��ال��شِّ ت��ل��َع��ُب ل��س��َت ال��ن��اس غ��ل��َط
األَع��ض��اءِ ف��ي ال��غ��ن��اء دب��ي��ب م��ن أخ��ف��ى ال��ق��وم ف��ي ي��دبُّ م��ك��ٌر ل��ك
ال��بَ��غ��ض��اءِ م��ن غ��اي��ٍة إل��ى ـ��ن ُم��س��ت��ه��اَم��ي��ـ ف��ي ال��م��الل دب��ي��ب أو
ب��اْل��ت��واءِ يُ��ري��ده م��ن إل��ى ـ��ب ال��غ��ي��ـ ُظ��َل��م ف��ي ال��ق��ض��اء م��س��ي��ر أو
ال��نَّ��ك��راءِ ب��ال��ِق��تْ��ل��ة ِط��بٍّ��ا ـ��ع��ة ال��رْق��ـ م��ن ش��ئ��َت ح��ي��ث ال��ش��اَه تَ��ق��تُ��ل
ال��رَُّس��الءِ ع��ل��ى ُم��ق��ب��ٍل وال ـ��ت ال��دس��ـ ف��ي ب��َع��ي��ن��ي��َك ن��اظ��ٍر م��ا غ��ي��ر
ذك��اء م��ن ٍر ُم��ص��وَّ ب��ق��ل��ٍب ـ��ر ال��ظ��ه��ـ ُم��س��ت��دِب��ُر وأن��ت ت��راه��ا ب��ل
ال��َه��ي��ج��اءِ ف��وارَس يُ��ردي وه��و يُ��ول��ي ق��رنً��ا س��واَك رأي��ن��ا م��ا
األق��ف��اءِ ف��ي ال��ُع��ي��ون ت��ك��وُن ه��ل ف��ق��الُ��وا ري��ع��وا َرأوك ق��وٍم ُربَّ
ال��ُق��راءِ ك��أح��َف��ِظ ج��م��ي��ًع��ا ـ��ه ف��ت��ؤدي��ـ ظ��اه��ًرا ال��دس��َت ت��ق��رأ
اآلراءِ ج��ائ��ر ج��ار إذا ك ذا ِس��وى ف��ي��م��ا ��واب ال��صَّ ��ى وتُ��ل��قَّ
َش��ق��اءِ ف��ي ث��روٍة م��ن خ��ي��ٌر ح��ة ال��را م��ع��ه��ا بُ��ل��غ��ًة أن ف��ت��رى
واألَُم��راءِ ال��ُم��ت��رف��ي��ن م��ن ٍب َم��ص��ُح��و ك��ل ع��ن رغ��ب��َت وق��دي��ًم��ا
ِج��داءِ م��ن م��راس��ه��ا ف��ي وم��ا ـ��ح ال��رِّب��ـ ��ة ال��ج��مَّ ال��تِّ��ج��ارة ورف��ض��ت
ال��ه��ذاءِ وط��وَل ف��خ��لَّ��ي��تُ��ه��م ـ��ح ال��رِّب��ـ ِج��ه��ة م��ن ال��ع��اِذلُ��ون وَه��ذى
ك��دراءِ ع��ي��ش��ٍة ُخ��ب��ث دونَ��ه ب��ف��ض��وٍل ع��ي��ش��ٍة ط��ي��َب تَ��ِب��ع ل��م
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ال��ح��ي��اءِ واطِّ��راح وال��خ��وف ـ��ة وال��ذلَّ��ـ وال��َم��ه��ان��ة ال��ن��ف��ِس ت��َع��ُب
األغ��ب��ي��اءِ ف��ط��ن��ُة ع��ن��ه ��َرْت ق��صَّ ب��ح��ظٍّ ف��ف��زَت ال��نُّ��ه��ى أط��ع��َت ب��ل
َرواءِ ح��ي��اءٍ ف��ي واألَم��ن ـ��ة ��ـ وال��ع��فَّ وال��ص��ي��ان��ِة ال��ن��ف��س راح��ِة
واإلع��ط��اء األَخ��ذ ف��ي ح��ك��ي��ًم��ا ـ��ت، وأع��ط��ي��ـ أخ��ذَت ب��ال��ذي ع��اِل��ًم��ا
اك��ت��ف��اءِ؟ ب��ع��د ال��ل��ب��ي��ب اج��ت��ه��اُد م��ا م��ه��ًال ب��ال��ك��دح ل��ل��ُم��ش��ي��ر ق��ائ��ًال
ال��َع��ف��اءِ ذي��ل ال��ُم��ت��َع��ب��ات وع��ل��ى ع��ف��يٍّ��ا يَ��أت��ي ب��ال��َك��ف��اف م��رح��بً��ا
ل��ل��َف��ن��اءِ ��ٍر ُم��ش��مِّ ل��ع��ي��ٍش ـ��ِع ال��َج��م��ـ ف��ي ��ُر يُ��ش��مِّ الم��رٍئ ض��لَّ��ٌة
ان��ِق��ض��اءِ ف��ي دائ��ٌب وال��ُع��م��ر رث ل��ل��وا ال��ق��ن��اط��ي��ر يَ��ك��ِن��ز دائ��بً��ا
بَ��ق��اءِ ك��ن��َز ال��ُك��ن��وز ل��ربِّ ن��ت ك��ا ل��و ال��ق��ن��اط��ي��ِر ك��ث��رُة ح��بَّ��ذا
األَُس��راءِ ِم��ن أن��ه ج��اه��ًال أس��ي��ًرا األس��ي��ُر يَ��رح��م يَ��غ��ت��دي
ال��س��رَّاءِ إل��ى وال ج��ه��ًال ئ��ر ال��ب��ا ال��ح��ائ��ر يَ��ذه��ب ال��ل��ه إل��ى ال
ال��َج��وزاء م��دى ع��ل��ى م��ن��ه وه��و ي��دي��ه ف��ي ك��ل��ه ال��ح��ظ يَ��ح��س��ب
ال��نَّ��ع��م��اءِ ع��اج��َل ذاَق وم��ا ح��ظٌّ ل��ه ال��نَّ��ع��ي��م آج��ِل ف��ي ل��ي��س
��ع��داء ال��سُّ ِم��ن أن��ه يُ��رى ن ك��ا وإن ال��ش��ق��يُّ ال��خ��ائ��ب ذل��ك
ُغ��َل��واءِ ب��ال ع��ي��نُ��ه ن��ظ��رت ج��ل��يٍّ ورأٍي إرب��ة ذي ح��س��ب
ال��َح��وب��اءِ ُم��س��ك��ة وإح��راز ض وال��ع��ر وال��ج��واِرح ال��دي��ن ��ة ص��حَّ
ال��ث��راءِ ُف��ض��ول م��ن ال��ن��اس ي��ج��م��ع م��م��ا ال��خ��ي��ر ل��ع��ارف خ��ي��ٌر ت��ل��ك
ب��ال��ه��ن��اءِ ع��ائ��ٍش ع��ي��ُش إن��م��ا ع��ي��ٌش ��ِص ال��ُم��ن��غَّ ل��ل��ُم��ك��ث��ر ل��ي��س
َع��وص��اءِ خ��ط��ٍة م��ك��ن��ون ع��ن��ه يَ��خ��ف��ى ل��ي��س ال��ذي ال��ق��اس��م أب��ا ي��ا
األش��ي��اء غ��اِم��ض م��ن وس��واه ج��ل��يٍّ��ا ذك��رُت م��ا ك��ل أت��رى
ب��ال��غ��الء م��ث��ل��ه ع��زَّ رب��م��ا ص��دي��ٌق أن��ي ع��ل��ي��ك يَ��خ��ف��ى ث��م
ق��م��راءِ ل��ي��ل��ٍة ف��ي ب��ص��ي��ًرا ـ��َت ت��ع��اش��ي��ـ ل��ك��ن اإلل��ه ل��َع��م��ر ال
ل��لُّ��ؤم��اءِ ال��ِك��رام ح��ق��وق اب��ت��ذَّ ال��ذي ال��زَّم��ان م��ع ل��ي ظ��ال��ًم��ا
األَع��ب��اءِ ف��ادِح م��ن ع��بءٌ وه��ي ف��أض��َح��ْت ع��ل��ي��ك ح��اج��ت��ي ثَ��ُق��ل��ت
ال��وط��اءِ ذم��ي��م ل��ك��نَّ��ه ـ��ه��ر ال��ظَّ��ـ َوط��يء وال��ت��وان��ي ف��ت��وانَ��ي��َت
ال��َق��ض��اءِ ب��ك��فِّ ف��أس��ل��م��تَ��ه��ا ـ��ك ب��َح��ْق��َوي��ـ ف��الذَت ح��اج��ت��ي ُظ��ل��َم��ت
واآلب��اءِ ��ه��اِت األمَّ م��ن س ل��ل��ن��ا أح��َوُط اإلل��ه وق��ض��اءُ
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ال��َخ��ف��اءِ ش��دي��َد ب��اط��نً��ا م��رًض��ا م��ري��ًض��ا أض��ح��ى ال��ي��ق��ي��ن أنَّ غ��ي��ر
��م��اءِ ال��سَّ َم��ل��ي��ِك إل��ى إال غ��ب ال��را رغ��َب م��ا ال��يَ��ق��ي��ن ي��ص��حُّ ل��و
األن��ب��ي��اءِ َم��رات��ِب ُع��ل��ي��ا ت��ل��ك ا ج��دٍّ ه��ات��ي��َك ب��ل��وُغ وع��س��ي��ٌر
ب��َداءِ ص��دري أص��ب��َت ول��ك��ن ب��ال��لَّ��وم َع��ض��يُ��َك ع��ل��يَّ وع��زي��ٌز
ك��ال��دَّواءِ إن��ه ال��ن��ف��ِث، ع��ل��ى ره ف��اع��ذ خ��لِّ��َك ص��دَر أوَري��َت أن��َت
األُدب��اءِ ف��ي ال��َق��ري��ن ب��ان��ق��ط��اع إل��ي��ه ال��م��ش��اُر ب��ك��ٍر أب��ا ي��ا
ال��ظُّ��َرف��اءِ ح��اك��م زل��َت وم��ا ـ��ق ب��ال��ح��ـ ف��اق��ِض ح��اك��ًم��ا َج��ع��ل��ن��اك ق��د
ال��َع��داءِ أه��َل ال��َع��داءِ رك��وب ع��ن وتَ��ن��ه��ى ل��ل��ُم��ح��ق ال��ح��قَّ ت��أخ��ذ
وَغ��ب��اءِ ج��ه��ال��ٍة ِم��ن وال ف��ي��ك ج��ن��ٍف م��ن ال��َخ��ص��م��ان ي��ؤت��ى ل��ي��س
ارت��ض��اء؟ ب��ع��ي��ن ح��اَج��ت��ي ف��ي س��م ال��ق��ا أب��و أخ��وك أت��ى م��ا ت��رى ه��ل
األَداءِ ب��َوش��ِك ل��ي ف��ط��اِل��بْ��ه يَ��ل��وي��ه��ا أص��ب��َح ع��ل��ي��ه ح��ق��وٌق ل��ي
ال��ب��ي��ض��اءِ ِة ال��م��ودَّ غ��ي��ر ب��ي��ض��اءَ ي��ًدا ع��ل��ي��ه ل��ي أع��ت��دُّ ل��س��ُت
ال��دُّع��اءِ أُول��ى أج��اب ل��م��ه��مٍّ َدع��اُه ل��و أٌخ أنَّ��ن��ي ل��و ت��ل��ك
ب��ال��س��واء ن��ف��س��ه ذاِت م��ن ـ��ذل ي��ب��ـ م��ث��ل��م��ا ص��دي��ُق��ه يَ��ت��ق��اض��ى
ال��ِف��داءِ ع��زي��َز ي��ا أف��دي��َك س��م ال��ق��ا أب��ا ي��ا ع��ائ��ذًا وأن��ادي��َك
األَْك��ف��اءِ تَ��ع��اتُ��ب وج��م��ي��ٌل ِع��ت��اٍب م��ن ل��ب��ان��ٌة َق��ض��ي��ن��ا ق��د
اإلع��ف��اءِ واس��َع ��ف��ِح ال��صَّ ح��اض��ُر ف��إن��ي وال��ِع��ت��اب ال��ع��ت��ِب وم��ع
��ح��ن��اءِ ال��شَّ ذي غ��ي��ر ��دُر وال��صَّ ـ��ل��ك، خ��ل��ـ م��ن ك��ان ك��ال��ذي ال��ودُّ ول��ك
ال��ُف��َه��م��اءِ أوَل ع��دِّي��َك ـ��ت��ك ف��ع��ات��ب��ـ ال��ل��س��ان أط��ل��َق وال��ذي
ال��ِه��ج��اءِ ب��اس��م ال��ِع��ت��اَب ت��دع��و ـ��ت��ك ع��ات��ب��ـ ح��ي��ن غ��ل��ط��ًة م��ن��ك أَخ��ْف ل��م
األص��ف��ي��اءِ ص��ف��وِة غ��ي��َر ص��اح��بً��ا ع��ت��اب��ي أس��وُم ال ال��م��رء وأن��ا
ال��ُج��َه��الءِ م��الم��ُة وج��ه��ٌل وال��ع��ل��م ال��ح��ل��م وذا م��ن��ه��م ال��ح��ج��ا ذا
َع��ي��اءِ داءٍ ع��الَج ي��ت��ع��اط��ى َل��ط��ب��ي��ٌب ج��اه��ًال الم َم��ن إن

أيًضا: وقال

وال��ت��رك��ي��ِب ال��ط��ب��اع ف��ي ق��ب��َل��ه تَ��َخ��ْل��ه��ا ل��م ل��ه أك��روم��ٍة ُربَّ
ال��ت��غ��ري��ِب ف��ي أوح��َش��تْ��ه وم��ا ـ��اس ال��ن��ـ ف��ي ال��زه��ُر ال��خ��الئ��ق غ��رَّب��ت��ه
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ب��ال��َق��ض��ي��ِب ن��اك��تً��ا األرَض ط��رف��ه ُم��ع��ي��ًرا ال��ج��زي��ل ال��ن��ائ��ل ي��ه��ب
ال��ت��ث��ري��ِب ِم��ن ويَ��ع��ت��دُّه��ا واه ب��َج��ْد ال��ُم��دلِّ ن��ظ��رَة ي��تَّ��ق��ي
وال��ت��ج��ري��ِب ال��ثَّ��ن��اء َس��م��اع ع��ن تُ��غ��ن��ي ش��واه��َد رأى رآه َم��ن
ال��َم��غ��ي��ِب وراء م��ن األم��ر آخ��َر ظ��نٍّ ب��أول ي��رى أل��م��ع��يٌّ
تَ��ق��ل��ي��ِب ف��ي ال��رج��ال وأُك��فُّ ��ا ك��فٍّ يُ��ق��لِّ��ب وال يُ��روِّي ال
تَ��ل��ب��ي��ِب ع��ن ول��ي��س ل��ب��ي��ٌب ي��ٍب تَ��ج��ر ط��ول ع��ن ل��ي��س ال��رأي ح��ازُم
وَخ��ط��ي��ِب ش��اع��ٍر ك��لَّ أف��ح��َم��ْت ح��ت��ى م��س��اع��ي��ه وص��َف��ه أح��س��نَ��ْت
غ��ري��ِب م��ع��نً��ى ك��لَّ ال��ق��وِل م��ن ـ��ون يُ��زج��ـ ف��راُح��وا َح��ذَوه��ا ح��ذَوا ب��ل
رح��ي��ِب ف��ض��اءٍ إل��ى ف��ض��اءٍ م��ن ف��أف��َض��ت ال��م��ط��اي��ا ب��ن��ا ��َم��ت��ه ي��مَّ

الرازقي: العنب يصف أيًضا وقال

ال��ب��لُّ��وِر م��خ��ازن ك��أن��ه ال��خ��ص��ور م��خ��طَّ��ف ورازق��يٍّ
ُج��وري ورٍد م��اءُ األع��ال��ي وف��ي ��ط��وِر ال��شُّ إل��ى ِم��س��ًك��ا ��ن��ت ُض��مِّ ق��د
نُ��وِر ظ��روِف ف��ي ض��ي��اءً إال ال��َح��روِر وَه��ُج م��ن��ه يُ��ب��ِق ل��م

الحر. شدة الحرور

ال��ُح��وِر ال��ح��س��ان آذان ق��رَّط ال��ده��وِر ع��ل��ى يَ��ب��ق��ى أن��ه ل��و
ال��َم��ش��وِر ال��ع��س��ل م��ذاق ل��ه ُش��ذوِر وب��ال ف��ري��ٍد ب��ال
��دوِر ال��صُّ ع��ل��ى ال��م��اء ��ة وِرقَّ ال��ك��اُف��وِر م��ع ال��ِم��س��ك ونَ��ك��ه��ة
ال��وك��وِر ف��ي وال��ط��ي��ُر ب��اَك��رتْ��ه ال��َم��ق��روِر ال��خ��ص��ر م��سِّ وب��رُد
ال��َم��ن��ص��وِر ول��د م��ن ف��ت��ي��ٍة ف��ي ال��ب��ك��وِر ف��ي ال��ل��ذات وُع��ذر
ال��ن��اُط��وِر خ��ي��م��ة أت��ي��ن��ا ح��ت��ى ال��ب��دوِر ِم��ن ل��ل��ع��ي��ن أم��أل
ال��ص��ق��وِر م��ن ك��ال��ط��اوي ف��ان��ق��ضَّ ل��ل��ذُّروِر ال��ش��م��س ارت��ف��اع ق��ب��ل
ال��َم��ش��ُط��وِر ال��ح��َل��ِب ع��ب��ُد وال��ُح��ر ال��َم��ج��بُ��وِر ال ال��راغ��ِب ب��ط��اع��ة

الخمر. والحَلب
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َم��ح��ص��وِر ع��س��ٍل م��ن م��م��ل��وءٍة ُخ��وِر ب��ض��روٍع أت��ان��ا ح��ت��ى

العنب. عناقيد بالدروع يعني

َم��ح��دوِر وِم��ن ف��ي��ه��ا ن��اق��ٍع م��ن ال��َم��ن��ث��وِر ال��لُّ��ؤل��ؤ م��ث��ُل وال��ط��لُّ
َم��س��ج��وِر َج��دوٍل َح��ف��اَف��ي ع��ل��ى ال��َم��ح��ب��وِر م��ج��ل��س َج��َل��س��ن��ا ث��م
ال��َم��ش��ه��وِر ال��ُم��ن��ُص��ِل م��ت��ن م��ث��ل أو ال��م��ن��ش��وِر ال��ُم��ه��َرق م��ث��ل أب��ي��َض

السيف. املنصل

َم��س��ُط��وِر ش��ج��ٍر ِس��م��اط��ي ب��ي��ن ال��م��ذع��وِر ال��ح��يَّ��ة م��ث��ل يَ��ن��س��اُب
ُس��روِر ف��ي األوط��ار ف��ِن��ي��َل��ت ُظ��ه��وِر م��ن ل��ل��ُع��ن��ق��ود ن��اه��ي��َك

غباره. عنه يُزيل للعنقود َطهور املاء هذا أن يريد

ال��َم��ن��ظ��وِر ي��وم��ن��ا ِم��ن ت��ع��ل��ٌة األُم��وِر م��ن نَ��ق��ض��ي م��ا وك��لُّ
ال��ُغ��روِر ُم��تَ��ِع م��ن وم��ت��ع��ٌة

أيًضا: وقال

ِودادا ع��ن��ده��م أب��ت��غ��ي ل��ل��َغ��وان��ي ��ي��ب ال��شَّ أَخ��ِض��ِب ل��م
ِح��دادا ب��ع��ده م��ن ل��ب��س��ُت ش��ب��اب��ي ع��ل��ى ِخ��ض��اب��ي ل��ك��ْن

أيًضا: وقال

ُم��ردَّدا ِع��ت��ابً��ا أق��الم��ي وأف��ن��ي��ُت ُم��ت��ودَّدا أَِج��د ل��م ح��ت��ى ت��وددُت
أب��َع��دا ��دِر ال��صَّ م��ن أدن��اه ال��نَّ��زا إذا َح��ن��ي��ٍة اب��ن ب��ك أس��ت��دن��ي ك��أَنِّ��َي

أيًضا: وقال

أَه��ي��ُم ف��ك��دُت ع��ن��ي ان��ث��نَ��ْت ث��م ب��َس��ه��م��ه��ا ال��ف��ؤاد ف��أق��َص��َدت ن��ظ��َرْت
أل��ي��ُم ونَ��زُع��ه��نَّ ال��س��ه��اِم وْق��ُع أع��رَض��ت ه��ي وإن ن��ظ��َرت إن وي��اله
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هذا: نحو يف الخوارزمي وقال

َف��ق��ي��ُد م��وج��ود ف��ه��و ت��أكَّ��ل ض��رس م��ث��ل إال أص��ب��ْح��ُت وم��ا
ش��دي��د أل��م ل��ه َق��ل��ع��ي وف��ي َدويٌّ داءٌ ل��ه ت��رك��ي ف��ف��ي

أيًضا: وقال

ال��َم��ن��ال بُ��ْع��د وف��ي ـ��ن ال��ُح��س��ـ ف��ي ال��بَ��در ش��ب��ي��َه ي��ا
ال��زَّالل ب��ال��م��اء ـ��خ��رُة ال��ص��ـ تَ��ن��َف��ِج��ر ف��ق��د ُج��د

أيًضا: وقال

وت��ج��ور ال��ُه��دى ع��ن ت��ض��لُّ ح��ج��ٌج ل��ج��دال��ه��م غ��دوا إذا ال��ج��دال ل��ذوي
م��ك��س��ور ك��اس��ٌر وك��لٌّ ف��ه��وت ت��ص��اَدم��ت ال��زج��اج ك��آن��ي��ة ُوْه��ٌن

أيًضا: وقال

ت��ت��خ��يَّ��ر أن��ه��ا إال ال��ن��وم م��ن ب��ش��ري��ٌة آف��ٌة تَ��ع��ت��ري��ه��ا وم��ا
تَ��غ��يَّ��ر األن��ام وأن��ف��اس تَ��ط��ي��ُب ب��َس��ح��رٍة ال��ري��اض أن��ف��اس ك��ذل��ك

كالروضة فهي نه؛ يُحسِّ بل الناس كسائر نَفسها رائحة يُفسد ال النوم إنَّ يقول
أنفاًسا. كانت ما أطيب تُصبح التي

أيًضا: وقال

َم��م��ي��ِل ك��لَّ ال��ط��رف إل��يَّ أَم��ْل��َن ورب��م��ا ال��غ��ان��ي��اِت ع��ي��ون ط��رف��ُت
ق��ل��ي��ِل غ��ي��ر ال��ع��ي��ن َق��ذاة ق��ل��ي��ُل أن��ه غ��ي��ر ش��ع��رٌة إال ال��ش��ي��ُب وم��ا

أَعافهن. أنا فإذا النساء تعافني وكربُت شبُت إذا أنني أخىش كنت أنورشوان قال
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أيًضا: وقال

األزالِم ��ع ال��ُم��ل��مَّ ك��ال��ل��ي��اح ب��َع��الٍة ق��ط��ع��تُ��ه��ا وف��الٍة

الوحيش. البقر ثَور واللياح الناقة، يريد العالة

م��رزام رائ��ٍج أه��وال ت��ح��ت ف��ري��ًدا ال��ظ��الم ُح��ل��ة ف��ي ب��اَت

شديد. مطر تحت يريد

َه��ي��اِم رك��اٍم ع��ان��ٍك م��ن ـ��آن ال��ظ��م��ـ ع��ن ال��رَّويَّ ي��ب��ح��ث ُم��ط��رًق��ا

الرمل والعانك الظمأى، األرض عن املبتلَّة األرض يفحص بات الثور هذا أن يريد
ينهال. الذي والَهيام املرتاكم،

ب��ان��ه��داِم س��م��اؤه وت��داَع��ت ع��ل��ي��ه َه��يْ��َدبَ��ي��ِه ال��ل��ي��ل ع��َط��ف

منه. سال ما وهو املطر هيدب أي َهيَدبيه:

ال��ِوش��اِم م��ث��َل ش��واه ف��ي ل��م��ًع��ا إال ك��ال��َم��الءة ال��ل��ون يَ��َق��ق

األطراف. أي والشوى: املختلفة، األلوان اللمع

ح��اِم آل ِم��ن ف��ه��ي ه��ات��ي��ك، غ��ي��ر س��اٍم آل إل��ى ك��لُّ��ه يَ��ن��ت��م��ي
ك��ال��ِع��ص��اِم س��راِت��ه ف��ي ُج��دًة تَ��ه��دي ب��خ��دَّي��ه ُس��ف��ع��ٌة أو ت��ل��ك

الحبل. والِعصام الثور، ظهر طول عىل خط والجدة بسواد، مخلوط لون فعة السُّ

الِم خ��طُّ ك��أن��ه��ا ف��تَ��راه��ا م��ن��ه��ا ج وُع��وِّ ُق��وِّم��ت ه��ن��ٌة

الجدة. يُريد هنَّة
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��اِم ال��ُق��سَّ أع��دُل ق��س��َم��ي��ن ئ��ل ال��ذا ال��ذَّنَ��ِب وف��ي ال��ق��را ف��ي خ��طَّ��ه��ا

الظهر. القرا

اإلظ��الِم ف��ي يُ��ض��يء وط��وًرا أالح، م��ا ال��ب��رَق يُ��ض��اِح��ك إه��اٍب ذو
ُرك��اِم ب��ُم��رَج��ح��نٍّ ع��ل��ي��ه وال��ط��ول ال��ك��ث��اف��ة ف��ي ال��ل��ي��ل ُض��وع��ف

الشديد. املطر الركام بامُلرَجحن يريد

َح��وام��ي ب��ج��ان��بَ��ي��ه ُع��ْدُم��ِل��يٍّ ٍس ك��ن��ا ف��ي ��ه ت��ل��فُّ وخ��ري��ٌق

القديم. والُعدميل الهبوب، الشديدة الريح الخريق

األَه��ض��اِم ح��رائ��ر ك��ريَّ��ا ف��ريَّ��اه ِق��دًم��ا األرواح ��نَ��ت��ه دمَّ
��اِم س��جَّ واب��ٍل وف��ي��ق��ات وال��بَ��رُق وال��رَّع��ُد ��م��اُل ال��شَّ رق��رَق��ت��ه
ال��َم��وام��ي ف��ي دءوب��ه��ا ك��ف��اه ـ��َق��رِّ ال��ـ أذى م��ن��ه��ا َع��داه ل��و ح��رج��ٌف
ب��اإلرزاِم َك��راُه أط��ارت ـ��ق��ط��َر ال��ـ أوك��ف��ت ع��ل��ي��ه وس��واٍر

الرعد. صوت هنا اإلرزام

��راِم ك��ال��ضِّ س��اط��ًع��ا ال��ف��ج��ُر ط��َل��ع ح��ت��ى ال��ل��ي��ل ف��ح��م��َة ذاك دأبُ��ه
اإلك��اِم رءوس ي��ع��ل��و ف��أَض��ح��ى ـ��م��وت ال��ـ َش��ف��ا ِم��ن ش��ل��َوه ال��ص��ب��ج أن��َق��ذ
ب��ال��م��ه��زاِم ال��َول��ي��د رْم��ي ـ��َم��ي��ع��ة ال��ـ ب��ه تَ��رم��ي ب��ال��نَّ��ج��اة ف��رًح��ا

العرب. لعب من لعبة املهزام

ال��تَّ��م��اِم ل��ي��ُل ب��ه��نَّ يَ��ش��ق��ى ب��ات ه��ن��اٍت م��ن ن��اص��ًال ال��ش��اُة ب��ي��ن��م��ا

واملطر. الربد من الليل يف أصابه مما تخلَّص الثور إن يقول الثور. أي الشاة:
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ونَ��ع��اِم َخ��واذٍل ن��ع��اٍج م��ن إال وأق��َف��َر َش��م��ُس��ه ص��َح��ْت ق��د
ِم ال��ُع��الَّ وِخ��ل��ف��ة ب��ال��رَّخ��ام��ي ويَ��ل��ه��و ال��ن��ه��ار ج��م��رَة يَ��ص��ط��ل��ي

كذلك. والعالم نبت، الرخامي

ط��ع��اِم ِم��ن ص��ي��ِده��ا غ��ي��ر ل��ه��ا م��ا وِط��ْم��ٌل ض��واٍر ل��ه أت��ي��َح��ت إذ

ص. ُمتلصِّ صائد أي وطمل: صيد، كالب أي ضواٍر:

إض��راِم أي��م��ا ال��ش��دَّ ل��ه ويُ��ض��رم��ن إل��ي��ه ال��م��دى يَ��ن��ت��ِه��ب��َن
وال��ِم��ق��دام ال��م��ف��رِّ ع��ت��اد ك��ر أو ف��رَّ إن ل��ه��نَّ ول��دي��ه
ُم��ح��اِم م��ن ح��ف��ي��ظ��ٌة ث��اب��ت ث��م ش��أًوا األج��اريُّ ب��ه ف��ت��راَم��ت

نفسه. عن ليُحامي وَقف ثم شأًوا جرى إنه يقول األجاري، به فرتاَمت

ُزؤاِم م��ؤٍت ك��ئ��وس ف��س��ق��اه��ا م��ش��ي��ًح��ا ب��ِم��ذودي��ه ف��ي��ه��ا ك��رَّ

ا. مجدٍّ أي ومشيًحا: قرنَيه، أي مذوديه:

داِم ال��نَّ��ح��ر ُم��ه��تَّ��ك وم��ولٍّ وَص��ري��ٍع ُم��رنَّ��ٍح م��ن ف��ارع��َوت
ِرج��اِم ِم��ردى ال��ُم��ن��ج��ن��ي��ق م��ن زلَّ ك��م��ا ال��نَّ��ج��اء يَ��ع��ُس��ف ف��َم��ش��ى

منجنيق. من ُقذف حجر كأنه الجري يف أرسع بالكالب فتَك أن بعد إنه يقول

غ��م��ام ف��ي ِش��ق��ٌة ال��ب��رق م��ن ط��ارت ك��م��ا أو ك��وك��ٌب ان��ق��ضَّ ك��م��ا أو
ال��ب��غ��اِم ك��ت��وم رح��لُ��ه��ا ص��خ��بً��ا راَح��ت ح��ي��ن ن��اَق��ت��ي ش��بَّ��َه��ت ذاك
ال��لُّ��غ��اِم ب��ع��د ال��لُّ��غ��ام وتَ��رم��ي و ال��َم��ر تَ��ق��ِذف ال��َوخ��د َم��ي��ل��ع

يَخرج الذي الزبد واللُّغام غرية، الصَّ الِحجارة واملرو السري، رسيعة أي الوخد: َميلع
ري. السَّ ة شدَّ من اإلبل أفواه ِمن
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ال��ذِّم��اِم وراع��ي ال��ِح��م��ى ح��ام��ي ـ��ل��ه ال��ـ ع��ب��ي��د األَم��ي��ر إل��ى أج��اَزت ك��م
ُم��س��اِم ك��لَّ ي��ب��ذُّ ُم��ص��ع��ب��يٌّ ط��اِه��ريٌّ ُم��ه��ذٌَّب ع��ب��دل��يٌّ
ال��ُغ��الِم وارت��ي��اِح ال��َك��ه��ل وِح��ج��ى ال��ُم��ذك��ي وِح��ل��ُم ال��ف��ت��ى ح��دُّ ف��ي��ه
ال��ظ��الِم وب��در ��ح��ى ال��ضُّ ش��م��ِس ف��وق ال��م��ع��ال��ي س��م��اء ِم��ن ح��لَّ م��ِل��ٌك
واإلل��ح��ام اإلس��داء ش��دي��د ي ال��رأ ف��ي ��ل ت��م��هَّ م��ا ال��ِف��ك��ِر ث��اق��ب
ب��اإلل��ه��اِم ال��ص��واَب أص��اب ي ب��ال��رأ ال��ح��وادَث ب��اَدَه ف��إذا
ال��س��م��اِم ذع��اف األف��ع��ى ك��ن��ف��ِث ـ��وت ال��م��ـ تَ��ن��ف��ث ال��ت��ي ال��َح��رب��ة ص��اِح��ب
واإلم��ام م��أم��وم��ه��ا ط��رٍّا ل��ألم��ة ال��َم��ن��اِف��ع ش��ام��ل يَ��زل ل��م
ال��لِّ��ح��اِم ص��ل��وُل يُ��ت��ق��ى ك��م��ا ال��ق��ن��اط��ي��ِر ُص��ل��وَل ج��وُده ي��تَّ��ق��ي

اللحم يَنتن كما تَنتن حتى الدراهم يخزن ال أنه يُريد أنتََن. إذا اللحم صلَّ يقال:
خزنه. طول من

اإلج��م��اِم ع��ل��ى آس��ٌن آج��ٌن اس��ت��َق��وه م��ا ط��ي��ٌب ال��م��اء وك��ذا

منه. واألخذ السقي عدم اإلجمام

ال��طَّ��وام��ي ال��م��ي��اه تَ��ع��ذُب وال ـ��ن��ه م��ـ يُ��س��ت��ق��ى ال��ذي ال��َم��وِرد يَ��ع��ذُب
��واِم ال��سُّ ع��ل��ى س��واِم��ه��ا ح��م��َد ـ��ت وأغ��ل��ـ ال��ع��ط��اي��ا ��ه ك��فُّ أرخ��َص��ت
األف��ه��ام خ��واط��ر س��ائ��راٍت ت��ب��اري ع��ط��اي��ا م��ن ي��ن��ف��كُّ ل��ي��س
األح��الِم أو ال��ُم��ن��ى ك��بَ��ع��ِض ـ��در ال��ق��ـ ِع��َظ��م ِم��ن وه��نَّ ح��اص��الٍت
األك��م��اِم ف��ي ال��ث��م��ار ُك��م��وَن ال��م��واع��ي��د ف��ي ك��وام��ٍن وع��ط��اي��ا
ِن��ظ��اِم ف��ي ك��أنَّ��ه��ا ت��وال��ى ال��ده��ر ي��َد دان��ي��اٌت ف��ع��ط��اي��اه
ن��ي��اِم أُن��اٍس إل��ى س��اري��اٌت ق��ع��وٍد رج��اٍل إل��ى س��اع��ي��اٌت
ك��ال��ُغ��رَّاِم ل��ل��ُم��ل��وك ق��ب��ل��ه وك��انُ��وا ع��ن��ه ال��س��ائ��ل��ون أم��س��ك
ال��م��ن��اِم ط��ع��َم ي��ذوَق ح��ت��ى ه��ر ال��س��ا ح��اج��ة ع��ن ي��ن��ام ال س��اه��ٌر
ال��ُح��س��اِم ن��ص��ل ال��ك��م��يِّ ك��َص��وِن وال��م��ال ب��ال��ج��اه ال��ول��يَّ وي��ص��وُن
ك��األق��داِم وال��ن��اس ك��ال��ن��واص��ي أوَّل��وه م��ن ب��ذاك وح��ق��ي��ٌق
األص��ن��ام إل��ى رب��ه ع��ن اه��ب ل��ك��ال��ذ س��واه يَ��رت��ج��ي م��ن إن
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وجهه: إىل قفاه من طرته يجذب رجل يف أيًضا وقال

نَ��ي��ِل��ه ع��ن ت��ق��ُص��ر م��ًدى إل��ى ط��رًة نُ��ق��رت��ه م��ن يَ��ج��ِذب
ل��ي��ِل��ه م��ن ��ي��ف ال��صَّ ن��ه��ار أْخ��ذ رأِس��ه م��ن ي��أخ��ذ ف��وج��ُه��ه

آخر: وقال

ال��َق��ف��ا إل��ى ج��ب��ه��ًة رأس��ي ف��ص��اَر َص��ف��ص��ف��ا ِص��ف��ات��ي ال��ده��ر ت��رك ق��د
ف��َع��ف��ا رب��ًع��ا ك��ان ق��د ك��أن��ه

أيًضا: وقال

ش��ري��َف��ه ِش��يَ��ٍم ذي ك��ل ويُ��خ��ف��ض وغ��ٍد ك��ل يَ��رف��ع ال��ده��ر رأي��ُت
ج��ي��ف��ه ف��ي��ه ت��ط��ف��و ي��ن��ف��كُّ وال ح��يٌّ ف��ي��ه يَ��غ��رق ال��ب��ح��ر ك��م��ث��ل
خ��ف��ي��ف��ه ِزنَ��ٍة ذي ك��ل وي��رف��ع واٍف ك��ل يَ��خ��ف��ض ال��م��ي��زان أو

عيناه: رَمدت َمليح يف وقال

ال��وص��ُب ��ه��ا م��سَّ ال��ق��ت��ل ك��ث��رة م��ن ل��ه��م ف��ق��ل��ُت ع��ي��ن��ه اش��ت��َك��ت ق��ال��وا
ع��ج��ُب ش��اه��ٌد ال��نَّ��ص��ل ف��ي وال��دم ق��تَ��َل��ت م��ن دم��اء م��ن ُح��م��رت��ه��ا

الهجاء: يف أيًضا وقال

��ر ُم��ت��ح��ضِّ وِم��ن ب��اٍد م��ن ت��ل��ق��اك س��ي��ارًة م��ش��ي��ح��ًة إل��ي��ك ُخ��ذْه��ا

إياها يُنشدك أي متحرض: ومن باٍد من وتلقاك قصيدته، بها يريد السيارة، املشيحة
والحارض. البادي

ُم��ت��خ��يَّ��ِر ب��ل��ؤل��ٍؤ ال��رواة وع��ل��ى وب��ت��ارٍب ب��ح��اص��ٍب ع��ل��ي��ك تَ��غ��دو

بالرتاب. تَرمي التي والتاِرب بالحصباء، تَرمي التي الريح الحاصب
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ِر ُم��ت��ن��وِّ ام��رٍئ م��رت��ف��ق وت��ك��ون ل��ف��ح��ه��ا ت��ع��رَّض َم��ن تَ��ح��ِرق ك��ال��نَّ��ار

أيًضا: وقال

خ��اِم��ُد ث��م واق��ٌد ح��ري��ٍق ش��ه��اُب ف��إن��ه ي��ب��ق��ى ال��ش��رَّ ت��ح��س��ب��نَّ ف��ال
واج��ُد أن��َت ال��ذي وج��داَن ك��إْل��ِف��ك ف��َق��دتَ��ه ق��د ال��ذي ف��ق��داَن س��ت��أل��ف

أيًضا: وقال

م��راج��ِل��ه م��ن ن��اٌر أف��اَض��ت��ه م��اءٌ ح��رٍق ع��ن ف��اَض دم��ًع��ا إنَّ ت��ع��َج��ب��ا ال
ق��ات��ِل��ه ح��بِّ م��ن ب��ك��ى ِل��ل��َق��ت��ي��ل ي��ا َدِم��ي أراَق ظ��ب��ٍي ه��وى دم��ع��ي أراَق

أيًضا: وقال

ُم��خ��ت��بَ��ِر وط��ي��ِب م��رأًى ُح��س��ن م��ن َح��ف��ي��رتُ��ه��ا ��نَ��ت ُض��مِّ م��ا ل��ل��ه
��َرِر ال��سُّ َم��داه��ن ال��غ��وال��ي ُس��ك��ن��ى َح��ف��ائ��ِره��م ال��س��اِك��ن��ي م��ن أض��َح��ت
ُم��ح��تَ��َف��ِر غ��ي��َر ال��ق��ب��ُر الن��خ��َف��َض ل��ه أُت��ي��َح َم��ن ال��ق��ب��ر َع��ِل��َم ل��و

بوران: ابن يهجو أيًضا وقال

َج��س��ي��ِم ك��ل ج��س��َم ت��ع��ُل ف��ل��م ـ��م ال��ج��س��ـ أخ��ط��أَك ك��ي��ف ب��وران اب��ن ي��ا
ال��َه��زي��م ال��س��ق��اء ِم��ن ول��ك��ن ال��م��اءِ م��ن أت��ي��َت ل��م��ا ف��ل��َع��م��ري
َس��ُدوِم َج��وِر ك��َس��ي��ِر ف��ي��ه��م س��ار ح��ت��ى ��ك أُمِّ ع��دَل ال��ن��اس ش��م��ل
ال��ُخ��ص��وِم َه��ن��بَ��ث��ات ف��ي��ك ك��ث��رت ن��ف��ي��ًس��ا ش��ي��ئً��ا ال��رِّج��ال رآك ل��و
ال��زَّن��ي��ِم ه��ذا أم��ث��اُل وف��ي��ه��م رب��ي آلب��ائ��ه��م نَ��دع��وه��م ك��ي��ف
ك��ال��يَ��ت��ي��ِم أٍب ب��ال وع��ي��س��ى ال��ل��ه م��ن ع��دًال أب��وَك ف��ح��ٍل ك��ل
وال��َح��ط��ي��ِم زم��زٍم ب��ي��ن ول��و ب��وران َم��واط��ئ ِم��ن األرُض تَ��ط��ِم��ث
ل��ل��َم��رج��وِم ك��ال��رَّج��م ط��ه��وٌر ران ل��ب��و وال��ِه��ج��اء ال��ق��ذِف أف��ح��ُش
ب��ال��رج��وِم أج��ِل��ه��ا م��ن وتُ��رم��ى ض األر ع��ل��ى ال��س��م��اء تَ��س��ُق��ط ال ك��ي��ف
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ال��رَّح��ي��ِم ال��غ��ف��وِر ع��ف��ُو ع��ن��ه��ا ض��اق ح��ت��ى ب��وران م��وب��ق��ات َك��ثُ��رت
إب��راه��ي��ِم دون ال��ل��ه خ��لَّ��ة ��ت ـ��قَّ الس��ت��ح��ـ ع��َص��ت ك��م��ا أط��اع��ت ل��و
ال��م��ن��ظ��وِم إل��ى َم��ن��ث��وِره ن��ق��ل إال ب��وران ه��ج��اء ِم��ن ل��ي ل��ي��س
ب��ال��ت��ع��ل��ي��ِم وال��ع��ل��م اب��ت��داٌع ال اتِّ��ب��اٌع ك��ل��ه��ن وم��ع��ان��ي
وال��م��أم��وِم ك��اإلم��ام ح��ذوه��ا ف��أح��ذو ال��ف��ْرَي ل��ي تَ��ف��ري ه��ي
وال��ح��زوِم س��ه��ول��ه��ا ف��ي َس��ي��َره��ا ف��ي��ه��ا ��ع��ر ال��شِّ أُس��يِّ��ر أران��ي م��ا
ال��دي��م��وِم وال��ف��ال ال��ل��ي��ل دج��ى ف��ي وأس��رى ال��َق��واف��ي م��ن أه��دى ه��ي
ك��ال��ع��م��وِم خ��ص��وص��ه ش��يءٌ ه��ي م��ك��اٌن م��ك��انً��ا م��ن��ه��ا يُ��خ��ل��ي ل��ي��س
وُم��ق��ي��ِم ظ��اع��ٍن ب��ي��ن م��ن األرض أه��ل يَ��ط��ُرق ال��خ��ي��ال ط��ي��ف ه��ي
ك��ال��ُج��رث��وِم ال��ظَّ��الِم ف��ي م��ائ��ًال ت��راُه ش��خ��ٍص ك��لُّ ب��ال��ل��ي��ل ه��َي
األَروِم ك��ب��ع��ض َم��ت��ن��ه��ا ع��ل��ى ـ��ُر ال��طَّ��ي��ـ ت��َق��ع أو ال��ب��روك ت��م��لُّ ال

الطرق. عىل تُبنى التي األعالم األروم:

وال��ت��أث��ي��ِم ب��ال��غ��يِّ ق��اوَم��تْ��ه��ا ف��ل��م��ا ال��ع��ف��اَف م��ري��َم ن��اق��َض��ت
ك��ال��َع��ق��ي��ِم ِع��ن��ده��ا ف��ح��واءُ ء ح��وا تُ��ن��اِس��ل ال��زِّن��ا ف��ي ص��َم��دت

أخذت. أي صمدت:

ب��ال��َم��ق��س��وِم ل��ي��س ال��ذَّرع ش��ائ��ع ط��ائ��ريٌّ واس��تُ��ه��ا ه��و ف��رٍج ذات
إق��ل��ي��ِم م��ن إص��ب��َع��ي��ِن ف��ي وه��و ط��رٍّا األق��ال��ي��م ال��س��ب��ع��ة ي��س��ُع
َح��ي��ُزوِم دف��ت��ا وتَ��ح��وي��ه ن��ي��ا ال��د يَ��ل��ت��ه��م ال��ف��ؤاد ك��ض��م��ي��ر
َظ��ل��وِم م��ن ظ��الم��ًة ع��دم��ت��ه��م ال ط��رٍّا ُع��م��ي��رَة ال��ج��ال��دو أي��ه��ا
وال��َم��ح��روِم ال��س��ب��ي��ل اب��ِن ع��ل��ى ـ��وٌف م��وق��ـ ب��وران وف��رُج ض��ع��ت��م ك��ي��ف

أيًضا: وقال

��ِف ت��ت��ك��شَّ ل��م ال��ل��ه دف��اع ل��وال م��ذك��ورًة ل��ي��ل��ًة م��ن��ه ق��اس��ي��ت
ال��م��وق��ف ص��ب��اح ع��ن ��ُض ت��م��خَّ ب��ات��ت ل��ط��ول��ه��ا ع��ل��يَّ ل��ي��ل��ت��ه ف��ك��أنَّ
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أيًضا: وقال

ل��ل��بَ��ص��ِر ج��الءٌ ف��ي��ه ب��م��ن��ظ��ٍر ن��ظ��ر م��ن ت��روق ال��دن��ي��ا أص��ب��َح��ِت
وخ��َف��ر ح��ي��اءٍ ب��ع��د ت��ب��رََّج��ت ال��َح��بَ��ر ك��أف��واِف َروٍض ف��ي واألرض

ل��ل��ذََّك��ر ت��ص��دَّت األن��ث��ى َج ت��ب��رُّ

أيًضا: وقال

��خ��ِر ال��صَّ م��ن ال ال��لَّ��دِن ُع��ودك م��ن م��غ��َم��َزه إن ال��ع��ن��ف ع��ن ُص��نْ��ه
ال��َك��س��ِر إل��ى ت��ق��وي��َم��ه ج��اوزت ب��ه ه��تَ��َف��ت إن ال��ُع��ود ت��رى أَم��ا

وإذا ظلُّها، زاد قليًال أملتها إذا الشمس يف املنصوبة الخشبة ودمنة كليلة كتاب ويف
الظل. نقص إمالتكها يف الحد بها جاوزَت

أيًضا: وقال

ال��َح��س��وِد ت��أن��ي��ِب ق��ب��ل ال��ب��ن��ف��س��ج ورِد ع��ل��ى اش��رب
ال��خ��دوِد ف��ي ق��رٍض آث��ار أوراق��ه ف��ك��أنَّ��م��ا

أيًضا: وقال

ِش��ي��ِب َم��ف��ارِق ع��ن ال��رأس ض��اح��َك إل��ي��ه��ا ح��ب��ي��بً��ا رأت أن س��اءَه��ا
َم��ع��ي��ِب غ��ي��ُر ال��َم��ع��ي��ِب دف��َن إن وق��ال��ت ال��خ��ض��اب إل��ى ف��دَع��تْ��ه

أيًضا: وقال

ُق��رابَ��ه أو ُق��ب��َح��َك ب��ل��غ��َت ُم��ِس��ْخ��َت ل��و أن��ك أت��ظ��نُّ
إه��ابَ��ه يَ��س��لُ��خ ل��م ث��م ـ��ك ظ��ل��ـ خ��اض ق��د ل��َم��ن ب��ؤٌس

أيًضا: وقال

الزِب ض��رب��َة ال��ح��زَن ت��ج��ع��ل��نَّ ف��ال ع��ه��َده��ا ب��ال��َغ��ي��ب خ��انَ��تْ��ك خ��ل��ٌة إذا
الع��ِب ش��أِن ف��ي وال��م��رءُ ب��ُف��رق��ت��ه��ا ُم��وق��ٌن ال��م��رءُ ال��ت��ي ال��دن��ي��ا أن��ه��ا وَه��ْب

77



البالغة فحول

السهام: يف أيًضا وقال

ال��ج��ذب ح��وم��ة ل��دى وم��ن��زوٌع م��روٌق م��ع��ج��ه ال��ط��رف يَ��س��ِب��ق ري��ٍح اب��ن وك��ل

وذهابه. جريه أي معجه:

��ل��ِب ال��صُّ م��ن ال��نُّ��خ��اُع ُس��لَّ ك��م��ا ف��ج��اء م��ت��نَ��ه ال��ق��ي��ن ق��وَّم م��ري��ٌش ص��ن��ي��ٌع

ريش. له مجعول أي ومريش: صنعة، ُمتِقن أي صنيع:
أيًضا: وقال

ب��ال��ب��ص��ر ال��ل��م��ح م��ث��ل ال��رق��اق��ة ي��دح��و ب��ه م��ررُت خ��ب��اًزا أن��َس ال أن��َس ال
ك��ال��َق��م��ِر ق��وراء رؤي��ت��ه��ا وب��ي��ن ك��رًة ��ه ك��فِّ ف��ي رؤي��ت��ه��ا ب��ي��ن م��ا
ب��ال��َح��ج��ِر ف��ي��ه يُ��رم��ى ال��م��اء ل��ج��ة ف��ي دائ��رٌة ت��ن��داح م��ا ب��م��ق��دار إال

أيًضا: وقال

ه��ج��اءَه أراد ف��ق��د ف��ي��ه وأط��ال ل��نَ��واِل��ه ً ام��رأ م��دح ام��رٌؤ وإذا
رش��اءَه أط��ال ل��َم��ا ال��ورود ع��ن��د ال��ُم��س��ت��ق��ى بُ��ْع��د ف��ي��ه يُ��ق��دِّر ل��م ل��و

الدلو. فيه الذي الحبل الرشاء
أيًضا: وقال

اإلص��داِر ع��ن م��وارُده ع��ج��زت ُم��ورٍد غ��ل��ط��ة ع��ل��يَّ ال��ط��ب��ي��ُب غ��ل��َط
ال��ِم��ق��داِر إص��اب��َة ال��ط��ب��ي��ب غ��ل��ط وإن��م��ا ال��ط��ب��ي��ب يَ��ل��ُح��ون وال��ن��اس

أيًضا: وقال

تَ��ل��ت��ِدْم ن��ائ��ح��ٌة ط��ل��ع��ت��ه أب��َص��َرت وق��د ب��غ��داد، ك��أن
ُم��ن��ه��ِزْم وَق��ف��ا ب��خ��ي��ٍل وج��ُه وُم��س��ت��دبَ��ٌر م��ن��ه ُم��س��ت��ق��بَ��ٌل
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أيًضا: وقال

ب��األَرُج��ِل ي��س��ت��غ��ف��رن وه��نَّ ب��أي��دي��ه��ُم ال��ن��اس يَ��س��ت��غ��ف��ر
أس��ف��ِل إل��ى ال��ل��ه يَ��رف��ُع��ه ص��ال��ٍح ع��م��ٍل ِم��ن ل��ه ف��ي��ا

أيًضا: وقال

ع��ان��ي ب��ه��ا َم��ش��غ��وٌف ال��راح وش��ارب ي��ع��اق��ره م��ن ش��راٍب ك��لَّ ي��م��لُّ
إلب��اِن ط��ع��ًم��ا ل��ه��ا ي��م��ل وم��ا ف��م��ه م��ن ت��ن��ف��كُّ ال ال��م��رء ك��ري��ق��ة

وما اإلنسان فم يف دائًما هو الذي كالريق فهي أبًدا؛ يملُّها ال الراح شارب إن يقول
أبًدا. طعمه يمل
أيًضا: وقال

ُح��س��اُن األس��واءَ ت��ف��ع��ل وق��د س��وءًا، ف��َع��ل��ت ق��د م��ن��ه��ن ح��س��ان��ٍة ُربَّ ي��ا

حسناء. أي انة: َحسَّ

ِم��رن��اُن وه��ي ال��رَّم��اي��ا ح��س��ن ك��ال��ق��وس ش��اك��ي��ًة ال��ده��َر وتُ��ل��ف��ى ال��م��ح��بَّ تُ��ش��ك��ي

املباضعة: يصف أيًضا وقال

ال��رَّزي��ِن ال��َك��َف��ل ذات ِح��ِر ف��ي ال��َم��ت��ي��ِن األع��ج��ِر ص��وت ك��أنَّ
ط��ي��ن ف��ي ع��ام��ٍل ِرج��َل��ي ص��وُت أو ال��ع��ج��ي��ِن ف��ي ��ان ال��َع��جَّ ي��ِد ص��وُت

أيًضا: وقال

ال��ُم��رَّاِن ع��وال��َي ال��ُك��م��اة ه��زَّ ُم��دَّاح��ه��م ت��ه��زُّه��م ال��ذي��ن ذَه��ب
ب��َم��ك��اِن م��ن��ه��ُم ف��األري��ح��ي��ة ف��ي��ه��م م��ا رأوا ام��تُ��دح��وا إذا ك��ان��وا
إي��م��ان ذي ق��ل��َب ال��َم��واِع��ظ ق��رَع أه��لُ��ه ه��و َم��ن ق��ل��ب يَ��ق��رع وال��م��دُح
األوث��اِن ع��ب��ادة ث��واُب إال م��دي��ِح��ه��م ث��واب ف��م��ا ال��ل��ئ��ام ف��دِع

79



البالغة فحول

أيًضا: وقال

ال��دَِّم��ِن ع��ل��ى ب��ه��ا أب��ك��ي ف��ل��س��ُت ب��ه��ا أَج��وُد ع��ب��رًة ت��ن��َف��س��ا ال

عليها. تلوما ال أي تنَفسا: ال

ال��َح��َزِن ب��َل��وع��ة أدرى ال��ل��ه ع��ب��ثً��ا الم��رٍئ ال��دم��ُع يُ��خ��ل��ِق ل��م

أيًضا: وقال

ال��ق��ل��وِب دم��اء م��ن س��ه��َم��ي��ه َق��ْط��ر وج��ن��تَ��ي��ِه ع��ل��ى ت��رى وغ��زاٍل
َم��ه��ض��وِب ش��ارٍق َورُد َورُده��ا وج��ن��اٍت م��ن ل��ت��ل��ك ن��ف��س��ي ل��ه��َف

يكون. ما أحسن فهو املطر وسقاه ، الظلِّ يف ال الشمس ضوء يف نبت َورٌد أي
أيًضا: وقال

وَم��ن��ونُ��ه َري��بُ��ه ال��دَّه��ر ف��ف��ي ـ��ر ال��ُع��م��ـ إن��ف��اِق��َك ق��ب��ل ال��م��ال أن��ف��ق
َم��ح��ُق��ونُ��ه خ��ي��ُره ال��َج��وِف ك��دِم ش��يءٌ م��اَل��َك أن ت��ظ��نَّ��ن ال

فإن الجسم يف محفوًظا كان إذا إال قيمة له ليس الذي كالدم املال أن تظن ال يقول
يشء. ال كان الجسم من وخرج بُذل

أيًضا: وقال

ال��ع��ي��وُن ب��أج��ف��ان��ه��ا الذَت ل��ق��وٍم وج��ُه��ه ب��دا إذا
دي��وُن ل��ه ع��ل��ي��ِه��م ح��لَّ��ت غ��ري��ٌم ع��ن��ده��م ك��أن��ه

أيًضا: وقال

ب��األث��م��ان ال��ث��ن��اء يَ��ش��ت��رون ُزري��ٍق ب��آل ع��ه��دن��ا ه��ك��ذا
ب��األَج��ف��اِن ال��س��ي��وِف َص��وَن اض األع��ر ُح��َرم ب��ال��لُّ��ه��ى وي��ص��ون��ون
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ال��م��ب��ان��ي م��ث��ُل األن��اِم وم��ج��ُد ال��ل��ه ِب��ن��ي��ة م��ن ك��ال��ج��ب��ال م��ج��ُده��م
األوث��ان ع��ب��ادة أُث��ي��ب��ت م��ا ف��م��ث��اٌب غ��ي��ره��م ف��ي م��دٍح ك��لُّ

فقال: معنًى يف الوثن عبادة بعضهم استعمل وقد

ال��دم��ى نَ��ح��ِت م��ن اس��تُ��ع��ِب��دن ال��دُّم��ى ف��إن ربَّ��ه ال��ع��ب��ُد يَ��م��ِل��ك أن تَ��ع��ج��ب��ا وال

أيًضا: وقال

يَ��ن��ع��ُم رائ��ي��ه ب��ات وُح��ل��ٍم ك��َل��ي��ٍل ت��ح��تَ��ه وال��ل��ه��ُو ال��رأس س��واد رأي��ُت
��ُم ال��ُم��ت��وهِّ ع��ه��ُده إال ي��ب��َق ف��ل��م ن��ع��ي��م��ه زال ال��ل��ي��ُل اض��م��ح��لَّ ف��ل��م��ا

أيًضا: وقال

ل��ل��ش��ت��ِم ي��رت��اُع وال ل��ل��م��دح يَ��رت��اح ف��م��ا
رس��ِم س��ائ��ل��ي وَق��ف��ن��ا س��أل��ن��اه إذ ك��أن��ا

أيًضا: وقال

اآلث��اِم ع��ن زاج��ٌر واع��ٌظ ج��م��ي��ًع��ا وال��ك��ت��اب ��ي��ب ال��شَّ وِك��ال
ب��األق��الِم ل��ي��س ��ي��َب وال��شَّ ـ��الم ب��األق��ـ يُ��ك��تَ��ب ال��ك��ت��اب أنَّ غ��ي��ر
إع��ج��اِم وال ل��ه ب��ش��ك��ٍل ال ُم��ب��ي��نً��ا ك��ت��ابً��ا م��ث��َل��ه ت��َر ل��م

بعضهم: وقال

ال��م��داِد م��خ��اَل��ف��ة وب��ي��ن��ه��م��ا خ��ط ول��ألي��ام خ��طٌّ ول��ي
س��واِد ف��ي ب��ي��اًض��ا وتَ��ك��تُ��ب��ه ب��ي��اض ف��ي س��واًدا ف��أك��ت��ب��ه

آخر: وقال

أح��ُرف��ا ش��ب��اب��ي م��ن َم��ش��ي��ب��ي وم��ح��ا ف��أوج��ف��ا ال��زم��ان ه��ذا ب��ي س��اَر ق��د
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أيًضا: وقال

��ح��اِب ال��صِّ م��ن ت��س��ت��ك��ث��رنَّ ف��ال ُم��س��ت��ف��اٌد ص��دي��ِق��ك م��ن ع��دوُّك
��راِب ال��شَّ أو ال��طَّ��ع��ام م��ن ي��ك��ون ت��راه م��ا أك��ث��ر ال��داء ف��إنَّ

أيًضا: وقال

واق��ت��راب��ي ُدن��وي يُ��ب��اِع��ُده ص��ي��ًدا ب��ن��داه أدَّري ك��أن��ي

أختل. أدَّري

ال��ِح��داِب ع��ل��ى ال��س��راب ك��رق��راق ف��ي��ه ��ل��ُت أمَّ ال��ذي ي��ك��ن ف��ال

أيًضا: وقال

م��ق��ص��وُب أص��ابَ��ه وم��ه��م��ا ت م��ا ل��ه أُل��ي��ح م��ن ال��س��ي��ُف َس��ي��ف��ي

مقطوع. أي ومقصوب: له، أمُلع أي أليح:

رس��وُب ال��ع��ظ��ام ف��ي م��ن��ه م��ض��رٌب م��ق��ذٍّ ف��ي ه��وى أو ق��طَّ ك��ل��م��ا
ال��م��ض��روُب م��ض��ى وق��د ه��ذٍّا، ـ��رب ال��م��ض��ـ أخ��ط��أ أن��ه ال��ع��ي��ن أوه��م
ال��َم��ج��ل��وُب َل��ل��ح��ائ��ُن َغ��رث��ى ـ��وة ال��ل��ب��ـ ض��رَّة يَ��م��ت��ري ج��اء َم��ن إن

الهالك. الحائن

��خ��وُب ال��شُّ ت��ل��ك ال��ش��ق��يِّ وت��ي��ن م��ن ف��ك��ان��ت ُش��خ��وبً��ا َض��رع��ه��ا م��ن راَم

شعره: يعيب فيمن أيًضا وقال

ت��ق��ب��ي��ح��ا خ��ل��ِق��ه��ا ق��ب��ل أُوس��ع��ت وج��وٌه ش��ع��ري وج��وه ف��ي ن��ظ��َرْت
أُت��ي��ح��ا م��ن��ه��ا أن��َك��َرتْ��ه وال��ذي ع��ل��ي��ه زاري��اٌت وه��ي ف��غ��َدت
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تَ��ك��ل��ي��ح��ا ف��أظ��َه��َرت ق��ب��اًح��ا ـ��ه��ا م��ن��ـ ص��وًرا ص��ق��ال��ه��ا ف��ي أب��َص��َرت
َق��ب��ي��ح��ا ال��َق��ب��ي��َح تُ��ري وك��ذاك��م ج��م��ي��ًال ال��ج��م��ي��ل تُ��ري وال��م��راي��ا

أيًضا: وقال

��اح ال��نُّ��صَّ ع��ل��ى س��خ��ط��وا ف��ق��د ��ا غ��شٍّ أم��وال��ه��م ف��ي ال��ن��ص��ح ي��رون ق��وٌم
ب��ِق��داح ك��َض��ارٍب ف��ل��س��َت م��اًال م��ح��ص��ٍل م��زاَر ث��ق��ٍة ع��ل��ى ُزره��م
ب��ال��تَّ��م��داِح يُ��زاد ت��راه م��اذا م��ث��ل��ه��م يُ��م��دح ح��ي��ن ِش��ع��ري ل��ي��َت ي��ا
ب��ال��ِم��ج��داِح يُ��خ��اض ح��ي��ن وي��زي��د ل��َع��ي��ِن��ه ط��اب ك��ال��ِم��س��ك ل��ك��نَّ��ه��م
اإلل��ح��اِح ع��ل��ى ن��ائ��ل��ه��م ويُ��ل��ح أع��ف��ي��تَ��ه��م ك��ل��م��ا ع��ف��ًوا يُ��ع��ط��ون

الشاعر: فيه يقول الذي خالد أبي من هؤالء أين

ال��م��ادح ص��ل��ة م��ن وي��ف��رق خ��ال��د أب��و ال��م��دي��ح يُ��ح��بُّ
ال��ن��اِك��ِح ص��ول��ة م��ن وتَ��ف��رق ال��نِّ��ك��اح ل��ذي��ذَ تُ��ح��بُّ ك��ِب��ك��ٍر

ورم��اح ُم��ن��اص��ٍل ك��س��ب يُ��ع��ط��ون ألنَّ��ه��م ال��ع��ط��اء ف��وق وع��ط��اؤه��م
ِش��ح��اِح غ��ي��ر األرواح ع��ل��ى وه��م ال��لُّ��ه��ى ع��ل��ى ال��ش��ح��اح م��ن يُ��رون وم��ت��ى
األَش��ب��اِح ف��ي األرواح ت��ت��م��اس��ك وب��ِح��ل��م��ه��م ال��ردَّى ي��ق��ع ب��أس��ه��م م��ن
ِص��ف��اِح ول��ي��ن اخ��ت��ب��اِرِه��ُم ع��ن��د م��ض��ارٍب ح��دَّ ك��ال��ُه��ن��َدوان��يَّ��اِت
ال��ُم��م��ت��اح وَم��وِرد ال��ط��ري��د م��أوى إن��ه ف��ض��ٍل ب��ُن أح��م��ٌد ل��ل��ه
ب��اإلص��الِح اإلف��س��اد يَ��ت��ت��ب��ع وأح��م��ٌد اس��تَ��ط��اع م��ا يُ��ف��س��د ال��ده��ُر
ك��اإلص��ب��اِح اإلم��س��اء رأى ح��ت��ى ب��زن��اِده ال��دج��ى ف��ي يَ��ق��دح زال م��ا
َج��ح��ج��اِح م��ح��نَّ��ٍك رأُي وال��رأي ن��اش��ٍئ غ��ري��ٍر ف��نَ��دى ال��ن��دى أم��ا
ص��اح��ي ل��ألل��م��ع��يَّ��ة وك��أن��ه ش��ارٌب ل��ألريَ��ح��يَّ��ة ف��ك��أن��ه

أيًضا: وقال

ويُ��ع��ت��د ال��ش��ئ��ون م��اء ل��ه��ا ي��ج��مُّ رزي��ٌة ال��ش��ب��اب ب��ع��د م��ا خ��ل��ي��ل��يَّ
ج��ل��م��ُد ال��م��اء م��ن ع��ي��ٍن ع��ن ت��ف��طَّ��ر ف��رب��م��ا يَ��ب��ك��ي ل��ل��ج��ْل��د ت��ع��َج��ب��ا وال
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وأدَرُد ش��ي��ٌب ��اك��ي��ن ض��حَّ وأق��ب��ح ول��ح��يَ��ت��ي ق��ذال��ي ف��ي ش��ي��ب��ي تُ��ض��اح��ك
ُم��خ��لَّ��ُد وال��َم��ش��ي��ب ال��ل��ي��ال��ي ق��ص��ي��ر م��ع��ج��ٌل ال��ش��ب��اب أنَّ ح��زنً��ا ك��ف��ى
َم��ل��َح��ُد وال��ش��ي��ب ال��م��رء ي��ض��مَّ أن إل��ى ح��ي��ات��ه ش��أو ال��م��رء ج��ارى ح��لَّ إذا
س��رم��ُد ذاك وال ه��ذا ف��ال ب��ع��دٍل ون��ه��اَره ل��ي��َل��ه أج��رى ال��ده��ر أرى
يَ��ن��َف��ُد ل��ي��س س��رم��ٍد م��ش��ي��ٍب ن��ه��ار ف��ض��ام��ه ال��ش��ب��اب ل��ي��ل ع��ل��ى وج��اَر
ت��ت��خ��دَّد ك��ب��دت��ي وأض��َح��ت ق��ن��ات��ي وُق��وِّس��ت ش��وات��ي ش��ابَ��ت وق��د أق��ول،

الرأس. أعىل والشواة

يُ��ول��د س��اع��َة ال��ط��ف��ل ب��ك��اء ي��ك��ون ُص��روف��ه��ا م��ن ب��ه ال��دن��ي��ا ت��ؤذُن ِل��م��ا
وأرَغ��ُد ف��ي��ه ك��ان م��م��ا ألف��س��ح وإن��ه��ا م��ن��ه��ا يُ��ب��ك��ي��ه ف��م��ا وإال
ُد يُ��ه��دَّ أذاه��ا م��ن يَ��ل��ق��ى س��وف ب��م��ا ك��أن��ه اس��ت��ه��لَّ ال��دن��ي��ا أب��ص��ر إذا

القائل: قول الدنيا هذه يف املرء يُصيب الذي األذى يف قيل ما ألطف من

م��ائ��ه ف��ي ب��ال��َق��ذى ح��ت��ى يُ��ؤذي��ه ُم��ع��ان��ِد ك��ل ب��خ��الف ال��ف��ت��ى يَ��ش��ق��ى
إن��ائ��ه ص��بِّ ع��ن��د ع��ن��ه ويَ��ُروغ ل��ش��رب��ه اإلن��اء أص��غ��ى إذا يَ��ه��وي

أيًضا: وقال

��دوا ف��ق��صَّ أث��ب��تُ��م ف��ي��ك��م رَج��زوا إذا ب��َم��دح��ك��م ال��ُم��ف��ِح��م��ون ف��ج��اش َك��ُرم��تُ��م
تُ��غ��رُِّد ف��ي��ه��ا ال��ط��ي��ر وُع��ْج��ُم ف��أض��َح��ت وأث��م��َرت ع��دٍن ج��ن��اُت زَه��َرت ك��م��ا

لها فيقول محبوبته يُخاطب الُفرس شعراء لبعض رأيته بمعنى أشبه املعنى هذا
طلع إذا يُغرِّد أن البلبل عادة من فإن عر؛ بالشِّ أجيش أن عندي حرضِت وقد غرو، ال

النهار. بدى إذا تصدح والطري القمر
أيًضا: وقال

ال��غ��ان��ِم م��ه��ج��ة وم��ه��ج��تُ��ه غ��ارٍم ن��دى نَ��داه ي��ظ��لَّ
ع��ائ��ِم ي��دا ي��َدي��ِه ك��أن ق��اس��ٍم ن��دى يَ��س��ت��ف��ي��ق وم��ا
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أيًضا: وقال

وط��ِن وال أه��ٍل إل��ى أح��نُّ ف��م��ا ب��ه ال��ع��ق��وق ت��ع��ل��م��ُت ل��ب��رٍّ ف��اع��ج��ب
ال��ح��س��ِن وج��ه��ه م��ن ن��اظ��ره ك��ح��ظِّ ث��روت��ه َوف��ِر م��ن ح��ظُّ��ه ف��تً��ى وام��دح

بعضهم: وقال

األب��َع��ُد ب��ه يَ��ح��ظ��ى وخ��ي��ره أوالَده يُ��ح��رم وال��د ك��م
يَ��ب��ُع��ُد م��ا يُ��درك ول��ح��ظ��ه��ا ح��ول��ه��ا م��ا تُ��ب��ِص��ر ال ك��ال��ع��ي��ن

ُمغنِّية: يف أيًضا وقال

ت��غ��ري��ُد ل��ه��ا وُق��م��ري��ٌة ع��اه��ا وت��ر ال��ق��ل��وب تَ��س��ُك��ن ظ��ب��ي��ة
تُ��ج��ي��ُد وه��ي األَوص��ال س��ك��ون م��ن تُ��غ��نِّ��ي ال ك��أن��ه��ا ت��ت��غ��نَّ��ى
م��دي��ُد ع��اِش��ق��ي��ه��ا ك��أن��ف��اس ٍف ك��ا ن��ف��ٌس ص��وت��ه��ا ش��أو ف��ي م��دَّ
ي��ب��ي��د ف��ك��اد ال��ش��ج��ا وبَ��راه م��ن��ه وال��غ��ن��ج ال��دالُل وأرقَّ
وال��نَّ��ش��ي��ُد ب��س��ي��ط��ه م��س��ت��ل��ذٌّ وي��ح��ي��ا ط��وًرا ي��م��وُت ف��ت��راه
ش��دي��ُد س��ه��ٌم ف��ي��ه ال��زح��ف؛ وت��َر ُم��ض��اٍه ي��َدي��ه��ا ف��ي ال��ع��زف وت��ُر
س��تَ��ص��ي��ُد أن��ه��ا ال��ق��وُم أي��ق��ن ي��وًم��ا ��رب ل��ل��شَّ ان��ت��ض��تْ��ه م��ا وإذا

عودها: أوتار تُصلح قينة يف بعضهم وقال

ع��رق��ا ل��ُم��دن��ف ال��ط��ب��ي��ب ج��سَّ ب��ح��ال��ت��ه ع��اِل��م��ة ��تْ��ه ج��سَّ

وع��ق��ي��ُد ُزل��زٌل ال��ض��رب ف��ي وه��ي ُس��ري��ٍج واب��ُن ال��غ��ن��اء ف��ي َم��ع��ب��ٌد
ع��ب��ي��ُد ل��دي��ه��ا وه��م ظ��لُّ��وا ـ��رار األح��ـ غ��نَّ��ت إذا أن��ه��ا ع��ي��بُ��ه��ا
وم��ع��ي��د م��ب��دئٌ ال��ط��رف ك��رَّة إل��ي��ه��ا أدام إذا ِش��ع��ري ل��ي��ت
ت��ج��دي��ُد س��اع��ٍة ك��ل ل��ه��ا أم م��ن��ه ال��ع��ي��ن ت��س��أم ال ش��يءٌ أه��ي
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اآلخر: قول راقص يف قيل ما أحسن ومن

ُس��ك��ون��ا ��ت��ه��ا ل��خ��فَّ ف��تَ��ح��َس��ب��ه��ا س��ك��ون ب��ال م��ن��ه ال��ح��َرك��ات ت��رى
يَ��س��ت��ب��ي��ن��ا أن ب��ُم��م��ِك��ن ول��ي��س ب��ُم��س��ت��ِق��رٍّ ل��ي��س ��م��ِس ال��شَّ ك��َس��ي��ِر

أيًضا: وقال

خ��ال��ِد وال ب��ب��اٍق ول��ي��س ن��ف��س��ه ع��ل��ى ع��ي��س��ى يُ��ق��تِّ��ر
واح��ِد م��ن��خ��ٍر م��ن ��س ت��ن��فَّ ل��ت��ق��ت��ي��ره يَ��س��ت��ط��ي��ع ف��ل��و

أيًضا: وقال

األب��راِد ف��ي ال��ف��ت��اة ُخ��ي��الء ف��ي��ه��ا األرض تَ��خ��ايَ��ل وري��اٍض
وَغ��وادي ب��َح��وك��ه ل��ب��ق��اٌت َس��واٍر تَ��ن��اس��ج��تْ��ه َوش��ٍي ذات
ال��ِع��ه��اِد ب��ع��د ال��ِع��ه��اد ث��م ـ��م��ي ال��وس��ـ ع��ل��ى ال��ول��يِّ ن��ع��م��ة ش��َك��رت
ال��ب��الِد ف��ي ش��ائ��ًع��ا ال��نَّ��ش��ِر ط��يِّ��ب ث��ن��اءً ��م��اء ال��سَّ ع��ل��ى تُ��ث��ن��ي ف��ه��ي
األج��س��اِد ف��ي األرواح َم��س��رى اح األرو ف��ي م��س��راه ك��أنَّ ن��س��ي��ٍم م��ن

بعضهم: وقال

تُ��ن��َف��ُخ ه��ج��ِت ك��ل��م��ا ن��ار ال��ق��ل��ب ف��ف��ي ب��ُم��ه��ج��ت��ي رف��ًق��ا ال��رِّي��ح ن��َس��م��ات وي��ا

أيًضا: وقال

ال��ب��اِرَده ال ��خ��ن��ة ال��سُّ تَ��س��ت��ب��ِرد أن��ف��ٌس َده��ِرن��ا ف��ي ح��دثَ��ت ق��د
ال��ف��اِس��َده ال��َم��ْع��دة ال��ط��ع��ام م��ن ال��ُم��ش��تَ��ه��ى ال��ط��يِّ��ب ت��ع��اُف ك��م��ا

أيًضا: وقال

م��زي��ُد ف��ي��ه ف��ل��ي��َس ت��ن��اه��ى ق��د ط��وًال ال��ده��ُر ك��أن��ه ل��ي��ٍل ُربَّ
تَ��زي��ُد ل��ك��ن ت��زوُل ل��ي��س��ت ـ��ب ال��ش��ي��ـ ن��ج��وم ك��أنَّ��ه��ن ن��ج��وٍم ذي
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أيًضا: وقال

َوع��ِد غ��ي��ر ع��ل��ى زورًة ي��ا نَ��ِف ال��م��د ��ة ص��حَّ ي��ا األَس��ي��ِر َخ��الص ي��ا
ك��دِّ ب��ع��د أتَ��ت ق��ف��ل��ًة ي��ا ب��ة األو ف��رح��ة ي��ا ال��غ��ري��ق نَ��ج��اة ي��ا
س��ع��ِد ب��دَر ي��ا اإلف��ط��اِر ه��الل ي��ا ج��دٍب ب��ع��د ن��ف��ُع��ه ع��م َح��يً��ا ي��ا
ع��ب��ِد ك��ل م��ن أذلُّ ع��ب��ٌد ل��ك أن��ي أُن��ِك��ر ف��ل��س��ُت ع��ن��ي ارَض

القائل: قول الذم يف األسلوب هذا ومن
يجوز، ال درهًما يا العجوز، برد يا بيان، الصِّ عىل السبت يوم يا الدكان، كراء يا
مقتل يا املحبِّني، فراق يا البنَي، غداة يا الَعني، رمد يا املرابني، كسب يا املغنيِّني، حديث يا
امُلعيد، كالم يا العبيد، بغيَّ يا الطاُعون، سنَة يا املاُعون، منْع يا الدَّين، ِثَقل يا الحسني،
ُكرس إذا امُلضيف تَنحنُح يا املصيف، يف فروًة يا شتَّى، مواضع يف حتَّى، من أقبَح يا
بَوَل يا اللسان، حبسة يا امَلقُمور، طَمع يا الدور، وتد يا امَلخُمور، جشاء يا الرغيف،
كلمة يا اإلبط، صنان يا النفط، ُدخان يا الُعريان، شفاعة يا العميان، مؤاِكَل يا الِخصيان،

وكيت. كيت يا َليت،
أيًضا: وقال

ُم��ُروُد ال��ش��رِّ وع��ل��ى خ��ي��ٍر ف��ع��ل ن��ووا إن ن��ك��وٌل ف��ي��ه��م م��ع��ش��ٌر
ال��ُق��روُد تَ��ح��ك��ي ك��م��ا ال��ن��اس ِش��يَ��م ف��ح��ك��وا ق��روًدا ك��ان��وا ل��ي��ت��ه��م

أيًضا: وقال

ب��ال��لَّ��م��ِس اإلدراك ع��ن َل��ُط��ف��ت ال��ن��ف��ِس ك��ُح��ش��اش��ة وم��دام��ٍة
ال��ي��أِس وراح��ة ال��رج��اء َروح ش��اِرب��ه��ا ق��ل��ب ف��ي ل��نَ��س��ي��ِم��ه��ا
األَم��ِس م��رج��ع ��ل يُ��ؤمِّ ح��ت��ى نَ��ش��وت��ه��ا اب��ِن أم��ل ف��ي وت��م��دُّ

أيًضا: وقال

ت��ح��م��ي��ض م��ن��ه ل��ق��اءٍ ف��ي ب��دا وال م��واِرُده تَ��ك��ُدر ف��ل��م وَرْدن��ا ق��د ك��م
ال��َم��خ��اوي��ِض وال��َف��ح��ِص ال��ب��ح��ث م��ن ف��ي��ه اع��ت��َل��َج��ت ك��ل��م��ا ي��ص��ف��و ال��ح��قُّ ك��أن��ه
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أيًضا: وقال

ش��رُف��ه يَ��ُح��طُّ��ه ال��ش��ري��ف وت��رى ب��ه ال��وض��ي��ِع َق��دُر َع��ال ده��ٌر
ِج��يَ��ُف��ه ف��وَق��ه وت��ع��ل��و س��ف��ًال ل��ؤل��ؤه ف��ي��ه ي��رس��ب ك��ال��بَ��ح��ر

أيًضا: وقال

ال��س��ع��وِد ب��ط��ول أه��ل��ه وَح��ب��ا ال��م��ول��وِد ط��ل��ع��َة ال��ل��ه ��ن ي��مَّ
ال��ُع��ه��وِد ح��ف��َظ ال��ع��ه��ود ُم��ن��س��ي��اُت تَ��وال��ى ح��ي��ن ال��ض��اِم��نُ��ون ف��ه��م
ال��َم��غ��م��وِد ال��م��ه��نَّ��ِد ك��س��لِّ ال��غ��ي��ب م��ن ل��ل��خ��ط��وب ال��ل��ه س��لَّ��ه
ال��ُم��روِد وأه��ل ال��نُّ��ه��ى أله��ل إْن ُم��ع��دَّ نُ��ْك��ٌر وف��ي��ه ُع��ْرٌف ف��ي��ه
ال��ُع��ن��ق��وِد ف��ي ال��رح��ي��ق وَح��ق��ي��ُن م��ح��ًف��ى ال��ع��ود ف��ي ال��َح��ري��ق وك��م��ي��ن
ال��َم��ن��ق��وِد ك��ال��ُم��خ��ل��ص وس��ي��م��ا ـ��ج��ر ال��ف��ـ َك��َس��ن��ا ُغ��رٌة م��ن��ه ط��َل��ع��ت
ب��َولُ��وِد أم��ث��ال��ك��م ل��ق��وٍم ن��ي��ا ال��د ف��م��ا وه��ٍب آل ي��ا َع��ِق��م��ت��م ال
نُ��ف��وِد م��ن ل��ه ف��م��ا ف��ي��ك��م ق��ي��ل ق��وٍل ك��لُّ ف��ع��ل��ك��م م��ن ُم��س��ت��م��دٌّ
ال��بُ��روِد ت��ل��ك َوْش��ي ال��َوش��ي ذي ُوس ال��ط��ا وِم��ن م��اؤه ��ي��ف ال��سَّ وِم��ن
ال��لُّ��ح��وِد ف��ي ال ال��ق��ل��وب ف��ي ف��ه��م ف��أن��َش��رتُ��م��وه��م أس��الف��ك��م م��اَت
ُرق��وِد غ��ي��ُر ال��ن��ائ��ب��ات ع��ن ـ��ٍب وه��ـ ب��ن��ي أن ال��س��اِه��ري��ن أرَق��َد
ُه��ج��وِد أو ��د ت��ه��جُّ ذي ِم��ن م��ة ف��األُ ل��ل��ش��ك��ِر ال��رق��وُد واس��ت��ه��بَّ
وال��َم��ن��ُج��وِد ال��ل��ه��ي��ف غ��ي��اث ـ��ٍب وه��ـ ب��ن��ي ال��ك��رام دول��ة ُح��رَس��ت
ُخ��دوِد م��ن وورُده ع��ي��وٍن م��ن ف��ي��ه��ا ال��روض نَ��رج��س ع��اد دول��ٌة
ب��ال��ُج��ن��وِد ال ال��ده��اء ب��ج��ن��ود م��ت��م��اٍد ف��اس��ٍد ك��لَّ أص��َل��َح��ت
��يُ��وِد ال��صَّ ون��ف��ُع أظ��ف��اره ـ��ُم��غ��ِم��ِد ال��ـ ��ة ع��فَّ ل��ه��م ق��وٌم وه��ٍب آُل
َم��ق��وِد ج��ي��ٍش ك��ل ع��ن ُم��غ��ن��ي��اٌت ق��ص��ب��اٌت ال��َق��ن��ا ع��ن أرغ��ب��ت��ه��م
ال��ُف��ه��وِد ص��ي��د ت��ص��ي��د ل��ك��ن ـ��س ال��طُّ��ـ ال��ذئ��اب ع��ي��ث تَ��ع��ي��ث ت��راه��ا ال
األُس��وِد زئ��ي��ُر ع��ن��َده يُ��زدرى م��ه��ي��ٌب ص��ري��ٌر وألق��الم��ه��م
ال��ب��ن��وِد خ��اِف��ق��ات ك��َم��ره��وب ب��أَي��دي��ِه��م خ��اِف��ق��اٌت وال��ق��راط��ي��س
ُق��وُد َخ��ن��اذي��ذ ع��ل��ى ك��م��اٍة م��ن أم��ض��ى ال��نَّ��م��اِرق راك��ب��و وه��م
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ال��ُق��ع��وِد ق��ل��ي��ل��و ل��ك��نَّ��ه��م س ال��ن��ا ك��ق��ي��ام ُق��ُع��وده��م أُن��اٍس م��ن
ب��ال��ج��ل��م��وِد ال��ُج��ل��م��ود ويُ��ص��كَّ ب��ل��ي��ٍن ل��ي��ٌن يُ��م��سَّ أن دي��نُ��ه��م
ُرع��وِد وع��ي��ُد ت��ارًة ول��ه��م ب��روٍق ع��داة ت��ارًة ول��ه��م
ال��َم��وُع��وِد ت��ب��لُّ��َج وم��ن��ٍح ص��ف��ٍح ع��ن ت��ب��لَّ��ج ل��ه��م وع��ي��ٍد ك��م

مات: له ابنًا يرثي أيًضا وقال

ال��َف��ق��ِد ال��ب��يِّ��َن ال��ف��اِج��َع ك��ان ف��ق��دن��اه أي��ه��ا ال��ج��وارح م��ث��ل وأوالُدن��ا
تَ��ه��دي ك��م��ا يَ��ه��دي ال��ع��ي��ن ب��ع��د ال��س��م��ُع أم م��ك��ان��ه ت��ك��ف��ي ��م��ع ال��سَّ ب��ع��د ال��ع��ي��ن ه��ل

أيًضا: وقال

األُس��وُد تَ��س��ري ال ح��ي��ث ُس��راه��ا م��ن ع��ج��ب��ي ��ت وأح��سَّ ق��ال��ت ث��م
ُه��ج��وُد وال��ن��اس األق��م��ار ع��ادة ��رى ف��ال��سُّ ُس��ران��ا م��ن ��ْب ت��ع��جَّ ال

أيًضا: وقال

ف��أح��َم��ُدوا ق��ب��ل��ي ال��رُّوَّاد راَده وق��د وان��ت��ج��اع��ه ص��اِع��ٍد ع��ن ب��ي أي��ن إل��ى
وأن��َج��ُد ش��ب��اه ِم��ن وأم��ض��ى ط��ب��اًع��ا ُح��س��ام��ه ف��ي ال��ذي ال��م��اء م��ن أرقُّ
ي��ت��ب��لَّ��ُد ن��وب��ٌة ط��َرق��تْ��ه إذا ال��ذي وال ال��َع��ج��ول ال ال��ت��أن��ي ط��وي��ل
ال��ُم��ه��نَّ��ُد ال��ج��راز ال��ِغ��م��د ف��ي اك��ت��نَّ ك��م��ا َس��ك��ي��ن��ٍة ف��ي ُم��ك��ت��ن��ٌة َس��ورٌة ل��ه
تُ��ع��بَّ��ُد ك��ي��ف األح��راَر ي��رى ل��ك��ي��ال ع��ي��ِن��ه ط��رف م��ن ال��س��ؤال ع��ن ي��غ��ضُّ
أوَح��ُد وه��و ظ��ل��ه يُ��ج��اري وظ��لَّ ب��َغ��رب��ه ال��ج��ي��اد غ��رب ثَ��ن��ى ج��واٌد
��د ُش��هَّ غ��اب وإن ف��ي��ه��ا وآث��اُره ب��م��ع��زٍل ال��ع��وان ال��ح��رِب ع��ن ت��راه
م��ع��رَُّد ع��ن��ه ل��ي��س ط��رٍّا ال��ن��اس ع��ل��ى ُح��ك��ُم��ه وال��ح��ك��ُم ال��م��ق��دار اح��ت��َج��َب ك��م��ا
ال��م��ورَُّد ال��رح��ي��ُق إال ري��ُق��ه��ا وه��ل ري��َق��ه��ا وح��رَّم ال��دن��ي��ا ه��اَج��ر ف��تً��ى
يُ��ص��رَُّد ال م��رش��ًف��ا م��ن��ه��ا َح��تْ��ه أب��ا ووص��اِل��ه َع��ط��ِف��ه ف��ي َط��ِم��ع��ت ول��و

89



البالغة فحول

أيًضا: وقال

ُم��ش��ت��ِم��َل��ه ال��دنِّ ب��ق��ار ع��ات��ق��ًة أخ��اك وع��اِط
ُم��ش��ت��ع��َل��ه ال��ن��ار ك��َج��م��ِر تَ��ب��ذُل��ه��ا ح��ي��ن ت��راه��ا

أيًضا: وقال

وال��ت��ب��ج��ي��ال ال��ت��ع��ظ��ي��َم وأع��اره والي��ٍة َل��بُ��وس ��َل��ه ج��مَّ ك��ان َم��ن
َص��ق��ي��ال ال��ُح��س��اُم ك��ان وب��م��ائ��ه ج��م��ال��ه��ا ي��ك��ون م��ا ن��ف��س��ك ف��ب��ذاِت
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السادس الباب

منشعر اخرتناه فيام
املعتز املؤمننيابن أمري

املعتز: ابن قال

ال��َم��ب��لُ��وِل ال��غ��الل��ة ك��ذَي��ِل ـ��ِر ب��ال��ق��ْط��ـ األرَض ��ر يُ��ب��شِّ ون��س��ي��ٍم
ال��رس��وِل رج��ع ال��ُم��ح��بِّ ان��ت��ظ��ار ـ��َث ال��غ��يْ��ـ تَ��ن��ت��ِظ��ر ال��ب��الد ووج��وه

أيًضا: وقال

ال��طِّ��ي��ِب م��داك م��ث��ل أف��ٍق ف��ي ك��ال��َم��ش��ي��ِب ��ب��ح وال��صُّ أغ��ت��دي ق��د

يَسحق صفاة هو واملداك صاٍف، براق أملس األُفق أن يعني الطيب، مداك مثل
الطِّيب. العرب نساء عليها

ال��َع��س��ي��ِب ك��ُخ��وص��ة أُذٍن ذي يَ��ع��بُ��وب م��س��وٍَّم ب��ق��ارٍح

الجري. كثري أي ويعبوب: كماله، كمل الذي الفرس القارح

ت��ص��وي��ب إل��ى م��اءٍ م��ن أس��رع ق��ض��ي��ِب ع��ل��ى أوَف��ت آس��ٍة أو
ال��ق��ل��وب ف��ي ال��ِف��ك��ر ن��ف��وذ وم��ن ال��م��ري��ب ل��ح��ظ��ة رج��وع وم��ن
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أيًضا: وقال

ال��طُّ��ل��وِع م��تَّ��ه��م ��ب��ح ال��صُّ وَض��وءُ داٍج وال��ل��ي��ُل َس��َروا وِف��ت��ي��اِن

للصيد. رسوا أي رسوا:

ال��دُّروِع ص��دأ أك��ت��اِف��ه��م ع��ل��ى ج��ي��ٍش أم��راءُ بُ��زاتَ��ه��م ك��أنَّ

أيًضا: وقال

ق��س��َط��ِل ع��ج��اج��ة س��ن��اب��ُك��ه ع��َق��دت س��اب��ٍح ط��َم��رٍّ ع��ل��ى غ��دوُت ول��ق��د

الوثاب. الجيد الفرس الطمر

إس��َح��ِل م��ن م��س��اوًك��ا ال��ف��ت��اة َل��وَك ي��ل��وك��ه��ا ال��َح��دي��د ل��ج��َم ُم��ت��ل��ثِّ��ٌم

كاألراك. العرب نساء به تَستاك شجر اإلسحل

ُم��س��بَ��ِل ب��ك��مٍّ يَ��م��ش��ي ��ٌر ُم��ت��ب��خِّ ك��أن��ه ال��ي��م��ي��ن غ��ي��ر وم��ح��ج��ٍل

أيًضا: وقال

ال��طُّ��نُ��ب م��رخ��اة ب��األرض م��وص��ول��ٌة ب��رق��ه��ا ف��ي��ه��ا ي��ض��ح��ك ب��اك��ي��ٌة
يَ��ج��ب ق��ل��ٍب أو ال��ع��ي��ن ط��رف ك��م��ث��ل ب��دا م��ن��ذ ب��رق��ه��ا ف��ي��ه��ا رأي��ُت
��ُه��ب ال��شُّ ك��أم��ث��ال ال��ب��رُق ل��َي م��ن��ه��ا ب��دا ح��ت��ى ��ب��ا ال��صَّ ري��ح ب��ه��ا ج��رَّت
يَ��ض��ط��رب ش��ج��اًع��ا ع��ن��ه أح��ش��اؤه��ا ان��ص��َدع��ت م��ا إذا ط��وًرا ت��ح��س��ب��ه
ال��ذه��ب م��ن م��ف��ص��ول��ٌة س��الس��ُل ك��أن��ه ت��خ��الُ��ه وت��ارًة

أيًضا: وقال

َع��ِريُّ ال��ج��م��ام ص��اف��ي م��اءٌ ب��ر ال��م��د ب��ال��نَّ��ج��ِف ل��ه��ن ف��ت��ب��دَّى
م��ج��ل��يُّ ف��َم��ت��نُ��ه ق��ذاه ـ��ح ال��رِّي��ـ س��ل��ب ح��ًص��ى ع��ل��ى ��ى ي��ت��م��شَّ
ال��ُح��ل��يُّ ع��ل��ي��ه ��رت ُك��سِّ ِخ��ل��ت��ه ش��م��ٍس درَُّة ض��اح��َك��تْ��ه وإذا
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أيًضا: وقال

ي��ع��ب��وب م��س��وٍَّم ب��ق��ارٍح أغ��ت��دي ق��د
ال��َم��ك��بُ��وِب ك��ال��ق��َدح ب��ح��اف��ٍر ال��ح��ص��ى يَ��ن��ف��ي
ال��ت��ق��ط��ي��ِب َم��وِض��ع ف��ي ُغ��رت��ه ض��ح��َك��ْت ق��د

أيًضا: وقال

دم��اءِ ل��س��ف��ِك إال يُ��ن��ت��ض��ى ف��م��ا َك��وام��ٌن ال��َم��ن��اي��ا ف��ي��ه ص��ارٌم ول��ي
س��م��اءِ دون رقَّ َغ��ي��ٍم ب��ق��يَّ��ة ك��أن��ه ال��ف��رن��َد م��ت��نَ��ي��ِه ف��وق ت��رى

حية: يصف أيًضا وقال

ب��َل��ُل ب��ه يَ��ع��َل��ق ل��م ال��س��ي��ف ق��دَّه��ا ل��و ل��ُرق��ي��ت��ه��ا يُ��ح��ي��ا ال رق��ط��اء ن��َع��تُّ
ب��َط��ُل ق��دَّه درٍع ُك��مُّ ك��أن��ه��ا ج��ل��دت��ه��ا األرض ف��ي ان��س��ل��َخ��ت إذا تُ��ل��ق��ي

أيًضا: وقال

وص��اح��بُ��ه ال��ع��اش��ق��ي��ن ع��ن��د ��رِم ال��صَّ أخ��و ف��إن��ه تَ��ع��َل��م��ي��ن م��م��ا ال��َه��ج��ر دع��ي
ج��ان��بُ��ه وال��ط��لُّ ال��ب��رد ق��راه��ا ِك��ن��اٌس أص��اب��ه��ا ال��ظُّ��ل��وف م��ن��ق��وِص أُمُّ وم��ا

صغري. غزال أم يريد الظلوف، منقوص أم

وتُ��راِق��بُ��ه ِج��ي��ده��ا إل��ي��ه ت��م��دُّ ��ه��ا ش��فَّ ي��وَم��ي��ن ب��اب��ن ��ا ه��مٍّ تُ��ج��اه��د
تُ��ج��اِذبُ��ه ق��م��ي��ٍص ف��ي زرٍّ ك��ُع��روة ح��اف��ًال ت��اَق ك��ل��م��ا ف��اُه وتُ��ل��ق��م

لبنًا. ممتلئًا رضًعا أي حافًال:

وتُ��غ��ال��ب��ه ال��بُ��ك��ا ك��ي��د يُ��غ��ال��ب��ه��ا م��س��ت��ري��ب��ًة ل��ح��ظ��ًة م��ن��ه��ا ب��أح��س��َن
س��ح��ائ��بُ��ه ُط��لَّ��ت ال��رَّي��ح��ان م��ن وروٍض ال��ن��دى ��ت م��سَّ ع��ازٍب ق��اٍع ري��ح وم��ا
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الحرض. عن بعيد أي عازب:

س��اح��بُ��ه ال��غ��الل��ة ذي��ل م��ن ج��رَّ ك��م��ا ول��ي��ل��ٍة ي��وٍم ب��ي��ن ُس��َح��ي��ًرا ف��ج��اءت
ك��واك��بُ��ه وارج��ح��نَّ��ت ل��ي��ٌل ق��ام وق��د م��وه��نً��ا ع��زَّة أن��ف��اس م��ن ب��أط��ي��َب
ج��وان��بُ��ه ��ج��ي��ع ل��ل��ضَّ ِم��س��ًك��ا ع ت��ض��وَّ ف��راش��ه��ا م��ن ج��ان��بً��ا ب��ي اس��ت��ب��دَل��ت إذا
ج��ن��ائ��بُ��ه ح��رَّك��ت��ه ق��ي��ٍظ ك��س��ن��ب��ِل ث��ي��اب��ه��ا ت��ح��ت ال��ح��ل��ي ع��ق��ود وغ��نَّ��ت
ذوائ��بُ��ه س��وٌد ال��لَّ��ي��ل ك��ج��ل��ِد ب��ف��رٍع ال��ن��دى ل��بَّ��ده ال��رم��ل ك��َم��ي��ِل وم��ال��ت
س��واك��بُ��ه ف��اس��ت��ج��اب��ت ب��ك��ائ��ي دع��ون ظ��ع��ائ��ٌن إال ب��ال��بَ��ي��ن راع��ن��ي وم��ا
ك��ات��ب��ه ال��خ��طَّ أم��رض رقٍّ ك��أس��ط��ر دون��ه��ا وال��بُ��ع��د اآلل ب��ي��اِض ف��ي ب��دت
رك��ائ��بُ��ه ت��خ��بُّ وإص��ب��اًح��ا م��س��اءً ف��ق��ري��تُ��ه ط��ارًق��ا أت��ان��ي وه��مٍّ
ج��ان��بُ��ه ��ف ت��ك��شَّ بَ��ي��ٍض ع��ل��ى ظ��ل��ي��ٌم ك��أن��ه ال��ظ��الَم ال��ف��ج��ُر رَف��ع وق��د

اآلخر: قوُل الغرض هذا يف ويُعجبني

ال��رَّم��اُد ال��ن��ار ع��ن يُ��ف��ل��ى ك��م��ا ع��ن��ه ال��ل��ي��َل ف��َل��ي��ن��ا وإص��ب��اٌح

أيًضا: وقال

م��ؤاٍت غ��ي��ر ال��رم��ح ك��ظ��لِّ ل��ي��ًال ح��ص��اة ك��ظ��لِّ ل��ي��ٍل م��ن بُ��دِّل��ت
آِت ه��و ال��ذي ال��ده��ر ِل��ح��وادث َع��ق��ِل��ه ُع��دُة اإلن��س��ان وتَ��ج��ارب
ال��َح��َس��رات دائ��م ع��ل��ي��ه أس��ًف��ا ت��ُم��ت وال ال��زم��ان ُم��وِق ع��ل��ى ف��اش��َرب

الحمق. املوق:

ل��ُزن��اِة ت��ب��رََّج��ت ال��ب��غ��يِّ م��ث��ل أق��ب��ل��ت رب��ي��ٍع ُدن��ي��ا إل��ى وان��ظ��ر

وهي: الناس من اليأس عىل الرشب يف لطيفة أبيات الهمذاني وللبديع

ي��ل��وح ك��اد ق��د ـ��ف��ج��ر ال��ـ ف��ن��ور ال��ك��أس أَذِه��َب
َص��ب��وح ال��رأي ول��ذي ص��ب��اح ل��ل��ن��اس وه��و
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تَ��بُ��وح س��وف ب��ه��ا ًرا أس��را األي��ام ف��ي إنَّ
ال��ذب��ي��ح ال��دي��ك ـ��ف��ظ��ه��ا يَ��ل��ـ م��ا م��ث��ل ف��اس��ِق��ن��ي��ه��ا
نَ��ص��ي��ح أص��غ��ى ول��م��ن ع��دو ال��ده��ر إن��م��ا
َف��ص��ي��ح ِل��واع��ي��ِه ـ��ِظ ب��ال��وع��ـ ال��ده��ر ول��س��اُن
ُم��ري��ح ال��ن��اس ِم��ن ُس ف��ال��ي��أ ال��ك��أس ُغ��الم ي��ا
وَس��ط��ي��ح ِش��ق ئ��ك ب��أب��ن��ا ده��ُر ي��ا أن��ا

أيًضا: وقال

ح��ب��ي��ُس ن��ه��اٌر ف��ي��ه ك��ظ��الٍم ن��وٍح ع��ه��د ُم��ذ ال��دنِّ ف��ي أَس��َك��نُ��وه��ا
وال��ُق��س��وُس ب��ي��ِت��ه��ا خ��زاَن ـ��اس ��ـ ال��ش��مَّ ب��ه��ا يُ��وص��ي ال��ُق��رب��ان ش��راب م��ن
ال��م��ج��وُس ت��ق��ول ح��رٌّ ف��ي��ه��ا ل��ي��س ون��اٌر ال��ن��ص��ارى ع��ن��د ع��ي��س��ى دُم
ال��ك��ئ��وُس م��ن��ه��ا تُ��ب��دي��ه وُح��س��ٍن ح ال��را م��ن ال��دن��ان تُ��خ��ف��ي ُح��س��ٍن أيَّ

أيًضا: وقال

ف��الح��ا س��ن��اه ال��ل��ي��ُل ث��َق��ب اْل��ت��م��اح��ا يُ��ض��يء ب��رًق��ا رأى َم��ن
وان��ف��ت��اح��ا م��رًة ف��ان��ط��ب��اًق��ا ق��اٍر ُم��ص��َح��ف ال��ب��رق ف��ك��أنَّ

أيًضا: وقال

ال��ُم��رع��بَ��ِل ك��ال��ق��م��ي��ص ل��ي��ٍل ب��ق��يَّ��ة خ��ال��ٌع ع��ري��ان ��ب��ح وال��صُّ ب��ه��ا ف��ط��اف
��ل م��ب��خَّ غ��ي��ر يَ��ح��وي��ه ب��م��ا ج��واٍد ُس��م��ي��دٍع ال��رداء م��ج��رور ك��ل ع��ل��ى
��ِل ب��ال��ت��ن��قُّ آذنَ��ت ن��ف��ًس��ا ��م يُ��ن��عِّ ل��ل��ذٍَّة إال ال��ق��ل��ب ه��م��وم ق��ل��ي��ل
ُم��ظ��لَّ��ِل وك��ْرٍم ب��بُ��س��ت��اٍن وإال ب��ح��ان��ٍة تَ��ق��ت��ِن��ص��ه ت��طَّ��ل��ب��ه ف��إن
ُم��ش��َع��ِل ال��ل��ي��ل ف��ي الَح س��راٍج ك��م��ث��ل م��دام��ًة ��ى يُ��س��قَّ أو وي��س��ق��ي ي��ُع��بُّ
ي��ل��ي وَم��ن يَ��ع��زل��ون م��ن ق��ائ��ًال وال خ��ل��ي��ف��ٍة ع��ن س��ائ��ًال تَ��راه ول��س��َت
ع��ل��ي أو ع��ث��م��ان ت��ف��ض��ي��ل ف��ي يُ��ن��اظ��ر ل��ذٍة ي��وم ف��ي ك��ال��ِع��ي��ر ص��ائ��ًح��ا وال
اس��ف��ل ِم��َن ال��ُع��ل��وِّ أخ��ب��ار ل��يَ��ع��رف وك��وك��ٍب ش��م��ٍس ت��ق��وي��م ح��اس��بً��ا وال
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أح��َوِل ع��ي��ن اص��ط��رالب��ه ف��ي يُ��ق��لِّ��ب م��اث��ًال ال��ظَّ��ه��ي��رة ك��ِح��رب��اء ي��ق��وم
ب��َم��ع��ِزِل ف��ه��و يَ��ع��ن��ي��ه م��ا غ��ي��ر وع��ن وس��رَّه َع��ن��اه ف��ي��م��ا ول��ك��نَّ��ه

أيًضا: وقال

ال��نَّ��واح��ي م��ه��ج��وُر ال��َك��رِخ ب��نَ��ه��ِر ��ى ت��ع��فَّ ق��د وَرب��ٌع داٌر ل��م��ن
ال��ل��ق��اِح أف��واه م��ث��ل ب��وب��ٍل ُم��ل��حٍّ ه��طَّ��اٍل ك��لُّ َم��ح��اه
ال��ص��ب��اِح ُم��تَّ��ه��م ال��نَّ��ج��م ض��ري��ر ث��ك��وٍل ب��اك��ي��ٍة ب��َل��ي��ل ف��ب��ات
ال��ِم��الِح َح��َدُق ن��ج��وم��ه��ا ك��أنَّ س��م��اءٍ ع��ن ذل��ك ب��ع��د وأس��َف��ر
وال��ل��واح��ي ال��ع��واذل َس��ق��ى وال ُس��ل��ي��م��ى ب��ه��ا ت��ح��لُّ أرًض��ا س��ق��ى
ال��وش��اِح ِم��ن ت��ض��ي��ُع وأح��ش��اءٌ م��ري��ٌض ن��ظ��ٌر ل��ه��ا ُم��ه��ف��َه��ف��ٌة
ال��رَّواِح وف��ي ال��ُغ��دوِّ ف��ي خ��ف��اٍف أُن��اٍس م��ن ��ك ك��ه��مِّ وف��ت��ي��اٍن
ب��ال��ق��داِح ع��ل��ي��ه��م ض��َرب��وا ف��م��ا م��ه��ي��ٍب َس��ف��ٍر ع��ل��ى بَ��ع��ث��تُ��ُه��م
ال��م��راِح م��ن ُح��ن��ي��ن ُق��د ع��واص��ف ح��ث��اثً��ا ُق��ل��ًص��ا ق��رَّب��وا ول��ك��ن
ن��ص��اِح ب��ه ت��ط��ي��ر ب��أرب��ع��ٍة ن��اٍج ال��ح��رك��ات ع م��روَّ وك��ل
ال��رِّم��اِح أط��راف ف��وق خ��ب��اءً رف��ع��ن��ا ن��ه��ض��ِت��ه ع��ن��د ك��أن��ا
ِب��راِح َش��ِرٌق أدي��م��ه��ا ك��أن َس��ب��وٍح س��ل��ه��ب��ٍة ك��ل وق��اُدوا

الراح، عليه ُصبَّ كأنه أي براح: ق َرشِ وأديمها رسيعة، فرس أي سبوح: سلهبة
حمراء. أنها يريد

ك��األداح��ي أو ��ط��ا ال��قَّ ك��أُف��ح��وص رس��ًم��ا األرض وج��وه ف��ي تُ��خ��لِّ��ف

للنعام. نظريها واألداحي فيها، تَبيض األرض يف تحفرها حفرة القطا: أُفحوص

ال��ج��ن��اِح َم��ق��ص��وص ال��ل��ي��ل غ��راب رأي��ن��ا ح��ت��ى ��رى ال��سُّ ف��ك��ابَ��ْدن��ا
األق��اِح ن��وُر ن��ج��وَم��ه��ا ك��أن ال��ث��ري��ا ل��س��اري��ه��ا الَح��ت وق��د
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أيًضا: وقال

ك��ان��ا ش��اء ف��م��ا ال��ده��ر وات��رك��ا ُع��ق��اٍر ب��ص��رف ��ي ه��مِّ أُق��ت��ال
ه��ان��ا ال��م��رء ع��ل��ى دام ف��إذا ه��مٍّ ل��ذع��َة ل��ل��م��ك��روه إنَّ

أيًضا: وقال

ال��رك��ائ��ب ص��ب��ر ب��ح��رِّه��ا ي��ق��لُّ ه��اج��رٍة ول��ُربَّ
ال��س��ب��اِس��ب ع��رض خ��ط��وه��ا رُع يَ��ذ وج��ن��اءَ ك��لَّ��ف��ت��ه��ا
ح��اِط��ب ع��ي��دان ال��لَّ��ظ��ى أْك��ل ظ��لَّ��ه��ا ت��أك��ل وال��ش��م��ُس

أيًضا: وقال

ال��َخ��ف��ر ِم��ن ب��َري��ن ق��د ن��ص��ارى ب��ن��اُت ب��ي��ن��ن��ا ال��م��دام��ة ب��أق��داِح وط��اف��ت
ُس��َرر م��ع��اق��ده��ا أع��ك��اٍن َزن��ان��ي��ر ُع��ق��وَده��ا ش��َددْن زن��ان��ي��ٍر وت��ح��ت

أيًضا: وقال

ال��ُم��ح��ل��ى ال��ل��ج��ام ف��ي ال��طِّ��رف م��رح ف��ي��ه أم��رح ف��ص��رُت ش��ي��ب��ي الَح
ي��ت��س��ل��ى ب��أن إذن ل��ح��ق��ي��ٌق ب��ش��يءٍ ال��زم��ان س��اءه م��ن إن

والشكل: الخط يف أيًضا وقال

َح��وِك أيَّ األن��ام��ل وح��اَك��تْ��ه نَ��م��ن��َم��تْ��ه ��ى م��وشٍّ ف��ُدونَ��ك��ه
َش��وِك أغ��ص��اُن س��ط��وره ك��أنَّ ف��ي��ه اإلش��ك��ال يُ��ؤَم��ن ب��ش��ك��ٍل

الكعاب. عىل كالحيلِّ الكتاب يف الشكل بعضهم: وقال
أيًضا: وقال

خ��ي��ط��اِن وال��ص��ب��ُح وال��دُّج��ى ق��َط��ْع��تُ��ه ُم��ش��ت��ب��ٍه ال��ن��ش��ر ك��رداءِ وَم��ه��َم��ٍه
َوس��ن��اِن ت��ن��ب��ي��ه إل��ى ال��ش��ف��ي��ُق أف��ض��ى ك��م��ا ال��رداء أط��راف تَ��ج��ذب وال��ري��ح
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بُ��ن��ي��اِن ت��ش��ي��ي��د خ��ل��ُق��ه��ا ك��أنَّ��م��ا ن��اج��ي��ٍة أح��ش��اءِ ع��ل��ى ُط��وي��ُت ح��ت��ى
أش��ط��اِن ب��ي��ن ت��دلَّ��ت ب��ئ��ٍر دالءُ يَ��ن��ُق��ل��ه��ا وال��س��ي��ر أخ��ف��اف��ه��ا ك��أنَّ
ث��ع��ب��اِن أث��ن��اء ق��ب��ض��ت��ي ف��ي ح��س��ب��ُت ج��وَل��تَ��ه أب��ص��رَت إذا زم��اٌم ل��ه��ا

أيًضا: وقال

ب��ه��ا س��رى ال��ورى ن��اَم إذا ه��مٌّ ب��ه��ا رم��ى َم��ه��م��ٍه ف��ي ون��اق��ٍة
ك��ت��اب��ه��ا ف��ي ال��ل��ه ب��س��م ك��َس��ط��ر ذَه��اب��ه��ا ف��ي ال��رك��ب أم��ام ف��ه��ي

الصيد: كالب يصف أيًضا وقال

ق��اده��ا ط��اَل��م��ا س��ل��وق��ي��ًة ��ًرا ُض��مَّ ُم��ك��لِّ��بُ��ن��ا ف��ق��اد
زاَده��ا ع��ْدَوه��ا س��أَل��ت إذا ال��ري��اح ب��ن��ات م��ن ُم��ع��لَّ��م��ًة
أغ��م��اَده��ا ال��خ��ن��اج��ر ك��َش��قِّ أل��س��نً��ا أف��واُه��ه��ا وتُ��خ��رج
أوالَده��ا ال��ك��واع��ب ك��ض��مِّ تُ��ْدِم��ِه ول��م ص��ي��ًدا ف��أم��َس��ْك��َن

أيًضا: وقال

ف��تُ��رِق��ِل ال��زم��ام وح��ُي وي��أم��ره��ا ب��زج��ره��ا ت��ط��ي��ر ُع��ن��ًس��ا ب��ه وق��ف��ُت
يَ��م��ُط��ل آخ��َر ع��ن��د ��ا ح��قٍّ ال��خ��ص��م ي��دا اق��ت��ض��ت ك��م��ا ي��َدي��ه��ا ب��رج��َل��ي��ه��ا َط��ل��وبً��ا

أيًضا: وقال

ُم��ن��ت��ِث��ُر وال��ق��ط��ر م��ن��ت��ظ��ٌم ف��ال��روض ال��م��ط��ُر أج��ف��ان��ه��ا م��ن ج��اد وُم��زن��ٍة
تَ��س��تَ��ِت��ُر ث��م ت��ب��دو ال��دراه��م م��ث��ل الئ��ح��ًة األرض ف��ي م��واق��ع��ه��ا ت��رى

بعضهم: وقال

ال��س��م��ِر م��ن س��م��ٌر أو ال��ب��رِق م��ن ب��ي��ض ُم��ع��ت��َرُك ال��ج��وِّ وب��ي��ن ال��ري��اض ب��ي��ن
ال��َغ��دِر م��ن زغ��ٍف ف��ي ال��م��اء م��ن ن��ب��ًال رَم��ت ال��س��م��اء ك��فُّ ق��وس��ه��ا أوت��َرت إن
ال��ش��َج��ِر َق��ن��ا واه��ت��زَّت ال��ن��ه��ر ت��درع ط��الئ��ع��ه��ا ه��بَّ��ت إذا ذاك ألج��ل
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آخر: وقال

األس��اري��ر واض��ح ن��ه��ٍر ف��ي م��ح��ك��م��ة ال��ري��اح يَ��م��ي��ن ح��اك��ت
ب��ال��م��س��ام��ي��ر ال��َق��ط��ُر ل��ه��ا ج��اد ح��ل��ًق��ا ب��ه ص��ن��ع��ت ف��ك��لَّ��م��ا

آخر: وقال

ال��َغ��م��اِم ُم��ح��م��رُّ األُف��َق ف��إن ب��ال��ُم��دام يَ��ه��ط��ل ال��ي��وم أظ��نُّ

أيًضا: وقال

واس��تَ��َع��ر رأس��ي ع��م م��ش��ي��بً��ا ه��ن��ٌد أن��ك��رت ق��د
��َع��ر ال��شَّ ش��اَب وإن��م��ا ف��تً��ى ش��اَب م��ا ه��ن��ُد ي��ا

أيًضا: وقال

ع��ري��ض ج��اٌه ال��ده��ِر ذا ف��ي ل��ل��ج��ه��ل تَ��ُف��ز ف��ت��ج��اَه��ل أو ج��اه��ًال ك��ن
ال��م��ري��ض ع��ي��َن ال��وارُث ت��رى ك��م��ا ي��رى م��ا يَ��رى م��ح��روٌم وال��ع��ق��ل

أيًضا: وقال

وأع��ش��اب��ا ب��ق��ًال ال��ب��ح��ر ك��لُ��جِّ يَ��ُخ��ض��َن س��وارًح��ا ال��رَّب��ي��ع ش��ئ��َن ك��م��ا رَع��ي��ن
ش��اب��ا ش��ع��ٍر ع��ل��ى أج��الٍم م��واق��ع ِخ��ل��ت��ه��ا ال��ن��ور أف��واُه��ه��ا ن��َس��َف��ت إذا

أيًضا: وقال

ال��ع��اق��ل غ��ي��ر ال��م��غ��ب��وَن أَر ول��م ال��ج��اه��ل ع��ي��ش ال��ع��ي��ش رأي��ُت ل��م��ا
م��راح��ِل ع��ل��ى ع��ق��ل��ي م��ن ف��ص��رُت ب��اب��ٍل ك��روم م��ن ع��ن��ًس��ا رك��ب��ُت

الصلبة. الناقة العنس
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أيًضا: وقال

ال��ش��ب��اِب ع��ل��ى ال��م��ش��ي��ُب ض��ح��ك وق��د ال��ع��ت��اب ع��ل��ى ك��بُ��رُت ق��د أع��اذَل
ال��ق��راِب إل��ى ال��ُح��س��اُم ُردَّ ك��م��ا ف��ق��رَّت ن��ف��س��ي ال��تُّ��ق��ى إل��ى رددُت

أيًضا: وقال

يُ��ف��ي��ده��ا ذاك ك��اَن ل��و م��غ��ان��ي��ه��ا ف��اس��أال ع��زًة دار ه��ذي خ��ل��ي��ل��يَّ
ق��ع��وه��ا ب��ط��يءٌ س��ق��ٍم ذي ع��وائ��د ك��أن��ه��ا أث��اٍف إال وع��َف��ت خ��َل��ت

أيًضا: وقال

ُم��َط��ار ُك��َم��يْ��ٍت م��ي��ع��ٍة ب��ذي ـ��ي��د ال��ص��ـ ط��ل��ب إل��ى أغ��ت��دي ول��ق��د

رسيًعا. فرًسا يريد ميعة: ذي

ال��ُع��ق��اِر ك��أس ال��ن��دي��م ب��ك��فِّ ض��ت ف��ا ك��م��ا ج��ان��بَ��ي��ه ال��رك��ض ب��ل��ل

أيًضا: وقال

وال��ج��س��را ال��ق��رى وال��خ��م��َس وال��ك��رخ ال��َق��ط��را را م��ن ُس��رَّ اإلل��ه س��ق��ى
ح��را ُح��رٌّ ي��ُك ل��م إذا ُح��رٍّا م��را وك��ن��ُت ُع��ودي ع��ج��م��وا ق��د
ج��م��را ص��اَر أخ��ض��ر غ��ص��ٍن ك��م ش��را ِح��ل��ٍم ب��ع��د ِم��ن ت��أم��ن��وا ال

أيًضا: وقال

ك��ح��ي��ِل ج��ف��ٍن ف��ي ح��اَر ك��دم��ٍع خ��اٍل اآلث��ار دارس وم��اءٍ
ُح��ج��وِل ذو أدَه��ُم ال��ص��ب��ح وأف��ق ن��اج��ي��اٍت ب��يَ��ع��م��الٍت ط��رق��ُت
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أيًضا: وقال

ح��َج��ر م��ن��ه وال��ق��ل��ب أج��ف��ان��ه ض��ع��ي��ف��ٌة
تَ��ع��ت��ِذُر ف��ع��ل��ه م��ن أل��ح��اُظ��ه ك��أنَّ��م��ا

أيًضا: وقال

ك��ال��ع��ذب أرب��ٍع ع��ل��ى تَ��ط��ي��ر ب��وث��اب��ٍة إال ص��ي��َد وال

بها. يصيد فهدة يريد الوثابة:

أَح��ب ق��د ل��م��ن ال��ُم��ح��ب ك��ض��مِّ نَ��ح��ِره��ا إل��ى ال��ط��ري��د ت��ض��مُّ

الصيد. الطريد

ال��ع��رب س��بَ��تْ��ه��ا ق��د ك��ت��رك��ي��ٍة ال��رَّدي��ف م��ك��ان ف��ي م��ج��ل��ٌس ل��ه��ا

أيًضا: وقال

ال��ص��وام��ع ع��ل��ي��ه��ا ره��ب��اٍن ه��ي��اك��ُل ك��أن��ه��ا ال��م��ط��يِّ ب��أع��ن��اق وُع��ج��ُت

أيًضا: وقال

يَ��س��ي��ل ك��اد ال��ك��فُّ ان��ت��ض��تْ��ه م��ا إذا م��ره��ٍف ك��ل أغ��م��اِده م��ن وج��رَّدت
ص��ق��ي��ل وه��و ال��ق��ي��ن ف��ي��ه ��س ت��ن��فَّ ك��أن��م��ا ال��ف��رن��د م��ت��نَ��ي��ه ف��وق ت��رى

سوداء: أمه أمري يف أيًضا وقال

ب��ه��الِل أن��ج��بَ��ت س��رٍّ ك��ل��ي��ل��ة أن��ج��بَ��ت ال��س��ود م��ن أُمٌّ ب��ه وج��اءْت
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أيًضا: وقال

اإلَح��ن ح��زازات وش��ف��ى ب��س��ي��ف��ه ال��ج��م��وع ش��قَّ
ُغ��ُص��ن ف��ي ت��ف��تَّ��ح ورٌد ك��أن��ه��ا ال��ج��راِح دام��ي

أيًضا: وقال

َق��ذاِة ك��لَّ ون��َف��ي��ن ��ل��ن��ه ص��قَّ غ��دي��َره م��َس��ْح��ن إذا ال��ري��اح وت��رى
ال��م��رآة ف��ي ال��َح��س��ن��اءِ ك��ت��ط��لُّ��ع ك��ارٌع ظ��ب��ٌي ع��ل��ي��ه يَ��زال إن م��ا

القائل: قول املرآة يف رأيتُه ما لطيف من

َم��ش��ه��وره م��س��ت��ورة أس��راره��ا ص��وره ك��ل تُ��ش��ب��ه زه��ي��ة
َم��س��روره ب��ه��ا ال��ح��س��ن أخ��ي ن��ف��س

القائل: قول الجيدة املعاني وِمن

أُب��ِص��ُره ال��م��رآة ف��ي ك��أن��ي ح��ت��ى تُ��ب��اش��ره ال ��ي وك��فِّ ع��ي��ن��ي ت��راه

أيًضا: وقال

رق��اد وط��اَب م��ض��ج��ٌع وه��دا وه��ٍب اب��ن م��وت ب��ع��د ال��دم��ع ج��م��د
ال��ُم��ع��اُد ال��ح��دي��ث يَ��خ��لُ��ق م��ا م��ث��ل وي��ب��ل��ى ي��وٍم ك��لَّ ال��ح��زُن يَ��خ��لُ��ق

املوتى: وذكر أيًضا وقال

بَ��ع��ِض م��ن ال��م��ح��لَّ��ة ف��ي ب��ع��ض ُق��رِب ع��ل��ى ب��ي��ن��ه��م تَ��زاُور ال داٍر وس��ك��ان
ف��ضِّ م��ن ال��ق��ي��ام��ة ح��تَّ��ى ل��ه��ا ف��ل��ي��َس ف��وَق��ُه��م ال��ط��ي��ن ِم��ن خ��وات��ي��ًم��ا ك��أن
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اآلخر: وبقَي أحدهما مات أخَوين يف أيًضا وقال

ع��ل��ي��ه رب��ح��ُت وق��د ال��ُح��َس��ي��ن، ب��أب��ي ش��اَط��ْرتُ��ه إذ ال��ده��َر غ��ب��ن��ُت ول��ق��د
ي��َدي��ِه خ��ي��ُر ال��م��رء يُ��م��ن��ى ل��ك��نَّ ُم��ص��ابُ��ه ال��ج��ل��ي��ل م��ح��م��ٍد وأب��و

أيًضا: وقال

ال��ل��م��ي��اءِ ال��ش��َف��ة اب��ت��س��ام م��ث��ل ال��ض��ي��اء أُف��ق ت��ع��رَّى ل��م��ا
ب��اإلغ��ف��اءِ ال��ل��ي��ل ن��ج��م وه��مَّ ال��ظَّ��ل��م��اءِ ذوائ��ب وش��َم��ط��ت
ال��ل��ق��اءِ م��ح��ذورة زاه��ي��ًة وال��ظِّ��ب��اءِ ال��َوح��ش ل��ع��ي��ِن ُق��دن��ا

صيد. كلبة يريد

األح��ش��اءِ م��ط��ل��ق��ة م��ره��ف��ًة ��م��راءِ ال��سَّ ك��ال��ع��ق��رب ش��ائ��ل��ًة
ال��رِّداءِ ط��َرِف م��ن ه��دب��ٍة أو س��وداءِ ق��ل��ٍم م��ن ك��م��دٍة
إب��ط��اءِ ب��ال ال��خ��ط��و تَ��س��ت��ِل��ب ال��ه��واءِ أج��ن��ح��ة تَ��ح��م��لُ��ه��ا
إغ��ض��اءِ إل��ى ج��ف��ٍن ِم��ن أس��رع ال��رَّم��ض��اءِ ف��ي األن��ك��ب ��ي ت��م��شِّ
ب��ي��ض��اءِ ب��ج��ل��دٍة خ��ال��ف��ه��ا األع��ض��اءِ م��وثَّ��ق وُم��خ��ط��ًف��ا

كلبًا. أي:

ال��دع��اءِ م��ن ال��زج��َر ويَ��ع��ِرف ال��س��م��اءِ ف��ي ��ه��اب ال��شِّ ك��أث��ر
��ه��الءِ ال��شَّ ��وَس��ن��ة ال��سَّ ك��وردة األَرج��اء س��اق��ط��ة ب��أذٍن
األق��ذاءِ ق��ل��ي��ل��ة وم��ق��ل��ٍة ال��ح��ذَّاءِ ك��ِم��ث��َق��ِب بُ��ْرثُ��ٍن ذا

اإلسكاف. الحذاء

ال��ص��ح��راءِ أك��م ب��ي��ن يَ��ن��س��اب م��اءِ م��ن ك��ق��ط��رٍة ص��اف��ي��ٍة
وال��ف��ض��اءِ ال��س��ف��ِح ب��ي��ن آن��س رق��ط��اءِ ح��ي��ٍة ان��س��ي��اب م��ث��ل
خ��الءِ م��ن��وٍر ع��ازٍب ف��ي األط��الءِ ُرتَّ��ع ظ��ب��اءٍ س��رب

املاشية. إليه تصل ال الذي الرعي العازب:
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ال��رق��ش��اءِ ال��ح��ي��ة ك��ن��ق��ش ف��ي��ه ال��خ��ض��راءِ ال��ح��يَّ��ة ك��بَ��ط��ِن أح��وى
وال��ع��ن��اءِ األي��ن ق��ب��ل يَ��ص��ط��اد ال��ش��م��ط��اءِ ض��ف��ائ��ر ك��أنَّ��ه��ا

اإلح��ص��اءِ ف��ي تَ��ن��ُق��ُص ال خ��م��س��ي��ن

البازي: يف أيًضا وقال

ب��أس��ط��اْر ُم��ن��م��ن��ٍم ُم��ص��ح��ٍف أو ال��َم��رم��اْر ال��رخ��ام م��ث��ل ُج��ؤج��ٍؤ ذو
ال��زُّنَّ��اْر ح��رف م��ث��ل ج��ف��نً��ا تَ��رف��ُع ال��دِّي��ن��اْر م��ث��ل ص��ف��راء وم��ق��ل��ٍة

العقعق: عني يف آخر وقال

زئ��ب��ِق ق��ط��َع��ت��ا ك��أن��ه��م��ا رأس��ه ف��ي ع��ي��نَ��ي��ن يُ��ق��لِّ��ب

أيًضا: فيه وقال

ب��اإلب��ه��اِم ال��خ��م��س��ي��ن ك��ع��ق��دك داِم ال��ش��ب��اة ع��ض��ب ِم��ن��س��ٍر ذو
واإلق��داِم ل��ل��ن��ه��ض يَ��ن��ش��ُره اص��ط��الِم ذي ل��ل��ص��ي��د وخ��اف��ٍق

الجناح. أي خافق:

ال��ُم��س��ت��اِم ع��ل��ى ال��بُ��رد ك��ن��ش��رك

أيًضا: وقال

ال��ظُّ��ُف��ِر ِم��ن ُق��دَّت ق��د ال��ق��الم��ة م��ث��ل يَ��ف��ض��ح��ن��ا ك��اَد ه��الٍل ض��وء والح

بعضهم: وقال

ب��ي��اِن��ه ض��م��ن ال��ك��ون رأي��ُت خ��طٍّ��ا ب��ب��ن��ان��ه ال��دج��ى ع��ل��ى ال��ه��الل خ��طَّ
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آخر: وقال

ب��األَن��ف��اِس ف��ي��ه ال��غ��وان��ي ع��بَ��ُث ص��ق��َل��ه��ا غ��يَّ��ر ك��ال��م��رآة وال��ب��دُر
ب��ال��ق��رط��اِس ال��نَّ��ف��ِس ال��ت��ب��اِس م��ث��ل ص��ب��اِح��ه ب��ض��وء ُم��ل��ت��ِب��س وال��ل��ي��ل

الشمس: يف آخر وقال

األش��ل ك��فِّ ف��ي ك��ال��م��رآة وال��ش��م��ُس

القتال: صفة يف أيًضا وقال

ودروع��ا أزج��ًة ال��ح��دي��َد ج��رُّوا أع��دائ��ه��م ع��ل��ى غ��ض��بُ��وا إذا ق��وٌم
وُق��وع��ا ك��نَّ األب��داِن ع��ل��ى ط��ي��ًرا ع��ن��ه��م ��ر تُ��ن��فِّ أي��دي��ه��م وك��أنَّ

أيًضا: وقال

ق��ط��اِر س��ق��وُط ه��زَّه ورٌق ُس��لَّ��ت ح��ي��ن ك��أنَّ��ه��ا وس��ي��وٌف
ال��َم��داري ف��ي��ه ت��ض��ل ده��ي��ٌن ج��ع��ٌد َش��م��ٌط ك��أن��ه��ا ودروٌع

أسود. وبعضه أبيض بعُضه شعٌر الشَمط:
أيًضا: وقال

تَ��س��بَ��ُح اآلل ع��ل��ى أس��ف��اٍر س��ف��ي��ن��ُة ب��ازٍل ك��لُّ ل��ل��نَّ��وى يُ��ح��دى وأص��ب��َح
وتُ��ط��َرُح تُ��ش��اُل أرح��اءٌ األي��ن م��ن ف��ك��أن��ه��ا أخ��ف��اف��ه ثَ��ُق��َل��ت وق��د

الحلبة: خيل يصف أيًضا وقال

ال��ِع��ن��ان أو ال��ع��ذار ف��وِت س��وى ب��ع��ٍض ق��ري��ُب وب��ع��ض��ه��نَّ خ��رج��َن
ال��ي��دان أن��ام��ل��ه��ا ب��س��َط��ت ك��م��ا م��ن��ه��ا وال��م��س��ب��وق ال��س��ب��ق ذا ت��رى
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البندق: قوس يف أيًضا وقال

ب��أط��واق��ه��ا ال��ُح��ل��يَّ تُ��ح��اك��ي َم��رب��وط��ٌة ال��ط��ي��ر ب��ه وم��اءٍ
إش��راق��ه��ا ث��وَب تَ��ك��ُس��ه ل��م ال��ن��ه��اِر وش��م��ُس ع��ل��ي��ه َغ��دون��ا
ب��أَح��داِق��ه��ا ال��ط��ي��ور ت��رم��ي ـ��يِّ ال��ِق��س��ـ ع��ي��ون وظ��لَّ��ت ف��ِظ��ْل��ن��ا

أيًضا: وقال

ورَش��د م��رًة غ��يٍّ��ا وق��ض��ت م��آرب��ه��ا ن��ف��س��ي ق��َض��ْت ول��ق��د
رَق��د ��ب��اب ال��شَّ ل��ي��ِل ف��ي ك��ان ق��د ـ��ن م��ـ يُ��وِق��ظ ال��رأس ش��ي��ب ون��ه��اُر

أيًضا: وقال

األش��راِك ف��ي ال��ُك��دري ال��َق��ط��ا ن��زَو َم��وُج��ه ��ح��اري ب��ال��صَّ يَ��ن��زو واآلل
ِرَم��اِك ب��ي��ن ال��دُّه��م ال��َم��ه��ارى م��ش��َي م��ط��ي��ٍة ب��ك��لِّ م��ق��روٌن وال��ظ��لُّ

أيًضا: وقال

ِس��تْ��ر خ��ل��ِف م��ن م��دن��ٌف م��ري��ٌض ل��ح��ٌظ ال��ُغ��ن��م ي��وم ال��ش��م��س ك��أنَّ
ِب��ْك��ِر ن��ك��اح ي��ري��د ك��َع��ن��ي��ٍن ي��أب��ى وه��و َغ��ي��ٍم ف��تْ��ق تُ��ح��اول

ا: جدٍّ طويلة سجدة سجد رجل يف أيًضا وقال

ال��َواِل��ُغ ال��َج��رع��ة اخ��ت��َل��َس ك��م��ا ن��ق��رٌة ال��م��ال ب��ي��ن ص��التُ��َك
ال��ف��اِرُغ ال��ِم��زَود ُخ��ت��م ك��م��ا س��ج��دًة ب��ع��ده��ا م��ن وتَ��س��ُج��د

أيًضا: وقال

واح��م��راُر واخ��ض��راٌر اص��ف��راٌر األرض وع��ل��ى
ال��ت��ج��اُر ف��ي��ه ب��ال��غ��ت وش��ٌي ال��رَّوض ف��ك��أن
وب��ه��اُر وورٌد ي��ٌن ونَ��س��ِر آٌس ن��ق��ُش��ه
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أيًضا: وقال

ص��اف��ي��ه دن��اٍن روُح ن��ازع��ن��ي ربَّ��م��ا ي��ا
ع��اري��ه س��م��اءٍ ج��ل��ُد ك��أن��ه��ا روض��ٍة ف��ي
ه��اِم��يَ��ه س��م��اءٍ غ��بُّ آَزريُ��ون��ه��ا ك��أنَّ
غ��ال��ي��ه بَ��ق��اي��ا ف��ي��ه��ا ذه��ٍب ِم��ن َم��داه��ٌن

أيًضا: وقال

زائ��ر م��ن ل��م��وع��ٍد ال��ف��ؤاد خ��ْط��َف َس��ح��اب��ه خ��الل م��ن يَ��خ��ط��ف وال��ب��رُق
س��ائ��ِر إل��ٍف إث��ر ال��م��ودِّع دم��ُع ك��أن��ه ي��س��حُّ م��ن��ه��لٌّ وال��غ��ي��ُث

أيًضا: وقال

ِد ال��ُم��ت��ب��دِّ ك��ال��لُّ��ؤل��ؤ ال��م��ه��ا ت��ت��ل��و رم��ل��ٍة ج��آذُر س��ن��ًح��ا ل��ن��ا وج��َرت
اإلث��َم��ِد س��ح��ي��ق م��ن ال��َم��راود أخ��ذُ ك��أنَّ��ه��ا ال��ُق��روِن إب��ر أط��ل��َع��ت ق��د

أيًضا: وقال

ال��َح��نَ��ُق يَ��ض��ُرْرن��َي ف��ل��م ُج��رٍم ب��ال ع��ل��يَّ َح��ِن��ٍق ح��اس��ٍد ك��م
تَ��ح��ت��ِرُق وه��ي ال��ذُّب��ال��ة ن��اُر َض��ِح��َك��ت ك��م��ا نَ��ح��وي ُم��ت��ض��اح��ٌك

األحنف: بن العباس وقال

ع��ش��ق��وا م��ن ال��ع��اش��ق��ون ب��ه ن��ال وق��د أق��ول ب��م��ا م��ن��ك��م أُْح��َرُم
تَ��ح��ت��ِرُق وه��ي ل��ل��ن��اس ت��ض��يء نُ��ص��بَ��ت ذُبَّ��ال��ة ك��أن��ي ص��رُت

سوداء: يف أيًضا وقال

ال��ن��ه��اِر وج��ِه وخ��اَل ال��َع��طَّ��اِر م��س��ك��َة ي��ا
ول��س��اِر ل��م��غ��ت��ٍد ري��ًق��ا ال��ن��اِس وأط��ي��َب
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تَ��م��اري ذا ف��ي ول��ي��س ب��َع��ج��ي��ٍب ذا ول��ي��َس
ق��اِر م��ن م��ب��زول��ًة إال ال��خ��م��ر تُ��ش��َرب ال

هللا: عبيد بن القاسم قلم يصف أيًضا وقال

ويَ��س��ي��ُر ق��اس��ٌم ش��اء ب��م��ا ـ��ري ي��ج��ـ ف��ل��ٌك أم أراُه م��ا ق��ل��ٌم
ش��ك��وُر ال��ب��س��اَط ق��بَّ��ل ك��م��ا ًس��ا ق��رط��ا يُ��ق��بِّ��ل خ��اش��ٌع س��اج��ٌد
ال��تَّ��ف��ك��ي��ُر وال ج��رى م��ا إذا ال��ش��كُّ يَ��ح��ب��س��ه ت��راه ال ُم��رَس��ٌل
ال��س��ط��وُر ت��ل��ك ت��ض��مُّ وح��ت��ٍف ع��ي��ٍش وك��م َع��ط��اي��ا وك��م َم��ن��اي��ا ك��م
تَ��ص��وي��ُر أم ف��ي��ه��نَّ أخ��طٌّ ري أد ف��م��ا ن��ه��اًرا ب��ال��دُّج��ى ن��ق��َش��ت

والنجوم: الهالل يف أيًضا وقال

ال��ِح��ن��ِدس��ا أن��واِره م��ن ي��ه��ت��ك ب��دا ه��الٍل ُح��س��ِن إل��ى ان��ظ��ر
نَ��رج��س��ا ال��دُّج��ى زه��ر م��ن يَ��ح��ص��د ��ٍة ف��ضَّ ِم��ن ص��ي��َغ ق��د ك��م��ن��ج��ٍل

جدوًال: يصف أيًضا وقال

ال��ع��َط��ش ال��ث��م��ار م��اء م��صَّ إذا ال��ثِّ��م��اِر ج��ل��وَد ِريٍّ��ا يُ��م��زِّق
يَ��رت��ِع��ش ِخ��ل��تَ��ه َج��َرى م��ا إذا ب��ال��ح��ي��اة ألَش��ج��اِره��ا ك��ف��ي��ٌل

نهر: وصف يف بعضهم قول ويُعجبني

ت��س��م��ُر ب��ال��نُّ��ج��وم أض��َح��ْت ص��ف��ائ��ح ك��أن��ه لُ��َج��ي��ن م��ن ن��ه��ٌر ف��اَض ب��ه��ا

آخر: وقال

ال��س��م��اءُ ف��ي��ه وج��َه��ه��ا تُ��ع��بِّ��س َك��وث��ريٌّ ��ج��ن��ج��ل ك��ال��سَّ ون��ه��ٌر
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را: من ُرسَّ خراب يف أيًضا وقال

دواُم ل��ش��يءٍ ف��م��ا را م��ن ُس��رَّ أق��ف��َرت ق��د
اآلج��اُم ك��أن��ه��ا م��ن��ه��ا يُ��ح��َم��ل ف��ال��ن��ق��ُض
ال��ِع��ظ��اُم م��ن��ه تُ��س��لُّ ف��ي��ٌل م��ات ك��م��ا م��اتَ��ت

فرس: يف أيًضا وقال

ال��َخ��وات��ي��ِم ن��ق��ُش آث��اَره ك��أن ي��ج��اذب��ن��ي ��اٍل ب��ص��هَّ غ��دوُت وق��د
َم��رُق��وِم غ��ي��ر ط��راٌز ��ب��اح ال��صَّ م��ن ب��ه��ا الَح ال��س��وداء ك��ال��ُح��ل��ة وال��ل��ي��ل

أيًضا: وقال

ق��ات��لُ��ه ص��ب��رَك ف��إنَّ ـ��ود ال��ح��س��ـ ح��َس��ِد ع��ل��ى اص��ِب��ر
ت��أُك��لُ��ه م��ا تَ��ِج��د ل��م إن ب��ع��َض��ه��ا ت��أُك��ل ف��ال��ن��اُر

أيًضا: وقال

ت��تَّ��ق��د ك��أِس��ه��ا ف��ي ك��أنَّ��ه��ا َك��رخ��ي��ًة ص��ف��راءَ ب��ه��ا َغ��دا
ج��َم��د م��اءً األَق��داَح وت��ح��س��ُب َج��رى زج��اًج��ا ال��م��اء وت��ح��س��ب

أيًضا: وقال

َم��ج��ه��ِل َخ��رٍق ��م��س ب��ال��شَّ م��س��ج��ورٍة ال��ق��ط��ا يُ��ح��ارب��ه��ا َم��ه��ل��ك��ٍة ول��ُربَّ
َع��ي��َط��ِل ِج��ل��ٍس ال��ح��رك��ات ُم��رت��اع��ة ال��دُّج��ى ُ ت��ط��أ ب��ِش��ِم��لَّ��ٍة خ��لَّ��ف��ت��ه��ا
يُ��ح��َل��ِل ل��م ب��ش��اه��ٍق أن��اَف وق��ٌب ِح��ج��اج��ه��ا ك��أنَّ ب��ن��اِظ��رٍة تَ��رنُ��و
ُم��ت��ب��تِّ��ِل س��اج��ٍد َم��س��ق��ِط آث��اُر ع��رََّس��ت م��ا إذا َم��س��ق��َط��ه��ا وك��أنَّ
أه��يَ��ِل ُه��ي��اٍم ف��ي األس��اوِد م��س��رى ��ه��ا ب��دفِّ ال��ن��س��وع آث��اَر وك��أنَّ
يُ��ن��ج��ِل ل��م خ��وُص��ه نَ��خ��ٍل ك��َع��س��ي��ِب ك��ام��ٍل ب��ج��ث��ٍل ح��اذي��ه��ا وت��س��د
ال��َم��ن��ِزِل ف��ي ��ه��ا وه��مُّ ال��م��ي��اِه ُزرق ص��بَّ��َح��ت ق��ط��اٌة غ��دًوا وك��أن��ه��ا
ال��ح��ن��َظ��ِل ك��ُص��غ��رى َك��ل��َك��ِل��ه��ا ام ق��دَّ ب��ح��م��ل��ه��ا تَ��س��ت��ِق��لُّ دالءً م��ألْت

القطاة. حوصلة الحنظل بُصغرى يُريد
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ال��ُم��خ��َم��ِل ال��طَّ��ي��ل��س��ان ك��ِم��ث��ل واٍف تَ��ل��ي��لُ��ه��ا ال��ق��ذاف ك��ج��ل��م��وِد وغ��َدت
وتَ��غ��ت��ِل��ي ت��ُخ��ب ب��ن��ا أس��ب��اب��ُه��نَّ ف��ق��طَّ��ع��ت ال��ُه��م��وم ِث��ق��َل ��ل��ت��ه��ا ح��مَّ
ل��ل��َم��ف��ِص��ِل ص��ائ��ٍب ال��َم��ض��ارب ع��ْض��ِب ب��َغ��ي��ِره أِص��ْل��ه ل��م ق��ل��ٍب ع��زِم ع��ن
��ِل نُ��حَّ ق��الئ��َص أي��دي إل��ى س��ق��ط��وا ل��ي��ل��ٌة ع��ل��ي��ه��م اع��ت��َدَل��ت إذا ح��ت��ى

أيديها. عىل وناموا إبلهم أناخوا يُريد سقطوا: معه. السائرين أصحابه يريد عليهم:

أج��َدِل ب��َع��ي��ن��ي ل��غ��اي��ِت��ه يَ��س��م��و ف��ارٌط دل��ي��ٌل اس��تَ��س��اره��م ح��ت��ى
ال��َم��ن��َه��ِل ف��ي ب��اس��م��ه ويُ��دع��ى ي��وًم��ا ِظ��م��ئ��ه��ا آلخ��ر ب��ُك��ن��ي��ِت��ه يُ��دع��ى

يضلَّ أن خوف إليه؛ ًال وتوسُّ له تبجيًال ظمئهم من يوم آخر يف يكنون إنهم يقول
باسمه دعوه املاء وردوا فإذا العطش، من فيهلكون السري يف يَفرت أو الطريق عن بهم

به. يَحفلوا ولم

تُ��ص��َق��ِل ل��م م��اوي��ٌة ف��ك��أن��ه وج��ُه��ه ال��ظَّ��ه��ائ��ر ِم��ن ��ح��وَب ال��شُّ ل��ب��َس
األع��َزِل ��م��اك وال��سِّ ال��م��ج��رَّة ب��ي��ن ال��ُه��دى اش��ت��بَ��َه إذا ب��ل��ح��َظ��ِت��ه س��اٍر
��ِل ال��ُع��سَّ ال��ذِّئ��اب ل��ض��اري��ة ج��زًرا م��ج��دًَّال ت��رك��ُت ق��د ِق��ْرٍن ول��ُربَّ
األه��َدِل ال��َف��ن��ي��ق ك��َف��ِم وب��رأِس��ه ُروح��ه يَ��ح��ف��ز وال��م��وت ب��ه ع��ه��دي
األش��َه��ِل ك��َع��ي��ن ُم��ل��ت��ب��ٌس وال��ص��ب��ُح َدج��نُ��ه يَ��ن��ِط��ف ال��غ��ي��َث ق��ف��وُت ول��ق��د
ال��ُم��ش��ِك��ل َض��م��ي��ر ع��ن تُ��ع��ِرب ك��ح��الء ب��م��ق��ل��ٍة ال��ش��خ��وص ت��رم��ي ب��ط��م��رٍة
ُم��ن��ُص��ِل س��لَّ��ة َس��ن��اه ت��خ��اُل ن��وٌر وج��ِه��ه��ا ش��ط��َري ب��ي��ن يَ��ف��ُرق ف��وه��اء

الغرة: يصف

َص��ي��َق��ِل م��داوس ب��َص��ف��ح��ت��ه��ا ُع��ن��يَ��ت ص��ف��ي��ح��ٌة ال��ع��ذار ت��ح��ت وك��أنَّ��م��ا

أيًضا: وقال

ِع��ف��ري��ِت إث��ر ف��ي ش��ه��اٌب ام��ت��دَّ ك��م��ا ال��ِم��زاج إب��ري��ُق��ه ي��م��جُّ
م��ف��ت��وت ال��دنِّ ف��ي ب��ِم��س��ٍك ِش��ي��ب��ت ت��ح��س��بُ��ه��ا ص��ف��راءَ ُع��ق��اٍر ع��ل��ى
ي��اُق��وِت ف��صِّ ف��ي ن��ق��ٍش ك��م��ث��ِل َع��َج��ٌب ك��ت��اب��ٌة ف��ي��ه��ا ل��ل��م��اء
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أيًضا: وقال

��ج��وِف ال��سُّ ُم��رت��ِف��ُع ال��ص��ب��ح وأف��ُق ِص��رًف��ا ال��راَح س��ق��ي��ُت ون��دم��اٍن
ل��ط��ي��ِف ذه��ٍن ف��ي رقَّ ك��م��ع��نً��ى ع��َل��ي��ه��ا زج��اج��تُ��ه��ا وَص��َف��ت ص��َف��ت
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السابع الباب

ِشعر من اخرتناه فيام
املتنبي اُحلسنيأيبالطيب ابن

الطيب: أبو قال

َع��ن��ان��ا م��ا ش��أن��ه ف��ي وع��ن��اه��م ال��زم��ان��ا ذا ق��ب��َل��ن��ا ال��ن��اس ص��ح��َب
أح��ي��ان��ا ب��ع��َض��ه��م َس��رَّ وإن ـ��ُه ِم��ن��ـ ك��لُّ��ه��م ب��ُغ��ص��ٍة وت��ولَّ��وا
اإلح��س��ان��ا تُ��ك��دِّر ول��ك��ن ـ��ه، ل��ي��ال��ي��ـ ��ن��ي��َع ال��صَّ تُ��ح��ِس��ُن رب��م��ا
أع��ان��ا َم��ن أع��ان��ه ح��تَّ��ى ه��ر ال��دَّ ب��َري��ِب ف��ي��ن��ا ي��رَض ل��م وك��أنَّ��ا
ِس��ن��ان��ا ال��ق��ن��اة ف��ي ال��م��رءُ ركَّ��ب ق��ن��اًة ال��زم��اُن أن��ب��َت ك��ل��م��ا
نَ��تَ��ف��ان��ى وأن ف��ي��ه ن��ت��ع��ادى أن م��ن أص��َغ��ُر ال��ن��ف��وِس وم��راُد
ال��َه��وان��ا يُ��الق��ي وال ك��ال��ح��اٍت ال��م��ن��اي��ا يُ��الق��ي ال��ف��ت��ى أنَّ غ��ي��ر
��ج��ع��ان��ا ال��شُّ أض��ل��ن��ا ل��ع��ددن��ا ل��ح��يٍّ ت��ب��ق��ى ال��ح��ي��اة انَّ ول��و
َج��ب��ان��ا ت��ك��ون أن ال��ع��ج��ز ف��م��ن ب��دٌّ ال��م��وت ِم��ن يَ��ُك��ن ل��م وإذا
ك��ان��ا ه��و إذا ف��ي��ه��ا س��ه��ٌل ـ��ُف��ِس األنْ��ـ ف��ي ال��ص��ع��ب ِم��ن يَ��ُك��ن ل��م م��ا ك��ل

َسُهل. وَقع فإذا وقوِعه قبل النفس عىل يصعب إنما الشديد األمر يقول
أيًضا: وقال

ل��ل��ع��اِق��ِل ال��ح��ب ف��ي رأَي وال ال��ع��اذل ط��م��اع��يَ��ُة إالَم
ال��ن��اِق��ِل ع��ل��ى ال��طِّ��ب��اع وت��أب��ى ن��س��ي��ان��ك��م ال��ق��ل��ب م��ن يُ��راد
ن��اِح��ِل ام��رٍئ وك��لَّ نُ��ح��ول��ي ع��ش��ق��ك��م ِم��ن ألع��َش��ُق وإن��ي
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ال��زائ��ِل ح��بِّ��َي ع��ل��ى ب��ك��ي��ُت أَب��ِك��ِك��م ل��م ث��م ُزل��تُ��م ول��و
س��ائ��ِل؟ َم��س��ل��ٍك ف��ي م��ن��ه ج��َرت وق��د دم��وع��ي خ��دِّي أيُ��ن��ِك��ر
راح��ِل؟ ع��ل��ى ح��زٍن وأوُل ف��وق��ه ج��رى دم��ٍع أأوُل
ش��اِغ��ِل ف��ي ال��ش��وق م��ن وب��تُّ الَم��ن��ي ل��َم��ن ال��س��ل��وَّ وه��ب��ُت
ث��اك��ِل ع��ل��ى ُش��ِق��ق��َن ث��ي��اٌب ُم��ق��ل��ت��ي ع��ل��ى ال��ج��ف��ون ك��أنَّ

أيًضا: وقال

ال��م��آق��ي ف��ي ِخ��ل��ق��ًة ال��دم��ع ت��ح��س��ب ال��ُع��ش��اِق ل��ك��ث��رة أتُ��راه��ا
ال��َع��ن��اِق دون ال��ن��ح��ول ل��ح��اَل ِت ُزر ل��و ف��ال��ي��وم ال��َم��زاِر دون ُح��ْل��ِت

أيًضا: وقال

َس��ج��اي��اه��ا ن��ف��ُس��ه َع��َدت ل��َم��ا ن��ع��م��تَ��ه ال��ع��اِل��ُم��ون ك��َف��ر ل��و
ج��اه��ا وال ِع��ن��َدُه��ُم م��ن��ف��ع��ًة ص��نَ��َع��ت ب��م��ا تَ��ب��ت��غ��ي ال ��م��س ك��ال��شَّ

أيًضا: وقال

َج��ه��ِل م��ن ف��ي��ه ب��م��ا يَ��دري ال��ذي ذا وَم��ن ال��َع��ق��ل ص��ح��ة ي��دَّع��ي ك��لٌّ ك��َدع��واِك
م��ث��ل��ي تَ��ِج��دي أح��ب��ب��تُ��ه َم��ن م��ث��ل ِج��دي ع��اش��ٌق م��ث��َل��َك ال��ن��اس ف��ي م��ا ت��ق��ول��ي��ن

كافوًرا: يمدح أيًضا وقال

وم��آق��ي��ا خ��ل��ف��ه��ا س��واًدا وخ��لَّ��ت زم��اِن��ه ع��ي��ن إن��س��ان ب��ن��ا ف��ج��اءَت
ال��ت��الق��ي��ا ��ي نُ��رجِّ إال َع��ص��ِره إل��ى ج��دودن��ا ُظ��ه��ور ف��ي س��َري��ن��ا م��ا ف��تً��ى

أيًضا: وقال

م��ح��ي��اه��ا ن��اِظ��ري ف��ي تُ��ب��ص��ر ب��ه��ا خ��ل��وت ط��اَل��م��ا ش��ام��ي��ٌة

ناظره. يف وجَهها ترى بحيث منها قريٌب إنه يقول
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ف��اه��ا ب��ه ق��بَّ��َل��ت وإن��م��ا تُ��غ��ال��ط��ن��ي ن��اظ��ري ف��ق��بَّ��َل��ت

أدَّى يشء قابله إذا كاملرآة العني من البرص َموِضع وهو الناظر أن البيت معنى
ناظري. يف رأتْه الذي فاها قبَّلت وإنما عيني قبَّلت أنها أوهمتني أي صورته؛

أيًضا: وقال

ال��َم��ذاق م��رُّ ال��ِح��م��ام أن ـ��ُف��ِس األن��ـ ف��ي أوق��ع ال��ه��واء ه��ذا إل��ُف
ال��ِف��راِق ب��ع��د ي��ك��ون ال واألس��ى ع��ج��ٌز ال��رُّوح ُف��رق��ة ق��ب��ل واألس��ى

الرُّوح فراق عىل الحزَن أن علم قد ألنه للموت؛ اإلنسان يحزن أن يَحُسن ال يقول
ال وذلك املوت، بعد إال يكون ال املفارقة عىل الحزن أن أيًضا وعلم العجز، من فراقه قبل

يكون.
أيًضا: وقال

وث��اق ف��ي أه��ِل��ه ب��خ��ِل م��ن ك��ان ع��ن��ه ب��ال��رم��ح ف��رَّج��ُت ث��راءٍ ك��م
اإلم��الِق ف��ي ال��ك��ري��م ُق��ب��ِح ق��دَر ق��ب��ي��ٌح ال��ل��ئ��ي��م ي��د ف��ي وال��ِغ��ن��ى

اليوم وذلك حياته، طول الكريم ينفقه ما قدَر واحد يوم يف ينفق البخيل إن قالوا
موته. يوم هو

بوان: ِشعب يذكر أيًضا وقال

ال��زم��ان ِم��ن ال��رَّب��ي��ع ب��م��ن��زل��ة ال��م��غ��ان��ي ف��ي ط��ي��بً��ا ��ع��ب ال��شِّ م��غ��ان��ي

األزمنة. سائر الربيع يفوق كما طيبًا األمكنة سائَر تفوق الشعب مغاني إن يقول

وال��ل��س��ان وال��ي��د ال��َوج��ه غ��ري��ُب ف��ي��ه��ا ال��ع��رب��ي ال��ف��ت��ى ول��ك��نَّ
ب��تَ��رُج��م��ان ل��س��اَر س��ل��ي��م��اٌن ف��ي��ه��ا س��ار ل��و ِج��ن��ٍة م��الع��ُب

بني الَفرق آخر: وقال املصنوعة. باألسنان كاألكل ُجمان بالرتَّ الكالم بعضهم: قال
ماهًرا ُجمان الرتَّ كان إذا غريه: وقال وباطنه. الثوب ظاهر بني كالفرق واألصل الرتجمة
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هي املحكمة الرتجمة إن بعضهم: وقال املرآة. يف وخيالها كالحسناء والرتجمة األصل كان
قول حدِّ عىل فتكون اآلخر، عن ُمرتَجم أيهما تدِر لم أصِلها وإىل إليها نظرَت إن التي

القائل:

األم��ُر ف��ت��ش��اك��ل وت��ش��ابَ��ه��ا ال��خ��م��ر وراَق��ِت ال��زج��اج َرقَّ

ال��ِح��ران م��ن ك��ُرم��ن وإن خ��ش��ي��ُت ح��ت��ى وال��خ��ي��ُل ف��رس��انُ��ن��ا َط��بَ��ْت
ال��ُج��م��اِن م��ث��ل أع��راف��ه��ا ع��ل��ى ف��ي��ه األغ��ص��ان تَ��ن��ُف��ض غ��َدون��ا
َك��ف��ان��ي ب��م��ا ��ي��اء ال��ضِّ م��ن وج��ئ��ن ع��ن��ي ��م��س ال��شَّ ح��ج��بْ��َن وق��د ف��س��رُت
ال��بَ��ن��اِن م��ن ت��ف��رُّ دن��ان��ي��ًرا ث��ي��اب��ي ف��ي م��ن��ه��ا ال��ش��رُق وأل��ق��ى

الشمس. الرشق:

أوان��ي ب��ال وق��ف��َن ب��أش��رب��ٍة م��ن��ه��ا إل��ي��ك تُ��ش��ي��ر ث��م��ٌر ل��ه��ا
ال��َغ��وان��ي أي��دي ف��ي ال��َح��ْل��ي ص��ل��ي��ل ح��ص��اه��ا ب��ه��ا ي��ص��لُّ وأم��واٍه

أيًضا: وقال

ال��ِف��َط��ِن م��ن أخ��الُه��م ال��ه��مِّ م��ن يَ��خ��ل��و ال��زم��ن ل��ذا أغ��راٌض ال��ن��اس أَف��اض��ُل
ب��َدِن ع��ل��ى س��ق��ٍم م��ن ال��ح��رِّ ع��ل��ى ش��رٌّ َس��واس��ي��ٍة ِج��ي��ٍل ف��ي ن��ح��ن وإن��م��ا

الخري. دون الرش يف تساَووا قد الناس من قرن يف نحن يقول
أيًضا: وقال

ال��دُم ج��وان��ب��ه ع��ل��ى يُ��راَق ح��ت��ى األذى م��ن ال��رف��ي��ع ال��ش��رف يَ��س��َل��م ال
يَ��ظ��ِل��ُم ال ف��ل��ع��لَّ��ٍة ��ٍة ع��فَّ ذا تَ��ِج��د ف��إن ال��ن��ف��وس ِش��يَ��م ِم��ن وال��ظُّ��ل��م
ي��ف��َه��ُم ال َم��ن وخ��ط��اب ج��ه��ِل��ه، ع��ن يَ��رع��وي ال م��ن ع��ذل ال��بَ��ل��يَّ��ة وم��ن
األرق��ُم ي��ودُّ ل��م��ن م��ن��ه وأودُّ م��ودًة ال��ذل��ي��ل ف��ي يُ��ظ��ِه��ر وال��ذلُّ
ويُ��ؤلِ��ُم ي��ض��رُّ م��ا ال��ص��داق��ة وم��ن ن��ف��ع��ه ي��ن��الُ��َك م��ا ال��ع��داوة وم��ن
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أيًضا: وقال

يَ��ع��ش��ُق ال َم��ن يَ��م��وت ك��ي��ف ف��ع��ج��ب��ُت ذق��تُ��ه ح��ت��ى ال��ع��ش��ق أه��ل وع��ذل��ُت
ل��ُق��وا م��ا ف��ي��ه ف��ل��ق��ي��ُت ع��يَّ��رت��ه��م أن��ن��ي ذن��ب��ي وع��رف��ُت وع��ذرتُ��ه��م

أيًضا: وقال

ث��اِن ال��ن��اس ف��ي ل��ه م��ا َم��ن إل��ى ط��ري��ٌق وال��دن��ي��ا ال��ن��اس ف��إنَّ
ِس��ن��اِن ب��ال ال��طِّ��راد ك��ت��ع��ل��ي��م ف��ي��ه��م ال��ق��وَل ن��ف��س��ي ع��لَّ��م��ُت ل��ه

أوًال الطِّعان يُتعلم كما مدائحهم يف عر بالشِّ الناس يف القول النفس علَّمت يقول
الناس ومدح الشعر تعلمُت كذلك بالسنان، بالطعان ماهًرا امُلتعلِّم ليَصري سنان بغري

وخدمته. مدحه إىل ج ألتدرَّ
أيًضا: وقال

ال��ك��َف��ِن َج��ودة دف��ي��نً��ا ي��روُق وه��ل ب��زَّتِ��ه ُح��س��ُن م��ض��ي��ًم��ا يُ��ع��ج��ِب��نَّ ال

أيًضا: وقال

األَوال��ي ه��ام ع��ل��ى أواِخ��ُرن��ا وي��م��ش��ي ب��ع��ًض��ا ب��ع��ُض��ن��ا ��ن يُ��دفِّ
وال��رِّم��اِل ب��ال��َج��ن��ادل َك��ِح��ي��ٍل ال��نَّ��واح��ي م��ق��بَّ��ل��ة ع��ي��ٍن وك��م
ال��ُه��زاِل ف��ي يُ��ف��ِك��ُر ك��ان وب��اٍل ل��َخ��ط��ٍب يُ��غ��ض��ي ال ك��ان وُم��غ��ٍض

أيًضا: وقال

ق��َدِم وال خ��فٍّ ع��ل��ى ُس��راه وم��ا ال��ظُّ��َل��م ف��ي ال��ن��ج��َم نُ��س��اري ن��ح��ن ح��تَّ��ام
يَ��نَ��ِم ل��م ب��اَت غ��ري��ٌب ال��رق��اِد ف��ق��د ب��ه��ا ي��ح��سُّ ب��أج��ف��اٍن يُ��ح��سُّ وال
وال��لَّ��َم��ِم ال��ع��ذر ِب��ي��ض تُ��س��وِّد وال أوج��ِه��ن��ا ِب��ي��ض م��ن��ا ال��ش��م��ُس تُ��س��وِّد

عذار. جمع العذر
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َح��َك��ِم إل��ى ال��دن��ي��ا م��ن اح��ت��َك��م��ن��ا ل��و واح��دًة ال��ح��ك��م ف��ي ح��الُ��ه��م��ا وك��ان
األدم ف��ي س��ار م��ن��ه ال��غ��ي��م ف��ي س��ار م��ا س��ف��ٍر م��ن ي��ن��ف��كُّ ال ال��م��اء ون��ت��رُك

األديم. جمع األدم

ال��س��َق��ِم م��ن ِج��س��م��ي أو ال��ح��زن م��ن ق��ل��ب��ي ب��ه��ا وق��ي��ُت ل��ك��نِّ��ي ال��ع��ي��س أُب��غ��ُض ال

بُغض. من ليس السفر يف العيس إتعابي إن يقول

وال��ع��َل��ِم َج��وش م��ن ب��ن��ا م��رق��َن ح��ت��ى ب��أرج��ه��ا أي��دي��ه��ا م��ص��ر م��ن َط��ردُت
ب��ال��زََّل��ِم األي��س��ار رض��ا ل��ق��ي��ن ب��م��ا ورُض��وا أرواَح��ه��م أخ��َط��ُروا غ��ل��م��ٍة ف��ي

وصعوبة املسافة لبُعد الخطر عىل أرواحهم حملوا غلمة يف مرص من رسُت يقول
من له يَخرج بما امُلقامر يرىض كما وغريه هالك من يستقبلون بما ورُضوا الطريق،

القداح.

ال��بُ��ُه��ِم ف��ي ال��ط��ي��ر ص��ي��اَح ف��ع��لَّ��م��وه��ا ن��اط��ق��ٍة غ��ي��ر وك��ان��ت ال��رِّم��اَح ن��اش��وا

يف الرماح رصير يُريد الطري، صياح أيديهم يف فصاَحت الرماح تناولوا يقول
األبطال.

أيًضا: وقال

ال��تُّ��َه��ِم إل��ى ي��دع��و م��ا ال��ت��ق��رُّب وف��ي ق��رَّب��ن��ا ال��ع��ج��ز أن ال��ق��وُم ��م ت��وهَّ
َرِح��ِم ذَوي ك��ان��وا ول��و ال��رج��ال ب��ي��ن ق��اط��ع��ًة اإلن��ص��اف ق��لَّ��ة ت��زل ول��م

أيًضا: وقال

ال��ن��ج��وِم دون ب��م��ا تَ��ق��ن��ع ف��ال َم��ُروِم ش��رٍف ف��ي غ��ام��رَت إذا
َع��ظ��ي��ِم أم��ٍر ف��ي ال��م��وت ك��ط��ع��م ح��ق��ي��ٍر أم��ٍر ف��ي ال��م��وت ف��ط��ع��ُم
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أيًضا: وقال

األج��س��اُم ب��ه ت��ض��وى غ��ذاءٌ ـ��ه ج��اِن��ي��ـ ورؤي��ة األذى واح��ت��م��اُل
ال��ِح��م��اُم م��ن��ه أخ��فُّ ع��ي��ٍش ُربَّ ب��ع��ي��ٍش ال��ذل��ي��ل يَ��غ��ب��ط َم��ن ذَلَّ
ال��ل��ئ��اُم إل��ي��ه��ا الج��ئٌ ح��ج��ٌة اق��ت��داٍر ب��غ��ي��ر أت��ى ِح��ل��ٍم ك��لُّ
إي��الُم ب��م��ي��ٍت ل��ُج��رٍح م��ا ع��ل��ي��ه ال��ه��واُن يَ��س��ُه��ل ي��ُه��ن م��ن

أيًضا: وقال

واإلل��ج��اُم اإلس��راُج ب��راه��ا ق��د وح��ص��اٍن ش��ط��ب��ٍة ك��ل ق��ائ��دو
ال��تَّ��م��ت��اُم ن��ط��ِق��ه ب��ت��اآٍت م��ر ك��م��ا ال��رءوس ف��ي ي��ت��ع��ث��رن

أيًضا: وقال

ح��ل��ي��ُم ي��ا ل��ألُح��ي��م��ق م��ق��ال��ي ل��ه��ًوا ف��رأي��ت ب��م��دح��ه أخ��ذُت
ل��ئ��ي��م ي��ا آوى الب��ن م��ق��ال��ي ع��يٍّ��ا رأي��ُت ه��ج��وُت أن ول��م��ا
ال��س��ق��ي��ُم ��ق��م ال��سُّ إل��ى ف��م��دف��وٌع ذا وف��ي ذا ف��ي ع��اذٍر ِم��ن ف��ه��ل

أيًضا: وقال

ب��اب��ت��س��ام اب��ت��س��اٍم ع��ل��ى َج��َزي��ُت ِخ��بٍّ��ا ال��ن��اس ودُّ ص��ار ف��ل��م��ا
األن��اِم ب��ع��ُض أن��ه ل��ِع��ل��م��ي أص��ط��ف��ي��ه ف��ي��م��ن أش��كُّ وص��رُت

جيًشا: يصف أيًضا وقال

ب��س��ال��ِم ال��م��ث��ار ال��وح��ش وال ب��ن��اٍج أم��ام��ه ال��َج��ن��اح ذو ال ل��ج��ٍب وذي
ال��َق��ش��اِع��ِم ري��ِش ب��ي��ن م��ن تُ��ط��ال��ع��ه ض��ع��ي��ف��ٌة وه��ي ال��ش��م��س ع��ل��ي��ه ت��م��رُّ
ال��دَّراه��ِم م��ث��ل ال��ب��ي��ض ف��وق ر ت��دوَّ ف��رج��ًة ال��طَّ��ي��ر م��ن الق��ى َض��وءُه��ا إذا
وال��ه��م��اِه��ِم ح��اف��ات��ه ف��ي ال��لُّ��م��ع م��ن ف��وَق��ه وال��رع��ُد ال��ب��رُق ع��ل��ي��ك ويَ��خ��ف��ى
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ما ولكثرة تعرفه، فال عليك الربق يَخفى وبريقها الجيش هذا أسلحة لكثرة يقول
الرعد. عليك يخفى األصوات من فيه

بعضهم: وقال

ال��َوب��ِل خ��َل��ِل م��ن ال��ب��رق وم��ض الَح ك��م��ا َق��واض��ُب ال��نِّ��ب��ال دون وم��ص��ق��ول��ة

أيًضا: وقال

ك��م��ائ��ُم��ه وال��خ��دور ن��وٌر ال��ِع��ي��س ع��ل��ى إن��م��ا ال��ل��ُه ب��ِك وح��يَّ��ان��ا س��ق��اِك

بالروم: وأوقع الحمراء الحدث قلعَة الدولة سيف بنى ملا أيًضا وقال

ُم��ت��الِط��م َح��ول��ه��ا ال��م��ن��اي��ا وم��وج ال��ق��ن��ا يَ��ق��رع وال��َق��ن��ا ف��أَع��ل��ى ب��ن��اه��ا
ت��م��ائ��م ع��ل��ي��ه��ا ال��ق��ت��ل��ى ُج��ثَ��ث وِم��ن ف��أص��بَ��َح��ت ال��ُج��ن��ون م��ث��ل ب��ه��ا وك��ان

أرض يف الكثرية الغزوات وله الجهاد، يف حبٍّا امللوك أكثر من الدولة سيف وكان
يوضع َلِبنة منه تُصنع بأن وأوىص الوقائع غبار من عليه وقع ما جَمع وكان الروم،

القرب. يف رأسه عليها
أيًضا: وقال

ال��ِق��َدُم ب��ه��ا ع��ه��ًدا ش��يءٍ أح��دُث ال��ه��م��ُم ب��دم��ع��ك ع��اٍف أح��قُّ
ال��ك��رُم م��ل��ك��تُ��ه م��اٍل أك��رم رج��ٌل أن��ن��ي ال��ذمُّ ك��ف��ان��ي
ال��ع��دُم ع��ل��ي��ه��م يَ��ج��ن��ي ل��ي��س م��ا َع��ِق��ل��وا ل��و ل��ل��ئ��ام ال��غ��ن��ى ي��ج��ن��ي
يَ��ل��ت��ِئ��ُم وال��ج��رُح يَ��ب��ق��ى وال��ع��اُر ل��ه��م ول��ي��س ألَم��واِل��ه��م ه��م
يَ��ب��ت��ِس��ُم وه��و األل��ف ي��ه��ُب ـ��يٍّ ك��ع��ل��ـ ف��ل��يَ��ُك��ن ال��م��ج��َد ط��َل��َب َم��ن
أل��م وح��ائ��ه��ا ِم��ن ل��ه��ا ل��ي��س ن��اف��ذٍة ك��ل ال��خ��ي��ل ويَ��ط��ع��ُن

األلم. إليه يصل أن قبل من تقتلُه ألنها الطعنة بألم يحسُّ ال املطعون إن يقول
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ن��دُم ف��ع��ل��ه ب��ع��د ل��ه ف��م��ا م��وق��ِع��ه ق��ب��ل األم��ر وي��ع��رف
َش��ِب��ُم وم��اؤه��ا دف��يءٌ ـ��ور وال��غ��ـ ال��بُ��ح��ي��رَة أَت��ُرِك ل��م ل��والك

والغور الحر يف بارد وماؤها البحرية أترك لم لوالك يقول طربية، بحرية هي البحرية
حار. ألنه لغور جئُت ما فلوالك ديفء، بلُدك

ق��َط��ُم ب��ه��ا وم��ا ف��ي��ه��ا تَ��ه��ِدر م��زب��دًة ال��ف��ح��ول م��ث��ل وال��َم��وج

الرضاب. شهوة القطم

ُظ��َل��ُم ج��ن��ان��ه��ا ِم��ن ب��ه ح��فَّ ق��م��ٌر ن��ه��اره��ا ف��ي ك��أنَّ��ه��ا

ظلم. به أحاط بقمر وُخرضتها الِجنان سواد به أحاط وقد صفائه، يف املاء شبَّه

يَ��ُم ال��دِّ ح��ول��ه��ا ال��روض وج��اَدِت ج��وان��ب��ه��ا ف��ي ال��ط��ي��ر ت��غ��نَّ��ِت
األَدُم غ��ش��اؤه��ا ع��ن��ه��ا ُج��رِّد ُم��ط��وِّق��ٍة ك��م��اوي��ٍة ف��ه��ي

أُخرجت إذا املطوَّقة باملرآة املاء صفاء مع الجنان من حولها ما شبَّه املرآة. املاوية
غالفها. من

أيًضا: وقال

ن��ائ��ِم ك��ل إل��ى تَ��س��ري ص��ن��ائ��ع��ه ال��ذي إل��ى ُس��راي ف��ي ع��ن��ي ال��ن��وم س��رى
ق��ادِم زاد ِم��ن ج��فَّ م��ا ك��أنَّ��ه��ُم ب��ل��غ��تُ��ه ل��م��ا ال��ن��اس ن��ف��ض��ُت ك��ري��ٌم

بعضهم: وقال

ال��غ��ي��اِه��ِب ف��ي ��ح��ى ال��ضُّ ش��م��ِس إل��ى س��َري��ُت ك��أنَّ��ن��ي ال��ب��اخ��ل��ي��ن إل��ي��ك ط��وي��ت

ال��ُم��ت��ق��اِدِم ع��م��رَي ف��ي ت��رك��ه ع��ل��ى ب��ن��دام��ت��ي ي��ف��ي ال ُس��روري وك��اد
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الدولة: سيف أُم يف له مرئية أثناء أيًضا وقال

ال��َغ��وال��ي أم��ك��ن��َة ال��ن��ق��َس يَ��ض��ع��ن م��خ��ب��آٍت ال��خ��دور وأب��رزِت
ال��دَّالِل َدم��ِع ف��ي ال��ح��زن ف��دم��ع غ��اِف��الٍت ال��م��ص��ي��ب��ة أت��ت��ه��نَّ

أيًضا: وقال

ض��خ��اُم ج��ث��ٌث ل��ه��م ك��ان��ْت وإن ص��غ��اٌر ن��اٌس ن��اُس��ه وده��ٌر
ال��رَّغ��اُم ال��ذه��ِب م��ع��دُن ول��ك��ن ف��ي��ه��م ب��ال��ع��ي��ش م��ن��ه��ُم أن��ا وم��ا

أيًضا: وقال

ال��غ��راُم ل��ه ي��ل��ذُّ ي��ع��َش��ق وم��ن تُ��ؤِذي وه��ي ال��م��روة ل��ه ت��ل��ذُّ
ال��َح��م��اُم وال��ن��اس األط��واُق ه��ي أي��اٍد ل��ه ال��رِّق��اب ف��ي أق��ام��ت

أيًضا: وقال

خ��الك��ا م��ا زوٌر ال��ن��اس وك��ل اف��ت��رق��ن��ا إذا ع��ن��َك أع��ت��اُض وم��ن
ام��ِت��س��اك��ا ف��ي��ه يَ��ِج��د ول��م ي��ع��وُد ه��واءٍ ف��ي س��ه��ٍم غ��ي��ر أن��ا وم��ا

الهواء يف يُرمى الذي كالسهم أهيل يف اللبث وقلَّة عندك من الخروج يف أنا يقول
يَنقِلب. ثم فيذهب
أيًضا: وقال

ال��وص��اِل إل��ى س��ب��ي��َل ال ول��ك��ن ق��دي��ًم��ا ال��دن��ي��ا يَ��ع��ش��ِق ل��م وَم��ن
خ��ي��اِل م��ن م��ن��ام��ك ف��ي ن��ص��ي��بُ��ك ح��ب��ي��ٍب م��ن ح��ي��ات��ك ف��ي ن��ص��ي��بُ��ك
ِن��ب��اِل م��ن ِغ��ش��اءٍ ف��ي ف��ؤادي ح��ت��ى ب��األرزاء ال��ده��ر َرم��ان��ي
ال��نِّ��ص��اِل ع��ل��ى ال��نِّ��ص��اُل ��رت ت��ك��سَّ س��ه��اٌم أص��اب��ت��ن��ي إذا ف��ص��رُت
أُب��ال��ي ب��أن ان��ت��ف��ع��ُت م��ا ألن��ي ب��ال��رزاي��ا ل��ي أب��ا ف��م��ا وه��اَن
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أيًضا: وقال

ُم��ح��اِل ف��ي م��س��ت��ق��ي��ٌم ك��أنَّ��َك م��ل��وًك��ا أرى ال��ذي��ن ف��ي رأي��تُ��َك

املعوج. عىل املستقيم فضل تفضلهم أنت املعنى

ال��غ��زاِل دم ب��ع��ُض ال��ِم��س��َك ف��إن م��ن��ه��م وأن��ت األن��ام تَ��ُف��ِق ف��إن

أيًضا: وقال

ت��ُح��وُل ح��اٌل ال��وج��وه ف��ُح��س��ن دام م��ا وج��ه��ك ح��س��ن م��ن زوِّدي��ن��ا
ق��ل��ي��ُل ف��ي��ه��ا ال��م��ق��اَم ف��إن ال��دن��ي��ا ه��ذه ف��ي ن��ص��ْل��ك وِص��ل��ي��ن��ا
ال��ُح��م��وُل ت��ش��وُق ك��م��ا ف��ي��ه��ا ال��ُق��طَّ��ان ش��اَق��ه ب��ع��ي��ِن��ه��ا رآه��ا م��ن

بني يجد فلم محالة ال راحلون أهلها أن تيقن معرفتها حق الدنيا عرف من يقول
شملهما. قد الرحيل ألن يشوقه وهذا يشوقه فهذا فرًقا، والراحل القاطن

أيًضا: وقال

ُك��ح��ُل ل��ه��ا ��ن��ان وال��سِّ إال تُ��غ��ِض ف��ل��م ل��ن��زال��ه ح��دََّق��ت ِق��ْرٍن ع��ي��ن وك��م
َج��ه��ُل م��وض��ِع��ه غ��ي��ر ف��ي ال��ف��ت��ى وِح��ل��م م��وض��ٌع ل��ل��ِح��ل��ِم ق��ال رف��ًق��ا ق��ي��ل إذا

أيًضا: وقال

ال��ه��الِل ن��ك��َس ��ق��م ال��سُّ ف��ي نَ��كَّ��س��ان��ي ال��وص��اِل وه��ج��ُر ل��ي ال��َه��ج��ر ِص��ل��ة

إىل الوصال وهجر الَهجر وصُل فنَكََّسني الُخلق كامل الجسم صحيح كنُت يقول
تماِمه. بعد املحاق إىل الهالل يُعاد كما السقم إىل أعاَدني أن

خ��اِل ج��ن��ِب وج��ن��ٍة ف��ي ك��خ��اٍل ري��ا ِم��ن ب��ال��دو ال��دم��ن��تَ��ي��ن ع��ل��ى ِق��ف
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ومن به، للعلم فُحذف ريا دمن من واملراد امرأة، اسم وريا الواسعة، األرض الدو
التصوير: قلم من نُِقطت نقطة أنه الحسن الوجه يف الخال يف قيل ما ألطف

ل��ي��ال��ي ك��أن��ه��نَّ ع��راٍص ف��ي ن��ج��وٌم ك��أنَّ��ه��ن ب��ط��ل��وٍل
ِخ��داِل ب��س��وٍق خ��رٌس ِخ��داٌم ع��ل��ي��ه��نَّ ك��أن��ه��ن ونُ��ؤيٍّ

السمان. والِخدال الخالخيل، الخدام
بعضهم: وقال

ال��ن��س��ُخ ��ده��ا ت��ع��مَّ أل��ف��اظ ظ��واه��ر ف��ك��أن��ه��ا ُع��طِّ��ل��ت أن��ٍس م��ع��اه��د

آخر: وقال

ف��ك��اك��ا يَ��ن��ُظ��رون ال وأس��ارى رذاي��ا ك��أن��ه��ن وأث��اٍف
ال��س��واك��ا ال��ول��ي��ُد ��ث ش��عَّ ك��م��ا ـ��ه ن��واص��ي��ـ ال��زم��ان ط��مَّ وش��ج��ي��ج

صيد: كلب يصف أيًضا وقال

س��َج��ن��ج��ِل م��ن يَ��ن��ُظ��ر ك��أن��م��ا ال��ُم��ق��ب��ِل ل��ح��ُظ أدب��َر إذا ل��ه

صفاء وشبَّه والتفاِته، نظره لرسعة وذلك قدامه، امُلقبل يرى كما يرى أدبر إذا يقول
باملرآة. حدقته

تُ��ل��ي وق��د ال��م��دى، ج��اء تَ��ل��ى إذا ال��ُم��س��ِه��ِل ع��ْدو أح��زَن إذا ي��ع��دو
تُ��ج��َدِل ل��م م��ج��دول��ٍة ب��أرب��ٍع ال��ُم��ص��ط��ل��ي ال��ب��دويِّ ج��ل��وَس يُ��ق��ع��ي
ال��ج��ن��َدِل ف��ي أم��ث��الُ��ه��ا آث��اره��ا األرُج��ِل رب��ذات األي��ادي ُف��تْ��ِل

مواطئ كأمثال فيها أثَّرت الحجارة عىل وطئه لقوة يقول خفيفات. أي ربذات:
رجَليه.
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وال��َك��ل��َك��ِل م��ت��ن��ه ب��ي��ن ي��ج��م��ع ال��ت��ف��تُّ��ِل م��ن ال��وث��ب ف��ي ي��ك��اد

يف وعجزه صدِره بني يجمع الصيد عىل وثِبه رسعة من يكاد يقول االنفتال. التفتل
واحدة. حالة

ب��ال��َول��ي ال��ِح��ض��ار َوس��م��يِّ ش��ب��ي��ُه األس��َف��ِل وب��ي��َن أع��الُه وب��ي��ن

أحرض يُقال: الحرض، من االسم والحضار يَليه، ما والويل املطر، أول الَوسمي
يَفرت ال وأنه وصالبته لضبارته يتغريَّ ال يعني وآخره، عْدِوه ألول مثًال هذا رضب الفرس،

يعيا. وال

ذُبَّ��ِل رم��اٍح ع��ل��ى م��وث��ٌق ج��رَوِل م��ن ُم��ض��ب��ٌر ك��أن��ه

بالرماح. قوائمه وشبَّه الحجر، الجرول

��ِل ال��ُج��مَّ ح��س��اب األرض ف��ي ي��خ��طُّ أع��َزِل غ��ي��ِر أج��رَد ذنَ��ٍب ذي

ومنه والكالب، الخيل يف عيب وذلك فقاره، استواء عىل ذنَبه يكون ال الذي األعزل
القيس: امرئ قول

ب��أع��زل ل��ي��س األرض ف��وي��ق ب��ض��اف

يَحكي ألنه ل؛ الجمَّ حساب خطَّ إذا الكاتب كآثار األرض يف ذنَبه آثار إن يقول
قبطي. خطٌّ وهو واأللوف، واملئني العشور بها يُعلِّم الكتابة حروف غري حروًفا

ب��ل��ي ت��ح��ري��ٌك ال��س��وط يُ��ب��ل��ي ك��ان ل��و ب��َم��ع��ِزِل ج��س��م��ه م��ن ك��أن��ه

يبليه وال تحريكه يَكثُر السوط أن كما ذلك، يبليه ال ثم ذنبه تحريك يُكثر إنه يقول
التحريك.
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��ي��َق��ِل ال��صَّ ب��َص��ق��ِل ال��ع��ه��د ت��ع��رف ال ك��األن��ُص��ِل م��ذروب��ٍة ع��ن ي��ف��ت��رُّ

كالنصال. أنياب عن يفرتُّ الكلب هذا إن يقول

األَك��َح��ِل ف��ص��اد بُ��ق��راط ع��لَّ��م ب��ال��م��ق��ت��ل ِع��ل��م��ه م��ن ك��أن��ه

الجسم. يف ِعرق األكحل
أيًضا: وقال

وه��ُل ف��ؤاده��ا ف��ي ك��أن��م��ا واج��ف��ٌة واألرض ش��زٌر وال��ط��ع��ُن
ال��خ��َج��ُل ال��خ��ري��دة خ��دَّ يَ��ص��ب��غ ك��م��ا ال��دم��اء خ��دَّه��ا ص��بَ��غ��ت ق��د

أيًضا: وقال

ال��ع��ادِل ق��س��م��ة ف��ي��ه��م ل��ه ج��ائ��ٌر ��ه��ُم ي��ع��مُّ وض��رٌب
ال��ح��اف��ِل درة اج��ت��م��َع��ت ك��م��ا ُش��ذَّان��ه��م ��ع يُ��ج��مِّ وط��ع��ٌن

أيًضا: وقال

ال��َج��م��اال ب��ه يَ��ُص��نَّ ك��ي ول��ك��ن ��الٍت ُم��ت��ج��مِّ ال ال��َوْش��ي ل��ب��ْس��َن
��الال ال��ضَّ ��ع��ر ال��شَّ ف��ي خ��ف��َن ول��ك��ن ل��ُح��س��ٍن ال ال��غ��دائ��ر ��رن وض��فَّ

أيًضا: وقال

ف��وائ��ُد ق��وٍم ع��ن��د ق��وٍم م��ص��ائ��ب أه��ل��ه��ا ب��ي��ن م��ا األي��ام ق��َض��ِت ب��ذا
ق��ائ��ُد ل��ل��ن��ف��س ال��ن��ف��س ط��ب��ع ول��ك��نَّ وال��ن��دى ال��ش��ج��اع��ة ُط��رَق ي��رى وك��لٌّ

أيًضا: وقال

م��ن��ش��دا ال��ده��ر أص��ب��ح ش��ع��ًرا ق��ل��ُت إذا ق��الئ��دي رواة ِم��ن إال ال��ده��ر وم��ا
م��ردَّدا ال��م��اِدح��ون أت��اَك ب��ش��ع��ري ف��إن��م��ا ش��ع��ًرا أُن��ش��دَت إذا أج��زن��ي
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اآلخر: كقول هذا

��ار ب��شَّ أح��َس��ن ف��ق��د ح��م��اد أن��َش��د إذا

��دى ال��صَّ واآلخ��ر ال��م��ح��ك��ي ال��ص��ائ��ح أن��ا ف��إن��ن��ي ص��وت��ي ب��ع��د ص��وٍت ك��لَّ ودع

النوق: يف أيًضا وقال

ال��ذب��اِل س��ل��ي��ط ف��ي ال��ن��ار أث��ر ف��ي��ه��ا ل��ل��دي��ام��ي��م َه��وج��اء ك��لُّ
اآلج��اِل ف��ي األي��ام م��ش��ي ـ��ب��ي��د ال��ـ ف��ي ب��ن��ا تَ��م��ش��ي ال��ج��دي��ل ب��ن��ات ِم��ن

هوج. فيها التي الناقة الهوجاء
أيًضا: وقال

ق��تَّ��اُل واإلق��داُم يُ��ف��ق��ر ال��ج��ود ك��ل��ه��م ال��ن��اس س��اد ��ة ال��م��ش��قَّ ل��وال
ش��م��الُل ب��ال��رَّح��ِل م��اش��ي��ٍة ك��ل م��ا ط��اق��ت��ه اإلن��س��ان يَ��ب��ل��غ وإن��م��ا

الرسيعة. القوية الناقة الشمالل

وإج��م��اُل إح��س��اٌن ال��ن��اِس أك��ث��ِر م��ن ب��ه ال��ق��ب��ي��ح ت��رُك زم��ٍن ل��ِف��ي إن��ا

أيًضا: وقال

ح��وب��ائ��ه م��ن وي��ن��اُل ل��ل��ُم��ب��ت��َل��ى ُق��رب��ه يَ��ع��ذُب ك��ال��م��ع��ش��وق وال��ع��ش��ُق

نفس من ينال كان وإن الحبيب كقرب يُستعذب القرب طيب العشق أن يريد
يُهلكها. أي العاشق،

ب��ف��دائ��ه ألَغ��ْرتَ��ه ب��ه م��م��ا ف��دي��تُ��ه ال��ح��زي��ن ل��ل��دَِّن��ف ق��ل��َت ل��و
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ذلك من لغار بي والهوى الصبابة برح من بك ما ليت للدنف قلَت لو أنك يُريد
يسمح ال فيه ما عىل فهو محله أحد يحلَّ أن والخوف محبوِبه عىل الشح غريته ووجه

ة. املشقَّ من به مما يَفديَه أن ألحد
أيًضا: وقال

ت��م��رَّدا ال��ل��ئ��ي��م أك��رم��َت أن��َت وإن م��ل��ك��تَ��ه ال��ك��ري��م أك��رم��َت أن��َت إذا

الغرض: هذا يف القائل قول ومليح

ُش��ك��را ب��ه يَ��ج��زي وال��ح��ر َج��ح��ده س��وى يُ��ِف��د ل��م ال��ح��بِّ ف��ي اإلح��س��ان ُوض��ع إذا
ال��درَّا ف��أث��م��َرت أص��داًف��ا وص��اح��ب ��ه��ا ب��ُس��مِّ ف��ج��اءت أف��ع��ى َس��ق��ى ك��َغ��ي��ٍث

نيسان يف ينزل مطر أصلهما واللؤلؤ الحيَّات سمَّ أن من الناس يذكره ما إىل يشري
لؤلًؤا. فيصري األصداف اه وتتلقَّ ا سمٍّ فيها فيصري الحيات فتتلقاه

ال��نَّ��دى م��وض��ع ف��ي ال��س��ي��ف ك��وض��ع م��ض��رٌّ ب��ال��ُع��ل��ى ال��س��ي��ف م��وض��ع ف��ي ال��ن��دى ووض��ُع

أيًضا: وقال

وُع��ق��وِد ب��راق��ٍع ف��ي ط��ل��َع��ت ب��دوًرا رأي��َت ه��ل ال��ل��ه َع��ْم��َرَك
ال��ُج��ل��وِد ق��ب��ل ال��ق��ل��وب ت��ش��قُّ ب ال��ُه��د ري��َش��ه��ا ب��أس��ه��ٍم رام��ي��اٍت

أيًضا: وقال

ال��ُع��واِد إل��ى اح��ت��ج��تُ��م��ا ف��ال ح وال��رو ال��ج��س��ُم ات��ف��ق��تُ��م��ا م��ا أن��ت��م��ا
��ع��اِد ال��صِّ ص��دور ف��ي ال��ط��ي��ش وَق��ع ُخ��ْل��ٌف األن��اب��ي��ب ف��ي ك��ان وإذا

خلف سيده ابن وبني بينه وَقع كان وقد كافور، يف قالها قصيدة من البيتان هذان
اآلخر: قول الصلح باب يف ويُعجبني اصَطلحا، ثم

ِم��رَوُد وال��ج��ف��ن ال��ج��ف��ِن ب��ي��ن ان��غ��لَّ ك��م��ا ُم��ص��ل��ح ال��خ��ص��ي��َم��ي��ن ب��ي��ن داخ��ٍل ل��َك��م
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أيًضا: وقال

ال��ذي��ِب زورة م��ن رَق��دوا وق��د أده��ى، خ��اف��ي��ٍة األع��راِب ف��ي ل��ك زورٍة ك��م

شجاعته: ويُذكِّرها نفسه يخاطب

ب��ي يُ��غ��ري ال��ص��ب��ِح وب��ي��اض وأن��ث��ن��ي ل��ي يَ��ش��َف��ع ال��ل��ي��ل وس��واد أزوره��م

أيًضا: وقال

ال��رُّق��ى وب��ي��ن ال��ق��ري��ض ب��ي��ن ال��ك��رك��دنَّ ب��ه م��دح��ُت وش��ع��ٍر

وسوء مغناه وقلة َخلقه لِعظم بالكركدن وشبَّهه الَخيص، كافوًرا بالكركدن يعني
ُخلقه.

لِحرمانهم إنهم قال: غريبة، عبارة الِخصيان ُخلُق سوء يف الجاحظ ذكر وقد
الباغي الحاسد بني ليس حتى بينهم، فيما األعداء تباُغض من بأشد الفحول أبَغُضوا
بني وال الفاِره، الهمالج راكب وبني املعنَّى املايش بني وال امُلتظاِهرة، النِّعم أصحاب وبني
التناُفس وقوع مع األعمام بني بني وال ملوًكا، صاروا سوقة وبني سوقة، صاُروا ملوك
بقدر والبغضاء، التنفري من الصناعات يف املتشاكسني الجريان بني وال الحرب، وقوع أو

للفحول. الِخصيان عليه يَلتِحف ما

ال��ورى َه��ج��َو ك��ان ول��ك��نَّ��ه ل��ه م��دًح��ا ذل��ك ك��ان ف��م��ا

أيًضا: وقال

ال��ي��ه��وِد ب��ي��ن ال��م��س��ي��ح ك��ُم��ق��ام إال ن��ح��ل��َة ب��أرض م��ق��ام��ي م��ا
ثَ��ُم��وِد ف��ي ك��ص��ال��ٍح غ��ري��ٌب ال��ل��ه ت��داَرك��ه��ا أُم��ٍة ف��ي أن��ا
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أيًضا: وقال

ص��بَّ��ا ب��ه��ا ُم��س��ت��ه��اًم��ا ع��ل��ي��ه��ا ح��ري��ًص��ا ب��َس��ع��ِي��ه ال��ح��ي��اة يَ��ب��غ��ي ك��ل��ن��ا أرى
ال��ح��رب��ا أورده ال��ن��ف��س ��ج��اع ال��شُّ وح��بُّ ال��تُّ��ق��ى أورَده ال��ن��ف��س ال��ج��ب��ان ف��ح��بُّ
ذَن��ب��ا ل��ذا ه��ذا إح��س��ان يُ��رى أن إل��ى واح��ٌد وال��ف��ع��ُل ال��رزق��ان ويَ��خ��ت��ِل��ف

أيًضا: وقال

ال��س��ح��اُب تُ��ف��تِّ��ش��ه أن ت��خ��وَّف ح��ت��ى األم��واه ع��ل��ى ط��ل��ب��تَ��ه��ُم
ال��ُع��ق��اُب ج��ن��اَح��ي��ه��ا ن��ف��َض��ت ك��م��ا ج��ان��بَ��ي��ه ح��ول��ك ال��ج��ي��ُش ي��ه��زُّ
ال��م��ص��اُب ف��ي��ؤل��م��ك تُ��ص��ي��ب��ه��م أُن��اٍس ف��ي ب��أُس��ك ي��ت��مُّ وك��ي��ف
ع��ت��اُب ب��ال��ج��ان��ي ال��رِّف��ق ف��إن ع��ل��ي��ه��م ال��م��ول��ى أي��ه��ا ��ق ت��رفَّ
��واب ال��صَّ خ��ف��َي رب��م��ا ول��ك��ن ال��ب��وادي أي��ادي��ك ج��ه��ل��ْت وم��ا
اق��ت��راُب م��ولِّ��ده بُ��ع��ٍد وك��م دالٌل م��ولِّ��ده ذن��ٍب وك��م
ال��ِع��ق��اُب ج��ارِم��ه ب��غ��ي��ر وح��لَّ ق��وٍم س��ف��ه��اءُ ج��رَّه وج��رٍم

الدولة: سيف أخت يرثي أيًضا وقال

ال��َك��ذِب إل��ى ب��آم��ال��ي ف��ي��ه ف��زع��ُت خ��ب��ٌر ج��اءَن��ي ح��ت��ى ال��ج��زي��رة ط��وى
ب��ي يَ��ش��رق ك��اد ح��ت��ى ب��ال��دَّم��ع ش��رق��ُت أم��ًال ص��دُق��ه ل��ي ي��دَع ل��م إذا ح��ت��ى

أيًضا: وقال

يُ��ج��دي وال ف��ت��ي��ًال يُ��غ��ن��ي ال ك��ان وإن ب��م��ث��ِل��ه ال��ُم��س��ت��ه��ام ي��ل��ذُّ ت��م��نٍّ
ال��ق��دِّ ع��ل��ى األس��ي��ر غ��ي��ُظ ول��ك��ن��ه ال��ح��ش��ا ف��ي ك��ال��ن��اِر األي��ام ع��ل��ى وغ��ي��ٌظ

أيًضا: وقال

ال��ِب��ْك��ُر وال��ف��ت��ك��ة ال��س��ي��ف إال ال��م��ج��د ف��م��ا وق��ي��ن��ًة ��ا ِزقَّ ال��م��ج��د ت��ح��س��ب��نَّ وال
ال��ع��ش��ُر أن��م��ل��ه ال��م��رء س��م��ع تَ��داَوُل ك��أن��م��ا دويٍّ��ا ال��دن��ي��ا ف��ي وت��رُك��ك

130



املتنبي الطيب أبي الُحسني ابن ِشعر من اخرتناه فيما

سمَع أذنه سدَّ إذا الرجل أن وذلك عظيًما وصياًحا جلبة الدنيا يف اترك يقول
ضجيًجا.

أيًضا: وقال

ال��ش��ك��ُر ل��ه ف��ي��َم��ن ف��ال��ف��ض��ل ه��ب��ٍة ع��ل��ى ن��اق��ٍص ش��ك��ر ع��ن يَ��رف��ْع��ك ل��م ال��ف��ض��ل إذا

الفضل فإن إليك منه إحسان مع ناقص شكر عن يَرفُعك ال الفضل كان إذا يريد:
اللئيم إىل االنبساط ترك عىل يُحرِّض أنه فاملعنى إليه. محتاج ألنك لك ال شكرته ملن
عن نفسه يَرفع لم من الحكيم: قول من وهذا الفضل، له فيكون يُشكر ال حتى الناقص

عليه. الجاهل قدَر يَرفع الجاهل قدر

ال��ف��ق��ُر ف��ع��ل ف��ال��ذي ف��ق��ٍر م��خ��اف��َة م��ال��ه ج��م��ع ف��ي ال��س��اع��ات يُ��ن��ف��ق وم��ن

أيًضا: وقال

ال��رع��اب��ي��ِب ال��ب��دوي��ات ك��أوُج��ه ب��ه ال��ُم��س��ت��ح��َس��ن��ات ال��َح��َض��ر أوُج��ه م��ا
م��ج��ل��وِب غ��ي��ر ُح��س��ٌن ال��ب��داوة وف��ي ب��ت��ط��ري��ٍة م��ج��ل��وٌب ال��َح��ض��ارة ُح��س��ُن
ال��َح��واج��ي��ِب ص��ب��َغ وال ال��ك��الم م��ض��غ ب��ه��ا ع��رْف��َن م��ا ف��الٍة ظ��ب��اءَ أف��دي
ال��ع��راق��ي��ِب ص��ق��ي��الت أوراُك��ُه��نَّ م��ائ��ل��ًة ��ام ال��ح��مَّ ِم��ن ب��رْزَن وال
َم��خ��ض��وِب غ��ي��َر م��ش��ي��ب��ي ل��ون ت��رك��ُت م��م��وَّه��ًة ل��ي��س��ت م��ن ك��لِّ َه��وى وِم��ن
َم��ك��ذوِب ال��وج��ه ف��ي َش��ع��ٍر ع��ن رغ��ب��ُت وع��اَدِت��ه ق��ول��ي ف��ي ال��ص��دق َه��وى وِم��ن

أيًضا: وقال

ج��ن��ب��ه ع��ن ال��َم��ض��ج��ع تَ��ق��ل��ب ال ض��ج��ع��ٍة م��ن ل��إلن��س��ان ب��دَّ ال
َك��رب��ه م��ن ال��م��وُت أذاَق وم��ا ُع��ْج��ب��ه م��ن ك��ان م��ا ب��ه��ا يَ��ن��س��ى

املوت. كرب من ذاق وما اإلعجاب نيس القرب يف نزل إذا يقول
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ش��رب��ه م��ن ب��دَّ ال م��ا ن��ع��اُف ب��الُ��ن��ا ف��م��ا ال��م��وت��ى ب��ن��و ن��ح��ن
َك��س��ب��ه ِم��ن ه��ي زم��اٍن ع��ل��ى ب��أرواِح��ن��ا أي��دي��ن��ا ت��ب��َخ��ُل
تُ��رِب��ه م��ن األج��س��ام وه��ذه ج��وه م��ن األرواُح ف��ه��ذه
يَ��س��ِب��ِه ل��م يَ��س��ب��ي��ه ال��ذي ُح��س��ن ُم��ن��ت��ه��ى ف��ي ال��ع��اِش��ق ف��كَّ��ر ل��و

يَصري وأنه املعشوق حسن منتهى يف تفكَّر لو به املستهام لليشء العاشق إن يقول
الحريص فكَّر لو يشء، كل يف يطَّرد وهذا قلبه، العشُق يَمِلك ولم يعشقه لم زوال إىل
مَلا عنه يموت أنه أو زوال، إىل آخَره أن املال جمع عىل ويُعادي نفسه ويقتل يعدو الذي

جمعه. عىل حرص

غ��رِب��ه ف��ي األن��ف��س ف��ش��كَّ��ت ش��رِق��ه ف��ي ال��ش��م��س ق��رن يُ��َر ل��م

غاربة عرفها طالعة رآها من الشمس أن يُريد مثل وهذا الَفناء، من بد ال أنه يريد
الزوال. سبب الحدوث ألن الزوال إىل منتهاها الحوادث كذلك

ط��بِّ��ه ف��ي ج��ال��ي��ن��وس م��وت��ة ج��ه��ِل��ه ف��ي ال��ض��أن راع��ي ي��م��وت
ِس��رب��ه ع��ل��ى األم��ُن ف��ي وزاد ُع��م��ره ع��ل��ى زاد ورب��م��ا
َح��رِب��ه ف��ي ال��م��ف��رط ك��غ��اي��ة س��ل��م��ه ف��ي ال��ُم��ف��رط وغ��اي��ة

أيًضا: وقال

آت��ه��ا ل��م ك��أن��ن��ي ال��ج��ن��ان ث��بَ��ت أت��ي��ت��ه��ا ال��ه��الك ف��ي��ه��ا وم��ط��ال��ٍب
أق��وات��ه��ا م��ن ك��نَّ وح��ٍش أق��وات غ��ادرت��ه��ا ب��م��ق��ان��ٍب وم��ق��ان��ٍب

كانت بعدما للوحش قوتًا العظيم الجيش تركت يقول الخيل. من الجماعات املقانب
لها. قوتًا الوحوش

ج��ب��ه��ات��ه��ا ف��ي ع��م��ران ب��ن��ي أي��دي ك��أن��م��ا ال��ج��ي��اد ُغ��رر أق��ب��ل��تُ��ه��ا
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يرثي: أيًضا وقال

ل��ت��خ��ل��ي��د ال ل��ل��ح��زن ي��س��ل��م ب��ع��َده��م ال��وداد أه��ل س��ال��ُم

للتخليد. ال للحزن يبقى األحبة بعد يبقى الذي يريد

م��ح��م��ود غ��ي��ر ح��اَل��ي��ه أح��م��د زم��ٍن م��ن ال��ن��ف��وس ��ي تُ��رجِّ ف��م��ا

بالء معجله ألن محمود غري وهو البقاء حاليه أحمد زمان عند رجاء ال يقول
فناء. ومؤجله

أيًضا: وقال

رق��اد م��ن س��ي��وف��ك ُط��ب��ع��ت وق��د ع��ي��وٌن ال��ه��ي��ج��ا ف��ي ال��ه��ام ك��أن
ف��ؤاد ف��ي إال يَ��خ��ط��رَن ف��م��ا ه��م��وٍم م��ن األس��ن��ة ُص��غ��ت وق��د

أيًضا: وقال

وغ��ُد وأح��زم��ه��م ف��ْدٌم ف��أَع��َل��ُم��ه��م أُه��ي��ل��ه ال��زم��ان ه��ذا إل��ى أذمُّ
بُ��دُّ ص��داق��ت��ه م��ن م��ا ل��ه ع��دوٍّا ي��رى أن ال��ُح��رِّ ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ن��ك��د وِم��ن

أيًضا: وقال

أع��ادي أف��ئ��دٌة تُ��ق��لِّ��ب��ه��ن م��واٍل أل��س��ن��ٌة تَ��غ��ُرْرَك ف��ال
ص��اِد وه��و ويُ��روى م��ن��ه ب��ك��ى ل��ب��اٍك ي��رث��ي ال ك��ال��َم��وت وك��ن

اإلهالك. عىل لِحرصه عطشان ذلك مع وهو يرشب بما يُروى كاملوت كن يقول
األسد: يصف أيًضا وقال

وال��ن��ي��ال زئ��ي��َره ال��ف��رات ورد ش��اربً��ا ال��بُ��ح��ي��رة ورَد إذا ورٌد
غ��ي��ال ل��ب��دتَ��ي��ه م��ن غ��ي��ل��ه ف��ي الب��ٌس ال��ف��وارس ب��دم ��ٌب م��ت��خ��ضِّ
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ُح��ل��وال ال��ف��ري��ق ن��اَر ال��دج��ى ت��ح��ت ُظ��نَّ��ت��ا إال ع��ي��ن��اه ُق��وِب��َل��ت م��ا
وال��ت��ح��ل��ي��ال ال��تَّ��ح��ري��م ي��ع��رف ال أن��ه إال ال��رُّه��ب��ان وح��دة ف��ي
ع��ل��ي��ال ي��ُج��س آٍس ف��ك��أنَّ��ه ت��ي��ِه��ه م��ن ��ًق��ا ُم��ت��رفِّ ال��ب��رى ي��ط��أ

الرتاب. الربى

إك��ل��ي��ال ل��رأس��ه ت��ص��ي��ر ح��ت��ى ي��اُف��وخ��ه إل��ى ُغ��ْف��رت��ه وي��ُرد

قفاه. عىل اجتمع الشعر الُغفرة

َم��ش��ك��وال ج��واده ال��ك��م��يُّ رك��ب ف��ك��أن��م��ا ال��خ��ط��ى م��خ��اف��تُ��ه َق��َص��رت

وبال. وقف األسد رأى إذا الحافر ذو
أيًضا: وقال

ب��خ��ِل م��ن ال��ج��ب��َن ي��ُع��د ال��ج��واد وه��و ج��ب��ٍن م��ن ال��ب��خ��َل يَ��ُع��دُّ ��ج��اع ال��شُّ ه��و
ُم��ح��ت��ِف��ِل غ��ي��ر إل��ي��ه أغ��ذُّ وق��د م��ف��ت��خ��ٍر غ��ي��ر ف��ت��ٍح ك��ل م��ن ي��ع��ود

أيًضا: وقال

��اُل ف��عَّ ال��س��ادات ع��ل��ى ي��ش��قُّ ِل��م��ا ف��ط��ٌن س��ي��ٌد إال ال��م��ج��َد يُ��درك ال
أم��ث��اُل ��م��س ل��ل��شَّ وم��ا ق��ل��ُت ك��ال��ش��م��س م��ن��ق��ص��ٌة ال��ك��اف ودخ��وُل ك��ف��ات��ٍك

بقوله: ذلك استدرك ثم بفاتك، شبَّهه ثم هذه، صفته رجل إال املجد يدرك ال يقول
ع وتوسُّ مجاز ذلك وإنما مثًال، له جعلت فقد كفالن هو قلت إذا منقصة، الكاف ودخول

مثل. لها وليس الظاهر عىل بالشمس يُشبَّه امُلستحَسن كاليشء
أيًضا: وقال

ت��ردُّه ح��ب��ي��بً��ا م��ن��ه��ا َط��ل��ب��ي ف��م��ا تُ��دي��م��ه ح��ب��ي��بً��ا ال��دن��ي��ا ُخ��لُ��ق أب��ى
ض��دَّه ط��ب��اِع��ك ف��ي ش��يءٍ ت��ك��لُّ��ف ت��غ��ي��ًرا ف��ع��ل��ُت م��ف��ع��وٍل وأس��رع
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أيًضا: وقال

األض��داد ع��ل��ى س��ل��ط��انُ��ه ح��ب��اب األ ع��ل��ى ل��ي��س ال��وش��اة وك��الم
ال��ف��ؤاِد ف��ي ه��ًوى ص��اَدَف��ت إذا ال��م��رء ف��ي ال��م��ق��ال��ة تَ��ن��َج��ح إن��م��ا

أيًضا: وقال

ِج��ي��ُد وال ع��ي��ٌن تُ��ت��يِّ��ُم��ه ش��ي��ئً��ا َك��ِب��دي وال ق��ل��ب��ي م��ن ال��ده��ر يَ��ت��ُرك ل��م
وت��س��ه��ي��ُد ه��مٌّ ك��ئ��وِس��ك��م��ا ف��ي أم ك��ئ��وِس��ك��م��ا ف��ي أخ��م��ٌر س��اق��ي��يَّ ي��ا
األغ��اري��ُد َه��ذي وال ال��م��دام ه��ذي تُ��غ��ي��رن��ي ال ل��ي م��ا أن��ا، أص��خ��رٌة
م��ف��ق��ود ال��ن��ف��س وح��ب��ي��ب وج��دتُ��ه��ا ص��اف��ي��ًة ال��خ��م��ر ُك��َم��يْ��ت أردت إذا
َم��ح��س��وُد م��ن��ه ب��اٍك أن��ا ب��م��ا أن��ي وأع��ج��ب��ه��ا ال��دن��ي��ا م��ن ل��ق��ي��ُت م��اذا

أيًضا: وقال

ال��ب��ح��ُر أن��ن��ي ش��اه��ٍد وب��ح��ٍر ـ��ج��ب��ال ال��ـ أن��ن��ي ت��ش��َه��د ُج��ب��ت ِج��ب��اٍل م��ن وك��م
وال��ظَّ��ه��ُر ال��ك��ور واس��ُط ف��ي��ه ال��ع��ي��س م��ن م��ك��اِن��ن��ا م��ن��ه ال��ع��ي��س م��ك��ان وخ��رٍق

الخرق. َظهر وسط يف واإلبل اإلبل ظهور وسط يف أنا يقول

س��ف��ُر م��ع��ن��ا أرض��ه أو ك��رة ع��ل��ى وك��أن��ن��ا َج��وِزه ف��ي ب��ن��ا يَ��خ��دن

أو إليه يُنتهى طرف لها ليس الكرة ألن سري لنا ينتهي وال كرة عىل كأنَّنا يقول
رأى السري يف اإلنسان أرسع وإذا تنقطع، ال كانت حيث معنا تسري الخرق أرض كأن

معه. تسري كأنها األرض
عليه: وفد ملا العميد ابن يمدح وقال

واإلس��ك��ن��درا رس��ط��ال��ي��س ش��اه��دت ب��ع��ده��ا أن��ي األع��راب م��ب��ل��غ م��ن
واألَع��ُص��را ن��ف��وس��ه��م اإلل��ه ردَّ ك��أن��م��ا ال��ف��اِض��ل��ي��ن ك��ل ول��ق��ي��ت
م��ؤخ��را أت��ي��ت إذ ف��ذل��ك وأت��ى م��ق��دًَّم��ا ال��ح��س��اب ن��س��ق ل��ن��ا نُ��ِس��ق��وا
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فلما الوجود، يف عليك متقدمني متتابعني ومضوا الزمان يف الفضالء لنا ُجمع يقول
ثم أوًال تفاصيله يُذكر الحساب مثل فيهم، كان ما الفضل من فيك كان بعدهم أتيت
ذُكر ما الجملة يف فيُجمع وكذا كذا فذاك الحساب آخر يف فيُكتب التفاصيل تلك تُجمل

والحكمة. والعلم الفضائل من فيهم تفرَّق ما فيك ُجمع أنت كذلك التفصيل، يف

ف��تَ��ع��ذُرا ن��ظ��رُت ك��م��ا إل��ي��ك ن��َظ��َرت َدم��ُع��ه��ا ش��ج��ان��ي ب��اك��ي��ًة ل��ي��ت ي��ا

فكانت منك رأيُت كما رأت إليك باملسري فارقتها ملَّا دمعها أحزنَني التي ليت يقول
إليك. األهوال وركوب فراقها عىل تعذرني

َك��ن��ه��َورا وال��س��ح��اب تُ��ش��ِرق ال��ش��م��س ف��ض��ي��ل��ًة تَ��ُرد ال ال��ف��ض��ي��ل��ة وت��رى

أيًضا: وقال

ش��ع��ُر ن��ف��ِس��ه م��ن ف��ي��ك ل��ِش��ع��ري ول��ك��ن ك��ل��ه ال��ش��ع��َر ذا ق��ل��ت وح��دي أن��ا وم��ا
ع��ذُر ل��ه��ا وأن��ت ذن��ٌب ل��ه��ا ب��ن��وه��ا ك��أن��م��ا َع��ت��ب��ي األي��ام ب��ك أزاَل��ت

أيًضا: وقال

زئ��ب��ِق ف��وق أح��داق��ه��ا م��رك��ب��ٌة ك��أن��ه��ا ح��ائ��راٍت ع��ي��ونً��ا أدرَن

صفة يف رأيتُه ما أحسن ومن الفزع، من الحائرة العيون يف قيل ما أحسن هذا
هانئ: ابن قول السود العيون

األح��داِق ف��ي ال��س��واد ول��ب��س��َن ال��ُع��ش��اق ع��ل��ى م��أت��م ف��ي ُق��م��َن

القائل: قول النُّعس العيون يف قيل ما لطيف ومن

��ك��ارى ال��سُّ ب��ع��رب��َدة ت��دري أَم��ا ال��ع��ذارى أح��داق ب��أس أُت��ن��ِك��ر
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آخر: وقال

أج��ف��اُن ل��ألغ��م��اد ق��ي��ل أج��ِل��ه��ا م��ن ُم��ش��اك��ل��ة وع��ي��نَ��ي��ه ال��س��ي��وف ب��ي��ن

ال��ت��ف��رُِّق خ��وُف ال��ت��ودي��ع ل��ذة وع��ن ال��ب��ك��ا ال��ن��َظ��ر ع��ن يَ��ع��دون��ا ع��ش��ي��ة

أيًضا: وقال

أش��واَق��ه ل��ل��ق��ل��ب تُ��ه��يِّ��ج غ��الب��ًة ال��م��دام��ة وج��دُت
أخ��الَق��ه ��ن تُ��ح��سِّ ول��ك��ن ت��أدي��ب��ه ال��م��رء م��ن ت��س��يء
إن��ف��اق��ه ي��ك��ره ال��ل��ب وذو ل��بُّ��ه ل��ل��ف��ت��ى م��ا وأن��ف��س

فرسه: يف أيًضا وقال

الص��ِق ق��ص��ي��ر ن��ب��ٍت م��ن ي��أك��ل آب��ِق ب��اغ��ي ال��ط��خ��رور ك��أن��م��ا
ال��م��ه��ارِق م��ن ال��ِح��ب��ر ك��َق��ش��رَك

آبًقا يطلب فكأنه مكان يف يَثبُت ال املرعى لقلة فرسه أن يريد فرسه. اسم الطخرور
صحيفة. عن خطٍّا يقرش فكأنه باألرض، الصق نبات من يأكل وهو

أيًضا: وقال

األك��ب��را ال��رئ��ي��َس خ��ال��ق��ك ودع��اك وأم��س��ك��وا ال��رئ��ي��َس ��ُدك ُح��سَّ ودع��اك
أب��ص��را م��ن م��س��م��َع��ي ي��م��أل ك��ال��خ��طِّ ك��الم��ه ال��ع��ي��ون ف��ي ص��ف��ات��ك خ��ل��َف��ت

ملا ذلك فعلمنا األكرب، الرئيس هللا وسماك وأمسكوا، الرئيس األعداء اك سمَّ يقول
أفضل أنك عىل الداللة يف بها هللا خصك التي وهي هللا، كالم مقام الرشيفة صفاتك قامت
َمن فإن كالخط؛ فعًال دعاك حيث من قوًال األكرب الرئيس دعاك كأنه فصار الناس،
أذناه امتأل الخط قرأ ومن وأفهم، أسمع فإنه خطٍّا أعلم وَمن وخاَطَب، شاَفَه كَمن كاتََب
أن علم الفضل جالل من هللا خصك ما رأى إذا اإلنسان أن واملعنى سمعه، كأنما بمعناه

األكرب. الرئيس دعاك هللا
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أيًضا: وقال

األوح��د وأن��ت واح��دٌة ف��األرض رك��اب��ن��ا إل��ي��ك تَ��ِس��ر ش��ئ��ت ح��ي��ث ك��ن
ي��ن��ف��د ال ب��م��ا يَ��ف��ن��ى م��ا أي��ح��ي��ط ب��وص��ف��ك��م ي��ح��ي��ط وال ال��ك��الم يَ��ف��ن��ى

أيًضا: وقال

أك��ل��ه ال��ذي ال��خ��ب��ز يُ��س��اوي ال م��ن م��ع��ي ال��ط��ع��ام يَ��ش��ه��د ورب��م��ا
ج��ه��َل��ه م��ن ب��رغ��م درٌّ وال��در وأع��رف��ه ب��ي ال��ج��ه��ل ويُ��ظ��ِه��ر

أيًضا: وقال

ُح��س��اِم أو ق��ن��اٍة أو ب��س��ي��ٍر ص��دري غ��ل��ي��ل ش��َف��ي��ُت وُربَّ��تَ��م��ا
ال��ف��داِم ن��س��ج م��ن ال��خ��م��ر خ��الَص م��ن��ه��ا ف��خ��ل��ص��ُت ُخ��ط��ٌة وض��اَق��ت

الزجاج. ِسداد الفدام
أيًضا: وقال

ال��ه��ج��وع��ا ال��س��لَّ��ب ِم��ن ل��ه��م ف��ُرد األع��ادي س��َل��ِب ف��ي اس��ت��ق��َص��ي��َت ق��د
وال��ُف��روع��ا ال��ن��واص��َي وَخ��َط وق��د ق��س��ًرا ب��ال��ش��ي��ب ك��ال��رِّض��ا ب��ك رُض��وا

أيًضا: وقال

وب��ي��ن��ي ب��ي��ن��ي ت��ُح��ل ف��ل��م ص��ح��وُت ال��ي��َدي��ِن أرع��َش��ِت ال��ك��أُس م��ا إذا
ك��ال��لُّ��َج��ي��ن م��زٍن م��اءُ ف��خ��م��ري ال��م��ص��ف��ى ك��ال��ذه��ب ال��خ��م��ر ه��ج��رُت

أيًضا: وقال

األق��واِز ف��ي ال��ح��ب��وب ع��دي��د تُ��آت��ي��ك ه��ج��اٍن ع��ل��ى وه��ج��اٍن

الرمل. حبوب عدد كرام إبل عىل قصدتْك كرام رجال ُربَّ يقول
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ال��ط��راِز م��ث��ل ال��م��الء م��ث��ل ف��وق ف��ك��ان��ت ال��ع��راء ف��ي ال��س��ي��ر ��ه��ا ص��فَّ

الواسعة. األرض العراء
أيًضا: وقال

ال��ق��ب��ا ��م��ة وال��م��ط��هَّ ال��ع��وال��ي ص��دوَر وق��وُف��ه ب��ال��ل��ق��ان ع��ن��ه َردَّ وه��ل
ال��ُه��دب��ا ال��رق��دة ف��ي ال��ه��دب ��ى ي��ت��ل��قَّ ك��م��ا س��اع��ًة ال��رم��اح��ان ال��ت��فَّ ب��ع��دم��ا ق��ض��ى

أيًضا: وقال

ط��ب��ي��ِب ك��لَّ ال��م��وِت دواءُ وأع��ي��ا ق��ب��َل��ن��ا األح��ب��ُة ال��ن��اَس ف��ارق وق��د
وذُه��وِب ج��ي��ئ��ٍة م��ن ب��ه��ا ُم��ن��ع��ن��ا أه��لُ��ه��ا ع��اش ف��ل��و ال��دن��ي��ا إل��ى ُس��ب��ق��ن��ا

الذهوب. وكذلك يجيء، جاء مصدر الجيئة

َس��ل��ي��ِب ف��راَق ال��م��اض��ي وف��ارق��ه��ا س��ال��ٍب ت��م��لُّ��ك اآلت��ي ت��م��لَّ��ك��ه��ا
َش��ع��وِب ل��ق��اءُ ل��وال ال��ف��ت��ى وص��ب��ر وال��نَّ��دى ��ج��اع��ة ل��ل��شَّ ف��ي��ه��ا ف��ض��ل وال

فضل؛ ونحوهما والصرب للشجاعة كان مَلا املوت لوال يقول املنية. أسماء من شعوب
بالخلود، أيقن قد ألنه الجبان؛ عىل فضل للشجاع كان مَلا املوت أَِمنوا الناس أن لو وذلك
الشجاع واستوى غريه، عىل فضل كله لهذا كان مَلا املوت فلوال األشياء، كل وكذلك

والجازع. والصابر والجبان
أيًضا: وقال

ال��ُح��َس��ي��ِن أب��ي األم��ي��ر َش��ف��ة ع��ل��ى ت��ج��ري وه��ي ال��زُّج��اج��ة ِم��ن أغ��اُر
َع��ي��ِن ب��س��واد ُم��ح��ِدٌق ب��ي��اُض ف��ي��ه��ا وال��راُح بَ��ي��اَض��ه��ا ك��أنَّ

أيًضا: وقال

ح��اال ع��ل��ي��ه يُ��ِدم��َن ل��م ص��روٌف ق��ب��ل��ي ك��ان َم��ن ع��ل��ى ال��دن��ي��ا ك��ذا
ان��ت��ق��اال ص��اح��ب��ه ع��ن��ه ��ن ت��ي��قَّ س��روٍر ف��ي ع��ن��دي ال��غ��م أش��دُّ
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أيًضا: وقال

ق��وائ��ُم��ه ُم��ؤِي��داٍت ع��زٍم ظ��ه��ر ع��ل��ى ل��ق��ي��تُ��ه ح��ت��ى ال��ده��ر ص��روف س��ل��ك��ُت

القويات. املؤيدات

ك��ات��ُم��ه وال��ل��ي��ُل ال��س��رَّ وك��ن��ت س��َري��ُت، ب��ع��ي��دًة أرًض��ا ي��م��م��ُت إذا وك��ن��ُت

أيًضا: وقال

س��َك��ُن وال ك��أٌس وال ن��دي��ٌم وال وط��ُن وال أه��ٌل ال ال��ت��ع��لُّ��ل ِب��َم
ال��زم��ُن ن��ف��س��ه ف��ي يَ��ب��ل��غ��ه ل��ي��س م��ا يُ��ب��لِّ��غ��ن��ي أن ذا زم��ن��ي ِم��ن أري��د

أيًضا: وقال

أع��ل��ن��ا م��ا ع��اش��ٍق ش��ك��وى وأل��ذُّ األل��ُس��ن��ا ال��ك��الم م��ن��ع م��ا ال��ح��بُّ
��ن��ا ال��ضَّ ص��ل��َة واِص��ل��ي ُج��رٍم غ��ي��ر م��ن ال��َك��رى ه��ج��َر ال��ه��اج��ري ال��ح��ب��ي��ُب ل��ي��ت

أيًضا: وقال

م��ق��اُم ف��ي��ه ل��ل��م��ج��د وم��س��ي��ٌر ج��دي��ٌد اح��ت��م��اٌل ل��ك ي��وٍم ك��لُّ
األج��س��اُم م��راده��ا ف��ي تَ��ِع��بَ��ت ك��ب��اًرا ال��ن��ف��وس ك��ان��ت وإذا

أيًضا: وقال

ال��ه��بَ��ُل ��ِه ألُمِّ اج��ت��ه��اٍد غ��ي��ر ف��أت��ى اج��ت��ه��اده ح��دود ج��از
ال��زَّل��ل ��ق ال��ت��ع��مُّ وع��ن��د ال��ط��ب��ع ب��ه ال��ن��ج��اح يُ��ط��َل��ب م��ا أب��َل��ُغ

أيًضا: وقال

ال��نَّ��واع��ِم أج��س��ام��ه��نَّ ف��ي ِم��ْس��َن إذا م��ث��ل��ه ال��وش��ي ي��ن��ق��ش ال��ت��ث��نِّ��ي ِح��س��اُن

تبخَرتن. إذا مثله فيها الويش يُؤثِّر تهن ورقَّ أجسادهن لنعومة يقول:
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منشعر اخرتناه فيام
املعري أيبالعالء

العالء: أبو قال

ب��ف��ان��ي ل��ي��س وال��ظ��الم ف��ن��يَ��ْت األم��ان��ي ِب��ي��ض ف��إن َع��لِّ��الن��ي

ولم ذلك ففني باألماني، ومخادعتها النفس أحاديث إىل ففزعُت لييل تطاَول يقول
الليل. يفَن

ت��ذُك��ران َم��ن ب��ع��ض م��ن ف��اج��ع��الن��ي أُن��اٍس وداد ت��ن��اَس��ي��تُ��م��ا إن
ال��طَّ��ي��ل��س��ان أس��ود ك��ان وإن ـ��ِن ال��ُح��س��ـ ف��ي ال��ص��ب��ح ك��أن��ه ل��ي��ٍل ُربَّ
ال��َح��ي��ران وق��ف��َة ال��ن��ج��م وق��ف ��ا ل��مَّ ال��ل��ه��و إل��ى ف��ي��ه رَك��ْض��ن��ا ق��د
ال��زم��ان ه��ذا ب��ذمِّ ف��ُش��غ��ل��ن��ا ب��م��دٍح ال��زم��ان ذاك أردن��ا ك��م
ُع��ن��ف��وان ف��ي ال��ظَّ��ل��م��اء وش��ب��اب ط��ف��ٌل وال��ب��در ق��ل��ُت م��ا ف��ك��أن��ي

الزمان، ذاك بانِقضاء العيش طيب وانقىض الزمان هذا يف العيش ذممُت ملا أي:
تلك يف البدر وحال الزنج من عروس هذه ليلتي الزمان بذلك رضاء أقل لم كأني رصُت
الُعنفوان يف الليل ظلمة وشباب يَبدر، لم بعد هالل الشهر أول يف هو أي طفل أنه الليلة

الليل. غمرة بعد يَقتِحم لم أوله يف أي

ج��م��ان ِم��ن ق��الئ��ٌد ع��ل��ي��ه��ا ال��زن��ج م��ن ع��روٌس ه��ذه ل��ي��ل��ت��ي



البالغة فحول

عروس هي الليلة تلك وصف يف أقل لم كأني أي قلُت ما كأني مقول البيت هذا
زنجية.

ال��َج��ب��اِن ف��ؤاِد ع��ن األم��ن ه��َرب ف��ي��ه��ا ُج��ف��ون��ي ع��ن ال��ن��وم ه��رب

فيها. الرسى من إليه دفعُت ملا الليلة تلك يف النوم عني زال أي

ُم��ع��ت��ِن��ق��ان ل��ل��وداع ف��ه��م��ا ال��ث��ري��ا يَ��ه��وى ال��ه��الل وك��أنَّ
ال��َف��رَق��دان ب��دا إذ وال��ب��ي��د ـ��دس ال��ح��ن��ـ م��ن ��تَ��ي��ن ل��جَّ ف��ي ص��ح��ب��ي ق��ال

والربية. الليل ظلمة بحَرين يف نا تحريَّ حني أصحابي قال يقول:

غ��رق��ان ال��دج��ى ح��وم��ة ف��ي ـ��م��ان ن��ج��ـ يُ��ن��ق��ذن��ا ف��ك��ي��ف غ��رق��ى ن��ح��ن
ال��خ��ف��ق��ان ف��ي ال��ُم��ح��بِّ وق��ل��ب ن ال��ل��و ف��ي ال��ح��بِّ ك��َوج��ن��ة وس��ه��ي��ٌل
ال��ف��رس��ان م��ع��ارض ي��ب��دو ـ��ل��م ال��م��ع��ـ ال��ف��ارس ك��أن��ه ا م��س��ت��ب��دٍّ
ال��غ��ض��ب��ان م��ق��ل��ة ال��لَّ��م��ح ف��ي ـ��ِرع تُ��س��ـ ك��م��ا اح��م��رار ف��ي ال��ل��م��ح يُ��س��ِرع
ب��ال��زع��ف��ران ال��َم��ش��ي��ب ف��غ��ط��ى ـ��ر ال��ه��ج��ـ م��ن وخ��اف ال��دج��ى ش��اَب ث��م
ب��ال��طَّ��يَ��ران ف��ه��مَّ س��ي��ًف��ا ق��ع ال��وا نَ��س��ِره ع��ل��ى ف��ج��ُره ونَ��ض��ا
��رح��ان وال��سِّ ال��م��ه��اِة ب��ي��ن ح��ان ��ر ال��سِّ ذنَ��ب ورَدت��ه��ا وب��الٍد

الصبح. وقت وردتها أي:

أج��ف��اِن ب��ال م��ح��ج��ٌر ح��ول��ه��ا ع��ي��نً��ا ت��رم��ق ال��رك��اب وع��ي��وُن

ماء. عني أي عينًا: ترمق

ش��اه��دان ون��ج��ل��ه ع��ل��يٍّ ـ��ن ال��ش��ه��ي��َدي��ـ دم��اء ِم��ن ال��ده��ر وع��ل��ى
ش��َف��ق��اِن أُول��ي��ات��ه وف��ي ِن ف��ج��را ال��ل��ي��ل أواخ��ر ف��ي ف��ه��م��ا
ال��رح��َم��ِن إل��ى ُم��س��ت��ع��ديً��ا ـ��ح��ش��ُر ال��ـ ل��يَ��ج��يء ق��م��ي��ِص��ه ف��ي ث��ب��ت��ا
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أيًضا: وقال

ش��اِد ت��رنُّ��م وال ب��اٍك ن��وح واع��ت��ق��ادي م��لَّ��ت��ي ف��ي ُم��ج��ٍد غ��ي��ر
ن��اِد ك��لِّ ف��ي ال��ب��ش��ي��ر ب��ص��وِت ـ��َس ِق��ي��ـ إذا ال��ن��ع��يِّ ص��وُت وش��ب��ي��ٌه

أو بامليت النعي عنده يَستوي زوالها ورسعة الدنيا حال إىل املرء نظر إذا يقول:
الفناء. إىل املولود مصري إذ باملولود؛ البشارة

ال��م��يَّ��اِد ُغ��ص��ن��ه��ا ف��رع ع��ل��ى ـ��ت غ��نَّ��ـ أم ال��ح��م��ام��ة ت��ل��ك��ُم أبَ��َك��ت
ع��اِد؟ ع��ه��د م��ن ال��ق��ب��ور ف��أي��َن ـ��َب ال��رح��ـ ت��م��أل ق��ب��ورن��ا َه��ذي ص��اِح
األج��س��اِد ه��ذه م��ن إال رض األ أدي��َم أظ��نُّ م��ا َ ال��وط��أ ��ف خ��فِّ
واألج��داِد اآلب��اء ه��واُن ـ��ُد ال��ع��ه��ـ ق��ُدم وإن ب��ن��ا وق��ب��ي��ٌح
ال��ع��ب��اد رف��ات ع��ل��ى اخ��ت��ي��اًال ال روي��ًدا ال��ه��واء ف��ي اْس��ط��ع��َت إن ِس��ر
األض��داد ت��زاُح��م م��ن ض��اح��ٍك م��راًرا ل��ح��ًدا ص��اَر ق��د ل��ح��ٍد ُربَّ
واآلب��اِد األزم��ان ط��وي��ل ف��ي دف��ي��ٍن ب��ق��اي��ا ع��ل��ى ودف��ي��ٍن
ب��الِد م��ن وآن��َس��ا ق��ب��ي��ٍل م��ن ��ا أح��سَّ ��ن ع��مَّ ال��ف��رق��َدي��ن ف��اس��أل
س��واد ف��ي ل��ُم��دِل��ج وأن��ارا ن��ه��اٍر َزوال ع��ل��ى أق��ام��ا ك��م
ازدي��اِد ف��ي راغ��ٍب ِم��ن إال ـ��ج��ب أع��ـ ف��م��ا ال��ح��ي��اة ك��ل��ه��ا ت��ع��ٌب
ال��م��ي��الد س��اع��ة ف��ي س��روٍر ُف أض��ع��ا ال��م��وت س��اع��ة ف��ي ح��زنً��ا إن
ل��ل��نَّ��ف��اِد ي��ح��س��ب��ون��ه��م أُم��ٌة ف��ض��لَّ��ت ل��ل��ب��ق��اء ال��ن��اس ُخ��ِل��َق

أنهم ظنَّ ومن والبقاء، الحياة دار اآلخرة الدار يف للبقاء ُخلقوا الناس إن يقول
ضل. فقد والنفاد للفناء ُخلقوا

رش��اد أو ش��ق��وٍة دار إل��ى ٍل أع��م��ا دار م��ن يُ��ن��ق��ل��ون إن��م��ا
ال��س��ه��اِد م��ث��ل وال��ع��ي��ش ف��ي��ه��ا ـ��ج��س��ُم ال��ـ ي��س��ت��ري��ح رق��دٌة ال��م��وت ض��ج��ع��ُة

أيًضا: وقال

ي��س��وُف��ه ال��ت��راب إل��ى ال��دل��ي��ل ن��َزل ب��ع��دم��ا أُم��ام��ة ي��ا ذك��رتُ��ِك ول��ق��د
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بروائح يستدلُّ قصد؛ غري عىل أم هو قصد أعىل ليعلم ه شمَّ إذا الرتاب الدليُل ساف
اإلبل. أبوال

ن��دي��ُف��ه ط��ار ك��ال��ب��رس ول��غ��ام��ه��ا إل��ي��ك��م ب��ال��ح��ن��ي��ن تُ��ع��ل��ن وال��ع��ي��س
ت��ك��ل��ي��ُف��ه ض��رن��ي م��ا ك��لَّ��ف��ِت��ن��ي وط��ال��م��ا ك��لَّ��ف��ِت��ن��ي��ه م��ا ف��ن��س��ي��ُت
وخ��ف��ي��ُف��ه ث��ق��ي��لُ��ه ل��ديَّ ح��س��ٌن ألن��ه ك��ال��ِغ��ن��اء ع��ن��دي وه��واِك

أيًضا: وقال

ُم��غ��ت��َف��ِر غ��ي��ر ذن��ٌب ذل��ك ف��إن ن��ائ��ب��ٍة ي��وم ع��ن��ي ال��س��ر تَ��ط��وي��ا ال
ال��ك��در م��ع ويُ��خ��ف��ي��ه��ا ال��ص��ف��اء م��ع ض��م��ائ��ره ل��ي يُ��ب��دي ك��ال��م��اء وال��ِخ��لُّ

أيًضا: وقال

ال��س��اع��ي ت��ح��ت��َي ورأس��ي إل��ي��ه أس��ع��ى ق��ل��ٌم أن��ن��ي وب��ودِّي ��م��تُ��ه يَ��مَّ
وأض��الِع ب��أوص��اٍل ال��َق��دوم ربُّ أيَّ��ده��ا ال��ف��رص��اد م��ن ن��ج��اٍة ع��ل��ى

النجار. يعني الَقدوم وربُّ الفرصاد، شجر من متَّخذة سفينة أراد
الشعراء: بعض يمدح أيًضا وقال

ب��خ��ط��اِب��ه أوان��ًس��ا ال��ل��غ��ات وح��َش ذه��ن��ه وح��دَّة ل��ط��اف��تُ��ه ردَّت

طبعه للطافة أنه أي االستعمال؛ عن البعيدة الغريبة األلفاظ اللغات بوحش أراد
اللغة يستعمل لحذقه يَعني ُمستعَملة، إنسيَّة املهملة الوحشية األلفاظ يردُّ ذكائه وحدَّة

الطباع. تألفها بحيث األفهام من فيُقرِّبها الغريبة

رض��اِب��ه ط��ري��ق ف��ي ش��ه��ًدا ف��يَ��ص��ي��ر ال��رُّب��ا نَ��ور ِم��ن ال��م��ر ي��ج��ن��ي وال��ن��ح��ُل

أن كما لها آنًسا للطباع مألوًفا باستعماله يصري ووحشيها اللغات غريب إن أي
املرَّ إن أي ريقه؛ مجاري يف حلوة فتصري فيأكلها اآلكام من املرَّة األزهار يَجني النَّحل

باستعماله. آنًسا يصري اللغة من الوحش فكذا شهًدا يصري النحل بمصاحبة
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امللوك وال إرشاَدك، الشعراء هللا أعدم ال قوله: شاعر مدح يف العالء أبي منثور ومن
لسَكنتَه. أحد الشعر بيَت سكن ولو لُكنتَه، ولد للقريض كان فلو إنشاَدك،

الدرع: وصف يف أيًضا وقال

ب��رم��اِد م��اؤه��ا يُ��ع��ل��ى ال��م��زن م��ن ف��ض��ل��ٌة وه��و ع��ن��ده ق��م��ي��ص��ي ره��ن��ُت

الدرع. بالقميص أراد

ج��راِد ع��ي��ون ق��ي��ٌس أج��دبَ��ت وق��د ق��ت��ي��ره��ا ح��س��ب��َت إن درع��ي أت��أك��ل
واِد س��رارة ف��ي م��ل��ًق��ى ال��ك��ح��ص ج��ن��ى ف��ظ��ن��ن��تَ��ه��ا م��رًَّة ق��ط��اًة أك��ن��َت

حبُّه. وجناه نبت، الكحص

ص��وادي تَ��ب��ت��غ��ي��ه ب��غ��دي��ٍر وال م��ب��ادًرا ت��رت��غ��ي��ه ب��م��ح��ٍض ف��ل��ي��َس��ت

ترشبه. لبَنًا الدرع هذه ليست يقول رغوته. تأخذ أي ترتغيه:

ث��م��اِد م��س��ي��ل س��ال��ت نُ��ِث��ل��ت وإن ش��م��ل��ه��ا يَ��ج��م��ع ف��ال��ق��ع��ُب ُط��وي��ت إذا

صار حتى حجمها صُغر الدرع ُطويت إذا يقول القليل. املاء وهو ثمد جمع الثماد
كاملاء. البدن عىل سالت ولُبست نُرشت وإن يسعها القعب

ش��اِد ال��س��واب��غ ف��ي ح��س��اٍم ذب��اُب ب��ه��ا َس��ِدٌك روض��ٌة إال ه��ي وم��ا

لزمه. أي باليشء سدك
أيًضا: وقال

ف��اف��تَ��ِخ��ِر ال��ردي��ن��ي��ات وب��ال��ط��وال ب��ه يَ��ف��خ��ُرون ل��ق��وٍم ال��ي��راع دع
ه��در دٍم م��ن ب��م��داٍد أت��ت م��ج��ًدا ك��ت��بَ��ت إذا ال��الت��ي أق��الم��ك ف��ه��نَّ
ب��ُم��ن��ح��َدِر ج��اٍر ف��ي ��ر ال��ت��ك��سُّ م��ث��ل ُش��َط��ب ب��ه ه��ن��ديٍّ أب��ي��َض وك��ل
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ن��َه��ِر وال ن��اٍر ع��ل��ى يُ��ط��وى ال��ج��ف��ن ف��ي م��س��ك��ن��ه ق��ب��ل ج��ف��نً��ا أح��س��ب ك��ن��ُت م��ا
��ُع��ِر ال��سُّ ع��ل��ى س��ع��ٌي أو ال��ل��جِّ ع��ل��ى م��ش��ٌي يُ��م��ك��نُ��ه��ا ال��ن��م��ل ص��غ��ار ظ��ن��ن��ُت وال

أيًضا: وقال

واألش��راِف ال��ُك��بَ��راء ع��ل��ى ب��اٍد ف��ط��ولُ��ك��م ال��ق��ص��ي��ر ال��ن��س��ب ذوو أن��ت��م

قَرص به وُعرف أباه ذَكر فإذا أبيه، باسم اكتفى رشيًفا كان إذا الرجل أن معناه
رشيف. أٍب إىل يصل حتى كثرية آباء يذكر أن إىل افتَقر رشيًفا يكن لم وإذا نسبه

واألوص��اِف األس��م��اء ع��ن ب��أٍب اك��ت��َف��ت ال��ع��ن��ِب اب��ن��ة ق��ي��ل إن وال��راح

أيًضا: وقال

ال��خ��ب��ِر ص��ادٍق ب��ف��ك��ٍر ي��روك ول��م ُظ��ن��ٌن ف��اس��ت��غ��وتْ��ُه��ُم ب��ال��ع��ي��ن رأوك

فيها والناس الصور ِجسام إال تُدرك ال التي الظاهرة باألبصار رأوك إنما أي
الباطنة بالبصرية يروك ولم يَرونه، من كبعض موك توهَّ حتى الوهم فاستجَهَلهم سواسية
صادق عىل فيُطِلَعهم فيك الفكر يُجيلوا ولم الصور، أرواح هي التي املعاني تدرك التي

خربك.

��َغ��ِر ال��صِّ ف��ي ل��ل��ن��ج��م ال ل��ل��ط��رف وال��ذن��ُب ص��ورتُ��ه األب��ص��اَر تَ��س��ت��ص��ِغ��ر وال��ن��ج��م

أيًضا: وقال

ال��خ��َف��ِر م��ن م��ع��م��وًرا ب��ِك وم��ن��زًال ب��ه تُ��وَص��ف��ي��ن ك��الٍم ن��ظ��م ��ن��ُت ح��سَّ

الحياء. ة شدَّ الخفر

��ع��ِر ال��شَّ م��ن ب��ي��ٌت أو ��ع��ر ال��شِّ م��ن ب��ي��ٌت رون��ق��ه ش��ي��ئَ��ي��ن ف��ي يَ��ظ��ه��ر ف��ال��ُح��س��ن

146



املعري العالء أبي شعر من اخرتناه فيما

فرًسا: يذكر أيًضا وقال

وخ��اال أبً��ا ال��ج��ي��اد ف��ي وأك��رم وِرْج��ًال ي��ًدا ال��وج��ي��ه م��ن أخ��فُّ

الخيل. فحول من فرس الوجيه

ِش��ك��اال ل��ه ت��ك��ون أن ت��م��نَّ��ى خ��وٍد رأس ف��ي ذؤاب��ٍة وك��لُّ

أيًضا: وقال

غ��رر ع��ل��ى أق��واٌم ت��واض��ع ل��م��ا ث��ق��ٍة ع��ل��ى ف��ت��واض��ع��تُ��م ع��ل��وتُ��م
وال��ِك��بَ��ر ال��س��نِّ ف��ت��اء ات��ف��اق م��ث��ل ات��ف��اُق��ه��م��ا ان ض��دَّ وال��ح��م��د وال��ِك��بْ��ر
ب��ال��ِق��َص��ر ال��ي��وم غ��اَل ط��ال إن وال��ل��ي��ل ذا ت��ن��اق��ص م��ن ه��ذا ت��زايُ��د يُ��ج��ن��ى

خيًال: يصف أيًضا وقال

ال��رئ��اال ن��ت��ائ��ج��ه��ا أِل��َف��ت ف��ق��د دوٍّ ب��ك��ل ال��ن��ع��ام م��ع ن��ش��أَن

النعام. ولد وهو رأل جمع والرئال مهارها، ونتائجها املقفرة، األرض الدو

ال��ظِّ��الال س��اب��ق��َن ال��ح��ي��وان م��ن ش��يءٌ يُ��س��اب��ق��ه��نَّ ل��م ول��م��ا
ن��س��اال رَم��ت ال��بُ��زاة ك��أج��ن��ح��ة ح��م��ي��ًم��ا ت��رم��ي أع��ط��اَف��ه��ا ت��رى

الطائر. ريش من يَنتِثر ما والنسال العرق، الحميم
الربق: يف أيًضا وقال

ط��ل��ي��ح��ا ن��ض��ًوا ال��ِح��م��ى ف��أت��ى س��رى ُم��ِل��ي��ًح��ا ب��رًق��ا رأى وق��د أالح،

المًعا. برًقا رأى ملا صاحبي أشفق يقول
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ق��ري��ح��ا ج��ف��نً��ا ج��ف��نُ��ه ف��ص��ادف غ��م��ًض��ا ل��ي��ذوَق ال��ف��ت��ى أغ��َض��ى ك��م��ا
ج��ري��ًح��ا زن��ج��يٍّ��ا ال��ل��ي��ل ح��س��ب��ُت ُم��س��ت��ط��ي��ًرا أح��َم��ر اه��ت��اَج م��ا إذا

أيًضا: وقال

وج��دِّد واألن��ام ال��ل��ي��ال��ي ف��أبْ��ِل وس��ؤدد ف��خ��ٍر ك��ل تَ��ن��اه��ى إل��ي��ك
م��ق��َع��ِد أش��رف م��ن��ه يُ��ب��ن��ى والب��ن��ك ح��وي��تَ��ه ث��م ال��م��ج��ُد ك��ان ِل��َج��دِّك
وال��غ��ِد وال��ي��وم األم��س غ��ي��ر ه��ن وم��ا ك��ل��ه ال��ده��ر ه��ي أي��اٍم ث��الث��ة
ِد ال��م��ج��دَّ ب��ال��ض��ي��اء وي��أت��ي ي��غ��ي��ب أن��ه غ��ي��ر واح��ٌد إال ال��ب��در وم��ا
م��ت��ردد ن��يِّ��ٍر م��ن ف��ج��م��ل��تُ��ه��ا ك��ث��ي��رًة خ��ل��ًق��ا األق��م��ار ت��ح��س��ِب ف��ال
��ِد ب��ال��ُم��ت��ع��مَّ ل��ي��س ج��وٌد ف��ذل��ك غ��ي��ره ج��اد وإن ال��ُح��س��ن��ى ول��ل��ح��َس��ِن
َم��ح��تَ��ِد ب��ع��د ا م��ح��ت��دٍّ إل��ي��ه ي��ج��وب ش��خ��َص��ه يُ��ؤم��م ال��س��اري ال��ج��وه��ُر ل��ه

ذلك من هو يكون حتى أصل بعد أصًال إليه ويجوب يقصد أي يؤمم: جوهره أي
الجوهر.

م��ش��َه��ِد ك��لَّ ش��اه��ٌد وف��ع��ٌل وج��وٌه ل��ع��زَّت��ه��م أن��س��اب��ه��م ك��تَ��ُم��وا ول��و
يُ��ج��ت��دى ال��ن��اس يَ��زع��م ف��ي��م��ا ال��ب��ح��ر م��ن وإن��م��ا ال��َغ��م��ام ف��ض��ل يُ��ج��ت��دى وق��د

وراثة آبائهم محتد رشف من استَفادوه إنما الكرم من هؤالء يف يُشاِهد ما أن املعنى
األصل. يَتبع فالفرع

وي��ه��ت��دي يَ��ه��دي ب��ال��نَّ��ج��م ول��ك��ن��ه ُم��ظ��ل��ٌم وال��ل��ي��ل ال��ق��وم ال��دل��ي��ل ويَ��ه��دي
َم��وِع��ِد غ��ي��ر م��ن األج��واد أج��وَد وي��ا ذل��ٍة غ��ي��ر ِم��ن ال��س��ادات أح��ل��م ف��ي��ا
��ِد تُ��ص��فِّ ل��م م��ا ن��ف��َس م��ن��ه��ا ف��أت��ل��ف��ُت ث��ائ��ٍر وط��أة ال��ده��ر ص��روُف وط��ئَ��ت

أهلكته. تُقيده لم وما بالقيود أثقلته أي صفدته ما منها الدهر رصوف أذللَت يريد:

تُ��ق��ِص��ِد ش��ئ��َت َم��ن ف��ارِم ال��ل��ي��ال��ي إل��ي��ك وان��ض��َوت ب��ال��رغ��م األي��ام ل��ك ودانَ��ت
أع��بُ��ِد س��ب��ع��ة نُ��ع��م��اك ف��ي ال��روم م��ن ُزوَِّج��ت زغ��اوة ِم��ن إم��اءٍ ب��س��ب��ع
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لياٍل سبع يريد: السودان. من قبيلة وهي زغاوة من إماء بسبع شئت من ارِم أي:
وإماؤك، عبيُدك والليايل األيام أن أي أيام، سبعة يريد الروم، من أعبُِد سبعة من أُنكحت

لياٍل. وسبع أيام سبعة من مبني كله والدهر

ال��رَّدى م��ص��رع م��ث��ِل��ه��ا م��ن أب��ص��َرت وق��د ال��ردى أف��ام��ي��ُة ت��س��َل��م ل��م ول��والك

بمثلها. اللتحقت ولواله الهالك من باملمدوح سلم حصن أفامية

وتَ��رت��دي ال��س��ح��اب ن��س��ج م��ن ��ع ت��ل��فَّ ه��ض��ب��اتُ��ه م��ع��ق��ًال م��ن��ه��ا ف��أن��ق��ذَت

بعضهم: وقال رداء، السحاب تتَّخذ هضباته كأن معقًال أفامية من خلصت أي:

َوك��ِر ع��ل��ى ال��س��م��اء ن��س��ر ب��ه��ا يَ��ح��وم ق��ل��ع��ة ب��غ��داد أع��الم ِم��ن ال��ل��ه س��ق��ى

السماك. هو السماء نرس

أْدَرِد ن��واج��ِذ م��ن ��ى ُم��ب��قٍّ ب��ف��ي��ه ك��أن��ه ال��م��س��ل��م��ي��ن ب��ث��غ��ر وح��ي��ًدا

كان والكفر، اإلسالم دار بني الذي الدرب وهو بالثَّغر وحيًدا الحصن هذا بقي أي:
أدرد. فم يف بقَي واحد ناجذ الثغر بفي أي بفيه الفرد الحصن هذا

ُم��س��رَِّد ح��دي��ٍد ِم��ن ل��ك��ن ال��م��اء م��ن اخ��ض��راره ل��ي��س ال��ب��ح��ر م��ث��ل ب��أخ��ض��ر

أخرض. كأنه يُرى السالح كثرة من يُريد أخرض، بجيش أي:

أس��ود م��ف��ارق ف��ي ش��ي��ٍب ط��وال��ع غ��ب��اره ف��وق ال��خ��رس األن��وق ك��أنَّ

الغبار فوق الطائرة البيض الرخم شبَّه الصوت. بقلَّة تُوصف وهي الرخم األنوق
رأسه. َمفرق شاب قد أسود رجل مفارق يف الِبيض بالشعرات األسود

ال��م��ع��رَِّد ال��ه��دان ك��فِّ ف��ي ال��ق��ض��ب م��ن ك��ن��اب��ت إال ال��ه��ن��د ق��ض��ي��ب ول��ي��س

149



البالغة فحول

معلوم. نبت القت هو والقضب الجبان، الهدان

ب��أوَح��ِد ال��رش��ي��ف ش��خ��ص م��ن ��د ت��وحَّ م��ن��زًال ��ون ي��أمُّ رك��ٍب ف��ي أن��ا م��ت��ى

الناس. أوحد صاحبه كان ملا أوحدها وصار املنازل سائر عن تميَّز أي توحد:

ُم��ْرق��ِد ش��رَّاُب ال��رك��ب��ان ع��رَّس إذا ُح��دات��ه��ا ك��أنَّ ش��دق��م��ي��اٍت ع��ل��ى

صاحبه. لرُيقد يَُرشب دواء املرقد

ب��إث��م��د ال��ت��م��ام ال��ل��ي��ل م��ن ُك��ح��ل��ن ب��ن��واظ��ٍر ال��ف��ال أع��الم تُ��الِح��ظ
َم��وِرِد س��م��اوَة أي��ٍن ع��ل��ى ل��ه��نَّ ب��َدت إذا ال��س��م��اء ف��ي س��م��اًم��ا يُ��َخ��ْل��َن

الطري. من رضب السمام

ع��س��ج��ِد ذوب ف��وق��ه أج��َرت ال��ش��م��س ل��ه ب��َدت ف��إن ال��لُّ��َج��ي��ن ذوب ب��ه ت��ظ��نُّ

أنت. تظن أي:

ِد ال��م��ت��ب��دَّ ال��ل��ؤل��ؤ م��ث��ل ش��وارع ح��ج��رات��ه ف��ي ال��زه��ر ال��ن��ج��وم ت��ب��ي��ُت
ب��ال��يَ��ِد يُ��ل��ق��ط��ن ك��دن ح��ت��ى ال��م��اء ع��ل��ى س��واق��ًط��ا أش��ب��اح��ه��ن ف��ي ف��أط��م��ع��ن

العجاج: وقال رآها، َمن أطمَعت حتى املاء يف النجوم ظهرت أي:

م��س��م��ارا أو ال��م��اء ف��ي ل��ؤل��ؤة ال��س��ي��ارا ال��ك��وك��ب ت��ظ��نُّ ب��ات��ت
وف��رَق��ِد نَ��ْس��ٍر ب��ي��ن ق��ل��ي��ًال وع��بَّ��ت رق��اب��ه��ا ال��س��م��اء م��ث��ل إل��ى ف��م��دَّت

من فيه يُرى ملا السماء مثل مورد إىل للرشب أعناقها ومدَّت املاء اإلبل وردت أي:
الكوكبنَي. هذَين بني قليًال ماءً فرشبت النجوم

ُم��ص��رَِّد ش��رٍب غ��ي��ر م��ن��ه ن��ل��َن ف��م��ا م��وارًدا ال��ش��ري��ف نَ��ي��ل م��ن وذُكِّ��رن
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وهي املمدوح هذا قاصدة أنها ذكرت ناِهلة املاء اإلبل وردت ملا يقول املقلَّل. املرصد
وعطائه. نيله موارد من ريٍّا لتُصيب املاء رشب فقلَّلت نيله، من منهًال تِرد

وف��دَف��ِد غ��وٍر ك��ل ف��ي ألض��ي��اف��ه وق��وده��ا يُ��ش��بُّ ن��اٌر ل��ه��ا والَح��ت
ال��م��ت��ع��ب��د ال��راه��ب زيُّ ول��ألرض س��ج��وده ف��ي��ه ال��ج��ن��ح يُ��ط��ي��ل ب��خ��رٍق

لُبثه. يطول أي سجوده، ويَطيل الليل، والجنح الفالة، الخرق

ال��م��ط��رَِّد ك��ال��ن��ع��ام زفَّ��ت ب��ذك��راه ونَ��ت وق��د ال��ردي��ف، غ��نَّ��ى إذا ف��م��رَّت

رسيًعا. مشيًا مشت إذا النعامة ت زفَّ

أص��ي��د ه��ام��ة ال��َح��زن ب��رأس ي��ط��أن ك��أن��م��ا ح��ت��ى ال��ب��ي��د وطء يُ��ح��اذرون
م��ج��رَِّد ح��س��اٍم ع��ن ج��ب��اٍن ن��ف��ار ج��دول ك��ل ع��ن ال��ظَّ��ل��م��اء ف��ي وي��ن��ف��رن
ال��ص��دي ��ارم ك��ال��صَّ ص��ار ح��ت��ى وُع��طِّ��ل ب��م��ائ��ه ال��واِردي��ن ع��ه��ُد ت��ط��اَوَل

الطُّحلب. ماءَه وعال الواردون يَِرده لم الجدول هذا أن أي

ِم��ب��َرِد ل��واث��م ف��ي��ه َك��َرع��ت وق��د ك��أن��ه��ا ت��ظ��ل ح��ت��ى ب��َردى إل��ى

منها، لتَرشب بَردى إىل سائرة عنه رغبًة جدول كل عن الظلماء يف ينفرن يقول
معروف. نهر وبردى

أيًضا: وقال

ه��م إل��ى س��روٍر م��ن ون��ق��ًال ب��واٍف غ��ادٍر ت��ب��دي��ل األي��ام م��ن ش��ك��وُت
َس��ه��م ع��ل��ى ري��ًش��ا آض ل��ش��ه��ٍم ج��ن��اًح��ا رأي��ت��ه بَ��ي��ن��ا ال��نَّ��س��ر ك��ري��ش وح��اًال

أيًضا: وقال

ال��دُم م��ن��ه غ��يَّ��ر ك��ص��ارٍم ح��م��رٌة ب��ه ال��ف��ج��ر ب��دا ح��ت��ى
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الفجر: صفة يف بعضهم وقال

ال��زُّرِق األَع��يُ��ن ف��ي ال��ُك��ح��ل م��ج��ال ب��ق��اي��ا ط��ال��ع وال��ص��ب��ُح ال��ل��ي��ل س��واد ك��أنَّ

آخر: وقال

ال��دُم يَ��ت��ب��ع��ه��ا ال��ن��ج��الء ك��ال��ط��ع��ن��ة واض��ح ف��ت��ٌق ب��ال��ظَّ��ل��م��اء وأذاع

آخر: وقال

األرض ع��ل��ى ع��ي��ن ب��ال��م��اء ان��ف��ج��رت ك��م��ا ن��وُره ال��ج��و ي��غ��م��ر ف��ج��ر الح وق��د

آخر: وقال

ال��ُم��غ��ِدق ال��غ��م��ام س��حِّ م��ن ي��ن��ه��لُّ ال��ن��دى م��ط��ر ك��أن��ه ف��ي��ه وال��ف��ج��ر

آخر: وقال

يَ��تَّ��ق��د ال��ظ��الم ل��ي��ِل ف��ي وال��ف��ج��ر وبَ��َرْد ال��ن��س��ي��م س��رب��ال واب��ت��لَّ

أيًضا: وقال

ت��بُ��وح��ا أن ت��ك��َره وأن��ت ب��ذاك ل��تَ��ح��ظ��ى ال��دن��ي��ا ب��ف��ض��ل��ك تَ��بُ��وح
ي��ف��وح��ا أن ف��ي ح��ظُّ��ن��ا ول��ك��ن ح��ظٌّ ف��اَح أن ف��ي ل��ل��ِم��س��ك وم��ا

أيًضا: وقال

خ��دِّه ع��ل��ى األرض ُس��ل��ط��ت خ��ده ُق��ب��ل��ٍة ع��ن ص��ائ��ٍن ك��م
ِع��ق��ده م��ن ال��ض��ع��َف ي��ش��ك��و وك��ان ِج��ي��ده ال��ث��رى ِث��ْق��ل وح��ام��ل
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أيًضا: وقال

ل��ع��اب��ه س��واد ل��وال ال��غ��ض��ى أي��م ف��ع��ل��ه ف��ي ح��ك��ى ق��ل��ٌم ل��ه َم��ن ي��ا
أن��س��اب��ه ع��ن ن ف��أب��ا ال��ق��ط��ا ل��غ��ط وط��ال��م��ا ن��ط��ق��َت إذ ج��دودك ُع��ِرف��ت

أصدق املثل: يف قيل ولهذا قطاقطا، صوته لحكاية قطا القطا ي ُسمِّ إنما أنه وذلك
عليه. صوته لداللة القطا من

أيًضا: وقال

ُم��ح��ت��ِب��ِس ض��د ب��ج��وٍد ��ى تُ��وقَّ ح��ت��ى أح��ٍد ع��ل��ى تَ��ب��ق��ى ول��ن ال��ن��وال َغ��م��ُر

الدنيا. أي تبقى: لن

ن��َف��س م��ن أع��ط��تْ��ه م��ا ب��م��ق��دار م��ن��ه ل��ه��ا ال��ه��واء ب��إع��ط��اء ت��ح��ي��ا وال��نَّ��ف��س

بالنفس مثًال لها رضب بها بالجود الدنيا بقاء أن تقدمه الذي البيت يف ذََكر ملا
تستمد إنما ولكن منه، واالستمداد الهواء باستنشاق تَحيى إنما النفس أن وهو وحياتها،

نفسها. من تُعطيه ما بقدر الهواء من
درًعا: يصف أيًضا وقال

ل��ألع��َج��ِم األع��ج��م ه��ي��ن��م��ة ع��ط��ِف��ه��ا ف��ي ال��خ��رص��ان ه��ي��ن��م��ة
ت��ف��َه��ِم ول��م ع��ن��ه��ا ف��أع��رَض��ْت ص��دره��ا ح��وى م��ا ُم��س��ت��خ��ب��راٍت

البسها إىل لتصل أي الدرع صدر حوى ما خرب لتعلم الخرصان تُهينم إنما أي:
الرماح. تَسلكها ال أي خائبات فرتجع

زم��زم ع��ل��ى ال��ِوْرد ت��زاح��م ِوْرده��ا ع��ل��ى ال��زرق ت��زاُح��م

درًعا: يصف أيًضا وقال

ب��ال��دي��م تُ��ج��اد َح��زٍن أض��اة ت��أخ��ذه��ا وال��نِّ��ص��ال ك��أن��ه��ا
يَ��ص��ِم ل��م ع��ل��ي��ه ط��اٍف ف��ال��ري��ش ب��ه ال��َح��م��ام ط��اف��ت م��ن��ه��ٍل أو
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أيًضا: وقال

ع��ب��ِده ع��ل��ى ال��م��ول��ى يَ��ف��خ��ر ل��م م��ق��داره اإلن��س��ان ع��َرف ل��و
ُوْج��ِده ف��ي ك��ال��م��ع��دوم ل��ك��ان وأخ��الُق��ه س��ج��اي��اه ل��وال
ورده إل��ى ال��ش��وق وإن��م��ا ال��ورى ن��ف��وس أي��ار ت��ش��ت��اق

بل الزمان لعني ال الزهور من فيه ِلما الربيع إىل تشتاق إنما النفوس أن كما يريد:
وصورته. لذاته ال الجميلة ألوصافه به ويُعتد يرشف إنما اإلنسان فكذلك لطيبه

درًعا: يصف أيًضا وقال

ص��دإ م��ن ال��ل��ون ف��ي وم��ا ال��زم��ان م��رَّ ط��ح��ل��ب��ه ال��م��اء م��ث��ل خ��ض��راء ب��ي��ض��اء
ك��إل م��ن ظ��نَّ��ت��ك وق��د إل��ي��ك، ط��ارْت َدبً��ا ِرْج��ل ال��ه��ي��ج��اء ف��ي ال��نَّ��ب��ل ك��أن��م��ا

أيًضا: وقال

زاد م��ن��ه��نَّ ل��ي ل��ي��ث��وب ب��ه��ا زادي ال��وح��ش أَق��ري ب��تُّ وأرٍض
ال��وداد ج��ل��ب ق��ط��ي��ع��ٍة وُربَّ ط��ع��ام��ي ألَج��ع��ل��ه��ا ف��أُط��ع��م��ه��ا

درًعا: يصف أيًضا وقال

ال��ش��ؤب��وب ن��ط��ف��ة ال��وه��د ِح��م��ى ال��ص��ي��ف أودع م��ا م��ث��ل ب��ي��ض��اء وه��ي
ب��ال��دب��ي��ب س��رُده��ا ه��مَّ م��س��ت��ٍو م��ك��ان ف��ي ن��ب��ذتَ��ه��ا م��ا ف��إذا
َم��ج��وِب غ��ي��ر ال��ح��ي��ات ل��ه��الل ك��َق��م��ي��ٍص أو ال��ح��ي��اة ك��ه��الل

الحيات. ذكر الثاني والهالل املاء، الهالل

ال��ذن��وِب م��اء ال��ش��ري��ب إراق ـ��ه ف��ي��ـ ج��رت ُح��دوًرا ص��ادَف��ْت وإذا
ال��َم��س��ح��وِب ذي��ل��ه��ا م��ن ف��ض��الٌت َه��ي��ٍج ك��ل ف��ي ال��ُك��م��اة ض��ْرَب ك��فَّ
ال��ُك��ع��وِب ن��ث��َر ال��ل��ق��اء ع��ن��د ال��خ��ط��ي ل��ل��َق��ن��ا َض��م��ان��ه��ا م��ن ن��ث��رٌة

الدرع. النثرة
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ح��ب��ي��ِب وش��ي م��ث��ل ��ن��ع ال��صُّ م��ن ن��ت ك��ا وإن الن��ت ال��َول��ي��د وش��ي م��ث��ل

البحرتي. هو الوليد

ن��ص��ي��ب م��ن ع��ن��ده��ا وال��س��ي��ف ال��ص��ي��ف ل��ذب��اب وم��ا م��اذي��ٌة ت��ل��ك

واحد الصيف وذباب حدُّه، السيف وذباب العسل، واملاذي البيضاء، الدرع املاذية
الذبان.

أيًضا: وقال

ال��وس��م ب��يِّ��َن ث��ك��ل��ه ل��ي��ب��ق��ى س��واه م��ح��م��ٍد ب��ثُ��ك��ِل تُ��ل��ِح��ق ال ق��ل��ب ف��ي��ا
َرس��ِم ع��ل��ى رس��ٌم ال��ق��رط��اس ف��ي ُخ��طَّ ك��م��ا م��اح��يً��ا ل��ل��ح��زن ال��ح��زن رأي��ُت ف��إن��ي

ُجدد. نَفد كلما الجنة أهل كنعيم لفقده وحزني قوله: العالء أبي منثور ومن
أيًضا: وقال

ف��يُ��ن��ال��وا يُ��ق��ص��دوا أن ب��ل��غ��وا وال ف��ري��س��ًة ي��ك��ون��وا ح��ت��ى َك��بُ��ُروا ف��م��ا
ونِ��َم��ال آِرٌض م��ن��ه وي��أم��ن م��ث��لُ��ه يَ��خ��ش��اه األش��ب��ال أب��ا ف��إن

صيًدا، لك يكونوا أن يَصلُحون قدًرا الروم يبلغ لم يقول الدود. من رضب اآلرض
يخشاه إنما األسد أن وهو مثًال رضب ثم منك، آمنهم شأنهم وِصَغر وأحقر، أقل هم بل
تصلح ال وأنها تها لخسَّ األسد تخىش فال والنمال اآلرض أما لقصده، عرضة ألنه مثله

لآلساد. فرائس
أيًضا: وقال

وم��اُروت��ا ه��اروتً��ا ق��رط��ي��ك أِخ��ْل��ِت س��ح��را وم��ا ت��ع��ذي��بً��ا ُق��رط��ي��ِك ن��كَّ��س��ِت
ط��اُغ��وت��ا األرض ف��ي تُ��ن��ص��ب��ي أن ل��ِخ��ف��ُت ُم��ف��ت��ريً��ا ف��رع��ون ق��ال��ه م��ا ق��ل��ِت ل��و

أيًضا: وقال

ال��م��ص��ق��وِل ال��ص��ارم وأن��ت ت��ح��ك��ي ال��ذي ف��ي تَ��ص��ُدق ال��م��رآة وك��الم��ك
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درًعا: يصف أيًضا وقال

ال��دي��اج��ي ف��ي ب��اإلض��اءة ك��ف��ي��ًال م��ن��ه��ا ال��زغ��ُف يَ��زال ال أض��اٌة
داِج وال��ل��ي��ُل ع��الج��ٍم ن��ق��ي��ق ف��ي��ه ال��ِخ��رص��ان ��ت ن��قَّ غ��دي��ٌر

الضفادع. العالجم
درًعا: يصف أيًضا وقال

ب��األَس��ُه��ِم األث��ن��اء س��اخ��رة أرج��اؤه��ا ب��ال��ِب��ي��ض ه��ازئ��ٌة
��ي��َه��ِم ك��ال��شَّ ال��دارع ألُب��ص��ر َس��رده��ا ع��ن زلَّ م��ا أم��س��ك��ت ل��و

القنافذ. ذكر الشيهم
درًعا: ينعت أيًضا وقال

ال��ث��م��اِد م��اء ب��ع��ُض ك��أن��ه��ا وِدالٍص

الرباقة. الدرع الدالص

ال��ج��راِد ب��ع��ي��ون ُخ��ي��َط��ت األي��م ُح��لَّ��ة

الحية. سلخ يريد األيم: حلة

ال��ج��راِد ك��ِرْج��ل ي ت��ه��و وال��ن��ب��ال ِخ��ْل��تُ��ه��ا
ك��ال��ق��ت��اِد ال ال��ق��ت��ادة ه��ي أو ش��ي��ه��ًم��ا

القنافذ. ذكر الشيهم

ص��اِد ظ��م��آن م��ش��رب ق��در ال��ط��يِّ ف��ي ت��ل��ك

املاء. من طالًعا بالقمر الدرع من باديًا الفارس وجه بعضهم شبَّه وقد
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درع: لسان عىل أيًضا وقال

ل��م��اِج م��ن أذي��ق��ت م��ا ف��ت��رح��ل م��ك��ره��اٍت ال��ذواب��ل ت��ض��يَّ��ف��ن��ي

يفَّ. تؤثر فال الرماح تصيبني الدرع تقول

ع��ن��اِج وال يُ��ع��د ك��رٍب ب��ال ع��ن��ي ال��زرق غ��روب��ه��ن تَ��ف��يء

ات. مكرسَّ الزُّرق الرماح أسنة ترجع يقول

ه��اِج ح��روف ص��ار ال��ت��رخ��ي��م أب��ى اس��ٍم ج��م��ل��ة ��ف ال��م��ث��قَّ ك��ان ف��ل��و

قارع ثم — مندمًجا صلبًا يُريد — الرتخيم يحتمل ال اسًما الرمح كان لو أي:
وصار الرمح انكرس أي واحًدا؛ واحًدا اإلنسان يتهجاها متفرِّقة حروًفا لصار الدرع هذه

متفرقة. قطًعا

ان��ت��س��اِج ب��ال ف��ه��و ال��ط��ب��ِع ه��ج��ي��ُن ل��وزٍن ق��طَّ��ع��ه ��ع��ر ال��شِّ ك��ب��ي��ت

الَعروض بميزان ُقطع الشعر من ببيت الدرع بمقارعة تقطُّعه بعد الرمح شبَّه
بليده. أي الطبع هجني رجل وزنه ليعرف

املعري العالء أبي لزوميات من املختار

قال:

أدواء وال��دي��ن ل��ل��ِح��ج��ى وق��ربُ��ه��م س��ق��ام��ه��م م��ن ب��رءٌ ال��ن��اس م��ن بُ��ع��دي
إق��واء ال��ل��ف��ظ ف��ي وال ِس��ن��اد وال يُ��درك��ه إي��ط��اء ال أُف��رد ك��ال��ب��ي��ت

أيًضا: وقال

األل��ب��اء ك��ون��ه��ا م��ن ت��ح��اُر واردًة ت��زال ال أق��ض��ي��ٌة
ح��رب��اء ال��ه��ج��ي��ر ف��ي ك��أن��ه س��ف��ٍر ذو وخ��اب م��ق��ي��ٌم ُج��دَّ
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أيًضا: وقال

ب��اءُ ب��الِم��ي يُ��وَص��ل ول��م وب��ي��ن��ي آدٍم ب��ي��ن م��ا ال��ن��س��ل ح��ب��ُل ت��واَص��َل
ال��ث��وب��اءُ أع��دت��ن��َي ف��م��ا بَ��ع��دوى خ��ال��ٌد ت��ث��اءب إذ ع��م��رٌو ت��ث��اءب
ُخ��ط��ب��اءُ أم��ص��اره��م ع��ل��ى والٌة انَّ��ه��م ول��و وال��ٌد يَ��ج��ن��ي ال��ُول��ِد ع��ل��ى
نُ��ج��ب��اءُ أنَّ��ه��م ح��ق��وًدا ع��ل��ي��ك وزاده��م بَ��ن��ي��ك م��ن بُ��ع��ًدا وزاَدك
األُرب��اءُ ح��ل��ه ض��لَّ��ت ال��ع��ق��د م��ن م��ؤرٍَّب ف��ي أل��ق��اه��م أبً��ا يَ��رون

أيًضا: وقال

ال��ن��س��اءَ ي��ع��ُظ ح��ي��ل��ٍة ب��ص��اح��ب ح��رٌّ وأن��ت ُغ��ِرْرَت ق��د روي��دك
م��س��اءَ ع��م��ٍد ع��ل��ى ويَ��ش��رب��ه��ا ص��ب��ًح��ا ��ه��ب��اء ال��صَّ ف��ي��ك��ُم يُ��ح��رِّم
ال��ك��س��اءَ رَه��َن ل��ذَّات��ه��ا وف��ي ك��س��اءٍ ب��ال غ��دوُت ل��ك��م ي��ق��ول
أس��اءَ ج��ه��ٍة ال ج��ه��تَ��ي��ن ف��م��ن ي��ن��ه��ى ع��ن��ه م��ا ال��ف��ت��ى ف��َع��ل إذا

أيًضا: وقال

ال��رؤس��اءِ إل��ى ال��دن��ي��ا ل��ج��ذب أس��ب��اٌب ال��َم��ذاه��ب ه��ذه إن��م��ا
ال��ُج��َل��س��اءِ ع��ل��ى ِث��ْق��ًال يُ��ض��ح��ي دق ال��ص��ا ف��ال��ق��ائ��ل اس��ت��ط��ع��َت م��ا ف��ان��َف��ِرد

أيًضا: وقال

أط��رب��وا ال��َم��ش��ارب ف��ي ك��ن��اٍس ب��آٍي خ��وَّف��وا ال��َم��ح��اري��ب ف��ي أُن��اًس��ا ل��ع��لَّ
أق��رب ال��ل��ه إل��ى ع��م��ًدا ف��ت��ارك��ه��ا ُم��ق��ي��م��ه��ا ب��ال��ص��الة ك��ي��ًدا رام إذا
يُ��ض��َرُب ل��ل��ن��ف��ِع ال��ف��خ��ار ع��ن��ص��ر إل��ى ع��ائ��ٌد ال��ف��خ��ِر م��ن ف��خ��اًرا يُ��م��سُّ ف��ال

املطبوخ. الطني أو الخزف هو الفخار الفخار، عنرص إىل قوله:

ويَ��ش��رب أراد م��ن ف��ي��ه ف��ي��أك��ل م��رًة يُ��ص��ن��ع م��ن��ه إن��اءً ل��ع��لَّ
ي��ت��غ��رَُّب ال��ِب��ل��ى ب��ع��د ل��ه ف��واًه��ا درى وم��ا ألُخ��رى أرٍض م��ن ويُ��ح��م��ل
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آخر: وقال

ي��ع��ذُُب ال ال��ذوق ف��ي وك��لُّ��ه��م آدٍم ل��ب��ن��ي م��رأًى يَ��ح��ُس��ن
يَ��ج��ذُب ل��ه ن��ف��ٍع إل��ى إال ن��اس��ٌك وال بَ��رٌّ ف��ي��ه��م م��ا
ت��ك��ذُب وال ال��ن��اس ت��ظ��ل��م ال ص��خ��رٌة أف��ض��ل��ه��م م��ن أف��ض��ل

أيًضا: وقال

ُغ��يَّ��اب��ه��ا ع��ل��ى ي��ب��ك��وا ال ع��ق��الء ��اده��ا ُش��هَّ ي��ك��ن إن داٌر دن��ي��اَك
ُع��يَّ��اب��ه��ا م��ن وه��و َدْف��ٍر أُمِّ ف��ي راغ��ٌب ك��الٍّ أن ال��ع��ج��ائ��ب وم��ن

أيًضا: وقال

إم��اء ال��م��ؤن��ث��ات وك��ذاك ع��ب��ي��ٌد ال��ُم��ذكَّ��رات ل��ل��م��ل��ي��ك
وال��م��اءُ وال��ث��رى وال��ص��ب��ح ق��د وال��ف��ر وال��ب��در ال��م��ن��ي��ف ف��ال��ه��الل
وال��س��م��اء ��ح��ى وال��ضُّ واألرض ـ��رة وال��ن��ث��ـ وال��ن��ار وال��ش��م��س وال��ثُّ��ري��ا
ال��ح��ك��م��اءُ ذل��ك ق��ول ف��ي ع��اب��ك م��ا ل��رب��ك ك��ل��ه��ا ه��ذه
ال��ذم��اءُ إال ف��يَّ ي��ب��َق ف��ل��م ال��ل��ه أس��ت��غ��ف��ر أخ��ي ي��ا خ��لِّ��ن��ي
واألس��م��اءُ ال��ش��خ��وص إال ال��ع��ص��ر ف��ي وم��ا ق��وًال ال��ك��رام وي��ق��ال
إل��م��اء أه��ل��ه��ا ف��وق ل��ه��ا ه��ر ال��دَّ ش��بَ��َك ِخ��ْل��تُ��ه��ا ال��ش��ه��ب ه��ذه
َع��رم��اءُ ح��ي��ٌة ذاك ف��ي وه��ي ول��ي��ٍل ن��ه��اٍر م��ن دن��ي��اك إن

أيًضا: وقال

س��ح��ب��ا ف��ت��ي��ٍة م��غ��ان��ي ف��ي وذارٍع رًدى بُ��ع��ي��د ذرًع��ا ي��ض��ق ل��م م��ن س��ي��ان

سيان. والزق هو يكون املوت بعد املرء إن يقول الخمر. زق الذارع

ان��تَ��َح��ب��ا اس��ت��ض��َح��َك ل��م��ا ال��غ��ي��م ت��رى أَم��ا تُ��ح��ال��ف��ه أن واح��ذر ال��ض��ح��ك م��ن ف��اْف��َرق
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أيًضا: وقال

ب��ت��ش��ب��ي��ِب ل��م��ب��دوءٌ ال��ه��ج��اء إن ب��ه ال��ف��س��اد خ��ف��َت إن ص��دي��ق��ك ف��اه��ج��ر
وتَ��س��ب��ي��ِب ب��ت��ق��دي��ٍر ال��ذراع ع��ل��ى ب��ه��ا ال��ه��الك خ��ي��ف إن تُ��ق��َط��ع وال��ك��فُّ

أيًضا: وقال

ال��غ��ي��اِه��ِب ه��ذي َش��ي��ُب ال��ل��ي��ال��ي ن��ج��وم ك��أن��م��ا ح��ت��ى ال��ده��ر ُع��م��ر ت��ق��اَدَم
ال��س��اله��ِب وس��اع م��ن م��روًرا أح��ث ع��ل��م��تُ��ه ف��ي��م��ا ال��س��اع ق��ط��وف وإن

أيًضا: وقال

أث��واب��ه��ا م��ن ال��ج��س��م وَع��رِّ س��ق��ٌم ل��ب��اَس��ه��ا ف��إن ال��دن��ي��ا ت��ل��ب��ِس ال
ث��واب��ه��ا ألج��ل ال وأح��س��ن خ��ي��ٌر ألن��ه ال��ج��م��ي��َل ال��ن��ف��ُس ول��ت��ف��ع��ل

أيًضا: وقال

ون��اِب ب��ظ��ف��ٍر ��رى ال��شَّ ل��ي��ُث ص��ال ش��ري��ًف��ا ت��خ��اف ك��م��ا دن��يٍّ��ا َخ��ْف
واألذن��اِب ال��رءوس ف��ي ش��ره��ا رداه��ا يُ��خ��اف ال��ت��ي وال��ص��الُل

أيًضا: وقال

ط��يِّ��ِب ع��ن��ص��ٍر م��ن ك��ن��ُت وق��د َده��اك م��اذا ال��م��رء ج��س��د أي��ا
ال��ص��يِّ��ِب ك��ال��م��ط��ر األص��ل إل��ى رج��ع��ت م��ا إذا ط��ه��وًرا ت��ص��ي��ر

بها تلبَّس حتى خالصة طاهرًة األرفع املحل يف الروح كانت الحكماء: بعض قال
نقية، بيضاء أصلها إىل وردَّها منه فاستلَّها املوت جاء ثم بحمأته، فتلطَّخت الجسم هذا
بطني فاختلطت املطر صبيب يف نزلت مزنها يف الغيث من صافية نقطة مثل فمثلها
هي مما فاجتذبها شعاعها وقرعها الشمس طلعت إذ كذلك هي وبينا به، وتلوَّثت األرض

صافية. خالصة عليه كانت ما إىل وردَّها فيه

خ��يِّ��ِب أو ُع��ف��ات��ك ف��أع��ِط ُح��زت��ه وإن م��اٌل َل��ك وم��ا
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أيًضا: وقال

ل��ب��الِب ل��ون ول��ون��ي أري��د ع��م��ا َض��ُؤَل��ت ض��ال��ٌة وح��ال��ي ق��ت��اٌد َده��ري
خ��الِب األم��ط��ار م��ن ب��ب��رٍق ت��رض��ى ب��ْرَوق��ٍة ش��ك��ر ف��ُش��ك��ري ُوِص��ْل��ت وإن

بروقة. من أشَكر املثل: ومنه مطر، بدون اخرضت السماء غاَمت إذا شجرية الربوقة
أيًضا: وقال

ق��ري��ِب م��ن ت��ن��ظ��ر ح��ي��ن ق��ري��ٌب إال وال��ج��ه��ال ال��ع��ل��م��اء وم��ا
ل��ل��غ��ري��ِب ال��ج��ن��ازة ع��ل��ى ف��ن��اِد ب��أرٍض أَج��ل��ي ي��أت��ن��ي م��ا م��ت��ى

أيًضا: وقال

م��م��ق��وت��ا ال��ُج��الس ل��دى ت��ك��ون وأن ِف��ع��ل��ه��م س��وء ت��أَم��ن ال��ن��اس وج��ان��ب
ي��اُق��وت��ا ال��م��ع��زاء ح��ص��ى أراه��م ول��و ص��ح��ب��وا م��ن ك��ل ��وا ي��ذمُّ أن م��ن ب��د ال

أيًضا: وقال

وال��ت��اج��ا ال��َوْش��ي وي��أب��ى ال��ق��ل��ي��ل يَ��رض��ى ج��ب��ٍل ذُرى ف��ي ت��ق��يٌّ األي��ام أغ��ن��ى
ُم��ح��ت��اج��ا ال��ج��رَّار ال��ل��ج��ب إل��ى يُ��ض��ح��ي م��ِل��ٌك ُدن��ي��اه��م ف��ي ال��ن��اس وأف��ق��ر

أيًضا: وقال

ه��ائ��ج ل��ب��رٍق وس��اوس��ه ه��اج��ت ب��ع��ائ��ٍج ال��م��ش��وق ل��ي��س أم أت��ع��وج
م��ائ��ج ب��ح��ٍر ف��وق م��ن ط��ف��ا درٌّ ك��أن��ه��ا ال��ن��ج��وم ب��َرأ م��ن س��ب��ح��ان

أيًضا: وقال

ال��ب��اب ذاك ه��ج��وم ��ي��نَّ ف��ت��وقَّ ب��ل��ي��ٍة ك��ل ب��اب ال��ب��اب��ل��ي��ة
األح��ب��اب وُف��رق��ة ال��ن��دي��م وأذى وه��ج��ره ال��ص��دي��ق م��الح��اة ج��رَّت
ُح��ب��اب ك��أُمِّ واَف��ت ب��م��زاج��ه��ا ل��ه��ي��بُ��ه��ا أُم��ي��َت وإن ال��ح��ب��اب أُمُّ
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أيًضا: وقال

ال��ن��واب��ح ال��ك��الُب ح��واَل��ي��ه��ا ون��ح��ن م��ي��ت��ًة تُ��ش��اب��ه ال��دن��ي��ا ه��ي أص��اِح
راب��ُح ف��ه��و س��اغ��بً��ا ع��ن��ه��ا راح وم��ن خ��اس��ٌر ف��ه��و آك��ًال م��ن��ه��ا ظ��لَّ ف��َم��ن

أيًضا: وقال

ال��ت��ش��ري��ح��ا درِس��ه ب��ع��د م��ن ال��خ��ال��ق ف��ي يُ��ل��ِح��د ل��ل��ط��ب��ي��ب ع��ج��ب��ي
ال��تَّ��س��ري��ح��ا ب��م��وت��ه��ا ت��رج��و ـ��ج��ون ال��م��س��ـ ال��ق��ف��ص ك��ط��ائ��ر ُروٍح ُربَّ

أيًضا: وقال

نُ��ب��ح��ا أَك��لُ��بً��ا ف��ك��انُ��وا اإلل��ه ي��خ��ش��ى أح��ٌد وال ذاٍك ف��ي��ه��م وم��ا دَع��وا
��بَ��ح��ا ال��سِّ ت��ح��م��ل أي��ٍد ت��غ��رَّك ف��ال نُ��س��ٌك وال دي��ٌن ع��ن��ده��م ول��ي��س

أيًضا: وقال

ب��ال��ِم��َدح م��ع��ش��ٌر ��ه��ا خ��صَّ وإن ال��ه��ج��اء ل��ط��ول أه��ًال ال��راح ه��ي
َق��َدح ف��ي ن��ف��س��ه ت��غ��ري��ُق��ه ال��ب��ح��ار ب��ع��ض ع��دَّ ب��م��ن ق��ب��ي��ٌح

أجاز. أي عد:
أيًضا: وقال

َس��بَ��ُخ ك��أنَّ��ك��م ت��ك��ون��وا وال م��ج��ال��َس��ُك��م خ��ي��ُرك��م يَ��ف��ق��دْن ال
ط��بَ��خ��وا وم��ا أم��َس��ه��م أك��ل��وا م��ا ي��وم��ه��م ح��دي��ُث ك��ق��وٍم وال

أيًضا: وقال

ب��ال��ح��َس��ِد ال��ل��ه ح��ذار تُ��ج��اوز ف��ال ب��ارئ��ه خ��وف ف��ي��ه ق��ل��ب��ك ك��ان إن
األَس��ِد ذُرى ف��ي ُم��ق��ي��ٍم غ��ي��ر وال��ظ��ب��ي ب��ه يُ��س��ت��ج��َم��ع��ان ال ن��ق��ي��ض��ان ه��م��ا
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ال��ج��َس��ِد ع��ن ِب��ي��ن��ي ل��ه��ا يُ��ق��اَل ح��ت��ى م��ع��ذب��ٌة دن��ي��اه��ا ح��ب ف��ي وال��رُّوح
ال��م��َس��ِد ف��ي ال��ن��ظ��م دون يُ��ه��ِل��ك وال��درُّ تَ��ح��م��ل��ه ح��ي��ن ه��الٌك تُ��ط��ي��ق ال م��ا

أيًضا: وقال

م��ق��ص��وُد األرض ب��أه��ل ال��م��ع��ان��ي أيُّ ب��م��ع��رف��ٍة ن��ظ��ف��ر ل��م ال��ع��ي��ش نُ��ف��ارق
م��رُص��وُد األرض ف��ي ك��وك��ٌب وال ن��ق��ٌل ب��ه��ا يَ��ج��يء أخ��ب��اٌر ال��ع��ل��َم تُ��ع��ط��ن��ا ل��م
م��ح��ُص��وُد ه��اَج م��ا إذا زرٍع وك��ل ب��ن��ا ال��زم��ان ن��ب��ِت م��ن اخ��ض��رَّ م��ا واب��ي��ضَّ

أيًضا: وقال

ب��م��ن��َج��ِل ش��ه��ر ك��لَّ ي��واف��ي أل��ي��س ح��ص��ادن��ا وال��زم��ان ن��ب��اٌت وأن��ا

أيًضا: وقال

ال��ط��ارِد ك��ال��نَّ��ع��ام ال��ب��داوة نَ��َع��ُم يُ��رى أن إال ��ل��ط��ان ل��ل��سُّ ش��ام ال
ل��واِرِد ت��ح��لُّ ال ال��م��دام��ة م��ث��ل م��ي��اِه��ه ع��ذُب ل��ل��ب��ادي��َن وي��ك��وَن
ش��واِرِد ال��ب��الد ف��ي ش��ع��ٍر ك��بُ��ي��وِت ِش��ع��ري��ٌة ل��ه��م أب��ي��اٌت وت��ظ��لُّ
ال��م��ارِد ب��ال��خ��ب��ي��ث يُ��ب��رِّح م��َل��ٌك ك��أنَّ��ه األن��ام ف��ي م��ْل��ٌك وي��ق��وم
ال��ب��اِرِد ب��ال��ح��دي��د يَ��ض��رب ب��ال��س��ي��ف ُم��خ��ال��ٍف ك��ل ب��ق��ت��ل ال��ي��دي��ن ص��ن��ع

أيًضا: وقال

ال��ت��ق��ل��ي��ِد م��ن ب��إع��ف��ائ��ي ت��اًج��ا غ��ًدا ف��ت��وِّْج��ن��ي ال��ُف��ت��ي��ا ق��لَّ��دتَ��ن��ي
ب��ل��ي��ُد ع��ل��ي��ه ج��س��ٍد ف��ي ـ��وق��اد ال��ـ ف��ؤاُدك ي��ك��ون أن ال��رزي��ة وم��ن
ول��ي��ِد ك��ل ض��دَّ تَ��ص��ُغ��ر وت��ع��ود ج��ل��ًة تُ��وَل��د األي��ام وح��وادث

أيًضا: وقال

ك��ال��ق��ن��ف��ذ ش��خ��ص��ه تُ��غ��ادر نُ��ب��ٌل ل��ه ع��َم��َدت وإن يُ��ْك��ل��م ال يُ��وَق م��ن
ي��ن��ف��ذ ل��م وك��لُّ��ه��ا ع��ل��ي��ه ف��ي��م��ا وأُث��ِب��تَ��ت ال��ن��ص��ال م��رَه��َف��ة بَ��ل��َغ��تْ��ه
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أيًضا: وقال

آِج��ُر ال��ُم��ه��ي��ِم��َن إنَّ ت��أس��َف��ْن ف��ال ُك��ِف��رت��ه ث��م ال��خ��ي��ر ف��ع��ل��َت م��ا م��ت��ى
ت��اِج��ُر ك��أنَّ��ك رب��ٍح أو ��ل تُ��ؤمَّ ج��زاي��ٍة ع��ن ج��ئ��تَ��ه ج��م��ي��ًال ف��ن��زِّه

أيًضا: وقال

ال��ِق��َص��ُر ج��م��َع��ه��ا ف��ي��أب��ى ق��ص��ي��ٌر س��ل��ٌك م��ع��ي وال��ح��ي��اُة ج��م��اٍن ن��ظ��ي��ُم ح��اج��ي
ُم��خ��تَ��َص��ُر ال��م��رء ع��م��ر ول��ك��ن ش��رٌح، ب��ه يُ��ح��ي��ط ال ف��ج��مٌّ ال��م��راد أم��ا
ال��ح��َص��ُر ب��ه أذرى وال ع��يٍّ��ا خ��اف م��ا َع��ق��ل��وا ُم��ذ ال��ل��بَّ أه��ل يَ��خ��ط��ب وال��ده��ر
يُ��ع��ت��َص��ُر األع��ت��اب م��ن ح��ت��ى ب��اغ��ي��ِه ي��ع��دم��ه ل��ي��س ش��يءٍ ك��ل ف��ي وال��غ��يُّ

أيًضا: وقال

ال��خ��اِض��ِب ك��ال��ظ��ل��ي��م أخ��رق ويُ��ع��د ظ��ال��ًم��ا يُ��ح��س��ب ال��ش��ع��رات يَ��خ��ض��ب م��ن

الربيع وأكل ساقاه واحمرَّت اغتَلم إذا الظليم هو والخاضب النعام، ذكر الظليم
ظنبوباه. فاحمر

ال��ق��اض��ب ال��ح��س��ام ع��ل��ى ال��ن��ج��ي��ع ج��س��د ت��دع ف��ال ال��ح��س��ام ل��ون ف��ي ��ي��ب وال��شَّ

الدم. الجسد

ال��ن��اِض��ِب ك��أم��س تُ��غ��اِدره ُج��رٌع ب��ه أن��ف��اس��ي ك��لُّ غ��دي��ٌر ع��م��ري

أيًضا: وقال

��ح��اب��ا ال��صِّ ع��ل��م��َت ك��م��ا يُ��ردي وه��و م��ن��ا ب��ال��رغ��م ال��زم��ان َص��ح��ب��ن��ا ق��د
��ح��اب��ا ال��سَّ ُس��ق��ي��َت ق��ل��ن��ا ف��ل��ه��ذا ب��ُس��ق��ي��ا تَ��ح��ي��ى ال��ت��راُب وال��ج��س��وم

164



املعري العالء أبي شعر من اخرتناه فيما

أيًضا: وقال

ع��م��رو ألُمِّ يُ��ط��رح��ون وق��ت��ل��ى خ��م��ٍر وش��راُب ف��واج��ٍر ح��دي��ث
أَم��ِر ب��ع��د أم��ٌر ال��ده��ر ك��ذاك أخ��رى وق��ي��ام دول��ٍة وَم��ه��ل��ك

أيًضا: وقال

وأت��بَ��ُر أض��لُّ س��ال��َف��ه��م ول��ع��لَّ ع��رف��ت��ه��م ال��ذي��ن األُم��م أج��ه��ل م��ا
ال��م��ن��بَ��ُر يَ��ب��ك��ي ف��يَ��ك��اُد ألم��ي��ِره��م ب��س��ف��اه��ٍة ُج��م��ع��ات��ه��م ف��ي يَ��دع��ون
وأك��بَ��ُر ال��ق��ي��اس ف��ي أع��ظ��ُم ف��ال��ل��ه وع��زِّه ال��م��ل��ي��ك ِع��َظ��م ف��ي ق��ي��َل م��ا
تُ��ع��بَّ��ر ال��زم��ان ُع��ق��ب��ى ف��ي ب��ال��ع��ك��س ن��ائ��ٍم رؤي��ا دن��ي��اك وك��أنَّ��م��ا
تَ��ع��بُ��ُر ع��ي��ٌن ف��ذاك ض��ح��ك��َت وإذا م��س��رٌة ف��ت��ل��ك ب��ه��ا ب��ك��ي��َت ف��إذا
يُ��ص��بَ��ر ق��ت��ٍل ل��ي��وِم األس��ي��ر وه��و ب��زم��ان��ه َج��ه��ِل��ه ِم��ن ال��ف��ت��ى ُس��رَّ
ويُ��ن��بَ��ُر ال��ك��الم ف��ي يُ��ل��يَّ��ن ح��رٌف ف��ك��أن��ه أي��ام��ه ب��ه ل��ع��بَ��ت

الهمز. النرب

ال��ِم��زبَ��ُر يُ��ق��ط ك��م��ا يُ��ق��طُّ ه��دٌر رأس��ه ش��ري��ٍف وك��م ال��ل��ئ��ي��م ش��ُرف

القلم. املزبر

ُق��ن��ب��ر ش��ك��اه م��ا ع��ل��يٌّ ً ن��ب��أ ش��ك��ا وك��م ال��ع��الء يَ��ج��ل��ب��ه وال��ش��رُّ

أيًضا: وقال

ُم��رُّ األَري ِغ��بَّ ف��إن ال��نِّ��س��اء م��ن ت��دن��ونَّ ال
ت��ج��رُّ أو ل��ل��دن��اءة ـ��ُض تَ��خ��ِف��ـ ال��ب��اء م��ث��ل وال��ب��اء

أيًضا: وقال

ظ��ف��را ُح��ب��ال��ت��ه ِم��ن ن��اٍج األرض ع��ل��ى س��ق��وِط��ه ق��ب��ل م��اَت ول��ي��ًدا ك��أن
َك��ْف��را وال أُح��لُّ ِم��ص��ًرا ال ال��وح��ش م��ع وَم��ن��ه��ٍل روٍض ب��ي��ن أن��ي ت��م��نَّ��ي��ت
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أيًضا: وقال

خ��ب��را ل��ك��م أَع��ِرف ف��ل��م ف��ع��ل��ت��م ب��م��ا س��أل��تُ��ه��م رك��ٍب ك��م األرض س��اك��ن��ي ي��ا
ال��دَّب��را أُع��ف��َي م��ا إذا يَ��ن��س��ى وال��َع��ود َش��دائ��ده��ا تُ��ذك��ر ف��ل��م خ��ط��وٌب زاَل��ت

أيًضا: وقال

ال��َح��َج��را تَ��ع��بُ��د أن إل��ى يُ��ن��ال وق��د ف��يَ��رف��ع��ه��م أق��واًم��ا يُ��درك ��ع��د وال��سَّ
��ج��را ال��شَّ ت��ه��ا ع��الَّ ع��ل��ى تُ��ب��اي��ن ول��م ق��ب��ائ��ل��ه��ا أن��واٍط ذاُت وش��رََّف��ت

أيًضا: وقال

َح��ب��را يَ��ب��ن��ي��ه ب��م��ا يُ��رزق ف��ل��م ب��ن��اءٍ ف��ي ل��يُ��خ��ب��ر س��اٍع وك��م
َق��ب��را ف��ي��ع��ود ل��ه��ا ب��ي��ٍت ذُرى ح��ش��اه��ا م��ن يَ��خ��ُرج ال��ق��ز ك��أُمِّ

أيًضا: وقال

َج��ف��ِر م��س��ك ف��ي ِع��ل��ُم��ه��م أت��اه��م ل��م��ا ال��ب��ي��ت أله��ل َع��ِج��ب��وا ل��ق��د
وَق��ف��ِر ع��ام��رٍة ك��ل أرتْ��ه ُص��غ��رى وه��ي ال��م��ن��ج��م وم��رآة

أيًضا: وقال

��ِر ُم��ي��سَّ غ��ي��ر إل��ي��ه ال��ط��ري��ق ك��ون ف��ض��ي��ل��ٌة ال��َم��م��اة أن وي��دلُّ��ن��ي
ال��َم��ْك��ِس��ِر ل��ئ��ي��م ع��ل��ى ��ع��ي��ف ال��ضَّ ك��أذى نَ��ه��ُج��ه ��ل ل��ُس��هِّ ن��ف��اس��ت��ه ل��وال

الخربة. عند لئيًما يوجد ملن املكرس لئيم يقال
أيًضا: وقال

ش��ه��ره م��ن ل��ي��ل��ٍة أول ك��ه��الل ت��ئ��ي��ٍة ب��غ��ي��ر وم��ض��ى ال��ف��ت��ى ق��ِدم
ده��ِره ف��ي ش��دًة ك��اب��د ع��اش ل��و ��ٌل ُم��ع��جَّ ال��ح��ي��اة م��ن اس��ت��راَح ل��ق��د
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أيًضا: وقال

��م��ار ال��سُّ ج��ل��س��ة ع��ن م��ت��ق��اص��ًرا يُ��رى وق��د ط��ال، ال��ل��ي��ل ه��ذا ب��ال م��ا
ال��م��س��م��ار ت��م��كُّ��ن أق��ام ن��ج��ٌم ودون��ه ك��ال��ح��س��ام ف��ج��ًرا أت��روم

أيًضا: وقال

َوف��اِر وأه��ل ت��س��ب��ي��ٍد أه��ل م��ن ج��ان��بً��ا آم��ن ف��ه��و ك��ت��اب��ك ح��ادث
األَس��ف��اِر ف��وائ��د ت��ف��وق ن��ي��ا ال��دُّ ف��ي ��ْف��ِر ال��سِّ َج��م��ُع األس��ف��ار وف��وائ��د

أيًضا: وقال

ثَ��رث��ار وم��ن ن��دٍس م��وج��ٍز م��ن ن��اط��ٍق أب��ل��غ وه��و يَ��ص��ُم��ت ال��ده��ر
ب��ع��ث��ار ��ت��ا ه��مَّ م��ا ون��ه��اره ظ��ل��م��ائ��ه م��ن ق��دم��ي��ن ع��ل��ى يَ��م��ش��ي

أيًضا: وقال

ال��دار دن��وِّ ع��ل��ى ��م��اك ال��سِّ أخ��َت وُع��دَّه��ا ل��ل��ف��ت��اة ج��واًرا أح��ِس��ن
ج��داِر ق��ص��ي��ر ب��ي��نَ��ه��م��ا وح��ج��از ت��ت��الَق��ي��ا ل��ن ال��ع��ي��نَ��ي��ن ك��ت��ج��اُوِر

بعضهم: وقال

ُم��ف��لَّ��ُج ث��غ��ر أه��واه وَم��ن ك��أن��ي ب��ي��نَ��ن��ا َوص��َل وال أه��وى م��ن أُج��اور

أيًضا: وقال

ألم��ري ف��اع��َج��ب إل��ي��ه رج��وًع��ا أه��وى ال واآلن ال��م��ه��د ف��ي ط��ف��ًال ك��ن��ت
ع��م��ري ري��ق ادَّك��رُت م��ا إذا األُخ��رى دارَي ف��ي ك��ذاك ول��ع��ل��ي
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أيًضا: وقال

اإلي��ج��از غ��اي��ة ال��ص��م��ت ج��ع��ل أن إل��ى ال��م��ق��ال ف��ي ال��ده��ر أوج��ز
��اِز ال��رُّجَّ ط��رائ��ق ف��ي وال ��ع��ر ال��شِّ وال ب��ال��ن��ث��ي��ر ل��ي��س م��ن��ط��ًق��ا
ب��اإلن��ج��اِز ال��وع��ود ن وت��ل��وُّ َع��ج��ي��ٍب ك��ل األي��ام وَع��َدت��ن��ا
األَع��ج��اِز ف��ي ف��ال��ثِّ��ق��ل م��ن��ه��ا وُج��ُه األ تَ��ح��ُس��ن إن ال��غ��وان��ي م��ث��ل ه��ي
اإلع��ج��اِز م��ب��يَّ��ن أم��ًرا دن��ي��اه ـ��ن م��ـ ي��ب��ِغ ع��ي��ش��ٍة ص��ف��َو يُ��ِرْد م��ن
ج��ازي ب��ال��خ��ي��ر ف��ال��ل��ه وإال ع��ن��ه ال��َف��ت��ى ج��زاك إن ال��خ��ي��َر ف��اف��َع��ِل
ب��ال��م��ج��اِز تَ��ك��لُّ��م��ي غ��ي��ري م��ث��ل ف��إن��ي ل��ف��ظ��ي ع��ل��يَّ ت��ق��يِّ��د ال

أيًضا: وقال

َم��غ��اِر ك��ل األط��م��اع ف��ي وي��غ��ي��ر غ��ن��ي��م��ٌة أُن��ي��ل م��ا ي��ج��ع��ل ال��َوغ��د
ش��غ��اِر ن��ك��اُح ف��ع��ل��ه��م��ا ف��ك��أنَّ م��س��ديً��ا ب��ال��ص��ن��ي��ع��ة ي��ج��زي وال��ح��ر

أيًضا: وقال

َخ��ِس��ر م��ا راب��ٌح أن��ه ي��رى ن��اس��ًك��ا ي��ا ب��دي��ن��ك ��ظ ت��ح��فَّ
أُِس��ر ع��اٍن أن��ت ب��ل ح��ي��اِت��َك ف��ي أُط��ل��ق��َت ك��غ��ي��رك ف��ل��س��َت
يَ��ن��ك��ِس��ر إن ال��درُّ يُ��ْس��ب��ك وال ال��زج��اج َك��س��ي��ر ُردَّ ��ب��ك ول��ل��سَّ
ُك��ِس��ر ق��وٍم ج��ي��ُش إذا ي��ع��ود أن ال��ُم��ل��ك م��ن ت��ي��أَس��نَّ وال
يَ��س��ت��ِس��ر أن ب��ع��د ُم��ق��ت��ب��ًال ال��ُم��س��ت��ن��ي��ر ال��ق��م��ر ي��رج��ع ف��ق��د
َع��ِس��ر ُم��ن��اه��ا وك��ون ون��اه��ا ع��ل��ى ونَ��ف��س��ي يَ��ف��ن��ى ال��ده��ر ه��و
يَ��ن��ح��ِس��ر ال ��َك ل��جَّ ول��ك��نَّ ل��ؤل��ٍؤ ِم��ن ب��ح��ُر ي��ا ف��ي��َك وك��م
وِس��ر ع��الٍن ف��ي غ��ي��ِره ع��ل��ى م��ج��ب��ول��ًة ال��خ��ي��ر ع��ل��ى ف��أَك��ِره
ُك��ِس��ر وح��تَّ��ى أُه��ي��َن ح��ت��ى ال��ف��ت��اة َح��ل��َي ال��ت��ب��ُر يُ��ج��َع��ِل ف��ل��م

أيًضا: وقال

األش��ف��اِر إث��م��د ب��ق��يَّ��ة إال ب��م��ع��ي��ن��ه ال��دج��ى غ��س��ل ق��د ��ب��ح وال��صُّ
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أيًضا: وقال

وج��ب��ا إن ال��ح��قِّ آلب��ي دي��ٍن وأيُّ ك��ل��ه��م األق��وام إن��ص��اف��ك ال��دِّي��ن
ال��لُّ��ج��ب��ا ال��ع��س��ك��ر ي��ق��وُد وه��و ل��ل��خ��ي��ر م��ص��ح��ب��ًة ال��ن��ف��س َق��وُد يُ��ع��ي��ي��ه وال��م��رء

أيًضا: وقال

ي��ت��غ��رَُّب وم��ن ب��أه��َل��ي��ه م��ق��ي��ٌم ك��ل��ه��م ال��م��ع��اش��ر يَ��ج��ت��از ال��م��وت ع��ل��ى
وت��ش��رب األن��ام ه��ذا م��ن ف��ت��أك��ل ت��ب��ت��غ��ي ال��رزق م��ث��ل��ن��ا إال األرض وم��ا

أيًضا: وقال

بُ��ق��راط��ه��ا ب��ح��ك��م��ة ح��ت��ًف��ا ال��رج��ال ح��ك��م��اء دف��َع��ت وم��ا
ُس��ق��راط��ه��ا م��ث��ل غ��يِّ��ه��ا أخ��ا ي��ري��ك ق��ض��اءٌ يَ��ج��يء ول��ك��ن

أيًضا: وقال

يُ��ل��ف��ظ إذ ال��ل��ق��ط يُ��ب��ادره ل��ؤل��ٌؤ ل��ف��ُظ��ه م��ن ال��ن��اس م��ن
يُ��ح��ف��ظ وال ف��يُ��ل��غ��ى يُ��ق��ال ك��ال��ح��ص��ا ق��ول��ه وب��ع��ُض��ه��م

أيًضا: وقال

ُس��ل��وك��ه��ا وال��ل��ي��ال��ي ال��م��ن��اي��ا ب��رود خ��ي��ط��ت ال��َم��ف��اِرق ف��ي إب��اًرا ك��أن

بعضهم: وقال

ح��زن��ي وا ص��ح��ُت ال��ش��ع��ر أس��ود ف��ي ب��دا ح��ي��ن ال��ب��ي��اض رأي��ُت ل��م��ا
ال��ك��َف��ِن م��ن ُس��دِّي خ��ي��ط أول أح��س��ب��ه اإلل��ه وح��قِّ ه��ذا

م��ل��وك��ه��ا ال��رج��ال أَش��ق��ى ف��ِم��ن ع��ل��ي��ه ب��ال��ظ��ب��ا ت��ع��ُص��ون ال��ُم��ل��ك ف��ي ت��رغ��ب��وا ف��ال
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أيًضا: وقال

ويُ��ح��رَّك ت��ارًة ي��س��ُك��ُن وَك��راه ُس��ه��اده ب��ي��ن ال��ح��رف م��ث��ل وال��م��رء
تُ��دَرك ال غ��اي��ٌة ال��ب��ري��ة ورض��ى رًض��ا ل��ب��اري��ه ال��س��اع��ي يُ��درك ق��د

أيًضا: وقال

إل��ي��ك��ا ال��ع��دوِّ ودُّ ي��ف��يء ف��ص��ب��ًرا ت��ح��ب��ه ال م��ا ال��ن��اس ف��ي��ك ق��ال إذا
ع��ل��ي��ك��ا يَ��ف��ت��ُرون ال ل��ه��م ف��م��ا واف��ت��َروا ال��ل��ه ع��ل��ى َم��يْ��نً��ا ن��َط��ق��وا وق��د

أيًضا: وقال

ال��م��ه��ال��ك س��ب��ل ل��ل��ق��وم تُ��وِض��ح��وا ف��ال ال��ه��دى س��بُ��ل تَ��ع��رف��وا ل��م وج��دتُ��ُك��م
ال��م��س��ال��ِك ض��ي��ق ل��ل��خ��طِّ��يِّ يُ��ف��رِّج ك��ل��ه��ذٍم ق��دي��ٍم َم��ج��رى ع��ل��ى أخ��ي��ٌر
ال��َم��م��اِل��ِك أه��ُل م��ث��ل ال��رزاي��ا ف��أه��ل ب��ي��ن��ن��ا يَ��ج��م��ع ال��ت��رُب ه��ذا ك��ان إذا

أيًضا: وقال

وال��ذح��ُل ال��ع��داوة ه��ذي ف��م��ا ش��روٌر ك��لِّ��ه وال��َخ��ل��ِق ح��واء ب��ن��ي وب��ي��ن
ال��ن��ح��ُل ألن��ف��س��ه��ا إال ج��م��َع��ت ف��م��ا ُش��ْرتَ��ه ال��ن��ح��ل ج��ن��ى ف��ي ح��ت��ى ال��ل��ه تَ��ِق

أيًضا: وقال

ي��ت��غ��زَُّل ش��اع��ٌر أم ��ه ن��صَّ ب��م��ا م��أث��ًم��ا أك��ث��ر ال��ريِّ أق��اض��ي ج��ه��ل��ُت
ال��ُم��ن��زَُّل ال��ك��ت��اب ف��ي��ه��ا وُح��ج��ت��ه َض��الل��ٍة ف��ي خ��اب��ٍط ف��ق��ي��ٍه ِم��ن وك��م
ُزْل��ُزُل ل��ي��ك��س��ب غ��نَّ��ى ك��م��ا ف��آَض ال��غ��ن��ى ب��ت��ط��ري��ِب��ه يَ��رج��و وق��ارئ��ك��م
تُ��زل��َزُل ال تَ��ح��تَ��ك��م أرٍض ب��ال وم��ا ��ك��م ي��ع��مُّ ال ف��وَق��ُك��م ل��ع��ذاٍب ف��م��ا

أيًضا: وقال

ال��ج��ل��ل ال��ف��ادح وم��ن��ه��ا ال��ص��غ��ي��ر م��ن��ه��ا م��س��ب��ب��ٌة وأق��داٌر ي��م��ر وق��ٌت
ال��ِع��َل��ُل ج��ن��ُده ول��ك��ن س��ق��ٍم غ��ي��ر م��ن ب��ريَّ��تَ��ه يُ��ف��ن��ي أن ي��ق��در وال��ل��ه
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أيًضا: وقال

ف��ي��ف��لُّ��ه وع��ق��ل��ه��م األن��ام ُم��َه��ج ب��ه ُم��زج��ت ال��ذي ال��ط��ب��ع يَ��ت��ح��اَرُب
وظ��لُّ��ه ال��غ��م��ام يَ��س��ت��ره��ا ك��ال��ش��م��س ب��ن��اف��ٍع س��ن��اه م��ا ي��ن��ظ��ر وي��ظ��ل

أيًضا: وقال

إج��راؤه��ا ل��ه��ا يُ��ْق��َدر ل��م ال��ده��ر ف��ي ُق��يِّ��دت رؤب��ة ك��ق��اف غ��دوت ل��ي م��ا

امُلخرتق. خاوي األعماق وقاتم أولها: التي ُرؤبة أرجوزة إىل يشري

إب��راؤه��ا ك��لَّ��ه��م األط��ب��ة أع��ي��ى ق��دي��م��ٌة وه��ي ق��ال ع��لَّ��ة أُع��ل��ل��ت
أم��راؤه��ا ص��الح��ه��ا ب��غ��ي��ر أَم��َرت أُم��ًة أُع��اِش��ر ف��ك��م ال��م��ق��ام ُم��لَّ
أج��راؤه��ا وه��م م��ص��ال��ح��ه��ا ف��َع��َدوا ك��ي��ده��ا واس��ت��ج��ازوا ال��رع��ي��ة ظ��َل��م��وا
ش��ع��راؤه��ا ش��راَره��ا وأن خ��ي��ًرا، ت��ق��ت��ن��ي ال ب��أن��ه��ا ش��ع��رُت ِف��رًق��ا
ُس��ج��راؤه��ا ت��غ��يَّ��رت ال��ب��ع��وض ح��ذو أق��داره��ا ت��ج��اَوَزت ال��ن��ف��وس وإذا
ن��ك��راؤه��ا ل��س��ام��ٍع ف��ب��اَن ح��رًف��ا ال��ق��وى زادت��ه��ا األَوزان ك��ص��ح��ي��ح��ة
خ��ض��راؤه��ا ف��وق��ه��ا تُ��وَق��د غ��ب��راء ب��ه ق��رَّت ال��ذي خ��ال��ق��ك س��ب��ح��ان
غ��راؤه��ا ب��ي��ن��ه��ا تُ��ح��َس��د ف��ال��بُ��ه��م ك��غ��ي��ره��ا ال��ج��ي��اُد ال��ح��س��َد ت��ع��رف ه��ل
أق��راؤه��ا ل��ن��اك��ٍح ت��س��ت��ق��ي��ُم ال ط��ام��ثً��ا تُ��ش��اب��ه دن��ي��ان��ا ووج��دُت
ف��ق��راؤه��ا ب��راح��ٍة وف��اَز ت��ع��بً��ا، غ��ن��ي��ه��ا وراح تُ��س��ِع��ف ول��م ُه��ويَ��ت
ق��راؤه��ا ل��تَ��ن��ال��ه��ا وت��ق��رَّأت ح��ب��ه��ا م��ن ف��ق��ه��اؤه��ا وت��ج��اَدَل��ت
إغ��راؤه��ا غ��وي��ه��ا زج��ر ف��ك��أنَّ ب��ه��ا ش��غ��ٍف ع��ن ال��ن��ف��س زج��رَت وإذا

أيًضا: وقال

تَ��ع��ِس��ُل ج��ب��ٍل ف��ي ت��ره��ا ل��م ب��م��ش��ت��اره��ا ال��ن��ح��ُل ت��ع��ل��م ل��و
يَ��ك��ُس��ُل أو ال��ح��يُّ ع��ن��ه ي��ع��ج��ز ول��ك��ن��ه م��ح��ب��وٌب وال��خ��ي��ر
تُ��غ��َس��ُل درٍن م��ن ل��ع��لَّ��ه��ا ُم��ش��ت��اق��ٌة ل��ل��ط��وف��ان واألرض
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أيًضا: وقال

أن��ص��َف��ت؟ ف��ه��ل ت��غ��ذَّت��ن��ا ث��م ب��أل��ط��اف��ه��ا غ��ذَّت��ن��ا واألرض
اك��ت��َف��ت م��ا رغ��ب��ِت��ه��ا ع��ل��ى وه��ي ظ��ه��ره��ا ع��ل��ى دبَّ َم��ن ت��أك��ل

ستأكلني. ألنها التفاحة آُكل إنى قيل: كما هذا
أيًضا: وقال

��بُ��ال ال��سُّ غ��دا إذ ه��دتْ��ُه أع��م��ى ع��ك��اُز إم��ام��ه��م ِم��ن وأه��دى ل��َع��م��ري خ��ي��ٌر
تَ��بَ��ال ط��اَل��م��ا م��اءً يَ��ه��دي��ِه ب��اَت م��ن أورده ال��م��ع��ق��ول ب��ِس��وى اه��ت��دى م��ن

أيًضا: وقال

ُع��دوَل��ه ال��ق��اض��ي ��ه��ا ل��ن��صِّ أق��ام ب��زوٍر ورَدت ش��ه��ادٍة وُربَّ
ل��ه يَ��س��ج��دوا أن رع��ي��ًة ي��ري��د ُم��ل��ٍك رب ال��ب��ري��ة ش��رِّ وم��ن

أيًضا: وقال

خ��رَدِل ح��ب��ة م��ق��داُر ول��و ق��ل��ي��ًال ف��اْح��بُ��ه دارك ال��م��س��ك��ي��ن ط��َرق إذا
م��ج��َدِل ظ��ه��ر آيَ��َدت ح��ص��اٍة م��ن ف��ك��م ب��ه تُ��س��اِع��ْف��ه ش��ي��ئً��ا تَ��ح��ت��ِق��ر وال

أيًضا: وقال

َرواِح��ِل ب��غ��ي��ر س��رى ك��ي��ف ي��خ��ُط ل��م ب��م��ه��ِده ال��ول��ي��د ل��ل��ط��ف��ل أع��ج��ب��ُت
ال��ُم��ت��م��اِح��ِل ال��م��دى م��ن اس��ت��راَح ث��م ث��ال��ثً��ا ��ر وُع��مِّ ي��وَم��ي��ه ع��اَش ق��د
َم��راِح��ِل ث��الث ف��ي ال��م��س��اف��ة ق��ط��ع ل��ه ف��ي��ا أب��وه س��ن��ٍة م��ن س��ار ك��م

أيًضا: وقال

ل��ل��ق��ات��ِل ك��رام��ًة ال��ق��ت��ي��ل دي��ة ُص��ي��رت ع��ق��ل��ن��ا ول��و ال��ش��رور غ��َل��ت
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أيًضا: وقال

ِم��غ��َزُل ح��ظٍّ ب��غ��ي��ر ال��ب��ل��ي��غ ق��ل��ُم رت��ب��ًة ح��ظٍّ ب��غ��ي��ر ت��ط��ل��ب��نَّ ال
أع��َزُل وه��ذا رم��ٌح ل��ه ه��ذا ك��اله��م��ا ال��س��م��اء ال��س��م��اك��ان س��َك��ن

أيًضا: وقال

وَص��ل م��ا وارَده ل��ي��ت ف��ي��ا ال��ع��ن��اء ب��س��ج��لِّ ول��ٌد أت��ى

الدنيا. العناء بسجل يريد

ال��َع��َص��ل ش��دي��ِد ب��ن��اٍب ع��ضَّ ن ال��زم��ا خ��ط��وب أن��ظ��َرتْ��ه وإن
َص��ْل وب��ال��س��ي��ف ص��رَّ ب��ال��رم��ح ت ال��ط��ارق��ا ال��ِغ��يَ��ر م��ن وري��َع
تُ��َص��ل ال ُم��ل��ح��ٌد ل��ه وق��ال ال��ه��دى داع��ي ص��لِّ ل��ه وق��ال
نَ��َص��ل خ��ض��اٍب م��ن ل��ه وُس��ق��يً��ا ال��ش��ب��اب وأف��ن��ى وش��اب وش��بَّ
ح��َص��ل ش��يءٍ أي ع��ل��ى ف��ان��ظ��ر ال��ِح��م��ام ي��ج��يء ذاك ب��ع��د وِم��ن
ان��ف��َص��ل ال��ح��س��اب ه��ذا ك��ان إن ال��َم��م��ات ع��ن��د ال��نَّ��ف��س راح��ة ف��ي��ا

أيًضا: وقال

��ِل ال��ص��قَّ إل��ى ال��ح��س��ام ويَ��ح��ت��اج ص��ق��اٌل ل��ه��ا ف��ه��ل ق��وٍم أف��ه��اُم َص��ِدأت ل��ق��د
وال��نَّ��ق��ِل األح��ادي��ث ف��ي م��ي��ٌن ال��ن��اس م��ع وس��اءن��ي بَ��ن��ي��ه��ا ال��دن��ي��ا غ��رَِّت وك��م
َع��ق��ل��ي س��وى إم��ام��ي م��ا ع��ن��ه��ا وأرح��ُل ج��اه��ًدا ال��خ��ي��ر إل��ى ي��دع��و م��ن س��أت��ب��ع
يَ��ق��ل��ي وَم��ن ي��ح��بُّ م��ن ل��دي��ه تَ��س��اوى ب��ال��ِح��ج��ا يَ��ح��ك��م األش��ي��اء ف��ي ك��ان وَم��ن

أيًضا: وقال

ِف��ع��ِل وال ب��ق��وٍل ي��وًم��ا ت��ْرَع��ه ف��ل��م أم��ان��ًة إل��ي��ك أدى م��ن يَ��خ��ونُ��ك
ب��ال��نَّ��ع��ِل ال��نَّ��ع��ِل ح��ذَوَك تُ��ج��زى ف��إن��ك أَِس��ئ أو األرض ف��ي ش��ئ��ت م��ن إل��ى ف��أح��ِس��ن
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أيًضا: وقال

م��س��َق��ُط ل��ب��اٍز ب��ه ي��ك��ون وك��ٍر ع��ن ط��ار غ��راٍب م��ن يَ��ري��ب��ك م��اذا
م��ل��َق��ُط يَ��م��ي��ِن��ِك وف��ي ال��م��راة ُع��ود غ��اديً��ا ش��م��ال��ك ف��ي ل��ك ف��ْض��َح��ت��ا وا
ويُ��ن��َق��ُط ب��ال��ُخ��ط��وب يُ��ش��َك��ل ب��ال��ُه��ل��ِك ن��اط��ًق��ا ده��رك س��ج��لَّ ق��رأَت أَوم��ا

ذكر وعىل الشيب. من عليه بدا وما صورته فيها يَنظر التي املرآة يُريد املراة: عود
يهوى كان الشعراء بعض أن وهي أعجمية؛ أوراق يف وجدتها لطيفة عبارة أذكر املرآة
ويَنعتها وكذا كذا صفتها حسناء يهوى أنه لها يَذُكر وإنما بذلك يُعلمها وال حسناء غانيًة
يصف، التي تلك محبوبته يُريها أن يوم ذات فسألتْه نبيل، ووصف جميل نعت بكل
ثم غًدا، لِك فأُرسلها صورتها أما فقال: إذن، صورتها فأرني فقالت: ذلك، عليها فأبى

«مرآة». غده يف لها أرسل
أيًضا: وقال

ي��ت��زيَّ��ُد ال ال��ع��ي��ش وددُت أن إل��ى م��ح��بَّ��بً��ا ال��ب��ق��اء ك��ان وإن ب��ق��ي��ُت
ال��م��ش��يَّ��ِد ال��رف��ي��ع ي��ه��ِو ح��دِّه ع��ل��ى يَ��ِزد ف��إن ك��ال��ِب��ن��اء إال ال��ع��م��ر وم��ا

أيًضا: وقال

��يَ��ع ال��شِّ ل��ه إك��راًم��ا وتُ��ج��م��ع بُ��ْط��ٍل ف��ي ويُ��ن��ِط��ق ح��قٍّ ع��ن يُ��س��ِك��ت ال��م��ال
ال��ِب��يَ��ُع ب��ه��ا َم��ق��رونً��ا ال��ق��وم م��س��اج��د ف��َغ��َدت ع��ن��ه��ُم ص��دَّت ال��ق��وم وج��زي��ة

أيًضا: وقال

تَ��ل��ت��ِف��ُع ال��ع��ز ب��س��ن��اء م��ن��ازًال ف��ب��لَّ��غ��ه��م أق��واٌم ب��ال��ج��ه��ل وخ��فَّ
ي��رت��ف��ُع؟ األرض وغ��ب��ار ق��راره��ا الزم��ًة األرض ج��ب��ال رأي��ت أَم��ا

أيًضا: وقال

وم��رف��وُع م��خ��ف��وٌض ال��َف��واص��ل م��ث��ل ب��ه ون��ح��ن ال��م��ْق��وي ك��ال��ش��اع��ر ال��ده��ر
َم��ش��ف��وُع ال��ف��ع��ل ب��س��وء وذاك إال م��ح��اِس��ن��ه م��ن ب��ش��يءٍ ي��وًم��ا س��رَّ م��ا
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أيًضا: وقال

��روُع ال��ضُّ ال��رِّس��ل م��ن ت��خ��ل��و ف��ق��د ت��لُ��م��ه ف��ال ال��م��ن��ي��ل أك��دى ف��إْن
ال��زُّروُع ن��َم��ِت م��ا ال��س��ق��ُي ف��ل��وال غ��ف��وًال ن��ف��ًرا ب��ال��تُّ��ق��ى وذكِّ��ر

أيًضا: وقال

��ع��ي��ِف ال��ضَّ وب��ي��ن ب��ي��ن��ي َق��س��ٌم ال��ب��رَّة ب��اط��ن ف��ي ي��ل��وح ��ا ش��قٍّ إن

أيًضا: وقال

يَ��ص��ح��بُ��وه ال أن ال��ف��ض��الء رأى وِق��دًم��ا ده��ًرا ده��َرن��ا ص��ح��بْ��ن��ا
وع��ذَّب��وه س��اك��ن��ي��ه ف��ع��ذَّب م��ن��ه��م وِغ��ي��َظ ب��ن��وه ب��ه وِغ��ي��َظ
ُم��ربِّ��بُ��وُه ال��غ��زال أك��َل ف��ق��د وح��ق��ًدا أس��ًف��ا ي��أك��ل��ه��ُم ف��إن
ف��خ��يَّ��بُ��وُه ال��ف��ق��ي��ُر س��أل وك��م دع��اءٌ ل��ه��م يَ��خ��ي��ب ال أن رَج��وا
ل��ت��ج��نَّ��ب��وُه ب��ه أُم��روا ول��و ف��ت��ابَ��ُع��وه ب��ال��ق��ب��ي��ح أل��ظ��وا

أيًضا: وقال

اإلي��ن��اس غ��اي��ُة األوان��س ون��وى ن��ع��م��ٌة ف��ال��ت��ف��رُّد ع��ق��لُ��ك ص��حَّ إن
ال��ن��اِس ص��دور ف��ي وس��وَس إب��ل��ي��س ِخ��ل��تُ��ه ح��ل��ٍي وس��واس م��ن أب��ل��س��ُت

أيًضا: وقال

م��ن��ك��وُس ع��ال��ٌم ف��ه��ذا َع��ِج��ًال ال��رض��ا دار إل��ى أخ��رج��ن��ي ربِّ ي��ا
َم��ع��ُك��وُس ف��ج��م��ي��ع��ه��ا ب��ع��ض��ه��ا م��ن ب��ع��ُض��ه��ا ت��ح��وَّل ك��دائ��رٍة ظ��ل��وا
وم��ك��وس ج��زي��ٌة ت��ؤخ��ذ ف��ع��الَم رع��ي��ًة ت��ح��وُط ال م��ل��وًك��ا وأرى

أيًضا: وقال

س��اَس��ه ف��يُ��ق��ال أم��ره��م وي��ن��ف��ذ ع��ق��ٍل ب��غ��ي��ر األم��ور يَ��ُس��وس��ون
َخ��س��اس��ه ري��اس��تُ��ه زم��ٍن وم��ن م��ن��ي وأُفَّ ل��ألن��ام ف��أُفٍّ
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أيًضا: وقال

وال��ج��ل��ِم ال��س��ي��ف أُمُّ ال��ح��دي��دة إن ُخ��لُ��ٍق وف��ي َخ��ْل��ٍق ف��ي اب��ن��اك ي��س��ت��وي ال

القائل: قول الجلم شقي يف قيل ما أحسن من

واع��ت��ن��اِق ب��ض��مٍّ ُوص��ف��ا وإن ب��ع��ش��ٍق اتُّ��ه��م��ا م��ا وُم��ص��ط��ن��َع��ي��ن
وال��ف��راِق ال��ق��ط��ي��ع��ة م��ع��ن��ى س��وى ل��ش��يء اج��ت��م��ع��ا م��ا أب��ي��َك ل��ع��م��ُر

ُم��ح��ت��ِل��ِم غ��ي��ر ط��ف��ٌل ه��و ت��ُق��ل وال رش��ٍد ع��ل��ى ت��أدي��بً��ا ول��ي��َدك اض��رب
وال��ق��ل��م ��ه��م ال��سِّ رأَس ِش��ٍق ع��ل��ى وِق��س م��ن��ف��ع��ًة ج��رَّ ب��رأٍس ِش��قٍّ ف��ُربَّ

أيًضا: وقال

زم��زُم ب��ال��م��ل��وح��ة ��ت وُخ��صَّ ب��ع��ذٍب س��وائ��ٌح ال��ب��الد أن��ه��اُر ت��ب��اَرَك��ت
يُ��خ��َزِم ب��ال��ذلِّ ال��ع��ود وأن��ُف ُخ��زام��ى ب��أن��ِف��ه س��اَف ال��ب��ي��د غ��ي��ر ال��ح��ظُّ ه��و

أيًضا: وقال

ال��ت��وه��م ي��ص��حُّ ال خ��ي��اًال وك��ان وأه��ل��ه ال��زم��ان ف��ي خ��ي��ًرا ت��وه��م��ُت
دره��ُم ال��ب��دُر وال دي��ن��اٌر ال��ش��م��س وال ج��دوٌل ال��ف��ج��ر وال ن��واٌر ال��ن��وُر ف��م��ا

أيًضا: وقال

ال��َع��زائ��ُم ت��ص��حُّ ال ول��ك��ن ب��زه��ٍد خ��ل��وِّه ع��ن��د ال��ن��ف��س يُ��وص��ي وك��لٌّ
وال��ت��ه��ائ��م ن��ْج��ُده ش��رٍّا غ��ص وق��د وأه��ل��ه زم��ان��ي م��ن ف��راري وأي��ن
ال��ت��م��ائ��ُم ب��ال��ه��الل ف��ي��ه ف��تُ��ع��ق��د ِج��ن��ٌة ال��ده��ر تَ��ص��رع ش��ه��ٍر ك��ل وف��ي

أيًضا: وقال

أُم��ُم ب��ْع��ث��ه ق��ص��ي��ٌر م��وٌت وال��ن��وم ل��ه ه��ب��وَب ال ط��وي��ٌل ن��وٌم ال��م��وت
ِرَم��ُم وال��َف��ت��ى ع��ي��ٌش ال��ن��ب��اه��ة وف��ي ق��بَ��ٌل وال��ف��ت��ى ِح��م��اٌم ال��خ��م��ول وف��ي
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أيًضا: وقال

إل��ي��ك��م��ا ق��ل��ُت األج��س��اُد تُ��ح��َش��ُر ال ك��اله��م��ا وال��ط��ب��ي��ب ��ُم ال��م��ن��جِّ ق��ال
ع��ل��ي��ُك��م��ا ف��ال��َخ��س��ار ق��ول��ي ص��ح أو ب��خ��اس��ٍر ف��ل��س��ُت ق��ولُ��ك��م��ا ص��ح إن

أيًضا: وقال

ت��ع��ل��ُم م��ا أم��ره��ا وب��اط��ن ح��س��ٌن ظ��اه��ٌر ال��م��دام��ة أش��ب��ه��ت دن��ي��اك
يُ��ق��لَّ��ُم ح��ي��ن وي��ع��ود يَ��ِش��ن يُ��ت��رك إن ال��ظُّ��ف��ر ف��ال��ث��راء ل��تُ��رزق أن��ف��ق

أيًضا: وقال

نُ��ْع��م��ا وال تُ��ع��دُّ ب��ؤس��ى ي��ره ف��ل��م ال��ف��ت��ى ب��ه اس��ت��ه��ان ال��ش��يء أُِل��َف إذا
َط��ع��م��ا ل��ه يُ��ِح��سُّ ال ع��ذبً��ا ال��ري��ق م��ن وم��س��اغ��ه ع��م��ره م��ن ك��إن��ف��اِق��ه
ال��زع��م��ا يُ��ب��ِط��ل ك��اذٍب م��ن أت��ى ح��دي��ٌث وك��أن��ه ال��ردى لُ��ق��ي��ى ف��ي ارت��اب وم��ا

أيًضا: وقال

ب��س��م��ا ب��ارٌق وف��ي��ه ي��ب��ك��ي ك��ال��غ��ي��ث ب��ح��ال��ت��ه وم��س��روٌر ش��اٍك ج��اران

أيًضا: وقال

َس��ق��م��ا وال ��ا ه��مٍّ ال ودي��ع��ي��ن ك��ان��ا اج��ت��م��اع��ه��م��ا ق��ب��ل م��ن وال��رُّوح ال��ج��س��م
ال��ن��ق��م��ا األُل��ف��ة وت��ُج��ر ب��غ��ي��ره ت��ألُّ��ف��ه م��ن خ��ي��ٌر ال��ش��يء ت��ف��رُّد

أيًضا: وقال

ِع��ل��م��ا ده��ره ف��ي م��ا ال��ي��وم ف��ي يُ��ِف��دَك وت��ج��رب��ٍة ل��بٍّ ذي م��ق��ال��ة اس��م��ع
ُظ��ِل��م��ا أن��ه ج��ه��وٌل ي��ظ��نُّ ف��ال ب��ه ي��ض��رُّ َخ��ط��ٌب ال��ف��ت��ى أص��اب إذا
ُق��ِل��م��ا ل��و ال��ح��ظُّ وك��ان األذاة ب��ه ف��اتَّ��ص��َل��ت ال��ظُّ��ف��ر ط��ول ُع��م��رَي ط��ال ق��د
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أيًضا: وقال

وُق��ِم ك��اِذبً��ا ف��اق��ُع��د ذل��ك وع��ن��د م��ه��ل��ك��ًة ال��ص��دق ت��ظ��نَّ أن إل��ى اص��ُدْق
ال��س��َق��ِم خ��ي��ف��ة يُ��ج��ف��ي ك��ال��م��اء وال��ح��قُّ ب��ه��ا أل��مَّ ُم��ض��ط��رٍّ م��ي��تَ��ة ف��ال��م��ي��ن

أيًضا: وقال

ح��ل��وم ذوات تُ��ح��م��د ل��م ف��ال��ع��ي��س م��دل��ٍج س��ف��ي��ه��ة ب��ن��اج��ي��ٍة ل��ي م��ن
ال��م��ظ��ل��وِم دع��وة ه��ي ف��ك��أن��م��ا ارت��َق��ت ف��إذا ه��وت إذا ال��ظ��ل��وم ُروح

الشاعر إليه فكتب وصوله، ليلة الفرس فمات لشاعر فرًسا األمراء بعض أهدى وقد
يف اآلخرة إىل الدنيا من وصل فقد إيلَّ، أهديته الذي الفرس من أرسع يشء ال إنه يقول:

واحدة. ليلة
أيًضا: وقال

ط��ع��ي��ُن ال��ت��راب ف��وق َم��ن ك��لُّ ب��ه��ا أس��نَّ��ٍة ُزرُق ال��ل��ي��ل ن��ج��وم ك��أنَّ
ُم��ع��ي��ُن ال��زم��ان ص��رف ب��ه أع��ان م��ج��رٌَّد س��ي��ٌف ال��ف��ج��ر ه��ذا والئ��َح

أيًضا: وقال

ف��ن��وا األك��َرم��ي��ن إنَّ ق��ال م��ن ف��ض��لَّ ك��رٍم وال خ��ي��ٍر م��ن األرض ف��ي ك��ان م��ا
ال��َك��ف��ُن أع��ل��ُم ف��ي��م��ا ال��ل��ب��س وأف��ض��ل ب��ه يُ��س��ت��راُح ق��ب��ٌر ال��م��ن��ازِل أع��ف��ى

أيًضا: وقال

ن��ح��ُن ل��ألم ال��ب��ن��ون وب��ئ��س ن��ي��ا، ال��د ه��ي ل��ألن��ام األم ب��ئ��س��ت
ت��ح��ن��و ب��ال��ف��ع��ل ل��ي��س إذ ف��اع��ذروه��ا ب��م��ق��اٍل ي��ب��رُّه��ا ال ك��لُّ��ن��ا
ل��ح��ُن ال��ي��وم ال��ف��ص��اح��ة إن ـ��راب اإلع��ـ ف��ات��رك��وا ك��ل��ه األم��ر ف��َس��َد
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أيًضا: وقال

ش��اك��ي��ن��ا اإلع��دام ب��ن��ي رأي��ت ل��َم��ا زك��ات��ه��م أع��ط��وا ل��و ال��ن��اس وأح��س��ُب
ب��اك��ي��ن��ا ال��ج��ه��ل ل��ف��رط وال��ض��اح��ك��ي��ن َض��ِح��ك��وا ق��د ال��ب��اك��ي��ن تُ��ب��ص��ر ت��ع��ش ف��إن

أيًضا: وقال

ج��م��ان��ه ن��اس��ًك��ا وأودع��ن ح��ص��اًة ف��ات��ًك��ا ف��أودع��ن
األَم��ان��ه ال��م��ودَع ف��ي إل��ي��ك ب��ال��م��ؤدي ل��ي��س ك��اله��م��ا

أيًضا: وقال

وَل��ُد ع��ق��َل��ه يُ��ولِ��ه ل��م م��ن وف��از ب��ه وال��داه ويَ��ش��ق��ى ال��ول��ي��د ي��ش��ق��ى
ص��َل��ُدوا أو ال��ض��نَّ أس��رُّوا وب��ال��ك��رام ج��بَّ��ن��ه��م ب��ال��ش��ج��ع��ان ت��ل��بَّ��س إذا

أيًضا: وقال

ِج��دا وال ب��ُظ��ل��ِم يَ��ف��رح ل��م اق��ت��ات إذا أن��ي��س��ه��ا غ��ي��ر األرض ح��ي��وان أرى
َع��س��ج��دا تُ��ح��اول أو درٍّا ت��ح��اول اف��ت��راس��ه��ا ب��ع��د ال��غ��ي��ل أُْس��د أت��ع��ل��م
وأن��ج��دا غ��ار أي��ن ن��اًرا ش��بَّ وال ق��ف��رٍة ِس��رح��اُن األب��راُد اتَّ��خ��ذ وم��ا
وبُ��رج��دا وق��وًدا يَ��ب��غ��ي ش��ت��ا م��ا إذا آدٍم آل م��ن ت��ل��ق��اه َم��ن وأض��ع��ُف

مخطط. كساء الربجد
أيًضا: وقال

ال��ع��دِد ف��ي اث��ن��ي��ن ن��ص��ف ف��ال��ف��م أُذن��اك َس��ِم��ع��ت م��ا ش��ط��َر ف��ان��ِط��ق ت��أَب وإن اص��ُم��ت
��َدِد ال��سَّ م��ن يَ��ق��ُرب ل��م تَ��ج��اَوْز وإن ب��ه ال��ل��س��اُن ي��أت��ي م��ا غ��اي��ة واج��ع��ل��ه

أيًضا: وقال

َح��زُن ف��ي��ه ي��س��ُه��ل ال��ده��ر ل��ع��لَّ ن��ص��ًرا ال��َه��َج��ري ش��ي��ع��ة ت��م��نَّ��ت

املشهور. الخارجي القرمطي هو الهجري
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وُح��زُن أس��ٌف ل��ه��م يَ��ف��ن��ى ف��ال ش��ري��ًدا ج��م��اع��ت��ه��م أض��َح��ْت وق��د
ُم��زُن اآلف��اق س��ق��ى م��ا ف��تَ��ث��بُ��ُت ي��وًم��ا س��ت��ع��وُد إن��ه��ا وق��ال��وا

أمًرا إال ليس اآلن تفرُّقنا وأن فينا وتَثبُت لنا ستعود الدولة بأن يقولون أنهم أي
مؤقتًا.

ووزُن ت��ص��ح��ي��ٌح ع��نَّ ول��ك��ن ل��ع��ي��ٍب ال ُق��طِّ��ع ��ع��ِر ال��شِّ وب��ي��ت

أيًضا: وقال

وت��م��ك��ي��ن��ا ت��أي��ي��ًدا األرض ف��ي ن��ال م��ن ي��ف��ع��ل��ه ال��خ��ي��ر ق��ل��ي��َل ي��ت��رك��نَّ ال
وتَ��س��ك��ي��ن��ا ت��ح��ري��ًك��ا ال��س��ع��ي ب��أه��ون يُ��ق��وِّم��ه أو ب��ي��تً��ا يَ��ك��ِس��ر ف��ال��ط��ب��ُع

أيًضا: وقال

َع��ط��ْس��نَ��ْه وإن َخ��ف��ت��َن إن وأَه��ِوْن ج��ه��ٍل أه��ُل ب��ال��َع��واِط��ِس ت��ش��اءََم
لُ��ِب��ْس��نَ��ه وم��ا بَ��ل��يْ��َن ك��أث��واٍب ص��غ��اًرا م��َض��وا ال��ذي��ن وأع��م��ار

أيًضا: وقال

ُم��دوج أم��ي��ٌر أو م��ع��رٍّى ف��ق��ي��ٌر وت��ح��ت��ه ال��ش��ت��اء ه��ذا ج��اءن��ا ل��ق��د

الدواج. البس مدوج:

أح��وُج وه��و واح��ٌد ق��وتً��ا ويُ��ح��رم أُم��ٍة أق��وات ال��م��ج��دوُد يُ��رزق وق��د

أيًضا: وقال

ط��اِف��ي��ه ال��م��اء ف��وق يُ��ع��دم وال��در ت��ع��ٍب ب��ال ال��دن��ي��ا تُ��س��ِع��ف وق��لَّ��م��ا
تَ��الف��ي��ه م��ن خ��ي��ٌر ل��ك ف��ه��ج��ره م��ودت��ه ف��ي ِخ��الًج��ا أط��ال وَم��ن
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االستقامة. وعدم االضطراب الخالج

َق��واف��ي��ِه م��ن ك��ث��ي��ًرا ي��ؤت��ى ��ع��ر وال��شِّ خ��ل��ٌف ش��انَ��ه��م ق��وٍم أس��الف وُربَّ
ك��اف��ي��ِه وال��ق��ي��راُط ال��زي��ادة ي��ب��غ��ي ذه��ٍب ِم��ن ال��ق��ن��ط��ار ل��ل��م��ال��ك ع��ج��ب��ُت
ض��اف��ي��ِه ال��م��ش��ي ع��ن��د ع��ثَّ��ر ك��ال��ذَّي��ِل أش��ًرا ل��ل��ف��ت��ى س��اَق��ت ال��م��ال وك��ث��رُة

أيًضا: وقال

أت��ألَّ��ِم ل��م ال��رُّزء أت��ان��ي م��ا إذا يَ��ل��م��ل��ِم ه��ض��اب ِم��ن أن��ي ت��م��نَّ��ي��ُت
م��ث��لَّ��م إن��اءٍ ف��ي م��ن��ه ألش��رب وإن��ن��ي ال��ل��ي��ال��ي م��ن��ه أخ��ذَت ف��ِم��ي

أيًضا: وقال

األف��ه��اِر ب��م��وق��ع ف��اح ك��ال��ِم��س��ك ال��ع��ال ل��ك يُ��ف��يء م��ا ال��رَّزاي��ا وم��ن

أيًضا: وقال

ان��ق��َل��ب إذا ب��ال��ل��دي��غ يَ��ف��ِت��ك ك��ال��ص��لِّ وب��ال��دُّج��ى ب��ال��ص��ب��اح أرق��م وال��ده��ر
غ��ل��ب م��ن ب��ع��ي��ِن��ك ف��ان��ظ��ر أيَّ��اَم��ه��م غ��اَل��بُ��وا ال��َم��رات��ب ذَوي ال��م��ل��وَك وأرى

أيًضا: وقال

ل��ل��ِخ��الب م��ع��دٌن دن��ي��اك إنَّ ع��ن��ي ش��اع ال��ذي ع��ل��ى تَ��ق��ِس��ن��ي ال
ال��ك��الب خ��س��اس ِم��ن وه��و أس��ًدا، أب��وه ال��ج��ب��اَن ال��ف��ت��ى ��ي يُ��س��مِّ ق��د

أيًضا: وقال

ال��ن��ب��ي��ُط واس��ت��ع��َرَب ب��ع��دك ال��م��وام��ي ف��ي ال��ُع��رب اس��ت��ن��ب��َط
خ��ب��ي��ُط آِج��ٌن آخ��ره ح��وٍض م��اء ُدن��ي��اك ك��أنَّ
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أيًضا: وقال

ال��ِخ��الُط يُ��ؤم��ن��ه��ا ل��ي��س دن��اي��ا ع��ل��ي��ه أُم��ن��ت ال��ف��ت��ى ان��ف��َرد إذا
ِغ��الُط وال يُ��خ��اف غ��ل��ٌط وال ن��م��ي��ٌم وال يُ��ق��ال ك��ذٌب ف��ال
ِع��الُط خ��زٍي م��ن ه��ادي��ه وف��ي ق��وٍم ب��ي��ن م��ن ام��رٌؤ ن��ه��ض وك��م

العنق. يف تكون سمة العالط
أيًضا: وقال

ُح��زن��ا ب��ه وال��س��روَر ف��ق��ًرا ال��م��ال م��ن ال��غ��ن��ى ج��َع��ل ال��ف��ت��ى ال��ف��ك��َر أع��م��ل إذا
َخ��زن��ا ل��ه أراد إن ول��ل��وارث��ي��ه ب��اذًال ل��ل��ب��ري��ة وك��ي��ًال ي��ك��ون

أيًضا: وقال

ال��ش��م��ال؟ أو ال��ج��ن��وِب ف��ي ف��أذه��ب َخ��الٌص أَِل��ي ال��َخ��س��ار دار ف��ي��ا
م��ال ب��رأس إل��ي��ك أَخ��رج ول��م رب��ًح��ا ف��ي��ك أُح��اول أن وظ��ل��ٌم

أيًضا: وقال

تُ��ه��اِدُن ال��م��ن��اي��ا أن ل��و ب��ذل��ك رًض��ا ول��ن��ا أي��اُم��ن��ا تُ��ح��ارب��ن��ا
ب��اِدُن أن��ي ال��ن��ف��س ي��ُس��ر ف��ك��ي��ف أك��ي��ل��ًة ل��ل��رَّغ��ام ج��س��م��ي ك��ان إذا

أيًضا: وقال

ب��ق��ِل م��رع��يُّ ك��أن��ه س��واه وي��أت��ي يَ��م��ض��ي ع��اَل��ًم��ا ت��َر أل��م
ب��نَ��ق��ِل يُ��ؤِذن��ن��ي ال��دار ورب ب��ن��اءً داٍر ف��ي أج��ي��د وك��ي��ف

أيًضا: وقال

ب��ع��ي��د ل��ي��س ال��ع��ي��ش ش��ق��اء وأن ب��س��ي��ط��ٌة ال��ح��ي��اة أن ال��ف��ت��ى ي��ود
وه��ب��ي��ُد ب��ال��ف��ال م��رٌو وُق��وت��اه ال��رَّدى م��ن ي��خ��ش��ى ال��ق��ف��ر نَ��ع��ام ك��ذاك
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الحنظل. َحب والهبيد الحجارة، املرو

ع��ب��ي��ُد ال��ق��ري��ض وزن ف��ي اخ��ت��لَّ ك��م��ا ح��ازٌم وه��و ام��رٌؤ ال��رأي يُ��خ��ط��ئ وق��د

أولها: التي قصيدته إىل يشري املشهور، الشاعر األبرص بن عبيد هو عبيد

ف��ال��ذَّن��وُب ف��ال��ُق��ط��ب��ي��اُت م��ل��ح��وب أه��ل��ه م��ن أق��ف��ر

قوله: منها الوزن عن خارجة أبيات وفيها

تَ��ع��ذي��ُب ل��ه ال��ح��ي��اة ط��ول ت��ك��ذي��ب ف��ي ع��اش م��ا وال��م��رء

أيًضا: وقال

وس��اُدوا ب��خ��ل��وا م��ع��ش��ٍر م��ن وك��م ف��ض��ًال اإلح��س��ان ل��ب��ذل��ك أُع��دُّ
ك��س��اد ُس��وٍق ف��ي ل��ل��ج��ود ف��م��ا ال��ل��ي��ال��ي م��رب��ح��ة ش��ئ��َت إن ف��ُج��د
ال��ف��س��اُد ب��ه يُ��ِل��مُّ يُ��ن��َق��ص م��ت��ى م��ق��اٍل م��ن ب��ي��ٌت ال��م��ال أب��ي��ُت

حرف. منه نقص إن يَفسد الذي الشعر كبيت املال بيت ليس يريد:
أيًضا: وقال

ق��ن��دي��د ال��طُّ��ع��م ف��ي أن��ه ال��ج��ن��ى إل��ى دع��ا وال��ذُّب��اب ش��رٍّا يَ��ج��ل��ب وال��خ��ي��ر
َص��ن��دي��ُد ق��ي��َل ول��ك��ْن ال��ص��دي��د م��ث��ل م��رات��ب��ه أع��ل��ى ف��ي ال��ن��اس وأش��رف

أيًضا: وقال

َص��غ��اِر ب��ع��د ف��ع��زَّ اس��ت��ع��زَّ ث��م واث��ٌب ��ع ت��ج��مَّ ك��م ل��تَ��ع��ُظ��م اص��ُغ��ر
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منحى فيها نحا وقد الكاتبون، كتَب ما كأحسن األدب يف كثريًة رسائَل العالء ألبي إنَّ
أطال وربما املحسنات، من وغريها امُلخَرتعة واملعاني التشبيهات من اإلكثار من عر الشِّ
آخر يف ذلك إىل أشار وقد ، ُمستقالٍّ كتابًا الواحدة الرسالة تكون حتى بعضها يف القول
«وال فقال: الوزراء بعض من جاءته ُمختَرصة رسالة عن جوابًا كتبها له مطوَّلة رسالة
من الزِّنة يف بأضعافه اشُرتي طاملا العني النُّضار من الخالص فإن عيلَّ؛ اإلطالة يُنِكر
نه تضمَّ ِلما كالمه من املختار بجملة وألحقته الرسائل هذه بعض اخرتُت وقد اللُّجني.»
ويوضح مقاصده يُبنيِّ شامًال رشًحا ورشحتُه البعيدة واألغراض الفائقة البالغة من

فأقول: ذكره يف الرشوع أوان وهذا معانيه،
املغربي:2 عيلٍّ بن الحسني القاسم أبي إىل كتبها املنيح1 رسالة

وتلمع، تُرشق ناٌر وللذكاء ع، يَتضوَّ نسيٌم — سيدنا بقاء هللا أطال — لآلداب كان إن
شنوًفا األسماع ل وخوَّ به، بتلهُّ ذكاؤه عنا الليَل ومحا أدبه، أرُج الدار بُْعد عىل َفَغَمنا فقد
هذه أهل معرش أنَّا وذلك بغاربٍة؛ ليَست كواكب القلوب ُسويداوات يف وأطلع ذاهبٍة، غري
الَحرب، السيد حرضة عن صدر كريٌم، كتاٌب إلينا وأُلقَي عظيٌم، رشٌف لنا ُوِهَب البلدة
َفْليَتَنَاَفِس ذَِلَك ﴿َوِيف ِمسٌك، سائره بل وختامه نُسٌك، قراءته والنثر. النظم أعنَّة ومالك
وإنه امُلبتَذَلة، فنَُسُخه يُبتذل أن ونُزِّه املقبَّلة، فظالله التقبيل عن أُِجلَّ اْلُمتَنَاِفُسوَن﴾.3
من مداده ُدجى عىل والخشية امَلالحة، من ن ُضمِّ ما عىل اإلالحة ولوال عزيٌز، لكتاٌب عندنا
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باالنتشاء وامَلوارن باللَّثم، األفواه عليه لعكَفت والتقطع، التشتُّت من معانيه ونهار ع، التوزُّ
الِجباه.4 من السجود َمواضع عىل وخيالنًا الشفاه، يف مًلى سطوره تَصري حتى والشم،

رشيعة وأن األغمار، الجَهلُة رأٍي من وعابه القمار، من الدين حَظره ما ولوال
ليَست التي والثَّالثة الفائزة، بالسبعة عليه لَرضبنا األزالم، إجالة دون اعرتَضت اإلسالم،
الناِفس أحكام إىل الشحيح، امُلنافس خَلُد يطمنئ أن األحالم وَمعاذ بالحائزة، لحظٍّ
تَيِرسُ النجم، وحادَي الرجم، كوكب لشانئه هللا جَعل سيدنا أولياء كانت وإنما واملنيح،
الطرس ذلك من حا السَّ مقادير عىل ال امَلطلوب، لألُنس املنازل يف الصحيفة إقامة عىل
فر السَّ يف والحاكمة البتول، كفالة عىل الواقعة السهمة عليها يُوِقعون وأحسبُهم املكتوب،
الدهر، حريي النظراء عىل به يُبجُح بالفخر، صكٍّ من رشفه فيا الرسول.5 صواحب بني
كَلوائح فجاء املنقود، الدينار من وأحسن العنقود، ُسالف من أعذب شذرٍة بكل ًحا موشَّ
الغانية، عيش إىل الفانية، جنب جنابه إىل لوليِّه يَزل ولم الرشوق.6 عند يُوَح أو الربوق،
م، وتجسَّ فَمثَل تمثَّل، الجليلة حرضته إىل َشوقه أن ولو اإلبالل، إفضاء إىل اإلعالل، وأنضاء
حتى يَكتِف ولم واألرض، السماء بني ما وشغل والعرض، الطول ذات ملأل م، يُتوسَّ حتى
الذي السالُم وليَّه وبلغ الساحة.7 مثل تكون أن والراحة صهوة، تسع أن الَخطوة، يُكلِّف
عىل الطرب من فؤادي فحمل ألوَرَقت. عاريٍة سلمٍة أو ألغدَقت، واريٍة بَسِلَمٍة مرَّ لو
جذًال املَلك، ناجاني أو الفلك، رَفعني فكأنَّما العصفور، جناح فوق بل اليَعُفور، َروق
نقل السامة، عايل إىل العامة، آيل من لنَقَلني النحيزة، ل وتحوُّ الغريزة، تبدُّل جاز لو بما

املمايز.8 النضار جملة إىل الجائز، املزأبق من خالط ما الكيمياء،
أحسب الُغلة، بقبس الضمائر واشتغال املحلَّة، هذه عىل امَلخاوف اشتمال لوال وكدُت
أَفبلدتُنا آِمِننَي﴾. ِبَسَالٍم ﴿اْدُخلُوَها قوله: يف اسمه جل البارئ ذَكره الذي السالم سالمه
فهم صربوا، بما الغرفة ُجزوا أم ُقِربوا، بعدما نُِرشوا أم الغفران، ألهلها وَضَح أم جناٌن،
َخلٌة بهم نزلت فقد األبرار، األتقياء أوصاف بمنِّه نالوا وإن وسالًما، تحيًة فيها ون يُلقَّ
ألسنتهم ُعِقدت وبأسبابها افُرتسوا، البالغة بأُسد أنهم وذلك الُكفار؛ األشقياء خالل من
فيعتذرون.9 لهم يؤذن وال يَنطقون، ال يوم هذا لهم قيل فكأنما فَخرسوا، الجواب عن
عود كاتبُهم فَقَلم فخَفتُوا، اإلبانة صواعق وسمعوا فصمتوا، التَّبانة لجِّ يف غرقوا وإنما
فُرصفوا، الخطاب ترصيف راموا قد أنَّهم عىل الساكت، حرية بليغهم وجواب الناكت،
الربوج، مآرك يف فلَمحوه الُعروج، َمبارك من وتراءوه فاعرتفوا، فضله مكان وعرفوا
توجد ولن فأنَجُزوا، التبلد هواجسهم ووعدوا فعجزوا، مداناته إىل الهمم واستنهَضتْهم
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عىل الخالق، اإلله ويحمدون اآللق، وميَضه لون يتأمَّ فهم األنوق،10 أوكار يف النوق، آثار
بالغدر، املسمى كالغدير اليم إعادة عىل األفكار، بدقيق االقتدار، من سيدهم منحه ما

البدر.11 ليلة بالقمر السهى وإلحاق
َكِتَد عزمه امتطى بَمن فكيف الرازم، راكب من أرسع العازم، املايش يزل ولم
راض، بطبٍع أسماؤه تقدَّست بارئه ه وخصَّ النجيح، بالسعي سعده له وحكم الريح،
إذا العرب كالم َحزن فصار لها، فأهَّ اللغات بوحوش وأبس ذللها، حتى األغراض، صعاب
تسَمح الكحالء، جارسة مثل فمثله جزًال. قويٍّا بصنعِته أيَّده إن وركيُكه سهًال، به نطق
عند شهًدا فيعود األنوار، ُمر وتجني بالرضب، وتجود الغرب، تُطعم املالء، باملسائب
البخار، أجزاء يجتذب يُسدِّده من سواي وقوٍل أعتقده، ال مذهٍب يف وكالهواء االشتيار،
عىل التمثيل عليه يُمثَّل امَلشوف، اللفظ بأن لنا ومن األمطار.12 عذب تحته من فيسقي
بفقرٍة تُبلُّ فعساها بيَسري، ليس ما وركوب العسري، اقتضاب ألبابنا فتُكلَّف الحروف،

فاخرٍة. لؤلؤٍة باستخراج تظَفر أو زاهرٍة،
الطالع، الغفر محالِّ بُعدت وهيهات الَهِرم، ورياضة الَربِم، سؤال العناء من أنه عىل
الرُّموس، ُسكنى عن موس، الشُّ وجلَّت السارق، يَد البارق وأعجز الظالع، الُغْفر مزالِّ عن
القوة يف باطٍل سوُط يصري ولن األسد، زئريَ ضغيبُه أشبه ما عمره مدى الُخَزُز اجتهد ولو
الحوادث وتُعطيه الزمان، خلود لينال كالُمه، ُرِزَق ما الُمه، ُرِزَق لو ولوددُت كاملسد،13
وبأجذال مغرسه، ة الهمَّ زكاء يف كان إذ النرباس؛ بإضاءة الناس، أوىل فإنه أمان. أوكد

السخرب،14 أُصول طالبه وركب املنرب، رساة منها عال حتى تمرُّسه، نشأ ُمذ الحكمة
امُلُحول تزيُّن بالسجع، وتزيَّنوا كالوسائل، الرسائل جعلوا قوٌم مىض فيمن كان وقد
تبايَنوا، فما تعايَنوا لكنهم ِته، َمحجَّ عىل قدًما وضعوا وال درجته، يف رقوا ما بالرجع،
الرَّتب الختاُروا الفصول، هذه مثل إىل الوصول يف طمعوا ولو يَتفاَضلوا، فلم وتناضلوا
غرٍي عن أَدَركه ما بطلبهم ليُدركوا الوبيل، وارتعاء السبيل اعتساَف ورضوا الرُّتب، عىل
سيُِّدنا حلبٍة يف كَّيُت السُّ يُدعى بأن لريض شاهَده لو وكلهم الِعد، بديِهه من واغَرتَفه ِجد،

نان.15 السِّ َموِضع منها هو قناٍة يف ا ُزجٍّ يكون أن وتمنَّى الرهان، سابق فيها
بمنزلة كانت امُلنِفسة، والقالئد املؤنسة، الغرائب تلك موىس عبده مع وَردت وملَّا
بَهشيم وعَصفت السحار، كيد أبطلت عمران. ابن عىل الرحمن ألقاها التي التِّسع اآليات
تُتخيَّل، أوزاٍن أشباَح وطِنه يف فوجد والواوية، امليمية، عصوان ألواحه يف ووَرد األشعار،
عبُده خربَّ ما يَأِْفُكوَن﴾.16 َما تَْلَقُف ِهَي َفِإذَا َعَصاُه ُموَىس ﴿َفأَْلَقى تَتهيَّل، أذهاٍن وأنقاء
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الوزن يف الَحصري، املعنى سمعناه فيما شاِهُدنا اعتَرب. بعدما إال عربَّ وال اختََرب، حتى
يُْزِر لم املرضوب، اإلبريز يف قيرص وتِمثال املرشوب، كأس يف كرسى كُصورة القصري،
وإنَّ الرعود،17 فَهدير تجزَّل أو العود، فحنني تغزَّل إن الجدار. وِقرص الدار، ضيق به
الذي أدبه من واستنَزر استَكربناه، ما ذلك من استصَغر به الدنيا رشف هللا أدام كان
غري وهو املجدَّل، رشفات عىل األجدل وقوف من يَعجب الوحيش فالرسُب استَغمرناه.
وآلنية إرقاٍل، بقيَّة آدابنا وانية يف كان وإن استعىل.18 أنه ُمعتقٍد وال أتى، بما حافٍل
أهدى بما وتُيضء االنتفاع، ذريعة عزَّه هللا أدام وهو تَنتِفع، فسوف صقاٍل، خفية أفهامنا
الجوزاء خيال يُرى وقد الزُّهر.، ات النريِّ من قابل بما الصفر، إضاءة عاع، الشُّ من إليها
الردهة، وتَفيض السعود، بربكة العود، ويورق ضعتها، مع املرآة أضاة يف ِرفعتها، عىل
صحَف املعرَّة لنرشت هامٍد، باختياٍل وهمَّ جامٍد، بمقاٍل تفوَّه ولو الجبهة.19 نوء عن
السامد، اهي السَّ لحَظ يَلحُظها فكره أن ُعجبًا واالستكبار؛ العظمة ذيل وسحبَت االفتخار،
نُِقَل روٍح، ذي كجسٍم عنها الرحيل يف هو وإنما العامد،20 الحامد لفظ بذكرها يلفظ ال
وإنما نرشها.21 وبقَي عطرها، ذَهب الوسيمة كَقسيمة بعده وهى اللوح، إىل الغرقئ من
عن وإنامته األيام، تلك يف بها إلقامته واالها؛ ما دون البالد عن وطالت سواها، عىل ُرشفت
يحلها، داٍر كل تنال كما حسبه، من خريَها ونالت به، ذلك عند فُعِرفت أزام، نواظَر أهلها
نزل بثمانية، العرشين عىل امُلوفية واليمانية، الشآمية كالشهب يَنزلها التي املنازل وإنما
الخرضاء أديم يف وكم أمَطَرت، سحابٍة كل إليها العرب ونَسبت فاشتُهرت، الزبرقان بها
هَمَلت.22 سحابٍة َقطُر إليها يُنَسب ولم فَخملت، السري يف اجتنبها زهراء مضيئٍة أشباٍح من
حاسُده عاش — آثاره اتخاذُ الحازم، املتأدِّب عىل الالزم، رضبة أنَّ عبِده ورأُي
معمورة، بامُلذاكرة ومحافل محضورة، لألدب مشاهد — امُلنعِكس والجد ِكس الشَّ بالُخلق
ومساجَد لطهارتها، ها يَتخريَّ مواقف السلف، زكيِّ مواطئ الخلف، تقيُّ يتَّخذ كما
بمجاورته سَمونا ولقد بابرهيم، واملقام بالكليم، الطور َل ُفضِّ وإنما ألثارتها، يَتديَّرها

النبي.23 بجواِر اليثربي، سموَّ محاورته، قبل
أنه فعلَمت الِفَكر، من يُنتقض ال فيما وفكَّرت النظر، أصح نظرت قد املعرَّة ولعلَّ
َمفرقها، حمله يُطيق ال وتاٌج يدها، عن لجاللته يَرتفع وسواٌر مُلقلِّدها، يصلح ال ِعقٌد
إىل امَلحار، من نُِقَل ما مثل — تأييده هللا أدام — وهو مرشقها، بذُرورها يرشق وَجونٌة
جوهرة، بغري والصدفة الثمرة، اجتناء بعد كالشجرة األوىل ومغانيه الجبار، املِلك مفرق
الغيث أن علينا يخَف ولم الَجهام. يف الجالية والَعنانة هام، السِّ من الخالية والِكنانة

188



املعري العالء أبي رسائل من اخرتناه فيما فصل

يُخلق لم القمر، وأن العبهرة، أعىل الزهرة، موضع وأن السجون، مثل يف الدجون، من
لكن مثلبة، امُلعري إىل ردَّها يظنَّ وال هبة، العارية يحسب أن للُمستعري وليس للسَمر،
وانقاَدت البعيد، الصيت البقعة هذه أفادت وقد امللوك،24 ِمن العاريُة للصعلوك، رشٌف
أصغَريه، ِحدَّة الرباعة واستودَعتْها عليه، املكارم أَِمنَتها ليايل السعيد. الجد ة أِزمَّ لها
يف الشهور، مع يا ُسمِّ ربيٍع كشهَري فهي تخييٌم.، وللثناء وارتحل مقيٌم، وأَرُجه فَظَعن
الجمد، بعد فصاَرتا ُجماديان معهما وكان الشدة؛ إىل الِجدة، من انتَقال ثم الدهور، أوائل
ولوال الوسوم.25 وخلدت الرسوم، فنَفدت األحقاب، بممرِّ َ التغريُّ األلقاب، وأبَِت الومد، إىل
مختارًة، للتأدُّب ساحتُها ألصبَحت الجار، بأخالق التخلُّق عن واألحجار، بة الرتُّ جفاء
ملسو هيلع هللا ىلص آدم أن األبداد، عبَدة عند الطِّيب أصل إن قيل فقد ُممتارًة. أهلها عند من والَفصاحة
الهمود، يف الكابية وُعِذرت املحمود، الطبع َقبول الُجلمود، أبى ولكن البالد، تلك يف هبط
تنبَّهوا، فلوال وأليق.26 أوىل الفضيلة بِطالب هم وحواسُّ أخلق، الخليقة باجِتذاب واإلنس
يَلتقط فكيف الَجداية، بصيد داية، ابن همَّ وما تشبَّهوا، إذ املرئي وأشبهوا نُبِّهوا، وقد
من النجاد ويُقدُّ النسع، من الطراف يُمدُّ كيف أم بالَجناح، الِقرواح ويَسُرت باملنقار، القار
، بهنيِّ ليس الذي والخطب ، البنيِّ والظلم الظنون، إليه تَسبق وال يكون، ال ما هذا سع. الشِّ
الطائر.27 النرس مرام الحاِفر، نرس وإلزام الثابت، القطب ُمداناة النابت، القطب تكليف
إحقاٌق، ال اتفاٌق، ذاك فإنما بالوقري، الفقري وخال األرَجل، عْدو من املرجل، غال وإذا
الخشاش وَشَمَل القياس، ميدان ومهارة امَلسانَّ ضمَّ وقد نهايٌة. وراءها ليس وغايٌة
وفالٌن أديٌب، فالٌن قيَل وإن القمري، واقتُنص الغذوي، فُسبَق املراس، جوُّ وجواَرحه
والذباب الجرادة، سميَّة الَعراَدة الرِّماء. عند الفراق يَمنع ال األسماء، ِوفاق فإن أريٌب،
كل وليس قبيلًة.28 الهامة وبعض جليلًة، الثمامة تُدعى وقد القرضاب، طرف َسمي
يف يُتَعب ال أمٌد وعنَّ بنَصبه، يُتعلَّق ال شأٌو أعرض ا، ً مؤرشِّ ُمتثائٍب كل وال ا، ً مبرشِّ ُمثوٍِّب
زهد َمن اء، املقَّ ظليَم ويَصيد اإلبار، وقت يف أصلحه ملن الجبَّار، بثمر يُحكم وإنما طلبه،

الراغب: وأدلج الالغب، وِهللا نام قاء. السِّ َظليم يف

األوَّال وي��ك��ون روي��ًدا ي��م��ش��ي ج��م��ال ُوَه��يْ��ٍب أُمُّ ت��س��أل��ن��ي
ُم��غ��رِّب ن��ج��ٍم أع��ق��اب ف��ي ال��ص��ب��ِح م��ع ك��ن��اظ��ٍر ال��َغ��داة ل��ي��ل��ى م��ن ف��أص��ب��ح��ُت

للنَّزور، املشاء ادِّعاء الزُّور ومن بالباهر، البهار وال للمتظاهر، الظاهر ُحسن وليس
تُبَسط لم ِرق، األبا فإن بالشقيق، العقيق واعتم األنواض، يف الرياض ُجنَّت وإن
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السهوب واعرتاض املعاِن، شحط عىل ونحن بالعبقري.29 يُفرش لم والقريَّ بالنمارق،
حكمٍة بِكتاب املاثل، املنار إىل واإلرشاد املائل، تثقيف ِقبَله من نعدم ال والرعان، دوننا
يف تَولَّيا، َمن امَلحابَّ يُبلِّغان نأيا، وإن والزهرة واملشرتي يعهده، بصريٍة وعهد يُوفده،
اإليغال ونَستكفيه املقالة، هذه من باهلل نعوذ امُلتقدِّمني. الفالسفة وبعض املنجمني، زعم
التئية أرواق رضب وإن مربوٌب.30 مدبٌَّر والخلق مرضوٌب، املثل ولكن الجهالة، طرق يف
ومزارعنا يرعاه، مما هللا بإذن فمزالفنا إرص، كل السنية األشغال من واستخفَّ بمرص،
وينتظم امُلتنائية، األقطار عىل بواليته يشتمل عندهم الفرد فالسيار ويتواله. يَكلؤه ما أحُد
من حشاشٍة وأخي الحسام، ُسَمى وقديِم السام، خالص وكلُّ املتساوية.31 ضد أقاليم بها
رونُق بالتدبُّر واجتىل ساِمه، ريق رأى ُمذ يسرتفدها، التمييز من وفراشٍة يَستنجدها، اللب
من أطول فِعيُّهم القارس. املزاج يف وزحل النابس، الصوت انقطاع يف كالرسطان حسامه،
والناطقني فة، امُلتنصِّ األَصوات كذوات فليتهم الخروس. در من أبكأ وَوعيُهم العروس، رداء
وتمنِّي الخرسة، من رضًرا أقل والُحبسة البُكمة، من ألسهل الُعجمة فإن ُمنحِرفة. بأََسٍل
أداءُ وضائٌع َعروبًة، والسبت روبًة، الربوة يجعل وَمن املائت، إحياء كُمحاَولة الفائت،
منهم اختُلَس ما كان وإن امليقات،32 ُمجاَوزة بعد واإلحرام األوقات، دخول قبل الفروض
النقد، بساقطة الالقطة فارتياح الشارة، أهل ِمن إليه إشارة وال النقيمة، يف له قيمة ال
تحنو ولكن البهجة، ُحسُن ِمَقتَها السمجة، ألُمِّ يُزيِّن وال الِعقد، بواسطة املاشطة كارتياح
بعبء يَستقلَّ لم إذا األَفيل، نَحُر وَجوٌر املمات.33 عند لفقدها وتحَزن الحياة، طول عليها
عن لِقَرصها امِلرماة، وكرس القصور، منيفات فرعتها إذا الدور، سخيفات وهدم الفيل،
كان ما إال النَّغم، ترك لوَجب ذلك ولوال . وابِّ بالشَّ تَلَحق لم إذا الناب، ودفُن القناة،
سجع قال ِلما إجالًال ولَحُرم الزيادة، من قليلُه ويُمنَع اإلرادة، عن به يُخَرب ونعم، كال
أوليتها، عىل األوثان وسدنة جاهليتها، يف سة امُلتحمِّ كانت وقد البيتني.، وتقفية الكلمتنَي،
يف الشبيبة كُمفني إال سواه ذلك طالب وهل وتورًُّعا.34 للكعبة إجالًال مربًعا، بيتًا تتَّخذ ال
والنَّشم الوحم، يقطع ال والسحم وامَلرخ، الَربَم التماس يف الرشخ وُمضيع السبيبة، نسج
بالَجزر. ه مدِّ عىل يُحكم وال نزر، ماٍل رأس من يُنفق غريه وكلُّهم الرشم، من يُحسب ال
كأسنان الصقع، هذا يف وهم اللمع.35 بخفيات الشمع، ويَفنى بالنغب، الثغب، ينفد لكن
الجائر: والركب العائر، هم السَّ تنكَُّب الفوائد تنكَّبُهم القوارح، القمر ونواجذ املسارح،

ال��ُم��ه��ِر دائ��رة م��ث��ل ف��ي ب��ه��ا م��ط��ي��ٌف ف��ن��ازٌل ال��ع��دوُّ أم��ا ب��ن��اح��ي��ٍة
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الخف، أدمى فقد االعتذار. أداء دون والحذار القريض، دون الجريض، فيها يُحول
إال السلب بعد وليس اقتساٌر، ثم رفٌق هو وإنما الغارب، بذي الخارب، وذهب القف، وطءَ
الشارب، أخو القارب، أن عىل النابل. رشق عون ويتوقَّ الحابل، كفة يَتوُقون فهم اإلسار.
يزالون ال السديس!36 من البازل وأدنى جديس، من طسًما أقرب ما الرُّبَع. طريد والُهبَع،
الزلل، ويَبني بع، الضَّ البن بُع، والسَّ للوبر، بَر، الدَّ نْفَي النجابة، تنفي جابة، يُمارسون
يُستطَرف، منهم العلم فقليل الَفَلح، وراء ِمن الَقَلح، بان كما الثَّلل، خوف من فيهم
والودع، الُعقاب، وسط يف والِحقاب، األنوف، عىل كالشنوف، يُعرف، يكاد وال ويُستغَرب
ما يكن لم وإن غد، أو اليوم هامة ساملهم ألنَّ الكفور. أهل بني والفور، الصدع، عنق يف
يوكلوا، أن قبل املسري يف هللا عىل وتوكلوا يُوَحلوا، أن قبل رحلوا ولو قد.37 فكأن خاف
الدرع، البس الذرع، ُمصابرة وكم األوقار، َوضِع إىل الَفَقار واسرتاح الُفرَّار، الِفرار لنفع
من أوطأ املالع، فَقتَُد القتاد، خرط ممارسة العتاد، كسب دون كان وإن الهر، والِرب،
يف ويَغدو شاديهم، بالرتنُّم يَشدو وإنما أنَقد.38 ابن عىل جاٍف واملرقد، القالع، ذي العتد
َسنِته، من أطول وِسنته لحظته، من أقرص أحدهم يقظة أُناٍس بني غاديهم، الدعوى أُوىل
بسماٍر، بعضهم جاء فإذا الرباعة. أحسن الرياعة، وُحسن األدوات، أحىل لديه الدواة، وِحليَة
تَتَّخذ فة والرسُّ نَم، للصَّ الهنم، وأُهدي إلساف، فساف، السَّ سَجد فقد ُمماٍر، بتفضيله ومارى
وليس الحمار، وجه عىل الخمار وُجِعَل بالعرارة، القرارة، عنِت وربما الُغرفة، ملنفعتها
بحرضة فأما الُخطبة. ثم والِخطبة، التكبري، قبل التفكري، أن عىل امَلريع. بامَلرعى الرضيع،
الَقرص من العرص، صالة ُولوب الفجر، ضياء إىل الَهجر، يَلَِب حتى وُوقي بقَي — سيدنا
أن تأييده هللا أدام له ذُِكَر فإن اإلجماع.39 بعد والتسليم االستماع، غري يسعهم فما —
ظهر راٍح، من نجًال وأن الَعَسل، ُحِلب الرََّسل، وأن الحليب، من امَلحض أنبط القليب، حافر
الرتبة حسب املناقضة، عىل أقدر أُْربَته وأُربَة باملعارضة، أعلم فعاِرَضته براٍح. َهجٍل يف
امُلثِجمة.40 السحابة عن النِّيابة والُجمجمة اإلفاقة، عند علبٌة والناقة، الكربة، تَشفي نطفٌة،
ذُْكر. عىل مني وهي وأُبَعث الشكر، باع عنها يضيق صنيعٌة ِمنَنَه يُشبه بما عبَده وِذكُره
أُميس أن إىل خَلدي، يف الِغبطة وخلَّدت نفيس، النفاسة وعلَّمت رسيرتي، يف الرسور غرَست
نسَّ وقد نسييس، وبََغش نضب، بعدما حيسِّ هَضَب األحامس. هند ونجي الرامس، خبيَّ
بُمجاَوزة وأَمَرتني الصدر، فمألت العريَّة، الرياح من امُلشتقة األريَحيَّة، وعرتني فانتعش،
عاتبت حتى الرِّمال. ساكن تُحرِّك والشمال، الجبوب، نقع تُهيِّج الجنوب، ألن القدر.
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وطاَلما للبرش، األرش، من أزيَن القسمة، يف مة، السِّ فقلت الخمري، الرس إىل والتفتُّ الضمري،
أنا، أسكراٌن امَلعاطس. فزار املالطس، من ثار كالغبار أكون ولن فقَصف، النسيم عصف
الحسن.41 الُحلم يُري فالَوَسن، أغفيُت أو األمل، يُقوِّي فالثََّمل انتشيُت كنت إن هكران؟ أم
الرسق، كسوة يَستِحقُّ ال الربق، وأن الوذمة، منها تُشدُّ ال الغذمة، أنَّ اليقني إحاطة مع هذا
عليه يَخلع ال امَلقر، وريُّ امُلرارة، بسقيا امَلرارة، تزيد ديع، الصَّ ِرسل من يُمأل ال البديع، وأن
الفرير، فم يُسوِّد الربير، الثقال. بي ويزن بالنقال، يَصفني حتى أنا وَمن ِقر، الشَّ لون
املطرة، يف كالَقطرة، إال أدبه يف أدبي هل للصوار. الطِّيب وصوار للنوار، بالنئور وأنى
يف أشم واألفطس الدرهم، صاحب عند غنيٌّ الدرهمني صاحب وإنما النَّخلة، عند والنَّحلة،
جالب عند اليديَّ الثراء، مهما توهُّ فالبَِديُّ الجياد، وعاقر عاد، بن اد شدَّ فأما األكشم. تخيُّل
باتخاذ النملة، ذرع ضيق به تطوَّل ما جزاء يف ذرعي فضاق الَخَضد.42 وبائع الَعَضد،
االعتقاد، كنني عىل عبده من اطَّلع عزَّه هللا أدام فليتَه الجمانة. بثقب والَحمنانة، الشملة،
بمحبَّته ُمرتَعة باإلعظام، له ُمفعمة الضلوع، وجوانح الروع، أنَّ فيعلم السواد، وجنني
الرئيس سيدنا ألن وال بالعبري، عثريي وخَلط كثبري، حصاتي جَعل ألنَّه ال الجام، إتراع
السدم نرشه كان ما منه وقدَّم ربق، بما اإلفضال من سبق، سلطانه هللا أدام والده، األجلَّ
كتُبٍَّع األدب، صاغية يف أنه وعلمت حضار، بفرود ونطق الحوار، أقاليد أُوتي ملا ولكن
وحكم بالفضل، أخذ إذا الرُّوقة؛ املليك بحب السوقة، لهج بحبِّه لهَجْت العرب. طاغية يف
باأليمان. نُبله من أذُكر ما وشيَّعُت لسليمان، الهدهد نصح له ونصحُت الفصل.43 بالقضاء
وتكلَّم يعلم، ال الذي استجَهلني حتى تسبيٌح، وحلفي وأَحلف صحيٌح، وصفي وكلَّ أصف
غلَّبته وال األجداث، سكان دون األحداث، عىل بتفضيله اقتنعُت ما ألني تكلَّم؛ من تضلييل يف
بِقدم النَّرص، وليس األخري، الطرف بت ورجَّ الشخري، بت وجَّ ولكن الكابر، دون الغابر، عىل
وإن الوجيه، من أقدم وأخَدر التوجيه، بعد الرويُّ األبيد، أبد بذهاب التجويد، وال العرص،
الُكْهبَة.44 تايل والضياء الحبة، بعد فالحبَّة للَحَرب، فاقًدا والخرب، ِغرَي، بَغري رَي، السِّ كانت
لهٌج، بالفارط للُمَهج ولكن وحاه، ما مثل مخلوٌق َوحى وال ُضحاه، أحٌد جَحد وما
أنكر وقد القلوب، بظالم اللُّوب، ظالم وتُبارش بالتأمور، املور تخلط العادة، عن واإلحادة
األفق أصبغ شهيٌد وهللاُ أفتأ فلم اآليات. من ملسو هيلع هللا ىلص محمٌد به جاء ما والالت، العزى أعظم من
بينهما ومن املدرهم، والهمَّ النافع، اليافع أُصبح حتى بالسديم، األديم وأدبغ بالشفق،
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وإما سالٌم، الَجهل من فهو عاِلٌم، إما رجلني: أحد مقسنئ، وكهٍل السن، يف وارٍف من
إىل فسَمق زاٍك، أصٍل من نبع الذي الفرُع قدرته هللا أدام وهو بالتقليد.45 اهتدى بليد،
وإهواء الصاِفن، لعب اآلِفن، ضبُّ يَزل ولم باملكتوم، يلفظ أن قبل التُّوم، وحفظ السماك،

الَقَرد.46 من الغمامة وتألَّفت الزََّرد، من الالمة اْلتأمت حتى القادس، إلرواء الرادس،
الجمال، ويكون املال، يَفُضل ما بدائعه من البهية حرضته باسِرتفاد هممُت ولقد
ي، وكفِّ إرمامي إىل الَهيبة بي وارعَوت نفيس، واستحقاري له إعظامي ذلك عن فعداني
واملنظوم، املنثور من سنَح بما الترشيف فوعد ِقبَله، ِمن إال ل التفضُّ يكون أن هللا وأبى
امُلدنِف اقتضاء تَقتضيناه تزال وال الطامية، النطفة إىل الظامية، هيام وعده إىل فِللقلوب
خدمة عىل وأقدمت السْفر.47 بإملام والَقْفر بالذَّفر، للَعفر وَمن القافية، والبيِت العافيَة،
أن أبلغ وهل عنده، املنطق بَرصِف تكثًُّرا ال عليه أنا ما إليها ألُنهي باملكاتبة حرضته
ونَقُده األعجمي، دعاء ويُسَمع األمي، صالة تُقبل وقد عبده، القول تأليف يف أُدعى
ال امُلدية، ألن وعثري. زليل يَسرت وتجاُوُزه أمري، ح تصفُّ عن يَكُرب — تأبيده هللا أدام —
وهللا الفتيان، مال عىل واإلتيان الترسيح، بذوات التربيح، بعد إال الُكدية، ضبِّ إىل تصل
فَقد الَحزينة، ِحداد من وكأنه كالزينة، لها يُحَسب العكرمة، كَطوق كلمٍة، من أَستجري
ويُحكم بدع، الشِّ تحت فدع، الضِّ يظهر دونها من الُقر، من تُرِعد وخليتها بعبُقر، حلَّيتُها
بالُحكم البتِّ من الرَّواجب، تَمنع الجناية، بجارم والعناية، األجسام، عىل بالجلسام،
يف نفيس أوطأُت كنُت إن أقول بأن انقىض، إذا وأُشيعه مىض، ِلما قويل وأُتبع الواجب.48
الواصب. والعذاب بالحاصب، فُمنيُت رشوًة، الحق إظهار عىل بَغيُت أو عشوًة، تفضيلِه
وِغناي العاِذب، نهار من أبأس الكاذب، ونهار املتخرِّص، ليل من أنعم الخرص، ليل
عن والغالم، النَّصيف، لُبْس عن الوصيف، غناء القني، وُمساواة املني، عن تقريظه يف
جئُت ولو الجذماء، اليد وباسط الظلماء، كخابط إسهابي عىل وأنا بالُعالم.49 االختضاب
بُمقاوم كثُر، وإن القطا رسب وليس الدر، من الفريدة عىل كافأت ما ، بُكرٍّ الزََّرق من
بالزجاج، عطالة ومواهاة برساج، الشمس ُمباهاة الغباوة ومن وصُغر، لُطف ولو البازي
السماء، من املاء، وأين العيوق، جرباء إىل العنوق، جرباء نظر أدبه إىل ليَنظر أدبي وإن
وتاهلل والواردة، الصادرة النَّعائم من الشاردة، والنعائم ُسَهيل، مطَلع من السيل، وموقع

والسالم.50 قدره، عرف امرءٌ يَهلك ولن بحره، بثمدي أُساِجل
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إليه أنفذ ملا املغربي القاسم أبي إىل اإلغريض برسالة املعروفة رسالته نسخة
عىل والتنبيه بفضله، والثناء امُلختَرص، وصُف وفيها ألَّفه، الذي املنطق إصالح مخترص

فوائده: كثرة
العربية. واأللفاظ امَلغربية، الحكمة أيتها عليِك السالم الرحيم. الرحمن هللا بسم
الرَّبوة، حللِت اإلغريض، مثل وودُقه كاإلحريض، برُقه َسقاك، غيٍث وأي اك، رقَّ هواءٍ أيُّ

عمرٍي: بني لفتاة نُمرٍي، أخو قال ما لك أقول الَهبوة؛ عن وجللِت

��ع��وُد وال��سُّ األي��اِم��ُن وص��بَّ��ح��ك ذمٌّ وخ��الك ص��ال��ٌح ل��ك زك��ا

السَفر، وركَب أقفر، ملا الزي، ُحسن عىل الحجازي، الغراب من قربك عىل آَسُف ألنا
فأيس، َشِمط وقد عطفه، إىل فالتفَت الجو، من الِربس أنزل ، نوٍّ يف الروم جبال فقِدَم

دريٍد: ببيت وتمثَّل قيد، يف فمىش األرض إىل وهبط نيس، أو النعيب وترك

اب��ع��ِد ل��ل��ب��اط��ل ق��ال ع��اله ��ا ف��ل��مَّ رأس��ه ��ي��ُب ال��شَّ ع��ال ح��ت��ى ص��ب��ا م��ا َص��ب��ا

يف أغرق ويلٍّ وُربَّ مات؛ حتى فكمَد الشمات، فكره الجلباب، ذلك يف اإلياب، وأراد
تُدغم حتى سيدنا هللا فحرس لم.51 السَّ إبرام ال السأم، إبرام اإلبرام، يف فوقع اإلكرام،
ُمتباعداٍن، التضاد وعىل ضدان، هذَين أن وذلك انتهاءٍ؛ بغري حراسٌة فتلَك الهاء، يف الطاء
وجعل وأمس؛52 غٍد بمنزلة والهمس، الَجهر يف وهما تصعيد، وذو وهاٍو وشديٌد، رخٌو
إن جعلني فقد أبًدا. تَنخِفض ال أنها يف الفعل نظري واملبتدأ، كالفاعل التي ُرتبته هللا
االبتداء؛ من وامَلحذوف النداء، يف َكيا مكاني، يُجهل لم غبت وإن شاني، ُعِرَف حرضُت
ذُِكرت وإن فبواجٍب، أُلِقيُت إن الوقف كهاء كنُت بعدما اإلبل، واإلبُل أَقِبل، زيُد قلُت: إذا
باملنكر، فأتَت امُلذكَّر، لزَمِت الَعدد، كهاء الدَّد، كثري زمٍن يف غدوُت وإن إني الزٍب.53 فغري
االستغناء، عند ويطرحني الثناء، بغري يَذكرني الواصل، كألف األصل، يف يراني إلٍف مع
الصامت مثل وتارًة لنٍي، حرف تارًة وتكون بني، بنَي وتُجعل العني، تُبدل كالهمزة وحال
ألحقت ونوائب الحقيقة، يف صورٌة لها تُدرك وال طريقٍة، عىل تَثبُت ال فهي الرصني،
ُقبيس. إىل وقابوًسا ُحليس، إىل امُلستحِلس ردَّت التَّصغري، ترخيم كأنها بالصغري، الكبري
الرئيس سيدنا حرضة عن ف وأُخفِّ هؤالء، يف صوتَه الكويف مد اآلالء، بتلك صوتي ألُمد
أسهبُت وإن جواٍب، ُملتمَس فلسُت كاتبت إن النرب. من عليه قدر ما املدني تَخفيف الحرب،
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األكرب السيد فضل من غمر وما أياديه، من لديَّ ما حسبي ثواٍب، طالب فلسُت الشكر يف
خفيًفا وامُلنِرسح صحيًحا، الطويل من األول الرضب دام ما الُقدرة لهما هللا أدام أبيه،54
له وجمع وزن، أول من الَعروض قبض معٍن، كل عن عدوهما يمني هللا وقبَض رسيًحا؛
البسيط، كسباعي وُخِبَل الفسيط، َقْلم وُقِلَم املديد، ثاني يف ُجِمعا كما التقييد، إىل املهانة
أضمرته بل ، مجزوٌّ وهو الثالث الوافر عصب ، مخزوٌّ وهو شانئهما بهامة الرش هللا وعصب
وَمن نرصهما هللا أعزَّ سيدانا وَسِلم اآلمل،55 أمل وعداه الكامل، ثالث إضمار األرض
ِنَعمهما يف افتَننُت فقد املروعات؛ من آِمٌن فإنه املجموعات، ط متوسِّ سالمة وقرَّباه أحباه
أعد وأنا َمفقودين، وثلثٍة موجودين، ستٍة أُمُّ أنها وذلك الرابعة؛ الدائرة كافتنان الرائعة،
عمر، وتلك القمر، هذه ُسهيل، وثريا الليل، ثريا ِعدة الجليلة سيدنا حرضة مراسلة نفيس
قبًة لآلداب نَصب فقد مقٍت؛ يف اإلعظام وبعض مقٍة يف إعظاًما وقٍت، كل يف وأُعِظمه
الربَدين، من ظاللها أحسب الشعيب؛ كعراق والعراق امَلعيب، كشامة فيها الشأم صار
أخدان ِقمار، وأرباب الخمار، ربة النَّسيب، وهند الطيب، هند الِهنَدين، عن العالم وأغنَت
أوفِت الذَّيل، مكفوف امُلرتبع من وبُْرٍد الليل، من طوٍق حاملة ما الَهجر.56 وخدينة التَّْجر،
سجيعها كأن باملزموم؛ وال بالرَّمل ال مفهوم، غري تُسمعه شاء؛ ما للَكئيب فقالت األشاء،
هديًال تندب يعود؛ ال وفقيدها العود، لَشجِوها ماد فقد الغريض؛ ومراسلها قريٌض،
أوجد وال أنبائه، مناسمة إىل َعبِدِه ِمن هديلها إىل بأشَوق اآلفات، بعض له وأُتيح فات،
َعربٌة الساِجعة، عند وال األطواق، لذوات األشواق، وليس فنائه، زيارة عىل منه إلفها عىل
يف املاء صوت فحَكت الِعشاء، بعد والرشاء، البُطني، قبل الرشَطني، رأت إنما ُمرتاِجعٌة،
وهيهات قديًما، ولًدا وثكلُت حميًما، فقدُت جاهٌل فقال التَّكرير، دائمة براءٍ وأتت الخرير،
من أعجَب رأيُت ما همام، ال همام ال فتناَسيِت، وأمسيِت فصَدحِت، أصبحِت باكيًة يا
حنٍي، كل يف يدَّكر ملن الشوق إنما الجناح؛ مكسور وهو وصَمت فناح، َسِلَم الحمام: هاتف
الزهر، مثل الذكاء، يف النظم القائل بقاءه، هللا أطال وسيدنا السنني.57 ُميضُّ يُذهله وال
يف الِحجل، وغابََرتْه الَحجاج، عن ارتفع التاج. بادرته تحسب الَجوهر، مثل البقاء، ويف
وفقد القلَّة، بني لعابه يف األُفعون جمع الجليل، واملعنى القليل، اللفظ بني يجمع الرِّْجل؛
الدينار، وحرُش املحضري، عتق عىل يدلُّ كري، الشَّ لني هان؛ فما والن فحُسن، خُشن البلة؛
لها تَثبُت وال الكالم، يف بها يُلفظ لم، السَّ كألف بعده األشعار فصنوف النِّجار. كرم آية
القني، يد من واللجني، اللهب، من الذهب، خلوص النقد سبك من خلص الالم، بعد هيئٌة
ِعيَب وال األمني، الخاطر قوة خانَته ما ، ثَطٍّ عنق يف لطٌّ وسواه حواٍل، أعناق يف آلٍل، كأنه
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فارس أثره يف والساعي الغرقد! من والفرقد، العثرة، من النثرة، وأين تضمنٍي، وال بسناٍد
البناء، حركة ثبات الطوية هذه عىل ثابٌت وأنا قصرٍي.58 عصا فارس ال بصرٍي، عصا
حنث فال قلُت ما عىل ُمقسٌم عدم، فال األيمان عن غنيٌّ اسِتثناء، بغري الشهادة تلك مقيٌم
أنفسه ما الثمني. الِعلق يف باليمني، ويُجاد الحرة، للَحسناء الدرة، تُخبأ وإنما ندم، وال
األشباه، نَزعت وربما الحصاة، مثل من والوصاة، القضة، من الفضة، امرتى خاطًرا
وكذلك الغربيب، بنت والخمرة اللهيب، أم الخرضة لذلك: غرو وال أباه؛ املرء يُشِبِه ولم
السود، تَبني قافيٍة من له وكم امُلتديِّنني؛59 للحنفاء حكمة امُلتقدِّمني، سحر من ولَّد سيدنا
أين تثريٌب. وحسابه قريٌب، نشوره الُكميت: العاتقة ُرشب من كامليت، الَحسود، وتَثني
نشأ امُلحيل. الرَّبع عن الرحيل، وَجب الرَّدن، برداء والصحَصح بالفدن، الناقة ُمشِبهوا
والرَّهب الفسيح، هب للسَّ صفتَه الخاِفض سمع إذا كامَلناصف، له ُغودروا واصٌف، بعدهم
الرُّقود، يف بالُقود، وَحَلم الِهناء، َعصيم وَخلوَقه األحناء، بني حشيَّته أن ودَّ الطَّليح،
الحور، وعيون النحور، لدر شنًفا الِحسان، الِبيض بَُرى من األرسان، ذواِت بَُرى وصاغ
ُحول، إىل الخدور، يف سَكن بدوٍر، عن وإعراًضا الرَّكي، مثل وعنٍي ، بكيٍّ بدرٍّ وشغًفا
من خيبة فيا الخيل نَعِت يف أخذ وإن 60. اليسِّ ونَعام الِقِيس، أشباه فهنَّ امُلْحول؛ كأهلة
والبازي املنسوب، الَهجني به غبَط نعتًا الوليد، بقعب الحافر وشبَّه بالتقييد، األَوابد شبَّه
َسِمي َغر، الصِّ عىل أنه وذلك الطري؛ سباع من لكثرٍي ليس ما الخري، من ُرِزَق إذ اليعسوب؛
يُجنِّبك واألزرق، طالع، أبغُض وللقالع، جرٌس؛ وَخَفت حرٌس، مىض وقد الُغرر؛ بعض
النَّطيح، فأيقن بعض، بركاُت بعَضها وشمل امَلعض، من الجبهة سلَمِت فاآلن الَفَرق. عنه
يُرجل، ولن امُلْغَرب، قائد يُحَرب، فلن الوقوع، من راكبه نجاء واملهقوع، يُطيح، ال ربه أن
خيفانة وقالت املراكب، ناقالت عن ناكٌب، الِكعاب، لحق وإن والعاب، األَرُجل، سائس
ُعذرها جاعل عىل نقًما الكفيَّة، للِقدر واألُثفية، امَلباءة، لراعي الدباءة، القيس: امرئ

السعدي: كهجمة قواٍف للكندي، وأنى الرتوس، كُمحذَّف وجبهتها العروس، كقرون

وال��ل��ط��ي��م ال��ع��س��ج��دي��ة ت��الق��ى ح��ج��رت��اه��ا ب��ض��ي��ٍق اص��ط��كَّ��ت إذا

بمقلوب، رويُّه ليس التشبيب؛ ذلك يف والشباب النسيب، تضاعيف يف فالقسيب
كمرآة فاملرصاع الظبا؛ ظماء وصليل با، الصِّ ماء أليل جمع وقد القلوب.، إرواء من ولكنه
الراح فأما عناها.61 ما والسمجة سناها، الحسناء وأرت والريبة، الزينة حكت الغريبة،
بلباس الُعقار، دنان ترَض ولم الكَرم، إىل الكْرم من وانتفت الهرم، من ت لشفَّ ذكرها فلو
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زريابًا، طالؤها ويُجعل ثيابًا، وٍيش من تُكىس ولكن املناكب، عىل العناكب، ونسج القار،
سعد أنه األخبية سعد ويود الشيام، من جارها امِلسك يغبط خيمًة ذكر سمعتُه ولقد
سائر عن يُغني األبواب، بسمات كاد الذي املنطق إصالح مخترص عىل ووقفُت الخيام.62
إىل البحر، َقْلت ونقل األحمال؛ بطالء األجمال، تقييد من العجب كل فعجبُت الِكتاب،
من وَكفى الريب، شفى تصنيًفا له رشًفا األخرات؛ مثل يف الفرات، وإجراء النَّحر، َقْلت
أقول األسماء. من طال ما عىل امُلضَمر دلَّ كما باإليماء، اللغة جوامع عىل ودلَّ ُقريب، ابن
املرض من وأبلَّ أمرته؛ ُقلت: متى ُعِرَف أضمرته، فإذا الجبار؛ عبد أبا أمرُت اإلخبار: يف
عند بامُلحال، شهدوا الحال، تلك يف كأنهم القريض؛ شهود من أسقط بما والتمريض،
بيان،63 كل عن فيه فاستغنى بالعيان، َعِلمه حقٍّ عىل باالنتقاض، أمانتهم عرف قاٍض،
تظاَهروا ملا الصدِّيق، إخوة عدة يف أنواٍع عرشة فوجدتُها املنطق إصالح شواهد لُت تأمَّ وقد
األول والشعر بالشاهد، يكن لم ليوسف كأٍخ بواحٍد، العرشة عىل وتزيد حقيٍق، غري عىل
نبِك ِقَفا وإنَّ اإلطالة، نموم القالة، َكذوب فإنه امَلأثََرة، وصحيفة األثَرة، سبب كان وإن
األُنثى؟! بالبَغي فكيف الرِّىض، العدل شهادة يُبِطل بما لتُقرُّ سنِّها، وِقدم ُحسنها، عىل
يوسف بأبي تمادى وقد الربية،64 أغوى من كانت بَرشيًة، كانت لو عجوًزا هللا قاتلها
لجدُّ ذلك من ا معدٍّ وإن الضب، رجز أنشد حتى األشهاد، إقامة يف االجتهاد، هللا رحمه
يف عنده ُرؤبة ما األرض. بأحناش ويُستشهد بالَقرض، يُستعان َفصاحته أَعَىل ُمغضٍب؛
كاملهمل وجده يَعقوب كتاب يف نَظر ومن األَظافري؟65 دامي ضبٍّ يف قولك فما نفري،
وأربعٍة مطبقٍة، وثلثٍة ُمذلقٍة، ستٍة حرًفا: عرشين عىل مؤلٌف فإنه وَفَعٍل، َفْعٍل باب إال
واألختني متعاٍل، وآخر والذال، الثاء ونفيثني: املزيدة، من وواحٍد الشديدة، الحروف من
كمًدا، لفاظ عاش لو يوسف أبا هللا فرحم الراء. حيز إىل مضافًة والشني والحاء، العني
كان للبَيت. وتًدا حار ثم وسَمق َكيت، السُّ صار ثم كِّيت السِّ ابن سبَق حسًدا؛ احفاَظ أو
وصَقله واستَوشاه، سيدنا فاستخرجه املتَِّدن؛ وبني الحت بني معدن، تراب يف تربًا الكتاب
عىل بَهنْي، ليس محبوٌب فهو النَّقيش؛ واآلِل الرتقيش، عىل ات النريِّ فَغبطه اه، ووشَّ فكُره
الصميم، العرب كالم يف ناب فقد أرمَّ، وال نَطق وال همَّ، وال قطُّ نمَّ ما وجَهني؛ ذو أنه
والنجوم.66 القمران وفيها ملموٌم، ضئيٌل شخُصها التنجيم؛ علم يف املنجم مرآة مناَل
بني النكاح يف كالجمع مرَّتني، الكلمة ذكر يف التأليف حكم إنَّ اللفظ: إعادة يف بعُد وأقول
بة السَّ ويف َلميسان، الهوَدج يف يكون كيف حرام. بَْسٌل والثانية يُرام، ِحلٌّ األوىل أختنَي:
أنت عليك السعود؛ من رشُعك الِفتيان أبا ويا الهنود، من حسبُِك الفتيات أُمَّ يا خميسان!
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يعقوب َمثُل كثريٌ. واألسماء أثريٌ، قلَّ ما سعٍد؛ بسوى الرجل أيها وَسمِّ ودعٍد، بزينب
قدوم يوم كان والساق.67 الخرص وعطَّلت الرتاق، عىل ضاعفته الُحيلِّ كثرية َخْوٍد َمثُل
ولم الجنس؛ غري إىل الجنس وأضاف اإلنس، مع الوحش حرش رضيٍب يوم النُّسخة تلك
فتَستِمع؛ تَجتمع، األضداد ولكن باألوجال؛ اآلجال رمى وال باء، بالسِّ الظِّباء عىل يحكم
يكون كتابًا؛ هلَّم فقال: ِنقابًا، لقيني موىس عبده وإن أذاٍة، غري من بلذاٍت، وتنرصف
اآليتني: هاتني عليه فتلوت معرتًفا. بقاءه هللا أطال سيدنا حرضة يف وبمواالتك رشًفا، لك
نور رأى وأحسبُه تَْضَحى﴾، َوَال ِفيَها ُ تَْظَمأ َال َوأَنََّك * تَْعَرى َوَال ِفيَها تَُجوَع أَالَّ َلَك ﴿إِنَّ
ِمنَْها آِتيُكْم َلَعيلِّ نَاًرا آنَْسُت ﴿إِنِّي ألهله: السالم عليه موىس قال ما مُلخلَّفيه فقال ؤدد السُّ
لهٍب؟ قبََس أم ذهٍب، أقبََس يَطلُب؟ ما ِشعري: فليت ُهًدى﴾، النَّاِر َعَىل أَِجُد أَْو ِبَقبٍَس

الطاهرة: باألحساب ويُتربَّك الباهرة، باألخالق ف يُترشَّ بل

َدِع��ِر وال َخ��وَّاٍر غ��ي��ر ال��ِج��ذى ج��زَل ل��ه��ا يَ��ق��ت��ِب��س��َن ل��ي��ل��ى ح��واط��ب ب��ات��ت

أُونِست أو إبراهيم، فناُر لُِمست إن نار، من جذوٌة ومعه األوىل سفرته من آب وقد
وأدرك األرسى، فكاك يف وُحِمَل كرسى، امَلرازبة به حيَّت بهاًرا واجتنى الكليم؛68 فناُر
اتَّبع وال العميم، الروض إال موىس انتَجع وما اليوم؛ إىل ا غضٍّ وبقَي القوم، مع نوًحا
وردة أو بقيٍع، زهرة كأنه رة امُلطهَّ حرضته من الزهريي عبده وورد ُمقيم.69 أصدَق إال
والجاب، يم، الرصَّ ظالل يف كالرِّيم، نعمته يف هو وليس الَعَرق؛ طيِّبة الورق، كثرية ربيٍع،
اللجة، يف النون مثل ولكنه يَنسِفر؛ والغمام يُسِفر، الظَّالم ألنَّ املنجاب؛ حاب السَّ يف
عهوٍد، أثر يف كعهوٍد األدب أنَّ سلف فيما سيدنا عرَّفُت كنُت وقد جربٍة،70 تحت واألعَفر
الوسم؛ كأثر طسٍم، ببلٍد الَغيث ذلك من نزلت وأني بالوهود؟ ظنُّك فما النجاد، أروت
خصَب يا عازٌب؛ والكأل حازٌب، العدو َسدوس، بني بؤس، يا اإلمراع. من القراع، منعه
فلم األَظل، أتعبُْت ذلك رأيُت فلما عدان. السِّ يف وضأٌن الُحْربُث يف ضأٌن امَلدان؛ عبد بني
األرض فوق من اجتُثت شجرٍة من جنيتُه الَهبيد؛ إال اللبيد، يف فليس الحنَظل، إال أجد
األدب،71 يف َمثَيل هذا . ُحرٌّ طيٌب األراك وعن ، مرٌّ امُلرار عن اإلبل لبن قراٍر. من لها ما
وفٍر، وبُلغة صٍرب، بُلغة بُْلَغتان: سيدنا وبقاء تعاىل هللا بحمد يل تَزل فلم النشب، يف فأما
ُسلٌَّم والقليل، وطعاٌم، ماٌل وتلك عاٌم، هذه الربعية، واللقوح امَلرعية، الليلة بني منهما أنا
وقاصد التعفري، بإدامة والتَّكفري، الوضوء، بإسباغ الضوء، يُريغ كاملصيلِّ الجليل، إىل
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عن وامليل الجليلة، سيدنا حرضة ُمكاتَبة يف وأنا الشحوب، بطول الحوب، يَغسل هللا بيت
التقرُّب، يف ابتهل ملا يَعُرب، بن كسبإ — سلطانه هللا أعز — والده األجلِّ سيِّدنا حرضة
تعبًُّدا.72 لها فسَجد يًدا، الشمس من أرشق يَر فلم نَظر األمور، ف وُمرصِّ النور، خالق إىل
من ملًال الريبوعية؛ ومدائحه الربعية، النعمان شقائق عن أعرض لو سيدنا ملوٍم وغري
إىل وهم امُلنِذر، بني ألجلهم أبغَض َمن ُمعتِذٍر، فغري االسم؛ هذا إىل امُلضاف البلد أهل
ُمستمَلح،73 فغري القائل وأما فأَلح، السائل أما وقائٌل؛ سائٌل، رجالن: نية السَّ حرضته
يل فظهر رت، السِّ بسجوف الهرت، وأخي بالقميص؛ الَخميص، سرت عنها نفيس سرتُت وقد
الريبوع، بيته من فخرج شئونه يف الحيوان ف ترصُّ ملع إذا الصبح مثل مثله الذي فضلُه
أسٍد قدام الجرد، البلد يف يُجرس، بأن الهجرس، يُولع وقد الربوع، أجل من املِلك وبرز
رحيَل ذلك فأوجب الكريم، بالوطن ُعِرضت األوىل الرسالة تلك أن ت ُخربِّ وإني َورد،
فاخرٌة، سيدنا بمقصد وهي تقع، اليم ويف تنقع، ال وكيف بختها؛ ملثل متعرضًة أختها،

اآلخرة.74 النتَهت األوىل نُِهيت ولو
بن بالُحَسني يُعرف عامًال كان له صديٍق يف يشفع السلطان أولياء بعض إىل وكتب

هللا: عبد بن عنبسة

الرحيم الرحمن هللا بسم
الدهور، أعناق واطئًا األُمور، خزائم مالًكا األستاذ سيدي بقاء هللا أطال كتابي
ولرشف ، ُمقرٌّ واجباته عن بالتقصري معهما أنا تُنَكر، ال ونِعمٍة تُشَكر، حاٍل عن
امُلنتَخبني.75 َصفوته عىل وصالته العاملني، رب هلل والحمد ، وُمِرسٌّ ُمظهٌر أخالقه
الربيع من وبُْرٍد تَنزعه، ال َطوق ذات ما الالزم، والنَّذر العازم، بالقسم وأحلف
ذؤابة عاليًة تغنَّت؛ ال شجَوها وبَكت فأرنَّت، لها الوسمي جاد تَخلعه، ليَست
الخفيف وتَنِطق القيل، تُكرِّر األرض، يف وال السماء يف ال فهي ، غضٍّ فنٍن
قلبي من خليلها عىل آَسف وال ُمشاهدته، إىل منِّي َهديلها إىل بأشوق والثَّقيل،
ولَده، الضبِّ عقوق املكاتبة، برتك نفيس عققُت وإن ِخدمته،76 فائت عىل
وتنكُّبًا للتخفيف، وتوخيًا شاغٍل، وَخْطٍب واغٍل، لهمٍّ ذلك فإنَّما يَده، والسارق
الشَجن وذي وطنه، إىل العود صبابة لقائه إىل َألصبو وإني التكليف، عن
السقاب، إىل الشوارف حنني مناجاته، إىل ذلك خالل يف وأحنُّ شجنه، إىل
جاره وغري القفر، مبيت يَبيت ال ضيُفه كان إذ النقاب.77 ُورود إىل والهوائف
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عيشٍّ كل وأستافها الزهر، انتشاء الطيبة أخباره وأنتيش الجفر، خلب ُمرادًسا
مع باكٌر بها يُبِهجني يَزال ال الغادية، بماء الصادية، وجد بها ويل وسفٍر،
للصديق سارًَّة البشري، ضاحكة أبًدا هللا جَعلها الطاِرق، إياب وآئٌب الشارق،
بمعرفته وأستدلُّ الَعقوق، األبلق اشتهار بمودته ألشتهر وإني والعشري.78
والنخلة بالراح، الزُّجاج نميمة الخلد بها نمَّ كتمتُها ولو الربوق، شائم استدالل
املنازل، طوى من ويَسترس البازل، قاد من يَستَِرت وكيف الرباح، يف بنفسها
الثاوي أن علمُت وقد شافية،79 طلٍق بعد والنَّهلة كافيٌة، علق ذي من والنظرة
نطاة، ِوْرد يُصادفه وال الخباء، عليه يُهتك وال الظباء، له تَسنح ال بساحته
السارية، سوم عن الجارية، نوم ألمنه يَنام لكن اللطاة؛ لدائرة الشافعة وال
غريه نُزيل وأن حبالته، وامُلخِفق إبالته، اآلبق اطِّراح فكرة الهموم ويطَّرح
لهًجا يَفتأ ال فالن أبو سيدي وكان ُعِقَر.80 ر تأخَّ وإن نُِحَر، تقدَّم إن كاألشقر
واستُنقذ، ُكِلَم، بعدما َسِلَم، بعنايته وإنه عزَّه، هللا أدام األستاذ سيدي أواله بما
وتُِرَك بكدٍر، ولُسقي الذائد، وحصاة الرائد، جناة لُعدَّ ذلك ولوال ُوِقذَ؛ بعدما
ومعرِّ اإلناء، َصَفر من يَديه عىل اسمه جلَّ هللا فأنجاه َدر. الصَّ ليلة مثل عىل
يُجذ أن منَعه فقد العاجل. الشكر إىل اآلِجل، األجر له هللا فأضاف الفناء،
ويلتمع امُلخلف، ناب سقوط ويسقط الرصبة، اقرتاف ويُقرتف ليانة، الصِّ جذَّ
كانت ملا توكَّدت. وأسباب انعقدت، ُعًرى وتلك البديع؛ عن السُّ ُشفافة التماع
سمع بني فآِنسه ة، القمَّ ودون الثُّمة، طرف عىل منه هللا أيَّده سيدي عناية

باليفاع: ناُره ُموقٌد بأنقاع، رشاٌب لجآِذِرها، العني وَمراِشح ها، وبَرصِ البيد

ِم��ْص��َق��ع وخ��ط��ي��ٌب ال��ل��ق��اء ع��ن��د تَ��ف��َزع ال دائ��رٌة ت��ؤن��س��ه
ب��أس��َع��ِد81 أم تُ��ت��ق��ى ب��ؤس��ي أس��اع��ة أت��ي��تَ��ه ح��ي��ٍن أيَّ ع��ل��ي��ه س��واءٌ

بذلك متَّصلًة باألَوقار، ِمنَِنه شكر من محيطًة ُكتُبه تَِرد ثالٍث كل ويف
اتَّبع إنما ٍة، محجَّ دارس يف سار أو شاكلٍة، غريب عىل جرى وهل املرار، ذات

نَاع: الصَّ وباري الثعبان كقرا ألُرسته، طريًقا

ال��نَّ��خ��ُل م��ن��اب��ِت��ه��ا ف��ي إال وتُ��غ��رس وش��ي��ُج��ه إال ال��خ��ط��يَّ يُ��ن��ب��ت وه��ل
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ُمنِفٍس وأبقى َمُزوٍر، حبيٍب أحسن ألنه الثناء عشق من ملوٍم وغري
أهل بث وقد أوليت.، الذي معرتٌف وجزاك أسديت، ما ُمثٍن وأوفاك مذخوٍر،

الربيع: رجاء ورجوه ريٍع، كل يف الدعاء فالن أبي

َح��واِص��لُ��ه82 ُح��ْم��ٍر ال��نَّ��ه��ِض ع��اِج��زات ع��ل��ى خ��ل��ُف��ه��ا راَث ال��َق��ط��ا ك��أوالد ِل��ُزغ��ٍب

وطائرا أراكٍة، وَقضيبا َسُمَرٍة، َفْرعا الرجل وهذا سيدي بقاء هللا أطال فأنا
نَزيد بل الفاردة. اللمعة لنا وتُيضء الواحدة، الغمامة تَنُرصنا واٍد، وأليفا وكٍر،
أماله إذا غصٍن وشعبَتي جناٍح، وريشتَي يٍد، بنانَي فنكون التمثيل، هذا عىل
املزمار نُطَق ضمريه عن يَنِطق فلساني اعتدلت؛ له اعتدَل وإن ِملت، النَّسيم
حق أداء عن عجزت كنُت وقد الضاربة.، أنامل عن واألوتار القاصبة، فم عن
تغمري عن املورود، الَوجذ وضمني القناة، إدراك دون الفناة، روق عجز سيِّدي
أبَقع. وجٍه أي ويف أقع، عيَّ ِرصْ أي عىل أقول اآلن تُراني فما مطروٍد. نعٍم
تَقريظ اللسان حْسب ُمجيبًا. أسئل وال عريبًا، أُحدِّث ال ُفوه خال من حيَّاك
وال كفى، وإن كرِمه امرتاء أدع ولسُت امُلكرم.83 ل امُلتفضِّ ِمقة والجنان امُلنعم،
والناقة لجامها، الَفَرس إتْباع الصنيعة وإتمام طفا، وإن مناقِبه ُدرِّ اختفاء
حتى املشورة، تيل واملشورة اللفظة، وراء باللفظة فالن أبي وإسعاد زمامها،
سؤال يتساءلون، وقت كلَّ وبشئونه مبتئسون، لغيبته فهم أطفاله، عىل يُقدم
عليهم، طلوعه ويَرُقبون املإل، عن الوحدة من وامُلستوِحش بالكإل، املجدب
العظمى، الحاجة وبقاؤه ب، بالرشَّ األمهات موافاة ب، الرسِّ مخلفات ب ترقُّ
ُغلتي ونقع بذكرها فني رشَّ شهالء له كانت وإن نُْعَمى، مثلها ليس والنِّعمة

هللا.84 شاء إن ُمتطوًِّال فيها بالخدمة

وما السريايف رشح أمر له يَذُكر ببغداد وهو سبيكة بن ف املرشَّ طاهٍر أبي إىل وكتب
التعب: من فيه جرى

عىل هللا وصىل وعمٌد، خطاءٌ أُحيص ما الحمد، هلل الرحيم. الرحمن هللا بسم
البالد شوَق الشيخ، سيدي إىل شوقي كعب.85 كعبًا وعال شعب، التأم ما محمٍد
األريضة، األرض انتفاع بُقربه، وانتفاعي املسحلة؛86 حابة السَّ إىل امُلمحلة،
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بعد عاٍم يف أجدب أنعاٍم، راعي تشوُّف ألخباره، وتشوُّيف الغريضة، باألمواه
رادت َوحشيَّة، أسٌف لفقده وأسفي ُمماٍن،87 ُمرتقٌب هوله يَماٍن، لبارٍق عاٍم،
وترى أميٍل، حول تطوف فهي فحان، راَد َطًال إىل حان، ْ الرسِّ فخاَلفها بالعشية،
وامُلقسم الوالدة، ثديَّ الفطيم تذكُّر ألوقاته وتذكُّري بجميٍل،88 ليس َصربها
وربِّ األعاجم، وفد مكة تاجر انتظار لُقدومه وانتظاري خالدة، لبني بامِلْلح
داٍن، سيٍف إىل الَغِرق فزع نجدِته، إىل وفزعي الناجم،89 النبت ظهور املاشية
من الورقاء اعتذار عليه التَّثقيل من واعتذاري بدداٍن، ليس سيٍف إىل والَفِرق
بالعامة، املاء راكب ثقة بمكارمه وثقتي بدٍر،90 حضور من جهل وأبي الَغدر،
مع يَتجدد بل بمحتبٍس، ليس حبيٌس أياديه عىل وشكري بالنعامة، والحِرث
الظمآن رسور به فُرسرت كتابه وَصل كذا يوم وهو اليوم، هذا ويف النفس.91
لها بُرشى سالمته، من نه ُضمِّ ما وكأن سمريًا؛ صادف والساهر نمريًا، ورد
باجتماع، يُمنُّ وهللا غالم، هذا بُرشاي يا يالم: وال القائل ة خفَّ األحالم تخفُّ
وهو لة، امُلحصَّ النُّسخة أمر من ذكره ما وفهمت إزماع.92 من بعده ليس
الرسم، عىل التفضل يف جرى امُلربَم. امُلثَقل وأنا امُلتكرِّم، الكريم عزه هللا أدام
وقد هدر، فهو وإال القدر، به سمح إن الرشح فأما الوسم، إلحاح وألححت
واألبواب مختلفًة، الخطوط كانت إن سيدي إىل ُكتبي بعض يف قلُت كنُت
عدا ما ِخَرٍق، شتى من ُجِمَع ثوٌب الرسق، لُبْس عن يُغني بأس فال مؤتلفًة،
َسطِره، بإحكام فتهاون صدره، يف ما عىل اتكل رجٌل فإنه عيىس؛ بن عيلِّ خطِّ
بَْخٍس ِبثََمٍن ْوُه ﴿َوَرشَ تعاىل: هللا قال كما أُناٌس يتفق أن بربكته رجوت وإنما
أن عىس أبًدا أقول فال أنا فأما الزَّاِهِديَن﴾، ِمَن ِفيِه َوَكانُوا َمْعُدوَدٍة َدَراِهَم
األديم، َحِلَم ما فأَحِلُف الناس فساد من ذكره ما وأما ولًدا.93 نتخذه أو يَنفعنا
هللا أدام وهو ُمرة، السَّ أخُت والقتادة النَِّمرة، بنُت النَِّمَرة قديٌم، لداءٌ ذلك وإن
أهو اللجاجة. عىل الحاجة، تعذُّر يَبعثُه فال المة، أحَصِن يف امَلالمة، من تأييده
وتعلٌُّل إياٍة، طيل أبا هو إنما املطهرون! إال ه يمسُّ ال الذي املكنون، الكتاب
الشيخ سيدي فأما اْلُغُروِر﴾.94 َمتَاُع إِالَّ نْيَا الدُّ اْلَحيَاُة ﴿َوَما الحياة، أيام يف
اسمه: جلَّ قوله وهي النهاية، بفألها بَلغت آيًة، واَفق اسمه فإن ثابٌت عمر أبو
إىل نُهدي والجماعة وأنا َماءِ﴾، السَّ ِيف َوَفْرُعَها ثَاِبٌت أَْصلَُها َطيِّبٍَة ﴿َكَشَجَرٍة
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امُلجدبة وتُروَّض بحمِله، الُكتب ج تأرَّ سالًما أصدقائه جميع وإىل الشيخ سيدي
هللا. وحسبي سيله، من

املكاتبة: ترتيب يف يَنُقصه أن سأله له صديق إىل وكتب

من الثناء، بُحلة وامُلشتِمل استثناء، بال الفاضل الرئيس بقاء هللا أطال كتابي
والئه يف يعوم قلٍب عن شكره، بحملة املأهول ذكره، بُحسن املأنوس، املستقر
العاملني، ربِّ هلل والحمد الصبري، حوض يف والقطرة الغدير، يف الحجاة عوم
َعتُق إذا كرحيٍق السعيدة حرضته إىل وشوقي امُلنتَخبني، خريته عىل وصلواته
إىل ناميٌة وال هديٍل، باكية تُحسنه ال شوٌق ساد؛ قُدم كلما أثٍر وراوي جاد،
فنَقع، فوجئ رسارٍة وماء وقع، بشارٍة كطائر وَرد ملا كتابه وكان جديٍل.95
أجدر ظهر ِلما البيان وترك ُمجتنٌَب، ُخلٌُق حقيقته ُعِرفت ما صفة يف واإلطناب
جلَّ هللا نعمة وعُظمت األطيمة، ومقاطر اللطيمة، عتائر عن وفضضته وأوجب،
وجناٌب. منزٌل له والنعمة جلباٌب، عليه السالمة أن من ذكره ِلما عيلَّ اسمه
ملكارمه ع تضوَّ وإذا الباقية، والُعدة الواقية، الُجنة عزَّه هللا أدام جعلتُه ألني
كاألَمة القَرح، وأضَمرُت امَلرح، أظهرُت حرٌج. مناقبه أغصان من واتصل أرٌج،
الجواب، تأخري أن علمُت وقد بيتها،96 أهل بنََعم وامُلعزِّبة ربَّتها، بحدِج تَفخر
كتبُت ألني نفسه، عىل الغلط غائلة وردِّ ه، بأُسِّ الرش حسِّ إللحاق كان إنما
املكروب، شفاء من أملؤها الغروب، وأبطأ الرديم، وبيلَ األديم، َحِلَم بعدما
ليس نصيحته ِرْسل أن أيقنُت وقد الفتيان، زَجره ما أثقل الِهجان، والِعشار
ُمتشكًِّرا، إال فالٍن أبي أمر يف أَكتُب ولم ائتماٍر، غري عن رأيه صواب وأن بسماٍر،
األفد إىل لسائله يُشري ال عزَّه هللا أدام كان إذ مذكًِّرا. املعونة باسرتفاد ثنَّيت ثم

املواعيد: رءوس لراجيه يَِرضب وال البعيد،

م��رخ ِم��ن ال��زن��اد إن واس��ت��رْخ ي��َدي��ك أرِخ

والخيل باريها، القوس أُعِطيَت فإذا الوهم، من جرى ما تَداُركه فأما
حنادس وزالت الحق، بثَبات الباطل قدم دحضت فها، ُمرصِّ والقناة فوارسها،
واعتَصم ُمتالٍع، هضب إىل إال فالن أبو استنَد وما الصدق، شموس بإرشاق املني
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عنايته ولوال كابيًا، الغاية إىل أرسل وال نابيًا، هزَّ ما ظالٍع، غري جواٍد بغرز
أَُريٍْق.97 عىل الرُّبَيق أُمَّ ولقي بناظَريه، اليلمع واتَّبع يه، بكفَّ الريمع عىل العتمد
صنائعه دالئل لكانت اإلجابة، يف وقلمه باملكاتبة، أنامله سيدي يُتَعب لم ولو
كفى مشفٌر، أحار ما بٌرش، يُريك صادقًة. مخربًة إحسانه وَمخايل ناطقًة،
الرئيس بَحرضة الجماعة أمر تجميله وأما مناديًا، وبنرشها هاديًا، بضيائها
الخري يَأَلُفها حرضة وتلك كرًما؛ أردف وكرٌم ِنعًما، ولِيَت فنعمٌة فالٍن أبي
أهلها.98 وغراس فضلها، أولياء والجماعة الَعدان، وامَلَحار عدان، السَّ اإلبل إلف
إليه أَرتِفع أن درجاٍت، إىل نزل مَلن غرَو فال الخطاب، ترتيب يف الفصل وأما
، ُمِدلٍّ فعل وذاك ة؛ املحجَّ نحوه أسلك أن املشبَّهات، نحوي سَلك وملن درجًة،
إليه قَطع ماء، عذب إىل شوًقا الغمام، ى ليتلقَّ قام كمن حينئٍذ فأنا . مقلٍّ وُجهد
َمرتبته إىل الرجوع يف سؤاله أردُت العظيم وهللا وقد ماء. والسَّ األرض بني ما
يَسبق أن فخشيُت وامُلحاَورة، املناجاة يف مقداري عىل وإجرائي امُلكاتبة، يف
والرتك زلًة، ذلك عن ر التأخُّ وكان ، حريٌّ جديٌر وبسواه ، بريٌّ منه أنَا ظنٌّ إيلَّ
بني العالوة بال فما املنري، البدر ولحاق ثبرٍي، إقالق كلفني ألنه غفلًة؛ زه لتنجُّ
زكي عن الفطر، ببكي جازيت إْن َمعتبة ال اليَدين. بعد والبنانة الفوَدين،
كعاقر أكن ولم الرِّق، عيلَّ أَوذََمه بما فأجبُت أَستِحق، ال بما بدأني هو القطر؛
كوني من أقلَّ ال أُعوِّض. وال أُعوَّض امليت وكَحفري أُروِّض، فال أُمَطر الرَّمل،
فتَجتِهد الجميل، الوجه ذو فيها يَطَّلع األريبة، امُلِرضِّ وزلفة الغريبة، وذيلة مثل
يف صورتها عىل البهيَّة، الطلعة شف مكافأتي عىل والبتدائه التمثيل، يف له
وليُّه آَض فاعتدل، الكالم يف وعَدل اليفاع إىل لفظه يف راَع فإذا الجلية. املرآة
وكوكب حنديس، فرقُد فالن أبو وسيدي اللفاء.99 فأخذ وفاء االنخفاض، فلزم
يف وشمَسني ُطفاوٍة، يف قمَرين وسيدي هو كان وملا أميل، وروضة ربيعي،
وأنا اآلخر، دون أحدهما إىل الكتاب عىل اقترصت كلمٍة، يف يني وبُْرشَ هالٍة،
وأورق العلم، رسا ما يبقيان زكيٍّا، وسالًما ِمسكيٍّا، ثناءً حرضتهما إىل أُهدي

هللا. شاء إن لم، السَّ

الكتاب) (انتهى
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هوامش

لها. نَصيب ال التي الثالثة وأحد امليرس سهام ثامن املنيح (1)
أحد كان وقد املغربي، بالوزير املعروف هو هذا عيل بن الحسني القاسم أبو (2)
وكتاب املنطق، إصالح كتاب الكتب: من وله والنظم. النثر يف امُلقدَّمني الفحول الدهاة
ملا أربعمائة سنة يف مرص من هَرب وقد الخدور. ملح يف املأثور وكتاب الخواص، أدب
بن الحسن وهو مكة صاحب وأطمع الحجاز إىل فتوجه وأخَويه، وعمه أباه الحاكم قتَل
لم ولو بالرشيد، به ولقَّ إليه الناس ودعا بالخالفة وبايَعه مرص ُملك يف العلوي جعفر
لم فلما أمره. واستتبَّ مرص جعفر بن الحسن مَلَلك بدهائه ويَتالفاه األمر الحاكم يتدارك
كثرية، وحوادث وقائع فيها له وكانت العراق، إىل ه توجَّ هذا مقصده يف القاسم أبو ينجح
بميافارقني، عرشة وثماني أربعمائة سنة وتُويف العبايس. باهلل للقادر فيها وزر وقد
هللا ريض عيل اإلمام ملشهد ُمجاِورة تربة يف بها وُدفن منه بوصية الكوفة إىل وُحمل
بساتني عىل الكالم عند خططه يف املقريزي اإلمام تاريخه عن القول بسط وقد عنه.

الوزير.
ضاعه يُقال يَضوع، ضاع من مأخوذ وهو وانتشاره، الطِّيب تحرُّك ع التضوُّ (3)

خازم: أبي بن برش قال حرَّكه، إذا األمر ذلك

ب��غ��ام م��ن��ه ف��ؤاُده��ا ي��ض��وُع

ذلك كلمات شبَّه الُقرط، وهو شنف جمع والشنوف خياشيمه. مأل الطيب وَفَغمه
باألقراط النفيسة والكلمات الحسنة األلفاظ يُشبِّهون األدباء زال وما بالشنوف. الكتاب

قائلهم: قال اآلذان. يف

أع��َش��ُق ل��ل��م��ل��ي��ح��ة وق��ل��ب��ي رخ��ي��ًم��ا، س��م��ع��تُ��ه ك��الًم��ا أذن��ي ع��ش��َق��ت ل��ق��د
ُم��ح��لِّ��ُق بُ��دٌر ال��خ��م��َر س��ق��اه ك��ري��ًم��ا ال��ب��ك��ا ع��ل��ى يَ��ل��وم��وا ل��م ع��ايَ��ن��وه��ا ول��و
ُم��ع��لَّ��ق ق��رٌط ُع��نِّ��ي��ُت وإن ب��أُذن��ي ح��دي��ثَ��ه ك��أنَّ َم��ن ت��ن��اس��ى وك��ي��ف
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سويداوات يف وأطلَع العالء: أبي وقول القلب. حبَّة وهي سويداء جمع والسويداوات
تمام: أبي قول يُشِبه بغاِربة، ليست كواكَب القلوب

ك��واك��ب ال��ق��ل��وب ف��ي ه��ي وك��أنَّ��م��ا

وأن ظلُّه، يُقبَّل وإنما يُقبَّل ال الكتاب هذا إن يقول التقبيل. عن أُجلَّ وقوله (4)
ُصَورها من نُِسخ ما يُبذَل وإنما يد، تتناولها وال تُبتَذل ال الوزير بخط التي نسخته
الن وما األنف وهو مارن جمع وامَلوارن اإلشفاق. واإلالحة واألدباء. القراء أيدي لتتداولها

الرمة: ذو قال تَستحِسنه، والعرب الشفتنَي، يف ُسمرة واللَّمى الشم. واالنتشاء منه.

ش��نَ��ُب أن��ي��اب��ه��ا وف��ي ال��ل��ث��اة وف��ي ل��ع��س ح��وَّة ش��ف��تَ��ي��ه��ا ف��ي َل��م��ي��اء

ه وشمِّ تقبيله يف ألخذنا الكتاب هذا سطوَر الُقبَل تمحَو أن نخىش أننا لوال يقول
خيالن. الجباه ويف َلًمى فاه الشِّ يف فيَكون والِجباه بالشفاه مداده يَعلق حتى

يَفتخرون وكانوا وغريها امليرس بقداح الجاهلية يف كان والقمار منع. أي حَظر: (5)
األعىش: قال به.

ال��ق��م��ارا وأش��يَ��ع ِخ��دره��ا م��ن َة ال��ُم��س��ت��را ال��ك��اع��ب أخ��رج ف��ق��د

آخر: وقال

ونُ��ق��اِم��ُر أث��م��ان��ه��ا ف��ي ون��ش��رب ونُ��ه��ي��ن��ه��ا أك��ف��اءن��ا ب��ه��ا نُ��ب��اه��ي

الجهالء. األغبياء واألغمار امليرس. قداح وُعطِّلت القمار حرَّم اإلسالم جاء فلما
التي وهي أنصباء لها سبعة عرشة: وهي امَليِرس، سهام هي واألزالم اإلدارة. واإلجالة
بالحائزة. لحظٍّ ليَست بقوله: امَلعنية وهي لها نصيب ال وثالثة الفائزة، بالسبعة عناها
َجزوًرا يَشرتون كانوا العرب من خاء والسَّ واملروءة الثروة أهل أن ذلك وتفصيل
األزالم لها ويُقال أقداح بعرشة عليها يَتساهمون ثم جزءًا وعرشين ثمانية ءونها ويُجزِّ
نصيبان، وله والتوءم واحد، نَصيب وله الفذ وهي: أنصباء لها منها سبعة واألقالم،
أنصباء، خمسة وله والنافس أنصباء، أربعة وله والِحلس أنصباء، ثالثة وله والرقيب
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املنيح وهي لها أنصباء ال منها وثالثة أنصباء، سبعة وله وامُلعىلَّ أنصباء، ستة وله واملسبل
عدٍل يَدي عىل ويَضعونها الربابة تُسمى خريطة يف القداح يجعلون ثم والوغد. والسنيح
يُدخل ثم باليد يُحركها) (أي يجيلها ثم والرضيب، واليارس واملفيض املجيل يُسمى منهم
أخذ األنصباء ذوات من قدح له خرج فَمن قدًحا، قدًحا رجل رجل باسم فيُخرج يده
الجزور. ثمن وغرم شيئًا يأخذ لم له نصيَب ال مما قدح له خرج ومن له، املعنيَّ النصيب
ويَفتخرون منها يأكلون وال واألرامل واأليتام الفقراء إىل األَنِصباء تلك يدفعون وكانوا
قيل: وقد املروءة، العديم اللئيم والربم الربم، ونه ويُسمُّ فيه يدخل ال َمن ون ويذمُّ بذلك

وال��بَ��ِرِم ال��ن��ك��س ن��ف��ُس ال��م��ك��ارم إل��ى وان��ب��ع��ثَ��ت ال��بُ��خ��ل داءُ ال��ن��اس وف��ارَق

العقل، وهو حلم جمع واألحالم هللا. معاذ ومنه التجأ، إذا يَعوذ عاذ مصدر ومعاذ
ْمِس ﴿َوالشَّ ومنه: عندها، بالعظيم إال تُقسم ال والعرب عظيمة، ألنها بالعقول يُقسم
الخامس. القدح والنافس القلب. والخلد ذلك. ونحو تََالَها﴾ إِذَا َواْلَقَمِر * َوُضَحاَها
امُلبغض. والشانئ ويليهم. يَلونه الذين أصحابه أي سيدنا: وأولياء الثامن. القدح واملنيح
القائل: قال به، يتشاءمون وهم الدبران هو النجم وحادي الشهاب. يعني الرجم وكوكب

ب��أس��ع��د ي��وًم��ا أل��ق��اَك أن أؤم��ل ل��ق��ي��تُ��ه ي��وًم��ا م��ن��ك دب��ران إذا

الغنوي: ُطفيل وأظنُّه بعضهم، وقال

ح��ادي��ه��ا ال��نَّ��ج��ِم ب��ق��الِص وَف��ى ك��م��ا ��ت��ه ب��ذمَّ أَوف��ى ف��ق��د ط��وق اب��ن أم��ا

وهي سحاة واحدته حا والسَّ ذكُرها. املارِّ بالقداح لعب إذا الرجل يَِرس من وتَيِرس
كفالة وقوله القرعة. وهي باألزالم االستيهام همة والسُّ القرطاس. من تسحى الِقطعة
األقالم ألَقوا بأن وذلك كفالتها؛ عىل اقَرتَعوا كانوا وقد السالم عليها مريم املراد البَتول
املاء جْري عكس عىل قلمه جرى من كلُّ وقالوا اليمِّ، يف التوراة بها يَكتُبون كانوا التي
هللا صلوات وكَفلها األمر له فسلَّموا كذلك زكريا قلم صار ذلك فعلوا فلما معه فالحق
يُْلُقوَن ﴿إِذْ قائل: من عز فقال الكريم القرآن يف ذلك إىل تعاىل هللا أشار وقد عليهما،
الرسول، َصواِحب بني السفر يف والحاكمة العالء: أبي وقول َمْريََم﴾. يَْكُفُل أَيُُّهْم أَْقَالَمُهْم
وكانت غزوة، أو سفًرا أراد إذا أزواجه بني االقرتاع من ملسو هيلع هللا ىلص يفعله كان ما إىل إشارة
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التيمم آية نزل وبسببها املريسيع، غزوة يف عنها هللا ريض عائشة املؤمنني ألم الُقرعة
محالِّه. يف ُمبنيَّ هو كما عقدها فَقدت حني

ألنه باألزالم الكتاب هذا عىل لَرضبْنا القمار حرَّم اإلسالم أن لوال يقول واملعنى:
يَرىض أن هللا معاذ ويقول دونه، برشفه يَحظى حتى لصاحِبه منا كلٌّ يُسلمه ال لنفاسته
اإلسالم يُحرِّم لم ولو ويقول تُعَقل. ال وهي األزالم بأحكام الكتاب هذا يف امُلناِفسون
فأينا بقراءتها، واالستفادة لألُنس املنازل يف الصحيفة إقامة عىل نَيِرس كنا األزالم إجالة
فَمن قَطعها، أي سحاها مقادير عىل نَيِرس أنَّنا ال سواه دون منزله يف أُقيَمت قدُحه فاز
أخذ نصيبان له قدح له خرج ومن قطعة، منها أخذ واحد نصيب له قدح له خرج
وأحسب يقول ثم الجاهلية. يف عليه يُقرتع الذي اَلجزور يف ذلك يُفعل كان كما قطعتني
لم إذ أزواجه بني يَستهم ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان كما الصحيفة هذه عىل يَستَِهمون سيدنا أولياء

ذلك. اإلسالم لحظر عليها يَيِرسوا أن يُمكنهم
مدة أي الدهر: وحريَي املماثلون. والنظراء يفخر. ويُبجح الكتاب. الصك (6)
وهو بالباء بوح هو يقول األنباري ابن وكان بوح، يعقوب وحكاه الشمس، ويوح الدهر.
وكذلك باثنتني، املجمة بالياء امُلربِّد عن الحلبيات يف الفاريس عيل أبو وذَكره تصحيف،

فقال: شعره يف املعري العالء أبو ذَكره

ي��وًح��ا رددَت س��ف��رَت م��ت��ى وأن��ت

بوح هو وإنما صحفته له: فقيل البيت هذا يف عليه اعُرتض بغداد دخل وملا
التي النَُّسخ هذه لهم: فقال ألفاظه، يف السكِّيت ابن ذَكره بما عليه وا واحتجُّ بالباء
فوَجُدوها العتيقة النسخ فأخرجوا العتيقة النسخ أَخِرجوا ولكن شيوخكم ها غريَّ بأيديكم
فه وصحَّ باثنتنَي، املعجمتنَي بالياء يوح هو خالويه: ابن وقال العالء. أبو ذكره كما
حتى يشء كل الزاهد عمر أبي وبني األنباري ابن بني وجرى بوح. فقال: األنباري ابن
هو فإذا السجستاني حاتم ألبي والقمر الشمس كتاب أخرجنا ثم فيهما، الشعراء قالت

غري. ال النفس فهو بالباء البوح وأما باثنتني. املعجمة بالياء يوح
با. للصِّ رجوعها إىل الفانية املرأة شوق أي الغانية: عيش إىل الفانية جنب (7)
الطول وذات والُربء. الشفاء إىل املرىض َشوق أي اإلبالل: إفضاء إىل اإلعالل وأنضاء
أن واملعنى اإلبل. ضوالُّ إليه تأوي األرض من املطمنئ والصهوة األرض. يعني والعرض
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ضيق ذي كل يكلف حتى بذلك يَكتِف ولم والفضاء األرض ملأل تجسم لو إليه الشوق
تمام: أبي قول املعنى هذا ومن السعة. ذو يحمله ما الشوق ذلك من يَحمل أن منهما

ت��س��ع م��ا ف��وق يُ��ج��ش��م��وه��ا أو ي��رض��ون ف��ال ال��ف��ض��اء األرض ت��س��ُع وأن��ف��ٌس

اليعفور: وروق لها. ورق ال وعارية املعروفة. الشجرة والسلمة الصخرة. السلمة (8)
قال: كما واالضطراب القلق بذلك ويُريد الغزال. قرن أي

َح��ِذر م��ن ال��ظ��ب��ي َروق ف��وق ك��أنَّ��ن��ي ب��ه��ا ب��تُّ ال��ظ��ب��ي َظ��ه��ر م��ث��ل وب��ل��دة

القيس: امرؤ وقال

أع��ف��را ق��رِن ع��ل��ى وأص��ح��اب��ي ك��أن��ي َظ��ل��تُ��ه ق��داران ف��ي ي��وم م��ث��ل وال

الفقعيس: املرار وقال

ال��ظِّ��ب��اء ب��ُق��رون م��ع��لَّ��ق��ة أدالئ��ه��ا ق��ل��وب ك��أنَّ

العامة. مقرصي يريد ، امُلقرصِّ اآليل العامة، وآيل الطبيعة. والنحيزة الفرح. والجذل
أن جاز لو أنه واملعنى بالزِّئبق. امَلطيل الدرهم وامُلَزأبق الناس. من الخاصة والسامة
الخاصة، من ني وصريَّ منهم أنا الذين العامة من لنَقَلني ل تتحوَّ والغريزة تتبدَّل الطبيعة

ذهب. إىل النحاس الكيمياء ل تُحوِّ كما
أهلها عند أمره َعُظم بلدتنا إىل الكتاب ذلك جاء ملا أنه واملعنى صفة. أي َخلة: (9)
أنفسهم وظنوا الجنة، ألهل خطابًا القرآن يف هللا ذَكره الذي السالم سالمه ظنوا حتى
أشبهوا فقد بذلك الجنة أهل أوصاف نالوا وإن أنهم إال به، يخاطبون إنهم حيث فيها
لهم: قيل كأنما حتى الكتاب ذلك جواب عن والعي الخرس وهو آخر، يشء يف النار أهل

يَنِْطُقوَن﴾. َال يَْوُم ﴿َهذَا
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ذلك يَفعل وإنما قلم أو بعود األرض يَبحث الذي والناكت الفطانة. التبانة: (10)
الشاعر: قال قلب. شغل أو لحياء

ب��ال��ع��ي��داِن ال��ع��الت ل��ت��ط��لُّ��ب س��ؤال��ه��م ع��ن��د األرض يَ��ن��ُك��ت��ون ال

اإلبل. من الجملة وهو عرج جمع والَعروج الجبال. أعايل إال يَسُكن ال طري واألنوق
وقوله: يمكنهم. فلم والبالغة األدب من به أتى ما بِمثل يأتوا أن راموا أنهم واملعنى
بروج يف فوجدوه فالتمسوه أعينهم يف قريبًا رأوه أنهم يريد العروج، َمبارك من تراوءه
إىل اإلبل ترقى أن يَستحيل أنه كما يُريد النوق، آثار تُوجد ولن وقوله: بعًدا. السماء

منزلته. إىل يرقوا أن هؤالء عىل يَستحيل كذلك الطري أوكار
القيس: امرؤ قال يَمض. الربق وَمض يُقال: ملعه، أي وميضه: (11)

ُم��ك��لَّ��ل َح��ِب��يٍّ ف��ي ال��ي��َدي��ن ك��ل��م��ع وم��ي��ض��ه أُري��ك ب��رًق��ا ت��رى أص��اِح

غديًرا ي ُسمِّ إنه وقيل السيل، يُغادره ما هو والَغدير البحر. واليم الالمع. واآللق
من أغدر املثل: له ويشهد إليه، الحاجة تكون ما أشد ينقطع أنه وذلك بأهله؛ يغدر ألنه

الكميت: وقال الغدير،

ال��غ��دي��را ال��غ��دي��َر ��ب��وه ل��قَّ ب��أن األوَّل��ون نَ��بَ��َز غ��دره وم��ن

لغريه: ويروى

ال��ط��ام��ي ال��غ��دي��ُر غ��َدر إذا ت��روي م��زادة ال��يَ��ع��م��الت ب��ط��ون ف��ي ل��ي

قليلة، ألفاٍظ يف الكثرية باملعاني أتى أنه واملعنى نعش. بنات يف خفيٌّ نجٌم هى السُّ
كالبدر. واِضحة الخفية واملعاني
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الهزال. من يقوم ال الذي اإلبل من والرازم يشء. يردُّه ال الذي امَلجد العازم (12)
دعاها إذا بالناقة أبس يقال: وأبس، ذلََّل. أي وراَض: الظهر. إىل الكاهل بني ما والَكِتد

القيس: امرؤ قال للحلب.

وال��َخ��ص��ِر ال��ج��وع ل��ي��ل��َة م��اٍل ب��ن ط��ري��ف ن��اِره َض��وءِ إل��ى ت��ع��ش��و ال��ف��ت��ى ل��ن��ع��َم
ب��ال��ش��ج��ِر ��ي��ن ال��ُم��ب��سِّ ص��وِت م��ن تَ��الَوذَ ع��ش��ي��ة راَح��ت ال��َك��وم��اء ال��ب��ازل إذا

السكيت: ابن قال النحلة. والجارسة ووحشيَّها. غريبها اللغات بوحوش ويريد
أي املالء: باملسائب وتسمح النحل. مرعى نبت والكحالء أَكلته. إذا األزهار النحل جرست
العسل. والرضب األنهار. عىل ينبت مر ضعيف نبت والغرب املالء. العسل بأوعية تجود
يَردُّ ذهِنه وحدَّة للطافته أنه واملعنى الخلية. من َجناه إذا العسل اشتار يقال: واالشتيار،
فيُقرِّبها الغريبة اللغة يستعمل لحذقه يعني مستعملة. إنسية املهملة الوحشية األلفاظ
ثم النبات من املر يأكل الذي النحل مثل ذلك يف فمثله الطباع، تألفها بحيث األذهان من

فقال: العالء أبو املعنى هذا نظم وقد عسًال، يلقيه

ب��خ��ط��اب��ه أوان��ًس��ا ال��ل��غ��ات وح��َش ذه��ن��ه وح��دَّة ل��ط��اف��ت��ه ردَّت
رض��اِب��ه ط��ري��ق ف��ي ش��ه��ًدا ف��ي��ع��ود ال��رب��ى نَ��ور م��ن ال��م��رَّ يَ��ج��ن��ي وال��ن��ح��ل

الناس عىل يُمطره ثم ملح وهو البحار ماء يَجذب الذي بالهواء أيًضا لذلك ومثَّل
كتاب صاحب الرومي الدين جالل أن وهي لطيفة، عبارًة أذكر وهنا املزاق. عذب غيثًا
فاتَّفق فيوًما يوًما الكتاب ذلك من نظمه ما كلَّ تالمذته عىل يُميل كان املشهور املثنوي
لهم فقال الطلب يف التالمذة فألحَّ منه يشء نظم فيها له يتيرسَّ لم أيام عليه مضت أن

لبن.» إىل الدم يستحيل حتى الزمن من برهة من بد فال «مهًال، معناه: شعًرا
قبل ركبَها إذا الناقة اقتضب يقال: العسري، واقتضاب البليغ. املجلوُّ املشوف (13)
تشفى. وتُبلُّ امُلمتنع. للكالم استعارها رياضتُها، تتمَّ لم التي الناقة والعسري تراض. أن
منزلة والغفر الهرم رياضة العناء. من العرب أمثال يف الَهِرم ورياضة ِجر. الضَّ والَربِم
الربق. والبارق األعرج. والظالع الوعول. أنثى وهي األروية ولد والُغفر القمر. منازل من
حبل العامة يه تُسمِّ الذي هو باطل وسوُط األرنب. صوت غيب والضَّ األرنب. ولد والُخَزُز
ويف كالهباء، يشءٌ فيه فرُيى الُكوَّة من يدخل الذي الضعيف الضوء ذلك وهو الشمس؛
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لفظه كان لو يقول واملعنى ليف. من َمتني حبل واملسد باطل. خيٍط من أرق املثل:
أنفسنا لكلفنا الجميلة والحروف الحسن الخط يقلد كما ويُقلَّد عليه يمثل أن يقبل البليغ
قال ثم عبارته، تُشبه قة منسَّ وعبارة لطيفة جملة بإنشاء نَظفر أن عسانا ذلك تقليد
الهرم. رياضة أو بخيل من ماًال حاول كَمن يكون حاوله وَمن أبًدا يكون ال ذلك ولكن
ونحن الثريا يف فهو املنزلة؛ يف نتساوى ال إننا يقول الطالع، الُغفر محالُّ بعدت وقوله:
يكون ال كما أبًدا مثله نكون ال أننا يريد عمره، مدى الُخَزز اجتهد ولو وقوله: الثرى. يف

األسد. صوت مثل األرنب صوت
الراجز: قال شخصه، أي الُمه: (14)

الِم��ه��ا غ��ي��ر ال��س��ي��ُر م��ن��ه��ا يُ��ب��ِق ل��م ذم��اِم��ه��ا ف��ي ت��خ��ط��ر ُم��ه��ري��ة

يَنثني ثم يطول النبت من رضٌب والسخرب أعاله. املنرب ورساة املصباح. والنرباس
الحارث يَهجو حسان وقال السخرب، أصول ركَب عهِده عن تغريَّ للذي فيُقال أصوله، من

غطفان: من املري عوف بن

��خ��ب��ر ال��سَّ أص��ول ف��ي يَ��ن��بُ��ت وال��غ��در ش��ي��م��ة م��ن��ك��م ف��ال��َغ��در تَ��غ��ِدروا إن

الناس أوىل ألنه الدنيا؛ يف وكالمه اسمه خلد كما جسُمه يَخلد بأن له يدعو واملعنى
النرباس. بإضاءة ذلك عن وعربَّ الحياة، ودوام بالبقاء

املال، طلب إىل بها لون يتوسَّ ذرائع جعلوها أي كالوسائل الرسائل جعلوا (15)
األمطار بها نزلت إذا الهامدة واألرض باملطر. أي وبالرجع: املجدبة. األرايض وامُلحول
اْهتَزَّْت اْلَماءَ َعَليَْها أَنَْزْلنَا َفِإذَا َهاِمَدًة اْألَْرَض ﴿َوتََرى تعاىل: وقال وازينت، زخرفها أخذت
أن أرادوا بأسجاٍع كالمهم يف سَجُعوا هؤالء أن يريد بَِهيٍج﴾. َزْوٍج ُكلِّ ِمْن َوأَنْبَتَْت َوَربَْت
املرتع َوبُل يُقال: والوبيل، والشدة. الشظف والرَّتب بالرجع. امُلحول كتزيُّن بها يَتزيَّنوا
السباق. خيل من العارش كَّيت والسُّ تَنقطع. ال مادة له الذي املاء والِعد وخيًما. صار أي
بالكالم تعارضوا وتناضلوا تناظروا. أي وتعايَنوا: الرمح. أسفل يف التي الحديدة والزج
ُمرتَخص كل لبَذَلوا وبالغته الوزير أدب إىل يَِصلوا أن طمعوا لو يقول واملعنى واألشعار.

يشء. أقل ذلك من ليدركوا وغاٍل
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ل، والُقمَّ والجراد، والطوفان البيضاء، واليد العصا، هي: التِّسع اآليات (16)
السالم. عليه موىس هو عمران وابن الصخرة. ر وتفجُّ البحر، وفْلق والدم، والضفادع،

ذكية. سيالة أذهانًا وَجد يُريد الرمال. واألنقاء قصيدتان. بالعصوان ويُريد
املقصود كرسى وصورة الكبري. الواسع املعنى به املقصود الَحصري املعنى: (17)
عليها روا يُصوِّ أن الفرس عادة وكانت الرشاب، كئوس عىل تُصوَّر كانت التي الصور بها

قوله: يف نواس أبو ذلك إىل أشار وقد ملوكهم، صور

ف��ارُس ال��تَّ��ص��اوي��ر ب��أن��واِع ح��بَ��تْ��ه��ا ع��س��ج��دي��ة ف��ي ال��ك��أس ع��ل��ي��ن��ا ت��دار
ال��ف��وارُس ب��ال��ق��س��يِّ ت��دري��ه��ا م��ًه��ا ج��ن��ب��ات��ه��ا وف��ي ِك��س��رى ق��رارت��ه��ا

العرب تستعملها التي الدنانري وكانت الدينار، عىل صورته به امُلراد قيرص وتمثال
عىل ُصورته املسلمني ملوك بعض ر صوَّ وقد املسلمون، َرضبها ثم ُرومية األول العرص يف
الدولة سيف أن الببغاء الفرج أبي غالم لبيب ابن َحكى اليتيمة: يف الثعالبي قال الدينار.
يوًما فأمر وصورته، اسمه وعليه مثاقيل عرشة دينار كل يف للصالت دنانري برضب أَمر

ارتجاًال: فقال دنانري، بعرشة منها الفرج ألبي

وال��نِّ��َع��ِم ال��س��ع��ود ب��ي��ن ن��رت��ع ح��رِم ف��ي األم��ي��ر ب��ج��وِد ن��ح��ن
ال��َك��رِم خ��اط��ر ف��ي ق��دي��ًم��ا ـ��ِر ي��ج��ـ ل��م ال��دن��ان��ي��ر ه��ذه ِم��ن أب��دع
ال��ع��دِم ِم��ن َع��وذة ده��رن��ا ف��ي وص��ورت��ه ب��اس��م��ه غ��َدت ف��ق��د

صورتَي من شيئًا يُنِقصا لم الدينار وِقَرص الكأس ضيق أن أي به، يُْزِر لم وقوله:
يف الكثرية املعاني َصوغ عىل قادر الوزير أنَّ فاملعنى تماًما. َوِسعاهما بل وقيرص كرسى
وُملكه. امللك عىل الصورة دلَّت كما للعيان وتُمثِّلها األلفاظ تلك عليها فتدل اليَسرية األلفاظ
كان إن واملعنى: القرص. واملجدَّل الصقر. واألجدل الغزالن. جماعة الرسب (18)
َقنن عىل يَِقف الذي الصقر مثل فمثله عجب، فال يَسريًا العظيم فضَله يرى الوزير
يَعجب ال وهو لذلك فتعجب الوادي بأدنى وهي الغزالن فرتاه القصور، ورشفات الجبال

سامية. رقية ارتقى وال منه ب يُتعجَّ شيئًا أتى أنه يرى وال نفسه من
املاء. واألضاة النحاس. فر والصُّ السري. من نوع واإلرقال املتأخرة. الوانية (19)
من َمنِزلة والَجبهة املاء. فيها يَجتمع الحفرة والردهة النجوم. سعود يُريد والسعود
فسوف والتلبيب التثقيف يَقبل ذهن عندنا بقَي كان إن يقول واملعنى: القمر. منازل
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كما أذهاننا بها وتُيضء األدب منها ونتعلَّم وفصاحتك ُكتبك من إلينا تُرسله بما نَنتفع
يُريد آخره، إىل الجوزاء خيال يُرى وقد وقوله: الشمس. قابََلته إذا ويلمع النحاس يُيضء
فقد أدبك؛ من يشء فينا يَظهر وأن فصاحتك من بعًضا نفوسنا يف تَبعث أن عجب ال
يُسكب مما الردهة تَفيض وقد ِضعتها، عىل املرآة يف رفعتها عىل الجوزاء خيال يُرى

القمر. منازل من منزلة من النازل املطر من عليها
أو وتقريظ بمدح مصحوب غري ولو حديثه يف املعرة اسم ذَكر أنه لو يقول (20)
باله عىل خَطرت بأنها وافتخاًرا بذلك فرًحا املعرَّة؛ لطارت مرًة باله عىل خَطرت أنها

عليها. بالثناء يَصحبه أو ذلك د يتعمَّ لم ولو أقواله، ضمن اسمها وجاء
غرقئ من أرقُّ املثل: ويف وبياضها، البيضة قرشة بني التي الغاللة الِغرقئ (21)
واملعنى: الجميلة. املرأة والوسيمة العطر. ُجونة والَقسيمة والفضاء. الجو واللوح البيض.
فضاء إىل البيضة من الفرخ كانتقال بلده إىل وانتقاله املعرَّة عن الوزير رحيل إنَّ يقول
نَرشه؛ إال بها يبَق ولم العطر منها نَفد التي العطر ة كحقَّ بعده املعرة إنَّ ويقول الدنيا،

ذكره. وطيب أحدوثته حسِن من بها الوزير خلفه ما يريد
الشاعر: قال الشديدة، السنة هي أزام (22)

أزاُم أزم��ت إذ ال��رَّوع غ��داة يَ��َض��ْع��ه ف��ل��م ال��ط��ع��ام ل��ه��ا أه��ان

القمر. والزبرقان والعرشين. الثمانية القمر منازل واليمانية الشامية بالشهب ويُريد
أُمطرنا قولها: من العرب تذكره ما يُريد أمطرت، سحابة كل إليها العرب نَسبَت وقوله:
مضيئة بأشباح وامُلراد السماء. والخرضاء ونحوه. ماك السِّ أو الغفر، أو الجبهة، بنوء
جميع عىل فت َرشُ املعرَّة أن واملعنى للقمر. منازل ليَست التي األخرى النجوم زهراء
غريها عىل تَُرشف يَحلُّها دار كلُّ وكذلك الزمن، من برهة حلَّها الوزير بكون األمصار
والعرشين الثمانية منازله يف نَزل ملا الذي القمر مثل الوزير فِمثل سواها عن وتتميَّز
يُنزلها لم التي النجوم من وغريها املطر، نزول العرب إليها ونسبَت شهرت املعروفة

يشء. إليها يُنسب ولم ُهجرت
وألثارتها: داًرا. يتَّخذها ويتديَّرها الحظ. والِجد الَعِرس. أي الشكس: الُخلق (23)
نزلها التي منازله يتَّخذوا أن امُلتأدِّبني عىل يَجب يقول واملعنى: وفضلها. لرشفها أي
احرتام من الناس يفعل ما مثل بذلك فيفعلون ويتذاكرون فيها يجتمعون لألدب أسواًقا
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عليه يقوم كان الذي الحجر وهو إبراهيم، كمقام والصالحون األنبياء نزلها التي األمكنة
البيت. يَبني كان حني

القائل: قال العنق، من القالدة مكان امُلقلَّد (24)

َم��ق��ي��ده��ا ع��ب��ٌل ُم��ق��لَّ��ده��ا، ض��خ��ٌم

الشمس ذرت من والذُّرور . ُغصَّ أي بريقه: ق َرشِ من ويَرشق الشمس. والَجونة
والجالية السحابة. والَعنانة امللك. تاج يريد الجبار وَمفرق الصدف. وامَلحار طلعت. أي
واملعنى: الَغيم. وهو دجن جمع والدجون ماءه. َهَرق الذي السحاب والَجهام الواِضحة.
اللؤلؤة كانتقال بلده إىل املعرة من الوزير انتقال أن يُريد املحار؛ من نُقل ما مثل قوله
أنه يريد الثمرة، اجتناء بعد كالشجرة األوىل ومغانيه وقوله: امللك. تاج إىل الصدف من
أن علينا يخَف ولم وقوله: ثمرة. بال كالشجرة بعده بقيت عنها ورحل املعرَّة ترك ملا
علينا يخَف ولم قال ماء، بال كالغمامة الوزير بعد املعرَّة إن قال ملا الدجون، من الغيث
الغمامة، من خرج إذا إال به يُنتفع ال أنه وذلك سجن؛ يف كأنه فيها كان الغمامة ماء أن
ُخِلق القمر إنَّ يقول للسمر، يُخلق لم القمر وأن وقوله: منه. فائدة فال فيها ومادام
أهل انتفاع ملجرَّد يُخلق لم الوزير وكذلك ضوءه، يف السمر ملجرد يُخلق ولم كثرية ملنافع
أن وكما شتَّى. وجوٍه عىل به يَنتفعون أجمع للعالم ُخِلق وإنما عندهم، بوجوده املعرة
الوزير غاب إذا غرو ال فكذلك الشهر، ليايل بعض يف يغيب فهو مر للسَّ يَُكن لم ملا القمر
أن املعرة ألهل ليس أي هبًة؛ العارية يحسب أن للُمستعري وليس وقوله: املعرَّة. عن
يَجزعوا وال إقامًة الزمن من برهة عندهم بالنزول وترشيفهم عليهم مروره أن يَحسبوا
النرجس زهرة أن كما يريد العبهرة، أعىل الزهرة موضع وأن وقوله: عنهم. رحيله من
أدناه أو وسطه يف محلُّها يكون وال وأعاله الغصن طرف يف إال تنبت ال الياسمني أو

املعرة. وليست يسكنها التي مدينته هو إنما الوزير محل فكذلك
الشتاء. والجمد ولسانه. قلبُه وأصغراه األرض. يف ومسريه الذِّكر بُعد الصيت (25)
ُمقيم وذكَره اسمه فإنَّ غريها إىل املعرَّة عن الوزير ارتَحل وإن أنه واملعنى الحر. والومد
الربيع، أول يف ذاك إذ لوقوعهما كذلك تهما سمَّ العرب فإن ربيع؛ كشهَري وذلك بها؛
وبقيَت الشهور من غريهما إىل الزمن هذا انتقل ثم الحمل، برج الشمس حلول وهو

الجمادايان. وكذلك عنهما الصفة انتقال مع لهما التسمية
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وعبدة االنطفاء. والهود بالرماد. امُلغطاة النار والكابية املرية. من ممتارة (26)
يف األثري ابن قال املشهورة. املزاعم ِمن هذا الطيب، أصل إن وقوله: األصنام. أي األبداد
أُنزل وملا ماشيًا، حجًة أربعني الهند من حجَّ السالم عليه آدم إنَّ وقيل ه: نصُّ ما تاريخه
ورقه فتساقط يَبس األرض إىل وصل فلما الجنَّة، شجر من إكليل رأسه عىل كان الهند إىل
التخلُّق قاِبلية والبلدان لألرضني كان لو أنه واملعنى بالهند. الطيب أنواع منه فنبتَت
الهند أصبَحت كما فيها بحلوله األدب موطن املعرَّة ساحة ألصبحت الفاضلة باألخالق
وبالغة، فصاحة أهل املعرَّة أهل وألصبح فيها، السالم عليه آدم بحلول الطيب موطن
باألخالق التخلُّق الجمادات من ونحوها للمدائن ليس فإنه العذر؛ ولها املعرة أبَِت ولكن
الوزير بأخالق يتخلَّقوا أن سكانها وهم فيها الذي باألنيس األوىل كان وإنما الفاضلة،

أدباء. ُفَصحاء جميعهم فيُصبحوا وصفاته
والجداية الغراب. داية وابن َمرئي. فهو اليشء رأيت من املفعول املرئي (27)
والنسع األدم. من قبَّة والطراف القوائم. الطويلة الناقة والِقرواح اآلكام. والقار الغزالة.
صغرية. شجرة النابت والقطب النَّعل. سري سع والشِّ السيف. نجاد والنِّجاد الناقة. حزام
منازل من نجٌم الطائر والنرس الجواد. ُظفر الحافر ونرس املعروف. النجم الثابت والقطب
وكيف قال ثم وفضله، أدبه يف الوزير وأشبَهوا املعرة أهل تنبُّه لوال يقول واملعنى: القمر.
بمنقاره، ويَرفعها اآلكام يلتقط فكيف الغزالة، يَصيد بأن الغراب همَّ وما ذلك يكون
الوزير. مبلغ منه مبلغهم يكون فكيف يسري حظٌّ األدب من لهم ليس املعرة أهل أن يريد
يَتشاءمون وهم بياض رجَليه إحدى يف الذي الفرس واألرَجل الِقدر. املرجل (28)
والوقري املرجل. عىل وُطبَخ به فجيء الصيد املشئوم الفرس هذا لحق إنَّ يقول منه.

النجم: أبو قال وحماره، كلبُه فيه يكون الغنَم من القطيع

وق��ي��ره��ا ف��ي ال��ح��ي ك��الب ن��ب��َح ك��س��وره��ا ف��ي ال��ح��ي��ات تَ��ن��ب��ح��ه

عندنا ُوجد وإنما كسبنا، من ذلك فليس األدب خالل من َخلة عندنا ُوجد إن يريد:
يتواله، الغنم من قطيع يَديه بني يكون أن شيئًا يَملك ال الذي الفقري للراعي يتفق كما اتفاًقا
أن يريد أنه أو اتفاًقا، يَديه بني ُوجد يشء هو وإنما له، ذلك أن يحسبنَّ فال كذلك رآه فمن
جمع وامَلسان الفقري. الراعي كَوقري حقري نزٌر فهو األدب من يشء عندنا ُوجَد إذا يقول:
من والَخشاش السباق. ميدان القياس بميدان ويُريد ُمهر. جمع واملهار الخيل. من ُمسنٍّ
اسم والعرادة الزيادة. اء والرمِّ الخيل. من الصغري يريد والغذَوي منها. يصيد ال ما الطري
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حنظلة بن يربوع بن ثعلبة بن عرين بني أحد مناف عبد بن لُهبرية الجاهلية يف كانت فرس
ويروى: كثريًا، بها الفرس يُشبِّهون وهم للجرادة اسم والعرادة بالكلحبة، يلقب الذي وهو

إص��ب��ع��ا ُح��زي��م��ة م��ن ت��رك��ت��ن��ي وق��د ظ��ل��ع��ه��ا ال��ع��رادة إب��ق��اء وأَدرك

فرسه: يف الكلحبة وقال

بَ��ه��ي��ُم أم ال��ع��رادُة أغ��رَّاءُ ب��ك��ر ب��ن ج��ش��م ب��ن��و تُ��س��ائ��ل��ن��ي
األدي��ُم ب��ه ُع��لَّ ��رف ال��صِّ ك��َل��ون ول��ك��ن ُم��ح��ِل��ف��ة غ��ي��ُر ُك��م��ي��ٌت

والجليلة أيًضا. ذبابًا يُسمى السيف وهو القرضاب وطرف معروف. والذباب
بعضها املشعوب الِقَطع وهي الرأس قبائل إحدى والقبيلة الجليل. للثمام ويُقال الثمامة،
ميدان والوزير بذلك فجَمعنا الفصاحة من تافًها شيئًا وجدنا إْن واملعنى: بعض. إىل
امُلهار وبني الخيل من امُلسنِّ بني الواحد امليدان يَجمع فقد بيشء ذلك فليس األدب
الخشاش ويُصطاد املهار فتسبق خشاشه وبني الطري جوارح بني الجو فضاء ويجمع
إال فيها تكن لم ألنها خطة يف منها أعظم هو ما مع ُجمعت كونها ويعليها يُرشفها فال
اللفظ يُطَلق فقد فخر به لنا فليس األديب لفظ يف شاركناه إن وكذلك مقهورة. مغلوبة
الثرى يف واآلخر الثريا يف أحدهما واالنخفاض، الرفعة يف متباينني ينَي ُمسمَّ عىل الواحد
املعروف، الحقري الضعيف الطري عىل أيًضا ويُطَلق السيف حد عىل يُطَلق الذي كالذباب

عظيم. بينهما والفرق العرادة اسم يف يشرتكان والجرادة الكلحبة فرس وكذلك
بَفتح للتبشري ذلك يكون ما وأكثر بثَوبه، أشار أي الرجل ثوَّب يقال: امُلثوِّب، (29)

قال: كما ونحوها اإلغاثة لطلب فيكون ذلك لغري الرجل يُثوِّب وقد ونحوه،

ي��اال ق��ال ال��م��ث��وُِّب ال��داع��ي إذا م��ن��ه��م ال��ن��اس ع��ن��د ن��ح��ن وخ��ي��ٌر

وهو أطرافها يف تَحزيز وهو أٌرش أسنانه يف الذي واملؤرشِّ لفالن. يا قال أي
األدب يدَّعي من كل ليس يقول مبًرشا، مثوِّب كل وليس وقوله: العرب. عند ُمستحَسن

القائل: قال اليد، فات ما النخل من والَجبَّار أديبًا. يكون بشارته ويتحىل

أح��م��را ال��ب��س��ر م��ن ق��ن��وانً��ا وع��اَل��ي��ن ف��روع��ه��ا أث��ي��ٌث ج��بَّ��ار س��وام��ق
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وَظليم النعام، ذَكر فَظليمها الواسعة األرض واملقاء وإصالحه. النخل تلقيح واإلبار
الشاعر: قال يروب، أن قبل يُرشب لبن السقاء

ال��ظ��ل��ي��م ال��َع��ك��د ع��ل��ى ي��خ��ف��ى وه��ل س��ق��ائ��ي ل��ك��م ظ��ل��م��ُت وق��ائ��ل��ة

إليها يَبلغ وكيف إليها، يُبلغ ال مرتبًة األدب يف للوزير أن واملعنى التعب. والالغب
تخلَّف بل مرساه إدراكها يف سار وال الوزير عمل ما عليها الحصول يف يعمل ولم أحٌد
إال الظباء يصيد وهل غريه، دون وأصلحه حه لقَّ من إال النخل بثمر يَحظى وهل وتوانى،
يف يكون أن يريد من مثل فما الكسل، وحب الراحة طلب عنها يُقِعده ولم طَلبها من
وهيب، أُم كمثل إال والدأب الطلب يف وتوانيه األدب يف وعجزه تخلُّفه عىل الوزير مرتبة

الشاعر: قال ما كمثل أيًضا ذلك أراد من ومثل

ُم��غ��رِّب ن��ج��م أع��ق��اب ف��ي ال��ص��ب��ح م��ع ك��ن��اظ��ر ال��غ��داة ل��ي��ل��ى م��ن ف��أص��ب��ح��ُت

الظاهر حسن ليس وقوله: النجوم. بُعد ُمتناوله عليه وبُعد الغرض فاته أي:
حقيقًة الحسن عنده ملن هو وإنما بالُحسن للمتظاهر الُحْسن ليس يُريد للُمتظاهر،
من أي للنَّزور، املشاء ادعاء الزور وِمن وقوله: أديبًا. األدب يدَّعي من كل ليس أي وطبًعا،
ويقال: األوالد. القليلة املرأة والنَّزور الولد. كثرة واملشاء بالعلم. الجاهل يُوَصف أن الباطل
الغلظ من املسيل وهو نوض جمع واألنواض أزهر. إذا وقيل طال إذا والروض النبت جنَّ
ورمل حجارة فيه األرض من ِغَلظ وهو أبرق جمع رق واألبا الوادي. والعقيق السهل. إىل
واملعنى البسط. والعبقري املاء. مسيل والقريُّ الوسائد. والنمارق تُفرش. وتُبسط وطني.
وغريبُه. نفيُسه فيهم يوجد ألن موضًعا ليسوا فهم األدب من يشء عندهم ُوجد وإن أنه
والزهرة األكرب، السعد هو وامُلشرتي الجبال. رءوس والرعان املنزل. املعان (30)
التحابب. يف سببًا كانا اتصال بينهما حصل إذا إنه مون امُلنجِّ ويقول األصغر، السعد
اللذان والزهرة كاملشرتي بعلمه ينفعنا يَزال فال عنا الوزير بُعد وإن يقول واملعنى:
أتى التي املقالة هذه من استعاذ ثم الناس، عن بَُعدا وإن التحابب الناس يف يُسبِّبان
أضاليل من ذلك ألن الناس؛ بني التحابب يُسبِّبان واملشرتي الزهرة أن وهي للتمثيل؛ بها

العالم. هذا عىل تأثريًا للكواكب يَجعلون كانوا الذين األقدمني مني وامُلنجِّ األولني
هي وامَلزالف الثقل. واإلرص ونزلها. مرص حلَّ أي بمرص: التئية أرواق رضب (31)
كما يقول واملعنى: بعة. السَّ الكواكب أحد الفرد والسيار الريف. من تقرب التي املنازل
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كذلك وبعيدها، قريبها جميعها األقاليم عىل تأثريه يكون مني امُلنجِّ عند الفرد السيار أن
بمرص. وهو ويَحوطهم املعرَّة أهل يَرعى السيد

أصلها والفراشة البقية. والُحشاشة هرة. والشُّ الصيت َمى والسُّ الذهب. السام (32)
من حيواٌن طان َ والرسَّ أفضله. يشء كل وريق املوضع. هذا يف واستُعريت القليل، املاء
وضعت إذا البكر هي والَخروس اللني. والدر لينًا. أقل أي وأبكأ: له. صوَت ال املاء خلق
يريد فة املتنصِّ األصوات وذوات لينًا. الناس أقلَّ كانت وضعت إذا والبكر األول، البطن
من ارتفع ما والربوة األَلُسن. واألسل العجم. منحرفة بأََسل والناطقون العجماوات.
عندنا أديب كل يقول واملعنى: الجمعة. يوم وَعروبة منها. انخفض ما والرُّوبة األرض،
وُحبس لبُّه فطاش بَهره الوزير أدب رأى ملا األدب يف الصيت طائر بالفطنة معروًفا كان
حالة من أقبَُح أدباءنا أصابت التي الحالة هذه وإن قال: ثم وجسمه. لسانه وجمد كالمه
اإلنسان. تعرتي التي البكمة من خري الحيوان يف التي العجمة فإن واألعاجم؛ العجماوات
عن وُحرصوا الكالم عن ُحبسوا الوزير كتاب جاء ملا إنه يقول الفائت، وتمنِّي وقوله:
املائت إحياء كُمحاولة البيان من عنهم وغاب الكالم من فاتهم ما فمحاولتهم عنه، اإلجابة
وقوله: وهكذا. جمعة والسبت مرتفًعا واملنخفض منخفًضا املرتفع يجعل من وكمحاولة
عجزوا الوزير كتاب جاءهم ملا إنه يقول األوقات، دخول قبل الفروض أداء وضائٌع
الوقت هذا قبل بالكالم ألسنتهم وانطالق باألدب فتظاُهرهم وُحبسوا، عنه اإلجابة عن
أيًضا ذلك بعد وتظاُهُرهم الفصاحة، عىل واالقتدار فيه األدب إظهار ينبغي كان الذي
أداء لضياع ضائع وعمل وعبث باطل الفرصة تلك وتفوُت الوقت هذا يميض حني باألدب

امليقات. ُمجاَوزة بعد واإلحرام األوقات دخول قبل الفروض
ذلك أصل وكان وخلدي، نفيس يف أي نقيمتي يف ذلك وقع قولهم من النقيمة (33)
نقيمة ذلك فيه يَقع الذي املوضع ُسمي منه، وغضبت أنكرتُه إذا اليشء نقمُت قولهم: من
املثل: ويف األرض، من اليشء اآلخذة والالقطة األكياس. األدباء هم الشارة وأهل بامُلجاَورة.
ال ألبابهم من عنهم وَرشد كالمهم من غاب ما يكن وإن أنه واملعنى القطة. ساقطة لكل
فرح فإن ذلك؛ يف عجب وال شيئًا، ويَعتدونه إليه يرتاحون أنهم إال الحقيقة، يف له قيمة
املاشطة كفرح العروس رأس عىل امَلنثور النقد من األرض عىل سَقط بما الفقرية الالقطة
يف الحسن ورؤيتها للجمال محبتها تَحملها ال ِمجة السَّ الفتاة أُم وكذلك العقد، بواسطة
مهجتها. وتصون عليها وتُشفق سماجتها عىل تُحبها بل بنتها، تَقتُل أن الحسان الوجوه
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والشواب املسنَّة. الناقة والناب صغري. سهم وامِلرماة اإلبل. من الصغري األفيل (34)
بن عامر كبني إليهم يَنتسب ومن قريش سة واملتحمِّ الكالم. يريد والنَغم الفتية. النوق
يبلغوا لم ألنهم املعرَّة أهل الناس يذمَّ أن الجور من يقول واملعنى: وغريهم. صعصعة
عن عجز إذا الصغري الجمل يُقتل أن الجور من أنه كما واألدب العلم يف الوزير مبلغ
األمر أن ولوال قال: ثم القناة. من أقرص ألنه السهم يُكرس وأن الفيل، يَحمله ما حمل
إال بالكلية الكالم ترك لقوله إجالًال لوجب طاقته فوق هو بما يكلف ال املرء وأن كذلك
زمن يف بالعرب مثًال لذلك ورضب ونعم. ال كَكِلمتَي الحاجات لقضاء رضوريٍّا كان ما

مربعة. ألنها للكعبة تعظيًما مرَّبًعا مسكنًا تتخذ ال كانت إذ الجاهلية؛
الَعضاة. ثمُر والَربَم الشباب. عنفوان خ والرشَّ الثياب. من الشقة هي السبيبة (35)
عىل إال منه يَحصل ال الوزير غري األدب يطلب من أن واملعنى النار. كثري شجر واملرخ
زمن أفنى ومن واملرخ، الَربَم التماس يف عمره أفنى َمن كمثِل مثله ويكون تافه يشء
يشء عىل والكدح الكدِّ بعد حصل فقد ذلك فَعل ومن الثياب، من شقة نسج يف الشباب
رضب والسحم النَّبت. من يظهر ما أول والرشم . الِقيسُّ منه تُعمل شجر والنشم تافه.
املأكوالت، اشتَهِت إذا الحامل املرأة يف ذلك يُستعَمل ما وأكثر الشهوة، والوحم النبت. من

الراجز: قال الرجال، إىل اللفظ هذا يُنقل وقد

وح��م��ي س��ل��م��ى ع��ام س��ل��م��ى أزم��ان

قوله: واملعنى: الجرعة. وهي نغبة جمع والنََّغب األرض. من غلظ يف غدير والثََّغب
يشء عىل منه يَحصل ال الوزير أدب يبلغ أن يطلب من أن يُريد الوحم، يقطع ال السحم
غريه إىل الوزير نسبة أن يريد الرشم، من يُحَسب ال والنشم وقوله: يُرضيه. أو شهوته يقمع
الوزير أن يريد بالجزر، مده عىل يُحكم وال وقوله: النبت. صغار إىل الشجر كبار كنسبة
اللمع. يفنيه شمع أو الجرع تفنيه كجدول غريه وأن مادته تنفد ال عظيم له جزر ال بحر
كأسنان هم الذمِّ يف امُلستوين للقوم ويُقال األمشاط، وامَلسارح الناحية. الصقع (36)
يُغصُّ الذي الريق والجريض الحمري. هي القوارح والُقْمر الحمار. كأسنان وهم املشط
السنام. قدام ما والغارب اإلبل. يرسق الذي والخارب األرض. من الغلظ والُقف به.
أول يف يُولد الذي الفصيل والرُّبَع ليلة. إال املاء وبني بينه يبَق لم الذي السائر والقارب
قبيلتان وجديس وطسم اإلكراه. واالقتسار آخره. يف يُولد الذي الفصيل والُهبَع النتاج.
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بسنة. منه أصغر والسديس نابه، ظَهر الذي اإلبل من والبازل العاربة. العرب من
إليهم تصل فال جانب، كل من العدو به أحاط قد بلد يف املعرة أهل إنَّ يقول واملعنى:
لذلك فهم الطريق، عن الجائر الرَّكب يَحيد كما عنهم تحيد بل أدب نكتة وال علم فائدة
بِقتال الشتغالهم املعرة أهل أن يُريد القريض، دون الجريض فيها حال قد حالٍة يف
الخفُّ أدمى فقد وقوله: واألدب. العلم عن منرصفون يوم كل يف يُهاجمونهم الذين الروم
ذهب وقوله: نُقبَت. حتى أقدامهم عىل يَمشون فهم آبالهم نُهبت أنهم يريد القف، وطءَ
وأن اإلسار، إال السلب هذا بعد وليس وإبلهم أمتعتَهم سلب قد العدوَّ أن يريد الخارب،
بعد الهالك لهم يقع لم وإن بهم يظفر أن آٍن كل يف عون يتوقَّ فهم له فريسة يذهبوا
كأنه ليلة املاء وبني بينه الذي القارب إنَّ فقال أمثاًال لذلك َرضب ثم ببعيد، منه فليسوا
طسم وكذلك منه. قريب بُعده أي الرُّبَع: طريد والُهبَع منه. لقربه املاء ذلك من الشارب
يريد املتقاربة لألشياء أمثال كلها وهذه مثلهما. والسديس والبازل متقاربتان، وجديس

قد. فكأن بعد يُصبهم لم وإن املعرَّة أهل من قريب الهالك أن بها
موضعه يف يَنبت وال اإلبل ظهر يف جرح والدَّبَر الغليظة. امَلعيشة الجابة (37)
والشنوف فىل. السُّ فة الشَّ يف شق والَفَلح األسنان. ُصفرة والَقَلح الهالك. والثلل شعر.
الوعل. والصدع وسطها. عىل املرأة تضعه ُمحىلَّ يشء والِحقاب الُقرط. وهو شنف جمع
ويقال موته. َقُرب أي غد، أو اليوم هاَمة فالن ويقال: الُقرى. والكفور الظباء. والفور
عيشة يف املعرَّة أهل أن واملعنى كان. قد كأنه أي قد، كأن كونه: قرب قد الذي لليشء
وقوله: الوبَر. بَُر الدَّ ينفي كما عنهم النجابة تنفي بل والحكمة، للعلم تؤهلهم ال جافية
لهم األعداء ووقوف عندهم امَلخاوف لكثرة أنهم يريد يُستطرف، منهم العلم فقليل
بينهم ُوجد فإذا ذلك عن بأنفسهم شغلوا بل وطلِبه العلم إىل يَنرصفوا لم باملرصاد
عىل بالشنوف أمثاًال لذلك وَرضب لغرابته. كالطرفة صار العلم من قليل يشء عنده من
كانت حَصلت إذا األمور هذه أن كما أي ذلك؛ غري إىل العقاب، وسط يف والِحقاب األنوف،

يُستغرب. املعرَّة أهل بني العلم ذي وجود فكذلك ُمستغَربًة
الوحشية البقرة ولد والذرع قمع. أي ووكم: الوحشية. البقرة ولد الِفرار (38)
والعتد الرَّحل. أقتاد واحد والقتَُد الصغرية. الفارة والِرب الذئب. الدرع والبس أيًضا.
أنقد وابن مكروهة. وهي الفرس ملبد يف تكون دائرة والقالع الخلق. املوثَّق الفرس
قبل البلدان من غريها إىل ورحلوا هجروها املعرَّة أهل أن لو يقول واملعنى: القنفذ.
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من به يَنجو إذ الوحشية البقرة ولد الفرار ينفع كما ذلك لنفعهم البالء يُصيبهم أن
عىل البقرة ولد مصابرة إن يقول الدرع، البس الذرع مصابرة وكم وقوله: الصائد.
عن الفار هرب حال وكذلك به، يبطش فلم عنه أبعده إذ الذئب عنه صد والهرب الجري
املالع فقتَُد القتاد خرط ممارسة العتاد كسب دون كان وإن وقوله: الهر. به يبطش أن
النوق عىل فالقيام وجهد عمل من للعيش بد ال كان إن يقول القالع. ذي العتد من أوطأ
عىل القيام من وأهون خري العرب تفعل كما ذلك من والتعيُّش املجاالت يف بها والتقلُّب
املقام إنَّ يقول أنقد، ابن عىل جاٍف واملرقد وقوله: الثغور. يف الروم ملقاتلة الخيل ظهور

جاف. صعب لذلك املعرة يف
تكون أن منه أحدهم حسب العلم يف البضاعة قليلو أناس املعرة أهل إنَّ يقول (39)
التافه. اليشء هنا واملراد باملاء، امَلمذوق اللبن والسمار مزخرف. وقلم ة ُمحالَّ دواة له
وعنت العيدان. حطام من بيتًا تتَّخذ دويبة والرسفة التمر. والهنَم صنم. اسم وإساف
والرضيع العرار. واحدة والعرارة املطمئنة. األرض والقرارة أخَرَجته. إذا بالنبت األرض
خطبة هي والُخطبة الزواج. طلب هي والِخطبة به. يُنتَفع ال املاء وجه عىل يَنبُت نبت
اتفق إن يقول واملعنى: النهار. آخر والقرص النهار. نصف والهجر يَدنو. ويَلِب النِّكاح.
ويُعظمه يُفضله َمن بلده أهل من ووجد تافه بيشء األدب من يأتي أن املعرَّة أهل لبعض
تتخذ فة والرسُّ وقوله: التمر. إليه وأهدى للصنم السفيه الرجل سجد فقديًما عجب؛ فال
أدب املعرة ألديب كذلك تالئمها قدرها عىل غرفة فة للرسُّ أن كما يقول الغرفة، ملنفعتها
يأتي أن املعرة ألديب اتَّفق إن يريد بالعرارة، القرارة عنت وربما وقوله: قدره. عىل
النبت هذا يظهر أي القرارة، يف العرارة تنبت أن يتَّفق فقد عجب؛ فال األدب من بيشء
املتقدم. املعنى مثل الحمار، وجه عىل الخمار وُجعل وقوله: امُلنحط. املحل هذا يف النفيس
هو األديب ذلك عند يوجد الذي األدب هذا أن أي املريع، باملرعى الرضيع وليس وقوله:
والِخطبة التبكري قبل التفكري أن عىل وقوله: غريه. أو رعي يف به يُنتفع ال الذي يع كالرضَّ
النكاح ُخطبة تكون وهل آلته لوا حصَّ ما بعد وهم األدب يدَّعون كيف يقول الُخطبة، قبل
إذا يُريد سيدنا، بحرضة فأما وقوله: عليه. واالتفاق النكاح طلب وهي الِخطبة بعد إال
الهجر يلب حتى وقوله: ذلك. عىل واإلجماع بفضله التسليم إال يسعهم فما سيدنا حرض
من الهاجرة تدنو أن إىل املمدوح يبقى أن بها يريد دعائية جملة هذه الفجر، ضياء إىل

أبًدا. يكون ال ما وهو النهار آخر من العرص وقت دنوَّ الفجر
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الخالص. اللبن أي الحليب: واملحض واستخرجه. املاء بَلغ وأنبط البرئ. القليب (40)

سهل. األرض من مطمنئ والهجل خمر. من نبًعا أي راح، من نجًال وقوله: اإلبل. والرسل

الحلبتنَي. بني الراحة واإلفاقة فيه. يُحلب إناء والعلبة الِفطنة. واألُربة املتََّسع. والرباح
مخاطبًا يقول وامَلعنى: املطر. الدائمة املثجمة حابة والسَّ األرض. من غلظ يف برئ والُجمجمة
تُصدِّقه. فال والفضل العلم من يفَّ ليس بما ووصفني مادح عندك مَدحني إن للوزير
الحليب املحَض أنبَط القليب حافر أن له ذُكر إن قوله: وهي أمثال جملة لذلك ورضب
ال لبٌن منها استُخرج البرئ حافر بأن يُخربك َمن تصدق ال أنك كما يريد قال، ما آخر إىل
تصدق ال فكذلك األرض؛ يف خمر نبع ظهر وأنه عسًال، منها حَلب النوق حالب وأن ماءً،
تشفي نطفة الرتبة حسب وقوله: وأهله. بمعونه لست فإنني بالعلم، لك يصفني من

ذلك. فوق منها يُطلب فكيف املاء منها يخرج ال األرض من كثريًا أن يريد الكربة،
لقَي ويقال: الدافن. والرامس أُقرب. أن إىل أي الرامس، خبي أُميس أن إىل (41)
مكان. قرب عىل فيه يراجع أي بالقول يناجى الذي والنجيُّ مات. إذا األحامس هند فالن
املطر بَغشه قولهم: من وبغش، أمطرت. إذا السحابة هضبت قولهم: من حيس، وهضبت
اإلنسان تدرك خفة واألريحية نفيس. بقية ونسييس بكثري. ليس يشء منه أصابه إذا
والسمة املستور. والَخمري الغليظة. األرض والجبوب الباردة. الريح والعرية فرح. إذا
تُكرس فأس وهي ملطس جمع واملالطس البطر. واألرش الوجه. والقسمة الَكي. أثر
السكر. والثمل سكرت. وانتشبت الناعس. والهكران األنوف. واملعاطس الحجارة. بها
نعتها عن ويقرص شكري عنها يَضيق منك نعمة الوزير أيها يل مدحك إن يقول واملعنى:
نفيس وأنعشت حيس وأنهضت حبوًرا، صدري وأودعت رسوًرا، قلبي مألت فقد كالمي؛
ويقول: قدري. بمجاوزة وأَمْرتني بأمري، اإلعجاب عىل حملتني أريحية منها ودخلني
من عليه مرَّت ما تهيج أن شأنها من الرياح وأن الرياح من مشتقة األريحية إن حيث
يف الكامن والفخر العجب وأثارت نفيس ساكن وحرََّكت هيََّجتني أن َجرم فال ونقع رمل
البطر. هذا عىل نفسه عاتب ذلك له حصل ملا أنه يُريد الضمري، عاتبت حتى وقوله: رأيس.
أكون لن وقوله: رض. حده تجاوز إذا اليشء أن يُريد فقصف، النسيم عصف طاملا وقوله:
اللزوميات: ويف أستحقه. ال موضع يف نفيس أضع لن يريد املالطس، من ثاَر كالغبار

ب��م��الِط��ِس م��ع��اط��ًس��ا زار ك��ال��ن��ق��ع ب��ن��ك��ب��ة ال��وض��ي��ع ال��ل��ه ي��رف��ع ق��د
ال��ع��اط��س ح��ذار م��ن يَ��ج��ن��ح ك��ال��نِّ��ك��س تَ��ِب��ت وال األم��ور ف��ي ل��ش��أن��ك ف��اذه��ب
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العليا باملنزلة نفسه يرى جعَلتْه ملا األريحية أن يريد هكران، أم أنا أسكران وقوله:
حلمُت أو سكرُت قد أكون أن بد ال قال: وآماله، أمانيه فوق كانت التي السامية وامَلرتبة
يرى السكران أن وذلك ومنزلتي؛ قدري فوق هي التي الحالة بهذه نفيس رأيت حتى

قال: كما الناس أكرب نفسه

ال��م��دان ع��ب��د أو ق��اب��وس أب��و أن��ي خ��ل��ُت ح��ت��ى ال��خ��م��ر ش��رب��ُت

آخر: وقال

ه��دي��ُر ل��ه��نَّ زج��اج��ات ث��الث ع��لَّ��ن��ي ث��م ع��لَّ��ن��ي ن��دي��م��ي م��ا إذا
أم��ي��ُر ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر ع��ل��ي��ك ك��أن��ن��ي ت��ي��ًه��ا ال��ذي��ل أج��رُّ خ��رج��ُت

وأعوانًا. حاشية واستتبََع وسلطانًا ملًكا صار قد نفسه يرى ربما والنائم
سيور وهي الوذم واحدة والَوذمة النبت. من رضٌب وهو الغذم واحدة الَغذََمة (42)
الحرير. من شقق والرسق الحَمل. والربق عراقيها. يف تُعقد ثم الدلو ُعرى يف تُشد
واحدة واملرارة الظباء. من القطيع والصديع . اللَّنيِّ والرسل الجديد. السقاء والبديع
رضب والنقال النعمان. شقائق ِقر والشَّ الصرب. واملقر ُمر. النَّبت من رضب وهو املرار،
الظبي والفرير أفواهها. تسودُّ الظباء أكلته وإن األراك ثمر والربير الخيل. سري من
والنوار اللثات. وتسويد الوشوم يف تستعمله النساء وكانت الشحم، دخان والنئور الفتي.
واألكشم الوحش. بقر قطيع والصوار العطر. الطِّيب وصوار الوحش. من النَّفور الظبية
سليمان هو الجياد وعاقر العماد. ذات إرم باني هو عاد بن وشداد األنف. املقطوع
أَْحبَبُْت إِنِّي َفَقاَل * اْلِجيَاُد اِفنَاُت الصَّ ِباْلَعِيشِّ َعَليِْه ُعِرَض ﴿إِذْ تعاىل: قال السالم، عليه
وِق ِبالسُّ َمْسًحا َفَطِفَق َعَيلَّ ُردُّوَها * ِباْلِحَجاِب تََواَرْت َحتَّى َربِّي ِذْكِر َعْن اْلَخرْيِ ُحبَّ
ما والخضد الشجر. من يُقطع ما والَعَضد الواسع. واليديُّ العجب. والبَديُّ َواْألَْعنَاِق﴾.
علمي مع بنفيس اإلعجاب أَخذني قد يقول واملعنى: الرطبة. العيدان أطراف من يؤخذ
الفضل درجة لبلوغ أبًدا أَصلُح ال بأني علمي مع يريد الوذمة، من تشدُّ ال الغذمة بأنَّ
العذب املاء ُسقي كلما املر النبت هذا إن أي املرارة؛ بُسقيا املرارة تزيد وقوله: والعلم.
أن بهذا ويريد ونما، طاب كلَّما فيه تزيد فهي املرارة طبيعته إن وحيث وطاب، نما
ال املقر وريُّ وقوله: منه. وخلوٍّا بالدة زاد له طلبًا زاد فكلما للفضل قابل غري طبعه
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كلون يصري حتى لونه يغريِّ ال ده وتعهُّ النبت هذا َسقي إن يقول الشقر، لون عليه يخلع
يريد بالنقال، يَصفني حتى أنا ومن وقوله: ذكره. امُلتقدِّم الغرض به ويريد الشقيق،
وفحولهم العلماء بكبار ويُشبهني واألدب العلم يف بالتقدُّم الوزير يصفني حتى أنا من
بأكل لثاته يُسوِّد إنما الفال ظبي أنَّ يريد الفرير، فم يُسوِّد الربير وقوله: بي؟ ويَِزنَهم
ذلك، العرب السِتحسان اللثاة تسويد يف النساء تستعمله الذي بالنئور ال الربي النَّبت هذا
قدره، عىل يَسري أدب املعرِّي أدب أن يُريد إليه، يده تَِصل وال قدره من أرفع ذلك فإن
يصل ال كما إليه يده تَِصل ال ذلك فإن الناس، وُفَضالء الوزير كأدب ال حاله يُناسب
أَُعدُّ إني يريد: الدرهَمني، صاحب وإنما وقوله: العطر. إىل الصوار وال النئور، إىل الظبي
يقول: عاد، بن شداد أما وقوله: وأمثاله. للوزير بالنسبة ال املعرَّة ألهل بالنسبة أديبًا
ويَجلب الخضد يبيع من عند والغنى الثروة مهما توهُّ العَجب فِمن العظيمان هذان أما

العضد.
يُخفيه ما السواد وجنني القراد. من الصغرية والحمنانة صغري. كساء الشملة (43)
وربقت قولهم: من وربق، الزعفران. والعبري الغبار. والعثري جبل. وثَبري القلب. سواد
كالطَّوق، أو كالحبل عنِقه يف اإلحسان جعل أنه ويريد حبًال. أعناقها يف َجعلت إذا البَّهم
أي سدمي، ذلك كان ويُقال: تقيَّدا. قيد اإلحسان جعل وَمن الطيب: أبي قول ومنه
املعري عمَل الناس يف وإذاعته نُرشه كان ما اإلفضال من إليه قدَّم أباه أن يُريد َديدني.
وفرود القول. راجعت أي حاورُت مصدر والحوار املفاتيح. واألقاليد حياته. مدة وشغله

الشاعر: قال بسهيل، يُشبَّه كوكب اسم وحضار كواكب، حضار

وف��روده��ا أع��َرَض��ت م��ا إذا ح��ض��ار ك��أن��ه��ا ب��ال��ع��ق��ي��ِق ل��ي��ل��ى ن��اَر أرى

الحسن. الشاب والرُّوقة الناس. عامة والسوقة األدب. أهل أي األدب: وصاغية
الحمار. به يُريد خري والشَّ وأسقطت. حقرت يريد ووجبَت الباقي. والغابر (44)
طوُل أي األبيد وأبد جيًدا. اليشء تْصيري والتجويد الفرس. والطرف َعُظمت. ورَجبت
الحروف. من وغريهما والدال كامليم القصيدة عليه تُبنى الذي الَحرف والرويُّ الزمان.

تولب: بن النمر كقول املقيَّد عر الشِّ يف الحرف ذلك قبل ما حركة والتوجيه

درِّه وغ��ي��وُث ورح��م��تُ��ه وري��ح��انُ��ه اإلل��ه س��الم
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فنزا ش توحَّ أهيل حماٌر وأخَدر التوجيه. هي الراء وفتحة الرويُّ هي اآلخرة فالراء
بهذا يُريد العرب. خيل من فرس والوجيه الوحش. حمري إليه فنُسَب الوحشية األتن عىل
بالوجيه مثًال ذلك عىل وَرضب اإلنسان، بقيمة هو وإنما الزمان بِقَدم ليس الفضل أن
عىل الفرس فضل بقدر منه أفضل أنه عىل أخدر بعد زمن يف جاء فرٌس هو الذي
والحبة القمح، حبة يريد والحبة اإلخبار. يف الكذب به ويريد الَوَسخ مثل والَحَرب الحمار.
لم القمح أنَّ األخبار نَقلة بعُض وقال بالطبع. يَنبت وإنما يُزرع ال مما الُعشب بذور
له وخلق الناطق غري الحيوان خَلق هللا إنَّ بعُضهم وقال األول، الدهر يف يُعَرف يكن
وإىل ونحوها. عري والشَّ كالحنطة الحبوب لهم فأنبَت الناِطقني خَلق ثم لرَيعاه النبات
يريد: للحرب، فاقًدا والخرب ِغرَي بَغري رَي السِّ كانت وإن بقوله: املعريُّ أشار الروايات هذه
عىل الزمن يف متقدًما نفسه من النابت الُعشب كان فقد قالوه فيما املؤرخون صدق إن
يكون أن الزمن يف عليه غريه تقدُّم ه يرضَّ فلم وأنفعها األنِبتَة أنَفس من هو الذي القمح
ينقله ما إىل بذلك ويُشري الظلمة، الُكهبة الُكهبة، تايل الضياء وقوله: منه. أرشف هو

الظلمة. بعد حدث النور أن من القياس أصحاب بعض
وهي البة جمع واللوب القلب. دم والتامور الرتاب. واملور كتَب. أي وَوحى: (45)
لثقيف. بالطائف كان طاغوت والالت سود. حجارة تَركبها التي األرض أي الحرة:
واليافع باب. الضَّ والسديم الدباغ. يف داَم ما األديم وهو أفيق جمع واألفق صنم. والُعزى
والزارف الِكرب. من الساقط وامُلدرِهمُّ الشيخ. والهم له. ِصفة والنافع امُلرتفع، الغالم
والزَّارف والهم اليافع وُهُم األربعة هؤالء أن يريد وكرب. اشتدَّ قد الذي وامُلقِسنئ الزائد.
يف الحق ويل املتقدمني عىل الوزير لت فضَّ قد يقول واملعنى: رجَلني. أحد والكهل السنِّ يف
غري بعُضهم رأى وإن والعلم. الفضل من به أتى ما بمثل منهم أحد يأِت لم فإنه ذلك؛
شَغفهم يف الناس عادة تلك ولكن الباهر، الوزير فضل يُنكر ألنه ذلك فليس رأيت ما
النبي ِدين عىل القديم آبائهم دين الجاهلية ل فضَّ كما الحديث عىل وتفضيله بالقديم
واعتاُدوا أَِلفوه عما يَحيدوا أن عىل الناس وحمُل يقول العادة، عن اإلحادة وقوله: ملسو هيلع هللا ىلص.
يراق حتى دونه يُقاتلون بل قلوبهم، منه وتُظلم نفوسهم له تتكدَّر صعب أمر عليه
يف نفيس أجهد أفتأ لم يريد: بالشفق، األفق أصبغ أفتأ فلم وقوله: بالرتاب. فيختلط دمهم
سالم؛ الجهل أهل من وقوله: بالشفق. يُصبغ ال األُفق إذ الحصول؛ ُمستحيل شاق عمل
عىل فضله ويُثبت الوزير عىل يُثني زال ما أنه واملعنى الجهل. أهل يراه ما يرى ال أي
فأُولوا فضله عىل مجمعون الناس أصبح حتى املنكرين عن رغًما رين واملتأخِّ املتقدِّمني
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من وهذا بالتقليد، فضله فعرفوا ذلك يف الجاهلون وقلَّدهم بالعلم فضله ُعرفوا العلم
البحرتي: قول

وَم��ُس��وِد س��يِّ��د ب��ي��ن م��ن ف��ض��ِل��َك ع��ل��ى م��ج��م��ع��ون ال��ف��ض��ل وذووا
ب��ال��ت��ق��ل��ي��ِد ال��ُج��ه��ال وق��ال ب��ال��ِع��ل��م ف��ض��ل��ك ال��ع��اِل��م��وَن ع��رف

الحلب والضبُّ الدرر. مثل كالًما حفظ أي اللؤلؤ: كبار والتُّوم عال. سمق (46)
الرضع. يف شيئًا منه يدع فال اللبن يَستقيص الذي الحاذق الحالب واآلفن اليَدين. بكلتا
ثالث، عىل ويقوم حافره سنبك يقلب الذي وهو يَصِفن الفرس والصاِفن الرشب. والعب

الشاعر: قال القائم، الصافن قالوا وربما

َك��س��ي��را ال��ث��الث ع��ل��ى ي��ق��وم م��م��ا ك��أن��ه ي��زال ف��م��ا ��ف��ون ال��صُّ أِل��َف

حجر والقادس املاء. ليَعلو املاء حوض يف الحَجر رامي والرادس اإللقاء. واإلهواء
القادس. إبل إلرواء يريد بالحصاة، الناس كتقاُسم الحوض يف اإلبل بني املاء به يقسم
صغرية. حاب السَّ من قطعة وهي َقَردة جمع والَقَرد الحلق. والزرد الدرع. والالمة
وصناعته َحوكه أجاد الذي والنثر النَّظم ُمَلح صغره منذ حفَظ الوزير هذا أن واملعنى
يُريد الصافن. لعب اآلفن ضب يزل ولم وقوله: رين. امُلتأخِّ أو امُلتقدِّمني من الُفَصحاء
كما أجله من ونُظم له ُجعل فكأنما وحفظه، الوزير هذا فجاء النظم هذا نَظموا أنهم
إلرواء الرادس وإهواء قوله: هذا ومثل ألجله. اآلِفن يَحلبه الذي اللبن يرشب الصافن أن
بلبن يُغذَّى الوزير هذا زال ما إنه يقول الزرد. من الالمة اْلتأَمت حتى وقوله: القادس،
شكلها يتمُّ التي كالالمة وحكمة علًما تمَّ حتى فقطعة وقطعة فشيئًا شيئًا واملعرفة العلم

الصغار. ِحَلقها مجموع من
الطيبة. الرائحة والذفر الرتاب. والعفر السكون. واإلرمام رجعت. ارعَوت (47)
الوعد بهذا هائمة فقلوبنا ونثره، نظِمه من جملًة إلينا يرسل أن وَعدنا الوزير إن يقول
ومن وقوله: بها. إال يتم ال إذ القافية البيت وطلَب العافية املريض طلب منا تَطلبه وهي
نظم عندنا يكون أن لنا وأنى طيب؟ ِريح له يكون أن للرتاب أنى أي بالذفر، للعفر

ونَثُره. الوزير
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إذا به برح قولهم: من والتربيح، الغليظة. األرض والكدية السكينة. امُلدية (48)
الرعي. يف أرسلتَها إذا اإلبل أو الغنم رسحت قولهم: من والترسيح، ا. شاقٍّ أمًرا به صنع
شغًال والفضالء العلماء أقوال يف له ألنَّ مثيل انتقاد عن يَكرب الوزير إن يقول واملعنى:
إذا إال الضب يأكل ال الرجل بأنَّ مثًال لذلك ورضب كالمي، يف والفحص البحث عن
والعبُقر الحمامة. والعكرمة فأفناها. والغنَم النوق هي التي التَّرسيح ذوات عىل أتى
األصابع بطون والرواحب الربسام. والجلسام اللسان. تحت يظهر يشء فدع والضِّ الربد.
من فيها ما مثل رسالة أو قصيدة أي كلمة من يَستجري إنه يقول واملعنى: وظهورها.
وهو الزينة من أنه يُحَسب هو الذي الحمامة كطوق وامَلعنوية اللفظية الصناعة زينة
إنما والزينة الحيل من فيها ما إن ويقال النَّوح، دائمة وألنها أسود ألنه أشبه؛ بالِحداد
وأنها القيمة يف بعيد بَون وبينهما اللؤلؤ يُشبه الذي — الراء بفتح — الربَد بمنزلة هو
بأنه عليه يُحكم الرسالة هذه بمثل أتى من إنَّ يقول ثم ذلك. من حياءً الُقر من ترعد

الحكم. هذا بتَّ تمنع العناية ولكن يهذي ُمربسم
تحمل التي الرِّيح والحاصب وغَششتَه. غررتَه إذا عشوًة أوطأتَه يقال (49)
يَكذب الذي وامُلتخرِّص الَربَد. يَجد الذي الجائع والخرص الدائم. والواصب الحصباء.
بكذِبه. املثل يَِرضبون حداد والقني والرشاب. الطعام عن امُلمسك والعاذب ويفرتي.

الحناء. والُعالم الخمار. والنصيف
الخرز من رضب والزََّرق امَلقطوعة. اليد والجذماء القول. من اإلكثار اإلسهاب (50)
أو خرقته أو كرسته إذا أوهيتُه اليشء َوهى من مفاعلة وُمواهاة مكيال. والكر له. قيمة ال
ولد من األنثى والعناق عناق، جمع والعنوق جبل. اسم وعطالة يُضعفه. فعًال به فعلت
والنعائم نجم. اسم والعيوق السماء، هي العيوق وجرباء الحول. استكمالها قبل املعز
املاء والثمد للقمر. منازل هي والواردة الصادرة والنعائم القفار، يف التي هي الشاردة

القليل.
الراجز: قال به، الربوق تُشبِّه والعرب العصفر، اإلحريض (51)

ِب��ي��ض غ��م��ام خ��راط��ي��م ي��زج��ي اإلح��ري��ض ك��ل��ه��ب ُم��ل��ت��ِه��ب

إذا السحاب ودق قيل وإنما ، الدنوِّ الودق وأصل القطر، والودق الطَّلع. واإلغريض
الغبار. والهبوة األرض. من عال ما والرَّبوة األرض. من يدنو ألنه الكثري باملطر جاء
كان ألنه الراعي له قيل وإنما حصني، بن عبيد واسمه الشاعر، الراعي هو نُمري وأخو
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وفيها هند، لها يقال بها يُشبِّب امرأة عمري بني وفتاة شعره. يف اإلبل وصف يُكثر
يقول:

ج��دي��ُد أم وص��ل��ِك ح��ب��ُل أرثٌّ ع��م��ي��ر ب��ن ه��ن��َد ه��ن��ُد ي��ا أال
��ع��وُد وال��سُّ األي��ام��ُن وص��بَّ��ح��ِك ذمٌّ وَخ��الك ص��ال��ح ل��ِك زك��ا

إذا النجم ناء يُقال: األضداد، من عندهم والنو األرض. من قفر يف صار إذا وأقفر
ُمطرنا فيقولون: النجوم سقوط إىل األمطار تَنِسب العرب وكانت سَقط، إذا وناء طلع
يُشبَّه ألنه الثلج هنا ها به واملراد القطن، والربس ذلك. ونحو الذراع ونوِّ السماك بنوِّ
ثاني أي عطفه ثاني فالٌن جاء ويقولون: الجسد، من ينعطف موضع كلُّ والعطف به.
أراد. إذا عليه يميل اإلنسان ألن للجنب؛ وكذلك عطف لإلبط ويقال الكرب، من عنقه
الرسالة هذه إليه امُلرسلة الوزير هذا أن املعنى الشيب. بياض سواده خالط أي وشمط
نأيها عىل ويأسف وأدبه وعلمه حكمته يُخاطب فاملعريُّ عنها، رحل ثم املعرَّة يف كان
نَمت حتى الحكمة هذه تولَّيا غيث وأي هواء أي يقول اك، رقَّ هواء أي وقوله: عنه.
حللِت وقوله: واملاء. بالهواء تنمو التي كاألنبتة جعلها عليه، هي ما إىل ووصَلت وزكت
نظر يف وهي املعرَّة من انتقَلت ملا أنها أراد وربما وعَلت، ارتفعت أنها يريد الربوة،
عىل آسف ألنا وقوله: ارتفَعت. فقد بها يليق آخر مكان إىل وضيعة حقرية املعرِّي
يرحل أن قبل املعرَّة يف الوزير كان أيام منها قرِبه زمن عىل آسف أنه يقول ذلك،
أكثر أنه يريد الحجازي، الغراب من وقوله: عنه. وتبعد الحكمة تلك املعرِّي فتُفارق
الشتاء فصاَدَفه الروم بالد إىل وسافر أرضه هَجر الحجاز أغربة من غراب من أسًفا
الحالة بهذه اإلياب فأراد األول، وزيِّه َسواده حسِن بعد فبيَّضه عطفه عىل الثلج فنزل
وقوله: ل. تحوَّ الذي وحاله تغريَّ الذي زيِّه عىل أسًفا فمات فكَمد األعداء شمات فَكِره
الشيب من الغراب جزع وأما مقيد. كأنه وحجالنه الغراب ميش إىل يُشري قيد، يف فمىش
يَشيب حتى أمثالهم: ومن العادة؛ يف أبًدا يَشيب ال فألنه امَلمات إىل املؤدِّي الجزع ذلك

الغراب.
اإلضجار. السأم وإبرام برمه. ظَهر إذ السلم أبرم يُقال: َلم، السَّ إبرام قوله: (52)
حرف والهاء قطبت.» «أجدك قولك: يجمعها ثمانية وهي الشديدة الحروف من والطاء
لها قيل وإنما سكت.» شخص «فحثَّه قولك: يجمعها عرشة امَلهموسة والحروف رخو
الصوت والَهمس الحروف، من كغريها صوت لها يكن فلم اتسع مجراها ألنَّ مهموسة
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يُريد الهاء، يف الطاء تُدغم حتى فقوله: املهموسة، عدا ما امَلجهورة والحروف الخفي.
أبًدا. الهاء يف تُدغم ال الطاء ألن أبًدا دائًما سيدنا هللا حرس

ال األفعال أن يريد الفعل، نظري وقوله: مرفوعة. أي كالفاعل، هي التي قوله: (53)
زيد يا األصل: إذ أقبل؛ زيد قولك: يف املحذوفة يا أي النداء؛ يف كيا وقوله: أبًدا. تَنخِفض
اإلبل. هي أي اإلبل، اإلبل قولك: يف هي كلمة يُريد االبتداء، من وامَلحذوف وقوله: أقبل.

الزم. مثل والزب
عيلَّ ويُثني يَحمدني ال أي الثناء، لغري يَذكرني وقوله: واللهو. اللعب د الدَّ (54)
بالساكن للنطق ل للتوصُّ بها يؤتى الوصل وألُف أغراضه. إىل بذلك ل للتوصُّ وإنما لنفيس
تاء أن يريد املذكَّر، لزَمِت وقوله: حركة. سبَقها إذا وتُطرح الكلمة أول يف كانت إذا
بعض أن هو عينًا، تُبدل كالهمزة وقوله: رجال. ثالثة لقوله: املذكَّر عدد يف تَثبُت التأنيث
وقالت أقوم. أن أريد أي أقوم، عن أريد فيقول: عينًا املفتوحة الهمزة يجعل العرب

املنقري: عاصم بن قيس وهو ابنها، تُرقِّص العرب من شاعرة

ذاك��ا تَ��ن��ال ف��ل��ن أب��ي أم��ا ك��ا أب��ا أَش��ِب��َه��ن أو أخ��ي أَش��ِب��ه
ي��داك��ا تَ��ن��اَل��ه ع��ن ت��ق��ص��ر

تناله. أن أي:
الرُّمة: ذو وقال

َم��س��ج��وُم ع��ي��نَ��ي��َك م��ن ال��ص��ب��اب��ة م��اءُ م��ن��زل��ًة خ��رق��اء م��ن ��م��َت ت��رسَّ أع��ن

إال تكون ال ألنها لينًا أشدُّها واأللف والياء، والواو األلف ثالثة: اللني وحروف
ضمة الواو قبل وكان ساكنتنَي كانتا إذا لينهما يكمل فإنما والياء الواو فأما ساكنة،
الرصني والصامت تام. غري أنه إال لني ففيهما قبلهما ما انفتَح فإن كرسة الياء وقبل
منصور: يف فيقال الزوائد فيه تُحذف التصغري وترخيُم لني. فيه يكن لم ما الحروف من
معروًفا كان ألنه حبيب بن حمزة به املراد والكويف ُحَليس. ُمستحِلس: وتصغري نصري،
روى بورش املعروف سعيد بن عثمان ألن القارئ نافع به املراد واملدني الحروف. بمد
الكالم من يحذفها ثم قد، ودال هل الم إىل وأفلح أتى مثل يف الهمزة حركة نقل عنه

الهمز. والنرب كثرية. مواضع يف ذلك ويفعل

230



املعري العالء أبي رسائل من اخرتناه فيما فصل

قوله: مثل الطويل من األول الرضب (55)

ب��ع��ِض م��ن أه��وُن ال��ش��ر ب��ع��ُض ح��ن��ان��ي��َك ب��ع��َض��ن��ا ف��اس��ت��ب��ِق أف��ن��ي��َت م��ن��ذر أب��ا

كان إذا صحيًحا يجعلونه رضبًا البيت من جزء آخر ون يسمُّ الَعروض وأصحاب
منرسًحا يُسمى الشعر من وزن وامُلنِرسح الِعَلل. من غريه وال للزحاف عليه سبيل ال
نكد ال سهٌل أي ورسيح، َرسح عطاء ويقال: فانرسح، أُنشئ رسحُت من: وهو ته، لخفَّ

قوله: مثل الشعر من وامُلنِرسح فيه.

ح��ج��را وم��ول��دي س��نِّ��ي أدرك وق��د ال��خ��ل��وَد آُم��ُل ذا أن��ا ه��ا

الطويل هو وزن وأول البيت، من األول النصف من جزء آخر هي البيت وعروض
يف إال قبُضها يزول وال مفاِعلن وهو الجزء خامس سقوط وقبضها َمقبوضة وعروضه

الشاعر: قول مثل املديد وثاني األول. الرضب ترصيع

ال��م��ن��ام ح��دي��ث م��ث��ل ض��لَّ��ة م��ض��ى ق��د م��ا ذك��ُرك إن��م��ا

قلمت قولهم: من وقلم، لني. حرف قبَله يكون أن بدَّ وال مقيًَّدا يُستعمل الوزن وهذا
الشاعر: قال الظُّفر. قالمة والفسيط الظفر.

خ��ن��َص��ِر م��ن األُف��ِق ل��دى ف��س��ي��ط م��ائ��ًال ُم��زنَ��ِت��ه��ا اب��ن ك��ان

قول ذلك ومثال سباعي، جزء من ُمضطَربني سببني من حرَفني سقوط والخبل
النابغة:

ت��زِد ول��م تَ��ن��ُق��ص ل��م وت��س��ع��ي��ن ت��س��ًع��ا ُح��س��بَ��ت ك��م��ا ف��أل��َف��وه ف��َح��ِس��ب��وه

كقوله: باعي، السُّ الجزء من الخامس الَحرف سكون الوافر يف والعصب

ف��اص��ب��ح��ي��ن��ا ب��ص��ح��ِن��ك ُه��ب��ي أال
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معصوب الوافر ثالث جزء. منه ذهب الذي واملجزوء معصوب. جزء ُهبِّي، أال فقوله:
القائل: قول مثل وهو مفارق، غري عصبًا الرضب

ب��أص��ح��اب��ي ل��ه��ا س��م��وُت م��م��نَّ��ع��ة وم��رق��ب��ة

قوله: مثل الكامل وثالث معصوب. جزء بأصحابي، فقوله:

الم ج��رش��ٌع ال��وذي��ل��ة م��ث��ل ب��س��اب��ح ال��ق��ن��ي��ص ع��ل��ى غ��دوُت ول��ق��د

ُمضَمر الم، وقوله: منه. ُحذف ما أو ُمتفاعلن من الثاني الحرف سكون واإلضمار
الزًما. إضماًرا

ُمتحرِّكان حرفان هو املجموع والوتد الشعر، من األوتاد بها مراٌد املجموعات (56)
لحقه البيت أول يف الوتد كان فإذا ذلك، ونحو وسعى رمى قولك: مثل ساكن بعدهما
أو البيت نصف آخر يف أو البيت آخر يف كان وإذا منه، األول الحرف حذف وهو الخرم
املخوفات. واملروعات علة. تُدركه لم ًطا ُمتوسِّ كان فإذا الِعَلل، لحَقتْه األول نصِفه آخر يف
وثالثة مستعملة ستة أجناًسا الدوائر أكثر وهي أجناس، تسعة عىل تَشمل الرابعة الدائرة
من وهي شمس، عبد بن األصغر أمية بني من ثم قريش من امرأة هي سهيل وثريا ُمهملة.
سهيل بها ج امُلتزوِّ بل قوم وقال الزهري، عوف بن الرحمن عبد بن ُسهيل تزوجها العبالت،
فقال: شعره يف يَذكرها ربيعة أبي بن عمر وكان الحكم، بن مروان بن العزيز عبد بن

ي��ل��ت��ق��ي��ان ك��ي��ف ال��ل��ه ع��ْم��رك ُس��ه��ي��ًال ال��ثُّ��ري��ا ال��ُم��ن��ك��ح أي��ه��ا
ي��م��اِن اس��ت��ق��لَّ إذا وُس��ه��ي��ل اس��ت��ق��لَّ��ت م��ا إذا ش��ام��يَّ��ة ه��ي

ُكثري: قول ذلك ومن السنة؛ يف مرًة القمر تُالقي النجوم من والثريا

ت��أُف��ُل ث��م م��رًة ال��ثُّ��ري��ا ق��ران ال��ن��وى تُ��س��ِع��ف إن��م��ا ُس��ع��دى ع��ن��ك ف��دع

ثم الجلد يُثنى أن املزادة وعراق أديَمني. من تُعمل مزادة عيب والشَّ املحبة. وامِلَقة
فاق أنه واملعنى فتَعيبه. الوجه يف تكون شامة يريد املعيب وشامة أسفلها. يف وذلك يُخرز
الطيب وهند والعيش. الغداة يُريد والربَدين كفى. وأحسب األدب. يف والعراق الشام أهل
فيها يتغزَّل التي هند هي النَّسيب وهند الطيب. أنواع فيها ينبت التي الهند بالد هي
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أي التَّجر: وإخوان القماري. العود منها بالهند بلد وقمار الخمار. ربة وهي عراء الشُّ
النسيب. هند يُريد الَهجر وخدينة الطيب. هذا عىل عائد وهذا التجارة، أصحاب

ومكفوف الربيع. كزهر ملوَّن أنه يريد امُلرتبَع، من أسود. أي الليل: من طوق (57)
فرخ والهديل مشهور. ُمغنٍّ والغريض النخل. صغار واألشاء القميص. ة كفَّ من الذيل
قال اليوم، إىل تبكيه فالَحمائم نوح عهد يف هَلك أنه الناس بعض يَزعم الذي الحمام

نصيب:

تُ��بَّ��ع ك��ان وم��ا أَودى وق��د ه��دي��ًال ت��ذكَّ��رت ط��وق ذاُت أت��ب��ك��ي ف��ق��ل��ُت

أرباب يعتمده الذي الطلوع نيسان يف يَطلُعان وهما القمر منازل من والرشطان
وهو أيًضا القمر منازل من والرشاء البطني. وكذلك الشامية، الكواكب من وهما األنواء
الجناح، مسكور وهو صمت وقوله: بذلك. أهمُّ ال أي همام: وال اليمانية. الكواكب من
ينُح. ولم فسكت َجناحه ُكَرس وربما وناح صاح مطلوًقا علَّة من ساِلًما كان إن يريد:

له لتلميذ العالء أبي شعر ويف الخلخال. والحجل الحاجب. عظم الَحجاج (58)
العروس: عىل الزينة كرتتيب شعره برتتيب يُوصيه

خ��رِق وال ط��ي��ٍش ب��ال ال��ج��ل��يِّ ش��خ��ص ع��ل��ى ال��ُح��ل��يِّ ت��رت��ي��ب ال��ن��ظ��َم ف��رتِّ��ب
ل��ل��ع��ن��ِق ال��در وِع��ق��د ال��َح��ج��اج، ف��وق ل��م��ا ال��َم��ن��ي��ف وال��ت��اج ل��ل��رِّج��ل، ال��ِح��ج��ل

وهو والريش، الشعر من َصُغر ما كري والشَّ برئ. إذا املريض بُلَّ قولهم: من والِبلَّة،
الفرس. عتق عىل بلينِه ويَستدلُّون عر الشَّ ِصغار من الفرس ناصية حول كان ما هنا
يف والسالم األصل. والنِّجار خشونته. الدنيا وحرش الحَرض. الشديد الفرس واملحضري
الحيل. البسة أي حالية: جمع والحوال، اد. الحدَّ والقني كالرحمن. الكريم املصحف رسم
الشعر، عيوب من والسناد وجهه. يف شعر ال الذي والثط الحنظل. حبِّ من القالدة واللط

الحطيئة: قول ومنه

ال��غ��ل��ِف ال��َم��رازب��ة م��اَل ب��أي��دي��ه��م��ا ت��ن��اوال ح��ت��ى واألح��ب��وش ال��رُّوم إل��ى
وال��طَّ��وِف ب��ال��ت��ق��لُّ��ب إال ال��م��رء وم��ا ال��ف��ت��ى ن��اَل��ه م��ا خ��ي��َر ن��اال وب��ال��ط��وف
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كذلك. ليست القلف يف والالم لني فيها الواو ألنَّ سناد؛ القلف مع الطوف فقوله:
حازم: أبي بن برش كقول املعنى؛ يتم وال البيت يتمَّ أن والتضمني

م��ا إذا ع��ن��ه��ا ه��وازن وس��ائ��ْل وال��رَّب��اب ف��س��ائ��ْل��ه��ُم ف��س��ع��ًدا
وه��ام��ا ب��ي��ًض��ا يَ��ب��ري��ن ب��وات��ر نُ��ع��ل��ي��ه��ُم ك��ي��ف ل��ق��ي��ن��اُه��ُم

الشجر من نوع والغرقد األسد. نجوِم من أنُجم أربعة وهي القمر منازل من والنثرة
أن كما النجوم، من بالفرقد يتَّصل ال الغرقد أن واملعنى باملدينة. الغرقد بقيع ومنه
أن كما يريد: مثل. وكالهما القمر، منازل من هي التي النثرة عىل لها سبيل ال العثرة
يُراد بصري وعصا فيه. يكون وال الوزير شعر يف العيب يحصل ال فكذلك يَحصل ال ذلك
جذيمة، صاحب اللخمي سعد بن قصري هو وقصري األعمى. عليها يتوكَّأ التي العصا بها
تعرَّض به أحيط فلما العصا لها يقال فرس لُجذيمة وكان مشهور، الزباء مع وحديثه
ظهرها عىل نجا منه يَئس فلما عليها فينجو يركبها أن إىل يصل لعله بالعصا قصري له
أن واملعنى العصا. به تَجري ما ضلَّ يا فقال: بقصري تَجري وهي جذيمة إليها فنظر
ري للسَّ يَهتدي ال األعمى مثل ذلك يف مثله الكمال من نال ما لينال الخلق من أثره امُلقتفي

األخطار. يف الوقوع يأمن وال الغرض يُدرك وال
مثل كرس أو فتح أو ضم من واحدة حال عىل تَثبُت التي هي البناء حركة (59)
معدم. غري غني إنه يقول عدم، فال وقوله: هؤالء. وكرسة كيف وفتحة حيث ة ضمَّ
يقول باليمني، ويُجاد وقوله: الوزير. غريُ الثناء يستحق ال أنه يريد الدرة، تخبأ وقوله:
.﴾ َلَحقٌّ َُّه إِن َوَربِّي ﴿إِي تعاىل: قال الثَّمني، اليشء عىل يُحلف وإنما ذلك، عىل أحلف أنا
الشجرة أي والخرضة: النواة. من تنبت التي النَّخلة والوصاة الصغار. الحىص والقضة
نَاًرا اْألَْخَرضِ َجِر الشَّ ِمَن َلُكْم َجَعَل ﴿الَِّذي تعاىل: قوله إىل هذا يف ناظٌر وهو ة، املخرضَّ
قيل إنما وقيل حنيف، جمع والحنفاء األسود. الِعنَب والغربيب تُوِقُدوَن﴾. ِمنُْه أَنْتُْم َفِإذَا
املتقدِّمني كالم يف نظر الوزير أن واملعنى قبل. كانت التي األديان مُلخالفته حنيف للُمسلم
الحىص، من الفضة استخَرج فكأنه وعرفانًا للمسلمني حكمة منه فولَّد األوَّلني والفالسفة
املثل فرضب يشبهه ال آخر شيئًا منه يُخرج قد اليشء أن يعني ذلك يُبنيِّ أن أراد ثم

النار. منها يتولَّد التي الخرضة بالشجرة
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من عليه كاملغمى وهو الحسود تَثني أنها يريد كامليت، وقوله: الرشف. السود (60)
القنَطرة. ويقال القرص، والفدن باللوم. نفسه عىل ورجوعه صحوه قرب يف املعتَّقة رشب

معلقته: يف وذلك عنرتة بالفدن، الناقة مشبهوا أين بقوله: ويريد

ال��ُم��ت��ل��وِِّم ح��اج��ة ألق��ض��َي ف��دٌن وك��أن��ه��ا ن��اق��ت��ي ف��ي��ه��ا ف��وق��ف��ُت

األعىش: وقال الخز، والردن

ال��ردن ك��ِرداء ص��ح��َص��ح ع��ل��ى وت��ع��اَل��ْل��تُ��ه��ا ف��أف��نَ��ي��ت��ه��ا

القديمة األَوصاف تلك ترك وَجب أي امُلحيل، الرَّبع عن الرحيل وجب وقوله:
الحرضي. به ويُريد محمود عيش يف الذي والخافض الخدم. واملناصف املهجورة.
الُفرش. من ُحيش ما والحشية املعيية. والطليح املهزولة. الناقة والرَّهب الفالة. هب والسَّ
به يُطىل ما والهناء بقيَّتُه. أي الهناء: وعصيم حنو. واحدها الرحل خشب واألحناء
السوار عىل يقع اسم برة: جمع والُربى، اإلبل. من األعناق الطوال والقود األجرب. البعري
أو صفر من كانت إذا البعري أنف يف تُجعل التي للحلقة ويقال والدملج، والخلخال
شوقه شدة من أنه واملعنى النوق. يريد األرسان وذات برة. األرض جواهر من نحوه
النحور ودر البغض. والشنف لها. بُرى الحسان الِبيض خالخيل يصوغ النوق هذه إىل
النوق هذه عيون أن واملراد البرئ. والركي القليل. والبكي اللبن. والدر الغادة. عقد يريد
تُحَمل، لم التي الناقة وهي حائل جمع والحول النساء. حسان بالبدور ويَعني غائرة.
يغربُّ األفق ألن غريها من أخفى امُلحول وأهلة َفر. للسَّ تراد التي الناقة يف محمود والحيال
أن كله هذا ومعنى النَّعام. بكثرة تُوصف العرب بالد من أرض واليسِّ الناس. ُمحل إذا
السامع يودُّ الناقة أو الفالة وصف إذا وصفه وحسن وذكائه بالغته لفرط الواصف هذا
ويكون مقامه يستبدل أن والرفاهية الرشف درجات أرفع يف كان ولو الوصف لهذا
حتى الحسان، البيض أجلها من ويبغض الناقة هذه وأصحاب الفالة تلك سكان من
الكعاب وعيون الخرائد عقود عن ويستعيض خالِخِلها من النوق تلك بُرى ليصوغ إنه
زهري: قول ومنه بالنعام، النوق تُشبِّه والعرب الغائرة. النياق وعيون الرضوع بقطرات

ه��واءُ ج��ؤج��ؤه ال��ظ��ل��م��ان م��ن َص��ع��ل ف��وق م��ن��ه��ا ال��رَّح��ل ك��أن
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وآءُ ت��نُّ��وٌم ��ي ب��ال��سِّ ل��ه أج��ن��ى األذن��ي��ن ُم��ص��ل��م أص��كٌّ

بقوله: ويشري أعمارها. لطول بذلك ُسميت الوحوش، واألوابد الوصف. النعت (61)
القيس: امرئ قول إىل بالتقييد، األوابد شبَّه

ه��ي��َك��ل األَواب��د َق��ي��ِد ب��ُم��ن��ج��ِرد وك��ن��ات��ه��ا ف��ي وال��ط��ي��ُر اغ��ت��دى وق��د

الشاعر: قال بالقعب، يُشبَّه الفرس وحافر

َم��غ��ارا ف��ي��ه ال��ف��أر ي��تَّ��خ��ذُ ال��َول��ي��د َق��ع��ِب م��ث��ل ح��اف��ر ل��ه��ا

القيس: امرؤ وقال

َع��ِج��ر وظ��ي��ٌف ف��ي��ه ُركِّ��ب ـ��د ال��ول��ي��ـ ق��ع��ب م��ث��ل ح��اف��ر ل��ه��ا

عربي. جواد من برذونة ولَدته التي والَهجني الصبي. والوليد صغري. قدح والقعب
ويقال الُجعالن، من رضب واليعسوب معروف. طائر والبازي نََسب. له الذي وامَلنسوب
استَطال إذا الفرس وجه يف الذي البياض وُسمي اليعسوب، النحل ولذَكر الجراد لذكر
دائرة والقالع الصوت. والجرس الدهر. من برهة والحرس يَعسوبًا. لألنف وقارب ورق
وهو األخرى عىل الورَكني أحد إرشاف الخيل يف والفرق َمكروهة. وهي الفرس ملبَد يف
ذكرتَه إذا وأمعُضه الرجل معضُت قولهم: من واملعض، للخيل. اسم والجبهة مكروه.
وذلك وجهه ي شقَّ إحدى يف غرته تميل أن أحدهما موضعان: له والنطيح يُغضبه. بما
تَميل أن للفرس فيَكرهون أخرى، دائرة اللطاة دائرة مع تكون أن واآلخر مستحب، غري
الزور عرض يف وهي الَهقعة دائرة به الذي واملهقوع يَهلك. أي ويَطيح وجِهه. يف الدائرة
يف الذي واألرَجل به. ون يتطريَّ وكانوا ورأسه وجهه يَبْيضُّ الذي واملغرب منها. يُتشاءم

املرقش: قال يَكرهوه، لم غرة بياض ذلك مع كان فإن بياض رجَليه إحدى

أق��َرح أرَج��ُل ال��ص��رف ك��َل��ون ُك��َم��ي��ت م��ع��اب��ة ف��ي��ه ل��ي��س ن��ب��ي��ٌل أس��ي��ٌل
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واحدة وهي الَقرعة والدباءة البطن. امُلخطَّفة القوائم الطويلة الفرس والخيفانة
املقاديم، بدقة تُوَصف اإلناث ألن الذََّكر بذلك يُوَصف وال األنثى الفرس بها ويُشبَّه الدباء

علقمة: قال الشوكة، وهي والسالءة بالدباءة الفرس شبَّهوا ولذلك

َم��ع��ج��وم ُق��ران ن��وى ِم��ن ف��ي��ئ��ة ذو ب��ه��ا ُغ��لَّ ال��ن��ه��ديِّ ك��َع��ص��ا س��الءة

مقبل: ابن قول يَعيب بعُضهم وكان

وال��َح��َض��ِر ال��ت��ق��ري��ِب ف��ي أه��وج ش��خ��ص م��ن ب��ه��ا ال��ح��زاِم ُش��دَّ دب��اءة ك��ان

يرجعون. أي إليه يَئوبون أهله ألن امَلنِزل واملباءة بالدباءة. ذكًرا فرًسا شبَّه ألنه
القيس: امرئ قول إىل املباءة، لراعي الدباءة بقوله: ويُشري

ُم��ن��ت��ِش��ر س��ع��ف وج��ه��ه��ا َك��س��ى خ��ي��ف��ان��ة ل��ل��رَّوع وارك��ب
ال��ُغ��ُدر ف��ي م��غ��م��وس��ة ال��خ��ض��ِر م��ن دبَّ��اءَة ق��ل��ت أق��بَ��َل��ت إذا

القيس: امرئ قول إىل بذلك ويُشري الِقدر. عليها يوضع التي األثايف واحدة واألُثفيَّة

أََش��ر ف��ي��ه��ا ل��ي��س ُم��ل��م��ِل��م��ة أث��ف��ي��ة ق��ل��َت أدبَ��َرت وإن

بهذا ويُشري ذَوائبها، العروس وقرون الشعر. من الخصلة وهي ُعذرة جمع والُعذَر
قوله: إىل أيًضا

وِص��ر ري��ٍح ي��وم ف��ي ُركِّ��ب��ن ال��ن��س��اء ك��ق��رون ُع��ذَر ل��ه��ا

القيس: امرئ قول بهذا واملراد ترس. جمع والرتوس امُلتَقن. امُلهيَّأ واملحذَّف

ال��ُم��ق��تَ��ِدر ال��ص��ان��ع ح��ذَّف��ه ال��ِم��ج��ن ك��س��راة ج��ب��ه��ة ل��ه��ا

زيد بن سعد إىل منسوب والسعدي اإلبل. من املائة إىل الستني بني ما والهجمة
صوت والقسيب املسك. تحمل التي واللطيم الذهب، تَحمل التي اإلبل والعسجدية مناة.
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واألليل ودالية. المية فيُقال القصيدة، عليه تُبنى الذي الحرف والروي الجاري. املاء
أن وذلك امُلغِرتبة، املرأة والغريبة املرآة، والوذيلة الحديد. صوت ليل والصَّ املاء. صوت
يُعلِّمها من لها ليس إذ عليها تتَّكل ألنَّها وتَجلوها مرآتها د تتعهَّ تزال ال الغريبة املرأة
ما عىل األمور تصف املرآة تلك أن أي والريبة، الزينة حَكِت وقوله: وَمساويها. َمحاسنها
جميعها الجملة هذه ومعنى فقبيحة. قبيحة كانت وإن فحسنة حسنًة كانت إن عليه هي
املنسوب الهجني يَغبط ألن هذا نعته أدَّى الخيل نعت إذا الوزير وهو الواِصف هذا أن
هذا نعت من املوصوف الهجني اكتسبه ما امَلحاِسن من تُكسبه لم املنسوب أصالة إن إذ
أرشف من هو الذي البازي به وغبط قدًرا الخيل كرام من أرفع صار بحيث الواصف؛
الفرس يف ليشء اللفظي باالشرتاك والرشف الفخر من هذا ناله ِلما وذلك اليَعسوب؛ الطري
يَقُرب ما لكلِّ منها ورسى الخيل أجزاء جميع وعم أكسب وصفه فكأن الغرَّة، وهو
قوله: يف بالخيبة باء القيس امرأ وأن االسم. يف منها جزء بمشاركة ولو يَلتحق أو منها
اآلخر، البيت الوليد قعب مثل حافر لها وقوله: البيت. … وكناتها يف والطري اغتدى وقد
َمبغوًضا القالع كان األزمنة تعدُّد عىل وأنه لها. ونعته الوزير وصف إىل بالنسبة وذلك
مآمن مخاوفها فصارت الربكات شملها الخيل وصفه بعد وأما كذلك، واملهقوع والنطيح
الدبَّاءة له يقول القيس امرئ خيفانة حال لسان أن املعريُّ تخيَّل وقد ميامني. ومشائمها
وصفه أيًضا عليه ونقَمت الوصف، لهذا استحسانها لعدم للقدر واألثفية املباءة لراعي
يقول التي السعديِّ كإبل أشعار القيس المرئ وأنى قال ثم العروس. بُقرون عذرها

فيها:

وال��لَّ��ط��ي��م ال��َع��س��ج��دي��ُة ت��الق��ى ح��ج��رت��اه��ا ب��ض��ي��ٍق اص��ط��كَّ��ت إذا

النوق هذه تَحمل ما النفيسة املعاني من تحمل أشعار القيس المرئ أنى يعني
الوزير شعر وَصف ثم والذهب. الطيب تحمل بأنها موصوفة عدي السَّ شعر يف وهي
يف الشباب لذَّة وأن املاء، َجْرُي وهو القسيب من سيالنًا أرق أنه إىل فذهب بالجودة
السيوف، وقع يفوق ما الشدة ومن با الصِّ ماء يُحاكي ما النضارة من جمع وأنه تشبيبه،
ذُكر إذا أنه يَعني حقائقها، عىل األشعار صور فيه تُنَظر املجلوة كاملرآة املرصاع وأن
تُستعرض كما الشعر ذلك قبح أو حسن للسامع تبني معه شاعر أي شعر من يشء

والسماجة. الحسن من فيها ما صورة كل لصاحب فيتبنيَّ للمرائي الصور
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الَقمر. منازل من منزلة األخبية وسعد الرتاب. والشيام الذهب. ماء الزرياب (62)
الرتاب. دوَن لها ترابًا يكون أن املسك فودَّ كالمه يف خيمة وصف إنه يقول

جمع واألَحمال والجوي. الحمل به يُشدُّ خيط والطالء جمل. جمع األجمال (63)
املاء، فيها يَجتمع نقرة وهي الصخرة بَقلت ُشبِّهت الجسد يف نقرة كلُّ والَقْلت حَمل.
قريب وابن األذن. يف الثُّقب وهو َخرت جمع واألخرات والعنق. قوة الرتَّ بني ما هنا واملراد
اختصار يف أبدع قد الوزير أن واملعنى مرضه. من بَرأ إذا املريض وأبلَّ األصمعي. هو
اخترص الوزير أن وذلك األخرات؛ مثل يف الفرات أجرى فكأنه يسري كالم يف الكثري اليشء

مجرًدا. وجعله الشواهد منه وحذف السكِّيت، البن املنطق إصالح كتاب
يريد األول عر والشِّ السالم. عليه يوسف سيدنا إخوة يريد الصديق، وإخوة (64)
يُسقط كالقايض كان املنطق إصالح لشواهد الوزير إسقاط إنَّ قال وملا الجاهلية. شعر
القصيدة هذه إن فقال نبك، بقفا مثًال ذلك عىل رضب للشهادة، أهًال يراهم ال من شهادة
أنثى وهي فكيف العدل الشاهد شهادة به تسقط ما واألوصاف الكالم من تضمنت قد

والفحش. الغزل من كثريًا ن تتضمَّ ألنها كذلك وجعلها بَغية
فامَلعري امَلنِطق. إصالح كتاب صاحب السكِّيت بن يعقوب هو يوسف وأبو (65)
ناسب السالم، عليه يوسف وهو الصديق إخوة عدة يف املنطق إصالح شواهد أن ذكر ملا
هو الضب ورجز الكالم. يف ليُورِّي يوسف أبو وهي بكنيته هنا السكيت ابن يذكر أن

الضب: لسان عىل العرب قول

يَ��ِردا أن يَ��ش��ت��ه��ي ال َص��ردا َق��ل��ب��ي أص��بَ��َح
بَ��ردا وِص��ل��ي��انً��ا َع��ردا ع��راًدا إال

فيما العرب زعمات من وهذا اإلبل. تأكله نبت ليان والصِّ الحمض. من والعراد
الشواهد إيراد يف يكتِف لم يوسف أبا إن يقول فاملعري البهائم. إىل وينسبونه يروونه
شاهًدا الضبِّ إىل املنسوب بالكالم أتى أن إىل تمادى بل فقط، العرب كالم من كتابه يف
فصاحتها وصاحب العرب شيخ عدنان بن معد وهو ا معدٍّ وإن العالء: أبو قال ثم أيًضا.
األرض، أحناش بكالم ولغته فصاحته عىل يعقوب اسِتشهاد من أي ذلك من ُمغَضب
عنده ُرؤبة وما وقوله: قاله. إذا قرًضا عر الشِّ قرض من والقرض دوابِّها. صغار وهي
ليس اللغة يف بكالمه يَستشِهد الذي املشهور الراجز العجاج بن رؤبة أن يريد نفري، يف

كالمه. عىل الضب بكالم يَستشهد فكيف عدنان بن معدِّ جنب يف يُذكر بيشء

239



البالغة فحول

ُمطبَقة وثالثة وامليم، والباء والفاء والنون والالم الراء هي امُلذَلقة الحروف (66)
عليها يُؤلِّف لم يَعقوب ولكن اإلطباق ُحروف ِمن والظاء والطاء. والضاد الصاد وهي
والواحد والتاء. والكاف والدال الجيم وهي ديدة الشَّ الحروف من وأربعة الباب. هذا يف
ثالثة. وهي النفث حروف من ألنهما والثاء الذال والنَّفيثان السني. هو املزيدة من الذي
إذا الجيفة واحفاَظت مات. وفاظ االستعالء. حروف من ألنها القاف أي ُمتعاٍل وآخر
الذهب والتِّرب عال. وسَمق رجع. وحار الحلبة. يف يَجيء فرس آخر َكيت والسُّ انتفَخت.
أرمَّ وال الشخص. واآلل التزيني. والرتقيش اللني. وامُلتَّدن الخشن. الرمل والحت اليابس.

ناِطق. ساكٌت الكتاب إن يقول سَكت. وال أي
النساء؛ أعالم من مليس ُمثنَّى مليسان الرمح. والخميس الحرام. معنى والبسل (67)
أم يا وقوله: حسبك. أي ورشعك: ِغمد. يف ويَحَك السيفان يُجَمُع وهل اآلخر: كقول وذلك
تسمي أن فحسبُها فتاة من أكثر لها كان إذا املرأة إنَّ يقول الهنود. من حسبك الفتيات
من أكثر له كان إذا الرجل وكذلك أخرى، بأسماء منهن بقي ما وتُسمي بهند إحداهنَّ
جعل بل ذلك يفعل لم فإن غريه، بأسماء والباقني بسعد أحدهم يُسمي أن فحسبه غالم
هذا ورضب حَسنًا، يكن ولم النداء يف االشتباه ووَقع ذلك ثَُقل أبنائه يف سعد اسم يُكرِّر

بحَسن. ليس يَعقوب كتاب يف وقع ما وهو مرَّتنَي، الكلمة ِذكر أن عىل مثًال
أجل جمع واآلجال األرس. والسباء ثلج. من السماء من يسقط ما الرضيب (68)
والِجذى خلفه. خالهم الذين أي ومخلَّفيه مفاجأة. أي ونقابًا الظباء. من الَقطيع وهو
هَرب الثلج سقط إذا واملعنى يُدخن. الذي والدعر الضعيف. والخوار جذوة. جمع
من عروشهم تحت فاستكنُّوا اإلنِس إىل فالتجئوا أجناِسها اختالف عىل الحيوانات أنواع
كتاب ورود يوم وجاهل عاِلم بني اختالفهم عىل الناس اجتماع العالء أبو فشبَّه يب، الرضَّ
الوزير نور رأى هذا موىس كأن يقول ؤدد، السُّ نور رأى أحسبُه وقوله: بذلك. الوزير

رآها. ملا النار السالم عليه موىس قَصد كما وقَصده أهله فرتَك
الكأل. لطلِب ذهب انتَجع (69)

حمار والجاب الليل. يم والرصَّ األبيض. الظَّبي والرِّيم الواسع. املكان البقيع (70)
السماء. أسماء من وجربة حمرة. بياَضه يَعلو ظبي واألعفر امُلنكِشف. وامُلنجاب الوحش.
هو بل الليل، ظلِّ تحت كالظَّبي الوزير نعمة ظلِّ تحت الزُّهريي ليس يقول واملعنى:
النهار طَلع إذا وذلك الظبي؛ عن يَنكِشف قد الليل ظلَّ ألنَّ وذلك البحر؛ تحت كالحوت
برهة. يُفارقه وال مطلًقا عنه يَنفِصل ال الحوت عىل فماؤه البحر أما عليه، دائم غري فهو
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جمع والوهود األرض. من عال ما وهو نجد جمع والنجاد األمطار. العهود (71)
ال أي الوسم: وكأثر دارس. أي طسم بلد ويُقال: األرض. من انخَفض ما وهو وهد
قولهم: من والقراع، غريه. وال وبًرا يُنِبت لم الجلد يف وَقع إذا الوسم ألنَّ شيئًا يُنِبت
ويا امَلعنَيان. هنا واملراد أيًضا، الحرب يف املقارعة والقراع َوَسمه، إذا بامليسم قاَرَعه
نبت. والحربَث بعيد. أي وعازب: قريب. أي وحازب: مولَّد. َمثل سدوس، بني بؤس
شديد نبت واملرار الحنظل. حب والهبيد الصغار. الجوالق واللبيد الخف. باطن واألظلُّ
وهي املعرة يف نشأ إنه يقول خالص. أي حر: وطيب ألبانها. أمرت اإلبل رعته إذا املرارة
األدب من يحصل فلم والعلماء الفضالء من خاٍل آٍن كل يف ُمهدد العدو من قريب ثغر
ليست فيه وصناعتُه قليلة بضاعته كانت قليًال األدب يف محصوله كان وملا طائل، عىل
يكون املرار إال والرعي النبت من تجد ال التي اإلبل بأن مثًال ذلك عىل ورضب بالجيدة،
وأن يَنضح فيه بالذي إناء كل أن يريد خالًصا؛ لبنها يكون األراك ترعى والتي مرٍّا لبنُها

به. يجود حتى والعلم األدب من جيًدا شيئًا فيه يكن لم إناءه
تُنتَج، التي الناقة واللقوح نجومها. تَرعى التي املرعية والليلة املال. النشب (72)
إنَّ يقول وطعام. مال الربعية اللقوح العرب: وتقول الربيع، أول يف تُنتَج التي والربعية
ساِهر يُعانيه ما الصرب من يُعاني فهو املال؛ من وقليًال الصرب من قليًال النََّشب من له
كاللقوح قلَّ وإن فهو الوفر وأما بسنة، تُحسب كهذه ليلة وأنَّ النجوم، وراعي الليلة
كالضوء. النور والضوء يطلب. ويُريغ أودِّه. تقويم عىل به يستعني إليه بالنِّسبة الربعية
وقوله: اإلثم. والحوب بالرتاب. الوجه تمريغ والتَّعفري الذنوب. عن التكفري أي والتكفري:
الشمس بعبادة سياء كتقرب أبيك إىل بك أتقرَّب لك كتبت إني يريد: يعرب، بن كسياء

األمور. ف ومرصِّ النُّور خالق إىل
يُعجبه كان املنذر بن والنعمان الربيع، يف تَنبت التي الربَّعية النعمان شقائق (73)
به مدح ما به مراٌد الريبوعية ومدائحه إليه. فينسبه منابتَه ويَحمي النبت من الرضب هذا
ذُبيان، بن سعد بن عوف بن مرة بن غيظ بن يربوع بني من والنابغة النعمان، النابعة
رجالن: النعمان معرة أهل إن يقول النعمان. معرَّة يريد االسم هذا إىل املضاف والبلد
القول من الوزير مدح يف قائل وإما ذلك، يف ُملحٌّ ومنحه عطاءه الوزير من سائل إما
ومدائح الشقائق أبغض إذا الوزير يالم ال ثقالء بذلك فهم يُستحَسن، وال يُستمَلح ال ما
النعمان. إىل املعرة وهي الناس هؤالء بلد إضافة ملجرَّد جميًعا املنذر وبني بل النابغة
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من نوع والريبوع الَخِرف. والَهرت الجوع. من البطن الضامر والخميس: (74)
يُريد النبت. من منجرد أي وجرد: يُصوِّت. أي ويَجرس: الثعلب. ولد والَهجرس الفار.
تحرَّك أرشق إذا الذي بح كالصُّ وهو الوزير فضُل ظهر فلما مسترتًا كان املعري أن
مدحه إىل قًرسا املعري تحرََّك العمل من يناسبه ما وإىل بطبعه إنسان وكل حيوان كلُّ
األسد. أمام يُصوِّت بأن الصغري الثعلب يولع فقد بعجيب؛ ذلك وليس قال: ثم وُمكاتَبتِه،

الرسالة.) هذه قبل للوزير كتَبها كان التي املنيح رسالة هي األوىل (والرسالة
الزمام طرف فيه ويُجَعل البعري أنف يف يُجَعل ما وهي خزامة جمع الخزائم (75)

شاء. كيف فها يُرصِّ األمور مدبِّر أنه يريد به. فيُقاد
وأرنَّت املَطر. والوسمي حمامة. أي طوق: وذات القاِطع. أي العازم: القسم (76)
فرخ والهديل الصوت. يريد والقيل أعاله. اليشء وذؤابة والحزن. الهم والشجو صوتت.

عليه. يَبكي إنما بكى حمام كل إن ويُقال الزمن، أول مات حمام
كالورل حيوان كل من بيضها تَحرس الضبَّة أن وذلك أوالده؛ يأكل الضبُّ (77)
فأقبَلت أوالدها يَأُكل أن يُريد يشء أنها ظنَّت قيضها من استخرجتها إذا حتى ونحوه،
داخل. أي وواغل: العرب. تَزُعم هكذا الرشيد، إال منها ينُج فلم وتأكلُها تَقتُلها عليها

قال: كما أوطانها إىل تَشتاق اإلبل أن ومعروف اإلبل، من امُلسن هو والعود

ال��نِّ��ي��ب��ا ب��ه��نَّ آلثَ��رن��ا إذًا ق��ل��وبً��ا ل��ن��ا ال��ش��وق ت��رك ل��و
ال��غ��ري��ب��ا يُ��س��ِع��د ال��غ��ري��ب إن

والشوارف محادثته. ومناجاته حاجته. إىل الحاجة ذي أي شجنه، إىل الشجن وذي
والهوائف الناقة. ولد وهو َسقب جمع قاب والسِّ املسنة. الناقة وهي الشارف جمع

العطاش.
الطني. والخلب ال. أم ماء فيها هل لينظر البرئ يف حجًرا يلقي الذي املرادس (78)
والري املاء من واثق فهو جاُره أما ذلك يفعل من جاِره غري أن بذلك ويُريد البرئ. والجفر
العطشانة. والصادية الصباح. والسفر ها. أشمَّ واستافها وعمل. عناء بال عليه ل ُمتحصِّ
مائة عدوا ثم جهة يف الربق ملح شاَمت إذا العرب كانت الربوق، شائم قوله: (79)
أن غري من إليها فرَحلوا الجهة تلك يف املطر نزول عىل بذلك استدلوا ُمتوالية بارقة
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نابه، انشق أي بزل الذي الجمل والبازل يختفي. ويَستِرسُّ القلب. والخلد رائًدا. يُرسلوا
القالخ: قول ومنه َمشهور، أنه أي الجمل، يقود فالن تقول: والعرب

ال��ج��َم��ال أق��وُد َخ��ن��اث��ي��ر أب��و ج��ال ب��ن ج��ن��اب ب��ن ال��ق��الُخ أن��ا

منزلتني قطع من يريد املنازل، طوى من وقوله: أحد. عىل أخفى ال ظاهر أنا أي:
عرش بدر بن حذيفة طوى وقد العرب، عند يُشهر ذلك يفعل من وكان مرحلة يف أكثر أو
يوم يف واملدينة مكة بني ما عنه هللا ريض عثمان موىل حمران وطوى مرحلة، يف مراحل
كان إذا اإلبل سري اسم والطلق الرشبة. والنَّهلة ُحب. ذي من أي علق: ذي ومن وليلة.

ليلتان. املنَهل وبني بينها
ووَرد منها. يُتشاءم التي السوانح الظباء به تمرُّ ال أي الظباء: له تسنح ال (80)
دائرة هي اللطاة ودائرة خيرب. اسم ونطاة الحمى، اسم الورد فإن خيرب؛ ِحمى أي نطاة:
يُتشاءم مما هي املعري إليها يُشري التي لها الشافعة والدائرة الفرس، جبهة وسط يف
عنها مرفوع الفتاة هذه ومثل اإلبل. والسارية الصغرية. الفتاة والجارية له. ويُفزع منه
وامُلخِفق الحزمة. واإلبالة الهارب. واآلبق ونحِوه. النوق سوق من الشاقة امِلَهن هذه مثل
بن َلقيط قاله َمثل هذا كاألشقر، وقوله: حبالته. فريمي يَصيد وال يَرجع الذي الصائد
العالء أبو كتَب الذي عنبسة بن الُحسني هو فالن أبو سيدي جبلة. ِشعب يوم ُزرارة

فيه. يشفع الرسالة هذه
وقوله: كالكالء. يجنبه ما الرائد جناة يهلك. كاد حتى ُرضب ُوقذ جرح. كلم (81)
لئال بالحىص ويرميها يطردها أي حوضه عن اإلبل يذود الذي الذائد الذائد، حصاة
صاٍف. غري بماء أي بكدر: وُسقي مطروًحا. مأكوًال لكان لوالك بذلك: ويريد منه، ترشب
ترد كانت العرب أن وذلك عنده؛ يشء ال قفر محلٍّ يف يعني َدر، الصَّ ليلة مثل عىل وتُرك
وصفر به. أنيس ال خاليًا فيبقى واحدة مرة عنه تَصُدر ثم وزرافات جماعات املنهل
ليانة والصِّ أصله. من يُقطع ويُجذُّ منهم. الدار وخلوُّ أهله ذهاب الفتاء وممرُّ خلُوه. اإلناء
بطرف وأخذ أكله الحمار أراد فإذا الوحش، حمر تحبُّه نبت وهو ليان الصِّ واحدة
ليانة. الصِّ جذ ُجذ أصله: اجتُث ملن العرب تقول فلذلك أصلها، من نزعها الصليانة
لم شجرته من اإلنسان نزعه فإذا الشجر، من العضاه بعض من يَخرج صمغ والرصبة
بعد له يَنبُت ال املخلَّف ناب سقط فإذا البازل، بعد اإلبل من وامُلخلَّف بها. أثر له يبَق
تصف األعرابية قول ومنه البقية، والشفافة يرشب. هنا واملراد يختلس، ويَلتمع ذلك.
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يُوضع جلد البديع: والسعن شيئًا. يُبِق لم أي ، اشتفَّ َرشب وإذا لف، أكَل إذا زوجها:
األذى من الخالص من تم ما له تمَّ إنما يقول انعقدت، ُعرى تلك وقوله: العسل. فيه
وبرصها، البيد سمع بني فآِنْسه وقوله: له. ورعايته سيدنا بعناية الخري عىل والحصول
العني وَمراشح وبرصها. األرض سمع بني عنه الوحشة وُمزيل الرجل هذا صاحب يقول
أي باليفاع: ناره موقد مجرِّب ِمقدام همام أي بأنقاع: رشاب الغربة. يف أي لجآِذرها:
هذا والذي الرسالة بهذه العالء أبو يُخاطبه الذي األمري بذلك ويَعني الصيت، طائر شهري
وتؤنسه به تحيط يريد تفزع، ال دائرة تؤنسه وقوله: عنده. نازل فيه امَلشفوع الرجل
هذا أن يَعني عليه، سواء وقوله: األعداء. لقاء عند تَفزع ال واألنصار األعوان من دائرة

حال. كل عىل كريم األمري
الحصري والباري الثعبان. ظهر أي الثعبان: وقرا لعَشريته. أي ألرسته: (82)

الراجز: وقال واضًحا، طريًقا يُريد صنعته. الحاذق والصناع املنسوج.

��اج ال��نَّ��سَّ ُم��الء م��ث��ل وُط��ُرق ال��س��اج وال��ل��ي��ُل ال��َق��م��راء ح��بَّ��ذا ي��ا

ِلُزغب وقوله: تَْعبَثُوَن﴾. آيًَة ِريٍع ِبُكلِّ ﴿أَتَبْنُوَن تعاىل: قال املرتفع، املكان والرِّيع
كتَب الذي عنبسة بن الحسني أن واملعنى وبنيه. الرجل هذا أطفال يُريد القطا، كأوالد
يُرسل وكان وأطفاله أهله عن األمري عند ُمتغيبًا كان فيه يشفع الرسالة هذه العالء أبو
يُكِمل أن يرجو العالء فأبو عليه، األمري ِمنَن فيه يَذكر العالء ألبي كتابًا ثالث كل يف
الرسالة. آخر يف ذلك بنيَّ كما وأطفاله أهله عند بلده إىل بإرساله الرجل هذا عىل نعمته
امَلزمار قصب يف الناِفخة والقاِصبة معلومة. الَعضاه شَجر من شجرة السمرة (83)
معلوم، شجر وهو الَفنى واِحدة والفناة العود. ضاربة هي والضاربة بصوته. للرتنم

زهري: قول ومنه

يُ��ح��طَّ��ِم ل��م ال��َف��ن��ى ح��بُّ ب��ه ن��زل��َن َم��ن��ِزل ك��ل ف��ي ال��ِع��ه��ن ُف��ت��ات ك��أنَّ

تُمسك الجبل يف صغرية نقرة والوجذ املاء، من الوجذ يف ما أي الوجذ: وضمني
النوق إرواء عن الصغرية النُّقرة هذه عجز شكرك عن أعجز يريد: . الريُّ والتغمري املاء.
املشغول معناه مثل فوه، خال من وحياك أذهب. وأبقع جانبي. أي ورصعي: امَلطرودة.
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اآلن أصنَع أن عىس فما أوًال ُشكرك عن عاجًزا كنت يقول: أحًدا. أي وعريبًا: يُشغل. ال
أحًدا: يُخاطب كأنه ملتفتًا قال ثم الرجل. هذا بإكرامك املنن عيلَّ ضاعفت وقد أقول أو
كالم أي عليه والثناء األستاذ بمدح مشغول فإني تُكلمني ال يقول: فوه، خال من حياك

آخر.
وقوله: املخفي. اليشء إظهار واالختفاء اللبن. يُدرَّ حتى الرضع مسُح االمرتاء (84)
ِرسب هو لرسٍب أوالده إىل تُرسله بأن صنعيك فأَتِمم أكرمته أنت يقول: الصنيعة، وإتمام
طلوع عند وتذهب الصحراء يف أفراخها تَرتُك القطاه أن وذلك فراخه؛ ومخلفاته القطا.
هالء والشَّ فتَنهلها. أفراخها إىل املاء فتَحمل يومها ضحوَة ده فَرتِ املاء طلب يف الفجر

الحاجة.
وَمرشوف. رشيف الدنيا يف بقي ما يُريد: كعب، كعبًا وعال (85)

املطر. الغزيرة امُلسِحلة (86)
الحديثة املطر مياه أي الغريضة، واألمواه للزراعة. الصاِلحة الطيبة األريضة (87)
أي اليمان، والبارق أرضه. أمحلت وأجدب اإلبل. هي واألنعام السماء. من بالنزول العهد
مطاول. أي وُممان: ُمنتِظر. وُمرتقب خوفه. أي وَهولُه: اليَمن. جهة من يلمع الذي الربق
لربق املطر قلَّة من أعواًما أرضه أجدبَت الذي الراعي تشوُّف ألخباره أتشوَّف إني يريد:
ويف صواعُقه، تُخىش كثرته من أنه يُريد َهولُه، وقوله: اإليماض. دائم املطر كثري ُمتتابع

القائل: يقول معناه

َج��دب��ا ت��ت��ابَ��ع��ت س��ن��ي��ن راع��ي يَ��س��م��ع��ه ك��ال��رَّع��د وح��دي��ثُ��ه��ا
ربَّ��ا ه��ي��ا ف��رٍح ِم��ن وي��ق��ول ح��يً��ا ي��ك��ون أن يَ��رج��و ف��أص��اَخ

غابت. حني أتى أي وخالفها: املرعى. تَطلُب خَرجت وراَدت الغزالة. الوحشية (88)
أسفي يقول: املنعقد. واألميل املرعى. يطلب خرج وراد ولدها. والطَّال الذئب. حان والرسِّ
حول تدور فهي الذئب فأكله ولدها وخلَّفت املرعى لطلب خرجت غزالة كأسف لفقده

ولدها. عىل ف تتلهَّ الرمل
أي الناجم: والنبت مثل. يف أبيات إىل يُشري خالدة، لبني بامللح املقسم وقوله: (89)

الطالع.
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يَقطع ال الذي الكهام أي الددان: والسيف الخائف. والَفِرق الساحل. والسيف (90)
وقال أكلته، بذئبها دًما رأت إذا ألنها الغدر يف املثل بها ويَُرضب الذئبة، والورقاء شيئًا.

األعرابي:

ال��ُم��دم��ي ذئ��ب��ه��ا ��ى دمَّ ورق��اء األش��مِّ اب��ن��َة ي��ا ت��ك��ون��ي ف��ال

من ظن سبق هذا ولعلَّ املخزومي، املغرية بن هشام بن عمرو هو جهل وأبو
لهب. أبو هو اعتذَر الذي وإنما يَعتِذر ولم بدًرا حرض جهل أبا فإنَّ وإال املعري،

عباد، بن الحرث هو والحرث النهر. عليها يُعرب مشدودة عيدان والعامة (91)
يقول: وفيها فرُسه، والنعامة

ِح��ي��ال ع��ن وائ��ٍل ح��رُب َل��ِق��َح��ت م��ن��ي ال��ن��ع��ام��ة م��رب��ط ق��رِّب��ا

عليك. موقوف أي وحبيس:
الفراق. واإلزماع العذب. املاء والنمري (92)

أما وقوله: الجسم. عىل الوسم كثبوت اإللحاح يف تثبت يُريد الكي. والوسم (93)
يريد أناس، يتَّفق أن رجوت إنما وقوله: سيبويه. كتاب عىل السريايف رشح يريد الرشح،
يريد أبًدا، أقول فال أنا فأما وقوله: بخس. بثمن لنا يَبيعونه أناس لنا يتَّفق أن آمل كنت
العالء أبا أن كله هذا ومعنى الكتاب. هذا عندنا يكون أن الالزم الرضوري من ليس أنه
ولم السريايف رشح من نسخة له ينسخ أن الرسالة بهذه امُلخاَطب طاهر أبي من طلب
لذلك ومثَّل النقل، يف والتحرِّي الضبط مجرد اشرتط بل واحد، بخطٍّ يكون أن عليه يشرتط
الحرير. وهو الرسق عن أغنى الجسد بسرت قام إن متنوعة خرق من ق امللفَّ الثوب بأن

أن ذكرت قد يقول: األمر. فساد بذلك يُريدون الجلد. واألديم فسد. أي َحِلم: (94)
وقال فسدوا. أنهم أحد يظن فال كانوا، منذ كذلك كانوا إنهم أقول وأنا فسدوا الناس

اللزوميات: يف العالء أبو

وال��ح��س��د ال��ض��غ��ن ف��ف��ي��َم ال��زَّوال إل��ى َع��واق��ب��ن��ا ف��ي ب��أن��ا َع��ِل��م��ن��ا وق��د
م��َس��ُد وال ع��ق��د ف��ال ال��م��ن��ون ري��ُب ويُ��درك��ه يَ��ش��ق��ى أو ي��ن��ع��م وال��ِج��ي��د
ف��َس��ُدوا ق��ول��ن��ا ف��ف��ي ��س��اد ال��فَّ ع��ل��ى أوائ��ل��ه ص��ي��َغ��ت ع��ال��م ف��ي ون��ح��ن
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هذا نسخ تعذَّر إن يقول: الدِّرع. الالمة المة. أحصن يف املالمة من وهو وقوله:
الكتاب هو ليس الكتاب هذا فإن التكاليف؛ لذلك نفسك تُكلِّف وال عليك ن فهوِّ الكتاب

املطهرون. إال ه يمسُّ ال الذي امَلكنون
اآلخر: قول من جاد، عتق إذا كرحيق وقوله: املاء. عىل التي النفاخة الحجاة (95)

ال��ش��م��ول ال��ِع��ت��ق ع��ل��ى ��ت رقَّ ك��م��ا وح��س��نً��ا ض��يٍّ��ا ال��س��ن��ي��ن ع��ل��ى تَ��زي��د

بباكية ويُريد أرشف. كان السند عال كلما أنه واملعنى الرشيف، الحديث يريد األثر
ويريد مشهور. ُمنجب اإلبل من فحٌل جديل جديل، إىل نامية وقوله: الحمامة. هديل

الخنساء: قالت النوق، حنني

وإس��راُر إع��الٌن ح��ن��ي��ن��ان ل��ه��ا ل��ه ت��ح��نُّ ب��وٍّ ع��ل��ى َع��ج��ول وم��ا

إىل وتُرَسل أجنََحِتها عىل الفتوح ُكتُب تُعلَّق التي الطري يريد بشارة، طائر (96)
العطش. من أُروي أي ونقع: بَغتة. ُرؤي وفوجئ الواد. بطن والرسارة للبشارة. امللوك
املجامر. واملقاطر عَليها. التي الطيب أوعية وعتائرها اإلبل، اللطيمة اللطيمة: عتائر وقوله
مجامر يف ُوضع إذا املسك رائحة تفوح كما رائحته فاحت أنه يعني النار. واألطيمة
قول ومنه للنساء، مركب والحدج الجارية. واألمة األلم. والقرح الغابات. والحرج النار.

الزرقاء:

ج��َم��ال ب��ِح��دج ع��ن��ز َرِك��بَ��ت ل��ه��ا وأغ��واه ي��وَم��ي��ه��ا ش��رُّ

والنعم إبلها. عزبت التي وامُلعزِّبة ربَّتها. بِحدج تفخر كاألَمة يقولون: َمثل، وهذا
والغنم. اإلبل

القائل: قال األمر، فَسد إذا األديم حلم يقال: (97)

األدي��ُم َح��ِل��م وق��د ك��داب��غ��ٍة ع��ل��يٍّ إل��ى وال��ِك��ت��اب وإن��ك

نَزُعها كان مألى كانت إذا الدلو أن يريد الدالء. والغروب املرفوع. الثوب والرديم
الناقة أن وذلك ساقه؛ أي وزجره: الحوامل. النوق والعشار لِثقلها. بطيئًا البرئ من
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اللبن والرِّسل لِثقلها. تَنزِجر فال الراعي يَزجرها حبًال بطنها وَعُظمت عرشاء كانت إذا
املعرِّي كأن املعنى: األمد. واألفد الطلب. واالسرتفاد املخلوط. اللبن والسماء الخالص.
بمعونته يتدارك أن فيه يسأله قبل من كتابًا الرسالة هذه له كتب الذي لألمري كتب
برهة املعري كتاب عىل األمري جواب تأخر ثم اليشء، بعض له نُسب أصحابه من رجًال
ورد آخرها عن الفتنة هذه إلنهاء كان إنما الجواب تأخري أن علمت قد يقول: العالء فأبو
الخرق اتَّسع بعدما إال الشأن هذا يف لألمري كتبُت ما بسبِبها وَقع الذي والوهم الغلط
عني، األمري جواب ر تأخُّ يف السبب هو وهذا الزمن من مدة ذلك لتاليف فلزم الراقع عىل
إال فالن أبي أمر يف أكتب لم وقوله: نزًعا. أبْطؤها أملؤها الدِّالء بأن مثًال لذلك رضب ثم
يماطل ال هو إذ محالة؛ ال سيُنجز بأنه لعلمي السؤال قبل تشكرت إني يريد: ُمتشكًِّرا،

بسهولة. اليشء لحصول يُرضب َمثل واسرتخ، يديك أرخ وقوله: سائله.
جرَّت وما الفتنة هذه األمري تدارك أما يقول: الوهم، من جرى ما تداركه فأما وقوله:
والغرز عظيم. جبل ومتالع صلح. رجاله تواله إذا األمر فإن ُمستغَرب؛ فغري الوهم من
رخو، حجر والريمع إليه. يُستند عظيم جبل إىل إال منك فالن أبو استند ما يقول: الركاب.
واألريق الداهية. ُكنية الربيق وأُم الرساب. واليلمع الريمع. تُفت ُمطلقٍة ا كفَّ املثل: ومنه

شدة. يف وَقع ملن يَُرضب َمثل وهذا الورقة، لونُه الذي الجمل واألورق أورق، تصغري
بضيائها كفى وقوله: باطنه. عىل يدلُّ ظاهره ملن مثل برش، يريك وقوله: (98)
أجود من نبت عدان والسَّ صاِحبها. عىل تدلُّ ليًال تُوقد التي النار أن يريد مثل هاديًا،

البحر. ساحل والَعدان الصدف. وامَلحار املراعي.
الرسالة هذه له املكتوبة األمري أن هو الخطاب، ترتيب يف الفصل وأما وقوله: (99)
فاملعري ُكتبه، يف يَذكرها التي والتفخيم التعظيم عبارات من يَنُقصه بأن املعري سأل
التي والتبجيل التفخيم بألفاظ ُكتبك يف تَذُكرني وأنت ذلك من أنقصك كيف يقول:
خرج املَطر نَزل إذا ملسو هيلع هللا ىلص النبي كان الغمام، ليتلقى قام كمن قوله: قدري. عن ترتفع
قول أصله ملثل إشارة الفوَدين، بني العالوة بال فما وقوله: وفرح. به ح وتمسَّ اه وتلقَّ
عطائه من يُنقص أن فأراد وخمسمائة ألَفني عطاؤه وكان ربيعة بن للبيد معاوية سيدنا
يَبقى قليل عما له: فقال العالوة؟ فما الفودان، هذان له: فقال العالوة، وهي خمسمائة
اخرتَمتْه ألنه ذلك بعد عطاءً يأخذ ولم تماًما عطاءَه وأعطاه له فرقَّ والعالوة، الَفودان لك
وحفري يَنبُت. ال الذي الرمل وعاقر أوجبه. وأَوذَم الحلب. والِفطر اللبن. والبَْكي املنية.
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املعري العالء أبي رسائل من اخرتناه فيما فصل

وراع: ة. رضَّ لها التي املرأة وامُلِرض أيًضا. املرآة والزلفة املرآة. والَوذيلة القرب. هو امليت
بالتعظيم، فقابلته عظَّمني هو يقول واملعنى: القليل. واللفاء أيًضا. رجع وفاء رجع. أي
كل تقابل التي كاملرآة أكون أن وأحببت يُعطي، وال يأخذ الذي كالقرب أكون أن وأبيت
األصلية الصورة كفضل باملعروف البدء يف لك والفضل قال: ثم يُقابلها، ما بمثل وجه

املرآة. يف مثالها عىل
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