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القارئ أبوحممد الشيخ

٤١٧–٥٠٠ه/١٠٢٦–١١٠٦م

بغداد يف ُولد القارئ. ولقبُه محمد، أبو ُكنيته اج، الرسَّ الحسني بن أحمد بن جعفر هو
«مصارع كتاب منها العجيبة، التصانيف له زمانه، مة عالَّ وكان صفر. ٢١ يف فيها وتُويف

حَسن. شعٌر وله كثريون، عنه وأخذ كثريين عن حدَّث العشاق».
ألن لكاٍف املخترصة صورته يف وإنه ترجمته، من إليه الوصول استطعنا ما كلُّ هذا
وقد شاِعًرا، كذلك وكان كثريون، عنهم أخذ الذين املحدِّثني من كان مرتَجمنا أن يُعرِّفنا
يف األقدمني منحى فيها نَحا غزلية، كثرية مقطوعات العشاق» «مصارع يف لنفسه أثبت

العرب. منازل وذكر ومعانيهم أغراضهم
سعة عىل َليدلَّنا وُمخربين ُمحدِّثني عدَّة إىل رواها رواية كل إسناد من اه توخَّ ما وإن

له. يرويه ما صحة من ثقة عىل قارئه يجعل أن يف وعنايته اطِّالعه
وربما أنواعهم، عىل الحب الذينرصعهم بالعشاق يتعلَّق ما كلَّ الروايات من جمع وقد
وسطه «من كان الذي الزاغ كرواية يَقبله؛ أن العقل يُمكن ال ما فيها اليوم نحن وجدنا
الغراب هذا أنشده وما ورجًال.» ذنبًا الزاغ صورة أسفل إىل وسطه ومن رجًال، أعاله إىل
… عجوة أبو الزاغ «أنا فقال: نفسه به وصف شعر من طْلق» فصيح «بلساٍن الصغري
املكان عىل أنشدهما ببيتنَي دلَّ الذي الجبل وهاتف الجن، عشاق مصارع وكروايات إلخ.»
الرسيع املوت حوادث من وغريهما أثرهما، واختفى ُفقدا اللذان العاشقان فيه مات الذي

العاشقة. شهقتها أو العاشق شهقها شهقة أثر عىل
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العفاف يسوُده نزيه وكلها وعبايس، وأُموي وإسالمي جاهيلٍّ من خليط ورواياته
ينتهي األخالقي الرتاخي ُروح من شيئًا يَحتوي الذي إن حتى اآلخرة. وعذاب هللا وخوُف

مراحمه. وطلب جالله جلَّ واستغفاره هللا إىل بالتوبة
يف كشأنهما القصص، من كثري عىل ُمسيطرتان الصوفية والنزعة الدينية والرُّوح
والشعر وغريها. الجنان ُعشاق ومصارع كراماتهم وذكر وجل، عز هللا ُعشاق مصارع
للمتجرِّدة. النابغة وصف يُشبه وصف أحدها يف أبيات أربعة إال نستثني ال كله نزيٌه امَلرويُّ
منها جزء لكل مؤلفها قدَّم جزءًا، وعرشين اثنني يف منسوخ أصله يف الكتاب وهذا
هذه بعد ألجزائه بها قدَّم التي األبيات نجمع أن فرأينا نظمه، من غزلية شعرية بمقطوعة

األصل. يف هو مما يشء يَضيع لئال املقدمة
لكل وجعلنا تكرُّرها، إىل الرشح يف أرشنا مكرَّرة قصص بعض القارئ وجد وربما
اإلسناد لنا وفصَّ منها، أو موضوعها من مأخوذًا عنوانًا منفردة ومقطوعة وحكاية رواية
القصة يتناولوا أن ويُهمهم قراءته، عن يَرغبون القراء من كثريين أن العتقادنا القصة عن

به. يمرُّوا أن دون رأًسا
فيها بما الُقراء تستهوي التي الكتب من العشاق مصارع كتاب إن القول وقصارى

والسلوى. واللذة املتعة ملؤها قصص من

البستاني كرم

إحدى وعددها الكتاب، هذا أجزاء من جزء كلُّ بها ُصدِّر التي األشعار هي وها
نفسها هي عرش التاسع الجزء يف املؤلف وضعها التي األبيات إن إذ مقطوعة؛ وعرشون

العرشين: الجزء يف ُوِضعت التي

وِف��راِق نُ��ًوى ي��وًم��ا ص��رَع��تْ��ه��ُم ال��ُع��ش��اِق م��ص��ارع ك��ت��اُب ه��ذا
ال��رَّاق��ي ف��ع��زَّ ال��رَّاق��ي وت��ط��لَّ��ب ف��ؤاده ال��ف��راُق ل��دَغ َم��ن ت��ص��ن��ي��ُف
اإلط��الِق م��ن أَِي��س��وا ال��ه��وى أس��رى ل��ُه��م رث��ى ال��ل��ب��ي��ُب ��َح��ه ت��ص��فَّ ف��إذا

∗∗∗
ال��َح��َدِق ال��ف��واِت��ِر ال��ظِّ��ب��اء ه��وى ص��رَّع��ُه��م ال��ع��اش��ق��ي��ن م��ص��ارع
ُح��َرِق ِم��ن ال��ف��ؤاد ف��ي م��ا ك��ش��ِف ع��ن تَ��ص��وُّن��ه ص��دَّه َم��ن ت��ص��ن��ي��ُف
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ُط��ُرِق ف��ي م��ن��ه ت��اه ق��د وال��ق��ل��ُب ويَ��ك��ت��م��ه ال��ه��وى يُ��ِس��رُّ ف��ه��و

∗∗∗
ِع��بْ��ره يَ��ق��رؤه��ا ل��م��ن ف��ي��ه��ا م��ج��م��وع��ٌة ال��ُع��ش��اق م��ص��ارُع
ال��َع��ب��ره تَ��ن��ُش��ره ت��ك��ن ل��م ل��و ال��ه��وى يَ��ط��وي ال��ح��ب ع��ف��ي��ِف ج��ْم��َع
َص��ب��َره ال��نَّ��وى ي��وم أع��َدم��ه وإن م��ق��ي��ٌم، ث��اٍو غ��راُم��ه

∗∗∗
ال��نَّ��وى أي��دي ف��ي��ه ف��تَ��ك��ت وَم��ن ال��ه��وى أه��ِل م��ص��ارِع ك��ت��اُب
ال��ج��وى ج��مُّ ال��ض��م��ائ��ِر ع��ف��ي��ُف ع��اِش��ٌق ت��ص��ن��ي��َف��ه ت��ك��لَّ��ف
ب��ال��لِّ��وى ق��ل��ب��ه ن��اش��ٌد ف��ه��ل ق��ل��بَ��ه ال��لِّ��وى ب��رم��ل أض��لَّ

∗∗∗
ط��اِل��ُب ل��دم��ائ��ه��م م��ا ـ��ن ال��ع��اش��ق��ي��ـ ِم��ن ق��ت��ل��ى م��ص��ارُع
غ��ال��ُب وج��ُده ه��ًوى ع��ف��ي��ُف أح��ادي��ث��ه��م ج��م��َع ت��ك��لَّ��ف
ال��ش��ارُب س��ك��رانً��ا ف��أص��ب��ح ص��ه��ب��ائ��ه ص��رَف ال��َه��وى س��ق��اُه

∗∗∗
وس��ك��راه م��ن��ه��م َص��ح��ا وَم��ن وق��ت��اله ال��ه��وى ص��رع��ى ك��ت��اُب
ال��ل��ه ب��ف��ض��ل��ه وق��اُه ل��ك��ن يُ��ش��ارك��ه��م أن ك��اد َم��ن ت��ص��ن��ي��ُف
يَ��ق��راه ح��ي��ن ق��اري��ه يُ��ع��ج��ب ط��رًف��ا ب��ه ُم��ن��وا م��م��ا ف��َض��مَّ

∗∗∗
َص��رع��ى دي��اره��ُم ف��ي ف��أض��َح��وا ع��ل��ي��ه��م وال��ن��وى ال��بَ��يْ��ن ي��ُد ج��ارت َم��ن م��ص��ارُع
ش��رع��ا ح��بَّ��ذا ال��ه��وى ش��رُع ألح��ب��اب��ه��م أب��ح��اه��ا ق��د م��ط��ل��ول��ة دم��اؤه��ُم
ال��دِّرع��ا أن��َف��ذت م��ن��ه ِس��ه��اٌم ف��ج��اءت ُج��ن��ًة ال��ص��ب��َر ال��ه��وى نُ��ب��ل م��ن ت��درَّع��ُت

∗∗∗
ِده��اق��ا ُم��ت��رع��اٍت ال��ه��وى ك��ئ��وَس ُس��ق��وا ق��وٍم م��ص��ارِع ك��ت��اُب
ِف��راق��ا م��ن��ه��م ال��رغ��م ع��ل��ى ف��ِش��ي��بَ��ْت ج ال��ِم��زا ط��ال��ب��ي��ن ِص��رَف��ه��ا ش��َك��وا
أف��اق��ا َم��ن ال ف��ي��ه، وَس��ك��راه��ُم َص��رع��اه��ُم أح��ادي��َث ج��م��ع��ن��ا
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∗∗∗
ت��ج��رَّع��ا م��ا ال��ه��وى راح ِم��ن ت��ج��رَّع ع��اِش��ٍق ج��م��ُع ال��ه��وى أب��ن��اء م��ص��ارُع
أق��َل��ع��ا وال��ُم��ف��ارَق م��ن��ي��ًح��ا ـ��م��ش��ي��ُب ال��ـ ف��ي��ه��م��ا ح��لَّ ق��د ال��َف��وَدي��ِن رأى ��ا ف��ل��مَّ
ال��ُم��ودِّع��ا ال��ش��ب��اَب يَ��ن��َع��ى َم��ف��ارق��ه ع��ال ال��ذي ل��ل��ن��ذي��ر ُم��ص��ي��ًخ��ا وأض��ح��ى

∗∗∗
ِم��زاج ف��ي��ه��ا ل��ي��س ِص��رًف��ا ع��ل��ي��ه ال��ه��وى ك��ئ��وس دارت َم��ن ك��ت��اُب
ع��الج؟! ِم��ن أال يُ��ن��ادون: م��رض��ى ف��ُه��م ح��َس��وه��ا، إذ ف��ص��رَّع��تْ��ُه��م
ن��اج ال��ي��وَم ل��ُق��وا م��م��ا ف��ل��ي��تَ��ه ال��ه��وى ف��ي ش��ارَك��ه��م َم��ن ت��ص��ن��ي��ُف

∗∗∗
يُ��ج��رُِّره��ا ك��لٌّ ع��ل��ي��ه��م ض��َف��ت ه��ًوى ُق��ُم��َص ال��الب��س��ي��ن م��ص��ارُع
ُم��َك��دَُّره��ا ف��ات��ه وم��ا ال��ص��ف��َو ُس��الف��ت��ه م��ن ذاق َم��ن ت��ص��ن��ي��ُف
تَ��ن��ُش��ُره��ا ف��ي��ض��ه��نَّ ف��ي ال��ع��ي��ن ُع ودم��و وج��ِده أح��ادي��ث يَ��ط��وي

∗∗∗
ال��ُع��ذَّال وَع��ص��ى ال��ه��وى أط��اع َم��ن أخ��ب��اَر ��ن ت��ض��مَّ ك��ت��اٌب
ح��ن��ظ��ال ح��الوتَ��ه أع��اد ق��ل��ب��ه ِم��ن ت��م��كَّ��ن ف��ل��م��ا
س��ال إن وم��ا ال��ع��اش��ق��ون س��ال ع��اِش��ٌق ت��ص��ن��ي��َف��ه ت��ك��لَّ��ف

∗∗∗
ب��ِف��راِق م��م��زوج��ة ه��ًوى ك��ئ��وُس ع��َل��ي��ه��ُم ت��وال��ت أق��واٍم م��ص��ارُع
وت��الق��ي ج��ام��ٍع ش��م��ٍل ح��ي��ن إل��ى إف��اق��ٍة م��ن ل��ه��م م��ا س��ك��ارى ف��م��ال��وا
م��آق��ي ال��ف��راق ب��ع��د ل��ه ت��ج��فُّ أبَ��ت ع��اش��ٌق ل��ق��وا م��م��ا ل��ه��ُم رث��ى

∗∗∗
ُج��ن��َده��ا ال��نَّ��وى ع��ل��ي��ه ب��ُظ��ل��ٍم ��َزْت َج��هَّ م��ن م��ص��ارِع ك��ت��اُب
ردَّه��ا نَ��س��ت��ِط��ع ل��م أف��اوي��َق ال��ه��وى ُس��ق��ان��ا ��ا ل��مَّ ج��م��ع��ن��اه
ح��ده��ا ال��نَّ��وى ف��ج��ع��ات ب��ه ج��اَوَزت َم��ن أح��ادي��َث وُس��ق��ن��ا

∗∗∗
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َع��َج��ِم وم��ن ُع��رٍب م��ن ق ال��ُع��ش��ا م��ص��ارِع ك��ت��اُب
ال��نِّ��َع��ِم ع��ل��ى ش��ك��ًرا ل��ُق��وا ب��م��ا ال��ح��ل��يُّ ل��يَ��ع��ت��ب��ر
ُم��تَّ��َه��م غ��ي��ر َم��ُص��وٌن ه��ًوى ع��ف��ي��ُف م��ص��نِّ��ُف��ه

∗∗∗
ف��أص��اب��ا ق��وس��ه ع��ن ال��ه��وى رم��اه ع��اِش��ٍق ك��لُّ ال��ه��وى أب��ن��اء م��ص��ارُع
ِك��ت��ابً��ا ل��ق��وه ق��د م��ا ف��ي ف��ألَّ��ف ل��ق��وا ال��ذي يَ��ل��ق��ى خ��اف َم��ن ل��ه��ُم رث��ى
س��ح��اب��ا ِج��ي��َد ال��رَّوض م��ث��ل أح��ادي��ث ه��واه��ُم ف��ي أخ��ب��اره��م م��ن ��ع وج��مَّ

∗∗∗
ال��ع��اش��ق��ي��ن��ا ِق��َص��ص م��ن ت��ف��رَّق م��ا ك��لَّ ب��ه ج��م��ع��ُت ك��ت��اٌب
ال��ع��اِذري��ن��ا أَح��َد ل��ه��م ف��ص��رُت دائ��بً��ا أل��وُم��ه��م وك��ن��ُت
ال��َم��ن��ون��ا ال��ح��ادي��ان غ��رَّد وق��د ال��نَّ��وى ي��وَم ذاق ع��اش��ٍق ف��ك��م

∗∗∗
ص��ب��ًرا ال��ُح��بُّ َق��تَ��َل َم��ن َم��ص��ارع ع��اب��ِث��ي��ن ب��ه ج��َم��ع��ن��ا ك��ت��اٌب
ُش��ك��ًرا ل��ل��ه أخ��َل��ص ال��ح��بِّ م��ن س��ال��ٌم ��ح��ه ت��ص��فَّ م��ا إذا
ُس��ك��ًرا ال��ح��بِّ م��ن ِم��ل��ن��ا خ��ب��رن��اه إذا ح��ت��ى ص��اِح��ي��ن ج��م��ع��ن��اه

∗∗∗
ال��ع��اش��ق��ي��ن��ا م��ن ق��ت��ل��ى م��ص��ارَع أب��واب��ه ��ن ت��ض��مَّ ك��ت��اٌب
خ��اِض��ع��ي��ن��ا ل��ه ف��م��ال��وا ه��واه م��اِزًج��ا ُس��الف��تَ��ه س��ق��اُه��ْم
ال��ُع��ي��ون��ا ال��ق��ل��وُب وت��ل��ح��ى ف��ي��ه َب ال��ق��ل��و ال��ع��ي��وُن ت��ل��وم غ��راٌم

∗∗∗
ِص��رًف��ا ص��اف��يَ��ه��ا يُ��س��َق��ون ُس��الف��ت��ه ص��رَع��تْ��ُه��م ل��ل��ه��وى َق��ت��ل��ى م��ص��ارُع
وك��ف��ا أج��ف��ان��ه م��اءُ ع��ل��ي��ه ف��ن��مَّ وْج��َده يَ��ك��تُ��م ظ��لَّ ع��ف��ي��ٌف ف��م��ن��ه��م
ت��ل��ف��ا1 ل��ه��م رقَّ ال��لُّ��ب ذو ��ح��ه ت��ص��فَّ إذا م��ص��ارع��ه��م ف��ي ك��ت��ابً��ا ج��م��ع��ُت

األصل. يف هكذا تلفا، قوله: 1
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∗∗∗
ع��َط��ب��ا أو م��ن��ه ُس��ك��ٍر ب��ع��د ص��َح��ا َم��ن ف��ي ُك��تُ��بً��ا ال��ه��وى أه��ل ف��ي ال��ن��اُس ص��نَّ��ف ق��د
ع��ج��بً��ا راِئ��ًق��ا ك��ت��ابً��ا اخ��ت��ص��رُت وم��ا ل��ه��م ج��م��ع��ُت ق��د أن��ي غ��ي��ر وأك��ث��روا
ع��ربً��ا أو ال��ن��اس ف��ي وج��دتُ��ه��م ُع��ج��ًم��ا م��ص��ارع��ه��م ب��إس��ن��اٍد ف��ي��ه ذك��رُت
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األول اجلزء

العشق هو ما يسأل املأمون

املعاىف الفرج أبو ثنا حدَّ قال: عليه، بقراءتي الحازري الحسني بن محمد عيل أبو أخَربَنا
أحمد ثنا حدَّ قال: املقري، زياد بن الحسن بن محمد ثنا حدَّ قال: الجريري، زكرياء بن
يحيى املأموُن املؤمنني أمريُ سأل قال: الشامي، العالية أبو ثنا حدَّ قال: ثعلب، يحيى بن
وتُؤثِرها قلبه، بها فيهتم للمرء، تسنح سوانُح هو فقال: هو؟ ما العشق عن أكثم بَن

نفُسه.
يف أو طالق مسألة يف تُجيب أن عليك إنما يحيى! يا اسُكت ثُمامة: له فقال قال:

نحن. فمسائلنا هذه فأما نملة، قتَل أو ظبيًا صاَد ُمحِرٍم
العشق؟ ما ثُمامة، يا قل املأمون: له فقال

لطيفة، مسالكه ُملٍك وصاحب مؤنس، وأليٌف ُمْمِتٌع، جليٌس العشق ثُمامة: فقال
والعيون وخواطرها، والقلوب وأرواحها، األبدان َمَلَك جائزة، وأحكامه غامضة، ومذاهبه
األبصار عن تواَرى فها، ترصُّ وَقْوَد طاعتها، عنان وأُعطي وآراءها، والعقول ونواظرها،

مسلكه. القلوب يف وعمَي َمدخلُه،
دينار. بألف له وأمر ثمامة! يا وهللا أحسنَت املأمون: له فقال

الظُّرف أهل داء العشق

بن عمر حفص أبو ثنا حدَّ قال: عليه، بقراءتي العالف عيل بن محمد طاهر أبو أخَربَنا
بن أحمد ثنا حدَّ قال: الخالدي، محمد بن جعفر ثنا حدَّ قال: املرَوروذي، عثمان بن أحمد
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املديني: جعفر بن هللا عبد يل قال قال: ي، الُقمِّ هللا عبد بن عيل حدَّثني قال: الطويس، محمد
الظُّرف. أهل داء وهو والذلُّ، الجنون قال: العشق؟ ما امَلديني: زهري ألبي قلت

عطب وآخره لعٌب أوله العشق

عيل الحسن أبو أخربني قال: ثنا حدَّ يكن لم إن الحافظ عيل بن أحمد بكر أبو أنبأنا
قال: عمران، بن محمد هللا ُعبيد أبو أخربنا قال: عليه، بقراءتي الكاتب ي الُقمِّ أيوب بن
باطًال وال بباطٍل أشبه ا حقٍّ أَر لم الفالسفة: بعض قال قال: يحيى بن ر املظفَّ أخربني

عطب. وآخره لعٌب وأوله هزل، وجدُّه جدٌّ هزله العشق؛ من بحقٍّ أشبه

اضطرار ذنوب

ينََوِري، الدِّ عمر بن رضوان ثنا حدَّ قال: بالشام الحافظ عيل بن أحمد بكر أبو أخربنا
الصيني بكر أبا سمعُت يقول: بالرِّي الصويف معروف بن محمد بن معروف سمعُت قال:
من إيلَّ كان لو يقول: معاذ بن يحيى سمعُت يقول: الفضل بن إبراهيم سمعُت يقول:

اختيار. ذنوب ال اضطرار ذنوب ذنوبهم ألنَّ الُعشاق؛ عذبُت ما يشءٌ األمر

الشاعر املجنون

بن العباس بن محمد عمر أبو أخربنا قال: التَّنُوِخي املحسن بن عيل القاسم أبو أخربنا
صالح بن الحسن عيل أبو ثني حدَّ قال: امَلْرُزبان بن خلف بن محمد أخربنا قال: َحيَُّويِْه
لفقِد ذهب عقله إن ويُقال شاِعًرا، وكان عندنا، كان ملجنوٍن قلت الوراق: مساور قال قال:

البيت: هذا أِجز يوًما: له فقلت له، كانت عمٍّ ابنة

ال��ج��وان��ح ب��ي��ن ب��ال��ل��ح��ِظ ال��م��ه��ا ع��ي��وُن ب��ه��ا َق��دَح��ت ُش��ع��ل��ٌة إال ال��ُح��بُّ وم��ا

املكان: عىل فقال قال:

ق��اِدِح ك��فُّ ب��ه ج��اَدت ال��ذي ك��ف��ع��ِل ِف��ع��لُ��ه��ا ال��ق��ل��ب وف��ي تَ��خ��ف��ى، ال��ه��وى ون��اُر
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وعف عشق ملن الجنة

بن الحسني بن أيوب بن عيل الحسن أبو ثنا حدَّ قال: بدمشق عيل بن أحمد بكر أبو أخربنا
بن بكر وأبو َحيَُّويِْه بن عمرو وأبو امَلْرُزباني هللا ُعبيد أبو ثنا حدَّ قال: إمالءً، ي الُقمِّ أيوب
قال: بنِْفطَويِْه، امللقب النحوي عرفة بن محمد بن إبراهيم هللا عبد أبو ثنا حدَّ قالوا: شاذان،
تجدك؟ كيف له: فقلت فيه، مات الذي مرِضه يف األصبهاني داود بن محمد عىل دخلت

ترى. ما أوَرثني تَْعلم َمن ُحبُّ فقال:
عليه؟ الُقدرة مع به االستمتاع عن منَعك ما فقلت:

فأما املحظورة. اللذَّة والثاني املباح. النظر أحدهما وجَهني؛ عىل االستمتاع فقال:
قال: أبي حدَّثني ما منها منَعني فإنه املحظورة اللذة ا وأمَّ ترى، ما فأوَرثَني املباح النظر
عن ُمجاهٍد، عن القتَّات، يحيى أبي عن ُمسِهر، بن عيلُّ ثنا حدَّ قال: سعيد بن ُسَويْد ثنا حدَّ
َغَفر وَصَربَ وعفَّ وكتََم َعِشَق «من قال: أنه وسلم وآله عليه هللا صىل النبي عن عباس، ابن

الجنة.» وأدخَله له هللا
لنفسه: أنَشدنا ثمَّ

ال��س��اج��ي1 ط��ْرِف��ه ف��ي َدَع��ٍج إل��ى وان��ظ��ر َل��واح��ظ��ه ف��ي ي��ج��ري ��ح��ر ال��سِّ إل��ى ان��ظ��ر
ع��اِج2 ف��ي َدبَّ ِن��م��اٌل ك��أن��ه��ن ع��ارِض��ه ف��وق ش��ع��راٍت إل��ى وان��ظ��ر

لنفسه: وأنشدنا

ال��ُغ��ص��ون َورد يُ��ن��ِك��رون وال ـ��ِه، ب��خ��دَّيْ��ـ س��واًدا أن��َك��روا ل��ه��م م��ا
ال��ُج��ف��ون3 ش��ع��ُر ال��ع��ي��وِن ف��ع��ي��ُب ـ��ِر، ��ْع��ـ ال��شَّ بُ��َدد خ��دِّه ع��ي��ُب ي��ُك��ْن إْن

النفوس ومَلكة الهوى غلبُة فقال: الشعر. يف وأثبتَّه الفقه، يف القياس نَفيَت له: فقلت
إليه. دَعتا

الساكن. الساجي: سعتها. مع العني سواد الدََّعج: 1
الخد. صفحة العارض: 2

حظُّه أي نصيبه؛ خده عيَب أنَّ املعنى فيكون النصيب، ة: ِبدَّ جْمع أنه أو ُمتفرِّقه، أي الشعر: بَُدد قوله: 3

عليه. النابت الشعر من
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الثاني. اليوم يف أو ليلته يف ومات قال:

الشهيد العاشق

قال: ي، الُقمِّ أيوب بن عيل الحسن أبو ثنا حدَّ قال: الحافظ، عيل بن أحمد بكر أبو أخربنا
الحسن ثني حدَّ قال: مخزوم، بن أحمد بن محمد حدَّثني قال: عمران، بن محمد ثنا حدَّ
ثنا حدَّ قال: سعيد، بن ُسَويْد ثنا حدَّ قاال: مرسوق، بن محمد بن وأحمد األشناني عيل بن
هللا رسول قال قال: عباس، ابن عن مجاهد، عن الَقتَّات، يحيى أبي عن ُمْسِهر، بن عيل

شهيًدا.» مات فمات؛ فعفَّ فَظِفر َعِشَق «َمن وسلم: وآله عليه هللا صىل

والعشق سقراط

قال: العباس، بن محمد عمر أبو وأخربنا قال: التَّنُوِخي املحسن بن عيل القاسم أبو أخربنا
أن كما ألواٌن وهو جنوٌن، العشُق الحكيم: سقراط قال قال: امَلْرُزبان، بن بكر أبو ثنا حدَّ

ألوان. الجنون

التقي العاشق

قال: عليه، بقراءتي العشاري الفتح بن عيل بن محمد طالب أبو الصالح الشيخ أخربنا
بن محمد بن جعفر ثنا حدَّ قال: إجازة، القطيعي هللا عبد بن محمد الحسني أبو أخربنا
الحسني، بن محمد ثنا حدَّ قال: مرسوق، بن محمد بن أحمد ثنا حدَّ قال: الخالدي، نصري
من رجٌل يل قال يقول: عاصم بن عيلَّ سمعُت قال: محمد، أبو سعيد بن ُسَويْد ثنا حدَّ قال:
الناس أسمع فإني وهللا؛ بىل قال: عاِشًقا؟ َفتًى أريك أال إخواني: بعض من الكوفة أهل

فيه. معك أجئ يوًما فِعدني رؤيته، ألحب وإني فيه، العقل وذهاب العشق يُنِكرون
كان وما وعبادته، نُسِكه عن يحدِّثني صاحبي فأنشأ فمضينا، يوًما، فوعدته قال:
إليهم، يَختِلف كان أهله؛ لبعض بجارية قال: متعلق؟ هو وِبَمن قلُت: االجتهاد، من فيه
سبعمائة وهو ملكه، جميع لهم وبذَل فأبوا، منه يبيعوها أن فسأَلهم نفسه، يف فوقَعت
الجارية، إليه بعثَت عليه أبوا فلما ُملكه، يف مثلها يكون أن وَحَسًدا ِرضاًرا عليه فأبوا دينار،
أمرتني. ما كل يف أمرك إىل وألنتهني ألُطيعنَّك فوهللا بأمرك، ُمرني شديًدا: ُحبٍّا تحبه وكانت
من وبطاعة إليها، والسكون ل امُلعوَّ عليها فإنَّ وجل؛ عز هللا بطاعة عليِك إليها: فأرسل
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عز هللا لعلَّ أمري؛ يف الفكر وَدعي وجل، عز ربك طاعة إىل مضمومة فإنها ك؛ رقَّ يَملك
أحبُّه يشء بنَيِل نفيس تطيُب بالذي كنُت ما فوهللا الدهر، من يوًما فرًجا لنا يجعل أن وجل
فليكن أمري، عىل باهلل أستعني ولكن ثمن، بغري َحراًما إليه يدي أُمد فأمنعه، ملكي، يف أبًدا
ُملتمًسا قبضته يف وأنا تعاىل هللا يَراني أن وهللا أكره فإني تعودي وال إيلَّ، ُمْرَسَلك آخر هذا
معصيته. عن ُسلُوٌّ وفيها طاعته، ألهل عصمة فإنها هللا، بتقوى فعليِك مني، يَكرهه أمًرا
ليٍل من إال منزله يدخل ال فكان د، وتوحَّ عر الشَّ ولبس الشديد، االجتهاد لزم ثمَّ قال:
حتى به األمر زال ما فوهللا يُفارقه، يكاد ما بذكرها القلب مشغول ذلك مع وهو ليٍل، إىل

منزله. يف واِلٌه العقل ذاهب اآلن فهو قطعه،
ية، ِرسِّ قوراء4 داٍر إىل فدخلت عيلٌّ: قال لنا. فأِذَن واستأذنَّا الباب إىل رصنا ثمَّ قال:
عليه، فسلَّمنا قال: بآخر. وُمْرتٍَد بإزاٍر ُمتَِّزٍر حصرٍي عىل الدار وسط يف بشابٍّ أنا وإذا
ُمطِرٌق وهو وجًها، رأيُت من أجمل من هو وإذا جنبه، إىل فجلسنا السالم، علينا يردَّ فلم
نْفسه، خرجْت قد أقول حتى َعَداء، الصُّ س يتنفَّ ثمَّ ساعِده، إىل ينظر ثمَّ األرض، يف يَنُْكُت5

به. الذي ِّ الرضَّ شدة من كالخالل ذلك مع وهو
ما لصاحبي: فقلُت قال: عُضده، يف مشدودٍة حمراء بَوردة أنا فإذا فالتفتٌّ قال:
إليه. بها بعثَت — اها وسمَّ — ُفالنة أظن فقال: هذه! قبل ورًدا العاَم رأيُت ما فوهللا هذه؟

قال: ثمَّ إلينا، فنظر رأسه رفع سماها ا فلمَّ

َع��ُض��دي6 ف��ي ت��م��ي��م��ًة وردت��ه��ا ِم��ن ج��ع��ل��ُت
ك��َم��دي ع��الن��ي إذا ح��ب��ه��ا م��ن ��ه��ا أُش��مُّ
ُم��رت��دي أض��ح��ى ب��ال��ُح��زن ف��تً��ى م��ث��ل��ي رأى ف��َم��ن
األَوِد7 ح��ل��ي��ف ص��ار ف��ق��د ال��ُح��بُّ أس��ق��م��ه
ل��ل��ك��َم��ِد ُم��ق��اِرنً��ا ده��ُره س��ه��ًوا وص��ار

واسعة. قوراء: 4

بيشء. األرض يرضب يَنُكت: 5
عوذة. تميمة: 6
التعب. األود: 7
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أمره من عيلَّ َوَوَرَد عاصم: بن عيل قال يَموت. وِهللا الساعة فقلت: أطرق، ثمَّ قال:
ما فقلت: الرصاخ، سمعت حتى الباب بلغُت ما فوهللا ردائي، أجرُّ وقمُت أتمالك، لم ما
الناس وتساَمع قال: أشهده. حتى أبرح ال وهللا فقلت: عيلٌّ: قال وهللا! مات فقالوا: هذا؟
ودفنوه، نوه وكفَّ فغسلوه لسبيله، مىض فقد صاحبكم، أمر يف خذوا فقال: بطبيٍب فجاءوا

الناس. وانرصف
ساعة، هنا ها الجلوس أريد فإني أنت؛ امِض فقلُت: بنا! امِض صاحبي: يل فقال
أنا فبَينا قال: فيه. هم وما وجل عز هللا محبة أهل وأذُكر به، وأعترب أبكي زلت فما فمىض،
أين هذا! يا يل: فقالت االلتفات، تُكِثر وهي َمهاة، كأنها أقبَلت قد بجارية أنا إذا ذلك عىل
فذهبت قال: قربه. إىل فأومأُت مثله، قبله رأيت ما وجًها فرأيُت عيلٌّ: قال: الفتى؟ هذا ُدِفن
حتى فيه تتمرغ وجعلت رأسها، عىل ألقتْه إال تُراِب كثري القرب عىل تركت ما فوهللا إليه،
فأخذوها إليها، جاءُوا حتى يسَعون قوٌم طلع أن من بأرسع كان فما ستموت، أنها ظننُت
الرجل أيها دعهم فقالت: هللا! يَرحمكم بها، ِرفًقا فقلت: إليهم فُقمت يَرضبونها، وجعلوا

شاءوا. ما بي فليصنعوا حياتي، أياَم بعَده بي انتفعوا ال فوهللا تهم، ِهمَّ يبلغوا
وتركتُها. فانرصفُت الفتى، يحبُّها كان التي هي فإذا عيلٌّ: قال

التقي العاشق عن ثانية رواية

بن العباس بن محمد عمر أبو أخربنا قال: املحسن بن عيل القاسم أبو القايض أنبأنا
أخربني قال: إجازًة امَلْرُزبان بن خلف بن محمد بكر أبو أخربنا قال: عليه، قراءًة َحيَُّويِْه
بن عيلَّ سمعُت قال: أبيه عن ُسَويْد بن هللا عبد أخربني قال: املروزي نرص بن هللا عبد
تراه؟ عاشٍق يف لك هل إخواني: بعض من الكوفة أهل من رجٌل يل قال يقول: عاصم
بآخر، وُمرتٍد بإزاٍر مؤتزٌر وهو جسده، من الروح نُزعت كأنما فتًى فرأيت معه، فمضيُت
وذكر … وقال فتهيَّج، الشعر، من بيتًا له فذكرنا وردة، ساعده ويف ُمفكٌِّر، هو وإذا
أهله، لبعض جارية عاشق فقالوا: شأنه؟ ما فقلنا: أطرق، ثمَّ الخمسة، املتقدِّمة األبيات
وفقد ترى، ما به فنزل يبيعوها، أن فأبوا دينار سبعمائة وهو يَملك ما كل بها فأعطى

عقله.
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أنا إذا عليه ُسوَِّي فلما جنازته، فحرضُت مات ثمَّ هللا، شاء ما فلبثنا فخرجنا، قال:
فبينا شعرها، يف فتجعله الرتاب وتأخذ تبكي زالت فما فدَلْلتُها، القرب، عن تسأل بجارية
بعده بي تنتفعون ال وهللا شأنكم، فقالت: رضبًا، عليها فأقبلوا يسَعون، قوم إذا كذلك هي

أبًدا.

دمي! سفك يف عاتبوه

أبيات: من ويل8

يُ��ح��ِش��َم��ُه ع��تْ��بُ��ك��ُم ف��ع��س��ى دم��ي س��ف��ك ف��ي ال��ي��وَم ع��اِت��ب��وه
أس��ُه��َم��ُه ص��ائ��ب��ًة، َرم��ى، إذ يُ��ْخ��ِط��ن��ي ل��م ل��ل��ذي ق��ول��وا ث��مَّ
َدُم��ُه؟ ح��الًال ل��ي��َس َم��ن دُم ال��ه��وى ش��رِع ف��ي ل��َك أح��الٌل
م��ره��ُم��ُه أع��َوَزن��ي ش��ادٍن ه��وى ِم��ن ف��ؤادي ف��ي ج��رٌح ب��َي

هرقل دير مجنون

بباب الحرام، املسجد يف بمكة عليه بقراءتي األردستاني أحمد بن محمد بكر أبو أخربنا
بن محمد بن الحسن القاسم أبو أخَربَنا قال: وأربعمائة،9 وأربعني ست سنة يف الندوة،
يَعىل أبو ثنا حدَّ قال: بنََسَف، دِّيق الصِّ بن محمد بن جعفر الفضل أبو حدثنا قال: حبيب،
بدير مررُت قال: السامري، العزيز عبد بن هللا عبد حدثنا قال: ي، الرَّقِّ مالك بن محمد
قلت: املجانني؟ ُمالح من فيه َمن فرتى تدخل أن لك هل يل: فقال يل، وصديٌق أنا ِهرْقل
الحواجب، 10 أزجِّ العني، مكحول الشعر، ل ُمَرجَّ الوجه حسِن بشابٍّ فإذا فدَخلنا إليك. ذاك
جداٍر، إىل بسلسلٍة مشدوٌد حالوٌة، تعلوها طالوٌة وعليه النسور، قوادم11 أجفانه شعر كأن
فأمتَع وأنت، قلنا: أنتُما. بأبي منكما، نأى ما هللا قرَّب بالوفد، مرحبًا قال: بنا بُرص فلما

نفسه. للمؤلِّف أي يل: قوله 8

١٠٥٤م. 9

دقيق. أزج: 10
الكبرية. الجناح ريشات القوادم: 11
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َمن وسائَر وجعلنا بشخصك، املروءة ذوي جماعَة وآنَس بُقربك، والعامة الخاصة هللاُ
فداءك. يحبك

مكافأتكما. عني وتوىلَّ جزاءكما، القول جميل عن هللا أحسَن فقال:
فقال: أهل؟ لغريه أنَت الذي املكان هذا يف تصنع وما قلنا:

أج��ُد م��ا أب��ثُّ أس��ت��ط��ي��ع ال َك��ِم��ُد أن��ن��ي ي��ع��ل��ُم ال��ل��ه
ب��ل��ُد ح��ازه��ا وأخ��رى ب��ل��ٌد، ��ن��ه��ا ت��ض��مَّ ن��ف��ٌس ل��ي؛ ن��ف��س��ان
ج��َل��ُد12 ب��ُق��رب��ه��ا ول��ي��س ص��ب��ٌر، ي��ن��ف��ع��ه��ا ل��ي��س ال��ُم��ق��ي��م��ة أم��ا
أِج��ُد ال��ذي ت��ج��ُد ب��م��ك��ان��ه��ا ك��ش��اه��دت��ي غ��ائ��ب��ت��ي وأظ��نُّ

مَلَلكم! أرسع ما أنتُم، بأبي فقال: ولَّينا. ثمَّ نعم! قلنا: أحسنُت؟ فقال: إلينا التفت ثمَّ
فقال: هاِت! قلنا: وأذهانكم. أفهامكم أعريوني باهلل

اإلب��ُل13 ب��ال��ه��وى ف��س��اَرت ��ل��وه��ا ورحَّ ع��ي��َس��ُه��ُم ال��ص��ب��ح ُق��ب��ي��ل أن��اخ��وا ل��م��ا
م��ن��ه��م��ُل14 ال��ع��ي��ن ودم��ُع إل��يَّ ت��رن��و ن��اِظ��َره��ا ��ْج��ف ال��سِّ خ��الل م��ن وق��لَّ��بَ��ت
ج��م��ل15 ي��ا ِرج��الك َح��َم��ل��ت ال ن��اَدي��ُت َع��نَ��ٌم َع��ْق��ُده��ا ب��ب��ن��اٍن ف��ودََّع��ت
وارتَ��ح��ل��وا ال��ب��ي��ُن ح��لَّ ال��دار ن��ازح ي��ا وب��ه��ا؟ ب��ي ح��لَّ م��اذا ال��بَ��يْ��ِن! م��ن وي��ل��ي
األج��ُل تَ��رح��اِل��َك ف��ي ال��ع��ي��س راح��ل ي��ا أُودِّع��ه��ا ك��ي َع��رِّج ال��ع��ي��س راح��َل ي��ا
ف��ع��ل��وا؟ م��ا ال��ع��ه��ُد، وط��اَل ش��ع��ري، ف��ل��ي��ت م��ودَّت��ك��م أَن��ُق��ض ل��م ال��ع��ه��د ع��ل��ى إنِّ��ي

ماتوا؟ عليكم! أقسمُت فقال: ماتوا! ِمنَّا: ُمجونًا وَصف؛ ما بحقيقة نعلم ولم فقلنا:
يف نفسه جذب ثمَّ أثرهم، يف ميٌِّت وهللا إنِّي قال: ماتوا. نعم! يَصنع: ما لنَنظَر فقلنا؛

نحوي. ٌ خطأ وهذا للوزن، مراعاًة ا أمَّ جواب من الفاء حذف ليس: امُلقيمة أما قوله: 12

ترحل. جعلوها أو ظهورها عىل الرحال وضعوا ا إمَّ يريد لوها: رحَّ عيساء. الواحدة اإلبل، كرام العيس: 13
للفرس. كالرسج للجمل وهو رحل، الواحد والرِّحال:

فرجة. بينهما السرتان السجف: 14
عنمة. الواحدة ب، املخضَّ البنان بها يشبَّه حمراء ثمرة له شجر العنم: عليها. عقد أي َعقُدها: 15
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فتلبَّط بالدماء، شفتاه وانبعثت عيناه، لها وندرت16 لسانُه، منها دلع جذبًة السلسلة
صنعنا. ما عىل ندامتنا أنىس فال مات. ثمَّ ساعًة،

املحرَّمة هند

وأربعني ثالث سنة عليه بقراءتي التَّنُوِخي املحسن بن عيل القاسم أبو القايض أخربنا
بكر أبو ثنا حدَّ قال: النحوي، عيل بن عيىس بن عيل الحسن أبو أخربنا قال: وأربعمائة،17
العزيز عبد ثنا حدَّ قال: األصمعي، عن حاتم أبو ثنا حدَّ قال: ُدَريْد، بن الحسن بن محمد
النهدي َعجالن بن هللا عبد قال قال: سريين ابن عن السختياني، أيوب عن سلمة أبي بن

الجاهلية: يف
ح��م��ى18 ُح��م��وَّت��ه��ا أدن��ى م��ن وأص��ب��ح��َت َم��ْح��َرم��ا م��ن��ك أص��ب��ح��ت ه��ن��ًدا أنَّ أال
وأس��ه��ًم��ا ق��وًس��ا ب��ال��ك��ف��ي��ن يُ��ق��لِّ��ُب س��الِح��ه ج��ف��ن ك��ال��م��ق��م��ور وأص��ب��ح��ت

مات. حتى صوته بها ومدَّ

الشاعر املجنون

أخربنا قال: بمرص، عليه قراءة أو بقراءتي عيىس بن محمد بن الحسن عيلٍّ أبو أخَربَنا
إبراهيم بن عيل بن إبراهيم أخربنا قال: مرزوق بن القاسم بن محمد بن أحمد الحسن أبو
املربِّد، حدَّثني قال: إسماعيل، بن أحمد ثنا حدَّ قال: يحيى، بن محمد ثنا حدَّ قال: البغدادي،
نحن فإذا الرقة نحو من قربنا فلما املأمون، مع أصحابي من وجماعة أنا خرجت قال:
ونحمَد فيه، َمن لننُظَر الدير هذا إىل بنا ِمْل فقال: أصحابي، بعض إيلَّ فأقبل كبري، بديٍر
وهم مغلولني، مجانني رأينا الدير إىل دخلنا فلما السالمة. من رزقنا ما عىل سبحانه هللا
أنتم أين من قال: بنا بُرص فلما ناعمة، ثياب بقيَّة عليه شابٌّ منهم فإذا القذارة، نهاية يف

محجرها. من خَرجت عينه: ندرت 16
١٠٥١م. سنة 17

أخوه، فتزوجها امرأته طلَّق لرجٍل الشعر هذا إن األغاني: ويف إليها. قرابًة الناس أدنى أصبحت أي 18
زوجها. كان ما بعد زوِجها أخا أصبح إنه يقول فهو
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أنشدوني، باهلل وأهلها! الِعراق بأبي يا فقال: العراق. من نحن فقلنا: هللا؟ حيَّاكم ِفتيان، يا
يقول: فأنشأ أنشدنا! فقلنا: َلطريٌف. هذا من الشعر إنَّ وهللا املربِّد: فقال أُنشدكم؟ أو

أج��ُد م��ا أب��ثُّ أس��ت��ط��ي��ع ال َك��ِم��ُد أن��ي ي��ع��ل��م ال��ل��ه
ب��ل��ُد ح��ازه��ا وأخ��رى ب��ل��ٌد، ��ن��ه��ا ت��ض��مَّ روٌح ل��ي؛ روح��ان
َج��َل��ُد ب��ه��ا ي��ق��وى وال ص��ب��ٌر، ي��ن��ف��ع��ه��ا ل��ي��س ال��م��ق��ي��م��ة وأرى
أِج��ُد ال��ذي ت��ج��د ب��م��ك��ان��ه��ا ك��ش��اه��دت��ي غ��ائ��ب��ت��ي، وأظ��ن

يقول: فأنشأ زدنا! وهللا، لطريٌف هذا إن املربِّد، قال

اإلب��ُل ب��ال��ه��وى ف��س��ارت ��ل��وه��ا، ورحَّ ع��ي��َس��ه��ُم ال��ص��ب��ح ُق��ب��ي��ل أن��اخ��وا ل��م��ا
ُم��ن��َه��ِم��ُل ال��ع��ي��ن ودم��ُع إل��يَّ ت��رن��و ن��اِظ��ره��ا ال��س��ج��ف خ��الل م��ن وأب��َرَزت
ج��م��ل! ي��ا رج��الك ح��م��ل��ت ال ن��ادي��ت َع��نَ��ٌم ع��ق��ده��ا ب��ب��ن��اٍن وودََّع��ت
وارت��َح��لُ��وا19 ال��َح��يْ��ن ح��ان ال��بَ��يْ��ِن ن��اِزِل م��ن وب��ه��ا ب��ي ح��لَّ م��اذا ال��بَ��يْ��ن! م��ن وي��ل��ي
األج��ُل! ت��رح��ال��ك ف��ي ال��ع��ي��س راح��ل ي��ا نُ��ودِّع��ه��ا ك��ي ��ل ع��جِّ ال��ع��ي��س راح��َل ي��ا
ف��ع��ل��وا؟ م��ا ال��ع��ه��د ل��ط��وِل ش��ع��ري ف��ل��ي��ت م��ودَّت��ه��م أن��ُق��ض ل��م ال��ع��ه��ِد ع��ل��ى إنِّ��ي

شئت. إن له: فقال فأموت. إذن قال: ماتوا. معي: الذين البَُغضاء من رُجٌل فقال
دفنَّاه. حتى برحنا فما فيها، مشدوًدا كان التي السارية20 إىل واستنَّ فتمطَّى قال:

ُزَريْق ابن فراقيَّة

ه ُمتوجِّ وأنا بالكوفة، األديب القريش الجاز بن محمد بن عيل بن محمد الحسني أبو أخربنا
بن عيل الحسن أبو ثنا حدَّ قال: عليه، بقراءتي وأربعمائة21 وأربعني إحدى سنة مكة إىل
أهل من رجًال أن أصدقائي بعض حدَّثني قال: بتكريت، التكريتي البزاز بكري بن حاتم

الهالك. الَحني: أوانه. َقُرب حان: 19

العمود. السارية: 20
١٠٤٩م. سنة 21
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يَبْلَُوه22 أن الرحمن عبد أبو فأراد بنسبه، إليه وتقرَّب األندليس الرحمن عبد أبا قصد بغداد
الرباري سلكُت راجعون! إليه وإنَّا هلل إنَّا البغدادي: فقال نزًرا،23 شيئًا فأعطاه ويَختربه،
إليه فانكرست النَّْزر؟! العطاء هذا فأعطاني الرجل هذا إىل والقفار وامَلهامه24 والبحار

فمات. واعتلَّ نفسه
الذي الخان إىل فانتَهوا يطلبونه، فخرجوا عنه سأل ثمَّ أيَّاًما، األندليس عنه وُشِغل
فصعدوا أره. لم أمس ومذ البيت، هذا يف كان إنه فقالت: عنه، الحانيَّة وسألوا فيه كان

مكتوب: فيها ُرقعة رأسه وعند ميِّتًا، بالرجل فإذا الباب، فدفعوا

يَ��س��م��ُع��ه25 ل��ي��س ول��ك��ن ��ا، ح��قٍّ ق��ل��ِت ق��د يُ��ولِ��ع��ُه ال��ع��ذل ف��إن تَ��ْع��ذُل��ي��ه، ال
يَ��ن��ف��ُع��ُه ال��نُّ��ص��َح أنَّ ْرِت َق��دَّ ح��ي��ُث م��ن ب��ه أَض��رَّ ا ح��دٍّ نُ��ص��ِح��ه ف��ي ج��اَوزِت
أض��لُ��ع��ه26 ال��بَ��يْ��ِن ب��خ��ط��وِب ف��ُض��لِّ��َع��ت يَ��ح��ِم��ل��ُه ب��ال��َخ��ط��ب م��ض��ط��ِل��ًع��ا ك��ان ق��د
يُ��ْزِم��ُع��ه27 ب��ال��رُّغ��ِم َس��َف��ٍر إل��ى ع��زٌم وأزَع��َج��ُه إال س��ف��ٍر ِم��ن آَب م��ا
يَ��ذرُع��ُه ال��ل��ه ب��ق��ض��اءِ ُم��َوكَّ��ٌل وُم��ْرتَ��َح��ٍل ح��لٍّ ف��ي ه��و ك��أن��م��ا
م��ط��ل��ُع��ه28 األزرار َف��َل��ِك م��ن ب��ال��َك��ْرخ ق��م��ًرا ل��ي ب��غ��داد ف��ي ال��ل��ه أس��ت��ودِع
��ُع��ه29 تُ��َش��فِّ ال ح��اٌل ول��ل��ض��رورات أف��ارق��ُه ال أن ب��ي ��َع ت��ش��فَّ وك��م
وأدم��ع��ُه ُم��س��ت��ِه��الٌت وأدُم��ع��ي ُض��ًح��ى ال��رح��ي��ل ي��وَم ب��ي ت��ش��بَّ��َث وك��م

يجربه. يبلوه: 22
قليًال. نزًرا: 23

البعيدة. املفازة املهمه: الواحد املهامه: 24
ألنه ُزَريْق ابن فراقية اسم: عليها أطلق وقد البغدادي، ُزَريْق بن عيل الحسني ألبي هي القصيدة هذه 25

لم طويلة قصيدة وهي الرزق. طلب يف األندلس إىل ورحل بها، َكِلًفا كان التي لزوجه فراقه فيها يذكر
يُغريه. يُولِعه: منها. قسٌم إال هنا يُذكر

عليه. وقوَي به نهض باألمر: اضطلَع ِمن مضطلع: 26

عليه. يثبت يُزمعه: مكانه. من وقلعه أقلقه، أزعجه: عاد. رجع، آب: 27
استعار األزرار، فلك وقوله: الخمارات. فيها كانت دجلة من الثانية الضفة عىل بغداد يف سوق الكرخ: 28
البيت ويف الفلك، لهذا كنجوم األزرار وجعل أزراره، بني من وجهه الطالع املوصوف قميص لجيب الفلك

مرشحة. واستعارة مجردة استعارة
شفاعته. تقبل عه: تُشفِّ 29
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ي��خ��ل��ُع��ُه ال��م��ل��َك ي��ُس��وُس ال َم��ن وك��لُّ س��ي��اس��تَ��ُه أُح��ِس��ن ف��ل��م ُم��ل��ًك��ا أَع��ط��ي��ُت
يَ��ن��ِزع��ُه ال��ل��ه ف��ع��نْ��ُه ع��ل��ي��ه، ش��ك��ٍر ب��ال ال��ن��ع��ي��م ث��وب الب��ًس��ا غ��ًدا وَم��ن

عيل بن الحسن عيل أبو وزادني الجاز، بن عيل بن محمد الحسني أبو لنا قال
املتصوف:

يَ��ص��َرُع��ُه ال��م��رء ب��غ��َي إنَّ أَال بَ��غ��ٌي؛ ُق��ِس��م��ت ق��د واألرزاُق ال��م��رء، ف��ي وال��ح��رص
وأق��َط��ُع��ُه إال ه��ذه س��ف��رت��ي ف��ي ب��ل��ٍد ع��ل��ى َع��ي��ن��ي ت��َق��ْع ل��م أن��ن��ي ل��و
أُج��رَّع��ُه م��ا م��ن��ه��ا ت��ج��رَّع ك��أًس��ا ِف��ْرَق��ِت��ِه ب��ع��د ِخ��لِّ��ي، وج��ه ع��ن اع��ت��ض��ُت

وددُت وقال: لحيتُه، اخضلَّت حتى بكى األبيات هذه عىل الرحمن عبد أبو وقف فلما
املوضع يف ببغداد منزيل الرجل: ُرقعة يف وكان ملكي. نصف وأُشاطره حيٌّ الرجل هذا أن
وَحصلت َوُسْفتَجة،30 دينار آالف خمسة إليهم َفُحِمَل بكذا، يُعرفون والقوم بكذا، املعروف

الرجل. موت وعرَّفتهم القوم يد يف

الدرب عىل مجنون

عليه، بقراءتي الندوة بباب الحرام املسجد يف األردستاني أحمد بن محمد بكر أبو أخربنا
بن محمد بن أحمد الفرج أبا سمعُت قال: امُلذكِّر، حبيب بن محمد بن الحسن ثنا حدَّ قال:
فوقفُت، مجنون، عىل وقوٌف جماعٌة فإذا خَلف، أبي بدرِب مررُت يقول: النهاوندي بيان

وقال: إيلَّ فهشَّ

َرش31 ب��ع��د َط��شٍّ ي��وُم ي��وم��ي إن ال��ع��ط��ش! ت��ب��اري��ح ق��ب��ل ��ن��ي َس��قِّ
ال��دََّه��ش ذاك َم��ن ال��ده��ر خ��ل��وُت ال أده��ش��ن��ي ق��د أه��واه َم��ن ُح��بُّ

مكاٍن يف له عميٍل من املال ذلك اسرتداد من يُمكِّنك خطٍّا فيعطيك لرجل ماًال تُعطي أن هي السفتجة: 30

آخر.
القليل. املطر الرش: الخفيف. املطر الطش: وتوهجه. شدته العطش: تباريح 31
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َوَضم عىل لحم

بالشام: هللا، رحمه عقيل، بني أحد بها مدحُت قصيدة نسيب يف ويل

َس��َل��ِم32 ب��ذي ل��ل��نَّ��وى واس��ت��س��ل��م��وا خ��ي��اُم��ُه��ُم ُق��وَِّض��ْت وق��د ق��ال��ت
واس��ت��ِق��ِم33 ال��س��الَم ال��واق��ف ع��ل��ى ُردَّ ال��ُم��س��ت��ح��ث: ل��ل��س��ائ��ق
ب��م��ب��ت��س��م��ي: م��ف��رق��ي م��ن أل��ق��اه ُم��ب��ت��س��م وال��ب��ي��ُن وج��ًدا، ف��ص��ح��ُت
َوَض��ِم34 ع��ل��ى ل��ح��ًم��ا م��ن��ه أب��ق��ي��ِت ه��ًوى ص��ري��ع ف��ي َس��ْل��َم ي��ا ال��ل��َه

الصدغني عقربا

ببغداد: الرؤساء بعض بها مدحُت قصيدة نسيب من أيًضا ويل

َل��َق��ا!35 ال��ح��ب م��ن ِن��ض��ًوا ت��ِج��َدا ق��ص��ت��ي ع��ن اك��ِش��ف��ا خ��ل��ي��ل��يَّ ي��ا
ال��لِّ��ق��ا ي��وم أق��ل��ق��تَ��ن��ي إذ م��ن��ك، ال��ن��وى ي��وَم ي��ا ال��ل��ه، ف��أدال
ن��ق��ا36 ف��ي غ��ص��ٍن ف��وق م��ن ق��م��ًرا ف��ره��ًدا ال��م��ع��لَّ��ى ن��ه��ر ف��ي إن
ال��رُّق��ى37 ت��ح��اَم��تْ��ه ق��ل��بً��ا ل��دَغ��ت ف��إذا ت��س��ري، ُص��دَغ��ي��ه ع��ق��رب��ا

النديم قرب

ثنا حدَّ قال: بتِنِّيس، عليه بقراءتي الوراق هللا ُعبيد بن حمزة بن املحسن القاسم أبو أخربنا
بكر أبو ثنا حدَّ قال: عيل بن أحمد بكر أبو ثنا حدَّ قال: الديبيل، عيل بن الحسني عيل أبو
مسجد من جنازٍة من انرصفُت قال: الهذيل أبي غالم النعايل ُعبيٌد ثنا حدَّ قال: ُدَريْد بن
ظليلًة سكًة يُت فتوخَّ ، الحرُّ عيلَّ اشتد البرصة سكك دخلت فلما الهاجرة، وقت يف الرىض

موضع. َسَلم: ذو ُهدمت. ُقوِّضت: 32

املرسع. املستحث: 33
اللحم. عليه يُقطع الذي الخشب الوضم: سلمى. م َمرخَّ سلم: 34

املطروح. اللقا: املهزول. النضو: 35
املحدودبة. الرمل من القطعة النقا: حسنًا. املمتلئ الغالم الفرهد: 36

ْحر. السِّ الرقى: ترسيان. يقول أن الوجه كان ترسي: صدغيه عقربًا قوله 37
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ماءً واستسَقيُت الباب فطَرقُت القلب، يجذب ترنًُّما فسمعت دار، باب عىل فاضطجعُت
نظيٍف، خيٍش إىل فأدخلني ، بنيِّ عليه قم والسُّ العلة أثَر أن إال جماله،38 اجتَهرني فتًى فإذا
ومنديل، وماء طسٌت معها وصيفة40 ومعه الفتى خرج اطمأننُت فلما 39، يٍّ َرسِ وفرٍش
جاءت وقد أخرى جاريٌة فإذا يسريًا فلبثُت وانَرصفت، ونعيل ردائي وأخذَت رجيلَّ، فغسلت
للغداء. يديك اآلن فاغسل رجَليك، غسلت إنما فقالت: يدي. غسلُت قد فقلت: وماء، بطسٍت
فأقبل بالطعام وأُتَي عينَيه، يف الَعربة أعرف وأنا ليؤنسني، ضاحًكا أقبل قد بالفتى وإذا

يبسطني. ذلك يف وهو يأكله، بما نغض41 كأنه يأكل
أن ظننُت زفرًة زَفر ثمَّ آخر، ورشبُت قدًحا فِرشَب برشاٍب، أُِتينا أكلُنا انقىض فلما
ودخل وتقدَّمني، فُقمُت إليه! بنا فُقم نديًما، يل إنَّ أخي! يا يل: وقال نُِقَضت، قد أعضاءه
يل وطرح الرمل، عىل فقَعد مصبوٌب، رمٌل البيت ويف أخرض، ثوٌب عليه قربٌ فإذا مجِلًسا،
ورشبت، كأًسا رشب ثمَّ الَعَربات د يُردِّ وأقبل تقُعُد، كما إال قعدُت ال وهللا فقلت: ، ُمصىلٍّ

يقول: وأنشأ

ت��رابَ��ه��ا42 َص��داك ع��ل��ى ي��داَي ه��ال��ت ُح��َف��ي��رٍة ره��ُن وأن��ت ال��ت��راَب ُ أط��أ
ج��ن��ابَ��ه��ا ح��ي��ي��ت م��ا ع��ي��ن��ي ب��ج��ف��ون أط��أ ل��م إن م��ش��ى َم��ن ألع��ذُر إنِّ��ي
وأذابَ��ه��ا َح��رَّه��ا أط��ف��أ ب��ال��ن��ار ُم��تَ��َل��بِّ��ٌس ج��وان��ح��ي ج��م��َر أن ل��و

ثمَّ فرشَب، فأفاق وجهه، عىل فصبَّه بماءٍ غالم فجاءَه عليه، مغشيٍّا القرب عىل أكبَّ ثمَّ
يقول: أنشأ

الِح��ُق43 ب��ك ع��اِج��ًال أن��ي أي��ق��ن��ت ألن��ن��ي ال��س��رور ل��ي ث��اَب ال��ي��وم

جماله. راعني جماله: اجتهرني 38
الجيد. ي: ِ الرسَّ الكتان. ُمشاَقة من تُتَّخذ الخيوط غالظ النسج رقاق ثياب الخيش: 39

امُلراهقة. دون الفتاة الوصيفة: 40
اضطرب. نغض: 41

جثتك. صداك: صبَّه. الرتاب: هال 42

وعاد. رجع ثاب: 43
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س��ائ��ُق ال��م��ن��ي��ة م��ن إل��ي��َك ط��وًع��ا وي��س��وق��ن��ي ال��ِب��ل��ى أُق��اس��م��َك ف��غ��ًدا

قال: عمرك. هللا يُطيُل قلت: جنازتي! غًدا فاحرض عليك، ي حقِّ وَجب قد يل: قال ثمَّ
قلت: أال عققتني؛ لقد فقال: بالبقاء، له فدعوُت محالة. ال ميٌت إنِّي

ن��ال��ه م��ا ال��ِب��ل��ى ف��ي ي��ن��ال��ك َك��ي��م��ا رم��س��ه ف��ي ُم��س��ِع��ًدا خ��ل��ي��َل��ك ج��اِوْر

مات. قد هو فإذا وغدوُت ليلتي، عيلَّ وطالت فانرصفُت

ح مريضمطوَّ

عيل محمد أبو أخربنا قال: لفظه، من بمرص األندليس نرص أبي بن محمد عيل أبو أخربنا
قال: السعدي نرص أبي بن امللك عبد مروان أبو أخربنا قال: باألندلس، الحافظ محمد بن
قال قال: البغدادي، صالح بن مؤمل كامل أبو ثني حدَّ سهل: بن مسلمة النرص أبو قال
ح ملوَّ األعراب من بفتًى إذا ُمصِعًدا السماوة ناحية بالبادية أميش أنا بينا رشاعة: أبو
آل أبيات حاذيَت إذا له: يقول صبيٍّا محتضٌن وهو ُقَطرييتان،44 عليه معروقه، الجسم
عليه يُكرِّرها فجعل هاتنَي. بردتيَّ إحدى ولك األبيات، بهذه ُمنِشًدا صوتك فارفع فالن،

فحِفَظها: ليحَفظها

ي��ب��رُح45 ال��ش��وق الع��ج ِم��ن ب��ه م��ا أب��ى ُح ُم��ط��وَّ ال��ب��ي��وت ب��أف��ن��اء م��ري��ٌض
يُ��م��َص��ُح46 وج��ِدك آالم ِم��ن ت��ش��كَّ��اه م��ا ع��لَّ ال��ن��ط��اس��يَّ ج��ئ��َت ل��و ي��ق��ول��ون:
ُح ُم��بَ��رِّ غ��راٌم ف��ي��ه��ا ب��ن��ا أض��رَّ ب��خ��ي��ل��ٌة إال ال��داء دواءُ ول��ي��س
أس��م��ُح47 ب��ذل��ك م��ن��ه��ا ��ف��ا ال��صَّ ف��ُص��مُّ تُ��ن��ي��ل��ه ِوص��اًال س��أل��ن��اه��ا م��ا إذا

كالربود. الثياب من رضبًا تعني ولعلَّها املعاجم، يف اللفظة هذه عىل نعثر لم قطرييتان: قوله 44

نار. العج: مضيَّع. ح: مطوَّ 45

وينقطع. يذهب يُمصح: الحاذق. الطبيب النطايس: 46
الحجارة. الصفا: 47
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فسمعت ينشدها، باألبيات َعِقريتَه رفع حاذاها فلما بي، يشعر ال وهو الصبي، فتبعُت
يقول: قائًال األبيات بعض من

أط��ي��ُر إل��ي��ه ش��وٍق م��ن ِك��دُت وَم��ن ب��ح��بِّ��ه ال��ف��ؤاُد ه��اَم َم��ن ال��ل��ه رع��ى
ك��ث��ي��ُر48 ال��ح��اِض��ري��ن ال��ُوش��اة ف��إن ل��وع��ٍة أب��راُح ب��ال��ق��ل��ِب ك��ثُ��َرت ل��ئ��ن
غ��ي��وُر49 أَبَ��لُّ إال م��ن��ه��ُم وم��ا وِش��رًَّة غ��ي��ًظ��ا يَ��س��ت��ش��ُرون ��ون، ي��م��شُّ
ف��أُزوُر50 ن��ح��وك��م آت��ي ف��ب��ال��ق��ل��ٍب ُم��رَص��ٍد ره��ب��ة ب��ال��ج��س��م أَُزر ل��م ف��إن

ألٍْي بعد أفاق ثمَّ عليه. مغشيٍّا فسقط إياها فأنشده فتبعتُه، إليه، الصبيُّ بها فرجع
يقول: وهو

ُص��نَّ��ُع51 ال��ع��مِّ ب��ن��و م��ا ش��ع��ري ل��ي��َت ف��ي��ا ق��ات��ل��ي ال��غ��ري��رة ال��َخ��ْود ه��وى أظ��نُّ
ال��م��ض��يَّ��ُع52 وخ��اب ه��دًرا، دم��ي ت��راك��ى ص��ن��ي��ِع��ه��م َدرُّ ول��ل��رَّح��م��ن أُراه��م،

البهم عىل حيَّ

أخربنا قال: الحرام، املسجد يف بمكة عليه بقراءتي األردستاني بكر أبو أخربنا
سعيد، بن محمد ثنا حدَّ قال: سعيد، بن أحمد ثنا حدَّ قال: السلمي، الرحمن عبد أبو
عيل، بن الحسن ثنا حدَّ قال: عمرو، بن هللا عبد ثنا حدَّ قال: ُْقِفي، الرتَّ عباس ثنا حدَّ قال:
ُمليكة أبي ابن بينا قال: الشافعي، محمد بن إبراهيم عن البرصي غياب أبو ثنا حدَّ قال:

ويقول: وائل بن العاص دار يف يتغنى الجدي األخرض سمَع إذ يؤذِّن
ال��بَ��ه��ُم53 تَ��ك��بَ��ِر ول��م نَ��ك��بَ��ْر، ِل��م اآلن إل��ى أن��ن��ا ل��ي��ت ي��ا ال��بَ��ه��م، ن��رع��ى ص��غ��ي��َري��ن

واألذى. الرش بَْرح: الواحد األبراح، 48
هم. ورشُّ غيظهم يتفاقم غيًظا: يسترشون ويخاصمون. يعادون ون: يمشُّ 49

للُمراقبة. الطريق عىل وضَعه أرصده: ِمن امُلرصد، 50
لها. تجربة ال التي الغريرة: الحسنة. الشابة الخود: 51

ضياًعا. هدًرا: 52

والضأن. واملعز البقر صغار البَهم: 53
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حتى البَهم، عىل حي فقال: الصالة، عىل حي يقول: أن فأراد األذان، يف فأرسَع قال:
إليهم. يعتذر فجاء مكة، أهل سمعه

حزام بن عروة موت

ثنا حدَّ قال: ُروح، بن الحسني أبو أخربنا قال: بالشام، ثابت عيل بن أحمد بكر أبو أخربنا
قال: يزيد، بن محمد أخربنا قال: األخفش، سليمان بن عيل حدَّثني قال: زكرياء، بن املعاىف
عروة، بن هشام عن رجل، عن أبيه، عن ، العتبيُّ ثنا حدَّ قال: برشاملازني، بن مسعود حدَّثني
إىل فُدِفعت قال: ُعذَرة، بني صدقاِت ُولِّيت قال: األنصاري، سعد بن بشري بن النعمان عن

فقال: بك؟ ما فقلت: رأسه، إال منه يبَق لم رجٌل فإذا عنه، فكشفت ثوٍب، تحَت فتًى

ال��خ��ف��ق��ان ش��دة م��ن ك��ب��دي ع��ل��ى ب��ج��ن��اِح��ه��ا ُع��لِّ��َق��ت ق��ط��اًة ك��أن
َش��ف��ي��ان��ي54 ُه��م��ا إن ن��ج��ٍد وع��رَّاف ُح��ك��َم��ه ال��ي��م��ام��ة ل��ع��رَّاِف ج��ع��ل��ُت

من فأُصِلَح مات، قد هو فإذا خمد، ثمَّ فيه، كان الذي الثوَب منه مأل حتى س تنفَّ ثمَّ
ِحزام. بن ُعروة هذا هذا؟ من أتدري يل: فقيَل عليه، وصليُت شأنه،

الهوى ورسيس ة الرُّمَّ ذو

أخربنا قال: روايته، يف لنا أِذن فيما الحافظ الصوري عيل بن محمد هللا عبد أبو أخربنا
قال: رياب، بن هارون بن جعفر حدَّثني قال: الحافظ، سعيد بن الغني عبد محمد أبو
املهلبي، املغرية بن املهلب بن محمد بن يزيد ثنا حدَّ قال: سعد، أبي بن هللا عبد حدَّثني
ذو علينا وَفد قال: الحكم، بن غيالن جده عن أبيه عن املعذل بن الصمد عبد حدَّثني قال:

قوله: إىل انتهى فلما الحائية، قصيدته فأنشدنا الكوفة، بكناسة ونحن ة، الرُّمَّ

يَ��ب��َرُح55 م��يَّ��َة ُح��بِّ م��ن ال��َه��وى رس��ي��ُس يَ��َك��ْد ل��م ال��ُم��ح��بِّ��ي��ن ال��ن��أُي غ��يَّ��ر إذا

يدَّعي الذي تعني عرَّاف ولفظة األسدي. األبلق هو نجد: وعرَّاف عجلة. بن رباح هو اليمامة: عرَّاف 54

هنا. املراد وهو الطبيب، عىل أيًضا وتُطَلق مواقعها، عىل بها يُستَدلُّ أسباب بمقدمات األمور معرفة
وأثره. بقيَّته الهوى: رسيس 55
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أجد: لم قال: ثمَّ ففكَّر بََرح. قد أراه شربمة: ابن له قال

ي��ب��َرُح م��يَّ��ة ح��بِّ م��ن ال��ه��وى رس��ي��ُس

حني شربمة ابن أخطأ فقال: املختار، من البُحرتي، الحكم أبي إىل بحديثهم فرجعت
َلْم يََدُه أَْخَرَج ﴿إِذَا وجل: عز هللا كقول هذا إنما منه، َقِبل حيث ة الرُّمَّ ذو وأخطأ عليه، رد

يكد. ولم يرها لم أي يََراَها﴾؛ يََكْد

الغالم عاشق الصويف موت

صالح أبو ثنا حدَّ قال: عليه، بقراءتي بمرص سعيد بن إبراهيم إسحاق أبو أخربنا
أحمد بكر أبو ثنا حدَّ قال: اليسع، بن القاسم بن الحسني ثنا حدَّ قال: الصويف، السمرقندي
الخياط، الصويف هللا عبد بن جعفر محمد أبو ثنا حدَّ قال: ينََوِري، الدِّ عمرو بن محمد بن
يف يَفرتقان ال فكانا جميًال، غالًما الصويف َقَطن بن محمد مع رأيُت حمزة: أبو قال قال:
حتى َقَطن، بن محمد عليه وكِمَد الغالم، فمات طويًال، زمنًا بذلك فمكثا حٍرض، وال سفٍر
يبكي قائًما قربه عىل فوقف فاتبعته، املقابر إىل خرج وقد يوًما فرأيتُه وعظًما، ِجْلًدا عاد
الشمس غربت أن إىل حى الضُّ وقت من واقًفا زال فما باملطر، تُمِطر والسماء إليه، وينظر
الغد من كان فلما واقٌف، كذلك وهو عنه فانرصفُت خده، عىل ويده يَجلس، ولم يَربح لم
ميٌت، لوجهه مكبوٌب هو فإذا القرب إىل فِرصت أمره، من كان وما خربه، ألعرف خرجت
جانب إىل ودفنته ثيابه يف نته وكفَّ لتُه فغسَّ حمله، عىل فأعانوني بالحرضة كان من فَدعوت

القرب.

هللا معصية يخاف عاشق

ونظر حمزة: أبو قال قال: بإسناده أيًضا بمرص سعيد بن إبراهيم إسحاق أبو وأخربنا
فغَيش جميل غالٍم إىل هللا، عباد خيار من وكان الدمشقي، األشعث بن هللا ُعبيد بن محمد
زمنًا عليهما يقوم ال فكان رجليه، من أُقِعَد حتى قم السُّ واعتاده منزله، إىل فُحِمَل عليه،
بسبب وال بقصته يُخربنا ال وكان وأمره، حاله عن ونسأله ونعوُده، نأتيه فكنا طويًال،
إليه فهشَّ عائًدا، فأتاه الغالم، ذلك فبَلغ نظره، بحديث يتحدَّثون الناس وكان مرضه،
إىل وعاد رجَليه عىل قام حتى يعوُده زال فما برؤيته، واستبرش وجهه، يف وضحك وتحرَّك
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أسأله أن فكلَّمني يفعل، أن فأبى منزله، إىل معه إليه املصري يوًما الغالم فسأله حالته.
من بمعصوٍم لسُت فقال: ذلك؟ من تكره الذي وما فقلت: فأبى، فسألته، إليه، ل يتحوَّ أن
بفرصة، َظَفر عند أو محنٌة الشيطان من عيلَّ تقع أن وأخاف الفتنة، من آَمُن وال البالء،
عن فيه ويُكَشُف األرسار فيه تظهُر يوم عني هللا فيَحتجب معصيٌة وبينه بيني فتجري

الخارسين. من فأكون ساٍق؛

ومجنونها العامرية ليىل

بن محمد عمر أبو أخربنا قال: عليه، قراءة الجوهري عيل بن الحسن محمد أبو أخربنا
قال: امَلْرُزبان، بن خلف بن محمد ثنا حدَّ قال: عليه، قراءة الخزاز َحيَُّويِْه بن العباس
عمارة بن عثمان ثنا حدَّ عدي: بن الهيثم قال قال: العمري، عن الحسن، بن قاسم ثني حدَّ
والرشاة تيماء ييل مما الشام ناحية إىل ِمنَّا رجٌل رَحَل قال: مرة، بني من أشياخهم عن
فتنحنح، إليها، فعَدل مطر، أصابه وقد له، ُرِفعت قد بخيمة هو فإذا له، بُغية طلب يف
وإذا عظيٌم أمٌر فإذا وغنمهم، إبلهم وراَحت فنزل، انزل، له: فقالت كلمته، قد امرأة فإذا
اليمامة ناحية من فقلُت: أقبل؟ أين من الرجل هذا سلُوا العبيد: لبعض فقالت كثريٌ، ُرعاءٌ
عامر. ببني قلت: هناك؟ نزلَت بمن قالت: كلها. قلت: َوِطئَت؟ نجد بالد أي فقالت: ونجد.
هل قالت: ثمَّ فاستعَربَت، الُحريش. بني فقلت: عامر؟ بني بأيِّ وقالت: عداء الصُّ َست فتنفَّ
وأتيتُه بأبيه، ونزلت وهللا، إي فقلُت: باملجنون؟ ب ويُلقَّ قيس له يُقال فتًى بذكر سمعَت
تُذَكر أن إال يَفهم، وال يَعِقل ال الوحش، مع ويكون الفيايف، تلك يف يهيم إليه نظرت حتى

فيها. يقولها أشعاًرا ويُنشد فيبكي، ليىل له
وانتحبَت فبَكت مثَلها، عيني تَر لم قمٍر ِشقة فإذا وبينها، بيني رتَ السِّ فرفَعِت قال:
بأًسا. قلُت ما فوهللا هللا، اتقي املرأة! أيتها لها: فقلت انصدع، قد قلبها أن وهللا ظننُت حتى

قالت: ثمَّ والنحيب، البُكا من الحال تلك عىل طويًال فمكثَت

ف��راج��ُع56 ُم��س��ت��ِق��لٌّ ق��ي��ٍس رح��ُل م��ت��ى ك��ث��ي��رٌة وال��خ��ط��وب ش��ع��ري ل��ي��ت أال

ارتحلوا. القوم: استقل من ، ُمستقلٌّ 56
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ض��ائ��ع ال��ل��ُه، يَ��ح��ف��ظ ل��م إن ه��و، وَم��ن ب��َرح��ِل��ه ي��س��ت��ق��لُّ ال َم��ن ب��ن��ف��س��ي

املشئومة ليىل أنا قالت: باهلل؟ أنِت َمن قلُت: أفاقت فلما عليها. ُغيش حتى بكت ثمَّ
وتركتُها. فمَضيُت وَوجِدها، حزنها مثل رأيُت فما له. املساِعدة غريُ عليه،

الجريح قلبه املشتاق عىل ردُّوا

هللا: بأمِر املقتدي املؤمنني أمري بها مدحت قصيدٍة نسيب من ويل

��بَّ��اح��ا ال��سُّ أع��ج��ز ق��د ب��ح��ٍر لُ��جَّ دم��وع��ي م��ن أب��ص��َرْت ح��ي��ن س��بَ��َح��ْت
ف��اس��ت��راح��ا ق��ض��ى ال��ف��ت��ى ه��ذا ل��ي��ت خ��ف��اءٍ ف��ي ل��ِت��رب��ه��ا، ق��ال��ت ث��مَّ
ِج��راًح��ا أث��خ��ن��تُ��م��وه ق��ل��بً��ا ـ��م��ش��ت��اق ال��ـ ع��ل��ى ردُّوا ال��راح��ل��ون! أي��ه��ا
ب��اح��ا ق��د وج��ِده ب��أس��رار ـ��ع ال��دم��ـ ف��إذا ُج��ه��َدُه، ال��وج��َد ك��تَ��َم
اس��ت��رب��اًح��ا57 رق��اده ف��أخ��ذتُ��م س��ف��اًه��ا ال��ك��ئ��ي��َب ق��ل��بَ��ه ب��اَع��ُك��م

زلزل وجارية الرشيد

َحيَُّويِْه بن عمر أبو ثنا حدَّ قال: عليه، قراءًة الجوهري عيل بن الحسن محمد أبو أخربنا
حدَّثني قال: املروزي، العباس أبو أخربني قال: خلف، بن محمد ثنا حدَّ قال: الخزاز
اسمه وكان زلزٌل، يل قال قال: أبيه، عن املوصيل إبراهيم بن إسحاق حدَّثني قال: املفضل،
أراها أن أشتهي فكنت الغناء. علَّمتُها قد صفتها، ومن حالها ِمن جاريٌة عندي منصوًرا:
إليهم فرصُت الجارية، يَعرضون ورثَته أن بلغني زلزٌل تُويفَ فلما أسأله، أن فأستحيي
لها: قلُت قال: منه. ونقص منها تمَّ ما لوال يكونها أن الَغزال كاد جارية فإذا فأخَرجوها،
تذرفان: وعيناها وتقول تُغني فاندفعت ِحجِرها، يف َفُوِضع بالعود فجيء صوتًا! غنِّي

م��ع��م��وُد58 ل��إلق��ف��ار ف��ال��ع��وُد ال��ع��وُد أوت��اره م��ن أق��ف��ر

للربح. طلبًا اسرتباًحا: جهًال. سفاًها: 57

الحزن. الشديد امليضء، املعمود: 58
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ت��غ��ري��ُد ب��ع��َدَك ل��ه ف��م��ا ص��وت��ه م��ن ال��م��زم��ار وأوَح��ش
م��ف��ق��وُد ال��ل��ذات وع��اِم��ُر ��اِع��ه��ا وُس��مَّ ل��ل��م��زام��ي��ر َم��ن
ال��رُّوُد59 ال��خ��م��ص��ان��ة وال��َق��ي��ن��ُة أب��اري��ق��ه��ا ف��ي ت��ب��ك��ي وال��خ��م��ُر

أمري عىل فدخلت ساعتي، من فركبُت خرجت، قد نفسها أن ظننُت شهقًة شهَقت ثمَّ
قال عليه دخلت فلما بإحضارها، فأمر منها، سمعت وما الجارية بخرب فأخربتُه املؤمنني
أمري إجالل فيمنُعها البُكا تريد وجعَلت فغنَّت إبراهيم! به غنَّيِت الذي الصوت غنِّي لها:
تَني خريَّ إذا أما سيِّدي، يا فقالت: أشرتيَك؟ أن أتُحبِّني فقال: بها، وأُعِجَب فرحمها املؤمنني،
إبراهيم! يا فقال: بي. فيَنتِفع زلزٍل بعد أحٌد يَشرتيني ال وهللا عيلَّ، نُصُحك وجب فقد
ال فقلت: مايل! بَشطِر ها فاشَرتِ ُوِجَدت إن هذه؟ جَمَعت ما جمَعت جارية بالعراق أتعلم
ِرزًقا. عليها وأجرى وأعتََقها برشائها فأَمر األرض. وجه عىل وال املؤمنني، أمري يا وهللا

نفيس اطلبوا

جحظُة أنشدنا قال: عليه، بقراءتي الدقاق طاهر بن محمد بن الحسني هللا عبد أبو أخربنا
لنفسه:

ال��ِف��راِق ع��ن��د ال��ف��راِق، ي��وم ق��ب��ل ال��تَّ��راق��ي ف��ي ب��ه��ا ع��ه��دي ن��ف��س��ي وي��َح
ب��ال��ِع��ن��اِق اش��ت��غ��ال��ن��ا ف��ي ه��ل��َك��ت اع��ت��نَ��ق��ن��ا ُك��نَّ��ا ح��ي��ُث ف��ي اط��ل��بُ��وه��ا

أظرف وجهك

حاتم أبو أخربنا قال: عليه، بقراءتي الرتيس حسنون بن أحمد بن محمد الحسني أبو أخربنا
ي الُقمِّ يزداد بن بيان محمد أبو ثنا حدَّ قال: الرازي، اللبان محمد بن الواحد عبد بن محمد

املؤدِّب: ي الُقمِّ محمد بن أحمد أنَشَدني قال: إجازة،

تُ��خ��ِل��ُف ال ال��َم��ح��بَّ��ة وع��ي��ن ال��ه��وى ب��ع��ي��ن ال��ف��ؤاد ي��راك

الحسنة. الشابة رؤد: مسهل الرُّود، البطن. الضامرة الخمصانة: امُلغنِّية. القينة: 59
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يَ��ط��ِرُف وم��ا ي��راك ف��ق��ل��ب��ي ال��م��ق��ل��تَ��ي��ن ن��اظ��ر ع��ن ِغ��بْ��َت إذا
تَ��ن��زُف م��ا ال��ح��بِّ م��ن ع��ي��وٌن ح��بِّ��ك��م م��ن ال��ق��ل��ب ف��ي ت��م��كَّ��ن
ُم��دنَ��ُف ح��بِّ��ك��م م��ن ف��إن��َي س��ال��يً��ا ح��ب��ه م��ن ي��ُك ف��َم��ن
أظ��َرُف ذا ك��لِّ م��ن ووج��ُه��ك م��ل��ي��ٌح ودلٌّ رخ��ي��ٌم ك��الٌم

الدُّْعج العيون

محمد ثنا حدَّ قال: ي، الُقمِّ أيوب بن عيل أخربنا قال: الرشوطي، عيل بن أحمد بكر أبو أنبأنا
األشنانداني، هارون بن سعيد عثمان أبو ثنا حدَّ قال: ُدَريْد، ابن ثنا حدَّ قال: عمران، بن
من لرجل فزارة بني من رجل قال يقول: عبيدة أبا سمعُت قال: ِزي، التَّوَّ أخربني قال:
ووهن البُنْية، ضعف من ذلك وإنما — فضيلة أي — مزيًَّة الحب من موتكم تعدُّون عذرة:
باألعني ترُشُق البُلج امَلحاجر رأيتم أنَّكم لو أما العذري: فقال الرَّويَّة. وضيق العقيدة،
الدُّر، رسُد كأنها الُغر، الثنايا عن تفتُّ مر السُّ والشفاه ، جُّ الزُّ الحواجب فوقها من الدُّْعج

ظهوركم. وراء اإلسالم ودفعتم والعزى،60 الالت لجعلتموها

الغواني رصيع

ثنا حدَّ قال: عمران، بن محمد ثنا حدَّ قال: أيوب، بن عيل ثنا حدَّ قال: عيل، بن أحمد أنبأنا
الوليد بن ُمسِلم أنَّ املربِّد: يزيد بن محمد العباس أبي بن عرفة بن محمد بن إبراهيم
الخمر، فيها يصف التي قصيدته أنشده لقيه يوٍم أول يف الرشيد وَصل ملا األنصاري

وأولها:

ذَح��ل��ي61 ق��اِت��ل��ِت��ي ع��ن��د م��ن ت��ط��لُ��ب��ا وال ق��ب��ل��ي تَ��ش��رب��ا ال ال��ك��أس ع��ل��يَّ أدي��َرا

َعج: الدَّ من الدُّعج، الحاجبني. بني ما نقاوة وهو البََلج: من البُلج، العني. وَقُب محجر: الواحد املحاجر، 60
الجاهلية آلهة من إلهتان والعزى: الالت نظم. رسد: البيضاء. الغر: الدقيقة. : جُّ الزُّ سعتها. مع العني سواد

الكاذبة.
ثأري. ذحيل: 61
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الغواني رصيع يومئٍذ وسماه والغزل، واللهو الرشاب وصف من حكاه ما فاستحسن
وهو: منها، بيٍت بآخر

ال��نُّ��ج��ل؟62 واألع��يُ��ن ال��ك��أِس ص��ري��َع وت��غ��دو ��ب��ا ال��صِّ م��ع ت��ُروح أن إال ال��ع��ي��ُش ه��ل

ودموع غليل

أخَربَنا قال: الندوة، بباب الحرام املسجد يف عليه بقراءتي األردستاني بكر أبو أخربنا
له يُقال النِّعم، أبناء من شابٍّا فرأيت بنيسابور، املرىض دار دخلت قال: امُلذكِّر، حبيب ابن
الشعر من أتروي قال: بي بُرصَ فلما ويَصيح، يُجِلب وهو مشدوًدا السكري، صادق أبو
البُحرتي؟ شعر من قال: ِشئت. َمن شعر من قلت: َمْن؟ ِشعر ِمْن قال: نعم! قلت: شيئًا؟

فقال: تريد؟ قصيدة أي قلت:

ال��ض��اح��ي؟63 ب��ال��م��ن��ظ��ِر اب��ت��س��ام��تُ��ه��ا أم م��ص��ب��اِح ض��وء أم س��رى بَ��رٍق أَل��ْم��ُع

قصيدته: إنشاد يف فأخذ نعم! قلت: قصيدة؟ أفأُنشدك فقال: القصيدة، فأنشدته

اإلك��ث��اُر يَ��ن��ف��ع ال وأِق��الَّ اإلق��ص��اُر ش��أن��َي إنَّ أق��ِص��َرا!

قوله: بلغ حتى

ال��دي��اُر وم��ن��ِك ِم��نَّ��ا ت��ن��اءت أو ع��ت��ٌب وب��ي��ن��ِك ب��ي��نَ��ن��ا ج��رى إن
ِغ��زاُر64 ش��ه��دِت ال��ت��ي وال��دم��وُع ُم��ق��ي��ٌم ع��ه��دِت ال��ذي ف��ال��غ��ل��ي��ُل

عليه. مغشيٍّا سقط أن إىل ويَصيح قيده يف يرقص وجعل فقفز

الحسنة. الواسعة النُّجل: األعني 62
للشمس. البارز الضاحي: 63

الحب. حرارة الغليل: 64
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وجاريته جعفر بن هللا عبد

محمد أبو ثنا حدَّ قال: أصله، من ونقلته األنبويس، عيل بن محمد بن أحمد بخط وجدت
بن عيل حدَّثني قال: عمي، حدَّثني قال: جدي، حدَّثني قال: املغرية، بن هللا عبد بن عيل
قال: النجيل، إسحاق بن بكر ثني حدَّ قال: الحسني، بن محمد ثنا حدَّ قال: مريم، أبي
بن هللا عبد نظر قال: سريين، بن محمد عن األنصاري عمر بن محمد سهل أبو ثنا حدَّ
تُحبني هل باهلل فسألها: مواله، تالحُظ وهي شديًدا ُحبٍّا يُحبُّها كان له جارية إىل جعفر
فأعتقها فسكتَت، ذلك! تكتميني ال باهلل فسألها: قال سيِّدي! يا باهلل أعيذُك فقالت: ُفالنًا؟
عرشة ولك عنها أتنزل فقال: مواله، فدعا تتبعتها، نفسه إن ثمَّ قال: إياه. فزوَّجها ودعاه
عنها. فأَعَرَض قال: فيها! لك هللا بارك قال: درهم. ألف مائة وال وهللا، ال قال: درهم؟ آالف

ذلك. بعد جعفر ابن وتزوَّجها مواله مات حتى يسريًا إال ذلك بعد يلبث فلم قال:
أصحابه بعض عن فحدثني الرَّقي، ياسني ألبي الحديث هذا فذكرت ُحسني: ابن قال

يقول: أنشأ عليه دخلت ملا جعفر بن هللا عبد أن

م��ض��ى ك��م��ا ف��يَّ ال��ل��ه أم��َر وس��لَّ��م��ُت أم��ره ك��لِّ ف��ي ال��ل��ه ب��ُح��ك��م رض��ي��ُت
ف��ان��ق��ض��ى ال��ح��بُّ ��ح��ى امَّ ح��ت��ى وص��بَّ��رن��ي دن��يَّ��ة ب��ح��بِّ وأب��الن��ي ب��الن��ي
��ض��ا65 ف��ت��ن��قَّ زاِئ��ًال ُودِّي ك��ان وال م��الل��ٍة ب��ُح��ب ُح��ب��ي م��ا ل��َع��م��رَي!
أع��َرَض��ا66 ال��ِح��بُّ إذا أح��ي��انً��ا ويُ��ع��ِرُض يَ��ِزي��ن��ه دلٌّ م��ْع��ه ح��ب��ي ول��ك��نَّ

الحب رصيعا

أبو أخربنا قال: عليه، قراءًة ِزي التَّوَّ الحسني بن عيل بن أحمد الحسني أبو القايض أخربني
قال: ُدَريْد، بن بكر أبو أخربنا قال: الكاتب، الجرادي عيل بن محمد بن هللا ُعبيد محمد
وكان بماوية، فمررُت الحج من انرصفُت قال: يونس، عن عمه، عن الرحمن، عبد أخربنا
عنده، أنا فبينا فأنزلني، ُمسلًِّما، إليه فرصت صعصعة، بن عامر بني من صديٌق فيها يل
فقالوا: هذا؟ ما فقلُت: تكلَّم! تكلَّم يَُقلن: وهن ُمستبرشات، ِنساءٌ إذا بفنائه، قاعدان ونحن
منذ فراشه لعىل فإنه الحجاز، ناحية إىل وُحِملت فُزوِّجت، له، عمٍّ ابنة يعشق كان ِمنَّا فتًى

. انحلَّ ض: تنقَّ 65
الحبيب. الحاء: بكرس الِحب، 66
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وقمُت فقام، أراه. أن أُحبُّ فقلت: ويرشبه. يأكله بما يؤتى أن إال أكل، وال تكلَّم، ما َحْوٍل
إال منه يبَق لم البيوت، تلك من بيت بفناء ُمضطجع بفتًى وإذا بعيد، غري فمَشينا معه
يَُعوُدك. فالن أبو ك عمُّ هذا مالك! يا فقالت: واقفٌة، وأمه يسأله، عليه الشيخ فأكبَّ خياٌل،

يقول: وأنشأ عينيه، ففتح

َرَم��ِق ش��ف��ا إال م��ه��ج��ت��ي م��ن ي��ب��َق ل��م وال��ش��ف��ِق ال��ُودِّ أه��ل ال��ي��وم ل��يَ��ب��ك��ن��ي
وال��ق��ل��ِق األح��زان َرب��َق��ِة م��ن أُط��ِل��ق��ُت ف��ق��د ب��ال��ح��ي��اة، ع��ه��دي آِخ��ُر ال��ي��وَم

فإذا خبائه، إىل فانرصفت وقمُت الشيخ، فقام ميت، هو فإذا َعَداء الصُّ س تنفَّ ثمَّ
تقول: فأنشأت يبكيك؟ ما الشيخ: فقال ع، وتتفجَّ تبكي بضة بجارية

ال��ك��م��ُد ج��س��َم��ه وأض��ن��ى ال��س��ق��ام ط��وُل ُم��ه��ج��تَ��ه ش��فَّ ل��ص��بٍّ أب��ك��ي أال
أِج��ُد م��ا ب��ع��ض إل��ي��ه ف��أش��ك��و ع��ن��دي، ب��ه ال��َه��ي��وم ال��ق��ل��َب خ��لَّ��ف م��ن ل��ي��َت ي��ا
وال��َك��ِب��ُد؟67 ��ْح��ر ال��سَّ يُ��ن��اُط ح��ي��ث أن��ت أم ب��ه ال��ن��س��ي��م ل��ي أس��رى تُ��رِب��ك أَنَ��ْش��ُر

ميتة. هي فإذا وشهقت، كبدها، عىل انثنت ثمَّ
وقيذ.68 وأنا الشيخ عند من فقمُت يونس: قال

الحسن أبو األمري ثنا حدَّ قال: اق، الدقَّ طاهر بن محمد بن الحسني هللا عبد أبو أخربنا
القصة.69 فذكر ُدَريْد، ابن ثنا حدَّ قال: باهلل، املكتفي بن محمد بن أحمد

قلوب بغري أجساد

قال: الكاتب، الجرادي بن محمد أبو أخربنا قال: ِزي التَّوَّ عيل بن أحمد الحسني أبو أخربنا
التميمي: سلم بن لداود أبيه عن الُعكيل أنشدنا قال: ُدَريْد بن بكر أبو ثنا حدَّ

ل��ُغ��روب دنَ��ت م��ا ويُ��ذِك��رن��ي��ه��ا ذك��رتُ��ه��ا إال ال��ش��م��س ق��رُن ذرَّ وم��ا

الرئة. ْحر: السَّ يعلق. يناط: 67
القلب. الحزين الوقيذ: 68

مرت. التي الحب رصيَعي قصة يريد القصة: 69
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ه��ب��وب��ي وع��ن��د أح��الم��ي وب��ال��ل��ي��ِل وب��ع��َده ذاك ب��ي��ن م��ا وأذُك��ره��ا
ط��ب��ي��ِب70 ك��ل ط��بَّ ب��ي ال��ذي وأع��ي��ا ال��ه��وى ِن��َي وب��الَّ ش��وًق��ا وبُ��لِّ��ي��ت��ه��ا
ب��ع��ج��ي��ِب ع��اش��ق م��ن ك��م��ٌد وم��ا ص��ب��اب��ة أم��وت ال أن��ي وأع��ج��ُب
ُم��ص��ي��ِب ف��غ��ي��ُر أق��ِص��ر، ل��ه: ف��ق��ل��ت ن��ص��ي��ح��ًة م��ؤدٍّ م��ن ف��ي��ه��ا الَم وك��م
ق��ل��وب؟ ب��غ��ي��ر أج��س��اًدا أتُ��ص��ِل��ح ق��ل��ب��ه؟ ب��ُف��رق��ِة إن��س��انً��ا أت��أُم��ر
غ��ري��ب ك��ل وي��َح ي��ا أال غ��ري��ٌب! أن��ن��ي غ��ي��َر س��ال، ق��د م��ح��بٍّ وُك��لُّ

الحب داء السل

أخربنا قال: روايته، يف لنا أِذن فيما التَّنُوِخي املحسن بن عيل القاسم أبو القايض أخربنا
امَلْرُزبان بن خلف بن محمد أخربنا قال: الخزاز َحيَُّويِْه بن العباس بن محمد عمر أبو
قال: املعلم، يزيد بن نوح ثنا حدَّ قال: سوار، بن منصور بن أحمد ثنا حدَّ قال: إجازًة،
بن جعفر بن محمد حدَّثني قال: إسحاق، بن محمد حدَّثني قال: سعد، بن إبراهيم ثنا حدَّ
هذا، يا عروة: فقال يحدثه، الزبري بن عروة عند عذرة بني من رُجًال سمعت قال: زبري،
قد ثالثني بالحي تركُت لقد وهللا؛ نعم، فقال: قلوبًا. الناس أرقُّ إنكم لكم أقول بحقٍّ

الحب. إال داءٌ بهم وما ، السلُّ خامرهم

وعليلة مجنون

الحسني أبو يل حكى قال: حفظه، من الوراق عيل بن محمد بن محمد الحسني أبو أخربنا
بعض إىل دخل أنه أصدقائي بعض حدَّثني قال: برباح، املعروف الصويف الحسني بن عيل
وعن نظيٍف، حصرٍي عىل جالًسا الثياب نظيف الوجه حسن شابٍّا فرأى ببغداد، املارستانات
السالم فردَّ عليه فسلَّمت ماء، فيه كوٌز جانبه وإىل ِمروحة، يده ويف نظيفة، ٌة مخدَّ يساره
فالوذج،71 وعليهما قرَصني أريد نعم! فقال: حاجة؟ من لك هل له: فقلت رد، أحسن
نعم، فقال: حاجٌة؟ لك أبِقَي له: قلت ثمَّ أَكل، حتى مقابله وجلست بذلك، فجئته فمضيُت

باليًا. ه صريَّ باله: 70
والعسل. واملاء الدقيق من تُعمل حلواء الفالوذج: 71
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الدجاج نهر إىل تميض فقال: ها. يُيرسِّ أن هللا فلعلَّ اذُكرها، فقلت: عليها. تَقِدُر أظنك وال
يل: قال فالنًا إن وقل: الباب فاطُرِق الغفلة، ُزقاق باب عىل داٍر إىل الدهقان، أحمد درب

ي��ح��لُّ��ه؟ ذا َم��ن م��ج��ن��ون��ك��م ل��ه وق��ل ب��ال��ح��ب��ي��ِب ُم��رَّ

إيلَّ فخرجت الباب، فطرقُت عليه، فُدللت والزقاق، الدرب عن وسألت فمضيُت قال:
فقالت: خرجت ثمَّ ساعة، عني وغابت فدخلت الرسالة، فأبلغتها عجوٌز

أع��لَّ��ه؟ ذا َم��ن ع��ل��ي��لُ��ك��م ل��ه: وق��ل إل��ي��ه ارِج��ْع

أخربهم القوم إىل وعدُت فمات، شهقة فشهق بالجواب، فأخربتُه الفتى إىل فرجعُت
قال. كما أو الجارية، ماتت وقد الدار يف الرصاخ فوجدت بذلك،

األول للحبيب الحب

عيل الحسن أبو أخربنا قال: األزجي، الفضل بن عيل بن العزيز عبد القاسم أبو أخربنا
قال: املأمون، بن عيل بن محمد ثنا حدَّ قال: الحرام، املسجد يف بمكة الهمذاني هللا عبد بن
فسمع راِكبًا، وكان الغزاة، بعض يُشيُِّع حمزة أبو خرج قال: الرقاقي، محمد أبو ثنا حدَّ

يقول: قائًال

األول ل��ل��ح��ب��ي��ب إال ال��ح��بُّ م��ا ال��ه��وى م��ن ش��ئ��ت ح��ي��ث ف��ؤاَدك ��ل نَ��قِّ

عليه. َخشينا حتى فسقط

الغدر ِدين

قطعٍة: من ويل

أدِر ول��م ق��ت��ًال، أص��م��ي��تَ��ن��ي يُ��خ��ِط��ه ف��ل��م ق��ل��ب��ي رم��ى َم��ن ي��ا
ب��ال��غ��دِر دان ق��د ك��الك��م��ا م��ق��ت��ل��ي ع��ل��ى ال��ح��بُّ س��اَع��َدك
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وهواتف سواجع

الحسن أبو األمري أخربني قال: عليه، بقراءتي الدقاق طارق بن الحسني هللا عبد أبو أخربنا
األصمعي، عن الريايش، ثنا حدَّ قال: ُدَريْد، ابن ثنا حدَّ قال: باهلل، املكتفي بن محمد بن أحمد
قال: الرصيم، أهل من الصيداء بني من رجل حدَّثني قال: نبهان، بن مسجع أخربني قال:
ذات فخرجت املساِلك، عيلَّ وأخذوا أخافوني، قد قوُمها وكان باهلة، من جارية أهوى كنت
من فاستفزَّني واٍد،72 رسارِة يف ُمتناوحات أيكات أفنان عىل يسجْعَن حَماماٌت فإذا يوٍم،

أقول: وأنا فركبُت بيشء، معه أعقل لم ما الشوق

آِل��ِف73 إث��ر ف��ي ورق��اء م��ط��وق��ٌة م��وِه��نً��ا األي��ك م��ن أغ��ص��اٍن ف��وَق دَع��ت،
ال��ش��راِس��ِف74 ب��ي��ن ال��ش��وق ِض��رام وش��بَّ��ْت ت��رنَّ��َم��ت إذ ال��ه��وى ع��ق��اب��ي��ُل ف��ه��اَج��ت

فلما القفر، يف فِبتُّ قومها، من يكونوا أن فخفُت حيٍّ إىل الليل فآواني خرجُت لكني
يقول: قائل إذ الرِّجل هدأَِت

َع��َراِر75 م��ن ال��ع��ش��ي��ِة ب��ع��د ف��م��ا ن��ج��ٍد ع��راِر ش��م��ي��ِم ِم��ن ت��م��تَّ��ْع

يقول: آخر فإذا عيناي، غلبتني ثمَّ ذلك من فتألَّمُت

ق��ف��ًرا م��ن��ِزًال ب��ه��ا ت��ل��ق��ى أو ال��طَّ��ي��ِف م��ن تَ��ِع��لَّ��ًة إال ال��ي��وم ب��ع��د ش��يء وال

يقول: ثالث فإذا نمُت، ثمَّ قلًقا، ذلك فزادني

ون��ه��اُر ع��ل��ي��ه��ُم ي��ك��رُّ ل��ي��ٌل يَ��ت��ف��رَّق��وا أن ال��ُق��َرن��اء يُ��ل��ِب��َث ل��ن

بطنه. الوادي: رسارة 72

ليًال. موهنًا: 73

رشسوف. الواحد البطن، عىل املرشفة الضلوع أطراف الرشاسف: العلَّة. بقايا عقبولة: الواحدة العقابيل، 74
الربي. النرجس العرار: 75
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قد الرشوق مع راٍع إذا الفجر بَرق فلما الطريق، عن ُمتنكِّبًا وركبت ت، فغريَّ فقمُت،
يتمثَّل: وهو غنمه، ح رسَّ

ال��ق��رائ��ن ح��ب��اَل َق��طَّ��اًع��ا وب��ال��م��وت ٍة ل��ج��دَّ ُم��خ��ِل��ق��اٍت ب��ال��ل��ي��ال��ي ك��ف��ى

وراءك؟ ما قلت: فالن. قال: فالن؟ فقلت: فعرفته، لتُه فتأمَّ األرض، عيلَّ فأظلمت
حِميَت حتى أفقت فما بعريي، عن سقطُت أن لبثُت فما الثرى، رملة وهللا ضاجعُت قال:

أقول: وأنشأت أهيل، إىل فكررُت مىض، وقد ناقتي الغالم عقل وقد عيلَّ، الشمس

ال��ض��اِن راع��َي ي��ا ويُ��ت��ل��ف��ن��ي، يَ��ب��ق��ى ك��َم��ًدا ل��ي أب��ق��ي��َت ق��د ال��ض��أِن! راع��ي ي��ا
أك��ف��ان��ي؟ أث��ن��اءِ ف��ي ون��ف��س��ي أب��ق��ى، إذن ف��ك��ي��ف ن��ف��س��ي، إل��ى ن��ف��س��ي ن��َع��ي��َت
أب��ك��ان��ي76 ال��ي��وم ت��راُه م��م��ا ب��ك��ي��َت ك��ب��دي ف��ي أس��أْرَت م��ا ت��ع��َل��م ك��ن��ت ل��و

التعبد إىل اليائس الحب من

هللا عبد بن عيل الحسن أبو ثنا حدَّ قال: شكر، بن عيل بن العزيز عبد القاسم أبو أخربنا
عن الكاتب، جعفر بن محمد ثنا حدَّ قال: عيل، بن إبراهيم ثنا حدَّ قال: بمكة، الهمذاني
العابد، سعيد بن أحمد أخربني قال: معاذ، بن جعفر عن الربجالني، الحسن بن محمد
منه، يخلو يكاد ال الجامع، للمسجد ُمالِزًما يتعبَّد شابٌّ بالكوفة عندنا كان قال: أبيه، عن
وعقل، جمال ذات امرأة إليه فنظَرت السمت. حَسن القامة، حَسن الوجه، حَسن وكان
املسجد، يريد وهو طريقه عىل له وقَفت يوم ذات كان فلما عليها، ذلك وطال به، فُشِغَفت
ثمَّ يكلمها، ولم فمىض شئت. ما اعمل ثمَّ بها، أُكلِّمك كلمات مني اسمع فتى، يا له: فقالت
أكلمك كلمات اسمع فتى، يا له: فقالت منزله، يريد وهو طريقه، عىل ذلك بعد له وقفت
له: فقالت موِضًعا. للتُّهمة أكون أن أكره وأنا تُهمة، موقف هذا لها: فقال فأطرق، بها.
مثل إىل العباد يتشوَّف أن هللا معاذ ولكن بأمرك، مني جهالًة هذا موقفي وقفُت ما وهللا

أبقيت. أسأرت: 76
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عند هذا من القليل أن معرفتي بنفيس األمر هذا يف لقيتك أن عىل حَملني والذي مني، هذا
به أكلمك ما وُجملُة يَعيبه، يشء أدنى القوارير؛ مثال يف الُعبَّاد معارش وأنتم كثريٌ، الناس

وأمرك. أمري يف هللاَ فاهللَ بك، مشغولٌة كلها جوارحي أن
ِقرطاًسا فأخذ يصيل، كيف يَعِقل فلم يُصيل أن وأراد منزله، إىل الشاب فمىض قال:
ورجع الكتاب، إليها فألقى موضعها، يف واقفٌة باملرأة فإذا منزله، من خرج ثمَّ كتابًا، وكتب
تبارك — هللا أن املرأة أيتها اعلمي الرحيم، الرحمن هللا بسم الكتاب: يف وكان منزله. إىل
هللا غضب مالبَسها لها لبس فإذا َسَرت، املعصية العبد عاَود فإذا َحِلَم، ُعيص إذا — وتعاىل
فَمن والدواب، والشجر والجبال واألرضون السموات منها تضيق غضبًة لنفسه وجل عز
كامُلهل، السماء تكون يوم أُذكِّرك فإني باِطًال، ذكرِت ما كان فإن غضبه؟ يطيق الذي
عن َضُعفُت قد وهللا وإني العظيم، الجبار لَصولة األمم وتجثو كالِعهن،77 الجبال وتصريُ
هو طبيٍب عىل أدلُّك فإني ا حقٍّ ذكرِت ما كان وإن غريي. بصالح فكيف نفيس، إصالح
املسألة، صدق عىل فاقصديه العاملني، رب هللا ذلك امُلْمرضة؛ واألوجاع املمرضة، الكلوم ويلُّ
َكاِظِمنَي اْلَحنَاِجِر َلَدى اْلُقلُوُب إِِذ اْآلِزَفِة يَْوَم ﴿َوأَنِْذْرُهْم وجل: عز بقوله عنك متشاغل فإني
َوهللاُ * ُدوُر الصُّ تُْخِفي َوَما اْألَْعنُيِ َخاِئنََة يَْعَلُم * يَُطاُع َشِفيٍع َوَال َحِميٍم ِمْن ِللظَّاِلِمنَي َما

اآلية؟! هذه من املهرب فأين ﴾ ِباْلَحقِّ يَْقِيض
إىل الرجوع أراد بعيد من رآها فلما طريقه، عىل فوقفت بأيام ذلك بعد جاءت ثمَّ
هللا يَدي بني إال أبًدا هذا بعد امُللتقى كان فال ترجع، ال فتى يا فقالت: يراها، لئال منزله
ل يُسهِّ أن قلبك مفاتيح بيده الذي وجل عز هللا أسأل قالت: ثمَّ كثريًا، بُكاءً وبَكت وجل. عز
بوصية وأوصني عنك، أحملها بموعظة عيلَّ امنُن فقالت: تبعته ثمَّ أمرك. من عِرس قد ما
وجل: عز قوله وأُذكِّرك نفسك، من نفسك بحفظ أوصيك الفتى: لها فقال عليها! أعمل

ِبالنََّهاِر﴾. َجَرْحتُْم َما َويَْعَلُم ِباللَّيِْل اُكْم يَتََوفَّ الَِّذي ﴿َوُهَو
فقالت: أفاقت، ثمَّ األول، بُكائها من أشدَّ بُكاءً وبكت فأطرقت، قال:

وأح��ي��ائ��ي ِم��ص��ري ف��ي ك��م��ث��ل��ك إن��ًس��ا وض��ع��ْت وال أن��ث��ى ح��م��ل��ْت م��ا وال��ل��ه

الكتاب». آيات «من الصوف. العهن: عكره. أي األسود؛ الزيت دردي املهل: 77
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آخرها: أبياتًا وذكرت
ُدن��ي��اي��ا78 ل��ذَّات إل��ى رك��ن��ُت وال ِم��دَرع��ًة األم��ر ل��ه��ذا ألل��ب��س��نَّ

فتضعه بكتابه تدعو األمر أجهدها إذا فكانت قال: بالعبادة. فأخذت بيتها، لزمت ثمَّ
َجنَّ إذا وكان غريه؟! دواءٌ يل وهل فتقول: شيئًا؟ هذا يُغني وهل لها: فيُقال عينَيها، عىل

قالت: صلَّت فإذا ِمحاربها، إىل قامت الليل عليها

ال��دان��ي ال��ه��اج��ر ذا ه��وى ع��ن��ي وح��لَّ م��غ��ِف��رًة م��ن��ك ل��ي َه��ْب األرض وارث ي��ا
أح��زان��ي79 ك��لَّ ت��ج��ل��و م��ن��ك ب��ن��ظ��رٍة َح��َزن��ي ُم��ش��ت��ك��ى ي��ا خ��لَّ��ت��ي، إل��ى وان��ظ��ر

عليها، يبكي ثم موتها، بعد يَذكُرها الفتى وكان َكَمًدا، ماتت حتى ذلك عىل تزل فلم
أمرها، أول يف مني طعمها ذقت إنِّي فيقول: أيَّستها؟80 قد وأنت بكاؤك ِممَّ له: فيُقال
أسرتدَّ أن وجل عز هللا من ألستحيي وإني وجل، عز هللا عند يل ذخرية َقطعها وجعلُت

عنده. ذخرتُها ذخرية
عن مسموعًة زيادًة نسخة يف ووجدت هللا: رحمه األزجي القاسم أبو الشيخ لنا قال
فكان جسمها، يف ببليَّة بُليَت أن تلبث لم الجارية إن ثمَّ قال: هللا، رحمه شيخنا الزينبي
يقطع أن أراد إذا فكان الفتى، مع حديثها عرف قد ألنه أرطاًال لحمها من يقطع الطبيب
سَكَت فإذا تتأوَّه، كانت وال أمًلا، لحمها لقطع تجد كانت فما الفتى، بحديث ثها يُحدِّ لحمها

كمًدا. ماتت حتى كذلك تزل فلم قال: تأوَّهت. ذكره عن

بيته خارب

قال: عنه، الحافظ ثابت بن أحمد وحدَّثني إجازة، التَّنُوِخي القاسم أبو القايض أخَربَني
لنفسه: الحجاج بن هللا عبد أبو أنَشَدني

ت��ف��ع��لُ��ه؟ م��ا ي��ف��ع��ُل م��ن رأي��َت ت��ق��ت��لُ��ه؟ ِل��ْم ع��ب��ُدك س��يِّ��دي! ي��ا
تَ��ن��زلُ��ه؟ ال��ذي ال��ب��ي��ت ت��خ��ِرُب ِل��ْم س��يِّ��دي ف��ي��ا ق��ل��ب��ي، ف��ي ن��زل��ت

املقدم. مشقوقة جبة املدرعة: 78
والفقر. الحاجة الخلة: 79
تيأس. جعلتها أيستها: 80
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البنَْي! من آه

وأربعني ست سنة الحرام املسجد يف بمكة األردستاني أحمد بن محمد بكر أبو أخربنا
بن محمد بن الحسن القاسم أبو أخربنا قال: عليه، بقراءتي الندوة باب عىل وأربعمائة،81
يقول: بأسفرايني الصويف الزنجاني عيل بن أحمد بن الحسن عيل أبا سمعت قال: حبيب،
مارٌّ أنا بينا يقول: القايض سهالن سمعُت يقول: املنجوري سعيد بن العزيز عبد سمعت
ذاهب الطريق عىل بشابٍّ نحن إذا عظيمٌة، قافلٌة عيلَّ مرَّت وقد شوَرى، جبل طرقات يف
يف قلت: القافلة؟ رأيت أين يل: فقال ممزَّقاٌت، ُخلقاٌن82 يديه وبني عريان، مدهوٍش العقل
فقال: دهاك؟ وما فقلت: الَحنْي! دواعي من آه البني! من آه البنَْي! من آه قال: كذا. موضع

ُم��غ��َرُم ب��ه��م وال��ق��ل��ب وُرح��ُت ي��ع��ل��م��وا ل��م ح��ي��ث م��ن ش��يَّ��ع��تُ��ه��م
س��لَّ��م��وا ف��م��ا ب��ان��وا، إذ ، ع��ل��يَّ م��ن��ه��م ت��س��ل��ي��م��ًة س��أل��تُ��ه��م
ت��يَّ��م��وا83 َم��ن ق��ل��ب يُ��ب��ال��وا ول��م ل��ُم��س��ت��ه��ت��ٍر يَ��ْرث��وا ول��م س��اروا،
يَ��ظ��ِل��ُم م��ن ك��لَّ ق��ل��ب��ي أح��بَّ أج��ل��ه��م ف��م��ن ُظ��ل��م��ى، واس��ت��ح��َس��ن��وا

زوجة وفاء

بن محمد عمر أبو أخربنا قال: عليه، قراءًة الجوهري عيل بن الحسن محمد أبو أخربنا
عن العامري، بكر أبو أخربني قال: خلف، بن محمد أخربنا قال: َحيَُّويِْه، بن العباس
بن النُّعمان عم بابنة الغساني عمرو بن مالك ج تزوَّ قال: الزبريي، هللا عبد بن مصعب
يُقاِتَل ال أن عليه فاشرتطت ُشجاًعا، مالك وكان بصاحبه، منهما واحد كل فُشغف بشري،
فقال جراٌح، فأصابته القتال، فبارش لخم، من حيٍّا غزا وإنه به، وضنٍّا عليه شفقًة لُقَي إذا

منها: مثقٌل وهو

يَ��ص��ن��ُع؟ ك��ي��ف م��ص��رع��ي أت��اه م��ا إذا ت��رك��ت��ه غ��زاٍل ع��ن ِش��ع��ري ل��ي��َت أال

١٠٥٤م. سنة 81

البالية. الثياب الخلقان: 82
هواه. املتبع املستهرت: 83
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تَ��ط��لَّ��ُع ع��ل��ي��ه ن��ف��س��ي بَ��ِرَح��ت ل��م��ا ب��ع��َده ��ر ال��م��ؤخَّ ك��ن��ُت أن��ن��ي ف��ل��و

سنًة، بكته زوجته إىل خربُه وَصل فلما جراحه، من مات ثمَّ وليلًة يوًما مكث وإنه
نُزوِّجها أمرها: ووالة عمومتها فقال ُخطَّابها، وكثُر الكالم، من فامتنعت لسانُها اعتُِقل ثمَّ
امللوك، أبناء بعض فزوَّجوها النساء. من هي فإنما حزنها، ويذهب يَنطِلق لسانها لعل
ثمَّ القبة باب عىل قامت فيها إليه أُهديت التي الليلة يف كان فلما بعري، ألف إليها فساق

قالت:

ب��خ��ل��ي��ل ب��ع��ده وت��رض��ى تَ��َق��رُّ ل��ع��ل��ه��ا زوِّج��وه��ا ِرج��اٌل: ي��ق��وُل
ق��ي��ِل أف��ض��ل وال��ص��دُق ل��ه��م، رج��اءٌ ب��ع��ده��ا ل��ي��س ال��ت��ي ال��ن��ف��س ف��ي ف��أخ��ف��ي��ُت
ب��رح��ي��ِل ص��ْح��ب��ه ون��ادى أق��ام، م��اِل��ًك��ا أن أص��ح��اب��ه وح��دَّث��ن��ي
نَ��ك��وِل84 غ��ي��ر ال��س��ي��ف ب��ن��ص��ِل َض��روٌب م��اِل��ًك��ا أن أص��ح��اب��ه وح��دَّث��ن��ي
ث��ق��ي��ِل غ��ي��ُر األح��داِث ع��ل��ى خ��ف��ي��ٌف م��اِل��ًك��ا أن أص��ح��اب��ه وح��دَّث��ن��ي
َص��ق��ي��ِل ال��ش��ف��رتَ��ي��ن ك��م��اض��ي ص��روٌم م��اِل��ًك��ا أن أص��ح��اب��ه وح��دَّث��ن��ي

َحيَُّويِْه، بن العباس بن محمد عمر أبو أخربنا قال: الجوهري، محمد أبو وأخربنا
محمد بن عمرو حدَّثني قال: العامري، بكر أبو أخربنا قال: خلف، بن محمد ثنا حدَّ قال:
الشعر من فرَغت فلما فيه: وزاد الحديث،85 وذكر به، أثق شيٌخ أخربني قال: العبقري،

فماتت. شهقًة شهقْت

العذريات والبنات جميل

ثنا حدَّ قال: العباس، بن محمد عمر أبو أخربنا قال: عيل بن الحسن محمد أبو أخربنا
محمد: بن هشام قال قال: املدايني، أخربنا قال: بكر، أبو أخربني قال: خلف، بن محمد
استعدى بها، ينُسُب وجعل بثينة، جميل علق ملا قال: يُحدِّث، عذرة بني من رجًال سمعت
انتهى حتى هاِربًا جميٌل فخرج قال: تيماء، أمري يومئٍذ وهو دجاجة، بن ِربعيَّ أهلُها عليه

الجبان. النكول: 84
السابقة. القصة يف حدث ما بالحديث أراد 85
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فلما بنات، سبع للرجل وكان به، فاستجار سيًِّدا، وكان بأقىصبالدهم، عذرَة من رُجٍل إىل
ثيابكن أحسن البسَن لبناته: فقال بثينة، عن ليَسلَُو يُزوِّجه أن وأراد فيه رغب جميًال رأى

فأُزوجه. إحداكن عىل تقع أن عينه فلعلَّ له، وتعرَّضن ُحليُِّكن بأحسن وتحلَّني
فإذا الخباء، جانب رفعَن أقبل فإذا املذهب، يف أبعَد الحاجة أراد إذا جميل وكان قال:
يقول: فأنشأ الشيخ، به أراد ما جميٌل فعرف ِمراًرا، ذلك ففعلن قال: وجهه. رصف رآهنَّ

وأن��ج��ُح األم��ور ف��ي خ��ي��ٌر وَل��ل��ص��دُق ص��اِدًق��ا ت��ع��ل��م��ي��ن��َي ل��َك��ي��م��ا ح��ل��ف��ُت
وأم��ل��ُح أل��ذُّ ع��ن��دي ورؤي��ت��ه��ا ب��ث��ي��ن��ة م��ن واح��ٍد ي��وٍم ل��تَ��ك��ل��ي��ُم
ي��ط��م��ُح ح��ي��ث ط��ام��ًح��ا ق��ل��بً��ا أع��ال��ُج وإن��م��ا ب��ك��ن، أخ��لُ��و ل��و ال��ده��ر م��ن

أبًدا. هذا يفلح ال فوهللا الخباء، عليكنَّ أرخنَي الشيخ: فقال

الظلم ذاك حبذا

الرشيف أخَربَنا قال: ِزي، التَّوَّ الحسني بن عيل بن أحمد الحسني أبو القايض أنبأنا
األنباري، بن بكر أبي عىل ُقرئ قال: املأمون، بن الفضل بن الحسن بن محمد الفضل أبو

ل: للمؤمَّ أسمع، وأنا

ُم��س��ِل��ُم ال��ن��اس أي��ه��ا ي��ا ف��ي��ك��م أم��ا ُم��ح��رَُّم وق��ت��ل��ي ه��ن��ٌد، أق��ات��ل��ت��ي
ال��م��ظ��لَّ��ُم86 ال��ظ��ل��وم ذاك ح��بَّ��ذا أال ب��ع��اِش��ٍق تُ��ري��د م��ا ف��ي يُ��ظ��لِّ��ُم��ه��ا
دُم وال ل��ح��ُم ال��ل��ه ب��ح��م��د ل��ي وم��ا دم��ي ن��ذَرت أن��ه��ا ل��ي زع��م��وا ل��ق��د
ُم��س��لَّ��ُم ص��ح��ي��ح أن��ي زع��َم��ت وإن دًم��ا ل��ي يُ��ب��ِق ول��م ل��ح��م��ي، ح��بُّ��ه��ا ب��رى
وأع��ُظ��ُم ِج��ل��ٌد ال��ق��ت��ل يُ��ب��ال��ي ول��ي��س أع��ظ��م ف��وق ب��ال��يً��ا ج��ل��ًدا س��ت��ق��تُ��ُل
يُ��س��ِق��ُم ال��ح��ب م��ا ي��دِر ل��م م��ن م��ث��ل وال ق��ري��ن��ه ص��حَّ ال��ح��بِّ م��ث��ل أَر ف��ل��م
أَُج��م��ِج��ُم87 ع��ن��ه ك��ن��ُت ق��د ط��اَل��م��ا أال ح��اج��ٍة ذك��ر ف��ي أن��ِت ل��ي أآذن��ٌة

الظلم. إىل ينسبها يُظلِّمها: 86
يبينه. لم الكالم: جمجم من أجمجم، 87
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ن��ت��ع��لَّ��ُم م��ن��ك��ُم أن��ا ت��ظ��نُّ��ون غ��درت��م وق��ل��ت��م: نَ��غ��ِدر، ول��م غ��درت��م،
ون��زُع��ُم تَ��زُع��م��ون وأن��ت��م زع��م��ن��ا م��ن��ك��ُم وال��ق��ط��ي��ع��ة زع��م��ت��م، ق��ط��ع��ن��ا،
ُس��لَّ��ُم ل��ل��ق��ول ال��ق��ول ف��إن وق��ل��ن��ا، ف��ق��ل��ت��م اج��ت��م��اًع��ا، ك��ان ش��ئ��ت��ُم ف��إن
واح��ُك��م��وا ال��ل��ه ف��ات��ق��وا ح��اٍل، ك��ل ع��ل��ى ب��ح��ك��ِم��ُك��م َرض��ي��ن��ا ق��د ف��إنَّ��ا وإال
م��ْج��ِرُم أن��ا ف��ه��ا ُج��ْرم��ي، س��رَّك��م ف��إن ع��ل��م��تُ��ُه ُج��ْرًم��ا أج��َرم��ُت م��ا ف��وال��ل��ه
يُ��ع��َل��ُم ذاك س��وى ذن��ٌب ل��ي ي��ُك ول��م ع��ل��ي��ك��م ال��س��الم ف��ي وع��اق��ب��ت��م��ون��ي
ف��ُم��َس��لِّ��ُم ح��ي��ط��ان��ك��م ع��ل��ى ل��غ��اٍد ف��إنَّ��ن��ي ال��س��الم، م��ن��ي ت��م��نَ��ع��وا ف��إن

العاشقة الظريفة

بن عمر أبو أخربنا قال: عنه، نرويه أن لنا أذن ما يف عيل بن الحسن محمد أبو أخربنا
قال: الرسخيس، هللا عبد بن الرحمن عبد أخربنا قال: خلف، بن محمد ثنا حدَّ قال: َحيَُّويِْه،
فتًى فهويَْت بالغناء، حاِذقٌة ظريفٌة جاريٌة باملدينة كان قال: عبيد، بن عباس حدَّثني
وأَِسفت، محبته، يف هي وتزايَدت الفتى فملَّها يفارقها، وال تُفارقه ال فكانت ُقَريش، من
حتى بها األمر وتفاقم لشكواها، يرقُّ وال بذلك، يعبأ ال موالها وجَعل فولهت فغارت،
فلم عالجها، ذلك موالها رأى فلما لقيَها، َمن ورضبَت ثيابها، ت ومزقَّ وجهها، عىل هامت
موالها فلقيها قال: والظَّرف. األدب مع السكك يف بالليل تدور وكانت العالج، فيها ينجع

وتقول: تبكي فجعلت له، أصحاٌب ومعه الطريق، يف يوم ذات

األق��دار وت��س��وق��ه ب��ه ي��أت��ي ل��ج��اج��ًة ي��ك��ون م��ا أول ال��ح��بُّ
ك��ب��اُر تُ��ط��اُق ال أم��وٌر ج��اءت ال��ه��وى لُ��ج��ج ال��ف��ت��ى اق��ت��ح��م إذا ح��ت��ى

فأبت البيت. إىل معنا اميض ُفالنة، يا موالها: لها فقال رحمها، إال أحٌد بقي فما قال:
وقالت:

يُ��ع��ارا88 أن أه��ل��ه ال��ح��ل��ُي ش��غ��ل

البيت. إىل ذهابها من فائدة فال يشء، كل عن شغلها بها ما أن الجارية به أرادت ما مثٌل هذا 88
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كيف فالنُة! لها: فقالت أخرى، مجنونٌة لقيَتْها وقد ليلًة، رآها من بعض وذكر قال:
بي يتزايَد يزل لم ما عىل قالت: وُحبك؟ ولهك من أنت فكيف أحب، ال كم فقالت: أنِت!
قصبًة فأخذَت بك. الشبه قريبة فإني أصواتك، من بصوٍت تَغني لها: قالت األيام. مرِّ عىل

وغنَّت: بها ُع توقِّ

وت��ذك��اِر ُح��زٍن م��ن ال��ق��ل��ِب ف��ي ب��ال��ن��ار ش��بَّ��ه��ه ل��ل��ُح��بِّ أل��ًم��ا ش��ك��ا َم��ن ي��ا
وِم��ق��داِر ِم��ث��ٍل إل��ى يُ��ق��اُس ش��ي��ئً��ا أش��بِّ��ه��ه أن ب��ي م��ا ألُع��ِظ��ُم إنِّ��ي
ال��ن��اِر م��ن أذك��ى أح��زان��ه ألنَّ ألح��َرق��ه��ا ن��اٍر ف��ي ق��ل��ب��َي أن ل��و

مضت. ثمَّ

املجنون ُعليان

هللا ُعبيد محمد أبو أخربنا قال: ِزي التَّوَّ الحسني بن عيل بن أحمد الحسني أبو ثنا حدَّ
بن هللا ُعبيد حدَّثني قال: األزهر، أبي بن محمد ثنا حدَّ قال: الكاتب، الجوادي محمد بن
فقلت: األيام، بعض يف البرصي املجنون ُعَليَّان بي مرَّ قال: حدثه، ن عمَّ املحدِّث الزعفراني
له فدعوُت شيئًا، يأكل أن يريد جائع وُعليَّان شبعان أنت فقال: علينا! ِقف الحسني، أبا يا

يقول: وأنشأ َعَداء الصُّ س تنفَّ أَكل فلما ع،89 فرجَّ يسمع، وهو يأكل، بما

ع��اِئ��ِد ب��ال ي��ئ��نُّ ص��اِع��ِد ن��َف��ٍس وذي
ال��زائ��د ال��س��ق��م ب��ذي ُع��وَّاُده ت��ب��رَّم
راق��ِد أٍخ ك��لُّ ه ج��ف��ا ق��د س��ه��رٍة وذي
واح��ِد ع��ن ويَ��ض��ُع��ُف ع��س��ك��ٍر ع��ل��ى يُ��ك��رُّ

ال أعطيتَني الذي فقال: زدني! فقلت: ه، فردَّ به! وارفق ُردَّه لغالمي: فقلت ومىض،
قال: رشبه فلما فوقف، َقَدًحا، اسقه للغالم: فقلت أعطيتك. مما أكثر يساوي

خ��ل��وُت إذا ض��ِح��ك��ُت ش��ج��ٍن ع��ل��ى يُ��ب��كِّ��ي ف��تً��ى رأي��ت إذا وك��ن��ُت

راجعون. إليه وإنَّا هلل إنَّا قال: أي رجع: 89
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بَ��ك��ي��ُت ب��ه س��م��ع��ُت إذا ف��ِص��رُت م��ن��ي ال��ل��ه أدال ف��أح��س��بُ��ن��ي

ومىض. أنشدنيه، ما بخط فُشِغلت

كتمانًا يموت عاشق

عليه، بقراءتي هللا، رحمه الواعظ، العالف بن محمد بن عيل بن محمد طاهر أبو أخربنا
محمد بن جعفر ثنا حدَّ قال: شاهني، بن عثمان بن أحمد بن عمر حفص أبو ثنا حدَّ قال:
قال: الحسني، بن محمد ثنا حدَّ قال: مرسوق، بن محمد بن أحمد ثنا حدَّ قال: الصويف،
خزاعة من مشيخٌة حدَّثني يقول: سعيد بن مالك سمعُت قال: إسحاق، بن زكريا ثنا حدَّ
منها، عبادًة أشد أمٌّ لها وكانت وورٍع، يساٍر ذات ُمتعبِّدة جاريٌة بالطائف عندهم كان أنه
رجٍل مع بضاعٌة لهما وكانت للناس، املخالطة قليلتي وكانتا بالعبادة، مشهورًة وكانت

به. أتاهن يشء من هللا رزقهنَّ فما لُهما، يُبِْضُعها فكان الطائف، أهل من
ببعض إليهنَّ — نفسه عىل ُمِرسًفا جميًال فتًى وكان — ابنه يوًما وبعث قال:
فدخل ادخل! قالت: فالن. ابن أنا قال: هذا؟ من أمها: فقالت الباب، فقرع حوائجهن،
أنها تظن وهي ابنتها خرَجت معها قعد فلما الفتى، بدخول تعلم ولم بيت، يف وابنتها
إليها ونظر فخرجت، مبادرًة قامت إليه نظرت فلما يديه، بني جلست حتى نسائهنَّ بعض

العرب. أجمل من هي فإذا
فأخربه أباه، فأتى يسلُُك، أين يدري وما عندها، من فخَرج قلبه، يف ُحبُّها ووقع قال:
والفكر، الوحدة ولزم عليه، كان عما وتغريَّ جسمه ويذوب ينحل الفتى وجعل ، برسالتهنَّ

فراشه. عىل سقط حتى لِزمها قد عبادة من به الذي أن يظنُّون الناس وجعل
فُكلٌّ إليه، ينظرون فجعلوا واملعالجني، األطباء له دعا الحال تلك عىل أبوه رآه فلما
حتى يتكلم، ال ساكت ذلك مع والفتى صاحبه، يقوله ال داءٌ به ويقول: دواءً له يصف
أُنًسا، له كانوا الذين وإخوانه الحي، من فتيانًا أبوه دعا األمر عليه واشتدَّ علَّته طالت إذا
وسألوه، فكلموه فأتوا يجده. ما ببعض يخربكم لعله علَّته عن وسلوه به اخلوا لهم: فقال

الكالم. فأِقلُّوا منها، أجد بما وأخربكم لكم، فأُبينها أعرفها ِعلٌَّة بي ما وهللا فقال:
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فخال أهله، بعِض من امرأة دعا الوجد به طال فلما عقل، ذا فِطنًا الفتى وكان
يل ضمنِت فإن نفيس، من اإلياس عند إال إليك ألقيتُه ما حديثًا إليك ُملٍق إنِّي وقال: بها،
به أخربُت ما فوهللا وبعد؛ يُِحب، ما أمري يف هللا يحكم حتى صربُت وإال أخربتك، كتمانه
شك ال بي أرى الذي البالء هذا وإن بعدك، أحًدا به أُخرب ال عيلَّ كتمت ولنئ قبلك، أحًدا
تزيُّد من ُمشِفًقا وعليه صائنًا، أُحب ملن أكون أن له محبتي يف عيلَّ يجب وإنه قاتيل،
يف هللا هللا أبًدا، ذكره الباقي عندهم والكبري كبريًا، الصغري يَصري حتى وإكثارهم الناس
يحسن فاهلل أبيت وإن املكافأة، حسُن فلك فعلِت فإن صدرك، يف ُمحَرًزا واجعليه أمري،

الشكر. لك
غريك، بقاءه أحبُّ أحًدا الدنيا يف أجد ما فوهللا لك، بدا ما بني يا قل املرأة: له فقالت
فقال الدنيا. أيام بقيت ما أمرك ألكتمنَّ فوهللا دوائك، بعض عندي يكون أن يل وكيف
أسكن كلمة رأيُت ما فوهللا أخربتنا، أفال بني، يا له: فقالت وكذا! كذا قصتي من إن لها:
فتلك وامٌق، له أنه يُحبه َمن أخرب عاشٍق ُمِحبٍّ كلمة من أبًدا تُفارقه فال القلب بمجامع
وكيف بها؟ يل وَمن لها: فقال أصوله. تُدَرك ال شجًرا األلباب ذوي قلوب يف تزرع الكلمة
عيلَّ بني، يا له: قالت وعبادتها؟ اجتهادها وشدة وقصتها حالُها بلَغِك وقد إليها؟ السبيل

به. تَُرسُّ بما آتيك أن
ساعة، وحادثتها أمها عىل فسلَّمت فدخلت الجارية، منزل وأتت ثوبها فلبَست قال:
وجًعا رأيت فما واآلالم األوجاع رأيت لقد وهللا فقالت: وجِعه، وعن حاله عن أمها فسألتها
ال شاٍك، غريُ صابٌر ذلك يف وهو ى، يرتقَّ وأمله يوم، كل يف يزيد وجعه وإن كوجعه، قط
بىل، قالت: األطباء؟ له تدعون أفال أمها: فقالت عقله. من وال شيئًا، جوارحه من يَفِقد

دواءه. يفقه وال دائه عىل منهم أحٌد وقع فما وهللا
وحادثتها عليها فسلَّمت فيه، تتعبَّد كانت الذي بيتها يف الجارية عىل فدخلت قامت ثمَّ
بُنية، يا املرأة: لها فقالت أجلها، من ذلك أن فعلمت خربه، الجارية إىل وقع كان وقد ساعة،
حال أيَُّة عمتاه، يا قالت: عليها. أنِت التي الحال هذه عىل أيامك وأفنيت شبابك أبليِت
أحل ما ببعض فيها ويلذُّ الدنيا يف يفرح مثلك ولكن بنية، يا ال قالت: عليها؟ تريني سوء
الداَرين بذلك لك هللا فيجمع لخدمته، مفارقة وال ربك لطاعة تاركة غري لِك، وجل عز هللا

له. أحل ما عباده عىل وجل عز هللا حرَّم ما فوهللا جميًعا،
قد الجوارح فتكون فناء وال لها انقطاع ال بقاء داُر الدار هذه أو عمتاه، يا فقالت:
التعب إذن الجوارح فتعدَّ شطرها، وللدنيا ِهَمِمها، منظر تعاىل هلل فتجعل بذلك، وثقت
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حسب عىل والعمل ومكافأة، بقاء دار وتلك فناءٍ داُر الدار هذه أم سالمًة، والكدَّ راحة
ذلك؟

دائمة وال أحد عىل بباقية وليست وانقطاع، فناء دار الدنيا ولكن ال! بنية يا قالت:
ما فيها تنال النفوس، عىل منه صدقة ساعاٍت فيها لعباده تعاىل هللا جعل قد ولكن له،

عليها. الشدة مخافة من لها أحل
من يشءٌ ِهَممهم يف وصح علموا قد عباٌد هلل ولكن عمتاه، يا صدقت الجارية: فقالت
كاملًة الدنيا تكن لم إذ عنده ذخرية جعله الذي الشكر هذا فجعلوا عنده، ذخروه ذُخر
عىل بالصرب منهم ورضيت نفوسهم وسكنت ألنفسهم قدَّموه شيئًا صون ُمتنقِّ هم وال لهم،
عىل حملك الذي وهو ِعلَّة، تحته أن عىل ليَدلُّني كالمك وإن الكرامة. ُجملة لتنال الطاعة
طاعة عىل بالحرص تأمرين أنك فيك اليوم قبل أظنُّ كنُت وقد هذا، مثل عىل يل مناظرتك
فقد عنده، وترفع رضاه تبلغ التي الزكية باألعمال إليه والتقرُّب له، والخدمة وجل عز هللا
وأوضحي عندك بما فأخربيني عليه، أعهدِك كنُت الذي العهد ذلك عىل ة ُمتغريِّ أصبحت
أمًرا يكن وإن تابعتك، حظٌّ فيه يكن وإن أعتبتك،90 جواٌب لك يكن فإن نفِسك، يف ما يل

وعظتُك. تعاىل هللا من بعيًدا
إذا ا فأمَّ هيبتُك، إليك إلقائه من منعني والذي به، مخربتك فأنا بنية، يا قالت:

وكذا. كذا فالن قصة من فإن بإلقائه، وأمرتني خريًا عندي أن وعلمت بسطتني
نفيس وهبت قد وهللا إنِّي أخاه! أي وقويل: السالم، مني فأبلغيه ذلك، ظننت قد قالت:
الرفيعة، بالهمم وخدمه إليه انقطع من ويُعنُي الجزيلة، بالعطايا أقرضه من يُكافئ ملليٍك
يف إليه وارضع بمحابِّه، وموالي موالك إىل ل فتوسَّ سبيٌل، الهبة بعد الرجوع إىل وليس
تسأله، أن عليك يجُب ما أول فهو يَرضه، ولم فيه يَهبه لم عمل من يداك قدََّمت ما غفران
سؤال من الفراغ لك طاب عصيته ما بقدِر خدمتَه فإذا به، أعظك أن عيلَّ يجب ما وأول
مولِّيًا أمره وعن عاصيًا ملواله كان بعبد يَحُسن ال فإنه الصدور، وخطرات القلوب شهوات
إىل له داعيٌة لعلها الحوائج مسألة نفسه ويُلزم منها، واالعتذار ذنوبه ينىس أن ناسيًا
فإن الذنوب، مهلكات من أخي يا نفسك فاستنقذ بكرمه، تعاىل هللا يتداركه لم إن الفتنة
يداك قدمت ومما إليه، ُمتبَتًِّال رآك إن فضله من مؤيستََك ولسُت يشء، كل َوِسَع فضًال له

عتبك. أزلت أعتبتك: 90
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أقبل من فكيف بكرمه، عنه وىلَّ من عىل يجود الذي امللك فإن عليك، بي يمنَّ أن ُمعتِذًرا
الندامة وقت وإليه ُمكِرًما، أطاعه ملن يكون عنه توىل من عىل جاد إذا أنه يشك فال إليه،
يف تُرادِّني وال عينك نصب به أخربتك ما فليكن بها، تحتجُّ ُحجة لك أبقيُت وما ُمِرسًعا،

والسالم. أجيبك فال املسألة،
شديًدا، بُكاءً فبكى قال: بمقالتها. فأخربته فأتته، عندها، من املرأة فقامت قال:
هذه مثل صدرها يف وجل عز هللا خوُف امرأًة رأيت ما بني يا وهللا العجوز: له فقالت
نفسك تُلِق فال املوعظة، وأحسنت النصيحة يف بالَغت وهللا فقد به، أمَرتْك بما فاعمل املرأة،
الذي غري تنُفذُ حيلة أن بني يا علمَت ولو الندامة، تُغني ال حيث فتندم األمور مهلكات يف
هللا رأيت ولكني محتالًة، أكون أن أرجو ما ذلك من عندي ولكان الحتلتُها، إليها دعتك
نصب وجل عز هللا جعل ومن ناظرة، إليه بقلبها فهي عينَيها، نُصب جعَلتْه قد وجل عز

عينيه. نصب جعله قد بما واشتغل وِرفعتها الدنيا الحياة زينة عن لها عينيه
التي املدة آخر يكون ومتى إليه، دعت ما إىل بالبلوغ يل كيف ويقول: يبكي وجعل
تلك يف إليه القوم نظر فلما العقول، ذوي عن وحال ذلك، وجُعه فاشتد قال: فيها؟ نلتقي
عشق، من به الذي أن القوم وتوهم وأوثقوه، بيت يف حبسوه قرار، يُقرُّه ال وجعل الحال،
ُمت عشًقا، ُمت له: فيقولون الصبيان عليه فيجتمع منزله من فيخُرج أفَلَت، ربما فكان

يقول: فكان عشًقا!

يَ��ل��ق��ى؟ م��ا ع��ن��د ب��ال��ف��ت��ى أول��ى ال��ص��ب��ر أم يَ��ه��ي��ُج��ن��ي ق��د م��ا ب��ع��ض إل��ي��ك��م أأُف��ش��ي
ب��ال��ت��ق��وى؟ ل��ي وَم��ن ب��ال��ت��ق��وى، وأوم��ُر آخ��ٌر ال��ده��ر ل��ه م��ا وع��ًدا أأُوَع��د
يُ��ل��ق��ى ق��ف��ٍص ف��ي ال��ط��ي��ر م��ث��ل ص��رُت ول��و ب��اس��م��ه أُس��م��ي��ه ال م��ن ع��ل��ى س��الٌم
��ا ح��قٍّ ُم��ح��دِّث��ك��م أن��ي ألي��ق��ن��ت��م ال��ه��وى ذُق��ت��ُم ل��و ال��ص��ب��ي��ان أي��ه��ا أال
ِع��ش��ًق��ا ب��ه��ا ش��ج��اع ي��ا ُم��ت ل��ي: ت��ق��ول��ون وأراك��ُم ُح��ب��ه��ا، م��ن أُح��بُّ��ك��ُم
ِرف��ًق��ا ب��ال��ف��ت��ى َوي��َح��ك��م روي��ًدا، ف��ِرف��ًق��ا أن��ص��ف��ت ه��ي وال ال، ت��ن��ص��ف��ون��ي، ف��َل��م

ال فكان أمره، عن يسألونه جعلوا عاشق، أنه وعلموا أهله، عند ذلك صح فلما
رحمه مات حتى فيه يزل فلم بيت، يف فحبسوه فأخذوه قصته، العجوز وكتمت يُجيبهم،

هللا.
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الراح كأسودمعي جفني

قصيدة: أثناء من أبيات من ويل

ِرم��اُح م��ن��ه��ا ال��ل��ح��اظ ك��أنَّ ـ��ن ي��ب��ري��ـ غ��زالِن أل��ح��اُظ ص��َرع��ت��ن��ا
ج��راح ي��ل��ق��ى ألل��ح��اظ��ه��نَّ ـ��ا ِم��نَّ��ـ ج��ارح��ٍة ك��ل ف��ي ظ��ب��اءٍ م��ن
ُم��ب��اُح ع��اِش��َق��ي��ِن َق��ت��ُل وم��ا ٍر م��ح��ظ��و ك��لَّ ق��ت��ل��ن��ا م��ن اس��ت��ح��لُّ��وا
ال��راح ودم��ع��ي ك��أس��ي ج��ف��ن��َي إن ع��ن��ي ب��ال��ك��أس إل��ي��ك ن��دي��م��ي ي��ا

العشق يف سقراط رأي

بكر أبو ثنا حدَّ قال: َحيَُّويِْه، بن عمر أبو أخربنا قال: عيل، أبي بن عيل القاسم أبو أخربنا
ألوان. الجنون أن كما ألوان وهو جنون، العشق ُسقراط: قال قال: امَلْرُزبان، بن

أدري وال بي تدري أنت ال

قال: العباس، بن محمد عمر أبو أنشدنا قال: العتيقي، محمد بن أحمد الحسن أبو أنبأنا
لبعضهم: عرفة بن هللا عبد أبو أنشدنا

ع��م��ري م��ن زي��د ن��ق��ٌص ع��م��رك ف��ي ك��ان ف��إن ع��م��ري ف��ي يُ��ن��َظ��ُر
أدري وال ب��ي ت��دري أن��َت ال س��اع��ٍة ف��ي ال��ب��ع��ث نُ��واف��ي ح��ت��ى
غ��دري إل��ى ب��ع��دي ِم��ن ي��ه��واك َم��ن ف��يَ��دع��وك أُط��ف��ا، أن أخ��اُف

املحبني شكوى

عثمان بن مروان الحسن أبي الفقري الشيخ إىل دمشق من بها كتبُت قصيدة ابتداءُ ويل
بصور: وهو اإلسكندراني، النحوي

ال��ن��وى ُغ��راِب ص��وِت ل��َروع��ِة ال��ه��وى أه��ل م��ص��ارِع وح��قِّ
ج��وى م��ن ق��ل��وب��ه��م ف��ي م��ا ق ال��ف��را ي��وم ال��ُم��ح��بِّ��ي��ن وش��ك��وى
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ِل��وا ف��ي��ه��م ال��ب��ي��ُن رف��ع وق��د م��وق��ٌف أع��ن��اق��ه��م ل��فَّ وق��د
ال��ل��وى91 وب��ي��ن ال��ع��ق��ي��ق ب��ي��ن ن ال��ع��ي��و ُع��ي��ون أج��َروا ع��ش��ي��ة
الرت��وى92 ِم��نَ��ى وف��ُد أت��اه��ن أن��ه ف��ل��و َك��ثُ��ْرَن ُدم��وًع��ا
ه��وى ل��ق��ل��ب��ي وه��و ال��ش��م��ل ب��ك يُ��ض��م زم��انً��ا أت��م��نَّ��ى ل��ق��د

املربد مجنون

ثنا حدَّ قال: َحيَُّويِْه، بن عمر أبو أخربنا قال: إجازة، املحسن بن عيل القاسم أبو أخربنا
عن األدب أهل بعض حدَّثني قال: الفضل، بن محمد حدَّثني قال: خلف، بن بكر أبو
باملربد، الطريق ظهر عىل قاعًدا مجنونًا بالبرصة رأيُت قال: األزدي، نرص أبي بن محمد

قال: راكب به مر فكلَّما

يَ��م��ان��ي��ا ه��وانً��ا أم��س��ى ف��ق��د ع��ل��ي��ن��ا، ع��رِّج��وا ال��ي��م��ان��ون ال��رك��ُب أي��ه��ا أال
وادي��ا نَ��ع��م��اَن ب��ط��ن إل��ي��ن��ا ف��ح��بَّ ب��ع��دن��ا نَ��ع��م��ان س��ال ه��ل نُ��س��ائ��ل��ك��م:

يحبها، وكان عم، ابنُة له كانت البرصة، أهل من رجٌل هذا فقيل: عنه، فسألت قال:
عليها. فتولَّه فنقلها، الطائف أهل من رجٌل فتزوجها

والشعر املهدي بن إبراهيم

الفرج أبو أخربنا قال: دينار، ابن أخربنا قال: واسط من برشان بن غالب أبو إيلَّ كتب
الحسني حدَّثني قال: الصويل، يحيى بن محمد ثنا حدَّ قال: األغاني، كتاب يف األصبهاني
وقد طلبَني، بالخالفة املهدي بن إلبراهيم بُويَع ملا قال: خالد حدَّثني قال: إسحاق، بن
خالُد يا أنشدني فقال: إليه، فأُدخلُت أسبابه، ببعض متَِّصًال كنُت وقد يعرفني، كان
هللا رسول فيه قال الذي الشعر من ليس املؤمنني، أمري يا فقلت: شعرك! من شيئًا

موضعان. واللوى: العقيق 91
باملاء. الحجاج تروية يوم إىل ارتوى: بقوله ويُشري بمكة، موضع منى: 92
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أنشدني. هاِت هذا! تقل ال قال: وأَهزل. أمزح وإنما لِحَكًما»، عر الشِّ من «إن ملسو هيلع هللا ىلص:
فأنشدته:

واِص��ل��ي ت��ِص��ل��ن��ي ل��م إن وال��ض��ن��ى ق��ات��ل��ي س��ري��ًع��ا ف��ُح��بَّ��ي��ك ِع��ش
ن��اِح��ِل ب��ج��س��م وال��س��ق��م ف��ي��َك َدِن��ٍف ب��ق��ل��ٍب ال��ش��وُق َظ��ِف��َر
ال��ذاب��ل ك��ال��ق��ض��ي��ب ت��رك��ان��ي وض��نً��ى اك��ت��ئ��اٍب ب��ي��ن ف��ُه��م��ا

ووصلني. ذلك فاستملح قال:

القصبة راكب

أخربنا قال: دينار ابن أخربنا قال: إلينا، به كتب ما يف برشان بن غالب أبو أخربنا
يف بغداد دخلت قال: الشاعر، ساللة أبي بن حمزة حدَّثني قال: األصبهاني، الفرج أبو
رأسه وعىل نظيفٌة، ُمبطنٌة عليه برجٍل أنا إذا الجنينة يف مارٌّ أنا فبينا السنني، بعض
أذوه فإذا بارد! يا خالد، يا خلفه: يصيحون والصبيان قصبًة راكٌب وهو سوداءُ، قلنسوٌة
فجلس ُهناك، بُستانًا وأدخلته تفرَّقوا، حتى عنه أَطرُدهم أزل فلم عليهم، بالقصبة حمل

فأنشدني: واستنشدته فأكل. ُرطبًا له واشرتيُت واسرتاح،

أت��رك��ه وك��ي��ف أس��لُ��و ف��ك��ي��ف ي��م��ِل��ك��ه ف��ص��ار ق��ل��ب��ي ح��از ق��د
م��س��ل��ُك��ُه م��ن��ه ال��ق��ل��ب ف��ي ي��خ��ُط��ُر ت��ح��س��ب��ه ك��ال��م��اء ِج��س��ٍم رط��ي��ُب
يُ��م��ِس��ك��ه ال��ق��م��ي��ص ل��وال ـ��م��ِة ال��ن��ع��ـ م��ن ال��ق��م��ي��ص م��ن يَ��ج��ري ي��ك��اُد

حرف. وال فقال: فاستزدته،

للشعر وحبه األمني

قال: روايته، يف لنا أذَن ما يف هللا، رحمه العتيقي، محمد بن أحمد الحسن أبو أخربنا
ثنا حدَّ قال: الجوهري، املغرية بن العباس ثنا حدَّ قال: َحيَُّويِْه، بن العباس بن محمد أخربنا
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حدَّثني قال: هفان، أبو أحمد بن هللا عبد ثنا حدَّ قال: الطويس، موىس بن محمد نرص أبو
أَر لم جارية ومعه له، ُقبة يف قاعد وهو املؤمنني، أمري األمني عىل دخلت قال: نواس، أبو
هللا، ِطراٍز: يف ُعِمل مما بالغالية93 مكتوبة الجارية جبني عىل وإذا قال: منها. أحسن قط

مكتوٌب: اإلكليل عىل وإذا عوٌد، ِحجِرها ويف إكليٌل رأسها وعىل

ال��َح��َزِن ل��وع��َة ب��َدم��ع��ي ألُط��ِف��ئَ��نَّ ك��ب��دي ع��ل��ى ال��ج��ان��ي ط��رف��ي ي��ا وال��ل��ه
وال��َوَس��ِن ال��ع��ي��ِش ط��ي��َب ت��ل��ت��ذُّ وأن��ت وج��ًوى ه��ًوى أب��ل��ى أن تَ��ط��م��ُع ب��ال��ل��ه

مكتوٌب: العود عىل وإذا

ال��س��ق��م��ا ي��ورُث ل��ي��س ال��ه��وى أن زع��م��ا ال��ذي ال��زاع��ُم أي��ه��ا ي��ا
أل��ًم��ا ش��ك��ا إذا م��ِح��بٍّ��ا ل��م��َت ل��م��ا ال��غ��داة ب��ك ب��ي م��ا أنَّ ل��و

مكتوٌب: الصينية عىل وإذا قال: ذهٍب. صينيُة أيديهما وبني قال:

ال��ح��دق��ا ب��ي��ن��ن��ا م��ا ف��ي ال��رُّس��َل ن��ج��ع��ل إذ م��ج��ِل��ِس��ن��ا أي��ام م��ن أح��س��ُن ش��يء ال
م��تَّ��ِف��ًق��ا نَ��ل��ق��اه ال��ه��وى ف��ي وش��ك��لُ��ن��ا ح��وائ��ج��ن��ا ت��ق��ض��ي ح��واج��ب��ن��ا وإذ
َغ��َرًق��ا ك��ل��ه��م م��اتُ��وا ال��ب��ح��ِر ��ة لُ��جَّ ف��ي ل��ن��ا وال��ح��اس��دي��ن ب��ن��ا ال��وش��اَة ل��ي��ت
ف��اح��ت��رق��ا94 ال��ن��اِر ِض��رام ع��ل��ي��ه ُش��بَّ��ت م��ج��ِل��َس��ن��ا ذم أو ع��اب��ن��ا َم��ن ل��ي��َت أو

مكتوب: امَلغسِل عىل وإذا

وال��ُك��َرِب95 األح��زان م��ن أل��ق��ى ال��ذي م��ا م��ال��ٌك ي��دري ك��ان ل��و
ب��ال��ُح��بِّ ال��ن��ار أه��ل ع��ذَّب ال��ه��وى أل��ي��ِم م��ن أالق��ي وم��ا

الطيب. من أخالط الغالية: 93
للمعنى. مجاراًة قبله الفعل أنَّث الحطب، دقيق الرضام: 94

بالنار. اإلثم أهل يُعذِّب الذي هو مالك: 95
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مكتوب: الكأس عىل وإذا وأعطاني، الكأس فمأل قال:

ال��س��اب��ِق ال��ق��دِر ف��ي ذا ك��ان ق��د ق��ض��ى م��ا ع��ل��ى ل��ل��ه ال��ح��م��د
ع��اِش��ِق م��ن أوث��ق وال أش��ق��ى ظ��ه��ره��ا ع��ل��ى األرض ت��ح��م��ُل م��ا
ح��اِل��ِق ِم��ن يَ��س��ُق��ُط ب��ه إذا َم��ْرَم��ٍر ع��ل��ى ي��م��ش��ي ف��ب��ي��ن��م��ا

مكتوب التفاحة عىل وإذا وأتُرجة،96 بتفاحة فحيَّاني وناولته، الكأس فرشبت قال:
بالذهب:

ت��ؤَك��ُل ال��ت��ي ك��ن��ُت ل��ي��ت��ن��ي ي��ا ��اح��ًة تُ��فَّ ت��أُك��ُل تُ��ف��اح��ٌة
أؤك��ُل وال األك��ل، ِب��ِع��لَّ��ِة ��ن��ي ع��ضَّ إذا ال��ث��غ��ر، ف��أل��ث��م

مكتوب: األتُرجة عىل وإذا قال:

ك��ب��دي ع��ل��ى ال��ه��وى ن��ار ت��وِق��ُد ُم��ط��ي��ب��ًة أُتْ��ُرج��ة ل��ِك ي��ا
ب��ي��دي ال��ت��ي ه��ذه ل��َرح��َم��ِت��ي ل��ب��َك��ْت ب��َك��ت أُتْ��ُرج��ًة أن ل��و

بالء املالح هوى

منقذ: بني أحد بها مدحت قصيدة غزل من ويل

ت��ت��رام��ى ب��ه��م ال��ن��وى ف��ِرك��اُب خ��ب��ٍت ب��ط��ٍن م��ن ال��راح��ل��ون أي��ه��ا
وال��س��الم��ا ت��ح��ي��ت��ي ل��س��لُ��ي��م��ى ف��أه��دوا األراك وادي أت��ي��ت��م إن
ِس��ه��اًم��ا ه��واه��ا م��ن ف��ي��ه ت��ج��دوا أن وآي��ت��ه ق��ل��ب��ي ل��ي واط��لُ��ب��وا
ال��ُخ��زام��ا ال ال��ح��ش��ا ب��ي��ن وارع��وا َراِن ال��ُغ��د ع��وَض ن��اظ��ري م��اء وِرُدوا

قصيدة: ابتداء أيًضا ويل

ح��م��ال ب��ال��ذي ذرًع��ا ض��اق ق��د وال��ع��ذال ع��ن��ه م��الَم��ِك ��ي ُك��فِّ

كباد. ليمونة العامة يها تُسمِّ ما األترجة: 96
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ُش��َع��ال ال��ه��وى ن��اِر م��ن تُ��ْط��ِف ل��م وإن تَ��ِس��حُّ م��داِم��َع��ه َوَدِع��ي
وُم��ال97 ي��ج��رُّه��ا ال��غ��ل��ي��ل ن��س��ج ِم��ن غ��الئ��ل ف��ي ي��رف��ل وذَِري��ه
ن��ه��ال ال��ه��وى م��ف��اص��لُ��ه ش��رب��ت َك��ِم��ًدا رفِّ��ه��ي ك��ن��دة! أخ��ت ي��ا
َج��ذال ب��ي��ن��ن��ا ي��ض��ح��ُك وال��بَ��يْ��ُن م��واق��ف��ن��ا ش��اه��دًة ك��ن��ِت ل��و
ال��ُم��َق��ال يُ��س��يِّ��ُل ل��ك��اد ح��ت��ى ب��ه ال��ك��ث��ي��ب س��ال ق��د وال��دم��ع
بَ��ال ال��ِم��الح ه��وى أن وع��ل��م��ت راح��م��ًة ل��ل��ُع��ش��اق ل��رث��ي��ِت

أرضلوط من حجر

أخربنا قال: عليه، قراءًة األزجي الفضل بن أحمد بن عيل بن العزيز عبد القاسم أبو أخربنا
من رجل يل قال يقول: املواريني سمعت قال: بمكة، الصويف السريواني جعفر بن عيل
ودخلت مخالة، يف وطرحتُه به، ُرِجموا مما حجًرا وأخذت لوٍط، قوم بديار مررت الحاج:
فأخرجت َحَدٌث، الدار أسفل يف وكان الوسطى، الطبقة يف الدور بعض يف فنزلت مرص،
الدار أسفل يف كان الذي الحدث فدعا البيت، يف روزنة98 يف ووضعته ُخْرجي، من الحجر

فقتله. الروزنة من الحدث عىل الحجر فسقط معه، واجتمع إليه، صبيٍّا

له يغفر لم فاسق

جدي أخربنا قال: بمرص، عليه بقراءتي مكي بن عثمان بن محمد الحسني أبو أخربنا
عيىس بن أحمد العباس أبو أخربنا قال: زريق، بن أحد بن هللا عبد بن أحمد الحسن أبو
يونس سمعت يقول: الحكم بن هللا عبد بن محمد هللا عبد أبا سمعت قال: املقري، الوشا
بنا حجَّ الذي اإلمام رأى عرفات ليلة كان فلما مكة، إىل ا حاجٍّ خرجت يقول: األعىل عبد بن
يف الليايل تلك ِبتنا الحج انقضاء بعد مكة إىل الحج بعد رصنا فلما مناًما، بِمنًى الليلة تلك
معرش يا أنصتوا الحجر: فوق ينادي مناديًا سمعنا إذ جلوٌس؛ والخالئق الحرام، املسجد
وجل عز هللا أن رأى إمامكم إن الحجيج، أهل معرش يا قال: ثمَّ فأنصتوا، الحجيج. أهل

بغالم. فسق فإنه واحًدا رجًال إال البيت العام واىف من لكل غفر قد

لفقني. ذات وربطة الفخذين، عىل يلبس ثوب مالءة: الواحدة مالء، مسهل املال 97
السقف. يف الكوة الروزنة: 98
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وامللك املسحاة صاحب امرأة

سنة القعدة، ذي يف عليه قراءًة باهلل املقتدر بن عيىس بن الحسن محمد أبو األمري أخربنا
قال: اليشكري، منصور بن أحمد العباس أبو ثنا حدَّ قال: وأربعمائة،99 وثالثني ثمان
بن روح ثنا حدَّ قال: السامي، موىس بن محمد حدَّثني قال: عرفة، بن هللا عبد أبو ثنا حدَّ
قال: سلمان عن البخرتي أبي عن السائب بن عطاء عن سلمة بن حماد ثنا حدَّ قال: أسلم،
جاء إذا فكان باملسحاة،100 يعمل رجل عند وكانت جمال، ذات امرأة إرسائيل بني يف كان
إليها فبعث العرص، ذلك ملك خربها فبَلغ ِفَراشه، له وفرشت طعامه، له قدَّمت بالليل
عند كنِت لو باملسحاة! يعمل الذي بهذا تصنعني ما لها: فقالت إرسائيل، بني من عجوًزا
فلم بالليل، زوجها جاء مسامعها يف الكالم وقع فلما الديباج. وفرشك الحرير لكساك امللك
هو فقالت: هنتاه!101 يا الُخلُق هذا ما لها: فقال فراشه، له تفرش ولم طعامه له تُقدِّم
إليها نظر إليه ُزفت فلما امللك، ذلك فتزوجها فطلقها، نعم. قالت: أُطلِّقك؟ فقال: ترى. ما
هللا فأوحى وجل، عز هللا إىل خربهما العرص ذلك نبي فرفع ت، فجفَّ إليها يده ومد فَعمي،
املسحاة؟ بصاحب َعِمال ما بعيني أن علما أما لهما، غافر غري أني أعلمهما إليه: تعاىل

بريبة جاريته يقتل

قال: سويد، بن سعيد بن إسماعيل ثنا حدَّ قال: ِزي التَّوَّ عيل بن أحمد الحسني أبو أخربنا
بن موىس أخربني قال: خرداذبة، بن هللا ُعبيد ثنا حدَّ قال: القاسم، بن الحسني ثنا حدَّ
فقال: اشرتاها، ثمَّ رهبة، لها يُقال باملدينة جارية يعشق الزنَّاء فرُّوح كان قال: املأمون،

وأس��ق��ي��ك ف��ت��س��ق��ي��ن��ي ال��ج��ل��وس غ��ي��ر ب��ه أُس��رُّ ش��يءٌ ل��ي ي��ب��َق ل��م َره��َب ي��ا
وأش��ف��ي��ك ن��ف��س��ي ب��ك��م وت��ش��ت��ف��ي ق��دًح��ا ل��ي م��ن��ك ب��ري��ٍق وتَ��م��ِزج��ي��ن
آت��ي��ك ح��ي��ن ع��ن��ي ت��ف��رَّج إال ب��ه أغ��مُّ ش��يءٌ م��س��ن��ي م��ا ره��ُب ي��ا

١٠٤٦م. 99

كاملجرفة. املسحاة: 100
فالنة. يا أي هنتاه: يا 101
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املديني: الخياط ابن فقال فقتَلها، له، جاريٍة وبني بينها ريبٍة عىل عثر ثمَّ قال:

��س102 ال��ت��ن��فُّ م��ن��ه��ا ال��م��س��ِك ُف��ض��اض ك��أن ك��اع��ٍب ق��ت��ِل ع��ل��ى واس��ت��ش��رى ��د ت��ن��جَّ
ن��رج��س103 وال��ص��ه��ب ال��راح ب��ي��ن ب��ات ك��م��ا غ��ري��رٌة خ��وٌد ��ي��ن ال��ك��فَّ ع��ل��ى ف��م��ال��ت

يُودى ال قتيل

فارس، بن أحمد بن محمد الفتح أبو ثنا حدَّ قال: السواق، عيل بن أحمد طاهر أبو أخربنا
بن محمد بكر أبو ثني حدَّ قال: الزبيبي، إبراهيم بن هللا عبد الحسني أبو أخربنا قال:
عن أبي حدَّثني قال: عمي، ثنا حدَّ قال: الزهري، سعد بن هللا ُعبيد ثنا حدَّ قال: خلف،
ضاف رجًال أن أخربه محمد بن القاسم أن شهاب ابن ثني حدَّ قال: كيسان، بن صالح
فتعاَفسا104 نفسها عىل فأرادها الرجل، ذلك واتَّبعها جارية، لهم فخرجت ُهذيل، من ناًسا
ال هللا قتيُل ذاك فقال: هللا، رحمه ُعمر ذلك فبَلغ َكِبَده، ففضت بحجر فرمته الرمل، يف

أبًدا. يودى105

عليها ويبكي يقتلها

بن محمد عمر أبو ثنا حدَّ قال: الجوهري، محمد بن عيل بن الحسن محمد أبو أخربنا
هللا عبد أبو حدَّثني قال: القايض، خلف بن محمد بكر أبو ثنا حدَّ قال: الخزاز، العباس
عاشًقا، لها وكان له، عم ابنة تحته العرب من رجٌل كان قال: أبيه، عن العتبي عن اليمامي
يدخل ثمَّ ندمائه، مع دهليزه يف يَقعد كان أنه لها عشقه من وكان جميلة، امرأة وكانت
لها، عمٍّ ابُن لها106 فطبن لها، عشًقا أصحابه إىل يرجع ثمَّ إليها، ينظر ساعٍة بعد ساعًة
إليه، فنزلت فاحتالت، أراد، ما إىل أجابته حتى يُراسلها يزل لم ثمَّ جنبه، إىل داًرا فاكرتى

كرسه. عند اليشء من تفرق ما الفضاض: األمر. يف لج استرشى: ارتفع. تنجد: 102
هنا. املراد ما نعلم وال حمرة، بياضه يخالط الذي أصهب: الواحد الصهب، الخمرة. الراح: 103

تصارعا. تعافسا: 104
دمه. بدَل أي ديته تُدفع يودى: 105

لها. فطن لها: طبن 106
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حاجة، تقيض قالت: فالنة؟ أين المرأة: فقال يرها، فلم إليها ينظر كعادته الزوج ودخل
وراءك؟ ما لها: فقال إليها، ينظر وهو نزلت قد هي فإذا يجدها، فلم املوضع يف فطلبها
السيف فسلَّ له، فأقرَّت وكيت، كيت األمر من ألصدقنَّك، وهللا قالت: لتصدقني. فوهللا

يقول:107 وأنشأ وهرب، أمها وقتَل عنقها فرضب

ب��ي��َدي��ه��ا ال��رَّدى ث��م��ر ل��ه��ا ف��ج��ن��ى ع��ل��ي��ه��ا ال��ِح��م��اُم ط��ل��َع ط��ل��ع��ًة ي��ا
ش��ف��تَ��ي��ه��ا م��ن ش��ف��ت��يَّ ال��ه��وى روى ول��ط��اَل��م��ا ال��ثَّ��رى دم��ه��ا م��ن روي��ُت
خ��دَّي��ه��ا ع��ل��ى ت��ج��ري وم��دام��ع��ي خ��ن��اق��ه��ا م��ج��ال ف��ي س��ي��ف��ي ح��كَّ��م��ُت
ع��ل��ي��ه��ا ال��غ��ب��ار س��َق��ط إذا أخ��ش��ى أك��ن ل��م ألن��ي ق��ت��ل��ي��ه��ا ك��ان م��ا
إل��ي��ه��ا ال��ع��ي��ون ن��ظ��ر م��ن وأِن��ف��ُت ب��ُح��س��ِن��ه��ا ال��ع��ي��ون ع��ل��ى ب��خ��ل��ُت ل��ك��ن

تجيبه: فقالت شاعرة، أخٌت لها وكان هللا، عبد أبي غري وزادني قال:

ودج��ي��ه��ا108 ع��ن ال��س��ي��ف ح��دَّ ل��رف��ع��ت ع��ل��ي��ه��ا ت��رقُّ أو تُ��ش��ف��ق ك��ن��َت ل��و
إل��ي��ه��ا ي��ص��ي��ُر س��وءٍ م��ن وج��زع��َت ح��ن��ي��ن��ه��ا وط��ول ع��ب��رت��ه��ا ورح��م��َت
أب��وي��ه��ا وخ��ال��َف��ْت ط��اوَع��تْ��ك إذ ب��م��ث��ل��ه��ا ف��ع��ل��َت م��ا ي��ف��ع��ل ك��ان َم��ن
ع��ل��ي��ه��ا ش��ق��يُّ ي��ا وت��ب��ك��ي ُظ��ل��ًم��ا، م��ق��ت��ول��ًة خ��دره��ا ف��ي ف��ت��رك��تَ��ه��ا

وقتىل أرسى لهن ظبيات

قصيدة: ابتداء ويل

وق��ت��ل��ى أس��رى ل��ه��نَّ ظ��ب��ي��اٌت ال��م��ع��ل��ى ون��ه��ر اب��رزوا ب��اب ب��ي��ن
ح��الَّ ل��ي��س م��ا ب��اإلع��راض دم��ي ِم��ن ال��ت��ق��ي��ن��ا ي��وم ح��َل��ْل��َن ف��ات��ك��ات
س��الَّ ال��رُّوح ج��س��م��ي م��ن ه��واه��م ـ��لَّ واس��ت��ـ ال��دار ت��ص��اُق��ب م��ع ه��ج��روا

الجن. لديك األبيات هذه 107

الغضب. عند ينتفخ العنق يف عرق ودج: ُمثنى ودجيها وتحاذر. تخاف تشفق: 108
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109 وس��الَّ ال��ه��م��وم ��س ن��فَّ رب��م��ا ب��ح��ب��اٍل يُ��س��اِم��ح��وا أن وأب��وا
وج��الَّ م��ن��ه دق م��ا س��الم��ي م��ن وال��ت��ص��اب��ي ال��ص��ب��ى م��ع ف��ع��ل��ي��ه��م

الفاسق دم إهدار

فارس بن أحمد بن محمد الفتح أبو ثنا حدَّ قال: السواق عيل بن أحمد طاهر أبو أخربنا
املحويل، خلف بن محمد بكر أبو ثنا حدَّ قال: الزبيبي، بيان بن الحسني أبو ثنا حدَّ قال:
الزهري، عن املليح أبو ثنا حدَّ قال: رشيد، بن داود ثنا حدَّ قال: زهري، بن أحمد ثنا حدَّ قال:
إسكفة من رأسه الرجل فأدخل دونه، الباب فأغلقت فأرادها، امرأة يهوى رجٌل كان قال:
امللك عبد إىل ذلك فُرفع فدمغته، رأسه فرضبت خشبًة أو حجًرا املرأة فأخذت الباب،110

دمه. وأهَدَر بظبي،111 ال به فقال: مروان، بن

األنصاري الشيخ وابنة عمر

إبراهيم بن هللا عبد ثنا حدَّ قال: فارس، بن محمد ثنا حدَّ قال: السواق، بن طاهر أبو أخربنا
ثنا حدَّ قال: الرمادي، منصور بن أحمد ثنا حدَّ قال: خلف، بن محمد ثنا حدَّ قال: الزبيبي،
من أحٍد دَم أهدر ال الخطاب: بن عمُر قال قال: الليث، ثني حدَّ قال: صالح، بن هللا عبد
ُعمر فسأل الطريق، وجه عىل ُملًقى قتيًال ُوِجد قد أمرد بفتًى يوًما أُتي وإنه املسلمني.
اللهم وقال: عليه، ذلك فشقَّ قاتل، له يُعرف ولم خرب عىل له يقف فلم واجتهد أمره عن
ملًقى مولوٌد صبيٌّ ُوجد ذلك من قريبًا أو الحول رأس كان إذا حتى بقاتله، أظفرني
فدَفع هللا، شاء إن املقتول بدم ظفرت فقال: عليه، هللا رحمة عمر به فأُتي القتيل، بموضع
فإذا منك، يأخذه من وانظري نفقتَه، ِمنَّا وخذي بشأنه قومي لها: وقال امرأة إىل الصبيَّ

بمكانها. فأعلميني صدرها إىل ه وتضمُّ تُقبِّله امرأة وجدت
لتبعثي إليك بعثتني سيِّدتي إن للمرأة: فقالت جاريٌة جاءت وطاب الصبي شب فلما
واملرأة بالصبي فذهبت معك. وأنا إليها به اذهبي نعم، قالت: إليك. ه وتردَّ لرتاه بالصبي

محرفة. اللفظة هذه ولعل امتأل، أي الرشب من حبال له يُقال االمتالء، الحبال: 109
خشبته. الباب: إسكفة 110

العدو. نعي عند يُقال مثل بظبي: ال به دماغه. أصابت دمغته: 111
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شيٍخ بنت هي وإذا إليها، ته وضمَّ فقبَّلته أخذته رأتْه فلما سيدتها، عىل دخلت حتى معها
فاشتمل املرأة، خرب عمر فأخربت وسلم وآله عليه هللا صىل النبي أصحاب من األنصار من
فالن! أبا يا فقال: داره، باب عىل ُمتَِّكئًا أباها فوجد منزلها، إىل أقبل ثمَّ سيفه، عىل عمر
بحق الناس أعرف ِمن هي خريًا، هللا جزاها املؤمنني، أمري يا قال: فالنة؟ ابنتُك فعَلِت ما
أن أحببت قد عمر: فقال بدينها. والقيام وصيامها صالتها حسن مع أبيها وحقِّ تعاىل هللا
أمري يا خريًا هللا جزاك الشيخ: فقال ذلك. عىل وأحثَّها الخري يف رغبًة فأزيدها عليها أدخل

إليك. أرجع حتى مكانك امكث له: فقال املؤمنني!
عنها، فخرجوا بالخروج عنده كان من كل عمُر أمر دخل فلما عليها، عمر فاستأذن
لتصدقني. فقال: السيف عن عمر فكَشف أحٌد، معهما ليس البيت يف وعمر هي وبقيت
. ألصدقنَّ فوهللا وقعت، الخبري عىل املؤمنني، أمري يا رسلك عىل فقالت: يكذب. ال عمر وكان
الوالدة، به تقوم بما أمري من تقوم وكانت ا، أمٍّ فاتَّخذتُها عيلَّ، تدخل كانت عجوًزا إن
سفٌر، عرضيل قد إنه بُنية، يا قالت: إنها ثمَّ حينًا، بذلك فأمَضت البنت، بمنزلة لها وكنت
أرجع حتى إليك ها أضمَّ أن أحببت وقد تضيع، أن فيه عليها أتخوَّف موضٍع يف بنٌت ويل
به، وأتتني الجارية كهيأة فهيَّأته أمرد شاب — لها كان — ابٍن إىل فعمَدت سفري، من
يوًما اغتَفَلني حتى الجارية، من الجارية ترى ما مني يرى فكان جاريٌة، أنه أشك ال وأنا
جنبي إىل كانت شفرٍة إىل يدي فمددُت وخالطني، عالني حتى شعرت فما نائمة، وأنا
ألقيتُه وضعته فلما الصبي، هذا عىل منه فاشتملت رأيت، حيث فأُلقي به أمرت ثمَّ فقتلته،

أعلمتك. ما عىل خربهما وهللا فهذا أبيه، موضع يف
لها، ودعا ووعظها أوصاها ثمَّ فيك! هللا بارك صدقِت عليه: هللا رحمة عمر لها فقال
وأمرتها. وعظتُها وقد ابنتك، االبنة فنعم ابنتك؛ يف هللا بارك ألبيها: وقال عندها، من وخرج

رعيتك! عن خريًا وجزاك املؤمنني، أمري يا هللا وصَلَك الشيخ: له فقال

وُمراوداها العابدة سوسن

قال: الزبيبي، ثنا حدَّ قال: فارس، ابن ثنا حدَّ قال: السواق، عيل بن أحمد طاهر أبو أخربنا
عوافة أبو ثنا حدَّ غيالن: قال قال: زهري، بن أحمد حدَّثني قال: خلف، بن محمد ثنا حدَّ
عابدان، إرسائيل بني يف رجالن كان قال: األودي، إدريس أبي عن سالم بن إسماعيل
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لهم، بقربان فيه فيتقرَّبون بُستانًا يأتون وكانوا عابدٌة، سوسن،112 لها يُقال جاريٌة وكانت
خلف منهما واحد كل واختبأ صاحبه، عن منهما واحٍد كلُّ فكتم سوسن، العابدان فَهِوَي
ما لصاحبه: منهما واحد كل فقال بصاحبه، منهما واحٍد كل فبرص إليها، ينظران شجرة
عن يُراوداها أن عىل فاتفقا سوسن، حبَّ صاحبه إىل منهما واحٍد كل فأفىش هنا؟ يُقيمك
قلنا تؤاتينا لم فإن لنا، إرسائيل بني َطواعية عرفِت قد لها: قاال لتُقرِّب جاءت فلما نفسها،
كنُت ما لهما: فقالت أخذناك. وإنَّا فاتَنا، الرجل وأن رجًال، معك أصبنا إنَّا أصبحنا إذا
وذهب. سبََقنا الرجل وإن رجل، مع سوسن أخذنا وقاال: وأخَرجاها، فأخذاها ألُطيعكما.
السماء من ناٌر فتنزل أيام، ثالثة املذنب يُقيمون فكانوا املصطبة، عىل سوسن فأقاموا
سنة، عرشة ثالث ابُن وهو دانيال جاء الثالث اليوم كان فلما سوسن، فأقاموا فتأخذه،
بني فرِّقوا فقال: كاملستهزئنَي، فجاءا إيلَّ! قدِّموهها وقال: عليه، فجلس ُكرسيٍّا له فوضعوا
خلف لآلخر: وقال تفاحة. وراء فقال: رأيتها؟ شجرة أي خلف ألحدهما: فقال الشاهَدين!

سوسن. وأُفِلتَت فأحرقتهما، السماء من نار فنزلت فاختلفا، رأيتَها؟ شجرة أي
سبع ابن وهو دانيال عىل الوحي فنزل لُرتَجم، وقفت أنها آخر خٍرب ويف بكر: أبو قال

سنني.

فيُقتل الغازي يخون

وخمسني خمس سنة يف تنيس، بمدينة القايض َحيَُّويِْه أبي بن زيد عيل أبو أخربنا
عمرو أبو ثنا حدَّ قال: نرص، بن محمد بن أحمد الحسن أبو ثنا حدَّ قال: وأربعمائة،113
قال: املوصيل، شيبان بن أحمد ثنا حدَّ قال: ِبتِنِّيس، السمرقندي أحمد بن محمد بن عثمان
فخرج غازيًا، خرج رجًال أن أيوب، عن زيد بن وحماد سلمة بن حماد عن مؤمل ثنا حدَّ

فسمع: منزله، من قريبًا فقام مصباًحا، ليلة ذات بيته يف فأبرص جريانه، من رجٌل

ال��ت��م��ام114 ل��ي��َل ب��ع��رِس��ه خ��ل��وُت م��ن��ي اإلس��الُم غ��رَّه وأش��ع��ث

التوراة. يف دانيال نبوءة يف قصتها املذكورة سوسنة هي 112

١٠٦٣م. 113

البدر. ليلة التمام: ليل الشعر. امُلغربُّ األشعث: 114
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ال��ح��زام115 الح��ق��ة ج��رداء ع��ل��ى ويُ��ض��ح��ي ت��رائ��ب��ه��ا ع��ل��ى أب��ي��ت
ِف��ئ��ام116 إل��ى ي��ن��ت��م��ي��ن ِف��ئ��اٌم م��ن��ه��ا ال��رب��الت م��واِض��َع ك��أن

الناس، يخطب فقام بذلك، عمر أُخرب أصبح فلما به، رمى ثمَّ فقتله، عليه فدخل قال:
الرجل فقام به. أخربنا إال علًما الرجل هذا ِمن علم َمن عىل وأعزُم رجًال، هللا أنشد فقال:

املؤمنني. أمري يا فعلُت قال: اقتُل! عمر: فقال سمع، وبما رأى بما فأخربه

صحر ذنب إال أذنبُت ما

هللا صىل الرسول بمدينة ولقيتُه القضاعي، سالمة بن محمد هللا عبد أبو القايض أنبأنا
الكاتب، مسلم أبو أخربنا قال: وأربعمائة،117 وأربعني ست سنة يف وسلم وآله عليه
عن مجالد عن الهيثم عن خالد أبي عن العكيل ثنا حدَّ قال: ُدَريْد ابن أخربنا قال:
بالنساء، ُمبتًىل أنُرس، سبعة عمر ر ُعمِّ الذي عاديا، بن عاد بن لقمان كان قال: الشعبي،
لها نَقر ثمَّ الرجال. تَعرف لم صغريًة جاريًة َج تزوَّ حتى فتخونه، املرأة يتزوج وكان
رَفعت خَرج فإذا ويصعد، بها ينزل بسالسل درجًة لها وجعل جبل، صفح118 يف بيتًا
وهللا فقال: أبيه، بني فأتى نفسه، يف فوقعت العماليق من فتًى لها عرض حتى السالسل،
أحبُّ هي عاد بن لقمان امرأة قال: ذاك؟ وما قالوا: لها! تقومون ال حربًا عليكم ألجنني
وُشدُّوها بينها، اجعلوني ثمَّ سيوفكم اجمعوا قال: لها؟ نحتال كيف قالوا: إيلَّ. الناس
حتى سيوفنا نستودعك نحن نسافر، أن أردنا إنَّا فقولوا لقمان، ائتوا ثمَّ عظيمة، حزمة
ناحية يف فوضعها لقمان، إىل فدفعها بالسيوف وأقبلوا ففعلوا، يوًما! له وا وسمُّ نرجع،

بيته.
بلقمان ت أحسَّ فإذا يأتيها، فكان عنه، الجارية فخلَّت الرجل، وتحرك لقمان وخرج
فرفع سيوفهم، فاسرتجعوا لقمان إىل جاءُوا ثمَّ األيام، انقضت حتى السيوف بني جعلته

الضامرة. الحزام: الالحقة الشعر. القليلة الفرس الجرداء: الصدر. أعىل تريبة: الواحدة الرتائب، 115
الناس. من الجماعة الفئام: األفخاذ. أصول ربلة: الواحدة الربالت، 116

١٠٥٤م. 117

جانب. صفح: 118
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هذه؟ نَخَم من المرأته: فقال البيت، سقف يف تنوُس119 نُخامة فإذا ذلك بعد رأسه لقمان
ثمَّ دَهتْني. والسيوف ويلتاه! يا فقال: شيئًا، تصنَع فلم ففعلت. مي! فتنخَّ قال: أنا. قالت:
صحر، لها يُقال له ابنة فإذا ُمغَضبًا، وانحدر ِقَطًعا، فتقطَّعت الجبل ذروة من بها رمى
فقتلها، بصخرة رأسها فرضب النساء. من أيًضا وأنت قال: شأنُك؟ ما أبتاه! يا له: فقالت

مثًال.120 فصاَرت صحر، ذنب إال أذنبَت ما العرب: فقالت

املهجورة الحسناء

َحيَُّويِْه بن عمر أبو أخربنا قال: عليه، قراءًة الجوهري عيل بن الحسن محمد أبو أخربنا
قال: عمرو، بن هللا عبد حدَّثني قال املحويل، امَلْرُزبان بن خلف بن محمد ثنا حدَّ قال:
قيس بن محمد عن املختار أبو ذكر قال: النوفيل، سليمان بن هللا عبد بن عيل حدَّثني
عاليًا، ونََفًسا ُمتتاِبًعا بكاءً سمعت إذ واليقظان، النائم بني لباملزدلفة121 إنِّي قال: العبدي،
باألرض فلطئُت عجوٌز، ومعها ُحسنًا، الشمس كأنها بجارية أنا فإذا الصوت، فاتَّبعت

تقول: فسمعتها بحسنها، عيني وأمتِّع إليها ألنظر

ال��ح��بِّ م��ح��م��ل ع��ن ال��ق��ل��ب ض��ع��ي��ف دع��اء وج��ه��رًة ِس��رٍّا م��والي ي��ا دع��وتُ��َك
ال��ص��بِّ ل��ل��ه��ائ��م ال��ل��ه خ��ل��ق وأق��تَ��ل ال��ه��وى يَ��ع��ِرُف ال ال��ق��ل��ِب ب��ق��اس��ي بُ��ل��ي��ت
ق��ل��ب��ي أب��ًدا ل��ه ُح��بٍّ م��ن تُ��خ��ِل ف��ال ب��ي��ن��ن��ا ال��م��ودَّة ت��ق��ِض ل��م ك��ن��َت ف��إن
ح��س��ب��ي ب��ه ال��م��ع��اد ف��ي ث��وابً��ا ف��ح��س��ب��ي أُم��ت ف��إن ال��ح��ي��اة ف��ي ب��ه��ذا رض��ي��ُت

الوجه هذا مع أنت، بنفيس فقلت: إليها فقمت وتبكي، األبيات هذه تُردد وجعَلت
كم إىل فقلت: قلبي. يف مما أكثر قلبه ويف وهللا، نعم قالت: تريدينه؟ من عليك يمتنع
آلخر هذا إن لها: فقلت ا. غمٍّ نفيس وتتلف دًما الدمع يصري أو أبًدا قالت: البكاء؟ هذا
قلبك. من حبَّه يُذِهب أن رجوُت فيه، أنت مما التوبة هللا سألِت فلو الحج، ليايل من ليلة

تتحرَّك. تنوس: أنفه. أو صدره من اإلنسان يدفعه ما النخامة: 119
تذنب. ولم جوزيت أي 120

الحج. مناسك من املزدلفة: 121
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يجهل ليس من إىل رغبتي قدَّمت قد فإني رغبتك، طلب يف بنفسك عليك هذا يا فقالت:
وعظتي. قويل فيها يعمل ولم وشعرها، بكائها عىل وأقبَلت عني، وجهها وحولت بُغيتي.

السقيما الصحيح يرحم إنما

قال: احمد، بن هللا ُعبيد أنشدنا قال: َحيَُّويِْه، ابن أنشدنا قال: الجوهري، محمد أبو أنشدنا
الكاتب: لخالد أبي أنشدني

ال��ن��ع��ي��م��ا ع��دم��ت ال ك��ن��ُت م��ا ح��ي��ث س��ل��ي��ًم��ا وِع��ش��ُت م��س��ت��ه��ِت��ًرا ع��ش��ُت
رح��ي��ًم��ا ب��ع��اش��ق��ي��ك رءوًف��ا ـ��وج��ه ال��ـ ح��س��ن ي��ا ت��ك��ون أن ع��ج��ٌب
ال��س��ق��ي��م��ا ال��ص��ح��ي��ح ي��رح��م إن��م��ا ص��ح��ي��ٌح وأن��ت ن��اِح��ٌل، ب��َدن��ي
ع��ظ��ي��ًم��ا أم��ًرا ه��واك ف��ي َل��ِق��ي��ا وج��س��م��ي روح��ي أن ال��خ��ل��ق َع��ِل��َم

يخيصاملغنِّي

بها، األصبهاني الحافظ نعيم أبو ثنا حدَّ قال: الحافظ، ثابت عيل بن أحمد بكر أبو أخربنا
بن عيل ثنا حدَّ قال: أعني، بن جعفر بن محمد ثنا حدَّ قال: الطرباني، سليمان ثنا حدَّ قال:
بن سليمان خدم بعض حدَّثني قال: الراوية، حماد عن الكلبي بن عامر عن يل املؤمَّ حرب
وأرسع ُقريش أغرَيَ وكان املقدس، بيت يريد امللك عبد بن سليمان خَرج قال: الرحمن، عبد
وكان العسكر، أهل بالدير فحفَّ الرهبان، لبعض بديٍر البلقاء غور من منزًال فنزل طريًة،
وُشجاًعا، ُمحِسنًا، وُمغنِّيًا فارًسا وكان ِسناٌن، له يُقال كلب من رجٌل معه خرج من يف
تلك يف فزاره عسكره، يف صوٌت له يُسمع يُك ولم عاِرًفا، امللك عبد بن سليمان وبغرية
أكرمتنا ما سنان! يا فقالوا: الرشاب، فيهم فأخذ وسقاهم، اهم فعشَّ أهله، من فتيٌة الليلة

فقال: فغنَّاهم، فرتنَّم صوتك. تُسمعنا لم إن بيشء

ال��س��ح��ر ب��لَّ��ه��ا ل��م��ا ال��ل��ي��ل آِخ��ر م��ن ف��أرَّق��ه��ا ص��وت��ي س��م��ع��ت م��ح��ج��وب��ٌة
َح��ِص��ُر122 ل��ب��اِت��ه��ا ع��ل��ى م��ن��ه��ا وال��ح��ل��ُي ُم��ع��ص��ف��رة ُم��ث��ن��ى ف��خ��ذه��ا ع��ل��ى تُ��ث��ن��ي

الضيق. الحرص: 122
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م��ن��ح��دٌر ال��ص��وت ل��ُط��ُروق ف��دم��ع��ه��ا َغ��َل��ٌق وال أح��راٌس ال��ص��وت يَ��ح��ج��ب ل��م
ال��ق��م��ر123 أم أب��ه��ى ع��ن��ده أوج��ه��ه��ا ُم��ض��اِج��ع��ه��ا يَ��دري م��ا ال��نِّ��ص��ف ل��ي��ل��ة ف��ي
ت��ن��ف��ِط��ُر124 ل��ل��َم��ش��ي رق��ٍة م��ن ت��ك��اد ق��دٍم ع��ل��ى ن��ح��وي ل��م��ش��ت ُخ��لِّ��ي��ت ل��و

عوان، جاريته معه وكان سمع، ما م يتفهَّ مفزًعا قام الصوت سليمان سمع فلما
فهم فلما يُحبها، وكان بالغناء، والحذق والتمام الجمال يف زمانها يف نظريٌ لها يكن ولم
رويًدا السرت فكَشف ِسرت، خلف وهي عوان نحو أقبل ثمَّ غريًة، فرائصه ارتعدت الصوت
ُمعصَفرة، عليها األبيات: صفة وهي مستيقظة، فوجدها ُمستيقظة، أم هي أنائمة لينظر
أمري يا قالت: مستيقظة بأنها علم قد بأنه وعلمت به ت أحسَّ فلما لباتها، عىل وحليها

يقول: حيث الشاعر هللا قاتل املؤمنني!

وال��ج��دِّ األِب واض��ع ال��م��ح��ي��ا ق��ب��ي��ِح ُم��ش��وٍَّه م��ن ج��اءن��ي ص��وٍت ُرب أال
ع��ب��ِد وإل��ى م��ًع��ا يُ��ع��َزى أَم��ٍة إل��ى ب��ن��انُ��ُه َج��ْع��ٍد ال��س��ي��ف ن��ج��اد ق��ص��ي��ر

أمري يا فقالت: ذلك؟ عىل صوته راعك فقد لها: قال ثمَّ قليًال، غضبه ِمن فسَكن
غنائه يف ويَنعتُك يراِك وهللا كأنه عوان! يا ويحك فقال: استيقاًظا. مني صادف املؤمنني،
خاِدًما عواُن فبعثت طلبه، يف بعث ثمَّ كان. ما كائنًا أطباًقا ألقطعنه وهللا الليلة، هذه يف
وقف حتى سليمان فخرج ديته. ولك حرٌّ فأنت فحذَّرته، أدركته إن له: وقالت ا، ِرسٍّ إليه
بني وقفوا حتى مربوًطا سليمان إىل به فأتوا سليمان، ُرسُل فسبقت الدير، باب عىل
سليمان فأنشأ املؤمنني. أمري يا فارُسك الكلبي سنان أنا قال: أنت؟ من له: فقال يديه،

يقول:

ت��ُش��م��ه ري��ح��ان��ًة ل��ه��ا ك��ان ��ه أمُّ س��ن��انً��ا ال��ث��ك��ل��ى ف��ي تُ��ث��ك��ُل
تَ��ُع��م��ه125 ه��ن��ات��ه س��ف��ٍه ذو ��ه وع��مُّ ي��ث��ك��لُ��ُه وخ��ال��ه

اإلبدار. ليلة الشهر، نصف أي النصف: 123
تنشق. تنفطر: 124

سيئاته. بهناته أراد الجهل. السفه: 125
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املؤمنني: أمري يا سنان: فقال

ُم��ن��ك��ِس��ر ب��ال��ش��راب ل��س��ان��ي إن أع��ت��ذر ��ب��اح ال��صَّ إل��ى اس��ت��ب��ق��ن��ي
ع��ث��ر أو ذن��بً��ا أذن��َب ي��ك��ن ف��إن نَ��ك��ر ي��وٍم ف��ي ال��ك��ل��ب��ي ف��ارُس��َك

غ��ف��ر م��ن أح��ق ال��ع��اف��ي ف��ال��س��ي��د

نكاًال بك سأنكِّل126 ولكني أقتلك، ال إنِّي أما ِسنان! يا تجرتئ أعيلَّ سليمان: فقال
الخصيان. دير الدير ذلك َي فُسمِّ فُخيص، به فأمر لك. تفحُّ من يؤنِّبك

عرضها عىل حفاًظا تقتل

ثنا حدَّ قال: فارس، بن أحمد بن محمد أخربنا قال: السواق، عيل بن أحمد طاهر أبو أخربنا
محمد، بن إسحاق حدَّثني قال: خلف، بن محمد ثنا حدَّ قال: الزبيبي، إبراهيم بن هللا عبد
وليس باهلة، من بامرأة العرب من رجٌل نزل قال: األعرابي، زياد بن محمد ثنا حدَّ قال:
قالت خشيَتْه فلما نفسها، ساَمها أحًدا عندها يَر لم فلما وفرشته، فأكرمته زوُجها، عندها
إليها ثار رآها فلما إليه، أقبلت ثمَّ فأخَفتْها ُمديَة فأخذَت راحت ثمَّ لك، أستَصِلح امكث له:
من آٍت فأتاها ميِّتًا، هو وسقط عليها مغشيٍّا سقَطت الدم رأت ا فلمَّ نحره، يف بها فرضبت

ذلك: يف باهلة أعىش فقال: أفاقت، حتى فأجلسها الحال، تلك عىل فوَجدها أهلها،

ب��رَِّت127 ث��مَّ م��ه��ده ع��ل��ي��ه وس��وَّت ض��ي��ف��ه��ا ُم��ع��اذُة ��ت ح��فَّ ل��ق��د ل��َع��م��ري
ف��اس��ت��ق��رَِّت128 ال��ثَّ��رى وس��َط ن��َم��ت ع��روٌق ل��ه��ا غ��ض��بَ��ْت ن��ف��س��ه��ا ب��غ��اه��ا ��ا ف��ل��مَّ
ف��اس��ت��م��رَِّت129 ن��ف��س��ه��ا وع��رَّت وض��ي��ئَ��ا ِم��ع��ص��ًم��ا ال��ك��فِّ ُم��دي��ة ذي ع��ل��ى وش��دَّت
وج��رَِّت130 ح��ش��اه ف��ي ف��م��رَّت ـ��ن��ك��اح ال��ـ ي��ب��ت��غ��ي وه��و ن��ح��ره ف��ي ب��ه��ا ��ت ف��أمَّ

له. عربة ويجعله غريه به يحذر صنيًعا به صنع به: نكَّل 126
املعاملة. أحسنت أطاعت، برَّت: املرأة. اسم معاذة: باإلكرام. أحاطته ضيفها: ت حفَّ 127

ثبتت. استقرَّت: والرشف. الكريم األصل بها أراد العروق: نفسها. عن راَودها أراد نفسها: بغاها 128
واحدة. حال عىل ثبتت استمرت: باليد. يُمسك الذي السكني أي الكف: مدية ذي 129

منه. السكني وأخرجت نحره، يف طعنته أنها يريد جذبت، جرت: قصدت. أمت: 130
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ف��خ��رَّت131 ال��ن��س��اء ض��ع��ُف وأدَرَك��ه��ا ص��دره ج��وِف ف��ي ال��ن��ي��ل ك��أن ف��ث��جَّ

نفيس؟ يأتيكم هل

الكاتب: لخالد وأنشد

وُم��ل��ت��َم��س��ي أم��ري ُم��ن��ت��ه��ى ب��ي وض��اَق ألُرس��ل��ه ش��خ��ًص��ا أج��د ل��م إذا إنِّ��ي
ن��َف��س��ي؟ ي��أت��ي��ك��ُم ه��ل ِش��ع��ري ل��ي��َت ي��ا ن��ف��ٌس ب��ع��ده��ا م��ن زف��رًة ل��َم��رِس��ٌل

والحية الفاجرة املرأة

العراق، واسط من إلينا كتابه يف بثران بن سهل بن أحمد بن محمد غالب أبو أخربنا
قال: األصبهاني، الفرج أبو أخربنا قال: دينار، بن الرحيم عبد بن محمد أخَربَنا قال:
عمه، عن أسماء بن جويرية عن املدايني عن أبيه عن حماد عن أحمد بن الحسني أخربنا
وحية وانتبَهت فنامت امرأة، ومعنا منزًال نزلُت إذ قوم مع رفقة لفي فإني حَججُت قال:
ُمنطوية تزل فلم وارتَحلنا، ذلك فهاَلنا ثدييها، بني وذنبها رأسها جمعها قد عليها منطويٌة
فرآها نُسكنا. فقَضينا مكة فدخلنا فانسابَت، الحرم أنصاب دخلنا حتى ها ترضُّ ال عليها
يف َمن ستعلمني فقالت: النار! يف قالت: حيَّتُك؟ فعلت ما شقية، أي فقال: الغريض132
ما وبينه بيني يكن ولم غنائه، إىل واشتقُت مازحها، أنه فظننُت أراد، ما أفهم ولم النار.
إىل بنا اخُرج أن إليه ه فوجَّ نعم، فقال: ذلك، فسألته أهله بعض فأتيُت عليه، ذلك يوجب
هناك، الغريض فإذا ميل، قدر ِرسنا حتى فركبنا بنا، ارَكب يل: قال ثمَّ وكذا، كذا موضع
بعض هاِت يزيد، أبا يا قال: ثمَّ ورشبنا، فأكلنا حسن، وموضع ُمعدٌّ طعاٌم فإذا فنزلنا

بقضيب: ويوقع يُغني، فاندفع طرائفك!

ق��ري��ُب إل��يَّ وال��م��م��ش��ى وأدن��ف��ُت ُج��ن��وُب ع��ل��يَّ تَ��ح��ف��ْل ف��ل��م م��رض��ُت
س��ن��ت��وُب ص��ب��وًة: ص��ب��ون��ا م��ا إذا وق��ول��ن��ا ال��ش��ب��اَب ال��ل��ه يُ��ب��ع��د ف��ال

عليها. مغشيٍّا سقطت أي خرت: الدم. تدفق أراد ثج: 131
مشهور. مغنٍّ الغريض: 132
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غناءٍ. وطيب صوٍت شجا معه تَنِطق حولنا التي الجبال أن ظننُت شيئًا سمعُت فلقد
إليك رغب وقد وضيفنا، ضيُفك هذا له: فقال وهللا. إي فقلت: نزيدك؟ أن أتحبُّ يل: وقال

عامر: بني مجنون بشعر يُغني فاندفع يريد. بما فأَسِعفه وإلينا،

ت��ج��وُر ع��ل��يَّ ُح��ك��ًم��ا َولِ��يَ��ت إذا ف��إن��ه��ا ال��غ��داة، ل��ي��ل��ى ع��ن ال��ل��ه ع��ف��ا
ل��ص��ب��ور إذن إنِّ��ي ل��ي��ل��ٍة؟ س��وى وب��ي��ن��ه��ا ب��ي��ن��ي ل��ي��س ل��ي��ل��ى أأت��ُرُك

عرَّض يزيد، أبا يا عليك نجوُر صاحبي: بقول إال حسنه، من غنى بما عقلُت فما
ا: ِرسٍّ ساعة بعد له فقلت صوت. من أكثر إياه سؤايل يف ُجرُت عليه الحكم وليُت ملا بأني
أن رأيت فإن عليهم، أبطأُت وقد الرحلة، نُريد أصحابي يف امليضَّ أريد إنِّي فداءك، ُجعلُت
ما أتعلم يزيد! أبا يا فقال: واحًدا، لحنًا يَزيدني أن واملكروه السوء من هللا حاَطه تسأله
ذاك. وهللا فهو قلت: أُغنيه. أن يف تُكلمني أن عىل أرادك نعم، قال: ضيفنا؟ إىل أشهى هو

يغني: فاندفع

أغ��ض��ُب ح��ي��ن َس��ورت��ي ف��ي ت��ن��ط��ق��ي وال م��ودت��ي تَ��س��ت��دي��م��ي م��ن��ي ال��ع��ف��و خ��ذي
ي��ذه��ُب ال��ح��بُّ ي��ل��ب��ث ل��م اج��ت��َم��ع��ا إذا واألذى ال��ص��دِر ف��ي ال��ُح��بَّ رأي��ُت ف��إن��ي

أحدثكم أال فقال: علينا، أقبل ثمَّ مودَّتك. واستَدمنا منك، العفو أخذنا قد له: فقال
بن عيل وصاحب الناس وبُقبة العلم أهل من شيٌخ قال فقال: بىل! قلنا: حسٍن؟ بحديٍث
أي البناء: ليلة البنته الدؤيل األسود أبو البرصة، عىل عباس بن هللا عبد وخليفة طالب، أبي
أطيب إن بنية، يا منه. بدَّ ال مما بدَّ ال ولكن مني، أحقَّ وتأديبك بوصيتك كنَّ النساء بنية!

الكحل. الحالوة وأحىل الدهن، الحسِن وأحسَن املاء، الطيب
عليك، ويعتلَّ فيجفَوِك عنه تَتباَعدي وال فيَملَّك، زوجك مبارشة تُكثري ال بنية، يا

ألمك: قلُت كما وكوني

أغ��ض��ُب ح��ي��ن َس��ورت��ي ف��ي ت��ن��ط��ق��ي وال م��ودَّت��ي ت��س��ت��دي��م��ي م��ن��ي ال��ع��ف��و خ��ذي
ي��ذه��ُب ال��ح��بُّ يَ��ل��بَ��ِث ل��م اج��ت��م��ع��ا إذا واألذى ال��ص��در ف��ي ال��ح��بَّ رأي��ُت ف��إن��ي

وركبت. ونهضُت عليك، والسالم حديثك، أم أحسن غناؤك أدري ما فديتك، له: فقلت
منرصفني، فرحلنا أبطأت، وقد أصحابي وأتيُت موضعهما، يف وصاحبه الغريض وتخلف
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رأيت ذاهبون ونحن املرأة صدر عىل منطوية الحية فيه رأيُت الذي املكان يف ُكنَّا إذا حتى
علينا يسيل الوادي فإذا الحية رت صفَّ أن ألبث فلم عليها، منطويٌة وهي واملرأة الحية
قط، مثله نَر لم ما ورأينا ذلك، من بنا تعجُّ فطال عظاًما، بقيَْت حتى فنَهْشنَها حيَّات،
وكل مرات، ثالث َعِلَقت قالت: املرأة! هذه عن أخربينا ويَحِك، معنا: كانت لجارية فقلُت
حني الغريض قول فذكرُت فيه. ألقته ثمَّ التنور، رت133 سجَّ وَضعتْه فإذا ولًدا، تلد مرة

النار. يف من ستَعلمني النار: يف فقالت الحياة عن سألها

األسود الحجر عند نواسوالغالم أبو

الفضل بن محمد بكر أبو ثنا حدَّ يقول: مالك بن أحمد بن نرص بن محمد بخط وجدُت
الرحيم عبد بن الفرج بن أحمد بن بكر الحسن أبو ثنا حدَّ قال: البزاز، أفلح بن قديد بن
بغالم أنا فإذا بمكة، نواس أبي مع كنُت األصمعي: قال قال: عباد ثنا حدَّ قال: بكازرون،
ويلك! فقلُت: الحجر. عند أُقبِّله حتى أبَرُح ال وهللا نواس: أبو فقال الحجر، يستلم أمَرد
الحجر، من دنا ثمَّ . بُدٌّ منه ما فقال: بيته. وعند الحرام هللا بلد يف فإنك وجل، عز هللا اتق
أرى، وأنا وهللا وقبَّله الغالم خد عىل خده فوضع نواس، أبو فبادر يستلمه، الغالم وجاء
ربي فإن عنك، ذاك دع فقال: تعاىل. هللا حرم يف عظيًما أمًرا ارتكبَت لقد ويلك فقلت:

يقول: أنشأ ثمَّ رحيم.

األس��وِد ال��ح��ج��ر اس��ت��الم ع��ن��د خ��داه��م��ا ال��ت��فَّ وع��اش��ق��ان
م��وِع��ِد ع��ل��ى ك��ان��ا ك��أن��م��ا ي��أث��م��ا أن غ��ي��ر م��ن ف��اش��ت��َف��يَ��ا

العاشق الشاعر الزاغ

املعاىف الفرج أبو ثنا حدَّ قال: عليه، بقراءتي الجازري الحسني بن محمد عيل أبو أخربنا
محرز عيل أبو ثنا حدَّ قال: الكوكبي، القاسم بن الحسني ثنا حدَّ قال: الحريري، زكريا بن
أكثم بن يحيى إيلَّ ه وجَّ قال: السعدي، مسلم بن محمد حدَّثني قال: الكاتب، أحمد بن

وأحمته. وقوًدا مألته التنور: سجرت 133
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القمطرة، هذه افتح فقال: فجلست مجلَّدٌة، قمطرٌة134 يمينه عن وإذا إليه، فرصت يوًما
خلقة أسفله إىل ُرسته من وهو إنسان رأس رأسه منها، خرج قد يشء فإذا ففتحتُها
يل فقال يَضحك، ويحيى وفزعُت، وهللُت ت فكربَّ سلعتان،136 وظهره صدره ويف زاٍغ،135

ذلق: طلٍق فصيٍح بلساٍن

وال��لَّ��ب��وه ال��ل��ي��ث اب��ُن أن��ا ع��ج��وه أب��و ال��زاغ أن��ا
وال��ق��ه��وه وال��نَّ��ش��وَة ن وال��رَّي��ح��ا ال��راح أح��بُّ
س��ط��َوه137 ل��ي يُ��ح��ذُر وال يُ��خ��ش��ى ي��دي ع��دو ف��ال
وال��دع��وه ال��ُع��رس ي��وم رف تُ��س��ت��ط��ـ أش��ي��اء ول��ي
ال��ف��روه ت��س��ت��ره��ا ال ـ��ر ال��ظ��ه��ـ ف��ي َس��ل��ع��ٌة ف��م��ن��ه��ا
ُع��روه ل��ه��ا ك��ان��ت ف��ل��و األخ��رى ال��س��ل��ع��ة ��ا وأمَّ
رك��وه أن��ه��ا ـ��ه��ا ف��ي��ـ ال��ن��اس ج��م��ي��ع ش��كَّ ل��م��ا

فأَنِشده. الزاغ، أنشَدك قد يحيى: يل فقال غزًال! شعًرا أنشدني كهل، يا قال: ثمَّ
فأنشدته:

ذن��وُب ث��مَّ أه��ج��رك، ف��ل��م ذن��وٌب، ت��ت��اب��َع��ت ث��مَّ أذن��ب��ت أن أغ��رََّك
ح��ب��ي��ُب وه��و اإلن��س��اُن يَ��ص��ِرُم وق��د ب��ص��ارم��ي ل��ي��س ق��ل��َت ح��ت��ى وأك��ث��رَت

القايض، هللا أعزَّ ليحيى: فقلُت القمطرة. يف سقط ثمَّ وطار، زاغ، زاغ زاغ فصاح:
صاحب به ه وجَّ تراه، ما هو قال: هذا؟ ما القايض! أيها قلت: فضحك. أيًضا! وعاشٌق
الكتاب يف ذكر أنه وأظن أفَضْضه، لم كتابًا وكتَب بعد، رآه وما املؤمنني، أمري إىل اليمن

وحاله. شأنه

الكتب. فيها تُصان ما القمطرة: 134
أبيض. وبطنه ظهره ريُش صغري غراب الزاغ: 135

غدتان. أو شجتان، سلعتان: 136

واالعتداء. الظلم العدو: 137
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أخرى رواية يف الزاغ

الحسن أبو األمري أخربنا قال: الدقاق، طاهر بن محمد بن الحسني هللا عبد أبو أخربنا
قال: الرضا، بني بعض أخربني قال: جحظة ثنا حدَّ قال: باهلل املكتفي بن محمد بن أحمد
يل: فقال مجلٌَّد، ِقمطٌر يمينه وعن دؤاد، أبي بن أحمد عىل دخلت محمد: بن عيل قال
رجل، أعاله إىل وسطه من شربٌ، طوله رجل عيلَّ فخرج فكشفُت العجب! وانظِر اكشف
فسألته له، فانتسبت أنت؟ َمن يل: فقال ورجًال، ذنبًا الزاغ صورة أسفل إىل وسطه ومن

فقال: اسمه، عن

وال��ق��ه��وه ال��خ��م��ِر ح��ل��ي��ُف ع��ج��وه أب��و ال��زاُغ أن��ا
وال��دع��وه ال��ع��رس ي��وم ـ��رف تُ��س��ت��ط��ـ أش��ي��اء ول��ي
ال��ف��روه تَ��س��ت��ره��ا ال ـ��ر ال��ظ��ه��ـ ف��ي س��ل��ع��ٌة ف��م��ن��ه��ا
ُع��روه ل��ه��ا ك��ان ل��و ر ال��ص��د ف��ي س��ل��ع��ٌة وم��ن��ه��ا
رك��وه أن��ه��ا ��ا ـ��قٍّ ح��ـ ال��ن��اس ج��م��ي��ع ش��ك ل��م��ا

فأنشدته: الغزل. يف شيئٍّا أنشدني قال: ثمَّ

غ��ي��ه��ب��ان��ي138 أط��ل��س اإلظ��الم م��ن ُف��ض��وٌل ج��وان��ب��ه ف��ي ول��ي��ٍل
ال��غ��وان��ي أج��ف��ان ب��ي��ن ت��رق��َرَق ح��ب��ي��ٌس دم��ٌع ن��ج��وَم��ه ك��أن

وعاشٌق دؤاد: أبي ابن فقال نفسه. وسرت الِقَمْطِر، إىل ورَجع أمي! وا أبي، وا فصاح:
أيًضا.

الناطق البلبل
وأربعمائة139 وخمسني خمس سنة ِبتِنِّيس َحيَُّويِْه أبي بن زيد عيل أبو القايض أخربنا
الجلباني، ُزَريْق بن عيل بن عمر بن الحسن محمد أبو أخربنا قال: عليه، بقراءتي

املظلم. الغيهباني: السواد. إىل أغرب أطلس: 138
١٠٦٣م. سنة 139
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بن عليل بن أحمد بكر أبو ثنا حدَّ قال: عمران، بن سعيد بن محمد الفرج أبو ثنا حدَّ قال:
دوالة، بن مروان ثنا حدَّ قال: امللك، عبد بن سليمان ثنا حدَّ قال: الحافظ، املطريي محمد
َوَهمَّ ِبِه ْت َهمَّ ﴿َوَلَقْد قوله: يف عطاء عن عبيدة بن موىس عن عطية بن الحارث ثنا حدَّ قال:
يوسف دَعت قد رآها فلما لها، ر صفَّ إليها نظر إذا قفٍص، يف بلبٌل لها كان قال: ِبَها﴾.
تناثَر زنى إذا فينا الطري فإنَّ تزِن، ال يوسف يا بالعربانية: ناداه نفسها، إىل السالم عليه

ريشه.

وُكثري عزة

َحيَُّويِْه، بن العباس بن محمد ثنا حدَّ قال: محمد، بن عيل بن الحسن محمد أبو أنبأنا
قال: محمد، بن يزيد حدَّثني قال: امَلْرُزبان، بن خلف بن محمد بكر أبو ثنا حدَّ قال:
له، فتنكَّرت ُكثري عند لها ما تعرف أن عزة أرادت قال: الجمحي، سالم بن محمد أخربني
الفداء أنا فقال: عزة؟ ُحبَُّك فأين له: فقالت فكلَّمها، فاتَّبعها، فقام متعرِّضة، به وقامت
صدق يف لك أنها بَلغني فقد تفعل، ال ويحك! قالت: لك. لوهبتها يل أَمٌة عزة أن لو لك،
فأين وبعد، وأكثر، ذلك من لها تُبدي كنَت الذي حسب عىل والهوى املحبة ومحض املودة،

قولك:

أوُل ال��ح��اج��ب��ي��ة وق��ل��ن��ا: أب��ي��ن��ا، نُ��زي��ل��ه��ا ك��ي ِخ��لَّ��ٌة وص��َل��تْ��ن��ا إذا

قال: ثمَّ أقول. ما واسمعي ذكرها، عن أَقرصي وأمي! أنِت بأبي ُكثري: فقال

َخ��َل��ُف وص��ل��ه��ا م��ن غ��ان��ي��ٍة وص��ِل ف��ي غ��ان��ي��ة وص��ُل إال ع��زة وص��ُل م��ا

فقال: لها؟ ته وسريَّ عزة يف قلَت بما كيف له: فقالت امُلخالَّة؟140 يف لك هل قال: ثمَّ
وانتكاثًا أغدًرا وقالت: ذلك، عند وجهها عن فسفرت قال: لك. ويصري إليِك ل فيتحوَّ أَقلبه
إنها ثمَّ وخجل، وتحريَّ ينطق، ولم وأبلس141 فبُهت هللا! عدوَّ يا هنا، لها وإنك فاسق؟ يا

املصادقة. املخالة: 140
تحري. أبلس: 141
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وامليثاق. للعهد ونقضه حفاظه، وقلة فعاله، سوء وأعلمته بها، وغدره ونُكثه أمرها عرَّفته
يقول: حيث جميًال هللا قاتل قالت: ثمَّ

م��ت��ي��ِن غ��ي��ُر ُم��د إن ح��ب��ل��ه وم��ن ع��ن��ده ال��ِودُّ ي��ن��ف��ع ال َم��ن ال��ل��ه ل��ح��ى
ي��م��ي��ِن ب��ك��لِّ ٌف ح��الَّ ال��ع��ه��د ع��ل��ى ب��دائ��ٍم ل��ي��س وج��َه��ي��ِن ذو ه��و وَم��ن

منه، كان مما ل ويتنصَّ إليها يَعتذر وانكسار وحرص بانخزال يقول كثري فأنشأ قال:
لنفسه، وانتحله جميل من رسقه بل ويُقال: جميل، قول ُمتمثًِّال زلته، دفع يف ويحتال

فقال:

ال��ذرارح142 ِس��م��ام ال��ق��اض��ي ال��م��ذع��ف م��ن ل��ي ش��ي��َب ق��ل��ُت ال��ذي ق��ب��ل ل��ي��تَ��ن��ي أال
ب��راب��ح ل��ي��س ال��رِّب��ح ب��اغ��ي ُربَّ أال خ��ي��ان��ة ع��ل��يَّ ت��ع��ل��م ول��م ف��ُم��ت
م��ائ��ح143 م��ي��اح��ة ف��ي م��ن��ه��ا ت��روَّح��ُت خ��ي��ان��ًة واج��َع��ل��ي��ه��ا ت��ح��م��ل��ي��ه��ا ف��ال
ب��ائ��ِح144 غ��ي��ُر س��رِّه��ا ب��ب��اق��ي وإن��ي ظ��ل��م��ت��ه��ا ق��د أن��ن��ي ب��ذن��ب��ي أب��وء

حالًال الدم يرى

غري: ال بيتان وهما ويل،

ح��لُّ��وا145 وج��رَة وب��ط��ِن َزْروٍد، م��ن اس��ت��ق��لُّ��وا ال��ذي��ن ال��ج��ي��رة ف��ي إن
ِح��لُّ ال��دم وم��ا ل��ه، ح��الًال ـ��ه م��ح��ب��ي��ـ دم��اء يَ��رى ل��غ��زاًال

الذرارح: سم. جمع سمام: قتله. عليه: قىض من القايض، برسعة. القاتل امُلذعف: وخلط. مزج شيب: 142

السموم. من رضب
شافع. مائح: شفاعة. مياحة: 143

أرجع. أبوء: 144
موضعان. وجرة: وبطن زرود رحلوا. استقلوا: 145
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أبوح ال هبني

الصرييف، أحمد بن هللا ُعبيد القاسم أبو أخربنا قال: بالشام، ثابت بن عيل بن أحمد أخربنا
عرفة بن محمد بن إبراهيم هللا عبد أبو أنشدنا قال: شاذان، بن بكر أبو أخربنا قال:

أصحابنا: بعض أنشدني قال: النحوي،

ُرق��ادي ع��ل��ى ال��س��ه��اد وس��ل��ط��ُت ف��ؤادي ال��ب��ل��وى م��ح��ل��ة ج��ع��ل��ُت
ُس��ه��ادي؟146 م��ن ُرق��اُدك اس��ت��ح��ي��ا أم��ا ل��ي��ًال وس��ه��رت م��ودًِّع��ا ون��م��ُت
يُ��ن��ادي؟ ك��ب��دي م��ن ال��ش��وق أل��ي��س أالق��ي ب��م��ا أب��وح ال ف��ه��ب��ن��ي

ا حاِرضً قلبي كان ما

هللا عبد أبو القضاة قايض أنشدني قال: التَّنُوِخي، املحسن بن عيل القاسم أبو أنشدنا
من الشام طربية من الطربي الخوارزمي بكر ألبي ماكوال بن جعفر بن عيل بن الحسني

عباد: بن القاسم أبي الصاحب يف قصيدة تشبيب

��ًق��ا ُم��وفَّ ال��دم��وع س��حِّ ف��ي ف��رأيُ��َك ال��لِّ��ق��ا ع��س��ك��َر ال��ن��وى ج��ي��ُش غ��ًدا يَ��ُف��لُّ
ت��ت��رق��رق��ا أن األج��ف��ان ع��ل��ى ع��زم��ت ل��ل��ن��وى يَ��ع��ِزُم اإلل��ف رأي��ُت ول��م��ا
يُ��خ��رَّق��ا أن ��ي��ه��م��ا ح��قَّ وم��ن وق��ل��ب��ي، س��ال��ًم��ا ج��س��م��ي ت��رك ف��ي ُح��ج��ت��ي وخ��ذ
ف��يُ��م��زَّق��ا ح��اِض��ًرا ق��ل��ب��ي ك��ان وم��ا ج��ي��بَ��ه��ا ت��خ��رَِّق أن ع��ن ض��ُع��َف��ت ي��دي

خافت نَفٌس إال يبَق لم

وأربعمائة147 أربع سنة هللا، رحمه الحافظ، الصوري عيل بن محمد هللا عبد أبو أخربنا
ببيت البهراني الحسن بن حفص بن الحسن عيل أبي عىل قرأُت له: قلت عليه، بقراءتي
ثنا حدَّ قال: الخطابي، إبراهيم بن محمد بن حمد سلميان أبو أخربكم قلت: املقدس،

مطمئنٍّا. عيش، خفض يف أراد املودع: 146
١٠١٣م. سنة 147
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يف ببغداد حرضنا يقول: األذربيجاني، الصويف الحسن سمعُت قال: موىس، بن هللا عبد
كيف وقلنا: إليه فُقمنا قال: املشايخ، بعُض فتواجد148 سماع، مجلس الفقراء من جماعة

فقال: هللا؟ أيَّدك تجدك

ب��اِه��ُت إن��س��ان��ه��ا وُم��ق��ل��ٌة خ��اِف��ُت ن��َف��ٌس إال ي��ب��َق ل��م
ث��اِب��ُت س��ق��ٌم وف��ي��ه إال م��ف��ص��ٍل م��ن ال��ج��س��م ف��ي ف��م��ا ذاَب
ش��ام��ُت راح��ٍم م��ن وح��س��بُ��ك��م رح��م��ًة ل��ه ي��ب��ك��ي ع��دوُّه
س��اك��ُت أن��ه إال ت��ض��َح��ُك، وأح��ش��اؤه ت��ب��ك��ي، ف��ع��ي��ن��ه

ثغًرا يقرع ثغر

الشيخ جعفر بن عمر بن عيل القاسم أبي عىل قرأُت قال: الصوري، هللا عبد أبو أخربني
بن زكريا بن محمد بن عيل القاسم أبو أَنشَدكم له: قلُت بالرملة، هللا، رحمه الصالح،

لبعضهم: الفقيه يحيى

ش��زَرا149 ب��أع��يُ��ِن��ن��ا ت��ك��لَّ��م��ن��ا ك��الًم��ا، نُ��ِط��ق ف��ل��م ال��ك��اش��ح��ي��ن، ِخ��ف��ن��ا ن��ح��ن إذا
َه��ج��ًرا ب��ي��ن��ن��ا ظ��اِه��ًرا ونُ��ب��دي إل��ي��ن��ا، ط��رف��ه م��ال ك��اِش��ٌح م��ا إذا ، ن��ُص��دُّ
ث��غ��ًرا ب��ه ق��رع��ن��ا ث��غ��ًرا أو تَ��ص��اف��ُح خ��دودن��ا رأي��َت ع��نَّ��ا غ��ف��ل��وا ف��إن
ج��م��ًرا ق��ذف��ت إذن وال��ب��ل��وى ال��ض��رِّ م��ن ��ن��ت ت��ض��مَّ م��ا أج��س��اُدن��ا ق��ذَف��ْت ول��و

ُمْسِهر وأبو ربيعة أبي ابنة

قال: فارس، بن أحمد بن محمد أخربنا قال: عيل، بن أحمد السواق بن طاهر أبو أخربنا
عيل أبو إيلَّ كتب قال: خلف، بن محمد ثنا حدَّ قال: الزبيبي، إبراهيم بن هللا عبد ثنا حدَّ
القييس، رشاعة أبو حدَّثني قال: به فحدَّثني ذلك، بعد لقيتُه ثمَّ العنزي، عليل بن الحسن

والحزن. املحبة نفس من أرى تواجد: 148
وغضب. إعراض مع العني بجانب النظر الشزر: العداوة. الباطن العدو كاشح: الواحد الكاشحني، 149
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فيها حلقة يف فجلست مكة، أتيت الراوية: اد حمَّ قال قال: مالك، بن شيبان ثنا حدَّ قال:
بعض عن أحدِّثكم عمر: فقال وصبابتهم، وعشقهم الُعذريِّني فتذاكروا ربيعة، أبي بن ُعَمُر
ويُنشد بهن، يُشبِّب النساء، بحديث 150 مستهرتًا وكان ُعذَرة، من خليٌل يل كان إنه ذلك:
أبطأ فإذا سنة، كل املوسم يُوايف وكان السلوة، رسيع وال الخلوة عاهر ال أنه عىل فيهن
خربُه، سنة ذاَت عني راَث وإنه يقدم، حتى ار فَّ السُّ له وتوكََّفت151 األخبار، له تُرِجمت
قال: ثمَّ عداء، الصُّ س تنفَّ قد غالٌم فإذا صاحبي، عن أنشد القوم فأتيت ُعذرة، وفد وقدم
ُمْسِهر أبو وهللا أصبح هيهات قال: أردت. وإياه نشدت عنه قلت: تسأل؟ امُلسِهر أبي عن

قال: كما وهللا أصبح فيُعلَّل، مرجوٍّا وال فيُْهَمل، منه مؤيًَسا ال

ف��أم��وت ب��ه أَق��ض��ي وال ص��ح��ي��ًح��ا، ت��ارك��ي ألس��م��اء ح��ب��ي م��ا ل��ع��م��رك

الضالل، يف تهكُِّمُكما152 ل تطوُّ من بك الذي مثل به قال: به؟ الذي وما قلت: قال:
أخي؟ ابن يا منه أنت َمن قلت: قال: نار. وال بجنة تَسمعا لم كأن الخسار، أذيال وجرُِّكما
وتسلك ركبها، التي أخيك طريق تركب أن من يَمنعك ما وهللا قلت: قال: أخوه. أنا قال:
انطلقت ثمَّ ترقعه. وال يَرقعك ال والِبَجاِد،153 كالويش وأخاك أنك إال سلك، الذي مسلكه

أقول: وأنا

َم��ه��َج��ِع ب��ن َج��ع��ُد ال��ق��وم ف��ي يَ��ُرح ول��م��ا روح��ًة ُع��ذَرة ُح��ج��اج أرائ��ح��ٌة
أس��َم��ِع ق��ال وإن ي��س��َم��ع أُق��ل م��ا ف��تً��ى ال��ه��وى م��ن نُ��الق��ي م��ا ن��ش��ك��و خ��ل��ي��َل��ي��ن
م��ص��رع��ي ال��ُح��بِّ ف��ي الق��ي��َت ك��م��ا س��أل��ق��ى ف��إن��ن��ي ، ِخ��الٍّ ال��ل��ه يُ��ب��ِع��دن��ك ف��ال

براكب أنا وإذا بعرفات، فيه نقف وهو أنا كنت الذي املوضع يف وقفُت حججُت فلما
خالف حتى فأقبل بناقته، إال عرفته فما هيئته، وساءت لونه تغريَّ وقد وقف، حتى أقبل قد

شديًدا. ولًعا به املولع باليشء: املستهرت 150
ظهورها. وانتظرت تتبعتها األخبار: توكفت 151

الحد. تجاوزكما تهكمكما: 152
املخطط. الثوب البجاد: املنقشة. املوشية الثياب الويش: 153
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فقال: غالك؟ وما دهاك الذي ما فقلت: يبكي. وجعل اعتنقني ثمَّ وناقته، ناقتي ُعنُق بني
يقول: أنشأ ثمَّ املْطل. وطوُل العذل برح154

داءُ ال��ح��ب ب��أن ع��ل��َم��ْت ل��ق��د ب��ثٍّ ذات ع��دي��ل��ُة ك��ان��ت ل��ئ��ن
ال��ب��ك��اء ي��زاي��ل��ن��ي ال وأن��ي ج��س��م��ي ت��غ��ي��ي��ر إل��ى ت��ن��ظ��ر أل��م
ال��ِغ��ط��اء155 وان��ك��ش��ف ال��ك��ل��م ��ى ل��ع��فَّ ب��ي ال��ذي ت��ك��لَّ��ف��ُت ل��و وأن��ي
وال��ل��ق��اء ال��ص��ب��اب��ُة ح��ت��وُف��ه��م ق��وم��ي ورج��اَل م��ع��اش��ري وإن
156 ال��رِّش��اءُ يَ��ب��ك��ي��ه ال��ع��ب��د ف��ذاك أن��ٍف ب��ح��ت��ِف م��ات ال��ُع��ذريُّ إذا

دعوَت ولو األرض، أقطار من جمع يف وإنك عظيمٌة، ساعٌة إنها ُمْسِهر! أبا يا فقلت:
تدلَّت إذا حتى يدعو فجعل قال: عدوِّك. عىل تُنَرص وأن بحاجتك، تظفر أن قمينًا كنَت
فإذا مستمًعا، له فأصخُت يُهمهم،157 سمعته يُفيضوا بأن الناس وهمَّ للغروب الشمس

يقول: هو

ول��وح��ه ال��ض��ح��ى يُ��ش��ك��و ُم��ح��ِرٍم م��ن وروح��ه غ��دوٍة ك��لِّ ربَّ ي��ا
ال��دَّوح��ة158 ي��وم ال��خ��ط��ب ح��س��ي��ب أن��ت

نعم من كثري ماٍل ذو امرؤ إنِّي هللا! شاء إن سأُخربك قال: الدوحة؟ يوم وما له: فقلت
املجلس صدر عن يل فأوسعوا كلب من أخوايل فأتيُت التلف، مايل عىل خشيُت وإني وشاء،
له يُقال بماءٍ يل إبل بمواقعة160 هممُت حتى أخواٍل خريَ فكانوا البرئ،159 ة بجمَّ وسقوني
إذا حتى وانطلقت الكلبيني، بعض إيلَّ أهداه كان رشابًا معي وتعلَّقُت فركبُت الَخَرَزاُت،

شديًدا. أذًى وآذاه جهده به: برح 154
أهلك. ى: عفَّ 155

الدلو. حبل الرشاء: فراشه. عىل أي أنفه: حتف مات 156

آخر. مكان إىل منها أرسعوا أو وتفرقوا، ورجعوا دفعوا عرفات: من الناس أفاض من يُفيضوا، 157
العظيمة. الشجرة الدوحة: العطش. اللوح: 158

الكثري. املاء البرئ: جمة 159

مقاربة. مداناة، مواقعة: 160
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الشجرة، هذه تحت نزلُت لو فقلت: عظيمٌة، دوحٌة يل ُرِفعت النعم ومرعى الحي بني كنت
فإذا تحتها، جلست ثمَّ أغصانها، من بغصٍن فريس فشددُت فنزلُت ُمربًدا؟161 وتروَّحت
فلما وأتانًا،162 ِمسَحًال يَطُرُد رجل فإذا ثالثٌة، شخوٌص يل فبدت فتبيَّنُت سطع، قد بغباٍر
كتفيه، شعره فروع تناُل هو وإذا سوداء، خز وعمامُة أصفر درٌع عليه إذا مني قُرب
امرأته. ثوب وأخذ ثوبه فنيس الصيد لذة فأعجَلتْه بعرٍس، عهٍد حديث ُغالٌم نفيس: يف فقلت
يقول: وهو أقبل ثمَّ فرصعها، األتان طعنة ثنى ثمَّ فرصعه باملسحل لحق أن لبث فما

ن��اِب��ِل163 ع��ل��ى ألَْم��ي��ِن ك��رََّك وم��خ��ل��وج��ة س��ل��ك��ى ن��ط��ع��نُ��ه��م

بغصٍن فرسه فشدَّ فنزل، رجله فثنى نزلت. فلو وأتعبت، تعبت قد إنك فقلت: قال:
قول به ذكرت حديثًا يحدِّثني فجعل مني، قريبًا جلس حتى أقبل ثمَّ الشجرة، أغصان من

الشاعر:

م��ط��اِف��ِل164 ع��وٍد أل��ب��اِن ف��ي ال��ن��ح��ِل ج��ن��ى ت��ب��ذل��ي��ن��ه ل��و م��ن��ِك ح��دي��ثً��ا وإن

ظل ربيعة أبي ابن يا وهللا فرأيت ثنيتَيه، عىل بالسوط حكَّ إذا كذلك هو فبينا قال:
إنِّي قلت: ولَِم؟ فقال: مه! فقلت: السوط عىل قبضت أن نفيس ملكت فما بينهما، السوط
يغني: فجعل عقريته165 رفع ثمَّ عذبتان. هما قال: رقيقتان. فإنهما تكرسهما، أن أخاف

أج��ًرا ل��ه وك��ان ي��أث��م ل��م ث��ن��اي��اه ي��ش��ت��ه��ي آخ��ر اإلن��س��اُن ق��بَّ��َل إذا

الهواء. برد قد يكون حينما أي الربد؛ يف داخًال أي مربًدا: املساء. أي الرواح؛ عند ذهبت تروحُت: 161
أنثاه. األتان: الوحيش. الحمار املسحل: 162

الألمني، برسعة. َدْفعَك كرََّك: جانب. إىل الطعنة املخلوجة: الوجه. تلقاء املستقيمة الطعنة السلكى: 163
وشبههم الطعن برسعة قومه وصف النبال. صانع النابل: السهام. عىل الريش من يوضع ما ألْم: الواحد
فيُستعمل يلزق لم برد إذا الِغراء ألن الرسعة يف إليه يحتاج وإنما الرسعة، يف النبال إىل الريشة يدَفع بمن

حارٍّا.
األطفال. ذوات املطافل: املسنة. النياق: من العود 164

صوته. عقريته: 165
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ال��وزرا ب��ه��ا ع��ن��ه ال��ل��ه يَ��م��ح��و م��ث��اق��ي��ل ح��س��ن��ات��ه ف��ي ال��ل��ه زاَد زاد ف��إن

فهل أهلك، بعض إيلَّ أهداه رشاٌب قلت: رسجك؟ يف تعلقَت الذي هذا ما يل: قال ثمَّ
إىل نظرت شيئًا منه رشب فلما وبينه، بيني فوَضعه به فأتيتُه أكرهه. وما قال: فيه؟ لك
عقريته فرفع نظري، أين فعلم قاِنٌص، ذَعرها أو َولًدا، أضلَّت قد َمهاة، عينا كأنهما عينيه

يغني:

ق��ت��الن��ا يُ��ح��ي��ي��َن ل��م ث��مَّ ق��تَ��ْل��نَ��ن��ا َح��َوٌر ط��رِف��ه��ا ف��ي ال��ت��ي ال��ع��ي��وَن إن
أرك��ان��ا ال��ل��ه خ��ل��ق أض��ع��ُف وُه��نَّ ب��ه ح��راك ال ح��ت��ى ال��لُّ��ِب ذا يَ��ص��رع��ن

قمت ثمَّ وأنَشدنيه. باليمامة ِمنَّا َرُجٌل وَقع قال: الشعر؟ هذا لك أين من له: فقلت
الدينار كأنه غالٌم وإذا رأسه، عن العمامة جرَّ وقد فرجعت فريس، أمر من شيئًا ألُصلح
ذلك؟ قلت كيف قال: صنعتك! وأحسن قدرتك أعظم ما اللهمَّ سبحانك فقلت: املنقوش.
الدواب َزَرق166 من يروُعك الذي وما قال: جمالك. من وبَهرني نورك من راعني مما قلت:

ييأس. أم ذلك بعد أيَنَعم تدري ال ثمَّ الرتاب، وحبيس
نشدتَُك قلت: . ُحقٌّ كأنه ثدٌي فإذا الدرع، بارقة يل بَرقت أقبل ا فلمَّ فرسه، إىل قام ثمَّ
قال: كذلك. وإنَّا وهللا قلت: الغزل. وتحبُّ الَعَهَر تكره امرأة وهللا، إي قالت: أامرأة؟ هللا،
وهللا واستحَسنُت سكًرا، الدوحة عىل مالت حتى أنسها من أفِقُد فما تُحدِّثني، فجلَسْت
منها فجلست بمنِّه، عَصمني وجل عز هللا إن ثمَّ عيني، يف وُزيِّن الغدر، ربيعة أبي ابن يا
وجالت الرمح، وأخذت برأسها، عمامتها167 فالثت مذعورة، انتبهت أن لبثت فما َحَجرة،
كالنبات منها فشممت ثيابها، فأعطتني زاًدا؟ منك تُزوِّديني أما فقلت: فرسها، متن يف
ك أُرسَّ ألن ووهللا غيوًرا، وأبًا ِرشِسني أخوًة يل إن فقالت: املوعد؟ أين قلت: ثمَّ املمطور،
وهللا فهي هذا، يومي إىل بها العهد آخر فكان مضت، ثمَّ قال: ك. أُرضَّ أن من إيلَّ أحب

املحل. هذا وأحلَّتني املبلغ هذا من تراه ما بي بلَغت التي

التحجيل. الزرق: 166
وعصبتها. تْها لفَّ عمامتها: الثَت ناحية. حجرة: 167
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لحيته اخضلَّت قد فإذا بك، إال الغدُر استُحِسن ما ُمسهٍر أبا يا وهللا وأنت قلت: قال:
املوسم انقىض فلما ِرقة، له وداخَلتْني ماِزًحا. إال ذلك لَك قلُت ما وهللا قلت: قال: بدموعه.
أدٍم ُقبة عليه لت وحمَّ بعري، عىل يل ُغالًما وحملُت ناقته، عىل وشدَّ ناقتي، عىل شددُت
أتينا حتى خرجت ثمَّ خز، وُمطَرف168 دينار ألف معي وأخذُت ربيعة، ألبي كانت خرضاء
أنت؟ من السالم، وعليك فقال: عليه، فسلَّمُت فأتيتُه، قومه، نادي يف الشيخ فإذا كلبًا،
الذي فما املجهول، غري املعروف قال: املخزومي. املغرية بن ربيعة أبي بن ُعمر قلت:
عن يُردُّ ال والرُجُل َحَسِبه، عن يُرَغُب ال الكفؤ أنت قال: خاِطبًا. جئُت فقلت: بك؟ جاء

حاجته.
أختكم البن أتيتكم ولكن الرغبة، موضع كنُت وإن نفيس، يف آِتَك لم إنِّي قلت: قال:

الُعذري.
الحي هذا يف إال يَقْعن لم بناتي أن غري املنصب، كريم الحسب لكفيء إنه وهللا قال:

قريش. من
أصنعه لم شيئًا بك أصنع لم إنِّي أما فقال: وجهي، يف ذلك من الجزع فعَرف قال:

اختارت. ما ُها أُخريِّ بغريك،
ذاك؟ وكيف قال: أنصْفتَني. ما وهللا له: قلت قال:
غريَك. يل الخياَر وولَّيت لغريي، تختار كنَت قال:
ها. خريِّ قلت: ها. يُخريِّ دعه أن صاحبي إيلَّ فأومأ

ألستبدَّ كنُت ما إليه، فأرسلت قال: رأيك. فارتئي وكذا، كذا األمر من أن إليها فأرسل
اختار. ما فخياري الخيار أما القريش، دون برأٍي

زوجتها قد وقلت: نبيه، عىل وصلَّيُت تعاىل هللا فحمدت إليك. األمر َِت صريَّ قد قال:
وكسوُت والُقبَّة، العبد تكِرَمتَها وجعلت دينار، األلف هذه وأصدقتُها َمهَجع، بن الجعد
وُرضبت ذلك، إىل فأجابني ليلته، من بها يبني أن وسألته به، وُرسَّ فَقِبَله امُلطرَف، الشيَخ
غدوت، أصبحت فلما مبيت. خري الشيخ عند وِبتُّ ليًال، إليه وأُهديت الحي، وسط القبة
بعدي، كنَت كيف له: فقلت قال: وجهه. يف الجذل تبنيَّ وقد إيلَّ فخرج القبة، بباب فقمت

أعالم. ذو خز رداء املطرف: 168
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ذلك؟ عىل حملك ما فقلت: رأيتها. يوم أخَفت مما كثريًا يل أبدت قال: بعدك؟ هي وكيف
يقول: فأنشأ

يُ��ري��ُد ��دي��ق ال��صَّ ب��ع��ض ف��تً��ى ف��ق��ل��ُت ج��اِزًع��ا رأي��ت��ك أنِّ��ي ال��ه��وى ك��ت��م��ُت
ف��ت��ع��وُد ال��ه��وى بَ��ْرُح ب��ه��ا يُ��ِض��رُّ َف��ِت��يَّ��ٌة ت��ق��ول: أو ت��ط��رح��نِّ��ي وإن
ش��دي��ُد ، ف��اع��َل��َم��نَّ بَ��ْرٌح، ال��وج��د م��ن ال��ح��ش��ا ال��ك��ب��د وف��ي ب��ي ع��م��ا ف��َورَّي��ُت

أقول: وأنا أهيل، إىل وانطلقُت لك! هللا بارك أهلك، عىل أِقم فقلت: قال:

أح��م��ُل ال��ن��وائ��ب ألث��ق��ال وم��ث��ل��ي ن��اب��ه ك��ان م��ا ال��ُع��ذريَّ أخ��ي َك��َف��ي��ُت
وأف��ع��ُل أق��وُل أن��ي اطُّ��ِرَح��ت إذا وال��ُع��ل��ى ال��م��ك��ارم م��ن��ي اس��ت��ح��َس��ن��ت أم��ا

املوسوسوعائداته ماني

بن محمد عمر أبو ثنا حدَّ قال: التَّنُوِخي، امُلحسن بن عيل القاسم أبو القايض أخربنا
ملاني: أنشدُت قال: إجازة، خلف بن محمد ثنا حدَّ قال: الخزاز، َحيَُّويِْه بن العباس

ال��ن��اس��ا ف��اس��أل��ي ح��ابَ��ي��نَ��ن��ي ق��د ق��ل��ِت ف��إن ُك��رب��ت��ي أب��ص��رن ك��ي��َف ع��ائ��دات��ي س��ل��ي
ووس��واًس��ا ج��ن��ونً��ا ق��ل��ب��ي إذن ف��زي��دي م��ي��ت ه��و أو م��ات، ي��ق��ول��وا ل��م ف��إن

ماني أشعار من

هللا ُعبيد أبو أخربني قال: عليه، بقراءتي املسلمة بن أحمد بن محمد جعفر أبو أخربنا
بن عيل أخربنا قال: يحيى، بن املظفر أخربني قال: إجازًة، امَلْرُزباني عمران بن محمد

ملاني: عروس ابن أنشدني قال: محمد،

ب��اِه��ُت إن��س��ان��ه��ا وم��ق��ل��ٌة خ��اِف��ُت ن��ف��س إال ي��ب��َق ل��م
ث��اِب��ُت َس��ق��ٌم وف��ي��ه إال َم��ْف��ِص��ٌل ج��س��ِم��ه ف��ي وم��ا ب��ل��ى،
س��اك��ُت أن��ه إال تُ��وق��د وأح��ش��اؤه يَ��ج��ري ف��دم��ُع��ه
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ماني: أعني وله؛

ال��ت��راق��ي169 ن��ف��س��ه ب��ل��َغ��ْت ق��د ب��ال��ف��راق ال��ق��ل��ب ُم��ع��ذَُّب
ب��ان��ِط��الِق170 ل��ل��بَ��ي��ِن أوَض��َع غ��زاٍل إل��ى ش��وًق��ا وذاب
ِرق��اِق أع��ُظ��ٍم ع��ل��ى ِج��ل��ًدا إال ال��س��ق��ام م��ن��ه يُ��ب��ِق ل��م
ب��ال��ف��راِق ال��ن��ف��ُس آذَنَ��ِت ب��ال��ت��ب��كِّ��ي تُ��س��ل��ي��ه ل��وال

البني يوم هللا لحى

قصيدة: أثناء من ويل

ِب��ث��اِرِه يَ��ط��لُ��ب��وَن ال ب��ه أراق��وا ع��اِش��ٍق دِم ك��م ال��بَ��يْ��ن ي��وم ال��ل��ه ل��ح��ى
ُخ��م��اِره م��ن يُ��ِف��ق ل��م��ا ل��وع��ٍة أخ��ا ال��ه��وى ع��ل��ى ت��ل��وم أض��ح��ْت وع��اذل��ٍة

ومنها:

ِع��ذاره وخ��ط وع��ي��نَ��ي��ه ل��َم��اه أف��ت��دي ال��ُح��س��ن م��ن ج��ي��ٍش ف��ي وأغ��يَ��َد
ِن��ف��اِره ف��ي يَ��ح��ِك��ه ل��م ل��ي��تَ��ه ف��ي��ا وُم��ق��َل��ًة ِج��ي��ًدا ال��رم��ل ظ��ب��َي ال��ظ��ب��َي ح��ك��ى

نريان الحب لروعات

بن عيل ثنا حدَّ قال: خطه، من ونقلته اآلبنويس، عيل بن محمد بن أحمد بخطِّ وجدت
ُدَريْد، بن الحسن بن محمد بكر أبو ثنا حدَّ قال: الجوهري، محمد أبو املغرية بن هللا عبد
ارشحوا يقول: أعرابيٍّا سمعُت قال: أبيه، عن عمي ثنا حدَّ قال: الرحمن، عبد ثنا حدَّ قال:
َلوِم من للعاِشقنَي َكِبدي َعت تصدَّ ولقد الصبي، عند النفوَس وافطموا الهوى، عند الرأي
السواني.171 كُغروب الغواني عىل دموٍع مع أكبادهم عىل نرياٌن الحبِّ ولروعات العاِذلني،

النفس. يرتقى حيث الصدر أعىل يف الحلق مقدم ترقوة: الواحدة الرتاقي، 169
أرسع. أوضع: 170

الناعورة. سانية: الواحدة السواني، امُلنقِطع. غري املاء غرب: الواحد الغروب، 171
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ومي ة الرُّمَّ ذو

شاذان، بن بكر أبي أصل من عليه بقراءتي البيضاوي عيل بن محمد طالب أبو أخربنا
هللا عبد أبي عىل قرئ قال: شاذان، بن إبراهيم بن أحمد بكر أبو أخربنا قال: سماعه، وفيه

ِنْفطَويِْه. عرفة بن محمد بن إبراهيم
ة: الرُّمَّ ذو قال

ف��يَ��ه��ُج��ُر172 ال��ح��ب��ي��ب دون ي��ل��ت��وي وق��د بُ��ْرَه��ًة م��يُّ ي��ا ع��ن��ك ال��ع��وادي ع��َدتْ��ن��ي
أص��ُدُر أرِض��ِك ن��ح��ِو م��ن ن��ظ��ري وف��ي أس��ي��ُرُه َس��ي��ٍر ُك��ل ف��ي أن��ن��ي ع��ل��ى
ن��ت��غ��يَّ��ُر173 وال ِس��رٍّا ن��أث��َرن ف��ال ب��ي��ن��ن��ا م��يُّ ي��ا األي��اُم تُ��ح��ِدُث ف��م��ا

السالم اقرأ

آلخر: ِنْفطَويِْه وأنشد

خ��اف��ا م��ا ال��ق��ل��ب أذق��َت ق��د ل��ه: وق��ل ت��أل��ف��ه ك��ن��َت م��ا ع��ل��ى ال��س��الم اق��رأ
ف��ا أُالَّ ف��ارق��ُت وق��د ع��ل��ي��ك، وج��دي ب��ه ُف��ِج��ع��ُت إل��ٍف ع��ل��ى وج��دُت ف��م��ا

ِعشًقا أصَدق أيهما

الفرج أبو القايض ثنا حدَّ قال: الطربي، هللا عبد بن طاهر الطيب أبو اإلمام القايض أنبأني
يزيد، بن محمد ثنا حدَّ قال: ويل، الصُّ يحيى بن محمد ثنا حدَّ قال: زكريا، بن املعاىف
ما لؤي بن عامر بني من رجل حدَّثني قال: أبي، ثني حدَّ قال: عائشة، ابن ثنا حدَّ قال:
ويف فيه يُفيُضون174 جماعٍة عىل وَقف أنه ُكثرَيِّ ثني حدَّ قال: منه، أعلم بالحجاز رأيُت
عشِقه، يف جميًال لوا ففضَّ بوجهه، يعرفونه يكونوا ولم ِعشًقا، أصدُق أيهما ويف جميل،

يعرس. األمر: يلتوي أراد يلتوي، الدهر. عوائق العوادي: َرصَفتْني. عدتني: 172

ننقله. ا: ِرسٍّ نأثرن 173
يُكثرونه. بالحديث، يفيضون أي يفيضون: 174
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بُثينة عن أتاه وملا ، ُكثريِّ من ِعشًقا أصدَق جميٌل يكون كيف ًا، ُكثرَيِّ ظلمتم لهم: فقلُت
قال: يكره ما بعض

ب��ال��ق��وادح175 أن��ي��اب��ه��ا م��ن ال��غ��رِّ وف��ي ب��ال��ق��ذى ب��ث��ي��ن��ة ع��ي��نَ��ي ف��ي ال��ل��ه رم��ى

فقال: يكره، ما عزَّة عن أتاه ٌ وُكثريِّ ويَعيبها. ينقبها ما والقوادح

اس��ت��ح��لَّ��ِت176 م��ا أع��راض��ن��ا م��ن ل��ع��زة م��خ��ام��ٍر داءٍ غ��ي��ر م��ري��ئً��ا ه��ن��ي��ئً��ا

تفضييل. عن إال انَرصفوا فما قال:

وحبابة امللك عبد بن يزيد

قال: الحرام، املسجد يف بمكة عليه بقراءتي األردستاني أحمد بن محمد بكر أبو أخربنا
قال: ببغداد، الفاريس الحسني بن العباس ثنا حدَّ قال: السلمي، الرحمن عبد أبو ثنا حدَّ
من الشيعي محمد بن إسماعيل ثنا حدَّ قال: الكاتب، أحمد بن الحسني بن عيل ثنا حدَّ
غنَّت جاريًة أن بَلغني قال: إسحاق، أبي عن شبة بن عمر ثنا حدَّ قال: العباس، بني شيعة

امللك: عبد بن يزيد يدي بني

ال��ُم��ب��رَّدا ال��ش��راَب ال��ص��ادي يَ��ش��ت��ه��ي ك��م��ا ل��ق��اءه��ا وأه��وى ألَه��واه��ا وإن��ي

فغنَّت: مة سالَّ فراسلتها

ًدا177 ت��ج��دُّ إال ي��زداُد وم��ا ف��أب��ل��ى، ال��ص��ب��ا س��نَ��ِن ف��ي ك��ان ُح��بٍّ ع��الق��ُة

األسنان. يف يقع أكال قادح: الواحد القوادح، ونحوها. تبنة من العني يف يقع ما القذى: 175
الجوف. يف داخل مخامر: 176

وطريقه. نهجه الصبا: سنن 177
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حبابة: فغنَّت

وأم��َردا ك��ه��ًال ب��ال��ف��ض��ِل، ل��ه أُِق��رَّ وال��ذي يُ��ن��َس��ُب ح��ي��ن ُق��َري��ٍش ك��ري��ُم

فغنَّت: مة سالَّ فراسلتها

ُم��ش��يَّ��دا م��ج��ٍد ب��ن��ي��ان أَوَرث��ا وق��د وَج��دِّه أب��ي��ه م��ن ب��م��ج��ٍد ت��روَّى

يف يل أفتأذنان قال: ثمَّ األرض، يف سقطت حتى عليه كانت ُحلًَّة وشقَّ يزيد فطرب
عليِك. قال: األمة؟ تدع من عىل حبابة: له قالت أطري؟ أن

جرير وشعر السائب أبو

محمد ثنا حدَّ قال: بكار، بن الزبري ثنا حدَّ قال: األزهر، أبي بن عمر بن عيل قال وبإسناده
جرير: قول القايض السائب أبا إنساٌن أنَشَد قال: حسن، بن

ول��ق��ي��ن��ا؟ ال��ه��وى م��ن ل��ق��ي��َت م��اذا ل��ي وُق��ل��ن ع��ب��رات��ه��نَّ م��ن غ��يَّ��ْض��َن

بثيابه. البرئ يف نفسه فطرح برئ، عىل وهو

والراعي الوادي عمر

يوسف ثنا حدَّ قال: السلمي، الرحمن عبد أبو ثنا حدَّ قال: بمكة، األردستاني بكر أبو أخربنا
قال: بكار، بن الزبري ثنا حدَّ قال: نصري، بن محمد بن جعفر ثنا حدَّ قال: الزاهد، عمر بن
أنا بينا الوادي عمر سمعُت قال: العذري، مكني ثنا حدَّ قال: طالوت، بن مؤمل ثنا حدَّ قال:

وهما: قط، بمثلهما أسمع لم ببيتنَي يتغنى رجًال سمعت إذا قيَا والسُّ الَعرِج بني أسري

ب��ع��ي��ُده��ا وي��دن��و ل��ي تُ��ط��َوى األرَض أرى ب��أرض��ه��ا ُس��ع��دى ج��ئ��ُت م��ا إذا وك��ن��ُت
ت��ع��ي��ُده��ا ل��و أح��دوث��ٌة ان��ق��َض��ْت م��ا إذا ج��ل��ي��ُس��ه��ا ودَّ ال��ب��ي��ض ال��خ��ف��رات م��ن
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فسألتُه غنم، راعي هو فإذا سمتَه، 178 فَسَمتُّ َطَربًا، راحلتي عن أسقُط فكدُت قال:
فإني الليلة، ِقراك أجعلُه ولكني أعدتُه، ما أقريكه ِقًرى حرضني لو وهللا فقال: إعادته،
فأنشط، وكسالن فآنُس، وُمستوِحش فأُرَوى، وظمآن فأشبع، غرثان وأنا بهما تغنَّيُت ُربَّما
غريهما. املدينة وردت حتى زادي كان فما أخذتُهما، حتى فأعادهما إيَّاُهما، فاستعدته

الجنة دخل فعفَّ عشق من

فارس، بن أحمد بن محمد بكر أبو أخربنا قال: السواق، عيل بن أحمد طاهر أبو أخربنا
قال: خلف، بن محمد ثنا حدَّ قال: بيان، بن إبراهيم بن هللا عبد الحسني أبو ثنا حدَّ قال:
سعد أبي عن أبيه، عن الشيباني، حريث بن محمد قال قال: الكويف، يحيى بن زكريا ثنا حدَّ

الجنة.» دخل فمات فعفَّ عشَق «من قال: عباس، ابن عن عكرمة، عن البقال،

العاشقني قتل

مفردة: قطعٌة ويل

ج��اِئ��ْز ب��ه��نَّ م��ررَت إذا ِك، اآلرا ب��ذي ل��ل��ظِّ��ب��اء ُق��ل
ج��ائ��ز؟ ال��ش��رع ف��ي م��ح��لَّ��ٌل ـ��ن ال��ع��اش��ق��ي��ـ ق��ت��ُل أل��ك��نَّ
ن��اِج��ْز غ��ي��ُر م��ن��ك��م وال��وع��ُد ف��وف��ي��تُ��ُم أْوَع��دتُ��ُم
َع��اِج��ْز وأق��ام ب��ق��ل��ب��ه ـ��ط ال��خ��ل��ي��ـ رَح��ل ال��ذي إن
ال��م��ف��اِوز ق��ط��َع إث��رُه��م ه��واُه ف��ي ��م ت��ج��شَّ أالَّ
غ��ام��ز ال��ط��رف ويُ��م��س��ي ق��ل��ًق��ا، يُ��ج��ي��ب��ه يَ��َظ��لَّ ح��ت��ى
ف��ائ��ز ف��وُز ي��ا ب��وص��ال��ك��م م��ن��ك��ُم أن��ا م��ت��ى أت��رى
وال��ع��ج��ائ��ز ال��ع��ذارى ـ��ع��دت وأب��ـ ب��ه��ا خ��ل��وُت ول��ق��د
ح��اج��ز ��ون وال��صَّ ب��ي��ن��ن��ا م��ا ع��ف��اُف��ن��ا ف��ك��ان ل��ي��ًال،
م��اِع��ز م��ق��ام يُ��ق��ام أن ًم��ا ي��و ال��ح��بِّ ص��ح��ي��ح ح��اش��ا

قصده. قصدت سمته: سمت 178
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ملسو هيلع هللا ىلص. النبي ورجمه بالزنا نفسه عىل أقرَّ الذي مالك بن ماعز يريد

والغالم الصويف سنان

ثنا حدَّ قال: الصويف، السمرقندي صالح أبو أخربنا قال: بمرص، سعيد بن إبراهيم أخربنا
محمد بن أحمد بكر أبو ثنا حدَّ قال: بالقرافة، اليسع بن القاسم بن الحسني هللا عبد أبو
حمزة أبو قال قال: الصويف، هللا عبد بن جعفر محمد أبو ثنا حدَّ قال: ينََوِري، الدِّ عمرو بن
حال! كل عىل هلل الحمُد فقال: ُغالٍم إىل فنظر الصويف، إبراهيم بن ِسنان مع كنت الصويف:
إىل وأسلمتنا البالء، جهد بنا بلغت قد أللحاٍظ بمعصيته عبيًدا فِرصنا بطاعته، أحراًرا ُكنَّا
ثمَّ الدنيا، عنَّا تولَّت كما اآلخرة، نخرس ال ضنائنا وطول بالئنا مع فلبثنا الضناء، طول
نزول من ومتخوٌَّف ُغروٍر، عىل ُمقيٌم وأنا أبكي، ال كيف فقال: يُبكيك؟ ما له: فقلت بكى،

األرض. إىل وسقط شهق ثمَّ نازل، سخط أو شامل، بالء أو شاغٍل، نظٍر من محذور،

الِقيَان قتيل

القاسم أبو أخربنا قال: إجازة، ِزي التَّوَّ الحسني بن عيل بن أحمد الحسني القايضأبو أخربنا
حفص أبو ثنا حدَّ قال: الكوكبي، القاسم بن الحسني ثنا حدَّ قال: املعدَّل، ُسَويْد بن إسماعيل

باليمن: املكي ُقدامة بن الحسام حدَّثني قال: األنماطي، بنان بن عمر

ال��م��س��ت��ه��ام��ْة ن��ف��َس��ُه ال��ح��بُّ أق��ل��ق َم��الَم��ْة ح��ي��َن ُف��الَن ت��ل��وم��ا ال
ع��رام��ْة179 ش��ك��ل��ه��نَّ ف��ي وال��ج��واري ال��ج��واري ب��ش��ك��ل��ه��نَّ ق��ت��ل��تْ��ن��ي
ال��ي��م��ام��ة م��ولَّ��داِت ��وا وُص��فُّ ـ��اِت ال��َح��َرم��يَّ��ـ ف��اج��م��ع��وا م��تُّ ف��إذا
��ام��ة ال��ب��سَّ ال��م��ض��اح��ِك ذواِت ـ��اِت ال��م��دن��يَّ��ـ ال��ح��ق��ائ��ب وذواِت
ُق��داَم��ة اب��ن ي��ا ال��ِق��ي��ان، ق��ت��ي��َل ي��ا ف��ق��ول��وا: ال��ح��ج��ون، ع��ل��ى ق��وم��وا ث��مَّ

الفساد. الحد. عن والخروج االشتداد العرامة: 179

90



األول الجزء

وصله إىل سبيل ال

قال: روح، ابن ثنا حدَّ قال: لنا، أجاز ما يف الصوري عيل بن محمد هللا عبد أبو أخربنا
أنشدنا قال: الصويل، يحيى بن محمد ثنا حدَّ قال: النهرواني، الفرج أبو القايض ثنا حدَّ
به: يُتهم الداِرمي وكان الهاشمي، تمام أبي يف البرصي الداِرمي حيَّان ألبي يزيد بن محمد

س��ب��ي��ُل وْص��ِل��ه إل��ى ل��ي��س َس��ِل��ي��ُل ه��اش��ٍم ِم��ن َس��بَ��اَك
ف��ض��وُل وص��ِف��ه م��ن ف��ال��ق��وُل ف��ي��ه ال��ص��ف��ات ي��ت��ع��اط��ى م��ن
ت��ُزوُل م��ا ال��َخ��ل��ِق ألع��يُ��ِن ِه��الٌل وج��ه��ه ف��ي ل��ل��ُح��س��ن
م��ق��ي��ل180 ال��دج��ى بَ��دِر ل��ن��وِر ف��ي��ه��ا يَ��َزاُل ال وُط��رٌَّة
ال��ب��ت��وُل181 ال��ك��اع��ُب ب��ه ت��ش��ق��ى ح��ت��ى ال��ع��ي��ون والح��ظ��تْ��ه
ُح��وُل182 ف��ه��نَّ ت��ول��ى، وإن نُ��ْص��ٌب ف��ال��ع��ي��ون ي��ق��ف، ف��إن

الدارمي وشعر الواثق

محمد ثنا حدَّ قال: الحارثي، منصور بن هللا عبد ثنا حدَّ قال: املعاىف، أخربنا قال: وبإسناده
عند جدي مع كنُت قال: الهذيل، أبي بنت ابن الفضل ثني حدَّ قال: الغالبي، زكريا بن

الُهذيل: أبو أنشده أن إىل الشعراء فتذاكروا الخالفة، ييل أن قبل الواثق

ُم��ري��ُب ِب��ِه��نَّ يُ��ف��ِص��ْح ول��م ع��ل��ي��ه، ع��ق��َل��ه ��رَن وفَّ ال��لُّ��بِّ ذو ف��ال بَ��َرْزَن،

ملن أدري ال إيلَّ وقَع شعٌر الهذيل، أبا يا فقال: إليهن. النظر يف الناس استوى يقول:
فيه: يقول هو،

ق��ت��ي��ل ل��ه ��ى ت��س��جَّ إال أْوٍس ق��ص��ِر َص��ح��ِن ف��ي م��رَّ م��ا
ُح��وُل ف��ُه��نَّ ت��ول��ى، وإن نُ��ْص��ٌب ف��ال��ع��ي��ون ي��ق��ف ف��إن

والناصية. الجبهة الطرة: 180
الناهد. البكر الكاعب: 181

األمام. إىل ناظرة أي نصب: 182
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لرجٍل الشعر هذا األمري، هللا أصلح له: فقال منه. بأجَوَد املعنى هذا يف سمعُت ما
وقد الكتاب فورد إلينا. يُحمل فقال: حيان. بن عمارة الدارمي، حيان بأبي يُكنى بالبرصة

مات.

املهدي وجارية الغالم

الحسن أبو األمري أخربنا قال: عليه، بقراءتي طاهر بن محمد بن الحسني هللا عبد أبو أخربنا
أن الحاركي، أخت ابن ثني حدَّ قال: جحظة، ثنا حدَّ قال: باهلل، املكتفي محمد بن أحمد
ُحلًَّة فلبس رجًال، قصوره بعض يف جاريٍة عند أن يخربه جاءه أباه خدم ممن خادًما
عن فسأله فضة، قضيُب كأنه ذؤابتان، له شابٍّا، ُغالًما عندها فألفى القرص، إىل وسار
وبينها بيني وكان لوالدتي، كانت الجارية هذه إن فقال: شأنه. وما كان، وكيف دخوله
فدخلت الدخول، يف فأَِذنْت لها، متعرًِّضا الباب إىل ِرصُت املؤمنني ألمري بيَعت فلما أُلفة،

فأسرتيح. أُقتَل أو أريد بما أظفر أن ا إمَّ أمَرين، أحد عىل
عنه ورفع سوًطا عرشين رضبه ثمَّ بينها، ونَصبه سياط، بإحضار املهدي فأمر
ونِطٌع! سيٌف ُغالم، يا تاركها، وال حيٍّا بتاركك ولسُت بتعذيبك، أصنع ما وقال: الرضب،
القتل، بي يُنَزل أن قبل املؤمنني! أمري يا قال: النِّطع، يف الغالم وأُجلَس بذلك، أُتي فلما

يقول: فأنشأ هاِت، قال: أقول! ما مني اسمع حقي، دون وهو

م��غ��ل��ول وس��اع��دي اإلم��ام ع��ن��د ت��ن��وُش��ن��ي وال��س��ي��اط ذك��رتُ��ِك ول��ق��د
م��س��ل��وُل ذؤاب��ت��ي ب��ي��َن وال��س��ي��ُف ع��ب��ده أن��ا وال��ذي ذك��رتُ��ِك ول��ق��د

به، فأُتي بإزار! ائتني غالم، يا قال: ثمَّ بالدموع. عيناه وتغرغرت املهدي فأطرق
ذلك. ففعل قرصي. عن وأخرجهما ثيابهما، تنزع أن بعد جميًعا به الففهما فقال:

العشاق سيد

قال: خلف، بن محمد بكر أبو ثنا حدَّ قال: خطه، من ونقلته َحيَُّويِْه، بن عمر أبو حدث
الزبري، عن الدمشقي، وحدثنا القريش، هللا عبد أبو ثني حدَّ قال: العامري، بكر أبو ثني حدَّ
العاص بن سعيد ولد من رجٌل َعِشَق قال: الزبريي، هللا عبد بن مصعب حدَّثني قال:
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وهللا فقال: ضجَر إنه ثمَّ بذلك، يُعلمها ال وهو دهًرا، بها فهام باملدينة، ُمغنِّية جاريًة
أتُغنِّني: أنِت، بأبي لها: قال إليه، خرَجت فلما عشية، فأتاها لها. ألبوحنَّ

ب��ال��ودِّ ال��ودَّ ج��زى َم��ن ال��ك��ري��م ف��إن م��ث��ل��ه ال��م��ض��اَع��ف ب��ال��ودِّ أت��ج��ُزوَن

غنَّت: ثمَّ منه. أحسن وأغنِّي نعم، قالت:

يُ��ج��اَزى ال ِب��ِه ال��ب��ادي وَف��ْض��ُل ـ��ِف، ��ْع��ـ ب��ال��ضِّ ال��م��ودَّة َودَّن��ا ل��ل��ذي
وال��ِح��َج��اَزا ش��اِم��َه��ا وأق��ط��ار َض األر م��أل ل��ُك��م ب��ن��ا م��ا ب��دا ل��و

له فابتاعها املدينة، أمري وهو العزيز، عبد بن عمر الخربُ فبلغ بينُهما، ما فاتَّصَل
عليها، َكمًدا مات ثمَّ أقل، أو شهًرا موالها فبقي ماتت، ثمَّ سنة، عنده فمكثت إليه، وأهداها
حتى بنا فامضوا العشاق، سيد وهذا الشهداء، سيُد حمزُة املخزومي: السائب أبو فقال
ريض حمزة قرب عىل وسلم وآله عليه هللا صىل النبي كربَّ كما نحرة، سبعني قربه عىل ننحر
ويلٌّ. إال هذا يبلُُغ هللا يف ُمِحبٍّ من ما فقال: الخرب، حازم أبا وبلغ قال: تكبرية. سبعني عنه هللا

الهجران قتيل

بن هللا عبد بن عيل الحسن أبو أخربنا قال: الخياط، عيل بن العزيز عبد القاسم أبو أخربنا
سمعُت قال: الرازي، بكر أبا سمعُت قال: عمران، أبي بن أحمد ثنا حدَّ قال: بمكة، الحسن
مجتمعني، قوًما فرأيُت اسني، النخَّ سوق يف ببغداد كنُت يقول: الصويف، الرحمن عبد
أصابه؟ الذي ما منهم: لواحد فقلُت عليه، مغشيٍّا مرصوًعا شابٍّا فرأيت منهم، فدنوت
﴿أََلْم وجل: عز قوله فقال: كانت؟ آية أيَّة فقلت: وجل. عز هللا كتاب من آيًة سمع فقال:

يقول: وأنشأ أفاق، سمع فلما قال: ِهللا﴾؟ ِلِذْكِر ُقلُوبُُهْم تَْخَشَع أَْن آَمنُوا ِللَِّذيَن يَأِْن

��م��ا ي��ت��ب��سَّ أن ال��بَ��اِن، ُغ��ص��ِن ول��ل��ُغ��ْص��ِن، ي��تَ��َص��رَّم��ا أن ل��ل��ِه��ج��راِن ي��أِن أل��م
ويُ��رَح��م��ا ع��ل��ي��ه يُ��ب��ك��ى أن آن أم��ا وان��ح��ن��ى ذاب ال��ذي ��بِّ ال��صَّ ول��ل��ع��اش��ِق
ُم��ن��م��نَ��ًم��ا ال��ُوش��اِة ن��ق��ش ح��ك��ى ِك��ت��ابً��ا ج��وان��ح��ي ب��ي��ن ��وِق ال��شَّ ب��م��اء ك��ت��ب��ُت
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ميت. هو فإذا فحرَّكناه عليه، مغشيٍّا خرَّ صيحًة صاح ثمَّ

الحب شكوت وملَّا

املسجد يف الهمذاني هللا عبد بن عيل أخربنا قال: الطحان، عيل بن العزيز عبد أخربني
فقضيتها، فمضيُت يوًما، حاَجٍة يف رسيٌّ أرسلني قال: الُجنَيْد، ثني حدَّ قال: الحرام،
ففتحتها، حاجتي، لقضاء أُجَرتُك الرقعة هذه يف ما وقال: رقعة، رجٌل إيلَّ فدفع فرجعت،

مكتوٌب: فيها فإذا

ك��واس��يً��ا ال��ع��ظ��ام م��ن��َك أرى أل��س��ُت ك��ذَبْ��تَ��ن��ي ق��ال��ت ال��ُح��بَّ ش��ك��وُت ��ا ول��مَّ
ال��م��ن��ادي��ا تُ��ج��ي��ب ال ح��ت��ى وتَ��خ��م��د ب��ال��ح��ش��ا ال��ِك��بْ��د يُ��ل��َص��ق ح��ت��ى ال��ح��بُّ وم��ا
وتُ��ن��اج��ي��ا ب��ه��ا ت��ب��ك��ي ُم��ق��َل��ٍة س��وى ال��ه��وى ل��ك ��ي يُ��ب��قِّ ال ح��ت��ى وتَ��ض��ُع��ف

هدر الهوى أهل دماء

قصيدة: أثناء من ويل

َه��َدُر م��ط��ل��ول��ٌة ال��ه��وى أه��ل دم��اء ط��ائ��ل��ًة ��اق ال��ع��شَّ ب��دٍم ت��ط��لُ��ب��وا ال

األنفس مواقع

قال: ي، الُقمِّ أيوب بن عيل الحسن أبو أخربنا قال: ثابت، بن عيل بن أحمد بكر أبو أنبأنا
قال قال: يزيد، بن محمد عن النحوي، عرفة ابن ثنا حدَّ قال: عمران، بن محمد ثنا حدَّ

نواس: أبو

ح��ت��ف��ه إل��ى يَ��دع��و م��ا أس��ب��اب ن��اِظ��ٍر إل��ى س��اَق��ت ن��ظ��رًة ي��ا
وص��ف��ه ع��ن ال��واِص��ُف ��ُر يُ��ق��صِّ َدلُّ��ُه ح��س��ٍن ظ��ب��ٍي ُح��بِّ م��ن
َط��ْرِف��ِه م��ن ال��ظ��ب��ي ف��ي ول��م��َح��ٌة ل��م��َح��ٌة ص��ف��ح��ت��ه ِم��ن ال��ب��در ف��ي
��ه ك��فِّ وف��ي ث��ن��اي��اه وف��ي ث��غ��ره ف��ي األن��ف��ِس م��واق��ُع
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القرب يف يجتمعان

ثنا حدَّ قال: امَلْرُزبان، بن بكر أبو ثنا حدَّ قال: خطه من ونقلته َحيَُّويِْه بن عمر أبو ذكر
بن محمد أخربني قال: ري، املقَّ عيىس بن محمد بن الحسن ثنا حدَّ قال: محمد، بن إبراهيم
خرجت يقول: األخفش الخطاب أبا سمعُت قال: املنبِّه، ابن ثنا حدَّ قال: العتبي، هللا عبيد
شابٌّ فيها فإذا نحَوها، فقصدُت بعيٍد من بخيمٍة برصت لطيءٍ، ماءٍ عىل فنزلنا َسَفٍر، يف

يقول: فأنشأ الخيال، كأنه فراٍش عىل

ُص��دوُد أم ب��ال��ح��ب��ي��ب��ِة أب��خ��ٌل ت��ع��وُد ال ل��ل��ح��ب��ي��ب��ِة م��ا أال
يَ��ع��ود َم��ن ف��ي تُ��َري ل��م ل��ِك ف��م��ا ق��وم��ي ُع��واُد ف��ع��اَدن��ي َم��ِرْض��ُت
ال��َوِع��ي��ُد َك��ثُ��َر ول��و ل��ُع��دتُ��ك��م، ت��ك��ون��ي وال ال��م��ري��ض، ك��ن��ِت ف��ل��و
ع��دي��ُد َرِح��م��ي ذوي م��ن وَح��ول��ي ف��اع��ل��م��ي��ه غ��ي��َرِك، اس��ت��ب��ط��أُت وال

جاريٌة املاء آخر من فخَرج الحي، يف الصيحة فوقعِت فمات. عليه، أُغمي ثمَّ قال:
تقول: وأنشأت فقبَّلته، عليه، وقفت حتى الناس رقاب فتخطَّت َقَمٍر، ِفلَقُة كأنها

ال��ح��س��وُد ال��واش��ي ف��ي��ه��ُم م��ع��اِش��ُر ح��ب��ي��ب��ي ي��ا أع��ودك أن َع��دان��ي
رش��ي��ُد ف��ي��ه��م وم��ا وع��اب��ون��ا ال��دواه��ي م��ن َع��ِل��م��َت م��ا أذاع��وا
ال��ل��ح��ود183 ُك��ل��ه��م ال��ن��اِس وق��ص��ُر أرٍض ب��ب��ط��ِن ح��ل��ل��َت إذ ��ا ف��أمَّ
ع��دي��ُد184 أث��رى وال ل��ه��ُم وال ف��واًق��ا ال��دن��ي��ا ل��ي ب��ق��يَ��ْت ف��ال

فوقف شيٌخ األخبية بعض من فخَرج منها، ميِّتة فخرَّت شهقة شهقت ثمَّ قال:
ميِّتنَي! بينكما ألجمعنَّ حيَّني بينكما أجمع لم كنُت لنئ وهللا وقال: عليهما، م فرتحَّ عليهما

أخي. ابن وهذا ابنتي، هذه فقال: فسألته، لهما، احتفره واحد قرب يف فدفنهما

غايتهم. الناس: قرص 183

قليًال. زمنًا وأرادت الوقت، من الحلبتني بني ما الفواق: 184
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فؤادي رد

َحيَُّويِْه، بن عمر أبو ثنا حدَّ قال: لنا، أجاز ما يف العتيقي محمد بن أحمد الحسن أبو أخربنا
النوبختي: هللا عبد أبو أنشدنا قال:

ن��واح��ي��ه ب��ال��ه��ج��ِر أب��َل��ي��َت ف��ق��د ف��ؤادي، ردَّ ل��ه ق��ل��ُت
ف��ي��ه185 ب��م��ا ال��ره��ُن غ��ل��ق ق��د ض��اح��ًك��ا: م��ب��ت��س��ًم��ا ل��ي ف��ق��ال

عاشقني حديث

عبيد أبو ثنا حدَّ قال: أيوب، بن عيل أخربنا قال: الحافظ عيل بن أحمد بكر أبو أنبأنا
العنزي، عليل بن الحسن ثنا حدَّ قال: الجوهري، محمد بن أحمد حدَّثني قال: امَلْرُزباني،

الغداة. إىل الليل أول من ثان يتحدَّ فجَعال اجتَمعا، عاشَقني رأيُت قال:

بدائي أموت

هللا عبد بن عيل الحسن أبو أخربنا قال: عليه، قراءًة األزجي عيل بن العزيز عبد أخربنا
معاذ: بن ليحيى هللا عبد بن محمد أنشَدنا قال: بمكة، الهمذاني

ب��الئ��ي��ا م��ن أرى م��م��ا َف��َرًج��ا وال ُم��داويً��ا أُص��ي��ُب ال ب��دائ��ي أم��وُت
ُم��داويً��ا ط��ب��ي��بً��ا يَ��رج��و دون��ه ف��م��ن م��ل��ي��ك��ه رقَّ ال��ع��ب��د ه��ذا ك��ان إذا
ع��اص��يً��ا186 ك��ان أم ع��اش م��ا ل��ه م��ط��ي��ًع��ا ًدا م��ت��ل��دِّ ده��ره يَ��م��ض��ي ال��ل��ه م��ع

العشاق مصارع

ثنا حدَّ قال: أيوب، بن عيل ثنا حدَّ قال: بالشام، الحافظ عيل بن أحمد بكر أبو أنبأنا
الجهم: بن عيل قال قال: يحيى، بن محمد أخربني قال: عمران، بن محمد هللا ُعبيد أبو

ِف��راِق ي��وُم ف��ي��ه ت��ح��كَّ��م ش��م��ٌل وأش��دُّه��ا ك��ث��ي��رٌة، ال��زم��ان نُ��َوُب
��اِق؟ ال��ُع��شَّ م��ص��ارَع رأي��َت أَوم��ا ل��ل��ه��وى ن��ف��َس��َك ع��رَّض��َت ِل��ْم ق��ل��ِب ي��ا

يفكه. أن الراهن يستطع لم الرهن: غلق 185

ًا. متحريِّ ًدا: متلدِّ 186
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الهوى غريقة

وأربعني إحدى سنة عليه، بقراءتي الجوهري عيل بن الحسن محمد أبو أخربنا
محمد ثنا حدَّ قال: َحيَُّويِْه، بن العباس بن محمد عمر أبو أخربنا قال: وأربعمائة،187
بن الرحمن عبد حدَّثني قال: الكاتب، هارون بن ميمون ثنا حدَّ قال: الكاتب، أحمد بن
ودجلة إسحاق، أخي إبراهيم بن محمد مع رأى من ُرسَّ من انحدرُت قال: القايض، إسحاق
قال: ثمَّ فأكلنا، بطعامه، دعا ثمَّ بنا. ارفق قال: ساعة ِرسنا أن فلما مائها. كثرة من تزخر
يُرِعُب عظيًم بمدٍّ جاءت قد دجلة هذه األمري، أيها هللا أعزَّك له: قلت النبيذ؟ يف ترى ما
فُرضبت الرشب، من يل بدَّ ال قال: رته. أخَّ شئت فلو ليلٍة، مبيُت منزلك وبني وبينك مثلُه،

فغنَّت: أخرى واندفعت تُغني، مغنية واندفَعت ستارة،

ُم��ع��ي��نً��ا ل��ه��ُم أرى إن م��ا ل��ل��ع��اش��ق��ي��ن��ا رح��م��ت��ا ي��ا
ف��يَ��ص��ب��ُرون��ا ويُ��ه��َج��ْروَن ن ويُ��ض��رب��و يُ��ش��تَ��م��ون ك��م

الستارة فرفعت هكذا. يَصنعون قالت: ماذا؟ فيصنعون األوىل: املغنية لها فقالت
وبيده دينار، بألف رشاُه أنه ذُِكَر ُغالٌم محمد يدي بني وكان دجلة، يف بنفسها وقذفت

يقول: وهو دجلة، يف بنفسه وقذف املذبَّة، فوضع منه، أحسن أر لم ِمذبَّة،188

ت��ع��ل��م��ي��ن��ا ل��و ال��ق��ض��ا ب��ع��د َغ��رَّق��ِت��ن��ي ال��ت��ي أن��ِت

إىل يغرقا دعوهما محمد: بهم فصاَح خلفهما، أنفسهم يطرحوا أن املالحون فأراد
غرقا. ثمَّ متعانقني، املاء من خرجا وقد فرأيتُهما قال: هللا! لعنة

١٠٤٩م. سنة 187

الذباب. به يطرد ما املذبة: 188
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البكاء من التطري

بن محمد بن أحمد الحسن أبو أنشدنا قال: الخالل، محمد بن الحسن محمد أبو أنَشَدنا
لقيط: بن عمرو بن هللا عبد أنشدنا قال: األنباري، القاسم بن محمد أنشدنا قال: موىس،

ف��اع��ت��ن��ق��ا189 ال��ت��ودي��ِع ع��ل��ى ف��ع��اَف��ص��اه ب��ي��ن��ه��م��ا ال��ن��أُي ح��ال إل��َف��ي��ِن ش��وَق ي��ا
َش��َف��َق��ا ب��ع��ده��م ب��ك��ائ��ي م��ن ت��ط��يُّ��ًرا ب��ه��ا ب��ك��ي��ُت م��ا ع��ي��ن��ي أم��ِل��ُك ك��ن��ُت ل��و

قود الحب لقتيل ما

قصيدة: أثناء من ويل

َق��َوِد190 م��ن ال��ح��بِّ ل��ق��ت��ي��ِل م��ا ه��ي��ه��اَت ل��ه: ف��ق��ل��ت ث��أًرا، ب��دم��ي وط��ال��ٍب
ول��ل��َك��َم��ِد ِح��ل��ًف��ا ل��ل��ج��وى ُح��م��ول��ه��م، غ��َدْت َغ��داَة أض��ح��ى، ل��ق��د ق��ل��ب��ي ل��ل��ه

وُمرٌّ حلٌو الحب

عمران بن محمد هللا ُعبيد أبا أن املسلمة بن أحمد بن محمد جعفر أبو الشيخ أنبأنا
بن بكر أبو ثنا حدَّ قال: الكاتب، أحمد بن هللا ُعبيد أخربنا قال: إجازة أخربهم امَلْرُزبان

أمية: أبي بن ملحمد الوراق هللا عبد بن إبراهيم أنشدني قال: األنباري،

أب��ك��اُه َج��رَّب��ُت م��ا ج��رَّب ك��ان ل��و أُب��ِص��ُرُه ح��ي��ن بُ��ك��ائ��ي م��ن وض��اِح��ٍك
ب��ل��واُه ذاَق ق��د ُم��ب��ت��ًل��ى ف��تً��ى إال ��ن��ه ت��ض��مَّ م��م��ا ال��ُم��ب��تَ��ل��ى يَ��رَح��ُم ال
ال��ل��ُه يَ��رَح��ِم ل��م إن ال��ق��ط��ي��ع��ة ع��ل��ى ع��زي��م��تُ��ه��م ��ت ت��مَّ إن ال��م��وت أس��رَع م��ا
أح��الُه وال��وص��ُل ه��ج��ُرك��م أم��رُّه م��ذاق��ت��ه ف��ي وُم��رٌّ ح��ل��ٌو ال��ُح��بُّ

صارعاه. عاَفصاه: 189

بالقتيل. القاتل قتل القصاص، القود: 190
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ميِّتًا جواره يَُفتْها لم

األمري أخربنا قال: عليه، بقراءتي الدقاق طاهر بن محمد بن الحسني هللا عبد أبو أخربنا
بن السكن ثنا حدَّ قال: ُدَريْد، ابن ثنا حدَّ قال: باهلل، املكتفي محمد بن أحمد الحسن أبو
الحمريي، غالب بن مصدع حدَّثني قال: جده، عن أبيه عن هشام بن العباس عن سعيد
بيضاء، ولحيته وفرته يف وما سنة، ومائة عرش ثماني ابن وهو وأدركته، ُمخَرضًما، وكان
له: يُقال رشف بيت أهل من ِحمرَي، من فتًى ِبذَمار191 كان قال: غالب أبي ثني حدَّ قال:
رجٌل ذَمار ظهر يف وكان إليه، صبَْت إال امرأة تراه ال شاعًرا جميًال وكان رقيم، ابُن َزرعُة
لسان ذات اللب، حصيفة الجمال، بارعة ُمفداة، ى تُسمَّ بنٌت له وكانت املال، كثريُ شيٌخ
الحي، من فتيٍة يف إليها ُث يتحدَّ زرعة وكان املنطيق، وتُخرُس البليَغ، تُفِحُم ِمصلق،192
فكانت وحياء، وعفاف جماٍل ذو حيي، له يُقال قومها من فتًى إليها يتحدَّث ممن وكان
ذات فاجتَمعا وأحزنه، ُزرعة ذلك فساء لَرهقه،193 زرعة من وتشمئزُّ حديثه، إىل تركن

فقال: حيي، عىل وإقبالها عنه إعراضها فرأى عندها يوٍم

ال��ُع��ذاِف��ر؟ آل ب��ن��ت ي��ا َولِ��م ع��الَم بَ��غ��َض��ٍة وإظ��ه��اُر وإع��راٌض ص��دوٌد

فقالت:

ال��ع��واِه��ِر194 ال��م��وِم��س��اِت ب��غ��ل ُع��ِرف��ِت ام��رٌؤ ول��ك��ن��ك ، ش��رٍّ م��ا غ��ي��ر ع��ل��ى

حيي: فقال

ال��ن��واِظ��ِر ب��ال��ع��ي��ون ال��ق��ل��وب تُ��ن��اج��ي إن��م��ا أرَق��َم ب��ن زَرَع ي��ا ج��م��الُ��ك

صنعاء. من مرحلتني عىل بلدة ذمار: 191

البليغ. املصلق: 192
وجهله. عقله خفة رهقه: 193

ويُعارشهن. املومسات عىل يدخل أنه املومسات: بغلِّ أرادت 194
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زرعة: فقال

ال��ق��ص��اِئ��ِر195 ع��ي��ون ف��ت��ص��ب��ي��ن��ي أُص��اب��ي ألن��ن��ي ح��ظ��ي خ��سَّ م��م��ا يَ��ُك ف��إن
ال��م��ع��اي��ِر196 ري��ُن ث��وب��يَّ ي��ع��ت��ري وال ب��ري��ب��ٍة أُزنُّ ال ك��ري��ٌم وإن��ي

املفداة: فقالت

ط��اه��ر ِع��رَض يَ��رت��دي أن ام��رئ ج��م��اُل إن��ه ال��ِع��رُض، ل��ك يَ��س��ل��م ف��ُك��ن، ك��ذاك

حيي: فقال

ال��م��ع��اي��ِر ��ي ت��وقِّ م��ن ال��ح��ي��اءُ ي��ك��ون ف��إن��م��ا تَ��ع��ص��ي��اه، ال ح��ي��اءُك��م��ا

وامتنع عنها، أيَّاًما فغرب197 عقله، عىل َغَلَب ما حبِّها من خاَمره وقد زرعُة فانرصف
يقول: وأنشأ والقرار، والرشاب الطعام من

ال��ده��ارس198 إح��دى م��ن��ك ل��ي ُخ��بِّ��ئَ��ت ل��ق��د ل��وع��ًة ال��ق��ل��ب إل��ى أه��دت بُ��غ��ي��ًة ي��ا
ُم��خ��اِل��ِس ل��ح��ِظ ت��ح��ت ِح��م��ام��ي ب��أن ُم��ِظ��لَّ��ٌة وال��ب��الي��ا أدري ك��ن��ُت وم��ا
ح��اِب��ِس ألع��ن��ِف م��ح��ب��وٍس ط��وع ف��ي��ا ط��ائ��ًع��ا ال��ق��ل��ب م��ك��ت��وب��ِة ع��ل��ى ج��ل��س��ُت

الرجال، محادثة من وامتنعت عنه، فاحتَجبَت امُلفداة، وبلغ الحي يف الشعر هذا فشاع
فربَز القبائل، عظماء من عظيٌم ومات حوٌل، ذلك عىل فغَرب والطعام، الحركة من فامتنع

من تَخرج أن لها يُسمح ال التي املحبوسة قصرية: الواحدة القصائر، خسيًسا. صار حظي: خسَّ 195

بيتها.
الدنس. الرين: أوسم. أزن: 196

امتنع. غرب: 197

الدواهي. الدهارس: 198
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ِلداتُه، إليه واجتمع نشًزا، تناءى حتى فاحتمل املأتم، يف املفداة أن زرعة فبَلغ النساء، مأتم
يقول: فأنشأ ويَعذُلونه، رأيه يُفنِّدون

ل��ه��ي��د199 ف��ؤاٍد ع��ل��ى وأغ��ض��ى ـ��ُح��ب ال��ـ ك��ت��م َم��ن ال��وف��اءِ ف��ي يُ��َل��م ل��م
ال��وري��د200 ف��ي ون��ف��س��ه ع��ل��ي��ه ـ��َم ال��س��ق��ـ ج��َل��ب َم��ن الس��م ذاك ص��اب��ن��ا

حتى نحوه فقامت خربه، املفداة وبَلغ ونساؤه، أصحابه وتصايََح فمات، شهق ثمَّ
ثمَّ عليه، نفسها تُلقي أن ت فهمَّ باملاء، يَنضحونه وأهله وجهه، ر تعفَّ وقد عليه، وقفت
فلما يومها، سحابة تُجيب، فال تُكلَّم العقل، تائهة فسقَطت خباءها، وبادَرت تماسكت،

فقالت: عقريتها رفعت الليل عليها جنَّ

ك��اِت��ٌم201 وال��س��رُّ ال��ق��ل��ب ع��ل��ي��ه��ا ط��وي��ُت ل��وع��ٌة أرق��م ب��ن زرَع ي��ا ب��ن��ف��س��ي
ال��ت��م��ائ��م202 ع��ل��ي��ه ِن��ي��َط��ت ِم��ن ألألم ف��إن��ن��ي ع��ل��ي��ه ُح��زنً��ا أم��ت ل��م ل��ئ��ن
ال��رم��ائ��م203 تَ��ب��ل��ى ح��ي��ث َم��ي��تً��ا ج��واُرك ب��ف��ائ��ت��ي ف��ل��ي��س ح��يٍّ��ا ُف��تَّ��ن��ي ل��ئ��ن

جنبه. إىل فُدفنت ميتٌة، هي فإذا حولها من نبَّه نفًسا ست تنفَّ ثمَّ
زوجها: بعد ولدها عىل أشبلت204 ِحمري من امرأة وقالت

ال��ُم��ف��داه ل��زرع��ة وَف��ت ك��م��ا أرط��اه ب��ن م��ال��ك الب��ِن وف��ي��ُت
ي��ه��واه205 م��ن وام��ٌق ي��الق��ي ح��ي��ث أل��ق��اه أو ب��ه ِخ��س��ُت ال وال��ل��ه

الحسري. اللهيد: 199
العنق. يف عرق الوريد: 200

عقيل. مجاز مكتوم، أي كاتم: 201

تميمة. الواحدة التعاويذ، التمائم: ربطت. نيطت: 202
البالية. العظام الرمائم: 203

زوجها. وفاة بعد عليهم قامت أوالِدها: عىل املرأة أشبلت 204
املحب. الومق: حقه. من أنقصت به: ِخسُت 205
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رج��اله206 خ��ذل��ت��ه ق��د وع��اث��ٍر ش��م��رداه ن��اح��ي��ًة م��م��ت��ٍط م��ن

تُعَقر207 لم إن ومشاًة الباليا، عىل ركبانًا يُحرشون الناس إن الجاهلية: قول تريد
الجاهلية. فعل من كان يشء وهذا قبورهم، عىل مطاياهم

باكية قومها تفارق

ثنا حدَّ قال: شاذان، بن إبراهيم بن أحمد أبي ثني حدَّ قال: شاذان بن عيل أبو شيخنا حدَّث
بكار، بن الزبري ثنا حدَّ قال: الطويس، محمد بن داود بن سليمان بن أحمد هللا عبد أبو
الحارث عمه عن الفهري عمرو بن هللا عبد حدَّثني قال: موىس، بن هارون ثنا حدَّ قال:
آلل أو ُرماثة، أبي آلل جاريٌة باملدينة كانت قال: األعىل، عبد بن عيىس عن محمد بن
فاشُرتيَت له، لتُشرتى امللك عبد بن يزيد فيها فكتب قال: مة. سالَّ لها يُقال احة، تُفَّ أبي
حاجة ال الرسل: فقالت شأنها. من نُصلح حتى تخُرج ال أهلها: فقال دينار، ألف بعرشين
فأنزلها قال: سليمان. سقاية بها أُتي حتى بها فُخرج قال: يُصلحها. ما معنا بذاك! لكم
قال: عليهم. فأسلِّم عيلَّ يدخلون كانوا قوٌم يأتيَني حتى أخرج ال وهللا ال فقالت: رسله،

تقول: وهي الناس بني فوقَفت خَرَجت ثمَّ قال: الناس. من املوضع ذلك فامتأل

إي��اِب م��ن ُف��رق��ًة ذاق ل��َم��ن م��ا ي��ق��ي��نً��ا ع��ل��م��ُت وق��د ف��اَرُق��ون��ي
ال��ِح��ص��اِب ب��أه��ل يَ��ذك��و ُول��وٍع ف��ي ت��َرك��ون��ي ق��د ال��ِح��ص��اِب أه��ل إن
ال��ش��ب��اِب ص��ف��يِّ م��ن ال��ن��خ��ِل إل��ى س��ى م��و أب��ي ِج��ْزُع وه��و ال��ج��زَع س��َك��نُ��وا
ِع��ت��اِب م��ن ب��ع��ده��م ال��ده��ِر ع��ل��ى م��ا ل��ل��َم��ن��اي��ا ت��ت��ابَ��ع��وا ب��ي��ٍت أه��ُل

آالف بثالثة إليهم أرسلت ثمَّ راحت، حتى ويبكون تَبكي ذلك عىل زالت فما قال:
درهم.

الخلق. الحسنة الناقة شمردلة: تصحيف ولعلها املعاجم، يف اللفظة هذه نجد لم شمرداة: 206

حتى تسقى وال تعلف فال صاحبها، قرب عند الجاهلية يف تُعقل كانت التي الناقة بلية: الواحدة الباليا، 207
بالسيف. قوائمها تقطع تُعقر: تموت.
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حبابة عىل حزنًا يموت يزيد

ثنا حدَّ قال: شاذان، بن إبراهيم بن أحمد أبي ثني حدَّ قال: شاذان بن عيل أبو حدَّث
هارون حدَّثني قال: بكار، بن الزبري ثنا حدَّ قال: الطويس، سليمان بن أحمد هللا عبد أبو
قال: املاجشون، بن امللك وعبد كثري أبي بن جعفر بن موىس حدَّثني قال: موىس، بن
فأقام قال: مني. هللا إىل بأحوج عمر ما وهللا يزيد:208 قال العزيز عبد بن عمر ماَت ملا
بي ُقْم ويحك أمره: صاحب كان له لخِيصٍّ حبابُة فقالت ُعَمر، بسريِة يسريُ ليلًة أربعني

قالت: بها يزيُد مرَّ فلما درهم، آالف عرشُة عيلَّ ولَك كالمي يسمع حيُث

وأس��َع��دا ال��ب��ك��اء ف��ي آس��ى ش��اء وم��ن الم��ن��ي ش��اء ف��َم��ن ج��ه��ًال ��ب��ى ال��صِّ ب��ك��ي��ُت
يَ��ت��ج��لَّ��دا أن ال��م��ح��زوُن ُم��ن��ع ف��ق��د يَ��ت��ب��لَّ��دا أن ال��ي��وم ت��لُ��م��ه ال أال
وف��نَّ��دا209 ��ن��ان ال��شَّ ذو ف��ي��ه الم وإن وت��ش��ت��ه��ي ت��ل��ذُّ م��ا إال ال��ع��ي��ُش وم��ا
َج��ل��َم��دا210 ال��ص��خ��ِر ي��اِب��س م��ن َح��َج��ًرا ف��ك��ان وال��ص��ب��ى ال��ل��ه��و ع��ن ِع��زه��اًة ك��ان إذا

لصاحب ُقل ويحك! : للخيصِّ قال َسمعها فلما لألحوص، الشعر وهذا موىس: أبو قال
غريها. أحًدا أرى وال بها، أخلو أن ألستحيي إنِّي وهللا يوًما: وقال بالناس. يُصيل ط َ الرشُّ

بأحد. يُعلمه ال أن بحاجبه وأمر ببستاٍن، وأمر
تضحك، وهي بعنبة أو رمان بحبة حذَفها إذ بها، الناس أرسُّ معها هو فبينما قال:
ثمَّ تجيف، كادت أو جيَفت حتى البيت يف عنده فأقامت فماتت، قت فَرشِ فيها يف فوقعت

فقال: قربها عىل وَقف حتى باديًا، الهمُّ وعليه خرج ثمَّ أيَّاًما، وأقام فدفنها، خَرج

ب��ال��ت��ج��لُّ��ِد ال ع��ن��ِك أس��ل��و ف��ب��ال��ي��أِس ��ب��ى ال��صِّ ت��دع أو ال��ن��ف��ُس ع��ن��ِك ت��س��ُل ف��إن
غ��ِد211 أو ال��ي��وِم ه��ام��ُة ه��ذا اج��ِل��ِك م��ن ق��اِئ��ٌل ف��ه��و الَم��ن��ي خ��ل��ي��ٍل وُك��لُّ

امللك. عبد بن يزيد هو 208

الم. فند: امُلبغض. الشنان: ذو 209

القايس. الصلب الجلمد: والنساء. اللهو يف الزاهد العزهاة: 210
الجثة. الهامة: 211
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بنعشه. ُخرج حتى منزله من خَرج فما رَجع ثمَّ

املتعفف الصويف

عدي أبي بن محمد صالح أبو أخربنا قال: بمرص، عليه بقراءتي سعيد بن إبراهيم أخربنا
ثنا حدَّ قال: بالقرافة، اليسع بن القاسم بن الحسني هللا عبد أبو ثنا حدَّ قال: السمرقندي،
هللا عبد بن جعفر محمد أبو ثنا حدَّ قال: ينََوِري، الدِّ عمرو بن محمد بن أحمد بكر أبو
الصوفية من فتًى املقدس ببيت رأيت الصويف: حمزة أبو قال قال: الحافظ، الصويف
وعظًما جلًدا صاَر حتى عليه، الغالم حزن وطال الفتى، فمات طويلًة، ًة ُمدَّ ُغالًما يَصحُب
تسلو ال أنك أظن حتى صديقك عىل حزنُك طال لقد يوًما: له فقلت والكمد. نى الضَّ من
وصانَني عني طرفة معي يَعصيه أن تعاىل هللا أجلَّ رجٍل عن أسلو وكيف فقال: أبًدا. بعده

والنهار. الليل يف معه وَخَلواتي له ُصحبتي طوِل يف الفسوق نجاسة عن

شادنًا هويت

قراءة َحيَُّويِْه بن عمر أبو أخربنا قال: إجازًة، التَّنُوِخي املحسن بن عيل القاسم أبو أخربنا
ربيعة: أبي بن ُعمر قال قال: خلف، بن محمد بكر أبو أخربنا قال: عليه

ب��اِط��نً��ا ج��ًوى يُ��داوي ذا ف��م��ن ظ��اِه��ًرا داوي��تُ��م��ا ط��ب��ي��ب��يَّ
ش��ادنً��ا212 ب��ه ه��وي��ُت ف��إن��ي ـ��ِم، ب��ال��غ��م��ي��ـ م��ن��زٍل ع��ل��ى ف��ُع��وج��ا

ويجمع يُشتُّ دهر

الرازي أحمد بن محمد حاتم أبو أخربنا قال: النريس، أحمد بن محمد الحسني أبو أخربنا
لبعضهم: بَقزوين البزار عيل بن ميرسة بن ربيعة ُمَرض أبو أنشدني قال:

أق��نَ��ُع ب��َغ��ي��ِرِك أن��ي وال س��واِك ِخ��لَّ��ًة ت��ب��دَّل��ُت أن��ي ت��ح��َس��ب��ي ف��ال
وي��ج��م��ُع يُ��ِش��تُّ ده��ٌر ول��ك��ن��ه ب��ي��ن��ن��ا ال��ق��ط��ي��ع��ة ك��ان ِق��ًل��ى ع��ن وال

الصغري. الغزال الشادن: 212
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مساكنها بدلت لو

بن هللا ُعبيد محمد أبو أخربنا قال: عليه، بقراءتي ِزي التَّوَّ عيل بن أحمد الحسني أبو أخربنا
املدايني، عن العكيل ثني حدَّ قال: ُدَريْد، بن بكر أبو ثنا حدَّ قال: الكاتب، الجرادي محمد

ُعَمر: بن هللا ُعبيد املخزومي خالد بن الحارث أنشد قال:

ال��ع��ق��ل213 ي��ئ��وده��ا ال��ِج��م��اِر ع��ن��د م��ن��ي غ��داَة ن��َح��ُروا وم��ا إنِّ��ي
ي��ع��ل��و ِس��ف��ل��ه��ا وأص��ب��ح ُس��ف��ًال م��س��اك��ن��ه��ا أع��ل��ى بُ��دِّل��ت ل��و
َق��بْ��ُل أله��ل��ه��ا ال��ض��ل��وُع م��نِّ��ي اح��ت��َم��َل��ت ب��م��ا م��غ��ن��اه��ا ل��ع��رف��ُت

الحسناء والبدوية الفرزدق

بن أحمد الحسن أبو أخربنا قال: الدقاق، طاهر محمد بن الحسني هللا عبد أبو أخربنا
الفرزدق، عن يَرفعه الريايش أخربني قال: ُدَريْد، ابُن ثنا حدَّ قال: باهلل، املكتفي بن محمد
عيساء،214 يل ناقٍة عىل وأنا اليمامة، أريد طلبه يف فخَرجُت نهشٍل، من لرجل ُغالٌم أِبَق قال:
فعدلُت عزاليَّها، وأرخت وبرقت فرعدت سحابٌة ارتفعت حنيفة لبني ماءٍ عىل رصُت فلما
من لهم بيٍت تحت وجلسُت ناقتنَي فأنخُت فأجابوا، الِقَرى، فسألتهم ديارهم، بعض إىل
هذه ملن السوداء: فسألِت قمٍر، ِفلقُة كأنها وفتاٌة سوداء، جويرية الدار ويف النخل، جريد
الرجل؟ ن ممَّ وقالت: فسلَّمت إيلَّ فعَدَلت هذا. لَضيفكم وقالت: إيلَّ فأشارت العيساء؟
لكم يقول الذين فأنتم قالت: نهشل. بني من قلت: أيِّهم؟ من قالت: تميم. بني من قلُت:

الفرزدق:

وأط��وُل أع��زُّ دع��ائ��م��ه ب��ي��تً��ا ل��ن��ا ب��ن��ى ال��س��م��اء َس��َم��َك ال��ذي إن
ن��ه��ش��ُل ال��ف��وارس وأب��و وُم��ج��اِش��ٌع ب��ف��ن��ائ��ه ُم��ح��تَ��ٍب زرارُة ب��ي��ٌت

الحجاج. يَرميها التي الحصوات الجمار: الحج. مناسك من منى: 213

الكريمة. الناقة العيساء: 214
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يقول: حيث بيتَيه عليه هدم جريًرا فإن وقالت: فضحَكت، قال: نعم. قلت:

األوَه��ِد ب��ال��ح��ض��ي��ض ب��ي��ت��ك وأح��لَّ ُم��ج��اِش��ًع��ا ال��س��م��اء َس��َم��ك ال��ذي أخ��زى

َست فتنفَّ اليمامة. قلت: تؤمُّ؟ أين قالت: عيني يف ذلك رأت فلما فأعجبَتْني، قال:
قالت: ثمَّ َعَداء الصُّ

وال��ك��رام��ة ال��م��روءة أه��ُل ب��ه��ا ذك��ري إن ال��ي��م��ام��َة ت��ذك��رُت
ال��ي��م��ام��ة215 ت��ل��ك ��ه ب��س��حِّ ي��ج��وُد ج��ونً��ا أج��ش ال��م��ل��ي��ُك َف��َس��َق��ى أال
وال��س��الم��ة ل��ل��ت��ح��ي��ة وأه��ٌل ن��ج��ي��ٍد أب��ا ب��ال��س��الم أُح��ي��ي

فقالت: بعٍل؟ ذاُت أم أنِت َخديٍن أذاُت فقلت: بها، فأنسُت قال:

ال��م��س��ت��ن��ي��ُر ال��م��ن��ي��ُر ال��ق��م��ُر ه��و َع��م��ًرا ف��إن ال��ن��ي��اُم رَق��َد إذا
أس��ي��ُر216 ل��ي ��ُل ال��ت��ب��عُّ ُردَّ ول��و ِم��راٍح م��ن ��ل ال��ت��ب��عُّ ف��ي ل��ي وم��ا

تقول: فأنشأت كالمي، تسمع كأنها سكتت ثمَّ

س��ري��ِر ع��ل��ى ُح��ِم��ل��َت ق��د ب��أن��ك ع��م��رو ب��ن ك��ع��ب أب��ا ل��ي ت��خ��يَّ��ْل
ال��ق��ب��وِر إل��ى ع��ل��ي��َك ُم��ب��كِّ��رة إنِّ��ي ع��م��رو ي��ا ه��ك��ذا ي��ُك ف��إن

املنذر، بن النعمان بن النجاد بنت عقيلة هي يل: فقيل فماتت. شهقة شهَقت ثمَّ
اليمامة، فدخلُت كذلك، وهي بها ُمغَرًما وكان عمها، ابُن يل: فقيل عمرو، عن وسألُت

الوقت. ذلك من اليوم ذلك يف مات قد به فإذا عمرو عن فسألُت

مسود. راعد، سحاب جون: أجش 215
غامض. العجز معنى الزواج. التبعل: والرسور. الفرح، املراح: 216
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فارغ قلب شغل العشق

الكاتب ي الُقمِّ أيوب بن عيل الحسن أبو ثنا حدَّ قال: الحافظ عيل بن أحمد بكر أبو أنبأنا
بن أحمد أخربني قال: امَلْرُزباني، عمر بن محمد هللا عبد أبو أخربنا قال: عليه، بقراءتي
موصوًفا كان لطبيٍب قلُت قال: عائشة، ابن ثنا حدَّ قال: العيناء، أبو ثنا حدَّ قال: يحيى،

فارغ. قلٍب شغل قال: العشق؟ ما بالحذق:
لبعضهم: وأنشد

ال��وج��د أل��م م��ن ب��ال��ق��ل��ب م��ا تُ��س��كَّ��ُن ن��ظ��رًة ل��ع��ي��نَ��ي��ك ج��دِّد وق��ائ��ل��ٍة
ُج��ه��ِد ع��ل��ى ُج��ه��ًدا أزداد أن تُ��ري��دي��ن ال��ه��وى م��ن ب��ي م��ا يَ��ك��ف��ي��ِك ل��ه��ا: ف��ق��ل��ُت

بالهجر يتهدد

أنشدنا قال: الشاهد، طلحة أنشدنا قال: الجوهري عيل بن الحسن محمد أبو أنشدنا
الخارس: لسلم عمار بن إسحاق أنشدني قال: الجراح، بن داود بن محمد هللا عبد أبو

ال��ه��ج��ر ع��ل��ى أق��وى ل��س��ُت وأن��ي ع��ل��ي��ه وَح��س��رت��ي إل��ي��ه َش��وق��ي رأى ول��م��ا
وب��ال��ص��ب��ر217 ب��ال��ع��زاءِ ُم��ِدالٍّ رآن��ي ك��أنَّ��م��ا ح��ت��ى ب��ال��ه��ج��ِر ت��ه��دَّدن��ي

قلب وال جسم ال

بن هللا عبد بكر أبو أخَربَنا قال: بدمشق، الخطيب ثابت بن عيل بن أحمد بكر أبو أخربنا
قال: الشريازي، الرحمن عبد بن أحمد أخربنا قال: بها الهمذاني أبرك بن حمويه بن عيل
ثنا حدَّ قال: الناقد، عيل بن أحمد ثنا حدَّ قال: التميمي، عيل بن محمد الحسني أبو أخربنا
غورك لقيت فرخان: بن محمد بكر أبو قال قال: جرير، بن يحيى بن محمد بن أحمد
هللا يُعذِّب ِبَم بكر! أبا يا يل: فقال يقودونه، والصبيان قصريٌ، حبٌل عنقه ويف املجنون،

يهواه. من عند محبته من الواثق امُلدل: 217
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قال: العاملني؟ ربِّ عذاب يصُف وَمن قلُت: يل. ِصف قال: العذاب. بأشد قلُت: جهنم؟ أهل
فقال العظم، دقيق الجسم ناحل هو فإذا جسده، عن ثوبه رفع ثمَّ عذابه. من أشد يف أنا

يل:

َق��ْل��ُب وال ِج��س��ٌم ل��ي ي��ب��َق ل��م ال��ُح��بُّ ف��ع��َل م��ا إل��ى ان��ظ��ر
وال��ع��ت��ُب ال��ِه��ج��راُن ش��أن��ه��ا م��ن ي��زل ل��م م��ن ح��بُّ ِج��س��م��ي أن��ح��َل
وال��ُح��ْج��ُب األس��ت��ار دون��ه��ا ِم��ن م��ن ح��بِّ ع��ن أغ��ن��ان��َي ك��ان م��ا

الجنون من أعظم الحب

بن محمد عمر أبو أخربنا قال: الربمكي، أحمد بن عمر بن إبراهيم إسحاق أبو أخربنا
زكريا ثنا حدَّ قال: امَلْرُزبان، بن خلف بن محمد ثنا حدَّ قال: الخزاز، َحيَُّويِْه ابن العباس
بن قيس خولط ملا قال: النحوي، يونس عن السكن بن شعيب حدَّثني قال: موىس، بن
ُجنَّ ابني إن لها: فقالت ليىل إىل أمه صارت والرشب، األكل من وامتنع عقله وزال ح امللوَّ
معي تصريي أن رأيت فإن والرشاب، الطعام من امتنع وقد بعقله، ُحبُّك وذهب أجِلك، ِمن
علم وإن ذلك، يُمكنني فما نهاًرا أما لها: فقالت يجد. ما بعض يسكن رآك إذا فلعله إليه
إليه، صارت الليل كان فلما الليل. يف إليه سأَصري ولكن نفيس، عىل آَمنْهم لم املاء أهل
ما وأصابك رأيس، عىل ُجننت أنك تَزُعم أمك إن قيس! يا له: فقالت يَهذي، ُمطِرٌق وهو

يقول: وأنشأ َعَداء، الصُّ س وتنفَّ إليها فنظر رأسه فرفع قال: أصابك؟

ب��ال��م��ج��ان��ي��ن م��م��ا أع��ظ��م ال��ح��بُّ ل��ه��ا: ف��ق��ل��ت رأس��ي، ع��ل��ى ُج��ن��ن��َت ق��ال��ت
ال��ح��ي��ِن ف��ي ال��م��ج��ن��وُن يُ��ْص��َرُع وإن��م��ا ص��اح��ب��ه ال��ده��ر يُ��ف��ي��ق ل��ي��س ال��ح��بُّ

َعزَّة قرب عىل ُكثريِّ

بن عيل الحسن أبو أخَربَنا قال: عليه، بقراءتي التَّنُوِخي املحسن بن عيل القاسم أبو أخربنا
مربد، بن األول عبد أخربنا قال: ُدَريْد، بن بكر أبو أخربنا قال: النحوي، الرماني عيىس
مروان، بن العزيز عبد يريد ُكثريِّ خَرج قال: أبيه، عن إسحاق بن حماد أخربني قال:
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أحبُّ نعم، قال: الحوائج! من شئت ما سلني وقال: جائزته، وأحسن منزلتَه ورفع فأكرمه
به. لعارٌف إنِّي القوم: من رجل فقال عليه. فيوقفني عزَّة قرب يعرف من يل تنظر أن
به انتهى حتى الرجل به فانطَلق هللا. أصَلَحك حاجتي هي الَعزيز: لعبد فقال ُكثريِّ فوثَب

يقول: وهو يَجري، ودمُعه عليه، يده فوضع قربها موضع إىل

يَ��س��ف��ُح ال��دم��ع م��ن رش��اٌش ال��بُ��ْرِد وف��ي ن��اق��ت��ي ل��ع��زة َرب��ٍع ع��ل��ى وق��ف��ُت
ُح218 ال��م��ض��رَّ وال��ص��ف��ي��ُح ال��ت��راِب رج��ي��ُع دون��ه ح��ال ق��د ال��ب��دُر أن��ِت ع��زَّ ف��ي��ا
وأن��َزُح أن��أى ال��ي��وم ل��َع��م��ري ف��أن��ِت ِح��ق��ب��ًة ف��راِق��ِك م��ن أب��ك��ي ك��ن��ُت وق��د
وأق��ب��ُح ح��اًال م��ن��ك��ُم أس��وا ه��و وَم��ن َزي��ن��ه أن��ِت َم��ن ال��م��وُت ف��داِك ف��ه��ال
يَ��ت��م��لَّ��ُح ل��م��ن ِم��ل��ًح��ا وال ِل��ش��يءٍ ل��ذًَّة ال��نَّ��ض��ِر اب��ن��ة ب��ع��د أرى ال أال
تَ��س��ف��ُح ال��ل��ه رح��م��ة م��ن ن��ع��م��ٌة ب��ه س��اِئ��ًال ع��زََّة َرم��ِس وادي زال ف��ال
��ُح ال��م��ص��فَّ وال��ض��ري��ُح ال��ل��ي��ال��ي ط��واُل دونَ��ه��ا ح��اَل ق��د أح��ب��ب��ُت ال��ت��ي ف��إنَّ
يَ��ق��َرُح219 ع��ي��ن��َي دم��ع م��ج��رى ك��اَد ف��ق��د ل��ي��ل��ٍة ُك��لَّ ال��بُ��ك��ا ب��ع��ي��ن��ي أربَّ
ال��م��م��نَّ��ُح220 ال��م��س��ت��ع��اُد ال��ب��ك��اءِ وش��رُّ دًم��ا ت��ح��لَّ��ب��ت��ا م��اءٌ ي��ك��ن ل��م إذا

محمًال أيَرسُ املوت

محمد أبو أخَربَنا قال: عليه، بقراءتي ِزي التَّوَّ عيل بن أحمد الحسني أبو القايض أخربنا
تمام: ألبي أصحابنا بعض أنَشَدني قال: الكاتب، الجرادي عيل بن محمد بن هللا ُعبيد

اآلم��اق221 ِم��ن ت��ج��ري وم��دام��ًع��ا ال��ُع��ش��اِق َم��واق��ف ش��ه��دَت إلَّ��و
ب��األح��داق222 ت��س��ي��ُل ت��ك��اَد ح��ت��ى ال��دِّم��ا م��ع ال��ج��ف��ون س��ي��ل م��ن ت��س��ت��نُّ

قربًا. رضيًحا، املبني أراد املرضح: العريضة. الحجارة الصفيح: 218
عينيه. البكاء لزم أراد ولزمه، فيه أقام باملكان: أربَّ 219

املنقطع. غري أراد امُلمنَّح: 220
لو. يف إن إدغام من مؤلفة إلَّو: 221

تنصب. تستن: 222
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ب��األع��ن��اِق األع��ن��اُق ��ِت واْل��ت��فَّ ل��ُف��رَق��ٍة ال��نُّ��ف��وُس تَ��ق��اَربَ��ِت ��ا ل��مَّ
ت��الِق؟ ي��ك��ون ف��م��ت��ى ال��نَّ��وى أِزَف ل��ح��ب��ي��ب��ه س��اِئ��ًال ُك��الٍّ ورأي��َت
ف��راِق223 وي��وم ت��ودي��ٍع ي��وم م��ن م��ح��َم��ًال أي��س��ر ال��م��وت أنَّ ل��ح��ل��ف��َت

القاتلتان العينان

قال: الجرادي، محمد بن هللا ُعبيد محمد أبو أخربنا قال: عيل بن أحمد الحسني أبو أخربنا
املحدثني: لبعض سهل بن أحمد العباس أبو أنشدنا

ك��م��ا م��ن��ي ��ْل��َت ل��ُح��مِّ وال��ل��ه أم��ا يَ��ل��ح��ى ال��ح��ب ف��ي ال��ذي ذا ي��ا
وم��ا ف��َدع��ن��ي ال��ح��بِّ ع��ل��ى لُ��م��َت ل��م��ا ب��دي��ٍع ُح��بٍّ م��ن ��ل��ُت ُح��مِّ
ب��ي��ن��م��ا أنَّ��ن��ي إال ُق��ِت��ل��ُت، ب��م��ا أدري ل��س��ُت ف��إن��ي أل��ق��ى
رم��ى إذ داِره��م م��ن أط��ل��ب م��ا ب��ع��ض ف��ي ال��دار ب��ب��اب أن��ا
ول��ك��ن��م��ا س��ه��م��اه أخ��ط��أ ف��م��ا ب��س��ه��اٍم ف��ؤادي ظ��ب��ٌي
س��لَّ��م��ا224 ب��ه��م��ا ق��ت��ل��ي أراد ُك��لَّ��م��ا ال��ت��ي ع��ي��ن��اه س��ه��م��اُه

حبيبته قرب عىل مات

األمري أخربنا قال: عليه، بقراءتي الدقاق طاهر بن محمد بن الحسني هللا عبد أبو أخربنا
الريايش أخربني قال: ُدَريْد، ابن ثنا حدَّ قال: باهلل، املكتفي بن محمد بن أحمد الحسن أبو
عاِمٍر، من بحيٍّ فنزلُت اليمامة، أريد مكة من أقبلُت قال: حبيب، بن جرب عن األصمعي عن
الراكُب؟ يريد أين فقال: عيلَّ، فسلَّم جاءني، قد الهيئة حسن فتًى فإذا مثواي، فأكَرموا
الحديث أحسن فحادثني إيلَّ، فجلس مكة. من قلت: أقبلَت؟ أين ومن قال: اليمامة. قلت:
جاء أن لبث فما فقام، مصحوًب، خريَ أحبُّ قلت: اليمامة؟ إىل صحبتك يف أتأذُن يل: قال ثمَّ
ذراعها، د وتوسَّ مبيتي، من قريبًا فأناخها حسنٌة، أداٌة وعليها بيضاء، قلعٌة كأنها بناقٍة

األول. البيت يف لو جواب لحلفت: 223
بالبيت البيت قافية تعلق وهو تضمني، كلها املتقدمة األبيات ويف باملفرد. املثنى وَصف التي: قوله 224

بعده. الذي
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وركبت، فركب رحله فأصلح فقام نائًما، يكن لم فكأنه أيقظته، بالرحيل هممت فلما
اليمامة قصور بياَض رأينا فلما سفري، وعوُث225 عيلَّ وسُهَلت بصحبته، يومي عيلَّ فقرصَّ

تمثل:

م��ص��ل��ت��ي��ن��ا226 ب��أي��دي ك��أس��ي��اٍف واش��م��خ��رَّت ال��ي��م��ام��ُة وأع��َرَض��ِت

عن مال اليمامة من قربنا فلما الهوى، يف مُعجبًا بيتًا إال يُنشدني ال كله ذلك يف وهو
أجل! قال: األبيات؟ هذه يف حاجة تحاول لعلك له: فقلت ِمنَّا، قريبٍة أبياٍت إىل الطريق
فِملت معي! ِمل قال: أفعل. قلت: حبة؟ الصُّ حق موفٍّ أنت هل فقال: راشًدا. انطلق قلت:
ناقتينا، وعقلوا بنا فأناخوا شارٌة، لهم فتياٌن وإذا ابتدروه، الرصم227 أهل رآه فلما معه،
شئتم. إن قوموا قال: ثمَّ تعظيًما. له يشء أشد ورأيتهم الرب، وأكثروا الرسور، وأظهروا
يقول: وأنشأ عليه، نفسه ألقى التطيني حديث قٍرب إىل ِرصنا إذا حتى لقيامه، وقمُت فقام،

ال��ُح��بُّ ت��م��لَّ��ك��ه��ا ن��ف��ًس��ا ب��ه��ا أُح��ام��ي زي��ارًة ح��ي��ات��ي ف��ي م��ن��ع��ون��ي ل��ئ��ن
وال��تُّ��ْرُب ال��ت��ج��اور ج��س��َم��ي��ن��ا ف��يَ��ج��م��ع ل��ح��َده��ا أج��اور أن يَ��م��ن��ع��ون��ي ف��ل��ن

فقالوا: عنه، فسألت ودفنَّاه، له احتفروا حتى الفتيان مع فأقمُت فمات. أنَّاٍت، أنَّ ثمَّ
منذ فماتت ُمغرًما، بها وكان قومه نساء إحدى وهي ه، عمِّ ابنُة وهذه الحي، هذا سيد ابن

حميًما. ثكلت قد وهللا وكأنني فركبت أمره. إليه آل ما رأيَت وقد إليها فأقبَل ثالث،

الُعشاق قبور

املعتز: بن هللا عبد أنشدت قال: الربيع، زهَر جامُعه اه سمَّ مجموع يف وجدُت

ال��م��ق��اب��ِر ب��ي��ن ال��ذلِّ تُ��راُب ع��ل��ي��ه��ا ق��ب��وُره��م ح��ت��ى ال��ع��ش��ِق أه��ُل م��س��اك��ي��ُن

الشاق. السفر وعث: الواحد وعوث، 225

مستطيلة. ظهرت اشمخرت: ظهرت. أعَرضت: 226
البيوت. جماعة الرصم: 227
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بل قط، عاشٍق قِرب تُراَب هللا أذلَّ ما وهللا ال الشعر، هذا صاحب هللا لَعَن يل: فقال
نه. وحسَّ ه ونرضَّ فه ورشَّ أجلَّه

لنفسه: وأنَشدني البارد، هذا قول من أملح املعنى هذا يف ويل املعتز: ابن قال

ال��ش��ق��ائ��ِق228 م��ث��ُل األن��واِر م��ن ع��ل��ي��ِه روض��ٍة وس��ط ُم��ش��رٍق ب��ق��ب��ٍر م��ررُت
ع��اش��ِق ق��ب��ُر إن��ه ع��ل��ي��ه ��م ت��رحَّ ال��ث��رى: ل��ي ف��ق��ال ه��ذا؟ ل��م��ن ف��ق��ل��ت:

هم رضَّ ما

منفردٌة: قطعٌة وهي ويل

ت��س��ت��ِه��لُّ ع��ل��ي��ِه��ْم وج��ًدا ف��أَدُم��ع��ي ال��خ��ل��ي��ط ب��اَن
ف��اس��ت��ق��لُّ��وا ال��َم��ن��ازِل ع��ن ِق ال��ف��را ح��ادي ب��ه��م وح��دا
َح��لُّ��وا وال��ق��ل��َب ن��اظ��ري ع��ن ��ل��وا ت��رحَّ ل��ل��ذي��ن ُق��ل
اس��ت��ح��لُّ��وا بَ��ي��ِن��ه��ُم غ��داة ـ��ُت أت��ي��ـ ُج��رٍم ب��ال ودم��ي
وع��لُّ��وا وص��ِل��ِه��ِم م��اء م��ن أن��َه��ل��وا ل��و ض��رَُّه��م م��ا

ساعة تعلل

ثنا حدَّ قال: الجوهري، املغرية بن محمد أبو ثنا حدَّ اآلبنويس، محمد بن أحمد بخط وجدُت
بن سليمان حدَّثني قال: محمد، بن هللا عبد ثنا حدَّ قال: الغطفاني، إسحاق بن أحمد
فرأيت يل، ضالَّة أطلب عقيل بني بالِد يف ِرسُت قال: أبي، ثني حدَّ قال: السعدي، عياش
حتى إثرها يف امليش فأرسعت قال: املختال. السابق الفرس كتدافع مشيتها يف تدافُع فتاًة
ما وهللا وأُكلمها، أُسائلها فجعلُت فوَقَفت، فاستوقفتُها خباءها، تلُج كاَدت وقد أدركتها،
عىل يُوقفك ما عجوٌز: بي فصاحت قال: غريه. عن ألهاني إال منها يشء عىل برصي يقع

الزهر. نور: الواحد األنوار، 228
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كما يكون أمتاه يا دعيه الفتاة: لها فقالت طائًال. منه تنال ما فوهللا النجدي، الغزال هذا
ة: الرُّمَّ ذو قال

ق��ل��ي��لُ��ه��ا ل��ي ن��اف��ٌع ف��إن��ي ق��ل��ي��ٌل س��اع��ٍة ت��ع��لُّ��ل إال ي��ك��ن ل��م ف��إن

البكري وخطيبها مراد فتاة

أخربنا قال: بمرص، عليه بقراءتي الروذباري عيل بن صالح بن عيل الحسن أبو أخربنا
أخربنا قال: حاتم، أبو ثنا حدَّ قال: ُدَريْد، ابن ثنا حدَّ قال: لنا، أجاز ما يف الكاتب مسلم أبو
يُزوِّجه، أن فهمَّ ابنته، ُمراد من رجٍل إىل وائل بن بكر من رجٌل خطب قال: عبيدة، أبو
فقالت: خاِطبُك؟ هذا لها: فُقلَن الخاطب، جاء إذ الجواري مع تلعُب يوًما الجارية فبَينَا
الوجه، قبيح السن كبري رجًال رأْت رأته فلما منه. رأيتُه قد أكون أن إيلَّ أحب هو رجٌل ما
عليه وشدَّت السيف عىل فاشتمَلت البيت، فدخلت نعم! قلَن: به؟ أبي رَيض أَوقد فقالت:

بامرأة: يُشبِّب وهو السلويل همام فقال برضبة، ونالتْه عدًوا، فسبقها

وائ��ِل ب��ن ب��ك��ِر ش��ي��َخ م��راٍد ف��ت��اُة ج��َزت ك��م��ا ال��ُم��ح��بَّ تَ��ج��زي ب��أن أخ��اُف
ق��اِص��ِل229 ب��أب��ي��َض م��ن��ه��ا ذوائ��بُ��ه ت��ف��تَّ��ح��ت ال��ح��ي��ارى َروَغ يَ��ُرغ ل��م ف��ل��و
ال��م��ف��اص��ِل رخ��و ال��ص��وف ك��َخ��ي��ِط ض��ع��ي��ٌف ل��ه��ا ب��دا ل��م��ا ل��ل��ح��س��ن��اء ذن��َب وال

النمام ُم التبسُّ

ملوك بعض بحرضة أُنشد قال: بدمشق، األندليس نرص أبي بن هللا عبد أبو أخربني
وهي: املرشق، أهل لبعض قطعٌة األندلس

ال��م��ت��يَّ��ُم230 ال��م��ش��وُق أن��ي َع��ِل��م��وا وق��د ف��س��لَّ��م��وا أث��اب��وا ل��و ع��َل��ي��ِه��م وم��اذا
أن��ُج��ُم ل��ل��ن��اس ب��ال��ل��ي��ِل أنَّ��ه��م ع��ل��ى ط��وال��ٌع ُزه��ٌر ال��ل��ي��ل ون��ج��وُم س��َروا
��ُم ال��ت��ب��سُّ ال��ظ��الم ف��ي ع��َل��ي��ِه��م ف��ن��مَّ م��س��ي��َره��م ال��م��ط��اي��ا ت��ل��ك ع��ل��ى وأخ��َف��وا

هنا. وها هنا ها ذهب حاَد، راغ: مضارع يرغ، 229
عاُدوا. هنا: أراد وربما وكافئوا، جازوا أثابوا: 230
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مثله، عىل أندليس يَقِدُر ال ما هذا وقال: استحسانها، يف الحارضين بعض فأفرط
بديًها: فقال هذيل، بن يحيى بكر أبو وبالحرضة

وخ��يَّ��م��وا231 ال��ظ��اِع��ن��وَن اس��ت��ق��لَّ وأي��ن ��م��وا ت��ي��مَّ أي��ن ال��رِّي��ح ب��َع��رِف ع��رف��ُت
��ُم232 أت��ي��مَّ ال��ح��م��ى غ��ي��ِر إل��ى ف��ل��س��ُت ال��ح��م��ى ج��ان��ِب إل��ى ان��ي ردَّ خ��ل��ي��ل��يَّ
أرق��ُم233 ض��ج��ي��ع��َي أو ق��ت��اٌد، وس��ادي ك��أن��م��ا ال��ف��رق��َدي��ن س��م��ي��َر أب��ي��ُت
��ُم ُم��ن��عَّ ل��دٌن ال��رَّي��ح��ان م��ن ق��ض��ي��ٌب ك��أن��ه ال��ج��ف��وِن وس��ن��اَن وأح��َوَر
أس��ل��ُم م��ن��ه��نَّ ل��س��ُت أن��ي ف��أي��ق��ن��ُت ال��ه��وى َل أوَّ أج��ف��اِن��ه إل��ى ن��ظ��رُت
يَ��س��ق��ُم234 س��وف أن��ه ال��دراري ف��ي رأى م��رٍَّة أول إب��راه��ي��م أنَّ ك��م��ا

الغادرة مي

قال: عنه، نَرويه أن لنا أَذن ما يف الجوهري محمد بن عيل بن الحسن محمد أبو أخربنا
أخربني قال: خلف، بن محمد ثنا حدَّ قال: العباس، بن محمد َحيَُّويِْه بن عمر أبو أخربنا
بن هللا عبد بن ميرسة أخَربَنا قال: كريم، أبي بن هللا عبد ثنا حدَّ قال: شداد، بن أحمد
وكانت ُمسِلم، بن عمرُو له يُقال ُسَليم بني من رجٌل كان قال: أبي، أخربني قال: الحارث،
ُحبٍّا الناس أشدِّ من وكان ذاك، يعلم يكن ولم تَبَغضه، وكانت مي، لها يُقاُل امرأة له
هللا أنزل بما أسألك مي، يا فقال: املصحف. يف تقرأ وهي يوم، ذات عليها فدخل لها،
تُعطيني أن إال أخربتك وهللا ال فقالت: تَبغضينني؟ أو أتُحبِّينني امُلصحف، هذا يف تعاىل
وظنَّ نعم. قال: يدي. يف أمري تجعل قالت: ُسؤلتك؟ يشءٍ وأي فقال: أسألُكها. سؤلًة
بيدها أمَرها جعل فلما قط. ساعًة أحبَبتَُك ما فيه أنزل وما وهللا فال قالت: مازحٌة، أنها

يقول: وأنشأ عليها، أسًفا يموت فكاد نفسها، اختارت

��درا ال��صَّ ب��الب��لُ��ه ��ت ع��مَّ ام��رٍئ دع��اء ُم��خ��ِل��ًص��ا ال��ع��ش��ي��ة أدع��وك ربِّ ه��ي��ا

الطيبة. الرائحة العرف: 231
أقصد. أتيمم: 232

الحية. األرقم: الشوك. القتاد: 233
العظام. الكواكب الدراري: 234
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��ك��را ال��شُّ ل��َك أُح��ِدُث ال��م��وِت ق��ب��ل ال��ن��اس م��ع لُ��ب��ان��ت��ي ب��م��يٍّ ت��ج��َم��ع إن ف��إن��ك
ص��ب��را ن��أي��ه��ا ع��ل��ى يُ��رَزق ول��م ف��ؤاًدا، ل��ه تَ��دَع ل��م ام��رٍئ ش��م��َل ب��ه��ا ف��ت��ج��َم��ع
األم��را وول��ي��تُ��ه��ا م��ظ��ل��وًم��ا ب��ع��ق��ل��َي ت��ح��كَّ��م��ت م��يٍّ��ا أن أَش��ك��و ال��ل��ه إل��ى
ال��غ��درا ب��ه واس��ت��خ��اَرت غ��دًرا، ل��م��يَّ��ة يَ��خ��ف ول��م ال��ض��ع��ي��ف ال��رأي م��ن خ��ط��اءٌ
اإلص��را235 ن��ف��س��ه��ا ��َل��ت ح��مَّ إذ ل��ه��ا ه��ن��ي��ئً��ا وب��ي��ن��ه��ا بَ��ي��ن��ي ال��ح��ب��ل ت��ُج��ذُّ وب��ات��ت
ِوت��ًرا وال ش��ف��ًع��ا ال��ن��اِس ف��ي ب��دًال ب��ه��ا يُ��ِرد ول��م يَ��ُخ��ن��ه��ا ل��م خ��ل��ي��ًال وخ��انَ��ت
ج��م��ًرا ت��ح��تَ��ه ُم��ش��ِع��ٌل ق��م��ي��ص��ي ك��أنَّ ال��ح��ش��ا ع��ل��ى ب��ال��رِّداءِ أَل��ِوي ع��ش��ي��َة
َع��م��را ال وه��ي��ه��ات َع��م��ًرا، ال��ف��ت��ى وداع��ي أرى م��ا ه��و وال��بُ��ك��ا أب��ك��ي، ع��ش��ي��َة
ع��ش��ًرا وال خ��م��ًس��ا ع��ش��ُت م��ا ��ل��ٌة م��ؤجَّ ٌة وُم��دَّ ك��ت��اٌب ل��وال ب��ه��ا َف��رح��ُت
ُك��دَرا ُج��َرًع��ا اس��ت��ب��دَل��ت ث��مَّ ق��الِئ��َل ل��ي��ال��يً��ا ب��م��يٍّ ال��دن��ي��ا ��ن��ِت ت��ح��سَّ
ُح��ْم��َرا ُج��رًع��ا ��اِت��ه��ا ُغ��صَّ م��ن ��ي��ت ت��ح��سَّ وع��ل��َق��ٌم ولَّ��ت ح��ي��ن ص��اٍب م��راراُت

أحبها التي اللصواملرأة

فارس، بن أحمد بن محمد أخَربَنا قال: السواق، محمد بن عيل بن أحمد طاهر أبو أخربنا
أحمد أخربني قال: خلف، بن محمد ثنا حدَّ قال: الزبيبي، بيان بن الحسني أبو ثنا حدَّ قال:
يف كان قال: األعمش، عن إدريس ابن ثنا حدَّ قال: األشج، سعيد أبو ثنا حدَّ قال: زهري، بن
فيه، كان عما الناس ُث يُحدِّ وكان فتاب، املناقيب، برزين له يُقاُل ِلصٌّ رُجٌل إرسائيل بني
حر، السَّ يف وخرجت سيفي فأخذُت الكوفة، نواحي من ناحيٍة يف امرأٌة أعجبَتْني فقال:
أَقدر فلم فعالجتها، عليها، فتسوَّرت نحوها هُت توجَّ ثمَّ عنقه، فرضبُت سقاء، بعريَ فلقيُت
وسط به رضبت ثمَّ السيف، يف يدي فجمعُت الحرام، يف معي تدخل أن وامتنَعْت عليها،
البعري فإذا البعري موضع إىل فعدت سيفي، أثر إىل ألنظرنَّ فقلت: انرصفُت، ثمَّ رأسها
وهللا وتقول: تحدُِّث النساء وسط هي فإذا الخربَ، ألعلم بعد أتيتُها ثمَّ ناحيًة، ورأسه ُملًقى

شعرة. منه أخطأ فما رأيس وسط لَرضب

الذنب. اإلرص: تقطع. تجذ: 235
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الشامية واملرأة َدهبَل أبو

بن محمد عمر أبو أخربنا قال: الجوهري، محمد بن عيل بن الحسن محمد أبو أخربنا
قال: يحيى، بن أحمد العباس أبو ثني حدَّ قال: خلف، بن محمد ثنا حدَّ قال: العباس،
بن إبراهيم حدَّثني قال: هللا، عبد بن مصعب عمي حدَّثني قال: بكر، أبي بن الزبري ثنا حدَّ
فلما صاِلًحا، جميًال رجًال وكان الغزو، يُريُد الُجَمحي َدهبَل أبو خَرَج قال: هللا، عبد أبي
فدخلت ذهبت ثمَّ لها، فقرأه هذا! اقرأ له: فقالت كتابًا، فأعطته امرأة جاءته بجريون كان
امرأٍة عىل الكتاب فقرأَت القرص هذا إىل معي بلغَت لو له: فقالت إليه، خرجت ثمَّ قًرصا،
فأغلقَن كثرية، جواٍر فيه إذا دخل فلما القرص، معها فبَلَغ هللا. شاء إن أجٌر لك كان فيه
يف فُحِبس به فأمَرت فأبى، نفسها إىل فدَعتْه أتتْه قد جميلٌة امرأٌة فإذا القرص، باب عليه
نفسها، إىل دعته ثمَّ يموت، وكاد َضُعَف حتى قليًال قليًال وُسقي وأُطعم القرص، من بيٍت
به وأمرت فتزوجها، نعم! قالت: أتزوَّجك. ولكن أبًدا، ذلك يكون فال الحرام يف أما فقال:
القرص من يَخرج تدْعه لم طويًال زمانًا معها فأقام إليه، نفسه رجعت حتى إليه فأُحسن

مرياثه. واقتَسموا بناته أوالده ج وزوَّ وولُده، أهله منه يئس حتى
وجاءها شيئًا، مرياثه من أخذت وال ماله، تُقاِسمهم ولم تبكي، زوجته وأقامت
إنك يوًما: المرأته َدهبَل أبو فقال قال: عليه، والبكاء الحزن عىل وأقامت فأبَت الُخطَّاب
يُقيَم أال أيمانًا عليه فأخذت إليك، وأرجع إليهم أخرج أن يل فأْذني ولدي، ويف يفَّ أثمِت قد
عىل قدم حتى املال بذلك عندها من فخرج كثريًا، ماًال وأعَطتْه إليها، يعود حتى َسنًَة إال
وجاءوه، ماله، اقتسم ن ممَّ ولده إىل ونظر الحزن، من إليه صارت وما زوجته فرأى أهله،
زوجتي يُرشك ال وهللا حظُّكم، فهو حي، وأنا ورثتُموني أنتم عمل! وبينكم بيني ما فقال:
من كان ما أجهل ولسُت لك، كله فهو املال بهذا شأنُك لزوجته: وقال به. قِدمُت ما يف أحٌد

الشامية: يف وقال معها، وأقام وفائك.

َج��ي��ُروِن236 م��ن ال��َق��نَ��اِة أص��ل ع��ن��د ودوًدا ح��يٍّ��ا اإلل��ه ح��يَّ ص��اِح!
ال��ظ��ن��وِن237 ��م��اِت م��رجَّ أه��ل��ي ظ��نَّ ح��ت��ى ب��ال��ش��ام اغ��ت��رب��ُت ف��ب��ت��ل��َك

الجامع. يقرب الذي بابها أو دمشق، جريون: 236

حقيقتها. عىل يوقف ال ما مات: املرجَّ 237
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م��ك��ن��ون ل��ؤل��ٍؤ م��ن ُم��يِّ��زت اِص ال��غ��وَّ ل��ؤل��ؤ م��ث��ل زه��راء وه��ي

َدهبَل: أبو يقول القصيدة هذه ويف

ل��ق��ري��ِن ُم��ق��ارنً��ا ق��ري��ٌن َن ك��ا م��ا خ��ي��ر ع��ل��ى ف��ارق��تُ��ه��ا ث��مَّ
ال��ح��زي��ِن ن��ح��و ال��ح��زي��ن ب��ك��اءَ ـ��ِن وال��بَ��يْ��ـ ال��ت��ف��رُّق خ��ش��ي��ة وب��َك��ت
ع��ذل��ون��ي ه��ُم إذا أه��ل��ي ُج��لَّ واك��ت��ئ��اب��ي ت��ذكُّ��ري ع��ن ف��اس��أل��ي

األجل جاء فلما قال: بصحيح. وليس ان، حسَّ بن الرحمن لعبد الشعر هذا ُروَي وقد
فأقام. موتُها، ففاجأه إليها الخروج أراد

وغالمه الصويف

بن محمد صالح أبو أخربنا قال: بمرص، الحبال سعيد بن إبراهيم إسحاق أبو أخربنا
ثنا حدَّ قال: اليسع، بن القاسم بن الحسني هللا عبد أبو أخربنا قال: السمرقندي، عدي أبي
هللا عبد بن جعفر محمد أبو ثنا حدَّ قال: ينََوِري، الدِّ عمرو بن محمد بن أحمد بكر أبو
املقدس ببيت الصويف عيل بن أحمد مع رأيُت الصويف: حمزة أبو قال قال: الخياط، الصويف
إىل ِرصتما لو فقلُت: سنني، ُمنذ فقال: الغالم؟ هذا صحبك كم ُمذ فقلت: جميًال، ُغالًما
املساجد يف الجلوس من بكما أجمل كان الناس يراكما ال بحيُث فيه فكنتما املنازل بعض
أن ألكره وإني به، خلوتي وقت يف فيه عيلَّ الشيطان احتيال أخاف فقال: فيها. والحديث

بأحبابهم. املحبُّون يظفر يوم وبينه بيني فيُفرِّق معصية عىل معه هللا يراني

بالغالم الخلو يكره

ُعبيد أبو أخربنا قال: ي، الُقمِّ أيوب ابن ثنا حدَّ قال: بالشام، ثابت بن عيل بن أحمد أنبأنا
قال: إبراهيم، بن أحمد ثنا حدَّ قال: الحكيمي، هللا عبد أبو ثني حدَّ قال: امَلْرُزباني، هللا
القيام وأردُت عليه، يقرأ ُغالٌم عنده فبقي يُقرئُ، شيٍخ عند ُكنَّا قال: أسامة، أبو ثنا حدَّ

والغالم. هو يخلو أن وكرَه الُغالم، هذا يفرغ حتى اصرب وقال: بثوبي فأخذ
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الشيباني مدرك ابن طريقة عىل

املعاىف الفرج أبو ثنا حدَّ قال: عليه، بقراءتي الجازري الحسني بن محمد عيل أبو أخربنا
الشيباني مدرك قصيدة نحو عىل طة238 مسمَّ ِكلَمًة أنشأت الحداثة يف كنُت قال: زكريا، بن
الكلمة ونسيت إنسان، عني صفة عند هذه كلمتي يف ذكرته مما فكان النرصاني، عمرو يف

به:

تُ��ض��ِع��ُف ول��ل��ق��ل��وب ب��ه ت��ق��وى تَ��ط��َرُف ع��ي��ًن أح��س��ن أوى ُس��ْق��ٌم
يُ��ت��ِل��ُف239 ول��ل��ن��ف��وس ب��ه، ي��ح��ي��ا ي��ح��ِص��ُف م��ن ب��ف��ي األف��ع��ى ف��ي ك��ال��س��مِّ

قلت: ثمَّ

س��ه��م��ه م��رام��ي ن��ح��و ت��ك��راره ب��َس��ه��ِم��ه أق��ص��ده َم��ن دواءُ
ل��ح��م��ه ك��ري��ه ِدري��اق ي��ش��رِب ��ه س��مِّ م��ن يُ��ش��ت��ف��ي ك��األف��ع��وان

كلمة: يف أيًضا ولنا زكريا: بن املعاىف قال

ق��دِّ ب��أح��س��ن م��ن��ه ق��ل��ب��ي ق��دَّ ظ��ب��ٍي ُم��ق��ل��ِة ب��ُس��ق��ِم وس��ق��ان��ي
ل��ص��دِّ ت��ص��دَّت إذا وداءٌ دت ج��ا إذا دائ��ي، ش��ف��اءُ ل��ي ُس��ق��ُم��ه��ا

يف وصفنا ما يُضارع ومما عبادته، عن يشغل ما ُمساكنة من تعاىل هللا أستغفر وأنا
الرومي: ابن قول وجه من الفصل هذا

ُم��رَس��ُل ح��ت��ٍف س��ه��ُم ع��ي��نَ��ك ل��ك��نَّ م��ق��ت��ُل تُ��ب��ِص��ُر ح��ي��َن ل��ع��ي��ِن��ك ع��ي��ن��ي
م��ق��ت��ُل م��ن��ي وه��و س��ه��ٌم، م��ن��ك ه��و واح��ًدا م��ع��نً��ى أن ال��ع��ج��ائ��ب وم��ن

وَعُجزه. البيت صدر يف يكونان روي وحرف بقافية منها بيتني كل ينفرد التي هي املسمطة: 238
أراد. ماذا ندري وال يابس، جرب يُصيبه يَحصف: 239

118



األول الجزء

بخائفيه هللا عناية

قال: فارس، بن أحمد بن محمد ثنا حدَّ قال: السواق، عيل بن أحمد طاهر أبو أخربنا
بن أحمد أخربني قال: خلف، بن محمد ثنا حدَّ قال: الزبيبي، إبراهيم بن هللا عبد ثنا حدَّ
يف كان شابٍّا أن البلخي، هللا عبد أبو ثني حدَّ قال: محمد، بن هللا عبد حدَّثني قال: حرب،
ذات هو فبينا قال: الِقفاف، يبيع وكان قال: منه، أحسن قط شابٌّ يَُر لم إرسائيل بني
رجعت رأته فلما إرسائيل، بني ملوك من ملك دار من امرأٌة خرجت إذ بقفافه يطوف يوٍم
قطُّ شابٍّا أَر لم الِقفاف يبيع بالباب شابٍّا رأيُت إنِّي ُفالنة، يا امللك: البنة فقالت ُمبادرة
فأغلقت فدخل، منك! نشِرت ادخل فتى يا فقالت: إليه، فخرجت أَدخليه! قالت: منه. أحسن

دونه. آخر بابًا فأغلَقت فدخل ادخل. قالت: ثمَّ دونه، الباب
هللا. عافاك اشرتي لها: فقال ونحرها، وجهها عن كاشفة امللك بنت استقبلته ثمَّ
هللا! اتقي لها: فقال نفسه، عن تُراوده تعني لكذا. دعوناك إنما لهذا، ندُعك لم إنَّا فقالت:
عىل تُكابرني عيلَّ دخلت إنما أنك امللك أخربُت أُريد ما عىل تطاوعني لم إن إنك له: قالت
جارية! يا تعلل؟ أعيلَّ فقالت: وضوءًا! يل ضعوا فقال: فأبت. ووَعظها فأبى، قال: نفيس.
إىل الجوسق ومن منه، يفرَّ أن يستطيع ال مكاٌن الجوِسق،240 فوق وضوءًا له ضعي

ذراًعا. أربعون األرض
أختار وإني معصيتك، إىل ُدعيُت إنِّي اللهم قال: الجوسق أعىل يف صار فلما قال:
وألقى هللا. بسم قال: ثمَّ املعصية. أركب وال الجوسق هذا من فأُلقيها نفيس، أصربِّ أن
قائًما فوقع بضبَعيه فأخذ املالئكة من ملًكا وجل عز هللا فأهبط الجوسق، أعىل من نفسه
بيع عن يُغنيني رزًقا رزقتني شئت إن إنك اللهمَّ قال: األرض يف صار فلما رجَليه، عىل
ثوبه، مأل حتى منه فأخذ ذهب، من جراًدا إليه وجل عز هللا فأرسل قال: الِقفاف. هذه
كان وإن فيه، يل فبارك الدنيا يف رزقتنيه رزًقا هذا كان إن اللهمَّ قال: ثوبه يف صار فلما
ُجزءٌ أعطيناك الذي هذا إن فنودي قال: به. يل حاجة فال اآلخرة يف عندك يل مما يُنقصني
ال اللهمَّ فقال قال: الجوسق. هذا من نفسك إلقائك عىل لصربك جزءًا وعرشين خمسة من

فُرفع. قال: اآلخرة. يف عندك يل مما يُنقصني ما يف يل حاجة

القرص. الجوسق: 240
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األديب املجنون

ثنا حدَّ قال: الندوة، بباب الحرام املسجد يف األردستاني أحمد بن محمد بكر أبو أخربنا
رميح بن محمد بن أحمد سعيد أبا سمعُت قال: حبيب، بن محمد بن الحسن القاسم أبو
األزدي يعقوب بن محمد سمعت يقول: األرجاني، إبراهيم بن محمد سمعُت يقول: الزيدي
له: فقلت أديبًا، فوجدته فكلمته، ُمكبًَّال، مجنونًا فرأيت ِهَرقل، دير دخلُت قال: أبيه عن

فقال: أرى؟ ما إىل ك صريَّ الذي ما

ال��ح��بُّ ف��أرَخ��َص��ه غ��اٍل ودم��ي دم��ي، ب��ن��ظ��رت��ي ف��اس��ت��ح��لَّ��ت إل��ي��ه��ا ن��ظ��رُت
ال��ُع��ج��ُب داَخ��َل��ه��ا ه��ذَي��ن ف��م��ن رخ��ي��ًص��ا، دم��ي ورأت ل��ه��ا، ح��بِّ��ي ف��ي وغ��ال��ي��ُت

غربان وأربعة نسوة أربع

بن محمد عمر أبو أخربنا قال: العتيقي، أحمد بن محمد بن أحمد الحسن أبو أخربنا
محمد حدَّثني قال: امَلْرُزبان، بن خلف بن محمد ثنا حدَّ قال: الخزاز َحيَُّويِْه ابن العباس
ُكنَّا قال: أخربه، البرصيِّني بعض أن األدب أهل بعض أخربني قال: األهوازي، هللا عبد بن
املقام من فضجرنا أحدنا، عند أيام عدد عىل وُكنَّا بعًضا، بعُضنا يفارُق وال نجتمع ة لُمَّ
قريٍب بُستان إىل فخرجنا البساتني، بعض إىل فخرجنا عزمتم لو بعضنا: فقال املنازل، يف
نسوٌة هؤالء فقال: هذا؟ ما للبستاني: فقلت راعتنا، ة ضجَّ سمعنا إذ فيه نحن فبينا ِمنَّا،
حتى فُقم الخرب، من أبرُّ الِعيان قال: هي؟ وما أصحابي: دون أنا له فقلت ة. ِقصَّ لهنَّ
وحدي، فنهضت أعود. حتى منكم أحٌد يربح أال أقسمت ألصحابي: قلت وحدك. أريك
ما كأحسن أربًعا نسوة فرأيت يرينني، وال وأراهن، عليهن أُرشف موضع إىل فصعدُت
وآلٍة، ورشاٍب طعام من أُصلحت قد وأشياء لهنَّ خدم ومعهنَّ وأشكلهن، النساء من يكون
كل إىل فدفع القرآن، من أجزاء خمسة ومعه لهن خادٌم جاء املجلس بهنَّ اطمأن فلما
الخامس الجزء أخذن ثمَّ قراءة، أحسن فقرأَن ، بينهنَّ الخامس ووضع جزءًا، منهن واحدة
فبسطنها ديبقي ثوب يف معهنَّ صورة أخرجت ثمَّ الجزء، ربع منهن واحدة كل فقرأت

األوىل: فقالت النوح، يف أخذن ثمَّ لها، ودعوَن عليها فبكني بينهن

ال��َخ��َل��ِس ك��ث��ي��رة ال��زم��ان وي��ُد م��خ��تَ��َل��ِس أع��زَّ ال��زم��ان خ��ل��َس
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ال��دنَ��ِس م��ن أب��ع��َده��ا ك��ان م��ا ب��ه��ا ُف��ج��ع��ُت ه��ال��ك��ٌة ل��ل��ه
ال��ُع��ُرِس م��ن م��أتَ��ِم��ه��ا ُق��ْرَب ي��ا ب��ه��ا وال��ن��ع��يُّ ال��ب��ش��ارة أت��ِت

الثانية: قالت ثمَّ

م��ؤنِ��س م��ن ل��ي ل��ي��س ف��رًدا وب��ق��ي��ت َع��ن��َوًة ن��ف��ٍس ب��أن��ِس ال��زم��ان ذَه��َب
ب��أن��ُف��ِس241 أُِع��ز ��ن م��مَّ ل��َف��دي��تُ��ه��ا ن��ف��ُس��ه��ا تُ��ف��اَدى ول��و ب��َم��ْل��َك أودى
م��ؤي��س ب��ش��يءٍ ف��ي��ه أس��ت��ِرْب ل��م ُم��ط��ِم��ًع��ا ك��الًم��ا تُ��ك��لِّ��م��ن��ي ظ��لَّ��ت
ال��نَّ��رِج��ِس ذُب��وَل ذبُ��َل��ت ق��د ل��ل��م��وت وأص��ب��َح��ت ال��ل��س��ان ف��ت��َر إذا ح��ت��ى
��ِس ب��ت��ن��فُّ ت��ح��ثُّ��ه األن��ي��ُن وع��ال َوج��ِه��ه��ا م��ح��اس��ُن م��ن��ه��ا ��ل��ْت وت��س��هَّ
��ِس ال��ُم��ت��لَّ��مِّ ص��ح��ي��ف��ة ال��رج��اء ق��َط��َع ك��م��ا ي��أًس��ا َم��ط��ام��ع��ي ال��رج��اء ج��َع��َل

الثالثة: قالت ثمَّ

أم��وُر ب��ع��ده��ا وأُح��دث��ت ال��ل��ي��ال��ي ع��ه��ِده��ا ع��ل��ى ج��َرْت
وال��س��روُر ال��ي��أس ف��اع��ت��دَل َص��ب��ًرا م��ن��ِك ب��ال��ي��أس ف��اع��ت��ْض��ُت
ال��ده��وُر ب��ع��دِك أح��َدثَ��ْت م��ا أخ��ش��ى ول��س��ُت أرج��و ف��ل��س��ُت
ي��ض��ي��ُر242 ج��ه��ده ع��س��ى ف��م��ا م��س��ات��ي ف��ي ال��ده��ُر ف��ل��ي��ب��لُ��غ

الرابعة: قالت ثمَّ

ال��ق��َدِر ح��وم��ة ف��ي ال��رَّدى إل��ي��ه أف��ض��ى ب��ه ُف��ِج��ع��ُت ال��دن��ي��ا م��ن ن��ف��ي��ٌس ِع��ْل��ٌق
وال��وت��ِر ال��ق��وِس ب��ص��دِر م��ع��لَّ��ق��اٍت أُس��ه��ُم��ه��ا ت��ن��ف��كُّ أم��ا ال��م��ن��اي��ا وي��َح
ال��َح��َج��ِر243 ة ِج��دَّ وتَ��ب��ل��ى يَ��ب��ل��ى، وال��ده��ُر ب��ال��ي��ٌة واألي��ام ال��ج��دي��دان، يَ��ب��ل��ى

امليتة. اسم يكون أن يجب ملك: 241

يرض. يضري: مساءتي. مسهل مساتي: 242

والنهار. الليل الجديدان: 243
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واحٍد: بصوٍت فُقلن ُقمن ثمَّ

واح��دة244 ب��ن��ف��ٍس ن��ح��ي��ا ال��م��س��اِع��دة م��ن ُك��نَّ��ا
ال��رَّم��ِس ف��ي ث��وى ح��ي��ن ن��ف��س��ي ن��ص��ف ف��م��اَت
ع��ن��ده ن��ف��س��ي وش��ط��ر ب��ع��ده ب��ق��ائ��ي ف��م��ا
ب��م��ث��ل��ي م��ض��ى م��ن ف��ي ق��ب��ل��ي س��م��ع��ت��م ف��ه��ل
ص��ح��ي��ِح ب��دٍن ف��ي روِح ب��ن��ص��ف ع��اَش

ألبث فلم بهن. ائِت قلن: أربعة. قال: ؟ منهنَّ عندك كم الخدم: لبعض وُقلن ني تنحَّ ثمَّ
فدعون أيديهن، بني القفص فَوَضع ُمكتَّفة، ِغربان أربعة فيه بقفص طَلع حتى قليًال إال

فغنَت: عوًدا، منهن واحدٍة كل فأخذت ِبعيدان،

يُ��ب��دي ال��ذي ب��ال��ح��دي��ث ق��ل��ب��ي ف��أوَج��َع ب��بَ��ي��ِن��ه��م ال��ُغ��راب ص��اح ل��ق��د ل��ع��م��ري!
! ردِّ م��ن وي��َح��َك ل��ل��ق��ل��ِب ف��ه��ل ب��ري��ٍش، ب��ع��ده��ا ِط��ْرَت ال أف��ص��ح��َت ل��ه: ف��ق��ل��ُت

قط، ريش عليه يكن لم كأن ترْكنَه حتى ريشه فنتفن الغربان، من واحًدا أخذَن ثمَّ
غنَّت: ثمَّ قتَلنه، حتى هي ما أدري ال معهن بُقضباٍن رضبنه ثمَّ

ب��ان245 ُغ��ص��ِن ع��ل��ى ي��ن��وح ُغ��راٌب ال��ِج��ران م��ل��ق��ي وال��ل��ي��ل أش��اَق��ك
تُ��ه��م��الن م��ا ب��ع��ي��نَ��ي��ن ي��ب��ك��ي ال��ص��ي��اح ش��دي��د ال��ج��ن��اح أح��صَّ
ال��ت��دان��ي ب��ع��ي��ُد ب��ي��ٌن ال��ب��اِن وف��ي اغ��ت��راٌب ال��غ��راب ن��َع��ب��ات وف��ي

أتبكي له: يقلن وجعلن بينهما وباعدن خيَطني رجليه يف فشَدْدن الثاني أخذن ثمَّ
ثمَّ بصاحبه. فعلن ما به فعلن ثمَّ منك؟ بالقتل أحق فَمن اآلالف، بني وتُفرِّق دمٍع بال

الثالثة: غنت

ج��دي��ُر ال��ف��راق ب��ل��وع��ات وأن��ت ش��اح��ٌب ل��ونُ��َك ال��بَ��يْ��ِن غ��راَب ي��ا أال

النسوة. قوم املساعدة: 244
أقبل. جرانه: الليل ألقى 245
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ت��ط��ي��ر ح��ي��ن ق��ل��َت م��ا ل��ن��ا وب��يِّ��ن واق��ٌع أن��َت إذ ق��ل��َت م��ا ل��ن��ا ف��ب��يِّ��ن
ك��س��ي��ر وال��ج��ن��اح ش��تَّ��ى ه��م��وُم��ك ف��أص��ب��ح��ت ت��ق��وُل م��ا ��ا ح��قٍّ ي��ُك ف��إن
ن��ص��ي��ُر ظ��ال��م��يَّ م��ن ل��ي ل��ي��س ك��م��ا ل��ن��اص��ٍر ع��دي��ًم��ا م��ك��س��وًرا زل��َت وال

ثمَّ ذلك. به فُفعل وأمرت جناحيه، كرست ثمَّ استُجيبت، فقد الدعوى أما قالت: ثمَّ
الرابعة: غنت

م��ول��ع ال��دار ف��ي وال��خ��ط ال��ح��ص��ى ب��َل��ق��ِط أن��ن��ي غ��ي��ر ح��ي��ل��ٌة ل��ي م��ا ع��ش��ي��ة
��ُع َوقَّ ال��دار ف��ي وال��غ��رب��ان ب��دم��ع��َي خ��ط��ط��ت��ه ق��د م��ا ك��لَّ وأم��ح��و أُخ��طُّ

شيئًا رأسه يف وشدي برجليه علِّقيه لها: فقلن أقتله؟ قتلٍة أي ألخواتها: قالت ثمَّ
ودعون فأكلن، بالغداء ودَعون عيدانهن، وضعن ثمَّ ذلك، به ففعلت يموت. حتى ثقيًال
فغنني، عيدانهن وأخذَن مثله، للصورة رشبن قدًحا رشبَْن كلَّما وجعلن فرشبن، بالرشاب

به: تودِّع كأنها األوىل فغنت

ب��كَّ��اءُ األح��ب��اب ع��ل��ى ال��م��ح��ب إن ف��أرَّق��ه��ا ع��ي��ن��ي ف��راَق��ُك��م أب��ك��ى
اء ع��دَّ ال��ده��ر وري��ب ت��ف��ان��وا، ح��ت��ى ده��ره��م َري��ُب ع��ل��ي��ه��م ي��ع��دو زال م��ا

الثانية: غنت ثمَّ

األم��ُر أم��ُره وال��ذي وأح��ي��ا، أم��ات وال��ذي وأض��ح��ك أب��ك��ى وال��ذي أم��ا
ال��ذع��ُر يَ��روع��ه��م��ا ال م��ن��ه��ا أل��ي��َف��ي��ن أرى أن ال��وح��ش أح��ُس��ُد ت��رك��تْ��ن��ي ل��ق��د

الثالثة: غنت ثمَّ

ال��ذواه��ِب األم��ان��ي أي��ام وأن��ُدُب ص��ب��اب��ًة م��ن ف��ات م��ا ع��ل��ى س��أَب��ك��ي
ج��ان��ِب ك��ل م��ن ال��ن��اس ع��ي��وُن رَم��تْ��ن��ي ُدن��وَّه أُرو ك��ن��ُت م��ن دنَ��نَ��ا أح��ي��َن
ال��َع��َواِق��ِب م��رَّ م��ك��روه ع��ل��ى ف��ص��ب��ًرا ��ًدا ُم��َح��سَّ وك��ن��ت م��رح��وًم��ا ف��أص��ب��ح��ُت

الرابعة: غنت ثمَّ

ال��ده��ِر م��ع ح��ي��ات��ي تَ��ف��ن��ى أو ال��ده��ُر ب��ك يَ��ُس��رَّن��ي ح��ت��ى األي��ام ب��ك س��أُف��ن��ي
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ال��ص��ب��ِر ع��اق��ب��ُة ج��رَّب��ت م��ا وأح��م��ُد ال��ه��وى ع��ل��ى أس��ع��دان��ي وص��ب��ًرا! ع��زاءً

ثمَّ فيه، كنَّ ما جميع إليها شَكون ثمَّ وبَكني، وبكت، فعانقتها، الصورة أخذت ثمَّ
فُقلت: إليهن رأيس فرفعت أكلِّمُهن، أن قبل يتفرَّقن أن ففِرقُت فطويت، بالصورة أمرن
ألخربناك للكالم، سببًا وجعلته السالم، حق قضيَت لو فقالت:246 الغربان. ظلمتنَّ لقد
ظلمناهن؟ وكيف هذا، يف الحق وما قلن: بالحق. أخربتكنَّ إنما قلت: قال: الغربان. بقصة

يقول: الشاعر إن قلت:

ُغ��راِب ك��ل أح��بُّ ِص��رت ف��ل��ذاَك األح��ب��اب ب��رؤي��ة ال��غ��راب ن��ع��ب

غاب. كل عدوَّ ِرصت فلذاك األحباب، بفرقة قال: إنما املعنى، وأحلَت فَت صحَّ قالت:
بخربكن؟ خربتني ملا الصورة، صاحبة وبحقِّ املجلس، بهذا ُكن خصَّ فبالذي لهن: فقلت

أخربناك. ما حقه علينا يجُب من بحق علينا أقسمت أنك لوال قلن:
صاحبتها، دون البارد واحدة ِمنَّا ترشب ال األُلفة، عىل مجتمعات صواحب كنَّا
الذي مثل فيه نجتمع موضع كل يف نصنُع فنحن بيننا، من الصورة صاحبة َمت فاخُرتِ
قلت: كانت. لعلة الغربان من وجدنا ما فيه نجتِمُع يوم كل يف نقتل أن وأقسمنا رأيت،
عندنا هنَّ تذمُّ فكانت الحياة، ففاَرقت لها، كان أُنٍس وبني بينها فرَّق قلن: العلة؟ تلك وما
السواد من يشء فيك كان ولو به، أمرت ما نمتثل أن عندنا لها ما فأقلَّ بقتلهن، وتأمر

بالغربان. ِفعلنا بك لَفعلنا
ذلك، بعد طلبتهنَّ ثمَّ رأيت، بما فأخربتهم أصحابي إىل ورجعُت فمضني، نهضَن ثمَّ

أثًرا. لهنَّ رأيت وال خرب عىل لهنَّ وقعت فما

والغراب السائب أبو

يل، أجازاه ما يف الكاتب الفضل بن الحسن ابنا أحمد منصور وأبو عيل الحسن أبو أخربنا
أخربنا قال: لفظه، من الكاتب خالد هللا عبد بن محمد بن أحمد هللا عبد أبو ثنا حدَّ قاال:

إحداهن. يريد قالت: 246
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سعيد بن أحمد ثنا حدَّ قال: الجوهري، امُلغرية بن العباس بن هللا عبد بن عيل محمد أبو
الطري، بسوق مررُت سعيد: بن الخليل قال قال: بكار، بن الزبري ثنا حدَّ قال: الدمشقي،
قد يُباع ُغراب عىل قائًما السائب أبو فإذا بعًضا، بعضهم يركُب اجتََمعوا قد الناس فإذا

ذريح: بن قيس لك يقول للغراب: يقول وهو ردائه طرف أخذ

واِق��ُع؟ أن��ت ف��ه��ل ل��ب��ن��ى، م��ن أُح��اذُر ب��ال��ذي ط��رَت ق��د ال��بَ��يْ��ِن غ��راَب ي��ا أال

يصيح. والغراب بردائه ويَرضبه تقع، ال ثمَّ

والغربان ذريح بن قيس صاحبة لبنى

بن العباس بن محمد عمر أبو أخربنا قال: الجوهري، عيل بن الحسن محمد أبو أخربنا
األعىل، عبد بن الجبار عبد حدَّثني قال: امَلْرُزبان، بن خلف بن محمد ثنا حدَّ قال: َحيَُّويِْه،
لها فاشرتى لها ُغالًما أمرت لُبنى أن هود بن أحمد حدَّثني سليم: بن خندف قال قال:
متن حتى بالسوط تَرضبهنَّ وجعلت ، وكتَّفتهنَّ ورصَخت بكت رأتهنَّ فلما ِغربان، أربعة

صوتها: بأعىل تقول وجعلت جميًعا،

ال��غ��راِب َح��ذَِر م��ن ال��ق��ل��ب ف��ط��اَر لُ��ب��ن��ى ب��بَ��ي��ِن ال��غ��راب ن��ادى ل��ق��د
واق��ت��راِب ُودٍّ ب��ع��د وت��ن��أى ل��ب��ن��ى داُر تَ��ب��اَع��ُد غ��ًدا ف��ق��ل��ُت:
تَ��ب��اِب ف��ي س��ع��يُ��ك ال��ده��ِر أُك��لَّ ُغ��راٍب م��ن وي��ح��َك تَ��ِع��س��َت ف��ق��ل��ُت:
ال��ِح��ب��اِب ع��ن ال��م��ح��بِّ ب��ت��ف��ري��ق خ��ي��ًرا الق��ي��َت ال أول��ع��َت ل��ق��د

أن دعاني قالت: أرى؟ ما إىل دعاِك ما فقال: الحال، تلك عىل فرآها زوجها، فدخل
يقول: حيث يَقْعَن، فلم بالوقوع أمَرهنَّ قيًسا وحبيبي عمي ابن

واق��ُع؟ أن��ت ف��ه��ل ل��ب��ن��ى، م��ن أُح��اذُر ب��ال��ذي ط��رَت ق��د ال��بَ��يْ��ِن غ��راَب ي��ا أال

سبيلك. بتخليَِة هممُت لقد وقال: فغضب، قال: قتلتُه. إال بغراٍب أظفر ال أن فآليت
ال أن آَليُت كنُت ولقد فيك، رغبًة تزوَّجتَُك ما فوهللا عمياء، وأني فعلَت أنك لوددُت فقالت:

أمري. عىل أبي غَلبني ولكني أبًدا، قيٍس بعد أتزوج
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باٍك قلبي

هللا ُعبيد أبو أخربنا قال: لنا، أجاز ما يف املسلمة بن أحمد بن محمد جعفر أبو أخربني
ِنْفطَويِْه: أنشدنا قال: إجازة، امَلْرُزباني عمران بن محمد

أش��راك��ي247 ال��ُع��وَّاد وأك��ث��ُر ض��نً��ى م��ن ال ُح��بِّ��ِك م��ن أُع��اُد
ش��اك��ي إل��ى أش��ك��و أن أخ��اُف ع��ائ��ٍد إل��ى أش��ك��وِك ول��س��ُت
ب��اك��ي أب��ًدا ق��ل��ب��َي ف��إن ال��ِع��دى ِح��ذار أب��ك��ي ال ك��ن��ُت إن

الرقيب هللا قاتل

أولها: قصيدة من ويل

تَ��ب��ك��ي م��ق��ل��ت��ي ودع يَ��ض��ن��ى ج��س��دي ف��دع ُم��ن��َف��كٍّ غ��ي��َر ال��ه��وى أس��ر م��ن ك��ن��ُت إذا

وفيها:

ب��ال��ض��ح��ِك يَ��ف��ت��رُّ وال��بَ��يْ��ُن ب��ه، ب��َك��ي��ن��ا وم��وِق��ًف��ا ال��رق��ي��َب ال��ل��ه ق��ات��ل أال
ب��ال��وش��ك ال��م��ف��رِِّق ال��بَ��يْ��ِن م��ن ن��ع��ي��بً��ا ��رت ب��شَّ ح��ي��ن ال��ن��وى غ��رب��اُن وغ��رَّب
ال��س��ف��ِك ه��يِّ��ن��ُة وه��ي غ��راًم��ا تُ��ط��لُّ دم��اؤه��م أم��َس��ْت ل��ل��ُع��ش��اِق وي��َح ف��ي��ا

وغالمه املغني َمعبد

بن أحمد الحسني وأبو شيطا بن الحسني بن أحمد بن الواحد عبد الفتح أبو أخربنا
بن الحسني أخربنا قال: املعدل، ُسَويْد بن إسماعيل القاسم أبو أخربنا قاال: ِزي، التَّوَّ عيل
أبيه، عن إسحاق بن حماد حدَّثني قال: طاهر، أبي بن أحمد ثنا حدَّ قال: الكوكبي، القاسم
منه، فاشرتاه الغالَم فاستظرف فتًى، به فمر أدبه، وأحَسن ربَّاه مملوٌك مَلعبد كان قال:

ويقول: يبكي، الغالَم الفتى سمع رحل فلما

ِص��ف��َرا أن��ام��ل��ه أض��َح��ْت ول��و ب��ش��يء ي��ب��ي��ع��ن��ي أن َم��ع��بَ��ًدا أخ��ش��ى ك��ن��ُت وم��ا

رشكائي. أرشاكي: 247
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ده��َرا وع��اَص��رك��م ف��ي��ُك��م ن��ش��ا ق��د وَم��ن س��رِّك��م وص��اح��ُب وم��والك��م أخ��وُك��م

ثمنك. من ِحلٍّ يف فهم بأهِلك، الحق مواله: له فقال

غالًما يهوى الربيع بن الفضل

عمر بن هللا عبد محمد أبو ثنا حدَّ قال: القاسم، بن الحسني أخربنا قال: وباإلسناد
املعتصم دوابِّ صاحب ُخزام اشرتى قال: الخراساني، دوست أخربني قال: الوراق،
يف نشب وقد قه، يتعشَّ الربيع، بن الفضل بن العباس بن هللا عبد وكان نظيًفا، خادًما
واتصل لحنًا، فيها وعمل أبياتًا فصنع يَفعل، فلم منه، بيعه أو له ِهبَته فسأله ابتياعه،248
هي وهذه إليه، به ه فوجَّ عليه، فيأتي باملعتصم الخرب يتَّصل أن وخاف بُخزام خربها

األبيات:

أن��ام��ا أن ل��ع��لَّ��ن��ي واس��ق��ي��ان��ي ال��ُم��دام��ا ل��ي ف��ص��رِّف��ا س��ب��ٍت ي��وُم
َح��راًم��ا ال��َح��رام ي��رى أراه م��ا غ��ري��ٍر ظ��ب��ٍي ُح��بُّ ال��ن��وَم ش��رَّد
ُص��ي��ام��ا ال��دوابُّ ِغ��بَّ��ه أص��ب��َح��ت ي��وٍم ب��ق��ض��م��ة ف��تً��ى اش��ت��راه

البني ساعة يف هطلت دمعة

قال: عجالن، بن محمد حدَّثني قال: القاسم، بن الحسني أخَربَنا قال: أيًضا وباإلسناد
شاعرٌة، جاريٌة إليه فخرجت الحج، عىل عزم طاهر بن هللا عبد أن السكِّيت ابن أخربني

هللا: عبد بن محمد فقال السفر، آلة رأْت ملا فبكت

األس��ي��ِل ال��خ��دِّ ع��ل��ى ـ��ِب ال��رط��ـ ك��ال��ل��ؤل��ؤ دم��ع��ٌة
ال��ك��ح��ي��ِل ال��ط��رف م��ن ـ��ِن ال��بَ��ي��ـ س��اع��ة ف��ي ه��َط��ل��ت

اشرتاه. ابتياعه: يف نشب 248
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فقالت: أجيزي. لها: قال ثمَّ

ب��األف��ول249 ع��نَّ��ا ال��زاه��ُر ال��ق��م��ر ه��مَّ ح��ي��ن
ال��رح��ي��ِل ي��وم ف��ي ال��ُع��ش��اُق يُ��ف��تَ��َض��ُح إن��م��ا

وأنَّ شوًقا حنَّ

قصيدة: نسيب من ويل

ال��َج��ف��نَ��ا يُ��ب��ك��ي ال��ج��ف��ون ب��م��اء ل زا ف��م��ا ل��ق��ي��ُت ل��وع��ٍة وأخ��ي
ال��م��ع��نَّ��ى ال��م��ش��وُق ق��ل��ب��ي يُ��ق��اس��ي م��ا وأش��ُك��و إل��يَّ وج��ده يَ��ش��ت��ك��ي
وق��ف��ن��ا ��ا م��مَّ ال��م��ك��ان وَم��لَّ ـ��ه م��آق��ي��ـ دم��وع ��ت ك��فَّ ل��م��ا ثُ��مَّ
وأنَّ��ا ش��وًق��ا وح��نَّ وم��ن��ي ـ��ه م��ن��ـ ي��ئ��س��وا ق��د وال��ُع��ذال ل��ي ق��ال
أف��ق��ن��ا؟ م��ا ل��ن��ا ف��م��ا ج��م��ي��ًع��ا ـ��ن ال��ب��ي��ـ س��ك��رة م��ن ال��ُع��ش��اُق أف��اَق ق��د
اس��ت��رح��ن��ا ُم��ت��ن��ا ال��ِف��راق غ��داة ـ��ا ك��ن��ـ ف��ل��و ع��ل��ي��ن��ا، ال��ه��وى ج��ار ق��ل��ُت:

صفوة عمه وابنة إياس

عمر أبو أخربنا قال: لنا، أجاز ما يف التَّنُوِخي عيل بن املحسن بن عيل القاسم أبو أخربنا
قال: إجازًة، خلف بن محمد أخربنا قال: عليه، قراءًة الخزاز، َحيَُّويِْه بن العباس بن محمد
بن إياس أن عدي بن الهيثم أخَربَني قال: العمري، ثنا حدَّ قال: الحسن، بن قاسم ثنا حدَّ
ارتَحَل ِفهًرا وأن الحرية، يَنزالن وكانا ِفهر، له يُقال أٌخ له كان القييس ُمصَعب بن ُمرَّة
بن بكر من امرأة مرة عند وكانت بالحرية، ُمرَّة وأقام الرساة بأرض فنزل وولده، بأهله
من ليلًة منامه يف أُتي ثمَّ ذلك. من يئس حتى ولًدا منها يُرَزق لم زمانًا معه فلبثَت وائل،
فباَرشها فانتَبَه وِغبطًة، رسوًرا رأيَت هذه ليلتك من زوجتك بارشت إن إنك له: فقيل ذلك،
آِيًسا كان ألنه إياًسا فسماه ُغالًما له فولدت أيَّامها، ت تمَّ أن إىل مرسوًرا يزل فلم فحملت،

حسنًا. ً منشأ الغالم فنشأ منه،

الغياب. األفول: 249
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صربه لقلة معه أخَرَجه سافر إذا وكان أمره، يف وأرشكه إليه، أبوه ه ضمَّ ترعرع فلما
ك عمِّ إىل ويل اليوم، هذا ملثل أرجوك وكنُت سني، كربت قد بني، يا يوًما: أبوه له فقال عنه،
شئَت فإذا وكرامة، عني ونِعَم أبه، يا نعم إياس: له فقال فيها. تشخص أن فأحب حاجة،
عن وسأله به رسوره فعُظم عمه، أتى حتى ًها متوجِّ فخرج الحاجة، فأعَلَمه لحاجتك. فأنا
قضاء ينتظر أيَّاًما عمه عند فأقام بقضائها، ووعده بها، فأخربه الحاجة وما قدومه، سبب

الحاجة.
بفناء جالٌس يوم ذات هو فبَينا وعقل، جمال ذات صفوة لها يُقال بنٌت لعمه وكان
إليها فنظر لها، جواٍر بني تَهادى وهي أخواتها، بعض زائرًة صفوُة له بدت إذ داِرِهم
األحزان عليه اعتكرت وقد وبات ساهيًا، نهاَره وظلَّ حرسًة، قلبه أورثت نظرًة إياٌس
ينتظر طلبها يف خَرج الصباح له بدا فلما النجاح، فيه يكون أن يرجو الصباح، ينتظر
يسعى فمر فأرسعت، مضت ثمَّ تنكَّرت إليه نَظرت فلما له، بدت أن يلبث فلم رجوعها،
عليه تضاعف وقد منزله، إىل فانرصف وفاتَتْه إليها، يصل فلم نظرة، منها يأُمُل خلفها
وأنحل أضناه مرًضا ذلك أعقبه أن إىل حاله عىل وهو أيَّاًما فلبث الوجد، واشتد الحزن

الفراش. عىل رصيًعا وظلَّ جسمه،
يُريد، بما ويوصيه إليه ليَنظر عمه إىل بََعَث نفِسه عىل وتخوَّف ُسقُمه به طال فلما
ُجعلت ، كفَّ إياس: له فقال عليه، إشفاًقا العربة سبََقتْه به ما إىل ونظر ه عمُّ رآه فلما
العلة، من يجد ما إياس إليه فشكا بُكائه، بعض عن فكف قلبي. أقَرْحَت فقد عم، يا فداك
منزله إىل فانرصف لك. الشفاء طلب يف حيلًة أدع ولن أخي، ابن يا عيلَّ وهللا عزَّ له: فقال

عليه. والقيام له وبالتعاُهد به فأوصاها عقٍل ذات كانت له موالٍة إىل وأرسل
فأجرت رأسه، عند فقعدت ِعشٌق، به الذي أن َعِلَمت لته فتأمَّ عليه املوالة دخَلِت فلما
إال زفر ما وهللا املرأة: فقالت زفرًة، زفر ذكرها سمع فلما عنده، ما لتَستيِقَن صفوة ذكر
تُبيل متى حتى له: فقالت كامُلمازحة عليه فأقبلت عاِشًقا. إال أظنُّه وال داخله، هًوى من
سوءٍ، ظنَّ بي ظننِت لقد ه، أمَّ يا إياس: لها فقال هوى. إال بك الذي أظنُّ ما فوهللا جسمك،
تزل فلم قلبي. من له أكتم هو أحٍد إىل تُبديه لن وهللا إنك فقالت: ُمزاحك. عن فكفي
بحق عيلَّ أقسمت لقد لها: فقال صفوة! بحقِّ له: قالت أن إىل عليه وتقسم املواثيق تُعطيه
باالسم إال دائي أُعِظَم ما أمه يا وهللا قال: ثمَّ إليك. لدفعتها روحي به سألِتني لو عظيٍم

فيه. الحيلة وجِه وطلب كتمانه يف هللاَ فاهللَ ه، بحقَّ عيلَّ أقسمِت الذي
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وأرسل بذلك، َفُرسَّ هللا، شاء إن ِرضاك فيه فسأبلُُغ عليه، أطَلْعتَني إذا أما فقالت:
من بَلغها الذي عن باملسألة صفوُة ابتدأتها عليها دخَلْت فلما صفوة. إىل بالسالم معها
الليل يبيت من حالُة ما صفوة، يا قالت: ثمَّ بذلك، املوالة فاستبَرشِت حاله، وشدة مرضه
ذكرِت ما عىل هذا أظنُّ ما صفوة: فقالت املوت؟ ويتمنى النجوم يَرعى محزونًا ساِهًرا

الِفَراق. منه أرسع وما بباٍق،
أوضحِته. ملا عليك ي فبحقِّ يشءٍ، عن أسألك أن أريد إنِّي فقالت: املوالة عىل أقبلت ثمَّ
أهل من أحٍد إىل إياس أرسلك فهل قالت: شيئًا. منه كتمتُك ال عرفتُه إن وحقك فقالت:
وما بك، إال بالئه وِعَظم دائه ُجلُّ ما وهللا ألصُدقنَّك، وهللا املوالة: فقالت حاجة؟ يف وده
ما لوال وهللا هللا، شفاه ال فقالت: دعي. أو شئِت إن فأجيبيه إليِك، إال بالسالم أرسلني
فازداد فأعلمته، فأتَتْه كئيبة، عندها من فخرجت وزَجَرتْها. إليِك، ألسأُت حقك من أوَجَب

يقول: وأنشأ مرضه، من به كان ما عىل

أك��تُ��ُم ك��ن��ُت م��ا ال��دم��ُع أش��اع ق��واه واس��ت��َوت ش��بَّ إذا ح��ت��ى ال��ه��وى ك��ت��م��ُت
أس��ل��ُم وال��خ��ل��ُع ف��ي��ه، ِع��ذارَي خ��ل��ع��ُت ال��ه��وى أع��ل��ن ق��د ال��دم��َع رأي��ُت ��ا ف��ل��مَّ
ي��رح��ُم ل��ي��س م��ن ع��ن��َد وُروح��َي وق��ل��ب��ي ال��ه��وى ع��ل��ى ص��ب��ري ك��ي��ف ن��ف��س��ي وي��َح ف��ي��ا

لم بيشءٍ ُمخربك إنِّي عم، يا له: فقال خربه، ليَعرف عليه دخل عمه إن ثمَّ قال:
من وبرأ فأفاق فزوَّجه الخرب، فأخربه محمًال. له أُطق ولم الخفاء برح حتى به أُخربك

ِعلَِّته.

يغني إبليس

القايض أخربنا قال: لنا أجاز ما يف الطربي هللا عبد بن طاهر الطيب أبو القايض أخَربَنا
حدَّثني قال: الكوكبي، القاسم بن الحسني ثنا حدَّ قال: زكريا، بن املعاىف الفرج أبو
واللحية، الرأس أبيض شيًخا النوم يف إبليس رأيُت القارئ: إبراهيم قال قال: الربيعي،

َشٍج: بصوٍت يُغني وهو

ال��م��ن��ام ع��ي��ن��ي ع��ن ون��ف��ي��َت ال��م��س��ت��ه��ام ل��ي��َل أس��ه��رَت
ال��ِك��رام ِف��ع��ُل ه��ك��ذا م��ا ��ًدا م��ت��ع��مِّ وه��َج��ْرتَ��ن��ي
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العاشق محنة

أخربني قال: ي، الُقمِّ أيوب بن عيل أخربنا قال: الحافظ، عيل بن أحمد بكر أبو أنبأنا
تمام: أبو قال قال: الصويل أخربني قال: عمران، بن محمد هللا ُعبيد أبو

دًم��ا ال��دم��َع واج��ع��ِل ص��ب��ري اف��ِن َس��َق��م��ا ف��زدن��ي ح��لٍّ ف��ي أن��َت
أَل��ًم��ا ف��ِزدن��ي ن��ف��س��ي أِل��َم��ت ف��إن ب��ه��ج��ري��َك ال��م��وَت ل��ي وارَض
َك��تَ��م��ا ِس��رٍّا اس��تُ��ودَِع ف��إذا ال��ه��وى ف��ي ذلٌّ ال��ع��اش��ق م��ح��ن��ُة
َظ��َل��َم��ا ح��ب��ي��ٍب ُظ��ل��َم ش��َك��ا َم��ن ِع��لَّ��ت��ه ش��ك��ا َم��ن ِم��نَّ��ا ل��ي��س

األحنف والعباسبن املأمون

إحدى سنة عليه بقراءتي بالكوفة، القريش الجاز بن عيل بن محمد الحسني أبو أخربنا
بن عمر بن الرحمن عبد محمد أبو ثنا حدَّ قال: مكة، إىل ه متوجِّ وأنا وأربعمائة، وأربعني
بن أحمد هريرة أبو ثنا حدَّ قال: إلينا، به كتََب ما يف البزاز إسحاق بن سعيد بن محمد
األخبار كتاب يف رأيُت قال: موىس، بن إسماعيل بن محمد بن الحسن ثنا حدَّ قال: هللا، عبد
سِمَع إذ ُمقِمَرة ليلة يف جاِلًسا الليل بعض يف كان ُخراسان إىل خَرج ملا املأمون أن ألبي

له: خيمة من يُغني ُمغنِّيًا

ُخ��َراس��ان��ا ُج��ْزن��ا ف��ق��د ذاك، ودون تُ��ح��اول��ه م��ا أق��ص��ى ُخ��راس��ان ق��ال��وا:
ج��ي��ح��ان��ا250 س��ك��ان م��ن دج��ل��ة ُس��ك��اَن ب��ع��زَّت��ه يُ��دن��ي أن ال��ل��َه أق��دَر م��ا
أل��وان��ا ال��ه��ج��ِر ب��ُص��ن��وف وُع��ذِّب��ت ن��َظ��رت ف��ال أص��ابَ��تْ��ن��ا أظ��نُّ ع��ي��نً��ا
ك��ان��ا ف��ق��د أخ��ش��اُه ك��ن��ُت ال��ذي أم��ا وآُم��لُ��ه أرج��و ال��ذي ي��ك��ون م��ت��ى

ه وجَّ الغد من كان فلما وَعِلمها، الخيمة عىل وقف حتى موضعه من املأمون فخَرج
قال: األحنف. بن العباس فقال: اسمه، عن فسأله ، شابٌّ وهو الخيمة، صاحب فأحرض

تقول: كنت الذي أنت

ك��ان��ا ف��ق��د أخ��ش��اه ك��ن��ُت ال��ذي ��ا أمَّ وآُم��لُ��ه أرج��و ال��ذي ي��ك��ون م��ت��ى

العواصم. يف نهر جيحان: 250
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ُمناديك فنادى يل، عمٍّ ابنَة تزوجُت املؤمنني أمري يا قال: شأنُك؟ ما قال: نعم. قال:
وقال: بغداد، إىل وردَّه سنٍة رزَق فأعطاه فخرجُت. ُخَراسان، إىل الرحيل يف أسبوعي يوم

رَجْعت. نَفدت فإذا تُنِفَقها، أن إىل أِقم

مسحور ال مهجور

القاسم أبو أنبأنا قال: بغداد، علينا قدم وقد السخربي، نارص بن مسعود سعيد أبو أنبأنا
لبعضهم: الزنجاني هللا عبد بن الحسن عيل أبو أنشدنا قال: ببغداد، عمر بن منصور

م��س��ح��وُر ال��ل��ِه وح��قِّ ف��ت��اُك��م ه��ذا أب��ص��رن��ي ح��ي��ن أله��ل��ي ال��ط��ب��ي��ب ق��ال
م��ه��ج��وُر! ق��ل��َت ف��ه��ال ال��ص��واب ع��ي��َن ص��ف��ت��ي ف��ي ق��ارب��َت ق��د وي��ح��َك! ف��ق��ل��ُت:

ِسالًحا لحظها َت صريَّ

ثنا حدَّ قال: بهمذان، مأمون بن حميد غانم أبو ثني حدَّ قال: أيًضا، سعيد أبو أخربنا
بكر بن الوليد العباس أبو أخربني قال: الشريازي، الرحمن عبد بن أحمد بكر أبو
َعَربَ إذ البديهة، عىل ِرمال، بأبي ب امُلَلقَّ هللا عبد بن يوسف عمر أبو أنشدنا قال: األندليس،

حبيبُه: عليه

َل��بَ��اح��ا َج��ل��َم��ٍد ف��ي ي��ك��وُن غ��رام��ي ول��و ب��وج��دي بُ��ح��ُت
ُج��ن��اح��ا ال��ه��َوى ف��ي ي��رى ل��ي��س ُم��ح��بٍّ ف��ي ال��رُّش��َد أض��ع��تُ��ُم
ون��اح��ا أث��وابَ��ه ف��ش��قَّ ي��الق��ي م��ا ح��م��َل يَ��س��ت��ِط��ع ل��م
راح��ا؟ ُم��ق��ل��ت��اَك ش��ربَ��ْت ه��ل ل��ي ُق��ل ال��م��ق��ل��تَ��ي��ن م��ح��يَّ��َر
��ب��اح��ا وال��صَّ ال��ل��ي��ل ��ال ك��مَّ ق��د ووج��ٍه ��ٍة ِل��مَّ ِف��دا ن��ف��س��ي
ِس��الًح��ا ل��ح��ظ��ه��ا ص��يَّ��َرت ق��د ب��ق��ت��ل��ي أُولِ��ع��ت وُم��ْق��َل��ٍة
ِج��راَح��ا أك��ب��اَدن��ا ت��م��أل ع��ل��ي��ن��ا ُس��ل��َط��ت وع��ق��رٍب
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الناس يلهي جمال

عليه، بقراءتي وأربعمائة،251 وخمسني خمس سنة يف بمرص سعيد بن إبراهيم أخربنا
اليسع، بن القاسم بن الحسني ثنا حدَّ قال: الصويف، السمرقندي صالح أبو ثنا حدَّ قال:
جعفر محمد أبو ثنا حدَّ قال: ينََوِري، الدِّ عمر بن محمد بن أحمد بكر أبو ثنا حدَّ قال:
أحسن من الصويف املخارق بن كامُل كان حمزة: أبو قال قال: الصويف، هللا عبد بن
فكان العبادة، عىل وأقبل منزله، لزم قد وكان وجًها، الصوفية أحداث من رأيته ما
ورموه الناس له وَقَف املسجد يُريد خرج فإذا ُجمعة، إىل ُجمعة من إال يَخرج ال
الفصحاء أحد وكان دمشق، املكي قيس بن اُر َحجَّ علينا به فقدم إليه، ينظرون بأبصارهم
يتكلم مجِلًسا لهم يجلس أن أسأله أصحابه من جماعة فكلمني صديًقا، يل وكان العقالء،
بعُضهم الناس ودعا اليوم، لذلك فاتَّعدنا يوًما، فوعدهم فكلمته ويسألونه، فيه، عليهم

بعًضا.
يتكلم فوقف ناحية، كل من أقبلوا الغداة الناس وصىل الجمعة يوم كان أن فلما
وُشغلوا بأبصارهم، رموه الناس رأتْه فلما املخارق، بن كامل أقبل إذ كذلك هو فبَيَنا علينا،
ال لكم ما قوم! يا وقال: كالمه، فقطع ار، حجَّ بهم وفطَن منه، االستماع عن إليه بالنظر
نوًرا فيهن القمر وجعل طباًقا، سموات سبع هللا خلق كيف تروا ألم وقاًرا، هلل ترجون
إىل نظركم من إيلَّ أعجب بُعدهما عىل منها تَنظرون َلما فوهللا رساًجا، الشمس وجعل
فكرها، غامض يف القلوب حالت إذا حكمها، بعوائد النفوس عليكم تعوَد أن فاحذروا هذا،
نََظَر هذا ما ُخربَته؟ بعد الحادثات تتخرَّمه ووجه نرضته، عنه ُل تحوَّ جماٍل إىل أتنُظرون
تَبلُغون ال أنكم عىل عظيمة ملحنة عرََّضتْكم لقد الشهوات؟ بكم تذهب أين املشتاقني،
وجل عز هللا يتالفاكم بتوبة إما ثالٍث؛ بإحدى إال قلوبُكم وُمطاَلبَة نفوسكم محبوب منها
أقداُره تحول أن فإما تطلبون، وما يُطلقكم أو فيها، برحمته دكم يتغمَّ عصمٍة أو بها،
تعاىل سمعتموه أما عليكم، فتُسِخطوه إرادتكم منها تبلُغوا أن ا وإمَّ شهواتكم، وبني بينكم
ثمَّ أَْعَماَلُهْم﴾؟ َفأَْحبََط ِرْضَوانَُه َوَكِرُهوا هللاَ أَْسَخَط َما اتَّبَُعوا َُّهُم ِبأَن ﴿ذَِلَك يقول: ذكره
رُجٍل بني سبعني عىل نيَّف اليوم ذلك مجلسه من أحرم من فأحصيُت كالمه يف أخذ

وُغالم.

١٠٦٣م. سنة 251
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بالحديد د مصفَّ مجنون

وأربعني ست سنة الحرام املسجد يف بمكة األردستاني أحمد بن محمد بكر أبو أخَربَنا
حبيب عن يل ُحكَي قال: امُلذكِّر، حبيب بن محمد بن الحسن أخربنا قال: وأربعمائة،252
حزينًا باكيًا فوجدته عثام، بن عيلِّ عىل يوًما دخلُت قال: الواسطي، خالد بن محمد بن
مجنونًا فرأيت بالخريبة، مررُت أنني اعلم فقال: دهاه، عما سألته فأنكرته، النفس، ذاهَب

ويقول: الرتاب يف يتمرَّغ الحديد يف ًدا مصفَّ

يَ��ص��ن��ُع ب��ال��ن��اس ك��ان م��اذا ف��يَ��ع��ِرَف م��رة يَ��ع��ش��ُق ال��ِح��ب أن ل��ي��َت أال
أج��َزُع أح��اول��ه إن م��ن��ي وَل��ل��ص��ب��ُر ه��اِل��ٌك إن��ك ب��ال��ص��ب��ر! ُف��ز ي��ق��ول��ون

حياة أو موت ا إمَّ

قال: العباس، بن محمد عمر أبو أخربنا قال: الجوهري، عيل بن الحسن محمد أبو أنبأنا
ذريح: بن لقيس الشيباني أحمد بن إبراهيم أنشدني قال: القاسم، بن محمد ثنا حدَّ

ح��ي��اِة أو ب��م��وٍت ��ا إمَّ ف��َق��ع لُ��ب��ن��ى ُح��بَّ ي��ا ع��نَّ��ي��ت��ن��ي ل��ق��د
ال��ش��ت��اِت ط��ع��ُم ل��ه��ا ��َص��ٍة م��ن��غَّ ح��ي��اٍة م��ن أي��َس��ُر ال��م��وت ف��إنَّ
وف��ات��ي! ح��انَ��ْت إذا ن��ع��م ف��ق��ل��ت: ع��ن��ه��ا ت��ع��زَّ اآلِم��روَن وق��ال

يُصلِّيان عاشقان

ثنا حدَّ قال: أيوب، بن عيل الحسن أبو أخربنا قال: ثابت عيل بن أحمد بكر أبو أنبأنا
عليل بن الحسن ثنا حدَّ قال: الجوهري محمد بن أحمد حدَّثني قال: عمران، بن محمد
إىل قاما ثمَّ الَغداة، إىل الليل أول من يتحدثان فجَعال اجتمعا، عاشقني رأيُت قال: العنزي،

الصالة.

١٠٥٤م. سنة 252

134



األول الجزء

املانع الحياء

القاسم: بن محمد أنشدنا قال: الصويف، وأخربنا عمران بن محمد قال

ب��َم��ع��ق��ول��ي أَودى وق��د ال��ح��ي��اءُ، م��ن��ه ف��ي��م��نَ��ُع��ن��ي أه��وى ب��م��ن خ��ل��وُت ق��د ك��م
ق��ي��ِل وِم��ن ق��اٍل ِم��ن ب��ع��ُد وخ��ش��ي��ٌة ب��ه أُِل��مَّ أن وَش��ي��ب��ي ال��ح��ي��اءُ ي��أب��ى

اء األعفَّ العشاق

لنفسه: عرفة بن محمد بن إبراهيم وأنشدنا قال:

وال��ح��ذَُر ال��ل��ه وخ��وُف ال��ح��ي��اء م��ن��ه ف��يَ��م��ن��ُع��ن��ي أه��وى ب��م��ن ظ��ف��رُت ق��د ك��م
وال��نَّ��َظ��ُر وال��ت��ح��دي��ث ال��ف��ك��اه��ة م��ن��ه ف��يُ��ق��ن��ع��ن��ي أه��وى ب��م��ن خ��ل��وُت وك��م
َس��َق��ُر ب��ع��ِده��ا م��ن ل��ذٍَّة ف��ي خ��ي��َر ال م��ع��ص��ي��ٍة إت��ي��ان ال ال��ح��بُّ ك��ذل��ك

أبيات: من وللعطوي

ال��ح��رام رك��وب ع��ن وال��ل��ف��ِظ ـ��ح��ظ ال��ل��ـ ع��ف��ي��ُف ف��إن��ي ع��اِش��ًق��ا أَُك��ن إن

صادًرا وأربعمائة،253 وأربعني اثنتني سنة يف وأظنه الِقرى، ووادي تيماء بني مارٍّا كنُت
كالدكة،254 النفر عليها يجلس ما بقدر تربيٌع فيها ملساء عظيمًة صخرة فرأيُت مكة، من
فاعرفه. وبثينة، جميٍل مجلس هذا جهنيٍّا: وأظنه العرب من معنا كان من بعض فقال

البني سيوف

بن محمد عمر أبو أخربنا قال: الجوهري، محمد بن عيل بن الحسن محمد أبو أخربنا
أنشدنا قال: أي أنبأني قال: األنباري، القاسم بن محمد أخربنا قال: َحيَُّويِْه، بن العباس

عبيد: بن أحمد

ت��دَم��ُع وال��ع��ي��ُن ب��ال��ط��رف ف��ودَّع��ت��ه��ا ف��راِق��ه��ا ي��وم ال��ت��س��ل��ي��م ع��ن َض��ُع��ف��ُت

١٠٥٠م. سنة 253

للجلوس. أعاله يُسطَّح بناء الدكة: 254
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يُ��َودَُّع؟ ق��ب��ل��ي ال��ع��ي��ِن ب��ط��رِف ُم��ِح��بٍّ��ا رأى ف��م��ن ال��س��الم، ردِّ ع��ن وأم��س��ك��ُت
ت��دف��ُع ب��ال��م��وت ��وق ال��شَّ ج��ن��وِد ب��أي��دي ِف��َراِق��ه��ا ع��ن��د ال��ب��ي��ِن س��ي��وَف رأي��ُت
تَ��ط��لُ��ُع ح��ي��ُث م��ن ال��ش��م��ُس ت��غ��ي��ب أن إل��ى ُم��ض��اَع��ًف��ا م��ن��ي ال��ل��ه س��الُم ع��ل��ي��ِك

الجنة يف لقاء

ثنا حدَّ قال: فارس، بن أحمد بن محمد أخربنا قال: السواق، محمد بن عيل بن أحمد أخربنا
عبيد، بن هللا عبد ثنا حدَّ قال: خلف، بن محمد حدثا قال: الزبيبي، إبراهيم بن هللا عبد
له، عم بنَت الحي من فتًى َعِلق قال: أحفظه، ال إسناٍد يف الحسني بن محمد حدَّثني قال:
إياي، ُحبُّك بَلغني قد إليه: فأرسَلت الجارية ذلك فبلغ عنه، بها فرغَب أبيها إىل فخطبها
لك لت سهَّ شئت وإن أهيل، علم بغري إليك خرجُت شئَت فإن لغريه، ال لذلك أحببتُك وقد
تُطفأ ال ناٍر يف ُحبُِّك يُلقيني أن أخاف إنِّي فيه، يل حاجة ال ذلك كل إليها: فأرسل املجيء.
أوىل أحٌد ما وهللا راِهبًا، أراَك ال قالت: ثمَّ بكت الرسول جاءها فلما أبًدا. يَنقطع ال وعذاب

مشرتكون. والوعيد الوعد يف الخلق إن أحٍد، من األمر بهذا
فلم أبيها، وعىل أهِلها عىل ذلك فَكَرب العبادة، عىل وأقبَلت َعَر255 الشَّ فتدرَّعت قال:
وينرصف. ويستغفر لها فيدعو ليلة، كل قربها يأتي الفتى فكان ماتت. حتى تتعبد تزل

قالت: ثمَّ نعم، قالت: فالنة؟ لها: فقال املنام يف رآها أنه فأخربنا

وإح��س��اِن خ��ي��ٍر إل��ى ي��ج��رُّ ُح��بٌّ م��ح��بَّ��ت��ك��م س��ؤل��ي ي��ا ال��م��ح��بَّ��ُة ن��ع��َم
ب��ال��ف��ان��ي ل��ي��س خ��ل��ٍد ال��خ��ل��ِد ج��ن��ة ف��ي ل��ه زواَل ال وع��ي��ٍش ن��ع��ي��ٍم إل��ى

عىل ألتمنَّاك إنِّي وهللا فقالت: قال: هناك؟ أفتذُكرينَني الحبيبة، أيتها لها: فقلت قال:
ولَّت: ثمَّ داره. يف وبينك بيني يجمع فلعله بطاعته، نفسك عىل فأعنِّي وموالك، موالي
الرؤيا هذه بعد الفتى يلبث فلم قال: هللا. شاء إن قريبًا تراني قالت: أراك؟ متى لها: فقلت

جاِنِبها. إىل فُدِفَن مات حتى قليًال إال

بيتها. يف املرأة تلبُسه ثوب والدرع: الشعر. من درًعا لبست الشعر: تدرَّعت 255
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وزوجته الرشيد بن صخر

زكريا، بن املعاىف ثنا حدَّ قال: عليه، بقراءتي الحازري الحسني بن محمد عيل أبو أخربنا
قال: األصمعي، ثنا حدَّ قال: حاتم، أبو ثنا حدَّ قال: ُدَريْد بن الحسن بن محمد ثنا حدَّ قال:
صخًرا، الرجل فطعن أسد، بني من ورُجٌل َلمي السُّ الرشيد بن عمرو بن صخُر التقى
صخٌر فَضمن256 بأنبوب، ُرمحي من أطول رمحه كان قال: طعنك؟ كيف لصخر: فقيل
بيننا، سواَده رأينا ما بخري نحن قالت: عنه ُسئلت إذا أمه وكانت مرضه، وطال منها،

صخر: فقال فيُنعى. ميٌِّت وال فرُيجى حيٌّ هو ال قالت: عنه ُسئلت إذا امرأته وكانت

وم��ك��ان��ي م��ض��ج��ع��ي ُس��ل��ي��م��ى وم��لَّ��ت ع��ي��ادت��ي ت��م��لُّ ال ص��خ��ٍر أمَّ أرى
وه��واِن ش��ًق��ا ف��ي إال ع��اَش ف��ال ح��ل��ي��ل��ًة ب��أمٍّ س��وَّى ام��رٌؤ م��ا إذا
أُذُن��ان ل��ه ك��ان��ت م��ن وأس��م��ع��ِت ن��ائ��ًم��ا ك��ان َم��ن أي��ق��ظ��ِت ل��ق��د ل��َع��م��ري
وال��ن��زواِن257 ال��َع��ي��ِر ب��ي��ن ِح��ي��َل وق��د يَ��س��ت��ط��ي��ع��ه ل��و ال��َح��ْزِم ب��وج��ه ب��ص��ي��ًرا

رأينا ما صخر: أمِّ وقول أستطيعه. لو الحزم بأمِر أُهم ويروى: زكريا بن املعاىف قال
شخيص. أي سوادي؛ يرتقبن املخازم258 بني الشاعر: قال شخصه. أي سواده

الفهد نوم

وخمسني خمس سنة بمرص، عليه بقراءتي الروذباري صالح بن عيل الحسن أبو أخربنا
أخربنا قال: ُدَريْد، ابن ثنا حدَّ قال: إجازًة الكاتب مسلم أبو أخربنا قال: وأربعمائة،259
وكانت ُمساور، بن حنيف له يُقال نمري بني من أعرابي مِرَض قال: عمه، عن الرحمن عبد

مرض. منها: ضمن 256

يريده. الذي األمر عن عاِجًزا صار أنه به يُراد مثل والنزوان: العري بني حيل 257

مخزم. الواحد الجبال، يف الطرق املخازم: 258
١٠٦٣م. سنة 259
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جلست وجعه اشتدَّ فلما ُمِحبٍّا. لها وكان األسود، بنت زرعة لها يُقال قومه من امرأة له
يقول: فأنشأ رأسه عند

ُم��س��دِّي260 ب��ي��نَ��ن��ا ُم��ن��ي��ٍر م��ن ك��م ع��ه��دي ل��ي واح��ف��ظ��ي ُدوم��ي َزْرَع ي��ا
ل��ح��دي ف��ي ��دِت��ن��ي وسَّ إن زرَع ي��ا ال��ِح��ْق��ِد ب��ادي زرَع ي��ا وك��اش��ٍح
َع��بْ��ٍد م��ن ب��َدٌل ع��ب��د وق��ل��ِت: ال��َوْف��ِد ب��ع��د ال��خ��اِط��ُب وج��اءَك
ف��ه��ِد261 ن��وَم ب��ي��ت��ِك ف��ي ي��ن��اُم َوغ��ِد ب��ف��ذٍّ ال��ل��ه ��ِك ف��خ��صَّ

وهو زوجها يرى كان فكأنه تزوَّجت، ريثما إال تها عدَّ انقَضت ما فوهللا فمات، قال:
وصف. كما

يرحموا ولم يفوا لم

األستاذ أخربنا قال: الحرام، املسجد يف بمكة األردستاني أحمد بن محمد بكر أبو أخربنا
حنيف بن الفوارس أبا سمعُت قال: املذكَّر، حبيب بن محمد بن الحسن القاسم أبو
من انحَدرُت يقول: املؤدِّب العييش الحسن أبا سمعُت قال: الطربي حنيف بن أحمد بن
تها أزقَّ بعض يف مار أنا فبَينَا أيَّاًما، بها فأقمت املوصل، فدخلُت الِعراق، أُريد بالس262
فدخلت، بعضهم. صوت وهذا املجانني دار هنا ها فقيل: عنها، فسألت وجَلبٌة، صياٌح إذ
من قلت: تجيء؟ أين من وقال: السالم، فرد فسلَّمت الدم، يف ٌط متشحِّ مشدوٌد شابٌّ فإذا
قلت: بيٍت. أهل إىل وأشار ُفالن؟ بني أتعرف فقال: العراق. قلت: تريد: وأين قال: بالس.
املحل. هذا وأحلُّوني وتيَّموني أدهشوني الذين هم لهم، خاَر وال لهم هللا صنع ال قال: نعم.

قال: فعلوا؟ وما قلت:

ت��يَّ��م��وا م��ن ق��ل��َب يُ��ب��ال��وا ول��م ُض��ًح��ى واس��ت��ق��لُّ��و ال��م��ط��اي��ا ��وا زمُّ

األصل. يف هكذا ُمسدي، بينَنا منري قوله: 260

الثقيل. النوم الفهد: بنوم وأراد الفرد. الفذ: 261
الفرات. بشط بلد بالس: 262
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س��لَّ��م��وا أو ب��ال��طَّ��رِف ودَّع��وا ل��و يَ��رع��اُه��ُم وال��ل��ُه ض��رَُّه��م م��ا
دُم دم��ع��ي بَ��ع��ِد م��ن ج��رى ح��ت��ى إث��ره��م ف��ي ال��دم��َع أذري ِزل��ُت م��ا
يَ��رح��م��وا ول��م ع��ه��دي يَ��ف��وا ول��م ُض��ًح��ى ب��ان��وا ي��وم أن��َص��ُف��ون��ي م��ا

الكواكب ضجيج

هذيل: بن ليحيى أحمد بن عيل أنَشَدني قال: بدمشق، نرص أبي بن محمد أنبأنا

ك��ب��دي وا ال��ظ��ل��م��اء ال��ل��ي��ل��ة ف��ي َوِص��ح��ُت ب��ي��دي يَ��دي ق��ل��ب��ي ع��ن ح��ب��س��ُت إذا
َك��َم��دي م��ن ��اء ال��ص��مَّ ال��ص��خ��رة وذاب��ت م��ط��ال��ع��ه��ا ف��ي ل��ي��ل��ي ك��واك��ُب ��ت ض��جَّ

ومر حلو الهوى

زكريا بن املعاىف ثنا حدَّ قال: عليه، بقراءتي الجازري الحسني بن محمد عيل أبو أخربنا
قال: الدنيا، أبي ابن ثنا حدَّ قال: الكوكبي، القاسم بن الحسني ثنا حدَّ قال: الجريري،
أكثر مىض وقد الطَّواف لفي إنِّي قال: الجحاف أبي عن الواقدي عن الوضاح أبو ثني حدَّ
تقول: وهي كثيٍب، يف ُغِرَس قضيٍب عىل شمٌس كأنها أقبلت قد امرأة إذا ، الحاجُّ وخفَّ الليل

ال��ق��ت��ُل ه��و ب��ل ال ال��ِه��ج��َران ع��ل��ى وُم��رٍّا ال��وص��ل اج��ت��م��ع إذا ُح��ل��ًوا ال��ه��وى رأي��ُت
ال��وص��ُل م��ا يَ��دِر ل��م ال��ح��ب ط��ع��م ذاق إذا ف��إن��ه ط��ع��ًم��ا ل��ل��ه��ج��ِر ي��ذُق ل��م وم��ن
َخ��بْ��ُل263 وأق��ربُ��ه ق��ت��ٌل ف��أب��ع��ُده وال��نَّ��وى ال��ُق��رِب ف��ي ه��ذَي��ِن ِم��ن ذُق��ت وق��د

ويوسف زليخا

بن عمر بن الحسن محمد أبو ثنا حدَّ قال: َحيَُّويِْه، أبي بن زيد عيل أبو القايض أخربنا
ثنا حدَّ قال: املطريي عليل ابن ثنا حدَّ قال: سعيد بن محمد ثنا حدَّ قال: الجلباني، عيل
عن الكريم عبد بن إسماعيل ثنا حدَّ قال: شبيب بن سلمة ثنا حدَّ قال: الدروقي ابن
يوسِف، ارتعد السالم عليه بيوسف ُزليَخا خَلْت ملا قال: وهب، عن معقل بن الصمد عبد

األعضاء. فساد الخبل: 263
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وأشتم رائحتي وتشتم وترشب لتأكل بك جئُت إنما تُْرَعد،264 يشءٍ أيِّ من زليخا: فقالت
سيِّدي. من قال: تَفزع؟ يشء أي فمن قالت: بُحرمٍة. يل لسِت هللا، أمة يا قال: رائحتك.
سقيته امُلفضض واإلبريق ب امُلذَهَّ الكأس بيدي وأخذُت الركوب من نزل إذا الساعة قالت:
وإنما امُللوَك، يَقتُُل ممن فلست تفعيل، ال لها: قال عظمه. عن لحمه وألقيت السم من بًَة ُرشْ
أفديك ما والعقيق والجواهر والفضة الذهب من فعندي له: قالت السماء. إله من أخاف
أرض أزرُع ال قال: أريض. اسِق قم هذا! عنك دع قالت: الرُّشا. يقبَُل ال هو قال: منه.
فماِزْحني قالت: عمري. آخر يف العمى أخاف قال: إيلَّ! انُظر رأسك فارفع قالت: غريي.
هذه عن يل صرب فال قالت: فأماِزَحِك. بُحرَمٍة يل لسِت هللا! أمة يا قال: نفيس. إيلَّ تُرِجع
قطران من تُحىش أن أخىش قال: واحدًة. مرًة وسمتُها ليتَني قدميك، إىل بلَغت التي الذؤابة
الجميل، الحسن ذا بَخلقي تُشوِّهي ال فتنتي، عىل يُعينك الشيطان ذا هَو هذه، يا جهنَّم،

كفوًرا. عبًدا السماء ويف خاِئنًا الوحوش ويف زانيًا الخلق يف فأُدعى
إىل الشهوة فارتفعت بعوضة، جناِح مقداُر السالم عليه يوسف من والن وهٌب: قال
يقول قائٌل وإذا عقدة، أول فحلَّ عقدًة، عرشَة تسَع معقوًدا ِرسواله وكان فاستنار، وجهه،
وال يقول: قائٌل فإذا الثانية، العقد حلَّ ثمَّ رقيبًا! عليكم كان هللا إن البيت: زاوية من
فإنه الحقه، جربيل: إىل وجل عز هللا فأوحى بطن. وما منها ظهر ما الفواحش تقربوا
السالم عليه جربيل فنزل امللح، من أقل يف السقف فانفَرج األنبياء! ديوان يف املعصوم
لُكلِّ فُولِد وَلٌد، منه فنقص أنامله، أطراف من شهوته فخرجت رضبة، صدره فرضب
له ُولَِد فإنه السالم عليه يوسف خال ما ولًدا، عرش اثنا السالم عليه يعقوب أوالد من رُجل
إليه وجل عز هللا فأوحى الولد. يف بإخوتي ألحق لم خربي؟ ماذا رب، يا فقال: . َعَرشَ أحَد

بها. حاسبناك أناِمِلك من خرجت التي الشهوة أن
فأرخت لها، طاٍق إىل ُزَليخا قامت الخري بيوسف هللا أراد ملا وهٌب: قال وبإسناده
السالم: عليه يوسف لها فقال تعبُُده، خشب من صنٌم الطاق يف لها وكان ِسرتًا، عليه
تَستحيني فأنِت قال: الفاحشة. أصنع يراني أن إلهي من استحييُت قالت: صنعت؟ ماذا
أستحيي فأنا يبرص، وال يسمُع وال يَخلُُق وال ينفع وال يُرض ال خشب من إلٍه من
منك بُليُت يوسف، يا ُزليخا: قالت الباب. واستبَقا مأواي. وأحسن مثواي أكرم ممن

خوًفا. ترتعد أي ترعد: 264
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عليه يوسف تزوَّجها فلما ِعنِّني.265 زوجي والثانية منك، أحسن بًرشا رأيت ما بخصلتنَي:
وهللا! ال قال: عِلمَت؟ ما له: قالت َحْوالء؟ أَو ُزليخا! يا قال: َحَوًال، بعينَيها فأبرص السالم

منك. عيني أمأل أن استحللُت ما قالت:
بطشابع من أجمل وكانت الشقاء، من ممنوعًة ُزَليخا وكانت منبِّه: بن وهب قال

السالم. عليه داود صاِحبة

الدهر انتظري

الفرج أبو القايض ثنا حدَّ قال: عليه، بقراءتي الجازري الحسني بن محمد عيل أبو أخربنا
بالبرصة، املوصيل الجابري إسحاق بن جعفر بن هللا عبد ثنا حدَّ قال: زكريا، بن املعاىف
عيل ثنا حدَّ قال: أبي ثني حدَّ قال: طولون ابن كاتب الكاتب يارس بن محمد ثنا حدَّ قال:
ه، عمِّ ابنِة عىل ألًفا وعرشين بخمسة جاريًة طاهر بن هللا عبد اشرتى قال: إسحاق بن
البيتنَي: هذين فعمل تُكلمه، ال شهرين فمكثَت املقاصري، بعض يف وقَعدت عليه فوجدت

وال��ه��ج��را ال��ق��ط��ي��ع��ة ت��م��لِّ��ي��َن ال وك��م س��اع��ٍة ك��ل ف��ي ال��َع��تْ��ُب ي��ك��ون ك��م إل��ى
ال��ده��َرا ف��ان��ت��ِظ��ري ال��بَ��يْ��ِن ذات ل��ت��ف��ري��ِق ِك��ف��ايَ��ٌة ف��ي��ه ال��ده��ر إن روي��دِك!

األول البيت غنَّت ا فَلمَّ قال: به! فغنِّي املقصورة باب عىل اجليس للجارية: وقال قال:
عىل أكبَّت حتى الثوب مشقوقة خرجت قد هي إذا الثاني البيت َغنَّت فلما شيئًا، تََر لم

فقبََّلتها. رجله

ساعًة َهبُوا

لنفسه: حزم بن هللا عبد أبو أنشدني قال: بدمشق األندليس الحافظ هللا عبد أبو أخربني

ل��ي��ال��ي��ا ع��ن��ك��م ال��م��رءُ يَ��غ��ي��ب ف��س��وف ل��ي��ل��ٍة ب��ت��أن��ي��س ع��ن��ُك��م َراِح��ًال ِص��ل��وا
وم��ال��ي��ا وأه��ل��ي ن��ف��س��ي ل��ُك��م ِف��ًدى ِض��ع��َف��ه��ا ال��طَّ��رُف ي��س��ت��رج��ع س��اع��ًة َه��ب��وا
ُم��ع��ادي��ا ويُ��ض��ح��ي ي��م��س��ي ول��ُك��م ل��ن��ا ف��إن��ه ال��زم��اِن ع��وَن ت��ح��س��ب��وا وال

العاجز. العنني: 265
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التوَّابني يحب هللا

وخمسني خمس سنة يف بمرص، عليه بقراءتي عيل بن صالح بن عيل الحسن أبو أخربنا
ثنا حدَّ قال: لنا، أجاز ما يف الكاتب أحمد بن محمد مسلم أبو أخربنا قال: وأربعمائة،
هاشم أبي عن بغداد أهل من رجٌل أخربني قال: خرض، بن الحسن أخربنا قال: ُدَريْد ابن
فقال جاريٌة، ومعه رجٌل وفيها أكرتيها، سفينة إىل فجئت البرصة، أردُت قال: املذكِّر،
الرجل دعا ِرسنا فلما فحملني، يحملني أن الجارية فسأَلتْه موِضٌع! هنا ها ليس الرجل:
ينا تغدَّ فلما مسكنٌي، أنني عىل فأُنِزلُت ليتغدَّى. املسكني بذلك انِزلوا فقال: فُوِضع، بالغداء
للضيف إن هللا رحمَك فقلت: تسقيني، أن وأمرها فرشب، رشابك. هاتي جاريُة يا قال:
وهاتي العود هاتي جارية يا قال: النبيذ فيه دبَّ فلما فرتكني، قال: يُؤذيني. وهذا ا، حقٍّ

غنَّت: ثمَّ العود فأخذت عندك. ما

واِح��ِد رأي ع��ن ال��ح��االت ع��ل��ى ي��زوُل واح��ٌد ل��ي��س ب��ان��ٍة ك��ُغ��ص��نَ��ي وُك��نَّ��ا
ت��ب��اُع��دي أراد ل��م��ا وخ��لَّ��ي��تُ��ه غ��ي��ره ف��خ��ال��ل��ُت ِخ��الٍّ ب��ي ت��ب��دَّل
س��اِع��دي ذل��ك ب��ع��د يَ��ص��ط��ِح��ب��ه��ا ول��م أب��ن��تُ��ه��ا تُ��ِردن��ي ل��م ك��ف��ي أن ف��ل��و
ال��ش��دائ��د266 ف��ي ال ال��خ��ف��ض ف��ي أًخ��ا ي��ك��وُن م��م��اذٍق ُك��لَّ ال��رح��م��ُن ق��بَّ��ح أال

ْمُس الشَّ إِذَا ﴿ فقرأت: منه. خريًا أُحسن فقلت: هذا؟ مثل أتحسن فقال: إيلَّ التفَت ثمَّ
إىل انتهيت فلما يبكي، فجعل َْت﴾، ُسريِّ اْلِجبَاُل َوإِذَا * انَْكَدَرْت النُُّجوُم َوإِذَا * َرْت ُكوِّ
وجل، عز هللا لوجه حرة فأنت اذهبي، جارية يا قال: ْت﴾، نُِرشَ ُحُف الصُّ ﴿َوإِذَا قوله:
أتُرى أخي، يا وقال: فاعتنقني إيلَّ دنا ثمَّ العود، وكَرس املاء، يف الرشاب من معه ما وألقى
ذلك بعد فآخيته قال: املتطهرين. ويُحب التوابني يحب هللا إن فقلت: توبتي؟ يقبل هللا
الجنة. إىل فقال: بعدي؟ ِرصت إالَم فقلت: املنام، يف فرأيتُه قبيل، مات حتى سنة أربعني

ْت﴾. نُِرشَ ُحُف الصُّ ﴿َوإِذَا عيل: بقراءتك قال: الجنة؟ إىل ِرصت ِبَم أخي، يا فقلت:

العيش. سعة الخفض: الود. يُخلص لم الذي املماذق: 266
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دمعه يَملك ال رجل

هللا عبد أبو ثنا حدَّ قال: السمرقندي صالح أبو ثنا حدَّ قال: إجازة سعيد بن إبراهيم أخربنا
عمرو بن محمد بن أحمد بكر أبو ثنا حدَّ قال: بالقرافة، اليسع بن القاسم بن الحسني
الصويف، حمزة أبو قال قال: الصويف، هللا عبد بن جعفر محمد أبو ثنا حدَّ قال: ينََوِري، الدِّ
املراكِب بعض يف الرشيد زمن يف غزوُت قال: املرصي املضاء بن حسام الغمر أبو وحدثني
معه، وخرجُت أفَلت َمن فخرج صقلية، جزائر بعض يف بنا فانكرس البحر، يف فلَججنا
له: وقلُت حاله، عن فسألته البكاء، كثر من دمعه يملك ال رُجًال الجزائر بعض يف فرأيت
حتى عليك جنايتهم وما فقلت: ذلك. إال قال: بهما. أرضَّ قد البكاء فإن بعينَيك، أرفق
وما قلت: حياتي. أيام تعاىل هللا إىل منها معتِذًرا أزال ال جنايٌة فقال: البالء؟ لهما تتمنَّى
إليه نظرت ذنٍب يف أوقَعتاني ولقد عليهما، املحظورة األمور إىل نظرهما رسعة قال: هي؟
الجنة وأدخلني عنه يل هللا صَفح لو وباهلل عنه، يل يعفو أن أليسُت هللا لرحمة الرجاء لوال

عليه. مغشيٍّا وسقط ُصعق ثمَّ عصتاه. بعينني إليه أنُظر أن الستحيَيُت تراءى ثمَّ

بغداد إىل الحسناء املغنية حنني

أخربني قال: بخطه يل وكتبه بمرص، األندليس نرص أبي بن محمد هللا عبد أبو أخربني
قال: املرضي، األشكري بن عيل أبو ثني حدَّ قال: الزبري ثنا حدَّ قال: اليزيدي محمد أبو
هناك له فابتعت بغداد، إىل بي فبعث عليه، يَخفُّ وممن أوىف، أبي بن تميم ُجالس من كنُت
ُوِضَعت ثمَّ فيهم، وأنا قال: لُجلسائه، دعوًة أقاَم عنده حصلت ا فلمَّ ا، ِجدٍّ رائعًة جاريًة

فغنَّت: بها، الحارضين ويُحاِسَن غناءها، ليَسمع بالِغناء وأمَرها الستارة،

َل��م��َع��انُ��ه م��وه��نً��ا ت��ألَّ��َق ب��رٌق ال��ه��وى ان��َدم��ل م��ا بَ��ع��د م��ن ل��ه وبَ��دا
أرك��ان��ه ُم��ت��م��نِّ��ٌع ال��ذَُّرى ص��ع��ُب ودونَ��ه ال��رِّداء ك��ح��اش��ي��ة ي��ب��دو
أج��ف��ان��ه ب��ه َس��م��َح��ت م��ا وال��م��اءُ ض��ل��وع��ه ع��ل��ي��ه اش��ت��م��َل��ت م��ا ف��ال��ن��اُر

غنت: ثمَّ َحَرض، من وكل تميم وطرب شاءت، ما فأحسنَت قال:

وأواِخ��ُره م��ح��م��ودٌة أوائ��ل��ه ُم��ف��ِض��ٍل دول��ُة ف��ات ع��م��ا س��يُ��س��ل��ي��َك
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م��آِزره ع��ل��ي��ه ُش��دَّت م��ذ ال��ب��رِّ ع��ل��ى ش��خ��َص��ُه وألَّ��ف ِع��ط��َف��ي��ِه ال��ل��ه ث��ن��ى

غنَّت: ثمَّ شديًدا، طربًا َحَرض ومن تميٌم، فطرب قال:

م��ط��ِل��ُع��ه األزرار َف��ل��ِك م��ن ب��ال��ك��رِخ ق��م��ًرا ل��ي ب��غ��داد ف��ي ال��ل��ه أس��ت��ودع

فقالت: ُمتََمنَّاك. َفَلِك ِشئت، ما تمني لها: قال ثمَّ ا، ِجدٍّ وأفرط تميم، طرُب فاشتدَّ قال:
األمري أيها الوفاء عىل فقالت: تتمني. أن لك بدَّ ال وهللا فقال: وبقاءه. األمري عافية أتمنَّى
لوُن فاستنقَع قال: ببغداد. النوبة بهذه أغني أن أتمنى له: فقالت نعم! فقال: أتمنَّى؟ بما

ُكلُّنا. وُقمنا وقام املجلس، وتكدر وجهه، وتغريَّ تميم،
فرجعت يدعوك، فاألمريُ ارجع يل: وقال خدمه، بعض فلحقني األشكري: ابن قال
نعم قلت: به؟ امتُِحنَّا ما أرأيَت ويحك، فقال: وجلست، فسلَّمت ينتظرني، جالًسا فوجدته
بغداد، إىل لتحملها ب فتأهَّ بغريك، هذا يف أثُق وما لها، الوفاء من بدَّ ال فقال: األمري. أيها
ب بالتأهُّ وأمرها بت وتأهَّ قمت ثمَّ قال: وطاعًة. سمًعا فقلُت: فاِرصْفها. ُهناك غنَّت فإذا
ثمَّ معي، وجعلها فيه، فأُدخَلت ومْحمل، بناقٍة وأمر تخُدمها، سوداء جارية وأصحبها
وردنا فلما العراق، قافلة يف دخلنا ثمَّ نا، حجَّ فقضينا القافلة، مع مكة إىل الطريق دخلنا
نزول نحن لها: فقلت نحن؟ أين سيِّدتي: لك تقول فقالت: عنها، السوداء أتَتْني القادسية
بالغناء: اندفع قد صوتها سمعت أن أنشب فلم وأخربتها، إليها فانرصَفت بالقادسية.

ال��رِّف��اق ُم��ج��ت��َم��ع ح��ي��ث ـ��َة ال��ق��ادس��ي��ـ َوَردن��ا ل��م��ا
ال��ع��راق أن��ف��اِس ن��س��ي��َم ز ال��ح��ج��ا أرض م��ن وش��م��م��ُت
وات��ف��اِق ش��م��ٍل ب��ج��م��ِع ـ��بُّ أُِح��ـ ول��م��ن ل��ي أي��ق��ن��ُت
ال��ِف��راِق م��ن ب��ك��ي��ُت ك��م��ا ء ال��ل��ق��ا ف��رِح م��ن وَض��ِح��ك��ُت

قال: ِكلمة. لها ُسمع فما باهلل! أعيدي باهلل! أعيدي القافلة: أقطار من الناس فتصايح
ليلتهم، فيَبيتون الناس من متصلة بساتني يف قريٌب بغداد وبني وبينها بالياِرسيَّة، نزلنا ثمَّ
ملهوفًة، أتتني قد بالسوداء أنا إذا الصباح قرب كان فلما بغداد. لدخول يُبكِّرون ثمَّ
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أدري. ما وهللا قالت: هي؟ وأين فقلت: حارضة! ليست سيِّدتي إن فقالت: لك؟ ما فقلت:
فأخربته تميم إىل وانرصفت بها، حوائجي وقضيت بغداد فدخلت أثًرا، لها أُحسَّ فلم قال:

عليها. واجًما لها ذاِكًرا ذلك بعد زال ما ثمَّ عليه، ذلك فَعُظم الخرب،

باهلل املتيم األسود

محمد سمعت قال: عليه، بقراءتي الرباط شيخ الزوزني محمد بن عيل الحسن أبو أخربنا
بأسود هو فإذا مارستان، إىل دخل أنه الشبيل عن يل ُحكَي يقول: ثوابة بن محمد بن
قال رآني فلما قال: بقيَدين. مقيَّد وهو سارية، إىل واألخرى ُعنُِقه، إىل مغلولٌة يديه إحدى

يقول: أنشأ ثمَّ قيَّدتَني؟ حتى بحبِّك تيَّمتَني أن كفاك أما لربك ُقل بكٍر أبا يا يل:

ال��ق��رُب ع��ادت��ه م��ن ي��ص��ِب��ُر ال بُ��ع��دك ع��ل��ى
ال��ح��بُّ ت��يَّ��م��ه َم��ن يَ��ص��ِب��ر ال ق��رب��ك وع��ن
ال��ق��ل��ُب أب��َص��َرَك ف��ق��د ال��ع��ي��ُن تَ��رَك ل��م ف��إن

واألسوَد والقيد مطروًحا الُغلَّ رأى أفاق فلما عليه، وأُغمَي الشبيل، فزعق قال:
مفقوَدين.

املجنون وشعر الشبيل

بكر أبي عىل دخلت امُلثنَّى: بن عيل يل قال قال: أثره عىل أيًضا الزوزني الحسن أبو أخربنا
ويقول: يهيُج وهو يوًما، داره يف بالشبيل ب امُللقَّ جعفر بن َجحَدر

ال��ق��رُب ع��ادتُ��ه َم��ن يَ��ص��ب��ر ال بُ��ع��دك ع��ل��ى
ال��ُح��بُّ ت��يَّ��م��ه م��ن ح��ج��ِب��ك ع��ل��ى ي��ق��وى وال
ال��ق��ل��ُب يُ��ب��ص��ُرَك ف��ق��د ال��ع��ي��ُن تَ��َرك ل��م ل��ئ��ن
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يبتليه أن هللا سأل

سمعت قال: حفظه، من الواعظ العالف عيل بن محمد بن محمد طاهر أبو ثنا حدَّ
الغلفي، هللا عبد أبا سمعت يقول: شيخنا الواعظ سمعون بن أحمد بن محمد الحسني أبا
سمعت يقول: عطاء بن العباس أبي صاحب بطرطوس الغلفي هللا عبد أبو يل قال أو
عليه فأثنى عبًدا ذكر وجل عز هللا رأيُت فما القرآن، قرأُت يقول: عطاء بن العباس أبا
تبتليني، ما يف واحفظني ابتِلني اللهم فقلت: يَبتليَني، أن تعاىل هللا فسألت ابتاله، حتى
وذَهب أحٌد، منهم رجع ما وعرشون نيٌف داري من خرج حتى والليايل األيام مضت فما

وأهله. ولده وذهب عقله، وذهب ماله،
أحًدا رأيت فما نحوها، أو سنني سبَع الغلبة بحكِم فمكث الغلفي: هللا عبد أبو قال
بعد قال يشءٍ أول فكان عطاء، بن العباس أبي من أحسن بالحكمة فنطق َغَلبٍَة بعد صحا

غلبته: من صحوه

ت��ع��ج��ي��ُب ذاٍن وص��ب��ري ه��واك ح��م��ل��ي ش��ط��ًط��ا ك��لَّ��ف��تَ��ن��ي ل��ق��د أق��وُل ��ا ح��قٍّ
وت��ل��ه��ي��ُب ت��ب��ري��ٌد ِض��دَّي��ن ن��وع��ي��ِن َخ��َط��ٌر ل��ه ق��ل��ٍب ف��ي ش��ي��ئ��ي��ِن ج��م��ع��َت
م��س��ل��وُب وال��ع��ق��ل ُج��م��ع��ا ق��د ف��ك��ي��ف يُ��ض��ِرُم��ه��ا وال��ش��وُق تُ��َق��ل��ِق��لُ��ن��ي ن��اٌر
أي��وُب ُض��رَّ ق��د ك��م��ا إل��ي��ك ص��ب��ري يُ��س��ل��م��ن��ي ك��ي��ف أدري ك��ن��ُت إن ك��ن��ُت ال
م��ك��روُب غ��رث��ان َح��م��ِل��ه��ا م��ن ف��ص��اح ل��ه��ا اق��ش��ع��رَّ ب��ل��واه ت��ط��اَوَل ل��م��ا
م��ن��ك��وُب267 وال��ع��ب��د رح��م��ٍة ذو وأن��ت ب��ي يَ��ن��ص��ب وال��ش��ي��ط��ان ال��ض��ر ��ن��ي م��سَّ ق��د

أظن هللا: رحمه سمعون بن الحسني أبو لنا قال العالف: بن طاهر أبو شيخنا لنا قال
َعَجبًا. لتني حمَّ لقد أقول: وأنا شطًطا، كلَّفتني لقد فقال: يشء، الغلبة من عليه بقَي كان

ناطقة ريحانة

ثنا حدَّ قال: عليه، بقراءتي القلوب قوت صاحب املكي محمد بن عمر حفص أبو أخربنا
سهل بن محمد بن الحسن بن أحمد ثنا حدَّ قال: إمالءً، القواس عمر بن يوسف الفتح أبو

يعاديني. بي: ينصب 267
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ثنا حدَّ قال: الُجنَيْد بن إبراهيم ثنا حدَّ قال: جعفر ابن يعني محمد ثنا حدَّ قال: الواعظ
ليَلٍة ذاَت ُقمُت العطار: عباد قال قال: منصور، بن روح ثنا حدَّ قال: الحسني، بن محمد
أنت العَرى، بإسقاط لك أدعو ريحانٌة: َخت فَرصَ حياءً، منَك وجهي اكُس اللهم فقلُت:

تقول: وأنشأت ذا، من بك أوىل الورع بالحياء؟ وتدعو ُمراءٍ

ُخ��س��راُن ال��ن��وم ف��إن ال��ل��ي��ل س��ه��ر ت��ع��وَّد
ن��ي��راُن ال��ذن��ب ف��ُع��ق��ب��ى ال��ذن��ب إل��ى ت��رك��ن وال
أخ��داُن ف��ل��ل��ق��رآن درَّاًس��ا ل��ل��وح��ي وُك��ن
ُره��ب��اُن ال��ل��ي��ل ف��ي ف��ه��م ف��اج��اه��م ال��ل��ي��ُل م��ا إذا
أغ��ص��اُن األرواح م��ن م��ال��ت ك��م��ا يَ��م��ي��ل��ون

اشتفيت. حتى فبَكيُت قال:

واألسد مريم عيىسابن

ُسَويْد بن إسماعيل القاسم أبو أخربنا قال: الجوهري، عيل بن الحسن محمد أبو أنبأنا
الضخم يوسف أبو ثنا حدَّ قال: الكوكبي، جعفر بن القاسم بن الحسني ثنا حدَّ قال: الشاهد
عيىس خرج قال: أبيه عن املنعم عبد أخربنا قال: التَّنُوِخي مقوم بن هللا عبد ثنا حدَّ قال:
والريح، باملطر السماء فأخذته سياحته، يف شاتية ليلٍة يف — السالم عليه — مريم ابن
وقال: رجع عيىس رآه فلما يُبصِبص، إليه َخَرَج قد بسبٍع هو فإذا فيه، ليسُكن كهًفا فأتى
لعيىس وليس إليه، يسكن ً ملجأ ُروٍح ذي لكل رب يا يقول: وجعل بموضعك. أحقُّ أنت
وألومَلنَّ حوراء، القيامة يوم ألزوَِّجنَّك وعزتي استبطأتني، إليه: وجل عز هللا فأوحى مسكن.

سنة. آالف أربعة عليك

الحشا يف الحب كمون

قال: حكمان بن حسني بن الحسن حدثا قال: الوكيل، عيل بن أحمد الحسني أبو أخربنا
العباس أبو ثنا حدَّ قال: الصويف محمد بن إبراهيم ثنا حدَّ قال: البرصي الفتح أبو ثنا حدَّ
ُشحٍب بقوٍم فإذا العرب أحياء بعض دخلُت قال: األصمعي عن لنا ُحكَي قال: عطاء بن

بينهم. من أخرج فأنا داء، عىل وقعوا قد هؤالء إن نفيس: يف فقلُت ألوانُُهم،
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لدائكم أطلُب فقلت: العرب؟ أخا يا أين إىل يل: يقول بعُضهم فإذا ألخُرج فذهبُت قال:
محبَّة قلوبنا يف َفَشت قوٌم نحن دواءٌ، لدائنا ليس قوٌم فإنا هللا، عافاك ارجع فقال: دواءً.
قال: قط. مثله سمعت ما ألنني سمعت ما فأعجبني األصمعي: قال ألواننا. ت فتغريَّ هللا
فاطَّلعت فقصدته البيوت، عن ُمنفرًدا َشعر خباءَ فرأيت أدوُر أزل ولم الحي، إىل فرجعُت
فهالني قال: األرض، يف ِسكٍَّة إىل مشدودٌة سلسلة عنِقه يف الوجه حسِن بفتًى أنا فإذا فيه،
فقلت: مجنون! إنِّي يقولون عمي! ابن يا فقال: شأنك؟ ما فتى، يا فقلت: منه، رأيُت ما

مفتون. هللا بحبِّ ولكني بمجنون، أنا ما وهللا ال يل: فقال يقولون؟ كما أهو
وخفَي يَُحدَّ، أن عن َجلَّ العرب، أخا يا عني إليك قال: الحب! يل فِصف قلت: قال:
ثمَّ توارى. تركته وإن أورى، أقدحته إن الحجر، يف النار ُكمون الحشا يف كمَن يُرى، أن

يقول: وأنشأ ق صفَّ

تُ��غ��َرُس ال��ق��ل��ب س��اح��ِة ف��ي ق��الِئ��ُع��ه��ا ًة م��ودَّ م��ن��ك أص��ف��ي��ُت ال��ذي أأن��َت
م��ؤن��ُس ف��ي��ك ف��ك��َرت��ي م��ن ل��ي ظ��لَّ ف��ق��د ُم��وح��ٌش َق��ل��ب��َي َف��ق��ِد م��ن ل��ي ك��ان وإن
أج��ِل��ُس ح��ي��ن ف��ك��َرت��ي ب��ع��ي��نَ��ي أراك ك��أن��ن��ي ح��ت��ى ب��اإلض��م��ار أن��اِج��ي��َك

عليٍل ُمحبٍّ ُكل

ثنا حدَّ قال: عليه، بقراءتي النريس حسنون بن أحمد بن محمد الحسني أبو أخربنا
قال: الثقفي، هارون بن محمد أخربني قال: الرازي، الواحد عبد بن محمد حاتم أبو

أصحابنا: بعض أنشدنا قال: املرسوقي، أنشدنا

ع��ل��ي��ًال؟ ت��راه ال ُم��ح��بٍّ وأيُّ ع��ل��ي��ل��ٌة ن��ف��ٌس ال��ل��ه ُم��ح��بِّ ون��ف��ُس

املجذوم املكفوف

النيسابوري، فضالة بن الرحمن عبد ثنا حدَّ قال: الحافظ، ثابت بن عيل بن أحمد أنبأنا
يقول: بالبرصة املخميل طيبًا سمعُت قال: املزكى، شاذان بن هللا عبد بن محمد أخربنا قال:
يقع الزَّنبُور وإذا مجذوم، بمكفوٍف بعبادان مررُت يقول: العطار سعيد بن عيل سمعت
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من أغلق ما عيني ِمن وفتح ابتاله، مما عافاني الذي هلل الحمد فقلت: لحمه، فيقطع عليه
عينيه.

ُمقعٌد، هو فإذا إليه، نظرت يتخبط هو فبَينَا ع، ُرصِ إذ الحمد د أُردِّ أنا فبَينَا قال:
ُمكلَُّف! يا صاح: حتى كالمي استتمُت فما قال: مجذوم؟ وُمقَعد يَُرصع، مكفوٌف فقلت:
لو وجاللك وعزتك قال: ثمَّ شاء. ما بي يعمل دْعُه ربي؟ وبني بيني ما يف دخولك ما

ُحبٍّا. إال لك ازددُت ما صبٍّا، العذاب عيلَّ وصببَت إربًا، إربًا قطعتني

العني268 الحور من زوجتان

تسع سنة يف مرة، غري عليه قراءًة غيالن بن إبراهيم بن محمد بن محمد طالب أبو أخربنا
ثنا حدَّ قال: إمالءً، الشافعي هللا عبد بن محمد بكر أبو ثنا حدَّ قال: وأربعمائة،269 وثالثني
قال: وهب، ابن عن الحارث، عن العزيز، عبد بن الحسن ثنا حدَّ قال: الحربي، إبراهيم
يف مرابطني كانوا أنهم رجٍل عن حدَّثه الحارث بن الكريم عبد أن ُمَرض بن بكُر حدَّثني
أن هللا لعلَّ تغتسل أن لك هل لصاحبه: أحدهما فقال الجيش، إىل رجالن فخرج ِحصٍن،
سقط فرغ فلما صاحبُه، فاغتسل أغتَِسل. أن أريد ما صاحبه: فقال للشهادة؟ يُعرَِّضنا
شأنه، ما فسألتهم خيامه، إىل يجرُّونه وهم بهم فمررُت الرجل، فأصاب الحصن من َحَجٌر
يشكُّون وهم عندهم، فأقمُت إليهم رجعت ثمَّ أصحابي، إىل فانرصفت الخرب، فأخربوني

الروح. إليه عاد أو مات هل
ثمَّ مليٍّا مكث ثمَّ ضحك، ثمَّ مليٍّا مكث ثمَّ حي. إنه فقلنا: َضِحَك، إذ كذلك هو فبينَا
نظن ُكنَّا َعَجبًا، منك رأينا لقد عليك، بأس فال ُفالن، يا أبِرش فقلنا: عينيه. ففتح بكى،
فأخذ رجٌل أتاني أصابني ما أصابني ملَّا إنِّي قال: مليًا. مكثت ثمَّ َضِحكَت، إذ ُمتَّ قد أنك
لم رين ُمشمِّ ِغلمان إيلَّ فخرج الباب، عىل بي فوقف ياقوتٍة، من قٍرص إىل بي فمىض بيدي
لك. ُخِلقنا نحن قالوا: فيكم؟ هللا بارك أنتم من فقلت: بسيدنا! مرحبًا فقالوا: ِمثَلُهم، أَر

التي عيناء: الواحدة الِعني: سوادها. وسواد عينيها بياض بياض اشتد التي حوراء: الواحدة الحور: 268
جمال يف الوحش ببقر أو بالظباء لهنَّ تشبيًها العني الحور للنساء وقيل سعة، مع عينها سواد َعُظم

أعينها.
١٠٤٧م. سنة 269
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من أفضل هم رين ُمشمِّ ِغلماٌن منه إيلَّ وخرج آخر، قًرصا بي أتى حتى بي مىض ثمَّ
ُخِلقنا نحن فقالوا: فيكم؟ هللا بارك أنتم من فقلت: بسيدنا! وأهًال مرحبًا فقالوا: األولني،

لك.
رين مشمِّ ِغلماٌن إيلَّ فخرج لؤلٍؤ، أو َزبَرَجٍد أو ياقوٍت من أدري ال بيٍت إىل مىضبي ثمَّ
البيت باب عىل بي فوقف ذلك، مثل لهم وقلت األولون، قال ما مثل فقالوا األولني، سوى
فأدخلني مبسوطة، ونماِرُق بعض فوق بعضها موضوعٌة ُفرٌش يف مبسوٌط بيٌت فإذا
فوق نفسك ألقيت إال عليك أقسمت فقال: الوسادتني، بني نفيس فألقيُت بابان، وفيه البيت
ِوطاءٍ عىل الفرش تلك عىل فاضطجعت فقمت هذا. يومك يف نَِصبَت قد فإنك الُفُرش، هذه

قط. مثله عىل جنبي أضع لم
جمالها، مثل أَر لم بامرأة أنا فإذا البابني، أحد من ا ِحسٍّ سمعُت إذ كذلك أنا فبَينَا
ولكن النمارق، تلك تتخطَّ ولم عيلَّ، وقفت حتى وأقبلت ِمثَلها، أَر لم وثياٌب ُحيلٌّ وعليها
هللا بارك أنِت من فقلت: السالم. عليها فرددت وسلَّمت، وَقَفت حتى السماطني بني أقبََلت
وتُذكِّرني تحدِّثني فأقامت بها، فرًحا فضحكت العني. الحور من زوجتك أنا فقالت: فيِك؟

كتاب. يف معها ذلك كأن الدنيا أهل نساء أمر
وال مثلها أَر لم بامرأٍة أنا فإذا اآلخر، الشق من ا ِحسٍّ سمعُت إذ كذلك أنا فبَينَا
ثُني، تحدِّ مكثْت ثمَّ صاحبتها، صنعت ما كنحِو وقفت حتى فأقبَلت وجمالها، حليها مثل
صالة مع ذلك إن لك، يأِن لم تأنَّ فقالت: إحداهما، إىل بيدي فأهويُت األخرى، فأقرصت
ذلك. عند فبكيُت أحًدا، منهم أَر فلم َصحراء، إىل بي ُرمَي أم ذلك أقالت أدري فما الظهر.

وجل. عز هللا قبضه حتى الظهر عند أو الظهر صلَّيُت فما الرجل: فقال

ورياض قباب يف الشهداء

قال: الشافعي بكر أبو أخربنا قال: أيًضا غيالن بن محمد بن محمد طالب أبو أخربنا
ثنا حدَّ قال: الحرضمي، إسحاق بن يعقوب ثنا حدَّ قال: موىس بن يونس بن محمد ثنا حدَّ
بن هللا ُعبيد عن شداد، بن مسلم عن الغنوي، هارون أبي عن ي، التُّسَرتِ إبراهيم بن يزيد
بني ورياٍض ِقبَاٍب يف العرش، بفناء القيامة يوم الشهداء قال: كعب بن أبي عن عمري،

وجل. عز هللا يدي
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الجنة عيناء

ثنا حدَّ قال: الشافعي، بكر أبو ثنا حدَّ قال: غيالن، بن محمد بن محمد طالب أبو أخربنا
ثنا حدَّ قال: البزاز، الصباح بن الحسن ثنا حدَّ قال: الجبار، عبد بن الحسن بن أحمد
البناني، ثابت عن البرصي، راشد بن عباد أخربنا قال: هند، أبي بن داود بنت ابن إسحاق
فقال: فساءله، بكر، أبو له يُقال غزاة من له ابٌن عليه قدَم إذ مالك، بن أنس عند كنُت قال:
أهاله! وا يقول: وهو ثار، إذ غزاِتنا يف قائلون نحُن بينَا فالن؟ صاحبنا عن أُخربُك أال
ُث أُحدِّ كنت إنِّي فقال: لك؟ ما فقلنا: له، عَرَض عارًضا أن وظننا إليه، فثُرنا أهاله! وا
عيلَّ طالت فلما العني، الحور من تعاىل هللا فيَُزوِّجني أُستُشهد، حتى ج أتزوَّ أال نفيس
قال: املنام، يف آٍت فأتاني تزوَّجُت، املرة هذه رجعت، أنا إن هذه: سفَرتي يف قلُت الشهادة
خرضاء روضة إىل بي فانطلق العيناء، هللا زوَّجك فقد قم، تزوَّجُت؟ رجعت إن القائُل أأنَت

جواٍر. َعُرش فيها ُمعِشبة
يف رجٌل تكلَّم أنه وذلك الجامع؛ يف وقع ما بسبب الحديث وقطع الحديث (وذكر
وُقرب الحديث، عنَّا وانقطع فُقتل وأخرجوه الجامع، رواق يف فضويلٌّ رجٌل فعاَونه املذهب،
لسبٍع الجمعة يوم يف الحديث، هذا تمام يُميل أن الشافعي فُسِئل معروف، قرب يف غٍد يف
يف مثَلُهنَّ أَر لم تصنَُعها، صنعة واحٍد كل وبيد علينا) فأماله األوىل، جمادى من خلون

أمامك. وهي َخَدِمها، ِمن نحن فُقلن: العيناء؟ أِفيُكن فقلت: والجمال. الحسِن
واحدة كل يد يف جارية عرشون فيها وأحسن، األوىل من أعَشُب بروضٍة فإذا فمضيت
ُقلن: العيناء؟ أفيكن قلت: والجمال، الحسن يف بيشءٍ إليها العرش وليس تصنعها، صنعٌة

أمامك. وهي َخَدِمها، ِمن نحن
فيها والجمال، الحسن يف والثانية األوىل من أعشُب وهي بروضٍة، فإذا فمضيت
إليهن والعرشون العرش وليس تصنعها، صنعة منهنَّ واحدٍة كلِّ يد يف جارية، أربعون

أمامك. وهي خدمها، من نحن قلن: العيناء؟ أفيكن قلت: والجمال. الحسن يف بيشء
الرسير، عن َجنباها َفَضَل قد امرأٌة عليه رسير فيها مجوَّفة بياقوتة أنا فإذا فمضيُت
إن َمه، قالت: عليها، يدي أضع أن فأردُت بك. مرحبًا نعم! قالت: العيناء؟ أأنِت فقلت:

فانتبهت. قال: الليلة. عندنا تُفِطُر ولكن بعد، الرُّوح من شيئًا فيك
فركبنا قال: اركبي. هللا خيل يا املنادي: نادى حتى حديثه من الرجل فرغ فما قال:
فما حديثه، وأذكر الشمس إىل وأنظر الرجل ألنظر فإني وقال: العدو، الرجُل فصافَّ

سقطت. الشمُس أم سقط أرأسه أدري
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املنام يف تزور جارية

أربعني سنة يف عليه، بقراءتي ِزي التَّوَّ الحسني بن عيل بن أحمد الحسني أبو أخربنا
بكر أبو ثنا حدَّ قال: سويد، بن محمد بن إسماعيل القاسم أبو ثنا حدَّ قال: وأربعمائة،270
بن محمد بكر أبو ثنا حدَّ قال: خلف، بن هللا عبد أخربنا قال: األنباري، القاسم بن محمد
قال: القريش، العزيز عبد بن محمد ثنا حدَّ قال: الحسني، بن محمد ثنا حدَّ قال: سماعة،
نفسه. عىل ُمرسٌف بطَّاٌل باليمن فتًى عندنا كان قال: خالد، أبي بن إسماعيل ثني حدَّ
من ثوب وعليه إليه، أقبلت قد جاريًة نومه يف َليَلًة فرأى وجمال، مال ذا ذاك مع وكان
أنت بأبي له: فقالت بالذهِب، مكتوٌب أخَرض حريٍر من كتاٌب وبيدها أطرافه، تتثنَّى اللؤلؤ

هو: فإذا فقرأه الكتاب، هذا يل اقرأ

ِن��س��ري��ِن م��اءِ ف��ي ُع��ِج��نَ��ت ِم��س��َك��ٍة م��ن ُغ��َرٍف ف��ي ال��رح��م��ن ص��اَغ��ه��ا ال��ت��ي ِم��ن
وت��ف��ت��ي��ِن ل��ه��ٍو ف��ي ع��نَ��ُه وق��ل��بُ��ه م��ح��تَ��ب��ٌس ال��ق��ل��ِب ف��ي ح��بُّ��ه ال��ذي إل��ى
ي��أت��ي��ن��ي ال��ده��ر أُح��بُّ ال م��ا ع��ن��َك ك��م َح��َزنً��ا أورث��تَ��ن��ي ف��ق��د ب��اِدر، س��ه��ُل ي��ا
ِع��ي��ِن؟ ُخ��رٍَّد ج��واٍر م��ع م��وض��ون��ٍة ُف��ُرٍش ع��ل��ى ت��ل��ه��و أن ت��ش��ت��اُق أل��س��َت

ًكا ُمتنسِّ يزل ولم بى، والصِّ البطالة من عليه كان ما لكل تارًكا الفتى فأصبح قال:
الحسان. الُخرد األنباري: بن بكر أبو قال سهًال. اسمه وكان قال: مات. حتى ك تنسُّ أحسن

األعني. الحسان والِعني: بالذهب. املنسوجة واملوضونة:

قرصزبرجد يف خود

قال: البزاز، محمد بن أحمد الحسن أبو ثنا حدَّ قال: عيل بن أحمد الحسني أبو أخربنا
الطيب أبو ثنا حدَّ قال: الطويس، محمد بن أحمد ثنا حدَّ قال: أحمد بن عثمان ثنا حدَّ
حبيب عن الحسني، بن محمد أخربني قال: الصويف، ُزَريْق ثني حدَّ قال: الشهوري، بن
قلبي عىل فهاج قال: أُبْنا. له يُقال بمجنوٍن فإذا الرجان،271 إىل يوًما دخلُت قال: الفاريس،

١٠٤٨م. سنة 270
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إِنٌْس يَْطِمثُْهنَّ َلْم … اْلِخيَاِم ِيف َمْقُصوَراٌت ﴿ُحوٌر فقرأُت: وجل، عز هللا كتاب من آيٌة
يقول: أنشأ ثمَّ فهاج قال: .﴾ َجانٌّ َوَال َقبَْلُهْم

ب��خ��ي��اِم أن��ه��اره��ا ��ف��ْت ُح��فِّ ق��د َج��نَّ��ًة ت��ب��وَّأ س��ي��دة ُح��بِّ ِم��ن
ك��ُغ��الِم ِخ��دِره��ا ف��ي م��ك��ن��ون��ًة زب��رج��ٍد ق��ص��ِر ج��وِف ف��ي َخ��ودة م��ع
ن��وَّاِم ب��راِق��ٍد ت��أيَ��َس��ن ال وح��دي��ث��ه��ا ق��ول��ه��ا ف��ي ورص��ان��ة

والزرع املجنونة الجارية

عن الصويف، ُزَريْق عن اإلسناد بهذا ِزي التَّوَّ عيل بن أحمد الحسني أبو القايض أخربنا
قد أعَراب بِخباءِ أنا فإذا واألُبُلَّة، البرصة من خَرجُت الغالم: عتبة قال قال: الواحد، عبد
تُشرتى، وال تُباع ال صوٍف جبَُّة عليها مجنونٌة جاريٌة الخيمة ويف بخيمة، أنا وإذا زرعوا،

تقول: فسمعتُها وليُت ثمَّ السالم، تُردَّ فلم فسلَّمت، فدنوت

ال��ب��ط��ون��ا أج��اع��وا ل��م��والُه��ْم إذ وال��ع��اب��دون��ا ال��زاه��دون َزِه��َد
س��اِه��رون��ا وُه��م ل��ي��لُ��ه��م ف��م��ض��ى ف��ي��ه ال��ق��ري��ح��ة األع��يُ��َن أس��َه��ُروا
ُج��ن��ون��ا ف��ي��ه��م أن ال��ن��اُس ع��ل��م ح��ت��ى ال��ل��ه م��ح��بَّ��ة ح��يَّ��رت��ه��م
ي��ع��ِرف��ون��ا272 م��ا ج��م��ي��ُع ش��ج��اُه��م ق��د ول��ك��ن ع��ق��وٍل، ذوو أِل��بَّ��ا ه��م

بعض وأتيُت فرتكتها سِلم. إن لنا فقالت: الزرع؟ ملن فقلت: إليها فدنوُت قال:
فإذا املطر، هذا يف تها قصَّ فأنظر آلتينَّها وهللا فقلت: القَرب كأفواه السماء ِت فأرخَّ األخبية،
سحر طرف من قلبي أسكن والذي تقول: وهي نحوه قائمٌة هي وإذا غِرق، قد بالزرع أنا
إنه هذا! يا فقالت: إيلَّ التفتَت ثمَّ بالرِّضا، منك ليُوِقن قلبي إن اشتياقك، محبة بصفيَّ
فلما فحفظه، عليه واطلع فسقاه، غيثًا عليه وأرسل ركَّبه، فسنبَله، وأقامه، فأنبَته، زرعه،
عليك، وأرزاُقُهم عباُدك، العباُد فقالت: السماء نحو رأسها رفعت ثمَّ أهلكه. حصاده دنا

ُعتبة. يا اسكت فقالت: صربك؟ كيف لها: فقلُت ِشئَت! ما فاصنع

العاقل. لبيب: الواحد ألبا، 272
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ج��دي��د ِرزٌق م��ن��ه ي��وٍم ك��ل ف��ي ح��م��ي��د ل��غ��ن��يٌّ إل��ه��ي إن
أري��د م��م��ا أك��ث��ر ب��ي ي��ف��ع��ل يَ��َزل ل��م ال��ذي ل��ل��ه ال��ح��م��ُد

هيَّجتني. إال كالمها ذكرُت ما فوهللا عتبة: قال

املجنون ريحان دعاء

اللهم دعائه: يف يقول املجنوُن ريحاُن كان قال: الزاهد الرحمن عبد بن قُر الصَّ وحكى
يقول: ثمَّ إليك. الوداد ملواصالت جوارحي بك وولهت فيك، بني رغَّ الطمع آمايل، قَصَدتك

ِك��ت��ابً��ا ال��ح��وِر إل��ى ـ��ِع ب��ال��دم��ـ ال��ن��اس��ك ك��ت��ب
َس��َح��ابَ��ا ب��ال��دم��ع خ��طَّ ول��ك��ن ب��أق��الم ال
وأذاب��ا وأض��ن��ى ُق ��ْو ال��شَّ أق��ل��ق��ه ف��تً��ى م��ن

تموت وال تهرم تمرضوال ال

وخمسني خمس سنة يف بمرص، عليه بقراءتي الحبال سعيد بن إبراهيم إسحاق أبو أخربنا
عليه، قراءًة الصويف السمرقندي عدي أبي بن محمد صالح أبو أخربنا قال: وأربعمائة،273
قراءًة الصويف البزاز عاصم بن اليسع بن القاسم بن الحسني هللا عبد أبو أخربنا قال:
قال: عليه، قراءًة ينََوِري الدِّ عمرو بن محمد بن أحمد بكر أبو ثنا حدَّ قال: بالقرافة، عليه
إبراهيم بن محمد حمزة أبو قال قال: الخياط، الصويف هللا عبد بن جعفر محمد أبو أخربنا
رجٍل عىل تُعَرُض جميلة جارية إىل فنَظَر السائح، الَفَرج بن محمد مع كنُت الصويف:
السماء إىل رأسه فرَفع دينار. بألف له: فقيل الجارية؟ هذه تُباُع بكم فقال: ليشرتيها،
سألتك لو أني كَرِمك من ألعلُم وإني يدي، تنالُها وال أمِلُكها، ال أني تعلم إنك اللهم! وقال:
أنفس هو ما أسألك وإني إيلَّ، وإحسانًا عيلَّ منك ًال تفضُّ منها تمنَعني ولم تُردَّني لم إيَّاها
وال بَليل نائًما تراني ال أن ومهُرها تموت، وال تهرم وال تَمرض ال بادنًة274 منها عندي

١٠٦٣م. سنة 273

الجنة. حور إحدى بها وأراد اللحم، الكثرية البادنة: 274

154



األول الجزء

فأنِجْز هذا، وقتي من امَلهِر يف أِجدُّ وأنا أبًدا، خلِقك من أحٍد إىل ضاحًكا وال بنهار طاِعًما
ضاحًكا وال بنهار، طاعًما وال بليل ناِئًما رأيناه فما قال: كريم. يا سألتك ما لقيتك إذا يل

وجل. عز باهلل لِحق حتى الناس من أحد إىل

الشهيد الغالم

حمزة أبو قال قال: بإسناده، بمرص عليه بقراءتي سعيد بن إبراهيم إسحاق أبو أخربنا
إىل فنظر الروم، ببالد اإلسكندراني محمد بن هللا ُعبيد مع كنُت الصويف: إبراهيم بن محمد
أما النفُس فدتَك وقال: منه، فدنا أحيانًا، عنه ويرجع الروم، من ِعلٍج عىل يحِمُل جميٍل ُغالٍم
وهللا فقال: عم. يا وهللا بىل، فقال: َشخِصَك؟ من وأبَهُج وجِهك من أحسُن هو وجًها تَرى
فقتله عليه وحمل الُغالُم، فصاح الِعلُج، هذا يَقتَُلَك أن إال وجل عز هللا ترى أن وبني بينَك ما
ألرجو إنِّي وعليه، علينا هللا رحمة ذكره: إذا ذلك بعد يقول محمد بن هللا ُعبيد فكان الِعلُج،
نفسه. ُمهَجة من له بذََل بما الجميل الحسِن وجهه إىل َضِحَك قد وجل عز هللا يكون أن

الجميل والغالم جويرية ابن

األسود ثنا حدَّ قال: الوقاص، هرثمة بن إسماعيل وحدثني حمزة، أبو قال قال: وبإسناده
الخشوعي، ُجويرية بن سعيد مسلم أبا حَرضُت قال: أبي ثني حدَّ قال: الفزاري مالك بن
َواْألَْرِض َمَواِت السَّ َخْلِق ِيف ﴿إِنَّ قرأ: ثمَّ إليه. النظر فأطال َجميل ُغالٍم إىل نظر وقد
نفسه مكروه عىل طريف أهَجَم ما هللا، سبحان اْألَْلبَاِب﴾، ِألُوِيل َآليَاٍت َوالنََّهاِر اللَّيِْل َواْخِتَالِف
نظرت لقد منه، حذَّر الذي باألمِر وألَهَجه عنه، نهى قد بما وأغراه سيده، سخِط عىل وأقدمه
ولقد القيامة، عرصة يف عرفني من جميع عند سيَفضُحني أنه إال أحسبُه ال نظًرا هذا إىل
ُصِعق. ثمَّ وجهه. وأراني يل َغَفَر وإن وجلَّ عز هللا من أستحيي وأنا هذا، نظري تركني

بالِجنان يُجن

الندوة، بباب الحرام املسجد يف عليه بقراءتي األردستاني أحمد بن محمد بكر أبو أخربنا
العباس الفضل أبو ثنا حدَّ قال: امُلذكِّر حبيب بن محمد بن الحسن القاسم أبو أخربنا قال:
بن هللا عبد القاسم أبو ثنا حدَّ قال: الروذ، بمرو الخطيب هزار بن محمد بن هزار بن
عن بََلَغني قال: شعبة، ثنا حدَّ قال: الجعد، بن عيل ثنا حدَّ قال: العزيز، عبد بن محمد
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فقرأ عمر َعهد عىل مسجٍد يف يُصيلِّ كان أنه النُّخعي العزيز عبد بن يحيى بن العزيز عبد
وجهه، عىل وهام ، وُجنَّ صالته فقطع َجنَّتَاِن﴾، َربِِّه َمَقاَم َخاَف ﴿َولَِمْن ليلة: ذات اإلماُم

أثر. عىل له يُوَقف فلم

القاتلة العظة

قال: وخمسني،275 خمس سنة بمرص، عليه بقراءتي سعيد بن إبراهيم إسحاق أبو أخَربَنا
اليسع، بن القاسم بن الحسني هللا عبد أبو ثنا حدَّ قال: السمرقندي صالح أبو أخربنا
هللا عبد بن جعفر محمد أبو ثنا حدَّ قال: عمرو، بن محمد بن أحمد بكر أبو ثنا حدَّ قال:
قال: املكي، الزبري بن مصعب بن محمد حدَّثني الصويف: حمزة أبو قال قال: الصويف،
عليها َرسيَّة،276 يف الروم ببالد ونحن املدينة، أهل من رجٌل حدَّثني قال: أبي ثني حدَّ
برباعة موصوف مخزوم بني من ُغالٌم باملدينة كان قال: الطرطويس، ُمْصعب بن محمد
آخُر يَصُدَر حتى امَلسِجد إىل الخروج عن أبوه َحَجبَه الحج أيام يف كان فإذا الجمال،
بكماِله، وُوِصَف بجماله فاشتهر منهم، عليه وَحذًَرا الناس أعنُيِ من عليه إشفاًق الحاجِّ
وقد ُعمَرتِِهم، انقضاء عند الصوفية من رُجٌل علينا فَقِدَم بحديثه، تتحدَُّث الرفاق فكانت
من أحٌد يومئٍذ باملدينة وما وسلم وآله عليه هللا صىل النبي قرب لزيارة الحج من رجعوا
يف قعد ثمَّ عليه، فسلَّم ملسو هيلع هللا ىلص النبي قرب فأتى اليوم، ذلك يف املخزومي فخرج غريهم، الحاج
ثمَّ قط، مثله يَر لم شيئًا فرأى مليٍّا، إليه يَنُظُر طلحٌة عليه فوقف الصالة، ينتظر الروضة
قد فإني ِعَظتي، مني وافهم كالمي، قلِبَك عىل واعرض مقالتي عني اسمع فتى، يا قال:

الثناء. وجميل الجزاء حسن من فيها وجل عز هللا من لك لُت أمَّ ِلما بالنصيحة بدأتك
تعاىل هللا قال: عم؟ يا ُهما وَمن قال: َعَليَك؟ يَشَهد وَمن يَراك، َمن أتدري حبيبي، يا
أمًرا تأتي ال فإنك ملسو هيلع هللا ىلص، نبيك املعايصبحرضة واقرتاف فإياك عليه، ملسو هيلع هللا ىلصيشهد ونبيه يراك،
شهيٌد به عليك ملسو هيلع هللا ىلص والنبي حفيٌظ له تعاىل وهللا إال تبعة فيه عليك يكوُن البلدة هذه يف
ملسو هيلع هللا ىلص نبيه عليه والشاهد خاِلُقه عليه القايض يكون أن خصًما وكفى ُخصوٌم، لك وأصحابه

١٠٦٣م. سنة أي ٤٥٥؛ يريد 275
الجيش. من القطعة الرسية: 276
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مغشيٍّا وسقط الغالم فانتفض ِعباده. من الصالحون خلِقه من هللا يف خريُة له والخصوم
مات. حتى أيام ثالثة عليه أتى فما منزله، إىل فاحتََملوه الناس واجتمع عليه،

الجنة يف خليالن

صالح أبو ثنا حدَّ قال: عليه، بقراءتي بمرص سعيد بن إبراهيم إسحاق أبو أخربنا
أبو ثنا حدَّ قال: بالقرافة، القاسم بن الحسني هللا عبد أبو ثنا حدَّ قال: الصويف، السمرقندي
الصويف، هللا عبد بن جعفر محمد أبو ثنا حدَّ قال: ينََوِري، الدِّ عمرو بن محمد بن أحمد بكر
حدَّثني قال: الثقفي، األحوص بن محمد ثنا حدَّ قال: الصويف، حمزة أبو ثنا حدَّ قال:
العزيز وعبد بِّي الضَّ الُحَسني بن محمد كان قال: أصحابنا، من رجٌل حدَّثني قال: أبي
كالم فَسِمعا وجماِلهما، ُحسِنِهما من ُدرَّتان أو ِهالالن كأنهما التيمي الشاه بن العزيز
صالًة وأكثرهم خشوًعا وأظهرهم كالًما الناس أحسن من وكان الديلمي، هللا عبد أبي
كلِّ يف بهما يحجُّ فكان غريه، أحًدا أبواهما َعَليهما يأمن ال معه وكان فَصِحباه، واجتهاًدا،
بأخالقه، يَا وتأسَّ عنه ووَعيا منه أخذا حتى ِسنيه، سائر السواحل يف معُهما ويُراِبُط عاٍم،
رُجٌل فرآهما بهما فخَرج والجهاد، الخري طلب عىل ُمقبَلني وكانا طريقته، عىل واحتَذَيا
الناس وأعانه وبينهما، بينه فحال منه، أخذهما فأراد مثَله، يَر لم شيئًا فرأى الُجند، من
الغالمني عىل وقبض فقتله، الجندي فاغتاله والعفاف، بالنسك مشهوًرا وكان ذلك، عىل
فأخذوا مقتوًال، الديلمي هللا عبد أبي إىل فنظروا فجاءُوا بالناس، واستغاثا عليه، فامتنعا

فقتله. السلطان، به وأتوا الجندي
قربه، عن وَرجعا دفنَّاه وقد لهما، ا حاِرضً كنت قال: الرجل، هذا فحدثني أبي: قال
أخي؟ يا ترى ما لصاحبه: يقول أحدهما فسمعُت فيهما، والكآبة عليهما، الُحزُن يُعَرف
رباَطنَا، نقيض حتى نيتنا من عقدنا ما عىل يَميض أو عزيمتنا عىل يكون أن أرى قال:
بهذا مصيبتنا ولكن به، أرشَت ما وال رأيك، أرى لسُت اآلخر: له فقال بالدنا. إىل ونرجع
التعليم وحق بالشفقة الوالد حق علينا له بيَسري، علينا ه حقُّ وال بصغرية، ليست الرجل
عىل نقيم أن أرى قال: ترى؟ فما قال: املرافقة. وحسن العرشة وطهارة الصحبة وطول
أحببت وإن فَعلنَا، بعد نرابط أن عزمت فإن ننرصف، ثمَّ له، نستغفر رباطنا ِمقدار قربه

َصَدْرنا. نرجع أن
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معُهما فأقمُت ذلك، عىل لُهما اإلسعاد فسأالني عليه، أخاِلَفك لن قوًال قلَت لقد قال:
َقَلًقا العزيز عبد فقلق علَّتُه، فاشتدَّت الحسن، بن د محمَّ فاعتلَّ يوًما، عرشين عىل نيًِّفا

أخي؟ يا الجَزُع هذا ما فقلُت: قط، أحٍد من أَره لم َجَزًعا وَجِزَع شديًدا،
شفيٍق؟ وحبيٍب شقيٍق أٍخ عىل أجَزَع أن يل يحقُّ أفال قال:

مما شيئًا عني يُغني ال الجزع فإن تجزع، ال العزيز عبد يا فقال: محمد فسمعنا
مني. درجًة وجل عز هللا عند أرفع أنك أخي يا واعَلم املوت، من بي نزل

ذاك؟ وِبَم فقال:
من َحَرضَ من وأبكى باألرض خدَّه ألصق حتى العزيز عبد فبكى بي، بُمصاِبك قال:
جسيٍم خطٍر وعىل عظيم، أمٍر يف فإني تَبِك ال أخي، يا محمد: له فقال وغريهم. اك النُّسَّ
عن بعدي َوحَدِتك ويف ِفيِك الفكُر شغلني وقد بُكاِئك، من قلبي يف وأجلُّ عندي أكرب هو
فإن والغم، الحزن من وجهك يف أراه ملا ِعلَّتي تزايدت وقد العلة، ألم من فيه أنا ما بعض
بعدي تُذرين وال عربًة عيلَّ تُطِلقن وال ، فافعلنَّ وجل، عز هللا عند تحتسبني أن استطعت
لكنُت أحد من بالبكاء أحق أحٌد كان ولو نعمة، إىل وصاِئٌر رحمٍة إىل منقوٌل فإني دمعة،

ربي. مالئكة من حرضني مما وحياءً كربه وشدة املوت من بي نزل ملا به أحقَّ
ألك فقلت: الحسن، بن محمد من فدنوُت عليه، مغشيٍّا وخرَّ العزيز، عبد فُصِعَق

به؟ توصيني أمٌر أو حاجٌة
يف تحفظني أن وحاجتي األمور، جميع عىل وجل عز هللا تقوى بإيثار أوصيك فقال:

بعدي. أترك من أهمِّ من فإنه هذا، أخي
الديلمي: هللا عبد أبي بخشوع خشوعه يُشبَّه وكان الصويف، املغلَّس أبو له فقال
وال ِخزيًَة منُكما ألحٍد نعِرُف ال صغريين، كنتما منذ مصطحبنَي عشتُما قد هللا! عبد أبا يا
تكلَّم وقد تَتفرَّقا، ولم تختصما ولم تتهاجَرا لم واحد أمر عىل فنشأتما زلَّة، عليكم نحَفظ
أموِركما، من اليوم تعاىل هللا بنيَّ ملا عنه أقداركما هللا رفع قد بكالٍم فيكما الناس بعض
املوت أعالم أن تذكر وقد ذلك. من أوالكما ما عىل هلل فالحمد َطويتكما، حسن من ونرش
فهل عقلك، ُحسِن من أعلم ملا بفهمك، أِثُق وإني اقرتبت، قد منك واملالئكة أقبَلت، قد إليك

ِمنُهم؟ أحًدا ترى
النَظر. حقيقة عىل أُثِبتُها وال تُقِبُل ُصَوًرا أرى إنِّي فقال:

تجد؟ فما قال:
حايل. مثل يف لكانوا الخالئق جميع عىل ُقِسَم لو أمًلا أِجُد قال:
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يل. ِصفه قال:
وكأن عيلَّ، اصطكَّا قد جبلني بني كأنها نفيس أجُد منه؟ لك أِصَف أن عىس وما قال:
شيئًا فيها أِجُد فما يَِبَست، قد لهاتي وأِجُد عيني يف ُد تَوقَّ ناًرا وكأن بدني، يف تُوَخُز أسنَّة

ريقي. من
يرى حتى اآلثار: يف ُروَي وما األخبار، بعض يف قرأُت إنِّي املغلَّس: أبو له فقال

ذلك؟ من شيئًا رأيَت فهل الجنة، أو النار من مقعده
فال. هذا وقتي يف أما قال:

بأذنه فأصغى املغلس، أبي إىل بيده ما أو الَكْرُب يَغلبه أن وكاد األمر، به اشتد فلما
وارتفعت بعضجسدي، من خرجت قد الرُّوح وهذه مقعدي، عن سألتني إنك فقال: إليه،

مقعدي. رأيت وقد ، حقويَّ إىل
رأيته؟ وأين قال:

عدن. جنة يف رأيته قال:
الديلمي؟ هللا عبد أبا رأيَت فهل قال:

من أفضل ودرجته مقعدي من أفضل مقعده رأيُت وقد عيلَّ، لُرتفِرُف ُروحه إن قال:
ه اختصَّ التي بالشهادة أو قبيل، إليه َسبََق الذي بالعلم إال قال أنه أحسب وال درجتي،
عميل يَبلغه لم مما يل تعاىل هللا أعده بما روحي تُبرشِّ ُروحه وهذه دوني، بها تعاىل هللا
وَغمَض يده مدَّ ثمَّ قول. صفته عن يعجُز مما بفعيل استحققتُه وال فهمي، به أحاط وال

عليه. هللا رحمة وُقَيض عينيه،
ورجعنا ورجع، ودفنه وجهازه، ُغسله فحرض طويل، بعد أفاق العزيز عبد إن ثمَّ
الصف، يف جانبي إىل فقام الَغداة، صالة وحرضت يتكلم، وال يطعم ال أيَّاًما فمكث معه،
وعذاب الدنيا كرب عيلَّ تجمع ال اللهمَّ يقول: وهو الصالة، من فرغ ما بعد يدعو فسمعته
وأِجب غربتي وارحم ومغفرتك، ِرضاك إىل منها ساِلًما الدنيا عن ُخروجي ل وعجِّ اآلخرة،
واجعل وبينه، بيني تُفرِّق وال لك، وأحببتُه فيك، أحبَّني من وبنَي بيني واجمع دعوتي،

الفائزين. محل يف اجتماعنا
السجود، وأطال َسَجَد قد أنه فظننُت ساِجًدا خرَّ ثمَّ فعلت. أال عليك أقسمُت قال: ثمَّ
الدهر من حينًا فُكنَّا صاحبه، جنب إىل فدفنتُه ُقيض، قد هو فإذا فحرَّكته، منه فدنوت
أفضوا وبما واآلخرة، الدنيا يف االجتماع من لهم وجل عز هللا وهب وبما بحديثهم، نتحدَُّث

والرحمة. الكرامة من إليه
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الشاه، بن العزيز عبد فرأيت منام، يف منهم واِحًدا أرى أن أتمنَّى ِسنني فمكثت قال:
بك؟ هللا فعل ما فقلت: فوقف، فناديته واألرض، السماء بني يَطري وهو ُخٌرض ثياٌب وعليه

يل. غفر قال:
لك؟ غفر بماذا قلت:

والظنون. باإلفك إيَّاي وبَرميهم يعلمون، ال ما يفَّ الناس بقول قال:
الَحَسن؟ بن محمد َفَعَل فما قلُت:

واحدٍة. درجٍة يف وهو وأنا وبينه، بيني هللا جمع قال:
الديلمي؟ هللا عبد أبو فعل فما قلُت:

يَشاءُ. حيُث منها ويَِحلُّ فيها يَرسُح فهو الجنَُّة، له أُبيَح رُجٌل ذاَك هيهات! قال:
ذاك؟ وبم قلُت:

الحرام، عن لَفْرجه وبحفظه الشهادة، أجِر وبفضل السعادة، من له َسبََق بما قال:
اآلثام. عن ولسانه وطرفه

املوت؟ وجدت كيف فقلت:
حزني. وطول ضعفي من َعِلَم ِلما عيلَّ هللا هوَّنه قال:

َجَهنَّم؟ رأيت هل قلُت:
آملني فما ووردتها، رأيتها قد نعم إليها؟ إال والورود عليها، إال الرصاط وهل قال:

َزفريُها. أفزعني وال َحرُّها
اط؟ الرصِّ عىل ممرُّك كان فكيف قلت:

أن يُخاُف حَجٌر فيها ليس التي البسيطة األرض عىل الجواد الفرُس يجري كما قال:
به. يُعثَر

عَراني؟ الشَّ ُمنَكِدًرا رأيت هل قلت:
الديلمي. هللا عبد أبي درجة من درجته أقرب وما عليه، وَسلَّمت رأيته قال:

ذلك؟ أُعطي وبم قلُت:
لفرجه. وِحفِظه لطرفه ه بغضِّ قال:
الصويف؟ ُمغلًِّسا رأيت فهل قلت:

الجنة. يف به يطريُ أحمر، ياقوٍت من فرٍس عىل رأيته نعم، قال:
تريد؟ أين له: فقلت
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البحر. يف ُقِتلوا قوٍم أرواَح أستقبل أن أريد فقال:
ذلك؟ أُعطي وكيف قلت:
هللا. رحمة بفضِل قال:

وبرحمه. تعاىل هللا بفضل ذلك نال إنما أنه علمت قد قلُت:
البالء. عىل وصربه الظماء وطول الدعاء وُمالزمة البكاء بكثرة قال:

ذنبه من واآلبق ربه إىل الهارب

أخربنا قال: عليه، بقراءتي ِزي التَّوَّ الحسني بن عيل بن أحمد الحسني أبو القايض أخربنا
الفضل أبو ثنا حدَّ قال: هللا، رحمه القوَّاس، الزاهد مرسور بن عمر بن يوسف الفتح أبو
عثمان بن سعيد ثنا حدَّ قال: لفظه، من سمعتُه إمالءً، سهل بن محمد بن أحمد بن محمد
مصييص، واصله اإلسكندراني عيىس بن محمد بن أحمد ثنا حدَّ قال: الخياط، عباس بن
بقٍرص أنا إذا البرصة ُطُرقات بعض يف سائٌر أنا بَينَا قال: عمار، بن منصور حدَّثني قال:
جلس قد حاِجٌب وإذا مرضوبًة، األدِم وِقباب منصوبة القنا وبُسمِر وعبيٍد، وَخدٍم ُمشيد،
القرص، من أدنو بأن فهممُت عنيد، جبار كأنه ِرجل، عىل ِرجًال وثنى حديد، من كريس عىل
هذا قلت: غريه؟ إىل الطريق هذا غري قصٌد لك كان أما ويحك! وتحكًُّما: ًا تجربُّ بي فصاح

هو. ملن فأنظر القرص، من ألدنونَّ وهللا يموت، ال َملٌك السماء يف والحي يموت َمِلٌك
بُغالٍم وإذا والفضة، الذهب بقضبان مشبَّكة ِطوال بمنابر أنا فإذا ورائه من فدنَوُت
قضيِب َمشُق أو باٍن ُغصُن كأنه الجوهر، بأنواع ٍع ُمرصَّ ذهٍب من كريسٍّ عىل جاِلٍس
صفحُة لبَّته كأن الحاجبني، مقرون الخدَّين سهل الجبني، صلُت الشارب أخرض ريحان،
ورقيق ُمور،277 والسَّ الَفنك يف ُحِزَق قد الرجال، خدود من النساء بخدود أشبه وخده فضة،
ُخوُط كأنها جاريٌة عيلَّ خرجت أن لبثت فما نشَواُن! يا ِجرِمه: بحنني يُنادي وهو الَكتَّان،
جسمها، ُرطوبة عىل َلِصَق قد أخرض، حرير ِمْرُط278 عليها ريحان، قضيب َمشُق أو باٍن

السمور: الفراء. أحسن من وفروته القد، صغري الثعالب من جنس الفنك: وضغط. عصب، حزق: 277

ثمينة. ِفراءٌ جلده من يُتَّخذ السواد، إىل مائل أحمر لونه عرس ابن يشبه حيوان
مخيط. غري ثوب كل املرط: الطري. الغصن الخوط: 278
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الجاريُة وهللا أدري فال رآها، من وهللا وتفتُن بنعِلها، تَطُرُق شعِرها فاِضِل عىل فتميش
فتلبَّبوني279 الِغلمان فخرج األبواب، ففتحت تغشاني، أن فخشيت الُغالُم، أم أحسن كانت
حرمِة إىل نظرت حتى غريه إىل الطريق هذا غري قصٌد لك كان ما ويحك! وقالوا:

امَلِلك.
القرص؟ هذا يكون ملن فقلت:

سيدها. وابن البرصة، مللك فقالوا:
يل: فقال إيلَّ، تتفرَّس ظبي عينا كأنهما عينَيه، حماليق وأجال إيلَّ فنظر إليه فدخلت

حرمتي. إىل نظرت إذ عيلَّ اجرتأَت لقد
طبيب، رجل فإني جهيل، عىل وبحلمك ضعفي، عىل ِبَعفِوَك ُجد امللك! أيها فقلت:
عليه التوت قد مدخًال هذا جسمك يف ألرى وإني الطبيب، قتُل الُحَكماء كتب يف يُرى وال
الفنك يف ُحِزقَت قد غالُم يا األحشاء. بني ما الضمري يف رقيٌق وهو واألعضاء، الضلوع
وعرض مالك وصوت الَقِطران،280 ورسابيل النريان، مقطَّعات عىل صرب لك هل مور، والسَّ
تقتُيل، وال ُكيل نار يا أصوات: بأربعة القيامة يوم بالنار يُنادى أنه َسِمعت أما الرحمن؟
بوهج أكلت كيل نار يا النار سمعت فإذا اشتفي. نار يا أنضجي، نار يا أحرقي، نار يا
الصديد عليهم يرتاكب كيف العليا الطبقة من فىل السُّ للطبقة فويٌل أطباقها، بني من اللهب
بعد من الدخان عليهم يرتاكُب كيف فىل السُّ الطبقة من الُعليا للطبقة وويٌل املغيل، كالزيت
وَعقاربُها. حيَّاتها عليهم وأُرسَلت شياطينها، مع وُقِرنوا سالسلها يف ُشدُّوا وقد مهاويها،
أخطأت فما َرشقتني، املنايا وبأسُهم َقتلتَني، طبيب يا قال: ثمَّ َخًة، َرصْ الُغالُم فرصخ

نَبََلك. وأرشق مكاويك أحرَّ ما طبيب، يا ويحك كبدي، صميم
وقد وفاتها، من ثالثة بعد إليها نظرت فلو نشَواُن، أعجبتك قد حبيبي، له: فقلت
التي الِجنَان نشوان لك أِصُف أفال ملقتَّها، إذن بدنُها وبَيلَ صديدها وسال شعُرها، ط تمعَّ
أَتَْرابًا 281 ُعُربًا * أَبَْكاًرا َفَجَعْلنَاُهنَّ * إِنَْشاءً أَنَْشأْنَاُهنَّ َّا ﴿إِن الُقرآن: يف تعاىل هللا ذكرها
الطريُ وَصَفَرت وجهها، ُحسن إىل األشجار مالت خطرت إذا جارية اْليَِمنِي﴾، ِألَْصَحاِب *

وجره. بطوقه أي بتلبيله أخذه تلببه: 279
القميص. رسبال: الواحد الرسابيل، مقطعة. الواحدة الثياب، من القصار املقطعات: 280

الضحاكة. عروب: الواحدة العرب، 281
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من الخرضُة مت تبسَّ مشت وإذا لوقوفها، املاء جاري وقَف وَقَفت وإذا طربًا، جمالها إىل
واملسك الزَّعَفَران من ُخِلَقت جاريٌة جسِمها، رطوبة من ينطوي ويكاُد نَعِلها، ِزمام تحت
البيضاء، الزجاجة يف الخمرة ترى كما منها الدم مجرى فرتى نََصب، وال تََعٍب بال األذفر،

فكانت. كوني، النسم: بارئ لها قال
إىل بيده رضب ثمَّ رشقتني. املنايا وبسهم قتَلتني، طبيب يا الُغالم: فصاح قال:
يوٍم يف عفة كالسَّ يرتِعُد قدميه عىل قاِئًما ووثَب ومنطقته، بسيفه ورمى ها، فشقَّ أقبيته

الرفيُق. الشفيق الطبيب هذا هرَّبني قد السالم، عليك قُرص! يا قال: ثمَّ عاِصٍف. ريٍح
ما وهللا موالي، يا وقالت: القرص داخل من رصخة نشوان فرصَخت منصور: قال
شعِرها، من ت قرصَّ وقد نشوان، عيلَّ فخرجت مكانَك. رويًدا وترتُكني، تهُرب تُنِصفني،

لها. ر شمَّ التوبة أراد ومن الزاد، هيَّأ قفٍر بلٍد إىل السفر أراد من موالي! يا قالت: ثمَّ
نُزعت قد بالُقباب فإذا القرص، باب إىل فخرجُت جميًعا، هربا ثمَّ منصور: قال
الهارب أيُّها يا صوتي: بأعىل فناديت فوقفُت يَت، نُحِّ قد وبالُحُجب ُرفَعت، قد وبالخيام

األكرمني. أكرِم إىل هربَت لقد ذَنِبه، من واآلبق ربه، إىل
يف أنا فبَينَا الحرام، هللا بيت إىل حججُت كامَلني حولني بعد كان فلما منصور: قال
جسمي نحل وسيدي! إلهي يقول: وهو مغموٍم، مكروٍب محُزوٍن صوَت سمعت إذ الطواف
وتجمع الجميل، الكريم وجهك تريني أن رجاءَ مايل من وخرجت جلدي ورقَّ عظمي ودقَّ

الجنان. يف نشوان وبني بيني
ربك من تطلب حقٍّ بأي حياءَك! أقل ما ُغالم، يا فقلت: منه فدنوت منصور: قال
بسوِطَك تَرضُب هكذا ِرفًقا! طبيب! يا رفًقا يل: وقال وبكى إيلَّ فنظر الجنان؟ نشوان

سيدها. وابُن البرصة َمِلُك وهللا أنا تَعِرفه؟ ال ثمَّ عليًال، جسًما
فقلت جسمه، وذاَب نحل وقد وجهه، يف كان بخاٍل إال عرفته ما فوهللا منصور: قال
فقد عرفتها، ما رأيتَها لو وهللا ار، عمَّ ابن يا وقال: فبكى: نشوانُك؟ فعلت ما حبيبي، له:

وجهها. محاسَن الدموع وَمحِت ببرصها، البُكا ذهب
خيمة باِب إىل فأوقفني بيدي فأخذ رؤيتها. إىل أحَوَجني كان ما حبيبي! له: فقلت
الِعبادة. يف أبلغتُم قد الشعر، خياِم إىل رصتم الُقصور بعد أحبَّتي! فقلُت: عر، الشَّ من

فقلت ار؟ عمَّ بن منصوُر أنت باهلل! فقالت: الخيمة داخل من نشواُن فخرجت
الِجنان؟ نشوان ويُريني الجنان يُسُكنني ربي أتَرى منصور، يا يل: فقالت نعم! لها:
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وتَري الِجنان، وتسكني الِولدان تُخدمِك املعاملة، وأحسني الطلب، يف ُجدِّي لها: فقلت
الديَّان. امللك وجل عز هللا وتزوري الِجنان، نشوان

الغالم فبكى قال: هللا. بإذن ميِّتة منها خرَّت شهقًة فشهقت ار: عمَّ بن منصور قال
شهَق أن الُغالُم يتمالك ولم والرخاء! الشدة عىل ُمساعدتي كانت َمن وهللا بأبي وقال:

ميِّتًا. منها خرَّ شهقًة أيًضا
ودفنَّاُهما عليهما، وصلَّينا نَّاُهما، وكفَّ وغسلناُهما جهاِزِهما، يف فأخذنا منصور: قال

هللا. رحمهما

إىلهللا املنقطع الدب

جهضم بن عيل الحسن أبو ثنا حدَّ قال: الخياط عيل بن العزيز عبد القاسم أبو أخربنا
ما ُل أوَّ هللا: عبد ابن يعني سهل قال قال: سالم، بن محمد بن أحمد ثنا حدَّ قال: بمكة
وكأني املقاُم، يل وطاب خاٍل موضٍع إىل يوًما خرجُت أني والكرامات العجائب من رأيت
عادتي وكانت الطَّهوَر، وأردُت الصالة، وحَرضِت وجل، عز هللا إىل ُقربًَة قلبي من وجدُت
إذا كذلك أنا فبَينَا املاء، لفقد اغتممُت وكأني صالة، كل عند الوضوء أُجدِّد أن ِصباي من

عليها. بيده ُممسٌك خرضاءُ جرٌَّة ومعه إنسان كأنه رجليه عىل يَميش ُدبٌّ
ووضع عيلَّ وسلَّم مني َدنا إذا حتى آدمي، أنه مت توهَّ بعيد من رأيته ا فلمَّ سهل: قال
ة، الصحَّ رشطية من وذلك يعرتُض، العلُم فجاءني محمد؟ أبو قال: يدي بيني الجرَّة
من قوٌم إنَّا َسهل! يا وقال: الدب فنَطَق هو؟ أين من واملاء الجرة، هذه نفيس: يف فقلت
أصحابنا مع نتكلَّم نحن فبَينَا واملحبة، التوكُّل بعزم وجل عز هللا إىل انقطعنا قد الوحش
يف الجرة هذه فوضعت للوضوء، ماءً يريد هللا عبد بن َسهَل إن أال نودينا: إذ مسألة يف
خرير أسمُع وأنا الهواء، من املاء هذا فيها فصبَّا منك دنَوت حتى ملكان، وبجنبتي يدي،

املاء.
ذهب، أين بالدب يل علم وال موضوعة، بالجرة أنا إذا أفقُت فلما عيلَّ، فُغيش سهل: قال
الوادي: من فنوديت منه، الرشب أردُت فرغت فلما أت، فتوضَّ أُكلِّمه، لم إذ ٌ متحرسِّ وأنا
فال تضطرب، إليها أنظر وأنا الجرة، فبقيت بعُد. املاء هذا ترشب أن لك يأن لم َسهُل! يا

مرَّت. أين أدري
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القناديل تصفيق

حدَّثني قال: بمكة، الهمذاني هللا عبد بن عيل أخربنا قال: عيل بن العزيز عبد أخربنا
كنت يقول: طالب أبا سمعُت قال: بطرسوس، األصبهاني أحمد بن إبراهيم بن محمد
حتى ق تُصفِّ القناديل فرأيت ُمعلََّقٌة، وقناديل املحبة، من يشءٍ يف يتكلَّم وهو َسمنون، مع

ت. تكرسَّ

الجنة إىل املشتاق

بن إسماعيل القاسم أبو ثنا حدَّ قال: املحتسب عيل بن أحمد الحسني أبو القايض أخربنا
الكديمي، ثنا حدَّ قال: األنباري، القاسم بن محمد بكر أبو ثنا حدَّ قال: سويد، بن محمد
ليَُقِم امُلري: صالح مجلس يف صائٌح صاح قال: العبدي، نرص بن إسماعيل ثنا حدَّ قال:
إَِىل ﴿َوَقِدْمنَا فقرأ: اقرأ! صالح، يا فقال: ُجهري، أبو فقام الجنة! إىل املشتاقون البَكَّاؤون
َوأَْحَسُن ُمْستََقرٍّا َخرْيٌ يَْوَمِئٍذ اْلَجنَِّة أَْصَحاُب * َمنْثُوًرا َهبَاءً َفَجَعْلنَاُه َعَمٍل ِمْن َعِملُوا َما

ُجَهري. أبو مات حتى انتهى فما فأعادها، صالح. يا أِعدها فقال: َمِقيًال﴾.

ِمنى يف قال من أشعر

خمس سنة يف بمرص، عليه بقراءتي القييس عيىس بن محمد بن الحسن عيل أبو أخربنا
ثنا حدَّ قال: الرساري جعفر بن مغلس بن الحسن أبو ثنا حدَّ قال: وأربعمائة، وخمسني
قال: ثعلب، أنشدنا قال: الذهيل، نرص بن هللا عبد بن أحمد بن محمد الطاهر أبو القايض
قال ما فقال: والحج؟ وَعَرفاٍت ِمنًى يف قال من أشعُر من اللِّيثي: موىس بن جعفر وُسِئَل

يقول: حني — كثريًا يعني — امَللحي أحسن ولقد الُقَرشيُّون، أصحابنا قال ما أحٌد

أرب��ِع282 م��ش��ي ال��نَّ��وى ش��ع��ُب وف��رَّق��ه��م ِم��نً��ى ع��ل��ى ال��ع��ج��ي��ج أن��واُع ت��ف��رَّق
ب��م��ج��م��ِع ال��ح��ج��ي��ُج ال��ت��فَّ إذا وَم��ل��ًق��ى ِغ��ب��َط��ٍة داَر ِم��ث��َل��ه��ا داًرا أَر ف��ل��م

البعد. تفريق فرقهم ليال أربع مسري أي أربع: ميش البعد. النوى: التفريق. الشعب: 282
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يُ��َودَِّع ل��م ظ��اِع��نً��ا ج��اًرا وأك��ث��َر ب��م��ق��ام��ه راض��يً��ا ُم��ق��ي��ًم��ا أق��لَّ
ب��ل��َق��ِع م��ن��ازَل ع��ن وخ��لَّ��وا ِس��راًع��ا، وج��ه��ٍة ك��لَّ ��ه��وا وجَّ ل��م��ا ف��ش��اق��وك
يَ��ف��َرِع283 خ��ب��َت س��اِل��ٌك م��ن��ُه��م وآخ��ُر ن��خ��َل��ٍة ب��ط��َن س��اِل��ٌك م��ن��ه��م ف��ري��ق��ان

الجن أعني اإلنسال أعني

الحسن أخربنا قال: الحرام، املسجد يف بمكة األردستاني أحمد بن محمد بكر أبو أخربنا
يقول: القايض البيهقي أحمد بن الحسني عيل أبا سمعت قال: امُلذكِّر، حبيب بن محمد بن
بن سمعُت يقول: الشيباني سالم بن العباس سمعُت يقول: األنباري بن بكر أبا سمعت

عامر: بني مجنون يعني شعره، جيِّد ومن قال: األعرابي

ال��نُّ��ك��ِس أل��م م��ن ال��م��اءَ ع��ل��ي��ه وص��بُّ��وا وال��رُّق��ى ب��ال��ت��ع��اوي��ِذ إل��ي��ه وج��اءوا
اإلن��ِس أع��ي��ن ب��ه ق��ال��وا: ع��ق��ل��وا ول��و ن��ظ��َرٌة ال��ج��ن أع��ي��ن م��ن ب��ه وق��ال��وا

قميصسعدون

حبيب بن القاسم أبو ثنا حدَّ قال: بمكة، أحمد بن محمد األردستاني بكر أبو أخربنا
يقول: فاتك بن إبراهيم سمعت يقول: محمد بن الحسني الحاكم سمعُت قال: املذكِّر،
إىل بُكَرًة يوًما خَرجُت يقول: املرصي النون ذا سمعُت يقول: الحسني بن يوسف سمعت
هو فإذا عليه، وقف منَخِسًفا قربًا رأى ُكلَّما مقنًَّعا شخًصا فرأيت مالك، بن هللا عبد مقاِبِر
أصنع، ما أنكر َمن أصنُع عما يسأُل إنما فقال: هنا؟ ها تصنع يشء أي فقلت: سعدون،
األبدان هذه عىل نبِك تعاَل سعدون، يا فقلت: سؤاله. يُغني فما أصنع ما عرف َمن ا فأمَّ
فإن األبدان، عىل البُكا من بنا أوىل وجل عز هللا عىل الُقدوم عىل البُكا فقال: تَبَىل! أن قبل
ربها عند ها فرشُّ ، َرشٌّ ِعندها يُكن وإن بالها، من أكثُر ربها عند فخريُها خريٌ عندها يُكن

للحساب. تُبَْعث ولم القبور يف تبىل تُركت فليتها القبور، يف ِبالها من رشٌّ
تدُخل وإن الجنة، غريك دخول النار يف ينفعك فال النار تدخل إن إنك النون ذا يا

النار. غريك دخوُل ك يرضُّ ال الجنة

موضعان. يفرع: وخبت نخلة بطن 283
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نقابله ماذا باهلل، غوثاه وا صاح: ثمَّ ْت﴾. نُِرشَ ُحُف الصُّ ﴿َوإِذَا النون! ذا يا قال: ثمَّ
ذا يا ويقول: ه، ِبُكمِّ وجهي يمسح هو إذا أفقت فلما غشية، عيلَّ فغَيش قال: الصحف؟ يف

هذا؟ مكانك متَّ إن منك أرشُف من النون!
سعدون: قميص عىل وقرأُت الصبَّاح: بن محمد قال

ال��م��آق��ي م��ن��ه��ا ت��م��لُّ ب��ُدم��وٍع ان��ط��الق ق��ب��ل ع��ل��يَّ ف��اب��ك��ي ع��ي��ِن
ال��ِف��راِق ق��ب��ل ع��ل��يَّ ون��وح��ي ـ��ُر األْم��ـ ُق��ض��َي ف��ق��د م��ص��رع��ي وان��ظ��ري

واملشتاقون الصويف النون ذو

محمد بن عيل الحسن أبو أخربنا قال: األزجي، عيل بن العزيز عبد القاسم أبو أخربنا
عيىس، بن محمد بن أحمد ثنا حدَّ قال: عيل، بن محمد بكر أبا سمعُت قال: بمكة، الهمذاني
ِرصِف من سقاهم فقال: املشتاقني النون ذو َوَصَف قال: الحسني، بن يوسف ثنا حدَّ قال:
عن أنفُسهم وذهَلْت الذنوب، َعواِقب خوف من القلوب يف شهواتُُهم فماتت ُرشبًَة، املودَّة
َكَدر، كل من القلوب وا وصفُّ بالجوع األبدان أنحلوا قد املناعم، فوت حذِر من املطاعم
وذكر الِكتماِن! رياض يف األشجان ِغراِس ُحسَن يا قال: ثمَّ املحبوب. بمواصلة ُمعلَّقٌة فهي

وقال: س تنفَّ ثمَّ كالًما.

اآلم��اِق َع��ب��َرِة س��واب��ُق ف��َج��َرت ال��م��ش��ت��اِق ب��م��ه��ج��ِة أض��رَّ ش��وٌق
األش��واِق ي��ُد ل��ع��ب��ت ب��ه وك��ذا َوَج��ن��ات��ه ف��ي ال��َع��بَ��َرات ي��ُد َل��ِع��بَ��ت

عيلَّ! يَِعزُّ من يا

بباب الحرام املسجد يف عليه، بقراءتي بمكة األردستاني أحمد بن محمد بكر أبو أخربنا
بن يوسف ثنا حدَّ قال: السلمي، الحسني بن محمد الرحمن عبد أبو ثنا حدَّ قال: الندوة،
املروزي، محمد بن إبراهيم حديث الخواص محمد بن جعفر عىل قرأُت قال: الزاهد، عمر
عليَك؟ أُهوُن يل ما عيلَّ يَِعزُّ من يا يقول: وهو َصْوتًا سِمَع قد ُعتبَة بن الوليَد رأيُت قال:

مريًضا. يوًما أربعني فبقي الطني، يف وَوَقَع صاح ثمَّ
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طروب كريم كل

سهل أبا اإلمام سمعُت قال: السلمي، الرحمن عبد أبو ثنا حدَّ قال: بمكة، األردستاني أخربنا
العباس أبا سمعُت يقول: السوري محمد أبا سمعت يقول: روزبة بن سليمان بن محمد
قد الذي هذا إىل بنا امِض العاص: بن لعمرو قال معاوية أن ُحدِّثت يقول: يزيد بن محمد
عليه فدخال طالب، أبي بن هللا عبد يريد فعله، عليه نُبقي مروءته، هدم يف باللهو تشاغل
لدخول ني يتنحَّ أن الجواري هللا عبد فأمَر له، جواٍر عىل يُلقي وهو خارس، سائب وعنده
قال ثمَّ جنبه، إىل فأجلسه عمًرا معاوية فرفع ملعاوية، رسيره عن هللا عبد ى وتنحَّ معاوية،
فخرجن يَخُرجن أن الجواري وأمر فأُلقيت، بالكرايس فأمر عليه! كنت ما إىل ُعد هللا: لعبد

سائب: فتغنَّى الكرايس، عىل فجلسن

وال��ج��ن��ائ��ِب ��ب��ا ال��صَّ ب��أري��اح ��ت ت��ع��فَّ ن��زوُره��ا ون��ح��ن ُك��نَّ��ا ال��ت��ي دي��اُر

يف وتحرَّك يديه معاوية وحرَّك الطيب، النغم عليه الجواري وردَّدت الشعر يف ومىض
جئت الذي فإن اتَّئد، عمرو: له فقال الرسير، وجه يرضب فجعل رجليه، مد ثمَّ مجلسه،
طروب. كريٍم كل فإن أبالك، ال اسكت معاوية: فقال حركة. وأقل منك حاًال أحسن تلحاه

حزام بن عروة

قراءًة روح بن الحسني أبو أخربنا قال: إجازًة، الصوري عيل بن محمد هللا عبد أبو أخربنا
الكوكبي القاسم بن الحسني ثنا حدَّ قال: زكريا، بن املعاىف الفرج أبو ثنا حدَّ قال: عليه،
قال: العزيز، عبد بن سليمان عن شبيب، بن هللا عبد حدَّثني قال: فهم، ابن ثني حدَّ قال:
قال: البيِت، حول به يُطاُف ِحزام بن عروَة رأى من حدَّثني قال: املكي، خارجة حدَّثني

أقول: الذي أنا قال: أنت؟ من فقلت: منه، فدنوت

َغ��ِرَق��اِن إن��س��ان��اُه��م��ا ب��ع��ي��نَ��ي��ن ب��الَده��ا راِم أن��ت ي��وٍم ك��لِّ أف��ي
ذَران��ي ثُ��مَّ ال��رَّوح��اء ح��اض��ر إل��ى ف��ي��ك��م��ا ال��ل��ه ب��ارك ف��اح��م��الن��ي أال
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واحًدا. حرًفا وال وهللا، ال قال: زدني. قلُت:

وجفون جفون

أنشدنا قال: ي، الُقمِّ أيوب بن عيل أخربنا قال: الحافظ عيل بن أحمد بكر أبو أنبأنا
قال: الكاتب، أحمد بن محمد أنشدني قال: امَلْرُزباني، عمران بن محمد هللا عبد أبو

الرببري: موىس بن محمد أنشدني

ُج��ف��وُن وال��رق��اِد ال��ن��وم ل��ذَّة أع��دَم��تْ��ه��ا س��واِه��ًرا ُج��ف��ونً��ا ي��ا
ال��ُع��ي��وُن ال��ق��ل��وب ع��ل��ى س��لَّ��َط��ت��ه��ا م��ن��اي��ا ال��ع��ب��اد ف��ي ل��ل��ه إن

الضعائف القاتالت

عمران بن محمد هللا عبد أبو أخربنا قال: املسلمة بن أحمد بن محمد جعفر أبو أنبأنا
عن األصمعي أخي ابن الرحمن عبد ثنا حدَّ قال: ُدَريْد، ابن ثنا حدَّ قال: إجازًة، امَلْرُزباني
ظريًفا، فوجدته فاستنطقته بمكة، أعرابيٍّا لقيُت قال: العالء، بن عمرو أبي عن عمه
رقة من شاع ما العرب يف عنكم شاع قد لقبيلة إنكم فقلت: ُعذري. أنه فأخرب فاستنسبتُه،
ذلك؟ من بيشءٍ شبيبتك صحبت فهل املآثم، وتجنُّب العفاف مع املقة284 وصدق القلوب
يف قلت فهل فقلت: العقائل. إىل وأتحدَّث بالتصابي، الشباب أصحب كنُت لقد وهللا فقال:

فأنشَدني: شيئًا؟ ذلك

ال��خ��واِط��ِف285 ب��ال��ط��ائ��ش��ات ال ال��ن��ب��ل م��ن رَم��ي��نَ��ن��ا ح��ت��ى ال��وح��ش م��ْرم��ى ت��ت��بَّ��ع��َن
ال��ض��ع��ائ��ف ل��ل��ق��ات��الت ع��ج��بً��ا ف��ي��ا دٍم ب��ال ال��رج��ال يَ��ق��تُ��ل��َن ض��ع��ائ��ُف
ال��ط��رائ��ف286 ك��اق��ت��ي��اد ش��يءٌ ال��ن��ف��ِس ه��َوى ي��ُق��د ول��م ال��ت��الم ف��ي م��ل��ًه��ى ول��ل��ع��ي��ن

املحبة. املقة: 284
هو الطائش: والسهم الهدف. إىل يرسع ثمَّ األرض عىل يقع الذي السهم خاطف: الواحد الخواطف، 285

الهدف. عن يحيد الذي
امُلستحَسن. الحديث والطرائف: النادر. الغريب اليشء طريفة: الواحدة الطرائف، 286
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الفارك الزوجة

بن عمر أبو ثنا حدَّ قال: إجازًة، الجوهري محمد بن عيل بن الحسن محمد أبو أخربنا
قال: املهاجر، بن هللا عبد حدَّثني قال: امَلْرُزبان، بن خلف بن محمد ثنا حدَّ قال: َحيَُّويِْه،
وظرف، جمال ذات وكانت الكوفة، أهل من امرأًة رُجٌل ج تزوَّ قال: يزيد، بن محمد حدَّثني

البيت: بهذا وتتمثَّل وتذهب تجيء فكانت

تَ��ِج��ُد ف��ال وت��ط��لُ��بُ��ن��ي ت��ف��ِق��ُدن��ي ح��ي��ن س��ت��ن��دُم

ُمِحبٍّا، لها وكان قال: بالذهاب، تَِعُدني ويقول: قولها، من يتطريَّ الزوج فكان قال:
الساعة. حتى عليها يقدر فلم يَطلُبُها، يوٍم ذات فأصبح قال:

السواد البسة

حدَّثني قال: خلف، بن محمد بكر أبو ثنا حدَّ قال: العباس، بن محمد عمر أبو حدَّث
القريش، سماعة بن محمد أخربني قال: الحسني، بن محمد حدَّثني قال: األزدي، صالح أبو
بالكوفة بُكتَّاٍب مرَّ خرَّاًزا، وكان الجعفي، موىل أديم بن عيلُّ العشق من مات من آخُر قال:

فقال: سواد، يف رآها وكان فعشقها، ُمنِهَلة، لها يُقال جارية فرأى عبس، بني يف

ال��س��واد الب��س��ة ح��بِّ م��ن ي��ع��ت��ادن��ي ِل��م��ا إنِّ��ي
ف��ؤادي يُ��ط��ي��ُق��ه��م��ا إن م��ا وب��ل��ي��ة ف��ت��ن��ة ف��ي
ال��َم��ع��اِد ط��ل��ب وف��ات��ن��ي ُل أن��ا ُدن��ي��ا ال ف��ب��ق��ي��ُت

موالِة العبسية عىل بهم ل فتحمَّ التُّجار أبوه فجمع الجنون، شبيه عليها وأصابه قال:
يُخربُها قصًة إليها فكتب جعفر، أم إىل الفتى فخَرج فأبت، كثريًا ماًال وأعطاها الجارية،
من جاريٌة خرجت إذ ذلك ُز يتنجَّ هو فبَينا له، تُشرتى أن فأمرت وحاله، بخربه فيها
من وبني وبينك عاشٌق، أنت فقالت: إليه، لها فأومئوا العاِشُق؟ هذا أين فقالت: القرص
مجلسه من وقام صدقِت. قال: يكون؟ ما تدري وال والقناطر، واملفاوز الجسور تحب

الكوفة. دخوله يوم فمات بغًال، فاكرتى مبادًرا،
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يل وما لليايل ما

لنفسه: بمرص الفقيه األرموي الشويح بن هللا عبد بن الحسني هللا عبد أبو أنشدني

وم��ال��ي روح��ي يَ��ط��لُ��ب��َن وم��ال��ي ل��ل��ي��ال��ي م��ا
ب��ب��ال��ي287 ي��وًم��ا ت��م��ِض ل��م ب��َخ��ل��وٍب ج��ئ��ن��ن��ي ق��د
ح��ال��ي ك��ي��َف س��أل��ن��ن��ي ِع��ظ��ام��ي َع��َرق��َن ل��م��ا
ب��ح��ال��ي م��ن��ي ال��ح��اُل وج��ي��ًزا ق��وًال ف��ق��ل��ت

الحي جارة يا

هللا: رحمهم عقيل أبي بني يف بالشام نََظمتُها قصيدة ابتداء من ويل

ِدري��اُق ع��ن��دِك ال��بَ��يْ��ِن ل��ل��دي��ِغ وه��ل إف��راُق ح��بُّ��ِك أض��نَ��اُه ل��َم��ن ه��ل أال
إط��الُق رك��ابُ��ِك ��ْت ُزمَّ وق��د ه��واِك، ن��ف��ِس��ه ق��ت��َل س��اَم��ه ألس��ي��ٍر وه��ل
وإع��ن��اُق288 ب��ال��ُح��م��وِل وخ��ٌد ف��ل��ل��ع��ي��س ��ل��وا ت��رحَّ ال��ذي��ن ال��ح��يِّ ج��ارة أي��ا
ُم��ش��ت��اُق وه��و ال��َك��رى ف��ي ح��ت��ى ه��ج��رتِ��ه ع��اش��ٍق ق��ت��ِل ف��ي ال��ل��ه ت��خ��اف��ي ��ا أل��مَّ
ِم��ه��َراُق ال��ن��ح��ِر ع��ل��ى م��آق��ي��ه��ا ودم��ُع ت��س��ت��ح��ثُّ��ه��ا ال��نَّ��وى وروع��ات ف��ق��ال��ت
��اُق ُع��شَّ ق��ب��ل��ك م��اَت ق��د ال��ه��وى، ب��داء ف��ُم��ت أو ال��ص��ب��ر، ُج��ن��ة ف��ال��ب��س ال��بَ��يْ��ن ه��و

ومنامها الصوفية العدوية رابعة

أخربنا قال: عليه، بقراءتي ِزي التَّوَّ الحسني بن عيل بن أحمد الحسني أبو القايض أخربنا
الرحمن عبد ثنا حدَّ قال: صفوان، بن الحسني ثنا حدَّ قال: القطيعي هللا عبد بن محمد
عصام حدَّثني قال: الحسني، ابن هو محمد ثنا حدَّ قال: القريش، محمد بن هللا عبد بن
اعتللُت العدوية: رابعة يل قالت قال: عاصم، بن مسمع حدَّثني قال: الحلبي، عثمان بن
يُذكر ملا النهار، ارتفع إذا جزئي أقرأ أيَّاًما فمكثت الليل، وقيام التهجد عن قطعتني ِعلَّة

الكالم. بلطيف الخادعة الخلوب: 287
السري. من رضبان واإلعناق: الوخد 288
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عقِب يف فرتٌة فاعتاَدتْني العافية وجل عز هللا رزقني ثمَّ قالت: الليل. بقيام يُعدَّل أنه فيه
أنا َفبَينَا قالت: الليل. قيام عني فانقطع بالنهار، جزئي قراءة إىل سكنت قد وكنت العلة،
حسن، ونَبٍت ُقصوٍر ذات خرضاء، روضٍة إىل ُرِفعُت كأني منامي يف أريُت راقدٌة ليلة ذات
تريد كأنها تُطارُده، وجاريٍة أخَرضَ بطائٍر أنا إذا ُحسِنها من ب أتعجَّ فيها أجوُل أنا فبَينَا
رأيُت ما فوهللا دعيه، منه؟ تريدين ما فقلت: حسنه، عن حسنُها فشغلني قالت: أخذه،

منه. أحسَن قط طائًرا
قٍرص باِب إىل بي انتهت حتى الروضة تلك يف بي فأدارت بيدي أخذت ثمَّ بىل. قالت:
منه شاع باٌب لها فُفِتح قالت: َلْمَقة. بيت يل افتحوا قالت: ثمَّ لها، فُفتح فاستفتحت، فيها،
بيٍت إىل فدخلت ادخيل، يل: وقالت خلفي، وما يدي بني ما نوره ضوء من استنار شعاٌع

به. أشبُِّهه شبيًها لدنيا يف له أعِرُف ما وُحسنًا، تأللًؤا البرص فيه يحاُر
معها، وأنا نحَوه فأهَوت بُستان، إىل منه يُنَفذ باٌب لنا ُرِفَع إذ فيه نجوُل نحُن فبَينَا
قالوا: تريدون؟ أين لهم: فقالت املجامُر، بأيديهم اللؤلؤ، وجوههم كأن ُوَصفاءُ فيه انا فتلقَّ
يف لها كان قد قالوا: املرأة؟ هذه تُجِمُرون289 أفال قالت: شهيًدا. البحر يف ُقِتَل ُفالنًا نريد

فرتكته. حظ ذلك
فقالت: عيلَّ أقبلت ثمَّ يدي، من يدها فأرسلت قالت:

ع��ن��ي��ُد ل��ل��ص��الِة ِض��دٌّ ون��وم ُرق��وُد وال��ِع��ب��اُد ن��وٌر ص��التُ��ِك
وي��ب��ي��ُد دائ��ًم��ا ويَ��ف��ن��ى ي��س��ي��ُر وم��ه��ل��ٌة ع��ق��ل��ِت إن ُغ��ن��م وع��م��ُرك

إال متها فتوهَّ ذكرتها ما فوهللا الَفجْر، تبدَّى حني واستيقظُت ، عينيَّ بنِي من غابت ثمَّ
عليها. مغشيٍّا رابعة سقطت ثمَّ قال: نفيس. وأنكرُت عقيل، طاش

صالتها من وغايتها معاذة

قال: الحسني، ثنا حدَّ قال: هللا، عبد بن محمد ثنا حدَّ قال: عيل، بن أحمد الحسني أبو أخربنا
ثنا حدَّ قال: بسطام، بن يحيى ثنا حدَّ قال: الحسني، بن محمد ثنا حدَّ قال: هللا، عبد ثنا حدَّ

بالطيب. تبخرون تجمرون: 289
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أرضعتها، قد معاذة وكانت العدوية، زيد بنت األسود أم حدثتني قال: خالد، بن عمران
للبقاء محبَّتي ما بنيَُّة! يا وهللا ولُدها: وُقِتل هباء الصَّ أبو ُقِتَل ملَّا معاذة، يل قالت قالت:
وجل عز ربي إىل ألتقرب البقاء أحبُّ وهللا ولكني نسيم، ِلُروح وال عيٍش، لَلذيِذ الدنيا يف

الجنة. يف وولده الصهباء أبي وبني بيني يجمُع لعله بالوسائل

احتضارها عند وتضحك تبكي معاذة

سمعُت قال: الوراق، سلمة بن ُروح حدَّثني قال: الحسني، بن محمد ثنا حدَّ قال: وبإسناده
لها: فقيل ضحكت، ثمَّ بََكت، ت احتُِرضَ ملَّا العدوية، معاذة أن بََلَغني تقول: العابدَة ُعَفريََة
ذكرُت وهللا فإني البكاء أما قالت: هللا! رحمك الضحك ومم البكاء فمم ضحكِت، ثمَّ بكيِت
وِضحكي، مي تبسُّ من رأيتم الذي ا وأمَّ لذلك. البكاء فكان والذكر، والصالة الصيام ُمفارقة
يف وهو خَرضاوان، ُحلَّتان وعليه الدار، َصحِن يف أقبل وقد الصهباء، أبي إىل نظرت فإني
َفرًضا. ذلك بعَد أُدرُك أُراني وال إليه، فضِحكُت شبًَها، الدنيا يف لهم رأيُت ما وهللا نََفٍر،

الصالة. وقت يدخل أن قبل فماتت قال:

ومي ة الرُّمَّ ذو

عمران بن محمد هللا ُعبيد أبو أنبأنا قال: املسلمة، بن أحمد بن محمد جعفر أبو أنبأنا
عن خيثمة أبي بن أحمد ثنا حدَّ قال: الكاتب، أحمد بن محمد حدَّثني قال: امَلْرُزباني،
مجِلٍس يف ة الرُّمَّ ذو ذُِكَر قال: الفزاري، صالح أبو ثني حدَّ قال: األعرابي، زياد بن محمد
سنة: وعرشين مائة بلغ منهم، شيٌخ الَفزاري مالك بن عصمُة فقال األعَراب، من عدٌة فيه
إذا العارضني، خفيف الثنايا، برَّاق املضحك، حسن العينني، ُحلو كان عنه! َفَسلوا إيَّاي

صوتُه. وَحُسَن أبرَّ أنشد وإذا حديثه، تسأم ال الكالم ناَزَعك
أخبُث وِمنَقٌر ِمنَقرية، ميٍّا إن عصمُة! هيا فقال: فأتاني مرَّة، مربٌَع وإياه جمعني
ناقٍة من فهل إبيل، آثار عرفوا وقد ِببَرص، وأعلمه نظر، يف وأثبتُه ألثر، وأقوُفه290 حي
فركب بها، فجئت بها! فعلينا قال: يَمانيٌة. بنٌت الُجؤذُر وهللا، إي قال: َميٍّا؟ عليها نزداُر

تتبعه. األثر: قاف 290
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ذا َعرفَن النسوة رأتنا ا فلمَّ ُخلوٌف، الحيُّ وإذا مي، عىل نهبط حتى انطلقنا ثمَّ وردفتُه،
ظريفٌة فقالت وجلسنا، وجئناهن قريبًا وأنخنا اجتََمعن، حتى بيوتِهنَّ من فتقوَّضن ة، الرمَّ

قوله: فأنشدت ، أنشدهنَّ يل: فقال ة. الرُّمَّ ذا يا أَنِشدنا منهن:

وأخ��اط��ب��ه ع��ن��ده أب��ك��ي ِزل��ُت َف��م��ا ن��اق��ت��ي ل��م��يَّ��ة َربْ��ٍع ع��ل��ى وق��ف��ُت

قوله: إىل انتهيت فلما

ذوائ��ب��ه291 ت��م��ي��ُل أث��ٌل أو ال��ن��خ��ل ذَُرى ك��أن��ه��ا م��يٍّ أظ��ع��اِن إل��ى نَ��َظ��رُت
س��واك��بُ��ه َع��ل��يَّ ��ت ن��مَّ ب��ُم��غ��روِرٍق ك��اِت��ٌم وال��ق��ل��ُب ال��َع��يْ��ن��اِن ف��أس��بَ��َل��ِت
م��ع��ات��ب��ه292 أو أس��راره ج��واِئ��َل��َه��ا، يُ��ِج��ل ول��م ال��ف��راق ج��اء واِم��ٌق ب��ك��ى

قوله: إىل انتهيت فلما مضيُت، ثمَّ فليُجل، اليوم لكن الظريفة: قالت

ك��اذب��ه أن��ا ال��ذي إال أح��اِدثُ��ه��ا ال��ذي م��ا م��يَّ��ُة ب��ال��ل��ه ح��َل��َف��ت وق��د
أح��ارب��ه َع��دوٌّ أرض��ي ف��ي زال وال أرى ال ح��ي��ث م��ن ال��ل��ه ف��َرم��ان��ي إذن

إىل انتهيت حتى مضيُت ثمَّ وجل. عز هللا عواقب َخْف ة، الرُّمَّ ذا يا َويحك مي: قالت
قوله:

َع��َواِزبُ��ه293 َج��م��ي��ًع��ا آتَ��تْ��ُه ال��َق��ْل��ِب ع��ل��ى َس��َواِرٌح م��يٍّ ُح��بِّ م��ن َس��َرَح��ت إذا

ذو س فتنفَّ قال: له. وهنيئًا ه أصحَّ ما مية: فقالت هللا! قتََلِك قتلِته الظريفة: فقالت
قوله: إىل انتهيت حتى مضيت ثمَّ بلحيته، يَطريُ حرُّها كاد سًة تنفَّ الرمة

س��ال��بُ��ه294 ال��دِّرع ن��ض��ا أو م��ن��ه��ا ال��وج��ه ل��ك ب��دا أو م��ي��ُة ال��ق��وَل ن��ازع��تْ��َك إذا

أغصانه. أراد ذوائبه: شجر. األثل: 291
مرادها. تنَْل لم ومعاتبه أرساره إن أي جوائلها: يجل لم 292

املاضية. ذكرياته أي عوازبه: 293

املرأة. ثوب الدرع: خلع. نضا: 294
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ج��اذب��ه ت��ع��لَّ��ل ُخ��ْل��ق وم��ن رخ��ي��ٍم وم��ن��ط��ٍق أس��ي��ٍل خ��دٍّ م��ن ل��ك ف��ي��ا

ْرَع الدَّ ينضو بأن لنا فمن تُنوِزَع، قد القوُل وهذا بَدا، قد الوجه هذا الظريفة: فقالت
النسوة، فتضاحكت به؟ تَجننَي ماذا هللا؟ قاتلك لِك ما فقالت: مي إليها فالتفتت ساِلبُه؟
قريٍب بيٍت إىل فرصُت وقمُت فُقمَن، عنُهما. بنا فُقم لشأنًا، لهذَيِن إن الظريفة: فقالت
وال مكانَه بَرَح رأيته ما فوهللا الَحْرِف، بعد الحرَف إال كالَمُهما أسمع وال أراُهما، منهما
ساعًة، ثا فتحدَّ فيه. كذَّبتْه الذي ما أدري ما فوهللا وهللا، كذبَت تقول: وسمعتها تََحرَّك،
بها. فشأنك مي، بها أتحَفتْنا ُدهنٌَة هذه فقال َطيٌِّب، ُدْهٌن فيها ُقَويِْريَرة ومعه جاءني ثمَّ
سيفه. ذؤابة يف عقدُهنَّ ثمَّ أبًدا. بعريًا قلَّدتُُهن ال وهللا فال للُجؤذُِر، زوََّدتناها قالئُد وهذه
فقال: يوًما، جاءني ثمَّ انقىض. حتى َمْربََعنا إليها نختلف نزل فلم فانَرصفنا، قال:
إىل ننظر بنا فانَهض اآلثار، يف والنظر الديار، إال يَبق فلم مي، َظعنت قد عصمُة! يا

قال: ثمَّ ينظر فجعل ِدياِرها، عىل َوَقفنا حتى فَخَرجنا آثاِرها،

ال��َق��ْط��ُر295 ب��ج��رع��ائ��ك ُم��ن��َه��الٍّ زال وال ال��ِب��ل��ى ع��ل��ى م��يِّ داَر ي��ا ف��اس��َل��م��ي أال
ُك��ْدُر296 َص��ي��ف��يَّ��ٌة األذي��ال ب��ه��ا يَ��ُج��رَّ ب��ق��ف��رٍة ش��اٍم غ��ي��ر ت��ك��ون��ي ل��م ف��إن

فما تَرى، ما مني كان وإن لَجْلٌد، إنِّي فقال: َمه! فقلت: بَعربٍَة، عيناه انتضَحت ثمَّ
آخر فكان انرصفنا، ثمَّ يومئٍذ. وتجلُّده َصبابته من أحَسَن تجلًُّدا وال قط، صبابًة رأيُت

به. العهد

املمات ويف الحياة يف تآلفا

ثنا حدَّ قال: ي، الُقمِّ أيوب بن عيل ثنا حدَّ قال: ثابت، بن عيل بن أحمد بكر أبو أنبأنا
ثني حدَّ قال: سعيد، أبي بن محمد بن هللا عبد ثنا حدَّ قال: عمران، بن محمد هللا ُعبيد أبو

شيئًا. تنبت ال مستوية رملة الجرعاء: 295
التي حابة السَّ الكدر: الصيفية بها. مية دار شبه الوجه. يف سوداء نكتة الخال، شامة: الواحدة الشام، 296

كدر. صيفية سحائب أراد ُمنكدرة. الصيف يف تَطلع
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مكة من خرجُت قال: الصنعاني، يحيى بن معاد حدَّثني قال: النخعي، محمد بن إسحاق
محاِمِلهم عن يَنِزلوَن الناس رأيت ساعات، خمُس صنعاء وبني بيننا كان ا فلمَّ صنعاء، إىل
فنزلُت وُعرَوَة. عفَراءَ قِرب إىل ننُظَر أن نريد قالوا: تُريدون؟ أين فقلُت: دوابَّهم، ويَْركبون
من خرج قد ُمتالصَقني، قربين إىل فانتَهيُت بهم، واتصلت ِحماري، وَرِكبُت َمحميل عن
يف تآَلفا يقولون: الناُس فكان ا، التفَّ قامٍة عىل صارا إذا حتى شجَرة، ساُق القربَين ِكال

املمات. ويف الحياِة

معبود إله الهوى

إسحاق ثنا حدَّ قال: محمد، بن عون ثنا حدَّ قال: يحيى، بن محمد ثنا حدَّ قال: وبإسناده
أتقول له: فقيل معبود! إله الَهَوى عباس: ابن قال أكثم: بن يحيى قال قال: املوصيل،

َهَواُه﴾. إَِلَهُه اتََّخذَ َمِن ﴿أََفَرأَيَْت تعاىل: هللا قال فقال: ذلك؟

بيا وحبيبته عون بن عمر

الحافظ، فارس بن أحمد بن محمد ثنا حدَّ قال: السواق، عيل بن أحمد طاهر أبو أخربنا
ثنا حدَّ قال: امَلْرُزباني، بن خلف بن محمد ثنا حدَّ قال: الزبيبي، الحسني أبو أخربنا قال:
من فتًى كان قال: صالح، بن محمد هللا عبد أبو حدَّثني قال: املروروذي، الفضل أبو
الرُّكني، بنُت بيا لها يُقاُل قومه من جاريًة يُحب وكان عون، بن عمر له يُقال ُمرََّة بني
إال عمر وأبى عون، بن ُعَمَر ُحبَّ إال بيا وأبَت ُدَهيم، له يُقاُل قومه من َرجٌل فتزوَّجها
الحارث بني يف باليمن وَقع حتى منه هاربًا بها زوُجها فخرج فيها، الشعر وقول ُحبَّها
ويَبكي يبكي حينًا فمكث َموِضَعها، يعلم ولم أمُرها، عليه فخفَي عمر فطلبها كعب، بن
بأستاِر أتعلَُّق لعيل وقال: له، صحابٌة ومعه له، ناقٍة عىل ا حاجٍّ خرج ثمَّ عَرفه. من له

ُحبِّها. عن بقلبي يذهب أو عيلَّ فريُدَّها يَرحمني أن فعىس هللا، أسأل الكعبة
ُث يتحدَّ إليه فجلس فأعجبه، كعب، بن الحاِرِث بني من فتًى إليه نَظَر بِمنًى كان فلما
له، فرقَّ البالء، من فيه هو ما بعض إليه وشكا بيا، يف ِشعِره بعَض ُعَمُر وأنَشَده معه،
هذه خربُ عندي الفتى: فقال له، فوصفها زوجها، وصفة صفتها عن وسأله الفتى فقال
أنها له فذَكَر حالها، عن سأله ثمَّ ساِجًدا، تعاىل هلل ُعمُر فخرَّ سنواٍت. منذُ الرجل وهذا املرأة
عنَد صنيعٍة يف لك هل عمر: له فقال العيش. من يشءٌ يُهنؤها ال حزينٌة باكيٌة وأنها ساملٌة،
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وأتخلَُّف أصحابك، عن تخلَّف عمر: قال ماذا؟ أفعُل الفتى: له فقال الشكر؟ يُحِسُن َمن
ذلك الفتى: فقال متنكًِّرا. معك أميض ثمَّ ِعلٌم، ِمنَّا أحٍد عنَد يكوَن ال حتى أصحابي عن

ُعنقي. يف لك
أربعًة أو ثالثًة أيَّاًما بمكة وأقاما صاحبه، عن منهما واحٍد كلُّ تخلََّف النَّْفُر كان فلما
يف وأخته امرأته مع فأدخله أهله، إىل الفتى وصل حتى مَضيا ثمَّ الحاج، ارتحل حتى
فيه كانا ما ويشُكواِن ثان فيتحدَّ يوم كل تجيئه فكانت وأخربها، بيا، إىل ومىض منزلهما،

والوحشة. البالء من
أهَله، تقَرُب وال تَغشاه، قبل من تكن ولم البيت، ذلك بِغشيانها زوُجها واسرتاَب
يغيب أن عىل نَجَران إىل ِرفقة يف فخَرج كانت. كما ليست وأنها نفِسها، بطيِب واسرتاَب
أِمنه وقد الثالثة، الليلة يف راِجًعا أقبََل ثمَّ موضع، يف ُمختفيًا ليلتني فأقام ليال، عَرش
النوم، َغَلبَُهما ثمَّ ثا فتحدَّ البيت، اَم ُقدَّ ِبساًطا له ففرَشت فأتاها، ذهب قد أنه وظنَّ عمُر،
عىل فوَجدهما الزوج فأقبل اآلخر، جانبه عىل وعمُر الِبساِط، جانِب عىل ُمضطجعٌة وهي
له فقال َفِزًعا. بالسيِف فوثَب عمر، وانتبه فأثبَتَه، فعرفه عمر، وجه يف فنظر الحال، تلك

بحٌر. وال بَرٌّ منك يُنجيني ما عمُر يا ويلك الزوج:
قبيٍح عن أهلك عن تعاىل هللا يُسائلني وما ِريبٍة، عىل أنا ما عمي! ابن يا عمر: فقال
وما َصربًا، عنها أُعطى فلست صبيان، ونحن وأِلَفتني، فأِلفتُها وهي أنا نشأُت ولكن قط،

ترى. الذي الحديث هذا من أكثر يشءٌ بيننا
من عندي صحَّ أن بعَد ا فأمَّ منك، إال البالد هذه إىل أهُرْب فلم أنا أما الزوج: له قال

أبًدا. منك أهُرُب ال فإني َقْولَِك وِصدِق ِتك ِعفَّ
الدماء عليه تبكي فكانت بها، وجًدا عمر فمات الحال، تلك عىل وهم َسنََواٍت، فأقاموا

هي. َرت وُعمِّ ذلك بعد ُدَهيْم مات ثمَّ الدموع، عن فضًال

عزيٌز التقيُّ

اك: النُّسَّ من َرُجٌل أنشدني قال: سعد بن محمد وأخربني قال: وبإسناده

إح��س��انً��ا ال��ص��ب��ِر أه��َل ال��ص��ب��ُر يُ��وِرُث ق��د َع��َم��ٍد م��ن أع��اله م��ا ل��ل��ت��ص��بُّ��ر م��ا
أح��ي��انً��ا يَ��ه��َواُه م��ن ح��اَل وع��اِش��ٍق ت��ع��ذُّب��ه ف��ي ش��وًق��ا م��ات ع��اِش��ٍق ك��م
ك��ان��ا م��ا ح��ي��ُث ع��زي��ٌز ال��ت��ق��يَّ إن وُص��ح��ب��ت��ه��ا ال��ت��ق��وى م��ن أع��ل��ى ش��يءَ ال

177



العشاق مصارع

الرُّقى تنفع ال

قصيدة: أثناء من ويل

ُف��رِّق��ا إذا ال��نُّ��ْك��َس يُ��َع��اِوُد ب��الُ��ُه م��ا ال��ي��وم ق��ل��ب��ي َل��ْه��َف ي��ا
وارتَ��َق��ى297 ال��زُّب��ى ال��س��ي��ُل بَ��َل��َغ ق��د س��ل��وٌة ال ه��ي��ه��ات س��ل��وٌة؟ ه��ل
ال��رُّق��ى298 ف��ي��ه ت��ن��ف��ُع ال ف��ال��ُح��بُّ َه��وى ذا ُح��بِّ��ه ف��ي تَ��رِق��يَ��ا ال

القرب عىل ماتت

بن أحمد بن عيل محمد أبو الفقيه ثني حدَّ قال: نرص، أبي بن محمد هللا عبد أبو أخربني
عيل أبو ثنا حدَّ قال: الربيع، بن هللا عبد محمد أبو القايض أخربنا قال: األندليس، سعيد
قال: عمه، عن الرحمن عبد ثنا حدَّ قال: ُدريد، ابن ثنا حدَّ قال: القاسم، بن إسماعيل القايل

تقول: وهي قٍرب حوَل تطوُف راحلٍة عىل امرأًة بالبادية رأيُت

األم��ُر ت��ض��اءََل ف��ي��َك ك��ان َق��ْد ال��دَّه��ُر َزَه��ى ب��ُم��ْق��َل��ِت��ِه َم��ْن ي��ا
ُع��ذُر! ل��ه��م م��ا وق��ب��ِرك ك��ذب��وا خ��ب��ٌر ل��ه��م وم��ا ُق��ِت��ْل��َت زع��م��وا
ق��ب��ُر ي��ا ع��ل��ي��ك اإلل��ه ص��ل��ى ِرًض��ا ع��ل��ي��ك س��ي��دن��ا ق��ب��ر ي��ا
ال��ق��ط��ُر ب��أرِض��ه يَ��ُم��رَّ أال ب��ه س��ك��ن��َت ق��د ق��ب��ًرا ض��رَّ م��ا
ال��ص��خ��ُر ِب��ُق��رِب��َك ول��ي��وِرَق��نَّ تُ��رِب��ِه ف��ي ُج��وُدك ف��ل��يَ��ن��بُ��ع��ْن
ال��ذع��ُر وخ��اَف��ك ال��ج��ب��اُل م��ن��ك َف��رًق��ا ت��ص��دَّع��ت غ��ض��ب��َت وإذا
ال��بَ��دُر ف��وج��ُه��ك ان��ت��ب��ه��َت وإذا ُم��ن��ت��ب��ٌه ف��أن��ت رق��دَت وإذا
ال��ِوت��ُر299 ل��ف��اتَ��ن��ي ق��ت��ل��ت إال أَح��ًدا أدَْع ل��م ب��َك َل��و وال��ل��ِه

ميتة. هي فإذا أمِرها عن ألسألها منها فدنوُت قال:

وانتهى اشتد قد األمر إن معناه: مثل الزبى السيل وبلغ ماء، يعلوها ال الرابية زبية: الواحدة الزبى، 297
بعيدة. غاية إىل

وهمهم. أو زعمهم يف الطبيعية القوى تفوق بُقوى أمٍر عىل يُستعان أن وهي الرقية، تَستعمال تَرِقيا: 298
الثأر. الوتر: 299
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األعرابية وزهر إسحاق

املوصيل، إسحاق بن حماد حدَّثني قال: جحظة، حدَّثني قال: القايل، ثنا حدَّ قال: وبإسناده
فيه: كتابًا عني غابت وقد األعرابية َزهر إيلَّ كتبْت قال: أبي، حدَّثني قال:

إزف��اِف300 ب��ع��د ب��بُ��ْرءٍ ال��س��ق��ي��م وْج��د أج��م��ِج��ُم��ه أن��ي ع��ل��ى يَ��ج��لُّ وج��ٌد
أُالِف301 ب��ي��ِن م��ن ُم��ن��َش��ِع��ٍب َوج��ُد أو واح��َده��ا ال��م��وُت أص��اب ث��ك��ل��ى وج��ُد أو

إليها: فكتبُت أبي، يل قال حماد: قال

خ��اف��ا م��ا ال��ق��ل��ب أذق��ِت ق��د ل��ه��ا: وق��ل َش��َح��َط��ت إذا َزْه��ٍر ع��ل��ى ال��س��الم اْق��را
وت��وك��اف��ا302 ��ا َس��حٍّ م��دام��ع��ه يُ��ذري م��ك��ت��ئ��بً��ا ب��ات ق��د ل��م��ن أوي��ِت أم��ا
آالف��ا ف��ارق��ُت وق��د ع��ل��ي��ِك وج��دي أف��ارق��ه إل��ٍف ع��ل��ى وج��دُت ف��م��ا

الضائع الضيف

أحد: إىل َعزاه وال قاِئًال، يُسمِّ ولم ُدَريد ابن أنشدنا قال: القايل، ثنا حدَّ قال: وبإسناده

نَ��َزال ُم��ذْ ال��ح��يِّ ف��ي ض��ائ��ٌع ض��ي��َف��ُك��ُم إن ل��ي��ل��ى! آَل
َع��َس��ًال303 وال َخ��ْم��ًرا يُ��ِرد ل��م ث��ن��يَّ��ت��َه��ا ِم��ن أم��ك��ن��وُه

الجمار بدل التفاح

بن إسماعيل القاسم أبو أخربنا قال: ِزي، التَّوَّ الحسني بن عيل بن أحمد الحسني أبو أنبأنا
األصقع، ابن أخربني قال: الكوكبي، القاسم بن الحسني عيل أبو ثنا حدَّ قال: املعدل، ُسَويْد

هنا. له معنى وال الرسعة، اإلزفاف ألن يرتعد؛ أي الحمى من يزفزف هو قولهم: من لعلها اإلزفاف: 300
املتباعد. املتشعب: 301
عطفت. أويت: 302

الفم. مقدم أسنان من الثنية: 303
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إىل فانتهى ُمغلٌَّف، اٌح تُفَّ ومعه فتًى، الَحج َوقِت يف ببغداد رأيُت بعُضهم: يل قال قال:
له: فقلت التفاح، بذلك يَرميهنَّ فأقبل امَلها، كأنهن جواٍر عليه فاطَلَع تحته، فوقف سوٍر

فقال: الحج؟ عىل معتِزًما كنت أليس

ت��ع��س��ُف304 ب��ال��رَّك��ِب ال��ع��ي��س بُ��ْزَل وأب��ص��رُت وق��تُ��ُه آن ق��د ال��ح��جَّ رأي��ُت ول��م��ا
ع��رَّف��وا305 ال��م��ِح��بُّ��ون ح��ي��ُث م��ن وع��رَّف��ُت ال��ه��وى َط��َل��ِب ف��ي ��اق ال��ُع��شَّ م��ع رح��ل��ُت
يُ��ع��نَّ��ُف306 ال��ِج��م��اِر م��ف��روِض وت��ارك َف��ري��َض��ٌة ال��ِج��م��اَر أن زع��م��وا وق��د
ُم��غ��لَّ��ُف وب��ع��ٌض ب��ع��ٌض ل��ي ف��ُزع��ِف��َر وأرب��ًع��ا ث��الثً��ا ��اًح��ا تُ��فَّ ف��ه��يَّ��أت
��ُف ت��ل��قَّ ال��ِم��الح أي��دي ل��ه��ا ف��ظ��لَّ��ت رم��ي��ت��ه ث��مَّ ال��َق��ْص��ِر ِح��ي��اَل وُق��م��ُت
وم��ْوِق��ُف َس��ع��ٌي ل��ل��ح��جِّ ��ن��ي ض��مَّ وم��ا ��ت��ي ِح��جَّ تُ��ق��بَّ��ل أن ألرج��و وإن��ي

الوادي قمرية

قال: سويد، بن إسماعيل ثنا حدَّ قال: ِزي، التَّوَّ عيل بن أحمد الحسني أبو القايض أنبأنا
ُق يتعشَّ ُعذَرة بني من فتًى كان قال: األصقع، بن الحسن أبو ثنا حدَّ قال: الكوكبي، ثنا حدَّ

فقال: ببابها، يوًما فمرَّ ذلك، ه فغمَّ لريبة، يأتيها أسَود فتًى أن فبلغه له، عمٍّ ابنة

ال��ودي ُق��م��ِريَّ��ِة ع��ن أُح��دُِّث ��ا م��مَّ َش��َع��ري ��ح��ى وامَّ ُق��رون��ي أع��ال��ي ش��ابَ��ت
وأع��واِد أغ��ص��اٍن ب��ي��ن ُق��ْم��ِريَّ��ًة ُم��ح��ت��ِض��نً��ا ب��ات ُغ��َرابً��ا أن نُ��بِّ��ئْ��ت

يزل فلم غريه، ِذكًرا تعِرَف ال أن وآلت إليه، فاعتذَرت خرجت، شعره َسِمعت فلما
تزوََّجها. حتى يحتاُل

تسري تعسف: عيساء. الواحدة الكريمة، الجمال العيس: نابه. طلع الذي البعري بازل: الواحد البزل، 304
هدى. غري عىل

عرفات. إىل ذهب عرف: 305

الحج. مناسك من الجمار: رمي 306
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وغالمه الصويف

قال: السمرقندي، صالح أبو أخربنا قال: بمرص، سعيد بن إبراهيم إسحاق أبو أخربنا
بن أحمد بكر أبو ثنا حدَّ قال: بالقرافة، اليسع بن القاسم بن الحسني هللا عبد أبو ثنا حدَّ
حدَّثني قال: الصويف، هللا عبد بن جعفر محمد أبو ثنا حدَّ قال: ينََوِري، الدِّ عمر بن محمد
يف جوَّاًال وكان األندليس، الُكَميت ألبي قلُت قال: أبي، ثني حدَّ قال: الضبي، املختار أبو
يُقال منهم رُجًال صحبُت قال: الصوفية! من رأيتُه ما بأعجب حدِّثني وجل: عز هللا أرض
إذا فكان يُفارُقه، ال جميًال ُغالًما معه فرأيُت وتََصوََّف، فأسَلَم مجوسيٍّا، وكان ِمهرجان، له
فينام يعود ثمَّ له، ُقدِّر ما فيُصيلِّ َفِزًعا، يقوم ثمَّ جانبه إىل ينام ثمَّ فصىلَّ قام الليل، جاء
أوتََر. يُسِفر أن كاد أو الصبح أسفر فإذا ِمراًرا، الليلة يف ذلك يفعل حتى أيًضا، جانبه إىل
فاحشًة، فيه أُقاِرْف لم سليًما عيلَّ مىض قد الليل أن تعلُم إنك اللهمَّ فقال: يديه رفع ثمَّ
لتصدَّعت، الجبال َحَمَلتُه لو قلبي يف أُضِمُرُه الذي وأن معصية، فيه عيلَّ الَحَفظة كتبَِت وال

لتدكدكت. باألرض كان أو
طلب عن وجل عز هللا خوُف منَعني فقد فيك، مني كان بما اشهد ليُل يا يقول: ثمَّ

لآلثام. والتعرض الحرام
األحباب. فيه تُجَمُع يوم بيننا تُفرِّق وال تُقى، عىل بيننا اجمع أنَت سيِّدي! يا يقول: ثمَّ
هممُت فلما القول، هذا وأسمُع ليلة، كل يف ذلك يفعُل أراه طويلًة ًة ُمدَّ معه فأقمُت
قد أَو فقال: وكذا. كذا الليل: انقىض إذا تقول: سمعتك له: قلُت عنده من باالنرصاف
من سلطانُنا داراه لو ما قلبي من ألداري إنِّي أخي يا فوهللا قال: نعم! قلت: سمعتَني؟

باملغفرة. حقيًقا هللا من لكان رعيَّته
وذكر ِقبَله؟ من الَعنَت نفسك عىل تخاُف من ُصحبة إىل يدعوك الذي وما فقلت:

اخترصته. كالًما

ف املتقشِّ الصويف

بهرام بن الصلت حدَّثني الصويف: إبراهيم بن محمد حمزة أبو قال قال: وبإسناده
من بابي الضَّ عمرو أبو كان قال: التيمي، الخرض بن محمد حدَّثني قال: املجاشعي،
يُالبسه وال يُجالسه وال أحًدا يُرافق ال وكان الصوفية، يَْصحُب ممن َوجًها رأيته من أحسن
قد فإني ُمرافقتي، يف لك هل فقال: الروم، ببالد ونحن يوٍم ذات فأتاني طريق، يف إال

الوحشة. عيلَّ وطالت الوحدة مللت
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ثالث. ِخالٍل عىل فقلت:
هي؟ وما قال:

عز — هللا طاعة بغرِي ُمشتغًال وال هللا، خلق من أحٍد إىل ضاِحًكا أراك ال أن عىل قلُت:
لك. أقول حتى عمًال تعمل وال — وجل

فَعلت. قد قال:
سريفعه هللا أنه أعلم أموًرا منه أرى فكنت غزٍو، وال حجٍّ يف يُفاِرُقني ال معي وكان
له: فقلت كالمه، وقلة صمته وطول صيامه وكثرة صالته حسن من واآلخرة الدنيا يف بها

جارية؟ لك أشرتي أال عقله: معرفة ألتبني يوم ذات
بها؟ أصنُع وما فقال:

يمينه! بملك الرجُل يصنُع ما قلت:
يل ولكان دنياي، عن وأخُرْج َوطني عن وأشخص أهيل أتُرك لم هذا أردت لو فقال:

ُمتََّسٌع. معهم املقام ويف َمْقنٌَع منهم
ِجسَمَك. ونََهك ببدنك، أثَّر قد فإنه عنك، الصوف هذا ألِق فقلت:

وأنا وريحه، بخشونته وجل عز هللا إىل أتقرَّب ثوبًا عني أُلقي أن أتأمُرني فقال:
إليه. منقلبي عند عليه الثواب حسن منه أرجو

ك؟ غريَّ قد والظمأ أنحلك قد الصيام فإن تُفِطر، أن لك فهل قلت:
عيلَّ مىض قد يوٌم يومان، إال الدنيا هل به! تأمرني ما أعجب ما هللا، سبحان فقال:
أتقرَُّب حالٍة عىل وأنا عذَّبتني فإن عذاب، أو رحمٍة من يل يُختُم بما أدري ال فيه أنا ويوٌم

. ٌ مقرصِّ فيه أنا أمًرا فعلُت إذا يعذِّبني أن أجدر فهو بها، إليه
يوًما. وافطر يوًما فُصْم فقلت:

عنهم متجاوٌز وجل عز هللا أن علموا الذين النار، أِمَن ومن األبرار، صوم ذلك فقال:
وسعادٍة، شقاءٍ من الكتاب يف عيلَّ سبق بما عالٍم غريُ أني تعلُم فأنت أنا ا فأمَّ منهم، وقابٌل
غري أنه عىل معصيته، عىل وأنا يل يغفر أن من إيلَّ أحب طاعته عىل هللا عذَّبني لنئ وهللا

بذَنب. إال له معذِّب وال خلقه من عىل جائٍر
عليه؟ تناُم وطاءً لك أشرتي أفال قلت:

أفرتش ال وهللا ِمهاًدا، وجل عز هللا سماه وقد األرض، َظهِر من أوطأ وطاء وأي فقال:
وجل. عز باهلل ألحَق حتى ِوساًدا ُد أتوسَّ وال فراًشا

وترجع؟ الغزاة هذه يف نفسك تُريَح أن لك فهل فقلت:
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أزال ال وهللا بابها، يل ُفتح وقد الجنة عن أَرجع أن تأمرني قولك! من عجباه وا فقال:
كنُت الذي فهو بالشهادة ني وخصَّ رزقني فإن يقبَلُني، لعله تعاىل هللا عىل نفيس أعِرُض
عيلَّ ل يتفضَّ أن هللا أسأل وأنا َسَلَفت، التي فبالذنوب ذلك حَرمني فإن أُطاِلُب، وبه أحاِوُل

دعوته. ما يف ويُجيبُني سألته، بما
من أول فكان العدو، فلقينا ُمصَعب، بن د محمَّ مع كثرٍي َخلٍق يف ونحُن معنا فغزا

املزيد. وفوق الرضا، أعطاك فقد وجل عز هللا بثواب أبرش فقلُت: عليه، فوقفُت ُجِرح،
ما وفوق تمنَّيت، ما كل إىل نظرت لقد حاٍل، ُكلِّ عىل هلل الحمد ضعيف: بصوت فقال
وإياك وريحان، وسلسبيٍل َوِولداٍن ُحوٍر من طلبُت ما وأدركُت أحببُت ما وبلغُت اشتهيت،

نفسه. فاضت ثمَّ َرَزَقني. ما ويرُزَقك بََلغني ما يُبَلَِّغَك أن وجل عز هللا لعلَّ والتقصري

املوصيل وفتح إسماعيل أبو

قال: الحسني، بن محمد ثنا حدَّ قال: مرسوق، بن أحمد ثنا حدَّ قال: الخالدي جعفر حدَّث
قال: إسماعيل، أبا يُكنى نرصاني رجٌل باملوِصل كان قال: العابد، الفرج بن هللا عبد ثنا حدَّ
َواْألَْرِض َمَواِت السَّ ِيف َمْن أَْسَلَم ﴿َوَلُه ويقرأ: سطحه عىل ُد يتهجَّ وهو بَرجٍل ليلٍة ذات فمرَّ
يزل فلم عليه، وُغَيش رصخًة إسماعيل أبو فَرصخ قال: يُْرَجُعوَن﴾. َوإَِليِْه َوَكْرًها َطوًْعا
صحبته، يف فاستأذنه املوصيل فتًحا أتى ثمَّ أسلم، أصبح فلما أصبح، حتى تلك حاله عىل

ويخدمه. يَصحبه فكان
ذات له فقلت األخرى، عىل وَغَيش عينَيه إحدى ذهبت حتى إسماعيل أبو وبكى قال:

فتٍح. أمِر ببعِض حدِّثني يوم:
هناك، بما القلِب معلََّق الروحانيِّني كهيئة وهللا كان عنه، أُخربُك قال: ثمَّ فبكى، قال:

راحٌة. الدنيا يف له ليست
ذاك؟ عىل قلت:

معه، ورجعت الناس، تفرَّق ما بعد ورجع باملوصل، يوم ذات العيَد شهدُت قال:
فليت قربانهم، الناس قرَّب قد قال: ثمَّ فبكى املدينة، نواحي من يَفوُر الدخان إىل فنظر
بماء فجئُت عليه، مغشيٍّا سقط ثمَّ املحبوب! أيها عندك قرباني يف فعلُت ما شعري
السماء إىل رأسه فرفع املدينة، ة أِزقَّ بعض دخل حتى مىض ثمَّ فأفاق. وجهه، به فمسحت
أيها تَحبُسني متى فحتى الدنيا، ة أِزقَّ يف وتردادي وُحزني غمي طول علمَت قد قال: ثمَّ
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بعد عاش فما فأفاق، وجهه عىل فمَسحُت بماء، فجئُت عليه، مغشيٍّا سقط ثمَّ املحبوب؟
هللا. رحمه مات، حتى أيَّاًما إال ذلك

الفتى يجعلها النفسحيث

بن محمد عمر أبو أخربنا قال: عليه، قراءًة الجوهري عيل بن الحسن محمد أبو أخربنا
أحمد هللا عبد أبو أخربني قال: امَلْرُزباني، خلف بن محمد ثنا حدَّ قال: َحيَُّويِْه، بن العباس
فتًى دعاني قال: املدينة، أهل بعض حدَّثني قال: عيل، بن العباس عن الرحيم عبد بن
بها وإذا َوجًها، الناس أحسن هي إذا عليها، دخلنا فلما تُغنِّي، جارية إىل املدينة أهل من
ما ذلك من ويَمنعها والكالم، باملزاح نبُسطها فجعلنا وسكوٌت، وسهٌو وجٍه انخَراُط307
باهلل فقلت: عليها، فأقبلُت ، الُحبِّ من وطائًفا لتهياًما بها إن وهللا نفيس: يف فقلت تَكتُُمه،
من إىل ٌق وتشوَّ النهار، وخلوُّ الفكِر، ودواُم الذِّكِر، بَْرُح فقالت: بِك؟ الذي ما َصَدقِتني ملا
واجتهدَت الَكْرِب، ذي عن الَعتَْب َرصفَت أدٍب ذا كنت فإن لك، َوَصفُت ما يرى والذي سار،

فغنَّت: العود، وأخذت الشاعر. قال كما الَعَطِب، عىل أَرشَف قد من لدواء الطلب يف

ب��ت��ارِك ال��ح��ب��ي��ِب ل��ت��ذك��اِر ف��ل��س��ُت ال��م��ه��ال��ِك ح��وض ال��ت��ذك��ار َس��يُ��وِرُدن��ي
ب��م��ال��ِك اإلل��ه يَ��ق��ض��ي ل��م��ا ول��س��ُت ص��ب��اب��ًة أم��وت أن إال ال��ل��ُه أب��ى
ال��ن��ي��اِزِك308 ُص��دوَر ف��رًدا وخ��لَّ��ف��ن��ي ال��ن��وى ب��ه ش��طَّ��ت ح��ي��ن ب��ق��ل��ب��ي ك��أن
ال��م��س��ال��ِك ُس��ب��ُل واس��ت��دَّ ال��ن��وى ل��بُ��ْع��ِد وب��ي��ن��ُه ب��ي��ن��ي األخ��ب��ار ت��ق��طَّ��ع��ت

الذي وهو فداءِك، هللا جعلني فقلت: َغنَّت. ملا عقيل أُسَلَب أن خفُت لقد فوهللا قال:
بِك ما فلعلَّ بغريِه تسلَّيِت فلو لكثريٌ، الناس إن فوهللا منك! هذا يستحقُّ أرى ما إىل ِك صريَّ

األول: قال فقد ، يَِخفَّ أو يَسُكَن أن

ف��اس��ت��م��رَِّت ص��ب��َره��ا ن��ف��س��ي وأل��زم��ُت ت��ولَّ��ِت ل��م��ا ال��ل��ذَّاِت ع��ل��ى ص��ب��رُت
ت��س��لَّ��ِت وإال ت��اَق��ْت أُط��ِم��َع��ت ف��إن ال��ف��ت��ى ي��ج��ع��لُ��ه��ا ح��ي��ُث إال ال��ن��ف��ُس وم��ا

هزال. دقة، انخراط: 307
القصري. الرمح نيزك: الواحد النيازك، 308
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ح: امللوَّ بن قيس قال كما فكنُت ذلك، ُرمُت وهللا قد فقالت: عيلَّ فأقبَلت

أه��ِل وال ب��م��اٍل ل��ي��ل��ى ع��ن يَ��ْس��ُل ول��م ف��ؤاده ج��َم��اًح��ا إال أب��ى ول��م��ا
تُ��ْس��ل��ي وال ب��ل��ي��ل��ى تُ��غ��ري ب��ه��ا ت��س��لَّ��ى ال��ت��ي ف��إذا غ��ي��ِره��ا، ب��أخ��رى ت��س��لَّ��ى

كشكلها وال كمنِطقها رأيت وما ُمحاَوَرتها، عىل ُحججها بتواتُر وهللا فأسكتَتْني قال:
ُخلِقها. وكمال وأدبها

الناجعة العظة

بن محمد الحسني أبو أخربنا قال: ِزي، التَّوَّ الحسني بن عيل بن أحمد الحسني أبو أخربنا
حدَّثني قال: محمد بن هللا عبد ثنا حدَّ قال: صفوان، بن الحسني أخربنا قال: هللا، عبد
سعدان، حدَّثني قال: الجالب، القاسم أبو محرز حدَّثني قال: الرحمن، عبد بن الحسني
قال: تفِتنُه، فلعلَّها ُخثَيم، بن للربيع تتعرَّض أن بارٍع جماٍل ذاَت امرأًة قوٌم أمَر قال:
وتَطيبَت الثياب، من عليه َقدَرت ما أحسَن َفَلبست دْرهم، ألف فَعلت، هَي إن لها، وجعلوا
الحال، تلك يف إليها فنظر مسجده، من خرج حني له تعرضت ثمَّ عليه. قدرت ما بأطيب
نَزلِت لو بِك كيف الربيع: لها فقال سافرٌة وهي عليه أقبلت ثمَّ وجمالها. أمُرها فراعه
فقطع امَلْوِت َمَلُك بِك نََزَل لْو بِك كيَف أم وبَهَجتك؟ نوِرك من أرى ما ت فغريَّ بجسِمك ى الُحمَّ
مغشيٍّا وخرَّت رصخًة، فرصخت ونَِكريٌ؟ ُمنكٌر سألِك لو بِك كيف أم الوتني؟ حبل منك
ُمحِرتق. ِجذٌع كأنَّها كانت ماتت يوَم أنها عبادتها من وبََلغت أفاقت لقد فوهللا قال: عليها،

الصارع الحب

مغرية بن محمد أبو ثنا حدَّ قال: هللا، رحمه اآلبنويس عيل بن محمد بن أحمد بخطِّ وجدُت
ألم املربِّد العباس أبو أنشدنا قال: عيىس، أبو محمد بن أحمد ثنا حدَّ قال: الجوهري،

املحاربية: اك الضحَّ

َص��َرْع ال��ف��ؤاِد ف��ي ت��م��كَّ��ن وإذا َوَل��ْع يَ��ُك��وُن م��ا أوُل ال��ُح��بُّ
َج��َم��ْع! ال��ُه��م��وِم م��ن ع��ل��يَّ م��اذا ��ن��ي ش��فَّ ال��ذي ال��ح��ب ِم��َن ويْ��ل��ي
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أنبياء سبعة أم

هللا عبد بن محمد ثنا حدَّ قال: املحتسب، الحسني عيل بن أحمد الحسني أبو القايض أخربنا
ثنا حدَّ قال: محمد، بن هللا عبد ثنا حدَّ قال: صفوان، بن الحسني ثنا حدَّ قال: القطيعي،
عن الحريري كعب أبي عن سليمان بن املعتمر ثنا حدَّ قال: الطالقاني، يعقوب بن سعيد

الحسن.
أنها أمِرها من فبَلَغ قال: َعَجبًا، الجمال من أُعطيَت كانت إرسائيل بني من امرأًة أن
فأبَرصها ذهب، من رسيًرا فاتَّخذت ديناٍر، مائة أعطاها َمن إال نفِسها من تُمكُِّن ال كانت
جمع حتى ُوصَف، كما أو ل، وتمحَّ وابتغى فالتمس فانطلق فأعجبَتْه. العابدين، من َرجٌل
حتى وابتغيُت لُت فتمحَّ فانطلقُت فأعجبتِني، رأيتِك إني فقال: بها، فأتاها دينار، مائة

ديناٍر. مائة جمعُت
نعم! قال: انتِقدها! للِجْهِبِذ: فقالت ففعل، ينتقدها، الِجْهِبذ309 إىل فادفعها قالت:
من الرجِل مكان منها جلس فلما رسيرها، عىل وَجَلسْت تتهيَّأ، كانت كما فتهيَّأت قال:
لِك، دينار املائة فقال: عنها فقام نفسه، إليه فانقبَضت بَرحمته، تعاىل هللا ذكَّره امرأته
وابتَغيَت لَت فتمحَّ فأعَجبتُك رأيتَني أنَّك َزَعمَت ألسَت رأيَت؟ وما فقالت: الباب! افتحي

رأيت؟ فما دينار، مائة جمعت حتى
منِك. إيلَّ أبغَض يشءٌ األرض يف ليس قال:

قط. أفعله لم يشءٌ هذا قال: رأيَت؟ وما قالت:
أن عليك فيل غريَك، زوًجا أُريد فما صاِدًقا كنَت لنئ أحد، هذا يل قال ما قالت:

تتزوَّجني.
إليه، ارتََحلت ثمَّ متاَعها، تَبيُع وأقبلت ببلده، فلحَق وَرجَع، رأسه فقنَّع نعم. قال:
جاءت له: فقيل املسجد. يف ذا هو لها: فقيل عنه، فسألت فيه، هو الذي البََلد إىل فانتََهت
َوجًدا عليه فَوجَدت ميِّتًا، مال نظرًة إليها نظر فلما فأتَتْه، عنك تسأل وكذا كذا أرِض َمِلكُة
ضعيًفا. أًخا له إن فقيل: قريٌب؟ أو أٌخ له هل ولكن فاتني، فقد هذا أما قالت: شديًدا.

أنبياء. سبعة له فولَدت أخاه، فتزوَّجت مثله، العبادة يف ليس أي معتمر: قال

رديئها. من الدراهم يُجيد العارف الناقد الجهبذ: 309
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وأسماء الشاعر املرقِّش

محمد الفرج أبو ثنا حدَّ قال: دينار، ابن ثنا حدَّ واسط: من برشان بن غالب أبو إيلَّ كتب
من كان الضبي: املفضل وواَفقه عمرو، أبو قال قال: األغاني، كتاب يف األصفهاني عيل بن
وهو َعِلَقها مالك، بن عوف بنت أسماء لها يُقال له عمٍّ ابنة عشق أنه األكِرب ٍش ُمرقِّ خِرب
يخُرَج أن قبل وهذا بالناس، تُعَرف حتى أُزوجها ال له: فقال أبيها، إىل فخَطبها غالٌم،
امللوك، من ملك إىل ُمرقِّش انطلق ثمَّ املواعيد. فيها يِعُدُه فكان اليمن، أرض من ربيعُة310
أحد ُمراد من رجٌل فأتاه شديٌد، زماٌن عوًفا وأصاب فأجازه، ومَدحه زمانًا، عنده وكان
بن سعد بني عن ى تنحَّ ثمَّ اإلبل، من مائة عىل أسماء فزوَّجه املال، يف فأرغبه ُعَطيف بني

مالك.
لحمه فأكلوا كبًشا فذبحوا ماتت، أنها إال تخربوه ال إخوتُها: فقال ُمرقش، ورجع
ماتت، أنها أخربوه عليهم مرقٌش َقِدَم ا فلمَّ ودفنوها، ملحفة يف وها ولفُّ عظامه، ودفنوا

ويزوره. يَعتاده ذلك بعد وكان إليه، فنظر القرب، موِضَع به وأتوا
إذ لهما بكعاٍب يلعبان أخيه وابنا بثوبه، تغطَّى وقد مضطجٌع، يوم ذات هو فبَينَا
وقالوا: دَفنوه. الذي الكبش من أبي أعطانيه كعبي هذا أحدهما: فقال َكعب، يف اختَصما
ضنَي وقد الُغالم، ودعا رأسه عن مرقٌش فكشف أسماء، قربُ أنه أخربناه مرقٌش جاء إذا
وليدًة مرقش فدعا أسماء، املرادي وبتزويج به، فأخربه الحديث عن فسأله شديًدا، ضنًى
وكانت فدعته، زوجها له تدعو بأن فأمرها ش، ملرقِّ عسيًفا311 كان َغفيلَة من زوٌج ولها له
فمرض طلبه، يف ومىض فركبها، فأحرضها املرادي ليَطلُب بإحضارها فأمره َرَواحل، له

َمعْروًضا. إال يُحمل ال صار حتى الطريق يف
مرقش، وليدة امرأته الغفيل ومع ُمَراد، أرُض وهي نجران، بأسفِل َكهًفا نزال وإنهما
ا، وَرضٍّ جوًعا معه وهلكنا َسقًما هلك فقد اتركيه، لها: يقول الوليدة زوج مرقٌش فسمع
وكان تاركك. فإني وإال أطعِتني إن زوُجها: لها فقال ذلك، من تبكي الوليدة فجعلت
من نرصاني إىل إليه ولده أحبَّ وكانا حرملة وأخاه دَفعه أبوه وكان يكتب، مرقش

ربيعة. قبيلة أبا أراد ربيعة: 310

األجري. العسيف: 311
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ِر مؤخَّ عىل كتب للوليدة الغفيل قول مرقٌش سمع فلما الخط، فعلَّمهما الحرية، أهل
الرحل:

ت��ف��ع��ال ال أن ره��ي��ُن ال��رَّواح إن ت��ع��َج��ال! ال ت��ل��بَّ��ث��ا ص��اح��ب��يَّ ي��ا
ُم��ق��ِب��ال ش��ي��ئً��ا اإلس��راُع ي��س��بُ��ُق أو ن��ائ��يً��ا يُ��ق��رِّب ل��ب��ثَ��ُك��م��ا ف��ل��ع��لَّ
وَح��ْرم��ال312 ل��ق��ي��َت إن س��ع��ٍد ب��ن أن��س ف��ب��لِّ��غ��ا َع��َرْض��ت ��ا إمَّ راك��بً��ا ي��ا
يُ��ق��ت��ال ح��ت��ى ال��غ��َف��ل��يُّ أف��ل��َت إن أب��ي��ُك��م��ا وَدرُّ درُُّك��م��ا ل��ل��ه
ُم��ث��ق��ال ِع��ب��ئُ��ا األص��ح��اب ع��ل��ى أض��ح��ى ُم��رق��ًش��ا أن األق��واِم ُم��ب��ِل��ُغ م��ن
َم��ن��َه��ال313 ُض��بَ��ي��ع��َة ب��ن��ي َج��م��ُع غ��اب إذ ب��ش��ل��وه ال��س��ب��اُع يَ��ِرُد وك��أن��م��ا

حرملة ونظر امُلرقش. مات فقاال: أهلهما، إىل رَجعا حتى وامرأته الغفيلُّ وانطلق قال:
ففعال، يَصُدقاه أن وأمرهما وخوَّفهما، فدعاهما األبيات، فقرأ يُقلِّبه، وجعله الرحل إىل
عن فسأل املكان، أتى حتى امُلرقش طلب يف فركب املوضع، له وَصَفا كانا وقد فقتَلهما،
الغار عىل تنُزو بغنم هو إذا حتى فيه يزل ولم الكهف يف كان مرقًشا أن فعرف خربه،
مرقش: له فقال شأنك؟ وما أنت من قال: به بَُرص ا فلمَّ إليه، راعيها وأقبل فيه، هو الذي
له فقال أسماء، زوج راعي هو وإذا فالن، راعي قال: أنت؟ فَمن مراد، من رجٌل أنا
تأتيني ولكن منها، أدنو وال ال، قال: صاحبك؟ امرأة أسماء تُكلِّم أن أتستطيع مرقش:
حلبَت فإذا هذا، خاتمي ُخذ له: فقال بلبنها. فآتيها عنًزا لها فأحلُُب ليلة كل جاريتها
فعلت أنت إن قط راٍع يُِصبه لم خريًا به مصيٌب وإنك ستَعرفه، فإنها اللبن يف فألِقه

ذلك.
الجارية به فانطلقت القدح، يف الخاتم َطَرح العنز ُحلبَت فلما الخاتم، الراعي فأخذ
الخاتم فقرع تصنع، كانت وكذلك فرشبته، أخذته رغوته سكنت فلما يديها، بني وتركته
به يل ما فقالت: هذا؟ ما للجارية: فقالت فعرفته، بالنار به واستضاءت فأخذته ثنيتها،
َدعوتِني؟ ِلَم لهم: فقال َفِزًعا، فأقبل بنجران، ٍب314 َرشْ يف وهو موالها إىل فأرسلتها علم.

ألًفا. النون أبدل بلغن، أراد بلغا: 312
موته. بعد جثته أراد الجسم، الشلو: 313

الخمر. يرشبون جماعة يف أراد شارب: الواحد الرشب، 314
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وجدتُه فقال: الخاتم؟ هذا وجد أين سله فقالت: فدعاه، غنمك. راعي عبدك ادع فقالت:
خريًا، به تصيب فإنك أسماء تَرشبه الذي اللبن يف اطرحه يل فقال جباٍر، كهِف يف رجل مع

َرمق. آخِر يف تركتُه ولقد هو، من أخربني وما
الخاتم؟ هذا وما زوجها: فقال

فرٍس عىل وَحَملها فرسه فركب طلبه، يف الساعة فأعجل ُمرقش، خاتم هذا قالت:
يموت: أن قبل وقال أسماء، عند فمات فاحتَماله ليلته، من طرقاه حتى وسارا

ُه��ُج��وُد وأص��ح��اب��ي ف��أرَّق��ن��ي ُس��َل��ي��َم��ى م��ن خ��ي��اٌل ن��ح��وي س��م��ا
بَ��ع��ي��ُد َوه��ُم أه��َل��َه��ا وأذُك��ُر ح��اٍل ك��لَّ أم��ري أُدي��ُر َف��ِب��تُّ
وق��وُد315 األرَط��ى ب��ذي ل��ه��ا يُ��َش��بُّ ل��ن��اٍر ط��رف��ي س��م��ا ق��د أن ع��ل��ى
ُرق��وُد316 وغ��زالٌن وآراٌم ال��ت��راق��ي ب��ي��ُض م��ًه��ا ح��وال��ي��ه��ا
والت��روُد317 ت��روح ال أوان��س ع��ي��ٍش ب��ؤس تُ��ع��اِل��َج ال ن��واع��ُم
وال��بُ��روُد318 ال��م��ج��اِس��ُد ع��ل��ي��ه��ن ُروًدا ال��م��ش��ي ب��ط��اء م��ًع��ا ي��ُرح��َن
وال��ع��ه��وُد ال��م��واِث��ُق ف��ُق��طِّ��ع��ت أخ��رى وس��ك��ن��ُت ب��ب��ل��دٍة س��ك��نَّ
أص��ي��ُد وال أُص��اُد ب��ال��ي وم��ا ع��ه��دي َويُ��خ��اُن أف��ي ب��ال��ي ف��م��ا
وج��ي��ُد319 ف��رٌع ل��ه��ا ��َم��ٍة ُم��نَ��عَّ ِب��ْك��ٍر ال��خ��دَّي��ن أس��ي��ل��ة وُربَّ
بَ��روُد320 ب��رَّاٌق ال��ل��ون ن��ق��يُّ ع��ذاٌب ال��ن��ب��ت ش��ت��ي��ُت أَش��ٍر وذو
وال��ق��ص��ي��ُد ال��ن��ج��اِئ��ُب وزاَرت��ه��ا ش��ب��اب��ي ف��ي زم��انً��ا ب��ه��ا ل��ه��وُت
ج��دي��ُد وص��ٌل م��ن��ه��م ع��ن��ان��ي وص��ًال أخ��ل��ق��ت ك��لَّ��م��ا أن��اًس��ا

مراد. أرض يف فُدفن

أرطأة. الواحدة كالعناب، ثمره شجر األرطى: 315
امللون. األبيض الغزال رئم: الواحد اآلرام، الصدر. أعىل يف الخلق مقدم ترقوة: الواحدة الرتاقي: 316

وتجيء. تذهب تدور ترود: 317
البدن. ييل الذي القميص مجسد: الواحد املجاسد، ورأد. ورؤد رأدة الواحدة الحسنات، الشابات الرود: 318

العنق. الجيد: الشعر. الفرع: 319
األسنان. يف تحديد وهو أرش، فيه ثغًرا أراد أرش: ذو 320
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الجاحد املحب

بن محمد ثنا حدَّ قال: األزهري، القاسم أبو أخربنا قال: الحافظ، بن أحمد بكر أبو أنبأنا
مكرم، بن الحسني ثني حدَّ قال: إمالءً، السكوني القاسم أبو ثنا حدَّ قال: األديب، جعفر
املوصيل وإبراهيم األحنف بن وعباس العتاهية أبو مات قال: الثمايل، يزيد ثنا حدَّ قال:
فواىف عليهم، والصالة بُحضورهم املأمون فأمر الرشيد، إىل خربُهم فُرَفع واحد، يوم يف
روه أخِّ قال: إبراهيم. قالوا: قدَّمتُم؟ من فقال: الجنائز، موضع يف ُصفوا وقد املأمون
األمري أيها له: فقال الظاهرية، بعض اعرتضه الصالة من فرغ فلما قال: عبَّاًسا! وقدِّموا

بقوله: فضويل يا قال: عبَّاًسا؟ قدَّمت ِبَم

وتُ��ك��اِب��ُد ب��ه��ا ت��ش��ق��ى ال��ت��ي ل��ه��َي إن��ه��ا وق��ال��وا: ق��وٌم ل��ي ��اِك َس��مَّ
ال��ج��اِح��ُد ال��م��ح��بُّ ل��يُ��ع��ِج��بُ��ن��ي إن��ي ظ��ن��ه��م غ��ي��رك ل��ي��ك��ون ف��ج��َح��دت��ه��م

القاتلة القبلة

بن خلف بن محمد بكر أبو ثنا حدَّ قال: خطه، من ونقلته َحيَُّويِْه بن عمر أبو حدث
حدَّثني قال: القريش، هللا عبد أبو ثني حدَّ قال: حرب، بن أحمد حدَّثني قال: امَلْرُزبان،
من رجًال إليه ضمَّ َكرب ملا أنه السمح321 أبي بن مالك وفاة سبب كان قال: غسان، أبو
يوًما الجارية فأتَتْه للوضوء، َخْرًقا فيه وخرق رسيٍر عىل له ففَرش عليه، يقوم قريش
ت وتنحَّ ليُقبِّلها إليها فأهوى بقلبه الجارية فوقعت ر، فتبخَّ ببخوٍر أتته ثمَّ فأَكل، بطعام

فمات. عنقه، ت فاندقَّ الرسير، عن فسقط عنه،
بن العباس بن هللا ُعبيد بن هللا عبد بن هللا عبد بن لحسن ظبيٌة أنشدتني الزبري: قال

السمح: أبي بن مالح يف املطلب عبد

تَ��لُ��ِم وال ت��ل��َح��ن��ي ف��ال ـ��ح ال��س��م��ـ أب��ي ب��ن ب��م��ال��ك إال ع��ي��ٌش ل��ي��َس
وال��ُح��َرِم اإلس��الم ح��قَّ ـ��ت��ك ن��ه��ـ وال ع��ي��ٍش ل��ذي��ذَ ن��ت��م��لَّ��ى

البارعني. اإلسالم صدر ُمغني أحد السمح: أبي بن مالك 321
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يَ��ُدِم ل��م ك��ذاك وي��وٍم ب ف��ان��ج��ا ال��ل��ه��و ��ره ق��صَّ ل��ي��ٍل ُربَّ
وال��ش��ي��م األخ��الق ال��ك��ري��م ـ��ح ال��س��م��ـ أب��ي ب��ن وم��ال��ك ف��ي��ه ك��ن��ُت

فؤاده عنه ضل

أنشدنا قال: الديباجي أحمد بن سهل أنشدنا قال: األزهري أخربنا قال: عيل بن أحمد أنبأنا
لنفسه: ُدَريْد ابن

أج��ف��انُ��ه ف��ت��ه��اج��َرت وه��ج��رتِ��ه أح��زانُ��ه ف��ت��واص��َل��ْت ص��ارم��ِت��ه
ش��ي��ط��انُ��ه م��ل��ك��ِت��ِه ح��يَ��ن أن��ِت ب��ل ب��ه ش��ي��ط��اٍن م��سُّ ت��ع��رُِّض: ق��ال��ت
وم��ك��ان��ه م��ح��ل��ه أي��ن ع��ي��نَ��ي��ِك ف��اس��ت��خ��ب��ري ف��ؤاده ع��ن��ه ض��لَّ ق��د

القلب؟ لداء آٍس من هل

أولها: قصيدة من ويل

أج��ف��انُ��ه ُرق��اِده��ا ل��ذي��ذَ وَج��َف��ْت أح��زان��ه ل��ل��ف��ت��ى ه��اج��ت ب��ال��ح��زن

ومنها:

غ��زالن��ه رب��ع��ه��م ف��أوح��َش َس��َح��ًرا ��ل��وا ت��رحَّ ال��ذي��ن ال��ح��يِّ ج��ارة ي��ا
بُ��ح��َران��ه322 ��ل��وا ت��رحَّ ح��ي��ن ف��ال��ي��وم آس��يً��ا ق��ل��ب��ي ل��داء تَ��ع��ل��م��ي��ن ه��ل
ك��ت��م��انُ��ه ب��ج��س��م��ه أض��رَّ ح��ت��ى ول��وِم��ه ال��َع��ذول خ��وف ال��ه��وى ك��تَ��م

والسجني الوايل بنت

أخربنا قال: فإجازًة، سماًعا يكن لم إن املسلمة بن أحمد بن محمد جعفر أبو أخربنا
قال: الكوكبي، القاسم بن الحسني ثنا حدَّ قال: املعدل، ُسَويْد بن إسماعيل القاسم أبو
الحسني جدي أخربني قال: العتبي، زيد بن محمد حدَّثني قال: الدنيا، أبي ابن ثني حدَّ

املرض. شدة تُسببه املدركة القوى يف واختالل تهيُّج األطباء: عرف يف البُحران 322
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فأرشفت وقيَّده، فحبسه اله، ُعمَّ بعض عىل فَوَجَد323 واٍل مَرص بدياِر َويلَ قال: زيد، بن
إليها: نظر كان وقد إليه، فكتبت فهويَتْه، الوايل ابنُة عليه

ال��ُح��تُ��وُف ال��ط��رف وف��ي ـ��ِه ب��ع��ي��نَ��ي��ـ ال��رام��ي أي��ه��ا
األل��وف ال��ظ��ب��ُي أم��ك��نَ��َك ف��ق��د وص��ًال تُ��ِرد إن

الفتى: فأجابها

ع��ف��ي��ُف ف��ال��َف��رُج ـ��نَ��ي��ن ال��ع��ي��ـ زان��َي ت��َري��ن��ي إن
ال��ظ��ري��ُف ��ع��ر وال��شِّ ِت��ُر ال��ف��ا ال��ن��ظ��ر إال ل��ي��س

إليه: فكتبت

ع��ف��ي��ًف��ا إن��س��انً��ا ـ��ِق��َك ِع��ْش��ـ ع��ل��ى أردن��اَك ق��د
ح��ل��ي��ًف��ا ل��ق��ي��َدي��ك ـ��ت زل��ـ ف��ال ف��ت��أبَّ��ي��ت،

الفتى: فأجابها

ل��ط��ي��ًف��ا بَ��رٍّا ب��ي ك��ان َربٍّ��ا ِخ��ف��ت أن��ي غ��ي��َر

إليه. ودَفعها إيَّاها فزوَّجه به فدعا الوايل، الخرب وبلغ الشعر فذاع

غاٍل الحب دواء

بكر أبو أخربنا قال: َحيَُّويِْه، بن عمر أبو أخربنا قال: املحسن بن عيل التَّنُوِخي أخربنا
يزيد: بن للوليد إسحاق بن اد حمَّ وأنشدني قال: املحويل،

آِل324 غ��ي��ر وط��ب��ي��ب��ي ط��ب��ي��ب��ي ق��ال ول��ق��د

غضب. وجد: 323

املقرص. اآليل: 324
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أُب��ال��ي ال ف��إن��ي ـ��ح��بِّ ال��ـ س��وى ش��ئ��ت م��ا اش��ُك
غ��اِل ال��ُح��بِّ ودواء رخ��ي��ٌص ال��ُح��بِّ َس��َق��ُم

مرىضالحب

أسد: بني من لرجل رضية أهل من أحمد بن العبَّاس أبو وأنشدني قال: وبإسناده

ال��ك��ذوِب ال��م��ي��ِن ب��ُرق��ي��ِة أخ��اُه يَ��رق��ي األس��ديُّ وع��ق��ب��ُة أق��ول،
ط��ب��ي��ِب م��ن س��ع��يُ��َك ض��لَّ ص��ف��ي��َة، ُح��ب��ي غ��ي��ر ب��ي ف��م��ا ل��ي ت��ش��اءب

املروروذي: منصور بن أحمد أنشدني قال: وبإسناده

ال��م��س��ت��ك��ي��ن ال��ُم��س��ت��ه��ام وش��ج��و ال��ج��ف��ون إل��ى ال��دم��وع س��ب��ب أي��ا
ح��زي��ِن ق��ل��ٍب ع��ل��ى ب��ه ي��ج��وُد دم��ًع��ا أب��َق��ي��ن ه��ل ال��ح��س��راِت س��ِل
ال��ح��ن��ي��ِن؟ س��وى إل��ي��ك ب��ه ي��س��ي��ُر َح��َراًك��ا ب��ه ال��س��ق��ام ت��رك وه��ل

للعقل أذهب القطيعة

سعيد بن أحمد بن عيل محمد أبو أخربنا قال: نرص، أبي بن محمد هللا عبد أبو أخربنا
القايل، عيل أبو ثنا حدَّ قال: الربيع، بن هللا عبد محمد أبو القايض ثنا حدَّ قال: األندليس،

األسدي: مطري بن للحسني ُدَريْد بن بكر أبي عىل قرأُت قال:

ق��ب��ل��ي وال ُم��ِح��بٍّ��ا ب��ع��دي ي��روا ل��م ك��أن يَ��س��ت��ش��ِرف��ونَ��ن��ي ل��ل��ن��اس ع��ج��بً��ا ف��وا
ل��ل��ع��ق��ِل أذه��ُب ال��ن��ف��س ح��ب��ي��ِب وَص��ْرُم ك��لُّ��ه ال��ع��ق��ل يَ��رج��ع اص��ِرم ل��ي: ي��ق��ول��ون
ق��ت��ل��ي ع��ن ال��م��ودَّة أُج��ازي��ه ك��أن��ي ق��ات��ل��ي ه��و َم��ن ح��بِّ م��ن ع��ج��بً��ا ف��ي��ا
أه��ل��ي م��ن وع��ي��ن��ي ق��ل��ب��ي إل��ى أح��بَّ أه��لُ��ه��ا ك��ان أن ال��ح��بِّ ب��يِّ��ن��ات وم��ن
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قيس من أشعر أنا

بعض عن الريايش ثنا حدَّ قال: ُدَريْد، بن بكر أبو ثنا حدَّ قال: القايل، ثنا حدَّ قال: وبإسناده
حيث قيًسا325 أشعر ما وقلت: شجرٍة ظل يف جلست قال: رجٌل أخربني قال: أصحابه،

يقول:

ال��ق��ب��اِئ��ُل ع��ل��ي��ه ت��ب��ك��ي م��ن��ه��ٍج ع��ل��ى ول��ي��ل��ٍة ي��وم ك��ل ويُ��ض��ح��ي ي��ب��ي��ُت
ش��اِغ��ُل ل��ل��ُم��ِح��بِّ��ي��ن ُش��غ��ٌل ال��ُح��ب وف��ي ق��ل��ب��ُه ال��ُح��بَّ ص��دَّع ِل��لُ��ب��ن��ى ق��ت��ي��ٌل

أقول: حيث منه أشعُر وهللا أنا326 فقال:

وت��خ��َص��ُر327 إل��ي��ِك تَ��ض��ح��ى م��ع��رَّق��ًة ف��ت��رك��ِت��ه��ا ل��ح��َم��ه��ا ع��ظ��ام��ي س��ل��ب��ِت
تَ��ص��ِف��ُر ال��ري��ُح أج��واف��ه��ا ف��ي ق��واري��ُر ف��ك��أنَّ��ه��ا ��ه��ا ُم��خِّ م��ن وأخ��ل��ي��تُ��ه��ا
وت��ح��ذَُر ت��خ��اف م��م��ا ع��الئ��ق��ه��ا ت��ق��طَّ��ع��ت ال��ف��راق ذك��ر س��م��َع��ْت إذا
أت��س��تَّ��ُر أن��ن��ي إال ال��ض��رَّ ب��ي ت��ب��يَّ��ن��ي ب��ي ان��ه��ض��ي ث��مَّ ب��ي��دي خ��ذي

ذلك يف فجلست أتيتُه، الثاني اليوم يف كان فلما الصحراء، يف فَجَمَز مرَّ ثمَّ قال:
يقول: حيُث قيًسا أشعر ما قلُت: به أحسسُت فلما املوضع،

بَ��َراح��ا ُم��رت��ِه��ٌن ي��س��ط��ي��ع ول��ن رواًح��ا غ��ًدا ت��روُح أم تُ��ب��اِك��ر
ف��ن��اح��ا ُم��ق��ل��ت��ه ال��ُح��بُّ أص��اب دواءٌ ل��ه يُ��ص��اُب ال َس��ق��ي��ٌم
ال��ِق��داح��ا328 ��َف��ِن ب��ال��سَّ ال��َق��ي��ِن ك��بَ��ْري ب��راه ح��ت��ى ال��ه��وى وع��ذَّب��ه
الس��ت��راح��ا ذل��ك أس��ق��اه ول��و ال��م��ن��اي��ا ُج��َرَع يُ��ذي��ق��ه وك��اد

ذريح. بن قيس املراد: 325
اإلشارة سقطت تكون وقد الجواب، بهذا أجاب رجل هنالك كان أنه االعتقاد عىل يُحمل أنا: فقال قوله: 326

بالنسخ. إليه
تربد. تخرص: الشمس. تصيبها تضحى: 327

قدح. الواحد امليرس، سهام القداح: به. ينحت ما كل السفن: 328
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أقول: حيُث منه أشعُر أنا فقال:

ُك��ب��وُل ال��ح��دي��ِد ِث��ق��ِل م��ن ب��س��اق��ي��ه ُم��وثَ��ٍق ب��ص��ن��ع��اء م��غ��ل��وٍب ُوج��ُد ف��م��ا
َع��ِوي��ُل ال��ع��ش��اء ن��وم��ات ب��ع��د ل��ه ٍع ُم��َروَّ ُم��س��ت��ه��اٍم ال��م��َوال��ي ق��ل��ي��ُل
ف��ق��ت��ي��ُل م��س��َل��ٌم أو غ��ٍد غ��داة ُم��ع��ذٌَّب أن��ت اُد: ال��ح��دَّ ل��ه ي��ق��ول
س��ب��ي��ُل إل��ي��ه م��ا ح��ب��ي��ٍب ِف��راُق راع��ن��ي ي��وم روع��ًة م��ن��ي ب��أع��ظ��م

الفراق سيف

العباس أبو أنشدنا قال: األنباري، بن بكر أبو أنبأنا قال: القايل، ثنا حدَّ قال: وبإسناده
النحوي: يحيى بن أحمد

األم��اق��ي ال��خ��دِّ ع��ل��ى ـ��َف��ُح��ه��ا ت��س��ـ وال��ع��ب��راُت ُق��ْل��ُت ق��د
ال��ِع��راِق ع��ن وان��ق��ط��ع��ت ـ��رِة ال��ج��زي��ـ إل��ى ان��ح��َدرُت ح��ي��ن
ال��رف��اِق329 ال��ب��ي��د م��ه��ام��َه ق ال��رف��ا أي��دي وت��خ��بَّ��َط��ت
ل��ل��ف��راِق س��ي��ًف��ا ع��ل��ي��ه ُن ال��زم��ا س��لَّ م��ن ب��ؤس ي��ا

القلوب مصدِّعة

لجميل: ُدَريْد بن بكر أبي عىل قرأُت قال: القايل، ثنا حدَّ قال: وبإسناده

ح��اِد األِح��بَّ��ِة أثَ��ِر ع��ل��ى َوَح��َدا ب��س��واِد ِج��م��اَل��ُه��م ال��خ��ل��ي��ُط َرَح��َل
يُ��ن��ادي ال��ُغ��راَب ب��ه س��م��ع��ُت ح��ت��ى ورح��ي��ِل��ه��م ب��بَ��ي��ِن��ه��م ش��ع��رُت إن م��ا
ف��ؤادي ال��ُق��ل��وِب ُم��ص��دِّع��ة ص��دع��ت ل��ص��اح��ب��ي ُق��ل��ُت ال��بَ��يْ��ن رأي��ُت ل��م��ا
ص��اِد بُ��ث��ي��ن��ة ي��ا ب��ذك��رك َك��ِل��ٌف ُم��ت��يَّ��ٌم ال��دي��ار ف��ي وُغ��وِدَر ب��ان��وا

الرفاق أما جنبه. عن مرفقه انفتل الذي البعري وهو أرفق الواحد الجمال، أيدي أي الرفاق: أيدي 329
رقاق، عن محرَّفة اللفظة ولعلَّ به، رفيقة أو سفره يف له رفاًقا كانت والبيد القفار أن أراد فلعله الثانية

الصحراء. وهي
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صبوة له ليست

الكاتب ي الُقمِّ أيوب بن عيل الحسن أبو أخربني قال: ثابت، عيل بن أحمد بكر أبو أنبأنا
قال: الكاتب، امَلْرُزباني موىس بن عمرن بن محمد هللا ُعبيد أبو ثنا حدَّ قال: عليه، بقراءتي
قال: طلحة، بن كامل ثنا حدَّ قال: إمالءً، البغوي العزيز عبد بن محمد بن هللا عبد ثنا حدَّ
رسول قال يقول: عامر بن عقبة سمعُت قال: عشافة، أبو ثنا حدَّ قال: لهيعة ابن ثنا حدَّ

َصبَوة. له ليست شابٍّ من تعاىل ربنا َعِجَب وسلم: وآله عليه هللا صىل هللا

أبيه وجارية املأمون

املعاىف ثنا حدَّ قال: لنا، أجاز ما يف الطربي هللا عبد بن طاهر الطيب أبو القايض أخربنا
قال قال: أبي، ثني حدَّ قال: األنباري، القاسم بن محمد ثنا حدَّ قال: الحريري، زكريا بن
وتقف يده عىل تَُصبُّ ُغالمية جارية الرشيد لهارون كانت أديبًا: وكان الربمكي منصوٌر
إبريٍق من هارون عىل تُصبُّ هي فبَينَا أمرد، وهو بها يعجب املأمون وكان رأسه، عىل
فَزبََرته330 بُقبلة، إليه أشار إذ الجارية وجه بوجهه قابل قد هارون مع واملأمون معها،
هذا؟ ما فقال: هارون إليها فنظر ذلك، بني ما ُمهلة يف الصب عن وأبطأت بحاجبها
إيلَّ أشار فقالت: ألقتُلنَّك. تُخربيني لم إن كذا عيلَّ معك! ما ضعي فقال: عليه، فلتكَّأت
فاعتنقه، منه، رحمه ما والرعب الحياء من به نزل قد هو وإذا إليه، فالتفت بُقبلة. هللا عبد
ففعل، فقام الُقبة. تلك يف بها فاخُل قم فقال: املؤمنني. أمري يا نعم قال: أُتحبُّها؟ وقال:

يقول: فأنشأ شعًرا. هذا يف ُقل هارون: له فقال

إل��ي��ه ال��ض��م��ي��ر ع��ن ب��ط��رف��ي َك��نَ��يْ��ُت ظ��ب��ٌي
ش��ف��ت��ي��ِه م��ن ف��اع��ت��لَّ ب��ع��ي��ٍد م��ن ق��بَّ��ل��ت��ه
ح��اج��بَ��ي��ِه م��ن ب��ال��ك��س��ِر َردٍّ أخ��ب��ث وردَّ
ع��ل��ي��ِه ق��درت ح��ت��ى م��ك��ان��ي ب��رح��ُت ف��م��ا

نهته. زبرته: 330
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واملحبون األطباء

عليه، قراءًة َحيَُّويِْه بن عمر أبو ثنا حدَّ قال: عيل بن املحسن بن عيل القاسم أبو أخربنا
َوهب: بن للحسن ُمنشٌد أنَشَدني قال: إجازًة، امَلْرُزبان بن بكر أبو ثنا حدَّ قال:

ُم��ص��ي��ِب م��ن ع��الج��ه ف��ي ل��ه م��ا ط��ب��ي��ب��ي ح��بٌّ ف��ق��ال ِع��رق��ي ج��سَّ
ال��ص��ل��ي��ِب ب��ح��قِّ ح��لَّ��ف��ت��ه ث��مَّ ب��ع��ي��ن��ي ِس��رٍّا ال��ط��ب��ي��َب ف��غ��م��زُت
ح��ب��ي��ب��ي م��ن ب��دع��وٍة ف��ي��ن��ال��وا أس��ق��م��ت��ه ال��ه��وى ل��وع��ة ت��ُق��ل ال

وأنشد:

ُس��روري ُم��ف��ارق��ت��ي ع��ن ويُ��خ��ب��ُر ض��م��ي��ري ع��ن تُ��خ��ب��ُر ��ق��ِم ال��سُّ دواع��ي
ال��خ��ب��ي��ر ع��ل��ى س��ق��ط��َت ش��أن��ي وع��ن ح��ال��ي س��وء ع��ن س��ائ��ل��ي ي��ا أال
غ��ري��ِر ظ��ب��ٍي ش��اِدٍن ب��ع��ي��نَ��ي ُس��ق��م ك��أس ال��ص��ب��اب��ة م��ن ش��رب��ُت

ربيعة: أبي بن عمر وقال

ب��اِط��ن��ا ج��ًوى يُ��داوي ذا ف��م��ن ظ��اِه��ًرا دواي��تُ��م��ا ط��ب��ي��ب��يَّ
ش��اِدن��ا ب��ه ل��ق��ي��ُت ف��إن��ي ـ��م ب��ال��ع��م��ي��ـ م��ن��زٍل ع��ل��ى ف��ع��وج��ا

قصيدة: أثناء من ويل

ق��ط��ُرُه يُ��ف��تَّ��ُر م��ا ودم��ع��ي إل��ي��ه ص��ب��اب��ت��ي ش��ك��وُت م��ث��ل��ي ش��ج��ٍن وذي
ص��دره ��ن ت��ض��مَّ ق��د ع��م��ا تُ��ت��رج��م ع��ب��رٍة س��واب��ق يَ��م��ِل��ك ول��م ف��ق��ال
أس��ُرُه ع��اَش��ر م��ا ي��ن��ف��كُّ ف��م��ا ب��ق��ت��ٍل ٌد م��ت��ه��دِّ ال��ه��وى ف��ي أس��ي��ٌر ك��الن��ا
زج��ُرُه ت��ت��ابَ��ع ل��م��ا وس��ائ��ق��ه��ا ��ح��ى ب��ال��ضُّ ال��رك��ائ��ب ح��ادي وأق��ل��ق��ن��ي
ث��غ��ره331 م��ن��ه ب��دا ح��ت��ى ل��ُف��رق��ت��ن��ا ض��اح��ٌك وال��ب��ي��ُن ال��ح��ي خ��ي��م وت��ق��وي��ض
ُع��ذُْرُه ال��ص��بِّ ل��ل��ع��اش��ق ب��ه ي��ق��وم ِع��ذاُرُه أح��وى ال��غ��ادي��ن ال��ج��ي��رة وف��ي
غ��دُره ب��ان م��ا ب��ع��ِد م��ن ل��ه وف��ي��ُت ب��أن��ن��ي ش��اه��داٌت ل��ي غ��دائ��ره

خيمة. الواحدة الخيم: 331
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عمرو وحبيبها السوداء

التَّنُوِخي، املحسن بن عيل القاسم وأبو ِزي، التَّوَّ عيل بن أحمد الحسني أبو القايض أخربنا
بن خلف بن محمد ثنا حدَّ قال: َحيَُّويِْه، ابن العباس بن محمد عمر أبو أخربنا قاال:
بن إسحاق عن الخزاعي، الهيثم بن مالك أبي بن هللا عبد بن محمد حدَّثني قال: امَلْرُزبان،
أنا فبينا الرشيد، أيام يف حججُت قال: ميمون، بن إبراهيم ثني حدَّ قال: املوصيل، إبراهيم
إليها، أنظر فوقفُت حالها، فأنكرُت ساهيٍة، قائمٍة بسوداء أنا إذا ِسَكِكها، يف أجوُل بمكة

قالت: ثمَّ ساعًة، كذلك فمكثْت

ف��ع��ذَّب��ت��ن��ي ف��ؤادي أخ��ذَت ت��ج��نَّ��ب��ت��ن��ي؟ ع��الم أع��م��رو
ِن��ل��ت��ن��ي ف��م��ا ِح��ذاري أخ��ذُت خ��بَّ��رت��ن��ي ع��م��رو ي��ا ك��ن��َت ف��ل��و

زوجي. وقالت: قويل من فارتاَعت عمرو؟ من هذه! يا فقلت: منها، فدنوُت قال:
شأنه؟ وما فقلت:

شدة ويشكو طريق كل يف بي ويعَلُق إيلَّ يدسُّ زال وما يهواني أنه أخربني قالت:
عنده، يل كان الذي مثل الحب من عندي له وكان قليًال، معي فلبَث تزوَّجني، حتى وجده

وتركني. ُجدَّة إىل مىض ثمَّ
يل. فِصفيه قلت:

ظريٌف. حلٌو أسمُر وهو تراه، َمن أحسن فقالت:
بينكما؟ أجمع أن أتُحبِّني يني فخربِّ قلت: قال:

ُجدة، إىل ورصُت راحلتي فركبُت قال: بها. أهِزل وظنَّتني بذلك؟ يل فكيف قالت:
خارج به أنا فإذا عمرو! يا عمرو يا وأصوُِّت: السفن، يف يعمل من ُ أتبرصَّ املرقى يف فوقفُت
هيه فقال: تجنَّبتني؟ عالم أعمرو فقلت: بالصفة، فعرفته َصن،332 عنقه وعىل سفينة، من
أال له: وقلت منه فأخذته يُغنِّيه، اندفع ثمَّ هنيهة أطرق ثمَّ منها؟ وسمعته رأيتَها هيه،
طلب منه منََع ولكن إيلَّ، األشياء أحب وهللا ذلك بذلك؟ يل وَمن أنت، بأبي فقال: ترجع؟

املعاش.
سنة؟ كل يَكفيك كم قلت:

السلة. شبه الصن: 332
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ورددته سنني. لعرش هذه وقلت: درهم، آالف ثالثة فأعطيته درهم. ثالثمائة قال:
وكان إليك، هت وجَّ وإال فرسرتك، عيلَّ قدمت الفناء قاَربَت أو فنيَْت إذا له: وقلُت إليها،

حجي. من إيلَّ أحبُّ ذلك
وكان إبراهيم، إىل الصوت هذا ينسبون والناس إسحاق: قال هللا: عبد بن محمد قال

الفتى. هذا من أخذه إبراهيم

النرصاني وعمرو الشيباني مدرك

النبي بمدينة ولقيتُه القضاعي، جعفر بن سالمة بن محمد هللا عبد أبو القايض أنبأنا
يعقوب بن يوسف يعقوب أبو أخربنا قال: وأربعمائة،333 وأربعني ست سنة أول يف ملسو هيلع هللا ىلص
أنشدني قال: القاسم، أبو ي الُقمِّ شاذان بن جعفر أنشدني قال: النجريمي، خرزاذ ابن

النرصاني: يوحنا بن عمرو يف الغربي الجانب يف ببغداد له الشيباني عيل بن مدرك

ال��ل��س��ان ص��اِم��ِت دم��ٍع ن��اِط��ِق دان ه��واُه ن��اءٍ ع��اِش��ٍق ِم��ْن

جميعها. القصيدة
يسكن النرصاني يوحنا بن عمرو وكان ي: الُقمِّ شاذان بن جعفر القاسم أبو وقال
ُخلًقا، وأجملهم صورة الناس أحسن من وكان الرشقي، الجانب من ببغداد الروم دار يف
يف واملطبوعني األدب أهل أفاضل من مدرك وكان يهواه، الشيباني عيل بن ُمدرك وكان
له قال كهٌل أو شيٌخ حَرضه فإن غري، ال األحداث إليه يجتمُع مجلس له وكان الشعر،

فيقوم. هللا. حفظ يف فقم والصبيان، باألحداث يختلط أن بمثلك يَقبُح إنه مدِرك:
يوًما عمرو فجاء به، وهام مدرك فعشق مجلسه، يَحرض ممن يوحنا بن عمرو وكان

فيها: فإذا فقرأها حجره، يف وطرحها ُرقعًة مدرك فكتب املجلس، إىل

ُج��م��وِع��ه��ا ج��م��ُع ت��مَّ ب��ك ال��ت��ي ال��ع��ل��م ب��م��ج��ال��س
دم��وع��ه��ا ب��م��اء َغ��ِرق��ت ل��م��ق��ل��ٍة رث��ي��ت أال
ت��ض��ي��ي��ع��ه��ا ف��ي ال��ل��ه ح��رم��ٌة وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي

١٠٥٤م. سنة 333
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ذلك من عمرو واستحيا وقرءوها، املجلس يف كان من عليها ووقف األبيات، فقرأ
يتبُع وجعل الروم، دار ولزم مجلسه فرتك مدرك عىل األمر وغلب الحضور، عن فانقطع

العجيبة. املزدوجة القصيدة هذه فيه وقال َسَلك، حيُث عمًرا
جسمه وُسلَّ الوسواس. إىل مدرك خرج ثمَّ كثرية، أشعاٌر أيًضا عمرو يف وملدرك
صديقكم ألسُت لهم: فقال جماعٌة، فحرضه الفراش، ولزم إخوانه عن وانقطع عقله، وذهل
بأجمعهم فمضوا عمرو؟ وجه إىل بالنظر يُسعدني أحٌد فيكم أفما لكم، العرشة القديم
قد قالوا: فعل؟ وما قال: ملروءة! إحياءه فإنه ِدينًا الفتى هذا قتُل كان إن له: وقالوا إليه،
عليه سلَّم عليه دخلوا فلما معهم، ونهض ثيابه فلبس به. ترىض نحسبُك ما حاٍل إىل صار
أفاق، ثمَّ ساعًة عليه فأغمَي إليه فنظر سيِّدي؟ يا تجُدك كيف وقال: بيده وأخذ عمرو

يقول: وهو عينيه وفتح

إل��ي��ك��ا ال��ش��وق م��ن إال ع��اف��ي��ة ف��ي أن��ا
ع��ل��ي��ك��ا ي��خ��ف��ى ال م��ن��ك ب��ي م��ا ال��ع��ائ��د أي��ه��ا
ي��دي��ك��ا ف��ي ره��ي��نً��ا ـ��بً��ا َق��ْل��ـ وُع��د ِج��س��ًم��ا ت��ُع��د ال
ُم��ق��ل��تَ��ي��ك��ا ب��س��ه��َم��ي ٌق م��رش��و ي��ه��ِل��ُك ال ك��ي��ف

دفنوه. حتى برحنا فما الدنيا، فيها فاَرَق شهقًة شهق ثمَّ

الكالم وقت موىسيف

قال: السلمي، الرحمن عبد أبو ثنا حدَّ قال: هللا، رحمه األردستاني، أحمد بن محمد أخربنا
الحسني سألت يقول: القتاد سمعت قال: السبخري، إسحاق بن محمد الفضل أبا سمعت
ملوىس يَبَق فلم الحق من باٍد له بدا فقال: الكالم،334 وقت يف موىس حال عن منصور بن

وأنشد: أثٌر. ثَمَّ

ل��م��ع��انُ��ُه َم��وِه��نً��ا ت��ألَّ��ق ب��رٌق ال��ه��وى ان��دَم��َل م��ا ب��ع��د م��ن ل��ه وب��دا
أرك��ان��ه ُم��ت��م��نِّ��ع ال��ذُّرى ص��ع��ب ودون��ه ال��رِّداء ك��ح��اش��ي��ِة ي��ب��دو
ُس��ب��ح��ان��ه وردَّه إل��ي��ه ن��ظ��ًرا يُ��ِط��ق ف��ل��م الح ك��ي��ف ل��ي��ن��ظ��ر ف��أت��ى
أج��ف��انُ��ه ب��ه س��م��ح��ت م��ا وال��م��اء ض��ل��وع��ه ع��ل��ي��ه اش��ت��م��َل��ت م��ا ف��ال��ن��ار

تعاىل. هللا كلمه حينما أي الكالم: وقت يف النبي. أي موىس: 334
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بالحب يذهب الحب

قال: العباس، بن محمد عمر أبو أخربنا قال: الجوهري، عيل بن الحسن محمد أبو أخربنا
حدَّثني قال: العامري، بكر أبو أخربني قال: خلف، بن محمد املحويل بكر أبو ثنا حدَّ
كنُت فلما الشام، إىل خرجت قال: أبيه، عن أمية، بني موىل قدامة بن عيل بن الحسني
قط مثلها أَر لم امرأٌة القِرص بابي بني فإذا إليه فهويُت قٌرص، إذا الليل ودنا بالرشاة،335
الحجاز. أهل من أمية بني من رجل قلت: أنت؟ من قالت: ثمَّ فردَّت. فسلَّمت وجماًال، هيئًة
من امرأٌة قالت: هللا؟ عافاك أنِت وَمن قلت: أهلك. يف أنت انِزل هللا، وحيَّاك مرحبًا فقالت:
كيف تقول: إيلَّ أرسلت أصبحت فلما مبيت، خري يف وبتُّ وقًرى بمنزٍل إيلَّ فأمرْت قومك.
يل فإن قالت: فعالِك. من أرشف وال منِك أكرم رأيُت ما وهللا مبيت، خري قلت: مبيتُك؟
وهو عمي، ابن فيه فإن ، متنحٍّ إليه أشارت ديٌر الدير. ذلك تأتي حتى تميض حاجًة، إليك
وتُخربه وإليها إليه فتنظر وَلِزمها، فهجرني الدير ذلك يف نرصانيٌة عليه غلبَت قد زوجي،

عني. ونُعمى أفعل، فقلت: لك. قلُت وعما مبيتك، عن
من يكون ما كأجمل جالس فنائه يف برجٍل أنا وإذا الدير، إىل انتَهيُت حتى فخرجُت
صدقت! فقال: املرأة. يل قالت وما بت، وأين أنا، من فأخربته وسألني فرد فسلَّمت الرجال،
نرصانيٌة إليه فخرجت ِقسط! يا صاح: ثمَّ الحكم. بن الحارث آل من قومك من رجٌل أنا
أقول: الذي وأنا أروى، وتلك ِقسٌط، هذه فقال: مثلها، رأيت ما وزنار ِحَربِ ثياب عليها

ب��ال��ُح��بِّ ي��ذه��ب ال��ُح��بُّ ل��ع��م��ري ك��ذاك وُح��بِّ��ه��ا أروى ب��ع��د ِق��س��ًط��ا ت��ب��دَّل��ت

الحال سيئ صويف

وخمسني خمس سنة يف عليه بقراءتي بمرص سعيد بن إبراهيم إسحاق أبو أخربنا
ثنا حدَّ قال: الصويف، السمرقندي عدي أبي بن محمد صالح أبو ثنا حدَّ قال: وأربعمائة،336
بن محمد بن أحمد بكر أبو ثنا حدَّ قال: اليسع، بن القاسم بن الحسني هللا عبد أبو
حمزة أبو قال قال: الصويف، هللا عبد بن جعفر محمد أبو ثنا حدَّ قال: ينََوِري، الدِّ عمرو

واملدينة. دمشق بني موضع الرشاة: 335
١٠٦٣م. سنة 336
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بعض يف غالم إىل فنَظر ووجوههم، الصوفية رؤساء من موىس بن هللا عبد كان الصويف:
طريقه عىل يوٍم كل يف يقف وكان له، وُحبٍّا صبابًة عليه عقله يذهب وكاد به، فبُيلَ األسواق
ال فكان نى، الضَّ الحركة عن وأقعده البالء، به فطاَل انرصف. وإذا أقبل إذا يراه حتى
وما تك، قصَّ ما محمد! أبا يا فقلت: ألعوده، يوًما فأتيته فوقها، فما ُخطوًة يميش أن يقدر

أرى؟ ما بك بَلغ الذي األمُر
طاقٌة بها يل يكن ولم فيها، البالء عىل أصرب فلم بها، تعاىل هللا امتحنني أموٌر فقال:
أعظُم تعاىل هللا عند هو الشيطان له يُزيِّنه مما اإلنسان استصغره ذنٍب وُربَّ يَدان، وال

بكى. ثمَّ األسقام. به تطول أن الحرام للنظر تعرَّض ملن وحقيٌق ثَبري،337 من
شقائي. فيها يطول النار إىل حسابي يكون أن أخاف فقال: يُبكيك؟ ما فقلت:

الحال. سوء من به رأيُت ملا له راحٌم وأنا عنه، فانرصفت

الغرَّار الطرف

فقال: غالم، إىل فنظر الصويف، الرسي بن ثابت مع وكنُت حمزة: أبو قال قال: وبإسناده
رش يا هذه! نظرتي بعد نظٍر إىل آنُس ال وأنا تركني لقد عيني، أرتنيه مما ُحزناه طول يا

حتفي. من استمَكَن حتى طريف وهللا غرَّني الُغرور، إىل النظِر يف املقدور به أتاني ما
أن خفت لقد فيعفيني، أستعفيه وكم فيُقيلني، وجل عز هللا أستقيل كم قال: ثمَّ
عليه. قدومي عند إليه حاجتي وقت يف كله بذلك يأخذني حتى مه استدراًجا ذلك يكون

عليه. ُغَيش حتى بكى ثمَّ

بالليل الهاتف

العباس، بن محمد عمر أبو أخربنا قال: التَّنُوِخي عيل أبي بن عيل القاسم أبو أنبأنا
عيل بن عمر بن سعيد حدَّثني قال: إجازًة، املحويل خلف بن محمد بكر أبو ثنا حدَّ قال:
من رجٌل هوى قال: القحذمي، ثني حدَّ قال: املختار، بن عيل حدَّثني قال: البريورذي،
صاح الليل جنه إذا وكان الفراش، عىل سقط حتى حبها من فضنَي امرأًة البرصة أهل

مكة. بظاهر جبل ثبري: 337
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جانب من هاتٌف به هتف ذلك من أكثر فإذا الصباح؟ وبني بيننا تُرى كم صوته: بأعىل
البيت:

ِم��ل��ح��اح��ا ت��ك��ن ف��ال ش��ك غ��ي��ر ِت��ب��اًع��ا ع��اٍم وأل��ُف ع��اٍم أل��ُف

علته. من أبلَّ ثمَّ سنني، علته عىل الرجل فأقام قال:

سكرتان يل

بن هللا عبد سمعت قال: السلمي، الرحمن عبد أبو ثنا حدَّ قال: األردستاني، بكر أبو أخربنا
قوَّال، فغنَّى املشايخ، وحرض سماع، مجلس يف بيل الشِّ مع حرضُت يقول: الدمشقي محمد
معك سمعوا هؤالء أليس بكر، أبا يا املشايخ: بعض له فقال سكوت، والقوم رجٌل فصاح

يقول: وأنشأ وتواجَد، الجماعة بني من فقام سمعت؟ كما

وس��ج��ودا338 ُركَّ��ًع��ا ل��َع��زََّة خ��رُّوا ك��الم��ه��ا س��م��ع��ت ك��م��ا يَ��س��م��ع��ون ل��و

أثره: عىل وأنشد

َوح��دي339 ب��ي��ن��ه��م م��ن ب��ه ُخ��ِص��ْص��ُت ش��يءٌ واح��دٌة ول��ل��نَّ��دم��اِن س��ك��رت��ان ل��ي

أُذينة بن وعروة ُسكينة

بن الحسن عيل أبو أخربنا قال: بالشام، الحافظ عيل بن أحمد بكر أبو الشيخ أنبأنا
ثعلب، يحيى بن أحمد العباس أبو ثنا حدَّ قال: الطوماري، عيل أبو ثنا حدَّ قال: أحمد،
املساحقي، سعيد بن الجبار عبد معاوية أبو ثني حدَّ قال: شبيب، بن هللا عبد حدَّثني قال:

عزة. لُكثري البيت هذا 338

نواس. ألبي البيت هذا 339
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أأنت عامر! أبا يا فقالت: جواريها، ومعها موكها، يف أُذينَة ابن عىل ُسكينُة وقفت قال:
تقول: الذي وأنت 340 َهيِّئٌ، وأنت ريِّئٌ أنك تزعم

ف��اس��ت��ت��ِر ال��س��ت��ر تُ��ح��ب ع��ن��دي ك��ن��َت ق��د ب��ه ف��ب��ح��ُت س��رِّي وأب��ث��ثُ��ت��ه��ا ق��ال��ت
ب��ص��ِري ع��ل��ى أل��ق��ى وم��ا ه��واِك غ��طَّ��ى ل��ه��ا ف��ق��ل��ت ح��ول��ي؟ َم��ن تُ��ب��ص��ُر أل��س��ت

عشق من الهالك

ثنا حدَّ قال: ي، الُقمِّ أيوب بن عيل الحسن أبو أخربني قال: ثابت، بن عيل بن أحمد أنبأنا
األحنف: بن العباس قال قال: يحيى، بن محمد أخربني قال: عمران، بن محمد

ب��ال��م��ُح��بِّ��ي��ن��ا ب��ي ال��ذي م��ث��ل ك��ان إن ج��دوده��م أش��ق��ى م��ا ال��ُم��ِح��بِّ��ي��ن وي��َح
دي��ن��ا وال دن��ي��ا ب��ه يُ��درك��ون ال ب��ع��ش��ق��ه��م ال��دن��ي��ا ه��ذه ف��ي يَ��ش��ق��ون
��ون��ا يَ��ِرقُّ أل��ق��ى وم��ا رأون��ي إذا أن��ه��م ال��ع��ش��ق أله��ل ق��ل��ب��ي ي��رقُّ

أيًضا: وله قال:

َط��بَ��َق��ا ع��ل��ي��ه��م األرُض ص��ارت َه��َل��ك��وا ق��وًم��ا ال��ن��ادب أي��ه��ا
َع��ِش��ق��ا ق��د م��ن ال��ه��ال��ُك إن��م��ا غ��ي��ره��م ال ��اق ال��ُع��شَّ ان��ُدِب

قصيدة: أثناء من ويل

َره��َط��َه��ا ُح��ب��ه��ا ف��ي أف��تَ��نَ��ت ق��د ِم��رَط��َه��ا س��اح��ب��ًة ب��ن��ا م��رَّت

ومنها:

ش��رط��ه��ا م��ل��ت��زٌم ف��ك��ل��ه��م ُع��ش��اق��ه��ا إت��الف وش��رط��ت

الهيأة. الحسن الهيِّئ: رأيه. إىل يرجعون الذي القوم: ريِّئ 340
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ِس��م��َط��ه��ا341 اس��ت��خ��بَ��َرت ث��مَّ ال��ع��م ت ب��ن��ا ع��ذارى ع��ن��ي واس��ت��خ��بَ��َرت
يُ��ع��َط��َه��ا ل��م غ��ي��رَي ال��ه��وى ف��ي ل��ي ُرت��ب��ٍة ع��ن أخ��ب��ر وك��ل��ه��م
ش��ح��َط��َه��ا وال ق��ط ال��ن��وى أش��ُك ل��م ه��ن��ُد ي��ا ال��ُع��ذريُّ ال��ه��وى ل��وال

كوى ما كوى

قصيدة: ابتداء ويل

ط��وى ذي ع��ن ال��ح��يُّ اس��ت��ق��لَّ ي��وم ال��ه��وى ج��نَ��ي��َت أن��َت ن��اظ��ري ي��ا
ال��لِّ��وى غ��زال ي��ا ق��ل��ب��ي ع��ي��ن��اَك أرش��ق��ت م��ت��ى أدري م��ا ت��ال��ل��ه!
ِل��وا ع��ل��ي��ه��م ال��ِع��زُّ ع��ق��َد ال ب��ي؟ أغ��راَك ال��ط��ائ��يُّ أح��يُّ��ك
ك��وى ق��د م��ا األح��ش��اء م��ن ك��وى ال��ذي ال��غ��زاُل ق��ل��ب��ي إل��ى ُح��بَّ

زواجها خرب قتله

حدَّثني قال: خلف، بن محمد بكر أبو ثنا حدَّ قال: خطه، من ونقلتُه َحيَُّويِْه ابن ذكر
هللا ُعبيد بن موىس بن حفص بن محمد بن هللا ُعبيد حدَّثني قال: الكويف، محمد بن إسحاق
مكة، أهل من جاريًة ُق يتعشَّ أمية بن عمرو أبي بن مسافُر كان قال: أبيه، عن معمر بن
بالُهالس،343 هناك فاعتلَّ املنذر، بن بالنعمان بالحرية فلحق فهَرب، أهلها به342 فنَِذَر
رجٌل عليه قدم إنه ثمَّ فَربِئ، فُكوي كيِّه، عىل فأجمعوا الحرية أطباء النُّعمان له فجمع
فقال مكانه. يف ومات فشهَق قال: تزوَّجت. قال: فالنة؟ فعَلت ما له: فقال مكة، أهل من

يرثيه: فقال به، ا خاصٍّ ملسافر صديًقا وكان طالب، أبو

ال��م��ح��زون ي��ق��ول��ه��ا ول��ي��َت ـ��رو ع��م��ـ أب��ي ب��ن ُم��س��اف��ر ِش��ع��ري ل��ي��ت
ي��ك��ون ال��م��م��ات ب��ع��د وم��اذا ـ��ك ف��ي��ـ ف��ي ال��م��وت م��رارة ك��ان��ت ك��ي��ف

الرداء. تحت من ظهر ما الثياب: من والسمط املخنقة. من أطول قالدة السمط: 341
له. واستعدَّ فحذره علمه به: نذر 342

السل. مرض الهالس: 343
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وُح��ُزوُن344 دون��ه م��ن ف��ي��اٍف ل��ت ح��ا ق��د ه��ب��ال��ٍة ع��ل��ى م��ي��ٍت خ��ي��ر
وال��زي��ت��وِن ال��ري��ح��ان ن��ض��ُر رك ب��و ك��م��ا ال��غ��ري��ُب ال��م��ي��ت ب��ورك
ال��م��ن��ون ع��ل��ي��ِه ��ت ع��فَّ وخ��ل��ي��ٍل ع��مٍّ واب��ن وص��اح��ب ص��دي��ٍق ك��م
ل��ض��ن��ي��ُن ب��ص��اح��ب��ي وإن��ي ـ��ر، وال��ص��ب��ـ ب��ال��ج��الدة ف��ت��ع��زَّي��ت
م��دف��وُن م��رم��ٍس ف��ي وخ��ل��ي��ل��ي ج��م��ي��ًع��ا آي��ب��ي��ن ال��ن��اس رج��ع

الحبيب شبيه ِخْشٌف

بن عيل محمد أبو ثنا حدَّ قال: أصله، من ونقلته اآلبنويس، بن محمد بن أحمد بخط وجدت
امللك عبد ثنا حدَّ قال: العمري، عمر أبو ثنا حدَّ قال: جدي، ثنا حدَّ قال: املغرية، بن هللا عبد
قال: النهدي، عمارة بن زيادة حدَّثني قال: السهمي، الحارث بن غياث عن قريب بن
له قمٍر فلقة كأنه غالٌم استقبَلني إذ به أقبلت ثمَّ وحملته، فأوثقتُه ِخشًفا345 اصطدُت
ثمَّ َعَداء، الصُّ ويتنفس إليه يَنظر وقف الخشف رأى فلما عجيزته، قاربتا قد ضفريتان

يبكي: وهو يقول أنشأ

ق��ان��ِص ح��ب��ائ��ِل ف��ي ظ��ب��ٍي م��ح��اج��ُر ب��ذك��ره أب��وح ال َم��ن وذكَّ��َرن��ي
ش��اخ��ِص ل��ح��ظ��ُة ع��ي��نَ��ي��ه إل��ى ول��ْح��ظ��ي ب��ح��رق��ٍة ي��ج��ري ال��ع��ي��ن ودم��ع ف��ق��ل��ت
ب��ق��الئ��ص��ي ف��ُم��ْر ت��أب��اه ك��ن��َت وإن َخ��لِّ��ِه! ال��ظ��ب��َي ال��ق��ان��ُص أيُّ��ه��ذا أال
ف��رائ��ص��ي ف��ي��ه أرع��ْدَت وق��د ح��ي��ات��ي، ش��ب��ي��ه��ه إن ت��ح��ب��ْس��ه! ال ال��ل��ه َخ��ِف

قبَّل ثمَّ فحلَّه، إليه فعمد قال: لك. فهو فتى يا دونكه فقلت: قال: بكى، ثمَّ قال:
أرسله. ثمَّ عينيه،

ألك فتى، يا فقلت: سكن، ثمَّ قال: أثره، يف يبكي بَرصه وأتبعه الظبُي فمرَّ قال:
قال: املنزل، معه فوصلُت قال: الحي. معي تبلغ قال: هي؟ ما قلت: نعم! قال: حاجٌة؟
فامتنعُت، دونَكها. فقال: عيلَّ، وقف حتى اإلبل من عًرشا يسوُق به إذا الغد من كان فلما

الحي. من فتاة يهوى فتًى هذا فقالوا: عنه، فسألت قال: َقبولها. إال فأبى

إال يكون وقلَّما األرض من غلُظ ما حزن: الواحد الحزون، فيها. ماء ال املفازة فيفاء: الواحدة الفيايف، 344
مرتفًعا.

يُولد. ما أول الظبي ولُد الِخْشف: 345
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املتصابية العجوز

أجاز ما يف أخربهم عمران بن محمد هللا ُعبيد أن العدل أحمد بن محمد جعفر أبو أنبأنا
سوق لفي إنِّي قال: عمه، عن الرحمن، عبد ثنا حدَّ قال: ُدَريْد، بن بكر أبو ثنا حدَّ قال: لهم
يَّة، ِبَرضِ أهٌل له وكان بالبرصة، متزوًِّجا وكان كالب، بني من رجٍل عىل نزلُت وقد رضيَّة،
وعقلت فأناخت جماٍل، باقي فيها يُتخيل البزة، حسنة لها ناقٍة عىل عجوٌز أقبلت إذ
فقلت ُمنشٍد؟ من هل فقالت: ِمنَّا، قريبًا فجلست لها، محجٍن346 عىل تتوكَّأ وأقبَلت ناقتها،
األنصاري، الرحمن عبد بن لِبْرش شعًرا فأنشدتُها ال! فقال: يشءٌ؟ أيحرضك للكالبي:

وهو:

ح��م��ي��ِم ب��ف��ق��ِد م��ج��ل��س��ه��ا ب��اع ل��و ج��ل��ي��ُس��ه��ا َودَّ األي��ام وق��ص��ي��رِة
ري��م347 وم��ق��ل��ة غ��ان��ي��ة ب��دالِل ال��ج��وى ُغ��ص��ص ال��ه��وى أخ��ي ُم��ح��ذي��ات م��ن
َس��ق��ي��م348 ُرداُع ب��ه��ا ال��ح��ي��اء َخ��َف��ُر ك��أن��م��ا ال��ِج��واء ب��ق��ِر م��ن ص��ف��راء

تقول:349 وأنشأت بمحجنها األرض تنكت وأقبلت ركبتيها عىل فجثت

ل��ِك ب��دا م��ا اف��ع��ل��ي ث��مَّ ال��ه��وى ون��ش��ُك لُ��ب��ان��ًة ن��ق��ِض ال��ق��ل��ب أُم��ام ي��ا ق��ف��ي
ن��وال��ِك م��ن ِم��نَّ��ٌة أو ل��ي م��ن��ِك ه��ًوى أن��ه أع��ل��م ال��ن��ار ف��ي ْ ط��أ ُق��ل��ِت ف��ل��و
م��الل��ِك م��ن ه��ف��وًة أو ل��ي م��ن��ِك ه��ًوى ف��وط��ئ��تُ��ه��ا ن��ح��وه��ا ِرج��ل��ي ل��ق��دَّم��ُت
وص��ال��ِك غ��ي��ر ح��اول��ُت ه��ل ال��ب��اُن، ب��ه ال��ذي األج��رع م��ن ال��ع��ل��ي��ا ال��ب��ان��ة س��ل��ي
ذل��ِك واخ��ت��رُت ال��ق��ل��ب س��ق��ي��ِم ق��ي��ام ع��ش��ي��ًة أط��الل��ه��نَّ ف��ي ق��م��ت وه��ل
زي��ال��ِك م��ن ره��ب��ًة دم��ع��ي ورق��راُق ال��ح��ش��ا ع��ل��ى ��ي ب��ك��فِّ إم��س��اك��ي ِل��يَ��ْه��ِن��ِك

الرأس. املنعطفة العصا املحجن: 346
الهوى أخا أعطني أنهن املجازي املعنى فيكون الغنيمة، من قسمه أعطاه أحذاه: من لعلَّه املحذيات: 347

الغصص. حصة
املرض. عودة الرداع: موضع. واسم املتسع، الوادي الجواء: 348

وعاطفته. شعره ة برقَّ مشهور إسالمي، شاعر الدمينة، بن هللا لعبد هي اآلتية األبيات 349
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فدنوت لهجتها، وفصاحة منطقها، لحالوة الدنيا عيلَّ وهللا فأظلمت األصمعي: قال
وأنشدْت: عينَيها، يف الضحك فرأيُت هذا؟ من زدتني ملا باهلل نشدتُك فقلت: منها

��ك��ِل350 وال��شِّ ال��ص��ي��ان��ة أذي��ال ويَ��س��ح��ب��َن ُزرن��ن��ا يَ��ح��ق��ب��ن ل��ي��س وم��س��ت��ح��ق��ب��اٌت
ال��ق��ت��ِل م��ن ف��ي��ن��ا أك��ث��رن وق��د ن��زع��َن م��ل��ك��ن��ه م��ا إذا ح��ت��ى ال��ه��وى ج��م��ع��َن
ب��ذِل ب��ال ال��ق��ل��وب أه��واءَ ت��ألَّ��ف��ن ال��خ��ن��ا ع��ن ُخ��ْرٌس ال��ق��ول رج��ِع م��ري��ض��اُت
وال��َه��ْزِل351 ب��ال��ج��دِّ األل��ب��اب ذوي ب��ح��ب��ِل ع��واِط��ٌف ال��م��ح��بِّ ح��ب��ِل م��ن َم��وارُق
ال��ع��ذل ذوي أط��ي��ع أن م��ن ي��ح��ذُُّرن��ي وال��ه��وى ف��ي��ه��ن ال��ُع��ذَّال يُ��ع��نِّ��ف��ن��ي

اإلحسان هذا يف فنُرشك قالت: نعم! قلت: أكذاك؟ فقالت: خلقك! والذي أحسنت فقلت:
منها. ألفاًظا أحىل بعدها ُمنشدة سمعُت ما فوهللا قامت، ثمَّ غريكم.

عليها أسًفا ومات أماتها

بن محمد بكر أبو ثني حدَّ قال: منه، ونقلته هللا، رحمه َحيَُّويِْه، بن عمر أبي بخط وجدت
قال: الكويف، صالح بن زياد أخربنا قال: التميمي، هللا عبد أبو ثنا حدَّ قال: املحويل، خلف
جواري من جارية فواصلتْه والظُّرف، األدب أهل من التغلبي الرحمن عبد بن العالء كان
إليه، وامليل له الِعشق غاية عىل الجارية وكانت قلبه، يف ليس ما لها يُظهُر فكان القيان،
عىل وأسَف ذلك بعد فذَكرها به، ووجًدا له ِعشًقا الجارية ماتت حتى ذلك عىل يَزاال فلم

له: تقول وهي منامه يف ليلة فرآها عنها، وإعراضه لها جفائه من كان ما

ح��يَّ��ا ك��ن��ُت إذ ذا ك��ان ف��ه��الَّ ع��َل��يَّ��ا ل��ي َق��ت��ِل��َك ب��ع��د أت��ب��ك��ي

يَحقبن خلفه. واحتمله رحله مؤخر يف شده استحقبه: من أو ادَّخره، اليشء: استحقب من املستحقبات 350
الدالل. الشكل: املراد. ما ندري وال وراءه. أركبه حقبه: من

العشاق، حبل امُلميالت بالعواطف، املراد لعلَّ العواطف: الرميَّة. من السهم خروج خارجات مارقات: 351

املشفقات. والعواطف: زائدة، بحبل يف الباء فتكون بهم، عابثات
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إل��يَّ��ا352 تُ��س��ي ال��م��م��اِت ق��ب��ِل وم��ن ان��ه��الل ف��ي ع��ي��ن��ك دم��وع س��ك��ب��َت
ع��ل��يَّ��ا أب��ق��ى وم��ا وي��ق��ت��ل��ن��ي وروح��ي ج��س��م��ي ب��رى ق��م��ًرا ف��ي��ا
ش��يٍّ��ا ص��ن��ع��َت أراك م��ا ف��إن��ي وال��م��راث��ي ال��ن��ي��اح��ة م��ن أِق��لَّ

فمات. نفسه، فاَضت حتى والبُكا والغم األسف من عليه كان ما فزاد قال:

األنياب عذبة

الحسن بن محمد الفضل أبو أخَربنا قال: ِزي، التَّوَّ عيل بن أحمد الحسني أبو القايض أنبأنا
معمر: بن جميل قال قال: األنباري، القاسم بن محمد بكر أبو ثنا حدَّ قال: املأمون، بن

ال��نَّ��ْش��ِر ط��ي��ب��ِة األن��ي��اِب ع��ذْب��ِة ع��ل��ى تُ��س��لِّ��م��ا ح��ت��ى ال��ي��وَم ُع��وج��ا خ��ل��ي��ل��يَّ
ق��ب��ري ف��ي أُغ��يَّ��َب ح��ت��ى ش��ك��رتُ��ُك��م��ا س��اع��ًة ل��َي ع��ج��تُ��م��ا إن ف��إن��ك��م��ا
ب��ال��ه��ج��ر ال��ي��وم ف��أْذَن��ا وج��دي س��أص��رف ف��إن��ن��ي تَ��ع��وج��ا ل��م إن وإن��ك��م��ا
وال��خ��ص��ِر353 ال��ك��ش��ح ش��خ��ت��ُة ف��ارق��ت��ن��ي وق��د ن��ائ��ٌح؟ األي��ِك وف��ي أب��ك��ي ال ل��َي وم��ا
ص��ب��ِر م��ن بُ��ث��ي��ن��ة ع��ن ب��ي م��ا وأح��ِم��ُل إل��ِف��ِه ف��ق��ِد م��ن األي��ِك ح��م��اُم أي��ب��ك��ي
ِس��ْح��ٍر وال ج��ن��وٍن م��ن ب��ي م��ا ف��أُق��س��ُم ب��ِذْك��ره��ا يُ��َج��نُّ م��س��ح��وٌر ي��ق��ول��ون:
َق��ف��ِر354 ��َع��ٍة ُم��ل��مَّ ف��ي آٌل خ��بَّ وم��ا ش��اِرٌق ذرَّ م��ا أن��س��اِك ال ف��أُق��س��م
��دِر ال��سِّ ورق م��ن األغ��ص��اُن ت��وِرُق وم��ا ُم��ع��لَّ��ٌق ال��س��م��اء ف��ي ن��ج��ٌم الح وم��ا
ب��ال��خ��م��ِر بَ��ث��َن، ي��ا ال��م��خ��م��ور، ُش��ِغ��َف ك��م��ا ب��ِذْك��رك��م بُ��ث��ي��َن، ن��ف��س��ي، ُش��ِغ��َف��ت ل��ق��د
ك��ال��ب��در ال��م��دام��ع ح��وراءِ ك��ف ع��ل��ى ق��اِب��ًض��ا ال��ب��اِن ل��ي��ل��َة م��ق��ام��ي ذك��رت
ال��ن��ح��ر ع��ل��ى م��ن��ي ال��دم��ع وف��اض أه��ي��ُم، ص��ب��اب��ًة إل��ي��ه��ا أم��ل��ك ول��م ف��ك��دت
ال��ف��ج��ِر س��اط��ُع يُ��رى ح��ت��ى ك��ل��ي��ل��ت��ن��ا ل��ي��ل��ًة أب��ي��ت��نَّ ه��ل ش��ع��ري! ل��ي��ت ف��ي��ا

تيسء. ل مسهَّ تيس: 352
الظهر. ووسط الرسة بني ما الكشح: الضامرة. الدقيقة، الشختة: 353
الرساب. فيها يلمع التي الفالة عة: امللمَّ كالرساب. يُرى ما اآلل: 354
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ال��ث��غ��ِر م��ن ب��ال��رُّض��اب ع��ل��ي��ن��ا ت��ج��وُد وت��ارًة ب��ال��ح��دي��ث ع��ل��ي��ن��ا ت��ُج��ود
ُش��ك��ري م��ا ذل��ك ع��ن��د رب��ي ف��ي��ع��ل��َم م��رًَّة ذاك ق��ض��ى ق��د ل��ي ال��ه��وى ف��ل��ي��َت
أم��ري م��ن ذل��ك ك��ان إن ب��ه��ا وُج��دُت بَ��ذَْل��تُ��ه��ا ح��ي��ات��ي م��ن��ي س��أل��ت ف��ل��و

الفراق من بكيت

بن محمد عمر أبو أخربنا قال: عليه، بقراءتي الجوهري عيل بن الحسن محمد أبو أخربنا
إبراهيم أنشدني قال: األنباري، القاسم بن محمد بكر أبو ثنا حدَّ قال: َحيَُّويِْه، ابن العباس

أمية: أبي بن ملحمد عمرو بن

ال��ِع��راِق ع��ن ال��رِّك��اب بُ��ْزُل ب��ن��ا ولَّ��ت َغ��داَة ال��ف��راِق م��ن ب��ك��ي��ُت
ال��ف��راِق م��ن ال��ع��راُق ق��ل��ب��ي ش��ف��ى ح��ت��ى ال��ع��ي��ن دم��وع رق��أت ف��م��ا
ال��رف��اق ع��ل��ى يُ��ق��ي��ُم ال ب��َس��ْوٍق م��ن��ي ال��ش��وق م��ط��اي��ا أح��دو غ��ًدا
ال��بُ��راِق ع��ل��ى ُح��ِم��ل��ت أن��ي ول��و س��ي��ري ب��غ��داَد إل��ى وأس��ت��ب��ط��ي

الحب من آٍه

محمد أبو الفقيه ثني حدَّ قال: لفظه، من األندليس نرص أبي بن محمد هللا عبد أبو ثنا حدَّ
قال: الربيع، بن هللا عبد محمد أبو القايض ثني حدَّ قال: األندليس، سعيد بن أحمد بن عيل

املكي: ُمرَّة أبي البن نفطَويه عرفة ابن أنشدنا قال: القايل، عيل أبو ثنا حدَّ

ال��َك��ِب��ِد355 ف��أب��ي��ُض ف��تَّ��ش��ون��ي أو ال��َج��َس��ِد ف��ن��اح��ُل وص��ف��ون��ي إن
أح��ِد إل��ى ال��ه��وى أش��ك��و ل��س��ُت أن س��ق��م��ي ف��ي وزاد وج��دي ض��اع��ف
غ��ِد ف��ب��ع��د غ��ٍد ف��ي أم��ت ل��م إن ك��ب��دي! وا آه ال��ح��ب! م��ن آٍه
ي��دي ف��وَق وان��ط��وي��ُت ال��ه��وى، ح��ر م��ن ف��ؤادي ع��ل��ى ك��ف��ي ج��ع��ل��ُت
أس��ِد س��اع��َدي ب��ي��ن ف��ري��س��ٌة ذك��رت��ك��م إذا ق��ل��ب��ي ك��أنَّ

كبده. ت فابيضَّ دمه فَقَد قد عليل، أنه الكبد: بأبيض أراد 355
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الحمى هللا قاتل

األعرابي: العباس أبي عىل قرأُت قال: األرشف وأخربنا قال:

وَع��لَّ��ِت356 َس��َق��اًم��ا ن��ف��س��ي ن��ه��ل��ت ب��ه��ا ال��ت��ي م��ن أِق��دن��ي ال��م��وت��ى ُم��ن��ِش��َر أي��ا
ل��ض��نَّ��ِت357 ال��ت��راِب ض��اح��ي م��ن ال��ع��ي��ن ق��ذى س��أل��تُ��ه��ا ان��ي ل��و ح��ت��ى ب��خ��َل��ْت ل��ق��د
اس��ت��ه��لَّ��ِت358 إال األوش��اِل َح��بَ��ب وال ال��ِح��م��ى ُق��َل��ل تَ��رى ال ل��ع��ي��ٍن م��ن أال
ولَّ��ِت ك��ي��ف ب��ه دن��ي��ان��ا وق��ات��َل م��ق��ام��ٍة م��ن ال��ِح��م��ى ال��ل��ه ق��ات��َل أال
َح��نَّ��ت359 ال��ل��ي��ِل آِخ��ر ذك��رت��ه إذا ب��ت��ن��وف��ٍة ه��ال��ٍك بَ��وٍّ أم ف��م��ا
ظ��نَّ��ت ت��ُك ل��م ح��ي��ُث م��ن ال��ن��وى ص��روف ب��ه��ا ق��ذف��ت أع��راب��ي��ٌة َوج��ُد وم��ا
أرنَّ��ِت360 ن��ج��د أرض م��ن ال��ح��ص��ى وبَ��رَد تُ��راب��ه وط��ي��ب ن��ج��ًدا ذَك��رت إذا
أج��نَّ��ِت361 م��ا ع��ل��ى أح��ش��ائ��ي أُط��اِم��ُن أن��ن��ي غ��ي��ر ل��وع��ًة م��ن��ي ب��أك��ث��ر

كالقطر حديث

املطرز عمر أبي عن األعرابي ابن نوادر يف قرأت قال: القايل، ثني حدَّ قال: وبإسناده
األعرابي: ابن عن يحيى بن أحمد أنشدنا عمر: أبو قال األعرابي،

َج��ْدبَ��ا ت��اب��َع��ت س��ن��ي��ن راع��ي ي��س��م��ُع��ُه ك��ال��َق��ْط��ِر وح��دي��ثُ��ه��ا
َربَّ��ا أي��ا ف��رٍح: م��ن وي��ق��وُل ح��يً��ا ي��ك��ون أن ي��رج��و ف��أص��اخ

ثانية. رشبت علَّت: الرشب. أول رشبت نهلت: منه. بدًال قتله به: أقاده 356
بخلت. ضنت: للشمس. البارز الضاحي: فيؤذيها. ونحوها تبنة من العني يف يقع ما القذى: 357

القليل. املاء وشل: الواحد األوشال، املاء. تعلو التي الفقاقيع الحبب: القمة. قلة: الواحدة الُقلل، 358
بالدمع. أفاضت استهلت:

أنيس. وال فيها ماء ال الربية التنوفة: الناقة. ولد البو: 359
أعولت. أرنت: 360
سرتت. أجنَّت: 361
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الحالل السحر حديثها

قوله: املعنى هذا يف الرومي ابن وأحَسَن

ال��م��ت��ح��رِِّز ال��ُم��س��ِل��ِم ق��ت��َل يَ��ج��ِن ل��م أن��ه ل��و ال��ح��الُل ال��س��ح��ُر وح��دي��ثُ��ه��ا
تُ��وِج��ِز ل��م أن��ه��ا ُث ال��م��َح��دَّ َودَّ أوَج��َزت ه��ي وإن يُ��م��َل��ل ل��م ط��ال إن
ال��م��س��ت��وِف��ِز362 وُع��ق��َل��َة ل��ل��م��ط��م��ئ��ن ِم��ث��لُ��ه��ا م��ا وف��ت��ن��ٌة ال��ُع��يُ��وِن ش��رُك

الرياض كقطع حديث

لبشار: أصحابنا بعُض وأنشدني قال:

َزه��ًرا ُك��س��ي��َن ال��ري��اِض ق��ط��ُع ح��دي��ِث��ه��ا ُح��ل��َو وك��أن
ِس��ح��ًرا ف��ي��ه ي��ن��ُف��ُث ه��اروت ل��س��ان��ه��ا ت��ح��ت وك��أنَّ
وِع��ط��ًرا ذه��بً��ا ث��ي��ابُ��ه��ا ـ��ه ع��ل��ي��ـ ُج��ِم��َع��ت م��ا وت��خ��اُل
ِف��ط��َرا ِم��ن��ك وواَف��َق ص��ف��ا ِب ال��ش��را ب��رُد وك��أن��ه��ا

وللعيد يل ما

لنفسه: حجاج بن هللا عبد أبو أنشدني قال: التَّنُوِخي، املحسن بن عيل القاسم أبو أنبأنا

وال��َف��َرِح ل��ل��ع��ي��د وم��ا ل��ي م��ا ف��ق��ل��ُت: َف��َرًح��ا! ب��ه ف��اس��ت��ب��ِش��ْر ال��ع��ي��د َغ��ًدا ق��ال��وا:
يَ��ِص��ِح363 ل��م ال��ب��ي��ِن وُغ��راُب ب��ع��ق��َوتِ��ي ن��اِزل��ًة تُ��ض��ِح ل��م وال��نَّ��وى ذا ك��ان ق��د
يَ��ُرِح364 ول��م ش��م��ل��ي ع��ل��ى ال��ش��ت��اُت ي��غ��ُد ول��م ال��ِع��بَ��اُد ُق��رب��ي يَ��خ��تَ��ِرم ل��م أي��اَم
ُم��تَّ��ش��ِح ب��ال��روض َج��دَوٍل ش��ف��ا ع��ل��ى ُم��وِرَق��ٍة خ��ض��راء ف��ي ط��ار وط��ائ��ٍر

للوثوب. املتهيئ املستوفز: يُربَط. أي به يُعَقل ما العقلة: 362
املحلة. الساحة، العقوة: 363

يستأصل. يخرتم: 364
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يَ��نُ��ِح ل��م ف��ي��ك؟ ال��ُم��ع��نَّ��ى ق��ل��ب��ي ل��ش��ج��ِو س��ب��ٌب أن��ه ول��وال ون��اَح، ب��ك��ى
ق��دح��ي ب��اك��يً��ا ب��دم��ع��ي َم��َزج��ُت إال داِئ��َرٌة واألق��داُح ذك��رتُ��ِك ف��م��ا
ُم��ق��ت��ِرِح ُك��لَّ ع��ل��ي��ه ع��ص��ي��ُت إال ن��ًوى ِذك��ُر ف��ي��ه ب��ص��وٍت س��م��ع��ُت وال

املوت ساعة يف نفسه محترضيصف

بن محمد صالح أبو أخربنا قال: مرص، بفسطاط سعيد بن إبراهيم إسحاق أبو أخربنا
اليسع بن القاسم بن الحسني هللا عبد أبو أخربنا قال: الصويف، السمرقندي عدي أبي
محمد أبو ثنا حدَّ قال: ينََوِري، الدِّ عمرو بن محمد بن أحمد بكر أبو ثنا حدَّ قال: بالقرافة،
قال: الصويف، إبراهيم بن محمد حمزة أبو قال قال: الخياط، الصويف هللا عبد بن جعفر
َزهَرَة بن خُرض كاَن قال: زرعة، بن محمد أبو ثني حدَّ قال: الحراني، كامل أبو ثنا حدَّ
مقبول وكن لنفسه، وأملكهم اجتهاًدا وأشدِّهم وأنسِكهم الصوفية أعبد من الشيباني
ما كأحسن ربَّاه قد غالٌم له فنشأ وافر، ماٍل ذا ُشجاًعا فارًسا بلده، يف ُمطاًعا القول
وكان والعبادة، واألدب املناظرة وحسن الحديث وحفظ القرآن حفظ يف الِغلمان من ُرؤَي
واملعرفة، والشجاعة الفروسية يف به يُوازيه الناس بعض كان حتى وسمع عنه أخذ قد
وفيها جرحى، منها وأفلت الرسية فأُصيبت الرسايا بعض يف فخَرجا للغزو، مالزَمني وكانا
عن وَضُعَف الغالم ِعلَُّة فاشتدَّت الغياض بعض يف فكمنا ُمثَخنان، جريحان وغالمه خٌرض
أحيانًا، ويبكي أحيانًا يضحك فأقبل املوت، به ونَزَل ثالثًا عليه فأقمنا والنهوض، الحركة

بني؟ يا تضحك مم خٌرض: له فقال
عيلَّ. بوجوههن ويُقِبلن إيلَّ، يضحكن َجَواٍر إىل أضحُك قال:

يبكيك؟ فما قال:
بعدي. الدنيا يف وحبُسك فراُقك أبكاني قال:

كثريًا، عليك وُحزني قصريًا، بعدك عمري ليكونَّن بني يا ذلك قلت لنئ أما قال:
وعرَّضني لألحزان، بعدك أبقاني من فسبحان عليًال، بفراقك وقلبي قليًال، بعدك وفرحي

الِحدثاِن. لنوازل غَرًضا وجعلني الزمان، لنوائب
رسيٌع. واجتماعنا قريٌب لقاءنا فإن تَبِك ال له: فقال الكالم، عن انقطع حتى وبكى

محبوبك؟ فيه أبلغ حتى بني يا بيشء أتُويص فقال:
األخيار، ومعقل األبرار دَرجُة فإنها بعدي، بالصرب عليك قال: قل! قال: نعم! قال:
أنت ما والزم والزيغ، وإياك خاطئ، كل وُمَعوَّل ضعيف، لكل سبيُل فإنه والجزع، وإياك
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هللا أعدَّ ما رأيَت فلو وحبوٍر، وسعادٍة ورسوٍر ِغبطٍة عىل بك يُقَدَم أن يوشك فإنه عليه،
قبيل. إليه َم املقدَّ تكون أن ألحببت الرحمة، من به عيل ل وتفضَّ الكرامة، من يل تعاىل

أمٍر َسبيُل بقَي فهل بلغت، قد بما َوغبَطتُك َوَصفت، بما بني يا َرسرتني لقد فقال:
سامًلا، وتخلَّصُت العافية، هللا رزقني إن لك أُبلَِغه حتى تبلغه أن تُحب الدنيا أمور من

الحياة. يل وُوِهبَْت
وَصَدقتك. وغزِوك ك َحجِّ يف َسهًما معك يل تجعل نعم! قال:

األجر. من عيلَّ به هللا َل تفضَّ مما الثلُث، ولَك الثلث لوالدي فعلُت، قد قال:
ما عليه، أطلعتك وال لك قلته أكن لم شيئًا أقول فإني سألت، ما لك بدا إذا أما فقال:
دوني. ملوالي فاجعله أجٍر من فيه يل قسمت ما اللهم قلت: إال الخري أمور من أمًرا أتيت

بني؟ يا منك ذلك استحققُت بم قال:
ُصحبتي، يف قت فُوفِّ كبريًا وصحبتني ملكي، فأحسنت صغريًا ملكتني ألنك قال:
غريك عن كانت قد أفعاٍل عن وُصنتَني السوء، عن نفسك ونزَّهت يفَّ، هللا مقام وِخفت
وشهدت منهم، وسمعوها عنهم النُّساك بها تحدَّث قد مشهورًة، ومحفوظًة عنهم، مأثورًة
يف وجموحهم الفاحشات، وركوبهم السيئات عىل هجومهم من املالئكة وكتبتها الحفظُة
مرِّ عىل صحبتَُك وقد حاالتهم، جميع يف لشهواتهم وإيثارهم الحق، سبيل وتركهم الباطل
يف أهيَب هللا أحًدا أر ولم آِخَرتك، أمر عىل هواك من شيئًا تؤثُِر أَرك فلم السنني وكرِّ األيام
يف والخلوة رحمته إىل والبالغ وجهه إىل للنظِر سببًا وجعله بذلك، هللا فنفعك منك، قلبه

جواره. يف واملقام داره
شفاعتك. يف اجعلني وأمي! أنت بأبي وقلت: منه فدنوُت ُزْرعة: بن محمد أبو قال
معك. الذين ولهؤالء موالي، بعد له أشفع من أول أنت والصاحب، الرفيق أنت قال:
ترى كنت فإن ِعلًما؟ مقدماته من وترى أمًلا، للموت تجد هل بني! يا مواله: له فقال
مما بيشءٍ تُخِربَني أن يُمكنك فال الحديث، عىل تُغَلَب أن قبل تراه ما بكل فحدِّثني شيئًا

ترى. أو تجد
أو خفقانه، من عاصٍف ريٍح يوم يف سعفٌة كأنه قلبي أجُد فإني أجده ما أما قال:
إذا كالرساج تذبُُل ساعٍة بعد ساعًة نفيس وأجد طريانه، يف أمعن إذا طائٍر جناح يف ريشٍة
عظامي وأجُد د، تتوقَّ جمرٍة عىل أقدُر فما تنَخُسها، األسنَّة كأن عيني وأجد يطفأ، أن أراد

تمضُغها. سباٍع أفواه يف كأنها وأحشائي أمعائي وأجد تطحنانها، َرحينَي بنَي كأنها
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وقلبي بصفتك يذهل أن عقيل كاد فقد شيئًا، تَِصف ال عني، ُكفَّ وقال: خٌرض فبكى
بك. نََزَل مما يتصدع

يجُد كما إال السالح ألِم من يجُد ال الشهيد أن وسمعنا سمعت ما يف أليس له: فقلُت
قلت: بىل! قال: مثلهم؟ شهيًدا أفلسَت فقلُت: قال: بىل! قال: أقل؟ أو الشوكة ألم أحدكم
ولم املوت، ملك ورؤية النفس خروج عند ذلك إنما قال: بينهم؟ من تألُم أنت بالك فما

ذلك. إىل بعُد أبلُْغ
شيئًا؟ ترى فهل خرض: له فقال

واألرض. السماء بني تُرفرف بها، تطريُ أجنحٌة لها ُمقِبلًة صوًرا أرى قال:
منها؟ أحٌد منك قُرَب فهل قال:

جماعٌة. نعم قال:
يل. ِصفهم قال:

من بدنه وسائر لؤلؤ من جناحاه بعضهم منظًرا، منها أحسَن أَر لم ُصَوًرا أرى قال:
ُرد. زمُّ من بدنه وسائر ياقوت من جناحاه وبعضهم ياقوت،

املوت؟ ملك ترى فهل قال:
ثمَّ شخص املوت ملك عايََن إذا العبد أن الحديث من كتبَت ما يف أليس أراه! ما قال:

يتكلم؟ فلم ساعًة أمسك
شيئًا؟ ترى هل خرض: له فقال

نرش قد الخافقني، بني ما سدَّ حتى األرض إىل السماء من َهبََط قد شخًصا أرى قال:
من أجد ما عني وسكن نوره، من الدنيا وأضاءت حسنه من الشمس فأرشقت أجنحته،
رحمه مات حتى بكلمة يتكلم فلم سكت ثمَّ شيئًا. منه أحسُّ فما يكن، لم كأنه حتى األلم

هللا.

عبود نومة

البزاز، أحمد بن محمد حدَّثني قال: مجموعه، يف قدير بن الفضل بن محمد بكر أبو ذكر
الكوفة دخل املهدي أن أُخربُت قال: الوراق، جمعة أبو محمد بن هللا عبد حدَّثني قال:
حَرضك، بما األخبار طرائف من حديثًا ثنا حدِّ الكويف: حيان بن محمد األحَوص ألبي فقال
الوفاة فحرضتها له، عم البنة عاشًقا وكان عبود، له يُقال رجٌل األول الزمان يف كان قال:
ذلك يتهيَّأ لن قال: يُحييها، أن فسأله املسيح، إىل صار يَت تُُوفَّ فلما وأقلقه، ذلك فأزعجه
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تُربَتها إىل املسيح فصار عمري، نصف لها َوَهبُت قد قال: شيئًا. عمرك من لها تََهَب أو
أهله، بها يُريد ومىض عبود بيدها فأخذ فأحياها، يحييها أن ربه وسأل عليها، فوقف

نوًما. واستقلَّ ِحجِرها يف رأسه ووضع َرحله فحط الطريق، بعض يف الفتور فأدركه
ُصحبته عليها فعرض حسنًا، وُخلًقا جميًال وجًها فرأى الناحية َمِلُك بها فاجتاز
عبود انتبه فلما معه، كانت قبَّة يف وَحَمَلها ِحجِرها، من رأسه فوضعت فأَمَرها فأجابته،
فسألهم خلقها، وبراعة الجارية يَتواصفون نفُر تلقاه إذ كذلك هو فبينا ًدا،365 ُمتلدِّ بقي
يزل فلم وصفتها، حالها من قبة يف حملها قد امرأًة امللك مع رأوا أنهم فأعَلُموه الخرب عن
عليه، هي عما النزوع ويسألُها ساكتٌة، وهي العهد يُذكُِّرها فجعل لحقها حتى األثر يقفو
فسألت املوتى، جملة يف فِرصِت يِت تُُوفِّ كنِت قد ويحك قال: أن إىل عنه،366 ُمزَورٌَّة وهي
تصريين وال تساعدينني ال كنت فإن نصفه، عمري من أعطيتُِك أني عىل يل فأحياك املسيح

عمري. من لِك وهبُت ما عيلَّ فُردِّي وأهلك، أهيل إىل معي
وقعت حتى الكلمة هذه ت أتمَّ فما فيه. يل حاجة وال عليك، َرَددتُه قد فإني قالت:

مثًال. عبود بنومة العرب فرضبَت ُمغتِبًطا، أهله إىل عبود وانرصف ميتة،

وعروة وعفراء عمر

الخزاز، العباس بن محمد عمر أبو قال قال: حديثًا، وذكر السواق بن طاهر أبو أخربنا
أحمد حدَّثني قال: البلخي، محمد أبو ثني حدَّ قال: خلف، بن محمد بكر أبو ثني حدَّ قال:
الزناد، أبي ابن عن يقول األصمعي سمعُت قال: الفرج، بن العباس ثني حدَّ قال: رساقة، بن

بينهما. لجمعُت وُعروة عفراء أدركت لو هللا: رحمه الخطَّاب بن عمر قال قال:

قربين عىل تان ملتفَّ شجرتان

بن معاذ حدَّثني قال: أبان، بن محمد بن إسحاق وحدثني امَلْرُزبان: ابن قال وبإسناده
وعروة عفراء قرب إن لنا: قيل الطريق ببعِض ُكنَّا فلما صنعاء، إىل خرجُت قال: يحيى،
قد ُمتالِصقان قربان فإذا فيهم، كنُت جماعٌة فمضت قال: الطريق. من ميل مقدار عىل

ًا. متحريِّ ًدا: متلدِّ 365

عنه. معرضة عنه: مزورة 366
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منها واحدٍة كل ت التفَّ قامة مقدار عىل صارتا إذا حتى شجرة، ساُق قٍرب كل من خرج
بصاحبتها.

أهل سألُت ولقد أدري، ال فقال: الشجر؟ من هو ٍب َرضْ أي ملعاذ فقلت إسحاق: قال
ببالدنا. الشجر هذا نعرف ال فقالوا: عنه القرية

الخافق القلب

لعروة العتبي أنشدني قال: األزدي، الفضل بن سعيد أخربني امَلْرُزبان: بن بكر أبو قال
حزام: بن

ي��ل��ت��ق��ي��ان اإلن��س ب��ع��د ال��ج��نِّ م��ن وم��ث��َل��ه وج��ًدا ال��ن��اِس أش��دَّ انَّ ل��و
ي��ِج��دان م��ا ف��وق وج��دي ألض��ع��َف أش��ت��ك��ي ��ت ثُ��مَّ ال��وج��د ف��ي��ش��ت��ك��ي��ان
ون��ج��ان��ي ن��اج��ي��تُ��ه وإن ح��دي��ثً��ا ل��ُم��ح��دٍِّث أع��ي م��ا ت��رَك��تْ��ن��ي ف��ق��د
ال��خ��ف��ق��ان دائ��م ُع��ق��اٍب ج��ن��اُح ك��أن��ُه ق��ل��ب��ي ع��ف��راء ت��رَك��ْت ل��ق��د

الجبل هاتف

الواحد عبد حدَّثني قال: خلف، بن محمد بكر أبو ثنا حدَّ يقول: َحيَُّويِْه ابن بخط وجدت
محمد ثنا حدَّ قال: الهيثم، عن عدي بن الهيثم بن محمد حدَّثني قال: النجاري، محمد بن
فخذه، من فتاة أسد بني من فتًى هِوَي قال: التيمي، عمر بن عثمان حدَّثني قال: ملك، بن
، وأيَرسَ منها أرشف له ويُريد يتزوَّجها، أن من يمنعه أبوه فكان وأغنى، منها أيرس وكان
عليه حبَسها قد أبوها وكان ذلك. من أبوه فيمتنع هي، إال فيأبى غريها عليه ويَعِرُض
يوًما الفتى فلقيَها غريه، من زوَّجها منه وأيَس أبيها عىل طال فلما يتزوَّجها، أن رجاءَ

لها: فقال

ك��ل��ي��ِه��م��ا ف��ي��ِك ش��ي��خ��ي وم��ع��ص��ي��ت��ي ت��أيُّ��م��ي ل��ط��ال ُس��ع��دى ي��ا ل��ع��م��رَي
ع��ل��ي��ه��م��ا367 ه��واي يَ��رب��ع ول��م س��واِك م��ن��ه��م��ا أب��ِغ ل��م ال��ح��يَّ��ي��ِن ذا وت��رك��َي

يتوقف. يربع: 367
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الجارية: فقالت

ُج��ه��ِد وم��ن ب��الءٍ م��ن ب��ي م��ا ك��ف��ان��َي ��ت��ي ُح��جَّ ل��ت��ف��ه��َم ت��ع��ج��ل ال ح��ب��ي��ب��َي
ال��وج��ِد م��ن ت��س��ي��ُل ن��ف��س��ي ل��ه��ا ت��ك��اُد وزف��رٍة ت��ع��ت��ري��ن��ي ع��ب��راٍت وِم��ن
ِج��د وال ب��ه��زٍل أه��ل��ي ع��ل��ى خ��الًف��ا أُِط��ق ول��م َج��ه��اًرا ن��ف��س��ي ع��ل��ى ُغ��ِل��ب��ُت
وح��دي َج��دٍث ف��ي ال��غ��ار ه��ذا ج��وَف غ��ًدا ب��رغ��م��ه��م أم��وت أن يَ��م��ن��ع��ون��ي ول��ن
ج��ه��دي368 م��ن ��ل��َت ت��ح��مَّ م��ا ف��ت��س��ل��و م��ك��ان��ي ف��تَ��ل��ت��م��ْس ه��ن��اك ت��أت��ي أن ت��ن��َس ف��ال

ثمَّ شعبًا فأدخلها فحَمَلها ميتة، فوجدها له، زعمت حيُث أتاها غٍد يف كان فلما
هاِتٌف فإذا خرب، لهما يُعَلم ولم عليهما يُقدر فلم حوًال، فالتُِمسا قال: معها. فمات التزمها

أعراًفا: يُدعى الجبل وكان فيه، هما الذي الجبل عىل يهتُف

ال��ص��اف��ي ب��ال��وف��اء ال��ذاه��بَ��ي��ن ال��ت��ص��اف��ي ذوي ال��ك��ري��َم��ي��ن إنَّ
إخ��الِف وم��ن غ��دٍر م��ن أب��ع��د ت��ط��واف��ي ف��ي الَق��ي��ُت م��ا وال��ل��ه

أع��راِف ذُرى ف��ي م��ي��تَ��ي��ن م��ن

فواَروهما. ميتني فوجدوهما الجبل القوم فصعد قال:

الهائج املجنون

قال: فإجازًة، سماًعا يكن لم إن التَّنُوِخي املحسن بن عيل القاسم أبو القايض أخربنا
بن هللا عبد بن محمد حدَّثني قال: امَلْرُزبان، ابن ثنا حدَّ قال: َحيَُّويِْه، بن عمر أبو أخربنا
وقد أثري،369 بصحراء واِقًفا مجنونًا رأيت قال: معاوية، بن أحمد حدَّثني قال: الفضل،

يقول: وهو هاج

ش��دي��ًدا ُم��رٍّا ال��ف��راق ورأي��ُت ج��ل��ي��ًدا وك��ن��ُت ال��ه��وى ُرك��ن��ي ه��دَّ

النصب. والوجه جازم، لغري مجزوم األصل يف هكذا فتلتمس، قوله: 368

موضع. أثري: 369
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العاشق الناسك

حفص أبو ثنا حدَّ قال: عليه، بقراءتي الواعظ العالف بن عيل بن محمد طاهر أبو أخربنا
بن أحمد ثنا حدَّ قال: محمد، بن جعفر ثنا حدَّ قال: الواعظ، شاهني بن أحمد بن عمر
املهدي بن إبراهيم بن إسحاق حدَّثني قال: اليزيدي، فضل ثنا حدَّ قال: مرسوق، بن محمد
اك النُّسَّ من فتًى معنا يختلف كان يقول: التيمي يحيى أبا سمعُت قال: الهاليل، عمرو بن
يَفِتُن الوجه حسُن فتًى معه يختلف وكان ِكدام،370 بن ِمسَعر إىل الحسني أبو له يُقاُل
وأن يصحبه أن أهله فمنعه إياه، ُصحبته ويف فيه القول الناس فأكثر رأوه، إذا الناَس
تقربني ال له قولوا فقال: ِمسَعًرا، ذلك فبلغ التلُف، عليه ُخَيش حتى عقلُه فذََهَل يكلمه،
يقول: أنشأ ثمَّ َعَداء الصُّ س فتنفَّ بذلك، فأخربته فلقيُته كاره. له فإني مجليس، تأِت وال

ال��ح��دق أِع��نَّ��ة إل��ي��ه تُ��ث��ن��ي ص��ورت��ه ح��س��ن ب��دائ��ع َم��ن ي��ا
ال��ط��رِق ع��ل��ى وت��س��ل��ي��ٌم ن��ظ��ٌر ُك��لِّ��ِه��ِم ل��ل��ن��اس م��ا م��ن��َك ل��ي
ب��ال��َف��َرِق أراَك ح��ي��ن وش��ق��ي��ُت ب��أم��ِن��ه��م س��ع��دوا ل��ك��ن��ه��م

ميت. هو فإذا ببرصه وشخص رصخًة رصخ ثمَّ قال:

نوم وال راحة ال

نحو من عليه، بقراءتي سمعون بن صاحب العالف بن عيل بن محمد طاهر أبو أخربنا
أحمد ثنا حدَّ محمد، بن جعفر ثنا حدَّ شاهني، بن أحمد بن عمر أخربنا قال: سنة، خمسني
قال: حجازي، ظريف شيخ حدَّثني السجستاني، حاتم أبو ثنا حدَّ مرسوق، بن محمد بن
فتًى يل: فقيل عنه فسألُت عيلَّ، فطال جنبي، إىل أنينًا سمعُت الليل كان فإذا بمكة، كنُت
هو فإذا فكلمته ٌة، وِفضَّ ذهٌب كأنه وجًها الناس أحسن من هو فإذا عليه فدخلت مريٌض.

يقول: فجعل عنده، وأنا ذلك فأصابه يُخاَلط، حتى عقله عىل يُغَلُب عاشق

األل��م يُ��ق��اس��ي ِن��ْض��ٌو ك��أن��ه ��َق��ْم ال��سَّ بَ��َراُه ق��د ُم��ت��يَّ��ٌم

السفيانيِّني. شيخ كدام: بن مسعر 370
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الصباح. إىل نوم وال راحة له فما

البني من آه

الحرام، املسجد يف بمكة عليه بقراءتي األردستاني أحمد بن محمد بكر أبو أخربنا
الصويف الزنجاني محمد بن الحسن عيل أبا سمعُت حبيب، بن محمد بن الحسن ثنا حدَّ
مارٌّ أنا بَينا يقول: القايض سهالن سمعت املنجوري، السعيد عبد سمعت بأسفرايني،
ذاهب طريق عىل شابٍّ بفتًى إذا عظيمٌة، قاِفلٌة عيلَّ مرَّت وقد ُشوَرى، جبل ُطُرقات يف
قلت: القافلة؟ رأيت أين يل: فقال متمزِّقٌة، ُخلقاٌن371 يديه وبني ُعريان، مدهوش العقل
دهاك؟ ما قلت: ! الُحبِّ دواعي من آه البني، من آه البني، من آه قال: وكذا. كذا موضع يف

فقال:

ُم��غ��َرُم ب��ه��م وال��ق��ل��ب ورح��ُت ي��ع��ل��م��وا ل��م ح��ي��ث م��ن ش��يَّ��ع��ت��ه��م
س��لَّ��م��وا ف��م��ا ب��ان��وا إذ ع��ل��يَّ م��ن��ه��م ت��س��ل��ي��م��ًة س��أل��تُ��ه��م
ت��يَّ��م��وا م��ن ق��ل��َب يُ��ب��ال��وا ول��م ل��م��س��ت��ه��ت��ٍر ي��رثُ��وا ول��م س��اُروا
يَ��ظ��ِل��ُم م��ن ُك��لَّ ق��ل��ب��ي أح��بَّ أج��ل��ه��م ف��م��ن ُظ��ل��م��ي واس��ت��ح��َس��نُ��وا

رش بعد طش يوم

املذكَّر، حبيب بن الحسني أخربنا الندوة، باب عىل بمكة أيًضا األردستاني بكر أبو وأخربنا
جماعٌة فإذا خلف، أبي بدرب مررت يقول: النهاوندي، محمد بن أحمد الفرج أبا سمعُت

وقال: إيلَّ فهشَّ فوقفُت مجنون، عىل وقوٌف

رْش372 ب��ع��د ط��شٍّ ي��وم ي��وم��ي إن ال��ع��ط��ش ت��ب��اري��ِح ق��ب��َل اس��ِق��ن��ي
ال��ده��ش ذاك م��ن ال��ده��ر خ��ل��وُت ال أده��ش��ن��ي ق��د أه��واه م��ن ُح��بُّ

البالية. الثياب الخلقان: 371

الضعيف. املطر الطش: 372
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واملغنية البغل أبي ابن

وأربعمائة،373 وأربعني ثالث سنة عليه بقراءتي الجازري الحسني بن محمد عيل أبو أخربنا
حدَّثني الكاتب، بن أحمد بن محمد ثنا حدَّ زكريا، بن املعاىف الفرج أبو القايض أخربنا
عمال عىل األرشاف تقلُّده عند البغل أبي بن عيلُّ نََزَل قال: بالكرج مهدي بن عبدوس
ونحن ليلٌة كانت فلما بالنساء، إعجابه قلة عىل لِهًجا بها كانت ُمغنيٌة فزارته الجبل،
التي صوانينا374 فقلبَت عظيمٌة ريٌح هبَّت القمر طلع وقد نرشب البستان يف قعوٌد
ُرشبه ضعِف عىل البغل أبي ابن فسكر يسقوننا، الغلمان وأقبَلت رشابنا، فيها كان
وأنشأ مثله، ولنا قَدًحا استدعى فيه حصلنا فلما وامُلغنية، معه وأخذنا مرقِده، إىل وقام

يقول:

وتُ��ح��ي��ي��ه ال��لُّ��بِّ ذا ت��ف��تُ��ُل م��ع��ش��وق��ٌة ال��ُح��س��ن ف��ي م��غ��م��وس��ٌة
أَرت��ن��ي��ه غ��اب إذا ح��ت��ى ال��دُّج��ى ِه��الل يُ��ري��ن��ي��ه��ا ب��ات

من كان فلما وانرصفنا، القدح ورشبنا فيه، وغنتنا فلِقنَته املغنية عىل الشعر وطرح
وال جرى بما يَشُعر لم أنه فحلف كان بما فاتحناه معنا، وهي املائدة وحرضنا الغد

فيه. البيتنَي فأثبت دفرته واستدعى بالشعر،

للعاشقني قضاَة ال

الصباح بن نرص بن الحسن أبي عن القضاعي سالمة بن محمد هللا عبد أبو القايض أنبأنا
الوصايف: لعمرو

ال��ح��ي��اه ع��ل��يَّ ُح��بَّ��ي��ه ��َص ن��غَّ ال��س��راه ق��ص��ر س��اك��ن ع��ل��ى ل��ه��ف��ي
ال��ُوالة ف��ي��ه��ا ف��رَّط ق��ص��ة ف��ي ف��ك��رت��ي ع��ج��ب م��ن ي��ن��ق��ض��ي م��ا

١٠٥١م. سنة 373

صينية. جمع الصواني: 374

221



العشاق مصارع

ال��ق��ض��اه ل��ل��ع��اش��ق��ي��ن ي��ن��ِص��ب��وا ل��م ح��اك��ٍم ب��ال ال��ُم��ح��بِّ��ي��ن ت��رُك
واخ��ج��ل��ت��اه ال��س��ر: ف��ي ق��ول��ه��ا م��ن س��اءن��ي خ��ب��ٌر أت��ان��ي ل��ق��د

الُجنَيْد حديث

أربعني سنة األزجي الفضل بن أحمد بن عيل بن العزيز عبد القاسم أبو أخربنا
الُجنَيْد عن حكى بمكة السريواني جعفر بن عيل الحسن أبو أخربنا وأربعمائة،375
الشيخ! يقول فقلنا: كيف؟ قال: ثمَّ املحبة، يعرف ولم املحبة قتلته من أعرف قال: أنه

فيها. ُخبِّئَ ما قتله فقال:

الناس أصناف

جهضم بن الحسن بن عيل الحسن أبو أخربنا عليه، قراءًة عيل بن العزيز عبد أخربنا
محمد بن أحمد سمعُت وثالثمائة،376 وتسعني ست سنة املسجد يف وكتابه لفظه من بمكة
مقتوٌل املحبة، بسوِط مرضوٌب منهم صنٌف أصناٍف؛ ثالثُة الناس يقول: َسهٌل كان يقول:
التوبة، بسوط مرضوٌب منهم وصنٌف الكرامة. ينتظر بابه عىل ُمضطجٌع الشوق، بسيف
بسوِط مرضوٌب منهم وصنٌف العفو. ينتظر بابه عىل مضطجع الندامة، بسيف مقتوٌل

العقوبة. ينتظر بابه عىل مضطجٌع الشهوة، بسيِف مقتوٌل الغفلة،

واملريض النون ذو

أحمد ثنا حدَّ بمكة، الحسن بن عيل ثنا حدَّ األزجي، عيل بن العزيز عبد القاسم أبو أخربنا
عثمان، بن سعيد ثنا حدَّ الدسرتي، جعفر بن أحمد حدَّثني األهوازي، خرزاد بن محمود بن
بصادٍق ليس النون: ذو فقال ، ينئُّ املريض فرأى يعوُده، مريٍض عىل النون ذو دَخل قال:
برضبه. يَتلذَّذ َمن ُحبِّه يف صدق وال ال املريض: فقال رضبه. عىل يصرب لم من ُحبِّه يف

وجل. عز لربه حبَّه رأى من صدق وال ال النون: ذو فقال

١٠٤٨م. سنة 375

١٠٠٥م. سنة 376
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داود نوح

ثنا حدَّ الحرام، املسجد يف بمكة عليه بقراءتي األردستاني أحمد بن محمد بكر أبو أخربنا
البزاز، يحيى بن زكريا ثنا حدَّ محبوب، بن الرحمن عبد ثنا حدَّ السلمي، الرحمن عبد أبو
ثنا حدَّ البرصي، يحيى بن محمد ثنا حدَّ شبيب، بن سلمة ثنا حدَّ الحسني، بن محمد ثنا حدَّ
إذا أنه بلغنا قال: كثري، أبي بن يحيى عن يسار بن عامر عن العجيل جميع بن عمرو
يقرب وال يَرشب وال الطعام يأكل ال ذلك قبَل يمكث كان السالم عليه داود نَوِح يوم كان
بيوم ذلك قبل ُمناديًا وأمَر الربية، إىل ِمنربًا له أخرج بيوم ذلك قبل كان فإذا النساء،
الوحوش فتأتي فليأت. داود نَوح يسمع أن أحب من أال حولها: ومن البالد يف ليستنفر
عىل صنٍف كل إرسائيل، وبنو ، خدورهنَّ من والعذارى والرهبان والطري والهوام والسباع
وجل، عز هللا عىل الثناء يف فيأخذ رأسه، عىل قائٌم وسليمان قال: إليه. فيُصغون ِحدِته،
والوحوش الناس من طائفٌة فتموت الجنة ذكر يف يأخذ ثمَّ والبُكاء، بالرصاخ ون فيضجُّ
ثمَّ منهم، طائفٌة فتموت النار ذكر يف يأخذ ثمَّ العذارى، من وطائفٌة والرهبان والسباع

ِصنف. كل ومن هؤالء من طائفة فتموت نفسه عىل والنَّوح القيامة أهوال يف يأخذ
مزَّقَت قد أبتاه! يا نادى: فرقة كل يف املوتى من كثَُر قد ما ُسليماُن رأى فإذا قال:
النَّوح فيقطع قال: والسباع. والهوام والوحوش إرسائيل بني من ممزَّق كل امُلستمعني

الدعاء. يف ويأخذ
ربك عىل لَت عجَّ داود! يا إرسائيل: بني ُعبَّاد بعض ناداه إذ كذلك هم فبينما قال:
برسير أتى أصابه وما سليمان إليه نظر فإذا عليه، مغشيٍّا داود فيخرُّ الجزاء. تطلُب
برسير، فليأت قريٌب أو حميٌم داود مع له كان من فنادى: مناديًا أمر ثمَّ عليه، فحمله

والنار. الجنة ذكر قتََلهم قد معه كانوا الذين فإن
فينادي: أمواٌت، وهم وأخيها وأبيها ابنها عىل فتقف بالرسير، تأتي املرأة فكانت قال:
الخوف ذكر قتله من أبي! وا الجنة، ذكر قتله من أبي! وا النار، ذكُر قتَله َمن أبي! وا
السباع وكذلك فيحملنه، منهنَّ مات من عىل ليجتمعَن الوحوش إن حتى تعاىل. هللا من

والهوام.
بني ُعبَّاد فعلت ما لسليمان: قال غشيتِه من داود أفاق فإذا يتفرَّقون، ثمَّ قال:
عىل يده فيضع داود فيقوم قال: آخِرهم. عن ماتوا أبتاه يا سليمان: فيقول إرسائيل؟
عىل أنت أغضباٌن داود! إله يا يُنادي: ثمَّ بابه عليه ويُغلق ِعبادته، بيت يدخل ثمَّ رأسه،

منك. خوًفا املوِت من ُت قرصَّ إذ ذا، كيف أم داود
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بالئه يف أيوب

حدَّثني بمكة، هللا عبد بن عيل ثنا حدَّ هللا، رحمه الطحان، عيل بن العزيز عبد أخربنا
ُّ الرضُّ ِنَي ﴿َمسَّ وجل: عز قوله عن عطاء بن العباس أبو ُسئل قال: أحمد، بن منصور
السالم عليه أيوب جسم عىل الدود سلَّط وجل عز هللا إنَّ فقال: الرَّاِحِمنَي﴾، أَْرَحُم َوأَنَْت
تعاىل هللا بذكر واللسان قويٍّا، وجل، عز باهلل غنيٍّا القلب فكان ولسانه، قلبه عىل إال كله
وحتى ممدودة، والعروق مشتبكة أضالعه بقيت حتى كله الجسم الدود فأكل دائًما، رطبًا
بعًضا بعضه فأكل بعض، عىل بعضه الدود وجل عز هللا فسلط يأكله، يشء للدود بقَي ما
فجاعت واحدٌة، وبقيت فأكلتها، األخرى عىل إحداهما فشدَّت فجاعتا دودتان، بقَي حتى
حالوة فقدت أن الرضُّ ني مسَّ ذلك: عند السالم عليه أيوب فقال لتَنفذه، القلب إىل فدبَّت
للبالء وجدُت ما قلبي من أفقدك ال أن بعد عيلَّ كله البالء جمعت لو ألنك قلبي من ذكرك
العينني؟ بهاتنَي رب يا قال: غًدا. إيلَّ لتنُظر إنك أيوب! يا إليه: وجل عز هللا فأوحى أمًلا.

بالبقاء. البقاء إىل فتنظر البقاء، لهما يُقال عينني لك أجعل أيوب يا قال:

الصوفية الجارية

بمكة، الهمذاني الحسن بن هللا عبد بن عيل ثنا حدَّ عيل، بن العزيز عبد القاسم أبو أخربنا
النون: ذو قال قال: القنطري، جعفر بن محمد حدَّثني الشكيل، هللا عبد بن محمد ثنا حدَّ
ناحلة هي وإذا َشَعٍر، أطمار عليها بجاريٍة بُرصُت إذ البحر، ساحل عىل أسريُ أنا بَينا
الرياح وعصَفِت باألشجان، األحزان ُمتصلة فرأيتها تقول، ما ألسمع منها فدنوت ذابلة،
نحبَت، أفاقت فلما األرض، إىل سقطت ثمَّ فرصخت الحيتان، وظهَرِت األمواج، واضطربَِت
البحار يف النِّينان سبَّحت ولعظمتك الَخَلوات، يف املتقرِّبون تقرَّب بك سيِّدي! قالت: ثمَّ
الليل سواد لك سجد الذي أنت املتالطمات. األمواج تصافَقت ُقدسك ولجالل الزاخرات،
عندك يشء وكل الزهار والنجم النوار والقمر الزخار والبحار الدوار والفلك النهار وبياض

القهار: العيل هللا ألنك بمقدار،

ال��نُّ��زَّاُل ب��ه ح��طَّ��ت م��ن خ��ي��َر ي��ا خ��ل��وات��ه��م ف��ي األب��رار م��ؤن��س ي��ا
ب��ل��ب��اُل ي��ع��وُده ال��ف��ؤاد ق��رح ُم��ت��يَّ��ًم��ا ي��زاُل ال ُح��بَّ��ك ذاق م��ن
يَ��غ��ت��اُل ل��ل��ح��ش��ا ُح��زٍن ط��ول ف��ي ��ًم��ا م��ت��ب��سِّ يُ��رى ال ح��ب��ك ذاق م��ن

224



األول الجزء

فقالت: السماء نحو طرفها رفعت ثمَّ عني. إليك فقالت: تريدين؟ َمن لها: فقلت

ل��ذاك��ا377 أه��ٌل ألن��ك وُح��بٍّ��ا ال��وداد ح��ب ُح��بَّ��ي��ن، أِح��بُّ��ك
س��واك��ا ع��ن ب��ه ُش��ِغ��ل��ُت ف��ُح��بٌّ ال��ِوداِد ُح��بُّ ه��و ال��ذي ��ا ف��أمَّ
أراك��ا ح��ت��ى ل��ل��ُح��ْج��ِب ف��ك��ش��ُف��َك ل��ه أه��ٌل أن��ت ال��ذي ��ا وأمَّ
وذاك��ا ذا ف��ي ال��ح��م��ُد ل��ك ول��ك��ن ل��ي ذاك وال ذا ف��ي ال��ح��م��د ف��م��ا

أنا فإذا منها، رأيت مما ُب أتعجَّ فبقيُت الدنيا، فارقت قد هي فإذا شهقًة شهقْت ثمَّ
بها أقبلن ثمَّ فغسلنَها، عني فغيَّبنَها فاحتملنها العرش، مدارُع وعليهنَّ أقبلن قد بنسوٍة
احتملنها ثمَّ خلفي، وهن عليها، فصليت فتقدَّمت عليها. فصلِّ تقدَّم يل: فقلن أكفانها، يف

وَمَضني.

جنون بي ما

أنشدنا جهضم: بن الحسن أبو ثنا حدَّ األزجي، عيل بن العزيز عبد القاسم أبو أخربنا
معاذ: بن ليحيى هللا عبد بن محمد

ب��الئ��ي��ا م��ن أرى م��م��ا َف��َرًج��ا وال ُم��داوي��ا أص��ي��ُب ال ب��دائ��ي أم��وت
ُم��داويً��ا ط��ب��ي��بً��ا يُ��رج��ى دون��ه ف��م��ن م��ل��ي��ك��ه ُح��بُّ ال��ع��ب��د داء ك��ان إذا
ع��اص��يً��ا ك��ان أو ك��ان ت��راه ُم��ط��ي��ًع��ا م��ت��ل��ذِّذًا ده��َرُه يُ��م��ض��ي ال��ل��ه م��ع
ب��ي��ا م��ا خ��ل��ي��ل��َي ي��ا ُج��ن��وٌن ب��ي وم��ا ص��ح��ة ب��ع��د م��ن ُج��نَّ ي��ح��ي��ى ي��ق��ول��ون

القييس ورياح العدوية رابعة

عليه، بقراءتي هللا، رحمه ِزي، التَّوَّ الحسني بن عيل بن أحمد الحسني أبو القايض أخربنا
هللا عبد ثنا حدَّ صفوان، بن الحسني ثنا حدَّ ميمي، أخي بن هللا عبد بن محمد أخربنا
الوارث، عبد صاحب معمل أبو ثني حدَّ الحيس، بن محمد حدَّثني القريش، محمد بن

املشهورة. الصوفية العدوية لرابعة األبيات هذه 377
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أتحبه فقالت: إليه، ويضمه أهله، من صبيٍّا يُقبِّل وهو القييس رياح إىل رابعة نظرت قال:
قال: غريي. ملحبَّة فارًغا موضًعا قلبك يف أن أحسُب كنت ما قالت: نعم! قال: رياح؟ يا
رحمٌة يقول: وهو وجهه، عن العرق يمسح وهو أفاق ثمَّ عليه، مغشيٍّا وسقط رياٌح فصاح

لألطفال. العباد قلوب يف ألقاها ذكره، تعاىل منه،

املحبني دواء

الحسني ثنا حدَّ القطيعي، هللا عبد بن محمد ثنا حدَّ البزاز، الحسني بن عيل بن أحمد أخربنا
شعوانة قدمت قال: امللك، عبد بن إبراهيم ثني حدَّ محمد، بن هللا عبد ثنا حدَّ صفوان، بن
خلفه، وجلسُت جلس، وأعيا الرجُل كلَّ فإذا ويُصليَّان، يطوفان فجعال مكة، وزوجها
لكل أنبَت بالفارسية: هي وتقول أروى، ال ُحبك من العطشان أنا جلوسه: يف هو فيقول

يَنبُت. لم الجبال يف املحبني ودواء الجبال، يف دواءً داءٍ

منهللا يستحيي

بن عيل أخربنا فإجازًة، َسماًعا يكن لم إن ثابت بن عيل بن أحمد بكر أبو أخربنا
غالم إىل نظر أنه الخشوعي ُمسلم أبي عن ُحكَي قال: عمران، بن محمد ثنا حدَّ أيوب،
ِألُوِيل َآليَاٍت َوالنََّهاِر اللَّيِْل َواْخِتَالِف َواْألَْرِض َمَواِت السَّ َخْلِق ِيف ﴿إِنَّ قرأ: ثمَّ فأطال، جميل
وأغراه سيده، ُسخط عىل وأدمنه نفسه، مكروه عىل طريف أهجم ما هللا، سبحان اْألَْلبَاِب﴾،
إال أحسب ال نظًرا هذا إىل نظرُت لقد منه، حذَّر قد الذي باألمر وألهجه عنه، نهى قد بما
وأنا هذا نظري تركني ولقد القيامة، عرصة يف عرفني قد من جميع عند سيفضُحني أنه

ُصِعق. ثمَّ يل. غفر وإن سبحانه هللا من أستحيي

ُقربوا وإن أحياء هللا محبو

الحسن بن هللا عبد بن عيل ثنا حدَّ الخياط، شكر بن عيل بن العزيز عبد القاسم أبو أخربنا
بن أحمد سمعت مردان، بن القاسم أبا سمعت النقاش، إبراهيم بن عيل ثنا حدَّ بمكة،
كشفُت فلما بذلك، أوىص أنه ذكَرت ولِدها، ُغسل إىل امرأة دعتني يقول: الحراز عيىس
إن سعيد، أبا يا فقال: موت؟ بعد حياٌة هللا! سبحان يا فقلت: يدي، عىل َقبَض الثوب عن

قربوا. وإن أحياءٌ تعاىل هلل املحبني
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منازل ثالث عىل العباد

أخربنا هللا، رحمه الصالح الشيخ الخياط األزجي عيل بن العزيز عبد القاسم أبو أخربنا
الخالدي، ثنا حدَّ الحرام، املسجد يف بمكة الهمذاني محمد بن هللا عبد بن عيل الحسن أبو
عىل تعاىل هللا مع الِعباد قال: أنه القييس حيَّان عن بَلغنا يقول: مرسوق ابن سمعُت
أو حكمٌة، هذه فتكون هم، رسَّ الجزُع يَسرتق لئال البالء عن بهم يضنُّ قوٌم منازل: ثالث
تغتمَّ لئال املعايص أهل ُمساَكنة عن بهم يضنُّ وقوٌم قضائه، من َحَرٌج صدورهم يف يكون
ازدادوا فما َصبٍّا البالء عليهم ُصبَّ وقوٌم للعالم، صدورهم َسلَمت ذلك أجل فمن قلوبُهم،

ُحبٍّا. إال له

حبهللا يف تاه

حمَويه، بن يحيى بن الحسن ثنا حدَّ هللا، عبد بن عيل ثنا حدَّ عيل، بن العزيز عبد أخربنا
عن البلخي، الحسن بن محمد بن هللا عبد بن إبراهيم ثني حدَّ عمر، بن هللا ُعبيد ثنا حدَّ
يل، واختياره بي هللا ُصنع لُحسن قلبي وطاب راحًة، يوًما وجدت قال: أدهم، بن إبراهيم
فأعطني لقائك قبل قلوبهم به أسكنَت ما لك املحبني من أحًدا أعطيَت كنت إن اللهمَّ فقلُت:
وقال: يديه، بني فوقفني النوم، يف وتعاىل تبارك هللا فرأيُت قال: القلق. بي أرضَّ فلقد ذلك،
وهل لقائي، قبل قلبك به يسكُن ما أُعطيك أن تسألني مني، استحييَت ما إبراهيم! يا
فقلت: إليه؟ اشتاق من غري إىل امُلحبُّ يسرتيح هل أم حبيبه غري إىل املشتاق قلب يسكن

أقول. ما أدِر فلم حبك يف تهُت رب! يا

القتيل والزاني عمر

َحيَُّويِْه، ابن العباس بن محمد عمر أبو أخربنا الجوهري، عيل بن الحسن محمد أبو أنبأنا
محمد أخربني مالعب، بن أحمد الفضل أبو ثنا حدَّ املحويل، خلف بن محمد بكر أبو ثنا حدَّ
كان قال: الشعبي، عن الثقفي عاصم أبي عن ُمْسِهر بن عيل أخربنا األصبهاني، سعيد بن
امرأة فقالت أخيه، امرأة عند اآلخر وتخلَّف بَعٍث يف أحدهما فخَرج األنصار، من أَخوان
فلما فأعلميني. جاء فإذا لها: قال َرجٌل. إليها يَختلف أخيك امرأة أن أُشعرُت له: املقيم
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أخيه بامرأة هو فإذا فأرشف فصعد، ُسلًَّما له فوضَعت حائط، وبينه وبينها أخربته، جاء
يقول: وهو دجاجًة، له وتشوي ناًرا له توقُد

ال��ت��م��ام ل��ي��َل ب��ِع��رِس��ِه خ��ل��وُت م��ن��ي اإلس��الُم غ��رَّه وأش��ع��َث
ال��ح��زام الح��ق��ة ج��رداءَ ع��ل��ى ويُ��م��س��ي ت��رائ��ب��ه��ا ع��ل��ى أب��ي��ُت
ق��ي��اِم إل��ى ي��ن��ه��ض��ون ن��ي��اٌم م��ن��ه��ا ال��رب��الت م��ج��ام��َع ك��أنَّ

خطيبًا قام أصبح فلما الخطاب، بن عمر ذلك فبلغ قتَله، حتى بالسيف فرضبه فنزل
فقصَّ رجٌل إليه فقام به. أنبأ إال املقتول هذا من علٌم عنده رجًال واإلسالم هللا أنشُد فقال:

وأسحقه. هللا أبعده عمر: فقال بقوله، وأخربه القصة عليه

لمي السُّ وامرأة حجاج نرصبن

بن هللا عبد بن عيل محمد أبو ثنا حدَّ اآلبنويس، عيل بن محمد بن أحمد بخط وجدت
بن إبراهيم ثني حدَّ الواسطي، أحمد بن عيل ثنا حدَّ شيبة، أبي بن بكر أبو ثنا حدَّ املغرية،
ُمجاشع عىل نزل البرصة حجاج بن نُرص قدَم ملا قال: عطية، بن سماك حدَّثني الربيع،
أنا قعود: عليه هم رمٍل عىل كتب وامرأته هو يتحدث ليلًة هو فبينما لمي، السُّ مسعود بن
أصبح فلما الكتابة، عىل ووضعها بإجانٍة،378 فدعا كذلك. وأنا هي: فكتبَت قال: أُحبك.
لها: وقال ودعاه، فدعاها كذلك. وأنا أحبك، أنا قال: هذا؟ يشءٍ أيُّ فقال: غالمه، دعا

فيه. أنتما ما عنكما يذهب صدرك إىل يه ُضمِّ

الهوى ضحيَّتا

بن خلف بن محمد بكر أبو ثنا حدَّ قال: منه، ونقلته َحيَُّويِْه بن عمر أبي بخط وجدت
أخربنا املازني، عثمان أبو أخربني قال: املحاربي، يوسف بن صالح أخربني امَلْرُزبان،
النرض بن مالك أبو له يُقال ُعذرة بني من فتًى أن العذري، الوليد بن شبابة عن العتبي
سنة عرشة بضع ُفقد إنه ثمَّ مدة، ذلك عىل يزل فلم شديًدا، ِعشًقا له عمٍّ البنة عاِشًقا كان

خرب. له يُحسَّ ولم

الثياب. فيه تُغَسل وعاء اإلجانة: 378
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إذا الرمال يف سريُ أنا فبينا طلبها، يف فخرجُت يل، إبل فضلَّْت الوليد: بن شبابة قال
يقول: وهو ضعيٍف بصوٍت يهتف بهاتٍف

ال��ق��راب��ات ح��قَّ ل��ه وت��ح��َف��ظ��ون ج��ارك��ُم ت��ح��م��وَن أال ال��ول��ي��د اب��ن ي��ا
��اِت ال��ُم��ِل��مَّ أض��رار ك��ل م��ن وَق��وه ح��دٌث ن��ابَ��ُه ق��وٍم ج��اُر إذا ع��ه��دي
ب��غ��اب��ات وآس��اٍد ال��ض��بِّ��اع م��ع ب��ب��ل��ق��ع��ٍة ال��ُم��ْم��س��ي م��ال��ك أب��و ه��ذا
ل��وع��اِت إث��ر زف��راٌت ت��ع��ت��اُده م��ح��ت��رٌق ال��ح��ب ب��ن��اِر ش��وٍق ط��ل��ي��ُح
ي��ات��ي؟ ه��ل ل��ل��ص��ب��ح ُم��رت��ِق��ب وال��ل��ي��ل ت��ذكُّ��ره ف��يُ��ض��ن��ي��ه ال��ن��ه��اُر أم��ا
بَ��ل��ي��ات ف��ي م��ن��ه��ا ف��ه��و ف��ؤاده اخ��ت��ل��َس��ت ُع��ذرة م��ن ب��ج��اري��ة يَ��ه��ذي

سمعت بعيد غري قصدت فلما الصوت. اقصد نعم فقال: هللا. رحمك عليه دلُّني فقلت:
يقول: قائٌل فإذا إليه، فأصغيُت خباء من أنينًا

أل��ي��ًم��ا ع��ذابً��ا ال��ح��ش��ا وح��ش��وَت ف��ؤادي أذب��َت ال��ه��وى رس��ي��س ي��ا

حبي قال: أرى؟ ما بك بَلغ ما قلت: نعم! قال: مالك؟ أبو فقلت: منه، فدنوت
حبها، من أجد ما الحي من لنا عمٍّ ابن إىل يوًما فشكوُت العذري، الهيذم أبي ابنة سعاد
حفظه ويُقوِّتني بخربها، يوم كلَّ ويأتيني سنة، عرشة بضع منذ الوادي هذا إىل فاحتملني

وذاك. أنت قال: رأيت. بما فأُخربهم أهلها إىل أصريُ إنِّي له: فقلت عنده، من هللا
وحدَّثتهم منه، رأيت وما الفتى بحال تهم فخربَّ الجارية، أهل إىل ورصُت فانرصفُت
فلما منه، رأيُت ملا عنه ألُفرِّج عامًدا إليه ورجعُت بحرضتي، فزوَّجوه له وا فرقُّ حديثه،

يقول: أنشأ ثمَّ قلبي، من بلغ شديًدا تأوًُّها تأوَّه ثمَّ إيلَّ، النظر د حدَّ الخرب أخربته

ُم��ن��ادي��ه��ا ون��اداه��ا ُدن��ي��ا ِف��راُق وح��اص��َره��ا ن��ف��س��ي ح��ش��رَج��ْت إذ اآلن

الجارية فأقامت الخرب، فأعلمتهم انرصفت ثمَّ موضعه يف فدفنتُه فمات، زفرًة َزَفَر ثمَّ
ماتت. ثمَّ طعاًما تطعُم ال ثالثًا
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غصصاملوت

ثنا حدَّ العباس، بن محمد عمر أبو ثنا حدَّ الجوهري، عيل بن الحسن محمد أبو أخربنا
نواس: ألبي أصحابه بعض عن أبي أنشدني النباري: القاسم بن محمد

ش��ف��ائ��ي أح��ب إن ��ي��ه وب��ك��فَّ دوائ��ي أُح��بُّ م��ن وص��ِل ف��ي إنَّ
ع��زائ��ي ُح��س��ن أم��اَت ح��ب��ي��ٍب م��ن ذن��بً��ا أج��ِن ف��ل��م ض��ي��ع��ًة أُم��ت إن
ب��ال��ج��ف��اء يَ��ري��ش��ه ب��ص��دٍّ ِت ال��م��و ُغ��ص��ص يُ��ذي��ق��ن��ي ي��وٍم ُك��لَّ

املطلولة الدماء

األدباء: بعض إىل كتبتُها أبيات أثناء من ويل

غ��رَّاء ك��ع��ب��ٍة ُرك��ن إل��ى ـ��ِر ب��ال��ه��ج��ـ أه��ري��ق ��اق ل��ل��ُع��شَّ دٍم ك��م
أول��ي��اء م��ن ف��اع��ل��م��وه ل��ه��ا ـ��س ل��ي��ـ م��ط��ل��ول��ة ��اق ال��ُع��شَّ ودم��اء
ع��ف��راء م��ع م��ن��ه ك��ان م��ا رة ُع��ذ وأخ��ي ع��ام��ٍر ب��م��ج��ن��ون َس��ل
إح��ص��ائ��ي ي��ف��وت��ه��م وخ��ل��ٍق ن وغ��ي��ال ل��ب��ن��ى وق��ي��س وج��م��ي��ٍل

باإلسكندرية: الرؤساء بعض بها مدحُت قصيدة أثناء من أيًضا ويل

دواه ي��ع��زُّ داءٌ ل��ل��ن��وى ب��ه��ا ُح��ش��اش��ٍة م��ن ال��ه��وى أب��ق��ى م��ا ف��ل��ل��ه
رم��اه ح��ي��ن أخ��ط��اه وم��ا ب��س��ه��ٍم ف��راق��ه��م ي��وم ال��ب��ي��ُن رم��اه وق��ل��ٍب

قصيدة: أثناء من ويل

ال��ح��ش��اي��ا ف��وق إل��دٌة ك��أنَّ��ا ب��ت��ن��ا ب��ال��رم��ل ل��ي��ل��ة م��ن وك��م
ال��ث��ن��اي��ا ب��رُق ال��دج��ى ل��ن��ا أض��اء ُم��رًخ��ى ال��ل��ي��ل وس��ت��ر اب��ت��س��َم��ت إذا
ال��رزاي��ا ن��ال��ت��ه ال��ُح��بٍّ ف��ي وم��ن خ��وٌد ق��ت��ل��تْ��ه م��ن ح��دي��ث نُ��دي��ُر
ال��خ��ب��اي��ا ال��ح��بُّ ل��ه أب��دى وم��ن لُ��ب��ن��ى ق��ي��ِس وق��ي��ٍس ك��م��ج��ن��وٍن
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والحجاج األخيلية ليىل

بن سعيد بن إسماعيل القاسم أبا أن روايته يف لنا أذن ما يف مسلمة بن جعفر أبو أخربنا
ثنا حدَّ أبي، ثني حدَّ األنباري، القاسم بن محمد بكر أبو ثنا حدَّ قال: إجازًة، أخربهم ُسَويْد
العاص، بن سعيد أن لعنبسة موىل عن حدَّثه ن عمَّ املدائني الحسن أبي عن عبيد بن أحمد
إليهما، فدخلت يوًما فدخل الحجاج، عىل دخل إذا سعيد بن عنبسة مع أدخل كنُت قال:
منه الخادم فأخذ ُرَطٌب فيه بطبق الحجاج فجيء فقعدُت عنبسة، غري الحجاج عند وليس
جاءني إال بيشءٍ يؤتون ال وجعل األطباق، َكثُرت حتى بطبق جيء ثمَّ به، فجاءني شيئًا
امرأٌة فقال: حاجب جاء ثمَّ عندهم. مما أكثر يدي بني ما أن ظننت حتى بيشءٍ، منه
ظننُت حتى رأسه طأطأ الحجاج رآها فلما فدخلت، أدخلها! الحجاج: له فقال بالباب.
امرأٌة هي فإذا إليها فنظرت يديه، بني قعدت حتى فجاءت األرض، أصاب قد ذقنه أن
عن الحجاج فسألها األخيلية، ليىل هي وإذا لها، جاريتان ومعها الخلق، حسنة أسنَّت، قد
الغيوم، وقلَّة النجوم، إخالُف فقالت: بك؟ أتى ما ليىل يا لها: فقال له، فانتسبت نسبها

الرفد. هللا بعد لنا وكنَت الجهد، وشدة الربد، وكَلُب
الِفجاج.379 لنا ِصفي لها: فقال

والهالك ُمختل، العيال وذو ، ُمعتلٌّ واملنزل ُمقَشِعرٌَّة، واألرض ُمغَربٌَّة، الفجاج فقالت:
تدع لم مبطلة مجحفة سنون وأصابتنا يرجون. هللا رحمَة ُمسِنتون،380 والناس ، امُلقلُّ
وأهلَكِت الرجال، وفرَّقت األموال، أذهبَِت ناِفطة،382 وال عاِفطة381 وال ريًعا، وال هيًعا لنا

تقول: فأنشأت هاتي. قال: قوًال! األمري يف قلُت قد إنِّي قالت: ثمَّ العيال.

ت��راه��ا ح��ي��ُث ال��ل��ه ب��ك��فِّ ـ��م��ن��اي��ا ال��ـ إن��م��ا ِس��الُح��ك يُ��ف��َل��ل ال ��اُج أح��جَّ
ُم��ن��اه��ا ل��ل��ع��ص��اِة يُ��ع��ط��ي ال��ل��ه وال ُم��ن��اُه��ُم ال��ع��ص��اة تُ��ع��ِط ال ��اُج أح��جَّ

جبلني. بني الواضح الواسع الطريق فج: الواحد الفجاج، 379
والقحط. الجدب أصابه أسنت: من مسنتون، 380

الغلة. الريع: ماء. املراد فيكون األرض وجه عىل املصبوب اليشء سيالن العيهة: جمع لعله الهيع، 381
النعجة. العافطة:

العنز. النافطة: 382
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ف��ش��ف��اه��ا دائ��ه��ا أق��ص��ى ت��ت��ب��ع م��ري��ض��ًة أرًض��ا ��اُج ال��ح��جَّ ه��بَ��ط إذا
س��ق��اه��ا ال��ق��ن��اة ه��زَّ إذا ُغ��الٌم ب��ه��ا ال��ذي ال��ُع��ض��اِل ال��داء م��ن ش��ف��اه��ا
ح��م��اه��ا383 ق��ال ح��ي��ث رج��اٍل دم��اءُ س��ج��ال��ه ب��ُش��رب ف��روَّاه��ا س��ق��اه��ا
ِق��راه��ا384 ال��ن��زول ق��ب��ل ل��ه��ا أع��دَّ ك��ت��ي��ب��ٍة ِرزَّ ال��ح��ج��اجُّ َس��ِم��َع إذا
َص��َراه��ا385 يَ��ح��لُ��بُ��ون رج��ال ب��أي��دي ف��ارس��يَّ��ًة م��س��م��وم��ًة ل��ه��ا أع��دَّ
ث��راه��ا386 ي��ج��فُّ أرٍض وال ب��ن��ج��ٍد م��ث��َل��ه وال��ع��ون األب��ك��اُر َوَل��َد ف��م��ا

دخلُت مذ شاعٌر صفتي أصاب ما هللا! قاتَلها الحجاج: قال هذا قالت فلما قال:
ال أن عىس لألمر ألعدُّ إنِّي وهللا فقال: سعيد بن عنبسة إىل التَفت ثمَّ غريها. العراق
حسبك، قال: هذا. من أكثر قلت قد إنِّي قالت: حسبُك. فقال: إليها التَفَت ثمَّ أبًدا. يكون
بإحضار فأمر قال: لسانها. اقطع له فقل فالن إىل اذهب غالم، يا قال: ثمَّ حسبك. ويحك
لساني تقطع أن أمرك إنما قال: ما سمعَت أما ك! أمُّ ثكلتَْك فقالت: إليه فالتفتَت ام، الحجَّ
ارُددها. وقال: لسانه، بقطع وهمَّ غضبًا الحجاُج فاستشاط يَستثبته، إليه فبعث لة. بالصِّ

تقول: أنشأت ثمَّ مقويل. يَقطُع هللا وأمانة كاد قالت: عليه دخلت فلما

��م��ُد387 ال��صَّ وال��م��س��ت��غ��َف��ُر ال��خ��ل��ي��ف��ة إال أح��ٌد ف��وق��ه م��ا ال��ذي أن��ت ��اُج! ح��جَّ
ت��ِق��ُد ال��دُّج��ى ج��ن��ح ف��ي ل��ل��ن��اس وأن��ت َل��ق��ح��ت إذ ال��ح��رب ش��ه��اب أن��ت ��اج! ح��جَّ

إال األمري، أيها وهللا ال قالوا: هذه؟ من أتدرون فقال: جلسائه عىل اج الحجَّ أقبل ثمَّ
منها. ِشعًرا أرصن وال وجًها أملح وال ُمحاَورًة أحسن وال لسانًا أفصح قطُّ امرأًة نَر لم أنا

العظيمة. الدلو سجل: الواحد السجال، 383
البعيد. الصوت الرز: 384

اليشء. بقية الرصى: الرماح. الفارسية: باملسمومة أرادت 385
السن. منتصف يف كانت من عوان: الواحدة العون، 386

الدائم. ومعناه الحسنى، األسماء من الصمد: 387
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أنشدينا فقال: إليها التفت ثمَّ حبِّها. من الخفاجي توبة مات التي األخيلية ليىل هذه فقال:
يقول: الذي هو األمري، أيها نعم فقالت: توبة. فيك قال ما بعض ليىل يا

ال��ن��وائ��ُح388 ال��ن��س��اء ق��ب��ري ع��ل��ى وق��ام ب��َك��ي��تُ��ه��ا م��ا إذا ل��ي��ل��ى ت��ب��ك��يَ��ْن وه��ل
س��اف��ُح ال��ع��ي��ن م��ن دم��ٌع ل��ه��ا وج��اد ب��ك��ي��تُ��ه��ا ل��ي��ل��ى ال��م��وُت أص��اَب ل��و ك��م��ا
ص��ال��ُح ال��ع��ي��ن ب��ه ق��رَّت م��ا ُك��لُّ ب��ل��ى! أن��ال��ه ال ب��م��ا ل��ي��ل��ى م��ن وأُْغ��ب��ُط
وص��ف��ائ��ُح389 تُ��ربَ��ٌة ودون��ي ع��ل��يَّ س��لَّ��م��ت األخ��ي��ل��ي��ة ل��ي��ل��ى أن ول��و
ص��ائ��ُح390 ال��ق��ب��ر ج��ان��ب م��ن َص��ًدى إل��ي��ه��ا َزق��ا أو ال��ب��ش��اش��ة ت��س��ل��ي��م ل��س��لَّ��م��ُت

يقول: الذي هو فقالت: شعره. من ليىل يا زيدينا لها فقال

م��ط��ي��ُره��ا391 ال��غ��وادي ال��ُغ��رِّ م��ن س��ق��اِك ت��رنَّ��م��ي ال��واديَ��ي��ن ب��ط��ِن ح��م��ام��َة
ن��ض��ي��ره��ا غ��ضٍّ خ��ض��راءَ ف��ي زل��ت وال ن��اع��ًم��ا ري��ُش��ِك زال ال ل��ن��ا أب��ي��ن��ي
ب��ص��ي��ُره��ا392 ي��ران��ي أو ل��ي��ل��ى ن��اَر أرى ل��ع��ل��ن��ي ال��ي��ف��اِع ب��ال��َق��وِز وأُش��ِرف
ُس��ف��وُره��ا ال��غ��داة م��ن��ه��ا راب��ن��ي ف��ق��د ت��ب��رق��ع��ْت ل��ي��ل��ي ج��ئ��ت م��ا إذا وك��ن��ُت
ي��ض��ي��ُره��ا ال��ن��ف��وس ش��فَّ م��ا ك��لُّ ب��ل��ى! ن��أيُ��ه��ا! يَ��ض��ي��ُرك ال رج��اٌل: ي��ق��ول
وُس��روُره��ا ن��وُم��ه��ا م��ن��ه��ا ويُ��م��نَ��َع ال��بُ��ك��ا تُ��ك��ِث��ر أن ال��ع��ي��ن يَ��ض��ي��ُر ق��د ب��ل��ى!
ُف��ج��وره��ا ع��ل��ي��ه��ا أو تُ��ق��اه��ا ل��ن��ف��س��ي ف��اِج��ٌر ب��أن��َي ل��ي��ل��ى زع��َم��ْت وق��د

بي يُلِم كان األمري، أيها فقالت: سفوِرك؟ من رابه الذي ما ليىل، يا الحجاج: لها فقال
أن فعلم سفرُت أتاني فلما له، فأرصدوا ، الحيُّ وفطَن آتيِك، أني يوًما إيلَّ فأرسل كثريًا،
تكرهينه؟ شيئًا منه رأيت فهل درُّك، هلل فقال: والرجوع. التسليم عىل يَزد فلم ، لرشٍّ ذلك

ُمحرَّفة. اللفظة ولعل األصل يف هكذا بَكيتُها، ما إذا قوله: 388

صفيحة. الواحدة العراض، الحجارة الصفائح: 389
اسقوني عطشان يصيح يزال فال القتيل رأس من يخرج أنه العرب زعمت طائر الصدى: صاح. زقا: 390

بثأره. يؤخذ أن إىل
غدوة. تمر التي السحابة غادية: واحدتها الغوادي، البيض. السحائب أي البيض؛ الغر: 391

ليىل. به وأراد للنار، املجاور البصري: املرشف. اليفاع: الرمل. من الكثيب القوز: 392
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لبعض خضع قد أنه ظننُت قوًال مرة يل قال أنه غري يُصلحك أن أسأله والذي ال فقالت:
له: فقلت األمر،

س��ب��ي��ُل ح��ي��ي��َت م��ا إل��ي��ه��ا ف��ل��ي��س ب��ه��ا تَ��بُ��ح ال ل��ه ُق��ل��ن��ا ح��اج��ٍة وذي
وح��ل��ي��ُل393 ف��اِرٌغ ألخ��رى وأن��ت ن��خ��ون��ه أن يَ��ن��ب��غ��ي ال ص��اح��ٌب ل��ن��ا

قال: وبينه. بيني املوت فرَّق حتى شيئًا منه رأيُت ما يُصلحك أن أسأله والذي فال
بني من الحارضة أتيَت إذا عمه: ابن فأوىص له غزاة يف خرج أن يلبث لم قالت: ماذا؟ ثمَّ

صوتك: بأعىل فناِد ُعبادة،

خ��ي��الُ��ه��ا إل��يَّ ي��س��ري ال ال��ده��ر م��ن ل��ي��ل��ًة أب��ي��ت��نَّ ه��ل ع��ن��ه��ا! ال��ل��ه ع��ف��ا

أقول: وأنا فخرجت

ي��ن��الُ��ه��ا ال ح��اج��ٌة ع��ل��ي��ن��ا ف��ع��زَّ ح��ال��ه وأح��س��ن رب��ي ع��ف��ا وع��ن��ه

مراثيك. بعض فأنشدينا قال: نعيُّه. فأتاني مات، أن يَلبث لم قالت: ماذا؟ ثمَّ قال:
فأنشدت:

ِر394 ال��م��ت��ح��دِّ ال��ع��ب��َرِة ش��ئ��وِن ب��م��اء نُ��س��وٌة خ��ف��اج��ة م��ن ع��ل��ي��ه ل��ت��ب��ِك

فأنشدينا: قال:

ب��ال��ك��راك��ر395 ال��ح��ص��ا ي��ف��ح��ص��َن ق��الئ��ص يُ��ِن��خ ل��م ت��وب��َة ال��ف��ت��ي��ان ف��ت��ى ك��أن

هذا من الحجاج: جلساء من وكان الفقعيس، ُمحصٌن قال القصيدة من فرغت فلما
األمري! أيها قالت: ثمَّ إليه، فنظرت كاذبة. ألظنُّها إنِّي فوهللا فيه؟ هذا هذه تقول الذي

الزوج. الحليل: لها. متفرغ أنه أو قلق، فرغ: من ا إمَّ الفارغ: 393
توبة. رهط خفاجة: 394

البعري. صدر كركرة: واحدتها الكراكر، يَحفرن. يفحصن: 395
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فقال منه. حامٌل وهي إال عذراء داره يف يكون ال أن ه لرسَّ توبَة رأى لو القائل هذا إن
غنيٍّا. عنه كنُت وقد الجواب، وأبيك هذا الحجاج:

عرشون. لك قال: فأجزل. أعطى فمثلُك أعط قالت: تُعَطي. ليىل يا َسيل لها: قال ثمَّ
لك قال: فأفضل. زاَد فمثلُك ِزد قالت: أربعون. لك قال: فأجمل. زاد فمثلك ِزد قالت:
لك قال: فأتمَّ. زاد فمثلُك ِزد قالت: ثمانون. لك قال: فأكمل. زاد فمثلك ِزد قالت: ستون.
مجًدا وأمجُد ُجوًدا أجود أنت األمري، أيها هللا معاذ قالت: َغنٌَم. أنها ليىل يا واعلمي مائٌة،
يُدعى ناقة مائة قالت: ليىل؟ يا ويحك هي فما قال: َغنًَما. تجعلها أن من زنًدا وأورى
قال: َقَرن. يف الجعدي النابغة إيلَّ تدفع قالت: بعدها؟ حاجٌة ألك قال: ثمَّ بها فأمر بها.

فعلت. قد
فاتَّبعته امللك، بعبد عائذًا هاربًا فخرج ذلك، النابغة فبلغ ويهجوها، تهجوه كانت وقد
إىل الحجاج بكتاب الربيد عىل فأتبَعته بخراسان، ُمسلم بن ُقتيبة إىل فهرب الشام، إىل

بُحلوان. ويُقال بقوَمس، فمات ُقتيبة،

والقينة صالح بن عيل

ثنا حدَّ قال: خلف، بن محمد ثنا حدَّ قال: خطه، من نقله ما يف َحيَُّويِْه بن عمر أبو ذكر
عيل بن سليمان حدَّثني قال: العبدي، أحمد بن هللا عبد ثنا حدَّ قال: جعفر، بن الحسني
َمحبًة إليه تميُل أنها القيان من جارية عن ذكر داود بن صالح بن عيل أن الهاشمي،
أهل بعض عند يوًما فحرض ُمراسلتها، فكِرَه شاعرًة، باألدب موصوفة وكانت وكلًفا،
يلتفت فلم هذا. يومنا يف عيُشنا طاب قالت: صالح بن عيل رأت فلما عنده، وكانت البرصة
ثمَّ معها، كان منديل عىل فكتبت بدواٍة دعت ثمَّ إليه، تنظر فلم أيًضا هي وأطرَقت إليها،

فيه: فإذا فأخذه املنديل إليه فألَقت املجلس أهل غاَفلت

ال��ع��ه��ِد أح��س��ِن إل��ى ي��وًم��ا ل��ي يَ��ُردك ف��ت��ى ي��ا ب��ُح��بِّ��َك ي��ب��ل��و ال��ذي ل��ع��لَّ

وقمُت النار، مثل أمرها من قلبي يف وجدُت حتى الشعر قرأُت أن إال هو فما قال:
فعُرس تعلم، ال حيث من ابتياعها يف الحيلة أعمل أزل لم ثمَّ الفضيحة، من خوًفا فانرصفُت
ملكتها، حتى ذلك عىل فأعانَتْني ابتياعها، من عليه عزمت وما الخرب، فعرَّفتها عيلَّ، ذلك
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ال فأنا يَت، فتُوفِّ يَعِدلُها، يشءٌ عندي كان وال أهيل، وال حرمي من أحًدا عليها أوثر فلم
أسًفا مات حتى يسريًة أيَّاًما إال الكالم هذا بعد لبث ما فوهللا رسور. وال بعدها يل عيش

جنبها. إىل فُدفن وكمًدا، عليها

مدام ريقته

أولها: قصيدة من ويل

ال��خ��ي��اُم ت��ل��ك ُق��وَِّض��ت ع��ش��ي��َة ال��غ��راُم ص��ن��ع م��ا أُخ��ب��رِك ق��ف��ي
أق��ام��وا ق��ت��ل��ي ي��ؤث��روا ل��م ول��و س��اروا ي��وم ب��ي ال��ه��وى ف��تَ��َك ل��ق��د
ال��ظ��الُم م��راس��يَ��ه أل��ق��ى وق��د ِح��داٍد ث��وبَ��ي ف��ي وال��ل��ي��ل س��َروا
ال��ت��م��ام ي��ب��رح��ه��ا ل��ي��س ك��وام��َن بُ��دوٍر ع��ن األِك��لَّ��ة ه��ت��ك��وا وق��د
ُم��داُم396 وري��ق��ت��ه ك��أٌس ل��ن��ا ل��م��اه ل��ع��ٍس ذو األح��داج وف��ي
ِس��ه��اُم؟ ل��ه ت��ط��ي��ُش ه��ل ب��ع��ي��ن��َك ف��ان��ُظ��ر األغ��راُض، وق��ل��وبُ��ن��ا رم��ى،

فحش فيه ليس عشٌق

بكر أبو ثنا حدَّ الخزاز، العباس بن محمد عمر أبو أخربنا الجوهري، محمد أبو أنبأنا
قال: العتبي، ثني حدَّ قال: شبيب، بن هللا عبد سعيد أبو ثنا حدَّ املحويل، خلف بن محمد
خالد: فقال الثُّمايل، حمزة أبو فيهم الكوفة، أهل من فقهاء هللا عبد بن خالد عند كان
زعموا األمري! هللا أصَلَح الثمايل: حمزة أبو فقال ُفحش! فيه ليَس عشٍق بحديث حدِّثونا
ليبلُغني إنه هشام: فقال تزويجهن. ورسعة النساء غدُر هللا عبد بن هشام عند ذُكر أنه

ذلك. من بلغني عما ثُك أحدِّ أنا جلسائه: بعض فقال العجب. ذلك من
تحته كانت العذافر، من َمهَضم بن ان غسَّ له يُقاُل يشكر بني من رجًال أن بَلغني
كذلك، له هي وكانت ُمِحبٍّا، لها وكان األبجر، بن عمرو بنت عقبة أم لها يُقاُل له عٍم ابنُة

اللمى: الشفة. يف ُمستحَسن سواء اللعس: البعري. عىل النساء فيه تَركب ما حداجة: الواحدة األحداج، 396
الشفة. باطن يف سواد أو سمرة
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اسمعي عقبة! أم يا لها: قال ثمَّ أبيات، ثالثة قال الدنيا ُمفاِرٌق أنه وظنَّ املوت حَرضه فلما
الرتاب. يواريني بعدما نفسك عن مسألتك إىل نفيس تاقت فقد ، بحقٍّ وأجيبيني أقول، ما
منعه بكاءً يَبكي وهو فقال مني. ِخطاٍب آِخَر وألجعلنه بكذٍب أجيبُك ال فوهللا ُقل، فقالت:

الكالم:

ُع��ق��ب��ه أم ي��ا تُ��ض��ِم��ري��ن وال��ذي ب��ع��دي تُ��ري��دي��ن ب��م��ا أخ��ب��ري��ن��ي
وُص��ح��بَ��ه ُخ��ل��ٍق ُح��س��ِن ف��ي م��ن��ي ك��ان ق��د ل��م��ا م��وت��ي ب��ع��ِد م��ن ت��ح��ف��ظ��ي��ن��ي
ُغ��ربَ��ه ُس��ح��ِق ف��ي ال��ت��راب ف��ي وأن��ا وم��اٍل ج��م��اٍل ذا تُ��ري��دي��ن أم

وانتحاب: ببكاء فأجابته

ُع��ق��ب��ه أم م��ن خ��ل��ي��ُل ي��ا ِخ��ف��تَ��ه ق��د وم��ا ت��ق��ول ال��ذي َس��م��ع��ن��ا ق��د
ُص��ح��ب��ه ُح��س��ن م��ن أول��ي��ُت ق��د ل��م��ا ُه��ْم وأرع��ا األن��ام أح��ف��ظ ِم��ن أن��ا
وب��ن��دبَ��ه أق��ولُ��ه��ا وم��راٍث ب��ش��ج��ٍو ح��ي��ي��ُت م��ا أب��ك��ي��َك س��وف

فقال: فيها، ما النفس ويف نفسه، طابت ذلك قالت فلما قال:

ال��ن��س��اءِ غ��در م��ن��ك ِخ��ف��ُت ُربَّ��م��ا ل��ك��ن م��ن��ِك واِث��ٌق وال��ل��ه أن��ا
ال��وف��اء ب��ُح��س��ن ��ي ح��قِّ ف��ارَع��ي ِش��َر ع��و م��ن خ��ي��َر ي��ا األزواج م��وِت ب��ع��د
ال��رج��اء ع��ن��د ُم��تُّ إن ف��ك��ون��ي ـ��د ال��ع��ه��ـ ت��ح��ف��ظ��ي أن رج��وُت ق��د إن��ن��ي

كل من ُخطبت حتى بعده تلبث فلم مات. حتى يَنطق فلم لسانه، اعتُقل ثمَّ قال:
والعفاف، والجمال العقل من فيها الفاضلة الخصال الجتماع األزواج فيها ورغب جانب،

لهم: ُمجيبة فقالت

نُ��ح��َش��ُر ي��وَم ن��ل��ت��ق��ي ح��ت��ى وأرع��اُه داره بُ��ع��ِد ع��ل��ى ��انً��ا غ��سَّ س��أَح��ف��ظ
ي��غ��ُدُر م��ات ب��َم��ن م��ث��ل��ي ف��م��ا ��وا! ف��ك��فُّ ك��لِّ��ه��م ال��ن��اس ع��ن ُش��غ��ٍل ل��ف��ي وإن��ي
وت��ح��ُدُر م��ن��ي ال��خ��دَّي��ن ع��ل��ى ت��ج��وُل ب��ع��ب��رٍة ح��ي��ي��ُت م��ا ع��ل��ي��ه س��أب��ك��ي
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فات. فقد مات من قالت: عهده نسيَْت األيام بها مرَّت فلما حينًا، منها الناُس فأيَس
ان غسَّ جاءها بها الدخول أراد التي الليلة كانت فلما فتزوَّجها، ُخطَّابها، بعض فأجابت

فقال: أغَفت. وقد النوم، يف

ع��ه��ًدا ت��ح��ف��ظ��ي ول��م ��ا ح��قٍّ ت��ع��رف��ي ول��م ُح��رَم��ًة ل��بَ��ع��ِل��ِك ت��رَع��ي ول��م غ��درِت
وع��ًدا تُ��ن��ج��زي ول��م ي��وًم��ا ل��ه ح��ل��ف��ِت ل��ص��اح��ٍب ِح��ف��اًظ��ا ح��وًال تَ��ص��ب��ري ول��م
ال��ل��ح��دا س��ك��ن م��ن ك��لُّ يُ��ن��س��ى ك��ذل��ك ض��ري��ِح��ه ف��ي ث��وى ل��م��ا ب��ه غ��درِت

جانب يف معها باَت كأنه منه مستحيًة ُمرتاعًة انتبهت األبيات هذه سمعت فلما قال:
َدهاِك؟ وما حالِك، وما لِك، ما فقلن: نسائها، من حرضها َمن منها ذلك وأنكر البيت،
الساعة، منامي يف أتاني رغبًة، رسوٍر يف بعده وال أربًا الحياة يف يل ان غسَّ ترك ما فقالت:
سمعَن فلما شديٍد. وانتحاٍب غزيٍر بدمٍع تبكي وهي أنشدتها ثمَّ األبيات. هذه فأنشدني
يُدركنها فلم وقامت، فغافلتهنَّ فيه، هي ما لتنىس آخر حديث يف بها أخذَن منها ذلك
فقالت لعهده. والنسيان به الغدر من بعده ترَكَب أن كاَدت مما حياءً نفسها ذبحت حتى
نفسها. فقتَلت هذا، مثل يف فالمها املنام يف زوجها أتاها امرأة أن بَلَغنا قد : منهنَّ امرأة

به.397 سمعنا فما
فقالت: وَرجز، شعٍر صاحبة الكالم هذا القائلُة املرأة وكانت قال:

��اِن غ��سَّ م��ن ل��ق��ي��ِت وم��اذا ص��ن��ع��ِت م��اذا
ال��نِّ��س��واِن خ��ي��رة ي��ا ُح��زنً��ا ن��ف��َس��ِك ق��ت��ل��ِت
ب��ال��ِع��ص��ي��ان ه��َم��م��ِت ق��د م��ا ب��ع��د م��ن وَف��ي��ِت
ب��م��ك��اِن يَ��زل ل��م ال��ل��ه م��ن ال��وف��اء إنَّ

أنها بها أُعجَب قد وكان ُحبيش، بن امِلقدام له يُقال وكان زوجها، بلغ فلما قال:
تحفظ من وقلَّ الوفاء، يف النساء فلتكن هكذا قال: ان، غسَّ بعد ُمستمتَع يل كان ما قالت:

يُسىل. وعنه يُنىس حتى قالئل أياٌم هي إنما ميِّتًا،

الطبع. يف أو النقل يف الكالم من يشءٌ سقط وربما األصل، يف هكذا به، سمعنا فما قولها: 397
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َطِلبتُه. فاتته حني عزائه وحسُن عقله أدركه ما لجاد398 ، وبرَّ َصَدَق هشام: فقال
فصرب. الرجل وأحسن َقت، وُوفِّ املرأة أحسنت

م بتبسُّ نظرة

أحمد بكر أبو أنشدنا قال: هللا، رحمه الخالل عيل بن محمد بن الحسن محمد أبو أنشدنا
لبعضهم: الخوارزمي محمد بن

ال��َخ��ط��ِب أي��س��ُر إع��راض��ه أال ف��ق��ال��ت: ُم��ع��ِرًض��ا ح��ب��ي��بُ��ك ه��ذا ل��ه��ا: وق��ال��وا
ل��ل��ج��ن��ِب وي��س��ق��ط رج��اله ف��ت��ص��ط��كُّ ��ٍم ب��ت��ب��سُّ ن��ظ��رٌة إال ه��ي ف��م��ا

قميصالكتمان

بن عمر حفص أبو أخربنا عليه، بقراءتي الواعظ العالف عيل بن محمد طاهر أبو أخربنا
الطويس، محمد بن أحمد ثنا حدَّ الصويف، محمد بن جعفر ثنا حدَّ الواعظ، عثمان بن أحمد
قال: األرقط، يزيد بن خالد حدَّثني سالم، بن محمد حدَّثني يزيد، بن القاسم ثني حدَّ
إىل فحملها برجٍل فزوِّجت ريَّا، لها يُقال وكان له، عم بابنة مشغوًفا الُعقييل ُعويمر كان
فقال إليه، ليَنظر طبيبًا له فدعوا بها، الُهالُس399 أخذه علًَّة واعتلَّ وجُده، فاشتد بالده،

فقال: عقريته فرفع تجد. بالذي أخربني له:

أص��ُدُق ح��ي��َن ي��ن��ظ��روا ل��َك��ي��م��ا س��ل��وُت أن��ن��ي ف��ح��دَّث��ُت ن��ف��س��ي ع��ل��ى ك��ذب��ُت
وأُش��ِف��ُق ع��ل��ي��ِك أُب��ق��ي ول��ك��ن��ن��ي َم��الَل��ٍة ع��ن وال م��نِّ��ي ِق��ًل��ى ع��ن وم��ا
ويُ��ف��َرُق400 يُ��خ��اُف م��ا ع��ن��ي ل��ت��دف��ع ل��ب��س��تُ��ه��ا ل��ي ُج��نَّ��ٌة إال ال��ه��ج��ُر وم��ا
ي��ت��خ��رَُّق ال ال��ك��ت��م��ان م��ن ق��م��ي��ًص��ا ف��ك��س��وتُ��ه��ا أس��رارك��م ع��ل��ى ع��ط��ف��ت

جيًِّدا. كان أي لجاد: 398
السل. مرض الهالس: 399

منه. يفزع يفرق: 400
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ت��خ��ن��ُق401 ل��ل��ص��ب��اب��ة وأُخ��رى ت��ف��ي��ُض، ع��ب��رٌة تُ��ف��ي��ق��اِن: م��ا ع��ب��رت��ان ول��ي
ُم��ط��ِرُق ل��ل��ت��ف��رُِّق وي��وٌم ع��ل��ي��ٌل، ُم��ع��ذٌَّب ج��س��ٌم ف��ي��ه ي��وٌم وي��وم��ان:
��ُق أت��ن��شَّ ت��ل��ق��ائ��ُك��م م��ن ال��ري��ُح ل��ي َس��َرت إذا أن��ي م��ن��ِك ح��ظ��ي وأك��ث��ر

إال مكث فما انرصف. ثمَّ به. ارفقوا حرضه: ومن ألهله املتطبُِّب فقال عقله، ذهب ثمَّ
قَىض. حتى يَسريُة ليايل

قتول طرف

زكريا، بن املعاىف ثنا حدَّ َروح، ابن أخربنا الصوري، عيل بن محمد هللا عبد أبو أخربنا
حيان أبو قال قال: املازني، عثمان أبو أخربني محمد، بن إسحاق ثني حدَّ الكوكبي، ثنا حدَّ

يهواه: وكان هاشم، بني من الروبج تمام أبي يف الداِرمي

س��ب��ي��ُل ع��ط��ف��ه إل��ى ل��ي��س س��ل��ي��ُل ه��اش��ٍم م��ن َس��بَ��اَك
ق��ت��ي��ُل ل��ه ��ى ت��س��جَّ إال أوٍس ق��ص��ِر ص��ح��ِن ف��ي اخ��ت��اَل م��ا
ال��ب��ت��وُل ال��ك��اِع��ُب ل��ه رنَّ��ت ح��ت��ى ال��ع��ي��ون والح��ظ��تْ��ه
ُح��وُل ف��ه��نَّ ت��ص��دَّى وإن نُ��ص��ٌب ف��ال��ع��ي��ون ي��ِق��ف ف��إن
أس��ي��ُل ص��ح��نُ��ُه م��ورٍَّد خ��دٍّ أدي��م ع��ن ي��م��س��ح��ه
ت��ُص��وُل ب��ه��ا ال��م��ن��اي��ا أي��دي ِق��س��يٌّ ع��ي��ن��ه ف��ي ل��ل��ح��ت��ف
ق��ت��وُل ��اِق��ِه ل��ُع��شَّ ط��رٌف ن��ب��ٍل ب��غ��ي��ر ف��ي��ه��ا يَ��ن��زُع

سمعُت ما فقال: الشعر، هذا أنشد املأمون أن بخربه أتى من فحدثني عثمان: أبو قال
املعنى: هذا من أرقَّ

ُح��وُل ف��ُه��نَّ ت��ص��دَّى وإن نُ��ْص��ٌب ف��ال��ُع��ي��ون يَ��ِق��ف ف��إن

الحلبتني. بني أراح الحالب: أفاق من تريحان، أراد تفيقان: 401
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طالب بن ليحيى شعر

سعيد بن أحمد بن عيل محمد أبو الفقيه ثني حدَّ الحافظ، نرص أبي بن محمد أخربنا
بكر أبو قال القايل: عيل أبو ثنا حدَّ الربيع، بن هللا عبد محمد أبو القايض ثنا حدَّ األندليس،

طالب: بن يحيى بشعر الرشيد هارون ُغنَِّي األنباري:

ط��وي��ُل402 أط��الل��ك��ن إل��ى ح��ن��ي��ن��ي تُ��وَض��ٍح ب��ط��ِن م��ن ال��ق��اِع أث��الت أي��ا
َم��ق��ي��ُل ِظ��لِّ��ُك��نَّ ف��ي ف��ه��ل م��س��ي��ري، ُص��ح��ب��ت��ي م��لَّ ق��د ال��ق��اِع أث��الت وي��ا
ق��ل��ي��ُل خ��ي��ِرُك��نَّ وَج��دوى ب��ك��نَّ ُم��وكَّ��ٌل ق��ل��ب��ي ال��ق��اِع أث��الت وي��ا
س��ب��ي��ُل403 ال��م��م��اِت ق��ب��َل ق��رق��رى إل��ى ون��ظ��رٍة ال��ُخ��زام��ى ش��مِّ إل��ى ه��ل أال
ع��ل��ي��ُل404 ال��م��م��اِت ق��ب��ل ب��ه��ا يُ��داوى ش��رب��ًة ال��ُح��ج��ي��الءِ م��اء م��ن ف��أش��َرَب
دخ��ي��ُل ال��ف��ؤاد ف��ي ف��ُح��زن��ي إل��ي��ِك راِج��ًع��ا ل��س��َت أن ال��ن��ف��س ع��ن��ِك أُح��دُِّث
ث��ق��ي��ُل ع��ل��يَّ دي��ٌن ُرم��تُ��ُه إذا ف��ي��ُردَّن��ي ن��ح��َوُك��م ُه��ب��وًط��ا أري��ُد

بشهر. ذلك قبل مات قد هو فإذا فُطلب دينُه. يُقىض الرشيد: هارون فقال

الحديث غصة

من لرجل ه عمِّ عن الرحمن عبد أنشدنا ُدَريْد: بن بكر أبو أخربنا القايل، ثنا حدَّ وبإسناده
كالب: بني

ال��م��دام��ُع ال��ح��دي��ث ب��ع��د م��ن ف��اض وق��د ح��دي��ِث��ن��ا م��ن ��ًة ُغ��صَّ ق��ض��ي��ن��ا ول��م��ا
ال��م��س��ام��ُع اس��ت��وع��بَ��تْ��ه م��ا إذا َس��َق��اًم��ا ي��زي��ُدن��ا رس��ي��ٌس ِم��نَّ��ا ب��ي��ن��ن��ا ج��رى

انفرَجت قد مطمئنة سهلة أرض القاع: القصاع. منه تُصنع الخشب صلب شجر أثلة: الواحة األثالت، 402
موضع. توضح: الجبال. عنها

موضع. قرقرى: 403

ماء. فيه موضع الحجيالء: 404
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ق��ان��ُع405 ب��ال��ع��ي��ش أن��َت إذ ال��ِح��م��ى ب��ع��ي��ِص يُ��َق��ْم ول��م أُم��اُم تُ��ج��اِورن��ا ل��م ك��أن
واق��ُع ال��س��ت��اَري��ِن غ��ي��ُث أو ع��واِئ��ُد ب��ال��ِح��م��ى ت��ق��ض��ي��ن أيَّ��اٍم ِم��ث��ُل ف��ه��ل
ن��اف��ُع406 ال��ُح��بُّ ��ه ش��فَّ ق��ل��ٍب ألوراِب ال��ص��ب��ا م��درِج م��ن ال��ري��ح ن��س��ي��م وإن

مثله. والرسيس الخرب، من اليشء الرس القايل: عيل أبو قال

الحب من أِفق

كعب: بن ُعقبة بن للعوَّام حاتم أبو ثنا حدَّ ُدَريْد: ابن أخربنا القايل، وأنبأنا قال: وبإسناده

داف��ُق ع��ي��ن��ي��َك م��اءُ أُخ��رى تُ��ج��اِوُب َح��م��اَم��ٌة واٍد ب��ط��ِن ف��ي َس��ج��ع��ت أإن
ُم��ف��اِرُق إل��ٌف يُ��ح��ِزن��ك ول��م ب��ل��ي��ٍل َح��م��ام��ٍة بُ��ك��اءَ ت��س��َم��ع ل��م ك��أنَّ��ك
ع��اش��ُق ك��ِع��ش��ق��ك يَ��ع��َش��ْق ول��م ِس��َواَك يُ��ِح��بَّ��ه ب��ش��يءٍ م��ف��ج��وًع��ا ت��ر ول��م
ت��ائ��ُق وه��و ال��ه��وى ك��فِّ م��ن ال��ص��ب��ر أخ��و ف��إن��م��ا ل��ي��ل��ى ذك��ر ع��ن ف��أِف��ْق ب��ل��ى

بكر وأُم نَُصيب

العباس بن محمد عمر أبو أخربنا الربمكي، أحمد بن عمر بن إبراهيم إسحاق أبو أنبأنا
إبراهيم وحدَّثني بكار، بن الزبري ثنا حدَّ قال: العالء، أبي بن الحرمي ثنا حدَّ َحيَُّويِْه، بن
قال: السعدي، مسلم جدها عن مسلم، بن عون بنت جمال جدته عن السعدي، هللا عبد بن
بياضها، شدة مع سواده شدة من أتعجب فوقفُت بيضاء، امرأٌة معه أسود رجًال رأيُت

أقول: الذي أنا فقال: أنت؟ من له: فقلت

وال��بُ��ع��ِد ال��ُم��ف��رِِّق ال��ن��أي ُغ��ربَ��ُة غ��ًدا ل��ي تُ��ح��ِدث��نَّ ال��ذي م��ا ش��ع��ري ل��ي��َت أال
ب��ع��دي ب��ه��ا ال��ك��اش��ح��ون ي��خ��ل��و ث��مَّ ب��ن��ا ال��ن��وى تَ��ن��ت��ش��ُب ح��ي��ن ب��ك��ٍر أم ل��دى

الشجر. منبت موضع امللتف، الكثري الشجر العيص: امرأة. اسم أُمام: 405
ورب. الواحد األعضاء، األوراب: 406
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ال��ع��ه��د؟ ع��ل��ى تُ��ِق��ي��ُم أم ب��ي ف��تُ��ش��م��تَ��ه��م ال��ِع��دى ف��ي��ه��م األُل��ى ع��ن��د أت��ص��ِرُم��ن��ي

فقيل عنها وسألت نَُصيٌب، هذا يل: فقيل عنه فسألت العهد. عىل ندوم بل ال، فقالت:
بكر. أم عشيقته يل:

وسعدى ونصيب عتيق أبي ابن

َحيَُّويِْه، بن العباس بن محمد عمر أبو ثنا حدَّ الحنبيل، عمر بن إبراهيم إسحاق أبو أنبأنا
عثمان أبو وحدثني بكار، بن الزبري ثنا حدَّ أحمد، واسمه العالء، أبي بن الجرمي ثنا حدَّ
الحج، عتيٍق أبي ابن أراد قال: مؤرج، بن هللا عبد بن محمد عن األسدي، محمد بن أحمد
قال: هما؟ ما قال: ببيتنَي. نعم قال: بيشء؟ ُسعدى إىل تُويص هل فقال: نصيبًا، فلقى

ج��دي��ُر م��ن��َك ال��ص��ب��ِر ب��ح��س��ن وأن��ت ص��ب��وُر وأن��ت ُس��ع��دى ع��ن أت��ص��ب��ُر
أط��ي��ُر ال��ح��ج��اِز ن��ح��َو ب��ارٍق َس��نَ��ا ب��دا إن ال��ط��ي��ر م��ن أُخ��َل��ق ول��م وك��دُت

معي ُسعَدى! يا لها: فقال لها، مجلٍس يف ُسعدى فوجد عتيق أبي ابن فخرج قال:
ًسا تنفُّ ست فتنفَّ البيتنَي، فأنشدها دِّيق. الصِّ ابن يا هاتها هي؟ وما قالت: رسالة. إليك
سمعها لو أن ملك ما وعتق بيتَيه، من بأحسن وهللا أجبته أُوِه عتيق: أبي ابن فقال شديًدا،

وطار. لنعق

الصدُّ يقتله عاشُق

بن عيل محمد أبو الفقيه ثني حدَّ بخطِّه، يل وكتبه األندليس، هللا عبد بن محمد حدَّثني
األديب، الطبيب املذحجي الحسن بن محمد هللا عبد أبو ثني حدَّ األندليس، الحافظ أحمد
عنده معنا وكان جماعٍة، يف النحوي خطَّاب بن محمد إىل النحو يف أختلُف كنُت قال:
العزيز عبد بن أسلم األندلس قضاة قايض ابن سعيد بن أحمد بن أسلم الحسن أبو
مَعنا وكان العيون. رأته من أجمل وكان الحسن: بن محمد قال والربيع. املزنى صاحب
بأسلم كلفه فاشتدَّ والشعر، األدب أهل من وكان ُكليب، بن أحمد خطاب بن محمد عند
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األسنة عىل وجرت فيه، أشعاُره فَشت أن إىل بذلك ًا ُمتسرتِّ القول فيه ورصَف صربه وفارق
املحافل. يف وتُنوِشدت

املحفل وسط يف قاعٌد الزامر والكوري بقرطبة، الشوارع بعض يف بعرٍس فلعهدي
غالمه، يمسكه ة املُحالَّ بالِحليِة وفرسه ُعبَيدي، خزٍّ ثوب وعليه ويشء، قلنسوة رأسه ويف
أسلم، يف كليب بن أحمد بقول البوق يف يزمر وهو النارص، املؤمنني ألمري يزمر وكان

وهو:

ال��رش��ا ه��ذا أس��ل��م ال��ه��وى ف��ي أس��ل��م��ن��ي
يَ��ش��ا م��ن ب��ه��ا يُ��ص��ي��ُب ُم��ْق��ل��ٌة ل��ه غ��زاٌل
وش��ى ع��م��ا س��يُ��ْس��أُل ح��اِس��ٌد ب��ي��نَ��ن��ا وش��ى
ارت��ش��ى ُروح��ي ال��وص��ل ع��ل��ى ي��رت��ش��ي أن ش��اء ول��و

مجالس جميع عن أسلُم انقطع املبلغ هذا بلغ فلما فيها، يُسايُره ُمحسٌن وُمغنِّ
بابه. عىل والجلوس بيته ولزم الطلب،

نهاره وُمقِبًال ساِئًرا أسلم باب عىل املرور إال له ُشغل ال ُكليب بن أحمد وكان
الظالم واختلط املغرب صىلَّ فإذا نهاًرا، داره باب عىل الجلوس عن أسلم فامتنع كله،
الليايل بعض يف فتحيَّل ُكَليب بن أحمد صربُ فعيل داره، باب عىل وجلس ُمسرتِوًحا خرج
َدجاًجا يديه بإحدى وأخذ عمائمهم، بمثل واعتمَّ البادية أهل ِجباب من صوفة ُجبة ولبس
إليه فتقدَّم بابه، عىل الظالم اختالِط عند أسلم جلوس وتحنيَّ بيٌض، فيه قفًصا وباألخرى
أجريُك فقال: أنت؟ ومن أسلم: له فقال هذا؟ يقِبُض َمن تأمُر موالي! يا وقال: يده وقبَّل
ِغلمانه أسلم فأمر فيها، والعاملني ضياِعه أسماء يعرف كان وقد الفالنية. الضيعة يف
ثم منها. وروِدهم عند الضياع يف العاملني هدايا قبول يف عادتهم عىل منه ذلك بقبض
وإىل أخي! يا له: فقال فعَرفه، له فتأمَّ الكالم، أنكر جاوبه فلما الضيعة، عن يسأله جعل
وعن الطلب، مجالس عن انقطاعي كفاك أما تتبُعني؟ ُهنا ها وإىل بنفسك، بلغت هنا
فقد راحٌة، فيه يل ما جميع عيلَّ قطعَت حتى نهاًرا، بابي عىل القعود وعن ُجملًة الخروج
عىل بعدها جلسُت وال منزيل قعر الليلة هذه فارقُت ال وهللا حرية، يف سجنك من رصُت

كئيبًا. حزينًا كليب بن أحمد فانرصف قام، ثمَّ نهاًرا. وال ليًال ال بابي
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دجاجك خرسَت قد كليب: بن ألحمد فقلنا بنا، ذلك واتَّصل الحسن: بن محمد قال
ذلك. أضعاف وأخرس يده قبلة ليلة كل هاِت فقال: وبيضك.

املرض. وأضجعه العلة، نهكتْه البتة رؤيته من يئس فلما قال:
فُعدته قال: خطاب، بن محمد هللا عبد أبو شيُخنا فأخربني الحسن: بن محمد قال
فال األطباء ا وأمَّ معروٌف، دوائي فقال: تتداَوى؟ ال ولَِم له: فقلت حال، بأسوأ فوجدته
يزورني أن يف سَعيَت ولو أسلم، من نظرة قال: دواؤك؟ وما له: فقلت البتة. يفَّ لهم حيلة

يؤجُر. أيًضا وهللا هو وكان بذلك، أجرك هللا ألعظم
اني وتلقَّ يل فأذن عليه، فاستأذنت أسلم إىل فنهضُت له، نفيس وتقطَّعت فرحمته قال:
كليب بن أحمد مع جمعك ما علمَت قد قلت: هي؟ وما قال: حاجٌة. يل له: فقلت أُحب. بما
فقلت: وآذاني. اسمي وشَهَر بي برَّح أنه تعلم ولكن نعم! فقال: عندي. الطلب ِذمام من
عىل أقدر ما وهللا يل: فقال بعيادته. ل فتفضَّ فيها، هو التي الحال مثل يف يُغتفُر ذلك كل
مريض. عيادُة هي وإنما يشء، ذلك يف عليك فليس ، بدَّ ال له: فقلت هذا. تُكلِّفني فال ذلك
غًدا. ولكن أفعل، وهللا لسُت يل: فقال اآلن! فُقم فقلت: أجاب. حتى به أزل ولم قال:

نعم. قال: ُخلَف؟ وال له: فقلت
وارتاحت بذلك فُرسَّ تأبِّيه، بعد بوعده وأخربته كليب بن أحمد إىل فانرصفُت قال:

نفسه.
لقد وهللا وقال: فوجم، الوعد. له: وقلت أسلم إىل بكَّرت الغد من كان فلما قال:
تفي أن بدَّ ال له: فقلت قال: ذلك. أُطيُق كيف أدري وما عيلَّ، صعبٍة خطٍة عىل تَحملُني

يل. بوعدك
يَسكن وكان كليب، بن أحمد منزل أتينا فلما راِجًال، معي ونهض رداءه فأخذ قال:
وهللا الساعة سيِّدي، يا يل: وقال وخجل، واحمرَّ َوَقَف الزقاق ط وتوسَّ طويٍل، درٍب آخر يف
تفعل ال له: فقلت نفيس. عىل هذا أعِرض أن أستطيع وال قدمي، أنُقَل أن أقدر وما أموت

البتَّة. ذلك إىل وهللا سبيل ال فقال: وتنرصف؟ املنزل بلغت أن بعد
يف منه قطعٌة وبقيَْت الرداء، وخرق فتمادى بردائه، فأخذت فاتَّبعته هاربًا، ورجع

كليب. بن أحمد عىل ودخلت فرجعت أدركه، ولم ومىض له، إمساكي لشدة يدي
وجهه تغريَّ دونه رآني فلما ا، ً ُمبرشِّ الزقاق أول من رآنا إذ عليه دخل غالمه كان وقد
يقول وجعل واختلط، وقته، من فاستحاَل بالقصة، فأخربته الحسن؟ أبو وأين وقال:

245



العشاق مصارع

وُقمت، ُع أترجَّ وجعلت الحال فاستبشعُت ع،407 الرتجُّ من أكثُر منه يُعَقُل ال بكالٍم ويتكلم
أنشأ ثمَّ عني. واحفظ مني، اسمع قال: نعم! قلت: هللا! عبد أبا وقال: وجهه إليه فثاَب

يقول:

ال��ن��ح��ي��ل ال��ه��ائ��ِم ع��ل��ى ِرف��ًق��ا ال��ع��ل��ي��ل راح��َة ي��ا أس��ل��ُم

ما فوهللا عنه، فخرجُت كان. قد يل: فقال الكبرية؟ هذه ما هللا، اتَِّق فقلُت قال:
الدنيا. فارق وقد عليه الرصاخ سمعُت حتى الزقاق طت توسَّ

الحسن بن ومحمد عندنا. مشهورٌة قصة وهذه أحمد: بن عيل محمد أبو لنا قال
وهو وحجابة، وزارة فيهم وكان َخَلف، بني من هذا وأسلم ثقٌة، خطاب بن ومحمد ثقٌة،
الجعد. أبا يُكنَّى الحياة يف اآلن وابنه شاعًرا، وكان ِزرياب، غناء يف املشهور الديوان حاجب
الخوالني سعيد بن محمد هللا عبد ألبي الحكاية هذه ذكرُت ولقد محمد: أبو قال
يكاُد ال املطر شديد يوٍم يف هذا أسلم رأى أنه الثقة أخَربَني لقد وقال: فعرفها الكاتب،
غفلة تحنيَّ قد له، زائًرا املذكور كليب بن أحمد قرب عىل قاعد وهو طريق، يف يميش أحٌد

النهار. ذلك مثل يف الناس

َملحون شعر

كتب قال: القريش، محمد بن قاسم محمد أبو وحدثني محمد، أبو لنا قال شيخنا: قال
أسلم عىل خطاب ابُن فعرضه بأسلم، فيه يتغزَّلُه ِشعًرا خطاب بن محمد إىل كليب ابن
فكتب الشعِر، من بيٍت يف لفظٍة من التنوين أسقط قد كليب ابن وكان ملحوٌن. هذا فقال:

مرسًعا: كليٍب ابن إليه فكتَب بذلك، كليٍب ابن إىل خطَّاب ابن

إل��ح��اق��ه408 أن��س��ي��ُت ف��إن��ن��ي م��ط��م��ٍع ف��ي ال��ت��ن��وي��ن ل��ي أل��ِح��ق
أخ��الق��ه ال��ح��ب ف��ي ل��ي َر ك��دَّ َم��ْن وص��ِل ف��ي ك��ان إذا س��يَّ��م��ا ال

راجعون. إليه وإنَّا هلل إنَّا يقول: أن هو الرتجع: 407
التنوين. منها سقط التي هي مطمع لفظة لعل 408
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عاشق قرب

ن عمَّ العباس بن محمد عمر أبو أنشدنا قال: الجوهري، عيل بن الحسن محمد أبو أنبأنا
الشعر: وحفظُت عيلَّ ذهبْت حكاية أثِر يف أنشده

ش��ق��ائ��ِق ث��وُب ال��ن��وَّار م��ن ع��ل��ي��ه روض��ٍة وس��ط ُم��ش��ِرٍق ب��ق��ب��ٍر م��ررُت
ع��اش��ِق ق��ب��ُر إن��ه ع��ل��ي��ه ��م ت��رحَّ ال��ث��رى: ف��ج��اوب��ن��ي ه��ذا؟ ل��م��ن ف��ق��ل��ُت:

ذليل حياة ال عزيز وفاة

وذكر سليمان، بن أحمد العالء ألبي بدمشق األندليس املغرية بن أحمد الخطاب أبو أخربنا
أوَّلُها: له قصيدة أثناء من ويل بدمشق: جميعه عليه وقرأته الصبابة ديوان عليه قرأ أنه يل

ظ��ل��ي��ِل ب��ال��ع��راق ل��ظ��لٍّ وم��ال��ت أس��ي��ِل ف��وق ال��دم��ع أت��يَّ أس��ال��ت

ومنها:

ب��ق��ب��ي��ِل ال��وغ��ى اش��ت��دَّ إذا يُ��َع��دُّ وإن��ه ب��ال��خ��داع أخ��ان��ا أس��رِت
ب��ق��ت��ي��ِل ت��ؤخ��ذي ت��ق��ت��ل��ي��ه وإن ق��وِم��ه ُش��ك��ر تَ��رت��ج��ي تُ��ط��ل��ق��ي��ه ف��إن
ذل��ي��ِل ح��ي��اُة ال ع��زي��ٍز وف��اُة واخ��ت��ي��اُرُه ِذلَّ��ًة الق��ى ع��اش وإن

الناسوأقبحهم أجمل

بن محمد الحسني أبو ثنا حدَّ الوكيل، الحسني بن عيل بن أحمد الحسني أبو القايض أخربنا
الحسني ثنا حدَّ محمد، بن هللا عبد ثنا حدَّ صفوان، بن الحسني ثنا حدَّ القطيعي، هللا عبد
كان إذا حتى أضلَّها، له إبل نشدان يف أسد بني من رجٌل خَرج قال: الرحمن، عبد بن
أن أرجى أيُّها فتفرَّس بُيوٌت، له ُرفعت وقد باردة، عشية يف أمىس ُقضاعة بالد ببعض
النساء أكمل من بامرأة أنا فإذا فأممتُها، روحاء409 مظلًَّة فرأيت قال: ِقًرى. أمثل يكون

منفرجة. واسعة روحاء: األخبية. من به يستظلُّ ما املظلة: 409
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الء! الصِّ من وادن القر، من ادُخل قالت: ثمَّ بت، ورحَّ فردَّت فسلَّمت عقًال، وآصلهنَّ ُحسنًا
اإلبل410 راحت إذا حتى ثُني، تحدُّ وهي فأكلت كثرٍي، بعشاءٍ أُتيت أن ألبث أن فلم فدخلت
ابٌن حجِرها يف كان وقد شخٍص، وضئولَة دمامًة بعرٌة كأنه إليها أقبل قد َهنيء411 إذا
فأخذ لقائه، يف وعدا إليه هشَّ ُمقِبًال اإلنسان ذلك رأى فلما وأحسنهم، الولدان كأطيب لها
عبًدا أظنه نفيس: يف فقلت يه. ويُفدِّ أخرى، وعينه مرًَّة فاه يَلثُم به أقبل ثمَّ فاحتَمله الصبي
زوجها أنه فعرفُت فأخربَته، هذا؟ ضيُفكم من وقال: جانبها إىل فجلس جاء حتى لهم،
كأنها الختالفهما وأتعجب أخرى وإليها تارًة إليه أنظُر فطفقُت منها، ولده الصبيَّ وأن
ترى أسد! بني أخا يا فقال: وإليه إليها لنظري ففطن ُقبًحا، قرٌد وكأنه ُحسنًا الشمُس
وآَدُم الناس أحسن تقول: صدقت! قال: ُمعِجبًا. عجبًا ألرى إنِّي وأبيك، أجل قلت: عجبًا؟
ذلك. كان كيف أُخربُك قال: بينكما!413 أوِدم كيف شعري فليت نعم، قلت: الناس.412

وإخوتي أبي وكان لهم، عبًدا ظننتَني معهم رأيتَني لو كلهم إخوٍة سبعِة سابع كنُت
هم إخوتي وكانت أخرى. الغنم ولرعاية مرَّة، للرواية دنيء؛ عمل لكل وكنُت يَطرحونني،
فقالوا منها، بعريٌ ضلَّ إذ أشَهَب َجْدٍب عام يف اإلبل أرعى أنا فبَينا والخيل. اإلبل أصحاب
أنت تُنصفني ما فقلت: البعري! هذا فاطلب اذهب فقال: فدعاني يَبغيه! فالنًا ابعث ألبي:
لُها ُضالَّ ندَّت إذا ا وأمَّ أصحابها، فهم ُركوبُها، وطاب ألبانُها درَّت اإلبل إذا أما بنوك. وال

وجيع. رضٍب من أيامك آخر ألظنه إنِّي وهللا أما اذَهْب! لَُكع يا فقال: باغيها. فأنا
مقروًرا، جائًعا الثياِب َخلَق محقوًرا ُمضَطَهًدا فُعدُت مُرضوٌب، أني وظننُت قال:
ُدفعُت حتى حافيًا، فغَدْوُت أصبحت ثمَّ ، فِبتُّ غريٌب، بها ليس بسابس414 يف ليلًة فُطفُت
، َرصٍّ ذات باردة عشريٍة يف والسؤدد للخرِي خليقة وسيمٌة عجوٌز فإذا ِمَظلٍَّة، إىل الليلة مساء
هذه وعِلَقتني بتمٍر وأتَتْني العجوز فأدخلتني ابنتُها، وهي نفسها،415 عدية هذه ومعها

مراحها. إىل عشيًا ارتدت اإلبل: راحت 410

بالقطران. ُطيل كأنه أسود أنه أراد لعله بالقطران. املطيل الهنيء: 411
األسمر. اآلدم: 412

بينكما. ق ُوفِّ بينكما: أودم 413
القفر. بسبس: الواحد البسابس، 414

عدوة. تصحيف هي أو نفسها، عىل اعتدت التي أو نفسها، عدوة أراد لعلَّه نفسها: عدية 415
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فقلت: خلًقا. أكمل وال منك أجمل فتًى قطُّ كالعشية رأينا ما وقالت: بي، وهزءوا سخريٍّا
ُشغل. يف وأهله الباطل عن فإني نفَسك، جنِّبيني هذه يا

من وتُمثلنا فنتحدَّث الحي، نام إذا عيلَّ، رت السِّ هذا تَدُخَل أن لك هل َويَحَك! قالت:
الصىل، من وَدِفئُت الِقَرى، من شبعُت ملا إبليُس فغرَّني ِمالًحا. نَراها فإنَّا هذه؟ أماثيلك
القدر بي يزل فلم فيها، وأنا الخيمة أمام واضطجعوا السباع، مثل وإخوتها أبوها وجاء
وقالت: فانتبهت برجيل، فهمزتُها نائمة، هي فإذا السرت عليها أللَج نهضُت حتى املحتوم

هللا. حيَّاك فال إياك، قالت: الضيف. قلت: هذا؟ من
العربية امُلهَرِة ُصُدوَف زوجها حديث من حياءً تَْصُدُف وهللا وهي األسدي: قال

هللا! لعنك اخُرج خربُك، َحُسَن ال قالت: ثمَّ لجامها. صالِصَل َسِمعت
مذعوًرا، َفِزًعا ألهُرُب فخرجُت يشء، يف لسُت أني وعرفُت يدي،416 يف فسقط قال:
قالت: ثمَّ عني، فأرهبتُه أكيل وأراد ُمرتَبُضه، يُطاُف ال الفارس مثل لهم، كليب فهاجني
وأُرهبه القهقرى أميش فجعلُت فَرهَقني، إيلَّ الكلب عاد رجعُت فلما هللا. صِحبَك ال اذهب
يف وأنيابه أظفاُره فتعلَّقْت شدة عيلَّ شدَّ حتى بأجرامه،417 يَركبُني وهو معي، بُعصيَّة
يف وهو أنا فإذا معي، وَهَوى بٍرئ، يف عقبي ِقبَِل من وأهويت عيلَّ، صوف ِمدَرعِة ُمقدِّم
حبٌل ومعها فأقبلت الوجبة، املرأة فسمَعِت ماء، فيها يكن لم أنه تعاىل هللا وقدَّر قرارها،
معك أثَِري 418 يَُقصَّ أن فلوال هللا! لعنك ارتَِق، فقال: الحبل أدلت ثمَّ عيلَّ، أرشَفْت حتى

قربك. أنها لوددُت ُغَدوًة
تحت من بها ر تهوَّ يدها أتناول أن كدُت إذا حتى وارتقيت بالحبل فتعلَّقُت قال:
يف والكلب وهي أنا فإذا لها،419 طي ال َحفٍر برئُ هي إنما بٍرئ، أيَّما وبرئٌ البرئ، قدميها
يف منقبٌض وأنا والفضيحة، بالثُّبور وتدعو ناحية يف تبكي وهي ناحية، يف يَنبُح قرابها،
فأتت الصالة عند دتها تَفقَّ ها أُمُّ أصبَحْت إذا حتى القتل،420 عىل جلدي بْرُد فقرَّ ناحية

ندمت. يدي: يف سقط 416

بدنه. أجرامه: 417
يتبع. يقص: 418

لها. بناء ال لها: طي ال 419

سقط لعلَّه أو القتل، من خوًفا اقشعر جلده أن أراد ولعله األصل، يف هكذا القتل: عىل جلدي برد قر 420

الكالم. من يشء
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فتحدَّى باآلثار، عامًلا قائًفا421 وكان فقام: هنا؟ ها ليست ابنتك أن أتعلم فقالت: أباها،
وكلبكم أختكم لبنيه: فقال رسيًعا فرجع فيها، نحُن فإذا البِرئ يف تطلَّع حتى وأثرها أثري

البرئ. يف وضيُفكم
أن يُريدون وهم عصا، آخٍذ ومن سيًفا آخٍذ ومن حجًرا آخٍذ فِمن فتواثبوا، قال:
فنزل قال: تظنُّون. بحيث ليست ابنتي فإن َمه! أبوها: فقال وقربها. قربي البرئ يجعلوا
الرجل هذا قتلتم إن إنكم أبوهم: فقال أخرجوني، ثم الكلب وأخرج فأخرجها أحدهم،
يف يُطَعُن ما أنه فلعمري! إياها، أُزوِّجه أن رأيُت وقد افتُضحتم، خليتُموه وإن ُطلبتم،

خريٌ؟ فيَك هل فقال: عيلَّ أقبل ثم لُكفؤ. وإنه نسبه،
إال الخري وأين قلُت: فانكشف، غطاءٌ قلبي عىل كان كأنما الحياة ريَح وجدُت ا فلمَّ
فازَدد. شئت وإن سألت، ما لك قلت: وأَمًة. وعبًدا بكَرًة422 خمسني قال: حكُمك! عندي؟
البعري؟ فأين أهًال، وال َمرحبًا ال قال: رآني فلما آبي، آتَي حتى فانرصفُت َمَلكتَها. قد قال:
كيت األمر من كان ٌث، ُمحدَّ أنت فإنما الخرب، تسمع الرجل أيها عليَك اربع قلت:

باإلبل. عيلَّ تُخذَل، وال تُسَلم ال وهللا إذن أبيك، ِزناُد بك ورِّيَُت قال: وكيت.
ودفع العذارى، كأنهن بَكرًة خمسني منهنَّ فاعتددُت حاجتك، اعتدَّ قال: جاءت فلما
واحتملنا حقهم إليهم فدفعنا أتيناهم، حتى اإلبل معي ساق ثم مَولَّدين، وأمة عبًدا إيلَّ
الَعجب. أكثر أي دهٍر؛ فعل لذلك فاعَجب كذبت، تقول أن ُجهُدها هذه، هي وها صاحبتنا،

الرشوة يقبل ال

الرحمن عبد أبو ثنا حدَّ روايته، يف لنا أذن ما يف األردستاني أحمد بن محمد بكر أبو أخربنا
فيه مات الذي مرضه يف الشبيل عىل قوٌم دخل يقول: هللا عبد بن منصور سمعُت السلمي،

يقول: فأنشأ بكر؟ أبا يا تَِجُدك كيف فقالوا:

ال��رُّش��ا أق��ب��ل ال ق��ال: ُح��بِّ��ِه ُس��ل��َط��اَن إن
ت��ح��رَّش��ا ب��ق��ت��ل��ي ِل��ْم ف��دي��تُ��ُه ف��س��لُ��وُه

تبعه. أثره: قاف من القائف، 421
بكرة. خمسني أريد أي بكرة: خمسني قوله: 422
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الفاسق يقتل كيف

فارس، بن أحمد بن محمد ثنا حدَّ هللا، رحمه السواق، بن عيل بن أحمد طاهر أبو أخربنا
بكر أبو ثنا حدَّ خلف، بن محمد بكر أبو ثنا حدَّ إبراهيم، بن هللا عبد الحسني أبو ثنا حدَّ
الذي الخادم أدركُت قال: قديم، شيخ عباد أبو ثنا حدَّ عمر، بن هللا عبد ثنا حدَّ العامري،
قال: الحجاج؟ من رأيَت يشءٍ بأعجِب أخربني له: فقلت الَحجاج، رأس عىل يقوم كان
الوقت ذلك يف بها يَُك لم إنه يُقال: امرأٌة بواسط وكان واسط، عىل أمريًا أخيه ابن كان
وقالت: فأبت له، خادٍم مع نفسها عىل يريدها إليها أخيه ابُن فأرسل منها، أجمل امرأٌة
وعاَوَدها، كذا، إال ال! وقال: فأبى أربَعٌة، إخَوٌة لها وكان إخَوتي، إىل فاخُطبني أردتَني إن
بهديٍة إليها فأرسل الحرام، إال هو فأبى فال، حراٌم فأما إخَوتها، إىل يخطبها أن إال فأبت
قد األمري إنَّ ألمها: فقالت الليلة، آتيك أني ُجمعة عشية إليها أرسل ثم فعَزلتها، فأخذَتْها
وكذا، كذا َزَعمت قد أختكم إن إلخوتها: وقالت ذلك ها أُمُّ فأنكرت وكذا، بكذا إيلَّ بَعَث

فسرتَونه. الليلة يأتيني أن وَعَدني قد إنه فقالت: وكذَّبوها، ذلك فأنكروا
يدخل من يََرْوَن وهم رساٌج، وفيه فيه، هو الذي البيت حيال بيٍت يف إخوتها فقعد
لغالمه: وقال دابته عن فنزل األمري جاء حتى قاعدة. الدار باب عىل لها وجويرية إليها،
ادخل. له: فقالت يديه، بني الجارية فمشت ودخل بدابتي. فأتني الَغلس يف املؤذن أذَّن إذا
إىل وقال: عليها يده وضع ثم جانبها، إىل فاستلقى ُمستلقية، رسيٍر عىل وسيدتها فدخل
فقطَّعوه سيوٌف ومعهم عليها إخوتُها فدخل فاسق. يا يدك كفَّ له: فقالت املْطل؟ هذا كم

فيها. فألَقوه واسط ِسَكك من ِسكٍَّة إىل به وجاءوا ِنطٍع يف وه لفُّ ثم
الصبح خَيش فلما أحد، يُكلِّمه وليس رفيًقا ا دقٍّ الباب يَُدقُّ فجعل بالدابة الغالم وجاء
السكة، تلك أهل فأخذ الَحجاج به فأتوا به، هم فإذا وأصبحوا انرصف، الدابة تُعَرَف وأن
وجدناه أنا غري قصته. وما حاله ما نعلم ال قالوا: قصته؟ وما هذا؟ ما أخربوني فقال:
الرسول، كان الذي الخيص بذلك فأُتي يخدمه. كان بمن عيلَّ فقال: الحجاج، ففطن ُملًقى.
فأبى، قصته؟ وما حاله كان ما اصدقني! الحجاج: له فقال ه. رسِّ صاحب كان هذا فقال:
عىل األمر فأخربه وفعلت. بك فعلُت تصُدقني لم وإن عنقك، أِرضب لم صدقتني إن له: فقال
بمثل فأخربته فسألها عنهم، املرأة فُعِزلت بهم، فجيء وإخوتها وأمها باملرأة فأمر جهته،
صنَعنا نحن وقالوا: ذلك، بمثل فأخربوه انفراد عىل اإلخوة سأل ثم الخيص، به أخرب ما
للمرأة. يُعطى أن له وكثرٍي قليٍل وكلِّ وماله ودوابِّه برفيقه وأمر فرصفهم ترى. الذي به
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النساء يف وأكثر فيها لِك هللا بارك فقال: إيلَّ. بها ه َوجَّ التي هديتُه عندي املرأة: فقالت
وعن عنها وخىلَّ ترك ما جميع فأعطاها لك، فهو يشءٍ من ترك ما وكلُّ لك، هي مثلك،
قلت فقد أنت أما فقال: بالخيصِّ ودعا للكالب. فألقوه يُدَفٌن، ال هذا مثل إن وقال: إخوتها،

َوسطه. برضِب وأَمَر ُعنَقك، أرضُب ال إني لك

الُحبِّ ميِّتا

بالحريم داره يف عليه قراءًة باهلل املقتدر بن عيىس بن الحسن محمد أبو األمري أخربنا
اليشكري، منصور بن أحمد العباس أبو ثنا حدَّ وأربعمائة، وثالثني ثماٍن سنة الطاهري،
تحت شابٍّا فرأيُت بالبيت، أطوف كنت قال: األشدق، ابن عن له بإسناٍد القاسم أبو ثنا حدَّ
من قال: ثم السالم، فرد فسلَّمت كاملحموم، ينئُّ وهو كسائه، يف رأسه أدخل قد امليزاب
فاخرج النِّباَج،423 دخلت فإذا قال: نعم! قلت: إليها؟ أترجُع قال: البرصة. من قلت: أين؟

البيت: هذا فتُنشدها جاريٌة إليك تخرج هالل. يا ِهالل يا ناِد: ثم الحي إىل

ال��ُح��بِّ م��ي��ت ت��ن��ُظ��ري ح��ت��ى ب��ع��ي��ن��ي��ِك م��ن��يَّ��ت��ي ت��ك��ون أن أه��وى ك��ن��ُت ل��ق��د

إيلَّ فخرجت هالل. يا هالل، يا فناديت: الحي أتيت النباج دخلُت فلما مكانه. ومات
قالت: البيت. هذا أنشدني بمكة شابٌّ قلت: وراءك؟ ما وقالت: منها، أحسن أَر لم جاريًة

ميِّتة. مكانها فخرَّت مات. قلت: صنع؟ وما

وإحسانها الدنيا إساءة

بن عيل الحسن أبو أخربنا عليه، بقراءتي التَّنُوِخي املحسن بن عيل القاسم أبو أخربني
عمه: عن الرحمن عبد أنشدنا ُدَريْد: بن بكر أبو ثنا حدَّ النحوي، الرماني عيىس

ُم��ْض��ِم��ُر أن��ا م��ا دون إال ال��ش��وق م��ن ب��ُم��ْض��م��ٍر ل��س��َت ! ُق��م��ِريُّ ي��ا ُرَوي��َدَك
ُم��ت��ن��كِّ��ُر م��ع��روِف��ه ع��ن أُس��ي��م��اءُ ت��ن��كَّ��رت أن ُم��ذ ال��ق��ل��ب أن ل��ي��ك��ِف��َك
ال��ُم��ت��ذكَّ��ُر ع��ه��ُده��ا إال ي��ب��َق ف��ل��م ول��ي��ال��يً��ا خ��ل��ت أيَّ��ام��ا ال��ل��ه س��ق��ى
أك��ث��ُر ال��ده��ر س��اِل��ِف ف��ي أح��س��ن��ْت ل��م��ا إس��اءًة أج��دَّْت ال��دن��ي��ا ك��ان��ِت ل��ئ��ن

البادية. يف قرية النباج: 423
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وخدود عيون

قال: الرماني، عيىس بن عيل أخربنا أيًضا، املحسن بن عيل القاسم أبو القايض أخربنا
العنربي: املطراب ألبي عمه عن الرحمن عبد أنشدنا ُدَريْد: ابن أخربنا

ع��م��ي��ُد424 ف��ه��و ب��ال��ش��وق ُم��ق��َص��ًدا ف��تً��ى أس��ع��دا ب��ث��ي��ن��ة م��غ��ن��ى ب��ارَق��ي أي��ا
ُص��ُدوُد ك��واُه م��ش��ه��وٌر وآَخ��ُر م��ت��ه��ال��ٌك زاِئ��ٌر ِم��نَّ��ا ل��ي��ال��َي
ُش��ه��وُد يُ��خ��اف ��ن م��مَّ ي��ك��ن ل��م إذا وزائ��ٌر ال��س��الم ُم��ه��دي أن��ه ع��ل��ى
وُخ��دوُد ل��ن��ا ت��ب��دو م��ًه��ا ُع��ي��وُن َرنَ��ت ل��و بُ��ث��ي��ن��ة م��غ��ن��ى ف��ي ك��ان وق��د

وعظام ناحل جسم

بكر أبو ثنا حدَّ سويد، بن سعيد بن إسماعيل أخربنا ِزي، التَّوَّ بن أحمد الحسني أبو أخربنا
ُعبيد: بن أحمُد أنشدني أبي: أخربنا األنباري، ابن

بَ��َراِم425 ب��س��ف��ِح وأع��الٍم ب��راٍم ��ٍة وُش��قَّ ن��اءٍ بُ��ع��ِد م��ن ُم��س��ِع��ٌف أال
وِع��ظ��اِم ن��اِح��ٍل ج��س��ٍم ب��أش��الءِ م��ط��ي��ت��ي وراح��ت ق��ل��ب��ي ب��ه أق��ام

الُعضو. وهو ِشْلو، جمع األشالء بكر: أبو قال

بثينة جميل موت

ثنا حدَّ فارس، بن أحمد بن محمد أخربنا السواق، عيل بن أحمد طاهر أبو أخربنا
أخربني العامري، بكر أبو ثنا حدَّ خلف، بن محمد ثنا حدَّ إبراهيم، بن هللا عبد الحسني أبو
بن سهل عن العجالني، الرحمن عبد أبو أخربني سيف، أبي بن محمد بن الحسن أبو
جميل يف لك هل فقال: أصحابي من َرَجٌل لقيَني إذ بالشام أنا بينا قال: الساعدي، سعد
إال إيلَّ يُخيَُّل وما بنفسه، يجوُد وهو عليه، فدخلنا نعم! قلت: باملرض؟ ثقيل فإنه تعوُده،

العشق. هده الذي الحزين، العميد: 424
فيه يجتمع وُمستنقع البادية، يف موضع رامة: الواحدة الرام، املسافر. يقصده واملوضع البعد، الشقة: 425

موضع. بالفتح: بَرام، املاء.
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يرشب ولم قط، يَزِن لم رجٍل يف تقول ما سعد! ابَن يا وقال: إيلَّ فنظر به، َعِلَق املوت أن
ورسوله، عبده ًدا ُمَحمَّ وأن هللا إال إله ال أن يشهد قط، حراًما دًما يَسِفك ولم قط، خمًرا

سنة؟ خمسني منذ
تَْجتَِنبُوا ﴿إِْن يقول: تعاىل هللا ألن نجا؛ قد وهللا أظنه فإني الرجل؟ هذا َمن قلت: قال:

َكِريًما﴾. ُمْدَخًال َونُْدِخْلُكْم َسيِّئَاِتُكْم َعنُْكْم ْر نَُكفِّ َعنُْه تُنَْهْوَن َما َكبَاِئَر
منذ ببُثَينة تُشبِّب وأنت هذا، من أعجب كاليوم رأيُت ما وهللا فقلت: قال: أنا. قال:

سنة. عرشين
محمد شفاعُة نالتْني فال اآلخرة، من يوم وأول الدنيا أيام من يوم آخر يف أنا قال:
آخذُ كنُت أني إليها مني كان ما أكثر كان وإن ، قطُّ لريبة عليها يدي وضعُت كنت إن

إليها. فأسرتيُح قلبي عىل أضُعها يَدها
فقال: أفاق، ثمَّ عليه، أُغمَي ثمَّ قال:

َق��ُف��وِل غ��ي��ر ث��واءَ ب��م��ص��َر وث��وى ب��ج��م��ي��ِل ك��ن��ى وم��ا ال��ن��ع��يُّ ص��دََع
ون��خ��ي��ِل َم��زارٍع بَ��ي��َن ن��ش��واَن ال��ُق��رى وادي ف��ي ال��ذي��ل أج��رُّ ول��ق��د
خ��ل��ي��ِل ك��ل دون خ��ل��ي��ل��ك واب��ك��ي ب��ع��وي��ِل ف��ان��دب��ي بُ��ث��ي��ن��ة ُق��وم��ي

فمات. عليه أغمى ثمَّ

تذهب وأخرى تجيء غشية

حفص أبو أخربنا عليه، بقراءتي العالف يوسف بن عيل بن محمد طاهر أبو أخربنا
بن محمد بن أحمد ثنا حدَّ محمد، بن جعفر ثنا حدَّ شاهني، بن عثمان بن أحمد بن عمر
الربيع عىل دخلُت قال: املديني، املصعب أبو ثنا حدَّ ي، الُقمِّ عيل ثنا حدَّ الطويس، مرسوق
يذهب حتى كالغفلة يُصيبه فكان عقله، وتُيِّم الحب، َزَمعة426 أخذته قد وكان ُعبيد، بن

ويقول: نفسه يخاطب وهو فسمعتُه عقله،

َظ��َل��ْم ل��ل��ح��بِّ ُق��ل��ُت م��ا ق��طَّ��َع��ن��ي ل��و ال��ح��بُّ

القلق. الزمعة: 426
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ُك��ِت��ْم م��ا يَ��ب��دو ف��ال��ي��وَم َزَم��نً��ا ِخ��ل��ًوا ك��ن��ُت ق��د

قال: املصعب. أبو أخوك أنا فقلُت: أنت؟ َمن فقال: هللا؟ يَرحمك أنت كيف قلت: قال:
ظَلمك. من وبني بينك هللا قلت: ذلك. بني ما املوت ع أتوقَّ وأنا تذهب، وأخرى تجيء غشية
رحمتُه، حتى س تنفَّ ثمَّ اآلخرة! يف وال الدنيا يف مكروه يناله أن أحبُّ ما وهللا مه، قال:

عنه. فقمت عقله، وذهب دموعه، وَهَمْت

املالزم الهم

القاسم أبو أخربنا عنه، نَرويه أن لنا أذن ما يف الجوهري عيل بن الحسن محمد أبو أخربنا
محمد بن أحمد وهو العالء، أبي بن الحرمي هللا عبد أبو أخربنا الشاهد، محمد بن طلحة
حدَّثني بكار، بن الزبري ثنا حدَّ املكي، الغطفاني الخمصة أبي بن إبراهيم بن إسحاق بن
الُهذَيل: مسعود بن ُعتبة بن هللا عبد بن هللا لُعبيِد جعفر بن ُمحِرز أنشدني حسن: بن محمد

ت��ص��ي��ُح427 ال��ع��ش��يُّ وص��رداُن ب��ص��رٍم ب��اديً��ا ال��َق��ْرِن أع��ص��ُب وظ��ب��ٌي ُغ��راٌب
أُل��ي��ُح428 ال��ف��رِق وش��ِك م��ن ك��ن��ُت ل��ق��د داُره��ا ب��َع��ت��م��َة ش��طَّ��ت ل��ئ��ن ل��ع��م��ري
ص��ح��ي��ُح ال��ث��ي��اب ف��ي أن��ي ويُ��ح��َس��ُب ب��م��ث��ل��ه أغ��دو ث��مَّ ب��ه��مٍّ أروح

بالحبل املشدود الفتى

محمد بكر أبا أن خطه، من ونقلته الخزاز، َحيَُّويِْه بن العباس بن محمد عمر أبو ذكر
هارون، بن يزيد ثنا حدَّ الواسطي، جعفر بن يحيى ثنا حدَّ قال: حدثهم، املحويل خلف بن
عن الزهري عن األخنس املغرية بن عتبة بن يعقوب ثنا حدَّ إسحاق، بن محمد أخربنا
منهم فتًى يل فقال الوليد، بن خالد خيل يف كنُت قال: أبيه، عن حدرد أبي بن هللا عبد
فتى! يا عنه: بعيداٍت غريُ مجتمعاٌت ونسوٌة ٍة، بُرمَّ ُعنقه إىل يداه ُجمعت قد سنِّي، يف وهو

الواحد الرصدان، القطيعة. الرصم: القرن. امللون والظبي الغراب من ون يَتطريَّ كانوا امللوي، األعصب: 427
الطري. صغار يصطاد الظهر أخرض البطن أبيض الرأس ضخم طائر رصد:

أحاذر. أخاف، أليح: 428
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إليهنَّ فأقيض النسوة، هؤالء من وُمدنيني ة الرُّمَّ بهذه آخذ أنت هل قال: تشاء؟ ما قلُت:
لك؟ بدا ما فتفعل تُردني، ثمَّ حاجة

عىل ُحبيش اسلم فقال: وقفتُه حتى ته برمَّ فأخذت طلبت. ما ليسريٌ وهللا قلت: قال:
الحديث. وذكر العيش، بُعد

العيش بعد حبيشعىل اسلم حكاية:

بن خلف محمد بكر أبا أن خطه، من ونقلته الخزاز، َحيَُّويِْه بن العباس بن عمر أبو ذكر
عدي، بن الهيثم ثنا حدَّ الكويف، يوسف بن محمد هللا عبد أبو ثنا حدَّ قال: حدثهم، امَلْرُزبان
له يُقال غالٌم فينا نشأ قال: أبيه، عن األسلمي مسعود أبي عن شيبان بن سعيد حدَّثني
فكان ُحبَيشة، لها يُقال فخذه غري من جارية فهوَي جميًال، وكان علقمة، بن هللا عبد
ظبيًة طريقه يف فرأى أمه، ومعه عندها من يوٍم ذات فخرج قال: إليها. ُث ويتحدَّ يأتيها

يقول: فأنشأ رابية، عىل

ب��ال��ك��ِذِب ال��خ��ي��ر َس��ئ��ول ت��ش��وب��ي وال ك��اذب��ٍة غ��ي��ر خ��بِّ��ري��ن��ا ��ن��ا أمَّ ي��ا
ذه��ِب وم��ن ُدرٍّ م��ن ُح��ب��ي��ش��ة ب��ل ال ب��راب��ي��ٍة ظ��ب��ٌي أم أح��س��ن ُح��ب��ي��ش

يقول: فأنشأ السماء، فأصابتْه أخرى، مرَّة عندها من انرصف ثمَّ

ُح��ب��ي��ُش أم أح��س��ُن ال��ق��ط��ِر أَص��وُب ي��وًم��ا أب��ص��رُت إذا أدري وم��ا
ع��ي��ُش ُح��ب��ي��َش ع��ن��د ل��ي��س أن ع��ل��ى ال��ب��راي��ا خ��ل��ق وال��ذي ُح��ب��ي��ٌش

املرأة هذه أهل وإن يتيٌم، الغالم هذا إن ه: ألمِّ قومه قال بها وُشِهَر منه ذلك كثر فلما
واعِرضيها فزيِّنيها عليك تَمتنع ال ن ممَّ قومك من جاريًة فانظري عنكم، بأنفسهم يَرغبون
الحي، نساء عليه يعرضون فجعلوا نساؤها، وحرضها ففعلت ويَسىل. يتعلَّقها لعلَّه عليه
أهي قائل: قال أن إىل حسناء، وهللا إيًها، فيقول: ترى؟ كيف هللا! عبد يا له: يقولون ثمَّ

كالسعدان.429 وال َمْرعى فقال: ُحبَيشة؟ أم أحسُن

كحبيشة. لسَن ولكنهنَّ جميل، النسوة كلَّ أن هنا به أراد العرب أمثال من مثل كالسعدان: وال مرعى 429

اإلبل. تَرعاه ما أفضل من وهو شوك له نبت والسعدان
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أن وطمعوا بُحبيشة عليكم لبعض: بعُضهم قال عنها ينرصف أن من يئسوا فلما
أبغض أنَت له: وتقولني وتتجهمينه به تَزرين ال أتاِك لنئ وهللا فقالوا: ِقبَلها، من األمر يأتوا
فلم فأتاها يسوءُك. ما بك ليفعلنَّ ومسمع، منك بمرأى ونحن تقربني، فال إيلَّ، الناس
بالبكى، عينيها أرسلت ثمَّ إليها، ونظر إليه نظرت أن عىل تَِزد ولم قالوا، مما بيشءٍ تُكلمه

يقول: وهو عنها فانرصف

وال��ه��ج��ُر ال��ت��ج��ه��م ب��ُم��س��ل��يَّ ول��ي��س ب��ذل��ت��ه ن��واٍل ع��ن ُح��ب��ي ك��ان وم��ا
ال��خ��م��ُر تُ��م��َزُج ك��م��ا يُ��م��َزج ول��م ق��دي��ًم��ا ٍة م��ودَّ داء م��ن��ك دائ��ي أنَّ س��وى
ال��ق��ب��ُر يُ��غ��يِّ��ب��ن��ي ح��ت��ى ون��ظ��رت��ه��ا دم��َع��ه��ا أن��َس ال أش��ي��اء ِم��ْل أن��َس وم��ا

بن خالد جيش عليه هَجم إذ والصبوة الهوى من عليه كانا ما أشد عىل هما فبينما
بي أمِلم له: فقال قتله، فأراد خالد، أصحاب من رجٌل الغالَم فأخذ الُغَميصاء، يوم الوليد

لك. بدا ما افعل ثمَّ حاجة إليهن أقيض البيوت تلك أهل
العيش. انقطاع بعَد ُحبيش اسلم فقال: منها، خيمة إىل انتهى حتى به فأقبلُت قال:
يُقتَُل مثلك أر فلم ترتى، وثالثًا ِوتًرا، وتسًعا عًرشا، هللا وحيَّاك َسِلمَت فقالت: فأجابته
القمر مثل وجهها وكان رأسها، عىل الثته وقد أسوُد، ِخماٌر وعليها تشتدُّ وخرَجْت صربًا.

إليها: نظر حني فقال البدر، ليلة

ال��خ��ران��ُق430 ت��ُف��تْ��ن��ي ل��م إن أو ب��ب��رزة ف��وج��دت��ك��م ط��ال��ب��تُ��ك��م إن أَري��تُ��ك
راه��ُق431 وه��و ��رى ال��سُّ إدالج تَ��ك��لَّ��ف ع��اِش��ٌق يُ��ن��وَّل أن ��ا َح��قٍّ ك��ان أم��ا
رائ��ُق وج��ه��ك ب��ع��د ع��ي��ن��ي راق وال أض��ع��تُ��ه ل��ديَّ ِس��رٍّا ال ف��إن��َي
تُ��واِم��ُق432 ت��ك��ون أن إال ذك��ر ف��ال ش��اغ��ٌل ال��ع��ش��ي��َة ب��ات م��ا أنَّ ع��ل��ى
ن��اِط��ُق ب��ال��ع��ت��ِب ال��ي��وم ب��ع��د أن��ا وم��ا ُم��ك��بَّ��ٌل ل��دي��ِك م��أس��وٌر أن��ا ف��ه��ا

موضع. لعلها برزة: هنا. منه املراد ما ندري وال األرانب، من الفتيُّ خرنق: الواحد الخرانق، 430
املعجل. الراهق: كله. الليل يف السري الرسى: إدالج 431

تحب. توامق: 432
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فأجابته:

زاه��ُق وال��رُّوح ج��ن��ب��يَّ م��ن ال��ن��ف��س ب��ه��ا ُم��خ��ِرًج��ا أظ��نُّ��ك أس��ب��ابً��ا ل��ك أرى

فقال: فأجابها

ال��ص��دِر ُغ��لَّ��ة س��وى م��ن��ي ل��ه��م ه��واِك يَ��دَْع ف��ل��م ُح��ب��ي��ش ي��ا ي��ق��ت��ل��ون��ي ف��إن
ال��ن��ه��ِر433 ع��ل��ى ال��دم��وَع وأس��ب��ل��ِت وع��ظ��م��ي دم��ي ع��ل��ى ِج��ل��دي ��ل��ِت ق��فَّ ال��ت��ي وأن��ِت

فقالت: فأجابته

ب��ال��يُ��س��ِر ال��ُع��س��َر ل��ك وق��ايَ��ْس��ن��ا وأخ��رى، َم��َرًة ف��راِق��ك م��ن ب��َك��ي��ن��ا ون��ح��ن
وال��ِب��ْش��ِر ال��ُم��روءِة ف��ي ال��ُم��ح��يَّ��ا ج��م��ي��ُل ال��نَّ��َدى أخ��و ف��ن��ع��م ت��ب��ع��د ف��ال ف��أن��َت

فقطعُت رضبًة، فرضبتُه الغريُة، أدرَكتْني منهما ذلك سمعُت فلما به: أخرب الذي قال
فأذنت بعض. إىل بعضه أجمع أن يل ائذن يل: قالت سقط قد رأتْه فلما وُعنقه، يده منها
خرجت شهقًة شهقت ثمَّ وتبكي، بخمارها وجهه عن الرتاب تمسُح وجعلت فجمعته لها،

نفُسها. معها

حزام بن عروة موت

أبي، أخربني بكار، بن الزهري أخربنا زهري، بن أحمد وأخربنا امَلْرُزبان، بن بكر أبو قال
فقلت: ِحزام؟ بن ُعروة يف لك هل يل: فقيل الُقرى بوادي مررُت الزبري: بن عروة قال قال:
عن ُمنفِرٍد بيٍت يف هَو فإذا جئتُه، حتى فخرجت نعم! قالوا: يلقى؟ ما الحب من يلقى الذي
عروة؟ أنت له: فقلُت قال: وخالته. وأمه التماثيل أمثال له أخواٌت حوله وهللا وإذا البيوت.
أقول: الذي وأنا فقال: قاعًدا استوى ثمَّ عفراء. صاحب قال: عفراء؟ صاحُب قلت: نعم! قال:

تَ��ِك��ف��اِن434 ه��م��ا إال ف��ي��ه��م��ا ب��م��ا ف��ت��ن��ظ��را ن��ش��ًزا أوف��ي��ُت م��ا وع��ي��ن��ان

األصل. يف هكذا النهر، عىل قوله: أيبَست. قفلت: 433

الدمع. ترسالن تكفان: املرتفع. املكان النشز: 434
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ذََران��ي435 ث��مَّ ال��ب��ل��ق��اء ح��اَض��َر إل��ى ع��ل��ي��ُك��م��ا ال��ل��ه ب��اَرَك ف��اح��ِم��الن��ي أال

فقال: أخواته إىل التفت ثمَّ

م��ق��ب��وَض��ا436 ال��ي��وم أُراَك إنِّ��ي ف��ال��ي��وم أب��ًدا ب��اك��يً��ا أم��ه��ات��ي م��ن ك��ان َم��ن
م��ع��روَض��ا ال��ق��وِم ِرق��اَب ع��ل��وُت إذا س��ام��ع��ه غ��ي��ُر ف��إن��ي يَ��ل��ح��و ك��ان م��ن

ويَشُققن الوجوه ُحرَّ يَرضبن وهللا برزن قوله سمعَن فلما الزبري: بن عروة قال
مات. قد فقال: رجٌل لحَقني حتى منزيل إىل وصلت فما فقمُت عروة: قال جيوبهن.

والعفراء عروة قصة

بن فضل العباس أبو ثني حدَّ امَلْرُزبان، بن بكر أبو ثنا حدَّ َحيَُّويِْه: ابن خط من نقلت
أن املحاربي، بكر بن لقيط أخربني املوصيل، إبراهيم بن إسحاق ثنا حدَّ اليزيدي، محمد
بن هند بنو لهم يُقال عذرة من بطن وهما الُعذريَّني، مالك ابنة وعفراء حزام بن عروة
عروة وكان الصبي، عالقة فعلقها جميًعا نشئا ُعذَرة، بن بكري عبد بن ضبة بن حزام
خرجت أن إىل فيُسوِّفه، عفراء يُزوِّجه أن عمه يسأل فكان بلغ، حتى عمه حجر يف يتيًما
الحج يريد البلقاء من له عمٍّ ابُن عمه عىل ووفد إليها، ُعروُة وخرج الشام إىل ألهله عريٌ

إياه. فزوَّجها فخطبها
يف املدينة نحو من ُمقبلٍة رفقة إىل نظَر بتبوك كان إذا حتى عريه يف عروُة وأقبل
ترتُُك ما ويحك! فقالوا: عفراء. شمائل إنها وهللا ألصحابه: فقال أحمر، جمل عىل امرأة
يتحرَّك ال قائًما وبقَي يبس األمر وتبنيَّ منه دنوا فلما القوم، وجاء قال: ليشءٍ؟ عفراء ذكر

يقول: حيث فذلك القوم، بعد حتى جوابًا يُرِجُع وال كالًما، يُحريُ وال

دب��ي��ُب وال��ع��ظ��اِم ج��ل��دي ب��ي��ن ل��ه��ا ِرع��َدٌة ل��ذك��راك ل��ت��ع��رون��ي وإن��ي

اتركاني. ذراني: موضع. البلقاء: 435
مات. قبض: من مقبوًضا: أظنك. أراك: 436
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أُج��ي��ُب أك��اد م��ا ح��ت��ى ف��أُب��ه��ت ُف��ج��اءًة أراه��ا أن إال ه��و ف��م��ا
ل��ط��ب��ي��ُب أب��رأت��ن��ي إن ف��إن��ك داِون��ي ال��ي��م��ام��ة: ل��ع��رَّاف ف��ق��ل��ت
ك��ذوُب ال��ح��م��ي��ري ع��م��ي ول��ك��ن ِج��نَّ��ٍة م��س وال ��ى ُح��مَّ ِم��ن ب��ي ف��م��ا

بن رياح هو الشعراء من وغريه عروة ذكره الذي هو اليمامة وعرَّاف بكر: أبو قال
فساقه األعرج بني من امرأة مواله ج تزوَّ يشكر، لبني عبد وهو ُكَحيلة، أبا ويُكنى راشد،

األعرج. بني يف نسبًا بعُد ادَّعى ثمَّ َمهِرها يف
يشء، منه يبق فلم نحل حتى والُهالس البكاء وأخذه أهله إىل انرصف عروة إن ثمَّ
ُمَوْسِوٌس، هو بل آخرون: وقال ِجنٌَّة! به بل قوٌم: وقال مسحوٌر، هو الناس: بعض فقال
فلعلَّ أتيتموه فلو الناس، أطبُّ وهو الجن، من يُداوي لطبيبًا اليمامة من بالحارض وإن
وهو لَوان،437 السُّ يسقيه فجعل داواه، حتى ُعذرة بني أرض من إليه فساروا يشفيه. هللا
وهللا. ال فقال: رقيٌة؟ أو دواءٌ للحب عندك هل هناه! يا عروة: له فقال ُسقًما، يَزداُد
ما وهللا عروة: له فقال ذلك، مثل به وصنع فعالجه بحجٍر. بطبيٍب مرُّوا حتى فانرصفوا

دوائي. وعنده دائي فهو ُمقيٌم، بالبلقاء شخٌص إال ودوائي دائي
والوري وهزلني، أمرضني أي ورَّاني؛ هو مقيٌم بالبلقاء شخٌص الرواية: هذه غري ويف

والسل. الُقرحة مثل الجوف يف يكون داءٌ
الحسحاس: بني عبد سحيم قال

ال��َم��ك��اوي��ا أك��ب��اده��نَّ ع��ل��ى وأح��م��ى وَري��نَ��ن��ي ق��د م��ا م��ث��ل رب��ي وراُه��نَّ

به: انرصافهم عند يقول فأنشأ به، فانرصفوا قال: الحديث رجع

ش��ف��ي��ان��ي438 ه��م��ا إن ِح��ج��ٍر وع��رَّاف ُح��ك��َم��ه ال��ي��م��ام��ة ل��ع��رَّاف ج��ع��ل��ُت
يَ��ب��ت��دراِن ال��ُع��وَّاد م��ع وق��ام��ا ك��ل��ه ال��داء م��ن ن��ش��ف��ي ن��ع��م! ف��ق��اال:
س��ق��ي��ان��ي وق��د إال س��ل��وٍة وال ي��ع��ل��م��اِن��ه��ا ُرق��ي��ة م��ن ت��رك��ا ف��م��ا

زعمهم. يف فيشفى املريض أو املجنون ويسقون املاء يف يضعونها العرب كان خرزة السلوان: 437
نجد. وعراف أخرى: رواية ويف 438
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ي��داِن ال��ض��ل��وع م��ن��ك ض��م��نَ��ت ب��م��ا ل��ن��ا م��ا وال��ل��ِه ال��ل��ه، ش��ف��اك ف��ق��اال:

فقال دهًرا، فمرض وخالٌة، ووالدٌة أربٌع أخواٌت له وكان أهله، عىل قدم فلما قال:
البلقاء نزلوا حتى به فذهبن وجعي، ذهب نظرًة عفراء إىل نظرُت لو أني اعلمَن يوًما: لهن
املاِل كثرِي سيٍِّد كريٍم رجٍل عند وكان إليها، وينظر بعفراء يُلِمُّ يزال ال فكان ُمستخفني،

والغاشية.
ومقدمه، حاله عن فسأله ُعذرة بني من رجٌل لقيه إذ البلقاء بسوق يوًما عروة فبينا
دخل الرجل أمىس فلما صححَت. قد وأراك مريض، أنك سمعُت لقد وهللا قال: فأخربه.
عفراء: زوج فقال فَضَحكم؟ قد الذي الكلُب هذا عليكم قدم متى فقال: عفراء زوج عىل
تكون أن منه بها أَوىل وهللا أنَت قال: نعم! قال: َقِدم؟ أَوقد قال: عروة! قال: هو؟ كلب أي

إيلَّ. لضممته علمت ولو بقدومه، علمت ما كلبًا،
ولم بنا، تَنزل ولم البلد هذا قدمَت فقال: جاءه، حتى عليه يَستدلُّ غدا أصبح فلما
نعم! قال: عندي. إال منِزٌل لكم كان إن وعيلَّ، عندنا منزلكم فيكون بمكانك تُعلمنا أن تََر
لم أنتم وإن ترون، ما كان قد ألهله: عروة قال َوىلَّ فلما غٍد. يف أو الليلة، إليك ل نتحوَّ
طريقهم، وركبوا فارتحلوا بأٌس. عيلَّ فليس بقومكم وأللحقنَّ رأيس ألركبنَّ معي تخُرجوا

الُقرى. وادي نزلوا حتى ُمدنًَفا يزل ولم عروة ونكس
عفراء أن مسكني أبي عن الكلبي السائب بن محمد بن هشام عن العمري وروى
ووهللا بلَغك، ما الرجل هذا أمر من كان قد َهناه! يا لزوجها: قالت عروة وفاة بلغها ملا
رأيَت فإن ُغربٍة، أرض يف مات أنه بَلغني قد وإنه الجميل، الحسن عىل إال ذلك كان ما
لها، فأذن شئت. إذا فقال: عليه. ويبكني فيَندبنه قومي من نسوة يف فأخرج يل تأذن أن

ترثيه: وقالت فخرجت

ِح��َزاِم ب��ن ُع��ْرَوَة نَ��َع��ي��تُ��م ب��ح��قٍّ وي��ح��ُك��م! ال��ُم��ِح��بُّ��ون ال��رك��ُب أي��ه��ا أال
ب��س��الِم غ��ي��ب��ٍة م��ن رج��ع��وا وال غ��ارٌة ب��ع��دك ال��ف��ت��ي��ان ه��ن��ئ ف��ال
ب��ُغ��الِم ب��ع��ده ف��رح��اٍت وال غ��اِئ��بً��ا ��ي��ن تُ��رجِّ ال ل��ل��ح��ب��ال��ى ف��ُق��ل

الخرب فبلغ جانبه، إىل فُدِفنت ماتت، حتى وتبكي األبيات هذه ُد تُردِّ تزل ولم قال:
بينهما. لجمعت الرشيفني بهذين علمُت لو فقال: معاوية،
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عنه. ريضهللا الخطاب بن عمر عن الكالم هذا مثل روي وقد
عفراءُ ُزوَِّجت ملا قال: أبيه، عن العييش ثنا حدَّ زكريا، بن محمد هللا عبد أبو وحدثنا
هللا، اتَّق له: فقيل تجلس، كانت وَحيُث إبلها، يف أعطاِن439 يف صدره يضُع ُعروة جعَل

يقول: فأنشأ نافعك. غري هذا فإن

ب��ي��ا م��ا ب��َك ي��ك��ن ال ع��ن��ي ف��إي��اك ُس��ق��ي��تُ��ه ال��ه��ي��اِم داءُ أو ال��ي��أُس ب��ي

إثم الهجران

الجرمي ثنا حدَّ طلحة، القاسم أبو ثنا حدَّ الجوهري، عيل بن الحسن محمد أبو أخربنا
سلمة: أبي بن ُعبيد بن العزيز عبد بن امللك عبد حدَّثني الزبري، ثني حدَّ العالء، أبي بن

عتبة: بن هللا عبد بن هللا لُعبيد املاجشون بن يوسُف جدي أنشدني

ُظ��ْل��ُم ول��وُم��ُه��ُم أق��واٌم والم��ك ال��ك��ت��ُم ب��ك أض��رَّ ح��ت��ى ال��ه��وى ك��ت��م��َت
ال��ن��مُّ ن��َف��ع ل��و ن��مَّ ق��د ال��ه��وى ع��ل��ي��ك وق��ب��َل��ه��م ال��ك��اِش��ح��ون ع��ل��ي��ك ون��مَّ
ال��ه��مُّ أع��ُظ��ِم��َك ل��ح��َم وأب��ل��ى ق��دي��ًم��ا، َه��ج��ِره��ا ط��ول ب��ه��ا إغ��راءً وزادك
��م ال��سُّ ُس��ق��َي ك��َم��ن أو ِه��ن��ٍد إث��ِر ع��ل��ى ح��س��رًة م��ات إذ ك��ال��ه��ن��ديِّ ف��أص��ب��ح��َت
ط��ع��ُم ل��ه��ا ح��ي��اًة ت��ح��ي��ا وال ع��ن��اه��ا ف��ي��ن��ق��ض��ي ت��م��وت ال ل��ن��ف��ٍس م��ن أال
اإلث��ُم ه��و ال��ح��ب��ي��ِب ِه��ج��ران إن أال ت��أثُّ��ًم��ا ال��ح��ب��ي��ِب إت��ي��ان ت��ج��نَّ��ب��َت
ال��زع��ُم َك��ذََب ُربَّ��م��ا ي��ا أال رش��اٌد أن��ه ت��زع��م ك��ن��َت ق��د ه��ج��ره��ا ف��ذُق

البلوى عىل مصطربان

النهرواني، روح بن الحسني أبو أخربنا الحافظ، الصوري عيل بن محمد هللا عبد أبو أنبأنا
أنشد: أنه يحيى بن أحمد عن الصويل يحيى بن محمد أخربنا زكريا: بن املعاىف ثنا حدَّ

ل��ُم��خ��ت��ِل��ف��ان وإيَّ��اه��ا وإن��ي ال��ه��وى ام��َي وُق��دَّ خ��ل��ف��ي، ن��اق��ت��ي ه��وى

اإلبل. مربك عطن: الواحد اإلعطان، 439
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ي��م��ان��ي440 ال��ه��دوء ب��ع��د س��رى َك��بَ��ْرٍق زم��ام��ه��ا وتَ��ث��ن��ي ع��راق��يٌّ ه��واَي
ل��م��ص��ط��ب��راِن ال��ب��ل��وى ع��ل��ى وإنَّ��ا َل��ب��ل��يَّ��ٌة إن��ه��ا وأب��ك��ي، ت��ح��نُّ

الشاعرة فضل

محمد بن أحمد عمر أبو القايض أخربنا إجازًة، ِزي التَّوَّ عيل بن أحمد الحسني أبو أخربنا
بن يحيى أخربني الكاتب، محرز ثنا حدَّ الكوكبي، القاسم بن الحسني أخربنا العالف، بن
ما وقالت: له، فأذنت إنساٌن عليها استأذََن إذ الشاعرة فضل عند كنت قال: الخصيب،

قال: هو؟ ما قالت: شعٍر. من بيٍت مرصاع تجيزين قال: حاجتك؟

ِص��َغ��ِره ف��ي أح��بَّ ل��ُم��ِح��بٍّ م��ن

فقالت:

ِك��بَ��ِره ع��ل��ى أح��ُدوثَ��ًة ف��ص��ار
ن��ظ��ره م��ن ه��واه م��ب��دا ف��ك��ان وأرَّق��ه ��ه ش��فَّ ن��ظ��ٍر م��ن
ِذَك��ِره ف��ي يَ��زي��ُد ال��ل��ي��ال��ي َم��رُّ ك��َم��ٍد م��ن ل��م��ات األم��ان��ي ل��وال
ِق��َص��ِره وف��ي ط��ول��ه ف��ي ب��ال��ل��ي��ل ف��يُ��س��ِع��َده ُم��س��ِع��ٌد ل��ه إْن م��ا

املوت شهقة

أصحاب بعض أخربني قال: عنه، َحيَُّويِْه ابن خط من ونقلته امَلْرُزبان، بن محمد قال
باملدينة كان قال: الكلبي، السائب بن محمد بن هشام أخربنا املدايني، أخربنا املدايني،
لها وكان له، عمٍّ ابنة عنده وكانت شاِعًرا، وكان عوف، بن الرحمن عبد ولد من رجٌل
فمنعه الرُّصافة، إىل هشام إىل املسري وأراد شديدًة، ضيقًة فضاق ُمستَهرتًا، وبها عاِشًقا
عمي! ابن يا الضيق: منها بلغ وقد يوًما له فقالت فراقها، وَكِرَه بها، يجد كان ما ذلك من
فيه. نحن ما بعض به فنكِشَف ِرزًقا، منه لك يَقِسَم أن تعاىل هللا لعلَّ الخليفَة تأتي أال

الليل. من الهزيع الهدوء: 440
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أمياٍل عىل الرصافة من كان إذا حتى ومىض، ز فتجهَّ للخروج نشَط منها ذلك سمع فلما
ال: للجمَّ فقال أفاق ثمَّ عليه، بامُلغمى شبيًها ساعًة فلبث له، وتمثَّلت بقلبه ِذْكُرها خطَر

يقول: فأنشأ إبَله، فحبس احِبس.

ُه��ويَّ��ا441 تَ��ه��وي وال��ع��ي��ُس س��راًع��ا ِع ف��ال��ق��ا ب��الك��َث ف��ي ن��ح��ن ب��ي��ن��م��ا
ُم��ض��يَّ��ا أط��ق��ُت ف��م��ا وه��نً��ا ـ��راك ِذْك��ـ م��ن ال��ق��ل��ب ع��ل��ى خ��ط��رٌة خ��ط��رت
ال��م��ط��ي��ا ا ُردَّ ول��ل��ح��اديَ��ي��ن: ُق، ��ْو ال��شَّ ل��ك دع��ان��ي إذ ل��ب��ي��ِك ق��ل��ت:
ط��يٍّ��ا ب��ال��س��ي��ر ط��وي��ن ُم��ض��َم��راٍت ِع��ت��اٍق ع��ي��ٍس ص��دور ف��َك��َرْرن��ا
ه��يَّ��ا ب��ال��ل��ي��ل ال��ُح��داِة وق��وِل ـ��ِر ��يْ��ـ ال��سَّ َدَل��ِج م��ن ل��ق��ي��َن م��م��ا ذاك

الرصافة. أبيات هذه ِطيَّتك! بلغَت قد هللا، سبحان له: فقال بنا! ارِجع ال: للجمَّ قال ثمَّ
لقيه ميٍل قْدِر عىل املدينة من كان إذا حتى فرجع راجعًة. إال ُخطوًة تخطو ال وهللا فقال:
ميِّتًا. البعري ظهر عن وسقط شهقة فشهق يت، تُوفِّ قد امرأته أن فأخربه عمه، بني بعض

وعشق جنون

الندوة، بباب عليه بقراءتي الحرام املسجد يف األردستاني أحمد بن محمد بكر أبو أخربنا
أحمد بن الحسن عيل أبو أخربنا امُلذكِّر، حبيب بن محمد بن الحسن القاسم أبو أخربنا
بن إسحاق ثنا حدَّ املادراي، سليمان بن يحيى ثنا حدَّ شادل، ثنا حدَّ القزويني، الصويف
ما فقلت: يؤذونه، والصبيان الحمام، من خاِرًجا يوًما غوَرَك رأيُت قال: ،ُّ األُبُيلِّ إبراهيم
العشق من فيه أنا ما يَكفيني أما الصبيان، هؤالء آذاني قد قال: محمد؟ أبا خربك
يف قلَت هل قلت: شديٌد. عشٌق وبي وهللا، بىل قال: مجنونًا. أظنُّك ما قلت: والجنون؟

وأنشد: نعم. قال: شيئًا؟ وجنونك عشقك

ح��دُّ ل��ه وه��ذا ح��دٌّ ل��ه ف��ه��ذا ي��غ��دو وذا ي��روح ذا وع��ش��ٌق ج��ن��وٌن
ِج��ل��ُد وال ص��ح��ي��ٌح ق��ل��ٌب ل��ي ي��ب��َق ف��ل��م ك��اله��م��ا وق��ل��ب��ي ج��س��م��ي اس��ت��وَط��ن��ا ه��م��ا

موضعان. والقاع: بالكث 441
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ال��َج��ْه��ُد يُ��ف��اِرَق��َه��ا أالَّ ُم��ه��ج��ت��ي ع��ل��ى وت��ح��اَل��ف��ا ال��َح��ش��ا ت��ح��ت س��َك��ن��ا وق��د
بُ��دُّ م��ن��ه��م��ا م��ا داءَي��ن م��ن يُ��ع��اِل��ُج ب��ح��ي��ل��ٍة ي��س��ت��ط��ي��ع ط��ب��ي��ٍب ف��أيُّ

العاشق والشيخ الفتى

الواحد عبد بن الغفار عبد أخربنا فإجازًة، سماًعا يكن لم إن عيل بن أحمد بكر أبو أخربنا
أحمد بكر أبو ثني حدَّ القايض، محمد بن الحسني هللا عبد أبو ثني حدَّ األرموي، نرص بن
دخلُت قال: الرُّوذباري، هللا عبد أبو ثني حدَّ عمر، بن محمد حدَّثني امليموني، محمد بن
فتى، يا له: فقلت حلقه، ويعضُّ يَكلمه وهو شيًخا َع َرصَ قد فتًى فرأيُت الزعفراني، درَب
فرغ فلما بقصتي. أحدِّثك ثمَّ منه أَفُرغ حتى دعني فقال: أباه، وظننته بأبيك؟ هذا أتفعل

رآني. ما ثالٌث وله يَهواني، أنه يزعم هذا إن قال: ذنبه؟ ما فتى يا قلت:

هللا زينة

املعدل، ُسَويْد بن إسماعيل القاسم أبو أخربنا الجوهري، عيل بن الحسن محمد أبو أنبأنا
رجٌل نظر قال: ِزي، التَّوَّ أخربنا عسل، أخربنا الكوكبي، القاسم بن الحسني عيل أبو ثنا حدَّ
له: فقال الزاهد ُمحرييز فرآه فزجره، الوجه، ويضء غالم إىل ينظر رجل إىل قريش من
ِعباده؟ يف وِحليَتُه بالده، يف هللا زينة تَبُطل أن أتريد قال: ال! قال: النظر؟ غري رأيَت هل

خيمة ظلِّ يف يُنشد

بن أحمد بن عيل محمد أبو الفقيه ثني حدَّ لفظه، من الحافظ األندليس هللا عبد أبو أخربنا
ثنا حدَّ عيل، أبو القايل ثنا حدَّ الربيع، بن هللا عبد بكر أبو القايض ثنا حدَّ األندليس، سعيد
عامر، بني بالد بناحية سائٌر أنا بينا قال: عمه، عن الرحمن، عبد ثنا حدَّ ُدَريْد، بن بكر أبو

يقول: وهو له، خيمٍة ظلِّ يف يُنِشُد برجٍل إذا

ال��ُغ��ب��ِر؟442 وأع��الِم��ه��ا ي��وًم��ا ق��رق��رى إل��ى ن��اِظ��ًرا ل��س��ت أن ال��ل��ه ع��ب��اد ��ا أَح��قٍّ

موضع. قرقرى: 442
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وك��ِر إل��ى ن��ه��ًض��ا راَم ُغ��راٍب ج��ن��اُح راك��ٌب م��رَّ ُك��ل��م��ا ف��ؤادي ك��أنَّ
ل��ل��ذك��ِر ق��ل��بُ��ك واه��ت��اَج ال��ه��وى دع��اك ِرف��ق��ٌة ال��ي��م��ام��ة ن��ح��و ارت��ح��َل��ت إذا
س��ت��ِر443 ف��ي ال��ح��وادث ري��ب م��ن زل��ت وال ُم��س��لَّ��ًم��ا أُب��َت ال��وج��ن��اء! راك��ب ف��ي��ا
ال��ق��ط��ِر444 َس��بَ��َل ال��ن��وى ش��ح��ط ع��ل��ى ُس��ق��ي��َت ب��ج��وِّه ف��اه��ت��ف ال��ُع��ْرَض أت��ي��َت م��ا إذا
َع��ْف��ِر445 ع��ل��ى إال تُ��ْزداُر ال ك��ن��َت وإن ��ٍب ُم��رحَّ إل��يَّ واٍد م��ن ف��إن��ك

سمعت؟ ما أأعجبَك فقال: فأتيته، إيلَّ أومأ رآني فلما الصوت، نِديَّ وكان فأذنت، قال:
ال قلت: تكون؟ ن فممَّ قال: نعم! قلت: أنت؟ الحضارة أهل أمن فقال: وهللا! إي فقلت:
بىل! قلُت: األحقاد؟ وأطفأ الضغائن، اإلسالُم َحلَّ أَوَما قال: ذلك. عن السؤال يف لك حاجة
قلت: أيِّهم؟ فمن قال: القريب. الحبيب قلُت: قيس؟ من امرٌؤ أنا ُقلَت: إذا يمنعك فما قال:

ُقربًا. هللا زادك قال: سعد. بن أعرص أحد ثمَّ قيس، بن سعد بني أحد
زنٍد إىل وقام خيمته، بقراب وقيَّده إكافه، عنه وألقى حِماري عن فأنزلني وثب ثمَّ
حتى لتَّه ثمَّ سمنًا، عليه وأفرغ تمًرا، فيها فألقى بصيدانٍة،446 وجاء ناًرا، وأوقد فاقتدح
هو؟ وما قال: أحوج. هذا غري إىل إنِّي فقلت: إيلَّ، وقرَّبه دقيًقا، عليه ذرَّ ثمَّ التبك،
عنٍي. نُعمى قال: الوعد! وقلت: لُقيمات فلِقمُت فاعٌل. فإني أصبَت، قال: تُنشدني. قلت:

وأنشدني:

ل��َط��ُروُق447 ال��َك��َرى ال��ق��وَم ص��َرع إذا وإن��ه��ا ال��ُخ��َش��ي��ف أمُّ َط��َرَق��ت ل��ق��د
ل��خ��ف��وُق ال��ن��وى ه��ي��ض��اِت م��خ��اف��ة وإن��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا يُ��ح��م��ى َك��ِب��ًدا ف��ي��ا
ف��ري��ُق وب��ان ق��ل��ب��ي ال��غ��ض��ا ب��ذات ي��ودُُّه��م أن��اٍس م��ن ف��ري��ٌق أق��ام
ص��دي��ُق448 ال��ِح��َج��ال ب��ب��ي��ض��ات ره��ي��ٌن وق��ل��بُ��ه ي��ظ��لُّ م��ح��زوٍن ب��ح��اج��ِة

الشديدة. الناقة الوجناء: 443
الشام. يف بلد العرض: 444

هنا. الشاعر به أراد ماذا نعلم وال الرتاب. ظاهر العفر: تُزار. تزدار: 445
النحاس. من الِقْدر الصيدانة: 446

ليًال. تأتي َطُروق: الغزال. ولد الخشف: تصغري الُخَشيف: 447
النساء. الحجال: بيضات 448
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بُ��ُروُق ل��ُه��نَّ الح��ْت وأن ج��ن��وٌب ع��ش��يَ��ًة ل��ه��ُن ه��بَّ��ت أْن ��ل��َن ت��ح��مَّ
ُع��ذُوُق449 ال��ِج��م��اِل أُدِم ع��ل��ى ُض��ح��يَّ��ا َج��َع��ل��نَ��ه��ا ح��ي��ن ال��رَّْق��ِم ُف��ُض��وَل ك��أنَّ
تَ��ُروُق ال��س��ح��اِب ُغ��رِّ ع��ل��ى ت��ك��اُد تَ��ِح��لَّ��ٌة ��ت��ار ال��سِّ ت��ح��ت م��ن وف��ي��ه��ن
ف��دق��ي��ُق450 خ��ص��ُره��ا ��ا وأمَّ ف��وع��ٌث، أُخ��ري��ات��ه��ا ع��ن ال��دِّع��ُص ��ا ف��أمَّ ه��ج��ي��ٌن،

إنشاده. معاودة إىل ً ظمأ الناس أشد من وأنا ففارقتُه

مؤتلَفني بني التفريق

عيل الحسن أبي عن القضاعي، سالمة بن هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو القايض أنبأنا
داود بن بكر أبا أن السمسار، أحمد بن هللا ُعبيد عمر أبو ثنا حدَّ الصياح، بن نرص بن
وجعل عنه عدل مدَّة بعد كان فلما الورَّاقني، باب من الجامع يدخل كان األصبهاني
أني فيه السبب بُني! يا فقال: ذلك، عن فسألتُه عليه، ُمجِرتئًا وكنُت غريه، من دخوله
واحٍد وكل ثان، يتحدَّ حَدثنَي الباب عند فصادفُت منه الدخول أردُت املاضية الجمعة يف
أن نفيس عىل فجعلت فتفرَّقا، جاء، قد بكر أبو قاال: رأياني ا فلمَّ بصاحبه، مرسوٌر منهما

مؤتلَفني. بني فيه فرَّقت باٍب من أدخل ال

الِجمال: أُْدم الشمس. تُرشق حني الضحى: ر مصغَّ الضحيا، الربود. أو الويش من مخطط رضب الرقم: 449
العنب. من كالعنقود النخل من وهو عذق: الواحد العذوق، ُسْمرها.

السهل. الوعث: رتها. مؤخِّ به شبَّه الرمل، من الكثيب الدعص: أََمة. وأمه عربيٍّا أبوه كان من الهجني: 450
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أبًدا كلَّمته ال

ُعبيد عمر أبو ثنا حدَّ نرص، ابن ثنا حدَّ املرصي، سالمة بن محمد هللا عبد أبو القايض أنبأنا
يف بكر أبي مع نشأ الصويف، سمنون بابن يُعَرف كان حَدثًا أن السمسار، بن أحمد بن هللا
معناه، يف وعمل ناَقَضه، األدب يف كتابًا بكر أبو عمل فإذا يَفرتقان، ال وكانا واحد، ُكتَّاب
عهد. من ألكثرهم وجدنا وما منهما: األول سطَرين؛ خاتمه فص عىل نَقش بكر أبا وإنَّ
إليه َرمى حدٍث إىل يَنظُر إنسانًا رأى إذا وكان حرسات. عليهم نفُسك تذهب فال واآلخر:
يف تُناِقضني أن أتقدُر سمنون: البن فقال ذلك. عن فينتهي عليه. ما اقرأ وقال: بخاتمه،
﴿َوَجَعْلنَا منهما: األول سطران، ه فصِّ عىل بخاتم جاءه الغد كان فلما نعم! قال: هذا؟
فاستحسَن آذَيْتُُمونَا﴾، َما َعَىل ﴿َوَلنَْصِربَنَّ والثاني: أَتَْصِربُوَن﴾، ِفتْنًَة ِلبَْعٍض بَْعَضُكْم

نواس: أبو قال الطريق هذا وعىل ذلك.

َس��ِه��دا ب��م��ن يَ��ش��ُع��ر ل��م ن��ام م��ن ل��خ��ات��م��ه��ا ف��صٍّ ع��ل��ى ك��ت��بَ��ْت
رق��دا إذا ي��ه��وى َم��ن ك��ان ال أن��اق��ض��ه��ا ��ي ف��صِّ ف��ي وك��ت��ب��ُت
أب��دا ك��ل��م��تُ��ه ال وال��ل��ه ب��خ��ات��م��ه يُ��ن��اق��ض��ن��ي ق��ال��ت:

لحمها عظامي سلبِت

هللا عبد أبو ثنا حدَّ روايته، يف لنا أِذن ما يف ِزي التَّوَّ عيل بن أحمد الحسني أبو أخربنا
ثنا حدَّ الرسي، بن محمد بن عيل الحسن أبو أخَربَنا الخالع، جعفر بن محمد بن الحسني
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الثلج، درب يف اًما حمَّ دخلت قال: الخريمي، ثني حدَّ فهم، بن محمد بن الحسني بن أحمد
املئزُر، وعليه ُمستلقيًا، الداخل، البيت يف ام، الحمَّ يف القايض هللا عبد بن بسوَّار فإذا
أخُرَج. أو تخُرج أن ا إمَّ رجُل! يا أحشمتَني قد يل: قال ثمَّ ساعة فسكت بُقْربه، فجلسُت
مسائل من إنَّها قلت: املسائل. َمْوِضع هذا ليس فقال: مسألٍة. عن أسألك جئت فقلُت:

يقول: الذي من فقلت: هاِتها. وقال: فضحك ام. الحمَّ

��ُر ت��ت��ك��سَّ ن��اَل��ه��ا م��م��ا ع��وارَي ف��ت��رك��ِت��ه��ا ل��ح��َم��ه��ا ع��ظ��ام��ي س��ل��ب��ِت
ت��ص��ِف��ُر ال��ري��ُح أج��واِف��ه��ا ف��ي أن��اب��ي��َب ف��ت��رك��ِت��ه��ا ��ه��ا ُم��خِّ م��ن وأخ��ل��ي��ِت��ه��ا
تَ��ت��ن��ظَّ��ُر ل��م��ا خ��وًف��ا م��ف��اِص��لُ��ه��ا ��دت ت��رعَّ ال��ف��راق ذك��ر س��م��َع��ْت إذا
أت��س��تَّ��ُر ل��ك��ن��ن��ي ج��س��دَي، ِب��ل��ى ت��ن��ظ��ري ال��ث��وب اْرف��ع��ي ث��مَّ ب��ي��دي خ��ذي

الذي عندي شهد لو فقال: ويُجوَّد. بها يُغنَّى فإنه قلت: قلتها. وهللا أنا سوار: فقال
شهادته. ألجزُت بها يُغنِّي

الشاعر الزنجي

عيل القاسم وأبو عليه، بقراءتي ِزي التَّوَّ الحسني بن عيل بن أحمد الحسني أبو أخربنا
محمد ثنا حدَّ الخزاز، َحيَُّويِْه بن عمر أبو أخَربنا قاال: عليه، قراءًة التَّنُوِخي املحسن بن
الحسن، بن محمد حدَّثني بكار، بن الزبري أخربني شبيب، بن هللا عبد أخربنا خلف، بن
بيشء بالزنجية ويرطُن ناضًحا1 يَسوُق غالٌم يل كان قال: القشريي، ُمرَّة بن هبرية حدَّثني

يقول: هو قال: ثمَّ له فاستمع لسانه، يَعِرُف َرجٌل بنا فمرَّ الشعر، يشبه

��م��ا2 ُس��هَّ ق��الئ��َص ب��ج��ع��ج��اٍع أن��اخ��وا ل��ِف��تْ��ي��ٍة اه��ت��دي��ُت إنِّ��ي ل��ه��ا ف��ق��ل��ُت
ُس��لَّ��َم��ا ال��ل��ي��َل يَ��ج��َع��ِل األع��ادي ُع��ي��وَن ي��َخ��ْف وَم��ن ال��ع��اش��ق��ون ك��ذاك ف��ق��ال��ت:

عليه. يستقي البعري الناضح: 1
الضامرة. السهم: الناقة. قلوص: الواحدة القالئص، الجدبة. األرض الخشن، الضيق املكان الجعجاع: 2
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وزينب نُصيب

التَّنُوِخي، املحسن بن عيل القاسم وأبو ِزي، التَّوَّ عيل بن أحمد الحسني أبو القاضيان أخربني
عن معاذ، بن محمد حدَّثني خلف، بن محمد ثنا حدَّ العباس، بن محمد عمر أبو أخربنا قاال:
َرجل وَمعي ا حاجٍّ كنُت قال: ثه، حدَّ عمن قريش من رجٌل حدَّثني قال: إبراهيم، بن إسحاق
فنَزلنا ومتاع، وعبيٌد وِضينٌة،3 وأثقاٌل هوَدٌج ومعه ذلك، قبل أَره ولم أعِرُفه، ال القافلة من
ِزنجيٌَّة، امرأٌة هودًجا أعَظمها من فخرج بُِسطت، قد وبُُسٌط دة، ُممهَّ ُفُرٌش فإذا منِزًال،
فبقيُت الُفُرش، عىل جنبها، إىل فجلس زنجي، جاء ثمَّ دة، امُلمهَّ الُفُرِش تلك عىل فجلست
ويقول: يُغنِّي فجعل معه، إبًال يقوُد وهو مارٌّ بنا مرَّ إذ أنظُر أنا فبَينا منهما، بًا متعجَّ

ال��ق��ل��ُب َم��لَّ��ِك ف��م��ا تَ��َم��لِّ��ي��ن��ا إْن وُق��ْل ال��رَّك��ُب يَ��رح��ل أن ق��ب��ل أل��ِم��ْم ب��زي��ن��َب

الناس، يف رتني شهَّ تقول: وهي ورضبته، فخبطته الزنجي، إىل الزنجية فوثبَت قال:
هذا ضد الزبري وذكر َزينب. وهذه الشاعر، نُصيب يل: قالوا هذا؟ من فقلُت: هللا. َرك شهَّ

الخرب.

الحبيش وزوجها بُريرة

التَّنُوِخي، امُلحسن بن عيل القاسم وأبو ِزي، التَّوَّ عيل بن أحمد الحسني أبو القاضيان أخربنا
الحسن ثنا حدَّ خلف، بن محمد ثنا حدَّ الخزاز، َحيَُّويِْه بن العباس بن عمر أبو أخَربَنا قاال:
عباس، ابن عن عكرمة عن الحذَّاء خالد عن عاصم بن عيل ثنا حدَّ حسان، بن مكرم بن
حولها، يطوف فكان فراقه، فاختارت َت ُخريِّ َحبشيٍّا زوجها وكان بَُريَرُة، أُعِتَقت ملا قال:
حبه شدة ترى أما العباس: ه لعمِّ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقال لها، ُحبٍّا يه َخدَّ عىل تسيل ودموعه
ال قال: أمرتني. إن قالت: تزوجِته؟» «لو ملسو هيلع هللا ىلص: النبي لها فقال له؟ بُغضها وشدة لها،

تفعل. فلم شفيٌع. ولكني آُمُرِك،
عدي، بن يوسف ثنا حدَّ الهيثم، بن محمد ثنا حدَّ خلف، بن محمد ثنا حدَّ وبإسناده
أسود عبًدا كان بُريرة زوَج أن عباس، ابن عن عكرمة، عن قتادة، عن وأيوب، سعيد عن

املنضدة. الوضينة: 3
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دموعه وإن ونواحيها، املدينة أطراف يف به لكأني وهللا أُعِتقت، يوم املغرية، لبني موًىل
تفعل. فلم لتختاره اها ويرتضَّ يَتبُعها لحيته، عىل لتجري

العليل الدمينة ابن

أحمد بن محمد بن عيىس عيل أبو ثنا حدَّ شاذان، بن أحمد بن الحسن عيل أبو شيخنا ذكر
ثعلب، يحيى بن أحمد العباس أبو أخربنا الطوماري، جريج بن امللك عبد بن عمر بن

الدُّمينة: البن الزبري أنشدني شبيب: بن هللا عبد أنبأنا

راق��يً��ا؟ ل��ع��ي��نَ��ي��َك ت��ل��َق��ى أن ي��أِن أل��م ب��ال��َق��ذَى اع��ت��اللُ��ك ط��ال ق��د ي��ق��ول��ون
دوائ��ي��ا ال��ع��ائ��دات ب��ع��ض إن أال ي��ُع��دن��ن��ي ال��بُ��يُ��وِت أع��ل��ى م��ن وأق��بَ��ل��َن
ي��م��ان��يً��ا ن��ص��ًال أب��َق��ي��َن م��ا ب��ق��ي��ة ل��دائ��ه أص��ٌل ُه��نَّ َم��ِري��ًض��ا يَ��ُع��ْدن

إالهللا لوعتي يدِر لم

الكالبي: لُعقبة هللا عبد أنشدنا ثعلب: أخربنا الطوماري، ثني حدَّ أيًضا: عيل أبو وذكر

وان��ت��ح��ان��ي��ا ُح��بُّ��ه��ا ب��ف��ؤادي خ��ال وان��ت��َح��وا األح��ادي��ث ال��ن��اس اق��ت��َس��َم إذا
ب��ي��ا م��ا ل��وع��ة ال��ل��ُه إال ي��دِر ف��ل��م م��ض��ج��ع��ي ح��وَّل��ُت ث��مَّ دم��ع��ي ف��ك��ف��ك��ف��ُت
ع��ن��ان��ي��ا م��ا يَ��ع��ِن��ُك��م ال ل��ه��م: ف��ق��ل��ت ُم��ع��ِرًض��ا ال��ل��ه��ِو ع��ن ه��ذا ن��رى وق��ال��وا:

بيت وأشجع بيت أغزل

القايض ثنا حدَّ امللحمي، محمد بن الحسن بن عيل بن الوهاب عبد تغلب أبو ثنا حدَّ
العباس أبو ثني حدَّ الكاتب، طالب أبو الجهم بن عيل ثنا حدَّ زكريا، بن املعاىف الفرج أبو
بن عمرو أبو قال قال: األصمعي، حدَّثني الريايش، ثني حدَّ البرصي، رشاعة أبي بن سوار

فقوله: بيت أغزل أما بيت، يف وأشجعهم بيت يف الناس أغزل لكم أقول إنِّي العالء:

ال��َوِج��ُل ال��َوج��ي ي��م��ش��ي ك��م��ا ال��ُه��َوي��ن��ا ت��م��ش��ي ع��واِرُض��ه��ا م��ص��ق��وٌل ف��رع��اءُ غ��رَّاءُ
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فقوله: بيت أشجع ا وأمَّ

نُ��ُزُل م��ع��َش��ٌر ف��إنَّ��ا ت��ن��ِزل��وَن أو ع��ادتُ��ن��ا ت��ل��ك ف��ق��ل��ن��ا: ال��طِّ��ع��ان، ق��ال��وا:

العيون يف بيت أرقُّ

بن أحمد ثنا حدَّ زكريا، بن املعاىف ثنا حدَّ امللحمي، عيل بن الوهاب عبد تغلب أبو ثنا حدَّ
الحسن أخربني الكاتب، راهويه بن محمد أخربني العقييل، النرض أبو الحارث بن إبراهيم
فأنشده:4 العيون. يف قيل بيٍت أرقَّ أَنِشدني عنده: َمن لبعض املأمون قال قال: إبراهيم، بن

ق��ت��الن��ا يُ��ْح��ِي��ي��َن ل��م ث��مَّ ق��ت��ل��نَ��ن��ا َم��َرٌض ط��رف��ه��ا ف��ي ال��ت��ي ال��ع��ي��ون إن
أرك��ان��ا ال��ل��ه خ��ل��ِق أض��ع��ُف وُه��نَّ ب��ه َح��َراك ال ح��ت��ى ال��لُّ��بِّ ذا يَ��ص��رع��ن

يقول: حيث نواس أبو منه أشعر شيئًا، عمل ما قال:

ط��وي��ُل5 ع��ل��ي��ك ب��ًك��ى ع��ل��ي��ه ��ى ع��فَّ ُم��ح��ي��ُل ال��ُج��ف��وِن ب��ي��ن ال��ِب��ل��ى َرب��ُع
ق��ت��ي��ُل ب��ي��ن��ه��ن ��ط ت��ش��حَّ ح��ت��ى ل��ح��ظ��ات��ه أق��ل��ع��ت م��ا ن��اظ��ًرا ي��ا

نواس. أبي شعر رقة يف املأمون قوُل القوُل الفرج: أبو القايض قال

إذن بال القلب دخل ما الشعر

زكريا بن املعاىف الفرج أبو ثنا حدَّ عليه، قراءًة عيل بن الوهاب عبد تغلب أبو أخربنا
عيل بن داود سليمان أبو استنشدني قال: األزدي، عرفة بن إبراهيم ثنا حدَّ إمالءً، الحريري
يل وقال فأجابني الجلوس. وسألته فيها ومدحته إيَّاها، أنشدتُه قصيدة بعقب األصبهاني
دخل ما الشعر أحسن فقال: العرب. كالم هذا له: فقلت مكانه. لَت بدَّ لو منها: يشءٍ يف

لجرير. البيتان هذان 4

فغريته. سنون، أي أحوال؛ عليه أتت الذي املحيل: 5
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بذكر ولوعك أشدَّ ما بحرضته: إنسان يل فقال الكلمة. بدَّلت أن بعد هذا إذن، بال القلب
الفراق؟! من أمضُّ يشء وأي سليمان: فقال شعرك! يف الفراق

له: قيل أنه جرير، بن بالل بن ُعقيل بن ُعماَرة عن حبيب بن محمد عن حكى ثمَّ
يقول: حيث صانًعا أبوك كان ما

أف��ع��ِل ل��م م��ا ف��ع��ل��ُت ال��ف��راق ي��وم ع��ه��ِدك��م آِخ��ر أن أع��ل��ُم ك��ن��ُت ل��و

أحبابه. َمظعن يرى وال عينه يَقلُع كان قال:

الحب موت

بن العباس ثنا حدَّ َحيَُّويِْه، بن عمر أبو أخربنا الجوهري، عيل بن الحسن محمد أبو أخربنا
الرقي: العالء بن هالل أنشدني الطويس: موىس بن محمد ثنا حدَّ الجوهري، العباس

آخ��ُره م��ات ق��د ال��ُح��بُّ أم��س��ى م��تُّ ف��إن ف��ان��ق��ض��ى ال��ُح��بِّ أوُل ق��ب��ل��ي م��ات وق��د

يختصمان معشوقان

العباس بن العباس الحسن أبو أنبأنا َحيَُّويِْه، بن عمر أبو أخربنا الجوهري، أخربنا
العالء: بن هالُل أنشدني الطويس: ثنا حدَّ الجوهري،

وي��غ��ت��ِب��ط��ان ال��دُّن��ي��ا ف��ي ي��ل��ذَّاِن وغ��ي��َره��ا غ��ي��ري م��ع��ش��وَق��ي��ن ك��لَّ أرى
ُم��رت��َه��ن��ان ل��ألع��داء أس��ي��راِن ك��أن��ن��ا ال��ب��الد ف��ي وتُ��م��س��ي وأُم��س��ي
ال��م��ل��ك��ان ي��ك��تُ��ُب م��م��ا ال��وي��ُل ل��َي ل��ِذك��ره��ا ص��الت��ي ف��ي ف��أب��ك��ي أص��لِّ��ي
َض��م��اِن ب��غ��ي��ر م��ن��ي وثِ��َق��ت وق��د ب��غ��ي��ِره��ا أه��ي��َم ال أن ل��ه��ا ض��ِم��ن��ُت
ي��خ��ت��ص��م��ان م��ع��ش��وَق��ي��ن ُخ��ص��وَم��َة ��ع��وا ت��س��مَّ ُق��وم��وا ال��ل��ه ِع��ب��اَد ي��ا أال
ي��ص��ط��ِل��ح��ان ث��مَّ وه��ج��ًرا، ِع��ت��ابً��ا م��رًَّة يَ��س��ت��ج��دَّان ع��اٍم ك��لِّ وف��ي
يَ��ل��ت��ق��ي��ان األع��وام وف��ي أق��ام��ا أي��ن��م��ا غ��ري��بَ��ي��ن ال��دن��ي��ا ف��ي ي��ع��ي��ش��ان
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الحب يف يموت من

َحيَُّويِْه، ابن العباس بن محمد عمر أبو ثنا حدَّ الجوهري، عيل بن الحسن محمد أبو أخربنا
حدَّثني القريش، هللا عبد أبو أخربني محمد، بن هارون حدَّثني امَلْرُزبان، بن محمد ثنا حدَّ
قال: الحب؟ قتله الذي املجنون فيكم تَعرفون هل عامر: بني من لرجل قيل قال: الحكم،

القلوب. الضعاف اليمانية هذه الحب من تموُت إنما

جًوى زدني حبَّها يا

ثنا حدَّ خلف، بن محمد ثنا حدَّ العباس، بن محمد ثنا حدَّ عيل، بن الحسن محمد أبو أخربنا
به كانت ولكن مجنونًا،6 يكن لم يقول: األصمعي كان قال: املروزي، مسلم بن هللا عبد
قول مثل كثريًا، شعًرا نََحلوه قد أنهم عىل الناس، أشعر وهو النُّمريي، حيَّة أبي كَلوثِة َلوثٌة

الُهذيل: صخر أبي

األم��ُر أم��ُره وال��ذي وأح��ي��ا أم��ات وال��ذي وأض��ح��ك أب��ك��ى وال��ذي أم��ا
ال��ذُّع��ُر يَ��ُروُع��ُه��م��ا ال م��ن��ه��ا أل��ي��َف��ي��ن أرى أن ال��وح��َش أح��س��ُد ت��رك��ت��ن��ي ل��ق��د
ال��َح��ش��ُر م��وِع��ُدك األي��ام س��ل��وة وي��ا ل��ي��ل��ٍة ك��لَّ ج��ًوى ِزدن��ي ح��بَّ��ه��ا ف��ي��ا
ال��َه��ج��ُر ص��نَ��ع ي��ُك��ن ل��م م��ا ع��ل��ى وِزدت ال��م��دى ب��ي بَ��َل��غ��ت ق��د ل��ي��ل��ى َه��ج��ر وي��ا

العذري والفتى معاوية

َحيَُّويِْه، بن العباس بن محمد عمر أبو أخربنا عليه، قراءًة عيل بن الحسن محمد أبو أخربنا
الرحمن عبد بن محمد حدَّثني أسمع، وأنا يَسمع وهو امَلْرُزبان، بن محمد عىل ُقرئ قال:
معاويُة أِذن قال: عروة، بن هشام عن محنف، أبو ثنا حدَّ عبيد، بن محمد ثنا حدَّ القريش،
الناس أخذ فلما ُعذرة، بني من فتًى عليه دخل من يف فكان يوًما، للناس ُسفيان أبي بن

يقول: أنشأ ثمَّ ماطني، السِّ بني الُعذري الفتى قام مجالسهم

وال��بَ��ذِل وال��ج��وِد واإلح��س��ان ال��ب��رِّ وذا وال��ع��ق��ل وال��ف��ض��ل ال��ح��ل��م ذا ي��ا ُم��ع��اوَي!

ح. امللوَّ بن قيس عامر بني مجنون هنا باملجنون أراد 6
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ع��ق��ل��ي ب��ه أُص��ي��ُب ق��د م��م��ا وأُن��ِك��رُت م��س��ك��ن��ي األرض ف��ي ض��اق ��ا ل��مَّ أت��ي��تُ��ك
ق��ب��ل��ي أح��ٌد يَ��ل��ق��ُه ل��م ال��ذي ل��ق��ي��ُت ف��إن��ن��ي ع��نِّ��ي ال��ل��ُه، َك��الَك ْج، ف��ف��رِّ
ق��ت��ل��ي أه��ون��ه ك��ان ب��س��ه��ٍم َرم��ان��ي ال��ذي م��ن ��ي ح��قِّ ال��ل��ه، ه��داك ل��ي، وُخ��ذ
وال��ك��ب��ِل7 ال��ح��ب��ِس م��ع ت��ْردادي ف��أك��ث��ر أت��ي��تُ��ه إذ ع��دل��ه ��ي أرجِّ وك��ن��ُت
ال��َع��دل؟ م��ن ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر ف��ه��ذا أص��اب��ن��ي ق��د م��ا ج��ه��ِد م��ن ف��ط��لَّ��ق��تُ��ه��ا

املؤمنني! أمري بقاء هللا أطال فقال: خْطبُك؟ ما عليك، هللا بارك ادُن! معاوية: له فقال
وُشَويهات، إبل من مٌة8 ِرصْ يل وكانت يل. عمٍّ ابنة تزوجت ُعذرة بني من رجل إنني
فكرهت أبوها، عني رِغب الدهر وحادثاُت الزماِن نائبُة أصابتْني فلما عليها، ذلك فأنفقُت
أباها فأعطى جمالها، وبَلغه له، ذلك فذكرت الَحَكم، أمِّ ابن عامَلك فأتيُت أبيها، مخالفة
وألُم الحديد مسُّ أصابني فلما عيلَّ. وضيَّق فحبَسني وأخذني وتزوجها، درهم آالف عرشة
من فهل املسلوب، وسند املحروب غيَّاث وأنت املؤمنني أمري يا أتيتُك وقد طلَّقتُها، العذاب

بكائه: يف وقال بكى. ثمَّ فرج؟
َش��ن��اُر9 ف��ي��ه��ا وال��ن��اُر ن��اُر م��ن��َي ال��ق��ل��ِب ف��ي
ش��راُر ف��ي��ه وال��ج��م��ُر ج��م��ٌر ف��ؤادَي وف��ي
اص��ف��راُر ف��ي��ه وال��ل��وُن ن��ح��ي��ٌل م��ن��ي وال��ج��س��ُم
ِم��دراُر ف��دم��ع��ه��ا ب��ش��ج��ٍو تَ��ب��ك��ي وال��ع��ي��ن
يَ��َح��اُر ال��ط��ب��ي��ُب ف��ي��ه ع��س��ي��ٌر داءٌ وال��ُح��بُّ
اص��ط��ب��اُر ع��ل��ي��ه ف��م��ا ع��ظ��ي��ًم��ا م��ن��ه ح��م��ل��ُت
ن��ه��اُر ن��ه��اري وال ل��ي��ًال ل��ي��ل��ي ف��ل��ي��س

آخره: يف وكتب غليًظا، كتابًا الحكم أمِّ ابن إىل له وكتب معاوية، له فرقَّ

زاِن ام��رٍئ ج��وِر م��ن ال��ل��ه أس��ت��غ��ف��ر أْع��ِرف��ه ل��س��ُت ع��ظ��ي��ًم��ا أم��ًرا رك��ب��َت

القيد. الكبل: 7
اإلبل. من القطعة الرصمة: 8

العيب. الشنار: 9
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ُف��رق��اِن آي��اُت أو ال��ف��رائ��ِض م��ن ُك��تُ��ٌب ل��ه ص��وف��يٍّ��ا تُ��ش��ب��ه ك��ن��َت ق��د
بُ��ه��ت��اِن غ��ي��ِر ب��ح��قٍّ إل��يَّ ي��ش��ك��و م��ن��ت��ِح��بً��ا ال��ُع��ذريُّ ال��ف��ت��ى أت��ان��ي ح��ت��ى
وإي��م��ان ِدي��ن م��ن ف��أب��رأ ال أو ب��ه��ا أَِخ��ي��ُس ال ع��ه��وًدا اإلل��َه أُع��ِط��ي
ُع��ق��ب��اِن ب��ي��ن ل��ح��ًم��ا ألج��ع��ل��نَّ��ك ب��ه ك��ت��ب��ُت م��ا ف��ي راج��ع��تَ��ن��ي أن��َت إن
ِط��ي��ب��اِن واب��ن ن��ص��ًرا ذاك ع��ل��ى أش��ِه��ْد ب��م��ج��ت��َم��ٍع وف��اِرْق��ه��ا ُس��ع��اد ط��لِّ��ق
إن��س��اِن ف��ع��َل ��ا ح��قٍّ ف��ع��الُ��َك وال َع��َج��ٍب م��ن بُ��لِّ��غ��ُت ك��م��ا س��م��ع��ُت ف��م��ا

أمري أن وِددت وقال: عداء الصُّ س تنفَّ الحكم أمِّ ابن عىل معاوية كتاب ورد فلما
طالقها يف نفسه يؤامر وجعل السيف. عىل عَرضني ثمَّ سنة، وبينها بيني خىلَّ املؤمنني
َغِنَجة، َشِكَلًة10 فخرجت ُسعاُد. يا اخُرجي قال: ثمَّ طلَّقها، الَوفُد أزعجه فلما يقدر، وال
وكتَب ألعرابي. ال املؤمنني ألمري إال هذه تَصلح ما قالوا: الوفد رآها فلما وجمال. هيبة ذات

كتابه: جواب

وإح��س��اِن11 رف��ٍق ف��ي ال��ي��وم ب��ع��ه��دك َوِف��ي ال��م��ؤم��ن��ي��ن، أم��ي��ر ت��ح��ن��ث��نَّ ال
ال��زان��ي! ال��خ��ائ��ن ب��اس��م ��ي��ُت ُس��مِّ ف��ك��ي��ف أع��ج��ب��ن��ي ح��ي��ن َح��َراًم��ا رك��ب��ُت وم��ا
ج��اِن وم��ن إن��ٍس م��ن ال��ب��ري��ة أب��ه��ى ب��ه��ا خ��ف��اء ال ش��م��ٌس ت��أت��ي��ك وس��وف
وإع��الِن س��رٍّ ف��ي ذل��ك أق��ول ُوِص��ف��ْت إن ال��وص��ُف ع��ن��ه��ا يَ��ق��ُص��ُر ح��وراء

الصفة هذه مع النعمة ُحسَن أُعطيت كانت إن قال: الكتاب، معاوية عىل وَرد فلما
فقال: ، وَدالٍّ شكًال وأكملُهم كالًما الناس أحسُن هي فإذا فاستنطقها، الربيَّة. أكمُل فهي
ثمَّ وجسدي. رأيس بني فرَّقت إذا نعم، قال: الرغبة؟ بأفضِل عنها سلوٍّ ِمن هل أعرابي! يا

يقول: أنشأ

ب��ال��ن��ار ال��رَّْم��ض��اء م��ن ك��ال��ُم��س��ت��غ��ي��ِث ب��ي تُ��ض��رُب واألم��ث��اُل ت��ج��ع��َل��نِّ��َي ال

وغنج. دالل ذات شكلة: 10

ياء. منها فتولَّدت الكرسة أشبع وىف، من أمر ِف، الوجه: بعهدك، يف قوله 11
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وت��ذك��ار ه��مٍّ ف��ي ويُ��ص��ِب��ُح يُ��م��س��ي ُم��ك��تَ��ِئ��ٍب ح��رَّاَن ع��ل��ى ُس��ع��اد اْرُدد
إش��ع��اِر أيَّ م��ن��ه ال��ق��ل��ُب وأُش��ِع��َر ق��ل��ُق م��ث��ل��ه م��ا ق��ل��ٌق ��ه ش��فَّ ق��د
وأح��ج��اِر رم��ٍس ف��ي أُغ��يَّ��ب ح��ت��ى م��ح��بَّ��ت��ه��ا أن��س��ى ال وال��ل��ه وال��ل��ه
ص��بَّ��اِر غ��ي��ر ع��ن��ه��ا ال��ق��ل��ب وأص��ب��ح ب��ه��ا ال��ف��ؤاد ه��ام وق��د ��لُ��وُّ ال��سُّ ك��ي��ف

شئت وإن أنا، شئِت إن اختاري، لها: قال ثمَّ شديًدا، غضبًا معاوية فغضب قال:
تقول: سعاد فأنشأت األعرابي. شئِت وإن الحكم،ِ أّم ابن

ال��ي��س��ار م��ن ن��ق��ٍص ف��ي وك��ان أط��م��اِر ف��ي أص��ب��ح وإن ه��ذا
وال��دي��ن��اِر ال��دِّره��م وص��اح��ِب وج��اري أب��ي م��ن ع��ن��دي أع��زُّ

ال��ن��اِر ح��رَّ غ��درُت إذا أخ��ش��ى

يقول: األعرابي فأنشأ فيها. لك هللا بارك ال ُخذها، معاوية: فقال

ب��ي ل��م��ا وي��ح��ُك��م، ��وا، تَ��ِرقُّ ل��م إن ل��ألع��راب��ي ال��ط��ري��ق ع��ن خ��لُّ��وا

فأُدخلت بها، وأَمر ووطاءٍ، وناقٍة درهم، آالف بعرشة له وأمر معاوية فضحك قال:
األعرابي. إىل بدفعها أمر ثمَّ الحكم أم ابن من تها عدَّ انقضت حتى قصوره بعض

الظنون ييسء املحب

أنشدني امَلْرُزبان: ابن ثنا حدَّ العباس، بن محمد عمر أبو ثنا حدَّ الحسن، محمد أبو أخربنا
يعقوب: بن محمد العباس أبو

ح��اف��ظ��ون��ا أم ل��ل��ع��ه��ِد أن��اس��ون ن��أي��ُك��م ع��ل��ى ش��ع��ري ل��ي��َت أال
ال��ظ��ن��ون��ا يُ��س��يء ال��م��ح��بُّ ك��ذاك ِب��ُك��م ظ��ن��ي س��اء إْن ل��وم وال
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ترى ما ْج فرِّ اللهم

التَّنُوِخي، املحسن بن عيل القاسم وأبو ِزي، التَّوَّ عيل بن أحمد الحسني أبو القاضيان أخربنا
بن محمد بن إسحاق حدَّثني خلف، بن محمد ثنا حدَّ َحيَُّويِْه، بن عمر أبو ثنا حدَّ قاال:
وتسقي تستقي بسوداء املخزومي السائب أبو مرَّ قال: البرصيني، بعض أخربني أبان،
بنا، فُفِطن وأحبه، يحبُّني كان فالن، بني عبُد صديقي قالت: لك؟ ما ويلك! قال: بستانًا.
ثقُل عليها يُجَمع ال وهللا السائب: أبو فقال العمل. هذا يف موالي ني وصريَّ مواليه فقيَّده
العرق يَمسح فجعل وَعِرق، الشيخ فَكلَّ الزُّْرنُوِق،12 يف مقامها وقام أرى. ما وثقُل الحب

ترى. ما فرِّج اللهم ويقول:

شجَوه باٍك ُربَّ يا

ثنا حدَّ زكريا، بن املعاىف ثنا حدَّ عليه، بقراءتي الجازري الحسني بن محمد عيل أبو أخربنا
سعيد أبو قال قال: يحيى، بن محمد العباس أبو ثنا حدَّ األنباري، القاسم بن محمد
لبعض طالب أبي بن عيل بن حسن بن زيد بن طاهر بن عيل أنشدني شبيب: بن هللا عبد

املدنيني:

ال��ن��ح��ِر13 إل��ى ال��ُم��ش��َع��راُت تُ��س��اُق غ��داَة ي��ن��الُ��ُه ال ب��م��ا م��ش��غ��وٍف ُربَّ أال
ال��ُغ��ب��ِر ال��ُج��َم��م أُول��و ال��ُق��ص��وى ال��ج��م��رة ل��دى ُض��ح��يَّ��ًة ج��م��ٍع أه��ل تُ��واف��ي غ��داَة
ُغ��ر ش��ن��ٍب ع��ن ب��ال��ت��ك��ب��ي��ر وت��ف��ت��رُّ ��ه��ا أُك��فَّ ال��ِح��س��اُن تُ��ب��دي إذ ول��ل��رْم��ي
ل��ل��ن��ْف��ِر14 تُ��ن��َزُع األط��ن��اب رأى م��ا إذا ٍل وُم��َع��وِّ ش��ج��وه ب��اٍك ُربَّ ف��ي��ا

الِبيض. والُغر: األسنان، برد والشنب: البارد، الثغُر الشنب األنباري: بن بكر أبو قال

الصغري. النهر الزرنوق: 12
الدم. يظهر حتى تُطعن أو جلدها يُشقَّ أن وهو املعلَّمة، البدنة ُمشَعرة: الواحدة امُلشَعرات: 13

يتفرَّقون. أي منى؛ إىل اج الُحجَّ يَنفر يوم النفر: 14
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حني املالَّ ليىل
وأربعمائة،15 أربعني سنة عليه بقراءتي الوكيل الحسني بن عيل بن أحمد الحسني أبو أخربنا
ثنا حدَّ أبي، ثني حدَّ القاسم، بن محمد بكر أبو ثنا حدَّ املعدل، سعيد بن إسماعيل أخربنا
فأنشأ يهواها، وكان ليىل، يذكرون حني املالَّ فسمع سفينة يف رجٌل قعد قال: عبيد، بن أحمد

يقول:

ت��ع��وُم وال��س��ف��ي��ُن ل��ي��ل��ى دع��اؤك ل��ي��ل��ن��ا أرََّق ُح! َم��الَّ ي��ا ف��وي��ح��َك
ت��ه��ي��ُم ب��ه��ن ال��الت��ي ح��ب��ائ��ب��ك ت��رى أن ح��ي��اتُ��ك ط��ال��ت إن ل��ع��لَّ��ك
ق��دي��ُم ب��ه��ن ع��ه��ٌد وال ��ت أل��مَّ ��ٌة ُم��ِل��مَّ تُ��ن��س��ي��َك��ُه��نَّ م��ا أج��دََّك

امُلوِقظ امُلنيم النسيم

عنه، الحافظ عيل بن أحمد وحدثنا إجازًة، التَّنُوِخي املحسن بن عيل القاسم أبو أخربنا
لنفسه: نَْضَلَة أبو أنشدني األخباري: العباس بن محمد بن أبحمد أخربنا

وِع��ن��اَق��ا دائ��ًم��ا ِل��ثَ��اًم��ا يُ��ن��ي��ُل ي��زل ول��م ل��ل��وداع ال��ت��ق��ي��ن��ا ��ا ول��مَّ
أف��اق��ا ف��ي��ه ال��م��خ��م��وُر رَق��َد ول��و ال��ك��رى ي��س��ت��ج��ل��ُب م��ن��ه ن��س��ي��ًم��ا ش��م��م��ُت

النحل كجنى حديث
وأربعمائة،16 وثالثني ثمان سنة عليه، بقراءتي الخالل محمد بن الحسن محمد أبو أخربنا
الخزاز، حميد بن الحسني بن محمد ثنا حدَّ شاذان، بن إبراهيم بن أحمد بكر أبو ثنا حدَّ

ة: الرُّمَّ لذي أصحابنا بعُض أنشَدني املرهبي: محمد بن عيل أخربني

ب��األص��اب��ِع م��اءه��ا ك��َف��ف��ن��ا ُدم��وٌع ع��ي��ونِ��ن��ا م��ن َج��َرْت ت��الَق��ي��ن��ا ول��م��ا
ال��وق��ائ��ِع17 ب��م��اء َم��م��زوًج��ا ال��ن��ح��ِل ج��ن��ى ك��أن��ه ح��دي��ٍث م��ن ِس��ق��اًط��ا ونِ��ل��ن��ا

١٠٤٨م. سنة 15

١٠٤٦م. سنة 16

املاء. فيها يستنقع فقرة وقيعة: الواحدة الوقائع، 17
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الجميل والوجه الصويف

صالح أبو أخربنا عليه، بقراءتي مرص بفسطاط سعيد بن إبراهيم إسحاق أبو أخربنا
بن محمد بن أحمد ثنا حدَّ اليسع، بن القاسم بن الحسني هللا عبد أبو ثنا حدَّ السمرقندي،
الصويف: حمزة أبو قال قال: الصويف، هللا عبد بن جعفر محمد أبو ثنا حدَّ ينََوِري، الدِّ عمرو
من وكان الَغنَوي، النظر أبي مع جالًسا كنت قال: الحنفي، الزبري بن هللا عبد حدَّثني
دنا حتى عليه واقفتني عيناه تزل فلم جميل ُغالٍم إىل فنظر العابدين، الخائفني املربِّزين
من أُروى عيلَّ وقفَت إال املنيع وسلطانه الرفيع وعزِّه السميع باهلل سألتُك له: فقال منه،
املعيد، امُلبدي الكريم املجيد بالحكيم سألتك له: فقال ذهب. ثمَّ قليًال فوقف إليك! النظر
بالواحد سألتك فقال: ذهب. ثمَّ به ويُصوِّ فيه النظر ُد يُصعِّ فأقبل ساعًة، فوقف وقفت! إال
ذهب. ثمَّ طويًال، إليه نظر ثمَّ ساعًة فوقف وقفت! إال يولد ولم يلد لم الذي الصمد الجبار
فوقفت وقفت! إال نظري له ليس وبمن البرص، السميع الخبري باللطيف سألتك فقال:
يبكي، وهو طويل بعد رأسه فرفع الغالم، ومىض األرض. إىل أطرق ثمَّ إليه ينظر فأقبل
عن وتعاَظم التمثيل عن وتقدَّس التشبيه عن جلَّ وجًها إليه بنظري هذا ذكَّرني لقد وقال:
ألوليائه ومواالتي أعدائه، جميع بمجاهدتي رضاه بلوغ يف نفيس ألُجِهَدن وهللا التحديد،
أراني قد أنه ولوددُت العظيم، وبهائه الكريم وجهه إىل نظري من أردته ما إىل َ أُصريَّ حتى

عليه. ُغَيش ثمَّ واألرض. السموات دامت ما النار يف وحبَسني وجهه

ولبنى قيس

ثنا حدَّ الخزاز، العباس بن محمد عمر أبو أخربنا إجازًة، عيل بن الحسن محمد أبو أخربنا
أيوب ثنا حدَّ شيخ، أبي بن سليمان ثنا حدَّ العامري، بكر أبو ثنا حدَّ خلف، بن محمد بكر
ال وهو لُبنى زوُج فاشرتاها له، ناقًة يبيُع املدينة إىل ذريح بن قيس خَرج قال: عباية، بن
وقد لُبنى، فإذا الباب فتح فلما معه. فمىض الثمن. أُعِطك معي انطِلق له: فقال يعرفه،
له فقال إليه، ليَدفعه بالثمن أثره يف الرجل وخرج هاِربًا وىلَّ رآها فلما قيًسا، استقبلت
لبنى هذه قال: نعم! قال: ذُريح؟ بن قيس أنت قال: أبًدا. مطيتني وهللا يل تركب ال قيس:
موضًعا قلبها يف له أن القريش وظنَّ طلَّقتُها. اختارتْك فإن ها أُخريِّ حتى فِقف رأيتها قد
فطلَّقها، قيًسا، فاختارت ها فخريَّ عليها، الُقريش فدخل افعل. قيس: له قال تفعل. ال وأنها

العدة. يف فماتَت ليتزوَّجها، عدتها انقضاء ينتظر قيس وأقام
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الخامل وابنه جور بهرام

الرحيم عبد بن محمد بكر أبو ثنا حدَّ التَّنُوِخي، املحسن بن عيل القاسم أبو القايض أنبأنا
ثنا حدَّ الكوكبي، جعفر بن القاسم بن الحسني عيل أبو ثنا حدَّ الكاتب، املازني أحمد بن
اليمان أخربني املهلبي، محمد بن قبيصة حدَّثني السدويس، ناظرة أبو محمد بن عيىس
أحداِث من أحداثًا ويبعث يبعثني الرئاستني ذو كان قال: الرئاستنَي، ذي موىل عمرو بن
الحكمة منه تعلَّموا لنا: ويقول باألمور، معرفٍة وحسُن أدٌب له بُخراسان شيٍخ إىل أهله
حفظناه ما واعرتض الرئاستني ذو سأَلنا عنده من انرصفنا فإذا نأتيه. فكنا حكيم، فإنه
ِجداٌت، ولكم سمعتُم وقد أدباء، أنتم فقال: الشيخ إىل يوم ذات فقَصْدنا به. فنُخربه
العيي اللسان يُطِلُق العشق فإن اعَشقوا، فقال: ال! فقلنا: عاشٌق؟ فيكم فهل ونَِعم،18
املطعم، وتطييب اللباس، ن وتحسُّ التنظُّف عىل ويَبعُث واملخبَّل، البليد حيلة ويَفتح
ذي إىل عنده من فانرصفنا والحرام! وإياكم الهمة؛ ف وترشُّ والذكاء، الحركة إىل ويدعو
أمرنا إنه فقلنا: علينا فعزم نُخربه، أن فِهبنا ذلك يومنا يف أخذنا ا عمَّ فسأَلنا الرئاستنَي،
كان ُجوَر بهراَم إن قال: ال! قلنا: هذا؟ أخذ أين من تعلمون وهللا، صدق قال: وكذا. بكذا
خامل املروءة ساقط الهمة ناقص الفتى فنشأ بعده، من لألمر حه رشَّ قد وكان ابٌن، له
ويُعلِّمه، يالزمه وَمن والحكماء مني واملنجِّ املؤدبني به ووكَّل ذلك، ه فغمَّ األدب، سيئ النفس
بعض سأل أن إىل أدبه، وقلة فهمه سوء من يغمه ما له فيحكون عنه، يسألهم وكان
إىل نا صريَّ ما أمره من فحَدث أدبه، سوء نخاف ُكنَّا قد املؤدِّب: له فقال يوًما، بيه مؤدِّ
حتى فعشَقها املرُزبان فالن ابنة رأى قال: حدث؟ الذي ذاك وما قال: فالحه. من اليأس
فالحه. رجوُت اآلن بهرام: فقال بذكرها. إال يتشاغل وال بها، إال يَهذي ال فهو عليه، غلبت
سرته، له فضمن يَعدَونَّك. فال ا، ِرسٍّ إليك ُمِرسٌّ إنِّي له: فقال الجارية، بأبي دعا ثمَّ
يف بإطماعه يأمرها أن وأمره إياه، يُنكحها أن يريد وأنه ابنته، عشق قد ابنه أن وأعلمه
تجنَّت فيها طمعه استحكم فإذا عليها، عينه وتقع يراها أن غري من ومراسلته نفسها،
وأنها ملك، همة ته ِهمَّ وَمن ملِلٍك إال تصلح ال أنها أعلمتْه استعتبها فإن وهجرته، عليه
أرسَّ ما عىل يُطلعها وال وخربه، خربها ليُعلمه ثمَّ للُملك. يصلُُح ال َمن مواصلتها من تَمنع
ففعل املرأة. مراسلة عىل ْعه شجِّ بولده: املوكَّل للمؤدِّب قال ثمَّ منه، ذلك أبوها فقِبل إليه.

أبوها. به أمرها ما املرأة وفعلت ذلك،

واملنة. الصنيعة نعمة: الواحدة النعم، واملقدرة. الغنى ِجَدة: الواحدة الِجَدات، 18
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وطلِب األدب يف أخذ له كرهته الذي السبب الفتى وعلم عليه، التجنِّي إىل انتهت فلما
أبيه إىل رفع ثمَّ ذلك. يف َمَهَر حتى الصوالجة ورضب والرماية والفروسية والعلم الحكمة
امللك فُرسَّ له، تقدَّم ما فوق إىل والنَُّدماء واملالبس واملطاعم واآلالت الدوابِّ إىل ُمحتاٌج أنه
حيث من نفسه ابني به َوَضَع الذي املوضع إنَّ فقال: به مؤدِّ دعا ثمَّ به. له وأمر بذلك،
ففعل، إيَّاها. أُزوِّجه أن ويسألني أمرها إيلَّ يَرفع أن إليه ْم فتقدَّ به، يُزري ال املرأة هذه
اجتَمعا إذا وقال: إليه، بتعجيلها وأمر إيَّاه، فزوَّجها بأبيها فدعا أبيه، إىل ذلك الفتى فرفع

إليك. أصريَ حتى شيئًا تُحِدث فال
وليست إياك مراَسلتُها عندك منها يََضَعنَّ ال بني يا فقال: إليه صار اجتمعا فلما
طلب من إليه دعتْك بما عليك ِمنًَّة الناس أعظم وهي بذلك، أمرتها أنا فإني حبالك؛ يف
وِزدها بعدي. من للُملك معه تَصلُح الذي الحد بلغَت حتى امللوك بأخالق والتخلُّق الحكمة

منك. تَستحق ما بقدر واإلكرام الترشيف من
ثواب وأحَسَن به، مرسوًرا أبوه وعاش بالجارية، مرسوًرا وعاش ذلك الفتى ففعل
ما بامتثاله املؤدِّب جائزة وأحسن وطاعته. ه ِرسَّ بصيانته فه ورشَّ مرتبتَه ورفع أبيها،

بعده. امُللك عىل البنه وعقده أمره،
ِلَم اآلن الشيخ سلوا الرئاستني: ذو لنا قال ثمَّ الرئاستني: ذي موىل اليماني قال

وابنه. جور بهرام بحديث ثنا فحدَّ فسألناه، العشق؟ عىل َحمَلكم

فؤادي فؤادي!

كتاب يف ِبتِنِّيس عليه بقراءتي هللا، رحمه الرشطي، حمزة بن املحسن القاسم أبو أخربنا
منهم طربية أهل من جماعة حدَّثني الكويف، الديبيل عيل بن الحسن عيل أبو ثنا حدَّ ، التسيلِّ
الصويف الفرج وأبو الحارث أبي بن الحسني وأبو الحذَّاء يعقوب ابنا عيل وأبو يعقوب أبو
يرعاهن. ُعنيزاٌت له وكانت اك، الرشَّ بالقاسم يُعَرُف صويفٌّ رجٌل عندهم كان أنه وغريهم:
له يكن فلم ذلك إىل ويَجتذبونه السماع، مجالس معهم يَحُرضُ يكن لم إنه بعضهم: يل وقال
حقل: يف يغني الصحراء صبيان من صبيٍّا سمع إذ ُعنيزاته يَرعى هو فبَينا قالوا: فيه. رغبٌة

ُم��ط��ي��ًع��ا س��اِم��ًع��ا ص��يَّ��رن��ي ب��ق��ل��ب��ي ال��ذي ه��واَك إنَّ
وال��ُه��ج��وع��ا ال��ع��ق��ل س��ل��ب��تَ��ن��ي ط��رف��ي وُغ��ْم��َض ق��ل��ب��ي أخ��ذَت
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ج��م��ي��ًع��ا ه��م��ا ب��ل ال ف��ق��ال: رق��ادي وخ��ذ ف��ؤادي ف��ذَْر
ص��ري��ًع��ا ال��ه��وى ت��ح��ت وب��تُّ ب��ح��اج��تَ��ي��ه م��ن��ي ف��راح

وعدا، الصبي ففزع قلت؟ كيف نحوه: وأقبل للصبي فقال شديد، طرٌب فاعرتاه قال:
لهم كان قصائديٍّ إىل وَرَجَع له، يقف فلم صبي؟ يا قلت كيف عليك! بأس ال يقول: وهو
عليه يُردِّد أيام ثالثة إليه د فرتدَّ املعنى، بهذا حاذق الفاخوري، حميد له يُقال بطربية

هللا. رحمه َقىض أن إىل فؤادي. فؤادي يَصيح: عليًال منزله يف تخلَّف ثمَّ األبيات، هذه

الجنون يعلن الحب

ثنا حدَّ الحرام، املسجد يف عليه بقراءتي األردستاني أحمد بن محمد بكر أبو أخربنا
حدَّثني الصويف، أحمد بن الحسن عيل أبو ثنا حدَّ امُلذكِّر، حبيب بن الحسن القاسم أبو
هذا بك حدث متى يوًما: لُغورك قلت قال: الزيات بن محمد سمعت سليمان، بن يحيى
من أنشدني قلت: به. بحُت عيلَّ غلَب فلما أكتمه، كنت أني إال زمان، ُمذ قال: العشق؟

فقال: ذلك! يف قلت ما أحسن

ال��ح��بُّ أع��ل��ن��ه وال��ُح��بَّ اس��ت��وى ف��ل��م��ا ك��ام��ٌن ال��ق��ل��ِب ف��ي وه��و ج��ن��ون��ي ك��ت��م��ُت
ال��ق��ل��ُب ل��ه ذلَّ ال��ج��س��َم أذاب ف��ل��م��ا يُ��ذي��ب��ُه ال��ص��ح��ي��ح وال��ج��س��م ه وخ��الَّ
ن��ْه��ُب ل��ه وه��ذا ن��ْه��ٌب ل��ه ف��ه��ذا ول��ل��ه��وى ل��ل��ج��ن��وِن ن��ح��ي��ٌل ف��ج��س��م��ي

الجمر من أحرُّ الهوى نار

بن العزيز عبد أنشدني حبيب: بن الحسن ثنا حدَّ أيًضا، بمكة األردستاني بكر أبو أخربنا
ملاني: الفهري النرض بن محمد

ي��ت��س��لَّ��ى يُ��ح��بُّ��ه ��ن ع��مَّ ِت ب��ال��ل��ذَّا ت��ش��اغ��ل َم��ن أنَّ زع��م��وا
وص��ل��ى ب��ال��ط��واف ع��اذ وم��ن ُن ال��بُ��د ل��ه تُ��س��اُق وال��ذي ك��ذب��وا
ي��ت��ق��لَّ��ى ع��اش��ٍق ق��ل��ب ع��ل��ى ـ��ِر ال��ج��م��ـ م��ن أح��رُّ ال��َه��وى ن��ار إنَّ

284



الثاني الجزء

معتنَقني ماتا

بن محمد عيل أبو ثنا حدَّ أصله، من ونقلته اآلبنويس، عيل بن محمد بن أحمد بخط وجدت
عن الساجي ثنا حدَّ األزدي، أسد بن محمد بن أحمد ثنا حدَّ الجوهري، املغرية بن هللا عبد
بت فتعجَّ جلده، ورقَّ جسمه، وضؤل عظُمه، دقَّ قد رجًال بالبادية رأيُت قال: األصمعي،
اذكر فقالوا: حاله، عن حوله جماعًة فسألت جوابًا، يَُردَّ فلم حاله، عن أسأله منه فدنوُت

فقلت: يُكلِّمك. الشعر من شيئًا له

م��ذاه��ب��ي؟ م��ن��َك ف��أي��ن ال��م��م��ات، ح��ت��ى ع��اش��ٌق ل��َك ب��أن��ن��ي ال��ق��ض��اءُ س��ب��ق

يقول: أنشأ ثمَّ فارقته، قد روحه أن ظننُت شهقًة فشهق

وس��ُروًرا ِن��ع��َم��ًة ب��ذل��ك وك��ف��ى ثً��ا ُم��ح��دِّ أري��ُد ال ب��ِذْك��رَك أخ��ل��و
أس��ي��ًرا أُِح��بُّ َم��ن ف��ي��أت��ي ي��أب��ى، وت��ارًة ال��ب��ك��اءُ ف��يُ��ط��ربُ��ن��ي أب��ك��ي
وزف��ي��ًرا ح��س��رًة م��ن��ه أُع��ِق��ب��ُت ب��ي��ِن��ن��ا ب��ُف��رَق��ِة س��ْم��ٌح أن��ا ف��إذا

عىل وألِقني فاحملني ذلك، علم تريد كنَت إن قال: حالك؟ عن أخربني فقلت: قال:
ُجهَده: يرفعه ضعيٍف بصوٍت يقول فأنشأ ففعلت، الخيمة! تلك باب

ُص��ُدوُد؟ أم م��ن��ه��ا ذاَك أبُ��خ��ٌل تَ��ُع��وُد ال ل��ل��م��ل��ي��ح��ة م��ا أال
ال��وع��ي��ُد يُ��ن��ْه��ِن��ه��ن��ي ول��م إل��ي��ِك أس��ع��ى ج��ئ��ُت ال��م��ري��ض��ة ك��ن��ِت ف��ل��و

فسرتتهما ذلك وطال فاعتنقا، عليه، نفسها فألقت خرجت، قد القمر مثل جاريٌة فإذا
هما فإذا بينهما فرَّقت الفضيحة، عليهما ِخفُت فلما الناس. يراهما أن خشيَة بثوبي
غالب بن عامر يل: فقيل عنهما فسألُت وُدفنا، عليهما صليُت حتى برحُت فما ميِّتان،

فانرصفُت. امُلَزنيَّان. أَْميَل بن وجميلة

الهند صاحب عجالن بن هللا عبد

أخربنا َحيَُّويِْه، بن العباس بن محمد عمر أبو أخربنا املحسن، بن عيل القاسم أبو أنبأنا
ثني حدَّ الكاذي، الربيع بن سليمان أخربني العامري، بكر أبو ثنا حدَّ امَلْرُزبان، بن محمد
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صاحب هو عجالن بن هللا عبد قال: سريين، ابن عن أيوب، عن املاجشون، بن العزيز عبد
ما أهله يَْدِر فلم ضنَي، حتى شديًدا مرًضا فمرَض عشقها، وإنه عمرو، بن كعب بنت هند
وغيِّبوا بكبدها، وأتوه شاة له فاذبحوا عاشٌق صاحبَكم إن فقالت: عجوٌز عليه فدخلت به،

فؤادها.
قلب؟ لشاتكم أما قال: ثمَّ أخرى، ويضُع بضعًة يَرفع فجعل بها، وأتوه ففعلوا قال:

ومات. آه! ذلك: بعد لهم قال أنه فبَلغني تُخِربنا. ولم عاِشًقا أراَك أال أخوه: فقال

أخته جارية عاشق

بكر أبو ثنا حدَّ العباس، بن محمد عمر أبو ثنا حدَّ املحسن، بن عيل القاسم أبو أخربنا
جاريًة عشق قال: دأب، ابن عن عيل، أبيه عن عيل، بن محمد حدَّثني إجازًة، امَلْرُزبان بن
قلبُه، ساهيًا عقله ُمستطاًرا فأصبح منامه يف رآها أنه إيَّاها عشقه سبب وكان ألخته،19
كان عما عمه وأعلموا أهله ذلك أنكر حتى ووجًدا، ُحبٍّا إال يزداُد ال حينًا كذلك يزل فلم
الروم، أطباء له فدعا جسمي. يف أجدها ِعلٌَّة وقال: بيشء، له يُِقرَّ فلم حاله عن فسأله له،
والكالم، الطعام من وامتنع ا، َرشٍّ إال له عالجهم يَزده فلم العالج، من برضوب فعالجوه
دوَن منه يبلغ حتى الخمر فتسقيه امرأة، به يُوكِّلوا أن عىل أجمعوا منه ذلك رأوا فلما
عمه وأعلموا ذلك عىل رأيهم فعزم نفسه. يف بما والبوح الكالم إىل يدعوه ذلك فإن السكر؛
أن فلما له، كانت حاضنًة به وَوكَّل َحمامة، لها يُقال بَقيْنٍة إليه فبعث عليه، اتفقوا ما

يقول: فأنشأ قدامه، الجارية غنَّت الفتى رشب

ب��اق��يً��ا ل��س��ُت أن أي��ق��ن��ُت ق��د ال��ل��ه، م��ن ك��الءٍة ف��ي وان��َه��ض��وا ب��ي ل��م��ا دُع��ون��ي
ال��دواه��ي��ا ع��ل��يَّ ع��ي��ن��ي َج��َل��بَ��ت وق��د م��ن��يَّ��ت��ي وح��ان��ت َم��وت��ي دن��ا ق��د وأْن
ب��ي��ا م��ا م��ث��ُل ب��ه م��ن ن��ف��س��ي وي��َح ف��ي��ا ٍح ُم��ب��رِّ ف��ؤادي ف��ي ب��ش��وٍق أم��وت

فتلطَّف رحمته، له فاشتدَّت الخرب، فأخَربَتاه عمه، إىل والقينة الحاضنة فصارت قال:
حتى قلبه يف ما تستخرُج تزل فلم وعقل، أدٍب ذات وكانت إليه، جواريه من جاريٍة دس يف

العاشق. هذا هو من يذكر لم 19
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الكتب، بينهما وَكثُرت الجارية، وبني بينه فيما السفريَة فصارت نفسه، يف بالذي لها باح
حال. أحسن عىل وأقام علته، من فَربَأ له فوهبتها الخرب، فانترش بذلك، أختُه وعلمت

اج الرسَّ ابن غزل من

العالء أبي أخي ابن مسلم أبي القايض إىل بها كتبُت قصيدة جملة من يل اج: الرسَّ ابن قال
أوَّلها: املعري،

ُم��س��ِل��م��ي ال��ه��وى ف��ي غ��ري��م��ي إل��ى ُم��ْس��ِل��ِم أب��ا ي��ا غ��رام��ي إن
ك��ال��َع��ن��َدِم األج��ف��ان م��ن س��ال َدٍم ع��ن ال��نَّ��وى ي��وم تَ��َس��ل ف��ال

ومنها:

وال��م��أزِم20 ال��خ��ي��ِف ش��ع��ِب ب��ي��ن م��ا ظ��ب��ي��ٌة ِم��نً��ى ِم��ن ل��ي ب��َدت ح��ت��ى
دم��ي واس��ت��ح��لَّ��ت ف��غ��ارت ـ��وج��ِد، ال��ـ م��ن خ��ل��يٍّ ط��رَف أع��رتُ��ه��ا
ُم��س��ِق��م��ي ج��ف��ِن��ه��ا ف��ي َس��َق��ٍم م��ن ُم��ن��ه��لَّ��ٌة واألج��ف��ان ف��ُق��ل��ُت
يُ��ْح��ِرِم ل��م ل��والك ُم��ح��ِرٍم ف��ي ِم��ن��ى خ��ي��َف��ْي ظ��ب��ي��ة ي��ا أل��ل��ه
ال��م��وِس��ِم ف��ي ي��ل��ق��اِك َم��ن ُج��م��ل��ِة ف��ي ل��ي��ل��ق��اك ح��جَّ وإن��م��ا
ُم��ح��ِرِم ن��اس��ٍك ح��ن��ي��ٍف ق��ت��ِل ِم��ْن ال��ل��ه ح��رَّم��ه م��ا أَب��ح��ِت
ت��أث��م��ي دَم��ه تُ��ب��ي��ح��ي وال ت��ؤَج��ري ق��ل��بَ��ه ع��ل��ي��ه ُردِّي
ُم��ح��ت��م��ي ب��أِس��ه��م م��ن ال��ده��ر م��ا م��ع��ش��ٌر ف��ل��ه تَ��ق��تُ��ل��ي��ه؛ ال

مرص: بديار األدب أهل بعض إىل بها كتبُت أبيات من ويل قال:

ق��ي��ام��ا إل��ي��ن��ا ش��ْزًرا ي��ن��ظ��ُر ـ��ُب وال��رق��ي��ـ ش��اه��دن��ا ك��ن��َت ف��ل��و
ال��ل��ث��ام��ا وه��ت��ك��ُت ه��ت��َك��ْت وق��د خ��ات��اَم��ه ال��ع��ت��ب ع��ن نَ��ُف��ضُّ
َغ��رام��ا ُم��ه��َج��تَ��ان��ا تَ��ل��َف��ت ول��و ب��ي��ن��ن��ا ح��اج��ٌز ��تُ��ن��ا وِع��فَّ
ال��ِح��م��ام��ا ال��ِح��م��اِم ق��ب��ل ذق��ت ف��ق��د ُد، ُس��ع��ا ي��ا ح��س��رًة أُم��ت ل��م ف��إْن

الجبل. يف وهبوط ارتقاء كل الخيف: 20
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الزنجي بكاء

بنَواحي أنا بَينا املزني: قال قال: خلف، بن الجبار عبد أخربني خلف، بن محمد ثنا حدَّ
يقول: وهو له كان إلٍف عىل يبكي بزنجي أنا إذا ملسو هيلع هللا ىلص الرسول مدينة

ال��م��ح��بَّ��بَ��ا ال��ح��ب��ي��َب ف��أق��َص��ي��َت ع��ث��رَت َم��رًَّة ِم��ن��َك ل��ن��ا ه��ذا م��ا ده��ُر أي��ا
م��ش��َربَ��ا ال��ع��ذِب م��ن ص��ابً��ا وأس��ق��ي��ت��ن��ي ُدن��وَُّه أح��بُّ ال َم��ن وأب��دل��ت��ن��ي

ة الرُّمَّ ذا تنتقد سوداء

دخل قال: القحذمي، أخربنا أبي، أخربني الفضل، بن محمد أخربنا خلف، بن محمد ثنا حدَّ
سوداء جارية رأى إذ له نجيٍب عىل شوارعها بعض يف يسريُ هو فبينا الكوفة، ة الرُّمَّ ذو
ماء. اسقيني جاريُة! يا فقال: إليها فدنا بقلبه، ووقعت فاستحَسنها دار، باب عىل واقفة
جاريُة! يا فقال: كالمها، ويستدعي يُمازحها أن فأراد فرشب، ماء، فيه كوًزا إليه فأخرجت
فقال وبرده. مائي َحرَّ وتركَت ِشعِرك عيوِب عىل ألقبلَت شئَت لو فقالت: ماءك! أحرَّ ما

قالت: بىل! قال: ة؟ الرُّمَّ ذا ألسَت فقالت: عيب؟ له شعري وأي لها:

س��ال��ِم أمَّ اس��ِت��ه��ا، ف��وق ذنَ��ٌب ل��ه��ا ب��ق��ف��رٍة ع��ن��ًزا ش��بَّ��ه��ت ال��ذي ف��أن��َت
ال��م��ح��اج��ِم م��ث��ل م��س��ودَّي��ن وِط��ب��يَ��ي��ن ج��ب��ي��ن��ه��ا ف��وق ق��رنَ��ي��ن ل��ه��ا ج��ع��ل��َت
ال��م��ي��اس��ِم م��ث��ل غ��ي��الُن ي��ا ب��ج��ل��دك ي��ت��ُرك��ا م��ن��َك يَ��س��ت��م��ِك��ن��ا إن وس��اق��ي��ن
س��ال��ِم أمُّ أم آأن��ِت ال��ن��ق��ا وب��ي��ن ج��الج��ٍل ب��ي��ن ال��وع��س��اء ظ��ب��ي��َة أي��ا

عن ونَزل هذا! تُظهري وال عليها، وما هذه راحلتي أخذت إال باهلل، نشدتُِك فقال:
جرى. ما ألحٍد تَذُكر أالَّ وضمنْت إليه فدفعتها ليميض، وذهب إليها فدفعها راحلته،

العشق يصف األصمعي

بن محمد حدَّثني ي، الُقمِّ أيوب بن عيل أخربني بالشام، عيل بن أحمد بكر أبو أنبأنا
الرشيد: قال قال: الريايش، عن العباس، بن محمد أخربنا هارون، بن عيل حدَّثني عمران،
أطيب منها البصل ريُح يكون أن قلت قال: حقيقته؟ عىل الذي العشُق ما أصمعي! يا

والعنرب. املسك ريح من عنده
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وجل عىل العاشق

حفص ألبي املربِّد، العباس أبي عن أصحابنا، بعض وأنَشَدني عمران: بن محمد قال
ْطَرنجي: الشِّ

ل��ل��ِح��يَ��ِل أرش��دَت ال��ه��وى م��ن��ك ص��حَّ ل��و ب��ال��ع��ل��ل ال��وع��َد م��ل��ك��َت ل��م��ا أت��ب��ع��َت
وَج��ِل ع��ل��ى إال ع��اِش��ًق��ا ت��رى وال وِج��ًال خ��اِئ��ًف��ا أراه م��م��ا ك��ن��ُت ق��د

الشبم الرضاب

قصيدة: أثناء من ويل

أس��ُه��م��ا ف��ؤادي ف��ي ه��واه��ا م��ن أودع��ت ُخ��ْش��ٍف أمُّ ف��ت��ن��تْ��ن��ي
ال��دِّم��ا س��ف��ك ب��ه ي��س��ت��ِح��لُّ��ون م��كَّ��ٍة ب��ح��ط��ي��م وظ��ب��اءٌ
ال��ُم��س��ِل��م��ا ال��ح��ن��ي��َف ويَ��ص��ي��دون ُم��خ��ِف��ًق��ا ع��ن��ه��م ال��ص��ائ��ُد ي��رج��ُع
ال��َح��َرم��ا ص��ان��وا ال��وف��ِد ل��ق��ل��وِب أش��راك��ه��م ن��ص��ب��وا إذ ل��ي��تَ��ه��م
ال��ظَّ��م��ا تَ��ش��ف��ي ري��ق��ًة ف��س��َق��وه ص��اديً��ا أغ��اثُ��وا ل��و ع��ل��ي��ه��م م��ا
��ِب��َم��ا21 ال��شَّ ال��رُّض��اَب أب��اُح��وه إن م��ن��دوح��ٌة زم��زٍم ع��ن ف��ل��ه

قصيدة: أثناء من أيًضا ويل

وِض��َراُم��ُه َل��ِه��ي��بُ��ُه��ه ال��ض��ل��وِع ب��ي��ن ول��ج��م��ِرِه ال��غ��ض��ا ع��ن راح��َل��ي��ن ي��ا
اس��ت��ح��م��اُم��ُه ب��م��ائ��ه��ا ي��زاُل إن م��ا ف��راق��ك��م ُح��مَّ م��ن��ذ ع��ي��ن��ي إن��س��اُن
أع��الم��ه؟ ل��ف��راق��ك��م ��َرت نُ��شِّ ق��د ن��واك��ُم وج��ي��ُش تُ��رج��ى ع��ودٌة ه��ل

ليىل مجنون

َحيَُّويِْه، بن العباس بن محمد عمر أبو ثنا حدَّ الجوهري، عيل بن الحسن محمد أبو أخربنا
املعدل، بن هللا عبد حدَّثني الرقايش، محمد بن امللك عبد حدَّثني خلف، بن محمد ثنا حدَّ

البارد. الشبم: الريق. الرضاب: 21
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يكن لم قال: ثمَّ معاذ، بن قيس عامر بني مجنون وذكر يقول: األصمعي سمعُت قال:
القائل: وهو لوثة، به كانت إنما مجنونًا

��ِب ال��ُم��َح��صَّ ج��م��ار تَ��رم��ي ِم��ن��ى ب��خ��ي��ِف س��اع��ٍة م��وِق��ِف ب��ع��َد ل��ي��ل��ى أَر ول��ْم
��ِب ال��م��خ��ضَّ ال��بَ��ن��اِن أط��راَف ال��بُ��رِد، م��ن ب��ه ق��ذَف��ْت إذا م��ن��ه��ا ال��ح��ص��ى وتُ��ب��دي

ح: امللوَّ بن قيس وهو املجنون، قال ملا القحذمي قال وبه

اب��ت��الن��ي��ا ل��ي��ل��ى غ��ي��ر ب��ش��يءٍ ف��ه��الَّ ب��ح��بِّ��ه��ا واب��ت��الن��ي ل��َغ��ي��ري ق��ض��اه��ا

شافية نظرة

العباس، بن محمد عمر أبو ثنا حدَّ عليه، قراءًة الجوهري عيل بن الحسن محمد أبو أخربنا
عوف بن نُمري بني أحد كليب بن معاذ أن دأب ابن وزعم قال: خلف، بن محمد ثنا حدَّ
من حبُّها أقعده قد وكان ُعقيل، بني من األعلمية ليىل يعشُق وكان عقيل، بن عامر بن
ُعويفَ. وقد وانرصف به كان ما تحلَّل وكلَّمته إليها نظر فلما بها، ليىل أخو فأتاه ِرجَليه،

عقله يُعيد ليىل ذكر

بعض عليه فيُقبل يتحدَّثون، وهم قومه نادي يف يجلس املجنون وكان عبيدة: أبو قال
الحديث عن فيسأل عقله يثوب ثمَّ ثه، يُحدِّ ما يفهم وال إليه ينظر باهٌت وهو فيُحدِّثه القوم
إنك فقال: يعرفه، فلم غٍد يف عنه سأله ثمَّ بحديث أهله بعض مرة فحدَّثه يعرفه، فال

فقال: ملجنون!

ال��ُغ��وُل غ��ال��تْ��ن��َي وق��د ف��أس��ت��ف��ي��ُق أُح��دِّث��ه��م ال��ن��ادي ف��ي ألَج��ل��س إنِّ��ي
م��خ��ب��وُل أن��َت ج��ل��ي��س��ي: ي��ق��ول ح��ت��ى ن��ح��وك��ُم ال��ن��ف��س ح��دي��ُث ب��ق��ل��ب��ي يَ��ه��وي

يأنس وال موضع يف يقرُّ ال وكان عقله، فَقد حتى به األمر فتزايد عبيدة: أبو قال
فإذا ليىل، له تُذَكر أن إال به يُكلَّم مما شيئًا يفهم ال وصار مزَّقه، إال ثوٌب يعلوه وال برُجل،

عقله. ورَجع بالبداِئِه أتى ذُكرت
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ربي بيت

أحمد بن محمد الحسني أبو أخربنا ِزي، التَّوَّ الحسني بن عيل بن أحمد الحسني أبو أخربنا
بن سعيد ثنا حدَّ القريش، محمد بن هللا عبد ثنا حدَّ صفوان، بن الحسني ثنا حدَّ القطيعي،
قال: روَّاد، أبي بن العزيز عبد عن خنيس، عن يزيد، بن محمد عن الواسطي، سليمان
رأوه فلما تَرينه. الساعة فيقولون: ربي؟ بيُت أين تقول: امرأة ومعهم اج ُحجَّ قوٌم دخل
وضَعت حتى ربي. بيت ربي بيت تقول: وهي فخرجت تَرينه؟ أما ربك، بيُت هذا قالوا:

ميتة. إال ُرفعت ما فوهللا البيت، عىل جبهتَها

موالي أحالَك ما

صفوان، بن الحسني ثنا حدَّ أحمد، بن محمد ثنا حدَّ الحسني، بن عيل بن أحمد أخربنا
القريش، محمد بن هللا ُعبيد ثنا حدَّ الحسني، بن محمد ثنا حدَّ محمد، بن هللا عبد ثنا حدَّ
امرأًة سمعُت إذ بالبيت أطوف أنا بينا قال: القييس، رياح عن مسعر، بن محمد حدَّثني
موالي قالت: سقطُت. حتى ركبتاي وهللا فاصطكَّت قال: ُخداه. شريين ُخداه ُخداه تقول:

موالي. أحالك ما موالي

عة مترضِّ تموت

أبي، ثني حدَّ جرير، بن وهب ثنا حدَّ قالوا: واحد وغري الحسني بن محمد ثنا حدَّ وبإسناده:
وال البيت هذا لحرمة أرعى أحًدا رأيُت ما قال: جبري، بن سعد عن حكيم، بن يعىل عن
الكعبة بأستار تعلَّقت ليلة ذات منهم جاريًة رأيت لقد البرصة، أهَل يا منكم عليه أحَرَص

ماتت. حتى وتبكي ع وتترضَّ تدعو وجعلت

ولنفسه هلل تنزيًها هَجره

بن عمر حدَّثني امَلْرُزباني، ثنا حدَّ ي، الُقمِّ أيوب بن عيل ثنا حدَّ عيل، بن أحمد بكر أبو أخربنا
الدمشقي، العالء بن ملحمد قلُت إبراهيم: بن محمد حمزة أبو قال قال: الباقالني، يوسف
الفتى ذلك هجرَت ِلَم فارقه: ثمَّ مدًة، وضيئًا غالًما يُمايش رأيته وقد الصوفية، سيد وكان
عن فارقتُه لقد وهللا قال: ماِئًال؟ وإليه مواِصًال له كنَت أن بعد معك أراه كنُت الذي
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به خلوُت إذا أمٍر إىل يدعوني قلبي رأيت قال: ذاك؟ فعلت ولَم قلت: ملٍل. وال ِقًىل غري
ولنفيس تعاىل، هلل تنزيًها لذلك فهجرتُه تعاىل، هللا عنِي من لسقطُت أتيته لو مني، وَقُرب
عن الصابرين أعَقَب ما مفارقته من سيِّدي يُعِقبني أن ألرجو وإني الفتن، مصارع عن

رِحمته. حتى بكى ثمَّ الجزاء. بأحسن الوفاء ِصدِق عند َمحارمه

الوايش أيها أال

بن أحمد الحسن أبو أخربنا هللا، رحمه الخالل عيل بن محمد بن الحسن محمد أبو أخربنا
ح: امللوَّ بن لقيس أبي أنشدني القاسم: بن محمد بكر أبو أنبأنا موىس، بن محمد

واش��يً��ا ج��ئ��َت ب��ه م��ن أو ت��ش��ي َم��ن إل��ى ت��رى أال ب��ل��ي��ل��ى ال��واش��ي أي��ه��ا أال
راض��ي��ا ال��ده��َر يُ��ص��ب��ُح ال ب��ه��ج��ران��ه��ا أط��ي��َع��ه ح��ت��ى يَ��ْرَض ل��م ال��ذي ل��ع��م��ُر
ال��ل��واح��ي��ا أُح��بُّ ال ت��ل��ح��ي��ان��ي وال ب��دائ��يَ��ا ع��اذِل��يَّ ي��ا أُم��ْت دع��ان��ي
ال��خ��واف��ي��ا ال��ج��ن��اِح ض��مَّ ال��ح��ش��ا ص��م��ي��ُم ُح��بَّ��ه��ا ض��مَّ ه��ج��َره��ا ُرم��ن��ا ن��ح��ن إذا

حرام غري العشاق دم

أبيات: من ويل

ح��راِم غ��ي��ُر ال��ع��ش��اق دُم ِح��لٌّ أع��ن��دك��م ال��ح��رام! ال��ب��ل��ِد س��اك��ن��ي ي��ا
ِح��زاِم ب��ن وع��روة وال��ع��ام��ريِّ أس��وٌة ج��م��ي��ٍل ف��ي ل��َك أم��ا ق��ال��وا:
ظ��ام��ي إل��ي��ِه أن��ي ��ن��وا وت��ي��قَّ ال��لَّ��َم��ى ب��ْرد إل��ى ص��ًدى ش��ك��وُت ل��م��ا
أوام��ي يَ��بُ��لُّ م��ا زم��زم م��اء ف��ي م��ا ق��ل��ت: زم��زم! ب��م��اء ع��ل��ي��َك ق��ال��وا:
اإلس��الِم وِم��لَّ��ُة ب��ع��ُد، وال��ص��وُن، ُوُروَده ال��ع��ف��اف ح��َظ��ر ف��ق��د ق��ال��وا:

السودان حب

التَّنُوِخي، املحسن بن عيل القاسم وأبو ِزي، التَّوَّ عيل بن أحمد الحسني أبو القاضيان أخربنا
الرحمن عبد ثنا حدَّ خلف، بن محمد ثنا حدَّ الخزاز، العباس بن محمد عمر أبو ثنا حدَّ قاال:
قاعٌد، ركيٍّ عىل يوًما أنا بَيْنا قال: الرواة، بعض أخربني القحطبي، ثني حدَّ سليمان، بن
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إىل وصلت فلما لها، جرًَّة تحمل سوداء بجاريٍة أنا إذا الَحر، من يكون ما أشد يف وذلك
وقالت: َعَداء الصُّ ست تنفَّ ثمَّ جرَّتها، وضَعْت الركيِّ

؟ ال��َم��َف��رُّ ي��ك��ون وذا ذا ِم��ن أي��ن وَح��رُّ ُح��بٍّ وَح��رُّ ه��ج��ٍر َح��رُّ

إال ألبث فلم وانرصفت، الجرَّة ومألت ؟ أَرضُّ هذا بعد من َحرٍّ أي أخرى: رواية ويف
كلٌب به فمرَّ جرتها، السوداء وضعت بحيُث فوضعها جرٌَّة، ومعه أسود جاء حتى يسريًا

وقال: معه، كان رغيًفا إليه فرمى أسود

ال��ك��الِب ُس��وَد ل��ح��بِّ��ه��ا أح��بُّ ح��ت��ى ال��س��وداَن ل��ح��بِّ��ه��ا أُِح��بُّ

والسوداء املهدي ابن

بن محمد حدَّثني سليمان، بن الرحمن عبد أخربني خلف، بن محمد ثنا حدَّ وبإسناده:
قَعد وقد املهدي، بن هللا ُعبيد بن محمد عىل دخلُت قال: موىس، بن أحمد حدَّثني جعفر،
أعشُق يل ترى َمن باهلل! يل: قال ثمَّ تحتشم، ال يل: فقال فاحتشمُت، جواريه، مع للرشب
ما فوهللا جنِبها، إىل فقعد فقام هذه. فقلت: فيهن، كانت سوداءَ إىل فنظرت هؤالء؟ من

عشقها. من بكى حتى برحُت

العذار يخلع كاد

منقذ: بني أحد بها مدْحُت قصيدة أثناء من ويل

وق��واًم��ا ن��ع��م��ًة ال��ب��ان ُغ��ص��َن ت��ح��ك��ي ب��ال��خ��ي��ِف ل��م��ي��اء ل��ي َع��َرَض��ْت
ال��ك��الم��ا ب��ي��ن��ُه��نَّ يُ��خ��ف��ي��َن م��ِل ال��ر ك��ظ��ب��اء ن��س��وة ف��ي ��ى ت��ت��م��شَّ
ح��رام��ا ك��ن��ُت ح��ي��ث ت��ح��رَّج��ت ـ��ن��ي ول��ك��ن��ـ ال��ع��ذار أخ��ل��ع أن ِك��دُت
اض��ط��رام��ا ت��زي��ُد ل��ل��ه��وى ُش��َع��ٌل ف��ي��ه وال��ق��ل��ب ن��ادي��ُت إنِّ��ي ث��مَّ
األُوام��ا؟ ت��ش��ف��ي ل��م��اِك م��ن ش��ْرب��ًة ل��ص��اٍد ل��دي��ك ه��ل ال��ق��وم اب��ن��ة ي��ا
واإلس��الم��ا ذاك ع��ن يَ��ن��ه��ى ـ��ون ��ـ ال��صَّ وإن ال��ع��ف��اف إن ف��أج��اب��ت:
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دينار آالف بأربعة صوت

التَّنُوِخي، املحسن بن عيل القاسم وأبو ِزي، التَّوَّ عيل بن أحمد الحسني أبو القاضيان أخَربَنا
أخربني املحويل، خلف بن محمد ثنا حدَّ الخزاز، العباس بن محمد عمر أبو ثنا حدَّ قاال:
أبي كان جامع: بن إسماعيل قال قال: العامري، محمد أبي عن الكاتب، الفضل أبو
مرشفة له غرفة خايل فأنزلني باليمن، أخوايل إىل منه فهربُت ويُضيِّق، الغناء يف يَعُظني
املَرشعة، إىل فنزلت قربٌة، معها سوداء طلعت إذ منها ملرشٌف فإني بستان، يف نهٍر عىل

وغنَّت: ِقربتها فوضَعت فجلست

ع��ل��َق��َم��ا وت��ب��ذُل م��ن��ي ع��س��ٌل ل��ه��ا وس��م��اح��ت��ي بُ��خ��ل��ه��ا أش��ك��و ال��ل��ه إل��ى
م��غ��َرَم��ا ال��ق��ل��ِب ه��ائ��م تَ��ت��رك��ي��ه وال ق��ت��ل��ِت��ه أن��ت ال��ق��ل��ِب ُم��ص��اَب ف��ُردِّي

ومألِت تفعل، فلم تردَّه أن ورجوُت به، يل ِقوام ال ما فاستفزَّني عيناها، وذرفت
الصوت! ردِّي وأمي أنت بأبي جارية! يا وقلت: وراءها، أعدو فنزلت ونهضت، القربة
درهمني، فأعطيتُها درهمان. يوم كلَّ خراٌج عيلَّ قالت: بماذا؟ قلت: عنك! أشغلني ما قالت:
الصوت، أتغنَّى أن وكرهت ذلك يومي ولهوت وانرصفُت، أخذتُه حتى وجلست فتغنَّت
األول، كفعلها ففعَلت طلَعت قد بالسوداء أنا وإذا واحًدا، حرًفا منه أذكر وما فأصبحُت
منه عيلَّ ذهب قد الصوت فقلت: إثِرها. يف وعدوُت فنهضُت الصوت، ذلك غري غنَّت أنها إال
بدرهَمني. إال تُعيده أن وأبت ببعض. بعضه ْ فتبنيَّ نغمة، عليه يذهب ال مثلك قالت: نغمٌة.
دراهم، بأربعة فيه تُكاثُر كأنك قالت: حسبُِك! فقلت: فتذكَّرتُه، فأعادته ذلك، فأعطيتها

دينار. آالف أربعة به أصبَت وقد بك، وهللا كأني
ألف كيس كلِّ يف أكياس يَديه وبني يوًما، الرشيد أغني أنا فبَينا جامع: ابن قال
قال: ثمَّ بكيس، يل فرمى فغنيتُه الصوت. يل فغنِّ كيس، فله أطربني من يل: قال إذ دينار
ما فقال: مت، فتبسَّ بكيس، يل فرمى فأعدُت، أِعد. وقال: بكيس، يل فرمى فأعدُت، أِعد!
فضحك، الحديث ثته فحدَّ منه. أعجب حديٌث الصوت لهذا املؤمنني؛ أمري يا قلت: يُضحكك؟

دينار. آالف بأربعة فرجعُت السوداء. قول تُكذِّب ال وقال: الرابع، الكيس إيلَّ ورمى
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لرؤيتها يعتلُّ

محمد ثنا حدَّ ي، الُقمِّ أيوب بن عيل ثنا حدَّ بالشام، الحافظ ثابت عيل بن أحمد بكر أبو أنبأنا
ثني حدَّ املديني، الفضل بن عيل بن محمد حدَّثني العماني، داود بن عمر ثنا حدَّ عمران، بن
الوهاب عبد حدَّثني مسدَّد، أخربني الكرابييس، يعني لهم موًىل املهلبي، عيل بن الحسني
ففَقده قال: معاوية. بن إياس إىل يجلس ِمخراق بن زياد كان قال: غريه، أو أحفظ ما يف
علَّة زياد: له فقال بك؟ ما فقال: فأتاه، قال: عليًال. فوجده إليه فأرسل ثالثة، أو يومني
فقال: تجد؟ الذي ما فأخربني أعرُفها، علَّة بك وما ى، ُحمَّ بك ما وهللا إياس: له قال أجُدها.
يف فوقعت عندك، من قامت حني نقابها يف إليها فنظرُت امرأٌة، إليك تقدَّمْت واثلة، أبا يا

منها. العلة فهذه قلبي،

مراهمه تعزُّ جرح

القصيدة: أثناء من ويل

ه��ائ��ُم��ه ال��ق��ل��ب ط��ائ��ُر ف��ك��لٌّ ِح��ث��اثً��ا، ك��ئ��وس��ه ع��ل��ي��ه��م دارت ه��ًوى وَش��ْرِب
ع��الق��ُم��ه م��ن��ه ال��ش��ه��د ُح��ل��َو ��َص ف��ن��غَّ ت��ف��رٍُّق ب��ك��أِس ُع��لُّ��وا ان��ت��َش��وا ف��ل��م��ا
أُس��ال��ُم��ه ال��ل��ي��ال��ي م��رِّ ع��ل��ى وك��ن��ُت َم��ق��ت��ل��ي وْج��رَة وح��ِش م��ن ٌ رش��أ رم��ى
م��راه��م��ه تَ��ِع��زُّ ُج��رٍح م��ن ل��ك ف��ي��ا ب��س��ه��م��ه ال��ف��ؤاد س��وداءَ يُ��ْخ��ِط ف��ل��م

الهوى قتيل

عمران، بن محمد ثنا حدَّ أيوب، بن عيل ثنا حدَّ بالشام، عيل بن أحمد بكر أبو أنبأنا
بن سليمان بن إدريس محمد حدَّثني أبيه، عن املنجم عيل بن يحيى بن يوسف أخربني
ظريًفا، َغِزًال شاعًرا حفصة أبي بن يحيى بن جميل بن ل املؤمَّ كان قال: أبيه، عن يحيى
مالك بن هللا عبد مع فكان العراق، قدم ثمَّ باملدينة، سليمان بن جعفر إىل منقطًعا وكان

القائل: وهو عنده، فحظَي للمهدي، فذكره الخزاعي،

ال��خ��طَّ��اب أب��و ال��ه��وى ق��ت��ي��ُل م��يُّ ال��ي��م��ا ه��ذا ف��ق��ل��ت: ذا؟ َم��ن ُق��ل��َن:
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��اِب ل��عَّ م��ازٍح ق��ول ت��ُق��ل ال ي��ق��ي��نً��ا ذاك أن��ت ب��ال��ل��ه ق��ل��َن:
األص��ح��اِب م��ع أو ك��ن��َت خ��ال��يً��ا ُم��ن��ان��ا ف��أن��ت ��ا ح��قٍّ ت��ك��نْ��ه إن

القائل: وهو الهوى، قتيل َي فُسمِّ قال:

َم��م��ات��ي ط��ي��َب ف��ي��ا ، ـ��بِّ ال��ُح��ـ ج��وى م��ن َم��يِّ��ٌت أن��ا
وف��ات��ي ال��ي��وم واح��ُض��روا ث��ق��ات��ي ي��ا ان��دب��ون��ي
ال��غ��ان��ي��ات ق��ت��ي��َل ي��ا ق��ب��ري ع��ن��د ق��ول��وا ث��مَّ

أيًضا: وله قال:

ال��َق��َودا ق��ت��ل��ي راَم َم��ن يَ��ره��ُب أَم��ا راج��ع��ون، ال��ل��ه إل��ى إنَّ��ا
أب��دا راح��ًة ال��ُح��بِّ م��ن أرج��و وال ��لُ��وَّ ال��سُّ أرت��ج��ي ال أص��ب��ح��ُت
ك��م��ًدا ل��َف��ق��ِدك��م م��وتً��ا وِخ��ْف��ُت زي��ارت��ك��م أُِط��ْق ل��م إذا إنِّ��ي
أح��ًدا أرى ال أن أب��ال��ي ف��ال ف��ت��ؤنِ��س��ن��ي ب��ذك��راُك��م أخ��ل��و

يتكلم ميت

فارس، بن أحمد بن محمد ثنا حدَّ عليه، بقراءتي السواق عيل بن أحمد طاهر أبو أخربنا
محمد بكر أبو ثنا حدَّ الزبيبي، البزاز بيان بن إبراهيم بن هللا عبد الحسني أبو ثنا حدَّ
بن يحيى حدَّثني صالح، بن هللا عبد ثنا حدَّ الرمادي، منصور بن أحمد ثنا حدَّ خلف، بن
الفتى هذا إنَّ عمر: فقال عنه هللا ريض الخطاب بن ُعمر به يُعَجُب كان فتًى أن أيوب،
له فعرَّضت يَديه، بني امرأة له فمثلت العشاء صالة من ليلًة انرصف وإنه َليُعجبني،
َ وُجيلِّ أبرص بالباب وقف فلما بابها، عىل وَقف حتى فاتَّبعها ومضت بها، فُفتن بنفسها،
ُهْم َفِإذَا تَذَكَُّروا يَْطاِن الشَّ ِمَن َطاِئٌف ُهْم َمسَّ إِذَا اتََّقْوا الَِّذيَن ﴿إِنَّ اآلية: هذه له ومثلت عنه،
وجاريٌة هي تزل فلم كامليت، هو فإذا املرأة إليه فنَظرت عليه، مغشيٍّا فخرَّ وَن﴾، ُمبِْرصُ

داره. باب عىل ألَقتاه حتى عليه تتعاونان لها
باب عىل ُملًقى به هو فإذا فخرج ليلٍة، كل النرصافه يقعد كبريٌ شيٌخ أٌب له وكان
قال: بني؟ يا أصابك الذي ما أبوه: فسأله ذلك، بعد فأفاق فأدخله، فاحتَمله به، ملا الدار
نْفسه، معها خرجت شهقًة وشهق اآلية، وتال أخربه حتى به يَزل فلم تسألني. ال أبِت يا
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قربه، عىل وَقف حتى فذهب بموتِه؟ آذنتموني أال فقال: الخطاب، بن عمر ذلك فبلغ فُدفن.
أعطانيهما قد القرب: داخل من الفتى فأجابه جنتان. ربه مقام خاف وملن فالن، يا فنادى:

عمر. يا ربي

الكاتب وسواسخالد

أخربنا دينار، ابن ثنا حدَّ مكاتبًة، النحوي برشان بن أحمد بن محمد غالب أبو أخربنا
من القاسم، أبا ويُكنى يزيد بن خالد وهو الكاتب، خالد كان قال: األصبهاني، الفرج أبو
وقيل: عمره آخر يف فُوسِوَس الجيش، ُكتَّاب أحد وكان خراسان، من وأصله بغداد أهل
يَقدر فلم ببغداد امللوك لبعض جاريًة يهوى كان بل قوم: وقال عليه، غلبَت السوداء إن
ينشد منشًدا طريقه يف فسمع فخرج بالثغور، العطاء امللك عبد بن محمد وواله عليها،

تُغني: ومغنِّية

ش��ج��ُن ول��ي أه��ٌل ل��ي ال��ش��ام ِح��م��ى ف��ف��ي ي��ط��ل��بُ��ُه ب��ال��ش��ام ش��ج��ٍن ذا ك��ان َم��ن

حتى ذلك واتصل ُمختِلًطا، أفاق ثمَّ عليه، مغشيٍّا وجِهه عىل سقط حتى فبكى
وبَطل. ُوسِوس

به: ُغنِّي مما ولخالد قال:

ذن��ب��ي؟ ف��م��ا أه��واَك ك��ن��ُت إن ق��ل��ِب ب��ال ال��ج��س��م ت��ارَك ي��ا
وال��ح��ب ال��ه��ج��ِر ب��ط��وِل م��ن��ك أف��ردت��ن��ي ب��ال��ُح��س��ِن ُم��ف��رًدا ي��ا
ع��ت��ِب م��ن ق��ل��ب��َي ع��ل��ى ف��ه��ل ف��ت��ن��ًة أب��ص��َرْت ع��ي��ن��ي ت��ُك إن
ح��س��ب��ي ب��ي ف��ع��ل��ك ف��ي أن��ك ك��م��ا ب��ي ل��م��ا ال��ل��ه ح��س��ي��بُ��ك

الحب تيه يف

قصيدة: أثناء من ويل

ُرك��ام��ا ف��ي��ض��ه��نَّ ف��ي ج��ف��ون��ي ـ��ب ُس��ْح��ـ رأْت إذ خ��ال��ٍد أمُّ ع��ج��ب��ْت
ع��ام��ا ق��د م��ائ��ه��ا ف��ي ع��ي��ن��ي ـ��س��ان إن��ـ رأْت إذ أت��رابَ��ه��ا ن��اَدت ث��مَّ
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أُم��ام��ا ي��ا م��ال��ٍك أمَّ ي��ا ط��َم ف��ا ي��ا ِه��ن��ُد ي��ا ُس��ل��ي��م��ى ي��ا
اس��ِت��ح��م��ام��ا؟ م��ائ��ه��ا ب��ف��يَّ��اِض ـ��ل ال��َغ��ْس��ـ يُ��ك��ِث��ُر ع��ي��ن��ه إلن��س��اِن م��ا
ه��ام��ا ق��د ُح��بِّ��ك��م ت��ي��ه ف��ي ء ال��م��ر أنَّ غ��ي��ر ع��ن��دن��ا ع��ل��م ال ق��ل��ن:

السوداء والجارية ريحانة أبو

ينََوِري، الدِّ عمرو بن رضوان أخربنا بالشام، الرشوطي عيل بن أحمد بكر أبو الشيخ أخربنا
األدمي، الفضل بن سالم قتيبة أبو ثنا حدَّ قال: العبدي، جعفر بن الحسني ثنا حدَّ قال:
بن الزبري بدار بالبرصة مررُت يقول: األصمعي سمعُت الشامي، موىس بن محمد حدَّثني
شملة إال عليه ما الزبري باب عىل ريحانة أبا يُكنى الزبري ولد من بشيٍخ أنا فإذا العوام،
سوداء جاريٌة علينا طلعت إذ كذلك أنا فبينا ثه. أُحدِّ إليه وجلست عليه فسلمت تَسرتُه،
يل غني ُجمعة، ِستِّي يا قال: ثمَّ إليها، قام أن يَتمالك لم إليها نظر فلما ِقربة، تحمل
فال. كتفي عىل والقربة أما قالت: ذلك. من بدَّ ال قال: أعجلوني. موايلَّ إن فقالت: صوتًا!

فغنَّت: واندفعت عنقه، عىل فحَملها القربة فأخذ أَحملها. فأنا قال:

ت��ط��وُل ع��ل��ي��ك وأح��زان��ي ��ى ت��ق��ضَّ وُم��ه��ج��ت��ي يُ��ف��كُّ ال أس��ي��ٌر ف��ؤادي
ُه��ُم��وُل ع��ل��ي��ك وأج��ف��ان��ي إل��ي��َك اش��ت��ي��اق��ه��ا ل��ُط��وِل َق��ْرَح��ى م��ه��ج��ٌة ول��ي
ق��ل��ي��ُل ع��ل��ي��ك وأن��ص��اري ب��دائ��ي ص��ب��اب��ًة أم��وُت أن��ي َح��َزنً��ا ك��ف��ى
أق��وُل؟ ف��ك��ي��ف ت��ي ع��الَّ ف��أف��ن��ي��ُت ب��ع��لَّ��ٍة ج��ئ��ُت ج��ئ��ُت م��ا إذا وك��ن��ُت

الجارية فقامت ها، فشقَّ األرض بالقربة ورضب رصخًة وَرصخ الشيخ، فطِرَب قال:
من أكره ملا وعرَّضتي بحاجتك أسعفتُك ريحانة، أبا يا منك جزائي هذا ما وقالت: تبكي

دونَك. دخَلت عيلَّ املصيبة فإن ي، تَغتمِّ ال قال: موايلَّ؟
خلف، من ويًدا ُقدام من يًدا ووضع الشملة، فنَزع السوق، إىل واتَّبعته بيدها وأخذ
فاجتاز عنده، فجلست ورجعُت، الحال، تلك عىل وقَعد قربة، بثمنها وابتاع الشملة، وباع
أحسبُك ريحانة! أبا يا فقال: قصته، عرف حالته وإىل إليه نَظر فلما الطالبية، من رجٌل به
ال فقال: ُمْهتَِديَن﴾. َكانُوا َوَما ِتَجاَرتُُهْم َرِبَحْت ﴿َفَما فيهم: وجل عز هللا قال الذين من
يَْستَِمُعوَن الَِّذيَن * ِعبَاِد ْ ﴿َفبَرشِّ فيهم: تعاىل هللا قال الذين من ولكني هللا، رسول ابن يا

وخلعة. درهم بألف له وأمر العلوي، منه فضحك أَْحَسنَُه﴾. َفيَتَِّبُعوَن اْلَقْوَل
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عبدك؟ تعذب أتراك

بن سالمة أخربني فإجازًة، سماًعا يكن لم إن ثابت، بن عيل بن أحمد بكر أبو أخربنا
قال: الشكيل، يوسف بن العباس ثنا حدَّ بكر، أبو جعفر بن أحمد ثنا حدَّ النصيبي، عمر
عندي فبات يَزورني، الغالم ُعتبة كان الخواص: عنبسة قال الوراق، جعفر بن سعيد قال
، محبٌّ لك فإني تُعذِّبني إن سيِّدي يا يقول: فسمعته يأكله، فلم عشاءً له فقدَّمُت ليلة،

. محبٌّ لك فإني ترحمني وإن
قلت أفاق فلما املوت. كحرشجة يُحِرشُج وجعل شهقة، شهق الليل آخر يف كان فلما
الَعرض ِذكر عنبسة، يا قال: ثمَّ فَرصخ، قال: الليلة؟ منذ حالك كان ما هللا! عبد أبا يا له:
سيِّدي، يقول: فسمعته أفاق، ثمَّ عليه، ُغَيش ثمَّ املحبني، أوصال قطع وجل عز هللا عىل

عبدك؟ تُعذب أتراك

إالهللا محبوب ال

محمد بن هللا عبد سمعت العجيل، الطيب عيل بن يحيى حدَّثني أيًضا، بكر أبو وأخربنا
معاذ: بن ليحيى قيل يقول: سالم بن يحيى بن عيل بن الحسن سمعت يقول: الدامغاني
الفراسة تقع متى ُسئل: أنه وُسفيان األوزاعي أدرك كان قد الخري أهل من رجل عن يُروى
عىل فراسته وقَعت هللا، أبغض ملا ُمبِغًضا هللا، أحبَّ ملا ُمِحبٍّا كان إذا قال: الغائب؟ عىل

يحيى: فقال الغائب.

وأس��ْف وغ��م��وٌم وه��م��وٌم س��َرْف ال��ل��ه س��وى م��ح��ب��وٍب ك��لُّ
خ��َل��ف م��ن��ه م��ا ال��رح��م��ن خ��ال م��ا خ��ل��ٌف ف��م��ن��ُه م��ح��ب��وب ك��ل
ُع��ِرف ال��ح��بِّ ص��اح��ب م��ن ظ��ه��رت إذا دالالٍت ل��ل��ح��بِّ إن
دِن��ف م��ح��زوٌن ال��غ��ص��ة دائ��م ق��ل��ب��ه ح��زي��ٌن ال��ح��ب ص��اح��ب
َك��ِل��ْف وب��ال��ل��ه ال��ع��ق��ِل ذاه��ُب غ��ي��ره ف��ي ال ال��ل��ه ف��ي ��ه ه��مُّ
ذََرف22 وال��ط��رف ال��وج��ن��ة أص��ف��ُر ب��ط��ن��ه خ��م��ي��ٌص ال��رأس أش��ع��َث

ذْرف وهو باملصدر وصف أنه أو ذَرَف، وهو منه املايض الفعل أراد ولعله ذريف، الوجه ذرف: قوله 22

الساكنني. الجتماع دفًعا وُفِتحت الراء، بسكون
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ال��ش��رف غ��اي��ات غ��اي��ُة ُح��بُّ��ه ال��ذي ح��بِّ م��ن ال��تَّ��ذك��ار دائ��م
ك��ث��ف23 داءٍ م��ن ال��ش��وُق وع��الُه ل��ُه ال��ح��ب ف��ي أم��َع��ن ف��إذا
وَق��ف م��واله ال��ل��ه وأم��ام ب��ثَّ��ُه ي��ش��ك��و ال��ِم��ح��راَب ب��اش��ر
��ُح��ف ال��صُّ ب��آي��ات ي��ت��ل��و ل��ِه��ًج��ا م��ن��ت��ِص��بً��ا ام��ه ق��دَّ ق��ائ��ًم��ا
يَ��ِك��ف األرض ف��ي وال��دم��ع ب��اك��يً��ا س��اِج��ًدا وط��وًرا ط��وًرا راك��ًع��ا
ف��ع��َرف ��ا، ح��قٍّ ال��ل��ه ُح��بُّ ف��ي��ه ال��ذي ال��ُح��بِّ ع��ل��ى ال��ق��ل��َب أورَد
واق��ت��ط��ف ��ى ف��س��مَّ ال��ُح��بَّ أن��ب��ت ش��ج��ر ف��ي ��ه ك��فُّ ج��ال��ت ث��مَّ
وُط��َرف ل��ه��ٍو ذاِت ل��داٍر ال ل��ه يُ��ع��َي ل��م��ن ال��ُح��بَّ ذا إن
ُغ��َرف ف��وِق م��ن ال��ح��وراء وال ال ي��أَل��ُف��ه��ا ال ال��ِف��ردوس وال ال

وتسهاد دمع

أبيات: من ويل

وت��س��ه��ادي دم��ع��ي ف��ي��ض ش��اه��دان: ول��ي واألس��ى ال��وج��ِد م��ن ب��ي م��ا وُم��ن��ِك��رٍة
ُع��وَّادي ال��ق��وِم اب��ن��َة ي��ا ع��ن��ي راح إذا ف��س��ائ��ل��ي ب��ي، م��ا أن��ك��رِت إذا ف��ق��ل��ت:

ومجنونها ليىل

أخربني امَلْرُزبان، ابن ثنا حدَّ َحيَُّويِْه، بن عمر أبو أخربنا عيل، بن الحسن محمد أبو أخربنا
من رجٌل حدَّثني دأب، ابن عن أبيه، عن صالح بن العزيز عبد أخربني البلخي، محمد أبو
من جاريٌة الحريش بني من عامر بني يف كان قال: حبيب، بن رياح له يُقال عامر بني
الُحَريش، بن َربيعة بن مهدي ابنة ليىل لها يُقال وأدب، عقل لها ، وأحسنهنَّ النساء، أجمل
فعمد النساء، بمحادثة صبٍّا وكان والعقل. الجمال من عليه هي وما خربُها املجنون فبلغ
جلس فلما وأتاها. كريمة له ناقة وركب هيئة، بأحسن وتهيَّأ فلبسها ثيابه، أحسن إىل
أمىس، حتى وتُحدِّثه ثُها يُحدِّ يومه فظل بقلبه. ووقَعت أعجبته يديها بني وتحدَّث إليها

كثف. وهو منه املايض أراد كان إذا إال كثيف. الوجه كثف: 23
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فأنشأ ذلك، عىل يقدر فلم يُغِمَض أن وجهد األوىل، الليلة من ليلة بأطول فبات فانرصف.
يقول:

ال��م��ض��اج��ُع إل��ي��ك ه��زَّت��ن��ي ال��ل��ي��ل ل��َي ب��دا إذا ح��ت��ى ال��ن��اس، ن��ه��اُر ن��ه��اري
ج��ام��ُع ب��ال��ل��ي��ل وال��ه��مَّ وي��ج��م��ُع��ن��ي وب��ال��ُم��ن��ى ب��ال��ح��دي��ث ن��ه��اري ��ي أُق��ضِّ

كل يأتيها وكان غريها، إليه ُث فيتحدَّ يأتيه كان من كل إتيان وترك زيارتها، وأداَم
انرصف. أمىس إذا حتى أجمع نهاَره عندها يزال فال يوٍم،

فتطريَّ عرساء، جاريٌة لقيتْه منزلها من قُرب فلما زيارتها، يُريُد يوٍم ذات خرج وإنه
يقول: فأنشأ لقائها من

ح��اس��ُر24 أع��س��ُر ل��ي��َل م��ن ال��ق��َوى ي��ج��دُّ ج��رى وق��د ل��ي��ل��ى، وص��َل ��ي تُ��َرجِّ وك��ي��ف
األَواِط��ُر25 م��ن��ه يُ��ق��َض ل��م ام��رٍئ ل��وص��ِل ان��ت��ح��ى إذا ال��زم��اِن ج��دُب ال��ع��ص��ا ص��دي��ُع

مثل قلبها يف وقع منه ذلك ليىل رأت فلما عندها، يزل فلم غٍد، من إليها صار ثمَّ
عنه تُعِرُض هي وجعلت ثُها، يُحدِّ فأقبل يجيء، كان كما يوًما فجاء قلبه، يف لها وقع الذي
ذلك رأى فلما قلبه، يف لها ما وتعلم تَمتحنه، أن تريُد ذلك كل غريه، عىل وتُقِبُل بوجهها
فقالت: إليه، كاملشرية أقبلت عليه خافت فلما فيه، ذلك ُعِرَف حتى وجزع عليه، اشتدَّ منه

م��ك��ي��ُن ص��اح��ب��ه ع��ن��د وك��لٌّ بُ��غ��ًض��ا ل��ل��ن��اِس ُم��ظ��ِه��ٌر ِك��الن��ا

أكثر عندي لك والذي أمتحنَك، أن أردت إنما له: وقالت قلبها، يف ما وعلم عنه َي فُرسِّ
حتى سواك رجًال هذا يومي بعد جالسُت أنا إن عهًدا هللا ُمعطيٌة وأنا عندك، يل الذي من
سمع بما الناس أرسُّ وهو عشيته يف فانرصف قال: ذاك. عىل أُكَره أن إال املوت، أذوق

يقول: فأنشأ منها،

أه��ُل وال ل��ديَّ م��اٌل ال األرِض م��ن ب��َم��َض��لَّ��ٍة ت��ارك��ي ه��واه��ا أظ��نُّ

ليىل. من أي ليل؛ من الحبال. أراد القوى: قطع. : جدَّ 24

املراد. األرب، وطر: الواحد األواطر، املشقوق. الصديع: 25
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وال��رح��ُل ال��م��ط��ي��ُة إال وارٌث وال وص��يَّ��ت��ي إل��ي��ه أُف��ض��ي أح��ٌد وال
ق��ب��ُل م��ن ُح��لَّ ي��ك��ن ل��م م��ك��انً��ا وح��لَّ��ت ق��ب��َل��ه��ا ُك��نَّ األُل��ى ُح��بَّ ُح��بُّ��ه��ا م��ح��ا

الطيف زيارة

قصيدة: من ويل

ُم��ن��َص��ِرًم��ا ال��ه��وى ح��ب��َل أب��َص��َرت وق��د ن��ح��وي خ��ادَم��ه��ا ب��ع��ثَ��ْت
َظ��َل��َم��ا وب��ي��ٍن ف��ي��ن��ا ف��ت��َك��ْت ن��ًوى َوش��ِك م��ن ل��َي ت��ت��رثَّ��ى
ك��َرَم��ا ُم��ت أو ص��ب��رك ف��ادَِّرع ُج��نَّ��ًة أوق��ى ال��ص��ب��ر وت��ق��ول:
ُم��تَّ��َه��َم��ا ال��ه��وى أه��ل ف��ي ل��س��َت ب��ه ت��ح��َي ن��ظ��ًرا وت��زوَّد
ال��ظَّ��م��ا م��سَّ ف��ق��د ث��ن��اي��اك م��ن م��ث��ل��وج��ٌة ُش��رب��ٌة زادي ق��ل��ت:
ال��ف��م��ا م��ن��ِك إب��ري��َق��َه��ا واج��ع��ل��ي ب��ه��ا ال��ع��م اب��ن��ة ي��ا ل��ي ف��اس��م��ح��ي
س��ق��م��ا ج��س��م��ي زاد ب��ح��ي��اءٍ واخ��ت��م��رت غ��ض��بً��ا ف��ت��م��لَّ��ت
ُم��ح��تَ��ش��م��ا ع��ن��دن��ا ه��ذا ق��ب��ل ص��اح��ب��ن��ا ي��ا ك��ن��َت ق��ال��ت: ث��مَّ
ِح��م��ى ِم��نَّ��ا ت��ط��لُ��بُ��ُه م��ا دون م��ن وال��ع��ف��ة ال��ص��ون ث��وَب إن
أظ��ل��م��ا م��ا إذا ال��ل��ي��ل ي��م��ت��ط��ي ط��ي��ُف��ن��ا إال ال��ي��وم ب��ع��د ل��ي��س
ال��نُّ��وَّم��ا؟ إال ال��ط��ي��ُف أي��زوُر س��رى ال��ط��ي��ف َه��ِب��ي ه��ذي ي��ا ق��ل��ُت:

الذهن حارضة جارية

بن عيل القاسم وأبو ِزي، التَّوَّ الحسني بن عيل بن أحمد الحسن أبو القاضيان أخربنا
حدَّثني خلف، بن محمد ثنا حدَّ الخزاز، َحيَُّويِْه بن عمر أبو ثنا حدَّ قاال: التَّنُوِخي، املحسن
قال قال: اليزيدي، محمد أبي عن الباهيل، الوضاح أبو ثني حدَّ التميمي، هللا عبد أبو
حميد بن ويعقوب أنا خرجُت الزبري: بن هللا عبد بن عامر بن عتيق بن عمر بن هللا عبد
يعقوب: لها فقال ان، َودَّ أهل من جاريٌة لقيتنا ان بودَّ ُكنَّا فلما مكة، من قافلني كاسب بن
أحدَّ قطُّ كاليوم رأيُت ما هللا، قاتلك فقال: نَُصيبًا. َسل فقالت: نُْعم؟ فعلت ما جاريُة! يا
ان: ودَّ تنِزل وكانت نُْعم، يف نُصيب قوَل يعقوب أراد وإنما منِك. جوابًا أحرض وال ِذهنًا

نُ��ْع��م ف��ع��ل��ت م��ا ان! ودَّ م��ن ال��ن��خ��ل إل��ى أرثَ��ٍد ب��ط��ِن م��ن ال��خ��ي��م��ات ص��اح��َب أي��ا
ِع��ل��ُم م��كَّ��ِت��ن��ا بَ��ع��ِد م��ن ب��ه��ا ل��ي وم��ا ل��ق��ي��تُ��ُه��م رْك��ٍب ك��ل ع��ن��ه��ا أُس��ائ��ل
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السوداء صفراء

بن محمد ثنا حدَّ العباس، بن محمد عمر أبو ثنا حدَّ قاال: والتَّنُوِخي ِزي التَّوَّ ابن أخربنا
صفراءً يعشُق الحبشاني هللا عبد أبو كان العمري: عن الرواة بعض وذكر قال: خلف،
بعض فقال املوت، حدِّ إىل صار حتى وضنَي حبها، من فاشتكى سوداء، وكانت العالقمية،
ففعل، رآها؟ إذا يعقُل فلعله الحبشاني هللا عبد أبي إىل صفراء هت َوجَّ لو ملوالها: أهله
تَربحي. لم ما بخري قال: هللا؟ عبد أبا يا أصبحَت كيف قالت: صفراء عليه دخلت فلما
قال: أفتويصبيشء؟ قالت: حبَّك. قال: تشتكي؟ فما قالت: قربك. قال: تشتهي؟ ما قالت:
عيلَّ. الصالة ثواَب يل فتََعجَّ قال: االنرصاف. أريد إنِّي فقالت: مني. َقِبلوا إن بك أويص نعم!

ساعته. من ومات َعداء الصُّ س تنفَّ مولِّيَة رآها فلما فانرصفت، فقامت

الكذَّاب سمنون

الحافظ نعيم أبا سمعت بالشام، عليه بقراءتي ثابت بن عيل بن أحمد بكر أبو أخربنا
بغداد سكن برصي بكر، أبو وقيل الُحسني، أبو الخواص، حمزَة ابُن هو سمنون يقول:

فيها: قال التي أبياته بسبب الكذَّاب سمنون نفسه ى وسمَّ الُجنيد، قبل ومات

ف��ام��ت��ح��ن��ي ش��ئ��َت م��ا ف��ك��ي��ف ح��ظٌّ س��واَك ف��ي ل��ي ف��ل��ي��س

الكذَّاب. سمنون نفسه ى فسمَّ ساعته من بولُه فُحِرصَ

سمنون شعر من

ثنا حدَّ عنه، الخطيب وحدثنا ِزي، التَّوَّ الحسني بن عيل بن أحمد الحسني أبو أنبأنا
فراس أبو أنشدني جعفر: بن أحمد بن عيل أنشدني النيسابوري، السلمي الرحمن عبد أبو

لسمنون:

وي��م��َزُح يَ��ل��ه��و ال��خ��ل��ِق ب��ذك��ِر وك��ان ُح��بِّ��ُك��م ق��ب��ل خ��ال��يً��ا ف��ؤادي وك��ان
يَ��بْ��َرُح ِف��ن��ائ��ك ع��ن أراُه ف��ل��س��ُت أج��اب��ه ه��واك ق��ل��ب��ي دع��ا ف��ل��م��ا
أف��َرُح ب��غ��ي��ِرَك ال��دن��ي��ا ف��ي ُك��ن��ُت وإن ك��اِذبً��ا ك��ن��ُت إن م��ن��َك ب��ب��يْ��ٍن ُرِم��ي��ُت
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يَ��م��لُ��ُح ب��ع��ي��ن��َي ع��ي��ن��ي ع��ن ِغ��ب��َت إذا ب��أْس��ره��ا ال��ب��الِد ف��ي ش��يءٌ ك��ان وإن
يَ��ْص��لُ��ُح ل��غ��ي��رَك ق��ل��ب��ي أرى ف��ل��س��ُت ت��ِص��ل ال ش��ئ��ت وإن واص��ل��ن��ي ش��ئ��َت ف��إن

محمد عمر أبو ذكر قال: بكر، أبي بن الحسن ثنا حدَّ عيل، بن أحمد بكر أبو وأخربنا
أنشده: املجنون سمنون أن الزاهُد الواحد عبد بن

م��ص��روُف إل��ي��ه ه��م��ي وك��لُّ م��وق��وُف ع��ل��ي��ه ف��ؤادي َم��ن ي��ا
م��ع��روُف إل��ي��ك ل��ي ي��ك��ن ل��م إن ب��ه��ا أم��وت ح��س��رًة ح��س��رت��ي ي��ا

العشق أهل مساكني

قاال: عيل بن املحسن بن عيل القاسم وأبو الحسني بن عيل بن محمد الحسني أبو أخربنا
بن جعفر أخربني خلف، بن محمد ثنا حدَّ الخزاز، العباس بن محمد عمر أبو أخربنا
بن العزيز عبد عىل نَُصيب دخل قال: العتبي، أخربني الريايش، أخربني اليشكري، عيل
أفلتَتْني العشق ومن فداءك، هللا جعلني نعم! قال: نَُصيب؟ يا عشقَت هل له: فقال مروان،
ال فكنُت الواشون، بها فأحدق ُمدِلج، لبني جاريًة قال: عشقَت؟ وَمن قال: البادية. إليك
ذلك ففي فأراها، بي تمرَّ حتى الطريق عىل فأجلُس إشارٍة، أو بعنٍي إال كالمها عىل أقدُر

أقول:

تُ��َس��لِّ��ِم ل��م إن ال��ت��س��ل��ي��م أخ��اِل��ُس��ه��ا ل��ع��لَّ��ن��ي ت��م��رَّ َك��يْ��م��ا ل��ه��ا ج��ل��س��ُت
ت��ت��ك��لَّ��ِم ول��م خ��وًف��ا م��دام��ع��ه��ا ت��ح��دََّرت وال��ُوش��اَة رأتْ��ن��ي ف��ل��م��ا
ب��دره��ِم ال��ع��اش��ق��ي��َن ج��م��ي��ع ح��ي��اة أش��ت��ري ك��ن��ُت م��ا ال��ع��ش��ق، أه��ل م��س��اك��ي��ُن

ليىل باسم دعا

سعيد، بن الغني عبد ثنا حدَّ هللا، رحمه الحافظ الصوري عيل بن محمد هللا عبد أبو أنبأنا
أحمد بن عياض حدَّثني العالء، بن هالل وحدثني قال: زياد، بن هارون بن جعفر ثنا حدَّ
أعرفه. ما أو أنظر، حتى فقال ُسئل سمعته فما األصمعي إىل أجلُس كنُت قال: السلمي،
جاريٍة، باسم يهتُف هاِتًفا فسمع َزوَرق يف يحيى بن جعفر مع كنت يقول: وسمعته قال:
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يف فأنِشْدني قلبي، فارتاح يل جاريٍة اسم واَفق جارية باسم يهتُف الهاتف هذا إن فقال:
فأنشدته: شيئًا، ذا

ي��دري وم��ا ال��ف��ؤاِد أح��زاَن ف��ه��يَّ��َج ِم��نً��ى م��ن ب��ال��خ��ي��ف ن��ح��ُن إذ دع��ا وداٍع
ص��دري ف��ي ك��ان ط��ائ��ًرا ب��ل��ي��ل��ى أط��اَر ف��ك��أن��م��ا غ��ي��ِره��ا ل��ي��ل��ى ب��اْس��ِم دع��ا

درهم. آالف عرشة فأعطاني

مكة يف املجنون

العباس بن محمد عمر أبو ثنا حدَّ عليه، قراءًة الجوهري عيل بن الحسن محمد أبو أخربنا
ما املجنون من ظهر ملا الشيباني: عمرو أبو قال قال: خلف، بن محمد ثنا حدَّ الخزاز،
ابنُك، به ابتُيلَ ما ترى قد هذا! يا وقالوا: أبيه إىل اجتمعوا به، ابتُيلَ ما قوُمه ورأى ظهر
وآله، عليه هللا صىل هللا رسول قرب وزار الحرام هللا ببيت فعاذ مكة إىل به خرجَت فلو
فجعل مكة، به أتى حتى أبوه فخرج هللا. ويعافيه عقله يرجع أن رجونا تعاىل؛ هللا ودعا

يقول: وهو بالعافية، له وجل عز هللا ويدعو به يطوف

ذن��وبُ��ه��ا ��ى تُ��م��حَّ أن وْه��نً��ا ب��م��ك��ة يَ��س��ت��غ��ف��رون��ه ال��ل��َه ال��ُم��ح��ِرم��ون دع��ا
ح��س��ي��بُ��ه��ا أن��ت ث��مَّ ل��ي��ل��ى ل��ن��ف��س��َي س��ؤل��ت��ي ُل أوَّ ربِّ ي��ا أن ون��ادي��ُت
أت��وبُ��ه��ا ال ت��وب��ًة خ��ل��ٌق ال��ل��ه إل��ى يَ��تُ��ب ال ح��ي��ات��َي ف��ي ل��ي��ل��ى أُع��َط ف��إن

مغشيٍّا قيٌس فخرَّ ليىل، يا الخيام: تلك بعض من مناٍد نادى بِمنًى كان إذا حتى
وهو أفاق ثمَّ رأسه، عند يبكي وأبوه املاء، وجهه عىل ونَضُحوا حوله، الناس واجتمع عليه،

يقول:

ي��دِر ول��م ال��ف��ؤاِد أش��واق ف��ه��يَّ��ج ِم��نً��ى م��ن ب��ال��خ��ي��ف ن��ح��ن إذ دع��ا وداٍع
ص��دري ف��ي ك��ان ط��ائ��ًرا ب��ل��ي��ل��ى أط��ار ف��ك��أنَّ��م��ا غ��ي��ِره��ا ل��ي��ل��ى ب��اس��م دع��ا
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م سالَّ يا هللا

أولها: قصيدة غزل من ويل

��َل��ِم ب��ال��سَّ نَ��َواِك خ��وَف أل��ق��ي��ُت َس��َل��ِم ذي وب��ي��َن األراِك ب��يْ��َن

ومنها:

َوَض��ِم ع��ل��ى ل��ح��ًم��ا أب��ق��ي��تَ��ه َرُج��ٍل ف��ي َم س��الَّ ي��ا ال��ل��ه
��ق��م وب��ال��سَّ ف��ي��ه ب��ف��ت��وره��ا ف��َرم��ْت ج��س��َم��ه ج��ف��ونُ��ِك أع��َدْت
وال��َع��َدِم ب��ال��ش��ي��ب ع��يَّ��رت��ِه إذ ب��ي��ِن��َك ب��س��ه��اِم ورم��ي��ت��ِه
ال��ِه��َم��ِم ع��ل��ى ت��ع��ل��و ��ٍة ه��مَّ ذي ف��تً��ى ن��ح��و ُم��ن��اُه ِرك��اُب ف��ح��دا

تهوى من دار نأت

الفقيه، أحمد بن هللا ُعبيد أحمد أبو ثنا حدَّ الخالل، محمد بن الحسن محمد أبو أخربنا
بن محمد هجَر قال: طاهر، أبي بن أحمد ثنا حدَّ بكر، أبو الصويل يحيى بن محمد ثنا حدَّ
فجعلت ُخروٌج، له وحَدَث أسفاِره، إىل معه يُخِرجها كان له جاريًة إبراهيم بن إسحاق

ُمستمع: وهو وتبكي، تُغنِّي

ج��اِزُع؟ أن��َت أم ل��ل��بَ��ي��ِن أُم��ص��َط��ب��ٌر ص��ان��ُع أن��ت ف��م��ا ت��ه��وى، م��ن داُر ن��أت
م��ان��ُع ال��ُح��بِّ َج��َوى م��ن ل��ق��ل��ب��ي ف��ل��ي��س ب��ُح��بِّ��ه��ا أب��وَح أن ت��م��ن��ع��ون��ي ف��إن

معه. وأخرجها اها فرتضَّ فدخل قال:

بالسحر قتله

هللا عبد ثنا حدَّ فارس، بن أحمد بن محمد ثنا حدَّ السواق، عيل بن أحمد طاهر أبو أخربنا
حدَّثني منصور: بن إسحاق قال قال: خلف، بن محمد ثنا حدَّ إبراهيم، بن محمد بن
أهل بعض عند جالًسا وسلم وآله عليه هللا صىل الرسول بمدينة كنُت قال: نوح بن جابر
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له: وقال عليه، فسلَّم البائع إليه فقام الثياب، حسن الوجه حسن شيٌخ بي فمر السوق،
له: ُمجيبًا الشيخ فقال بالصرب. قلبك عىل يَربَط وأن أجَرك يُعظَِّم أن هللا أسأل محمد! يا

ذراُع��ه��ا ي��م��ي��ن��ي خ��انَ��ت ق��د ف��أص��ب��ح��ُت وُم��س��اع��دي ال��وغ��ى ف��ي ي��م��ي��ن��ي وك��ان
ِربَ��اُع��ه��ا ع��ل��يَّ ض��اق��ت َك��َل��ٍف أخ��ا ح��اِئ��ًرا ال��ثُّ��ك��ِل م��ن ح��رَّانً��ا وأص��ب��ح��ُت

يَحِرَمك ال أن ألرجو وإني املؤمن، ل معوَّ الصرب فإن محمد، أبا يا أبرش البائع: فقال
مصيبتك. عىل األجر هللا

وما فقلت: الخزرج. من األنصار من ِمنَّا رجٌل فقال: الشيخ؟ هذا َمن له: فقلت
أعجب وميتَتُه به، وقام يَعنيه، ما جميع كفاه قد بارٍّا به وكان بابنه، أُصيب قال: قصته؟
فأرسلت األنصار، من امرأة أحبَّته قال: خربه؟ كان وما ميتته، سبب كان وما قلت: ميتة.
إليها: فأرسل بعٍل، ذات وكانت قال: الفاحشة. إىل وتدعوه الزيارة، وتسأله ُحبَّها تشكو إليه

ال��ن��اس ف��ي ع��ش��ُت م��ا ب��ه أم��رُّ وال أس��ل��ك��ه ل��س��ُت س��ب��ي��ٌل ال��ح��رام إن
ي��اِس ف��ي م��ن��ه ف��ُك��ون��ي ت��ش��ت��ه��ي��َن، م��ا ُم��تَّ��ِب��ٍع غ��ي��ُر ف��إن��ي ال��ع��ت��اَب؛ أل��غ��ي

إليه: كتبت األبيات قرأت فلما

ال��ق��اس��ي أي��ه��ا ي��ا ح��اَج��ت��ي إل��ى َوِص��ْر ت��ذُك��ره أص��ب��ح��َت ال��ذي ه��ذا ع��ن��ك دع
راس��ي ف��ي أب��دي��ت م��ا يَ��دخ��ل ول��ي��س ن��اِس��َك��ٍة غ��ي��ر إنِّ��ي ��ك ال��ت��ن��سُّ دع

فوعظتَها أهلك بعض إليها بعثَت لو له: فقال له، صديٍق إىل ذلك فأفىش قال:
يف وَللعار حديثًا، الدنيا يف ِرصُت وال فعلُت ال وهللا فقال: عنك. تُكفَّ أن رجوُت وزجرتها

وقال: اآلخرة. يف النار من خريٌ الدنيا

ي��ؤذي��ن��ي ب��ال��ن��ار ال��ذي وي��ب��ق��ى يَ��ف��ن��ى وِق��ل��ت��ه��ا ال��دن��ي��ا ِة ُم��دَّ ف��ي ال��ع��اُر
ف��تُ��ف��ن��ي��ن��ي ف��ي��ه��ا م��ي��ت��ٍة ذا ول��س��ُت رم��ٌق ب��ي دام م��ا ت��ن��ق��ض��ي ال وال��ن��ار
يُ��دن��ي��ن��ي ال��ِف��ردوس م��ن رب��ي ل��ع��لَّ م��ح��ت��ِس��بً��ا ال��ُح��رِّ ص��ب��ر س��أَص��ب��ر ل��ك��ن
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إليها: فأرسل أزورك. أن ا وإمَّ تزوَرني، أن ا إمَّ إليه: فأرسلت عنها، وأمسك قال:
منه أيَست فلما قال: األمر. هذا إىل ع الترسُّ عنك ودعي نفسك، عىل املرأة أيتها اربعي
فيه. لها فعملت قال: لتُهيجه. الرغائب لها فجعَلت السحر، تعمل كانت امرأة إىل ذهبت
يكن لم أمٌر به وهاج بقلبه ذكُرها خطر إذ أبيه مع جالٌس ليلة ذاَت هو فبينا قال:
يتزايد، واألمر يبكي وجعل واستعاذ، فصىلَّ ُمِرسًعا أبيه يدي بني من فقام واختلط، يعرفه،
عيلَّ. غلَب وقد إال أرى فما بقيٍد؛ أدركني أبت! يا فقال: قصتك؟ ما بُني يا أبوه: له فقال
فقيَّده إليه فقام بقصته، فحدَّثه بالقصة. حدِّثني بُني يا ويقول: يبكي أبوه فجعل قال:
هو فإذا الباب، عند ساعة هدأ ثمَّ الثور. يخوُر كما ويخوُر يَضطرُب فجعل بيتًا، وأدخله

ِمنَخِره. من يسيل الدُم وإذا ميت،

حرَّى وامرأة ميِّتان

البرصي، عيل أبي بن عيل أخربنا عليه، بقراءتي بالشام عيل بن أحمد بكر أبو أخربنا
األمري بحرضة كنُت قال: جحظة ثنا حدَّ الكاتب، سليمان بن محمد بن الحسني ثنا حدَّ
فلما الحجاز. من قدم حني بكَّار بن للزبري عليه فاستؤذن طاهر، بن هللا عبد بن محمد
وإن اآلداب، بيننا قرَّبت لقد األنساب بيننا باعَدت لنئ له: وقال وعظَّمه، أكرمه عليه دَخل
تُخوت26 وعرشة درهم آالف بعرشة لك وأمر ولده، لتأديب فاختارك ذكرك املؤمنني أمري
ذلك، عىل فشكره رأى. َمن بُرسَّ حرضته إىل رحلُك عليها تُحمل بغال وعرشة الثياب من
بما ثُك أحدِّ قال: به؟ نذكُرك حديثًا تُزوِّدنا أما الشيخ! أيها له: قال توديعه أراد فلما وَقِبَله.
املسجَدين بني هذا مسريي يف أنا بينا فقال: شاهدَت. بما بل قال: شاهدُت؟ بما أو سمعُت
امرأًة ورأيت ميت، نعشه عىل رجٌل وبإزائها ميت، ظبي فيها منصوبٍة بحبالة ُت بُرصْ إذ

تقول: وهي تسعى، حرَّى

ال��ب��َط��ُل27 ب��ك أودى م��ا اإلث��اي��ة ع��ل��ى أَج��ٌل ل��ك��ن��ه بَ��َط��ٌل ل��و َخ��ْش��ُن ي��ا

الثياب. فيه تُصان وعاء تخت: الواحد التخوت، 26
ولعل الحرَمني، بني موضع الهمزة: وبضم هنا. لها معنى وال الوشاية، الهمزة: بكرس اإلثاية، قوله 27

املوضع. ذاك يف أدركه أجله أن املراد
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َج��َل��ُل28 ك��لُّ��ه ع��ن��دي َخ��ش��ُن ي��ا وذاك وأزَع��ج��ه��ا أح��ش��ائ��ي ق��ل��ق��َل َخ��ش��ُن ي��ا
يُ��ب��تَ��ذَُل ال��ق��وِم أُك��فِّ ف��ي وب��ع��لُ��ه��ا ع��الن��ي��ًة نَ��ه��ٍد ب��ن��ي ف��ت��اُة أم��س��ْت
األج��ُل ال��رغ��ب��ِة ض��نِّ دون م��ن ف��ح��ان ب��ه أِض��نُّ ف��ي��ه راغ��ب��ًة ك��ن��ُت ق��د

ِمن أفدنا يشء أي طاهر: بن هللا عبد بن محمد لنا قال حرضته من خرج فلما قال:
وهذا ظاهرة، أي عالنيًة؛ نهٍد بني فتاُة أمست قوله: فقال: أعلم. األمري له: قلنا الشيخ؟

هذا. قبل العرب كالم يف أسمعه لم حرٌف

وسوداء أسود

قاال: التَّنُوِخي، املحسن بن عيل القاسم وأبو ِزي، التَّوَّ عيل بن أحمد الحسني أبو أخربنا
الفضل أبو ثنا حدَّ خلف، بن محمد ثنا حدَّ َحيَُّويِْه، بن العباس بن محمد عمر أبو أخربنا
أسَوَد رأى أنه ُمخرب أخربَني قال: هللا، عبد بن الرحمن عبد عن اإليادي، سليمان بن قاسم
بعضه فإذا منه، فدنوت هو، ما أدِر لم بيشء ويهِمُس برئ، من يَمتُح29 وهو ميموٍن ببِرئ

هو: فإذا قال، ما تبيَّنُت ثمَّ بالزنجية، وبعُضه بالعربية

اه��ت��دي��ت��ا ال ل��وم��ك ب��ع��ض ع��ن أِف��ق ِرئ��ٍم ُح��بِّ ف��ي الئ��م��ي ي��ا أال
اش��ت��ه��ي��ت��ا م��ا أف��ع��ل ال��ل��ه م��ع��اذ ن��ف��س��ي؟ ب��ع��ض ب��ه��ج��رِة أت��أُم��ُرن��ي
زي��ت��ا وع��ي��َن وال��َم��ش��كَّ وتَ��ك��َع��َة ُط��رٍّا ت��ث��ل��ي��َم ل��ُح��بِّ��ه��ا أح��بُّ

عاِشًقا. أحسبُك قلَت: قال: نألُفها. ُكنَّا بالحبشة لنا كانت ِرباع30 قال: هذه؟ ما فقلت:
عىل سوداء جاءت أن ساعة لبثنا فما رأيته. وقفَت إن ملن قال: ملن؟ قلت: نعم! قال:
قال: هنا؟ ها ُمقاُمَك ما له: قلُت قال: هذه. هي ها وقال: عليها بيده فرضب جرٌَّة، كِتفها

أسَفل. من ُن يُسخِّ وربُّك فوٍق، من أُبرُِّد فأنا ه، أرشُّ القرب هذا عىل فأُوِقفُت يُت، اشُرتِ

العظيم. األمر الجلل: 28
بالدلو. املاء ينزع يمتح: 29

َربع. الواحد املنازل، الرِّباع: 30
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الحب جبال

وأربعمائة،31 وثالثني سبع سنة يف هللا، رحمه ل، الخالَّ محمد بن الحسن محمد أبو أنبأنا
الصويف: محمد بن جعفر محمد أبو أنشدنا املعمري، يحيى بن عيل بن يحيى أخربنا

الفقيه: داود بن محمد بكر ألبي إخواننا بعض أنشدني

وأض��ُع��ُف ال��ق��م��ي��ص َح��م��ل ع��ن ألع��ج��ز وإن��ن��ي ف��ي��َك ال��ُح��بِّ ِج��ب��اَل َح��َم��ل��ُت
تَ��ْك��َل��ُف ال��روُح ب��ه ش��يءٌ ول��ك��ن��ه س��م��اح��ٍة م��ن وال ُح��س��ٍن م��ن ال��ُح��بُّ وم��ا

القريش نياق

بن عيل بن الواحد عبد ثنا حدَّ بالتاريخ،32 الخالل محمد بن الحسن محمد أبو أخربنا
ثنا حدَّ يحيى: بن محمد غسان أبو ثنا حدَّ مرسة، أبي بن يحيى أبو ثنا حدَّ الحسني،
يُكلَِّم أن فسأله عامر بني مجنون فأتاُه عامر، بني يف ساعيًا خرج أنه أبيه عن امُلساحقي
يَقبلها، أن وأبى له فوَهبها بقالئص، للمجنون املساحقي فأمر يُزوِّجه، أن فأبى عمه، له

يقول: أنشأ ثمَّ

ل��ل��ُع��ُه��وِد م��ن��ه ال��ن��ق��ض رأي��ُت ل��م��ا ال��ق��رش��يِّ ق��الئ��َص ت��رك��ُت

عجيب العاشقني بقاء

أنشدني الكاتب: هللا عبد بن محمد أنشدنا َحيَُّويِْه، بن عمر أبو أنشدنا الجوهري، أنبأنا
امَلْرُزبان: بن محمد

ك��ئ��ي��ُب وال��ف��ؤاد زف��راٍت أخ��و ف��إن��ن��ي ه��واك أش��ك��و ال ك��ن��ُت ل��ئ��ن
ق��ل��وُب ُم��ق��ل��تَ��ي��ك ِم��ن م��رَض��ْت وق��د ص��ب��اب��ًة يَ��ض��ن��ى ف��ي��ك ق��ل��بً��ا ك��ان وإن
ع��ج��ي��ُب ال��ع��اش��ق��ي��ن ب��ق��اء ول��ك��ن ال��ه��وى ف��ي ال��م��ح��ب��ي��ن م��وُت ع��ج��ٌب ف��م��ا

١٠٤٥م. سنة 31

السابقة. الحكاية يف ذُكر الذي بالتاريخ أراد بالتاريخ: قوله 32
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جميل وفاة

بن أحمد العباس أبو ثنا حدَّ باهلل، املقتدر بن عيىس بن الحسن محمد أبو األمري أخربنا
بن محمد ثنا حدَّ الغالبي، زكريا بن محمد ثنا حدَّ الصويل، أخربنا اليشكري، منصور
فقال بُثَينة؟ يُعِلُم من قال: بمَرص جميًال الوفاة حَرضت ملا قال: أبيه، عن الرحمن، عبد

فقال: بثينة حي إىل صار مات فلما أنا. رجل:

َق��ف��وِل غ��ي��ر ث��واءَ ب��م��ص��َر وث��وى ب��ج��م��ي��ِل َك��ن��ى وم��ا ال��ن��ع��يُّ ب��َك��َر
ُم��دي��ِل33 ال��ل��واءُ ُح��ِم��ل إذا ب��ط��ٍل ن��ه��َم��ٍة ذي ب��ف��ارٍس ال��ن��ع��يُّ ب��َك��َر

تقول: مكشوفة فخرجت بثينة، فسمعته

ح��ي��نُ��ه��ا ح��ان وال ح��ان��ْت م��ا ال��ده��ر م��ن ل��س��اع��ٌة ج��م��ي��ٍل ع��ن ُس��ل��وِّي وإنَّ
ول��ي��نُ��ه��ا ال��ح��ي��اِة ب��أْس��اءُ ُم��تَّ إذا َم��ع��َم��ٍر ب��ن ج��م��ي��ُل ي��ا ع��ل��ي��ن��ا س��واءٌ

يُنيساألكل الهوى

اليشكري، منصور بن أحمد ثنا حدَّ املقتدر، بن عيىس بن الحسن محمد أبو األمري أخربنا
من خبزًة وخبز فأضافه، بجميل رجٌل مرَّ قال: العباس، أبو أخربنا األنباري، ابن ثنا حدَّ
بنِت عن جميًال يُحدُِّث الرجل فجعل بها، أتاه ثمَّ قال: وسمن، لبن يف وثردها34 مكوك،

جميل: فقال الخبزة، عىل أتى حتى ويأكل يُحبها، له عمٍّ

ُج��م��ِل ع��ل��ى وي��ب��ك��ي ُق��ْرص��ي، ع��ل��ى يُ��ل��حُّ ج��ع��ف��ًرا أنَّ ج��ع��ف��ٍر م��ن راب��ن��ي وق��د
األك��ِل ك��ث��رَة ال��ه��وى وأن��س��اَك ب��ط��ي��نً��ا، ت��ُك��ن ل��م ال��ع��الق��ة ُع��ذريَّ ك��ن��َت ف��ل��و

األعداء. عىل الكرَّة له تكون الذي امُلديل: الهمة. بلوغ النهمة: 33
فتَّها. ثردها: مكيال. املكوك: 34
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تقتليه ال

أوَّلها: قصيدة أثناء من ويل

اإلزارا35 أرخ��ى ق��د ف��ال��ل��ي��ُل ال��ُع��ق��ارا ال��ُم��خ��دَّرة أِدِر
ِج��وارا ت��رَع��ي ل��م ـ��م��ه��دي ال��ـ ب��ُرص��اف��ة ج��ارت��ي ي��ا
م��س��ت��ط��اًرا ب��ِك ه��اِئ��ًم��ا ـ��بً��ا ق��ل��ـ ال��م��ش��ت��اق ع��ل��ى ُردِّي
ث��ارا ال��ده��ر ي��ت��رك��ون ال ف��ق��وُم��ه تَ��ق��ت��ل��ي��ه، ال

تكَّة عىل شعر

فيما هللا، رحمه الزاهد، القزويني بابن املعروف الحربي عمر بن عيل الحسني أبو أخربنا
بن الوهاب عبد ثنا حدَّ َحيَُّويِْه، بن العباس بن محمد عمر أبو أخربنا روايته، يف لنا أذن

بها: ُب تتعصَّ كانت حريٍر ِتكَّة عىل عاِزُم36 كتبْت قال: حية، أبي

ق��ت��الن��ا يُ��ْح��ي��ي��َن ل��م ث��مَّ ق��ت��ْل��ن��ن��ا َم��َرٌض ط��رِف��ه��ا ف��ي ال��ت��ي ال��ع��ي��وَن إن
أرك��ان��ا ال��ل��ه خ��ل��ِق أض��ع��ُف وه��نَّ ب��ه َح��َراك ال ح��ت��ى ال��لُّ��َب ذا يَ��ص��رع��ن

عصابة عىل شعر

قال: حية، أبي بن الوهاب عبد أخربنا َحيَُّويِْه، بن عمر أخربنا أيًضا، عمر بن عيل وأخربنا
عصابتها: عىل غليُل نقشت

ووس��واِس أح��زاٍن ق��ري��َن ُح��بُّ��ه ص��يَّ��رن��ي م��ن ض��رَّ م��ا
ِق��رط��اِس ش��رِّ ف��ي ب��أس��ُط��ٍر ُك��رب��ت��ي ع��ن ف��رَّج أن��ه ل��و

املعتَّقة. وأراد خدرها، يف املصونة أي املخدَّرة: 35
لجرير. كتبتْهما اللذان والبيتان جارية. اسم عازم: 36
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بتسليمة تضنُّ

أوَّلها: رجز قصيدة من ويل

ال��وص��اِل م��ن ال��ه��ج��َر أع��ِرُف ال س��ال��ي َم��ل��وٌل أن��ي ت��ح��َس��ب��وا ال
ك��ال��ت��م��ث��ال ح��س��ن��اء ج��اري��ًة ه��الل ب��ن��ي م��ن َع��ِل��ق��ُت ح��ت��ى
وال��ج��م��ال ��ون ل��ل��صَّ ج��ام��ع��ًة وال��خ��ل��خ��ال ��وار ال��سِّ ص��ام��ت��َة
ال��ِج��ري��ال م��ن أش��ه��ى ري��َق��تُ��ه��ا غ��زاِل رش��أٍ ب��ع��ي��ِن ت��رن��و
ال��نِّ��ص��اِل م��ن أم��ض��ى ِل��ح��اُظ��ه��ا بَ��ْل��ب��ال��ي ل��ه��ا ُح��ب��ي ف��ي زاد ق��د
ال��رج��ال م��ن ه��ًوى ق��ت��ل��ْت َم��ن تُ��ب��ال��ي ال ث��مَّ ال��ق��ل��وب ت��رم��ي
ال��ت��رح��اِل ع��ش��يَّ��ة س��أل��ت��ه��ا ب��ال��ح��الِل ��اق ال��ُع��شَّ دُم وم��ا
م��الِل ذي إع��راَض وأع��رض��ت س��ؤال��ي تُ��ِج��ب ف��ل��م ت��س��ل��ي��م��ًة

عزَّة كثرَيِّ من أعشُق

العباس بن محمد عمر أبو أخربنا عليه، قراءًة الجوهري عيل بن الحسن محمد أبو أخربنا
الرسي أخربني الطالقاني، محمد بن هللا عبد أخربني خلف، بن محمد ثنا حدَّ َحيَُّويِْه، بن
عىل عزَّة ُكثري دخل قال: املخزومي، الحسن بن املفضل عن أبيه، عن األزدي، يحيى بن
قاتَلك امللك: عبد له فقال تذرفان، وعيناه عزة يف شعَره يُنشده فجعل مروان، بن امللك عبد
يف أسريُ مرًَّة خرجُت املؤمنني، أمري يا نعم قال: منك؟ أعشق أحًدا رأيَت هل ! ُكثريِّ يا هللا
ًكا َرشَ نََصب قد رجٌل فإذا فأَممتُه، شخٌص إيلَّ ُرفع إذ أسريُ أنا فبينا يل، بعرٍي عىل البادية
نصبُت قال: هنا؟ ها أجلسَك ما فقلت: السالم، فردَّ عليه فسلَّمت منه، بعيًدا وقعد للظباء،

وهللا. إي قال: أتُطِعُمني؟ فِصدُت لديك له قمت إن قلت: أرصدها. فأنا للظباء َرشًكا
ه وأرقُّ حديثًا هللا خلِق أحسُن هو فإذا ثه أحدِّ وجلست ناقتي، فعقلُت فنزلُت قال:
الحبال، من فخلَّصها معه ووثبُت فوثب ك، َ الرشَّ يف ظبيٌة وقعت أن لبثنا فما قال: وأغزله.

يقول: وأنشأ أطَلقها ثمَّ مليٍّا، وجهها يف نظر ثمَّ

ص��دي��ُق ال��وح��وش ب��ي��ن م��ن ال��ي��وم ل��ِك ف��إن��ن��ي تُ��راَع��ي؛ ل��ن ل��ي��ل��ى ِش��ب��َه أي��ا
وبُ��روُق دائ��ٌم س��ح��اٌب ع��ل��ي��ِك ب��روض��ٍة تَ��زال��ي ل��ن ل��ي��ل��ى ش��ب��َه وي��ا
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ش��ف��ي��ُق ال��ح��ي��اة ف��ي ع��ل��ي��ه��ا س��ل��ي��ًم��ا ت��ؤب ل��م ث��مَّ ش��بَّ��ه��تُ��ه��ا إذ أن��ا ف��م��ا
ط��ل��ي��ُق َح��ي��ي��ِت م��ا ل��ل��ي��ل��ى ف��أن��ِت ل��ُح��بِّ��ه��ا ده��اِك أس��ٍر م��ن ف��دي��تُ��ك

هذا أْمر أعِرف حتى أبرح ال وهللا فقلت: موضعنا، إىل وعَدونا َكه، َرشَ أصلح ثمَّ
الذي املوضع من قريٍب غاٍر إىل قام أمسينا ا فلمَّ يشء، يقع فلم يومنا باقَي فأقمنا الرجل.
ظبيٌة وقعت أن يلبث فلم كه، َرشَ فنََصب غَدا أصبح فلما به، فِبتنا معه وقمت فيه، ُكنَّا
وجهها يف ونظر ك َ الرشَّ من فاستخَرجها معه، ووثبُت إليها فوثب باألمس، بأختها شبيهٌة

يقول: وأنشأ فمرَّت، أطلقها ثمَّ مليٍّا

وأم��ان ��ٍة ذمَّ ف��ي م��ن��ي أن��ِت ال��رح��م��ن ك��الءة ف��ي اذه��ب��ي
وال��ع��ي��ن��ان وال��بُ��غ��اُم وال��ح��ش��ا ك��َل��يْ��ل��ى م��ن��ِك وال��ج��ي��ُد تَ��ره��ب��ي��ن��ي؟
األغ��ص��اِن37 ف��ي ال��َح��م��ام ت��غ��نَّ��ى م��ا ب��س��وءٍ تُ��ف��اَج��ْي ب��أن ت��خ��اف��ي ال

فيه، فِبتْنا الغار إىل ِرصنا أمسينا فلما يشء، ذلك يوَمنا يقع فلم موضعنا إىل ُعدنا ثمَّ
أمري يا شغلني وقد نتحدَّث وقعدنا فنصبه، معه، وغدوُت كه، َرشَ إىل عَدل أصبَحنا فلما
فوثَب ظبيٌة ك َ الرشَّ يف وقعت إذ ُث نتحدَّ فِبتْنا الجوع، من فيه أنا عما حديثه ُحسُن املؤمنني
فقبضُت يُطِلقها، أن وأراد وجهها يف نظر ثمَّ ك، َ الرشَّ من فاستخرجها معه، ووثبُت إليها
يف فنظر قال: أطلقته. شيئًا ِصدت كلما ثالثًا أقمَت تعمل؟ أن تُريد ماذا وقلت: يده عىل

يقول: وأنشأ تذرفان وعيناه وجهي

ُم��وثَ��ًق��ا ال��ح��ب��ل ف��ي يَ��ه��واه ل��م��ن ش��ب��ي��ًه��ا رأى أن ال��ق��ل��ب ه��ائ��َم ُم��ِح��بٍّ��ا أتَ��ل��ح��ى
ف��ت��ش��وَّق��ا ن��أى ق��د َم��ن وذكَّ��َره ش��ج��َوه ت��ذكَّ��ر م��ن��ه دن��ا ف��ل��م��ا

لبكائه فبكيُت املؤمنني، أمري يا وهللا فرحمتُه عيلَّ، ذهب آَخُر وبيٌت بكر: أبو قال
املؤمنني. أمري يا مني أعشُق وهللا فذاك املجنون، ُمعاٍذ بن قيس هو فإذا ونسبتُه،

تفاجئي. ل مسهَّ تُفاَجْي: 37
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الطِّيب وشاية

قصيدة: ابتداء من ويل

وَوع��َرا َس��ْه��ًال إل��يَّ ت��ت��َخ��طَّ��ى ِس��ت��ًرا م��دَّ ق��د وال��ظ��الُم ط��رَق��ْت
ُس��ك��َرا ال��ق��وَم ح ف��ط��رَّ ِص��رًف��ا ـ��ار ��ـ ��مَّ ال��سُّ ُس��الف��تَ��ه س��ق��ى ق��د وال��ك��رى
نَ��ش��را ب��ال��م��ل��ي��ح��ة ال��طِّ��ي��ُب ف��وش��ى ُخ��ط��اه��ا ال��رق��ي��ب خ��ش��ي��َة ك��ت��م��ت
ون��ث��را ال��غ��رام يُ��ذك��ي ن��ظ��ًم��ا م��ن��ه وث��نَّ��ت ال��ع��ت��اب بُ��رُق��ع ه��ت��َك��ْت
َف��ج��را ال��ل��ي��ل ُدج��ى ب��أض��وائ��ه��ا ت َردَّ ُغ��رًَّة ج��َل��ت وق��د ق��ال��ت ث��مَّ
وَه��ج��َرا ا ص��دٍّ َك��راُه َس��ل��ب��ن��ا ق��د وأنَّ��ا ه��وانَ��ا ال��ُم��دَّع��ي أي��ه��ا
َع��ف��َرا وع��روِة ع��ام��ٍر ب��ن��ي ِن م��ج��ن��و أخ��ب��ار ق��رأَت م��ا أتُ��رى
ُك��ث��را ي��زي��دون ُع��ذرٍة ب��ن��ي م��ن وَخ��ل��ٍق لُ��ب��ن��ى وق��ي��ِس وج��م��ي��ٍل
َق��ْط��َرا ت��ش��ه��ُد ال��دم��وع ه��ذي ق��ل��ت: ش��ه��وٍد ب��غ��ي��ر ُح��بَّ��ن��ا ت��دَّع��ي
َص��ب��َرا ال��ُح��بِّ ف��ي ُح��ِرم��ُت رأت��ن��ي إذ ل��ي ف��رثَّ��ت م��دام��ع��ي واس��ت��ه��لَّ��ت
وال��َخ��م��َرا ل��ذًَّة ��ه��َد ال��شَّ ك��ان��ِت ك��أًس��ا ال��ع��ذُب ري��ِق��ه��ا م��ن وس��َق��تْ��ن��ي

والغزال سالم أم

بن محمد أخربنا العباس، بن محمد ثنا حدَّ هللا، رحمه عيل، بن الحسن محمد أبو أخربنا
ثابت، أبي بن العزيز عبد أخربني املديني، غسان أبو ثنا حدَّ شبة، بن عمر ثنا حدَّ خلف،
أخذ ثمَّ بدرهَمني املصىلَّ من ظبيًا الهَرمي ِزبَّان أبو اشرتى قال: التجار، من رجل أخربني

يقول: أنشأ ثمَّ سالم، أم شبه ليؤَرسَ كان ما وقال: أطلقه بالحرَّة ُكنَّا إذا حتى بيدي،

س��اِل��ِم أمَّ ذكَّ��رت��ن��ي ف��ق��د ال، أال ال��ص��راِئ��ِم ب��ي��ن ال��رم��ل غ��زال ي��ا أال
ال��ق��وائ��ِم ف��ي خ��ال��ف��ت��ه��ا وق��د ��ف��اِه ـ��شِّ ال��ـ َوح��وَُّة م��ن��ه��ا وال��ع��ي��ن��اِن ال��ج��ي��ُد ل��ك

ته عمَّ وجارية املهدي بن إبراهيم

بني الحرام املسجد يف عليه بقراءتي الشريازي بندار بن العزيز عبد القاسم أبو أخربنا
الهمذاني، الل بن عيل بن أحمد بكر أبو أخربنا الكعبة، تجاه النبي وباب شيبة بني باب
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َزمَن املهدي بن إبراهيُم اختفى قال: مشايخه، بعض عن الجييل حرب بن أحمد أخربنا
وكانت له، طلبه لشدَّة املأمون من هربه عند جعفر أبي بنت عصمة بنت عند املأمون
لها يُقال جاريًة به ووكلت أوقاته، يف ده وتتفقَّ بالطرائف، وتُلِطُفه الكرامة، غاية تُكِرمه
بارعة لألشعار، راوية حاذقة مغنِّيًة وكانت األموال، عليها وأنفَقت بتها، أدَّ قد وكانت مَلك،
فكانت درهم، ألف ومائة بخمسني منها ُطلبت كانت وقد عاقلة. ، القدِّ حسنة الجمال،
ته، عمَّ من يطلبها أن وكِرَه فهويَها أموره، د وتتفقَّ رأسه، عىل وتقوم إبراهيم خدمة تَيل
فهيَّجه وسكَر عليه، حبُّها وَغَلب بها، وْجُده اشتدَّ ا فلمَّ ذلك، من م وتذمَّ بها، يفَجَعها وأن

له: والغناء رأسه، عىل واقفٌة وهي فيها، له بشعٍر وغنَّى ُعوًدا أخذ أيًضا السْكر

م��ق��ل��تَ��ي��ه م��ن ش��اف��ٌع إل��ي��ِه ل��ي َغ��َزاًال ي��ا
ي��دي��ه ف��ق��بَّ��ل��ُت ـ��ه َخ��دَّي��ـ أج��ل��ل��ُت وال��ذي
ع��ل��ي��ه ��ادي ُح��سَّ ـ��ثَ��َر أك��ـ م��ا وْج��ه��َك ب��أب��ي
إل��ي��ِه إح��س��اٌن ـ��ي��ِف ��ـ ال��ضَّ وج��زاءُ ض��ي��ٌف أن��ا

عن تسألُها موالتها وكانت وُظرِفها، تها لرقَّ ملعناه وفطنت الشعر، الجاريُة فسمعِت
من منه سمعت وبما منها، قلبه يف بما اليوم ذلك يف فأخربتْها يوم، كل يف وحاله حالها
أعاَد رآها ا فلمَّ إليه، فعادت له! َوَهبتُك فقد اذهبي موالتُها: لها فقالت والغناء، الشعر
موالتي وهبتْني قد فقالت: ي! ُكفِّ لها: فقال رأسه، فقبَّلت الجارية عليه فأكبَّت الصوَت،

فنعم. اآلن، أما فقال: الرسول. وأنا لك،

الوادي يف املجنون موت

العباس بن محمد عمر أبو أخربنا عليه، قراءًة الجوهري عيل بن الحسن محمد أبو أخربنا
هشام بن العباس ثني حدَّ القريش، الهيثم بن أحمد ثنا حدَّ خلف، بن محمد ثنا حدَّ الخزاز،
وأنه أدب، له كان الشام أهل من رُجًال أن الكلبي، السائب بن محمد بن هشام أبيه عن
حتى يريده فخرج شعره، من يسمع وأن يراه، أن فأَحبَّ بخربه، وأُخرب املجنون، له ذُكر
قال: الَوحش، مع يكون وأنه مكان، إىل يأوي ال أنه فأُخرب عنه، سأل حيِّه إىل صار إذا
ربَّته. كانت التي هي له لدايٍة إال يُكلِّمه حتى ألحٍد يقف ال إنه قيل: إليه؟ بالنظر يل فكيف
فطلبوه الربِّية، يف فيها يكون كان التي مظانِّه يف تطلبه معه فخرَجت وسألها، دايته فكلَّم
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أرشفوا إذ كذلك هم فبينا يَطلبونه. الثاني اليوم يف غدوا ثمَّ عليه، يقدروا فلم ذلك، يوَمه
به أتَيا حتى ودايتُه الرجل فاحتمله ميٌِّت، الوادي ذلك يف به وإذا الحجارة، كثري واٍد عىل
شعره من شيئًا منه أسمع أن أقدُر كنُت قد الرجل: فقال ودفنوه، نوه وكفَّ لوه فغسَّ الحي،
وانرصف. كتبها، أشياء فأنشدوه به. أنرصف شيئًا شعره من فأنِشدوني ذلك، ففاتَني

ببني البني بُيل لو

الحسني أبو أخربنا عليه، قراءًة خريون بن الحسن بن أحمد الفضل أبو الشيخ أخربنا
الحسن بن سعد أخربنا األصبهاني، عيل أبي بن محمد بن أحمد بن الحسن بن محمد
الحسن بن هللا ِهبَُة أنشدنا الفضل: أبي بن الحسن ثنا حدَّ املؤمن، عبد أنبأنا الصويف،

لنفسه:

ب��ال��بَ��ي��ِن ال��ُم��دنَ��َف تُ��ع��ذِّب ال��ع��ي��ِن ُق��رَّة ي��ا م��ت��ى ح��ت��ى
ال��َح��ي��ن م��ن ال��بَ��ي��ن وأق��َرَب ال��ه��وى أله��ل ال��ش��وَق أق��ت��َل م��ا
ال��م��ُح��بَّ��ي��ِن ب��ي��ن م��ا ف��رَّق ل��م��ا ب��بَ��ي��ٍن ال��ب��ي��ُن بُ��ل��َي ل��و
إل��َف��ي��ن ب��ي��ن ش��م��ًال ش��تَّ��ت ل��م��ا ي��وًم��ا ال��وص��ل ط��ع��م ذاق أو

البني غراب

بن وليد أنبأنا األصبهاني، الحسن بن محمد أخربنا أثره، عىل الحسن بن أحمد وأخربنا
الربمكي: الحسن ألبي أبي أنشدنا املؤدِّب: معن

ال��ظ��ل��ُم ه��و ه��ذا ال��بَ��ي��ِن؟ غ��راَب وت��ش��ك��و ب��ِذْك��ره َص��بٌّ أن��ت ��ن ع��مَّ أت��رح��ُل
ِع��ل��ُم ب��ال��ُم��ل��ت��ق��ى ال��بَ��يْ��ِن ل��ُغ��راِب وم��ا ِف��ط��نَ��ٌة ب��ال��بَ��يْ��ِن ال��بَ��يْ��ِن ل��غ��راِب وم��ا

ولدها قرب عىل امرأة

بن أحمد العباس أبو أخربنا لنا، أجاز ما يف ِزي التَّوَّ عيل بن أحمد الحسني أبو أخربنا
بن محمد ثنا حدَّ شجرة، بن خلف بن كامل بن أحمد بكر أبو ثنا حدَّ الرصايف، محمد
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سمعُت يقول: أبي سمعُت الحسني، ثني حدَّ العدوي، هللا عبد أبو ثني حدَّ حماد، بن موىس
قربَين: عىل لوَحني عىل قرأُت يقول: ُمصعبًا

ُح��س��نً��ا ال��ن��اس أك��م��ل أن��َت ـ��ِب ال��ُح��ب��ـ ف��ي ب��ص��ري ع��ل��ى م��ن��ي أُم��غ��طٍّ��ى
َوْزنَ��ا يُ��وَزُن ال��ن��اع��ت��ون ي��ن��ع��ُت م��م��ا ه��و أل��ذُُّه وح��دي��ٌث

تساعدك ولم لذتها، من الدنيا تُمتِّعك لم بأبي تقول: وهي القربَين عند امرأًة ورأيت
وجدت كيف شعري فليت لألحزان، مطيًة فرصُت كمًدا، فأوقرتني تهوى، ما عىل األقدار
كنُت ما أَرسَّ سلبني ثمَّ يل، َوَهبك َمن استودعتُك قالت: ثمَّ لك؟ وقيل قلت وماذا مقيلك،

بك.
فجزاك نعم! هاه فقالت: ألمره! وسلِّمي وجل، عز هللا بقضاء ارَيضْ ه! أمَّ يا لها: فقلُت
وهذه ابني، فقالت: هذا؟ من لها: فقلت بفراقك. فتَنني وال أجرك هللا حرمني ال خريًا، هللا
نْفسها عىل أتى وجٌع أخذَها إليه ت ُزفَّ فليلَة صغرية، وهي بها ى ُمسمٍّ كان عمه، ابنة
فَمن فقلت: واحدة. ساعة يف فدفنتُهما روَحها، روُحه فلحقْت ابني قلُب فانصدع فقضت
البيتنَي بهذين يتمثَّل ما كثريًا كان قالت: وكيف؟ قلت: أنا. قالت: القربَين. عىل هذا كتب
قائلهما؟ وَمن قلت: فزارية. فقالت: أنت؟ ممن فقلت: لهما. تالوته لكثرة فحفظتهما
َمن؟ قلت: رئاسة. صاحب بطٍل، ابن شجاٌع ، سخيٍّ ابن سخيٌّ كريٍم، ابن كريٌم قالت:
ُجندب أبي بنت حبيبة امرأته يف يقولهما حصن، بن خارجة بن أسماء بن مالك قالت:

يقول: الذي وهو قالت: ثمَّ األنصاري.

وال��ِم��ن��ِن ال��ن��ع��م��اء ول��يَّ وي��ا ق��ن��ط��وا م��ا ب��ع��د ال��غ��ي��ِث ُم��ن��ِزل ي��ا
ي��ُك��ِن ل��م ي��ك��ون ال أن ق��دَّرت وم��ا ي��ك��ون أن ش��ئ��َت م��ا ي��ك��ون
تَ��َرن��ي ول��م وج��َه��ه��ا تُ��رن��ي ل��م غ��َرًض��ا ح��بُّ��ه��ا ك��ان إذ ش��ئ��َت ل��و
ب��ال��س��ك��ن ال��ج��ي��ران ب��ع��ُض ل��ي��س إذ س��ك��نً��ا ل��ي ك��ن��ِت ال��ح��ي ج��ارة ي��ا
ال��ح��َس��ن ح��دي��ث��ه��ا م��ن ط��راِئ��ًف��ا وم��ج��ل��س��ه��ا ج��ارت��ي م��ن أذك��ُر
ث��َم��ِن م��ن ال��م��وم��وق ل��ح��دي��ث م��ا ِم��َق��ًة ي��زي��ُدن��ي ح��دي��ٍث وم��ن
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من بي ما لتسكني قصدت إليه عما شغلتَني فقالت: مولِّية قامت ثمَّ فكتبتُها، قال:
األحزان.

الخدود هذي

منذ باإلسكندرية املذكور لقيُت وقد الصقيل، الرحمن عبد بن عيل الحسن ألبي وأنشدت
له: قصيدة ابتداءَ سنة، وعرشين خمس

يَ��ِث��ُق ب��ف��ؤاده َم��ن ف��ل��ي��ْدُن ال��ح��دُق وه��ذه ال��خ��دود ه��ذي
ع��ِش��ق��وا وم��ا ع��ذل��وا ل��ك��نَّ��ه��م ع��ذل��وا ل��م��ا ع��ِش��ق��وا أن��ه��م ل��و
َرِف��ق��وا ال��ه��وى ك��أس ُج��رِّع��وا ل��و س��ف��ًه��ا ب��َل��ْوم��ه��م ع��ل��يَّ َع��نُ��ُف��وا
وال��ق��ل��ُق ال��ش��وُق م��ن��ه ن��ال ق��د م��ا ف��أَْع��ل��َم م��ع��ي ال��ف��ؤاد ل��ي��س
َزَل��ُق وم��وط��ئٌ ال��ن��ج��اة َع��س��ُر خ��ِط��ٌر م��س��ل��ٌك إال ال��ح��بُّ م��ا

الكَرم عىل املطبوع

العباس أبو ثنا حدَّ أسمع، وأنا عليه قراءًة باهلل املقتدر عيىسبن بن الحسن محمد أبو أخربنا
حدَّثني خالد، بن أسد ثنا حدَّ الصائغ، القاسم أبو ثنا حدَّ اليشكري، منصور بن أحمد
بن رؤبة نأتي ُكنَّا قال: النحوي، عبيدة أبي عن املهلبي، حفص بن عمر بن قبيصة
وهو الُهجيمي ُسَليم بن للحارث وكان مظانِّه، يف فنَطلبه مطلبه أعوزنا فربما اج، الَعجَّ
مجلس فأتيُت يوًما فطلبته أتاه، ُربما رؤبة وكان يؤلَُّف، مجلٌس الحارث، بن خالد أبو
بن سليمان املؤمنني أمري مجلس شهدت قال: الحارث وتحدَّث القوم فتحدَّث الحارث،
ُمستعِديًا. أتيتُك املؤمنني! أمري يا فقال: عثمان بن عمرو بن خالد بن سعيُد فأتى امللك، عبد
عريض. يف واستطال بي ع سمَّ قال: له؟ وما قال: شهوات. ُموىس قال: من؟ عىل فقال:
عرضه. يف واستطلت به عَت سمَّ املؤمنني: أمري فقال به. فأُتي بموىس! عيلَّ غالم! يا قال:
ذاك؟ وما قال: هو. فغضب ه عمِّ ابن مدحُت ولكني املؤمنني، أمري يا هذا فعلُت ما قال:
فشكوُت صديقي وهو فأتيتُه ِجَدِتي، ثمنَها تَبلغ لم جاريًة علقُت املؤمنني، أمري يا قال:
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بن هللا عبد بن خالد بن سعيد ه عمِّ ابَن فأتيت شيئًا، ذلك يف عنده أُِصب فلم إليه، ذلك
أتيته، ثمَّ ثالثًا فرتكته إيلَّ. تعوُد قال: ذلك. إىل شكوُت ما إليه فشكوت أسيد، بن خالد
بني بابًا ففتح وديعتي! ِلَقيِّمي قل ُغالم! يا قال: حتى املجلس استقر فما أمري، من ل فسهَّ
اجلس! قال: وأمي! أبي فداؤك نعم! قلت: بُغيتُك؟ هذه يل: فقال بجارية، أنا فإذا بابنَي
دينار مائة فيها فإذا يديه بنَي فنُثَرت بظبيٍة فأُتي نَفقتي.38 ظبيَة ِلَقيِّمي قل ُغالم يا
فقال: بها، فأُتي ِطيبي! فيها التي عتيدتي39 قال: ثمَّ الظبية يف فُردَّت غريُها، فيها وليس
يل: وقال امِللحفة، حوايش يف العتيدة يف وما الظبية يف ما فصريَّ بها، فأُتي فرايش! ِملحفُة

عليه. بهذا واستعن بهواك، شأنك
فقال: ماذا؟ تقول حني فذاك املؤمنني: أمري فقال قال:

س��ع��ي��ِد ب��ن��ِت اب��َن أع��ن��ي ال ال��ُع��رِف أخ��ا خ��ال��ٍد ب��ن س��ع��ي��َد أع��ن��ي خ��ال��ًدا! أي��ا
أَِس��ي��د ب��ن خ��ال��ُد أب��وي��ه أب��و ال��ذي ع��ائ��ش��ة اب��ن أع��ن��ي ول��ك��نَّ��ن��ي
ب��ع��ق��ي��ِد40 ال��ن��دى ي��رَض ل��م م��ات ف��إن ال��ن��دى ب��ه يَ��رض��ى ع��اش م��ا ال��ن��دى ع��ق��ي��ُد
ب��َرق��وِد أح��س��اب��ك��م ع��ن ه��و وم��ا رق��دتُ��ُم ق��د إن��ك��م دع��وُه دع��وُه

وصفك ما أحقٌّ سعيد! يا فقال: به، فأُتي خالد! بن بسعيد عيلَّ غالم، يا فقال: قال:
املؤمنني. أمري يا ذلك كان قد فقال: عليه، فأعاد املؤمنني؟ أمري يا هو وما قال: موىس؟ به
أمري يا وهللا َدين، قال: الِكَلُف؟ َلتْك حمَّ فما قال: الِكَلَف. قال: ذلك؟ طوَّقك فما قال:

مثلها. وثلِث وبمثلها وبمثلها بها لك أمرُت قد قال: دينار. ألف ثالثني املؤمنني،
فعل ما وأمي! بأبي فقلت: دابَّته بعنان فأخذُت حني، بعد خالد بن سعيد فلقيُت
املجلس حاَرض كنُت قال: به؟ علُمَك ما قال: املؤمنني. أمري سليمان به لك أمر الذي املاُل
َخلٌَّة قال: اغتاله؟ فما قال: درهًما. وال ديناًرا منه أملَك أن استطعُت ما وهللا قال: يومئٍذ.

رحم. ذي من فاقٌة أو صديٍق من

شعر. عليه ظبي جلد من صغري جراب الظبية: 38
ونحوهما. ومشط ِطيب من إليه تحتاج ما العروس فيه تجعل وعاء العتيدة: 39

طبًعا. كريم أي الندى: عقيد 40
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الخواتم عىل الشعر نقش

بن محمد عمر أبو ثنا حدَّ هللا، رحمه الزاهد، القزويني عمر بن عيل الحسن أبو أنبأنا
خاتمها: عىل ُمغنِّيٌة نقشت قال: حية، أبي بن عيىس بن الوهاب عبد أخربنا الخزاز، العباس

ط��ل��ب��ون��ي ف��ب��األذى أذَوك م��ه��م��ا ح��ج��ب��ون��ي أو ح��ج��ب��وَك أن��ص��ف��وا، م��ا

خاتمها: عىل أخرى مغنية ونقَشت قال:

يَ��ن��ه��ان��ي م��ن ب��رغ��م ي��ه��وان��ي م��ن أح��ب��ب��ُت

خاتمها: عىل أخرى ونقشت

َح��ِن��ْق ب��ق��ل��ٍب ي��دع��و َع��ِش��ْق ب��ص��بٍّ ك��ف��ى

أخرى: ونقشت

ال��َك��َرَم��ا ي��ع��رُف م��ح��بُّ ق��طُّ خ��ان م��ا ع��اش��َق��ه خ��اَن ب��ُم��ح��بٍّ س��م��اج��ٌة

أخرى: ونقشت

َق��َط��َع��ا َم��ن أن��َف ال��ل��ه ف��أرغ��م ُج��ِم��ع��ا ال��ه��وى خ��ات��م ف��ي ق��ل��ب��ان

أخرى: ونقشت

ح��ب��ي��ب ج��م��ي��ًع��ا ل��ل��ن��اِس أن��َت وُش��وم��ي ش��ق��ائ��ي ِم��ن ح��ب��ي��ب��ي ي��ا

أخرى: ونقشت

ال��ِك��راُم ي��م��وُت ال��ه��وى ف��ِب��َداء ق��ل��ب��ي داءُ ف��ال��ه��وى ُم��تُّ إن أن��ا
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أخرى: ونقشت

��راِط ال��صِّ ع��ل��ى أح��ب م��ن ألل��ق��ى إال ل��ي��س ال��ق��ي��ام��ة ت��م��نَّ��ي��ُت

أخرى: ونقشت

ب��ال��ك��رام ي��ل��ع��ُب ف��ال��ح��بُّ ت��ذلُّ��ل��ي تُ��ن��ِك��رنَّ ال

ُشَعل عىل قلب

الكاتب: عون بن ملحمد هللا، رحمه التَّنُوِخي، املحسن بن عيل القاسم أبو القايض أنشدنا

ب��ج��ن��ان��ي ُح��بُّ��ه��ا يَ��ل��ع��ب ح��س��ن��اء األغ��ص��ان ع��ن ب��م��ش��ي��ِت��ه��ا َغ��ِن��ي��ُت
ول��س��اِن ب��ن��اظ��ٍر ف��ي��ه وت��ج��وُل خ��ات��ام��ه ع��ن ال��ع��ت��ب ت��ف��ضُّ وب��َدْت
ال��ن��ي��راِن م��ن ُش��َع��ٍل ع��ل��ى إال ق��لَّ��ب��ِت��ِه م��ا ق��لَّ ب��ق��ل��ٍب رف��ًق��ا

ى تبقَّ ما صوني

قصيدة: ابتداء ويل

��ى ي��ت��وقَّ وح��اس��ٍد واٍش خ��وَف َوْرَق��ا أمُّ َه��ج��َع��ٍة ب��ع��د ط��رَق��ت
ِع��ش��ق��ا ُم��تَّ ع��اِش��ًق��ا ك��ن��َت ل��و أن��َت وق��ال��ت ال��ِع��ت��اب خ��ت��َم ��ت ف��ضَّ ث��مَّ
ُم��ل��ق��ى ف��ُغ��ودَر ال��ه��وى ص��ح��ي��ِح ـ��ُل ُك��ل��ـ ُع��ذرة ب��ن��ي م��ن م��ات م��ا م��ث��ل
خ��ل��َق��ا وأم��رَض ع��ام��ر ب��ن��ي َن وم��ج��ن��و لُ��ب��ن��ى ق��ي��َس ال��ُح��بُّ ق��تَ��ل
م��ل��ق��ى ك��لَّ ُع��روُة م��ن��ه ول��ق��ي وج��م��ي��ًال ُك��ث��يِّ��ًرا وت��ح��دَّى
ت��رق��ا ل��ي��س م��س��ت��ه��لَّ��ٌة أدُم��ٌع ش��ه��وٌد ه��واك ع��ل��ى ع��ن��دي ق��ل��ت:
وأل��ق��ى ح��رِّه��ن م��ن تُ��الق��ي م��ا زف��راٍت أض��ال��ع��ي ع��ن وس��ل��ي
��ى ت��ب��قَّ ق��د م��ا ب��ال��وص��ل ف��ص��ون��ي ـ��ر ب��ال��ه��ج��ـ ق��ل��ب��ي ُج��لَّ ض��يَّ��ع��ِت أن��ِت
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الشعر ونقشهن املغنيات

بن الوهاب عبد ثنا حدَّ الخزاز، العباس بن محمد عمر أبو ثنا حدَّ القزويني، ابن أخربنا
خاتمها: عىل ُمغنية نقَشت قال: حية، أبي

أب��الن��ي وال��ح��بُّ أن��ح��َل��ن��ي، وال��ح��ب أض��ن��ان��ي وال��ح��ب أس��ق��م��ن��ي، ال��ُح��بُّ

أخرى: ونقشت

ض��اِرُب ج��ن��ب��يَّ ب��ي��ن ل��ق��ل��ٍب ف��ل��ي��س ك��َل��ي��ه��م��ا وظ��ه��ري ج��ن��ب��ي تَ��ض��رب��وا ف��إن

لها: قميٍص عىل عيل بن الحسن جارية ُمذنُب ونقشت

بَ��َدن��ي إل��ى ل��ي ع��اَدت ل��َي ت��ُع��د ف��إن غ��ائ��ب��ٌة غ��ب��َت م��ا إذا روح��ي ك��أنَّ

أخرى: ونقشت

ب��ه م��ا ع��ل��ى ال��ل��ه أع��ان��ه ألح��ب��اب��ه ال��ُح��بَّ ��ح ص��حَّ َم��ن

جبينها: عىل القطيني جاريُة مخارق ونقشت

وب��ق��ي��ُت ل��ي ه��وي��ُت م��ن وب��ق��ي َه��ِوي��ُت م��ن وال ال��ه��وى َع��ِدم��ُت ال

هللاعني فرَّج ال

الوهاب عبد ثنا حدَّ َحيَُّويِْه، بن عمر أبو أخربنا إجازة، أيًضا القزويني الحسن أبو وأخربني
ناِشئًا: تعشق وكانت ِشبل نقَشت قال: حية، أبي بن

ال��َف��َرج��ا ُح��بِّ��ه م��ن أس��أل��ه إل��ي��ه ي��دي م��ددُت إن ع��ن��ي ال��ل��ه ج ف��رَّ ال
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الكعبة حذاءَ أعرابيٌّ

ثنا حدَّ سعيد، بن إسماعيل القاسم أبو أخربنا الجوهري، عيل بن الحسن محمد أبو أنبأنا
وحكى قال: بكار ابن ثني حدَّ الغالبي، زكريا بن محمد ثنا حدَّ القاسم، بن الحسني
طريق يف أمرُّ أكاُد ال كنُت قال: الضبعي، سليمان بن جعفر بن الحسن أخربنا ، العذريُّ
ثمَّ الكعبة، حذاء قام حتى تقدَّم أعرابيٍّا فرأيت فحججُت ألواٌح، ومعي إال حاجة يف وال

فقال: صوته رفع ثمَّ مقالتي. واحفظوا عني موا تفهَّ قال:

ال��ح��ن��ي��ن��ا إال أب��ى ق��د وق��ل��ٍب َع��َص��تْ��ن��ي ق��د ِل��َع��ي��ٍن َم��ن ي��ا أال
ُج��ن��ونً��ا تَ��ه��ف��و ل��م��ا ب��ه��ا ك��أن تَ��ه��ف��و ال��ده��ر ت��زال ال ون��ف��ٍس
ب��ق��ي��ن��ا وم��ا ب��ق��ي��ُت م��ا ب��س��اٍل ق��ل��ب��ي ول��ي��س ال��غ��ان��ي��ات أُِح��بُّ
ال��دي��ون��ا وت��م��ُط��لُ��ن��ا تُ��م��نِّ��ي��ن��ا س��وء غ��ري��ُم ع��ِل��م��ُت، م��ا وُج��ْم��ٌل،

يف هذا أتفعل امُلبني، الخرسان هو هذا ويحك! له: قلت ثمَّ يُنشد، ما أكتب وأنا فرآني
جئت العقل، مسلوب معذوٌر أنا فيه، أنت ما املبني الُخرسان بل قال: املوضع؟ هذا مثل
املوضع، هذا يف لها مؤثًِرا العاِشقني باليا تكتب وأنت قلبي، من أجد ِلما بربي ُمستجريًا

روحك! هللا قدَّس ال عني تنحَّ

يوم بكل يموت

العبَّاس بن محمد عمر أبو ثنا حدَّ عليه، قراءًة هللا، رحمه الجوهري، محمد أبو أخربنا
معاذ أبو ثني حدَّ محمد، بن إسحاق أخربني خلف، بن محمد ثنا حدَّ الخزاز، َحيَُّويِْه بن
حدِّثني له: فقال األنصاري، محمد بن األحَوَص عامر بني مجنوُن لقَي قال: النمريي،
حديثه، من فرغ حتى يسمع، وهو يُحدِّثه األحوُص فجعل قال: ِحزام! بن ُعروَة حديث

يقول: املجنون فأنشأ

ق��وِم ب��ع��د ل��ق��وٍم أح��ادي��ثً��ا أم��س��ى ال��ُع��ذري ل��ُع��روَة ع��ج��ب��ُت
ي��وِم ب��ك��لِّ أم��وت ذا أن��ا وه��ا م��س��ت��ري��ًح��ا م��وتً��ا م��ات وع��روُة
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عنها هللا عفا

للمجنون: القحذمي أنشدني خلف، بن محمد أنشدنا قال: وبإسناده

ِح��ب��الُ��ه��ا41 ُم��ل��ق��ى واألن��ض��اءُ ب��م��ك��ة ل��ق��ي��تُ��ه ي��وٍم ذات إلل��ٍف أق��وُل
خ��ي��الُ��ه��ا؟ زم��اٍن م��ن ب��ج��س��م��ي أض��رَّ ال��ت��ي ت��أثَ��ِم أل��م أخ��ب��ْرن��ي ب��ربِّ��َك
ي��ن��الُ��ه��ا ال��ح��ي��اِة ف��ي وب��ل��وى ع��ذاٌب ��ه��ا يَ��م��سُّ س��وف وال��ل��ه ب��ل��ى ف��ق��ال:
ان��ه��م��الُ��ه��ا ال��ق��م��ي��ص ج��ي��ب ع��ل��ى س��ري��ٍع َع��ب��َرٍة س��واب��َق أم��ل��ك ول��م ف��ق��ل��ت
ن��والُ��ه��ا ق��ل��ي��ًال ال��دن��ي��ا ف��ي ك��ان وإن وأق��ال��ه��ا ذن��بَ��ه��ا ع��ن��ه��ا ال��ل��ه ع��ف��ا

عويف وال مات ال

منصور بن أحمد ثنا حدَّ باهلل، املقتدر بن عيىس بن الحسن محمد أبو السيد األمري أخربنا
األسدي: الجميح بن عركن قال: قال: الريايش ثنا حدَّ ُدَريْد، بن بكر أبو ثنا حدَّ اليشكري،
وكانت ُمحبة، له وكانت له، عمٍّ ابنة يَعشُق جميًال شابٍّا وكان الحي، من صديٌق يل كان
فما إليها، شوقه فيشكو يأتيني فكان عنه، فُحِجبت إليه، يخطبها أن تمنعه عمه هيبُة
تُمرُِّضه، رأسه عند وابنته عليه يدخل الفتى فكان منه، أشفى مرًضا عمه مِرض أن لبث

يقول: فأنشأ عمه برأ أن إىل َجِذًال، مرسوًرا إيلَّ يخُرُج ثمَّ إليها، بالنظر فيستشفي

ال��ج��َزِع م��ن ��ي ع��مِّ ع��ل��ى أب��ك��ي ول��س��ُت ف��يَ��ح��ُج��ب��ه��ا يَ��ب��َرا أن ال��خ��وِف م��ن أب��ك��ي
وال��ط��م��ِع ال��ي��أس ب��ي��ن ع��اش م��ا وع��اش ال��َوَج��ِع م��ن ُع��وف��ي وال ��ي ع��مِّ م��ات ال

نتالقى ال وداًعا ودِّعني فقال: الفتى، فجاءني غريَه، أبوها فزوَّجها الجارية، فُخطبِت
ما أذهُب فقال: تذهب؟ فأين فقلت: فهمه، دون حال قد الجزع فإذا فناشدتُه بعده!
عليه، قدر فما البالد آفاق يف ه عمُّ التمسه وقد به، العهد آخر فكان ونهض أرًضا. وجدت

بعَده. الجارية عمُر يُطل ولم

الحيوان. من املهزول نضو: الواحد األنضاء، 41
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جميل الحب يف املوت

العباس بن محمد عمر أبو أخربنا هللا، رحمه الحزبي عمر بن عيل الحسن أبو أنبأني
َمن غفَر ال خاتمها: فصِّ عىل ُكلثُم نقشت قال: حية، أبي بن الوهاب عبد ثنا حدَّ الخزاز،

جميل. الُحبِّ يف املوت الحريية: ُخَليدُة ونقشت هجَر.

نجد حبَّذا

الخزاز، العباس بن محمد ثنا حدَّ عليه، قراءًة الجوهري عيل بن الحسن محمد أبو أخربنا
الكلبي محمد بن هشام عن حبيب بن محمد وذكر قال: امَلْرُزبان، بن خلف بن محمد ثنا حدَّ
قال: املشايخ، بعض حدَّثني رياح، عن دأب، أبي عن الشيباني، عمرو وأبي الباهيل وغيث
إليهم فصعدُت الجبال، تلك من جبل عىل جماعٌة إذا بِمنى كنت إذا حتى ا حاجٍّ خرجُت
قال: يمسكونه. وهم ناحٌل، وبدنه اصفراٌر عاله وقد الوجه، حسُن أبيض فتًى معهم إذا
يستجريُ به، بُيلَ ملا أبوه به خرج املجنون، له يُقال الذي قيس هذا فقالوا: عنه، فسألتهم
فما لهم: قلت يعافيه. هللا فلعلَّ والسالم، الصالة عليه محمد وقرب الحرام هللا ببيت له
دعوني يقول: وهو قال: تُتلفه. جنايًة نفسه عىل يجني أن نخاف قالوا: تمسكونه؟ بالكم
َقِدمَت أنك فأخَربتَه منه، دنوت شئَت فلو يَعِرُفك، ليس بعضهم: يل فقال نجٍد. صبا م أتنسَّ
َقِدَم رجٌل هذا قيُس، يا له: فقالوا منه. فدنوُت أفعل. نعم، قلت: عنها. وأخربتَه نجٍد من
موضع عن يُسائلني جعل ثمَّ تصدَّعت، قد كبده أن ظننُت حتى س فتنفَّ قال: نجٍد. من

يقول: أنشأ ثمَّ يبكي، وهو أخربه وأنا فواٍد، وواٍد فموضٍع

ال��ع��ه��د ع��ل��ى ن��ج��ٌد ك��ان إن وأرواح��ه تُ��راب��ه وِط��ي��ُب ن��ج��ٌد ح��بَّ��ذا أال
ب��ع��دي42 ت��غ��يَّ��رت��ا ق��د ال��ل��ي��ال��ي ب��ط��وِل ق��ن��ا ُع��وارض��تَ��ي ه��ل ش��ع��ري! ل��ي��َت أال
ال��ع��ه��ِد43 ع��ل��ى ت��دوم��ا ل��م أم ع��ه��دن��ا ع��ل��ى ال��ِح��م��ى إل��ى ب��ال��ن��ث��ي��ل ج��ارتَ��ي��ن��ا وع��ن
ن��ج��ِد ع��ل��ى ت��ُه��بُّ ه��ل ال��ُخ��زام��ى ب��ري��ِح ج��رت إذا ال��رِّي��اح ع��ل��ويَّ��ات وع��ن
َج��ْع��ِد44 ب��ث��ًرى ل��ي��ل��ًة أث��رى ه��و إذا ص��ان��ٌع ه��و م��ا ال��رم��ل أُق��ح��واِن وع��ن

بعينه. موضع قنا: عوارضتي 42

موضع. النثيل: 43
الثروة. من كثر، أثرى: 44

326



الثاني الجزء

بشاة ظبية

الخزاز، العباس بن محمد عمر أبو أخربنا محمد، بن عيل بن الحسن محمد أبو أخربنا
عمرو أبي عن كريم، أبي بن هللا عبد عن العامري، بكر أبو أخربني خلف، بن محمد أخربنا
من عنًزا صادا قد برجلني مرَّ املجنون أن ذكروا قال: الوالبي، بكر أبي عن الشيباني،
مكانَها لكما فقال: عليه، فأبيا خلِّياها. هذان! يا وقال: عيناه دمعت إليها نظر فلما الظِّباء،
يقول: وأنشأ الشاة إليهما ودفع فأطلقها إليه، ودفعاها منه، ذلك فقِبال غنمي. من شاٌة

وت��ال��ِد ط��ري��ٍف م��ن ل��ي م��ا ألع��ط��ي��ُت أب��ى ف��ل��و ل��ي��ل��ى ِش��بْ��َه ب��ك��ب��ٍش َش��َري��ُت
ع��ائ��ِد ُك��ل ن��ال��ه م��ا وُج��نِّ��ب��ت��م��ا ُه��ِب��ل��تُ��م��ا ل��ل��ي��ل��ى ِش��بْ��ٍه ب��ائ��ع��ي ف��ي��ا
ال��ُم��ت��زاي��د ب��ي��ع��ة ل��ل��ي��ل��ى ش��ب��ي��ًه��ا ف��تً��ى ب��ع��تُ��م��ا م��ا ُح��رَّي��ن ُك��ن��ت��م��ا ف��ل��و
زائ��ِد غ��ي��ر ن��اق��ٍص ف��ي تَ��رغ��ب��ا ول��م ث��واب��ه��ا ف��ي رغ��ب��ًة وأع��ت��ق��ت��م��اه��ا

يُوَدي ال قتيٌل

قطعة: ابتداء ويل

ال��ُم��ق��بَّ��ل وال��َح��َج��ِر وال��ِح��ج��ِر وزم��زٍم ال��ح��ط��ي��م ب��ي��ن
تُ��ج��ه��ل ل��ي��س م��ص��ارُع أب��ًدا ال��ه��وى ب��ن��ي ل��ل��ع��اش��ق��ي��ن
يُ��ع��لَّ��ل ال ط��ري��ٍح ه��ًوى ـ��ِل َع��ل��ي��ـ م��ن ��ِب ب��ال��م��ح��صَّ ك��م
يُ��ع��َق��ل ل��ي��س وج��م��ٍع م��ن��ى ـ��ِف َخ��ي��ـ ب��ي��ن ب��ي��ٍن وق��ت��ي��ِل

الشعراء تنقد ُسكينة

باب بني الحرام املسجد يف عليه بقراءتي الشريازي بندار بن العزيز عبد القاسم أبو أخربنا
ثنا حدَّ الهمذاني، الل بن عيل بن أحمد بكر أبو أخربنا الكعبة، تجاه النبي وباب شيبة بني
إسحاق ثنا حدَّ املبارك، بن حماد بن حامد الحسن أبو ثنا حدَّ عيل، بن الحسني بن أحمد
غالب، بن الفرزدق بن لبطة عن أبيه، عن قريب، بن امللك عبد األصمعي ثنا حدَّ سيار، بن
وُكثريِّ عمر موىل ونَُصيب الخطفي بن وجريُر العذري معمر بن وَجميُل أبي اجتمَع قال:
أو خرٍي ألمِر املوسم هذا يف اجتمعنا لقد وهللا لبعض: بعضهم فقال امَلواسم، من موسم يف
هل جرير: فقال به. نُذَكُر يشءٌ الناس يف لنا تتابع وقد إال نتفرَّق أن لنا ينبغي وما ، رشٍّ
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يكون ذلك فلعلَّ عليها؛ فنُسلِّم نقصدها طالب أبي بن عيل بن الحسني بنت ُسَكينة يف لكم
إلينا فخرجت الباب فقرعنا منزلها، إىل فمضينا بنا. امضوا فقالوا: نُريد؟ ما لبعض سببًا
الجارية فدخلت ونسبه، باسمه السالم منهم رجٍل كلُّ فأقرأها ظريفة، بريعٌة لها جاريٌة

يقول: الذي أيُّكم قالت: ثمَّ سالمها، فبلَّغتهم وعادت

م��راِم ُك��لَّ يَ��روم ال��ه��م��وِم وأخ��و ِن��ي��اِم غ��ي��َر ف��ِب��ت��َن ال��ه��م��وُم َس��َرِت
��اِم45 س��جَّ ُم��ج��ل��ج��ٍل ك��ل وس��ج��اُل ب��ع��دن��ا ال��رواس��ُم م��ع��ال��َم��ه��ا ��ت ع��فَّ
األي��ام أول��ئ��ك ب��ع��د وال��ع��ي��ُش ال��ل��وى م��ن��زل��ِة ب��ع��د ال��م��ن��ازُل َدَرَس
ب��س��الم ف��ارج��ع��ي ال��زي��ارة ح��ي��ن ذا ول��ي��س ال��ق��ل��وب ص��ائ��دة ط��رق��ت��ك
غ��م��اِم ُم��ت��وِن م��ن ت��ح��دَّر بَ��َرٌد ك��أن��ه أغ��رَّ ع��ل��ى ال��س��واَك تُ��ج��ري
تَ��م��اِم غ��ي��ر وك��ان ذاك ل��وص��ل��ت ح��دَّث��ِت��ن��ا ب��م��ا ص��اِدق��ًة ك��ن��ِت ل��و

الكريم، الُحرِّ صنيَع صنعَت وال أجملَت، وال أحسنَت فما قالت: قلته. أنا جرير: قال
بعد رددتَها حني رشيٍف وال بَكِلٍف أنت ما وسرتها، سرتك هتكَت كما عليك هللا سرتَ ال

قلت: هالَّ الليل، هول إليك مت تجشَّ وقد العني، ُهدوء

ب��س��الِم ف��ادخ��ل��ي ف��داؤك ن��ْف��س��ي ف��م��رح��بً��ا ال��ق��ل��وِب ص��ائ��دة ط��رق��ت��َك

سفرك. يف بها فاستِعن درهم الخمسمائة هذه خذ
ثمَّ يُخِجلُه، ما ع يتوقَّ الباقني من واحد وكلُّ أفحمتنا، وقد موالتها إىل انرصفت ثمَّ

يقول: الذي أيُّكم فقالت: خرجت

ذاِك��ُره أن��ا وال ن��اس��ي��ه أن��ا ف��ال ه��اِج��ُره أن��ا ال��ذي ال��ب��ي��ت ح��بَّ��ذا أال
ع��اِم��ُره وُخ��لِّ��د َم��غ��ش��يٍّ��ا زال وال ن��ع��ي��م��ه وط��ال ب��ي��ٍت م��ن ف��ب��ورك
زائ��ره ه��و َم��ن ج��دَّ رب��ي وأس��ع��د دائ��ًم��ا وال��ف��ض��ل ال��طَّ��ول ب��ي��ُت ال��ب��ي��ت ه��و

السحاب من املياه ق تدفُّ شبَّه ماء. فيها العظيمة الدلو َسْجل: الواحد السجال، الرياح. الرواسم: 45

االنصباب. الكثري السجام: َالء. الدِّ من قه بتدفُّ اد، الرَّعَّ أي املجلجل؛
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ط��ائ��ُره ��ن ت��ي��قَّ م��ا ال��ُخ��زام��ى أص��ول ي��رت��ع��ي ال��ذراَع��ي��ن َم��وش��يِّ ك��ل ب��ه
ك��اس��ُره ال��ري��ش أق��ت��ُم ب��اٍز ان��ق��ضَّ ك��م��ا ق��ام��ًة ث��م��ان��ي��ن م��ن دلَّ��ت��ان��ي ه��م��ا
ن��ح��اِذُره ق��ت��ي��ٌل أم ��ي نُ��َرجِّ أح��يٌّ ق��ال��ت��ا: األرض ف��ي ِرج��الي اس��ت��وت ف��ل��م��ا
ودس��اك��ُره أب��وابُ��ه ُم��غ��لَّ��ق��ًة ق��ص��ُره��ا وأص��ب��ح أه��ٍل ف��ي ف��أص��ب��ح��ُت

بتعريِضك أيست أما أصبَت، وال قَت ُوفِّ ما قالت: قلته. أنا الفرزدق: يعني أبي؛ فقال
ثمَّ موالتها، إىل انرصفت ثمَّ بها. فاستعن الستَّمائة هذه خذ محمودة؟ عندك عودة عن

يقول: الذي أيُّكم فقالت: عادت

ال��ص��غ��اُر ال��ن��شءُ ب��ن��ف��س��َي ل��ق��ل��ُت نُ��َص��ي��ٌب َص��بَ��ا يُ��ق��اَل أن ف��ل��وال
ان��ت��ص��اُر ل��ه��ا ف��ل��ي��س ُظ��ِل��َم��ت إذا ح��ش��اه��ا م��ه��ض��وٍم ُك��لُّ ب��ن��ف��س��ي

غار الصِّ إىل صبوت أنك إال وَكُرمت، وأحسنَت أغزلت فقالت: قلته. أنا نُصيب: فقال
بها. فاستعن درهم السبعمائة هذه خذ بأحمالها. الناهضات وتركت

يقول: الذي أيُّكم فقالت: عادت ثمَّ موالتها، إىل انرصفت ثمَّ

أرب��ُع ال��خ��الئ��ق ُع��دَّ إذا ِك��راٌم خ��الئ��ٌق م��ن��ِك َع��زَّ ي��ا وأع��ج��ب��تْ��ن��ي
ي��ط��م��ُع ح��ي��ن ال��ه��وى أس��ب��اب ِك وم��دُّ ال��ص��ب��ى ال��ج��اه��ُل يَ��ذُك��ر ح��ت��ى ُدن��وُِّك
ُع يَ��ت��ض��رَّ أم الق��اِك إن أي��ش��ت��دُّ م��ط��ل��ِت��ه غ��ري��ٌم يَ��دري ال وأن��ِك
م��ط��م��ُع ال��ده��َر ل��ك ي��وج��د ف��ل��م ل��دي��ِك ب��ال��ذي أع��ل��م��ت واص��ل��ِت إن وأن��ك

بها. فاستعن درهم الثمانمائة هذه خذ وأحسنت. أغزلت قالت: قلته. أنا : ُكثرَيِّ قال
يقول: أيُّكم فقالت: وخرجت موالتها، إىل انرصفت ثمَّ

ش��ه��ي��ٌد ب��ي��ن��ه��ن ق��ت��ي��ٍل وك��ل بَ��ش��اش��ٌة ب��ي��ن��ه��ن ح��دي��ٍث ل��ك��ل
أري��ُد غ��ي��َره��ن ج��ه��اٍد وأي ب��غ��زوٍة ج��م��ي��ُل ي��ا ج��اِه��د ي��ق��ول��ون
ُق��ُع��وُد َوه��نَّ ي��وًم��ا ب��ي ه��ي��َج إذا م��ش��ه��دي وأف��ض��ل أي��ام��ي وأف��ض��ل

ادخل. وَعَففَت. وكُرمَت أغزلت قالت: قلته. أنا جميل: فقال
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وحديثنا شهيًدا قتيلنا جعلَت الذي أنت ُسكينة: يل فقالت سلَّمت، دخلُت ملا قال:
األلف هذه خذ قبيٍح. إىل ذلك تتعدَّ ولم وتُدافع، عنَّا فيه تنوُب يوم أيامك وأفضل بَشاشة،

أشَعُرهم. أنَت العذر، لنا وابُسط درهم

والفرزدق ُسكينة

أخربنا قال: الحرام، باملسجد أيًضا الشريازي بندار بن العزيز عبد القاسم أبو وأخربنا
الحسني، بن وأحمد األخباري أحمد بن بكر أبو ثنا حدَّ قال: الهمذاني، الل بن أحمد أبو
جهضم ثنا حدَّ األصمعي، ثنا حدَّ سيار، بن إسحاق ثنا حدَّ حماد، بن حامد ثنا حدَّ قاال:
ُسكينة عىل ودخل باملدينة فمر ا، حاجٍّ خرج غالب بن الفرزدق أن بلغني سالم: بن
الناس؟ أشعُر َمن فرزدق، يا فقالت: عليها، ُمسلًِّما طالب أبي بن عيل بن الحسني بنت

يقول:46 الذي منك أشعُر قلت؛ كما ليس قالت: أنا. قال:

ل��َم��اُم زي��اَرتُ��ُه وَم��ن ع��ل��يَّ ع��زي��ٌز تَ��ج��نِّ��ي��ه َم��ن ب��ن��ف��س��ي
ال��نِّ��يَ��اُم ه��ج��ع إذا وي��ط��ُرق��ن��ي أراه ال وأُص��ِب��ح أُم��س��ي وَم��ن

أقيموه. فقالت: هذا. من أحسن هو ما شعري من ألُسمعنَِّك آذنِتني لنئ وهللا فقال:
قالت: أنا. قال: الناس؟ أشَعُر َمن فرزدق! يا فقالت: إليها عاد الغد من كان فلما فخرج،

يقول: الذي منك أشعر قلت؛ كما ليس

يُ��زاُر وال��ح��ب��ي��ب ق��ب��َرك ول��ُزرُت اس��ت��ع��ب��اُر ل��ه��اَج��ن��ي ال��ح��ي��اء ل��وال
األس��راُر ��ِت َوع��فَّ ال��ح��دي��ُث ُخ��ِزَن ف��راَش��ه��ا ال��ض��ج��ي��ع ه��ج��َر إذا ك��ان��ت
ون��ه��اُر ع��ل��ي��ه��ُم ي��ُك��رُّ ل��ي��ٌل ي��ت��ف��رَّق��وا أن ال��ُق��َرن��اء يُ��ل��ِب��ُث ال

فأُخِرج، به فأمرت هذا. من أحسن هو ما شعري من ألُسِمعنَّك يل أِذنِت لنئ وهللا قال:
التماثيل، كأنهنَّ شمالها وعن يمينها عن مولَّدات َجواٍر وحْولها عليها غَدا الغد كان فلما

جرير. شعر من هي القصة هذه يف ُسكينة روتها التي األبيات كل 46
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فقالت: بها، وجنونًا لها ِعشًقا فمات أْدماءُ، ظبيٌة كأنها منهن واحدة الفرزدق فنظر
يقول: الذي منك أشعر كذلك؛ ليس قالت: أنا. قال: الناس؟ أشَعُر َمن فرزدق! يا

ق��ت��الن��ا يُ��ْح��ي��ي��َن ل��م ث��مَّ ق��ت��ْل��نَ��ن��ا م��رٌض ط��رف��ه��ا ف��ي ال��ت��ي ال��ع��ي��ون إن
أرك��ان��ا ال��ل��ه خ��ل��ِق أض��ع��ف وُه��نَّ ب��ه َح��راَك ال ح��ت��ى ال��لُّ��بِّ ذا يَ��ص��رع��َن

إليك ُت ِرسْ وإني وآلبائك، لك مُلواالتي عظيًما ا حقٍّ عليك يل إن هللا! رسول ابنَة يا فقال:
والتعنيف، يل التكذيب من إليك مدخيل يف فلقيُت عليك، التسليم إرادة لك قاصًدا مكة من
وتَُروح، تغدو واملنايا به، صربي وِعيَل ظهري قطع ما شعري من أُسِمَعك أن إيَّاي ومنعِك
هذه ِدرِع يف يدفنني من فُمِري ُمتُّ فإذا أموت، حتى املدينة أُفارق ال لعيلِّ أدري وال
بُْرِدها، من تَخُرج كادت حتى ُسكينة فضحكت بها. َكِلف التي الجارية إىل وأومأ الجارية.
إنما فراس! أبا يا وقالت: آلِتها، بجميع وبالجارية وطيٍب وُكًىس درهم بألف له أمرت ثمَّ
وأحِسن فيه، لك هللا بارك به لك أَمْرنا ما ُخذ جرى، ما يسؤك ال البيت، أهل ِمنَّا واحٌد أنت
أزل فلم الفرزدق: فقال ظهورهما. يف فدفعَن الجواري وأمرت ُصحبتها. وأكِرْم الجارية إىل

ومايل. وأهيل نفيس يف بدعائها الربكة أرى وهللا

عزَّة وُقبلة ُسكينة

سفيان ثنا حدَّ األصمعي، ثنا حدَّ سيار، بن إسحاق ثنا حدَّ حماد، بن حامد ثنا حدَّ وبإسناده،
عزَُّة، يا فقالت: يوم، ذات عيل بن الحسني بنت ُسكينة عىل عزٌة دَخَلت قال: ُعيَيْنة، بن

بقوله: ٌ ُكثرَيِّ عنَى َمن قالت: نعم! قالت: تَصُدقينَني؟ هل يشءٍ عن سألتك إن أرأيتُك

غ��ري��ُم��ه��ا ُم��ع��نٍّ��ى م��م��ط��وٌل وع��زَُّة غ��ري��َم��ه ف��وفَّ��ى َدي��ٍن ذي ك��لُّ ق��ض��ى

عليك. أعِزُم بل أُعفيك ال فقالت: تُعفيني. أن رأيِت إن أبي! فداؤك وقالت: فتحايت،
إثُمها. وعيلَّ له أنجزيها قالت: بُقبلة. وعدتُه كنُت قالت:
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عيان قبل شهادة

القائل: يسمِّ ولم حفظه، من الخالل محمد بن الحسن محمد أبو أنشدني

َع��ذُب ب��أن��ه��ا ال��م��ذاِق ق��ب��ل ل��ه��ا ال��ض��م��ي��ُر َش��ِه��َد ُق��ب��ل��ًة ي��ا
ال��رَّبُّ ب��أن��ُه ال��ع��ي��اِن ق��ب��َل خ��ال��ص��ٍة ل��ل��ه ك��ش��ه��ادٍة

العفاف أثواب يف

أولها: هللا، بأمر املقتدي املؤمنني أمري بها مدحُت قصيدٍة نسيب من ويل

اآلص��اال وق��وُف��ك ال��غ��دوَّ يَ��ِص��ُل األط��الال تُ��س��اِئ��ُل ت��زاُل ال ك��م
وِح��ج��اال أِك��لَّ��ًة م��ت��ك��نِّ��س��ي��َن ال��ن��ق��ا غ��زالُن األح��داج وف��ي َرَح��ل��وا
س��ل��س��اال راِئ��ًق��ا ال��ص��وادي ي��روي ب��ارٍد ش��ه��يٍّ ل��ًم��ى ذات ك��ل م��ن
ِم��ك��س��اال م��ع��ط��ارًة ب��م��زاره��ا وس��واس��ه ف��ي ال��ح��ل��ُي ف��ن��مَّ ط��رق��ت
ق��اال م��ا رق��ي��بُ��ن��ا ف��ق��ال ن��ش��ًرا ط��ي��ب��ه��ا ب��ف��ائ��ح ال��ن��ادي ع وت��ض��وَّ
أذي��اال47 آث��اِره��ا ع��ل��ى ج��رَّت ك��اش��ًح��ا وخ��اف��ت وه��نً��ا َس��َرت ل��م��ا
ِح��ب��اال م��ن��ه وبَ��تَّ األن��ي��َس ه��ج��ر راه��ٍب ألش��م��َط ع��رض��ت ل��و ح��س��ن��اءُ
أح��واال ل��ج��م��ال��ه��ا أح��والُ��ُه وت��غ��يَّ��رت دي��ره وف��اَرَق ل��ص��ب��ا
زاال ال ُح��بُّ��ه��ا وأق��س��ُم ع��ن��ي ت��م��ائ��م��ي ط��رِح َق��ب��ِل م��ن ُع��لِّ��ق��تُ��ه��ا
األه��واال ال��ه��وى ف��ي وأش��ك��و ن��ش��ك��و ��ن��ا ت��ُض��مُّ ال��ع��ف��اف وأث��واُب ب��ت��ن��ا
ب��اال: ب��ق��ول��ي رف��ع��ت ل��و وأق��وُل وص��ِل��ن��ا ل��ي��ال��َي أُذِك��ُره��ا وج��ع��ل��ت
وال��ض��اال ال��غ��ض��ا ب��ه ُم��ت��ف��يِّ��ئ��ي��ن ُس��وي��َق��ٍة ب��ج��و م��وِق��ف��ن��ا أن��س��ي��ِت
َم��ط��اال أخ��اُف وال ال��دُّي��وِن ل��يَّ ال��دََّم��ى ال��ب��ي��ِض م��ن أخ��ش��ى ال أي��ام

القيس: امرئ قول من أخذه 47

مذيَِّل مرٍط ذيل أثرنيا عىل وراءها تجرُّ نميش بها خرجت
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املريضة ليىل

رباح قال قال: خلف، بن محمد أخربنا العباس، بن محمد أخربنا عيل، بن الحسن وأخربنا
قيس عقل وذهاب ليىل تزويج بعد يوًما أتى رجًال أن عامر بني بعض حدَّثني حبيب: بن
فقيل بخٍرب. وأخربه إليه أنظَر أن أريد فقال: منه؟ تُريُد ما له: فقيل املجنون، عن فسأل
حال. كلِّ عىل عليه دلُّوني قال: تقول. ما منك يفهم ال فإنه عندك، بما نحن أخربنا له:

ليىل؟ أتُحبُّ الرجل: له فقال وجده، حتى يَطلبه يزل فلم برجل، معه فبعثوا قال:
فشهق قال: عنها؟ تسأل وال تأتيها ال مريضٌة وهي عنها حبُّك يُغني فما قال: نعم! قال:

يقول: وهو رأسها رفع ثمَّ بدنه، فارقت قد روحه أن ظننُت شهقًة

ص��دي��ُق وأن��ت تُ��غ��ن��ي إذن ف��م��اذا م��ري��ض��ٌة ��ف��اِح ب��ال��صِّ ل��ي��ل��ى ي��ق��ول��وَن
ش��ف��ي��ُق ��ف��اح ب��ال��صِّ ش��اٍك ك��ل ع��ل��ى ف��إن��ن��ي ��ف��اح ب��ال��صِّ م��رض��ى ال��ل��ه ش��ف��ى

ل املتنصِّ املذنب خشوع

عمر حفص أبو أخربنا عليه، بقراءتي الواعظ العالف بن عيل بن محمد طاهر أبو أخربنا
بن أحمد ثنا حدَّ الصويف، محمد بن جعفر ثنا حدَّ الواعظ، شاهني بن عثمان بن أحمد بن
بن خالد ثنا حدَّ سالم، بن محمد ثنا حدَّ الحسن، بن القاسم ثنا حدَّ مرسوق، بن محمد
يُكلِّم يكاُد ال شابٌّ أسٍد بني يف كان قال: األسدي، بكر بن مغلس حدَّثني األرقط، يزيد
فسمعته ببثِّه، الناس كالم عن مشغول أنه فعلمت أبياتًا، يُنشد فسمعتُه معتوه، كأنه أحًدا

يقول:

يُ��ت��َق��بَّ��ِل ف��ل��م ُق��ْرب��انً��ا وق��رَّب��ُت ن��اف��ع��ي ال��وص��َل أَر ل��م ��ا ف��ل��مَّ وص��ل��ُت
م��ن��ه��ل��ي ع��ن��دك ي��ص��ُف ل��م وإن إل��ي��ك ص��اب��يً��ا ب��ال��ت��ج��لُّ��ِد ق��ل��ب��ي وع��ذَّب��ُت
ُم��ع��ِوِل ح��رَّان خ��دِّ م��ن س��اح��ٍة إل��ى م��س��ت��ق��رِّه ع��ن ال��دم��ع ن��ق��ل��ُت ول��م��ا
ُم��َق��ل��َق��ِل ك��ل ال��ه��ج��راُن وق��ل��ق��ل��ن��ي ب��رح��ب��ه��ا ع��ل��يَّ ال��دن��ي��ا وأظ��ل��َم��ت
��ِل ال��ُم��ت��ن��صِّ ال��ُم��ذن��ب خ��ش��وع إل��ي��ك ت��اِئ��بً��ا وأق��ل��ع��ت ن��ف��س��ي ع��ل��ى ع��ت��ب��ُت
ب��م��ع��زل ال��ه��وان دار ع��ن ك��ن��ُت وق��د وه��ج��رًة ُص��دوًدا إال زادن��ي ف��م��ا
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ِل ألوَّ أو أول��ي��ت��ن��ي م��ا آلخ��ر ع��اِم��ًدا ف��أش��ُك��ُر أدري م��ا ف��وال��ل��ه

اشتغل عني، إليك وقال: فأبى، بقصته يُخربَني أن وسألته به، ورفقت منه فدنوت
َقىض. حتى حاله أحًدا يُعِلم ولم شغًال، فيها لك فإن بنفسك،

ويتكلَّم س يتنفَّ الحب

أنبأنا العباس، بن محمد عمر أبو أخربنا الجوهري، عيل بن الحسن محمد أبو أخربنا
لبعضهم: شبيب بن هللا عبد أنشدنا امَلْرُزبان: بن خلف بن محمد

وت��ك��لَّ��م��ا أح��ش��ائ��ه ف��ي ��َس ت��ن��فَّ س��م��ع��تُ��ه ح��ت��ى ال��ح��بَّ ي��ش��ك��و زال وم��ا
َدَم��ا ل��ه ب��ك��ي��ُت دم��ًع��ا بَ��ك��ى م��ا إذا ل��بُ��ك��ائ��ه رح��م��ًة ف��أب��ك��ي ويَ��ب��ك��ي

مولَّهة عربى

بن محمد ثنا حدَّ العباس، بن محمد عمر أبو أخربنا عيل، بن الحسن محمد أبو وأخربنا
بجاريٍة يل وصاحب أنا مررُت قال: األصمعي، ثنا حدَّ الريايش، ثنا حدَّ ُدَريْد، بن الحسن
عىل تبكي وهي كثري، وحيلٌّ نظيفٌة ثياٌب وعليها منها، أجمل وال أحسن أر لم قٍرب عند
الحزن هذا عالَم هذه! يا فقلت: وحزنها، وزينَِتها جمالها من ُب نتعجَّ نزل فلم القرب،

تقول: أنشأت ثمَّ فبكت، الشديد؟

ف��تَ��ي��ان ي��ا ال��ق��ب��ر ه��ذا ره��ي��ن��ُة ف��إن��ن��ي ُح��زن��ي ف��ي��م ت��س��أالن��ي ف��ال
يَ��ران��ي ح��ي��ن أس��ت��ح��ي��ي��ه ك��ن��ت ك��م��ا ب��ي��ن��ن��ا وال��تُّ��رُب ألس��ت��ح��ي��ي��ه وإن��ي

نسمع جلسنا ثمَّ قليًال فتقدَّمنا منها، واستحيينا وجمالها، ظرفها ومن منها فعجبنا
تقول: فسمعناها بنا، تعلم وال ترانا وال تقول ما

م��ؤات��ات��ي ال��دن��ي��ا ف��ي يُ��ك��ِث��ُر وك��ان ي��ؤن��س��ن��ي ك��ان َم��ن ي��ا ال��ق��ب��ِر ص��اح��ب ي��ا
ال��ُم��ص��ي��ب��اِت أه��ِل م��ن ل��س��ُت ك��أن��ن��ي ُح��ل��ل��ي وف��ي ح��ل��ي��ي ف��ي ق��ب��َرك ُزرت ق��د
ه��ي��ئ��ات��ي ك��لِّ م��ن ت��أل��ُف��ه ك��ن��َت ق��د وم��ا ت��راه أن ت��ه��وى ك��ن��َت م��ا ل��ِزم��ُت
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أم��واِت ب��ي��ن ت��ب��ك��ي ال��زيِّ م��ش��ه��وَرة م��ولَّ��ه��ًة ع��ب��رى رأى رآن��ي ف��َم��ن

خرجُت فلما هَي، ومن موِضعها عرفنا حتى واتَّبعناها انرصفت حتى ُقعوًدا نزل فلم
فكتب خربَها، فأخربته بالبرصة؟ رأيت ما أعجُب ما أصمعي! يا يل: قال الرشيد هارون إىل
وقد هارون إىل فُحِملت إليه، وتُحمَل َز وتُجهَّ آالف، عرشة يُمِهَرها أن البرصة صاحب إىل
عيناه. دمعت إال هارون ذكرها فقلَّما ماتت، املداين إىل وصلت فلما امليت، عىل ُحزنًا َسِقَمت

باٍل شنٌّ

عثمان بن أحمد بن حفصعمر أبو ثنا حدَّ هللا، رحمه الواعظ عيل بن محمد طاهر أبو أخربنا
مرسوق بن محمد بن أحمد ثنا حدَّ نصري، بن محمد بن جعفر محمد أبو ثنا حدَّ املرورذي،
ظرفاء من وكان سياخف، بن عيل ثنا حدَّ الصويف، الصمد عبد محمد أبو ثنا حدَّ الطويس،
48 نُّ الشَّ كأنه الوجه حسن رُجًال رأيُت السائح: الجعد أبو يل قال قال: ونساكهم، الصوفية
يقول: فسمعته الخرقة، تلك غري عليه وال يشء معه وما خرقٌة وعليه لبنان، بجبال البايل

ت��رى ك��م��ا ت��رك��ان��ي وال��ه��وى ال��ش��وق ة ش��دَّ

شديد حزن

محمد عمر أبو أخربنا عليه، قراءًة التَّنُوِخي عيل بن املحسن بن عيل القاسم أبو أخربنا
السائب بن محمد بن هشام روى قال: خلف، بن محمد ثنا حدَّ الخزاز، َحيَُّويِْه بن العباس
بن محمد له: يُقال قريش من رجًال الحكم بن مروان استعمل قال: أبيه، عن الكلبي
املجنون، بخرب فسمع صعصعة، بن عامر بن ربيعة بن كعب َصدقاِت عىل الرحمن، عبد
الزمني، له: وقال به فأُعِجَب شعره، وأنشده فأخربه حاله، عن فسأله به يُؤتى أن فأمر

عنده. فيَتحدَُّث األوقات بعض يف يأتيه فكان ليىل، أمر يف له يعمل أن ووَعده
يومهم، ويرشبون فيأكلون مرة، سنة كلِّ يف إليه يجتمعون مجتمع عامر لبني وكان
قتٌل، أو رشٌّ بينهم يكون لئال املجتمع ذلك يف معهم فيكون إليهم يخُرُج الوايل وكان

البالية. القربة الشن: 48
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فقال املجتمع؟ هذا إىل معك الخروج يف يل أتأذُن للوايل: املجنون فقال اليوم، ذلك فحرض
فأهدر عليه، أهلُها استعدى وقد ليىل، لريى معك يخُرج أن سألك إنما له: فقيل نعم. له:
من بقالئص له وأمر معه، الخروج من منَعه ذلك سمع فلما أتاهم، إن دمه السلطان

وقال: يقبلها، أن فأبى الصدقة، قالئَص

ل��ل��ُع��ه��وِد م��ن��ه ال��نَّ��ق��ُض أت��ان��ي ل��م��ا ال��ُق��رش��ي ق��الئ��َص رددُت
ش��دي��د49 أع��ال��ج��ه ُح��زٍن إل��ى وخ��لَّ��ف��ون��ي ُم��ق��ص��ِري��ن وراح��وا

ووجد شوق

وأنشدني قال: خلف، بن محمد ثنا حدَّ العباس، بن محمد عمر أبو أخربنا التَّنُوِخي، أخربنا
للمجنون: الشاعر البلدي عيل أبو

ج��م��ي��ُع وال��زم��ان ب��خ��ي��ٍر غ��ِن��ي��ن��ا ل��ُربَّ��م��ا ب��ل��ي��ل��ى داٌر ن��زح��ت ل��ئ��ن
ُص��دوُع ع��ل��ي��ك َوج��ٍد م��ن ال��ق��ل��ِب وف��ي ح��زازٌة إل��ي��ِك ش��وٍق م��ن ال��ن��ف��س وف��ي

الصدقات وويل املجنون

خلف، بن محمد ثنا حدَّ العباس، بن محمد ثنا حدَّ عيل، أبي بن عيل القاسم أبو وأخربنا
صدقات ُمساحق بن نوفل ُويلِّ قال: أبيه، عن عائشة ابن ثني حدَّ إسحاق، بن محمد حدَّثني
يلعب وهو املجنون ُمعاذ بن قيس فرأيت املجامع، تلك من بمجمٍع فنزل ربيعة، بن كعب
إن أهله: من رجٌل له فقال عنه، يسأله ما بخالف يجيبه وجعل فكلَّمه، منه فدنا بالرتاب،
قال: نعم! قال: ليىل؟ أتُحبُّ نوفل: له فقال ليىل. له فاذكر صحيًحا كالًما يكلِّمك أن أردَت

ويقول: فيها شعره ينشده فجعل قال: معها! حديثك فحدِّثني

ُش��غ��ل��ي وأن��تُ��م ف��ي��ِك ك��ان م��ا س��وى ال��ح��دي��ث ف��ه��م ع��ن وُش��ِغ��ل��ُت
َع��ق��ل��ي وع��ن��دك��م َف��ِه��م��ُت ق��د أن ل��ي��رى ُم��ح��دِّث��ي ن��ح��َو وأُدي��ُم

آخر. نص يف القصة هذه تقدَّمت وقد عليه. القدرة مع تركه األمر عن أقرص من ُمقرصين: 49
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أيًضا: وأنشد

ح��لَّ��ِت ال��ق��ل��ب ِح��م��ى وارت��اَدت ��ي��ُر ال��سَّ ب��ه��ا ان��ت��ه��ى إذا ح��ت��ى ال��ق��ل��ب س��واد ف��ي َس��رت
م��لَّ��ِت ال��ع��ي��ن إذا وس��واٌس ول��ل��ق��ل��ِب َم��لَّ��ه��ا ال��ق��ل��ب إذا ت��ه��م��اٌل ف��ل��ل��ع��ي��ن
أق��لَّ��ِت أم أك��ث��َرْت ِس��واه��ا ألخ��رى ال��ه��وى م��ن ش��يءٌ ال��ق��ل��ب ف��ي م��ا ووال��ل��ه

أيًضا: وأنشد

ج��دي��ُد ذك��راه��ا ال��دَّه��ِر وك��ل ل��ي��ل��ى ال��ص��َدَف��ي��ن ع��ش��يَّ��َة ذك��رُت
ي��زي��د50 أم ل��ي��ل��ى ح��بُّ أي��ن��ُق��ُص أدري ك��ن��ُت إن أل��يَّ��ٌة ع��ل��يَّ

وكفيه، ذراَعيه لحم فأكل أُعالجه. وقال: وقيَّده بيتًا أدخله منه ذلك نوفل رأى فلما
غريها يألف ال فكان صغريًا، ربَّته دايٌة له وكانت الوحوش، مع يأوي فكان وأخرجه، فحلَّه
فُربَّما واملاء، الخبَز له وتحمُل البادية يف طلبه يف تَخُرُج فكانت سواها، أحد منه يقرُب وال

مات. حتى ذلك عىل يزل فلم يأكل، لم وُربَّما بعضه أكل

فاسق دية

خلف، بن محمد بكر أبو ثنا حدَّ كتابه، من ونقلته َحيَُّويِْه، بن عمر أبي بخط وجدت
عن الحجاج بن شعبة ثنا حدَّ هارون، بن يزيد ثنا حدَّ الواسطي، سلمة بن محمد حدَّثني
عليها، الدخول عن زوُجها فنهاه جريانه، من َرُجٍل امرأة عىل يدخل كان رُجًال أن الحكم،
فقال: الزبري، بن ُمصَعب إىل فُرفَع فقتله، بيته يف ذلك بعد رآه ثمَّ يَنتِه، فلم عليه وأشهد

َوداه. ثمَّ وديته. ما هذا مثل ودى عنه ريضهللا الخطاب بن عمر أن لوال

الشاعر عيشونة أبو

ثنا حدَّ عليه، بقراءتي هللا، رحمه الوراق، عيل بن محمد بن محمد الحسني أبو أخربنا
القاسم بن محمد بكر أبو ثنا حدَّ املأمون، بن الفضل بن الحسن بن محمد الفضل أبو
مرَّة خرجُت قال: رأى، من برس عجالن بن محمد بن محمد ثنا حدَّ أبي، ثنا حدَّ إمالءً،

تغيري. بعض مع تقدم فيما القصة هذه وردت القسم. األلية: 50
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إىل انرصفت ثمَّ عنده، فأقمت الدور، ينزُل يل صديٌق فدعاني السالم، مدينة إىل امِلرار من
ُمتَِّشًحا أصلع قصريًا شيًخا رأيت الرقيق دار شارع أنِزُل أنا فبينما مقمرٍة، ليلٍة يف منزيل

يقول: وهو خوِصيَّة، ِسكِّنٌي وبيده أحمر، بإزاٍر

ب��َط��ِل ِم��ق��دام��ٍة ف��تً��ى ك��أل��ِف إال رُج��ٌل م��ن��ه��م م��ا ف��تً��ى أل��ف ع��ش��رون
األج��ل51 ع��ل��ى وأوك��وه��ا ف��ف��رَّغ��وه��ا أم��ًال م��م��ل��وءًة َم��زاِوُده��م أض��ح��ت

فقال: نعم! قلت: رقيقًة؟ أتُريد لبيك: يل: وقال إيلَّ فقصد أحسنت. له: فقلت

ال��س��ف��رَج��ال ع��ض ح��ي��َن ال��ب��ال ه��يَّ��َج إن��م��ا
ب��ال��غ��ال ال��ق��ل��ِب ع��ل��ى ل��ي ل��ح��ُظ��ُه ق��ام ول��ق��د

قد حرب، مربعة أهل من الخياط عيشونة أبو فقال: شيخنا؟ من أبو له: فقلت
وشهدت قع، الصَّ هذا يف كان شاطٍر53 كل يدي من وصغا52 الكبار، الفتياُن خَرجت
الشام)، سجن إىل بيده (وأشار سنة عرشين منذ الدار تلك وَعَمرُت كلها، محمد ُحروَب

أقول: الذي وأنا

ت��ن��اُم م��ا وُج��ف��وٌن ُم��س��ت��ه��اُم ف��ؤاٌد ل��ي
ِس��ج��اُم خ��دِّي ع��ل��ى ـ��ِر ال��دَّْه��ـ أب��د ودم��وٌع
س��الُم ق��ال: ط��ب��ت��ه خ��ا ُك��لَّ��م��ا وح��ب��ي��ٌب
َح��راُم ذاك ل��ي: ق��ال ُزْرن��ي! ُق��ل��ُت: م��ا ف��إذا

يقول: وهو ناحية، عني انثنى ثمَّ

َك��َم��ِده ف��ي ��ٌد ُم��س��هَّ ُس��ه��ِده ف��ي م��ؤرٌَّق
َج��َس��ِده ف��ي أس��رع��ه ف��م��ا ��ْق��م ال��سُّ ب��ه خ��ال

أفواهها. ربطوا أركوها: الزاد. به يوضع وعاء مزادة: الواحدة املزاود، 51
محرَّفة. أنها أو شاطر، كل عليه تخرَّج أنه أراد ولعله هنا، لها معنى وال مال، صغا: 52

ُخبثًا. أهله أعيا من الشاطر: 53
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َح��َس��ِده ذو ض��رِّه م��ن ب��ه م��م��ا ي��رَح��ُم��ه
َك��ِب��ِده أع��ل��ى يَ��ج��َرح��ن ال��ُم��دى أط��راف ك��أن

قربين بني مجنون

الفتح أبو ثنا حدَّ عليه، بقراءتي هللا، رحمه الخالل، محمد بن الحسن محمد أبو أخربنا
أنبأني إمالءً، الرزاز البخرتي عمرو بن محمد ثنا حدَّ الزاهد، القواس عمر بن يوسف

يقول: وهو قربَين، بني يختلُف مجنونًا رأيُت قال: الزيادي، معاوية بن محمد

ي��ع��ال��ج��ون��ه ال��ط��ب��ي��ُب َوَص��َف ِب��م��ا ف��ه��ُم ال��ط��ب��ي��ُب وص��َف
يَ��رت��ج��ون��ه م��م��ا ه��ي��ه��ات ج��س��م��ه ِص��ح��ة ي��رج��ون

أبيه قاتل

هللا عبد أبو أخربنا وكتابه، لفظه من املؤدِّب نرص أبي بن محمد هللا عبد أبو ثنا حدَّ
بن مروان بن الرحمن عبد بن مروان بن امللك عبد أبا أنَّ هللا: رحمه إدريس بن محمد
قد أبوه كان جارية يعشق كان أُمية، بني من بامُلطَلق املعروف وهو النارص، الرحمن عبد
لذلك غريتُه اشتدَّت إنه فيُقال: معها، وخال بها فاستأثر له، بدا ثمَّ له، وذكرها معه، ربَّاها
املنصور فحبسه ذلك، عىل وُعثر فقتَله، ليًال خلواته بعض يف أباه ل وتغفَّ سيًفا وانتىض
ويُقال بامُلطَلق. َب فلُقِّ أُطلق ثمَّ رائقًة، أشعاًرا السجن يف وقال سنني، عامر أبي بن محمد

يَُرصع. وكان الجنون اعرتاه ذلك من إنه

واملاجنة املوسوس ماني

الحسني بن محمد ثنا حدَّ هللا، رحمه ِبتِنِّيس البرصي الحسن بن هللا عبد محمد أبو أخربنا
محمد حدَّثني بكر، أبو األنباري ابن حدَّثني الفضل، بن الحسن بن محمد ثنا حدَّ البغدادي،
نحُن فبَينا إخواني، بعض عند كنُت قال: عيل، بن عمر حفص أبو حدَّثني امَلْرُزبان، بن
وسقيناه فأكل، بطعٍم فأُتي فدخل، املوسوس ماني استأذن إذ تُغنِّينا وقينٌة رشابنا عىل
طواها ثمَّ فقرأها، جيبه من ُرقعة أخرج وقد به فبرص التفاتٌة، بعضنا من فحانت فرشب،
فالطفناه لشأنًا. الرقعة لهذه إن فقلنا: جيبه، إىل ردَّها ثمَّ عينه، عىل ووضعها وقبَّلها
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به، شغفها تصف إليه كتبَت قد الكرِخ، مواجن من ماجنٍة من ُرقعٌة هي فإذا فأخذناها،
وقام، هاج يجدها فلم جيبه يف الرقعة طلب فلما بالجواب، وتُطالبه التلف، حال عىل وأنها

يقول: فأنشأ جلس، حتى نُسكته نزل فلم ُرقعتي؟ أين وقال:

ال��ع��ذاُب ب��ه ع��ن��ه ف��زال ك��ت��اُب ج��اءه وع��اش��ٍق
ث��واُب ل��ه��ا م��ا ب��ن��ع��م��ٍة ح��ب��ي��ب��ي ��ن��ي خ��صَّ ق��د وق��ال:
ال��ِخ��ط��اُب وص��ف��ه ع��ن ي��ق��ص��ُر ت��ي��ًه��ا أت��ي��ه أن ل��ي ف��ُح��قَّ
��الُب ال��صِّ ��اده ُح��سَّ ُع��ي��وُن ده��ٍر ب��ص��رِف رم��ت��ه ح��ت��ى
ِع��ج��اُب ش��أنُ��ه��ا ب��ح��ي��ل��ٍة واٍش ال��ك��ت��اب م��ن��ه ف��اس��ت��لَّ
ش��راُب وال ط��ع��اٌم وال ع��ي��ٍش ط��ي��ُب يَ��ه��ن��ي��ه ف��ل��ي��س

يجلس. ال أن وحلف وقام، هاج، ثمَّ

عذره يبسط غريب

الوراق، يزيد بن محمد بن أحمد الحسن أبو ثنا حدَّ يقول: عتيق مجموع يف بخطي وجدت
فلما دخلتُه، إال بلًدا بخَراسان أدع فلم والحديث، العلم طلب يف سافرُت قال: عمي، حدَّثني
عمري، بقية فيه ُمقامي يكون أن وتمنَّيت أعجبني، حسنًا بلًدا رأيت سمرقند دخلنا أن
من فتًى إلينا ورد قال: بعضهم فحدثني جماعًة، أهله من وعارشُت أيَّاًما، فيه وأقمنا
وَحُسنت أثرى إنه ثمَّ أديبًا، وكان دهًرا، عندنا ُمقيًما يزل ولم الوجه، حسن بغداد أهل
مواقُف معه وله الفقهاء أوالد من فتًى هوَي وكان العراق، إىل الحاج مع فارتحل حاله،
البستان إىل معه يوًما فخرج البلد، أهل يحفظها كثرية أشعاٌر أيًضا فيه وله وأقاصيص،
ألطوُِّفه فإني فدخلته، بالبستان واجتزُت اليوم ذلك غد يف فخرجُت يومُهما، وأقاما للنزهة،

فيه: مكتوبًا مجلٍس حائِط عىل قرأت إذ

َوَط��ري م��ن ال��ح��ظ ِن��ْل��ت ح��ي��ن َس��َف��ري وال س��ع��ي��ي يَ��ِخ��ب ل��م
وال��َق��َم��ِر ال��ش��م��س وش��ب��ي��ِه َم��يَ��ٍل ف��ي ال��ب��ان ق��ض��ي��ِب ف��ي
وال��نَّ��َه��ِر ال��بُ��س��ت��ان ب��ف��ن��ا أب��ًدا ي��وَم��نَ��ا أن��س��ى ل��س��ُت
ب��ال��ش��ج��ِر ُح��فَّ وب��س��اٍط دس��ك��رٍة وس��ط ري��اٍض ف��ي
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��ح��ِر ال��سَّ إل��ى ُس��ْك��ًرا ط��اِف��ًح��ا يُ��ع��اِن��ُق��ن��ي نَ��ص��ٍر وأب��و
ال��َق��َدِر ع��ادة م��ن وك��ذا ف��رَّق��ن��ا ال��ده��ر أن غ��ي��ر

هفواته يف وأمِنه املراقبة الطِّراحه والفعل بالقوِل العذر يَبسط الغريب مكتوٌب: وتحته
املعاتبة. من

السماء من السمع واسرتاق الشيطان

سنة عليه، قراءًة هللا، رحمه شاذان، بن إبراهيم بن أحمد بن الحسن عيل أبو أخربنا
ثنا حدَّ الدقاق، هللا عبد بن أحمد بن عثمان عمرو أبو أخربنا وأربعمائة،54 وعرشين ثالث
حماد ثنا حدَّ الرضير، عمر أبو عمر بن حفص أبو ثنا حدَّ خالد، أبو معاوية بن العزيز عبد
البجيل، هللا عبد بن جرير عن حرب بن سماك عن أخربهم هند أبي بن داود أن سلمة بن
باهلل، إال قوة وال حول ال قلُت: إذ ُفِتحت زَمن طُرقها من طريٍق يف تُسَرت لفي إنِّي قال:
ما فقال: الهرابذة،55 تلك من ِهرِبذ فسمعني قال: يكون. ال يشاء ال وما كان هللا شاء ما
كان إنه قال: ذلك؟ وكيف له: فقلت السماء. من سمعتُه منذ أحد من الكالم هذا سمعُت
شيطاٌن أهله يف فخلفه قال: ُهرُمز، بن كرسى عىل عاًما وفد وإنه نفسه) (يعني رجٌل
إذا غائبهم إىل الغائب أهل يَهش كما أهله إليه يَهش لم قدم فلما صورته، عىل تصوَّر
أن اخرت فقال: الشيطان له وظهر قال: تَِغْب. لم إنك قالوا: شأنكم؟ ما لهم: فقال َقِدم،
يوًما فأتاه يوم، وله يوٌم له يكون أن فاختار أهلكتُك، وإال يوٌم ويل يوٌم منها لك يكون
لك فهل الليلة، نوبتي وإن نَُوٌب بينَنا السمع اسرتاق وإن السمع، يسرتُق ن ممَّ إنِّي فقال:

نعم. قلت: معنا؟ تجيء أن
ال فقال: الخنزير، كمعرفِة معرفٌة له فإذا ظهره عىل فحَملني أتاني أمىس فلما
وال حول ال يقول: قائًال فسمعُت بالسماء، لصقوا حتى عرجوا ثمَّ قال: فتهلك. تُفارقني
وراء من فوقعوا ووَجم، فلُِبج56 قال: يكون. ال يشاء ال وما كان هللا شاء ما باهلل، إال قوة

١٠٣١م. سنة 54

املجوس. نار بيت خدم الهرابذة: 55
األرض. إىل بنفسه ورمى رصع، لُبج: 56
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إذا فكان الكلمات، حفظت وقد منزيل إىل رجعت أصبحت فلما الشجر. غياِض يف الُعمران
عني. ذََهَب حتى أقولُهن أزل فلم البيت، ُكوَّة من يَخُرَج حتى فيضطرب ُقلتهنَّ جاء

الجنِّيَّة ترصعه

وبيدها الشام، مدن بعض يف سوداء جاريًة رأيت قال: التيمي، سعيد بن محمد ذكر
تقول: وهي ه، تسفُّ خوٌص57

وان��ف��رادي ذلَّ��ت��ي ال��ي��وم ف��ارَح��ِم ف��ؤادي يُ��ج��نُّ ب��م��ا ِع��ل��ٌم ل��ك

إيلَّ فنظرت منها، بالقرب ع ُرصِ قد رجٌل وإذا ؟ امُلحبِّ عالمة ما سوداء! يا فقلت:
ُقم املجنون: لهذا يقول أن حبِّه يف هلل الصادق امُلحب عالمة بطَّال! يا وقالت: الرجل وإىل
ال لربِّك ُحبِّك صِدِق وحقِّ لسانه: عىل لها تقول الجنية وإذا قام، قد الرجل فإذا فيقوم.

أبًدا. إليه رجعُت

العاشق الجنِّي

الحسن أبو ثنا حدَّ عليه، بقراءتي هللا، رحمه الخالل، محمد بن الحسن محمد أبو أخربنا
ثنا حدَّ طلحة، بن الوليد ثنا حدَّ سليمان، بن هللا عبد ثنا حدَّ الجندي، عمران بن أحمد
أن أخي، واقد أخربني عمر، بن هللا عبد ابن يعني سالم، عن محمد بن عمر عن وهب ابن
قال: ديك. دارهم يف وإذا قال: عمر، آِل من أو منهم قال: إال أعلُمه ال جاريًة َعِشَق ِجنيٍّا
من شيطانًا لقَي حتى خرج ثمَّ إنسان، صورة يف فتمثَّل فهَرب، الديك صاح جاءها فكلَّما
فذهب كذا، مكان يف به فأتني كان، ثمٍن بأي فالن بني ديَك يل فاشِرت اذهب فقال: اإلنس،
فخنقه اخنْقه، يقول: وهو فهرب صاح، الديك رآه فلما فباعوه. الديك يف لهم فأغىل الرجُل

الجارية. عِت ُرصِ حتى يسريًا إال يلبثوا فلم رأسه، فحكَّ فجاءه الديك، ع ُرصِ حتى

خوصة. الواحدة النخل، ورق الخوص: 57
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الجني اإلنيسكمس مس

الجهضمي الحسن أبا سمعُت هللا، رحمه األزجي عيل بن العزيز عبد القاسم أبو أخربنا
الجريري محمد أبا سمعت يقول: الخالدي سمعُت الحرام: املسجد يف يقول بمكة الهمذاني
يَُرصُع كما به ويُرصُع ، العدوُّ يأمنه فال سلطانه وقوَي القلب، يف الذِّكر تمكَّن إذا يقول:

اإلنيس. ه مسَّ فيقال هذا؟ باُل ما فيقولون: الجن به فتمرُّ الجني، ه مسَّ إذا اإلنيس

ليىل هللاعن عفا

العباس بن محمد عمر أبو أخربنا عليه، قراءًة الجوهري عيل بن الحسن محمد أبو أخربنا
املجنون خرج مصعب: بن عطاء عن العمري وقال قال: خلف، بن محمد ثنا حدَّ الخزاز،
ليىل، عليه كانت الذي املاء إىل طريٌق لهم اتََّسَعت إذا يسريون هم فبَينا َسفٍر، يف قوٍم مع
فأبَوا املاء؟ آتي حتى وتنتظروني وترعوا تحطُّوا أن رأيتم إن ألصحابه: املجنون فقال
أكنتم بعريه، فأضَل بكم وتحرَّم َصِحبكم رُجًال أن لو هللا أنُشُدكم لهم: فقال وعذلوه، عليه
البعري. من ُحرمًة أعظُم لليىل فوهللا قال: نعم! قاال: بعريَه؟ يطلَب حتى يوًما عليه ُمقيمني

يقول: وأنشأ

ل��ص��ب��وُر إذن إنِّ��ي ل��ي��ل��ة س��وى وب��ي��ن��ه��ا ب��ي��ن��ي ل��ي��س ل��ي��ل��ى أأت��ُرُك
ك��ب��ي��ُر ال��ذِّم��ام إن ��ة ِذمَّ ل��ه ب��ع��ي��ُره أض��لَّ م��ن��ك��م ً ام��رأ ه��ب��ون��ي
ب��ع��ي��ُر يَ��ِض��لَّ أن م��ن ص��اح��ٍب ع��ل��ى ُح��رَم��ًة أع��ظ��ُم ال��م��ت��روك ول��ل��ص��اح��ب
ت��ج��وُر ع��ل��يَّ ُح��ك��ًم��ا َولِ��يَ��ت إذا ف��إن��ه��ا ال��غ��داة ل��ي��ل��ى ع��ن ال��ل��ه ع��ف��ا

ورجع. مىض حتى عليه فأقاموا قال:

املجرم الحب

قدم ملا قال: العالف، محمد بن الفضل أخربنا ُدَريْد، بن الحسن بن محمد بكر أبو ذكر
فجئتهم الفصيح. منهم ألقى أن أعدم فال إليهم، أصريُ ما كثريًا كنُت أرسى نُمري ببني بُغا
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وليس املرُض نََهَكه قد جميٌل شابٌّ وإذا فيها، ُمطروا كانوا قد ليلة صبيحة يف يوم ذات
يُنشُد: وهو حراٌك به

ك��ري��ُم58 ع��ل��يَّ ب��رٍق م��ن ل��ه��نَّ��َك ال��ِح��م��ى ُق��َل��ِل ع��ل��ى ب��رٍق س��ن��ا ي��ا أال
س��ل��ي��ُم59 وأن��ت أح��زانً��ا ف��ه��يَّ��ج��ت ُه��َج��ٌع وال��ق��وُم ال��ط��ي��ر اق��ت��داء ل��م��ع��َت
ح��م��ي��ُم60 ب��ال��س��ت��ار ل��ب��رٍق ك��أن��ي أش��ي��م��ه ال��ِم��رف��َق��ي��ن ب��ح��دِّ ف��ِب��تُّ
ك��ل��ي��ُم ال��ع��ام��ريِّ ع��ي��ِن ف��إن��س��اُن خ��ل��ي��ٍة؟ ع��ي��ٍن ط��رَف ُم��ع��ي��ر م��ن ف��ه��ل
ي��ه��ي��ُم ف��ص��ار َوْه��نً��ا ال��ِح��م��ى ب��ذك��ر رم��ي��ًة ال��ُم��ألل��ئُ ال��ب��رُق ق��ل��ب��ه رم��ى

الربق ولكن أجل، قال: الشعر. قول عن يَشَغُل ما بك ما دون يف إن فتى! يا فقلت:
. الُحبُّ إال عليه يُتَّهم فما فمات، اضطجع ثمَّ أنطقني.

العاشق والغالم امللك عبد

الرحيم عبد بن محمد بكر أبو ثنا حدَّ هللا، رحمه التَّنُوِخي املحسن بن عيل القاسم أبو أنبأنا
العباس، أبو الكديمي ثنا حدَّ الكوكبي، جعفر بن القاسم بن الحسني عيل أبو ثنا حدَّ املازني،
مروان، بن امللك عبد ُحجاب أحد ريحانة أبي عن موالهم نافع بن محمد عن السلمي أخربنا
ُمستَرشٍف يف جالس هو فبينا ا، عامٍّ جلوًسا يومني أسبوٍع كلِّ يف يجلُس امللك عبد كان قال:
أمري رأى إن فيها: ُمرتَجمة، غري ٌة قصَّ يده يف وقعت إذ الِقَصص عليه أُدخلت وقد له،
ُحكمه. من شاء ما يفَّ يُنِفذُ ثمَّ أصوات، ثالثة تغنيني فالنة جاريته يَأُمَر أن املؤمنني
الناس فخرج القصة. هذه بصاحب عيلَّ رباح61 يا وقال: غضبًا، ذلك من فاستشاط
أهذه غالم! يا امللك: عبد له فقال وأحسنهم، الفتيان أجَمِل من غالٌم عليه وأُدخل جميًعا
وألردعنَّ بك، ألمثَِّلنَّ وهللا مني؟ غرَّك الذي وما قال: املؤمنني! أمري يا نعم قال: قصتك؟
عوٌد، وبيدها قمٍر، ِفلقُة كأنها بها فجيء بالجارية! عيلَّ الخسارة. أهل من نظراءك بك

ألنك. يف لغة لهنك: 58
الطري. رسعة يف أي الطري: اقتداء 59

إليه. نظر الربق: شام 60

الخليفة. غلمان أحد رباح: 61
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جاريُة يا غنيني لها: فقال ُغالم! يا ُمْرها امللك: عبد فقال فجلست، الكريسُّ لها فُطرح
ذريح: بن قيس بشعِر

ُغ��ُروِر َم��ت��اُع ال��دُّن��ي��ا ول��ك��نَّ��م��ا ِودُّن��ا دام ل��و ال��ن��ف��ِس ح��س��ب ك��ن��ِت ل��ق��د
وس��رور غ��ب��ط��ٍة ح��ال��ي ب��أن��ع��م ال��ه��وى ي��ظ��ه��ر أن ق��ب��ل ج��م��ي��ًع��ا وُك��نَّ��ا
ل��ُظ��ه��وِر م��ق��ل��وب��ة ال��ه��وى بُ��ط��وُن ل��ن��ا ب��دت ح��ت��ى ال��واش��ون ب��رح ف��م��ا

امللك: عبد له قال ثمَّ تخريًقا. الثياب من عليه كان ما بجميع الغالم فخرج فغنَّت،
جميٍل: بشعِر غنِّيني فقال: الثاني! الصوت تُغنِّك ُمرها

ل��س��ع��ي��ُد إذن إنِّ��ي ال��ُق��رى ب��وادي ل��ي��ل��ة أب��ي��ت��ن ه��ل ِش��ع��ِري ل��ي��ت أال
وي��زي��ُد ث��اب��ٌت ق��ال��ت: ال��ُح��بِّ م��ن ق��ات��ل��ي بُ��ث��ي��ن��ُة ي��ا ب��ي م��ا ُق��ل��ُت إذا
ب��ع��ي��ُد م��ن��ك ذاك ق��ال��ت: ال��ن��اس م��ع ب��ه أع��ش ع��ق��ل��ي ب��ع��ض ُردي ق��ل��ُت وإن
ي��ب��ي��ُد ي��ب��ي��ُد ف��ي��م��ا ُح��بُّ��ه��ا وال ط��اِل��بً��ا ج��ئ��ت ب��م��ا م��ردوٌد أن��ا ف��ال
ف��يَ��ُع��وُد ف��ارق��تُ��ه��ا إذا وي��ح��ي��ا ل��ق��ي��تُ��ه��ا م��ا إذا م��ن��ي ال��ه��وى ي��م��وت

امللك: عبد له فقال أفاق، ثمَّ ساعًة، عليه مغشيٍّا الغالم فسقط الجارية، فغنَّته قال:
املجنون: ح امللوَّ بن قيس بشعر غنِّيني جارية، يا فقال: الثالث! الصوت فلتُغنِّك ُمْرها

رب��ي��ُب ال��ُم��ق��ل��ت��ي��ن غ��ض��ي��ُض غ��زاٌل وج��َرٍة بَ��ط��ِن م��ن ال��غ��ادي��َن ال��ج��ي��رة وف��ي
غ��ري��ُب ع��ن��ه ت��ن��أي��ن م��ن ول��ك��نَّ ن��أى ال��ذي ال��غ��ري��َب أن ت��ح��س��ب��ي ف��ال

، تقطعَّ حتى األرض إىل يصل فلم امُلستَرشِف من نفسه الغالم فطرح الجارية، فغنَّته
وأمر، فعل. الذي غري فيه تقديري كان ولقد نفسه، عىل ل عجَّ لقد ويحه امللك: عبد فقال
ثالٍث منذ أنه إال يُعَرُف ال غريٌب فقالوا: الغالم، عن سأل ثمَّ قرصه، من الجارية فأُخرجت

رأسه: عىل ويده األسواق يف يُنادي

بُ��ع��دا دي��ارك��ُم م��ن داري وت��زداُد وم��ن��ك��م ِم��نَّ��ا ال��ب��اك��ون يَ��ك��ثُ��ُر غ��ًدا
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والخدود األكف تصافح

الفضل بن الحسني بن محمد الفضل أبو أنشدنا املهتدي، بن الحسني أبو القايض أنبأنا
بن ملحمد الورَّاق هللا عبد بن إبراهيم أنشدني األنباري: بن بكر أبو أخربنا املأمون، بن

املحدِّثني: من لغريه أبي وأنشدنيها أمية،

ش��ه��وُد وال��وف��وُد أم��ي��ٌن رس��وٌل َزي��نَ��ُه ك��ن��َت م��ج��ل��ٍس ع��ن وح��دَّث��ن��ي
أري��ُد ال��ح��دي��ِث ب��ي��ن م��ن وذك��ُرَك م��ض��ى ال��ذي ال��ح��دي��َث ك��رَّ ل��ه: ف��ق��ل��ت
يُ��ع��ي��ُد ح��ي��َن ال��ف��ه��م ب��ط��يء ك��أن��ي ذك��رت��ه أال ب��ال��ل��ه أن��اش��ده
ج��دي��ُد وال��ح��دي��ُث ع��ن��دي ف��ذك��ُرك ل��ذاذًة ال��ح��دي��ث ِذك��ُر ل��ي ُد ي��ج��دِّ

هللا: رحمه أبي رواية ويف قال:

ُخ��دوُد ذاك ع��ن��د وث��نَّ��ت ، أك��فٌّ ت��ص��اف��ح��ت ب��ال��ف��راق ه��َم��م��ن��ا ف��ل��م��ا

الوايش مخافة

عبيد: بن أحمد أنشدنا أبي: أنبأنا بكر، أبو أخربنا وباإلسناد

م��س��لَّ��َم��ا ويُ��م��س��ي يُ��ض��ح��ي ب��ال��ه ف��م��ا ت��ع��بُّ��ثً��ا م��يُّ ت��ه��واك م��ا ي��ق��ول��ون:
ال��ُم��ت��يَّ��م��ا ال��م��ح��بَّ ال��ح��بُّ يُ��س��ِع��ُف وق��د م��وط��ٍن ك��ل ف��ي ذك��راِك ع��ن ويُ��ع��ِرض
��م��ا ت��وهُّ إال أع��رف��ك ل��م ك��أن��َي ذاك��ُم ألت��رك أن��ي ص��دق��وا وق��د
وال��دم��ا ال��ل��ح��م خ��ال��ط ُح��بٍّ��ا أح��بُّ��ك أن��ن��ي ي��ع��ل��م وال��ل��ه وأه��ُج��ُرُك��م
م��غ��نَ��م��ا ال��ُم��ح��بِّ��ي��ن أس��رار ب��ثَّ ت��رى أع��ي��ٍن ��َي ت��وقِّ أو واٍش م��خ��اف��ة

تالق؟ أم فراق

بن محمد الحسني أبو ثنا حدَّ عليه، قراءًة الحسن بن أحمد الفضل أبو العدل األمني أخربنا
ودَّعت يقول: الشاهد إسحاق بن أحمد بن محمد الحسني أبا سمعت األصبهاني، الحسن
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األهواز. قلت: العراق؟ وأيُّ فقال: العراق. إىل فقلت: أين؟ إىل يل: فقال ِنْفطَويِْه، هللا عبد أبا
فأنشدني:

ت��الِق ب��ل ال ف��ق��ل��ت: ِف��راِق وش��ي��ُك ق��ال��وا:
ال��ع��راِق أرِض وب��ي��ن ن��ج��ٍد أك��ن��اِف ب��ي��ن ك��م
واع��ت��ن��اِق ب��ق��ب��ل��ٍة ال��ت��ق��ي��ن��ا ي��وم ُف��زُت ق��د
ب��اِق األح��بَّ��ة م��ن وص��اٌل ه��ذا وب��ع��د

عاشقني عىل السبع جناية

خلف بن محمد بكر أبا أن خطه، من ونقلته الخزاز، العباس بن محمد عمر أبو ذكر
الرازي، الحارث بن محمد حدَّثني الطالقاني، محمد هللا عبد أحمد أبو ثني حدَّ حدَّثهم:
يل، ضالَّة نشدان يف خرجُت قال: أبيه، عن عمي حدَّثني الزهري، عمر بن أحمد أخربني
يل فثنى فنزلُت، انِزل! يل: فقال ِقًرى؟ من هل فقلت: أعرابي، خيمة إىل املبيُت فأواني

فأكلت. بِقًرى أتاني ثمَّ ثُني، يُحدِّ عيلَّ وأقبل وسادًة
فجلست وُحسنًا، جماًال مثلها أَر لم أقبلت قد بفتاة إذا واليقظان النائم بني أنا فبَينا
فقلت: انرصفت. ثمَّ الفجر، طلع حتى ذلك غري ليس ثُها ويُحدِّ األعرابي ُث تُحدِّ وجعلت

واألعرابي. الجارية خرب أعرف حتى هذا موضعي أبرح ال وهللا
بني أنا فبينا بِقًرى، فأتى الليل، عند أتيته ثمَّ يوًما، ضالتي طلب يف فمَضيُت قال:
وهو ويجيء يذهب فكان األعرابي، قلَق وقتها عن الجارية أبطأت وقد واليقظان النائم

يقول:

ُش��ُغ��ُل ص��دَّه��ا أم َط��رٌب أع��اَج��ه��ا ل��ع��ادت��ه��ا ت��أت��ي ال م��يَّ��َة ب��اُل م��ا
أم��ُل غ��ي��رك��م ل��ي وم��ا ال��م��م��ات ح��ت��ى ي��ش��غ��ل��ه ل��ي��س ع��ن��ك��م ق��ل��ب��َي ل��ك��نَّ
ال��ِع��َل��ُل ل��ك ط��اب��ت وال اع��ت��ذرِت ل��م��ا ف��راق��ك��م م��ن ب��ي ال��ذي ت��ع��ل��م��ي��ن ل��و
ت��ن��ف��ِص��ُل األع��ض��اءُ ح��رِّه م��ن ت��ك��اُد س��َق��ًم��ا ب��ي أح��ل��ل��ِت ق��د ف��داؤك ن��ف��س��ي
ال��ج��ب��ُل أرك��ان��ه م��ن وان��ه��دَّ ل��م��اد َج��بَ��ٍل ع��ل��ى م��ن��ه غ��ادي��ًة أن ل��و

وبيني عيلَّ، أبطأت قد باألمس رأيَت التي ِخلَّتي إن يل: قال ثمَّ فأنبهني، أتاني ثمَّ
مىض ثمَّ ِعلَمها. أعلم حتى هنا ها ما فانظر عليها، السبع آمن ولسُت غيضٌة، وبينها

347



العشاق مصارع

سيفه أخذ ثمَّ يديَّ بني فوضعها أصابها، قد السبع وإذا يحملها، بها جاء ثمَّ قليًال، فأبطأ
يقول: أنشأ ثمَّ مقتوًال. يجرُّه باألسد جاء وقد إال أشعر فلم ومىض،

ال��ش��رَّا ل��ك ي��داك ج��رَّت ل��ق��د ُه��ب��ل��َت ب��ن��ف��ِس��ِه ال��ُم��ِض��رُّ ال��ل��ي��ُث أي��ه��ا أال
ق��ب��را ب��ه��ا ال��ب��الِد آف��اق وص��يَّ��رَت ُم��دل��ًه��ا وح��ي��ًد ف��رًدا أخ��ل��ْف��تَ��ن��ي
بَ��رٍّا62 ب��ه��ا أك��ون أن إل��ه��ي م��ع��اذ ب��ف��راق��ه��ا؟ خ��انَ��ن��ي ده��ًرا أأص��ح��ب

أن أبوها فمنعني إيلَّ، الناس أحب من كانت عمي، ابنة هذه فقال: عيلَّ أقبل ثمَّ
باملقام ورضيُت كله مايل من فخرجُت األبيات، هذه أهل من رجًال فزوَّجها أتزوجها،
ثتُها وحدَّ ثتني فحدَّ أتتْني، زوجها من غفلة أو خلوًة وجدت إذا فكانت ترى، ما عىل هنا ها
التي بالحرمِة فأسألك بعدها، أعيش ال أن نفيس عىل آليت وقد غريه، يشء ليس رأيت كما
واكتُب هذا، مكاننا يف وادفنَّا الثوب، هذا يف وإياها فني فلفِّ ُمتُّ أنا إذا وبينك بيني جَرت

الشعر: هذا قِربنا عىل

وال��وط��ُن وال��داُر ي��ج��م��ُع��ن��ا وال��ع��ي��ُش م��ه��ٍل ف��ي وال��ده��ر ظ��ه��ره��ا ع��ل��ى ُك��ن��ا
ال��ك��ف��ُن ب��ط��ن��ه��ا ف��ي ي��ج��م��ُع��ن��ا ف��ال��ي��وم أُل��ف��ت��ن��ا ب��ال��ت��ص��ري��ف ال��ده��ر ف��ف��رَّق

لهما، وحفرت الثوب يف فللففتُهما ميِّتًا. فسقط ظهره، من فخرج سيفه عىل اتَّكأ ثمَّ
أمرني. كما عليه وكتبت واحٍد قٍرب يف فدفنتهما

اآلخرة ويف الدنيا يف

بن محمد عن يونس بن عيىس ثنا حدَّ القريش، يحيى بن سعيد وحدثني امَلْرُزبان: ابن قال
يوم وسلم وآله عليه هللا صىل النبي أُتَي قالوا: األنصار، من أشياخ عن أبيه عن إسحاق،
واحد، قرب يف ادفنوهما فقال: قتيَلني، الجموح بن وعمرو حرام بن عمرو بن هللا بعبد أُُحٍد

الدنيا. يف متصافيني كانا فإنهما

الوزن. ليستقيم ال فحذف برٍّا، بها أكون ال أن أراد لعله األصل، يف هكذا برٍّا: بها أكون أن قوله، 62
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الجبل عىل مات

عشَق األعراب بعض أن الثقفي، صالح بن محمد عن املدايني الحسن أبو وذكر قال:
بها، لوا تحمَّ منها ومجلسه بمكانه أهلُها علم فلما إليها، ُث يتحدَّ فكان حيِّه، من جاريًة

يقول: وهو انرصف به ُفطن قد أنه علم فلما به، فُفطَن إليهم، ينظر فتبَعهم

ح��س��ب��ي أورث��وا ق��د ب��م��ا ح��س��ب��ي ق��ل��ب��ي ف��أوج��ع��وا ال��خ��ل��ي��ُط ب��ان
ُك��ت��ب��ي ب��م��ك��ان��ك��م ي��أت��ي��ك��ُم ي��ك��ن ال وإن ن��ك��تُ��ب ت��ك��ت��ب��وا إن
ن��ح��ب��ي63 ُم��ن��َق��ٍض أن��ي ش��كَّ ال ب��ي��ن��ن��ا م��ا ف��ب��ان ال��رح��ي��ُل ج��دَّ

ميِّتًا. خرَّ عينه عن غابوا فلما ماضيني، إليهم ينظر جبٍل عىل وقف ثمَّ قال:

الغريبة ليىل

أخربني حدَّثهم: خلف بن محمد بكر أبا أن خطه، من ونقلته َحيَُّويِْه بن عمر أبو ذكر
عدي بن الهيثم أن العلم أهل بعض كتاب يف وجدُت قال: القريش، هللا عبد أبي بن هللا عبد
جميلة له عمٍّ ابنة ج تزوَّ ُمرة له يُقال ِمنَّا رجٌل كان قال: نهد، بني من رجل عن حدَّثهم
واشتدَّ فراقها، فكره ُخراسان إىل البَعُث عليه فُرضَب بها، ُمستهاًما وكان ليىل، لها يُقال
ما اصنع قالت: بك. ُمتعلِّق وقلبي أُخلَِّفك أن أكره لها: فقال ا، بُدٍّ ذلك من يجد ولم عليه،
وقال: امرأته وأمر حاله، فذكر وسؤدٌد، رشٌف له قومه من رجل وبها براذان فمرَّ شئت.
فلما ل، تعجَّ ثمَّ فقرأ منِزًال، لها فأخلوا نعم! قال: أَقدَم. حتى وأهلك عيالك عند أُخلِّفها
يدخل أن وكره يُميس، حتى امرأته فيه كانت الذي القرص من قريبًا جلس براذان صار
أما قالت: عندكم؟ خلفتها التي املرأة فعلت ما لها: فقال القرص من جارية فخرجت نهاًرا.
أخرى، خرجت حتى يُصدِّق فلم قربها. ذلك فإن قالت: بىل! قال: الجديد؟ القرب ذلك ترى

فقال: ويرثيها، عليها ُغ ويتمرَّ يبكي فجعل القرب فأتى ذلك، مثل له فقالت فسألها

ع��َج��ْم وم��ن ف��ص��ي��ٍح م��ن ن��س��اءٌ ع��ل��ي��ه��ا أع��َوَل��ت ش��ِه��دن��اك ل��و ل��ي��ل��ى! ق��ب��ر أي��ا

الوزن. ُمضطربة وهي األبيات، هذه األصل يف وردت هكذا 63
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ك��َرْم وف��ي ع��ف��اٍف ف��ي ل��ل��ي��ل��ى ش��ب��ي��ًه��ا م��ث��ل��ه��ا ��ن��ت ت��ض��مَّ م��ا ل��ي��ل��ى! ق��ب��ر وي��ا
ِن��َع��ْم ب��ه��ا ع��ل��ي��ن��ا ِع��ش��ن��ا م��ا ل��ك تَ��ُك��ن م��ح��لَّ��ه��ا أك��رم��نَّ ل��ي��ل��ى! ق��ب��ر وي��ا
ع��ْم اب��ن وال خ��اٌل ي��ش��ه��دك ل��م ب��راذان غ��ري��ب��ٌة ل��ي��ل��ى إن ل��ي��ل��ى! ق��ب��ر وي��ا

جنبها. إىل فُدفن مات حتى يبكي يزل ولم

علتي وهو علتي عن يسائلني

أخربنا لنا، أجاز فيما عثمان أبي بن الحسني بن الحسن بن عيل بن أحمد محمد أبو أخربنا
محمد ثنا حدَّ األنباري، بن بكر أبو ثنا حدَّ القريش، موىس بن محمد بن أحمد الحسن أبو
قال: راشد، بن هللا عبد بن سعيد ثنا حدَّ املقري، هارون بن محمد ثنا حدَّ امَلْرُزبان، بن
إليه الرتدد تُكثر فجعَلت فاِضًال، عاِقًال الفتى وكان قومها، من فتًى العرب من فتاٌة علقْت
عليها ذلك طال فلما كالمه، واستماع إليه النظر إال قلبها يف وما النساء، أمور عن تسأله
فرصفها األمر ببعض له فتعرَّضت وقتًا، وجُهه لها خال أن يف واحتالت ت، وتغريَّ َمرضت
قد فالنة إن أمه: له فقالت الفراش، عىل سقطت حتى املرض بها فتزايَد عنه، ودفعها
أمه، إليها فصارت خربُك؟ ما لك يقول لها: وقويل فُعوديها قال: حق. علينا ولها مرضت
ما لك يقول ابني فإن قالت: ِعلَّتي. أصل هو فؤادي يف وجٌع قالت: بك؟ ما لها: فقالت

وقالت: َعَداء الصُّ ست فتنفَّ علَّتُك؟

ال��َخ��بَ��ر ب��ه ج��اء األن��ب��اء م��ن ع��ج��ي��ٌب ع��ل��ت��ي وه��و ع��ل��ت��ي ع��ن يُ��س��ائ��ل��ن��ي

لنقيض إلينا املصري نسألها أن أحبُّ كنُت قد له: وقالت فأخربته إليه أمه فانرصفت
يكون أن أحببُت ولكن أفعله أن أردُت قد قالت: ذلك. فسليها قال: خدمتها. ونَيل ها حقَّ

تقول: أنشأت ثمَّ وَقِبلت، فبكت عنه، ذلك لها فذكَرت إليها، فمضت رأيك. عن

ت��ع��طَّ��ف��ا م��ن��ي ال��ج��س��م أذاب ف��ل��م��ا ول��ق��ائ��ه ق��رِب��ه ع��ن يُ��ب��اع��دن��ي
ك��ف��ى ك��ذا أم��وت أن س��ق��اًم��ا ك��ف��ان��ي ق��ات��ل��ي ف��ي��ه م��وض��ًع��ا ب��آٍت ف��ل��س��ُت

ماتت. حتى املرض وتزايد بها، العلَّة وترامت فأبت، عليها ت فألحَّ

350



الثاني الجزء

السقم من الشفاء أين

الرشيف أخربنا فإجازًة، سماًعا يكن لم إن املهتدي بن الحسني أبو القايضالرشيف أخربنا
قال: األنباري، بن بكر أبو أنبأنا الهاشمي، الفضل بن الحسن بن محمد الفضل أبو

امَلْرُزبان: بن محمد أنشدنا

دواءَ ج��َم��ع��ا وق��د ف��ج��اءان��ي ب��ي ال��ذي رف��ي��ق��يَّ إل��ى ش��ك��وُت
اك��ت��واء ع��دم��ت��ه��م��ا أب��غ��ي وال ل��يَ��ك��وي��ان��ي ب��ال��ط��ب��ي��ب وج��اءا
ال��ش��ف��اءَ ال��س��ق��ِم م��ن ل��ي أله��دى ��ي أُس��مِّ ال م��ن إل��ى ذه��ب��ا ول��و

النفس قوت

يحيى: بن ألحمد األنباري بن بكر أبو أنشدنا وباإلسناد:

ق��وتُ��ه��ا أن��ت ال��ت��ي ال��ن��ف��س ت��ل��ب��ُث ف��ك��م ه��ج��رت��ه��ا ث��مَّ ال��ن��ف��ِس ق��وَت ك��ن��َت إذا
ح��وتُ��ه��ا64 ال��ن��ب��ت دي��م��وم��ة ل��دى ي��ع��ي��ُش ك��م��ا أو ال��م��اءِ ف��ي ال��ض��بِّ ب��ق��اء س��ت��ب��ق��ى

الجاهد املتصرب

الرباء: بن الحسن أبو وزاَدنا قال:

س��يُ��م��ي��ت��ه��ا م��ا ِم��ن��ِك م��ن��ي ال��ن��ف��س وف��ي ج��اِه��ًدا ت��ص��بَّ��رُت ق��د أن��ي أغ��رَِّك
س��ك��وتُ��ه��ا وط��اَل ه��بَّ��ت م��ا وب��ال��ري��ح ل��ه��دَّه��ا ب��ال��ص��خ��ور ب��ي م��ا ك��ان ف��ل��و
ل��ق��ي��تُ��ه��ا ك��ن��ُت م��ن��ِك ُه��م��وًم��ا ف��أش��ك��و ب��ي��ن��ن��ا ي��ج��م��ُع ال��ل��ه ل��ع��لَّ ف��ص��ب��ًرا

ُرسيج ابن قرب عىل

محمد بكر أبو ثنا حدَّ عنه، نرويه أن لنا أذن ما يف املحسن بن عيل القاسم أبو أخربنا
أبي بن ثنا حدَّ الكوكبي، القاسم بن الحسني عيل أبو ثنا حدَّ قال: املازني، الرحيم عبد بن
موىل يعقوب بن إسحاق حدَّثني مصعب، بن هللا عبد بن بكر أبي بن هارون حدَّثني الدنيا،

وثباته. استمراُره اليشء: ديمومة 64

351



العشاق مصارع

التهانئ، من خامسٍة ُصبَح باألبطح عثمان بن عمرو دار لبفناء إنا قال: أبيه، عن عثمان آل
عيلَّ، فوقفا66 وبَغًال، فَرًسا إليها جنََب قد جميلة إداوة65 ومعه راحلٍة، عىل برجٍل َدَريت إذ
نحبُّ حاجٌة إليك نابتْنا قد أهلك من رجالن وقاال: فنزال عثمانيٍّا، لهما فانتسبت فسأالني،
قِرب عىل يُوِقُفنا إنسانًا نريد قاال: حاجتكما؟ فما قلت: الحاج. بأمر الشدة قبل تقضيها أن
ُخزاعة من قارة أبي ابن محلَّة بهما بلغُت حتى معهما فنهضت قال: يج. ُرسَ بن ُعبيٍد
قربه عىل يُوِقفهما حتى يصحبَُهما إنسانًا لهما فالتمست يج، ُرسَ بن ُعبيد موايل وهم بمكة،
وقفهما ملا أنه دباكل أبي ابن فأخربني معهما، فأنهضتُه دباكل، أبي ابن فوجدت بدسم،
ثمَّ مروان، بن امللك عبد بن سعيد بن هللا عبد وهو راحلته، عىل أحدهما نزل قربه عىل

حسن: طليٍل بصوٍت الركبان غناء يُغني واندفع عَقرها

ُم��ْص��َح��ُب ه��و إذ ب��ال��ع��ي��ش وذكَّ��رن��ا ف��ه��اَج��ن��ا ب��دس��م ق��ب��ٍر ع��ل��ى وق��ف��ن��ا
ت��ت��ع��ق��ُب ال��ذي تَ��س��ت��ب��ك��ي ال��دم��ع م��ن س��واف��ٌح ال��ج��ف��ون ب��أرج��اء ف��ج��ال��ت
ي��ت��ص��بَّ��ُب إث��َره َدم��ٍع ب��ع��د َدٌم س��اق��ه��ا ال��خ��د س��اح��ة ع��ل��ى أب��ط��أت إذا
وال��ت��ح��وُُّب67 ال��بُ��ك��ا ِم��نَّ��ا ل��ه��ا وق��لَّ ب��َع��ول��ٍة ُع��ب��ي��ًدا ن��ن��ُدب ت��ن��ف��دا ف��إن

بن هللا ُعبيد له يُقال ُجذام، من رجٌل وهو ناقته، فعقر صاحبه نزل عليها أتى فلما
الخلوات: عند يتغنَّى فاندفع املنترش،

إي��اِب م��ن م��ي��ت��ًة ذاق ل��م��ن م��ا ي��ق��ي��نً��ا َع��ِل��م��ُت وق��د ف��اَرق��ون��ي
ال��ِح��ص��اِب ب��أه��ل م��وَل��ًع��ا م��وَدًع��ا ت��رك��ون��ي ق��د ال��ِح��ص��اِب أه��ل إن
ِع��ت��اِب م��ن ب��ع��ده��م ال��ده��ِر ع��ل��ى م��ا ل��ل��م��ن��اي��ا ت��ت��ابَ��ع��وا ب��ي��ٍت أه��ل
ال��ش��ب��اب ص��ف��ي م��ن ��ع��ِب ال��شِّ إل��ى س��ى م��و أب��ي ب��ي��ت ج��زَع ال��ِج��زَع س��َك��ن��وا

جلد. من صغري وعاء إداوة: 65
املثنى. إىل املفرد من الكالم ل حوَّ 66

التحزن. التحوُّب: 67
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وَش��ب��اِب ��ٍة أِع��فَّ ُك��ه��وٍل م��ن ِص��دٍق ح��ي م��ن ال��ح��ج��ون ب��ذاك ك��م

غري ومىض صاحبه عىل غَيش حتى ثالثًا منها أتم ما فوهللا دباكل: أبي ابن قال
نفسك عىل منصوٌب أبًدا أنت ويقول: وجهه يف املاء ينضح جعل فرغ إذا حتى عليه، معرِّج
ُخْرٍج من الُجذامي استخرج عاله فلما الفرس، إليه َقرََّب أفاق فلما ترى. ما كلفاِت من
قال: ثمَّ ماء، عليه وصب القرب، تُراِب من تُرابًا القدح يف فجعل وإداوة، قدًحا البغل عىل
البغل عىل نزل ثمَّ لنفسه، ذلك مثل الُجذاميُّ َجعَل ثمَّ فِرشَب، السلوة، هذه فاَرشب، هاك!
يف أرى وال فيه، كانا مما يشءٍ بذكر يُعرِّضان وال يُعرِّجان ما وهللا ال فخرجنا، وأردفني

شيئًا. قبُل أرى كنُت مما ُوجوههما
ما فوهللا ديناًرا، عرشون وإذا بيشءٍ، إيلَّ يََدُه َمدَّ مكة أبطُح علينا اشتمل فلما قال:

ديناًرا. بثالثني فِبعتُهما الراحلتني، أداة واحتملت ببعريي، ذهبت حتى جلسُت

أبرصه! ما األعرابي هللا قاتل

بن عمر أخربنا أبي، ثنا حدَّ هللا، رحمه شاهني، بن عمر بن هللا ُعبيد القاسم أبو أخربنا
يقول: عياش بن بكر أبا سمعُت الجعد، بن عيل ثنا حدَّ الدنيا، أبي ابن ثنا حدَّ الحسن،
يؤذيني ذلك فكان بالصرب، البكاء ودفعُت تجلَّدُت، ُمصيبة أصابتْني إذا الشباب يف كنُت

يُنشد: وهو نجيٍب، عىل واقًفا بالُكناَسِة،68 أعرابيٍّا رأيُت حتى ويؤملني،

ال��م��ن��ازِل ف��ي ف��اب��ك��ي��ا ح��زوى ب��ج��م��ه��وِر ال��رواح��ِل ُص��دور م��ن ُع��وَج��ا خ��ل��ي��ل��يَّ
ال��ب��الب��ِل ن��ج��يَّ ي��ش��ف��ي أو ال��وج��ِد م��َن راح��ًة يُ��ع��ِق��ُب ال��دم��ع ان��ح��دار ل��ع��لَّ

لذلك وأِجُد أبكي فكنت مصائب، ذلك بعد فأصابتْني ة. الرُّمَّ ذو فقيل: عنه، فسألت
أبرصه! كان ما األعرابي هللا قاتل فقلت: راحة.

بالكوفة. موضع الكناسة: 68
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نموم ودمع كتوم لسان

سمعت عليه، بقراءتي هللا، رحمه الخالل، الحسن بن محمد بن الحسن محمد أبو أخربنا
الُجنَيد كان يقول: نصري بن محمد بن جعفر سمعت يقول: عروة بن محمد بن أحمد

يقول:

ُم��ذي��ع ل��س��ري ن��م��وٌم ودم��ع��ي ألس��رارك��م ك��ت��وٌم ل��س��ان��ي
ُدم��وع ل��ي ت��ك��ن ل��م ال��ه��وى ول��وال ال��ه��وى ك��ت��م��ُت دم��وع��ي ول��وال

وقبيح حسن الشعر

الَعَرِب من شيٌخ وقف قال: العلم، أهل بعض مجموعات يف سند بغري وجدته ومما
الصالة من خذ األعرابي: له قال فرغ فلما فأطال، يصيل، وهو ُكدام بن ِمسَعر عىل
مائة قال: سنيك؟ من تعدُّ كم عليك، يُجدي فيما خذ شيخ! يا له: وقال م فتبسَّ كفيًال!
األعرابي فأنشأ لنفسك. فاعمل واعًظا، يكفي ما بعضها يف له: فقال سنة. عرشة وبضع

يقول:

ِط��م��اُح أزواج��ه��ن ع��ن وف��ي��ه��نَّ ال��ص��ب��ى ورِق م��ن ُه��نَّ ال��ل��وات��ي أح��بُّ
ِص��ح��اُح وُه��نَّ ك��ال��م��رض��ى ت��راُه��نَّ ًة م��ودَّ ُم��ظ��ِه��راٌت بُ��غ��ٍض ُم��ِس��رَّاُت

لكنه سنة، أربعني منذ َحَراٌك بأخيك ما وهللا فقال: شيخ! من لك أُفٍّ مسعر: له فقال
َقِبيٌح. وُقبُْحُه َحَسٌن، َفحسنُُه َكالٌم، ْعَر الشِّ إنَّ وقال: مسعٌر فضحَك َزبَده. من يجيُش بحٌر

وامُطيل عديني

الحسن الريضأبي للرشيف هللا، رحمه التَّنُوِخي، امُلحسن بن عيل القاسم القايضأبو أنشدنا
امُلسوي: موىس بن الحسني أحمد أبي الطاهر بن محمد

دي��ن��ي ل��ي��ض��ي��ع ب��ه ض��نِّ��ي ع��ل��ى ق��ل��ب��ي أُق��ِرْض��ِك ل��م ال��طَّ��ْوِق أذات
وال��ن��اظ��ري��ِن ال��ح��ش��ا م��ن ف��أن��ِت م��ن��ه ُخ��ِل��ق��ِت ح��ي��ن ال��ق��ل��ب س��ك��ن��ِت
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ل��ون��ي غ��ي��ر ل��ونً��ا أُل��ب��س��ِت وإن ق��ل��ب��ي ل��ون ل��ون��ِك أنَّ أح��بُّ��ك
ت��ري��ن��ي وأن أراِك أن وص��اًال ف��ح��س��ب��ي أب��ًدا وام��ُط��ل��ي ِع��دي��ن��ي

األحباب عىل البنيصعب

املرتىض: بحرضة الثقة أنشدنا القايض، وأخربَنا

م��وِق��ُع��ُه األح��ب��اِب ع��ل��ى ص��ع��ٌب وال��ب��ي��ُن أوَج��ُع��ه ل��ل��ب��ي��ِن ن��اَل��ه��ا وق��د ق��ال��ت،
ي��ن��َف��ُع��ُه ك��ان ل��و ب��ه م��م��ا ق��واُه ض��ُع��َف��ت ف��ق��د ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ي��َدي��ك اش��ُدد
ي��ج��َم��ُع��ُه ال��ب��ي��ِن ش��م��ل ش��تَّ��ت ك��ان م��ن ف��ع��س��ى س��اع��ًة ال��م��ط��اي��ا ع��ل��يَّ اع��ِط��ف
وي��م��ن��ع��ه ش��طٍّ��ا رأى بَ��ح��ٍر غ��ري��ُق ب��ِم��نً��ى س��اع��ًة َولُّ��وا ي��وم ك��أن��ن��ي

الجوى قتلها

أخربني خلف، بن محمد بكر أبو ثنا حدَّ خطه، من ونقلته َحيَُّويِْه بن عمر أبو ذكر
بن الحارث آلل عبٌد منيع أبو أخربني العائيش، الرحمن عبد أبو ثنا حدَّ القييس، العالء أبو
فقلت: يبكي، هو فإذا إليه، فملُت هضبة، رأس عىل قاعًدا َكْلٍب من شيًخا رأيت قال: عبيد،
بكلب، واٍد بأعىل أهلُها وكان لها، عمٍّ ابن تحبُّ كانت ِمنَّا لجاريٍة رحمٌة فقال: يبكيك؟ ما
فأوت الشوُق، منها وبلغ الجوى فقتَلها الكوفة، إىل فنقلها الكوفة، أهل من رجٌل فتزوَّجها

الشعر: بهذا فغنَّت لها علية يف

ُم��ت��ع��اِديً��ا م��ن��ظ��ًرا ع��ي��ن��ي وك��ل��ف��ُت أرى م��ا أط��وَل أش��رف��ُت ل��ئ��ن ل��ع��م��ري
دان��يً��ا ل��ي��س م��ا م��ن��ه يُ��دن��ي ال��ش��وُق أِم م��ت��ه��لِّ��ٌل م��ؤن��س��ي زي��اٌد وق��ل��ُت:
ال��غ��وادي��ا69 ال��س��ح��اب أع��الل ال��ل��ه س��ق��ى ل��ق��ي��تُ��ُه ح��ي��ن ال��ِج��نِّ ل��ب��ط��ِن وق��ل��ت

مكانها. ُقبَضت ثمَّ

موضع. أعالل: 69
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جمل أو ناقة البنَْي غراب

عمر بن محمد الفرج أبو أخربنا روايته، يف لنا أذن ما يف الحبال إسحاق أبو أخربنا
أبيه عن عون أنشدني الحكيمي: هللا عبد أبو ثنا حدَّ سنحت، بن الفتح أبو ثنا حدَّ الصديف،

الشيص: ألبي

اإلب��ُل إال ال��ل��ه ـ��َد بَ��ْع��ـ األح��ب��اَب ف��رَّق م��ا
ج��ه��ل��وا ل��م��ا ال��بَ��يْ��ِن َب ُغ��را يَ��ل��ُح��وَن وال��ن��اس
ج��م��ُل أو ن��اق��ة ـ��ال إل��ـ ال��ب��ي��ن ُغ��راب وم��ا

الفاضح الدنو

لنفسه: وأنشدنا قال: وبإسناده

ال��ك��اِش��ِح ال��ع��دوِّ ُم��س��ات��رَة إال ب��ه��ج��رك��م أردُت م��ا ي��ع��ل��م ال��ل��ه
ف��اِض��ِح ُدن��وٍّ م��ن ل��وص��ل��ِك أدن��ى وت��ب��اُع��دي ت��س��تُّ��ري أن وع��ل��م��ُت

الشاعر الَحرَّاث

محمد بن الحسن بن عيل الحسن أبو أخربنا ثنا، حدَّ يكن لم إن الخطيب بكر أبو أنبأنا
الحسني عيل أبو ثنا حدَّ الرازي، الحسن بن عيل الحسن أبو ثنا حدَّ عليه، قراءًة إبراهيم بن
أكَّاٌر أنشدني الجاحظ: يل قال قال: املربد، العباس أبو ثنا حدَّ الكاتب، الكوكبي عيل بن

لنفسه: باملصيصة

ال��بَ��يْ��ِن ح��دي��د م��ن ال��م��ن��اج��ُل ُط��ب��َع ب��م��ن��اج��ٍل وص��اَل��ن��ا ال��ص��دوُد َح��َص��َد
ال��َم��ي��ن70 ب��س��اف��ي��ات ال��ح��ص��اد ب��ع��د أك��داُس��ُه وذُري��ت ال��ح��ص��اُد دي��َس
ال��ع��ي��ن71 ب��دم��ع ي��ع��ُج��نُ��ُه وال��ه��مُّ ال��ه��وى ب��أرح��ي��ة يَ��ط��َح��نُ��ه ف��ال��ش��وق
َل��ْوِن ب��ل��وٍن ي��أك��ل��ه وال��ه��ج��ُر ال��ه��وى ب��ن��ي��ران يَ��خ��ب��زه وال��ح��زن

الكذب. املني: الرتاب. تذري التي الرياح السافيات: 70
الطاحون. رحى: الواحدة األرحية، 71
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لييل يُطل لم

لبشار: عيل أبو أنشدنا وبإسناده

أل��م ط��ي��ٌف ال��ك��رى ع��ن��ي ون��ف��ى أن��م ل��م ول��ك��ن ل��ي��ل��ي ي��ط��ل ل��م
ال��ذَِّم��م أه��ل م��ن ال��خ��ات��م م��وض��ع ُع��نُ��ق��ي ف��ي ل��ه��ا ال��ُح��بُّ خ��ت��م
الن��َه��َدم ع��ل��ي��ه ت��وكَّ��أت ل��و ن��اِح��ًال ِج��س��ًم��ا ثَ��وب��يَّ ف��ي إنَّ

الغراب عقوبة

عمر بن محمد الفرج أبو أخربنا لنا، أجاز فيما هللا، رحمه الحبال، إسحاق أبو أخربنا
بن محمد بكر أبو أخربنا رحيم، بن محمد بن عيل بن الحسني عيل أبو أخربنا الصديف،
هللا عبد عن األزهر بن إبراهيم أخربنا زيد، أبو ثنا حدَّ زوزان، بن هللا عبد بن إبراهيم
ت فتيممَّ تَُرضُب، جاريٍة استغاثة فسمعُت البرصة، سكك بعض يف مررُت قال: محمد، بن
تتَّقون أما الدار! أهل يا فقلت: الصوت، منه يَخُرُج الذي الباب عىل وقفُت حتى األبواب
فضة إبريُق عنقها كأن امرأٌة فإذا فدخلت، ادُخل. يل: فقيل جاريتكم؟ ترضبون عالَم هللا؟
فكلما قال: بها. تَرضبه عًصا يدها ويف مشدوٌد، غراٌب يديها وبني ة، منصَّ عىل جالسة
قول سمعت أما يل: فقال الغراب؟ هذا شأُن ما فقلت: الجارية، صاحت الغراب رضبت

يقول: حيُث ذَريح بن قيس

واق��ع أن��ت ف��ه��ل ل��ي��ل��ى م��ن أح��اِذُر ب��ال��ذي ِط��رَت ق��د ال��ب��ي��ن ُغ��راَب ي��ا أال

الربيء نأخذ فقالت: الغراب. ذاك هو ليس الغراب هذا إن فقلت: أمره؟ كما وقع أال
بحاجتنا. نَظفر حتى بالسقيم

حزام بن عروة موت

عن جعفر بن هللا عبد ثنا حدَّ الصرييف، محمد بن جعفر بن منصور القاسم أبو حدَّث
بلدهم، إىل فرصت عذرة، صدقات وليُت قال: األنصاري، برش بن مسعود أخربني املربد،
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فقلت: رأسه، إال منه يُرى ال رجٌل فإذا عنه، فكشفت فأقبلت ثوب، تحت يختلُج بيشءٍ فإذا
فقال: بك؟ ما ويحك!

ال��خ��ف��ق��ان ة ِش��دَّ م��ن ك��ب��دي ع��ل��ى ب��ج��ن��اح��ه��ا ُع��لِّ��َق��ت ق��ط��اًة ك��أن
َش��َف��ي��ان��ي ُه��م��ا إن ِح��ج��ٍر وع��رَّاِف ُح��ك��م��ه ال��ي��م��ام��ة ل��ع��رَّاِف ج��ع��ل��ُت

فلم مات. قد هو فإذا فنظرت خمد، ثمَّ فيه، كان الذي ثوبه مأل حتى س تنفَّ ثمَّ قال:
قال: ال! قلت: هذا؟ من أتدري رجٌل: يل فقال عليه، وصلَّيُت شأنه من أصلحُت حتى أرْم

حزام. بن عروة هذا

مطاوع وزمان عيشغضٍّ

الحسني بن محمد عيل أبو أخربنا بدمشق، الحافظ عيل بن أحمد بكر أبو أخربنا
كنُت قال: الصويل، يحيى بن محمد ثنا حدَّ الجريري، زكريا بن املعاىف ثنا حدَّ الجازري،
َصبَوتك؟ من يشءٌ هنا أها له: فقال األصبهاني، داود بن محمد فجاءه جالًسا، ثعلٍب عند

فأنشده:

َم��الِع��ُب ال��ش��ب��اب ب��أك��ن��اِف ل��ه��ن ول��ي��ال��ي��ا ل��ن��ا أيَّ��اًم��ا ال��ل��ه س��ق��ى
غ��ائ��ُب ال��م��ح��ب��ي��ن آف��ات وش��اه��د م��ط��اوٌع وال��زم��اُن غ��ضٌّ ال��ع��ي��ش إذ

الحب يف فتوى

أخربني الطرباني، أحمد بن سليمان ثنا حدَّ الحافظ، نعيم أبو أخربنا عيل، بن أحمد وأخربنا
األصبهاني: الفقيه داود بن بكر أبي إىل األدب أهِل بعُض كتب قال: أصحابنا، بعض

األح��داِق ق��وات��ِل ف��ي أف��ِت��ن��ا ال��ع��راق ف��ق��ي��ه ي��ا داود اب��ن ي��ا
��اِق؟ ال��ُع��شَّ دُم ل��ه��ا ح��الٌل أم ي��وًم��ا ال��ق��ت��ل ف��ي ال��ق��ص��اص ع��ل��ي��ه��ا ه��ل
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داود: ابن فأجابه

ُم��ش��ت��اِق ال��ح��ش��ا ق��ل��ق م��ن ف��اس��م��ْع��ه ��اِق ال��ُع��شَّ م��س��ائ��ِل ج��واُب ع��ن��دي
ب��ال��راق��ي ي��ك��ن ل��م دم��ًع��ا أج��ري��َت ال��ه��وى أه��ل ال��ه��وى ع��ن س��أل��َت ل��م��ا
األش��ف��اق م��ن ش��ف��ًق��ا ال��ه��وى ف��ي ب��ك تُ��ِص��ب وإن ال��س��ؤال ن��ف��س ف��ي أخ��ط��أَت
��اِق ال��ُع��شَّ أن��ع��َم ال��ُم��ع��ذَُّب ك��ان ع��اِش��ًق��ا يُ��ع��ذِّب م��ع��ش��وًق��ا أن ل��و

ُعتبة يعاتب العتاهية أبو

الرشيف ثنا حدَّ إجازًة، هللا، رحمه املهتدي، بن الحسني أبو الرشيف القايض أخربنا
أنشدني امَلْرُزبان: بن محمد أنشدنا األنباري، بن بكر أبو ثنا حدَّ املأمون، بن الفضل أبو

العتاهية: ألبي األسدي صالح بن الحسن

ع��ن��اءِ ل��ف��ي ال��ُم��ِح��بَّ إن ال��س��م��ا َج��بَّ��اِر ُس��ب��ح��اَن
ال��ب��الء ُج��ه��ُد م��ا يَ��دِر ل��م ال��ه��وى ُح��َرق ي��ذُق ل��م م��ن
م��اءِ أن��ه��اَر ل��وج��دتُ��ه��ا َع��ب��رت��ي أح��س��ُب ك��ن��ُت ل��و
ال��ح��ي��اء م��ن ال��ب��ك��اءَ ِرُق��ه أُس��ا ل��ي ص��دي��ق م��ن ك��م
بُ��ك��اء م��ن ب��ي م��ا ف��أق��ول: الَم��ن��ي ت��ف��طَّ��ن ف��إذا
ب��ال��رداء ع��ي��ن��ي ف��أص��ب��ُت ألرت��دي ذه��ب��ُت ل��ك��ن
وال��م��راء م��الم��ي ع��ن ـ��ُك��ت ف��ي��س��ـ أُش��كِّ��ك��ه ح��ت��ى
ال��ش��ق��اء م��ن ل��ق��ي��ُت م��م��ا ل��ي ي��ب��ِك ل��م م��ن ُع��ت��َب! ي��ا
ال��س��م��اء ج��و ف��ي وال��ط��ي��ر ل��رح��م��ت��ي ال��وح��وش ب��َك��ِت
ال��ه��واء وس��ك��ان ب��ك��وا ِت ال��ب��ي��و ��ار ُع��مَّ وال��ِج��نُّ
ب��ال��دم��اء إال ت��ب��ِك ل��م ع��ن��ه��م ف��ض��ًال وال��ن��اس
ال��ن��س��اء ول��ول��ة ع��ل��يَّ ت ش��ه��د ل��و إن��ك ُع��ت��َب! ي��ا
ل��ل��ق��ض��اء األِح��ب��ة ب��ي��ن م��س��ت��رس��ًال ��ًه��ا وم��وجَّ
ال��ج��زاء م��ن م��ن��ك ك��ان ق��د ال��ذي غ��ي��ر ل��ج��زي��تَ��ن��ي
وال��ج��ف��اء ال��ق��ط��ي��ع��ة م��ن ـ��ت روي��ـ وال ش��ب��ع��ت أف��م��ا
وال��ص��ف��اء؟ ال��م��ودَّة م��ح��ِض ف��تً��ى ع��ل��ى ت��ب��خ��ل��ي��َن ل��م
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اخترصتها. أبيات وفيها

حلَّته بلًدا حبذا يا

بن الحسن بن محمد ثنا حدَّ أبي، ثني حدَّ شاهني، بن عمر بن هللا ُعبيد القاسم أبو أخربنا
بن لنائل األصمعي يعني عمه عن األصمعي، أخي ابن الرحمن عبد ثنا حدَّ األزدي: ُدَريْد

أسد: بني من بَزَوان بني أحد حليمة أبي

ُص��ُع��دا م��رق��ات��ه ف��ي يَ��ن��ه��ُض وال��ن��ج��م َه��َج��دا ق��د ال��ل��ي��ل وس��اري أِرق��ُت إنِّ��ي
أب��دا ُم��ن��ِع��ٌم ورب��ي ش��ك��وت وم��ا وص��ٍب م��ن ال��ل��ه ب��ح��م��د أرق��ُت وم��ا
وال��ك��ب��دا األح��ش��اء ُح��بُّ��ه��ا م��خ��اِل��ٌط ع��ات��ي��ٌة ذك��راك م��ن ط��وائ��ُف ط��اف��ت
َوَج��َدا م��ا ال��نَّ��ه��ديُّ وج��د م��ا وال��ل��ه ل��ه ع��رض��ِت ق��د ب��ك��ه��ٍل ت��أُم��ري��ن م��ا
أب��دا داره تُ��دان��ي ال م��ن أج��ل م��ن َك��ِم��ًدا ُم��ق��ص��ًدا ف��أم��س��ى ال��ف��ؤاد ��ا أمَّ
أح��ًدا ب��ه��ا أخ��ب��ر ول��م أم��وت ح��ت��ى أك��ات��م��ه��ا أنِّ��ي ج��اري��ٍة أج��ل م��ن
َق��ودا72 وال ع��ق��ًال ل��ه إخ��اُل ف��ال ب��ق��ات��ِل��ه يُ��خ��ب��ر ول��م ي��م��وُت ذا م��ن
��ردا73 ال��صُّ أش��أَم م��ا رب��ن��ا إل��ى إنَّ��ا غ��رق��دٍة ف��رع ف��ي ُص��َرٌد وه��اج��ن��ي
س��ج��دا ق��د ق��ل��ُت ح��ت��ى ال��ري��ش وي��رج��ف ق��وادم��ه م��ن ري��ًش��ا ي��ن��ِت��ُف زال م��ا
غ��ًدا ال��ف��راُق ك��ان إن ع��ي��ن��ي ب��رح ي��ا وج��ارت��ه��ا ل��ب��ن��ى م��ن ال��ب��ي��ُن ت��ح��ق��ق
ف��اطَّ��ردا ال��ري��ح زه��تْ��ه ال��غ��دي��ِر ع��وَم ف��ع��ل��ت إن األت��راب إل��ى ال��ُه��وي��ن��ا ت��م��ش��ي
ب��ردا74 رخ��ص��ٍة ب��ك��فٍّ ال��ش��راب ق��ب��ل ي��ص��ح��ب��ه ن��ع��م��ان م��ن ب��أخ��ض��ر ت��ج��ل��و
ِق��َدَدا75 وال س��ب��ًط��ا ال األس��اِوِد م��ث��ل ُغ��ُدٍر ذا وال��ك��اف��وُر ال��م��س��ُك ��ُن يُ��ض��مَّ
بَ��َل��َدا ب��ه ح��لَّ��ت ب��ل��ًدا ح��بَّ��ذا ي��ا َع��ِل��َم��ت ن��ه��َرُه ن��ج��ٍد ب��أط��ي��ب ح��لَّ��ت

بالقتيل. القاتل قتل أي القصاص القود: الدية. العقل: 72
الشجر. من نوع الغرقدة: طائر. الرصد: 73

بعيدانه. يُستاك أراك شجر فيه موضع نعمان: 74
فرًقا. املتفرق القدد: املسرتسل. السهل السبط: غدائر. ذو شعر أي غدر: ذو 75

360



الثاني الجزء

شهيد قتيلهن

البيتني: هذين شاهَدين من جزء ظهر عىل ووجدت

أُري��ُد غ��ي��رُك��نَّ ج��ه��اٍد وأي ب��غ��زوٍة ج��م��ي��ل ي��ا ج��اه��د ي��ق��ول��ون
ش��ه��ي��ُد ب��ي��ن��ك��نَّ ق��ت��ي��ٍل وُك��لُّ ب��ش��اش��ٌة ع��ن��دُك��نَّ ح��دي��ٍث ل��ك��لِّ

ملن؟ أو يل عاشق

إجازًة، الجريري زكريا بن املعاىف أخربنا الكاتب، وشاح بن محمد عيل أبو الرئيس أنبأنا
مع خرجُت قال: الكندي، محمد بن عون ثنا حدَّ الصويل، يحيى بن محمد بن محمد ثنا حدَّ
فمازحه، جميًال، الكتَّاب أوالد من فتًى فرأى ببغداد، الجرس ناحية إىل أمية أبي بن محمد

وقته: من وكتب دواته غالمه من فطلب وهدَّده، فغضَب

َف��ِط��ن ش��اء وم��ن أُس��م��ي��ه ال ِل��ف��ت��ى داٌر ال��ج��س��ر ب��اب دون
ل��م��ن؟ أو ل��ي، ع��اِش��ٌق ص��بٌّ أن��ت واس��ت��ع��ل��م��ن��ي ك��ال��م��ازح ق��ال
َم��َح��ْن ك��ان م��ا ب��ع��د ف��ت��ح��اي��ا ب��ه ي��خ��ب��رك ق��ل��ب��ك س��ل ق��ل��ت:
َح��َس��ْن َغ��ي��ِر إل��ى م��ن��ه أب��ًدا يُ��س��ِل��ُم��ن��ي ال ال��وج��ه ذاك ُح��س��ُن

يعرفه. لم أنه وحَلف فاعتذر إليه، الرقعة َدَفَع ثمَّ

وعتبة العتاهية أبو

ثنا حدَّ سماًعا، يكن لم إن إجازًة هللا، رحمه املهتدي، بن الحسني أبو القايض أخربنا
حدَّثني األنباري، بن بكر أبو أنشدنا الهاشمي، الفضل بن الحسن بن محمد الفضل أبو
العتاهية أبو َقِدَم قال: سالم، بن محمد ثنا حدَّ محمد، بن إسحاق حدَّثني امَلْرُزبان، بن محمد
يُوِصلُه من يجد فلم بشعر، املهديَّ فمدح يُعَرف، ال الذكِر خامُل وهو بغداد، إىل الكوفة من
به فاجتازت املهدي، إىل له فيُوصِّ جهته من ويُعَرُف به، يشتهُر سببًا يطلب فكان إليه،
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تقف ولم تكلِّمه فلم واستوقفها، فكلَّمها وَحَشِمها، جواريها من عدة مع راكبًة ُعتبُة يوًما
يقول: فأنشأ بتنحيَتِه، غلمانها وأمرت عليه،

ب��ُس��ل��ط��اِن��ِك76 س��ت��ي ت��رفَّ��ق��ي ش��انُ��ِك وم��ا ش��ان��ي م��ا ُع��ت��َب! ي��ا
ب��أش��ط��اِن��ِك77 ش��ددت��ي��ه ث��مَّ َع��ن��َوًة ه��ك��ذا ق��ل��ب��ي أخ��ذِت
خ��انَ��ِك وم��ا ال��ع��ه��َد نَ��َق��َض م��ا ُم��س��ِل��ٍم ف��تً��ى ق��ت��ِل ف��ي ال��ل��َه
ول��ح��رم��اِن��ِك ل��ي م��ا وي��ل��ي ف��ي��ا ُدن��وٍّا م��ن��ك ح��رم��ت��ن��ي
وأردانُ��ِك ث��ن��اي��اك ط��اب��ت ف��ق��د ج��ودي، ال��ف��ردوس ج��ن��ة ي��ا

يتكلم لو يعرُفهن البيت

ربيعة: أبي بن لُعَمر الرب بن الحسن وأبو أبي أنشدني وبإسناده:

ه��ُم78 م��ا ل��َع��م��ُرك ِع��ْرٍض ع��ل��ى ف��ُه��ُم ق��ل��ع��ٍة ب��م��ن��زِل ِم��نً��ى ث��الَث ل��ب��ث��وا
ي��ن��َدم��وا ل��م ��ٌل ت��رحَّ أج��دَّ ق��د ل��و إق��ام��ٍة داِر ب��غ��ي��ر م��ت��ج��اوري��ن
ي��ت��ك��لَّ��ُم79 ل��و ي��ع��رُف��ُه��نَّ وال��ب��ي��ُت لُ��بَ��انَ��ٌة ال��ع��ت��ي��ِق ب��ال��ب��ي��ِت ول��ه��نَّ
وزم��َزُم وج��وَه��ُه��نَّ ال��ح��ط��ي��ُم ح��يَّ��ا ظ��ع��اِئ��نً��ا ق��ب��ل��ُه��نَّ ح��يٍّ��ا ك��ان ل��و
ُم��س��ت��ع��ِج��ُم80 ال��ص��دى ص��م��اء م��ن��ه��نَّ ب��ُرك��ن��ه يُ��ط��ي��ف م��م��ا ل��ك��نَّ��ه
ُم��ن��ظَّ��ُم ال��ح��ط��ي��م ب��أك��ن��اف ُدرٌّ ع��ش��ي��ًة ص��درن وق��د وك��أن��ه��ن

عامية. لفظة وهي سيِّدتي، أراد ستي، قوله: 76

االختالل. من للوزن حماية ياء فتولدت الكرسة أشبع ولعله شددته، والوجه األصل يف هكذا شددتيه: 77

البلد. أبو الوادي جانب العرض: 78
الحاجة. اللباقة: 79

ال ساكت إنه أي الصدى؛ ترجع التي الصخرة صماء أراد ولعله األصل، يف هكذا الصدى، صماء قوله: 80

يفصح. ال الذي املستعجم: املصوت. عىل يرد
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الكرام إال يعلق ال الحب

محمد الفضل أبو الرشيف ثنا حدَّ لنا، أجاز فيما امُلهتدي بن الحسني أبو القايض أخربنا
الحسن ثنا حدَّ أبي، ثني حدَّ األنباري، بن بكر أبو ثنا حدَّ الهاشمي، الفضل بن الحسني بن
األحنَف، بن والعبَّاس نواس أبو اجتمع أيوب: أبي بن محمد ثنا حدَّ الرحمن، عبد بن

فأنشده: العبَّاس، نواس أبو فاستنَشد

ال��ِك��َرام إال يَ��ع��ل��ُق ال وال��ح��بُّ ال��ِع��ظ��ام أب��ل��ى ال��ح��ج��ازيَّ��ِة ُح��بُّ
اك��ِت��ت��ام ب��ال��ع��اش��ق��ي��ن ل��م��ا ل��ي��س إن��ه س��يِّ��دت��ي! س��يِّ��دت��ي،
ال��ع��ظ��ام ال��ب��الي��ا ح��م��ل ع��ن أع��ج��ُز إن��ن��ي س��يِّ��دت��ي! س��يِّ��دت��ي،
ُم��س��ت��ه��اِم ع��اش��ٍق ص��بٍّ دع��وة ف��اس��م��ع��ي س��يِّ��دت��ي! س��يِّ��دت��ي،

هذه خَضعت لقد نواس: أبو فقال سيِّدتي، سيِّدتي بيت كل أول كثرية أبيات يف ومرَّ
القصيدة. تمام قبل تموت أنك معه ظننُت خضوًعا املرأة

املغنية وعمارة معاوية بن يزيد

بن املعاىف ثنا حدَّ فإجازًة، سماًعا يكن لم إن الجازري، الحسني بن محمد عيل أبو أخربنا
النديم، حمدون بن أحمد بن هللا عبد حدَّثني العقييل، النرض أبو ثنا حدَّ الجريري، زكريا
عند كانت قالوا: املدينة، أهل من قريش مشايخ من جماعة عن العجيل، بكر أبي عن
لها وكان شديًدا، وجًدا بها يجُد وكان ُعمارة، لها يُقال ُمغنِّية جارية جعفر بن هللا عبد
بها خرج معاوية عىل جعفر بن هللا عبد وفد ا فلمَّ جواريه، من ألحد يكن لم مكاٌن منه
نفسه، يف وقعت غناءها وسمع إليها نظر فلما إليه، فأخَرجها يوم، ذات يَزيد فزاره معه
مع أبيه مكاُن إال بها يَِجُد بما يبوح أن من يمنعه ال وجعل يملكه، ال ما عليها فأخذه
إليه، األمر وأفىض معاوية، مات أن إىل أمرها الناس يُكاتُم يزل فلم بها، الظفر من يأسه
الحيلة وكيف أمرها، يف به يثق من وعامة املدينة أهل من عليه َقِدَم من بعض فاستشار
ومنك والعامة الخاصة من ومنزلته يُرام، ال جعفر بن هللا عبد أمر إن له: فقيل فيها،
إال هذا يف يُغني وليس أبًدا، بيشءٍ يبيعها ال وهو إكراهه، تستجيُز ال وأنت علمت، قد ما

الحيلة.
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دخل فلما به، فأتوه فطلبوه ومعرفٌة. وظْرٌف أَدٌب له عراقيٍّا َرُجًال يل انُظروا فقال:
الدهر آخر حظ فهو به ظفرَت إن ألمٍر دعوتك إنِّي يزيد: فقال وفهًما، وحالوًة بيانًا رأى
ما يُرام ليس جعفر بن هللا عبد له: فقال بأمره، أخربه ثمَّ هللا. شاء إن عليها أكافئك ويٌد
فأعني باهلل، والقوة أكونَه، أن فأرجو سألت، ما عىل أحٌد يقدر ولن بالخديعة، إال قلبه يف

أحببت. ما خذ قال: باملال.
وغري ودواب رقيٍق من للتجارة متاًعا واشرتى مرص، وثياب الشام ُطَرِف من فأخذ
ثمَّ جانبه، إىل منزًال واكرتى جعفر، بن هللا عبد بَعرَصِة فأناخ املدينة، إىل شخص ثمَّ ذلك،
جواِرك عز يف أكون أن وأحببُت بتجارٍة قدمُت العَراق أهل من رجٌل إنِّي وقال: إليه ل توسَّ
الرجل، أكِرم أن قهَرمانه إىل جعفر بن هللا عبد فبعث به، جئُت ما أبيَع أن إىل وكنِفك

نزوله. يف عليه ع وَوسِّ
من وثيابًا فاِرَهًة،81 بغلًة له وهيَّأ نفسه، وعرفه أيَّاًما عليه سلََّم العراقي اطمأنَّ فلما
ونعمة تاجر، رجٌل إنِّي سيِّدي! يا معها: وكتب إليها بها فبعث وألطاًفا،82 العراق ثياب
ببغلٍة وبعثُت والِعطِر، الثياِب من وكذا تَُحٍف من بيشءٍ إليك بعثُت وقد سابَغٌة، عيلَّ هللا
صىل هللا رسول من بقرابتك أسألك فأنا لرجلك، فاتَّخذها الظهر، وطيئة العنان خفيفة
أهل وُحبِّ بُحبِّك تعاىل هللا أدين إنِّي بردِّها، تُوحشني ولم هديتي قبلَت أال وآله، عليه هللا

بمواصلتك. والتحرُّم بك األنس أستفيد أن هذه َسفَرتي يف أميل أعظم وإن بيته،
منزله، يف بالعراقي مرَّ رجع فلما الصالة، إىل وخرج هديته بقبِض هللا عبد فأمر
بنُزوله وُرسَّ به فأُعِجَب وفصاحًة، وظْرًفا أدبًا فرأى منه، واستكثر يده، وقبَّل إليه فقام
هللاُ جزى هللا: عبد فقال تُطِرُفه، بُلَطٍف هللا عبد إىل يبعُث يوٍم كل يف العراقي فجعل عليه،

مكافأته. عىل نقدُر وما شكًرا، مألَنا فقد خريًا، هذا ضيَفنا
املجلس لهما طاب فلما جواريه، يف بُعماَرَة ودعا هللا، عبد دعاه أن إىل لكذلك فإنه
قال أن إىل به ُرسَّ هللا عبد ذلك رأى فلما عجبه، يف يَزيُد وجعل ب تعجَّ عمارة غناء وسمع
وما لك، إال تصلُُح وما مثلها، رأيُت ما سيِّدي، يا وهللا ال قال: ُعماَرة! مثل رأيَت هل له:
تُساوي فكم قال: عمل. وحسُن وجه حسن الجارية هذه مثل الدنيا يف يكوَن أن ظننُت

النشيطة. الفارهة: 81
لطف. الواحد الهدايا، األلطاف: 82
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ُرسوري. وتَجتلب فيها رأيًا يل لتُزيِّن هذا تقول قال: الخالفة. إال ثمٌن لها ما قال: عندك؟
أجمع تاجٌر فإني وبعُد؛ الجد، إال لك قلت وما رسورك، ألُحب إنِّي وهللا سيِّدي، يا له: قال
هللا: عبد له فقال ألخذتُها. دينار آالف بعرشة أعطيتَها ولو للربح، طلبًا الدرهم إىل الدرهم
هللا: عبد له فقال الثمن. بهذا تُعرُف جاريٌة الزمان ذلك يف يكن ولم نعم! قال: آالف؟ عرشة
وانرصف البيع. وجب قد قال: لك. هي قال: أخذتُها. قد قال: آالف. بعرشة أبيُعكها أنا

العراقي.
العراقي بعث قد هللا: لعبد فقيل به، جيء قد باملال إال يَشعر لم هللا عبد أصبح فلما
معك، أمزح كنُت إنما إليه: وكتب فردَّها، ُعمارة، ثمن هذا وقال: دينار. آالف بعرشة
البيع يف والهزل الجد إن فداءك! ُجعلت له: فقال مثلها. يبيع ال مثيل أن أعلمك ومما
من بائعها كنُت ولو بذلت، ما تُساوي جاريًة أعلم ما ويحك! هللا: عبد له فقال سواء.
قلبي. من وموضعها بي لُحرمتها الدنيا بملك أبيعها وما ماِزًحا، كنت ولكني آلثرتُك، أحد
ملكت وقد نفسك، يف ما عىل اطََّلعُت وما ا، جادٍّ كنُت فإني مازًحا كنَت إن العرابي: فقال
إيَّاها، فمانَعه . بُدٍّ من أخذها من يل وما لك، تحلُّ وليست بثمنها، إليك وبعثت الجارية
ومنربه. وآله عليه هللا صىل هللا رسول قرب عند أستحِلُفك ولكن بيِّنة، يل ليست له: فقال

ناِزٌل بنا نزل وال طاِرٌق طَرقنا ما أنت، الضيُف بئس قال: الجد هللا عبد رأى فلما
أن إىل وألجأه وقهره ضيَفه هللا عبد اضطهد الناس: فيقول أتُحلِّفني منك، بليَّة أعظم
العزاء. وحسن الصرب األمر هذا يف سأُبليه أني وجل عز هللا ليعلمنَّ وهللا أما استحلَفه؟

والثياب الخدم من يُشبُهها بما الجارية وبتجهيز منه املال بقبض َقهَرمانه أمر ثمَّ
ألطفتنا، مما ِعَوُضها ولك لك هذا وقال: دينار، آالف ثالثة من بنحو زت فُجهِّ والطيب،

املستعان. وهللا
وهللا إنِّي ُعمارة! يا لها: قال املدينة من برز فلما بها، وخرج الجارية العراقي فقبض
عىل ألَقُدَم كنت وما دينار، آالف بعرشة جاريًة يشرتي مثيل وال يل، أنت وال قطُّ ملكتُِك ما
من دسيٌس ولكني لنفيس، إليه الناس أحبَّ فأسلبه وآله عليه هللا صىل هللا رسول عمِّ ابن
يف الشيطان داخلني وإن مني، فاستَرتي بي، بعَث طلبك ويف له وأنِت معاوية، بن يزيد

فامتنعي. إليك نفيس تاقت أو أمرك
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معاوية ابنه استُخلف وقد يزيد، بجنازة الناس اه فتلقَّ دمشق، وَرد حتى مىضبها ثمَّ
يكن لم أنه ويُروى القصة، له فرشح عليه للدخول تلطف ثمَّ أيَّاًما الرجل فأقام يزيد، بن
لك هي قال: أخربه فلما ونُسًكا، نُبًال زمانه يف يزيد بن بمعاوية يُعَدل أمية بني من أحد
من يشء يف بخربك أسمع فال يومك، من وارحل لك، فهو أمرها من إليك دَفعه ما وكل

الشام. بالد
املدينة، من بك خرجُت حني قلت ما لك قلت إنِّي للجارية: قال ثمَّ العراقي فرحل
رددتُك قد وإني جعفر، بن هللا لعبد أنك هللا أشهد وأنا يل، رصِت وقد ليزيد، أنك فأخربتك

مني. فاسترتي عليه،
خدمه بعض عليه فدخل هللا، عبد من قريبًا فنزل املدينة، قدم حتى بها خرج ثمَّ
فقال هللا. حيَّاه ال العرصة نزل وقد صنع، ما بنا صنَع الذي ضيُفك العراقي هذا له: فقال

وأكرموه. الرجل أنزلوا َمه! هللا: عبد
ألُشافَهك خفيفًة أذنة يل تأذن أن رأيت إن فداءك! ُجعلت هللا: عبد إىل بعث استقر فلما
عليه اقتص ثمَّ هللا، عبد فقرَّبه يده، وقبَّل عليه سلَّم دخل فلما له، فأذن فعلت. بيشء
لك فهي عليها، يدي وأضع أراها أن قبل لك وهبتُها وهللا قد قال: فرغ إذا حتى القصة،
فجاءت إليها، فبعث عندك. إال وجًها لها رأيُت ما أني تعاىل هللا علم وقد عليك، ومردودٌة
إليها وأهوى عليها، مغشيٍّا خرَّت هللا عبد إىل نظرت فلما ًرا، موفَّ به زها جهَّ بما وجاء

إليه. ها فضمَّ هللا عبد
ودموعه يقول هللا عبد فجعل ُعمارة. ُعمارة الدار: أهل وتصايح العراقي وخرج
ردَّها قد فداءك! ُجعلت العراقي: له فقال بهذا. أُصدِّق ما هذا؟ أَحقٌّ هذا، أُحلٌم تجري:
إنك اللهم هلل، الحمد هللا: عبد فقال له. وانقيادك الحق عىل وصربُك الوفاء إيثاُرك عليك
ثمَّ الحمد! فلك بمنك، عيلَّ فرددتَها ألمِرك، وأسلمُت الوفاء وآثرت عنها ُت تصربَّ أني تعلم

تعاىل. هللا وسيجازيك منك، منًَّة أعظُم األرض يف ما العراق، أخا يا قال:
لقهرمانه: وقال دينار، ألف عرش بثالثة له غنًما هللا عبد وباع أيَّاًما، العراقي وأقام
منه. ألكثر أهًال لرأيتك أملك ما بكل َوَصلتُك لو أني وعلم اعذر، له: وقل إليه، احملها

واملال. العرض وافر محموًدا العراقي فرحل

366



الثاني الجزء

أذينة بن وعروة ُسكينة

يحيى بن محمد ثنا حدَّ األنباري، القاسم بن محمد ثنا حدَّ املعاىف، ثنا حدَّ محمد، وأخربنا
أُذينة، بن بُعرَوة ُسكينة مرَّت قال: عثمان، بن عمر عن شبيب بن هللا ُعبيد ثنا حدَّ النحوي،

القائل: ألست عامر! أبا يا له: فقالت ك، تنسَّ وكان

أب��ت��ِرُد ال��ق��وِم ِس��ق��اءِ ن��ح��و أق��بَ��ل��ُت ك��ب��دي ف��ي ل��ل��ُح��بِّ أذًى وج��دُت إذا
ت��تَّ��ِق��ُد األح��ش��اء ع��ل��ى ل��ن��اٍر ف��م��ن ظ��اه��ره ال��م��اء ب��ب��رِد اب��ت��ردُت ه��ب��ن��ي

القائل: أولست

ف��اس��ت��ت��ِر ال��س��ت��ر تُ��ح��بُّ ع��ن��دي ُك��ن��َت ق��د ب��ه ف��بُ��ح��ُت س��رِّي وأب��ث��ث��تُ��ه��ا ق��ال��ت
ب��ص��ري ع��ل��ى أل��ق��ى وم��ا ه��واك غ��طِّ��ي ل��ه��ا ف��ق��ل��ُت ح��ول��ي؟ م��ن تُ��ب��ص��ر أل��س��َت

سليٍم. قلٍب من خَرج هذا كان إن أحراٌر هؤالء قالت: ثمَّ

ِحمرَيِيَّة ُرقية

قال: بخطِّه، له مجموع يف األنماطي الحسن بن الحسني هللا عبد أبي شيخي بخطِّ وجدت
— ِحمرَي لغُة وهي — بامُلسند كتابه يف وجد أنه اليََمن أهل من شيخ عن بعُضهم وحكى

وهو: فيَسلون. العاشق به تَرقي كالًما ِحمرَي كانت كالًما

َم��ُروع��ا ب��ال��ف��راِق ف��ؤاَدك ت��رَك��ت ص��ن��ي��ًع��ا إل��ي��ك س��ل��م��ى أح��س��نَ��ت م��ا

لقيتَني اليوم ذلك غِد من كان فلما هناك، كانت كاهنًة الحديث بهذا ثُت فحدَّ قال:
العاشق. به يسلو حتى وحروفه كالمه يُقَلَب أن يحتاُج الشعَر البارحة رأيُت إنِّي فقالت:
سلمى. إليك صنيًعا ترَكْت فؤادك بالفراق َمْروًعا يقول: قالت: كالمه؟ يُقلب فكيف قلت:

ما. أحسنَْت
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وصلنا؟ يبتغي هذا أمثُل

التغلبي أحمد بن الحسني بن عيل الحسن أبو ثنا حدَّ بصور، الوراق عيل بن أحمد أخربنا
حدَّثني األخفش، ثنا حدَّ الزجاجي، ثنا حدَّ نرص، بن عمر بن الرحمن عبد ثنا حدَّ بدمشق،
الطريق، يف رجٌل فصِحبَني حاجاتي، بعض يف رأى َمن ُرسَّ إىل خرجُت قال: أبيه، عن أبي

فأنشدني: بىل. قلُت: شعري؟ من شيئًا أُنِشُدك أال فقال:

ال��ح��ي��اه83 ع��ل��يَّ ُح��ب��ي��ه م��رَّر ��راه ال��صَّ ش��طِّ س��اك��ٍن ع��ل��ى وي��ل��ي
ال��واله84 ف��ي��ه��ا ق��ص��َر خ��لَّ��ٍة ف��ي ف��ك��رت��ي ع��ج��ب م��ن ي��ن��ق��ض��ي م��ا
ال��ُق��ض��اه ل��ل��ع��اش��ق��ي��ن يَ��ن��ص��ب��وا ل��م ح��اِك��ٍم ب��ال ال��م��ح��بِّ��ي��ن ت��رك
ُرع��اه أُف��ٍق ُك��لِّ ف��ي ل��ه وَم��ن ل��ه ع��ب��ًدا أص��ب��ح��ُت وَم��ن أم��ا
ال��ُوش��اه ُظ��ه��وَر ب��ال��ض��رِب م��ألُت ال��ه��وى أم��ر م��ل��ك��ُت أن��ن��ي ل��و
ب��ال��ف��ت��اه85 ل��ل��ف��ت��ى أق��ض��ي ق��ع��دُت أب��ش��اره��م ق��طَّ��ع��ُت إذا ح��ت��ى
َض��ي��ع��ت��اه ي��ا ل��ل��ق��وِم: م��ق��الُ��ه��ا راع��ن��ي ع��ج��ٌب أت��ان��ي ل��ق��د
ال��م��راه؟ ف��ي وج��ه��ه ذا يَ��رى أم��ا وص��ل��ن��ا؟ ي��ب��ت��غ��ي ه��ذا أم��ث��ُل

الشاعر. الِقصايف أنا قال: أنت؟ َمن فقلت:

وكتابهن الثالث األخوات

القاسم بن الحسني ثني حدَّ زكريا، بن املعاىف ثنا حدَّ الجازري، الحسني بن محمد أخربنا
مصعُب حدَّثني بكار، بن الزُّبري أخربنا خيثمة، أبي حرب بن زهري بن أحمد ثنا حدَّ الكوكبي،
بعض يف َحٍة86 َرسْ تحت فنزل ا، حاجٍّ خَرج رجًال أن املدينة أهل من رجٌل يل ذَكَر قال: عمي،
الرحيم، الرحمن هللا بسم فيه: الرسحة عىل ُمعلٍَّق كتاب إىل فنَظر واملدينة، مكة بني الطريق

العراق. يف نهر الرصاة: 83
الخصلة. الخلة: 84

الجلد. ظاهر برشة: الواحدة أبشارهم، 85
فيها. شوك ال طويلة، شجرة الرسحة: 86
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وذكرن بأهوائهن، فبُحَن يوًما خلوَن أخواٍت ثالث إن تعاىل! هللا بيَت القاصد الحاج أيها
الكربى: فقالت ، أشجانَهنَّ

أع��َج��بَ��ا ك��ان ُم��س��ت��ي��ق��ًظ��ا زارن��ي ول��و م��ض��ج��ع��ي ال��ن��وم ف��ي زار إذ ل��ه ع��ج��ب��ُت

الوسطى: وقالت

وم��رح��بً��ا وس��ه��ًال أه��ًال ل��ه: ف��ق��ل��ت خ��ي��الُ��ُه إال ال��ن��وم ف��ي زاَرن��ي وم��ا

الصغرى: وقالت

أط��ي��ب��ا ال��م��س��ك م��ن وَريَّ��اه ض��ج��ي��ع��ي، ل��ي��ل��ٍة ُك��لَّ أرى َم��ن وأه��ل��ي ب��ن��ف��س��ي

يَُجر ولم بيننا، بالحق وقىض كتابنا، يف نظر ً امرأ هللا رحم مكتوب: الكتاب أسفل ويف
القضية. يف

أسفله: يف فكتب فتًى، الكتاب فأخذَ قال:

وج��رَّب��ا األم��ور س��اَس ام��رٍئ ح��دي��َث َم��رًَّة ت��ح��دَّث��ن ُح��وٍر ع��ن أُح��دَُّث
ال��ُم��ش��بِّ��بَ��ا87 ال��ل��ب��ي��ب يَ��غ��ل��ب��َن ن��واع��م ع��ط��اب��ٍل ال��ِه��ج��ان ك��ب��ك��رات ث��الٍث
ي��ت��غ��يَّ��ب��ا أن يَ��ه��وي��َن ق��د ال��الءِ م��ن ك��ث��ي��رٌة ُع��ي��وٌن غ��اب��ت وق��د خ��ل��وَن
وَم��ل��َع��بَ��ا م��ل��ًه��ى ال��ش��ع��ر واتَّ��خ��ذن م��ًع��ا ال��ه��وى الع��ج م��ن يُ��خ��ف��ي��َن ال ب��م��ا ف��بُ��ح��ن
أع��ج��ب��ا ك��ان ُم��س��ت��ي��ِق��ًظ��ا زارن��ي ول��و م��ض��ج��ع��ي ال��ن��وم ف��ي َزاَر إذ ل��ه َع��ِج��ب��ُت

وبثينة وجميل عمر

عرفة بن محمد بن إبراهيم ثنا حدَّ زكريا، بن املعاىف ثنا حدَّ الحسني، بن محمد أخربنا
إىل ربيعة أبي بن ُعمر خرج قال: القريش، هللا عبد أبي عن يحيى، بن أحمد ثنا حدَّ األزدي،

الواحدة العطابل، عتيقة. غري هجينة: الواحدة الهجان، اإلبل. من الفتية بكرة: الواحدة البكرات، 87
الجميلة. الفتية عطبول:
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ربيعة، أبي بن عمر فاستنشده معمر، بن جميُل لقيَه بالِجباب كان إذا حتى الِجباب،88
فيها: يقول التي كلمته فأنشده

ق��ب��ل��ي ق��ات��ِل��ه ُح��بٍّ م��ن ب��ك��ى ق��ت��ي��ًال رأي��تُ��م��ا ه��ل ِع��ش��تُ��م��ا م��ا ف��ي خ��ل��ي��ل��يَّ

أولها: التي قافيته فأنشده جميل، استنشده ثمَّ

وال��م��ت��ربَّ��ع��ا ال��ح��ي م��ص��ي��َف ع��رف��ُت

قوله: إىل بلغ حتى

إص��بَ��ع��ا ِق��س��ن ك��ل��م��ا ِذَراًع��ا ي��ق��ي��ُس ل��ُم��ت��يَّ��ٍم ال��ه��وى أس��ب��اب وَق��رَّب��َن

عمر: له فقال هذا. مثل أقول أن أُحسُن ما وهللا، ال وقال: واستحيا، جميل فصاح
دلني قال: جئتُها. متى دمي أهدر قد األمري إن له: فقال عندها! لنتحدَّث بُثينة إىل بنا اذهب
أنا جاريُة، يا قال: ثمَّ وتعرَّف. وتأنَّس، األبيات، عىل وقف حتى ومىض فدلَّه، أبياتها! عىل
عمر! يا وهللا ال فقالت: إليه فخرجت فأعلمتْها، مكاني! بُثينة فأعلمي ربيعة، أبي بن عمر
حسناءُ، أدماءُ طوالٌة امرأة وإذا قال: بك. الوجُد قتَلهنَّ قد أن تَْزُعُم الالتي نسائك من أنا ما

جميل: قوُل فأين عمر: لها فقال

ف��رآن��ا ن��ظ��رًة ال��ي��وم ع��َرَض ج��م��ي��ًال ان ل��و ق��ال��ت��ا: وُه��م��ا
ُم��ن��ان��ا َع��ِل��م��ن��ا وم��ا أت��ان��ا ق��د ق��ال��ت: ث��مَّ ِت��رِب��ه��ا ن��ح��و ن��ظ��رت
َزف��ي��ان��ا89 س��ي��رًة ال��ن��ص أُع��ِم��ُل رأت��ان��ي ِم��ن��ُه��م��ا ذاك ب��ي��ن��م��ا

موضع. الجباب: 88
رسيًعا. طرًدا زفيانًا: السري. من الناقة عند ما أقىص فيه يستخرج الرفيع، الجد السري النص: 89
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تعلم إن الفرس مع البعري اشُدد قيل: وقد أفلح، ما منك جميٌل استمدَّ لو له: فقالت
َخَلَقه. من تعَلم وإال ُجرأته

الجميلة وبنتها العجوز

ُسَويْد بن سعيد بن إسماعيل القاسم أبو ثنا حدَّ ِزي، التَّوَّ عيل بن أحمد الحسني أبو أخربنا
أخربني الغالبي، أمية أبو ثنا حدَّ الكوكبي، القاسم بن الحسني أبو عيل ثنا حدَّ املعدل،
نبغي يل وصاحٌب أنا خرجُت قال: الحسني، بن سوادة أخربني السلويس، أفلح بن محمد
فسلَّمنا، بفنائه، عجوٌز فإذا منها، ِخباءٍ من فدنونا أخبيٍة، إىل الحرُّ فألجأنا لنا، ضالًَّة
ة الرُّمَّ لذي يروي من فيكم هل العجوز: فقالت األشعار، نتناَشد جلسنا ثمَّ السالم. فردَّت

يقول: حيث هللا قاتله قالت: نعم! قلنا: شيئًا؟

ي��زي��ُده��ا م��ا نَ��ِج��ْد ل��م ح��ت��ى وي��زداد ع��ن��دن��ا م��ي��ة ُح��بُّ ي��ن��م��ي َزاَل وم��ا

ما وهللا إنها فقالت: قمٍر، ُة ِشقَّ كأنها بَْهَكنة90 الخباء من علينا واطَّلعت ولَّت، ثمَّ
يقول: الذي منه أشَعَر وإن شيئًا قالت

ل��ؤل��ؤه91 ُح��س��ِن��ه��ا ِم��ن ت��ح��س��بُ��ه��ا م��م��ك��وَرٍة ال��ط��راف وَرخ��ص��ِة
ج��ؤج��ؤه92 ِه��ق��لُ��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا أرخ��ى أُْدِح��يَّ��ٍة ب��ي��ض��ُة ك��أن��ه��ا

جمالك. من فقلت: تعَجُب؟ ِممَّ فقالت: حالها، من بًا ُمتعجِّ صاحبي عىل فأقبلُت قال:
فأرينيها! قلت: امرأة. حسن من قلبك عىل يخُطر لم ما رأيَت يل بنيًَّة رأيت لو فوهللا قالت:

أبًدا. نلتقي ال أن ولعلنا الحديث، نستتم أن نريُد إنما قلت: ذلك. يَقبُح إنه قالت:
ننظر فبُهتنا الشمس، كأنها جاريٌة منه فسفَرت الخباء، جانب إىل فأشارت قال:

بها. العهد آخر فكان السرت، أسبلت ثمَّ إليها

الضخمة. املرأة البهكنة: 90
النساء. من الخلق املطوية املمكورة: 91

صدره. جؤجؤه: النعام. من الفتى الهقل: النعام. مبيض األدحية: 92
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الناسجميًعا أحيا

بن محمد الحسني أبو أخربنا الفتح، بن عيل بن محمد طالب أبو الصالح الشيخ أنبأنا
محمد ثنا حدَّ مرسوق، بن محمد بن أحمد ثنا حدَّ الخالدي، جعفر ثنا حدَّ ميمي، أخي
علقمة بن موىس حدَّثني الجزري، حدَّثني النعمان، بن أرشس حدَّثني الربجالني، الحسني
جمالها من يُوَصُف وكان جارية، له وكانت اٌس، نخَّ بمكة هنا ها عندنا كان قال: املكي،
بيعها، من فيَمتنع الرغائب فيها فتُبذُل املوسم، أيام يُخِرُجها وكان عجيٌب، أمٌر وكمالها
ون يحجُّ فكانوا األمصار، أهل بها وتساَمع حينًا، كذلك زال فما ثمنها، يف الزيادة ويطلب

إليها. للنظر عمًدا
فرأى عندنا، مجاِوًرا وكان بلده، من إلينا نَزع قد اك النُّسَّ من فتًى عندنا وكان قال:
إليها فينظر العرض أيام يجيء وكان نفسه، يف فوقَعت لها، العرِض أيام يف يوًما الجارية
ويَنحل، جسمه يذوب فجَعل شديد، مرًضا وأمرضه ذلك أحزنه ُحِجبَت فلما وينرصف.
إىل الجارية خَرجت فإذا املوسم، أيام إىل السنة طول البالء يُقايس فكان الناس، واعتزل
ويَذبُُل، يَنحُل سنني ذلك عىل فبقَي تُحَجَب. حتى به ما فسكن إليها فنظر َخَرَج، العرض

السقم. وطول الوله شدة من كالِخالل وصار
يُقاسيه، وما بحديثه حدَّثني أن إىل عليه وأُلح به أزل ولم يوًما، عليه فدخلُت قال:
فدخلُت إليه، صار وما يُقايس ملا فرحمتُه أحٌد. به يَسمع وال ذلك عليه أُذيع ال أن وسأل
صار وما يقايس وما الفتى بحديث إليه خرجُت أن إىل أُحاِدثه أزل ولم الجارية موىل إىل

حاله. وأنظر أشاهده حتى إليه بنا ُقم فقال: املوت. حالة عىل وأنه إليه،
عليه هو ما وشاهد وشاَهده ورآه الجارية موىل دخل فلما عليه، فدخلنا جميًعا فقمنا
ولبِّسوها فالنة، أصلحوا وقال: يَّة َرسِ حسنة ثيابًا فأخَرج داره، إىل رجع أن يتمالك لم
بيدها فأخذ ذلك، بها ففعلوا املوسم. أيام لها تَصنعون ما بها واصنعوا الثياب، هذه
قد أني اشهدوا الناس! معارش فقال: فاجتمعوا، الناس، يف ونادى السوق، إىل وأخرجها
الجارية هذه تسلَّم للفتى: قال ثمَّ هللا. عند ما ابتغاء عليها وما لهذا فالنة جاريتي وهبُت
قد صنعت؟ ما ويحك! ويقولون: يَعذُلونه الناس فجعل عليها. بما إليك مني َهديٌَّة فهي
كل أحييُت قد فإني عني، إليكم فقال: لهذا؟ ووهبتَها تبعها فلم الرغائب، فيها لك بُِذَل

َجِميًعا﴾. النَّاَس أَْحيَا ََّما َفَكأَن أَْحيَاَها ﴿َوَمْن تعاىل: هللا قال األرض، وجه عىل من
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محمودة تضحية

يعقوب بن محمد ثنا حدَّ يعقوب، بن أحمد بن محمد أخربني بدمشق، الخطيب ثنا حدَّ
عثمان أبي من صادفُت تقول: عثمان أبي امرأة مريم سمعُت تقول: أمي سمعت الضبي،
ترعرعُت ملا مريم! يا فقال: عندك؟ أرجى عمِلك أي عثمان! أبا يا فقلت: فاغتنمتُها، خلَوًة
عثمان! أبا يا فقالت: امرأة جاءتني فأمتنع، التزويج عىل يريدونني وكانوا بالري، وأنا
أن به إليك وأتوسل الُقلوب، بُمقلِّب أسألَُك وأنا وقراري، بنومي ذهب ُحبٍّا أحببتُك قد
أن أباها فراسلُت وكذا. كذا موضع يف الخياط فالن نعم، قالت: والٌد؟ ألك قلت: بي. ج تتزوَّ
عوراء وجدتها بها دخلُت فلما بها، فتزَّوجُت الشهود، وأحرض بذلك ففرح إياي، يُزوِّجها

يل. قدَّرته ما عىل الحمد لك اللهمَّ فقلت: الخلق، مشوَّهة عرجاء
ال بحيُث صارت أن إىل وإكراًما، ِبرٍّا فأزيدها ذلك عىل يلومونني بيتي أهل فكان
بقيُت ثمَّ لقلبها. وحفًظا لرضاها إيثاًرا املجلس حضور فرتكت عندها، من أَخُرج تدُعني
أبدي ال وأنا الجمر، عىل أوقاتي بعض يف وكأني سنة، عرشة خمس الحال هذه عىل معها
قلبها يف كان ما عليها حفظي من عندي أرجى يشءٌ فما ماتَت، أن إىل ذلك من شيئًا لها

جهتي. من

والظهار رسيج وابن داود ابن

هللا عبد بن أحمد العباس أبو ثنا حدَّ أبي، ثنا حدَّ التَّنُوِخي، ثنا حدَّ الخطيب، بكر أبو أخربنا
أحمد، بن هللا عبد الحسن أبو ثنا حدَّ الداودي، القايض البخرتي بن إبراهيم بن أحمد بن
داود بن محمد بكر أبو كان قال: الداودي، محمد بن أحمد بن هللا عبد الحسن أبو ثني حدَّ
— يوسف بن محمد يعني — عمر أبي القايض مجلس حرضا إذا يج ُرسَ بن العباس وأبو
ما كثريًا ُرسيج ابن وكان بينهما، يَجري مما أحسن يَتفاَوضان ما يف اثنني بني يَجِر لم
َحَدٌث فسأله يوًما، بكر أبو الحضور يف فتقدَّمه املجلس، إىل الحضور يف بكر أبا م يتقدَّ
ثانيًا، القول إعادة إنه فقال: هو؟ ما الظِّهار93 يف ارة للكفَّ املوِجِب الَعْوِد عن الشافعني من
فاسترشحهم يج، ُرسَ ابن ودخل فيه، فَرشع بالدليل، فطالبه داود، ومذهُب مذهبه وهو

ُمحرمة. أي أمي؛ كظهر عيلَّ أنَت المرأته: الرجل يقول أن الظهار، 93
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َمن قوٌل، هذا هللا! أعزَّك بكر أبا يا أوًَّال داود: البن رسيج ابن فقال فَرشحوه، جرى ما
أو اعتقدت من أن أتُقدِّر وقال: ذلك من بكر أبو فاستشاط فيه؟ تقدَّمكم املسلمني من
أن وهيهات خالًفا، أُعدَّهم أن أحوالهم أحَسُن عندي؟ إجماٌع املسألة هذه يف إجماٌع قولهم
هذه يف منَك أمَهُر الزَّهرة بكتاب بكر أبا يا أنَت له: وقال رسيج ابن فغضب كذلك. يكونوا
من قراءَة قراءته تستتمُّ تُحِسُن ما وهللا ُني! تُعريِّ الزهرة وبكتاب بكر: أبو فقال الطريقة.

فيه: أقول كنُت إذ املناقب أحِد من وإنه يفهم،

ال��ُم��ح��رَّم��ا ت��ن��ال أن ن��ف��س��ي وأم��ن��ع ُم��ق��ل��ت��ي ال��م��ح��اس��ن روض ف��ي أك��رُِّر
ُم��س��لَّ��ًم��ا ص��ح��ي��ًح��ا ُح��بٍّ��ا أرى إن ف��م��ا ُك��لِّ��ه��م ال��ن��اس م��ن دع��وى ال��ه��وى رأي��ُت
ل��ت��ك��لَّ��م��ا ُه ردَّ اخ��ت��الٌس ف��ل��وال خ��اط��ري ُم��ت��رَج��ِم ع��ن ِس��رِّي وي��ن��ِط��ق

روحه إىل يكتب

أطال عطاء، بن أحمد إىل منصور بن الحسني كتب هللا: عبد بن عيل ثنا حدَّ األزجي، أخربنا
لك أن ما مع خرب، به نطق أو قدر به جرى ما أحسن عىل وفاتك وأعدمني حياتك، يل هللا
يُحصيه وال كتاٌب يُرتجمه ال ما مودَّتك ذخائر وأفانني محبَّتك أرسار لواعج من قلبي يف

أقول: ذلك ويف ِعتاٌب. يُفنيه وال ِحساٌب

ِك��ت��اِب ب��غ��ي��ِر ُروح��ي إل��ى ك��ت��ب��ُت وإن��م��ا إل��ي��َك أك��تُ��ب ول��م ك��ت��ب��ُت
ِخ��ط��اِب ب��ف��ض��ِل ُم��ح��بِّ��ي��ه��ا وب��ي��َن ب��ي��ن��ه��ا َف��ْرَق ال ال��رُّوح أن وذل��ك
ج��واب��ي ال��ج��واِب ردِّ ب��ال إل��ي��ك واِرٌد م��ن��َك ص��ادٍر ك��ت��اٍب ف��ك��لُّ

املكية والجارية الحج الفتى

أخربني امَلْرُزبان، بن محمد بكر أبو ثنا حدَّ يقول: َحيَُّويِْه بن عمر أبي بخط وجدت
حجَّ قال: رجاله، بعض عن املدايني الحسن أبو ثنا حدَّ الحارث، بن أحمد جعفر أبو
الحكم أبي آل من قوٌم جانبهم وإىل ابنِه، ابُن ومعه فجاور الثقفي، الَعنبس أبي ابن
إليها فأرسل فَعِشقها، جاريٍة، عىل منه يُِرشُف مجلًسا يجلُس الفتى وكان مجاورون.
له فقال يبكي، الفتى جعل الرحيل ه َجدُّ أراد فلما إليها. ُث يتحدَّ يأتيها فكان فأجابته،
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وأنشأ نعم! فقال: مرص. أهل من وكانوا مرص؟ ذكرَت لعلك ، بنيَّ يا يُبكيك ما ه: َجدُّ
يقول:

ن��ح��ري ال��ع��ي��ن دم��وُع ب��لَّ��ت وق��د ج��دِّي ال��ب��ي��ن غ��داة يُ��س��ائ��ل��ن��ي
م��ص��ِر ذك��ُر ب��ي وم��ا ن��ع��م! ف��ق��ل��ت: م��ص��ًرا ذك��رَت ب��ك��ي��َت ج��زٍع أِم��ن
ص��ب��ري ال��ي��وم وق��لَّ ع��ي��ن��ي ب��ك��ت َخ��ْل��ف��ي خ��لَّ��ف��ُت ل��ل��ت��ي ول��ك��ن
وأم��ري دائ��ي وال��دي ي��خ��بِّ��ُر ي��وم��ي وح��ان ه��ل��ك��ُت إن ذا ف��َم��ن
وُض��رِّي ق��ت��ل��ى أت��وا ك��ان��وا وإن ه��وائ��ي ف��ي م��ك��ة أه��ل ف��يَ��ح��ف��ظ

يقول: أنشأ مكة أبيات عن خرجوا فلما وارتحلوا. قال:

ب��ال��َح��َرْم وداري م��ص��ٍر إل��ى ش��وًق��ا ص��ب��اي��ًة يَ��ِح��ن وُك��لُّ��ُه��ُم رح��لُ��وا
ال��َوَض��م ف��وق ��َم��ت ُق��سِّ ل��ح��وًم��ا ك��ان��ت ف��راُق��ن��ا ح��ان غ��داَة ال��رك��اب ل��ي��ت
أنَ��م ل��م ال��ص��ب��اب��ة م��ن وِب��تُّ ُق��ُدًم��ا َم��ط��يِّ��ه��م يُ��ع��ِم��ل��ون ِس��راًع��ا راح��وا
ال��ح��ك��م أب��ي ب��ب��ي��ِت ُم��رت��ه��ٌن وال��ق��ل��ب س��ب��ي��ِل��ه��م ق��ص��د ي��ب��غ��ون ل��ه��م ط��وب��ى

ووجد جده، فدفنه ماَت الشام أطراف وردوا فلما علته، واشتدت اعتل، الفتى إن ثمَّ
يرثيه: وقال شديًدا، َوجًدا عليه

ال��ك��ث��ي��ِب ط��رِف م��ن ب��ال��ش��ام ال��غ��ري��ِب ال��ق��ب��ر ص��اح��ب ي��ا
ب��ال��ُج��ن��وب ��ُف تُ��َرصَّ ُص��مٍّ ص��ف��ائ��ح ب��ي��ن ب��ال��ش��ع��ب
ال��م��غ��ي��ب ع��ن��د ون��داءه أن��ي��ن��ه س��م��ع��ُت إن م��ا
ب��ال��ط��ب��ي��ب يَ��ع��ُض��ُل وال��م��وُت ِط��بَّ��ه أط��ل��ُب أق��ب��ل��ُت
ال��ُغ��روب م��ن ال��ج��ن��اب وح��ش ال��دج��ى ُم��ن��س��ِدُل وال��ل��ي��ُل
ال��دب��ي��ب ظ��اه��رُة ال��ص��در ف��ي ل��وع��ٌة ل��ذل��ك ه��اَج��ت

زوجته أخت عاشق

املحويل، خلف بن محمد بكر أبو أخربنا خطه، من ونقلته العباس، بن محمد عمر أبو ذكر
قريبة أخت ابن األسدي، زيد بن قطيب بن رياح أخربني العامري، بكر أبو أخربني
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قريبة عن الشاعر، الدبريي أباق بن الركاض أخت األسدية، الدبريية أباق ابنة البهلول، أم
من هللا عبد بن كعب هو قريبة: غري وقال مالك، بن كعب وهو — املخبل لعبد كان قالت:
عمرو، أم لها يُقال له عمٍّ ابنة — الحجاز أهل ِمن وهو الناقة، أنف بن شاس بن ألي بني
لها: فقال ثيابها، واضعٌة وهي إليها فنظر يوم، ذات بها فخال إليه، الناس أحب وكانت
أحسُن ميالءُ أختي نعم! قالت: منك؟ أحسُن النساء من أحًدا أن تََرين هل عمرو! أم يا
يف تَختبئ ولكن إليك، تخُرج لم بك علمْت إن قالت: تُرينيها؟ بأن يل فكيف قال: مني.

إليها. وأبعث السرت
عشقها إليها نظر فلما ميالء، وجاءت السرت، يف وهو إليها، وأرسَلت ففعَلت، قال:
قد أنه وأعلمها ُحبَّها، إليها فشكا تَحتسبه، ال مكان من وعاَرضها امرأته، أختها وترك
أمُّ وظنَّت مثله. منك وجدُت قد إال يشء من بي وجدت ما عم! ابن يا وهللا فقالت: رآها.
جميًعا، قاعَدين رأتهما حتى يدريان ال وهما فتبعتهما أختها عِشق قد أنه امرأته عمرو
تغيِّبوها أن ا وإمَّ ميالء، كعبًا تُزوِّجوا أن ا إمَّ فقالت: سبعة، وكانوا إخوتها تقصد فمضت
الحجاز. وترك الشام نحو بنفسه فرمى هَرب، إخوتها بَلغ قد ذلك أن بلغه فلما عني.

بالشام: وهو وقال

ن��اِظ��ُر94 م��ي��الءَ أع��الِم م��ن ��مِّ ال��شُّ إل��ى ال��ه��وى ب��ارح م��ن أن��َت ي��وٍم ُك��لِّ أف��ي

وأختها عمرو أم عىل فمر مكة، يريد خرج ثمَّ الشام. أهل من رجٌل البيت هذا فروى
ميالء! يا عمرو: أم فقالت الطريق. عن وسألهما عليهما، فسلَّم الطريق، ضلَّ وقد ميالء،

ميالء: يا تقول سمعها ملا الرجل فذكر الطريق، له صفي

ن��اِظ��ُر م��ي��الءَ أع��الِم م��ن ��مِّ ال��شُّ إل��ى ال��ه��وى ب��ارح ِم��ن أن��ت ي��وٍم ك��ل أف��ي

أهل من رجٌل أنا قال: أنت؟ أين ِمن هللا! عبد يا فقالت: الشعر، فعرفت به فتمثَّل
تدري أو قالت: بالشام. أعرابي عن رويته قال: الشعر؟ هذا رويَت أين فِمن فقالت: الشام.
فيكرموك، إخوتنا يراك حتى يربح ال أن عليه فأقسَمتا قال: كعب. اسمه قال: اسمه؟ ما

علم. الواحد، الحبال، األعالم: 94
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أتعِرفانه أدري فما آخر، شعًرا له ألروي إنِّي فقال: علينا. أنعمَت فقد الطريق عىل ويدلُّوك
يقول: سمعته قال: إياه؟ أسمعتنا إال باهلل نسألك فقالتا: ال؟ أم

م��ك��اِن ُك��لَّ وب��ال��ف��ت��ي��ان ب��ن��ف��س��ي وِق��س��ت��ه��ا األم��ور ُرْزُت ق��د ! خ��ل��ي��ل��يَّ
ي��س��ت��وي��ان ال��ب��ثِّ ذا وال خ��ل��يٍّ��ا أج��د ول��م ل��ل��رف��ي��ق ي��وًم��ا أُخ��ِف ف��ل��م
َق��َض��ي��ان��ي ق��د ال��ن��اس ل��وال م��ل��يَّ��ان ع��ل��ي��ه��م��ا َدي��ن��ي إن��س��ان��ان ال��ن��اس م��ن
َخ��َل��بَ��ان��ي ق��د وال��ُح��س��ِن ب��دلَّ��ي��ِه��م��ا يُ��ن��ِص��ف��ان��ن��ي م��ا م��ان ظ��الَّ م��ن��وع��ان
َق��َض��ي��ان م��ا وال��ل��ه وال ُق��ض��ي��ُت أن��ن��ي ال��ن��اس يَ��ح��س��ب ح��ت��ى يُ��ط��ي��الِن
ت��س��الن��ي ف��ال األخ��رى َع��ن ��ا وأمَّ ف��م��ن��ه��م��ا ع��م��رو أمُّ أم��ا ! خ��ل��ي��ل��يَّ
يَ��ه��ت��ِج��ران إن��س��ان��ان ال��ن��اس م��ن م��ث��لُ��ن��ا يُ��َر ول��م ب��ه��ج��راٍن بُ��ل��ي��ن��ا
يُ��ك��ت��ن��ف��ان ح��ي��ن ل��واٍش وأع��ص��ى ِق��ًل��ى م��ن وأب��ع��د م��ص��اف��اًة أش��دَّ
ال��ش��ف��ت��ان ب��ال��م��ن��ط��ق اس��تُ��ع��ج��َم��ت إذا ن��ف��وس��ن��ا ف��ي ال��ذي ط��رف��ان��ا يُ��ب��يِّ��ُن
ُم��ب��ت��َل��ي��ان ن��ح��ُن أم َش��ك��ِل��ن��ا ع��ل��ى ال��ه��وى ذوي أُك��لُّ أدري م��ا ف��وال��ل��ه
ت��ري��ان م��ا م��ث��ُل ي��وٍم ُك��لِّ ف��ف��ي ه��ًوى م��ن ال��ي��وم ب��ي م��م��ا ت��ع��ج��ب��ا ف��ال
تَ��َس��الِن ال��ه��وى م��اض��ي أو ال��وص��ِل م��ن ب��ي��ن��ن��ا ك��ان ال��ذي أي ع��ن ! خ��ل��ي��ل��يَّ
ص��ي��اِن ب��ُح��س��ن ف��ح��ف��ظ��ن��اُه ه��ًوى ب��ي��نَ��ن��ا ُح��مَّ م��ع��ش��ٍر ك��ري��م��ي وُك��نَّ��ا
ثَ��واِن إل��ي��ه ب��أع��ن��اٍق وُه��نَّ ال��ه��وى ع��ن ال��ح��ائ��م��ات ال��ن��ف��وَس ن��ذود
َض��م��ان وط��ول يَ��خ��ف��ى ال ال��س��ق��ُم ب��ه ب��را ف��ق��د م��ن��ه، ال��َع��م��ر ب��أمِّ س��اله
ب��ب��ي��ان ع��ل��م��ن��ا م��ن رَج��ع��ا وال َم��رٍَّة ن��ق��ُض ال��م��دى بُ��ع��د زاَدن��ا ف��م��ا
ي��دان ��دي��ق ال��صَّ ه��ج��ر م��ن تُ��ري��دان ب��ال��ذي ل��َي م��ا وال��ل��ه ال ! خ��ل��ي��ل��يَّ
ُم��ع��تَ��َل��يَ��ان ب��ال��ب��ي��ن أن��ت��م��ا ك��م��ا ب��دا إذا اع��ت��الءٌ ب��ال��ه��ج��ِر ل��ي وال

ُمهتمتنَي وكانتا الخرب، فأخَربَتاهم إخوتُُهما جاءت حتى رحله، وحطَّ الرجل فنزل قال:
الطريق، عىل ودلُّوه الرجل فأكرموا شاعًرا، ظريًفا وكان هم عمِّ ابن كان أنه وذلك بكعب؛
يف كعب نزل بلدهم إىل صار إذا حتى به، فأقبلوا فوجدوه، بالشام كعبًا فطلبوا وخرجوا
وكان قائم، لغالم كعب فقال البيوت، عند اجتَمعوا قد ناًسا فرأى الحي، من ناحيًة بيٍت
الناس؟ هذا يجتمُع فعالَم قال: كعب. أبي قال: أبوك؟ من غالُم يا صغريًا: له بنيٍّا ترك قد
زفرًة فزفر قال: الساعة. ماتت ميالء، خالتي عىل يجتمعون قال: . برشٍّ كعب فؤاُد وأحس

قِربها. جانب إىل فُدفن ميِّتًا، منه خرَّ
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وينتحر حبيبته يقتل

بن محمد بكر أبو ثنا حدَّ خطه، من ونقلته َحيَُّويِْه، بن العباس بن محمد عمر أبو ذكر
أحمد وحدثنا قال: بكري، بن ولقيط عياش ابن عن الهيثم عن العمري ثنا حدَّ املحويل، خلف
مسكني، أبي عن الكلبي بن هشام حدَّثني املدايني، الحسن أبو ثنا حدَّ الخزاز، الحارث بن
فقال فعشقها، بجاريٍة منهم فتًى فبَُرصَ يتنزَّهون، حنيفة بني من ناس خرج قال:
فأبى، ينرصف، وأن يَُكفَّ أن إليه فطَلبوا إليها، وأرسل أقيَم حتى انِرصفوا ألصحابه:
إضحيان95 ليلٍة يف فأقبل نفسها، يف وَقع حتى الجارية يُراسل وجعل القوم، وانرصف
وهللا وإال انرصف فاِسق يا فقالت: فأيقظها، أخوتها، بني نائمٌة والجارية قوًسا، ُمتقلًِّدا
ولكن أفيه، أنا مما عيلَّ أهون للموت وهللا فقال: فقتَلوك. إليك فقاموا إخوتي، أيقظُت
ثمَّ وصدره، فؤاده عىل فوضعها يدها، فأعطتْه وأنرصف. فؤادي عىل أضعها يدك أعطيني

انرصف.
وردَّ األوىل مقالتها مثل له فقالت حالها، مثل يف وهي أتاها، القابلة الليلة كانت فلما
ثمَّ أنرصف، أن أرتشُفهما شفتَيك من أمكنِتني إن عيلَّ هللا لك وقال: قولها، مثل عليها هو
، الحيُّ به ونَِذَر النار، مثل نفسها يف ووقع انرصف، ثمَّ شفتيها من فأمكنتْه إليك. أعود ال
فأرسلت نُخِرجه، حتى بنا انهضوا وجائيًا؟ ذاهبًا الحي هذا يف الفاسق لهذا ما فقالوا:
مرقٍب عىل فقعد الحي عن ناحيًة خرج أمىس فلما فالحذر. الليلة، يأتونك القوم أن إليه
فلما عنه، فلهوا مطٌر النهار من الحيَّ وأصاب الرماة، أحد وكان وأسُهُمه، قوُسه ومعه له
فنرشت الندى، أصابه وقد تُريده، فخرجت القمر، وطلع السحاب ذهب الليل آخر يف كان
فخرجتا اسمه، وهو عباس، يف لك هل فقالت: الحي، من جاريٌة معها وكانت شعرها
أخطأ فما بسهمه فرمى يَطلُبه، ممن أنهما فظنَّ املرقب، عىل وهو إليهما فنظر تمشيان
عليه، كان الذي املرقب من وانحدر معها كانت التي الجارية وصاحت ففلقه، الجارية قلب

يبكي: وهو ذلك عند فقال بدمها، خة متضمِّ بالجارية هو فإذا

ل��ل��ق��در إزال��َة وال ـ��ُت ك��ره��ـ ب��م��ا ال��ُغ��راُب ن��ع��ب

مقمرة. فيها، غيم ال إضحيان: 95
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ف��ان��ت��ِح��ر وإال ف��اص��ب��ر ق��ت��ل��ت��ه��ا وأن��َت ت��ب��ك��ي

فدفنوهما ميتنَي، فوجدوهما الحيُّ وجاء مات. حتى بمشاقِصه96 نفسه وجأ ثمَّ قال:
واحد. قرب يف

القلم وذات املأمون

عمران بن محمد هللا عبد أبو ثنا حدَّ ِزي، التَّوَّ الحسني بن عيل بن أحمد الحسني أبو أخربنا
مهدي ثنا حدَّ زكريا، بن محمد الغالبي ثنا حدَّ البرصي، هللا عبد بن محمد ثنا حدَّ امَلْرُزباني،
ُمنِصُف، واسُمها بها، شغٍف ذا وكان قلًما، له جارية يد يف املأمون رأى قال: سابق، بن

فقال:

ُم��ن��ِص��ُف ال��م��ح��بَّ��ة ف��ي أن��ص��َف��تْ��ن��ي ف��م��ا ي��ع��ِرُف ل��ي��س م��ن ال��ُح��بَّ َم��نَ��ح��ُت أران��ي
أه��ي��ُف ال��ل��وِن أس��م��ُر إص��ب��َع��ي��ه��ا وف��ي أع��َرَض��ت ي��وم ُح��ظ��وًة ل��دي��ن��ا وزادت
أع��َج��ُف وه��و ال��ُع��ل��ى ُج��س��ي��م��ات ي��ن��ال م��ت��ح��رٌِّك س��اك��ٌن س��م��ي��ٌع أص��مٌّ
ُم��ح��رَُّف ال��ِع��بَ��اِد ت��ح��ري��ف يُ��ق��وُِّم ُم��ع��ِج��ٌب وده��ُرك أن��ي ل��ه ع��ج��ب��ُت

شهيد الحب ميت

الصائغ: محمد بن محمد وأنشدني الجوهري: قال

ب��اِط��ال األج��ُر ي��ذه��َب ك��ي��ال ال��وج��د م��ن ن��اظ��ري ف��وُز ي��ا أل��ق��اه م��ا س��أك��ت��م
وواِص��ال ب��ال��ِع��ب��اد ب��رٍّا ك��ان وم��ن أح��م��ٍد ال��خ��ل��ق س��ي��د ع��ن ج��اءن��ا ف��ق��د
ن��اِزال ال��ف��رادي��س ف��ي ش��ه��ي��ًدا ي��م��وُت وج��َده ي��ك��ت��م ال��ج��س��م ف��ي يَ��ُم��ْت م��ن ب��أْن
ع��اِق��ال ك��ان ل��م��ن ش��كٍّ م��ن ف��ي��ه ف��م��ا ُم��س��ه��ٍر ب��ن ع��ل��يِّ ع��ن س��وي��ٌد رواه
ُم��ت��ش��اِغ��ال ب��ال��ه��وى ع��ل��ي��ًال س��ق��ي��ًم��ا ُم��ف��َرًدا ب��ات ل��ل��ذي ك��ث��ي��ٌر ذا وم��ا

عريض. نصل فيه سهم مشقص: الواحد املشاقص، 96
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سنة العذَّال عصيان

ببغداد: بها مدحُت قصيدة أثناء من ويل

ق��ت��ال��ْه ��اق ل��ل��ُع��شَّ ـ��ِظ ب��ال��ل��ح��ـ َغ��َدت وح��واء
ُم��خ��ت��ال��ْه وه��ي رآه��ا ح��ي��ن ق��ائ��ٍل م��ن ف��ك��م
ن��بَّ��ال��ْه97 ال��ق��ارة م��ن ال��م��رض��ى أج��ف��ان��ه��م أف��ي
ال��ه��ال��ْه ف��ي ك��ال��ب��در ل��ه��ا أت��راب ب��ي��ن م��ا ب��ِدْت
أذي��ال��ْه ت��س��ح��ُب م��ا ِن ال��ص��و ث��ي��اب م��ن ع��ل��ي��ه��ا
إن��زال��ه رام ض��ي��ٌف ـ��ِف! ال��ح��ي��ـ ب��ط��ِن ظ��ب��ي��ة أي��ا
أح��م��ال��ه ق��رَّب ق��د ـ��ُن َف��ال��بَ��ي��ـ ُق��ب��َل��ٌة ِق��راه
ق��اَل��ْه ل��م��ا أُْص��ِغ ل��م ـ��ِك ُح��بِّ��ي��ـ ع��ل��ى الٍح ف��ك��م
ُع��ذَّال��ْه ي��ع��ص��ي أن ـ��ُق ي��ع��َش��ـ م��ن ُس��نَّ��ة وم��ن

جة املتلعِّ واملرأة عمر

األنباري، بن بكر أبو ثنا حدَّ زكريا، بن املعاىف ثنا حدَّ الجازري، الحسني بن محمد أخربنا
حدَّثني الشيباني، بكري بن يونس حدَّثني الخزاز، الربيع بن أحمد ثنا حدَّ أبي، ثني حدَّ
صىل هللا رسول أصحاب أدرك قد وكان عباس، ابن موىل جبري بن السائب عن إسحاق أبو
ذات خرج أنه عنه هللا ريض الخطاب بن عمر حديث أسمع زلُت ما قال: وآله، عليه هللا
عليها ُمغِلقة العرب نساء من بامرأة مرَّ إذ كثريًا، ذلك يفعل وكان باملدينة، يطوُف ليلة

تقول: وهي بابها،

أُالع��بُ��ه ض��ج��ي��َع ال أن وأرََّق��ن��ي ك��واِك��بُ��ه ت��س��ري ال��ل��ي��ُل ه��ذا ت��ط��اول
ح��اج��بُ��ه ال��ل��ي��ل ُظ��ل��م��ة ف��ي ق��م��ًرا ب��دا ك��أن��م��ا وط��وًرا ط��وًرا أالع��بُ��ه
أق��ارب��ه تَ��ح��ت��وي��ه ال ال��ح��ش��ا ل��ط��ي��ُف ب��ُق��رب��ه ي��ل��ه��و ك��ان م��ن ب��ه يُ��َس��رُّ

الكحل. أراد ولعله سوداء، مادة القارة: 97
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ج��وان��ب��ه ال��س��ري��ر ه��ذا م��ن ��َض ل��نُ��قِّ غ��ي��ره ش��يء ال ال��ل��ه ل��وال ف��وال��ل��ه
ك��اِت��بُ��ه ال��ده��ر يَ��ف��ت��ُر ال ب��أن��ُف��س��ن��ا م��وكَّ��ًال رق��ي��بً��ا أخ��ش��ى ول��ك��نَّ��ن��ي

عني. زوجي وغيبة وحشتي، الخطاب بن ُعمر عىل لهاَن وقالت: َعَداء الصُّ ست تنفَّ ثمَّ
ونفقة، بكسوة إليها ه وجَّ ثمَّ هللا! يرحمك هللا، يرحمك لها: فقال قولها، يَستمع واقٌف وعمر

زوجها. عليها يَقدم أن يف وكتب

الربقع سادلة

ثنا حدَّ بأصفهان، األصبهاني الحافظ نعيم أبو أخربنا الحافظ، عيل بن أحمد بكر أبو أخربنا
بن محمد ثنا حدَّ النسائي، الرحمن عبد أبو ثنا حدَّ الطرباني، أحمد بن سليمان القاسم أبو
رحمه املقري، شيطا بن الحسني بن الواحد عبد الفتح أبو أخربنا املروزي، حرب بن عيل
أخربني العيناء، أبو أخربنا الكوكبي، ثنا حدَّ سويد، بن إسماعيل القاسم أبو ثنا حدَّ هللا،
الربقع ارفعي لها: فقال برقٌع، عليها أعرابية إىل أعرابي نظر قال: األصمعي، عن الجماز

يقول: فأنشأ القاُر. يبيضَّ أن دون وهللا، ال فقالت: نظرًة! أنظر

نُ��ذوُره��ا ��ى تُ��ق��ضَّ أو ل��ي��ل��ى وج��ه إل��ى ن��ظ��رًة ف��أن��ُظ��َر م��ب��يَ��ضٌّ ال��ق��اُر ه��ل

السلو ميعاد

الرحمن عبد ثنا حدَّ ُدَريْد، ابن ثنا حدَّ زكريا، بن املعاىف أخربنا الحسني، بن محمد أخربنا
القائل: من بأشعر سمعُت ما يقول: سليمان بن جعفر سمعت عمه، عن

ال��م��ق��اب��ُر ال��س��ل��وِّ م��ي��ع��اد ال��ُح��بِّ م��ن ش��اف��ٌع ق��ال س��ل��وًة ع��ن��ه��ا ُرم��ُت إذا

يقول: حيث األحوص منه أشعر فقلت:

ال��س��رائ��ر تُ��ب��ل��ى ي��وم ُودٍّ س��ري��رُة وال��ح��ش��ا ال��ق��ل��ِب ُم��ض��َم��ِر ف��ي ل��ه��ا س��ي��ب��ق��ى
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امرأة ثوب يف رجل

ثنا حدَّ زكريا، بن املعاىف الفرج أبو القايض ثنا حدَّ الجازري، الحسني بن محمد أنبأنا
صالح بن محمد ثنا حدَّ القريش، محمد بن هللا عبد ثنا حدَّ الكوكبي، القاسم بن الحسني
له يُقال فتًى هالل بني يف كان قال: الهاليل، قحيف بن نمري عن أبي حدَّثني الحسني،
ُمعَجبًا وكان النفس، سخيَّ القلب شديد الوجه حسن سيدا وكان باألشرت، ويُعرف ِبرش،
الرش ووقع وأمرها أمره فاشتُهر بارعة، الجارية وكانت جيداء، ى تُسمَّ قومه من بجاريٍة
ينزل ال أن عىل افرتقوا ثمَّ الجراحات، وكثرت القتىل بينهم ُقِتَلت حتى أهلها، وبني بينه

اآلخر. بقرِب منهم أحٌد
من فيك هل نُمريُ! يا فقال: يوم، ذات جاءني والهجر البالء األشرت عىل طال فلما
إليها الشوُق ذهب فقد جيداء، زيارة عىل أَسعدني قال: أحببت. ما ُكلُّ عندي قلت: خرٍي؟

شئت. إذا فانهض والكرامة، بالحب قلُت: حياتي. عيلَّ صت وتنغَّ بروحي،
الشمس مغرب من قريبًا كان إذا حتى وليلتنا يومنا فِرسنا معه، وركبُت فركَب
الراحلتنَي، عند هو فجلس َوِجَلني، راحلتَينا فأنخنا خفيٍّا، شعبًا ودخلنا منازلهم، إىل نظرنا
وال ضالًَّة، طالٌب أنك لقيَك ملن واذكر الحي فادخل وأمي، أنت بأبي اذَهب نمري! يا وقال:
السالم، مني فأَقِرئها الراعية فالنة جاريتها لقيَت فإن ولساٍن، شفٍة بني بذكري تُعرِّض

بمكاني. وأعلمها الخرب، عن وسلها
بمكانه، وأعلمتها الرسالة فأبلغتُها الجارية، لقيُت حتى أمري يف أُعذَُر ال فخرجُت
فموعدكما ذلك وعىل منها؛ ٌظ متحفَّ عليها، ٌد ُمشدَّ وهللا، بىل فقالت: الخرب، عن وسألتها

البيوت. أعقاب عند اللواتي الشجرات تلك عند الليلة
املوعد، جاء حتى راحلتينا نقود نهضنا ثمَّ الخرب، فأخربته صاحبي، إىل فانرصفُت
فصافحها األشرت إليها فوثب ِمنَّا، دنت حتى تميش جاءت قد جيداءُ إذا قليًال إال نلبث فلم
ريبٌة بيننا ما فوهللا رجعت، ما إال عليك نقسم إنَّا فقاال: عنهما، موليٍّا وقمُت عليها، وسلَّم
ثمَّ ساعًة ثا فتحدَّ معهما، جلست حتى إليهما راجًعا فانرصفُت دونك. به نخلو قبيٌح وال
إىل بعضنا ويشكو ليلتَنا، فنتحدث جيداء يا حيلٌة فيِك أما األشرت: فقال االنرصاف، أرادت
األشرت: لها قال تعَلم. الذي الرش إىل نعود أن إال سبيل من ذلك إىل ما وهللا قالت: بعض؟
فيه أو خري من هذا صديقك يف هل فقالت: األرض. عىل السماء وقَعت ولو ذلك، من بدَّ ال
فإني لك، بدا ما سيل قلت: خري؟ من فيك هل فتى! يا قالت: كله. الخري قال: لنا؟ مساعدة

روحي. ذهاب ذلك يف كان ولو مرادك، إىل ُمنتٍَه
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يف فادُخل بيتي إىل اذهب قالت: ثمَّ فلبستُها عيلَّ، فخلعتْها ثيابها فنزعت فقامت
اإلبل، فيه ليَحلب القدح منك فيطلُُب ساعتني، أو ساعة بعد سيأتيك َزوجي فإن خبائي،
كنت كذا فإني يدك، من إياه تُعطه وال رميًا به ارِم ثمَّ طلبه، يُطيَل حتى إياه تُعطه فال
هاِك فيقول: لبنًا، مآلن والقدح الحلب من فراغه عند يأتيك ثمَّ فيَحلب، فيذهب به، أفعل
تراه لست ثمَّ يَضعه، حتى دعه أو خذه ثمَّ عليه، نكًدا تُطيل حتى منه تأخذ فال غبوقك،

هللا. شاء إن تُصبح حتى
أن أمرني اللبن فيه الذي القدح جاء إذا حتى به، أمرتني ما ففعلت فذهبُت، قال:
ويده، يدي واختلفت ليضعه، وأهوى آلخذه أهويُت ثمَّ نكدي، طال حتى آخذه فلم آخذه
البيت، مقدم إىل بيده ورضب ُمفِرٌط. َطَماٌح هذا إن فقال: فيه. ما واندفق القدح، فانكفأ
وقبض عني السرت فهتك عيلَّ دخل ثمَّ املطوق، الثعبان كَمتِن مفتوًال سوًطا منه فاستخرج
له وأخٌت وإخوته أمه جاءت ثمَّ ثالثني. تمام فَرضبني َمتني، السوط ذلك وأتبع بشعري،
السكني أوِجَره أن وهممُت روحي، زايلتْني حتى أقلعوا ما وهللا وال يده، من فانتزعوني

املوت. فيه كان وإن
حتى قليًال إال ألبث فلم كنُت، كما وقعدُت سرتي شددُت معهم وهو عني خرجوا فلما
وتغطَّيت والبكي، بالسكات فاتقيتُها ابنتَها، تحسبني وهي تُكلِّمني عيلَّ جيداء أمُّ دخلت
ا فأمَّ بك، أوىل فذاك زوجك ملكروٍه تُعرِّيض وال ربَّك هللا اتقي بنية! يا فقالت: دونها. بثوبي

الدهر. آخر لك أشرتَ فال األشرت،
فلبثُت الليلة. عندك وتبيت تؤنسك، أختك إليك سأُْرِسل وقالت: عندي، من خَرجْت ثمَّ
ال وجعلُت رضبني، َمن عىل وتدعو تبكي فجعلت جاءت قد الجاريُة فإذا كثري، ما غري
وقلت: فيها، عىل بيدي شددُت منها استمَكنُت فلما جانبي، إىل اضطجعت ثمَّ أكلِّمها،
عليها، بالسرت أوىل وأنت سبِبها. يف الليلة ظهري ُقطع وقد األشرت، مع أختك تلك هذه! يا
الفضيحة تكون حتى بُجهدي ألصيحنَّ بكلمة تكلَّمِت لنئ فوهللا ولها، لنفسك فاختاري
معي بات ثمَّ الزرع، من القصبة تهتزُّ كما الجارية فاهتزَّت عنها، يدي رفعُت ثمَّ شاملًة.
ومما مني وتضحك تتحدَّث، تزل فلم حديثًا، وأحسنُه ه وأعفُّ رافقتُه، رفيًق أملُح منها
رأتنا فلما البيت، آخر من علينا دخَلت قد جيداء إذا النور، برق حتى الرضب من به بُليُت
هي قلت: السبب؟ وما قالت: أختك. قلت: عندك؟ هذا من ويلك! وقالت: وفِزعت، ارتاعت

بي. نَزل بما لعاملة إنها هللا ولعمر تُخُربك،
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عنَّا َي ُرسِّ فلما خائفان، ونحن فركبنا صاحبي، إىل ومضيُت منها، ثيابي وأخذُت
جانب إىل رضبٍة من هللا غرس ما فيه فإذا ظهري، عن وكشفت أصابني، ما حدثتُه روُعنا
وَوَجَب صنيعتُك عُظمْت لقد قال: األشرت رآني فلما وحدها. الدم تُخرج رضب كل أخرى،

مكافأتك. هللا فبلَّغني بنفسك، خاطرت إذ شكُرك،

مشئومة شامة

األنباري، بن بكر أبو ثنا حدَّ زكريا، بن املعاىف ثنا حدَّ الجازري، الحسني بن محمد أخربنا
حدَّثني الواحد، عبد بن عباد حدَّثني الربعي، الرحمن عبد بن الحسن ثنا حدَّ أبي، حدَّثني
هشام عند معاوية بن يزيد بن هللا عبد بنت عبدة كانت قال: أبي، ثني حدَّ عائشة، ابن
من ِرقاٌق سود ثياٌب وعليها يوًما عليها فدخل النساء، أجمل من وكانت امللك، عبد بن
فقطَّب، تأملها ثمَّ إليها، نظر حني ُرسوًرا فمألته عيدهم، يوم النصارى يلبُسها التي هذه
هذه رأيُت ولكن ال! قال: غريها؟ ألبَُس هذه، أَكِرهَت املؤمنني؟ أمري يا لك ما فقالت:
ذلك يف شامة بها (وكانت النساء يُذبُح وبك الثياب، فوق من َكشِحك عىل هي التي الشامة
يذبحونك ثمَّ َوردٍة،98 العباس) بني (يعني شهباء بغلٍة عن سيُنِزلونك إنهم أَما املوضع)
القوم نساء من بك ذبحوا ألهلك دولٌة كانت إذا يعني النساء، بك يُذْبَُح وقوله: قال: ذبًحا.

ذبحوك. الذين
يُدرى ال ما الجوهر من معها وكان العباس، بن هللا عبد بن عيل بن هللا عبد فأخذها
سبيلها، وخىلَّ معها كان ما فأخذ بالذهب، منسوٌج وجوهر يواقيت ِدرُع ومعها هو، ما

نجوُت. فقالت: الظُّلمة. يف َدهَماءُ، لها: قيل تحتي؟ دابٍة أي الظلمة: يف فقالت
جعفر أبو يبعُث يكوُن ما أدنى صنعَت؟ ما فقالوا: عيل، بن هللا عبد عىل فأقبلوا قال:
وإذا الصبح، وأضاء إثرها، يف فبعث اقتُلها. منك، فيأخذه منها أخذَت بما فتُخربُه إليها،
هذا قالت: بقتلك. أُِمرنا فقال: َمه! فقالت: الرسول، فلحقها َوْرَدة، شهباء بغلٌة تحتها

يها. وكمَّ قدَميها تحت من درعها فشدَّت فنزلت عيلَّ، أهوُن

محمرة. وردة: سواد. يتخلَّله أبيض لونها شهباء: 98
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الخالفة يساوي صاحب

بن الحسني ثنا حدَّ زكريا، بن املعاىف ثنا حدَّ الجازري، الحسني محمد بن عيل أبو أخربنا
عيىس بن إبراهيم ثنا حدَّ الربعي، الفضل أبو العباس بن الفضل ثنا حدَّ الكوكيب، القاسم
فغدوُت، لنَصطِبح، إليه نغدَو أن وأصحابي املأمون أمرني َعلَُّويه: قال وقال: الهاشمي،
أما امُلتعدِّي! الظالم الرجل أيها يا فقال: املراكب، صاحب إسماعيل بن هللا عبد فلقيَني

بك. هائمة هي َعِريب؟ من تستحي وال تَِرقَّ وال ترَحُم
مني غناءً وأحسن الناس، وأظرف وجًها، الناس أحسن عريُب وكانت علويه: قال
من استوثق له: قلت دخلنا فحني معك. أجيء حتى ُمر له: فقلت ُمخاِرق. صاحبي ومن
عريب فإذا ودخلُت، فأُغِلقت باألبواب فأمر الحجاب. بُفضول الناس أعرف فإني األبواب،
وقبَّلتني فعانَقتْني إيلَّ، قامت رأتني فلما ُزجاج. قدوٍر ثالُث يديها وبني كريس، عىل جالسٌة

فمي. يف لسانها وأدخلت
وبينها، بيني منها قدًرا فأفرغت القدور. هذه من ِقدًرا قلت: تأكل؟ تشتهي ما قالت:
نرشب زلنا فما نصفه، وسقتني نصفه فرشبت ِرطًال فصبَّت بالنبيذ، دعت ثمَّ فأكلنا.
منه فاخرتُت العتاهية ألبي شعًرا البارحة أخرجُت الحسن! أبا يا قالت: ثمَّ سكرنا. حتى

قالت: هو؟ ما قلت: شيئًا.

ع��ل��ي��ه َك��ُدْرُت إن وي��ص��ف��و يَ��ِرقُّ ص��اح��ٍب ِظ��لِّ إل��ى ل��م��ش��ت��اٌق وإن��ي
ي��دي��ه ط��وع ك��ن��ُت إن وال ل��ي، ص��ف��ا ج��ف��وت��ه إن ال اإلن��س��ان! م��ن ع��ذي��ري

بىل، قالت: يشء. فيه ما قلت: فأصلْحه! يشء، فيه بقَي فقالت: مجِلَسنا. فصريناه
الباب وكرسوا الُحجاب جاء ثمَّ جميًعا، حناه فصحَّ أعلم. أنِت فقلت: كذا. موضع يف
بيدي، ق وأصفِّ الصحن أقىص من أرقص فأقبلت املأمون، عىل فأُدخلت واستُخرجت،
َعلُّويه! يا ادُن املأمون: فقال فاستطرفوه، يَعرفوه لم ما وسمعوا فسمع الصوت، وأغني
صاحٍب ظلِّ إىل تشتاق الذي أنت فقال: مرات، سبع فرددتُه الصوت! ردَّ فقال: فدنوت،
الصاحب هذا وأعطني الخالفة، مني خذ نعم! فقلت: عليه؟ كدرَت إن ويصفو يروُق

بَدلها.
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الدنيا. أبازير من أبزاٍر أجلُّ فهي هللا، قاتََلها فقال: فأخربته، خربي عن وسألني

أعرابي كتف عىل امرأة

ثنا حدَّ األصبهاني، هللا عبد بن أحمد نعيم أبو ثنا حدَّ ثابت، بن عيل بن أحمد بكر أبو أخربنا
بن عمران ثنا حدَّ موىس، بن برش ثنا حدَّ الطرباني، أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو
أطوُف كنُت قال: عباس، ابن عن الشعبي، عن مجالد عن عيل بن حبان ثنا حدَّ ليىل، أبي
امَلهاِة مثل امرأٌة كتفه عىل أعرابي فإذا ه، كفِّ يف ي وكفِّ الكعبة، حول الخطاب بن عمر مع

يقول: وهو

ال��س��ه��وال أت��ب��ُع ً م��وطَّ��أ ذل��وًال َج��م��ًال ل��ه��ذي ِص��رُت
ت��زوال أو ت��س��ُق��ط أن أح��ذَُر ت��م��ي��ال أن ب��ال��ك��فِّ أع��ِدل��ه��ا

ج��زي��ًال ن��اِئ��ًال ب��ذاك أرج��و

امرأتي هذه فقال: أعرابي؟ يا تك ِحجَّ لها وهبَت التي املرأة هذه ما عمر: له فقال
امٌة، قمَّ أكوٌل ِمرغامٌة، حمقاء بها صنيعتي من ترى ما مع إنها املؤمنني، أمري يا وهللا
فال جماٍل، ذات إنها قال: فيها؟ قولك هذا كان إذا بها تصنع فما قال: الهامة. مشئوم

بها. فشأنك إذًا، قال: تُرتَك. فال ِصغاٍر وأم تُفَرك،99

النساء كيد

ثنا حدَّ سويد، بن سعيد بن إسماعيل ثنا حدَّ ِزي، التَّوَّ عيل بن أحمد الحسني أبو أخربنا
قطامي، بن الرشقي عن زبار محمد ثنا حدَّ النحوي، عبيد بن أحمد ثنا حدَّ قال: الكوكبي
يجمع وكان ثعلبة، بن قيس بن َمرثَد إىل الناس أحب من البكري ُقميَّة بن عمرو كان قال:
ُملصقتنَي، تليها والتي الوسطى عمرو قدِم إصبع وكان طعامه، عىل امرأته وبني بينه
فجاء يدعوك، ك عمَّ أن عمرو إىل امرأتُه فأرسلِت بالقداح، يَرضُب يوم ذات مرثد فخرج

تبغض. تفرك: املائدة. عىل ما كل تأكل التي القمامة: امُلغضبة. املرغامة: 99
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فقال نفِسه، عىل فأرادتْه شأنها، وأنكر ه عمَّ يجد لم عليها دخل فلما البيوت، وراء من به
دعوتِني. ما للمساءة فقال: ألسوءنك. أو لتفعلنَّ أما فقالت: عظيٍم. بأمٍر جئِت لقد لها:
بة، ُمتغضِّ وجدها مرثد رجع فلما قدمه، أثِر عىل فُكِفئت بجفنٍة وأمرت فخرج، قام ثمَّ
هو؟ من قال: نفيس. يَسومني جاءَني منك القرابة قريب رجٌل قالت: شأنك؟ ما فقال:
وعرف عنه فأعرض عمرو، أثر مرثد فعرف قدِمه. أثر وهذا يه، أُسمِّ فال أنا أما قالت:

ذلك: يف فقال أُتي، أين من عمٌرو

م��رث��دا ألْص��ِرَم ِس��رٍّا ت��ؤام��رن��ي رش��ي��َدة ب��ج��دٍّ ن��ف��س��ي م��ا ل��ع��م��ُرَك!
أخ��م��دا ه��و إذا م��ن��ه��ا م��ؤي��ٌس وال ُم��ت��ع��بَّ��ٌس ال ال��ق��دِر رم��اد ع��ظ��ي��ُم
وأص��ع��دا ِم��راًرا ل��وم��ي ف��ي وأف��رغ ��ٌة ج��مَّ ب��وائ��ُق م��ن��ه أظ��ه��رت ف��ق��د
��دا ف��ت��ج��هَّ ج��اه��ٍد ب��اٍغ ق��وِل س��وى ج��ن��ي��ت��ه أك��ون أن ذن��ٍب غ��ي��ر ع��ل��ى

العاشقة النخلة

محمد هللا ُعبيد أبو أخربنا ِزي، التَّوَّ الحسني بن عيل بن أحمد الحسني أبو القايض أخربنا
زهري خيثمة أبي بن أحمد ثنا حدَّ الحكيمي، أحمد بن محمد أخربني امَلْرُزباني، عمران بن
ُحسِنها من ذُكَر نخلٌة بالبرصة عندنا كان يقول: املنقري مسلمة أبا سمعُت قال: حرب، بن
يَعرُف قديًما شيًخا صاحبها فدعا قال: شيصت.100 حتى ففسدت قال: ُرَطِبها. وطيب
بالُقرِب الذي الفحل لهذا عاشقة هذه فقال: النخل، من حولها ما وإىل إليها فنظر النخيل،

كانت. ما أحسن إىل فعادت منه، فلُِقَحت قال: منها.

حلوان ونخلتا املهدي

ثنا حدَّ الجرجاني، بكر أبو أخربنا هللا، ُعبيد أبو أخربنا ِزي، التَّوَّ عيل بن محمد وأخربنا
بن هللا عبد سمري أبي عن القييس، محمد أبي بن محمد عن أسامة أبي بن الحارث
ودعا فتغدَّى املوضع، استطاب ُحلوان، بعقبة فصار املهدي، خرج ملا قال: أيوب، أبي

الرديء. التمر أي الشيص؛ وحَملت فسدت النخلة: شيِّصت 100
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يده يف كانت محكَّة فأخذت فغنِّيني. املوضع، هذا طيَب ترين أما لها: فقال بَحَسنَة،
وغنَّته: ٍة ِمَخدَّ عىل بها وأوَقعت

ج��ن��اُك��م��ا ال��ن��خ��ي��ل ُح��راس ن��ام إذا ح��ب��ذا بُ��وانَ��َة! وادي ن��خ��ل��تَ��ي أي��ا

أُعيذَُك فقالت: ُحلوان. نخلتي يعني النخلتنَي، هاتني بقطع هممُت لقد أحسنت! فقال:
فيهما: الشاعر قول قالت: ذاك؟ وما قال: النحس. تكون أن باهلل

ال��زم��ان ه��ذا َري��ب م��ن ل��ي واب��ك��ي��ا ُح��ل��وان ن��خ��ل��تَ��ي ي��ا أس��ِع��دان��ي
ف��تَ��ف��ت��رق��اِن ي��أت��ي��ُك��م��ا س��وف ن��ح��ًس��ا أن ب��ق��ي��تُ��م��ا إن واع��ل��م��ا

يحفظهما. من بهما ووكَّل أبًدا، أقطُعهما ال فقال:

وجيداء األشرت

بن عيل الفرج أبو أخربني أبي، ثني حدَّ عليه، قراءة عيل أبي بن عيل القاسم أبو أخربنا
أجالُس كنت قال: العيناء، أبو ثني حدَّ قدامة، بن جعفر حدَّثني األصفهاني، بن الحسني
املتوكُِّل إىل ُحمَل وكان طالب، أبي بن عيل بن حسن بن هللا عبد بن صالح بن محمد
نُمري حدثني قال: فحدثني ُمحِرًما، فصيًحا أعرابيٍّا وكان أطلقه، ثمَّ مدة فحبسه أسريًا،
هللا، عبد بن ِبرش له يُقال فتًى ِمنَّا كان قال: حييٍّا، الوجه حسن وكان الهاليل، قحيف بن
وشاخ زوج، ذات وكانت جيداء، لها يُقال قومه من جاريًة يهوى وكان باألشرت، ويُعرف
الخرب يف ما نحو عىل جيداء مع األشرت قصة وذكر عليه. وُضيِّق منها فُمنع حبِّها، يف خربه

واحد. املعنى ألن إعادتها فكرهُت الجزء، هذا قبل الذي

املأمون عىل ُحزنًا ماتت

بن الحسني ثنا حدَّ زكريا، بن املعاىف ثنا حدَّ الجازري، الحسني بن محمد عيل أبو أخربنا
حماد أبي بن يحيى ثنا حدَّ النحوي، مالك بن هللا عبد محمد أبو ثنا حدَّ الكوكبي، القاسم
والجمال، الكمال من امرأٌة تُوَصُف ما بكلِّ جاريٌة للمأمون ُوِصَفت قال: أبيه، عن املوكبي،
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خطَرت درعه ليَلبَس هم فلما الروم، بالد إىل خروجه وقَت بها فأُتي رشائها، يف فبَعث
قال: هذا؟ ما فقالت: به، وأُعِجبَت بها أُعِجَب إليها نظر فلما إليه، فخرَجت فأمر بباله،
خدها عىل دموعها وَحَدَرت سيِّدي، يا وهللا قتلتْني قالت: الروم. بالد إىل الخروج أُريد

تقول: وأنشأت اللؤلؤ، كِنظام

وي��س��ت��ج��ي��ب ال��دع��اء ع��ل��ى يُ��ث��ي��ُب ربٍّ��ا ال��م��ض��ط��رِّ دع��وَة س��أَدع��و
ال��ق��ل��وُب ت��ه��وى ك��م��ا وي��ج��م��ع��ن��ا ح��ربً��ا ي��ك��ف��ي��ك أن ال��ل��ه ل��ع��لَّ

يقول: ُمتمثًِّال وأنشأ صدره إىل املأمون ها فضمَّ

األن��اِم��ُل م��ن��ه��ا ال��دم��َع تُ��ذري ه��ي وإذ ُك��ح��َل��ه��ا ال��دم��ع ي��غ��س��ُل إذ ُح��س��ن��ه��ا ف��ي��ا
تُ��ح��اِوُل ُه��ن��اك ق��ال��ت ب��م��ا وق��ت��ل��ي ق��ت��ل��تْ��ن��ي ال��ع��ت��اب: ف��ي ق��ال��ت ص��ب��ي��ح��ة

إليه تحتاج ما كل لها وأصلح محلَّها، وأكرم بها احتفظ مرسور! يا لخادِمه: قال ثمَّ
األخطل: قال كما فكان رجوعي. وقِت إىل والجواري والخدم املقاصري من

ب��أط��ه��اِر ب��اتَ��ت ول��و ال��ن��س��اءِ دون م��آِزَره��م ش��دُّوا ح��ارب��وا إذا ق��وٌم

أشفق شديدًة ِعلَّة فاعتلَّت به، أمر ما ويصلح يتعاهُدها الخادم يزل فلم خَرج، ثمَّ
مما وكانت يَت. وتُُوفِّ َعَداء الصُّ ست تنفَّ ذلك بَلغها فلما املأمون، نعُي ووَرد منها، عليها

بنفسها: تجود وهي قالت

وأروان��ا أن��ف��اًس��ا ال��ح��الوِة ب��ع��د م��رارت��ه م��ن س��ق��ان��ا ال��زم��ان إنَّ
ف��أب��ك��ان��ا أخ��رى ت��ارًة ان��ث��ن��ى ث��مَّ ف��أض��ح��ك��ن��ا م��ن��ه ت��ارًة ل��ن��ا أب��دى
ُدن��ي��ان��ا ت��ل��وي��ن وِم��ن ال��ق��ض��اء م��ن ل��ن��ا يَ��زاُل ال م��ا ف��ي ال��ل��ه إل��ى إنَّ��ا
وأح��زان��ا ُم��ص��اف��اًة ي��دوُم ال م��ا ت��ص��رُِّف��ه��ا ِم��ن تُ��ري��ن��ا ن��راه��ا ُدن��ي��ا
م��وت��ان��ا يَ��ب��ُك��ون أح��ي��اؤن��ا ل��ل��ع��ي��ش نُ��زاي��لُ��ه��ا ال ك��أن��ا ف��ي��ه��ا ون��ح��ن
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القايضاملدنف

بن أحمد ثنا حدَّ املقري، زياد بن الحسن بن محمد ثنا حدَّ املعاىف، ثنا حدَّ الجازري، وأخربنا
زوًجا الكويف ِطقِطق امرأُة فقدَّمت الرشقية، قضاء عىل الربتي حمدان كان قال: الصلت،
القايض، هللا أعز فقال: ذكرت، القايضعما فسأله درهم، آالف أربعة مهًرا عليه وادَّعت إليه،
رأى فلما صدرها، انكشف حتى فسَفرت أسِفري. الربتي: لها فقال دراهم. عرشة مهُرها
آالف أربعة ليس دينار آالف أربعة يَستأهل الوجه هذا مثل ويحك! لطقطق: قال ذلك
النحر. هذا عىل الشذر101 هذا من أحسُن الدنيا يف ما له: فقال كاتبه، إىل التفت ثمَّ درهم.
تُهددها الربتي: له فقال طلَّقتُها. قلِبك يف َوَقعت قد كانت إن فديتُك طقطق: له فقال
ألًفا هنا ها وإن َزوَّْجنَاَكَها﴾، َوَطًرا ِمنَْها َزيٌْد َقَىض ا ﴿َفَلمَّ وجل: عز هللا قال وقد بالطالق،
بزيد. لسُت طقطق وأنا منها، وَطري قضيُت ما وهللا فإني طقطق: فقال يتزوَّجها. ممن
مباَضعة عىل صربُك كان كيف أدري ما حبيبتي! يا فقال: املرأة، عىل الربتي فأقبل

يقول: أنشأ ثمَّ البغيض. هذا

ح��ل��ي��لُ��ه��ا ي��م��وت أو ي��وًم��ا تُ��ط��لَّ��ُق ل��ع��لَّ��ه��ا ال��م��ن��ون ري��ب ب��ه��ا ت��ربَّ��ص

ثمَّ سقر. إىل عنَّا يذهب دعُه به: فصاح الربتي، غالم وصيٌف به وتعلَّق طقطق، فقام
يف وأضعه تُعِلمني حتى وصيٍف امرأة إىل فصريي تريدين، ما إىل لِك يَِرص لم إن لها: قال

الحبس.
أن عىل دينار خمسمائة عىل وصانَعه الربتي، به فعلق كان، ما الخرب صاحب وكتب
فقال بالقايض، فاستغاثَت زوجها، خاصمت عجوًزا أن يكتب ولكن بعينِه، الخرب يرفع ال

بالحق. أقيض أن بدَّ وال حكٌم هو حبيبتي! يا أصنع ما لها:
الشعر، ويقول السطوح فوق ويهيم يبكي ُمدنًَفا زال فما ُمتيًَّما، الربتي وانرصف

يقوله: مما فكان

ال��ق��ض��ا أع��ِرِف ل��م ل��ي��تَ��ن��ي م��ض��ى م��ا ع��ل��ى ح��س��رت��ي وا
ان��ق��ض��ى ح��ت��ى ت��مَّ ف��م��ا ��ا ح��قٍّ ال��ل��ه وِخ��ف��ُت أم��ًرا أح��ب��ب��ُت

ورجع. ارعوى أنه إال ، رويَّ وال له وزن ال شعر من ذلك وغري

الصغري. اللؤلؤ الشذر: 101
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أكفر بماذا

الناجي سعد بن خلف بن سليمان الوليد أبو أنبأني بصور، عيل بن أحمد بكر أبو أخربنا
محمد بن موهب بن محمد بن الواحد عبد شاكر أبو القايض خايل حدَّثني األندليس:

الفرج: ابني وأحمد سعيد أخو وهو الجياني، الفرج بن هللا لعبد التجبي

راِح��ًم��ا خ��ال��ق��ي س��وى ل��ُرج��َوى ن��ادًم��ا خ��ط��ئ��ي م��ن ت��دارك��ُت
م��والُه��م��ا غ��ي��ر إل��ى ي��دي ـ��ُت رف��ع��ـ إن ص��رع��ت��ي ُرِف��ع��ت ف��ال
ِب��م��ا؟ ه��ذا ��ر أُك��فِّ ب��م��اذا ُت ي��م��و م��ن إل��ى وأدع��و أم��وت

واعتمار حجة يومني كل

سعيد بن أحمد حدثنا األنباري، القاسم بن محمد حدثنا املعاىف، ثنا حدَّ محمد، وأخربنا
أبيه، عن جندب، بن مسلم بن هللا عبد بن مسلم حدثنا بكار، بن الزبري حدثنا الدمشقي،

ربيعة: أبي بن ُعمر قول املسيب بن سعيد عتيق أبي ابن أنشد قال:

األوط��ارا ت��ه��ام��ة م��ن ق��ض��ى ق��د اب��ِت��ك��اًرا ال��ُم��ِج��دُّ ال��راك��ب أي��ه��ا
ُم��ع��ارا أم��س��ى ب��ال��ح��ي��ف ف��ف��ؤادي َخ��ِل��يٍّ��ا ال��غ��داَة ق��ل��ب��ك ي��ك��ن إن
واع��ِت��م��ارا ��ة ِح��جَّ ي��وم��ي��ن ُك��لَّ ع��ل��ي��ن��ا ح��ت��ًم��ا ك��ان ال��ده��ر ذا ل��ي��ت

يف ما غري يشءٌ الجمل نفس يف محمد! أبا يا فقال: شطًطا. امُلسلمني كلفَت لقد فقال:
سائقه. نفس

وفاء للغدور ليس

أنشدنا وأربعمائة:102 وأربعني اثنتني سنة التَّنُوِخي املحسن بن عيل القاسم أبو أخربنا
لنفسه: الجبار عبد بن محمد بن عيلُّ الحسن أبو

أِل��ًف��ا ق��دِّه��ا م��ن وث��ن��ت ب��ج��ي��ده وال��ت��ف��ت��ت ال��رث��م ب��ع��ي��ن إل��يَّ رنَ��ت

١٠٥٠م. سنة 102
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وان��ع��َط��ف��ا ف��اه��ت��زَّ ��ب��ا ال��صَّ ري��ح ه��زَّت��ه ُغ��ص��ٍن ع��ل��ى ي��س��ري ال��دج��ى ب��دَر ف��ِخ��ل��ُت
أس��ًف��ا ��ه��ا ك��فَّ ��ت ف��ع��ضَّ س��واه��ا إل��ى ُم��س��اِرق��ًة ت��رن��و ُم��ق��ل��ت��ي وأب��ص��رت
ُق��ِط��ف��ا ق��د ب��ال��غ��ي��ِظ وج��ن��ِت��ه��ا وورُد ن��اِف��َرًة ال��م��ذع��وِر ك��ال��رش��ا ان��ث��ن��ت ث��مَّ
��َغ��َف��ا وال��شَّ ال��ت��ه��ي��ام ي��دَّع��ي ال��ذي ه��ذا ع��ج��بً��ا ت��ن��ظ��ري ق��وم��ي ن��ع��ُم! ي��ا ت��ق��ول:
وف��ا ل��ل��غ��دور ي��ت��أتَّ��ى أن ه��ي��ه��ات ش��ي��م��ت��ه وال��غ��دُر ال��وف��ا ِم��نَّ��ا يُ��ري��د

وأعنيك بغريك أُكنِّي

الصابي: إسحاق أبي خط من نقلُت قال: التَّنُوِخي وأخربنا

أع��ادي��ِك م��ن وح��ذاًرا ت��ق��ي��ًة وأع��ن��ي��ِك ش��ع��ري ف��ي ب��غ��ي��رِك أُك��ن��ي
ُح��بِّ��ي��ِك دون ِس��ت��ٌر ه��و ف��إن��م��ا ب��ه ُش��ِع��ف��ُت ب��إن��س��اٍن س��م��ع��ِت ف��إن
أُس��م��ي��ِك ال ول��ك��ن أن��ت، م��ع��ن��اه ل��ه وج��ود ال ش��خ��ٍص دون غ��ال��ط��تُ��ه��م
واش��ي��ِك؟ ك��ي��َد ف��ي��ه آم��ن وك��ي��ف زلَّ��ت��ُه ال��ح��بِّ ف��ي ُم��س��ِع��دي م��ن أخ��اف
ف��ي��ِك م��ح��ن��ت��ي م��ن رح��م��ًة الس��ت��ع��ب��روا ب��ه وب��ح��ُت ب��ي م��ا ل��ه��م ك��ش��ف��ُت ول��و

املرض مرىضتبعث

قصيدة: أثناء من ويل

تُ��ن��تَ��ض��ى ال��ُج��ُف��وِن م��ن ِس��ه��اُم��ُه وش��اِدٍن
غ��َرَض��ا ع��اش��ق��ي��ِه ُب ُق��لُ��و ل��ه��ا أص��ب��ح��ْت ق��د
م��َرض��ا ل��ق��ل��ٍب ـ��م��رض��ى ال��ـ أج��ف��ان��ه ب��ع��ثَ��ت ك��م

حائط عىل شعٌر

بن الحسني حدثنا زكريا، بن املعاىف حدثنا الجازري، الحسني بن محمد عيل أبو أخربنا
بينا أنه املعرفة أهل بعض حدثني صديقنا: عيل أبو قال قال: األنصاري، عفري بن محمد

مكتوبًا: حيطانها بعض عىل فوجد دوِرها، من داٍر يف نزل الشام بالد بعض يف هو

ك��ُروبَ��ه��ا َح��رَّ ال��دم��ع ب��ب��رِد ل��تُ��ط��ف��ي ح��ب��ي��ب��ه��ا ل��ف��ق��ِد ت��ب��ك��ي ُم��ق��َل��ت��ي دع��وا
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ب��ح��ب��ي��ِب��ه��ا ُم��تِّ��َع��ت ل��ن��ف��ٍس ف��ط��وب��ى راح��ٌة ل��ل��ق��ل��ب ال��دم��ع خ��ي��ط ح��لِّ ف��ف��ي
ق��ل��وب��ه��ا103 ب��ق��ط��ِع إال رض��يَ��ْت ل��م��ا ��ه��ا أك��فَّ ال��ق��اط��ع��ات رأتْ��ه ل��و ب��م��ن

ألف ثالثني أصاب وقد الدار، هذه نزل ال الُعمَّ بعض أن فأُخرب عنه، فسأل قال:
عليه. كله املال ذلك فأنفق ُغالًما، فَعِلَق دينار،

ُحسنًا منه أحسن غالًما رأيُت فما قال: الغالم. ذلك بنا مرَّ إذ جالٌس أنا فبَينا قال:
وجماًال.

وأمامة والحجاج جرير

الزبري، أخربنا العقييل، النرض أبو حدثنا زكريا، بن املعاىف حدثنا عيل، أبو وأخربنا
عىل وفدُت قال: جرير، حدثني السلويل، الذيال أبي عن الريبوعي، أيوب بن محمد حدثني
حقائبها وحشَو ورعاءها، راحلًة أربعني فأعطاني األربعني، سفرة ى تُسمَّ سفرة يف الحجاج
كوَرها راحلتي عىل شددُت فلما خرجت. ثمَّ ِحنطة، وأوَقَرها لعيايل، واألكسية القطائف104
فإذا الحجاج عىل فدخلت معه، فرجعُت األمري. أِجِب فقال: خادٌم جاءني امليض، أريد وأنا
هاِت، فقال: األمري. أيها عليك السالم فقلت: مه، تُعمِّ قائمٌة جاريٌة وإذا كريس، عىل قاعٌد هو
أقول، ما أدري فما فأُفِحمُت، وإجالله. األمري هيبة تمنُعني وأمي بأبي فقلت: هذه! يف قل
ُفتَح أُمامة قال فلما أُمامة. قال: اسمها؟ فما وأمي، بأبي فقلت: فيها! قل هاِت، بل فقال:

فقلت: عيلَّ،

ق��ل��ي��ُل تُ��ِح��بُّ ل��م��ن ال��وداَع إن رح��ي��ُل م��ن��ك ح��ان أُم��ام��َة ودِّع
س��ب��ي��ُل إل��ي��ه وم��ا ال��ش��ف��اءَ وأرى ت��يَّ��م��ت��ه��ا ص��واديً��ا ال��ق��ل��وب ت��ل��ك

عن أيديهنَّ قطَّعَن اللواتي النساء عن يوسف سورة يف جاء ما إىل إشارة ها: أكفَّ القاطعات قوله: 103

يعقوب. بن يوسف جمال رؤيتهن
كتفيه. عىل الرجل يضعه مخمل دثار قطيفة: الواحدة القطائف، 104
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بالعمامة، فتعلَّقت فجبذتُها،105 بيدها، فأخذُت بيدها! خذ سبيل. إليها بل فقال:
قال: بالعمامة. وتعلَّق جبَذها مما ومالت َصَغْت،106 قد اج الحجَّ عنَق رأيُت حتى وجبذتُها

فقلت: شعر. من بيٌت ببايل وخطر

ج��م��ي��ُل107 أُم��ي��م، ي��ا داللُ��ِك، ح��س��ٌن ف��إن��ه ال��دالُل ِط��بَّ��ُك��ُم ك��ان إن

خذها لذاك. أهٌل وهو وجهك، بغُض بها ولكن ذاك، بها ما وهللا إنه الحجاج: فقال
وجعلتُها حكيم، أمَّ فكنَّيتها بها، وخرجُت الِعمامة خلَّت منه ذلك سمعْت فلما جرها! بيدها

الوشم. قرى من الفنة له يُقال بقرية نفقاتهم وتُعطيهم ايل ُعمَّ عىل تقوم
نوح بن َحبَجيٍّا وسمعُت أيوب: بن محمد قال قال: الزبري، فأخربني طلحة: قال

ُمباركة. وهللا كانت يقول:

ذريح بن قيس وغراب طلحة بنت عائشة

بن أحمد الحسن أبو ثنا حدَّ زكريا، بن املعاىف حدثنا الجازري، الحسني بن محمد أخربنا
محمد ثنا حدَّ رأى، من برس باملراجيل املعروف البزاز العجيل إبراهيم بن إسحاق بن محمد
املجالد ثنا حدَّ ُعدي، بن الهيثم ثنا حدَّ الليثي، عمر بن يحيى ثنا حدَّ الكديمي، يونس بن
فقمُت، قم! شعبي، يا فقال: املسجد، يف وأنا الزبري بن ُمصعب بي مرَّ قال: الشعبي، عن
فدخل شعبي! يا ادُخل فقال: فقرصت، القرص، دخل حتى وانطلق يدي يف يده فوضع
فإذا فدخلت، ادخل. فقال: فقرصُت، بيتًا، فدخل شعبي! يا ادخل فقال: فقرصت، حجرًة،
عائشة هذه املسلمني، نساء سيدة هذه نعم! فقلت: هذه؟ من أتدري فقال: َحَجلة، يف امرأٌة

وتمثَّل: ليىل، هذه فقال: هللا. ُعبيد بن طلحة بنت

وأُداِج��ُن ُح��بَّ��ه��ا أُخ��ف��ي ال��ي��وِم إل��ى ش��اِرب��ي ط��رَّ ل��دن ل��ي��ل��ى ف��ي ِزل��ُت وم��ا

جذبتها. جبذتها: 105

مالت. صغت: 106

وشأنكم. عادتكم طبَّكم: 107
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ال��ض��غ��ائ��ُن ع��ل��يَّ ل��ي��ل��ى ف��ي وتُ��ح��َم��ُل ض��غ��ي��ن��ًة ل��ق��وٍم ل��ي��ل��ى ف��ي وأح��ِم��ُل

فجعلُت قال: وتركها. فخَرج فحاِدثها. حديثَك، عيلَّ اشتهت إنها شعبي! يا يل: قال ثمَّ
ذريح: بن قيس قول أنشدتها حتى ثُني وتحدِّ وأحدِّثها وتُنشدني، أُنشدها

واق��ُع؟ أن��ت ف��ه��ل لُ��ب��ن��ى، م��ن أُح��اذر ب��ال��ذي ط��رَت ق��د ال��ب��ي��ن غ��راب ي��ا أال
ص��ان��ُع؟ أن��ت ف��م��ا ل��ب��ن��ى، ه��ل��ك��ت ف��ق��د ق��ت��ل��تَ��ه��ا؟ وأن��ت ل��ب��ن��ى ع��ل��ى أت��ب��ك��ي

مشئوم. يا وتقول: بقضيب وتَرضبه ريشه، تنتف ُغراب يدها ويف رأيتها فلقد قال:

الغراب يرضب السائب أبو

بن الخليل قال قال: الزبري، ثنا حدَّ الخزاعي، مزيد بن محمد قال قال: املعاىف ثنا وحدَّ
فإذا فاطََّلعت بعًضا، بعُضهم يركُب اجتمعوا قد بالناس فإذا الطري، بسوِق مررُت سعيد:
لك يقول للغراب: يقول وهو ردائه، طرف أخذ قد يُباُع، غراٍب عىل قابًضا السائب أبو

ذريح: ابن

واق��ُع؟ أن��ت ف��ه��ل لُ��ب��ن��ى، م��ن أح��اِذُر ب��ال��ذي ط��رِت ق��د ال��بَ��يْ��ِن! غ��راَب ي��ا أال

يصيح. والغراب بردائه ويَرضبه تقع، ال ثمَّ

البني وغراب السوداء

املزرع، بن ميمون ثنا حدَّ الحكيمي، إبراهيم بن أحمد بن محمد ثنا حدَّ املعاىف، ثنا وحدَّ
لها: فقال شوهاء، سوداء أمٌة به فمرَّت مرة، فأتيتُه الزيادي، إسحاق أبا آتي كنت قال:
فأخَرَج قطيعًة، يل تََهَب أو وهللا ال فقالت: فنعب. غراٌب بالبني مرَّ أسمعيني، ُعنَيَزة يا
ظهرها، عن الجرة فوضعت حبات، ثالث فيها أن أِريَت قطيعًة فناولها جيبه، من رصيرًة

عقريتها: رفعت ثمَّ عليها، وقعدت

ك��ذَب ب��ال��بَ��يْ��ن ال��ن��اع��ب ذا ل��ي��َت ف��ن��َع��ب ُغ��راٌب ب��ال��ب��ي��ن م��رَّ
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تُ��َس��ب أن غ��ن��يٍّ��ا ش��ئ��َت ل��و ك��ن��َت ل��ق��د ط��ي��ٍر م��ن ال��ل��ه ف��ل��ح��اَك

فأحسنت. بكر: أبو قال

الغراب ذنب ال ذنبي الذنب

يحيى بن أحمد أنشدني مقسم: بن الحسن بن محمد وحدَّثني املعاىف: الفرج أبو قال
الظرفاء: أحد وهو مية، بن ألحمد

ال��ق��رِب ع��ل��ى ال��ح��ب��ي��ب بُ��ع��َد آث��روا وه��م م��ع��اِش��ٌر ُظ��ل��ًم��ا ال��ب��ي��ِن ُغ��راَب يَ��ُس��بُّ
ذن��ب��ي ل��ك��ن��ه ال��ب��ي��ِن غ��راِب ب��س��بِّ ف��أب��ت��دي ذن��ٌب ال��بَ��يْ��ِن ل��غ��راِب وم��ا
َج��ن��ِب إل��ى ج��ن��ٍب ب��ي��ن راِوح ُح��بُّ وي��ا وِزد ِف��ض دم��ُع وي��ا ت��ن��ف��د ال ش��وُق ف��ي��ا
ال��تُّ��رِب ف��ي أُغ��يَّ��ب ح��ت��ى ع��ص��ي��تُ��ُك��م��ا اْل��َح��ن��ي ع��ائ��دي وي��ا لُ��م��ن��ي! ع��اذل��ي وي��ا
رب��ي م��ن ب��أع��ظ��م ع��ي��ن��ي ف��ي ال��ن��اس ف��م��ا ب��س��ري��رت��ي ع��اِل��ًم��ا رب��ي ك��ان إذا

الرتكي والغالم واملأمون املعتصم

محمد هللا ُعبيد أبو ثنا حدَّ املحتسب، ِزي التَّوَّ الحسني بن عيل بن أحمد الحسني أبو أخربنا
حدَّثني عباد، أبي بن يحيى بن محمد حدَّثني الصويل، يحيى بن محمد أخربني عمران، بن
فأجلسه فجاءه، املأمون باهلل املعتصم دعا قال: الزيات، امللك عبد بن محمد بن هارون
غالم الرتكي سيماء وجه عىل الجامات بعض ضوء فوقع جامات،108 سقفه يف مجلس يف
بن أحمد يا املأمون: فصاح مثله، عرصه يف يكن ولم به، الناس أوجَد وكان املعتصم،
أحسَن أرأيَت سيماء، وجه عىل الشمس ضوء إىل انظر ا)، حاِرضً (وكان اليزيدي محمد

قلت: وقد قط؟ هذا ِمن

ب��األن��ِس ال��وح��ش��ُة وزال��ت ش��م��ِس ع��ل��ى ش��م��ٌس َط��َل��َع��ت ق��د

جام. الواحد الكئوس، الجامات: 108
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فقال: أجز،

ال��ش��م��ِس إل��ى أش��ت��اُق ف��ص��رُت م��ض��ى م��ا ف��ي ال��ش��م��س أق��ل��ى ُك��ن��ُت ق��د

أمري يعلم لنئ وهللا للمأمون: أحمد فقال أحمد. عىل شفته فعضَّ املعتصم، وفِطَن
املعتصم، فضحك الشعر، وأنشده الخرب، فأخربه فدعاه، أكره. ما يف معه ألقعنَّ املؤمنني

مثله. املؤمنني أمري غلمان يف هللا كثَّر وقال:

والعشق املأمون

الكندي، محمد بن عون ثنا حدَّ الصويل، امَلْرُزباني ثنا حدَّ الوكيل، عيل بن أحمد وأخربنا
يعشق أن يُحبُّ املأمون كان يقول: يوسف بن أحمد سمعت يقول: عيىس بن موىس سمعت
عنده وكانت يريد، ما له يستمر وال العشق يف له يقُع يكن فلم العشق، يف أشعاًرا ويعمل
إيلَّ، شكاها وربما وأمرها، حديثها يُباثُّني وكان أبي، يني تُسمِّ وكانت له، اشرتيتُها جاريٌة

فيها: أشعاٌر وله وكذا، كذا بنتُك فعلت فقال:

ال��ط��َم��ع زاد إذا ي��زداد ث��مَّ وول��ع م��زاٌح ال��ُح��ب ُل أوَّ
تَ��بَ��ع يَ��ه��وى ل��م��ن ال��ُم��ل��ِك ُرت��ب��ُة ب��ه غ��ال��ت وإن ي��ه��وى م��ن ك��لُّ
وج��زع ووج��ٌد ش��وٌق ول��ذا ون��وى وغ��دٌر ه��مٌّ ف��ل��ذا

النرصانية والفتاة يزيد بن الوليد

بن الحسن بن محمد ثنا حدَّ زكريا، بن املعاىف ثنا حدَّ الجازري، الحسني بن محمد أخربنا
من نرصانية جارية إىل يزيد بن الوليد نظر قال: العتبي، أخربنا حاتم، أبو أخربنا ُدَريْد،
عيًدا أن بَلغه حتى تأبى، وهي يراسلها وجعل بها فُجنَّ ُسفرى، لها يُقال النساء أهيَئ

فيه. ستخرج وأنها قُرَب، قد للنصارى
صاحب الوليُد فصانع يدُخلنَه، النساء وكانت حَسٌن، بستان العيد موضع يف وكان
ودخلت ِحليَتَه، وغريَّ ف تقشَّ وقد الوليد وحرض فتابَعه، إليها. فينظر يُدِخَله أن البستان
فقال: هذا؟ من البستان: لصاحب فقال إليه، انتهت حتى تميش فجعلت البستان، ُسفرى
حديثها، ومن إليها، النظر من اشتفى حتى وتُضاحكه تُمازحه فجعلت ُمصاٌب. رجٌل
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ف تقشَّ وإنما يزيد، بن الوليد لها: فقيل ال! قالت: الرجل؟ ذاك من أتدرين ويلك، لها: فقيل
يف الوليد فقال عليها. منه أحرص عليه وكانت ذلك، بعد به فُجنَّت إليك. ينظر حتى

ذلك:

ص��ي��ودا ل��ل��ِح��س��ان ك��ل��ي��ًم��ا ص��بٍّ��ا ع��م��ي��ًدا ول��ي��ُد ي��ا ف��ؤاُدَك أض��ح��ى
ع��ي��دا ال��ك��ن��ي��س��ة ن��ح��و ل��ن��ا ب��رزت ط��ف��ل��ٍة ال��ع��وارض واض��ح��ِة ُح��بِّ م��ن
ع��ودا ت��ق��بَّ��ل ب��ه��ا ب��ص��رُت ح��ت��ى واِم��ٍق ب��ع��ي��ن��ي أرُم��ق��ه��ا زل��ُت م��ا
م��ع��ب��ودا م��ث��ل��ه ص��ل��ي��بً��ا م��ن��ُك��م رأى م��ن ن��ف��س��ي ف��وي��َح ال��ص��ل��ي��ب ع��ود
َوق��ودا ال��َج��ح��ي��م ل��ه��ِب ف��ي وأك��وَن م��ك��ان��ه أك��ون أن رب��ي ف��س��أل��ُت

إذا الخالعة، من الحد هذا الشيباني ُمدرك يبلُغ لم املعاىف: الفرج أبو القايض قال
النرصاني: عمرو يف قال

ق��ري��بً��ا أب��ًدا م��ن��ه ف��ك��ن��ُت ص��ل��ي��بً��ا ل��ه ك��ن��ُت ل��ي��تَ��ن��ي ي��ا
رق��ي��بً��ا وال أخ��ش��ى واش��يً��ا ال ط��ي��بً��ا وأُش��مُّ ُح��س��نً��ا أُب��ِص��ُر

قال: الناس وعلمه أمره ظهر فلما

ال��خ��م��َر ت��ش��رب ب��ن��ص��ران��ي��ٍة ُك��ِل��ف��ُت إن��ن��ي ق��ي��ل وإن ُس��ف��َرى ح��بَّ��ذا أال
َع��ص��َر وال نُ��ص��لِّ��ي أول��ى ال ال��ل��ي��ِل إل��ى ن��ه��اَرن��ا ن��ظ��لَّ أن ع��ل��ي��ن��ا ي��ه��وُن

الهوى جور

وأستقيله: هللا أستغفر وأنا ِبتِنِّيس، عملتها قصيدة جملة من ويل

أغ��نَّ��ا ظ��ب��يً��ا أب��ص��رُت ل��ِح��ي��ن��ي ـ��ن دي��ري��ـ ك��ن��ي��س��ة ف��ي وب��ت��نِّ��ي��س
ل��ح��ن��ا ��ُع يُ��َرجِّ ب��أن��اج��ي��ل��ه وط��وًرا ال��ص��ل��ي��َب يَ��ْل��ِث��ُم واِق��ًف��ا
ِس��نٍّ��ا ف��أق��َرَع ق��رب��ان��ه ي��وم ص��ل��ي��بً��ا أك��ون أن ف��ت��م��نَّ��ي��ت
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القطعة: هذه ويف

ال��ج��ف��ن��ا يُ��ب��ك��ي ال��ُج��ف��ون ب��م��اء ل زا ف��م��ا ل��ق��ي��ُت ل��وع��ٍة وأخ��ي
ال��ُم��ع��نَّ��ى ال��ك��ئ��ي��ُب ق��ل��ب��ي يُ��الق��ي م��ا وأش��ك��و إل��يَّ وج��ده يَ��ش��ت��ك��ي
َوق��ف��ن��ا م��م��ا ال��م��ك��ان وم��ل ـ��ه م��آق��ي��ـ ُدم��وُع ��ت ك��فَّ ل��م��ا ث��مَّ
وأنَّ��ا ش��وًق��ا وح��نِّ وم��ن��ي ـ��ه م��ن��ـ ي��ئ��س��وا ق��د وال��ُع��ذال ل��ي ق��ال
أَف��ق��ن��ا؟ م��ن ل��ن��ا ف��م��ا ج��م��ي��ًع��ا ـ��بِّ ال��ُح��ـ س��ك��رة م��ن ��اُق ال��ُع��شَّ أف��اق ق��د
اس��ت��رح��ن��ا ُم��ت��ن��ا ال��ف��راق غ��داة ـ��ا أنَّ��ـ ف��ل��و ع��َل��ي��ن��ا ال��ه��وى ج��اَر ق��ل��ت:

النرصاني وعمرو الشيباني مدرك

وأربعمائة، وأربعني ثالث سنة هللا، رحمه التَّنُوِخي املحسن بن عيل القاسم أبو أخربنا
بن ُمدرك القاسم أبو أنشدنا قال: الجريري، زكريا بن املعاىف الفرج أبو القايض ثنا حدَّ
وبقَي َعمًرا، رأيُت وقد الفرج: أبو القايض قال النرصاني، عمرو يف لنفسه الشيباني محمد

رأسه: ابيضَّ حتى

ال��ل��س��ان ص��ام��ت دم��ع ن��اط��ق داٍن ه��واُه ن��اءٍ ع��اِش��ق م��ن
وال��ِه��ج��ران ب��ال��ص��د م��ع��ذٍَّب ال��ُج��ث��م��ان ُم��ط��َل��ق ق��ل��ب م��وثَّ��ق
ع��ي��ن��اه ب��ه ��ت ن��مَّ ه��ًوى غ��ي��ر ي��داه ك��س��ب ذن��ب غ��ي��ر م��ن
أض��ن��اه َم��ن ع��اف��اه ك��أن��م��ا أش��ق��اه م��ن رؤي��ة إل��ى ش��وًق��ا
ت��رق��ا م��ا ُم��ن��ه��لَّ��ٍة أدُم��ٍع م��ن ي��ل��ق��ى م��ا ع��اش��ٍق م��ن وي��ح��ه ي��ا
��ا109 اس��ت��رقَّ ل��ه ُح��بٍّ ع��ن تُ��خ��ِب��ُر نُ��ط��َق��ا أح��ارت وم��ا ن��اط��ق��ٍة
ال��س��ل��ِك ن��ظ��ام م��ث��ل ب��أدم��ٍع ي��ب��ك��ي ط��رٍف غ��ي��ُر م��ن��ه ي��ب��َق ل��م
ت��ح��ك��ي ال��س��م��اء ق��ط��ُر ك��أن��ه��ا وتُ��ذك��ي ال��ه��وى ن��ي��ران تُ��ط��ف��ي��ه
ال��ع��ذارى س��ب��ى خ��دَّي��ه ِع��ذاُر ال��ن��ص��ارى ب��ن��ي م��ن غ��زاٍل إل��ى
أس��ارى ل��ه ال��ُح��بِّ ِرب��َق��ِة ف��ي ح��ي��ارى ب��ه األُس��َد وغ��ادر

أرقاء. الناس جعل أي اسرتق: 109
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ُك��ْح��ِل ع��ن ال ك��ح��الء ب��ُم��ق��َل��ٍة ق��ت��ل��ي رام ال��روم ب��دار رث��ٍم
ِف��ع��ِل وق��ب��ي��ِح وج��ٍه وُح��س��ِن ع��ق��ل��ي اس��تَ��ط��ار ب��ه��ا وط��رٍة
ال��ق��ود ي��خ��ش��ى وال ب��ال��ل��ح��ظ ي��ق��تُ��ُل يُ��َص��د ل��م ِه��زبْ��ٍر أي ب��ه رث��ٍم
اتَّ��ح��د ح��ي��ن ن��اس��وتُ��ه ك��أن��ه ق��د األل��ح��اظ: ق��ال��ت ه��ا! ي��ُق��ل: م��ت��ى
ن��ض��را وُغ��ص��نً��ا ش��م��ًس��ا رأوا وال بَ��ْدَرا ج��م��ي��ًع��ا ال��ن��اس أب��ص��ر م��ا
ال��خ��م��را س��ق��ان��ي ب��ع��ي��نَ��ي��ه ظ��ب��ٌي ع��م��را! ف��دي��ُت ع��م��ٍرو م��ن أح��س��َن
أُخ��دود ل��ه خ��دي ف��ي وال��دم��ع م��ق��دود ب��ق��دِّه ذا أن��ا ه��ا
ال��ص��دود ف��ع��ل��ه يُ��ق��بَ��ح ل��م ل��و م��وج��ود ب��ه ف��ق��دي م��ن ض��رَّ م��ا
اآلث��اُم ن��ق��ِض��ه ف��ي س��َع��ت ف��ق��د اإلس��الُم ع��ن��ده ِدي��ن��ي ك��ان إن
ال��ح��رام ل��ه ال��دي��ن ف��ي وج��از وال��ص��ي��ام ال��ص��الُة واخ��ت��لَّ��ت
ق��ري��بً��ا أب��ًدا م��ن��ه أك��ون ص��ل��ي��بً��ا ل��ه ك��ن��ت ل��ي��تَ��ن��ي ي��ا
رق��ي��بً��ا وال أخ��ش��ى واش��يً��ا ال ط��ي��بً��ا وأش��م ُح��س��نً��ا أُب��ص��ر
وال��ب��ن��ان��ا ال��ث��غ��ر م��ن��ه أل��ث��ُم ق��رب��انً��ا ل��ه ك��ن��ُت ل��ي��تَ��ن��ي ب��ل
إي��م��انً��ا110 ل��ي ال��ط��اع��ة ي��رى ك��ي��م��ا ُم��ط��رانً��ا أو ُك��ن��ُت ج��اث��ل��ي��ًق��ا أو
أح��ُرف��ا ي��وٍم ك��ل م��ن��ي ي��ق��رأ ُم��ص��َح��ًف��ا ل��ع��م��ٍرو ك��ن��ت ل��ي��تَ��ن��ي ب��ل
ُص��ن��ف��ا ق��د ُم��س��ت��ح��س��ٍن أَدٍب م��ن ألَّ��ف��ا م��ا ب��ي ي��ك��تُ��ُب ق��لَّ��م��ا أو
م��ق��ذوذه111 ي��ل��بَ��ُس��ه��ا ُح��لَّ��ة أو ُع��وذه ل��ع��م��ٍرو ك��ن��ُت ل��ي��تَ��ن��ي ب��ل
َم��ن��ب��وذه داره ف��ي ب��ي��ع��ًة أو م��أخ��وذه ب��اس��ِم��ه ب��رك��ة أو
دارا ك��ي��ف ال��َخ��ص��ِر ف��ي يُ��دي��ُرن��ي ُزنَّ��ارا ل��ه ك��ن��ت ل��ي��تَ��ن��ي ب��ل
إزارا ح��ي��ن��ئ��ٍذ ل��ه ِص��رُت ال��ن��ه��ارا ط��وى ال��ل��ي��ل إذا ح��ت��ى
ك��س��ان��ي وال��ض��ن��ى ع��ق��ل��ي واب��ت��زَّ أف��ن��ان��ي ل��ي يُ��ب��ق��ي��ه وال��ذي ق��د،
ُج��ث��م��ان��ي م��ن ال��روح م��ح��ل ح��ل وال��ت��دان��ي ال��بُ��ع��اد ع��ل��ى ظ��ب��ٌي
ال��م��ف��لَّ��ج ث��غ��ره م��ن ك��ب��دي وا ال��م��ض��رَّج خ��ده م��ن َك��ِب��دي وا
ول��ل��ت��ح��رُّج ل��ل��ن��س��ِك أذْه��ُب األدع��ِج م��ن��ه ال��ط��رف م��ث��ل ش��يءَ ال

األساقفة. متقدم الجاثليق: 110
مقدودة. مقطوعة، مقذوذة: العني. من لهم وقاية األوالد عىل يُعلق ما العوذة: 111
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األُن��ِس ب��ع��د ال��وح��ش��ة م��ن ب��ي م��ا اإلن��س غ��زال ي��ا أش��ك��و إل��ي��َك
ن��ف��ِس ب��غ��ي��ر ال��ن��ف��س، تُ��ق��تَ��ُل ال وش��م��س��ي وج��ه��ه ه��الل��ي م��ن ي��ا
ال��ع��ه��د ق��دي��م أرع��ى ك��م��ا وارع ال��ُودِّ ب��ُح��س��ن ُج��دَت ك��م��ا ل��ي ُج��د
وج��دي م��ث��ل ب��ك وج��ٌد ف��ل��ي��س ال��ص��دِّ ط��وي��ل ع��ن ك��ص��دِّي واص��ُدد
أُف��ي��ُق ال ُح��بِّ��ك م��ن س��ك��راُن غ��ري��ُق ال��ه��وى ب��ح��ر ف��ي أن��ا ه��ا
��دي��ُق وال��صَّ ال��ع��دوُّ ل��ي ي��رث��ي ح��ري��ُق ��ن��ي م��سَّ م��ا ُم��ح��ت��ِرٌق
ط��وي��ل وض��ن��ى ب��ي س��ق��م م��ن ل��ي ت��رث��ي ه��ل ف��ي��ك! ش��ع��ري ف��ل��ي��َت
ن��ح��ي��ل! ج��س��د ذي ل��ع��اش��ق س��ب��ي��ل م��ن وص��ل��ك إل��ى ه��ل أم
وب��دم ب��دم��ٍع ت��ب��ك��ي وُم��ق��ل��ٌة وأل��م ُس��ق��ٌم م��ن��ه ع��ض��ٍو ك��لِّ ف��ي
َظ��َل��م إذا ال��ُم��ش��ت��ك��ى إل��ي��ه م��ن��ه وص��ن��م وش��م��ٍس ب��دٍر إل��ى ش��وًق��ا
ب��ال��ك��م��د ق��ل��ب��ي ع��ام��ر ي��ا ع��م��رو، ي��ا وق��ع��د ب��ق��ل��ب��ي ق��ام إذ أق��ول
َس��ِع��د ل��ق��د أس��ع��دتَ��ه ً ام��رأ إن ال��م��ج��ت��ه��د ي��م��ي��ن ب��ال��ل��ه أُق��س��ُم
ف��ص��ي��ح م��ن ال��ق��ول اس��ت��م��ع��ت أال ب��ال��م��س��ي��ح ن��اش��دتُ��ك ع��م��رو! ي��ا
ال��ت��ب��ري��ح م��ن ي��ل��ق��ى ب��م��ا ب��اح ج��ري��ح ل��ه ق��ل��ٍب ع��ن يُ��خ��ب��ُر
وال��ن��اس��وت ال��ُق��دِس روح وال��رُّوح ال��اله��وت م��ن ب��ال��ح��ق ع��م��رو! ي��ا
ال��س��ك��وت م��ن ب��ال��ن��ط��ق ُع��وَِّض ال��م��ن��ح��وت َم��ه��ِدِه ف��ي ال��ذي ذاك
ال��ف��م ف��ي م��ن��ه��م ال��ري��ق م��ح��لَّ ح��ل م��ري��م ب��ب��ط��ن ن��اس��وت ب��ح��قِّ
يُ��ف��ط��م ول��م��ا ال��ن��اس ف��ك��لَّ��م األق��دم ق��ن��وم ف��ي اس��ت��ح��ال ث��مَّ
��ص��ا ُق��صِّ م��ا ِم��ق��داِره ع��ل��ى ث��وبً��ا ��ص��ا ُق��مَّ ال��م��م��ات ب��ع��د م��ن ب��ح��ق
وأب��َرص��ا112 أك��م��ًه��ا ويُ��ب��ري ي��ش��ف��ي ُم��خ��ِل��ًص��ا ت��ق��يٍّ��ا ل��ل��ه وك��ان
ال��ق��ب��ور م��ن ال��م��وت��ى وب��اع��ث ال��ط��ي��ور ص��ورة ُم��ح��ي��ي ب��ح��قِّ
وال��ب��ح��ور ال��ب��ر ف��ي م��ا ي��ع��ل��ُم األم��ور م��رج��ع إل��ي��ه وَم��ن
وراك��ع ل��ربِّ��ه س��اج��ٍد م��ن ال��ص��وام��ع ش��ام��خ ف��ي م��ا ب��ح��قِّ
ه��اِم��ِع ب��دم��ٍع ال��ل��ه إل��ى خ��وًف��ا ه��اِج��ِع ُك��ل ن��ام م��ا إذا ي��ب��ك��ي
ب��وس��ا ال��ح��ي��اة ط��ول وع��ال��ج��وا ال��رءوس��ا ح��ل��ق��وا ق��وم ب��ح��قِّ

األعمى. األكمه: 112
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ع��ي��س��ى113 ي��ع��ب��دون ُم��ش��م��ِع��ِل��ي��َن ال��ن��اق��وس��ا ال��ب��ي��ع��ة ف��ي وق��رع��وا
وب��ط��ُرس ال��ص��ف��ا ش��م��ع��ون ب��ح��ق وب��ول��س م��ري��ٍم م��ارت ب��ح��ق
ال��َم��ق��دِس وب��ي��ت َح��ْزق��ي��ل ب��ح��ق ي��ونُ��ِس ب��ح��ق دان��ي��ل ب��ح��ق
ق��ل��ب��ه114 س��وء ك��ل م��ن ��ًرا ُم��َط��هِّ رب��ه ي��دع��و ق��ام إذ ون��ي��ن��وى
أح��بَّ��ه م��ا أب��ي��ه م��ن ون��ال ذن��ب��ه ف��أق��ال وُم��س��ت��ق��ي��ًال
ل��ل��م��ج��ن��ون115 األدواء ن��اف��ع م��ن ال��َم��ي��رون ُق��لَّ��ة ف��ي م��ا ب��ح��ق
وال��زي��ت��ون ال��ُخ��وِص ب��رك��ات م��ن ش��م��ع��ون ع��ن ي��ؤث��ر م��ا ب��ح��ق
ال��ِف��ط��ِر وع��ي��د ِش��م��ُع��وَن وع��ي��د ال��زُّْه��ِر ال��ص��ل��ي��ب أع��ي��اد ب��ح��ق
ال��ذك��ِر ال��رف��ي��ع م��رم��اري وع��ي��د ال��ق��در ال��ع��ظ��ي��م وب��ال��ش��ع��ان��ي��ن
ال��ح��اِم��ِل116 ب��ك��فِّ ال��الت��ي وال��دُُّخ��ِن وب��ال��ه��ي��اك��ل أش��ع��ي��ا وع��ي��د
ال��م��ف��اص��ل ف��ي ��ق��ِم ال��سُّ دخ��ي��ل وم��ن خ��اب��ل ك��ل خ��ب��ِل م��ن ب��ه��ا يُ��ش��َف��ى
ال��ب��الد117 ف��ي ال��ل��ه ب��دي��ن ق��ام��وا ال��ع��ب��اد ِم��ن س��ب��ع��ي��ن ب��ح��ق
ب��ه��اِد ي��ُك��ن ل��م َم��ن اه��ت��دى ح��ت��ى ال��رش��اد إل��ى ال��ن��اس وأرش��دوا
ال��ِح��َك��م118 ي��ت��ل��ون األق��ط��ار إل��ى س��اروا األم��م م��ن ع��ش��رٍة ث��ن��ت��ي ب��ح��ق
ب��ال��ن��َع��م وف��ازوا ال��ل��ه إل��ى ص��اروا ال��ظُّ��َل��م ج��لَّ��ى ال��دج��ى ُص��ب��ح إذا ح��ت��ى
وال��ت��ح��ل��ي��ل ال��ت��ح��ري��م ُم��ح��َك��م م��ن اإلن��ج��ي��ل ُم��ح��ك��م ف��ي م��ا ب��ح��قِّ
ج��ي��ِل ع��ن م��ض��ى ق��د ج��ي��ٌل يَ��روي��ه ج��ل��ي��ِل ن��ب��أٍ ذي وخ��ب��ٍر
ال��ص��ال��ح ال��ف��ع��ال ذي ل��وق ب��ح��قِّ ال��ن��اص��ِح ال��ش��ف��ي��ِق ُم��ْرُق��س ب��ح��قِّ
ال��ص��ح��اِص��ح119 ب��ال��ف��ال وال��ش��ه��داء ال��راج��ح ال��ح��ل��ي��م ي��وح��ن��ا ب��ح��ق
ال��ن��واح��ي ف��ي ال��م��ش��ه��ور وال��م��ذب��ح األرواح م��ع��م��ودي��ة ب��ح��ق

متفرقني. منترشين، مشمعلني: 113

االسم. بهذا نبيٍّا نَعرف لم نينوى: 114
املقدس. الزيت املريون: 115

الحبىل. الحامل: البيوت. بها تدخن ذريرة دخنة: الواحدة الدخن، 116
بتعاليمه. ليبرشوا املسيح السيد أرسلهم الذين تلميذًا والسبعني االثنني إىل إشارة 117

عرش. االثني املسيح السيد رسل إىل يُشري 118
أجرد. وكان األرض من استوى ما صحصحان: الواحد الصحاصح، 119
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ن��وَّاِح وم��ن ب��اٍك وع��اب��ٍد األم��س��اِح الب��س ِم��ن ب��ه وَم��ن
ك��ال��ِف��رص��اد120 ال��ق��ه��وة وُش��رِب��َك اآلح��اد ف��ي ت��ق��ري��ب��ك ب��ح��ق
ال��س��واد م��ن ب��ع��ي��نَ��ي��ك ب��م��ا ل��ألك��ب��اد ت��ب��ي��ي��ض��ك وط��وِل
وب��ال��ت��ن��زي��ه ل��ل��ه ب��ال��ح��م��د ف��ي��ه ش��ع��ي��ا ُق��دِّس م��ا ب��ح��ق
ف��ق��ي��ه121 ل��ه ن��ام��وٍس ك��لُّ ع��ن ي��روي��ه وم��ا ن��س��ط��وٍر ب��ح��قِّ
وال��ِح��ل��ِم ال��تُّ��ق��ى أرك��ان وب��ع��ض ال��ع��ل��م ش��ي��وخ م��ن ك��ان��ا ش��ي��خ��ان
ال��َخ��ص��ِم ح��ي��اة ك��ان م��وتُ��ُه��م��ا َف��ه��ِم ب��غ��ي��ر ق��طُّ يَ��ن��ِط��ق��ا ل��م
ال��ربَّ��ان��ي ال��ع��اِل��ِم وال��ج��اث��ل��ي��ِق وال��م��ط��ران األس��ُق��ف ب��ُح��رم��ة
وال��ره��ب��ان األك��ب��ر وال��ب��ط��َرِك وال��دي��ران��ي وال��ش��م��اس وال��ق��س
واب��ت��ه��ل ص��ل��ى ح��ي��ن ق��وال وم��ار ال��ج��ب��ل أع��ل��ى ف��ي ال��م��ح��ب��وس ب��ح��رم��ة
ف��ع��ل122 ب��م��ا ال��م��رت��ض��ى وب��ال��س��ل��ي��م األَُول ال��ق��دي��م��ات وب��ال��ك��ن��ي��س��ات
م��ري��م123 رأس ِم��غ��ف��ُر ح��وى وم��ا وال��ب��ي��رم األس��ق��وف��ي��ا بُ��ح��رم��ِة
وَم��ح��َرِم ب��رك��ٍة ك��ل وح��قِّ األع��ظ��م ال��ك��ب��ي��ر ال��ص��وِم ب��ح��رم��ة
��الِق124 وال��سُّ ال��م��ي��الد ول��ي��ل��ِة اإلش��راق ذي ال��ذب��ح ي��وم ب��ح��قِّ
األخ��الق م��ه��ذَّب ي��ا وال��ف��ص��ح ل��ل��ن��ف��اق ��ب ال��م��ذهَّ وال��ذه��ب
��اس ال��ش��مَّ م��ع ال��ق��سُّ ق��دَّس��ه اِس ُق��دَّ ع��ل��ى ُق��دِّاس ب��ك��ل
ح��اِس125 ل��ك��ل ال��ك��اس وق��دَّم��وا ال��ن��اس��ي ال��خ��م��ي��س ي��وم وق��رَّب��وا
ال��ح��ب��ي��ب ع��ن ال��ُح��بُّ ب��اَع��ده أدي��ب رض��ا ف��ي رغ��ب��َت أال

األحمر. التوت ثمر الفرصاد: 120
هذه من كان عمًرا أن ويظهر النسطورية، البدعة تُنسب وإليه القسطنطينية بطريرك نسطور: 121

البدعة.
وهذه الرسول، معناها رسيانية لفظة وهي السليح، أخرى: رواية ويف األصل، يف هكذا السليم، قوله: 122

أصح. الرواية
يونانيتان. واللفظتان العيد، يوم يسبق الذي اليوم البريمون: أو البريم املبتدئ. طاقية األسقوفيا: 123

مريم. رأس بمغفر أراد ماذا نعلم وال رأسه، عىل املحارب يضعه الذي الزرد املغفر:
رسيانية. واللفظة الصعود، عيد السالق: 124
إنسان. جمع األنايس أراد النايس، قوله: 125

403



العشاق مصارع

ال��ت��ق��ري��ب أي��س��ُر ُم��ن��اُه أع��ل��ى ال��م��ذي��ب إل��ى ش��وٍق م��ن ف��ذاب
األج��ر ع��ظ��ي��م ف��يَّ م��ح��ت��ِس��بً��ا أم��ري ص��الح ف��ي أم��ي��ري ف��ان��ُظ��ر
ش��ع��ر ون��ظ��م أل��ف��اٍظ، ن��ث��ر ف��ي ال��ش��ك��ر ج��م��ي��ل ف��يَّ م��ك��ت��س��بً��ا

الرُّىش يقبلون ال قضاة

قطعة: من ويل الرساج: ابن قال

ال��ح��ش��ا ع��ل��ي��ه م��ط��ويٍّ��ا وك��ان وش��ى غ��رام��ي ب��َم��ك��ت��وم دم��ع��ي
ُم��وِح��ش��ا م��ن��ه��م َرب��ًع��ا أب��ص��رُت ُك��لَّ��م��ا س��اِج��ًم��ا دم��ع��ي يَ��ن��ه��ل
ف��ان��ت��ش��ى ري��ق��ت��ه م��ن س��ق��اه ش��اِدٌن ال��ه��وى ف��ي ف��ؤادي ص��اد
م��ش��ى م��ا إذا ال��ردُف يَ��ج��ذب��ه ش��ع��ان��ي��ن��ه ي��وم أب��ص��رتُ��ه
ال��رُّش��ى يَ��ق��بَ��لُ��ون ال ُق��ض��اتُ��ُه أن��ه ال��ه��وى ف��ي ش��يءٍ أش��دُّ

والجارية املهدي بن إبراهيم

أحمد بن يحيى بن املظفر ثنا حدَّ زكريا، بن املعاىف ثنا حدَّ الجازري، عيل أبو أخربنا
الطلحي. هللا عبد بن طلحة ثنا حدَّ املرثدي، العباس أبو ثنا حدَّ الرشابي،

العباسيات بعض أخدَمتْه وقد املهدي، بن إلبراهيم الزبريي ُعباد بن يعقوب أنشدني
ولم تَمتنعني، فال إليِك يده مدَّ فإن له، أنِت لها: وقالت جاريًة عندها، استخفائه حال يف

وقال: يدها قبَّل بأن يوًما شها126 فجمَّ مليحًة، وكانت له، بهبتِها تعلم

ُم��ق��ل��تَ��ي��ِه م��ن ش��اف��ٌع ـ��ه إل��ي��ـ ل��ي غ��زاًال ي��ا
ي��َدي��ِه ف��ق��بَّ��ل��ت ـ��ه خ��دي��ـ أج��ل��ل��ُت وال��ذي
ع��ل��ي��ه ��ادي ُح��سَّ ـ��ث��ر أك��ـ م��ا وج��ُه��ِك ب��أب��ي
إل��ي��ِه إح��س��اٌن ـ��ِف ال��ض��ي��ـ وج��زاء ض��ي��ٌف، أن��ا

العبها. جمشها: 126
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إبراهيم أنشدناه ما جهة من األبيات هذه نته تضمَّ ما بعض يُضاِرع ومما املعاىف: قال
لنفسه: عرفة بن

م��زي��ِد م��ن ب��ل��واي ف��وق م��ا وال��ص��دوِد ال��ه��ج��ر دائ��م ي��ا
ال��ع��ب��ي��ِد ف��ي ال��ل��ه وص��ي��َة ت��رع��ى ول��س��ت َع��ب��ًدا أص��ب��ح��ُت

الحرام البيت يف الطائفة

القاسم بن محمد ثنا حدَّ زكريا، بن املعاىف ثنا حدَّ الجازري، الحسني بن محمد أخربنا
شيخ، أبي بن سليمان عن الضبي عكرمة أبو عمران بن عامر ثنا حدَّ أبي، حدَّثني األنباري،
رأى إذ بالبيت يطوف السالم عليهم طالب أبي بن عيل بن الحسن بن هللا عبد بينا قال:

وتُنشُد: تطوُف امرأًة

م��ه��ج��وُر غ��ض��ب��اُن وع��اش��ُق��ه��ا ي��وًم��ا ع��م��ًال م��ع��ش��وق��ٍة م��ن ال��ل��ه ي��ق��ب��ل ال

وهو: آخر، بيٌت يَليه الرواية هذه غري ويف القايض: قال

م��أج��وُر ذاك ف��ي ع��اِش��َق��ه��ا ل��ك��ن ع��اِش��ِق��ه��ا ق��ت��ل ف��ي ي��أُج��ُره��ا وك��ي��ف

فتًى، يا فقالت: املوقف؟ هذا مثل يف الكالم هذا مثل هللا! أمة يا للمرأة: هللا عبد فقال
الشاعر تسمع أفلم قالت: بىل! قال: للشعر؟ راويًة ألسَت قالت: بىل! فقال: ظريًفا؟ ألسَت

يقول:

ح��راٌم ص��ي��ُدُه��نَّ م��ك��ة، ك��ِظ��ب��اء ب��ري��بَ��ة ه��َم��َم��ن م��ا غ��رائ��ُر ب��ي��ٌض
اإلس��الم ال��َخ��ن��ا ع��ن وي��ُص��دُُّه��نَّ زوان��يً��ا ال��ح��دي��ث ل��ي��ن ِم��ن يُ��ح��َس��ب��ن

العاشقني سباق

ببغداد: نظمته مما مفردة أبيات ويل

ال��ف��راِق ل��ي��ال��ي ش��م��ل ل��ت��ش��ت��ي��ِت ال��ت��الق��ي ي��وم ��ِم ت��ب��سُّ وح��قِّ
وات��ف��اِق َح��ُس��نَ��ت أُل��َف��ٍة ع��ل��ى ب��ي��ن��ن��ا ال��ه��وى ح��ب��ال ووص��ِل
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َم��ح��اِق ع��ن م��ن��زَّه��ًة بُ��دوًرا ن��ج��ت��ل��ي م��وق��ِف��ن��ا وُح��رَم��ِة
ال��ِح��داِق ت��ل��ك ب��ي��ن أردي��ًة ِف وال��ع��ف��ا َص��ونِ��ن��ا م��ن ون��س��ح��ب
ِخ��ن��اق��ي م��ن ��س��وا ن��فَّ ل��ي��ت��ه��م ف��ي��ا ال��َع��ذول ب��ل��وم ذرًع��ا ض��ق��ُت ل��ق��د
ال��ع��راِق ُق��ص��وُر داري أن ع��ل��ى أن��َج��دوا م��ت��ى ل��ن��ج��ٍد أِح��نُّ
ب��اِق ال��ع��ه��د ع��ل��ى أن��ي ب��األم��س ـ��ن ال��ظ��اع��ن��ي��ـ ع��ن��ي م��خ��ب��ٌر ف��َم��ن
ال��س��ب��اِق ي��وم ف��زُت غ��اي��ٍة إل��ى ال��ع��اش��ق��ون اس��ت��بَ��َق إذا وأن��ي

اللواحظ ندوب

مفردة: يف أيًضا ويل

ِس��ه��اُم ل��واح��ظ��ه��ا م��ن ج��نَ��تْ��ه��ا نُ��دوبً��ا ن��ظ��َرت وق��د وق��ائ��ل��ٍة
غ��م��اُم ف��ائ��ض��ه ك��أنَّ ي��ف��ي��ُض وج��ف��نً��ا ��دًة ُم��َص��عَّ وأن��ف��اًس��ا
ال��ِع��ظ��اُم م��ن��ك ب��ه��ا ُروي��ت ف��ق��د ِص��رًف��ا ال��ُح��ب ك��أس ش��رب��ت أراك
ت��ن��اُم وم��ا ال��س��اه��رون ون��ام أرٍض ب��ك��ل ال��ع��اِش��ق��ون أف��اق
��ق��اُم ال��سَّ يَ��ب��َرُح��ك ل��ي��س ل��َك ف��م��ا َج��م��ًع��ا م��رض��اه ال��ه��وى ِم��ن وص��حَّ
ان��ِس��ج��اُم خ��دَّيَّ ف��وِق م��ن ل��ه ه��اٍم ال��ع��ي��ن ودم��ع ل��ه��ا ف��ق��ل��ُت
األَُواُم127 ب��ه أض��رَّ وق��د ي��ح��وُم ص��اٍد ظ��م��آن ع��ن ال��ل��وم أق��ل��ي
ال��م��الُم ق��طُّ ال��ه��وى ف��ي ع��ل��ي��ه يُ��ج��دي ل��ي��س ال��ع��واذل ع��ن أص��مَّ

املتصابي128 الشيخ

ُدَريْد، بن الحسن بن محمد ثنا حدَّ زكريا، بن املعاىف ثنا حدَّ الحسني، بن محمد أخربنا
رأيُت قال: ضبة، بني بن شيخ حدَّثني أبيه، عن سالم بن محمد عن الريايش أخربنا
بن ِمسَعر عىل وَقف حتى رجَليه يجرُّ وهو محَجٌن، بيده املزاح، كثري السن كبري أعرابيٍّا
من ِمسَعر فرغ إذا حتى قعد. أعيا فلما واقٌف، واألعرابيٌّ الصالة فأطال يُصيل، وهو ِكدام

العطش. األوام: العطشان. الصادي: 127
تقدم. فيما القصة هذه وَردت 128
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عليك وقال: ِمسعر، م فتبسَّ كفيًال! الصالة من خذ له: وقال عليه، األعرابيُّ سلَّم صالته
بعِضها يف قال: سنة. عرشة وبضع مائة فقال: تعد؟ كما شيخ، يا نفعه عليك يُجدي بما

فقال: لنفسك. فاعمل واعًظا، كفى

ِط��م��اُح أزواج��ه��نَّ ع��ن وم��ن��ُه��نَّ ��ب��ى ال��صِّ َوَرِق م��ن ُه��نَّ ال��ل��وات��ي أح��بُّ
ِص��ح��اُح وُه��نَّ ك��ال��م��رض��ى، ت��راُه��نَّ ع��داوًة ُم��ظ��ِه��راٌت بُ��غ��ٍض، ُم��ِس��رَّات

بحٌر ولكن سنة، أربعني منذ حركٌة بأخيَك ما وهللا فقال: لك! أُفٍّ مسعر: فقال
قبيح. وقبيُحه حسن، حسنه كالٌم الشعر إن وقال: ِمسعر، فضحك َزبََده. ويرمي يجيش

م ُمتجسِّ نور

عىل دخلُت قال: الكاتب، خالد حدثني البزاز، الحسن بن يزيد حدثنا املعاىف، وحدثنا قال:
مجليس، فرفع األعرابي، وابن يحيى بن أحمد وعنده عباد، أبي بن الرغل أبي عباد أبي
تعرفه؟ ما أَو فقال: قدره؟ من ترفع أراك الذي الفتى هذا َمن األعرابي: ابن له فقال
شيئًا. قولك من فأنشدني قال: الشعر. يقول الذي الكاتب خالد هذا قال: ال! اللهمَّ قال:

فأنشده:

وال��ق��م��را ال��ش��م��س ال��ض��ي��اء ف��ي يُ��ِف��ق ول��م ال��بَ��َش��َرا يَ��ف��ت��ِن ل��م بَ��َش��ٍر م��ن ك��ان ل��و
الن��ك��درا ال��ن��اس ُع��ي��وُن أدرك��تْ��ه ل��و وُم��ن��َع��ِق��ٌد ُم��ن��َح��لٌّ ��م ت��ج��سَّ ن��وٌر

املخلوق، صفة ليست الخالق صفة هذه خالد! يا كفرَت وقال: األعرابي، ابن فصاح
فأنشدته: هذا. غري قلت ما فأنشدني

ُك��تُ��ِب��ك ف��ي ال��س��الم ردَّ ت��ت��رك غ��ض��ب��ك ف��ي ل��ج��ج��َت ل��م��ا أراك

قويل: عىل أتيت حتى

س��ب��ب��ك م��ن ي��ك��ون ل��ش��يءٍ ُح��بٍّ��ا ب��دن��ي إل��ى ُع��د ��ق��ِم ل��ل��سُّ أق��ول
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به. ُوِصفَت ما وفوق لَفِطن، إنََّك وقال: األعرابي ابن فصاح

دينار بثالثمائة شعر بيت

الكاتب: خالد قال قال: الربمكي، موىس بن جعفر بن أحمد ثنا حدَّ املعاىف، وحدثنا قال:
أنت يل: فقال ة، ُرصَّ معه غالٌم ومعه أسود َعدنيٍّ برداءٍ ٌع ُمتلفِّ العشاء بعد َرجٌل عيلَّ وقف

تقول: الذي أنت قال: نعم! قلت: خالد؟

ال��ع��اِذِل ل��ب��ك��اء ف��ب��ك��ائ��ي رح��م��ت��ي ِم��ن ل��ي ال��ع��اذُل ب��ك��ى ق��د

دينار. ثالثمائة قال: هذا؟ وما فقلت: معك! الذي إليه ادفع غالم، يا قال: نعم! قلت:
املهدي. بن إبراهيم أنا قال: أعِرَفك. أو أقبلها ال وهللا قلت:

املحب129 رصعة

بن محمد حدَّثني األنباري، القاسم بن محمد ثنا حدَّ زكريا، بن املعاىف وحدثنا قال:
ملا قال: النحوي، يونس عن السكن بن شعيب ثنا حدَّ موىس، بن زكريا ثنا حدَّ امَلْرُزبان،
لها: فقالت ليىل إىل ه أمُّ مضت والرشاب الطعام من وامتنع املجنون قيس عقل اختَلط
إليه يثوب أن رجوت إليه معي رصِت فلو علمت، قد ما بسبِبك ابني لحق قد هذه! يا
نفيس، عىل الحي آمن ال ألني ذلك عىل أقدر فال نهاًرا ا أمَّ فقالت: عايَنَك. إذا عقله ويرجع

ليًال. معك أميض ولكن
بسببي، ذهب عقَلك أن تزعم أمك إن قيس! يا له: فقالت إليه صارت الليل كان فلما

يقول: وأنشأ إليها فنظر عينَيه، ففتح أصله. أنا لحقك الذي وأن

ب��ال��م��ج��ان��ي��ن م��م��ا أع��ظ��م ال��ح��بُّ ل��ه��ا ف��ق��ل��ت رأس��ي ع��ل��ى ج��ن��ن��َت ق��ال��ت
ال��ح��ي��ن ف��ي ال��م��ج��ن��ون يُ��ص��َرع وإن��م��ا ص��اح��ب��ه ال��ده��ر يُ��ف��ي��ق ل��ي��س ال��ح��بُّ

سبق. فيما القصة هذه تقدمت 129
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القلب جنون

أولها: بالشام، عقيل أبي ابن الدولة عني بها مدحت قصيدة ابتداء ويل

ال��غ��ادي��ن��ا ال��ح��ي��رُة ت��ولَّ��ى ف��ق��د ي��م��ي��ن��ا ال��ِح��م��ى ع��ن ب��ن��ا ع��رِّج
ي��رم��ي��ن��ا ال��ن��وى ق��وِس ع��ن وال��ب��ي��ُن ق��ول��ه��ا األراك ذي ي��وَم أن��س ل��م
م��ف��ارق��ون��ا ال��ب��ي��ُن اش��ت��ه��ى ك��م��ا أن��ن��ا وأع��ل��م ال��وداع ت��زود
ل��ي��ن��ا ت��ذوب أن ت��ك��اد ��ا ك��فٍّ غ��اِف��ٌل وال��رق��ي��ُب وأل��م��س��ت��ن��ي
وال��ج��ب��ي��ن��ا ال��ن��ح��َر م��ن��ه ق��بَّ��ل��ُت أن��ن��ي إال ال��ل��ث��َم ف��اه��ا أج��ل��ل��ُت
ُج��ن��ونً��ا ب��ه��ا ُج��نَّ ق��د وال��ق��ل��ُب ري��ب��ٍة ُك��لَّ ��ة ال��ِع��فَّ ت��م��ن��ُع��ن��ا

الحديد تذيب أنفاس

الصلت، بن أحمد بن محمد ثنا حدَّ الخالل، الحسن بن محمد بن الحسن محمد أبو أخربنا
الضبي: عكرة أبو أنَشدني أبي: ثني حدَّ القاسم، بن محمد بكر أبو ثنا حدَّ

ُه��ب��وُب ل��ه��ن يُ��س��م��ع ل��م وب��ال��رِّي��ح ال��ح��ص��ا ف��ل��ق ب��ال��ح��ص��ا ب��ي م��ا أنَّ ف��ل��و
ذن��وُب ع��ل��يَّ تُ��ك��ت��ب ل��م ذك��رتُ��ِك ُك��لَّ��م��ا ال��ل��ه أس��ت��غ��ِف��ُر أن��ن��ي ول��و
ي��ذوُب ال��ح��دي��د ظ��لَّ إذن ح��دي��ًدا ب��ح��رِّه��ا أص��ابَ��ت أن��ف��اس��ي أن ول��و

التالقي يدوم لو

عمار أبي البن امَلْرُزبان بن محمد أنشدني قال: األنباري، القاسم بن محمد أخربنا وبإسناده
املكي:

َم��تَ��اِق130 ك��لَّ ي��ت��وُق ُم��س��ت��ه��اٍم ال��ت��راق��ي ب��ي��ن ي��ج��وُل ل��ق��ل��ٍب َم��ن
ب��ف��راِق131 ل��ه ال��ص��دى ي��ص��ي��َح أو ُس��َل��ي��م��ى دار تَ��ب��ي��ن أن ح��ذًرا

يشتاق. يتوق: 130
الرأس. كبري البوم من نوٌع الصدى: 131
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ال��م��آق��ي م��ن��ي ب��ال��دم��وع ش��رق��ْت إال ذك��رت��ك م��ا م س��الَّ أمَّ
األش��واِق132 ظ��اه��ر ال��ِخ��ي��ِم ط��يِّ��ب ح��ب��ي��ٍب ذك��ر ال��ُم��ح��بُّ يَ��ن��س��ى ك��ي��ف
ك��ال��دِّري��اِق133 ال��س��ل��ي��م دواءِ ـ��ِم ��ق��ـ ال��سُّ م��ن ال��س��ق��ي��م يَ��ش��ف��ي وح��دي��ٍث
ال��ت��الق��ي ي��دوم ل��و م س��الَّ أمَّ إل��ي��ن��ا ج��ل��ي��ٍس م��ن أن��ِت ح��بَّ��ذا

الشعب حمام

بن محمد حدَّثني زكريا، بن املعاىف ثنا حدَّ الجازري، الحسني بن محمد عيل أبو أخربنا
األعراب: لبعض أبي أنشدني القاسم:

ِش��ع��ِب وم��ن َح��م��اٍم م��ن ال��غ��وادي ُس��ق��ي��َت م��ؤنِّ��ٍس! ِش��ع��ِب ��ع��ِب ال��شِّ ح��م��ام ي��ا أال
ن��ص��ِب134 أو ع��ن��ائ��ك م��ن ل��خ��ف��ٍض أص��اخ��ت خ��ري��دٍة خ��وٍد ُربَّ ال��غ��وادي ُس��ق��ي��َت
ال��رك��ِب م��ن��زل ف��ي ال��م��ح��زوُن ق��ل��ب��َي يُ��ِق��م أع��ُظ��م��ي ب��ُج��م��ان ص��ح��ب��ي يَ��رت��ح��ل ف��إن

شافع وجهه يف

بن عيل ثنا حدَّ الصويل، يحيى بن محمد ثنا حدَّ املعاىف، ثنا حدَّ الجازري، عيل أبو وأخربنا
م تبسَّ بعيٍد من رآه فلما بدر، فأقبل مقطٌِّب، وهو املعتضد يدي بني واقًفا كنُت قال: يحيى،

وأنشد:

ش��َف��َع��ا م��ا ح��ي��ُث وج��ي��ٌه ال��ق��ل��وب م��ن إس��اءت��ه ي��م��ح��و ش��اف��ٌع وج��ه��ه وف��ي

أنِشْدني قال: البرصي. املازني كثري بن الحكم يقوله فقلت: هذا؟ ملن يل: قال ثمَّ
قلت: الشعر. باقي

وج��ع��ا أوج��اِع��ه ع��ل��ى ق��ل��ب��ي وزاد ف��ام��ت��ن��ع��ا ال��ن��وَم أط��ار َم��ن ع��ل��ى ل��ه��ف��ي

والسجية. الطبيعة الخيم: 132
امللسوع. السليم: السموم. يدفع دواء والرتياق: الدرياق 133

الحيية. البكر الخريدة: 134
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ط��ل��ع��ا أزراره م��ن ال��ب��در أو ُح��س��نً��ا ل��م��ع��ت أع��ط��اف��ه م��ن ال��ش��م��س ك��أن��م��ا
ص��ن��ع��ا ب��م��ا م��ع��ذوٌر اإلس��اءة م��ن��ه َع��ُظ��م��ت وإن ي��ه��وى ب��ال��ذي ُم��س��ت��ق��ب��ٌل
ش��ف��ع��ا م��ا ح��ي��ُث وج��ي��ٌه ال��ق��ل��وب م��ن إس��اءت��ه يَ��م��ح��و ش��اف��ٌع وج��ه��ه ف��ي

وكأنه بدا فقال: الكويف، العراق بن يحيى بن أحمد املعنى هذا فأخذ الصويل: قال
البيتنَي. وأنشد قمر.

املحبني بني يُفرِّق لم

أن الريايش عن الهراني َروق أبو روى قال: أبي حدَّثني املعدل، عيل أبي بن عيل أخربنا
وأنفق املحبة، كل وأحبَّها وتعليمها، تأديبها فأحسن صبيَّة اشرتى البرصة أهل بعض
أرى مما موالي يا لك ألرثي إنِّي الجارية: فقالت الشديد، الرضُّ ومسه أملق، حتى عليها
بحيث أنا وأقع لك يصنع أن هللا فلعلَّ بثمني، واتَّسعَت بعتَني فلو الحال، سوء من بك

ِمنَّا. واحٍد لكل أصلح ذلك فيكون حايل، يَحسن
وهو التيمي، َمعمر بن هللا ُعبيد بن عمر عىل فُعرضت السوق، إىل فحَملها قال:
وأراد الثمن املوىل قبض فلما درهم. ألف بمائة فاشرتاها فأعجبَتْه، يومئٍذ، البرصة أمري

تقول: الجارية وأنشأت باكيًا، لصاحبه منهما واحد كلُّ استعرب االنرصاف،

ال��ت��ذكُّ��ِر غ��ي��ُر ��ي ك��فَّ ف��ي ي��ب��َق ول��م ح��وي��تَ��ه ق��د ال��ذي ال��م��ال ل��ك ه��ن��ي��ئً��ا
اك��ث��ري أو ال��ح��ب��ي��ُب ب��ان ف��ق��د أِق��لِّ��ي، ُك��رب��ة ع��ي��ِش ف��ي وه��ي ل��ن��ف��س��ي أق��ول
ف��اص��ب��ري ال��ص��ب��ر س��وى ش��ي��ئً��ا تَ��ِج��دي ول��م ح��ي��ل��ٌة ع��ن��دِك ل��ألم��ر ي��ك��ن ل��م إذا

يقول: أنشأ ثمَّ املوىل، بكاء واشتدَّ

ف��اص��ب��ري ال��م��وِت س��وى ش��يءٌ يُ��ف��رِّق��ن��ا يَ��ُك��ن ل��م ع��ن��ِك ب��ي ال��ده��ر ق��ع��ود ف��ل��وال
ال��ت��ف��كُّ��ر ط��وي��ل ق��ل��بً��ا ب��ه أن��اج��ي ٍح ُم��ب��رِّ ال��ف��ؤاد ف��ي ب��ه��مٍّ أروُح
َم��ع��َم��ِر اب��ن ي��ش��اء أن إال وص��َل وال ب��ي��ن��ن��ا زي��ارة ال س��الٌم ع��ل��ي��ِك

سببًا كنُت ال فوهللا راشَدين، فانِرصفا املال. ولك ُخذها شئُت، قد معمر: ابن له فقال
محبِّني. لفرقة
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الحب يف يفتي مالك

الزهري، إبراهيم أبو ثنا حدَّ الحكيمي، أحمد بن محمد ثنا حدَّ املعاىف، ثنا حدَّ محمد، وأخربنا
السلمي رسحون ابن دخل قال: عيىس، بن معن حدَّثني الحزامي، املنذر بن إبراهيم ثنا حدَّ
فيها. وذكرتك أبياتًا قلُت قد إنِّي هللا! عبد أبا يا له: فقال عنده، وأنا أنس، بن مالك عىل
هاِت! قال: بىل! فقال: بذلك. يل حاجة ال قال: تسمعها. أن أُحبُّ قال: . حلٍّ يف اجعلني قال:

فأنشد:

ال��ف��وارك ال��م��ع��ج��ب��ات ال��ح��س��ان وح��بِّ وال��غ��ن��ى ال��ل��ه ع��ن ال��م��ف��ت��ي م��ال��َك س��ل��وا
ب��ذل��ك ع��ن��ي ال��ن��ف��ِس ه��م��وم أُس��لِّ��ي وإن��م��ا ُم��ص��ي��ٌب أن��ي يُ��ن��بِّ��ئ��ك��ُم
ال��م��ت��ه��ال��ك؟ ��ِة ض��مَّ ف��ي وه��ل إث��اٌم، وال��ه��وى ال��ح��بَّ يَ��ك��تُ��م ُم��ح��بٍّ ف��ي ف��ه��ل

هجاه. أنه ظنَّ وكان هللا. شاء إن ال! وقال: عنه، وُرسي مالك، فضحك

عفة الفتيان ويف جمال النساء يف

نصري بن محمد بن جعفر ثنا حدَّ زكريا، بن املعاىف ثنا حدَّ الحسني، بن محمد أخربنا
بن محمد ثنا حدَّ شبيب، بن هللا عبد ثنا حدَّ مرسوق، بن العباس أبو ثنا حدَّ الخواص،
َمن ألعرابي: الهمداني ُعقبة بن سعيد قال قال: ُعيَيْنة، ابن ثنا حدَّ البكري، الصمد عبد
ذاك؟ وممَّ فقلت: قال: الكعبة. ورب ُعذريٌّ قالوا: ماتوا. عشقوا إذا قوم ِمن قال: أنت؟

ٌة. ِعفَّ فتياننا ويف صباحٌة، نسائنا يف قال:

ومي135 ة الرُّمَّ ذو

إبراهيم ثنا حدَّ زكريا، بن املعاىف ثنا حدَّ سماًعا، يكن لم إن إجازًة الحسني بن محمد أخربنا
زيد، أبي عن يحيى بن أحمد ثنا حدَّ قاال: األنباري، القاسم بن ومحمد األزدي، هللا عبد بن
فيه مجلس يف ة الرُّمَّ ذو ذُكر قال: الفزاري، صالح أبو حدَّثني إبراهيم، بن إسحاق ثنا حدَّ

سبق. فيما القصة هذه تقدمت 135
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ِمن كان فقال: سنة، مائة يل أتى قد منهم شيٌخ مالك: بن عصمة فقال األعراب، من ٌة ِعدَّ
الناس. أظرف

بربر أنشد إذا وكان املنطق، حلو املنظر، حسن العارضني، خفيف آدم كان قال:
وكالمه. حديثه تسأم لم واجهك وإذا صوته، وحبس

يقولون فكانوا وِخرواٌش، وهماٌم مسعوٌد منهم: الشعر، يقولون إخوٌة له وكان
عصمُة! يا يل: فقال يوًما، فأتى له. فتذهب عليها، فيغلب األبيات فيها فيزيد القصيدة
ناقٍة من عندك فهل بطريق، وأعلمه بأثر وأبرص ، حيٍّ أخبُث ِمنَقَر وبنو ِمنَقريٌة، َميَّة إن

بها. عيلَّ قال: الجؤذر. عندي نعم، فقلت: مية؟ عليها نزداُر
ميََّة بيت وإذا ُخلُوٌف136 هم فإذا الحي، بيوت عىل أرشفنا حتى جميًعا فركبناها
جاريٌة هي فإذا علينا، فطلَعت ميَّة، بيت ونحو نحَونا، النساءُ فتقوَّض إليه فملنا خاٍل،
ذا يا أَنِشدنا فقلن: أخرض، وقميٌص أصفر، 138 ِسبٌّ عليها وإذا عر، الشَّ واردُة أُملود،137

: وأنشدتُُهنَّ إليهن فنظرُت ِعصمة! يا أَنِشدهنَّ فقال: ة! الرُّمَّ

وأُخ��اط��ب��ه ع��ن��ده أب��ك��ي ِزل��ُت ف��م��ا ن��اق��ت��ي ل��م��ي��َة رس��ٍم ع��ل��ى وق��ف��ُت
وم��الع��ب��ه أح��ج��اره تُ��ك��لِّ��ُم��ن��ي أبُ��ثُّ��ه م��م��ا ك��اَد ح��ت��ى وأس��ق��ي��ه

قوله: إىل بلغت حتى

وم��ع��ات��بُ��ه أس��راره ج��وائ��ل��ه��ا يُ��ِج��ل ول��م ال��ف��راُق ج��اء وام��ٌق ب��ك��ى

إىل القصيدة عىل أتيُت حتى إليها فنظرُت اآلن! فليُجِل حرض: ممن ظريفة فقالت
قوله:

ع��واِزب��ه ج��م��ي��ًع��ا آب��تْ��ه ال��ق��ل��ِب ع��ل��ى س��واِرٌح م��يٍّ ُح��بِّ م��ن س��رح��ْت إذا

الحي. عن الغائبون الخلوف: 136
اللينة. الناعمة األملود: 137
الكتان. من شقة السب: 138
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ذو س فتنفَّ له! وهنيئًا ه أصحَّ ما مي: فقالت ُقتلت. قتلتْه منهن: الظريفة فقالت
قوله: عىل أتيت حتى الشعر يف ومضيُت وجهه، شعر يطري حرِّه من كاد نفًسا ة الرُّمَّ

ك��اذب��ه أن��ا ال��ذي إال ل��ه��ا أق��ول ال��ذي م��ا م��ي��ُة ب��ال��ل��ه ح��ل��َف��ت وق��د
أح��اربُ��ه ع��دوٌّ داري ف��ي زال وال أرى ال ح��ي��ث م��ن ال��ل��ه ف��رم��ان��ي إذن

عىل أتيت ثمَّ غيالن! يا هللا عواقب َخْف مي: فقالت هللا. قتلك قتلِته، الظريفة: فقالت
قويل: إىل انتهيت حتى الشعر

س��ال��بُ��ه ال��درع ن��ض��ا أو م��ن��ه��ا ال��وج��ه ل��ك ب��دا أو م��يَّ��ُة ال��ق��وَل راج��ع��تْ��َك إذا
ج��اِذبُ��ه ت��ع��لَّ��ل ُخ��ل��ٍق وم��ن رخ��ي��ٍم، وم��ن��ط��ٍق أس��ي��ٍل خ��دٍّ م��ن ل��ك ف��ي��ا

أن لك فمن واجهتها، وقد راجعتْك قد القول، وهذا هذه، ها الظريفة: تلك فقالت
ثنا فتحدَّ به! تجيئني ما أعظم ما هللا قاتَلِك فقالت: مية، إليها فالتفتت سالبه؟ الدرع يَنضو
بحيث فجلسُت ، معهنَّ وقمُت فُقمن بنا! فُقمن شأنًا، لهذَين إن الظريفة: قالت ثمَّ ساعة
هذا فقال: ُدهٌن، يف قارورٌة ومعه أتاني ثمَّ طويًال فلبث كذبَت. له: تقول فجعَلت أراُهما،
فكان أبًدا. يدي من أخرجتُها ال وهللا للجؤذُر، قالدة وهذه ميَّة، به أتحفتنا طيٍِّب دهن
قد عصمة! يا فقال: أتاني الصيف الناس ودعا الربيع انقىض إذا حتى إليها، يختلف
فوقف انتهينا، حتى فخرجنا آثارهم، إىل ننظر بنا فاذهب اآلثار، إال يبَق فلم مي، رحلت

وقال:

ال��ق��ط��ُر ب��َج��رع��ائ��ك ُم��ن��َه��الٍّ زال وال ال��ب��ل��ى ع��ل��ى م��يَّ دار ي��ا س��ل��م��ى ي��ا أال
ُك��دُر ص��ي��ف��ي��ٌة األذي��ال ب��ه��ا ت��ُج��رُّ ب��ق��ف��رٍة ش��اٍم غ��ي��ر ت��ك��ون��ي ل��م ف��إن

آخر وكان ترى. ما منِّي كان وإن لَجْلٌد، إنِّي عصمة! يا يل: فقال بالك؟ ما له: فقلت
به. العهد
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الغزلية الحائيات أجمل

يقول: ة الرُّمَّ ذا سمعُت قال: عدي أبي عن وحدثت قال: هللا، عبد أبي لفظ عىل والخرب
ة: الرُّمَّ ذو وقال سنة، أربعني الَهَرم عمِر نصَف بلغُت

ي��رَج��ُح ب��ال��ج��ه��ل ال��ح��ل��م وك��اد ِل��دات��ي وارع��َوْت ال��ث��الث��ي��ن راه��ق��ُت ح��ي��ن ع��ل��ى
تَ��ج��رح ف��ؤادِك ف��ي ك��اَدت ال��ق��ل��ِب ع��ل��ى َخ��ط��َرٌة م��يَّ��ة ذك��ر م��ن خ��ط��رت إذا
يُ��م��نَ��ُح ل��غ��ي��رِك ق��ل��ب��ي م��ن ن��ص��ي��بَ��ِك أرى وال ال��ق��ل��وب أه��واء ت��ص��رَُّف
وي��رب��ُح ي��س��ت��ِج��دُّ ع��ن��دي وح��بُّ��ك ف��ي��ن��م��ح��ي يُ��م��ح��ى ب��ال��ه��ج��ر ال��ه��وى ف��ب��ع��ض
ت��م��َزُح أن��ت إن��م��ا ق��ال��ت: ب��وج��دَي تُ��ث��ي��ب��ن��ي ك��ي��م��ا ال��ُح��بُّ ش��ك��وُت ول��م��ا
ُح يُ��ب��رِّ ك��اد ب��ال��ج��س��ِم ال��ه��وى ض��م��ي��َر رأت وق��د ع��ل��يَّ وإدالًال ب��ع��اًدا
أروُح ف��ال��م��وت ذك��راك ِم��ن ت��ب��اري��ح أرى ك��م��ا ع��ل��يَّ ال��دن��ي��ا ك��ان��ت ل��ئ��ن

وأولها: املستحسنة، املشهورة الطوال ة الرُّمَّ ذي قصائد ِمن وهذه املعاىف: القايض قال

ويَ��ن��َص��ُح ي��ودُّ وال��ن��ائ��ي ال��ن��أي، ع��ل��ى ع��ل��ي��ك��م��ا س��الٌم م��يٍّ أم��ن��زل��تَ��ي

ومنها:

وت��س��ن��ُح ت��ش��رئ��بُّ ال��م��ط��اي��ا أم��ام ش��اِدٍن أم ب��ن��ا م��رَّت أن ذك��رتُ��ِك
��ُح ي��ت��وضَّ م��ت��ن��ه��ا ف��ي ال��ض��ح��ى ُش��ع��اُع ُح��رٌَّة أدم��اءُ ال��رم��ل ال��م��ؤلِّ��ف��ات م��ن
وت��زح��زح ت��ارًة ت��ن��ب��و ف��ه��ي ُض��ًح��ى، ل��َص��ي��ده��ا ع��ام��دون ك��أن��ا رأت��ن��ا
وأم��ل��ُح م��ن��ه��ا ب��ع��ُد أب��ه��ى وم��يَّ��ُة وُم��ق��ل��ًة وج��ي��ًدا أع��ط��اًف��ا ال��ش��ب��ه ه��ي

أولها: التي مقبل ابن كلمة ونظريها الروي، هذه عىل الحائيات أحسن من فهذه

ُح139 ال��ُم��ب��رِّ ال��خ��ي��اُل ع��ن��ه��ا وزاِج��رة ف��ُم��س��ِم��ُح س��اٍل َده��م��اءَ م��ن ال��ق��ل��ُب ه��ل

حه. لنُصحِّ القصيدة هذه عىل نعثر ولم األصل، يف هكذا املربح، الخيال عنها وزاجرة قوله: 139
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جرير: وقول

أب��َرُح تُ��م��اِض��َر م��ن ي��ل��ق��ى ك��ان وم��ا ب��ه ب��رح��ت وق��د َس��ل��م��ى ع��ن ال��ق��ل��ُب ص��ح��ا

ومثله:

أب��رُح رزي��ن��َة م��ن أل��ق��ى ك��ن��ُت وم��ا ع��دم��تَ��ن��ي َض��رَّت��ي��ن ف��ي ل��ي ك��ان ل��ق��د

اٌم وهمَّ مسعوٌد منهم: فقيل ة، الرُّمَّ ذي إخوة اإلسناد بهذا ة الرُّمَّ ذي خرب يف وذُكر
بقوله: ة الرُّمَّ ذو عنى وإياه إخوته، مشهوري فمن مسعود ا فأمَّ وخرواٌش،

أوائ��لُ��ه ي��ُس��حَّ أن دم��ع��ي ه��مَّ وق��د م��اِل��ٍك ب��َج��ْرع��اءِ ل��م��س��ع��وٍد أق��وُل

قال فقال: بقوله، ليس يف اإلضمار يف سيبويه استشهد الذي وهو هشام: ومنهم
ة: الرُّمَّ ذي أخو ُعقبة بن هشام

م��ب��ذوُل ال��داء ش��ف��اءُ م��ن��ه��ا ول��ي��س ب��ه��ا ظ��ف��رت ل��و ل��دائ��ي ال��ش��ف��اء ه��ي

أخاهما: ة الرُّمَّ ذا فيه رثى شعٍر يف إخوته بعض عناه الذي وهو أوىف، ومنهم

م��ت��َرُع م��آلُن ال��ع��ي��ِن وج��ف��ُن ع��زاءً، بَ��ع��َده ب��غ��ي��الن أوف��ى ع��ن ت��ع��زَّي��ُت
أوج��ُع ب��ال��ق��رح ال��ق��رح نَ��ْكء ول��ك��نَّ ب��ع��ده ال��م��ص��ائ��َب أوف��ى يُ��ن��ِس��ن��ي ول��م

فقال: ة الرُّمَّ ذو وذكره

ح��الُ��ه��ا ت��غ��يَّ��ر ق��د وج��ه��ي ص��ح��ي��ف��َة ب��ال��لِّ��وى أب��ص��َر ح��ي��ن ألوف��ى أق��ول

وشغافه القلب شعاف

عمران بن محمد هللا ُعبيد أبو أخربنا ِزي، التَّوَّ الحسني بن عيل بن أحمد الحسني أبو أخربنا
الخطفي: بن لجرير النحوي عَرفة بن محمد بن إبراهيم أنشدنا امَلْرُزباني:

ي��ه��ِت��ُف ال��م��راض��ي��ن وادي ف��ي األي��ِك ع��ل��ى ال��ض��ح��ى َرْون��ق ف��ي الُ��وْرَق ال��ح��م��اَم س��م��ع��ت
ي��ش��َع��ُف ل��ب��ن��اَن ي��وم بَ��ي��ن��ي م��ث��ل ب��ل��ى ال��ف��ت��ى ي��ش��َع��ُف ال ال��بَ��يْ��ن أن أت��زُع��ُم

416



الثاني الجزء

ي��ت��ق��وَُّف ك��اش��ٍح م��ن وأح��دوث��ًة وال��ن��وى ال��ب��ي��ِن ُغ��رب��ة ِح��ذاري ف��ط��ال

يشء كل وشعاُف قلبه، رأس منه بلغ أي شعفه يُقال: يشعف قوله: هللا ُعبيد أبو قال
إىل الحب بلغ أي القلب؛ دم الشغاف فإن ُحبٍّا﴾، َشَغَفَها ﴿َقْد وجل: عز قوله ا وأمَّ أعاله،

الذبياني: النابغة قال املكان. ذلك

األص��اب��ُع ت��ب��ت��غ��ي��ه ال��ش��غ��اف م��ك��ان داخ��ٌل ذل��ك دوَن َه��مٌّ ح��ال وق��د

اآلثار. نقوف إنَّا قول: ومنه القائف، وهو يتتبَّع، أي يتقوف: وقوله

حبيبه عىل الحبيب دعاء

القطيعي، جعفر أبي بن أحمد أخربني بدمشق، لفظه من ثابت بن عيل بن أحمد ثنا حدَّ
محمد، بن الحسن بن محمد بكر أبو ثنا حدَّ الطربي، أحمد بن إبراهيم بن إسحاق حدَّثني
زائدة ثنا حدَّ عمرو، بن معاوية جدي حدَّثني عمرو، بن معاوية بنت ابن غالب أبو ثنا حدَّ
يستجيب ال أن وجل عز هللا سألُت هللا: رسول قال قال: عمر، ابن عن مجاهد عن ليث عن

حبيبه. عىل حبيٍب دعاء

بيٍت وأنسب املهدي

العالء، أبي ابن الجرمي أخربني باألصفهاني، املعروف الفرج أبو أخربني التَّنُوِخي، أخربنا
صفوان بن هللا عبد بن األعىل عبد أن وضاح بن خلف حدَّثني بكار، بن الزبري ثنا حدَّ
بن وعمر هللا ُعبيد أبي بني يوًما املهدي فركب املهدي، بعسكر دينًا حملُت قال: الجمحي
قال العرب؟ قالته بيٍت أنسب ما فقال: َقُطوٍف، ِبرذَوٍن عىل موكبه يف وراءه، وأنا بزيع،

القيس: امرئ قول هللا: عبيد أبو

ُم��ق��تَّ��ِل ق��ل��ٍب أع��ش��ار ف��ي ب��س��ه��َم��ي��ِك ل��تَ��ض��رب��ي إال ع��ي��ن��اِك ذرف��ت وم��ا
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املؤمنني: أمري يا ُكثريِّ قول بزيع: بن عمر فقال قح. أعرابي هذا قال:

س��ب��ي��ل ب��ك��ل ل��ي��ل��ى ف��ي ت��م��ثَّ��ُل ف��ك��أن��م��ا ذك��ره��ا ألن��س��ى أري��ُد

حاجتك عندي فقل: له؟ تمثَّل حتى ذكرها ينىس أن يريد له وما بيشء، هذا ما فقال:
احِملوه قال: دابتي. يف ذلك ليس يل، لحاق ال قلت: بي. الَحْق قال: املؤمنني! أمري يا
قول قلت: عندك؟ ما فقال: فلحقتُه، دابٍَّة، عىل فُحِملُت الفتح، أول هذا قلت: دابٍَّة. عىل

األحوص:

ُس��ق��ًم��ا زادن��ي ب��ي��نَ��ن��ا ال��ت��الق��ي ف��ُح��مَّ ب��ل��ق��ائ��ه��ا ُم��ش��ت��ٍف إنِّ��ي ُق��ل��ُت إذا

ديني. فُقيض دينه. اقضوا فقال: َدين. عيلَّ قلت: حاجتك؟ أحسنت! فقال:

اليمن اح ووضَّ البنني أم

حدَّثني زكريا، بن املعاىف ثنا حدَّ عليه، بقراءتي الجازري الحسني بن محمد عيل أبو أخربنا
حيان بن محمد ثنا حدَّ النسائي، يعني حفص أبو ثنا حدَّ الختيل، أحمد أبو ثنا حدَّ أبي،
عند كانت قال: السائب، بن محمد بن هشام عن الرسي أبي بن محمد عن صدقة بن
عليه فُقدم موضع، قلبه من لها وكان فالن، بنُت البنني أم مروان بن امللك عبد بن يزيد
البنني، أم إىل بهذا اذهب فقال: له، َخصيٍّا فدعا وقيمة، قدر له بجوهر مرص ناحية من
وكان اليمن، اح وضَّ عندها فوجد الخادم فأتاها إليك. به فبعثُت الساعة به أُتيُت لها: وقل
عندها، يكون فكان عليها، فأدخلتُْه البنني، أم فعشقته وجًها، وأحسِنه العرب، أجمل من
رأت فلما صناديِقها، من صندوق يف أدخلته عليها امللك عبد بن يزيد بدخول ت أحسَّ فإذا
فوضع فيه، دخل الذي الصندوق ورأى الغالم، فرآه الصندوق، أدخلتْه أقبل قد الغالم
ال قالت: لؤلؤًة! منه يل هبي سيِّدتي، يا قال: ثمَّ يزيد، رسالة وأبلغها يَديها بني الجوهر
َرجٌل، وعندها عليها دخلُت إنِّي املؤمنني أمري يا فقال: مواله، إىل وجاء فغضَب كرامة، وال
أو الثالث وهو وكذا، كذا ِصَفِته من الذي الصندوق يف وهو ُصندوًقا، أدخلته رأتْني فلما

عنه. وه ونحَّ عنقه يف فوجئ عنقه. جئوا هللا! عدو يا كذَبَت يزيد: له فقال الرابع.
خزانتها، يف تمتشط وهي البنني، أم عىل ودخل نعله فلبس قام، ثمَّ قليًال فأمهل قال:
أحب ما البنني! أم يا لها: فقال الخادم، له وَصف الذي الصندوق عىل جلس حتى فجاء
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يشء من أردت فما خزائني وفيه لحاجتي أدُخله املؤمنني، أمري يا قالت: البيت! هذا إليك
فهبي قال: وأثاثي. حليي قالت: أراها؟ التي الصناديق هذه يف فما قال: ُقرب. من أخذته
أن عيلَّ ولك واِحًدا، إال أريد ال قال: لك. املؤمنني أمري يا كلها قالت: صندوًقا. منها يل
أمري يا قالت: تحتي. الذي هذا قال: شئت. ما فخذ قالت: ذهبًا. فيه ما وِزنََة زنتَه أُعطيِك
قالت: غريه. أريد ما قال: بمحبتي. يقُع شيئًا فيه يل فإن غريه، وخذ هذا عن عدِّ املؤمنني،

لك. هو
ولم فجلس مجلسه إىل به فمىض الصندوق، فحملوا الفرَّاشني ودعا فأخذه قال:
أُجراء استأجر له: فقال أعجميٍّا له غالًما دعا الليل جنَّه فلما فيه، ما ينظر ولم يَفتحه،

امِلِرص. أهل من ليسوا ُغَرباء
قال: ثمَّ املاء، بلغوا حتى مجلسه، يف ُحفرية له فحفروا وأمَرهم، بهم فجاءه قال:
بَلغنا قد هذا! يا فقال: شفريه، عىل فمه وضع ثمَّ الحفرية، يف فأُلقي الصندوق. يل قدَّموا

خشبًا. دفنَّا فإنما باطًال يُك وإن أثره، قَطعنا فقد ا حقٍّ يُك فإن خرب، عنك
الساعة. حتى اليمن اح وضَّ يُر فلم قال: استوى. حتى الرتاب عليه أهالوا ثمَّ

بينهما. املوت فرَّق حتى يشءٌ خالئقه يف وال وجهه يف لها باَن ما وهللا، فال قال:

الصقيل كالسيف وجه

أبي، ثنا حدَّ عليه، قراءًة بمرص إسماعيل بن الحسن بن العزيز عبد القاسم أبو أخربنا
األعرابي، الغصن أبو ثنا حدَّ العتبي، ثنا حدَّ أبي، ثني حدَّ القطان، موىس بن محمد ثنا حدَّ
فنظرت الصقيل. الصقيل وقالوا: أهلها تداعى بُقباء140 مررت فلما ا، حاجٍّ خرجُت قال:
وجهها عن الربقع ألقت بالحدق رَميناها فلما صقيٌل، سيٌف وجَهها كأن جاريٌة فإذا

تقول: أنشأت ثمَّ منها، أحسن قط شيئًا رأيت ما فوهللا مت، وتبسَّ

ال��م��ن��اِظ��ُر أت��ع��ب��ت��ك ي��وًم��ا ل��ق��ل��ِب��َك رائ��ًدا ط��رف��ك أرس��ل��َت م��ت��ى وك��ن��َت
ص��اب��ُر أن��ت ب��ع��ض��ه ع��ن وال ع��ل��ي��ه ق��اِدٌر أن��َت ك��لَّ��ه ال ال��ذي رأي��َت

املدينة. قرب موضع قباء: 140
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املطيع عىل املطاع دلَّ

هللا عبد أبو أنشدنا َحيَُّويِْه: بن عمر أبي عىل قرأُت التَّنُوِخي، القاسم أبو القايض أخربنا
لنفسه: عرفة بن محمد بن إبراهيم

ال��رب��ي��ِع م��ط��ُر ه��ج��ُرن��ا ول��ك��ن ب��اٍق األي��ام ع��ل��ى ت��واُص��لُ��ن��ا
ال��ن��زوع دان��ي ت��ه ِع��الَّ ع��ل��ى ت��راه ل��ك��ن َص��وبُ��ه ي��ُروُع
ال��رج��وع ح��س��ن َوْص��لُ��ه��م وي��رج��ُع َدالٌل ه��ج��ُره��م ��اق ال��ُع��شَّ ك��ذا
ال��ُم��ط��ي��ِع ع��ل��ى ال��م��ط��اِع دلِّ ِس��َوى ِغ��ض��ابً��ا نُ��ل��َف��ى أن ال��ل��ه م��ع��اذَ

أمية أبي بن ملحمد شعر

هللا عبد بن إبراهيم أنشدنا األنباري: القاسم بن محمد بكر أبو أنبأنا َحيَُّويِْه، ابن وأخربنا
أمية: أبي بن ملحمد الورَّاق

ب��ال��غ��دِر ع��ي��ن��اه وت��ك��لَّ��م��ت ب��ال��ه��ج��ر ف��ع��اذ ال��وص��اَل َم��لَّ
ص��ب��ري وف��ي ع��ن��ي إع��راض��ه ف��ي أف��كِّ��ُر م��ح��زونً��ا وظ��ل��ل��ُت
ال��ده��ر م��ع ب��ه أُس��رُّ ي��وًم��ا م��ودَّت��ه ف��ي م��ن��ه ِن��ل��ُت م��ا
أدري141 ال ح��ي��ث م��ن ي��ع��ت��ال��ه ُح��ُزٌن ل��ذٍَّة م��وِض��ِع ك��ل ف��ي

صدٍق وفتيان

أنشدنا طاهر: أبي بن أحمد بن هللا ُعبيد أنبأنا َحيَُّويِْه، ابن أخربنا التَّنُوِخي، وأخربنا
البحرتي:

ول��س��ان��ي ن��اظ��ري يَ��رع��ى وآخ��َر خ��واط��ري يَ��رع��ى م��ن��َك رق��ي��بً��ا ك��أنَّ
رَم��ق��ان��ي ق��د ُق��ل��ُت إال ي��س��وءُك م��ن��ظ��ًرا ب��ع��دَك ع��ي��ن��اَي أب��َص��َرْت ف��م��ا

أهلكه. اغتاله: عن ُمحرَّف لعله أو عليه، قوي اعتالء: مقلوب لعله يعتاله: 141
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َس��ِم��ع��ان��ي ق��د ُق��ل��ُت إال ل��غ��ي��رك م��زح��ٌة ب��ع��دَك ف��يَّ ِم��ن ب��َدَرْت وال
ق��ي��اِن س��م��اِع أو ُم��داٍم ب��ُش��رِب ال��ه��وى ع��ن ال��ع��اِذرون ت��س��لَّ��ى م��ا إذا
م��ك��ان��ي أم��لَّ ح��ت��ى ُق��رِب��ُك��م إل��ى ي��ُش��وُق��ن��ي ِس��واي يُ��س��ل��ي ال��ذي وج��دُت
ولِ��س��ان��ي ع��ن��ُه��ُم ط��رف��ي وع��ف��ف��ُت ل��ق��اءَه��م َس��ئ��م��ُت ق��د ِص��دٍق وف��ت��ي��اِن
تَ��ران��ي ال��ِج��ه��اِت ُك��لِّ ع��ل��ى أراك أن��ن��ي غ��ي��ر ع��ن��ه��م أس��ل��ى ال��ده��ر وم��ا

أباها تخون بنت

ثنا حدَّ هللا، رحمه أبي ثنا حدَّ بمرص، الرضاب إسماعيل بن الحسن بن العزيز عبد أخربنا
أرَدشري أن العجم َسري يف قرأُت قال: قتيبة، بن مسلم بن هللا عبد ثنا حدَّ مروان، بن أحمد
نًا متحصِّ وكان الرسيانية، ملك حارص الطوائف ملوك بالطاعة له وأقرَّ أمُره له استوثََق ملا
والعرب سنجار، برِّيَّة وهي الثرثار، برِّية من مسكن بإزاء الِحْرض، لها يُقال مدينة يف
عىل امللك بنت َرَقت حتى فتِحها عىل يقدر فلم فحاَرصه الشاطرون، امللك ذلك تُسمي
ضمنَت أنَت إن عليها: وكتبَْت ابة، نُشَّ وأخذت فنزلت فهويَتْه، أردشري فرأَت يوًما، الحصن
رمت ثمَّ املؤونة، وأخفِّ الحيلة بأيرس املدينة به تُفتَُح موضٍع عىل دللتُك تتزوَّجني أن يل
ألقاها ثمَّ سألتني. بما الوفاء لك إليها: فكتب ابًة، نُشَّ وأخذ فقرأها أردشري، نحو بالنشابة
يشعرون، ال غارُّون املدينة وأهل فدخل فافتتَحها، إليها فأرسل املوضع، عىل فدلته إليها،

وتزوجها. فيها القتل وأكثر امللك فقتل
لها: فقال ليلِها، أكثر َسِهَرت حتى مكانها، أنكَرت فراشه عىل ليلة ذات هي فبينما
أثَّرت قد آٍس طاقة املجلس تحت فإذا الفراش تحت فنظروا فرايش. أنكرُت قالت: لِك؟ ما
أكثر كان قالت: يَغذوك؟ أبوك كان ما لها: فقال برشتها، ة رقَّ من ب فتعجَّ جلدها، يف
أبيك، مبلغ والكرامة الِحباء يف بك بالٌغ أحٌد ما لها: فقال والزُّبد. وامُلخ الشهد عنده غذائي
فما إليه، إساءتك ه َحقِّ وِعَظم قرابته لُطف مع إحسانه ُجهد عىل عندك جزاؤه كان وإذا
ثمَّ جموًح، الجري، شديِد فرٍس بذنب ُقُرونُها تُعقد بأن أمر ثمَّ منِك. ذلك مثل بآمَن أنا
األيادي: داود أبو فيه يقول الذي وهو ُعضًوا، ُعضًوا تساقَطت حتى بها ذلك فُفعل يُجرى.

ال��ش��اط��رون أه��ل��ه ربِّ ع��ل��ى ـ��ِن ال��ح��ص��ـ م��ن ت��دلَّ��ى ق��د ال��م��وت وأرى
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املظلوم العاشق

بكر بن محمد بكر أبو ثنا حدَّ أبي، ثنا حدَّ التَّنُوِخي، املحسن بن عيل القاسم أبو أخربنا
الهيثم عن خالد أبي ابن عن العكيل، عيىس بن أحمد ثنا حدَّ ُدَريْد، ابن ثنا حدَّ البسطامي،
شديًدا، كلًفا له عمٍّ بابنِة َكِلَف قد أٌخ ْحمي السَّ ُدَويرة بن لعمرو كان قال: عدي، بن
أنه العراق أمري وهو الَقرسي هللا عبد بن خالد إىل فشكا ويأباه، ذلك يكره أبوها وكان
ابنة عن ا كافٍّ ُمدَّة الفتى فلبث فأطلقه، الفتى أمِر يف خالٌد فُسئل فحبَسه، جواره، ييسء
إليها، الِجدار ر تسوَّ أن عىل نفسه فحمل الحب، عليه وغَلب قلبه يف ما زاد ثمَّ ه، عمِّ
القرسي هللا عبد بن خالد به وأتى عليه، فقبض أبوها به فأحسَّ الفتى، معها وحصل
دخول دخل وقد ليًال، منزله يف وجدوه أنهم يَشهدون بجماعة وأتاه ق، َ الرسَّ عليه وادَّعى
ابنة عن الفضيحة بذلك ليدفع ليَِرسق، دخل بأنه فاعرتَف الفتى، خالٌد فسأل اق، َّ الرسُّ
ُرقعًة خالد إىل أخوه عمرو فرفع يقطعه، أن خالد فأراد شيئًا، يَرسق لم أنه مع ه، عمِّ

فيها:

ب��س��اِرِق142 ف��ي��ن��ا ال��م��ظ��ل��وُم ال��ع��اِش��ُق وم��ا َع��ش��وًة أُوط��ئ��َت وال��ل��ه ق��د أخ��اِل��ُد!
ع��ات��ِق143 ف��ض��ي��ح��ة م��ن خ��ي��ًرا ال��َق��ط��َع رأى إن��ه ال��م��رءُ ي��أت��ه ل��م ب��م��ا أق��رَّ
ن��اِط��ِق غ��ي��ر َل��ُه��م أم��ٍر ف��ي ألُل��ف��ي��ُت ��ه ك��فِّ َق��ط��ِع ِم��ن خ��ف��ُت ق��د ال��ذي ول��وال
س��اِب��ِق أوُل ال��ل��ه ع��ب��د اب��ن ف��أن��ت ل��ل��ُع��ل��ى ��ب��ِق ال��سَّ ف��ي ال��غ��اي��اُت ِت ُم��دَّ إذا

ما بتصحيح فأتاه األمر، جلية عن ُس ويتجسَّ الخرب، عن يسأل له موًىل خالٌد وأرسل
ليس وقال: أبوها فامتنع الفتى، من بتزويجها وأخذ الجارية فأحرض شعره، يف عمرو قال
ألزوِّجنَّه تزوِّجها لم ولنئ عنها، يَده بذَل إذ لها لكفٌؤ إنه وهللا بىل! قال: لها. بكفٍؤ هو
أن إىل العاشق ى يُسمَّ فكان ماله، من عنه املهر خالٌد وساق فزوَّجه كاره. وأنت إياها

مات.

بيان. غري عىل األمر ركوب العشوة: 142
أدركت. ما أول الجارية العاتق: 143
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زوجتيه يُطلِّق

جعفر بن الحسن سعيد أبو ثنا حدَّ التَّنُوِخي، املحسن بن عيل القاسم أبو القايض أخربنا
ثنا حدَّ عاصم، ثنا حدَّ املروزي، يحيى بن محمد بكر أبو ثنا حدَّ السمسار، الوضاح بن
السالم عليهما عيل بن الحسن تحت كان قال: أبيه، عن سعد بن الحسن عن املسعودي
وأخربني فلتعتدا، أَخِربهما وقال: إليهما فبعثَني جميًعا، فطلَّقهما وُجعفية، تميمية امرأتان
الُجعفية، فأتيُت والسمن. العسل من وكذا وكذا آالف بعرشة واحدة كلَّ ومتِّع تقوالن، بما
فلم التميمية، ا وأمَّ ٍق. ُمفرِّ حبيٍب من قليٌل متاٌع قالت: ثمَّ َعَداء الصُّ ست فتنفَّ اعتدِّي. فقلت:
ثمَّ األرض يف فنكَت الُجعفية، بقول وأخربه النساء، لها قالت حتى اعتدِّي معنى ما تدِر

لراجعتُها. امرأة مراجًعا كنُت لو قال:

وأحيا أموت

ُدَريْد، ابن أنشدنا األخباري، بن أحمد بن محمد الحسني أبو أنشدنا املحسن، بن عيل أخربنا
بدوية: المرأة عمه عن األصمعي، أخي ابن الرحمن عبد أنشدنا

وح��دي��ُد ص��ًف��ا ُرك��نَ��اُه ب��أوع��ر ال��ه��وى م��ن ب��ي وم��ا أل��ق��ى م��ا أن ف��ل��و
ع��م��ي��ُد وه��و ال��ع��ي��ُن ت��راه وأم��س��ى ح��دي��ُدُه وذاب َوْج��ٍد م��ن ت��ف��طَّ��َر
ل��ش��دي��ُد ذا إن وأح��ي��ا أم��وت ول��ي��ل��ٍة ي��وم ك��ل ي��وًم��ا ث��الث��ون
ي��زي��ُد وذاك ج��واٍب اب��ن إل��ى ق��رِّب��ي وي��ح��ِك ال��ش��اِم أرِض م��س��اف��َة
ُخ��لُ��وُد ب��ع��ُد ال��ن��ار ف��ي ل��ن��ا وك��ان ح��ظُّ��ن��ا ال��ن��اس م��ن ج��واٍب اب��ن ف��ل��ي��ت

العذريات والبنات جميل

بن املعاىف الفرج أبو ثنا حدَّ عليه، بقراءتي الجازري الحسني بن محمد عيل أبو أخربنا
الصباح، بن عيل ثنا حدَّ النيسابوري، سليمان بن داود بن محمد ثنا حدَّ الجريري، زكريا
بن مروان بُثينة آل استعدى ملا قال: القرى، وادي أهل من شيخ حدَّثني املنذر، أبو ثني حدَّ
أقايصبالدهم، إىل هرب تيماء، صاحب العبدي َدجاجة بن ربعي وطلبه جميل عىل الحكم
بناتي، يا وقال: جماًال، البدور كأنهن سبع بناٌت وله رشيًفا، ُعذرة بني من رجًال فأتى
هذا مثل عىل أنَفُس فإني لجميل تعرَّضن ثمَّ ثيابكن، َجيَِّد والبسن ، حليكنَّ بجيِِّد تحلَّني

قومي. من
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ما علم فلما ِمراًرا، ذلك ففعلن إليهن، ينظر فال بوجهه أعرض رآهنَّ إذا جميٌل وكان
يقول: أنشأ بهن أريد

وأن��َج��ُح األم��ور ف��ي خ��ي��ٌر ��دق وَل��ل��صِّ ص��اِدٌق أن��ي تَ��ع��َل��م��َن ل��ك��ي ح��ل��ف��ُت
وأص��ل��ُح أل��ذُّ ع��ن��دي ورؤي��ت��ه��ا واح��ٍد بُ��ث��ي��ن��ة م��ن ي��وٍم َل��ت��ك��ل��ي��م
ي��ط��َم��ُح ح��ي��ن ط��ام��ًح��ا ق��ل��بً��ا أع��ال��ُج وإن��م��ا ب��ك��نَّ أخ��ل��و ل��و ال��ده��ر م��ن

أبًدا. هذا يُفلح ال فوهللا ارجعن، أبوهن: لهنَّ فقال قال:

الوايل وابنة املحبوس

بن إسماعيل ثنا حدَّ فإجازًة، سماًعا يكن لم إن املقري الحسني بن الواحد عبد أخربنا
زيد بن محمد ثنا حدَّ الدنيا، أبي ابن ثنا حدَّ الكوكبي، عيل أبو ثنا حدَّ سويد، بن سعيد
بعض عىل فوجد مرص، بديار واٍل َوليَنا قال: زيد، بن الحسن جدي أخربني العتبي،

إليه: فكتبَت فهويَتْه، الوايل، ابنة عليه فأرشفت وقيَّده، فحبسه اله، ُعمَّ

ال��ُح��تُ��وُف ال��ط��رف وف��ي ـ��ه ب��ع��ي��نَ��ي��ـ ال��زان��ي أي��ه��ا
األلُ��وُف ال��ظ��ب��ُي أم��ك��نَ��ك ف��ق��د وص��ًال تُ��ِرد إن

الفتى: فأجابها

ع��ف��ي��ُف ف��ال��َف��ْرُج ـ��ن ال��ع��ي��ن��ي��ـ زان��ي ت��َري��ن��ي إن
ال��ظ��ري��ُف ��ْع��ُر وال��شِّ ِت��ُر ال��ف��ا ال��ن��ظ��ر إال ل��ي��س

إليه: فكتبت

ألُ��وَف��ا إن��س��انً��ا ـ��َش��َق ت��ع��ـ ب��أن أَرْدن��اَك ق��د
ح��ل��ي��ف��ا ل��ق��ي��َدي��َك ـ��َت ِزل��ـ ف��ال ف��ت��أبَّ��ي��ت

الفتى: فأجابها

َع��يُ��وف��ا ل��ل��ظ��ب��ي ك��ن��ُت ألن��ي ت��أبَّ��ي��ُت م��ا
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ل��ط��ي��ًف��ا ب��رٍّا ب��ي ك��ان ربٍّ��ا ِخ��ف��ُت أن��ي غ��ي��ر

إليه. ودفعها إياها فزوَّجه به فدعا الوايل، الخرب وبلغ الشعر، فذاع

القلوب ألسنة الدموع

سويد، بن إسماعيل ثنا حدَّ إجازة، الدجاجي عيل بن عيل بن محمد الغنائم أبو أخربنا
قال: سالم، بن محمد أخربنا زهري، بن أحمد ثنا حدَّ الكوكبي، القاسم بن الحسني ثنا حدَّ
بها أكتُب ًة ِرقَّ القلب تشوي أبياتًا فأنشدني الغزل إنشاد تُحسن كنَت إن يل: لصديٍق قلُت

يقول: فأنشأ له، بجاريٍة ُمستَهٍرت رجٍل إىل

��ُك��وِب ال��سَّ ك��ال��م��اء ال��خ��دَّي��ن ع��ل��ى ي��ج��ري ال��ع��ي��ن ودم��ُع وق��ائ��ل��ٍة
ال��ك��ئ��ي��ِب ب��ال��ق��ل��ِب َل��ي��َس وق��ل��بُ��َك ف��ي��ه ت��ج��ول وال��دم��وع ق��م��ي��ُص��ك
َك��ذُوِب ب��َدٍم ل��بَّ��اِت��ِه َع��ل��ى ج��اءوا ح��ي��َن ي��وُس��َف ق��م��ي��ص ن��ظ��ي��ُر
ال��ُق��لُ��وِب أل��ِس��نَ��ة ال��غ��ي��ِب ب��ظ��ه��ِر ت��واَل��ت إذا ال��ع��اش��ق��ي��ن دم��وع

قلبه. عشًقا فيموت أعرف، ما بعض منه فتُوافق صديقي، إىل بها أكتب أن فخشيُت

املحتشم الطيف

قطعة: أثناء من ويل

ُم��تَّ��َه��ًم��ا ك��ان م��ا يَ��ُزر ل��م ل��و ُم��ح��ت��ِش��م��ا زار ط��ي��ف��ك ب��ال م��ا
َع��ِل��م��ا وال ب��ه ال��رق��ي��ُب َش��َع��َر وم��ا ال��س��م��ي��ُر ن��ام وق��د واف��ى
َع��َل��م��ا ل��ه يَ��ن��ُش��ر ل��م وال��ص��ب��ُح س��ت��ائ��ره ُم��دَّت ق��د وال��ل��ي��ُل
ُم��ب��ت��ِس��م��ا يَ��ف��ت��رَّ ل��م ال��ص��ب��ح نَّ وأ ط��ال ال��ل��ي��ل أن ف��وددُت
َرِح��م��ا ال��ه��وى م��ن ال��ُوش��اِة ُرغ��ِم ع��ل��ى وص��ل��َت ق��د ع��ل��وَة ط��ي��َف ي��ا
دم��ا ال��دم��وع م��َزج ق��د وال��ب��ي��ُن ُف��رَق��ِت��ه ي��وم أخ��ض��ع زل��ُت م��ا
ح��م��ى وك��ان ف��َم��ه وأب��اح��ن��ي ق��س��وت��ه ب��ع��د ل��ي رثَ��ى ح��ت��ى
َش��ِب��م��ا َم��ب��ِس��ًم��ا الئ��م��ي��ه م��ن ت��م��نُّ��ُع��ه ع��ل��ى م��ن��ه ف��ل��ث��م��ُت
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ال��لَّ��َم��م��ا ��م ع��مَّ ش��ي��ئً��ا يَّ��ام األ واع��ظ��ة م��رآِة ف��ي ون��ظ��رُت
ِخ��َدم��ا ُم��ق��دًِّم��ا ال��ص��ال��ح��ات ف��ي ع��اِذَل��ت��ي ُع��ذَر أس��م��ُع ف��رج��ع��ُت

الطثرية بن يزيد شعر

الصلت، بن محمد بن أحمد أخربنا هللا، رحمه الخالل محمد بن الحسن محمد أبو أنبأنا
عند والطَّثُر الطَّثريَّة، بن ليزيد أبي أنشدني األنباري: القاسم بن محمد بكر أبو ثنا حدَّ

اللبن: وكثرُة الخصُب العرب:

وم��رتَ��َع��ا144 م��اءً وال��غ��وِر ال��ش��را ب��وادي واج��ت��وى َح��نَّ ال��ه��وى َع��ل��ويِّ َوْج��ُد وم��ا
وأج��َرَع��ا145 ُق��فِّ ب��ي��ن م��ن م��رات��ع��ه واج��ت��وى ال��ق��ي��ُد ��ه َع��ضَّ ل��م��ا ق ت��ش��وَّ
م��ط��م��ع��ا ال��ق��ي��د أخ��و ف��ي��ه يَ��رى ال وم��ا ُم��ن��ي��َف��ًة ج��ب��اًال ب��ع��ي��نَ��ي��ه ورام
ف��أوج��ع��ا146 ال��ي��دي��ن ع��ضَّ ال��ُق��َوى أم��ي��ن ش��أَوُه ردَّ َم��ط��َل��ًع��ا م��ن��ه��ا رام إذا
ف��أس��م��ع��ا ال��ف��راق داع��ي دع��ا غ��داَة َوَج��دتُ��ُه ب��ريٍّ��ا وج��ٍد م��ن ب��أك��ب��ر
َم��َع��ا أو ال��ق��وُم ب��ه��ا ش��تَّ��ى ��َدٍة ُم��َص��عَّ ن��ظ��رٍة َرج��ِع م��ن بُ��دَّ ال ِق��ف خ��ل��ي��ل��َي
ت��ط��لَّ��َع��ا147 إن ع��ب��رًة ح��ي��اءً يُ��ِس��رُّ أم��ره ال��ش��وق ع��زَّه ق��د ل��م��غ��ت��ص��ٍب
م��ي��َف��َع��ا148 األرض م��ن أوف��ى أو ت��رنَّ��م ُك��لَّ��م��ا وال��ذِّك��ر األح��زان ل��ه ت��ه��ي��ُج
وأخ��دع��ا149 ِل��ي��تً��ا اإلص��غ��اء م��ن َوِج��ع��ُت وج��دتُ��ن��ي ح��ت��ى ل��إلص��غ��اء ��تُّ ت��ل��فَّ
يُ��ودَّع��ا أن ع��ن��دن��ا ل��ن��ج��ٍد وق��لَّ ب��ال��ِح��َم��ى ح��لَّ وَم��ن نَ��ج��ًدا ودِّع��ا ِق��ف��ا
َم��َع��ا وِش��ع��بَ��اُك��م��ا َريَّ��ا م��ن م��زارك ب��اع��دت ون��ف��ُس��ك ريَّ��ا إل��ى ح��ن��ن��ُت

إىل نجد فوق ماء العالية: إىل نسبة لعله علوي، وقوله: موضعان. والغور: الرشا وادي كره. اجتوى: 144
تهامة.

مكانان. وأجرع: قف 145

الشاعر أن عىل البيت هذا ويدلُّ به. مقيدتنَي يداه كانت التي القيد به أراد القوى: أمني غايته. شأوه: 146

ُمقيًَّدا. سجينًا كان
قهًرا. املأخوذ املغتصب: 147

األرض. من ارتفع ما امليفع: عىل. أرشف أتى، أوىف: 148
أخدعان. وهما العنق، صفحة يف عرق األخدع: العنق. صفحة الليت: 149
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أس��م��ع��ا ال��ص��ب��اب��ة داع��ي إن وت��ج��َزَع ط��اِئ��ًع��ا األم��ر ت��أت��ي أن َح��َس��ٌن ف��م��ا
تَ��دَم��ع��ا ع��ي��نَ��ي��ك خ��لِّ ول��ك��ن ع��ل��ي��ك ب��رواج��ٍع ال��ِح��َم��ى َع��ش��يَّ��اُت ول��ي��س��ت
م��ع��ا أس��بَ��َل��ت��ا ال��ِح��ل��ِم ب��ع��د ال��ج��ه��ِل ع��ن َزج��رتُ��ه��ا ف��ل��م��ا ال��يُ��س��رى ع��ي��ن��َي ب��ك��ت
ت��ص��دَّع��ا أن خ��ش��ي��ٍة م��ن ك��ب��دي ع��ل��ى أن��ث��ن��ي ث��مَّ ال��ِح��م��ى أي��ام وأذُك��ُر

الحديد تذيب أنفاس

الضبي: بن عيل أبو أنشدنا أبي: ثني حدَّ األنباري، بن بكر أبو ثنا حدَّ وبإسناده،

ُه��بُ��وُب ل��ُه��نَّ يُ��وَج��د ل��م وب��ال��رِّب��ِح ال��ح��ص��ا َف��َل��َق ب��ال��ح��ص��ا ب��ي م��ا أن ف��ل��و
ذن��وب ع��ل��يَّ تُ��ك��تَ��ب ل��م ذك��رتُ��ك ك��ل��م��ا ال��ل��ه أس��ت��غ��ِف��ُر أن��ن��ي ول��و
ي��ذوُب ال��ح��دي��د ظ��لَّ إذن ح��دي��ًدا ب��ح��رِّه��ا أص��ابَ��ت أن��ف��اس��ي أن ول��و

الدموع زعم

لقيط: بن هللا عبد أنشدنا األنباري: ابن أخربنا وبإسناده

ف��ي��ظ��ه��ُر ال��ُم��ح��بُّ ي��ك��تُ��ُم��ُه وال��ح��ب أُِس��رُّه وك��ن��ُت ِم��نِّ��ي ال��ه��وى ظ��َه��ر
وأْض��ِم��ُر أُس��رُّ ب��م��ا ت��ب��وح ح��ت��ى ت��ن��ق��ض��ي ال أن��ه��ا دم��وع��ي زَع��َم��ت

امللسوع يَشفي حديث

محمد بن أحمد أخربنا روايته، يف لنا أذن فيما الخالل محمد بن الحسن محمد أبو أخربنا
املكي:150 األعرابي البن امَلْرُزبان بن محمد أنشَدني القاسم: بن محمد ثنا حدَّ الصلت، بن

َم��تَ��اِق ُك��لَّ ي��تُ��وُق ُم��س��ت��ه��اٍم ال��ت��راق��ي ب��ي��ن ي��ج��وُل ل��َق��ل��ٍب َم��ن
ب��ِف��َراِق ل��ه��ا ال��ص��دى يَ��ِص��ي��َح أو ُس��َل��ي��َم��ى داُر تَ��ِب��ي��َن أن ح��ذًرا

تقدم. فيما األبيات هذه ورَدت 150
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ال��م��آق��ي م��نِّ��ي ب��ال��دم��وع َش��ِرَق��ْت إال ذََك��ْرتُ��ِك م��ا َس��الم! أمَّ
األخ��الِق ط��اِه��ِر ال��ِخ��ي��ِم ط��يِّ��ب ح��ب��ي��ٍب ذك��ر ال��م��ح��بُّ يَ��ن��س��ى ك��ي��ف
األش��واِق ذا ال��غ��ري��ب يُ��س��ل��ي َه��ِر ال��ِم��ْز ع��ل��ى ب��ال��ِغ��ن��اءِ ال��ص��وِت َح��َس��ِن
ك��ال��دِّري��اِق ال��س��ل��ي��م دواءِ ـ��ِم ال��س��ق��ـ م��ن ال��س��ق��ي��م ي��ش��ف��ي وح��دي��ٍث
ال��ت��الق��ي ي��ُدوُم ل��و م، س��الَّ أمَّ إل��ي��ن��ا ج��ل��ي��ٍس م��ن أن��ِت ح��بَّ��ذا

وامرأته الشافعي

عمر أبو ثنا حدَّ هللا، رحمه عليه قراءًة السكري الوهاب عبد بن عيل الحسني أبو أخربنا
بن أحمد حدَّثني عيل، بن الحسني بن أحمد طالب أبو ثنا حدَّ الخزاز، العباس بن محمد
قال قال: الفاريس، هللا عبد بن محمد حدَّثني مغفل، بن هللا ُعبيد ولد من املزني أرصم

أقول: أنشأت عليها دخلُت إذا فكنُت أحبها، وكنُت امرأٌة، يل كانت الشافعي:

تُ��ح��بُّ��ه؟ م��ن يُ��ح��بَّ��ك وال ـ��بَّ تُ��ِح��ـ أن ب��رًح��ا أَوَل��ي��َس

عيلَّ: هي فرتد قال:

تُ��ِغ��بَّ��ه151 ف��ال أن��ت وت��ل��جُّ ب��وج��ِه��ِه َع��ن��َك ف��ي��ُص��دَّ

بشموس مكلل هالل

أحمد حدَّثني عمي، حدَّثني األصبهاني، الفرج أبو أخربنا الرزاز، أخربنا الخطيب، ثنا حدَّ
نرصانيًة، جاريًة َهوَي قد الربيع بن الفضل بن العباس بن هللا عبد كان قال: امَلْرُزبان، بن
فخرج بها، َشَغًفا الِبيََع يُفارق ال فكان النصارى، أعياد بعض يف جرجس مار دير يف رآها
جانب إىل بستان يف فوجدها جرجس، مار بدير تُعرف بيعة إىل جرجس مار عيد يف
لقائه وال مواصلته عىل تقدر فال لها، محبَّته ويُعِلُمها يُراسلُها ذلك قبل كان وقد البيعة،
وجلست له، ظَهرت ثمَّ اإلباء، بعض وأبت عليه، اْلتَوْت بها ظفر فلما الطريق، ظهر عىل إال

يوم. بعد يوًما تأتيه تغبَّه: 151
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يوم يف انرصف ثمَّ أسبوًعا، معها وأقام ورشبوا، فأكلوا ، بهنَّ تأنس كانت نُسَوٍة مع معه
ذلك: يف وقال خميٍس،

َخ��ن��َدِري��ِس152 ب��اب��ل��يَّ��ٍة ق��ه��وٍة ال��م��ج��وِس َش��راب م��ن ص��ه��ب��اء ُربَّ
ب��ال��ن��اُق��وِس ال��ش��م��س ض��رِب ق��ب��ل وع��وٍد ب��ن��اٍي ت��ج��لَّ��ي��تُ��ه��ا ق��د
َع��ْروِس س��ام��ريٍّ ال��ط��رِف س��اِح��ِر دالٍل ذي ��ٍل ُم��ك��حَّ وغ��زاٍل
ال��خ��م��ي��س ص��ب��اح إل��ى َس��ب��ٍت ي��وم تَ��ج��ت��ن��ي��ه ب��ط��ي��ِب��ه َخ��َل��ون��ا ق��د
ج��رج��ي��س م��اِر دي��ر بُ��س��ت��اِن وس��َط ج��ن��يٍّ آٍس وب��ي��ن ورٍد ب��ي��ن
آب��ن��وس ��ٍض ُم��ف��ضَّ ص��ل��ي��ٍب ف��ي َغ��َزاٍل ِج��ي��ٍد ُح��س��ِن ف��ي ت��ت��ث��نَّ��ى
ب��ُش��ُم��وِس ُم��ك��لَّ��ٍل ك��ِه��الٍل م��ن��ه��ا ال��ج��ي��د ف��ي ال��ص��ل��ي��َب ل��ث��م��ُت ك��م

يكون؟ أكون كما

األزدي، عثمان بن طالب ثنا حدَّ هللا، رحمه املهتدي بن الحسني أبو الرشيف القايض أنبأنا
فيه: أبي أنشدني بمكة موضع الحجون قال: األنباري، بن بكر أبو ثنا حدَّ

ال��ُح��ُج��وُن ل��ع��ي��ِن��ي ب��دا ق��د ل��ي��ت��ُه ُش��ُج��وُن ال��ُح��ُج��ون إل��ى ه��يَّ��ج��ت��ن��ي
ال��َم��ك��ي��ُن ف��ي��ه يَ��ِح��لُّ ف��ؤادي م��ن م��ح��الٍّ س��اِك��نُ��وُه ال��ق��ل��ِب ف��ي ح��لَّ
دف��ي��ُن داءٌ ص��اح��بَ��يَّ ي��ا ـ��ح��ب ال��ـ وداء دواءٌ، ل��ه داءٍ ُك��لُّ
ي��ك��ون؟ أك��ون ك��م��ا ذك��ري ع��ن��د أيُ��م��س��ي أِح��بُّ ��ن ع��مَّ ِش��ع��ري ل��ي��َت

قمر يف نام قمر

َحيَُّويِْه، بن العباس بن محمد عمر أبو ثنا حدَّ الجوهري، عيل بن الحسن محمد أبو أخربنا
بعض كان قال: القريش، محمد أبي بن أحمد هللا عبد أبو ثنا حدَّ خلف، بن محمد ثنا حدَّ
فُشغل الليل، وأتى عنده فأقامت يوًما، فدعاها املغنِّيات، لبعض جاريًة ق يتعشَّ الظرفاء
أمره من فرغ فلما القمر، يف له سطح فوق فنامت الجارية، فصعدت أموره، ببعض

القديمة. الخمر الخندريس: 152

429



العشاق مصارع

وأنشأ القمر، إىل ينظر ومرًَّة إليها ينظر مرًَّة فجعل وجهها، فاستحسَن نائمة، فرآها صعد
يقول:

َس��َك��ْر وم��ن نُ��ع��اٍس ِم��ن ق��م��ْر ف��ي ن��اَم ق��م��ٌر
َخ��ب��ْر ِف��ط��نَ��ٍة ذو وه��و ُم��ِح��بَّ��ُه ي��دري ل��ي��س
ال��َق��َم��ْر أش��َرَق ِب��ذا أم ال��دج��ى ان��ج��ل��ى أِب��َه��ذا

بالدم املعصفر

الصويل: أنبأنا َحيَُّويِْه، بن عمر أبو ثنا حدَّ الجوهري، محمد بن الحسن محمد أبو أخربنا
لنفسه: املعتز ابن أنشدنا

ال��ُم��ح��بِّ��ي��ن��ا ق��ت��ِل��ك ف��ي ج��اَه��ْرت ب��َدٍم ُم��ع��ص��َف��ٍر ف��ي زائ��ري ي��ا
ال��م��س��اك��ي��ن��ا ��اَق��ك ُع��شَّ ق��ت��ِل��َك ع��ل��ى تَ��ُدلَّ ِص��ب��غ��ًة ت��بَ��َس��ن ال

عليك منك يغار

الفقيه الباخرزي محمد بن عيل منصور أبو ثنا حدَّ هللا: رحمه عيل بن أحمد بكر أبو أخربنا
لبعضهم: بنيسابور

ن��اِظ��َري��ك��ا م��ن ال��س��ي��وُف َك��َف��ت��ن��ي ـ��ِر ال��ه��ج��ـ م��ن س��ي��ًف��ا ع��ل��يَّ تُ��َج��رَّد ال
وج��ن��ت��ي��ك��ا م��ن أرقُّ وق��ل��ب��ي ـ��َك، ع��ي��ن��ي��ـ ُس��ق��ِم م��ن أش��د ج��س��م��ي ُس��ق��ُم
ع��ل��ي��ك��ا م��ن��ك ي��غ��اُر ُم��ِح��بٍّ��ا ِص��ل ف��ي��ه! ال��ُح��س��ُن ت��ك��اَم��ل ب��دي��ًع��ا ي��ا

الحنون الجارية

ولم ببغداد، الوراقني ربع قايض الجييل بائي بن جعفر بن بائي منصور أبو ذكر
ثنا حدَّ الخالدي، جعفر ثنا حدَّ الجندي، عمران بن أحمد الحسن أبو أخربنا منه، أسمعه
جاريًة، دؤاد أبي ابن اعرتض قال: عمر، بن سلم ثنا حدَّ شبة، بن عمر ثنا حدَّ مرسوق، ابن

فقال: فأعجبته،

ح��ي��ران��ا ص��ار ح��ت��ى ُح��بِّ��ِك ط��ول م��ن س��ق��ٌم ��ه ش��فَّ َم��ن ف��ي ت��ق��ول��ي��ن م��اذا
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فأجابته:

إح��س��ان��ا أول��ي��ن��اه ال��ص��ب��اب��ة ُج��ه��ُد ب��ه أض��رَّ ق��د ُم��ِح��بٍّ��ا رأي��ن��ا إذا

بخالفه املولعة والجارية الرشيد

عيل بن أحمد ثنا حدَّ زكريا، بن املعاىف ثنا حدَّ الجازري، الحسني بن محمد عيل أبو أخربنا
هارون أن النيسابوري، أحمد العباس أبو أخربني حفظه، من إمالءً الجوهري املروزي

تُبِغضه: وكانت يحبُّها، كان له جارية إىل األبيات هذه كتب الرشيد

ت��رك��ت وال أب��ق��ت ف��م��ا ال��ع��ذاِب ك��لَّ ق��درت ب��م��ا ن��ف��س��ي ع��ذَّب��ت ال��ت��ي إن
ض��ح��ك��ت ب��اك��يً��ا رأت��ن��ي ��ا ف��ل��مَّ ع��ن��ي َج��َزًع��ا واس��ت��ع��بَ��رت ف��ب��ك��ت م��ازح��تُ��ه��ا
ف��بَ��َك��ت ض��اِح��ًك��ا رأتْ��ن��ي م��ا إذا ح��ت��ى ب��ض��ح��ك��ت��ه��ا م��س��روًرا أض��ح��ُك ف��ُع��دُت
بَ��َرَك��ت ح��ثَّ��ه��ا ف��ل��م��ا َق��لُ��وٌص ي��وًم��ا ب��راِك��ِب��ه��ا َخ��بَّ��ت ك��م��ا خ��الف��ي ت��ب��غ��ي

فهو: األول ا فأمَّ أخريًا، وبيتًا أول بيتًا القطعة هذه يف له ووجدت

ُم��ل��ك��ت؟ م��ا ب��ع��د م��ن َم��َل��َك��ت م��م��ل��وك��ٌة َع��َج��بً��ا زادن��ي ب��ل ع��ج��ٍب ِم��ن أل��ي��س

فهو: األخري البيت ا وأمَّ

َه��َل��َك��ت ُرم��تُ��ه��ا ف��ل��م��ا ُع��س��ٍر ل��ي��وِم أذَخ��ُره��ا ُك��ن��ُت ق��د ُدرٌَّة ك��أن��ه��ا

أخيه زوجة عاشق

حفص بن مخلد بن محمد ثنا حدَّ زكريا، بن املعاىف ثنا حدَّ الحسني، بن محمد وأخربنا
الثقفي، عثمان بن هللا عبد ثنا حدَّ اآلدمي، سليمان بن راشد بن إبراهيم ثنا حدَّ العطار،
السلماني، عبيدة عن سريين بن محمد عن الخطاب بن عمر موىل فضالة بن املفضل ثنا حدَّ
َعزٌب، واآلخُر ج، متزوِّ أحدهما ُكنَّه، بني يُدَعون حيٍّ من أَخوان الجاهلية يف كان قال:
أخيه، امرأة مع اآلخر وبقَي فيه، الناس يَخرج ما بعض يف خرَج املتزوج أن فُقيض
ولَولْت رآها قد أن علمت فلما وثغًرا، وجًها الناس أحسَن فرآها حارسًة، يوم ذات فخرجت
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فتنة، ذلك فزاده السوار، موضع املعصم القايض: قال وجهها. بمعصمها وغطَّت وصاَحت
فيه. تدوران وعيناه رأسه إال يَبَق لم حتى بدنه عىل الشوق فحمل

والشوَصة وَصة، الشُّ وقال: عليه، فاعتلَّ بك؟ أرى الذي ما أخي! يا فقال: األخ، وقدم
الحارث إىل ابعث تَكذِّبَنَّه، ال عمر:153 ابن له فقال الجنب. وذات اللِّوى العرب تُسميها
وضاربُها ساِكٌن، ساِكنُها فإذا عروقه فلمس به، فجيء العرب، أطبِّ من فإنه كلدة، بن
هو فقال: ميٌِّت؟ الرجل هذا تقول: هللا سبحان فقال: العشُق. إال بأخيك ما فقال: ضاِرٌب،
وحلَّ الرشاب، من فيه فصبَّ بِمْسَعٍط، دعا ثمَّ به فجيء رشاب؟ من يشء أعندكم كذلك،

يغنِّي: فانتىش الثالثة، ثمَّ الثانية، سقاه ثمَّ فيه، فذرَّ ِره ُرصَ من ة ُرصَّ

ي��ُك��ن��ه م��ا ال��ح��زي��ُن ال��ق��ل��ب أي��ه��ا ويَ��ذُك��ُر يَ��ه��ي��ُج م��ا ي��ه��ي��ُج
أُزْرُه��نَّ��ه َخ��ي��ٍف م��ن ِت األبْ��يَ��ا ع��ل��ى ب��ي ��ا أِل��مَّ
ُك��نَّ��ه ب��ن��ي ُدوِر ف��ي َم ال��يَ��ْو رأي��ت م��ا غ��زاًال
ُغ��نَّ��ه م��ن��ط��ق��ه وف��ي ال��َع��ي��ِن أح��َوُر غ��زاٌل

كرسه، رواه من بعض وأرى ُمضطرب، األبيات هذه من األول البيُت القايض: قال
وترتيبه. الشعر بوزن علم له يكن لم ألنه ونظمه ببنائه وأخلَّ

ُمستَمتٌَع فيه ليس الحارث: فقال َمن؟ شعري فليت قومنا، دور هذه الرجل: فقال
واسُم ُسكًرا، يُغني فانتىش باألمس، كِفعله به ففعل الغد. من عليكم أغدو ولكن اليوم، غري

فقال: َريَّا، أخيه امرأة

وتُ��ك��َرم��وا تُ��ح��يُّ��وا ك��ي ف��اس��َل��ُم��وا ال��ح��ي أي��ه��ا
تُ��ح��م��ح��ُم ريَّ��ا ـ��بَ��ح��ِر ال��ـ م��ن م��زنَ��ة خ��رج��ت
َح��ُم��و ل��ه��ا أن��ي وت��زُع��ُم ك��نَّ��ت��ي ت��ك��ن ل��م

املرأة فإن فؤاُده، أخي إىل لريجع ثالثًا، طالٌق أنها أُشهدكم حرضه: ملن الرجل فقال
عن لك نزل قد فالنًا فإن فالن، أبا لك هنيئًا له: يقولون الناس فجاء يوجد. ال واألخ توجد

تزوجتُها. إن أمي مثل عيلَّ أنها أشهُدكم حرض: مَلن فقال فالنة.

القايض. قال قوله: يف األمر وهكذا القصة. يف وال اإلسناد يف ذكر له يتقدَّم لم عمر، ابن قوله: 153
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أدري ما السلماني: ُعبيدة قال سريين: ابن قال املفضل: قال عثمان: بن هللا عبد قال
اآلَخر! أم األول أكرم الرجلني أي

العلل عىل وقف

بن سعيد بن إسماعيل ثنا حدَّ هللا، رحمه الدجاجي عيل بن عيل بن محمد الغنائم أبو أنبأنا
بن زهري بن أحمد بكر أبو ثنا حدَّ جعفر، بن القاسم بن الحسني عيل أبو أخربنا سويد،
عبيدة أبي بن هللا عبد عن املؤميل، أبي بن عمر ثنا حدَّ بكر، أبي بن الزبري ثنا حدَّ حرب،
وكان الغزل، يف أبياتًا املديني هللا عبد أنشدني البسطامي: يارس بن عمار بن محمد بن

بجاريٍة: مشغوًفا

األج��ِل م��ن يُ��دن��ي��ن��ي ال��ت��ذكُّ��ُر ك��اد َس��َل��َف��ت ل��ن��ا أيَّ��اًم��ا ت��ذكَّ��رُت إذا
واألم��ل ال��ق��ل��ب ب��ي��ن ال��ت��ب��اُع��د ح��ال م��رج��ع��ه ف��ات ق��د ب��م��ا ُم��ن��ي��ُت ف��إن
ال��ع��ل��ل ع��ل��ى وق��ٌف أب��ًدا وج��س��م��ه ج��اري��ة ال��ع��ي��ن ف��ي دم��ع��ٌة ل��ه ص��بٌّ

األحاديث بأطراف أخذنا

املنذر بن إبراهيم ثنا حدَّ زهري، بن أحمد ثنا حدَّ القاسم، بن الحسني ثنا حدَّ وبإسناده
إذا خارجة بن الرحمن عبد كان قال: السهمي، محمد بن إبراهيم خايل ثنا حدَّ الخزامي،

يقول: وأنشأ عقريته ورفع راحلته ركب البيت ودَّع

م��اِس��ُح ه��و م��ن ب��األرك��ان ��َح وم��سَّ ح��اَج��ٍة ك��لَّ ِم��نً��ى م��ن ق��َض��ي��ن��ا ف��ل��م��ا
رائ��ُح ه��و ال��ذي ال��غ��ادي يَ��ن��ُظ��ُر وال ِرح��الُ��ن��ا ال��م��ه��اري ُح��دب ع��ل��ى وُش��دَّت
األب��اِط��ُح ال��َم��ط��ي ب��أع��ن��اق وس��ال��ْت ب��ي��نَ��ن��ا األح��ادي��ث ب��أط��راف أخ��ذن��ا

الشاهدة الدموع

قصيدة: أثناء من ويل

ك��ال��ج��ل��َم��ِد ق��َس��اَوٌة م��ن��ه وال��ق��ل��ُب ِج��س��ِم��ِه ��ُة ِرقَّ ك��ال��م��اء وُم��تَ��رٍَّف
ب��ت��ف��رُّدي ُح��بِّ��ه ف��ي ل��ي ي��ش��ه��دَن وم��دام��ع��ي ُح��بِّ��ه ف��ي ح��كَّ��م��ت��ه
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ت��ج��لُّ��دي ك��ب��ي��ُر وغ��رَُّه��ُم ف��ي��ه، زاِه��ٌد أن��ي إل��ي��ه ال��ُوش��اة نَ��مَّ
ال��م��س��ج��د وربِّ األق��ص��ى وال��م��س��ج��د وآل��ه ب��ال��ن��ب��ي أق��س��م ف��ج��ع��ل��ُت
ت��ش��َه��ِد دم��وع��ي وس��ل ال��ع��اش��ق��ي��ن ف��ي ال��ه��وى ش��رع س��نَّ��ه م��ا ع��ل��ى إنِّ��ي
ُف��دي م��ن أك��رُم ف��ه��و ال��ح��وادث، َص��رِف م��ن أف��دي��ه م��ع��اذري َق��ب��ول ف��أب��ى

ة الِعفَّ مالءة

قصيدة: أثناء من أيًضا ويل

ذؤاب��ت��ي ال��م��ش��ي��ُب خ��طَّ وم��ا ُس��وٌد وم��ف��ارق��ي غ��ازل��تُ��ه��ا غ��اَدٍة ك��م
ف��أج��اب��ِت دع��وتُ��ه��ا ال��ح��ل��ي��َم ت��ص��ب��ي غ��ري��رٍة ال��ص��راة وح��ِش م��ن ح��وراء
ص��ي��ان��ِة وإزِر ن��اءٍ ورق��ي��بُ��ن��ا ��ٍة ِع��فَّ ُم��الءة ف��ي ج��م��ي��ًع��ا ِب��ت��ن��ا
ب��ال��ط��اع��ِة ل��ه ن��ع��ن��و ب��ي��نَ��ن��ا م��ا ح��اِج��ٌز وال��ت��ص��وُّن َه��وان��ا ن��ش��ك��و
أراك��ة ف��وق ورق��اءُ وت��ك��لَّ��م��ت ج��ب��ي��ن��ه ال��ص��ب��اح أب��دى إذا ح��ت��ى
ل��ذَّاع��ٍة ج��م��رٍة ��ب ت��ل��هُّ م��ن��ي ال��ح��ش��ا وأودع��ت م��ودِّع��ًة ن��ه��ض��ت
ط��ال��ِت ل��و ل��ي��ل��ًة ع��ل��ي��ه��ا ل��ه��ف��ي وي��ا أق��ص��ره��ا، ك��ان م��ا ل��ي��ل��ًة ي��ا

املالك اململوك

ست سنة يف عليه، قراءًة ِزي التَّوَّ الحسني بن عيل بن أحمد الحسني أبو القايض أخربنا
بن محمد ثنا حدَّ امَلْرُزباني، عمران بن محمد هللا عبد أبو أخربنا مائة،154 وأربع وثالثني
بن الفضل بن العباس بن هللا عبد أخربنا الكاتب، يحيى بن الحسني ثنا حدَّ الصويل، يحيى
فمضت قلبه، من مكاٌن لها وكان أيَّاًما، له جارية إىل يَدخل ال الرشيد حلف قال: الربيع،
وقال: عمله، شعًرا وأنشده الخرب، وعرَّفه يحيى بن جعفر فأحرض تَسرتِضه، ولم األيَّام

والشعر: يل. أِجزُه

َف��َط��ن أن ��ا ل��مَّ ال��ص��دَّ وأط��ال ُم��ف��تَ��تَ��ن رآن��ي إذ ع��ن��ي ص��دَّ

١٠٤٤م. سنة 154
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ال��زم��ن أع��اج��ي��ِب م��ن ه��ذا إنَّ م��ال��ك��ي ف��أض��ح��ى َم��م��ل��وك��ي ك��ان

عىل الناس أقَدُر وهو ُجرم، بال محبوٌس العتاهية أبا إن يحيى: بن جعفر له فقال
قرأهما فلما يُشابههما. بما أِجزهما له وقل إليه، البيتنَي ه وجِّ قال: مليح. بيشء يأتي أن

تحتهما: كتب العتاهية أبو

وال��ب��دن م��ن��ه ال��روِح ب��ه��الِك ال��ِم��َح��ن ت��ل��ك ع��ن ال��م��س��ك��ي��ن َض��ُع��ف
ال��ِم��َح��ن واس��ت��وف��ى ال��نَّ��ك��ب��ة ف��ي زاد َع��َج��بً��ا ش��ي��ئً��ا ُك��لِّ��َف ول��ق��د
ال��َح��َزن ب��ي��ت م��ن ي��ؤات��ي��ن��َي أن ف��رٌح وي��أب��ى ف��رِّح��ن��ا، ق��ي��ل:

أحرضوه. وهللا، صدق وقال: وِصَلته، بإطالقه وأمر الرشيد استحسنها األبيات قرأ فلما
وأنشد: الفكر. وأطاع القول طاب اآلن فقال: بيتي! أِجز قال: فحرض،

َح��َس��ن وج��ٌه ول��ه ه��واُه ف��ي ِذلَّ��ت��ي أرت��ه ال��ُح��بِّ ع��زَُّة
وع��َل��ن أم��ري ش��اَع ول��ه��ذا ل��ه م��م��ل��وًك��ا ص��رُت ف��ل��ه��ذا

صلته. يف وزاد وأطلقه نفيس. يف بما وهللا جئَت الرشيد: فقال

الحب155 يف فتوى

ثنا حدَّ بأصفهان، الحافظ نعيم أبو ثنا حدَّ لفظه، من بدمشق الحافظ عيل بن أحمد ثنا حدَّ
إىل األدب أهل بعض كتَب قال: أصحابنا، بعض أخربني الطرباني، أحمد بن سليمان

الفقيه: األصبهاني داود بن بكر أبي

األح��داق! ق��واِت��ِل ف��ي أف��ِت��ن��ا ال��ع��راق! ف��ق��ي��ه ي��ا داود، اب��ن ي��ا
��اِق؟ ال��ُع��شَّ دُم ل��ه��ا ح��الٌل أم ي��وًم��ا ال��ق��ت��ل ف��ي ال��ِق��ص��اص ع��ل��ي��ه��ا ه��ل

تقدَّم. فيما القصة هذه مرَّت 155
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داود: ابن فأجابه

ُم��ش��ت��اِق ال��ح��ش��ا ق��ِل��ِق م��ن اس��م��ْع��ه ال��ع��ش��اق م��س��ائ��ِل ج��واُب ع��ن��دي
ب��ال��راق��ي ي��ك��ن ل��م دم��ًع��ا أج��ري��َت ال��ه��وى أه��ل ال��ه��وى ع��ن س��أل��َت ل��م��ا
األش��ف��اِق م��ن َش��َف��ًق��ا ال��ه��وى ف��ي ت��ُك تُ��ِص��ب وإن ال��س��ؤال ن��ف��س ف��ي أخ��ط��أَت
��اِق ال��ُع��شَّ أن��ع��َم ال��ُم��ع��ذَُّب ك��ان ع��اِش��ًق��ا يُ��ع��ذِّب َم��ع��ش��وًق��ا أن ل��و

الحارثية ليىل

بن الحسني ثنا حدَّ أبي، ثني حدَّ املرورذي، أحمد بن عمر بن هللا ُعبيد القاسم أبو أخربنا
سفيان علينا أمىل قال: معمر، أبو ثنا حدَّ خيثمة، أبي بن أحمد ثنا حدَّ صدقة، بن أحمد
بن الرحمن عبد أن ُث يحدِّ ُعروَة سمعُت قال: الغساني، يحيى بن يحيى عن ُعيَينة بن
فراعه ليىل، لها يُقال بامرأة فمرُّوا يَمتارون، الشام إىل قريش من نفٍر يف خرج بكر أبي

ويقول: يشبُِّب وهو فرجع يشء، نفسه يف منها وَقع وقد جمالُها،

ل��يَ��ا وم��ا ل��ي��ل��ى، ال��ج��وديِّ الب��ن��ِة وم��ا ب��ي��ن��ن��ا وال��س��م��اوُة ل��ي��ل��ى ت��ذكَّ��رُت

ُعيَيْنة: ابن حديث من ليس بيتنَي مصعب زاده

ال��ج��واب��ي��ا ت��ح��لُّ أو ب��ب��ص��رى تُ��ق��ي��ُم ح��ارث��ي��ٌة ذك��َره ت��ع��اط��ى وأن��ى
ت��واف��ي��ا أن ق��اِب��ًال ��وا ح��جُّ ال��ن��اس إِن ول��ع��ل��ه��ا ب��ل��ى، ت��الق��ي��ه��ا؟ وأن��ى

بن خالد افتتح الخطاب بن عمر زمن كان فلما قال: سفيان، حديث إىل رجع ثمَّ
إليه. فصارت الشام، الوليد

العاشق والغالم امللك عبد

الرحيم عبد بن محمد بكر أبو ثنا حدَّ التَّنُوِخي، املحسن بن عيل القاسم أبو القايض أنبأنا
السليمي ثنا حدَّ العباس، أبو الكديمي ثنا حدَّ الكوكبي، القاسم بن الحسني ثنا حدَّ املازني،
كان قال: مروان، بن امللك عبد حجاب أحد ريحانة أبي عن موالهم نافع بن محمد عن
وقد له، ُمستَرشٍف يف جالس هو فبينا ا، عامٍّ جلوًسا يومني أسبوع كل يف يجلس امللك عبد
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أن املؤمنني أمري رأى إن فيها: ُمرتجمة غري ٌة ِقصَّ يده يف وقعت إذ الِقصص، عليه أُدِخلت
فعل. ُحكمه، من شاء ما يفَّ يُنفذ ثمَّ أصوات، ثالثة تُغنيني فالنة جاريته يأمر

الناس فخرج القصة. هذه بصاحب عيلَّ َرباح! يا وقال: غضبًا، ذلك من فاستشاط
غالم! يا امللك: عبد له فقال وأحسنهم، الفتيان كأهيأ ُعِذر،156 كما ُغالٌم، إليه وأُدِخل جميًعا
وألردعن بك، ألمثِّلن وهللا مني؟ غرَّك الذي وما قال: املؤمنني. أمري يا نعم قال: قصتك؟ هذه
عوٌد، وبيدها َقمر، ِفلقُة كأنها بجارية فجيء بالجارية. عيلَّ الجسارة، أهل من نُظراءك بك
بشعر جارية يا غنِّيني فقال: غالم! يا ُمرها امللك: عبد فقال وجلست، كريس لها فُطرح

ذريح: بن قيس

ُغ��رور م��ت��اع ال��دن��ي��ا ول��ك��نَّ��م��ا ودُّن��ا دام ل��و ال��ن��ف��ِس ح��س��َب ك��ن��ت ل��ق��د
وس��رور ِغ��ب��ط��ٍة ح��اَل��ي ب��أن��ع��م ال��ه��وى ي��ظ��ه��ر أن ق��ب��ل ج��م��ي��ًع��ا وُك��نَّ��ا
ل��ظ��ه��ور م��ق��ل��وب��ًة ال��ه��وى ب��ط��ون ل��ن��ا ب��دت ح��ت��ى ال��واش��ون ب��رح ف��م��ا

ُمرها امللك: عبد له قال ثمَّ تمزيًقا. الثياب من عليه كان ما جميع من الغالم فخَرج
جميل: بشعر غنِّيني فقال: الثاني! الصوت تُغنِّك

ل��س��ع��ي��ُد إذن إنِّ��ي ال��ُق��رى؟ ب��وادي ل��ي��ل��ًة أب��ي��ت��ن ه��ل ِش��ع��ِري! ل��ي��َت أال
وي��زي��ُد ث��اب��ت ق��ال��ت: ، ال��ُح��بِّ م��ن ق��ات��ل��ي بُ��ث��ي��ن��ة ي��ا ب��ي م��ا ق��ل��ُت: إذا
ب��ع��ي��ُد م��ن��ك ذاك ق��ال��ت: ال��ن��اس! م��ع ب��ه أع��ش ع��ق��ل��ي ب��ع��ض ُردي ق��ل��ت: وإن
يَ��ب��ي��ُد يَ��ب��ي��ُد ف��ي��م��ا ُح��بَّ��ه��ا وال ط��اِل��بً��ا ج��ئ��ُت ب��م��ا م��ردوٌد أن��ا ف��ال
ف��ي��ع��ود ف��ارق��تُ��ه��ا إذا وي��ح��ي��ا ل��ق��ي��تُ��ه��ا م��ا إذا م��ن��ي ال��ه��وى ي��م��وت

فلتُغنِّك ُمرها امللك: عبد له فقال أفاق، ثمَّ ساعة، عليه مغشيٍّا فسقط الجارية. فغنَّته
املجنون: ح امللوَّ بن قيس بشعر غنِّيني جارية، يا فقال: الثالث! الصوت

رب��ي��ُب ال��ُم��ق��ل��ت��ي��ن غ��ض��ي��ُض غ��زاٌل وج��َرٍة ب��ط��ِن م��ن ال��غ��ادي��ن ال��ج��ي��رة وف��ي

ورَدت وقد سنه. صغر إىل بذلك يشري أن أراد ولعله ختن، كما واملعنى: األصل، يف هكذا عذر: كما 156

الجملة. هذه فيه ترد ولم سبق فيما الحكاية هذه
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غ��ري��ُب ع��ن��ه ت��ن��أي��ن َم��ن ول��ك��نَّ ن��أى ال��ذي ال��غ��ري��ب أن ت��ح��س��ب��ي ف��ال

فقال تقطع، حتى األرض إىل يصل فلم امُلسترشف، من نفسه الغالم فطرح فغنَّته.
وأمر فعل. الذي غري فيه تقديري كان ولقد نفسه، عىل ل عجَّ لقد ويحه، امللك: عبد
ثالٍث منذ أنه إال يُعَرُف، ال غريٌب فقالوا: الغالم، عن سأل ثمَّ قرصه، عن الجارية فأُخرجت

رأسه: أم عىل ويده األسواق يف ينادي

بُ��ع��دا دي��ارك��ُم م��ن داري وت��زداد وم��ن��ك��م ِم��نَّ��ا ال��ب��اك��ون يَ��ك��ثُ��ُر غ��ًدا

الحرام البيت يف الطائفة

الرحمن عبد ثنا حدَّ بدمشق، الحنائي إبراهيم بن محمد بن الحسني القاسم أبو أخربنا
ثنا حدَّ راشد، بن عمر بن هللا عبد بن الرحمن عبد أخربنا التميمي، القاسم بن عثمان بن
بالبيت أطوف أنا بينا قال: يزيد، بن عيىس ثنا حدَّ شبة، بن عمر ثنا حدَّ محمد، ابن وزيره

تقول:157 وهي بالبيت، تطوف حسناء جارية إىل نظرُت إذ

م��ه��ج��ور ح��ي��راُن وع��اِش��ق��ه��ا ي��وًم��ا ع��م��ًال م��ع��ش��وَق��ٍة م��ن ال��ل��ه ي��ق��ب��ل ل��ن
م��أج��ور ذاك ف��ي ع��اِش��َق��ه��ا ل��ك��ن ع��اِش��ِق��ه��ا ق��ت��ل ف��ي ب��م��أج��ورٍة ل��ي��س��ت

ال شيخ، يا عني إليك فقالت: الحرام؟ هللا بيت حول هذا تُنشدين هذه يا قلت: قال:
كتمته وإن أورى، قدحته إن َحَجِرها، يف النار ككمون القلب يف يَكمن فإنه الحب، يُرهقك

تقول: وهي زمزم، نحو ولَّت ثمَّ توارى،

َح��َرام ص��ي��ُده��نَّ م��ك��ة ك��ظ��ب��اء ب��ري��ب��ٍة ه��م��م��َن م��ا غ��رائ��ُر أُنُ��ٌس
اإلس��الُم ال��َخ��نَ��ا ع��ن وي��ُص��دُُّه��نَّ زوان��يً��ا ال��ح��دي��ِث ل��ي��ِن م��ن يُ��ح��َس��ب��َن

تقدم. فيما القصة هذه وردت 157
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الصليب العود

ثنا حدَّ زكريا، بن املعاىف الفرج أبو القايض أخربنا الكاتب، وشاح بن عيل أبو الرئيس أنبأنا
عباس، ابن أصحاب بعض حدثت قال: مريد، بن محمد ثنا حدَّ األخفش، سليمان بن عيل
حتى فتًى بينهم يحملون بِفتيان فإذا جماعة، يف وهو الكعبة بفناء عباس وابن إنِّي فقال:
وُعوٌد ُحْلٌو، وجٌه فإذا عنه، فكشفوا له! استشِف فقالوا: عباس، ابن يَدي بني وضعوه

فقال: يؤلُمك؟ ما له: فقال ناِحٌل، وجسٌم صِليٌب،

ت��ذوُب ال��ش��ف��ي��ق ن��ف��ُس ل��ه��ا ت��ك��اد ل��وع��ٌة وال��ح��بِّ األح��زان َج��َوى م��ن ب��ن��ا
َص��ِل��ي��ُب ُه��ن��اك ُع��وٌد ت��رى م��ا ع��ل��ى ت��رى م��ا ُح��ش��اَش��َة أب��ق��ى ول��ك��نَّ��م��ا

قتيل هذا؟ من أفصح منِطًقا أو أصلب عوًدا أو أعتق وجًها أرأيتم عباس: ابن فقال
مما بالعافية إال أمىس أن إىل بيشءٍ دعا عباس ابن سمعنا فما َقَود! وال عقٌل ال الحب،

الفتى. أصاب

إليها نظرت

محمد بن عيل الكاتب طالب أبو ثنا حدَّ زكريا، بن املعاىف القايض أخربنا وشاح، ابن وأنبأنا
بن امللك عبد أنشدت قال: يحيى، أبو حدثني شبة، ابن يَعني عمر ثنا حدَّ الجهم، بن

العزيز: عبد

��ع��ا يُ��ت��وقَّ أن ل��ل��َم��ك��روِه وأه��َوُن ف��ج��اءًة م��ن��ه��ا ال��بَ��يْ��َن رأي��ُت ول��م��ا
تُ��َودِّع��ا أو َع��ب��رًة وت��ذري ُم��ق��ي��ًم��ا، ظ��اِع��ٌن يُ��َودَِّع أن إال ي��ب��َق ول��م
إص��ب��ع��ا ال��س��ج��ف ج��ان��ب م��ن أب��رزْت وق��د ف��رأي��ت��ه��ا ن��ظ��رًة إل��ي��ه��ا ن��ظ��رُت

أنا فقلت: وهللا. أحَسَن فقال: قشري. بني من رجل قالها له: فقلت يحيى: أبو قال
أنشدتني. حني الضعف فيها عرفُت وهللا قد قال: إليك. طريقي يف ُقلتُها
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بالحياة ُمعذَّبة روح

أو شعره جميع أنشدنا التَّنُوِخي القاسم أبو القايض كان وقد الببغاء: الفرج أبو قال
وهي: ال، أم له أهي أنشدنا فيما القطعة هذه أعلم وال أكثره،

ال��َج��َزُع وال يُ��س��ل��ي��ه��ا ال��ص��ب��ُر ال ك��ان إذ ت��ودُِّع��ُك��م روح��ي ه��ذه س��ادت��ي! ي��ا
َط��َم��ُع ل��ي ي��ب��َق ل��م ِغ��ب��تُ��ُم ُم��ذ ف��اآلن ل��ه��ا ال��ح��ي��اة ُروح ف��ي أط��َم��ُع ُك��ن��ُت ق��د
ت��ن��ت��ف��ُع ب��ال��ع��ي��ش ب��ع��دُك��م أظ��نُّ��ه��ا ف��م��ا ب��ال��ح��ي��اة ُروح��ي ال��ل��ه ع��ذَّب ال

البصري األعرابي

الحسن، بن عمر ثنا حدَّ أبي، ثنا حدَّ الواعظ، شاهني بن أحمد بن عمر بن هللا ُعبيد أخربنا
زمن يف كنت يقول: عياش بن بكر أبا سمعُت الجعد، بن عيل ثنا حدَّ الدنيا، أبي ابن ثنا حدَّ
ويؤملني، يؤذيني ذلك وكان بالبرص، البُكا ودفعُت تجلَّدُت ُمصيبة، أصابتْني إذا الشباب

يُنشد: وهو نجيٍب عىل واقًفا بالكناسة أعرابيٍّا رأيُت حتى

ال��م��ن��ازِل ف��ي واب��ك��ي��ا ح��زوى ب��ج��م��ه��وِر ال��رواح��ِل ُص��دور م��ن ُع��وج��ا خ��ل��ي��ل��يَّ
ال��ب��الِب��ِل ن��ج��يَّ يَ��ش��ف��ي أو ال��وج��د م��ن راح��ًة يُ��ع��ِق��ُب ال��دم��ع ان��ح��دار ل��ع��لَّ

األعرابي، هللا قاتَل فقلت: راحًة. لذلك فأجد أبكي، فكنُت مصائب ذلك بعد فأصابتْني
أُبرصه! كان ما

املتواجد الصويف

بن محمد الطيب أبو ثني حدَّ أبي، أخَربَني التَّنُوِخي، املحسن بن عيل القاسم أبو أنبأنا
أعور، صوفيٍّا ببغداد رأيُت قال: رأى، من رس أهل من الصوفية أحد املؤمن عبد بن أحمد
وصبيٌّ حسنة، قراءًة بألحاٍن فقرأ البهلول، بن هللا عبد أبي مجلس يف الفتح، بأبي يُعَرف
وأُغمَي دفعاٍت بىل! بىل! الصويف: فقال تَذَكََّر﴾. َمْن ِفيِه يَتَذَكَُّر َما ْرُكْم نَُعمِّ ﴿أََوَلْم يقرأ:
أنِزلُها، كنت دار صحن يف االجتماع وكان املوضع، عن الناس وتفرَّق املجلس، طول عليه
من كان فلما قام. ثمَّ العرص، قُرَب أن إىل أفاق فما مكانه، فرتكتُه أفاق الصويف يكن فلم
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فسمعتُها بالقضيب، تقول الكرخ يف جاريٍة عند حرض أنه فعرفُت عنه سألت أيام بعد
فيها: التي األبيات تقول

ب��ال��ُح��َج��ِج ال��ن��اُس ي��أت��ي ي��وم ��تُ��ن��ا ُح��جَّ ال��م��أم��وُل َوج��ُه��َك

حرَّكوه املجلس انقىض فلما فسقط. عليه أُغمَي أن إىل صدره ودقَّ وصاح، فتواجد
الناس، من فئام به وأخربني وشاع، بهذا الخرب واستفاض ودفنوه. لوه فغسَّ ميِّتًا، فوجدوه

املعذَّل: بن الصمد لعبد واألبيات

ال��ُم��َه��ِج ع��ل��ى ُس��ل��ط��اٌن ل��ك وال��ُغ��ن��ج ال��دلَّ ب��دي��ع ي��ا
��ُرِج ال��سُّ إل��ى ُم��ح��ت��اٍج غ��ي��ُر س��اِك��نُ��ُه أن��َت ب��ي��تً��ا إن
ب��ال��ُح��َج��ِج ال��ن��اُس ي��أت��ي ي��وم ��تُ��ن��ا ُح��جَّ ال��م��ع��ش��وُق َوج��ُه��ك

وكانت املعاني، من ذلك يف لهم ما إىل نقلوه املأمول، وجُهك قالوا: إذا والصوفية
األخبار. مفردات من وأمره وثالثمائة،158 خمسني سنة يف وموتُه الرجل هذا قصة

والجواري األصمعي

هللا عبد أبو ثنا حدَّ بنيسابور، الصرييف موىس بن محمد سعيد أبو أخربنا الخطيب، أخربنا
أحمد بن محمد هللا عبد أبو ثنا حدَّ األصبهاني، الصفار أحمد بن هللا عبد بن محمد
األصمعي سمعُت يقول: عثام بن عيل سمعُت حبيب، بن محمد ثنا حدَّ ببغداد، النيسابوري
البدر، كأنها فيهن واحدة وإذا َجواٍر، رأسه عىل وإذا برئ، رأس عىل بالبادية مررُت يقول:

لها: وقلت الرعدٌة، عيلَّ فوقع

ب��اِس159 م��ن ال��ي��وم إل��ي��َك ب��اش��ت��ك��ائ��ي ه��ل وأم��َل��َح��ُه��م إن��س��انً��ا ال��ن��اِس أح��َس��ن ي��ا

٩٦١م. سنة 158

سوادها. العني: إنسان 159
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ي��اِس160 أم ع��ن��ِك ي��م��ض��ي أب��ال��ص��ري��م��ة ُخ��لُ��ٍف ذي غ��ي��ر ب��ق��وٍل ل��ي ف��ب��يِّ��ن��ي

فانرصفُت الغضا، جمر مثل قلبي يف فوقع اخسأ. يل: وقالت رأَسها فرفعت قال:
فقالت: هناك، هي وإذا البرئ، رأس إىل رجعت ثمَّ قال: حزين. وأنا عنها

ال��رَّاِس م��ن إق��ب��اًال اآلن ونُ��ح��ِدِث أوَّلُ��ُه آذاِك ال��ذي نَ��م��ُح ه��ل��مَّ
ب��م��ق��ي��اس161 ن��ع��ًال يَ��ح��ت��ذي ال��ذي م��ث��ل م��ودت��ن��ا ف��ي ثَ��ب��ي��ًرا ي��ك��وَن ح��ت��ى

منها. عيلٌّ فابني فتزوجتُها، أبيها، إىل معها فانطلقت

الناس من دعوى الهوى

الصويف، الورثاني الفرج أبو ثنا حدَّ الواعظ، الحسني بن أحمد أنبأنا الخطيب، أخربنا
منه: أسمع ولم رأيته وقد الحسني بن أحمد قال الصويف، العزيز عبد بن محمد أخربني

الروذباري: عيل أبو أنشدني

ال��ُم��ح��رَّم��ا ت��ن��ال أن ن��ف��س��ي وأم��ن��ُع ُم��ق��َل��ت��ي ال��م��ح��اِس��ِن روِض ف��ي أُن��زِّه
ت��ه��دَّم��ا األص��مِّ ��ل��ِب ال��صُّ ال��ج��اِم��ِد ع��ل��ى ان��ه ل��و م��ا ال��ه��وى ِث��ق��ِل م��ن وأح��ِم��ُل
ت��ك��لَّ��م��ا ع��ن��ه ال��ط��رِف اخ��ِت��الُس ف��ل��وال خ��اط��ري ُم��ت��رَج��ِم ع��ن ِس��رِّي ويَ��ظ��َه��ُر
ُم��س��لَّ��ًم��ا ص��ح��ي��ًح��ا ُح��بٍّ��ا أرى إن ف��م��ا ُك��لِّ��ه��م ال��ن��اس م��ن دع��وى ال��ه��وى رأي��ُت

الرمق آخر

للروذباري: بحلوان الدسكري الطيب بن عيل بن يحيى طالب أبو أنبأني الخطيب: أخربني

بَ��ق��ي ك��ي��ف ل��ل��ب��ع��ض ع��ج��ب��ي وإن��م��ا ع��ج��بً��ا ي��ك��ن ل��م م��ن��ي ال��ُك��ل م��ض��ى ول��و
ال��رم��ِق آخ��ر ف��ه��ذا ال��ِف��راق، ق��ب��ل تَ��ِل��َف��ت ق��د ف��ي��ك ُروٍح ب��ق��ي��ة أدِرك

املايض. يف كالكذب املستقبل يف الخلف: بقية. اليشء من له أبقى أىس: من يأيس، ل مسهَّ لعله ياس: 160
جبل. ثبري: 161
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َرُخْصن وإن غواٍل القباح

بن الحسني ثنا حدَّ سويد، بن إسماعيل ثنا حدَّ عيل، بن عيل بن محمد الغنائم أبو أنبأنا
أخربنا حذافة، بن إسماعيل بن أحمد ثنا حدَّ زهري، بن أحمد ثنا حدَّ الكوكبي، القاسم
يقول: أعرابي وإذا بزيالة، ُكنَّا قال: املهدي، حاجب الوصيف الحسن ثني حدَّ األصمعي،
والعشق، الُعشاق ذكر يحبُّ وكان قال: عاِشٌق. إنِّي فداءك! هللا جعلني املؤمنني، أمري يا
ثمَّ وبركاته. هللا ورحمة املؤمنني أمري يا عليك سالٌم قال: عليه دخل فلما باألعرابي، فدعا
ابنة قال: عشيقتُك؟ من مياس! أبا يا قال: مياس. أبو فقال: اسُمك؟ ما له: فقال قعد،
القصة؟ فما قال: ال! قال: ماًال؟ منك أكثر لعله قال: يُزوَِّجنيها. أن أبوها أبى وقد عمي،

رأَسك. مني أدِن قال:
ك يرضُّ ليس قال: هجنٌي. إنِّي فقال: رأسه، إليه وأصغى يَضحُك املهدي فجعل قال:

بعمه. عيلَّ غالم يا ُهُجٌن، أكثُرهم وولده املؤمنني أمري إخوة ذاك،
ما املهدي: فقال ُفِلَقت. باقالٌة كأنهما مياس، بأبي هللا خلِق أشبه فإذا به، فأُتي قال:
فإخوة قال: هجني. إنه قال: منك؟ وقرابتُه واألدب اللسان هذا وله مياس أبا ج تُزوِّ ال لك
عنه أصدقتُها فقد منه، زوِّجها يُنِقُصه، مما هذا فليس ُهُجٌن، أكثُرهم وولُده املؤمنني أمري
وهو مياس أبو فخرج درهم، ألف بعرشين له فأمر فعلُت. قد قال: درهم. آالف عرشة

يقول:

أم��ث��ال��ي ب��ِم��ث��ِل��ه��ا ال��غ��الءَ يُ��ع��ط��ي وإن��م��ا ب��ال��غ��الءِ خ��وًدا اب��ت��ع��ُت
غ��واِل رُخ��ص��َن وإن ال��ِق��ب��اَح إن أله��ِل��ه��ا ال��ِق��بَ��اِح أس��واَق وت��رك��ُت

عاشق عىل ينفق معشوق

ثنا حدَّ املاليني، سعد أبو أنبأنا بالشام، لفظه من الحافظ عيل بن أحمد بكر أبو ثنا حدَّ
إىل يميل داود بن محمد كان قال: القاسم، بن الحسني ثني حدَّ الليثي، إبراهيم بن الحسن
تغريُّ من تُنكر وما أوله: يف وقال الزهرة، كتاب عمل وبسببه الصيدالني، جامع بن محمد
به يأتي ما عجيب ومن فيه، املقدَّم وأنت اإلخوان جفاء ومن يه، مغريِّ أحد وأنت الزمان

يستنرص. وغالٌب يستظهر، ومطاٌع يتندَّم، وغابٌن يتظلَّم، ظالٌم الزمان
املرآة وأخذ وجهه من وأصلح الحمام، دخل جامع بن محمد أن وبلغنا الحسني: قال
يكون أن خاَف الوجه مغطَّى رآه فلما داود، بن محمد إىل وركب فغطاه وجهه، إىل فنظر
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أن وأحببُت فغطَّيته، املرآة يف الساعة وجهي رأيُت فقال: الخرب؟ ما فقال: آفٌة، لحقته قد
داود. بن محمد عىل فُغَيش قبَلك. أحٌد يراه ال

جامع بن محمد كان قال: القايض، سكرة بن إبراهيم بن محمد وحدَّثني الليثي: قال
إال عاشق عىل يُنفُق معشوًقا الزمان من مىض فيم أعرُف وما داود، بن محمد عىل يُنفُق

هو.

يوم صرب

العباس أبو ثني حدَّ األزهري، القاسم أبو أخربني بالشام، الوراق عيل بن أحمد ثنا حدَّ
الصويل: أنشدنا الهاشمي: املتوكِّل بن العزيز عبد بن جعفر بن محمد

َص��ب��ري م��ات ق��د ال��بَ��ق��اءِ ُط��وُل ل��ك وَه��ج��ِري! ُظ��ل��م��ي ال��ُم��س��ت��ِح��ل أي��ه��ا
ُع��م��ري يَ��ن��َف��ُد ال��ق��ل��ي��ِل ب��ال��ق��ل��ي��ِل ي��وٍم ص��ب��ِر م��ن أق��لَّ ال ل��ي: ق��ال

وأنشدني الوراق، سعيد أبي دكان يف الشيخ هذا رأيُت األزهري: يل قال الخطيب: قال
وغريه. الصويل عن رواها أنه يل وذكر عنه، َعِلقتُها أبياتًا حفظه من

يُحييك اك توفَّ من

قال: الجريري، زكريا بن املعاىف ثنا حدَّ الجازري، الحسني بن محمد عيل أبو أخربنا
هذا يف فشاور ومالبستهم، بهم واالختالط الصوفية طريقة إىل امُلرتَفني بعض استرشَف
ما إال نفسه فأبت له، التعرُّض وحذَّره هذا، من إليه تشوَّف عما فردَّه مشيخِتهم، بعض
بهم فعلق الطائفة، هذه من فريٍق إىل فمال عليه، الخواطر وعطفتْه إليه، الدعاوى جذبته
عن الطريق بعض يف فعجز الحج إىل هًة متوجِّ منهم جماعًة َصِحَب ثمَّ بجملتهم، واتصل
إرادة األميال بعض إىل واستند عنهم، وتخلَّف فمضوا بهم، اللحاق عن َ وقرصَّ ُمسايرتهم،
يتسنَّمه، أن قبل فيه حصل ما يف كلمه الذي الشيخ به فمرَّ والكالل. اإلعياء من االسرتاحة

له: مخاطبًا الشيخ هذا فقال منه، وحذَّره عنه فنهاه

أن��ه��اك��ا ك��ن��ُت وع��ن��ه��م ع��ل��ي��ك ق��َض��وا ت��ذُك��ُرُه��م ك��ن��َت ب��خ��ي��ٍر ال��ذي��ن إن
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له: فقال اآلن؟ أصنع ما الفتى: له فقال

��اك��ا ت��وفَّ م��ن إال يُ��ح��ي��ي��ك ف��ل��ي��س غ��ي��ِرِه��ُم ع��ن��د ح��ي��اًة ت��ط��ل��ب��نَّ ال

مجلسغناء يصف بشار

ثنا حدَّ الكوكبي، القاسم بن الحسني ثنا حدَّ زكريا، بن املعاىف ثنا حدَّ الجازري، أخربنا
لرجل بالبرصة كان قال: املوصيل، إبراهيم بن إسحاق ثنا حدَّ الربعي، الفضل بن العباس
برد بن ار بشَّ وكان والجمال، الظرف بارعة حسناء وكانت جاريٌة، عيلَّ بن سليمان آل من
ونام، وسكر موالها فرشَب تغنِّيهم، والجاريُة مجلَسه، فحَرض له، ومداًحا ملوالها صديًقا
هذا َمجِلَسنا تَذُكَر أن أُِحبُّ لبشار: الجارية فقالت بالحرضة، كان من لالنرصاف ونهض
بها وبَعث بشار، فقال سيِّدي. اسم وال اسمي فيها تذُكر ال أن عىل إيلَّ وتُرِسَلها قصيدة يف

إليها: رسوله مع

س��ك��َرانَ��ا ال��ق��ل��ِب ع��م��ي��َد تُ��غ��نِّ��ي ب��ات��ت ُص��وَرتُ��ه��ا ال��ش��م��س ك��أن َدلٍّ وذاِت
َق��ت��الن��ا»162 يُ��ح��ِي��ي��َن ال ث��مَّ ق��ت��ل��ن��ن��ا َح��َوٌر ط��رِف��ه��ا ف��ي ال��ت��ي ال��ع��ي��وَن «إن
إح��س��ان��ا ال��ل��ه ج��زاِك ف��أس��م��ع��ي��ن��ي، أم��ل��ي وي��ا س��ؤل��ي ي��ا أح��س��ن��ِت ف��ق��ل��ت:
ك��ان��ا»163 م��ن ال��ريَّ��ان س��اِك��ُن وَح��بَّ��ذا َج��بَ��ٍل م��ن ال��ريَّ��ان َج��بَ��ُل ح��ب��ذا «ي��ا
َح��ي��َران��ا ال��ق��ل��ب ص��بَّ ك��ان ل��م��ن ه��ذا م��ن أح��س��ن ال��ن��ف��س ف��دتْ��ك ف��ه��ال، ق��ال��ت:
أح��ي��ان��ا» ال��ع��ي��ن ق��ب��ل ت��ع��َش��ُق واألذُن ع��اِش��َق��ٌة ال��ح��ي ل��ب��ع��ض أُذن��ي ق��وُم «ي��ا
ِن��ي��رانَ��ا واألح��ش��اء ال��ق��ل��ِب ف��ي أض��َرم��ِت ط��ال��ع��ًة ال��ش��م��ُس أن��ت أح��س��ن��ِت! ف��ق��ل��ت:
أش��ج��ان��ا ف��ي��ِك ُم��ِح��بٍّ��ا َص��بٍّ��ا ي��زي��ُد َه��َزًج��ا ُم��ط��ِربً��ا ِغ��ن��اءً ف��أس��م��ع��ي��ن��ا
ري��ح��ان��ا ال��ري��ح��ان ُق��ُض��ِب م��ن ُك��ن��ُت أو ُم��َف��لَّ��َج��ًة ��اًح��ا تُ��فَّ ُك��ن��ُت ل��ي��تَ��ن��ي «ي��ا
إن��س��ان��ا» ُم��ثِّ��ل��ُت َخ��ل��َوة ف��ي ون��ح��ُن ف��أع��َج��بَ��ه��ا ري��ح��ي وَج��دت إذا ح��ت��ى
ِك��ت��م��انً��ا تُ��خ��ف��ي��ه ال ث��مَّ ب��ه ت��ش��دو َط��َربً��ا ان��ث��ن��ت ث��مَّ ع��وَده��ا ف��ح��رَّك��ت

لجرير. البيت 162

لجرير. البيت 163
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ِع��ص��ي��انَ��ا» ال��ُح��بِّ ف��ي ل��ي ال��َخ��ل��ِق ألك��ث��ِر ُك��ل��ِه��ِم ال��ل��ه َخ��ل��ِق أط��وع «أص��ب��ح��ُت
أوالن��ا ب��اإلح��س��اِن أن��ت ف��غ��نِّ��ن��ا، م��ج��ل��س��ن��ا زي��ن ي��ا أط��رب��ِت��ن��ا ف��ق��ل��ت:
أل��وانً��ا ال��ع��ي��ن ويُ��ب��ك��ي ال��س��روَر يُ��ذك��ي َرَم��ًال ُم��ونَ��ًق��ا ص��وتً��ا ��رب ال��شَّ ف��غ��نَّ��ت
أح��ي��ان��ا ال��غ��دِر أه��َل يَ��ق��تُ��ُل وال��ل��ُه م��ودَّت��ه دام��ت م��ن ال��ل��ه يَ��ق��تُ��ل ال

وخشف يحيى بن الفضل

يحيى بن محمد ثنا حدَّ زكريا، بن املعاىف ثنا حدَّ الجازري، الحسني بن محمد أخربنا
أبي كان قال: بدر، بن الجهم أخو بدر بن إدريس ثني حدَّ محمد، بن عون ثنا حدَّ الصويل،
الفضل من فرأيُت أبي: فقال موكبه، يف يوًما معه فكان يحيى، بن الفضل إىل منقِطًعا
املجنون قال كيف بدُر يا عرِّفني فقال: منه، كان ما استبنُت قد أني ففطن وَجولة، َحريَة

فأنشدته: دعا، وداٍع

ي��دري وم��ا ال��ف��ؤاِد أح��َزاَن ف��َه��يَّ��ج ِم��نً��ى م��ن ب��ال��خ��ي��ِف ن��ح��ن إذ دع��ا وداٍع
ص��دري ف��ي ك��اَن ط��ائ��ًرا ب��ل��ي��ل��ى أط��ار ف��ك��أنَّ��م��ا َغ��ي��َره��ا ل��ي��ل��ى ب��اس��ِم دع��ا

من فقُربت ملكتُها ثمَّ ِخشُف، لها يُقاُل جاريًة أهوى كنت تي، ِقصَّ وهللا هذه قال:
قال ما مثل ونالني رأيت، ما مني فكان ِخشُف، يا يصيُح: صائًحا الساعة فسمعُت قلبي،

املجنون.

له مجلٍس يف معاوية

بن الحسن بن محمد ثنا حدَّ زكريا، بن املعاىف ثنا حدَّ الحسني، بن محمد عيل أبو أخربنا
فجلس مجلًسا، باألبطح معاوية ابتنى قال: أبيه، عن العتبي عن حاتم أبو ثنا حدَّ ُدَريْد،
عقريته رَفع قد منهم بشابٍّ وإذا لهم، ِرحاٍل عىل بجماعة هو فإذا َقرظة، ابنُة ومعه عليه،

يتغنَّى:

ال��َع��َرْب بَ��ي��ِت ف��ي ال��ِج��ل��َدٍة أخ��َض��َر م��اِج��ًدا يُ��س��اِج��ْل يُ��َس��اِج��ْل��ن��ي م��ن
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هو إذا ثمَّ فليذهب. الطريق، له خلُّوا قالوا: جعفر. بن هللا عبد قالوا: هذا؟ من قال:
يُغنِّي: غالم فيهم بجماعة

األغ��ر ب��ي ي��ع��دو ال��م��ي��ِل ق��ي��د دون أب��ص��ْرنَ��ن��ي يَ��ذُك��ْرنَ��ن��ي ب��ي��ن��م��ا
ال��َق��َم��ر؟ يَ��خ��ف��ى وه��ل َع��َرف��ن��اُه، ق��د نَ��َع��م! ُق��ل��َن ال��ف��ت��ى؟ تَ��ع��ِرف��ن ق��ي��ل

ثمَّ قال: فليذهب. الطريق، له خلُّوا قال: ربيعة. أبي بن عمر قالوا: هذا؟ َمن قال:
أرمي، أن قبَل وَحَلقُت أحِلَق، أن قبل َرميُت ويقول: يسأل منهم رجٌل وإذا بجماعة، إذا
بنت إىل فالتفَت عمر. بن هللا عبد قالوا: هذا؟ من فقال: الحج. مسائل يف أشكلُت يشء ال

فيه. نحُن ما ال الرشُف وأبيِك هذا فقال: قرظة،

الركبان به سارت شعر

أحمد بن إسماعيل الرحمن عبد أبو أخربنا لفظه، من بدمشق الوراق عيل بن أحمد ثنا حدَّ
محمد الحسني أبو ثني حدَّ الشريازي، هللا عبد أبي بن نرص أبو ثنا حدَّ بنيسابور، الحريي
بن الحسني بن محمد الحسن أبو ثني حدَّ قال: حفظه، من البرصي الطاهري الحسني بن
بن يوسف بن محمد عمر أبو القايض ثنا حدَّ بالرملة، الكاتب البغدادي الداودي الصياح
من بيشءٍ فأُذاِكُرُه ببغداد، عيل داود بن محمد أُساير كنُت قال: ببغداد، األزدي يعقوب

وهو: شعره،

يُ��ع��لِّ��لُ��ُه إْل��ٍف إل��ى ع��ل��ي��ٍل ش��ك��وى ُم��ت��ِل��ُف��ُه أن��ت ف��ؤاٍد غ��ل��ي��َل أش��ك��و
تُ��َق��لِّ��لُ��ُه أل��ق��ى م��ا ُع��ْظ��ِم ف��ي وأن��ت َك��ث��َرتُ��ُه األي��ام م��ع ي��زي��ُد ُس��ق��م��ي
تُ��َح��لِّ��لُ��ُه ُظ��ل��ًم��ا ق��اِت��ل��ي ي��ا وأن��َت َس��َف��ًه��ا ال��ه��وى ف��ي ق��ت��ل��ي ح��رَّم ال��ل��ه

هيهات، عمر: أبو القايض فقال هذا؟ اسرتجاع إىل السبيُل كيف داود: بن محمد فقال
الركبان. به سارت
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وَلده؟ يَهب من

أحمد ثنا حدَّ زكريا، بن املعاىف القايض ثنا حدَّ الجازري، الحسني بن محمد عيل أبو أخربنا
بيتك، يل َهْب الجهم، بن عيل يل قال قال: الكاتب، خالد حدَّثني جحظة، الربمكي جعفر بن

وهو:

ب��َق��ل��ب��ك خ��دَّي��َك ��ِة ِرقَّ ِم��ْن أص��ب��َح م��ا َل��ي��َت

ولده؟ يَهُب أحًدا أرأيَت له: فقلت قال:

الوفيَّان املحبَّان

الهروي، محمد بن هللا ُعبيد ثنا حدَّ أبي، ثني حدَّ املحسن، بن عيل القاسم القايضأبو أخربنا
جليًال، ماًال ورث النعم، أوالد من رجٌل ببغداد كان إنه ثقة: يل صديق حدَّثني أبي، حدَّثني
يزل فلم يحبُّها، كما تُحبه وكانت اشرتاها، ثمَّ كثريًا ماًال عليها فأنفق قينة، يعشق وكان
طلبَت فلو ترى، كما بَقينا قد هذا يا الجارية: له فقالت أفلَس، أن إىل عليها ماله يُنِفُق

معاًشا؟
قد صنعتها يف ليَزيدوها األستاذات وإحضاره الجارية ُحبِّه ة لشدَّ الفتى وكان قال:
فقال: معارفه، بعض فشاور فيهما، والحذق الرضب صالح فخرج والغناء، الرضب تعلَّم
هذا عىل فتأخذ إليهم، جاريتك وتَحمل للناس، تَُغنِّي أن من أصلَح معاًشا لك أعرُف ما
أن وأعلمها عليه، به أُشريَ بما فأخربَها إليها وعاد ذلك من فأنَف عيُشك، ويطيب الكثري،

هذا. من عنده أسهُل املوت
قالت: قويل! قال: رأيًا. لك رأيُت قد له: قالت ثمَّ مدة، الشدة عىل معه فصربَت
ِعشَت ضيعة يف تُنفقه أو به، تتجَر أن أردَت إن ما ثمني من لك يَحصُل فإنه تبيعني،
ذو إال يشرتيها ال مثيل فإن نَعمة، يف أنا وأحصُل الشدة هذه من وتخلَّصت صالًحا، عيًشا

فافعل. هذا، رأيت إن نعمة.
قد ظريٌف، البرصة، أهل من هاشميٌّ فتًى اعرتضها من أوَّل فكان السوق، إىل فحملها
الرجل: قال عينًا. دينار وخمسمائة بألٍف فاشرتاها فاستامها، والتمتُّع، للعِب بغداد ورَد
يف الجاريُة وحصلت عظيٍم، بكاءٍ يف واندفعُت ندمُت املاَل، وأُعطيُت بالبيع، لفظُت فحني
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الكيس يف الدنانري فأخذُت سبيل، ذلك إىل يكن فلم اإلقالة164 يف وجهدُت صورتي، من أقبح
هوَّسني. ما والبكاء اللطم من عيلَّ ووقع منها، موحش بيتي ألن أذهب أين أدري ال

الكيس فرتكت عيني، فغلبتْني أعمل، ما يف وأُفكِّر أبكي وجعلُت مسجًدا، فدخلُت
فإذا وراءه، ألعدو فقمُت يعدو، وهو الكيس أخذ قد شاب فإذا ِفِزًعا، فانتبهُت رأيس، تحت
حتى ذلك من تخلَّصُت فلما املسجد، أرض يف مرضوب وتد يف ُقنب بخيط مشدودٌة رجيل
َمن فارقُت وقلت: األول، األمر من أشد أمُر ونالني ولطمُت فبكيُت عيني، عن الرجُل غاب

ومفاِرًقا. فقريًا اآلن رصُت فقد الصدقة، عن بثمنه ألستغني أحبُّ
فرميت العوم، أُحسن أُكن ولم رأيس، عىل كان بإزار وجهي فلففُت دجلة، إىل فجئُت
َخلفي نفوَسهم قوٌم فطرح عيلَّ، وقَع ِلَغلٍط ذلك أن الحاُرضون فظنَّ ألغَرَق، املاء يف نفيس
بي خال أن إىل وُمستجهٍل راحٍم بني فمن فأخربتُهم، أمري، عن فسألوني فأخَرجوني،
أو نفَسك، تُتلف حتى ماذا فكان مالُك ذهب هذا؟ ما ويقول: يَِعُظني، فأخذ منهم، شيٌخ
باهلل وثِق تفعل، فال ِغنى، بعد افتقر من أوَّل ولسَت جهنَّم! نار يف هذا فاعل أن علمَت ما

إليه. معي قم منزلُك؟ أين تعاىل.
أن إىل ويعظني يؤنُسني زال وما إليه، وأدَخلني َمنزيل إىل حَمَلني حتى فارقني فما
وأَظلَم للجارية، وحشتي لشدة نفيس أقتُل فِكدُت وانَرصف، فشَكرتُه، السكون، مني رأى
أصدقائي بعض إىل هاربًا بيتي من فخرجُت واآلخرة، النار وذكرُت وجهي، يف منزيل
اخرج رأيي! اقبل وقال: درَهًما، خمسني وأعطاني يل، ًة ِرقَّ فبكى خربي، فأخربتُه القدماء،
من وأنت قصده، عىل ُمساعدك قلبَك تجد حيُث إىل نفقة هذه واجعل بغداد، من الساعة
فأقل عليه، نفسك واطَرح ار الُعمَّ بعض فاقصد صالح، وأدبك َجيٌِّد وخطُّك الُكتَّاب، أوالد
أن هللا ولعلَّ معه، أنت وتعيش يديه بني ُمحرًِّرا يَجعلك أو ُشغٍل يف يرصَفك أن األمر يف ما

لك. يصنع
يل وكان واسًطا، أقصد أن نفيس يف قوَي وقد اللتبيني، إىل وجئت هذا، عىل فعملُت
ل165 بزالَّ إذا اللتبيني إىل جئُت فحني عاملها، مع الترصف إىل ذريعًة فأجعل أقارُب بها
مالح عن فسألت والزالل، الخزانة إىل ينقل كثريٌ فاخٌر وقماٌش كبريٌة خزانٌة وإذا ٍم، مقدَّ

البيع. فسخ اإلقالة: 164
املاء. عىل يزل السفن، من رضب الزالل: 165

449



العشاق مصارع

بدرهَمني، واسط إىل هذا يف نحِملُك نحن الزالل: حي مالَّ أحد يل فقال واسط، إىل يَحملني
الصورة، هذه عىل معه حملك يُمكننا وال البرصة، أهل من هاشميٍّ لرجٍل الزالل هذا ولكن

ِمنَّا. واحٌد كأنَّك معنا وتجلُس حني املالَّ ثياب من تلبس ولكن
يكون أن طمعُت البرصة، أهل من هاشميٍّ لرجٍل أنه وسمعُت الزالل، رأيت فحني
وعدُت املالح، إىل الدرهمني فدفعُت واسط، إىل بسماعهما فأتفرَّج جاريتي، ُمشرتي
معي ما إىل ثمنها وأضفُت عيلَّ، التي الثياب تلك وبعُت املالحني، جباب من جبًَّة فاشرتيُت
جاريتي رأيُت حتى ساعٌة، إال كان فما الزالل، يف وجلسُت وأدًما خبًزا واشرتيُت النفقة، من
وأسمع أراها وقلت: فيه، أنا وما بي كان ما عيلَّ فسُهَل تَخُدمانها، جاريتان ومعها بعينها،
أُداخل أن يف وطمعُت البرصة، قصدي أجعل أن واعتقدُت البرصة، إىل هنا ها من غناءها

بها. واثٌق فإني 166، املوادِّ من هي تُخليني ال وقلت: ندمائه، أحد وأصري موالها،
يف فنزلوا ُركبان، عدة ومعه راكبًا اشرتاها الذي الفتى جاء أن من بأرسع يكن فلم
معه، فجلسُت وصعدُت هو.167 فأكل الطعام أُخرج بَكلواذى ِرصنا فلما وانحدرنا، الزالل

األمانة. إليه فأدَّيت يرسُقونَه، ِغلمانُه وكان وَخرَجه، َدخَله وضبطُت أمَره فدبَّرت
معه وكنُت فحمدني، ناقًصا، وخرجه زائًدا َدخله الرجل رأى شهر بعد كان فلما
ويُشاركني بابنته ج أتزوَّ أن إىل فدعاني أمره، يف الصالح له بان وقد الحول، حال أن إىل
خالل يف أني إال تقوى، والحال الدكان ولزمت بزوجتي، ودخلُت ففعلُت، الدكان، يف
إىل فيَجذبني رشَب ُربَّما البقال وكان الحزن، ظاهُر النشاط، َميُِّت النفس، ُمنكَرس ذلك

يل. موتى عىل حزٌن ذلك سبب أن وأظهُر فأمتنع مساعدته،
يجتازون قوًما رأيُت يوم ذات كان أن فلما كثرية، سنني هذا عىل الحاُل بي واستمرَّ
ويخُرُج الشعانني يوُم اليوُم يل: فقيل ذلك، عن فسألت ُمتَِّصًال، اجتياًزا ونَبيٍذ بُجَون
ويَرشبون النصارى، فريَون األُبُلَّة168 إىل والقيان والطعام بالنبيذ واللعِب الظرف أهُل
هذا فإن خرب، عىل ألصحابي أقَف أن لعيل وقلت: ج، التفرُّ إىل نفيس فدعتْني ويتفرَّجون،

شأنك. فقال: املنَظر، هذا أنظَر أن أريد لحميي: فقلُت َمظانِّهم. ِمن

مودة. جمع املواد: 166
الكالم. من يأتي بما يرتبط ال السابق املعنى ألن هنا الكالم من يشءٌ سقط قد يكون أن يجب 167

الدنيا. جنان إحدى أنه القاموس ويف نهر، فيه يجري البرصة يف موضع األُبُلَّة: 168
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وبدأت السفينة، يف وأكلت فخرجت وسفينًة، ُغالًما إيلَّ وسلَّم ورشابًا، طعاًما يل وأصلح
أنا فإذا وانرصفت، يَنرصفون وابتدءوا الناس، وأبرصت األُبُلَّة، إىل وصلت حتى أَرشُب
سطحه، عىل بأصحابي فإذا لته، فتأمَّ األبُلَّة، نهر يف سائًرا الناس أوساط يف بعينه بالزالل
َعَرفوني رأوني فحني إليهم، فِرصت فرًحا، أتماَلك لم رأيتُهم فحني مغنيَّات، عدَّة ومعهم
عن وسألوني بي وفرحوا وعانَقوني، حي! أنَت ويَحك وقالوا: إليهم، وأخذوني وا وكربَّ
سكرت، أنك لنا وقع الحال، يف فقدناك ملا إنَّا فقالوا: رشح، أتم عىل بها فأخربتهم قصتي،
وجزَّت عودها، وكَرست ثيابها، الجارية فمزَّقِت هذا. يف نشكَّ ولم فغرقت، املاء يف ووقعت
تحبِّني ما لها: فقلنا البرصة، ووردنا هذا، من يشءٍ من منعناها فما ولطمت، وبكت شعرها،
أو فقده حال يف معه استخدامك من املروءُة تمنُعنا بوعد موالِك وعدنا ُكنَّا فقد لك؟ نعمل أن
يف قربًا أعمل وأن السود، الثياب ولُبس اليسري، القوت من تُمكِّنوني ما فقالت: غنائك. سماع
اآلن. إىل عنده جالسة فهي ذلك، من فمكنَّاها الغناء، من وأتوب عنده وأجلس الدار من بيٍت
شهقًة شهَقت ورأتْني الصورة، بتلك ورأيتُها الدار دخلُت فحنَي معهم، وأخذوني
قد موالها: يل قال ثمَّ طويلًة، ساعًة افرتقنا فما واعتنقنا، تلفها، يف شككت ما عظيمة،
ثيابًا إلينا ودفع ذلك ففعل وعدتني. كما منها وتُزوِّجني تُعتُقها، بل فقلت: لك. وهبتُها
أجريه أن أردُت ما مقدار هذا وقال: دينار، خمسمائة إيلَّ وحمل وقماًشا، وُفرًشا كثريًة
والجائزة فخذه، املدة، لهذه هذا اجتمع وقد البرصة، دخويل يوم أول منذ شهر، كلِّ يف عليك
وَسماع املنادمة يف والرشُط الجارية، وُكسوة لُكسوتك آخر ويشءٌ شهر، كل يف ُمستأنَفٌة لك

الفالنية. الدار لك وهبُت وقد عليك، باٍق ستارة وراء من الجارية
فجئُت والجارية، فيها، أعطانيه الذي والقماش الفرش بذلك فإذا إليها، فجئُت قال:
مع الحال تلك عىل وأقمُت صداَقها، ووفيتُها ابنتَه، وطلَّقُت حديثي ثته فحدَّ ال البقَّ إىل
قريب إىل وعدُت حايل، وعادت ونعمة، ضيعة ربَّ ورصُت حايل، فَصلُحت َسنتنَي، الهاشمي

جاريتي. مع اآلن إىل كذلك أعيش فأنا عليه، كنت مما

جامع وابن الحمرياء الجارية

زكريا بن املعاىف ثنا حدَّ فإجازًة، َسماًعا يكن لم إن الحسني بن محمد عيل أبو أخربنا
سمعت التيمي، ضو بن محمد حدَّثني الكاتب، نعيم بن يعقوب ثنا حدَّ الُعقييل، النرض أبو
بعيايل منها فانتقلُت بمكة، شديًدا ا ضمٍّ الدهُر ني ضمَّ يقول: السهمي جامع بن إسماعيل
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بجاريٍة فإذا ي، ُكمِّ يف وهي فخرجُت دراهم، ثالثة إال أملك وال يوًما فأصبحُت املدينة، إىل
فيه: تقول شجيٍّ بصوٍت وترتنَّم يدي، بني وتميش الركي، تريد َجرَّة َرقبَتها عىل ُحَمرياءَ

ِع��ن��َدن��ا ال��ل��ي��ل أق��ص��َر م��ا ل��ن��ا: ف��ق��ال��وا ل��ي��ِل��ن��ا ط��ول أح��ب��اب��ن��ا إل��ى ش��َك��ون��ا
أع��يُ��ن��ا ال��ن��وم ل��ن��ا يَ��غ��ش��ى وال َس��راًع��ا، ُع��ي��ُون��ه��م ي��غ��ش��ى ال��ن��وم ألنَّ وذاك
دن��ا إذا ي��س��ت��ب��ِش��رون وُه��م َج��ِزع��ن��ا ال��َه��َوى ب��ذي ال��ُم��ض��ر ال��لَّ��ي��ُل َدن��ا م��ا إذا
ِم��ث��َل��ن��ا ال��م��ض��اِج��ِع ف��ي ل��ك��ان��وا نُ��الق��ي م��ا م��ث��ل يُ��الق��ون ك��ان��وا أن��ه��م ف��ل��و

أم أحسن أوجُهك أدري ما جارية! يا لها: فقلت واحٌد، حرٌف منه يل دار ما فوهللا
جدار إىل ظهرها أسندت ثمَّ وكرامًة. ُحبَّا فقالت: عيلَّ. أعدِته شئِت فلو ِجرُمك، أم صوتُك
ساِقها، عىل الجرَّة وحطَّت ركبتِها، عىل فوَضعتها رجَليها إحدى ورفَعت منها، بالقرب كان
أحَسنِت لقد فقلت: واحد، حرف منه يل دار ما فوهللا صوت، بأحسن تُغنِّي واندفعت

أخرى. مرة أعدِته شئت فلو لِت، وتفضَّ
رضيبٌة، عليها الجارية إىل يَجيء أحدكم هذا! أعجب ما وقالت: وكَلحت، فقطَّبت
لها: وقلت إليها، ودفعتُها دراهم ثالثة إىل يدي فرضبُت أخرى، بعد مرًَّة أعيدي لها: فيقول
عني تأخذ أن تريد اآلن وقالت: امُلتكرِّهة فأخذتها نلتقي. أن إىل اليوم وجَهك بهذا أقيمي
وأعملُت تغنِّي، اندفعت ثمَّ دينار. وألف دينار وألف دينار ألف عليه تأخذ أحسبُك صوتًا

الخرب. باقي وذكر مرسوًرا. به وانرصفت وفهمتُه، الصوت يل فدار غنائها، يف فكري
استوعبتُه ما فلذلك هذا؛ كتابي أثناء يف بتمامه الخرب هذا ذكرت وقد الرساج: ابن قال

هاهنا.

برشوهند مأساة

أحمد بن محمد الحسن أبو ثنا حدَّ عليه، قراءًة بثران بن امللك عبد بن محمد بكر أبو أخربنا
محمد بكر أبو ثنا حدَّ وثالثمائة،169 وثالثني تسع سنة من األول ربيع شهر يف رزيق بن
اآلخر ربيع من عرشة الثنتي الخميس يوم عليه، قراءًة الشافعي إبراهيم بن هللا عبد بن

٩٥٠م. سنة 169
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ثنا حدَّ مرسوق، بن محمد بن أحمد العباس أبو ثنا حدَّ وثالثمائة،170 وخمسني ثالث سنة
أبيه، عن سعد أبي عن الحسن بن والقاسم الوراق هللا عبد بن وجعفر الحكم عبد بن عمر
وكان ، شابٌّ رجٌل بعض، حديث عىل يزيد وبعضهم اإلسالم، بدء يف كان أنه ذُِكَر قال:
عبد بن أُسيد بني من وكان وآله، عليه هللا صىل هللا رسول إىل يختلف وكان برش، له يُقال
وإذا ُجهينة، عىل يأخذ أن وآله عليه هللا صىل هللا رسول عىل غدا إذا طريقه وكان الُعزَّى،
وكان عظيم، حظٌّ والجمال الحسن من لها وكان فعشقتْه، إليه فنظرت ُجهينة، من فتاٌة
لينظر بها، يَجتاز حتى لِبٍرش غداٍة كل تقعد فكانت سعيد، بن سعد له يُقال زوٌج لها

األبيات: هذه إليه كتبت حبُّه أخذها فلما إليها،

ُج��ه��ِد وم��ن إَل��ي��َك َش��ْوٍق م��ن أُع��اِل��ُج ال��ذي م��ا تَ��ع��َل��ُم َل��ي��َس ب��ب��اب��ي تَ��ُم��رُّ
ِع��ن��دي171 ب��دا م��م��ا ال��ذرِع خ��ل��يُّ وأن��ت ال��ه��وى ل��وع��ِة م��ن ال��ب��اِل رخ��يَّ تَ��ُم��رُّ
ِع��ن��دي ك��لُّ��ه��ِم ال��ن��اِس أه��وى ف��إن��ك ن��ظ��رًة ب��اب��ي ن��ح��و ف��ان��ظ��ر ف��دي��تُ��ك
ل��ح��ِد ف��ي ش��ك ال أص��ب��ح��ُت ب��ن��ا ت��ُم��رُّ ت��ك��ن ف��ل��م ع��نَّ��ا ��رَت ق��صَّ ل��و ف��وال��ل��ه

يقول: الفتى فأجابها

��ُد ُم��وحِّ ب��ال��ن��س��اء ُف��ج��وٍر ع��ن ن��ه��ى إن��ه وال��ص��ب��ر ال��ل��ه ب��ت��ق��وى ع��ل��ي��ِك
��ُد ُم��ح��مَّ وال��ن��ب��يُّ ع��ن��ه ال��ل��ه ن��ه��ى ال��ذي ت��ق��َرب��ي ال ال��ل��ه ألم��ر وص��ب��ًرا
وأُف��َق��ُد ال��ُق��بُ��وِر ف��ي أُدلَّ��ى أن إل��ى ُم��س��ِل��ٍم ح��ل��ي��َل��ة آت��ي ال ف��وال��ل��ه
��ُد ي��ت��وقَّ ح��رُّه��ا ل��ن��اٍر ص��ري��ًع��ا أرى وأن ج��ح��ي��ًم��ا أَص��ل��ى أن أح��اذر
ُم��َع��وَُّد ب��ال��خ��ن��اء ل��غ��ي��ري وأن��ِت ط��اِئ��ًع��ا أزوَرِك أن ف��ي ت��ط��م��ع��ي ف��ال

تقول: الفتاة فأجابته

ال��ص��ب��ر إل��ى س��ب��ي��ل م��ن ل��ي وم��ا ف��ك��ي��ف؟ وال��ت��ق��ى وال��ص��ب��ر ال��ل��ه ب��ت��ق��وى أم��رَت

٩٦٤م. سنة 170

خال. قلبه أي الذرع: خيل 171
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ال��ظ��ه��ِر؟ ��رة م��ُوقَّ ب��ال��ُح��بِّ م��ع��ذَّب��ٌة ح��زي��ن��ٌة ح��رى ال��ص��ب��ر ت��س��ت��ط��ي��ع وه��ل
ول��ل��ش��ع��ر ل��ل��ح��دي��ث ول��ك��ن ، ت��ُظ��نُّ ل��ل��ذي ُح��بُّ ي��ا أدع��وك م��ا ووال��ل��ه
ص��دري ف��ي ل��ك ال��ذي وال��ح��بِّ ال��ش��وق م��ن داؤه ت��راَك��د م��ا ن��ت��داوى وك��ي
أم��ري م��ن ذاك وال ش��أن��ي ِم��ن ذاك وم��ا َم��ح��َرًم��ا أب��غ��ي��ك ال��ن��ف��س ف��دتْ��َك ول��س��ُت
ال��نَّ��ح��ِر ع��ل��ى ي��س��ت��ِه��لُّ َدم��ًع��ا يُ��َس��كِّ��ُن وَم��ج��ِل��ٌس ال��ح��دي��ُث إال ح��اج��ت��ي وم��ا

الفتى: فأجابها قال،

ف��ن��ع��ت��دي ف��ع��ل��ُت إذا ال��ف��س��اد أخ��ش��ى ط��اِئ��ًع��ا أزورك أن ال��زي��ارة َم��نَ��َع
��ِد ُم��ح��مَّ دي��ن خ��ال��ف��ُت ق��د ف��أك��ون ُم��ح��لَّ��ٍل غ��ي��ر م��ن��ك ُدنُ��وٍّا أخ��ش��ى
ي��دي172 ك��س��بَ��ْت ب��ال��ذي ح��ت��ف��ي ف��ي��ك��ون ش��اِرًف��ا ق��ل��ب��َي يَ��ه��واك أن ف��أخ��اف
ف��اق��ص��دي ال��م��ع��ارج ذي إل��ه��ك وإل��ى ف��اس��تَ��ع��ِص��م��ي ع��زي��م��ٍة خ��ي��ُر ف��ال��ص��ب��ر
ف��اط��ُردي ذل��ك ف��ل��ك��ل وت��ذكَّ��ٌر وت��ف��كَّ��ٌر وس��اِوٌس أت��ت��ِك وإذا
ع��وِّدي ن��ف��س��ِك وذاك ال��ُه��م��وُم تُ��ن��ف��ى ب��درس��ه��ا ف��إن ي��اس��ي��ن وع��ل��ي��َك

تقول: وهي الفتاة فأجابته

ق��ل��ب��ي إل��ى أش��ه��ى ي��اس��ي��َن م��ن وُق��ْربُ��َك ال��ه��وى م��ن تُ��غ��ن��ي ي��اس��ي��ُن م��ا ل��َع��م��ُرَك
ك��رِب وف��ي ال��ح��ي��اِة َغ��م��ِر ف��ي ف��إن��َي ب��ن��اف��ع��ي ف��ل��ي��س ي��اس��ي��َن ذك��ر ف��دع
ال��ذَّن��ِب أك��ب��ر م��ن ف��كَّ��رَت إن ف��ق��ت��ل��ي وح��دي��ث��ن��ا إت��ي��ان��ن��ا ع��ن ت��ح��رَّج��َت
َع��ت��ِب ب��ال ال��ُم��ح��بِّ ق��ت��ل م��ن وأح��س��ُن ُزل��َف��ًة ال��ل��ه إل��ى أدن��ى وإت��ي��ان��ن��ا

يقرأ وال هنٍد بباب يمرُّ ال وحلف شديًدا، غضبًا غضب األبيات هذه ِبٌرش قرأ فلما قال:
تقول: إليه كتبت امتنع فلم كتابًا، لها

يُ��ب��ال��ي��ك��ا ال َم��ن ب��ه��وى تُ��ب��ت��ل��ى أن ش��ج��نً��ا ل��ي أص��ب��ح��َت ف��ق��د رب��ي س��أل��ُت

هنا. معنى لها ندرك ولم املسنة. والناقة الرشق، يف العايل الشارف: 172
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ي��ؤات��ي��ك��ا ال ��ن م��مَّ ال��وص��ل وت��ط��لُ��ب نَ��َص��ٍب م��ن ذُق��ُت ق��د ال��ذي ت��ذوَق ح��ت��ى
يُ��داوي��ك��ا173 ال ط��ب��ي��ٍب وب��ام��ِت��ن��اع ُم��ق��ل��ِق��َل��ٍة ��اة ب��ُح��مَّ رب��ي رم��اَك
ي��س��ق��ي��ك��ا ل��ي��س ��ن م��مَّ ال��م��اء وت��ط��ل��َب َع��َط��ٍش ع��ل��ى ب��ص��ح��راءٍ ت��ظ��لَّ وأن

األبيات، هذه فأنشدتْه لها بوصيفة إليها أرسلت ببابها، املمر وترك بٌرش لج فلما
وهي فكتبت ِبرش، بقول أخربتها الوصيفة جاءت فلما . أمرُّ ال ما ألمٍر للوصيفة: فقال

تقول:

م��أج��وُر ��رَت ك��فَّ إن ب��أنَّ��ك واع��ل��م م��غ��ف��وُر ال��ذن��ب إن ي��م��ي��ن��ك! ��ْر ك��فِّ
م��أم��وُر ال��ذن��ِب ق��ل��ي��ُل ال��رس��ول إن ل��ه وارث��يَ��ْن رس��ول��ي ت��ط��ُرَدنَّ ال
م��ح��دوُر خ��دَّيَّ ع��ل��ى ع��ي��ن��ي ودم��ُع س��اِه��رًة ال��ل��ي��ل أب��ي��ُت ب��أن��ي واع��َل��م
َم��س��ُروُر ال��َع��ي��ِن ق��ري��ُر الٍه وأن��ت تَ��ع��ٍب وف��ي َك��ْرٍب ف��ي ب��اس��ِم��َك أدع��وه

زوُجها فبعث شديًد، مرًضا ومرضت ذلك، عليها اشتدَّ ببابها املمر وترك بٌرش لج فلما
فقال ُمغتََسيل، يف ِجنِّي قهرني دائي، عرفُت فإني طبيبًا، إيلَّ تبعث ال فقالت: األطباء، إىل

خري. جوارنا يف لِك فليس الدار، هذه عن تحوَّيل يل:
تُراب. بطحاء أسكن أن منامي يف رأيُت إنِّي فقالت: هذا. أهَوَن فما زوجها: لها فقال
غداٍة ُكلَّ إليه تنظر فجَعلت برش، طريق عىل داًرا فاتَّخذت شئِت. حيُث بنا اسكني قال:
زوُجها: لها فقال ُحسِنها، إىل وعادت مرضها، من برأت حتى ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول إىل غدا إذا
فأكثري تراب، بطحاء اسكني أن مناِمِك يف رأيِت ملا خريٌ هللا عند لك يكون أن ألرجو إنِّي

الدعاء. من
وأخربتها به، ابتُليت ما وشكت أمَرها، إليها فأفَشْت عجوٌز، الدار يف هنٍد مع وكانت
لها فقالت آخر. طريًقا ويأخذ طريقه، يف املمر يَرتك أن بمكانها برش علم إن خائفة أنها
بمكانك. يشعُر وال معه أقعدتُك شئِت وإن كلِّه، الفتى أمَر لك أعلم فإني تخايف، ال العجوز:

كان. قد ذاك ليت قالت:

املعاجم. يف اللفظة هذه نجد ولم الحمى، بها أرادت اة: الحمَّ 173

455



العشاق مصارع

أن لك هل فتى! يا العجوز: له قالت بٌرش أقبل فلما الدار، باب عىل العجوز فقَعدت
وهنٌد عليه تُميل والعجوز يكتب، فقعد نعم! برش: قال بالعراق؟ يل ابٍن إىل كتابًا يل تكتب
قال َمسحوًرا. ألُظنَُّك إنِّي فتى! يا لبرش: العجوز قالت برش فرغ فلما كالمهما، تسمع
إنِّي لها: قال تتَّهم؟ الذي فما علمت، حتى لك قلُُت ما له: قالت بذلك؟ أعلمِك وما برش:
ولست أنُفسهم، إىل ويدعونني إيلَّ يُرسلون كانوا منهم قوًما وإن ُجهينة، عىل أمرُّ كنُت
يف أنظر حتى اليوم عني انرصف العجوز: له قالت ا. رشٍّ يل أضمروا قد يكونوا أن آمنُهم

أمرك.
أبرشي، قالت: نعم! قالت: قال؟ ما سمعِت هل فقالت: هند إىل دخلت انرصف فلما
وأدخلتُك وطيَّبتُك، هنيئة وزيَّنتُك أتى ما ومتى بالنساء، له عهَد ال حَدثًا فتًى أراه فإني
فأخربيني. القرية، إىل زوُجك يخرج يوم أيَّ فانظري دينه، وهواه شهوتُه غلبْت عليه،

وواعدت العجوز، هنٌد وأخربَت وكذا، كذا يوم خارٌج أنه فأخَربَها زوجها، هند فسألت
فقالت: العجوز، إىل بٌرش جاء الوقت ذلك يف كان فلما نجمه، يف له لتَنظر ميعاًدا بًرشا
البيت، معها فدخل عليك. أسَرتُ بيتي ولكن النرشة،175 أجعل أن أقدر لسُت شاكية174 إنِّي
الباب فأغلقت العجوز، خرجت دخلت فلما برش، عىل البيت فدخلت خلفها، هند وجاءت
داَره، داخل حتى فجاء الضيعة، إىل اليوم ذلك يف الخروج من هند زوُج وقِدَم عليهما،
هللا صىل هللا رسول إىل به فذهب بالفتى176 ولبََّب فطلَّقها، البيت يف رجًال امرأته مع فوجد
ِبٌرش، فبكى زوجتي. وجاَمَع داري، دخل حقٍّ بأي هذا سل هللا! نبي يا فقال: وآله عليه
زنيُت وال بك، آمنُت منذُ باهلل كفرُت وما قتُك، صدَّ منذُ كذبتُك ما هللا رسول يا وهللا وقال:

قصته. وآله عليه هللا صىل النبي عىل فقص هللا. إال إله ال أن شِهدُت منذُ
يديه، بني فأقرَّتا فأحرضهما، وهند، العجوز إىل وسلم وآله عليه هللا صىل النبي فبعث
لذنبك. استغفري لهند: قال ثمَّ دِّيق. الصِّ يوسف نظري أمتي من جعَل الذي هلل الحمُد فقال:
فهاَج منزلها، إىل وهنٌد منِزله إىل ِبٌرش فرجع الخطيئة. رأُس أنِت لها: وقال العجوز، وأدَّب

متأملة. أنها املعنى فيكون آَلمه، املرض: شكاه من لعلَّه شاكية، قوله: 174

الرقية. النرشة: 175
وجره. طوقه أي بتلبيبه أخذ لببه: 176
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يَتزوَّجني ال وهللا فقالت: يخُطبُها، إليها بعث تها عدَّ قضت إذا حتى فسَكت هند، حبُّ ِبًرشا
وسلم. وآله عليه هللا صىل هللا رسول عند فضَحنني قد وهو

تفعيل لم إن وإنك مريض، إنه فقال: الرسول، إليها وعاد ُحبِّها، من مرض ثمَّ
أمَرَضني. ما فطال هللا، أماتَه فقالت: ليموتن.

وسلم وآله عليه هللا صىل النبي أصحاب وبلَغ مرُضه، فاشتدَّ ِبٌرش ومرض قال:
يقول: وأنشأ هنًدا، هللا يُعذَِّب أن أرجو أنا بعضهم: فقال يعودونه، إليه فأقبلوا

ال��ش��غ��ِل أش��غ��ِل ف��ي ال��ع��رش ذا ي��ا وأص��ب��ح��ُت ال��ه��وى م��ن بُ��ل��ي��ُت ق��د إنِّ��ي إل��ه��ي
أه��ل��ي م��لَّ��ن��ي وق��د إخ��وان��ي م��لَّ وق��د ال��ه��وى ب��ه��ا ت��ولَّ��ى ق��د ن��ف��ًس��ا أك��اب��ُد
ق��ت��ل��ي ل��ه��ا وَه��ب��ُت ق��د وأن��ي ب��ه��ن��ٍد ه��اِل��ٌك ب��أن��َي ن��ف��س��ي أي��َق��نَ��ت وق��د
أج��ل��ي ِم��ن تُ��َع��ذََّب أن ع��ل��يَّ يَ��ُش��قُّ ُم��س��ي��ئَ��ًة إل��يَّ ك��ان��ْت وإن وإن��ي

فجاءت تنُدبُه، فقامت مأتًَما، أخته عليه وأقامت هللا، رحمه فمات شهقًة فشهق قال:
تقول: وأخته هند،

تُ��ق��ض��ى ال ال��ح��اج��ات ذو ِب��ش��راه وا ت��ولَّ��ى ق��د ال��ه��وى ل��وع��ة م��ن ِب��ش��راه وا
ت��ولَّ��ى ق��د ص��ح��ي��ًح��ا ِب��ش��راه وا ت��م��لَّ��ى م��ا ش��ب��اب��ه ِب��ش��راه وا
يُ��رى ال أص��ح��اب��ه ب��ي��ن ِب��ش��راه وا أق��را م��ا ل��ك��ت��اب��ه ِب��ش��راه وا
ال��ُغ��َربَ��ا177 إل��ى ��ًال ُم��ع��جِّ ِب��ش��راه وا أق��رى م��ا ل��ل��ض��ي��ف ِب��ش��راه وا

مع فُدِفنَت بها وذُِهَب هللا رحمهما ميِّتًة ووقعت َرصخترصخًة هند سمعْت فلما قال:
رسول يا فقالت: وسلم وآله عليه هللا صىل النبي إىل العجوز جاءت أيام مضت فلما ِبرش،
يل تكون ال أن خشيُت وقد األمر، سبب كنُت التي أنا قلت، كما الخطيئة رأس أنا هللا،
النصوح.» التوبَة يقبُل تعاىل هللا فإن وتوبي، لذنبك «استغفري ملسو هيلع هللا ىلص: النبي فقال توبٌة.

هللا. رحمهما حديثهما آخر

وزنها. يستقيم ال األبيات هذه 177
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املتبدِّل الحبيب

ثنا حدَّ َحيَُّويِْه، بن العباس بن محمد ثنا حدَّ الجوهري، عيل بن الحسن محمد أبو أخربنا
قريبُة أنشدتني الباهيل، غيث أنشدني العامري، بكر أبو أنشدني قال: خلف، بن محمد

َظريف: بن أعيا بن ُمْكِنف بن لبَيهس البُهلُول أم

ِح��ب��ال��يَ��ا؟178 م��ن ح��ب��َل��ه��ا وح��لَّ��ت ب��دي��ًال ت��ب��دَّل��ت ��ب��اِك ال��شِّ ظ��م��ي��اء ت��َر أل��م
س��ال��ي��ا ل��س��ت أن��ن��ي إال ول��ل��ي��أِس ول��ل��ِغ��ن��ى ل��ل��ت��ن��ائ��ي ي��س��ل��و اإلل��َف أرى
س��ق��ان��ي��ا م��ا ف��اس��ت��س��ق��ي��تُ��ُه ال��ن��ح��ِر ع��ل��ى َوَج��دتُ��ُه ل��و ق��اس��يً��ا وم��ال��ي ب��ن��ف��س��ي
ل��رم��ان��ي��ا يَ��رم��ون��ن��ي َغ��َرًض��ا ل��ُه��م ي��ن��ت��ِض��ل��ون��ن��ي األع��داء رأى ل��و وم��ن
َك��َف��ان��ي��ا م��ا ع��ان��يً��ا رآن��ي ل��و وم��ن ل��ك��ف��ي��تُ��ُه ع��ان��يً��ا أراه ل��و وم��ن
وَج��ف��ان��ي��ا ل��ه، نً��ا ُخ��الَّ وص��رَّم��ُت ج��م��اع��ًة ف��ي��ه ال��ن��اس ع��ص��ي��ُت ق��د وم��ن

الوصال غايات

قنرب: بن للحكم أنشدُت قال: خلف، بن محمد أخربنا وبإسناده

َك��ِث��ي��ُر ال��غ��ان��ي��ات ِظ��راَف ف��إن ت��ب��دَّل��ت ق��د غ��ي��َره��ا ِص��ل وق��ائ��ل��ٍة
ن��ظ��ي��ُر؟ ال��ظ��راف ف��ي َص��َرم��ت��ن��ي وإن ل��ه��ا وه��ل ي��ق��وُل: ق��ل��ب��ي ل��ه��ا ف��ُق��ل��ُت
نَ��ض��ي��ُر179 ال��ِوص��اِل غ��اي��ات ب��أرب��ع ل��وص��ل��ه��ا اطِّ��الب��ي ف��ي ف��إن��ي ��ي ف��ُك��فِّ

البنيمرضللمشغوف

عبد أبو حدَّثني يعقوب، بن محمد العباس أبو ثني حدَّ خلف، بن محمد أخربنا وبإسناده
وأمر الرشيد، عىل يعرضها بَقينة ار التجَّ من رجٌل جاء إسحاق: قال قال: الغالبي، الرحمن

إليها. ظمياء نسب اآلبار. الكثرية األرايض الشباك: امرأة. اسم ظمياء: 178

ُمحرَّفة. اللفظة ولعلَّ األصل، يف هكذا نضري، قوله: 179
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املؤمنني، أمريَ ويُخرب ليعرتضها، الربيع بن الفضل فدخل فيها، لتُهيَّأ مقصورًة بإدخالها
وغنَّت: تذرفان، وعيناها موالها َوجه يف تنظُر وجعلت وأصلحته، العود فأخذت

أض��َراُر ل��ل��م��ش��ُغ��وِف ال��بَ��يْ��ِن وف��ي ب��ي��ٌن ال��داُر ب��ك ت��بُ��ع��د ف��ال م��ن��ك ح��ان ق��د

آالف بعرشة له وأمَر موالها، عىل بردِّها فأمر الخرب، الرشيد الربيع بن الفضل أخرب
درهم.

وأمجد أعفَّ ما

إبراهيم، بن هللا عبد ثنا حدَّ فارس، بن أحمد بن محمد ثنا حدَّ السواق، عيل بن أحمد أخربنا
َمعمر: بن هللا عبد بن لجميل أنشدُت قال: خلف، بن محمد ثنا حدَّ

وأم��َج��دا أع��فَّ م��ا خ��ي��ًرا ال��ل��ه ج��زى ط��اِئ��ًال ب��ال��ودِّ تَ��ج��ِز ��ا ول��مَّ أُق��وُل،
ُم��ص��يَّ��دا ل��ل��َغ��َوان��ي َص��بُ��وًرا وُك��ن��َت داِئ��بً��ا تَ��ه��ِت��ُف ُك��ن��ت ب��غ��ي��ري ف��ق��ال��ت:
َع��وَّدا ك��ان ال��ذي غ��ي��ر وع��وََّده غ��ي��ُرك��م ال��ق��ل��ب ي��تَّ��َم ذا ف��َم��ن ف��ق��ل��ت:
واش��َه��دا ال��م��ق��ال��ة م��ن��ه اس��َم��َع��ا ��ا ه��لُ��مٍّ ق��ول��ه��ا: ل��ت��ص��دي��ق ل��ت��ربَ��ي��ه��ا، ف��ق��ال��ت
وتُ��ح��َم��دا تُ��س��ِع��دان��ي، ِل��َك��ي��َم��ا أُري��ُد وإن��م��ا ب��أٌس، ذاك ف��ي وه��ل ف��ق��ال��ت:

للمنايا موهوب

ألعرابي: أنشدُت قال: وبإسناده

وال��ت��م��اِئ��ِم ��ب��ى ب��ال��صِّ ع��ه��ٍد ق��ري��ب��ُة غ��ري��زٌة ل��ل��م��ن��اي��ا وه��ب��تْ��ن��ي ل��ق��د
وال��م��ع��اِص��ِم أط��راِف��ه��ا م��ن ول��ل��رَّخ��ِص ل��ُح��س��ن��ه��ا ح��اش��ى ك��ال��رث��ِم أأج��ع��ل��ه��ا
ال��ص��راِئ��ِم َظ��ب��ُي ال��ج��ي��َد اس��ت��ع��ار وم��ن��ه��ا َط��ْرَف��ه��ا يُ��ش��ب��ُه ال��رث��م َط��ْرَف إن ب��ل��ى!
ب��ن��اِدِم ال��َع��ف��اِف ذاك ع��ل��ى ول��س��ُت ال��ت��ق��ى وث��ال��ثُ��ن��ا ل��ي��ًال ب��ه��ا خ��ل��وُت
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الفضول وحلف الخثعميَّة الَفتول

بن أحمد حدَّثني املجالسات، كتاب كتابه يف الصرييف جعفر بن منصور القاسم أبو ذكر
العزيز عبد عن منهم واحٍد غري حدَّثني الزبري، عن موىس بن محمد ثنا حدَّ القايض، كامل
تاجًرا، مكة قدَم َخثَعم من رجًال أن عنبسة، بن هللا عبد بن مفتي عن القييس عمر بن
يربَح فلم حذيفة، بن عامر بن اج الحجَّ بن نبيُه فعِلَقها الَفتول، لها يُقال له بنٌت ومعه
فشكا فأتاهم، الُفُضول.180 بحلِف عليَك ألبيها: فقيل عليها، أباها وَغَلب إليه نقلها حتى
ُمتبدٍّ يومئٍذ وهو الرجل. هذا ابنة أَخِرج له: فقالوا الحجاج، بن نبيه فأتوا إليهم، ذلك
ساعًة، وال وهللا، ال له: قالوا الليلة. منها متِّعوني قوُم يا فقال: معه. وهي مكة، بناحية
الحجاج: بن نبيه يقول فلذلك الخثعمي؛ معهم وركَب وركبوا أباها، فأعطوها فأخَرجها،

َج��م��ي��ًال وداًع��ا أَودِّْع��ُه��ُم ل��م ال��َف��تُ��وال أح��يَّ ول��م َص��ح��ب��ي راح
ال��ُف��ُض��وال أخ��اف وال أران��ي، ق��د ي��م��نَ��ُع��وه��ا أن ال��ُف��ُض��وُل أَج��دَّ إذ

صبيح ووجه عفة

إبراهيم بن هللا عبد ثنا حدَّ فارس، بن أحمد بن محمد ثنا حدَّ السواق، عيل بن أحمد أخربنا
األعراب: لبعض أنشدُت خلف: بن محمد ثنا حدَّ البرصي،

َق��ِري��ًح��ا َق��ل��بً��ا ��َق��اِم ل��ل��سِّ ِه��ج��تُ��م��ا تَ��ْروَح��ا َك��ْي ��َرا َه��جِّ خ��ل��ي��ل��يَّ ي��ا
َش��ح��ي��ًح��ا ُس��ع��َدى ب��س��رِّ تَ��ِج��دان��ي ُس��ع��دى ِس��رَّ تَ��ع��َل��م��ا ك��ي تُ��ري��ح��ا إن
َق��ب��ي��ًح��ا ال��ِوَص��اَل ت��رى ُس��ع��دى إن ِم��ن��ه��ا ِن��ل��ُت م��ا وذاك ك��لَّ��م��ت��ن��ي
َص��ب��ي��ًح��ا وَوج��ًه��ا ��ًة ِع��فَّ َج��َم��َع��ْت ال��ُم��ت��َم��نِّ��ي ل��ُم��ن��يَ��ُة ُس��ع��دى إن

ألنه بالفضول َي وُسمِّ القوي، من للضعيف األخذ غايته مكة يف قديًما كان حلف هو الفضول: حلف 180

بن والفضل وداعة، بن والفضل الحرث، بن الفضل وهم: الفضل، ى يُسمَّ كلهم جرهم من رجال به قام
فضالة.
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الواشون صدق

ح: امللوَّ بن لقيس أنشدت قال وباإلسناد

ع��اِش��ُق ل��ِك إنَّ��ن��ي ي��ق��ول��وا أن ِس��وى ي��ت��ح��دَّث��وا أن ال��واُش��ون َع��َس��ى ف��م��اذا
ال��خ��الِئ��ق ُح��س��َن م��ن��ِك وأه��وى ، ع��ل��يَّ ك��ري��م��ٌة أن��ِت ال��واش��وَن! َص��دَق ن��ع��م!

والصواب: ذكر كذا

ال��خ��الِئ��ُق ِم��ن��ِك تَ��ص��ُف ل��م وإن ، إل��يَّ ح��ب��ي��ب��ٌة أن��ِت ال��واش��ون! ص��دق ن��ع��م!

الهوى يف سواء

هللا عبد بن أحمد حدَّثني الصرييف، جعفر بن منصور القاسم أبو حدث املجالسات يف
عبد لنا كان قال: املدينة، أهل من يل صديق أخربني أصحابنا، بعض أخربني املحرر،
يزاال فلم ِمنَّا، ا ِرسٍّ يواصلها وكان سوداء، املدنيني لبعض جاريًة فهوَي املاء، يستقي أسود
وحبَسه فَرضبَه أبي، إىل الغالم الجارية موىل فشكى وظهر أمُرهما، اشتهر حتى كذلك
رتنا وشهَّ فضحتَنا قد ويلك! له: فقلُت إليه دخلُت ثمَّ الحال هذه عىل أيَّاًما فمكث وقيَّده،
وأنشأ فبكى، بها؟ َوجِدك مثَل بك تجُد فهل للمكروه، فيها وتعرَّضت السوداء، لهذه بحبِّك

يقول:

ت��ج��لَّ��ُد ب��ي وم��ا أح��ي��انً��ا، ت��ج��لَّ��ُد أن��ه��ا غ��ي��ر ال��ه��وى ف��ي س��واءٌ ِك��الن��ا
وأوَع��ُد أن��َه��ى ح��ي��ن َع��َل��ي��ه��ا ج��ن��ون��ي وإن��م��ا ال��ك��اِش��ِح��ي��َن َوع��ي��َد ت��خ��اُف

باثني أبي له فاشرتاها بينهما، يجمع أو يَبيُت ال أنه فحلف أبي، بذلك فخربُت قال:
منه. وزوَّجها ديناًرا عرش
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دية181 وال له قود ال قتيل

بن الرحمن عبد ثنا حدَّ الطربي، طاهر بن هللا عبد بن طاهر الطيب أبو القايض أنبأنا
بن معبد ثنا حدَّ الكرابييس، إسماعيل بن أحمد ثنا حدَّ البلخي، متويه بن حامد بن محمد
األندليس، الرحمن عبد بن مجالد عن الرحمن، عبد أبي بن سليمان ثنا حدَّ البلخي، فرقد
إذ الحرام، املسجد يف العرش أيام آخر يف عباس ابن عند ُكنَّا قال: عكرمة أن عطاء عن
تُؤَجر. له هللا استشِف فقالوا: عباس، ابن يدي بني وضعوه حتى فتًى يحملون فتياٌن أقبل

يقول: الفتى فأنشأ به؟ ما لهم: فقال

تَ��ذُوُب ال��ش��ف��ي��ِق ن��ف��ُس ل��ه��ا ت��ك��اُد َل��وَْع��ٌة وال��ح��بِّ األس��ق��اِم َج��َوى م��ن وب��ي
َص��ِل��ي��ُب ُه��ن��اَك ُع��وٌد ب��ه م��ا ع��ل��ى تَ��َرى م��ا ُح��َش��اَش��َة أب��ق��ى ول��ك��ن��م��ا

هذا. من أصَلَب عوًدا وال أذَلَق، لسانًا وال أعتََق، وجًها رأيُت ما وهللا عباس: ابن قال
ِديَّة. وال له َقَوَد ال والهوى، الحبُّ قتيُل وهللا هذا

املبتذل الدمع

بن محمد حدَّثني يقول: العلوي املوسائي جعفر أبا سمعت الطيب، أبو القايض وأنبأنا
الحج، أريد البرصة من خرجُت إنِّي محمد: بن امللك عبد يل قال قال: الرصايف، بن أحمد
فيه، ويطَِّلُع هودٍج، وهودٍج َمحَمٍل، َمحَمٍل عىل يقُف السقام، نََهَكه قد ِنْضٍو بفتًى أنا فإذا

فقال: فعله، ومن منه بت فتعجَّ

ق��ل��ب��ي؟ ُخ��دوِرُك��م م��ن ِخ��دٍر أي وف��ي َه��ْوَدٍج أي ف��ي ال��ل��ه ب��ي��ت ��اج أُح��جَّ
ال��رك��ِب؟ ف��ي ب��ق��ل��ب��َي يَ��ح��دو وح��اِدِي��ُك��ُم ُغ��ربَ��ٍة دار ف��ي ال��ُح��بِّ أس��ي��َر أأب��ق��ى

قال: ثمَّ جدار إىل فاستند املنزل، إىل جاء حتى عليه أقف أزل فلم

ف��ارت��ح��ل��وا تَ��ه��واه م��ن بَ��اَن يَ��نَ��ه��م��ُل ال��دم��ِع َف��ي��َض َخ��لِّ

تقدم. فيما القصة هذه رويت 181
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ُم��ب��تَ��ذَُل ال��بَ��يْ��ِن يَ��ْوَم ف��ه��َو َك��ِل��ٌف ص��انَ��ُه َدم��ٍع ُك��لُّ

ميت. هو فإذا فحرَّكته شهقًة، وشهَق َعَداء، الصُّ َس تنفَّ ثمَّ قال:

يحبُّه من يقتل

ُغالًما العلوي الُجماني َرشَق يقول: متويه بن القاسم أبا سمعت الطيب، أبو القايض أنبأنا
فيه: وقال فقتله، يحبُّه وكان له

ل��َح��ت��ِف��ك س��بَ��بً��ا ق��وُس��ُه وك��انَ��ت َراٍم ب��س��ه��ِم ُق��ِت��ل��َت ق��د تَ��ُك ف��إْن
َط��رِف��ك وَس��ه��ِم ح��اج��بَ��ي��ك ب��ق��وَس��ي ف��ي��ِه ال��َق��ت��َل أَدم��َت ي��وٍم ف��ك��م

مليح هذا

أنشدنا التميمي: الفرج أبو أنبأنا بالشام، الخطيب ثابت بن أحمد بكر أبو أخربنا
لنفسه: السالمي الحسن أبو

َط��َرَق��ه َم��ن َق��ل��َب ب��ال��َه��مِّ يَ��ط��ُرُق ع��ش��ي��رتِ��ِه ف��ي الَح إذ َظ��ب��ٌي
َرَش��َق��ه َوص��َل��ُه َراَم م��ن ف��ك��ل ُم��َف��وََّق��ٌة أل��ح��اِظ��ِه ِس��ه��اُم
ُم��تَّ��ِف��ق��ه ال��ع��اش��ق��ي��ن وأن��ُف��ُس ُم��ف��ت��رق��ه ف��ي��ه ال��ُح��س��ِن ب��دائ��ُع
َخ��َل��َق��ه م��ن وح��قِّ م��ل��ي��ٌح ه��ذا ع��ارض��ه ف��وق ال��ح��س��ُن ك��ت��ب ق��د

الغائب الشاهد

بن محمد بن هللا ُعبيد أحمد أبو ثنا حدَّ األزجي، عيل بن العزيز عبد القاسم أبو أنبأنا
داود بن محمد فأقبَل تَغِلَب، عند يوًما ُكنَّا قال: الصويل، بكر أبو ثنا حدَّ مسلم، أبي

فأنشده: ُصيُودك؟ من يشءٌ هنا أها له: قال ثمَّ العبَّاس، أبو عليه فسلَّم األصفهاني،

َم��الِع��ُب ال��ش��ب��اب ب��أك��ن��اِف َل��ُه��نَّ ول��ي��ال��ي��ا ل��ن��ا أيَّ��اًم��ا ال��ل��ه س��ق��ى
غ��اِئ��ُب ال��ُم��ِح��بِّ��ي��ن آف��اِت وش��اه��ُد م��ط��اِوٌع وال��زم��ان غ��ضٌّ ال��ع��ي��ُش إِذ
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املرسوق قم السُّ

الضويل: بكر أبو وأنشدني قال:

َم��ع��ش��وُق ال��م��ع��ش��وِق م��ن ش��يءٍ وُك��لُّ يُ��ش��ِب��ه��ه ك��ان َم��ن أج��ل��ه م��ن أح��ب��ب��ُت
َم��س��ُروُق َج��ف��نَ��ي��ِه م��ن ُس��ق��م��َي ك��أن ب��ُم��ق��َل��ِت��ِه م��ا ب��ج��س��م��ي َح��َك��ي��ُت ح��ت��ى

النظر وموت الكالم حياة

هللا عبد ثنا حدَّ فارس، بن أحمد بن محمد ثنا حدَّ السواق، عيل بن أحمد طاهر أبو أخربنا
بن هللا عبد ثنا حدَّ طيفور، بن أحمد حدَّثني خلف، بن محمد ثنا حدَّ الزبيبي، إبراهيم بن
أعرابيُّ نزل قال: املعرج، أبا يُكنى عذرة من أعرابي عن الغساني أحمد أبو أخربني أحمد،
فنظر بارٍد، وماءٍ حاٍرض بِقًرى فأتته صائٍف، يوم يف طيء من بأعرابيٍة أسد بني من
يَقذَُعَك182 أما هذا! يا فقالت: نفسها، عن فراودها الُربقع، وراء من بنظرها ففتَنته إليها،

يقول: األسدي فأنشأ فارتِحل. ذلك غري أردت وإن وِقل،183 ُكل والكَرُم؟ اإلسالُم

وِق��ل ف��ُك��ل ف��ت��ى ي��ا ح��قٌّ ��ي��ف ل��ل��ضَّ ال��ُم��ب��تَ��ِع��ل ق��وَل ع��م��َرُة ل��ي ت��ق��وُل
يَ��ِح��ل ف��ال تَ��ط��ل��ب��ه ال��ذي أم��ا وِظ��ل ب��رٍد م��ن ش��ئ��َت م��ا ف��ع��ن��دن��ا

األُص��ل184 وال��ِع��رُق ال��دي��ن م��ن��ه يَ��م��ن��ُع

ال أن فخاف فأتاهم، وأوليائي! شأنك فقالت: نفسك. فزوِّجيني فقال: وَعِلَقها، قال:
أهلها، به علم ثمَّ زمانًا معها فأقام فزوَّجوه. ُعذريٍّا فانتََسَب بينهم، التي للعداوة يزوِّجوه
عن فخلِّ حربُنا، وأنت ِمنَّا تنكَح أن نكَرُه ولكنَّا كريم، لكفٌؤ إنَك وهللا هذا، يا فقالوا:
عند تُهاِلكه وكانت وُحسنها، موافقتها من رأى ملا بها َوجُده تزايَد كان وقد صاحبتَنا.

وقال: فطلَّقها الجماع،

ال��ِغ��يَ��ر وأم��ِن ال��ح��ي��اِة ل��ط��ول ال��ُم��ِس��ر ُح��ب َع��م��َر ي��ا أح��بَّ��ك

ينهاك. بيقذعك: أرادت 182
النهار. نصف نَومة وهي للقيلولة، نم ِقل: 183

األصل. ذو األصل: 184
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ال��ن��ظ��ر وم��وُت ال��ك��الم ح��ي��اُة ـ��اِع ال��ِج��م��ـ ع��ن��َد م��ن��ِك ويُ��ع��ِج��بُ��ن��ي
ال��ُم��ب��تَ��ِه��ْر185 ��َك��ِر ال��سَّ ذو أغ��ال��ي��َط ب��ال��م��ن��ك��َراِت يَ��رم��ي��ن وه��ج��ُرك
ال��َق��َع��ْر ُس��خ��ِن ��ة ال��َم��ج��سَّ وراب��ي َط��ع��ُم��ُه ب��ارٍد أَش��ٍر وذو

وكتابهن186 الثالث األخوات

بن سعيد بن إسماعيل ثنا حدَّ لنا، أجاز ما يف عيل بن عيل بن محمد الغنائم أبو أخربنا
حدَّثني بكار، بن الزبري ثنا حدَّ زهري، بن أحمد ثنا حدَّ القاسم، بن الحسني ثنا حدَّ سويد،
تحت نَزل قد هو فبينا ا، حاجٍّ خَرَج رجًال أن املدينة أهل من رجٌل يل ذكَر قال: يل عمٌّ
فيه: مكتوب الرسحة يف ُمعلٍَّق بكتاٍب هو إذا واملدينة، مكة بني الطريق، بعض يف حة َرسْ
يوًما، خَلون فتياٍت أخواٍت ثالث إن هللا، ببيَت القاصُد الحاج أيها الرحيم. الرحمن هللا بسم

منهن: الكربى فقالت أشجانهن، وذكرَن بهواهَن، فبُحن

أع��َج��بَ��ا ك��ان ُم��س��ت��ي��ِق��ًظ��ا زاَرن��ي ول��و م��ض��ج��ع��ي ال��ن��وم ف��ي زاَر أن ع��ج��ب��ُت

الوسطى: وقالت

وَم��ْرَح��بَ��ا وس��ه��ًال أه��ًال ل��ه: ف��ق��ل��ت خ��ي��الُ��ُه إال ال��ن��وم ف��ي زارن��ي وم��ا

الصغرى: وقالت

أط��ي��ب��ا ال��م��س��ِك م��ن وريَّ��اه ض��ج��ي��ع��ي ل��ي��ل��ٍة ُك��لَّ أرى م��ن وأه��ل��ي ب��ن��ف��س��ي

يف يَُجر ولم ، بالحقِّ بيننا وقىض هذا كتابنا يف نظر من هللا رحم الكتاب: أسفل ويف
أسفله: يف وكتب فتًى الكتاَب فأخذ فقال: القضية.

وج��رَّب��ا األم��ور س��اَس ام��رٍئ ح��دي��َث َم��رًَّة ت��ح��دَّث��َن ُح��وٍر ع��ن أَُح��دَّث

اليشء. يف املبالغ امُلبتَهر: األصل. يف هكذا يَرمني، قوله: 185

سابًقا. القصة هذه رويت 186
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ال��ُم��س��بَّ��ب��ا ال��ل��ئ��ي��َم يَ��ق��تُ��ل��َن ن��واِع��َم ع��ط��اب��ٍل ال��ِه��ج��ان ك��بَ��ك��راِت ث��الٍث
ي��ت��غ��يَّ��ب��ا أن يَ��ه��وي��َن ق��د ال��الءِ م��ن ك��ث��ي��رٌة ُع��ي��وٌن غ��اب��ت وق��د َخ��ل��وَن
وَم��ل��َع��بَ��ا م��ل��ًه��ى ��ع��ر ال��شِّ واتَّ��خ��ذن م��ًع��ا، ال��ه��وى الع��ِج م��ن يُ��خ��ف��ي��َن ب��م��ا ف��بُ��ح��ن
أع��ج��ب��ا ك��ان م��س��ت��ي��ِق��ًظ��ا زاَرن��ي ول��و م��ض��ج��ع��ي ال��ن��وم ف��ي زار أن ل��ه ع��ج��ب��ُت
ت��ط��رُّب��ا وق��ال��ت األخ��رى ��س��ِت ت��ن��فَّ وت��ض��اَح��ك��ت أخ��ب��رت م��ا أخ��ب��رت وإذ
وم��رح��بَ��ا وس��ه��ًال أه��ًال ل��ه: ف��ق��ل��ت خ��ي��الُ��ُه إال ال��ن��وم ف��ي زارن��ي وم��ا
وأع��ذب��ا أش��ه��ى ك��ان ب��ق��وٍل ل��ه��نَّ ُم��ج��ي��ب��ًة وق��ال��ت األخ��رى وُش��وِّق��ِت
أط��ي��ب��ا ال��م��س��ك م��ن وريَّ��اه ض��ج��ي��ع��ي َل��ي��َل��ٍة ك��ل أرى َم��ن وأه��ل��ي ب��ن��ف��س��ي
َم��ع��تَ��بَ��ا ال��ق��ول ل��دى أت��ُرك ل��م ال��ُح��ك��ُم ل��ي وان��ب��رى ُق��ل��ن ال��ذي ت��ب��يَّ��ن��ُت ف��ل��م��ا
أط��رب��ا ال��ق��ل��ِب إل��ى ق��ال��ت ال��ذي رأي��ُت إن��ن��ي ب��ال��ظ��رف ل��ُص��غ��راُه��نَّ ق��ض��ي��ُت

وجارية غريبان

الحسني بن عيل بن أحمد الحسني وأبو شيطا بن الحسني بن الواحد عبد الفتح أبو أخربنا
الكوكبي، القاسم بن الحسني ثنا حدَّ العدل، ُسَويْد بن القاسم أبو ثنا حدَّ قاال: ِزي، التَّوَّ
أنا البرصة دخلُت قال: الكتاب، من أصحابنا بعض أخربني الكاتب، عيل بن محرز ثنا حدَّ
لو لصاحبي: فقلُت قمر، ِفلَقُة كأنها الدور بعض من خرجت قد جارية فرأيُت يل، وصديٌق
فقالت: ماءً. اسقينا فداءك، هللا جعلنا لها: فقلنا ففعل. ماءً؟ فاستسَقيناها إليها بنا ِملَت

تقول: وهي ماءٍ، كوز وأخرجت فدخلت وكرامة! نعم،

ُم��ب��ت��غ��اُه��م��ا187 يَ��ع��ِرف��ا أن ف��م��ا أق��ام��ا أراُه��م��ا ق��اص��َدي��ن ش��خ��َص��ي ح��يِّ أال
َس��َق��اُه��م��ا ��ن ِم��مَّ ب��ال��ل��ح��ظ ل��ي��س��تَ��م��ِت��ع��ا ظ��م��أٍة غ��ي��ِر ع��ل��ى م��اءً اس��ت��س��َق��ي��ا ُه��م��ا

أَجَمٌل ِشه!188 تقول: وهي فولَّت، الخلوة؟ يف لك فهل فداءك، هللا جعلني لها: فقلت
اثنان؟ فريكبني أنا

شخصني. والوجه األصل يف هكذا شخَيص، قولها: 187

للتعجب. عامية لفظة شه: 188
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القلب املوجعة والجارية إبله املضل

بن صقر حدَّثني الطائفي، محمد بن إبراهيم ثنا حدَّ عيل، بن الحسن محمد أبو أخربنا
أضَللُت يقول: تميم بني من رجًال سمعُت قال: األصمعي، ثنا حدَّ قريش، موىل محمد
ما فقالت: بها، فوقفُت برصي، نوُرها أعىش بجارية فمررُت طلبهن، يف فخرجُت يل، إبًال
عنده من عىل أدلُّك أفال قالت: ِعلمها؟ من يشء عندِك فهل أضَللتُها، يل إبٌل قلت: حاجتُك؟
ن التيقُّ طريق منَّ فاطلبهن ، أخذهنَّ الذي هو أعطاكهن الذي قالت: بىل! قلُت: ؟ ِعلُمهنَّ
وأنشأت البكاء، وأطالت بكت ثمَّ َعَداء، الصُّ ست وتنفَّ مت، تبسَّ ثمَّ االختيار. طريق من ال

تقول:

ال��َح��َزِن ع��ل��ى م��ط��ويٌّ ال��ق��ل��ِب ل��م��وَج��ُع تُ��ض��ِح��ُك��ن��ي أش��ي��اءُ َع��َرَض��ت وإن إنِّ��ي
َش��َج��ِن ع��ل��ى أش��ج��انً��ا ي��ب��ع��ُث وال��ص��ب��ح ت��ذكُّ��َرُه ل��ي أح��ي��ا ال��ل��ي��ل دج��ا إذا
وال��َك��َف��ِن ال��ق��ب��ر وب��ي��ن ال��ت��راِب ب��ي��ن م��ؤنِ��ُس��ه��ا ص��ار َع��ي��ٌن ت��رُق��ُد وك��ي��َف
ت��ُك��ِن ل��م ال��ح��س��ن��اء ُص��وَرتَ��ه ك��أن تَ��ُه ِج��دَّ األرِض وتُ��راُب ال��ث��رى أب��ل��ى
َوَط��ِن إل��ى ح��نَّ��ت وال��ه��ٍة ح��ن��ي��ن أذُك��ُرُه ح��ي��ن َح��ن��ي��نً��ا َع��َل��ي��ِه أب��ك��ي
وأرَّق��ن��ي ع��ي��ن��ي ع��ن ال��ن��وم وط��يَّ��ر ُم��ص��ي��بَ��تُ��ُه ظ��ه��ري َح��نَ��ت َم��ن ع��ل��ى أب��ك��ي
َف��نَ��ِن ع��ل��ى ط��ي��ٌر ب��ك��ى أو َح��َم��اَم��ٌة َس��َج��ع��ْت م��ا ال��ده��ر ُح��ب��ي أن��َس ال وال��ل��ه

من لِك هل جزعها: وشدة وفصاحتها وجِهها وحسن جمالها من رأيُت عندما فقلت:
تقول: أنشأت ثمَّ مليٍّا فأطرقت بوائُقه؟ وتؤمُن خالئقه تُذم ال بعٍل

َج��نَّ��اِت َرْوَض��اِت ف��ي ال��ج��داوِل م��اءُ غ��ذاؤه��م��ا أص��ٍل ف��ي ك��ُغ��ص��نَ��ي��ن ُك��نَّ��ا
وتَ��ْرَح��اِت ب��َف��ْرَح��اٍت يَ��ُك��ر َده��ٌر ص��اِح��ِب��ِه َج��ن��ب م��ن خ��ي��َرُه��م��ا ف��اج��تَ��ثَّ
م��ث��وات��ي بَ��ع��َد أُن��ث��ى يُ��ض��اج��َع ال أن َزَم��ٌن خ��انَ��ن��ي إن ع��اَه��َدن��ي وك��ان
ُس��ن��يَّ��اِت ُم��ذ ق��ري��بً��ا ال��َم��نُ��وِن َري��ُب ف��ع��اَج��َل��ه أي��ًض��ا ع��اه��دتُ��ُه وُك��ن��ُت
ال��ت��ح��يَّ��اِت ف��ي ِخ��الٌب ال��وف��اء َع��ن ي��ردُع��ه ل��ي��س ��ن ع��مَّ ع��ن��ان��ك ف��اص��ِرف
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البعث ليوم َدْعه

أحمد بن محمد الفتح أبو ثنا حدَّ عليه، بقراءتي السواق عيل بن أحمد طاهر أبو أخربنا
املحويل، خلف بن محمد ثنا حدَّ الزبيبي، بيان بن إبراهيم بن هللا عبد ثنا حدَّ فارس، بن
الجمحي، سالم بن محمد حدَّثني الحسني، بن محمد ثنا حدَّ محمد، بن هللا عبد ثنا حدَّ
الحي، من امرأًة َهويُت قال: يذكر، — ُسليم بني من وهو — زياد بن خارجة سمعُت قال:
حاجٌة؟ ألَك ليلة: ذات يل فقالت ذلك مني فَعَرَفت املسجد، إىل خرجت إذا أتبعها فكنُت
فأبكتْني قال: التغابُن.189 ليوم ذلك دع قالت: تُك. مودَّ قلُت: هي؟ وما قالت: نعم! قلت:

ذلك. بعد إليها ُعدُت فما وهللا،

والجارية إرسائيل بني ام لحَّ

حرب، بن أحمد ثنا حدَّ خلف، بن محمد ثنا حدَّ هللا، عبد ثنا حدَّ محمد، ثنا حدَّ أحمد، أخربنا
قال: الجوني، عمران أبو ثنا حدَّ العزيز، عبد بن مرحوم ثنا حدَّ مسلم، بن الوليد ثنا حدَّ
فأرسلوا إرسائيل بني من بيت أهُل فُجِهَد يشءٍ، من ُع يتورَّ ال إرسائيل بني ام لحَّ كان
فقال: لحًما! أعِطنا إرسائيل، بني ام لحَّ يا وقالت: إليه فمضت تسأله، منهم جارية إليه
ام لحَّ يا فقالت: إليه، فرجَعت شديًدا، ُجهًدا فُجِهدوا فرجعت، نفسك. من تمكِّنيني أو ال!
شديًدا، ُجهًدا فُجهدوا فرجعت، نفسك. من تمكِّنيني أو ال! فقال: أعِطنا! إرسائيل، بني
نفسك. من تمكِّنيني أو ال! فقال: أعِطنا. إرسائيل، بني ام لحَّ يا فقالت: إليه، فأرسلوها

دونَك. قالت:
لها: فقال املاء، من خرَجت إذا عَفة190 السَّ تنتفض كما تَنتِفض َجعلت بها خال فلما
تَصنعيه، ولم هللا تخافني فأنت قال: قط. أصنعه لم يشءٌ هذا هللا! أخاُف قالت: لك؟ ما

فيه. كنُت مما يشءٍ إىل أرجع ال أني هللا أعاهد هنا؟ وأفعله
أصبح إرسائيل بني ام لحَّ كتاب أن إرسائيل بني نبي إىل وجل عز هللا فأوحى قال:
أصبح كتابك بأن علمَت أما ام! لحَّ يا فقال: السالم عليه النبي فأتاه الجنة، أهل كتاب يف

الجنة؟ أهل كتاب يف

البعث. يوم التغابن: يوم 189
املاء. من خرجت إذا تنتفض ال السعفة ألن سمكة؛ عن ُمحرَّفة ولعلها النخل، جريدة السعفة: 190
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املعصية يف تشارك ال راهبة

الزبيبي، إبراهيم بن هللا عبد ثنا حدَّ فارس، بن أحمد بن محمد ثنا حدَّ عيل، بن أحمد أخربنا
النمري، العباس بن أحمد ثنا حدَّ القريش، بكر أبو ثنا حدَّ القايض، خلف بن محمد ثنا حدَّ
فتلطَّف بها، فافتُِتن النساء أجمل من براهبٍة رجل مرَّ قال: التميمي، عثمان أبو ثنا حدَّ
وراءه فليس ترى، بما تَغرتَّ ال وقالت: عليه، فأبت نفسها عىل فأرادها إليها، الصعود يف
فيها يَدها فوضعت لبان، َمجمرُة جانبها إىل وكانت نفسها، عىل غلبها حتى فأبى يشء.
إنَّك قالت: صنعِت؟ ما إىل دعاِك ما منها، حاجته قىض أن بعد لها فقال احرتقت، حتى
لذلك. ذاك ففعلت املعصية، يف فأُشاركك اللذة يف أرشكك أن ِخفُت نفيس عىل قهرتَني ملا

عليه. كان مما وتاب أبًدا. هللا أعيص ال وهللا الرجل: فقال

عينه يقلع

الحسني، بن محمد حدَّثني القريش، بكر أبو ثنا حدَّ خلف، بن محمد ثنا حدَّ وبإسناده:
ُعبَّاد من رجٌل نظَر قال: هارون، أبو صالح بن موىس حدَّثني حكيم، بن الصلت حدَّثني

فقلعها. عينه إىل فَعمد شهوة، نظرة جميلة امرأة إىل إرسائيل بني

الربيء اللهو

بن محمد ثنا حدَّ إبراهيم، بن هللا عبد ثنا حدَّ أحمد، بن محمد ثنا حدَّ عيل، بن أحمد أخربنا
املدنيني: لبعض شبيب بن هللا عبد وأنشدني قال: خلف،

س��ائ��ُس ع��ل��ي��ه��نَّ م��ا ُم��ه��َم��الٌت َم��ًه��ا أه��َل��ه��ا ُزْرُت إن ال��ب��ي��ض��اءِ وب��ال��َع��ْرَص��ِة
آِي��ُس م��ن��ه��نَّ ال��ل��ه��و ب��اغ��ي ع��ف��اِئ��ُف ري��ب��ٍة غ��ي��ر م��ن ال��ل��ه��ِو ل��ح��بِّ خ��َرج��َن

الرهبان بني من شادن

قصيدة: أثناء من ويل

واش��تَ��ه��َرا ال��ن��اِس ب��ي��ن ش��اع وق��د ُح��ب��ي، ت��ارك��ن��ي ال��ره��ب��ان ب��ن��ي م��ن وش��اِدٍن
��َع��َرا وال��شَّ ال��زُّنَّ��اَر لُ��ب��ِس��ِه ف��ي ت��ه��واُه ب��م��ن الف��ت��دي��ُت ص��بٍّ��ا ك��ن��َت ل��و وق��ال:
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وبَ��َرى أع��ُظ��م��ي غ��رام��ي أذاب ول��و بَ��َدًال ط��اِل��بً��ا ب��ذن��ب��ي ل��س��ُت ف��ُق��ل��ُت:
ال��ظ��َف��َرا يُ��ع��ِق��ُب م��م��ا األم��ر ف��ي وال��ع��زُم َس��َل��َوتِ��ه أص��ل م��ن��ه ذل��ك وك��ان

طويلة. وهي

املسموطة اليد

هللا هبة القاسم أبو القايض ثنا حدَّ ثنا، حدَّ يكن لم إن ثابت بن عيل بن أحمد بكر أبو أنبأنا
كان قال: عطاء، بن العباس أبو أخربنا املهلبي، أحمد بن عيل ثنا حدَّ الرحبي، الحسني بن
عىل يده ُقِطعت قد الرجل أن يل فوَقع قال: يده. يخبئ الوجه حسن شابٌّ حلقتي يَحرض
يف يجئني ولم بالربكات، السماء جاءت وقد جمعة، يوم فجاءني قال: األحوال، من حاٍل
كالُمه، عيلَّ غلَب أن إىل كثرية مراًرا فدفعتُها بمخاطبته، نفيس فطالبتْني أحد، اليوم ذلك
هللا دعوُت علَّة بها كان فإن تُخرجها، ال ِلَم تُخبئها، يِدك بال ما فتى يا له: فقلُت فكلَّمته
ما فتى، يا فقلت: بالشلل، شبيًها فيها فرأيت فأخرجها، سببها؟ فما بالعافية، لك تعاىل

أسمعه. أن وأحبُّ إال سألتك ما قلت: طويل. حديثي قال: يدك؟ أصاب
نفيس فعلقْت دينار، ألف ثالثني أبي يل خلَّف فالن، بن فالن أنا الغالم: يل فقال
آالف بستة فاشرتيتُها برشائها، عيلَّ أشاروا ثمَّ جملة، عليها فأنفقُت القيان، من بجارية
منك، إيلَّ أبغُض األرض يف وما اشرتيتَني، ِلَم قالت: وملكتُها عندي حصَلت فلما دينار،
فبذلُت قال: لك. بُغيض مع بي لك ُمتعة فال مالك، دَّ فاسَرتِ عقوبًة، إليك نظري ألرى وإني
دعها يل: داية يل فقالت بردِّها، فهممت ُعتُوٍّا، إىل ازدادت فما الناس، يَبذله ما كل لها

أنت. تموُت وال تموُت
َضُعَف حتى ع وتترضَّ تبكي كانت وإنما ترشب، ولم تأُكل ولم بيت، يف فاعتلَزْت قال:
وما الرغائب، لها وأبذُُل إليها أجيءُ وأنا إال يوم مىض وما باملوت، منها وأحَسْسنا الصوت،

يل. بُغًضا إال تزداُد وال ذلك ينفُع
فحلفت حريرًة،191 فاشتهت تشتهيه، عما وسألتُها عليها أقبلُت الرابع اليوم كان فلما
والناُر فيها، ُجعَل ما أمُرُس وبقيُت القدر، ونصبُت النار وأوقدُت سواي، أحٌد يَعملُها ال

دسم. أو بلبن يُطبخ الدقيق الحريرة: 191
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فقالت: دايتي، فأقبلت األيام، هذه يف اآلالم من بها مرَّ ما تشكو عيلَّ أقبَلْت وقد تعمل،
تراها. ما عىل انَسمطت192 وقد فرفعتُها ذهبت، قد يَدك، ُسلَّ سيِّدي يا

عليك، أقبَل املعشوق، طلب يف هذا بأبي يا وقلت: صعقًة، فُصِعقُت العباس: أبو قال
كله. هذا فنالك

الِجمار193 بدل التفاح

أخربني الكوكبي، عيل أبو ثنا حدَّ سويد، بن إسماعيل ثنا حدَّ ِزي، التَّوَّ عيل بن أحمد أخربنا
ُمغلٌَّف، اٌح تفَّ ومعه فتًى الحجِّ وقت يف ببغداد رأيُت بعضهم: يل قال قال: األصقع، ابن
اح، التفَّ بذاك يَرميهنَّ فأقبل املها، كأنَُّهنَّ جواٍر عليه فاطَّلع تحتَه، فوقَف سوٍر إىل فانتهى

فقال: الحج؟ عىل ُمعتزًما تكن ألم فقلن:

ت��ع��ِس��ُف ب��ال��رك��ب ال��ع��ي��َس ت��ل��ك وأب��ص��رت َوق��ت��ه آن ق��د ال��ح��جَّ رأي��ُت ول��م��ا
ع��رَّف��وا ال��ُم��ح��بِّ��ي��ن ح��ي��ُث ِم��ن وع��رَّف��ُت ال��ه��وى ط��ل��ب ف��ي ��اق ال��ُع��شَّ م��ع رح��ل��ُت
يُ��ع��نَّ��ُف ال��ِج��م��اِر م��ف��ُروِض وت��اِرَك َف��ِري��َض��ٌة ال��ِج��م��ار أن َزَع��م��وا وق��د
ُم��غ��لَّ��ُف وب��ع��ٌض ب��ع��ٌض ل��ي ف��ُزع��ِف��َر وأرب��ٍع ث��الٍث ��اٍح ل��تُ��فَّ َع��َم��دُت
��ُف ت��ل��قَّ ال��ِم��الِح أي��دي ل��ه��ا ف��ظ��لَّ��ت رم��ي��تُ��ُه ث��مَّ ال��َق��ص��ِر ِح��يَ��اَل وُق��م��ُت
وم��وِق��ُف س��ع��ٌي ل��ل��ح��جِّ ��ن��ي ض��مَّ وم��ا ��ت��ي ِح��جَّ تُ��ق��بَّ��ل أن ألرج��و وإن��ي

النرصاني194 وعمرو الشيباني مدرك

بن يعقوب بن يوسف يعقوب أبو أخربنا إجازًة، القضاعي هللا عبد أبو القايض أخربنا
كان قال: القاسم، أبو ي الُقمِّ شاذان بن جعفر أخربنا عليه، بقراءتي النحريمي خرزاد
من وكان الرشقي، الجانب يف ببغداد، الروم دار يف يسكن النرصاني يوحنا بن عمرو

الحار. باملاء الشعر من نظفه سمطه: مطاوع انسمطت: 192
سابًقا. القصة هذه وردت 193

سابًقا. القصة هذه وردت 194
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من وكان يهواه، الشيباني عيل بن ُمدرك وكان َخلًقا، وأجملهم صورًة الناس أحسن
كهٌل أو شيٌخ َحَرضه فإن َغري، ال األحداث إليه يَجتمُع مجلس له وكان األدب، أهل أفاضل

هللا. حفظ يف فقم والصبيان، باألحداث يختلط أن بمثلك ليَقبُح إنه له: قال
عمرو فجاء به، وهام ُمدرك، فعشقه مجلسه، يَحرض ن ممَّ يوحنا بن عمرو وكان

فيها: فإذا فقرأها حجره، يف وطَرحها رقعًة ُمدرك فكتب املجلس، إىل يوًما

ج��م��وِع��ه��ا َج��م��ُع ت��مَّ ب��َك ال��ت��ي ال��ِع��ل��ِم ب��م��ج��اِل��ِس
ُدم��وِع��ه��ا ب��م��اءِ َغ��ِرَق��ْت ل��ُم��ق��َل��ٍة َرثَ��ي��َت أال
ت��ض��ي��ي��ع��ه��ا ف��ي ال��ل��ه ُح��رَم��ٌة وبَ��ي��نَ��َك بَ��ي��ن��ي

ذلك، من عمرو واستحيا وقرءوها املجلس، يف كان من عليها ووَقف األبيات، فقرأ
يتَّبع وجعل الروم، دار ولزم مجِلَسه، فرتك ُمدِرك، عىل األمر وغلب الحضور، عن فانقطع
ثمَّ كثريٌة، أشعاٌر عمرو يف أيًضا وله عجيبة، مزدوجة قصيدة فيه وقال سلك، حيُث عمًرا
الفراش، ولزم إخوانه، عن وانقَطَع عقلُه، وذهَب جسُمه، وُسلَّ الوسواس ُمدِرًكا اعرتى
يُسعدني أحد فيكم فما لكم، الِعرشة القديم صديقكم ألسُت لهم: فقال جماعٌة ه فحَرضَ
فإنَّ دينًا، الفتى هذا قتُل كان إن له: وقالوا إليه. بأجمعهم فمضوا عمرو؟ وجه إىل بالنظر
ثيابَه، فلبَس تلحُقه، نحسبُك ما حاٍل إىل صار قد قالوا: فعل؟ وما قال: َلمروءة. إحياءه
سيِّدي؟ يا تجدك كيف وقال: بيده، وأخذ عمرو، عليه سلَّم عليه دخلوا ا فلمَّ معهم، ونهَض

يقول: وهو عينيه، وفتح أفاق ثمَّ ساعة، عليه وأُغمي إليه فنظَر

إَل��ي��َك��ا ال��ش��ْوِق م��ن ال إ ع��اف��ي��ة ف��ي أن��ا
َع��َل��ي��َك��ا يَ��خ��َف��ى ال ِم��ن��َك ب��ي م��ا ال��ع��اِئ��ُد أي��ه��ا
يَ��َدي��َك��ا ف��ي َره��ي��نً��ا َق��ل��بً��ا َوُع��د ِج��س��ًم��ا تَ��ُع��د ال
ُم��ق��َل��تَ��ي��ك��ا ب��َس��ه��َم��ي ش��وٌق َم��ر يَ��ه��ِل��ُك ال َك��ي��َف

دفنوه. حتى بها الدنيا فاَرَق شهَقًة شهق ثمَّ
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الهوى أسري كالنا

العلم: أهل بعض إىل بها كتبت قصيدة أثناء من ويل

َق��ط��ُره يُ��ف��تَّ��ر م��ا وَدم��ع��ي إل��ي��ه، ص��ب��اب��ت��ي ش��َك��ْوُت م��ث��ل��ي َش��َج��ٍن وذي
َص��دُره: ��ن ت��ض��مَّ ق��د ع��م��ا تُ��تَ��ْرِج��ُم َع��ب��َرٍة َس��واِب��َق يَ��م��ل��ك ول��م ف��ق��ال،
أس��ُره ع��اَش م��ا يَ��ن��َف��كُّ ف��م��ا ب��َق��ت��ٍل، ٌد ُم��ت��َه��دَّ ال��َه��َوى ف��ي أس��ي��ٌر ِك��الن��ا
َوك��ُره ِش��ي��َد ال ال��بَ��يْ��ِن ُغ��راِب نَ��ِع��ي��ُب وأم��لَّ��ن��ي ب��ال��نَّ��وى ذرع��ي ض��اق ل��ق��د
َزج��ُره ت��ت��ابَ��َع ل��م��ا وس��اِئ��ُق��ه��ا ��ح��ى ب��ال��ضُّ ال��رك��ائ��ب ح��ادي وأق��َل��َق��ن��ي
ثَ��غ��ُره ِم��ن��ه بَ��دا ح��ت��ى ل��ُف��ْرَق��ِت��ن��ا ض��اح��ٌك وال��بَ��يْ��ُن ال��ح��يِّ َخ��ي��ِم وت��ق��وي��ُض
ُع��ذُره ال��ص��بِّ ل��ل��ع��اِش��ِق ب��ِه يَ��ُق��وُم ع��ذاُرُه أح��ًوى ال��غ��ادي��ن ال��ج��ي��رة وف��ي
َغ��دُره ب��اَن م��ا بَ��ع��ِد م��ن ل��ه وَف��ي��ُت ب��أنَّ��ه ش��اه��داٌت ل��ي غ��داِئ��ُرُه

أحسُن؟ قوٍل أي

إبراهيم ثنا حدَّ الخالل، أخو محمد بن الحسني ثنا حدَّ بدمشق، الوراق عيل بن أحمد أخربنا
شعبة، بن الحسني بن أحمد عيل أبو ثنا حدَّ بجرجان، الشطي إبراهيم بن هللا عبد بن
عند يوًما كنُت قال: الكاتب، هللا عبد بن محمد ثنا حدَّ الهاشمي، جعفر بن أحمد ثنا حدَّ

فأنشد: املربد، يزيد بن محمد

َوَط��ِن ف��ي وال��رُّوُح ُغ��ْربَ��ٍة ف��ي ف��ال��ج��س��ُم ع��ن��َدك��ُم ال��رَّوَح أنَّ َغ��ي��َر م��ع��ي ِج��س��م��ي
بَ��َدِن ب��ال ُروٌح ول��ي ف��ي��ه، ُروَح ال بَ��َدنً��ا ل��ي أن م��ن��ي ال��نَّ��اُس ف��ل��يَ��ع��َج��ِب

هيه! قالت: اآلخر؟ قول وال قلت: هذا. من أحسن قالت الشعراء أظنُّ ما قال: ثمَّ
يقول: الذي قلت:

يَ��ِج��ُب ال��ذي ك��ان ه��ك��ذا م��ا بَ��ع��َدُك��ُم وَح��ِي��ي��ُت ف��اَرق��تُ��ُك��م
َغ��يَ��ُب وأن��ت��ُم أع��ي��َش أْن م��ن ُم��ع��ت��ِذًرا ال��ن��اس أل��ق��ى ف��اآلن
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الكاتب: خالد وال قلت: هذا. وال قال:

بَ��َل��ُد ح��اَزه��ا وأُخ��رى بَ��َل��ٌد، ��نَ��ه��ا ت��ض��مَّ ُروٌح ل��ي، ُروح��اِن
أَِج��ُد ال��ذي تَ��ِج��ُد ب��م��ك��اِن��ه��ا ك��ش��اه��َدت��ي غ��اِئ��بَ��ت��ي وأُظ��نُّ

ولكنه ال! قال: غريِه. إىل تعِدل ولم إليه، ِملَت اليشء هويَت إذا أنَت قلت: هذا. وال قال:
أنشدته: أال ثعلب فقال فأخربتُه، ثعلبًا، فأتيُت الحق،

َف��يَّ��ا َل��ُه ال��َع��ي��ُن تَ��ن��ُظ��ُر م��ا بَ��ع��ِده��م م��ن ال��ِج��س��ُم ف��ص��اَر غ��ابُ��وا
َح��يَّ��ا ب��ع��َدُه��م رأْون��ي إذا ��اُه��ُم أت��ل��قَّ وج��ٍه ب��أيِّ
ش��يَّ��ا َل��ن��ا ال��َف��ق��ُد ض��رَّك م��ا ق��ول��ه: وم��ن ِم��ن��ُه خ��ج��َل��ت��ي ي��ا

أنشدته: أال فقال: فأخربته الحربي، إسحاق بن إبراهيم فأتيُت قال:

َح��ي��ي��ُت إنِّ��ي ال��ف��راق: بَ��ع��د ق��اَل م��ا إذا أح��بُّ م��م��ن ح��ي��ائ��ي ي��ا
ت��م��وُت ل��ُك��ن��َت ن��أى، ��ا ل��مَّ ��ة ـ��حَّ ال��ص��ـ ع��ل��ى ح��ب��ي��بً��ا ال��َه��َوى َص��دق��َت َل��و

إبراهيم. بيتَي يعني البيتنَي، هذين إال هللا أستغفر فقال: املربد، إىل فرجعت قال:

ثقات شهود

بهمذان، البزاز العزيز عبد بن عيىس بن محمد منصور أبو أخربنا عيل، بن أحمد وأخربنا
زكريا بن الحسن سعيد أبو أنبأنا رشوان، قايض النرديجي محمد بن محبوب ثنا حدَّ

الحربي: إبراهيم أنَشَدني ببغداد: العدوي

؟ ال��ُم��ِح��بِّ ِذلَّ��ة ِم��ْن أح��َس��ُن ش��يءٍ ف��أي ذُلِّ��ي أن��َك��ْرَت
ُح��بِّ��ي؟ ش��ه��ود ج��س��م��ي َوَض��ع��ُف َدم��ع��ي َوَف��ي��ُض َش��ْوق��ي أَل��ي��َس
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ثقات. شهود هؤالء إبراهيم: قال

املوت حتى ووفاء ود

ثنا حدَّ َحيَُّويِْه، بن العباس بن محمد ثنا حدَّ الجوهري، عيل بن الحسن محمد أبو أخربنا
— طالب أبي بن لعيل موًىل عن بكار بن الزبري ثنا حدَّ بكر، أبو أخربني خلف، بن محمد
منهم، جاريًة هوَي املدينة أهل من قريش من فتًى إن راوية: وكان قال — السالم عليه
له، أٍخ إىل ذلك فشكا تبدَّلت، أنها عنها بلغه ثمَّ بصاحبه، منهما واحٍد كلِّ وجُد فاشتد
صاحبه: له فقال تتبدَّى، لها صواِحَب مع خرجت قد الجاريُة وكانت إليه، يسرتيُح فكان
تَفَعل لم كانت وإن عنها، اعتزالُك كان فعَلت قد كانت فإن ذلك، فتُعلَمها اها تتلقَّ أن الرأي

بقطيعة. عليها تعجل لم
أُكلَِّمك، أن أُريُد إنِّي إليها: وأرَسل فيه، هي الذي القرص أتينا حتى فخرجنا قال:
ملوعدها، فلقيَها القرص. وراء من الليلة موعُدك ولكن نهاًرا، أقدر ال إنِّي إليه: فأرسلت
بما أدري وما عيلَّ، أكثرَت قد فقالت: فيه، هو وما بها وجده شدَّة وذكر إليها فشكا

جميل: قال ما وَمثَلك َمثََيل أن إال أُجيبُك،

ط��اِئ��ُف ِم��ن��ِك اع��ت��اَدن��ي إال ال��ده��ِر م��ن َل��ي��َل��ًة ِس��ْرُت وال م��ي��ٍل م��ن ِس��ْرُت ف��م��ا
راِدُف ِم��ن��ِك َه��ًوى إال ل��ي��ل��ٌة وال ال��ن��وى ب��ك ت��راَم��ت ُم��ذْ ي��وٌم َم��رَّ وال
ال��ع��واِط��ُف ع��ل��ي��ِك وت��ث��ن��ي��ن��ي إل��ي��ِك ت��ُردُّن��ي ث��مَّ ع��ن��ِك ُس��ل��وٍّا أُه��مُّ
ع��اِط��ُف َع��ن��ِك ردَّه��ا َع��ي��ن��ي أن وال م��ودَّت��ي أس��ل��ى ال��ن��أَي تَ��ح��س��ِب��نَّ ف��ال
ال��ط��َراِئ��ُف195 ِت��ل��َك ال��ن��ف��س ع��ل��يَّ ف��ت��أب��ى وِط��ْرَف��ٍة َوَج��دن��ا ق��د بَ��دي��ٍل م��ن وك��م

ماتا. حتى والود الوفاء عىل يَزاال فلم قلوبهما، يف كان ما خرج وقد افرتقا ثمَّ

العرب. عند كثري وهذا فقلب، الطرائف نفيس تأبى أراد 195
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الغالبة الهموم

أنبأنا َحيَُّويِْه، بن عمر أبو أخربنا التَّنُوِخي، املحسن بن عيل القاسم أبو القايض أخربنا
أمية: بن ملحمد الورَّاق هللا عبد بن إبراهيم أنشدنا األنباري، بن بكر أبو

يَ��ُدوُم ال وَع��ه��ُده��ا َم��نَّ��ْت ث��مَّ َع��ه��دي تَ��ْرَع ول��م ب��ه��ا َش��َغ��َل��ت��ن��ي
م��ظ��ل��وُم ك��أن��ه ي��ت��ب��اك��ى ف��ق��ال��ت: إل��ي��ه��ا أب��ك��ي ورأت��ن��ي
َع��ل��ي��ُم أق��وُل ب��م��ا وَح��ب��ي��ب��ي م��ظ��لُ��وُم أن��ن��ي ال��ل��ه َع��ِل��َم
ال��ُه��م��وُم ال��ف��ؤاد ع��ل��ى َغ��َل��بَ��ت��ن��ي ف��أش��ك��و ح��ظٍّ ال��ف��ؤاد ف��ي ل��ي ل��ي��س

والكرم الحياء العاصمان

هللا عبد أخربنا فارس، بن أحمد بن محمد أنبأنا السواق، عيل بن أحمد طاهر أبو ثنا حدَّ
لبعضهم: أنشدُت خلف: بن محمد ثنا حدَّ الزبيبي، إبراهيم بن

وال��َك��َرُم ال��ح��ي��اءُ ع��ص��اُه إال ل��ف��اِح��ش��ٍة ال��ه��وى َدَع��ان��ي إن م��ا
َق��َدُم ل��ري��ب��ٍة ب��ي َس��َع��ْت وال ي��دي َم��َددُت َم��ح��َرٍم إل��ى ف��ال

لزوجها أعرابية وفاء

َحيَُّويِْه، بن العباس بن محمد عمر أبو ثنا حدَّ املقنعي، عيل بن الحسن محمد أبو أخربنا
أخي بن الرحمن عبد حدَّثني املكتب، العباس بن محمد حدَّثني خلف، بن محمد ثنا حدَّ
لها: فقلُت ُق، تتصدَّ وهي بِمنى، فائق جمال ذات أعرابيًة رأيُت قال: عمه، عن األصمعي
معاُشكم؟ أين فمن قلت: أصنُع؟ فما هللا َقدَّر فقالت: الجمال؟ هذا ولِك تتصدَّقني هللا أَمَة يا
فنظرت أين؟ فمن الحاج، ذَهب فإذا قلت: ثيابهم. ونغِسُل ُمهم،196 نَتقمَّ الحاج هذا قالت:

ِعشنا. ملا تعلم حيُث من نعيُش إنما ُكنَّا لو الجبني! َصلَت يا يل: وقالت إيلَّ
هيهات، قالت: وكدِّه؟ بسعيه هللا ويُغنيك ك يُِعفُّ زوٌج لك هل لها: فقلُت بقلبي، فوقعت
فرتكتها. بعده، تتزوج ال أن وآلت تُويف زوجها أنَّ فعلمُت له! أِف ولم العرب، من إذن أنا ما

الحاج. موائد فضالت يأكلون أنهم هنا وأرادت عليها، ما كل أكل املائدة: تقمم 196
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العهد ناقض يف خري ال

رجٌل أنشدني خلف: بن محمد أخربنا العباس، بن محمد ثنا حدَّ عيل، بن الحسن أخربنا
لبعضهم: قريش من

أب��ًدا ص��ب��اب��ت��ي َع��ن��ُه تَ��س��ُك��ُن وال َه��ِوي��ُت َم��ن خ��ن��ُت ال وال��ل��ه
ُع��ِه��دا إذا ل��ه َع��ه��ًدا يَ��ن��ُق��ُض ُك��َل��ٍف أخ��ي ُم��غ��َرٍم ف��ي خ��ي��َر ال
ب��ع��دا وإن دن��ا إن ُق��ْرِب��ِه ف��ي ل��ص��اح��ب��ه ص��اِح��بً��ا ي��رى ح��ت��ى

الهم وأرق الضحاك أم

أخربني العمري، أخربني الحسن، بن قاسم ثني حدَّ خلف، بن محمد ثنا حدَّ وبإسناده
زيد، له يُقال َضبَّة بني من رجل تحت امُلحاربية الضحاك أم كانت قال: عدي، بن الهيثم
هي فبينا ت، فحجَّ له املحبة غاية عىل وكانت عليها، ج وتزوَّ عنها، فسال ُمِحبٍّا، لها وكان
قال: هو؟ أنَت وقالت: ثوبه، عىل َقبَضت أن نفَسها تَمِلك فلم زيًدا، رأت إذ بالكعبة تطوف

تقول: فأنشأت فَمْه! هللاُ، حيَّاِك نعم!

َظ��لُ��ُوُم َل��ُه وأن��َت إذن أس��أَت ُج��ْرٍم ب��غ��ي��ِر تُ��ح��بُّ م��ن أت��ه��ُج��ُر
ال��ُه��م��وُم ت��ؤرُِّق��ك م��ا ل��َع��م��ُرك ِخ��ل��ٌو وأن��َت ال��ُه��م��وم ت��ؤرق��ن��ي
ال��نُّ��ج��وُم رِت ت��غ��وَّ م��ا خ��ل��ي��ًال َزيْ��ٍد ب��ع��د آَم��ُن وال��ل��ه ف��ال

ريبة غري عىل حب

ألعرابي: األدب أهل بعض وأنشَدني خلف: بن محمد قال

أُب��دي وم��ا أُس��رُّ م��ا ف��ي وأح��ف��ُظ��ه��ا ري��ب��ٍة غ��ي��ر ع��ل��ى أه��وى ال��ت��ي أح��بُّ
ال��َع��ه��ِد ُم��وثَ��َق ل��ه��ا ي��وًم��ا ن��اِق��ٍض وال وح��دي��ث��ه��ا ِس��رَّه��ا ب��ُم��ف��ٍش ول��س��ُت
ال��ُخ��ل��ِد ج��نَّ��ة م��ن َح��ْوَراءُ أن��ه��ا ول��و م��ك��انَ��ه��ا ِس��واه��ا أخ��رى ُم��ب��تَ��ٍغ وال
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ومعشوق عاشق

لغريه: أيًضا وأنشدت وقالت:

ت��ص��دي��ُق197 ه��واُه ف��ي ل��ه ل��ي��س م��م��ذوُق َه��َواُه َم��ن ف��ي خ��ي��َر ال
وَم��ع��ُش��وُق ع��اِش��ٌق ألن��ن��ي أب��ًدا واح��ٌد ِع��ش��ُت م��ا ه��واَي
ُس��وُق ف��ؤاده ف��ي ل��ه ق��ام��ت أب��ًدا ص��اِدًق��ا ك��ان م��ن وك��لُّ

الرسول مراودة

ال��ُف��رق��اِن وُم��ن��ِزِل ال��رس��وُل ك��ذب راودتُ��ُه ب��أن��ن��ي ال��رس��وُل َزَع��َم
ب��َه��َواِن ك��رام��ٍة وبَ��ي��ع ل��ك��ُم، خ��ي��ان��ًة خ��لَّ��ت��ي��ن؛ أج��َم��ع ك��ن��ُت م��ا

املحب ظن ساء
عبَّاس:198 وقال

م��ش��ُغ��وُل ب��آخ��ِر ه��واُه نً��ا إن��س��ا ُح��بُّ��ك ال��ب��الء ُج��ه��د إن
ال��ج��م��ي��ُل إال ظ��ل��وُم ي��ا ـ��ب��ه��ك��م يُ��ش��ـ وم��ا ال��ج��م��ي��َل إال َع��ِل��م��ن��ا م��ا
يَ��ق��وُل م��ا ف��ي ال��ُم��ح��بِّ ظ��نُّ س��اء ول��ك��ن ت��ك��َره��وَن م��ا َع��ه��ِدن��ا م��ا

عفيف عاشق

إبراهيم بن هللا عبد ثنا حدَّ فارس، بن أحمد بن محمد ثنا حدَّ السواق، عيل بن أحمد أخربنا
العلوي: الرحمن عبد ألبي أنشدُت خلف: بن محمد ثنا حدَّ البرصي،

ال��َح��راِم ُرك��وِب ع��ن وال��ف��رِج ـ��ف��ِظ ال��ل��ـ ع��ف��ي��ُف ف��إن��ي ع��اِش��ًق��ا، أُك��ن إن
ال��ِوَس��اِم وال��ُوُج��وِه ال��نُّ��ج��ِل ع��ي��ِن األ ذواِت ُح��بَّ اإلس��الُم َح��َم��ان��َي م��ا

املخلص. غري املشوب، املمذوق: 197
العبايس. الشاعر األحنف بن العباس هو 198
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حجاج ونرصبن عمر

هللا عبد ثنا حدَّ خلف، بن محمد ثنا حدَّ هللا، عبد ثنا حدَّ محمد، ثنا حدَّ عيل، بن أحمد وأخربنا
حدَّثني هللا، عبد أبي بن هللا عبد محمد أبو حدَّثني هللا، عبد بن محمد أخربني عبيد، بن
جهمة وكان جهمة، أبي بن عثمان بن جهم بن محمد أخربني القريش، سعيد بن محمد
عمُر بينما قال: جدي عن أبي أخربني قال: ملسو هيلع هللا ىلص النبي افتتحها يوم خيرب غنائم ساقة عىل
من تهتف وهي امرأة سمع إذ املدينة، ِسَكك من سكة يف ليلة ذات يطوُف الخطاب بن

وتقول: ِخدرها

��اج ح��جَّ ب��ن ن��ص��ِر إل��ى س��ب��ي��ٌل ه��ل أم ف��أش��رب��ه��ا َخ��م��ٍر إل��ى س��ب��ي��ٍل م��ن ه��ل
ِم��ل��ج��اِج199 غ��ي��ر ك��ري��ٍم، ال��ُم��ح��يَّ��ا س��ه��ِل ُم��ق��ت��ِب��ٍل األع��راِق م��اج��ِد ف��تً��ى إل��ى

يف العواِتُق به تهتُف رجًال املرص يف معي أرى أال عليه: هللا رحمة عمر فقال قال:
عيلَّ فقال: وشعًرا، وجًها الناس أحسُن هو فإذا به، فأُتي اج! حجَّ بن بنرص عيلَّ ؟ خدورهنَّ
ففتَن فاعتم، أعتم. فقال: قمر، تا ِشقَّ كأنهما وجنتان له فخرجت شعره، فجزَّ ام. بالحجَّ
هو قال: املؤمنني! أمري يا ذاك ولِم قال: فيه. أنا ببلٍد تُساكنني ال وهللا عمر: فقال الناس،
إليها يَبُدَر أن سمع ما عمُر منها َسَمع التي املرأة وخشيَِت البرصة، إىل ه فسريَّ لك. قلُت ما

فيها: تقول أبياتًا إليه ت فدسَّ بيشء، عمُر

ح��ج��اج ب��ن ن��ص��ِر أو ول��ل��خ��م��ِر ل��ي م��ا ب��واِدُرُه تُ��خ��ش��ى ال��ذي ل��إلم��ام ُق��ل
س��اج��ي غ��ي��ره وط��رٍف ال��ح��ل��ي��ب ش��رِب ب��غ��ي��رِه��م��ا ح��ف��ٍص أب��ا ع��ن��ي��ُت إنِّ��ي
وإس��راج ب��إل��ج��ام أق��رَّ ح��ت��ى ف��ق��يَّ��ده ال��ت��ق��وى ��ة ِذمَّ ال��ه��وى إن
ال��راج��ي ال��خ��ائ��ف س��ب��ي��ُل ال��س��ب��ي��َل إن تُ��ب��يَّ��نَ��ه أو ��ا ح��قٍّ ال��ظ��ن ت��ج��ع��ل ال

بَلغني ولكن أجلك، من أُخرجه لم وإني خربٌ، عنك بلغني قد عمر: إليه فبعث قال:
. آمنُهنَّ ولسُت النساء، عىل يدخُل أنه

أحمق. كان أن بعد وكيًِّسا عاِقًال صار اقتبل من املقتبل: 199
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إن ثمَّ وإرساج. بإلجام أقرَّ حتى الهوى قيَّد الذي هلل الحمد وقال: عمر، وبكى قال:
بريد إن أال مناديه: نادى ثمَّ أيَّاًما، عنده الرسول فمكث ُكتُبًا، بالبرصة عامله إىل كتب عمر
ودسه ِكتابًا اج حجَّ بن نُرص فكتب فليَكتُب! حاجة له كانت فمن يَخُرَج، أن يُريد املسلمني

ه: ونصُّ الكتب، يف
بعُد، أما عليك! سالٌم املؤمنني أمري عمر هللا لعبد الرحيم، الرحمن هللا بسم
بحراٍم. عليك من نلَت وما َحرمتَني أو تني سريَّ لنئ املؤمنني، أمري يا فلعمري

األبيات: بهذه وكتب

َغ��َراُم ال��ن��س��اء أم��ان��يِّ وب��ع��ُض ب��ُم��ن��ي��ٍة ي��وًم��ا ال��ذل��ف��اء غ��نَّ��ت أإْن
ك��الُم ال��ن��ديِّ ف��ي ف��م��ال��ي ب��ق��اءٌ، ب��ع��ده ل��ي��س ال��ذي ال��ظ��نَّ ب��َي ظ��ن��ن��َت
ِك��راُم س��اِل��ف��ون ِص��دٍق وآب��اءُ ت��ك��رُّم��ي ت��ُظ��نَّ م��م��ا ويَ��م��ن��ُع��ن��ي
وص��ي��اُم َق��وِم��ه��ا ف��ي ل��ه��ا وح��اٌل َص��التُ��ه��ا ت��ُظ��نَّ م��م��ا ويَ��م��ن��ُع��ه��ا
وس��ن��اُم ك��اه��ٌل م��ن��ي ُج��بَّ ف��ق��د راج��ع��ي أن��َت ف��ه��ل ح��االن��ا! ف��ه��ذان

عمر، وفاة بعد إال املدينة إىل رَجع فما فال، سلطاٌن ويل أما الكاتب: قرأ ملا عمر فقال
الحجاج. أم امُلتمنية هذه إن ويُقال موضعه، هذا ليس طويٌل خربٌ وله

هللاشاهد

حدَّثني عمر، عن عثمان عن األدب، أهل بعض أخربني خلف، بن محمد ثنا حدَّ وبإسناده:
قومه، من بجارية خال أعرابيٍّا أن بلغني قال: مرة، بن بالل حدَّثني صالح، بن هللا عبد
قبيًحا. كان لقد حالًال، إليه تدعوني ما كان إن وهللا ويحك! فقالت: نفسها، عن فراَودها

يُعاودها. فلم قال: هللا. والشاهد قالت: ذاك؟ وكيف قال:

والعفاف الصون من رداء

أولها: من قصيدٍة نسيب من ويل

وأش��ُك��ُره��ا ل��ي��ل��ٌة نُ��س��ي��ْت م��ا أذُك��ُره��ا أزاُل ال ل��ي��ل��ًة ي��ا
يُ��ض��ِم��ُره��ا وال��ظ��الم ط��رَق��ت إذ ب��م��وع��ِده��ا ف��ي��ه��ا ُس��ل��ي��م��ى َوَف��ت
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ت��ك��دُّره��ا م��ن��ه يُ��خ��ش��ى وك��ان ف��ص��ف��ت رق��ي��بُ��ن��ا ع��نَّ��ا وغ��اَب
وي��ن��ُش��ُره��ا ت��ارًة ال��ه��وى ـ��وي��ه��ا ي��ط��ـ م��الِح��َف ف��ي ض��ج��ي��َع��ي��ن ِب��ت��ن��ا
ِم��ع��َص��ُره��ا ال��ش��ه��يُّ ف��وه��ا ص��ه��ب��اء ظ��م��أٍ ع��ل��ى ري��ِق��ه��ا م��ن أن��ه��ُل
وتُ��س��ِع��ُره��ا ال��ه��وى ن��ار تُ��ش��ِع��ُل ُق��بَ��ٌل ِري��ِق��ه��ا ُش��رِب ع��ل��ى ن��ق��ل��ي
تُ��ك��رُِّره��ا ل��ف��ظ��ٍة ف��ي ن��ف��س��َي ف��ُم��ن��ى ُم��ك��رٌَّر ل��ف��ٌظ ُم��لَّ إن
ُره��ا ُم��ص��وِّ ت��ص��وي��َره��ا أح��َس��َن َح��َس��ٍن م��ن��ظ��ٍر ذات ج��اري��ٌة
أح��َوُره��ا ال��ظ��ب��اء ف��ي ش��ب��ي��ُه��ه��ا س��ف��رت إن وال��ب��در ا ق��دٍّ ك��ال��ُغ��ص��ن
ِم��ع��َج��ُره��ا غ��طَّ��اه ِت��مٍّ وبَ��دِر ِم��ئ��َزُره��ا واراه ك��ث��ي��ٍب ف��ِم��ن
َم��ع��َش��ُره��ا يَ��غ��اَر أن م��خ��اف��ًة أن��ُس��ِب��ه��ا ل��س��ت األص��ِل ط��يِّ��بَ��ة
ف��يُ��ش��َه��ُره��ا ض��وءُُه م��ك��اِن��ه��ا ع��ل��ى يَ��ِن��مَّ أن ال��ص��ب��َح وخ��اف��ت
ت��ح��دُُّره��ا أردان��ه��ا يَ��بُ��لُّ وأدُم��ُع��ه��ا ع��ج��ل��ى ف��ودَّع��ت��ن��ي
تُ��ج��رُِّره��ا ��ٍة ِع��فَّ وُح��ل��ت��ي َم��ك��ُرَم��ٍة رداء ف��ي وان��ص��َرف��ت
ت��ن��ُظ��ُره��ا األن��اِم ع��ي��ُن ت��ك��اُد ف��م��ا وال��ع��ف��اُف ال��ص��وُن رداؤه��ا

ذكرته. ما عىل اقترصت طويلة وهي

وزينب نصيب

هللا عبد ثنا حدَّ فارس، بن أحمد بن محمد ثنا حدَّ السواق، عيل بن أحمد طاهر أبو أخربنا
حرب، بن وأحمد عمرو بن هللا عبد ثنا حدَّ املحويل، خلف بن محمد ثنا حدَّ إبراهيم، بن
عن أبي ثني حدَّ الوادي، طالوت بن املؤمل بن محمد حدَّثني بكر، أبي ابن هو بنان ثنا حدَّ
امرأٍة، عىل باألبواء بخيمٍة فنزلت الحج، آخر يف خَرجُت قال: الحزامي، عثمان بن الضحاك

نُصيب: بقول فتمثَّلُت ُحسِنها، من رأيُت ما فأعجبني

ال��َق��ل��ُب َم��لَّ��ِك ف��م��ا ت��م��لِّ��ي��ن��ا إن وُق��ل ال��رَّك��ُب ي��رح��ل أن ق��ب��ل أل��ِم��م ب��زي��ن��َب
َع��تْ��ُب200 ل��ُه ف��ي��م��ا ع��ات��ب��ت م��ن ع��ت��ابُ��َك إن��م��ا ال��ذن��َب ل��َك ت��ج��نِّ��ي��ه��ا ف��ي وُق��ْل

يفعله. لم بذنب إياه رميها الذنب: له تجنيها 200
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َك��ع��ُب أب��ًدا يَ��ف��ِق��دُك��م��ا ال ب��زي��ن��َب ُه��دي��تُ��م��ا ��ا أِل��مَّ َك��ع��ٍب ِم��ن خ��ل��ي��ل��يَّ
َش��ْع��ُب201 ال��نَّ��وى ل��ص��ع��ِد ف��ي��ه وم��ا بُ��ع��اٌد، ال��ه��وى ل��ذي ال��بُ��ع��اِد ف��ي م��ا ل��ه��ا: وق��وال
ذن��ُب ل��ُه ول��ي��َس ذنْ��ٌب، ل��ص��اح��ب��ه ظ��ال��ًم��ا ق��ال أو ال��َوْص��ل، رام ش��اء ف��َم��ن

قلت: الشعر؟ هذا قائل أتعرُف فتى! يا قالت: باألبيات، أتمثَّل سمعتْني فلما قال:
زينب. وهللا أنا قالت: ال! قلت: زينب؟ أفتعرُف ذاك، هو نعم، قالت: نَُصيب. ذاك نعم!
أول، عام إليه خَرج املؤمنني، أمري عند من موعُده اليوَم إن أما قالت: هللا. فحيَّاك قلت:

تراه. حتى تربح ال ولعلَّك اليوم، هذا ووَعدني
ذاك َخبََب ترى فقال: الرساب، مع يَزول براكب أنا وإذا مجليس، من برحُت فما قال:

إيَّاه. أحسبُه إنِّي الراكب؟
ِرجله ثنى ثمَّ نَُصيب، هو فإذا الخيمة، من قريبًا أناخ حتى الراكب أقبل ثمَّ
وساءلته وساءلها عليها، وسلَّم ناحيًة، وجلَس عيلَّ، فسلَّم أقبل، ثمَّ فنزل راحلته، عن
يف فقلت يُنشُدها، فجعل بعدها، الشعر من أحدث ما يُنشدها أن ساءلته ثمَّ فأحفيا،202

حاجة. صاحبه إىل ألحدهما يكون أن بدَّ فال التنائي، أطاال عاشقان نفيس:
نَهض، حتى فجلست معك. أنا ِرْسِلَك! عىل يل: فقال عليها، أشدُّ راحلتي إىل فقمُت
طول بعد التقيا محبَّان نفسك يف قلَت فقال: إيلَّ التفت ثمَّ ساعة، فتسايرنا معه، ونَهضُت
وربِّ فال قال: ذاك. كان قد نعم! قلت: حاجة. صاحبه إىل ألحدهما يكون أن بدَّ فال تناءٍ،
وال رأيَت، الذي مجليس من أقَرَب قط مجلًسا منها جلسُت ما نَعَمُد إليها التي البَنيَّة هذه

قط. مكروه بيننا كان

املتكتم العاشق

إبراهيم بن هللا عبد ثنا حدَّ فارس، بن أحمد بن محمد ثنا حدَّ عيل، بن أحمد وأخربنا
حدَّثني الكاتب، جعفر بن عيىس موىس أبو ثني حدَّ خلف، بن محمد ثنا حدَّ البرصي،

التئام. شعب: الشق. الصدع: 201
املساءلة. دا ردِّ أحفيا: 202
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يحكي الرحمن عبد بن عمر سمعُت الفاريس: جعفر بن إسحاق ثني حدَّ سعيد، بن محمد
رجٌل يل: فقال يل، خادٌم عيلَّ دخل إذ منزيل يف يوًما أنا بينا قال: العمريني، بعض عن
هذه فيه فإذا منه، الكتاب فأخذُت قال: كتابه. خذ أو أدخله، له: فقلُت كتاب. معه بالباب

األبيات:

ال��ُغ��م��وِم م��ن ال��م��ل��ي��ُك وس��لَّ��م��َك خ��ي��ًرا ول��ق��ي��َت ال��ب��ال، ت��ج��نَّ��ب��َك
َك��تُ��وم203 أل��َف��تْ��ن��ي ح��ي��َن َه��َواَي إل��ي��ُك��م أح��ش��ائ��ي ب��ن��اُت ش��َك��ْوَن
ال��ُه��ُم��وِم م��ن ف��َدت��َك يُ��خ��اِم��ُره��ا م��ا ف��ي إل��ي��َك ال��ِك��ت��اَب وح��اول��ن
ال��نُّ��ُج��وِم ُم��راع��اِة ِم��ن بَ��ِرم��ن��ا إنَّ��ا ال��ج��وِد: اب��ن ي��ا يَ��ُق��ل��ن وُه��نَّ
ال��ُك��لُ��وِم م��ن ض��ن��ي��َن ألع��ض��اءٍ ُس��ق��م��ي ش��ف��اءُ َم��ن��ن��َت ل��و وع��ن��دَك

فلم بالخرب الخادم إليه فخرج أَدخله. للخادم: فقلت عاشق. قلت: األبيات قرأُت فلما
فدعوت قلبي، يف يرتدد الفكر وجَعل أمره، يف فارتبُت الحيلة؟ فما أخطأُت، فقلت: يجده،
هذا قصة اآلن أخربنني قلت: ثمَّ فجمعتُهن يخُرج، ال ومن منهن يَخرُج ممن ُكلُّهنَّ جواريَّ

الكتاب.
ثمَّ لباطٌل. وإنه سببًا، الكتاب لهذا نعرف ما سيِّدنا يا وقلن: يَحلفن، فجعل قال:
بَمن عليه ضننُت ألني القول بهذا أردُت وما فاتَني. قد فقلُت: الكتاب؟ بهذا جاء من قلن:
وتأخذ شاءت، متى إليه فلتذهب له، فهي الرجل هذا أمَر منكنَّ عرَفت فمن منكن، يَهوى

إليه. كتابي
ووضعُت يقصده، وعما حاله، عن وأسأله فعله عىل أشكره كتابًا إليه فكتبُت قال:
موضعه يف الكتاُب فمكث فليأخذه. شيئًا عرف من وقلت: الدار، من موضع يف الكتاب
بعض من لعله قلت: ثمَّ شديًدا، ا غمٍّ فاغتممُت أثًرا، للرجل أرى وال أحٌد، يأخذه ال حينًا
بالنظر. يحبُّه ممن قنع وقد بالوَرع، نفسه عن أخَربَ قد الفتى هذا إن قلت: ثمَّ فتياننا.

الخروج. من جواريَّ فحجبُت عليه، فدبَّرُت

إقواء. وفيه مختل البيت عجز ضعيفة. لغة بنات، شكون قوله: 203
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هذا؟ ما له: فقلُت كتاب، ومعه الخادم دخل حتى آخر وبعُض يوٌم إال كان فما قال:
هذه فيه فإذا ففضضته، الكتاب فأخذُت أصدقائي، بعض وذكر فالن. إليك به أرسل قال:

األبيات:

يَ��ح��دوه��ا ال��م��وت وح��ادي ال��ت��راق��ي، ع��ن��د ُم��ع��لَّ��َق��ٍة ُروٍح إل��ى أردَت م��اذا
ت��راق��ي��ه��ا ع��ن ت��ولَّ��ت ح��ت��ى ال��س��ي��ِر، ف��ي ب��ه��ا ف��َج��د ُظ��ل��ًم��ا ح��ادي��ه��ا ح��ث��ث��َت
ت��الق��ي��ه��ا يَ��ش��ف��ي��ن��ي ك��ان وم��ن ُروح��ي، رؤي��ت��ه ع��ن��د يَ��ح��ي��ى ك��ان م��ن َح��َج��ب��َت
ي��ؤات��ي��ه��ا م��ا س��ل��ي��ٌم م��ن��ي وال��ق��ل��ُب ج��اِه��ل��ًة ال��ظ��ل��ِم ن��ح��و ت��رت��اح ف��ال��ن��ف��ُس
ف��ي��ه��ا وم��ا ُدن��ي��ان��ا ُع��ق��ب��اك وإن ب��ف��اِح��ش��ٍة ت��أت��ي ل��ي ِق��ي��َل ل��و وال��ل��ه
آت��ي��ه��ا ُك��ن��ُت م��ا ب��أض��ع��اِف��ه��ا وال ُع��ق��وب��تَ��ه أخ��ش��ى وال��ذي ال ل��ُق��ل��ُت:
ت��م��نِّ��ي��ه��ا وأب��َدي��ن��ا ال��ف��ؤاد، ب��ن��ُت َك��تَ��َم��ت ب��ال��ذي ل��بُ��ح��ن��ا ال��ح��ي��اءُ ل��وال

بكتاب أحُد يأتيك ال للخادم: وقلت الرجل، هذا أمر يف أحتاُل ما أدري ال قلت قال:
خربًا. ذلك بعد له أعرف ولم إيلَّ، تُدِخله حتى عليه قبضَت إال

جنبي إىل يطوُف وجعل نحوي، أقبَل قد بفتًى أنا إذا بالكعبة، أطوف أنا فبينا قال:
هذا! يا قال: واتبعني، خرجُت طوايف قضيُت فلما قال: العود. مثل صار وقد ويالحظني،

الكتابني. صاحب أنا قال: لسوء. أُنكُرك ما قلت: أتَعِرُفني؟
شغلَت لقد وهللا وأمي، أنت بأبي وقلت: عينَيه وبني رأسه قبَّلت أن تمالكُت فما قال:

وطبت؟ سألت فيما لك فهل ألمرك، كتمانك لشدة ي غمِّ وأطلت قلبي، عيلَّ
غري عىل أنظُره كنت نظٍر من ُمستحالٍّ أتيتُك وإنما عينك، وأقرَّ لك هللا بارك قال:

هللا. وأستغفر بالء، كل إىل داٍع والهوى والسنة، الكتاب ُحكم
بيني الُحرمة وتجري بك فآنس املنزل، إىل معي تصري أن أتحبُّ حبيبي، يا فقلت:

وبينك.
سألتك. ما إىل وأَجب فاعذر سبيل، ذلك إىل ليس قال:

بها، تعيش دينار مائة ومعها لك وهبتُها وقد ذنبك، لك هللا َغَفَر حبيبي! يا فقلت:
وكذا. كذا سنة كل يف ولك

نفيس عىل وكَّدتُها وأشياء بها تعاىل هللا عاهدت عهوٌد فلوال فيها، لك هللا بارك قال:
والدنيا سبيل، إليه ليس ولكن عيلَّ، تَعِرُضه الذي هذا من إيلَّ أحبَّ الدنيا يف يشء يكن لم

منقطعة. فانيٌة
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جواريَّ من هي من فأَخربني إليه، دَعوتُك ما إىل تصري أن أبيت إذ ا فأمَّ له: قلُت قال:
بقيُت. ما لك أُكِرمها حتى

ذلك. بعد رأيته فما ومىض عيلَّ، سلَّم ثمَّ أبًدا. ألحٍد يها ألسمِّ كنُت ما فقال:

القلب يف ما كتمان

املعري: صالح بن عيلُّ أنشدني خلف: بن محمد أخربني قال: وبه

��َرا204 ب��سَّ ال��ُح��بَّ م��ن ش��ج��ٌو ��ه م��سَّ إذا م��خ��اف��ٍة ذو ن��اِس��ٌك ح��ل��ي��ٌم ع��ف��ي��ٌف
يَ��َرى م��ا ُح��س��ِن إل��ى ت��ص��ب��و م��ا ج��وارُح ل��ه ورٍع ذو اآلف��ات م��ن س��ل��ي��ٌم
ال��ورى ع��ن م��ن��ه ال��ق��ل��ِب ف��ي م��ا ويَ��ك��ت��ُم ض��م��ي��ره ف��ي ال��ذي يُ��خ��ف��ي ي��زل ل��م ف��تً��ى

العهد ناقض يف خري ال

بن محمد ثنا حدَّ َحيَُّويِْه، بن عمر أبو ثنا حدَّ الجوهري، عيل بن الحسن محمد أبو أخَربنا
لبعضهم:205 قريش من رجل أنشدني خلف:

أب��ًدا ص��ب��اب��ت��ي ع��ن��ه ت��س��ُك��ُن وال َه��وي��ُت م��ن ُخ��ن��ُت ال وال��ل��ه
َع��ِه��دا إذا ل��ه ع��ه��ًدا ي��ن��ُق��ُض ُك��َل��ٍف أخ��ي ُم��غ��َرٍم ف��ي خ��ي��َر ال
بَ��ُع��دا وإن دن��ا إن ُق��رِب��ِه ف��ي ل��ص��اح��ِب��ِه ح��اِف��ًظ��ا يُ��رى ح��ت��ى

ذكرتها قد أبيات: ثالثة وهي ممذوق»، هواه من يف خري «ال لغريه: وأنشَدت قال:
األحنف: بن العباس وأنشدت املرُزبان: ابن قال هنا ها بعدها وكتبُت سابًقا،

ُودِّي غ��ي��رك��م ق��وًم��ا وم��ن��ح��ُت ه��ج��رتُ��ُك��م أن��ي أي��ُس��رُّك��م
َع��ه��ِد ع��ل��ى ل��ن��ا يَ��ُدوُم ال م��ن َق��ِط��ي��َع��ِت��ن��ا ع��ل��ى ن��ل��وُم ل��س��ن��ا

وقطب. عبس برس: مضاعف برس، 204
سابًقا. األبيات هذه مرَّت 205
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وبعَدهما: قبل، من ذُِكرا بيتان وهما راودته»، بأنني الرسول «زعم أيًضا: وللعباس
كله. هذا إعادة فرتكت هنالك، أبياٍت ثالثة وهي البالء»، جهد «إن أيًضا وله

العشق طريد

بكر أبو ثنا حدَّ خلف، بن محمد ثنا حدَّ خطه، من ونقلته َحيَُّويِْه، بن عمر أبو حدث
الرَّبابي، جاِرُكْرز حديث من كان قال: دأب، ابن عن صالح بن عيل قال قال: العامري،
فاتًكا، شجاًعا وكان ُحباب، له يُقال طابخة، من رجًال كان أباه أن مناة، عبد بنو والرَّباب
وابنه امرأته بالدية فَرَهنَهم وبرة، بن َكلب بن ُهبَل بن ُحباب بني من رجًال قتَل وأنه
كلب، يدي يف وابنه امرأته وبقيت فهلك، الدية جمع يف ُحباب وخرج صغري، وهو حيَّة،
الحي جواري من جاريًة فَعِلَق وأوضأهم، العرب يف فتًى أحسن فشب حيَُّة، ابنه وشبَّ
ويَتذاكرن يَلعبن ليلة ذات كلب من نسوة جلس حتى شديًدا، فساًدا به وفسدت وَعِلَقته،
فخرج كلب فطلبته منهم، فتاًة َعِلَق قد وكان كلب، بذلك وسمعت به، فَفِطنَّ الرشاب،
بهم فاستجار ِبلَقني، من بقوٍم فلحق وانطلق فقتَله، حيَُّة فرماه أخوها، فأدركه هاربًا،
أتى حتى وهرب فأعجزهم، ِبلَقني فطلبته منهم، امرأٌة وعلقتْه نسائهم، يف فعاث فأجاروه،

مذهبًا. أِجُد ما وهللا فقال: قاِتلوك. القوم إن ويلك! فقالت: ليًال، أمه
أرسليه. فقالت: أرضعته، له ابٍن أخو هو لها، لظٍرئ ذلك وذكرت وأخفتْه قال:
بفناء طرحته ثمَّ الُكْرِز،206 كهيئة فجعلته عباءة عليه فخيَّطت فأخذته إليها، فأرسلته
وإني أظَعَن، أن أردُت قد إنِّي عدي! يا فقالت: الكلبي، أوس بن ُعدي بها مرَّ حتى بيتها
إىل نظر فلما بيتِه، إىل فُحمل به وأمر أجرتُه. قد قال: فيه. وما هذا، ُكرزي يل تُجريَ أن أريُد
فقالت وبَرَز، أجاره ولكن عينًا، بَك هللا أنعم ال فقال: حيَّة، فيه فإذا ففتَّشه أنَكره، الُكرز
وَعِلقها، فعِلَقته عدي ابنة ورأته إليها، يلتفت فلم الحي! نساء عن مهًال ويلك أمه: له

فقال: يعلم، ال وُعدي مدة بذلك فمكثت

َه��ْوَدِج رب��ي��ب��ة ع��ل��ى وق��ع��ُت ح��ت��ى ��ُه��م ِح��سَّ أس��م��ُع ال��ح��يَّ أط��وي ِزل��ُت م��ا

الصغري. الجوالق الكرز: 206
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تَ��نْ��َه��ِج207 ول��م��ا بُ��ه��ًرا ��س��ت ف��ت��ن��فَّ خ��ص��ِره��ا م��ق��ط��ِع ع��ن��د ك��ف��ي ف��وض��ع��ُت
ُم��ش��نَّ��ِج غ��ي��ر األط��راِف ��ِب ب��ُم��َخ��ضَّ م��س��ه ل��تَ��ع��رف رأس��ي وت��ن��اول��ت
ت��خ��ُرِج ل��م إن ال��ح��ي ألن��بِّ��ه��َن وال��دي ون��ع��م��ة أب��ي وع��ي��ِش ق��ال��ت:
تُ��ح��َرِج ل��م يَ��م��ي��ن��ه��ا أن ف��ع��ِل��م��ُت ��م��ت ف��ت��ب��سَّ أه��ل��ه��ا خ��ي��ف��َة ف��خ��رج��ُت

خارج إىل أُخرَج ثمَّ فُربط، به أمر الشعر، وأُنشد الخرب، أوس بن عدي بلغ فلما قال:
فُقتل. البيوت

الحرام من باهلل أعوذ

الحسني أبو ثنا حدَّ فارس، بن أحمد بن محمد ثنا حدَّ السواق، عيل بن أحمد طاهر أبو أخربنا
حدَّثني اليشكري، الضحاك بن حسني ثنا حدَّ خلف، بن محمد ثنا حدَّ إبراهيم، بن هللا عبد
هللا عبد بن إسحاق حدَّثني العباس، بن إبراهيم ثني حدَّ الخراساني، هللا عبد بن محمد
األدب أهل من فتًى باملدينة عندنا كان قال: الرحمن، عبد بن سلم حدَّثني رشحبيل، بن
فاستحيَت كالمه فأرادت ُقَريش، من املدينة أهل من امرأة فعلقتْه جمال، له وكان والدين،

إليه: فكتبت منه،

رب��ي إل��ى ف��اش��ت��ك��ي��ُت ب��ي، بَ��رََّح��ا ف��ق��د ق��ل��ب��ي وم��ن ه��واي ِم��ن َع��ذي��ري م��ن أال
ن��ح��ب��ي ب��ه ف��ط��ال َع��ي��ن��ي ع��ن غ��اب ب��م��ن بَ��ِل��يَّ��ت��ي وط��ول وأح��زان��ي ُه��م��وم��ي
ُخ��بِّ��ي م��ا ألظ��ه��رت ن��ف��س��ي تُ��ك��ات��ُم��ُه ال��ذي ف��ي ال��ل��ه خ��ي��َف��ُة ل��وال ف��دي��تُ��ك

إيلَّ وصل إليها: فكتَب ذلك، عن غفلة يف وكان بًا، تعجُّ أظهَر الكتاُب أتاه فلما قال:
فإن اتِّفاٍق؟ َوصَل أم فراٍق وصل وصالُنا. يكون وجٍه أيِّ فعىل سألِت، ما وفهمُت كتابُِك،

نريد. الذي فذاك اتفاٍق، وصَل كان وإن فيه، لنا حاجَة فال فراق، َوصَل كان
الحق، إال سألتُك وما حرسة، إىل يدعو فرقٍة وصل من هللا معاذَ إليه: فأرسلت قال:

الحرام. فعل من باهلل أعوذ وإني

وتوضح. تبني تنهج: النفس. انقطاع البهر: 207
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وليس يسار، هذا ومع وقْدٌر، رشٌف لها امرأٌة هذه فقال: نفسه، يف ففكَّر قال:
الناس. قول من أَحذره ما يخطئني

من أخاُف الذي أَر فلم وتدبَّرتُه، األمر هذا يف فكَّرت قد هذه، يا إليها: فأرسل قال:
إليها: وكتب وكالمهم، الناس لقالِة أتعرَّض أن أكَرُه وإني يُخطئني، عاقبته

األق��َص��ِد ال��س��ب��ي��ِل ق��ص��َد اس��لُ��ك��ي ث��مَّ األب��ع��ِد ال��ط��ري��ِق ع��ِن ال��ف��ؤاَد ُص��دِّي
تُ��ْرَش��دي إخ��الُ��ِك ق��د ف��إن��ي ف��ي��ه، أص��بَ��ح��تُ��ُم ب��ال��ذي ال��ت��ش��اُغ��َل ودع��ي

تعاوده. فلم عنه فأمسكت قال:

به واملفتونة املتعبد الفتى

إبراهيم، بن هللا عبد ثنا حدَّ فارس، بن أحمد بن محمد ثنا حدَّ عيل، بن أحمد وأخربنا
عن املعاىف، بن محمد عن الفضل بن جعفر محمد أبو ثني حدَّ خلف، بن محمد ثنا حدَّ
كان يقول: العلم أهل من شيًخا سمعُت قال: أبي، ثني حدَّ اإلفريقي، زياد بن الواحد عبد
مخافة أمَرها تُكاِتُم وجعَلت قومه، من جارية فأحبَّته ريَة، السِّ حَسُن متعبِّد، فتًى عندنا
األبيات: هذه نته وضمَّ بكتاب إليه أرسلت منها الحبُّ بلَغ ا فلمَّ حينًا، بذلك فمكثت العيب،

ال��َوج��ِد م��ن أالق��ي م��ا أش��ك��و ف��أص��بَ��ح��ُت ف��أب��اَدن��ي ال��ه��وى ك��ت��م��ان��ي ت��ط��اوَل
بَ��ع��دي أح��ٍد إل��ى يَ��ع��دو ف��م��ا أق��اَم��ت، ال��ه��وى َج��وى م��ن ُغ��ص��ًة أش��ك��و ف��أص��ب��ح��ُت
َخ��دِّي ع��ل��ى ي��ج��ري ال��ع��ي��ِن، َدم��ِع ك��ث��ي��رُة َص��بَّ��ٌة ال��َوج��ِد م��ن ح��رَّى ذا أن��ا ف��ه��ا

يه! سمِّ قال: إنسان. إليك به أرسَلني كتاٌب قالت: هذا؟ ما فقال: امرأة به فأقبَلْت قال:
ما له: فقالت شديًدا. إنكاًرا وأنَكره إليها، به فرمى صاحبه، لك يُت سمَّ قرأتَه إذا قالت:
رأسه فرفع قرأه، حتى به تزل فلم قلبي، أنكره قد كتاٌب هذا قال: قراءته؟ من يمنعك
قال: جواٌب؟ له أَما فقالت: إليها. دفعه ثمَّ وأخاُف، أحذر كنُت الذي هذا فقال: إليها،
األسماء له هو، إال إله ال هللا وأخفى، الرسَّ يعلُم إنه لها: تقولني قال: هو؟ وما قالت: بىل!

كفاية. هذا يف قال: غري؟ ال قالت: الُحسنى.
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إليه: فكتبت بينهما، جرى بما فأخربتها إليها، فمَضت

َوَط��ِري؟ ي��ا ال��ن��ف��ُس ف��دت��َك ال��ج��ف��اءُ، م��اذا ِف��َك��ِري وَم��ن ��ي ه��مِّ م��ن ال��ق��ل��ِب ف��ارَغ ي��ا
��َوِر ال��سُّ ُم��ح��َك��ِم ف��ي ت��ح��ل��ي��َل��ن��ا ف��إن ت��خ��ُدُم��ُه ب��ال��ل��ه ُم��ع��تَ��ِص��ًم��ا ُك��ن��َت إن

حتى به تَلُطُف تزل فلم فأبى، تقرؤه. قالت: هذا؟ ما قال: الكتاب إليه وصل فلما
قويل قال: هو؟ ما قالت: بىل! قال: جواب؟ له ما فقالت: إليها. به رمى ثمَّ فقرأه فتََحه،

ِبالنََّهاِر﴾. َجَرْحتُْم َما َويَْعَلُم ِباللَّيِْل اُكْم يَتََوفَّ الَِّذي ﴿َوُهَو لها:
إليه: فكتبت بينهما، جرى بما فأخربتها إليها، فصارت

ف��اج��تَ��ِن��ِب وال��ِه��ج��راَن ب��َوص��ِل��َك وُج��ْد وال��ُك��َرِب ال��ه��مِّ ب��ع��ض ال��ق��ل��ِب ع��ن َف��رِّج
ُق��ُرِب ع��ن ن��ل��ق��اك وأن ال��ص��الح إال ب��ه ن��ري��د م��ا أم��ًرا س��أل��ن��اك إنَّ��ا
أَرب��ي ُم��ن��ت��ه��ى ي��ا وال��ه��وى ال��ُم��ن��ى ِن��ل��ُت ف��ق��د س��أل��ُت ق��د م��ا إل��ى أَج��ب��َت ف��إن
َك��ثَ��ِب م��ن ذاَك ع��ن راج��ٌع وإن��ن��ي أك��َرُه��ُه ق��ل��ت: ِوَص��ال��ي َك��ِره��َت وإن

وكتب آخره، عن وقرأه ففتحه، اجليس. لها: وقال فأخذه إليه، بالكتاب فجاءت قال:
آخره: الشعر هذا كان كتابًا إليها

ق��رط��اس��ي يُ��ظ��ِه��رُه ول��م م��ن��ي ال��ص��دِر ف��ي أن��ف��اس��ي ث��مَّ ُه��ُم��وم��ي ج��ع��ل��ُت إنِّ��ي
ب��ال��ن��اِس ال��ِع��ل��ِم ل��ق��ل��ي��ُل إذن إنِّ��ي أَح��ٍد إل��ى ب��ي م��ا ش��اك��يً��ا أُك��ْن ول��م
ب��ال��ي��اس ق��ل��ِت ع��م��ا ال��ص��ب��ر واس��ت��ش��ِع��ري ب��ه بُ��ل��ي��ِت ق��د م��م��ا ال��ل��َه ف��اس��ت��ع��ص��م��ي
أرم��اس��ي ف��ي��ه َق��ب��ٍر ُظ��ل��َم��ِة ت��ذك��اُر يُ��ؤرُِّق��ن��ي ُش��غ��ٍل ف��ي ال��ُح��بِّ ع��ن إنِّ��ي
أح��الس��ي208 ت��ف��ري��ِق وم��ن ال��س��ؤال م��ن أذُك��ُرُه ِزل��ُت ال ُش��ُغ��ٌل ل��ي ف��ف��ي��ه
أُنَّ��اس��ي209 بَ��ي��ِن ِم��ن ل��ي ال��م��ؤان��ُس ه��و َع��َم��ل��ي ِس��وى ف��ي��ه ي��ن��َف��ُع��ن��ي ول��ي��س

األكفاء. أيًضا: واألحالس وامليثاق. العهد والشجاع، الناس من الكبري حلس: الواحد األحالس، 208
املؤانس. أنيس: الواحد أنَّايس، 209
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ال��ن��اِس ع��ن ُش��غ��ٌل ف��ب��ي تَ��ع��ودي وال واع��ت��ص��م��ي ال��رح��م��ن تُ��ق��ى م��ن ف��اس��ت��ك��ث��ري

الفتنة مواضَع العارفة املسلمة بالُحرَّة لقبيٌح إنه وقالت: أمسَكت الكتاب قرأت فلما
تعاوده. ولم للِفتن. التعرَّض كثرُة

الفراق عىل صرب ال

أخربني امَلْرُزبان، بن خلف بن محمد ثنا حدَّ خطه، من ونقلته َحيَُّويِْه بن عمر أبو ذكر
أسد بني من رجٌل بالكوفة كان قال: الخزاعي، عيل بن دعبل ثنا حدَّ العامري، بكر أبو
وذكر الشعر، فيها يقول فكان وأمُرها، أمُره فتعاَظم الكوفة، أهل لبعض جارية َعشَق
وبُثينة، جميل كتاب مثل ذلك يف كتابًا له وصنعوا ُحبِّها، من مات أنه الكوفة أهل بعض
فرُيوى الهاشميِّني، من بغداد أهل من لرجل موالها فباعها وعزَّة، وُكثريِّ وُعروة، وعفراء
فيها ِشعره فمن عليه، أسًفا ماتت موتُه بلغها ملا وأنَّها الكوفة، من أُخِرجت حنَي مات أنه

فراقها: عند

لُ��بِّ��ي ف��ط��يَّ��روا ال��رح��ي��ل، ق��ال��وا: َص��ح��ب��ي ��ن��ي وح��شَّ ال��رح��ي��ل َج��دَّ
نَ��ح��ِب ع��ل��ى ُم��ش��ِرَف��ٌة ف��ال��ن��ف��ُس يَ��ق��تُ��لُ��ن��ي ك��اَد ش��وًق��ا واش��ت��ق��ُت
ك��رب��ي م��ن الق��ي��ُت ك��م��ا ي��وًم��ا ُك��َل��ٍف ذو ال��بَ��يْ��ِن ي��وم ي��ل��َق ل��م
ال��ُح��بِّ ول��وع��ِة ال��ح��ب��ي��ِب ف��ق��ِد ع��ل��ى ال��ف��راق ع��ن��د ل��ي ص��ب��َر ال

البكَّاء العاشق

زياد بن للنَّرض قيل قال: صالح، بن الرحمن عبد أخربني محمد، بن حاتم وحدثني قال:
سائر من به نسمُع من ُشِهَر كما بالعشق، ُشهَر أحٌد بالبرصة عندكم كان هل املهلبي:
ويتغريَّ يذوب فجعل وأدب، وعلم فضل له اك، النسَّ من فتًى عندنا كان نعم! قال: األمصار؟
الدواء، ورشبَت تداويَت لو وقالوا: أمره، يف وإخوانُه أهلُه فعاتَبه خرب، له يُعَرُف ال ويَصفر،

قال: عليه أكثروا فلما دواء، وله إال داءً تعاىل هللا أنزل وما مبارٌك، العالج فإن

َرِق��ي��ُب ع��ل��يَّ يَ��خ��ش��ى ال��ذي ف��ق��ل��ُت: ب��ال��دوا ت��ع��ال��ج��َت ل��و أُن��اٌس وق��ال
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تَ��ذوُب ال��ل��ب��ي��ِب ن��ف��س ل��ه��ا ت��ك��اُد ل��وَع��ٌة ول��ل��ح��ب أدواءٌ تُ��ع��ال��ُج
ُك��روُب210 ع��ل��يَّ تُ��ع��َك��ف ل��م ال��ُح��بِّ م��ن ن��اِف��ًع��ا ل��ل��َه��ِل��ي��َل��ِج ُش��رب��ي ك��ان ول��و
ذُنُ��وُب ع��ل��يَّ وإح��س��ان��ي ِح��س��اٌن ذن��وب��ه أن ال��ُح��بِّ ِع��الج ف��ي ب��ل��ى!
َرِق��ي��ُب ع��ل��يَّ أه��وى ل��م��ن ف��ص��ب��ري س��اع��ًة ت��س��لِّ��ي��ت أو ص��ب��ًرا ُرم��ُت وإن

يُكلِّمه ال منه، القول هذا بدا بعَدما وكان بيشء، يُجب فلم فُعوتِب، سَكت، ثمَّ قال:
ذلك عىل يزل فلم البكى، من يستفيُق وال بكى، إال األشياء من يشء يف يعرفه ن ِممَّ أحٌد

كمًدا. ماَت حتى
البكَّاء. إىل يُنَسبون َوَلده َوَلد أو َولده من إليه يُنَسُب كان من بعَض أدركُت فأنا قال:

لدينها الصائنة العاقلة

إبراهيم بن هللا عبد عن فارس بن أحمد بن محمد ثنا حدَّ السواق، عيل بن أحمد أخربنا
حدَّثني أبي، ثني حدَّ منصور، بن إسحاق ثنا حدَّ القايض، خلف بن محمد ثنا حدَّ الزبيبي،
أمي، ثني حدَّ يزيد، بن هللا عبد بن محمد جعفر أبو ثني حدَّ املؤدب، التيمي العباس أبو
العرب، من جاريًة أحببُت قال: له إخوانًا يحدِّث سمعته أنها أبيها عن عذرة، من وكانت
مظلمة ليلٍة يف معها اجتمعُت حتى أمرها يف أحتاُل زلُت فما وأدب، عقٍل ذات وكانت

ساعًة. فحادثتُها خاٍل، موضٍع يف السواد شديدة
فقلت كذلك. وأنا فقالت: إليِك، شوقي طال قد هذه! يا فقلت: إليها، نفيس َدَعتني ثمَّ
قالت: َقُرَب. قد والصبُح ذهَب، قد الليُل هذا قلت: كذلك. نحُن قالت: اللِّقاءُ. عُرسَ وقد لها:
هيهاَت، هيهاَت فقالت: منِك؟ أدنيتني لو لها: قلت اللَّذَّات. وتنقطُع الشهوات تَفنى وهكذا
هذا يف معي الحضور إىل دعاِك الذي فما لها: قلُت تعاىل. هللا من العقوبة أخاُف إنِّي
االجتماُع ا وأمَّ أنساك، أراني ما قالت: أراِك؟ فمتى قلت: وبالئي. ِشقوتي قالت: املكان؟

يكون. أراه فما معك

ويحفظ الخوانيق من ينفع النضيج البالغ وهو أسود ومنه أصفر منه ثمٌر األهليلج: أراد الهليلج، 210
الصداع. ويزيل العقل
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من خرَج وقد فرجعُت، منها، سمعُت مما فاستحييُت يدي، بني من تولَّت ثمَّ قال:
أقول: أنشأُت ثمَّ حبِّها، من أجد كنُت ما قلبي

تُ��َع��ذَّبَ��ا أن ب��ه ت��خ��ش��ى م��ا ت��أِت ول��م ان��ِت��ق��اُم��ُه يُ��ط��اُق ال َع��ذابً��ا ��ت ت��وقَّ
��ب��ا وت��ع��جُّ ح��يً��ا َوج��ه��ي ع��ل��ى أِه��ي��ُم ال��ح��ي��ا ة ش��دَّ م��ن ِك��دُت م��ق��اًال وق��ال��ت
ال��ت��وثُّ��ب��ا تَ��َم��لُّ ال ن��اًرا ويُ��وِرُد ال��َع��م��ى يُ��وِرُث ال��ذي ل��ل��ُح��بِّ أُفٍّ أال
ف��ت��س��رَّب��ا ال��َع��م��ى ق��ل��ب��ي ع��ن زاَل وق��د ُم��ف��كِّ��ًرا بَ��دءٍ ف��وَق َع��ودي ف��أق��ب��ُل

أعقل. وال لدينها منها أصَوَن كانت امرأًة أَر فلم قال:

التقى إىل يدعو حبٌّ

بن محمد ثنا حدَّ إبراهيم، بن هللا عبد ثنا حدَّ أحمد، بن محمد ثنا حدَّ عيل، بن أحمد أخربنا
أنه وذكر الشعر، بهذا أخربه أباه أن وأخربني املديني، يعقوب بن صالح أنشَدني خلف:
أهل من اك النُّسَّ من رجل مع خرب لها وكان فة، متقشِّ كانت األُبُلَّة أهل من المرأة أنشده

الشعر: هذا وأنشدني الكالم، بهذا أخربني أنه إال صالح، كله الخرب يحفظ ولم األُبُلَّة،

ال��َح��ْش��ِر س��اع��ِة ف��ي ال��ل��ِه ع��ذاِب وخ��وِف ال��ت��ق��ى إل��ى ح��ب��ي يَ��دع��وُه م��ن ب��ن��ف��س��ي
��ْزِر ال��شَّ وال��ن��ظ��ِر ب��ال��ت��ذك��ار وي��ق��نَ��ع وي��خ��اُف��ُه ل��ه يَ��ه��َوى م��ا وي��ت��ُرُك
وال��ص��دِر ال��ج��واِن��ِح ب��ي��ن ل��زف��رتِ��ِه ت��َه��يُّ��ًج��ا إال ال��ت��ذك��اُر يَ��ِزِد ول��م
ت��ج��ري211 دم��ع��ة أو ال��ت��ذك��اِر ب��ه��اِج��س��ِة ال��ه��َوى م��ن ال��ُم��ح��بِّ ن��ف��ُس ق��ن��َع��ت ل��ئ��ن
وال��َج��ه��ِر ال��س��رِّ ف��ي ل��ل��ه خ��ي��َف��ٍة ل��ذو إن��ه ل��ل��م��ح��اِرِم، ت��ت��ه��يَّ��ج ول��م

العشاق سيد

بن خلف بن محمد ثنا حدَّ َحيَُّويِْه، بن العباس بن محمد عمر أبي بخط وجدته ومما
الزبري، عن الدمشقي ثنا حدَّ القريش، هللا عبد أبو ثني حدَّ العامري، بكر أبو ثنا حدَّ امَلْرُزبان،
جاريًة العاص بن سعيد ولد من رجٌل عشق قال: الزبريي، هللا عبد بن مصعب حدَّثني

اإلنسان. خلد يف وقع وما بالبال، خطر ما الهاجة: 211
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لها، ألبوَحنَّ وهللا فقال: َضجَر، إنه ثمَّ بذلك، يُعلمها ال وهو دهًرا بها فهاَم باملدينة، مغنِّيَة
أتغنِّيني: أنِت بأبي لها: قال إليه، خرَجت فلما عشيًَّة، فأتاها

ب��ال��ُودِّ ال��ُودِّ ج��زى م��ن ال��ك��ري��َم ف��إن ِم��ث��َل��ُه ال��ُم��ض��اَع��ِف ب��ال��ُودِّ أت��ج��ُزوَن

غنَّت: ثمَّ منه، أحسَن وأغنِّي نعم! قالت:

يُ��ج��ازى ال ب��ه ال��ب��ادي وف��ض��ُل ـ��ِف، ب��ال��ض��ع��ـ ال��م��ودَّة َودَّن��ا ل��ل��ذي
وال��ِح��ج��ازا ش��اِم��ه��ا وأق��ط��اَر َض األْر م��أل ل��ُك��م ب��ن��ا م��ا ب��دا ل��و

وأهداها له فابتاعها املدينة، أمري وهو العزيز، عبد بن بُعمر بينهما ما فاتصل
فقال عليها، كمًدا مات ثمَّ أقل، أو شهًرا موالها فبقَي ماتت، ثمَّ سنة عنده فمكثت إليه،
عىل ننحَر حتى فامضوا العشاق، سيد وهذا الشهداء سيد حمزُة املخزومي: السائب أبو

تكبرية. سبعني حمزة ه عمِّ عىل وآله عليه هللا صىل النبي كربَّ كما نحرة سبعنَي قربه
ويلٌّ.212 هذا هذا، يبلُغ هللا يف ُمحبٍّ من أما فقال: الخرب، حازم أبا وبلغ قال:

برشة األحوصوجاريته موت

األسدي، الفضل بن العباس ثني حدَّ امَلْرُزبان، بن بكر أبو ثنا حدَّ َحيَُّويِْه، بن عمر أبو حدَّث
جارية ومعه دمشق، إىل محمد بن األحَوُص خَرج قال: األعرابي، زياد بن محمد حدَّثني
له أيًضا هي وكانت عنها، يصريَ أن يكاُد ال بها، اإلعجاِب شديَد وكان ِبَرشة، لها يُقال له
فأخذت الوفاة، وحَرضتُه علَّته واشتدَّت األحوُص، فاشتكى ذلك، من أكثر عىل املحبَّة من
إليها، رأسه فَرفَع ه، خدِّ عىل دموعها من فقطَر تبكي، وجعلت حجِرها يف فَوضعته رأسه

فقال:

ط��راِئ��ُف��ه تُ��س��تَ��َل��ذُّ َج��ِدي��ٍد وُك��لُّ ل��ذٌَّة ِب��ش��ر ي��ا ال��َم��وْت ل��ج��دي��ِد م��ا

تقدم. فيما القصة هذه ذكرت 212
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خ��الِئ��ف��ه ف��ي��ِه ج��اَوْرُت بَ��َل��ٍد إل��ى َس��اَق��ن��ي ِب��ش��َر ي��ا ال��ل��ه إن َض��ي��َر ف��ال
خ��اِئ��ُف��ه213 ال��م��وَت ��َم َح��مَّ م��م��ا أن��ا وال ب��ج��اِزٍع تَ��َولَّ��ى ع��ي��ٌش وإن َف��َل��س��ُت

أن إىل وتَندبُه تبكي تَزل ولم شديًدا جزًعا ِبَرشُة عليه فجزعت يومه، من مات ثمَّ
قربه. جانب إىل فُدِفنَت فماتت، شهقًة شهقت

الشهادة أجر

بن عمر بن يوسف الفتح أبو ثنا حدَّ املكي، عطية بن محمد بن عمر حفص أبو أخربنا
حدَّثني العكيل، حاتم بن مسبح حدَّثني بكر، أبو الحنبيل ثنا حدَّ الزاهد، القواس مرسور
فقال: الشيخ، فخرج نواس، أبو ومعنا زياد، بن الواحد عبد باب عىل ُكنَّا قال: عائشة، ابن

فقال: فتى. يا َسل فقال: نواس، أبو بقَي حتى فسألنا، فتياُن! يا سلُوا

ق��ت��اَده ع��ن َس��ع��ي��ٍد ع��ن َرَوي��نَ��ا ُك��نَّ��ا ول��ق��ْد
ُع��بَ��اَده ب��ن َس��ع��َد أن ال��ُم��س��يَّ��ب ب��ن َس��ع��ي��ِد ع��ن
��َه��اَدة ال��شَّ أج��ُر ف��َل��ُه ُم��ِح��بٍّ��ا م��اَت َم��ن ق��ال:

أعرفك. وأنا حديثًا، ثتُك حدَّ ال وهللا خبيث! يا فقال:

ومجنونها ليىل

عمر أبو أخربكم له: قلت عليه، بقراءتي التَّنُوِخي املحسن بن عيل القاسم أبو أخربنا
أخربني البلخي، محمد أبو أخربني امَلْرُزبان، بن خلف بن محمد ثنا حدَّ العباس، بن محمد
بن رباح له يُقال عامر بني من رجٌل حدَّثني دأب، ابن عن أبيه عن صالح بن العزيز عبد
لها وأحسنهن النساء أجمل من جارية الُحَريش بني من عامر بني يف كان قال: حبيب،
وما خربُها، املجنوَن فبلَغ الُحريش، بن ربيعة بن مهدي ابنُة ليىل لها يُقال وأدب، عقٌل
فلبسها ثيابه، أحسن إىل فعمد النساء، بمحادثة صبٍّا وكان والعقل، الجمال من عليه هي

إقواء. قبله الذي البيت ويف قرَّبه، أراد املوت: حمم 213
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يديها بني وتحدَّث إليها، جلس فلما وأتاها، كريمًة، له ناقًة وركَب هيئة، بأحسن وتهيَّأ
فباَت أهله، إىل وانرصف أمىس حتى ثُه، وتُحدِّ ثُها يُحدِّ يومه فظلَّ بقلبه، ووقعت أعجبَته
فبات انَرصَف، ثمَّ أمىس، حتى عندها يَزل فلم إليها مىض أصبَح إذا حتى ليلة، بأطول

يقول: وأنشأ ذلك، عىل يقدر فلم يُغمَض، أن وَجَهد األوىل، ليلته من ليلٍة بأطوِل

ال��م��ض��اِج��ُع إل��ي��ِك ه��زَّت��ن��ي ال��ل��ي��ُل ل��ي ب��دا إذا ح��ت��ى ال��ن��اِس ن��ه��اُر ن��ه��اري
ج��اِم��ُع ب��ال��ل��ي��ِل وال��ه��مَّ وي��ج��َم��ُع��ن��ي وب��ال��م��ن��ى ب��ال��ح��دي��ِث ن��ه��ارِي ��ي أُق��ضِّ

ُكلَّ يأتيها وكان بغريها، إليه فيتحدَّث يأتيه كان من ُكلَّ إتياَن وترك زيارتها، وأدام
يريُد يوٍم ذات خرج وإنه انَرصَف، أمىس إذا حتى أجمَع، نهاره عندها يزاُل فال يوٍم،
يقول: فأنشأ لقائها، من فتطريَّ عرساء، حاَرسٌة جارية َلقيتْه منِزلِها من قُرَب فلما زياَرتَها،

ح��اِس��ُر أع��َس��ُر ال��ن��اس ف��ي ال��ُق��وى ب��ج��دِّ ج��رى وق��د ل��ي��ل��ى، َوص��َل ��ي تُ��رجِّ وك��ي��ف
األواص��ُر م��ن��ه تُ��ق��َض ل��م ام��رٍئ ل��وص��ِل ان��تَ��ح��ى إذا ال��زِّم��ام َج��ذُب ال��ع��ص��ا ص��ري��ُع

الذي مثُل قلبها يف وقَع منه، ذلك ليىل رأت فلما عندها، يَزل فلم غٍد، يف إليها صار ثمَّ
عنه تُعِرُض هي وجعلت ثُها يحدِّ فأقبل يجيء، كان كما يوًما فجاءها قلبه، يف لها وقَع
اشتدَّ منها ذلك رأى ا فلمَّ قلبه، يف لها ما وتعلَم تَمتحنه، أن تُريُد غريِه عىل وتُقبُل بوجهها،

فقالت: إليه كامُلشرية عليه أقبلت عليه خافت فلما فيه، ذلك ُعرَف حتى وجَزع، عليه

َم��ك��ي��ُن ص��اح��ب��ه ع��ن��َد وُك��لٌّ بُ��غ��ًض��ا ل��ل��ن��اِس ُم��ظ��ِه��ٌر ِك��النَ��ا

أكثُر عندي لك والذي أمتحنَك، أن أردُت إنَّما له: وقالت قلبها، يف ما وعلم عنه، َي فُرسِّ
حتى سواك رجًال هذا يومي بعد جالسُت أنا إن عهًدا هللا ُمعطيٌة وأنا عندك، يل الذي من

ذلك. عىل أكَرَه أن إال املوت، أذوَق
يقول: فأنشأ منها، سمَع بما الناس أرسُّ وهو عشيَّته يف فانَرصَف قال:

أه��ُل وال ل��ديَّ م��اٌل ال األرِض م��ن ب��َم��َض��لَّ��ٍة ت��اِرك��ي َه��َواَه��ا أُظ��نُّ
وال��رَّح��ُل ال��َم��ط��يَّ��ُة إال واِرٌث وال َوص��يَّ��ت��ي إَل��ي��ِه أق��ض��ي أح��ٌد وال
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ق��ب��ُل214 م��ن ُح��لَّ ي��ك��ن ل��م م��ك��انً��ا وح��لَّ��ت ق��ب��َل��ه��ا ك��نَّ األول��ى ح��بَّ ُح��بُّ��ه��ا م��ح��ا

ليىل وزواج املجنون دم إهدار

محمد عمر أبو ثنا حدَّ عليه، بقراءتي أيًضا التَّنُوِخي املحسن بن عيل القاسم أبو وأخربنا
زياد بن محمد هللا عبد أبو قال قال: خلف، بن محمد ثنا حدَّ َحيَُّويِْه، بن العباس بن
أهلُها، إليه اجتمَع بُحبِّها وُشِهَر بليىل نسَب ملا مجنون، وهو ح، امُللوَّ بن قيس إن األعرابي
يف ناكًحا هالل بني من امرأًة يأتي وكان بالقتل، وتهدَّدوه وزيارتها محادثَِتها من فمنعوه
أراد إذا املجنون فكان صغاًرا، صبية عليها وخلَّف مات، قد زوُجها وكان الُحريش، بني
وعرَّفتها خربَها له فعرَّفت ليىل، إىل بها وبعَث عندها فأقام املرأة هذه إىل جاء ليىل زيارة
املرأة فأخربته كعادته، قيٌس فجاء إليها، قيٌس يدخل أن فنهوها بذلك ليىل أهُل فعلَم خربَه،
وأنا أُوِويَك، أن نَهوني وقد صبية، ومعي القوم من غريبٌة امرأٌة أنا قيس! يا وقالت: الخرب

يقول: فأنشأ هنا. ها إيلَّ تجيء ال أن فأحبُّ مكروًها، منهم أَلقى أن خائفة

نَ��س��ي��ُب ل��ل��غ��ري��ِب غ��ري��ٍب وُك��لُّ ُه��ن��ا ه��ا غ��ري��ب��اِن إنَّ��ا أج��اَرتَ��ن��ا
ل��ب��ي��ُب أُخ��ي��َف أو ش��رٍّا ق��اَل إذا ج��اه��ٍل خ��ي��ف��َة ع��ن��ِك تَ��زج��ري��ن��ي ف��ال

ذلك كثر فلما الليل، يف الحي غفالت ُب يرتقَّ وكان الِهاللية، إىل الجلوس وترك قال:
من نالهم ما إليه فشكوا الحكم، بن مروان إىل قومه، من نفٌر ومعه ليىل، أبو خَرَج منه
وبَخطبه ليىل كالم من بمنعه عليهم عامله إىل الكتاب وسألوه به، شهَرهم قد وما قيس،
ترك يف إليه ويتقدَّم قيًسا يُحِرضَ أن فيه يأمُره عامله إىل كتابًا مروان لهم فكتَب إليهم،

دَمه. أهدَر فقد عندهم، أهلُها أصابه فإن ليىل، زيارة
كتاب عليهم وقرأ فجمعهم، بيته، وأهل قيسوأبيه إىل بعَث عامله عىل الكتاُب وَرد ا فلمَّ
يقول: وهو قيس فانَرصف هدًرا. دُمك يذهب ال نفِسك، يف هللا اتَِّق لقيس: وقال مروان،

أُزوُره��ا ال ج��اِه��ًدا ي��م��ي��نً��ا ع��ل��يَّ أم��ي��ُره��ا وآل��ى ل��ي��ل��ى ُح��ِج��بَ��ت أال

تقدم. فيما مخترصة القصة هذه وردت 214
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ُص��دوُره��ا ل��ي ��ن��ت ُخ��شِّ وأب��وه��ا، أب��ي أبُ��وُه��ُم ِرج��اٌل ف��ي��ه��م وأوع��َدن��ي
أس��ي��ُره��ا ل��ي��ل��ى ع��ن��َد ف��ؤادي وأن أُِح��بَّ��ه��ا أن��ي غ��ي��ر ش��يءٍ غ��ي��ِر ع��ل��ى

الخلوة وأحب العقل، بالتائه شبيًها صار إليها سبيَل ال أن وعلم منها أِيَس ا فلمَّ
يعرُف يكن ولم والرتاب، بالحصا ولعب عقلُه ذهَب حتى به األمُر وتزايد النفس، وحديث
لِفراقه أيًضا فجزعت قيس، إليه صار ما هي وبلغها فيها، الشعر وقول ذكَرها إال شيئًا

شديًدا. ضنٍّا وَضنيت
من رجٌل رآها بالطَّواف كانوا إذا حتى معهم، وهي اًجا ُحجَّ خَرجوا ليىل أهل وإن
هي، من فأُخربَ عنها، فسأل وسقمها، ها تغريُّ عىل بها فأُعجب املال، كثري غنيٍّا وكان ثقيِف
يقول: فأنشأ قيًسا، الخربُ وبلغ إيَّاها، فزوَّجه امَلْهر، يف وأرغبه إليه فخطبها أباها، فأتى

ِوص��الُ��ه��ا ث��ق��ي��ٍف ِم��ن إال تَ��َق��طَّ��ُع أص��ب��ح��ت ال��ع��اِم��ريَّ��ُة ل��ي��ل��ى ِت��ل��َك أال
م��الُ��ه��ا215 ت��س��اَح��َف أق��واٌم ال��م��اَل ب��ه��ا واب��ت��غ��ى ال��بُ��ْدِن م��ح��ِب��َس َح��بَ��س��وه��ا ُه��ُم
ح��الُ��ه��ا ال��َع��ي��ِن ع��ب��َرَة َخ��لَّ��ى ب��ن��خ��ل��َة ال��بُ��رى م��ن ُص��ْع��ٌر وال��ع��ي��ُس ال��ت��ف��تَ��ت إذا

فتزوَّجها أبوها مات

بن العباس بن محمد ثنا حدَّ عليه، قراءًة الجوهري عيل بن الحسن محمد أبو أخربنا
العمري ثني حدَّ املروزي، محمد أبو أخربني امَلْرُزبان، بن خلف بن محمد ثنا حدَّ َحيَُّويِْه،
له هي وكانت له، عمٍّ البنة عاشًقا كلب من رجٌل كان قال: املحاربي، بكري بن لقيط عن
شدَّة الجارية رأِت فلما كثريًا، ماًال وسأله فأبى ه، عمِّ إىل فخَطبها ، ُمِقالٍّ الفتى وكان كذلك،
أن عىل عامني أصِربَ أن عيلَّ ولك الرزق، فاطلُب اخُرج أن إليه أرسلت ها، عمِّ ابن عىل أبيها
وحلفت لها، فحلف موتي. يَبلَُغك أن إىل ُج تتزوَّ ال ماًال، أصبت إن أنك يل وتَُوثَق يل تَحِلَف

إليه: فكتبت ج. تزوَّ قد أنه الجارية فبلَغ ماًال، هللا فرزقه الفتى، فخَرج له،

أع��َه��ُد ك��ن��ُت ال��ذي ال��َع��ه��ِد ع��ل��ى ان��َت أَم ب��ع��َدن��ا ت��غ��يَّ��رَت ه��ل ِش��ع��ري ل��ي��َت أال

مالها. ذهب أراد مالها: تساحف 215
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إليها: فكتب

ُد ُم��ج��دَّ َح��ي��ي��ُت م��ا ِوَص��ال��ي ب��أنَّ واع��َل��م��ي ِه��ن��ُد ي��ا ال��ظ��نِّ ب��ُح��س��ِن ع��ل��ي��ِك

إليه: فكتبت

م��م��ذُوُق وال��ُودُّ َغ��َرٌر وق��ولُ��ُه��م ح��ل��ف��وا وإن َغ��دٍر، أول��و ال��رج��ال إنَّ

إليها: فكتب

األُُف��ُق َح��م��َدُة ي��ا ل��ن��ا أض��اءَ وم��ا س��ال��َم��ًة ُدم��ِت م��ا َغ��دِرن��ا م��ن أِم��ن��ِت

إليه: فكتبت

َم��ع��ُروُف ��دق ب��ال��صِّ ام��رؤ ع��ن��دي وأن��َت أبَ��ًدا ص��دَّق��تُ��ُه م��ا غ��ي��ُرَك ك��ان ل��و

إليها: فكتب

م��ش��ُغ��وُف َح��م��َد ي��ا ب��ُك��م ق��ل��ب��ي ف��إن ِث��َق��ٍة وذا ِص��دٍق ذا ِع��ن��َدِك ُك��ن��ُت إن

إليه: فكتبت

األَج��ال ق��ارَب ق��د أب��ي ف��إن ت��م��ُك��ث وال اس��تَ��ط��ع��َت م��ا ��ل وَع��جِّ إل��ي��ن��ا أق��ِب��ل

إليها: فكتب

ال��ِع��ل��ال ل��َي تَ��ب��غ��ي ف��ال ال��ِه��الُل، ه��ل إذا ف��اع��ل��م��ي��ه س��ري��ٌع، إل��ي��ِك إنِّ��ي

فتزوجها. أبوها، مات وقد فقدم
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الجنة يف والشاكر الصابر

خلف بن محمد ثنا حدَّ الخزاز، العباس بن محمد ثنا حدَّ املقنعي، عيل بن الحسن وأخربنا
رجاء، أبي بن محمد عن النطاح صالح بن محمد ثنا حدَّ عمر، بن محمد ثنا حدَّ املحويل،
من وكانت الخوارج، من امرأة ِحطَّان بن ِعمراُن ج تزوَّ قال: الكوفة، أهل من رجٌل أخربني
وجًها، وأقبِحهم الناس أسمج من ِحطَّان بن ِعمران وكان عقًال، وأحسنهنَّ النساء، أجمل
قالت: وكيف؟ قال: الجنة. يف وأنَت أنا فإذا وأمِرك، أمري يف نظرُت إنِّي يوًما: له فقالت

الجنة. يف والشاكر فالصابر فشكرَت، مثيل وأعطيَت فصربُت، مثَلك أُعطيُت إنِّي
يف وكان تتزوَّجه، أن فأبت منحوف، بن ُسويد فخَطبها عمران، عنها فمات قال:
ينُظر ال وهللا وقالت: فقَطَعته عليه فشدَّت ويُقبِّله، يَستحسنه ِعمران كان خال وجهها

ماتت. حتى تزوَّجت وما عمران. بعد أحٌد إليه

العاشقة البطة

بن محمد ثنا حدَّ يحيى، بن املظفر ثني حدَّ الصرييف، جعفر بن منصور القاسم أبو ذكر
فذبحتُه، الذكر يوًما أخذت ثمَّ أعلفوه. فقلُت: ، بَطٍّ زوَج اشَرتيُت قال: أبي ثني حدَّ هارون،
عنها ارفعوا فقلت: نفَسها. تَقتل أن كادت حتى املكبَّة،216 تحت تَضطرب األنثى فجعلت

ماتت. حتى الذكر دماء يف تضطرُب تزل فلم فجاءت فُرفعت، املكبَّة.

العتاهية أبي ُحلم

الحسني ثنا حدَّ زكريا، بن املعاىف ثنا حدَّ عنه، الخطيب وحدثني امللحمي، حنيفة أبو أنبأنا
قال قال: شقيق، بن حماد عن ذماد ثنا حدَّ ذكوان، بن عسل ثنا حدَّ الكوكبي، القاسم بن
قال: الزهد؟ قول إىل الغَزل عن َرصفك الذي ما العتاهية: ألبي قلت الغنوي: سلمة أبو

قلُت: أني أُخربُك وهللا إذن

وال��َم��الالِت ال��ص��دَّ ل��ي أه��َدت م��والت��ي وب��ي��ن بَ��ي��ن��ي ال��ل��ه

عليها. محافظًة البطة عىل ُقلب كاإلناء شيئًا املقصود فيكون قلبه، اإلناء أكبَّ من لعله املكبة: 216
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ُم��ك��اف��ات��ي ِه��ج��رانُ��ه��ا ف��ك��ان وخ��ال��َص��ت��ي ُم��ه��َج��ت��ي م��ن��ح��تُ��ه��ا
ج��ارات��ي ج��م��ي��ِع ف��ي أح��ُدوثَ��ًة وَص��يَّ��َرن��ي ُح��بُّ��ه��ا ه��يَّ��َم��ن��ي

وبنَي بينَك تُدِخله أحًدا أصبَت ما فقال: أتاني آتيًا كأن الليلة، تلك املنام يف فرأيُت
من تعاىل هللا إىل وتُبُت مذعوًرا، فانتبهُت وجل؟ عز هللا إال باملعصية عليها لك يَحكم ُعتبة

الغزل. قول من ساعتي

للتقبيل وحيلته الصويف

حدَّثني نفَطويه، حدَّثني شاذان، بن بكر أبو أخربنا املحسن، بن عيل التَّنُوِخي أنبأنا
يُغنِّيهم، أمَرُد غالٌم وعندهم الصوفية، من قوًما بمَرص حرضُت قال: إدريس، بن إدريس
ال فقال: هللا! إال إله ال قل هذا! يا فقال: يصنُع، ما يدِر فلم أمُره، منهم رجٍل عىل فغلب

هللا. إال إله ال قال الذي الفم أَُقبُِّل فقال: هللا. إال إله

واألعرابي الرشيد

النرض أبو ثنا حدَّ زكريا، بن املعاىف ثنا حدَّ الجازري، الحسني بن محمد عيل أبو أخربنا
جالس أنا بينا قال: املوصيل، إبراهيم بن إسحاق أبيه عن إسحاق بن حماد ثنا حدَّ العقييل،
فأمر نصيحة، عنده أعرابيٍّا بالباب أن فأعلمه الحاجب، دخَل إذ املائدة، عىل الرشيد مع
ا فلمَّ وصباحة، فصاحة له وكان ففعل، املائدة عىل بالجلوس أمَره دخل فلما بإحضاره،
فقال: فأُحِرض، بالرشاب أمر ثمَّ يده، غسَل بالطست، وجيء املائدة وُرفعت الغداء تمَّ
حسنة، بثياٍب فأمر ِفعِله، من ذلك هاروُن فاستملَح اللِّباس؟ يف حالتي ما املؤمنني أمري يا
موىل؟ أم أعربيٌّ قال: الكوفة. من قال: جئَت؟ أيَن من أعرابي يا له: وقال عليه. فُطرَحت
املال قلَُّة إليك بي قصد قال: نصيحتُك؟ وما إلينا بك قصد الذي فما قال: . عربيٌّ قال:
إسحاق فأخذ قال: بها. إال إليك أصُل ال أني علمُت فإني نصيحتي، ا وأمَّ العيال، وكثرُة

وهو: عليه، ويطرُب الرشيد يشتهيه صوتًا فغنَّى العوَد،

يَ��ن��َف��ُع ال��دَّم��ِع ِس��َوى ـ��َك إَل��ي��ـ ش��اِف��ٌع ل��ي َل��ي��َس
َم��ط��َم��ُع ِف��ي��َك َه��ْل ـ��َل��َك، ق��ب��ـ وُم��تُّ بَ��ع��دي ِع��ش��َت
أربَ��ُع ِم��ن��ُه ل��ه ص��اَر َخ��م��َس��ٌة ال��ُح��بِّ ِق��َس��ُم

500



الثاني الجزء

ت��َق��طَّ��ُع ل��ي َك��ِب��ًدا أش��ت��ك��ي ال��ل��ه ف��إل��ى

فغضب غنَّى. ما وهللا بئَس قال: أعرابي؟ يا هذا ترى كيف كاملازح: الرشيد فقال
أعرابي! يا َويَلك هارون: فقال يدي. يف وُسقط إسحاق: قال عليه. وصُعَب هاون ذلك من

أقول: حنَي قويل املؤمنني! أمريَ يا نعم قال: هذا؟ من أحسن يشءٌ يكوُن هل

َم��ْدَم��َع��ا ب��ال��دَّم��ِع ِف��ُح أُص��ا ال َوُح��بَّ��ي��ك ال
ُم��وَج��َع��ا ك��اَن وإْن َح اس��ت��َرا ش��ج��َوُه ب��ك��ى َم��ن
تُ��ق��طَّ��ع��ا أن ِم��ن ـ��ق��ُم أس��ـ َه��واك ف��ي َك��ِب��ِدي
َم��ط��َم��َع��ا ف��يَّ ل��ل��ِب��ل��ى ال��ه��وى َس��وَرة تَ��دَع ل��م

وأمر عنه، يقطُعه ال شهًرا به يُغنِّيَه أن إسحاَق وأمر منه، ذلك هارون فاستملَح قال:
درهم. آالف بعرشة لألعرابي

أصحابه يودِّع يحيى بن الفضل

الفضل خَرَج ملا قال: يحيى، بن أحمد ثنا حدَّ يحيى، بن محمد الصويل ثنا حدَّ املعاىف، ثنا حدَّ
قال: ثمَّ أصحابه، ودَّع ُخراسان إىل يحيَى بن

ِق��َط��ُع أي��دي��ه��ُم ف��ي وه��َو ال��َه��َوى، َح��ب��َل واق��تَ��َس��ُم��وا ال��ح��يِّ ب��ي��َن ال��بَ��يْ��ُن دن��ا ل��م��ا
أدَُع وم��ا أب��ك��ي ف��م��ا ال��ِف��راِق، َوْش��ُك وأع��ج��َل��ن��ي َس��ل��َم��ى ب��أدُم��ِع��ه��ا ج��اَدت
ُم��رتَ��َج��ُع م��رَّ ق��د ال��ذي ال��زَّم��اُن وال َس��َل��ٍم ب��ذي َس��ل��م��ى ال َوي��َح��َك! َق��ل��ب ي��ا
َف��ج��ُع��وا م��ن يَ��ش��ت��اَق أن يُ��ب��ال��ون وال يُ��الئ��ُم��ُه��م ال َرْك��ٌب م��رَّ أُك��لَّ��م��ا
ت��ن��َص��دُع ال��َق��ل��ِب ح��ص��اُة ال��ِف��َراِق ِم��ن ُج��ِع��َل��ت ف��ق��د ِم��ن��ُه��م، ب��ه��ًوى ع��لَّ��ق��ت��ن��ي

ليىل عمه وابنة وزوجته الُعَقييل صخر

ثنا حدَّ العباس، بن محمد عمر أبو ثنا حدَّ الجوهري، عيل بن الحسن محمد أبو أخربنا
العجالني، زكريا أبي عن املدائني عن التميمي محمد أبو ثنا حدَّ املحويل، خلف بن محمد
بينهما وكان ليىل، تُدعى عمٍّ ابنُة له وكانت صخًرا، ى يُسمَّ كان ُعقيل بني من رجًال أن
لهما وكان يوًما، وال ساعة صاحبه عن يفرتُ منها واحٌد يكن ولم مربٌِّح، وُحبٌّ شديد، ُودٌّ
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حتى بينهما، وتسعى عنه وتبلغها رسائلها، صخًرا تُبلُغ جارية ولليىل فيه، يلتقيان مكان
منازلهما. إىل ينرصفان ثمَّ ليلة، كلِّ يف يتحدَّثان وكانا منهما، ذلك طال

تَِرصَمه أن مخافة كاره لذلك وصخٌر األزد من امرأًة صخًرا زوج صخر أبا إن ثمَّ
فمرَض فيه، يلتقيان كانا الذي املكان إتياَن وتركت قطَعتُه خربُه، ليىل بلَغ فلما ليىل،
ملا ليىل َسَحَرتُه قد يقولون: وكانوا له، عمٍّ ابن إىل ه أفىشرسَّ قد وكان شديًدا، مرًضا صخٌر
يزاُل فال فيه، يلتقيان كانا الذي املكان ذلك إىل يَحمله ه عمِّ ابن فكان بنفسه. يصنُع كان

يَُردُّه. ثمَّ يُسِعُفه عمه وابن يُصبَح، حتى وَعهِدها آثارها عىل يبكي
اذهبي وقالت: إليه، جاريتَها فأرسلت لها، منه له وُحبٍّا به، وجًدا أشدَّ ليىل وكانت

له: فقويل رأيتِه فإذا هنالك، صخًرا تريَن هل فانظري مكاننا، إىل

ت��زُع��ُم: زم��انً��ا َص��خ��ُر ي��ا ُك��ن��َت ق��د يَ��ص��ِرُم ذن��ٍب َل��غ��ي��ر ل��م��ن ت��ع��ًس��ا
يُ��ن��ِع��ُم م��ا ع��ل��ى ل��ل��ه ف��ال��ح��م��ُد ُم��ت��يَّ��ُم ب��ن��ا م��ش��غ��وٌف أنَّ��ك
يَ��ع��َل��ُم َق��د ش��اِه��ٌد ربِّ��ي وال��ل��ه ال��ُم��ج��م��َج��ُم ل��ن��ا م��ن��َك ب��دا ل��م��ا
ي��رَغ��ُم217 م��ن��ه واألن��ُف َرَددتُ��ُه يُ��ع��ظَّ��ُم ش��أنُ��ُه ِخ��ط��ٍب ُربَّ أن

قد البايل نِّ كالشَّ فوجدته قولها: فأبلغته بصخر هي فإذا الجارية، فانطلقت قال:
َغفًرا يل وسيل عذًرا، يل وأبيني فعًال، بي أحسني حسُن يا لها: فقال ووجًدا، ُحزنًا هلك

لها: وقويل أمري، ملكُت ما فوهللا وُصلًحا،

أم��ري ع��ن ك��ان وم��ا رأي��ي ع��ن ك��اَن وم��ا م��ش��ى َم��ن َخ��ي��َر ي��ا ع��يَّ��ْرِت ال��ذي ف��ه��م��ُت
ال��ُع��ذِر واِض��َح ف��اق��بَ��ل��ي ذن��ٌب، ل��َي وم��ا ك��اِرًه��ا وُزوِّج��ُت أف��َع��ل، ف��ل��م ُدع��ي��ُت
ال��ص��خ��ِر م��ن ال��ق��ل��ي��ِل َح��م��ِل ع��ن ألَض��ع��ُف ف��إن��ن��ي ص��خ��ًرا، ��يَ��ُت ُس��مِّ ق��د ك��ن��ُت ف��إن
ال��َح��ش��ِر ُم��ل��تَ��ق��ى إل��ى ِع��ش��ن��ا ول��و ِس��واِك ثً��ا ُم��ح��دِّ أب��غ��ي ال��ب��ي��ِت وربِّ ول��س��ُت

أمَر فاجعل إيَّاك، أبيك تزويَج كاِرٌه أنك تزُعُم كنَت إن صخر! يا ُحسن: له فقالت
قد ولكن ال! فقال: ُمكَرًها. كنَت وأنك قاٍل، ولغريِها ُمِحبٌّ لها أنَّك ليىل ألُعِلَم بيدي امرأتك

ي. عمِّ ابنة يد يف ذلك جعلُت

املرأة. يخطب الذي الخطب: 217
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عتٌب عليه وما إليِك، األمر جعَل قد وقالت: بينهما، داَر بما فأخربتْها إليها فانَرصفت
إن أُطلُِّق ثمَّ ِثنا، ُمتحدَّ موضع إىل الليلة ِعديه ولكن قبيح، هذا ليىل: قالت منه. فطلِّقيها

بحَرضتي. لرَيدَّك يكن لم فإنه إليك، أمَرها َجَعَل
الجارية: له قالت ثمَّ وتعاتَبا، وتشاكيا فاجتمعا موعده، فأخذت الجارية، فمضت
ألشدُّ وإنها وحسبًا، أبًا وأكَرُمهم نسبًا ُعقيٍل بني ألفضُل ليىل إن فوهللا إيلَّ، أهِلك أمَر اجَعل
ذلك من ليىل فأظهَرت ثالثًا، منك طالٌق فهي قالت: يدك. يف فأمُرها صخر: فقال ُحبٍّا، لك
يُظهر ولم اللقاء من عليه كانا ما إىل فرتاَجعا عليها. شقَّ جاريتُها فعلت الذي وأن جزًعا،
بها أبني وكيف له: قال بأهلك؟ تَبني أال صخر، يا أبوه: له قال حتى امرأته طالق صخٌر
تهجو املرأة وقالت املرأة، أهل أبوه فأعلم بها؟! حلفت يمنٍي يف ِعصمتُها مني بانت وقد

وقوَمها: ليىل

َف��ض��ِل وال َح��يَ��اءٍ م��ن ل��ُع��َق��ي��ٍل وم��ا ِرَس��اَل��ًة ُع��َق��ي��ًال ع��نِّ��ي أب��ِل��غ��ا أال
األص��ِل ع��ل��ى يَ��ج��ري ال��ف��رع إن ك��ذل��ك، وأن��تُ��ُم ال��نِّ��س��اءِ ش��رُّ ن��س��اؤه��ُم
األه��ِل ع��ل��ى يَ��غ��اُر ال ح��يٍّ خ��ي��ُر وم��ا اخ��ت��ه ع��ل��ى يَ��غ��اُر ُح��رٌّ ف��ي��ُك��ُم أم��ا

صخر، من ليىل تزويج عىل فأجمعوا خربُهما، شاع حتى وتقاَولتا ليىل، وَهَجتها قال:
أنعِم عىل فعاشا صخر، من فزوَّجوها بصاحبه، منهما واحٍد كلِّ وجد من لهم انكشَف ِلما

مودة. وأحسن حاٍل

موته بعد لزوجها تفي

أخربني خلف، بن محمد ثنا حدَّ العباس، بن محمد ثنا حدَّ عيل، بن الحسن وأخربنا
حدَّثني عامر، بن البهلول أخربني الزيدي، الواحد عبد بن إبراهيم عن األزدي، صالح أبو
فأُعجَب ودين، عقل له رجًال سابور بن الحسن كان قال: التَّنُوِخي، العزيز عبد بن سعيد

األبيات: بهذه إليها فأرسل قال: ودين، عقٍل ذات الحيِّ من بفتاٍة

َع��ل��ي��ِل بَ��َدٍن ِش��َف��ا ف��ي ل��ِك َوَه��ْل َس��ب��ي��ل َوص��ٍل إل��ى َه��ل َف��َدي��تُ��ِك
َغ��ل��ي��ل��ي ِم��ن ف��دي��تُ��ِك ف��داوي��ن��ي، ُس��ق��م��ي وِش��ف��اءُ ُم��ن��يَ��ت��ي ف��ع��ن��َدِك
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هذا؟! بمثِل النساء إىل أَويُكتَُب هذا؟ ما وقالت: عذََلته، إليها الرسوُل وَصَل فلما
وفيه: ذلك، عن بالكفِّ وتأُمره وتُوبُِّخه رأيه من ُف تَُضعِّ كتابًا إليه وكتبت

ق��ل��ي��ًال ِرف��ًق��ا ال��َه��َوى ف��ي ُرَوي��َدك ال��ُم��ع��نَّ��ى! ال��نِّ��ض��ُو أي��ه��ا ي��ا أال
ظ��ل��ي��ًال ِظ��الٍّ ال��تُّ��ق��ى ذا ويُ��س��ِك��ُن ع��ص��اه َم��ن يُ��ع��ذُِّب ربٌّ ل��ن��ا

ذلك يف يل حاجة ال للرسول: فقالت ماله. إليها يدفُع أنه لها فضمن ا، موِرسً وكان
ال أن ماَت إن ي عمِّ ابن عاهدُت كنُت إنِّي ويحك قالت: ذاك؟ وكيف قال: سبيل. إليه وال

يقول: وأنشأ عيناه، ودَمعت أنكرتُها نظَرًة يوًما إيلَّ نظَر أنه وذلك بعَده؛ َج أتزوَّ

ِن��س��اي��ا وت��ن��ُدبُ��ن��ي بَ��َدن��ي ع��ل��ى ُط��رٍّا يُ��ه��اُل ب��ال��ت��راِب ك��أن��ي
ُع��َراي��ا ِم��ن��ُك��م وُق��طِّ��َع��ْت وِب��ن��ُت دف��ي��نً��ا ُم��وِح��َش��ٍة َره��َن وأُص��ب��ُح
ِس��واي��ا أي��ًض��ا م��ؤنِ��ًس��ا ويُ��ح��ِدُث َوج��ه��ي ل��ف��ق��ِد ال��ح��ب��ي��ُب ويَ��ن��س��ان��ي

قالت: غريُك؟ هذا عليه أخىش العالم يف وَمن فقال: بي؟ تُعرُِّض كأنَّك له: فقلت قالت:
فقلت: فأجبته،

َوَداِدي ف��ي أُخ��ونُ��َك ال ف��إن��ي نَ��ف��ًس��ا ال��م��ح��ُزوُن أيُّ��ه��ا ِط��ْب أال
ف��ؤادي ل��ي بَ��ع��َدَك يَ��ن��ح��اُش وال أن��ي��ًس��ا َم��ع��ي ِس��َواَك أب��غ��ي وال

من وحاشاك أبًدا، أخونُك ال وهللا إي فقلت: قالت: يل؟ بهذا أَوتَفنَي يل: فقال قالت:
يقول: فأنشأ قولك!

ُع��ُه��ودي َح��َدٍث ع��ل��ى أَن��ُق��ض ول��م ه��ذا ب��ع��د أُخ��ونُ��ِك ال وإن��ي
ُش��ُه��ودي ش��اه��َدٌة ب��ذاَك ع��ل��يَّ إنِّ��ي ال��دَّه��َر س��واِك أب��غ��ي وال

وما إليه، فصار تعاىل، هللا أقداُر فعاَجَلته منِّي، به ورَيض منه بذلك فرضيُت قالت:
يكوُن. وال يتم ال ما ِذكَر ويدَع شأنه عىل يُقِبَل أن لصاحبك فقل أبًدا، عهده ألنُقَض كنُت

عنها. فأمسك بالقصة ثته وحدَّ قالت، ما فأخربته إليه، فرجعُت قال:

504



الثاني الجزء

تُِفق ال أو أِفْق

قصيدة: ابتداء من ويل

ُم��ن��َط��ِل��ْق غ��ًدا ال��خ��ل��ي��َط ف��إن تُ��ِف��ْق ال أو َغ��َراِم��َك م��ن أِف��ْق
ت��ح��ت��ِرق خ��لِّ��ه��ا أو اس��َط��ع��َت إن ال��ح��ش��ا ن��اَر ب��َدم��ِع��َك وأط��ف��ئ
تَ��ذُق ل��م ال��ذي م��ن��ه ذاَق ف��ق��د ال��ه��وى ح��دي��َث أخ��ي��ك ع��ن وُخ��ذ
َع��ِش��ْق َم��ن ف��َس��ْل ب��ال��ع��اِش��ِق��ي��َن ِم ال��َغ��َرا ِف��ع��ل تُ��ن��ِك��ُر ُك��ن��َت وإن
نَ��َع��ْق: ق��د ب��ي��ن��ن��ا م��ا ب��ُف��ْرَق��ِة ال��نَّ��وى وُغ��راُب وق��اِئ��َل��ٍة،
ال��ُم��ن��َه��ِرق َدم��ُع��َك ب��ن��ا يَ��نُ��مَّ أن َق��ب��َل ُق��ب��َل��ًة، ول��ْو تَ��َزوَّْد،
َغ��ِل��ق ق��د ح��يِّ��ن��ا ف��ي ف��َره��نُ��َك ال��ِف��َراِق ق��ب��َل ال��بَ��يْ��ِن أُْه��بَ��َة وُخ��ذ
ي��ن��َط��ِب��ق ب��ع��َدُه��ْم ال��ج��ف��ِن ع��ل��ى ـ��َن ب��اِخ��ِل��ي��ـ َح��ص��روا وق��د وس��اروا
َرِف��ْق ل��و ع��اِرٌض ظ��م��أٍ ع��ل��ى َس��َق��اُه ال ح��اِديَ��ُه��م، ض��رَّ ف��م��ا
َط��َرق م��ا إذا ال��خ��ي��اِل ب��ط��ي��ِف َوص��ِل��ِه��م م��ن أَق��نَ��ُع ك��ن��ُت وق��د
يَ��ُع��ق ال َزاِج��ٌر ل��ي ��ي��ِب ب��ال��شِّ ـ��ِن ال��ع��اِرَض��ي��ـ َض��ِح��ِك ف��ي ك��ان وإن

الهوى صدق لو

أوَّلها: قصيدة أثناء من أيًضا ويل

وال��غ��رام��ا اش��ت��ي��اق��ي ��لُ��ُه أُح��مِّ ُم��ط��ي��ًق��ا َظ��ه��ًرا أج��د ل��م ول��م��ا
��الَم��ا ال��سَّ ب��ه��ا تَ��ح��لُّ داٍر إل��ى يُ��ه��ِدي ال��ن��ج��ديَّ ال��بَ��اِرَق س��أل��ُت

ومنها:

أم��ام��ا ي��ا ه��ن��ٍد ق��وَل ب��ن��اٍس ال��ل��ي��ال��ي ت��ط��اَوَل��ِت وإن ول��س��ُت
ال��لِّ��ث��ام��ا ض��يَّ��َق��ِت ث��مَّ َه��َوان��ا، وإف��ًك��ا ُزوًرا ال��ُم��دَّع��ي أه��ذا
أق��ام��ا وال َع��ن��ُه ال��بَ��يْ��ِن ب��إث��ِر يَ��ْوًم��ا يَ��ْح��َي ل��م ال��ه��وى ص��َدق ف��ل��و
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