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أيبفراس ترمجة

الشام: تأليفشاعر األعالم، كتاِب عن نقًال
ِرْكيل الزِّ ين الدِّ َخري السيد

فاِرٌس، شاعٌر أمريٌ الرَّبْعي، التَّغِلبي حْمدان بن سعيد بن الحارُث الَحْمداني، ِفراس أبو
بَمِلٍك.» وُخِتَم بَمِلٍك عُر الشِّ «بُدئَ يقوُل: عبَّاٍد ابُن الصاحُب كان الدولة. سيِف َعمِّ ابُن وهو
وكان الدَّولة. سيِف يَدي بني بها قاتَل كثريٌة وقائُع وله ِفراٍس. وأبا القيِس َ امرأ يعني:
يَسُكن كان َقومه. سائِر عىل ويُقدِّمه غَزواته، يف ويَستصحبُه ويُجلُّه يحبُّه الدَّولِة سيُف
بَمنِْبَج َوقائِعها بعِض يف الرُّوُم تْه وأَرسَ ام. الشَّ بالد يف ُل ويتنقَّ والُفرات)، حَلٍب (بني َمنِْبَج
َصَدد يف َقتيًال وماَت بُروميَّاِته، األِرس يف شعُره فامتاَز لها، ُمتقلًِّدا وكان ٣٥١ه) (سنة
خاَل فراس أبو وكان الدَّولة، سيف بِن املعايل أبي أتباِع أحُد قتَله ِحمص)، من مقَربة (عىل

تنافٌس. وبينَُهما املعايل أبي
ه. وثالثمائة وخمسني سبٍع سنة ووفاتُه – وثالثمائة عرشين سنة مولُِده
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قال:

األَدْب وُع��ن��وان أي��ًض��ا ال��ع��َرْب دي��واُن ��ع��ُر ال��شِّ
ال��نُّ��ُج��ْب آب��ائ��ي وم��دي��ح م��ف��اِخ��ِري ف��ي��ه أع��ُد ل��م
ال��ك��تُ��ْب م��ن��ه��نَّ ح��لَّ��ي��ُت ربَّ��م��ا وم��ق��ط��ع��اٍت
ال��ل��ِع��ْب وال ال��م��ج��وِن وال ءِ ال��ِه��ج��ا وال ال��م��دي��ِح ف��ي ال

وقال:

أُخ��رى تَ��ب��ت��غ��ي ب��م��ا ُش��ك��ٍر ذي غ��ي��ر إل��ى ص��ن��ع��ت��ه��ا ق��د م��ك��ف��ورٌة ن��ع��م��ٌة ف��م��ا
أَج��را1 ب��ه أف��ْدُت ش��ك��ًرا أُف��ْد ل��م إذا ف��إن��ن��ي ح��ي��ي��ُت م��ا َج��م��ي��ًال س��آت��ي

املشهورة: قصائِده من وهي وقال،

ه��اِج��ُر ويُ��س��َع��د َم��ه��ج��وٌر ف��يُ��س��َع��َد زائ��ُر ال��ع��ام��ريَّ��ة خ��ي��اَل ل��ع��لَّ

إنها فحيُث ِقنِّْرسين، ولَّيتَه الذي الصيَّاح قاتيل عن صنعتها التي النَّعمة إن الدولة: سيَف يخاطُب 1

كَر الشُّ منه أستَفْد لم فإن الَجميَل؛ أفَعل أن عادتي إنما أخرى، مرَّة عليِهم تُعاَد أن يجُب ال مكفورة
األجر. استفدُت
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ال��ج��آِذُر2 إل��ي��ك وت��ص��ِب��ي��ن��ي أح��نُّ ��ب��ا ال��صَّ ع��ن ��م��اِس ال��شِّ ط��ول ع��ل��ى وإن��ي
َس��ت��ائ��ُر3 ارع��ي��َن ال��دَّ ِط��ع��اِن م��ن ل��ه��ا خ��ري��دٌة ال��ِخ��ب��اءِ ذاك ِك��لَّ��تَ��ْي وف��ي
ث��ائ��ُر4 أن��َت أم أن��َت ش��وٍق أزائ��ُر م��ت��درًِّع��ا ج��ئ��تُ��ه��ا م��ا إذا ت��ق��وُل
غ��داِئ��ُر5 أم ف��اِح��ٌم َف��ل��ي��ٌل وولَّ��ت َش��م��ائ��ٌل أم ن��اع��ٌم ف��غ��ص��ٌن ت��ث��نَّ��ت
ع��ام��ُر وب��ي��ن��ِك ب��ي��ن��ي م��ا ل��ي��ال��َي ب��ال��رِّض��ا ال��َوص��ِل م��ن أرض��ى ال ك��ن��ُت وق��د
ال��م��زاِوُر6 ال��خ��ي��اُل ب��ع��ي��ن��يَّ ي��ق��رُّ ف��إنَّ��ه ��دوُد ال��صُّ ط��اَل وق��د ��ا ف��أمَّ
��واه��ُر ال��سَّ ال��ب��واك��ي ح��ول��ي ك��ثُ��رْت وق��د َخ��ل��يَّ��ًة ع��ن��ي ال��ح��يِّ ف��ت��اُة تَ��ن��اُم
ال��َح��واض��ُر7 ال��بُ��ي��وت ب��ي��ن رغ��م��ْت وإن ألج��ِل��ه��ا ال��بَ��وادي غ��ي��ُر وتُ��س��ع��ُدن��ي
ال��م��ص��اِي��ُر إل��ي��ه��ا أض��اَرت��ن��ي ب��ُع��رٍب اح��تَ��س��ب��تُ��ه��ا م��ا ن��ظ��رٌة إال ه��ي وم��ا
ح��اِي��ُر ال��ح��س��ُن ب��ه وج��ٍه إل��ى ح��ي��اَرى ك��لُّ��ه وال��ح��يُّ وال��رَّْك��ُب ب��ه��ا ك��ِل��ف��ُت
ال��َم��ع��اِج��ُر8 ت��ح��ت��ه��نَّ م��ا ع��ل��ى ن��م��م��َن إن��م��ا ال��ُح��س��ن رائ��ِق ع��ن ظ��لَّ��ل��ْت وم��ا
ال��ن��واظ��ُر؟ ع��ل��ي��َك ج��رَّت م��ا ق��ل��ُب وي��ا ال��ه��وى الع��ِج م��ن الق��ي��ِت م��ا ن��ف��ُس ف��ي��ا
زاِج��ُر9 م��ن��ِك ل��ي ه��مَّ ب��أم��ٍر ه��م��م��ت ك��لَّ��م��ا وم��الُ��ِك ل��ي م��ا ��ت��ي ع��فَّ وي��ا
َض��رائ��ُر ال��ِح��ج��اِل ورب��اُت ل��ديَّ وال��تُّ��َق��ى وال��ع��ق��َل ��وَن وال��صَّ ال��ِح��ج��ى ك��أنَّ
أَث��ائ��ُر10 ُك��نَّ م��ن��ذ ع��ن��دي ح��ب��ائ��ُب يَ��ب��ت��غ��ي��نَ��ه م��ا ج��ان��ب��ُت وإن وه��نَّ
س��اِه��ُر ن��اَم وال ع��ي��ٌن ه��َدأْت وم��ا ن��ح��َوه��ا األس��نَّ��ة ُخ��ض��ت ل��ي��ل��ٍة وك��م

الَوحشيَِّة. البَقرِة ولُد وهو جؤذر، جمُع والجآِذر: ظهَره. منَع إذا الفرُس، شَمَس من مأخوذٌ ماُس الشِّ 2
الدُّروع. الالِبسني ارعني: والدَّ َرِقيق، ِسرتٌ وهي بالَكرس ِكلَّة تَثنيُة «ِكلَّتَي» 3

ثأَره. بأخِذ املجدُّ الثائُر: 4
غدائرها. أم فاحم ليٌل هو هل خلَفها؛ الذي واُد السَّ يدري ال أدبَرْت إذا يعني: 5

إذا تقرُّ عيني صارْت الَهجِر وبعد بالُوصول، قانٍع غريَ كنُت وبينِك بيني عامرًة املحبُة كانِت ملا يقول: 6

خيالُك. زارها
ان. ضدَّ والحواُرض البوادي 7

النِّقاُب. به ويُقصد ، يَمنيٌّ ثوٌب املعجُر: 8
محبوبتِه. من وَطره قضاءِ عن تمنَُعه ألنها منها؛ ويشُكو ته عفَّ يلوُم 9

وإن وأجدادي، آبائي عن متوارثاٍت كنَّ منذ عندي، حبائُب ِم املتقدِّ البيت يف املذكور وغريَه العقَل أنَّ أي 10

امَلحبوبة. عن االمتناِع يف أطاوعُهنَّ لم

10
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َض��م��اِئ��ُر ��ْت وع��فَّ نَ��ج��َوى َك��ُرَم��ْت ل��ق��د وح��َده ال��ل��ُه ي��ع��َل��ُم َخ��َل��ون��ا ��ا ف��ل��مَّ
ط��اِه��ُر11 ال��ن��اُس ي��رُج��ُم م��م��ا وث��وب��َي ظ��ن��ونَ��ه��م ف��يَّ ال��ن��اُس ي��ظ��نُّ وب��تُّ
ش��اِع��ُر ب��أم��رَي ي��ش��ُع��ر ل��م ��ب��ِح ال��صُّ إل��ى ت��م��اِم��ه��ا ب��دَر م��اش��ي��ُت ل��ي��ل��ٍة وك��م
م��ت��ن��اِث��ُر ل��ؤل��ٌؤ أو َوَه��ى ج��م��اٌن ك��أنَّ��ه ال��ح��دي��ُث إال ري��ب��ٌة وال
بَ��ش��ائ��ُر12 ��ب��اح ل��ل��صَّ م��ن��ه��ا تُ��ر ول��م ب��َج��رِس��ه ال��ح��ل��يُّ ض��جَّ وق��د أق��وُل
ن��ح��اِذُر13 م��م��ا ال��ص��ب��ِح ب��ي��اُض وح��ت��ى ن��خ��اُف��ُه م��م��ا ال��ح��ل��ُي ح��ت��ى ربِّ ف��ي��ا
زاج��ُر ��ي��ان��ِة ال��صِّ ُح��س��ن م��ن ودونَ��ِك آِم��ٌر ال��ص��ب��اب��ة ف��رط م��ن ف��ي��ِك ول��ي
ق��اِدُر وه��و ل��ذَّات��ه ع��ن ع��فَّ إذا ال��ف��تَ��ى ��ُة ع��فَّ إن��م��ا غ��يٌّ ع��ف��اُف��ك
م��واِزُر14 م��ن��ه ش��ئ��ُت م��ا ع��ل��ى وق��ل��ٌب ع��ل��ويَّ��ة ��ٌة ه��مَّ ع��ن��ي ال��ه��مَّ ن��َف��ى
ب��ات��ُر15 ال��ه��ن��ُد ي��ط��بَ��ُع م��م��ا وأب��ي��ُض ذاب��ٌل ال��َخ��طُّ يُ��ن��ب��ُت ��ا م��مَّ وأس��م��ُر
ُم��س��اف��ُر وْه��و ال��ج��س��َم يُ��ق��ي��م وع��زٌم م��ح��اِرٌب وْه��و ال��ح��رُب، تَ��ق��رُّ وق��ل��ٌب
وم��ع��اِش��ُر16 أس��رٌة ح��يٍّ ك��ل وف��ي لُ��ب��ان��ٌة أرض ك��لِّ ف��ي ل��ه��ا ون��ف��ٌس
َع��ش��ائ��ُر ل��ل��ِك��راِم ال��ك��راَم ف��إنَّ ع��ش��ي��رًة ف��جٍّ ك��ل ف��ي أِج��ْد ل��م إذا
ال��َح��واف��ُر17 إل��ي��ه ِن��ي��ط��ْت م��ا أم��ي��ن��ُة الِح��ٍق نَ��س��ِل م��ن اإلِْط��َل��ي��ِن والِح��ق��ُة
ال��م��آزُر18 ال��ُم��َغ��اِر ع��ن��د ح��َس��رْت إذا ربَّ��ه��ا تُ��ع��اِن��َد أن ت��أبَ��ى ال��الءِ م��ن
األب��اِع��ُر19 تُ��ط��ي��ُق ال م��ا ب��ي ت��ك��لَّ��ُف َك��اللُ��ه��ا ب��ط��يءٌ ورق��اءٌ وخ��رق��اءُ

يتَّهم. يرُجم: 11
سابق. بيٍت يف للَّيلِة راجع منها يف والضمريُ . الخفيُّ الصوُت الَجرُس: 12

من فيه هو ملا فيخاُفهما بمحبوبتِه، اجتماِعه عىل الناَس يُطلعان بِح الصُّ وبياَض الحيل صوَت أن يعني 13

والصيانِة. ِة العفَّ
امُلساعُد. امُلواِزُر: 14

الرِّماح. فيه تُباع موضٌع : الَخطُّ 15
الرَُّجل. ورهُط الَحصينُة الدِّرُع م: بالضَّ واألُرسُة الَحاَجة. اللُّبانُة: 16

والحٌق: الخاِرصتنِي. مضمومُة أي: مضمومٌة؛ والحقٌة: الخاِرصة. وهو بالكرس، إِْطٍل تثنيُة اإلْطلني: 17
وغريِه. ُسفياَن أبي بِن ملعاويَة جياٌد أفراٌس

األعَداءِ. عىل إغارتِه حالَة عنه أثواِبه وانكشاف دِة الشِّ وقِت يف حتى لصاِحبها، مطاوعٌة أنَّها يعني 18
التَّعِب. ببُطء يصُفها التَعُب؛ والَكالل: البيضاءُ. والورقاء: سريِها. رسعِة يف الَحمقاءُ الَخرقاءُ: 19

11
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ن��اِج��ُر20 ت��ض��رَّم ح��ت��ى ق��ي��ِظ��ه��ا م��َدى داِب��ٍق ش��ق��ائ��َق ص��اف��ْت َغ��ري��ريَّ��ة
وتُ��غ��اِوُر21 ِخ��ذْراِف��ه م��ن ت��ن��اوُل بُ��ره��ًة ب��م��ي��ث��اءَ ال��رَّاع��ي ��َض��ه��ا وح��مَّ
ال��َم��ن��اِظ��ُر ِق��راه��ا َص��ف��واٍن ب��ق��ي��َة ��نَ��ْت وض��مَّ اط��م��أنَّ��ْت ح��ت��ى ب��ه��ا أق��اَم
ال��دَّوائ��ُر22 ��ه��وُر ال��شُّ ب��ِم��ل��ح��اَن أُدي��َرْت َري��ثَ��م��ا ��ل��وَط��ِح ال��سَّ بَ��ْط��َن وخ��وَّض��ه��ا
ح��اِس��ُر23 وه��و رح��َل��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا َظ��ن��ن��َت أق��ب��َل��ْت ه��َي إذا ب��ك��وم��اءٍ ف��ج��اءَ
ال��ُم��س��اِف��ُر ع��ل��ي��ه��ا ي��رُج��و م��ا ُق��رَب وي��ا وب��ي��نَ��ه��ا ال��َك��الِل ب��ي��ن م��ا بُ��ع��َد ف��ي��ا
تَ��ك��اَش��روا24 ال��ذي��ن األه��ِل ع��ن وَع��دِّ أه��لُ��ه رابَ��َك ال��م��أل��وَف ال��وَط��َن دِع
ع��ش��ائ��ر وق��لَّ��ت دار ن��َزح��ْت وإن َص��َف��ا م��ن وُودُّك أص��َف��ى َم��ن ف��أه��لُ��ك
ال��َم��ف��اِخ��ُر25 تُ��ب��ن��ى ك��ي��ف أران��ي م��ك��انً��ا ِك��َل��ي��ه��م��ا م��ع��دٍّ ق��ْرَم��ْي م��ن ت��ب��وَّأُت
ن��اِص��ُر ال��َق��رم ال��دَّول��ِة س��ي��ُف ف��َف��رع��َي ِن��ج��اُره م��ع��دٍّ م��ن أَص��ِل��ي ك��ان ل��ئ��ن
آِخ��ُر ال��م��ج��ِد أوَل يُ��زيِّ��ْن ل��م إذا ٌل أوَّ ِل��يَ��ن��ف��َع ل��واله ك��اَن وم��ا
بَ��ص��ائ��ُر ل��ل��ُم��ب��ص��ري��َن ي��ك��ْن ل��م إذا أه��َل��ه��ا ت��ن��َف��ُع األب��ص��اُر م��ا ل��َع��م��ُرك
ال��َج��واه��ُر ��ق��اِل ب��ال��صِّ إال وت��ظ��َه��ُر ��ٍف م��ث��قَّ غ��ي��َر ال��َخ��طِّ��يُّ ي��ن��ف��ُع ف��ه��ل
أُف��اِخ��ُر َم��ن أَرى ال ح��ت��ى وأف��خ��ُر ب��َف��ض��ِل��ه ق��وِم��ي أح��س��اِب ع��ن أُن��اض��ل
وأَواِص��ُر26 آراِئ��ه ِم��ن أَواِخ��ي��ِه ل��ُح��ص��ولِ��ه ُع��دَّت��ي ألم��ٍر وأس��َع��ى
وم��آِث��ُر27 ش��اغ��ٌل ف��ي��ه��ا َم��ف��اِخ��ُر ودونَ��ه ال��ق��دي��ِم وص��ُف أي��ش��غ��ل��ُك��م

معروٌف. مكاٌن وهو دابق، شقائق يف الصيِف زمَن أقاَمْت صاَفْت: سنِّها. لحَداثة املجربِة غريُ الَغريريُة: 20
الَعطشانَُة. النَّاِجر:

ربيعيٌّ نباٌت الَخاء: بَكرس الِخذْراف بالِعراق. بلدٌة َميثاء: معروًفا. النَّبات من نوًعا أطَعَمها َضها: حمَّ 21

الَقيلوَلة. وامُلغاوَرُة يبَس. بالصيِف ُمسَّ إذا
بِملحاَن. املعروِف املكاِن يف الحوُل عليها مَىض أي الخ: أديرت ريثَما ماءٍ. عنُي لوَطُح: السَّ 22

لِسَمِنها. رحَلها؛ عليها أن ظنَّ ُعريَانٌة أنَّها مع أقبلْت إذا أنها واملعنى: السناِم. العظيمُة النَّاقُة الَكوماءُ 23
تَضاَحكوا. تكاَرشوا: 24

َسعيًدا. ه عمِّ وابَن الدَّولِة، سيَف معدٍّ بَقرَمي أراد 25
األقاِرُب. األَواِرص: 26

به ما واملآثر املفاخر من الدولة سيف وصِف يف أنَّ مع اآلباء، من القديِم وصُف يشغلُكم كيف أي 27

اآلبَاء. عن مشَغلٌة
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وظ��اه��ُر ت��غ��ل��ب��يٍّ م��ج��ٍد وب��اط��ُن وآخ��ٌر ال��َم��ك��ُرم��اِت ف��ي أوٌل ل��ن��ا
وع��ذاف��ُر28 غ��ي��ران��ٌة غ��داف��رٌة رح��ِل��ه ب��أع��واِد تَ��خ��ُدو راك��بً��ا أي��ا
��واِي��ُر29 ال��سَّ ال��َق��واف��ي وْه��ي نَ��أِي��ه��ا ع��ل��ى ِرس��ال��ًة َورق��ا أب��ن��اءِ إل��ى أِل��ْك��ن��ي
وَض��م��اِئ��ُر ن��ي��ٌة ق��رَّبَ��تْ��ن��ي ف��َق��د َش��ح��ُط��ه��ا ط��اَل ن��ي��ٌة ب��اَع��دتْ��ُك��م ل��ئ��ْن
ن��اِش��ُر ال��ي��م��ان��يَّ ال��ع��ض��َب نَ��ش��َر ب��ه ك��أن��م��ا يَ��غ��ي��ُب ال ث��ن��اءٍ ون��ش��ُر
َس��واِج��ُر ه��ن��اك وأرح��اٌم وُودٌّ َع��َش��ريَّ��ٌة وائ��ٍل ف��ي وي��ْج��َم��ُع��ن��ا
داث��ُر ال��ُودُّ وال م��ن��ِس��يٌّ ال��ع��ه��ُد ف��ال م��ن��زٌل ش��طَّ إن ورق��اءَ ل��ب��ن��ي ف��ُق��ل
أواِص��ُر30 وُش��دَّت ُق��ربَ��ي ق��ُرب��ت ف��ق��د ال��ُق��َوى ت��ض��ُع��ف أو ال��خ��ي��ُل ت��رث وك��ي��ف
ال��ع��ن��اص��ُر اإلف��ت��خ��اِر ي��وَم ِط��ب��َن ف��ال ي��ِط��ْب ل��م ال��َف��رُع إذا م��ه��ًال أح��م��ٍد أب��ا
األواِخ��ُر األوال��ي ت��ل��ك غ��م��رْت وق��د وائ��ٍل أوائ��ُل ش��اَدت ب��م��ا أت��س��ُم��و
ح��اض��ُر31 ه��و ال��ذي ال��ع��زَّ وت��تَّ��ِرُك غ��اِئ��ٌب ه��و ال��ذي ال��ع��زَّ وت��طَّ��ل��ُب
َم��ف��اخ��ُر وت��ب��َق��ى تُ��ف��ِن��ي��ه م��ف��اخ��ُر وُع��ون��ه ال��ك��الِم ألب��ك��اِر ع��ل��يَّ
األخ��اِي��ُر إال ال��ق��وِم ف��ي ي��ُس��ْد ل��م إذا ح��ارٍث ن��س��ِل م��ن ال��م��خ��ت��اُر ال��ح��ارُث أن��ا
ط��ائ��ُر ل��ل��ت��ف��رُِّق ف��ي��ه��ا ط��اَر وق��د ج��وُده ال��ع��ش��ي��رَة ل��مَّ ال��ذي ف��َج��دِّي
ال��َج��رائ��ُر ع��ل��ي��ه ج��رَّت ل��م��ا َح��م��وٌل ِديَ��اِت��ه��ا وس��اَق ق��ت��اله��ا ��َل ت��ح��مَّ
م��ص��اِدُر32 ل��ه��نَّ م��ا م��رَّت م��وارَد ِدم��اُؤه��م ج��رَّت ل��واله م��ائ��ًة وَدى
ال��َع��س��اك��ُر ي��ض��ي��ف م��ا إال ج��وَد وال وج��ي��َش��ه اإلم��اَم ض��اَف ال��ذي وم��نَّ��ا
وأظ��اِف��ُر ف��ي��ه��م��ا ن��اٌب ول��ل��دَّه��ِر وأه��َل��ه��ا ال��دي��اَر س��اَس ال��ذي وج��دِّي
ُع��َراِع��ُر33 ال��س��اع��دي��ِن ط��وي��ُل أش��مُّ َم��ْح��َل��ه��ا ي��ك��اب��د أع��واٍم ث��الث��ُة

األَسد. والعذافر الغرية. من والَغريانة السرِي يف املجدَّة والغدافرة والَخيِل، اإلبِل َسرِي من رضٌب الَخدُو 28
البُعد. والنَّأي الرِّسالة. وهي: األَلُوكة، من رسالة، إيلَّ احِمل أي: أَلْكنى 29

والُودُّ العهد، ِحفظ عىل مقيمون فإننا بيننا؛ الديار بُعدِت وإن إنه ورقاء: لبني يقوُل إذ الراكَب يخاِطب 30
الُقوى. تشدُّ والَقرابة تقُرب، بيننا التي الُقربى أن مع إليكم الوصول من الخيُل تضُعُف وكيف ُمقيم. بيننا
حاٌرض هو الذي العزَّ وترتك األجانب من العزَّ تطلُب فكيف واحدة أصوَلنا إن ورقاء: ابِن ألحمد يقول 31

الدولة. سيِف عند
لها. اندفاَع ال التي املصائَب عليهم لجرَّت ولواله واحٍد، مائِة ديَة أعطى جدَّه أنَّ يعني 32

يُف. الرشَّ الُعراِعُر 33
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َخ��اِس��ُر ال��م��ج��د َص��ف��ق��ِة ف��ي ف��ي��ه��م��ا وم��ا ب��ُش��ك��ِره��م وب��اءَ ب��َج��دواه ف��آب��وا
ُم��خ��اِم��ُر داءٌ ال��رُّوم َم��ْل��ِك ق��ل��ِب وف��ي دواُؤه أع��ي��ا ك��ان ث��غ��ٍر داءَ أس��ى
��وام��ُر34 ال��ضَّ ��اب��ق��اُت ال��سَّ ف��ي��ه��ا ن��ت��اِئ��ُج ذك��ُره ال��دَّه��ِر ع��ل��ى ال��ب��اق��ي ال��ثُّ��َغ��َر ب��ن��ى
داث��ُر وال��ث��غ��ُر ال��ثَّ��غ��ر ردِّ م��ع��وَّد يُ��ع��ي��ُده��ا ال��ع��دو رغ��ِم ع��ل��ى وس��وف
ك��اِش��ُر ب��ال��م��وت ال��م��وِت ون��اُب َج��اله��ا أزَم��ٌة ب��ال��دِّي��اري��ِن ��ت أل��مَّ ول��م��ا
ح��اض��ُر35 ال��ع��ي��َش واج��تَ��ن��ى ب��اٍد ف��أم��رَع ��ه ك��فِّ وارُف ال��غ��ي��ِث ع��َداوِت ك��ف��ى
وي��ش��اط��ُر أم��واَل��ه يُ��ق��اِس��م��ه��م م��اج��ٌد ال��ن��ف��ائ��ِس ��اب ب��وهَّ أن��اخ��وا
ال��ُم��ج��اِه��ُر36 إال ال��ق��تَّ��ال ال��ف��ارُس وم��ا وف��ات��ًك��ا ال��ك��م��اَة أرَدى ال��ذي ��ي وع��مِّ
ُم��س��اِوُر ال��زَّم��ان غ��اراِت ُم��ث��اوُر ُم��ش��يَّ��ٌع ال��ِح��م��اِم ك��أَس أذاَق��ه��م��ا
ج��ائ��ُر وال��م��رءُ ل��ل��م��رء ط��اع��ٌة وال ف��ي��ه��ُم ال��دَّه��ُر أص��ب��َح م��ا يُ��ط��ي��ع��ه��ُم
ال��َج��رائ��ُر37 ع��ل��ي��ه ال��ب��ل��وى ج��رَّت وق��د أس��وٌة ع��ث��م��اَن ال��ن��اس خ��الِف ف��ي ل��ن��ا
دائ��ُر اِر ب��ال��دَّ وال��ج��ي��ُش ف��ح��رََّق��ه��ا َع��ن��وًة ال��خ��الف��ة داِر إل��ى وس��ار
ال��ُم��ج��اِوُر وع��زَّ ال��ب��اغ��ي ب��ن��ا أذلَّ وَط��ال��م��ا ع��زٍّ ب��ع��د ت��م��ي��ًم��ا أذلَّ
ض��ف��اِئ��ُر ي��دي��ه يُ��م��ن��ى ف��ي ول��ل��َق��ي��د أَم��اَم��ه يُ��ق��اد ب��ال��س��اري ف��أق��ب��َل
وال��ُع��راِع��ُر38 ب��ي��نَ��ه��ا َك��ل��ٍب س��م��اوُة ت��ن��اه��ب��ْت خ��ي��ًال ال��َخ��اِل ذي ع��ل��ى وش��نَّ
خ��اِب��ُر39 وه��و ُس��بْ��ِل��ه ع��ن وأْض��َل��ْل��نَ��ه َف��ض��اف��ٌض وه��ي ال��ِب��ي��َد َع��َل��ي��ه أَض��ْق��َن
وال��َح��واِض��ُر40 ع��ن��ده��ا ال��بَ��وادي ت��س��اَوى إن��اءٍَة ذل األع��راب ع��ن أم��اَط
ال��ح��َواض��ُر41 ال��م��ن��اي��ا ُس��ق��ي��اه��ا ال��طَّ��ع��ِن م��ن س��ح��ائ��ٌب م��ص��َر ف��ت��ِح ع��ن ل��ن��ا وأج��َل��ْت

الُفرسان من فيها ما نتائُج األفعال هذه ويف الدهر، طوَل ذكُره يَبقى الذي الثغر بنى جدَّه أن يعني 34

امُلضَمرة. الخيل عىل
والحاِرض. البادي َجدواه من فاستغنَى املطر، نزوِل عن جدِّه ُجوُد أغنى أي 35

معهودة. قصٍة إىل ويُشري بالحرب، املجاِهُر 36
أميَّة. بني من عثماَن قوِم بجرائر أراد 37

ذكَرها. التي القبائل من ماضيٍة ِقصص إىل إشارٌة األبياِت ويف أَغاَر، : شنَّ 38

عِة. بالسَّ املتَّصفُة الَفضاِفض 39
عُف. الضَّ واألنَاُة: كَشَف، أماط: 40

الُحضور. من البيت هذا ويف البوادي، ضدُّ السابق البيِت يف الحواِرض 41
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ال��بَ��وات��ُر وت��ن��بُ��و ع��ن��ه��ا ال��َق��ن��ا ف��تَ��ع��ف��و ك��اله��م��ا ال��َج��ح��ف��الن ف��ي��ه��ا تَ��خ��ال��ط
ي��س��اف��ر42 ح��ي��ن ال��ط��رُف ف��ي��ه ي��س��اف��ر َج��ح��ف��ًال ال��س��ب��ْك��ريِّ أرض إل��ى وق��اد
ال��دوائ��ر ف��ي��ه ال��ج��ي��ِش ب��ربِّ ودارْت ق��ت��َل��ه ال��ع��دِّ ف��ي ال��ق��تَّ��اُل ب��ه ت��ن��اس��ى
غ��ائ��ُر43 ه��و م��ن ب��ال��َغ��وري��ن ع ف��روَّ س��ي��وُف��ه ب��ن��ج��ٍد ُس��لَّ��ت ال��ذي ��ي وع��مِّ
ن��اص��ُر ال��ل��ه ِم��ن إال ل��ه ول��ي��س وج��ه��ٍة ك��ل م��ن األح��ي��اءُ ت��ن��اص��رِت
ال��م��ت��وات��ُر44 ض��ربُ��ه ِوت��ًرا يُ��ب��ِق ول��م ف��ي��ه��م ال��غ��م��ُر ط��ع��نُ��ه غ��م��ًرا يُ��ب��ِق ف��ل��م
وزم��اج��ر45 دون��ه��ا م��ن ل��َج��ٌب ل��ه��ا ك��ت��ي��ب��ًة ال��دي��َوداد اب��ِن إل��ى وس��اق
ن��ظ��ائ��ُر ال��م��ل��وك ف��ي ي��َدي��ه م��ن ل��ه��ا ب��ض��رب��ة ال��ِخ��ن��اُق ض��اق وق��د َج��اله��ا
م��ن��اب��ُر46 ال��رج��اِل وه��ام��اُت ب��ل��ي��ٌغ خ��اط��ٌب ال��ه��ن��دوان��يُّ ال��ُح��س��ام ب��ح��ي��ث
��واج��ر47 ال��شَّ ال��رم��اُح ف��ي��ه ش��َج��رْت وق��د ُم��َزرف��نً��ا ق��ي��س ��ت��ه س��مَّ ال��ذي ��ي وع��مِّ
ال��َم��س��اِب��ُر48 ت��ن��ال ال م��ا ص��دره وف��ي ب��ص��دره ي��ن��وءُ م��زروٍع اب��َن وردَّ
وح��ادُر49 راب��ي��اِن ف��ي��ه��ا ش��ه��ي��داِن ب��وق��ف��ٍة ��راة ال��سُّ أف��نَ��ى ال��ذي ��ي وع��مِّ
م��اِط��ُر50 ب��ال��بَ��وارح ن��وءٌ وم��ن��ه��نَّ واب��نَ��ه ص��ال��َح ��ن ال��سِّ وراءَ أص��ب��َن
ال��ن��واف��ُر51 ال��ن��ع��اُم ال��ح��رَب ��ت ع��ضَّ وق��د ك��أن��ه��ا ف��وض��ى وال��َخ��ي��ل أخ��ي ك��ف��اه
يُ��ع��اَش��ُر ال َم��ن ال��م��رء ف��ي��ه ي��ع��اش��ر ب��م��ن��زٍل ال��م��دام وأج��زات غ��داة
ن��اض��ُر52 ال��ع��ز م��ن وَم��رع��اه��ا وك��ان��ت ل��س��ي��ف��ه ح��ب��ي��ٌب ذلَّ��ت ال��ذي ��ي وع��مِّ

العني. عن يغيُب ال لكثرته أنه واملعنى الجيش الجحفل: 42
أخاَف. ع: روَّ 43

فرًدا. منهم يُبق لم املتتابع ورضبه كثرًة، فيهم يُبق لم الكثري طعنَه أن يعني 44
الَحرب. أصواُت والزماجُر: األصوات، اختالف اللَجُب: 45

بليغ. تشبيٌه وهو املنابر، الخطيب بُعلو األعناق عىل السيِف علوَّ شبَّه 46

التَّطاُعن. والتَّشاُجر الطويل. املَزرَفُن: 47
الجرح. غوُر بها يُسَرب حديٍد من آلٌة وهو ِمسرب، جمع واملسابر: يجتهد، ينوءُ 48

وحادر. رابيان بالرَُّجلني األعداء أعاظَم أفنى ه عمَّ أنَّ عىل يستشِهُد 49
للغروب. ماَل النجُم النوء: مكاٍن. اسُم : نُّ السِّ 50

الناِفرة. كالنَّعام متفرِّقًة الحرُب استَعَرت عندما والخيل، األعداء مؤنَة ه عمَّ كَفى أخاه أن يعني 51
والبَهجة. الُحسن والنرضة: قبيلٍة. اسم حبيب: 52
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ص��اب��ُر53 ل��ل��م��وت وه��و ج��ب��اٌل ت��خ��فُّ ك��ت��ي��ب��ة ك��ل ق��ل��ب َح��روٌن وع��م��ي
ش��اغ��ُر54 وال��ُم��ل��ك ال��ُم��ل��ك ج��نَ��ب��ات ح��َم��ى ال��ذي ووال��دَي أع��م��ام��ي أول��ئ��ك
ح��رائ��ُر ال��ن��اك��ث��ي��ن إِم��اءُ وح��ي��ث ط��وال��ٌق ال��غ��ادري��ن ن��س��اءُ ب��ح��ي��ث
ح��اج��ُر55 وت��ش��ه��د ق��ن��ٌد ب��ه��ا ت��ق��رُّ ج��اه��ل��ي��ٌة وق��ع��ٌة ب��س��ل��ي��ٍم ل��ه
م��ت��ط��اِي��ُر56 ج��م��ُره��ا ن��اًرا ��رب ال��ضَّ م��ن وأرُض��ه��ا ب��َس��رٍح م��ذاِك��ي��ه وأذك��ْت
س��اِه��ُر57 ون��وَّم َع��ج��الٌن ف��ه��وَّم ��رى ال��سُّ ش��ف��ه��ا أن��ف��ٌس ع��ق��ي��ل م��ن ش��َف��ْت
ال��م��ظ��اه��ُر58 ال��َك��م��يَّ ق��دَّ م��ن وأول ب��ع��ي��ن��ِه ال��م��ج��ي��د ش��دَّ م��ن وأوَّل
ال��نَّ��ذائ��ُر ب��ال��ُم��راد س��ب��ق��تْ��ه وال غ��زٍَّة ج��وان��َب ي��ق��ِص��ْد ل��م ال��روَم غ��زا
زاج��ُر59 ال��ع��ج��اج��ِة ت��ح��َت ل��ه وب��ح��ًرا ف��ي��ل��ٌق ه��اَم ف��ال��ًق��ا إال ت��َر ف��ل��م
ال��ج��واه��ُر60 أك��ت��اف��ه��نَّ ع��ل��ى ت��ث��نَّ��ى وِص��ب��ي��ٍة ن��س��اءٍ م��ن وم��س��ت��ردف��اٍت
وال��م��آِث��ُر61 ال��ُع��ل��ى ت��ل��َك ُدث��رْت وال م��ج��ُده��ا ي��م��ِض ف��ل��م أش��ي��اِخ��ي ي��م��ِض ف��إن
غ��اب��ُر وآخ��ر م��اٍض ش��َرٌف ل��ن��ا ب��نَ��وا ك��م��ا ون��ب��ن��ي ش��اُدوا ك��م��ا ن��ش��ي��ُد
ون��اص��ُر س��ي��ٌف ال��ل��ه ل��دي��ِن وم��ن��ا وم��نَّ��ة ع��ز ال��ل��ه ل��دي��ِن ف��ف��ي��ن��ا
ي��ج��اوُر م��ن ي��ِج��د ل��م ��ا ل��مَّ وج��اراه م��ش��رٌَّد ال��م��ؤم��ن��ي��ن وأم��ي��ُر ه��م��ا
س��اِف��ُر ال��م��وُت ب��ي��ن��ه��ا أل��ًف��ا ب��ع��ش��ري��ن س��ري��َره م��لَّ��ك��اه ح��ت��ى اه وردَّ
ش��اك��ُر وال��ل��ُه واإلس��الُم ال��دي��ُن ل��ه��ا س��ي��اس��ًة ال��م��س��ل��م��ي��ن أم��وَر وس��اس��ا
م��ت��ك��اث��ُر وال ط��اٍغ ال م��ن��ه ش��ف��ى زاي��ٍق اب��ن ال��ع��راق ع��ج��ُل ط��غ��ى ول��م��ا

الَحرب. يف للثبات بالَحرون كنَّى 53

ويضبطه. يحفُظه من له يكن لم إذا املكان؛ شَغر 54

َمكانان. وحاجر: قند 55

أشعَلت. بمعنى وأذَكْت سنتان، أو سنٌة ُقروِحها بعد عليها مرَّ التي الخيل: من املذاكي 56
بعد للراحة سببًا َسريها برسعة الخيل كانت أي: النعاس؛ من الرأِس هزُّ والتَّهويم ري. السَّ ي الرسُّ 57

األعداء. من عليها االنتقاِم
َعشريته. من رجَلني أسماء واملظاهر: املجيد 58

الجيش. الَفيلُق: 59
تتحرَّك. الجواهر أكتافهن وعىل خلَفهم، الغزاُة أرَدفهن وصبية نساءٌ إال أيًضا تَُر ولم أي: 60

وأجداَده. آباءَه بأشياخه يعني 61
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ذاِك��ُر ال��ث��ار ع��ل��ى ط��اٍو ل��ه وم��نَّ��ا ع��م��اَده ت��ن��ب��ي ال��ع��رب��اءُ ال��ع��رُب إذ
ال��ج��رائ��ُر62 ع��ل��ي��ه ج��رَّت م��ا ع��واق��َب وره��َط��ه ال��ث��ع��ل��ب��يَّ ال��ع��الءَ أذاق
ح��اف��ُر63 ال��ن��ج��َم ي��ق��رع ل��م وق��ب��ل��ه��م��ا خ��ي��وَل��ه رس��ت��ن��ي��س ح��ص��نَ��ْي َ وأوط��أ
م��زاِه��ُر64 ل��ه��نَّ م��ا غ��واٍن وت��ل��ك ك��ب��ولُ��ه��ا ت��غ��نِّ��ي ب��أس��راه��ا ف��آب
غ��ادُر ال��ص��ن��ي��ع��ة ب��ُك��ف��ران رم��اه ُم��ن��ع��ٍم ن��ق��م��َة األت��راِك ع��ل��ى وص��بَّ
غ��رائ��ُر65 ل��ُغ��رٌّ أي��ادي��ه وإن غ��وال��ٌب ل��ُك��ث��ٌر م��ع��ال��ي��ه وإن
ح��اط��ُر م��ع��ال��ي��ه م��ن ق��وٍل ك��لِّ ع��ل��ى ف��تً��ى ع��ن ي��ف��ُض��ل ل��ي��س ق��ول��ي ول��ك��نَّ
ق��ادُر وص��ِف��ك غ��ي��ر ش��يء ك��لِّ ع��ل��ى إن��ن��ي ال��َق��رِم ال��دول��ة ل��س��ي��ِف ُق��ْل أال
ب��اه��ُر وف��ض��لُ��ك ب غ��الَّ ف��م��ج��ُدك أُط��ي��ق��ه��ا ال خ��ط��ًة تُ��ل��زَم��نِّ��ي ف��ال
س��ائ��ُر ب��ال��م��دائ��ح ع��ن��ي س��ار ل��م��ا واح��ًدا وف��خ��ُرك َف��خ��ري ي��ك��ن ل��م ول��و
وأش��اِط��ُر َع��ل��ي��ائ��ه ف��ي أُس��اه��م ف��تً��ى ع��ن ال��ق��ول أُغ��ف��ِل ل��م ول��ك��ن��ن��ي
ظ��اه��ُر ال��ف��ض��ل ب��يِّ��ُن م��ن��ه��ا م��ك��ان��َي وم��واق��ٍف ل��ن��ا أي��اٍم ذك��ِر وع��ن
ال��خ��واط��ُر أوص��اف��ه��نَّ ف��ي وت��ه��َل��ُك ك��لُّ��ه ف��ي��ه��نَّ ال��ق��وُل ي��ض��لُّ م��س��اٍع
داث��ُر66 وال��دِّي��ُن ال��ل��ه دي��ِن وع��اِم��ُر دارٌس وال��ث��غ��ُر ال��ثَّ��غ��ِر ب��ان��ي ب��ن��اه��نَّ
م��ص��اب��ُر67 َم��ط��ول ن��اَدى إذا ل��ج��وٌج ب��أرَدٍن ال��دي��ل��م��يَّ م��ن��ه ون��ازَل
ُم��ت��ش��اِج��ُر68 وال��ق��ن��ا س��الٍم ب��أرِض ج��ي��َش��ه ال��دم��س��ت��ِق ن��ف��س إل��ى وش��قَّ

أذاق له، ذاكٌر الثَّأِر وأخِذ االنتقام مضمر أي: طاٍو؛ هو من فمنا وقوتَه؛ عماده العرُب نسبت إذا يعني 62

الجرائم. من ارتكبَه كان ما جزاءَ وعشريتَه العالءَ
إىل بخيله وَصل قد أنه ويقصد االرتفاع، يف بالنجوم الحصنني لذَينَك تشبيًها الكواكَب بالنجم أراد 63

فرٍس. حافُر الدياَر تلك ْ يَطأ لم قبَلهما اللذين الحصنني
الدفوف. واملزاهر رجع، آب: 64

العطا. غزيرُة بيٌض وأياديه الوصف، عن تزيُد كثريٌة معاليه أن يعني 65
ودثَر. َفِني أن بعد الدين َر وعمَّ اندَرس أن بعد الثغَر بنى الذي جدِّي بناها املساعي تلك أن يعني 66
عليه. ويصربُ خصَمه يُماطل وهو باملحاربة عليه ألحَّ وقد الديلمي، أردَن بوقعة جدُّه نازل أي 67

مكان. سالم: وأرض الروم، كبريُ الدمستق 68
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ال��َح��ن��اج��ُر69 ب��ال��ق��ل��وِب ��ْت غ��صَّ ع��ش��ي��َة ِدم��اِئ��ه��م م��ن م��ث��َل��ه أرس��ي��اًس��ا س��ق��ى
آم��ُر ال��ع��زِم وذو ن��اِه��ي��ه ال��ح��زم وذو وج��ُه��ه أي��ن م��ن ال��رأَي يُ��دي��ر وب��ات
ح��اِدُر70 يُ��ض��ِح ول��م ش��ام��يٌّ ي��م��ِس ف��ل��م ب��ال��َق��ن��ا ال��س��وق أع��نَ��َف ن��م��ي��ًرا وس��اق
يُ��س��اي��ُر ف��ي��م��ن اإلق��ب��اُل ي��س��اي��ُره م��ش��يَّ��ٌع م��ن��ه ال��ش��ام أه��َل ون��اه��َض
ع��اق��ُر األس��نَّ��ة ب��أط��راِف ول��وع وق��ع��ٍة ب��ع��د وق��ع��ٌة وع��ل��ي��ه ل��ه
م��ت��ق��اص��ُر س��اءَه ف��ي��م��ا ه��و وال م��ت��ط��اوٌل س��رَّه ف��ي��م��ا ه��و ف��ال
ويُ��ك��اش��ر71 ع��زَم��ه يَ��ث��ن��ي ت��الف��اه أظ��لَّ��ه ق��د م��ا اإلخ��ش��ي��َد رأى ��ا ف��ل��مَّ
ال��ع��س��اك��ُر ت��ن��ال ال م��ا ب��ه ت��ن��ال ع��اِق��ُد ُه��و ال��ذي وال��رس��ل ال��ص��ه��َر رأى
ف��اخ��ُر72 وال��روج وال��ل��كَّ��ام ال��َغ��م��ق ب��ه وق��ع��ًة ب��ال��رُّوِم خ��ل��ي��اط ف��ي وأوق��َع
ج��واذُر73 خ��ف��اف ال��َق��ت��ل��ى ب��ه ي��ط��أَن ف��ظ��ه��ره ال��ل��ق��ان ب��ط��َن وأورده��ا
ع��اب��ُر ه��و م��ن ب��ال��تِّ��ي��ج��ان وع��بَّ��رن واب��ِن��ه ال��دم��س��ت��ق ب��أن��ف��اِس أخ��ذَْن
تُ��غ��ادُر ف��ي��م��ْن ال��رُّوم َم��ل��َك ت��غ��ادر ل��ي��ل��ًة ِس��ت��ي��َن ال��رُّوم ب��الَد وُج��ب��َن
ال��م��ظ��اه��ُر74 ت��ل��ك ب��األه��ِل ل��ن��ا وت��رم��ي ع��ن��وًة ال��ق��ب��ائ��ُل ت��ل��ك ل��ن��ا ت��خ��رُّ
ص��اِدُر75 ل��ي��س أن ق��س��ط��ن��ط��ي��ن وق��در ف��وَق��ه وال��رُّوم ال��دَّرَب وردن��ا ول��م��ا
ح��رائ��ُر ال��س��روِج ت��ح��ت ت��س��يِّ��رن��ا ك��أنَّ��م��ا ال��ُف��رات ع��رَض ب��ه��ا ض��رب��ن��ا
وال��م��خ��اص��ُر أع��ق��ابُ��ه��ا ن��َك��َل��ْت وق��د ن��س��وُق��ه��ا ال��رَّق��ت��ي��ِن َورْدن��ا أن إل��ى
ال��م��ت��ص��اب��ُر76 ال��ص��اب��َر ي��ت��ل��و م��ج��اه��ي��د ب��م��رع��ٍش ال��ي��م��ي��ِن ذاَت ب��ه��ا وم��ال

بلغْت يوم عشية، يف أهلها دماء من الدمستق سَقى ما مثل بأرسياس، املعروفَة األرَض سَقى أنه يعني 69
الحناجَر. القلوُب فيه
قبيلة. اسُم نمري: 70

ة. املودَّ أراه الرَُّجل: وجِه يف وكَرش رجل، اسم اإلخشيد 71
ذكرها. التي املواقف تلك بها تفتخر مشهورة، معلومٌة مجِده وقائَع أن إىل يشري 72

واد. اسم اللقان 73
املصَعُد. وهو مظهر َجمع املظاهر 74
القسطنطينية. ملُك قسطنطني 75

أن إىل جياٍد بخيٍل الفراِت جانب إىل بها فِملنا إليه، نصَل حتى نرجع ال أننا ظنَّ قسطنطني أن يعني 76
أتَعبَهم مجاهيُد: مرعش. لجهة بالسبايا ومال أقداُمها تعبت وقد أهاليَها نسوق ونحن الرقتني، أوردنا

ربَ. الصَّ يُظهر الذي واملتصابر: السريُ،

18



الحمداني فراس أبي ديوان

ال��ب��ص��ائ��ُر واس��ت��ن��ه��ض��تْ��ه��ا ع��زائ��م��ه��ا زاح��َم��ْت ال��دم��س��ت��ق ج��ي��َش رأى ف��ل��م��ا
األش��اع��ُر77 ب��ال��دم��اء ُخ��ض��ب��َن أن إل��ى ال��وَج��ى ع��ل��ى ال��ن��ف��وس ي��ح��ِم��ْل��َن زل��ن وم��ا
وزراوُر78 ب��ه ب��ط��اري��ٌق ت��ح��فُّ م��ك��بَّ��ل وه��و ل��ق��س��ط��ن��ط��ي��َن وأي��ن
ع��اِذُر79 ال��س��ي��ف م��ن ُع��ذٌر وج��ه��ه وف��ي ه��اِربً��ا ال��دم��س��ت��ق ال��رس��م ع��ل��ى وولَّ��ى
ال��ذخ��ائ��ُر80 تُ��ق��ن��ى ال��ص��م��اءِ ول��ل��ش��دِة ك��ن��ف��ِس��ه ع��ل��ي��ِه ب��اب��ٍن ن��ف��س��ه ف��َدى
ال��ك��ب��ائ��ُر ال��ك��ب��ي��ِر ب��األم��ر وتُ��دف��ع ل��غ��ي��ره ال��ن��ف��ي��ُس ال��ع��ض��ُو يُ��ق��ط��ع وق��د
ال��خ��ن��اص��ُر81 تُ��ث��ن��ى ال��ع��زِّ ف��ي م��ث��ِل��ه��ا ع��ل��ى وق��ع��ًة األح��ي��دة ي��وم ب��ه��ا وح��س��ب��ي
ص��اي��ُر ال��َك��ت��ي��ب��ة ف��ي ُح��ك��ٌم ول��ل��س��ي��ِف ب��ي��نَ��ه��م ال��م��وِت ِق��س��م��ِة ف��ي ب��ه��ا ع��َدل��ن��ا
ق��س��اِوُر82 ك��ال��ل��ي��وِث أل��ُف ال��ق��ي��د ف��ف��ي ��ٌر م��ح��جَّ وي��ق��ُف��و يَ��ل��وي ال ال��ش��ي��ُخ إذا
ث��ائ��ُر ه��و م��ن ب��ال��ب��اق��ي��ن ر وث��وَّ ب��ن��ِت��ه واب��ُن ص��ه��ُره إال ي��ب��َق ف��ل��م
وأش��اع��ُر م��ن��ه��ُم ع��ج��ب وأق��َف��ر وط��يِّ��ئً��ا ك��ل��بً��ا ال��ُج��والن إل��ى وأج��ل��ى
ُم��غ��اوُر ل��وذع��يٌّ ال��م��ح��يَّ��ا ك��ري��ُم ب��ي��ن��ه��ا ال��ش��اَم يَ��ق��س��ُم ن��زاٌر وب��ات��ْت
ح��اض��ُر83 ل��ل��ج��ع��اف��ِر ط��يٍّ وح��اض��ُر ع��الُؤه ��ب��اِب ل��ل��ضَّ ك��ل��ي��ٍب ع��الءُ
ص��اغ��ُر أج��دَُع وال��ده��ر وائ��ٍل أب��ا وثِ��ق��ل��ه ال��ح��دي��ِد م��سِّ م��ن وأن��ق��ذَ
ض��ام��ُر84 ال��رم��ح أك��َع��ب م��ن ج��س��ٌد ل��ه أم��اَم��ه ال��ُق��رم��ط��يِّ ب��راس وآب
األص��اغ��ُر ج��ن��اه م��ا ق��وم أك��اب��ُر وي��ج��ت��ن��ي ال��ي��س��ي��ُر ال��خ��ْط��ب ي��ك��ب��ر وق��د
ال��ج��ع��اف��ُر ج��ن��اُه م��ا ك��البً��ا وع��مَّ ُج��ن��اِت��ه��ا غ��واُة ك��ل��بً��ا أه��ل��ك��ْت ك��م��ا
ن��ت��اِج��ُر ب��ال��س��ي��وِف أن��اٌس ون��ح��ن ن��ف��وَس��ه��م ب��ال��س��ي��وِف وِب��ع��ن��ا ش��َري��ن��ا

ماءِ. بالدِّ بْت تخضَّ حتى حافيًة، امليش َة مشقَّ تحمل تزْل لم أي 77
البطارقة. عن عطفه الِبطريق، وهو زرور جمع وزراور: بالحديِد. التقييُد التكبيل 78

َوجهه. يف يف بالسَّ جرح ألنه عذر؛ وله هَرب الدمستق أن يعني 79
وتذخُر. األشياء نفائُس تُقنى دِة الشِّ هذه وملثِل فدية، عليه العزيَز ابنَه وترَك هَرب يعني: 80

عليه. والحرِص نفاسِته عىل يدلُّ اليشءِ عىل الخناِرص ثنُي 81
األسِد. أسماء من قسورٍة جمُع وقساور: رجٍل. اسُم ر محجَّ 82

أهل من بأنها انتسبت وإن ءٌ وطيِّ وضيٌع وهو بنفِسه، يعلو باب كالضَّ فعالُؤها علْت إذا كليبًا أن يعني 83
به. لتفتخر جعفر وَمن جعفر، لجدِّها انتسابَها فإن الَحَرض

هزيًال. أي ضامًرا؛ جسًدا له الرمَح جعل القرمطي، برأِس رجَع املمدوَح أن يعني 84
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س��ت��ائ��ُر ل��ه��نَّ ت��ك��ش��ْف ول��م رج��ع��َن ب��َص��ون��ه��ا أول��ى ن��ح��ن ن��س��اءً وص��نَّ��ا
ُم��واق��ُر85 ن��خ��ٌل ال��روم ُش��رف��ات ع��ل��ى ك��أن��ه��ا تُ��زَج��ى وال��ع��ي��ُس يُ��ن��ادي��نَ��ه
ال��س��واج��ُر ال��ح��م��ام ن��اح م��ا ع��ب��ي��ُدك م��ن��ع��م خ��ي��ر ي��ا أب��ق��ي��ت م��ن إن أال
ج��اب��ُر وإن��ك ج��بَّ��ار ألن��ك َص��ول��ة ون��خ��ش��اك إح��س��انً��ا ف��ن��رج��وك
ال��ه��واج��ُر86 ��م��وم ال��سَّ ن��ار أوق��دت وق��د ق��اِب��ًض��ا ال��س��م��اوة ب��ط��َن ��م��ه��ا وج��شَّ
ن��خ��اص��ُر َق��رم أيَّ ك��ع��ٌب ل��ت��ع��ل��َم يُ��رت��َج��ى م��اءَ ال ح��ي��ث ك��ع��بً��ا ف��ي��ط��رد
ت��ك��اس��ُر ع��ود أيَّ ك��ع��ب ل��ت��ع��ل��َم ي��ق��ت��ف��ى اإلث��ُر ال ح��ي��ث ك��ع��بً��ا وي��ط��ل��ب
م��غ��اوُر87 وولَّ��ى ج��رَّاح وأره��َق ك��لَّ��ه��ا ح��وب��َة ال��ج��ي��ش ب��ن��ص��ِف َف��ج��ْع��ن��ا
م��ائ��ُر88 ال��ق��وم م��ن ج��دٌّ ل��ه وك��ان م��ح��رًَّم��ا ح��وًال ال��ج��ي��َش م��اَر ال��ف��ي��ض أب��و
وت��ف��اخ��ُر أع��م��اِم��ن��ا ب��ن��ي ت��ط��وُل ه��اش��ٍم دول��ِة س��ي��َف ي��ا ي��ن��ادي��ك��ُم
وَك��راِك��ُر89 ل��ه��ا أع��ن��اق ال��ن��اُس إذا وه��اُم��ه��ا ذُراه��ا وإيَّ��اك��م ف��إن��ا
وج��اِزُر ي��س��ت��ف��ي��ق ال ح��ال��ٌب ل��ه أب��ي ب��ن��ي م��ن الق��ي��تَ��ه أيَّ��ه��ا ت��رى
ض��ائ��ُر90 ��م ال��سُّ وال م��ح��ذوٌر ال��م��وُت ف��ال ب��م��ج��ِده س��اٍع ي��س��َع إن أخ��ي وك��ان
آث��ُر91 وه��و ال��ح��َش��ى م��أث��وُر ه��و ف��ق��ْل ب��ع��زِم��ه األم��ور ل��فَّ أو ج��دَّ ف��إن
وم��س��اوُر92 ع��اذٌل م��ن��ه��ا ص��ري��ع��اِن ب��َوق��ع��ٍة أردب��ي��ل ع��ن ال��ِع��دى أزال
م��س��اف��ُر93 ال��م��رزب��ان إل��ي��ه وأدَّى ب��ال��َق��ن��ا أذْرب��ي��ج��اَن أراض��ي وج��اَز

الحامُل. النخُل وهي ُموقرة، جمُع املواقُر: 85
ٍة. مشقَّ عىل األمر تكليُف التَّجشيُم: 86

األعداءِ. من املغاوُر وهرب مجاريَحهم الجارحون فحَمل حوبة، جيِش بنصِف املكروَه أوَقْعنا يقول: 87
الطعام. إطعاَم دأبه ُه جدُّ قبله كان وقد كامًال، حوًال الجيش أطعَم الفيض أبا ه جدَّ أن يعني أطعَم، ماَر: 88

املطلق. يف املقيَّد استعماَل الصدر ُمطلق يف استعمل البعري صدُر وهي كركرة، جمُع الَكراكُر: 89
م. السُّ ه يرضُّ وال املوت يخَىش ال املجد؛ طلب يف سَعى إذا أخاه أن يعني 90

الحسنة، األشياءَ لنفسه يختار الذي واآلثُر: املتهم، واملأثور: صائب، ورأي صادٍق عزٍم صاحُب أي: 91

واحد. بمعنًى وكالهما «مأبور» ويروى:
امُلواثُب. امُلساوُر: 92

رجل. اسُم ومسافر: القوم، رئيُس املرزبان: 93
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ق��اه��ُر94 ال��ذراع��ي��ن ع��ب��ُل ال��م��دى ب��ع��ي��ُد م��ش��يَّ��ٌع ال��رَّق��تَ��ي��ن م��ن��ه ون��اه��ض
وح��اض��ُر ب��ال��ش��آم ب��اٍد ت��َض��ْع��ض��ع خ��ي��لُ��ه ب��ال��ج��زي��رة اس��ت��ق��رَّت ف��ل��م��ا
َم��ه��اي��ُر95 ل��ل��ُم��ل��وك وم��ن��ه��ا س��ب��اي��ا س��ي��وِف��ن��ا ب��ي��ِض ل��ل��ب��ي��ِض م��م��ال��ُك��ه��ا
داغ��ُر وم��واله ح��رَّان وح��كَّ��م ك��لِّ��ه ال��ج��ي��ِش ُع��رى ل��بَّ��ا ب��ن��ا وح��لَّ
ن��اف��ُر وال��ع��زُّ ال��ع��زَّ إل��ي��ن��ا رَددن م��واق��ُف ب��ل م��وق��ٌف ع��دٍل ي��وُم ل��ه
م��اه��ُر وال��خ��ي��ُل ال��خ��ي��ل ب��ض��رِب ب��ص��ي��ٌر ج��ان��ٍب ك��ل م��ن ال��ج��ي��َش ي��ص��ب غ��داة
خ��ازُر96 درع��ي��ه ح��ش��ُو غ��الٍم ب��ك��فِّ ُش��ع��ل��ٌة ح��دَّي��ِه ب��ي��ن ح��س��ام ب��ك��ل
ك��اس��ُر97 ف��ت��خ��اءُ ع��ل��ي��اءَ م��ن ان��ق��ضَّ إذا ك��أن��ه ال��ض��ل��وِع ط��يَّ��ار ك��ل ع��ل��ى
ال��ج��م��اه��ُر98 ون��ح��ن ع��اِل��ي��ه��ا ف��ن��ح��ُن وائ��ٍل غ��ط��اري��ُف ي��وًم��ا ذُك��رت إذا
ون��اظ��ُر س��م��ٌع ل��ل��ثَّ��غ��ر ه��م��ا ه��م��اًم��ا ��ه ع��مِّ اب��ُن وم��نَّ��ا ي��ح��ي��ى ال��ف��ت��ى وم��نَّ��ا
ع��واذُر وال��رِّم��اح ف��ي��ه��ا ��ي��ف ال��سَّ وف��ي َف��ت��ك��ٌة ال��م��ع��م��ر اب��ن ب��ال��ُه��م��ام ل��ه
ال��م��س��اِوُر99 األُف��ع��وان أخ��وه وم��نَّ��ا خ��ال��د م��ن��ت��اش ال��ي��ق��ظ��ان أب��و وم��نَّ��ا
ال��بَ��وات��ُر100 ج��ان��ب��ي��ه ب��إح��دى ح��َل��ل��ن ب��ع��دم��ا ال��خ��ال��دي��ة ي��وم ال��نَّ��ف��س ش��ف��ي
زاه��ُر أب��ل��ُج ال��س��ي��ِف ك��م��ث��ِل غ��الٌم أح��م��د ال��ف��وارِس ق��نَّ��اِص اب��ن وم��ن��ا
ال��ن��واض��ُر101 ال��ُخ��دود م��ن��ه َش��ع��رت وم��ا ك��لِّ��ه��ا ال��م��ك��ارم أس��ب��اَب ح��از ف��تً��ى
وج��اب��ُر َج��ب��ٌر ال��ع��زِّ ق��ري��ع��ا وم��نَّ��ا ب��ق��وِم��ه ال��ع��ظ��ي��ُم ع��دن��ان اب��ُن وم��نَّ��ا
آس��ُر102 ال��م��م��نَّ��ع ال��ب��ي��ِت ل��ذي وه��ذا ق��ات��ٌل ��ب ال��م��ع��صَّ ال��تَّ��اِج ل��ذي ف��ه��ذا
ال��م��ع��اش��ُر ال��خ��ل��ي��ُل دام إن خ��ل��ي��ل��َي م��ه��ل��ه��ٌل األغ��رِّ اب��ُن األغ��رُّ وم��نَّ��ا

َضخٌم. وعبل ع، مشجَّ ومشيَّع الرقتني، أهَل قارَع أي ناَهَض 94
در. الصَّ يف متالصقٌة مفاصُل امَلهايُر: 95

الرُّمَح. تشبه قامتَه إن أي: الرمُح؛ الخازُر: 96
الُعقاُب. الفتخاءُ: 97

أَجالُؤهم. الناس من والجماِهُر السيد، الغطريُف: 98
اعة. اللدَّ الحية املساِوُر واألفعوان اسمه، وخالد لقبه، ومنتاش كنيتُه، اليقظان أبو 99

يوِف. السُّ من البواتُر 100
َشعر. خدوِده يف ينبُْت لم أي: 101

املمنَّع. بالبيت امللقب أرس واآلخَر ب، املعصَّ بالتاج امللقب الشخص قتَل أحَدهما أنَّ يعني 102
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م��ظ��اه��ُر ف��ه��و ال��ع��ل��ي��اء ف��ي أس��َع وأن م��ح��ارٌب ف��ه��و ال��ألواء ف��ي أدُع ف��إن
ال��ح��ف��ائ��ُر ح��َم��ت��ه م��ا إال ي��ب��َق ول��م رب��ي��ع��ٍة داَر ال��خ��وُف أظ��لَّ ول��م��ا
ال��ع��وات��ُر103 ف��ي��ه��ا ش��ي��ب��ان ب��ن��ي ح��دوُد ب��َوق��ع��ٍة ال��ش��راِة ي��وم داءَه��ا ش��ف��ى
زائ��ُر زار َم��ن َخ��ي��ُر ن��ص��ر اب��ُن ع��ل��يٌّ ِص��ن��ُوه ال��ج��ي��ِش ف��ارُس ع��ل��يٌّ وم��ن��ا
غ��ام��ُر ل��ل��ج��ي��ِش وال��ج��ي��ُش ن��ف��َس��ه ح��َم��ى ج��دِّه ُم��ش��ب��ُه ال��َق��رُم ح��س��ي��ُن وم��ن��ا
س��وائ��ر ال��ن��ي��ران س��ار ح��ي��ث ع��ل��ى أخ��وت��ي وأح��ي��اء ع��م��ي ب��ن��ي ف��ي ل��ن��ا
وأك��اب��ُر ب��ه��ا َخ��ص��م��ي ع��ل��ى أط��ول ال��ت��ي وال��ُغ��َرر ال��س��اداُت وأن��ه��م
خ��اط��ُر خ��ان وال ق��وٌل ع��زَّن��ي ل��م��ا ُم��ن��ص��ٍف غ��ي��ِر ف��ي ال��ع��ت��ِب اج��ت��ن��اُب ول��وال
وازُر104 ت��أخ��رَّ ف��ي��م��ا وال ج��زاءً ط��ال��ٌب ت��ق��دَّم ق��د ف��ي��م��ا أن��ا وال
ال��م��ف��اخ��ُر105 ت��ل��ك س��اءَت��ه وإن ع��دوِّي واِص��ف��ي أك��ث��ر أنَّ ص��دي��ق��ي ي��س��رُّ
ش��اع��ُر أن��ا وال اح م��دَّ أن��ا ف��م��ا ع��ش��ي��رت��ي وام��ت��دح��ُت ب��ف��ض��ل��ي ن��ط��ق��ُت

عرَّضُت أني ظنَّ ورقا، بن أحمد أبي إىل القصيدُة هذه وصلْت وملا فراس: أبو قال
قصيدة إيلَّ فكتب إلخ. … صديقي يرسُّ وهما القصيدة بهما ختمُت اللذَيْن البيتني يف به

ومطلُعها: التَّشبيب يف فيها ف ترصَّ

وب��واك��ُر آل��ه��ا ��ت م��حَّ رواي��ج ال��دواث��ُر ال��دِّي��ار ال��ح��ال ف��ي أش��اق��ت��َك

أحمَد وبني بينه َحَكًما وجعله ورقاء، بن جعفر أحمَد أبي إىل فراس أبو وكتب
فقاَل: ورقاء بن

وادل��ه��ْم106 خ��ط��ٌب ون��اَب ُن ال��زََّم��ا اش��ت��دَّ إذا م��ن أن��ا
وال��ك��رْم ال��ش��ج��اع��ة ِع��َدَد ب��ي��وت��ن��ا ح��ول أل��ف��ي��َت

الرماح. العواتر: 103
اإلثم. الوزر 104

أُنوِفهم. عىل رغًما يمدحونه األعداءَ أنَّ صديَقه يرسُّ أي 105
وأظلَم. اسودَّ وادلهمَّ نزل، ناَب: 106
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ال��ن��َع��ْم ُح��م��ر ول��ل��نَّ��دا ِف ��يُ��و ال��سُّ ب��ي��ُض ال��ِع��دا ل��ِل��ق��ا
دْم وي��راُق دٌم يُ��ودي دأبُ��ن��ا وه��ذا ه��ذا
ع��ل��ْم ب��م��ا ي��ق��وَل ح��ت��ى ج��ع��ف��ٍر ورق��ا الب��ِن ق��ل
أش��ْم داٌر ت��ك��ْن ول��م ُر ال��م��َزا ش��طَّ وإن إن��ي
ال��ش��ي��م107 ت��ل��ك وأص��ط��ف��ي ل ال��ِخ��ال ت��ل��ك إل��ى أص��ب��و

العراق: يف ورقاء بن أحمد أبي إىل بها كتبت قد وقال

ال��ن��واح��ي108 م��ك��لَّ��م��ُة وأك��ب��اد ال��ج��راِح دام��ي��ة ف��ي��ك ق��ل��وٌب
الح109 ك��لَّ ال��ص��ب��اب��ة ف��ي ي��الح��ي ودم��ٌع ل��ه ن��ف��اَد ال وح��زٌن
ِري��اِح ب��ن��ي ح��يِّ ال��ح��يِّ ف��ت��اَة وأغ��دو ب��ه أروُح م��ا أت��دري
م��راِح أو ��ب��اب��ِة ال��صَّ ل��ِض��ي��ف��اِن َم��ق��ي��ٍل ِم��ن ه��ل ه��ذه ي��ا أال
ِري��اح��ي ن��ج��د إل��ى ه��بَّ��ْت وال رك��اب��ي ق��ل��ق��ْت م��ا أن��ت ف��ل��وال
ال��ل��ق��اِح110 أل��ب��اَن ُغ��ذي��ت وف��ي��ك ال��ف��ي��اف��ي أوط��ن��ُت ج��رَّاك وم��ن
ال��ص��ف��اِح111 دام��ي��ُة ال��خ��ط��و ق��ص��ار ِوج��اٌب ب��ن��ا ال��ش��آم م��ن رم��تْ��ك
ال��وش��اح112 ج��ائ��ل��ِة غ��راءَ إل��ى ت��س��ري وت��ب��ي��ُت نُ��س��وع��ه��ا ت��ج��ول
ب��ال��رواِح غ��دوُّي ل��ه��ا وص��ل��ُت ن��ف��س��ي ب��ال��غ��دواِت ت��ش��ِف ل��م إذا
ال��ص��ب��اِح ري��ُح ل��ن��ا ه��بَّ��ْت وق��د داٍج وال��ل��ي��ُل َص��ح��اب��ت��ي ي��ق��ول
راِح113 ب��ح��وِّ تُ��ري��َح أن ل��َك ف��ه��ل م��نَّ��ا وال��ل��ي��ُل ��ري ال��سُّ أخ��ذ ل��ق��د

وأختاُر الحميدة صفاِته إىل فأميُل عنه، بعيًدا كنُت وإن إني ورقاء: ابن ألحمد يقوُل لجعفر قل يقول: 107
السعيدِة. ِشيَمه من

ناحيٍة. كل من مجروحٌة أي: 108
الَم. َمن كل عشقك يف يجادُل أي 109

اإلِبل. ألبان 110
أرُجلها صفحاُت وَدميْت خطاها فقُرصْت الحفاءُ، بها أرضَّ إبٌل الشام أرِض من إليك بنا رمْت يقول: 111

رِي. السَّ كثرة من
الرحُل. به يَُشدُّ السريُ وهو ِنسع، جمع النسوع: 112

راِح. بجوِّ املعروف باملكان تسرتيُح أي 113
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وارت��ي��اِح��ي114 ُروح��ي ال��ذََّم��الن وف��ي أري��ح��وا ك��ره ع��ل��ى ل��ه��م ف��ق��ل��ُت
ال��ِج��م��اِح115 م��أم��وُن األص��ح��اب ع��ل��ى ف��راٍس أب��و ي��ق��اَل: أن أرادت
ل��ل��ن��ج��اِح أذْن��ي م��ك��اَن رك��ب��ُت ن��ف��س��ي ف��ي��ه أغ��ال��ُب أم��ٍر ف��ك��م
ب��ال��س��م��اِح116 داءٍ ك��لَّ وآُس��و ب��ال��تَّ��ج��اف��ي خ��ل ك��لَّ أص��اح��ُب
ال��م��ب��اِح وال��م��رع��ى ال��م��اء ح��م��اءَ ل��ن��ح��ِم��ي بُ��خ��ال غ��ي��ر وأنَّ��ا
ال��وق��اِح117 ال��دِّرع ع��زي��م��َة ي��ح��ل ض��رٌب ع��ل��يَّ ال��ب��الد ألم��الِك
��ف��اِح118 ب��ال��صِّ ال��ت��ص��اف��ح ول��ك��نَّ ع��ن��اٌق ب��ه ل��ل��ك��م��اة وي��وم
ال��ش��ح��اِح119 ال��رَّع��ادي��ِد ف��ي ويُ��ص��ب��ح ذَوي��ِه ع��ن ي��زِوي ل��ل��م��ال وم��ا
ال��رم��اِح120 ك��ف��االت ف��ي دي��ون ق��ل��ي��ًال ل��وي��ْت وإن م��ن��ه ل��ن��ا
ال��ق��داِح121 إل��ى ال��م��ل��وك س��ب��ق إذا ال��م��ع��لَّ��ى ال��ِق��دح ال��دول��ة ل��س��ي��ف
راِح س��ي��ب م��داف��ع وأغ��زره��م راٍد غ��بَّ إن ن��ًدى ألرس��ع��ه��م
ال��ُق��راِح ال��م��اء م��ن ج��نً��ى أل��ذُّ ق��وٌل ورق��اءَ ب��ن��ي م��ن أت��ان��ي
وراِح روح م��ن ال��ل��ذات ب��ه ��ت ح��فَّ ال��روض ن��س��ي��م م��ن وأط��ي��ب
األق��اِح��ي وت��ب��ت��س��م ب��أدُم��ع��ه��ا ال��غ��وادي ن��واح��ي��ه ف��ي وت��ب��ك��ي
ال��ج��راِح َوخ��ز م��ن ع��ل��يَّ أش��دُّ ُج��رم ب��غ��ي��ر ن��ج��َم اب��َن ي��ا ع��ت��اب��ك
ص��راِح ظ��ل��ٍم ع��ن ع��ن��ك وأُغ��ض��ي ِس��واك��م م��ن ان��ت��ص��اًف��ا أرَض��ى وم��ا
م��زاِح ف��ي ج��دٍّ ُربَّ أم��زًح��ا إث��ٌم ال��ظ��ن ب��ع��َض إن أظ��نٍّ��ا

والَهرولِة. السري من نوٌع الذََّمالن: 114
االنقياِد. عن عبارٌة 115

نفِسه. عىل الجفاءَ أو املخالفِة، عن التباعَد بالتَّجايف أراد 116
لب. الصُّ الدِّرُع 117

والتصافَح التعانَق أحسَن وما يوف بالسُّ ولكن ونتصافُح الشجعاَن، به أعانُق حرٍب يوم من يل بدَّ ال أي 118

املقام. هذا يف
البخالء. األسافَل وأراَد الكالم، وكثري الَجبان الرعديُد: 119

تحصيَلها. ضِمنْت التي بالرماح تحصيلها من بدَّ ال مقرَّرة، ديوٌن لنا لكن 120
هام. بالسِّ الرَّمي القداح: 121
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الِح122 وأن��ت ال��ص��واب ع��ن غ��دوت ع��ذٍر ب��أي ن��ج��م اب��َن ي��ا أري��تَ��ك
اف��ت��ت��اح��ي ب��أُس��رت��ن��ا أْم ك��ف��ع��ل��ك ن��زاٍر م��ن األوائ��ل ف��ي أأج��ع��ُل
م��س��ت��راِح م��س��ت��غ��اٍث وأك��رم ال��ع��ط��اي��ا ب��ح��ُر ن��ش��ا ت��ع��ب أَم��ن
م��س��ت��ب��اِح وم��اٍل أع��ادي��ه م��س��ت��ب��ي��ح ع��ض��ٍب ك��ل وص��اح��ب
ال��ري��اِح ت��ل��ك م��ن ��ح��ب ال��سُّ وه��ذي ال��غ��وادي ت��ل��ك م��ن ال��س��ي��ُل وه��ذا
ام��ت��داِح��ي ام��ت��داح��ه��ُم أض��َح��ى وم��ن ق��وم��ي ش��م��وس م��دَح أع��ي��ب وك��ي��ف
ج��ن��اِح��ي ِع��ل��م ع��ل��ى ل��ك��م خ��ف��ض��ُت ل��ك��ن أج��ب��ُت ال��ج��واب ش��ئ��ُت ول��و
أُالح��ي123 وب��ه��م أس��رت��ي أُالح��ي األث��اف��ي ع��ل��ى ص��ب��رت وإن ول��س��ُت

ورقاء: ابَن يخاطب أيًضا وقال

ع��ظ��ي��ُم ال��ه��وى خ��ط��َب ألنَّ ل��وُم ل��ل��ع��اش��ق��ي��ن ال��لَّ��وم
ال��م��ق��ي��ُم ال��م��ق��ع��د وع��ن��دَي ُس��ل��وٍّا ل��ي ت��رج��ون وك��ي��ف
ك��ل��وُم124 ح��ش��ُوه��ا وأض��ل��ع��ي دم��وٌع م��ل��ُؤه��ا وم��ق��ل��ت��ي
نَ��م��وُم م��ق��ل��ٌة تَ��ص��َح��بُ��ن��ي َك��ت��وُم ام��رٌؤ إن��ي ق��وُم ي��ا
ت��دوُم أوق��ات��ه ل��ي��َت ي��ا ِس��ت��ر ل��ل��ع��اش��ق��ي��ن ال��ل��ي��ُل
ال��ن��ج��وُم غ��ارِت إذا ح��ت��ى ل��ي��ِل��ي ط��وَل ال��ن��ج��ُم ن��دي��م��َي
ن��دي��ُم وال ح��ب��ي��ٌب ف��ال ل��ل��بَ��الي��ا ال��ص��ب��ُح أس��َل��م��ن��ي
ال��رَّس��ي��ُم125 دون��ه��ا م��ن ي��ط��ول رس��وُم ع��ال��ٍج ب��َرم��ل��تَ��ْي

أخِربْني. بمعنى: فعل اسُم أريتَك: 122
والحال زعمك، عىل مدَحهم أَعيب فكيف لقومي؛ وامتداِحي يس تحمُّ عىل عتبُك كان إنما األبيات: معنى 123

الجناح خفُض عادتي لكن ذلك، عىل لقدرُت أحجك بما أحييك أن شئُت ولو يل. امتداٌح امتداَحهم أن
األحباِب كيد عىل والصربَ املشاقَّ َل أتحمَّ أن أيًضا عادتي ومن االعرتاض، يف خطأَهم أعلم أني مع لألقارب،

غريَهم. قومي بأرشاف أجاِدُل وأني النريان، فيها يوقد التي األثايف عىل الِقدر صربَ
الِجراح. الُكلوم: 124

لإلِبل. السريُ وهنا والِفعل، املِيش الحَسنُة الناقُة الرسيم: 125
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ذَم��ي��ُم126 إِرق��ال��ه��ا ع��ه��ُد م��ا ي��ع��م��الٍت ف��ي��ه��نَّ أن��خ��ُت
ال��ع��م��ي��ُم ن��ب��تُ��ه أخ��َص��ب��ه واٍد ك��لِّ ق��ط��َع ب��ه��ا أْخ��ذُو
يَ��ري��م127 ال ورق��اءَ آلِل ُم��ق��ي��م ه��ًوى ُض��ل��وع��ي ب��ي��ن
وال��ن��ج��وُم ال��ن��ج��م ذه��ب م��ا ُس��راه��ا ف��ي ال��ده��ر ع��ل��ى زرَّ
ال��ن��ع��ي��ُم ي��خ��ل��ق م��ا ل��ل��بُ��ؤس ال��ل��ي��ال��ي م��ن َس��ج��اي��ا ت��ل��ك
س��ل��ي��ُم ل��ه��م ص��ح��ي��ٌح وه��و ش��يء ك��لَّ ال��ده��ُر ي��غ��يِّ��ر
ال��ح��ري��ُم ي��م��ن��ع ك��م��ا م��ن��ه ِس��واه��م راَم��ه م��ن أم��ن��ُع
ح��م��ي��ُم يُ��دان��ي��ه��ُم ه��ل أم ق��ري��ٌب ي��س��اوي��ه��ُم وه��ل
األروُم128 أع��ض��اءَن��ا ي��ض��م وأه��ٍل ُع��ص��ب��ٍة م��ن ون��ح��ن
ُع��م��وُم وال م��ن��ا ال��ع��ز ف��ي ُخ��ئ��ول ل��ن��ا ت��ت��ف��رَّْق ل��م
ت��م��ي��ُم129 أخ��والُ��ن��ا ب��ال��ع��ز وف��ازْت وائ��ٌل ب��ن��ا س��م��ت
م��ق��ي��ُم ث��اب��ٌت وع��ه��دُه��م ص��ح��ي��ٌح خ��ال��ٌص وداُده��م
ق��دي��ُم آلب��اِئ��ن��ا وه��و ح��دي��ٌث م��ن��ه��ُم ل��ن��ا آل
ب��غ��وُم130 أط��ف��ل��ْت وم��ا أُن��ث��ى ب��َح��م��ٍل ط��رق��ْت م��ا ن��رع��اُه
ال��ك��ري��ُم ي��ف��ض��ل ك��م��ا ف��ض��ًال إل��ي��ن��ا ��ن��ا ع��مِّ ب��ن��و ت��دن��و
ال��ج��س��ي��ُم ال��ح��ادُث ب��ه��ا ي��ث��ن��ي خ��ط��ٍب ك��لِّ ع��ن��د ل��ه��م أي��ٍد
ال��خ��ص��وُم131 ق��ام��ت إذا ل��دٌّ ح��داٌد دون��ه��م وأل��س��ن
ج��س��وُم ع��ن��ه��ُم ن��أت وال ق��ل��وٌب ل��ه��ْم ع��نَّ��ا ت��ن��أ ل��م
ال��ن��ظ��ي��ُم ال��ل��ؤل��ُؤ ك��أن��ه ث��ن��اءً ل��ه��م ع��ِدْم��ن��ا وال
لُ��وُم أع��راَق��ه��نَّ م��سَّ م��ا أص��وٌل ل��ه��م ن��َم��تْ��ن��ا ل��ق��د
وال��ح��ط��ي��ُم ال��رُّك��ُن ب��ق��ي م��ا ن��ع��ي��ٍم ف��ي وي��ب��ق��وَن ن��ب��ق��ى

سريِها. رسعُة واإلرقال: اإلبل، اليَعمالُت: 126
يُزول. زال بَمعنى: يريم رام 127

الواحد. األصُل األروم: 128
منها. أخواَلنا ألنَّ تميم؛ بعزِّنا وفازْت وأجدادنا، آباءَنا منها ألنَّ وائل؛ قبيلُة بنا رشفْت يعني 129

وتُناديه. ولَدها تصون التي الظَّبيُة البغوم: 130
يزيغ. ال الذي : اللدُّ 131
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مفتخًرا: وقال

ال��م��س��ت��ع��اُر132 ال��ش��ب��اب ُردَّ وق��د ع��اُر ع��ل��ي��ك ال��دي��اِر ف��ي وق��وُف��ك
واغ��ت��راُر ال��ص��ب��اب��ة ف��ي ت��م��اٍد م��ح��رَّم��اٌت؟ األرب��ع��ي��ن أب��ع��د
ال��ع��ق��اُر133 ال��ش��ي��ب ع��ل��ى ��ره��ا ي��ح��قِّ بَ��ق��اي��ا إال ��ب��ا ال��صِّ ع��ن ن��زع��ت
ق��ص��اُر ل��ي��ال��ي��ه ب��ه ن��ع��م��ت َده��ٍر ول��ربَّ ب��ي ال��ل��ي��ُل وط��ال
ال��ِك��ب��اُر وأق��داح��ي ع��َج��ل ع��ل��ى ل��ق��ائ��ي إل��ى ال��س��ري��ُع ون��دم��ان��ي
ال��ُم��ع��اُر134 ب��ال��رك��ض ال��خ��ي��ِل أح��قُّ ال��ل��ي��ال��ي ع��واريَّ ب��ه��ا ع��ش��ق��ُت
ادِّك��اُر وأرَّق��ن��ي ب��ه��ا ج��ن��ي��ُت م��ن��ه��ا أرَو ل��م ل��ي��ل��ٍة م��ن وك��م
ال��م��س��ت��ط��اُر ال��ف��ؤاد ب��ه��ا إل��يَّ وواف��ى م��اط��لُ��ه ال��دي��ن ق��ض��ان��ي
خ��م��اُر135 ل��ه��ا ول��ي��َس ُس��ك��ٌر ل��ه��ا ُرض��اٍب م��ن خ��م��ًرا أع��لُّ ف��ب��تُّ
��واُر136 ال��سِّ ب��رد ف��ق��د ق��م وق��ال��ت ع��نَّ��ا ال��ل��ي��ِل ث��وُب رقَّ أن إل��ى
ال��ص��واُر137 ال��ت��ف��َت ك��م��ا ب��م��ل��ت��ف��ٍت ن��ح��وي ال��ل��َح��ظ��اِت ت��س��رُق وولَّ��ت
ض��راُر أم م��ن��ه ك��ان أش��وق أدري ف��ل��س��ُت ال��ص��ب��اح ذاك دن��ا
ازوراُر َم��ط��ال��ع��ه ع��ن ل��ط��رف��ي ح��ت��ى ال��ص��ب��ح ض��وءَ ع��ادي��ُت وق��د
وب��اُر138 س��ك��ن��ْت إذا س��ي��ل��ق��اه ع��ي��بً��ا ف��يَّ ي��راود وم��ض��ط��غ��ٍن
ص��غ��اُر139 ذن��وبُ��ه��م ق��وٍم ع��ل��ى ح��ربً��ا س��ي��ج��رُّ أن��ه وأح��س��ُب

باب. الشَّ ذهاِب بعد األحبَّة دار يف عاٌر وقوَفه بأنَّ نفَسه يخاطب 132
الَخمر. والُعقار: األمر، عن النُّصوُل النَّزع: 133

راكبُها؛ عليها يحرص ال املعار والفَرس املحبوِب. بلقاءِ النَّعيم من يل أعارتْه ما الليايل بتلك عشقه أي 134
يملكها. ال ألنه

أرُشف. : أعلُّ 135
الصبُح. قُرب أي: 136

الوحش. بَقر من القطيُع وار والصُّ كالصوار، إيلَّ وتلتفت لَحظاتها تسارقني وهي املحبوبة، ولَّت يعني 137
العجوز. أيَّام من وهي َوبرة، جمع وبار: 138

هذه تستحقُّ ال قليلٌة ذنوبهم أن مع إلباَدِتهم سببًا يكون ذنبًا قومه عىل سيجرُّ املضطغَن أنَّ أي 139
العقوبة.
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ي��س��اُر140 أس��د ب��ن��ي ع��ل��ى وُج��ر ن��م��ي��ٌر ب��راع��ي��ه��ا ُج��زي��ت ك��م��ا
ص��داُر141 ت��ح��ت��ه��م��ا ال��رك��َب ك��أن ل��ي��ٍل ب��َف��ج��ر وص��ل��ُت ي��وٍم وك��م
ال��ب��ح��اُر وه��و ِورده ك��أنَّ��ا ل��ي��ل ام��ت��دَّ ال��ظ��الُم ان��ح��س��ر إذا
ن��اُر ف��ه��و ب��ال��ه��واج��ر وي��ل��َف��ح م��اءٌ ف��ه��و ال��ن��واظ��ر ع��ل��ى ي��م��وج
ال��م��زاُر ب��ُع��د وإن ل��ه س��م��وُت م��ك��ان ف��ي أص��ب��َح ال��ع��زُّ م��ا إذا
ِغ��راُر142 أق��ل��ي م��ن ع��ن��د ون��وم��ي ق��ل��ي��ل أه��وي ال ح��ي��ُث م��ق��ام��ي
وال��ِق��ف��اُر وال��م��ط��ي��ُة وع��زم��ي َس��ي��ف��ي وغ��راُر ه��م��ت��ي ل��ي أب��ْت
ع��اُر ع��ل��ي��ه ي��رفُّ ال وِع��رض ال��دَّن��اي��ا ت��ج��اوره��ا ال ون��ف��ٌس
خ��ي��اُر ح��م��ل��ْت َم��ن م��ث��ل وخ��ي��ل ك��راٌم َص��ح��ب��وا َم��ن م��ث��ل وق��وٌم
ال��م��غ��اُر143 م��ن��اب��ِره��ا وع��ل��ى ُض��ًح��ى ف��ي��ه ش��ت��ت��ن��اه��نَّ ب��ل��ٍد وك��م
ال��ف��راُر ن��س��ي ب��ي��نَ��ه��ا ذك��رن��ا ف��ل��م��ا ج��ان��بُ��ه��ا خ��فَّ وخ��ي��ل
ُج��ب��ار144 دم��ه ب��ه��ا وَج��ب��ار م��ن��ه ال��ُم��ل��َك ن��زع��ن��ا م��ل��ٍك وك��م
ال��دَّم��اُر ط��رائ��ِده��ا وم��ن رَج��ع��ن دي��ار ع��ل��ى أغ��رن إذا وك��نَّ
ج��اُر ت��ح��وي��ه وم��ن داٌر ل��ن��ا ج��م��ي��ًع��ا وال��دن��ي��ا أص��ب��ح��َن ف��ق��د
ن��زاُر ك��ل��ه��ُم ال��ن��اَس ف��إن ع��ب��ي��ًدا ل��ن��ا ن��زاُر أم��س��ْت إذا

أيًضا: يفتخر وقال
وج��ام��ُل145 دون��ه��نَّ ش��أٌو وذل��ك ال��خ��وات��ُل ال��وادي��ي��ن ب��ي��ن ت��ل��ك ن��َع��ْم
ل��زائ��ُل ال��خ��ل��ي��َط إنَّ ف��دونَ��ك��ه ف��اع��ًال ب��ن��ف��ِس��ك ب��ان��وا إذ ك��ن��َت ف��م��ا

اسُمه رجل بذنب أَسد بني وهالك راعيها، بجرم نمري قبيلة هالُك وهو معلومتنَي تني قصَّ إىل يشري 140

يساُر.
البعرِي. َصدر عىل سمٌة دار: الصِّ 141

النوم. من القليُل الِغرار: 142
الخيل. إىل عائٌد شتتناهنَّ يف الضمري 143

الهَدر. الُجبار: 144
القطيع والجامُل: والطلق، السبق أُو: والشَّ نفِسه، عىل الرجَل تخدَع التي وهي خاتلٍة جمُع الخواتل: 145

العظيم. والحي وأربابه، ورعاته اإلبل من

28



الحمداني فراس أبي ديوان

ال��خ��واذُل146 ال��ظ��ب��اءُ ت��راع��ي��ه��ا خ��ذوٌل أَخ��واِت��ه��ا ف��ي ال��ق��ي��س��يِّ اب��ن��َة ك��أنَّ
م��ن��ازُل147 ��ل��وِع ال��ضُّ أث��ن��اء ب��ي��ن ل��ه��ا ب��دويَّ��ة ق��ت��ريَّ��ٌة ق��ش��ي��ريَّ��ة
وال��ق��ن��اب��ُل ال��ق��ن��ا رم��ت م��ا دون وم��ا أروُم��ه ج��ئ��ُت ث��م س��ل��وُّي وه��بْ��ت
رس��ائ��ُل148 وال��ب��ات��راُت ك��ت��ٌب ل��ن��ا وال��ق��ن��ا ال��خ��ي��ل ش��زَُّب غ��ري��ٌب ه��وان��ا
ال��ُم��غ��ازُل ال��غ��زاُل ع��ن��ه��ن ف��ط��ارَد ال��ه��وى م��ن ب��خ��ي��ٍل ق��ل��ب��ي ع��ل��ى أغ��رن
ال��ص��ي��اق��ُل ج��نَ��تْ��ه��ا م��ا ل��ح��ٍظ وأس��ي��اِف ن��ص��الُ��ه��ا ت��ركَّ��ْب ل��م ل��ف��ٍظ ب��أس��ه��ِم
ذاب��ُل ه��زَّ وال س��ي��ٌف ي��ش��ت��ِه��ْر ول��م ك��ث��ي��رٌة ف��ي��ه��ا ال��ُح��بِّ َق��تْ��ل��ى وق��ائ��ُع
م��ق��ات��ُل ف��ُك��لِّ��ي ال��رام��ي ل��َي وأن��ت م��ص��ي��ب��ٌة ال��س��ه��ام ك��لُّ أراِم��يَ��ت��ي،
ب��اق��ُل وع��ن��دك س��ح��ب��اٌن ال��ح��ي وف��ي ه��ائ��ُب وع��ن��دَك ل��م��ق��داٌم وإن��ي
ف��اع��ُل أن��ا م��ا وج��ُه ع��ن��ي وي��غ��ُرب داَره��ا زرُت إن ال��ق��ول ع��ل��يَّ ي��ض��لُّ
ب��اط��ُل149 وح��ق��َي ح��ق ف��ب��اط��لُ��ه��ا ح��ال��ٍة ك��ل ع��ل��ى ال��ع��ل��ي��ا ��تُ��ه��ا وح��جَّ
ال��م��خ��اي��ُل150 ف��يَّ ج��دَّيَّ وع��دْت ب��م��ا وال��ق��ن��ا ال��ص��وارم ب��ي��ض ت��ط��ال��ب��ن��ي
ل��ف��اص��ُل ال��م��ش��رف��يَّ ال��ح��س��اَم وأن ل��ص��ارم ال��ف��ؤاَد أن ل��ي ذن��َب وال
ل��ع��ام��ُل ال��س��م��ه��ريَّ األص��مَّ وأن ل��ض��ام��ٌر ال��واث��ق��ي ال��ح��ص��اَن وأن
ال��م��م��اط��ُل ال��غ��ري��ُم ال��دَّي��َن داف��ع ك��م��ا ص��روُف��ه داف��ع��تْ��ن��ي ده��ًرا ول��ك��نَّ
ح��واف��ُل151 وه��زَّ ب��ل��ي��ات ح��ل��ف��ت ان��ت��ج��ع��تُ��ه��ا م��ا إذا أيَّ��ام وأخ��الُف
ف��ض��ائ��ُل وت��ب��ق��ى ت��ح��ِوي��ه��ا ف��ض��ائ��َل م��ن��ح��تُ��ه��ا ب��ف��ض��ٍل ال��دن��ي��ا ن��ي��ل��ت ول��و
األس��اف��ُل وي��ع��ل��و أع��اله��ا ف��ي��س��ف��ل ج��َرت ك��م��ا ت��ج��ري األي��اُم ول��ك��ن��ه��ا

صواحِبها. عن تخلَّفْت التي الظبيُة الخذوُل: 146
َقبيلتنَي. أَبَوا وقرتة قشرية فإنَّ َقبيلتني؛ إىل نسبًة وقرتيَّة قشرييَّة 147

َضوامُرها. الخيل: ُشزَُّب 148

منيُولة غري فهي حًقا كانت وإن تي وحجَّ وتغلبني، تعلق باطلة، كانت ولو املحبوبِة، حجَة أنَّ يعني 149

عنَدها.
جداي. يفَّ يتخيَّله كان كما باألعداء، الفتك يف ها بحقِّ أقوم أن مني تطلب والرماح السيوَف أن أي 150

أنه يزعمون تموَت. حتى قِربه عند فتُشدُّ ربُّها يموت الناقُة والبليُة الرضع، وهو ِخلف، جمع األخالف 151
داءٌ. بَطنها يف التي الناقُة وهي حافلٍة جمع والحوافل اللبن، من فيها ما طلُب واالنتجاع البعِث، يف يرَكبُها
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ال��م��ج��ام��ُل152 ي��ق��ل أن ق��ل��ي��ًال وأخ��ش��ى م��ج��م��ًال ال��ن��اس م��ن ت��ل��ق��ى أن ق��لَّ ل��ق��د
ل��راح��ُل153 أن��ت ل��ل��ض��ي��ِف ق��ائ��ًال وال ص��اح��ب��ي وج��ِه ف��ي ال��وج��ه ب��ج��ه��ِم ول��س��ت
ال��س��وائ��ُل ت��ن��ال ال م��ا ع��ن��دن��ا ل��ه م��ذن��ب ك��ل ع��ن ال��ص��ف��ح اخ��ت��ي��ار ي��ن��ال
وال��ك��واه��ُل ال��ع��دا أع��ن��اق ت��ط��اول ُص��دوره ف��ي ال��ذي األم��ر ع��ِق��ب ل��ن��ا

الثعلبي الحارث بن َحْمدان بن عيلِّ الحسن أبي الدولة سيف وقائُع كثرْت ولقد
االجتماع عىل واتفقت وتراَسلْت لِحَقها ما وتشاَكْت وعشائُرهم نزار عت فتجمَّ بالعَرب،
الدولة سيف فنهَض عمارة، عبد الصباح وهو بقنِّرسين بعامله وأوقعت ملقابَلِته، بسلميٍة
ومحمد جعفر بن الندمي يومئذ وعليهم بهم أوقَع حتى فراس، أبو عمه ابن ومعه
وقدم فلَّهم، واتبَع ورساتهم وجوَههم وقتَل فهَزمهم املهنا، آل من الُعقيليَّان يوشع بن
فلم بالغور ألحقهم حتى ويأِرس، ويقتل يتبعهم يزل فلم الجيش من قطعة يف فراس أبا
سائًرا انكفَّ ثم بتدمر، ألحقهم حتى الدولة سيف واتبعهم فرسه، سبق من إال منهم ينج
الرضا تعطي ذليلة خاضعة ولحقتْه املهل أخذِت قد فوجَدها بالجزيرة وهي نمري بني إىل
واملنازل الحال يذكر فراس، أبو فقال بالجزيرة. وأحلَّهم عنهم فصفح الحكم، عىل وتنزل

فيها: مواقفه ويصُف

ال��ِت��ه��اب��ا إال ض��ل��وِع��ه ون��اُر ان��س��ك��اب��ا إال ع��ب��راتُ��ه أب��ْت
َس��ح��اب��ا ل��ه��ا ال��دُّم��وع م��ن أغ��بَّ أَالَّ ع��ل��يَّ ال��ض��ل��وِع ح��قِّ وم��ن
أُج��ابَ��ا ف��ل��ن س��أل��ُت ول��ك��ن��ي رب��ٍع تَ��س��آل ع��ن ��ْرُت ق��صَّ وم��ا
��ب��اب��ا وال��شَّ ال��غ��واي��َة وودَّع��ُت أه��ًال ف��ق��ل��ُت الَح ال��ش��ي��َب رأي��ت
أش��ابَ��ا154 م��ا األح��ب��ة م��ن رأي��ت ول��ك��ن ِك��بَ��ٍر م��ن ش��ب��ُت إن وم��ا
ِرك��اب��ا155 ل��ه ال��ص��دوَد وص��يَّ��رن رك��بً��ا إل��يَّ ال��ه��م��وِم م��ن ب��ع��ث��َن

املجمل. عن فضًال املتجاهل يقلَّ أن أخىش قليٍل عما أي 152
رآُه. ملن الكراهَة املظهُر الغليظ الجهم: 153

سنة. العرشيَن يبلغ أن قبل شاَب أنه يحكي 154
الرواحُل. والرِّكاب القافلة الرَّكُب: 155
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َج��ن��اب��ا وأم��ن��َع��ه��م وأم��َرَع��ه��م ج��اًرا ال��ن��اِس أع��زَّ ت��رن��ا أل��م
وال��ِه��ض��اب��ا156 م��ن��ه ال��م��ج��َد ح��ل��ل��ن ن��زاٍر ع��ل��ى ال��م��ط��لُّ ال��ج��ب��ل ل��ن��ا
نُ��ح��اب��ي157 وال ب��ال��ج��م��ي��ل ون��وص��ُف ن��ح��اِش��ي وال األن��اَم ��ل��ن��ا ت��ف��ضَّ
ال��ذُّن��ابَ��ى وال��ن��اس ال��رأُس ب��أن��ا ن��زاٌر ب��ل رب��ي��ع��ة ع��ل��م��ْت وق��د
ب��ابً��ا ل��ل��َح��رب ب��ي��ن��ن��ا ف��تَ��ْح��ن��ا ك��ع��ٍب س��ف��ه��اءٌ ط��غ��ْت أن ول��م��ا
ال��ِح��راب��ا158 م��ن��ح��ن��اه��ا ج��ارْت إذا أنَّ��ا غ��ي��ر ال��ح��راي��َب م��نَ��ح��ن��اه��ا
ِغ��ض��اب��ا آس��اًدا ه��يَّ��ْج��َت ك��م��ا ثُ��رن��ا ال��دي��ن س��ي��ُف ث��ار ول��م��ا
ِض��راب��ا159 الق��ى إذا ص��وارُم��ه ط��ع��انً��ا الق��ى إذا أس��نَّ��تُ��ه
ال��َج��واب��ا َدع��وت��ه ع��ن��د ف��ك��نَّ��ا ُم��ش��رع��اٌت واألس��ن��ُة دع��ان��ا
ف��َط��اب��ا160 غ��ارُس��ه ط��اب وغ��رٌس ف��ف��اق��ْت ص��ان��َع��ه��ا ف��اق ص��ن��اي��ُع
أص��اب��ا ف��راِم��ي��ه��ا م��رام��يَ��ه��ا أص��اب��ْت إذا ��ه��ام ك��ال��سِّ وك��ن��ا
��ب��اب��ا161 وال��ضِّ ال��ص��ب��ي��رة ون��كَّ��ب��ن��ا م��ع��انً��ا ب��ن��ا ال��ُح��ب��اة إل��ى ق��ط��ع��ن
س��راب��ا162 وال ��راب ال��سَّ يُ��الح��ظ��ن ص��ادي��ات ال��ب��ري��َة وج��اوزن
ش��اب��ا163 ح��ي��َن س��ل��ي��م��ة إل��ى وُج��ب��ن ط��ف��ل وال��ل��ي��ُل ب��م��اس��ٍج ع��ب��رن
اص��ط��ح��اب��ا164 ت��ص��ط��ح��ُب ال��ش��دِّ ُدوي��ن ث��ب��اتً��ا إال ب��ه��ا َش��ع��روا ف��م��ا
ان��ِت��ه��اب��ا ت��ن��ت��ه��ُب األرواُح ب��ه ي��وٍم ب��َص��ب��ر ال��ثَّ��ن��اء ت��ن��اَه��ب��ن

املمتنع. والطويل األرض عىل املنبسُط الجبُل وهي هضبة، جمع والِهضاب املرشف، : امُلطلُّ 156
إليه. مال حاباه، يقال: امليل، واملحاباة: االستثناء، املحاشاُة: 157

َحربة. جمع وِحراب املال، من به يُعاُش ما وهو حريب، جمُع الحرايب: 158
يعني: صوارُمه؛ خربُه ً مبتدأ أسنَّتُه تكون أن ويجوُز أسنَّتُه»، «نحن تقديره: محذوٍف ملبتدأٍ خربٌ أسنة 159

اب. الرضِّ عند سيوُفه هي الطعان لذي أسنَّتُه
فضله. من هو فإنما الحسان؛ امَلزايا من فينا فما وغرسه، الدولة سيف صنايُع نحن يعني 160

معروفة. ملواضَع أسماءٌ وضباب: والصبرية ومعان الحباة 161
كاملاء. بَعيد من الحر ِة شدَّ يف يُرى ما اب الرسَّ 162

آخُره. شاَب وحني أولُه، أي: طفٌل؛ والليُل موضع. اسُم ماسج: 163
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ان��ِت��خ��اب��ا165 ل��ه ي��ن��ت��خ��ب��َن س��واب��ق ف��جٍّ ك��لِّ م��ن ف��ان��ب��َرْت ت��ن��اَدوا
ال��ش��ع��اب��ا166 ب��ه أَس��ل��ن ق��د ش��ع��وبً��ا ع��ق��ي��ٍل م��ن ج��ع��ف��ر ب��ن ن��دى وق��اد
ِن��ه��اب��ا إال ل��ن��ا ك��ان��ْت وم��ا أُس��ارى إال ل��ن��ا ك��ان��وا ف��م��ا
ث��واب��ا167 ع��ن��ه��ا يُ��رْغ ل��م َه��داي��ا م��ن��ه��م ق��اَد ج��ع��ف��ر ب��َن ن��َدى ك��أن
وخ��اب��ا168 ل��ه��ُم أبً��ا ال ف��خ��اب��وا ب��دي��ٍع ب��ب��ن��ي رأيَ��ه��م وش��دُّوا
ن��اب��ا وأح��دَّ م��خ��ال��بً��ا أش��دَّ ك��ن��ا ال��ه��ي��ج��اءُ اش��ت��دَّت ف��ل��م��ا
ع��اب��ا وأق��لَّ ��ة ذمَّ وأوف��َر ج��اًرا وأع��زَّ ج��ان��بً��ا وأم��ن��َع
ال��م��ذاب��ا169 ال��س��مَّ ال��ع��ثْ��ي��ر ب��ب��ط��ن ُق��ش��ي��ر ب��ن��ي ب��ال��رم��اح َس��ق��ي��ن��ا
ِص��ع��اب��ا170 آب��اًال ن��س��ت��اُق ك��م��ا َس��وًق��ا ال��ج��ي��ران إل��ى وُس��ق��ن��اه��م
اج��ِت��ن��اب��ا171 ال��م��أوى ع��ن ب��ن��ا ك��أنَّ ن��ِرْده ل��م ال��ف��رق��ي��س ون��كَّ��ب��ن��ا
ص��ابَ��ا172 ال��م��ر ب��ال��طِّ��ع��ان ول��ك��ن ب��م��رَج��ِح��نٍّ ال��ج��ب��اه وأم��َط��رن��ا
اج��ِت��ب��اب��ا173 ب��ن��ا ال��ف��الَة وي��ج��ب��بْ��َن وخ��ًدا ي��ِخ��دن ال��ص��ح��ص��اَن وج��زَن
وال��ج��ب��اب��ا174 ت��دُم��ر ع��ي��وَن وردَن ح��ت��ى وس��رن ال��ُغ��وي��ر ع��ن وم��ل��ن
��غ��اب��ا175 ال��سِّ وال��ط��ي��َر األرض س��ب��اَع ع��ق��ي��ل م��ن ��م��اوِة ب��ال��سَّ ق��ري��ن��ا

الخيل. والسوابق: الطريُق، : والَفجُّ واعرتض، قائًما انتَصَب انربَى: 165
الجبل يف وصدع الرمل، جبل وهو شعبة جمع عاب: والشِّ العظيمة، القبيلة وهي َشعب جمع الشعوب: 166

املَطر. إليه يأوي
واإلراَدة. الطلُب اإلراغة: 167

لم كأن املقام؛ بقرينِة امَلدح يف تستعمل وقد يُعرف، له أَب ال كأن الذَّمِّ يف تُستعمل كلمٌة لهم: أبًا ال 168

الذم. يف استعمالها وأكثُر البرش، يف مثٌل له يوجد
مكان. اسم العثرْي: 169
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مرارة. له نبٌت والصاُب: موضٍع، اسما ومرجحنٌّ الجباه 172

قطُعها. الفالة: وَجوُب اإلبل، سري من نوع والَوخُد: لإلبل، «ُجزن» يف الضمريُ 173
موضٍع. اسما والجبابا: تدمر 174

الجياُع. غاُب: والسِّ موضٍع، اسُم والسماوة: أطعمنا، قَرينا: 175
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ال��لُّ��ب��اب��ا176 ل��ب��اب��ه��ُم م��ن ق��تَ��ل��ن��ا ع��ب��ٌد وال��ص��يَّ��اح ول��ل��ص��بَّ��اح
ان��ِت��ح��اب��ا ل��ه ي��ن��ت��ِح��بْ��ن ن��وادَب ال��م��ه��نَّ��ا ب��ن��ي ب��ي��وِت ف��ي ت��َرْك��ن��ا
ال��ض��ب��اب��ا177 ب��ه ��ب��اُب ال��ضِّ وأب��رزِت ُح��ق��ود ب��ك��ر أب��ي م��ن ��ْت ت��ش��فَّ
ك��الب��ا ل��ط��اع��ِت��ه��ا وأْدنَ��ي��ن��ا ك��ع��بً��ا ال��ف��ع��ل ل��س��وءِ وأب��ع��ْدن��ا
ج��ب��اب��ا س��م��ارت��ه��ا وج��نَّ��بْ��ن��ا ط��ي��بً��ا ال��ج��والن إل��ى وش��رَّْدن��ا
ذن��اب��ا178 ج��واده��م��ا ع��ل��ى وج��رَّ َع��ق��ي��ل ع��ل��ى أت��اح م��ا س��ح��ائ��ب
ِج��ذاب��ا أع��نَّ��تُ��ه��ا ت��ج��اِذب��ن��ا ن��م��ي��ر إل��ى ب��ال��خ��ي��ول وس��رن��ا
تُ��ص��اب��ا أن ال��ع��ش��ي��رة ع��ل��ى ي��ع��ز ب��ن��ف��س س��م��ح م��ش��يَّ��ع أم��ام
ي��ه��اب��ا أن ال��ح��م��ي��ة م��ن ي��ه��اُب ول��ك��ن م��ذاه��ب��ه ض��اق��ْت وم��ا
ون��اب��ا ل��ك��َف��ى ي��ش��ا ل��و ُه��م��ام األع��ادي ف��ن��ك��ف��ي��ه وي��أم��رن��ا
ف��اس��تَ��ج��اب��ا ل��ل��م��ع��ون��ة دع��وه غ��ي��اٌث ال أن أي��ق��ن��وا ف��ل��م��ا
ال��رِّق��اب��ا ي��ه��َوى ل��م��ا م��دُّوا وق��د ف��ع��ادوا ل��ه��م ال��ج��م��ي��ل إل��ى وع��اد
وص��اب��ا179 أريً��ا ب��ه أذاق��ه��ُم وأم��نً��ا خ��وًف��ا ع��ل��ي��ه��ُم أم��رَّ
ال��ِع��ق��اب��ا م��ل��ك إذا ِح��ل��م أخ��و ي��أٍس ب��ع��د ال��ج��زي��رَة أح��لَّ��ه��م
اغ��ِت��ص��اب��ا اغ��ت��ص��ب��ن��اه��ا وأرض��ه��م اق��ت��س��اًرا ان��ت��زع��ن��اه��ا دي��اره��ُم
غ��اب��ا ال��غ��اِب أس��وُد ت��ح��م��ي ك��م��ا ال��ب��وادي ح��َم��يْ��ن��اه��ا ش��ئ��ن��ا ول��و
ك��ت��اب��ا180 أن��ف��ذن��ا األع��داء إل��ى ج��ي��ًش��ا األم��راءُ أن��ف��ذ م��ا إذا
��راب��ا ال��ضِّ ال��م��ح��ام��ون ك��ِرَه إذا ِق��دًم��ا ال��ه��اَم ال��ض��ارب��ي��ن اب��ن أن��ا
ِش��ه��اب��ا؟ أث��ق��بَ��ه��ا ك��ن��ُت ب��أن��ي ��ا ح��قٍّ ق��ال وم��ث��لُ��ك ت��ع��ل��ْم أل��م

كعٌب قتَله فلما بقنِّرسين الدولة سيف عامل كان ُجشم، بن زيد دعيُّ املحاري عمارة عبُد الصياح 176

يشء. كلِّ من الخالص واللُّباب القصيدة. هذه يف حَكاه ما بهما أوقع ونزار
أيًضا. والحقد السيف، حدُّ باب الضِّ 177

الطوال. الرش أيام الذناب: 178
. مرٌّ نَبٌت والصاب: العسل، األرى: 179

كتاٍب بإرسال فنَكتفي نحن ا أمَّ الجيوش؛ أعدائهم عىل تُرسل أن واألمراء امللوك عادة من أن يعني 180

املخالفة. عىل يقدرون ال ألنهم جيٍش؛ إرسال عن يُغني
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الدولة: سيف إىل بها كتَب وقد وقال

واإلب��ُل ال��خ��ي��ُل إل��ي��ن��ا ش��ك��تْ��ك وق��د ب��ه ال��ِق��ت��ال ط��ول م��ن ج��ي��ُش��ك ض��جَّ ق��د
ج��ب��ُل وال س��ه��ٌل ي��ع��ص��م��ه��ُم ل��ي��س أن أرض��ه��ُم ج��اورت م��ذ ال��روُم درى وق��د
م��ل��ُل وال ش��غ��ل وال ع��ن��ه يَ��ث��ن��ي��ك ض��ج��ٌر ال ال��ث��غ��َر ت��زوُر ي��وم ك��ل ف��ي
م��ب��ت��ذَُل وال��م��ال م��ن��ت��ه��ٌك وال��ج��ي��ش س��اه��رة وال��ع��ي��ن ج��اه��دة ف��ال��ن��ف��ُس
وال��ن��ك��ُل181 األع��داء ت��ك��نَّ��ف��ك وق��د ق��اص��ده��ا غ��ي��َر ك��الٌب ت��وه��م��تْ��َك
أَم��ل��وا م��ا دون ع��ل��ي��ه��م ط��ل��ْع��ت وق��د ت��ق��ُدم��ه ال��ج��ي��ش أم��اَم رأوك ح��ت��ى
ب��َخ��ُل وال م��نٌّ ف��ال وه��ب��َت إذا وأف��ض��َل��ه م��س��ئ��وٍل أك��رَم ف��ك��ن��ت

به: املفاداة الدولة سيف يسأل أُِرس ما أول وقال

ال��م��ش��رَِّد ال��ق��ل��ي��ل ول��ل��ن��وم ل��ديَّ ��ِد ال��م��س��هَّ ال��ق��ري��ح ل��ل��ج��ف��ِن دع��وتُ��ك
ُم��ج��ت��دي182 ألول م��ب��ذوٍل ِألوِل وأن��ه��ا ب��ال��ح��ي��اة ب��خ��ًال ذاك وم��ا
ق��ِد183 ف��ك��أْن يُ��ص��ْب ل��م إن ال��رَّدى ل��ن��ي��ِل م��ع��رًَّض��ا ش��خ��ًص��ا أن ع��ن��ي زال وم��ا
��ِد م��وسَّ غ��ي��ر ال��خ��ي��ِل س��َرواِت ع��ل��ى أب��ي ب��ن��ي م��وَت أخ��ت��ار ول��ك��ن��ن��ي
أك��ب��ِد أك��م��د م��وَت ال��ن��ص��ارى ب��أي��دي ��ًدا م��وسَّ أم��وَت أن وت��أبَ��ى وآب��ي
ال��ت��ج��لُّ��ِد184 ث��وَب أن��ُض ل��م ول��ك��ن��ن��ي ج��الدت��ي ث��وب األي��ام ع��ل��ى ن��ض��وت
م��ج��دِد ي��وٍم ك��ل ف��ي ل��ي ي��ج��دِّد وض��دِّه أم��ر ب��ي��َن إال أن��ا وم��ا
م��ت��وع��ِد ب��ال��رََّدى ده��ٍر َري��ب وم��ن واع��ٍد ب��ال��س��الم��ة َص��ب��ٍر ُح��س��ن ف��م��ن

ظنَّت. ما خالَف منك فرأْت وغنائُمها، األعداء بك أحاط وقد غزَوها، تقصد ال أنك كالب قبيلُة ظنت أي 181
طالٍب ألول يبتِذلها فهو الحياة عىل حرًصا الدولة؛ سيف من واملساعدَة الرحمَة يطلب ال أنه يعني: 182

القتال. يف لها
الشاعر: كقول أصيب وتقديره: كذلك، أيًضا وخربُها محذوٌف، الشأن ضمري واسُمها مخففة، كأْن 183

قِد وكأْن برحالنا تَزل ملا ركابَنا أنَّ غريَ ُل الرتحُّ أِزَف

أبْاله. إذا الثوَب، نضا من نضوُت 184
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م��س��وِد185 ب��ك��ل يُ��ف��َدى م��ن وم��ث��ل��ي َع��ظ��ي��م��ة ل��ك��لِّ يُ��دَع��ى م��ن وم��ث��ل��ك
غ��ِد إل��ى ي��وٍم ت��أخ��ي��َر أرت��ج��ي وال ال��رَدى م��ن أخ��اُف أن��ي ال أن��ادي��َك
ال��م��ه��ن��د186 ال��م��ش��رف��يِّ ح��دُّ وُف��لِّ��ل ال��ِع��دا واخ��تَ��رَم ال��خ��طِّ��يُّ ُح��طِّ��َم وق��د
أك��م��ِد187 م��ي��ت��َة ال��ُغ��ل��ف ال��نَّ��ص��ارى ب��أي��دي غ��رب��ٍة دار ف��ي ال��ذُّلِّ م��وَت وآن��ف
ب��ُم��ق��َع��ِد ال��ك��ري��م ال��ف��ع��ل ع��ن ف��ل��س��َت ف��ديَ��ت��ي ِس��ي��َم وق��د ع��ن��ي ت��ق��ع��دْن ف��ال
��ِدي ُح��سَّ وأك��ث��رت ق��دري ب��ه��ا رف��ع��ت وأن��ُع��ٍم أي��اد م��ن ع��ن��دي ل��َك ف��ك��م
واق��ُع��د188 ال��وع��د ص��ادَق خ��الص��ي ف��ي وق��ْم ف��وتَ��ه��ا ف��ت أك��روم��ًة ب��ه��ا ت��ش��ب��ْث
م��ع��بَ��ِد189 م��ه��ل��َك ال��زرازي��ي��ن م��ع��اَب م��ه��ل��ك��ي ع��ابَ��ك ال��ي��وم ب��ع��د م��تُّ ف��إذْ
��ِد ال��م��ق��صَّ ال��ق��ري��ِض أط��راَف ي��ه��دُّون وأص��بَ��ح��وا ال��ف��داءَ ع��ن��ه ع��َض��ل��وا ه��ُم
ُف��ِدي وم��ا ال��ف��داءُ ِس��ي��م إذ يُ��ع��اب��ون أن��ه��م غ��ي��َر ُه��ل��ُك��ه ب��دًع��ا ي��ك ول��م
ال��م��خ��لَّ��د190 ال��ث��ن��اء ك��س��ب ف��ي وأرغ��َب م��ن��ك��م أرأَف ال��روم ك��ل��ُب ك��ان ف��ال
ال��م��ش��يَّ��ِد ال��ع��الء ه��ذا ع��ن وت��ق��ُع��د ي��ت��ن��اه��ض��وا أن األع��داءُ ب��َل��غ وال
ع��وَّد؟191 غ��ي��ر أس��راك��م ع��ل��ى وأن��ت��م ع��وًدا ل��ي أس��راه��ُم ع��ل��ى أأض��ح��وا
��ِد192 م��ل��هَّ غ��ي��ر ال��ب��أس��اء ع��ل��ى ش��دي��ًدا ف��ت��ى ل��ك��ْم م��ث��ل��ي األي��ام ت��خ��ل��ف م��ت��ى
ال��ُم��ق��لَّ��د193 رح��ب ال��س��ي��ف ن��ج��اد ط��وي��ل ف��ت��ى ل��ك��م م��ث��ل��ي األي��ام تُ��خ��ل��ف م��ت��ى
م��ع��ود إل��ي��ه��م ع��واٍد وأس��رع ال��ُع��ال ش��رَف ت��ف��ت��دوا ت��ف��ت��دون��ي ف��إن

الجراءَُة. والتسويد جاع، الشُّ الجريءُ املسوَّد 185
َسيفي. حدَّ وتفلل باألَرس يل العدا وأخِذ ُرمحي، تكسري حال يف دعوتُك يقول: الرمُح. : الخطِّيُّ 186

ُغلٌف. جمُعه يختن، لم الذي األغَلف 187
الكَرم. بمقتىض يعاِمله لم أنه الدولة سيف يعرض ذهابَها. ذهبَت فوتها: ُفتَّ تعلق. تشبَّْث: 188

يرثُونه رشعوا ثم األَْرسِ يف مات حتى عنه فتخلَّفوا معبًدا، يفتدوا لم لكونهم أعيَوا الزرازيني أن يعني 189
بالبالد. ويَنرشونها بالقصائد

أرساه. يفتدي فإنه سيَدهم؛ الروم بَكلب يقصد 190
ترجع ال وأنت أرساهم، يف إيلَّ يرجعون إنهم يقول: التوبيخ، عن املتولد جب للشَّ أضحوا يف االستفهام 191

خاليص. يف إليهم
ضعيف. وال ذليل ال ٍد: ملهَّ غري 192

الشجاعة. دليُل وهو املنكبنَي بني ما سعة عن كنايٌة املقلد: ورحب القامة، طول عن كنايٌة النجاد طوُل 193

35



الحمداني فراس أبي ديوان

ال��ي��ِد وال ال��ل��س��ان م��ردود غ��ي��ر ف��تً��ى ل��ُع��الك��م ت��ف��ت��دوا ت��ف��تَ��دون��ي ف��إن
ال��م��ه��نَّ��ِد ب��ال��ُح��س��ام ع��ن��ك��م وي��ض��رُب ب��ِل��س��ان��ه أح��س��اب��ك��م ع��ن ي��ط��اِع��ُن
ُم��ق��ِص��د194 ال��ن��ح��ر ص��ائ��ِب ب��ن��ص��ٍل رم��ان��ي إن��ه ال��دَّه��ر ع��ث��رة أِق��ْل��ن��ي أِق��ْل��ن��ي
َم��ورِد ك��ل ن��ص��ِره ف��ي ألُورده��ا أُك��ن ل��م والءَك ن��ف��س��ي ت��ن��ْل ل��م ول��و
أن��ك��ِد195 أش��أم ك��ل ف��ي��ه��ا ب��س��ب��ع��ي��َن ع��ي��ونُ��ه��ا ُزرًق��ا األل��َف أل��ق��ى ك��ن��ت وال
ك��س��يِّ��ِد س��يِّ��دان م��ا وأب��ي وال ك��س��اع��د س��اع��دان م��ا وأب��ي ف��ال
ب��ِم��س��َرِد196 َرق��ًع��ا األي��ام ف��ت��رف��ع��ه ج��ان��بً��ا ال��ده��ر ي��ف��ِت��ق م��ا وأب��ي وال
أه��ت��ِدي ب��ك ال��ذي ل��ل��ن��ج��م وإن��ك أق��ت��دي ب��َك ال��ذي ل��ل��م��ول��ى وإن��ك
م��ق��ص��ِد ك��ل أه��َدي��تَ��ن��ي ال��ذي وأن��ت ال��ع��ال ط��ُرق ع��رَّْف��ت��ن��ي ال��ذي وأن��ت
��دي ُح��سَّ أع��ن��اق ف��وق إل��ي��ه��ا م��ش��ي��ت ُرت��ب��ٍة ك��لَّ ب��لَّ��ْغ��تَ��ن��ي ال��ذي وأن��ت
ِد197 ف��ج��دِّ ال��ث��ي��اُب ت��ل��ك أخ��ل��ق��ْت ل��ق��د ق��دُره��ا ج��لَّ ال��ت��ي ال��نَّ��ْع��م��ا ُم��ل��ب��س ف��ي��ا
م��ص��رَِّد198 غ��ي��َر ال��م��وَت ش��رب��ُت وف��ي��َك ح��دَّه��ا ص��اف��ح��ُت ف��ي��َك أن��ي ت��ر أل��م
يُ��ع��وَّد199 ل��م م��ا اإلن��س��ان ع��ل��ى ش��دي��د ع��رف��ت��ه��ا م��ا ع��ادًة ج��اِن��ْب ي��ق��ول��ون
م��ش��َه��ِد أألَم ال��خ��ي��ل ف��ي ل��ه ش��ه��دُت ق��ائ��ٌل ق��ال م��ا وال��ل��ه أم��ا ف��ق��ل��ت:
م��ش��ي��ِد غ��ي��ر ب��ن��ي��اُن أو ال��ط��ع��ُن ه��ي َم��ن��يَّ��ٌة ��ا ف��إمَّ س��أل��ق��اه��ا ول��ك��ن
ي��ِد ع��ن يَ��رم��ي��ن ��ود ال��سُّ ال��م��ن��اي��ا وأن ال��ِع��دا ع��دَّد م��ن ال��ده��َر أنَّ أدر ول��م
س��ي��ِد ب��ع��د س��يِّ��ٌد م��ن��ا ويَ��ف��دي��ك ال��رََّدى ب��ن��ا ت��ح��م��ي األي��ام ع��ل��ى ب��ق��ي��َت
وم��ق��ص��ِدي وح��ظِّ��ي ال��دن��ي��ا م��ن م��رادي إن��ه ق��ربَ��ك ال��ل��ُه ي��ح��رم��نِّ��ي ف��ال

فقتل. أصاب إذا السهم، أقَصد من فاعل اسم املقصد: 194
أنكد. األعداء عىل أشأم كل فيهم رجٍل بسبعني النصارى من ألًفا أالقي كنت ما والُؤك لوال يقول: 195

آخر. من رقع جانب من فتق فإذا األحوال، تغيريُ الدهر شأَن أن يقِصُد 196
ْدها فجدِّ وبَلِيَْت، قدمت لكنها القدر، جليلة ِنَعٍم ثوَب ألبَْستَني أنك الدولة سيف يخاطُب بلِيْت، أخلَقْت: 197

األَرس. من الَخالص بنِعمة
الرِّي. دون سَقاُه أي ده رصَّ من مفعول، غري أي: د؛ مرصَّ غري 198

قارب. بمعنى: جانْب 199
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يُعزِّيها: والدِته إىل بها وكتَب نفسه من ويئِس نالتْه، التي الجراح من ثُقل وقد وقال

ي��زي��ُل س��وف ال��ل��ه ب��أن وظ��ن��ي ج��ل��ي��ُل وال��ع��زاء ج��ل��ي��ٌل م��ص��اب��ي
وَدخ��ي��ُل200 م��ن��ه��م��ا ب��اٍد وُس��ق��م��ان م��خ��اف��ًة األُس��اُة ت��ح��ام��اه��ا ج��راٌح
ي��زوُل غ��ي��ره��نَّ ش��يء ك��ل أرى ن��ج��وُم��ه ول��ي��ل أق��اس��ي��ه وأس��ٌر
ُط��وُل ي��س��رك ال ده��ٍر ك��ل وف��ي ق��ص��ي��رٌة وه��ي ال��س��اع��ات ب��َي ت��ط��وُل
وت��ح��وُل201 غ��ًدا ب��األخ��رى س��ت��ل��ح��ق ُع��ص��ي��ب��ًة إال األص��ح��اب ت��ن��اس��ان��َي
ل��ق��ل��ي��ُل دع��واه��ُم ك��ث��رْت وإن م��ن��ه��ُم ال��ع��ه��د ع��ل��ى ي��ب��ق��ى ال��ذي وأن
ت��م��ي��ُل ح��ي��ث ال��نَّ��ع��م��اء م��ع ي��م��ي��ل ص��اح��ب غ��ي��َر أرى ال ط��رف��ي أق��لِّ��ُب
خ��ل��ي��ُل202 ي��ض��رُّ ال خ��ل��ي��ًال وأن م��ح��س��ٌن ال��م��ت��ارك أن ن��رى وم��ن��ه��ا
وص��وُل ال��زم��ان ف��ي ش��اٍك غ��ي��ر إل��ى ي��ك��ْن ف��ل��م ال��رج��ال أق��وال ��ْح��ت ت��ص��فَّ
ب��خ��ي��ُل ب��ال��ك��رام زم��اٍن وك��ل م��ن��ص��ٍف غ��ي��ُر أن��ك��ٌد خ��ل��ي��ل أك��لُّ
وج��ه��وُل ع��ال��ٌم إل��ي��ه��ا أج��اب دع��وًة ال��غ��در إل��ى ال��دن��ي��ا دع��ِت ن��ع��م
ع��ق��ي��ُل203 ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر وخ��لَّ��ى خ��ل��ي��َل��ه ال��زب��ي��ر ب��ن ع��م��رو وف��ارق
وي��ق��وُل ت��ارًة ب��َش��ْج��ِوي أق��ول م��واف��ق ب��خ��لٍّ ل��ي َم��ن ح��س��رت��ي ف��ي��ا
ط��وي��ُل ال��زم��ان ط��ال وإن ع��ل��يَّ ب��ك��اُؤه��ا ��ا أُمٍّ ��ت��ر ال��سِّ وراءَ وأنَّ
ج��زي��ُل204 ال��ج��م��ي��ل ال��ص��ب��ر ق��َدر ع��ل��ى إن��ه األج��َر تُ��خ��ط��ئ��ي ال ��ن��ا أُمَّ ف��ي��ا
ت��ج��وُل؟205 ال��ع��وان وال��ح��رُب ب��م��ك��َة أُس��وٌة ال��نِّ��ط��اق��ي��ن ذات ف��ي ل��ِك أََم��ا
ل��َق��ت��ي��ُل إن��ه ع��ل��ًم��ا وت��ع��ل��ُم يُ��َج��ْب ف��ل��م األم��ان أخ��ذَ اب��نُ��ه��ا أراد

البَدن. من الداخُل والدخيل: الطبيُب، وهو آٍس، جمع واألُساة التجنُّب. التَّحامي: 200
للتحبُّب. هنا والتصغري ألبيه، الرجل َقرابة وهي بالتحريك، ُعصبة ر مصغَّ الدولة، سيف ُعصبية أراد 201
يعد الذي هو يرضُّ ال الذي والخليل محسنًا، يرتك الذي أعد رصت وفيٍّا؛ صاحبًا أجْد لم ملا يعني 202

خليًال.
خليله، مع الزبري بن عمرو قصِة يف كما الصحبة، عىل البقاءِ عَدم من وأهِلها الدنيا شأُن هذا يعني: 203

سابًقا. ذكر كما جعفر، بن نَدى قادهم الذين عقيل قبيلَة الدولة سيف املؤمنني أمري وتخلية
امُلصيبة. عىل الصرب بقدِر الثواب ألن األجر؛ فيفوتَك تجَزعي ال ألمه: يقول 204

َمشهورة. الزبري بِن هللا عبد ابنها مقتل يف وقصتُها بكر، أبي بنت أسماءُ النِّطاقني: ذاُت 205
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غ��وُل206 ق��ب��ل��ك ال��ده��َر ه��ذا غ��ال ف��ق��د ت��ح��ذِري��نَ��ه م��ا ال��ل��ه ك��ف��اك ��ْي ت��أسَّ
غ��ل��ي��ُل207 ب��ال��ب��ك��اء م��ن��ه��ا يُ��ش��ف ول��م ص��ف��ي��ٌة ب��أُْح��ٍد ك��ان��ْت ك��م��ا وك��ون��ي
وع��وي��ُل208 رنَّ��ٌة ع��ل��ي��ه��ا م��ا إذن ح��زنُ��ه��ا ال��خ��ي��ر ح��م��زَة ي��وًم��ا ردَّ ول��و
ي��ه��وُل وه��و ال��ل��ي��ل س��واد وُخ��ض��ُت ص��وارٌم وه��ي ال��ل��ي��ل ن��ج��وم ل��ق��ي��ُت
خ��ل��ي��ُل ع��ل��يَّ ي��ع��ِط��ْف ل��م ع��ش��ي��َة خ��ل��ًة ال��ك��ري��م��ة ل��ل��ن��ف��س أرَع ول��م
ف��ل��وُل ال��ح��س��ام ح��دِّ وف��ي وف��ي��ه��ا ت��رك��تُ��ه��ا ح��ت��ى ال��م��وت ل��ق��ي��ُت ول��ك��ْن
ذل��ي��ُل ف��ه��و ال��ل��ُه يُ��ع��زِّ ل��م وم��ن م��م��زٌَّق ف��ه��و ال��ل��ُه ي��وقِّ ل��م وم��ن
س��ب��ي��ُل إل��ي��ه ل��م��خ��ل��وٍق ف��ل��ي��س ك��لِّ��ه األم��ِر ف��ي ال��ل��ه يُ��رْده ل��م وم��ن

العلة: به اشتدت وقد الطريق، من الدولة سيف إىل بها كتب وقد وقال

ال��َق��ت��ي��ِل وال ب��األس��ي��ِر ال ال��ع��ل��ي��ِل ع��ل��ى ت��ع��ط��ف��ان ه��ل
ال��ط��وي��ِل209 ال��ل��ي��ِل س��ح��اب��َة ـ��فُّ األك��ـ ت��ق��ل��ب��ه ب��ات��ْت
ال��س��ب��ي��ِل210 أب��ن��اءُ وب��ك��تْ��ه م��ك��انَ��ه ال��ض��ي��وُف ف��ق��َد
ال��نُّ��ص��وِل211 ب��ي��َن وأُغ��م��دْت ِح ال��رِّم��ا ُس��م��ُر وت��ع��ط��ل��ت
ال��ج��ل��ي��ِل ال��خ��ط��ب وك��اش��َف ـ��ِم ال��َع��ظ��ي��ـ ال��ك��رِب ف��ارَج ي��ا
ال��ذل��ي��ِل ل��ذا ع��زي��ُز وي��ا ـ��ِف ��ع��ي��ـ ال��ضَّ ل��ذا ق��ويُّ ي��ا ك��ْن
ال��ظَّ��ل��ي��ِل212 دول��ت��ه ظ��لِّ ف��ي ال��ُه��دى س��ي��ِف م��ن ق��رِّبْ��ه
َغ��ل��ي��ل��ي خ��دم��ِت��ه ب��ُط��ول ـ��ُت َش��ف��ي��ـ وال م��ن��ُه أرَو ل��م
وُس��ول��ي ال��دن��ي��ا م��ن أَم��ل��ي أن��ُه ي��ع��َل��م ال��ل��ه
ُوص��ول��ي إل��ى ح��ن��ن��ُت ل��ق��د ه ذَرا إل��ى َح��نَ��نْ��ت ول��ئ��ن

اهية. والدَّ الهَلكة بالضمِّ: والُغول أهلك، غاَل: 206

بَصربها. األجر نالِت فقد حمزة أخيها مقتل عىل بَكْت أنها مع صفيَة أن يعني 207
الَعويُل. ومثله الصوت، ورفع الصياُح الرنَُّة: 208

الليل. طوَل تقلِّبه واألطباءِ الخَدم أكفُّ باتت أي: 209
عليه. واملارَّة للضيوف محسنًا كان أنه يدلُّ 210

الَحرب. يف ها حقَّ والنصوَل الرماح يعطي َمن يعْد لم َمِرض أن بعد أي: 211
وِخدمته. ُصحبته من يشبَع لم ألنه الدولة؛ سيِف من ويقرِّبه ضعَفه، يقوِّي أن تعاىل هللا إىل ُل يتوسَّ 212
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ال��م��ل��وِل وال ال��ك��ذوِب وال ِب ال��َق��ط��و وال ب��ال��َغ��ض��وب ال
ال��َم��ق��ي��ِل ع��ن��د وُظ��لَّ��ت��ي ِت ال��ن��اِئ��ب��ا ف��ي ُع��دَّت��ي ي��ا
ال��ج��م��ي��ِل م��ن وع��ْدَت وم��ا ُم وال��ذِّم��ا ال��م��ح��بَّ��ُة أي��َن
ال��َح��م��وِل وال��ق��ل��ِب ف��يَّ ـ��َم��ِة ال��ك��ري��ـ ال��نَّ��ف��س ع��ل��ى اح��م��ل

بمنِبج: والدته إىل وكتَب وقال

ال��م��ن��يَّ��ْه أس��ب��اب خ��ف��ُت م��ا ب��م��ن��ب��ٍج ال��ع��ج��وُز ل��وال
أب��يَّ��ْه ن��ف��ٌس ال��ِف��دا م��ن ـ��ت س��أْل��ـ ��ا ع��مَّ ل��ي ول��ك��اَن
ال��دن��يَّ��ْه إل��ى ان��ج��ذبْ��ُت ول��و م��راَده��ا أردُت ل��ك��ن
ال��ح��م��يَّ��ْه م��ن تُ��ض��اَم أن ـ��ه��ا َع��ل��ي��ـ ُم��ح��ام��ات��ي وأرى
ح��ريَّ��ْه بَ��ع��دي م��ن ب��ال��ح��زن ح��رًة ب��م��ن��ب��َج أم��َس��ْت
ن��يَّ��ْه ب��ج��م��ي��ل ط��ارٌق أو ح��ادٌث ي��دف��ُع ك��ان ل��و
ال��ن��ق��يَّ��ْه ه��ات��ي��ك أرَض دِث ال��َح��وا نُ��َوُب ت��طَّ��ِرْق ل��م
ال��ب��ريَّ��ْه ف��ي ت��ن��ُف��ذُ أح��ك��اِم ـْ وال�� ال��ل��ه ق��ض��اءُ ل��ك��ن
ال��رزيَّ��ْه213 ق��در ع��ل��ى رزءٍ ذي ك��لَّ ي��أت��ي وال��ص��ب��ُر
ت��ح��يَّ��ْه غ��ادي��ة ك��ل ف��ي م��ن��ب��ًج��ا ي��ط��ُرق زاَل ال
زك��يَّ��ْه ن��ف��ٍس ف��ي ـ��ُم��وع��اِن ـْ م��ج�� وال��دِّي��ُن ال��تُّ��ق��ى ف��ي��ه��ا
خ��ف��يَّ��ْه أل��ط��اٌف ل��ل��ِه ت��ي��أَس��ي ال ��ن��ا أمَّ ي��ا
ب��ل��يَّ��ْه م��ن ك��ف��ان��ا وَك��م ه َج��ال ع��نَّ��ا ح��ادٍث ك��م
ال��وص��يَّ��ْه خ��ي��ُر ف��إنَّ��ه ـ��ل ال��َج��م��ي��ـ ب��ال��ص��ب��ِر أوص��ي��َك

يَستْجفيهما: ومنصور ضاف لهما: يُقال له، ُغالمني إىل بها كتَب وقد وقال

َص��دوق��ا214 ص��دي��ًق��ا أو ال��ود ي��خ��ل��ُص رف��ي��ًق��ا رف��ي��ًق��ا ب��ي ي��ح��ب��ان ه��ل
َش��ف��ي��ق��ا ��ا وع��مٍّ م��ح��س��نً��ا وال��ًدا إالَّ ك��ن��ُت وم��ا م��والك��م��ا ك��ن��ُت

املصيبِة. تلك قدِر عىل مصيبة ذي لكل ِرب بالصَّ يبعُث هللا أن يعني 213
الرَّحمة. بمعنى الثاني والرفيُق الصحبة، بمعنى الرَّفاقة، من األوَّل الرفيُق 214
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ال��ص��دي��ق��ا ال��ص��دي��ُق اس��ت��خ��وَن ك��ل��م��ا ت��ذاُك��ران��ي ال وك��ي��ف ف��اذُك��ران��ي
ال��طَّ��ل��ي��ق��ا يَ��ب��ك��ي األس��ي��ر ي��ب��ي��َت أن ع��ج��ي��بً��ا وإنَّ أب��ك��ي��ُك��م��ا ب��تُّ

أيًضا: منصور غالِمه إىل بها كتب وقد وقال

ل��ص��ب��وُر ذا ي��ط��ي��ق ق��ل��بً��ا إنَّ أس��ي��ٌر ج��ري��ٌح م��ؤل��م ُم��غ��رم
ص��خ��وُر ال��رج��ال م��ن وك��ث��ي��ٌر ح��دي��ٌد ال��رِّج��ال م��ن وك��ث��ي��ٌر
األس��ي��ُر ال��ط��ل��ي��ُق ق��ل��بُ��ك ب��أب��ي ط��ل��ي��ًق��ا ب��ال��ش��آم ح��لَّ ل��م��ن ق��ل
م��ن��ص��وُر؟ ي��ا أن��ت أص��ب��ح��َت ك��ي��ف ح��راًك��ا أط��ي��ق ال أص��ب��ح��ُت أَن��ا

الدولة: سيف إىل بها كتب وقد وقال

م��ت��اُب215 ع��ن��دُك��ن ل��م��س��يءٍ وال ث��واُب ع��ن��دك��نَّ ل��ج��م��ي��ل أم��ا
َك��ع��اُب216 ع��ل��ي��ه ت��ق��ِض��ي م��ن ذلَّ وق��د خ��ري��دٌة ه��واه ت��ح��وي م��ن ض��لَّ ل��ق��د
ِرق��اُب ل��ه��نَّ ذل��ت إذا أِع��زُّ ح��ازٌم ل��ل��ه وال��ح��م��د ول��ك��ن��ن��ي
وش��ب��اُب217 روق��ٌة م��ل��ك��تْ��ه��ا وإن ك��لَّ��ه ق��ل��ب��ي ال��ح��س��ن��اءُ ت��م��ل��ك وال
ص��واُب ع��ل��يَّ ي��خ��ف��ى وال وأه��دى س��ؤددي ف��ض��َل ال��ه��وى أع��ط��ي وال وأج��ري
ع��ت��اُب ال��ِف��راَق إال ل��ه ف��ل��ي��َس َم��الل��ًة إال ي��ه��ج��ْرك ل��م ال��خ��لُّ إذا
وِرك��اب218 ع��زم��ٌة ألُخ��رى ف��ع��ن��دي أري��ُده م��ا ب��ل��دٍة ف��ي أج��ْد ل��م إذا
إي��اُب219 ف��ل��ي��س ح��اٍل ع��ل��ى ف��راٌق ي��ُك��ن ف��إن اس��ت��ط��ع��َت م��ا ف��راٌق ف��ل��ي��س
ج��واُب ال��س��ي��وف أن ول��و ق��ئ��وٌل ب��ق��ي��ٌة م��ن��ي ت��ب��َق ل��م ول��و ص��ب��ور

توبتِه. قبوُل تاب إذا للميسء عندَك وليس جزاءً، عندَك السابق للجميل أليس أي 215
ثَْدياها. بدأ التي البنت والَكعاب: ، تُمسَّ لم التي البكر الخريدُة: 216

املنظر. حسُن الروقة: 217
عليها. يُسار التي اإلبُل الرِّكاب: 218

فْليفارقهم جانِبهم من الفراق أمر اقتىض إذا لكن قادًرا داَم ما أحبابَه، اإلنساُن يفارَق ال أن يَنبغي أي 219
مؤبًدا.
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وذَه��اُب220 ج��ي��ئ��ٌة ح��ول��ي ول��ل��م��وت ت��نُ��وش��ن��ي ال��زَّم��ان وأه��وال وق��ور
ك��ذاُب وال��ِك��ذَاب ص��دٌق ال��ص��دُق ب��ه��ا ب��ُم��ق��ل��ٍة ال��زم��ان أح��واَل وأل��َح��ُظ
ص��ح��اُب ال��ك��ري��م ل��ل��ح��رِّ أي��ن وِم��ن ي��ن��وبُ��ه ف��ي��م��ا اإلن��س��ان ي��ِث��ُق ب��م��ن
ِث��ي��اُب221 أج��س��اده��نَّ ع��ل��ى ذئ��ابً��ا أق��لَّ��ه��م إال ال��ن��اُس ه��ذا ص��ار وق��د
وت��راُب222 ح��ًص��ى أَغ��ب��ان��ا ب��م��ف��ِرق َغ��ب��اوت��ي ف��ظ��ن��وا ق��وم��ي ع��ن ت��غ��اب��ي��ُت
وَغ��اب��وا ش��ه��دُت أن��ي ع��ل��م��وا إذن ب��ه��م م��ع��رف��ت��ي ح��قَّ ع��َرف��ون��ي ول��و
يُ��ج��اُب ل��ديَّ ق��وَّال ك��لُّ وال ب��ف��ع��ل��ه يُ��ج��اَزى ��ال ف��عَّ ك��لُّ وم��ا
ذُب��اُب223 ال��ه��ج��ي��ر َل��وح ف��ي ط��نَّ ك��م��ا َم��س��ام��ع��ي ف��وق م��رَّ ك��الم وربَّ
ك��الُب آس��اده��نَّ ف��ي ت��ح��كَّ��ُم ب��م��ن��ازٍل أن��ن��ا أش��ك��و ال��ل��ه إل��ى
ج��ن��اُب224 ل��ل��ُم��ع��ت��ف��ي��ن وال ل��ديَّ م��وض��ٌع ل��ل��نَّ��ف��ِع ل��ي��س ال��ل��ي��ال��ي ت��م��ر
ِق��ب��اُب225 ب��ال��ع��راِق ل��ي ُض��رب��ْت وال س��اِب��ٍح ظ��ه��ر ع��ل��ى س��رج ل��ي ش��دَّ وال
ح��راُب ال��ح��روب ف��ي ل��ي ل��م��ع��ْت وال ق��واط��ٌع ال��ل��ق��اء ف��ي ل��ي ب��َرَق��ْت وال
وِك��الُب226 ع��ادات��ه��ا ع��ل��ى وك��ع��ٌب ع��ام��ٍر ب��ن نُ��م��ي��ُر أي��ام��ي س��ت��ذُك��ر
ب��اُب ال��ح��وادث ف��ي م��ال��ي دوَن وال ع��ل��ي��ه��م ب��ط��يءٌ زادي ال ال��ج��اُر أن��ا
ت��ص��اُب227 ل��ل��طَّ��ال��ب��ي��ن َع��ورت��ي وال أُص��ي��ب��ه��ا م��ن��ه��م ال��َع��وراء أط��ل��ُب وال
وأُه��اُب ��ال��ه��م ج��هَّ ع��ن وأح��لُ��م ق��ل��وب��ِه��م ف��ي ث��اب��ت وُح��بِّ��ي وأس��ط��و
ص��الُب ال��َه��وان غ��ي��ر ع��ل��ى ش��داٌد إن��ن��ا ال��ح��رَب ت��ت��رك��وا ال ع��م��ن��ا ب��ن��ي
وذُب��اُب228 م��ض��رب م��ن��ه ف��لَّ إذا ب��ي��ن��ن��ا ال��س��ي��ُف ي��ص��ن��ع م��ا ��ن��ا ع��مِّ بَ��ن��ي

تتَناولني. تنوشني: 220
البرش. ُصورة يف ذئابًا صاروا وقد بالناس يثُق كيف أي 221

أماتَه. أي وترابًا حًىص كذلك كاَن َمن رأِس يف هللاُ جعل غبيٍّا، فظنُّوني قومي عن تغابيُت يقول: 222
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الِخيام. والِقباب: الجواد، الساِبُح: 225

بها. ألطافِه عىل ستذكره القبائَل هذه أنَّ أي 226
به. يُستحيا ما هنا العورة 227

انِثالٌم. ه حدِّ ويف ُفلول به كان إذا للسيف فائدٍة أيُّ يقول: 228
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ِض��راُب ي��ك��ون أن ي��وًم��ا وي��وِش��ك وال��ظُّ��بَ��ا ��واع��د ال��سَّ ن��ح��ُن ��ن��ا ع��مِّ ب��ن��ي
ويُ��ه��اُب ل��ه يُ��ق��ض��ى أن ح��ريُّ��ون أخ��ِت��ه��م ك��اب��ن اب��نُ��ه��م م��ا رج��اًال وإن
وأج��ابُ��وا أع��م��ام��ن��ا ب��ن��ي أب��ي��تُ��م وُدع��ي��ت��م ُدع��وا إن ع��ذٍر أيِّ ف��ع��ن
ِرح��اُب229 ل��ل��ع��ف��اة ع��ل��يٍّ ِرح��اب غ��ي��َره ال��ل��ه يَ��ع��ل��م م��ا أدَّع��ي وم��ا
ِن��ه��اب230 ل��ل��ط��ال��ب��ي��ن وأم��وال��ه ك��ري��م��ة ب��ال��راغ��ب��ي��ن وأف��ع��الُ��ه
ش��ه��اُب م��ن��ه ع��ي��ن��يَّ ف��ي وأظ��ل��م ص��ارم ب��ك��ف��َي م��ن��ه ن��ب��ا ول��ك��ْن
ون��اُب231 أف��لَّ ق��د ُظ��ف��ر ول��ل��م��وت س��ري��ع��ة وال��م��ن��اي��ا ع��ن��ي وأب��ط��أ
ق��راُب232 ال��رج��ال دون ن��س��ٌب وال ن��ع��دُّه ق��ري��ب ودٌّ ي��ك��ن ل��م ف��إْن
وَم��ن��اُب ح��وط��ة ف��ي��ه ع��ن��ك ول��ي يُ��ِض��ي��ع��ن��ي ال أن ل��إلس��الم ف��أح��َوُط
س��راُب233 ال��خ��ل��ت��ي��ن أيَّ ل��ن��ع��ل��م ح��ال��ة ك��ل ع��ل��ى راٍض ول��ك��ن��ن��ي
ح��ج��اُب ال��ك��ث��ي��ر دون وم��ا ل��دي��ك م��ح��بَّ��ًة ب��ال��ق��ل��ي��ل أرض��ى زل��ُت وم��ا
وِط��الُب غ��ي��ره ف��ي ُم��نً��ى وذك��رى أرَض��ه ال��ودِّ ع��ل��ى إب��ق��اءً وأط��لُ��ب
ع��ق��اُب ع��ل��ي��ه ي��خ��ش��ى وال ث��واٌب ل��ه يُ��رت��ج��ى ال ال��م��ْح��ُض ال��وداد ك��ذاك
وخ��ط��اُب لُ��ق��ي��ٌة ي��وم ك��ل وق��ي ج��ام��ٌع وال��ش��م��ُل ال��ه��ج��َر أرض��ى ك��ن��ت وق��د
وَح��ب��اُب234 زخ��رة ح��ول��ي ول��ل��بَ��ح��ر ق��ي��ص��ٍر ُم��ل��ك ب��ي��ن��ن��ا وف��ي��م��ا ف��ك��ي��ف
أُث��اُب235 ح��ي��ن ال��َع��ت��ِب ب��ُم��رِّ أُث��اُب ت��ري��ُده ف��ي��م��ا ال��نَّ��ف��س ب��ذل ب��ع��د م��ن
ِغ��ض��اُب واألن��اُم ت��رَض��ى ول��ي��تَ��ك م��ري��رٌة وال��ح��ي��اة ت��ح��ل��و ف��ل��ي��تَ��ك
َخ��راُب ال��ع��ال��م��ي��ن وب��ي��ن وب��ي��ن��ي ع��ام��ٌر وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي ال��ذي ول��ي��َت

الواِسعة. بمعنى والثاني: احة، السَّ وهي رحبة جمع األول: الرِّحاُب 229
الغنيمة. وهو بالضم، نُهب جمع النِّهاب: 230

االستعارِة. طريق عىل ونابًا ُظفًرا للموت جعل 231

أن والحاُل يخَرسني، ال أن اإلسالم فعىل قرابة؛ وال نسب وال ُودٌّ بيننا يكن لم إذا الدولة: لسيِف يقول 232
ونيابًة. حراسًة عنك يل اإلسالمية القرابة يف

وعَدُمها. اإلضاعُة بالخلتني: أراد 233
الَفقاقيع. من يعلُوه وما معظمه املاء: وَحباب طمى. إذا البحُر، زَخر من الزخرة 234

الرَّحمَة. تقتيض حالٍة يف وأنا امُلرِّ بالِعتاِب أجاَزى أي: 235
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فراس: أبو إليه فكتَب له وتسويفه أمره، ر تأخُّ من يعتذر الدولة سيُف إليه وكتب

داِرْك ح��ل��ي��َف أك��وَن ال أن واخ��ت��ي��اِرْك م��ن��ي ب��ال��ُك��ره
ت��ارْك ل��غ��ي��ُر ح��ي��ي��ُت م��ا ـ��ِرَك ل��ُش��ك��ـ إن��ي ت��ارك��ي ي��ا
وال��م��ش��ارْك ال��م��واِس��ي ذاك ف��إن��ن��ي ش��ئ��َت ك��ي��َف ك��ن

األَرس: من إليه وكتب

وب��ال��ُس236 األص��مُّ وال��ب��ح��ُر خ��ل��ي��ج��اِن وب��ي��ن��ن��ا أب��ي��َت أن أخ��َش��ى ك��ن��ُت وم��ا
ح��اب��ُس ودونَ��ك م��نَّ��اع م��ن��ك ول��ي س��اع��ًة ال��ده��َر أس��ت��ص��ح��ب أن��ن��ي وال
م��ن��اف��ُس ع��ل��ي��َك ل��ي زم��ان وك��لُّ وأه��لُ��ه ال��زم��ان ه��ذا يُ��ن��اِف��س��ن��ي
ب��اِخ��س237 ال��ده��ر وال م��ب��خ��وٌس أن��ا ف��ال ك��لِّ��ه��م ال��ن��اس ب��ذي َده��ري م��ن ش��ري��تُ��ك
وم��ج��ال��ُس ع��ن��َده��م ب��ع��دي م��واك��ُب وأوح��َش��ْت ال��ك��رام األه��ُل ت��ش��وَّق��ن��ي
ال��ن��ف��ائ��ُس ال��ن��ف��وس ل��ل��م��ول��ى وتُ��ب��ذل ط��ائ��ًع��ا ال��ك��ري��م��ة ال��نَّ��ف��س وم��لَّ��ك��تُ��ك
ف��ارُس238 ال��ف��وارَس س��اَد ورب��ت��م��ا م��اج��ُد األم��اج��َد س��اد وربَّ��تَ��م��ا
ف��رائ��ُس إال ش��ئ��َت ل��و ح��َس��دوا وم��ن ُه��ُم وه��ل ن��ف��س��ي ��اِد ال��ح��سَّ ع��ن رَف��ع��ت
ي��م��ارُس م��ا ال��ُع��ال َك��س��ب ف��ي يُ��م��ارس ��ٍة ه��مَّ اب��ُن إال أدرك��ُت م��ا أيُ��درك
ج��ال��ُس239 ال��م��ؤثَّ��ل ال��م��ج��ِد ��ة ق��مَّ ع��ل��ى ألنَّ��ن��ي س��واَي ع��ن م��ك��ان��ي يَ��ض��ي��ُق
ال��َم��ع��اط��ُس240 آخ��ري��ن م��ن رِغ��م��ْت وإن وال��ُع��ال ب��ال��م��ك��ارم وق��وم��ي س��ب��ق��ُت

مكان. اسم بالس: 236
يل؛ غابٌن الدهر وال الَعقد هذا يف مغبوٌن أنا فال منه، وحَدك وأخذتُك للدَّهر جميَعهم الناس تركت أي 237

الناس. جميَع تساوي ألنك
منهم. فارٌس الفوارَس ويزين منهم، ماجٌد األماجَد يسوُد ما كثريًا يعني 238

الرَّأِس. أعىل بالكرس الِقمة: 239
األُنوف. املعاطس: 240
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كان: ما بسبَبه كان الذي االفتداء عِقَب أيًضا وقال

ق��ب��ل��ي أح��ٌد ب��ه��ا يُ��خ��ص��ْص ل��م م��واه��ُب وغ��ي��ره اإلس��ار ف��ي ع��ن��دي ول��ل��ه
ح��لِّ��ي وال ي��دوُم َع��ق��دي ال زل��ُت وم��ا ح��لَّ��ه��ا ال��ن��اُس أع��ج��َز ع��ق��وًدا ح��ل��ل��ُت
َك��بْ��ِل241 ب��ال ل��ديَّ أَس��رى ك��أن��ه��ُم ِص��ي��ُده��ا ذلَّ ق��د ال��روم ع��اي��ن��ت��ن��ي إذا
أه��ل��ي242 إل��ى نُ��ق��ل��ت أه��ل��ي م��ن ك��أن��َي ك��رام��ًة ح��ل��ل��ُت أي��اًم��ا وأوس��ُع
ِم��ث��ل��ي ي��ش��ك��ُره��ا ن��ع��م��اءَ ف��ي ب��أن��َي أب��ي بَ��ن��ي وأب��ِل��ْغ ��ي ع��مِّ ب��ن��ي وأب��ل��ْغ
ال��ف��ض��ِل م��ن ع��َرْف��تُ��ْم ق��د م��ا ي��ع��رف��وا وأن م��ح��اس��ن��ي ن��ش��ِر غ��ي��َر رب��ي ش��اءَ وم��ا

الدولة: سيِف إىل األَِرس من بها كتَب وقد وقال

ت��ض��وَُّع��ا243 إال ال��ح��بِّ ه��ذا وم��ك��ن��وُن ت��ش��رُّع��ا إال ال��ده��ِر ه��ذا َغ��رُب أب��ى
م��رِج��َع��ا ش��ئ��ُت وإن م��م��ًض��ى ل��ي ش��ئ��ت إذا واح��ٌد ال��َح��زِم م��ع أن��ي أَرى وك��ن��ُت
رَع��ى244 م��ا ال��غ��رِّ ال��ِم��ض��ي��اع��ة م��ع رع��ي��ُت ُغ��َل��وائ��ه ف��ي ال��ح��بُّ اس��ت��م��رَّ ف��ل��م��ا
م��ض��يَّ��َع��ا ال��ع��اش��ق��ي��ن س��رُّ وس��رَِّي ُم��ب��رًِّح��ا ال��ه��ائ��م��ي��ن ح��زُن ف��ح��زن��َي
أج��َرع��ا245 ال��َف��رِد ب��األَج��َرِع أأب��دل��تُ��م��ا َص��ب��اب��ًة ت��ب��ك��ي��ان��ي ال ِل��ْم خ��ل��ي��ل��يَّ
أج��َم��ع��ا ال��ح��يَّ ي��ش��م��ل دم��ٍع غ��وارُب ج��ف��ونُ��ه ع��ل��يَّ ض��نَّ��ت ل��م��ن ع��ل��يَّ
أروََع��ا246 ��َي ع��مِّ أب��ن��اء م��ن ألب��ل��َج َم��ِض��نَّ��ٌة وال��ش��ب��اُب َش��ب��اب��ي وه��ب��ُت
ُم��روَّع��ا247 وأُم��س��ي َم��ح��زونً��ا وأُص��ب��ح َع��تْ��ِب��ه م��خ��اف��ة م��ن م��ع��نٍّ��ى أَب��ي��ُت
وودََّع��ا ال��ش��ب��اِب ش��رُخ وف��اَرَق��ن��ي ك��لُّ��ه ��ب��ي��ب��ة ال��شَّ ع��ص��ُر م��ض��ى ف��ل��م��ا

امَلِلك. وهو أصيَد جمع الصاد: بكرس يد والصِّ الَقيُد، الَكبُْل: 241
الرُّوم. عند أِرسه يف مكرٌَّم إنه أي: 242

االنتشار. ع: والتَّضوُّ الجريءُ، الشديُد الفرُس الَغرب: 243
األمور. يجرِِّب لم الذي والِغر: اليشء. تضييِع يف املبالغُة املضياعة: 244

حجارٌة. جانٍب ويف َرمٌل، منه جانٍب يف كثيٌب األجَرع: 245

عمي. أبناء من طلِقِه الوجه لواضِح — به يُبَخل أن ه حقُّ الذي — َشبابي وهبُت يقول: 246

أَوقاتي. جميِع يف ِرضاه أراعي يعني 247
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م��م��نَّ��َع��ا يُ��راُم ال أم��ًرا وح��اول��ت ُف��رج��ًة وال��ع��ت��ِب ال��ه��ج��ِر ب��ي��َن ت��ط��لَّ��ب��ُت
ت��ت��بُّ��ع��ا ال��ُه��م��وم ب��ي��ن ت��ت��بَّ��ع��تُ��ه��ا ل��ذًَّة ال��خ��ي��ر ف��ي رم��ُت م��ا إذا وص��رُت
��َع��ا م��رصَّ ت��اًج��ا ��ي��ِب ب��ال��شَّ وت��وََّج��ن��ي م��ف��ارق��ي ال��م��ش��ي��ُب ح��لَّ ق��د أن��ا وه��ا
م��وِض��ع��ا ف��ي��ه أج��ْد ل��م ي��وًم��ا ال��َع��ي��ش م��ن أُري��ُده م��م��ا ُم��كِّ��ن��ُت أن��ن��ي ف��ل��و
��ع��ا ال��ُم��وجَّ ال��ف��ؤاَد ه��ذا ب��ه��ا أس��رُّ ل��ي��ل��ة ب��ع��ُض وال ت��م��ِض��ي ل��ي��ل��ٌة أم��ا
رَع��ى248 ل��م��ن وي��رَع��ى أص��َف��ى ل��م��ن ف��يُ��ص��ِف��ي وف��اُؤه ي��دوُم َف��رٌد ص��اح��ٌب أم��ا
وض��يَّ��َع��ا ح��ف��ظ��ُت ت��ف��رَّق��ن��ا م��ا إذا ه أودُّ ص��دي��ق ل��ي داٍر ك��لِّ وف��ي
م��ت��ص��نِّ��َع��ا وال م��ح��زونً��ا ال��ن��اس م��ن أرى ال ع��ام��ي��ِن ال��رُّوم ب��أرض أق��م��ت
أرب��َع��ا249 ال��ُع��رِب أَع��م��ام��ي م��ن ت��خ��وَّف��ُت ُخ��ط��ًة ال��رُّوِم أخ��وال��َي م��ن خ��ف��ُت إذا
وأوَج��ع��ا أدَم��ي األح��ب��اب م��ن ل��ق��ي��ُت ش��ي��م��ٌة أع��اديَّ م��ن أوج��َع��تْ��ن��ي وإن
أوس��ع��ا ��ل��ت وأمَّ آل��ي إل��ى رج��ع��ُت غ��ي��ره ربَّ ال ال��ل��َه أم��ل��ت ق��د ول��و
ت��ق��نَّ��ع��ا250 ال��ُق��ن��وع إال ي��ج��ْد ل��م وم��ن ب��ال��نَّ��َدى ال��َق��ط��ر م��ن ب��ع��ِدي ق��ن��ع��وا ل��ق��د
��َع��ا م��وقَّ أم��ًرا ال��ن��اس ��ي ي��رجِّ ول��ك��ْن م��ث��َل��ه ف��أخ��َل��َف إن��س��ان م��رَّ وم��ا
وق��رَّع��ا251 ال��ك��الِم ت��ح��ت ب��ي وع��رَّض ع��ت��ب��تُ��ه ل��م��ا ال��دي��ِن س��ي��ُف ت��ن��كَّ��ر
َم��ف��َزع��ا ال��دَّه��ر راب��ن��ي م��م��ا ج��ع��ل��تُ��ك إن��ن��ي ال��ُودِّ ص��ادَق ي��ا ل��ه ف��ق��وال
وف��رَّع��ا252 ��ل��وع ال��ضُّ ب��ي��ن م��ا ألوَرَق َج��وان��ح��ي ف��ي أك��نَ��نْ��تُ��ه أن��ن��ي ف��ل��و
أوَض��َع��ا253 ب��األم��ر أْوض��ع��َت إذا أخ��اَك ت��َرى َم��ن ك��لُّ م��ا ب��ال��ن��اِس ت��غ��ت��ِرْر ف��ال
أق��َط��ع��ا ك��ان م��ا ج��رَّب��َت إذا ت��ق��ل��ْد ج��م��اَل��ه ي��روُق م��ا ت��ت��ق��ل��ْد وال
َم��س��َم��ع��ا أرض��ي��ك ل��س��ت م��رأًى س��أرض��ي��ك ق��ائ��ل ك��ل م��ن ال��ق��ول ت��ق��ب��ل��نَّ وال

أعاِملُه. كما فيعاملُني وفاُؤه، يل يدوُم أي 248
والخصلة. الطَّريقُة الُخطة: 249

قنَع لقد يقول: بالَقْسم. الرِّضا هنا واملراد . ضدٌّ بالقسم والرىض والترضع، السؤاُل بالضم: الُقنوع 250
بالنَّدى. املطر من بعدي قومي

وبَّخني. وقرَّعني: كالِمه، ضمَن بي عرَّض الدولة سيَف إن يقول: 251
َع. وفرَّ ألورَق َجوانحي؛ يف الودَّ أخفيُت لو يقول: 252

رأِيه. عىل أطَلعه أوضَعه: 253
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ال��تَّ��ص��نُّ��ع��ا ك��ف��ان��ي ق��د ص��ن��ٌع ول��ل��ه ون��ع��م��ة ع��ل��يَّ إح��س��اٌن ف��ل��ل��ه
َس��ع��ى م��ن ك��ل ع��ل��ى وأس��م��ان��ي ع��ل��يَّ أرى ك��م��ا ال��م��ك��رم��ات ط��ري��َق أران��ي
وأس��َرع��ا ب��ال��َج��م��ي��ل ن��ح��وي ت��س��رَّع ف��َل��ط��ال��م��ا م��رَّة ب��طءٌ ي��ُك ف��إن
أوَدع��ا ك��ان ال��ت��ي ال��نُّ��ع��م��ى ألش��ك��ره ف��إن��ن��ي األم��ور ب��ع��ض ف��ي ج��فَّ وإن
م��م��تَّ��ع��ا254 ال��م��س��ت��ج��دِّ ال��ب��دي��ِل ب��ذاك ي��َزل ف��ل��م ب��ع��دي ال��ن��اس ي��س��ت��ج��دَّ وإن

عالية: شجرة عىل تنوح ورقاءَ سمع وقد وقال

ح��ال��ي ح��الُ��ك ب��اَت ه��ل ج��ارت��ي أي��ا ح��م��ام��ٌة ب��ق��رب��ي ن��اَح��ْت وق��د أق��ول
ب��ب��اِل ال��ُه��م��وُم م��ن��ك خ��ط��َرْت وال ال��نَّ��وى ط��ارق��َة ذق��ِت م��ا ال��ه��وى م��ع��اذَ
ع��ال��ي؟255 ل��ل��ُم��س��اف��ر ن��أٍي ُغ��ص��ن ع��ل��ى ق��وادٌم ال��ف��ؤاد م��ح��زوَن أي��ح��ِم��ل
ب��اِل256 ي��ع��ذَّب ج��س��ٍم ف��ي ُد ت��ردَّ ض��ع��ي��ف��ًة ل��ديَّ روًح��ا ت��َرْي ت��ع��اَل��ْي
َس��اِل وي��ن��ط��ُق م��ح��زوٌن وي��س��ك��ُت ط��ل��ي��ق��ٌة وت��ب��ِك��ي م��أس��وٌر أي��ض��ح��ُك

عنهم: ريضهللا البيت أهل يف وقال

257 وع��ل��يِّ ب��أح��م��ٍد إال ـ��ش��اه أْخ��ـ م��ا ك��لِّ م��ن ال��ن��ج��اَة أرج��و ل��س��ُت
258 ع��ل��يِّ واإلم��ام وِس��ب��ط��ي��ه ـ��ِر ال��طُّ��ه��ـ ف��اط��م��ة ال��رس��ول وب��ب��ن��ِت

عليها، أشكره أن يستحق سالفة نُعمى عندي له فإن األمور؛ بعض يف الدولة سيُف جفاني وإن يقول: 254
به. ممتًَّعا يزال ال فإنه وجَد وإن مثيل، يِجد ال فإنه بي؛ واستَبَْدله بعدي أحٍد صحبَة جدَّد وإن

عال. طويل ُغصن عىل وأنِت القلب، محزونَة تكونني كيف لها: بقوله الحمامة يخاِطب 255
من باٍل معذَّب جسم يف تردَُّد ضعيفًة روًحا لرتي فتعاَيلْ حاَلتي تعريف أن أردت إذا للَحمامة: يقول 256

العشِق.
(رضه). طالب أبي ابُن عمه ابُن وعيلُّ ملسو هيلع هللا ىلص النَّبيَّ بأحمد أراد 257

عيل. واإلمام والحسنُي، الحسُن أي وسبطيه: النبي، بنُت الزهراء وفاطمُة 258
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259 ع��ل��يِّ ب��ِن ��ِد م��ح��مَّ ف��ي��ن��ا ال��ـ��ل��ه ِع��ْل��ِم ب��اق��ِر ال��نَّ��ق��يِّ وال��تَّ��ق��يِّ
260 ع��ل��يِّ ال��ذك��يِّ اب��ِن��ه ث��م ال��ل��ه رس��ول س��م��يِّ َج��ع��ف��ٍر وأب��ي
وع��ل��يِّ م��ح��م��ٍد ��ْي ح��قَّ ه��ِر ال��ُم��ْظ��ـ وال��ق��ائ��ِم ال��ع��س��ك��ريِّ واب��ِن��ه
ال��ع��ل��يِّ اإلل��ِه ع��ل��ى َع��رض��ي ي��وَم األَم��ان��ي ب��ل��وَغ أرت��ج��ي ف��ي��ه��ُم

يفتخُر: وقال

بُ��ع��دا ح��ال��ه��ُم زاَد ن��أون��ا م��ا إذا َع��ش��ي��رٍة م��ن أَرى م��ا أش��ُك��و ال��ل��ه إل��ى
ا َح��دَّ ط��رائ��ُق��ه��م س��اءَْت وإن ع��ل��ي��ه��م ح��ل��ِم��ن��ا ع��واط��ُف ل��يَ��ث��ن��ي��ن��ا وإن��ا
أه��َدى ض��رَّه��ا ن��ب��ت��غ��ي ل��و ض��رِّه��ا إل��ى أَنَّ��ن��ا ال��ع��ش��ي��رِة ظ��ل��ُم وي��م��نَ��ُع��ن��ا
نَ��ج��دا261 بُ��ع��ده��م دوَن ِع��ج��اًال َج��ع��ْل��ن��ا ق��ب��ي��ل��ٍة ب��ع��اَد ِش��ئ��ن��ا إذا وإن��ا
ا ردَّ أع��داِئ��ه��ا دوَن ج��ع��َل��تْ��ن��ا إذن رش��َده��ا ال��ع��ش��ائ��ُر ه��ذي ع��رف��ْت ول��و
ُرش��دا ع��ِدم��ْت ق��د ب��ال��رش��د وأخ��ل��َف��ه��ا أم��َره��ا ال��ل��ه أص��ل��َح أراه��ا ول��ك��ْن
ِح��ق��دا262 ُم��ل��ئ��ْت ق��د ال��خ��ي��ل ص��دوَر ونَ��ث��ن��ي ص��واديً��ا ع��ن��ه��ا ال��ب��ي��َض ن��ردُّ ك��م إل��ى
ع��ه��َدا ل��ه��م ن��رَع��ى ل��ي��س رج��اًال ون��رَع��ى ف��ي��ه��م ال��ح��م��ي��َة ب��ال��ح��ل��ِم وي��غ��ِل��ب
ا263 ردَّ ل��ه��ا نُ��ط��ي��ق ال أم��ر ب��وادَر ُص��ورة ول��ل��ح��رِب ن��ف��س��ي ع��ل��ى أخ��اُف
وال��َع��ب��دا ال��ح��رَّ ت��ج��م��ُع ب��أٍس وص��ورة ع��ن��ده��ا ال��ح��ل��ُم ي��ه��َل��ُك َح��رٍب وج��ول��ِة
بُ��دَّا ح��اِل��ه ع��ل��ى م��ن��ه ن��ج��ْد ل��م إذا ُق��وًة ب��ال��ج��ه��ِل ال��ج��ه��َل ل��ن��رم��ي وإن��ا

وفيه العلَم، بَقر ألنه بالباقر؛ وسمي عيلٍّ. بن محمد هو والباقُر العابدين، زين الحسني بُن عيلُّ هو 259

الُقرطبي: قاَل

الجبَِل عىل لبَّى َمن وخريَ التَُّقى ألهِل العلِم باقَر يا

. بالذَّكيِّ ب يلقَّ كان وابنُه الصادق، محمُد جعفٍر أبو هو 260

أهلها. وِمن منها أقرَب نجٌد تكوَن حتى بُرسعة؛ أبَعْدناها قبيلٍة إبعاَد أَرْدنا إذا أي: 261
حقًدا خيولُنا وامتَألت الدِّماء رشب إىل متعطشة وسيوُفنا االنتقام، عىل مقِدرتنا مع نصربُ َمتى إىل أي: 262

عليهم.
ردُّها. يُمكن ال بطٍش بوادُر للحرِب وفيها نفيس أملك ال أن أخاُف يقول: 263
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الغزل: يف وقال

بَ��راِح264 ن��ح��وي غ��َل��ًس��ا ت��س��ع��ى ك��ال��ب��دِر أق��ب��َل��ْت
ال��ص��ب��اِح265 ن��وَر ح��م��َل��ْت ب��ف��ت��اٍة أه��ًال ق��ل��ُت
ص��اِح غ��ي��ر م��ن��ه��ا ـ��بَ��ح ـْ أص�� َم��ْن ب��ال��ك��أِس ع��لِّ��ل��ي

أيًضا: الغزل يف وقال

ام��ت��ن��اُع ال��ل��ُه ب��ه ي��ق��ِض��ي ال��ذي م��ن ل��ل��ع��ب��ي��ِد م��ا
ال��ض��ب��اُع266 ت��ف��رس��ن��ي ث��مَّ ئ��س ال��َف��را ع��ن األس��ود ذُدت

متغزًال: وقال

وم��تَّ��ف��ُق ع��ن��دي م��خ��ت��ل��ٌف وال��ح��بُّ م��ف��ت��ِرٌق وال��ص��ب��ُر م��ج��ت��م��ٌع ال��ح��زُن
واألَرُق267 ال��دَّم��ُع ف��ي��ه��ا ت��خ��اَل��ف ع��ي��ٌن ص��اح��بُ��ه��ا ن��اَم ع��ي��ٌن ق��ام إذا ول��ي
ال��ح��دُق268 م��ك��روه��َي إل��ى ألوص��ل��تْ��ن��ي ن��ظ��َرت ال��ت��ي اإلن��ِس ظ��ب��ي��َة ي��ا ل��والِك
م��س��ت��رُق269 م��ن��ه ح��س��ٍن ك��لُّ ب��ن��اظ��ٍر ُض��ًح��ى ال��خ��ل��ي��ط س��اَر وق��د ن��ظ��رُت ل��ك��ن

الدولة: بسيف معرًِّضا أيًضا وقال

ح��ارُث ه��و م��ن ق��ي��َل ح��ت��ى ال��ده��ر ي��ُد ب��ف��راِق��ن��ا ج��رت أن إال ه��و وم��ا
رث��ائ��ُث ب��ل��ي��َن ق��د ع��ه��ود وت��ل��ك ع��ه��وَده ال��ف��راق ب��ع��د ي��ذكِّ��رن��ي

الصبح. قبيل الغَلس: 264
مشعشعة. َخمرٍة عن كنايٌة 265

حبائبه. بها شبه نجوُم هنا والضباُع تفرتس، التي والفرائُس: منعت، أي: ذُدت 266

الليل. َسهُل واألَرُق البارصة بمعنى الثانية والعنُي املحبوبة. عن عبارة الذَّاِت، بمعنى األوىل العنُي 267
العنِي. حَدقة جمع فالحَدق أكرهه، فيما الحَدق أوقعتْني ملا محبوبتي يا لوالك يقول: 268

واحد. أمرهم والذين العم، وابُن والزوج والطريق الرشيُك الخليُط: 269
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األرس: من إليه وكتب

270 ص��بُّ ل��ل��ح��د دم��ُع��ه ل��ص��بٍّ��ا األس��ر ف��ي إن
ق��ل��ُب ب��ال��ش��ام وب��ه م��ق��ي��ٌم ب��ال��روم ه��و
ي��ح��بُّ ع��م��ن ِع��َوًض��ا ي��ص��ادْف ل��م ا م��س��ت��ج��دٍّ

األرسى بعَض أن الدولة سيَف بلغ وكان األرس، من الدولة سيف إىل بها وكتب وقال،
القول، بهذا فراس أبا فاتَّهَم خراسان، صاحَب كاتَبْنا املال هذا األمرِي عىل ثقل إن قال:

خراسان؟»: صاحب يعرفه أيَن «من وقال:

ال��غ��َض��ْب؟271 وف��ي��م ال��ج��ف��اءُ إالَم ال��ع��َرْب وق��ري��َع ال��ه��دى أس��ي��َف
ال��ن��ك��ْب؟272 ه��ذي م��َع ت��ن��كِّ��بُ��ن��ي أص��ب��ح��ْت ق��د ك��تْ��ِب��ك ب��ال وم��ا
ال��َح��ِرْب273 وأن��ت ال��ع��ط��وُف وأن��ت ال��ك��ري��ُم وأن��ت ال��ح��ل��ي��ُم وأن��ت
ال��خ��ِص��ْب ب��ال��م��ك��ان وتُ��ن��زل��ن��ي ب��ال��ج��م��ي��ِل ت��س��ع��ف��ن��ي زل��َت وم��ا
ال��ُك��َرْب ن��اظ��ريَّ ع��ن وت��ك��ش��ُف ال��خ��ط��وَب ع��ات��ق��يَّ ع��ن وت��دف��ُع
ل��ل��ع��َرْب274 ب��ل ل��ق��وم��ك ب��ْل ل��ي ـ��رِّ ال��ُم��ش��م��ِخ��ـ ل��ل��ج��بَ��ل وإن��ك
تُ��َرْب275 ونُ��ع��م��ى يُ��ش��اد وِع��ز يُ��ف��اُد وع��اٍف تُ��س��ت��ف��اد ُع��ًال
ال��ذَه��ْب276 خ��ل��وَص خ��ل��ص��ت ول��ك��ن اِإلس��اُر ه��ذا م��ن��َي غ��ضَّ وم��ا
ال��رُّتَ��ْب أع��ل��ى ن��ل��ُت ب��ه م��ولٍّ��ى ب��ال��خ��م��وِل ي��ق��رُِّع��ن��ي ف��ف��ي��َم
أُِج��ْب277 ل��م ل��َه��ي��ب��ِت��ه ول��ك��ن ال��ج��واُب ل��ديَّ ع��ت��ي��ًدا وك��ان

مصبوب. أي: صبٌّ 270

والسيِّد. املختار القريُع: 271
وتُلحيني. تُبعدني تنكبني: 272

الشجاع. الَحِرب: 273
املتكرب. : املشمخرُّ 274
الفقري. العايف: 275
نَقص. : َغضَّ 276

املهيَّأ. الحاُرض العتيد: 277
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ع��تَ��ْب ف��ي��م��ن َع��ت��ب��ت��َك وأن��ي ال��زم��اَن ش��ك��وُت أن��ي أتُ��ن��ِك��ُر
وال��ق��ل��ْب ب��ي ال��ق��وَل ل��ي وص��ي��رَت ف��أع��تَ��بْ��تَ��ن��ي رج��ع��َت ف��أالَّ
أغ��ت��ِرْب ف��ل��م أق��م��ُت ع��ل��ي��َك ال��خ��م��وَل إل��يَّ ت��ن��س��ب��نَّ ف��ال
ال��س��بَ��ْب ف��أن��ت ن��ق��ٌص ك��ان وإن ف��ض��ٌل ك��ان ف��إْن م��ن��ك وأص��ب��ح��ُت
ح��َل��ْب ع��رَف��تْ��ه��ا ف��ق��د ُع��الي أن��ك��رْت إن خ��راس��ان ف��إنَّ
أْب؟ ن��ق��ِص أِم��ن ج��دٍّ ن��ق��ِص أِم��ن األب��ع��دوَن يُ��ن��ك��رن��ي أي��ن وم��ن
ال��ن��َس��ْب؟ ِع��رُق وب��ي��ن��ك وبَ��ي��ن��ي أس��رٍة م��ن وإيَّ��اك أل��س��ُت
أش��ْب278 وم��ح��لٌّ وت��رب��ي��ٌة ال��ك��راُم ف��ي��ه ت��ن��اس��َب وداٌد
رِغ��ْب ع��م��ن ك إالَّ وت��رغ��ُب ع��ل��ي��َك إال ت��ك��بَّ��ُر ون��ف��ٌس
ي��ج��ْب ��ا ع��مَّ غ��الُم��ك ب��ْل ال ـ��َك ��ـ ع��مِّ اب��ُن ِف��داَك ت��ع��دل��نَّ ف��ال
ال��م��ك��ت��َس��ْب وال��ش��رِف ال��ف��ض��ِل م��ن ف��إن��ص��اُف��ُه ف��ت��اَك وأن��ص��ْف
ك��ثَ��ْب279 ع��ن ِم��ن أدع��وَك ل��ي��ال��ي ال��َق��ري��َب وك��ن��َت ال��ح��ب��ي��َب ف��ك��ن��َت
أِح��ْب ال م��ا األم��ر م��ن والَح َج��ف��وٌة ب��دْت ب��ع��دت ف��ل��م��ا
يُ��ِغ��ْب280 ال م��ن ص��دي��ُق��ك ل��ق��ل��ُت: خ��ب��رٍة ذا ف��ي��ك أك��ْن ل��م ف��ل��و

األرس: من الدولة سيف إىل وكتب

إِل��ُب281 واألي��اُم ع��ل��يَّ وأن��ت وع��ت��ُب غ��ض��ٌب ك��لُّ��ه زم��ان��ي
ص��ع��ُب ب��ف��ن��اك وح��َده وع��ي��ش��ي س��ه��ٌل ل��دي��َك ال��ع��ال��م��ي��ن وع��ي��ُش
خ��ط��ُب282 ع��ل��يَّ ال��ُم��ل��مِّ ال��خ��ط��ِب م��ن خ��ط��ٍب ك��لِّ داف��ع وأن��ت وأن��ت
ذن��ُب283 ول��ي��س االع��ت��ذاُر ذا وك��م ج��رٌم ول��ي��س ال��ع��ت��اُب ذا ك��م إل��ى

ة. ملتفَّ حبل أي: أشب؛ وبينك، بيني مكتوم أي: حديث، ويف وااللتفات االختالط األشُب: 278
الُقرب. الكثَب: 279

مرَّة. يومنِي كل أو مرة، أسبوع كل يف زاَره إذا أغبَّه يقال: 280
والباليا. الفتن بالكرس: اِإللُب 281

بليٌة. عيلَّ فأنت الناس، عن الباليا تدفُع أنك مع يعني 282
منه. ألعتذر يل ذنَب وال إليك أعتذُر وأنا مني، ُجرٍم غرِي عىل تُعاتبني كم إىل أي: 283
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ق��ل��ُب ع��ل��يَّ رقَّ األَس��ر ف��ي وال ش��ه��ُد ب��ف��يَّ ل��ذَّ ب��ال��ش��ام ف��ال
ن��دُب284 األي��ام ل��ح��وادِث ب��ه ج��ري��ٍح ق��ل��ب ع��ل��ى ت��ح��م��ْل ف��ال
ك��ذُب ع��ل��ي��ه ي��س��ت��م��رُّ وم��ث��لُ��ك ف��ي��ه األي��اُم ت��ق��ب��ُل وم��ث��ل��ي
ع��ض��ُب285 واإلن��س��اَن ال��درَع ي��ق��دُّ ل��س��اٌن ول��ي ع��ل��م��ت م��ا َج��ن��ان��ي
ت��خ��بُ��و286 ل��ي��س ن��اُرك وْه��َي ون��اري ي��ك��بُ��و ل��ي��س زن��ُدك وه��و وَزن��دي
وح��س��ُب ال��زاك��ي أص��لُ��ك وأص��ل��ي ال��م��ع��لَّ��ى ��ام��ي ال��سَّ ف��رُع��ك وف��رع��ي
ع��ج��ُب وب��ن��ي��ه ب��ي إس��ح��َق وف��ي ف��خ��ٌر وب��ن��ي��ه ب��ي إلس��م��اع��ي��َل
ُغ��ل��ُب287 وه��ي ب��ت��ص��ف��ر وأخ��وال��ي ِص��ي��ٌد وه��ي رب��ي��ع��ُة وأع��م��ام��ي
ت��رُب288 وال��م��ج��د أص��لُ��ه ألن��ك ع��ن��ه ال��ف��ض��الءُ ت��ع��ج��ز وف��ص��ل��ي
ق��ْرُب دام م��ا ع��ن��ده وق��ول��ي ح��ظِّ��ي وك��ان األم��ي��َر ن��ف��س��ي ف��دْت
ودرُب ب��ح��ٌر ب��ي��ن��ن��ا وأص��ب��َح ُدون��ي األع��داء ح��ال��ِت ف��ل��م��ا
289 ي��غ��بُّ م��ا اع��ت��ي��اٌب وي��ب��لُ��غ��ن��ي ب��ع��دي األق��واَم ت��ب��دِّل ظ��ل��ل��َت
َرْط��ُب ع��ل��ي��ك ب��ال��ث��ن��اء م��ل��يٌّ ل��س��اٌن ف��ل��ي ف��يَّ ش��ئ��َت م��ا ف��ق��ْل
ت��ح��بُّ ك��م��ا ال��ج��م��ي��ع ف��ي ت��ج��ْدن��ي وُظ��ل��ٍم ب��إن��ص��اٍف ف��ق��اِب��ل��ن��ي

كالب: بني الدولة سيُف لقي ملا وقال

تُ��س��ت��ب��اُح ال��ف��وارس وأرواُح ك��الب ب��ن��ي ل��ق��ي��ُت وق��د ع��ج��ب��ُت
ال��رم��اُح290 م��آخ��ذَه��ا أخ��ذْت وق��د ع��ن��ه��م ال��ج��ي��ِش غ��رَب رَددُت وك��ي��ف

اندماِله. بعد الباقي الُجرح أثُر النَّدُب: 284
فيه. وَمن الدرع يقدُّ يِف كالسَّ لساٌن يل أي: لسان؛ نعُت عضب 285

لها. انطفاءَ ال أي تخبو ليس 286
الرقبِة. الغليُظ وهو أغَلب ج والغلب: السادة، يُد: الصِّ 287

الُعمر. يف لك املساوي بالكرس ُب الرتِّ 288
بعدي، بدًال اتخذت والدَّرب البحر مسافُة بيننا وطالْت الدولة، سيف وبني بيني األعداءُ حالِت ملا يقول: 289

الخطاِب. إىل الَغيبة من التفاٌت ظِللت قوله: ويف ينقطع، ال يل اعتياٌب عنك وليبلغني
ونشاُطه. حدَّته الجيش: َغرُب 290

51



الحمداني فراس أبي ديوان

مودَّة فراس أبي وبني امللك عبد بن حصني أبي القايض بني كان خالويه: ابن قال
الدولة سيف من التمكن شديَد واملروءة العطاء واسَع وكان عر، بالشِّ وُمكاتبات أكيدة

فيه: قال ما ظريف فمن والولد، األهل ويف األنس يف عنده مجاوًرا

ال��ح��ارِث291 أم��ِر ره��ي��َن ـ��ُت ح��ي��ي��ـ م��ا أن��ي أي��ق��ن��ُت
واِرث��ي ذل��ك أْورث��ت أش��رف��ْت ال��م��ن��ي��ُة ف��إذا
ل��ث��ال��ِث ذاك ول��ي��س ـ��ِر األَم��ي��ـ س��يِّ��ِدن��ا ب��ع��ِد م��ن

عىل فأجبته أرضاه، بشعٍر القافية هذه وزن عىل آتى أن أمكنني فما فراس: أبو قال
بها: االجتماع ليكون بالس؛ إىل عارضتُه وقد غَرٍض يف إليه وكتبُت غريها

أُِض��ي��ع��ه��ا ال ي��ًدا ع��ن��دي ل��ه��ا ف��إن ب��ال��ٍس داُر غ��دوٌة ج��م��ع��تْ��ن��ا ل��ئ��ن
ُرب��وُع��ه��ا ت��ح��ت��وي��ك وداٌر إل��يَّ ت��ح��لُّ��ه��ا أرٌض ال��ل��ه ب��الد أح��بُّ
وتَ��ُروُع��ه��ا ح��س��رًة ن��ف��س��ي تُ��ج��رِّع رح��ل��ٍة ب��ع��د رح��ل��ٌة ي��وٍم ك��ل أف��ي
نُ��زوُع��ه��ا292 ق��ل��ي��ٌل ن��ف��س أب��ًدا ول��ي ن��زاُع��ه ك��ث��ي��ٌر ق��ل��ٌب أب��ًدا ف��ل��ي
دم��وُع��ه��ا تَ��ف��ي��ض ال وع��ي��نً��ا إل��ي��ك ص��ب��اب��ًة ي��ه��ي��ُم ال ق��ل��بً��ا ال��ل��ُه ل��ح��ى

محمد: أبو ابنَه وفدى القاسم أبو ابنه أُرس وقد إليه، وكتب

م��ح��م��ُل ل��ك��م��ا ب��ق��ل��ب��ي ف��ه��ْل األوُل ي��ن��دم��ِل ل��م ق��رُح ي��ا
ال��م��ق��ت��ُل293 ف��ه��و أص��اب��ا ح��ي��ُث ال��ُق��َوى ض��ع��ي��ف ج��س��ٍم ف��ي ُج��رح��اِن
األوُل ال��خ��ل��ف ي��رم��ك وال ح��ال��ٍة ف��ي ال��ص��ب��ر ت��ع��دم��نَّ ال
ال��م��ق��ب��ُل294 ال��م��ق��ت��ب��ل وَج��دك م��ن��ع��ٍة وف��ي ع��زٍّ ف��ي وع��ش��ت

فراٍس. أبا بالحارِث أراد 291
االنتهاء. والنُّزوُع االشتياُق، النِّزاع: 292

يحمُل فكيَف آخر، جرٌح أصابه حتى ُل، األوَّ الجرُح يندمل لم أنه قلِبه؛ يف املوجود القرح يخاِطُب 293

يُقتل. منهما واحد وكلُّ الجرحني هذين
البخَت. بالَفتح بالجدِّ أراد 294
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األرس: من حصني أبي إىل وكتب

ه��اج��ُره295 األح��ب��اب ج��م��ل��ة ف��ي وال��ن��وُم ت��زاوُره ط��ي��ٍف إل��ى ال��س��ب��ي��ُل ك��ي��ف
وآخ��ُره296 ي��أت��ي م��ا أوُل وال��ص��ب��ُر زاج��ُره وال��ص��وُن آم��ُره ال��ح��بُّ
م��آزُره297 ول��ل��ت��ق��وى ف��ل��ل��َع��ف��اف غ��َزٌل ��ه ش��فَّ أو ص��ب��ا إن ال��ف��ت��ى أن��ا
زائ��ُره ي��ع��ت��اُد ال م��يَّ��ة وط��ي��ُف ك��واك��بُ��ه ت��س��ري ال ل��ي��ل��َي ب��اُل م��ا
يُ��زاوُره298 ش��ح��ٍط ع��ل��ى خ��ي��ال وال ي��ؤازُره ص��ب��ٌر ف��ال ي��ن��اُم ال م��ن
س��اه��ُره أن��ت ل��ي��ٍل ط��ول ع��ن ي��ن��اُم ب��ه ال��ف��ؤاُد ه��اَم ال��ذي ال��ح��ب��ي��َب إنَّ
وي��أم��ُره ع��ن��ي ال��بُ��ك��ا ي��ن��َه��ى وال��ش��وُق م��وق��َف��ن��ا ال��ب��ي��ِن ي��وم أن��َس ال أن��َس م��ا
ن��ح��اِذُره ك��ن��ا ال��ذي ال��ِف��راُق ه��ذا واك��ف��ٌة ال��ع��ي��ن ودم��وُع وق��ولُ��ه��ا
أب��اع��ُره299 ��ت ُزمَّ ال��ذي ال��خ��ل��ي��ِط ع��ن ُم��خ��ِب��رت��ي ��اق ال��ُع��شَّ رف��ق��َة ي��ا أن��َت ه��ل
ج��آذُره300 ت��ق��ُف��وه ال��ف��رد ك��ال��ُج��ؤذر ج��اري��ًة ال��ح��يِّ أم��ام رأي��َت وه��ل
ي��ب��اك��ُره301 أو ل��ي��ًال ال��ح��ي ي��س��ت��ط��رُق م��ط��يَّ��تَ��ه يُ��زج��ي راك��بً��ا ي��ا وأن��ت
ذاك��ُره ��ي��ر ال��سَّ ي��وم ال��وع��َد واع��َد ه��ل ل��ُه��ُم وق��ْل ب��ي ف��ع��رِّْض وص��ل��َت إذا
َم��ش��اع��ُره302 ع��ن��ه ع��ج��زْت م��ن ال��ح��يِّ ف��ي ج��اري��ٍة ط��وَع ي��م��ش��ي ال��ح��بَّ أع��ج��َب م��ا
س��اه��ُره303 ن��ام م��ا إذا ال��وص��وُل ك��ي��ف وغ��اي��تُ��ه م��ف��ج��اة ال��ح��ي وي��تَّ��ق��ي
م��خ��اب��ُره ط��اب��ْت ال��ذي ال��ص��دي��ق أن��ت أص��دُق��ه ال��ق��ول وخ��ي��ُر ح��ص��ي��ن أب��ا
ظ��اه��ُره يُ��رض��ي��ك ال��ذي ال��خ��ل��ي��ِل م��ن ب��اط��نُ��ه يُ��رض��ي��ك ال��ذي ال��خ��ل��ي��ُل أي��ن

امَلنام. يف إال يكون ال والطيُف تنام ال وأنت زيارتَه، ترُجو طيٍف إىل السبيُل كيَف يقول: 295
وآخره. الحبِّ أول يف الزم والصرب عنه، تزُجره والصيانة بالِوصال يأمُره الحبَّ إن أي: 296

والتقوى. العفاف فمآزُره األحبة، محادثة إىل شوُقه أضناُه أو أحبَّ إن أي 297
البُعد. حط: الشَّ 298

ِجمالهم. تقدَّمت الذين الفريق حال عن ليخربوه العشاق؛ من رفاَقه يخاِطُب ري للسَّ تقدَّمت زمت: 299

البقرة. وَلُد الجؤذر: 300
بكرة. أو ليًال عندهم ينزل ويستطرُق: يسوُق، يُزجي: 301

الحواس. املشاعر: 302
فيه. الساهر نوم بعد الحيِّ إىل الوصول بكيفية فيحتال بَغتة، الحي ُطروق من يخاف أي: 303
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ب��واِدُره ع��ي��ن��ي م��ن ت��ب��ادر أَال أذك��ره ل��س��ُت ف��إن��ي ال��ك��ت��اُب أم��ا
ن��اث��ُره304 رِّ ال��دُّ ف��وق رَّ ال��دُّ وي��ن��ث��ر ب��ه ال��ُج��م��ان ي��ج��ري ك��م��ا ال��ُج��م��ان ي��ج��ري
ش��اع��ُره ق��ال ف��ي��م��ا ي��ن��َع��ُم ��م��ُع وال��سَّ ك��ات��بُ��ه خ��طَّ ف��ي��م��ا ي��ن��ُظ��ر وال��ط��ْرف
ج��واه��ُره305 ت��ف��ن��ي ال ال��خ��رائ��د در أق��رُؤه ال��ح��يِّ أم��ام ج��ل��س��َت وإن
ع��ش��ائ��ُره ف��ي��ه غ��دا ق��وٍم وك��ل وط��ن ل��ه ف��ال��دن��ي��ا م��ث��ل��َي ك��ان م��ن
وح��اض��ُره ب��ادي��ه ت��ض��ع��ض��ع إال ب��َل��ٍد ف��ي اإلط��ن��اب إل��ى ت��م��دُّ وم��ا
آخ��ُره وال��م��ج��د أوَّل��ه ال��ع��زُّ رُج��ٍل م��ن األع��داء ي��ن��ت��ص��ُف وك��ي��ف
س��ائ��ُره ال��ل��ه ع��ب��د ب��ن ع��ل��يِّ وم��ن والدتُ��ه ح��م��داٍن ب��ن س��ع��ي��د وِم��ن
ن��اض��ُره306 ال��ع��ود ك��ري��ُم ال��رج��ال م��ن أب��ي وك��ان ط��ف��ًال أب��ي ف��ق��دُت ل��ق��د
أن��اك��ُره ال م��وًل��ى ل��َي ل��ك��نَّ��ه أن��س��بُ��ه ح��ي��ن دي��نً��ا ع��م��َي اب��ن ه��و
ي��ح��اذُره307 م��م��ا نَ��ج��وة ف��ي زال ال أح��اذُره م��م��ا ن��ج��وًة ل��ي زال م��ا
أظ��اف��ُره ف��ي��ه ن��ِش��ب��ت ق��د وال��ح��ب إن��اب��تُ��ه ال��م��رج��و ال��ع��اذُل أي��ه��ا ي��ا
ع��اذُره أن��ت أم ع��اذلُ��ه أأن��ت ب��ح��رق��ِت��ه ت��دري ف��م��ا ت��ش��ع��ل��نَّ ال
يُ��س��اي��ُره ق��ل��ب��ي م��ع��ه غ��دا وإن ب��رح��ل��ِت��ه ال��دن��ي��ا أوح��َش وراح��ٍل
ي��ج��اي��ُره ق��ل��ب��ي ف��ي ت��م��كَّ��ن ا ودٍّ ل��ه ب��أنَّ ع��ن��ي م��ب��ل��غ��ُه أن��َت ه��ل
وظ��اه��ُره م��ن��ه ب��اط��نُ��ه وص��حَّ س��رائ��ُره م��ن��ه ص��َف��ْت َم��ن وإن��ن��ي
ض��م��ائ��ُره ت��ص��ف��و ال��ذي أخ��وك ل��ك��ن ن��َس��ٌب ب��ه ي��دن��و ال��ذي أخ��وك وم��ا
ه��اج��ُره أن��ت َم��ن ه��اج��ٌر وإن��ن��ي واص��لُ��ه أن��ت َم��ن واص��ٌل وإن��ن��ي
ح��اض��ُره308 أن��ت ش��يء غ��ائ��َب ول��س��ت ع��ادُم��ه أن��ت ش��يء واج��َد ول��س��ت
ون��اط��ره ف��ي��ه��ا س��ام��ع��ه ي��ح��ار ث��ق��ة ع��ل��ى م��ط��ويٍّ��ا ك��ت��اب��ك واف��ي

الثاني رِّ والدُّ الثاني بالجمان وأراد اللؤلؤ، والدر الفضة من تعمل حبَّة وهي ُجمانة، جمع الُجمان: 304
يه. خدَّ صفحاِت

عادة. الدر أنفس إال يقتنني ال فإنهنَّ ؛ تُمسَّ لم التي البكُر وهي خريدة، جمع الخرائد: 305
األصل. كريم أبًا يل الدولة سيف فكان صغري، وأنا أبي فقدُت يقول: 306

يخاُفه. مما ومنًجى ملجأٍ يف زال وال أخاُفه، مما وُمنجيًا ملًجا يل زال ال أي 307
واحد. يشء كأنهما يل فهو عندك حرض ما وكل لك فهو عندي وجد ما فكل وبينك بيني فرق ال يقول: 308
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م��ج��اوُره خ��وف ع��ل��ى ي��ب��ي��ت وال ع��زَّت��ه ال��ده��ر ي��ص��ي��ب ال ال��ذي أن��ا
س��ائ��ُره309 ال��ل��ه ع��ب��د ب��ِن ع��ل��ي وِم��ن والدتُ��ه ح��م��دان ب��ن س��ع��ي��ِد ف��ِم��ن
ط��ائ��ُره310 ال��م��ي��م��وُن ال��ذائ��ُد وال��س��ي��ُد ن��بْ��َوتُ��ه ال��م��أم��ون ال��ف��اع��ُل ال��ق��ائ��ل
م��رائ��ُره311 م��ش��ت��ًدا ال��م��ج��د وش��يَّ��َد دع��ائ��ُم��ه م��رف��وًع��ا ال��ع��زَّ ل��ن��ا ب��ن��ى
م��ف��اخ��ُره إال م��ف��اخ��ُرن��ا وال ف��ض��اِئ��لُ��ه إال ف��ض��ائ��لُ��ن��ا ف��م��ا
ع��ام��ُره اإلس��الم ف��ي ��ر وع��مَّ م��ن��ه م��واق��تَ��ه��ا ال��دن��ي��ا ��ت وقَّ وإن��م��ا
ون��اث��ُره ج��ه��ًدا ن��اظ��م��ه ي��أُل ل��م م��ك��ت��ئ��ٌب ال��ق��ل��ب َم��ُش��وِق ك��ت��اُب ه��ذا
ذاك��ُره أن��َت ب��وع��ٍد ال��ج��واب م��ن م��ب��ت��دئً��ا ال��ب��ي��ن غ��داَة س��م��ح��ُت وق��د
ب��اك��ُره312 ال��َوس��م��يِّ واك��ِف م��ن ـ��تَ��ه��لَّ اْس��ـ وم��ا ال��ح��م��ام ُورق غ��ردت م��ا ب��ق��ي��ت
ت��ح��اذُره م��ا وتُ��ك��َف��ي األُم��ور م��ن ��لُ��ه ت��ؤمِّ م��ا أق��ص��ى تُ��ب��لَّ��َغ ح��ت��ى

شعًرا فراس أبو وأنشده فاستحسنه، شعًرا فراس أبا حصني أبو القايض وأنشد
فراس: أبو فقال فاستجاده،

أع��ت��رْف ع��ل��ِم��ك وب��ف��ض��ِل أغ��ت��رْف ش��ع��رَك ب��ح��ر م��ن
ص��دْف درٍّ ع��ن ��ق��َت ش��قَّ ف��ك��أنَّ��م��ا أن��ش��دتَ��ن��ي
ال��س��َل��ْف أش��ع��اِر ب��ج��م��ي��ِع ِق��س��تَ��ه م��ا إذا ش��ع��ًرا
األل��ْف ع��ن ال��ح��روِف ـ��ِص��ي��َر ـْ تَ��ق�� َم��داه دوَن ��رَن ق��صَّ

فراس: أبو إليه فكتب الجواب القايض فأخذ

وت��غ��ِف��ُر313 إل��يَّ إس��اءَتَ��ه ت��م��ح��و ذم��ي��م��ٍة غ��ي��َر ال��ده��ُر يَ��راه��ا وي��ٍد

الُكتَّاب. من كان وربما القصيدة، هذه يف تكرَّر البيت هذا 309

الحاِمي. بمعنى والذائُد يقَطع. يُعْد لم إذا السيُف نبا من النَّبَْوُة 310
للمجد. وإثباته والعقل، القوة وهي ِمرة جمع املرائر: 311

يَليه. الذي املَطر من والَوْيلُ يقع، ما أول وهو بوقوعه، األرض يسُم كأنَّه املطر، أوصاِف من الَوْسمي 312
النِّعمِة. بمعنى اليَُد 313
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وتُ��ث��م��ُر ث��راه ف��ي ال��م��ودُة ت��زك��و ص��اح��ٍب م��ن ًة م��ودَّ إل��يَّ أه��دى
ويُ��دخ��ُر314 ال��زم��ان ع��ل��ى ي��ص��اُن م��م��ا َم��ض��نَّ��ٍة ب��ِع��ل��ِق م��ن��ه يَ��دي َع��ِل��ق��ْت
وي��ص��ب��ُر ال��ص��دي��ق ي��ح��ت��م��ُل وال��ح��رُّ ع��ات��ٌب أم��رَي ب��ع��د ِم��ن ل��ك��ن��ن��ي
أش��ك��ُر ال��م��ح��اف��ل وف��ي إل��ي��ه س��رٍّا ش��ك��وتُ��ه ال��ص��دي��ق م��ع ُوج��دت وإذا
أع��ذُر ال ب��اق��ُل ع��ن��دك س��ح��ب��اُن ج��وابُ��ه ي��ج��يءُ ال ِش��ع��ري ب��اُل م��ا

ة: الرَّقَّ إىل املسري عىل عزم وقد فراس، أبو إليه وكتب

أب��َدا ب��ي��ن��ن��ا ف��ي��م��ا ال��ل��ه ف��رَّق ال غ��َدا ال��رح��ي��ُل ك��ان إن ش��وق��َي ط��ول ي��ا
َش��ِه��َدا أو غ��اَب إن أخ��اِل��ُص��ه وم��ن بُ��ُع��ٍد وف��ي ُق��رب ف��ي أُص��اف��ي��ه م��ن ي��ا
وال��س��َه��َدا315 ال��دم��َع ال��ج��ف��ون ب��ي��ن وذرَّ تُ��ؤن��ُس��ه ك��ن��ت ف��ؤاًدا ال��ف��راُق راَع
ب��ُع��َدا إذا ال��دن��ي��ا ل��َي ت��ط��ي��ُب وال أُنُ��ًس��ا أرى ال ش��خ��ًص��ا ال��ل��ه ي��ب��ع��ُد ال
وَل��دا ع��دَّن��ي إذْ وال��دي أُع��دُّه ع��َل��ٍن وف��ي س��رٍّ ف��ي وأض��ح��ي��ُت أض��ح��ى
م��ج��ت��ه��َدا ال��ش��ع��َر ف��ي��ه وأن��ظ��ر ف��ض��ًال م��ج��ت��ه��ًدا ال��ش��ع��َر ف��يَّ ي��ن��ُظ��ر زاَل م��ا
ُم��ن��ف��رَدا316 ال��ف��ض��ل وح��از َس��ب��ًق��ا وف��ات ف��ض��ائ��لُ��ه وع��زَّتْ��ن��ي اع��ت��رف��ُت ح��ت��ى
وَج��دا م��ا أع��ط��اك م��ن ال��ن��اِس ف��أع��ذُر غ��اي��ِت��ه إدراك ع��ن ال��ج��ه��ُد ��ر ق��صَّ إن
ُج��ُددا ظ��لِّ��ه ف��ي أب��ًدا أي��اُم��ن��ا ب��ِرَح��ْت وال م��والن��ا ال��ل��ُه ل��ن��ا أب��ق��ى
ي��َدا ال��ح��ادث��اُت إل��ي��ه ت��م��دُّ وال س��اح��تَ��ه ال��م��ح��ذوُر ال��ن��ازُل ي��ط��ِرق ال
أح��َدا يُ��ع��ِط��ه ل��م م��ا ال��ده��ر أع��ط��ان��َي أب��ًدا دائ��ًم��ا رب��ي ل��ل��ه ال��ح��م��ُد

قطر، بني سيد اإلبل راعي بن عيل بن رافع بن حميد بن حسان كالب بنو ْت وأَرسَ
فقال: منهم انتزعه حتى فراس أبو فخرج

اإلي��اِب317 م��رج��وِّ غ��ي��ر أس��ي��ًرا ب��نَ��ف��س��ي ق��َط��ر ب��ن��ي ع��ل��ى رددت

به. ويُبخَل يُضنَّ أن يِحقُّ نفيٍس، بِعلٍق يدي عِلقت أي 314

وضَعه. أي العنِي؛ يف الذَّروَر ذرَّ من املعجمة، بالذال ذرَّ 315

وحده. الفضَل فحاَز وسبقني فضائلُه، غلبتْني حتى نشاعُر؛ مازلنا يقول: 316
الرجوع. اإلِياب: 317
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وال��ض��ب��اِب318 س��ب��ي��ع��ة ب��ن��ي وس��ؤُت ن��م��ي��ًرا ح��ت��ى ب��ف��كِّ��ه ُس��ررت
ال��ث��واِب خ��ي��ر م��ن ال��ش��ك��َر وإن ث��وابً��ا ُش��ك��ري س��وى أب��ق��ى وم��ا
ك��الِب319 ب��ن��ى ِق��دَّ ع��ن��ه بَ��ح��لِّ��ي نُ��م��ي��ٍر ف��ت��ى ع��ل��يَّ ي��م��نُ��ْن ول��م

فراس: أبو وقال

وم��نَّ��ا م��ن��ه��م ال��َق��ن��ا أخ��ذ وق��د ن��ف��س��ي س��م��ي��ُت إن ع��ل��يَّ ت��ع��ي��ب
وك��نَّ��ى320 ل��ُه��م ال��س��ن��اًن ��ان��ي ل��س��مَّ ن��ف��س��ي أُس��ِم ل��م ل��و ل��ل��ِع��ل��ِج ف��ق��ل

كان وقد فارًسا، عرش خمسة يف وهو قشري، بني أخيار عليه وقعت وقد وقال،
عليهم فشد القشريي، شداد من أخذتها قد وقالئع طرائد ومعها لها جرى ما أطَمعها

فقال: معهم ما فانتزع

ق��لُّ ال��ق��وم وق��ال��وا: أراع��ون��ا ُق��ش��ي��ر ب��ن��ي ألم��ِر ع��ج��بً��ا أي��ا
وق��لُّ��وا321 ت��ع��ارْك��ن��ا إذ ك��ث��رن��ا ول��ك��ْن ي��وم��ئ��ذ ال��ُك��ث��ر وك��ان��وا
تُ��ولُّ��وا ل��م إن ب��ي��ن��ن��ا ي��ف��رُِّق ه��ذا ل��ألج��س��ام ال��ه��اُم وق��ال
322 وع��لُّ نَ��ه��ل ج��ي��ران��ه��م وف��ي ف��ي��ه��م وال��ب��ي��ُض ل��ل��ق��ن��ا ف��ول��وا

تميم: ببني ظِفر وقد وقال

وال��ش��آُم323 ال��ج��زي��رة ح��رم وق��د إم��اُم ف��ال ن��م��ي��ُر ي��ا وراءك
ح��راُم ِش��ئْ��ن��ا وم��ا ل��س��اك��ِن��ه ح��الُل ِش��ئْ��ن��ا ف��م��ا ال��دن��ي��ا ل��ن��ا

العرب. من قبائل أسماء والضباب: سبيعة وبني نمري 318
يمنُْن. لجزم وجًها أَرى ال 319

الروم. فارس بالعلج يقصد 320
. األقلَّ وهم األكثَر نحن ِرصنا حتى كثريًا منهم فقتَْلنا عدًدا، منا أكثَر كانوا يعني 321

أُخرى. بعد مرًة رضٌب أي 322
والشام. الجزيرة سكنى عليك حرمنا وقد لك، إماَم فال وراءَك اذَهبي نمري: لبني يقول 323
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ال��ك��الُم ويُ��دن��ي��ه ��ي��ه يُ��ق��صِّ ح��يٍّ ك��ل ف��ي أم��ُرن��ا وي��ن��ف��ذُ
ال��م��ق��اُم ب��ه��ا ض��اَق ي��وم ب��ب��ال��َس َم��ق��ام��ي ع��ن خ��ي��لُ��ك تُ��خ��ب��ْرك أل��م
زح��اُم324 واس��ع��ة واألرُض ل��ه��م ب��ب��ع��ٍض ب��ع��ًض��ا ت��ل��ت��ق��ي وولَّ��ت
ي��ح��اُم��وا ول��م ع��ل��ي��ه يَ��ق��ُف��وا ف��ل��م ج��ح��ٍش ب��ن م��رح م��ن��ه��م ب��َط��ْح��ن��ا
ال��ح��س��اُم ي��دَي وف��ي ولَّ��ى وق��د ال��تَ��ق��ي��ن��ا ي��وم ل��ُم��ط��ع��ٍم أق��وُل
غ��الُم325 ي��ا ل��ك س��وءًة وت��ه��رب ك��ع��بً��ا ع��ش��ري��َن ب��ي��ن��ن��ا أت��ج��ع��ل
ه��م��اُم ب��ه ي��ق��اس ال ُه��م��ام ق��س��ًرا ��ي��ِم ال��ضَّ ب��دار أح��لَّ��ك��ُم

فقال: األموال واستباَح الحريَم فحاز كالب، ببني فراس أبو وأوقع

ُش��بَّ��اِن��ه��ا م��ن وال��غ��رَّ ُك��ه��وَل��ه��ا م��ي��داِن��ه��ا ف��ي ه��ْم��داَن ب��ن��ي أب��ل��ْغ
ج��ي��راِن��ه��ا وم��ن ق��ي��ٍس م��ن وس��ق��ُت أظ��ع��اِن��ه��ا ع��ن ال��خ��ي��َل ط��ردُت ي��وم
ُف��رس��ان��ه��ا م��ن ص��ح��ب��ُت م��ا ت��رك��ت ِط��ع��ان��ه��ا وذوي ُع��اله��ا ذوي
اس��ت��ط��ان��ه��ا326 ف��ي ت��م��ُرح وم��ه��رًة ِع��ن��ان��ه��ا ف��ي ت��ع��ثُ��ر ع��اث��رًة
ش��ج��ع��انُ��ه��ا327 ع��ب��ا ف��لَّ إذا ح��ت��ى أط��ع��اِن��ه��ا م��ن ت��ن��زُع وإب��ًال
ِص��ب��ي��ان��ه��ا328 ف��ي أرُغ��ب ح��رائ��ٌر ث��ب��ات��ه��ا وَع��ن ع��ن��ه��ا ط��اَردن��ي
إب��ان��ه��ا ف��ي ال��زَّل��َة وأغ��ِف��ُر أَوان��ه��ا ف��ي ال��ش��دَة أس��ت��ع��م��ل
ُف��رس��ان��ه��ا م��ن أم��ن��ُع ن��س��وانُ��ه��ا ع��دوان��ه��ا ع��ل��ى أح��ي��اءً ل��ك ي��ا

معرتضٌة. جملٌة واسعٌة واألرُض زحاٌم، لهم أي 324
فضيحتَك فيا عرشون، ُكعوبه الذي الرمح وبينك بيني وتجعُل السيِف من أتهرُب مُلطعم: قلت يقول: 325

ُغالم. يا
َخيالها. يف تلَعُب أي 326

الِجمال. من مان السِّ العبان 327
فضًال الخالص يف فائدة لشجعانها يبق لم إذ إيلَّ؛ عاثرين الفرسان من أَصبْتهم الذين تركت يقول: 328

راغبًا كوني حال أبياتها؛ وعن نفسها عن وتمنعني تطاردني النساء إال يبق ولم غريهم، تخليص عن
. ألطفالهنَّ وراحًما
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أيًضا: وقال

َج��وادي ب��ال��ج��واب ع��ل��ي��ه ف��ص��بَّ دون��ه واألس��ن��ُة دع��ان��ي وداع
ِن��ج��ادي ب��ال��ن��ج��ي��ع م��ن��ه وج��لَّ��ل��ت م��ه��رة ال��م��ن��ي��ع��َي ُم��ه��ري إل��ى ج��ن��ب��ت

منزله: إىل حرضته عن سار وقد الدولة، سيف إىل وكتب

الغانم السالم وروَد وردتُه وقد الدولة سيف األمري موالنا بقاء هللا أطال كتابي،
وشكًرا. وفاءً والضمري الظهر ر موقَّ

فراس: أبو فكتب ذلك يف بالغتَه الدولة سيف فاستحسن

َم��ح��ي��د ع��ن��ي وال��ُع��ال ح��ُة ��م��ا وال��سَّ ل��ل��ف��ص��اح��ُة ه��ل
َس��ع��ي��د وأب��ي ربَّ��ي��ت��ن��ي ال��ذي س��ي��دَي ك��ن��ت إذ
وأس��تَ��زي��د ال��ع��الءِ م��ن ـ��ُد أس��ت��ِف��ي��ـ ي��وٍم ك��ل ف��ي
ج��دي��د ُخ��ل��ق ال��نَّ��دى ف��ي ـ��تُ��ك ـْ رأي�� إذا ف��يَّ وي��زي��د

ورئيسها نمري بني حلة فلحق إليهم، انضم وَمن كالب بني يطلب الدولة سيف وخرج
عن لها فصفح الباهرة، كالشمس وهي مماغث بنت إليه فخرجت عليها، فاحتوى مماغث

بقوله: يداعبه فراس أبو إليه فكتب أخذ، ما بردِّ وأمر الحلة

ب��ال��ُح��ج��ْب ل��ف��َظ��ه��ا م��ح��ج��ب��ة ال��م��غ��ار ي��وَم أن��َس ال أن��س وم��ا
تُ��ح��ْب ال وم��ا ت��ش��اء ال ل��م��ا ال��ج��وار ب��ُس��وء ذووه��ا دع��اك
ك��ثَ��ْب329 َع��ن م��ن ال��م��وَت رأِت وق��د ِم��رط��ه��ا ف��ي ت��ع��ثُ��ر ف��واف��تْ��ك
ال��رُُّع��ْب ب��ذُل ال��ج��م��ال دلَّ ط��ل��ع��ت ل��م��ا ال��خ��وُف خ��َل��ط وق��د
أَْب330 ل��ي��س إذ أب��اه��نَّ وك��ن��ت أٌخ ال إذ أخ��اه��نَّ ف��ك��ن��ت

قريب. مكان من املوَت رأِت وقد أثوابها، يف تعثر أي 329
. لهنَّ أب وال أخ ال إذ واألب األخ بمنزلة كالب بني لنساء كنت أي 330
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ال��ن��َس��ْب وت��رَع��ى ال��ح��ري��م وت��ح��م��ي ال��ج��م��ي��َل ت��أت��ي ك��ن��َت م��ذ زل��ت وم��ا
ال��غ��َض��ْب وع��ص��ي��َت ال��رَض��ى أط��ع��َت م��ل��ك��َت م��ا إذا ح��ت��ى وت��غ��ض��ُب
ان��س��َح��ْب331 م��ا ذي��ل��ه��ا م��ن ��ْع��ن ورفَّ ي��ف��دي��نَ��ه��ا ع��ن��ك ف��ول��ي��ن
ال��ع��َرْب332 ن��س��َل ال��ل��ه ي��ق��َط��ُع ال ِت ال��بُ��ي��و ِخ��الل ب��ي��ن ي��ن��ادي��ن
ال��ن��َه��ْب وردِّ األم��ان��ي ب��ب��ذِل ال��م��ط��اُع ال��ك��ري��ُم وأن��َت أم��رت
ن��َس��ْب وأع��ل��ى ُغ��ن��ٍم ب��أْوف��ر ال��ُق��ل��وِب ُم��ُه��ج��اِت م��ن ُرح��َن وق��د
ال��س��َل��ْب ب��ردِّ ن��ج��وُد ف��َل��س��ن��ا ال��ُق��ل��وِب ب��ردِّ يَ��ُج��دَن ف��إال

فركب بالسالح، بالركوب الدولة سيُف فأمر الهدنَة، يطلُب الرُّوم ملك رسول وأتى
وهو بِخفاف، وألف عتيق، فرس ألف عىل ُمذَهب جوشن بألِف مملوك غالم ألف داره من
عىل والقواد الناس وركب الحرب، يف ليقيَه واإلنسان؛ الفرس يلبسه للحرب آلٌة بالكرس:

ذلك: يف فراس أبو فقال الجيش، حتى طبقاتهم

ال��رِّم��اح333 ُم��ش��ت��ج��ر ع��ن��د وأث��ب��ت م��ن��ه ب��أش��دَّ ج��وش��نً��ا ع��َل��ون��ا
س��الِح م��ن ب��ح��ًرا ال��ب��رَّ ظ��ن��ن��ُت ح��ت��ى ب��ال��ف��رس��ان ج��اَش ب��ج��ي��ٍش
ال��رم��اح334 ب��أف��واه ت��خ��اِط��ب��ن��ا ح��م��ٍر ال��ع��ذب��ات م��ن وأل��س��ن��ٍة
ص��ب��اح م��ن ع��م��ود وغ��رَّتُ��ه ب��ه��ي��ٌم ل��ي��ل ج��ي��ُش��ه وأروَع
��ف��اح335 ال��صِّ ب��ي��ن م��ا ال��ص��ف��ح ق��ل��ي��ل ك��ري��ٌم ق��درتِ��ه ع��ن��د ص��ف��وح
ل��ل��َج��ن��اح336 ج��ن��اًح��ا وه��ي��ب��تُ��ه ق��ل��بً��ا ل��ل��ق��ل��ب ثَ��ب��ات��ه ف��ك��ان

ذُيولهم. تُرفع األعزَّة شأُن وهذا املنسِحب، الذَّيل بَرفِع يُعظِّمونها يعني 331

عليهم، االستيالء بعد مماغث بنِت إطالق من األخالق مكارِم من الدولة سيُف به عامَلهم ِلما وذلك 332

بشفاعتها. قومها سالح من ُسلب ما وردِّه

االختالط. واالشتجار الدِّرع، الجوَشن: 333
الظهر. عىل الِعمامة طَرف من يُرخى ما وهي َعذبة، جمع العذَبات: 334

املعركة. وقت أي: السيوف؛ صفاح بني فح الصَّ قليل أي 335
وميرسته. ميمنَتُه وجناحاه: وسطه، العسكر: َقلُب 336
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ملغًزا: وقال

م��ع��ن��اه ك��ررُت ن��ادي��تُ��ه ك��ل��م��ا أع��ش��ُق��ه ال��ذي ب��اس��م
أش��ب��اُه م��ن��ه��نَّ وخ��م��س��ة واح��ًدا ع��دا أش��خ��اٍص س��ت��ُة
��اُه ت��ه��جَّ م��ن ق��ول��ي ي��ع��رف س��ت��ٌة ص��ورتُ��ه��ا أرب��ع��ة
ُح��رم��ن��اُه ق��د م��ا وآخ��ًرا ح��ال��ه ع��ل��ى ك��ان إذا إث��ٌم
ال��ل��ُه337 ع��ل��م ب��ف��ع��ٍل ل��ي��س ول��ك��نَّ��ه ال��ف��ع��ل ي��ش��اِب��ُه

معناه: يف أيًضا وقال

اِن ض��دَّ م��ي��زَت إذا ه��م��ا ف��ع��الِن ف��ي��ه ظ��ري��ف اس��ٌم م��ا
ح��رف��اِن ف��ي��ه ول��ك��ْن ث��يٌّ ث��ال اس��ٌم ب��ع��َده��م��ا وف��ي��ه��م��ا
َوج��ه��اِن األف��ع��اِل م��ن ك��ان إذا ف��ي��ه ل��ك وف��ع��ٌل اس��ٌم
اث��ن��اِن ال��ع��ال��م ل��س��اِن ع��ل��ى أنَّ��ه ُم��وق��نً��ا ت��ع��ل��ْم اق��ل��بْ��ه

بالشكر، النعمَة يقابِل ولم عليهم وتنكَّر رفاقه، مع العرشَة اله عمَّ بعض وأساء
فكتب قاتله، وقتل الدولة سيف عىل ذلك فشق فَقتلوه، اثنان وساعده أحدهم به فبطش

إليه:

ُم��ق��ب��ل َش��ان��ي��ك ب��رغ��م ب��ج��دٍّ ت��س��ع��ى زل��َت م��ا
أف��َض��ْل ال��ل��ه ي��َرى وم��ا أم��ًرا ل��نَ��ف��س��َك ت��رى

دعوت كلما أن معناه: كرَّرت ناديتُه كلما يف يقِصد الخمر؛ أسماء من قرفف، به: امللَغز باالسم أراد 337
يعني: والخمسة ،( وقفَّ (قرَّ تضعف إذا أحرف ستة أي: أشخاص ستُة وقوله: رشبَه، كرَّرت به باإلتيان
بمالحَظة التهجي يف وستة الصورة، يف أربعة أنها ويعني مثله. شبَه له منها واحد كل الحروف هذه أن

الفارض: قال كما أيًضا أسمائه من واإلثم التضعيف.

اإلثُم عندَي تَرِكها يف التي رشبت وإنما كال اإلثَم رشبَت وقالوا
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بقوله: فراس أبو فاستعَطفه عمه، بني بعض عىل الدولة سيف ووجد

ك��ث��ي��رْه338 ف��ي��ن��ا وج��دت��ه��ا ِب ال��ذن��و ع��ن ت��ج��اف ل��م إن
ب��ص��ي��َرْه ع��ل��ى ت��غ��ضَّ أن ـ��ل��َة ال��ج��م��ي��ـ ع��ادتَ��ك ل��ك��نَّ

الدولة سيف معه فخرج صبيٌّ وهو عمه، بني بعض وبني فراس أبي بني ووقع
فراس: أبو فقال بالتعتب،

وارِد أوَل ل��ك��ن��ُت اس��ت��ط��ع��ُت ول��و إل��ي��ك��ُم ال��َم��س��ي��ر م��ن م��ن��ع��ُت إن��ي
ال��ح��اس��د339 وك��ب��ت ب��ِه ال��ع��دو غ��ي��ظ ُم��ن��ع��ٍم ج��ن��اي��َة أش��ك��و وه��ل أش��ك��و
وس��اِع��دي ال��زم��اُن اش��ت��دَّ إذا وي��دي ب��ه��ا أس��ط��و ال��ت��ي ُع��دت��َي ك��ن��ت ق��د
ال��ب��اِرد340 ب��ال��زُّالل ي��ش��َرق وال��م��رءُ ��ل��ت��ه أمَّ م��ا ب��غ��ي��ر م��ن��َك ف��رم��ي��ت
ب��س��اع��د341 ال��ق��ب��ول ك��فَّ ل��ه��ا وص��ل��ْت م��س��اءٌة ��رور ال��سُّ ب��ي��ن أت��ْت ل��ك��ن
ال��وال��د ك��ض��رِب أل��م ع��ل��ى يُ��غ��ض��ي ل��ب��ره ال��ت��ق��يِّ ك��ال��وَل��د ف��ص��ب��رُت
ف��اس��د ق��ل��ب ص��الح ال��م��ح��ال وم��ن ب��وف��ائ��ه ل��ي ك��ي��ف ع��ه��ًدا ون��ق��ض��ت

بلقائهم؛ عهده طال وقد أخيه، وبنو أخوته وفيه الدولة، نارص عسكر أتى وقد وقال
بالشبه: فعَرفهم صبية خلفهم كان ألنه

��م��ائ��ل ب��ال��شَّ غ��ي��ره م��ن وت��ع��رف��ه أب��ي ب��ن��ي م��ن ال��ف��ت��ى ب��ِس��ي��م��اه ي��ل��وُح
األن��ام��ل342 س��ب��ُط ال��س��ي��ف ن��ج��اِد ط��وي��ُل ح��وَل��ه ال��ن��اس ي��ك��ث��ر م��ردَّى م��ع��دَّى

الذنوب. عن وتسامح أي: تجايف 338
حسادي. وقهر أعدائي غيظ به َمن أشكَو أن يمكن كيف منك؛ شكوت إذا يقول: 339

يغص. أي يرشق: 340
من تكنَّفها ما يمحوها لكن إساءة كان وإن املأمول، خالف ظهور إن أي السابق؛ للمعنى استدارك 341

ات. املرسَّ
الناس فيفديه شمائله، بحسن ويُميَّز بسيماه، يُعرف أخوته أي أبيه؛ بني من الفتى إن يقول: 342

األنامل. سبط القامة طويل وهو والخَدم، الحَشم وحوله الحشمة رداء وعليه بأنفسهم،
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يفتخر: وقال

س��ام��ي األط��ن��اِب م��ذاه��ِب ب��ع��ي��ُد ال��ث��ري��ا ُع��ن��ق ع��ل��ى ب��ي��ت ل��ن��ا
ب��ال��ط��ع��ام343 ال��والئ��ُد وت��ف��ِرش��ه ب��ال��ع��وال��ي ال��ف��وارس ت��ظ��لِّ��لُ��ه

ثلج: يوم يف الحج إىل شيَّعها وقد أهله، بعض يف أيًضا وقال

ف��ك��ُر ب��ه أل��مَّ ف��ك��ٌر اق��ت��ض��ى م��ا إذا ص��ب��ُر ي��ن��ج��ده ص��ب��َر ال ل��م��ن أي��ح��ل��و
ص��خ��ُر344 أن��ه ول��و ق��ل��ٌب ذا أي��ح��ِم��ل ب��ق��ل��ِب��ه رف��ًق��ا ب��ال��َع��ذل أم��ان��ي��ًة
ده��ُر ول��ي��ل��تُ��ه ش��ه��ر وس��اع��تُ��ه ت��رك��نَ��ه ح��ت��ى ال��ل��وَم ع��ل��ي��ه أط��ل��َن
ع��ذُر ال��ه��وى ط��ع��م ذُق��َن ل��و ال��ه��وى ف��ي أَم��ا ال��ه��وى ع��ل��ى ي��لُ��م��َن ال��الئ��ي م��ن ع��ذي��ري
ن��ك��ر وال ع��اي��نَ��تْ��ه م��ا ع��ج��ٌب وال ُش��ج��ون��ه م��ن ع��اي��ن��ت م��ا وم��ن��ك��رٍة
ال��ض��م��ُر345 ال��م��س��وَّم��ة ال��خ��ي��ل ف��ي وي��ح��ُس��ن ق��اط��ٌع وه��و ال��ب��ل��ي ال��َع��ض��ب ف��ي ويُ��ح��م��د
وال��دَّه��ُر346 أن��ِت ه��ذِه ي��ا ل��ه��ا: ف��ق��ل��ُت ت��ع��ج��بً��ا ده��اك م��اذا وق��ائ��ل��ٍة
وال��َه��ج��ُر ال��ب��ي��ُن س��اءن��ي ف��ي��م��ا ت��ش��ارَك ب��ِك��ل��ي��ه��م��ا أم ب��ال��َه��ج��ر أم أب��ال��ب��ي��ِن
ال��ذك��ُر347 ي��ن��ف��ُع ه��ل نَ��ج��واي ص��اح��ب��ي ف��ي��ا أرض��ه��ا ح��لَّ وم��ن ن��ج��ًدا أت��ذك��رن��ي
ال��ق��ف��ُر348 ال��ب��َل��ُد ب��ي��ن��ن��ا ف��ي��م��ا وب��اع��َد وب��ي��ن��ه ب��ي��ن��ي ال��ك��ث��ب��اُن ت��ط��اول��ِت
ال��ص��ب��ر349 ال��غ��زي��ري��ة ع��ن��ه��ا ع��ج��زْت وإن ��ٍة ه��مَّ ص��اح��َب يُ��ع��ج��زن ال م��ف��اوُز

الفوارس، من الرماح وظاللته الثريا، عنق فوق سامية بعيدٌة أطنابه، جهاُت رفيٌع بيٌت لنا أي: 343
واإلماء. الخَدم به تأتي الذي الطعام وفراشه

صخًرا. كان ولو الفراق يحمل فهو بقلبي ارفقي به، وَولِعت بالعذل ُعنيت َمن يا يقول: 344
وسقامه. نحولُه العاشق عىل يُعاب فكيف الخيل، جياد ويف السيف يف تُحمد والرقَة النحول أن يعني: 345

والدهر. هي ملصائبه الجالب أن دَهاه: عما بًة متعجِّ سألتْه ملا املحبوبَة أجاَب 346
فارقه الذي للعاشق الذكر ينفع فهل وسكانَها، نجًدا تذكرني املحبوبة إنَّ رسي: صاحبي يا يقول: 347

(هيهات). أحبابَه
واملاء. الكأل من الخايل والَقفر: الرمل. من املتجمع التلُّ وهو كثب، جمع الُكثبان: 348

حائب. السَّ الصرب: بالغزيرية أراد 349
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ب��ح��ُر350 ِق��ي��ع��ان��ه آل م��ن ب��ه ي��ح��فُّ وح��اج��ٍر ف��ي��َد ب��ي��ن س��ف��ي��نً��ا ك��أنَّ
��زُر351 ال��شَّ ال��ن��َظ��ر ورَّاده إل��ى ك��ث��ي��ر م��ن��ه��ٍل أع��داء ذوُد ع��ن��ه ع��دان��َي
ال��س��م��ُر ��ه��م أك��فُّ ف��ي أع��اٍد وب��ي��ٍض ب��ي��ن��ه��ا ال��ِب��ي��ض ت��ل��م��ع أع��اٍد وُس��م��ٍر
ال��نَّ��س��ُر ش��ِب��ع أغ��ُزه��ا م��ت��ى وأرٌض ال��ق��ن��ا ُروَي أل��ق��ه��م م��ا م��ت��ى وق��وٌم
ال��ن��ص��ُر ن��زَل ِش��م��ت��ه م��ا م��ت��ى ون��ص��ٌل ُع��ي��ون��ه��ا ب��ي��ن ال��خ��ي��ُر ي��ل��وُح وخ��ي��ٌل
ث��غ��ُر352 س��اح��تَ��ه��ا ح��لَّ ب��الٍد ف��ك��لُّ ال��ِع��دا م��غ��اورَة أذك��ى ال��ف��ت��ى م��ا إذا
ص��ب��ُر ف��رس��ان��ه��ا ح��ش��ُو ب��خ��ي��ٍل ق��ط��ع��ُت ل��َه��ول��ه ش��اب��ْت األرَض ك��أن وي��وٌم
ح��م��ُر353 ألط��راف��ه��ا ط��رز وآث��اُرن��ا م��ن��ش��ًرا ال��ُم��الء م��ث��ل ع��ل��ى ت��س��ي��ر
ن��ث��ُر ن��ح��ِره وف��ي ن��ظ��ٌم خ��دِّه ع��ل��ى األس��ى ش��دَّة م��ن وال��دم��ع أش��يِّ��ُع��ه
ُك��ث��ر354 ه��ودج��ه ن��ح��َو ل��ف��ت��اٌت ول��ي ع��ب��ي��ِط��ه س��ج��اِف ف��ي وق��ل��ب��ي رج��ع��ُت
ِس��ت��ُر355 ص��ون��ه��ا م��ن ال��س��ت��ر ع��ط��ِف دون ل��ه��ا خ��ري��دٌة ال��ح��ج��ي��ج ذاك ح��َوى وف��ي��م��ن
ال��ِخ��در356 ي��ع��رف��ه ل��ي��س وج��ٌه ال��خ��در وف��ي َع��دي��لُ��ه��ا ي��راه��ا ال ك��فٌّ ال��ك��م وف��ي
وال��ح��ج��ر ال��م��ش��اع��ُر ت��ل��ك ش��ع��رْت وه��ل ب��َزوِره��ا ع��ارف��اٌت ع��رف��اُت ف��ه��ل
ال��ص��خ��ر357 ن��ب��َت أم��ا ال��وادي ع��ش��َب أم��ا ذََوى م��ا م��ك��َة ري��ح��ان م��ن اخ��ض��رَّ أم��ا
ن��زُر358 وال َج��داه��ا ق��لٌّ ال س��ح��ائ��ب ب��ي��نَ��ه��م رح��لُ��ك ح��لَّ ق��وًم��ا ال��ل��ه س��ق��ى

َرساب من به أحاط وما السفينة، شبَه بحاجر املعروف واملكاِن بفيَد املعروف املكان بني إن يقول: 350

قاٍع. جمع والِقيعان البحَر، يُشبُه الِقيعان
ُورَّاده. من الشزر النَّظُر كثر وقد َمنهٍل، أعداء بَطرد اشتغايل نجٍد عن منعني يقول: 351

منهم. يصونُه ثغًرا له كان نزله بلٍد فكلُّ األعداء، عىل اإلغارة ناَر املرء أشعل إذا يقول: 352
األحمر بالطراز األعداء دماءِ من تلك عىل يقع ما فشبَّه األثواِب، من نوٌع وهي باملدِّ، مالءَة جمع املالء 353

الثوب. لذلك
إليه. االلتفات كثريُ وأنا الهودج عند وقلبي املحبوب، تشييِع من رجعُت يقول: الهوَدُج، العبيُط: 354

الصيانة. من سرتٌ سرتها غري لها بكًرا، الحجيج ذاك يف إن يقول: 355
يانة. والصِّ والديانِة ة العفَّ يف املبالغة من هذا 356

يبَس. بمعنى ذَوى: 357

النفع. والجَدى: القليل، بمعنى والنَّزُر: القل 358
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أيًضا: وقال

نَ��ش��ِره ف��ي وال��ه��وى وج��َدك وط��وي��ت م��ق��رَّة وال��دم��وُع ح��بَّ��ك أن��ك��رت
ن��ح��ِره أو وَج��ن��ات��ه إل��ى ت��ت��رى ض��م��ي��ره ي��ج��نُّ ب��م��ا ال��دم��وُع ت��ب��دو
ب��ذك��ِره ال��ل��س��ان م��ش��ت��ِغ��ل ن��س��ي��اُن ش��أِن��ه م��ن ظ��ال��م ب��ع��ط��ف��ِة ل��ي م��ن
ن��ص��ِره ف��ي ُم��ش��م��ًرا ع��ل��ي��ه ي��غ��ُدو وال��ه��َوى َق��س��ًرا ال��دم��ِع ب��ردِّ ل��ي م��ن
َغ��ْدِره ع��ق��ب��ى ال��ح��االِت ف��ي وأم��ن��ت ب��ُودِّه وث��ق��ُت أٌخ ع��ل��يَّ أع��ي��ا
وب��ش��رِّه ب��خ��ي��ره أن��س��ُت ح��ت��ى ن��اق��ٍد خ��ب��رَة ال��ده��ر ه��ذا وخ��ب��رُت
أَش��ِره ل��م ب��أن��ن��ي وددُت إال ص��اح��بً��ا ال��ت��ج��رُّب ب��ع��َد أش��ت��ري ال
ض��رِّه359 ف��ي ن��ف��ع��ه وط��وًرا َج��ه��ًال ن��ف��ِع��ه ف��ي ض��رُّه ط��وًرا وي��ج��يء
ب��َس��ت��ِره اس��ت��ط��ع��ت م��ا م��ن��ه وس��ت��رُت ِوداِده ح��ب��اَل أق��ط��ع ل��م ف��ص��ب��رت
أم��ِره360 ع��ن ب��أم��ِره خ��رج��ت ح��ت��ى ط��اع��ت��ي ل��َي رأى ف��م��ا أط��ع��ُت وأخ
ُم��رِّه ف��ي أع��زَّه رأي��ت ل��م��ا ب��ه أح��ِف��ل ل��م ال��ع��ي��ش ح��ل��َو وت��رك��ت
َوك��ِره361 ف��ي ب��ص��ائ��ٍد ل��ي��س ��ق��ِر ك��ال��صَّ أرِض��ه ف��ي ب��غ��ان��ٍم ل��ي��س وال��م��رء
ص��ب��ِره م��ن م��ن��ف��ٌق ف��ق��ًرا ي��خ��َش ل��م ف��إن��ه ال��ج��م��ي��ِل ال��ص��ب��ر م��ن أن��ف��ْق
ب��ه��ْج��ِره أت��اك إذا ال��م��ق��ال ح��س��َن ل��ه ف��ُق��ل ال��ج��ل��ي��ُس س��ف��ه وإن واح��لُ��ْم
ج��ه��ِره أو س��رِّه ف��ي ب��ص��دي��ِق��ه ��ُه��م أب��شُّ إل��يَّ إخ��وان��ي ف��أَح��بُّ
ب��ش��ِره ف��ي ب��رِّه م��ش��ارب أص��َف��ى ي��ك��ْن ل��م م��ا ال��َف��ت��ى ب��رِّ ف��ي خ��ي��َر ال
ب��رِّه ب��ف��ائ��ض أرض��ى إن وأِج��لُّ ب��ش��ِره ف��ائ��َض ف��أري��ُد ال��ف��ت��ى أل��ق��ى
َص��دره362 ف��ي م��ا تُ��ن��ب��ي��ك ب��ط��الق��ة ل��ق��ي��ت��ه ال��ف��ؤاد م��ض��ط��غ��ِن ربَّ ي��ا

فينَفع. يرض ويريد فيرض، ينفع يريُد لَحماقته يعني 359
طاَعته. عن بالخروج األمر بمنزلة باألمر جهلُه فكان له، طاعتي قدَر عَرف فما أطعتُه أٍخ وربَّ يقول: 360

خارَج إال يصيُد ال الذي قر كالصَّ الغربة يف يناله وإنما وطنه، يف والرشف املجد ينال ال املرء إن أي: 361
وكِره.

العاقل الرجِل شأُن وهذا ضمائرهم، يف ما أنبأني وجٍه بطالقِة لقيتُهم الحَقدة من كثريًا إن يقول: 362

املجرِّب.
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أيًضا: وقال

ال��رَّف��ارِف م��س��دول��ة ب��ط��رٍة وم��رت��ٍد
م��ض��اع��ْف363 َزَرد م��ن ُم��س��بَ��ل��ٌة ك��أن��ه��ا

وقال:

ُص��دوده ع��ل��ى أق��م��ُت وإن ـ��ُت ـْ ع��ل��م�� وم��ا ع��ل��م��ت ول��ق��د
وِج��ي��ِده364 ث��ن��اي��اه ل��ف��ي َل وال��غ��زا ال��غ��زال��ة أنَّ

وقال:

وآث��اُر آي��اٌت ـ��ك َع��ي��ن��ي��ـ ف��ي ال��س��ل��وِة ِم��ن
أب��ص��اُر ول��ألح��ش��اءِ ال��ق��ل��ِب ف��ي م��ن��ِك أراه��ا
ال��ن��اُر تَ��س��َخ��نُ��ه ف��م��ا ال��ح��بُّ ب��َرد م��ا إذا

وقال:

ال��ق��ل��ب365 ع��ل��ى ع��ي��ٌن ل��ه ع��ي��ن��ي ش��ادٍن ه��وى ب��ك��ت��م��ان م��ال��ي
ال��ح��بِّ ط��اع��ِة ف��ي ف��اس��تَ��ْش��ه��دا ل��ه وس��لُ��وِّي َص��ب��ري ع��رَّض��ت

وقال:

ض��ي��اءُ ل��ه ب��دًرا وك��ان ان��ث��ن��اءُ ل��ه ق��ض��ي��بً��ا ك��ان

فوق بعضه ركب زرد من كأنها خديه، عىل الجوانب مسدولة طرة رأسه يف جعل شخص ُربَّ يقول: 363
بعض.

الغزال. بُعنق وعنَقه الشمس، وهي بالغزالة الثنايا شبَّه 364

الرقيب. والعني: الغزاُل، الشادن: 365
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وال��ب��ه��اءُ ال��ح��س��ُن ب��ِه ت��مَّ ِع��ذاًرا ربُّ��ن��ا ف��زاده
ي��ش��اءُ م��ا ال��خ��ل��ق ف��ي ي��زي��ُد وق��ٍت ك��لَّ ال��ل��ه ك��ذل��ك

وقال:

َح��ب��ي��ب��ي أم ع��دوُّي أدري ف��م��ا وط��وًرا َط��وًرا م��ح��س��ٌن م��س��يءٌ
ال��ُم��ري��ِب م��ن ال��ب��ريءُ ُع��رف ب��ه ط��رًف��ا ويُ��دي��ر م��ق��ل��ًة ي��ق��لِّ��ب
ال��ذن��وِب م��غ��ف��وُر ال��ظ��ل��م ش��ه��يُّ ت��ن��اَه��ى وإن ال��ظ��ال��م��ي��ن وب��ع��ُض

غالمه: يف وقال

ع��ل��ي��ه وي��ح��نُ��و ن��ع��م إل��ي��ه ي��ح��نُّ ق��ل��ب��ي
إل��ي��ه اع��ت��ذرُت إال ت��ج��نَّ��ى إن ج��ن��ى وم��ا
ل��دي��ه ره��ٌن وال��ق��ل��ُب ق��ل��ب��ي أم��ِل��ُك ف��ك��ي��ف
يَ��دي��ه ف��ي وُع��ه��دت��ي َع��ب��دي أدع��وه وك��ي��ف

فيه: وقال

ُم��ق��ل��تَ��ي��ه ف��ي ��ح��ر وال��سِّ َوج��نَ��ت��ي��ِه ف��ي ال��ورد
يَ��دي��ه ط��وُع ف��ال��ق��ل��ب ِل��س��ان��ي ع��ص��ان��ي وإن
َع��ل��ي��ه أم ل��ه أدع��و أدري ل��س��ُت ظ��ال��ًم��ا ي��ا
إل��ي��ه366 م��ن��ه ق��اس��ي��ُت م��م��ا ال��ل��ه إل��ى أنَّ��ا

أيًضا: وقال

ال��ُج��ف��ون ف��ات��ن��ُة َل��َح��ظ��اِت ب��ال��ـ ف��ت��نَ��تْ��ك إن غ��رَو ال
ال��ُف��ت��ون إل��ى ال��ُف��ت��ور ب��ي��ن م��ا ��اق ال��ُع��شَّ ف��م��ص��ارُع

«راجعون». تقديره: محذوٌف «أنَّا» خرب إن 366
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ال��ض��ن��ي��ن367 ع��ل��ى ��ن��ي��ن ال��ضَّ ص��ب��َر ال��ه��َوى ُس��ن��ن ف��م��ا اص��ب��ر

وقال:

وَش��َج��ا ب��ذلٍّ ت��ش��ك��و ج��ارتِ��ه��ا إل��ى ق��ام��ت
َع��رَّج��ا م��ا ب��ن��ا م��رَّ ال��َف��ت��ى ذا ت��ري��َن أم��ا
ن��ج��ا إن ن��ج��وُت ف��ال ال��ه��َوى ذاَق م��ا ك��ان إن

أيًضا: وقال

وُص��وره��ا368 ال��ف��الِة ُع��وُن اك��ت��س��ب��ْت إذا ��ه أمِّ ِك��ن��اس��ة ف��ي غ��ري��ٍر وظ��ب��ٍي
غ��ري��ُره��ا األم��ور ب��ع��ض ف��ي وي��ح��ك��ي��ه وأُدم��ه��ا ال��ف��الة ب��ي��ض ل��ه��ا ت��ق��رُّ
ون��ف��وُره��ا ع��ص��ي��ان��ه��ا ُخ��ل��ق��ه وم��ن ون��ح��وره��ا ل��بَّ��ات��ه��ا خ��ل��ق��ه ف��م��ن

وقال:

ي��َزل ل��م ب��وج��ن��ت��ه م��ق��ي��ٌم ال��خ��َج��ل ورداءُ س��اف��ًرا أي��ا
ال��ُم��َق��ل ج��راَح ع��ل��ي��ك أخ��اُف ال��لِّ��ث��ام ع��ل��ي��ك ردَّ ب��ع��ي��ش��ك
يُ��ب��ت��ذَل أن وج��ه��ك ح��قُّ وال يُ��ج��ت��َل��ى أن ح��س��ِن��ك ح��قُّ ف��م��ا
ال��م��َل��ل369 ع��ل��يَّ أم��ن��ت ق��د ك��م��ا ال��زَّم��ان ص��روَف ع��ل��ي��ك أم��ن��ت

املحبوب. وبالثاني نفسه باألول أراد البخيل. والثاني: املتهم، بمعنى األول الضنني 367
األشكال. وصور الوحش بقر والعون: الظباء، مأوى والكناسة: الخلِق، الحسُن الغريُر: 368

ال أن الالئق ومن بنَظِرها، العيون تجرَحه لئال اللئام؛ يردَّ أن بَعيشه عليه ويقسم املحبوَب، يخاِطُب 369
عاشِقه عىل هو أِمن كما الزمان رصوف من يأمن بأن له دعا ثم أحد، لكل حسنك يُجتىل وال وجهك يرى

وامللل. السآمة
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وقال:

ب��ال��ي��ِد ال��ي��َد ت��ق��ط��ع��وا ال ق��وَم��ن��ا أي��ا ب��ي��ن��ن��ا ال��َح��رَب ت��ن��ِش��ب��وا ال ق��وَم��ن��ا أي��ا
��د ي��ب��عَّ ل��م ب��ي��ن��ن��ا ي��ق��رَّب ل��م إذا وب��ي��ن��ك��م ب��ي��ن��ي ال��رُّح��م دان��ي ف��ي��ال��ي��َت
ال��م��ه��نَّ��د ال��ُح��س��ام وق��ع م��ن ال��م��رءِ ع��ل��ى م��ض��اض��ٍة أش��دُّ ال��ق��رب��ى ذي ع��داوة

أيًضا: وقال

ض��ي��اِع أيَّ ف��ي��ه ال��ح��زَم ض��يَّ��ع��وا ق��وٍم أي��ِد م��ن ال��ص��الَح أب��غ��ي ك��ي��ف
م��ط��اِع غ��ي��ُر ال��م��ق��ال وس��دي��د س��دي��ِد غ��ي��ُر ال��م��ق��ال ف��ُم��ط��اع

وقال:

ِع��ذارى ف��ي ال��م��ه��رَّم ـ��ِب ـْ ل��ل��ش��ي�� أرت��اَب أن آن م��ا
اخ��ِت��ي��اري ُس��وء م��ن ال��ل��ِه ِو ـْ َع��ف�� ب��ُح��س��ِن أع��وذُ إن��ي

وقال:

ُع��ذرا370 ل��ه أق��ي��م أو ل��َق��ل��ب��ي ل��ط��ف��ُت وأس��اءَن��ي س��اءَن��ي م��ا إذا وك��ن��ُت
َج��ه��را وأش��َك��ره س��رٍّا ف��أع��تَ��ب��ه ب��َه��ج��ِره ال��ُوش��اة إع��الَم وأك��رُه
َه��ْج��را ل��ه ي��س��رُّ ق��ل��ب��ي ح��ال��ه ع��ل��ى أدَْع ول��م ظ��ن��ي س��وءَ ل��ن��ف��س��ي وه��ب��ُت

مرسًعا فسار الحدث عىل العدو نزوُل عنه بلغه وقد الدولة، سيف إىل بها وكتب وقال
الروم: بالد يف ُموغًال عنها بعيًدا كان وقد إليها، سبقه حتى

ال��َوف��ُد ي��ك��رم ك��م��ا وق��تً��ا وت��ك��رم��ه��م ال��ِع��دا ي��ب��ع��د ك��م��ا وق��تً��ا تُ��ب��اع��ده��م
زه��ُد ي��ولِّ��ده ال ج��ف��اءً وت��ج��ف��و ج��رأًة ي��ولِّ��د ال دن��وٍّا وت��دن��و

ه. أرضَّ إذا وأساءه: يُكره، ما به فَعل إذا ساءَه يقال: 370
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ب��ع��ُد371 ��ل��ُه ي��ؤمِّ م��ا م��ن��ه وأف��َض��ُل ه��ِذه ق��ب��ل ال��ج��وَد ع��ل��ي��ه أف��ض��َت
ِل��بْ��ُد372 ل��ه��ا ي��ح��ي��ط ال رج��اٍل ب��أي��دي ُظ��بً��ى ل��ه��ا ت��ج��فُّ ال س��ي��وٍف وح��م��َر
ال��ِح��ق��ُد373 س��ك��ن آي��ٌة م��ن��ه��م وت��س��ك��ن ال��ِع��دا ُم��َه��ج م��ن ال��س��رد ت��ش��فُّ وُزرًق��ا
بُ��ع��ُد374 أب��ًدا غ��ي��ره��ا ع��ن ب��ه��ا ول��ك��ن ب��ي��ن��ه��ا ال��رك��ِض ق��ارَب وم��ص��ط��ح��ب��اٍت
ال��ِع��ق��ُد نُ��ظ��َم ك��م��ا ط��ع��نً��ا وتَ��ن��ظ��م��ه��م ال��َق��ط��ا ش��رَّد ك��م��ا ض��ربً��ا ت��ش��رَّده��م
وال��ج��ه��ُد ال��م��واص��ُل ال��رك��ُض خ��ان��ك ل��م��ا ب��ن��ي��تَ��ه ف��ي��م��ا ال��م��ق��دور خ��انَ��ك ول��و
وال��ح��م��ُد375 ال��م��ؤثَّ��ُل ال��م��ج��ُد ل��ه��ا ويُ��ب��ن��ى ص��خ��ره��ا وال��ه��اُم ع��اودَت ك��م��ا ت��ع��وْد
��ع��ُد ال��سَّ وك��وك��بُ��ك األع��ل��ى وط��ائ��ُرك ال��ع��ال وِش��ي��م��تُ��ك ال��دُّن��ي��ا ��ك ك��فِّ ف��ف��ي

عىل إيَّاه وتخليَفه بكر ديار إىل مسريه ذكر وقد الدولة، سيف إىل بها وكتب وقال
الشام:

ت��ص��َط��ِل��ُم376 واألرواح ب��ال��ن��ف��س ت��ج��وُد ك��رُم أم م��ن��َك أراه م��ا أش��دٌة
َع��َدُم وال م��وٌت ال ي��ُه��ول��ك أم��ا م��ب��ت��س��ًم��ا واألم��وال ال��نَّ��ف��س ب��اذَل ي��ا
ق��ض��ُم377 ال��َف��ن��ا َوق��ِع م��ن ��الم��ة ال��سَّ أنَّ ت��َرى ال��َج��ْح��ف��ل��ي��ن ب��ي��ن رأي��تُ��ك ل��ق��د
األُم��م ب��ه��ا ت��ح��ي��ا ص��اح��ب��ه��ا ح��ي��اة ع��ال ب��ن��ف��س ت��س��م��ْح ال ال��ل��َه ن��ش��دتُ��ك
ال��خ��دُم378 تُ��س��ت��ك��ث��ر ف��ال ال��َع��ج��اج ت��ح��ت م��ن��ف��رًدا ال��ب��ي��ِض ِرق��اق ل��ق��ي��ت إذا

من وأفضل الصنيعة، هذه قبل من واإلحسان الجود عليه أفاَض بأنه ويقول الدولة، سيَف يخاطب 371

املستقبل. يف منه يؤمله ما هذ
أي ظبى»: لها تجف «ال وقوله قبله، الذي البيت يف الجود عىل عطٌف (بالنصب): سيوٍف وحمَر 372

األَسد. َظهر يف تلبَّد ما واللِّبُد: السيف. حد وهي: ظبية، جمع والظُّبى: األعداء. بدِم ملطخة
الرماح. والزُّرق: الدرع، نسج د: الرسَّ 373

الخيل. باملصطحبات يعني 374
امَلوروث. امَلجد: 375

االستئصال. االصطالم: 376
الرماح َطعن من السالمة ترى كأنك اكرتاث، بال تجول العسكرين بني رأيتك قد يقول الكرس، القضم: 377

الَهالك. هي
الغبار. والعجاج: السيوف، البيض: رقاق 378
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ه��ُم ي��ف��ت��دوك أن ح��ق��ه��ُم وك��ان ص��نَ��ع��تَ��ه��م أق��واًم��ا ب��ن��ف��س��ك ت��ف��دي
أَم��ُم379 وال ق��ص��د ال ف��ض��ِل��ك وك��ل ش��َرٌف أن��ه��ا إال ��ج��اع��ة ال��شَّ ه��ي
وال��ب��ه��ُم ال��خ��ي��ل ع��ن��ك ي��ف��ض��ل ول��ي��س ب��ه ال��ق��ت��ال ت��ل��ق��ى م��ن ي��ق��ات��ل م��اذا
ال��ك��َرُم380 يُ��ع��رف ح��ال ك��ل ف��ي وم��ن��ك ب��َخ��ٍل ذي ض��نَّ ع��ن��ا ب��ال��ح��رب ت��ض��نُّ
دون��ه��ُم ال��َه��ي��ج��اء ب��ن��و ع��ل��ي��ك أث��ن��ى ق��ت��ل��وا إذا ق��وٍم ع��ل��ى ت��ب��خ��ل��نَّ ال
ع��ِل��م��وا م��ا أْع��ل��م��ت ع��رف��وا م��ا أْع��رف��ت َرِك��ب��وا م��ا أرك��ب��َت ل��ِب��س��وا م��ا أْل��ب��س��ت
َدُم وه��و ال��ب��ح��ر خ��اض��وا ُخ��ي��ول��ك ع��ل��ى واه��بُ��ه��ا أن��ت ب��ي��ٌض أَرب��ت ك��م��ا
ال��خ��ِذُم381 ��م��ص��ام��ة ال��صَّ ج��ف��ِن��ه ف��ي وارت��اَح ع��ام��َل��ه ال��ري��ُح ف��ه��زَّ ال��م��س��ي��ر ق��ال��وا
وال��رَخ��ُم ال��ذئ��ب ي��ش��اءُ م��ا ع��وَّدت��ن��ي ب��ه ال��ع��داة س��اءَ ب��م��ا ف��ط��ال��ب��تْ��ن��ي
أل��ُم ل��ه ي��وج��د ل��م ف��راُق��ك ل��وال ل��ه ذُك��رت أم��ٌر س��اءن��ي ل��ق��ْد ��ا ح��قٍّ
ح��َرُم ح��لَّ��ه م��ن ع��ل��ى ال��ش��آَم إنَّ ت��ح��ُرس��ه ال��ش��ام ب��أرض ت��ش��غ��ل��نَّ ال
ال��ِق��م��ُم أه��ل��ه أع��ادي م��ن ص��خ��وره َم��ه��اب��ت��ه م��ن ُس��وًرا ل��ل��ث��غ��ر ف��إنَّ
ال��ن��َس��ُم ب��ه��ا ي��ح��يَ��ا ال��ت��ي ال��ح��ي��اة ه��ي ُص��ح��بَ��تَ��ه ال��دِّي��ن س��ي��ف ي��ح��رم��نِّ��َي ال
ن��ع��ُم ع��ادات��ه وم��ن س��أل��ُت ل��ك��ن أواِم��ِره ف��ي ع��ل��ي��ه اع��ت��رض��ُت وم��ا

الشيب: يف وقال

ال��م��س��ت��ع��ار ال��ش��ب��اب رد وم��ن ع��ذاري ف��ي ط��وال��َع ِم��ن ع��ذي��ري
ال��َج��واري ب��ي��ن ذي��َل��ه أج��رر أن��ي��ٍق أل��بَ��ُس��ه ك��ن��ت وث��وٍب
ِع��ذاري382 إل��ى ال��م��ش��ي��ِب ع��ذُر ف��م��ا ِس��نِّ��ي ال��ع��ش��ري��ن ع��ل��ى زادت وم��ا
ال��َوق��اِر داع��ي ج��اءَن��ي أن إل��ى ال��تَّ��ص��اب��ي داع��ي م��ن أس��م��ع��ت وم��ا

والوسط. القصُد األََمم: 379
دائًما. بالكرم موصوٌل أنك مع معك، نقاتل تدُعنا فلْم علينا بخلت يقول: 380

القاطع. السيف الخذم: مصامة والصَّ الِغمد. الجفن: 381
رد ومن طلوعها من واعذرني عذاري، يف َطَلعن التي الِبيض الشعرات من عاِذري يا احرض يقوُل: 382

املستعار. الشباب
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ج��اري383 ب��ش��رِّ م��ن��ك ج��اورُت ل��ق��د ش��ب��اب��ي وي��ا ظ��ل��م��ت ش��ي��ب��ي أي��ا
ال��دِّي��ار ب��ت��رح��ي��ِل وي��خ��ِت��م��ه��ا إل��ي��ه ي��أوي َم��ن ك��ل ��ل ي��رحِّ
ق��راري ��ل��ه ت��ح��مُّ ع��ل��ى وق��رَّ ع��ن��ه وك��ف��ف��ُت ��ه ب��ق��صِّ أم��رت
أُداري م��ا وأي��س��ر ال��دن��ي��ا م��ن أُالق��ي م��ا أه��َوُن ال��ش��ي��ب وق��ل��ُت
ال��نَّ��ه��اِر384 ُم��ن��ب��ل��َج إل��ي��ه ي��ض��مَّ ح��ت��ى ال��ف��ج��َر رف��ي��ق��ي يُ��ب��ق��ي ول��م
ال��م��زاِر ب��ع��َد ف��راَق��ه َك��ِره��ُت م��ن��ي ب��ال��ُك��رِه زائ��ٍر م��ن وك��م
ال��ع��ق��اِر إل��ى ال��ه��م��وم م��ن ف��زع��ُت ت��ن��اوب��ت��ن��ي ال��ه��م��وُم إذا وك��ن��ت
ال��ق��ف��اِر385 َوخ��ُد ��ه��ا ش��فَّ ط��الئ��ُح ط��ل��وٍح ب��ذي وص��اح��ب��اي أن��خ��ُت
ال��م��ث��اِر386 ال��ق��ن��ِص س��وى زاٌد وال ال��رَّواي��ا نُ��َط��ف ِس��وى م��اءٌ وال
داري387 وع��رف��ُت م��ن��ازل��ي ذك��رُت س��ل��ٌع األي��ِن ب��ع��د الَح ف��ل��م��ا
ال��ص��ف��ار388 ع��ل��ى ت��ق��رُّ ال خ��الئ��ُق ال��َم��ط��اي��ا ال��بُ��زل م��ن ب��ي ت��الَع��ُب
ال��ب��ح��ار ف��ي��ُض دون��ه��ا وك��فٌّ ال��ثُّ��ريَّ��ا م��ط��ل��ِب��ه��ا دون ون��ف��س
اق��ِت��ص��اري غ��اي��ِت��ه دون ق��ل��ي��ٌل ب��أم��ٍر ت��ط��ال��بُ��ن��ي ن��ف��س��ي أرى
ِق��ص��اِر ب��أح��واٍل ُق��رن��ْت إذا ِط��واٍل ِه��م��ٍم م��ن ي��غ��ن��ي��ك وم��ا
ص��راٍر389 آم��اٍل ع��ط��اش ي��ف��وت ب��ك��يٍّ ح��ل��ٍب ع��ل��ى وم��ع��ت��ك��ٍف
ان��ِت��ظ��اِري ي��ن��ت��ظ��ُر ال��م��وت ب��أنَّ ل��ي وَم��ن ف��رًج��ا ان��ت��ظ��ر ل��َي وق��ي��ل

ظلمه. من يشكو الذي الشيب وهو جار، رشِّ من بدًال جاورت للشباب يقول 383
شعره. كل عمَّ حتى به اشتعاله النهار: وبمنبلج يب، الشَّ أوَل بالَفجر أراد 384

الِقفار. يف السري أضَعفها وقد اإلبل الطالئح: 385
ما سوى ماءٌ عندنا وما انخنا يقول: االصطياد. وقت أُثري ما واملثار: الِقربة، وهي رواية جمُع الرَّوايا: 386

نصطاُده. الذي الصيد إال زاد وال الِقرب، يف
موضع. اسم وسلع: والتعب، اإلِعياءُ األين: 387

وصف والخالئق: الراحلة، وهي مطية جمُع وامَلطايا: التاسعة، السنة يف طَعنت التي الِجمال البزل: 388
مناسمها. يف تكون دويبة والصفار: جنبها، من التي لإلبل

باملعتكِف وأراد املأمول، َفْقِد بناِر املحرورين العطاش آماله يفوت باك حلب عىل معتكٍف وربَّ يقول: 389
نفَسه.
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ال��َف��ق��اِر390 ُم��ؤَج��دِة ال��رح��ل أم��وِن َع��نْ��ٍس ك��ل ه��مٍّ ل��ك��ل ع��ل��يَّ
ال��ذِّم��ار391 م��ح��م��يِّ ِش��ب��ل��ي��ن أب��و ِخ��رٍق ال��غ��َم��رات م��ن وخ��رَّاٍج
اإلزاِر ع��فُّ غ��الب��ة ع��ل��ى واٍف األي��ام ن��ح��يُّ��ف ش��دي��د
ال��ِب��ح��ار م��ج��اورَة أج��اوْره ل��م إن ال��ج��ي��راُن ب��َي ن��زل��ْت ف��ال
ال��ِف��رار392 ب��م��أُم��ون أص��اح��بْ��ه��ا ل��م إن ال��ُف��رس��ان ص��ح��ب��ت��ن��َي وال
ال��ُغ��ب��اِر ب��م��ل��ت��فِّ أص��بِّ��ْح��ه��ا ل��م إن األم��الُك خ��اف��ت��ن��َي وال
م��غ��اُر393 ي��غ��ب��ه��ُم ال ورأٌي ُم��غ��ي��ٌر ب��ه��م ي��ح��لُّ ال ب��ج��ي��ٍش
ال��يَ��س��ار394 دون ح��ل��ه ب��ع��ي��ٌد رح��ٍل ك��وَر ال��ح��م��ام��ة ع��ل��ى ش��ددت
وال��َم��ه��ار395 ال��م��ه��اري وم��ض��م��رة وال��ع��وال��ي األس��ن��ُة ب��ه ت��ح��فُّ
ال��م��غ��اِر396 ب��ع��د م��ن ُك��لِّ��ف��ن ل��م��ا س��ع��يً��ا ��ون ال��صَّ ُط��ول ب��ع��ي��د ي��ع��دن
ِن��زاِر397 م��ن ال��خ��ض��ارُم وت��تْ��ب��ع��ن��ي ح��م��ًرا ال��راي��اُت ح��ول��َي وت��خ��ِف��ُق
ج��اري إل��ي��ك ال��رج��اُل ي��داف��ع��ه��ا ب��ن��اٍر ب��داه��يَ��ة ط��َرق��ت وإن
أُداري وال األن��ام ت��داري��ن��ي َرح��ل��ي ��ي��ُر ال��سَّ ح��طَّ ح��ي��ث ع��زي��ز
ال��دي��ار م��ن ك��ن��ت ح��ي��ث وداري ع��ي��س��ي إل��ي��ه أن��خ��ُت م��ن وأه��ل��ي

عظمات مستوية أي الفقار وموجدة الظهر وهو الرحل، محل الرحل: وأمون القوية، الناقة العنس: 390
لِسَمنها. الظهر

يلزُمك ما والذمار األسد، وَلد والشبل: الَغضوب، بالكرس: والِخرُق الشدة، وهي: غمرة، جمع الغَمرات: 391
حمايتُه.

ويرتَكهم. يفرَّ أن يستحيُل أي: نفَسه؛ الفرار بمأمون أراد 392
أصبْحها لم إن امللوُك خاَفتْني ال البَيتني معنى يف يَقول املحكم. السديد واملغري: يغري، الذي املغري 393
برأي وأصبحهم وينهبِّهم، عليهم يغري وإنما املسافر، نزوَل عليهم ينزُل ال مرتاكم، كثري غباُره بعسكٍر

اإلصابة. يخطئ ال محكم
كالب. بنو تنزله ماءٌ واليسار البيضاء، الناقَة بالحمامة أراد 394

ُمهر. جمع واملهار ُمهرة، جمع املهاري 395
الغارة. بالفتح: امَلغار 396

ِنزار سادات وتتبُعه الراياُت، حوله تخفق يعني الَحمول، السيد وهو خرضم، جمُع الَخضارم 397
وأرشاُفهم.
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أيًضا: وقال

ُخ��ب��ِر ع��ن وأن��ط��ق ع��ل��م ع��ل��ى أق��وُل ألن��ن��ي ال��ثَّ��ن��اي��ا ت��ل��ك ع��ل��ى س��أث��ن��ي
ال��َخ��م��ِر م��ن أل��ذَّ ري��ًق��ا ب��ه��ا رَش��ْف��ُت إن��ن��ي ال��ل��َه أك��ذُب ال وأُن��ص��ف��ه��ا

غرض: يف وقال

ُح��ك��ِم��ْه ت��ح��ت ط��وًع��ا ودخ��ل��ُت ظ��ل��ِم��ْه ب��ف��رِط رض��ي��ت ي��ام��ن
ب��ِع��ْل��ِم��ه وك��َف��ى ال��ه��وى ِم��ن ـ��ُت ل��ق��ي��ـ م��ا ي��ع��ل��م ال��ل��ه
ُج��رِم��ْه ع��ظ��م ع��ن ل��ه واْص��ف��ح ذن��وبَ��ه ل��ل��م��ق��ر ه��ْب
إث��ِم��ْه وب��َح��م��ل ب��ق��ت��ِل��ه ءَ تَ��بُ��و إن أع��ي��ذَُك إن��ي

األبيات: هذه معنى يف غَرٍض يف وقال

وال��َع��تْ��ِب ال��ه��ج��ران ف��ي ول��جَّ ذن��ِب ب��ال ذن��بً��ا أل��زم��ن��ي
ال��ص��بِّ ع��ل��ى م��ح��ظ��وٌر وال��ص��ب��ُر َه��ج��ِرِه ع��ل��ى ال��ص��ب��ر أح��اوُل
َق��ل��ب��ي ع��ل��ى ع��ي��نَ��ي��ه ع��ي��ن��اي أص��ب��َح��ْت وق��د ال��وج��َد وأك��ت��ُم
ال��ح��بِّ ط��اع��ة ف��ي ف��اس��ت��ْش��ه��دا س��ل��وٍة وذا ص��ب��ٍر ذا ف��ك��ن��ت

أيًضا: غرض يف وقال

ال��ِب��ع��اد ف��رط ف��ي رغ��ب��ُت ـ��وِّ ال��دن��ـ م��ن يَ��ئ��س��ُت وإذا
ال��ِج��ه��اد ف��ي ق��ل��ب��ي ألن ك َه��وا ف��ي ال��ش��ه��ادَة أرج��و

وقال:

ع��اَدات��ه398 م��ن وال��ف��رُّ غ��ادْرت��ه ال��وغ��ى ُح��م��ِس ف��ي ل��ل��ك��رِّ وم��ع��وٍد
وق��ن��ات��ه ال��ف��ت��ى ب��ي��ن م��ا ��ال دخَّ س��م��ي��دٍع أغ��رَّ إل��ى ال��ق��ن��اة ح��م��َل

الكرَّ متعوًدا كان وإن منهزًما، تركتُه رجٍل من كم واملعنى: الصلبة، القتال أماكن بالضم: الُحمس 398
وجهي. أمام من يفرَّ أن معتاٌد فهو الِقتال، ساحاِت يف الفرسان عىل
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ُم��ق��ت��ات��ه399 م��ن أق��لُّ ال��ه��وان ق��وُت م��ن��الُ��ه ال��دن��يءَ ال��رزق أط��ل��ُب ال
ح��االِت��ه ف��ي ب��ن��ي��ِه ف��ض��ل��ت ل��م��ا س��اَح��ت��ي ت��ط��ل��ُب ال��ده��ِر ب��ن��اُت ع��ل��ق��ْت

وقال:

م��ق��اِم��ه وذُلَّ ت��ض��رُّع��ه وارح��م ل��ه ف��ه��ْب زع��م��َت ك��م��ا أس��اءَ َه��بْ��ه
س��ق��ام��ه ج��ي��َش ب��ال��ه��ج��ران ون��ص��رُت ب��ص��ب��رِه ف��ت��ن��ت ل��م ربِّ��ك ب��ال��ل��ه
وع��ظ��اِم��ه نُ��ح��ول��ه ب��ي��ن وج��م��ع��ت وم��ن��اِم��ه ج��ف��ون��ه ب��ي��ن ف��رَّق��ت

أيًضا: وقال

ب��ذُن��وب��ه وق��َرنْ��تُ��ه ف��ق��ل��ب��تُ��ه ق��ص��دِه م��ن ي��ك��ن ول��م ال��َج��م��ي��ل ف��ع��ل
ِب��ه ي��أت��ي م��ا وذَم��م��ت أح��م��دت��ه ��ال��ه ف��عَّ م��ن ج��اء ف��ع��ل ول��ُربَّ

أيًضا: وقال

َص��ب��اًح��ا400 ن��وادي��ه��م ن��ديَ��ْت إذا ِك��الب ب��ن��ي س��راَة أب��ل��ْغ أال
ج��ن��اًح��ا401 وال أت��ي��َت ح��رًج��ا ف��ال ب��س��وءٍ ُس��وءًا َس��ف��ي��ه��ه��م ج��زي��ُت
َس��اح��ا ��ي��ف��اِن ال��ضِّ ع��ل��ى وأوس��َع��ه��م ع��ب��د ب��ِن ُع��م��َر ب��ن��ي ف��ت��ى ق��ت��ل��ُت
ال��ل��ق��اح��ا402 ل��ه ال��ع��ب��ي��َد ت��خ��ي��رُت ال��ع��ش��اي��ا ع��ل��َل م��ع��وًدا ق��ت��ل��ُت
ص��الَح��ا ف��ري��َق��ي��ه ع��ل��ى ي��ج��رُّ ف��س��اٍد ف��ي َف��س��اًدا أرى ول��س��ت

يَقتاتُه. الذي من أذلُّ الهواِن قوَت إن أي: 399
الناس. ُمجتَمُع وهي نادي جمع والنوادي: أحرضه، إذا اه: ندَّ يقال 400
ِلهم. تحمُّ عىل بُسوءٍ فهاء السُّ جازيت إذا إثم وال عيلَّ حرج ال أي: 401

الناقة وهي لقوح جمع واللقاح: اللقاح، لبن من أخرى مرًَّة ويَرشب يعل أن تعوَّد الذي قتلت يقول: 402
الَحلوب.
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أخته: يرثي وقال

ح��َج��ْب ق��د م��ن ال��م��وُت ح��ج��ب وق��د ال��وف��ا ِخ��دُن أنَّ��ك أت��زع��م
تُ��ح��ْب403 َم��ن م��ْع م��وتِ��ك ق��ب��ل ف��ُم��ْت ت��ق��ول ف��ي��م��ا ت��ص��ُدق ك��ن��ت ف��إن
ن��َس��ْب وم��وٍت ح��يٍّ ب��ي��ن م��ا َن ال��ق��ائ��ل��و ص��َدق ف��ق��د وإال
أَه��ْب404 ول��م��ا أِب��ْع��ه��ا ��ا ول��مَّ ي��ديَّ م��ن اس��تُ��ل��ب��ْت ع��ق��ي��ل��ت��َي
أح��تَ��ِس��ْب ال ح��ي��ُث م��ن ال��ده��ر ي��ُد رم��تْ��ِك أن إل��ى أَِق��ي��ك وك��ن��ت
ال��نُّ��َوْب ص��رَف ع��ن��ك َص��رف��ْت وال َع��ل��ي��َك تُ��ق��ات��ي ن��ف��ع��تْ��ن��ي ف��م��ا
ت��ِش��ْب ل��م ل��م��ٌة ب��ق��ي��ت وال ت��س��حَّ ل��م م��ق��ل��ة َس��ِل��َم��ْت ف��ال
تُ��س��ت��َح��ب س��ن��ٌة ول��ك��نَّ��ه ال��ع��زاءُ وأي��ن ع��ن��ك ي��ع��زُّون
أََرب405 ح��ي��اة ف��ي ل��ي ك��ان ل��م��ا ت��س��ت��ح��قُّ م��ا ب��ال��رُّزء ردَّ ول��و

وقال:

م��ن��ي ال��ص��داع َم��ن��ال ف��وق ن��ال��ت ب��ال��ص��داع ل��ط��ي��رت��ي
َع��نِّ��ي406 ص��دَّ م��ا م��ث��ل ص��دَّع��ن��ي س��وء ات��ف��اق ف��ي��ه وج��دُت

وقال:

ع��ل��ِم��ه إل��ى ع��ل��ًم��ا ف��زاَدن��ي ح��اَل��ه ل��ي يُ��خ��رُج ل��ي ��ع وقَّ
ب��اس��ِم��ه407 م��ف��ت��ت��ٌح دي��وانُ��ن��ا ف��ت��ى ه��ذا ال��ك��ات��ب ف��أخ��رج

صادًقا. كنت إن موتك أوان قبل معه فُمْت عليك، يعزُّ من مات وقد وفاء ذو أنك تزعم كنَت إن أي: 403
يخاِطبُها. وهو املخدرة السيدة العقيلة: 404

الحياة. كارهني باألرواح ُرزءها لفدينا الَعقيلة، تلك تستحقه ما املصيبة تلك ردَّ لو يقول 405
سوء؛ اتفاَق منه ولقيت مني، الصداع ينَْله لم ما مني ناَل بالصداع ي تطريُّ إن البيتني معنى يف يقول: 406

داع. كالصُّ عنه املحبوب بصدِّ التطري ألنَّ
باسم مفتتٌح العشاق أسماء فيه كتب الذي ديوانه أن حقي فما املحبة؛ سلطان كاتب أخرج يقول: 407

فراس. أبو هو الذي الفتى هذا
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ج��س��ِم��ه ع��ل��ى ال��ه��ج��ر وأثَّ��ر وج��ه��ه ع��ل��ى ال��ح��ب ب��ي��ن ق��د
ُظ��ل��م��ه ع��ل��ى ت��ب��ق��ى أن آم��ن��ت وق��د خ��رج��ي أوص��ل��ت إذ ح��ت��ى
َرس��م��ه ع��ل��ى ال��ه��ج��ر ِم��ن ي��ج��ري تَ��ض��اِع��ي��ف��ه ب��ي��ن ل��ي ��ع وقَّ

أثرها: وبقَي طعنٌة خدَّه أصابْت وقد وقال

ال��ب��ائ��ِس ه��ذا ب��وج��ه ��ن��ان ال��سِّ أزري ل��ِق��ي��ن��ن��ي ي��وم ق��ول��تَ��ه��نَّ أن��َس م��ا
ُم��ن��اف��س��ي ه��واه ع��ل��ى أج��م��ي��ع��ك��نَّ ل��ي ُق��ل��َن م��ا وأن��ك��رْت ل��ه��نَّ ق��ال��ت
ال��ف��ارس خ��دِّ ب��َص��ح��ن ال��س��ن��ان أث��ُر ع��اي��ن��تُ��ه إذا ل��ي��ع��ج��ب��ن��ي إن��ا

اآلتي: الرتكيب عىل األبيات أخرى نسخة يف وجد وقد

ع��اب��ِس ب��وج��ٍه تُ��ق��اب��ل��ه ظ��لَّ��ت ب��خ��دِّه ال��س��ن��ان أث��َر رأت ل��م��ا
ال��ب��ائ��س ل��ل��م��ح��بِّ ال��ِخ��الف��ُة ب��ئ��س َل��ثْ��م��ه��ا م��واق��َع ب��ه ��ن��اُن ال��سِّ خ��َل��َف
ال��ف��ارِس خ��دِّ ب��َص��ح��ِن ال��س��ن��ان أث��ُر ال��َق��ن��ا ص��ن��ع م��ا ب��ف��ت��ح ال��س��ن��ان ُح��س��ُن

اعتل: وقد الدولة سيف إىل وكتب

وغ��ارِب��ه��ا ال��دُّن��ي��ا ِذروِة إل��ى س��َم��ْت أل��ٍم ب��ال ق��ل��بً��ا ت��دَْع ل��م وع��ل��ة
ب��ه��ا408 ع��ل��يَّ ت��ع��ل��و م��ا ي��ع��ل��م ال��ل��ه ف��أف��ديَ��ه ن��ف��س��ي ع��ن ال��نَّ��ف��س ت��ق��ب��ل ه��ل
ل��واِه��ب��ه��ا إال ب��ه��ا س��م��ح��ت ف��م��ا ل��ه��ا ن��ظ��ي��َر ال ن��ف��ًس��ا وَه��بْ��ت��ك ل��ئ��ن

كالب: بني عن صفح وقد وقال

أق��ب��لُ��ْه ال ال��ظُّ��ل��ِم م��وق��ِف وم��ن أف��ع��لُ��ْه ال ��وء ال��سُّ م��ن أف��رُّ
أج��ه��لُ��ْه ال ال��ف��ض��ِل أخ��ي وف��ض��ُل ل��ه أرَع��ى ال��َق��راب��ة وُق��رب��ي

بها. فديته إذا غال غري أنه يعلم وهللا نفيس، من أعز هو ن عمَّ مني النفس العلة تقبُل هل أي 408
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أب��ذلُ��ْه409 ال األن��ِف ��ام��ِخ ول��ل��شَّ ل��ألْض��َع��ف��ي��َن ع��دل��َي وأب��ذل
أف��ض��لُ��ْه ال��ف��ت��ى ق��ي��ِل وأص��دُق ال��ض��ب��اِب ح��يُّ ال��ح��يُّ ع��ل��م وق��د
أف��ع��لُ��ْه م��ا ال��ج��ي��ُش ك��ِرَه وإْن ع��ف��ف��ُت وأن��ي ك��ف��ف��ُت ب��أن��ي
ي��ف��ع��لُ��ْه م��ن األم��َر ع��َق��ل وق��د ب��أح��ق��اِده��ا ِع��داي ف��ع��ادت
أُوِك��لُ��ْه وال َل��ح��م��ي آُك��ُل ءِ اإلِب��ا ش��دي��ُد ألن��ي وذاَك

وقال:

ح��ذَْر ع��ل��ى واغ��ت��دي��ُت ـ��دي ُرْش��ـ ع��رف��ُت ح��ي��ن اآلن
ف��ان��َزج��ْر ق��ل��ب��ي وَزج��رُت ف��ان��ت��ه��ْت ن��ف��س��ي ون��ه��ي��ُت
واس��ت��َم��ْر أذع��َن ث��م َل��ِة ��ال ال��ضَّ ع��ل��ى أق��اَم ول��ق��د
ال��ذََّك��ْر ال��رج��ل ع��ل��ى إال َم��ذلَّ��ٌة ف��ي��ه ال��ح��بُّ
غ��َدْر ل��م��ن وف��ي��ت إن ٍس ِف��را أب��ا ل��س��ُت ه��ي��ه��اَت

وقال:

ع��نَ��ى م��ا َع��ِل��ْم��ن��ا ف��ل��ق��د ك��نَ��ى ول��ئ��ن ت��ط��رًُّف��ا ال��ج��واِب ع��ن ال��رس��وُل وك��نَ��ى
أح��َس��نَ��ا أم ب��ي أس��اء م��ن��ه ب��دَّ ال ف��إنَّ��ه ت��ح��اِش وال رس��وُل ي��ا ُق��ْل
ف��ت��م��كَّ��نَ��ا ُم��ه��ج��ت��ي م��ن م��كَّ��نْ��ت��ه ألن��ن��ي ج��ن��اُه ف��ي��م��ا ل��ي ال��ذن��ُب

بقسطنطينية: اعتلَّ وقد وقال

ال��ذَّه��اِب إل��ى اآلن��ام ك��لُّ ت��ج��َزع��ي ال أبُ��ن��يَّ��ت��ي
ال��ُم��ص��اِب م��ن ل��ل��ج��ل��ي��ِل ًال َج��م��ي��ـ َص��ب��ًرا أبُ��ن��يَّ��ت��ي
وال��ح��ج��اِب ِس��ت��رك َخ��ل��ِف م��ن ب��ح��س��رة ع��ل��يَّ نُ��وح��ي
ال��ج��واِب ردِّ ع��ن وع��ِي��ي��ُت ن��ادي��ِت��ن��ي إذا ق��ول��ي
ب��ال��ش��ب��اِب ي��م��تَّ��ْع ل��م ٍس ِف��را أب��و ال��ش��ب��اِب َزي��ُن

موضِعها. يف والشدة موضعه، يف الرِّفَق يَضُع أي 409
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وقال:

ف��اق��تَ��رْب ت��ب��اع��َد وإذا ص��ع��ْب وإن ل��ل��زم��ان ِل��ْن
ال��غ��َل��ْب ل��ه��ا ك��ان أيَّ��اِم ال��ـ غ��ال��ِب م��ن ت��ت��ع��ب��ْن ال

أيًضا: وقال

ج��م��اًال ال��ل��ُه زاَدك ع��م��رٍو أُمَّ ي��ا اع��ل��م��ي
ح��اًال ال��ع��ال��م أح��س��ن ب��وص��ٍل ج��دُت إن أن��ا
يُ��غ��ال��ى ِم��ث��ل��ي َم��ن إنَّ ب��رخ��ٍص ت��ب��ي��ع��ي��ن��ي ال

وقال:

ع��ل��ي��ك ع��وٌن ال��ع��ال��م ف��ي ل��ي��َس إذ ظ��ال��م��ي ي��ا م��ن��َك أش��ك��و إل��ي��ك
إل��ي��ك إالَّ م��ن��َك ي��ش��ك��و ل��ي��س َم��ن أِع��ْن ب��خ��ي��ٍر ال��ل��ه أع��انَ��ك

أيًضا: وقال

ال��ج��َواِد غ��ي��َر ال��س��ؤاُل ي��ه��زُّ ق��د س��ؤٍل ع��ط��ي��ُة ل��ه ج��وٌد ل��ي��س
ال��تَّ��رداِد ذل��َة ف��ي��ه ت��ذُْق ل��م اب��ت��داءً أت��اك م��ا ال��ج��وُد إن��م��ا

املجون: يف وقال

م��خ��ت��اِر غ��ي��ِر ب��م��س��ًع��ى آلذاِر ت��واع��دن��ا
��اِر410 خ��مَّ ح��انَ��ِة إل��ى ال��رَّي��ط ن��س��ح��ُب وُق��م��ن��ا
ال��داِر411 ج��اِن��ب م��ن ل��ن��ا ف��اح��ْت وَق��د ن��دِر ف��ل��م

الرَّقيق. الثَّوُب وهو َريطٍة جمُع الرَّيط: 410
ياِق. السَّ من ُعلَمت فقد تُذَكر لم وإن الخمر، إىل راجٌع «فاحت» يف املعنى 411
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ب��ع��طَّ��اِر أم ن��َزل��ن��ا ال��َق��وِم م��ن ��اٍر ب��خ��مَّ
وُزوَّاِر ل��ُط��رَّاق ال��ن��اَر أوِق��ِد وق��ل��ن��ا
ع��اِر م��ن ال��ِف��ت��ي��ان ع��ل��ى ال��لَّ��ه��ِو ط��َل��ِب ف��ي وم��ا

أيًضا: وقال

ال��واِدي س��اِك��نَ��ة ع��ل��ى غ��اِدي رائ��ٌح س��الٌم
وال��ح��اِدي412 زرُت م��ا إذا ال��ه��اِدي ح��بُّ��ه��ا َم��ن ع��ل��ى
ب��اِد ف��ي��ه��ُم غ��زاٍل أَْج��ل م��ن ال��ب��دَو أح��بُّ
وال��ه��اِدي413 ال��ع��اِت��ق ع��ل��ى ال��َح��ل��ِي ي��اربَّ��َة أال
��اِدي ح��سَّ أش��م��تِّ وق��د أع��دائ��ي أب��ه��ج��ِت ل��ق��د
ف��اِد ل��ه م��ا وأس��ٍر راٍق ل��ه م��ا ب��ُس��ق��ٍم
وُع��وَّادي وع��ذَّال��ي ونُ��دم��ان��ي ف��إخ��وان��ي
وتَ��س��ه��اِد ن��وٍم ف��ي ِك ِذك��را ف��ي أن��ف��كُّ ف��م��ا
ُم��ع��ت��اِد م��ن��ك وط��ي��ٍف م��ع��ت��اِد ف��ي��ك ب��ش��وٍق
ال��ن��اِدي ذل��ك َح��ي��ي ـ��ِل ال��َم��وص��ـ زائ��َر ي��ا أال
أَع��َض��ادي وب��ال��َم��وص��ل إِخ��َوان��ي ف��ب��ال��َم��وص��ل
وإِف��َراِد َم��ث��نً��ى ِم��ن ي��أتُ��ون��ي ل��ل��ق��وِم وق��ْل
ادي ُودَّ ريُّ وع��ن��دي زوَّاٍر خ��ص��ُب ف��ِع��ن��دي
وال��ب��اِدي ال��ح��اِض��ر ع��ل��ى َم��م��دود ال��ظ��لُّ وع��ن��دي
��اِدي ال��صَّ م��ن��ه��ِل ع��ن ِب��ك��م ال��ع��ج��ُز ي��ع��ق��د ال أال
وال��بَ��اِدي414 ال��ع��اِك��ف ع��ل��ى م��ف��روٌض ال��ح��جَّ ف��إن
أج��َواد ن��س��ُل ج��واٌد ال��ده��ِر س��ط��وَة ك��ف��ان��ي

ر. املتأخِّ والحادي: ري، السَّ يف ُم املتقدِّ الهادي: 412
الُعنُق. والهادي: املنِكب، العاتق: 413

االبتداء. من هنا البادي 414
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ورواِد أرض��ي س��وى أرٍض إل��ى ي��ص��ب��و ف��م��ا
ال��ع��اِدي ال��زَم��ن َش��رَّ َش ع��ا ف��ي��م��ا ال��ل��ه وق��اُه

الغزل: يف وقال

ال��رِّم��اِح415 ُس��م��ر َم��ُخ��وف��ه��ا أق��لُّ َع��واِدي زي��ارت��ك��م ع��ن ع��دت��ن��ي
نَ��ج��اِح416 إل��ى ال��وص��وُل ك��ان إذا ع��ن��دي ل��يَ��ه��وُن ل��ق��اءَه��ا وأن
َص��الِح م��ن ذَي��ن��َك ب��ي��ن أأرج��و وه��ج��ٌر بَ��ي��ٌن ب��ي��ن��ن��ا ول��ك��ن
ال��رِّي��اح417 أع��ن��اَق إل��ي��ك رك��ب��ُت ش��وِق��ي رس��ي��َس أط��ع��ت ول��و وق��م��ُت

أيًضا: وقال

وال��َع��ه��ِد ِة ال��م��ودَّ ح��ف��ظ ع��ل��ى ص��ب��وًرا أِج��ْد ل��م األَخ��الءَ ت��خ��ي��رُت ول��م��ا
ال��بُ��ع��ِد ع��ل��ى ص��ح��ي��ًح��ا ال��نَّ��ج��وى ع��ل��ى أم��ي��نً��ا ون��ش��ِره ال��زم��ان ط��يِّ ع��ل��ى س��ل��ي��ًم��ا
ال��زَّن��ِد418 إل��ى ِن��ي��ط��ْت ال��ك��فِّ م��ث��ل وإي��اي ج��ع��ل��تُ��ه َم��ن ب��ي ال��ظ��نَّ أس��اءَ ول��م��ا
َوح��دي ل��ه اإلِخ��اءِ م��ن أن��ي وأي��ق��ن��ُت ظ��نِّ��ه س��وءُ ب��ِه ض��ن��ي إل��ى ح��م��ل��ُت
ودِّي م��ن ال��ن��اُس يَ��ع��رُف م��ا ع��ل��ى ُم��ق��ي��ٌم وال��رِّض��ى ال��َع��تْ��ِب ف��ي ال��ح��ال��ي��ن ع��ل��ى وأن��ي

بالَقَرامطة، املعروفني عشريتهم من ضاَفهم ومن كعب بنو رجعْت فراس: أبو قال
نزلْت فلما ملعاونتهم، الدولة سيُف فأنهضني عليهم، وضيَّقوا نمري عىل الغارات فأكثروا

ذلك: يف فقلُت كالب، بنو حت وتفسَّ كعب بنو انكشَفْت بينهم

ال��م��اُل ي��س��رُح أن��ى أس��ائ��ل وال ج��ان��بَ��ه��ا ال��ن��اُس ت��خ��ش��ى ب��األرض أح��لُّ

منعتني. وعدتني الُعدوان، من الَعواِدي 415
بالَوصل. أفوُز أني علمُت لو الرماح، ُسمر مالقاُة عيلَّ يهوُن أي 416

تَأتِّيه. أي شوقي: رسيُس 417

الواِحدة. كاليَد أي: بالزَّند، املتَّصلة كالكفِّ وإيَّاه أنا 418
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إه��م��اُل ال��ح��يِّ وم��اُل ف��وض��ى وال��ن��اُس واق��ع��ٌة ال��خ��ي��ل ِط��راِد ف��ي وَه��ي��بَ��ت��ي
ُل419 ح��الَّ ال��ن��اَس ي��خ��اف ب��ح��ي��ُث ح��يٍّ��ا ط��َرق��ْت أْزم��ٌة م��ا إذا ن��ح��ُن ك��ذاك

وقال:

َم��ق��ام��ي األن��وف ح��م��َر ي��ا ت��روُم��ون م��ش��ي��ئ��ٍة ب��أي ك��ع��ٍب ب��ن��ي ُع��ل��وَج
ُغ��الِم ِط��ع��ان ف��ي ك��ه��ٍل ب��ت��دب��ي��ِر َع��ن��وًة ال��ش��ام ج��ان��ِب ع��ن ن��ف��ي��ت��ك��ُم
ك��راِم420 األُن��وِف ُش��مِّ ال��ل��ح��ى خ��ف��اف وائ��ٍل َغ��ط��اري��ِف م��ن ص��دٍق وف��ت��ي��اِن

أيًضا: وقال

َح��َم��اه��ا ال��ِخ��ن��اُق ض��اَق وإن ع��اله��ا ق��ب��ي��ل��ٍة ف��ي واح��ٌد م��ن��ا ك��ان إذا
َف��تَ��اه��ا421 وك��ان إال اخ��ت��ب��رْت وال ش��ي��َخ��ه��ا وأص��ب��َح إال اش��ت��ورْت وم��ا
ِس��واه��ا ال��ط��ارق��ي��ن م��أَوى وأص��ب��ح ق��ب��ابُ��ه ال��ق��ب��اب ب��ي��ن ُض��رب��ت وال

وطلب منها، اختار فكل حضوٌر أخيه وبنو خيوله، الدولة سيف عىل وُعرضت
فراس: أبو فقال ذلك، يف ووجد الدولة، سيُف عليه فعتب فراس أبو وأمسَك حاجتَه،

ال��َواف��ي ال��ِك��رام َش��ت��ِم ع��ن وي��ُح��ول ال��ج��اف��ي ال��ف��ع��اُل ي��غ��يِّ��ره غ��ي��ري
اإلن��ص��اِف وق��ل��ِة ال��ج��ف��اء ع��ن��د ي��ُدْم ل��م ه��و إذا ا ودٍّ أرت��ض��ي ال
واإلل��ح��اِف اإلل��ح��اِد ع��ن ِع��َوًض��ا ب��ه ي��أت��ي م��ا وق��لَّ ال��ح��ري��ص ن��ف��س
ح��اِف ال��م��ن��اك��ِب ع��اري ان��ه ول��َو ب��ن��ف��ِس��ه ال��غ��ن��يُّ ه��و ال��غ��ن��يَّ إنَّ
ك��اِف ش��يءٍ ف��ك��ل ق��ن��ع��ُت ف��إذا ك��اف��يً��ا ال��بَ��س��ي��ط��ة ف��وَق م��ا ك��لُّ م��ا

نحن. خربُ حال، جمُع ل: والحالَّ الشدة، األزمة: 419
الَعقل، تكوَسج اللحية طالِت إذا فإنه العقل؛ رزانة اللِّحى: بِخفاف ويقِصد ساداتُها، وائل: غطاريف 420

نفوسهم. ِكَرب إىل إشارة األُنوف؛ ُشم وقوله:
تشاَوَرْت. اشتََورْت: 421
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وَع��ف��اف��ي422 وَق��ن��اَع��ت��ي وُم��روءَت��ي أب��وَّت��ي ال��ح��ري��ص َط��ب��ع ل��ي وي��ع��اُف
��اف��ي423 ال��ضَّ ��َوام ال��سَّ َع��ْدو وال ش��رًف��ا ب��َزائ��دي ال��ِج��ي��اِد ال��خ��ي��ِل ك��ث��رُة م��ا
األض��ي��اِف وم��ن��زُل ال��ِك��رام ب��ي��ُت وَم��ن��زل��ي ال��ن��ج��وِم ع��دُد وم��ك��ارم��ي
أَح��الف��ي ص��روَف��ه ك��أنَّ ح��ت��ى ُع��دَّة ده��رَي ل��ص��روف أق��ت��ن��ي ال
��اِف ال��رعَّ وال��ق��ن��ا ��وارم ال��صَّ ب��ي��ن ن��ف��ُع��ه��ا ك��ث��ي��ٌر ق��لَّ��ْت وإن خ��ي��ل��ي
أَس��الف��ي ب��م��ث��ِل��ه��ا ع��رف��ُت ول��ق��د ي��اِف��ٌع أن��ا م��ذْ ب��ه��نَّ ع��رف��ت ش��ئ��ٌم

ليلة، به باالجتماع م املنجَّ بِن هللا عبد أبي بإحضار فراس أبا وعَد الدَّولِة سيُف وكان
م املنجِّ بِن هللا عبد أبي بإحضار الدولة سيِف سيِدنا وعُد تقدم قد فراس: أبو إليه فكتَب

العود: حسن أسَمع حتى ذلك؛ يف سائٌل وأنا بُحضوره، والغنا

424 وال��ث��راءَ ال��ثَّ��رى ن��ل��ُت ب��ف��ض��ِل��ك ج��وُده ��ن��ي ع��مَّ س��يِّ��ًدا أي��ا
425 ال��ِغ��ن��اءَ وس��م��ع��ت ال��ِغ��ن��ى ق��ت��ل��ت ل��ي��ل��ٍة ف��ي أت��ي��تُ��ك أن َق��ِدي

سيف فأجابه هللا، شاء إن فعل وعد، ما بإنجاز يتطوَل أن الدولة سيُف رأى فإن
الدولة:

ِرج��اِل وب��ي��ن ُق��ًرى ب��ي��ن ش��ت��اَن ال��ق��رى ي��ب��ن��ي وغ��ي��ُره ال��رج��اَل ي��ب��ن��ي
األب��ط��اِل ع��ل��ى ي��ع��رِّق��ه ح��ت��ى وس��الِح��ه م��اِل��ه ب��ك��ث��رِة ق��ل��ٌق

العلوي: قال املزاهر، عن الحوافِر بَقرع مشغوٌل أنا

ال��َع��ي��َط��ُم��وِس426 ال��َع��ي��ران��ة وص��ري��ف ب��اآلَم��ب��ي��س ال��ص��ي��اَح أس��م��ع��ان��ي

وعفاف. وقناعة مروءٍة ذو النفِس أبيُّ أني الحريص بَطبِع التَّطبُّع من يَمنعني أي: 422

رشيف. يل تزيُد املوايش كثرُة وال الخيل كثرُة ال أي: 423
الَخري. وباملد: العطاء، ُحسن بالَقرص: الثَّرى 424

التَّغني. وباملدِّ الثروة. بالَقرص: الِغنى 425
الطيب والَعيطموس: ِرفاقها، سري من تغار بأنها لها وصف اإلبل: من والعريانة مكان، اسم اآلَمِبيس: 426

اإلبل. من الخلق
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ب��ال��َخ��ن��دري��ِس427 ال��ك��ئ��وِس واخ��ت��الِف ريَّ��ا ِم��زَه��ِر َق��رع م��ن وات��ُرك��ان��ي
َض��ُروِس428 أمِّ ع��ن��د ك��ال��ص��ب��ر َج��ُد يُ��و وال ب��ذاك ال��ُع��ال يُ��ب��ن��ى ل��ي��س

عبس: بني أُسوُد قاَله ما نفَعُل ال كنا وإذا

ال��م��أَك��ِل ك��ري��َم ب��ه أن��اَل ح��ت��ى وأظ��لُّ��ه ال��طَّ��َوى ع��ل��ى أَب��ي��ُت ول��ق��د

ألبي الدولة سيِف كالُم انتهى هنا إىل تعاىل. هللا شاء إن االنتظاُر يَقُع حال كل فعىل
فراس: أبو فأجابه فراس،

أوس��ُع ب��ل ال��دَّه��ن��اء وص��دُرك أرَف��ُع ب��ل ال��ج��وزاءُ م��ح��لُّ��ك
يَ��س��م��ُع م��ا ج��لَّ ال��ع��وال��ي ق��رُع غ��َدا س��م��ًع��ا ال��ع��وِد ب��نَ��ق��ِر ف��ُف��ْه
م��وض��ُع ب��ه وال��َه��زِل ل��ل��َم��ج��د ي��زل ل��م ال��ذي ال��رَّح��ب وق��ل��ب��ك
يُ��دف��ُع ال ال��ذائ��ُع وف��خ��ُرك ي��ن��َق��ض��ي ال ال��م��ش��ه��ور ف��ف��ض��لُ��ك

فيما فراس أبا فاستشار فأكثروا األعياد، بعض يف الدولة سيف إىل الناُس أهدى وقد
إليه: وكتب فخالفهم بيشءٍ أشاَر فكلٌّ يُهديه،

ال��رَّس��وِل ب��ي��ِد ب��ُع��ه��دت��ي ـ��َت ب��ع��ث��ـ ق��د ف��داُؤك ن��ف��س��ي
ال��ج��ل��ي��ِل إل��ى ال��ج��ل��ي��َل يُ��ه��دي إن��م��ا ن��ف��ِس��ي أه��دي��ُت
ب��ال��ق��ب��وِل ��ر ال��ُم��ب��شِّ بُ��ش��رى يَ��دي م��ل��ك��ْت م��ا وج��ع��ل��َت
َع��دي��ِل429 أو م��ث��اٍل ب��ال ِم األَن��ا ف��ي رأي��تُ��ك ل��م��ا

امُلدام. الَخندريس: 427
الشدائد. رضوس: بأمِّ يقِصد 428

يكون، ما أجلُّ الجليل إىل يُهدى إذ هديًة؛ نفيس فيها ملَّكتُك بوثيقٍة إليك بعثت األَبياِت: هذه يف يقول 429
املثال. عديَم رأيتك ألني وذلك نفيس، بَقبولك ني برشَّ مَلن برشى أملك ما جميع وجعلت
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أبو فأجابه ونثره، نظَمه فاستحسن كتابًا، فراس أبي إىل أفلح بُن محمد أبو وكتب
بقوله: فراس

وال��ب��ص��ِر ال��س��م��ع ب��ي��ن ال��ح��س��َن ��م ت��ق��سِّ نُ��َزٍه ع��ل��ى م��ط��ويٍّ��ا ك��ت��اب��ك واف��ي
ال��ح��َج��ِر م��ن ي��ن��ب��وًع��ا ي��خ��رج ك��ال��م��اء ُم��ون��ق��ه ال��لَّ��ف��ظ رق��ي��ق ال��م��ع��ان��ي ج��زل
ال��ِح��ب��ر430 م��ن ث��وبً��ا أو ال��َوش��ِي م��ن بُ��رًدا ب��ي��ن��ه��م��ا يُ��م��ن��اك ن��َش��رْت ك��أن��م��ا

أيًضا: وقال

يُ��ع��دُّ ذَن��بً��ا ع��ن��دن��ا ل��ي��َس��ْت اإلدالِل ص��ف��ُة
وَع��ق��ُد َع��ه��ٌد ل��ن��ا ـ��ٌد َع��ْه��ـ ل��ه ل��ي��َس ل��م��ن ق��ُل
بُ��دُّ ع��ن��َك ل��ي م��ا ـ��ِص��ي��ِل ال��تَّ��ْف��ـ ع��ن تُ��غ��ن��ي ُج��م��ل��ٌة
َع��ه��ُد ل��ك م��نَّ��ا ـ��َر غ��يَّ��ـ ف��م��ا ت��غ��ي��رَت ف��إذا

إليه: فكتب الدولة، سيِف عن بها تخلف علٌَّة فراٍس بأبي ولحقْت

ال��َح��ْض��َره ع��ن ب��ت��أخ��ي��ٍر ال��دَّه��ُر ن��اَف��َس��ن��ي ل��ق��د
ال��َح��س��َره م��ن أل��َق��ى م��ا ـ��لَّ��ة ال��ِع��ـ م��ن أل��َق��ى ف��م��ا

قوله: سعيد أبي بِن حرب الهيجاءِ أبي أخيه إىل وكتب

األَم��اِن��ي أق��َص��ى ال��ل��ُه وب��لَّ��غ��ك م��ك��اِن أع��ل��ى ال��م��ج��ِد م��ن ح��َل��ل��َت
ال��زم��اِن ه��ذا ك��ِإخ��وِة ال أٌخ ال��ُع��َل��ى ع��دَم��تْ��ك ال ف��إنَّ��ك
ال��َم��ع��اِن��ي ب��ال��ك��الم ُك��ِس��ي��ْت ك��م��ا ��ف��ا ب��ال��صَّ أخ��وَّتَ��ن��ا َك��س��ون��ا

الثياب. من نوٌع الِحرب: 430
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الغزل: يف وقال

أِل��ُف ِق��واَم��ه ك��أنَّ أِص��ُف م��ا ف��وق غ��الٌم
يَ��ن��ق��ِص��ُف ع��ل��ي��ه أخ��اُف ي��رع��ب��ن��ي م��اَل م��ا إذا
ال��ت��َرُف431 ي��ذي��لُ��ُه أخ��اُف ت��أوُِّده م��ن وأُش��ف��ُق
أس��ُف432 ك��لُّ��ه وَده��ري لُ��َم��ٌع ع��ن��ده ُس��روري
ش��رُف433 وح��َده وح��ب��ي أََم��ٌم ك��لُّ��ه وأم��ري

وقال:

وال��ي��اِس ب��ال��م��ن��ِع ل��ي ال��ده��ُر ح ص��رَّ ق��د ب��ي ي��ذَه��ُب أي��َن م��ال��ي أع��ات��ب ل��ي م��ا
وال��ن��اِس ب��ال��دَّه��ر ج��اه��ٌل ك��أن��ن��ي ل��ه وف��اءَ ال ب��ده��ٍر ال��وف��اءَ أب��غ��ي

بحرشنه: هو فقيد بميافارقني البطارقة وتقييد والدِته علُة بلغتْه وقد وقال

وأوَّلُ��ه��ا ُم��زِع��ٌج آخ��ُره��ا أح��م��لُ��ه��ا أك��اُد م��ا ح��س��رًة ي��ا
م��ع��لِّ��لُ��ه��ا434 ال��ِع��دا ب��أي��دي ب��اَت ُم��ف��ردٌة ب��ال��ش��آم ع��ل��ي��ل��ٌة
تُ��ش��ِع��لُ��ه��ا وال��ه��م��وُم تُ��ط��ف��ئ��ه��ا ُح��رٍق ع��ل��ى أح��ش��اءه��ا ت��م��ِس��ُك
يُ��َق��ْل��ِق��لُ��ه��ا435 ِذك��راُه ل��ه��ا ع��نَّ��ْت ه��َدأْت أو وأي��َن اط��م��أنَّ��ْت إذا
تُ��ه��ِم��لُ��ه��ا ت��ك��اُد م��ا ب��أدُم��ٍع َج��اه��دٍة ب��ك��لِّ ع��ن��ه��ا ت��س��أل
أرج��لُ��ه��ا ال��ُق��ي��ود ف��ي وًغ��ى أُس��ُد َح��رش��ن��ٍة ب��ح��ص��ِن ل��ي رأى َم��ن ي��ا
أط��ولُ��ه��ا ال��ح��ب��ي��ِب ل��ق��اء دوَن ش��ام��خ��ًة ال��دروَب ل��ي رأى َم��ن ي��ا

م. التنعُّ ُف: الرتَّ 431
الدهر. امتداَد فممتدٌّ أَسفي أما ويروح، يلوح الربق كَلمعة ُرسوري يقول: 432

واإلِصابة. الَقصُد األَمم: 433
عنها. بعيًدا األعداء قبضة يف بات هو أي: معلَِّلها؛ وإن بالشام، عليلٌة إنها ألمه: يقول 434
وتَُقْلِقلُها. تُزِعُجها ذكرى لها عرضْت السكوُن، له أين ومن وجُعها، سكن إذا يقول: 435
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أث��ق��لُ��ه��ا436 ال��ف��ؤاد ح��ب��ي��ِب ع��ل��ى م��وث��ق��ًة ال��ق��ي��وَد ل��ي رأى َم��ن ي��ا
َم��ح��م��لُ��ه��ا437 ي��خ��فُّ ن��ج��َوى ح��م��ل ف��ي ل��ُك��م��ا ه��ل ال��راك��ب��ان أيُّ��ه��ا ي��ا
َل��ي��ذه��لُ��ه��ا ل��ه��ا ذك��ري وإن ك��الَم��ُك��م��ا وع��ْت إن ل��ه��ا ق��وال
ونُ��ن��زل��ه��ا ت��ارًة تُ��ن��زل��ه��ا م��ن��ازلُ��ن��ا ه��ذه ��ن��ا أمَّ ي��ا
ونَ��ن��ه��لُ��ه��ا438 ت��ارًة ن��ع��لُّ��ه��ا َم��وارُدن��ا ه��ذه ��ن��ا أمَّ ي��ا
أق��تَ��لُ��ه��ا ال��ق��ل��وب ف��ي أي��س��ُره��ا نُ��َوٍب إل��ى ق��وُم��ن��ا أس��ل��َم��ن��ا
أم��ثَ��لُ��ه��ا439 ُع��الي أدن��ى ودون وًغ��ى رج��اُل ب��ع��َدن��ا واس��ت��ب��دل��وا
أح��م��لُ��ه��ا رض��اَك ات��ب��اع��ي وف��ي ق��َدم��ي م��ن ال��ق��ي��وُد تَ��ن��اُل ل��ي��س��ت
أك��م��لُ��ه��ا440 راح��تَ��ي��ه وف��ي إال َم��ك��رم��ٌة تُ��ع��دُّ م��ا س��ي��ًدا ي��ا
وي��ق��ب��لُ��ه��ا441 ل��ُص��غ��رى ي��رض��ى غ��ي��رَي تُ��درك��ه وال��م��ي��اُه ��ٌم ت��ي��مُّ
أج��بُ��لُ��ه��ا ون��ح��ن ب��الٌد أن��ت أن��ُج��ُم��ه��ا ون��ح��ن س��م��اءٌ أن��ت
أش��م��لُ��ه��ا ون��ح��ن ي��م��ي��ٌن أن��ت واب��لُ��ه ون��ح��ن س��ح��اٌب أن��ت
م��ع��وَّلُ��ه��ا442 ال��َورى دون ع��ل��ي��ك ُم��وج��ع��ًة رَدْدت ع��ذٍر ف��أي
ت��غ��ف��لُ��ه��ا443 ك��ي��ف ال��ن��اُس ي��ن��ت��ظ��ُر واح��ِده��ا رد ت��م��ت��اح ج��اءت��ك
��لُ��ه��ا ُم��ؤمَّ ب��أِس��ه��ا ع��ل��ى أن��ت ك��ُرم��ت ب��م��ه��ج��ٍة م��ن��ي س��م��ح��ت
أب��ِذلُ��ه��ا رض��اك ف��ي أَزل ف��ل��م ل��ه��ا ال��ف��داءَ ت��ب��ذِل ل��م ك��ن��َت إن
ت��غ��ف��لُ��ه��ا ك��ي��ف ال��م��واع��ي��ُد ت��ل��ك ت��ه��م��لُ��ه��ا ك��ي��ف اُت ال��م��ودَّ ت��ل��ك
ت��ح��ل��لُ��ه��ا أح��ك��م��ت وق��د ك��ي��ف ل��ن��ا ع��ق��ْدَت ال��ت��ي ال��ع��ق��وُد ت��ل��ك

الطُّرقات رأى من أو بالحديد، مقيًدا أسًدا حرشنٍة بِحصن رأى من قائلًة تَسأُل العليلَة تلك إن أي: 436
بها. مثقٌل وحبيبي ابني بأرُجل موثَّقة الُقيود رأى من أو وطويلة، مرتفعة وهي الحبيب، وبني بيني حائلًة

محملُه. خفيف رسٍّ َحمل يف مرحمٌة بكما هل أمه: إىل السائرين للراكبني يقول 437
غريَنا. نَسقي وتارة منها نرشب تارًة املوارَد هذه إن ألمه: يقوُل 438

عالي. أدنى إىل يصل ال أرشُفهم للحرب، بعَدنا قوُمنا اتخذَهم الذين الرجال إن أي: 439
الدولة. سيَف يخاطُب 440

العايل. عن بالدُّون يرىض كغريي فلسُت أنا أما املاء، مُلدرك التيمُم يجوُز يقول: 441
وحَدك. عليك اعتماَدها أنَّ مع ألرسي، املوجعة إىل ترجع أن أمكَن كيف أي: 442

بِحْرَمانها. أم مراِمها إبقاء عندك من ترجع حالٍة أي عىل ينتظرون والناس َخاليص، منك تسأُل جاءت 443
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��لُ��ه��ا ت��وصِّ دائ��ًم��ا ت��زْل ول��م تُ��ق��طِّ��ُع��ه��ا ِل��ْم م��ن��ك أرح��اُم��ن��ا
وت��ف��َع��لُ��ه��ا دائ��ًم��ا ت��ق��ولُ��ه��ا ب��ه��ا ُع��رف��َت ال��ت��ي ال��م��ع��ال��ي أي��ن
نُ��زل��ِزلُ��ه��ا444 ص��خ��رة ف��ي ون��ح��ن تُ��وس��ع��ه��ا ك��ي��ف ال��دار واس��َع ي��ا
لُ��ه��ا ن��ب��دِّ م��ا ال��ص��وف ث��ي��ابُ��ن��ا تُ��بْ��دلُ��ه ك��ي��َف ال��ث��وِب ن��اع��َم ي��ا
ونَ��ن��ِق��لُ��ه��ا أق��ي��اَدن��ا ن��ح��ِم��ُل ب��ن��ا ب��ُص��رَت ل��و ال��خ��ي��ِل راك��َب ي��ا
أج��م��لُ��ه��ا445 ال��َج��م��ال ف��ي��ك ف��ارَق ك��ُرم��ْت أوج��ًه��ا ال��ض��رِّ ف��ي رأي��ُت
وت��ج��َه��لُ��ه��ا ت��ارة تَ��ع��رُف��ه��ا م��ح��اِس��ِن��ه��ا ف��ي ال��ده��ُر أَثَّ��ر ق��د
ي��ع��لِّ��لُ��ه��ا م��ح��س��نً��ا م��ع��لُّ��ه��ا أَح��ٍد إل��ى ف��ي��ه��ا تَ��ِك��ْل��ن��ا ف��ال
ي��ق��ف��لُ��ه��ا ال��م��س��ت��غ��اث ص��اح��بُ��ه��ا م��ك��ُرم��ٍة ب��اَب ال��ل��ُه ي��ف��ت��ُح ال
وم��ع��ق��لُ��ه��ا446 ق��م��ق��ام��ه��ا وأن��ت ل��ه��ا األن��ام دونَ��ك أي��ن��ب��ري
وح��وََّل��ه��ا447 ال��م��رت��ج��ي ق��لَّ��ب��ه��ا ج��َل��ُل ح��ادٌث ع��زَّ إن وأن��ت
أن��َولُ��ه��ا ال��ِم��ن��واَل أف��اَد م��ن��ك أَف��ض��ل��ه��ا ب��ال��ف��ض��ِل ت��ردى م��ن��ك
ن��س��ألُ��ه��ا448 ال��رج��اءِ ق��ط��ِع ف��ب��ع��َد ع��ارف��ًة س��واَك س��أل��ن��ا ف��إن
ويُ��ه��ِم��لُ��ه��ا ج��اه��ًدا ي��ض��يِّ��ُع��ه��ا ب��ه��ا ال��ك��راِم أوَل��ى رأَيْ��ن��ا إذا
ي��ش��َم��لُ��ه��ا األم��ي��ر وف��ض��ُل إال ع��َرف��ْت أم��ٌة األرض ف��ي ي��ب��َق ل��م
م��ع��دلُ��ه��ا وأي��َن ع��نَّ��ا ف��أي��ن ب��رأف��ِت��ه ال��وَرى أح��قُّ ن��ح��ن
ي��ؤثِّ��لُ��ه��ا ال��ت��ي ال��م��ع��ال��ي إال ب��ه ي��ري��ُد ال ال��م��اِل م��ن��ف��َق ي��ا
أف��ض��لُ��ه��ا449 ع��ل��م��ت ق��د ف��داءَن��ا ُف��ُض��ًال َم��ك��ارًم��ا ت��ج��ري أص��ب��ح��َت
ت��ن��ف��لُ��ه��ا450 ع��ن��ده ن��اِف��ل��ة ذا ف��رَض��َك م��ن��ك ال��ل��ُه ي��ق��بَ��ُل ال

الحجارة. نقلُع األرس يف ونحن دارَك، توسع كيف يعني: 444
قبله. الذي البيت يف «لو» جواُب رأيت: 445

امللجأ. واملعقل: السيد، والقمقام: اعرتَض، انربَى: 446
األُموِر. تغلُِّب يف البصريُ املحتاُل أي: 447

اإلِحسان. العارفُة: 448
ل. املتفضِّ تنَِي بضمَّ والُفُضل معرتضة ُجملة علمت» «قد قوله: 449

فراس. أبي فداءُ بذا: إليه املشار 450
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البيتني: هذَين معها وكتب

ال��ذَّل��ي��ِل م��ق��اِم م��ن خ��ي��ٌر وال��م��وُت ب��أف��واِه��ن��ا ال��م��وُت ع��ذَّب ق��د
ال��س��ب��ي��ِل خ��ي��ُر ال��ل��ه س��ب��ي��ِل وف��ي ن��ابَ��ن��ا ل��م��ا ال��ل��ه إل��ى إنَّ��ا

املعايل: وأبي املكارِم، أبي إىل وكتب

أخ��اُك��م��ا ت��ذك��ران ال أراُك��م��ا س��ي��ديَّ ي��ا
ُع��الك��م��ا َع��الء ي��ب��ن��ي ب��ه ب��دًال أوج��ْدت��م��ا
ِع��داك��م��ا451 ن��ح��وَر ي��ف��ري ب��ه ب��َدًال أوج��دت��م��ا
أوالك��م��ا ب��م��ث��ِل��ه ِل ال��َج��م��ي��ـ ب��ال��ف��ع��ِل ك��ان م��ا
ِف��داك��م��ا452 ال��زَّم��ان َري��ب م��ن ج��ع��ل��َت ِف��داي ف��خ��ذا

منه: ُعويف ألٍم من وقال

وَش��راب��ي ال��ص��ب��ا بَ��ع��د م��ن ط��ع��ام��ي ف��إنَّ��ه��ا ع��ن��ِدي ال��ح��رَب ت��ص��ف��نَّ ف��ال
إِه��اب��ي453 ال��نِّ��ص��ال ُزرق ع��ن ��ق وُش��قِّ ُم��ه��ج��ت��ي ال��م��س��اب��ي��ر ُزرق ع��رف��ت وق��د
ِح��س��اِب ب��غ��ي��ر ع��م��ري م��ن وأن��ف��ق��ُت وم��رِّه ال��زم��ان ح��ل��و ف��ي ول��ح��ل��ح��ت

بخرشنة: وهو وكتب

ُم��غ��ي��ًرا454 ب��ه��ا أح��ط��ت ف��ل��ق��د أس��ي��ًرا خ��رش��ن��ًة زرَت إن
وال��ُق��ص��ورا ال��م��ن��ازَل تَ��رُق تَ��ح��ـ ال��ن��ار رأي��ت ول��ق��د

يقَطع. يفِري: 451
نَفيس. به أفتدي ماًال الدَّولِة َسيِف من يل خذا أي 452

الجلد. واإلهاب: الجراِح، عمَق األطباءُ بها يسُرب آلٌة وهو مسبار جمُع املسابري: 453

وأوقعت عليها، إغارتي أثناء يف اآلن قبَل بها احتطت فقد غرو فال أسريًا، اآلن خرشنة جئت إن يقول: 454
يأتي. ما بها
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وُح��ورا455 ح��وٍّا ن��ح��ون��ا ل��ب تُ��ج��ـ ال��س��ب��َي رأي��ُت ول��ق��د
ال��َغ��ري��را456 وال��ظ��ب��َي َح��س��ن��اءَ ال��ـ ال��غ��ادَة م��ن��ه ن��خ��ت��ار
َق��ص��ي��را ب��ه نَ��ع��م��ت ل��ق��د َك ذَرا ف��ي ل��ي��ل��ي ط��ال إن
��رورا ال��سُّ ب��َك ل��ق��ي��ت ل��ق��د ك ف��ي��ـ ال��ح��زَن ل��ق��ي��ُت ول��ئ��ن
َص��ب��ورا ل��ه ف��ألْل��ف��ي��نَّ ب��ح��ادٍث ُرم��ي��ت ول��ئ��ن
يَ��س��ي��را457 ف��ت��ًح��ا ه��ذه تَ��ُح ي��ْف��ـ ال��ل��ه ل��ع��لَّ ص��ب��ًرا
أَس��ي��را أو ق��ت��ي��ًال إال ي��ُم��ت ل��م م��ث��ل��ي ك��ان م��ن
ال��ُق��ب��ورا أو ال��ص��دوَر إال َس��رات��ن��ا ت��ح��ل ل��ي��س��ْت

الِعيد: حرض وقد أَرسه يصف وقال

َم��ك��روِب ال��ق��ل��ِب م��ع��نَّ��ى ع��ل��ى ب��َم��ح��ب��وِب ع��دَت م��ا ع��ي��د ي��ا
م��ك��ذوِب ف��ي��ك ح��س��ن ك��لِّ ف��ي ن��اظ��ر ع��ل��ى ع��دت ق��د ع��ي��د ي��ا
َم��رب��وِب458 أث��واب ف��ي أص��ب��َح ربُّ��ه��ا ال��ت��ي ال��دار َوح��ش��َة ي��ا
ط��ي��ِب وال ح��س��ٍن ال ب��وج��ٍه أَه��ل��ه ع��ل��ى ال��ع��ي��د وط��ل��ع
ب��األع��اج��ي��ِب رم��ان��ي ل��ق��د وأح��داِث��ه ول��ل��دَّه��ر ل��ي م��ا

بمنبج: منازله يصف وقال

ال��م��ص��لَّ��ى أك��ن��اَف وح��يِّ ِب ال��ُم��س��تَ��ج��ا ُرس��وم ف��ي ِق��ف
أع��ال ف��ال��ن��ه��ُر ب��ه��ا ��ق��ي��ا ـ��سُّ َف��ال��ـ ال��َم��ي��م��ون ف��ال��ج��وس��ق
َم��ْح��ال ال��ل��ه أراه��ا ال ع��ُب وال��م��ال ال��َم��ن��ازُل ت��ل��َك
ظ��الَّ ووج��دتَّ س��اي��ًح��ا ءً م��ا وج��دتَّ ال��ت��ف��تَّ ح��ي��ث

الصفرة. إىل البيضاء والحوراء: مرة، السُّ إىل الضاربة الحو: 455
الخلق. الحَسن الغرير: 456

بالفرج. يأتي هللا لعلَّ اصربي لها: فيقوُل نفَسه يخاِطُب 457
الخدم. أي: مربوب؛ لباس يلبس أَرسه، يف أصبح نفَسه الدار بربِّ أراد 458
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ال��م��ع��لَّ��ى459 ال��ح��ص��َن وت��س��ُك��ن ن ال��ِج��ن��ا ب��ال��ِج��س��ر وت��ح��لُّ
ت��ج��لَّ��ى460 إذا ال��ذب��اب َه��رج ل��ن��ا ع��رائ��س��ه ت��ج��ل��و
َس��ْه��ال ال��ع��ي��َش اج��تَ��ن��ي��ن��ا ج��ي��ر ��وا ب��ال��شَّ ن��زل��ن��ا وإذا
َف��ْص��ال ال��س��ط��ي��ن ف��ي ال��زَّه��ر ِض َرو ب��ي��َن ي��ف��ِص��ل وال��م��اءُ
نَ��ص��ال ع��ل��ي��ه ال��ُق��ي��ود أي��دي ج��رَّدْت خ��زٍّ ك��ب��س��اِط
وَه��زال461 ض��رٍّا ف��ل��يَ��ُم��ت ن��ي َده��ا ب��م��ا س��رَّ ك��ان َم��ن
ح��الَّ ح��ي��ُث ق��رٌم وال��َق��رم ح��ادٌث م��ن��ي غ��ضَّ م��ا
ال��م��ح��لَّ��ى ��ي��ف ال��سَّ ي��دع��ون��ن��ي ف��إنَّ��م��ا ح��ل��ل��ت أنَّ��ى
وَك��ه��ال ِط��ف��ًال ال��ِع��دا ش��رُف ف��إن��ن��ي خ��ل��ص��ُت ف��ل��ئ��ن
َص��ق��ال ال��دَّه��ر ص��روف ع��ل��ى َد زا ال��س��ي��َف إال ك��ن��ت م��ا
َق��تْ��ال ��ي��د ال��صِّ ال��ك��رام م��وُت ف��إنَّ��م��ا ُق��ت��ل��ت ول��ئ��ن
م��م��لَّ��ى462 ال��دن��ي��ا ف��ي ول��ي��َس ُل ال��َج��ه��و ال��دن��ي��ا ف��ي ي��غ��ت��رُّ

كَساها وقد الناس، ألسنة عىل املتداولة قصائده ُغرر من القصيدة وهذه يفتخر وقال
ِلباس: أبهى البالغة حلل من

أم��ُر463 وال ع��ل��ي��َك ن��ه��ٌي ل��ل��ه��وى أم��ا ال��ص��ب��ُر ش��ي��م��تُ��ك ال��دم��ِع ع��ص��يَّ أراك
س��رُّ ل��ه يُ��ذاع ال م��ث��ل��ي ول��ك��نَّ ل��وع��ٌة وع��ن��دَي م��ش��ت��اٌق أن��ا ن��ع��م
ال��ِك��ب��ُر464 خ��الئ��ق��ه م��ن َدم��ًع��ا وأذل��ل��ُت ال��ه��َوى ي��َد ب��س��ط��ُت أض��وان��ي ال��ل��ي��ُل إذا
وال��ِف��ك��ُر ��ب��اب��ة ال��صَّ أذَك��تْ��ه��ا ه��ي إذا َج��وان��ح��ي ب��ي��ن ال��ن��اُر ت��ض��يءُ ت��ك��اُد

السابق. البيت يف «وجدت» عىل معطوف وتحلُّ: 459

هرج لهنَّ لكثرتهنَّ القينات كأن فيها، ملتجيل الذباب صوِت عن لنا الحصن ذاك عرائس تكشف يقول: 460
الذباب. كهرج وأصوات

سقًما. َهزًال 461

طويًال. َعيًشا الدنيا يف املمنَّع املمىلَّ 462
إلخ. … أراك له وقال آخر، شخًصا نفسه من جرَّد كأنه التجريد، طريقة عىل لنفِسه الخطاُب 463

الطاِرق. اوي: الضَّ 464
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ال��ق��ط��ُر ن��زَل ف��ال ظ��م��آنً��ا م��تُّ إذا دونَ��ه وال��م��وُت ب��ال��وع��د م��ع��ل��ل��ت��ي
َق��ف��ُر465 أه��ل��ه��ا م��ن ل��س��ت داًرا أن أرى ألن��ن��ي ح��اض��روَن وأه��ل��ي ب��دوت
وال��خ��م��ُر466 ال��م��اء ح��بُّ��ك ل��وال وإي��اَي وأنَّ��ه��م ه��واك ف��ي ق��وم��ي وح��ارب��ُت
ال��ك��ف��ُر ش��يَّ��د م��ا اإلي��م��اُن ي��ه��ِدم ف��ق��د ي��ك��ن ول��م ال��وش��اُة ق��اَل م��ا ك��ان وإن
ال��َغ��دُر ش��ي��م��تُ��ه��ا ال��ح��ي ف��ي آلن��س��ٍة م��ذلَّ��ة ال��وف��اء ب��ع��ِض وف��ي وف��ي��ُت
ال��م��ه��ُر467 ي��أَرن ك��م��ا أح��ي��انً��ا ف��ت��أَرن ي��س��ت��ف��زُّه��ا ال��ص��ب��ا وري��ع��اُن َوق��وٌر
نُ��ك��ُر ح��ال��ه ع��ل��ى م��ث��ل��ي ب��ف��تً��ى وه��ل ع��ل��ي��م��ٌة وه��ي أن��َت م��ن تُ��س��ائ��ل��ن��ي
ُك��ث��ُر ف��ه��ُم أي��ُه��م؟ ق��ال��ت: ق��ت��ي��لُ��ِك. ال��ه��َوى ل��ه��ا وش��اءَ ش��اءْت ك��م��ا ف��ق��ل��ُت
ُخ��ب��ُر ب��ي وع��ن��دَك َع��ن��ي ت��س��أل��ي ول��م ت��ت��ع��نَّ��ت��ي ل��م ش��ئ��ِت ل��و ل��ه��ا: ف��ق��ل��ُت
ِج��س��ُر ل��ل��ب��ال ال��ه��َوى ل��ك��نَّ ال��ق��ل��ِب إل��ى م��س��ل��ٌك ع��ن��دَي ل��ألح��زان ك��ان وال
ص��ف��ُر ب��ه ع��ِل��ق��ُت م��م��ا ي��دي وأنَّ ل��ع��اش��ٍق ب��ع��ِدي ع��زَّ ال أْن ف��أي��ق��ن��ت
ال��ده��ُر ال أن��ِت ب��ل ال��ل��ه، م��ع��اذَ ف��ق��ل��ت: ب��ع��دن��ا ال��ده��ُر ب��ك أزَرى ل��ق��د ف��ق��ال��ت:
ال��ه��ج��ُر ب��ي أل��حَّ أن��س��ان��ي ال��ب��ي��ُن إذا راح��ًة ل��َي أَرى ال أم��ري وق��لَّ��ب��ُت
ال��ع��ذُر468 ول��َي ب��ه تُ��ج��زى ال ال��ذن��ُب ل��ه��ا وُح��ك��ِم��ه��ا ال��زم��ان ُح��ك��ِم إل��ى ف��ع��دُت
ال��ذُّع��ُر469 ح��ل��ي��تُ��ه��ا ظ��م��ي��اءَ ش��رٍف ع��ل��ى ظ��ب��ي��ًة م��ي��ث��اء َدون أن��ادي ك��أن��ي
ال��ح��ص��ُر470 أع��ج��َزه ب��ال��َج��ري ط��ًال ت��ن��ادي ك��أنَّ��م��ا تَ��دن��و ث��م َح��ي��نً��ا ��ُل ت��ج��فَّ
ال��ش��زُر ال��ن��ظ��ُر نُ��زَّال��ه��ا إل��ى ك��ث��ي��ٍر َم��خ��وف��ٍة ب��ك��ل ل��ن��زَّاٌل وإن��ي
ال��ن��ص��ُر471 ب��ه��ا ي��خ��لُّ ال أن م��ع��وَّدٍة ك��ت��ي��ب��ٍة ل��ك��لِّ ل��ج��رَّاٌر وإن��ي
وال��نَّ��س��ُر472 ال��ذئ��ُب ي��ش��بَ��َع ح��ت��ى وأس��غ��ُب وال��َق��ن��ا ال��ب��ي��ُض ت��رت��وي أن إل��ى ف��أص��دى

َقفر. فهي فيها لست دار وكل عندي، لسِت ألنك أهيل؛ بني غريب أنا يقول: 465
بالَخمر. املاء امتزاَج ممتزجون أي 466

وتمرح. تنشط وتأرن: أولُه، الصبا: َريعاُن 467

َذنبها. عن أعتِذر أن ويل بذَنبها تؤخذ فال أذنبت إذا أي: 468
امُلرتفع. املكان والرشف: هلة، السَّ األرُض امليثاءُ: 469

الغزالة. ولد الطال: 470
املجتمع. العسكُر الَكتيبة: 471

أُجيعها. أي: وأُسغب نفِيس، أُظمي أي أصَدى: 472
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ال��نُّ��ذُر ق��ب��ل��ي ت��أت��ه ل��م م��ا ال��ج��ي��ش أو ب��غ��ارة ال��غ��ي��ور ال��ح��ي أص��ب��ُح وال
وال��َف��ج��ُر473 أن��ا ب��ال��رََّدى ع��ل��ي��ه��ا ط��ل��ع��ُت َم��ن��ي��ع��ٍة تُ��ِخ��ْف��ن��ي ل��م داٍر وي��اربَّ
وع��ُر474 وال ال��ل��ق��اء ج��اف��ي ي��ق��ل��ه��ا ف��ل��م ل��ق��ي��تُ��ه��ا ن��ح��ِوي األذي��اِل وس��اح��ب��ِة
ِس��ت��ُر ألب��ي��ات��ه��ا يُ��ك��َش��ْف ول��م ورح��ت ك��ل��ه ال��ج��ي��ُش ح��اَزه م��ا ل��ه��ا وه��ب��ُت
ال��َف��ق��ُر ال��ك��َرِم ع��ن يَ��ث��ن��ي��ن��ي ب��اَن وال ال��ِغ��ن��ى ب��أث��واِب��ه يُ��ط��غ��ي��ن��ي راَح وال
ال��َوف��ُر وَف��ر وال ِع��رض��ي أِف��ر ل��م إذا ُوف��وَره أَب��غ��ي ال��م��ال ف��ي ح��اج��ت��ي وم��ا
غ��م��ُر475 ربُّ��ه وال ُم��ه��ٌر َف��َرس��ي وال ال��وََغ��ى ل��دى ب��ُع��زٍل َص��ح��ب��ي وم��ا أُس��رت
ب��ح��ُر وال يَ��ق��ي��ه بَ��رٌّ ل��ه ف��ل��ي��َس ام��رٍئ ع��ل��ى ال��ق��ض��اءُ ح��مَّ إذا ول��ك��ن
ُم��رُّ أح��اله��م��ا أَم��ران ه��م��ا ف��ق��ل��ُت ال��رََّدى أو ال��ف��راُر أَُص��ي��ح��اب��ي وق��ال
األَس��ُر خ��ي��ُره��م��ا أم��ري��ن م��ن وح��س��بُ��ك يَ��ع��ي��بُ��ن��ي ال ل��م��ا أم��ِض��ي ول��ك��نَّ��ن��ي
َع��م��رو476 ب��س��وءَت��ه ي��وًم��ا ردَّه��ا ك��م��ا ب��م��ذلَّ��ٍة ال��رََّدى دف��ِع ف��ي خ��ي��َر وال
ُح��م��ُر ِدم��ائ��ه��ُم م��ن ث��ي��اٌب ع��ل��يَّ وإنَّ��م��ا ث��ي��اب��ي خ��لَّ��وا أن ي��م��نُّ��ون
ال��ص��دُر ح��طِّ��م ف��ي��ه��ُم رم��ٍح وأع��ق��اُب ن��ص��ِل��ه دوَن ف��ي��ه��ُم س��ي��ٍف وق��ائ��ُم
ال��بَ��دُر يُ��ف��ت��ق��د ال��ظَّ��ل��م��اءِ ال��ل��ي��ل��ِة وف��ي ج��دُُّه��م ج��دَّ إذا ق��وم��ي س��ي��ذك��ُرن��ي
��ف��ُر477 ال��صُّ ن��َف��َق ل��و ال��ت��ب��ُر ي��غ��ل��و ك��ان وم��ا ِب��ه اك��تَ��ف��وا س��َددُت م��ا َغ��ي��ري س��دَّ ول��و
ال��َق��ب��ُر أو ال��ع��اَل��م��ي��ن دون ��دُر ال��صَّ ل��ن��ا ب��ي��ن��ن��ا ��َط ت��وسُّ ال أن��اٌس ون��ح��ن
ال��م��ه��ُر يُ��غ��ِل��ه��ا ل��م ال��ح��س��ن��اءَ ي��خ��ط��ِب وم��ن ن��ف��وُس��ن��ا ال��َم��ع��ال��ي ف��ي ع��ل��ي��ن��ا تَ��ه��وُن
َف��خ��ُر وال ال��تُّ��راِب ف��وق م��ن وأك��رُم ال��ُع��ال ذِوي وأع��ل��ي ال��دن��ي��ا ب��ن��ي أع��زُّ

الفجر. وقت عليهم أَغْرت َمنعة، ذوي داٍر أهل وربَّ يقول: 473
أْجُفها. ولم بالبشاشة فلقيتُها عشريتها، يف تشَفع جاءَتْني أذيالها تجرُّ مخدرة وربَّ أي: 474

. والفرِّ الكرِّ يف يطاوُع ال امُلهر إن أي: مهر» فريس «وال وقوله: األموَر. يجرِّب لم الذي الغافل الغمر: 475
ولهذا ؛ فكفَّ قط، سوءًة يَر لم أنه لِعلمه سوءَته كشَف قتَله، وأراَد عيلُّ اإلمام أدركه ملَّا عمرًوا أن وذلك 476

وجَهه. هللاُ كرََّم فيه: قيل
النُّحاس. فر: الصُّ 477
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عند الجزع من َلحقه ما عىل يعذله سعيد بن حرب الَهيجاء أبي أَخيه إىل وكتب
الثبات: يف ثبَُّطوه أي رأيَه زوا عجَّ قوًما ويذكر أرسه،

ُم��ج��ان��ُب ال��خ��ل��ي��ُط زاَل م��ذ ول��ل��نَّ��وِم ص��اح��ُب ��ب��اب��ة ل��ل��صَّ إن��ي أت��ي��تُ��ك
ال��نَّ��واع��ُب ب��ال��ِف��راق خ��بَّ��رت��ن��ي ل��ق��د ف��َج��أْنَ��ن��ي ال��خ��ط��وَب أن أدَّع��ى وم��ا
الع��ُب وال��ق��ل��ُب ال��بَ��ي��ن وش��ي��ُك وج��دَّ وأتَّ��ق��ي أرج��و زل��ُت م��ا ول��ك��ن��ن��ي
ال��ك��واِذُب ال��ظ��ن��وُن ق��ل��ب��ي إل��ى أس��أَن م��رٍَّة أوُل ال��ح��بِّ ف��ي ه��ذه وم��ا
ك��ات��ُب وال��دم��ُع ال��ش��وُق ع��ل��يَّ ي��م��لِّ��ي وق��ف��ٌة ال��ع��ام��ريَّ��ة ل��رب��ِع ع��ل��يَّ
ال��َم��الع��ُب478 بَ��ص��ب��ري ت��ل��ع��ْب ل��م ه��ي إذا ع��اِش��ُق أن��ا م��ا ال��ع��ش��اِق وأب��ي وال
م��ذاه��ُب يَ��ع��ش��ق��ون ف��ي��م��ا ول��ل��ن��اِس وأه��ِل��ه��ا ال��دي��اِر ح��بُّ م��ذه��ب��ي وم��ن
ال��نَّ��وائ��ُب ب��أَم��ري إال تَ��نُ��ْب ل��م ك��أن أص��ابَ��ن��ي م��ا ع��ل��ى لُ��وَّام��ي ت��ك��اث��َر
وس��ال��ُب479 ب��ال��رِّم��اِح س��ل��ي��ٌب ك��ذاك ال��َوَغ��ى ب��ن��ي أن ال��ذِّالُن ي��ع��ل��م أل��م
ال��ت��ج��ارُب ع��ن��ده��نَّ تُ��ن��َس��ى م��واق��ُف ودونَ��ه م��ن��ي ال��ح��رِب وراءَ وأن
ال��ن��واِدُب480 وَخ��ل��ف��ي ام��ي ق��دَّ ال��م��وُت إذا وأخ��وُض��ه ال��رََّدى ع��ي��ن��يَّ م��لءَ أرى
ه��اِئ��ُب وه��و اغ��ت��اب��ن��ي ث��م ��َت ت��ل��فَّ ق��ل��بُ��ه ال��س��رَّ ي��ح��ِم��ل ل��م وم��ض��ط��غ��ٍن
ال��ع��ن��اك��ُب ب��ال��ُغ��ب��ار ي��ت��ردَّى ك��م��ا ل��ق��ي��تُ��ه ل��م��ا ال��ظ��لِّ رداءَ ت��ردَّى
ع��ائ��ُب ه��و ال��ذي األم��ر ع��ل��ى ح��س��وٌد يَ��ع��ي��ب��ن��ي ي��زاَل ال أن ش��َرف��ي وم��ن
ال��ك��واِك��ُب481 ال��ح��اس��دي��ن ف��ي س��ت��ح��ُس��دن��ي أظ��نُّ��ه��ا ح��ت��ى ال��ن��اس ع��ي��وُن رم��تْ��ن��ي
ال��م��ح��ارُب482 ع��ن��دي م��ن��ه خ��ي��ٌر وآخ��َر م��ح��اربً��ا ع��ُدوٍّا إال أرى ول��س��ت
واه��ُب وال��ل��ه ال��ف��ض��َل ي��ن��ق��ص��ون وه��م واق��ُد وال��ل��ُه ال��م��ج��َد يُ��ط��ف��ئ��ون ف��ه��م

بالكليَِّة. صربه يذهْب لم ما عاشًقا، نفَسه يحسب ال أنه يقسم 478
ويُؤَرسون. يأِرسون الَحرب رجال أنَّ الالئمون األذالءُ يعلم أال يقول: ءُ، األِذالَّ الذالن: 479

منهم. أُميته من ينُدبن خلفي والنادبات األعداء، به أخصُّ أمامي املوَت إن أي: 480
الكواكب، معها تحسدني الحاسدة العيون تلك ظننت حتى بالحَسد، الناس عيوُن رمتني يقول: 481

الحاِسدين. ُجملة يف تحُسدني الكواكَب أن والقصة الشأن أظن حتى املعنى: فيكوُن
العنود. ذاك من خريٌ ويحاربني عداوتَه يُظهر الذي العدوَّ أن وعندي يقول: 482
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م��واه��ُب ال��م��ع��ال��ي أنَّ ي��ع��َل��م��وا ول��م ب��نُ��ف��وس��ه��م ال��ُع��ال إدراَك وي��رج��ون
ك��اس��ُب ه��و م��ا اإلن��س��ان ي��ع��ل��م وه��ل واق��ٌع ه��و م��ا اإلن��س��اُن ي��دف��ُع وه��ل
ه��ارُب ال��ن��اس ف��ي ال��ل��ه ق��ض��اءِ م��ن وه��ل غ��ال��ٌب ال��ن��اس ف��ي ال��ل��ِه ل��ق��ض��اءِ وه��ل
ال��م��ط��ال��ُب ح��اَربَ��تْ��ن��ي إن ل��ي ذن��َب وال م��س��ت��ق��رِّه م��ن ال��ع��زِّ ِط��الُب ع��ل��يَّ
ال��م��ض��ارُب نَ��ب��وَن إن ع��ل��ي��ن��ا ول��ي��س َم��ع��رٍك ك��ل ف��ي ��رِب ال��ضَّ ِص��دُق وع��ن��دَي
ق��اض��ُب ال��س��ي��ُف وال م��نَّ��اٌع ال��درُع ف��ال ت��خ��اُف��ه م��م��ا يُ��ح��رزك ل��م ال��ل��ه إذا
ص��اح��ُب ت��خ��يَّ��رت م��م��ا ص��اح��ٌب وال س��اب��ُق ت��ج��نَّ��ب��ُت م��م��ا س��اب��ٌق وال
رب��ائ��ُب483 ع��ن��ي ي��ن��ف��رَن ال أوان��س أن��ع��ٌم ال��َق��رم ال��دَّول��ة ل��س��ي��ِف ع��ل��يَّ
م��وارُب484 ف��ع��ل��ت إن نُ��ع��م��ى ل��ك��اف��ُر وإن��ن��ي ل��ي إح��س��انَ��ه أأج��ح��ُده
ن��اص��ُب ال��ع��ذُر وال م��ردوٌد ال��ق��وُل ف��ال أَرْدتُ��ه ع��م��ا ِع��ف��َن ال��ق��واف��ي ل��ع��لَّ
ال��ش��وائ��ُب ف��ي��ه ق��طُّ ظ��ن��ي ش��اَب وال ِوداده ف��ي س��اع��ًة ق��ل��ب��ي ش��كَّ وم��ا
ال��م��ج��اذُب إل��ي��ه َش��وق��ي وي��ج��ِذب��ن��ي وص��ب��اب��ٌة ل��ه ِذك��ري ي��ؤرُِّق��ن��ي
غ��وال��ُب ه��واه ف��ي ع��واٍص وه��نَّ أَم��ْرتُ��ه��ا م��ا إذا َط��وِع��ي أدم��ٌع ول��ي
راغ��ُب485 ال��ن��اس م��ن خ��ل��ٍق إل��ى س��واك إن��ن��ي ال��َق��رم ال��دول��ِة س��ي��َف ت��خ��َش ف��ال
واه��ٌب وغ��ي��ُرك ال��دن��ي��ا تُ��ق��بَ��ل وال م��ن��ع��ٌم وغ��ي��رك ال��نُّ��ع��َم��ى تُ��ل��ب��س ف��م��ا
ش��ارُب ال��م��ش��ارِب ك��لِّ م��ن أن��ا وال ط��اع��ٌم ال��م��ط��اع��م ك��لِّ م��ن أن��ا وال
ال��م��ك��اس��ُب ت��ل��ك ب��ال��ع��زِّ ت��ك��ْن ل��م إذا َم��ك��اِس��ب��ي ك��ث��رن إن راٍض أن��ا وال
ال��رَّغ��ائ��ُب ُع��اله ع��ن اس��ت��ن��زل��تْ��ه إذا ب��س��يِّ��ٍد ع��ن��دي ال��ق��م��ق��اُم ال��س��يِّ��د وال
وح��ب��ائ��ُب486 ل��ن��ا أح��ب��اٌب ال��ن��أِي ع��ل��ى يَ��ع��ل��م��ون��ه ن��َع��ْم أل��َق��ى م��ا أي��ع��َل��م
آي��ُب487 ال��ص��ب��ُر أم ب��ع��دي أخ��ي أآب ع��زا أخ��ي أذاَق دم��ًع��ا أخ��ي أأب��ق��ى

الوحش. بقر من القطيُع وهو: امِللك، وهي: ربيبٍة، جمُع 483

امُلخاتل. الحقِّ عن العادُل امُلوارب: 484
وإليك. فيك رغبتي بل سواك، الناس من خلٍق إىل راغب إنني الدولِة؛ سيَف يا تخْف ال يقول: 485

البُعد، ألم من ألَقى ما أحبابُنا أيعَلم واملعنى وفاعله، الِفعل بني ُمعرتضٌة يعلمونه» «نعم ُجملة إن 486
يعَلمون. نعم

رجع. وآَب: ة. باملودَّ أخاه يخاطب 487
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راك��ُب الَح ك��لَّ��م��ا ع��ن��ي يُ��س��ائ��ُل راك��ُب ن��ف��س��َي أرض ل��م وإن ب��ن��ف��س��ي
ن��اص��ُب488 ال��ش��وق م��ن ه��مٌّ يُ��َق��ْل��ق��لُ��ه ال��ك��َرى م��س��ت��ل��ب ال��دَّم��ِع م��ج��اري ق��ري��ُح
ال��م��ق��ارُب وأي��ن م��ث��ل ل��ه وأي��َن م��ث��ِل��ه ف��ق��داَن ال��ل��ُه يُ��ذْق��ن��ي ال أخ
ال��م��ن��اس��ُب489 يُ��ع��د م��ا أدن��ى ف��أص��ب��َح ب��ي��ن��ن��ا ال��م��ودَّة ال��ُق��رب��ى ت��ج��اَوزِت
ع��ازُب ال��ه��م ع��ن ن��اءٍ أخ��ي وأن ��ه وه��مَّ ��ي ه��مِّ ��ل��ت ُح��مِّ ل��ي��تَ��ن��ي أال
ك��اذُب490 ال��ح��بِّ م��اذُق إال ه��و ف��م��ا َح��ب��ي��ِب��ه دون ب��ال��ن��ف��س ي��ُج��د ل��م ف��م��ن
واج��ُب ل��ل��ه ع��ن��ه ي��خ��َف��ى وغ��ي��ُرك ج��ازٌع أنَّ��ك ال��رُّك��ب��ان م��ع أت��ان��ي
ال��س��وال��ُب ال��خ��ط��وب م��ن��ه أخ��ذَْت وإن ف��ع��لُ��ه ال��ل��َه يُ��س��خ��ط م��م��ن أن��َت وم��ا
وتُ��غ��ال��ُب ح��س��رة ع��ن��ي تُ��داف��ع ��ت��ي ه��مَّ ول��ك��نَّ ل��م��ج��زاٌع وإن��ي
ج��ان��ُب491 ول��ل��ح��زِن م��ن��ي ج��ان��ٌب ل��ه��ا ات��ق��اءَه��ا ص��ب��رُت ح��س��اٍد ورق��ب��ِة
ال��م��راق��ُب ال��ح��زي��ُن وح��دي ول��ك��نَّ��ن��ي وال��ٌه ُح��زن��ي ف��وق ح��زي��ٍن م��ن وك��م
ال��س��واك��ُب ال��دُّم��وع م��ن��ي ُف��ق��َدْت إذا َدم��ي م��ن ب��ك��ي��تُ��ك ل��و م��ل��وًم��ا ول��س��ُت
ال��رك��ائ��ُب إل��ي��ك ي��وًم��ا ب��ي ت��ن��اق��ُل ًة م��ع��دَّ ت��ب��ي��ُت ه��ل ِش��ع��ري ل��ي��َت أال
ت��ائ��ُب وال��ده��ر ال��ده��ُر وي��أت��ي إل��يَّ ذن��ِب��ه��ا ُط��وِل م��ن األي��اُم ف��ت��ع��ت��ذر

عىل ويحثُّه الروم، جموع يف الشام إىل الدمستق خروَج يعرِّفه الدَّولة سيِف إىل وكتَب
فدائه: تقديَم ويسألُه أمَره ويذكِّره االستعداد

ه��واِن ُس��وق ل��ل��ع��ب��رات ف��أق��ي��م م��ع��اِن رس��وم ع��ل��ى أن��ت أت��ع��ز
واألج��ف��اِن اِر ال��دَّ ح��ق��وَق ت��ق��ض��ي وق��ف��ٌة داٍر ل��ك��ل ع��ل��يَّ ف��رٌض

السائل. هو والناصُب النوم َمسلوب وهو البكاء، من عيناه تقرَّحت السائل الراكب ذلك يقوُل 488
قياٍس. غري عىل نسٍب وجمع أيًضا، النسب وذو النَّسيب املناسب: 489

حبِّه. يف يُخلص لم الذي املاِذُق: 490
فال اد الُحسَّ أراقُب فتارًة الشماتة؛ اتقاءَ صربت اد، للحسَّ ُمراقبتي الجَزع من يمنعني ومما يقول: 491

فأحَزن. الحزن عيلَّ يغِلب وتارة أجزع،
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ال��ن��ي��راِن492 م��واق��َد ف��ي��ه أب��ِك ل��م ب��ح��اج��ٍر ه��وي��ُت م��ن ت��ذكُّ��ُر ل��وال
��ي��ف��اِن ال��ضِّ وم��ن��زُل ال��ِح��س��اِن م��أَوى ال��نَّ��َوى ط��ارق��ِة ق��ب��ل أراه ول��ق��د
ح��ص��اِن ك��ل وم��ج��اُل ��ٍف ُم��ث��قَّ لِّ ك��ـ وم��ج��رُّ م��ه��نَّ��د ك��لِّ وم��ك��اُن
ف��اِن ش��يء وك��ل ال��ف��ن��اءِ ُح��ل��َل أن��ي��ِس��ه ب��ع��د ع��ل��ي��ه ال��زم��اُن ن��َش��َر
أب��َك��ان��ي ال��ذي وأض��َح��ك��ن��ي م��ن��ه س��اءَن��ي م��ا ف��س��رَّن��ي وق��ف��ت وب��م��ا
ال��ِغ��زالِن ورب��ارَب ��رى ال��شَّ أس��َد م��ج��م��وع��ًة ع��َرص��اِت��ه ف��ي ورأي��ُت
ت��ِق��ف��اِن ك��ن��ت��م��ا إن ل��ه��ا غ��ي��ري اط��لُ��ب��ا ال��دار ع��ل��ى م��ع��ي واق��ف��ي��ن ي��ا
ونَ��ه��ان��ي ب��ُم��ق��ل��ت��ي ال��دم��وَع أم��َر ط��ارٌق ال��م��ن��ازل ع��ل��ى ال��وق��وَف م��ن��َع
ِع��ص��ي��ان��ي493 أو ف��ي��ه َدم��ع��ي ع��ص��ي��اُن ج��َرْت أو ال��م��دام��ُع ونَ��ِت إذا ف��ل��ه
َج��ي��ح��اِن وش��اط��ئ��ا ال��دروب ق��ل��ل وب��ي��نَ��ن��ا ب��ال��ش��آم األح��ب��َة أب��ك��ي
األَح��زان م��ن ك��نَ��ف ع��ل��ى م��ث��ل��ي ألنَّ��ه��م ال��ع��اش��ق��ي��ن ن��ف��س��ي وت��ح��ثُّ
ل��ل��ول��ه��اِن وَول��ه��ت ب��ه��ا ب��اك��ي ـْ ِل��ل�� ف��ب��ك��ي��ت م��دام��ٌع ل��ديَّ ف��ض��ل��ت
أَع��ط��ان��ي م��ا ب��ع��َض ال��ُم��ه��ي��م��ن أخ��ذَ وإنَّ��م��ا ال��ُخ��ط��وب م��ن َج��ِزْع��ت ل��ي م��ا
ع��زَّان��ي ال��ذي وه��نَّ��أن��ي زَم��نً��ا َع��ش��ائ��ري َغ��َم��م��ُت ك��م��ا ُس��ررت ول��ق��د
ِن��ي��ران��ي494 أش��ع��ل��ْت ف��ي��م��ا وُح��ب��س��ت غ��ازيً��ا ُخ��ي��ول��ي َم��ج��رى ف��ي وأُس��رت
اإلح��س��اِن495 ف��ائ��ض ال��ك��ري��ه��ِة ص��دق م��ش��ي��ٌع ال��ب��الد ش��ط��َر ب��ن��ا يَ��رم��ي
ُدخ��ان��ي496 ال��س��م��اء ف��ي وط��نَّ��ب ن��اري ك��لِّ��ه��ا ال��بَ��س��ي��ط��ة م��ألَ ال��ذي وأن��ا
ال��ش��ب��اِن وغ��ي��رَة ال��ُك��ه��وِل رأَي ل��ي ف��إنَّ س��ن��يَّ ط��ال��ْت ت��ك��ن ل��م إن

النريان مواقَد ى وتسمَّ النريان فيه له توقد الذي املكان بكيت ملا أَهواُه، الذي ار الدَّ ساكن تذكُّر لوال 492
يار. الدِّ آثاِر من يبقى مما وهو النار عليها وموقد تُوضع حجارٌة وهي والنََّوى، األثامن

بها الوقوف من األحبة رسوم كما عاصياِن، َدهاني الذي الطارِق ذلك ألجِل والدَّمُع أنا يقول: كأنه 493

عليها. والُوقوف
نرياني كانت َمكان يف وحبست غازيًا، كوني حال فيه، تجري خيويل كانت التي املكان يف أُرست يقول: 494

فيه. تشتعُل
الدولة. سيُف هو املشيَّع: 495

األطناب. ذات بالَخيمة األضياف لِقَرى املوقدة نريانه من املرتفَع ُدخانَه شبه 496
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األق��راِن م��ع ل��ي ي��ب��ُرز وال��ده��ُر م��وق��ف��ي األع��ادَي س��اء ب��ه��ا ��ن م��مَّ
خ��وَّاِن ب��ص��اح��ٍب ظ��ِف��رُت إال ل��ص��اح��ٍب ع��َم��دت وم��ا ال��زم��اُن ي��م��ض��ي
اإلخ��واِن ج��م��ل��ة ف��ي ب��ي وغ��درَت خ��لَّ��ت��ي األص��ادق م��ع خ��ن��َت ده��ُر ي��ا
يَ��ن��س��ان��ي497 ال وأراه أن��َس��ه ل��م ال��ذي ال��َق��رم ال��دول��ة س��ي��ف ل��ك��نَّ
أَع��الن��ي ال��ذي وي��خ��ف��ض��ن��ي ك��َرًم��ا ح��اف��ًظ��ا ل��َي ي��زل ل��م َم��ن أي��ض��ي��ع��ن��ي
َم��ك��ان��ي ت��س��دُّ ال رج��اًال ف��ي��ه أرى أن م��ك��ان��َي ع��ل��ى أغ��اُر إِن��ي
ال��ف��ت��ي��اِن م��ن أثَ��ري ب��ه��ا إال غ��ارة أو وق��ي��ع��ة ت��ك��ون أن أو
ل��إلي��م��اِن ال��ك��ف��ُر ي��ذلُّ ي��وًم��ا يُ��رت��ج��ى س��ي��ِف��ك ح��دِّ م��ن ال��ه��دى س��ي��ف
ي��ق��ظ��اِن ع��ن أن��ام ع��ن��ك ن��م��ُت إن أنَّ��ن��ي دع��وتُ��ك وإن ع��ل��م��ُت ول��ق��د
ِس��رح��اِن ض��ي��غ��ٍم أروَع ك��ل م��ن ب��الِدك��م ن��ح��و ت��ج��ي��ُش ال��ج��ي��وُش ه��ذي
ال��وان��ي498 ل��غ��ي��ر ال��َوان��ي ي��ن��ه��ض ال وت��ي��ق��ظ��وا ت��ن��وا ف��ال يَ��نُ��ون ل��ي��س��وا
س��ي��ف��اِن499 نَ��ص��ِره ف��ي ي��ش��ت��ه��ْر ل��ْم تَ��غ��َض��ب��وا أال ال��ل��ِه ل��ِدي��ن غ��َض��بً��ا
ال��ُق��رآِن500 ف��ض��ائ��ل ت��خ��ص ول��ك��م ُم��نْ��زٌل ف��ي��ك��م ال��وح��ي ك��أنَّ ح��ت��ى
ق��ن��اِن501 م��ش��رف��ي��ن ق��ب��ائ��ل ف��ده��ت أُغ��ِض��ب��ْت ُق��لٌّ وه��ي ك��الٍب ف��ب��ن��و
ش��ي��ب��اِن ب��ن��ي ف��ي ال��ت��ح��ال��َف ج��رُّوا ح��ارث أُخ��رج ح��ي��ن ع��ب��اٍد وب��ن��و
أب��اِن ب��اب��ِن ال��ث��اَر ون��ال��وا ك��َرًم��ا ث��أِره��ْم ط��ال��ُب وه��و ع��ديٍّ��ا خ��لُّ��وا
م��اه��اِن ع��ل��ى ع��ط��ف��وا أخ��رج��وا ��ا مَّ ل��ـ ال��ي��رم��وِك ب��ش��اط��ِئ وال��م��س��ل��م��وَن
م��روان ب��ن��ي ع��ل��ى ال��ب��الءَ ج��رُّوا ص��ي��ُده��ا أخ��رج ح��ي��ن ه��اش��َم وح��م��اُة
ِن502 ��الَّ ب��ال��سُّ ال��ع��اِدي��ن ع��ل��ى ف��غ��دوا ِم��ث��ل��ه��ا م��ن اح��تَ��َم��وا وال��ت��غ��ل��ب��يُّ��ون
ذب��ي��اِن وم��ن ص��وارُم��ه��م م��ن��ه وان��ثَ��ن��ت ح��ذي��ف��ُة ع��ب��ٍس ع��ل��ى وب��غ��ى

اآلخر. ينىس ال منهما كالٍّ فإن الخائنني؛ بني من الدولة سيَف أخرَج بأن استدرك 497
فيها. املقرص غرِي أموره يف للَمجد النهوض عىل يقِدر ال األمور، يف املقرصِّ الواني 498

هللا. كلمة إلعالءِ السيوف تشتهِر لم حيث هللا لدين فاغَضْب لنَفسك، تغضُب ال كنَت إن يقول: 499
كم. بحقِّ منزَّلٌة بالجهاد، املنزلة القرآِن آيات كأنَّ أي 500
الجبل. أعىل وهي قنة، جمع ِكتاب، وزن عىل الِقنان 501

جبل. اسم 502
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َش��روان ب��ن��ي م��ن األع��اج��ِم ج��م��َع ك��بَّ��روا ض��ي��ٍق ب��ع��د ب��ك��ٍر وس��راُة
وه��ان��ي ي��زي��د ق��وِم��ه��م��ا دون م��ن ل��ه��ا َوس��م��ا م��ف��خ��ًرا ل��بَ��ك��ر أب��ق��ْت
ال��ن��ع��م��اِن503 ب��م��ق��ت��ل وال��ث��ائ��ري��ن ب��َط��ع��ِن��ه��م ال��غ��ن��ق��ف��ي��ر ال��م��ان��ع��ي��ن
م��ع��اِن ال��ُح��روب ع��ن��َد ��ف ب��م��وقَّ وغ��ي��ُره م��ن��ك ال��خ��ط��َب ل��ن��ل��ق��ى إن��ا
األق��راِن ع��ل��ى م��م��ت��ن��ًع��ا أص��ب��ح��ت وربَّ��م��ا ال��َح��راك م��م��ت��ن��َع أص��ب��ح��ت
ِس��ن��ان��ي أن��َف أرع��ف��ُت ول��رب��م��ا ��ِف��ي م��ث��قِّ ص��دَر ح��طَّ��م��ت ول��ط��ال��م��ا
األرس��اِن504 ط��وي��ل��َة ال��ب��ط��ون ُق��بَّ ال��ِع��َدى إل��ى ال��ج��ي��اَد ق��دُت ول��ط��ال��م��ا
َم��ك��ان��ي ال��م��س��ل��م��ي��ن ب��ي��ن وي��خ��لَّ ب��َم��وق��ف��ي ي��ح��لَّ ب��أن ع��ل��يَّ أع��زز
ي��ق��ظ��اِن س��اه��ر ب��ُم��ق��ل��ة أب��ًدا م��وِح��ش ث��غ��ر ك��لَّ أك��أل زل��ت م��ا
��اِن505 ط��عَّ ال��ِع��دى ه��ام��اِت ض��رَّاِب ذوَّاده��ا ع��ظ��ي��م��ة ك��لِّ ش��الِل
ِل��س��ان��ي ح��دَّ األع��داءُ ي��م��ن��ع ال ص��واِرم��ي ح��دَّ األع��داءُ ي��م��ن��ِع إن
ِم��ذع��اِن506 ش��َدن��ي��ٍة م��وَّارٍة ب��َج��س��رٍة ال��ش��آَم ي��رِم��ي راك��بً��ا ي��ا
ه��ْم��داِن ب��ن��ي ع��ل��ى ال��س��الَم اق��را ال��ع��اِن��ي األس��ي��ِر م��ن ال��س��الم اق��را
ال��ض��ي��ف��اِن وم��ن��زُل ال��ك��رام م��أوى ب��ي��وتُ��ه��م ال��ذي��ن ع��ل��ى ال��س��الَم اق��را
اإلح��س��اِن ذوي إل��ى وال��م��ح��س��ن��ي��ن ت��ك��رًُّم��ا ال��م��س��يءِ ع��ن ��اف��ح��ي��ن ال��صَّ

الدين: يف الدمستق وبني بينه جرْت ومناظرة أَرسه، يذكر وقال

ال��م��ن��اِم م��م��ن��وَع ب��ات ح��ب��ي��ٌب ��آم ب��ال��شَّ األح��ب��ة ع��ل��ى ي��ع��زُّ
ك��الِم507 ع��ل��ى ال��ك��الَم ول��ك��نَّ ال��رَّزاي��ا ع��ل��ى ��ب��وُر ل��ل��صَّ وإن��ي

معروفة لهم وأيام القبائل، بني حروب وقائع إىل إشارٌة هنا، إىل كالب» «فبنوا قوله من األبيات، هذه 503

تلك قتال عىل وحثُّه الدولة، سيف همة انتهاُض هنا بذكِرها الشاعر ومقصود التواريخ، يف مذكورة
األعداءِ. من االنتقاِم يف واالجتهاد الوقائع تلك بأصحاب اقتداء املتجمعة، الجيوش

الِعدا. إىل األعناق طويلة البطون، مضمرة أي: 504
قبله. الذي البيت يف لساِهر ثانية صفٌة ل: وشالَّ واملنع، الطَّرد وهو: الذَّوِد، من ذوادها 505

وشدنية: واألطراف، األكتاف يف تذهب كأنَّها الحرَكة وهو امَلوِر، من وموَّارة املاضية، الناقُة الجرسُة: 506
الشام. جهة إىل منقادٌة ومذعان: قويٌَّة،

األصح. وهو الجراحات بالكالَمني يُراَد أن ويجوز كالمي، عىل الجواب يراَد أن يجوز 507
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دام��ي ال��ع��ه��ِد ب��ع��ي��ِد ُج��رح ع��ل��ى م��ن��ي يُ��رْدن ي��زل��ن ال ج��روٌح
ال��ُه��م��ام ال��ل��ي��ِث ِص��ب��غ��ة وأب��ص��َر رآن��ي إذْ ال��دم��س��ت��ق ��ل��ن��ي ت��أمَّ
ال��م��ح��اِم��ي ال��ب��َط��ل ذل��ك ب��أن��ي ت��دري ل��س��َت ك��أنَّ��ك أتُ��ن��ك��رن��ي
ال��نِّ��ظ��اِم508 م��ت��ص��ل غ��ي��َر ت��رك��ت��ك ذَل��ول ع��ل��ى ن��زل��ُت إن وإن��ي
ال��م��ق��اِم ف��ي رأي��ك ع��ق��د ت��ج��ل��ل رأِي��ي ص��ل��ي��َب ع��ق��دُت أن ول��م��ا
ال��ك��الِم ع��ل��ى ال��ط��ع��ان ف��أع��ج��َل��ك وت��دَّع��ي��ه��ا األن��اَة ت��رى وك��ن��ت
ح��اِم��ي509 ال��ن��وم ط��ي��َب ج��ف��نَ��ي��ك ح��َم��ى ُس��ق��ٍم غ��ي��ر م��ن م��ؤرًَّق��ا وب��ت
ال��ُغ��الم إق��داَم ال��ك��ه��ِل ب��رأِي ��ْل يُ��ك��مِّ ل��م م��ا ال��ف��ت��ى أرَض��ى وال
ب��ال��تَّ��م��اِم س��ع��ودك وص��ل��ْت وال ب��أَخ��ِذي نُ��ع��م��ى ه��نَّ��ئ��ت��ه��ا ف��ال
ال��ح��راِم م��ن ال��ح��الَل ي��ع��رِّف��ن��ي ِع��ل��ٌج األش��ي��اء أع��ج��ِب ِم��ن أم��ا
ال��ط��غ��اِم510 ب��ي��ن ب��ال��َع��ثَ��ا تَ��ب��اَرى ت��ي��وٌس ب��ط��ارق��ٌة وت��ك��ن��ف��ه
ِح��زام ب��ال ي��س��ي��ُر م��ن��ه��م ف��ت��ى ت��ل��َق��ى ف��ل��س��ت ال��َح��م��ي��ر ُخ��ل��ُق ل��ه��م
ال��ك��راِم ع��ل��ى ال��ل��ئ��ام م��ج��ال��س��ُة أم��ٍر ��ل وأجَّ خ��ط��ٍة وأص��ع��ب
ب��ال��ُح��س��اِم511 ي��وَج��د ال��ع��ي��ب وأيُّ وأع��ج��َزتْ��ه��م ال��ع��ي��وَب يُ��ري��غ��ون
ذاِم512 ك��لِّ م��ن س��ال��ًم��ا وأص��ب��ُح ع��ي��ٍب ك��لِّ م��ن ً م��ب��رَّأ أب��ي��ُت
ال��زُّؤاِم513 ال��م��وِت م��وارُد ع��ل��ي��ه ه��انَ��ْت أب��ق��ي��ت ال��ذي أب��ق��ى وم��ن
ال��َغ��م��اِم514 ك��آث��ار وآث��اٌر ف��ي��ه ُخ��ل��َف ال ط��يِّ��ٌب ث��ن��اءٌ
َم��ق��ام��ي ل��ه��م ي��ق��وُم َم��ن ق��ل��ي��ٌل أنِّ��ي ال��ح��يَّ��ي��ِن ف��وارِس وع��ل��ُم

الُقوى. ُموَهن الُعرى منحلُّ أي: النِّظام، متَّصل غريَ وقوَسه فرَسه بالذَّلوِل أراد 508
بالحقِّ عليك ُظهوري النوم لذة جفنَيك منع وقد علة، غري من أِرًقا بت ة بالحجَّ أقنَعتْك أن بعد يقول: 509

الساطع. والربهان
الناس. أوغاُد والطغام: الشعر، كثر العثا: 510

فكما القاطع كالسيف وإني عيبي، عىل تطلَع أن تطلب البطارقة تلك إن يقول: يطلبون، أي: يُريغون 511
يفَّ. عيَب فال فيه عيَب ال

الَعيِب. بمعنى هو وإنما التَّشديد، ًفا مخفَّ ذاَم ليَس 512
الَكريه. املوُت عليه هان أبقيُت، كما طيبًا ذكًرا أبقى من أي: 513

ينِة. الزِّ من فيها ما وإظهار األرض أحياءِ من الَغمام كآثاِر آثاري إن أي: 514
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م��اِم515 ب��ن ك��ع��ُب ب��ن��ف��ِس��ه وج��اَد بُ��ج��ي��ٌر م��ض��ى ال��ثَّ��ن��اءِ ط��َل��ِب وف��ي
ال��م��الِم ع��ل��ى أص��م س��م��ٌع ول��ي ��ب��اي��ا ل��ل��سَّ ال��ت��ع��رُِّض ع��ل��ى أُالم
ع��اِم أل��َف ��ر ال��م��ع��مَّ ع��َم��ر وإن َس��واء م��ات��وا إذا ال��دن��ي��ا ب��ن��و
��آِم��ي ال��شَّ ال��ب��رَق ش��م��تُ��م��ا م��ا إذا ت��ذكَّ��ران��ي ص��اح��ب��يَّ ي��ا أال
��الِم ب��ال��سَّ األح��بَّ��ة إل��ى ب��ع��ث��ُت بَ��رٍق ل��َم��ع��ان ل��ي الح م��ا إذا

حساده: بعَض ويذكر ه أَْرسَ يذكر وقال

ح��اِس��دي516 إرض��اءُ ح��اول��َت م��ا وأع��ج��ُز ال��ُم��ج��اه��ِد أج��ُر ال��ح��س��اَد ج��اه��َد ل��م��ن
واح��ِد ق��ل��ُب ل��ي ال��ن��اس ق��ل��وَب ك��أنَّ ح��اس��ًدا ال��ن��اِس أك��ث��َر م��ث��ل��ي أَر ول��م
ب��م��اِج��د ق��ب��ل��ي ��اُد ال��ح��سَّ ي��ظ��ف��ر ول��م ف��اض��ًال ق��ب��ل��َي ال��ده��ُر ه��ذا ي��َر ول��م
األَس��اوِد517 ب��ُس��مِّ ال��م��اِزي ال��ع��س��ل م��ن وأج��تَ��ن��ي ال��نِّ��ف��اق ت��ح��ِت م��ن ال��ِغ��لَّ أرى
ح��ام��ِد ُح��ل��َة ل��ل��َم��ذم��وم وأَل��ب��س ذلَّ��ة ال��ص��ب��ر يَ��ج��ل��ُب ل��م م��ا وأص��ِب��ُر
واِج��ِد غ��ي��ر أن��ن��ي خ��الٍّ وح��اول��ُت ع��رف��ت��ه خ��الٍّ ف��ارق��ت إن وأَع��ل��م
األب��اع��ِد518 ق��ل��وُب م��ن��ه��م ل��ي ك��ان إذا ُم��ف��رًدا ال��ده��ر ��ن��ي ع��ضَّ إن ن��اف��ِع��ي وه��ل
ج��اه��ِد غ��ي��َر ِن��ل��تُ��ه��ا إن��ي روي��َدك ُع��ال م��ن ن��ل��ت م��ا نَ��ي��ل ف��ي ج��اه��ًدا أي��ا
ب��ق��اِص��ِد519 ل��ي��س ال��س��ي��ر ب��ع��َض ول��ك��نَّ خ��ف��ي��ًة ال��م��ع��ال��ي ُط��رق م��ا ل��ع��م��ُرك
ش��اِه��د غ��ي��َر األذَى ف��ي أالق��ي أن إل��ى يَ��ري��ب��ن��ي ف��ي��م��ا ال��َع��ي��ن��ي��ِن ش��اه��ُد وم��ا
ال��َم��ك��اِئ��د520 وج��وِه ف��ي ف��ك��ري أق��لِّ��ُب أِب��ت ول��م ال��ع��دوَّ ج��اه��رُت ش��ئ��ت إذا
ال��م��س��اع��ِد ق��ل��ي��ِل ف��ي��ه��ا ال��ِع��دى ك��ث��ي��ِر ُح��رَّة اب��ِن ص��ب��َر ال��ألواءِ ع��ل��ى ص��ب��رُت

حديٌث. منهما ولكل واملروءة، بالثَّناءِ حبٍّا ُقتال رجالِن وكعب: بُجري 515
فإنه الحسود؛ إرضاءُ املعجزات ومن هللا، سبيل يف املجاهِد أجر مثُل لحساِده، املجاهد أجَر إن يقول: 516

املحسود. عن النعمة بزوال إال يرَىض ال
األَفاعي. واألساود: العَسل، من نوٌع املازي: 517

مني. املقرَّبني غري األعداء قلوب بمنزلة األصدقاء قلوب كانت إذا الدَّهِر، مصائِب يف يَنفُعني ماذا يقول: 518
االسِتقامة. عن عدًال جائًال السري يكوُن بل املقصود، إىل يُوِصل املستقيم ليس أي: 519

باملكائد. أفكر أن شأني من وال منه، خوًفا عنه أضمرتُه ما عدوي عن أخفي أن شأني من ليس يقول: 520
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س��اِع��دي ال��ض��رُب أوَه��َن ح��ت��ى وض��ارب��ُت أش��ق��ري ال��َج��ْري أب��ه��ر ح��ت��ى وط��اردُت
��دائ��ِد ال��شَّ ه��ذه م��ث��ل ع��ن م��واِق��ُف��ه ت��ص��رَّم��ْت َم��ن ي��ص��ْب ل��م إن ن��َرى وُك��نَّ��ا
م��ج��اِل��ِد ك��لَّ ل��ل��ه��ي��ج��اءِ وأع��ددت بَ��ل��دٍة ك��ل م��ن ال��ه��ن��ِد س��ي��وَف ج��م��ع��ت
ال��م��راوِد521 ح��وَل ال��ب��ك��ي��ريَّ��ات ثَ��ب��اُت وع��ن��َده��م ع��ن��دي ل��ل��غ��اراِت وأك��ث��رُت
ال��َف��وائ��ِد وج��وِه م��ن ال��رزاي��ا أت��تْ��ه ُع��دًة ل��ل��م��رء ال��ل��ه غ��ي��ر ك��ان إذا
ل��ل��ش��دائ��ِد ع��دًة ي��راه��ا وك��ان ُح��ذي��ف��ٍة ق��ب��َل ال��ح��ت��ف��اءُ ج��رِت ف��ق��د
خ��ال��ِد522 أي��اَم ال��ح��س��ن��اء ع��ق��ي��ل��تُ��ه نُ��وي��رة ب��ِن م��ال��ِك م��ن��اي��ا وج��رَّْت
ال��َق��ص��ائ��ِد ب��َش��دِو وأه��ل��وه أب��وه ُع��ت��ي��ب��ة ب��ي��وِت ف��ي زؤابً��ا وأرَدى
ع��وائ��ِد خ��ي��ر نُ��ع��م��اه م��ن ع��وائ��َد ل��ي ف��إنَّ ب��َخ��ي��ٍر ي��أت��ي أن ال��ل��ُه ع��س��ى
ح��اِس��ِد َح��ْس��ُد َق��ف��ِره��ا م��ن ل��يُ��ن��ِق��ذَن��ي ي��ُك��ْن ل��م ظ��ل��م��اءَ َف��ق��ِر ِم��ن ب��ي ش��اَل ف��ك��م
ع��ائ��ِد أك��رم وال��م��ج��ِد ال��ُع��ل��ى وب��ذِل وال��نَّ��َدى ل��ل��ح��رِب ع��اد ي��وًم��ا ُع��دَت ف��إن
ال��َم��وارِد ع��ذب األك��ن��اِف ُخ��ُص��ِب إل��ى ج��اَره ل��ك��نَّ األع��داء ع��ل��ى م��ري��ر
وت��ال��ِد ط��ري��ٍف م��ن ��ى ت��ش��هَّ م��ا ل��ه وب��ي��نَ��ه��ا ال��ن��ه��ار ب��أط��راِف ��ى م��ش��هٍّ
ال��ق��الئ��ِد ه��ذي غ��ي��ر أه��ل��ي وق��لَّ��دُت َع��ش��ي��رت��ي وس��دُت ق��وم��ي ِح��م��ى م��ن��ع��ُت
األم��اج��ِد ال��م��اج��دي��َن ف��ي ول��ك��نَّ��ه��ا م��اج��ِد ك��لِّ ف��ي يُ��وَج��دن ال خ��الئ��ق

فقال: والتجلُّد رب بالصَّ يُوصيه األسمر بن محمد الحسن أبو إليه وكتَب

م��ج��ي��ِب خ��ي��ر ب��ال��ت��س��ل��ي��م ون��ادي��ُت ن��ج��ي��ِب ق��ل��َب ��ب��ر ال��صَّ ل��ح��س��ن نَ��دب��ُت
ص��ل��ي��ِب523 ال��زم��ان ن��اب ع��ل��ى وع��وٍد م��ش��يَّ��ٍع َق��ل��ٍب غ��ي��ر م��ن��ي ي��ب��َق ول��م
ق��ض��ي��ِب524 ب��ح��دِّ أو ح��س��اٍم ب��ح��د َم��ن��يَّ��ت��ي ب��أنَّ أم��ي ع��ل��م��ْت وق��د

الدابة. بها تربط التي الحلقة وهو: مرود، جمُع وامَلراود: النُّوق، البكرييات: 521
ا فلمَّ املؤمنني، أمري عليه قبض وقد األرس، من إطالَقه تسألُه خالد، إىل حَرضت قد مالك زوجُة كانت 522

بها. طمًعا زوَجها فقتل إليها، ماَل الوليد بن خالُد رآها
عضِّ عىل الصلب العظيم وهو: وعود الزَّوال، َمعرض يف قلٌب إال مني يبَق ولم بََدني، َفني قد يقول: 523

وَمضِضه. الزمان
الرُّمح. القضيب: 524
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َس��ب��ي��ِب أم ب��ال��م��اء ب��م��ه��ِل��ك��ه اب��ن��ه��ا ي��غ��رَق أن ق��ب��ل م��ن ع��ل��م��ْت ك��م��ا
ق��ري��ِب غ��ي��َر ك��ان ن��ص��ًرا ��ل��ت وأمَّ ُخ��طَّ��ٍة أع��ظ��َم ال��ع��ار خ��وَف ��م��ُت ت��ج��شَّ
م��ص��ي��ِب525 غ��ي��َر ال��ل��ه دي��َن وف��ارق م��ل��َك��ه غ��س��اَن ربُّ خ��لَّ��ى ول��ل��ع��اِر
ح��ب��ي��ِب526 ب��ال��ح��روب خ��وف ح��ب وال م��ص��ع��ب ب��ُن ع��ي��س��ى ال��َع��ي��ش ف��ي ي��رت��غ��ْب ول��م
ن��ج��ي��ِب527 غ��ي��ر ك��ان ن��ف��س��ي ت��رَض ول��م م��وف��ق غ��ي��َر ك��ان ب��رأٍي رض��ي��ُت

وللحرب؛ لكم ما الدمستق: له وقال مناظرٌة، الدمستق وبني بينه جرْت وقد وقال
كتَّاب: أنتم إنما

ال��ح��رب��ا528 ن��ع��رُف ال ال��ح��رب أس��وُد ون��ح��ن أن��ن��ا ال��ل��ق��ادي��د ض��خ��َم ي��ا أت��زُع��م
ِت��رب��ا ل��ه��ا ويُ��م��س��ي يُ��ض��ح��ي ال��ذي ذا وم��ن ل��ه��ا ن��ُك��ْن ل��م إن ل��ل��َح��رب َم��ن ف��وي��َل��ك
ال��َق��ل��ب��ا ي��ص��دم أو ال��ع��ي��َن ي��ق��وُد ذا وم��ن ج��نَ��ب��اِت��ه م��ن ال��ج��ي��َش ي��ك��فُّ ذا وم��ن
ال��َع��ْض��بَ��ا529 وال��ِدك وج��َه ض��ربً��ا وح��نَّ��َك ب��م��رع��ٍش أخ��اك أردى َم��ْن ووي��َل��ك
��ْع��ب��ا530 ال��شِّ ت��ب��تَ��دُر ��ان ب��ال��ل��قَّ وخ��الك م��وث��ًق��ا أخ��ِت��ك اب��َن خ��لَّ��ى م��ن ووي��َل��ك
َع��ْص��ب��ا ق��ل��بُ��ن��ا ب��ه��ا ي��ع��ِص��ب ل��م وإي��اَك ك��أنَّ��ن��ا ح��ت��ى ب��ال��َح��رِب أتُ��وع��دن��ا
َك��ل��ب��ا ب��ه��ا وك��ن��َت أُس��ًدا ب��ه��ا ف��ك��نَّ��ا ه��ذه ق��ب��ِل ِم��ن ال��َح��رُب ج��م��ع��تْ��ن��ا ل��ق��د
َخ��ط��ب��ا531 أع��ظ��َم��ه��م ب��ردال��ي��س أه��ل وَس��ل وِص��ه��َره أب��اك ع��نَّ��ا ب��ردًس��ا ف��َس��ل
َق��ل��ب��ا532 أث��ب��تَ��ه��م ال��ب��ط��ري��َق س��ب��َط��ه وَس��ل ص��ه��ره ��م��ق��م��ق وال��شَّ ق��َرق��اًش��ا وس��ل

االقتصاَص ُعمر فأراد الطَّواِف، يف األعرابي ذلك لطم ملا اني، الغسَّ األَيهم بن جبلَة غسان برب أراد 525
بعد. فيما نِدم ثم وتنرصَّ فهَرب منه،

الطَّريق. والالِحب الزبري بن هللا عبد أخوه أو عيىس وابنُه الزبري، بُن مصعُب املصعبان القاموس: يف 526

نجيب. غريَ كان أنه عني يقول أن أرَض ولم الهالُك، فيه برأي رضيُت أي 527
الَحلق. يف لحٌم وهو لقديد، جمُع اللقاديد: 528

الفرس. فِم يف اللِّجام جعُل والتحنيك: السيف، الَعضب: 529
الجبل. ِشعَب تقصُد هاربًا وتركك ان، باللقَّ املعروف املكاِن وقعة يف أختك ابَن أوثَق َمن يقوُل: 530

موضع. اسم وبرداليس: الدمستق، ألبي اسٌم بردس: 531
الشمقمق. وكذا رجل، اسم قرقاش: 532
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نَ��ه��ب��ا533 ع��رَض��ه��ُم ال��ه��ن��د ب��ب��ي��ض ن��َه��بْ��ن��ا إنَّ��ن��ا ال��م��الب��ي��ن آَل ِص��ي��َدك��م وس��ل
ال��ُغ��ل��ب��ا534 ال��ح��ن��اج��رَة ش��ن��وان آَل وس��ل ب��َل��نْ��ط��س وأه��َل ب��ه��راٍم أه��َل وس��ل
وال��ُع��رب��ا ال��روَم ب��ال��م��ن��س��ط��ري��اط��س وس��ل ك��لَّ��ه��ا ال��ع��س��اك��َر ب��ال��ب��ط��رط��ي��س وس��ل
ُرع��ب��ا ج��م��َدت وإن ال��م��ألى ��رى ال��شَّ وأُس��د س��ي��وُف��ن��ا ون��ه��بً��ا ق��ت��ًال ت��ك��ِف��ه��م أل��م
ال��ُك��تْ��ب��ا أم إل��ي��َك ُق��دن��ا ��َرى ال��شَّ وأس��د ب��ُس��ي��وِف��ن��ا أم أح��ج��زَت ب��أق��الِم��ن��ا
ال��تُّ��رب��ا535 ي��ل��ت��ث��ُم ال��ي��رب��وُع أن��ف��َق ك��م��ا ت��ج��وبُ��ه��ا ال��ف��الة وس��ِط ف��ي ت��رك��ن��اَك
ِك��ذْب��ا اس��ِت��ه��ا اب��َن ي��ا ال��نَّ��ف��س أوس��ع��تْ��ك ل��ق��د ال��وَغ��ى ف��ي وال��ط��ع��ِن ��رِب ب��ال��ضَّ تُ��ف��اخ��رن��ا
َق��ل��ب��ا وأث��ب��تَ��ن��ا ط��ع��نً��ا وأن��ف��ذن��ا ذم��ة ق��اَل إذا أوق��اتً��ا ال��ل��ه رَع��ى
ُع��ج��ب��ا وأك��ث��رك��م خ��ب��ًرا أق��ل��ك��م َخ��ب��رت��ه ح��ي��ن ال��ِع��ل��ج أب��اك وج��دُت

األرس: يف وقال

أَس��را أس��ِره بَ��ق��اي��ا ع��ل��ى زرتُ��ُه ق��د أم��س ل��ص��ٍب ارِث
��ب��را ال��صَّ ع��دم م��ا ل��ك��نَّ��ه ول��ذَّات��ه��ا ال��دُّن��ي��ا ع��ِدم ق��د
أُخ��رى ف��ي ال��ق��ل��ِب أس��ي��ُر وه��و بَ��ل��دة ف��ي ال��ج��س��ِم أس��ي��ُر ف��ه��و

يفتخر: وقال

ج��ان��ب��اُه ال��م��م��نَّ��ع ال��ج��ب��ل ل��ن��ا أنَّ��ا ال��ح��ي َس��راُة ع��ل��م��ْت ل��ق��د
ِح��م��اه إل��ى ال��خ��ائ��ف��ون وي��أوي ذَراه إل��ى ال��راغ��ب��ون ي��ف��يءُ

بلد إىل أرسه عند حمدان، ابن الحسني بن عيل بن الحسنِي العشائر أبي إىل وكتب
الروم:

ِرج��اال ال��خ��ف��اُف ال��ب��ي��ُض ل��ك أَس��رت ل��ط��ال��م��ا أُس��رُت إن ال��ع��ش��ائ��ر أأب��ا

كران. السَّ وهو َملبون جمُع ومالبني: القوم، رئيس وهو أصيَد، جمُع يُد: الصِّ 533
له. كاشفة صفٌة والُغلب الغالظ، الحناجرة: 534

الرتاب. ليأُكَل النَفق من خرج الذي كالريبوع الفالة، يف تائًها تركناك يقول: معلومٌة، دابة الريبوع: 535
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ِع��ق��اال ��ع��ور ال��شُّ ح��م��ر ل��ه ن��س��ج��ْت رءُوِس��ه��م ف��وَق ال��م��ه��ر أَج��ْل��ت ل��م��ا
ِن��ع��اال536 ال��تَّ��ري��ِك ُح��بُ��َك ات��خ��ذْ ق��ال: ال��وَج��ى ع��ل��ى ال��ح��ص��ان ح��َص��َل إذا َم��ن ي��ا
م��َج��اال537 ال��ك��م��ي��ِت أوج��دت ك��ن��ت ل��و ال��وَغ��ى ي��وم آخ��ٍذ ن��ه��زَة ك��ن��ت م��ا
ِط��واال538 ال��ج��ب��ال ق��ل��ل م��ن ��رن ق��صَّ وع��زائ��ٌم ِم��رَّة ن��ف��ٌس ح��م��ل��تْ��ك
ِرج��اال539 وال��ج��ب��ال وح��ًش��ا وال��روم ع��راع��ٍر ظ��ه��َر ال��ع��ي��ر ب��ط��ن وأري��ن
ال��رِّئ��ب��اال540 ت��ربِّ��ب ال��ن��س��اء م��ث��ل ِغ��ي��ل��ًة ال��م��ض��اي��ِق َك��ِب��د ف��ي أخ��ذوك
األَث��ق��اال541 وي��ح��ِم��ُل ال��ع��ظ��ي��َم ي��ك��ف��ي ُم��ص��اق��ب وه��و أخ��اك دع��وت إالَّ
نَ��اال ال��م��م��نَّ��ع ط��َل��َب إذا م��م��ن إنَّ��ه ف��راٍس أب��ا دع��وت إالَّ
إِرس��اال ال��َق��ض��ا ك��إرس��اِل س��رًع��ا خ��ي��لُ��ه أرَض��ك ال��َف��وِت ب��ع��ي��د وردْت
أق��اال ال��زم��اُن ع��ثَ��ر إذا م��ل��ك يُ��ق��ي��ل��ه ف��ي��ك األي��ام م��ن زل��ٌل
األث��ق��اال542 وي��ح��ِم��ُل ال��ج��س��ي��َم ي��ك��ف��ي ال��ذي ال��َق��رُم ال��دول��ة س��ي��ف زال م��ا
ِع��ج��اال وال��رج��ال ل��ونً��ا وال��س��م��ر ق��واط��ًع��ا وال��س��ي��وف ض��م��ًرا ف��ال��خ��ي��ل
أَط��اال اس��ت��غ��اَر إذا ال��ع��داة ق��ت��َل م��داوٍم ال��ُع��ف��اة ف��كَّ وم��ع��وَّد
ِح��الال543 ُق��م��ي��َر ف��ي ال��بَ��وادي وب��ن��و آل��ًس��ا وق��ظ��ن��ا ب��خ��رش��نَ��ة ِض��ف��ن��ا
وَح��اال ال��خ��ل��ي��ج خ��ل��ج ل��ك��نَّ��ه م��ن��ي��ع��ٌة إل��ي��ك ه��م��ٌم وس��م��تْ��ه��ُم
األَب��ط��اال ت��ن��ق��ُل م��ت��ن��اق��الٍت خ��ي��ولُ��ه ب��ال��ف��ك��اك ت��زوُرك وغ��ًدا
األَغ��الال وف��كَّ��َك ال��م��ل��وك ـ��ت��اَج ـْ اح�� األخ��ط��ِل ع��مَّ ل��ي��س ��ك ع��مِّ اب��َن إن

الحديد. بيضُة وهي تريكٍة جمُع والرتيك: حبكة، جمع وُحبُك: الثعب، الوَجى: 536
الفَرس. الكميُت: 537

والعزائم. النَّفس إىل يرِجع قرصن: وضمري الشديدة، املرة: 538
اإلبل. والعراعر: الجبل، العري: 539

الَغفلة. والغيلة: الِهيباال، النسخ: بعض ويف 540

الَقريب. املصاقب: 541
القصيدة. يف سابٍق بيت لعجز تكرار وهو نسخ، عدَّة يف وجدتُه هكذا 542

وأهل القيظ، وقت يف آلًسا وأتينا ضيوًفا بخرشنة نزلنا يقول: العرب. أحياء من حيٌّ كُزبري: قمري 543

فيها. حالِّني حمري يف البوادي
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إليه: وكتب

ت��ت��ض��رَُّم ال��ح��ش��ا ب��ي��ن األس��ى ون��ار م��ح��رَُّم أراك ح��ت��ى ال��ك��رى ل��ذي��ذ
ألألم544 ط��اوع��ت��ه��نَّ وإن وإن��ي ل��َل��ئ��ي��م��ٌة ون��ْت إن ج��ف��ون��ي وإنَّ
َدُم ع��زَّن��ي ف��م��ا دم��ٌع ع��زَّن��ي ف��إن ف��ع��ل��ًة ال��ده��ر ل��َي أب��ق��ى م��ا س��أب��ك��ي��ك
م��ح��رَُّم545 ح��وٌل ف��ي��ِه ل��ب��ي��د وح��ك��م يَ��نُ��وبُ��ن��ي ف��ي��م��ا ال��دَّه��ر ب��ك��اءُ وح��ك��م��ي
��ُم546 وم��ت��مِّ م��ال��ٌك وإال ص��ف��اء وم��ه��ل��ه��ٌل وائ��ٌل إال ن��ح��ن وم��ا
وِم��ع��َص��ُم ل��ك��فٌّ وإي��اه وإن��ي وأخ��تُ��ه��ا ل��ع��ي��ٌن وإيَّ��اه وإن��ي
أرق��ُم547 األَم��ن ع��ل��ى م��ن��ه��ا وي��غ��ت��ال��ن��ا ن��اص��ٍح ث��وِب ف��ي األي��ام تُ��ص��اح��ب��ن��ي
��ُم548 م��ت��ج��هِّ ج��ان��ٌب وف��ي��ه ي��ب��شُّ ب��ص��اح��ٍب رض��ي��ُت إن ل��غ��رٌّ وإن��ي
ي��ص��َم��ُم549 ح��ي��ن ع��ن��ك ��ا ص��مٍّ ون��ادي��ُت ال��ق��ن��ا ي��خ��ت��ل��ُف ح��ي��ن َخ��ل��وًف��ا دع��وُت
ه��ُم550 ه��ُم ال��ذي��ن ال��ق��وم م��ن وأن��َت ال��رََّدى ب��م��ه��ج��ت��ك ت��ل��َق��ى ال ل��ك وم��ا
وَم��ط��ع��ُم ال��م��ن��اي��ا ب��ي��ن م��ش��رٌب ل��ه��ا َس��راتُ��ن��ا ت��زال ال أُن��اس ون��ح��ن
وي��ن��ظ��ُم ي��ش��تُّ م��ا ع��ل��ي��ن��ا ف��ه��ان ب��ع��ي��ِن��ه ال��زم��اِن ه��ذا إل��ى ن��ظ��رن��ا
��ُم ال��م��ذمَّ ي��س��ي��ُغ ق��ب��ل��ي أو بُ��ع��ي��دَي وَم��ش��رب��ي َح��م��ي��ًدا أم��ض��ي ال ل��ي وم��ا
وأك��رُم أرح��ى ف��ال��ص��ب��ُر ح��اِل��ه ع��ل��ى ال��رََّدى م��ن ال��ف��راُر يُ��ن��ج��ي ي��ك��ْن ل��م إذا
وي��ك��رُم ال��ف��اع��ل��ي��ن خ��ي��ُر ل��ي��ف��ع��َل إن��ه ق��ل��ُت ال��ه��دى، س��ي��ُف ل��ه��ا وق��ي��ل
ت��ح��ك��ُم ب��ال��ب��ي��ض وال��ب��ي��ُض وائ��ٍل أب��ا وث��ق��ِل��ه ال��ح��دي��ِد م��سِّ م��ن ان��ت��اَش أم��ا
م��ت��ب��رُم وال ج��اٍف ض��ج��ٌر ف��ال ج��ان��ٍب ك��لِّ م��ن ال��ح��رُب ع��ل��ي��ه ت��ج��رُّ

البكاء. يف قرصت أي: رت؛ تأخَّ ونَت: 544

حكَم فإن الَحول؛ إىل يقول الذي كلبيد ولست عمري، طول أبكي أن املصاب هذا يف ُحكمي إن يقول: 545
عيلَّ. محرَّم لبيد

ذكرها. التي العشائر كانت كما املصافاة، يف واحد وإيَّاكم نحن يقول: 546
الحيَّات. من نوع األرَقُم 547

كاِلح. أي ٌم متجهِّ 548

بالَوعد. يفي ال الذي الَخلوف: 549
عرفوا. بما عرفوا قوٍم من وأنَت املوِت، تخافنَي لك ما ويقول: تجريًدا، نفسه يخاطب 550
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م��ب��رُم ال��ل��ه ج��ان��ِب م��ن ح��ادٌث أت��ى أت��ى إذا ال��خ��ط��وِب ف��ي غ��َم��راٍت أخ��و
ويُ��ت��ِئ��ُم551 ال��ب��الد ف��ي ال��م��غ��ازي ي��غ��ذُّ ورائ��ٍح غ��اٍد ب��ي��ن إنَّ��ا ال��ل��ه ل��ك
وش��دق��ُم552 ال��ج��دي��ل أل��ق��ى م��ا ك��رِّ ع��ل��ى والح��ق ال��وج��ي��ه أب��َق��ى م��ا وي��ج��ن��ب
أع��ظ��ُم ف��ال��ل��ه ال��م��ط��ل��وب ع��ُظ��م وإن ف��وَق��ه ف��ال��ل��ه األم��ُر ه��ذا ج��ل ف��إن
ي��ك��ت��ُم ل��ي��َس م��ا ف��ي��ك وج��ًدا وأك��ت��ُم خ��اف��يً��ا ل��ي��َس م��ا ف��ي��ك ألخ��ف��ي وإن��ي
ف��ُم ل��ي ق��ال وال ك��فٌّ ل��ي خ��طَّ ل��م��ا ��ه ح��قَّ رزءَك ��ي��ت وفَّ أن��ن��ي ول��و

العشائر: أبي إىل وكتب

ِح��زاًم��ا ل��ن��ا ال��م��ق��ام ح��لَّ وال َط��ع��ًم��ا ل��ل��ن��وم أذْق ف��ل��م أُس��رت
ِخ��ي��اًم��ا553 خ��رش��ن��ٍة خ��ل��َف َض��ربْ��ن��ا ح��ت��ى إل��ي��ك ُم��ع��ل��م��ي��ن وس��رن��ا

أثَره: يف مرعش إىل ووصوله له وطلبه الحال، يِصُف العشائر أبي أرس يف وقال

ن��وَُّم554 وال��رك��ب أس��م��اءَ م��ن ت��أدََّب م��س��لِّ��ُم خ��ي��اٌل َع��ي��ن��ي ع��ن ال��ن��وَم ن��ف��ى
وأن��َع��ُم555 ال��وش��اِح ب��ج��وَّال أل��ذُّ ال��دَُّج��ى ف��ي ع��ب��ادي��ُد وأص��ح��اب��ي ظ��ِل��ل��ُت
ال��م��ت��يَّ��ُم ك��ي��ف ت��دري��َن م��ا ك��أن��ك ��بً��ا ت��ع��جُّ ف��ق��ل��ت ع��ن��ي وس��ائ��ل��ٍة
ت��رح��ُم556 ل��ع��ل��ك أو ت��رث��ي ل��ع��ل��ك وام��ٍق ن��ظ��رة ال��س��وء أق��ي��ك أِع��رن��ي
ال��م��ت��ح��كِّ��ُم ال��واح��ُد إال أن��ت وم��ا ال��ه��َوى ف��ي ال��ق��نُّ ع��ب��ُدك إال أن��ا ف��م��ا
ت��ظ��ل��ُم ب��أن��ك ع��ل��ٍم ع��ل��ى وأرض��ى وال��رِّض��ى ��خ��ط ال��سُّ ع��ل��ى ت��رَض��ى ب��م��ا وأرض��ى
ي��ح��ك��ُم وال��خ��ص��ُم ب��اإلن��ص��اف ل��َي وم��ن وبَ��ي��ن��ه ب��ي��ن��ي اإلن��ص��اِف م��ن ي��ئ��س��ُت

جري. بعد جريًا يجري بمعنى: ويُتئم يفرق، بمعنى يغذ 551
املنذر. بن للنعمان وفحل األسد والشدقم: الزمام، والجديل: فرس، اسم الالحق: 552

عادتهم. هو كما الحرب بِسَمة وَسمها ملونًا صوًفا عليه وضَع إذا الُفرس، أَعلم من معلمني: 553

به. يعلموَن ال نائمون الرَّكب من ورفقائي متأَدِّب خياٌل أسماءَ محبوبتي من بالسالِم أتاني أي: 554
الَخرص. عن كنايٌة الوشاح وجوَّال وجه. كل يف الذاهبة والخيل الناس من الِفَرق الَعباديد: 555

ذَكره. ولذا املحبوبة شخِص إىل الخطاُب 556
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ع��ل��ق��ُم وال��م��وُت ال��م��وَت ب��ف��يَّ وأح��ل��ي ال��ه��َوى أن��س��ان��َي األي��ام م��ن وخ��ط��ٍب
ي��ض��رُم557 ق��ل��ب��َي ال��ح��ب غ��ي��ِر ن��ار وم��ن ُع��الل��ًة إال أن��س��ي��ت م��ا ووال��ل��ِه
ال��م��ن��ظ��ُم558 ال��ك��الم درُّ ��ن��ه��ا ت��ض��مَّ أل��وك��ًة ال��ح��س��ي��َن ع��ن��ي م��ب��ل��ٌغ أال
ت��ت��ض��رَُّم559 ال��ح��َش��ا ب��ي��ن األس��ى ون��ار م��ح��رم أراك ح��ت��ى ال��ك��َرى ل��ذي��ذ
ت��ل��ِط��ُم وال��ج��وان��ُح ي��ب��ك��ي وق��ل��ب��َي ت��ط��يُّ��ًرا ع��ل��ي��ك أب��ك��ي أن وأت��ُرُك
ي��ع��ل��ُم وال��ل��ُه أل��ق��اُه م��ا وأك��ت��ُم َج��الدة ف��ي��ك ل��ألع��داء وأُظ��ه��ر
وت��ث��ل��ُم560 ش��ع��ٍب ك��ل م��ن ل��ت��ص��دع��ن��ا وإن��م��ا ال��لَّ��ي��ال��ي ف��ي��ك أغ��رب��ْت وم��ا
وت��ي��ئ��ُم ت��غ��ذُّ أي��اٍم وأح��داُث وف��وُده��ا ت��ِغ��بُّ م��ا خ��ط��ٍب ط��وارق
أع��ل��ُم ك��ن��ُت م��ا غ��ي��َر ع��لَّ��م��تْ��ن��ي وال ع��اِرٌف أن��ا م��ا غ��ي��َر ع��رَّف��تْ��ن��ي ف��م��ا
أرَق��ُم561 األم��ن ع��ل��ى م��ن��ه��ا وي��خ��ِت��لُ��ن��ا ن��ح��بُّ��ه ف��ي��م��ن األي��اُم تُ��ك��اِش��رن��ا
ف��ي��ج��ش��ُم562 ال��ردى ص��رف ��م��ه��ا ت��ج��شَّ ه��م��ٍة اب��ن ال��خ��ط��وب م��ن��ه��ا ت��ص��ب ل��م م��ت��ى
ال��م��ن��م��ن��ُم ال��ث��ن��اءُ ع��ن��ه��ا ع��اَض��ن��ا إذا ع��زي��زًة ن��ف��ًس��ا ال��ح��رُب ع��ل��ي��ن��ا تُ��ه��ي��ُن
أك��رُم ال��ك��ري��م��ة ال��نَّ��ف��س ي��ب��ذِل وم��ن ب��م��ال��ه ي��ج��وُد َم��ن ك��ري��ًم��ا ون��دع��و
��ٌم563 ُم��ذمَّ وال��ب��الء ُغ��ن��ٌم ال��ن��ص��ُر وم��ا ��ٌد م��ح��مَّ وال��ب��الء ع��زٌم األَس��ُر وم��ا
ت��ق��دُم ال��ك��ت��ائ��َب أن ل��و وأق��دم��ت م��س��ع��ًدا أنَّ ل��و أع��ذَرت ل��ق��د ل��ع��م��ري
ت��ص��م��ُم ح��ي��ن ع��ن��ك ��ا ُص��مٍّ ون��ادي��ت ال��َق��ن��ا ت��خ��ت��ل��ُف ح��ي��ن خ��ل��وًف��ا دع��وت
وأك��رُم564 أرج��ى ف��ال��ص��ب��ر ح��ال��ٍة ع��ل��ى ال��رَّدى ب��ُم��ه��ج��ت��ك ت��ل��َق��ى ال ل��َك وم��ا

بغريه. واشتغاًال تعلًال إال الحر أنسيت ما قوله من التعلُّل الُعاللة: 557
الرسالة. األلوكة: 558

ذلك إىل وأشاَر هنا ضمنه العشائر أبي نفِس إىل بها بعَث وقد السابقة، القصيدة مطلع هو البيُت هذا 559

سابق. بيٍت يف
عجيٍب. بيشء أتى أي: فالٌن أغَرَب يقال: 560

يلذَُعنا. ويختلنا لنا تُظهر تُكارشنا: 561
كلََّفه. أي جشمه يقال: 562

وكَفر بالنعمة ابتيل وإذا محمودة، املصيبة كانت عليها وصرب بامُلصيبة، املرءُ ابتيل إذا يقوُل كأنه 563

مذمومًة. املصيبة كانت وطَغى
ابقة. السَّ القصيدة يف ومعنًى لفًظا البيتني هذَين ذكر تكرر 564
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وأن��ع��ُم565 ب��ؤٌس ح��اَل��ي��ه ف��ي ال��ده��ُر ه��و إنَّ��ه ال��س��وءُ ��َك م��سَّ ال أخ��ي ي��ا ل��ًع��ا

طاهر: بن هللا عبد يف وقال

أن��ع��ُم ل��ل��ن��اِس ف��ي��ه ن��ع��ي��ٍم وي��وم أب��ؤٌس ل��ل��ن��اِس ف��ي��ه ب��ؤٍس ي��وُم ل��ه
ُم��ج��رُم األرض ف��ي ي��ب��َق ل��م ال��ِع��دى ِل��ق��ت��ل س��ي��َف��ه ج��رَّد ال��ب��ؤِس ي��وَم أنَّ ف��ل��و
ُم��ع��دُم األرِض ف��ي ي��ب��َق ل��م ال��ِف��دى ِل��بَ��ذِْل ��ه ك��فَّ أط��ل��َق ال��نُّ��ع��م ي��وم أنَّ ول��و
وت��س��ل��ُم ل��إلس��ار ن��ف��س��ي وأُس��ل��م غ��ائ��ٌب م��ك��ان��ك أن��ي س��اءَن��ي وم��ا
ي��ت��ق��دُم م��ن ق��لَّ ح��ت��ى وق��دم��ُت م��ط��ل��بً��ا ل��َي أج��ْد ل��م ح��ت��ى ط��ل��ب��تُ��ك
م��ب��رُم ف��ي��ك ف��اتَ��ن��ي ق��ض��اءٌ ول��ك��ن ه��م��ٌة َل��ح��اق��ك ع��ن ب��َي ق��ع��دْت وم��ا
م��ظ��ل��ُم566 وال��خ��ط��ُب ال��رأي وج��ِه ب��أب��ي��ِض أم��وُرن��ا ع��ل��ي��ن��ا ض��اق��ْت إذا ن��خ��فُّ
أق��َوُم567 ب��ال��ق��ت��ل وال��َق��رم ق��وِم��ن��ا إل��ى اح��ت��م��اَل��ه ن��ط��ي��ُق ال ب��أم��ر ون��وم��ي
ع��رم��رُم ج��ي��ٌش ال��ح��رِب ف��ي ول��ك��نَّ��ه واح��ٍد ش��خ��ِص ف��ي يَ��ل��ق��اك رج��ٍل إل��ى
يُ��ع��َج��ُم568 ح��ي��ن أف��واِه��ه��ا ع��ل��ى ص��ل��ي��ٌب وط��ِئ��ه أع��ق��اُب األي��ام ع��ل��ى ث��ق��ي��ل
وي��ف��ه��ُم ال��ض��م��ي��ر يُ��خ��ِف��ي م��ا ف��ي��ع��ل��م َم��ه��اب��ًة األم��وِر ب��ع��ِض ع��ن ويُ��م��س��ك
ف��ي��ح��ل��ُم إل��ي��ه أح��ي��انً��ا ون��خ��ط��يء يُ��ق��ي��ل��ه��ا ع��ل��ي��ه ج��ن��اي��اٍت ونَ��ج��ن��ي
ت��رغ��ُم569 وال��م��ع��اط��ُس ق��س��ًرا ل��نَ��رُج��وك وإنَّ��ن��ا ال��ف��داء ف��ي��ك ت��س��وم��ن��ا
��ُم570 ي��ق��سَّ األغ��ل��ب��ي��ن ب��ي��ن ال��َج��د إذا ق��س��ي��م��ن��ا ال��س��واء نُ��ع��ط��ي ب��أن أت��رض��ى
أع��ظ��ُم ه��ي أو ��ف��ت ك��شَّ ال��ذي إلح��دى أن��ه��ا اآلن ال��دول��ة س��ي��ف أع��اداُت

هللا. أنهَضك بمعنى: الِعثار عند بها يُدعى كلمٌة لًعا: 565
برأيه. فنسري الضيق، عند به نخف أي: الدولة؛ سيف الرأي: وجه بأبيض أراد 566

الشوِق. َشهوة يف قيل حتى اشتهر، ثم اللحم، شهوة األصل: من الَقرُم 567
املفعوِل. ِصيغة عىل يُالك يعجم: 568

األُنوف. واملعاِطس: كلفه، أي: األمر سوَّمه يقال: 569
قسم الذي البخت من سهمنا الغري نعطي أن أترَىض يقول: أغَلب، بني واألغلبني البخت، بمعنى الَجد 570

أغلب. بني بني
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ت��ح��ك��ُم571 ب��ال��ب��ي��ض وال��ب��ي��ض وائ��ٍل أب��ا ��ه وم��سِّ ال��ح��دي��د ِث��ق��ل م��ن ان��ت��اش أم��ا
وت��ن��ظ��ُم ال��ُج��م��ان ت��ث��ق��ي��َب ت��ث��ق��ب ف��ارٍس ل��بَّ��ة ك��لِّ ف��ي وأرم��اُح��ن��ا
ف��ت��رأُم572 ال��م��ع��ج��زاِت ع��ل��وق ت��روُم َع��ادًة ال��َق��رم ال��دول��ِة ِل��َس��ي��ِف وإن
ل��ه��ذَُم573 ل��ل��رُّم��ح دام م��ا ون��ط��ع��نُ��ه��م ق��ائ��ٌم ل��ل��س��ي��ِف داَم م��ا س��ن��ض��ربُ��ه��م
دُم ُخ��ل��ج��ان��ه��ا ب��ع��َض ب��ح��اًرا ت��خ��وُض ب��ُض��م��ٍر ال��خ��ل��ي��ِج خ��ل��َف ون��ق��ُف��وه��ُم
م��خ��تَّ��ُم574 درع ال��م��اذي م��ن ع��ل��ي��ه وغ��ي��ره��ا ن��زاٍر م��ن غ��الٍم ب��ك��لِّ
وش��دق��ُم575 ال��ج��دي��ل أب��َق��ى م��ا ك��لِّ ع��ل��ى والح��ق ال��وج��ي��ه أل��ق��ى م��ا وت��ج��ن��ب
وُس��لَّ��ُم ال��م��ع��ال��ي نَ��ي��ِل إل��ى ط��ري��ٌق ألنَّ��ه��ا ال��َع��وال��ي ال��ص��مَّ وت��ع��ت��ق��ُل
م��ن��ه��ُم ال��س��ي��َف ي��أخ��ذُ ي��وٍم ك��لِّ وف��ي ل��َس��ال��ٍف ث��أًرا ي��رج��ون ك��أن��ه��ُم
م��س��ل��ُم وح��ظ��ك روم��يٌّ ف��إن��ك ج��ان��بً��ا ال��ح��رَب دع ��اٍش ف��قَّ الب��ن ف��ُق��ْل
أيِّ��ُم576 وب��ي��ت��ك م��وف��وٌر وب��س��ُط��ك ث��اك��ُل وِع��رس��ك م��ض��روٌب ف��وج��ُه��ك
م��ح��رُم ف��ي��ن��ا ال��ش��ي��ِخ ق��ت��َل ول��ك��نَّ م��ش��ه��ٍد ك��ل ف��ي ال��ب��ي��ُض ع��ن��ك ت��ن��ُب ول��م
م��خ��يَّ��ُم وه��و ال��ذُّل ع��ل��ي��ك وأَم��َس��ى خ��ي��اُم��ن��ا ال��َخ��ل��ي��ج ف��وق ض��رب��ْت إذا
وس��لَّ��م��وا ال��وث��اق األَس��َرى ع��ن وف��ك رأِس��ه ف��دي��َة ال��م��ل��ُك إل��ي��ن��ا وأدَّى
أس��ل��ُم ��ل��ُم ف��ال��سِّ ��ل��م ال��سِّ ف��ي ي��رَغ��ب��وا وإن س��ال��ٌم ف��ال��ص��ل��ُح ��ل��ِح ال��صُّ ف��ي ي��رَغ��ب��وا ف��إن

صباه: يف قاَله بيت أول وهو فقال

ال��ص��ب��ِر م��ن أم��رَّ ص��ب��ٍر إل��ى رج��ع��ُت ن��اف��ع��ي ال��ده��َر أَر ل��م ��ا ف��ل��مَّ ب��ك��ي��ُت

كما الفداء ال قهًرا، التخليص الدولة سيِف إعادة أن واملعنى ثانيٍة قصيدة يف البيت هذا ذكُر سبق قد 571

وائل. أبا خلص
الشمُّ. والرأْم: حليبُها فتدرُّ تشمه تبنًا جلدها ويحىش ولدها يذبح الناقُة العلوق: 572

الرمِح. َرأس يف النَّصلُة اللهذَُم: 573

الَحديد. من الُح السِّ املاذي: 574
سابقة. قصيدة يف رشحه مع البيت هذا تقدم 575

لها. زواَج ال التي األيام من بيتك وأهل أشبالك، وأرست زوجتُك وثكلتْك وجُهك رضب قد يقوُل: 576
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أولها بأبيات إليه فكتب حمدان، بن نرص بن املهلهل زهري بأبي البيت هذا فاتَّصل
بَقوله: فراس أبو فأجابه ،« الغرِّ والسادِة يد الصِّ الكرام ابَن «يا

ول��ل��ق��ط��ِر ف��ي��ه أن��ت ل��م��ك��اٍن وم��ا ول��ل��بَ��دِر ي��راك أم��س��ى ل��م��ن م��ا أال
ب��ال��ف��خ��ِر577 وُح��لِّ��ي��َت ل��ل��ُج��لَّ��ى ��ل��َت وأُهِّ ب��ال��ُع��ال وأُف��ردَت ب��ال��تَّ��ق��وى ت��ج��لَّ��ل��َت
ال��دَّه��ِر أب��َد ش��ك��ره��ا أُوفِّ��ي ال ي��ًدا ب��ِم��دَح��ت��ي اب��ت��دأُت ل��م��ا ل��ق��ل��دت��ن��ي
ُع��ذِر م��ن ال��م��وثَّ��ل ال��م��ج��ِد إل��ى ل��ي ف��م��ا م��ودَّت��ي ص��دَق أم��نَ��ْح��ك ل��م أن��ا ف��إْن
578 ال��غ��رِّ وال��س��ادِة ال��ص��ي��د ال��ك��راِم اب��ن أي��ا ك��ري��م��ٌة ج��اءْت ��ي��د ال��صِّ ال��ك��راِم اب��َن أي��ا
ال��ح��ض��ِر م��ؤن��س��َة ال��بَ��دو أه��ل ت��ح��ي��ُة ف��أص��ب��َح��ْت ال��ق��ري��ِض أه��َل ب��ه��ا ف��ض��ل��ت
ال��ِش��ْع��ِر م��ن ال��نَّ��ظ��ي��ِر م��ع��دوُم وِش��ع��ُرك ال��وَرى م��ن ال��ن��ظ��ي��ِر م��ع��دوُم وم��ث��لُ��ك
ال��زَّه��ِر م��ن ال��رب��ي��ع ح��اَك م��ا ب��دائ��َع ونِ��ظ��اِم��ه أل��ف��اظ��ه ع��ل��ى ك��أن
ب��ال��ف��ج��ِر يُ��خ��ب��ر ال��ف��ج��ر ن��س��ي��ُم وه��بَّ ب��ال��نَّ��دى وأخ��ض��َل ال��روُض ف��ي��ه ت��ن��ف��َس
ال��ج��م��ِر ع��ل��ى ال��ض��ل��وع ب��ي��َن ل��ه��ا ط��وي��ُت ل��وع��ًة ِف��راق��ك م��ن أش��ك��و ال��ل��ه إل��ى
��ب��ِر ال��صَّ إل��ى وع��اَد ��ك��َوى ب��ال��شَّ ت��ع��لَّ��ل ق��ل��بُ��ه اش��ت��اَق إذا م��رت��اٍح وح��س��رَة
ُدرِّي ك��وك��ٌب ب��دا م��ا ب��اٍل وأن��ع��َم ع��ي��ش��ٍة خ��ي��ِر ف��ي ال��ق��رب زم��اَن ي��ا ف��ُع��د
ن��ص��ِر إل��ى وت��غ��ُدو غ��زٍو إل��ى ت��روُح َغ��م��ام��ٌة اس��ت��ه��لَّ��ْت م��ا ن��ص��ٍر اب��َن ي��ا وِع��ْش

ظبٍي بني من َصربي «باَن أولُها بها إليه كتب قصيدة جوابًا فراس أبو إليه وكتب
قال: ربيِب»،

ال��رب��ي��ِب ال��َغ��زال ذل��ك ُم��ق��ل��ت��ا وال��نَّ��ح��ي��ِب األس��ى ع��ل��ى وق��ف��ت��ن��ي
ُم��ص��ي��ِب ب��س��ه��ٍم أل��ح��اِظ��ه ُغ��ن��ج رَم��ان��ي ��ل��وَّ ال��سُّ ع��اَدن��ي ك��لَّ��م��ا
ب��ال��ُق��ل��وِب س��ه��اُم��ه��ا ف��ات��ك��اٍت ف��ات��ن��اٍت ف��وات��ٍك ف��ات��راٍت
ط��ب��ي��ِب م��ن ُم��خ��ام��ٍر ول��داءٍ ُم��ع��ي��ٍن م��ن م��ت��ي��ٍم ل��َص��بٍّ ه��ل

وُحلِّيت األمور لعظائم أهًال وأصبحَت بالعال، غريك دون وُخصصت التَّقوى لباَس لبست يقول: 577

بامَلفاخر.
إلخ. … الكرام ابن يا فيها: قال التي القصيدَة بالَكريمة أراد 578
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ذن��وب��ي ك��ان��ْت ال��ذن��وَب أنَّ خ��ل��ت ح��ت��ى ال��م��ع��اِت��ُب ال��ُم��ذن��ُب أيُّ��ه��ا
ك��ئ��ي��ِب غ��ي��ر ع��ل��ي��ك ق��ل��ب��ي غ��ي��ر وَه��ج��ٍر وص��اٍل م��ن ش��ئ��َت ك��م��ا ك��ْن
ال��َق��ض��ي��ِب وق��دُّ ال��ص��ب��ا ون��س��ي��ُم األَق��اِح��ي وث��غ��ُر ال��َه��وى ِج��س��ُم ل��ك
ال��ُم��ري��ِب579 ول��ح��َظ ال��ه��وى ِس��ي��م��ي��اءَ أق��رَّت ول��ك��ْن ال��ه��وى ج��ح��دَت ق��د
م��ذي��ِب ع��ذاٍب ف��ي ال��ح��بِّ ج��َوى م��ن وَه��ج��ٍر وص��اٍل ح��ال��ت��ي ف��ي أن��ا
ب��رق��ي��ِب ��ٍص م��ن��غَّ ووص��اٍل ب��ص��دوٍد ��ٍص م��ن��غَّ ق��رٍب ب��ي��ن
ال��م��ك��روِب راح��ُة ال��دم��ُع إن��م��ا وَدم��ع��ي خ��لِّ��يَ��ان��ي خ��ل��ي��ل��ي ي��ا
ال��ح��ب��ي��ِب س��ب��ي��ل ف��ي ال��ق��ل��َب وق��َف م��ح��بٍّ ِج��ه��اد ف��ي ت��ق��والن م��ا
األري��ِب580 ال��ح��ص��ي��ِف ال��م��اِج��د ل��ل��ف��ت��ى َس��الم��ي ُم��ه��ٍد ال��ظَّ��اع��ن��ي��ن م��َن ه��ل
ق��ري��ِب غ��ي��ُر ال��م��ح��لِّ وال��ق��ري��ب داٍر ش��ْح��ِط ع��ل��ى إن��ي ع��م��ي اب��ن
م��غ��ي��ِب ف��ي م��ح��اف��ٌظ ُح��ض��وره ف��ي ـ��س أن��ـ ال��َع��ه��د خ��ال��ص ال��ودِّ ص��ادق
َس��ك��وِب ب��غ��ي��ٍث ف��ك��ُره ج��اَده��ا ري��اًض��ا إل��يَّ ي��ه��دي ي��وم ك��ل
وط��ي��ِب ح��س��ٍن ب��ك��ل واف��داٍت وأن��ٍس ب��رٍّ ب��ك��لِّ وارداٍت
ال��خ��ط��وِب وك��رَّ ال��رََّدى وص��روَف ال��لَّ��ي��ال��ي ص��رَف ُوق��ي��ت ن��ص��ٍر اب��َن ي��ا
رب��ي��ِب581 ظ��ب��ٍي ب��ي��ِن م��ن ص��ب��ري ب��ان ف��ك��ري ��َل ت��أمَّ ل��م��ا َص��ب��ري ب��ان

عنها فراس أبو فأجابه امَلهجور»، املتيَّم شوق «هاَج أولها بقصيدة زهري أبو فأجابه
بقوله:

نَ��ص��ي��ِر ب��غ��ي��ر ال��ه��وى وُم��ض��ي��م ُم��ج��ي��ر ب��غ��ي��ر ال��ه��َوى ُم��س��ت��ج��ي��ر
ب��زف��ي��ِر وق��ل��بُ��ه ب��ان��س��ك��اٍب ُم��ق��ل��تَ��ي��ه ال��ه��وى وكَّ��ل ل��َم��ن م��ا
ق��ص��ي��ِر ي��وٍم وع��م��ِر ي��ت��ل��ظَّ��ى ط��وي��ٍل ل��ي��ٍل ُع��م��ِر ب��ي��ن م��ا ف��ْه��و
ال��م��س��ي��ِر ق��ب��ل ال��ب��الءُ ت��نَ��اَه��ى ق��د َع��ي��ن��ي أرََّق ال��م��س��ي��ُر أق��وُل ال

خائًفا. إليك ونظري واالصفرار، النُّحول من الحبِّ عالمة مني أقرَّْت حبَّك أنكرْت إن يقول: 579
املدح. إىل النسيِب من التخلص ُحسن البيِت هذا ويف العاقل، الكامُل الحصيف: 580

تقدم. كما زهري، أبو إليه أرسلها التي القصيدة مطلِع صدُر الَعُجز هذا 581
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م��ن��ي��ِر ب��دٍر ت��ح��ِت م��ن ي��ت��ث��نَّ��ى رط��ي��ٍب غ��ص��ٍن ت��ح��ِت م��ن ك��ث��ي��بً��ا ي��ا
نَ��ظ��ي��ِر582 ل��غ��ي��ِر ال��وف��ا ق��ل��ي��َل ي��ا ال��ل��ي��ال��ي ب��ع��ِدي غ��يَّ��رتْ��ك م��ا ُش��دَّ
ال��َع��ي��س��ج��وِر583 ال��م��وَّارة وص��َف ِرُف أَْع��ـ وال ش��رِّي وف��ي��َك َوص��ف��ي ل��َك
ال��ُق��ص��ور584 ت��ل��ك ق��اص��راِت ه��َوى ع��ن ش��غ��ٌل وج��ِه��ك ُح��س��ن م��ن ول��ق��ل��ب��ي
َض��م��ي��ري ي��ج��نُّ م��م��ا ِخ��ل��ًوا ب��اَت خ��ل��يٍّ ع��ي��َن ال��رق��اَد م��ن��ح��ُت ق��د
َم��ه��ج��وِر585 ع��اش��ٍق ك��لَّ وش��ف��ى ب��ح��بِّ أح��بَّ م��ن ال��ل��ه ج��زى ال
أس��ي��ِر وذُلَّ ث��اك��ٍل وبُ��ك��ا َم��ري��ًض��ا ِج��س��ًم��ا ن��أَي��ت م��ن��ذ ل��ي إنَّ
ال��َغ��ري��ِر ال��َغ��زال ع��ل��ى ع��وٌن ـ��َدك ِع��ن��ـ أَل��ى ُزه��ي��ٍر أب��ا ي��ا أخ��ي ي��ا
وُم��ش��ي��ِري وُع��م��دت��ي وُم��غ��ي��ث��ي أم��ٍر ك��لِّ ف��ي م��ش��ت��ك��اَي ت��زل ل��م
وَح��ري��ِر ُس��ن��دٍس ف��ي ت��ت��ه��ادى ه��داي��ا ��ي ع��مِّ اب��َن ي��ا م��ن��َك وردْت
ال��م��ن��ث��وِر ك��ال��لُّ��ؤل��ؤ ول��ف��ٍظ ء ال��َم��ا ب��ارِد م��ن أل��ذَّ ب��ق��واٍف
ج��ري��ِر ش��ع��َر وف��اَق ع��ن��ه ـ��ط��ُل واألَْخ��ـ ال��َف��َرزدُق ��َر ق��صَّ ُم��ح��ك��م
وال��ُم��س��ت��ج��ي��ِر ال��م��ل��ه��وِف وغ��ي��اُث األَع��ادي وح��ت��ُف ال��وَغ��ى ل��ي��ُث أن��ت
نَ��ظ��ي��ر586 ع��ن ال��ُع��ال ف��ي وت��ع��ال��ي��َت ش��ب��ي��ٍه ع��ن ال��طَّ��ل��ى ف��ي ل��ل��ض��رب ط��ل��َت
ك��ب��ي��ر587 أم��ٍر ب��ك��لِّ ط��بً��ا ِس��نِّ ال��ـ َك��ب��ي��ُر وأن��ت ت��ح��رَّي��ت��ن��ي ك��م
ب��ال��م��ي��س��وِر588 ق��ن��ع��ُت ج��واب��ي ـ��َت ام��ت��ْح��ـ ق��د ع��ٍم اب��َن ي��ا ك��ن��َت ف��إذا
ال��م��ه��ج��وِر589 ال��م��ت��ي��م ش��وُق ه��اَج أتَ��تْ��ن��ي ح��ي��ن إل��ي��ك ش��وق��ي ه��اَج

أشد. ما بمعنى ب تعجُّ كلمة ما: شدَّ 582

الجن. من الساحُر والَعيسجور: ن، املتلوِّ املوَّارة 583
الُقصور. يف التي الطرف قارصاُت غريك حبِّ عن حسنُك قلبي شغل لقد يقول: 584

بالحب. فيبليها محبوبته، يجاِزي ال أن تعاىل هللا يدعو 585
العنق. صفحُة وهي طلية جمع والطََّىل: الطول، من طلت: 586

عمله. يف الحاذُق بالفتح: الَطبُّ 587
تيرس. بما مني تقنَع أن عليك فحق الجواب؛ مني وطلبَت تنزلَت أي: امتحَت إذا يقول: 588

إلخ. … شوقي هاج أولها: التي القصيدُة منك أتَتْني حني إليك َشوقي ثار يقول: 589
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استخلفه: قد وكان فراس، أبو إليه وكتب

س��اج��ُم��ْه590 ال��دَّم��ع ي��ن��ف��د ل��م إن ع��ذَر ف��ال وم��ع��ال��ُم��ه ال��ه��وى رب��ُع إنَّ��ه أم��ا
ن��واع��ُم��ْه وف��ي��ه َده��ًرا ب��ه ن��ع��م��ُت ل��َط��ال��م��ا خ��الءً ت��ب��ك��ي��ِه ب��تَّ ل��ئ��ن
غ��م��ائ��ُم��ه591 وال��ج��ف��ون َس��ق��اه ووب��ٌل ع��اش��ٍق أن��ف��اُس وه��ي ع��َف��تْ��ه ري��اٌح
ح��اك��ُم��ْه وال��خ��ص��ُم ال��م��ظ��ل��وَم يُ��ن��ص��ف وم��ن ُم��ه��ج��ت��ي ح��ك��َم ق��لَّ��دت��ه��ا م��ٌة وظ��الَّ
ك��رائ��ُم��ْه دم��ٍع ك��ل م��ع ل��ه��ا وخ��وٌد َم��ص��ون��ٌة وج��ٍه ك��لِّ م��ن ل��ه��ا م��ه��اٌة
ص��ارُم��ه592 ال��ح��دِّ ِم��خ��ذُم ِغ��راٌر رق��ي��ٌق وص��اح��ب��ي ق��ط��ع��ُت ك��َف��رَع��ي��ه��ا ول��ي��ٍل
وأراق��ُم��ه أص��اللُ��ه وتُ��ؤن��س��ن��ي وِظ��ب��اؤه آراؤه تُ��ص��اح��ب��ن��ي
م��ن��اس��ُم��ه ب��ع��ي��ري م��ن وط��ئ��تْ��ه��ا وال ب��ه��ا أَن��ت��ع��ل ل��م ال��ل��ه ب��الِد وأيُّ
ش��ك��ائ��ُم��ه593 ال��غ��ش��وُم ال��َده��ُر ج��م��َح إذا أن��ن��ا ال��ل��ه يَ��ع��ل��ُم أُن��اٌس ون��ح��ن
ت��م��ائ��ُم��ه ال��رق��اُق وال��ب��ي��ض أس��نَّ��ُة ال��ـ ف��إنَّ��م��ا م��ن��ا ال��م��ول��وُد ُول��د إذا
ك��ات��ُم��ْه أن��ا ال��ذي ب��ع��َض ب��ه��ا ي��ب��ثُّ رس��ال��ة ��ي ع��مِّ اب��َن ع��ن��ي س��يُ��ب��ل��غ
ول��وائ��ُم��ْه ع��ذَّال��ه ك��ثُ��رْت ول��و ج��ف��اءَه أخ��ش��ى ك��ن��ُت م��ا ج��اف��يً��ا ف��ي��ا
أُص��ارُم��ْه ال ال��ذي ال��خ��لُّ ي��ص��ارم��ن��ي وأه��ِل��ه594 زم��ان��ي م��ن ح��ظِّ��ي ك��ذل��ك
ظ��ال��ُم��ْه وه��و إل��َف��ه َص��بٌّ َل��ي��ش��ت��اُق ف��إن��ه إل��ي��ك م��ش��ت��اًق��ا ك��ن��ت وإن
ث��ال��ُم��ه595 ال��َه��ج��ر وال يُ��ف��ن��ي��ه ال��ن��أُي وال يُ��ب��ي��ده ال��زم��ان ال ا ودٍّ أودُّك
ك��رائ��ُم��ْه تُ��ح��ص��ى ل��ي��س ك��ري��م وأن��َت وف��اُؤه ي��ذم ال وف��يٌّ وأن��َت

عليه بكاءً فيه دمعه ينفد لم إن للعاِشق عذَر فال وعليه ومعامله، الَهوى محلُّ الربع هذا إن يقول: 590

وتحًرسا.
الُجفون أسَكبته دمٌع هو فيه يمطر الذي والَوبل العاشق، أنفاُس هي بالرَّبِع هبَّْت التي الرياح إن أي: 591

الَغمام. ُصورة يف هي التي
. الحدِّ رقيُق سيٌف ورفيقي املهاة، تلك كَفرعي عظيٌم سواُده قطعتُه، ليٍل وربِّ يقول: 592

الَجموح، بالَفرس الدَّهَر شبَّه للفرس، كاللجام الدابة فِم يف تُوضع حديدٌة وهي شكيمة، جمع كائُم: الشَّ 593

بالشكيمة. نفسه وشبَّه
أقُطعه. ال الذي الخل أصِله من يَقطعني أنه وأهله الزمان من حظي إنَّ أي: 594

الَهْجر. يُنقصه وال البعد، يُفنيه وال الزمان، يُبيده ال لك ُودي إنَّ يقول: 595

114



الحمداني فراس أبي ديوان

ودع��ائ��ُم��ه ال��ع��ال رك��ن ب��ه ي��ش��د وف��رع��ه ال��ف��خ��ار أه��ل ب��ه أُق��ي��ُم
ق��ائ��ُم��ْه وي��خ��ف��ر خ��داه ف��ي��ح��م��رُّ ك��ف��ه ن��داوُة تُ��ع��دي��ه ال��س��ي��ف أخ��و
ه��ادُم��ْه أن��َت إذ ال��ُودِّ رواَق وأَب��ن��ي م��َض��ى م��ا ف��أح��م��ل ُع��ت��ب��ى ل��ي أع��ن��دك
ن��اظ��ُم��ه أن��َت ال��ذي ال��دُّر م��ن ب��َع��ق��ٍد ��ًح��ا م��وشَّ ال��ج��واَب ع��ن��ي ت��ح��س��ب��ْن ف��ال

فراس أبو فأجابه ووحشٍة»، إليك شوٍق عن «كتابَي أولُها بقصيدة زهري أبو فأجابه
بقوله:

تَ��َع��ج��ُرف��ا ال��ُم��س��يء ذن��َب أتُ��ل��زم��ن��ي ُم��ن��ص��ًف��ا يُ��ع��اِت��ب أم��َس��ي ظ��ال��ًم��ا أي��ا
ال��َج��َف��ا َخ��ش��ي��َة ب��ال��َج��ف��ا وِذك��ري ـ��ع��ت��اِب ال��ـ م��خ��اف��َة ال��ع��ت��اِب ب��ت��ن��م��ي��ق ب��دأت
ُم��ن��ِص��ف��ا ُظ��ل��ِم��ك ح��االت ع��ل��ى وأُل��ف��ى ص��اب��ًرا َع��ت��ِب��ك ت ِع��الَّ ع��ل��ى ف��واف��ى
َوف��ا596 َغ��دره وم��ن وص��ًال ب��ه��ج��ران��ه م��ن��ح��تَ��ه خ��ًال واف��ي��ت م��ت��ى وك��ن��ت
ت��أس��ًف��ا ال��ع��ت��اُب ه��ذا ل��ي َد وج��دَّ ص��ب��اب��ًة ال��ك��ت��اُب ه��ذا ب��ي ف��ه��يَّ��ج
واش��ت��ف��ى ال��ع��ت��ب م��ن م��ظ��ل��وٌم ال��ق��ل��ب ش��ف��ى ب��ع��ي��دًة داًرا األي��اُم دنَ��ِت ف��إن
ت��ألُّ��ًف��ا597 ع��ن��ه أم��س��ك��ت أُك��ْن ل��م وإن ت��ائ��بً��ا ب��ال��ذَّن��ِب أق��ررَت ق��د ك��ن��ت ف��إن

فقال: خالصه كراهية أهله من قوم عن وبلغه

أص��يَ��دا ال��ع��زَّ ت��ف��ق��دوا أن ت��م��ن��ي��ت��ُم وإن��م��ا تَ��ف��ِق��دون��ي أن ت��م��ن��ي��ت��ُم
َم��ولِ��دا598 ت��ع��دُّون م��ن أدن��ى ك��ن��ت وإن ��ًة ه��مَّ ت��ع��دون م��ن أع��ل��ى أن��ا أم��ا
وم��ش��ه��ًدا َغ��ي��بً��ا ال��ق��وِل ف��ي ي��س��ي��ئُ��ون��ن��ي َع��ش��ي��رت��ي م��ن ُع��ص��ب��ًة أش��ك��و ال��ل��ه إل��ى
وال��يَ��دا ال��م��ه��نَّ��د ك��ن��ت ض��رب��وا وإن أم��اَم��ه��م ال��ِم��َج��نَّ ك��ن��ت ح��ارب��وا وإن
ِف��دا م��ل��ك��ْت وم��ا ��ي ك��فِّ ل��ه��ا ج��ع��ل��ُت ��ٌة ُم��ل��مَّ ��ْت أل��مَّ أو خ��ط��ٌب ن��اَب وإن
ُس��دا ت��رك��تُ��ه��ُم أم��ٍر ع��ن غ��ب��ُت وإن َس��ف��اه��ًة يُ��ب��ص��رون��ي ال أن ي��ودُّون

بالَوفا. وغدَره بالوصل، هجَره وأُقاِبل الخلَّ أُصايف أن عادتي من يقول: 596
محبتك. عىل وإبقاءً لك تأنًفا أعاتب فال مذنبًا، أُكن لم وإن بذنبي أقررت مذنبًا كنت إن أي: 597

السن. يف أي املولِد يف دونهم كنت وإن الهمم، ذَِوي من تعدُّونهم من كلِّ من أعىل ألست يقول: 598
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غ��ًدا ل��ُه��ْم وْه��َو ال��ي��وَم ل��ن��ف��س��ي وح��ظٌّ ج��م��ال��ه��ا ف��ي أن��َص��ف��وا ل��و ل��ه��ْم م��ع��اٍل
ِع��َدا أص��ب��ح��وا ول��و أَول��ى ب��ه��ا ف��أه��ل��ي َغ��َدْت ف��م��ت��ى ن��ع��م��ًة تَ��ِع��ُدون��ي ف��ال

العباس وأبي الخالع، الفرج أبي إىل بها وكتب القصيدة، هذه فراس أبي بخط وجدت
التنوخي: عبيد بن أحمد

ن��اءِ ح��ب��ي��ٍب م��ن ط��ي��ٍف ب��دن��وِّ ج��ف��اءِ ط��وِل ب��ع��د م��ن أق��نَ��اع��ًة
واآلب��اءِ ��ات ب��األُمَّ ن��ف��دي��َك ل��ه ُق��ل��ن��ا ش��ادٌن ��ي وأمِّ ب��أب��ي
599 ال��َف��ح��ش��اءِ إل��ى َس��ب��بً��ا ل��ه ك��ان��ْت ب��ن��ظ��رٍة ال��ع��ف��ي��َف ل��َح��ظ إذا ٌ رش��أ
600 الءِ ال��ألَّ م��ن ف��ي��ه��ا م��ا ب��ب��دي��ِع ��اِق��ه ُع��شَّ ع��ل��ى تَ��ج��ن��ي وَج��ن��اتُ��ه
ب��ال��م��اءِ م��َزج��ت��ه��ا ال��ُم��دام م��ث��ل ف��ت��ورََّدْت ح��م��رٌة ع��ل��ي��ه��ا ب��ي��ٌض
ح��م��راءِ غ��الل��ٍة ت��ح��َت ب��ي��ض��اء ب��غ��الل��ٍة ل��ه ب��َرزْت ف��ك��أن��م��ا
األَح��ش��اءِ إل��ى ألس��ُه��م��ه��ا ط��رق وُع��ي��ون��ن��ا َل��ح��اظ��ه ات��ق��اءُ ك��ي��ف
بُ��ك��اء ب��م��ث��ِل يَ��ب��ك��ي ف��ك��أنَّ��ه َم��داِم��ع��ي ل��ون خ��دَّي��ه ال��ح��ي��ا ص��ب��َغ
601 ِظ��ب��اءِ ُع��ي��ون م��ن ��وارِم ال��صَّ ب��ُظ��بَ��ى يَ��رم��ي��نَ��ن��ا ج��آذٍر ات��ق��اءُ ك��ي��ف
أح��ش��اِئ��ي ض��م��ن��ت ��ن م��مَّ ح��اش��اك ال��نَّ��ج��الءِ ال��م��ق��ل��ة ت��ل��ك ربَّ ي��ا
َوف��اءِ ب��ُح��س��ِن غ��دًرا وم��نَ��ح��ت��ن��ي ال��ه��َوى ف��ي ب��ُق��رب��ك بُ��ع��ًدا ج��ازي��ت��ن��ي
602 األن��واءِ أص��َدق م��ن ع��راض��ٌة َس��ح��اب��ٌة ش��آُم ي��ا ِع��راَص��ك ج��ادْت
وف��ت��اءِ ُف��ت��وٍَّة ُك��ل وم��ح��ل وال��ص��ب��ا وال��خ��الع��ة ال��م��ج��ان��ُة ت��ل��ك
ه��واءِ واع��ت��دال م��اءٍ وص��ف��اء ح��دائ��ٍق وال��ت��ف��اِف زه��ٍر أن��واُع
َص��ه��ب��اءِ وم��ن ل��ح��ٍظ م��ن ك��اِس��ي��ن يَ��س��ِق��ي��ن��ن��ا ال��دَُّم��ى م��ث��ُل وخ��رائ��ٌد

ارتكاِب إىل وحركتْه العفة ترك عىل حملتْه واحدة، نظرة عفيف رُجٍل إىل نظر إذا َ الرشأ ذلك إن يقوُل: 599
الفحشاء.

الساطع. النوُر الألالء: 600
السيوف. حدُّ وارم الصَّ وُظبى الَوحش، بقر وَلُد وهو جوذر جمع الجآذر: 601

وتزهر. لتخرض الصادق؛ املطر بعواِرض تُسقى أن اِم الشَّ لجوانب بالغيِب الدعاءُ املعنى: 602
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ال��طَّ��اِئ��ي:603 أوِس اب��ِن ش��ع��َر غ��نَّ��ي��ن��ن��ا ك��أَس��ه��ا ال��نَّ��دام��ى ع��ل��ى أَدرن وإذا
األح��ش��اءِ ف��ي ��وِق ال��شَّ م��ط��اي��ا ك��ان��ْت م��ط��يَّ��ه��ا ك��نَّ ال��راُح م��ا إذا راٌح
َورائ��ي ��روِر ال��سُّ أح��واَل وت��رك��ُت ل��ذَّت��ي ع��ن��ه��ا َش��خ��ص��ُت ح��ي��ن ف��ارق��ُت
وال��نُّ��َدم��اءِ ال��ُخ��ل��ط��اء م��ن ِخ��ل��ًوا م��ن��زًال ال��ج��زي��رِة ب��َل��ِد م��ن ون��زل��ُت
ف��ض��اءِ ك��لُّ ويَ��ض��ي��ق ِري��ق��ه��ا م��ن ط��ي��ٍب ط��ع��ٍم ك��لُّ ع��ن��دي ف��ي��م��رُّ
م��ن��ائ��ي ال��ف��راِت م��اءُ ال ويَ��زي��د ل��ذَّت��ي ال��ج��زي��رِة ب��ل��ُد ال ال��ش��اُم
604 ال��ب��ي��ض��اءِ ��ة ب��ال��رَّقَّ ال ��وداء ـ��سَّ ال��ـ ب��َم��ن��ِب��ج ال��ف��ؤاِد ُم��رت��ه��َن وأب��ي��ُت
ال��َج��وزاءِ ك��واك��ِب ن��دي��َم أُم��س��ي بَ��ع��ده��م أن��ي ال��نُّ��دم��اءِ ُم��ب��ل��غ م��ن
إِخ��اِئ��ي ال��دِّي��ار ب��ع��د ع��ل��ى ُم��ن��ك��م رَع��ى م��ن ِش��ع��ري ف��ل��ي��َت َرع��ي��ُت ول��ق��د
605 ال��َع��ل��ي��اءِ إل��ى ل��م��ش��ت��اٌق إن��ي م��ل��ج��ل��ٍج غ��ي��َر وق��ل��ت ال��غ��ب��يُّ ُف��ح��م
��ع��راءِ ب��ال��شُّ ��ع��ر ال��شِّ ف��ي م��ت��ع��رٌِّض وإنَّ��ن��ي ال��س��ي��وِف ض��رُب وِص��ن��اع��ت��ي
ب��ب��ق��اءِ َم��وص��ول��ٍة وس��الم��ٍة دائ��ٍم ب��ع��زٍّ ي��ج��َم��ُع��ن��ا وال��ل��ه

أيًضا: وقال

ع��اش��ُق��ْه ي��نَ��ْم��ه ل��م ل��ي��ٍل آِخ��َر ط��اِرُق��ه أَل��مَّ ال��ط��ي��ف أش��اق��ك
الح��ُق��ه606 ظ��الٍم م��ن ث��اٍر ط��ال��ب ي��س��اِوُق��ه أع��ق��اِب��ه ف��ي وال��ص��ب��ُح
غ��اس��ُق��ْه607 ال��ظ��الم ث��وِب ع��ن وان��ج��اَب ُس��رادُق��ه َض��ب��اب��ه م��ن ُم��زِّق

الذي اآلتي البيت تماٍم، أبي شعِر من لنا غنَّني الصهباء، كأَس علينا أَدْرن إذا الخرائَد تلك أنَّ يعني 603

إلخ. … راح أولُه:
بالَجزيرة. والرَّقة الشاِم، ُملَحقات من َمنبج: 604

إىل مشتاٌق إني متلعثٍم: غري رصيًحا أقوُل وإني مفحوًما، دام يقول ما يَفهم ال الذي الغبي يقول: 605

امَلعايل.
منه. ثأًرا يطلُب كأنه خلفه، ويعدو يسوقه الصبَح كأنَّ الليِل إىل يرِجُع أعقاِبه يف الضمريُ 606

الغسُق الظالم ثوب عن وانكَشف الخيام. أي ادق، للرسُّ امُلشابُه امُلرتاِكم الليِل َظالِم من نُرش ما اِدق الرسُّ 607

الَفجُر. وهو
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َخ��رائ��ُق��ْه608 رح��َل��ْت ال��خ��ل��ي��ُط أِم ش��ائ��ُق��ْه َم��ش��وًق��ا س��رَّ م��ا ب��ع��د م��ن
ن��واع��ُق��ْه ب��ب��ي��ن��ه ون��ع��ق��ت س��ائ��ق��ْه وح��ثَّ ح��اِدي��ه أَج��دَّ
ع��الئ��ُق��ْه609 ع��ِل��ق��ت ح��ب رس��ي��س م��ف��ارُق��ْه ال��ج��وى م��ا ع��ل��ي��ك أب��ق��ى
َم��ش��ارُق��ْه610 أج��ٍإ م��ن م��زاج��ه م��داف��ُق��ْه ش��ُرف��ْت دم��ٍع وف��ي��ض
أي��ان��ُق��ْه611 َح��م��ِض��ه ب��ق��اي��ا رع��ت أب��ارق��ه خ��دراف��ه ض��ِم��ن��ْت ق��د
يُ��واف��ُق��ْه612 م��ا ِم��ل��ح��ان م��ن واف��ق ف��ن��ائ��ُق��ْه ع��اذل ي��ق��ض��ي ح��ي��ن
نُ��ف��ارُق��ْه613 ن��َزْل ل��م ُم��ل��ثٍّ إل��ى ف��ب��ارُق��ه ض��ارٌج اطَّ��ب��اُه ث��م
ص��واع��ُق��ْه614 م��رت��ِج��ٌس م��ن��ب��ج��ٌس ص��ادُق��ْه ن��وءٌ ال��وس��م��يِّ أنَ��ِف م��ن
ش��ق��اش��ُق��ْه615 ال��ثَّ��َرى ع��ل��ى وه��َدرْت ب��ارُق��ْه وأض��اءَ اْدل��ه��مَّ إذا
وس��ائ��ُق��ْه616 م��ج��ف��ل��ٌة ك��أن��ه��ا تُ��س��اب��ُق��ْه أرج��اِئ��ه ف��ي وال��وح��ُش
ن��م��اِرُق��ْه617 دب��ج��ت روٍض ق��ش��ي��َب ودائ��ُق��ْه أرب��ع��ٍة إل��ى أه��دْت
َع��ق��ائ��ُق��ْه618 ��ل��ْت ُف��صِّ َح��ل��ي س��م��وَط ح��داِئ��ُق��ْه زه��ر م��ن ول��ِب��س��ْت

ترحلت الذي الخليط من أْم زارك الذي الخيال من لك حَصل الذي كان يقول: الجماعة، الخرائق: 608
عنك. جماعتُه

العشق. ُحَرق يفارْقه لم الحب ورسيس ثابتُه. أي الحب، رسيَس الخليط عليه أبقى أنه املعنى: 609
وَمنازل. بيوٌت فيه عقال، بن لبدر ماءٍ عني أجأٌ: 610

واأليانق مختلف، وطني ورمل حجارة فيه ما وهو جمٌع، وأبارُقه ربيعي، نباٌت بالكرس: الِخدراف 611
الجمال.

سليم. بني جبُل امليم بَكرس وِملحان ماء، اسم وعاذل: الغزارة، وهي فنيقة جمع الفنائق: 612
املطر. : وامُللثُّ كذلك، وبارق مكاٍن اسُم وضارج: دعاه، أي: اطَّباه 613

امُلضطرب. واملرتجس: واملنفجر واملنبجس املطر، أوصاِف من الوسمي: 614
املرتفعُة. األصواُت والشقاِشُق ، اسودَّ اْدلهمَّ: 615

الناِس. من كالرُّْفقة اإلبل من وهي َوسيقة، جمع الوسائق: 616
واملساند. البُسط أي نمارُقْه؛ نُقشت أي: نمارُقه ودبِّجْت الجديُد، والقشيب: األمطاُر، الودائق: 617

حبَّاِته. بني يفصل ما فيه يجعل والتفصيل: الُحيل، السموط: 618
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السحاب: يصف أيًضا وقال

اج��ِت��ن��ابُ��ُه619 ال��س��رى رغ��م ع��ل��ى ط��ال أغ��ب��ابُ��ه ح��ب��ي��بُ��ه وزائ��ٍر
ه��ب��ابُ��ُه ه��ب��وبُ��ه��ا رائ��ح��ًة أه��دابُ��ُه م��س��ب��ل��ًة ب��ه ج��اءت
س��ح��ابُ��ُه ُم��رع��ًدا ح��زي��ٌن ب��اٍك رك��ابُ��ُه ��ه��ا وال��سُّ َح��ب��اه رك��ب
ِه��ض��ابُ��ُه620 أص��َف��ق��ْت ش��ري��ر ُرك��َن س��ح��ابُ��ُه َح��م��ل��ْت ق��د ك��أن��م��ا
ِق��ب��ابُ��ه621 ال��ثَّ��َرى ع��ل��ى وُض��رب��ْت أس��ب��ابُ��ُه اتَّ��ص��ل��ْت م��ا إذا ح��ت��ى
ِش��ع��ابُ��ُه ب��م��اِئ��ه��ا وَش��ِرق��ْت أط��ن��ابُ��ُه أرج��اِئ��ه ف��ي وام��ت��دَّ
رح��ابُ��ُه622 نَ��وِره��ا ف��ي وَح��ل��ي��ْت اك��ت��ئ��ابُ��ُه ال��ثَّ��رى وج��ِه ع��ن أُج��ل��َي
إي��ابُ��ُه623 َف��ْق��ِده م��ن يُ��ْؤِس��ِه ل��م م��ن��ج��ابُ��ُه ان��ج��ل��ى ��ا ل��مَّ ك��أن��م��ا

أيًضا: وقال

ال��راِع��ي624 ف��ي��ه��ا ال��رائ��ُد ��ُر ي��ب��شِّ ال��ب��ق��اِع أح��َس��ِن م��ن وب��ق��ع��ٍة
ال��ق��اِع625 وج��َه ي��س��تُ��ر ك��أن��م��ا وال��َوس��اِع وال��م��رت��ع ب��ال��خ��ص��ب
ال��ِك��الِع626 ل��ذي ال��رُّوم ي��ن��ُش��ر م��ا واألن��واِع األل��واِن س��ائ��ِر م��ن
ال��تِّ��الِع م��ن م��ن��ح��طٌّ وال��م��اءُ ��نَّ��اع ال��صُّ ال ال��خ��ال��ِق َص��ن��ع��ة م��ن
ل��ل��س��ج��اع627 ال��ح��م��اُم وغ��رَّد ل��ل��ِق��راع ال��ب��ي��ُض تُ��َس��لُّ ك��م��ا
ال��ِب��ق��اِع ف��ي ال��ب��ه��ار ونُ��ش��ر اإلي��ق��اِع ع��ل��ى ال��م��اءُ ورق��ص

اجتنابُه. طال قد وكان انقطاُعه، امَلزور إىل حبَّبُه زائٍر ربَّ يقول: 619
البَحر. جانُب ير: الرشَّ 620

الحبل. وهو سبب، جمع األسباُب: 621
املتسع. املكان وهو رحبة، جمع والرحاب: الزهر، النَّور: 622

يقطعه. لم أي: يوسه؛ ولم األَرِض، وجُه وهو املاء انكشاِف محلُّ املنجاُب: 623
والكأل. املاء لطلب القوَم؛ سبق الذي هو الرائد: 624

النبات. من الجبل يف يتفرَُّق ما الَوَساع: 625
امَلنقوشة. باألثواب يهادونه الرُّوم وكان اليمن، أزواد عليه تجمعت النُّعمان، به يريد األكرب، الِكالع ذو 626

للُمقارعة. السيوف بانحطاط العالية األماكن وهي التِّالع، من املاء انحطاط شبه 627
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وقال:

َع��ل��ي��ن��ا ال��ك��لَّ واح��م��ل��وا إل��ي��ن��ا األم��َر اْط��رح��وا
ُك��ِف��ي��ن��ا ل��ألم��ر ـ��ص��ع��ِب ال��ـ ب��َح��م��ِل ق��وٌم إن��ن��ا
أبَ��ي��ن��ا ال��ذلِّ م��وط��ن م��نَّ��ا ه��زَّ م��ا وإذا
ب��نَ��ي��ن��ا ال��ع��زِّ ب��ن��و ـ��زَّ ال��ع��ـ ه��َدَم م��ا وإذا

الغزل: يف وقال

ال��ي��ق��ي��ِن ع��ل��ى ال��ظ��ن��وَن بْ��ت ف��َغ��لَّ��ـ َه��ج��ري م��ن أش��ف��ق��ت
��ن��ي��ِن628 ال��ضَّ ِش��يَ��ِم م��ن وال��ظ��نُّ م��ظ��نَّ��ة ف��يَّ وَض��ن��ن��ت

وقال:

ش��ج��َرْه أع��ال��ي ع��ل��ى م��ش��رٍق وُج��لَّ��ن��اٍر
وأح��َم��َرْه أص��ف��َره رءُوِس��ِه ف��ي ك��أنَّ
ُم��َع��ْص��ف��َره629 ِخ��رٍق ف��ي ذَه��ٍب م��ن ُق��راض��ة

وقال:

واع��ذِر ال��س��وال��ِف ت��ل��ك إل��ى ان��ظ��ْر َج��م��ال��ه ه��واه ع��ل��ى ي��ل��وم م��ن ي��ا
أح��م��ِر ورٍد ف��وَق ت��س��اق��ط م��س��ٌك ف��ك��أن��ه��ا ن��س��ي��ُم��ه��ا وط��اب ح��ُس��ن��ْت

قول ذلك ومثل بالظن. موصوف فالبخيُل الهجر، بي ظنِّك عىل ألومك ال يقوُل: البخيُل، الضنني: 628
الشاعر:

ُموَلُع ظنٍّ بسوءٍ الحريَص إن

ُصفر. ِخَرق يف ذهٍب، من بُقراضة وأحمر، أصفر وهو ان، الرُّمَّ زهر شبه 629
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وقال:

َح��م��ي��دا ال��ف��ؤاِد ك��ل��َف ف��أع��اَدن��ي وك��آب��ًة ص��ب��اب��ًة إل��يَّ أه��دي
وح��ي��دا ط��ل��ع��ت إذا إل��ي��ك وج��ًه��ا أه��دت��ا وال��غ��زال��ة ال��غ��زال��ة إن

وقال:

ال��ح��ل��ُم ال��ه��ي��ب��َة زيَّ��ن ش��يءٍ وأح��س��ُن ه��ي��ب��ًة ب��ِح��ل��م��ك ت��خ��رق ال ي��ق��والن
ال��ُج��رُم ع��ُظ��م وإن م��ذم��وًم��ا ال��ع��ف��ُو ف��م��ا ِذلَّ��ٍة ك��ل م��ن ال��ع��ف��و ت��ت��رك��نَّ ف��ال

وقال:

واألُذْن��ا ال��ب��ص��ي��رة ال��ع��ي��َن ل��ه ل��ك��ن��ُت غ��ي��ب��ة ك��ف��ان��َي ل��و م��ن وي��غ��ت��ابُ��ن��ي
س��نَّ��ا630 ن��دٍم م��ن ال��م��غ��ت��اُب ق��رَع إذا ذك��رتُ��ه ل��و م��ا األخ��ب��اِر م��ن وع��ن��دي

املوصل: إىل مسريه عند وقال

ال��م��ض��ج��ُع631 أق��ضَّ وق��د ال��ص��ب��اِح ح��ت��ى ب��ِه أدع��و م��ا وج��لُّ أب��ي��ُت ول��ق��د
ي��س��ت��ودُع م��ا ي��ض��ي��ُع ول��ي��َس أب��ًدا َودي��ع��ت��ي إل��ي��َك أخ��ي إن ُه��مَّ ال

الهيجاء: أبي أخيه إىل وكتب

ال��ُك��َرْب ب��ط��ول ق��ل��ب��ي وي��ْش��ه��د إل��ي��َك ب��َش��وق��ي دم��وع��ي ت��ق��رُّ
ال��َك��ِذْب632 ت��أبَ��ى ن��ف��س��ي ول��ك��نَّ ال��ُج��ح��وِد ف��ي ل��م��ج��ت��ه��ٌد وإن��ي

والحال أموره، جميع يف له معينًا أي: واألذن؛ العني بمنزلة له لكنت يغتَبْني؛ لم لو َمن يغتابني يقول: 630
به. اغتابَني ما عىل ندًما سنَّه لقَرع ذكرتها فلو يسوءُه، ما ه بحقِّ األخباِر من عندي أنَّ

والراحة. النوم لذة عني ذهبت أي: خُشن، أي: املضجُع؛ أقضَّ 631
يُذَاع. أن له َصونًا حبَّه يكتم الجحود، يف ملجتهد قوله: يف املعنى 632
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وَص��ْب633 ل��َص��بٌّ ع��ل��ي��َك وإن��ي ال��دُّم��وِع ل��َج��اِري ع��ل��ي��َك وإن��ي
ي��ِج��ْب م��ا إل��ى ان��ت��ه��ي��ُت انِّ��ي ل��َو ُم��ه��َج��ت��ي ع��ل��ى أب��َق��ى ك��ن��ُت وم��ا
تُ��ح��ْب م��ا ع��ل��ى ال��ل��ق��اء رج��اءَ ب��ال��بَ��ق��اءِ ل��ه��ا س��م��ح��ُت ول��ِك��ن
ال��غ��َض��ْب أواِن ف��ي ال��رِّض��ى ِل��َوق��ِت ًة ُع��دَّ ل��ه ال��ل��ب��ي��ُب وي��ب��ق��ى

القسطنطينية: من أخيه إىل وكتب

ال��وج��ُد ق��رَّبَ��ه��ا ش��ئ��ُت م��ا إذا ب��الٌد وبَ��ي��ن��ن��ا م��ن��َك ال��ب��ع��د أش��ك��و ك��ن��ُت وق��د
وع��ُد وال ال��ن��ف��وَس يُ��ح��ي��ي أم��ل وال َق��ي��ص��ٍر ُم��ل��ك ب��ي��ن��ن��ا وف��ي��م��ا ف��ك��ي��ف

أعجبه: غالم إىل نظر وقد وقال،

َم��والك��ا م��ن َم��والي ل��ي ف��ُق��ل ي َم��وال رقَّ إذا ال��ح��ب��ي��ُس وي��ق��وُل
ذاك��ا634 ي��ن��ك��ُر ل��ي��َس وم��والَك ك م��وال ف��وَق ع��ب��ي��ه ع��ب��ًدا إن

بمنبج: الجرس عقد وقد وقال،

س��ط��ُر ف��ي��ه خ��طَّ ب��ي��اٍض درُج ال��ِج��س��ُر ع��ل��ي��ه ال��م��اءُ ك��أن��م��ا
ال��ب��ح��ُر635 ش��ق ي��وَم م��وس��ى أس��رُة ال��ع��ب��ُر اس��ت��ت��ب ي��وم ك��أن��ن��ا

ناًرا: يصف أيًضا وقال

أع��َج��ْب ك��ان م��ا وم��ن��ظ��ٌر ـ��دَّ أش��ـ م��ا ب��رٌد ل��ل��ه
��ْب ت��ل��هَّ ج��م��ر ف��ي ح��م��راءَ ب��ن��اِره ال��غ��الُم ج��اء

هنا. جائٌز وكالهما يرض أمر أو األَمر، عىل امُلالزم الوَصْب: 633
بذلك. يشهد وموالك َموالك، من أعظُم عبيده أن وهو ملكته، عبًدا إنَّ أي 634

عند موىس أسباَط يشبهون عقده، عىل اجتَمعوا الذين القوَم أنَّ يعني عدُدهم، الكثري القوم العرب: 635
البحر. لهم شقَّ وقٍت ازدحام
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وم��ذَه��ْب م��ن��ه م��ح��رق ـ��يَّ ال��ح��ل��ـ ج��م��َع ف��ك��أن��م��ا
��ْب م��ش��عَّ ن��دٌّ ب��ي��ن��ن��ا م��ا ف��ك��أنَّ��ه��ا ان��ط��ف��ْت ث��مَّ

السبي: وصف يف وقال

تُ��ك��َرِم ل��م َخ��ي��ل��ن��ا ب��وادر وع��ل��ى أرب��اِب��ه��ا ع��ل��ى ك��رم��ْت وخ��ري��دٍة
ل��ل��م��ق��س��ِم ص��داق��ه��ا وك��ان ُك��رًه��ا ُزوِّج��ْت ح��ت��ى ال��س��ي��ف ب��ح��دِّ ُخ��ط��ب��ت
م��أت��ِم636 ف��ي وأه��لُ��ه��ا اإلل��ه يُ��رض��ى ح��اض��ر ب��ُع��رس وص��اح��ب��ه��ا راح��ْت

والربك: املاء يصف وقال

ال��ب��دي��ِع ب��رك ف��ي وال��م��اءُ ال��رب��ي��ِع زه��ر إل��ى ان��ظ��ر
ال��رج��وِع وف��ي ال��ذَّه��اب ف��ي ـ��ِه ع��ل��ي��ـ َج��رْت ال��ري��اُح وإذا
ال��دُّروِع َح��َل��ُق ب��ي��ن��ه��ا ئ��ِح ��َف��ا ال��صَّ ب��ي��ض ع��ل��ى م��رْت

وقال:

ق��ري��ُن ال��وف��اء ح��س��ُن ل��ه ق��ري��نً��ا واج��ٌد ال��دَّه��َر أن��ا ه��ل ِش��ع��ري ل��ي��ت أال
ض��ن��ي��ُن637 ال��ثِّ��ق��ات غ��ي��ر ع��ل��ى ك��الن��ا وق��ل��ِب��ه ب��ق��ل��ب��ي م��ا ويَ��ش��ك��و ف��أش��ك��و

وقال:

638 ال��رش��اءَ ال��دل��َو أت��ب��َع أس��اءَ ل��م��ا ص��اح��ٌب

باإلهانة إياها ألخذها كريمًة؛ تكن لم َخيلِنا عىل وإنما أهلها عىل كرمت تُمسس لم ِبكٍر وربَّ يقول: 636

حزن يف وأهلها حالًال، يأتيها إذ اإلله يُريض وهو بسيفه خطبَها الذي بغاِنمها قهًرا ُزوِّجت وقد واملذلَّة،
عليها.

به. ثقَة ال َمن إىل بالشكوى بخيٌل منا كلٌّ أي: 637
به، إخراُجه يُمكن الحبل وبقَي البرئ يف الدلو وَقع إذا ألنه اإلساءة؛ يف بالغ أنه ومعناه: الحبل، الرِّشاءُ: 638

يخرج. يشءٍ فبأي لو بالدَّ الحبَل أتبع إذا وأما
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ِش��ف��اءَ ال��ص��ب��ر ب��ِس��وى ِم��ن��ه أرَو ل��م وأن��ا
639 وَس��اءَ م��ن��ه س��رَّن��ي م��ا ع��ل��ى ال��ل��ه أح��م��ُد

أيًضا: وقال

ت��ن��اس��ُب640 ال ال��ذي خ��ل��ي��َل��ي��َك وخ��ي��ُر تُ��ح��اِرُب ال ال��ذي ي��ك ع��دوَّ أش��د
ال��تَّ��ج��ارُب ه��ذَّبَ��تْ��ن��ي ح��ت��ى وج��رَّب��ُت ِخ��ب��رًة وال��نَّ��اس ب��األي��ام زدُت ل��ق��د
األق��ارُب َك��ِره��ت م��م��ا وأق��َربُ��ه��م إس��اءَت��ي م��ن أق��ص��اه��ُم ف��أق��ص��اه��ُم
م��ق��ارُب ف��ي��ه��م ل��ي��س أه��ل ق��رب وال ُم��َؤان��ٌس ف��ي��ه��ا ل��ي��س داًرا أن��س وال

وقال:

م��ع��اِش��ْر أو خ��ل��ي��ٍل ِم��ن ٍر َدا ُدنُ��وَّ ت��ط��ل��ب��نَّ ال
ت��ج��اِوْر وال ت��زور أن ِة ال��َم��ودَّ ألس��ب��اِب أب��َق��ى

وقال:

َش��ان��ي ِم��ن اإلخ��وان م��واخ��ذُة ل��ي��س��ْت ب��ي خ��الَّ ط��وَع إال ك��ن��ت م��ذ ك��ن��ت م��ا
وإِح��َس��ان��ي َع��ف��وي ع��ل��ى أذل ح��ت��ى ِج��ن��اي��تَ��ه ف��أس��تَ��ح��ل��ي ال��خ��ل��ي��ل ي��ج��ن��ي
ب��ُغ��ف��ران��ي ُغ��ف��رانً��ا وأُت��ب��ع ع��م��ًدا ي��ع��رف��ن��ي ح��ي��ن ذن��بً��ا ال��ذن��ب ويُ��ت��ب��ع
ج��اِن ع��ل��ى ح��اٍن م��ن أح��س��ُن ش��يءَ ال أب��ًدا ص��اف��ًح��ا ف��أح��ن��و إل��ي ي��ج��ن��ي

أيًضا: وقال

ف��اض��ِل غ��ي��َر أَرى أن م��ن��ه ف��أف��ض��ُل ن��ف��َع��ه غ أس��وِّ ال َف��ض��ل��ي ك��ان إذا
ج��اه��ِل641 ك��لُّ َح��وب��ائ��ه��ا ع��ل��ى ي��ج��ور ع��اق��ٍل ُم��ه��ج��ة األش��ي��اءِ أض��يَ��ِع وم��ن

اء. والرضَّ اء الرسَّ عىل هللاَ أحَمُد إني يقول: هللا، إىل منه يف الضمريُ 639
جواسيُس اإلخوان فإن يعرُفك؛ وال تَعرُفه ال الذي ء األخالَّ وخريُ تحاربه، ال الذي األعداءِ أشدُّ يقول: 640

العيون.
النفس. الَحوباء: 641
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غرض: يف وقال

ال��س��ع��اَدْه وال م��ن��ك ال��ن��ح��ُس ال ب��ن��ج��وم��ِه م��ع��ج��بً��ا ي��ا
ال��زي��اَدْه ال��ل��ه ي��ِد وف��ي يَ��ش��ا م��ن ي��ن��ق��ص ال��ل��ه
اإلراَدْه ل��ل��ه ف��إن ـ��ُد أُري��ـ وم��ا ت��ري��ُد م��ا دْع

وقال:

نُ��ه��وِض��ي ن��ح��َوه��ا رأَوا ل��م��ا ل��ل��َم��ع��ال��ي ال��َق��وُم ت��ن��اه��َض
ب��ال��َع��روِض642 ال��ش��ع��ر ت��ك��ل��َف ا ك��دٍّ ال��م��ك��ُرم��ات ت��ك��لَّ��ف��وا

وقال:

تُ��ذلَّ��ْه أن يُ��ع��زك ال م��ن ف��تَّ��ْش��تَ��ه��م إن ال��ن��اس ف��ي
ك��لَّ��ْه ال��ع��ج��َز ف��ي��ه��ا ف��إنَّ ـ��ِم ال��لَّ��ئ��ي��ـ م��ج��ام��ل��َة ات��ُرْك

وقال:

ب��ال��م��س��ت��ض��اِم ول��س��ت الع��ت��داءٍ دون��ي ه��َو م��ن ب��ال��م��س��ت��ض��ي��م ل��س��ت
ال��ح��كَّ��اِم ق��درُة ع��ن��ه ع��ج��َزْت م��ا إذا ل��ل��ُخ��ُص��وِم ال��ح��قَّ اب��ذُِل
األَي��ت��اِم أص��اب��ِع م��ن ح��ذًَرا ��ي ك��فِّ ال��م��ظ��ال��م ي��ُد ت��خ��ال��ْط ل��م

ال الذي يتكلف كما وتكلًُّفا تطبًُّعا بها بتَقليدي أرادوا املكُرمات، إىل نُهويض الناُس رأى ملا يقول: 642

فيه: قيل الذي العروض بعلِم الشعر نظَم له سليقَة

الَعروُض يُخَلَق أن قبِل من َصحيًحا الوَرى ِشعر كان قد
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وقال:

غ��ن��ّيْ ي��ا ل��ف��ق��ري وك��ن ق��ويُّ ي��ا ل��ض��ع��ف��ي ان��ظ��ر
ُم��ِس��ّيْ ن��ف��ِس��ي إل��ى ع��ب��ٌد ف��إنَّ��ن��ي إل��ي أح��ِس��ْن

وقال:

رم��ِس��ه ف��ي ِج��س��م��ه يُ��واَرى ح��ت��ى تَ��ن��ق��ِض��ي ال م��ص��ائ��ٍب ره��ن ال��م��رءُ
ن��ف��ِس��ه ف��ي األذَى ي��ل��ق��ى وم��ع��ج��ل أه��ِل��ه ف��ي ال��رَدى ل��ق��ي ف��م��َؤج��ل

وقال:

ال��نُّ��َوِب م��ن س��ت��ًرا ل��ي ال��ل��ه ج��ع��ل��ت إذا وك��ن��ت
ت��ص��ِب ف��ل��م وط��اِرق��ٍة ح��ادث��ة ك��ل رَم��تْ��ن��ي

وقال:

ك��ب��ي��ر أو ل��ص��غ��ي��ٍر داَم��ْت ال��ن��ع��م��َة ت��رى ه��ل
أَخ��ي��ِر م��ث��ل أوًَّال ج��اءَا أم��ري��ن ت��رى أو
ال��دُّه��وِر ب��ت��ق��ل��ي��ِب ري��ُف ال��تَّ��ص��ا تَ��ج��ري إن��م��ا
ف��ق��ي��ِر م��ن وغ��ن��ٌي غ��ن��يٍّ م��ن ف��ف��ق��ي��ٌر

قصدُه: غرض يف وقال

ص��ل��ُد ل��ه��ُم ج��ان��ٌب م��ن��ي ت��ع��رَّض م��ا ب��ع��د ت��غ��ِل��َب ب��ِن ع��م��رو ع��ل��ى ع��ط��ْف��ُت
ت��غ��ُدو أو ال��ع��ش��ي��رة ل��مِّ ع��ل��ى ت��روح ت��رى ال ال��ع��ش��ي��رِة ه��ج��ِر ف��ي خ��ي��َر وال
زه��ُد يُ��ص��اح��ب��ه ال رف��ي��ٍق وه��ج��ر ه��ج��رُه ي��ول��د ال دن��وٌّ ول��ك��ْن
ال��وف��ُد يُ��ك��رم ك��م��ا َط��وًرا وتُ��ك��رُم��ه��م ال��ِع��دا تُ��ب��ع��د ك��م��ا ط��وًرا تُ��ب��اِع��ُده��م
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وقال:

ِم��ع��ت��اُق643 ال��م��ش��ت��اق ي��أم��ل م��ا ودون س��بَّ��اُق ال��م��ج��ف��وِّ إل��ى ال��َج��ف��اء ب��ع��د
أخ��الُق644 ف��ه��و م��ن��ه ال��نَّ��ص��ي��ح��ة ب��ع��د ول��ٍد ف��ي ال��رأَي وأُط��ي��ع ال��ه��َوى أع��ِص��ي
إط��راُق645 ول��إلح��س��ان إال إل��ي��ه م��ع��ت��م��ًدا ��وء ال��سُّ ب��ع��ي��ِن ن��ظ��رَت ف��م��ا
إش��ف��اُق ش��اء م��ا إل��ى ثَ��ن��ان��ي إال س��َخ��ٌط ش��اءه م��ا إل��ى دع��ان��ي وم��ا

األرس: من الدولة سيف إليه وكتب

ال��نُّ��َوْب ع��ن��َك ع��يَّ��رت��ن��َي وال ال��ُخ��ط��وُب ف��ي��َك ش��كَّ��َك��تْ��ن��َي وم��ا
ال��غ��َض��ْب ع��ن��د ك��ن��ت م��ا وأح��لُ��م َض��ْج��َرت��ي ف��ي ك��ن��َت م��ا وأش��ُك��ُر

أيًضا: وقال

��ح��ي��ِح ال��صَّ ب��ال��وف��اء م��ن��َك واث��ٌق ألَن��ي ب��ال��َج��ف��اء أواِخ��ذَْك ل��م
ق��ب��ي��ِح غ��ي��ُر ال��ص��دي��ق وق��ب��ي��ح ج��م��ي��ٍل غ��ي��ُر ال��ع��دوِّ ف��ج��م��ي��ُل

وقال:

وع��َس��اُه وع��لَّ��ه ي��ك��وُن م��م��ا ال��ح��َش��ا َق��ِل��َق ت��ُك��ن وال ع��ل��ي��َك ��ْض خ��فِّ
تَ��خ��َش��اُه646 ال��ذي تُ��ك��َف��ي أن وع��س��اَك تَ��رى م��م��ا ًة م��دَّ أق��ص��ُر ف��ال��ده��ُر

من يَشعر املجفوَّ أنَّ أي: فراسًة، تشهد القلوَب أنَّ ويقصُد املتقدِّم، بمعنى ِمرصاد وزن عىل املعتاق: 643
املشتاق. يأمل ما غري وعىل يَقع، أن قبل بالَجفاء نفسه

والدين. واملروءَة والطبُع السجيُة وهو بالضمِّ، ُخلق جمُع األخالُق: 644
له. محبَّة ُمطرٌق قلبي أن والحاُل لتأِديبه، وءِ؛ السُّ بعني إليه نَظرُت إني يقول: 645

مما ًة مدَّ أقُرص والعمر فالدهر املستقبل؛ يف يقُع عَىس ملا تضطرْب فال األمَر، عليك ْن هوِّ يقوُل: 646

هللا. بعناية تخشاه ما رشَّ ُكفيَت فلربما ُوقوعه؛ وتخَىش له، تضطرب

127



الحمداني فراس أبي ديوان

أيًضا: إليه وكتب

زه��ُد ألن��ُع��ِم��ه ع��ن��دي وال ع��ل��يَّ َع��تْ��بَ��ُه ال��ده��َر أح��ِم��ُل ال ع��ات��بً��ا أي��ا
647 ال��لُّ��دُّ ال��ح��ج��ج ل��َي خ��ص��م��ي ت��ك��ْن ل��م إذا إن��ن��ي ل��ع��ل��ِم��َك إج��الًال س��أس��ك��ُت

أيًضا: وقال

إِع��الن��ا ك��ره��تُ��ه م��ا ي��دع ل��م م��وًل��ى س��رِّ ِم��ن ال��ج��م��ي��َل أح��بُّ ال
َم��ك��ان��ا ل��ل��ِوص��اِل ال��ه��ج��ُر ت��رَك وإالَّ ال��وداد ص��ادق ي��ك��ْن إن

أيًضا: وقال

ب��ال��ص��ب��ِر ن��ف��س��َي ح��دَّث��ُت م��ا ووال��ل��ِه س��ل��وًة ال��ح��بِّ ف��ي أح��دث��ُت م��ا ف��وال��ل��ِه
ال��ُع��م��ِر م��ن ألَح��ل��ى ق��ل��ب��ي ف��ي وإن��َك ال��ِغ��ن��ى م��ن ألب��َه��ى ع��ي��ن��ي ف��ي وإن��َك
ال��دَّه��ِر648 م��ع ُج��ْرت ال��م��أم��ول ث��ق��ت��ي وي��ا ال��ه��وى م��ع ُج��ْرَت ال��م��أم��ول ُح��ك��م��َي ف��م��ا

أيًضا: وقال

ج��ب��اُن يُ��ق��ال أن ح��ي��نً��ا وأق��دم��ُت ��ٌل م��ب��جَّ ي��ق��اَل أن ب��ن��ف��ِس��ي ل��ُج��دُت
وح��ص��اُن649 ق��اط��ع وس��ي��ٌف ورم��ٌح َم��ف��اض��ة وه��ب��ت م��ا ب��ق��اي��ا وع��ن��دي

وقال:

ح��ب��ي��ُب م��ن��ه ك��ان م��ا ع��ل��ى ح��ب��ي��ٌب ُح��ظ��وًة اإلس��اءُة ف��زادت��ه أس��اء
ذُن��وُب ال��ج��م��ي��ل ل��ل��َوج��ِه أي��َن وم��ن ذن��وبَ��ُه ال��واش��ي��ان ع��ل��يَّ ي��ع��دُّ

ِة. الُحجَّ صادُق أي: 647
عليه. بالجور املحبوُب شاركهما فقد الَجور؛ والدَّهِر الهوى شأُن يقول: فكأنه 648

الدِّرع. املفاَضة: 649
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ن��ت��وُب ون��ح��ُن ال��خ��اِط��ي أي��ه��ا وي��ا ال��رِّض��ى ون��س��ألُ��ه ال��ج��ان��ي أيُّ��ه��ا ف��ي��ا
تَ��غ��ي��ُب650 ح��ي��َن ال��َغ��ي��َب ي��ودُّ ال وم��ن وح��َده ال��ُق��رب ف��ي يَ��رع��اك َم��ن ال��ل��ُه ل��َح��ى

وقال:

ب��َس��ع��ِد ط��َرق��ْت ل��ي��ل��ٍة ف��ي َوع��ٍد َغ��ي��ر م��ن وزي��ارة
ب��َخ��دِّ ا خ��دٍّ ُم��ع��ان��ق��ي ح ��بَ��ا ال��صَّ إل��ى ال��ح��ب��ي��ُب ب��اَت
وَورِد651 خ��م��ٍر م��ن ش��ئ��َت م��ا ون��اِظ��ري ف��يَّ ي��م��ت��اُر
َع��ب��ِدي ال��راُح ف��ص��يَّ��رتْ��ه ُب يَ��ه��ا م��وًل��ى ل��ي زال م��ا
ِع��ن��ِدي ل��ل��رَّاِح م��ط��ويَّ��ٍة م��نَّ��ٍة ب��أول ل��ي��س��ْت

وقال:

��ق��ي��ُل652 ال��صَّ ال��غ��ض��ُب ل��س��انَ��ه وإنَّ َج��واب��ي َع��ن ل��ل��َم��ه��ابَ��ِة وم��غ��ٍض
ت��ُق��وُل ك��م��ا ق��ال ث��م ف��دم��ٌع وُظ��ل��ًم��ا َع��ن��تً��ا ع��ت��ابَ��ه أط��ل��ُت

أيًضا: وقال

ال��ُق��راح ب��ال��م��اءِ م��ن��ه وأش��َرُق بَ��ري��ق��ي أب��ًدا ب��ذك��ره أََغ��صُّ
رواِح��ي أو ل��ل��زِّي��ارة غ��دوُّي األَع��اِدي م��راق��ب��ُة وت��م��ن��ع��ن��ي
ال��رِّي��اِح أع��ن��اَق إل��ي��ك رك��ب��ُت أم��ري ف��ي��ك أُم��لَّ��ك أن��ي ول��و

البعد. يف يكون كما الُقرب، يف عهِدك ِحفظ يف يكوُن ال َمن ولَعن قبَّح أي لَحى: 650
وناظري كالَخمر، الذي ُرضابه من فمي يتمتع أي: التمتُّع؛ واملراد الطعاِم، جلُب وهو: امِلرية، من يمتار 651

كالورد. الذي ه خدِّ من
امَلصقوُل. السيُف قيل: الصَّ الَعضُب 652
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وقال:

ُم��س��ت��ع��اُر ال��نَّ��ق��ا م��ن وق��ض��ي��ٌب األق��م��اُر ح��س��ِن��ه دون ق��م��ٌر
ال��نَّ��اُر653 تَ��ط��ي��ُب م��ث��ِل��ه ه��َوى ف��ي ال��َم��ع��اِص��ي اح��ت��راِم ف��ي أُع��اص��ي��ه ال
ال��ِم��ق��داُر ح��بِّ��ه ن��ح��و س��اَق��ن��ي ول��ك��ْن ده��ًرا ال��م��الَح ح��ِذرت ق��د
ع��ي��اُر654 ي��ا رق��اك م��ن ُرق��يَ��ًة ف��اس��ت��ع��َط��ْف��تَ��ن��ي ال��س��ل��وَّ أردت ك��م

أيًضا: وقال

ال��نَّ��اُر أَرْدَت ك��م��ا وت��ل��ظَّ��ْت ع��يَّ��اُر ي��ا َم��غ��زاَك ع��رف��ن��ا ق��د
األن��ص��اُر وق��لَّ��ِت ص��ب��ري خ��فَّ ح��ت��ى ال��َه��ج��ِر ع��ل��ى ث��اب��تً��ا أزْل ل��م
ال��خ��ي��اُر ال��م��ح��بِّ ع��ل��ى ف��ي��ه ك��ان أم��ًرا ال��ح��ب��ي��ب��اِن أح��َدث ك��لَّ��م��ا

أيًضا: وقال

ِر ال��ُم��ت��ح��دِّ ع��ذاِره م��ث��ل ال��خ��دِّ ف��ي األَح��وِر ال��غ��ري��ِر ل��ل��رش��إ أي��َن ِم��ْن
أح��م��ِر َورٍد ف��وق ت��س��اق��َط ِم��س��ًك��ا ِك��َل��يْ��ه��م��ا ب��ع��اِرَض��يْ��ه ك��أنَّ ق��م��ٌر

أيًضا: وقال

ال��م��الِل ب��ع��ُض ف��ي��َك ��ن��ي م��سَّ وإن ح��اِل ك��لِّ ع��ل��ى ه��واك ه��واَي
ب��ال��ِف��ع��اِل ت��ك��ذِّبُ��ه وق��وٍل َغ��درٍة م��ن ِع��ن��دَي ل��َك وك��ْم
ن��واِل م��ن ف��ه��ْل وص��اٍل ح��الء ال��ك��راُم ف��ي��ه ت��ع��ذََّب ووع��ٍد
ال��وص��اِل ك��أِس ح��الوُة ف��أي��َن ��دوِد ال��صُّ ك��أِس َم��رارة وذُْق��ن��ا

أحبُّه. كنُت إن يل تطيُب جهنَم ألن امَلعايص؛ يف طاَوعه أي 653
والذَّهاِب. املجيءِ الَكثريُ العيار: 654
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وقال:

ال��ذُّن��وب��ا ل��ن��ا وإنَّ ون��ع��ِت��ب��ه��م ون��ج��ُف��و َم��وال��ي��ن��ا ع��ل��ى ن��دلُّ
ال��ُق��ل��وب��ا يُ��خ��ال��ف��َن وأل��س��ن��ٍة ال��َم��ع��ال��ي يُ��ج��ان��بْ��َن ب��أق��واٍل

وقال:

ان��ِت��ظ��اري ف��ي��َك ال��َه��وى م��ع وق��لَّ واض��ِط��راري اخ��ت��ي��ارَك ع��ل��ى ص��ب��رُت
َق��راري ��ِل��ه ت��ح��مُّ ع��ل��ى ف��ق��رَّ َق��ل��ب��ي ��ي��م ال��ضَّ ح��م��َل ي��ع��اُف وك��ان

وقال:

واع��ِت��ذاري ذُن��وب��ك ك��ث��رْت ك��م��ا واح��ِت��م��ال��ي ُظ��ل��ِم��ك ح��اَل ف��دي��تُ��ك
اخ��ِت��ي��اري وق��َع ل��ِش��ق��وت��ي ع��ل��ي��َك ول��ك��ْن ُح��س��ٍن م��ن أب��ص��رت وك��م

غرض: يف وقال

َم��غ��روُر655 م��ك��لَّ��ٌف ف��ِس��واه م��ن��ص��وُر ال��ه��َوى ف��ي ال��ن��اس س��ب��َق
ع��س��ي��ُر س��واه ع��ل��ى َص��ع��ٌب وْه��و ف��ثَ��ن��اُه ن��اع��ًم��ا ال��ُع��ود ُخ��ل��ق
ُدث��وُر ال��دُّه��وِر ع��ل��ى ف��ي��ه َدُح ـْ يَ��ق�� ال ط��اَل وإن ��ب��ا ال��صَّ ح��بَّ إن
ك��ب��ي��ُر ال��ك��ب��ي��ر أض��لُ��ع ف��ي وه��و ص��غ��ي��ٌر ال��ص��غ��ي��ر أض��لُ��ع ف��ي ف��ه��و

وقال:

ال��دَّالِل ف��ص��ي��ُح ال��ه��َوى أع��ج��م��يُّ ال��َج��م��ال ب��دي��ُع ش��اِدٌن ب��أب��ي
واألَخ��واِل األَع��م��اِم ل��ث��أر ي��ا ون��اَدي ع��ل��يَّ ال��ه��وى س��ي��َف س��لَّ

غالُمه. منصور: 655
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وِوص��اِل656 ت��ع��طُّ��ٍف م��ن ُخ��لُ��ًق��ا ِع��ن��دي ال��ث��أَر ي��َرى ��ن م��مَّ أرج��و ك��ي��ف
األَب��ط��اِل م��ن ج��دل��وا م��ا ب��ع��ُض إن��ي ق��اَر ب��ذي أُس��رت��ي درْت م��ا
ال��لَّ��ي��اِل��ي ع��ل��ي��ه ق��َض��ْت ب��ع��دم��ا َق��وِم��ي ج��رائ��َر ال��ُم��ل��زم��ي أي��ه��ا
َص��اِل��ي657 ال��ي��وَم ب��ح��رِّه��ا ول��ك��ْن ال��ل��ه َع��ِل��َم ُج��ن��اِت��ه��ا م��ن أك��ن ل��م

وقال:

ط��م��ُع إِث��ِره ف��ي ل��ي َد ت��ج��دَّ إالَّ ب��ه س��ل��وُت ي��أٌس ل��ي ت��ع��رََّض وم��ا
أدَُع م��ا ق��ل��ُت ��ا م��مَّ وأك��ث��ُر إال م��ح��بَّ��تَ��ه ُش��ك��ري ف��ي ت��ن��اه��ي��ُت وال

وقال:

ِم��ن��ُه ال��ف��راِق ي��وَم خ��ل��وُت َص��ب��ٍر ُح��س��ن ف��ي��َك ل��ي ك��ان ق��د
َع��نْ��ُه ال��ُج��ف��وُن اس��تَ��نْ��زَل��تْ��ن��ي م��ا إالَّ ال��ج��ف��وُن ل��ي ت��تَّ��رْك ل��م
ف��ُك��نْ��ُه658 َص��ب��وٍة ذو م��اَت إن تُ��الِق��ي م��ا ق��ل��ُب ي��ا ح��اَل ق��د

أيًضا: وقال

ع��اِج659 م��ن ��ان ُح��قَّ َص��دره��ا ف��ي م��م��ش��وق��ٌة ك��ح��الءُ ج��اري��ٌة
ش��اج��ي660 أب��ًدا س��اٍج وك��لُّ ال��س��اج��ي ط��رُف��ه��ا ف��ؤادي ش��ج��ا

وأخواله أعمامه لثاراِت يا وناِد الفتن سيَف عيلَّ سل يقول: ، روميٍّ مملوك يف األبيات هذه قال كأنَّه 656

عيلَّ. ثأًرا له أنَّ يعتقد ممن والوصَل التعطَف أرتِجي وكيف بهم، أوَقع الذي
قوُل ذلك ومثُل بناِرها، َصِليت قد ولكني الجاني؛ أنا لسُت إني َقومي، بجرائِم ألزمتَني َمن يا يقول: 657

الشاعر:

ُم املتندِّ سبَّابُة فكأنني فيكُم املسبب وأنا جنَى غريي

تُالقيه. مما لتسرتيَح امليت؛ ذلك أنَت فُكْن أي 658
ثدييها. نِي: بالُحقَّ أراد 659

األسود. الساجي: 660
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وقال:

َرِف��ي��ق��ي ال��ُخ��ط��وِب م��ع ورف��ي��ٌق َص��دي��ق��ي ال��زَّم��اِن ع��ل��ى ص��دي��ٌق ل��ي
َغ��ب��وِق أو ذك��رتُ��ه َص��ب��وٍح ف��ي ُدُم��وع��ي اس��ت��ه��لَّ��ْت إذا ت��ران��ي ل��و
ب��ال��َع��ق��ي��ِق ِع��ق��ي��انَ��ه��ا ف��أح��لِّ��ي ب��َك��أٍس نَ��دي��م��ي م��ن ال��دم��َع أس��رُق

أيًضا: وقال

وال��راِح ال��رَّي��ح��اِن م��ن أش��اءُ ف��ي��م��ا َع��واِرِض��ه ف��ي ل��َح��ظ��ات��ي رأى ل��م��ا
ِم��ص��ب��اِح661 ض��وءُ أو ق��م��ٌر ك��أن��ه��ا أَس��رَّتُ��ه وج��ه ع��ل��ى ال��ل��ث��اَم الت

أيًضا: وقال

َج��ارا م��ا ال��ح��بِّ ف��ي أن��َص��ف��ن��ي ك��ان ل��و ب��ه ش��غ��ف��ت ِك��س��رى ب��ن��ي م��ن وش��ادٍن
أَع��م��اًرا ال��ل��ي��ل أط��اَل َج��ف��ان��ي وإن ِزي��ارتِ��ه ف��ي ل��ي��ِل��ي ��ر ق��صَّ زار إن
َزارا662 إن ال��َج��وزاءِ وف��ي ي��ُزْرن��ي ل��م إن ن��ازل��ة ال��َق��وِس ف��ي ب��ي ال��ش��م��ُس ك��أنَّ��م��ا

منصوًرا: غالمه يعاقب وقال

اإلع��ت��ذاِر م��ق��اَم ب��ه أق��وُم َع��ت��ٌب م��ن��َك ي��وٍم ك��لِّ ف��ي ول��ي
وإْض��ط��راري إخ��ت��ي��اِرك ع��ل��ى ص��ب��رُت ول��ك��ْن ج��َل��ًدا ال ع��ل��ي��َك ص��ب��رُت

املصباح. نوُر أو القمُر كأنه وجهه، عىل أرخاُه أي: اللثام الت 661

الليايل، أطول وهي الَجوزاء يف ونزولُه الليايل، أقُرص ليلتُه التي اليوم يف يكون الَقوِس يف الشمِس نزوُل 662
الشاعر: قول ذلك ومن طويٌل، هجِره وليُل الليل ُ تقرصِّ فزيارتُه

بخًال به جادْت وإن ليَىل بالطُّوِل بِخلْت كلما ليِيل بالطُّوِل يجوُد
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أيًضا: وقال

َدف��ي��ُن ��ل��وِع ال��ضُّ أَث��ن��اءِ ب��ي��ن ه��ًوى ف��ي��ردُّن��ي ه��ج��َره ألن��وي وإن��ي
وي��ل��ي��ُن ت��ارًة ع��ل��ي��ه وي��ج��ف��و يَ��ن��ثَ��ن��ي ث��م س��اع��ًة َق��ل��ب��ي ف��ي��غ��ل��ُظ
َض��ن��ي��ُن ب��اإلِخ��اءِ م��ث��ل��ي ول��ك��نَّ م��ذه��ب ك��ل ِه ُودِّ ع��ن ل��ي ك��ان وق��د
يَ��ه��وُن ��ف��ي��ِق ال��شَّ غ��ي��ِر ف��ي ق��ي��َل ف��ق��د ع��زٍَّة ب��ع��َد ل��ه أع��نُ��و أن غ��ْرَو وال

الطالبيِّني: عىل بها يفتخر التي الهاشمي سكرة بن محمد قصيدة عىل وقوفه عند وقال

م��ق��تَ��ِس��ُم663 ال��ل��ه رس��ول ب��آِل أض��َح��ى م��ه��تَ��ض��ٌم وال��ح��قُّ م��خ��ت��رٌم ال��دي��ُن
ن��َع��ُم وال ش��اءٌ وال ال��دع��اء س��وءُ ف��ي��ح��ف��ظ��ه��م ن��اٌس ال ع��ن��دَك وال��ن��اُس
وال��ِه��م��ُم ال��ه��مُّ ف��ي��ه ت��ك��اثَ��ف ق��ل��ٌب أرَّق��ن��ي ال��ن��وِم ق��ل��ي��َل أب��ي��ُت إن��ي
ل��َزُم664 ط��يِّ��ه ف��ي ظ��ف��ر ع��ل��ى إال ص��اح��بُ��ه��ا ال��ده��َر ي��ن��اُم ال وع��زُم��ه
ال��خ��دُم665 ��م��ص��ام��ُة وال��صَّ وال��رُّم��ُح وال��دِّرُع ب��ه أَب��وُح ال ألم��ٍر م��ه��ري يُ��ص��اُن
م��ن��ت��ِق��ُم ل��ل��دِّي��ن وال ال��طُّ��غ��اِة م��ن م��ن��ت��ص��ٌر ل��ل��ِه أَم��ا ل��ل��رِّج��اِل ي��ا
وال��خ��َدُم ال��ن��س��واُن ت��م��ل��ُك��ه واألم��ُر دي��اره��ُم ف��ي َرع��اي��ا ع��ل��يٍّ ب��ن��و
ل��َح��ُم666 ِورده��ُم وأوَف��ى ال��ُورود ع��ن��د وَش��ٌل ش��رب��ه��م ف��أص��ف��ى ��ل��وَن م��ب��جَّ
ديَ��ُم667 أرب��اب��ه ع��ل��ى إال وال��م��اُل َس��َع��ٌة س��كَّ��اِن��ه��ا ع��ل��ى إال ف��األرُض
األِث��ُم ال��ظ��ال��ُم م��ن��ه��ا ��َل ت��ع��جَّ وإن َع��واق��بُ��ه��ا ال��دُّن��ي��ا م��ن ل��ل��م��تَّ��ق��ي��ِن
رِغ��ُم��وا668 وإن م��وال��ي��ه��م ع��ل��يٍّ ب��ن��و م��ل��َك��ه��ُم ال��ع��ب��اس ب��ن��ي ي��ط��غ��ي��نَّ ال

امُلرتاُب. النَّامُّ واملقتسم الضياُع، االخِرتاُم: 663
ء. اليشَّ فضُل محركة: اللَزم 664

محلِّه. يف إال أظهُره ال ألمر القاطع وَسيفي وُرمحي وِدرعي فَريس أصون يقول: 665
بالَقليِل. يرَضوَن أنهم واملراد: التَّافُه، القليُل اليشءُ واللَحُم ، بالكفِّ يُتناول ما الوشل 666

يِجُب من َغري عىل كالديم كثريٌ واملاُل يملكوها، أن ون يستحقُّ الذين غري عىل واسعٌة األرَض إنَّ يقول: 667
أربابَه. يكونوا أن

عنهم. بالرغم مواليهم عنهم ريضهللا عيلٍّ فأوالُد بُملكهم؛ العباِس بنو يغرتَّ ال أي: 668
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ج��دَّك��ُم669 ال��ل��ه رس��وَل ك��أنَّ ح��ت��ى ل��ك��ُم أب��ا ال ع��ل��ي��ه��م أت��ف��َخ��ُروَن
ق��َدُم م��وط��ٍن ف��ي ب��ُك��م ت��س��اَوْت وال ش��َرٌف ب��ي��ن��ُك��ْم ي��وًم��ا ت��واَزَن وم��ا
أم��ُم670 ��ه��ْم أمِّ م��ن نُ��َف��يْ��ل��تُ��ُك��م وال ج��دِِّه��ُم م��س��ع��اُة ل��ج��دُِّك��ُم وال
ال��ح��َك��ُم671 أن��ص��َف إن ك��ال��رَِّض��ي م��أم��ونُ��ك��م وال ال��ق��ي��اِس ف��ي ك��ُم��وس��ى ال��رش��ي��ُد ل��ي��َس
وال��رََّخ��ُم672 ال��ذُّوب��اُن تُ��ن��ازع��ه��ا ب��ات��ْت ص��اح��ِب��ه��ا غ��ي��ر ف��ي أص��بَ��ح��ْت إذا ح��ت��ى
أيُّ��ه��ُم ال��ح��قِّ والَة ي��ع��ل��م��ون ال ك��أن��ه��ُم ُش��ورى ب��ي��ن��ه��م وص��يَّ��رْت
َع��ِل��م��وا ال��ذي وج��َه َس��ت��روا ل��ك��نَّ��ه��م م��وض��َع��ه��ا اإلن��س��اُن ج��ِه��َل م��ا ت��ال��ل��ه
ق��َدُم وال ف��ي��ه��ا ق��َدٌم ل��ه��م وم��ا إرثَ��ه��ُم ال��ع��بَّ��اِس ب��ن��و ادَّع��اه��ا ث��م
ح��َك��ُم ل��ُه��م أم��ٍر ف��ي يُ��ح��كَّ��ُم وال ذُك��رْت ُع��ص��ب��ٌة م��ا إذا يُ��ذَك��رون ال
َزَع��ُم��وا673 وم��ا م��ن��ه��م ط��َل��ب��وا ل��م��ا أه��ًال وص��اح��بُ��ه ب��ك��ٍر أب��و رآه��م وال
ظ��َل��م��وا أَخ��ِذه��ا ف��ي ��تُ��ه��م أِي��مَّ ه��ل أم واج��ب��ٍة غ��ي��َر ي��َدُع��وه��ا ه��ُم ف��ه��ل
ال��نِّ��ع��ُم674 ت��ك��ف��ر ل��م إن ال��والي��ة ع��ن��د ق��راب��تَ��ك��م أْدنَ��ى ف��ق��د ع��ل��يٌّ ��ا أمَّ
ُق��ثَ��ُم675 أم ال��ل��ه وُع��ب��ي��ُد أب��وك��م ن��ع��م��تَ��ه ال��ل��ه ع��ب��ُد ال��ح��ب��ُر أي��ن��ك��ُر
��ُه��ُم وأمَّ ال��ه��ادي ال��ع��َل��َم أب��اه��م ح��َس��ٍن ب��ن��ي ف��ي َج��زي��ت��م ال��ج��زاءُ ب��ئ��َس
ِذم��ُم وال ُق��رب��ى وال ي��م��ي��ٌن وال دي��اره��ُم ع��ن روَّع��تْ��ك��ْم ب��ي��ع��ة ال
أَس��ي��رك��ُم ع��ن ب��ب��دٍر ��اف��ح��ي��ن ل��ل��صَّ َس��ب��ٍب ب��ال األس��رى ع��ن َص��ف��ْح��تُ��م أال

الَفخر. يف الحقُّ فَلُهم جدُّهم أنه مع جدُّهم، ال ُكم جدُّ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسوَل كأنَّ 669

قاسط بن النمر بن ملك بن حسان بن كليب بنُت نُفيلة هي ونُفيلتكم والبني. واليسري القرب األمم 670
األمهات. جهة من وال اآلباء، جهة من ال الطَّالبيِّني تقاربون ال يعني العباس، جد

هللا ريض الكاظم موىس بن كالريض املأمون، ابنه وال الكاِظم كموىس الرشيد هاروُن ليس يقول: 671

عنهم.
والرََّخُم الوبَر، بقيُة مِّ: بالضَّ والذُّوباُن ذكٌر، لها يسِبْق لم وإن الِخالفة، إىل عائٌد «أصبحت» يف الضمريُ 672

طائر. رخم: جمع
منهما. طلبوا ملا أهًال العباس بني يريا لم عنهما، ريضهللا وعمر بكر أبا إن أي: 673

يكن لم إن تشُكروه أن كم فحقُّ واليته، زمن يف وأكرمكم منه قرَّبكم عنه هللا ريض عليٍّا اإلماَم إن أي: 674
بالنِّعمة. كفراٌن هناك

هللا. عبيد أخو وهو املطلب، عبد بن العباس بن بالثاء ُقثَم 675
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ش��تْ��َم��ُك��ُم676 ال��ل��ه رس��ول ب��ن��اِت وع��ن أل��ُس��نَ��ك��م ال��دِّي��ب��اِج ع��ن َك��َف��ْف��ت��ْم أال
ن��ي��ِل��ُك��ُم677 دوَن إال ال��ج��رائ��ُم ت��ل��ك ع��ُظ��م��ْت وإن ح��رٍب ب��ن��و م��ن��ه��م ن��ال م��ا
ي��ن��ك��ت��ُم678 ك��ي��َف ب��يَ��ح��ي��ي ال��رش��ي��د غ��در ل��يَ��س��تُ��َره��ا َم��س��اِوي��ه��م ف��ي ج��اه��ًدا ي��ا
وال��تُّ��َه��ُم األق��واُل ف��اط��م��َة اب��ن ع��ن وان��ك��َش��ف��ْت ال��ح��ت��ِف ع��بءَ ال��زُّب��ي��ريُّ ذاق
ع��ن��َدُك��ُم ال��ل��ِه ل��َرس��وِل دٍم وك��م واض��ح��ٍة ال��دِّي��ِن ف��ي ل��ك��ُم غ��درٍة ك��م
َدُم ال��طَّ��اه��ري��َن بَ��ن��ي��ه م��ن أظ��ف��اِرُك��م وف��ي ت��روَن ف��ي��م��ا آلُ��ه أأن��ت��ُم
��يَ��ُم وال��شِّ األخ��الُق ق��َض��ت إذا ي��وًم��ا رح��ٌم وال ق��رب��ى ق��ُرب��ْت ال ه��ي��ه��اَت
َرِح��ُم679 واب��ِن��ه ن��وٍح ب��ي��ن ي��ك��ن ول��م َرِح��ًم��ا ل��ه��م س��ل��م��اٍن م��ودَُّة ك��ان��ت
َغ��م��ُم680 أم��ره��م ي��وٍم ب��ع��د وأب��َص��ُروا بَ��ي��ع��ِت��ه ب��ع��د م��ن ال��رض��ي ب��َق��ت��ل ب��اءُوا
َس��ِل��ُم��وا م��ا ب��ع��د م��ن ه��َل��ك��وا وم��ع��ش��ًرا َس��ِع��دْت م��ا ب��ع��د ِم��ن َش��ق��ي��ْت ع��ص��ب��ًة ي��ا
وال��ق��َس��ُم681 ال��ح��ل��ُف ��ا ن��جَّ ال��ه��ب��ي��ريَّ وال َص��َف��ح��وا نُ��ص��ِح��ه ف��ي م��س��ل��ٍم أب��ي ع��ن ال
ال��ع��َج��ُم أم��الِك��ه��ا ُم��ل��ك��ه��ا ي��دَّع��وا ال م��ألُ��ك��ًة ال��ع��ب��اس ب��ن��ي ل��دي��ك أب��ل��غ
م��ح��تَ��ِك��ُم682 ف��ي��ه��نَّ آم��ٌر وغ��ي��رك��م َم��ن��اب��ِرُك��م ف��ي أض��ح��ى ال��م��ف��اخ��ر أيُّ
ال��ع��َل��ُم ي��خ��ِف��ُق ع��ل��ي��ك��م ال��خ��الف وف��ي ع��َل��ٌم م��ف��خ��ٍر ِم��ن ي��ف��ي��دُِّك��ُم وه��ل
ع��ِل��ُم��وا إن وع��م��ال��ي��ن ��ؤاِل ال��سُّ ع��ن��د ُس��ئ��ل��وا إن م��ي��َن ل��ع��الَّ ال��ف��خ��ار خ��لُّ��وا
ح��َك��ُم��وا إذا ُح��ك��ٍم ف��ي ي��ض��ي��ع��ون وال َغ��ِض��ب��وا إن ال��ل��ِه ل��غ��ي��ِر يَ��غ��َض��بُ��ون ال
وال��ن��َغ��ُم األوت��اُر ب��ي��وتِ��ك��ُم وم��ن أبَ��ًدا أب��ي��اِت��ه��م م��ن ال��ت��الوُة ت��ب��ُدو
ِق��َدُم يُ��ع��ِف��ه��ا ل��م ال��ت��ي ب��ال��دِّي��ار ِق��ْف أم��اَم��ُك��م ع��ن��ي آي��ًة ت��َل��وا إذا

تيمة. والشَّ السبَّ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بنات وعن الكرام، اآلِل أجداِدهم وجوه عن ألِسنتَُكم كَفْفتم هالَّ أي: 676

البيِت. أهِل إىل اإلساءَة ِزْدتُم فقد مَعهم، أنتم فعلتم ما دوَن هو الجرائِم من أمية بنو فعَل ما يقول: 677
الَربمكي. بيَحيى الرَّشيِد َغدِر إىل يُشري 678

نوح بن كنعان حق يف تعاىل قولِه وإىل البيت»، آَل منَّا «سلماُن الرشيف: الحديِث يف وَرد ما إىل إشارًة 679
إلخ. …

بعَد األمُر عليُهم واشتدَّ بايَعهم، أن بعد من عنهما هللا ريض الكاظم موىس بَن الرَِّيض قتلوا يقوُل: 680

قتِله.
اإليمان. من بينهم مما الهبريي عن وال لهم، نصحه مع الخرساني مسلم أبي عن يصفحوا لم يقول: 681

فيها. ويحتكم يأُمر األعجام من وغريُكم بنيتموها، التي املنابر يف لُكم فخٍر أيُّ 682
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ل��ُه��ُم683 أو إب��راه��ي��م ال��م��غ��نِّ��ي��َن ش��ي��ُخ ل��ك��ُم وه��ل م��ن��ك��ْم أْم ع��ل��يَّ��ُة م��ن��ه��م
ُم��ع��ت��ص��ُم ل��ل��ش��رِّ ب��ي��وت��ه��ُم ف��ي وال م��ع��ت��َص��ٌر ل��ل��َخ��م��ر ب��ي��وت��ه��ُم ف��ي م��ا
ح��َش��ُم ل��ه ف��رد ل��ه��ُم يُ��رى وال تُ��ن��اِوُم��ه��م ُخ��ن��ث��ى ل��ه��م ت��ب��ي��ُت وال
وال��ح��َرُم وال��ِح��ج��ُر ��ف��ا وال��صَّ وزم��زٌم م��ن��زلُ��ه��م واألس��ت��اُر وال��ب��ي��ُت ف��ال��رك��ُن
ال��ق��َس��ُم ذل��ك ش��كٍّ غ��ي��ُر وُه��م إال ن��ع��رُف��ه ال��ذِّك��ر ف��ي َق��َس��ٍم م��ن ول��ي��س

الروم: بالد من الدَّولة سيف إىل وكتب

ال��ع��ِض��ِب ال��ص��ارِم ب��ن��ف��ِس ض��رب��َت ل��ق��د َم��ف��ِرق��ه أوس��اِط ف��ي ال��ج��ي��ِش ض��ارَب ي��ا
وال��ي��َل��ِب684 ال��ب��ي��ِض دم��اء أج��ي��ُز وال ص��اح��ِب��ه��ا ن��ف��َس م��ن��ي ال��درُع ت��ح��رز ال
م��خ��ت��َض��ِب غ��ي��َر ب��َس��ي��ف��ي أروُح وال م��ن��ح��ط��ٍم غ��ي��َر ب��رم��ح��ي أع��وُد وال
ال��ع��َرِب ف��ارَس أض��ح��ى ��ك ع��مِّ اب��ُن ه��ذا راِغ��م��ًة األع��داءُ ل��َك ت��ق��وَل ح��ت��ى
أب��ي685 ف��يَّ ال��ه��ي��ج��اء أب��ي اب��َن ي��ا خ��ل��ف��ت ُم��ن��ع��َم��ه��ا ال��ن��ع��م��اءَ أج��ح��د ال ه��ي��ه��اَت
ب��ي ت��س��َم��ُح ال��ه��ن��ِد ل��ِب��ي��ِض أراك ل��ي م��ا ي��ٌد ع��ل��يَّ ت��م��ِض��ي أن تُ��ح��اذر َم��ن ي��ا
وال��ُق��ُض��ِب ��م��ر ل��ل��سُّ ت��ب��ذل��ن��ي ف��ك��ي��ف ك��ل��ه��ُم ال��ن��اس أض��ن ��ن م��مَّ وأن��ت
َع��َج��ِب وم��ن ُع��ج��ٍب م��ن ال��نَّ��ف��س وأُوس��ع وأن��ك��رُه ف��ض��ًال أج��ه��لُ��ه زل��ُت م��ا
م��تَّ��ئ��ِب686 غ��ي��ر ب��وج��ٍه ع��ل��يَّ ت��ث��ن��ي م��ج��ت��ِن��بً��ا ال��ن��اِس ب��ي��ن رأي��تُ��ك ح��ت��ى
أُِص��ِب ول��م تُ��خ��ط��يء ل��م أن��ك ع��ل��م��ُت ت��رُم��ُق��ن��ي ال��ن��اس وع��ي��وُن ف��ع��ن��ده

املوصيل وإبراهيم ِمنكم أْم منهم اإلماَم هذا إنَّ يقول: املحدثني. كبار من إماٍم أمِّ اسُم «َميَّة» كـ َعليَُّة 683

منكم. إبراهيم املغنني وشيخ منهم، املحدِّث علية أن املقصوَد أنَّ عىل منهم؟ أم منكم امُلغنني شيخ
خاصًة الروس عىل تلبس بعض، إىل بعضها يُخرز جلود أو الجلود، من س والرتُّ الدِّرُع محركًة: اليَلب 684

يشءٍ. كل من والَعظم والحديد والفوالذ
إيلَّ. وامليِل عيلَّ اإلنعاِم يف أبي خَلْفَت أي 685
االستحياء. واالتئاب: البعد، االجتناب: 686
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بأخِته: يُعزيه األرس، من الدولة سيف إىل بها كتَب وقد أيًضا وقال

وال��ف��نَ��ِد ال��تَّ��ع��ن��ي��ِف ع��ن ال��ُم��ص��اُب ج��لَّ ب��ال��ج��َل��د أُوص��ي��ك ال ب��ال��ُح��زن أوص��ي��َك
ُم��ف��ت��ق��ِد خ��ي��َر ي��ا ُم��ف��ت��ق��ٍد خ��ي��ِر ع��ن ب��ت��ع��زي��ٍة تُ��ك��َف��ى أن أُج��لُّ��ك إن��ي
أَح��ِد ع��ل��ى ت��س��ُخ��و ف��م��ا ال��ُج��ف��ون ف��ي��ه��ا م��َل��ك��ْت ب��م��ا ض��نَّ��ْت إن ال��رزي��ئَ��ُة ه��ي
أِج��ِد ف��ل��م ص��ب��ٍر إل��ى ل��ج��أَت وق��د ج��َزٍع وم��ن ُح��زٍن م��ن ب��َك م��ا ب��ع��ُض ب��ي
بُ��ُع��ِد وف��ي ق��رٍب ف��ي ال��م��ؤاس��اُة ه��ي ح��زٍن م��ن ع��ن��َك بُ��ع��دي ي��نْ��غ��ص��نِّ��َي ل��م
وال��رَغ��ِد ال��ن��ع��م��اءِ ف��ي ش��رك��تُ��َك ك��م��ا ط��َرق��ْت إن ال��ب��أس��اءِ ف��ي ألَش��رك��نَّ��ك
م��َدِد ب��ال ص��ب��ٍر إل��ى وأس��ت��ري��ُح م��َدٌد َح��س��رت��ي م��ن ل��ه ب��دم��ٍع أب��ك��ي
ك��َم��ِد م��ن ت��ل��ق��اُه ال��ذي ع��رف��ت وق��د أبَ��ًدا ف��رح��ًة ن��ف��ِس��ي ُغ أس��وِّ وال
ال��س��َه��ِد ع��ل��ى م��وق��وف ب��أن��ك ع��ل��ًم��ا ب��ه ت��ل��ذَّ أن َع��ي��ن��ي ال��ن��وَم وأم��نَ��ُع
وال��ج��َل��ِد687 ب��ال��تَّ��س��ل��ي��ِم ال��ل��ه أع��انَ��ك ل��ه م��ع��ي��َن ال يَ��ب��ك��ي ب��ات م��ف��رًدا ي��ا
وال��وَل��ِد واأله��ِل��ي��ن ب��ال��نَّ��ف��س يَ��ف��دي��ك ل��ه ف��داءَ ال ��ى ال��م��ب��قَّ األس��ي��ر ه��و

عنه: ويعزِّيه املكارم أبا يرثي وقال

ج��َل��ُل688 ب��ه��ا ي��رِم��ي ح��ادث��ٍة ف��ك��لُّ م��غ��ت��ِب��ًط��ا ال��دي��ِن س��ي��ف ال��ل��ه ع��م��ر م��ا
ب��دُل ح��االِت��ه ع��ل��ى م��ن��ه ف��ل��ي��َس ب��َدًال ل��ن��ا م��ف��ق��وٍد ك��لِّ ع��ن ك��ان َم��ن
ج��بَ��ُل ي��ا ال��ص��ب��َر تُ��ع��ط��ي اب��ِن��ك ع��ن ح��ت��ى م��ب��ت��ِس��ٌم ال��دي��ِن وس��ي��ُف ال��رج��اُل ي��ب��ك��ي
ج��ِه��لُ��وا689 م��ا ال��تَّ��س��ل��ي��م م��ن ع��رف��ُت ل��ك��ن ع��َرف��وا م��ا ف��ض��َل م��ن��ه ال��ق��وُم ي��ج��َه��ِل ل��م
ُح��ل��ُل ل��ألَس��ى ع��ل��ي��ه��ا ال��م��ق��ال ِم��ن رائ��ع��ًة ال��م��دف��ون ال��ق��م��ر م��ب��ل��ُغ ه��ل
أم��ُل وال م��وٌت وال ح��ي��اٌة وال ول��ٌد وال أه��ٌل ل��ي ف��ق��ِدك ب��ع��د م��ا
وال��خ��َوُل ال��خ��ي��ُل وأي��ن ال��ع��ب��ي��ُد أي��َن ح��اف��ل��ٍة غ��ي��َر ال��م��ن��اي��ا أت��تْ��ه م��ن ي��ا

األَرس. يف وحيٌد ألنه نفَسه؛ بامُلفرد أراد 687
االغِتباُط. فأين عظيٌم فهو الحوادث؛ من الدولة سيف به يُصاب ما كلُّ يقول: 688

فضل أنت عرفت لكن محلِّه، يف فبُكاُؤهم فضَله عَرفوا الذي فضَل بَكوا الذين الرجاُل يجَهِل لم يقول: 689
جهلوه. الذي هلل التسليم
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ف��َع��لُ��وا م��ا األه��ُل أي��ن ال��ص��ن��ائ��ُع أي��ن راب��ض��ٌة ح��وَل��ي��ك ال��ت��ي ال��ل��ي��وُث أي��ن
واألَس��ُل ال��ب��ي��ُض أي��َن ال��س��واب��ُق أي��ن أق��َط��ُع��ه��ا ك��ن��ُت ق��د ال��ت��ي ال��س��ي��وُف أي��ن
األَج��ُل ن��ح��َوك ت��خ��طَّ��ى ه��ذا أك��لَّ ف��تً��ى ك��لِّ وي��َح ي��ا ب��ل ح��اِل��ك وي��َح ي��ا

بأخته: يعزيه وقال

ف��اق��ِد ق��ل��بُ��ه ح��زي��ٍن ق��وَل ال��م��اِج��ِد ال��س��يِّ��ِد ل��ه��ذا ق��وال
ف��اق��ِد وم��ن ف��ق��ٍد م��ن ب��دَّ ال خ��ال��ٍد ِم��ن ال��ن��اس ف��ي م��ا ه��ي��ه��ات
ال��واِح��ِد م��ن ب��دَّ ال ك��اَن إذْ ب��ه ال��م��ع��زَّى ال ال��م��ع��زِّي ُك��ِن

بالرحبة: وتُويفِّ الدولة نارص بن جابر املرجان أبا يرثي وقال

ال��ج��ه��اِل غ��اي��َة ي��ع��دل وال��ح��رُص اآلم��اِل ��ر م��ق��صَّ ف��ي��ك ال��ف��ك��ر
ب��اآلج��اِل690 اآلج��ال ل��َك وص��ل��ْت ف��اض��ٌل ب��ال��ف��ض��ائ��ِل ي��خ��لُ��د ك��ان ل��و
واألم��واِل األرواح ب��ن��ف��ائ��ِس َس��راتُ��ن��ا الف��ت��دتْ��ك تُ��ف��دى ك��ن��َت أْو
ال��ع��س��اِل691 ب��ال��َق��ن��ا ت��ك��دس َص��رع��ى أق��ف��ل��ت ب��أٌْس ع��ن��ك ي��دف��ع ك��ان أو
األوص��اِل م��ق��طَّ��َع ال��ف��راِش ف��وَق تُ��َرى أن ق��وِم��ك س��اداِت ع��ل��ى أع��زز
األط��ي��اِل ع��ل��ى واق��ف��ة وال��خ��ي��ُل ُص��دوره��ا ت��دق ل��م ع��ن��َدك ��م��ُر وال��سُّ
األب��ط��اِل م��ع س��ال��م��ٌة وال��ب��ي��ُض ت��ب��ت��ذَْل ل��م م��ص��ون��ٌة وال��س��اب��غ��اُت
ال��م��ح��ت��اِل وح��ي��ل��ُة ال��ح��ري��ِص ِح��رُص يَ��ثْ��ِن��ه��ا ل��م أق��ب��ل��ْت ال��م��ن��ي��ُة وإذا
اإلِع��ج��اِل غ��اي��َة ج��اب��َر أع��َج��ْل��َن ال��نَّ��َوى ألح��داِث وم��ا ل��ل��ُخ��ط��وِب م��ا
ب��اإلق��ب��اِل692 واع��ت��مَّ ال��ع��ال ب��ردا وارت��دى ب��ال��َف��ض��ائ��ل ت��س��رب��َل ل��م��ا
ع��اِل م��ك��اٍن ف��ي ال��م��ك��ارَم وأرى ل��َف��ض��ِل��ه ال��م��ل��وك ِص��ي��د وت��ش��اه��دْت
َس��اِل693 ق��ل��ب��َي وغ��ي��ر ع��ل��ي��َك أب��ًدا دارٌس ح��زن��ي غ��ي��ر ��ى ال��م��رجَّ أأب��ى

الزٌم. بقاءَك ألنَّ فخلدت بُعمرك األعماَر لك لوصلُت الدنيا؛ يف فاضٌل يخلد بالفضائل كان لو يقول: 690
عنك. املوت لَدفِع الرِّماح رشع املُرصوعني، إقباَل َرساتُنا أقبلْت أي: 691

باإلقباِل. ونَِعم الُعال، ثوَب لبس أي 692
يَسلُوك. ال وقلبي اليندرُس، عليك ُحزني أنَّ املعنى: 693
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ب��ب��اِل ال��وف��اءُ ف��م��ا ب��ِل��ي��َت ول��ئ��ن ب��ه��اِل��ٍك ال��وف��اءُ ف��م��ا ه��ل��ك��َت ول��ئ��ن
األَذي��اِل694 م��ج��رورة ب��س��ح��اب��ٍة م��ط��روَق��ه ال��ث��رى م��غ��دوَّ زل��َت ال
األع��م��اِل ص��ال��ِح م��ن ص��اح��ٌب ل��َك ي��َزْل وال ال��س��ي��ئ��اِت ع��ن��َك وح��ج��ب��ن

الوقعة: حاَل يصف وقال

ال��ن��واِل695 ع��ل��ى ال��ك��ري��ِم م��ع��ات��ب��ُة ��الِل ال��ضَّ م��ن رأي��ُت م��ا ض��الٌل
ُس��ؤاِل أو ب��ح��م��ٍد ُش��ُغ��ٍل ل��ف��ي َع��ذٍل ك��لِّ ع��ن م��س��ام��ع��ي وإن
ب��َم��ال��ي696 أش��ق��اُك��م أص��ب��ح��ت وال يَ��م��ي��ن��ي ب��خ��َل��ْت م��ا وال��ل��ه ال
ال��َف��ع��اِل س��وءُ ل��ي ال��ح��م��ِد ق��ل��ي��ُل ب��ع��ِدي ف��ي��ه ب��ح��ك��ٍم آَس��ى وال
َك��م��اِل أو ث��واٍب م��ن ذخ��ائ��َر وأُف��ن��ي أُف��ِن��ي��ه س��وَف ول��ك��ْن
ال��طُّ��واِل697 واألَس��ل ال��خ��ي��ل ج��ي��اد وج��دِّي أب��ي إرُث ول��ل��ورَّاث
ال��َع��وال��ي أط��راِف ث��َم��راِت ِس��وى أَب��ي��ن��ا ب��ن��ي َس��راُة تَ��ج��ن��ي وم��ا
رج��اِل ع��ن رج��اٌل ت��وارثَ��ه��ا م��ا إذا م��ك��اس��بُ��ن��ا م��م��ال��ُك��ن��ا
ص��اِل غ��ي��َر غ��ي��ري ل��ن��ار أب��ي��ُت ف��إنِّ��ي ن��اٌر ل��ي ت��م��ِس ل��م إذا
خ��اِل698 ال��نَّ��طَّ��ار م��م��ن ب��ل��ٍد إل��ى األع��اِدي أط��ن��اِب ب��ي��ن أَوي��ن��ا
��الِل699 وال��صِّ األَراق��م س��مُّ ب��ه ف��جٍّ ك��ل م��ن ب��ي��وتَ��ن��ا ن��ش��دُّ

والَعَشايا. بالُغدوِّ ثراَك تَسِقي حُب السُّ تزاُل ال أي ومطروقه: الثرى مغدو 694

ٌ مبتدأ الكريم: ومعاتبُة مقدم خربٌ فضالٌل: مثَله. رأيُت ما ضالٌل النواِل عىل الكريِم معاتبُة يقول: 695

ٌر. مؤخَّ
وارث. أو بحادٍث، املبرش املاَل يجَمُع الذي البَخيُل هو باملاِل: الشقيُّ 696

وأجدادي، أبي تركه ما لهم أُبقي إنما أجاَب: للوارث؟ تُبقي فما أفنيتَه إذا تقديُره: سؤاٍل عىل جواب 697

الطِّوال. والرماُح الِحساُن الخيُل وهو
بَلٍد يف األعادي خياِم بني نَصبْناها التي الخياِم يف سكنَّا يقول الزَّرع. بني املنصوب الخياُل النطَّار: 698

فيها. نطَّار ال الزَّرِع من خاليٍة
األفعى، ولُد وهو ِصلٍّ جمع الُل: والصِّ كالرَّْقم، نَقٌش عليها التي الحيُة وهي: أرَقم، جمُع األراقم: 699

البلد. إىل راجٌع «به» يف والضمري
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ال��زِّي��اِل م��ن اإلب��اءُ وي��م��ن��ُع��ن��ا ِم��ن��ه ون��م��لُّ ق��ط��وَف��ه ن��ع��اُف
ِق��ت��اِل700 ع��ن ��وا ك��فُّ ح��م��دان ب��ن��و أرٍض ب��ك��لِّ يُ��ق��ال أن م��خ��اف��َة
س��اِل ع��ش��ت م��ا إذا ال��دن��ي��ا ع��ن إن��ي ال��م��أم��ول ال��دول��ِة أس��ي��َف
وم��اِل أه��ٍل ف��ي ال��ده��ر َرزاي��ا تَ��ُرْع��ُه ل��م ال��م��ه��ال��َك ورَد وم��ن
ال��ض��الِل701 ب��ي��د ال��ُه��دى ن��ص��ر ف��ف��ي ي��وًم��ا ع��ل��يَّ ال��ِح��م��اُم ُق��ض��َي إذا
ال��ل��ي��ال��ي ن��َوب ع��ل��ى وأص��ب��ره��م ب��أًس��ا ال��ن��اِس ه��ذا أش��دُّ وأن��ت
ِح��الِل ح��يِّ ع��ل��ى وأع��وذه��م ك��ث��ي��ٍف ج��ي��ٍش ع��ل��ى وأه��ج��م��ه��م
ال��َم��ج��اِل ع��ن ض��اَق ب��ح��ي��ُث وُج��ل��ت ا ح��دٍّ ��ي��ِف ل��ل��سَّ ت��دَْع ف��ل��م ض��رب��َت
غ��اِل��ي702 س��واَك ع��ن��د ال��ص��ب��َر وإن ص��ب��ًرا ال��م��وُت: أظ��لَّ وق��د وق��ل��َت
َم��ق��ال��ي أو ذل��َك ي��وَم م��ق��اِم��ي ن��زاٍر أبَ��ن��ي م��ن��ك��ٌر ه��ْل أال
ال��رِّج��اِل أح��الُم ت��خ��فُّ ب��ح��ي��ُث ف��وَض��ى وال��خ��ي��ُل ل��ه��ا أث��بُ��ْت أل��م
األَع��ال��ي م��ح��طَّ��م��َة ��ب��ًة م��خ��ضَّ ف��ي��ه��ا ال��م��رَّان ذواب��َل ت��رك��ت
ال��ِح��ج��اِل703 رب��اُت ع��ن��ه ت��ح��دَُّث م��ق��اٍم َع��ن ُرم��ح��ي أج��رُّ ورح��ت
ال��َم��ع��اِل��ي ح��َرِم ع��ن ح��ام��ي��َت ل��ق��د ف��راٍس أب��ا ت��ق��وُل ف��ق��ائ��ل��ٌة
ال��َك��م��اِل ع��ي��ِن م��ن ُع��الك أع��ي��ذُ خ��ي��ًرا ُج��زي��َت ت��ق��وُل وق��ائ��ل��ٌة
ال��نِّ��ب��اِل704 ق��ط��ُب ت��رابَ��ه��ا ك��أن َزه��ًوا األرَض ي��م��سُّ ال وُم��ه��ري
تُ��غ��ال��ي ب��ع��ٍض ع��ل��ى ب��ع��ٍض ف��ف��ي ع��ل��ي��ه��ا م��ن ت��ع��َل��ُم ال��خ��ي��ل ك��أنَّ
ال��َغ��وال��ي ال��ُم��َه��ُج ع��ن��ده رخ��ي��ص ي��وٍم ك��ل ي��ع��اود أن ع��ل��ي��ن��ا
ال��رج��اِل ف��َم��وت��اُت ِم��ت��ن��ا وإن ألُخ��رى ذََخ��ْرن��اه��ا ِع��ش��ن��ا ف��إن

البلد يف الخيام ُسكنى عن التحوُّل عن يمنَُعنا لكن منه، ونسأَُم الخايل البلد بذلَك كنى السُّ نكرُه أي 700
لها. مهيَّئِني نكون سكنَّا فإذا الحرَب تَركنا إننا يُقال: أن من الخوُف الَقْفر

والدين. الهدى نُرصة يف الضالل أهل بيد أموت أي: 701
ِسواك. عىل عزيٌز املقام ذاك يف الصربَ وإنَّ كالظلِّ بك محيٌط واملوُت َصربًا. قلَت: يقول: 702

امُلخدَّرات. الِحجال: رباُت 703

النِّبال. من قطٌب عليها يَدوُر األرَض كأنَّ أي: 704
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يفتخر: وقال

َس��ِم��ْع��نَ��ْه وم��ا رأي��َن ب��م��ا ي��ُق��ْل��َن َم��ع��دٍّ ب��ن��ي ن��س��اءَ ع��ن��ي َس��ل��ي
ج��ف��نَ��ْه705 األَض��ي��اف ل��دى وأوس��َع��ه��م ظ��ًال ل��ذويَّ أم��دَُّه��م أل��س��ُت
ط��ع��نَ��ْه ال��ُف��رس��اِن إل��ى وأس��َرَع��ه��م َج��أًش��ا ال��ح��َدث��ان إل��ى وأث��ب��تَ��ه��م
لُ��ه��نَ��ْه706 ال��َح��رب ف��ي أم��رَّه��م أل��س��ت َع��ي��نً��ا ل��ل��ض��ي��ِف أق��رَّه��م أل��س��ت
ل��ُه��نَّ��ْه ��اءً ع��صَّ أم��س��ي��ُت وإن يَ��ُق��ل��نَ��ْه وم��ا ال��ع��اذالِت رض��ي��ُت
ب��ه��نَّ��ْه أح��ف��ْل ول��م ض��ًح��ى ف��ع��دُت َم��الِم��ي إل��ى س��بَ��ْق��َن ف��ج��ٍر وك��م
َل��ع��نَّ��ْه707 ن��ص��ي��ح��ِت��ه إل��ى أع��وُد س��ًرا ت��ق��ول إل��يَّ وراج��ع��ٍة
وُق��ل��نَ��ْه ع��ات��ب��ًة ف��يَّ ف��ق��ال��ْت ت��ولَّ��ْت ط��َم��ًع��ا ت��ِج��ْد ل��م ف��ل��م��ا
رج��ال��ه��نَّ��ْه ال��ن��س��اء وص��َف إذا ع��م��ي ب��ن��اُت ت��ق��وُل م��ا أري��تَ��ك
وي��ع��تَ��ِذْرنَ��ْه ال��ك��الَم ��ْق��َن ي��ل��فِّ َح��س��رى يُ��م��س��ي��ن ال وال��ل��ِه أَم��ا
ب��َك��الِم��ه��نَّ��ْه708 ال��نَّ��َدى ف��ي وأب��ُس��ُط وص��ًف��ا أوج��ده��ن س��وَف ول��ك��ن
واألس��نَّ��ْه709 األع��نَّ��ة ب��ي��َن ي��ك��ْن ِك��ت��اب��ي أج��ٍل م��ن يَ��ْدُن م��ا م��ت��ى

أخرى: يف أيًضا وقال

ال��ِم��ض��نَّ��ْه710 ب��ال��ن��ف��س األرم��اح ع��ل��ى ج��ودي ورأي��َن ي��لُ��ْم��نَ��ن��ي ب��ك��رَن
َط��رق��نَ��ْه إذا ال��زَّم��اِن نُ��َوِب ع��ل��ى ب��اٍق ف��ي��ك��نَّ ه��ل : ل��ه��نَّ ف��ق��ل��ت
ت��م��نَّ��ْه711 ف��ال ل��ل��ح��ي��اِة س��ب��ي��ًال ال��َم��ن��اي��ا م��ن ال��ِح��ذاُر ي��ك��ِن وإن

حاف. الصِّ أي: الِقصاِع؛ أعظُم الَجفنُة: 705

امَللَحمة. الالم: بضمِّ اللُّهنة 706
علَّه نصيَحِته إىل عودوا ا: رسٍّ نفسها يف تقوُل وهي إيلَّ، رَجعْت عاذلٍة وَكم يقول . لعلَّ يف لغة لعنَّ 707

ويَرعوي. يسمع
به. يَصفنَني ما واملكارِم امَلناقب من أفعُل سوَف أي 708

والرماح. الخيول بنَي يكوُن َموتي يوُم َدنا متى يقول: 709
النَّفيَسة. الضاد: بكرس امِلَضنَّة 710

تتَمنَّْه. فال أي 711
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ب��ك��الم��ه��نَّ��ْه712 ال��ن��دى ف��ي وأب��س��ُط ِم��ن��ي ك��اَن م��ا ع��ل��ى س��أُش��ه��ده��ا
بَ��ي��نَ��ُك��نَّ��ْه713 م��ا ول��و س��يَ��أت��ي��ن��ي ��ى م��س��مٍّ أج��ٍل ف��َع��ْن أه��ِل��ْك وإن
ق��دَّم��ت��ك��نَّ��ْه إن وأت��ب��ع��ك��نَّ يُ��وَف��ى س��وف ف��ِع��رض��ي أس��َل��ْم ف��إن
أَم��ْرنَ��ْه إذا ب��ال��ُم��ط��ي��ع أن��ا ف��م��ا ذلٍّ ب��م��ق��اِم ي��أُم��ْرنَ��ن��ي ف��ال
ب��ِم��ه��نَ��ْه714 َع��ي��ٍش م��ن ال��ُف��رس��اِن إل��ى أش��َه��ى ال��ع��زِّ م��ق��ام ف��ي وم��وٌت

يفتخر: وقال

ل��يَ��ْه إال ال��وَرى م��ن َن األك��رم��و ال��ج��ُدود ل��م��ن
ال��ع��ال��يَ��ْه ال��ُج��دود م��ن ـ��دُّ أُع��ـ ك��م��ا أج��دَّ ذا م��ن
م��ق��ام��يَ��ْه ��ف��وف ال��صُّ ب��ي��ن ل��َغ��ي��ِره ي��ُق��وم ذا م��ن
ع��الن��يَ��ْه أغ��ْرَن إذا ـ��نَّ ص��دوره��ـ ي��ردُّ ذا م��ن
م��ال��يَ��ْه أح��م��ي ول��س��ُت َح تُ��ب��ا أَن ح��ري��م��ي أح��م��ي
َع��ذاب��يَ��ْه715 أم��نَّ وق��د ِح ال��لَّ��ق��ا ك��وُم وت��خ��اف��ن��ي
ب��ِف��ن��ائ��يَ��ْه716 ف��ن��اُؤه��ا ُف ��ي��و ال��ضُّ ط��رَق إذا تُ��م��س��ي
ال��س��اريَ��ْه ل��ل��ض��ي��وِف ��ُج جَّ تُ��َؤ ش��رٍف ع��ل��ى ن��اري
ب��ن��اريَ��ْه ف��ل��س��ِت ض��ي��ًف��ا ت��ج��لُ��ب��ي ل��م إن ن��اُر ي��ا
ال��ج��اريَ��ْه717 وال��ِق��ب��اب دِق ��را ال��سُّ َم��ض��روُب وال��ع��زُّ
ب��يَ��ْه ال��ج��لَّ��ى وت��ت��ق��ي ـ��ه ع��ل��ي��ـ ي��ج��ن��ي وال ت��ج��ن��ي

هذه. قبل التي القصيدِة آخر يف ِذكِره إىل إشارٌة البيُت هذا 712

زائدة. هنا وما الحرير، ِفراش عىل بينَُكنَّ كنُت ولو يأتيني، أن بدَّ ال ى املسمَّ األجُل أي 713
ذلك، فبخالف أَمْرنني إذا ألنَّهن األعداء؛ كيِد دون من ذليًال أكوَن بأْن يأُمْرنني ال للعاذالت: نهيًا يقول 714

بامِلهنة. العيشة من أشَهى بالعزِّ فاملوُت
بالَفحِل. تلَقح أن قِبلْت التي هي واللَّقاُح النُّوق، من السناِم العظيمُة هي: الكوماء 715

داِري. أي: فناِئيَه 716

مس. الشَّ والجارية: كالظُّلَّة. البيت، َصحن يف يُمد الذي الرسادق: 717
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يفتخر: أيًضا وقال

واِدي��ن��ا718 ال��تُّ��رُب ذاك ق��ل��وَص��ك ف��اع��ِق��ْل غ��اربُ��ه ج��اَش ب��واٍد م��ررَت إذا
ن��اِدي��ن��ا ف��ْه��َو ف��اج��ِل��ْس ال��س��ف��اه��ة أه��ُل ب��ه يُ��ط��ي��ُف ال ب��ن��اٍد وق��ف��َت وإن
راِع��ي��ن��ا719 األح��ي��ان ف��ي َل��ي��ع��ط��ش ح��ت��ى ن��ن��َح��ُره��ا ال��غ��رَّاء ال��ه��ج��م��ِة ف��ي نُ��غ��ي��ر
ح��اِدي��ن��ا720 األم��واِه ع��ل��ى س��م��ع��ن��ا إذا ص��ادي��ًة ال��ِخ��م��ِس ب��ع��د ��وُل ال��شَّ وت��ْج��َف��ُل
أَع��اِدي��ن��ا م��ن إال ال��دَّه��َر ت��أم��ِن ال م��روَّع��ًة أش��ت��اتً��ا ال��ك��وم وت��ص��ب��ح
ف��ي��ن��ا721 ح��ك��ُم��ه وي��م��ِض��ي ب��ذاك نَ��رَض��ى ب��م��ن��زلِ��ن��ا أوالن��ا ال��ض��ي��ُف وي��ص��ب��ُح

جميًعا: األموال عن فصفح إليه، النساءُ فخرج كالب ببني وقع وقد وقال،

ان��ي ال��دَّ ب��ال��م��ن��زل ع��ن��دن��ا ك��ِل��ف��ت��ُم ط��رائ��ُق��ُك��م ��ْت ص��حَّ ل��و زرارة ب��ن��ي
ب��خ��س��راِن رب��ًح��ا ب��اَع��ك��م وب��ائ��ٌع أن��ُف��ِس��ك��م ق��دَر ل��َدي��ن��ا ج��ه��ل��تُ��ْم ل��ك��ن
ال��ج��ان��ي ه��و ال��ج��ان��ي رَف��َد َم��ن ف��إنَّ ج��ن��ايَ��ِت��ه م��ن بَ��راءً ت��ك��ون��وا ف��إن
ال��ع��ان��ي722 ال��ُم��وثَ��ق ل��ه��ذا ت��غ��ض��ب��وَن ال خ��ي��رُك��ُم ال��ل��ُه أق��لَّ ي��ا ب��ال��ك��م م��ا

أيًضا: وقال

ان��زِل723 ل��ه: ق��ال��وا ال��م��وت رك��ُب ق��ي��َل إذا وائ��ٍل غ��ط��اري��ِف م��ن ص��دٍق وف��ت��ي��اِن

الناقة. والقلوُص: املياه، موِج أعايل والغارُب: وارتَفع، أقبل جاَش: 718

واملائة. بعني السَّ بني ما أو األَربعني، عن عدُدها زاد ما اإلِبل: من الَهْجمُة 719
أيَّام. خمسَة املاءِ من منِعها بعد أي: الخمس وبعد للِّقاح، بذَنَبها تُشول التي وهي شاِئل جمع الشول: 720

قيل: وقد له، أتباٌع ونحن فينا يتحكَُّم املنزل، صاحَب الضيُف يصبح أي: 721

املنزِل ربُّ وأنَت الضيوَف نحُن لَوَجْدتَنا ُزرتَنا لو ضيَفنا يا

خريُكم. هللا أقلَّ قوًما يا والتقدير: املنادى، حذِف عىل خريَُكم» هللاُ أقلَّ «يا قوُل 722

املوَت. يَهابوَن ال أنَّهم عن كنايٌة فهو عندنا انزل له: قالوا أي 723
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ال��م��ذيَّ��ِل724 ال��َخ��م��ي��ِس ألذي��اِل ج��روٌر م��اج��ٌد وال��س��رِّ ب��ال��خ��ي��ِر ي��س��وم��ه��ُم
ِم��ف��َض��ِل ذَي��ل ت��ح��تَ��ه ب��خ��ي��ٍل وم��ن��ُع راح��ٍم ق��ل��ُب ت��ح��تَ��ه ق��اٍس ب��ط��ُش ل��ه
ع��ِل725 م��ن ال��ض��ي��َم ي��أخ��ذُ أب��يٍّ وف��يٍّ ف��ات��ٍك ��ي��ِم ال��ضَّ م��ن ف��تَّ��اٍك وع��زم��ُة
ي��ف��ع��ِل726 األم��ر ع��ل��ى ي��ع��زْم م��ت��ى ج��ريء أن��ف��ُه ي��رغ��م ل��ي��َس أن��وف ع��زوف
م��ن��ِزل ب��أك��رِم يَ��ظ��ف��ْر ل��م ه��و إذا ص��ب��ُره ال��م��ن��ازل ط��يِّ ع��ل��ى ش��دي��ٌد
ب��أج��َدِل727 ال��رح��ال ِة ُم��ع��الَّ وك��ل ب��ض��ي��غ��ٍم ��راة ال��سَّ ة ُم��ح��الَّ وك��ل
ِل ي��ح��وَّ ل��م ص��وبُ��ه��ا ط��اب َك��ف��ِر إل��ى أغ��تَ��ِدي ال��ب��ح��ر ج��ان��ِب م��ن ب��ه��ا س��ري��ت
َه��ي��ك��ِل728 ق��راب��ة ��ي��ٍس ق��سِّ م��ن��ارُة وس��ن��اِم��ه��ا رأِس��ه��ا أع��ال��ي ك��أنَّ
وال��م��خ��ي��ِل729 ع��ازٍم ح��ول��ي رب��ي��ة غ��ال��ٍب غ��ل��َب ت��خ��تَ��ش��ي ل��م ع��َرب إل��ى
َم��ج��َف��ِل730 ك��ل أج��ف��َل��ْت رأتْ��ن��ا ف��ل��م��ا ح��ري��ِم��ه��ا دوَن ال��ص��ب��ر ب��ُم��رِّ ت��واص��ْت
م��ك��بَّ��ِل ال��ح��دي��د ف��ي أس��ي��ٍر وب��ي��ن ٍج م��ض��رَّ ب��ال��دِّم��اءِ ق��ت��ي��ٍل ف��ب��ي��ن
أق��ب��ِل ال��ح��ل��ُم أي��ه��ا ب��ِح��ل��م��ي دع��وُت س��اع��ًة وال��غ��ي��َظ ال��ج��ه��َل أط��ع��ُت ف��ل��م��ا
��ِل ال��ت��ف��ضُّ ق��ل��ي��ل أو ال��ت��ج��اف��ي ب��ع��ي��د ي��ريْ��نَ��ن��ي ل��ي��س ن��ح��ِم��ي��ه��نَّ ي��ت��ي��م��ات
م��خ��ذَِّل731 غ��ي��ر ال��ن��زاري��ات وداع��ي م��خ��يَّ��ِب غ��ي��ر ال��نِّ��زاري��اِت ش��ف��ي��ع
م��ض��ل��ِل732 ك��لِّ غ��رَم م��ال��ي وك��ل��ف��ت ك��ل��ه ح��اَز م��ا ال��ج��ي��ِش ب��رغ��م رَددت
م��ع��ذَِّل أي األص��ح��اِب ف��ي ك��ن��ُت وإن م��م��دٍَّح أي األع��داء ف��ي ف��أص��ب��ح��ُت
ي��َص��ط��ِل ال��وق��ي��ع��ة ن��اِر م��ن ي��دُن وم��ن زْم��ع��ٍة ب��ن زي��د ب��ن ال��خ��ي��ِل ف��ارُس م��ض��ى

الجيش. الخميُس: 724
الثاني؛ وعىل األول عىل فيحمل ، لجَّ األمر يف فتََك ِمن والفاتُك: ُمجاهرًة، يجُرح أو يَقتل الذي الفتَّاك: 725

واحد. بمعنى َلفَظتنِي تكرار من تفاديًا
نفَسه. يذل ال الرذائَل يأنَُف أنوف: يَعنيه، ال فيما زهود أي: عزوٌف 726

األَسد. والضيغم: املرفوعُة، ة: وامُلعالَّ الحيل، الالبسة ة: املحالَّ 727
الظَّهُر. ناُم: والسَّ النصارى، بهيكل وظهرها باملنارة، طاب كفر قلعِة رأس شبه 728

واملخيل. عازم قبيلتي طليقة أي 729
مذهب. كل ذهبت أي: مجفل كلَّ أجفلت 730
داِعيهن. يُخذَل وال شفيُعهن يخيُب ال أي 731

بمايل. مالهن من ضلَّ ما وضِمنت حاَزه، كان ما كلَّ الجيش عن َرغًما رددت يقول: 732
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َج��ح��ف��ِل ك��ل ف��ي ��ان��ان ط��عَّ ف��ت��يَّ��ان غ��ال��ٍب ب��ن ت��م��ي��م ال��ب��نَّ��ا ب��ن��ي وَق��رم
أوِل ال��ص��ف��ِح م��ن رس��ٍم ع��ل��ى ج��ري��ت ِف��ي��ه��م��ا ال��ح��رِب َس��ورُة ت��ُف��ت��ن��ي ل��م ول��و
��ِل م��ح��جَّ أغ��رَّ ي��وٍم ع��ن أح��دِّث ف��ي��ه��م��ا وال��ع��ف��ِو ال��ب��ط��ِش ك��ري��َم وع��دُت

كالب: ببني إيقاعه يذكر وقال

َج��ع��ف��ر733 ب��ن��ي ت��خ��ص وأخ��رى ال��ض��ب��اب رق��اِب ف��ي م��نَّ��ٌة ول��ي
ش��ئ��زِر734 ع��ل��ى ف��وَض��ى وأص��ب��ح��َن ع��ْرف��ٍة م��ن روَّح��ن ع��ش��ي��ة
ت��دُم��ر735 ف��ي ال��م��اء وع��اودِت ِه ب��ال��ِج��ب��ا ورَدْت م��ا ط��اَل وق��د
األش��ق��ر736 ش��بَ��ه ف��ي وال��غ��رُب ِم األدي��ـ ق��دَّ ال��ب��ق��ي��ع��ة ق��ددُت
م��ص��َدِر ع��ل��ى أو َم��ورٍد ع��ل��ى ي��ن��تَ��ِظ��ْرَن ف��َل��ْم ح��م��َص وج��اوزَن
أَن��زِر أو ال��ح��م��ام��ة ك��ِورد م��وِرًدا اس��تَ��وب��َل��ْت وب��ال��رس��ت��ن
يُ��س��ف��ِر737 ل��م وال��ف��ج��ر وش��ئ��زَر ح��م��اه وَق��رن��ي ال��م��روج وج��زَن
ب��ال��َع��س��ك��ِر ك��ف��رط��اب ف��ل��ف��ت إش��راَق��ه��ا ال��ش��م��س وغ��ام��ض��ِت
ِم��س��َع��ِر738 ال��ح��م��ى م��ن��ي��ع ك��لُّ ـ��َن ارع��ي��ـ ال��دَّ ُع��َص��َب ب��ه��ا ف��الق��ْت
م��ج��ف��ِر739 ب��ه��ا ش��ب��ي��ٍه وك��لِّ ب��ال��ردي��ِف س��اب��ق��ٍة ك��لِّ ع��ل��ى
ال��ِع��ثْ��ي��ِر740 م��ن ِس��راًع��ا َخ��َرج��ن ع��رف��َن ول��م��ا اع��ت��ق��رن ول��م��ا

أهلُه. واملراُد موضٍع، اسم باُب: الضِّ 733

معروف. بلد وشئزر موضع، اسم عرفة: 734

له. سقي وال املاءَ يِرُد الذي وهو جبية، جمع الجباه: 735
اليشء كلوِن والغرُب البُقيعة، قطعُت يقول: َقطْعُت. وقَددت: الجلد، واألَديم: موضع، اسُم البقيعة: 736

الشمس. غياِب بعد األشَقر
جانباهما. وشئزر: حماه قرني 737

الحرِب. ناَر يُوقُد الذي وامِلسعُر الدرَع، الالبُس وهو دارٍع، جمع الدارعني: 738

الوَسط. الواسُع الخيل: من املجفر 739
الغبار. الِعثرْي: 740
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األْخ��يَ��ِر741 ب��األْخ��يَ��ر ونَ��ب��دأ ف��رس��ان��ه��نَّ ع��ن��ه��نَّ ن��ن��كِّ��ب
أق��ِص��ِر742 أال ح��اِر ن��ادي��ُت: ءِ ال��ن��َس��ا ض��ج��ي��َج س��م��ع��ت ��ا ف��ل��مَّ
ت��غ��ف��ِر ل��م أن��َت إذا ل��ه��نَّ غ��اف��ٌر ص��ال��ٌح َم��ن أح��ارث
تُ��س��َرِر ال روي��َدك ف��ق��ل��ُت س��رَُّه م��ا ع��ل��ي��ان اب��ُن رأى
ال��ُع��ن��ُص��ِر إل��ى أع��وُد ثُ��مَّ ِر ال��ِج��وا ب��ح��قِّ أق��وُم ف��إن��ي

بها: حمدان أخاه تغلب أبو حارص ملا بالرقة األمراء اجتماِع عند أيًضا وقال

وم��س��م��وُع م��رب��ٌي وال��ف��ض��ل م��ج��م��وع ب��ال��رق��ة ال��م��ج��د
يَ��ن��اب��ي��ُع ل��ل��ج��وِد يَ��داه ال��نَّ��َدى ع��م��ي��م ك��لَّ ب��ه��ا إنَّ
م��رف��وع ال��ع��ل��ي��اه ع��ل��ى ع��ال ب��ي��ت��ه ال��ق��رى م��رف��وِع وك��لَّ
وال��روع ��م��ُع ال��سَّ ع��ن��ه ي��ض��ي��ع رائ��ٌع خ��ب��ٌر أت��ان��ي ل��ك��ْن
م��ص��ُدوُع743 ب��ال��خ��ل��ف ِش��ع��ب��ه��ُم وح��اش��اه��ُم ��ي ع��مِّ ب��ن��ي إن
وتَ��ض��ي��ي��ُع م��ن��ه��م ت��ف��ارٌط ��ه��ا ش��قَّ ق��د ق��وم��َي ِل��ع��ص��ا م��ا
م��ط��ب��وُع ��ح��ن��اءِ ال��شَّ ع��ل��ى واٍش بَ��ي��نَ��ه��م م��ا ف��رق أٍب ب��ن��ي
ال��م��راب��ي��ع744 ال��غ��ر ت��س��ت��ح��س��ُن ب��ي��نَ��ك��ْم م��ا أح��س��َن إل��ى ع��ودوا
وَم��رج��وُع745 َع��وٌد ل��ه ل��ي��س م��اِج��ٍد ف��ي ال��س��ؤدُد ي��ك��م��ل ال
م��م��ن��وُع اإلِخ��وِة ع��ن وه��و ألع��داِئ��ن��ا ال��ودَّ أن��ب��ذُل
م��ق��ط��وُع األق��رب وال��ن��َس��ُب غ��ي��ِرن��ا م��ن األب��ع��ُد وي��وص��ل
َم��خ��دوُع746 ب��ال��ب��اط��ل غ��ي��رك ف��رق��ٍة ع��ل��ى ال��ع��زُّ ي��ث��ب��ُت ال

غريها. قبَل بالِخيار ُ نبدأ أي: 741
املروءة، يفَّ تحركْت النساء ولولَة سِمعُت ملا أي: الحارُث؛ اسَمه ألن نفسه؛ وأراد حارث، ُم مرخَّ حاِر 742

بهم. الَفتِْك عن أقِرصي لنفيس: فقلت
بينهم. الواقعة املخالفة بالخلف: أراد 743

: والغرُّ املرابيع. الغر أيُّها تستحسنون واملودة، األلفة من بينُكم كان ما أحسَن إىل عودوا يقول: 744

مربوع. جمع واملرابيع: الواضُح،
واب. الصَّ وهو ، الحقِّ إىل رجوٌع أي: 745

به. مخدوٌع وغريك باطٌل، ذلك فإن العصا؛ ِت وانشقَّ الكلمُة، تفرقِت إذا العزُّ يثبُت ال يقول: 746
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له: الُغالم تجايف بِذكر ويعرض أََرسه، يذكر الدولِة سيِف إىل وكتب

ال��غ��زي��ِر ب��ال��ك��َرم ف��ع��دت ف��ع��اَد ج��اٍن ع��ل��يَّ وأن��َت ج��اٍن ج��ن��ى
��ب��وِر ال��صَّ ع��اق��ب��ة وت��ل��ك إل��ي��ك ط��وًع��ا ج��اءَ ح��ت��ى ع��ل��ي��ِه ص��ب��رت
ال��ض��م��ي��ِر747 ع��ل��ى ال��ض��م��ي��ر ع��دل ف��م��ا ك��ان��ْت ال��ج��س��ِم ف��ي ع��دلُ��ه ي��ُك ف��إن
األم��ي��ِر م��ث��ل ف��ع��ِل��ه ع��ن ل��ه تَ��ج��اف��ي م��ن ف��راٍس أب��ي وم��ث��ُل

وقال:

ال��َع��وال��ي ُم��ش��تَ��ج��ر ع��ن��د ب��ب��ال��س ك��الٍب ب��ن��ي س��راَة ع��ن��ي َس��ِل��ي
ال��طُّ��واِل األَس��ل م��ئُ��ون��ة ك��ف��أن ق��ص��اٍر ب��أس��ي��اٍف ل��ق��ي��ن��اُه��م
ال��م��ج��اِل َض��نْ��ك ف��ي ال��طَّ��ع��ِن َوَس��اُع ك��ث��ي��ٌر ع��وس��ج��ٍة ب��اب��ِن وولَّ��ي
م��اِل748 وأح��بِّ ع��ق��ي��ل��ٍة ب��ك��لِّ م��ن��ا ��اه ن��جَّ إذ ال��ب��رغ��وُث ي��رى
ال��رِّج��اِل إل��ى ال��ن��س��اءُ وتُ��س��ل��م��ه ُق��ري��ٍط ب��ن��ي إم��اءُ ب��ه ت��دور
ال��م��ق��اِل ذاك ف��ي ال��ذلَّ وإنَّ ُغ��ن��ٍم خ��ي��ُر ��الم��ُة ال��سَّ ل��ه ف��ق��ل��ن
ال��ِف��ع��اِل ش��َرف م��ن ال��م��ع��ه��وِد إل��ى ف��ُع��ْدن��ا ل��ن��ا س��ام��ع��ي��َن وع��اُدوا
ب��ال��نَّ��واِل َج��رح��ن��ا م��ا أََس��رن��ا ُس��خ��ٍط ب��ع��د َرِض��ي��ن��ا م��ت��ى ون��ح��ُن

وقال:

غ��َوى م��ن غ��يِّ��ه م��ن وي��م��ن��ُع ال��نُّ��ه��ى أه��َل ال��م��وُت ي��م��ن��ُع أم��ا
ال��ُخ��ط��ا ق��ص��ي��َر وي��غ��دو ي��روُح ب��ال��زَّم��اِن ع��ال��ٌم ع��ارٌف أم��ا
ال��م��َدى749 ق��ري��ُب س��ري��ٌع إل��ي��ه وال��ِح��م��اُم آم��نً��ا زاه��يً��ا وي��ا
أتَ��ى750 ق��د ك��ان ش��ي��ئً��ا وت��أم��ُن م��َض��ى ق��د ك��أن ب��ش��يءٍ تُ��س��رُّ

قلِبك. من أنت تُخرجه لم كما بقلبه فارَقك ما لكن واقعة، الفرقة كانِت الِجسم يف فارقك إن يقول: 747
أمواله. وأحبِّ نسائه بعقائل ألخذَه الَوقت؛ ذلك يف منا اه نجَّ الربغوَث أن ُفرض لو يعني: 748

املوُت. الَحاء: بَكرس الِحمام 749
منك. دنَا وقد املوت وتأُمن عنك، يذهَب أن قرب بٍيش تفرح أي: 750
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غ��ًدا ِم��ن��ه��م أنَّ��َك ألي��ق��ن��ُت ال��ُق��ب��وِر ب��أه��ِل م��ررَت م��ا إذا
ل��ل��ِب��َل��ى س��ِل��م��ا إذا س��واءٌ وال��ذَّل��ي��َل ب��ه��ا ال��ع��زي��َز وأن
ال��ثَّ��َرى أط��ب��اق ت��ح��َت وح��ي��َدي��ِن ُم��ؤن��ٌس ل��ه��م��ا م��ا َغ��ري��بَ��ي��ن
م��َض��ى َق��د م��ا غ��ي��ر َع��م��ٌل وال اإلل��ِه َع��ف��ِو غ��ي��ر أم��ٌن وال
ت��َرى ف��ش��رٍّا ش��رٍّا ك��ان وإن تُ��ن��اُل ف��خ��ي��ًرا خ��ي��ًرا ك��اَن ف��إن

عىل التغلُّب عىل فراس أبو عزم هللا، رحمه الدولة سيُف تُويفِّ ملا خالويه: ابن قال
صاحَب وكان قرعويه، أبيه وغالم الدولة سيف ابن املعايل بأبي خربُه فاتَّصل حمٍص

موته: قبَل فقال الطريق، يف فماَت رضباٍت، ُرضب وقد بَجوشن إليه فأرسَل حلب؛

س��ب��ي��ُل إل��ي��ه ل��م��خ��ل��وٍق ف��ل��ي��َس تُ��ري��ُده ف��ي��م��ا ال��ل��ُه يُ��ع��نْ��َك ل��م إذا
ق��ب��ي��ُل وج��لَّ أن��ص��اٌر ع��زَّ وإن ن��اص��ًرا ت��ل��َق ل��م ي��ن��ُص��ْرَك ل��م ه��و وإن
دل��ي��ُل ��م��اَك ال��سِّ أنَّ ول��و ض��ل��ل��َت م��س��ل��ٍك ك��لِّ ف��ي يُ��رِش��ْدَك ل��م ه��و وإن

أيًضا: وقال

ال��َم��ن��اس��ُب األص��ول ف��ي ��ع��تْ��ن��ا ج��مَّ وإن م��ذاه��ُب ف��رََّق��تْ��ن��ا وق��وم��ي أران��ي
األق��ارُب ك��ره��ُت م��م��ا وأق��ربُ��ه��م م��س��اءَت��ي ع��ن أق��ص��اه��ُم ف��أق��ص��اه��ُم
ع��ص��ائ��ُب751 رج��اٍل م��ن وأه��ل��ي وح��ي��ٌد ح��اض��ٌر ك��ن��ُت م��ا ح��ي��ُث وأه��ل��ي غ��ري��ٌب
ال��ُم��ص��اق��ُب ل��ي��س ص��اف��ي��َت َم��ن وج��ارَك ق��ل��بَ��ه ب��ال��ودِّ ن��اس��ب��َت م��ن ن��س��ي��ب��ك
تُ��ح��ارُب م��ن ع��ادي��تَ��ه م��ن وأه��وُن ث��ق��اتُ��ه��ا ال��رِّج��ال أع��داءِ وأع��ظ��ُم
ال��م��ط��ال��ُب ح��اذَرتْ��ه إن ع��ذُره وم��ا ال��ف��ت��ى ي��رَك��بُ��ه ال��ع��ج��ُز إال ال��ذن��ُب وم��ا
ج��ان��ُب م��ح��ال��َة ال م��ن��ه ف��ل��ل��ذُّلِّ رزِق��ه ك��اف��َل ال��س��ي��ِف غ��ي��ُر ك��ان وَم��ن

وأهيل الخالن، من وحيٌد عندي كان وإن أهيل، بني غريٌب أنا يقول: يل». «حارضون «حارض»: أصل 751
سواء. وعدمه وجودهم كان إن األهِل معاملَة يُعاملونني ال فلماذا الرجال، من َعصائُب
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بن الحسني هللا عبد أبي رواية يف تعاىل، هللا رحمه فراس أبو قاله شعر آخر هذا
هللا: رحمهم خالويه بن محمد

عنها، أخذت التي النسخة عن زائدًة اآلتيَة األرجوزَة ثانية نسخٍة يف وجدت وقد
أعلم. وهللا كالمه من أنها وأرجح للفائدة، إتماًما النسخة هذه آخر يف إثباتها فآثرت

أرجوزة: الطرد يف وقال

ال��س��روُر ب��ه ت��مَّ م��ا ال��ع��م��ر ال��دُّه��وُر ب��ه ط��ال��ْت م��ا ال��ع��م��ر م��ا
ُع��م��ري م��ن أح��ِس��بُ��ه��ا ال��ت��ي ه��ي أَم��ري ون��ف��اِذ ِع��زِّي أي��ام
يُ��ص��ِف��ي��ه ب��م��ن ال��ده��َر وأغ��َدَر بَ��ن��ي��ه ع��ل��ى ال��ده��ر أْج��وَر م��ا
ا ع��دَّ ال��س��رور أي��اَم أع��ددُت ا َج��دَّ ق��ل��ْل��َن ق��د م��م��ا ش��ئ��ت ل��و
األي��اِم م��ن م��رَّ م��ا أل��ذُّ ��اِم ب��ال��شَّ ل��ي م��رَّ ي��وًم��ا أن��ع��ُت
نَ��وِم��ي م��ن س��َح��ًرا ان��ِت��ب��اه��ي ع��ن��د ي��وم ذاَت ب��ال��ُع��ق��ار دع��وُت
ال��ُغ��بَ��ارا ي��رد ن��ج��ي��ٍب ك��ل ك��ب��اًرا س��ب��ع��ًة اخ��تَ��ْر ل��ه ق��ل��ُت
ل��ل��ِغ��زالن تُ��ف��رد وخ��م��س��ة اث��ن��اِن م��ن��ه��ا ل��ألرن��ِب ي��ك��وُن
اث��ن��ي��ِن ب��ع��د اث��ن��ي��ن م��ن��ه��ا تُ��رس��ل نَ��وب��ت��ي��ن ��ي��ِد ال��صَّ ك��الَب واج��ع��ل
ق��اِض ل��ل��ظ��ب��اءِ ح��ت��ٌف ف��ه��نَّ ال��ِع��راِض أك��ل��ب ت��ض��ي��ُع وال
ب��اس��ِت��ْع��داِد وال��ب��ازي��اري��ن ال��ف��ه��اِد إل��ى ت��ق��دَّم��ْت ث��م
��ُع وال��م��ل��مَّ ال��َف��رخ وال��زرق��اف ل��ت��ق��ن��ُع خ��م��س��ة إن وق��ل��ُت
واألَوَس��اَط��ا ال��ل��ف��ات ل��ن��ا ��ل ع��جِّ ت��ب��اَط��ا ال ط��ب��اُخ ي��ا وأن��ت
م��ب��ش��راِت ��راب ب��ال��شَّ ت��ك��ون ال��ب��ل��س��ق��ي��اِت ش��راب��َي وي��ا
وال��ُف��ُض��وَال ال��ك��ث��رَة واج��ت��ن��ب��وا ث��ق��ي��َال ت��س��ت��ص��ح��ب��وا ال ب��ال��ل��ه
َض��م��ان��ا ص��ي��دُك��م ��ن��ون��ي وض��مِّ ف��الن��ا وخ��ذوا ف��النً��ا ردُّوا
ق��ل��ي��ال ُف��وي��َق��ه��ا أو ِع��ش��ري��ن ط��وي��ال وَق��َف��ا ل��م��ا واخ��ت��رُت
وب��ال��نَّ��ج��ابَ��ْه ب��ال��َف��ض��ِل ش��رط��ك ع��ص��ابَ��ْه ب��ه��ا أك��ِرْم ع��ص��اب��ٌة
خ��اب��ِر ل��ك��ل ال��ص��ي��ِد م��ظ��نَّ��ة ب��اص��ِر ع��ي��ن ص��ي��َد ق��َص��ْدن��ا ث��م
ال��ُم��ذَه��ِب األص��ي��ل ث��وِب ف��ي ت��خ��ت��اُل ال��م��غ��رِب ق��ب��ي��َل ��م��ُس وال��شَّ ج��ئ��ن��اه
ال��ن��واِح��ي س��ائ��ر م��ن م��ك��ت��ن��ًف��ا ��ي��اِح ال��صِّ ف��ي ال��دراج وأخ��ذ
ب��اآلج��اِل ُزرن��اه ق��د ون��ح��ن َض��الل وف��ي ع��نَّ��ا غ��ف��ل��ة ف��ي
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ال��ف��ج��ِر ُط��ل��وع ف��ي ال��م��ن��اي��ا أنَّ ي��دري ول��ي��س ��ب��ِح ل��ل��صُّ ي��ط��رُب
ال��ف��الِح ع��ل��ى ح��يَّ ن��اداه��ُم ��ي��اح ب��ال��صِّ أح��سَّ إذا ح��ت��ى
ت��ب��رُح وال��خ��ي��ول م��ج��رَّدات ت��ج��رُح وال��ب��زاُة ن��ص��لِّ��ي ن��ح��ن
واج��ت��َه��ْد ظ��ب��ٌي ع��نَّ أْن ب��ن��ا وِص��ْح وان��َف��رْد ام��ِض ل��ل��ِع��ه��اِد ف��ق��ل��ت
م��نَّ��ا ي��ف��رُّ م��ا يَ��م��ض��ي إل��ي��ه ع��نَّ��ا ب��ع��ي��ٍد غ��ي��َر ي��زْل ف��ل��م
ل��ل��ق��ت��اِل ن��زح��ُف ك��أن��م��ا ال��رِّج��اِل م��ن ص��فٍّ ف��ي وس��رت
ش��َرْف م��ن ق��ري��بً��ا ك��ان غ��ل��يِّ��ٌم وَق��ْف ح��ت��ى ك��لُّ��ن��ا اس��ت��وي��ن��ا ف��م��ا
ص��َدْق ق��د ال��ع��ي��اُن ك��ان إن ف��ق��ل��ت ال��س��بَ��ْق ق��ال ع��ِج��ًال أت��ان��ي ث��م
ن��ائ��َم��ْه وك��ان��ت ي��ق��ظ��ى ح��س��ب��تُ��ه��ا ج��اش��م��ْه ف��أران��ي إل��ي��ه س��رُت
��ِع أوسِّ ول��م َدوري��ن وُدرت م��ع��ي ك��ان��ْت ن��ب��ل��ًة أخ��ذُت ث��م
��ب��ْب ال��سَّ م��ن س��ب��ٌب ح��ت��ف ل��ك��ل ال��ط��َل��ْب أخ��ِط ف��ل��م ت��م��ك��ن��ت ح��ت��ى
ج��اه��ِد ب��ُج��ه��د وه��ي ت��ط��ل��ب��ه��ا ال��م��ق��اِوِد ف��ي ال��ك��الُب ��ِت وض��جَّ
غ��ط��راِف وال ب��أب��ي��ٍض ل��ي��س ك��ال��خ��ط��اِف ب��األس��ود وص��ح��ُت
ل��ل��ب��راِز ي��ن��َش��ُط ف��إيَّ��اُك��ْم ب��اِزي ه��ذا ال��ق��وَم دع��ي��ت ث��م
ألذَع��ن��ا ي��ب��ت��دي م��ا دَرى ول��و أن��ا أن��ا أغ��ي��ٌد: م��ن��ه��م ف��ق��ال
ل��َش��ط��ِر وأن��ا ل��َش��ط��ٍر أن��ت ال��ن��ه��ِر وراءَ ق��اِب��ْل��ن��ي ف��ق��ل��ُت
وأج��َم��ال ب��ازه ف��ي��ه��ا أح��س��َن ف��أرَس��ال درَّاج��ًة ل��ه ط��ارْت
ال��ص��ي��اُح آل��ِت��ه م��ن وال��ص��ي��ُد وص��اُح��وا ف��َع��ْط��ع��ط��وا ع��لَّ��ق��ه��ا
ال��ط��َل��ْق ب��ذا ف��َرًح��ا ه��ذا أك��ل وال��ق��َل��ْق ��ي��اُح ال��صِّ ه��ذا م��ا ف��ق��ل��ُت
وج��اَزا ف��ُج��ْز ال��ك��ل��ب ح��رز ق��د ال��ب��ازا يَ��ش��وي ال��ك��ل��َب إنَّ ف��ق��ل��ت
ال��َح��ْل��ف��اءِ ف��ي ال��ن��ار ك��َم��ث��ل وه��و َم��والءي ب��ي ي��زع��ُق ي��زْل ف��ل��م
ال��ب��ل��َوى ال��ع��ل��وِّ ق��ب��َل ب��ه��ا ح��لَّ��ت س��ل��َوى ف��ك��ان��ْت ف��أرس��ل��ت ط��ارت
ال��ِف��رارا يُ��ح��س��ن ع��ود آخ��ر ط��ارا ح��ت��ى ال��ب��از رف��ع��ت ف��م��ا
ُم��ل��زَُّز م��ح��كَّ��ك م��ط��رٌد ك��رُز ك��ري��ٌم ص��يَّ��اٌح أس��َوُد
وال��ع��نَّ��اِب ال��دِّي��ب��اج ُح��ل��ل م��ن ال��ثِّ��ي��اِب م��ن أل��واٌن ع��ل��ي��ه
ي��غ��ف��ُل ل��ي��س ��ب��ِق ال��سَّ ف��ض��ل ي��ج��رُّ ي��ث��ُق��ُل وب��ازي ي��ع��ل��و ي��زْل ف��ل��م
ل��َح��ي��ِن��ه ي��رُق��ب��ه وإن��م��ا ب��َع��ي��ن��ه ت��ح��ِت��ه م��ن ي��رق��بُ��ه
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ي��ق��رُب م��ن��ه وال��م��وُت م��ع��ل��ق��ة ي��ِج��ُب ف��ي��م��ا ق��ُرب إذا ح��ت��ى
إل��ي��ِه س��اب��ق��ه ق��د وال��م��وُت رج��ل��ي��ِه ب��ن��ج��ب��ه ل��ه أرخ��ى
��دوِر ال��صُّ ف��ي ي��ظ��ه��ر م��ا وغ��ي��ر ب��ال��ت��ك��ب��ي��ِر ال��ق��وُم وص��اح ِص��ح��ن��ا
م��ارَدْه ال��ط��ي��ور م��ن ش��ي��ط��ان��ٌة واح��َدْه ف��ط��اَرْت ت��س��اي��رن��ا ث��م
ع��َل��ي��ه��ا أع��ي��نُ��ه��م ت��زْل ول��م إَل��ي��ه��ا ف��أَرَس��ل��وا ق��رٍب م��ن
ا وش��دَّ ق��ارب��ه��ا م��ا ب��ع��د م��ن وأدَّى ب��ازه ي��ع��لَّ��ق ف��ل��م
دراَج��ْه ع��ل��ى ج��ن��اح��ي��ه ل��ي��ت دج��اج��ْه أم ال��ب��از أه��ذا ِص��ح��ُت:
م��ل��ع��وُن م��وض��ٌع ه��ذا وق��ال وال��ع��ي��وُن األوج��ُه واح��م��رِت
م��دَرَج��ا إال ي��ل��َق ل��م س��ق��ط��ْت أو ب��ن��َج��ا أص��اب��ت ال��ب��از ل��زَّه��ا إن
ال��َم��ك��ش��وِف ال��ُم��ن��ف��رِد وال��م��وض��ِع ال��خ��ف��ي��ِف ل��ل��م��ن��ب��ِج ب��ن��ا أع��دل
م��ع��روف��ْه ظ��اه��رة وُق��رة ض��ع��ي��َف��ْه ص��ح��ب��ٌة ه��ذي ف��ق��ل��ُت
ال��ب��ارِد ب��ال��ك��الِم ت��ع��ل��ْل ف��ال واح��ِد م��ك��اٍن ف��ي ج��م��ي��ًع��ا ن��ح��ن
ال��ق��م��اري وم��َع ال��دب��اش��ي م��ع ال��داِر ف��ي ي��ك��ْن ج��ن��اح��ي��ه ُق��صَّ
ال��ق��ط��ي��ِع م��ن ع��ن��ٍز ف��ي ف��اج��َع��ْل��ه ال��ب��دي��ِع ج��ل��ج��ل��ِة إل��ى واع��ِم��د
ال��ح��َج��ْل ع��ل��ى ف��ارًه��ا أراه ق��ل��ُت خ��ج��ْل وق��د أب��ص��رتَ��ه إذا ح��ت��ى
وَع��ت��ِب��ه ��ه َغ��مِّ م��ن ت��ف��اديً��ا ب��ِه ف��اط��ُردُه ال��ب��اَز وه��ذا َدْع��ه
َع��ل��ي��ن��ا ك��ل��ك��ُم ت��ش��اَه��دوا َح��وَل��ي��ن��ا ال��ذي ل��ل��خ��ي��ِل وق��ل��ُت
ودي��نَ��ْه ج��اَه��ه ف��ي��ه��ا ي��ق��ي��م م��ط��م��ونَ��ْه ع��اري��ٌة ب��أن��ه��ا
ال��رم��ِج وف��وي��ق ال��ُع��ق��اب دون وه��رِج ح��َس��ٍن ب��ب��از ج��ئ��ت
غ��اري��ِن ف��ي ن��اري��ِن م��ن ي��ن��ُظ��ر ال��زَّي��ِن وف��وق ل��رائ��ي��ه زي��ٌن
ال��رم��اِد ف��ي ال��داِر م��ت��ِن آث��اُر وال��ه��اِدي ص��دِره ف��وَق ك��أنَّ
واف��َرْه ال��ج��ب��ال م��ث��ل وأف��خ��ٍذ غ��ائ��َرْه وع��ي��ٍن ف��ح��ٍم م��ن��س��ر ذي
ا ك��دَّ م��ن��ه ي��ح��م��ل ال��ذي ي��ل��ق��ى ا ج��دَّ ال��دس��ت��ب��ان ق��ري��ب ض��خ��م
ب��س��َط��ْه ال��ب��زاة ق��در ع��ل��ى زادت ب��س��َط��ْه ك��ف��ي ت��ح��م��ل وراح��ة
ك��الَّ ف��ق��ال ال��ردِّ ع��ل��ى أخ��ل��ْف م��ه��َال ق��ل��ُت ه��ات وق��ال س��رَّ
واف��يَ��ْه ي��م��ي��ن��ي م��ث��ُل وك��ل��ت��ي غ��ال��يَ��ْه ع��ن��دي ف��ْه��ي ي��م��ي��ن��ي ��ا أمَّ
َخ��ج��َل��ْه وع��َل��تْ��ه ع��ن��ي ف��ص��دَّ ب��ُق��ب��َل��ْه ه��ب��ًة ف��خ��ذه ق��ل��ت
ون��ِش��ْط ق��ل��ي��ًال ��ي��ِد ل��ل��صَّ وه��شَّ ان��ب��َس��ْط ح��ت��ى أم��س��ُح��ه أزْل ف��ل��م
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ق��ِد ق��وِل م��ن أس��رُع م��ب��ادًرا يَ��ِدي ع��ن ف��اس��ت��ق��لَّ ارك��ْب ب��ه ص��اَح
ال��ع��م��ْل ش��رِّ م��ن ال��غ��درُة ل��ه ق��ل��ت ح��َص��ْل َق��د وق��ال س��اق��ي��ه وض��مَّ
م��ط��اُر م��ع��ن��ا ل��ط��ي��ٍر ل��ي��َس ال��ع��يَّ��اُر ال��غ��ادُر وس��اَر س��رت
ال��ج��راِد ع��دَد ف��ي��ه وال��ط��ي��ُر ال��واِدي ن��ه��ِر ن��ح��و ع��َدْل��ن��ا ث��م
ول��ِإلم��ك��اِن ال��ص��ي��د ل��ك��ث��رِة م��ك��اِن ف��ي ش��اه��ي��نَ��ي��ن أدرُت
ك��اَدا أو ال��تَ��ق��يَ��ا ك��ال��ف��ارَس��ي��ِن اطِّ��رادا واطَّ��َردا ت��وازن��ا
أب��َق��ع��ا وط��ي��ًرا خ��ض��ًرا ث��ل��ث��ًة أرب��ع��ا ف��أص��ابَ��ا ش��ذاه��ا ن��م��ْت
ف��أرس��ل��ن��اه��م��ا ال��ص��ي��ُد وأم��ك��َن ��ْل��ن��اُه��م��ا وح��صَّ ذب��ح��ن��اه��ا ث��م
ظ��ل��ْل م��ن��ه��ن أك��ب��ر ل��ك��ن��ه��ا األَُوْل م��ث��ل أرب��ع��ًة ف��ج��دال
ب��ال��ِخ��ص��ان��ي يُ��ع��َرف وط��ائ��ر وان��ي��س��ت��ان م��ن��ه��ا اب��ع��ث
أي��ِدي��ن��ا ول��ح��ُم��ه��ا ط��يِّ��ع��ة ِش��ي��ن��ا ك��ي��َف ت��ن��اج��ي��ه��نَّ خ��ي��ٌل
اإلراَدْه ع��ل��ى ال��ج��وُع َص��َرف��ه��ا ال��ق��ي��ادْه اس��ت��ص��ع��َب م��ا إذا وه��ي
ال��غ��َرْق م��ن ب��ي��نَ��ن��ا م��ا ت��س��اق��ط��ْت ط��َل��ْق ف��ي ع��ل��ي��ه��ا ش��دَّ وك��لَّ��م��ا
َع��نْ��ه��ا راغ��ِب��ي��ن ان��ص��رف��ن��ا ث��م م��نْ��ه��ا أَرْدن��ا م��ا أَخ��ذْن��ا ح��ت��ى
ال��َع��ش��ِر وف��وي��ق أراه��ا ع��ش��ًرا ال��نَّ��ه��ِر ب��ُق��رب ك��راك��يٍّ إل��ى
وزَرْق إل��ي��ه��ا ال��ط��رق وح��دد ل��ِص��ْق ب��ع��د م��ن ال��ب��از رآه��ا ل��م��ا
ج��ن��ب��ْه ب��ق��رب واٍد ف��ي وك��نَّ ال��ك��ع��بَ��ْه وربِّ ص��دن��اه��ا ف��ق��ل��ُت
ال��ج��َم��ْل م��ث��ل ام��س��ح��ا م��ن��ه��ا ف��اح��ت��اَط ن��َزْل ث��م أم��ك��ن��ْت ح��ت��ى ف��درت
ِرج��َل��ي��ِه م��ن رج��ل��َي م��م��ك��نً��ا إل��ي��ِه وإن��ا إال ان��ح��طَّ م��ا
ال��رات��بَ��ْه ي��م��ي��ن ع��ن س��ق��ط��تْ��ه��ا ق��د أذاه��بَ��ْه أش��ب��ع��ه ك��ي ج��ل��س��ت
دائ��ي وع��ص��ي��ُت ح��رص��ي أط��ع��ُت ال��ب��الءِ ب��ح��َس��ن أج��ِزه ل��م
األَج��ْل إل��ى خ��ت��ل��ت��ه��ا وإن��م��ا وت��ن��خ��ِت��ْل أخ��ِت��ل��ه��ا أزْل ول��م
ال��م��ح��س��ِد ك��ال��رِّش��اء ب��ُع��ن��ق ي��م��ِض��ي ُم��ف��رِد ل��ك��ب��ي��ر م��ن��ه��ا ع��م��دت
وب��َص��ْر س��م��ٌع ح��اَن ق��د ل��م��ا وه��ل ال��ق��َدْر ل��ي��أت��ي��ه ط��اَر وم��ا ط��ار
ال��ف��ض��ِل غ��ي��ُر ال��ع��ظ��َم أن أي��ق��ن��ت ك��ال��َع��ْدل ل��ه ج��دَّ إذا ح��ت��ى
ال��ده��ُر وأق��ال ف��ي��ه ع��ث��رُت أم��ُر م��ن��ه ن��ل��ت م��ا ع��ل��ى ذاك
ال��ِح��رم��اِن م��ع ال��رأي إص��اب��ُة ل��إلن��س��اِن ال��ن��ج��اِح م��ن خ��ي��ٌر
ح��َض��ْر م��ا وه��اِت ال��ن��ه��ر ع��ل��ى ان��زل ت��ن��ت��ِظ��ْر م��اذا ال��ط��بَّ��اخ إل��ى ص��ح��ت
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دراِج وم��ن ال��ط��ي��ر ح��َج��ل م��ن ت��اِج وج��رِد ب��أوش��اٍط ج��اء
ال��ن��زوِل ع��ن ال��ح��رُص ي��م��ن��ع��ن��ا ال��ُخ��ي��وِل ع��ن ت��ن��اَزْل��ن��ا ف��م��ا
وال��ظِّ��ب��اءَ ال��وح��وَش ن��ل��ت��م��ُس ال��ص��ح��راءَ ن��ط��لُ��ُب ع��َدل��ن��ا ث��م
ال��ه��اِدي ع��ب��ُل أف��رُغ ي��ق��ُدم��ه واِد ب��ج��زِع ِس��رٌب ل��ن��ا ع��نَّ
وال��ول��يِّ ال��وس��م��ي غ��ب��ر م��ن رويِّ َم��ن��ه��ٍل ع��ن ص��دَرْت ق��د
ج��ن��يِّ م��ق��ت��ب��ل وم��رق��ع ب��ك��يِّ وال ب��م��ط��ُروق ل��ي��َس
ال��ن��ب��اِت واغ��ِل واٍد ل��ع��اع م��ذع��وراِت غ��ي��َر ف��ي��ه رع��ي��ن
ال��رب��اِب م��ت��ص��ل ب��واك��ٍف ��ح��اِب ال��سَّ غ��دُق ع��ل��يَّ م��رَّ
م��ش��ت��اِق وال ص��ٍب ال ن��ظ��رة ب��األع��ن��اِق م��اَل رآن��ا ل��م��ا
ال��لَّ��ي��ال��ي ب��ن��ا أص��اب��تْ��ه ح��ت��ى ح��اِل وح��س��ِن خ��ف��ٍض ف��ي زاَل م��ا
أع��ط��اُه م��ا ارت��دَّ رآه ل��م��ا ح��م��اُه م��ا ال��ده��ُر ح��م��اه ش��رب
ال��م��ي��ق��اِد إل��ى َس��ب��ْق��ن��اه ح��ت��ى وال��ِف��ه��اِد ب��ال��ص��ق��ار ب��ادرت
واس��تَ��بْ��ط��ن��ا م��ب��ط��ن��ه ع��ل��ى ش��دَّ األق��رن��ا ال��ك��ب��ي��َر ال��ف��ه��د ف��ج��دل
ك��ام��ال ح��وًال ال��َغ��وري��ن ح��م��ا رَع��ْت ح��ائ��ال ع��ن��ًزا اآلخ��ر وج��دَّل
ال��م��ق��ُدوِر ب��ال��َق��َدِر ف��ان��ع��رب��وا ��ق��وِر ب��ال��صُّ رَم��ي��ن��اه��نَّ ث��م
ج��اه��َدْه وه��ي ب��ال��ح��ض��ر ن��ِغ��ل��ت ق��د واح��َدْه ال��ق��راج ف��ي م��ن��ه��ا ف��ردن
ح��اِل��ه��ا ع��ن ب��س��يءٍ يُ��خ��ب��ره��ا َق��ذَال��ه��ا ف��ي وال��ص��ق��ُر ب��ن��ا م��رْت
إِْل��ُب وال��زم��اُن ع��ل��ي��ه��ا ه��م��ا ال��ك��ل��ُب ون��ب��اه��ا ت��ن��اَه��ى ث��م
أربَ��ْع ال��ع��راج ف��ي ت��ب��ق��ى ح��ت��ى وت��ص��رْع ب��ِه ت��زي��ْل��ه��ا ف��ل��م
وال��ح��َج��ْل وال��ِك��ب��اش األراَوى إل��ى ال��ج��بَ��ْل إل��ى ع��دل��ًة ع��َدل��ن��ا ث��م
ال��ِغ��ي��اِب إل��ى ح��وًزا ن��ح��وُزه��ا وال��ك��الِب ب��ال��خ��ي��ِل ن��زْل ف��ل��م
ُم��س��ِف��َرْه ال��ص��ب��اح م��ث��ل ل��ي��ل��ٍة ف��ي ُم��وَق��َرْه وال��ب��غ��اُل ان��ص��َرْف��ن��ا ث��م
ال��خ��ي��ِل ب��ج��ي��اِد س��بَ��ْق��ن��ا وق��د ب��ل��ي��ِل رح��َل��ن��ا أت��ي��ن��ا ح��ت��ى
وَزيْ��َدا م��ئ��ًة ع��َددن��ا ح��ت��ى ��يْ��َدا ال��صَّ وط��َرْح��ن��ا ن��زل��ن��ا ث��م
أِص��ْب ف��ل��م ص��اح��بً��ا ط��ل��ب��ت ح��ت��ى ون��ُص��ْب ونَ��ش��َوي نُ��ل��ق��ي ن��زل ف��ل��م
س��اِق وغ��ي��ر ت��رت��ي��ٍب ب��غ��ي��ر ال��زُّق��اِق م��ن ع��نَّ ك��م��ا ش��ربً��ا
َغ��َدا م��ن وأح��َظ��ى راج م��ن أس��ع��َد َع��دَدا ل��ي��اٍل س��ب��َع ن��زْل ف��ل��م

وآخًرا. أوًَّال هلل والحمُد فراٍس، أبي ديواُن تم
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