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األوىل الطبعة مقدمة

الرحيم الرحمن هللا بسم

اصطفى الذين عباده عىل وسالم
يف أخرجته الذي اِن َحسَّ ديوان رشحي بعد أُخِرُجه املتنبي1 ديوان رشح فهذا بعد: أما
يف أعاِن لم إني الحق: ويف فيه، كابدت ما مقدمته من وعَرفوا القراء ورآه املايض، العام
الدقاق املعاني رب املتنبي أنَّ وذلك — بينهما ما بُعد عىل — حسان يف عانيُت ما املتنبي
وملكة ، يستدقُّ وذوق يَْلفف، ذهٌن هناك دام وما جوالن، ِشعره يف فللذهن — قال كما —
من بيشء ولو املتنبي، مثُل إليه يرتامى ما إدراُك أمكن الشعر: بمذاهب وبرص بيانية،
زاخرة، ومادته متوافرة، ورشوحه مخدوم، املتنبي أن إىل ذلك املريح، والتعب اللذِّ، الجهد

لروية. إعنات وال لخاطر، فيه إرهاق ال لينًا، هينًا يكون يكاد لذلك رشحه فكان
تزعم كما — متوافرة ورشوحه مخدوًما املتنبي كان وإذا تقول: أن لك يبدو قد وهنا
رشوحه كانت وإن فاملتنبي هذا. يا ِرسلك فعىل إليه؟ حاجتنا وما الرشح، هذا فعالم —
عليه، وَعلََّق َحه َرشَ أن حظه حسن من كان وإن املتنبي أن ذلك قلة؛ كثرة أنها إال كثرية
هو إنما رشوحه من املتداَول أن بيَد أديبًا، وخمسون نيٌِّف وعليه، له وتعصب ونقَده
الهند ويف أوُربَّة يف إال يُطبع لم فألنه الواحدي: أما حْسُب. واليازجي والواحدي الُعكربي
ومن ثمنه، وغالء ِلنَْدَرته بالضاد الناطقني أيدي يف التداول قليلة نسخة لذلك كانت فقط،
ذلَك موضوٌع كالهما العكربي ومثله — الواحدي — هو ثم املتداول. غري حكم يف كان ثَمَّ
— دواليك وهكذا رشحه، ثم البيت وإثباَت األبيات بعثَرة — العقيم البايلَ الخلق الوضَع
إىل هذا واستظهاره، الديوان حفظ يبتغي من سيما وال الجيل، هذا ومزاج يتفق ال وضٌع
كل يأسَف أن إال املرء يسع ال وهنا مًعا، والُعكربي بالواحدي ألمَّ الذي الكثري التحريف
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— يُلم يزال وال — ألمَّ الذي الُعياء الخبيث الداء ذلك جرَّاء اٍت حَرسَ نفسه وتتقطع األسف
عربي، كتاب ِمنه يسلم يكاد ال حتى — والتحريف التصحيف داء — العربية باملطبوعات
عن وتتجاىف األحداق، عنها تنبو حيُث إىل بها وصاَر خلَقها، وشوَّه التواليف بجمال فذهب
وال الداء، هذا مصدر ما أدري: ولست الفكر، ويرتاجع الذهن، ويتخاذل األذواق، قراءتها
أخريًا — حاولت [ولقد — املاسخ بل — الناسُخ؟ هو هل الجرم: هذا تبعُة عليه تقع من
تلك يف الناسخني أحد وكلفت املرصية، الكتب بدار املتنبي رسقات يف رسالة أنسخ أن —
األصل، عىل نسخ ما نقابل وأخذنا إليه ذهبت األوىل الكراسة نقَل أتمَّ وملا بنسخها، الدار
… إبَّالٍة عىل ِضغثًا منه نسخ ما ووجدت صحيح، بيت فيه يوجد يكاد ال األصل فوجدت
وتهاونه؟! وجهله الطابُع هو أم … بُرمِتها] املسألة عن نفيس انرصفْت أن إال كان فما

حسان، قبله ومن املتنبي، — تجارب أو — «بروفات» تصحيح يف األالقي لقيت ولقد
من املرء عىل أهوُن التأليف سبيل يف يُبذل الذي الجهد إن قلت: إذا مغاليًا أكون ال حتى

التصحيح. سبيل يف يقاَىس الذي الجهد
بعد — الكتاب يرى حني واالمتعاض املضض من اإلنسان يَْعرو ما مقدار ْر وتصوَّ
ال قد املؤلف أن تنس وال األغاليط، من يسلم لم — التصحيح يف يبذل الذي العناء هذا
أنه وهو واضح: ذلك يف وعذره مرٍّا، به ويمر التصحيح أثناء املطبعي الخطإ إىل يفطن
نصيب اآلخر هو — للمؤلف — له كان هنا ومن عينيه، بني هو ما ال ذهنه، يف ما يقرأ إنما

… قائًما ذلك يف عذره كان وإن الخطأ هذا من
العرص، وروح يتفق ال وْضع ذكرت: ما هو والُعكربي الواحدي عيب إنَّ أقول:
تقصري أو وقصوٍر ِحَدِته، عىل كالٍّ تلحق هفوات إىل ذلك الكتابني، يف شائع كثري وتحريف
غريه عن به وتستغنَي — مثًال — بالعكربي تجتزئ أن أردت فإذا بساحته؛ يلِمُّ إقصار أو
بتفسري يَحفل ال أنه العكربي عىل الواحدي ويَِزيد الواحدي، وكذلك الغناء، كل يغني ال فإنه
ولذلك للمنتهني، موضوع فكأنه األبيات، من كثريًا يفرس ال وبأنه باإلعراب، وال املفردات
— إبراهيم الشيخ وابنه ناصيف الشيخ — اليازجيان أو اليازجي أما الشادين. يؤاتي ال
يخرج قد مما الرشح، ذيل يف الثاني به طنطن ما وعىل ينكر، ال الذي فضلهما عىل — فهما
الذي الرشح وحده وهو الرشوح، سيد هو الرشح هذا بأن يقينًا مفعم وهو القارئ منه
ذلك من الرغم عىل — إنهما أقول: الغاية، عىل وأوىف الحق مقطع وأصاب املفصل طبَّق
صنعة يف الكبار من فإنه جني ابن وأما : ِجنِّيِّ ابن يف الواحدي قول عليهما يَْصُدق —
املعاني يف تكلم إذا أنه غري بالتصنيف، منهما واحد كل يف واملحسنني والترصيف، اإلعراب
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يف — اليازجيان أي — قااله ما إىل ترجع أن وحسبك نعم، … عثاره به ولجَّ حماره، تبلد
وروعته: ووضوحه انسجامه عىل البيت هذا رشح

ُم��َع��ذَُّب ِف��ي��َه��ا اْل��َه��مِّ بَ��ِع��ي��ِد َف��ُك��لُّ ِل��َراِك��ٍب ُم��نَ��اًخ��ا نْ��يَ��ا ال��دُّ ِذي ال��ل��ُه َل��َح��ا

العذاب، من فيها يخلو ال له همَّ ال من إن حتى شقاء دار أنها يعني الدنيا. يذم قاال:
من وهو البيت هذا معنى إىل يفطنا لم كيف أدري: ولست الهموم؟! بصاحب الظن فما
البيت هذا رشح يف ال عامة، رشحهما يف — أنهما عىل … ترى؟ كما والجالء، الوضوح
فإذا معولهما، وعليهما عمدتاهما، فهما أُنملة؛ قيَد والعكربي الواحدي عن يحيدا لم —
زلت عندهما: من بيشء ويأتيا دونهما، بالرشح ويستقالَّ منهما، يَا يتفصَّ أن حاوال هما

… البيت هذا يف وقعا ما مثل يف ووقعا حماراهما، تبلد أو جواداهما، وكبا قدماهما،
يتعرض ولم وَمرَّض فيه قرصَّ ناصيف الشيخ رشحه توىل الذي القسم أن إىل ذلك:
كثريًا تركا — اليازجيني — أنهما وإىل املفردات، رشح عىل اقترص وإنما املعاني، لرشح
لرسقات يتعرضا لم أنهما وإىل األدب، لوجه خمًشا فيه يريان الذي املتنبي شعر من
هذا يف حقها وفيناها قد املزايا من مزية وهذه أصًال، والنظائر األشباه وذكر املتنبي

… الرشح
قد وما البرشية الطبائع خصائص ننكر وال أشياءهم، الناس نبخس ال أنَّا عىل
الحس، وتبلد الذهن، وانغالق واالنتكاس، الفتور من الَخْطَرَة: بعَد الَخْطَرَة يعروها
األملعي العليم عىل أحيانًا يخفى لقد حتى الذكاء، وخمود الروح، وغئُور البصرية، وإظالم
فيعتسف — يقولون كما — الثمام وطرف الذراع حبل عىل منه وهو الصواب وجه

… العشواء تخبط ويتخبط الطريق،
العربية، اللغة فيلسوف بل الثقة، الثبت املجتهد العالم اإلمام — جني ابن وهذا
من الرغم عىل املتنبي عىل رشحه يف تراه — بدقائقها البصري الطَّبُّ بخصائصها، العليم
املتنبي سأل إذا وكان عنه، محاميًا له متعصبًا — للمتنبي معاًرصا كان أنه ومن ذلك،
ابن وكان — جني ابن يعني — الشارح اسألوا يقول: أبياته من بيت معنى عن سائل
تراه ذلك وبرغم يغزوه، الذي املعنى ويستوضحه شعره من كثري يف املتنبي يراجع جني

عثاره. به ولجَّ حماره، تبلد وقد — الواحدي قال كما — املواضع من كثري يف
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فورَجه، كابن — النقد أو بالرشح للمتنبي تعرض من جميع تتبعت وهكذا
جميًعا لهم فوجدت — األفليىل وابن القطاع، وابن وكيع، وابن والتربيزي، والعرويض،

وهفوات. زالت سَدادهم وإىل سيئات، حسناتهم بجانب
بالكمال! تفرد من فسبحان البرش؛ طبائع غريب من ا حقٍّ وهذا

— أكون فقد متوافرة؛ واملادة معبد، الطريق أن مع نفيس؛ من ذلك وجدت ولقد
صايف الذهن، مصُقوَل الطبِع، مرهَف مهزوًزا، نشيًطا، ا، مستجمٍّ — األوقات بعض يف
عن به أرىض بما فآتي — املتنبي قوايف من — أرشح ما فأرشح النفس؛ منبسط الحس،
النفس، منقبض أخرى أوقات يف وأكون يستخفني، ما الطرب من له ويعروني نفيس،
العمل؛ إىل مضطًرا وأكون شيئًا، أذَهُن أكاد ال بليًدا، َفدما، الذهن، مغلق الحس، مظلم
جماٍم عىل فيه أكون وقت يف أعود ثم األبيات، بعض — الحال هذه عىل وأنا — فأرشح
بقية له رجل من هذا يصدر كيف فأدهش: قلُت، ماذا وأنظر رشحت، ما إىل نفيس من

… القلم به ندَّ هذا من شيئًا أن أصدق أكاد ال حتى نفيس، وأتهم فهم؟ من
نزعة تفكريه يف ينزع هذا وأن والنزعات، واألفهام القرائح اختالف تنس ال ثم
والفن باألدب تأثر قد وآخر منطقية، فلسفية نزعة وذلك نحوية، نزعة وذاك لغوية،
وأصفى مدارك، وأبعد بصرية، وأنفذ ذاك، من تمييًزا أصح هذا وأن التخيل، وحسن
أراغوا هم فإذا ذهنه. شاءهما شيئًا أذناه أِذنَْت إذا أملعية، وأكثر ا، حسٍّ وألطف نفًسا،
قد مذهبًا تأويله يف كلٌّ وذهب آراؤهم، تشعبت الدقاق: املعاني أبيات من بيت تأويل

املتنبي: قال كما ومحصوالتهم، قرائحهم لتباين تبًعا اآلخر، مذهب يباين

َواْل��ُع��لُ��وِم اْل��َق��َراِئ��ِح َق��ْدِر َع��َل��ى ِم��نْ��ُه اْآلذَاُن تَ��أُْخ��ذُ َوَل��ِك��ْن

ملثل تأويالتهم يف الرشاح بني نرى الذي التباين هذا رس إليه يحور شيئًا وإليك
يعمد دهائه من فكان داهية، باقعة ماكرا رجالً كان املتنبي أن ذلك الطيب. أبي شعر
الناظر عىل ويُعميها أصلها عن بها يبعد أن فيحاول إليها، ُسبق التي املعاني بعض إىل
إىل فيلجأ املعنى، هذا عذر أبو غريه أن إىل يفطن ال حتى ذلك عن ويديرها ويريغها فيها
البيت فيجيء — سنبينه كما — طريقته تلك ألن واإلبهام؛ والتعقيد والجمجمة التعمية
حتى وآخره، أوله يتجاوب وال باطنه، عن ظاهره يشف ال التعبري، متناثر اللحمة متنافر
ذهنه، فيكد عميًقا دقيًقا معنًى هناك أن الرشاح بعض فيظن الرقى، من رضب لكأنه
إليه وينيض بنانه، أطراف يفوت ال وهو أمياال، املعنى طلب يف ويسافر فكره، ويجهد
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كما الصواب، جادة عن وينحرف ويشتط فيعتسف ذراعه، حبل عىل وهو ذهنه رواحل
املتنبي: قال

ال��زل��ُل ��ق ال��ت��ع��مُّ وع��ن��د ـ��ب��ُع ال��ط��ـ ب��ه ال��ن��ج��اُح يُ��ط��ل��ب م��ا أب��ل��غ

أبا أن هو املتنبي. شعر بعض يف نراه الذي التعقيد ذلك إليه يرجع شيئًا وهاك
بهم يتعثر البيان وأعيان الشعراء فحولة ومن الفضل أهل من كثريون حساد له الطيب
ويف مرص ويف الشام يف — ذهب أنى عليهم عينه وتقع حلب، يف الدولة سيف أبواب عىل
ممن كثري وكان واملأخذ. الهفوة له يتلمسون باملرصاد له وكانوا — فارس ويف بغداد
— كله لذلك فكان — العميد وابن الدولة بسيف وناهيك — أدباء شعراء كذلك يمدحهم
ويمعن ويحتفل، ومعانيه، ألفاظه يف ويتنطس لها، ويتعمل قصائده من لكثري يحتشد
الطبع طالوة ُحرم معقًدا ا جافٍّ كزٍّا نظمه بعض فيجيء طبعه؛ وراء ما إىل االحتفال يف

الشعري. الجمال نصف وفقَد ورونقه،
ولم إليه فطنوا أو أحد، إليه يفطن لم ليشء نعرض أن من مندوحة نرى ال وهنا
— املتنبي أن ذلك أليق، به هو الذي الوصف يصفوه لم ولكن وصفوه أو يِصفوه،
التعبري ينقصه شعره أكثر يف تراه — سنبينه آخر ولسبب أسلفناها، التي لألسباب
باملعنى واالحتفال الصنعة يف إمامه وبني بينه وازنت أنت إذا ذلك لك ويظهر الشعري،

تمام. أبو وهو —
العدل: كالقايض تمام أبو حبيب «إنما وهي: العرب نقدة ألحد كلمة ألذكر وإني
أو البينة، عن والبحث النظر، طول بعد ه، حقَّ املعنى ويعطي موضعها، اللفظ يضع
الجبار: كامللك الطيب وأبو دينه، عىل خوًفا ويتحرج كالمه، يف يتحرى الورع: كالفقيه
حيث وال لقي ما يبايل وال يريده، ما يهجم الجريء: كالشجاع وَعنوة، قهًرا حوله ما يأخذ

ا.ه. وقع.»
الدقاق املعاني وترى والقوة، والجزالة الفحولة تجد تمام أبي إىل نظرت إذا فأنت
— كله ذلك مع — وترى — إليهما وما واملطابقة الجناس من — الصنعة وترى
وتساوق النظام، واطراد املعالم، ووضوح واإلرشاق، النصاعة ترى أي الشعري؛ التعبري
ِفَقره، بني من يطالعك الذي القوي والروح والجمال، والروعة، األداء، وإحكام األغراض،

الطيب. أبا تمام أبو يفضل هنا ومن
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الشعر، الت هم — واملتنبي والبحرتي، تمام، أبو — الثالثة «وهؤالء األثري: ابن قال
األمثال بني وجمعت ومستحسناته، حسناته أيديهم عىل ظهرت الذين ومناتُه، وُعزَّاه،

القدماء. فصاحة إىل املحدثني غرابة أشعارهم حوت وقد الحكماء، وحكمة السائرة
مبتكر، معنى بكل له ُشهد وقد وأذهان، ألباب وصيقل معاٍن، رب فإنه تمام: أبو أما
األرضاب، عىل فيه برز الذي اإلغراب، مقام عن مدافع غري فهو أثر، عىل فيه يمِش لم
فمن وتنقري، تنقيب عن إال فيه أقول ما أقل ولم وأخري، أول كل الشعر من مارست ولقد
وكان الكالم، أعنَُّة أطاعته برائضه، فكره وراض غامضه، عن وكشف الرجل شعر حفظ
علم ذي كل ففوق وتعلَّم، حكيم، قول ذلك يف مني فخذ حذام، قالت ما البالغة يف قوله

عليم.
يشعر أن وأراد املعنى، عىل اللفظ سبك يف أحسن فإنه البحرتي: عبادة أبو وأما
تشبث إذ نجد شظف يف يكون فبينا اإلطالق، عىل والجزالة الرقة طرَيفِ حاز ولقد فغنَّى،
وأبو «أنا فقال: نفسه وعن تمام أبي وعن عنه املتنبي الطيب أبو وُسئل العراق، بريف
عن هذا بقوله وأعرب حكمه، يف أنصف إنه ولعمري البحرتي.» والشاعر حكيمان، تمام
اللفظ يف الصماء، الصخرة من املقدود باملعنى شعره يف أتى عبادة أبا فإن علمه، متانة
أنه إال أقول وما األفهام، إىل قربه مع املرام، بعد بذلك فأدرك املاء، سالسة من املصوغ

العالية. الدرجة إىل لفظه ديباجة يف ورقى الغالية، بأخالط معانيه يف أتى
ولم خطاه، عنه فقرصت تمام أبي مسلك يسلك أن أراد فإنه املتنبي: الطيب أبو وأما
باإلبداع واختص واألمثال، بالحكم شعره يف حظي لكنه أعطاه، ما قياده من الشعر يعطه
إذا أنه وذاك متلثًما: منه وال متأثًما، فيه لست قوًال أقول وأنا القتال، مواقف وصف يف
أقواله وقامت أبطالها، من وأشجع نصالها، أمىضمن لسانه كان معركة وصف خاضيف
يف فطريقه تواصال، قد والسالحني تقابال، قد الفريقني تظن حتى أفعالها، مقام للسامع
الدولة سيف مع الحروب يشهد كان أنه شك وال تاركه، بعذر وتقوم بسالكه تضل ذلك
به ُوصف ومهما الشعراء، خاتم فإنه الحقيقة وعىل ِعيانه، إليه أدى ما لسانه، فيصف
الدولة: سيف بها يمدح أبيات من قوله يف صدق ولقد اإلطراء، وفوق الوصف فوق فهو

ُخ��ِت��ُم��وا يَ��ًدا ِب��أَْس��َخ��اُه��ْم اْل��ِك��َراَم إِنَّ ُرْؤيَ��ِت��ِه بَ��ْع��َد َك��ِري��ًم��ا تَ��ْط��لُ��بَ��نَّ َال
��َم��ُم ال��صَّ أُْح��ِم��َد َح��تَّ��ى اْل��َق��ْوُل أُْف��ِس��َد َق��ْد َش��اِع��ِرِه بَ��ْع��َد ِب��ِش��ْع��ٍر تُ��بَ��اِل َوَال
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ضل ما التي املعرفة وعني الهوى، عن البعيدة املعدلة بعني شعره تأملُت وملا
غريه، دون بها انفرد التي الغاية يف خمس خمسة: أقساًما وجدته غوى، وما صاحبها
وخمس الشعر، متوسط من وخمس غريه، فيه يساويه الذي الشعر جيد من وخمس
ولو وجودها، من خري وعدمها بها، يُعبأ ال التي املتقهقرة الغاية يف وخمس ذلك، دون
عرَضه وجعلت املالم، لباس ألبسته التي هي فإنها رشها؛ هللا لوقاه الطيب أبو يقلها لم

األثري. ابن كالم ا.ه. األقوام.» لسهام غرًضا
ويَِشينُه: يَتََخوَّنه أنه ويُظن الطيب أبي عىل يعاب الذي هذا إن نقول: أن لنا آن وقد
الشاعر إال يؤتاه ال الذي التوليد مرجعه ألن شاعريته؛ أرسار من رس الحقيقة عىل هو
وبطريقته بالتوليد، اللقب هذا الشاعر يستحق وإنما الكالم من هو إنما فالكالم املطلق،
واحد، من واحد ويمتاز الشعراء، يختلف ثم فمن الشعر؛ يف طريقته تقوم التوليد يف
عن منهم اآلخر يأخذه واحد معنى عىل جميًعا تواردوا وإن طريقة من طريقة وتَبني

األول.
يف وال السياق يف وال الطبيعة يف يختلف ال الذي باملعنى شاعر مائة يأتي ولقد
متباينة، فيه أحوالهم ترى ذلك ومع ديوان، مائة يف تكون بيت مائة يف فيديرونه الفهم،
أمزجتهم، عمل فيه تُحقق كثرية بوجوه تناولوه قد وتراهم مختلفة، أخذه يف وصناعتهم
ولد قد منهم كل مع كأنه حوادثهم، طرق يف به وتجري أزمانهم، اختالف عليه وتلقي
وتارة متهالك، رابع ومع ضعيف، الثالث ومع جبار، اآلخر ومع قوي، هذا مع فهو ونشأ2
وبطل تكراًرا، إال الكالم يكن لم ذلك ولوال وهكذا، بينهما، وثالثة هزيل، وأخرى بدين،
إال لشاعر فيه يبَق ولم األولني، الذاهبني مع وذهب باليًا، رثًا وأصبح العقل، عمل فيه
وال صناعة، للبيان تعد ولم األرض، من الشاعر لقب لنسخ هذا كان ولو الوزن، إقامة

اإللهام. من إلهية مادة القرائح يف بقيت
ينبغ وال بإرادته، يمهر ال النابغة فالشاعر الدنيا: نوابغ يف كالشأن املتنبي وشأن
ويف فيه إال تكون ال بقوى ُمهيئًا يولد هو وإنما فيها، ليست مادة نفسه يف يخلق بأن
أو الحجر عىل الجوهر يزيد كما — النبوغ يرزق لم ممن غريه عىل بها زائد وهو أمثاله،
فتتنوع النوابغ؛ يف القوى هذه تتفاوت ثم — النحاس عىل الذهب أو الحديد، عىل الفوالذ
شخصية، منهم لكل يجتمع ثم ومن وحوادثهم، وأزمانهم أحوالهم فيها وتعمل وتتباين،
فإما طريقته: عىل تناوله املعاني من معنًى تناول فإذا ومذهب؛ بطريقة منها ويستقل
به يلم جديًدا معنى حذوه عىل صبَّ وإما وقلبَه، ه غريَّ وإما فيه، زاد وإما منه، حذف
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كالًما النابغة يقرأ ما فكثريًا حسب. طريقه عىل جاء أنه إال فيه يكون ال أو يشبهه، أو
مرآة عىل وانعكس إليه أوحي قد ذلك كل فإذا أمًرا؛ يشهد أو خاطًرا، يتأمل أو لغريه،
بعيًدا وال قريبًا ال — الشبه من وجًها بسبيله كان ما تشبه ال طريفة مبتكرة بمعان ذهنه
ولم يتكلف ولم لها يتعمل لم بعُد وهو الطريق، ذلك من جاءت أنها إال فيها وليس —
هي؟ أين وال هي ما يدري ال قوة من ذهنه وتلقى ذهنه من تلقى هو وإنما شيئًا، يصنع
وال — نوابغ كلهم وال أنبياء، الناس كل وليس — النابغة يُختار النبي يُختار وكما
وهي البصرية، عن النابغة يتلقى وكذلك الوحي، عن يتلقى أن من أكثر النبي يصنع
تكون حني عىل الشياطني، من الشيطان أو املالئكة من امَللك بمقام وحده هو فيه تكون
واآلخر هو، أحدهما بإنسانني: أشبه الذكي فالرجل الناس، من اإلنسان بمقام سواه يف
أو وملك، بإنسان أشبه وبصريته — النابغة ولكن غريه، من أقوى بذلك وهو بصريته،
اإلنسانية. فوق بيشء متصل دائًما وهو القوة، من أقوى دائًما فهو — وشيطان إنسان
ما يأخذ أن إال عليه وليس به، يأتي فيما اختيار للنابغة فليس هذا: تقرر وإذا
املستكره بالتعقيد أحيانًا يأتي املتنبي ترى هنا ومن طريقته، عىل له يتهيأ كما يؤتاه
شعره من هذا مثل ينفي ال ذلك ومع ، ويُِسفُّ ويتخبط يتعسف وتراه املتكلف، واللفظ
التي طريقته بعض ولكنه إليه، حاجة يف وليس عنه يَْغنَى أن عىل قادر وهو يحذفه، وال
كما يأخذه أن إال وليس جيًدا، يجعله أن الرديء يجيئه حني يستطيع فال عليها، انطبع
ودخان، ُشَعل هي فإذا مادة، من النار ترضم كما الجيد، عن له انبثق الذي هو ألنه هو؛
األوىل املادة من أردتها أنك ولو يتألق؛ صاف لهب هي فإذا أخرى مادة من ترضمها ثم

مًعا. ونارها دخانها وذهب ألطفأتها الثانية من تجيء كما
املتنبي وادرس عليه، يدك فاشُدْد املتنبي، عن كتبوا ممن أحد إليه يتنبَّه لم رسٌّ وهذا
املستطاع، غري يستطيع ال وستجده ورديئه، جيده يف نابغة فستجده الطريقة، هذه عىل
وكان طبعه، ركب ذلك وعىل ألهم، كذلك ألنه فرًضا؛ عليه فرضت كأنما طريقته وستجد

النجوم. فيه لتسطع ظالًما؛ ظالمه

وقد … بجديد أحد يأتي فال ذلك، إىل وما وأخالقه ونشأته املتنبي ترجمة يف اإلفاضة أما
هو إذ الرتجمة؛ إىل حاجة غري يف كأنه — العربية شعراء من غريه دون — املتنبي أصبح
فقد به؛ اختص ما بعض وهذا مشهور، متداول عنه فالكالم األدب، تاريخ من كالقطعة
شعره، إىل إال الطيب أبي من تحتاج ال ولكنك ترجمته، إىل شاعر كل شعر مع تحتاج
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— أنت ثم ، الشعريِّ رسه بيان الكلمة هذه يف اجتزأنا ولذلك روحه، ترجمة شعره وترى
… إليك نقدمه الذي شعره ورشح شعره أي الرجل؛ حقيقة يف — ذلك بعد

جديد، مبتكر يشء وأنه الرشوح، يف بدْع أنه ُروعك يف يلقنيَّ فال الرشح هذا فأما وبعد؛
بعد الرشوح كل فيه تالقت أنه الرشح هذا مزية كل وإنما ِم؟ مرتدَّ من اُح َّ الرشُّ غادر وهل
من الخمر خالص َعَكِرها من خلصت أن بعد أو والتحوير، والتنقيح التهذيب من يشء
من رشح ألي يتوافر لم ما فيه توافر وبذلك — الطيب أبو يقول كما — الِفَدام نسِج
عن يغني — هللا بحمد — هو ولكنه رشح، عنه يغني فليس حدته، عىل املتنبي رشوح

الطيب: أبو يقول كما فهو الرشوح؛ سائر

اْل��َم��َع��اِن��يَ��ا ِف��ي��ِه ال��رَّْح��َم��ُن َج��َم��َع َوَق��ْد َف��اِخ��ٍر ُك��لُّ َواِح��ٍد ِب��َم��ْع��نً��ى يُ��ِدلُّ

الربقوقي الرحمن عبد

١٣٤٩ه األوىل جمادى ١٢

١٩٣٠م سنة أكتوبر ٥

هوامش

الجعفي الصمد عبد بن الحسن بن الحسني بن أحمد هو املتنبي: الطيب أبو (1)
إليها، فنسب كندة، تسمى محلة يف وثالثمائة ثالث سنة بالكوفة ولد الكويف، الكندي
العني وسكون الجيم بضم — القبيلة جعفي هو بل قبيلة؛ هي التي كندة من هو وليس
يشجب بن زيد بن أدد بن — مالك واسمه — مذحج بن العشرية سعد بن جعفي وهو —
سقاء كان أباه إن ويقال: — ترى كما — بالكوفة نشأ كهالن. بن زيد بن عريب بن
يف الشعراء بعض أشار هذا وإىل بالشام، ولده ونشأ بولده، الشام إىل انتقل ثم بالكوفة،

قال: حيث املتنبي هجو

َوَع��ِش��يَّ��ا بُ��ْك��َرًة ال��نَّ��اِس ِم��َن ـ��َل ـْ اْل��َف��ض�� يَ��ْط��لُ��ُب ِل��َش��اِع��ٍر َف��ْض��ٍل أَيُّ
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اْل��ُم��َح��يَّ��ا َم��اءَ يَ��ِب��ي��ُع َوِح��ي��نً��ا ءَ اْل��َم��ا اْل��ُك��وَف��ِة ِف��ي يَ��ِب��ب��ي��ُع ِح��ي��نً��ا َع��اَش

السماوة، بادية يف النبوة ادعى أن إىل زال وما أقطاره، يف وجال صباه، يف الشام قدم
األخشيدية نائب حمص أمري — لؤلؤ إليه فخرج وغريهم، كلب بني من كثري خلق وتبعه
املتنبي؛ َي ُسمِّ ثَمَّ ومن وأطلقه، استتابه ثم طويًال؛ وحبسه أصحابه، وتفرق فأرسه، —
زال وما — وثالثمائة وثالثني سبع سنة — حمدان بن الدولة سيف باألمري التحق ثم
من مجلس يف كالم — النحوي — خالويه ابن وبني املتنبي بني وقع حتى له منقطًعا
معه، كان بمفتاح وجهه فرضب املتنبي، عىل خالويه ابن فوثب الدولة، سيف مجالس
مرص إىل وذهب الدولة، سيف وفارق فغضب، ثيابه، عىل يسيل ودمه وخرج فشجه،
ويف كافور، يدي بني يقف وكان األخشيدي، كافور ومدح وثالثمائة، وأربعني ست سنة
بالسيوف وهما مماليكه، من بحاجبني ويركب ومنطقة، سيف وسطه ويف خفان، رجليه
وثالثمائة، خمسني سنة النحر عيد ليلة وفارقه هجاه كافور يرضه لم وملا واملناطق،
بعض بوالية وعده كافور وكان يلحق، فلم شتى، جهاٍت إىل رواحل خلفه كافور ووجه
من قوم يا فقال: فيه، وعوتب خافه، بنفسه، وسموه شعره يف تغاليه رأى فلما أعماله،
بمرص كان وملا فحسبكم، كافور؟ مع اململكة يدعى أما ملسو هيلع هللا ىلص محمد بعد النبوة ادعى
— وصلتني إليه: فكتب عنه، انقطع أبل فلما علته، يف يغشاه صديق له وكان مرض،
الصحة تكدر وال إيلَّ، العلة تحبب ال أن رأيت فإن مبال، وقطعتني معتالٍّ — هللا وصلك
بويه بن الدولة عضد ومدح فارس بالد قصد كافور عن رحل وملا هللا، شاء إن فعلت عيلَّ،
الدولة عضد عند من رجع وملا — العميد ابن مدح وكذلك — جائزته فأجزل الديلمي،
الجهل بن فاتك له عرض منه، خلون لثمانية شعبان يف الكوفة إىل ثم بغداد قاصًدا
فقتل فقاتلوهم، أصحابه، من جماعة أيًضا املتنبي مع وكان أصحابه، من عدة يف األسدي
الصافية، له: يقال موضع يف النعمانية من بالقرب مفلح وغالمه محسد وابنه املتنبي
وذلك — العاقول دير عند بغداد سواد من الغربي الجانب من — الصافية جبال وقيل:
رمضان شهر من — بقيتا لليلتني وقيل بقني، لثالث وقيل — بقني لست األربعاء يوم
بقوله: الطبيس عيل بن مظفر القاسم أبو رثاه قتل: وملا وثالثمائة، وخمسني أربع سنة

ال��لِّ��َس��اِن ذَاَك ِم��ثْ��ِل ِف��ي َدَه��انَ��ا إِذَا ال��زََّم��اِن َه��ذَا ِس��ْرَب ال��ل��ُه َرَع��ى َال
ال��زََّم��اِن ِل��ِب��ْك��ِر يَ��َرى ثَ��اٍن أَيُّ اْل��ُم��تَ��نَ��بِّ��ي ثَ��اِن��َي ال��نَّ��اُس َرأَى َم��ا
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ُس��ْل��َط��اِن ِذي ِك��بْ��ِريَ��اءِ َوِف��ي ـ��ٍش ـْ َج��ي�� ِف��ي اْل��َك��ِب��ي��َرِة نَ��ْف��ِس��ِه ِم��ْن َك��اَن
اْل��َم��َع��اِن��ي ِف��ي ُم��ْع��ِج��َزاتُ��ُه َظ��َه��َرْت َوَل��ِك��ْن نَ��ِب��يٌّ ِش��ْع��ِرِه ِف��ي ُه��َو

خلكان.» ابن من ملخًصا «ا.ه

وشمائله أخالقه من يشء

كذب ما أنه وذلك محمودة، خالل ثالث الطيب أبي من بلوت قال: حمزة بن عيل حدث
قرأ وال صىل وال صام ما أنه وذلك مذمومة، خالل ثالث منه وبلوت الط، وال زنى وال
ما أنه يريد الراوي أظن فإني — القرآن قرأ ما أنه وهي — األخرية هذه أما … القرآن
يقرأ أن يفوته ال ودهائه وأدبه فضله يف املتنبي مثل فإن وإال وتعبًدا، تهجًدا القرآن قرأ
فورجه: ابن وقال القرآن؟! يقرأ لم ألديب قيمة وأي ويستظهره! ويتدارسه الكريم القرآن
ولم امللوك، بأخالق عارًفا لآلداب، حافًظا شجاًعا، اللسان، مر داهية رجًال املتنبي كان

… املال عىل ورشهه بخله إال يشينه ما فيه يكن
وسموه وكربياؤه طماحه استتبعه مما الحقيقة عىل هو املتنبي بخل وهذا أقول:
— أذكر أني وذلك سببًا، للبخل إن فقال: ذلك يف سئل وقد والعالء، واملجد الرفعة إىل
منديل، جانب يف دراهم خمسة فاتخذت — بغداد إىل الكوفة من صباي يف وردت وقد
خمس فرأيت الفاكهة، يبيع دكان بصاحب فمررت بغداد، أسواق يف أميش وخرجت
إليه، فتقدمت معي، التي بالدراهم أشرتيها أن ونويت فاستحسنتها باكورة بطيخات
أكلك؛ من هذا فليس اذهب، — اكرتاث بغري — فقال بطاطيخ؟ الخمس هذه بكم وقلت:
دراهم؛ عرشة ثمنها فقال: الثمن، واقصد يغيظ ما دع الرجل: أيها وقلت: معه، فتماسكت
له ودفعت حائًرا، فوقفت املساومة، يف أخاطبه أن استطعت ما به جبهني ما فلشدة
فوثب داره، إىل ذاهبًا الحان من خرج قد التجار من بشيخ وإذا يقبل، فلم دراهم خمسة
أحمله بإجازتك باكورة بطيخ ها موالي، يا وقال: له ودعا دكانه من البطيخ صاحب إليه
بدرهمني، بل فقال: دراهم، بخمسة فقال: هذا؟ بكم ويحك! الشيخ: فقال منزلك، إىل
فعل؛ بما مرسوًرا دكانه إىل وعاد له، ودعا داره إىل وحملها بدرهمني، الخمسة فباعه
التي فعلتك وفعلت البطيخ هذا يف عيل استمت جهلك! من أعجب رأيت ما هذا يا فقلت:
اسكت: فقال محموًال! بدرهمني فبعته دراهم خمسة ثمنه يف أعطيتك قد وكنت فعلت،
أبا إن يقولون: الناس أسمع حتى تراه ما عىل أزال ال وأنا … دينار ألف مائة يملك هذا
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… دينار ألف مائة ملك قد الطيب
وكربياء؛ وزهو طماح ذا وكان الغرور، أقىصحدود إىل مغروًرا الطيب أبو كان وقد
عليه جره وما الحاتمي مع قصته تنس وال وخيالء، وشموًخا غطرسة يطاق ال كان بل
يصيب ما وكثريًا — العظمة جنون داء الداء: بذلك مصابًا الطيب أبو وكان الكرب، هذا
كان وقد … معلوًال تجعله أن ولك علة، تجعله أن ولك — والعبقريني النوابغ الداء هذا
الطيب أبا أن القول وجملة الخمر. يرشب ال وكان النساء، تطَّبيه ال عزهاة الطيب أبو
حياته وكانت عبقريٍّا، وكان عظيًما، وكان الغريبة، الشخصيات من شخصية ذا كان
عليه يجلب ما وبكل قوم، من واإلجالل واإلشفاق الحب له يجلب ما بكل زاخرة لذلك

أعلم. وهللا عظيم، عبقري كل شأن آخرين: من والعداء والبغض الحسد
بعد — قولنا مثل هذا رشحنا يف ترى حني تظن أن لك ينبغي ال هنا ومن (2)
إليه: ينظر أو منه منقول أو فالن قول من مأخوذ املعنى هذا إن األبيات: بعض رشح
التوليد هو وإنما الشعراء، ضعاف يرسق كما رسقه الطيب أبا أن إىل بذلك نقصد أنا
يكون كيف لرتى هو والنظائر؛ األشباه هذه ذكرنا وإنما النوابغ: خصائص من هو الذي

يحلو. ما ولتختار التوليد،
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الرحيم الرحمن هللا بسم

وآله محمد سيدنا عىل والسالم والصالة وحده، هلل الحمد
عىل رشًحا أضع أن عىل — ١٩٣٠م ١٣٤٩ه/سنة سنة — النيَة أمَضيُْت فلما بعد» «أما
يَحِفُزني ذاك إذ الناُرش وكان العمل، هذا معالجة يف وأخذُت املتنبي، الطيب أبي ديوان
بأول» «أوًال ِدراًكا الرشح هذا «أصول» مني يتناول وكان ريقي، يُبلعني يكاد وال حفًزا،
يمض ولم بالطبع تمثل وأخريًا والروية، التثبت نار تنضْجه لم نيئًا املطبعة إىل ويقدمه
الكتاب هذا يف النظر أقلِّب طفقت هذا حدث ملَّا أشهر، عرشة من أكثُر وطبعه وضعه عىل
ويُكِمد، يسوء ما يل بدا الرشح يف النظر أنعمت وكلما الخطرة، بعد الخطرة الكرة، وأُعيد
هذا من وُهنيَّات األبيات، بعض رشح يف وتقصري مطبعية، أخطاء من الكبد، يف ويَُحزُّ
مني يُك فلم … والتحقيق األناة من حقه يوفَّ ولم فيه، يُرتيَّث لم عمل كل شأن القبيل،
والزيادة، والحذف والتهذيب، بالتنقيح وتناولتها ، يديَّ بني التي النسخة صححت أن إال
النسخة. هذه عىل طبع طبعه، يعاد أن الرشح لهذا قدر إذا حتى املآخذ، جميع وتداركت
يك ولم «الطبعة»، هذه نسخ نِفَدت حتى بالصرب مستعصًما الحال هذه عىل زلت وما
وحفَزتني األمل، ميَت أحيت مؤاتية جميلة فرصة فكانت الديوان، هذا طبع إعادة من بدٌّ
رشًحا وجعله الرشح هذا يف التوسع إىل عزيمتي هُت وجَّ أن فكان العمل، استئناف إىل
وأستوعب النقاد، وأقوال الرشاح، تفاسري جميع فيه أورد رشًحا نواحيه، كل من وافيًا
وما الكمال، حب ولكنه باملتنبي، واستبداًدا مني أثرة ذلك وليس الرشوح، كل مزايا
بتفسري واكتفى الطريق، اخترص قد الرشاح بعض رأيت فلقد … األعىل املثل يسمونه
النحو جهة من باألبيات يتعلق وما اإلعراب وْكَده جعل قد وبعضهم اللغوية، الكلمات
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هذه أن بيد والنظائر. واألشباه الرسقات إيراد عىل عنايتهم قرصوا وآخرين والترصيف،
الفتح أبو اإلمامان: قبله ومن العكربي، أوردها التي النحوية الشواهد ومثلها — األشباه
بعض يف ورأيت … والتفسري الرشح إىل األخرى هي تحتاج — والواحدي جني، بن
يوائم مما غريه، به يستبدل أو يوضح أن يجمل غموًضا الرشاح من القدامى عبارات
… الرشح لهذا واالحتشاد االحتفال إىل حفزني مما أولئك كلُّ فكان … الجيل هذا أذهان
نقدة وأقوال — ومتأخرين متقدمني من — الرشاح تفاسري جميع فيه أوردُت أن فكان
واألشباه الشواهد، إيراد من وأكثرت — عليه ومتعصبني له متعصبني من — املتنبي
فضًال الرشاح، عبارات ومن واألشباه، الشواهد هذه من غمض ما ورشحت والنظائر،
كلها الرشوح عىل الرشح هذا أربى حتى األول، بالرشح أملت التي األخطاء تصحيح عن

… املتنبي لرشوح ورشًحا للمتنبي، رشًحا الرشح هذا صار وحتى مجتمعة،
ولم جهًدا، آُل لم أني وحسبي تحقق، قد نشدُت الذي الكمال أن أدَّعي ال أنني عىل
حني األصفهاني العماد هللا ورحم املستطيع، وغاية ، املقلِّ ُجهَد كان وإن وسًعا، أدخر
لكان هذا ُغريِّ لو غده: يف قال إال يومه يف كتابًا إنسان يكتب ال أنه رأيت إني يقول:
… أجمل لكان هذا ترك ولو أفضل، لكان هذا قدم ولو يستحسن، لكان زيَد ولو أحسن،

البرش. جملة عىل النقص استيالء عىل دليل وهو العرب، أعظم من وهذا
مغنيًا جعله عىل والعمل فيه، واالحتشاد الجديد، الرشح هذا فلمناسبة بعد» «وأما
عىل عونًا منها كان ما سيما وال — املتنبي سرية يف شيئًا أتبسط أن رأيت عداه: عما
رشاح أترجم أن رأيت وكذلك — قوافيه فيها قيلت التي والظروف املناسبات معرفة
وحَكَمه املتنبي أمثال جمعت للفائدة وإتماًما الرشح، هذا يف ذكرهم ورد ممن املتنبي

الكلمة. بهذه وألحقتها
ومقدماته ورشحه املتنبي ديوان — الكتاب هذا يكون أن إىل كله بهذا نرتامى وإنما

املتنبي. شعر دارس إليه يصبو ما كل بتحقيق كفيًال —
املنصفني، رضا له يحقق ما السالمة من يهبه أن — سبحانه — أسأله وإني
حسبنا وهو كفيل بذلك سبحانه إنه املتأدبني، انتفاع به يَعمُّ ما القبول من عليه ويُضفي

الوكيل. ونعم
الربقوقي الرحمن عبد
١٩٣٨م ١٣٥٧ه/سنة
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نسبه

أحمد أو الكويف، الكندي الجعفي الجبار عبد بن مرة بن الحسني بن أحمد الطيب أبو هو
خلكان، وابن الخطيب روى كما إلخ، … الجعفي الصمد عبد بن الحسن بن الحسني بن

إلخ. … محمد بن أحمد املؤرخني: بعض وروى
من كهالن من َمذِحج من العشرية سعد بن جعفي هو املتنبي:1 جد وُجعفي
بعضهم ظن كما القبيلة كندة وليست بالكوفة، محلة إليها، ينسب التي وكندة قحطان،

خطأ.
فهي ألمه جدته أما املحلة، ألهل املاء يسقي السقاء، بعبدان يعرف املتنبي والد وكان
بالكوفة جريانهم وكان الكوفيات، النساء صلحاء من وكانت النسب، صحيحة َهْمدانية

وأصدقاء. خلصاء منهم الطيب ألبي وكان العلويني، أرشاف من
ذكر وإنما جده، أو والده إىل أشار وال قبيلته، أو نسبه شعره يف املتنبي يذكر ولم

منها: أشعار يف والدته، يدعوها وكان ألمه، جدته

��ِب��ي��َع��ا َوال��سَّ َوِك��نْ��َدَة َوَواِل��َدِت��ي َوَح��ْض��َرَم��ْوتَ��ا اْل��َك��ْون أَُم��نْ��ِس��يَّ

فما نسبه عن املتنبي «وسألت قال: أبيه عن املحسن بن عيل عن الخطيب روى وقد
لم انتسبت ومتى وحدي، البوادي وأطوي القبائل أخبط رجل أنا وقال: به، يل اعرتف
غري دمت وما إليها، أنتسب التي القبيلة وبني بينه بطائلة العرب بعض يأخذني أن آمن

لساني.» ويخافون جميعهم عىل أسلم فأنا أحد إىل منتسب
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مطلعها: التي القصيدة يف هذا، نسبه عن دافع قد املتنبي أن عىل

َق��تَ��َل��ْه َف��ِراُق��ُك��ْم َح��يٍّ َل أَوَّ َط��َل��َل��ْه َوَال َربْ��َع��ُك��ْم تَ��ْح��َس��بُ��وا َال

أخرى مواضع ويف هذه، قصيدته يف عظام، له بآباء أشاد وإنما يذكره، لم يكن وإن
قبيلته. أو عشريته أو رحله يذكر أن دون شعره، من

به تفخر إنما بقبيلة، يفخر ال املتنبي، أنه إال عنه يعرف بأن يُعنَى املتنبي يكن ولم
الصبا: قصائد إحدى يف قال منها، هو التي القبيلة

ِب��ُج��ُدوِدي َال َف��َخ��ْرُت َوِب��نَ��ْف��ِس��ي ِب��ي َش��ُرُف��وا بَ��ْل َش��ُرْف��ُت ِب��َق��ْوِم��ي َال

ألمه: جدته رثاء يف وقال

��ا أُمَّ ِل��ي َك��ْون��ِك ��ْخ��َم ال��ضَّ أَبَ��اِك َل��َك��اَن َواِل��ٍد أَْك��َرِم ِب��نْ��َت تَ��ُك��ونِ��ي َل��ْم َوَل��ْو

عصبية عىل يدل قد املتنبي شعر بعض إن العربي: األدب مؤرخي بعض ويقول
األزدي، محمد بن شجاع مدح يمانية، قبائل من األوىل أيامه يف ممدوحيه فأكثر يمانية،
إسحاق بن للحسني وقال الالذقية، يف التنوخيني ومدح وغريهم، الطائي، أحمد بن وعىل

املتنبي: إىل الهجاء ونسب الناس بعض هجاه أن بعد — يمدحه التنوخي

تَ��ْرِم��ي أَبَ��ًدا َم��أِْزٍق ِف��ي ِب��َه��ا َونَ��ْف��ٌس يَ��َم��ِن��يَّ��ٌة نَ��ْخ��َوٌة ��ي ذَمِّ َل��ِك أَبَ��ْت

يختلف والذي النسب، ذلك الناس فينىس الناس عن نسبه يكتم الذي ذلك أن عىل
ولد التي كندة خلط إن ثم حال، كل عىل نابه نسب ذا ليس آبائه، تسمية يف املؤرخون
عىل — وهو وتفاهته، الكبري شاعرنا نسب خمول يحقق يشء القبيلة، بكندة املتنبي، بها
فقري. بيت من كان أن يعيبه فال عروبته، يف عريق قح، عربي — أولئك كل من الرغم
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أرسته

البرصي لنكك ابن هجاه وقد اء، َسقَّ كان املتنبي أبا أن عىل املؤرخني روايات اتفقت ولقد
فقال: مرص من راجًعا بغداد بقدومه سمع ملا

تَ��ْزَدِح��ُم ��اءِ ��قَّ ال��سَّ َق��َف��ا ِف��ي ِن��َع��الُ��ُه��ْم َس��اِك��نَ��َه��ا اْل��َغ��يْ��ُث َج��اءَ بَ��ْغ��َداَد َل��ِك��نَّ

آخر: شاعر وقال

َوَع��ِش��يٍّ��ا بُ��ْك��َرًة ال��نَّ��اِس ِم��َن ـ��َل ـْ اْل��َف��ض�� يَ��ْط��لُ��ُب ِل��َش��اِع��ٍر َف��ْض��ٍل أَيُّ
اْل��ُم��َح��يَّ��ا َم��اءَ يَ��ِب��ي��ُع َوِح��ي��نً��ا ءَ اْل��َم��ا اْل��ُك��وَف��ِة ِف��ي يَ��ِب��ي��ُع ِح��ي��نً��ا َع��اَش

ومدرها وباديتها حرضها بني به وتنقل الشام، إىل به سافر املتنبي والد أن وروي
القبائل. يف وردده ووبرها،

يرجح كما — الشأن نابه رجًال يكن لم املتنبي والد بأن ينطق الذي الثابت أن عىل
واحدة. بكلمة ولده رثاه فما مات أنه — الرواة

قبل حداثته يف ماتت أنها ويرجح شيئًا، عنها الرواة يذكر فلم املتنبي، والدة أما
أرسته بني من تفردت التي وهي ذكرها، تقدم فقد ألمه جدته وأما الشام، إىل سفره

اعتقاله: إبَّان قال الفخم. واحرتامه لها برثائه جميًعا

َغ��ِري��ُب ِألَنِّ��ي إِالَّ ِل��َش��ْيءٍ َال اْألَِري��ُب اْألَِم��ي��ُر أَيُّ��َه��ا ِب��يَ��ِدي
يَ��ذُوُب َع��يْ��ٍن َدْم��ِع ِف��ي َق��ْل��ٍب َدُم ذََك��َرتْ��ِن��ي إِذَا َل��َه��ا َوِألُمٍّ

فرًحا ماتت أنها — الرواة أخربنا كما — شعره يف أخربنا التي جدته هي وتلك
وسريته، حياته يف البليغ أثرها لواجد وإنك مؤيسة، طويلة غيبة بعد منه جاءها بكتاب

مطلعها: التي قصيدته يف عليها وحزنه نفسه ثورة والمس

ِح��ْل��َم��ا ��َه��ا َك��فُّ َوَال َج��ْه��ًال بَ��ْط��ُش��َه��ا َف��َم��ا ��ا ذَمَّ َوَال َم��ْدًح��ا اْألَْح��َداَث أُِري َال أََال

الكوفة، محالت إحدى كندة، محلة يف كان مولده أن عىل املتنبي أخبار رواة وأجمع
إال اللهم األوىل نشأته أخبار من نعرفه ما كل هو وهذا الهجرة، من وثالثمائة ثالث سنة
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العلويني، أرشاف أوالد فيه كتاب إىل «اختلف أنه اإليضاح يف جاء غلة، ينقع ال الذي النزر
إىل يختلف — ذلك جانب إىل — وكان وإعرابًا» ولغة شعًرا العربية دروس يتعلم فكان
بحبه واشتهر الحفظ، وقوة بالذكاء الطفولة منذ تميز وقد كتبهم، من ليفيد الوراقني
دفاترهم. من علمه فكان الوراقني مالزمة وأكثر والعلماء، األدباء لزم وقد واألدب، للعلم
أحد أن وهي املتنبي، يف الحفظ قوة عن الرواة بعض ذكره ما هنا يستطرف ومما
ورقة ثالثني من نحو بكتاب رجل فجاءه يوًما، عنده كان الطيب أبا أن أخربه الورَّاقني
ذلك الكتاب صاحب ملَّ فلما صفحاته، يراجع وأقبل الكتاب الطيب أبو فأخذ لييعه،
الفرتة هذه يف حفظه تبغي كنت فإن بيعه، عن عطلتني لقد هذا يا قائًال: استعجله
الرجل: قال عليك؟ يل فما حفظته كنت فإن املتنبي: قال عليك. بعيد فذلك القصرية،
انتهى حتى به ما يتلو والغالم صفحاته أراجع الكتاب فأمسكت الورَّاق: قال أعطيكه.

لشأنه. ومىض كمه يف فجعله استلبه ثم آخره، إىل
مدة أما رصًفا، عربيٍّا الكوفة إىل فعاد البادية يف األعراب صحب املتنبي أن وروي
دائرة يف وجاء سنني، البادية يف أقام إنه العلوي: قال سنتني، من أكثر فهي فيها إقامته
كانت البادية إىل املتنبي مغادرة أن ويُرجح سنتني، فيها أقام أنه اإلسالمية املعارف
غادر أنه كذلك ويرجح الكوفة، عىل القرامطة أغار حينما وثالثمائة، عرشة اثنتي سنة
وهزموا الغارة القرامطة عاود عندما وثالثمائة عرشة خمس سنة أخرى مرة الكوفة
وأشعاره. أحاديثه بعض يف فاض املتنبي نفس يف ٌ بنيِّ أثر لذلك كان وقد الخالفة، جيش
قال: الطيب أبا أن املنبي»: «الصبح يف جاء بغداد. إىل ذلك بعد املتنبي رحل وقد
إىل ذهابه موعد املؤرخون يذكر لم وإن وإنه بغداد.» إىل الكوفة من صباي يف «وردت
الزاهرة النجوم يف جاء فقد وثالثمائة عرشة تسع سنة إليها ذهب أنه الراجح فمن بغداد،
بعيًدا فليس بغداد. إىل أهلها فرحل الكوفة عىل أغاروا القرامطة أن السنة: تلك حوادث يف
أيًضا املحتمل ومن الكوفة، أهل من إليها الراحلني مع بغداد إىل املتنبي هجرة تكون أن

مرات. أو مرة ذلك قبل بغداد إىل ذهب قد املتنبي يكون أن
الشاعر ثقافة أن املؤرخني، روايات ومن املتنبي، سرية من — ذلك بعد — ويبني
البادية، يف األعراب مصاحبة من أفاده وما الكوفة، كتَّاب يف تلقاه ما جماع تكن لم العربي
فدرس وصاحبهم، العلماء إىل هاجر أنه ذلك عىل زاد لقد بل فحسب؛ بغداد يف تعلمه وما
عليه فقرأ دريد بن محمد بكر أبا كذلك ولقي دستويه، وابن ونفطويه السكري عىل
موىس، عمران وأبا البغدادي، سيف بن عمر القاسم أبا أصحابه من بعده ولقي ولزمه،
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حداثته من الشعر قول وتعاطى الناس، أيام يف ونظر العربية، وعلم األدب «طلب وأنه
وقته.» شعراء وطاول عرصه، أهل فيها فاق التي الغاية بلغ حتى

الشام إىل رحلته

املعري يقول كما وثالثمائة، وعرشين إحدى سنة الشام إىل الطيب أبي رحلة وكانت
عرشة ست سنة بغداد إىل رحل أنه اإلسالمية: املعارف دائرة ويف الغفران، رسالة يف
التي القصيدة إن الديوان: رشاح بعض ويقول الشام، إىل ذلك بعد رحل ثم وثالثمائة،

مطلعها:

ِح��َم��اِم��ي يَ��ْوِم َق��بْ��َل ِح��َم��اِم��ي َج��َل��بَ��ْت اْآلَراِم َوَم��َراِت��ُع ��بَ��ا ال��صِّ ِذَك��ُر

وال بإنطاكية، الدولة سيف لقي أن إىل قولها وأرجأ عني، رأس يف الشاعر نظمها
إحدى سنة ذلك كان وقد الشام، إىل ذهابه إبان يف كان عني برأس الشاعر مرور أن ريب
عرشة ثماني وسنه الشام إىل رحل قد املتنبي يكون هذا، صح فإن وثالثمائة؛ وعرشين

سنة.
أولها: التي القصيدة رشحه يف الواحدي وضع وقد

َع��َدَال َوَم��ا َض��ْع��ِف��ي َع��َل��ى َج��اَر َواْل��بَ��يْ��ُن َق��تَ��َال َم��ا َق��اَس��يْ��ُت َم��ا َوأَيْ��َس��َر أَْح��يَ��ا

ما أما الشام، يف قيلت الكافوريات، إىل بعدها وما إنها أي الشامية؛ القصائد يف
بكثري. قبلها ما وليس العراق، يف فقيل قبلها،

من سنة عرشة ثماني فيه سلخ الذي العراق، وطنه إىل حنانًا الكبري شاعرنا يُبِد ولم
فيها حل التي األرض هو اإلنسان وطن أن وذكر قصائده، بعض يف ذكره وإنما عمره،
وطموحه. وأحالمه بآماله وضاق به، نَبَا قد ذلك وطنه أن ويبدو وصحابًا، خريًا فلقي

والسؤدد املجد طلب يف إال الشعر، وقوله به ومكثه الشام إىل املتنبي رحلة تكن ولم
والده؟ صحبة يف سافر أم وحده، إليها أسافر ندري وال الشأن، ورفعة

إىل نلمع أْن الشام، يف إقامته إبان شاعرنا ترجمة يف نميض أن قبل بنا، وجدير
وسريته. الشاعر حياة يف كبري أثر من لها ملا الفرتة؛ هذه يف بها السياسية الحالة
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بني ثم رائق، وابن األخشيد بني مقسمة — املتنبي عهد عىل — الشام كانت فلقد
يف وثالثمائة عرشة ست سنة منذ عليها املنازعات استمرت وقد الدولة، وسيف األخشيد
دمشق إليه أضاف ثم الرملة، عىل طغج بن محمد وىل وقد العبايس، باهلل املقتدر خالفة
محمد ُويل ثم بغداد، من يرسلون والة أيدي يف حلب وكانت وثالثمائة، عرشة ثماني سنة
الرايضباهلل عهد يف وثالثمائة وعرشين ثالث سنة ويف عنها، ُعزل ثم أيًضا مرص طغج بن
كلها، الشام عىل سلطانه وامتد مرص، عىل واليته فأعيدت طغج، ابن أمر عظم العبايس
ثم حلب، يزداد ابن ووىل الشام عىل فاستوىل رائق، ابن إليه فأرسل الخليفة؛ طاعة وخلع
فهزم الشام، إىل كافور يقوده جيًشا فسري الرملة، عىل استقر قد األخشيد وكان دمشق،
ثالث سنة ويف كلها، الشام عىل األخشيد سلطان استقر ثم حلب، عىل واستوىل يزداد ابن

دمشق. يف األخشيديون وبقي حلب، عىل الدولة سيف استوىل وثالثمائة وثالثني
والحسني الرومي، محمد بن مساور الوقائع هذه رجال من الطيب أبو مدح وقد
القصيدتني مساور يف قال العلوي، وطاهر األخشيد، أخي ابن وهو طغج، بن هللا عبد بن

مطلعاهما: اللتني

��ي��ُح ال��شِّ األََغ��ْن ال��رش��ِإ ذا أَِغ��ذاءُ ال��ت��ب��ري��ح َف��ل��ي��ُك ب��ي ك��م��ا َج��ل��ال

(و)
األْس��تَ��اذا يَ��ق��ُدُم َغ��اٍب َل��يْ��ُث أَْم َه��ذَا َش��ْم��ٍس َق��ْرُن أَْم أَُم��َس��اِوٌر

كافوًرا. «األستاذ»: بلفظة الشاعر ويعني
وانتهى عني برأس فمر الجزيرة، طريق هي الشام إىل الطيب أبي طريق وكانت
الديوان يف الشامية قصائده وأول العرب، رؤساء من جماعة يمدح أقام حيث َمنْبج، إىل
قبل من إليها أرشنا التي القصيدة وهي — املنبجي الكالبي هللا عبد بن سعيد بها يمدح
الشمالية. الشام بالد من وغريهما وَطرابلس َمنِْبج يف أخرى جماعة الشاعر مدح ثم —
وهي النبوة، ادعائه بحادثة نقف أن دون الشاعر، سرية يف ُقُدًما نميض أن نحب وال
أم ذلك كان ا أحقٍّ لنعلم األدب؛ كتب يف سريته صوغ يف التأثري أكرب أثرت التي الحادثة

باملتنبي؟ لقب فلماذا كذبًا كان فإن كذبًا؟

سريته رواة ذلك عىل أجمع فقد شبابه، أيام يف بالشام سجن الطيب أبا أن يف جدال ال
بعضهم الرواة فيه اختلف ما فذلك سجنه سبب أما — شعره يف به أنبأ كما — جميعهم
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أبا إن البغدادي: الخطيب ويقول سريته، رواة مع الطيب، أبو فيه اختلف وما بعض، مع
ثم النبوة، ذلك بعد ادعى ثم حسني، علوي أنه ادَّعى فيهم وأقام كلب إىل خرج «ملا الطيب
طويًال، دهًرا وحبس الدعويني، يف بالكذب بالشام عليه أشهد أن إىل علوي، أنه يدعي عاد
عن رواية أيًضا ويقول وأطلق.» بالتوبة عليه وأشهد استتيب ثم القتل، عىل وأرشف
حمص أمري لؤلؤ إليه خرج أن إىل ونواحيها السماوة بادية يف تنبأ «إنه يتحدثون: َخلق
من وغريهما وكالب كلب من إليه اجتمع من ورشد وأرسه، فقاتله األخشيدية، قبل من
أمره؛ يف سئل حتى يتلف، أن وكاد فاعتل طويًال حبًسا السجن يف وحبسه العرب، قبائل
اإلسالم.» إىل ورجوعه ادعاه ما ببطالن فيها عليها أشهد وثيقة عليه وكتب فاستتابه

يخرج أن وحاول عدي، بني يف حصل ملا أنه الغفران: رسالة يف املعري ويروي
أقررنا ركوبها عىل قدرت فإن صعبة، ناقة هنا ها دعواه: تبينوا وقد — له قالوا فيهم،
ظهرها عىل وثب حتى فتحيل، اإلبل يف رائحة وهي الناقة تلك إىل مىض وأنه مرسل، أنك
الحلة ورد وأنه املمسحة، مىش ومشت نفارها، سكن ثم برهة، وتنكرت ساعة، فنفرت

عندهم. دالئله من ذلك وصار العجب، كل له فعجبوا عليها، راكب وهو
سكني يده عىل انقلبت الكتاب بعض وأن الالذقية، ديوان يف كان أنه كذلك: وروى
وقال عليها، وشد ريقه من الطيب أبو عليها فتفل مفرًطا، جرًحا فجرحته األقالم،
الجرح، وبرئ ذلك الكاتب فقبل وليايل، أياًما له وعدَّ يومك، يف تحلها ال للمجروح:

األموات. كمحيي إنه ويقولون: النبوة، فيه يعتقدون فصاروا
فأكرمه وثالثمائة وعرشين نيف بعد الالذقية قدم الطيب أبا أن املنبي: الصبح ويف
أتدري ويحك! فقال: كبري. ملك ملنادمة تصلح خطري لشاب إنك وهللا له: قال ثم معاذ،
عربة عرشة وأربع مائة وهو — قرآنه من جملة عليه تال ثم مرسل؛ نبي أنا تقول؟ ما
تصبها ولم حولها ما املطر فأصاب فيها، وقف بقعة عن املطر فمنع معجزة، أراه ثم —
وخرج ذكره، شاع ملا إنه ثم الشام، يف مدينة كل بيعته وعمت معاذ، فبايعه قطرة،
يف يجعل بأن النجار وأمر الهاشمي، عيل ابن عليه قبض حمص عمل من سلمية بأرض
الوايل: إىل حبسه من الطيب أبو كتب وقد الصفصاف، خشب من قرمتني وعنقه رجليه

�خ إل� … … … اْألَِري��ُب اْألَِم��ي��ُر أَيُّ��َه��ا ِب��يَ��ِدي

واضحة روايات وهي النبوة، دعوى الطيب بأبي ألصقْت التي الروايات بعض تلك
وتعقبها تسبقها إقحاًما مقحمة فيها النبوة فدعوى أوالها: فأما األسانيد؛ واهية الكذب
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مصداق رواياتهم يف فجعلوا تنبأ أنه الرواة جمهرة ذهن يف صح فكأنما العلوية، دعوى
مقطوع وهذه يتحدثون، َخلق عن رواية فهي الثانية: وأما أذهانهم، يف وصح سمعوه ما
بالكذب الحوايش، موشاة الجوانب مزوقة دائًما الخلق فأحاديث بكذبها، مقيضٌّ ببطالنها
أنه إال شيئًا، تقرر ال أيًضا، خرافة حديث فهي املعري: رواية واما الشيق، القصيص
فلو أيًضا؛ مستحيله بل الحدوث، بعيد يشء وذلك به، صدقوا الناس وأن باملعجزات قام
رواية وأما بنبوته، يؤمن لم الناس من أحًدا أن به املقطوع فمن فعًال تنبأ املتنبي أن
بدعوته، وتصديًقا ومعجزات قرآنًا فيه ألن ؛ البنيِّ والتلفيق الرصيح بالكذب فناطقة معاذ

آخره. أوله يناقض مفكًكا وحديثًا
الطيب أبا أن سبيل أيرس من الواقع نطاق يف ويدخل التصديق عىل يسهل والذي
قبلها جاء قطعة الديوان ففي وتعاظمه، ولتعاليه شعره، من أبيات لبعض باملتنبي؛ لقب
فقال: تهوره من شاهد قد كان ما عىل الالذقي إسماعيل بن معاذ هللا عبد أبو «وعذله

م��ق��اِم��ي» اْل��َه��يْ��َج��ا ِف��ي َع��نْ��َك َخ��ِف��يٌّ إِنِّ��ي َم��َع��اذَ َل��ِه اْإلِ َع��بْ��َد أَيَ��ا

من إليه يطمح ما سبيل يف الخطوب ومصاولة املخاطرة إال القطعة هذه يف وليس
حفلت التي املعجزات خارق إىل إشارة أو النبوة لدعوى ذكر فيها وليس والسؤدد، املجد

السابقة. الرواية بها
نبله، رائيش من قوًما دعا أنه همته وبعد نفسه كرب من بلغ إنه الثعالبي: ويقول
إىل خربه تأدَّى دعوته، أمر يتم كاد وحني عوده، من والغضاضة سنه، يف الحداثة عىل

وتقييده. بحبسه فأمر الخروج، من به همَّ ما إليه ورفع البلدة، وايل
ذلك بعد الثعالبي روى وقد والصدق، للمنطق مسايرة مقنعة معقولة رواية وهذه
أن بذلك يقصد وهو كالمه.» وحسن أدبه بقوة رشذمة وفتن صباه، يف تنبأ أنه «يُحكى أنه
مشوقة. قصصية خرافة من األلسن الكته وما التنبؤ، حديث الناسمن تجاذبه ما إىل يشري
اجتيازه عند ٣٥٤ه سنة باألهواز فسألته أنا «فأما التنوخي: عن الخطيب وروى
منه أسمع أن أردت ألني املتنبي؛ معنى عن بيننا جرى طويل حديث يف فارس إىل بها

الحداثة.» يف كان يشء هذا قال: أن وهو يل، مغالط بجواب فأجابني ال؟ أم تنبأ هل
وتكذبوا صباه يف السلطان إىل به وشوا قد قوم «وكان رشحه: يف جني ابن ويقول
أوحشوه حتى بلدك، أخذ عىل عزم وقد العرب، من كثري خلق له انقاد قد له: وقالوا عليه،

يمدحه.» إليه فكتب عليه، وضيق فاعتقله، منه
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قوله: فهو باملتنبي تلقيبه يف جني ابن رأي أما

ثَ��ُم��وِد ِف��ي َك��َص��اِل��ٍح َغ��ِري��ٌب ال��ل��ُه تَ��َداَرَك��َه��ا ��ٍة أُمَّ ِف��ي أَنَ��ا

ومطلعها: االعتقال يف قصيدته من فواضح به. األخذ إىل نميل رأٌي وذلك

اْل��ُق��ُدوِد اْل��ِح��َس��اِن ُق��ُدوَد وق��دَّ اْل��ُخ��ُدوِد َوْرَد ال��ل��ُه َد َخ��دَّ أَيَ��ا

أخرى دعوى كانت وإنما النبوة، ادعاءه تكن لم باملتنبي ألصقت التي التهمة إن
«بالعدوان اتهامه وهي إنكارها، يحاول وال الشاعر بها ويعرتف العقيدة، عنها تكشف

السلطان. عىل بالخروج أي العاملني» عىل
البيت: ذلك باملتنبي تسمية سبب يكون أن كذلك ويصح

اْل��يَ��ُه��وِد بَ��يْ��َن اْل��َم��ِس��ي��ِح َك��ُم��َق��اِم إِالَّ نَ��ْخ��َل��َة ِب��أَْرِض ُم��َق��اِم��ي َم��ا

من هذه أيامنا ويف باملتنبي، فيلقبوه الشعر هذا حاسدوه يسمع أن من أيرس وليس
الناس، يف ورسى وذاع اللقب هذا عليه أطلق فإذا واملجالت، الصحف يف كثري ذلك أمثال
أن القصصية الخياالت أصحاب استطاع االستقصاء إىل الناس فيها رجع مدة مضت ثم

النبوَّة. ادعاء إليه فيها ويسندون اللقب، هذا بها يفرسون طريفة قصة يخلقوا

فنقول: املتنبي سرية إىل ونعود
من ذلك ويؤخذ بعدها، التي السنة يف أو وثالثمائة، وعرشين أربع سنة سجنه كان

يمدحه: الوايل إىل سجنه من أرسلها التي قصيدته يف قال أنه

اْألُُس��وِد َزئِ��ي��َر أََح��سَّ َك��َش��اءٍ اْل��َخ��ْرَش��ِن��يُّ ِب��أَْش��يَ��اِع��ِه َف��َولَّ��ى

يف وثابت العبايس، الخليفة قبل من حلب وايل الخرشني بدر هو: والخرشني
تركها أن بعد وثالثمائة وعرشين أربع سنة حلب عىل استوىل األخشيد أن التاريخ كتب
بغداد، إىل الخرشني نزوح البيت بهذا يقصد الطيب أبو كان فإن بغداد، إىل الخرشني

تليها. التي يف أو السنة هذه يف سجنه فيكون حلب؛ عىل األخشيد استيالء قبل
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عىل مستقر غري الرتحال دائم وهو سنة، عرشة خمس بالشام الطيب أبو لبث ولقد
فيكبت يعود ثم كربياؤه، وتتحكم نفسه، فتثور أمله، فيخيبون املمدوحني، يقصد حال،
مدح وقد املدح، معاودة إىل امللحة الحاجة وتلجئه بيده، كربياءه ويمسك األبية، النفس
وبدر بالالذقية، التنوخيون ومنهم قصيدة، وأربعني بأربع رجًال وثالثني اثنني ذلك أثناء
لزم وقد حلب، وايل الرومي محمد بن ومساور طربية، يف رائق ابن نائب األسدي عمار بن
والالذقية، وإنطاكية، منبج، مدائحه: من نصيبًا البالد وأكثر زمنًا، عمار وابن التنوخيني

والرملة. ودمشق، جرش وجبل وطرسوس، طرابلس، يف كذلك ومدح وطربية،
ويثور، ويفخر مطامعه عن فيها يُعرب لنفسه، قصائد خمس املدة تلك يف نظم وقد

الكبرية. نفسه أحالم عن وأوضحت آماله عن أبانت التي القصائد وهي

ياقوت روى واحتفل. بالغ ما كثرة عىل النزر، العطاء إال مديحه من الطيب أبو يُِفْد ولم
بقصيدته: الطرسويس زريق بن محمد مدح ملا املتنبي أن األدباء: معجم يف

نَ��ِس��ي��َس��ا َش��َف��يْ��ِت َوَم��ا انْ��ثَ��نَ��يْ��ِت ثُ��مَّ َرِس��ي��ًس��ا َف��ِه��ْج��ِت َل��نَ��ا بَ��َرْزِت َه��ِذي

أم هو أحسن أدري ما فقال: حسن. شعره إن له: فقيل دراهم. بعرشة عليها وصله
وروى درهًما، عرشين عليها صلته فكانت دراهم، عرشة هذا لقولك أزيده ولكن قبيح،
بقصيدته: مدحه حينما ديناًرا الطيب أبا أعطى الحاجب منصور بن عليٍّا أن الثعالبي:

َج��َالِب��بَ��ا اْل��َح��ِري��ِر ِم��َن ِب��َس��ات ال��الَّ َغ��َواِربً��ا اْل��َج��اِن��َح��ات ��ُم��وس ال��شُّ بَ��أَِب��ي

والخمسة العرشة بدون مدح الطيب أبا أن كذلك وروي الدينارية، القصيدة فسميت
يالئم ضخًما، عطاء أعطوه املمدوحني كبار أن فيه، ريب ال الذي ولكن الدراهم، من

ومكانته. شعره

اآلمال رصوح ويبني بامللك، ويلهج والسؤدد، املجد يبغي هذا، عهده يف املتنبي كان ولقد
صباه: يف قال الجسام.

َواْل��ُم��َق��اِت��ُل ِع��نْ��َدُه اْل��ُم��َح��اِي��ي تَ��َس��اَوى َواْل��ُع��َل��ى اْل��َم��ْج��ِد ِم��َن أَبْ��ِغ��ي َم��ا يَ��بْ��ِغ َوَم��ْن
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قال: توعده عىل الالذقي معاذ المه ما وعند

َم��َق��اِم��ي اْل��َه��يْ��َج��ا ِف��ي َع��نْ��َك َخ��ِف��يٌّ إِنِّ��ي م��ع��اذَ َل��ِه اْإلِ َع��بْ��َد أَيَ��ا

إىل الوسيلة يرى وكان السبيل، هذا ويسلك املنحى هذا ينحو شعره من ا جدٍّ وكثري
فإذا موضع، غري يف شعره يف ذلك جاء وقد الخطوب، ومصارعة والقتال الكفاح امللك

تأنيبًا. وأنَّبها نفسه الم العريضة، أحالمه إدراك عن وتوانى ذلك، عن األيام عاقته
اآلمال، ذكر من الرضب هذا يستعمل كان املتنبي أن يدرك الديوان يقرأ والذي
يستفتحون الشعراء كان كما بها يمدح التي قصائده أول يف والسؤدد، املجد وطلب
إبراهيم بن عيلَّ بها مدح التي قصيدته يف ذلك عىل جرى وقد بالنسيب، قصائدهم

مطلعها: والتي التنوخي،

ِب��ال��تَّ��نَ��اِد اْل��َم��نُ��وَط��ِة ِل��َل��يْ��َل��ِت��نَ��ا أَُح��اٍد ِف��ي ُس��َداٍس أَْم أَُح��اٍد

مطلعها: والتي العجيل، برش بن عيل بن املغيث بها مدح التي قصيدته يف وكذلك

ال��لِّ��ئَ��اُم تَ��َه��ُب َم��ا ِم��ثْ��َل َوُع��ْم��ٌر اْل��ُم��َداُم تُ��َس��لِّ��ي��ِه َم��ا ُف��َؤاٌد

توعد أنه بالناس مباالته وقلة الكالم، ألوان من اللون بهذا شاعرنا ولع من وبلغ
الخصيبي. هللا عبد بن محمد بها يمدح قصيدة يف وذلك أيًضا، املمدوحني بقتل

حارب متى ندري وال وقتل، وعارك غايته، سبيل يف حارب أنه املتنبي: شعر ويف
الجامح. النافر شيطانه إليه به وسوس وهم ذلك ولعل قتل، ومن

هذه صدره وسع الذي والسلطان، امللك إىل الطامح الشاعر ذلك أن عجب ومن
قصائد إحدى يف يقول رغًدا، عيًشا حياته من ينل لم معًرسا فقريًا كان الكبار، اآلمال

صباه:

ال��تَّ��نْ��ِك��ي��ِد ��ِل ُم��َع��جَّ ِب��َع��يْ��ٍش ـ��ِر ـْ ال��دَّه�� ِم��َن َق��نَ��ْع��ُت إِذَا َف��ْض��ِل��ي أَيْ��َن
ُق��ُع��وِدي َع��نْ��ُه َوَق��لَّ ِق��يَ��اِم��ي ِق ال��رِّْز َط��َل��ِب ِف��ي َوَط��اَل َص��ْدِري َض��اَق
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الدينارية: القصيدة بعض ويقول

َم��َص��اِئ��بَ��ا َع��َل��يَّ َم��َط��َرْت ُم��ْس��تَ��ْس��ِق��يً��ا ِج��ئْ��تُ��َه��ا ��ا َف��َل��مَّ نْ��يَ��ا ال��دُّ أَْظ��َم��تْ��ِن��َي

يستقر ال آماله، من أبعد أسفاًرا نفسه يجشم كان الطيب أبا إن الثعالبي: ويقول
لقي ما وشح مشقة، من غايته سبيل يف القى ما وفرة من وكان أحد، إىل يسكن وال ببلد
عليه، حربًا بناسها ويخالها فيها، ومن الدنيا يكره ونصب، عانى ما وطول مكافأة، من

قال: الذم، يف ممعن شعر من الناس، تحقري يف قاله ما الذِّهن عن يغيب وليس

َوْغ��ُد َوأَْح��َزُم��ُه��ْم َف��ْدٌم َف��أَْع��َل��ُم��ُه��ْم أَُه��يْ��َل��ُه ال��زََّم��اِن َه��ذَا إَِل��ى أَذُمُّ

األبيات. آخر إىل
عىل بحقه واإليمان بنفسه، االعتداد شديد الناس، عىل متعاليًا كان أنه يخفى وليس
سعى وملا هذا، يومنا إىل به الناس حفل ملا وإال ذلك، يف ا محقٍّ كان ونحسبه زمانه، أهل

صباه: قصائد إحدى يف يقول إليهم. يسعى أن بدل املمدوحون إليه

َم��ِزي��ِد ِم��ْن نَ��ْف��ِس��ِه َف��ْوَق يَ��ْج��ِد َل��ْم َع��ِج��ي��ب َف��ُع��ْج��ب ُم��ْع��َج��بً��ا أَُك��ْن إِْن

القبيل. هذا من هو ما آخر إىل
بالقول نفسه يَُمنِّي عاجًزا كان وال عبثًا، واملجد بالثورة يتغنى الطيب أبو يكن ولم
لها وترقب بالثورة هم فلقد ، املجدِّ املشيح سعي آلماله يسعى كان وإنما الفعل، دون
الرجولة سني يف وأوغل الصبا، عتبة بارح أن بعد ذلك أشباه عن سكت ثم الفرص،
وثقة ويقني هدوء يف تحقيقها عىل يعمل وراح الباطن، عقله يف آماله فرتكزت الحكيمة،
قتل حتى الخالب، الباسم األمل سبل أمامها ويبسط النفس، يُمنِّي استمر وقد بالنجاح،
وال الزمان، مطل لنفسه يشكو محتمًال صامتًا فآب وخياله؛ رأسه يف األمل هذا الزمان

بكثري. دونه يراهم فهو اإلنسان، لبني يشكو

وثالثني ست سنة حتى التسيار، عصا بها ألقى منذ الشام، بالد يف الشاعر حالة كانت تلك
شأنه، ونبه ذكره سار قد الزمان، شكوى يف وإغراقه حاله سوء عىل أنه بيد وثالثمائة،
والحاكمون، األمراء مدائحه يف رغب حتى بالضاد، الناطقني عىل سلطانه شعره وبسط
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كما األخشيد أخو وهو — ليمحدحه الرملة إىل طغج بن هللا عبيد بن الحسن فدعاه
إىل الوصول له فمهد حمدان، بن العشائر بأبي االتصال سبيل له تيرس ثم — قدمنا
زمرة يف الدخول عىل وأعانه واملجد، السعادة له هيأ الذي حمدان، بن عيل الدولة سيف

معني. خري األيام خطوب عىل له وكان الخالدين،
إذ وثالثمائة؛ وثالثني ست سنة شعبان يف طغج بن للحسن الشاعر لقاء وكان
أبو فدخل يربحه، أال فأقسم عليه، الشاعر فامتنع يركبها، بركوبة رسوله إليه أرسل
طغج ابن عىل فدخال الرسول، مع ركب ثم يجف، لم ومدادها وعاد قصيدة فكتب الطيب

وهي: إياها، فأنشده

اْل��َم��َع��اِل��ِم ِت��ْل��َك بَ��يْ��َن ِب��ي ِب��َم��ا َع��ِل��ْم��ُت ال��لَّ��َواِئ��ِم َوْق��َت ُك��نْ��ُت إِْن َالِئ��ِم��ي أَنَ��ا

املتنبي «أن اإليضاح: يف جاء كبرية. إجازة عليه أجيز للمتنبي شعر أول هذا وكان
الديوان ويف طغج، ابن عند مدًة الشاعر أقام وقد دينار، ألف أجلها من أُعطي بأنه حدَّث
وقد بيتان، أكثرها قصرية قطعة وعرشون وثالث قصرية، أرجوزة القصيدة: هذه غري
قاصًدا بالرملة الشاعر مر حني التاريخ، هذا من سنني عرش بعد منها قطعتان قيلت

قوله: وهما مرص

اْل��َك��ِث��ي��ُر اْل��َم��ِدي��ُح َل��َك َوَق��ِل��ي��ٌل ِل��نَ��ْف��ِس��ي َك��اْل��ِه��َج��اءِ َم��ْدِح��َك تَ��ْرُك

و

ِل��ْل��َج��َس��ِد» ال��رُّوِح َوَداُع اْل��َوَداُع َه��ذَا اْل��َك��ِم��ِد اْل��َواِم��ِق َوَداُع اْل��َوَداُع َم��اذَا

ويف العلوي، طاهر بن الحسني بن طاهر القاسم أبا أيًضا الرملة يف الطيب أبو ومدح
وألح عدة، مرات القاسم أبي مدح الشاعر سأل طغج ابن أن أخرى: ورشوح املعري رشح
كان قصيدة بدل القاسم أبي يف قصيدة األمري سأله ثم يمتنع، فكان كثريًا ذلك يف عليه
وجده حاشية، ومعه القاسم أبي إىل الشاعر ذهب وملا الطيب، أبو فريض لنفسه يريدها
ولقيه رسيره عن الطيب ألبي نزل وقد رسيره، عىل يجلس قومه أرشاف من فريق يف
كان وقد يديه، بني هو يجلس ثم رسيره، عىل ويجلسه ويؤنسه يحدثه عليه وأقبل بعيًدا،

33



املتنبي ديوان رشح

بني املمدوح جلس شاعًرا أن الطيب أبي قبل أحد يسمع فلم ا، حقٍّ املديح يف بدًعا ذلك
هي: القصيدة وهذه يديد،

اْل��َح��بَ��اِئ��ِب َل��ْح��ُظ َف��ْه��ُو ُرَق��اِدي َوُردُّوا اْل��َك��َواِع��ِب ِع��نْ��َد َف��ْه��ُو َص��بَ��اِح��ي أَِع��ي��ُدوا

يف الخلفاء وأصبح أمرهم، عىل العباسيون ُغِلَب ملا أنه إىل هنا نشري أن بنا ويجمل
وحلب باملوصل حمدان بنو هي دول: أربع العرب قبائل يف نشأت واألمراء، القواد أيدي
الدول هذه من يعنينا وإنما مريد، وبنو املسيب، وبنو مرداس، وبنو (٣١٧–٣٩٤ه)
العشرية هذه وتنسب الحمداني، الدولة سيف أنجبت التي التغلبيني، حمدان بني دولة
راشد، بن لقمان بن الحارث بن حمدون ابن وهو تغلب، بني رؤساء أحد حمدان إىل

املتنبي: يقول

َراِش��ِد َولُ��ْق��َم��اُن لُ��ْق��َم��اٍن، َوَح��اِرُث َح��اِرٍث َوَح��ْم��ُدوُن َح��ْم��ُدوٍن، َوَح��ْم��َداُن

وويل ،٢٦٠ سنة منذ العباسية الخالفة إبان وسلطان نفوذ للحمدانيني وكان
ثم حولها، وما واسًطا يملك الحمداني الدولة سيف عيل وكان كثرية، واليات أمراؤهم
وحمص حلب عىل واستوىل الشام، شمال يف األخشيديني من مملكة بسيفه لنفسه أخذ
استوىل وقد األخشيديني، مع وقائع له وكانت تقدم، كما وثالثمائة وثالثني ثالث سنة
أن عىل األخشيديني مع فاصطلح عليهما، ُغلب ثم األخشيد، موت بعد والرملة دمشق عىل
أخذه حتى ولذريته امللك له واستمر األخشيد، بنت وتزوج دمشق، ولهم حلب له تكون

الفاطميون.
أن قبل وقائع معهم له فكانت العرب، عن يحاربهم للروم صمد أنه تاريخه: ويف
ملكه، ذمار يحمي أن عليه كان املدائن عىل يده وبسط امللك له استقرَّ فلما حلب، يملك
املراقة، والدماء املسلطة السيوف عىل عرشه يقيم وأن ولغته، دينه بني عن يناضل وأن
مشهًرا وسيًفا الروم، جسم يف وخازة شوكة عاًما عرشين وحده يقف أن استطاع وقد
ونضال، حروب فيها له كان إال واحدة سنة منها تمِض لم واإلسالم. العروبة عن يذود
وُقدِّر القسطنطينية، قارب حتى ٣٣٩ سنة بالدهم يف وأوغل ة، عدَّ مرات النرص له فقدر
الروم فيها زحف التي ٣٥١ سنة واقعة هزائمه رش وكان املرَّة، الهزائم يلقى أن كذلك له

وخربوها. األمري دار ونهبوا تقتيال، وقتلوا فيها فذبحوا حلب، عىل
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وخمسني اثنتني سنة ورجله يده يف بفالج أصيب الذي — الدولة سيف أن عىل
التالية. السنة يف عليهم وانترص منهم، فثأر الروم، حرب عن ذلك يقعده لم — وثالثمائة
العزيمة، مايض مًعا، وهزيمته انتصاره يف شجاًعا الشاعر األديب األمري ذلك وكان

ميافارقني. يف ودفن وثالثمائة، وخمسني ست سنة حلب يف تويف وقد البالء، عظيم
مقصد فكان بالغة، وسماحة كرًما وأدبه شجاعته إىل والنضال الحرب فتى وأضاف
أحد بباب يجتمع لم أنه فريوى رحالهم، ومحط آمالهم وقبلة والشعراء، واألدباء العلماء

والعلم. األدب وفحول الشعر شيوخ من ببابه اجتمع ما مثل الخلفاء بعد امللوك من
النامي، العباس وأبو فراس، أبو — الطيب أبي غري — الشعراء من قصده وممن
األلوف عرشات مدائحه وبلغت غريهم، وكثريون اء، الرفَّ والرسي الناشئ، هللا عبد بن وعيل
من وصحبه كتاب، يف وجمعوها بيت آالف عرشة األدباء بعض منها اختار األبيات، من
األصفهاني الفرج أبو وأهداه الفاريس، عيل وأبو خالويه ابن منهم أيًضا كثريون األدباء
الفارابي نرص أبو الكبري الفيلسوف كذلك إليه ولجأ دينار، ألف فأعطاه األغاني كتاب
مطبوع، شاعر أنه عىل يدل شعر وله عنه، بَُعد من يشمل سخاؤه وكان كنفه، يف وعاش

الضاد. بلغة والعلم الذوق سالمة عىل يدل ونقد

عسكر، بن عيلُّ فيها وكان ببعلبك، مارٍّا إنطاكية، قاصًدا ٣٣٦ سنة الرملة شاعرنا وبارح
فيها فمدح إنطاكية إىل ورحل أبيات، بأربعة فمدحه عنده، يقيم أن وسأله عليه، فخلع

مطلعها: التي بالقصيدة العشائر أبا

اْل��َم��آِق��ي ِف��ي ِخ��ْل��َق��ًة ال��دَّْم��َع تَ��ْح��َس��ُب ��اِق اْل��ُع��شَّ ِل��َك��ثْ��َرِة أَتُ��َراَه��ا

أولها: أرجوزة كذلك إنطاكية يف وأنشأ أخرى، قطع بثالث مدحه ثم

اْل��َع��َواِئ��ِق َك��ثْ��َرُة َخ��َالَه��ا يَ��ْش��ُك��و َواْل��َح��َداِئ��ِق اْل��ُخ��ْض��ِر ِل��ْل��ُم��ُروِج َم��ا

والوهاد. الربا ويغىش األرض، أديم يكسو الثلج شهد عندما وذلك

35



املتنبي ديوان رشح

وفوجئ — األخشيديني قائد — املؤنىس بانس عليها أغار إنطاكية، يف إقامته وأثناء
قصيدته: املتنبي فقال حلب، بلغ حتى نفسه عن فقاتل العشائر أبو

ال��نُّ��ُج��وِم ُدوَن ِب��َم��ا تَ��ْق��نَ��ْع َف��َال َم��ُروِم َش��َرٍف ِف��ي َغ��اَم��ْرَت إِذَا

سمع فلما الرملة، إىل عاد الطيب أبو وكان إنطاكية، إىل العشائر أبو رجع ثم
وكان — مدحه عىل كيغلغ بن إسحاق أراده بطرابلس غدا فلما يقصده، خرج بقدومه
فلما لك، استصغاًرا مدحك يرتك إنما وقالوا: به، أغروه قد الناس بعض وكان — جاهًال
حتى الطرق عليه فأخذ مدة، إىل أحًدا يمدح أال بيمني الطيب أبو احتج يستمدحه راسله
لبنان عن الثلج ذاب وملا به، يثق من عىل أمالها بقصيدة الطيب أبو فهجاه ة، املدَّ تنقيض
وقد القصيدة، ظهرت ثم فأعجزهم، ورجًال خيًال كيغلغ ابن وأتبعه دمشق، إىل خرج

الرائعة. الحكمة من أودعها ما جانب إىل وأفحش املتنبي فيها أقذع
قطع. وثماني بقصيدتني ومدحه العشائر أبا لقي إنطاكية، الشاعر بلغ وملا

العصور مر عىل تاريخهما يمتزج وأن الكبري، ممدوحه يلقى أن الكبري للشاعر هللا وأراد
فلما الدولة، سيف قبل من إنطاكية عىل واليًا حمدان بن العشائر أبو كان فقد واأليام،
وأثنى الطيب، أبا إليه العشائر أبو قدم وثالثمائة، وثالثني سبع سنة إنطاكية األمري قدم
واقف، وهو ينشده أال عليه اشرتط أن بعد إال األمري يمدح أن الطيب أبو يشأ ولم عليه،
عىل املتنبي به تميز مما وكانت رشوطه، الدولة سيف فقبل يديه، بني األرض يقبل وأال
أن تعوَّد فقد الهوان، تقبل ال التي الطموح نفسه إليه به أوحت ومما جميًعا، الشعراء
الخلق، كريم النفس سمح الدولة سيف وكان وصحابًا، له أصدقاء ممدوحيه من يتخذ
أيًضا، الصاحب نعم له هو يكون وأن صدوًقا، صديًقا املتنبي يتخذ أن عليه الهني فمن
أن املتنبي رأى كما بطولته، ويخلد بمآثره، يشيد أن يستطيع الذي املجيد الشاعر فهو
لشاعر إنه بل الخالدات؛ وآياته الغوايل بدرره يجدر الذي العربي األمري هو الدولة سيف

املتنبي: قال والبيان، اللفظ شاعر مصاحبته يبغي الذي املجد

َق��اِق ال��دِّ اْل��َم��َع��اِن��ي َربُّ ِك��َالنَ��ا اْل��َم��ْج��ِد َش��اِع��ُر ِخ��ْدنُ��ُه ال��لَّ��ْف��ِظ َش��اِع��ُر
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وقال:

نَ��اِظ��ُم َوإِنِّ��َي ُم��ْع��ِط��ي��ِه َف��ِإنَّ��ك َل��ْف��ُظ��ُه ِل��ي الَّ��ِذي رِّ ال��دُّ ِف��ي اْل��َح��ْم��ُد َل��َك

وخمسمائة عرش اثني فيها نظم سنوات، ثماني الدولة سيف الطيب أبو وصحب
قصيدة عرشة أربع منها قطعة: وثالثني وإحدى قصيدة، وثالثني ثماٍن يف بيت، وألف
املجرد املدح يف عرشة وخمس العرب، مع وقائعه يف وأربع الروم، مع وقائعه وصف يف
يف والباقي الروم، حوادث يف اثنتان القطع ومن الرثاء، يف وخمس الوقائع، وصف عن

قصيدة: هذا كل إىل يضاف مختلفة، مقاصد

ِح��َم��اِم��ي يَ��ْوِم َق��بْ��َل ِح��َم��اِم��ي َج��َل��بَ��ْت اْآلَراِم َوَم��َراِت��ِع ��بَ��ا ال��صِّ ِذْك��ُر

بمدائح وألحقها بيتًا، وثالثني ثالثة يف وثالثمائة وعرشين إحدى سنة الشاعر نظمها
الدكتور ولكن التاريخ، ذلك يف قالها أنه عىل املؤرخني روايات اتفقت وقد الدولة، سيف
يف القارئ يراها وجيهة، أسباب عىل مرتكنًا ذلك تصديق إىل يميل ال عزام الوهاب عبد

السرية. هذه تلخيص يف عليه اعتمدنا الذي املتنبي عن كتابه
وذلك بأخرى، أخته عن وعزَّاه بقصيدتني، ذلك غري الدولة سيف الشاعر مدح وقد

العراق. إىل رجع أن بعد
عليه العطف يف ويبالغ ويكرمه إغداق، أيَّما شاعره عىل يغدق الدولة سيف وكان
أخرى عطايا ذلك غري يمنحه وكان دينار، آالف ثالثة عام كل يعطيه فكان شأنه، وإكبار

قطعته: املتنبي قال ومكافآت.

أَلُ��وُف ِف��ي��َه��ا اْل��ِج��يَ��اَد أَنَّ َوَل��ْو َط��ِف��ي��ُف نَ��َداَك ِم��ْن اْل��َخ��يْ��ِل َم��ْوِق��ُع

قطعته: وقال إليه، يرسله فرس عن األمري سأله حني

اْل��ِخ��يَ��ُر اْل��َف��َض��اِئ��ِل ِف��ي َل��ُه َوَم��ْن َم��َط��ُر يَ��ا َدْه��َم��اءَتَ��يْ��ِن اْخ��تَ��ْرَت
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قطعته: وقال كميت، واألخرى دهماء إحداهما فرسني، يف ه خريَّ حني

نَ��ْق��ِض��ِه َل��ْم ��ُه َوَح��قَّ اْألَِم��ي��ِر ِخ��َل��ُع ِب��أَْرِض��ِه ��َم��اءِ ال��سَّ ِف��ْع��َل ِب��نَ��ا َف��َع��ْل��َت

قطعته: وقال إليه، أنفذها خلع يف

ِل��ِس��َه��اِم��ِه ِري��َش��َه��ا ِع��َداُه تُ��َربِّ��ي َم��َراِم��ِه ُف��َؤاَد يُ��ْص��ِم��ي َراِم��يً��ا أَيَ��ا

ذكر الرشوح يف وجاء النعمان، معرة يف األمري إياه أقطعه أقطاع إىل خارج وهو
تنافرهما. إثر تصالحا أن بعد للشاعر األمري منحها جمة لهدايا

األوفر، بالشكر ويفيض والرضا، بالغبطة الدولة، سيف يف املتنبي شعر وينطق
يقول:

ِب��ُح��َس��اِم��ِه َداِرِه ِم��ْن َط��ْرِف��ِه َع��َل��ى ِث��يَ��اِب��ِه ِف��ي إِْق��َط��اِع��ِه إَِل��ى أَِس��ي��ُر

حديث عن فسكت زمانه، له وطاب الكريم، األمري صحبة إىل الطيب أبو سكن وقد
يف يصحبه وكان قليًال، إال قصائده كل يف وفاض األول شعره غمر الذي والقتل الثورة

الديوان. يف بني كما الشاهد وصف وصفها من فتمكن حروبه، أغلب
الكتاب أم يف خطه ما يتم وأن الرجلني، بني يفرق أن أخرى مرة هللا أراد ثم … ثم
فيها: مدحه قصائد أوىل كانت األمري كنف يف الشاعر لبثها سنوات ثماني بعد وذلك …

َس��اِج��ُم��ْه أَْش��َف��اُه َوال��دَّْم��ُع تَ��ْس��َع��َدا ِب��أَْن َط��اِس��ُم��ْه أَْش��َج��اُه َك��ال��رَّبْ��ِع َوَف��اُؤُك��َم��ا

وأربعني خمس سنة يف قصيدة آخر وكانت وثالثمائة، وثالثني سبع سنة وذلك
وهي: وثالثمائة،

اْل��َق��َس��ُم إِْق��َداِم��َك ِف��ي يَ��ِزي��ُدَك َم��اذَا نَ��َدُم اْل��وََغ��ى ُع��ْق��بَ��ى َع��َل��ى اْل��يَ��ِم��ي��ِن ُع��ْق��بَ��ى

به واملحيطني الدولة سيف شعراء قلوب أكل حسد فهو الصديقني فرقة سبب وأما
القصيدة فيه يقول ال الذي املتعايل بالشاعر ذرًعا األمري ضيق كذلك وهو الطيب، أبي غري

طواًال. أشهًرا ويستعجلها يطلبها أن بعد إال
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وكانت والنعمة، الخري ينشدون كثر شعراء الدولة سيف حول كان فلقد أجل:
املتكرب وهو سيما ويحسدوه، عليه ينقموا أن غرو فال شموسهم؛ عىل غالبة املتنبي شمس
األمري برىض وحده واملتفرد بشعره، الفخور والكربياء، األنفة ذرى يف الضارب املتعايل،

يقول: الذي الشاعر وذلك وإيثاره،

َم��ُق��وُل اْل��َق��اِئ��ِل��ي��َن َق��بْ��َل اْل��َق��ْوُل إِِذ أَُق��ولُ��ُه َم��ا إَِل��ى اْل��َه��اِدي ��اِب��ُق ال��سَّ أَنَ��ا

إخالًصا. أو وفاء أو حبٍّا آخر شاعر من يلقى أن يستطيع ال
عند مكانته ويحسدون كذلك، عليه ينقمون كانوا كثريين الشعراء غري من أن عىل

املتنبي: قال الناس. بني وعظمته األمري،

��َدا ُح��سَّ ِل��ي َص��يَّ��ْرتَ��ُه��ْم الَّ��ِذي َف��أَنْ��َت ِب��َك��بْ��ِت��ِه��ْم َع��نِّ��ي ��اِد اْل��ُح��سَّ َح��َس��َد أَِزْل

وناصبوه املكائد له فبيتوا الطيب أبي حسد غلبهم قد الشعراء أولئك أن يف مراء وال
العمالق: الشاعر يقول العداء،

يُ��َط��اِوُل َق��ِص��ي��ٌر يُ��َق��اِوي��ِن��ي َض��ِع��ي��ٌف ُش��َويْ��ِع��ٌر ض��بْ��ِن��ي تَ��ْح��ت يَ��ْوٍم ُك��لِّ َوِف��ي

الديوان. صفحات يف يديك بني كثريًا ذلك غري ويقول
له قصيدة يوم كل يسمع أن يود الطيب، أبي بشعر مغرًما الدولة سيف وكان هذا،
األمري فكان القطع، غري خمًسا أو سنة كل يف قصائد أربع ينظم الشاعر وكان مدحه، يف
وأربعني اثنتني سنة اآلخرة جمادى يف قيلت قصيدة الديوان يف نرى فنحن عليه. يغضب
أشهر، خمسة زهاء التاريخني وبني السنة، تلك من األضحى يوم قيلت وأخرى وثالثمائة،

مدحه. تأخري عن اثنتني يف يعتذر قصرية وقصائد قطع سبع فيها الشاعر نظم
عليك، اإلدالل كثري املتشدق هذا «إن لألمري: قال فراس أبا أن املنبي: الصبح يف وجاء
دينار مائتي تغدق أن ويمكن قصائد، ثالث عىل دينار آالف ثالثة سنة كل تعطيه وأنت

شعره.» من خري هو بما يأتون شاعًرا عرشين عىل
أذاه، وأكثر عليه، شق مدحه عن تأخر إذا الدولة سيف «وكان جني: ابن رشح ويف
أبو يجيب فال يحب، ال بما مجلسه يف له بالتعرض إليه وتقدم فيه، خري ال من وأحرض

إلخ.» … الدولة سيف غيظ يف ذلك فيزيد يشء، عن أحًدا الطيب
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املشهورة: قصيدته الشاعر فأنشد الرجلني، بني النفرة وقويت

أََل��ُم ِع��نْ��َدُه َوَح��اِل��ي ِب��ِج��ْس��ِم��ي َوَم��ْن َش��ِب��ُم َق��ْل��بُ��ُه ��ْن ِم��مَّ َق��ْل��بَ��اُه َح��رَّ َوا

بدمه، مطالبة األمري حاشية وثارت القصيدة، هذه إنشاد عند املجلس اضطرب وقد
أحد وهو — السامري يف الشاعر يقول يهلك. الشاعر كاد حتى ذلك، يف األمري فرخص

بدمه: طالب قد وكان األمري، كتاب

اْألَْغ��ِب��يَ��اءِ أَْغ��بَ��ى َوُك��نْ��َت َف��َط��نْ��َت َراءِ ُك��لِّ ُض��ْح��َك��َة أََس��اِم��ِريُّ

األبيات. آخر إىل
أشهر وقد الدولة: سيف رجال من كبريًا عناء لقي ذلك بعد الطيب أبو خرج وملا
غلمانه من جماعة العشائر أبو وأرسل شيئًا، به يصنعوا ولم اخرتقهم حتى فيهم سيفه

يقول: ذلك ويف أذى، منهم يصبه ولم بسيفه ففرقهم الشاعر سبيل يف وقفت

َح��ِن��ي��ُف يَ��َديْ��ِه ِم��ْن َح��ْولِ��ي َولِ��ل��نَّ��بْ��ِل أُِح��بُّ��ُه َم��ْن إَِل��ى ِع��نْ��ِدي َوُم��نْ��تَ��ِس��ٍب

األمري، وراسل أصدقائه بعض عند فأقام مستخفيًا املدينة إىل الطيب أبو عاد ثم
األبيات: الشاعر وكتب بسوء، له أمر أنه األمري فأنكر

َم��َض��اِربَ��ا ��يُ��وِف ال��سُّ أَْم��َض��ى اْل��َوَرى ف��داُه َع��اِت��بً��ا اْل��يَ��ْوَم ْوَل��ِة ال��دَّ ِل��َس��يْ��ِف َم��ا أََال

عليه، فخلع األمري؛ عىل ودخل يوًما، عرش تسعة بعد األمري دار الشاعر دخل ثم
فقال: غريك؛ عند الحياة من أحب عندك املوت رأيت فقال: حاله، عن وسأله به، ورحب

القصيدة: فقال هدايا؛ األمري وأتبعه الشاعر، ركب ثم بقاءك؛ هللا يطيل بل

َواْإلِِب��ِل ال��رَّْك��ِب َق��بْ��َل َف��َل��بَّ��اُه َدَع��ا َط��َل��ِل ِس��َوى اِع��ي ال��دَّ َوَم��ا َدْم��ِع��ي أََج��اَب
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القصيدة: يف إليه أشار فقد ذلك، قبل بالفراق يهدد كان الشاعر أن عىل

َويُ��َش��اِغ��ُل نَ��ْف��ِس��ِه َع��ْن ِب��َه��ا يَ��ُردُّ ال��رََّس��اِئ��ُل َه��ِذي ال��رُّوِم ِل��َم��ْل��ِك ُدُروٌع

قصيدته: يف وتربم

أَْع��َج��ُب َواْل��َوْص��ُل اْل��َه��ْج��ِر ذَا ِم��ن َوأَْع��َج��ُب أَْغ��َل��ُب ��ْوُق َوال��شَّ ��ْوَق ال��شَّ ِف��ي��َك أَُغ��اِل��ُب

مدحه التي قصائده ويف كافور، إىل رحل أن بعد نفسه يف ما بكل الشاعر رصح وقد
قوله ذلك من الديوان؛ يف واضًحا القارئ يراه والحمدانيني، الدولة بسيف تعريض بها

لكافور:

َواِف��يَ��ا أَنْ��َت َف��ُك��ْن اًرا َغ��دَّ َك��اَن َوَق��ْد نَ��أَى َم��ْن ُح��بِّ��َك َق��بْ��َل َق��ْل��ِب��ي َح��بَ��بْ��تُ��َك

القصيدة يف به صارحه فقد نفسه، الدولة سيف عن ذلك يخفي أن يشأ لم أنه عىل
وهي: بقصيدتني، مدحه أن بعد وذلك لدعوته، إجابة العراق من إليه أرسلها التي

اْل��َع��َرْب أَِم��ي��ِر ِألَْم��ِر َف��َس��ْم��ًع��ا اْل��ُك��تُ��ْب أَبَ��رَّ اْل��ِك��تَ��اَب َف��ِه��ْم��ُت

آماله تكون أن أيًضا املعقول من أنه ولو الدولة، سيف املتنبي فارق ذلك أجل من
حمدان، بني رحاب يف عليه عز ما يبغي مرص، إىل حملته التي هي السلطان يف الواسعة

قصيدته: بأن اعرتف قد املتنبي إن جني: ابن ويقول

اْل��َق��َس��ُم إِْق��َداِم��َك ِف��ي يَ��ِزي��ُدَك َم��اذَا نَ��َدُم اْل��وََغ��ى ُع��ْق��بَ��ى َع��َل��ى اْل��يَ��ِم��ي��ِن ُع��ْق��بَ��ى

وداع. من له ويا … وداًعا كانت
مرص، ستكون إياه مبارحته بعد املتنبي وجهة بأن علم عىل الدولة سيف يكن ولم
نفسه يف يبيُِّت الطيب أبو وكان له، فأذن إقطاعه إىل الرحيل يف الشاعر استأذنه فقد
رشح يف جاء بابه. غري آخر بابًا ينشد وأن الدولة، سيف مملكة حدود يربح أن أمًرا:
دمشق؛ من أوىل إليه يأوي بلًدا يجد فلم حلب، من الرحيل عىل رأيه «فأجمع املعرِّي:
من وواضح ذلك، يقارب ما املنبي الصبح يف وقال الدولة.» سيف عمل من حمص ألن
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ريب وال له، يأذن أال خوف الرحيل يف الدولة سيف يستأذن أن يرَض لم املتنبي أن هذا
فال األمري، بطش من خيفة أوجس املتنبي يكون وقد له، ليأذن يكن لم الدولة سيف أن

الكافوريات. إحدى يف — بعد — بغدره عرض الذي وهو ذلك عليه يبعد
إىل الحمداني الدولة سيف مملكة من فانتقل دمشق، إىل حلب من املتنبي وسار
إليه كافور دعاه ثم مدة، دمشق يف الشاعر لبث وقد اإلخشيدي، كافور املسك أبي مملكة
الذهاب يريد ال متلكئًا دمشق يف لبث الطيب أبا أن إىل بعضهم ويذهب مرص؛ إىل فسار
مقدمة يضعون بذلك وهم الذهاب، إال يستطع لم مرتني إليه كافور دعاه فلما كافور، إىل
أن الواضح ولكن … مديح خري مدحه أن بعد كافوًرا الشاعر به هجا الذي املر للهجاء
ولذلك غريه، دون كافوًرا املسك أبا قاصًدا إال الدولة سيف بالد من يخرج لم الطيب أبا
يرض فلم — ببلده نازًال كان ملا — مدحه عىل أراده دمشق عىل كافور وايل أن يروى
الحسن أمريها فيها ولقي مرص، إىل طريقه يف الرملة نزل ملا — الطيب أبا أن وثابت ذلك،
وهما: ذكرهما، تقدم صغريتني قطعتني إال مدًحا، فيه يقل لم — طغج بن هللا عبد بن

اْل��َك��ِث��ي��ُر اْل��َم��ِدي��ُح َل��َك َوَق��ِل��ي��ٌل ِل��نَ��ْف��ِس��ي َك��اْل��ِه��َج��اءِ َم��ْدِح��َك تَ��ْرُك

(و)
ِل��ْل��َج��َس��ِد ال��رُّوِح َوَداُع اْل��َوَداُع َه��ذَا اْل��َك��ِم��ِد اْل��َواِم��ِق َوَداُع اْل��َوَداُع َم��اذَا

قبل أحًدا يمدح أن يشأ لم الشاعر أن الظن عىل ويغلب قبل، من مدحه قد وكان
محزوم. وأمر مبيتة ونية عمد، عن هناك إىل سائًرا كان وأنه إليه، طريقه يف وهو كافور
وهو خاطفة، ملحة يف تاريخه نوجز أن من مندوحة فال هذا، األخشيدي كافور فأما

به. عامًلا إال القارئ نخال ال تاريخ
قبل من واليًا كان طغج بن ومحمد األخشيد، طغج بن ملحمد كان أسود موىل هو
باهلل الرايض إليه ضم ثم وثالثمائة، عرشة ثماني سنة دمشق عىل العبايس باهلل املقتدر
ولذريته له األمر واستتب «األخشيد» ذلك بعد ولقبه وثالثمائة، وعرشين ثالث سنة مرص

الفاطميني. عهد إىل مرص يف
من ديناًرا عرش بثمانية كافوًرا اشرتى األخشيد إن الزهراء: النجوم صاحب ويقول
الحزم منه رأى ملا القواد؛ كبار من جعله حتى اه رقَّ ثم وأعتقه، مرص، رؤساء بعض
ثم رائق، ابن حارب األخشيدية الجيوش قائد كافور أضحى وملا التدبري، وحسن والعقل

محمد. بن ملساور مدحه يف ذكره الطيب أبا أن قدمنا وقد الشام، يف الدولة سيف
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ظن وقد مرص، إىل به وعاد أنوجور البنه البيعة كافور أخذ األخشيد تويف وعندما
ولكنَّ الرملة، إىل وتقدم عليها فاستوىل دمشق، من يمكنه األخشيد موت أن الدولة سيف
فأخذ اصطلحا، ثم حلب، من وأخرجه فهزمه إليه سار — الفعيل الحاكم وكان — كافوًرا
وثالثمائة، وأربعني تسع سنة أنوجور وتويف دمشق، أنوجور وأخذ حلب، الدولة سيف
املطيع الخليفة من نال إذ ذلك؛ يف ونجح األخشيد، لبني األمر يبقى أن يف كافور فاجتهد
سنة مات أن يلبث لم األخشيد بن عيل أن عىل أخيه، مكان األخشيد بن لعيل تولية هلل
— كافور يد يف أمرها وكان — أمري بغري أياًما مرص وبقيت وثالثمائة، وخمسني خمس
سنة تويف حتى — وفعًال اسًما — السلطان هو بذلك فأصبح تأمريه، عىل أعيانها فاتفق
الشام من وقسًما مرص حكم أن بعد سنة وستني خمسة وعمره وثالثمائة وخمسني ست

سنة. وعرشين اثنتني
يكسب أن استطاع حكيًما، شجاًعا السياسة، يف داهية األخشيدي كافور وكان
ملرص املعز جيوش غزو أخر الذي هو إنه ويقال: مًعا، والفاطميني العباسيني صداقة
وداهية قديًرا، سياسيٍّا منه جعلت وكياسته حزَمه وإن السبيل، لها فخىلَّ مات، حتى
يقرب واألدباء، للعلماء محبٍّا وكان واألدب، بالعربية برص — هذا إىل — له وكان خطريًا،
والصدقات. والعطايا والخلع الهبات كثري سخيٍّا متواضًعا، دينًا وكان ويجزيهم، الشعراء
الذي كافور غري السيايس، التاريخ عرفه الذي كافوًرا إن نقول: أن من بأس وال
بما متأثًرا الصور، أقبح يف صوره من هؤالء فمن األدب؛ تاريخ رواة من كثريون عرفه
الرجل نعرف أن الخري فمن وبغضاء؛ نقمة كل أودعها صفات من الطيب أبو به لطخه
ذلك بعد — شاعرنا سرية يف لنسري وكفايته؛ وفطنته مكانته عليه ننكر وال حقيقته، عىل

املتجني. أو املحابي غري املحايد سري —

أربع بها فأقام وثالثمائة، وأربعني ست سنة الثانية جمادى يف مرص الطيب أبو وقدم
كافوًرا مدح وقد وثالثمائة، خمسني سنة الحجة ذي يف بارحها حتى سنة، ونصف سنني

بقصيدته: عليه قدم حني

أََم��اِن��يَ��ا يَ��ُك��نَّ أَْن اْل��َم��نَ��ايَ��ا َوَح��ْس��ُب َش��اِف��يَ��ا اْل��َم��ْوَت تَ��َرى أَْن َداءً ِب��َك َك��َف��ى

سنة ذلك بعد وبقي وثالثمائة، وأربعني تسع سنة أنشدها بقصيدة مدائحه وختم
مدح سنني وثالث أشهر أربعة وخاتمتها مدائحه فاتحة وبني شيئًا، ينشده لم وشهرين
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ربع وهو بيت، وثالثمائة سبعون كلها فيها وقطعتني، قصائد بتسع كافوًرا املتنبي فيها
الدولة. سيف به مدح ما

إمارة، أو ضيعة يقطعه أن املسك، أبي إىل ذهابه من الطيب أبي بغية وكانت
الهواء وطواه تبخر وأمله خاب، رجاءه ولكن الرجاء، عظيم ذلك يف األمل شديد وكان
يكن لم أنه لكافور، األوىل الطيب أبي مدائح يف وظاهر — بعد ذلك كل وسيبني —
حزنه عن قصائده أوىل يف يكشف فهو مثلها، أو رهبة عن إليه مسوًقا وال ملدحه، كارًها
الجديد صديقه يف الواسع أمله وعن الدولة، سيف وهو به، غدر الذي األول صديقه من
أن ننىس ولن معونته، وابتغاء تعظيمه يف مبالغة يديه بني الوقوف ريض وقد كافور،
عليه، وخلع وأضافه، وكفله، داًرا، له مرصأخىل يف الطيب أبو نزل عندما كافوًرا إن نقول
مختلفة، مواضع يف حمدان بني وإىل الدولة سيف إىل الشاعر أشار القصيدة هذه ويف

يقول: يخفيها، أن يشأ فلم غايته إىل ملح ثم املسك، أبي مدح يف وأطنب

اْل��َم��َع��اِل��يَ��ا نَ��َداَك ِف��ي تُ��ْع��ِط��ي َف��ِإنَّ��َك ِب��ال��نَّ��َدى اْل��َم��َع��اِل��َي ال��نَّ��اُس َك��َس��َب إِذَا
َواِل��يَ��ا ِل��ْل��ِع��َراَق��يْ��ِن َم��ِل��ًك��ا َف��يَ��ْرِج��ُع َراِج��ٌل يَ��ُزوَرَك أَْن َك��ِث��ي��ٍر وََغ��يْ��ُر

وهي بناها، بدار كافوًرا بها يهنئ الثانية قصيدته الطيب أبو قال التايل الشهر ويف
أولها: التي

اْل��بُ��َع��َداءِ ِم��َن يُ��ْدنَ��ى َولِ��َم��ْن ِل��ْألَْك��َف��اءِ ال��تَّ��ْه��ِن��ئَ��اُت إِنَّ��َم��ا
اْألَْع��َض��اءِ ِس��اِئ��َر ِب��اْل��َم��َس��رَّاِت ُع��ْض��ٌو يُ��َه��نِّ��ئُ َال ِم��نْ��َك َوأَنَ��ا

مع وإرشاكها بها، واإلشادة نفسه يغفل ال املدح، يف املتنبي طريقة كانت وتلك
طيبات. صفات من عليه يغدق فيما املمدوح

الشاعر: يقول القصيدة هذه ويف

��َع��َراءِ ال��شُّ ِم��َن يُ��َرى ِل��َس��اِن��ي َن َك��ا َوإِْن اْل��ُم��لُ��وِك ِم��َن َوُف��َؤاِدي

ألكذب وإنه نفسه، يف ما جميع ليبلغه حلف الطيب أبو أَنشده «وملا املعري: ويقول
حلف.» إذا يكون ما
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قصيدته: كافور املسك أبا األستاذ يمدح الطيب أبو قال شهرين، بعد ثم

َواْل��َج��َالِب��ي��ِب َواْل��َم��َط��ايَ��ا اْل��ُح��َل��ى ُح��ْم��ُر اْألََع��اِري��ِب ِزيِّ ِف��ي اْل��َج��آِذِر ِم��َن

أيًضا: يقول وفيها

َم��ْوُه��وِب آثَ��اِر َع��َل��ى يَ��ُم��نُّ َوَال َراَح��تُ��ُه ْوَالِت ال��دَّ تَ��َه��ُب الَّ��ِذي إَِل��ى

الرابعة: قصيدته األضحى عيد يف كافوًرا الشاعر أنشد ثم

ُج��نْ��ُدُه َوْه��ِي بَ��يْ��نَ��نَ��ا إَِل��يْ��َه��ا َوأَْش��ُك��و ُه تَ��َودُّ َال َم��ا اْألَيَّ��اِم ِم��َن أََودُّ

الخفية بالشكوى وبدأ يبتغيه، عما قرص ألنه نفسه؛ آالم عن الشاعر بنيَّ وفيها
فهو بوالية، فعًال الشاعر وعد قد كان كافوًرا أن ريب وال املسك، أبي مطل من والبيِّنة

فيقول: يجربه أن ويسأله وعده، يستنجزه هنا

وَْع��ُدُه اْل��َق��ْوِل ��اِدِق ال��صَّ ِف��َع��اِل نَ��ِظ��ي��ُر ِألَنَّ��ُه وَْع��ٍد َق��بْ��َل ِف��ْع��ٌل َوَوْع��ُدَك

قد املتنبي فرس وكان الخامسة، قصيدته الشاعر قال ذلك من أشهر ثالثة بعد ثم
القصيدة: وأول أدهم، فرًسا له وأرسل ذلك كافور فتبني عليه، فحزن جرح

��ِم ُم��يَ��مَّ َخ��يْ��ُر ��ْم��ُت يَ��مَّ َوَم��ْن َوأَمٌّ ��ِم ُم��ذَمَّ َغ��يْ��ُر َف��اَرْق��ُت َوَم��ْن ِف��َراٌق

كأنما بالخري، الحمدانيني وذكر الدولة، سيف مدح الشاعر يعاود القصيدة هذه ويف
يقول: آخرها ويف ووعده، بكافور ضاق

َف��اْع��َل��ِم انْ��تَ��َظ��اَرَك ثُ��ْل��ثَ��يْ��َه��ا َوَص��يَّ��ْرُت َق��َس��ْم��تُ��َه��ا َح��يَ��اِت��ي َك��ْم أَْدِري ُك��نْ��ُت َوَل��ْو

بني كان شقاق إثر وذلك كافوًرا، فيها مدح حكمية قصيدة ذلك بعد الشاعر قال ثم
بالصلح. انتهى أنوجور األمري وبني املسك أبي
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وترية، عىل تستقر أو واحدة طريق يف تسري أن لها يطيب ال الطيب أبي حال أن عىل
بعد — يقول هو وها اصطباًرا، يستطيع فال الكيل ويطفح بغيته، انتظار يمل هو فها

قصيدته: — رجائه عن تلهيه أن عىس ذهبًا دينار ستمائة املسك أبو إليه أرسل أن

أَْع��َج��ُب َواْل��َوْص��ُل اْل��َه��ْج��ِر ذَا ِم��ْن َوأَْع��َج��ُب أَْغ��َل��ُب ��ْوُق َوال��شَّ ��ْوَق ال��شَّ ِف��ي��َك أَُغ��اِل��ُب

سنة بمرص الشاعر مقام بعد أي وثالثمائة؛ وأربعني سبع سنة الفطر عيد يف وذلك
مبارحته عىل الطيب أبو يندم — الديوان من يبني كما — القصيدة هذه ويف وشهرين،
يختمها ثم حمدان، بني وعىل الدولة سيف عىل فيها ويعتب كافوًرا، وقصده الدولة سيف

إياها. ينشده لم وإن ستبلغه بأنها لعلمه كافور؛ بمدح
بعد املديح، عن الشاعر سكت فقد واضًحا، مظهًرا الرجلني بني النفرة أخذت وهنا
أن وذلك إلنشاده، ذلك بعد يضطر ثم متمهٍل، وال واٍن غريَ قصائده يواصل كان أن
كافور عىل فخرج يليها، وما والبلقاء عمان الخارجي العقييل شبيبًا وىلَّ قد كان كافوًرا
شبيب ألفى واملرج الهرج من غمرة ويف املدينة، ودخل كثيف جيش يف دمشق إىل وسار
األخبار وجاءت مات، كيف الناس يعرف ولم وتفرقوا، جنده وهرب جيشه، فارتاع ميتًا،
مطلعها: التي قصيدته فقال شعره؛ يف هذا يذكر بأن الطيب أبا كافور فطالب مرص

اْل��َق��َم��َراِن أَْع��َداِئ��َك ِم��ْن َك��اَن َوإِْن ِل��َس��اِن ِب��ُك��لِّ َم��ذُْم��وٌم َع��ُدوَُّك

قراءة من — لواجد وإنك وثالثمائة، وأربعني ثماٍن سنة الثانية جمادى يف وذلك
هذه يف لقيه ثم أشهر، ثمانية املسك أبي مدح عن سكت الذي الشاعر أن — القصيدة
القتيل يؤبِّن أن أراد وكأنما الهجاء، يقصد كمن كان وإنما مادًحا، يكن لم القصيدة،

ملقتله. يغتبط أن بدل ويرثيه
أشهر، وأربعة سنة املسك أبي مدح عن املريبة القصيدة هذه بعد املتنبي انقطع ثم

قصيدته: فقال ى ُحمَّ ذلك أثناء يف وأصابته

اْل��َك��َالِم َف��ْوَق َف��َع��اِل��ِه َوَوْق��ُع اْل��َم��َالِم َع��ِن يَ��ِج��لُّ َم��لُ��وُم��ُك��َم��ا

أهل بها وأعجب مرص، عن الرحيل عن ومنعه وبخله، بكافور، فيها عرض وقد
بلغته. ملا كافوًرا ساءت أنها برغم مرص
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كان وقد باملجنون، امللقب فاتك شجاع بأبي املتنبي اتصل أيًضا ذلك أثناء ويف
فأعتقه ثمن بال بالرملة سيده من كافور اغتصبه ثم فلسطني، يف وربِّي وأرس روميٍّا،
املعري: ويقول الهمة، بعيد الطبع، حر النفس، كريم املماليك، عدة يف معه فكان صاحبه،
معه، يركب أن الناس من وحياء األسود، من أنفة بالفيوم، مقيًما كافور أيام يف كان إنه
عيادته من يتمكن لم الطيب أبا وأن فدخلها، مرص دخول إىل العلة وأحوجته مرض وأنه
أهداه الصحراء يف الطيب أبا لقي ملا وأنه بالسالم، ويراسله عنه يسأل كان فاتًكا أن عىل
الفيوم إن خلكان: ابن ويقول بعدها، هدايا أتبعها ثم ذهبًا، دينار ألف قيمتها هدية
يقصده أن يستطيع وال وشجاعته، بكرمه يسمع كان الطيب أبا وإن لفاتك، إقطاًعا كان
ما استقرار بعد كان ذلك أن ويروى له، فأذن مدحه يف كافوًرا استأذن ثم كافور، خشية

كافور. واألستاذ فاتك بني
املنافسة من كافور وبني بينه ما مع — فاتك مدح يف يرغب لم الشاعر أن ويظهر
ثماٍن سنة الثانية جمادى يف فاتًكا الطيب أبو مدح وقد املسك، أبي من ليأسه إال —

بقصيدته: وثالثمائة وأربعني

اْل��َح��اُل يُ��ْس��ِع��ِد َل��ْم إِْن ال��نُّ��ْط��ُق َف��ْل��يُ��ْس��ِع��ِد َم��اُل َوَال تُ��ْه��ِدي��َه��ا ِع��نْ��َدَك َخ��يْ��َل َال

بكافور. تعريض القصيدة هذه ويف
كاملة، شهًرا عرش ستة ذلك عن انقطع أن بعد كافور، مدح الطيب أبو عاود ثم
فاتك، مدح يف لكافور تعرض أن وبعد ذكرها، تقدم التي الحمى قصيدة قال أن وبعد
إرادته، عن خارجة كانت كافور مديح إىل الطيب أبي عودة أن املؤرخني بعض ويرى
الشاعر مدح إىل كافور تطلع يكون وقد إجابته، إال يستطع فلم بذلك كافور طالبه فقد
من واإلشفاق اليأس نفسه عن وينفض سهم، آخر يلقي فعاد الرجاء نفسه يف أحيا قد

فهي: القصيدة وأما يخيب، أن

َش��بَ��اُب اْل��ُق��ُروِن ِب��تَ��بْ��ِي��ي��ِض َف��يَ��ْخ��َف��ى ِخ��َض��اُب اْل��بَ��يَ��اَض إِنَّ ِل��ي ُك��ْن ُم��نً��ى

أبياتها، غالب يف له كافور وعد وعن آماله، وعن نفسه عن الشاعر يتحدث وفيها
بيتًا. عرش باثني فيها ويمدحه

كافوًرا يمدح أن دون وشهرين سنًة القصيدة هذه بعد بمرص الطيب أبو بقي ثم
ضيف الشاعر وكان يوحشه، لئال الطريق؛ يف معه فيسري يركب أن إال يلقاه كان فما
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مدحه عن الشاعر انقطاع بعد بينهما الصلة هو ذلك فكان مرص، يف مقامه مدة كافور
مجلسه. وحضور

ماًال منه يبغي يكن لم أنه كافور، يف املتنبي شعر من الوضوح غاية وواضح
يقول: تقدم، كما والية أو ضيعة يبغي كان وإنما املال، ذلك قيمة بلغت ما بالًغا فحسب،

يَ��ْس��ِل��ُب َوُش��ْغ��لُ��َك يَ��ْك��ُس��ونِ��ي َف��ُج��وُدَك ِوَاليَ��ًة أَْو َض��يْ��َع��ًة ِب��ي تَ��نُ��ْط َل��ْم إِذَا

أن ونحسب مؤلفة، ألوًفا أعطاه، ما فوق كافور ألعطاه املال يطلب كان أنه ولو
يشء فذلك ويمطله يعده كان وإن يريد، الذي هذا يقطعه أن بذهنه يدر لم كافوًرا
الفقر حال يف «أنت الطيب: ألبي قال إنه الرشاح: بعض وقال واملداجاة، التلطف من
فمن أتباع لك وصار والية أصبت فإن النبوة، إىل نفُسك سمْت املعني وعدم الحال وسوء
الرشاح بعض ويقول فيه، يفكر أن السهل من كان وإن ذلك، قال نخاله وال يطيقك؟»
من بدرت أموًرا ولكن بذلك، له حلف وقد يريد، ما إقطاعه ينوي كان كافوًرا إن أيًضا:
غاية ذلك يكره كافور وكان قصائده، يف سواده ذكر أنه منها: رضاه، تلَق لم الشاعر
طرب مواضع يف املمدوح سواد الشاعر ذكر فقد معقوًال، سببًا ذلك نظن وال الكراهة،
امتعاًضا منه أدرك فلو بمدحه، الشاعر عهد أول منذ ذلك وكان لها، واهتز كافور لها

ذلك. بعد قصائده يف كرره ملا هذا؛ من
التذكري عىل ومداومته طلبه، يف إلحاحه الشاعر من كره كافور يكون أن بعيًدا وليس
إن ثم طلبته، ينيله أال عزمه يف فصح وتأنيبًا، توبيًخا تسمى أن يصح لغة يف بالوعد
وتعريضه ذكرها، تقدم التي القصيدة يف لشبيب ورثائه ذلك، أشباه يف الشاعر تمادي
الشاعر أمل يخيب أن يف سببًا كان أولئك كل لفاتك، ومدحه الحمى، قصيدة يف بكافور
إال له يأبيان نفسه، وعلو املتنبي رصاحة وكانت ا، سدٍّ وبينها بينه يجعل وأن بغيته، يف
ال التوبيخ، نطاق يف داخًال قال، ما يقول أن إال يشأ فلم بخاطره، يجول ما يقول أن

الذليل. والطلب االستعطاف
الوزير يمدح أن يشأ لم أنه كافور، يف أمله يف الشاعر خيبة يف بني أثر له كان ومما
ومبتغاه، غايته بلوغ عىل يساعده عونًا له ليكون آخرون؛ شعراء مدحه كما الفرات، ابن
ألهل مياًال أديبًا ومحدثًا وزراء، أرسة من خطريًا وزيًرا هذا، الفرات ابن الوزير وكان

واألدب. العلم
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النطاق ذلك من الفكاك ويبغي الرحيل يود بمرص، مقامه آخر يف الطيب أبو وكان
ذرًعا به وضاق كافور بمطل تربم طاملا ولقد قصائده، يف ذلك ردد طاملا فلقد املرضوب،

العيون. حوله ويضع الرحيل، عن يمسكه كان كافوًرا ولكن …
ماله من عليه وأغدق داًرا، أنزله بمرص— الشاعر نزل ملا — كافوًرا أن خافيًا وليس
وعده ضيعة، أو بوالية الشاعر طالبه فلما يكفيه، ذلك أن حسب وقد عطائه، يف وأغرقه
ما وعلم أمانيه، بُعد وملس نفسه، علو أدرك حني الشاعر، كافور خاف ثم طلبه، إجابة
بدأ الشاعر أن القارئ أدرك وقد ذلك، إىل وما … النبوة وادِّعاء حبس من ماضيه به حفل
كذلك وأدرك غري، ليس أشهر ثالثة بمرص بقائه بعد باملماطلة، ويندد الوعد، يستعجل
— األخرية األخرى والقصيدة شبيب قصيدة قال أن بعد — كافور مديح عن سكت أنه
أال عىل يحرص كافور كان كأنما ة، ِعدَّ مرات شعره يف الرحيل ذكر وأنه وشهرين، سنة
كافوًرا أن الثابت ملن إنه بل … أخرى من هجوه واتقاء ناحية، من مدحه ابتغاء يفلته،
وبيان، رصاحة يف بذلك ينطق ما بَْعد من له الشاعر هجاء ففي منًعا، الرحيل عن منعه
إىل املسري يف يستأذنه كافور إىل كتب الشاعر أن أخرى: ورشوح املعري رشح يف وجاء
هللا أطال وهللا، ال، فأجابه: مسريه؛ يف رأيه يعرف أن وأراد بها، ماًال ليتنجز الرملة؛
التي أبياته قال الجواب قرأ فلما به، يأتيك رسوًال ننفذ ولكن املسري، نكلفك ال بقاءك،

أولها:

َم��اَال ِف��ي��ِه أَُح��اِوُل بَ��َل��ٍد إَِل��ى َم��ِس��ي��ًرا تُ��َك��لِّ��ُف��ِن��ي َال أَتَ��ْح��ِل��ُف

اصطباًرا، بعده يطق ولم بمرص، لقيه الذي بذلك الكبري الشاعر صدر ضاق وملا
وفاة بعد به يتعزى ما له يعد فلم مشيع، مودع رحيل ال هارب رحيل الكوفة إىل رحل
عن سكوته بعد بمرص بقائه مدة طوال مؤنًسا صديًقا اتخذه الذي فاتك، شجاع أبي
بعدها الشاعر لبث وقد وثالثمائة، خمسني سنة شوال يف فاتك وفاة وكانت كافور، مديح
إليه يحتاج ما كل أعد «وقد أخرى: ورشوح املعري رشح يف جاء لرحيله، يدبِّر شهرين
املقام، يف الرغبة يظهر وهو غلمانه، من أحد به يعلم وال ورفق، لطف يف األيام مر عىل
من الليل يف اإلبل عىل املاء وحمل الرمل، يف الرماح ودفن فخرج التحفظ، عليهم وطال

لعرشين.» وتزود ليال، لعرش النيل

49



املتنبي ديوان رشح

مطلعها: التي الثائرة الحزينة قصيدته الشاعر قال األضحى عيد ليلة ويف

تَ��ْج��ِدي��ُد ِف��ي��َك ِألَْم��ٍر أَْم َم��َض��ى ِب��َم��ا ِع��ي��ُد يَ��ا ُع��ْدَت َح��اٍل ِب��أَيَّ��ِة ِع��ي��ُد

الرحيل. عن إياه بإمساكه وعرض مرٍّا، هجاء كافوًرا فيها هجا وقد
سنن، من العيد يصحب وبما بالعيد، وانشغاله كافور، غفلة الطيب أبو انتهز وقد
العزيز عبد عىل نزل بلبيس الطيب أبو اجتاز وملا سلوكها، بَيَّت التي طريقه بأخذ وهمَّ

أولها: التي أبياته الشاعر إليه كتب وقد وسريه، وأكرمه فأضافه القييس يوسف بن

ُع��يُ��ونُ��َه��ا ِب��ذَاَك تَ��ْق��ِرْر ِب��َم��ْس��َع��اِت��َه��ا َربُّ��َه��ا ِب��بُ��ْل��بَ��يْ��َس أَْم��َس��ْت َع��َربً��ا َج��َزى

أولها: التي الثالثة أبياته فيه وله قبل، من العزيز عبد يعرف الشاعر وكان

ال��طَّ��ْرَف��يْ��ِن اْل��َم��اِج��ِد اْل��َع��ِزي��ِز ِب��َع��بْ��ِد َح��َال َف��َق��ْد َع��يْ��ِش��ي ِب��اْل��ف��ْس��َط��اِط َم��رَّ َل��ِئ��ْن

ريب وال العيد، ليلة الشاعر قالها التي القصيدة بلغته ملا ثار كافوًرا أن يف ريب وال
بعًضا، بعضه يالحق سوف الذي املر هجائه من خيفة وتوجس لرحيله، غضب أنه كذلك
ليسدوا عماله؛ إىل وكتب والرجل، بالخيل الشاعر أتبع كافوًرا إن الرواة: بعض ويقول

الطرق. عليه
بعد بنحل يعرف مساء إىل خرج حتى الطري بنجة يعرف بموضع الطيب أبو وعرب
قرب وملا وتركهم، فأخذهم كافور عن صادرة وخيًال ركبًا الليل يف عنده فلقي أيام،
أخذهما، حتى وطردهما الخيل فركب قلوصني، عىل سيلم لبني رائدين رأى النقاب من
وسار متاعهما، عليهما ورد استبقاهما أمنهما فلما رائدين، أرسلوهما أهلهما أن له فذكرا
له، وذبح النجم أبي بن مالعب فأكرمه الليل، آخر سليم بني بيوت توسط حتى معهما
وذبح املعنَّى َعفيف أكرمه وهناك وُسنْبُس، معن من ببادية فنزل النقع إىل فسار غدا ثم
أرض وهي ِحْسمى، دخل الصباح وعند ليلته، وبعض يومه فسار عنده من غدا ثم له.

شاهقة. جبال وبها خصبة، طيبة
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املقام له وطاب فزارة، عدي من بقوم الشاعر فنزل بها، شاتني فزارة بنو وكان
العرب من حوله ملن كتب قد كافور وكان — عبيده فساد له ظهر ثم شهًرا. فلبث
عنهم يؤثر قوم وهم مازن، بني من ثم فزارة بني فتى إىل رسوًال فأنفذ — ووعدهم
يريد أنه يشكون وال رحيله، يعلمون ال والقوم الليل، يف إليه سار ثم الجوار. رعاية
عرب إىل رسوًال وأنفذ قتوقف، الصوان رأس بلغ حتى البياض طريق فأخذ البياض
الغلمان وأمر بالسيف، وجهه الطيب أبو فرضب يخونه أن عبيده أحد وأراد يديه، بني

الطيب: أبو قال العبد ذلك ويف فقطعوه،

�خ إل� … … … أَْس��يَ��اًف��ا ِل��ْل��َغ��اِدِري��َن أَْع��َدْدُت

وردان: هجاء يف ارتجاًال ويقول

بَ��نُ��وُه أَْو َرِب��ي��َع��ُة َف��أَْألَُم��ُه��ْم ِل��ئَ��اًم��ا َك��انَ��ْت َط��يِّ��ئٌ تَ��ُك إِْن

األبيات. آخر إىل
فسار طلبها، التي العرب عن خرب معه وليس إليه عاد قد الطيب أبي رسول وكان
أنه تعلم بَحْسَمى عيون عليه تكون أن من إلشفاقه وذلك الجندل، دومة إىل هللا بركة عىل
وهي — بسيطة الشاعر توسط وملا ليال، ثالث بعد البويرة الشاعر وورد البياض، يريد
إىل آخر ونظر الجامع، منارة هذه فقال: ثوًرا، عبيده بعض رأى — الكوفة بقرب أرض

وقال: الطيب أبو فضحك نخلة، هذه فقال: نعامة،

َح��يَ��اَرى َع��ِب��ي��ِدي ُع��يُ��وَن تَ��َرْك��ِت اْل��ِق��َط��اَرا َس��َق��يْ��ِت َم��ْه��ًال بَ��ِس��ي��َط��ُة

األبيات. آخر إىل
ثم فيهم، فبات بالربية وهو كالب بن جعفر ببني واجتاز ليال، بعد العقدة وورد

وثالثمائة. وخمسني إحدى سنة الثاني ربيع شهر يف الكوفة دخل
الحلل «عىل سار فقد املعهودة، الطريق الكوفة إىل مرص من الطيب أبو يسلك ولم
يؤيد بذلك وهو اإليضاح، صاحب يقول كما األواجن» واملناهل املجاهيل واملفاوز واألحياء

والنهار. بالليل األسفار عىل والدربة الجرأة من شعره يف ادَّعى ما
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أولها: التي هي الكوفة يف الشاعر قصائد أوىل وكانت

اْل��َه��يْ��َدب��ى َم��اِش��يَ��ِة ُك��لِّ ِف��َدى اْل��َخ��يْ��َزل��ى َم��اِش��يَ��ِة ُك��لُّ أََال

استغرقت وقد … كافوًرا وهجا وفخر، سريه، يف بها مر التي املواضع فيها عدد وقد
ومسقط بلده إىل الفحل الشاعر رجوع وكان أشهر، ثالثة الكوفة إىل الفسطاط من رحلته

سنة. ثالثون عدتها طويلة غيبة بعد رأسه
شجاع أبا صديقه ينىس أن — املرصية الديار بارح وقد — الشاعر يستطع ولم
يفيض أن إال كذلك يستطع ولم لفقده، واألىس عليه التحرس من قلبه يحرر أن وال فاتك،
بعد أُوالها أنشأ قصائد. ثالث يف فاتًكا رثى وقد وبغضاء، وكراهة كافور عىل نقمة

وأولها: مرص، من خروجه

َط��يِّ��ُع َع��ِص��يٌّ بَ��يْ��نَ��ُه��َم��ا َوال��دَّْم��ُع يَ��ْردَُع ��ُل َوال��تَّ��َج��مُّ يُ��ْق��ِل��ُق اْل��ُح��ْزُن

وأولها: فاتك، اسم عليها الند من تفاحة أخرج وقد الكوفة، يف ثانيتها وأنشأ

اْس��ُم��ُه ِف��ي��ِه ال��نِّ��دِّ ِم��َن َوَش��ْيءٌ ِح��ْل��ُم��ُه َف��اِت��ًك��ا يُ��ذَكِّ��ُرنِ��ي

وأولها: بغداد، من خروجه بعد وثالثمائة، وخمسني اثنتني سنة الثالثة وأنشأ

َق��َدِم َوَال ُخ��فٍّ َع��َل��ى ُس��َراُه َوَم��ا ال��ظُّ��َل��ِم ِف��ي ال��نَّ��ْج��َم نُ��َس��اري نَ��ْح��ُن َح��تَّ��اَم

مشتعلة جذوة صدره من يطلق وأن الهجاء، أقذع كافوًرا يهجو أن الشاعر وشاء
حبسه وألنه فأخلفه، وعده وألنه يبتغي، ما عنده ينل لم ألنه وذلك البالغة، النقمة من

والحاسدين. األعداء لشماتة له أهَّ — ذلك كل يف — وألنه الرحيل، عن
وهي كافور هجاء — أخرى أغراًضا تضمنت — قصائد ثالث الشاعر ضمن وقد
الكوفة، إىل مرص من سريه فيها وصف التي والقصيدة ذكرها، تقدم التي العيد قصيدة
كذلك، هجاءه ضمن ثم أيًضا. ذكرهما تقدم وقد فاتًكا، بها رثى التي العينية والقصيدة

الند. تفاحة به أذكرته حني فاتًكا بها رثى التي القطعة
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بيتًا. وأربعون أربع فيها قطع ست — كافور لهجاء — ذلك غري الشاعر وخصص
أولها: التي القطعة منها

َراِض��يَ��ا َع��نْ��َك َوَال نَ��ْف��ِس��ي َع��ْن أَنَ��ا َوَم��ا َخ��اِف��يَ��ا ال��نَّ��ْف��ُس أَْخ��َف��ِت َل��ْو ال��رَِّض��ا أُِري��َك

أولها: التي القطعة ومنها

نَ��ْف��ِس��ِه َع��َل��ى اْل��َع��بْ��َد َس��لَّ��َط َم��ْن ِع��ْرِس��ِه َوِم��ْن َع��بْ��ٍد ِم��ْن أَن��وُك

أولها: التي القطعة ومنها

َف��َرِح��ي��ُب بَ��ْط��نُ��ُه ��ا َوأَمَّ نَ��ِخ��ي��ٌب َف��َض��يِّ��ق ِم��نْ��ُه اْل��َق��ْل��ُب ��ا أَمَّ َوأَْس��َوَد

وثالثمائة. خمسني سنة شوال يف نظمت وقد
أولها: التي القطعة ومنها

إِْح��َس��انَ��ا َألَْوَس��ْع��نَ��اُه َض��يْ��ًف��ا أَْزَواَدنَ��ا اآلِك��ُل ذَا َك��اَن َل��ْو

مرص. عن بالرحيل همَّ حينما نظمت وقد

يف هذه بويه بني دولة نشأت وقد بويه، بني أيدي يف الطيب أبو قدمها ملا العراق وكانت
يف التسلط عىل وأحمد والحسن عيل الثالثة: اإلخوة فتعاون الهجري، الرابع القرن أوائل
فمنحهم وثالثمائة؛ وثالثني أربع سنة بغداد عىل أحمد أصغرهم واستوىل والعراق، فارس
ركن والحسن الدولة، عماد عليٍّا ولقب بأيديهم، ما عىل الوالية باهلل املستكفي الخليفة
وأربعني سبع سنة حتى العراق عىل بويه بني ملك وبقي الدولة. معز وأحمد الدولة،

السالجقة. عليه استوىل حني وأربعمائة
ووىل عينيه، وسمل الخليفة خلع حتى أسابيع، العراق يف يمكث الدولة معز يكد ولم
البويهيني، أيدي إىل الخلفاء أيدي من جملة امللك بذلك وانتقل املطيع، الخليفة مكانه
بالعنان. اآلخذة والفوىض والطغيان، الظلم وانتشار والدمار، بالخراب إيذانًا ذلك وكان
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وأقام عليها، الدولة معز استيالء من عاًما عرش ستة بعد العراق الطيب أبو وقدم
غارة سنتني بعد فشهد واألعراب، القرامطة من فراًرا مراًرا قبل من هجرها التي بالكوفة

عنها. والدفاع الحرب يف هو وشارك عليها، كالب بني
شاعًرا أديبًا وكان املهلبي، بالوزير املعروف محمد بن الحسن الوزارة ييل وكان
الرسي منهم وشعراء األصفهاني، الفرج وأبو التنوخي، القايض منهم أدباء، حوله اجتمع

واملجون. باللهو َكِلًفا مرسًفا جواًدا وكان اء، الرفَّ
سنة فارس إىل غادرها حتى قدمها منذ سنني ثالث بالعراق الطيب أبو لبث وقد
أو مرة بغداد إىل ذلك أثناء يف سافر وقد — بالكوفة إقامته وكانت — وخمسني أربع
بقوله يحصل ما إال بالكوفة فعله ما ندري وال فارس، إىل طريقه يف بعد قدمها ثم يزيد.
أن ويروى العيني، يزيد بن ضبة هجا وخمسني ثالث سنة الثانية جمادى ففي الشعر،
وكان ورشب، معه وأكل به نزل من بكل يغدر سفاح، من جاء هذا العيني يزيد ابن
فلزمه واسرتكبوه العبد، هذا إىل خيلهم وسارت له، بأصدقاء بالطف نزل قد الطيب أبو
شتم، أقبح الحصن وراء من أياًما يشتمهم وأخذ الحصن، العبد فدخل معهم، السري
ذلك الطيب أبا وسألوا ألفاظه، بمثل يجيبوه أن القوم وأراد ويشتمه، الطيب أبا ويسمي
عمل فيه يعمل ولم يفهم، لم معرًضا لهم سبه لو أنه وعلم مشقة، عىل لهم فتكلف

إلخ. … فقال هو حيث من ألسنتهم عىل فخاطبه الترصيح؛
وأفعمها. القصيدة فغمر حقده وفاض اإلقذاع، غاية املتنبي أقذع القصيدة هذه ويف
الواحدي وقال القصيدة، هذه إنشاد أنكر الطيب أبا أن جني: ابن رشح يف وجاء

ذلك. مثل
قائد ومدح وقاتل، الطيب أبو فيها اشرتك بالكوفة حوادث ذلك بعد وقعت ثم
أبو وكان الكوفة، عىل كالب بني من األعراب غارة لصد بغداد؛ من قدم الذي الجيش
حرضجيش فلما أيام، لعدة املدينة عن املدافع الجيش يقود القائد ذلك قدوم قبل الطيب
نفيسة ثيابًا الطيب أبي إىل وأنفذ القائد فنزل الكوفة، عن رحلوا قد كالب بنو كان بغداد
الحجة ذي يف وذلك فرسيهما، عىل وهما امليدان يف القصيدة هذه فأنشده ، وخزٍّ ديباج من

القصيدة: وأول وخمسني، ثالث سنة

َج��ْه��ِل ِم��ْن ِف��ي��ِه ِب��َم��ا يَ��ْدِري الَّ��ِذي ذَا َوَم��ْن اْل��َع��ْق��ِل ��َة ِص��حَّ يَ��دَِّع��ي ُك��لٌّ َك��َدْع��َواَك
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اثنتني سنة شعبان يف — فارس إىل يربحها أن قبل — الكوفة من الطيب أبو وخرج
جمادى من بها أقام أنه ويرجح املهلبي، الوزير لقي وفيها بغداد، قاصًدا وخمسني،
اللغوي البرصي حمزة بن عيل بدار فيها نزل وقد بقليل، ذلك قبل أو شعبان، إىل اآلخرة

مقامه. فيها يطل ولم عنها، رحل أن إىل ضيفه وبقي ديوانه، روى الذي
املهلبي. والوزير بويه بن الدولة معز ببغداد وكان

معز مدح هو وال يمدحه، لم ولكنه مرتني، معه وجلس املهلبي، الطيب أبو زار وقد
وإنما الدولة، معز إىل سبيًال يتخذه وأن املهلبي، مدح يود الطيب أبو كان وقد الدولة،
الخالعة أهل واستيالء واستهتاره السخف يف تماديه من عنه سمعه ما ذلك عن صده
وقد دابته بلجام فعلق حجاج ابن هو ماجنًا شاعًرا باملتنبي املهلبي أغرى وقد عليه،

ينشده: وأخذ عليه، الناس تكأكأ

تَ��ْوِق��ي��ُرُه اْل��ِع��ْل��ِم أَْه��َل يَ��ْل��َزُم َوَم��ْن ِف��ي��نَ��ا اْل��ِع��ْل��ِم أَْه��ِل َش��يْ��َخ يَ��ا

منزله. إىل وانرصف املتنبي، به يحفل فلم
إياه، إغفاله من ُمْحنًَقا مغيًظا الطيب، أبي مدح يف راغبًا املهلبي الوزير كان وقد
«ما املتنبي: فقال املتنبي، حرضة يف فأنشده البقال يوسف بن عيل أحرض أنه روي وقد

البقال.» ابن إال شاعر اسم عليه يقطع أن يجوز من ببغداد رأيت
معز إىل يجد لم الشاعر فإن الدولة، معز إىل الشاعر وسيلة املهلبي الوزير كان وملا

لذلك. تبًعا يمدحه ولم سبيل، من الدولة
من جماعة به فأغرى إياه، وإغفاله إليه الشاعر إساءة ينىس أن املهلبي يشأ ولم
سكرة وابن الحجاج، ابن ومنهم هجائه، يف وتباروا عرضه، من نالوا حتى بغداد، شعراء
قد إني فقال: ذلك، يف له وقيل بهم، حفل وال املتنبي يجبهم فلم والحاتمي. الهاشمي،

الشعراء: يف منهم طبقة أرفع هم ملن بقويل إجابتهم من فرغت

اْل��ُع��َض��اَال اءَ ال��دَّ يَ��ْح��َم��ُد ذَا َوَم��ْن ��ي ِب��ذَمِّ ُغ��رُّوا اْل��ُم��تَ��َش��اِع��ِري��َن أََرى
ال��زَُّالَال اْل��َم��اءَ ِب��ِه ُم��رٍّا يَ��ِج��ْد َم��ِري��ٍض ُم��رٍّ َف��ٍم ذَا يَ��ُك َوَم��ْن
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وقويل:

يُ��َط��اِوُل َق��ِص��ي��ٌر يُ��َق��اِوي��ِن��ي َض��ِع��ي��ٌف ُش��َويْ��ِع��ٌر ِض��بْ��ِن��ي تَ��ْح��َت يَ��ْوٍم ُك��لِّ أَِف��ي

األبيات. آخر إىل
وقويل:

َك��اِم��ُل ِب��أَنِّ��َي ِل��ي ��َه��اَدُة ال��شَّ َف��ِه��َي نَ��اِق��ٍص ِم��ْن ��ِت��ي َم��ذَمَّ أَتَ��تْ��َك َوإِذَا

ألبي مناظرته من الحاتمي حكاه ما املهلبي أعوان وبني الطيب أبي بني كان ومما
إرضاء دعواه يف وبالغ خصمه، عىل ذلك يف كذب الحاتمي أن ريب وال ببغداد، الطيب
التي الفرتة ويف العلم، ألهل مبغًضا كان إنه هذا: الحاتمي عن ياقوت قال وقد للمهلبي،
البرصي، حمزة بن عيل منهم جماعة، وسمعه ديوانه عليه قرئ ببغداد، الشاعر أقامها

املحاميل. الحسن أبو والقايض جني، وابن
الدولة سيف الجليل العربي األمري إىل الحنني الكبري الشاعر قلب يعاود أن هللا وشاء
كافوًرا، مراغًما مرص من الطيب أبي بخروج الدولة سيف سمع ملا فإنه حمدان، بن
فأجابه متعاقبة. هدايا إليه أهدى ثم حلب، إىل برجوعه معرًضا كاتبه الكوفة، وبلوغه

مطلعها: التي بقصيدته وخمسني اثنتني سنة شوال يف الطيب أبو

اْل��َم��تْ��بُ��وُل َوَق��ْل��بُ��َك أَْه��َوى أَنَ��ا َرُس��وُل يَ��ا َج��وٌّ ُك��لِّ��نَ��ا َل��نَ��ا َم��ا

خروج بلغه ملا قالها وقد الهمام، األمري مدح ومعاودته الشاعر، حزن يبني وفيها
طرسوس. غزو عن ورجوعهم الروم، للقاء — مريض وهو — الدولة سيف

وورد وخمسني، اثنتني سنة الثانية جمادى يف الكربى الدولة سيف أخت توفيت ثم
قصيدته: شعبان يف الشاعر فقال خربها، العراق

ال��نَّ��َس��ِب أَْش��َرِف َع��ْن ِب��ِه��َم��ا ِك��نَ��ايَ��ًة أٍَب َخ��يْ��ِر ِب��نْ��َت يَ��ا أٍَخ َخ��يْ��ِر أُْخ��َت يَ��ا
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وماًال هدية الشاعر إىل فأرسل الدولة، سيف نفس يف األثر أبلغ الرثاء لهذا فكان
وخمسني ثالث سنة الحجة ذي يف الطيب أبو فكتب يستدعيه، وكتابًا بخطه وأمانًا

مطلعها: التي قصيدته

اْل��َع��َرْب أَِم��ي��ِر ِألَْم��ِر َف��َس��ْم��ًع��ا اْل��ُك��تُ��ْب أَبَ��رَّ اْل��ِك��تَ��اَب َف��ِه��ْم��ُت

إىل طريقه يف بغداد، إىل الذهاب عاود فيها ولبث الكوفة إىل الشاعر عاد أن وبعد
وخمسني، أربع سنة صفر يف الثانية للمرة بغداد بارح وقد العميد، ابن قاصًدا فارس
وبها األهواز طريق أخذ وقد أشهر، وخمسة بسنة األوىل املرة يف لها مبارحته بعد وذلك
البقعة ضيقة وجدها عليها أرشف فلما نفسه. الشهر يف أرَّجان وبلغ التنوخي، لقيه
بي، يتعبدون األرض ملوك تركت وقال: صدره، عىل بيده فرضب واملساكن؛ والدور
عىل غالًما وأرسل املدينة، بظاهر وقف ثم منه؟ يكون فما املَدَرة هذه ربَّ وقصدت
من فثار البلد، خارج الطيب أبو موالي وقال: عليه، ودخل العميد، ابن إىل راحلته
الشاعر فتلقوا الطريق، يف لقيه من واسرتكب فركب باستقباله. حاجبه أمر ثم مضجعه
كريسٌّ له وُطرح له، فقام العميد بن الفضل أبي عىل فدخل البلد، وأدخلوه حقه وقضوا

الطيب. أبا يا إليك مشتاًقا كنت الفضل: أبو وقال ديباج، وسادة عليه
وابن ويؤاكله، يوم كل الفضل أبا يغىش وكان نزلها، داًرا له الفضل أبو أفرد وقد
عضد وزير العميد، ابن الفضل أبو الكبري األديب هو — يخفى ال كما — هذا العميد
أن يريد وكان يمدحه، لم ألنه قبل من الشاعر عىل ناقًما الفضل أبو كان وقد الدولة،
املتنبي دخول قبل يوًما عليه دخل أصحابه بعض أن لريوى إنه حتى ذكره، يخمل
إنه فقال: الخرب، فسأله ألجلها، واجًدا فظنه — ماتت قد أخته وكانت — واجًما فوجده
كتابًا وستون نيف عيلَّ ورد وقد ذكره، أخمل أن يف واجتهادي املتنبي هذا أمر ليغيظني

بقوله: صدر وقد إال منها ما التعزية يف

اْل��َك��ِذِب إَِل��ى ِب��آَم��اِل��ي ِف��ي��ِه َف��ِزْع��ُت َخ��بَ��ُر َج��اءَِن��ي َح��تَّ��ى اْل��َج��ِزي��َرَة َط��َوى
ِب��ي يُ��ْش��َرُق َك��اَد َح��تَّ��ى ِب��ال��دَّْم��ِع َش��ِرْق��ُت أََم��ًال ِص��ْدُق��ُه ِل��ي يَ��دَْع َل��ْم إِذَا َح��تَّ��ى

فرح أنه فيه ريب ال الذي ولكن ليدعوه، املتنبي إىل يرسل لم العميد ابن أن ويروى
املعسوالت. أمنياته من وأمنية آماله، من أمًال كان فذلك ملدحه، وطرب بمقدمه
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اللغة ديوان عليه يقرأ الفضل أبو وكان العميد، ابن عند شهرين الشاعر لبث وقد
كانت قصائد، بثالث الشاعر ومدحه علمه، وغزارة حفظه، من ويتعجب جمعه، الذي

مطلعها: التي القصيدة أوالها

َج��َرى أَْو َدْم��ُع��َك يَ��ْج��ِر َل��ْم َم��ا َوبُ��َك��اَك تَ��ْص��ِب��َرا َل��ْم أَْم َص��بَ��ْرَت َه��َواَك بَ��اٍد

أولها: التي وهي النوروز، يف بها مدحه التي القصيدة ثانيتها وكانت

ِزنَ��اُدُه أََراَد ِب��الَّ��ِذي َوَوَرْت ُم��َراُدُه َوأَنْ��َت نَ��يْ��ُروُزنَ��ا َج��اءَ

متميًزا كبريًا أديبًا بها يخاطب بأنه أحس كأنما ويتحذر، الشاعر يتواضع وفيها
املمدوحني: من غريه عىل

حني إحداهما الشاعر قال قطعتان — الثالثة القصيدة وقبل — القصيدة هذه وبعد
وأولها: العميد، ابن الفضل أبي بن الفتح أبي من كتاب ورد،

يَ��ْد ُك��لُّ َك��اِت��ِب��ِه يَ��َد َف��َدْت َوَرْد ِك��تَ��اٌب اْألَنَ��اِم بَ��ُك��تُ��ِب

وأولها: العميد، ابن عند رآها مجمرة يصف قالها وثانيتهما

َم��ْع��ِط��ُس ��ُه َش��مَّ َم��ا َوأَْط��يَ��ُب اْألَنْ��ُف��ُس َح��بَّ��ِت اْم��ِرٍئ أََح��بُّ

العميد، ابن الفضل أبا الشاعر فيها يودع التي الثالثة، القصيدة ذلك بعد تأتي ثم
مطلعها: التي وهي

اْل��َخ��دِّ ُح��ْم��َرُة ِب��ِه َزاَدْت َخ��َف��ًرا َوَال ��دِّ ال��صَّ َع��َل��ى ِع��تَ��ابً��ا أَنْ��َس��ى َوَم��ا نَ��ِس��ي��ُت

حتى بالكوفة أهله إىل للرحيل يتأهب — الوداع قصيدة بعد — املتنبي كاد وما
ما فقال: به العميد ابن فأنبأه املتنبي، طلب يف الدولة عضد من كتاب العميد ابن جاء
وصلتك ما بأضعاف ويصلك مني، أفضل الدولة عضد الفضل: أبو فقال وللديلم؟ يل
يبقى شيئًا وأملكهم الواحد، بعد الواحد أقصد امللوك هؤالء من ملقى بأني فأجاب: به،
مرادي عن فيعوقونني واختيارات ضجرات ويل فانيًا، عرًضا ويعطونني النريين، ببقاء
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الحديث، بهذا الدولة عضد العميد ابن فكاتب الوجوه. أقبح عىل مفارقتهم إىل فأحتاج
والظعن. املقام يف مراده مملك بأنه الجواب فورد

دولة عامة بويه بني دولة وكانت جيد، شعر له باألدب، بصريًا الدولة عضد وكان
واملهلبي. والصاحب العميد ابن لهم الوزارة فتوىل العربي، لألدب

الدولة عضد استقبله شرياز من فراسخ أربعة عىل كان فلما أرَّجان، من املتنبي وسار
مفروشة، داًرا فأنزل البلد دخل ثم اآلداب، حدائق كتاب صاحب أخي الصباغ عمر بأبي
الرسير قرب إىل وانتهى الدار فتوسط الدولة عضد إىل ركب واسرتاح السفر نفضغبار وملا
عليك. بي وقف وأمًال إليك، حملتني مطية شكرت وقال: قائًما، واستوىل األرض فقبل

هذه وأوىل وقطعة، وأرجوزة قصائد ست الدولة عضد عند الطيب أبو وأنشأ
هي: القصائد

ِذْك��َراَه��ا َواْل��بَ��ِدي��ُل نَ��أَْت ِل��َم��ْن َواَه��ا َق��ْوَل��ِت��ي ِم��ْن بَ��ِدي��ٌل أَْوِه

وثانية ببغداد، توفيت قد وكانت عمته، وفاة يف الدولة عضد بها يعزي التي وهي
أولها: التي هي القصائد

ال��زََّم��اِن ِم��َن ال��رَِّب��ي��ِع ِب��َم��نْ��ِزَل��ِة اْل��َم��َغ��اِن��ي ِف��ي ِط��ي��بً��ا ��ْع��ِب ال��شِّ َم��َغ��اِن��ي

أثًرا. لها وجد فما فارس يف افتقدها التي العربية إىل الشاعر يحن وفيها
وملا درهم، ألف مائتي من بأكثر قدرت كثرية، صالت الشاعر الدولة عضد ووصل
ذلك أثر ظهر وقد الكثري، باملال ويوصل إليه ويقاد عليه يخلع أن أمر املسري يف استأذنه

املتنبي. شعر يف
قصيدة أنشد ثم ديوانه، عليه وقرئ أشهر، ثالثة زهاء شرياز يف الطيب أبو وأقام
الرجوع يف ويرغب األمري، شكر يف يطنب وفيها وخمسني، أربع سنة شعبان يف الوداع
أولها: التي القصيدة وهي طريقه، يف سيصيبه ا رشٍّ أن يتوقع ثم أهله، إىل ويحن إليه،

َف��َداَك��ا إِالَّ إِذَْن َم��ِل��ٌك َف��َال َم��َداَك��ا َع��ْن ��ُر يُ��َق��صِّ َم��ْن َل��َك ِف��ًدى

فالكوفة، بغداد قاصًدا شعبان، من الثامن يف شرياز، من الطيب أبي خروج وكان
وخمسني واحًدا بذلك فقطع األهواز، بلغ حتى وغلمانه وأحماله بمراكبه الشاعر وسار
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وبغداد واسط وبني بها، ونزل واسط بلغ حتى أخرى فرسًخا خمسني سار ثم فرسًخا،
وعىل السالم، مدينة يصل أن قبل يجتازها أن الشاعر عىل كان فرسًخا، أربعني زهاء
النعمانية، الطيب: أبي مقتل عن وردت التي الروايات يف منها ذكر بالد إليها الطريق
عىل اليوم قائمة وهي الطريق، وسط يف فهي النعمانية فأما والصافية؛ العاقول، ودير
منه مقربة وعىل العاقول» «دير من الرشقي الجنوب وإىل دجلة، من الغربي الشاطئ
فرسًخا، عرش ستة بغداد وبني وبينه قليًال، الشاطئ عن يبعد وهو «قنة» أو ُقنَّى دير

العاقول. دير رشقي جنوب فرسخني عىل وهي «الصافية» العاقول دير وأمام
السابع اليوم يف الكوفة إىل طريقه يف بغداد قاصًدا واسط من الطيب أبو وسار
— روايته عىل — البرصي حمزة بن عيل عنه كتب اليوم ذلك ويف رمضان، من عرش

شعره. يف األخريتني القصيدتني
ثم الجبَّيل، نرص أبي عند فنزل فرسًخا، عرش سبعة زهاء قطع أن بعد جبَّل وبلغ
من فراسخ أربعة عىل بجرجرايا فمر سار ثم النعمانية، حيال أصبح حتى طريقه أخذ
بغداد وبني وبينه الصافية قارب حتى ذلك بعد وتقدم العاقول، دير من الرشقي الجنوب
يزيد بن ضبة خال األسدي جهل أبي بن فاتك عليه خرج وهنالك فرسًخا، عرش ستة
أنه ريب وال وناشبني، رامحني فارًسا وثالثني نيف يف فاتك وكان الطيب، أبو هجاه الذي
ثروة، من معه يحمله ما عىل وليستويل ضبة، أخته البن لينتقم الطيب؛ ألبي يرتبص كان

الحجاج. طريق يقطعون ممن كانوا معه ومن أنه روي فقد
رثاء قصيدة يف قبل من وصفهم وقد وغلمانه، محسد ابنه الطيب أبي مع وكان
من عدًدا أقل كانوا هؤالء غلمانه أن شك وال العميد، ابن توديع قصيدة ويف امليمية، فاتك

عدوهم.
«قتلوا إنهم اإليضاح: صاحب ويقول ابنه، وقتل قتل، حتى الشجاع الشاعر وقاتل
قتله خرب صح «وملا قال: النرص أبا أن ويروى بعيًدا، يبدو ذلك كان وإن معه» من كل

هدًرا.» دماؤهم وذهبت وغلمانه، ابنه ودفن دفنه من وجهت
من والعرشون الثامن األربعاء يوم هو الشاعر فيه أودى الذي اليوم أن املرجح ومن

هجرية. وثالثمائة وخمسني أربع سنة رمضان
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أولها: بقصيدة جني بن عثمان الفتح أبو معارصيه، من الطيب أبا رثى وقد

اْل��ُك��تُ��ِب2 َدْوَح��ُة ِريٍّ بَ��ْع��َد َوَص��وََّح��ْت اْألََدِب نُ��ْض��َرُة َوأَْوَدْت اْل��َق��ِري��ُض َغ��اَض

اليتيمة، يف الثعالبي رواها أبيات بأربعة الطبيس عيل بن املظفر القاسم أبو ورثاه
وأولها:

ال��لِّ��َس��اِن ذَاَك ِم��ثْ��ِل ِف��ي َدَه��انَ��ا إِذْ ال��زََّم��اِن َه��ذَا س��ْرَب ال��ل��ُه َرَع��ى َال

قتلوه من عقاب عىل الدولة عضد وحرض النرصاني، الرقي هارون بن ثابت ورثاه
أولها: بقصيدة

أَْح��َم��ُد يَ��ا ِألَْه��ِل��َه��ا تَ��ِع��ي��َش أَْن ِم��ْن أَنْ��َك��ُد َوال��لَّ��يَ��اِل��ي أَْخ��بَ��ُث ال��دَّْه��ُر

وثالثمائة، وعرشين تسع سنة بعد تزوج إنه نقول: املتنبي، سرية نختم أن وقبل
وقد للقائهم، وتشوق شعره يف إليهم حنَّ عيال له وكان تزوج، متى ندري ال ولكنا
من كانت زوجه أن ويرجح لغريه، ذكر يرد ولم محسد، البنه ذكر املتنبي أخبار يف ورد

الشام.

ريب وال الشاعر، وشعره الخالد فنه مع ُخلِّد الذي الشاعر املتنبي، الطيب أبو كان ذلكم
املعالم، بنيِّ الحدود، واضح خلق من به يدين كان ما سريته مجمل من أدرك القارئ أن
شجاًعا وكان الهمة، بعيد معجبًا أبيٍّا متكربًا — شعره يف يبني كما — الشاعر كان فقد
شعراء عن متعاليًا فجعلته بحياته، ولعبت هذه أخالقه عليه سيطرت وقد اإلقدام، عظيم
القول صادق كذلك وكان الخمر، ومعاقرة واملجون اللهو يف مسايرتهم عن عزوًفا وقته
التكلف من ينفر كان أنه هذا آثار ومن قط، يكذب لم إنه حمزة: بن عيل قال رصيحه،

التحرض. عىل البداوة ويفضل
عىل لهم َكْشَحه ويطوي يحقرهم، الناس، عىل حاقًدا ذلك، عدا الطيب أبو وكان
قصوره ثم السؤدد، إىل وطموحه بنفسه اعتداده آثار من أثر وذلك والضغينة، املوجدة
لفراقهم، متأسيًا لهم محبٍّا ألصدقائه وفيٍّا كان — هذا برغم — أنه عىل أمله، بلوغ عن
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أمل ما عىل وحرسة أمًلا قلبه يتنزَّى ثائًرا، الطبع، حزين هذا كل يف كان ثم ملوتهم، جازًعا
وفشل.

به ويستعني غايته، به ليبلغ املال؛ عىل حريًصا بخيًال، كان أنه املتنبي عن أثر ومما
الواسعة. وأحالمه الجسام، آماله تحقيق عىل

بالًغا إال — مراده تحقيق عىل حياته يف الحال تسعده ولم — الشاعر نحسب وال
صاحب األيام عىل يظل أن خلوًدا وكفاه وأراد، أمل ما فوق وواجًدا مماته، يف املبالغ

الضاد. بقاء الباقي الدائم، الذكر

هوامش

«ذكرى كتاب التلخيص: هذا يف وعمدته شتا، هالل الفصل: هذا بتلخيص قام (1)
عزام. الوهاب عبد للدكتور املتنبي»
جني. ابن ترجمة انظر (2)
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معارصيه أحد بقلم

هذه يف ذكره ورد الذي املتنبي شعر من املشكل إيضاح كتاب ملناسبة — استحسنا وقد
ترجمة هنا نورد أن — األصفهاني الرحمن عبد بن هللا عبد القاسم أبي ملصنفه السرية،
وهذه األدب: خزانة صاحب البغدادي القادر عبد قال املتنبي. الطيب ألبي األصفهاني هذا
القاسم أبي تصانيف من املتنبي لشعر املْشِكل «إيضاح كتاب من نقلتها املتنبي ترجمة
لديوان جني ابن رشح عىل قارص اإليضاح وهذا األصفهاني» الرحمن عبد بن هللا عبد
لبهاء اإليضاح وألف جني، ابن عارص ممن وهو رشحه، من فيه أخطأ ما يوضح املتنبي،
من شعره عليه دل وما وُمْغَرتَبه، ومنشئه املتنبي بذكر بدأت «وقد قال: بويه بن الدولة
عنه، وانرصافه بشرياز — وجهه نرضهللا — امللك عىل وَمْقَدِمه أمره، مختَتم إىل معتقده
ابن حدثني … وصفاياه عقائله واقتسام والنعمانية، قنة، دير بني مقتلته وقعت أن إىل
بيت، آالف ثالثة بها بِكنَْدة تعرف محلة يف بالكوفة كان املتنبي مولد أن ببغداد: النجار

اج. ونسَّ َروَّاء بني من
شعًرا العلوية1 دروس يتعلم فكان الكوفة، أرشاف أوالد فيه كتَّاب إىل واختلف
بادية — بادية خري إىل وقع ثم صبيٍّا، الشعر وقال حارضة، خري يف فنشأ وإعرابًا؛ ولغة
أمري إىل خربه فنمى به، نُبز الذي الفضول فادعى العرب، بيوت يف وحصل الالذقية،
ويتربأ إليه يعتذر فبقي محبسه، إىل به وسار َقيََّده من إليه فأشخص — أطرافها بعض

فيها: يقول التي كلمته يف به، ُوسم مما
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��ُه��ود ال��شُّ َق��ْدُر ��َه��اَدِة ال��شَّ َوَق��ْدُر اْل��َك��َالِم ُزوَر تَ��ْق��بَ��ُل َل��َك َف��َم��ا
ثَ��ُم��ود أَْش��َق��ى ُك��نْ��ُت َوَل��ْو ِب��نَ��ْف��ِس��ي ِل��ي ُج��ْدَت َم��ا ��َك َك��فِّ ُج��وِد َوِف��ي

الضبي: فقال وقته، شعراء هجاه وقد

َف��انْ��تَ��ِزْح َل��َك، أَبَ��ا َال ال��نُّ��بُ��وَِّة، َوَع��ِن ِب��ُق��ْربَ��ٍة تَ��ْح��َظ ��ْع��ِر ال��شِّ َم��َق��اَل اْل��َزْم
َرِب��ْح ِل��َم��ْن ِب��اْل��َح��يَ��اِة ال��تَّ��َم��تُّ��َع إِنَّ َس��ْف��َك��ُه تُ��وِج��ُب ُك��نْ��َت َق��ْد َدًم��ا تَ��ْربَ��ْح

املتنبي: فأجابه

َس��َم��ْح َم��ْن ِم��ثْ��ِل��ي َف��ِإنَّ َع��َل��يَّ َك��ُرَم��ْت ِب��ُم��ْه��َج��ٍة َس��َم��ْح��ُت َف��ِإْن إَِل��يَّ أَْم��ِري

فقال: غريه وهجاه

َف��َم��ْك َم��َألَْت الَّ��ِذي ِب��اْل��َه��ذَيَ��اِن َدَم��ْك ��ِق��يُّ ال��شَّ أَيُّ��َه��ا يَ��ا أَْط��َل��ْل��َت
َظ��َل��َم��ْك َم��ا اْل��ِع��َش��اءِ َق��بْ��َل َق��تْ��ِل��َك َع��َل��ى اْألَِم��ي��ُر أَْق��َس��َم َل��ْو أَْق��َس��ْم��ُت

املتنبي: فأجابه

َق��َل��َم��ْك ُص��ْل��ِب��ِه ِم��ْن َدَواٍة َع��يْ��ِن ِف��ي تُ��َق��لِّ��ُب أَْم��َرٍد ِف��ي ��َك َه��مُّ
أََدَم��ْك ِه ِب��َح��دِّ يَ��ْوًم��ا أَُق��دُّ ُش��َط��ٍب ِذي انْ��ِت��َض��اءِ ِف��ي ��ِت��ي َوِه��مَّ
َف��َم��ْك أَْل��يَ��تَ��يْ��َك بَ��يْ��َن ِب��َم��ا َوأَْظ��ِل ذَنَ��ٍب َع��َل��ى َواْق��ُع��ْد ُك��َل��يْ��بً��ا َف��اْخ��َس

الفضل أبا يكني واحد إىل وقع صغره يف وكان االعتقاد، خبيث الجملة يف وهو
وقوله: ن، فمتلوِّ شعره عليه يدل ما وأما ضل، كما وأضله فهوَّسه املتفلسفة من بالكوفة

َك��اْل��ُح��لُ��ِم اْل��َع��يْ��ِن يَ��َق��َظ��اُت َف��ِإنَّ��َم��ا َم��نْ��َظ��ُرُه َش��قَّ َم��ا بَ��َص��ٍر َع��َل��ى ْن َه��وِّ
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وقوله: السوفسطائية، مذهب

ال��رَِّج��اِم تَ��ْح��َت َك��ًرى تَ��أُْم��ْل َوَال ُرَق��اٍد أَْو ُس��َه��اٍد ِم��ْن تَ��َم��تَّ��ْع
َواْل��َم��نَ��اِم انْ��ِت��بَ��اِه��َك َم��ْع��نَ��ى ِس��َوى َم��ْع��نً��ى اْل��َح��اَل��يْ��ِن ِل��ثَ��اِل��ِث َف��ِإنَّ

وقوله: التناسخ، مذهب

ُش��ْرِب��ه ِم��ْن بُ��دَّ َال َم��ا نَ��َع��اُف بَ��الُ��نَ��ا َف��َم��ا نْ��يَ��ا ال��دُّ بَ��نُ��و نَ��ْح��ُن
تُ��ْرِب��ه ِم��ْن اْألَْج��َس��اُم َوَه��ِذِه َج��وِِّه ِم��ْن اْألَْرَواُح َف��َه��ِذِه

العميد: بن الفضل أبي يف وقوله الفضائية، مذهب

اْل��َم��ْه��ِدي َف��َم��ا ذَا، َف��اْل��ُه��َدى َوإِالَّ َف��َه��ذَا، َه��ْديُ��ُه بَ��اَن َم��ْن اْل��َم��ْه��ِديُّ يَ��ُك��ِن َف��ِإْن

وقوله: الشيعة، مذهب

��َج��ِب ال��شَّ ِف��ي َواْل��ُخ��ْل��ُف َش��َج��ٍب، َع��َل��ى إِالَّ َل��ُه��ْم اتِّ��َف��اَق َال َح��تَّ��ى ال��نَّ��اُس تَ��َخ��اَل��َف
اْل��َع��َط��ِب ِف��ي اْل��َم��ْرءِ ِج��ْس��َم تَ��ْش��َرُك َوِق��ي��َل: بَ��اِق��يَ��ًة اْل��َم��ْرءِ نَ��ْف��ُس تَ��ْخ��لُ��ُد َف��ِق��ي��َل:

واإلنسان الحشيشية، قول إىل بعضه ويتشعب الناطقة، بالنفس يقول من فهذا
وجد وقوته، حوله إىل — وجل عز — هللا وأسلمه عنقه، من اإلسالم ربقة خلع إذا
حديثه إىل جئنا ثم وُفَسًحا. مناِديَح والجهاالت البدع ويف واسًعا، مجاًال الضالالت يف
العرب، بالد واستقرائه الشام، أطراف يف وتطوافه أصًال، الكوفة ومفارقته وانتجاعه،
أخربني إنه حتى به، يوصل ما وحقارة كسبه، ونزارة الحال، وسوء للرضِّ ومقاساته
أن — ويرسه عرسه حال يف دفعات املتنبي لقي وكان — ببغداد الطرائفي الحسن أبو
لحكايته: مصداًقا قوله يف وأنشد الدراهم، من والخمسة العرشة بدون مدح قد املتنبي

َم��ْك��بُ��وتَ��ا َع��اَداَك َم��ْن َواْل��َغ��ْرِب ��ْرِق ال��شَّ ِف��ي ِب��َه��ا تَ��َرْك��ُت أَْل��َف��اًظ��ا ِب��ُج��وِدَك انْ��ُص��ْر
ِش��ي��تَ��ا ِل��َم��ا أَْه��ًال َف��ُك��ْن اْل��َوَداُع، َوذَا ُم��ْرتَ��ِح��ٌل َح��اَن َح��تَّ��ى نَ��َظ��ْرتُ��َك َف��َق��ْد
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وابيضت قلته شعر ُل أوَّ يقول: املتنبي سمعت قال: الطرائفي الحسن أبو وأخربني
قويل: بعده، أيامي

اْل��َم��َع��اِل��ِم ِت��ْل��َك بَ��يْ��َن ِب��ي ِب��َم��ا َع��ِل��ْم��ُت ال��لَّ��َواِئ��ِم َوْق��َت ُك��نْ��ُت إِْن َالِئ��ِم��ي أَنَ��ا

ثم أقام ما فأقام العشائر، بأبي اتصَل ثم … دينار مائة بدمشق بها أعطيُت فإني
وأجابوه فاستحملوه الوحدة، وعىل قاعًدا إالَّ ينشد ال أنه فاشرتط الدولة، سيف إىل أهداه

استحقاًقا. َطَلبَه ما وعدَّ بالفضل، له حكم شعره الدولة سيف سمع فلما إليه.
ما وبقي الكثري، شعره من أسقط املتنبي أن جني: بن عثمان الفتح أبو وأخربني
قول من أخذته هذا بيتك معنى للمتنبي: قيل أنه الحلبي وأخربني … الناس تداوله
يحفظ املتنبي وكان حافر، عىل حافر وقع وربما ة، جادَّ الشعر املتنبي: فأجاب الطائي.
فوقع دفاتره، توزعت ُقتل فلما ويجحدهما، أسفاره يف ويستصحبهما ، الطائيَّنْيِ ديواني
فيه، وتصحيحه املتنبي خط رأى أنه وذكر عيلَّ، درس من بعض إىل البحرتي ديوان

قوله: سمع ملا كافوًرا إن قال: من وسمعت

يَ��ْس��لُ��ُب َوُش��ْغ��لُ��َك يَ��ْك��ُس��ونِ��ي َف��ُج��وُدَك ِوَاليَ��ًة أَْو َض��يْ��َع��ًة ِب��ي تَ��نُ��ْط َل��ْم إِذَا

عليه، أنت ما عىل ألنك صيداء؛ توليتك عىل أجُرس لسُت فأجابه: َصيَداء. والية يلتمس
يطيقك؟! فمن صيداء، ولَّيتك فإن تحدث؛ بما نفسك تحدِّث

لكافور: قولك للمتنبي: قيل أنه وسمعت

ال��رََّواءِ آَدِم��يُّ اْل��َق��ْل��ِب أََس��ُد َف��ِإنِّ��ي أََرْدَت َح��يْ��ثُ��َم��ا ِب��ي َف��اْرِم
��َع��َراءِ ال��شُّ ِم��َن يُ��َرى ِل��َس��اِن��ي َن َك��ا َوإِْن اْل��ُم��لُ��وِك ِم��َن َوُف��َؤاِدي

هذه قال: أن إىل املتنبي فأجاب مضاد! قول هو إنما منتجع، وال ممتدح قول ليس
يقول: أحدها سمعت كما القلوب،

َح��اِض��ُره أَنَ��ا وًَغ��ى ِف��ي ِرَج��اٍل َوَص��ْرَع��ى اْل��َق��نَ��ا ِق��َص��َد أََرى أَْن ِب��َع��يْ��ِن��ي يَ��َق��رُّ
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يقول: وأحدها

اْل��ُم��تَ��َق��اِوِد اْألَْج��َرِع َع��ق��َداِت ذَُرا َم��َك��اِن��َه��ا ِم��ْن أََرى أَْن ِب��َع��يْ��ِن��ي يَ��َق��رُّ

ورفع الجائزة، إسناء يف البليغة: التكرمة عىل الدولة سيف عند املتنبي أقام ثم
حويلة، كان أن بعد جنبته يف حاًال وتأثَّل الروم، بالد الدولة سيف مع ودخل املنزلة،
هذه من ُمَلقى وكان يستقله، واملتنبي شعره من االستكثار يستحبُّ الدولة سيف وكان

أنشده: حيث فارقه وبها أبًدا، يشكوها الحال،

َوال��ظُّ��َل��ُم اْألَنْ��َواُر ِع��نْ��َدُه اْس��تَ��َوْت إِذَا ِب��نَ��اِظ��ِرِه نْ��يَ��ا ال��دُّ أَِخ��ي انْ��ِت��َف��اُع َوَم��ا

وآخرها:

َع��َج��ُم َوَال ُع��ْرٌب َال ِع��نْ��َدَك تَ��ُج��وُز ِزْع��ِن��َف��ٌة ��ْع��َر ال��شِّ يَ��ُق��وُل َل��ْف��ٍظ ِب��أَيِّ

أخرى: يف وقال

اْل��َح��ِق! َل��ُه َق��اَل ثُ��مَّ ُغ��بَ��اِري أََراُه أَْح��َم��ٍق ِب��ِل��ْح��يَ��ِة يَ��ْل��ُه��و أَْن َش��اءَ إِذَا

وامتد له فأذن أقطاعه؛ إىل املسري يف استأذنه الدولة سيف عند مدته انتهت فلما
أول أن إال أقام، ما وأقام فأنزله بكافور، فألمَّ مرص قصد أن إىل دمشق، إىل عنانه باسًطا

وهو: الدولة، سيف لفراق ندمه عىل دليٌل فيه شعره

أََم��اِن��يَ��ا يَ��ُك��نَّ أَْن اْل��َم��نَ��ايَ��ا َوَح��ْس��ُب َش��اِف��يَ��ا اْل��َم��ْوَت تَ��َرى أَْن َداءً ِب��َك َك��َف��ى

قوله: إىل انتهى حتى

��َواِق��يَ��ا ال��سَّ اْس��تَ��َق��لَّ اْل��بَ��ْح��َر َق��َص��َد َوَم��ْن َغ��يْ��ِرِه تَ��َواِرَك َك��اُف��وٍر َق��َواِص��َد

67



املتنبي ديوان رشح

سيف أن الدولة، لسيف يتوزَُّر الفتح أبو وخاله ببغداد، املولدين بعض وأخربني
فخرَجْت املتنبي، به وصل فيما الحال بإخراج الرب ديوان إىل التوقيع يل رسم الدولة

سنني. أربع مدة يف دينار ألف وثالثني بخمسٍة
وأوَّلها: الدولة، سيف يشتاق موجهة خرجت كافوًرا الثانية أنشد ملا ثم

��ِم ُم��يَ��مَّ َخ��يْ��ُر ��ْم��ُت يَ��مَّ َوَم��ْن َوأَمٌّ، ��ِم ُم��ذَمَّ َغ��يْ��ُر َف��اَرْق��ُت َوَم��ْن ِف��َراٌق،

وبيئٌة، وهي — الفيوم من األخشيدي غالم فاتك ورد أن إىل بمرص كره عىل وأقام
لٍة ُمنَعَّ َجِنيبة آالف أربعة مرص إىل مدخله يف يديه بني وقادوا — واجتواها به فنبْت
كافور من ِرْقبٍَة عىل امليدان يف املتنبي فلقيه املجنون. بفاتك مرص أهل فسماه بالذهب؛

فقال:

اْل��َح��اُل يُ��ْس��ِع��ِد َل��ْم إِْن ال��نُّ��ْط��ُق َف��ْل��يُ��ْس��ِع��ِد َم��اُل َوَال تُ��ْه��ِدي��َه��ا ِع��نْ��َدَك َخ��يْ��َل َال

دينار، ألف عرشين قيمته تبلغ ما جوائزه وأصناف صالته أنواع من إليه فوصل
كافوًرا: وذم املتنبي فرثاه لسبيله، فاتك مىض ثم

اْألَْوَك��ُع! اْل��َخ��ِص��يُّ َح��اِس��ُدُه َويَ��ِع��ي��ُش َف��اِت��ٍك ُش��َج��اٍع أَِب��ي ِم��ثْ��ُل أَيَ��ُم��وُت

رسم وكان — العيد يف الفرصة فانتهز كافور، من الخالص يف بعده فاحتال
جنده لرابطة ، املبارِّ وأنواُع والحمالنات الخلع فيه وتعدُّ بيوم، العيد يستقبل أن السلطان
— واستزاد ردَّ ومن قِبل َمْن له يذكر اليوم وثاني تفرَّق، العيد وصبيحة جيشه، وراتبة
ال وهو وجماله بغاله وحمل ليلته، وسار برٍّا، رماحه ودفن كافور، غفلة املتنبي فاهتبل
عىل جازه أن إىل إرسائيل؛ بني ِتيه يف وقع حتى أيام؛ مسافة الليلة هذه ى وُرسً سريًا يألو

حاله: يقص وقال الكوفة، ونزل األواجن، واملناهل املجاهيل، واملفاوز واألحياء الحلل

اْل��َه��يْ��ذَبَ��ى َم��اِش��يَ��ِة ُك��لِّ ِف��َدا اْل��َخ��يْ��َزَل��ى َم��اِش��يَ��ِة ُك��لُّ أََال
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يقول: وفيها

ِل��ذَا ��ا َوإِمَّ ِل��َه��ذَا، ��ا إِمَّ ِر: اْل��ِق��َم��ا َض��ْرَب ال��تِّ��ي��َه ِب��َه��ا َض��َربْ��ُت

ذهب. بمركب فرس عىل فحمله امليدان؛ يف وأنشده ز، لْشَكَروَّ بن دلِّري بالكوفة مدح ثم
شبيب بن عيلِّ أبو أخربني ما عىل — العميد بن الفضل أبا َقْصِده، يف السبب وكان
وتوزَّر وسبعني ثالثمائة سنة بقاشان عيلَّ ودرس تالمذتي، أحد وكان — القاشاني
نديم العبايس العلوي عن — بجرجان لوشمكري توزر القاسم أبو وأبوه بالجبل لألصبهبد

فيه: يقول الذي العميد بن الفضل أبي

اْل��ُغ��َل��َواءِ ِف��ي أَْربَ��يْ��َت اتَّ��ِئ��ْد َك َق��دَّ َل��ُه: َوُق��ْل ��ِري��َف، ال��شَّ ِرَس��اَالِت��ي أَبْ��ِل��ْغ

كافور: يف قصيدته إىل فعمد املتنبي وقت بمرص كان الشاِيش ق املطوَّ املعروَف إن

أَْغ��َل��ُب ��ْوُق َوال��شَّ ��ْوَق ال��شَّ ِف��ي��َك أَُغ��اِل��ُب

قصيدة أعني القصيدة، وحمل خراسان إىل وسار الفضل، أبا املسك أبا مكان وجعل
هذا واتصل درهم، بألفي الفضل أبو فوصله رسوله، أنه وزعم الفضل، أبي إىل املتنبي
وكان يل؟ صلته تكون فما هذا، شعري لحامل يعطي رجل فقال: ببغداد، باملتنبي الخرب
مرة عرشة أربع بها يَْجِبي أرَّجان، إىل خرجتني الريِّ من السنة يف يخرج العميد ابن
نزل ببغداد املتنبي حصل فلما بأرَّجان، بحصوله املتنبي إىل حديثه فنما درهم. ألِف ألَف
دونه، خليفته وصاعد جنبه، إىل وجلس فدخل له فأذن املهلَّبي، إىل فركب ُحميد، َربََض

البيت: هذا فأنشدوا األغاني، كتاب صاحب األصبهاني الفرج وأبو

َف��اْل��َغ��ْم��َرا َوبَ��ذََّر َوَم��ْل��ُك��وًم��ا ُج��َراًم��ا َم��َك��انَ��َه��ا َع��َرْف��ُت أَْم��َواًه��ا ال��ل��ُه َس��َق��ى

النقلة! من وقع الخطأ وإنما علًما، قتلتها أمكنة وهذه ُجرابًا، هو املتنبي: وقال
يف سيبويه صاحب األخفش الحسن أبو أنشده البيت هذا الشيخ: قال الفرج، أبو فأنكره
ثم الجملة، هذه عن املجلس وتفرق اللغة، علماء وعليه الصحيح وهو بامليم، جراًما، كتابه
تماديه من سمعه ما صدَّه وإنما يفعْل، فلم إنشاده املهلبي وانتظر الثاني اليوم عاوده
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ُمرَّ املتنبي وكان عليه، والسخافة الخالعة أهل واستيالء بالهزل، واستهتاره السخف، يف
اج الحجَّ ابن به أغروا الثالث اليوم كان فلما فخرج، مجًدا ا حادٍّ الشكيمة صعَب النفس
وابتدأ الجوانب، من عليه الناُس تكابَس وقد الكرخ صينبة يف دابته لجاَم علَّق حتى

ينشد:

تَ��ْوِق��ي��ُرُه اْل��ِع��ْل��ِم أَْه��َل يَ��ْل��َزُم َوَم��ْن ِف��ي��نَ��ا اْل��ِع��ْل��ِم أَْه��ِل َش��يْ��َخ يَ��ا

وانرصف دابته، عنان خىلَّ ثم زها، نجَّ أن إىل ساكتًا، ساكنًا املتنبي عليه فصرب
فاستعدَّ له وانتظاره بأرَّجان العميد ابن الفضل أبي استقراَر تيقن وقد منزله، إىل املتنبي

للمسري.
املتنبي مع كنت قال: البرصي حمزة بن عيلِّ عن جني بن عثمان الفتح أبو وحدثنا
بيده فرضب واملساكن، والدور البقعة ضيقة وجدها عليها أرشف فلما أرَّجان، ورد ملا
فما املَدَرة، هذه ربَّ وقصدُت بي، يتعبدون وهم األرض ملوك تركت وقال: صدره عىل
عليه فدخل العميد، ابن إىل راحلته عىل غالًما وأرسل املدينة، بظاهر وقف ثم منه! يكون
يف مضطجع وهو القيلولة، وقت وكان — البلد خارَج املتنبي الطيِّب أبو موالي وقال:
من واسرتكَب فركب باستقباله، حاجبه أمر ثم واستثبته، مضجعه من فثار — َدسته
فدخل البلد. وأدخلوه ه حقَّ وقضوا فتلقوه كثري، بجمٍع البلد عن ففصل الطريق، يف لقيه
ديباج، َمِخدُة عليه كريس له وُطِرح مستويًا، قياًما الدست من له فقام الفضل، أبي عىل
سفره، حديث يف املتنبي أفاض ثم الطيب، أبا يا إليك مشتاًقا كنت الفضل: أبو وقال
فيه َدْرًجا املفاوضة هذه عقيب كمه من وأخرج عنه، وشذَّ سيًفا احتمل له غالًما وأن

قصيدته:

تَ��ْص��ِب��َرا َل��ْم أَْو َص��بَ��ْرَت َه��َواَك بَ��اٍد

وقال: فضة، غشاؤه وسيف دينار، مائتا فيه بقرطاٍس حاجبه إىل الفضل أبو فوَحى
كان السفر تعب من اسرتاح فلما نزلها، داًرا له وأفرد املأخوذ، السيف عن عوٌض هذا
وكان ويؤاكله، إليك! النظر لشهوة إال إكبابًا أزورك ما ويقول: يوم، كل الفضل أبا يَغىش
فأظلَّهم علمه، وغزارة حفظه من ويتعجب جمعه، الذي اللغة ديوان عليه يقرأ الفضل أبو
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واملغرب بالشام شعرك يبلُغني كان املتنبي: إىل ندمائه بعض الفضل أبو فأرسل النريوز
فقال: ومعتذًرا مهنئًا وأنشده النريوز حرضه أن إىل جوابًا، يُِحْر فلم دونه، سمعته وما

ِم��َداُدُه َع��يْ��ِن��ي َس��َواُد َق��بُ��وٌل، ـ��ِل ـْ اْل��َف��ض�� أَِب��ي اْل��ُه��َم��اِم إَِل��ى ِل��ُع��ذِْري َه��ْل

يشبه قرود امللوك بأرجان: قال املتنبي أن وسبعني: ثالثمائة سنة البديهي، فأخربني
دينار، ألف خمسني الفضل أبو إليه حمل وكان يعطون، الجودة عىل بعًضا، بعضهم
قصده مرداويج، وزير املطرف أبو وكذلك الديلم، زمان أجاود من وهو توابعها، سوى
أولها: أبياتًا إليه فكتب بلده، إىل بها يرجع نفقة مادة له وأمَّ فأنشده قزوين من شاعر

ُم��تَ��اُح أََج��ٌل أَْم ذَاَك، َوَع��ْزٌم ِرَم��اُح أَْم ��َك ِب��َك��فِّ أَأَْق��َالٌم

بُخارى وزير البلَعِميُّ الفضل أبو وكذلك دينار، ألف أعطوه املطرف: أبو فقال
أولها: التي قصيدته عىل الشاعر املطراني أعطى

َواْل��ُع��وِد ال��نَّ��اِي ِب��َس��يْ��ِر إِالَّ ُش��ْرَب َال

الحنبيلَّ بكر أبا أعطى سجستان، صاحب خلف وكذلك دينار، ألف عرش خمسة
من علوي يأتيه وكان نفسه، يملك ال الدولة سيف وكان فيه، كلمة عىل دينار آالف خمسة
بعض يف وهو فأتاه التأبيد، عىل جاريًا له رسًما فيعطيه سنة كل خراسان جبال بعض
الخازَن فشاطر دينار، ألف أربعني فبلغ الخزانة، يف ما له أطلق للخازن: فقال الثغور،
بعض وأخربني الحرب، يف عسكره عىل يقع خلل من إشفاًقا دينار، ألف عرشين وقبض

طريقه: يف فأنشده راكب، وهو الدولة لسيف سائٌل تعرض أنه األدب أهل

ال��طَّ��َل��ُب َوانْ��تَ��َه��ى ال��زَّاُد َف��نَ��ى َق��ْد َح��َل��ُب َوَه��ِذِه َع��ِل��يٌّ أَنْ��َت

فأمر موكبه يف وهو إلياس بن عيل ألبي سائل وتعرض دينار، ألف له فأطلق
أبرصه فلما دينار؛ بألفي فوقع والبياض، بالدواة الخازن فجاءه دينار، بخمسمائة له
عيل يشهد أن يجوز وال شهادة، والخط ريح، الكالم عيل: أبو فقال فيها راجعه الخازن

… هذا بدون

71



املتنبي ديوان رشح

الدولة عضِد كتاُب ورد العميد، بن الفضل أبا ودَّع ملا املتنبي الطيب أبا إن ثم
الدولة َعُضُد الفضل أبو فقال وللديلم؟ ِيل َما املتنبي: فقال العميد ابن فعرَّفه يستدعيه،
أقصد امللوك: هؤالء من ُملقى بأني فأجاب به، وصلتك ما بأضعاف ويصلك مني، أفضل
ويل فانيًا، َعَرًضا ويعطونني النريين، ببقاء يبقى شيئًا وأَُملكهم الواحد، بعد الواحد
الوجود! أقبح عىل مفارقتهم إىل فأحتاج مرادي، عن فيعوقونني واختيارات، ضَجرات
املقام يف ُمراَده مملك بأنه الجواب فورد الحديث. بهذا الدولة عضد العميد ابُن فكاتب
عضد استقبله شرياز، من فراسخ أربعة عىل كان فلما أرَّجان، من املتنبي فسار والظعن.
فلما اآلداب. حدائق كتاب صاحب األبهري محمد أبي أخي الصبَّاغ عمر بأبي الدولة
أنه عمر أبو فأخرب فاسمعه. يتناشدون الناس املتنبي: فقال استنشده وتسايرا، تالقيا

بها: مرص فارق التي بقصيدته فبدأ العايل. املجلس عن ذلك له ُرسم

اْل��َه��يْ��َدبَ��ى َم��اِش��يَ��ِة ُك��لِّ ِف��َدا اْل��َخ��يْ��َزَل��ى َم��اِش��يَ��ِة ُك��لُّ أََال

فأخربه الدولة عضد إىل الصبَّاغ عمر أبو ورجع مفروشة، داًرا فأنزل البلد دخل ثم
وهي: كلمته، من أبياتًا وأنشده جرى، بما

َواْل��ُع��َال َم��َك��اِرِم��نَ��ا َح��ْوَل َح ال��رَِّم��ا َرَك��ْزنَ��ا أَنَ��ْخ��نَ��ا ��ا َف��َل��مَّ
اْل��ِع��َدا ِدَم��اءِ ِم��ْن َونَ��ْم��َس��ُح��َه��ا أَْس��يَ��اَف��نَ��ا نُ��َق��بِّ��ُل َوِب��تْ��نَ��ا
اْل��َف��تَ��ى أَنِّ��ي ِب��اْل��َع��َواِص��ِم َوَم��ْن ِب��اْل��ِع��َراِق َوَم��ْن ِم��ْص��ٌر ِل��تَ��ْع��َل��َم
َع��تَ��ا َم��ْن َع��َل��ى َع��تَ��ْوُت َوأَنِّ��ي أَبَ��يْ��ُت َوأَنِّ��ي َوَف��يْ��ُت َوأَنِّ��ي

… املتنبي! يتهددنا هونًا، الدولة: عضد فقال
انتهى الدار توسط فلما الدولة؛ عضد إىل ركب واسرتاح، السفر غباَر نفض ملا ثم
حملتني مطية شكرُت وقال: قائًما واستوى األرض، فقبَّل مصادمة، الرسير قرب إىل
بن عيل وعن مرص، من مسريه عن الدولة عضد سأله ثم عليك. بي وقف وأمًال إليك،
فأجلسه َدْرج، بيده وقام السماط حرض أيام فبعد أنشده. وما وانرصف فذكره حمدان،

وأنشد: الدولة عضد

اْل��َم��َغ��اِن��ي ِف��ي ِط��ي��بً��ا ��ْع��ِب ال��شِّ َم��َغ��اِن��ي
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األردية يف الطيب أنواع من الدولة عضد إليه حمل السماط، من وفرغوا أنشدها فلما
وكان — باملجروح ب امللقَّ فرسه وقاد والعود، واملسك والعنرب الكافور بني من األمنان
روميٌّ ديباٌج حشوه ورداءً عدلية، دراهُمها وبَْدرة — شاة ألف بخمسني له ي اشُرتِ
بالذهب، والجفن النجاد ع مرصَّ ِهنِْديٍّا ونصًال دينار، بخمسمائة قوِّمت وعمامة ل، مفصَّ
فدخل الورد. نثِر يوم حدث أن إىل قصيدة، يحدث حَدث كل يف ينشده كان ذلك وبعد
فمثل الورد، ينثرون واألتراك مالحظتها، يف البرص يَحِرس قبة يف الرسير عىل وامللك عليه

يقول: وأنشأ كاليوم؟ قلبي عيني خدمت ما وقال: يديه، بني املتنبي

ِديَ��َم��ا نَ��ثْ��َرُه َص��يَّ��ْرَت أَنَّ��َك َزَع��َم��ا الَّ��ِذي ِف��ي اْل��َوْرُد َص��َدَق َق��ْد
َع��نَ��َم��ا َم��اِئ��ِه ِم��ثْ��َل َح��َوى بَ��ْح��ٌر ِب��ِه اْل��َه��َواءِ َم��اِئ��ُح َك��أَنَّ��َم��ا

وكان محمولة، يديه بني وبدرٌة ملكية، ِخلعة وأُلِبس بمركب، فرس عىل فُحمل
مرص من واملناهل املنازَل وَحِفَظ إليه، باالختالف مأموًرا الدولة بهاء وزير جعفر أبو
فأحدَّ ال، الغسَّ أجرَة يلتمس ابنُه وقام حاَرضه، كنت فقال: منه، وتعرَّفها الكوفة إىل
يعمل أن إىل الصعلوك يحتاج ال! والغسَّ علوك للصُّ ما فقال: بتحديق النظر إليه املتنبي
بلغت قطيعات يده مأل ثم ثيابه؟ ويغسل فرسه، ويُنِْعل ِقْدَره، يطبخ أشياء: ثالثة بيده

ثالثة. أو درهمني
الديلم، زمان أجاود من وكان — الفضل أبي بن الكفايتني ذي الفتح أبي كتاُب وورد
كتاب ومضمونُه — إبَْريَْسم قطعة وخمسمائة ألفني قرميِسنَي، ِبشبِْديز واحد يوم يف فرَّق

املتنبي: فأجابه نظرته إىل وتشوُّفه املتنبي لقاء إىل الشوق

يَ��ْد ُك��لُّ َك��اِت��ِب��ِه يَ��َد َف��َدْت َوَرْد ِك��تَ��اٌب اْألَنَ��اُم يَ��ْك��تُ��ُب

للمتنبي ويحكم يدرسها، سورة األبيات جعل الفتح، أبي إىل الجواب عاد فلما
البغدادي: الثبات أبي بن محمد أبو فقال … زمانه أهل عىل بالفضل

َج��َم��ْد َق��ْد َخ��اِط��ٌر ِب��ِه أَتَ��انَ��ا اْل��بَ��َرد َك��ذوب ِش��ْع��ٍر َل��َواِرُد
اْل��ُغ��َدْد أَْك��ُل ��نَ��اِن��ي��ِر ال��سَّ َوَه��مُّ بَ��ْع��ُض��نَ��ا يَ��ْم��ُض��ُغ��ُه َف��أَْق��بَ��َل
اْل��ُم��ْق��تَ��ص��ْد َع��ْف��ِوِه ِم��ْن َويَ��ْس��ِب��ُق اْل��ِج��يَ��اَد يَ��ُف��وُق َج��َواٌد َوَق��الُ��وا:
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تَ��نْ��تَ��ِق��ْد َخ��َف��اِف��ي��ُش��نَ��ا َل��َظ��لَّ��ْت أَْم��ثَ��ال��ُه ال��نَّ��ْق��ُد َولِ��َي َوَل��ْو

أبو واألمريُ أذربيجان، إىل وهاجر ففارقهم برجله وجرَّه به الفتح أبو فاستخف
اإلكرام. غاية عىل عنده وحظي به فاتصل اإلْمرة، عىل شادكويه بن ديسم سالم

فقال: به املتنبي فأخرب بالَغْرب، شعره جيد كان املتنبي إن الدولة: عضد وقال
… البقاع قدر عىل الشعر

ُوقوف. حواشيه وأكابُر زينته، يوم الزاهر البستان يف جالًسا الدولة عضد وكان
أحد سوى موالنا مجلس يُعِوز ما : الحكاريُّ يوسف بن العزيز عبد القاسم أبو فقال
وسمع مقامه مدة أقام فلما عنهما، لناب املتنبي حرض لو الدولة: عضد فقال الطائيني.
باألهواز، الجرس نزل أن إىل وأحماله وأثقاله وظهوره بمراكبه وسار ارتحل شعره. ديوان
قبل من األهواَز أتوىل كنت قال: السوَرين، بني الوقف دار يف السويسُّ الحسن أبو وأخربنا
لبلٍل وصناديَقه ِعيابَه وفتح بيده، وِمقوده فرسه عن ونزل املتنبي، علينا وورد ، املهلَّبيِّ
أقمت قد وقلت: أنا فحرضته منشورة مطارُف كأنها األرُض وصارت الطريق، يف ها مسَّ
الشيخ قدم وقال: بَجْمع األسد فاتك جاءه ثم فآتيه. تمَّ كان إن املتنبي: فقال نُُزًال. للشيخ
الصعالكة، احتوشتْه قد خِشٌن ُقنَّة دير وبني بينه والطريق بشعره، فها ورشَّ الديار هذه يف
بياض. بثوب منهم واحد كل ويرب املسافة هذه يقطع أن إىل خدمته يف يسريون أسٍد وبنو
يف أفكر ال فإني متقلده أنا الذي الجراز وذباَب األدهم هذا بيدي هللا أبقى ما املتنبي: فقال
الحجيج دماء يرشبون الذين األعاريب ُرتوت من وجمع ثوبه ونفض فاتك فقام مخلوق!
من كل فقتلوا عليه خرجوا الطريق املتنبي توسط فلما له، ورصد رجًال سبعني َحْسًوا،
ابنه وكان فرسه، عن ونكَّسه يساره يف وطعنه املتنبي عىل فاتك َوحمل صحبته، يف كان
أمواله وصبوا رأسه، وجزَّ أحُدهم الفرَس خلفه فقنع أبيه دفاتر يطلب رجع أنه إال أفلت

بُطْرطورة: يتقاسمونها
سلمه الدولة سيف كان وإنما فروسيَّة، فيه تكن لم إنه شاهده: من بعض وقال
فلم السالح استعمال فأما والُحرض الركض عىل فاستجرأ بحلب، والروَّاِض اسني النخَّ إىل

عمله. من يكن
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«الغريب من كالمه يف ما وكل الشعر، ورواة اللغة حفاظ من أنه فيه: القول وجملة
قوله: وهو الجمهرة» «كتاب يف هو واحد حرف سوى املصنف»

اْل��ُع��ْق��ُد2 اْل��ُم��َج��لِّ��َح��ُة يَ��ْط��ِوي

والحرب الخيل ونعُت املعاني، عىل الهجوم رسيع فهو شعره: وعىل عليه الحكم وأما
كما الرديء الساقط يقبل به، يسمح مما يشء يف طبَعه يراد كان وما خصائصه؛ من
مع كالمه ا.ه وتعويٌص.» تعقيد ألفاظه ويف َوْهي، شعره متن ويف البدع، النادر يقبل

اختصار. بعض

هوامش

«العربية». تكون أن ويحتمل األصل يف كذا (1)
نصه: هذا بيت من (2)

اْل��ُع��ْق��ُد اْل��ُم��َج��لِّ��َح��ُة تَ��ْط��ِوي َك��َم��ا َوأَْط��ِوي ِل��ِط��يَّ��ِت��ي ��نَ��اُن ال��سِّ يَ��ْم��ِض��ي َك��َم��ا َوأَْم��ِض��ي
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«رشاح هنا: وقولنا … الرشح هذا يف ذكرهم ورد ممن املتنبي، بعضرشاح تراجم وإليك
أي املتعارف؛ باملعنى رشًحا يضع لم من منهم ألن التسامح؛ من رضب هو إنما املتنبي»
لنقد أو األبيات، مشكالت بعض لرشح تََصدَّوا وإنما كاملة، ة تامَّ رشوًحا يضعوا لم إنهم
السعادات أبي مثل املتنبي، لرسقات أو وتفسري رشح من إليه ذهبوا فيما الرشاح بعض
عباد، ابن والصاحب وكيع، وابن العرويض، الفضل وأبي فورجه، وابن الشجري، بن
يخرج تحليليٍّا منهًجا فيها ننهج ولم الرتاجم، هذه يف نتبسط ولم الخوارزمي، بكر وأبي
تكون حتى الرشح هذا يف بأسمائهم تتعثر بمن التعريف وهو منها إليه قصدنا عما بنا
يف لك نرسد أن نَْعُد لم ثم ومن املحظوظ، الشاعر بهذا يتصل ما بكل تامة بصرية عىل
وتواليفه وسريته أخباره من وطرًفا وفاته، وتاريخ له، املرتجم مولد تاريخ الرتاجم هذه

فيه. الناس وآراء العلمية ومكانته

جني ابن

املتنبي، رشح من أول هو جني بن عثمان الفتح أبا بأن التعريف إىل حاجة غري يف أظنني
… برتجمته نبدأ بأن حقيًقا كان ثَمَّ ومن السبق، فضل بذلك فله

تلخيصه: ما خلكان البن األعيان وفيات ويف لياقوت األدباء معجم يف جاء
فهد بن لسليمان روميٍّا مملوًكا جني أبوه كان املوصيل: جني بن عثمان الفتح أبو
وبعبارة عدنان، أبناء من ال يونان، أبناء من إذن فهو أقول: — املوصيل األزدي أحمد بن
يف واألدباء الشعراء ونوابغ العلم، حملة أكثر شأن شأنه املوايل، أبناء من هو أخرى:

بقوله: أشار أصله وإىل — اإلسالم
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نَ��َس��ِب��ي اْل��َوَرى ِف��ي َف��ِع��ْل��ِم��ي نَ��َس��ٍب ِب��َال أُْص��ِب��ْح َف��ِإْن
نُ��ُج��ِب َس��اَدٍة ُق��ُروٍم إَِل��ى أَئُ��وُل أَنِّ��ي َع��َل��ى
اْل��ُخ��َط��ِب1 ذُو ال��دَّْه��ُر أََرمَّ نَ��َط��ُق��وا إِذَا َق��يَ��اِص��َرٌة
نَ��ِب��ي ُدَع��اءُ َش��َرًف��ا َك��َف��ى َل��ُه��ْم ال��نَّ��ِب��يُّ َدَع��ا أَْوَالَك

لليلتني الجمعة يوم وتويف للهجرة، والثالثمائة الثالثني قبل باملوصل جني ابن ولد
أظرفه وما عينيه، بإحدى ُممتًَّعا الفتح أبو وكان ببغداد، ٣٩٢ه سنة صفر من بقيتا

أصدقائه: ألحد يقول حني

َف��اِس��َدْه ِن��يَّ��ٍة َع��َل��ى َدِل��ي��ٌل ِل��ي ذَنْ��َب َوَال َع��نِّ��ي ُص��ُدوُدَك
اْل��َواِح��َدْه َع��يْ��ِن��َي َع��َل��ى َخ��ِش��ي��ُت بَ��َك��يْ��ُت ��ا ِم��مَّ َوَح��يَ��اِت��َك َف��َق��ْد
َف��اِئ��َدْه تَ��ْرِك��َه��ا ِف��ي َك��اَن َل��َم��ا أََراَك أَالَّ َم��َخ��اَف��ُة َوَل��ْوَال

أن له: صحبته يف السبب وكان سنة، أربعني الفاريس2 عيل أبا صحب أنه ثوا وحدَّ
فسأله شاب، وهو النحو يُقِرئ حلقة يف الفتح وأبو بالجامع فمر باملوصل، اجتاز عيل أبا
… ِحِرصم وأنت تزبَّبَْت عيل: أبو له فقال فيها، فقرصَّ الترصيف يف مسألة عن عيلٍّ أبو
فما بالترصيف، واعتنى يومئذ، من فلزمه الفاريس، عيلٍّ أبو هذا له: فقيل عنه، فسأل
فلما تصنيفه؛ يف إحسانه أحد أحسن وال وفروعه، بأصوله، أقوم وال به، منه أعلم أحد
… العلماء أعالم من كثري عنه فأخذ ببغداد، مجلسه يف الفتح أبو تصدر عيلٍّ أبو مات
عند بحلب يحرض جني بن عثمان الفتح أبو كان قال: الطرائفي الحسن أبو وحدَّث
أنفًة شعره، من شيئًا عليه يقرأ أن غري من النحو من يشء يف ويناظره كثريًا، املتنبي
من كثري قدَره يعرف ال رجل هذا الفتح: أبي يف يقول املتنبي وكان لنفسه، واستكباًرا

قوله: عن بشرياز املتنبي وسئل … الناس

أُنَ��يْ��ِس��يَ��اِن3 ُح��ُروِف يَ��اءَْي َل��ُه َك��اثَ��َراُه َع��ُدوٍّ ابْ��نَ��ا َوَك��اَن
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عيلٌّ الولد من جني البن وكان … لفرسه حاًرضا الفتح أبو صديقنا كان لو فقال:
معدودون فهم خطوطهم، وحسن والدهم َخرََّجهم قد فضالء أدباء وكلهم وعالء، وعاٍل
العلماء شعر كسائر ولكنه — شعر جني والبن … الخط وحسني الضبط الصحيحي يف

فمنه: —

ُم��ْق��َل��تَ��ُه اْل��َوْح��ِش��يُّ َح��َك��ى َوْح��ِش��يٍّ َغ��يْ��ُر َغ��َزاٌل
ُح��لَّ��تَ��ُه َف��اْس��تَ��ْك��َس��اُه َد اْل��َوْر يَ��ْج��ِن��ي اْل��َوْرُد َرآُه
َزْه��َرتَ��ُه َف��اْس��تَ��ْه��َداُه َن ال��رَّيْ��َح��ا ِب��أَنْ��ِف��ِه َوَش��مَّ
نَ��ْك��َه��تَ��ُه4 َف��اْخ��تَ��َل��َس��تْ��ُه ءَ ��ْه��بَ��ا ال��صَّ ِري��ُح��ُه َوذَاَق��ْت

ورشح املقفالت، فتح يف األدب أئمة من ألحد ليس القرص: دمية يف الباَخْرزي وقال
قرأت حتى الجريض5 ذلك يسيغ أو القريض، ينظم أنه أعلم كنت وما له، ما املشكالت،

أولها: املتنبي يف مرثية له

اْل��ُك��تُ��ِب6 َدْوَح��ُة ِريٍّ بَ��ْع��َد َوَص��وََّح��ْت اْألََدِب نُ��ْض��َرُة َوأَْوَدْت اْل��َق��ِري��ُض َغ��اَض
ُم��نْ��َش��ِع��ِب7 َغ��يْ��َر َوَع��ْزًم��ا َج��ِم��ي��ًع��ا َق��ْل��بً��ا انْ��َش��َع��بَ��ْت إِذَا اْل��ُج��لَّ��ى ِف��ي تَ��ْص��َح��ُب ِزْل��َت َم��ا
نَ��ِص��ِب8 َوَال َواٍن َال ��ِة ِب��ِه��مَّ تَ��ْم��ُط��و أَْش��ُط��َرُه ال��دَّْه��َر َل��َع��ْم��ِري َح��َل��بْ��َت َوَق��ْد
َواْل��ِح��َق��ِب9 ال��تَّ��ْص��ِدي��ِر َج��اِئ��َل��ِة ِب��ُك��لِّ أَْرُس��ِم��َه��ا َم��يْ��َت يُ��ْح��ِي��ي ِل��ْل��َه��َواِج��ِل َم��ْن
َواْل��َق��تَ��ِب10 ِب��اْل��ِح��ْل��ِس َع��ِري��َك��تُ��َه��ا تَ��نْ��بُ��و ُع��َالَل��تُ��َه��ا َم��ْح��ُم��وٌد َخ��ْوَص��اءَ َق��بَّ��اءَ
َواْل��يَ��َل��ِب11 َوال��زَّْغ��ِف اْل��َق��نَ��ا ِل��ُس��ْم��ِر َم��ْن أَْم َدٌم تَ��ْوَك��اُف��ُه��نَّ ال��ظُّ��بَ��ا ِل��ِب��ي��ِض َم��ْن أَْم
ال��لَّ��َه��ِب12 َج��اِح��ِم ِم��ْن يُ��َق��رِّبَ��َه��ا َح��تَّ��ى َج��اِح��ِم��َه��ا َج��ْم��َر يُ��ذِْك��ي ِل��ْل��َج��َح��اِف��ِل أَْم
َواْل��ُخ��َط��ِب َواْألَْم��ثَ��اِل َوال��نَّ��ثْ��ِر ِب��ال��نَّ��ْظ��ِم ِل��تَ��ْع��ُم��َرَه��ا تَ��بْ��ُدو إِذْ ِل��ْل��َم��َح��اِف��ِل أَْم
��ُه��ِب13 ال��شُّ َم��ْع��ُروَف��ُة َغ��َربَ��ْت َم��ا بَ��ْع��ِد ِم��ْن َس��َراِب��لُ��َه��ا ُم��ْح��َم��رٍّا ��َواِه��ِل ِل��ل��صَّ أَْم
َواْل��َق��َرِب14 اْل��ِوْرِد بَ��يْ��َن اْل��َك��رَّ يُ��َواِص��ُل َع��اِط��َف��ٌة َوال��ظَّ��ْل��َم��اءُ ِل��ْل��َم��نَ��اِه��ِل أَْم
اْل��َح��ِرِب15 ��يْ��َغ��ِم ال��ضَّ اْل��ِه��َزبْ��ِر ِل��َض��ْغ��ِم َم��ْن أَْم ِب��َه��ا اْل��ُح��ُزوُن تَ��ْع��تَ��مُّ ِل��ْل��َق��َس��اِط��ِل أَْم
اْل��ُق��ُش��ِب16 أَبْ��َراِدَه��ا ِف��ي تَ��َم��ايَ��ُس َح��تَّ��ى َويُ��ْل��ِب��ُس��َه��ا يُ��َح��لِّ��ي��َه��ا ِل��ْل��ُم��لُ��وِك أَْم
ال��نُّ��َوِب17 َق��بْ��َض��ِة ِف��ي َل��ًق��ى َغ��َدْوَت ��ا َل��مَّ تُ��َورُِّق��ِن��ي أَْط��َراٌب ِوَس��اِدي بَ��اتَ��ْت
يُ��َص��ِب َوَل��ْم يَ��ْوًم��ا ِن��ْس يَ��دَّ َل��ْم َك��ال��نَّ��ْص��ِل ُم��ْض��َط��َه��ٍد َغ��يْ��َر اْل��َم��َس��اِع��ي ِخ��ْدَن ��ْرَت ُع��مِّ
��ُع��ِب َوال��شُّ ِب��اْألَْك��َواِر ال��رََّك��اِئ��ِب ُخ��وُص َق��ِل��َق��ْت َم��ا اْل��َم��ْج��ِد َس��َالُم َع��َل��يْ��َك َف��اذَْه��ْب
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جني: ابن شعر ومن

��َح��اْب ال��سَّ بُ��َك��اءُ َع��َل��يْ��َه��ا أََط��اَل ال��رَِّب��ي��ِع ِض��ْح��ِك َم��َح��اِس��َن َرأَيْ��ُت
��بَ��اْب ال��شَّ َرِب��ي��َع أُبَ��كِّ��ي َال َف��ِل��ْم ��ِت��ي ِل��مَّ ِف��ي ��يْ��ُب ال��شَّ َض��ِح��َك َوَق��ْد
��َراْب ال��شَّ َص��َف��اءِ ِف��ي ِألُبْ��ِص��َرُه َوَح��اَش��ا َك��الَّ اْل��َك��أِْس، ِف��ي أَأَْش��َرُب

ومنه:

ُح��بَّ��ا أَْزَداُد َال َوال��ل��ِه َف��َال تَ��أَبَّ��ى أَْو ْع تَ��ذَرَّ أَْو تَ��َح��بَّ��ْب
َق��ْل��بَ��ا َف��َه��اِت اْل��َم��ِزي��َد ُرْم��َت َف��ِإْن َق��ْل��ِب��ي ُك��لَّ ُح��بِّ��َك ِب��بَ��ْع��ِض أََخ��ذَْت

زكريا: أبو لنا قال الجواليقي: بن منصور أبي الشيخ بخط وقرأت ياقوت: قال
بكر أبي عن الَفرميسيني أحمد بن إبراهيم إسحاق أبو أنبأنا جني: ابن بخط رأيت
عيل قرأ قال: السجستاني محمد بن سهل حاتم أبي عن الروياني هارون بن محمد
«ُطوبى» ثانيًا: فقلت «ِطيبى» فقال: «ُطوبى» فقلت: مآب» َوُحسُن لهم «ِطيبَى أعرابي
هذه إىل ترى أما ِطي» «ِطي األعرابي: فقال «ُطوُطو» قلت: عيل طال فلما «ِطيبَى» فقال:
إال فأبى تركها عىل استُكره أنه حتى عليها البدوي هذا محافظة وأشد أبقاها ما النحيَزة

األدب: أهل بعض أنشد وقد الكلبي عمرو قال ذلك ونحو إليها! إخالًدا

َم��ْزُع��وُج َغ��يْ��َراُن ُدونِ��َه��ا َم��ْن َوَح��اُل ُم��َف��رَِّق��ٌة نْ��يَ��ا َوال��دُّ نَ��ِع��ي��َم��ُة بَ��انَ��ْت

النحويني: يهجو وقال عليه، ذلك فجفا ُمْزَعٌج، يقال إنما مزعوج، يقال ال له: فقيل

ابْ��تَ��َدُع��وا الَّ��ِذي َه��ذَا نَ��ْح��ِوِه��ُم ِق��يَ��اِس َوِم��ْن اْل��ُم��ْس��تَ��ْع��ِرِب��ي��َن ِم��َن َل��ِق��ي��نَ��ا َم��اذَا
ذََرُع��وا أَْو َق��اَس��ْوُه الَّ��ِذي ِخ��َالِف بَ��يْ��َت ِب��َه��ا يَ��ُك��وُن ِب��ْك��ًرا َق��اِف��يَ��ًة ُق��ْل��ُت إِْن
يَ��ْرتَ��ِف��ُع َل��يْ��َس َوَه��ذَا َخ��ْف��ٌض َوذَاَك ُم��نْ��تَ��ِص��بً��ا َل��يْ��َس َوَه��ذَا َل��َح��نْ��َت َق��الُ��وا
َواْل��َوَج��ُع ��ْرُب ال��ضَّ َف��َط��اَل َزيْ��ٍد َوبَ��يْ��َن ُح��ُم��ٍق ِم��ْن ال��ل��ِه َع��بْ��ِد بَ��يْ��َن َوَح��رَُّض��وا
ُط��ِب��ُع��وا إِْع��َراِب��ِه��ْم َع��َل��ى َق��ْوٍم َوبَ��يْ��َن ِل��َم��نْ��ِط��ِق��ِه��ْم اْح��تَ��الُ��وا َق��ِد َق��ْوٍم بَ��يْ��َن َك��ْم
َف��َدُع��وا تَ��ْع��ِرُف��وا َل��ْم َوَم��ا تَ��ْع��ِرُف��وَن َم��ا َف��ُخ��ذُوا َل��ُك��ْم َم��ْش��ُروًح��ا َق��ْولِ��َي ُك��لُّ َم��ا
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اْل��ِب��يَ��ُع ِب��َه��ا تُ��بْ��نَ��ى َوَال اْل��َم��ُج��وِس نَ��اُر ِب��َه��ا تُ��َش��بُّ َال أَْرٌض أَْرِض��َي ِألَنَّ

، تميميٌّ جوثِيٌّ عقييل أعرابي باملوصل قديًما فحرضني ذلك نحو وعىل جني: ابن قال
— يوًما له فقلت منه، أفصح بدويٍّا رأيت وقلما جري، الشَّ اف الَعسَّ بن محمد له يقال
َزنِْد واقتداح طبعه إيقاظ يف معه العادة عىل وجريًا بمطاولته، والتذاذًا بفصاحته َشغًفا
أخوك «أكرم أفتقول: له: فقلت كذاك، فقال أباك» أخوك «أكرم تقول: كيف ِفطنته:
قلت: كذاك، فقال أبوك» «أكرمني تقول: فكيف فقلت: أبًدا «أبوك» أقول ال فقال: أبوك»
قوله فهل الكالم» جهتا اختلفت هذا؟ «إيش فقال أبًدا؟ «أبوك» تقول ال أنك تزعُم ألست
إىل فانظر مفعوًال! األول يف وكان فاعل اآلن هو نحن كقولنا إال الكالم. جهتا اختلفت

عبارتهم. به تقطع لم وإن أنفسهم يف األمر هذا معاني قيام
بالل بن عقيل بن عمارة سمعت قال: العباس أبي عن بكر أبي عن عيل أبو أخربني
النهار، سابَق أردت قال: أردت؟ ما له: فقلت النهاَر» سابٌق الليُل «وال يقرأ: جرير بن
من الحكاية هذه ففي وأفصح، أقوى أي أوزن لكان قلته لو فقال: قلته؟ فهال له: فقلت
ونحمله إليهم ننسبه ما معانيهم من يراعون قد أنهم أحدها: أشياء؛ ثالثة العربية فقه
أبو نص ملا أنه ترى أال غريه، أنفسهم ويف باليشء ينطقون قد أنهم والثاني: عليهم،
أنهم والثالث: به، لفظ ما خالف وهو كذا» «أردت قال: عنده ما واستوضح عليه العباس
لكان قلته لو قال: كيف تراه أال وتخفيًفا، استالنة منه أقوى وغريه باليشء ينطقون قد

وأعرَب. أقوى أي أوزَن؛
كيف له: قلت ذكره، مىض قد الذي هذا صاحبنا، الشجري وسألت جنِّي: ابن قال
«اليوم نقول: فكيف فقلت: كذلك، فقال: قائًما؟» زيد كان «اليوم تقول: هللا عبد أبا يا
تأتي إنما ألنها قبلها؛ فيما يعمل ال أن بعد ما أن وذلك البتة، فأباها قائم؟» زيًدا إن
عمٍّ والبن يوًما له قلت قبلها، عما بعدها وما بعدها عما قبلها ملا قاطعة مستقبلة أبًدا
فقاال: «حمراء» تحقران كيف لسانًا: وألني سنٍّا منه أصغر وكان — غصن له يقال له
بهما واستمررت «سويداء» قاال: «فسوداء» قلت: «صفرياء» قاال: فصفراء قلت: ُحمرياء،
عمه ابن فأرسع «فعلباء» فقلت: «ِعْلباء» ذلك بني دسست عليه استويا فلما هذا، نحو يف
اسرتجع الباء بفتح هم فلما معه، يقولها الشجري وكان «ُعليباء» فقال: طريقته عىل

… عادة وتلك الوقف، يف للحركة دائًما الفتحة وأشم «ُعَليْبَى» إْه فقال مستنكًرا
غريض وكان — ُمحَرنَْجًما تجمع كيف هللا، عبد أبا يا يوًما: فسألته جني: ابن قال
فذهب محرنجماٌت، فيقول: يصحُح أم َحراجم، فيقول: يكرسِّ يقوله: ما أعلم أن ذلك من

81



املتنبي ديوان رشح

املحرنجم أن وذلك َوَصَدق، أجمعه؟» حتى فرقه «وإيش فقال: ذين غري مذهبًا هو
عىل معي والجماعة منه أريده ملا ُمِحسٍّ غري شكيمته عىل مارٍّا يقولها املجتمع: هو
وأخرى محرنجمٍة بإبل مررت أنت إذا هذا: فدع له: قلت لفصاحته، االستغراب غاية
— املوضع أحس وقد — فقال ماذا؟ بإبل مررت تقول: محرنجمة. وأخرى محرنجمًة،
من استيحاًشا البتة التصحيح عىل وأقام محرنجمات» بإبل مررت أقول: هكذا هذا «يا
إذا سيما ال تكسريها إىل سبيل ال التي الخمسة ذوات ِلُمصاقبتها األربعة ذوات تكسري
لتلزم إنها حتى األصول اعتداد املواضيع من كثرٍي يف تُعتَدُّ قد والزيادة زيادة، فيها كان
وهذا وقرنُفل، ودودرى،21 وَهَزنََربَاَن،20 وَضيَْوَن،19 وحوشب،18 كوكب، نحو: لزومها
منه، مانع أجزائه وتقارب لتالحمه والوقت عليه، وإرعاء إليه إصغاء إىل يحتاج موضٌع
رسحانًا؟ تجمع كيف يوًما وسألته بقدرته، فيه املنوي املعتقد عىل يليه فيما هللا ويعني
فعثمان، قلت: قراطني، قال: فُقرطانًا، قلت: دكاكني قال: فدكانًا، قلت: رساحني، فقال:
وقال: البتة فأباها وقراطني؟ رساحني قلت كما عثامني قلت هالَّ قلت: عثمانون، قال
من استوحش أبًدا.» أقولها ال وهللا لغته؟ من ليس بما يتكلم إنسانًا أرأيت ذا؟ «إيش
فيه يجوز ال الذي فعالن بابهما اللتان والنون األلف وفيه سيما ال له إكثاًرا العلم تكسري

… وغضبان سكران نحو: فعالني
أردت وإذا املتنبي، شارح جني بن الفتح بأبي التعريف من املقدار بهذا ونكتفي
الرفاعي. فريد طبعة ج١٢ األدباء معجم إىل فارجع مؤلفاته فهرس عىل والوقوف الزيادة

الواحدي

رشاح أحد النيسابوري الواحدي عيلٍّ بن محمد بن أحمد بن عيلُّ الحسن أبو اإلمام وهذا
النحوي املفرس املصنف اإلمام — وغريهما خلكان وابن ياقوت قال كما — هو املتنبي
عىل األصول فأتقن التحصيل، يف شبابه وأيام صباه، أنفق دهره، وواحد عرصه، أستاذ
أبي عىل النحو وقرأ العرويض،22 الفضل ألبي وتتلمذ األمة، أعالم عىل وطاف األئمة،
أخذ ثم … التفسري تحصيل يف الثعلبي23 مجالس والزم الَقَهنَدزي، الرضير الحسن
منه سمعوا األئمة من طائفة به وتخرَّج سنني، والتدريس لإلفادة وقعد التصنيف، يف
من فيه كان ما لوال وإعظام، احرتام بكل حقيًقا وكان اإلفادة، محل وبلغوا عليه، وقرءوا
قال بماضيهم. يليق ما بغري فيهم اللسان وبسطه املتقدمني األئمة عىل وإزَرائه غمزه
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الذي هو النيسابوري الواحدي أحمد بن عيل الحسن أبو النيسابوري: املظفر بن الحسن
فيه: قيل

ِب��اْل��َواِح��ِدي اْل��َم��ْع��ُروُف َع��اِل��ُم��نَ��ا َواِح��ٍد ِف��ي اْل��َع��اَل��َم َج��َم��َع َق��ْد

شعره: غرر ومن قال

��بَ��ا ال��صَّ َه��بَّ��ِت َم��ا اْألَيَّ��اِم َع��َل��ى بَ��ِق��ي��َت َوَم��ْرح��بً��ا أَْه��ًال ُط��وَس ِم��ْن َق��اِدًم��ا أَيَ��ا
ُم��َع��ذَّبَ��ا َه��َواَك ِف��ي َص��بٍّ��ا ِب��ُح��بِّ��َك ُم��ْدنَ��ًف��ا ُق��ُدوُم��َك أَْح��يَ��ا َل��ِئ��ْن َل��َع��ْم��ِري
ُم��تَ��َق��لِّ��بَ��ا اْل��َغ��َض��ا َج��ْم��ِر َع��َل��ى َويُ��ْم��ِس��ي َص��بَ��ابَ��ٍة نَ��ْه��َب اْل��َوْج��ِد أَِس��ي��َر يَ��َظ��لُّ
بَ��ا ُم��ذَوَّ أَْم��َس��ى اْل��َق��ْرنَ��يْ��ِن ِذي َس��دِّ َع��َل��ى َزَف��ْرتُ��َه��ا َل��ْو ِه��ْج��تَ��َه��ا َق��ْد َزْف��َرٍة َف��َك��ْم
تَ��َغ��يَّ��بَ��ا ِح��ي��َن اْل��بَ��ْدَر ِم��نْ��َك أَُالِح��ُظ تَ��َرْك��تَ��ِن��ي يَ��ْوَم َق��اَس��يْ��ُت َل��وَْع��ٍة َوَك��ْم
َغ��يْ��َه��بَ��ا بَ��ْع��َدَك اْإلِْص��بَ��اِح َس��نَ��ا َوَع��اَد ُم��ْظ��ِل��ًم��ا أَْس��َوَد ال��طَّ��ْل��ُق ال��نَّ��َه��اُر َوَع��اَد
َوِم��ْخ��َل��بَ��ا نَ��ابً��ا اْل��بَ��يْ��ُن نَ��ْح��ِوي َد َوَح��دَّ َظ��اِع��نً��ا َع��نِّ��َي ��بْ��ِر ال��صَّ ُح��ْس��ُن َوأَْص��بَ��َح
��بَ��ا ُم��َخ��ضَّ َم��اءِ ِب��ال��دِّ َدْم��ًع��ا َل��َش��اَه��ْدُت بَ��اِك��يً��ا َط��ْرِف��َي أَبْ��َص��ْرَت َل��ْو َف��أُْق��ِس��م
ُم��ْج��ِدبَ��ا بَ��ْع��َدَك َع��اَد ُس��ُروٍر َوَرْوُض َواْل��َج��َوى اْل��َوْج��ُد َس��دََّه��ا َل��ْه��ٍو َم��َس��اِل��ُك
أَبَ��ى َق��ْد ُح��بِّ��ي��ِه َغ��يْ��َر ُف��َؤاِدي َم��ْن َويَ��ا َواِل��ٍد أَْك��َرِم ابْ��َن يَ��ا ُروِح��ي ِف��َداُؤَك

له: وأنشد

��َع��ْه َوال��سَّ ِب��ال��رَّْح��ِب اْألَْرُض َع��َل��يَّ َوَض��اَق��ْت َع��َواَرَه��ا َوأَبْ��َدْت نْ��يَ��ا ال��دُّ تَ��َش��وََّه��ِت
ِب��أَْربَ��َع��ْه َع��نِّ��ي بَ��اَن َق��ْد َم��ْن ِل��تَ��ْوِدي��ِع نَ��َه��اِرَه��ا ِض��يَ��اءُ َع��يْ��ِن��ي ِف��ي َوأَْظ��َل��َم
َع��ْه َوال��دَّ َواْألُنْ��ُس اْل��ُك��لُّ َع��اَد َع��اَد َف��ِإْن َواْل��َك��َرى َواْل��َم��َس��رَُّة وََع��يْ��ِش��ي ُف��َؤاِدي

أصول أحكام يف جهًدا آل لم وأظنني البسيط: مقدمة يف الواحدي الحسن أبو وقال
هللا وفق فقد أعدادها، قلة عىل ُعمري ِسنُو وتَسُعه هذا بزمننا يليق ما حسب العلم هذا
من وأخذته َمَظانِّه، من الباب هذا يف إليه احتجت ما كل اقتبست حتى — الحمد وله —
بن هللا عبد بن محمد بن أحمد الفضل أبي الشيخ عىل درستها فقد اللغة أما معاِدِنه،
املشايخ وأدرك األدب، خدمة يف التسعني خنق قد وكان هللا،24 رحمه العرويض يوسف
وغريه التهذيب كتاب عنه روى األزهري، منصور كأبي عنهم وروى عليهم وقرأ الكبار،
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محمد بن طاهر نرص وأبا األسدي، القاسم وأبا العامري، العباس أبا وأدرك الكتب، من
أبا وسمع اللغة، وأئمة البالغة فرسان كانوا وهؤالء الرُّخجي، الحسن وأبا الوزيري،
غيبته، عند درسه عىل الخوارزمي بكر أبو األستاذ واستخلفه عنه، وروى األصم العباس
قد وكنت والنحو، باللغة العلماء من الفحول عىل واالستدراكات الكبار املصنفات وله
وأحفظ وأعلق وأقرأ أسمع لغروبها، وأخرج الشمس طلوع عند عليه أدُخل سنني الزمته
حتى واللغة الدواوين من الكثري عليه وقرأت النهار، طريف بني ما أصحابه وأذاكر وأبحث
حقه، قضيت إال الشعر من ديوانًا تُبِق لم إنك وقال: يوًما — هللا رحمه — شيخي عابني
البعداء تأتيه الذي الرجل هذا عىل تقرؤه العزيز هللا كتاب لتفسري تتفرغ أن لك آن أما
أحمد اإلمام األستاذ يعني — الجوار من بيننا ما قرب عىل أنت وترتكه البالد، أقىص من
وإذا تريد، الذي ذلك إىل بهذا أتدرج إنما أبت يا فقلت: — الثعلبي إبراهيم بن محمد بن
يوم يف زيارته أُِغبَّ لم ثم كثب، من التفسري غرض يف أرم لم وتعب، بجد األدب أحكم لم

الِحمام. قدر بيننا حال حتى األيام من
أبي الشيخ إىل وقعت شبيبتي ورشخ صباي ميعة يف كنت ملا فإني النحو وأما
النحو لطائف يف زمانه أهل أبرع من وكان الرضير، إبراهيم بن محمد بن عيل الحسن
الخري وتوسم يفَّ، تفرس ولعله وحقائقها، العربية طرق بمضايق وأعلمهم وغوامضه،
ما مكنون من شيئًا عني يدخر ولم تأديبي، إىل وكَده ورصف لتخريجي، فتجرد ، لديَّ
عليه وقرأت بأستاذه، تلميذ سعد ما أفضل به وسعدت بأَْفالِذه، استأثرني حتى عنده
املشكلة، املسائل يف جزء مائة من قريبًا عنه وعلقت واملعاني، والترصيف النحو جوامع
علل يف الكبري بكتابه وخصني والعلل، والعروض النحو يف مصنفاته أكثر منه وسمعت
املغربي عمران أبو الشيخ علينا ورد ثم ِمهران، البن الغاية كتاب يف املرتبة القراءة
سمعناه مما أحد يلحق لم النحو، علم يف عرصه، وباقعة دهره، واحد وكان املالكي،
عنده، ما غرر استنَْزْفت حتى عندنا مقامه يف مدة صحبته ولقد اإلعراب، معرفة يف شأوه
القاسم أبي األستاذ إىل اختلفت فإني األئمة واختيارات األمصار أهل وقراءات القرآن وأما
تحىص، ال كثرية ختمات القرآن عليه وقرأت — هللا رحمه — البستي أحمد بن عيل
ذهبت ثم مهران، بن الحسني بن أحمد بكر أبي األستاذ طريقة أكثر عليه قرأت حتى
الفاريس، محمد بن عيل الحسن وأبي الحريي، محمد بن سعيد عثمان أبي اإلمامني إىل
ورؤية السن علو يف باألصابع إليهما وأشري العلم، هذا يف الرياسة إليهما انتهت قد وكانا
عليهما، فقرأت بها، والوثوق األسانيد وارتفاع العلوم وغزارة التالمذة وكثرة املشايخ
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األستاذ عىل وقرأت توفيقه، وحسن هللا بعون وافًرا حظٍّا منهما واحد كل من وأخذت
بلفظي عليه وقرأت عنه25 السفوي عيل أبي كتب لنا وروى مهران، ابن مصنفات سعيد
فرغت ثم الكثري، الخلق بقراءتي وسمع عنه، مقسم ابن عن روايته بحق اج الزَّجَّ كتاب
خري وكان — هللا رحمه — الثعلبي إبراهيم بن محمد بن أحمد إسحاق أبي لألستاذ
بل األمة وأوحد فخرهم، بل األئمة وزين بدرهم، بل الفضالء، ونجم بحرهم، بل العلماء
املطايا به رفعت الذي القرآن، تفسري عن والبيان بالكشف امللقب التفسري وله صدرهم،

األقطار. يف الريح هبوب وهبت البحار، يف الفلك به وسارت واألوعار، السهل يف

َواْل��بَ��ْح��ِر اْل��بَ��رِّ ِف��ي ال��رِّي��ِح ُه��بُ��وَب َوَه��بَّ بَ��ْل��َدٍة ُك��لِّ ِف��ي ��ْم��ِس ال��شَّ َم��ِس��ي��َر َف��َس��اَر

ما تصنيفه يف بالفضيلة له وأقرُّوا ِنَحِلهم، اختالف عىل األمة كافة عليه وأصَفَقت
فلينظر يدركه لم ومن القرين، منقطع أنه َعِلم َوَصِحبَه أدركه فمن مثله، إىل يسبق لم
من عليه وقرأت يُْسَرب، ال وغمًرا يُنَزف، ال بحًرا كان أنه عىل بها ليستدلَّ مصنفاته؛ يف
علم يف بالكامل املعنون وكتابه الكبري تفسريه منها: جزء، خمسمائة من أكثر مصنفاته
مشايخ من العلم هذا عنهم واقتبست أدركتهم الذين املشايخ أثبت ولو وغريهما، القرآن
العظيم هللا استخرت وقد الناظُر، وَملَّ الخطب طال وطأتها التي البالد وسائر نيسابور
غريي عىل نقمُت ما عىل مشتمل — بتوفيقه فيه هللا يمدني أن أرجو — كتاب جمع يف
ظلمة من يخرجه حتى صدره يف حارًَّة تأمله ملن يدع ال إغفاله، عليه ونعيت إهماله،
صنعة يف ُمرتاًضا ُل املتأمِّ يكون أن بعد هذا واليقني، العلم نور إىل والتخمني، الرَّيب
من امُلرَخى الَجذَع فأما املنهاج، سلوك يف مارًحا الِحَجاج، بطرق مهتديًا والنحو، األدب
عنه ضاع غلًقا كمزاوٍل الكتاب هذا مع فإنَّه املبتدئني، من الكزُّ والرَّيِّض املقتبسني،

املصباح: خانَه ليل ظلماء يف ومتخبط املفتاح،

ِب��ْك��ِر ِن��َك��اَح يُ��ِري��ُد َك��ِع��نِّ��ي��ٍن يَ��أْبَ��ى َوْه��َو َغ��يْ��ٍم َف��تْ��َق يُ��َح��اِوُل

يستصحبها وتذكرة العجالن، وقبَسُة الوقت، ُعجالة الكتاب هذا إن كالم: بعد قال ثُمَّ
حتى والنهاُر، الليُل وأنظَرني الطَوُل، وأُرِخَي األجل، أُنِسئَ وإن وارتحل حل حيث الرجل
الفكرة، ُرواق عىل وأردده الرَّوية، بنار أنضجه بكتاب أردفته الِعذاُر باملشيب يتلفع
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وله رمُت، ما تيسري يف املعول هللا وعىل جمعته، ما ولطائف كتبته، ما عجائب وأضمنه
قمت. أو قعدت كلما الحمُد

فورجه ابن

هللا عبد بن محمد بن حمد بن محمد هو الوعاة: بغية يف السيوطي ونقله — ياقوت قال
الجيم وفتح املفتوحة الراء وتشديد الواو وسكون الفاء بضم — فورجه بن محمود بن
ابن عىل والتجني الفتح، أبي عىل الفتح كتاب له مصنف، فاضل أديب ، الربوجرديُّ —
سنة الحجة ذي يف ومولده املتنبي، شعر رشح يف جني بن الفتح أبي عىل فيه يرد جني،

شعره: ومن وأربعمائة، وخمسني خمس سنة موجوًدا كان وثالثمائة، ثالثني

َق��َالَك��ا َم��ْن ذَا يَ��ْس��تَ��ِح��قُّ إِنَّ��َم��ا ِرْف��ًق��ا ِب��َع��يْ��نَ��يْ��ِه اْل��َق��اِت��ِل��ي أَيُّ��َه��ا
ِف��َداَك��ا ِف��ي��َك ِئ��ُم��وَن َوال��الَّ أَنَ��ا ِع��تَ��اِب��ي ِف��ي��َك ِئ��ُم��وَن ال��الَّ أَْك��ثَ��َر
َف��اَك��ا يُ��َق��بِّ��ُل َداِئ��ًم��ا إِنَّ��ُه اْس��ِم��ي ِم��ِن َع��َل��ي��َك َغ��يْ��َرًة ِل��ي إِنَّ

بضم فقال: ه ُفوَزجَّ ابن هكذا: الوفيات. فوات صاحب شاكر ابن ضبطه وقد هذا
الجيم. وتشديد الزاي وفتح الواو وسكون الفاء

الصقيل القطاع ابن

أئمة أحد كان قال: النسب آخر إىل … جعفر بن عيل القاسم أبو هو خلكان: ابن قال
إحسان، كل فيه أحسن األفعال، كتاب منها نافعة تصانيف وله اللغة، خصوًصا األدب
األسماء، أبنية كتاب وله إليه، سبقه قد ذلك كان وإن القوطية، البن األفعال من أجود وهو
الدرة وكتاب جيد، حسن عروض وله اطالعه كثرة عىل داللة وفيه فأوعى، فيه جمع
شعراء من َخلًقا فيه جمع امللح، ملح وكتاب الجزيرة، شعراء شعر من املختار يف الخطرية
وقرأ بصقلية، وأربعمائة وثالثني ثالث سنة صفر من العارش يف والدته وكانت األندلس،
عن ورحل اإلجادة، غاية النحو يف وأجاد وأمثاله، اللغوي الرب كابن فضالئها عىل األدب
وبالغ خمسمائة، سنة حدود يف مرص إىل ووصل الفرنج، تملكها عىل أرشف ملا صقلية

أْلثغ: يف شعره ومن الرواية يف التساهل إىل ينسب وكان إكرامه، يف مرص أهل
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َج��َل��ِدي َوأَْوَه��نَ��ْت ُع��ُق��وِدي َح��لَّ��ْت ُع��َق��ٌد ِل��َس��اِن��ِه ِف��ي َوَش��اِدٍن
اْل��ُع��َق��ِد ِف��ي ِب��ال��نَّ��ْف��ِث َس��ِم��ْع��تُ��ُم أََم��ا َل��ُه��ْم َف��ُق��ْل��ُت ِب��َه��ا َج��ْه��ًال َع��ابُ��وُه

قصيدة: من وله

نُ��ْع��ِم َوَال ِب��ُس��ْع��َدى يَ��ْوًم��ا تَ��ْش��َق��يَ��ْن َوَال ��بَ��ا ال��صِّ َط��َل��ِب ِف��ي اْل��ُع��ْم��َر تُ��نْ��ِف��َدنَّ َف��َال
َرْس��ِم َع��َل��ى ��ئُ��وِن ال��شُّ َم��اءَ تَ��ْس��َف��َح��ْن َوَال ِب��ال��لِّ��َوى َم��يَّ��َة أَْط��َالَل تَ��نْ��ُدبَ��ْن َوَال
َواْإلِثْ��ِم اْألََح��اِدي��ِث ��اُت َم��ذَمَّ َوتَ��بْ��َق��ى َح��اَج��ٍة إِْدَراُك اْل��َم��ْرءِ ُق��َص��اَرى َف��ِإنَّ

حمزة: اسمه غالم يف شعره ومن

ِب��اْل��بُ��َك��اءِ اْل��َع��يْ��َن َوأَنْ��بَ��َط ُف��َؤاِدي ِف��ي ال��نَّ��اَر َرَم��ى َم��ْن يَ��ا
َداِئ��ي بُ��ْرءُ ثَ��نَ��ايَ��اَك َوِف��ي ِب��َق��ْل��ِب��ي تَ��ْص��ِح��ي��ُف��ُه اْس��ُم��َك
ال��ذَِّم��اءِ ِس��َوى ِم��نْ��َه��ا يَ��بْ��َق َل��ْم نَ��ْف��ِس��ي َف��ِإنَّ َس��َالِم��ي اْرُدْد
ِب��ال��رََّج��اءِ اْل��يَ��أَْس َم��َزَج َق��ْد ذَِل��ي��ًال أَتَ��ى ِب��َص��بٍّ َواْرُف��ْق
اْل��َه��َواءِ ��ِة ِرقَّ ِف��ي َف��َص��اَر ال��تَّ��َج��نِّ��ي اْل��َه��َوى ِف��ي أَنْ��َه��َك��ُه

تعاىل. هللا رحمه وخمسمائة عرشة خمس سنة صفر بمرصيف وتويف كثري، شعر وله

اإلفلييل ابن

هللا عبد بن زياد بن يحيى بن مفرج بن زكريا بن محمد بن إبراهيم القاسم أبو هذا كان
من إماًما اإلفلييل26 بابن املعروف الزهري القريش وقاص أبي بن سعد بن خالد بن
كذلك، عرًضا بسام ابن وذكره أسطر، بضعة يف خلكان ابن ترجمه واللغة، النحو أئمة
قال إذ والزوابع التوابع رسالة يف له شهيد ابن تعرض ملناسبة أسطر بضعة يف قال
أنه عىل دخيل، بفؤادي وحبه مكني، نفيس من فإنه اإلفلييل القاسم أبو وأما شهيد: ابن
اإلفلييل ابن كان املؤرخ: حيان ابن عن نقًال بسام ابن فقال … إيلَّ ومنتسب عيل، متحامل
اللغة لغريب والضبط العربي اللسان علم يف بقرطبة زمانه أهل بذَّ قد عرض به الذي
من يحمل ما عىل غيوًرا وكان معانيها، بعض يف واملشاركة واإلسالم الجاهلية أشعار يف
وال عليه يجادل فيه، أنشب إذا البنيِّ الخطأ يف رأسه راكبًا فيه، الحسد كثري الفنِّ ذلك
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به، صناعته وكمال إليه احتياجه مع ومعرفته العروض علم وَعِدَم عنه، صارف يرصفه
وظاعن، حائر من الناس َوَمَىض الرببرية الفتنة لحق وكان فيه، رسوخ له يكن فلم
محمد واستكتبه الجاه، نال أن إىل حمود آل من بقرطبة الكائنني األمراء إىل فازدلف
عىل كان ألنه البالغة؛ عن نائيًا كالمه فوقع بُْرد، ابن بعد املستكفي الرحمن عبد بن
بلغني وما فيه، فَزهد املطبوعني، الكتاب أساليب يف يَْجِر فلم املتكلمني، املعلمني طريقة
دينه يف تهمة ولحقته غري، ال املتنبي ديوان حه َرشْ إال املعرفة فنون من يشء يف ألف أنه
والحمار والسايس عاصم كابن وقته يف األطباء من تتبع من جملة يف املرواني هشام أيام
متصدًرا كان خلكان: ابن وقال … أطلق ثم بامُلطِبق، وسجن اإلفلييل ابن وطلب وغريهم،
من عنده وكان الناس، وأيام لألخبار ذاكًرا لألشعار حافًظا وكان األدب، إلقراء باألندلس
حسن اللهجة، صادق للكالم، انتقاًدا الناس أشد وكان صالحة، قطعة بالده أهل أشعار
ذي ١٣ السبت يوم وتويف ،٣٥٢ سنة شوال يف والدته وكانت الضمري، صايف املغيب،

بقرطبة. عامر باب عند خرب مسجد صحن يف وُدفن ،٤٤١ سنة القعدة

عباد بن الصاحب

أحمد بن عباد بن العباس بن عباد الحسن أبي بن إسماعيل القاسم أبو الصاحب هو
فضائله يف العرص وأعجوبة الدهر نادرة كان خلكان: ابن قال الطالقاني. إدريس بن
كتاب صاحب اللغوي فارس بن أحمد الحسني أبي عن األدب أخذ وكرمه، ومكارمه
يف الثعالبي منصور أبو وقال وغريهما، العميد بن الفضل أبي عن وأخذ اللغة، يف املجمل
العلم يف محله علو عن لإلفصاح أرضاها عبارة تحرضني ليست حقه: يف اليتيمة كتابه
أشتات وجمعه املحاسن، يف بالغايات وتفرده والكرم، الجود يف شأنه وجاللة واألدب
يقرص َوْصفى وَجْهُد ومعاليه، فضائله أدنى بلوغ عن تنخفض قويل همة ألن املفاخر؛

أحواله. من وطرف محاسنه بعض رشح يف رشع ثم … ومساعيه فواضله أيرس عن
ودرج ودب حجرها، يف الوزارة من نشأ الصاحب حقه: يف الخوارزمي بكر أبو وقال
حقه: يف الرستمي سعيد أبو قال كما آبائه عن وورثها درِّها، أفاويق ورضع وكرها، من

ِب��اْإلِْس��نَ��اِد اْإلِْس��نَ��اِد َم��ْوَص��وَل��َة َك��اِب��ِر َع��ْن َك��اِب��ًرا اْل��ِوَزاَرَة َوِرَث
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َع��بَّ��اِد َع��ْن َوإِْس��َم��اِع��ي��ل َرتِ��ِه ِوَزا َع��بَّ��اُد اْل��َع��بَّ��اِس َع��ِن يَ��ْرِوي

العميد، بن الفضل أبا يصحب كان ألنه الوزراء؛ من بالصاحب لقب من أول وهو
عليه. َعَلًما وبقي الوزارة توىل ملا اللقب هذا عليه أطلق ثم العميد، ابن صاحب له: فقيل
صحب ألنه الصاحب؛ له قيل إنما أنه التاجي: كتاب يف الصابي إسحاق أبو وذكر
به، واشتهر اللقب، هذا عليه فاستمر الصاحب، وسماه الصبا، منذ بويه بن الدولة مؤيد
بويه منصور أبي الدولة مؤيد وزير أوًال وكان بعده، الوزارة ويل من كل به ُسمي ثم
بن الفضل أبي بن عيل الفتح أبي بعد وزارته توىل الديلمي، بويه بن الدولة ركن بن
استوىل بجرجان وثالثمائة وسبعني ثالث سنة شعبان يف الدولة مؤيد تويف فلما العميد،
مبجًال وكان وزارته، عىل الصاحب فأقر عيل الحسن أبو الدولة فخر أخوه مملكته عىل
جملتها: من نونية أبياتًا يوًما الزعفراني القاسم أبو وأنشده األمر، نافذ ومعظًما عنده

َدنَ��ا أَْو نَ��أَى َم��ْن َراَح��تَ��ْي إَِل��ى اْل��ِغ��نَ��ى تُ��ْه��ِدي َع��َط��ايَ��اُه َم��ْن أَيَ��ا
ُم��ْم��ِك��نَ��ا ِم��ثْ��َل��َه��ا نَ��َخ��ْل َل��ْم ِك��ًس��ى َوال��زَّاِئ��ِري��َن اْل��ُم��ِق��ي��ِم��ي��َن َك��َس��ْوَت
أَنَ��ا إِالَّ اْل��َخ��زِّ ِم��َن ُص��نُ��وٍف ِف��ي يَ��ْم��ُش��وَن اِر ال��دَّ َوَح��اِش��يَ��ُة

احملني له: قال رجًال أن الشيباني زائدة بن معن أخبار يف قرأت الصاحب: فقال
— هللا أن علمت لو قال: ثم وجارية، وحمار وبغل وفرس بناقة له فأمر األمري، أيها
بجبٍَّة الَخزِّ من لك أمرنا وقد عليه، لحملتك هذا غري مركوبًا خلق — وتعاىل سبحانه
وكيس، وجورب، وكساء، ورداء، ومطرف، ومنديل، ورساويل، وُدراعة، وعمامة، وقميص،
يجتمع لم ما الشعراء من عنده واجتمع ألعطيناكم، الخز من يتخذ آخر لباًسا علمنا ولو
الرضب دار من الرضابون رفع األجوبة حسن وكان املدائح، ِبُغرِر ومدحوه غريه عند
بعضهم وكتب بارد. حديد يف تحتها: ع فوقَّ بالرضابني، مرتجمة مظلمة يف رقعة إليه
بضاعتنا هذه فيها: فوقع ألفاظه من جملة ورسق رسائله، عىل فيها أغار ورقة إليه
فاطلع يوًما السطح صعد ثم بجواره، ضيق مكان يف عماله بعض وحبس إلينا. ردت
الصاحب: فقال الجحيم، سواء يف فرآه فاطلع صوته: بأعىل املحبوس فناداه فرآه، عليه

كثرية. ونوادره تكلمون، وال فيها اْخَسئُوا
املعجم حروف عىل رتبه مجلدات سبعة يف وهو املحيط سماه كتابًا اللغة يف وصنف
يف الكايف وكتاب متوفر، جزء عىل اللغة من فاشتمل الشواهد، وقلَّل األلفاظ فيه كثَّر
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أبي بن عيل فضائل فيه يذكر اإلمامة وكتاب النريوز، وفضائل األعياد، وكتاب الرسائل،
عن الكشف وكتاب الوزراء، وكتاب تقدمه، من إمامة ويثبت — عنه هللا ريض — طالب
جيد ونظم بديعة رسائل وله وصفاته، تعاىل هللا أسماء وكتاب املتنبي، شعر مساوئ

قوله: فمنه

ِص��َف��ِت��ي َع��نْ��ُه تَ��ْق��ُص��ُر َج��َم��الُ��ُه َوَش��اِدٍن
َش��َف��ِت��ي َق��بِّ��ْل َف��ُق��ْل��ُت يَ��ِدي ِل��تَ��ْق��ِب��ي��ِل أَْه��َوى

الخمر: رقة يف وله

اْألَْم��ُر َف��تَ��َش��اَك��َل َوتَ��َش��ابَ��َه��ا اْل��َخ��ْم��ُر َوَراَق��ِت ال��زَُّج��اُج َرقَّ
َخ��ْم��ُر َوَال َق��َدٌح َوَك��أَنَّ��َم��ا َق��َدٌح َوَال َخ��ْم��ٌر َف��َك��أَنَّ��َم��ا

أحد منصور بن نوح أن النحوي: الفاريس الحسني بن محمد الحسني أبو وحكى
أمر وتدبري وزارته، إليه ليفوَض يستدعيه؛ الرس يف ورقة إليه كتب سامان بني ملوك
فما جمل، أربعمائة إىل خاصة كتبه لنقل يحتاج أنه إليه: أعذاره جملة من فكان مملكته،

كثرية. وأخباره التحمل؟ من بها يليق بما الظن
ست سنة القعدة ذي من بقيت ليلة عرشة ألربع مولده وكان خلكان: ابن قال
من والعرشين الرابع الجمعة ليلة وتويف بالطالقان، وقيل بأصطخر وثالثمائة وعرشين
— تعاىل هللا رحمه — أصبهان إىل نقل ثم بالري، وثالثمائة وثمانني خمس سنة صفر
يتعاهدونها بنته وأوالد اآلن، إىل عامرة وهي دزيه، بباب تعرف بمحلة قبة يف ودفن

بالتبييض.
لَم يل: يقول قائًال املنام يف رأيت األصبهاني: الشاعر العالء أبي بن القاسم أبو قال
أبدأ بما أدِر فلم محاسنه كثرة ألَجَمتْني فقلت: وشعرك؟ فضلك مع الصاحب تَْرث لْم
قل، فقلت: أقوله، ما أجز فقال: لها، االستيفاء بي ظن وقد أقرص أن خفت وقد منها؟

فقال:

ُح��َف��يْ��َرٍة ف��ي َم��ًع��ا َواْل��َك��اِف��ي اْل��ُج��وُد ثَ��َوى
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فقلت:

ِب��أَِخ��ي��ِه ِم��نْ��ُه��َم��ا ُك��لٌّ ِل��يَ��أْنَ��َس

فقال:

تَ��َع��انَ��َق��ا ثُ��مَّ َح��يَّ��يْ��ِن اْص��َط��َح��بَ��ا ُه��َم��ا

فقلت:

َدِزي��ِه ِب��بَ��اِب َل��ْح��ٍد ِف��ي َض��ِج��ي��َع��يْ��ِن

فقال:

ُم��ْس��تَ��َق��رِِّه��ْم َع��ْن ال��ثَّ��اُووَن اْرتَ��َح��َل إِذَا

فقلت:

ِف��ي��ِه اْل��ِق��يَ��اَم��ِة يَ��ْوِم إَِل��ى أََق��اَم��ا

كما وفاته بعد أحد يسعد لم أنه أخباره يف ورأيت حماسته، يف البيَّايس هذا ذكر
باب عىل الناس واجتمع الري، مدينة له أغلقت تويف ملا فإنه الصاحب، غري حياته يف كان
غريوا وقد القواد وسائر الدولة فخر مخدومه وحرض جنازته، خروج ينتظرون قرصه
األرض، وقبلوا واحدة، صيحة بأجمعهم الناس صاح الباب من نعشه خرج فلما لباسهم،
الرستمي سعيد أبو ورثاه أياًما، للعزاء وقعد الناس مع الجنازة أمام الدولة فخر ومىش

بقوله:

َج��َواُد يُ��ْس��تَ��َم��اُح أَْو أََم��ٍل أَُخ��و ��َرى ال��سُّ إَِل��ى يَ��َه��شُّ َع��بَّ��اٍد ابْ��ِن أَبَ��ْع��َد
َم��َع��اُد اْل��َم��َع��اِد َح��تَّ��ى َل��ُه��َم��ا َف��َم��ا ِب��َم��ْوتِ��ِه يَ��ُم��وتَ��ا أَْن إِالَّ ال��ل��ُه أَبَ��ى

وثالثمائة وثالثني خمس أو أربع سنة يف العباس بن عباد الحسن أبو والده وتويف
ووالد الدولة فخر والد وهو بويه، بن الدولة ركن وزير وكان — تعاىل هللا رحمه —
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وثمانني سبع سنة شعبان يف الدولة فخر وتويف املتنبي، ممدوح فناخرسو الدولة عضد
املهملة الطاء بفتح — والطَّالقاني وثالثمائة، وأربعني إحدى سنة يف ومولده وثالثمائة،
الطالقان، إىل النسبة هذه نون: الثانية األلف وبعد — قاف ثم مفتوحة الم األلف وبعد
املذكور والصاحب قزوين، أعمال من واألخرى بخراسان إحداهما ملدينتني؛ اسم وهو

خراسان. طالقان ال قزوين، طالقان من أصله

الخوارزمي بكر أبو

أبي أخت ابن — خلكان ابن قال كما وهو — الخوارزمي العباس بن محمد بكر أبو هو
الشعراء أحد كان خلكان: ابن قال — التاريخ صاحب الطربي جرير بن محمد جعفر
بنواحي وسكن مدة بالشام أقام واألنساب اللغة يف إماًما وكان املشاهري، الكبار املجيدين
وهو عباد بن الصاحب حرضة قصد أنه ويحكى عرصه، يف إليه يشار وكان حلب،
وهو األدباء، أحد الباِب عىل للصاحب قل حجابه: ألحد قال بابه إىل وصل فلما بأرَّجان
أن نفيس ألزمت قد له قل الصاحب: فقال وأعلمه، الحاجب فدخل الدخول، يف يستأذن
إليه فخرج العرب، شعر من بيت ألف عرشين يحفظ من إال األدباء من عيل يدخل ال
الرجال شعر من القدر هذا له: وقل إليه ارجع بكر: أبو له فقال بذلك، وأعلمه الحاجب
أبا يكون هذا الصاحب: فقال قال، ما عليه فأعاد الحاجب فدخل النساء؟ شعر من أم
له املذكور بكر وأبو له، وانبسط فعرفه عليه فدخل الدخول، يف له فأذن الخوارزمي بكر
نثره من قطعة وذكر اليتيمة، كتاب يف الثعالبي ذكره وقد شعر، وديوان رسائل ديوان

قوله: ذلك فمن نظمه من بيشء أعقبها ثم

ل��َم��اَم��ا ُزْرَت أَْع��َس��ْرَت َوإِْن ُم��ِق��ي��ًم��ا ِع��نْ��َدنَ��ا َخ��يَّ��ْم��َت أَيْ��َس��ْرَت إِْن َرأَيْ��تُ��َك
أََق��اَم��ا ��يَ��اءُ ال��ضِّ َزاَد َوإِْن أََغ��بَّ َض��ْوءُُه َق��لَّ إِْن اْل��بَ��ْدُر إِالَّ أَنْ��َت َف��َم��ا

أيًضا: شعره ومن

ِق��ْرَط��اَس��ا يَ��ْل��َق��اُه ِل��َم��ا يَ��ُف��كُّ َوَال يَ��ْش��َربُ��َه��ا ال��رَّاِح ِص��ْرَف يُ��َح��اِوُل َم��ْن يَ��ا
اْل��َك��اَس��ا َ تَ��ْم��َأل َح��تَّ��ى اْل��ِك��ي��َس ِغ َف��َف��رِّ اْم��ِت��َالُؤُه��َم��ا يَ��ْق��ِض َل��ْم َواْل��ِك��ي��ُس اْل��َك��اُس
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الخوارزمي: شهيب بن أحمد سعيد أبو يقول وفيه

اْل��َوَف��اءِ َع��َل��ى يَ��ُدوُم َال َوَل��ِك��ْن َوَف��ْض��ُل أََدٌب َل��ُه بَ��ْك��ٍر أَبُ��و
اْل��َم��َس��اءِ إَِل��ى ��بَ��اِح ال��صَّ َوْق��ِت َف��ِم��ْن ِل��ِخ��لٍّ َداَم��ْت إِذَا تُ��ُه َم��َودَّ

كثرية. ونوادره وملحه
سنة رمضان شهر منتصف يف بها ومات نيسابور، سكن الشام من رجع وملا
وتسعني ثالث سنة تويف أنه تاريخه: يف األثري ابن شيخنا وذكر وثالثمائة، وثمانني ثالث

فيه: فعمل راٍض غري عباد بن الصاحب فارق قد وكان وثالثمائة،

يَ��َم��ا ال��دِّ أَْخ��َج��َل َح��تَّ��ى ِب��اْل��ُج��وِد يَ��َداُه َه��َط��َل��ْت َوإِْن َع��بَّ��اٍد ابْ��َن تَ��ْح��َم��َدنَّ َال
َك��َرَم��ا َوَال بُ��ْخ��ًال َال َويَ��ْم��نَ��ُع يُ��ْع��ِط��ي َوَس��اِوِس��ِه ِم��ْن َخ��َط��َراٌت َف��ِإنَّ��ُه

أنشده: موته خرب بلغه فلما ذلك، عباد ابن فبلغ

نَ��َع��ْم ِل��ي ِق��ي��َل ُخ��َواِرْزِم��يُّ��ُك��ْم أََم��اَت َق��اِف��ٍل ُخ��َراَس��اَن ِم��ْن ِل��َرْك��ٍب أَُق��وُل
ال��نِّ��َع��ْم َك��َف��َر َم��ْن ال��رَّْح��َم��ُن َل��َع��َن أََال َق��بْ��ِرِه َف��ْوِق ِم��ْن ِب��اْل��َج��صِّ اْك��تُ��بُ��وا َف��ُق��ْل��ُت

املتنبي» رسقات عن اإلبانة «صاحب العميدي

مصنف، لغوي نحوي أديب الَعِميدي: محمد بن أحمد بن محمد سعيد أبو ياقوت: قال
مرص. سكن

لخمس الجمعة يوم مات … أدبيات له العميدي: سعيد أبو الحبال: إسحاق أبو قال
ديوان يتوىل العميدي وكان قال: وأربعمائة، وثالثني ثالث سنة اآلخرة جمادى من خلون
ووليه الظاهر، أيام يف عرشة ثالث سنة يف — الروذباري ذكر كما — عنه وعزل الرتتيب،
ويل من عوًضا فيه استخدم املستنرص، أيام يف بمرص اإلنشاء ديوان توىل ثم معرش، ابن
أبو بعده الديوان وتوىل وأربعمائة، وثالثني اثنتني سنة صفر يف الكاتب خربان بن الدولة
يف تصانيف وله قال: وأربعمائة. وثالثني ست سنة من اآلخرة جمادى يف الذهيل الفرج
املعظم امللك خزانة يف بدمشق رأيته مجلدات، عرشة يف البالغة تنقيح كتاب منها: األدب،
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إىل اإلرشاد وكتاب وأربعمائٍة، وثالثني إحدى سنة شعبان يف عليه قرئ وقد خطه، وعليه
كتاب العروض، وكتاب القرآن، انتزاعات وكتاب املنثور، نظم إىل والهداية املنظوم َحلِّ

كبري. القوايف
الصواف الدليل بن محمود بن محمد الحسني أبو أنشدنا مرشف: بن عيل قال

لنفسه: العميدي أحمد بن محمد سعيد أبو أنشدنا قال: بمرص

اْل��َق��َراَف��ْه إِالَّ ِع��بَ��اَدٍة َم��َق��رَّ ِل��ي أَِج��ْد َل��ْم َص��ْدِري َض��اَق َم��ا إِذَا
َراَف��ْه أَْل��َق َل��ْم نَ��اِص��ِري َوِق��لَّ��َة اْج��ِت��َه��اِدي اْل��َم��ْوَل��ى يَ��ْرَح��ِم َل��ْم َل��ِئ��ْن

وكيع ابن

بن عيل بن الحسن محمد أبو — والثعلبي خلكان ابن قال كما — هو وكيع ابن وهذا
… التنييس وكيع بابن املعروف الضبي، زياد بن صدقة بن حيان بن خلف بن أحمد
بديعة كل وله أوانه، يف أحد يتقدمه فلم زمانه، أهل برع قد جامع، وعالم بارع، شاعر
أبي رسقات فيه َ بنيَّ كتاب وله جيد، شعر ديوان وله األفهام، وتستعبد األوهام، تسحر

شعره: ومن عجمة، لسانه يف وكان املنصف، سماه الطيب،

يَ��تُ��وق َوَال إَِل��يْ��َك يَ��ْص��بُ��و َف��َم��ا اْل��َم��ُش��وق اْل��َق��ْل��ُب ُح��بِّ��َك َع��ْن َس��َال
اْل��ُع��ُق��وق اْل��َوَل��ِد َع��ِن يُ��ْس��ِل��ي َوَق��ْد َع��َزاءً َل��نَ��ا َع��نْ��َك َك��اَن َج��َف��اُؤَك

أيًضا: وله

أَْح��بَ��اُب ال��نَّ��َوى َع��َل��ى َونَ��ْح��ُن بَ��اٍق نَ��ا َف��ودُّ ال��لِّ��َق��اءُ بَ��ُع��َد َق��ْد َك��اَن إِْن
يُ��ْرتَ��اُب ِب��ِوَداِدِه َوُم��َواِص��ٍل ُه ودُّ يُ��ْؤَم��ُن ِل��ْل��َوْص��ِل َق��اِط��ٍع َك��ْم

أيًضا: وله

َع��نْ��ُه ال��ل��ُه َج َف��رَّ َال ِب��َق��ْل��ِب��ي َش��َم��تُّ َل��َق��ْد
ِم��نْ��ُه بُ��دَّ َال َف��َق��اَل َه��َواُه ِف��ي لُ��ْم��تُ��ُه َك��ْم
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فقال: بعضهم املعنى بهذا ألمَّ وقد

َع��نْ��ُه َوال��تَّ��َص��بُّ��َر اْل��َق��ْل��ِب َس��ْل��َوَة ِل��ي َض��ِم��نَ��ْت َع��ْزَم��ًة ال��ل��ُه َرَع��ى َال
ِم��نْ��ُه بُ��دَّ َال تَ��ُق��وُل َق��ْل��ِب��ي ِم��ثْ��َل َع��اَدْت ثُ��مَّ َس��اَع��ٍة َغ��يْ��َر َوَف��ْت َم��ا

منقذ: بن أسامة قول ومثله

َداِئ��ِم ُص��ُدوٍد َع��ْن تَ��ْض��ُع��ُف َف��ُق��َواَك ِه��ْج��َراِن��ِه��ْم َع��َل��ى َج��َل��ًدا تَ��ْس��تَ��ِع��ْر َال
َراِغ��ِم َع��ْوَدَة ُع��ْدَت َوإِالَّ َط��وًْع��ا إَِل��يْ��ِه��م َرَج��ْع��َت إِْن ِب��أَنَّ��َك َواْع��َل��ْم

بن محمد بن نرص الفتح أبا الدين مرتىض الشيخ أنشدت الفقهاء: بعض وقال
بالقرافة — عنه ريضهللا — الشافعي اإلمام برتبة كان املدرس الشيزري القضاعي مقلد

املذكور: وكيع البن

اْل��َع��اِل��يَ��ْه ال��رُّتَ��ِب َع��ِن تْ��ُه َوَص��دَّ ِب��اْل��ُخ��ُم��وِل ��ِت��ي ِه��مَّ َق��ن��َع��ْت َل��َق��ْد
اْل��َع��اِف��يَ��ْه تُ��ْؤثِ��ُر َوَل��ِك��نَّ��َه��ا اْل��ُع��َال ِط��ي��ِب َط��ْع��َم َج��ِه��َل��ْت َوَم��ا

البديهة: عىل لنفسه فأنشدني

اْل��َع��اِل��يَ��ْه َوال��رُّتَ��َب َف��ِإيَّ��اَك اْل��ُه��بُ��وُط يَ��ُك��وُن ��ُع��وِد ال��صُّ ِب��َق��ْدِر
اْل��َع��اِف��يَ��ْه ِف��ي َوِرْج��َالَك تَ��ُق��وُم َس��َق��ْط��َت َم��ا إِذَا َم��َك��اٍن ِف��ي َوُك��ْن

أيًضا: وكيع والبن

َرآُه ذَا َق��بْ��َل يَ��ُك��ْن َوَل��ْم َع��َل��يْ��ِه َع��اِذِل��ي أَبْ��َص��َرُه
َه��َواُه ِف��ي ال��نَّ��اُس َالَم��َك َم��ا َه��ذَا َه��ِوي��َت َل��ْو ِل��ي: َف��َق��اَل
ِس��َواُه اْل��َه��َوى أَْه��ُل َف��َل��يْ��َس َع��نْ��ُه َع��َدْل��َت َم��ْن إَِل��ى ِل��ي ُق��ْل
نَ��َه��اُه َم��ْن ِب��اْل��ُح��بِّ يَ��أُْم��ُر يَ��ْدِري َل��يْ��َس َح��يْ��ُث ِم��ْن َف��َظ��لَّ
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محمد الدين شهاب الفقيه لصاحبنا األبيات هذه أنشدت وكنت خلكان: ابن قال
املعنى: يف لنفسه فأنشدني بالخيمي، املعروف املنعم عبد الدين تقي الشيخ ولد

َج��ِم��ي��ِل َوْج��ٍه َع��َل��ى َل��تَ��َف��اَص��ْل��نَ��ا َع��اِذِل��ي َح��ِب��ي��ِب��ي َوْج��َه َرأَى َل��ْو

كل وكيع والبن التورية، يف وأحسن فيه أجاد ولقد أبيات، جملة من البيت وهذا
وتسعني ثالث سنة األوىل جمادى من بقني لسبع الثالثاء يوم وفاته وكانت حسن، معنى
هللا رحمه بها له بنيت التي القبة يف الكربى املقربة يف ودفن ِتنِّيس، بمدينة وثالثمائة

تعاىل.
مهملة، عني وبعدها تحتها من املثناة الياء وسكون الكاف وكرس الواو بفتح ووكيع
الجواليقي، لعبدان باألهواز الحكم يف نائبًا وكان خلف، بن محمد بكر أبي جده لقب وهو
وأخبارهم، الناس وأيام والسري والنحو والفقه القرآن أهل من فصيًحا نبيًال فاضًال وكان
القرآن آي عدد وكتاب الرشيف، وكتاب الطريق، كتاب فمنها: كثرية، مصنفات وله
شعر وله ذلك، وغري … واملوازين املكاييل وكتاب والنضال، الرمي وكتاب فيه، واالختالف
وثالثمائة ستٍّ سنة األول ربيع شهر من بقني لست األحد يوم وتويف العلماء، كشعر

ببغداد.
هللا رحمه مكرم بعسكر وثالثمائة سبع سنة األهوازي عبدان تويف قانع: ابن وقال
املثناة الياء وسكون املشددة النون وكرس فوقها من املثناة التاء بكرس والتنييس تعاىل؛
دمياط. من بالقرب مرص بديار مدينة تنيس إىل نسبة مهملة سني وبعدها تحتها من

التربيزي الخطيب

املعروف التربيزي الشيباني بسطام بن الحسن بن محمد بن عيل بن يحيى زكريا أبو هو
قرأ وغريهما، واللغة النحو من باألدب، تامة معرفة له كانت خلكان: ابن قال بالخطيب،
الدهان محمد وأبي الرقي، عيل بن هللا عبد القاسم وأبي املعري، العالء أبي الشيخ عىل
الفتح أبي الفقيه من صور بمدينة الحديث وسمع األدب، أهل من وغريهم … اللغوي
يوسف بن هللا عبد بن محمد بن الكريم عبد القاسم أبي ومن الرازي، أيوب بن سليم
الخطيب عنه وروى وغريهم، … عيل بن هللا عبد القاسم وأبي البغدادي، الساوي الدالل
محمد الفضل أبو والحافظ بغداد، تاريخ صاحب ثابت بن عيل بن أحمد بكر أبو الحافظ
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محمد بن الخري سعد الحسن وأبو الجواليقي، أحمد بن موهوب منصور وأبو نارص بن
وذكره له، وتتلمذوا كثري خلق عليه وتخرَّج األعيان، من وغريهم … األندليس سهل بن
قال: ثم فضائله، وعدد األنساب وكتاب الذيل كتاب يف السمعاني سعيد أبو الحافظ
زكريا أبو يقول: املقرئ خريون بن الحسن بن امللك عبد بن محمد منصور أبا سمعت
أنا وذاكرت قال: ثم أشياء. عنه وذكر الطريقة، بَمْرِيضِّ كان ما التربيزي عيل بن يحيى
أنكر ما وكأنه عنه فسكت خريون ابن ذكره بما الحافظ نارص بن محمد الفضل أبي مع

ينقله. كان وما اللغة يف ثقة كان ولكن قال، ما
املتنبي، ديوان رشح وكتاب الحماسة، رشح منها مفيدة: كثرية كتبًا األدب يف وصنف
ورشح السبع، املعلقات ورشح املعري، العالء أبي ديوان وهو الزند سقط رشح وكتاب
مقدمات النحو يف وله املنطق، إصالح وتهذيب الحديث، غريب تهذيب وله املفضليات،
علم يف الكايف كتاب وله الوجود، عزيزة وهي الصنعة أرسار منها واملقصود حسنة
مجلدات، أربعة يف رأيته امللخص، سماه القرآن، إعراب يف وكتاب والقوايف، العروض
ودرس التآليف، من ذلك غري وله وأصغر، وأوسط أكرب ثالث الحماسة لكتاب ورشوحه
حصلت أنه املعري: العالء أبي إىل توجهه سبب وكان ببغداد، النظامية باملدرسة األدب
لطاف، مجلدات عدة يف األزهري منصور أبي تأليف اللغة يف التهذيب كتاب من نسخة له
يف الكتاب فجعل املعري عىل فدل باللغة عالم رجل عن وأخذها فيها، ما تحقيق وأراد
فنفذ مركوبًا به يستأجر ما له يكن ولم املعرة، إىل تربيز من كتفه عىل وحملها مخالة،
ال من رآها وإذا ببغداد، الوقوف ببعض وهي البلل، فيها فأثر إليها ظهره من العرق
وكان املذكور، الخطيب عرق سوى بها وليس غريقة أنها ظن فيها الحال صورة يعرف
بن طاهر الحسن أبو الشيخ بها عليه فقرأ شبابه عنفوان يف مرص دخل قد الخطيب

املمات. إىل واستوطنها بغداد إىل عاد ثم اللغة، من النحوي بابشاذ
من جملة البغدادي محرييز بن املظفر بن محمد الحسن أبي عن يَْرِوي وكان
وهي الخطيب، ترجمة يف الذيل كتاب يف السمعاني حكاه ما عىل قوله ذلك فمن شعره،

أشعاره: أشهر من

َغ��بُ��وِق��ي ِب��ال��ص��َراِة ِم��نْ��ُه َوأَْط��يَ��ُب ِب��َدْج��َل��ة َص��بُ��وِح��ي أَْح��َل��ى َم��ا َخ��ِل��ي��َل��يَّ
َوَع��ِق��ي��ِق ذَاِئ��ٍب َك��ُدرٍّ َف��َك��انَ��ا َك��ْرَم��ٍة َم��اءِ ِم��ْن اْل��َم��اءَيْ��ِن َع��َل��ى َش��ِربْ��ُت
َوَم��ُش��وِق اْل��َه��َوى ُح��ْل��ِو َش��اِئ��ٍق َف��ِم��ْن تَ��َق��ابَ��َال َوأَْرٍض أُْف��ٍق َق��َم��َرْي َع��َل��ى
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ِري��ِق��ي َويَ��ْش��َرُب يَ��ْس��ِق��ي��ِن��ي َزاَل َوَم��ا ِري��َق��ُه َوأَْش��َرُب أَْس��ِق��ي��ِه ِزْل��ُت َف��َم��ا
َوَش��ِق��ي��ِق��ي أَِخ��ي َه��ذَا نَ��َع��ْم َف��َق��اَل اْل��َف��تَ��ى ذَا تَ��ْع��ِرُف ال��تَّ��مِّ ِل��بَ��ْدِر َوُق��ْل��ُت

قول معنى من يستمد منها األخري والبيت وأطرفه، الشعر أملح من األبيات وهذه
عباد بن املعتمد مدح يف األندليس اللبانة بابن املعروف الداني عيىس بن محمد بكر أبي

طويلة: قصيدة جملة من إشبيليه صاحب

اْل��َع��ذُْب ��اِك��ُن ال��سَّ أَنَّ��ُه إِالَّ َش��ِق��ي��ِق��ي ِل��ي َف��َق��اَل َع��نْ��ُه اْل��بَ��ْح��َر أََخ��اُه َس��أَْل��ُت

والبحر العذب الساكن فقال: عليه رجحُه حتى البحر شقيق جعله أنه كفاه ما
القصيدة: هذه وأول وأبدعه، املدح خالص من وهذا مالح، مضطرب

َرْط��ُب لُ��ْؤلُ��ٌؤ أَْم ال��طَّ��لِّ َس��ِق��ي��ُط أَذَاَك ال��رَّْك��ُب َع��ِل��َم َف��َم��ا تَ��ْوِدي��ِع��ي ِع��نْ��َد بَ��َك��ْت
َس��ْرُب َل��َه��ا يُ��َق��اُل َال يَ��اِج��ي ال��دَّ نُ��ُج��وَم ِل��ُم��ْخ��ِط��ئٌ َوإِنِّ��ي َس��ْرٌب َوتَ��ابَ��َع��َه��ا

أيًضا: وللخطيب طويلة، قصيدة وهي

اْل��ُم��َق��اِم ِم��َن َس��ِئ��ْم��ُت َق��ْد َف��ِإنِّ��ي يَ��ْوًم��ا اْألَْس��َف��اِر ِم��َن يَ��ْس��أَْم َف��َم��ْن
ِل��ئَ��اِم إَِل��ى يَ��نْ��تَ��ُم��وَن ِل��ئَ��اٍم ِرَج��اٍل َع��َل��ى ِب��اْل��ِع��َراِق أََق��ْم��نَ��ا

الفياض: العميد إيلَّ كتب الخطيب: وقال

ُف��نُ��وْن َواْألََق��اِوي��ُل َع��ِل��ي بْ��ِن ِل��يَ��ْح��يَ��ى ُق��ْل
َويَ��ُخ��وْن ِف��ي��َه��ا ـ��ِذُب ـْ يَ��ك�� َم��ْن َل��ْس��ُت أَنِّ��ي َغ��يْ��َر
ُع��يُ��وْن اْل��َف��ْض��ِل إَِل��ى َم��دَّ إِْن اْل��َف��ْض��ِل َع��يْ��ُن أَنْ��َت
يَ��ُه��وْن َك��اَد َوَق��ْد ـ��ُل ـْ اْل��َف��ض�� ِب��ِه َع��زَّ َم��ْن أَنْ��َت
يَ��ُك��وْن َم��ْن َل��َع��ْم��ِري ـ��َت ـْ َوأَتْ��َع��ب�� َك��اَن َم��ْن ُف��ْق��َت
ُق��ُروْن َق��بْ��ل َوَم��َض��ى ِق��َراٌن ِف��ي��َك َم��َض��ى َق��ْد
َوُدُج��وْن َف��َص��ْح��ٌو ال��ُك��لُّ ِب��َك ِق��ي��َس َوإِذَا
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ُش��ُج��وْن َف��اْألََح��اِدي��ُث َع��نْ��ُه��ُم َف��تَّ��َش َوإِذَا
َوُح��ُزوْن َف��ُس��ُه��وٌل َوَرأَيْ��نَ��ا َس��ْم��ِع��نَ��ا َق��ْد
َوُق��يُ��وْن َف��ِق��ي��ٌل َن َك��ا َم��ْن ِب��َك َوَوَزنَّ��ا
ُظ��نُ��وْن َزاَل َم��ا ُك��لُّ َوأَْزٌد َش��يْ��بَ��ان أَيْ��َن
ُغ��ُص��وْن اْل��ِع��ْل��ِم ِف��ي نَ��َك ُدو َوَم��ْن اْألَْص��ُل إِنَّ��َك
ُع��يُ��وْن اْل��َف��ْض��ِل ذَِوي ُن َوأَْع��يَ��ا اْل��بَ��ْح��ُر إِنَّ��َك
ُج��ُف��وْن اْل��ُح��ْك��ِم ِف��ي َح��لَّ َوإِْن ��يْ��ِف َك��ال��سَّ َل��يْ��َس
اْل��َح��ُج��وْن َك��اْل��بَ��يْ��ِت َل��يْ��َس اْل��ُم��َع��لَّ��ى َك��اْل��َق��َدِح َل��يْ��َس
َوُم��ُج��وْن َه��ْزٌل نَ��َس آ َوإِْن َك��اْل��ِج��دِّ َل��يْ��َس
َوُج��وْن ِب��ي��ٌض أَبَ��ًدا َس��َواء اْل��ُح��ْس��ِن ِف��ي َل��يْ��َس
ُع��وْن َراَق��تْ��َك َوإِْن ـ��ِف ال��لُّ��ط��ـ ِف��ي َك��اْألَبْ��َك��اِر َل��يْ��َس
تَ��ُك��ونُ��وا أَْن ِش��ئْ��تُ��ْم َك��يْ��َف ُك��ونُ��وا ��اِد ِل��ْل��ُح��سَّ ُق��ْل��ُت
َف��ُه��ونُ��وا أَْو َف��َع��زُّوا ِب��اْل��َف��ْض��ِل ال��زَّاِئ��ُد َس��بَ��َق
َوُس��ُك��وْن َح��َراٌك اْل��َح��دِّ ِف��ي َخ��اَل��َف َم��ا ُدْم��َت
اْل��ُوُك��وْن ِب��ال��طَّ��يْ��ِر َق��رَّ َم��ا اْل��ُم��نَ��ى ��اَك َوتَ��َل��قَّ
َم��ُص��وْن اْل��ُودَّ يَ��ِص��ُم ��ا َع��مَّ َل��َك ُودِّي إِنَّ
بُ��ُط��وْن أَْو تَ��تَ��نَ��اَف��ى ُظ��ُه��وٌر ِف��ي��ِه ِل��ي َل��يْ��َس
يَ��ُك��وْن بَ��اْل��ُم��َص��اَف��اِة َص��بٌّ ِف��ي��َك ِل��َق��ْل��ِب��ي بَ��ْل
ُرُه��وْن اْل��ُح��بِّ ِف��ي ـ��َل��ُق ـْ ت��غ�� َوَق��ْد ال��رَّْه��ُن َغ��ل��َق
َوَخ��ئُ��وْن َه��َواُه ِف��ي أَِم��ي��ٌن ال��نَّ��اِس َوِم��َن

العميد إىل أنا فكتبت زكريا: أبو الخطيب شيخنا لنا قال الجواليقي: ابن وقال
األبيات: هذه املذكور الفياض

اْل��َف��يَّ��اِض بَ��ْح��ِرَك ِم��ْن َق��ْط��َرٌة أَنَ��ا اْل��َف��يَّ��اِض اْل��ُع��َال أَِخ��ي ِل��ْل��َع��ِم��ي��ِد ُق��ْل
اْل��َف��ْض��َف��اِض ال��ثَّ��نَ��ا ِم��َن أَْل��بَ��ْس��تَ��ِن��ي��ِه ِب��الَّ��ِذي ِذْك��ِري َوَرَف��ْع��َت َش��رََّف��تَ��ِن��ي
َوِريَ��اِض ُع��ًال ِف��ي ِم��نْ��َه��ا َف��َرَف��ْل��ُت ��ًال تَ��َف��ضُّ اْل��َق��ِري��ِض ُح��َل��َل أَْل��بَ��َس��تَ��ِن��ي
ُم��ْرتَ��اِض َخ��اِط��ٍر ِم��ْن أَبْ��َرْزتُ��ُه لُ��ْؤلُ��ٍؤ َع��ْن ِب��اْل��َح��َص��ى أَتَ��يْ��تُ��َك إِنِّ��ي
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ِب��اْألبْ��َع��اِض يَ��ُج��وُد يَ��َك��اُد إِْن َم��ا ��ٌف تَ��َوقُّ ذَاَك ِم��ثْ��ِل َع��ْن َوِب��َخ��اِط��ِري
ِب��ال��رْض��َراِض تَ��نْ��َق��اُس ُدرٌَّة أَْم َج��ْدَوٌل اْل��ُغ��َط��اِم��ُط اْل��بَ��ْح��ُر اْل��َع��اِرُض
اْألَْم��َراِض ��َة ُغ��مَّ يَ��ْك��ِش��ُف َوال��نَّ��ثْ��ِر َج��ْوَه��ًرا ��ِع اْل��ُم��َرصَّ ال��نَّ��ْظ��ِم َف��اِرَس يَ��ا
اْألَْغ��َراِض َم��َدى َع��ْن ��ُر يُ��َق��صِّ ِف��ْك��ِري َغ��َدا َوَق��ْد اْل��بَ��ِع��ي��َد اْل��َغ��َرَض ِب��ِه يَ��ْرِم��ي
ِب��اْل��َق��اِض��ي ��ِه ِل��َح��قِّ َف��َل��ْس��ت ��ا َح��قٍّ ُم��ْوِج��بً��ا ثَ��نَ��اِئ��َك ِم��ْن تُ��ْل��ِزَم��نِّ��ي َال
إِْع��َراِض أَيَّ��َم��ا َع��نْ��ُه أَْع��َرْض��ُت َوُربَّ��َم��ا اْل��َق��ِري��ِض َع��ِن َع��َج��ْزُت َف��َل��َق��ْد
ِب��اْإلِنْ��َف��اِض نَ��َداَك ِع��نْ��َد أَْق��َرْرُت إِنَّ��ِن��ي ُع��ذِْرَي ِب��بَ��ْس��ِط َع��َل��يَّ أَنْ��ِع��ْم

بقيتا لليلتني الثالثاء يوم فجأة وتويف وأربعمائة، وعرشين إحدى سنة والدته وكانت
هللا رحمه — أبرز باب مقربة يف ودفن ببغداد، وخمسمائة اثنتني سنة اآلخرة جمادى من
وبعد املهملة الطاء وفتح املهملة السني وسكون املوحدة الباء بكرس وبسطام — تعاىل

ميم. األلف

العكربي

هللا عبد البقاء أبي بن الحسني هللا عبد أبي بن هللا عبد البقاء أبو فهو الُعكَربِي اإلمام أما
الفريض الحاسب الحنبيل الفقيه والدار املولد البغدادي األصل العكربي الحسني بن
غريه وعن الخشاب بن محمد أبي عن النحو أخذ الدين، محب امللقب الرضير النحوي
أحمد بن الباقي عبد بن محمد الفتح أبي من الحديث وسمع ببغداد، عرصه مشايخ من
ولم وغريهما، املقديس طاهر بن محمد بن طاهر زرعة أبي ومن البطي بابن املعروف
فيه وصنف النحو، علم عليه الغالب وكان فنونه، يف مثله عرصه يف عمره آخر يف يكن
كتاب وله املتنبي، وديوان الفاريس، عيل ألبي اإليضاح كتاب ورشح مفيدة، مصنفات
اللُّمع رشح وكتاب لطيف، الحديث إغراب وكتاب مجلدين، يف الكريم القرآن إعراب
ل املفصَّ ورشح الحماسة، شعر إعراب وكتاب النحو، علل يف اللباب وكتاب ِجنِّي، البن
النحو يف وصنف الحريرية، واملقامات النُّباِتية الخطب ورشح مستوىف، رشًحا للزمخرشي
وبُعَد حي وهو البالد يف اسمه واشتهر به وانتفعوا كثري خلق عليه واشتغل والحساب،
ربيع شهر ثامن األحد ليلة وتويف وخمسمائة، وثالثني ثماٍن سنة والدته وكانت صيته،

تعاىل. هللا رحمه حرب، بباب ودفن ببغداد، وستمائة عرشة ست سنة اآلخر
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هذه راء، وبعدها املوحدة الباء وفتح الكاف وسكون املهملة العني بضم والعكربي
من جماعة منها خرج فراسخ، بعرشة بغداد فوق دجلة عىل بليدة وهي ُعْكَربا إىل النسبة

وغريهم. العلماء

الشجري ابن

بابن املعروف الحسني حمزة بن محمد بن عيل بن هللا هبة السعادات أبو الرشيف هو
وأيامها العرب وأشعار واللغة النحو يف إماًما كان خلكان: ابن قال البغدادي. الشجري
كتاب ذلك فمن تصانيف، عدة فيه صنَّف األدب من متضلًعا الفضائل كامل وأحوالها
عىل يشتمل وهو مجلًسا، وثمانني أربعة يف أماله إفادة وأكثرها تآليفه أكرب وهو األمايل،
املتنبي الطيب أبي شعر من أبيات عىل ه َقَرصَ بمجلس وختمه األدب، فنون من جمة فؤاد
الكتب من وهو له، سنََح ما عنده من وزاد فيها، الرشاح قاله ما وذكر عليها، تكلم
والتمس الخشاب بابن املعروف هللا عبد محمد أبو إليه حرض إمالئه من فرغ وملا املمتعة،
فيها ونسبه الكتاب من مواضع يف عليه وردَّ فعاداه ذلك، إىل يجبه فلم عليه، سماعه فيه
غلطه وجوه وبني رده يف عليه فردَّ الردِّ ذلك عىل املذكور السعادات أبو فوقف الخطأ، إىل
الناس، عليه وسمعه ا جدٍّ مفيد حجمه صغر عىل وهو االنتصار، وسماه كتابًا وجمعه
غريب كتاب وهو الطائي، تمام أبي حماسة به ضاهى الحماسة سماه كتابًا أيًضا وجمع
ورشح معناه، واختلف لفظه اتفق ما تصانيف: عدة النحو يف وله فيه، أحسن مليح
جيد فصيًحا األلفاظ حلو الكالم حسن وكان امللوكي، الترصيف ورشح جني، البن اللمع
الحسن أبي مثل املتأخرين الشيوخ من جماعة عىل بنفسه الحديث وقرأ والتفهيم، البيان
شهاب بن سعيد بن محمد عيل وأبي الصرييف، القاسم أحمد بن الجبار عبد بن املبارك
اجتمعنا وقال: الذيل كتاب يف السمعاني بن سعيد أبو الحافظ وذكره وغريهما، الكاتب
عنه وعلقت الحديث، عليه قراءتي وقت الزينبي طراد بن عيل القاسم أبي الوزير دار يف
العباس أبي أمايل من جزءًا عليه وقرأت إليه، مضيت ثم املدرسة، يف الشعر من شيئًا

النحوي. ثعلب
مناقب سماه الذي كتابه يف النحوي األنباري بن الرحمن عبد الربكات أبو وحكى
بعض يف الحج قاصًدا بغداد قدم ملا الزمخرشي محموًدا القاسم أبا العالمة أن األدباء:
اجتمع فلما إليه معه فمضينا الشجري ابن السعادات أبي شيخنا زيارة إىل مىض أسفاره

املتنبي: قول أنشده به
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اْل��ُخ��بْ��ُر اْل��َخ��بَ��َر ��َر َص��غَّ اْل��تَ��َق��يْ��نَ��ا ��ا َف��َل��مَّ ِل��َق��اِئ��ِه َق��بْ��َل اْألَْخ��بَ��اَر َوأَْس��تَ��ْك��ِب��ُر

ذلك: بعد أنشده ثم

اْل��َخ��بَ��ِر أَْح��َس��َن َف��َالح بْ��ِن َج��ْع��َف��ِر َع��ْن تُ��ْخ��ِب��ُرنَ��ا ال��رُّْك��بَ��اِن ُم��َس��اءََل��ُة َك��انَ��ْت
بَ��َص��ِري َرأَى َق��ْد ��ا ِم��مَّ ِب��أَْح��َس��َن أُذُِن��ي َس��ِم��َع��ْت َم��ا َوال��ل��ِه َف��َال اْل��تَ��َق��يْ��نَ��ا ثُ��مَّ

غريه إىل وينسبان األندليس، هانئ بن محمد القاسم أبي إىل منسوبان البيتان وهذان
عليه قدم ملا أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن روي الزمخرشي: العالمة فقال األنباري: ابن قال أيًضا؛
دون رأيته إال اإلسالم يف فرأيته الجاهلية يف أحد يل وصف ما زيد «يا له: قال الخيل زيد
يستشهد كيف نعجب ونحن عنده من فخرجنا األنباري: ابن قال غريك.» يل، وصف ما
نقيب الشجري ابن وكان أعجمي؟ رجل وهو بالحديث والزمخرشي بالشعر الرشيف
بها يمدح قصيدة ذلك فمن حسن، شعر وله الطاهر والده عن نيابة بالكرخ الطالبيني

وأولها: جهري بن محمد بن عيل بن املظفر نرص أبا الدين نظام الوزير

نَ��اِص��ُح َل��َك إِنَّ��ِن��ي ُف��َؤاَدَك َف��اْح��َف��ْظ ال��طَّ��اِف��ُح َواْل��َغ��ِدي��ُر ال��س��دي��َرُة َه��ِذي
اْل��ُم��تَ��َف��اِوُح نَ��ْش��ُرُه َه��َداُه ��اِري ـ��سَّ ال��ـ َض��لَّ��ُه إِْن الَّ��ِذي اْل��َواِدي ِس��ْدَرَة يَ��ا
َص��اِل��ُح ِظ��َالِل��َك ِف��ي ��ى تَ��َق��ضَّ َع��يْ��ٌش ِل��ُم��ْغ��َرٍم اْل��َم��َم��اِت َق��بْ��َل َع��اِئ��ٌد َه��ْل
َط��اِم��ُح ��بَ��ابَ��ِة ال��صَّ ُم��ْض��نَ��ى َدَع��ا ��ا َل��مَّ ِب��نَ��ْظ��َرٍة ��ِن��ي��ُن ال��ضَّ ُ ال��رََّش��أ أَنْ��َص��َف َم��ا
نَ��اِزُح َداٍن َف��ْه��َو َق��ْل��ِب��َك ِب��َص��ِم��ي��ِم َم��نْ��ِزًال َوبُ��وِّئَ ِب��ِه اْل��َم��َزاُر َش��طَّ
َج��اِن��ُح َظ��َالٌم ِب��ِه يَ��ُح��فُّ َق��َم��ٌر َوَف��ْوَق��ُه ال��نَّ��ِس��ي��ُم يُ��َع��طِّ��ُف��ُه ُغ��ْص��ٌن
اْل��ُم��تَ��َرِواُح ال��نَّ��اِظ��ُر ِم��نْ��ُه يَ��ْرِو َل��ْم ِل��َح��اُظ��َه��ا تَ��َس��اَه��َم��تْ��ُه اْل��ُع��يُ��وُن َوإِذَا
َوَم��َس��اِرُح ِل��ْل��َم��َه��ا َم��َراِت��ُع ِف��ي��ِه َف��َش��اَق��نَ��ا ِب��اْل��َع��ِق��ي��ِق َم��َرْرنَ��ا َوَل��َق��ْد
َس��اِف��ُح َدْم��ٌع َه��َواُه أَذَاَع َوْج��ًدا ُم��ْض��َم��ٍر ِم��ْن َف��َك��ْم نَ��بْ��ِك��ي ِب��ِه َظ��ل��ْل��نَ��ا
نَ��َواِض��ُح اْل��ُم��ْق��ِف��َراُت اْل��ِع��َراُص ِت��ْل��َك َف��َك��أَنَّ��َم��ا ُرُس��وَم��َه��ا ��نُ��وُن ال��سُّ بَ��َرِت
ال��رَّاِئ��ُح اْل��ُم��ِل��ثُّ ِديَ��اَرُك��َم��ا َوَس��َق��ى ُح��يِّ��ي��تُ��َم��ا ��َال تَ��أَمَّ َص��اِح��بَ��يَّ يَ��ا
َرَواِج��ُح أَْك��َف��الُ��ُه��نَّ ُخ��رٌَّد أَْم َربْ��َرٌب أَْم ِل��ُع��يُ��ونِ��نَ��ا بَ��َدْت أَُدًم��ى
َوَص��َف��اِئ��ُح َق��نً��ا أَْم اْل��بَ��َراِق��ِع ِخ��َل��َل َل��نَ��ا َرنَ��ْت ��َواِر ال��صَّ ُم��َق��ُل َه��ِذِه أَْم
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َج��َواِرُح ِب��ِه��نَّ َل��َه��ا َوُه��نَّ إِالَّ َواَج��ْه��نَ��نَ��ا َوَق��ْد َج��اِرَح��ٌة يَ��بْ��َق َل��ْم
اْل��َق��اِرُح يُ��َراَض أَْن ��َق��اَوِة ال��شَّ َوِم��َن اْل��َه��َوى أَْس��ِر ِم��ْن اْل��َق��ْل��ِب اْرتِ��َج��اُع َك��يْ��َف
َل��َواِق��ُح ِف��ي��ِه ِل��ْل��َوْج��ِد أَثَّ��َرْت َم��ا َش��ْربَ��ٍة َض��اِرِج َم��اءِ ِم��ْن بَ��لَّ��ُه َل��ْو

إال املقصود يكن ولم اإلطالة، خوف عنه فأرضبت املديح إىل يخرج هنا ها ومن
أيًضا: شعره ومن فيه، طريقته عىل به لتستدل نظمه؛ من يشء إثبات

ُج��ُح��وُد اْل��ُوَش��اِة َق��ْوَل ُم��َك��ذٌِّب َوَه��ْل ُش��ُه��وُد َوال��دُُّم��وُع َخ��اٍف اْل��َوْج��ُد َه��ِل
َل��ِب��ي��ُد ِل��ْل��بُ��َك��اءِ ا َح��دٍّ َح��دَّ َوَق��ْد ِب��اْل��بُ��َك��ا ُش��ئُ��ونَ��َك تُ��ْف��ِن��ي َم��تَ��ى َوَح��تَّ��ى
َج��ِل��ي��ُد ال��نَّ��اِئ��بَ��اِت ِف��ي ِم��رٍَّة َل��ذُو ك��بْ��َرًة َق��نَ��اِت��َي ��ْت َخ��فَّ َوإِْن َوإِنِّ��ي

وهي: العامري، ربيعة بن لبيد أبيات إىل إشارة وفيه

ُم��َض��ْر أَْو َرِب��ي��َع��َة ِم��ْن إِالَّ أَنَ��ا َوَه��ْل أَبُ��وُه��َم��ا يَ��ِع��ي��ُش أَْن ابْ��نَ��تَ��اَي تَ��َم��نَّ��ى
َش��َع��ْر تَ��ْح��ِل��َق��ا َوَال َوْج��ًه��ا تَ��ْخ��ِم��َش��ا َوَال تَ��ْع��َل��َم��اِن��ِه ِب��الَّ��ِذي َف��نُ��وَح��ا َف��ُق��وَم��ا
َغ��َدْر َوَال اْل��ُع��ُه��وَد َخ��اَن َوَال أََض��اَع َص��ِدي��َق��ُه َال الَّ��ِذي اْل��َم��ْرءُ ُه��َو َوُق��وَال
اْع��تَ��ذَْر َف��َق��ِد َك��اِم��ًال َح��ْوًال يَ��بْ��ِك َوَم��ْن َع��َل��يْ��ُك��َم��ا ��َالِم ال��سَّ اْس��ُم ثُ��مَّ اْل��َح��ْوِل إَِل��ى

بقوله: الطائي تمام أبو أشار هذا وإىل

َل��ِب��ي��ِد ُح��ْك��ُم َوذَاَك اْرَع��َويْ��ُت ثُ��مَّ بَ��ْع��َدُه��ْم َح��ْوٍل بُ��َك��اءُ َف��َك��اَن َظ��َع��نُ��وا

الطغرائي الحسني إسماعيل أبو أنشدني املذكور، السعادات أبو الرشيف وقال
لنفسه:

ُم��ِط��ي��َع��ا ِل��َم��اِل��ِك��ِه َع��بْ��ًدا َف��ُك��ْن ُم��َط��اًع��ا َم��ِل��ًك��ا تَ��ُك��ْن َل��ْم َم��ا إِذَا
َج��ِم��ي��َع��ا َف��اتْ��ُرْك��َه��ا تَ��ْه��َواُه َك��َم��ا َج��ِم��ي��ًع��ا نْ��يَ��ا ال��دُّ تَ��ْم��ِل��ِك َل��ْم َوإِْن
ال��رَِّف��ي��َع��ا ��َرَف ال��شَّ اْل��َف��تَ��ى يُ��ِن��ي��َالِن َوتَ��ْرٍك ُم��ْل��ٍك ِم��ْن َس��بَ��بَ��اِن ُه��َم��ا
َوِض��ي��َع��ا ِب��َه��ا َع��اَش َه��ذَيْ��ِن ِس��َوى ِب��َش��ْيءٍ نْ��يَ��ا ال��دُّ ِم��َن يَ��ْق��نَ��ْع َف��َم��ْن

103



املتنبي ديوان رشح

بن محمد بن أحمد بن الحسن محمد أبي وبني املذكور السعادات أبي بني وكان
الفضائل، أهل بني بمثله العادة جرت تنافس املشهور الشاعر الحريمي البغدادي حكينا

قوله: فيه عمل شعره عىل وقف فلما

اْل��ِف��ْك��ُر ِب��ِه يَ��ْص��َدا َق��ِري��ٍض نَ��ْظ��ِم ِم��ْن يُ��ِع��ي��ذَُك َوالَّ��ِذي َس��يِّ��ِدي يَ��ا
��ْع��ُر ال��شِّ َل��َك يَ��نْ��بَ��ِغ��ي َم��ا أَنَّ��َك ِس��َوى ال��نَّ��ِب��يِّ َك َج��دِّ ِم��ْن َل��َك َم��ا

السادس الخميس يوم وتويف وأربعمائة، خمسني سنة رمضان شهر يف والدته وكانت
داره يف الغد من ودفن وخمسمائة، وأربعني اثنتني سنة رمضان شهر من والعرشين

تعاىل. هللا رحمه بغداد، من بالكرخ
وهي شجرة، إىل النسبة هذه راء: وبعدها والجيم املعجمة الشني بفتح والشجري
قد رجل اسم أيًضا وشجرة والسالم، الصالة أفضل ساكنها عىل املدينة أعمال من قرية
أدري وال وغريهم، العلماء من كثري خلق إليه انتسب وقد بعدها، ومن العرب به ت سمَّ
كان أجداده أحد إىل أم القرية إىل نسبة هو هل منهما، املذكور الرشيف ينتسب من إىل

أعلم. وهللا شجرة؟ اسمه

القايضالجرجاني

قال الجرجاني، إسماعيل بن عيل بن الحسن بن العزيز عبد بن عيل الحسن أبو هو
سنة الحجة، ذي من بقني لست الثالثاء يوم بالرَّيِّ مات كامًال، أديبًا أريبًا كان ياقوت:
تاريخ يف الحاكم وذكره حينئذ، بالري القضاة قايض وهو وثالثمائة وتسعني اثنتني
إذ وأخوه بكر، أبي أخيه مع وثالثمائة وثالثني سبع سنة نيسابور ورد وقال: نيسابور
أبو يزل ولم الكبري، الحديث مًعا فسمعا الُحلُم، ناهز قد الحسن وأبو مناظر، فقيٌه ذاك
عليه وصىل بها، فدفن جرجان إىل تابوته وحمل الدنيا،27 يف ذُِكَر أن إىل يتقدم الحسن
القاسم عيل أبو الخطري الوزير جنازته وحرض أحمد، بن الجبار عبد الحسن أبو القايض
بعد االختيار ووقع راِجلني، العارض، الفضل وأبو الدولة، مجد وزير القاسم بن عيل بن
القضاة قضاء وويل قزوين من فاستدعي الديلمي، أحمد بن عيىس موىس أبي عىل موته
الري: قايض عىل الجبار للقايضعبد عهًدا أنشأ وقد عباد، بن الصاحب يقول وله بالري،

104



املتنبي رشاح

ُص��ُدوَرَه��ا نُ��ْح��ِس��ْن اْل��ُك��تْ��َب َوَه��ِذي َف��َدْع��نَ��ا ُك��لَّ��ُه اْل��ِع��ْل��َم َل��َك َس��لَّ��ْم��نَ��ا نَ��ْح��ُن إِذَا
ُش��ذُوَرَه��ا28 أَنْ��َت نَ��ظَّ��ْم��َت إِذَا ِب��َج��َزٍع َم��ِج��ي��ئَ��نَ��ا يَ��ْرتَ��ُض��وَن َال َف��ِإنَّ��ُه��ُم

ذكره إذا وكان بحره، من واغرتف عليه قرأ قد الجرجاني القاهر عبد الشيخ وكان
العباد، وخالط البالد صباه يف وطوف إليه، باالنتماء بأنفه وشمخ به29 تبخبخ كتبه يف
وأشعار مدونة، رسائل وله عرصه، وعلماء وقته مشايخ ولقي واآلداب، العلوم واقتبس

شعره: ومن مقلة، ابن بخط يشبه مليًحا الخط جيد وكان ُمفنَّنَة،

ِف��ي��ِه ِم��ْن أَْش��َرُب الَّ��ِذي ِم��ثْ��ُل ��ِه َك��فِّ َوِف��ي َق��اَل الَّ��ِذي أَْف��ِدي
يَ��ْج��ِن��ي��ِه ِب��ال��لَّ��ثْ��ِم َف��ِم��ي ُق��ْل��ُت: َوْج��نَ��ِت��ي ِف��ي أَيْ��نَ��َع َق��ْد اْل��َوْرُد

ومنه:

أَْح��َج��َم��ا ال��ذُّلِّ َم��ْوِق��ِف ِف��ي َرُج��ًال َرأَْوا َوإِنَّ��َم��ا انْ��ِق��بَ��اٍض ِف��ي��َك ِل��ي يَ��ُق��ولُ��وَن
أَْك��َرَم��ا ال��نَّ��ْف��ِس ِع��زَُّة أَْك��َرَم��تْ��ُه َوَم��ْن ِع��نْ��َدُه��ْم َه��اَن َدانَ��اُه��ُم َم��ْن ال��نَّ��اَس أََرى
َم��ْغ��نَ��َم��ا ��يَ��انَ��َة ال��صِّ أَْع��تَ��دُّ ال��ذَّمِّ ِم��َن َج��اِن��بً��ا ِب��ِع��ْرِض��َي ُم��نْ��َح��اًزا ِزْل��ُت َوَم��ا
ال��ظَّ��َم��ا تَ��ْح��تَ��ِم��ُل اْل��ُح��رِّ نَ��ْف��َس َوَل��ِك��نَّ أََرى َق��ْد ُق��ْل��ُت َم��ْش��َرٌب َه��ذَا ِق��ي��َل إِذَا
ُم��نْ��ِع��َم��ا أَْرَض��اُه اْألَْرِض أَْه��ِل ُك��لُّ َوَال يَ��ْس��تَ��ِف��زُّنِ��ي ِل��ي َالَح بَ��ْرٍق ُك��لُّ َوَم��ا
ُس��لَّ��َم��ا ِل��َي َص��يَّ��ْرتُ��ُه َط��َم��ٌع بَ��َدا ُك��لَّ��َم��ا َك��اَن إِْن اْل��ِع��ْل��ِم َح��قَّ أَْق��ِض َوَل��ْم
ِألُْخ��َدَم��ا َل��ِك��ْن َالَق��يْ��ُت َم��ْن ِألَْخ��ُدَم ُم��ْه��َج��ِت��ي اْل��ِع��ْل��ِم ِخ��ْدَم��ِة ِف��ي أَبْ��تَ��ِذْل َوَل��ْم
أَْح��َزَم��ا َك��اَن َق��ْد اْل��َج��ْه��ِل َف��ابْ��ِت��يَ��اُع إِذَْن ِذلَّ��ًة؟ َوأَْج��ِن��ي��ِه َغ��ْرًس��ا ِب��ِه أَأَْش��َق��ى
تَ��َع��ظَّ��َم��ا ال��نُّ��ُف��وِس ِف��ي َع��ظَّ��ُم��وُه َوَل��ْو َص��انَ��ُه��ْم َص��انُ��وُه اْل��ِع��ْل��ِم أَْه��َل أَنَّ َوَل��ْو
��َم��ا تَ��َج��هَّ َح��تَّ��ى ِب��اْألَْط��َم��اِع ُم��َح��يَّ��اُه َوَدنَّ��ُس��وا َج��َه��اًرا أَذَل��وُه َوَل��ِك��ْن

ومنه:

َض��يِّ��ُق ال��رِّْزِق َم��ْط��َل��ُب َوَل��ِك��ْن َف��ُق��ْل��ُت: َواِس��ُع َف��ال��رِّْزُق اْألَْرِض ِف��ي اْض��َط��ِرْب َوَق��الُ��وا:
أُْرَزُق؟ أَيْ��َن َف��ِم��ْن َك��ْس��ٌب ِل��ي يَ��ُك َوَل��ْم يُ��ِع��ي��نُ��ِن��ي ُح��رٌّ اْألَْرِض ِف��ي يَ��ُك��ْن َل��ْم إِذَا

105



املتنبي ديوان رشح

ومنه:

َق��ْل��ِب��ي أَْخ��َالِق��ِه ُك��لِّ ِف��ي َويَ��تْ��بَ��ُع��ُه َوَس��ِم��يَّ��ُه أَْج��ِل��ِه ِم��ْن اْس��َم��ُه أُِح��بُّ
َح��ْرِب��ي َع��َل��ى ��ِم��ي��ِر ال��ضِّ َط��اِوي َوُك��لُّ��ُه��ْم َف��أُِح��بُّ��ُه��ْم اْل��ِع��َدا ِب��اْل��َق��ْوِم َويَ��ْج��تَ��اُز

ومنه:

أَْخ��َالِق��ْك أَْح��َس��َن َف��أَْولِ��ِه ِب��ُم��ْش��تَ��اِق��ْك ��وُق ال��شَّ َح بَ��رَّ َق��ْد
��اِق��ْك ُع��شَّ َخ��اتَ��ُم َف��ِإنَّ��ُه ��ُه َح��قَّ َل��ُه َواْرَع تَ��ْج��ُف��ُه َال

التاريخ، تهذيب كتاب املجيد، القرآن تفسري كتاب منها: تصانيف عدة وللقايض
نيسابور: أهل بعض يقول الكتاب هذا ويف وخصومه، املتنبي بني الوساطة كتاب

َش��اِح��َط��ْه َداُرُه أَْص��بَ��َح��ْت َوإِْن ُك��تْ��بُ��ه َدنَ��ْت َق��ْد َق��اِض��يً��ا أَيَ��ا
َك��اْل��َواِس��َط��ْه َم��َع��اِل��ي��َك ِل��ِع��ْق��ِد ُح��ْس��ِن��ِه ِف��ي اْل��َوَس��اَط��ِة ِك��تَ��اُب

شعره: ومن

َج��ِل��ي��َس��ا َواْل��ِك��تَ��اِب ِل��ْل��بَ��يْ��ِت ِص��ْرُت َح��تَّ��ى اْل��َع��يْ��ِش َل��ذََّة ��ْم��ُت تَ��َط��عَّ َوَم��ا
أَِن��ي��َس��ا! ِس��َواُه أَبْ��تَ��ِغ��ي َف��َل��ْم ـ��ِم ـْ اْل��ِع��ل�� ِم��َن ِع��نْ��ِدي أََع��زُّ َش��ْيءٌ َل��يْ��َس
َرئِ��ي��َس��ا َع��ِزي��ًزا َوِع��ْش َف��َدْع��ُه��ْم ِس ال��نَّ��ا ُم��َخ��اَل��َط��ِة ِف��ي ال��ذُّلُّ إِنَّ��َم��ا

قوله: شعره سائر ومن

اْل��ُع��ْس��ِر َزَم��ِن ِف��ي ال��نَّ��ْف��ِس َش��َه��َواِت َع��َل��ى ُم��نْ��ِف��ًق��ا اْل��َم��اَل تَ��ْس��تَ��ْق��ِرَض أَْن ِش��ئْ��َت إِذَا
اْل��يُ��ْس��ِر َزَم��ِن إَِل��ى َوإِنْ��َظ��اًرا َع��َل��يْ��َك َص��بْ��ِرَه��ا َك��نْ��ِز ِم��ْن اْإلِنْ��َف��اَق نَ��ْف��َس��َك َف��َس��ْل
اْل��ُع��ذِْر َواِس��ُع بَ��ْع��َدَه��ا َم��نُ��وٍع َف��ُك��لُّ أَبَ��ْت َوإِْن اْل��َغ��ِن��يَّ ُك��نْ��َت َف��َع��ْل��َت َف��ِإْن

106



املتنبي رشاح

بن عيل الحسن أبا القايض سمعت قال: التهذيبي نرص أبي عن الثعالبي وحدث
رسوله فجاءني العيد، قبيل وذلك الصاحب دار من يوًما انرصفت يقول: العزيز عبد

البيتان: هذان فيها بخطه رقعة ومعه الفطر بعطر

ُم��ْش��تَ��اَق��ْه ِل��َق��اِئ��ِه َع��ْه��ِد ُق��ْرِب َم��َع َل��ُه نَ��ْف��ِس��ي الَّ��ِذي اْل��َق��اِض��ي أَيُّ��َه��ا يَ��ا
أَْخ��َالَق��ْه َل��ُه أُْه��ِدي َف��َك��أَنَّ��َم��ا ثَ��نَ��اِئ��ِه ِط��ي��ِب ِم��ثْ��َل ِع��ْط��ًرا أَْه��َديْ��ُت

أكثر بجرجان يل وإكرامه إقباله من يل يقسم الصاحب إن يقول: وسمعته قال
يل؛ وتواضعه بي تحفيه فرط من يوًما استعفيته وقد البالد، سائر يف به يتلقاني مما

فأنشدني:

اْل��َح��َس��ِن ِف��ْع��ِل��َك ِم��ْن ُه َوأَِم��دَّ َم��ْولِ��ِدِه ِب��أَْرِض أََخ��اَك أَْك��ِرْم
اْل��َوَط��ِن ِف��ي ِن��ي��َل َم��ا َوأََع��زُُّه َوُم��ْل��تَ��َم��ٌس َم��ْط��لُ��وٌب َف��اْل��ِع��زُّ

قويل: يريد موالنا لعل فقلت: العينية يف املعنى هذا من فرغت قد قال: ثم

َص��ِن��ي��ِع��ي يَ��ْع��َل��ُم��وَن َق��ْوِم��ي َل��يْ��َت أََال أَُق��ْل َف��َل��ْم َق��ْوِم��ي بَ��يْ��َن َم��ْج��ِدي َوَش��يَّ��ْدُت

َغَفَر ِبَما * يَْعَلُموَن َقْوِمي َليَْت ﴿يَا تعاىل: قوله فيه واألصل غريه، أردت ما فقال:
العزيز، عبد بن عيل الحسن أبو القايض الثعالبي: قال اْلُمْكَرِمنَي﴾ ِمَن َوَجَعَلِني َربِّي ِيل
األدب، تاج ودرة العلم، حدقة وإنسان الفلك، ونادرة الزمان، وفرد جرجان، حسنة
وينظم البحرتي: ونظم الجاحظ، نثر إىل مقلة ابن خط يجمع الشعر، عسكر وفارس
كان وقد ذكره» املقدم الصاحب بيت «وأنشد يتعاطاه، ما كل يف واإلحسان اإلتقان، عقد
وغريهما، والشام العراق بالد وتدويخ األرض، عرض قطع يف الخرض خلف صباه يف
عرج ثم عامًلا، الكمال ويف َعَلًما، العلماء يف به صار ما واآلداب العلوم أنواع من واقتبس
محالٍّ منه وحل به، اختصاصه فاشتد املسافر، عصا بها فألقى الصاحب حرضة عىل
من أتت وفرائد َقْصد، عىل أخلصت قصائد فيه وسري أرسته، يف قريبًا رفعته، يف بعيًدا
ترصفت ثم يده، من جرجان قضاء وتقلد الفضل، وذوب العقل، صوب إال منها وما فرٍد،
قضاء إىل محله وترقى والُعْطلة، الوالية من وفاته، وبعد الصاحب حياة يف أحوال به

تعاىل. هللا رحمه موته، إال يعزله فلم بالري، القضاة
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العباس أبي الدولة حسام إىل بخطه للصاحب كتابًا املصعبي نرص أبو عيلٌّ وعرض
تقدم قد والتشبيب: التصيد بعد نسخته الحسن أبي القايض معنى يف الحاجب، تاش
الجليل األمري حرضة إىل سبق فيما العزيز عبد بن عيل الحسن أبي للقايض وصفي من
وإن الحق، بعض فيه أَؤدِّ لم أني أعلم ما كتبي من — علوه دام — الجيش صاحب
قسم كل يف الدهر أفراد من أنَّه عن وتكشف الفضل، بلسان تنطق جملة عىل دللته كنت
وتوجبه املحاسن هذه تخطبه الذي فاملوقع مني: موقعه فأما والعلم، األدب أقسام من
اآلن احتاج وقد وقاطنًا، ومسافًرا وظاعنًا مقيًما يفارقني أال معي وعادته املناقب، هذه
بتعريف مكانه فطالبني كاإلملام. املقام تصيري عليه رشطت أن بعد جرجان مطالعة إىل
هو ما إسعافه رشف من وجد عرضه إىل يحتاج ما له عنَّ فإن ومورده؛ مصدره األمري
ما عىل مظاهرته من — أيامه هللا أدام — رسم بما إيلَّ انكفاؤه ليتعجل فضله؛ من املعتاد
لبعض ومخاطبة بها، االستظهار إىل احتاج إن بَذَْرقٍة30 من السبيل ويفسح الرحيل يقدم
الجسيمة حظوظي من يجعل أن األمري رأى فإن فيها، النهج بتعرف الطريق يف من
عاد وإذا الناشد، كاملضلِّ غاب ما فإني رده يعجل بما الحسن أبي القايض تعهد عنده

هللا. شاء إن فعل الواجد، كالغانم
أبو القايض عمل املتنبي، مساوئ إظهار يف املعروفة رسالته الصاحب عمل وملا
وأطاب، وأطال وأبدع، فأحسن شعره، يف وخصومه املتنبي بني الوساطة كتاب الحسن
األدب يف تبحره عن وأعرب الخطاب، فصل يف األمد عىل واستوىل الصواب، شاكلة وأصاب
يف وطار الرياح، مسري الكتاب فسار النقد، وقوة الحفظ، جودة من وتمكنه العرب، وعلم

جناح. بغري البالد
شعره: ومن ذكرهما، املقدم البيتني النيسابوريني بعض فيه وقال

َخ��دِّْك ِم��ْن يَ��ْق��ِط��ْف��ُه َف��َم��ْن أَْودَْع َوْرِدْك ِم��ْن َخ��دَِّي َع��َل��ى اُنْ��ثُ��ْر
ْك َق��دِّ ِم��ْن يَ��نْ��َق��دَّ أَْن ِخ��ْف��ُت َق��ْد ِب��ِه َواْرُف��ْق اْل��بَ��اِن َق��ِض��ي��َب اِْرَح��ْم
َع��بْ��ِدْك َع��ْن ��ْق��َم ال��سُّ ��َف��اِن يُ��َخ��فِّ ُه��َم��ا ِب��نَ��ْف��ِس��ي ِل��َع��يْ��نَ��يْ��َك، َوُق��ْل

وله:

ُص��ُدوِد ِح��ذَاَر أَْو نَ��أٍْي َم��َخ��اَف��َة َدنَ��ا ِب��َم��ْن أُس��رُّ َم��ا َح��تَّ��ى َوَف��اَرْق��ُت
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ُج��وِدي — ال��تَّ��بَ��اُع��ِد َخ��ْوَف — َق��رب��وا َوَق��ْد ِل��ُم��ْق��َل��ِت��ي تَ��ُق��وُل نَ��ْف��ِس��ي َج��َع��َل��ْت َف��َق��ْد
ِب��بَ��ِع��ي��ِد ُق��ْربُ��ُه ��ى يُ��َرجَّ َم��ْن َوَال ِب��َع��اُدُه يُ��َخ��اُف َم��ْن َق��ِري��بً��ا َف��َل��يْ��َس

يستطرد: وله

َراِح��ِم؟ َوَال ِب��ُم��ْس��تَ��ْح��ٍي َل��يْ��َس َظ��اِل��ِم َزَم��ٍن ِم��ْن َع��اِذِري َم��ْن
اْل��َه��اِئ��ِم ِن��ِف ِب��ال��دَّ اْل��َه��َوى ِف��ْع��َل أَْح��َداثَ��ُه ِب��اْإلِْخ��َواِن يَ��ْف��َع��ُل
اْل��َق��اِس��ِم أَِب��ي َم��ْوَالَي َج��ْف��ِن َع��ْن يَ��ْرِم��ي��ِه��ُم أَْص��بَ��َح َك��أَنَّ��َم��ا

ويتشوقها: بغداد يذكر وقال

اْل��ُم��ْس��تَ��َه��اُم اْل��ُم��تَ��يَّ��ُم يَ��ُق��وُل َم��ا بَ��لِّ��ْغ ِب��ال��ل��ِه اْل��َج��نُ��وِب نَ��ِس��ي��َم يَ��ا
تَ��نَ��اُم َال َوُم��ْق��َل��ٌة يَ��ْس��لُ��و َل��يْ��َس ُف��َؤاٌد ِف��َداُك��ْم ِألَْح��بَ��اِب��ِه ُق��ْل
ِل��َم��اُم ِع��نْ��ِدي َواْل��َع��يْ��ُش نَ��أَيْ��تُ��ْم ُم��ذْ ُس��َه��اٌد ِع��نْ��ِدي َف��ال��رَُّق��اُد ِب��نْ��تُ��ْم
��َالُم ال��سَّ ِم��نِّ��ي ��ِع��ي��ِر ال��شَّ َف��بَ��اِب ��طِّ َف��ال��شَّ َف��اْل��َق��ِط��ي��َع��ِة اْل��َك��ْرِخ َف��َع��َل��ى
َغ��َم��اُم ال��رِّيَ��اِض َم��ْض��َح��ِك ِف��ي ِب��َك يَ��بْ��ِك��ي َزاَل َال ��ُروِر ال��سُّ ِديَ��اَر يَ��ا
ِن��يَ��اُم َع��نِّ��ي اْل��ُخ��ُط��وِب َوُج��ُف��وِن َغ��ضٍّ ِف��ي��َك َص��ِح��بْ��تُ��ُه َع��يْ��ٍش ُربَّ
أَْح��َالُم َك��أَنَّ��ُه َزَم��اٍن ِم��َن أََم��اٌن َك��أَنَّ��ُه��نَّ َل��يَ��اٍل ِف��ي
ُم��َداُم َوأُنْ��ُس��ُه��نَّ َداِئ��َراٌت ُك��ئُ��وٌس ِف��ي��َه��ا اْألَْوَق��اَت َوَك��أَنَّ
اْألَْوَه��اُم يَ��ْس��تَ��ِل��ذَُّه��ا َوُم��نً��ى َوُص��وُل َوإِْل��ٌف ُم��ْس��ِع��ٌد َزَم��ٌن
َح��َراُم َع��َل��يَّ ِب��نْ��تُ��ْم بَ��ْع��َدَم��ا َوُس��ُروٍر َوَل��ذٍَّة أُنْ��ٍس ُك��لُّ

ذلك: يف وله

َوانْ��ِح��َداَرَه��ا َص��ْوبَ��َه��ا ُدُم��وِع��ي تُ��َح��اِك��ي ُم��ْزنَ��ٍة أَْخ��َالُف بَ��ْغ��َداَد َج��اِن��بَ��ْي َس��َق��ى
َك��اَرَه��ا ادِّ أََم��لُّ َم��ا نَ��ْف��ٍس َوُم��ْه��َج��ُة اْش��ِت��يَ��اُق��ُه َش��َج��اِن��ي َق��ْل��ٌب ِم��نْ��ُه��َم��ا َف��ِل��ي
َم��زاره��ا اْل��ب��َع��اِد بَ��ْع��َد َق��رب��ْت َل��ِئ��ْن َع��ِظ��ي��َم��ٍة ُك��لَّ ِل��ْألَيَّ��اِم َس��أَْغ��ِف��ُر
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ذلك: يف وله

ُرُج��وُع��َه��ا؟ ِل��ي يُ��ْرتَ��َج��ى َال أَْم اْل��َوْص��ِل إَِل��ى َك��َع��ْه��ِدَه��ا ال��لَّ��يَ��اِل��ي ِت��ْل��َك أََراِج��َع��ٌة
َخ��ِل��ي��ُع��َه��ا يُ��ْس��تَ��َج��دُّ ِح��َداٍد ِث��يَ��اَب ِل��َف��ْق��ِدِه��ْم َل��ِب��ْس��ُت أَْح��بَ��اٍب َوُص��ْح��بَ��ُة
ُه��ُج��وُع��َه��ا! َواْس��تُ��ِط��ي��َر ُج��ُف��ونِ��ي تَ��َج��اَف��ْت بَ��اِرٌق بَ��ْغ��َداَد نَ��ْح��ِو ِم��ْن ِل��ي َالَح إِذَا
ُدُم��وُع��َه��ا اْل��َغ��َم��اِم تَ��ْص��ِدي��َق تَ��َك��لَّ��َف ُرُع��وَدَه��ا اْل��َغ��اِديَ��اُت أَْخ��َل��َف��تْ��َه��ا َوإِْن
ُه��ُم��وُع��َه��ا اْل��ُم��ْس��تَ��َه��اِم ُدُم��وَع يُ��َح��اِك��ي َغ��َم��اَم��ٍة ُك��لُّ بَ��ْغ��َداَد َج��اِن��بَ��ْي َس��َق��ى
َص��ِري��ُع��َه��ا يُ��َداَوى أَالَّ َل��َواِح��ُظ��َه��ا تَ��َح��اَل��َف��ْت أُنْ��ٍس ِغ��ْزَالِن ِم��ْن َم��َع��اِه��َد
نَ��ِزي��ُع��َه��ا اْل��ُم��ِق��ي��ِم َق��ْل��ِب ِم��ْن ِب��آنَ��َس َويَ��ْغ��تَ��ِدي ال��نَّ��ُف��وُر ال��نَّ��ْف��ُس تَ��ْس��ُك��ُن ِب��َه��ا
ُربُ��وُع��َه��ا اْل��ُق��لُ��وِب ِب��َح��بَّ��اِت يُ��َش��اُد َك��أَنَّ��َم��ا َق��ْل��ٍب ُك��لُّ إَِل��يْ��َه��ا يَ��ِح��نُّ
َرِب��ي��ُع��َه��ا ِف��ي��َه��ا ال��دَّْه��ِر ُف��ُص��وِل َوُك��لُّ ��بَ��ا ال��صِّ َزَم��ُن َع��يْ��ِش��َه��ا َل��يَ��اِل��ي َف��ُك��لُّ

ذلك: يف وله

أَنْ��ُدبُ��ُه أَنْ��َف��كَّ َل��ْم ��ُل ال��تَّ��َح��مُّ َل��ْوَال َس��َك��ٌن ِل��ي بَ��ْغ��َداَد ِم��ْن اْل��َك��ْرِخ ِب��َج��اِن��ِب
أَْص��َح��بُ��ُه َل��ْس��ُت َوأَراِن��ي ِديَ��اُرُه بَ��ُع��َدْت ُم��ذْ ��بْ��َر ال��صَّ َص��ِح��بْ��ُت َم��ا َوَص��اِح��ٌب
يُ��َع��ذِّبُ��ُه َم��ا َولِ��َق��ْل��ِب��ي ِذْك��ِرِه ِم��ْن يُ��َؤرُِّق��َه��ا َم��ا ِل��َع��يْ��ِن��ي يَ��ْوٍم ُك��لِّ ِف��ي
َوأَْع��ِت��بُ��ُه ُظ��ْل��ِم��ي َع��َل��ى َويَ��ْس��تَ��ِم��رُّ َوأَتْ��بَ��ُع��ُه َع��نْ��ُه يُ��بْ��ِع��ُدِن��ي َزاَل َم��ا
أَْرَه��بُ��ُه ُك��نْ��ُت َس��ِب��ي��ًال ِل��ي ��َل��ْت َوَس��هَّ َج��ْف��َوتِ��ِه ُط��وِل ِم��ْن ال��نَّ��َوى ِل��َي أََوْت َح��تَّ��ى
تَ��َج��نُّ��بُ��ُه بَ��ْل َش��َج��اِن��ي اْل��ِف��َراُق َوَال َخ��َالِئ��ُق��ُه بَ��ْل َدَه��اِن��ي اْل��ِب��َع��اُد َوَم��ا

التخلص: يف وله

َوَغ��ِل��ي��َال؟ َص��بَ��ابَ��ًة َح��َش��اَك َم��َألَْت ِب��َل��وَْع��ٍة اْل��َوَداِع َع��ِن انْ��ثَ��نَ��يْ��َت أََوَم��ا
إِْس��َم��اِع��ي��َال بَ��نَ��اَن آَم��اِق��ِه��نَّ ِف��ي أَنَّ َف��تَ��ْح��َس��ُب تَ��ْج��ِري َوَم��َداِم��ٍع
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وشمكري: بن قابوس املعايل شمس األمري يف قصيدة من وله

اْل��ُم��َغ��رِِّب اْل��َف��ِري��ِق ِل��تَ��ْوِدي��ِع َوُق��ْم��نَ��ا ُش��ُم��وُس��ُه��ْم ِل��ْل��ُغ��ُروِب تَ��َداَع��ْت ��ا َوَل��مَّ
ِب��ُم��ْغ��ِرِب اْل��ُخ��ُدوِر َوأَْع��َط��اَف َل��ُه��نَّ ِب��ُم��ْش��ِرٍق ��ُج��وِف ال��سُّ أَْط��َراَف ��يْ��َن تَ��َل��قَّ
ُم��َع��ذَِّب َق��ْل��ٍب بَ��يْ��َن إِالَّ ُق��ْم��َن َوَال ُم��َض��يَّ��ٍع َدْم��ٍع بَ��يْ��َن إِالَّ ِس��ْرَن َف��َم��ا
اْل��ُم��تَ��نَ��اِش��ِب ِب��اْل��َف��يْ��َل��ِق تُ��َالِع��بُ��ُه َراَع��ُه َق��ابُ��وَس ِق��ْرُن ُف��َؤاِدي َك��أَنَّ

قصيدة: من الصاحب يف وله

َك��ِئ��ي��ِب َوَق��ْل��ِب َم��ْح��ُزوٍن نَ��ْف��ِس َع��َل��ى َج��َواِن��ِح��ي يَ��ْط��ِوي ال��دَّْه��ِر َه��ذَا بَ��اُل َوَم��ا
َوُش��ُح��وِب َح��اِل��َه��ا ِم��ْن نَ��ْض��َرٍة َع��َل��ى َج��اِئ��ٍر ِق��ْس��َم��َة اْألَيَّ��اُم ��ُم��ِن��ي تَ��َق��سَّ
َوُه��وِب أََغ��رَّ َج��ْدَوى ِف��ي ��ُم تُ��َق��سَّ َرِغ��ي��بَ��ٌة اْل��َوِزي��ِر َك��فِّ ِف��ي َك��أَنِّ��َي

الصاحب: يف قصيدة من وله

ِب��اْح��ِت��َش��اِدَه��ا يَ��نْ��تَ��ِف��ْع َل��ْم اْح��تَ��َش��َدْت إِذَا تَ��َرْك��تَ��َه��ا أَنْ��َت ِل��ْألَْف��َك��اِر ذَنْ��َب َوَال
ِش��َراِدَه��ا بَ��ْع��َد اْألَْل��َف��اَظ َخ��َواِط��ُرَك َوأَلَّ��َف��ْت اْل��َم��َع��اِن��ي ِب��أَْف��َراِد َس��بَ��ْق��َت
َوُم��َع��اِدَه��ا َم��ْس��ُروِق��َه��ا َع��َل��ى َح��َص��ْل��نَ��ا بَ��ِدي��َع��ٍة اْخ��ِت��َراَع َح��اَوْل��نَ��ا نَ��ْح��ُن َوإِْن

املرض: من بالربء يهنئه قصيدة من الصاحب يف وله

َويَ��تُ��وُب َس��اءَنَ��ا ��ا َع��مَّ َويُ��ْق��ِل��ُع َويَ��ِط��ي��ُب ِظ��لَّ��ُه يُ��بْ��ِدي ال��دَّْه��ُر ِب��َك
ذُنُ��وُب ال��زََّم��اِن َوأَْوَق��اِت َظ��ل��ْل��نَ��ا َوُربَّ��َم��ا ال��زََّم��اِن آثَ��اَر َونَ��ْح��َم��ُد
َوِج��ي��ُب؟ اْل��َم��ْك��ُرَم��اِت ُق��لُ��وِب ِف��ي َل��َه��ا َروَْع��ٌة ِل��ْل��َم��َك��اِرِم يَ��ْوٍم ُك��لِّ أَِف��ي
نَ��ِص��ي��ُب؟ ��َق��اِم ِل��ل��سِّ ِف��ي��ِه أَيْ��َن َف��ِم��ْن ُك��لَّ��ُه ِج��ْس��َم��َك اْل��َع��ْل��يَ��اءُ ��َم��ِت تَ��َق��سَّ
َوُق��لُ��وُب ِب��َه��ا تَ��ْح��يَ��ا أَنْ��ُف��ٌس َل��َه��ا تَ��أَلَّ��َم��ْت اْل��َوِزي��ِر نَ��ْف��ُس أَِل��َم��ْت إِذَا
ُش��ُح��وُب اْل��َوِزي��ِر َوْج��ِه َوِف��ي َح��يَ��اِت��ي أح��ب��ه َوْج��ًه��ا َالَح��ْظ��ُت َال َوَوال��ل��ِه
نُ��ُدوُب اْل��َم��ْك��ُرَم��اِت ِف��ي َوَل��ِك��نَّ��ُه ِب��َوْج��ِه��ِه أََراُه َم��ا ُش��ُح��وبً��ا َوَل��يْ��َس
َف��تَ��ُص��وُب تَ��بْ��تَ��ِدي َق��ِل��ي��ٍل ��ا َوَع��مَّ تَ��َغ��يَّ��َم��ْت ��َم��اءُ ال��سَّ ِت��ْل��َك تَ��ْج��َزَع��ْن َف��َال
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َرِط��ي��ُب َوْه��َو اْل��َف��ْض��ِل ُغ��ْص��ُن َوأَْص��بَ��َح ال��نَّ��َدى َوابْ��تَ��َس��َم اْل��َم��ْج��ِد َوْج��ُه تَ��َه��لَّ��َل
ِط��ي��ُب ِظ��َالِل��َك ِم��ْن ِف��ي��َه��ا َزاَل َوَال َط��ْل��َق��ًة ِب��ُم��ل��ِك��َك نْ��يَ��ا ال��دُّ َزاَل��ِت َف��َال

وله:

وَْع��ُر ُم��ْم��تَ��ِن��ٌع َف��ْه��ُو اْص��ِط��بَ��اِري ��ا َف��أَمَّ َوال��دَّْه��ُر اْل��َح��َواِدُث تَ��ْج��ِن��ي ُم��ْه��َج��ِت��ي َع��َل��ى
ُح��رُّ أَنَّ��ِن��ي ِس��َوى ذَنْ��ِب��ي َوَم��ا ِب��ذَنْ��ٍب يَ��نُ��وبُ��ِن��ي يَ��ْوٍم ُك��لَّ أَُالِق��ي َك��أَنِّ��ي
��بْ��ُر ال��صَّ َل��ُه َف��ِع��نْ��ِدي ذَْرًع��ا ِب��ِه أَِض��ي��ُق الَّ��ِذي ِس��َوى ال��زََّم��اِن ِع��نْ��َد يَ��ُك��ْن َل��ْم َف��ِإْن
اْل��َف��ْق��ُر ُه��َو اْل��ُخ��ُض��وَع أَنَّ َع��ِل��ُم��وا َوَم��ا اْل��ِغ��نَ��ى إَِل��ى ِب��اْل��ُخ��ُض��وِع ��ْل تَ��َوصَّ َوَق��الُ��وا:
َوال��دَّْه��ُر اْألَِب��يَّ��ُة نَ��ْف��ِس��ي اْل��ِغ��نَ��ى: َع��َل��يَّ َح��رََّم��ا بَ��ابَ��اِن اْل��َم��اِل َوبَ��يْ��َن َوبَ��يْ��ِن��ي
اْل��ُع��ْس��ُر ِب��َه��ا ُوُق��وِف��ي ِم��ْن َخ��يْ��ٍر َم��َواِق��َف ُدونَ��ُه َع��ايَ��نْ��ُت اْل��يُ��ْس��ُر َه��ذَا ِق��ي��َل: إِذَا
َوْف��ُر أَْخ��َالِق��ِه ُك��لُّ َف��ِق��ي��ٍر ِب��نَ��ْف��ِس َق��بْ��َل��ُه��ْم َق��دَّْم��ُت ِب��اْل��َوْف��ِر َق��دَُّم��وا إِذَا
ال��تِّ��بْ��ُر َح��ص��َل َم��ْن َك��فِّ ِف��ي َم��َط��اِم��ُع��ُه َل��ُه َخ��َض��َع��ْت إِذَا ِم��ثْ��ِل��ي َع��َل��ى َوَم��اذَا

وله:

َع��ْدُل بَ��يْ��نَ��َه��ا اْل��َه��َوى ُج��وُر أَْربُ��ًع��ا، َل��َه��ا — ِك��َالُه��َم��ا َوَق��لَّ — َدْم��ِع��ي أَْو اْل��َغ��يْ��ُث َس��َق��ى
ال��رَّْم��ُل َوانْ��َق��َط��َع اْل��ِح��ْق��ُف تَ��نَ��اَه��ى َوَح��يْ��ُث ال��نَّ��َق��ى َوانْ��بَ��َس��َط ال��دِّْع��ُص اْس��تَ��َرقَّ ِب��َح��يْ��ُث
تَ��ْح��لُ��و َف��ِم��ي ِف��ي أَْس��َم��اءََه��ا أََرى َوَل��ِك��ْن َواِح��ٌد َوْه��َي أَْوَص��اِف��َه��ا ِم��ْن أَُك��ثِّ��ُر
ذَْح��ُل أَْج��َف��اِن��َه��ا ِع��نْ��َد ُف��َؤاٍد ِل��ُك��لِّ َظ��بْ��يَ��ٌة اْل��ُم��َك��لَّ��ِل اْل��ِخ��ْدِر ذَِل��َك َوِف��ي
اْل��بُ��ْخ��ُل َح��َظ��َر َم��ا اْل��َع��يْ��ِن ِل��َط��ْرِف أَبَ��اَح��ْت ُس��ُج��وِف��َه��ا بَ��يْ��َن ال��رِّي��ِح َخ��َط��َراُت إِذَا
َع��ْق��ُل؟ ِل��ُم��ْس��تَ��ْه��تَ��ٍر َم��ا ِألُْخ��َرى: َوَق��اَل��ْت ِل��َح��اَظ��نَ��ا ال��نَّ��ِص��ي��ِف ِب��أَثْ��نَ��اءِ ��ْت تَ��َل��قَّ
ُق��بْ��ُل؟ ��اُدنَ��ا َوُح��سَّ ُح��َوٌل َوأَْع��َداُؤنَ��ا َط��ْرُف��ُه يَ��ْم��َرُح اْل��يَ��ْوِم َه��ذَا ِم��ثْ��ِل أَِف��ي
��ْك��ُل َوال��شَّ ��َم��اِئ��ُل ال��شَّ َع��نْ��َه��ا َف��َغ��اَزَل��نَ��ا بَ��نَ��انَ��َه��ا ��ُج��ُوِف ال��سُّ ِإلِْس��بَ��اِل ْت َوَم��دَّ
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املعري العالء أبو

العالء أبا الشعراء وحكيم الحكماء شاعر له نرتجم أن الرتاجم هذه قارئ منا يتوقع وهل
وحسبنا علًما؟ وعبقريته بسريته املتأدبون أحاط وقد يعرف، أن من أعرف وهو املعري،
املتنبي لشعر رشًحا وضع وأنه ،٤٤٩ سنة وتويف ٣٦٣ سنة ولد أنه إىل هنا ننبه أن
وديوان حبيب، ذكرى وسماه ورشحه تمام أبي ديوان واخترص العزيزي، الالمع اه وسمَّ
غريب عىل وتكلم أحمد، معجز وسماه املتنبي، وديوان الوليد» «عبث وسماه البحرتي،
يف والنقد لهم االنتصار وتوىل عليهم، أخذ وما غريهم من ومآخذهم ومعانيها أشعارهم

عليهم. املواضع بعض
زكريا وأبو التنوخي، املحسن بن عيل القاسم أبو عنه وأخذ خلكان: ابن قال

أعلم. وهللا وغريهما، — له ترجمنا وقد املتنبي رشاح أحد — التربيزي

هوامش

ترمرم وما جوابًا، ردَّ ما أي ترمرم؛ فما كلمه ويقال سكت، إرماًما: الرجل أرم (1)
ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول آلل كان عنها: هللا ريض — عائشة حديث ويف نطق، ما أي بحرف؛ فالن
جاء فإذا وذهب، وجاء — الوحش أي — لعب — هللا رسول أي — خرج فإذا وحش،

يتحرك. ولم سكن أي البيت؛ يف دام ما يرتمرم ولم ربض
٣٧٧ سنة وتويف ،٢٨٨ سنة ولد النحو، علم يف وقته إمام الفاريس عيل أبو كان (2)
وبني بينه وجرت ،٣٤١ سنة عليه قدومه وكان الدولة، سيف عند بحلب وأقام ببغداد:
بويه، بن الدولة عضد وصحب فارس، بالد إىل انتقل ثم مجالس، املتنبي الطيب أبي
صنف وقد النحو، يف عيل أبي غالم أنا الدولة: عضد قال حتى منزلته وعلت لديه وحظي
عضد يساير شرياز ميدان يف يوًما كان أنه يحكى … النحو يف والتكملة اإليضاح كتاب له
بفعل عيل: أبو فقال زيًدا؟ إال القوم قام قولنا يف املستثنى انتصب لَم له: فقال الدولة
رفعته هال الدولة: عضد له فقال زيًدا، أستثني فقال: تقديره؟ كيف له: فقال مقدر،
إىل رجع وملا … ميداني الجواب هذا له: وقال عيل أبو فانقطع زيد؟ امتنع الفعل وقدرت
أنه اإليضاح كتاب يف وذكر … فاستحسنه إليه وحمله حسنًا كالًما ذلك يف وضع منزله

… إال بتقوية املتقدم بالفعل انتصب
ويذكر دلف، وأبا الفوارس أبا وولديه الدولة عضد بها يمدح قصيدة من (3)

مطلعها: التي القصيدة انظر بوان. بشعب طريقه
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ال��زََّم��اِن ِم��َن ال��رَِّب��ي��ِع ِب��َم��نْ��ِزَل��ِة اْل��َم��َغ��اِن��ي ِف��ي ِط��ي��بً��ا ��ْع��ِب ال��شِّ َم��َغ��اِن��ي

الفم. رائحة والنكهة الخمر، أسماء من الصهباء (4)
به. يغص الذي الريق (5)

العظيمة. الشجرة والدوحة: وتشقق، يبس النبات: صوح (6)
جميع ورأي جميع وقلب وكرب، كربى مثل جلل وجمعها العظيم، األمر الجىل: (7)

متفرق. ومنشعب منترش، غري شديد ومجتمع:
السري، يف والنجاء الجد واملطو: وخربها، األيام مارس أشطره، الدهر حلب يقال (8)

تعب. ونصب: متمهل، ووان:
ويقال: صفتها، هذه ناقة أي والحقب؛ التصدير وجائلة الصحراوات، الهواجل: (9)
بطنه. يف الرحل به يشد حبل والحقب: كركرته، إىل حزامه من بحبل شده إذا بعريه صدر
والخوصاء: البطن، الضامر واألقب: البطن، الخميصة الخيل: من القباء (10)

الربذعة. تحت يوضع الدابة به تجلل كساء والحلس: العينني، الغائرة
واملطر الدمع يف يستعمل وكف مصدر والتوكاف: السيوف، أطراف الظبا: (11)

اليمانية. الدروع واليلب: الدروع، والزغف: الرماح، القنا: وسمر نزال، إذا
العظيم. الجيش الجحفل (12)

بالدماء. مرضجة يقول: الثياب. فالرسابيل: رسابلها: محمرٍّا (13)
ليًال. املاء طلب والقرب: املاء، موارد املناهل: (14)

والضغم الوغى، حومة الرءوسيف فوق املنعقد الغبار قسطل: جمع القساطل: (15)
األسد. الحرب: الضيغم والهزبر النهش، أو العض

وتتخايل. تتمايس أي التاءين؛ إحدى بحذف تمايس: (16)
ونحوه. الطريق يف امللقى اليشء اللقى: (17)

الذكر. والثعلب الذكر البقرة ولد أو األرنب (18)
تشبهه. دويبة أو الذكر السنور (19)

وثاب. حديد أي وهنزبران؛ هزنرب رجل يقال: (20)
حاجة. غري من ويجيء يذهب الذي (21)

الرتجمة. هذه يف بك سيمر (22)
النيسابوري الثعلبي إبراهيم بن محمد بن أحمد إسحاق أبو خلكان: ابن قال (23)
وهو والثعالبي الثعلبي له يقال وكان التفسري، علم يف زمانه أوحد كان املشهور: املفرس
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يتيمة صاحب الثعالبي غري — طبًعا — وهو ٤٢٧ سنة تويف بنسب، وليس له لقب
الدهر.

مالك بن محمد بن يوسف بن هللا عبد بن محمد بن أحمد الوعاة: بغية يف جاء (24)
عرصه، يف األدب أهل شيخ هو الشافعي: الصفار العرويض الفضل أبو األديب النهشيل
منهم األئمة من جماعة به وتخرج والطبقة، األزهري منصور وأبي األصم عن حدث
العلوم مطالعة يف عمره وأنفق الكتب خدمة يف السبعني جاز قال: أن إىل … الواحدي

.٤١٦ سنة بعد ومات ٣٣٤ سنة ولد نيسابور، مؤدبي وتدريس
الفاريس. عيل أبو هو (25)

من املثناة الياء وسكون الالم وكرس الفاء وسكون الهمزة بكرس — اإلفلييل (26)
منها. أصله كان بالشام قرية وهي اإلفليل، إىل النسبة هذه — ثانية الم وبعدها تحتها

مات. أن إىل يريد (27)
اليماني. الخرز الجزع: (28)

بخ. بخ قال: أي (29)
الطريق. يف الخفارة (30)
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الكاتب:1 محمد بن سهل ذر ألبي أبيات إجازة الدولة سيف إليه طلب وقد — قال

َوِب��َم��اِئ��ِه2 ِب��َج��ْف��ِن��ِه ِم��نْ��َك َوأََح��قُّ ِب��َداِئ��ِه َع��ذُوُل يَ��ا أَْع��َل��ُم اْل��َق��ْل��ُب
َوبَ��َه��اِئ��ِه3 َوِب��ُح��ْس��ِن��ِه ِب��ِه َق��َس��ًم��ا اْل��َه��َوى ِف��ي َألَْع��ِص��يَ��نَّ��َك أُِح��بُّ َف��َوَم��ْن
أَْع��َداِئ��ِه4 ِم��ْن ِف��ي��ِه اْل��َم��َالَم��َة إِنَّ َم��َالَم��ًة ِف��ي��ِه َوأُِح��بُّ أَأُِح��بُّ��ُه
إِْخ��َف��اِئ��ِه5 َع��ْن َض��ُع��ْف��َت بَ��َراَك َم��ا دَْع َوَق��ْولِ��ِه��ْم ال��لُّ��َح��اِة ِم��َن اْل��ُوَش��اُة َع��ِج��َب
ِب��ِس��َواِئ��ِه6 يَ��َرى َال ِب��َط��ْرٍف َوأََرى ِب��َق��ْل��ِب��ِه أََودُّ َم��ْن إِالَّ اْل��ِخ��لُّ َم��ا
َوإَِخ��اِئ��ِه7 َربِّ��َه��ا ِب��َرْح��َم��ِة أَْوَل��ى ِب��اْألََس��ى ��بَ��ابَ��ِة ال��صَّ َع��َل��ى اْل��ُم��ِع��ي��َن إِنَّ
أَْع��َض��اِئ��ِه8 ِم��ْن ��ْم��ُع َف��ال��سَّ ��ًق��ا َوتَ��َرفُّ أَْس��َق��اِم��ِه ِم��ْن اْل��َع��ذَْل َف��ِإنَّ َم��ْه��ًال
َوبُ��َك��اِئ��ِه9 ِب��ُس��َه��اِدِه َم��ْط��ُروَدًة َك��اْل��َك��َرى ال��لَّ��ذَاذَِة ِف��ي اْل��َم��َالَم��َة َوَه��ِب
أَْح��َش��اِئ��ِه10 ِف��ي َح��َش��اَك يَ��ُك��وَن َح��تَّ��ى أَْش��َواِق��ِه ِف��ي اْل��ُم��ْش��تَ��اَق تَ��ْع��ذُِل َال
ِب��ِدَم��اِئ��ِه11 ُم��َض��رًَّج��ا اْل��َق��ِت��ي��ِل ِم��ثْ��ُل ِب��ُدُم��وِع��ِه ُم��َض��رًَّج��ا اْل��َق��ِت��ي��َل إِنَّ
َح��ْوبَ��اِئ��ِه12 ِم��ْن َويَ��نَ��اُل ِل��ْل��ُم��بْ��تَ��َل��ى ُق��ْربُ��ُه يَ��ْع��ذُُب َك��اْل��َم��ْع��ُش��وِق َواْل��ِع��ْش��ُق
ِب��ِف��َداِئ��ِه13 َألََغ��ْرتَ��ُه ِب��ِه ��ا ِم��مَّ َف��َديْ��تُ��ُه اْل��َح��ِزي��ِن ِن��ِف ِل��ل��دَّ ُق��ْل��َت َل��ْو
َوَس��َخ��اِئ��ِه14 ِب��بَ��أِْس��ِه يَ��ُزوُل َال َم��ا َف��ِإنَّ��ُه اْل��ُع��يُ��وِن َه��َوى اْألَِم��ي��ُر ُوِق��َي
وََع��َزاِئ��ِه15 ُف��َؤاِدِه بَ��يْ��َن َويَ��ُح��وُل ِب��نَ��ْظ��َرٍة اْل��َك��ِم��يَّ اْل��بَ��َط��ُل يَ��ْس��تَ��اِس��ُر
أَْك��َف��اِئ��ِه16 إَِل��ى َس��اِم��ُع��َه��ا يُ��دَْع َل��ْم َدْع��َوًة ِل��ل��نَّ��َواِئ��ِب َدَع��ْوتُ��َك إِنِّ��ي
َوَوَراِئ��ِه17 َوأََم��اِم��ِه ُم��تَ��َص��ْل��ِص��ًال َوتَ��ْح��ِت��ِه ال��زََّم��اِن َف��ْوِق ِم��ْن َف��أَتَ��يْ��َت
َوَوَف��اِئ��ِه18 َوِف��ِرنْ��ِدِه أَْص��ِل��ِه ِف��ي َس��ِم��يَّ��َه��ا تَ��ُك��وَن ِب��أَْن ��يُ��وِف ِل��ل��سُّ َم��ْن
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آبَ��اِئ��ِه19 ِم��ْن اْل��َم��ْط��بُ��وُع َوَع��ِل��يٌّ

أيًضا: فقال الدولة سيف واستزاده

َس��ْوَداِئ��ِه20 ِف��ي ِم��نْ��ُه اْألَِح��بَّ��ِة َوَه��َوى ال��تَّ��اِئ��ِه َق��ْل��ِب َح��ْوَل اْل��َع��َواِذِل َع��ذُْل
بُ��َرَح��اِئ��ِه21 َع��ْن يَ��لُ��ْم��َن ِح��ي��َن َويَ��ُص��دُّ َح��رَُّه ال��لَّ��َواِئ��ِم إَِل��ى اْل��َم��َالُم يَ��ْش��ُك��و
إِْرَض��اِئ��ِه22 ِف��ي ال��نَّ��اِس ُك��لَّ أَْس��َخ��ْط��ُت الَّ��ِذي اْل��َم��ِل��ُك َع��اِذِل��ي يَ��ا َوِب��ُم��ْه��َج��ِت��ي
َوَس��َم��اِئ��ِه23 ِب��أَْرِض��ِه ال��زََّم��اَن َم��َل��َك َف��ِإنَّ��ُه اْل��ُق��لُ��وَب َم��َل��َك َق��ْد َك��اَن إِْن
أَْس��َم��اِئ��ِه24 ِم��ْن ��يْ��ُف َوال��سَّ ُق��َرنَ��اِئ��ِه ِم��ْن َوال��نَّ��ْص��ُر ��اِدِه ُح��سَّ ِم��ْن ��ْم��ُس ال��شَّ
َوَم��َض��اِئ��ِه25 َوإِبَ��اِئ��ِه ُح��ْس��ِن��ِه ِم��ْن ِخ��َالِل��ِه ثَ��َالِث ِم��ْن ال��ثَّ��َالثَ��ُة أَيْ��َن
نُ��َظ��َراِئ��ِه26 َع��ْن َف��َع��َج��ْزَن أَتَ��ى َوَل��َق��ْد ِب��ِم��ثْ��ِل��ِه أَتَ��يْ��َن َوَم��ا ال��دُُّه��وُر َم��َض��ِت

إىل الهجاء وعزوا َهَجْوه، قد قوم وكان التنوخي، إسحاق بن الحسني يمدح وقال
إليه: الطيب أبو فكتب يعاتبه، إليه فكتب الطيب أبي

إِنَ��اِئ��ي27 ِم��ْن َغ��يْ��ِري َم��اءَ َوتَ��ْح��َس��ُب إَِخ��اِئ��ي إِْس��َح��اٍق ابْ��َن يَ��ا أَتُ��نْ��ِك��ُر
28 ��َم��اءِ ال��سَّ تَ��ْح��َت َم��ْن َخ��يْ��ُر ِب��أَنَّ��َك ِع��ْل��ِم��ي بَ��ْع��َد ُه��ْج��ًرا ِف��ي��َك أَأَنْ��ِط��ُق
29 اْل��َق��َض��اءِ ِم��َن اْألُُم��وِر ِف��ي َوأَْم��َض��ى َط��ْع��ًم��ا ��يْ��ِف ال��سَّ ذُبَ��اِب ِم��ْن َوأَْك��َرُه
30 اْل��بَ��َق��اءِ ُط��وِل ِم��ْن َم��ِل��ْل��ُت َف��َك��يْ��َف ِس��نِّ��ي اْل��ِع��ْش��ِري��َن َع��َل��ى أَْربَ��ْت َوَم��ا
31 ِب��اْل��ِه��َج��اءِ َش��يْ��ئً��ا ِم��نْ��ُه َف��أَنْ��ُق��َص َم��ِدي��ِح��ي ِف��ي َوْص��َف��َك اْس��تَ��ْغ��َرْق��ُت َوَم��ا
32 ��يَ��اءِ ال��ضِّ َع��ِن اْل��َع��اِل��ُم��وَن أَيَ��ْع��َم��ى َل��يْ��ٌل ��بْ��ُح ال��صُّ َه��ذَا ُق��ْل��ُت َوَه��بْ��ِن��ي
ِف��َداِئ��ي33 َوُه��ُم ِف��َداءَُه ُج��ِع��ْل��ُت َم��ْرءٌ َوأَنْ��َت اْل��َح��اِس��ِدي��َن تُ��ِط��ي��ُع
34 اْل��ُه��َراءِ َك��َالِم��ِه��ِم ِم��ْن َك��َالِم��ي يُ��َم��يِّ��ْز َل��ْم َم��ْن نَ��ْف��ِس��ِه َوَه��اِج��ي
35 اْل��َه��بَ��اءِ ِم��َن أََق��لَّ ِب��ي َف��تَ��ْع��ِدَل تَ��َراِن��ي أَْن اْل��َع��َج��اِئ��ِب ِم��َن َوإِنَّ
36 ال��زِّنَ��اءِ أَْوَالِد ِب��َم��ْوِت َط��َل��ْع��ُت ُس��َه��يْ��ٌل َوأَنَ��ا َم��ْوتَ��ُه��ُم َوتُ��نْ��ِك��َر
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إىل يذهب وكان الكاتب، األوراجي العزيز عبد بن هارون عيل أبا يمدح وقال
التصوف37.

38 ِض��يَ��اءُ ال��ظَّ��َالِم ِم��َن أَنْ��ِت َح��يْ��ُث إِذْ ال��رَُّق��بَ��اءُ ال��دَُّج��ى ِف��ي اْزِديَ��ارِك أَِم��َن
39 ذَُك��اءُ َوْه��َي ال��لَّ��يْ��ِل ِف��ي َوَم��ِس��ي��ُرَه��ا َه��تْ��ُك��َه��ا ِم��ْس��ٌك َوْه��ِي اْل��َم��ِل��ي��َح��ِة َق��َل��ُق
40 َخ��َف��اءُ َع��َل��يَّ َف��ِب��ِه ِع��ْل��ِم��ِه َع��ْن َدلَّ��ْه��ِت��ِن��ي الَّ��ِذي أََس��ِف��ي َع��َل��ى أََس��ِف��ي
41 أَْع��َض��اءُ ِل��ي َك��اَن ��ا َل��مَّ َك��اَن َق��ْد ِألَنَّ��ُه ��َق��اِم ال��سَّ َف��ْق��ُد َوَش��ِك��يَّ��ِت��ي
42 نَ��ْج��َالءُ ِك��ْل��تَ��اُه��َم��ا َف��تَ��َش��ابَ��َه��ا ِج��َراَح��ًة َح��َش��اَي ِف��ي َع��يْ��نَ��ِك َم��ثَّ��ْل��ِت
43 ��ْم��َراءُ ال��سَّ ��ْع��َدُة ال��صَّ ِف��ي��ِه تَ��نْ��َدقُّ َوُربَّ��َم��ا ��اِب��ِريَّ ال��سَّ َع��َل��يَّ نَ��َف��ذَْت
44 اْل��َج��ْوَزاءُ َف��ِإنَّ��ِن��ي نَ��َط��ْق��ُت َوإِذَا ُزوِح��َم��ْت َم��ا َ إِذا اْل��َواِدي َص��ْخ��َرُة أَنَ��ا
45 َع��ْم��يَ��اءُ ُم��ْق��َل��ٌة تَ��َراِن��ي َال أَْن َف��َع��اِذٌر اْل��َغ��ِب��يِّ َع��َل��ى َخ��ِف��ي��ُت َوإِذَا
46 اْل��بَ��يْ��َداءُ أَِم أَْف��َض��ى ِب��َه��ا َص��ْدِري نَ��اَق��ِت��ي تُ��َش��كِّ��َك أَْن ال��لَّ��يَ��اِل��ي ِش��يَ��ُم
47 اْإلِن��َض��اءُ اْل��َم��ْه��َم��ِه ِف��ي إِْس��آَدَه��ا نَ��يِّ��َه��ا ِف��ي ُم��ْس��ِئ��ًدا تُ��ْس��ِئ��ُد َف��تَ��ِب��ي��ُت
48 َع��ذَْراءُ َوَط��ِري��ُق��َه��ا َم��نْ��ُك��وَح��ٌة َوِخ��َف��اُف��َه��ا َم��ْم��ُغ��وَط��ٌة أَنْ��َس��اُع��َه��ا
49 اْل��ِح��ْربَ��اءُ ُن يَ��تَ��َل��وَّ َك��َم��ا ِف��ي��َه��ا ال��تَّ��َوى َخ��ْوِف ِم��ْن اْل��ِخ��رِّي��ُت ُن يَ��تَ��َل��وَّ
50 َرَج��اءُ َوِم��ثْ��لُ��ُه��نَّ اْل��ِج��بَ��اِل ُش��مُّ ِم��ثْ��لُ��ُه َع��ِل��يٍّ أَِب��ي َوبَ��يْ��َن بَ��يْ��ِن��ي
51 ِش��تَ��اءُ َوَص��يْ��ُف��ُه��نَّ ��تَ��اءُ ال��شِّ َوْه��َو ِب��َق��ْط��ِع��َه��ا َوَك��يْ��َف لُ��بْ��نَ��اٍن َوِع��َق��اُب
52 َس��ْوَداءُ ِب��بَ��يَ��اِض��َه��ا َف��َك��أَنَّ��َه��ا َم��َس��اِل��ِك��ي َع��َل��يَّ ِب��َه��ا ال��ثُّ��لُ��وُج َل��بَ��َس
53 اْل��َم��اءُ َوَق��اَم ِب��َه��ا ال��نُّ��َض��اُر َس��اَل ِب��بَ��ْل��َدٍة أََق��اَم إِذَا اْل��َك��ِري��ُم َوَك��ذَا
54 اْألَنْ��َواءُ ��ِس تَ��تَ��بَ��جَّ َف��َل��ْم بُ��ِه��تَ��ْت تَ��َرى َك��َم��ا َرأَتْ��ُه َوَل��ْو اْل��ِق��َط��اُر َج��َم��َد
55 اْألَْه��َواءُ ِم��َداَدُه َك��أَنَّ َح��تَّ��ى َش��ْه��َوٌة َق��ْل��ٍب ُك��لِّ ِم��ْن َخ��طِّ��ِه ِف��ي
56 اْألَْق��ذَاءُ َم��ِغ��ي��بَ��ُه َك��أَنَّ َح��تَّ��ى ُق��ْرِب��ه ِف��ي ُق��رٌَّة َع��يْ��ٍن َولِ��ُك��لِّ
57 ��َع��َراءُ ال��شُّ يَ��ْف��َع��َل َح��تَّ��ى اْل��َق��ْوِل ِف��ي تَ��ْه��تَ��ِدي َال َم��ا اْل��ِف��ْع��ِل ِف��ي يَ��ْه��تَ��ِدي َم��ْن
58 إِْص��َغ��اءُ َوِألُذِْن��ِه َق��ْل��ِب��ِه ِف��ي َج��ْوَل��ٌة ِل��ْل��َق��َواِف��ي يَ��ْوٍم ُك��لِّ ِف��ي
59 َش��ْه��بَ��اءُ َف��يْ��َل��ٌق بَ��يْ��ٍت ُك��لِّ ِف��ي َك��أَنَّ��َم��ا اْح��تَ��َواُه ِف��ي��َم��ا َوإَِغ��اَرٌة
60 أَْك��َف��اءُ َل��ُه َوُه��ُم يُ��ْص��ِب��ُح��وا أَْن تَ��ْك��ِل��ي��ِف��ِه��ْم ِف��ي ال��لُّ��َؤَم��اءَ يَ��ْظ��ِل��ِم َم��ْن
61 اْألَْش��يَ��اءُ تَ��تَ��بَ��يَّ��ُن َوِب��ِض��دَِّه��ا َف��ْض��َل��ُه َع��َرْف��نَ��ا َوِب��ِه��ْم َونَ��ِذي��ُم��ُه��ْم
62 اْألَْع��َداءُ تَ��ْف��َط��ُن َل��ْو تَ��ْرِك��ِه ِف��ي َوَض��رُُّه يُ��َه��اَج أَْن ِف��ي نَ��ْف��ُع��ُه َم��ْن
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63 اْل��َه��يْ��َج��اءُ تَ��ْج��بُ��ُر َم��ا ِب��نَ��َواِل��ِه َم��اِل��ِه َج��نَ��اَح��ْي ِم��ْن يَ��ْك��ِس��ُر ��ْل��ُم َف��ال��سَّ
64 اآلَراءُ َرأِْي��ِه ِب��ُرْؤيَ��ِة َوتُ��َرى ال��لُّ��َه��ى يَ��ِدِه لُ��َه��ى ِم��ْن َف��تُ��ْع��َط��ى يُ��ْع��ِط��ي
65 ��رَّاءُ َوال��ضَّ ��رَّاءُ ال��سَّ َف��َك��أَنَّ��ُه اْل��ُق��َوى ُم��ْج��تَ��ِم��ُع ال��طَّ��ْع��َم��يْ��ِن ُق ُم��تَ��َف��رِّ
َش��اءُوا66 َم��ا ِل��ُوُف��وِدِه ُم��تَ��َم��ثِّ��ًال ع��َداتُ��ُه تَ��َش��اءُ َال َم��ا َوَك��أَنَّ��ُه
67 اْس��ِت��ْج��َداءُ َل��َه��ا يَ��أِْت��ي��ِه َل��يْ��َس إِذْ ُروُح��ُه َع��َل��يْ��ِه اْل��ُم��ْج��َدى أَيُّ��َه��ا يَ��ا
68 إِْع��َط��اءُ يَ��أُْخ��ذُوا َل��ْم َم��ا َف��َل��تَ��ْرُك ِب��َف��ْق��ِدِه��ْم ُف��ِج��ْع��َت َال ُع��َف��اتَ��َك اْح��َم��ْد
69 اْألَْح��يَ��اءُ ِب��َك َش��ِق��يَ��ْت إِذَا إِالَّ ِق��لَّ��ٍة َك��ثْ��َرَة اْألَْم��َواُت تَ��ْك��ثُ��ُر َال
70 ��ْح��نَ��اءُ ال��شَّ َل��َك ِب��ِه تَ��ُح��لَّ َح��تَّ��ى تَ��ْح��تَ��ُه ��ا َع��مَّ يَ��نْ��َش��قُّ َال َواْل��َق��ْل��ُب
71 اْألَْس��َم��اءُ اْس��َم��َك َونَ��اَزَع��ِت ـ��تَ��َرَع��ْت ـْ اق�� بَ��ْع��َدَم��ا إِالَّ َه��اُروُن يَ��ا تُ��ْس��َم َل��ْم
72 َس��َواءُ يَ��َديْ��َك ِف��ي ِف��ي��َم��ا َوال��نَّ��اُس ُم��َش��اَرٍك َغ��يْ��ُر ِف��ي��َك َواْس��ُم��َك َف��َغ��َدْوَت
73 َل��َف��اءُ ال��ثَّ��نَ��اءُ ذَا َح��تَّ��ى َوَل��ُف��تَّ ِم��َالءُ ِم��نْ��َك اْل��ُم��ْدُن َح��تَّ��ى َل��َع��َم��ْم��َت
74 بُ��َك��اءُ ��ُروِر ال��سُّ َوِم��َن ِل��ْل��ُم��نْ��تَ��َه��ى َح��اِئ��ًال تَ��بْ��َخ��ُل ِك��ْدَت َح��تَّ��ى َوَل��ُج��ْدَت
75 اْإلِبْ��َداءُ أُنْ��ِك��َر َح��تَّ��ى َوأََع��ْدَت بَ��ْدُؤُه يُ��ْع��َرُف ِم��نْ��َك َش��يْ��ئً��ا أَبَ��َدأَْت
76 بَ��َراءُ تُ��ْس��تَ��َزاُد أَْن ِم��ْن َواْل��َم��ْج��ُد نَ��اِك��ٌب ِب��َك تَ��ْق��ِص��ي��ِرِه َع��ْن َف��اْل��َف��ْخ��ُر
77 اْآلَالءُ ِب��َك َوَش��ْت ُك��ِت��ْم��َت َوإِذَا ُم��ْح��َوٌج ِألَنَّ��َك َف��َال ُس��ِئ��ْل��َت َف��ِإذَا
78 ثَ��نَ��اءُ َل��ِه اْإلِ َع��َل��ى ��اِك��ِري��َن ِل��ل��شَّ ِرْف��َع��ًة ِل��تَ��ْك��ِس��َب َف��َال ُم��ِدْح��َت َوإِذَا
79 أَْم��اءُ ال��دَّ َوتُ��ْم��َط��ُر اْل��َخ��ِص��ي��ُب يُ��ْس��َق��ى ُم��ْج��ِدٌب ِألَنَّ��َك َف��َال ُم��ِط��ْرَت َوإِذَا
80 ال��رَُّح��َض��اءُ َف��َص��ِب��ي��بُ��َه��ا ِب��ِه ��ْت ُح��مَّ َوإِنَّ��َم��ا ��َح��اُب ال��سَّ نَ��اِئ��َل��َك تَ��ْح��ِك َل��ْم
81 َح��يَ��اءُ ِف��ي��ِه َل��يْ��َس ِب��َوْج��ٍه إِالَّ نَ��َه��اِرنَ��ا َش��ْم��ُس اْل��َوْج��َه َه��ذَا تَ��ْل��َق َل��ْم
82 ِح��ذَاءُ ِألَْخ��َم��َص��يْ��َك اْل��ِه��َالِل أُُدُم اْل��ُع��َال إَِل��ى َس��َع��يْ��َت َق��َدٍم َف��ِب��أَيِّ��َم��ا
83 ِف��َداءُ اْل��ِح��َم��اِم ِم��َن اْل��ِح��َم��اُم َوَل��َك ِوَق��ايَ��ٌة ال��زََّم��اِن ِم��َن ال��زََّم��اُن َوَل��َك
84 َح��وَّاءُ نَ��ْس��ِل��َه��ا ِب��َم��ْولِ��ِد َع��ِق��َم��ْت ُه��و ِم��نْ��َك ال��لَّ��ذْ اْل��َوَرى ذَا ِم��ْن تَ��ُك��ْن َل��ْم َل��ْو

فقال: فأحسن طغج بن هللا عبيد بن الحسن محمد أبي األمري دار يف املغني وغنى

85 ��َم��اءِ ال��سَّ ِذي تَ��ْح��َت َم��ْن َخ��يْ��َر يَ��ا يُ��َغ��نِّ��ي الَّ��ِذي يَ��ُق��وُل َم��اذَا
86 اْل��ِغ��نَ��اءِ ذَا ُح��ْس��ِن َع��ْن إَِل��يْ��َك َع��يْ��ِن��ي ِب��َل��ْح��ِظ َق��ْل��ِب��ي َش��َغ��ْل��َت
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فقال: بذكرها الطيب أبا وطالب الربكة، عىل األعىل الجامع بإزاء داًرا كافور وبنى

87 اْل��بُ��َع��َداءِ ِم��َن ِن��ي يَ��دَّ َولِ��َم��ْن ِل��ْألَْك��َف��اءِ ال��تَّ��ْه��ِن��ئَ��اُت إِنَّ��َم��ا
88 اْألَْع��َض��اءِ ِس��اِئ��َر ِب��اْل��َم��َس��رَّاِت ُع��ْض��ٌو يُ��َه��نِّ��ئُ َال ِم��نْ��َك َوأَن��ا
89 اْل��ِب��نَ��اءِ َه��ذَا آُج��رُّ نُ��ُج��وًم��ا َن َك��ا َوَل��ْو يَ��اُر ال��دِّ َل��َك ُم��ْس��تَ��ِق��لٌّ
90 بَ��يْ��َض��اءِ ��ٍة ِف��ضَّ ِم��ْن ِف��ي��َه��ا ـ��َواِه ـْ اْألَم�� ِم��َن يَ��ِخ��رُّ الَّ��ِذي انَّ َوَل��َو
91 ��َم��اءِ ال��سَّ ِف��ي أَْو اْألَْرِض ِف��ي ِب��َم��َك��اٍن تُ��َه��نَّ��ى أَْن َم��َح��لَّ��ًة أَْع��َل��ى أَنْ��َت
92 َواْل��َخ��ْض��َراءِ اْل��َغ��بْ��َراءِ بَ��يْ��َن ـ��َرُح ـْ يَ��س�� َوَم��ا َواْل��ِب��َالُد ال��نَّ��اُس َوَل��َك
93 َس��ْم��َراءِ َس��ْم��َه��ِريَّ��ٍة ِم��ْن ـ��ِم��ُل ـْ تَ��ح�� َوَم��ا اْل��ِج��يَ��اُد َوبَ��َس��اِت��ي��نُ��َك
94 اْل��َع��ْل��يَ��اءِ ِم��َن يَ��بْ��تَ��ِن��ي ِب��َم��ا ـ��ِك ـْ اْل��ِم��س�� أَبُ��و اْل��َك��ِري��ُم يَ��ْف��َخ��ُر إِنَّ��َم��ا
95 اْل��َه��يْ��َج��اءِ ِس��َوى َداُرُه َوَم��ا ـ��ُه ـْ َع��ن�� انْ��َس��َل��َخ��ْت الَّ��ِت��ي َوِب��أَيَّ��اِم��ِه
96 اْألَْع��َداءِ َج��َم��اِج��ِم ِف��ي َل��ُه ـ��ُض اْل��ِب��ي��ـ َص��َواِرُم��ُه أَثَّ��َرْت َوِب��َم��ا
97 ال��ثَّ��نَ��اءِ أَِري��ُج َوَل��ِك��نَّ��ُه ـ��ِك ـْ ِب��اْل��ِم��س�� َل��يْ��َس ِب��ِه يُ��ْك��نَ��ى َوِب��ِم��ْس��ٍك
98 ال��نِّ��َس��اءِ ُق��لُ��وَب يَ��طَّ��ِب��ي َوَم��ا ـ��ِف ال��رِّي��ـ ِف��ي اْل��َح��َواِض��ُر يَ��بْ��تَ��ِن��ي ِب��َم��ا َال
99 ��نَ��اءِ َوال��سَّ ��نَ��ا ال��سَّ ِم��َن ِم��نْ��َه��ا ـ��َس��َن ـْ أَح�� ِف��ي اُر ال��دَّ نَ��َزْل��تَ��َه��ا إِذْ نَ��َزَل��ْت
100 َواْآلَالءِ اْل��َم��ْك��ُرَم��اِت َم��نْ��ِب��ُت ِم��نْ��َه��ا ال��رَّيَ��اِح��ي��ِن َم��نْ��ِب��ِت ِف��ي َح��لَّ
101 َس��ْوَداءِ ُم��ِن��ي��َرٍة ِب��َش��ْم��ٍس ـ��ُس ـْ ��م�� ال��شَّ ذَرَِّت ُك��لَّ��َم��ا ��ْم��َس ال��شَّ تَ��ْف��َض��ُح
102 ِض��يَ��اءِ ِب��ُك��لِّ يُ��ْزِري َل��ِض��يَ��اءً ِف��ي��ِه اْل��َم��ْج��ُد الَّ��ِذي ثَ��وِب��َك ِف��ي إِنَّ
103 اْل��َق��بَ��اءِ ابْ��ِي��َض��اِض ِم��َن َخ��يْ��ٌر ـ��نَ��ْف��ِس ـْ ال��ن�� َوابْ��ِي��َض��اُض َم��ْل��بَ��ٌس اْل��ِج��ْل��ُد إِنَّ��َم��ا
104 َوَف��اءِ ِف��ي َوُق��ْدَرٌة بَ��َه��اءٍ ِف��ي َوذََك��اءٌ َش��َج��اَع��ٍة ِف��ي َك��َرٌم
105 ��ْح��نَ��اءِ َوال��سَّ اْألُْس��تَ��اِذ ِب��َل��ْوِن َن ال��لَّ��ْو تُ��بْ��ِدَل أَْن اْل��ُم��لُ��وِك ِل��ِب��ي��ِض َم��ْن
106 ال��لِّ��َق��اءِ َغ��َداَة ِب��َه��ا تَ��َراُه ٍن ِب��أَْع��يَ��ا اْل��ُح��ُروِب بَ��نُ��و َف��تَ��َراَه��ا
َرَج��اِئ��ي أََراَك أَْن َغ��يْ��َر يَ��ُك��ْن َل��ْم أَْرٍض ُك��لِّ ِف��ي اْل��ُع��يُ��وِن َرَج��اءَ يَ��ا
َوَم��اِئ��ي107 َوَزاِدي نَ��ْل��تَ��ِق��ي أَْن َق��بْ��َل َخ��يْ��ِل��ي اْل��َم��َف��اِوُز أَْف��نَ��ِت َوَل��َق��ْد
108 ال��رَُّواءِ آَدِم��يُّ اْل��َق��ْل��ِب أََس��ُد َف��ِإنِّ��ي ِم��نِّ��ي أََرْدَت َم��ا ِب��ي َف��اْرِم
109 ��َع��َراءِ ال��شُّ ِم��َن يُ��َرى ِل��َس��اِن��ي َن َك��ا َوإِْن اْل��ُم��لُ��وِك ِم��َن َوُف��َؤاِدي
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كافوًرا: ويهجو طريقه، يف لقي وما مرص من خروجه يذكر وقال

اْل��َه��يْ��ذَبَ��ى110 َم��اِش��يَ��ِة ُك��لِّ ِف��َدا اْل��َخ��يْ��َزَل��ى َم��اِش��يَ��ِة ُك��لُّ أََال
اْل��ِم��َش��ى111 ُح��ْس��ُن ِب��ي َوَم��ا َخ��نُ��وٍف ِب��َج��اِويَّ��ٍة نَ��َج��اٍة َوُك��لُّ
اْألَذَى112 َوَم��يْ��ُط اْل��ُع��َداِة َوَك��يْ��ُد اْل��َح��يَ��اِة ِح��بَ��اُل َوَل��ِك��نَّ��ُه��نَّ
113 ِل��ذَا ��ا َوإِمَّ ِل��َه��ذَا ��ا إِمَّ ِر اْل��ِق��َم��ا َض��ْرَب ال��تِّ��ي��َه ِب��َه��ا َض��َربْ��ُت
اْل��َق��نَ��ا114 َوُس��ْم��ُر ��يُ��وِف ال��سُّ َوِب��ي��ُض اْل��ِج��يَ��اُد َق��دََّم��تْ��َه��ا َف��ِزَع��ْت إِذَا
ِغ��نَ��ى115 َوَع��نْ��ُه اْل��َع��اَل��ِم��ي��َن َع��ِن َرْك��ِب��َه��ا َوِف��ي ِب��نَ��ْخ��ٍل َف��َم��رَّْت
اْل��ُق��َرى116 َوَواِدي اْل��ِم��يَ��اِه َواِدي ِب ِب��ال��نِّ��َق��ا تُ��َخ��يِّ��ُرنَ��ا َوأَْم��َس��ْت
َه��ا117 ِب��تُ��ْربَ��اَن َونَ��ْح��ُن َف��َق��اَل��ْت اْل��ِع��َراِق أَْرُض أَيْ��َن َل��َه��ا َوُق��ْل��نَ��ا
��بَ��ا118 ال��صَّ َم��َه��بَّ ُم��ْس��تَ��ْق��ِب��َالٍت ِر بُ��و ال��دَّ ُه��بُ��وَب ِب��ِح��ْس��َم��ى َوَه��بَّ��ْت
اْل��َغ��َض��ى119 َواِدي اْل��بُ��َويْ��َرِة َوَج��اِر اْل��ِوَه��اِد َوِك��بْ��ِد اْل��ِك��َف��اِف َرَواِم��ي
اْل��َم��َه��ا120 َوبَ��يْ��َن ال��نَّ��َع��اِم بَ��يْ��َن ءِ ال��رَِّدا َج��ْوَب بُ��َس��يْ��َط��َة َوَج��ابَ��ْت
��َدى121 ال��صَّ بَ��ْع��َض اْل��َج��َراِويِّ ِب��َم��اءِ َش��َف��ْت َح��تَّ��ى اْل��َج��ْوِف ُع��ْق��َدِة إَِل��ى
��َح��ى122 َوال��ضُّ َل��َه��ا ��ُغ��وُر ال��شَّ َوَالَح ��بَ��اَح َوال��صَّ َص��َوٌر َل��َه��ا َوَالَح
نَ��ا123 ال��دَّ ثُ��مَّ اْألََض��اِرَع َوَغ��اَدى ِدئْ��َداُؤَه��ا اْل��ُج��َم��يْ��ِع��يَّ ��ى َوَم��سَّ
��َوى124 ال��صُّ َخ��ِف��يَّ اْل��ِب��َالِد أََح��مَّ أَْع��ُك��ٍش َع��َل��ى َل��يْ��ًال َل��َك َف��يَ��ا
َم��َض��ى125 ��ا ِم��مَّ أَْك��ثَ��ُر َوبَ��اِق��ي��ِه َج��ْوِزِه ِف��ي ال��رَُّه��يْ��َم��َة َوَرْدنَ��ا
َواْل��ُع��َال126 َم��َك��اِرِم��نَ��ا َف��ْوَق َح ال��رَِّم��ا َرَك��ْزنَ��ا أَنَ��ْخ��نَ��ا ��ا َف��َل��مَّ
اْل��ِع��َدا127 ِدَم��اءِ ِم��ْن َونَ��ْم��َس��ُح��َه��ا أَْس��يَ��اَف��نَ��ا نُ��َق��بِّ��ُل َوِب��تْ��نَ��ا
اْل��َف��تَ��ى128 أَنِّ��ي ِب��اْل��َع��َواِص��ِم َوَم��ْن ِب��اْل��ِع��َراِق َوَم��ْن ِم��ْص��ُر ِل��تَ��ْع��َل��َم
َع��تَ��ا129 َم��ْن َع��َل��ى َع��تَ��ْوُت َوأَنِّ��ي أَبَ��يْ��ُت َوأَنِّ��ي َوَف��يْ��ُت َوأَنِّ��ي
أَبَ��ى130 َخ��ْس��ًف��ا ِس��ي��َم َم��ْن ُك��لُّ َوَال َوَف��ى َق��ْوًال َق��اَل َم��ْن ُك��لُّ َوَم��ا
��َف��ا131 ال��صَّ ُص��مَّ يُ��َص��دُِّع َوَرأٍْي آَل��ٍة ِم��ْن ِل��ْل��َق��ْل��ِب بُ��دَّ َوَال
ال��تَّ��َوى132 َق��ْل��َب اْل��ِع��زِّ إَِل��ى يَ��ُش��قُّ َل��ُه َك��َق��ْل��ِب��ي َق��ْل��ٌب يَ��ُك َوَم��ْن
اْل��ُخ��َط��ا133 ِف��ي��ِه ال��رِّْج��ِل َق��َدِر َع��َل��ى اْل��َف��تَ��ى أَتَ��اُه َط��ِري��ٍق َوُك��لُّ
َك��َرى134 َال َع��ًم��ى َق��بْ��ُل نَ��اَم َوَق��ْد َل��يْ��ِل��نَ��ا َع��ْن اْل��ُخ��َويْ��ِدُم َونَ��اَم
َواْل��َع��َم��ى135 َج��ْه��ِل��ِه ِم��ْن َم��َه��اِم��ُه بَ��يْ��نَ��نَ��ا ُق��ْرِب��نَ��ا َع��َل��ى َوَك��ان
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ال��نُّ��َه��ى136 َم��َق��رُّ ءُوَس ال��رُّ أَنَّ ـ��ِي ـْ اْل��َخ��ِص��ي�� َق��بْ��َل أَْح��ِس��ُب ُك��نْ��ُت َل��َق��ْد
اْل��ُخ��َص��ى137 ِف��ي ُك��لَّ��َه��ا ال��نُّ��َه��ى َرأَيْ��ُت َع��ْق��ِل��ِه إَِل��ى نَ��َظ��ْرُت ��ا َف��َل��مَّ
َك��اْل��بُ��َك��ا138 َض��ِح��ٌك َوَل��ِك��نَّ��ُه اْل��ُم��ْض��ِح��َك��اِت ِم��َن ِب��ِم��ْص��َر َوَم��اذَا
اْل��َف��َال139 أَْه��ِل أَنْ��َس��اَب يُ��َدرُِّس ��َواِد ال��سَّ اْه��ِل ِم��َن نَ��بَ��ِط��يٌّ ِب��َه��ا
ال��دَُّج��ى140 بَ��ْدُر أَنْ��َت َل��ُه يُ��َق��اُل ِن��ْص��ُف��ُه ِم��ْش��َف��ُرُه َوأَْس��َوُد
ال��رَُّق��ى141 َوبَ��يْ��َن اْل��َق��ِري��ِض بَ��يْ��َن اْل��َك��ْرَك��َدنَّ ِب��ِه َم��َدْح��ُت َوِش��ْع��ٍر
اْل��َوَرى142 َه��ْج��َو َك��اَن َوَل��ِك��نَّ��ُه َل��ُه َم��ْدًح��ا ذَِل��َك َك��اَن َف��َم��ا
َف��َال143 ِريَ��اٍح ِب��ِزقِّ ��ا َف��أَمَّ ِب��أَْص��نَ��اِم��ِه��ْم َق��ْوٌم َض��لَّ َوَق��ْد
َه��ذَى144 أَْو َف��َس��ا َح��رَُّك��وُه إِذَا نَ��اِط��ٌق َوذَا ُص��ُم��وٌت َوتِ��ْل��َك
يَ��َرى145 َال َم��ا ِم��نْ��ُه َغ��يْ��ُرُه َرأَى َق��ْدَرُه نَ��ْف��ُس��ُه َج��ِه��َل��ْت َوَم��ْن

فقال146: الخيام، علوَّ عليه قوم وعاب

147 اْإلِبَ��اءِ ُك��لَّ َق��بُ��وَل��ُه أَبَ��يْ��ُت َع��َالءِ إَِل��ى اْل��ِخ��يَ��اَم نَ��َس��بُ��وا َل��َق��ْد
148 ��َم��اءِ ِل��ل��سَّ َف��ْوَق��َك َس��لَّ��ْم��ُت َوَال ِل��ل��ثُّ��َريَّ��ا َف��ْوَق��ك َس��لَّ��ْم��ُت َوَم��ا
149 اْل��بَ��َه��اءِ ثَ��ْوَب ُربُ��وَع��َه��ا َس��َل��بْ��َت َح��تَّ��ى ��اِم ال��شَّ أَْرَض أَْوَح��ْش��َت َوَق��ْد
150 اْل��َه��َواءِ ِف��ي ذَِل��َك ِط��ي��َب َف��تَ��ْع��ِرُف َع��ْش��ٌر ِم��نْ��َك َواْل��َع��َواِص��ُم ��ُس تَ��نَ��فَّ

السامري151: يهجو وقال

152 اْألَْغ��ِب��يَ��اءِ أَْغ��بَ��ى َوأَنْ��َت َف��ِط��نْ��َت َراءِ ُك��لِّ ُض��ْح��َك��َة أََس��اِم��ِريُّ
153 اْل��ِه��َج��اءِ َع��ِن َص��ُغ��ْرَت َم��ا َك��أَنَّ��َك أُْه��َج��ى َف��ُق��ْل��َت اْل��َم��ِدي��ِح َع��ِن َص��ُغ��ْرَت
154 َه��بَ��اءِ ِف��ي َس��يْ��ِف��ي َج��رَّبْ��ُت َوَال ُم��َح��اِل ِف��ي َق��بْ��َل��َك َف��كَّ��ْرُت َوَم��ا
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هوامش

الدولة: سيف شيخ وكان املذكور، ذر أبي أبيات هي وهذه (1)

َوَش��َق��اِئ��ِه ِس��َق��اِم��ِه ُط��وُل أَْض��نَ��اُه الَّ��ِذي َع��ِن اْل��َم��َالَم ُك��فَّ َالِئ��ِم��ي يَ��ا
ِش��َف��اِئ��ِه ِألَْم��ِر ُم��ْل��تَ��ِم��ًس��ا َوأَِع��نْ��ُه ِس��َق��اَم��ُه َف��َداِو نَ��اِص��َح��ُه ُك��نْ��َت إِْن
َوَرَخ��اِئ��ِه َدْه��ِرِه ِة ِل��ِش��دَّ يُ��ْرَج��ى الَّ��ِذي اْل��ِخ��لُّ ِب��أَنَّ��َك يُ��َق��اَل َح��تَّ��ى
نُ��َص��َح��اِئ��ِه ِم��ْن َف��َل��ْس��َت اْل��َم��َالِم ُط��وِل ِم��ْن يَ��ْك��ِف��ي��َك ِب��ِه َف��َم��ا َف��َدْع��ُه َال، أَْو
ُرَق��بَ��اِئ��ِه ِم��ْن أَْخ��َش َل��ْم ُح��بِّ��ِه ِف��ي َع��َواِذِل��ي َع��َص��يْ��ُت ِل��َم��ْن اْل��ِف��َداءُ نَ��ْف��ِس��ي
َق��بَ��اِئ��ِه ِخ��َالِل ِم��ْن يَ��ْط��لُ��ُع َواْل��بَ��ْدُر َوْج��ِه��ِه أَِس��رَِّة ِم��ْن تَ��ْط��لُ��ُع ��ْم��ُس ال��شَّ

الجفن وإضافة القلب، إىل يعود جفنه وضمري الجفن، عىل يعود مائه يف الضمري (2)
القلب يقول: دموعه بمائه واملراد جميًعا، عليها املهيمن األعضاء أمري ألنه القلب؛ إىل
البكاء، يف شفاءه يلتمس فهو الهوى، برح من أدركه وما بدائه، الالئم أيها منك أدرى
السلطان له ألن يطاع؛ بأن حقيق والقلب ُمْهَراَقٌة. َعْربٌَة ِشَفائي َوإِنَّ به. الجفن ويأمر

لنهيك. اكرتاث وال تعىص، بأن خليق العذول أيها وأنت األكرب،
وجهه ونور حسنه، وبحق أحبه، من بحق يقول: للقسم، والواو للعطف الفاء (3)

فيه. الالئم أيها أطعتك ال
ألن حبه؛ عن النهي وبني حبه بني أجمع ال يقول: إنكاري. أأحبه يف االستفهام (4)

الشيص: أبي قول بذلك ناقض وقد حبه، عن النهي معناها املالمة

ال��لُّ��وَُّم َف��ْل��يَ��لُ��ْم��ِن��ي ِل��ِذْك��رِك ُح��بٍّ��ا َل��ِذي��ذًَة َه��َواِك ِف��ي اْل��َم��َالَم��َة أَِج��ُد

الالئم أي املالمة صاحب أن أعدائه، من فيه املالمة إن قوله: معنى الواحدي: وقال
تكلف وهذا عدوه، عادى حبيبًا أحب ومن حبه، عن ينهى حني الحبيب هذا أعداء من هو
أي إياه؛ حبه وبني بينه يجمع فال حبيه، أعداء من اللوم إن يقول: فاملتنبي له. موجب ال

يقبله. وال اللوام للوم يصغي ال إنه
الكذب ييش ألنه النمام؛ وهو واٍش، جمع والوشاة اللحاة، عىل عطف وقولهم (5)
يقول: الالئم. أي العاذل وهو الٍح جمع واللحاة الثوب، ويش من وينمقه يزخرفه أي
والوشاة كتمانه، تطيق ال الذي الحب هذا دع يقولون فاللحاة الٍح، أو واٍش إال هناك ليس
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وإن إنني يعني: أعجز. تركه عن كان كتمانه يطق لم إذا قائلني هذا قولهم من يتعجبون
أتركه. ال أنني بيد الحب هذا إخفاء عن ضعفت كنت

مددته وإذا كرسته قرصته إذا وسوى العني، والطرف: الصديق، والخليل: الخل (6)
بقلبه، أود فكأني وددت فإذا وبينه بيني فرق ال من إال الصديق ليس يقول: فتحته.
وددت ما فيود يشء كل يف وافقك من صديقك واملعنى بعينه، أنظر فكأني نظرت وإذا
وقال بقلبي، يود فكأنه املودة من الغاية يبلغ الذي إال خلييل ما تقول: أو ترى، ما ويرى

كقوله: وهو نفسك، إال خليل لك ليس املعنى: بعضهم:

َواْل��َك��َالُم ��ُل ال��تَّ��َج��مُّ َك��ثُ��َر َوإِْن ِخ��لِّ��ي ُق��ْل��َت َم��ْن َال أَنْ��َت َخ��ِل��ي��لُ��َك

والضمري أيصاحبها وربها األخوة، واإلخاء واألىسالحزن، الشوق، رقة الصبابة (7)
ذلك عىل مستعينًا منها ويخلصه الصبابة، عىل يعينه أن أراد العاذل إن يقول: للصبابة.
لحاله ويرثي يرحمه بأن إعانته يف أجدر وكان يسوءه ما بذكر فأحزنه والزجر باللوم
بلومه عليه الحزن بإيراد الصبابة صاحب عىل يعني الذي إن تقول: أو بلواه، يف ويؤاخيه
ورطة من له الخالص طلب يف ويحتال ويؤاخيه، عليه فيشفق يرحمه بأن أوىل إياه

املتقدم. ذر أبي قول عراض يف وهذا الهوى،

ِس��َق��اَم��ُه َف��َداِو نَ��اِص��َح��ُه ُك��نْ��َت إِْن

عتابك كقولهم: هذا إال عنده معونة ال أنه معنى عىل عونًا عليه الحزن إيراده وجعل
مع الصبابة عىل قوله معنى يكون أن يجوز الواحدي: وقال الرضب، وحديثك السيف،

رجًال: يمدح األعىش كقول الصبابة من فيه أنا ما

َق��اِئ��َدا ال��زَّم��انَ��ِة َع��َل��ى َوأَْص��َف��َدِن��ي َم��ْق��َع��ِدي َف��َق��رََّب يَ��ْوًم��ا تَ��َض��يَّ��ْف��تُ��ُه

يقودني. قائًدا الزمانة من أقاسيه كنت ما مع أعطاني أي العاهة.) (الزمانة:
وترفق سقم، عىل سقًما يزيدني واللوم سقيم، فإني الالئم أيها اللوم دع يقول: (8)

سقًما. يزيدها ما تسمعها فال أعضائي من — األذن واملراد — السمع فإن لومك يف
اجعل املعنى جني. ابن قال األرق. والسهاد النعاس، والكرى احسب، أي هب (9)
أي والبكاء األرق من عنده بما عنه فاطردها لذاذته يف كالنوم التذاذكها يف إياه مالمتك
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فلتزل نومه أزاال قد والبكاء السهاد أن فكما أي والبكاء والسهاد اللوم عليه تجمع ال
يفهم لم من كالم هذا جني: ابن إليه ذهب ما عىل تعقيبًا الواحدي وقال إياه، مالمتك
هبك للعاذل يقول ولكنه ظن، ما عىل وليس العاشق، من الكرى زوال ظن إذ املعنى
املالم دع فكذلك وبكائه العاشق بسهاد عنك مطرود وهو النوم كاستلذاذك املالمة تستلذ
أن الحق ففي بعد» «وأما تعذل أال جاز تنام أال جاز فإن أي النوم؛ من بألذ ليس فإنه
املحققني: بعض قال الرشاح. كلمة فيه اضطربت ثم ومن األبيات، مشكالت من البيت
األمر بني وشتان يستقيم، ال فاطردها بقوله مطرودة قوله جني ابن تفسري أن وذلك
ألن مطرودة؛ هبها تقدير عىل هب قوله من األمر معنى تناول إنه يقال: وال والوصف،
وبقى يليه، فيما دخل له يبَق فلم البيت صدر من مفعوليه استوىف قد تفسريه عىل هب
وهي أي محذوًفا ضمريها عن خربًا جعلته شئت وإن املالمة، عن حاًال مطرودة قوله
جملة معنى يف ال خربية جملة جزء أو جملة شبه معنى يف يكون كليهما وعىل مطرودة،
الكرى، عن حاًال مطرودة جعل مقتضاه النوم أي مطرود وهو الواحدي وقول طلبية،
عىل عنه. حاًال كونها يصح فال مؤنث مطرودة ولفظ كرى، مصدر ألنه مذكر والكرى
العاشق بسهاد مطروًدا الواحدي قول يف نومه أو جني ابن قول يف العاذل مالم جعل أن
إىل وهمه سبق بأن البيت هذا يف غلط قد أنه إال املتنبي أرى وما وجهه، يشكل مما وبكائه
التأنيث إىل خاطره فسبق مطروًدا يقول أن أراد أو مثًال، الهدى حد عىل يؤنث الكرى أن
هو كما الكرى عىل جاريًا مطرودة قوله يكون أن يقتيض املقام ألن الوزن؛ باستدراج
عند لذيذة مالمتك احسب أي جني ابن قال ما نحو عىل املعنى ويكون الواحدي، تفسري

كذلك. مالمتك فلتكن أي والبكاء؛ بالسهاد عنه مطرود واملنام كمنامه، العاشق
تحب حتى العاشق تلم ال يقول: نافية. فتكون تعذر ال ويروى ناهية، ال: (10)

البحرتي: قول من وهذا يحب، ما مثل

َف��اْع��َش��ِق اْل��بَ��يْ��ِن َل��وَْع��ِة ِم��ْن َك��َم��ٍد َع��َل��ى َع��اِش��ًق��ا ال��دَّْه��َر تَ��ْع��ذَُل َال أَْن ِش��ئْ��َت إِذَا

رضجت من بالدم امللطخ واملرضج الحال، عىل نصب املوضعني يف مرضًجا (11)
ألمر تهويًال كاملقتول والعاشق كالدماء، العاشق دموع جعل بالحمرة. صبغته إذا الثوب
كمن الدمع طريق من دمه استنزف فمن الدم، باستنزاف هو إنما القتل إن يقول: الهوى

الجراحات. طريق من دمه استنزف
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وينال قوله يف والواو النفس، والحوباء بالحب، امتحن الذي العاشق املبتىل (12)
العاشق نفس من ينال كان وإن املعشوق كقرب القرب حلو العشق إن يقول: الحال. واو

مستعذب. ذلك مع وهو قاتل العشق إن أي يتلفها؛ أي
وقوله الغرية، عىل بعثته أي وأغرته املالزم، املرض أي الدنف ذو الدنف (13)
من بك ما ليت للدنف قلت لو يقول: املفعول. إىل املصدر فأضاف إياه بفدائك أي بفدائه
يالقيه. ما برغم محله أحد يحل أن وخشية بمحبوبه، ضنٍّا ذلك من لغار بي؛ الهوى برح
من بالسالمة له يدعو البذل. والسخاء الشجاعة، والبأس هللا، وقاه أي وقى (14)
والجود الشجاعة من كان وإن واألمري والبذل، بالشجاعة يزال مما ليس ألنه الهوى؛

ذلك. من ألطف الهوى أن بيد شديد أمر كل يدفع بحيث
السالح، البس والكمي الشجاع، والبطل: األرس، يف يجعله الهوى أي يستأرس (15)
نظرة بمجرد سالحه املستلئم الشجاع البطل يأرس الهوى إن يقول: التجلد، والعزاء
فؤاده بني يرتك فال بطولته من الرغم عىل وجلده بصربه ويعصف أمره، عليه فيملك

جرير. قول إىل ينظر وهذا سبيًال، والعزاء

أَْرَك��انَ��ا ال��ل��ِه َخ��ْل��ِق أَْض��َع��ُف َوُه��نَّ ِب��ِه َح��َراَك َال َح��تَّ��ى ال��لُّ��بِّ ذَا يَ��ْص��َرْع��َن

القرن وهو كفء جمع واألكفاء الدولة، سيف وسامعها الشدائد، النوائب (16)
نظرائك إىل أدعوك الدعوة بهذه ولست عني، الشدائد لدفع دعوتك إني يقول: والنظري.

منها. بطًشا وأشد الشدائد فوق ألنك لجالدها؛
فوق بني طابق وقد الحديد، وقع من وحفيف صلصلة له الذي املتصلصل (17)
بينه وحلت دوني، به فأحطت عني الزمان نوب لدفع دعوتك يقول: ووراء وأمام وتحت

نواس: أبي قول من قريب وهذا منه، بذلك وحميتني إيل الوصول وبني

يَ��َراِن��ي َوَل��يْ��َس َدْه��ِري تَ��َرى َف��َع��يْ��ِن��ي َج��نَ��اِح��ِه ِب��ِظ��لِّ َدْه��ِري ِم��ْن تَ��َغ��طَّ��يْ��ُت

وتقول: سميها، مثل أي سميها؛ السيوف تكون بأن أي للسيوف تكون ضمري (18)
جوهره السيف وفرند ذلك، ونحو له يضمنه من أو به له يتكفل من أي بكذا له من
وهو للممدوح هنا استعاره الغبار، شبه أو النمل مدب شبه فيه يرى ما وهو ووشيه،
يقول: معروف. والوفاء والحسب النجار واألصل ومحاسنه مكارمه واملراد الدولة، سيف
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ومناقبه أصله يف مثله تكون بأن التسمية يف الدولة سيف شاركت التي للسيوف يكفل من
كقوله: وهذا وفائه، ويف وفعاله

أَْص��ل��َه��ا أَْص��ل��َك اْل��ِه��نْ��ِد ُس��يُ��وف تَ��ُظ��نُّ

ومن الحديد، إىل يعود ضمري كان واسم فاعل، ونائب فعل الحديد طبع (19)
ومن له، صفة واملطبوع مبتدأ وعيلٌّ كان، خرب نصب موضع يف ومجرور جار أجناسه
أبي بن عيل وهو الدولة سيف اسم وعيل املصنوع، واملطبوع خرب، رفع موضع يف آبائه
إىل تنزع فهي الحديد من مصنوعة السيوف إن يقول: التغلبي. حمدان بن الهيجاء
فإنه الكرم يف له املعرق الرشيف ابن الرشيف الدولة سيف أما منه، صنعت الذي أصلها
وشتان األصل، يف تخالفه االسم يف شاركته وإن فهي والفعال، املجد يف أصله إىل ينزع

بينهما. ما
والعذل خرب، التائه قلب وحول مبتدأ، العواذل وعذل نفسه، بالتائه يعني (20)
وسوداء املتحري، والتائه وعذل، عذال فجمعه العاذل أما عاذلة جمع والعواذل اللوم،
اللوام لوم إن يقول: كبد، فلذة كأنها جوفه يف التي السوداء العلقة وسويداؤه القلب
املعنى وهذا قلبي، إىل اللوم يصل ال وإذن سويدائه، يف قار األحبة وهوى قلبي حوال

بعضهم: قول إىل ينظر

ُس��ُروُر يَ��بْ��لُ��ْغ َوَل��ْم ُح��ْزٌن َوَال َش��َراٌب يَ��بْ��لُ��ْغ َل��ْم َح��يْ��ُث تَ��َغ��ْل��َغ��ل

ألنه هناك؛ وليس لقلبي، صفة التائه أن عىل التائه قلبي التائه قلب بدل روي وقد
الكرب، بمعنى التيه من عذلهم، عىل يتيه قلبي أن املعنى قوم: وقال قله، تاه يقال ال
التائه قوله الطيب أبي عىل عيب العكربي: قال وقد هذا بمستحسن، ليس الواحدي: قال
املرصاع تقفية (الترصيع الترصيع يرد لم بأنه قوم له واعتذر كلها، مهموزة والقصيدة
املرصاعني بمنزلة القصدية بابا املرصاعان العلماء: قال الباب. مرصاع من مأخوذ األول
مبتدئ صاحبه أن عىل ليدل الشعر يف الترصيع وقع وإنما قالوا: البيت باب هما اللذين
عىل الديوان رتبوا ممن قوم جعل وقد أصلية، القافية يف الهاء ألن قصة) وإما قصيدة إما
والخطيب جني ابن جعلها وقد القوايف، لجهلهم الهاء؛ حرف يف القطعة هذه الحروف
كل سكربف يجمعهما خمس والقوايف بفعلهما، فاقتدينا الهمزة حرف أول يف التربيزي
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مأخوذ — فاملتكاوس ومرتادف، ومتواتر ومرتاكب ومتدارك متكاوس وهي لقافية، حرف
أربع — التفت كأنها فيه الحركات لكثرة وتراكب التف والشجر النبت تكاوس من

كقوله: ساكنني بني حركات

َف��َج��بَ��ْر َل��ُه اْإلِ ال��دِّي��َن َج��بَ��َر َق��ْد

العظيم وجرب واليتيم والفقري العظم جرب يقال الكرس خالف والجرب للعجاج، (هو
واملتدارك سيده: ابن (قال واملتدارك والالزم) املتعدي بني هذا يف العجاج جمع وقد بنفسه،
ومتفاعلن ومستفعلن متفاعلن وهي ساكنني، بني متحركان فيها تواىل قافية كل الشعر من
اعتمد إذا وفل ساكنة، فعل يف فالالم فعل، فعولن نحو ساكن حرف عىل اعتمد إذا وفعل
سمي ساكنة، فعول من والواو ساكنة، فل من الالم فل فعول نحو متحرك حرف عىل
بعض فكأن وأماراته الوصل آالت من الحركات أن وذلك فيها، حركتني لتوايل بذلك؛
بني حركتان املتحركني) بني الساكن اعرتاض عنه يعقه ولم بعضها، أدرك الحركات
أحرف ثالث فيها توالت قافية كل (املرتاكب واملرتاكب القصيدة، هذه يف كما ساكننْيِ
وآخر ساكنة، نونًا فعلن يف ألن وفعلن؛ ومفتعلن مفاعلتن وهي ساكنني، بني متحركة
فعول نحو متحرك حرف عىل يعتمد كان إذا وفعل ساكنة، نون فعلن قبل الذي الحرف
املتنبي: كقول ساكنني بني حركات ثالث ساكنة) فعول يف والواو ساكنة، اآلخرة الالم فعل

َوَط��ُن َوَال أَْه��ٌل َال ال��تَّ��َع��لُّ��ُل ِب��َم

مفاعيلن نحو ساكنني حرفني بني متحرك حرف فيها قافية كل (املتواتر واملتواتر
فل فعولن نحو ساكن حرف عىل اعتمد إذا وفل وفعلن ومفعولن وفعالتن وفاعالتن

بقوله: األسود أبو عنى وإياه

تَ��َواتُ��ُر ِف��ي��َه��ا َل��يْ��َس ��نَ��اِع ال��صَّ َك��َس��ْرِد َرِويُّ��َه��ا َس��ْه��ٌل َح��ذَّاءَ َوَق��اِف��يَ��ٍة

ِصَلُة املتنبي: أي — كقوله ساكنني بني واحدة حركة فتور) وال توقف فيها ليس أي
اْلِوَصاِل َوَهْجُر ِيل اْلَهْجِر

ومستفعالن متفاعالن وهي ساكنان، آخرها يف اجتمع قافية كل (املرتادف واملرتادف
ومفاعل وفعالن وفاعالن ومفعوالن وفعليان وفعلتان وفاعلتان ومفتعالن ومفاعالن
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رويٍّا واحد ساكن فيها يكون أن األبيات أواخر يف العادة غالب ألن بذلك سمي وفعول،
أحد كان مرتادفان ساكنان القافية هذه يف اجتمع فلما خروًجا، أو وصًال أو كان مقيًدا

املتنبي: أي — كقوله ساكنني اجتماع به) والحًقا اآلخر ردف الساكنني

اْل��ِق��تَ��ال يَ��ْوَم ال��ض��ْف��َريْ��ِن َم��نْ��ُش��وَرَة تُ��َرى َح��تَّ��ى اْل��َوْف��َرُة ت��ْح��ُس��ن َال

منه ظنٍّا السالفة األبيات قبل األبيات هذه أورد ألنه العكربي؛ من كله وهذا أقول:
أبي أبيات إجازة الدولة سيف إليه طلب حني بدء ذي بادئ املتنبي قالها التي هي أنها
بهذه أردفها ثم أوًال، السابقة األبيات قال املتنبي أن هو لدينا تحقق الذي ولكن ذر،
معه وانهار املتنبي، عىل بعضهم توركه الذي املأخذ هذا ينهار وإذن التالية، األبيات

عنه. الدفاع
أي بارًحا برًحا منه لقيت وتقول: توهجه، الشوق: وتباريح الشدة، الربحاء: (21)
حرارة يشكو اللوم إن يقول: الربحاء. أصابته الحمى الشديد للمحموم ويقال وأذى، شدة
ملنني وإذا قلبه، برحاء أخىش ألني إليه؛ تبعثنني ال لهن: يقول كأنه اللوائم إىل قلبي
واللوم اللوم، يقبل ال قلبه أن بذلك يعني ناره، تلفحه أن خشية قلبي عن اللوم أعرض
وبرحائه حره يف فالضمري الحب. حرارة من فيه يضطرم ملا قلبه؛ إىل يصل أن يطيق ال
التمثيل. وبديع التخيل لطف من البيت هذا يف ما يخفى وليس السابق، البيت يف للقلب
تجعل أن لك إذ والنصب؛ الرفع فيه يجوز وامللك للتفدية، بمهجتي يف الباء (22)
تقديره محذوف لفعل مفعوًال امللك تجعل أن ولك مبتدأ، وامللك مقدًما خربًا بمهجتي
يعذلني من يا عاذيل يا بقوله: وأراد الروح، واملهجة الدولة، سيف بامللك ويريد أفدي،
املراد إذ األول؛ يف العواذل قال ألنه عاذلتي؛ يا يقول أن ينبغي كان تقول أن لك فليس
اقتضاب وهذا واملؤنث، واملذكر والجمع الواحد عىل تقع ومن يعذلني، من يا قلنا كما
أسمع لم الذي امللك بنفيس أفدي الئمي يا إني يقول: املديح. إىل النسيب عن به عدل
سبيل يف جميًعا لوامي وأسخطت غريه، وآت أتركه فلم منك لوًما أشد هو من لوم فيه

مرضاته.
القلوب، امللك هذا يملك أن عجيب غري يقول: مع بمعنى بأرضه يف الباء (23)
مشيئته، عىل يرصفه الكائنات من يحتويه بما الزمان ملك قد دام ما عليها حبه ويستويل
ذلك إن أي والنحوس؛ السعود إليها تنسب التي األفالك بالسماء أراد بعضهم: وقال

النحوس. يف وأعداءه السعود، يف أصحابه يجعل ألنه مشيئته؛ مقادير عىل يجري
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أسمائه؛ من والسيف منصور فهو توجه أينما إنه أي قرنائه؛ من والنرص (24)
الدولة. بسيف يعرف ألنه

والثالثة يرضاه، وال الذل يأبى أن واإلباء الخصلة، وهي خلة جمع الخالل (25)
إبائه؟ من النرص وأين حسنه؟ من الشمس حسن أين يقول: والسيف، والنرص الشمس
وأين الذل، يأبى النرص وصاحب حليفه النرص ألن النرص؛ من للذل إباء أشد إنه أي

مضائه؟ من السيف مضاء
تأتي أن عن الدهور عجزت أتى فلما مىض فيما بمثله الزمان يأت لم يقول: (26)
يسف أن من أسمى يكون أن يجب الشعر فإن األبيات هذه مثل يروعنك وال بنظري، له
كثري شأن ذلك يف شأنه اإلفراط، إىل شعره يف يلجأ ما كثريًا واملتنبي الغلو، هذا مثل إىل

الشعراء. من
وتحسب املصادقة، واإلخاء للرضورة، مرصوف وإسحاق للتعجب، االستفهام (27)
أتنكر متعجبًا: يقول والقائل للقول، استعارة واإلناء واملاء تظن، أي وتكرس؛ عينه تفتح

مني؟ صادر به هجيت ما أن وتظن إياك مؤاخاتي
يقوله ما وأصله هذى، إذا الرجل هجر ويقال: الكالم، من القبيح الهجر: (28)
الناس، خري أنك علمي بعد القبيح فيك أنطق ال يقول: الحمى؛ منه نالت إذا املحموم

مبالغة. وهذا
وذباب تمييز، وطعًما السابق، البيت يف خري عىل معطوفان وأمىض أكره (29)
من تريد فيما وأنفذ السيف، طرف من العدو عىل طعًما أكره وأنت يقول: حده. السيف

املعروفة. املتنبي مبالغات من وهذا القضاء، من األمور
زادت وما يقول: سئمت. ومللت العمر، والسن زادت، وأربت نفي، حرف ما (30)
لهجائك بتعريض إني إذ لهجائك؛ بالتعرض البقاء طول أمل فكيف العرشين عىل سني

التهلكة. إىل بنفيس ألقي
اآلن إىل أستوِف ولم يقول: استوفيت، واستغرقت قبله، ما عىل عطف وما (31)
الهجاء. يف باألخذ مني أوىل باستتمامها أنا بل بهجائك أنقصها فكيف مدحك أوصاف

فكيف ليل النهار هذا يقول كمن بذلك وكأنني هجوتك، أنني وقدر يقول: (32)
الضياء. عن العاملون يعمى وهل الشمس، كضياء أحد عىل يخفى ال وفعالك هذا يتأتى
بهجائك، إياي تهمتهم عىل وتنزل الحساد، إىل تصغى يقول: امرؤ. يف لغة مرء (33)
فهم الحساد هؤالء أما األيادي، من له ملا له فداء ألني مثيل؛ يهجوه أن من أسمى وأنت
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أن إىل أكثرهم الرشاح ذهب وقد فيهم، غناء ال ممن وهم منهم بالبقاء أوىل ألني يل؛ فداء
مستحق أي محذوف؛ تقدير عىل نكرة وهو ملرء وصًفا جعلت دعائية فداءه جعلت جملة

الراجز: قول حد عىل فداءه يجعلني أن هللا أسأل ألن

َواْخ��تَ��َل��ْط ال��ظَّ��َالُم َج��اءَ إِذَا َح��تَّ��ى َوأَْخ��تَ��ِب��ْط بَ��يْ��نَ��ُه��ْم أَْس��َع��ى ِزْل��ُت َم��ا
َق��ْط ال��ذِّئْ��َب َرأَيْ��َت َه��ْل ِب��َض��يْ��ٍح َج��اءُوا

يف املربد رواه وقد للعجاج، هو وقيل: قائله، إىل الرواة من أحد ينسبه لم الرجز هذا
الوجه: هذا عىل «الكامل»

َوأَْخ��تَ��ِب��ْط بَ��يْ��نَ��ُه��ْم أَْس��َع��ى ِزل��ُت َم��ا تَ��ِئ��ْط َوِم��ْع��َزاُه ��اَن ِب��َح��سَّ ِب��تْ��نَ��ا
َق��ْط ال��ِذئْ��َب َرأَيْ��َت َه��ْل ِب��َم��ذٍْق َج��اءُوا َواْخ��تَ��َل��ْط ال��ظَّ��َالُم َج��نَّ إذَا َح��تَّ��ى

البيت: هذا تئط ومعزاه بحسان بتنا قوله: بعد بعضهم وروى

َوأِق��ْط َك��ِث��ي��ٍر ِم��نْ��ُه َس��َم��ٍن ف��ي تَ��م��ت��خ��ْط ِوح��ي��نً��ا أُذْنَ��يْ��ِه تَ��ل��َح��ُس

لحسان. فيه والضمري الضأن، خالف الغنم: من واملعزى رجل. اسم وحسان:
ويف استنثر. أي وتمخط امتخط ويقال: الجوع، من جوفه صوت أي أط مضارع وتئط:
اللبن واألقط: للرضورة، هنا وفتحها امليم بسكون والسمن تتمخط، بقوله: متعلق سمن:
وقبيلته، حيه باعتبار لحسان بينهم يف والضمري يمصل، حتى يرتك ثم يطبخ املخيض
يدل وهذا وسيلة، غري من معروفهم أسأل أي وأختبط: إليهم، أتردد أي بينهم: وأسعى
ألتبط أما ملعروفهم. يعرض أنه مع يشبعوه لم عندهم ضيًفا كان حيث شحهم كمال عىل
وقوله: األرض. بقوائمه رضب إذا البعري؛ التبط يقال: أعدو، فمعناه األخرى الرواية يف
يشء. كل الظالم سرت يريد وألتبط. أسعى لقوله: غاية واختلط، الظالم جن إذا حتى
سعي، بعد إال به أتوا بما يأتوا لم أنهم يف وبالغ الضيف، إكرامهم وعدم بالشح وصفهم

ماء. أكثره بلبن إال يأتوا لم ثم الليل من جانب ومىض
قط؟ الذئب رأيت هل رآه: من يقول بضيح جاءوا أي

مذقة؛ أبو له يقال والذئب الذئب، بلون الضيح لون شبه املخلوط اللبن (الضيح:
الضيح.) وهو املذق لون يشبه لونه ألن
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الساقط الكالم والهراء مقدم، خرب نفسه وهاجي مؤخر، مبتدأ يميز لم من (34)
الرمة: ذو قال فيه. خري ال الذي

نَ��ْزُر َوَال ُه��َراءٌ َال اْل��َح��َواِش��ي َرِخ��ي��ُم َوَم��نْ��ِط��ٌق اْل��َح��ِري��ِر ِم��ثْ��ُل بَ��َش��ٌر َل��َه��ا

نفسه، بذلك يهجو فإنما الساقط كالمهم وبني كالمي بني يفرق لم من إن يقول:
نفسك. هجوت قد كنت وإال بينهما تميز أال من أفطن وأنت

وتعدل خربها، ومجرور جار العجائب ومن أن، اسم بمصدر ُمَؤوَّل تراني أن (35)
ساواه، به وعدله الهباء، من أقل شيئًا أي محذوف ملوصوف صفة وأقل تراني، عىل عطف

الشاعر: قال الغبار، دق من الشمس شعاع يف يرى ما والهباء أخس، وأقل

أَْم��ِس ِم��ْن أَنْ��َح��َل ِص��ْرُت َح��تَّ��ى ُص��ُدوُدَك َوأَذَابَ��ِن��ي اْل��ُم��َدى بَ��ْرَي اْل��َه��َوى بَ��َراِن��ي
��ْم��ِس ال��شَّ أَل��ِق ِف��ي ال��ذَّرِّ َه��بَ��اءُ يَ��ِب��ي��ُن َوإِنَّ��َم��ا أََراَك َح��تَّ��ى أََرى َف��َل��ْس��ُت

الهباء من أدق خسيس وبني بيني تسوي ثم وتعرفني، تراني أن العجب من يقول:
الشعراء. من غريه يريد

والزنا املوت، وكثر األرض يف الوباء وقع طلع إذا أنه العرب تزعم نجم سهيل (36)
كما بموتهم عليهم الطالع وأنا حسادي موت تنكر أن العجائب ومن يقول: ويقرص، يمد

يل. حسًدا الزنا أوالد يموت ثم ومن سهيل، يطلع
«هذه ملخصه: ما له كتاب من فصل يف املعارصين أفاضلنا بعض قال (37)
جبل إليه جاز وقد بعيد من األوراجي عيل أبا يمدح أقبل قد الشاعر بأن تنبئنا القصيدة
من قريبًا رائق ابن أعمال من بعمل متصًال كان هذا األوراجي أن الظن وأكرب … لبنان
شمال من املتنبئ فأقبل دمشق. يف اليشء بعض عنه بعيًدا أو طربية يف عمار بن بدر
فمدحه هذا صاحبه إىل انتهى حتى اإلخشيد جنود عنه جلت أن بعد جنوبها إىل الشام
يقول التي األرجوزة انظر طردية» أرجوزة واألخرى: الهمزية، هذه إحداهما: بقصيدتني؛

مطلعها: يف
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اْل��ه��ط��ل اْل��َغ��اِديَ��اِت ِل��َغ��يْ��ِر َوَال ِب��َم��نْ��ِزِل َل��نَ��ا َل��يْ��َس َوَم��نْ��ِزٍل

التي الوحيدة القصيدة فهي املتنبي شعر من خاصة مكانة أرى فيما وللهمزية
التصوف، مذهب يذهب كان الذي لرييضممدوحه الرمزي؛ املذهب إىل الشاعر فيها يعمد
عمره من والعرشين الخامسة يف — املتنبي علم عن تبني ألنها قيمة؛ الجهة هذه من وهي
الشاعر لنا تظهر وألنها واإليماء، الرمز يف ومنهجهم الكالم، يف املتصوفة بمذاهب —
أم قريبًا هذا األوراجي أكان أدري ولست قال: أن إىل ا، حقٍّ الفن ناصية ملك وقد الفتى
ذلك عىل تدل كما حال كل عىل حينًا معه أقام املتنبي ولكن عمار، بن بدر من بعيًدا
وابتهاج فرحته عن تسل فال ببدر أرى فيما هذا األوراجي طريق من اتصل ثم طرديته،

ملخًصا. ا.ه والرىض. بالغبطة نفسه
ضياء وأنت تعليلية، وإذ مقدم، مفعول وازديارك فاعل، والرقباء فعل، أِمَن (38)
ويروى: للبدل، الظالم من يف ومن جملتهما، إىل الظرفية حيث أضيفت وخرب مبتدأ
هناك، ضياء أي الخرب؛ محذوف مبتدأ ضياء فتكون الواحدي: قال … كنت حيث إذ
وحيث مبتدأ، ضياء آخرون وقال خرب، لها فليس ووقعت حصلت معنى يف تامة وكان
تقديره حيث من حال الظالم ومن الجملة، هذه إىل مضافة وإذ خربه، الظالم من كنت
عن ونقله االبتداء عىل حيث رفع ويجوز الظالم، من وحصولك كونك بمكان ضياء إذ
أن أمنوا قد الرقباء إن يقول: الظلمة، والدجى الزيارة، من افتعال واالزديار … الظرفية
وإذ الظالم، يهتك ضياء ألنك وأنار؛ بك أضاء الظالم يف زرتني إذا ألنك ليًال؛ تزوروني

العكوك: جبلة بن عيل قول إىل ينظر وهذا تفتضحني، ذاك

َف��ِزَع��ا َواٍش ُك��لِّ ِم��ْن َح��ِذًرا ُم��ْك��تَ��ِت��ًم��ا َزاَرنِ��ي َم��ْن ِب��أَِب��ي
َط��َل��َع��ا بَ��ْدًرا ال��لَّ��يْ��ُل يُ��ْخ��ِف��ي َك��يْ��َف نُ��وُرُه َع��َل��يْ��ِه نَ��مَّ َط��اِرًق��ا
َه��َج��َع��ا َح��تَّ��ى ��اِم��َر ال��سَّ َوَرَع��ى أَْم��َك��نَ��ْت َح��تَّ��ى اْل��َخ��ْل��َوَة َرَص��َد
َودََّع��ا َح��تَّ��ى َس��لَّ��َم َم��ا ثُ��مَّ َزْوَرتِ��ِه ِف��ي اْألَْه��َواَل َك��ابَ��َد

به، للعلم الخرب محذوف قلق عىل عطف ومسريها خربه، وهتكها مبتدأ، قلق (39)
طيب واملسك وحركتها، اضطرابها بقلقها واملراد للحال، ذكاء وهي مسك وهي يف والواو
ال للشمس اسم وذكاء انتهاكها، أي وهتكها املسك، غزال تدعى كالظبي دابة دم من
رائحتها، بتضوع وافتضح سرتها انتهك تحركت فإذا مسك املليحة إن يقول: ينرصف.
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قال املحدثني شعر يف كثري املعنى هذا ومثل الناس، رآها ليًال سارت فإذا شمس وهي
البحرتي:

تَ��َض��وََّع��ا ِح��ي��َن اْل��ِم��ْس��ُك ِب��ِه��نَّ َف��نَ��مَّ ال��دَُّج��ى ِف��ي ��ِل ال��تَّ��َرحُّ ِك��تْ��َم��اَن َوَح��اَوْل��َن

وقال:

َرِق��ي��بَ��ا َع��َل��يْ��َه��ا اْل��ُح��ِل��يِّ َوَج��ْرُس َواِش��يً��ا ِب��َه��ا اْل��َع��ِب��ي��ُر َوَك��اَن

الدولة: نارص ابن املطاع أبو وقال

اْل��َح��ِن��ِق اْل��َك��اِش��ِح َخ��ْوَف ال��لَّ��يْ��ُل َدَج��ا َوَق��ْد ِزيَ��اَرتِ��نَ��ا ِم��ْن َم��نَ��َع��تْ��َه��ا ثَ��َالثَ��ٌة
اْل��َع��ِب��ِق َك��اْل��َع��نْ��بَ��ِر َع��َرٍق ِم��ْن يَ��ُف��وُح َوَم��ا اْل��ُح��ِل��يِّ َوَوْس��َواُس اْل��َج��ِب��ي��ِن َض��ْوءُ
اْل��َع��َرِق ِف��ي ��أُْن ال��شَّ َم��ا تَ��نْ��ِزُع��ُه َواْل��َح��ْل��َي تَ��ْس��تُ��ُرُه اْل��ُك��مِّ ِب��َف��ْض��ِل اْل��َج��ِب��ي��َن َه��ِب

قال بأن الزم بمصدر أتى ولو متعد، مصدر الهتك فوزجه: ابن قال وقد هذا،
عىل زيادة مسك وهي وقوله قال: الوزن. راعى ولكنه الفهم، إىل أقرب لكان انهتاكها؛
املسك جعل بل استعملته، الذي الطيب قبل من هتكها يجعل لم إذ الشعراء؛ من كثري

القيس: امرئ قول من فكأنه نفسها

تَ��َط��يَّ��ِب َل��ْم َوإِْن ِط��ي��بً��ا ِب��َه��ا َوَج��ْدُت

اآلخر: وقول

َف��اَح��ا ُش��مَّ َح��يْ��ثُ��َم��ا ِم��ْن َوِم��َش��مٌّ أََض��اءَْت أُِدي��َرْت َك��يْ��َف��َم��ا ُدرٌَّة

بشار: قول ومثله

َس��َط��َع��ا إِذَا َواٍش إِنَّ��ُه َل��يْ��َل��تَ��نَ��ا ال��طِّ��ي��َب َوتَ��َوقَّ
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خربه ومجرور جار فيه من وبه مبتدأ، وخفاء وخرب مبتدأ أسفي عىل أسفي (40)
أن عىل آسف إنني يقول: وأذهله. عقله العشق أذهب الذي واملدله الحزن، واألسف
أحزن إنني يعني: بلبي عصفت إذ هو ما عيلَّ خفي حتى األسف معرفة عن شغلتني
إنما الذي حزني عىل خفي لقد حتى والشدة الربح من هواك يف لقيت ملا عقيل لذهاب
أمعنت فلما وصالها زمان عىل يتأسف كان إنه تقول: أو لب، اآلن يل وليس باللب يدرك
كان ألنه األسف؛ ذلك عىل يأسف فأخذ األسف يعرف ال صار حتى لبه ذهب الهجر يف

له. عقل فال اآلن أما عاقًال، ذاك إذ
السقم؛ عدم أشكو إنما يقول: واحد. والشكاية والشكوى والشكاة الشكية (41)
طاحت فإذا بأعضائي فأحسه السقام يعروها أعضاء يل كانت حني كان إنما السقم ألن
املعنى وهذا السقم، به ينزل ما ثم يبق لم هواك يف أدركني الذي الجهد جراء من األعضاء

بقوله: البستي أوضحه

ُس��َه��اِدي ِم��ْن أَْج��َزُع ُك��نْ��ُت َوَج��ْف��نً��ا ُف��َؤاًدا ِل��ي ِف��َراُق��َك أَبْ��َق��ى َوَل��ْو
ِب��اْل��ُف��َؤاِد إِالَّ َوْج��َد َال َك��َم��ا َج��ْف��ٍن ِب��َغ��يْ��ِر ُرَق��اَد َال َوَل��ِك��ْن

يذهب أنه يعرف لرجل القصيدة هذه يقول إنما الطيب أبا أن تنس فال بعد» «وأما
أن يشبه ما وبالحري والتفكري العبارة يف منهجهم ينهج تراه ثم ومن املتصوفة، مذهب

وغموًضا. رمًزا يكون
ولم والجراحة، العني أي فتشابها وقوله: تمييز، أو ملثلت ثاٍن مفعول جراحة (42)

قال: كما األمران فتشابه قال كأنه املعنى عىل حمًال تشابهتا يقل

اْل��َواِض��ِح ال��طَّ��ِري��ِق َع��َل��ى ِب��َم��ْرَو َق��بْ��ًرا ��نَ��ا ُض��مِّ َواْل��ُم��ُروءََة ��َم��اَح��َة ال��سَّ إِنَّ

صورت إيل نظرت ملا يقول: الواسعة، والنجالء الجرح، والجراحة صورت، ومثلت
االتساع. يف الجرح وذلك عينك فتشابهت واسًعا جرًحا عينك مثال قلبي يف

سابور، إىل نسبة النسج الدقيقة املحكمة الدرع والسابري العني، أي نفذت (43)
الرمة: ذو قال سابرية، الرقيقة للثياب ويقال

ُم��َش��بْ��رُق َس��اِب��ِريٌّ َع��َص��َويْ��َه��ا َع��َل��ى َك��أَنَّ��ُه اْل��َع��نْ��َك��بُ��وِت ِب��نَ��ْس��ِج َف��َج��اءَْت
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ممزق.) (مشربق:
يريد كان إذا — يقول تقويم إىل تحتاج فال معتدلة تنبت التي القناة والصعدة
مع نظرتها من الدرع تحصنه فلم قلبي إىل الدرع عينك اخرتقت — الدرع بالسابري
نفذت عينك أن املعنى يكون الثياب بالسابري املراد كان وإذا الرمح، من تحصنه أنها
والشجاع الشجاعة من ملكاني إيل وصوله قبل يندق الرمح كان وربما فجرحته، قلبي إىل

أظهر. واألول موقى
مثًال جعلت ثم ومن السيول، من يتعاورها بما صلبة العادة يف الوادي صخرة (44)
الفلك، أبراج من والجوزاء اقتالعها، تستطيع وال حولها ما تجرف السيول ألن الثبات؛ يف
يف كنت نطقت وإذا الوادي، كصخرة موضعي عن إزالتي عىل يقدر لم زوحمت إذا يقول:
مني املعنى: فيكون عطارد بيت الجوزاء إن ويقال الواحدي: وقال كالجوزاء، املنطق علو
والنطق. الرباعة فيها يولد من تعطي الجوزاء أن كما الفضل ويقتبس الرباعات تستفاد
عن خرب فهو عاذر فأنا أي فعاذر؛ وقوله الفطنة، القليل الغافل الغبي: (45)
يقر ولم قدري، يعرف فلم الغبي عىل مكاني خفي إذا يقول: العني، واملقلة: محذوف،
الغبي فكذلك معذور واألعمى األشياء يرى ال الذي كاألعمى ألنه له؛ عاذر فأنا بفضيل،

هبرية: بن عمر يمدح الرمة ذي قول إىل ينظر املعنى وهذا الجاهل،

اْل��َق��َم��َرا يَ��ْع��ِرُف َال أَْك��َم��ٍه َع��َل��ى إِالَّ أََح��ٍد َع��َل��ى تَ��ْخ��َف��ى َف��َم��ا بَ��َه��ْرَت َح��تَّ��ى

(قبله:

ُم��َض��َرا ِم��ْن اْل��َف��ْرَع��اِن ِب��َك َوتَ��ْس��ُم��و تَ��نْ��َم��ى ُم��ْرتَ��ِق��يً��ا اْألَْم��ِر َدَرَج��اِت ِف��ي ِزْل��َت َم��ا

كل علوت أي بهرت حتى وصوابه بهرت، وقد الجوهري أورده الذي بري: ابن قال
املستعمل أحًدا ألن واحد؛ بمعنى هنا ها أحد أحد: عىل وقوله عليه، فظهرت يفاخرك من

الواحد.) يف استعماله يصح ال الدار يف أحد ما قولك: يف النفي بعد
والبيداء عليها، البيداء أم لداللة االستفهام همزة فحذف أصدري، يريد صدري (46)
عىل حمله وشككه العادة، والشيمة يبيد، أن سلكها فيمن الشأن ألن كذلك؛ سميت الفالة
فرتميني طلبتي عيل تبعد أن الليايل عادة يقول: االتساع، وهو الفضاء من وأفىض الشك،
البيداء مكان جعل لو بها أصدري يف، الشك عىل ناقتي تحمل حتى األسفار بطول
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املشقات عىل وصربي وتجلدي، وأناتي، صدري، سعة من ترى ملا أفىض؟ البيداء أم
قال كما الواحدي ولكن جني، ابن إليه ذهب ما وهو الظاهر، هو املعنى وهذا واألسفار،
رددت وإذا بها، البيت يف يكن لم لو يصح إنما هذا قال: يرتضه، لم عنه نقًال العكربي
وحوادثها بالليايل صدري املعنى: ألن قال؛ ما بطل الليايل إىل بها» يف الضمري «أي الكناية
ما تشاهد وناقتي البيداء، من أوسع املفاوز وقطع األسفار مشقة من عيل تورده وما
هذا وعىل البيداء، أم أوسع صدري أن يف الشك لها فيقع عليه وصربي السفر من أقايس
بها أفىض ومعنى الناقة، عىل تعود الكناية إن قوم: وقال أوسع، يقال كما أفعل أفىض
من صدره سعة لوال الناقة أي تقول؛ فمرة البيداء؟ أم صدري الهزال إىل بها أدى أي
لحمي، تذهب التي هي البيداء تقول ومرة بالسفر، أتعبني ملا املطلب، وبعد الهمة حيث
إىل الكناية عادت وإن اسًما يكون أن ويجوز أفىضفعل، هذا وعىل الهزال، إىل بي وتودي
واستنادي إياها، إتعابي ترى وهي بمثلها، يضن نجيبة قوية ناقتي أن واملعنى: الناقة،
أي البيداء؟ أم إهالكي يف نفسه طابت حيث بي أوسع صدري فتقول األسفار يف عليها
هو والقول الواحدي: قال بإهالكي. نفسه تطب لم كالبيداء السعة يف صدًرا له أن لوال
اعتوره قد معنى السعة يف بالبيداء الصدر وتشبيه «هذا» الليايل إىل الكناية رد وهو األول

تمام: أبو قال الشعراء.

بَ��َل��ُد أَْه��ِل��ِه َع��ْن يَ��ِض��ْق َل��ْم َك��وْس��ِع��ِه َواِس��َع��ٌة اْألَْرَض انَّ َل��َو َص��ْدٍر َوَرْح��ُب

البحرتي: وقال

ال��رَّْح��ِب َص��ْدِرِه ِف��ي ال��رَّْح��ُب اْل��َف��َض��اءُ يَ��ِض��لُّ َف��ِإنَّ��ُه ال��زََّم��اُن َض��اَق إِذَا َك��ِري��ٌم

واإلنضاء والسمن، الشحم والنيي خاصة الليل سري أو السري إدمان اإلسآد (47)
العائد تسئد ضمري من حال ومسئًدا الصحراء، واملهمه هزله، إذا ينضيه أنضاه مصدر
وتقدير مسئًدا، عامله مطلق مفعول وأسآدها اإلنضاء، فاعله فاعل اسم وهو الناقة عىل
يقول: املهمه، يف إسآدها مثل إسآًدا نيها يف اإلنضاء مسئًدا تسئد الناقة هذه تبيت البيت:
ينظر املعنى وهذا الصحراء، يف سريها مثل الهزال جسدها يف سائًرا تسري ناقتي تبيت

تمام: أبي قول إىل
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َس��اِك��بُ��ْه ي��نَ��َه��لُّ ال��رَّْوِض َوَم��اُه َرَع��اَه��ا ِح��ْق��بَ��ًة َك��اَن بَ��ْع��َدَم��ا اْل��َف��يَ��اِف��ي َرَع��تْ��ُه

وذلك املد، واملغط الرحل، به يشد العنان كهيئة سري وهو نسع، جمع األنساع (48)
مثقوبة أي منكوحة وخفافها فطالت، أنساعها امتدت حني الناقة بطن عظم عن كناية
واستعار الحىص، من مدمية أي ومنكوحة الطريق، وعورة عن بهذا وكنى بالحىص،
وأصل قبلها، تسلك لم أي عذراء وطريقها إياها، الحىص وإدماء األرض لوطئها النكاح؛
قال قال: العكربي أورده ما هنا الرشاح ذكره ما طريف ومن تفتض، لم التي العذراء
وصلت ومذ الديوان هذا عليه قراءتي عند النحوي صالح بن املنعم عبد محمد أبو الشيخ
الديار ملك أيوب بن بكر أبي بن محمد املعايل أبو الكامل امللك سألني البيت: هذا إىل
أنها يريد له: فقلت عذراء وطريقها قوله يف البيت هذا عن والحرمني والشام املرصية
ألن نائل؛ وال ذكر له وال يعرف، ال املمدوح أن عىل يدل هذا يل: فقال تسلك، لم صعبة
كانت القصاد، ويعرفه وذكر عطاء له كان إذا واملمدوح تطرق، لم عذراء إليه الطريق

النقد. هذا يف أحسن ولقد … تنقطع ال إليه الطريق
كأنه اإلبرة كخرت الخفية الطرق يف الهتدائه خريتًا سمى الدليل، الخريت (49)
أبرص سام شكل عىل دويبة والحرباء الهالك، والتوى الصحراء، يف ثقب كل يعرف
دارت كيف معها وتكون الشمس تستقبل الظهر مخططة الرأس دقيقة أربع قوائم ذات
فيها الدليل يتلون صعبة طريقها األرض هذه إن يقول: الشمس. بحر ألوانًا وتتلون
الطريق، لطلب وشماًال يمينًا يدور فهو لونه، ويتغري الحرباء، يتلون كما الهالك خوف

هدبة: يقول املعنى هذا ويف

َالِه��ُف َوْه��َو َويْ��َل��ُه يَ��ْدُع��و اْل��َه��ْوِل ِم��َن َط��ْرَف��ُه يُ��َق��لِّ��ُب اْل��َه��اِدي ِب��َه��ا يَ��َظ��لُّ

الطرماح: ويقول

َح��اِئ��ِن بَ��ْع��َد َح��اِئ��ٌن ِب��َرْح��ِل��ي أَتَ��اَك ِل��نَ��ْف��ِس��ِه َق��اَل اْل��ِخ��رِّي��ُت اْج��تَ��ابَ��َه��ا إِذَا

للنكرة نعت ألنه الحال؛ عىل مثلهن ونصب مثله»، «قوله من بدل الجبال: شم (50)
الرمة: ذي وكقول رجل، قائًما فيها كقولك: الحال عىل فنصب عليها فقدم املرفوعة
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اْل��َج��آِذُر اْل��ُع��يُ��وُن أََع��اَرتْ��َه��ا ِظ��بَ��اءٌ ُم��ْس��تَ��ِظ��لَّ��ًة َواْل��َق��نَ��ا اْل��َع��َواِل��ي َوتَ��ْح��َت

الجبال. كهذه عظيم ورجاء مثله، مرتفعة جبال املمدوح هذا وبني بيني يقول:
من الصعب املرتقى وهي عقبة جمع وعقاب الجبال، شم عىل عطف وعقاب (51)
الظن كيف أو بقطعها أقوم وكيف تقديره: بمحذوف متعلقة بقطعها يف والباء الجبل،
ضمري والضمري للحال الشتاء» «وهو وواو اإلنكاري، املعنى يف استفهام وكيف مثًال،
شتاء والوقت قطعها أستطيع وكيف لبنان، جبل عقاب وبينه بيني وكذلك يقول: الشأن،

شتاؤها؟! فكيف الشتاء مثل وصيفها
والضمري يَْلِبُسوَن﴾ ا مَّ َعَليِْهم ﴿َوَلَلبَْسنَا تعاىل: قال عماه، ولبسه اليشء لبس (52)
بمعنى متعلقة ببياضها وباء للمسالك أو للثلوج كأنها يف والضمري للعقاب، بها يف
لكثرتها أهتد؛ فلم طرقي عىل أخفت الجبال هذه يف الثلوج إن يقول: التشبيه، أي كأن
وهذا فيه، يهتدي ال األسود ألن فيها؛ ضللت إذا الليل اسوداد اسودت فكأنها وبياضها،

ترى. كما حسن معنى
ومعنى جمد، املاء وقام يشء، كل من الخالص أيًضا والنضار الذهب، النضار (53)
والبياض السواد، مقام فقام يعمي الثلوج بياض يقول ألنه قبله؛ بالذي متصل البيت هذا
فيكون العادة، نقضت ببلدة أقام إذا الكريم كذلك العادة نقض فقد السواد عمل عمل إذا
إن يقول: املاء. جمود عند الشتاء يف أتاه ألنه هذا؛ قال وإنما جامًدا، واملاء سائًال الذهب
رأى فلما سائل، ماء املال لكأن حتى الكرم يف وتخرق املال أعطى ببلدة أقام إذا الكريم

بديع. تخيل وهو جامًدا، متلدًدا متبلًدا وقف الكرم هذا املاء
عىل وتتبجس وبهتت، برأت األنواء ترتفع أن ويجوز رأته، فاعل األنواء (54)
ترى ولكن القطار، أي رأى؛ ترى بدل ويروى القطار، عىل يعود ترى وفاعل التنازع،
وبهتت املطر، وهي قطرة جمع وقطر قطر، جمع والقطار مؤنثة، القطار ألن أحسن؛
وطلوع الغرب من نجم سقوط وهو نوء جمع واألنواء تتفجر، وتتبجس وتحريت، دهشت
بنوء سقينا يقولون: األمطار إليها تنسب والعرب القمر، منازل وهي الرشق، من رقيبه
ولو املمدوح هذا كرم رأى ملا جمد املطر إن يقول: الثلوج، القطار بجمود ويريد كذا،
ملا استعظاًما بمطر تأت فلم تتفجر ولم ودهشت لتحريت املطر؛ رآه كما األنواء رأته

جوده. من وخجًال يأتيه
بحسن يصفه القلب صبوة وهو بالقرص هوى جمع واألهواء الحرب، املداد (55)
به شغًفا إليه ويميلون خطه يحبون فهم الناس أهواء من مداده كأن يقول: الخط،
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بالنوال إال يوقع ال يقول: بالجود، وصفه عن كناية هذا يكون أن ويجوز بحسنه، وافتتانًا
إن أي له الناس طاعة عن كناية ذلك يكون أن ويجوز خطه، إىل الناس يهفو ولذلك
الناس أن األقرب ولعلَّ وطبًعا، غريزة إليه ينقادون الناس ألن الجيوش؛ مقام تقوم كتبه
عىل يشتهون ما بعض فيه ألن يكتبه؛ ما كل عىل يتهافتون برؤيته وشغفهم إياه لحبهم

املشاهدة. نصف املكاتبة قولهم: حد
واألقذاء بارد، الفرح ودمع بردت، عينه قرت الرسور، عن كناية العني قرة (56)
كل يقول: الغيبة، واملغيب ونحوه، تراب من والرشاب العني يف يقع ما وهو قذى جمع

للعيون. قذى غيبته فكأن بغيبته وتتأذى ورؤيته بقربه ترس عني
هو البيت: وتقدير املمدوح، إىل يرجع محذوف ضمري خرب الذي بمعنى من (57)
فضمري هو، يفعل حتى القول يف إليه الشعراء يهتدي ال ما إىل الفعل يف يهتدي الذي
من يقولون فيما الشعراء يقتدي إنما يقول: تهتدي، فاعل والشعراء من، إىل يعود يفعل
فحكوا القول فعله من تعلموا هو فعل فإذا العظام، واملساعي املكارم من بأفعاله املدائح

فعله. ما
باسم للكل تسمية أو يتبعه أي بعًضا يقفو بعضها ألن القصيدة القافية (58)
حبٍّا اإلصغاء عن ينفك ال فهو بالتوايل باملدائح عليه تتوارد الشعراء إن يقول: البعض،

الشعراء. إعطاء إىل وارتياًحا للشعر
الكتيبة والفيلق مال، من واقتناه جمعه أي احتواه وما جولة، عىل عطف إغارة (59)
غلب التي والشهباء مؤنث، جمع وكل الجمع معنى باعتبار شهباء فقال أنثه الجيش من
حتى ماله عىل إغارة يوم كل وللقوايف يقول: الحديد، صافية يعني سوادها، عىل بياضها

احتواه. ما تنهب كتبية بيت كل لكأن
واللئيم إلخ، … يظلم الذي هو تقديره محذوف مبتدأ خرب الذي بمعنى من (60)
واألكفاء حال، بعد والجملة تامة هنا ويصبحوا الكريم، ضد والنفس األصل الخسيس
ذلك عىل يقدرون ال وهم له حسًدا به التشبه يحاولون اللئام إن يقول: واألمثال، النظراء
ليس معناه: ما الواحدي قال يستطيعوا، لم ولكنهم يماثلوه أن كلفهم إذ ظلمهم، فكأنه
هذا مثل أن عىل اللؤماء بدل الكرماء يقول: أن املدح يف أبلغ كان ولقد مدح كبري هذا يف
يف بمذهبه يليق ال مما مثله يكونوا، أن يقدرون وال اللؤماء من أفضل أنه وهو املعنى
أكفاء يكونوا أن اللئام كلفنا إذا وقال: بالنون، نظلم الخوارزمي وروى املبالغة، إيثاره

يطيقون. ال ما تكليفهم يف ظلمناهم فقد له
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روايته يف الخوارزمي إليه ذهب ما يؤنس مما ونذيمهم وقوله كذمه، ذامه (61)
فضله؛ عرفنا ما ولوالهم اللئام نذم ونحن املتنبي: يقول بالنون، نظلم من السابق البيت
وهذا فضله، يعرف لم كراًما كلهم الناس كان فلو بأضدادها تتبني إنما األشياء ألن

بشار: قال الشعراء من كثري تعاوره قد املعنى

ِم��َالَح��ا ِص��ْرَن ِغ��بْ��ِت ��ا َف��َل��مَّ ِق��بَ��اًح��ا ِف��ي��ِه��ُم ُدْم��ت َم��ا اْل��َح��يِّ َج��َواِري َوُك��نَّ

تمام: أبو وقال

ِب��ِه��ْج��َراِن أَْو ِب��نَ��أٍْي يُ��َص��اَب َح��تَّ��ى َص��اِح��بُ��ُه اْل��َوْص��ِل ِط��ي��َب يَ��ْع��ِرُف َوَل��يْ��َس

وقال:

نَ��ِع��ي��ُم��َه��ا َك��يْ��َف أَنْ��بَ��اَك الَّ��ِذي َف��ْه��َو بُ��ْؤُس��َه��ا أََص��ابَ��َك َوإِْن َواْل��َح��اِدثَ��اُت

وقال:

َوَج��َم��اِل نَ��ْض��َرٍة ِم��ْن َح��ْوَل��َه��ا َم��ا اْس��ِت��ْس��َم��اِج��َه��ا َع��َل��ى َونَ��بَّ��َه��نَ��ا َس��ُم��َج��ْت
ِب��َح��اِل��ي ال��زََّم��اُن يُ��َج��اِوَرَه��ا َح��تَّ��ى َع��اِط��ٍل َك��آبَ��ُة تُ��ْف��ِرْط َل��ْم َوَك��ذَاَك

البحرتي: وقال

ُخ��يَّ��ِب اْل��َم��ْج��ِد ِم��َن أَْص��َف��اٍر َخ��َالِئ��ُق ِج��َواُرَه��ا ُح��ْس��ٍن أَْف��َراَط َزاَدَه��ا َوَق��ْد
َغ��يْ��َه��ِب ال��لَّ��يْ��ِل ِم��َن َداٍج ِف��ي َط��َواِل��َع تُ��َرى أَْن اْل��َك��َواِك��ِب َدَراِريِّ َوُح��ْس��ُن

اليشء حسن تثبت التي هي املضادة مجاورة أن وهو باملعنى رصح املتنبي أن بيد
وقبحه.

واستثاروه أعداؤه هاجه إذا الذي وهو يقول: األول، من بدل الذي بمعنى من (62)
بذلك، فاسترض ينتفع لم تركوه وإذا بذلك، فانتفع وحريمهم أموالهم استباح للحرب

مرضته. إىل فتسببوا لساملوه منه لهذا أعداؤه فطن فلو
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والعضد اليد، بمعنى والجناح الحرب، ضد وكرسها السني بفتح لم السَّ (63)
يكرس مفعول تجرب ما قوله من وما العطاء والنوال القوة، موطن ألنه للمال؛ استعاره
السابق، البيت عىل مفرع البيت وهذا الحرب، أسماء من والهيجاء الكرس، ضد والجرب
سببًا السلم يكون وبذلك السلم، يف عفاته يعطيه أعدائه مال يأخذ الحرب يف إنه يقول:

تمام: أبو يقول املعنى هذا ويف توافرها، يف سببًا والحرب أمواله نقص يف

��نَ��اِئ��ُع ال��صَّ َف��اْح��تَ��َوتْ��ُه َع��َل��يْ��ِه أََغ��اَرْت َم��ْع��َش��ٍر َم��اَل َف��اْح��تَ��َوْوا أََغ��اُروا َم��ا إِذَا

من القبضة األصل يف وهي الالم، بضم لُهوة جمع الجزيلة العطايا اللهى (64)
العطاء عفاته يعطي إنه يقول: بها، العطية فشبهت الرحى فم يف الطاحن يلقيها الحبوب
جودة من وهو مسئوًال، سائله فيصري العطايا هذه من غريهم يعطوا حتى الكثري الجزل

اآلراء. سداد منه تعلموا رأيه إىل الناس نظر إذا بحيث وسداده الرأي
مختلفهما الطعمني متفرق فهو ألعدائه ومرارة ألوليائه حالوة فيه يقول: (65)
تصدر فأفعاله العزائم متفرق غري القوى مجتمع ذلك مع ولكنه والرضاء، الرساء فكأنه
عىل مرتتب والشدة اللني يف والرضاء بالرساء والتشبيه مستحصد، ورأي جميع عزم عن

للبيد: املعنى هذا وأصل األول، املعنى

َك��اْل��َع��َس��ْل ُح��ْل��ٌو اْألَْدنَ��يْ��ِن َوَع��َل��ى أَْع��َداِئ��ِه َع��َل��ى ُم��رٌّ ُم��ْم��ِق��ٌر

الجعدي: النابغة وقال مر. أي ممقر؛

اْألََع��اِديَ��ا يَ��ُس��وءُ َم��ا ِف��ي��ِه أَنَّ َع��َل��ى َص��ِدي��َق��ُه يَ��ُس��رُّ َم��ا ِف��ي��ِه تَ��مَّ َف��تً��ى

فقال: علس بن املسيب وأخذه

َم��َش��اِئ��ي��ُم ك��ي��ٌد ِم��نَّ��ا اْل��َع��ُدوِّ َوِف��ي أَْرُح��َل��ُه��ْم َص��اَف َم��ْن َع��َل��ى ال��رَِّب��ي��ُع ُه��ُم

عالثة: وقال

نُ��ْك��ُد ِألَْع��َداِئ��ُك��ْم ِل��ْألَْدنَ��ى َم��يَ��اِم��ي��َن َوَغ��يْ��ِرَه��ا اْل��ُح��ُروِب ِف��ي َق��ِدي��ًم��ا َوُك��نْ��تُ��ْم
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عىل منصوب ومتمثًال كأن، خرب األول يف وهي موصولة الشطرين يف ما: (66)
حال الحسد عىل وحملهم إرغامهم من أعداؤه يكرهه ما عىل صور وكأنه يقول: الحال،
فيه. آمالهم ويحقق به ظنهم عند فيكون يشاءون كما نواله رجاء عليه يفد ملن تمثله

االستعطاء، واالستجداء املجدى، فاعل نائب وروحه املعطى، عليه املجدى (67)
قد فكأنهم منهم، أحد منه يطلبها ليس إذ العفاة؛ من له معطى روحه من يا يقول:
فكأنه يسأل لم فإذا الجود يف لتخرقه لبذله روحه سئل لو أنه يعني: عليه، بها جادوا

قصائده. إحدى تمام أبو وضمنه الوليد بن مسلم قول من وهذا روحه، وهب

َس��اِئ��لُ��ْه ال��ل��َه َف��ْل��يَ��تَّ��ِق ِب��َه��ا َل��َج��اَد ُروِح��ِه َغ��يْ��ُر ��ِه َك��فِّ ِف��ي يَ��ُك��ْن َل��ْم َوَل��ْو

طالب وهو عاف جمع والعفاة له، وتأكيد قبله البيت ملعنى إتمام البيت هذا (68)
يقول: االبتداء، الم فلرتك قوله يف والالم له، دعاء بفقدهم فجعت ال وقوله املعروف،
فجعت ال ويروى والسؤال، العطاء تحب ألنك بفقدهم؛ هللا أفجعك ال لعفاتك هذا اشكر

عنك. شكرهم هللا قع ال أي بحمدهم
املعنى: أن إىل والواحدي املعري فذهب البيت، هذا يف الرشاح أقوال اضطربت (69)
إياهم وقتلك بغضبك األحياء شقى إذا إال األحياء عدد بها يقل كثرة األموات تكثر ال
األحياء ونقص ظاهرة، زيادة األموات يف فزدت بهم عصفت وقاتلتهم عليهم غضبت فإذا
شقيت إذا األحياء وأن إياهم، بقتله أي به شقوا العالء: أبي عبارة نص وإليك بينًا، نقًصا
منهم، يموت بمن يقلون األحياء ألن إما القلة، إىل تؤدي الكثرة وتلك األموات، كثرت بك
تصري ال أي بفقدك شقيت أي بك شقيت جني: ابن وقال نفسه، يف يقل امليت ألن وإما
شقاء وفقدك األحياء عىل نعمة إنك يقول: املمدوح، مات إذا إال األحياء من أكثر األموات

القائل: قول حد عىل وهذا لهم،

بَ��ِع��ي��ُر َوَال تَ��ُم��وُت َش��اٌة َوَال َم��اٍل َف��ْق��ُد ال��رَِّزيَّ��ُة َم��ا َل��َع��ْم��ُرَك
َك��ِث��ي��ُر َخ��ْل��ٌق ِب��َم��ْوتِ��ِه يَ��ُم��وُت َش��ْخ��ٍص َف��ْق��ُد ال��رَِّزيَّ��َة َوَل��ِك��نَّ

اآلخر: قول ومنه

تَ��َه��دََّم��ا َق��ْوٍم بُ��نْ��يَ��اُن َوَل��ِك��نَّ��ُه َواِح��ٍد ُه��ْل��َك ُه��ْل��ُك��ُه َق��يْ��ٌس َك��اَن َوَم��ا

144



الهمزة قافية

القدر يف كثري فأنت العدد يف قليًال كنت وإن أنك معناه قلة، كثرة قوله: ويكون
والرشف.

يعاديك حتى أحد قلب يتصدع ال يريد، جني: ابن قال العدواة، الشحناء (70)
خوًفا فمات قلبه انشق عداوتك من نفسه عىل جنى ما تأمل فإذا العداوة لك فيضمر
فيه عما واملعنى تحته عما قوله يفرس ولم جني، ابن عىل تعليًقا الواحدي وقال وجزًعا،
لك أضمر فإذا قلبه، ينشق لم والحسد الغل لك أضمر وإن إنه أي والحسد الغل من
يتصدع أمًرا القلب يضمر ال أخرى: بعبارة واملعنى لك، عدو أنه وبان قلبه انشق العداوة
من ناله ما لشدة عنها وانشق بها ضاق حلت فإذا فيه. عداوتك تحل حتى وينشق به

والجزع. الخوف
به تسمى أن أراد اسم فكل عليك األسماء تقارعت يقول: تساهمت، اقرتعت (71)
باالسم أراد املعري: وقال األسماء، تقارعت حتى االسم بهذا تسم فلم وترشًفا بك افتخاًرا

الصيت.
اسمك يشارك لم أي مشارك؛ صلة وفيك الحال، واو واسمك قوله يف الواو (72)
تساووا قد سواء مالك يف كلهم والناس اسم، من أكثر لإلنسان يكون ال إذ آخر اسًما فيك
املعري: وقال وغريه، الواحدي قول هذا بالعطاء. غريه دون أحًدا تخص ال منك األخذ يف
الناس يف اسمه ظهر قد فالن يقال: أحد، صيتك يف يرشكك لم أي الصيت باالسم يريد

وفقريهم. غنيهم سواء فيه الناس مالك وإنما أحد، فيه يشاركه ال فذكره صيته أي
واملدن بعدها، قد إضمار عىل محذوف قسم جواب يف واقعة لعممت يف الالم (73)
هذا أي الثناء وذا تجاوزت، وفت بمالء، متعلق ومنك مألى، جمع ومالء مدينة، جمع
البالد، بك امتألت حتى ذكرك وشاع برُّك عم لقد يقول: الخسيس، الحقري واللفاء الثناء،
وهذا تستحقه، ما جانب يف حقريًا يعد الثناء هذا أصبح حتى عليك املثنني ثناء وسبقت

القصائد. أول يف يفعل كما األول املرصاع فيه قفي ألنه مرصًعا؛ يسمى البيت
مبتدأ، وبكاء خرب، الرسور ومن االنتهاء، ألجل أي وللمنتهى متحوًال، حائًال (74)
آخره عن تتحول كدت حتى أقصاه الجود من بلغت ولقد يقول: استئنافية، والجملة
وليس غاية، عند الكرم يف تقف أن شأنك من ليس إذ البخل؛ إىل وتعود إليه تناهيت حني

بكاء. إىل تحول اشتد إذا الرسور ذلك ومثل نهايته، بلغت أن بعد جود هناك
يقول: ببدؤه، أو بيعرف متعلق ومنك كررت، وأعدت وجددت، أحدثت أبدأت (75)
من ذلك أتبعت ثم به، أتيت ما لعظم منك؛ إال ابتداؤه يعرف ال ما الكرم من أحدثت
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به يُنىس الكرم من فنٍّا تخلق وقت كل يف ألنك وأنساه؛ األول عىل عفي بما فيه الزيادة
األول.

أو بناكب متعلقة وبك عنه، عدل إذا الطريق عن نكب يقال: عادل، ناكب: (76)
قد الفخر إن يقول: واملؤنث، واملذكر والواحد الجمع عىل يقع بريء وبراء بتقصري،
أن من بريء واملجد غاية عن بك يقرص فلم غايته وبلغك ذروته وأركبك مقادته أعطاك

منه. الغاية يف ألنك يستزيدك؛
وكتمت والعطايا، النعم واآلالء دلت، هنا واملراد النميمة األصل يف الويش (77)
تعرف لكي ذلك ولكن السؤال، إىل الناس أحوجت ألنك فليس سئلت إذا يقول: حجبت،

تمام: أبو قال كما بسؤالك، يترشفوا لكي أو حاجاتهم تفاصيل

َش��َرًف��ا يَ��ْج��تَ��ِن��ي ُس��َؤاًال َرأَيْ��ُت َح��تَّ��ى َزَم��نً��ا أُْع��ُج��وبَ��ًة ُم��نْ��تَ��ِظ��ًرا ِزْل��ُت َم��ا

إليك فصمد وصنائعك نعمك عليك دلت الناس أنظار عن حجبت أي كتمت وإذا
قال: كما العفاة

نَ��اِظ��ِر َع��ْن يَ��ْح��تَ��ِج��ْب َل��ْم يُ��ْح��َج��بَ��ا َل��ْم َونَ��والُ��ُه َج��ِب��ي��ِن��ِه َض��ْوءُ َك��اَن َم��ْن

مقابلة قلت شئت وإن اإلحسان، عرفان والشكر االرتفاع من االسم الرفعة (78)
أنه ويعتقد طاعته، يف نفسه ويذيب بلسانه املنعم فيثني والنية، والفعل بالقول النعمة
ولقد يقول: بثناء، متعلق اإلله وعىل مؤخر، مبتدأ وثناء مقدم، خرب وللشاكرين موليها،
يف الشاعر وليعد العفاة لتجيز تمدح ولكن مادح، مدح يزيدها ال غاية الرفعة من بلغت
محتاج سبحانه أنه ال ومثوبة أجًرا ليستحق عليه؛ يثني تعاىل هلل كالشاكر مداحك جملة

ثنائه. إىل
األودي: األفوه قال فعالء عىل البحر والدأماء الخصب، ضد املحل الجدب (79)

��ُدوِس ال��سُّ َك��َل��ْوِن َل��ْونً��ا ُدونِ��ِه ِم��ْن ُم��ْس��تَ��ْش��ِع��ٌر أَْم��اءِ َك��ال��دَّ َوال��لَّ��يْ��ُل

يمطر كما ولكن محلك إلجداب ذلك فليس مطرت إذا يقول: الطيلسان.) (السدوس:
املعري: قول املعنى هذا ومن املطر، إىل محتاجني غري وهما والبحر، الخصيب املكان
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َم��اِئ��ِه ِم��ْن ِألَنَّ��ُه َع��َل��يْ��ِه َف��ْض��ٌل َل��ُه َوَم��ا ��َح��اُب ال��سَّ يُ��ْم��ِط��ُرُه َواْل��بَ��ْح��ُر

سحب فيكون سحب السحاب وجمع سحابة جمع والسحاب العطاء، النائل (80)
الحمى أثر العرق والرحضاء ِثَقاًال﴾ َسَحابًا أََقلَّْت إِذَا ﴿َحتَّٰى تعاىل: قال الجمع، جمع
ولكنها وأغزر مائها من أكثر فإنه املتتابع عطاءك بمائها السحاب تحكي ليست يقول:
أبي قول إىل ينظر وهذا حماها، عرق هو إنما مطرها من ينصب فما لك، حسًدا حمت

نواس:
(81)

ِف��ي��َه��ا ِب��َم��ا َف��َق��اَس��تْ��ُه نَ��َداَك إَِل��ى نَ��َظ��َرْت إِذَا َل��تَ��ْس��تَ��ْح��ِي��ي ��َح��اَب ال��سَّ إِنَّ

وقد علة، العادة يف لها يظهر ال لصفة التعليل حسن البيت هذا ويف البديعيون، قال
بعضهم: قول الباب هذا ومن املمدوح، عطاء بسبب الحادثة حماها عرق بأن عللها

َل��ِه��ي��ُب ِف��ي��ِه اْل��بَ��ْرَق َك��أَنَّ ُف��َؤاًدا اْألََس��ى َع��َل��ى َف��َض��مَّ تُ��ْع��ِط��ي َم��ا اْل��ُم��ْزُن َرأَى

وقلة وقاحة طلوعها كان ثم ومن ونورك، ضيائك من الشمس إىل حاجة ال يقول:
للمشاكلة. وجًها للشمس واستعار منها، حياء

من رق وما القدم باطن واألخمص يشء، كل ظاهر وهو أديم جمع األدم: (82)
فبأيما وقوله كلها، القدم بها يراد وقد القدم خرص وقيل األرض، عن وتجاىف أسفلها
حيث منها وبلوغه العلياء إىل سعيه من يتعجب زائدة. وما التعجب معناه استفهام قدم.
سعيها بلغ قدًما أن يعني لقدميه نعًال الهالل وجه يكون بأن له دعا ثم أحد، يبلغ لم

لها. نعًال الهالل يكون أن تستحق املبلغ هذا
ليهلك أي عواديه من لك وقاية الزمان ليكن يقول: له، يدعو املوت الحمام. (83)
الدعاء. يف مبالغة ترى كما هذا وكل نفسه، من لك فداء املوت وليمت دونك، بها الزمان
عدم والعقم لغة، عىل أو رضورة، هو من الواو وتسكن الذي، يف لغة اللذ: (84)
أهله وأفضل ورشفه جماله ألنك منك؛ كأنه الذي الورى هذا من تكن لم لو يقول: الولد
األول والشطر ولد، ذات صارت بك ولكنها تلد، لم التي العقيم حكم يف حواء لكانت
رجًال — أسلفنا كما — يخاطب املتنبي أن يالحظ أنه عىل جميل الثاني ولكن رديء،

الصوفية. مذهب يذهب
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هذا يقول ما أدري ال يقول: السماء، هذه أي السماء وذي للتعجب، االستفهام (85)
املغني. هذا غناء حسن عن حسنك إىل وبالنظر بك مشتغلة وجوارحي قلبي ألن املغني؛
هذا يقول ما أدري ال يقول: السماء، هذه أي السماء وذي للتعجب، االستفهام (86)
املغني. هذا غناء حسن عن حسنك إىل وبالنظر بك مشتغلة وجوارحي قلبي ألن املغني؛
كالم عضو يهنئ وال وخرب، مبتدأ منك وأنا يقرتب، أي الدنو من يدني (87)
منك؛ وأنا األجانب من إليه يتقربون والذين نظراؤه الرجل يهنئ إنما يقول: مستأنف،
جميع ذلك يف اشرتكت رسور وعراه فرح بإنسان ألم وإذا واحد، كإنسان وأنت أَنا أي
لنفسه يدَّعي املتنبي طريق وهذا الواحدي: قال بعًضا. بعضها يهنئ فلم أعضائه
لم أدري فال للشاعر ذلك وليس املواضع من كثري يف املمدوحني مع والكفاءة املساهمة

منه؟ ذلك احتمل
كالم عضو يهنئ وال وخرب، مبتدأ منك وأنا يقرتب، أي الدنو من يدني (88)
منك؛ وأنا األجانب من إليه يتقربون والذين نظراؤه الرجل يهنئ إنما يقول: مستأنف،
جميع ذلك يف اشرتكت رسور وعراه فرح بإنسان ألم وإذا واحد، كإنسان وأنت أَنا أي
لنفسه يدَّعي املتنبي طريق وهذا الواحدي: قال بعًضا. بعضها يهنئ فلم أعضائه
لم أدري فال للشاعر ذلك وليس املواضع من كثري يف املمدوحني مع والكفاءة املساهمة

منه؟ ذلك احتمل
الطوب واآلجر: أستقل، ويروى مستقل، أَنا أي محذوف؛ مبتدأ خرب مستقل (89)
اآلجر، بدل بالنجوم بنيت وإن الديار لك أستقل أنا يقول: املاء، خرير من ويخر: املشوي،

شأنك. وعلو قدرك لرفعة وذلك فضة، من املاء أن ولو
الطوب واآلجر: أستقل، ويروى مستقل، أَنا أي محذوف؛ مبتدأ خرب مستقل (90)
اآلجر، بدل بالنجوم بنيت وإن الديار لك أستقل أنا يقول: املاء، خرير من ويخر: املشوي،

شأنك. وعلو قدرك لرفعة وذلك فضة، من املاء أن ولو
أي الجر حرف بإسقاط نصب موضع يف تهنَّى، وأن تمييز، منزلة أي محلة (91)

تهنى. أن من
أظلت وال الغرباء أقلت «ما الحديث: ويف السماء، والخرضاء: األرض، الغرباء: (92)
من منزلة أعىل أنت يقول: الرماح، والسمهرية: ذر.» أبي من لهجة أصدق الخرضاء
إنما ونزهتك لك ملك واألرض السماء بني ما وكل والناس كلها والبالد بمكان تهنأ أن
عىل كالحمل الخيل عىل الرماح جعل بساتينك. فهي الرماح من تحمله وما الخيل، هي

الشجر.
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أظلت وال الغرباء أقلت «ما الحديث: ويف السماء، والخرضاء: األرض، الغرباء: (93)
من منزلة أعىل أنت يقول: الرماح، والسمهرية: ذر.» أبي من لهجة أصدق الخرضاء
إنما ونزهتك لك ملك واألرض السماء بني ما وكل والناس كلها والبالد بمكان تهنأ أن
عىل كالحمل الخيل عىل الرماح جعل بساتينك. فهي الرماح من تحمله وما الخيل، هي

الشجر.
قال: كما الدور من يبتني بما ال العلياء، من يبتني بما فخره إنما يقول: (94)

َوال��طِّ��ي��ِن اْآلُج��رِّ ِم��َن َك��اْل��ِب��نَ��اءِ َال َوَم��ْك��ُرَم��ًة َم��ْج��ًدا َل��نَ��ا اْل��بُ��نَ��اُة بَ��نَ��ى

قرصت. ضمت وإذا مدت، عينها فتحت إذا والعلياء قالوا:
وانسلخت أثرت، وبما قوله وكذلك يبتني، بما قوله عىل عطف وبأيامه، (95)
من يبتني بما املسك أبي فخر إنما يقول: السيوف، والصوارم الحرب، والهيجاء مضت،
إال دار ذاك إذ له يكن ولم األعادي، وقتل بالفتوح واملعروفة مضت التي وبأيامه العلياء،

وعلياءه. عزه شاد وبها الحرب، ساحة
وانسلخت أثرت، وبما قوله وكذلك يبتني، بما قوله عىل عطف وبأيامه، (96)
من يبتني بما املسك أبي فخر إنما يقول: السيوف، والصوارم الحرب، والهيجاء مضت؛
إال دار ذاك إذ له يكن ولم األعادي، وقتل بالفتوح واملعروفة مضت التي وبأيامه العلياء،

وعلياءه. عزه شاد وبها الحرب، ساحة
باملسك وليس ملسك، صفة به ويكنى يبتني، بما عىل كذلك عطف وبمسك، (97)
والذي به يكنى الذي باملسك يفخر وإنما يقول: الطيب، فوحان واألريج أخرى، صفة
والصيت الجميل والذكر الثناء طيب عن كناية هو وإنما املعروف، املسك هو ليس

املسك. أبو له يقال كان األخشيدي كافور أن معلوم وهو «هذا» الحسن.
والريف، البادية، خالف حارضة، جمع الحوارض، أهل أي الحوارض؛ يبتني (98)

كثري: قال يستميل، ويطبي: والخرضة، الزرع الكثري الخصب املكان

��ِت ُش��مَّ اْل��َم��َج��اِل��ِس َوْس��َط ُوِض��َع��ْت َوإِْن ِري��ُح��َه��ا اْل��َك��ْل��َب يَ��طَّ��ِب��ي َال نَ��َع��ٌل َل��ُه

ولكن مؤنثة؛ العني بسكون والنعل الريح، طيب مدبوغ جلد من أنها كثري يعني
إتباع. حركة حركتها إن أي قبلها؛ ما النفتاح فتحها كثريًا
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وطيب األعداء وقتل العلياء ابتناء من تقدم بما املسك أبو يفتخر إنما املتنبي: يقول
النساء. قلوب يستميل الذي باملسك وال املنازل، من املتحرضون يبتني بما ال الثناء،

الدار هذه إن يقول: والرفعة؛ الرشف واملمدود والنور، الضوء املقصور: السنا (99)
أجمل دار يف الدار أنزلت فكأنك ونوًرا، رفعة منها أفضل هو فيمن منك نزلت نزلتها حني

بقربك. وتزينت الدار هذه بك تجملت أي وأجل؛ منها
من الريح طيب نبت كل والريحان ريحانة، جمع ريحان جمع الرياحني: (100)

ظاهر. واملعنى النعم، واآلالء: املشموم، أنواع
مرشق سواده يف أنه يريد الواحدي: قال طلوعها. أول بدت الشمس: ذرت (101)
الشمس من أشهر وأنه شهرته يريد أن ويجوز الشمس، يفضح سواده يف بإرشاقه فهو
ويدل منري، العيوب من وللنقي منري للمشهور: ويقال العيوب، من نقاءه يريد، أو ذكًرا.

التايل. البيت ذكر ما صحة عىل
به، يعاب مما ونقاؤه شهرته وضياؤه املجد، ضياء بإنارته أراد أنه أخرب (102)

ضياء. بكل يستهني أي يزري؛ فهو ضياء، كل من أتم الضياء ذلك وأن
وإنما لبياضه، قيمة فال اللباس بمنزلة الجلد إنما يقول: الثوب، القباء: (103)
بني عبد سحيم قول إىل ينظر املعنى وهذا العيوب، من ونقاؤها النفس بياض عليه املعول

الحسحاس:

اْل��ُخ��لُ��ِق أَبْ��يَ��ُض إِنِّ��ي ال��لَّ��ْوِن أَْس��َوَد أَْو َك��َرًم��ا ُح��رٌَّة َف��نَ��ْف��ِس��ي َع��بْ��ًدا ُك��نْ��ُت إِْن

بهي الطبع، ذكي شجاع، كريم إنك يقول: إلخ. … شجاعة يف كرم لك أي (104)
تقول. فيما والوعد بالعهد واٍف تريد، ما عىل قدرة ذو املنظر،

كطري العني جموع من واألعيان: والهيئة، املنظر أي السحنة السحناء: (105)
تبدل أن يودون األلوان البيض امللوك إن يقول: وأعني، عيون الكالم أكثر ويف وأطيار،
أن وذلك بها، يرونك التي بالعيون الحرب أهل لرياهم بسحنتك؛ وسحناتهم بلونك ألوانهم
األمنية؟ بهذه لهم يكفل من ولكن الخوف، أثر عليه يظهر وال الحرب، يف مهيب األسود
كطري العني جموع من واألعيان: والهيئة، املنظر أي السحنة السحناء: (106)
تبدل أن يودون األلوان البيض امللوك إن يقول: وأعني، عيون الكالم أكثر ويف وأطيار،
أن وذلك بها، يرونك التي بالعيون الحرب أهل لرياهم بسحنتك؛ وسحناتهم بلونك ألوانهم
األمنية؟ بهذه لهم يكفل من ولكن الخوف، أثر عليه يظهر وال الحرب، يف مهيب األسود
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كما بالسالمة الفأل سبيل عىل مفازة وسميت املهلكة، الصحراوات املفاوز: (107)
ومائي. وزادي خييل — إليك جبتها التي — املفاوز أفنت لقد يقول: سليم. للديغ قيل

بعيدة. شقة من إليه صمد وأنه إليه، الطريق طول يذكر
تقذف عظيم أمر أي من شئت ما استكفني يقول: والشارة. املنظر الرواء: (108)
عزًما امللوك فؤاد وفؤادي الصورة، آدمي كنت وإن شجاعة األسد قلب قلبي فإن إليه بي
إىل التعريض بهذا يقصد الطيب أبا إن قيل: شاعر. لسان لساني كان وإن ودهاء ورأيًا
نفسه. يف ما يبلغه أن له أقسم القصيدة هذه أنشده ملا إنه وقالوا: كافور، من والية طلب
تقذف عظيم أمر أي من شئت ما استكفني يقول: والشارة. املنظر الرواء: (109)
عزًما امللوك فؤاد وفؤادي الصورة، آدمي كنت وإن شجاعة األسد قلب قلبي فإن إليه بي
إىل التعريض بهذا يقصد الطيب أبا إن قيل: شاعر. لسان لساني كان وإن ودهاء ورأيًا
نفسه. يف ما يبلغه أن له أقسم القصيدة هذه أنشده ملا إنه وقالوا: كافور، من والية طلب

الفرزدق: قال وتفكك، وتثاقل اسرتخاء فيها للنساء مشية الخيزىل: (110)

اْل��يَ��ِد ِرْخ��َوَة اْل��َخ��يْ��َزَل��ى اْل��َع��ِش��يَّ َوتَ��ْم��ِش��ي ُم��ْرَج��ِح��نَّ��ًة ��َح��ى ال��ضُّ تَ��ْم��ِش��ي َح��َواِريَّ��ٌة

مشت فإذا ثقيلة سمينة يريد ومرجحنة؛ النقية، البياض الشديدة يريد (حوارية؛
إن واسرتخ يديك أرخ العرب: أمثال ومن مرسلتها، أي اليد؛ ورخوة مشيتها، يف تفيأت

الكالم.) من اليسري عنده يكفيك كريم إىل حاجة طلب ملن يرضب مرخ، من الزناد
أرسع. إذا الظليم أهذب قولهم من ورسعة، جد فيه الخيل ميش من رضب والهيذبى:
أهل من ليس أنه يريد الهيذبى: تميش فرس كل الخيزيل تميش امرأة كل فدت يقول:
بالخيل، مولًعا كان ثم ومن السفر، أهل من هو وإنما بالنساء والتشبب والعشق الغزل

تمام: أبي قول من وهذا

آِي��ٍب ُغ��رََّة اْل��َوْج��نَ��اءِ َوِب��ال��ِع��ْرِم��ِس ثَ��اِئ��ٍر َط��ْل��َع��َة ال��رُّوِد ِب��اْل��ك��َع��اِب يَ��َرى

الصلبة، الناقة والعرمس: الشباب، الحسنة الشابة والرود: الناهد، الجارية (الكعاب:
العظيمة.) أو الوجنتني العظيمة الناقة والوجناء:

بمن تنجو الرسيعة الناقة والنجاة: الهيذبى، ماشية كل عىل عطف وكل: (111)
بالنوبة أرض وهي بجاوة إىل منسوبة وبجاوية: البعري، بذلك يوصف وال قالوا: ركبها،

الطرماح: قال النوق هذه إليها تنسب الرببر من قبيلة وقيل: بالرسعة، نوقها تعرف
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آِف��ِن َض��بُّ َدرََّه��ا ْن يَ��تَ��َخ��وَّ َوَل��ْم َم��ثْ��ِب��ٍر َح��ْوَل تُ��ْس��تَ��َدْر َل��ْم ب��َج��اِويَّ��ٌة

وأكثر املرأة، وكذلك األرض من الناقة فيه تلد الذي املوضع املجلس مثال (املثرب:
يحلب الذي واآلفن: التنقص، والتخون: تنحر، حيث أيًضا الناقة ومثرب اإلبل، يف يقال ما
وضب اللبن، والدر رضعها، يف ما جميع يستخرج الذي أو الحلب، وقت غري يف الناقة

بالكف.) حلبها الناقة:
النوق وكانت وغريها، الحروب يف النوق عىل يتطاردون هذه بجاوة أهل وكان قالوا:
وإن فأخذها، إليها الناقة عطف رمية يف الحربة وقعت فإذا أرادوا، كيفما معهم تنعطف

أرادوا. حيث معهم تنعطف نوقهم فكانت فأخذها إليها عطفها رمية غري يف وقعت
وقعت فإذا بالحربة بجاوة أهل من الرجل يرمي قال: املتنبي عن جني ابن حكى

صاحبها. يأخذها حتى إليها الجمل طار الرمية يف
قال خنوف، وناقة وحشيه إىل يده خف فقلب سار إذا مشيه يف البعري خنف ويقال:

األعىش:

أَْح��َرَدا َغ��يْ��َر َل��يِّ��نً��ا ِخ��نَ��اًف��ا يَ��َداَه��ا َوَراَج��َع��ْت ال��نَّ��ِف��يَّ ِب��ِرْج��َل��يْ��َه��ا َوأَذَْرْت

أو عقال من يديه إحدى عصب يسرتخي أن وذلك حرداء، وناقة أحرد بعري (يقال:
مىش.) إذا ينفضها كأنه حتى خلقة يكون

والخانف الزمام، من أنفه لوى وخناًفا. خنًفا يخنف البعري خنف الصحاح: يف وقال
وجزة: أبي قول ومنه نشاطه، من ذلك ويفعل الزمام، إىل رأسه يميل الذي

اْل��بُ��َرى ِف��ي َخ��َواِن��َف َع��اِص��َف��ًة ِب��اْل��َق��ْوِم تَ��ْغ��تَ��ِل��ي ال��نَّ��َج��اِئ��ُب َواْل��ِع��ي��ُس ُق��ْل��ُت َق��ْد

ارتفعت سريها يف الدابة واغتلت البعري، أنف يف الحلقة وهي برة، جمع (الربى:
السري.) حسن فجاوزت

يقول: وسدر، كسدرة مشية جمع وامليش السري يف اليدين اللينة اإلبل من والخنوف
ناقة كل إىل ومييل نزاعي وإنما ذلك، إىل شهوة بي وما النساء ميش حسن إىل أنظر ال
أي خنوف قوله عىل كاالستدراك امليش حسن بي وما قوله إن تقول: أو امليش، خفيفة
أستعني ولكني امليش، حسن إىل أنظر لست ألني ملشيها؛ استحسانًا بالخنف أصفها لست

التايل. البيت ذلك عىل يدل الرغائب نيل عىل بها
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ميش أكان سواء للميش آبه لست يقول: الدفع، وامليط: األعداء، العداة: (112)
الرزق إىل بها يتسبب الحياة حبال ألنها هو إنما باإلبل ولوعي ولكن إبل، ميش أم نساء

األذى. ويدفع األعداء تُكاد وبها املهالك، من والخروج
سلكه الذي وهو وأيلة، القلزم بني الذي وهو إرسائيل، بني تيه هنا التيه: (113)
الفالة بها رضبت يقول: والهالك. الفوز إىل واإلشارة العراق، إىل مرص من هرب حني
كذلك غرم، أو غنم من له يقسم ما يدري ال وهو بالسهام املقامر يرضب كما مخاطًرا
هذا. وإما هذا إما فالعاقبة الهالك. وبني الفوز بني بنفيس ملقيًا القفار بناقتي سلكت أنا
الجميلة، املقابلة من القنا، وسمر السيوف بيض وقوله تقدمتها، أي قدمتها؛ (114)
اإلبل، ويركبون الخيل يجنبون كانوا ألنهم — الخيل تقدمتها الناقة هذه فزعت إذا يقول:
وبالسيوف بالخيل تقدمنا يخيفها ما هناك كان فإذا — الخيل ركبوا األعداء القوا فإذا

عنها. للذود والرماح
يعني — ركبانها ويف املوضع بهذا ناقتي فمرت يقول: معروف، ماء نخل: (115)
بسالحهم، أنفسهم يخفرون ألنهم أحد؛ خفارة عن أي العالم؛ عن غنى — وأصحابه نفسه

الظمأ. يبالون وال وصرب جلد ذوو ألنهم املاء هذا عن وغنى
إىل وطريق املياه، وادي إىل طريق طريقان؛ منه يتشعب موضع النقاب: (116)
رضورة، الياء وأسكن ثان، مفعول املياه: ووادي أول، مفعول تخرينا من ونا القرى، وادي
هذا فجعل القرى، وادي إىل وإما املياه، وادي إىل إما السري، قدرنا النقاب بلغنا ملا يقول:
سلكتم شئتم وإن الطريق هذا سلكتم شئتم إن فقالت: خريتهم، اإلبل كأن منهم التقدير
أحدهما تأويالن: التخري يف وقيل العكربي: قال واالتساع، املجاز عىل وهذا اآلخر، الطريق
عىل بالحث لتؤذن إليهما؛ تلفتت طريقني مفرق وصلت إذا واإلبل الخيل من الهوادي أن

قيل: كما املجاز، سبيل عىل أنه والثاني: تخيري، كأنه وهذا أحدهما، سلوك

��َرى ال��سُّ ُط��ول َج��َم��ِل��ي إَِل��يَّ يَ��ْش��ُك��و

مثلها. من يشتكي حال إىل صار أراد وإنما الشكوى، حقيقة يرد لم
تنبيه، حرف وها: فراسخ، خمسة نحو املدينة عن يبعد موضع هنا: تربان (117)
— برتبان ونحن — فقالت — نريدها كنا ألنا — العراق؟ أرض أين لإلبل وقلنا يقول:
املسافة هذه أن حد إىل السري عىل قوية رسيعة اإلبل هذه أن يريد دانية، أي ذه؛ هي ها

العراق. أرض من تربان جني: ابن وقال مذكوًرا، شيئًا نظرها يف ليست املرتامية
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وجه عىل بالريح العيس شبه سريها، يف نشطت يريد اإلبل، أي هبت؛ (118)
تهب الدبور ألن الصبا، الدبور تقابل كما املرشق إىل املغرب من أقبلت ألنها االستعارة؛
وهبت يقول: بالبادية، موضع وحسمى: الشمس، مطلع من تقابلها والصبا الغرب، من

الرشق. جهة مستقبلة الغربية الريح هبوب املوضع هذا يف
وهذه رضورة، الياء وأسكن النوق، ضمري من حال قواصد، أي روامي؛ (119)
جار الغىض وادي إن يقول: البويرة، جار من بدل الغىض: ووادي مواضع، أسماء كلها

منها. قريب للبويرة
واملها: قطعت، وجابت: نجد، أرض من ومكة الكوفة بني موضع بسيطة (120)
النعام بني سائرة الرداء، يقطع كما املوضع هذا النوق وقطعت يقول: الوحش، بقر

الوحوش. تألفها ثم ومن األنايس، من خالية مواضع ألنها واملها؛
الشاعر: قال منهل، والجراوي: معروف، مكان الجوف: عقدة (121)

ال��رََّك��اِئ��ِب َغ��ِل��ي��َل َروَّى َوإِْن َص��َداَي َش��اِف��يً��ا اْل��ُج��َراِويِّ َم��اءَ أََرى َال أََال

عطشها شفت حتى الَجوف عقدة إىل بسيطة النياق جابت يقول: العطش. والصدى:
الجراوي. بماء

عمرو أبو ذلك ذكر صوري، أنه والصحيح ماء، اسم صور الواحدي: قال (122)
العرب: تقول بالعراق، موضع هو العكربي: قال بالسماوة. موضع والشغور: الجرمي،
يكن لم إذا شاغرة، بالد قولهم من مشتق وهو قال: ثم أعرقت؛ فقد شغوًرا وردت إذا
عىل مرفوعان وإما املعية، معنى عىل منصوبان إما والضحى: والصباح يحميها، من لها
لها وظهر الصباح، وقت مع صور لها وظهر يقول: قبلهما، ما عىل معطوفان أنهما

الضحى. وقت مع الشغور
الخبب، من أرفع رسيع سري والدئداء: مواضع، والدنا: واألضارع الجميعي (123)

والدنا. األضارع بلغ الغداة ويف الجميعي، سريها بلغ املساء وقت كان ملا يقول:
ويا تمييز، وليال لليال، صفتان وخفي: وأحم الكوفة، قرب موضع أعكش: (124)
ليهتدى الطريق يف تنصب حجارة من أعالم والصوى: السواد، الشديد واألحم: تعجب، لك
أعالم وخفيت البالد اسودت حتى املكان هذا عىل الليل ظالم شدة من يتعجب بها؛

الطريق.
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هنا به واملراد الوسط، األصل: يف والجوز الكوفة، قرب موضع الرهيمة: (125)
املكان هذا وردنا يقول: لليل، املوضعني يف والضمري أكثر، وباقيه لقوله: الليل صدر
والرهيمة ألعكش، جوزه ضمري بعضهم: وقال منه، مىض مما أكثر وباقيه الليل صدر
من بقي وقد «أعكش» املكان هذا وسط «رهيمة» املاء هذا وردنا أي أعكش؛ وسط ماء
يظن بالعربية له علم ال من بعض التربيزي: الخطيب وقال منه، مىض مما أكثر الليل
يف عادلة القسمة تكون أن وجب الجوز ذكر ملا أنه يوهم ألنه مستحيل؛ البيت هذا أن
قال: ثم الجوز، وهو كالوسط الثاني الليل ثلث جعل ولكنه كذلك، األمر وليس النصفني،
وبقي ربعه مىض قد الجوز وهو كالوسط، الذي الثاني والثلث ورد، كأنه أكثر، وباقيه

للجوز. أو لليل باقيه يف الضمري يكون أن ويجوز وأوضح، أبني وهذا أرباعه، ثالثة
ركابنا وأنخنا الكوفة، يف النوى بنا واستقر التسيار، عصا ألقينا ملا يقول: (126)
مكارمنا فوق مركوزة رماحنا كانت — السفر يرتك من شنشنة — الرماح وركزنا بها،
بمن وظفرنا الطريق يف قاتلنا من وقتال «كافور» األسود فراق من منا كان ملا وعالنا
نزلنا فكأنا فعلنا، بما مكارمنا فظفرت والعال، املكارم عىل يدل مما هذا فكل عادانا،

عليها.
فجدير املهالك من ونجتنا بأعدائنا أظفرتنا ألنها أسيافنا؛ نقبل بتنا يقول: (127)

إلخ. … نقبل رجعنا أي ثبنا؛ بتنا بدل ويروى الرءوس، فوق وترفع تقبل أن بها
من وهي إنطاكية، قصبتها بالد والعواصم: مرص، أهل أي مرص؛ لتعلم (128)

الفتوة. الكامل أي لالستغراق؛ الفتى يف وأل حماه، إىل حلب
من قلته بما أي وفيت تقول: أو إليه، رجع إذ الدولة لسيف أي وفيت؛ (129)
أي وعتوت، كافور، ضيم أي وأبيت األظهر، هو وهذا كافور رغم عىل مرص سأترك أني

عيل. تجرب من عىل تجربت
وسامه والذل، الضيم والخسف: عليه، أكرهه أو إياه كلفه األمر: سامه (130)

أذله. خسًفا:
وما العقل القلب وآلة فيها، وينفذ القويه الحجارة يشق الصفا: صم يصدع (131)
ماٍض ورأي به يستظهر عقل من للقلب بد ال يقول: واألناة. والعزم الرأي من يستتبعه

الصخر. تضام تضامت ولو والكروب، األحداث به يصدع
للتوى واستعار هلك، إذا ماله توى يقال: املال هالك وأصله الهالك التوى (132)
العزيمة ومضاء اإلقدام يف كقلبي قلب له ومن يقول: التوى، وقلب قلبه بني ليقابل قلبًا؛

العز. إىل يصل حتى شدائده ويخوض الهالك، قلب يشق
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رجليه؛ طول بمقدار فيه خطواته تتسع اإلنسان يسلكه طريق وكل يقول: (133)
لذكره األعضاء بني من الرجل وخص سعيه، يكون الطالب همة قدر عىل معناه مثل وهذا

القدمني. بني ما وهي — الخاء بضم — الخطوة جمع الخطا.
نام يقول: والنعاس. النوم والكرى: كافوًرا، يريد خادم، تصغري الخويدم: (134)
يك ولم وعمى غفلة نائًما ذلك قبل وكان عنده، من فيه خرجنا الذي ليلنا عن كافور

اآلخر: كقول وهذا املعروف، النوم نائًما

َف��نَ��اِئ��ُم أَيْ��ًض��ا اْس��تَ��يْ��َق��ْظ��َت إِذَا َوأَنْ��َت نَ��اِئ��ٌم أَنَّ��َك اْل��بَ��وَّاُب َوَخ��بَّ��َرنِ��ي

وبينه بيني كان منه قريبًا كنت وملا يقول: خربها؛ وبيننا كان، اسم مهامه: (135)
ال الجاهل ألن عنه؛ بعيد كأنني كنت وبذلك وعماه، جهله من صحراوات القرب هذا مع

منه. قرب وإن باليشء علًما يزداد
هو ما كل عن تنهى ألنها كذلك؛ العقول سميت نهية، جمع العقول، النهى: (136)
وما عقله رأيت فلما العقول مقر الرءوس أن كافوًرا أرى أن قبل أظن كنت يقول: قبيح،
عقله ذهب خيص ملا فإنه الخىص، يف كلها العقول إن وقلت ظني عن عدلت أفن من به

وحمق.
هو ما كل عن تنهى ألنها كذلك؛ العقول سميت نهية، جمع العقول، النهى: (137)
وما عقله رأيت فلما العقول مقر الرءوس أن كافوًرا أرى أن قبل أظن كنت يقول: قبيح،
عقله ذهب خيص ملا فإنه الخىص، يف كلها العقول إن وقلت ظني عن عدلت أفن من به

وحمق.
لكن قال: ثم الضحك، تستدعي التي العجائب من بمرص رأى مما يتعجب (138)

يضحك. ما البلية ورش قالوا: كما كالبكاء، الضحك ذلك
العجم من جيل وهم النبط، واحد والنبطي املضحكات، من بمرص ما يبني (139)

املعري: قال العراقني، بني البطائح ينزلون

اْل��َغ��ِب��ي��ُط تَ��ْح��ِت��ِه ِم��ْن َم��اَل إِذْ َواْل��َع��ذَاَرى اْل��َق��يْ��ِس اْم��ُرُؤ أَيْ��َن
ال��نَّ��ِب��ي��ُط َواْس��تَ��ْع��َرَب بَ��ْع��َدَك اْل��َم��َواِم��ي ِف��ي اْل��ُع��ْرُب اْس��تَ��نْ��بَ��َط
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هم البادية وأهل البادية، بها واملراد فالة، جمع والفال: العراق، سواد والسواد
وقيل: كافور، وزير حنزابه بن الفضل أبا السوادي بالنبطي يريد الواحدي: قال العرب.
العرب. أنساب يعلم وهو العرب من ليس ألنه مضحك وذلك النسابة، املادراني بكر أبا
عظيم — كافوًرا يريد — أسود وبمرص يقول: البعري، شفة األصل يف املشفر (140)
جماًال هو ما هو والبدر بالبدر، ويشبهونه عليه يموهون نصفه، قدر لكأنها حتى الشفة

بتكذابهم. ويغتبط يصدقهم ذلك ومع وإظالًما، قبًحا هو ما هو واألسود وإرشاًقا،
هو النون: تشدد — القاموس يف كما — والعامة الدال بتشديد الكركدن (141)
واحد، قرن أنفه عىل الجلد، كثيف القوائم، قصري الجثة، عظيم الحوافر ذوات من حيوان
به مدحت شعر وُربَّ يقول: املرميس، ويسمى اآلخر، فوق الواحد قرنان أنواعه ولبعض
شعر هو الشعر وهذا والخري الغناء وقلة الجثة عظم يف الكركدن يشبه الذي األسود هذا

آخر. وجه من ماله ألجتلب وأحتال به أرقيه ورقية وجه من
مدح ثم سفاًال، كلهم الناس طباع تنايف طباعه كانت إذا جني: ابن قال (142)
يكن لم يعني غريه: وقال طباعهم، ينايف ملن ومدًحا لهم إرغاًما فيه ألن لهم؛ هجو فذلك
مثله. إىل أحوجوني حيث كلهم الخلق هجاء كان الحقيقة يف ولكنه له مدًحا الشعر ذلك
وهذا وترض تنفع أنها فيها العتقادهم األصنام بعبادة ناس ضل قد يقول: (143)
كافوًرا يعني — ريح بزق ناس يضل أن ولكن يعقل أن إىل أدنى يكون وقد مشاهد،
كان وإذا أسود، والزق وأهلها، مرص يف إال أره لم ما فذلك ويعظموه إليه وينقادوا —

التشبيه. كان هنا ومن فيه غناء فال ريًحا مملوءًا
كافور. أي الريح؛ زق أي وذا؛ األصنام، أي تلك؛ (144)

وذهابًا وإعجابًا غروًرا نفسه قدر يعرف لم من يقول: القصيد، بيت هو هذا (145)
استحسن، ما منه واستقبحوا يرى ال ما عيوبه من الناس فرأى عيوبه، عليه خفيت بها

… عظيم لبالء وإنه
وهو عليه فدخل الطيب أبا ودعا املطر فكثر آمد نزل قد الدولة سيف كان (146)

الدولة: لسيف قوله عليه عيب قد إنه له: فقيل الرشاب عىل

اْل��ِخ��يَ��اُم نَ��َزْل��َت إِذَا وأن��ا ـ��ُل ـْ ال��خ��ي�� َل��َك اْرتَ��َح��ْل��َت إِذَا أَنَّ��ا َل��يْ��َت

ارتجاًال. األبيات هذه فقال الدولة سيف فوق تكون الخيام ألن
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وما والعالء الرفعة إىل الخيام نسبوا القول هذا عيل عابوا الذين إن يقول: (147)
فوقك والسماء الثريا تكون بأن أسلم ال ألني اإلباء؛ كل ذلك آبى وإني قصدت، هذا إىل
فوق رتبتك أن يريد فوقك؟ الخيام تكون بأن أسلم فكيف وارتفاًعا؛ علوٍّا هما ما وهما

وقدًرا. رتبة يعلوك يشء ثم فليس يشء؛ كل
وما والعالء الرفعة إىل الخيام نسبوا القول هذا عيل عابوا الذين إن يقول: (148)
فوقك والسماء الثريا تكون بأن أسلم ال ألني اإلباء؛ كل ذلك آبى وإني قصدت، هذا إىل
فوق رتبتك أن يريد فوقك؟ الخيام تكون بأن أسلم فكيف وارتفاًعا؛ علوٍّا هما ما وهما

وقدًرا. رتبة يعلوك يشء ثم فليس يشء؛ كل
الذي الجمال ثوب بذلك فسلبتها أوحشتها وفارقتها الشام زايلت ملا يقول: (149)

وأنسها. جمالها غادرها غادرتها فلما فيها؛ بمقامك به تشتمل كانت
واملقيمون أهلوها عرف منك لياٍل عرش عىل والعواصم تنفست إذا يقول: (150)

عيينة: أبي قول من مأخوذ املعنى وهذا الهواء، يف نفسك طيب بها

َه��بَّ��ا ُدوِرنَ��ا ِف��ي اْل��ِم��ْس��ِك َف��ِت��ي��َت َك��أَنَّ ��َس��ْت تَ��نَ��فَّ َم��ا إِذَا ُدنْ��يَ��انَ��ا تَ��َط��يَّ��ُب

وقنرسين حلب منها بالد والعواصم تتنفس، أي — التاءين إحدى بحذف وتنفس—
األسوار، من عليها بما أهلها تعصم كانت ألنها كذلك؛ سميت عاصمتها وهي وإنطاكية،

ليال. عرش مسرية عىل أي عرش؛ منك وقوله
قوله: يوًما الدولة سيف املتنبي أنشد (151)

َش��ب��ُم َق��ْل��بُ��ُه ��ْن ِم��مَّ َق��ْل��بَ��اُه َح��رَّ َوا

الفرج أبو له يقال كتابه كبار من نبطي فيه وكان املجلس، فاضطرب وانرصف؛
يهجوه األبيات هذه املتنبي فقال رأسه؟ لك فآخذ ألحقه الدولة: لسيف فقال السامري

بها.
أنشدته ما إىل فطنت كيف رآه من كل منه يضحك من يا سامري يا يقول: (152)
ملا وكان بغداد، قرب املعتصم بناه بلد سامري إىل نسبة والسامري األغبياء، أغبى وأنت
كل رس إليها بهم انتقل فلما رأى، من ساء فقالوا عسكره عىل ذلك ثقل بنائه يف أخذ
ورسمرى، سامرا العامة ألسنة عىل اللفظان حرف ثم رأى، من رس فقيل برؤيتها، منهم

الضحك. الكثري فهو الحاء بفتح الضحكة أما منه، يضحك الذي والضحكة:
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تدري ال كأنك للهجاء تعرضت تمدح أن من أحقر نفسك وجدت حني يقول: (153)
للهجاء. حتى أهًال يرونه وال الشعراء، له يأبه ال مثلك ألن تهجى؛ أن من أحقر كذلك أنك
فكرت وما أهجوك أن يل يخطر وكيف يقول: وجهه عن به عدل ما املحال: (154)
وهل ذلك، صدري يف حاك وال مثلك قبلك هجوت ما أي له؛ أكرتث حتى باطل يف قبلك
القائل: قول إىل ينظر املعنى هذا وأحسب الهباء؟! قطع يف سيفه يجرب أن بمثيل يليق

َج��ِل��ي��ُل َع��ِل��ْم��َت َك��َم��ا ِف��ي��َك َواْل��َم��ْدُح ُدونَ��ُه ِع��ْرُض��َك َف��َدقَّ اْل��ِه��َج��اءُ ��ا أَمَّ
ذَِل��ي��ُل َوأَنْ��َت ِب��ِه َع��َزْزَت ِع��ْرٌض إِنَّ��ُه ِع��ْرِض��َك َط��ِل��ي��ُق َف��أَنْ��َت َف��اذَْه��ْب

اآلخر: وقول

ِش��َم��اَال َوأَْرِع��ْد يَ��ِم��ي��نً��ا َوأَبْ��ِرْق تَ��َش��ا َوأَنَّ��ى ِش��ئْ��َت َك��يْ��َف ُق��ْل
يُ��نَ��اَال أَْن َم��َق��اِذي��ُرُه َح��َم��تْ��ُه ال��ذُّبَ��اِب َم��نْ��َج��ى لُ��ْؤُم��َك ِب��َك نَ��َج��ا

بعضهم: وقول

أََح��ُد يَ��ْه��ُج��وُه��ُم َوَم��ا َج��ْرٍم ِه��َج��اءَ أَُك��لِّ��َف��َه��ا أَْن نَ��ْف��ِس��ي َألُْك��ِرُم إِنِّ��ي
َج��َه��ُدوا َوإِْن ِف��ي��ِه��ْم َم��ا ال��نَّ��اَس يَ��بْ��لُ��ُغ َال َه��اِج��يَ��ُه��ْم َك��اَن َم��ْن َل��ُه��ْم يَ��ُق��وُل َم��اذَا
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بالثديني: يعرف بموضع املطر اشتد وقد الرقة إىل يسايره وهو الدولة سيف يمدح وقال

ُع��َج��اِب1 أَْم��ٍر ِف��ي ِم��نْ��ُه تَ��َح��يَّ��ُر َح��ظٌّ ِم��نْ��َك يَ��ْوٍم ُك��لَّ ِل��َع��يْ��ِن��ي
َس��َح��اِب2 َع��َل��ى ��َح��اِب ال��سَّ ذَا َوَم��ْوِق��ُع ُح��َس��اٍم َع��َل��ى اْل��ُح��َس��اِم ذَا ِح��َم��اَل��ُة

فقال: املطر وزاد

ِث��يَ��اِب3 ِم��ْن َك��َس��اَه��ا َم��ا َويَ��ْخ��لُ��ُق ال��رَّبَ��اِب َه��ذَا ِم��ْن اْألَْرُض تَ��ِج��فُّ
انْ��ِس��َك��اِب4 ِف��ي َغ��يْ��ثُ��َك يَ��نْ��َف��كُّ َوَال َرْط��بً��ا ال��دَّْه��ُر ِم��نْ��َك يَ��نْ��َف��كُّ َوَم��ا
ال��طِّ��َراِب5 اْألَِح��بَّ��اءِ ُم��َس��ايَ��َرَة َواْل��َغ��َواِدي ��َواِري ال��سَّ تُ��َس��اِي��ُرَك
اْل��ِع��ذَاِب6 َخ��َالِئ��ِق��َك َع��ْن َوتَ��ْع��ِج��ُز َف��تَ��ْح��تَ��ِذي��ِه ِم��نْ��َك اْل��ُج��وَد تُ��ِف��ي��ُد

البيت: هذا بإجازة الدولة سيف وأمره

َواْل��َق��ْل��ِب7 اْل��َع��يْ��ِن ِف��ي ِم��نْ��َك أَْح��َل��ى أََر َف��َل��ْم ال��دَُّم��ى أَْع��تَ��ِرُض ال��نَّ��ْف��ِر َغ��َداَة َخ��َرْج��ُت

فقال:

َق��ْل��ِب��ي إَِل��ى َس��ْه��ًم��ا ال��نَّ��اِس أَْه��َدى َف��َديْ��نَ��اَك
َح��ْرِب8 ِب��َال اِرِع��ي��َن ِل��ل��دَّ َوأَْق��تَ��َل��ُه��ْم
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اْل��َه��َوى أَْه��ِل��ِه ِف��ي ِب��اْألَْح��َك��اِم تَ��َف��رََّد
اْل��ِك��ذِْب9 ُم��ْس��تَ��ْح��َس��ُن اْل��ُخ��ْل��ِف َج��ِم��ي��ُل َف��أَنْ��َت

اْل��وََغ��ى ِف��ي اْل��َم��َق��اِت��ِل َل��َم��ْم��نُ��وُع َوإِنِّ��ي
10 اْل��ُح��بِّ ِف��ي اْل��َم��َق��اِت��ِل َم��بْ��ذُوَل ُك��نْ��ُت َوإِْن

ُج��ُف��ونِ��ِه بَ��يْ��َن َع��يْ��نَ��اَك ُخ��ِل��َق��ْت َوَم��ْن
��ْع��ِب11 ال��صَّ اْل��ُم��ْرتَ��َق��ى ِف��ي ��ْه��َل ال��سَّ اْل��ُح��ُدوَر أََص��اَب

وثالثمائة»: أربعني سنة بحلب مات وقد الرتكي، يماك عبده عن يعزيه «وقال

ِب��نَ��ِص��ي��ِب12 َح��اَالِت��ِه ِم��ْن َس��آُخ��ذُ َف��ِإنَّ��ِن��ي اْألَِم��ي��َر ال��ل��ُه يُ��ْح��ِزُن َال
َوُق��لُ��وِب13 َس��رََّه��ا ِب��ُع��يُ��وٍن بَ��َك��ى أًَس��ى بَ��َك��ى ثُ��مَّ اْألَْرِض أَْه��َل َس��رَّ َوَم��ْن
َح��ِب��ي��ِب��ي14 َح��ِب��ي��ُب َق��ْل��ِب��ي إَِل��ى َح��ِب��ي��ٌب َح��ِب��ي��بَ��ُه ِف��ي��ُن ال��دَّ َك��اَن َوإِْن َوإِنِّ��ي
َط��ِب��ي��ِب ُك��لَّ اْل��َم��ْوِت َدَواءُ َوأَْع��يَ��ا َق��بْ��َل��نَ��ا اْألَِح��بَّ��َة ال��نَّ��اُس َف��اَرَق َوَق��ْد
َوذُُه��وِب15 ِج��ي��ئَ��ٍة ِم��ْن ِب��َه��ا ُم��ِن��ْع��نَ��ا أَْه��لُ��َه��ا َع��اَش َف��َل��ْو نْ��يَ��ا ال��دُّ إَِل��ى ُس��ِب��ْق��نَ��ا
َس��ِل��ي��ِب16 ِف��َراَق اْل��َم��اِض��ي َوَف��اَرَق��َه��ا َس��اِل��ٍب تَ��َم��لُّ��َك اآلِت��ي تَ��َم��لَّ��َك��َه��ا
َش��ُع��وِب17 ِل��َق��اءُ َل��ْوَال اْل��َف��تَ��ى َوَص��بْ��ِر َوال��نَّ��َدى ��َج��اَع��ِة ِل��ل��شَّ ِف��ي��َه��ا َف��ْض��َل َوَال
َم��ِش��ي��ِب18 بَ��ْع��َد َخ��انَ��تْ��ُه اْم��ِرٍئ َح��يَ��اُة ِل��َص��اِح��ٍب اْل��َغ��اِب��ِري��َن َح��يَ��اِة َوأَْوَف��ى
َج��ِل��ي��ِب19 ال��نِّ��َج��اِر تُ��ْرِك��يِّ ُك��لِّ إَِل��ى َص��بَ��ابَ��ًة َح��َش��اَي ِف��ي يَ��َم��اٌك َألَبْ��َق��ى
ِب��نَ��ِج��ي��ِب20 َض��يِّ��ٍق َج��ْف��ٍن ُك��لُّ َوَال ِب��ُم��بَ��اَرٍك أَبْ��يَ��ٍض َوْج��ٍه ُك��لُّ َوَم��ا
َق��ِض��ي��ِب21 ُك��لِّ َح��دِّ ِف��ي َظ��َه��َرْت َل��َق��ْد َك��آبَ��ٌة َع��َل��يْ��ِه ِف��ي��نَ��ا َظ��َه��َرْت َل��ِئ��ْن
ُرُك��وِب22 يَ��ْوِم ُك��لَّ ِط��ْرٍف ُك��لِّ َوِف��ي تَ��نَ��اُض��ٍل يَ��ْوِم ُك��لَّ َق��ْوٍس ُك��لِّ َوِف��ي
ُم��ِج��ي��ِب23 َغ��يْ��ُر َوْه��َو ِألَْم��ٍر َوتَ��ْدُع��و ِب��َع��اَدٍة يُ��ِخ��لَّ أَْن َع��َل��يْ��ِه يَ��ِع��زُّ
أَِدي��ِب24 ِل��بْ��َدتَ��يْ��ِن ِذي إَِل��ى نَ��َظ��ْرُت َق��اِئ��ًم��ا َل��َك أَبْ��َص��ُرتُ��ه إِذَا َوُك��نْ��ُت
َوُه��وِب25 أََغ��رَّ ِم��تْ��َالٍف َك��فِّ َف��ِم��ْن َف��َق��ْدتَ��ُه ال��نَّ��ِف��ي��َس اْل��ِع��ْل��َق يَ��ُك��ِن َف��ِإْن
ِب��ُع��يُ��وِب26 َم��ْج��َدُه يُ��َع��وِّذْ َل��ْم إِذَا َم��اِج��ٍد ُك��لِّ َع��َل��ى َع��اٍد ال��رََّدى َك��أَنَّ
ِب��ذُنُ��وِب27 َل��ُه نَ��ْش��ُع��ْر َف��َل��ْم َغ��َف��ْل��نَ��ا بَ��يْ��نَ��نَ��ا اْل��َج��ْم��ِع ِف��ي ال��دَّْه��ِر أَيَ��اِدي َوَل��ْوَال
َرِب��ي��ِب28 َغ��يْ��َر اْإلِْح��َس��اَن َج��َع��َل إِذَا ِل��ُم��ْح��ِس��ٍن َخ��يْ��ٌر ِل��ْإلِْح��َس��اِن َوَل��ل��تَّ��ْرُك
ِل��َغ��ِري��ِب29 اْس��تَ��ْع��بَ��اِدِه َع��ِن َغ��ِن��يٌّ َع��ِب��ي��َدُه ِن��َزاٌر أَْم��َس��ْت الَّ��ِذي َوإِنَّ
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ِل��َل��ِب��ي��ِب30 َم��ْف��َخ��ًرا ِم��نْ��ُه َوِب��اْل��ُق��ْرِب ِل��ْم��ثْ��ِل��ِه ��ا ِرقٍّ اْل��َودِّ ِب��َص��َف��اءِ َك��َف��ى
ُم��ِث��ي��ِب31 أََج��لِّ ِم��ْن َم��ثَ��اٍب أََج��لُّ إِنَّ��ُه اْألَْج��ُر ْوَل��ِة ال��دَّ َس��يْ��ُف َف��ُع��وَِّض
َع��ِص��ي��ِب32 اْل��ُم��َق��اِم َض��نْ��ِك ِف��ي يُ��َط��اِع��ُن نُ��ُح��وَرَه��ا ال��نَّ��ِج��ي��ُع بَ��لَّ َق��ْد اْل��َخ��يْ��ل َف��تَ��ى
ُح��ُروِب33 ُغ��بَ��اُر إِالَّ َخ��يْ��ُم��ُه َف��َم��ا َغ��َزَواِت��ِه ِف��ي ال��رَّيْ��ِط ِخ��يَ��اَم يَ��َع��اُف
ُج��يُ��وِب34 ِب��َش��قِّ َال ُق��لُ��وٍب ِب��َش��قِّ نَ��اِف��ًع��ا َك��اَن إِْن اْإلِْس��َع��اُد َل��َك َع��َل��يْ��نَ��ا
َك��ِئ��ي��ِب35 َغ��يْ��ُر ال��دَّْم��ِع َك��ِث��ي��ِر َوُربَّ ُج��ُف��ونُ��ُه تَ��نْ��َدى َل��يْ��َس َك��ِئ��ي��ٍب َف��ُربَّ
َق��ِري��ِب36 بَ��ْع��َد ��ْح��ُك ال��ضِّ َف��َك��اَن بَ��َك��يْ��َت َف��ِإنَّ��َم��ا أَب��ي��َك ِف��ي ِب��ِف��ْك��ٍر تَ��َس��لَّ
ِب��ِط��ي��ِب37 َف��اْس��تَ��ْدبَ��َرتْ��ُه ثَ��نَ��ْت ِب��ُخ��بْ��ٍث ُم��َص��ابَ��َه��ا اْل��َك��ِري��ِم نَ��ْف��ُس اْس��تَ��ْق��بَ��َل��ْت إِذَا
لُ��ُغ��وِب38 ُس��ُك��وُن أَْو َع��َزاءٍ ُس��ُك��وُن َزَف��َراِت��ِه ِم��ْن اْل��َم��ْك��ُروِب َولِ��ْل��َواِج��ِد
ِب��ُغ��ُروِب39 آثَ��اِرِه ِف��ي تَ��ْج��ِر َف��َل��ْم َوْج��َه��ُه اْل��َع��يْ��ُن تَ��َر َل��ْم ا َج��دٍّ َل��َك َوَك��ْم
َوَم��ِغ��ي��ِب َح��ْض��َرٍة ِف��ي ُم��َع��ذَّبَ��ٌة َف��ِإنَّ��َه��ا اْل��َح��اِس��ِدي��َن نُ��ُف��وُس َف��َدتْ��َك
ِب��َض��ِري��ِب40 َل��َه��ا يَ��أِْت��ي أَْن َويَ��ْج��َه��ُد نُ��وَرَه��ا ��ْم��َس ال��شَّ يَ��ْح��ُس��ُد َم��ْن تَ��َع��ٍب َوِف��ي

وثالثمائة: وأربعني إحدى سنة َمْرَعَش بناء ويذكر يمدحه، وقال

َواْل��َغ��ْربَ��ا41 ��ْم��ِس ِل��ل��شَّ ��ْرَق ال��شَّ ُك��نْ��َت َف��ِإنَّ��َك َك��ْربَ��ا ِزْدتَ��نَ��ا َوإِْن َربْ��ٍع ِم��ْن َف��َديْ��نَ��اَك
لُ��بَّ��ا42 َوَال ال��رُُّس��وِم ِل��ِع��ْرَف��اِن ُف��َؤاًدا َل��نَ��ا يَ��دَْع َل��ْم َم��ْن َرْس��َم َع��َرْف��نَ��ا َوَك��يْ��َف
َرْك��بَ��ا43 ِب��ِه نُ��ِل��مَّ أَْن َع��نْ��ُه بَ��اَن ِل��َم��ْن َك��َراَم��ًة نَ��ْم��ِش��ي اْألَْك��َواِر َع��ِن نَ��َزْل��نَ��ا
َع��تْ��بَ��ا44 َط��َل��َع��ْت ُك��لَّ��َم��ا َع��نْ��َه��ا َونُ��ْع��ِرُض ِب��ِه ِف��ْع��ِل��َه��ا ِف��ي اْل��ُغ��رَّ ��َح��اَب ال��سَّ نَ��ذُمُّ
ِك��ذْبَ��ا45 ِص��ْدَق��َه��ا يَ��َرى َح��تَّ��ى َع��يْ��ِن��ِه َع��َل��ى تَ��َق��لَّ��بَ��ْت َط��ِوي��ًال نْ��يَ��ا ال��دُّ َص��ِح��َب َوَم��ْن
َه��بَّ��ا46 الَّ��ِذي ال��نَّ��ِس��ي��ُم ذَاَك يَ��ُع��ْد َل��ْم إِذَا ��َح��ى َوال��ضُّ ِب��اْألََص��اِئ��ِل اْل��ِت��ذَاِذي َوَك��يْ��َف
َوثْ��بَ��ا47 أَْق��َط��ُع��ُه ُك��نْ��ُت َك��أَنِّ��ي َوَع��يْ��ًش��ا ِب��ِه أَُف��ْز َل��ْم َك��أَْن َوْص��ًال ِب��ِه ذََك��ْرُت
َش��بَّ��ا48 َرَواِئ��ُح��َه��ا َش��يْ��ًخ��ا نَ��َف��َح��ْت إِذَا اْل��َه��َوى َق��تَّ��اَل��َة اْل��َع��يْ��نَ��يْ��ِن َوَف��تَّ��انَ��َة
��ْه��بَ��ا49 ال��شُّ ُق��لِّ��َد َق��بْ��َل��َه��ا بَ��ْدًرا أََر َوَل��ْم ِب��ِه ُق��لِّ��َدْت الَّ��ِذي رِّ ال��دُّ بَ��َش��ُر َل��َه��ا
أَْص��بَ��ى50 َم��ا َق��ْل��ب َويَ��ا أَْج��َرى َم��ا َدْم��ِع َويَ��ا ال��نَّ��َوى ِم��َن ِل��ي َويَ��ا أَبْ��َق��ى َم��ا َش��ْوِق َف��يَ��ا
��بَّ��ا51 ال��ضِّ َزوََّد َم��ا ��يْ��ِر ال��سَّ ِف��ي َوَزوََّدِن��ي َوِب��ي ِب��َه��ا اْل��ُم��ِش��تُّ اْل��بَ��يْ��ُن َل��ِع��َب َل��َق��ْد
َغ��ْص��بَ��ا52 َوَم��ْط��َع��ُم��ُه ُص��بْ��ًح��ا َل��يْ��لُ��ُه يَ��ُك��ْن ُج��ُدوَدُه ��َواِري ال��ضَّ اْألُْس��ُد تَ��ُك��ِن َوَم��ْن
َك��ْس��بَ��ا53 أَْم تَ��نَ��اَوْل��ُت َم��ا تُ��َراثً��ا أََك��اَن اْل��ُع��َال إِْدَراِك��َي بَ��ْع��َد أُبَ��اِل��ي َوَل��ْس��ُت
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��ْربَ��ا54 َوال��ضَّ ال��طَّ��ْع��َن ْوَل��ِة ال��دَّ َس��يْ��ِف َك��تَ��ْع��ِل��ي��ِم نَ��ْف��َس��ُه اْل��َم��ْج��َد َع��لَّ��َم ُغ��َالٍم َف��ُربَّ
َواْل��َق��ْل��بَ��ا55 َواْل��َك��فَّ ��يْ��َف ال��سَّ َف��َك��اَن َك��َف��اَه��ا ��ٍة ُم��ِل��مَّ ِف��ي ِب��ِه اْس��تَ��ْك��َف��ْت ْوَل��ُة ال��دَّ إِذَا
ُع��ْربَ��ا56 ِن��َزاِريَّ��ًة َك��انَ��ْت إِذَا َف��َك��يْ��َف َح��َداِئ��ٌد َوْه��َي اْل��ِه��نْ��ِد ُس��يُ��وُف تُ��َه��اُب
َص��ْح��بَ��ا57 َل��ُه ال��لُّ��يُ��وُث َك��اَن إِذَا َف��َك��يْ��َف َوْح��َدُه َوال��لَّ��يْ��ُث ال��لَّ��يْ��ِث نَ��اُب َويُ��ْرَه��ُب
َع��بَّ��ا58 إِذَا اْل��ِب��َالَد يَ��ْغ��َش��ى ِب��َم��ْن َف��َك��يْ��َف َم��َك��انَ��ُه َوْه��َو اْل��بَ��ْح��ِر ُع��بَ��اُب َويُ��ْخ��َش��ى
َواْل��ُك��تْ��بَ��ا59 ال��نَّ��اَس تَ��ْف��َض��ُح َخ��َط��َراٌت َل��ُه َوال��ل��َغ��ى يَ��انَ��اِت ال��دِّ ِب��أَْس��َراِر َع��ِل��ي��ٌم
َواْل��َع��ْص��بَ��ا60 َواْل��َوْش��َي ال��دِّي��بَ��اَج تُ��نْ��ِب��ُت ِب��ِه ُج��لُ��وَدنَ��ا َك��أَنَّ َغ��يْ��ٍث ِم��ْن َف��بُ��وِرْك��َت
ُق��ْص��بَ��ا61 نَ��اِث��ٍر َوِم��ْن ِدْرًع��ا َه��اِت��ٍك َوِم��ْن َه��ًال َزاِج��ِر َوِم��ْن َج��ْزًال َواِه��ٍب َوِم��ْن
ِح��ْزبَ��ا62 َل��ُه��ْم ِص��ْرَت ال��ل��ِه ِح��ْزَب َوأَنَّ��َك ِف��ي��ِه��ِم َرأْيُ��َك ال��ثَّ��ْغ��ِر ِألَْه��ِل َه��ِن��ي��ئً��ا
َخ��ْط��بَ��ا63 ِب��َس��اَح��ِت��َه��ا َف��ْل��يُ��ْح��ِدْث َش��كَّ َف��ِإْن َوَريْ��بَ��ُه ِف��ي��َه��ا ال��دَّْه��َر ُرْع��َت َوأَنَّ��َك
َواْل��َج��ْدبَ��ا64 اْل��َف��ْق��َر يَ��ْط��ُرُد ِب��ُج��وٍد َويَ��ْوًم��ا َع��نْ��ُه��ُم ال��رُّوَم تَ��ْط��ُرُد ِب��َخ��يْ��ٍل َف��يَ��ْوًم��ا
نُ��ْه��بَ��ى65 َوأَْم��َوالُ��ُه َق��تْ��َل��ى َوأَْص��َح��ابُ��ُه َه��اِرٌب َوال��دُُّم��ْس��تُ��ُق تَ��تْ��َرى َس��َرايَ��اَك
اْل��ُق��ْربَ��ا66 يَ��ْس��تَ��بْ��ِع��ُد أَْق��بَ��ْل��َت إِذْ َوأَْدبَ��َر ُم��ْق��ِب��ًال اْل��بُ��ْع��َد يَ��ْس��تَ��ْق��ِرُب َم��ْرَع��ًش��ا أَتَ��ى
ُرْع��بَ��ا67 َغ��ِن��ي��َم��تُ��ُه َك��انَ��ْت َم��ْن َويَ��ْق��ُف��ُل اْل��َق��نَ��ا يَ��ْك��َرُه َم��ْن اْألَْع��َداءَ يَ��تْ��ُرُك َك��ذَا
اْل��ق��بَّ��ا68 ��َم��َة َواْل��ُم��َط��هَّ اْل��َع��َواِل��ي ُص��ُدوَر ُوُق��وُف��ُه ِب��ال��لُّ��َق��اِن َع��نْ��ُه َردَّ َوَه��ْل
اْل��ُه��ْدبَ��ا69 ال��رَّْق��َدِة ِف��ي اْل��ُه��ْدُب ��ى يَ��تَ��َل��قَّ َك��َم��ا َس��اَع��ًة ال��رَِّم��اَح��اِن اْل��تَ��فَّ بَ��ْع��َدَم��ا َم��َض��ى
اْل��ُج��نْ��بَ��ا70 َل��َم��َس نَ��ْف��ُس��ُه ذََك��َرتْ��َه��ا إِذَا َس��ْوَرٌة َولِ��ل��طَّ��ْع��ِن َولَّ��ى َوَل��ِك��نَّ��ُه
��ْل��بَ��ا71 َوال��صُّ َواْل��َق��َراِب��ي��َن ال��نَّ��َص��اَرى َوُش��ْع��َث َواْل��ُق��َرى َواْل��بَ��َط��اِري��َق اْل��َع��ذَاَرى َوَخ��لَّ��ى
َص��بَّ��ا72 ِب��َه��ا ُم��ْس��تَ��َه��اًم��ا َع��َل��يْ��َه��ا َح��ِري��ًص��ا ِل��نَ��ْف��ِس��ِه اْل��َح��يَ��اَة يَ��بْ��ِغ��ي ُك��لَّ��نَ��ا أََرى
اْل��َح��ْربَ��ا73 أَْوَرَدُه ال��نَّ��ْف��َس ��َج��اِع ال��شُّ َوُح��بُّ ال��تُّ��َق��ى أَْوَرَدُه ال��نَّ��ْف��َس اْل��َج��بَ��اِن َف��ُح��بُّ
ذَنْ��بَ��ا74 ِل��ذَا َه��ذَا إِْح��َس��اُن يُ��َرى أَْن إَِل��ى َواِح��ٌد َواْل��ِف��ْع��ُل ال��رِّْزَق��اِن َويَ��ْخ��تَ��ِل��ُف
َوال��تُّ��ْربَ��ا75 اْل��َك��َواِك��َب َش��قَّ َق��ْد اْألَْرِض إَِل��ى بَ��ْدِئ��ِه َف��ْوِق ِم��ْن ��وَر ال��سُّ َك��أَنَّ َف��أَْض��َح��ْت
اْل��َح��بَّ��ا76 تَ��ْل��ُق��َط أَْن ال��طَّ��يْ��ُر ِم��نْ��َه��ا َوتَ��ْف��َزُع َم��َخ��اَف��ًة َع��نْ��َه��ا اْل��ُه��وُج ال��رِّيَ��اُح تَ��ُص��دُّ
اْل��ُع��ْط��بَ��ا77 ُط��ْرِق��َه��ا ِف��ي ��نَّ��بْ��ُر ال��صِّ نَ��َدَف َوَق��ْد ِج��بَ��اِل��َه��ا َف��ْوَق اْل��ُج��ْرُد اْل��ِج��يَ��اُد َوتَ��ْرِدي
تَ��بَّ��ا78 ِآلَراِئ��ِه��ْم تَ��بٍّ��ا َم��ْرع��ًش��ا بَ��نَ��ى أَنَّ��ُه ال��نَّ��اُس يَ��ْع��َج��َب أَْن َع��َج��بً��ا َك��َف��ى
��ْع��بَ��ا79 ال��صَّ َواْس��تَ��ْص��َع��َب اْل��َم��ْح��ذُوَر َح��ِذَر إِذَا َوبَ��يْ��نَ��ُه اْألَنَ��اِم بَ��يْ��َن َم��ا اْل��َف��ْرُق َوَم��ا
اْل��َع��ْض��بَ��ا80 ��اِرَم ال��صَّ اْل��َع��اَل��ِم ُدوَن ��تْ��ُه َوَس��مَّ ِل��ْل��ِع��َدا اْل��ِخ��َالَف��ُة تْ��ُه أََع��دَّ ِألَْم��ٍر
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ُح��بَّ��ا81 َل��ُه اْألََع��اِدي ��اَم ال��شَّ يَ��تْ��ُرِك َوَل��ْم َرْح��َم��ًة اْألَِس��نَّ��ُة َع��نْ��ُه تَ��ْف��تَ��ِرْق َوَل��ْم
َس��بَّ��ا82 َوَال َق��طُّ ُس��بَّ َم��ا ال��ثَّ��نَ��ا َك��ِري��ُم َك��ِري��َم��ٍة َغ��يْ��َر َع��نْ��ُه نَ��َف��اَه��ا َوَل��ِك��ْن
َرْط��بَ��ا83 ُغ��ُص��نً��ا َواَج��َه��ْت ِريَ��اٍح َخ��ِري��ُق َك��أَنَّ��ُه َط��ْوٍد ُك��لَّ يُ��ثَ��نِّ��ي َوَج��يْ��ٌش
ُح��ْج��بَ��ا84 َع��َج��اَج��ِت��ِه ِم��ْن َع��َل��يْ��َه��ا َف��َم��دَّْت ُم��َغ��اَرُه َخ��اَف��ْت ال��لَّ��يْ��ِل نُ��ُج��وَم َك��أَنَّ
َوال��رَّبَّ��ا85 اْل��َم��َك��اِرَم يُ��ْرِض��ي الَّ��ِذي َف��َه��ذَا ُم��ْل��ُك��ُه َواْل��ُك��ْف��َر ال��لُّ��ْؤَم يُ��ْرِض��ي َك��اَن َف��َم��ْن

مستعتبًا:86 معاتبة من بينهما يجري كان فيما وقال
امليمية: القصيدة من

َم��َض��اِربَ��ا87 ��يُ��وِف ال��سُّ أَْم��َض��ى اْل��َوَرى َف��َداُه َع��اِت��بً��ا اْل��يَ��ْوَم ْوَل��ِة ال��دَّ ِل��َس��يْ��ِف َم��ا أََال
َوَس��ب��اِس��بَ��ا88 أَْش��تَ��اُق��َه��ا َال تَ��نَ��اِئ��َف ُدونَ��ُه أَبْ��َص��ْرُت اْش��تَ��ْق��ُت َم��ا إِذَا ِل��ي َوَم��ا
َواْل��َك��َواِك��بَ��ا89 بَ��ْدَرَه��ا ِف��ي��َه��ا أَُح��اِدُث َس��َم��اِئ��ِه ِم��ْن َم��ْج��ِل��ِس��ي يُ��ْدِن��ي َك��اَن َوَق��ْد
َواِه��بَ��ا90 َوَح��ْس��بُ��َك َم��ْوُه��وبً��ا َوَح��ْس��ِب��َي َداِع��يً��ا َوَل��بَّ��يْ��َك َم��ْس��ئُ��وًال َح��نَ��انَ��يْ��َك
َك��اِذبَ��ا91 ُك��نْ��ُت إِْن اْل��ِك��ذِْب َج��َزاءُ أََه��ذَا َص��اِدًق��ا ُك��نْ��ُت إِْن ��ْدِق ال��صِّ َج��َزاءُ أََه��ذَا
تَ��اِئ��بَ��ا92 َج��اءَ َم��ْن اْل��َم��ْح��ِو ُك��لَّ ال��ذَّنْ��َب َم��َح��ا َف��ِإنَّ��ُه ذَنْ��ٍب ُك��لَّ ذَنْ��ِب��ي َك��اَن َوإِْن

فأمر مذهب غري سيف وفيها مذهبة، سيوف الدولة سيف عىل عرض وقد وقال،
بإذهابه:

َواْل��َغ��َض��ُب93 ال��نَّ��ِج��ي��ُع َوَخ��اِض��بَ��يْ��ِه ِب��ِه اْل��َح��ِدي��د يُ��ْخ��َض��ُب َم��ا أَْح��َس��ُن
َوال��ذََّه��ُب94 ِف��ي��ِه اْل��َم��اءُ يَ��ْج��تَ��ِم��ُع َف��َم��ا ِب��ال��نُّ��َض��اِر تَ��ِش��ي��نَ��نْ��ُه َف��َال

فيه: فقال دمل من الدولة سيف وتشكَّى

اْل��ُخ��ُط��وُب95 اْل��َف��َل��ِك إَِل��ى تَ��ْرَق��ى َوَه��ْل يُ��ِري��ُب َم��ْن أََرابَ��َك َم��ا أَيَ��ْدِري
َع��ِج��ي��ُب96 ِم��نْ��ُه أََق��لِّ��َه��ا َف��ُق��ْرُب َداءٍ ُك��لِّ ��ِة ِه��مَّ َف��ْوَق َوِج��ْس��ُم��َك
اْل��َح��ِب��ي��ُب97 اْل��ِم��َق��ِة ِم��َن يُ��ْؤذَى َوَق��ْد َوُح��بٍّ��ا َه��ًوى ال��زََّم��اُن ��ُش��َك يُ��َج��مِّ
َط��ِب��ي��ُب98 نْ��يَ��ا ال��دُّ ِل��ِع��لَّ��ِة َوأَنْ��َت ِب��َش��ْيءٍ نْ��يَ��ا ال��دُّ تُ��ِع��لُّ��َك َوَك��يْ��َف
يَ��نُ��وُب99 ِل��َم��ا اْل��ُم��ْس��تَ��َغ��اُث َوأَنْ��َت ِب��َداءٍ ��ْك��وى ال��شَّ تَ��نُ��وبُ��َك َوَك��يْ��َف
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َص��ِب��ي��ُب100 َودٌّ َص��اِدٌق ِط��َع��اٌن ِف��ي��ِه َل��يْ��َس يَ��ْوٍم ُم��َق��اَم َم��ِل��ْل��ُت
اْل��ُح��ُروُب101 َوتَ��ْش��ِف��ي��ِه ��ِت��ِه ِل��ِه��مَّ اْل��َح��َش��ايَ��ا تُ��ْم��ِرُض��ُه اْل��َم��ْل��ُك َوأَنْ��َت
َج��ِن��ي��ُب102 ِألَْرُج��ِل��َه��ا َوِع��ثْ��يَ��ُرَه��ا تَ��َراَه��ا أَْن ُح��بِّ��َك َغ��يْ��ُر ِب��َك َوَم��ا
َواْل��ُج��نُ��وُب103 اْل��َم��نَ��اِح��ُر ��ْم��ِر َولِ��ل��سُّ اْألََع��اِدي أَْرُض َل��َه��ا ُم��َج��لِّ��َح��ًة
َق��ِري��ُب104 َط��َل��بَ��ْت َم��ا بَ��ِع��ي��َد َف��ِإنَّ َراِج��َع��اٍت اْألَِع��نَّ��َة َف��َق��رِّْط��َه��ا
َض��ِري��ُب105 ِل��َص��اِح��ِب��ِه يُ��ْع��َرْف َف��َل��ْم َع��نْ��ُه بُ��ْق��َراُط َه��َف��ا َداءٌ أذَا
تَ��ِغ��ي��ُب106 َم��ا َش��ْم��ٍس تَ��ْح��َت ُج��ُف��ونِ��ي تُ��ْم��ِس��ي ��اءِ اْل��ُوضَّ ْوَل��ِة ال��دَّ ِب��َس��يْ��ِف
أُِص��ي��ُب َوِب��ِه َرَم��ى َم��ْن َوأَْرِم��ي اْق��ِت��َداِري َوِب��ِه َغ��َزا َم��ْن َف��أَْغ��ُزو
يَ��ذُوبُ��وا107 َوأَْن إَِل��يْ��ِه نَ��َظ��ِري َع��َل��ى ��وا يَ��ِش��حُّ أَْن ُع��ذٌْر ��اِد َولِ��ْل��ُح��سَّ
اْل��ُق��لُ��وُب108 اْل��َح��َدَق تَ��ْح��ُس��ُد َع��َل��يْ��ِه َم��َك��اٍن إَِل��ى َوَص��ْل��ُت َق��ْد َف��ِإنِّ��ي

معه، الطيب وأبو خلفهم الدولة سيف وسار بالس، بنواحي حدثًا كالب بنو وأحدث
الحريم وملك بهم فأوقع والخرارات بالغبارات يعرفان ماءين بني ليلة بعد فأدركهم
جمادى يف إياها وأنشده — الغزوة هذه من رجوعه بعد الطيب أبو فقال عليه، فأبقى

وثالثمائة: وأربعني ثالث سنة اآلخرة

��َراُب109 ال��ضِّ ثَ��ل��َم َص��اِرًم��ا َوَغ��يْ��َرَك ال��ذِّئَ��اُب َع��ِب��َث َراِع��يً��ا ِب��َغ��يْ��ِرَك
ِك��َالُب110 أَنْ��ُف��َس��َه��ا تَ��ُح��وُز َف��َك��يْ��َف ُط��رٍّا ال��ثَّ��َق��َل��يْ��ِن أَنْ��ُف��َس َوتَ��ْم��ِل��ُك
��َراُب111 ال��شَّ َواْل��َم��ْوُت اْل��ِوْرُد يُ��َع��اُف َوَل��ِك��ْن َم��ْع��ِص��يَ��ًة تَ��َرُك��وَك َوَم��ا
��َح��اُب112 ال��سَّ تُ��َف��تِّ��َش��ُه أَْن تَ��َخ��وََّف َح��تَّ��ى اْألَْم��َواِه َع��َل��ى َط��َل��بْ��تَ��ُه��ُم
اْل��ِع��َراُب113 اْل��ُم��َس��وََّم��ُة ِب��َك تَ��ُخ��بُّ ِف��ي��َه��ا نَ��ْوَم َال َل��يَ��اِل��يً��ا َف��ِب��تَّ
اْل��ُع��َق��اُب114 َج��نَ��اَح��يْ��َه��ا نَ��َف��َض��ْت َك��َم��ا َج��اِن��بَ��يْ��ِه َح��ْوَل��َك اْل��َج��يْ��ُش يَ��ُه��زُّ
اْل��َج��َواِب115 َوْه��ُم بَ��ْع��ُض��َه��ا أََج��ابَ��َك َح��تَّ��ى اْل��َف��َل��َواِت َع��نْ��ُه��ُم َوتَ��ْس��أَُل
اْل��ُق��َراُب116 َوال��نَّ��ْس��ُب ��يْ��َك َك��فَّ نَ��َدى َوَف��رُّوا َح��ِري��ِم��ِه��ِم َع��ْن َف��َق��اتَ��َل
��َح��اُب117 َوال��صِّ اْل��َع��َش��اِئ��ُر َوأَنَّ��ُه��ُم َم��َع��دٍّ َس��َل��َف��ْي ِف��ي��ِه��ِم َوِح��ْف��ُظ��َك
��َع��اُب118 ال��شَّ ِب��ُظ��ْع��ِن��ِه��ِم َش��ِرَق��ْت َوَق��ْد اْل��َع��َواِل��ي ُص��مَّ َع��نْ��ُه��ُم تُ��َك��ْف��ِك��ُف
��َق��اُب119 َوال��سِّ اْل��َح��َواِئ��ُل َوأُْج��ِه��َض��ِت اْل��َوَاليَ��ا ِف��ي اْألَِج��نَّ��ُة َوأُْس��ِق��َط��ِت
ِك��َع��اُب120 َم��يَ��اِس��ِرِه��ْم ِف��ي َوَك��ْع��ٌب ُع��ُم��وٌر َم��يَ��اِم��ِن��ِه��ْم ِف��ي َوَع��ْم��ٌرو
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��بَ��اُب121 َوال��ضِّ ُق��َريْ��ٌظ َوَخ��اذََل��َه��ا بَ��ِن��ي��َه��ا بَ��ْك��ٍر أَبُ��و َخ��ذََل��ْت َوَق��ْد
َوال��رَِّق��اُب122 اْل��َج��َم��اِج��ُم تَ��َخ��اذََل��ِت َق��ْوٍم آثَ��اِر ِف��ي ِس��ْرَت َم��ا إِذَا
َواْل��َم��َالُب123 اْل��َق��َالِئ��ُد َع��َل��يْ��ِه��نَّ ُم��َك��رََّم��اٍت أُِخ��ذَْن َك��َم��ا َف��ُع��ْدَن
ال��ثَّ��َواُب124 تُ��ولِ��ي الَّ��ِذي ِم��َن َوأَيْ��َن ُش��ْك��ًرا أَْوَل��يْ��َت ِب��الَّ��ِذي يُ��ِث��بْ��نَ��َك
َع��اُب125 َل��َديْ��َك َص��ْونِ��ِه��نَّ ِف��ي َوَال َش��يْ��نً��ا إَِل��يْ��َك َم��ِص��ي��ُرُه��نَّ َوَل��يْ��َس
اْغ��ِت��َراُب126 ُغ��رَّتَ��َك أَبْ��َص��ْرَن إِذَا ِك��َالٍب بَ��ِن��ي َف��ْق��ِدِه��نَّ ِف��ي َوَال
اْل��ُم��َص��اُب127 َف��يُ��ْؤلِ��ُم��َك تُ��ِص��ي��بُ��ُه��ُم أُنَ��اٍس ِف��ي بَ��أُْس��َك يَ��ِت��مُّ َوَك��يْ��َف
ِع��تَ��اُب128 ِب��اْل��َج��اِن��ي ال��رِّْف��َق َف��ِإنَّ َع��َل��يْ��ِه��ْم اْل��َم��ْوَل��ى أَيُّ��َه��ا ��ْق تَ��َرفَّ
أََج��ابُ��وا129 ِل��َح��اِدثَ��ٍة تَ��ْدُع��و إِذَا َك��انُ��وا َح��يْ��ُث َع��ِب��ي��ُدَك َوإِنَّ��ُه��ُم
َف��تَ��ابُ��وا130 َخ��ِط��ئُ��وا َم��ْع��َش��ٍر ِل ِب��أَوَّ َوَل��يْ��ُس��وا ُه��ُم اْل��ُم��ْخ��ِط��ِئ��ي��َن َوَع��يْ��ُن
ِع��َق��اُب131 َل��ُه��ُم َح��يَ��اِت��ِه��ْم َوَه��ْج��ُر َع��َل��يْ��ِه��ْم َغ��ِض��بَ��ْت َح��يَ��اتُ��ُه��ْم َوأَنْ��َت
��َواُب132 ال��صَّ َخ��ِف��َي ُربَّ��َم��ا َوَل��ِك��ْن اْل��بَ��َواِدي أَيَ��اِديَ��َك َج��ِه��َل��ْت َوَم��ا
اْق��ِت��َراُب133 ُم��َولِّ��ُدُه بُ��ْع��ٍد َوَك��ْم َدَالٌل ُم��َولِّ��ُدُه ذَنْ��ٍب َوَك��ْم
اْل��َع��ذَاُب134 َج��اِرِم��ِه ِب��َغ��يْ��ِر َوَح��لَّ َق��ْوٍم ُس��َف��َه��اءُ َج��رَُّه َوُج��ْرٍم
يَ��َه��اُب135 َم��ْن َع��ِل��يٍّ��ا يَ��ْرُج��و َف��َق��ْد َع��ِل��يٍّ��ا ِب��ُج��ْرِم��ِه��ِم َه��ابُ��وا َف��ِإْن
َوال��ثِّ��يَ��اُب136 َق��يْ��ٍس ُج��لُ��وُد َف��ِم��نْ��ُه َق��يْ��ٍس َغ��يْ��ِر َدْوَل��ِة َس��يْ��َف يَ��ُك َوإِْن
َوَط��ابُ��وا137 َك��ثُ��ُروا أَيَّ��اِم��ِه َوِف��ي َوأَثُّ��وا نَ��بَ��تُ��وا َربَ��اِب��ِه َوتَ��ْح��َت
��َع��اُب138 ال��صِّ اْل��َع��َرِب ِم��َن َل��ُه��ْم َوذَلَّ اْألََع��اِدي َض��َربُ��وا ِل��َواِئ��ِه َوتَ��ْح��َت
َض��بَ��اُب139 ُش��ُم��وِس��ِه��ِم َع��ْن ثَ��نَ��اُه ِك��َالبً��ا َغ��َزا اْألَِم��ي��ِر َغ��يْ��ُر َوَل��ْو
اْل��ُغ��َراُب140 ال��ذِّئْ��َب ِع��نْ��َدُه يُ��َالِق��ي ِط��َع��انً��ا ثَ��اي��ِه��ْم ُدوَن َوَالَق��ى
��َراُب141 ال��سَّ اْل��َم��اءِ ِم��َن َويَ��ْك��ِف��ي��َه��ا اْل��َم��َواِم��ي ِري��َح تَ��ْغ��تَ��ِذي َوَخ��يْ��ًال
ال��ذََّه��اُب142 َوَال اْل��ُوُق��وُف نَ��َف��َع َف��َم��ا إَِل��يْ��ِه��ْم أَْس��َرى َربُّ��ُه��ْم َولِ��ْك��ن
ِرَك��اُب143 َوَال َح��َم��ْل��َن َخ��يْ��ٌل َوَال نَ��َه��اٌر َوَال أََج��نَّ َل��يْ��ٌل َوَال
ُع��بَ��اُب144 َخ��ْل��َف��ُه��ُم اْل��بَ��رِّ ِف��ي َل��ُه َح��ِدي��ٍد ِم��ْن ِب��بَ��ْح��ٍر َرَم��يْ��تَ��ُه��ُم
تُ��َراُب145 َوبُ��ْس��ُط��ُه��ُم َوَص��بَّ��َح��ُه��ْم َح��ِري��ٌر َوبُ��ْس��ُط��ُه��ُم ��اُه��ْم َف��َم��سَّ
ِخ��َض��اُب146 ِم��نْ��ُه��ْم ��ِه َك��فِّ ِف��ي َك��َم��ْن َق��نَ��اٌة ِم��نْ��ُه��ْم ��ِه َك��فِّ ِف��ي َوَم��ْن
اْل��ِح��َراُب147 َوأَبْ��َق��تْ��ُه أَبْ��َق��ى َوَم��ْن نَ��ْج��ٍد ِب��أَْرِض أَِب��ي��َك َق��تْ��َل��ى بَ��نُ��و
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ِس��َخ��اُب148 أَْك��ثَ��ِرِه��ْم أَْع��نَ��اِق َوِف��ي ِص��َغ��اَرا َوأَْع��تَ��َق��ُه��ْم َع��نْ��ُه��ْم َع��َف��ا
ُع��َج��اُب149 ُك��لِّ��ُك��ُم َف��َع��اِل َف��ُك��لُّ أَِب��ي��ِه َم��أْتَ��ى أَتَ��ى َوُك��لُّ��ُك��ُم
ال��طِّ��َالُب150 َف��ْل��يَ��ُك��ِن ُس��َراَك َوِم��ثْ��َل اْألََع��اِدي َط��َل��َب َم��ْن َف��ْل��يَ��ْس��ِر َك��ذَا

الكوفة، إىل خربها وورد بميَّافارقني، توفيت وقد الدولة، سيف أخت يرثي وقال
وثالثمائة: وخمسني اثنتني سنة الكوفة من إليه املرثية بهذه الطيب أبو فكتب

ال��نَّ��َس��ِب151 أَْش��َرِف َع��ْن ِب��ِه��َم��ا ِك��نَ��ايَ��ًة أٍَب َخ��يْ��ِر ِب��نْ��َت يَ��ا أٍَخ َخ��يْ��ِر أُْخ��َت يَ��ا
ِل��ْل��َع��َرِب152 ��اِك َس��مَّ َف��َق��ْد يَ��ِص��ْف��ِك َوَم��ْن ُم��َؤبَّ��نَ��ًة تُ��ْس��َم��ْي أَْن َق��ْدَرِك أُِج��لُّ
ال��طَّ��َرِب153 َق��بْ��َض��ِة ِف��ي َوُه��َم��ا َوَدْم��َع��ُه َم��نْ��ِط��َق��ُه اْل��َم��ْح��ُزوُن ال��طَّ��ِرُب يَ��ْم��ِل��ُك َال
َل��َج��ِب154 ِم��ْن أَْس��َك��تَّ َوَك��ْم أََص��بْ��َت ِب��َم��ْن َع��َدٍد ِم��ْن أَْف��نَ��يْ��َت َك��ْم َم��ْوُت يَ��ا َغ��َدْرَت
تَ��ِخ��ِب155 َوَل��ْم يَ��بْ��َخ��ْل َف��َل��ْم َس��أَْل��َت َوَك��ْم ُم��نَ��اَزَل��ٍة ِف��ي أََخ��اَه��ا َص��ِح��بَ��ْت َوَك��ْم
اْل��َك��ِذِب156 إَِل��ى ِب��آَم��اِل��ي ِف��ي��ِه َف��ِزْع��ُت َخ��بَ��ٌر َج��اءَِن��ي َح��تَّ��ى اْل��َج��ِزي��َرَة َط��َوى
ِب��ي157 يَ��ْش��َرُق َك��اَد َح��تَّ��ى ِب��ال��دَّْم��ِع َش��ِرْق��ُت أََم��ًال ِص��ْدُق��ُه ِل��ي يَ��دَْع َل��ْم إِذَا َح��تَّ��ى
اْل��ُك��تُ��ِب158 ِف��ي َواْألَْق��َالُم ال��طُّ��ْرِق ِف��ي َواْل��بُ��ْرُد أَْل��ُس��نُ��َه��ا اْألَْف��َواِه ِف��ي ِب��ِه تَ��َع��ثَّ��َرْت
تَ��َه��ِب159 َوَل��ْم تَ��ْخ��َل��ْع َوَل��ْم بَ��ْك��ٍر ِديَ��اَر َم��َواِك��بُ��َه��ا تَ��ْم��َألْ َل��ْم َف��ْع��َل��َة َك��أَنَّ
َواْل��َح��َرِب160 ِب��اْل��َويْ��ِل َداِع��يً��ا تُ��ِغ��ْث َوَل��ْم تَ��ْولِ��يَ��ٍة بَ��ْع��َد َح��يَ��اًة تَ��ُردَّ َوَل��ْم
َح��َل��ِب161 ِف��ي اْل��ِف��تْ��يَ��اِن َف��تَ��ى َل��يْ��ُل َف��َك��يْ��َف نُ��ِع��يَ��ْت ُم��ذْ ال��لَّ��يْ��ِل َط��ِوي��َل اْل��ِع��َراَق أََرى
ُم��نْ��َس��ِك��ِب162 َغ��يْ��ُر ُج��ُف��ونِ��ي َدْم��َع َوأَنَّ ُم��ْل��تَ��ِه��ٍب َغ��يْ��ُر ُف��َؤاِدي أَنَّ يَ��ُظ��نُّ
َواْألََدِب163 ��اِد َواْل��ُق��صَّ اْل��َم��ْج��ِد ِل��ُح��ْرَم��ِة ُم��َراِع��يَ��ًة َك��انَ��ْت َم��ْن َوُح��ْرَم��ِة بَ��َل��ى
ال��نَّ��َش��ِب164 َم��ْوُروثَ��َة يَ��ُدَه��ا َم��َض��ْت َوإِْن َخ��َالِئ��ُق��َه��ا َم��ْوُروٍث َغ��يْ��َر َم��َض��ْت َوَم��ْن
َوال��لَّ��ِع��ِب165 ال��لَّ��ْه��ِو ِف��ي أَتْ��َراِب��َه��ا َوَه��مُّ نَ��اِش��ئَ��ًة َواْل��َم��ْج��ِد اْل��ُع��َل��ى ِف��ي ��َه��ا َوَه��مُّ
��نَ��ِب166 ِب��ال��شَّ ال��ل��ُه إِالَّ يَ��ْع��َل��ُم َوَل��يْ��َس َم��بْ��ِس��ِم��َه��ا ُح��ْس��َن تُ��َح��يَّ��ا ِح��ي��َن يَ��ْع��َل��ْم��َن
َواْل��يَ��َل��ِب167 اْل��ِب��ي��ِض ُق��لُ��وِب ِف��ي َوَح��ْس��َرٌة َم��ْف��ِرُق��َه��ا ال��طِّ��ي��ِب ُق��لُ��وِب ِف��ي َم��َس��رٌَّة
ال��رُّتَ��ِب168 ِف��ي ِم��نْ��ُه أَْع��َل��ى اْل��َم��َق��اِن��َع َرأَى َالِب��ِس��ِه َرأَْس َوَرآَه��ا َرأَى إِذَا
َواْل��َح��َس��ِب169 اْل��َع��ْق��ِل أُنْ��ثَ��ى َغ��يْ��َر َك��ِري��َم��ًة ُخ��ِل��َق��ْت َل��َق��ْد أُنْ��ثَ��ى ُخ��ِل��َق��ْت تَ��ُك��ْن َوإِْن
اْل��ِع��نَ��ِب170 ِف��ي َل��يْ��َس َم��ْع��نً��ى اْل��َخ��ْم��ِر ِف��ي َف��ِإنَّ ُع��نْ��ُص��َرَه��ا اْل��َغ��ْل��بَ��اءُ تَ��ْغ��ِل��ُب تَ��ُك��ْن َوإِْن
تَ��ِغ��ِب171 َل��ْم ��ْم��َس��يْ��ِن ال��شَّ َغ��اِئ��بَ��َة َوَل��يْ��َت َغ��اِئ��بَ��ٌة ��ْم��َس��يْ��ِن ال��شَّ َط��اِل��َع��َة َف��َل��يْ��َت
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تَ��ُؤِب172 َوَل��ْم َزاَل��ْت الَّ��ِت��ي َع��يْ��ِن ِف��َداءُ ِب��َه��ا ال��نَّ��َه��اُر آَب الَّ��ِت��ي َع��يْ��َن َوَل��يْ��َت
اْل��ُق��ُض��ِب173 ِب��اْل��ِه��نْ��ِديَّ��ِة تَ��َق��لَّ��َد َوَال ُم��ْش��ِب��ُه��َه��ا ِب��اْل��يَ��اُق��وِت تَ��َق��لَّ��َد َف��َم��ا
َس��بَ��ِب174 ِب��َال ُودٌّ َوَال بَ��َك��يْ��ُت إِالَّ َص��نَ��اِئ��ِع��َه��ا ِم��ْن َج��ِم��ي��ًال ذََك��ْرُت َوَال
ِب��اْل��ُح��ُج��ِب175 أَْرُض يَ��ا َل��َه��ا َق��ِن��ْع��ِت َف��َم��ا ُرْؤيَ��ِت��َه��ا ُدوَن ِح��َج��اٍب ُك��لُّ َك��اَن َق��ْد
��ُه��ِب176 ال��شُّ أَْع��يُ��َن َع��َل��يْ��َه��ا َح��َس��ْدِت َف��َه��ْل تُ��ْدِرُك��َه��ا اْإلِنْ��ِس ُع��يُ��وَن َرأَيْ��ِت َوَال
َك��ثَ��ِب177 ِم��ْن َس��لَّ��ْم��ُت َوَم��ا أََط��ْل��ُت َف��َق��ْد ِب��َه��ا أََل��مَّ ِل��ي َس��َالًم��ا َس��ِم��ْع��ِت َوَه��ْل
اْل��َغ��يَ��ِب178 أَْح��يَ��اِئ��نَ��ا َع��ْن ��ُر يُ��َق��صِّ َوَق��ْد ُدِف��نَ��ْت الَّ��ِت��ي َم��ْوتَ��انَ��ا يَ��بْ��لُ��ُغ َوَك��يْ��َف
��ُح��ِب179 ال��سُّ أَنْ��َف��َع يَ��ا ِل��َص��اِح��ِب��ِه َوُق��ْل ِب��َه��ا اْل��ُق��لُ��وِب أَْوَل��ى ُزْر ��بْ��ِر ال��صَّ أَْح��َس��َن يَ��ا
ال��نُّ��ُج��ِب180 آبَ��اِئ��َك ِس��َوى اْل��ِك��َراِم ِم��َن أََح��ًدا ُم��ْس��تَ��ثْ��ِن��يً��ا َال ال��نَّ��اِس َوأَْك��َرَم
ِب��ال��ذََّه��ِب181 اْل��َم��ْف��ِديُّ ُدرُُّه��َم��ا َوَع��اَش َدْه��ُرُه��َم��ا ��ْخ��َص��يْ��ِن ال��شَّ َق��اَس��َم��َك َك��اَن َق��ْد
ال��طَّ��َل��ِب182 ِف��ي َواْألَيَّ��اُم َل��نَ��ْغ��ُف��ُل إِنَّ��ا تَ��اِرُك��ُه اْل��َم��تْ��ُروِك َط��َل��ِب ِف��ي وََع��اَد
َواْل��َق��َرِب183 اْل��ِوْرِد بَ��يْ��َن اْل��َوْق��ُت َك��أَنَّ��ُه بَ��يْ��نَ��ُه��َم��ا َك��اَن َوْق��تً��ا أَْق��َص��َر َك��اَن َم��ا
اْل��َغ��َض��ِب184 أَُخ��و ُح��ْزٍن أَِخ��ي ُك��لِّ َف��ُح��ْزُن َم��ْغ��ِف��َرًة ِب��اْألَْح��َزاِن َربُّ��َك َج��َزاَك
��َل��ِب185 ِب��ال��سَّ يَ��ْس��ُخ��وَن َوَال يَ��َه��بْ��َن ِب��َم��ا نُ��ُف��وُس��ُك��ُم تَ��ْس��ُخ��و نَ��َف��ٌر َوأَنْ��تُ��ُم
اْل��َق��َص��ِب186 َس��اِئ��ِر ِم��ْن اْل��َق��نَ��ا ُس��ْم��ِر َم��َح��لَّ ُك��لِّ��ِه��ِم ال��نَّ��اِس ُم��لُ��وِك ِم��ْن َح��َل��ْل��تُ��ُم
ِب��اْل��َغ��َرِب187 ال��نَّ��بْ��َع َك��َس��ْرَن َض��َربْ��َن إِذَا أَيْ��ِديَ��َه��ا إِنَّ ال��لَّ��يَ��اِل��ي تَ��نَ��ْل��َك َف��َال
ِب��اْل��َخ��َرِب188 ��ْق��َر ال��صَّ يَ��ِص��ْدَن َف��ِإنَّ��ُه��نَّ َق��اِه��ُرُه أَنْ��َت َع��ُدوٍّا يُ��ِع��نَّ َوَال
ِب��اْل��َع��َج��ِب189 اْل��َح��اَل��يْ��ِن ِف��ي أَتَ��يْ��نَ��َك َوَق��ْد ِب��ِه َف��َج��ْع��َن ِب��َم��ْح��بُ��وٍب َس��َرْرَن َوإِْن
ُم��ْح��تَ��َس��ِب190 َغ��يْ��ِر ِب��أَْم��ٍر َوَف��اَج��أَتْ��ُه َغ��ايَ��تَ��َه��ا اْإلِنْ��َس��اُن اْح��تَ��َس��َب َوُربَّ��َم��ا
أََرِب191 إَِل��ى إِالَّ أََرٌب انْ��تَ��َه��ى َوَال لُ��بَ��انَ��تَ��ُه ِم��نْ��َه��ا أََح��ٌد َق��َض��ى َوَم��ا
��َج��ِب192 ال��شَّ ِف��ي َواْل��ُخ��ْل��ُف َش��َج��ٍب َع��َل��ى إِالَّ َل��ُه��ْم اتِّ��َف��اَق َال َح��تَّ��ى ال��نَّ��اُس تَ��َخ��اَل��َف
اْل��َع��َط��ِب ِف��ي اْل��َم��ْرءِ ِج��ْس��َم تَ��ْش��َرُك َوِق��ي��َل َس��اِل��َم��ًة193 اْل��َم��ْرءِ نَ��ْف��ُس تَ��ْخ��لُ��ُص َف��ِق��ي��َل
َوال��تَّ��َع��ِب194 اْل��َع��ْج��ِز بَ��يْ��َن اْل��ِف��ْك��ُر أََق��اَم��ُه َوُم��ْه��َج��ِت��ِه نْ��يَ��ا ال��دُّ ِف��ي تَ��َف��كَّ��َر َوَم��ْن

بهذه فأجابه إليه، املسري يسأله الكوفة إىل بخطه كتابًا الدولة سيف إليه وأنفذ
وخمسني ثالث سنة الحجة ذي شهر يف ذلك وكان ميَّافاِرِقني، إليه وأنفذها األبيات،

وثالثمائة:195
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اْل��َع��َرْب196 أَِم��ي��ِر ِألَْم��ِر َف��َس��ْم��ًع��ا اْل��ُك��تُ��ْب أَبَ��رَّ اْل��ِك��تَ��اَب َف��ِه��ْم��ُت
َوَج��ْب197 ��ا َع��مَّ اْل��ِف��ْع��ُل ��َر َق��صَّ َوإِْن ِب��ِه َوابْ��ِت��َه��اًج��ا َل��ُه َوَط��وًْع��ا
اْل��َك��ِذْب198 ُط��ْرُق اْل��ِوَش��ايَ��اِت َوإِنَّ اْل��ُوَش��اِة َخ��ْوِف َغ��يْ��ُر َع��اَق��ِن��ي َوَم��ا
َواْل��َخ��بَ��ْب199 بَ��يْ��نَ��نَ��ا َوتَ��ْق��ِري��ِب��ِه��ْم َوتَ��ْق��ِل��ي��ِل��ِه��ْم َق��ْوٍم َوتَ��ْك��ِث��ي��ِر
َواْل��َح��َس��ْب200 َق��ْل��بُ��ُه َويَ��نْ��ُص��ُرنِ��ي َس��ْم��ُع��ُه يَ��نْ��ُص��ُرُه��ْم َك��اَن َوَق��ْد
ال��ذََّه��ْب201 أَنْ��ِت ��ْم��ِس ِل��ل��شَّ ُق��ْل��ُت َوَال ـ��ُن ـْ ال��لُّ��َج��ي�� أَنْ��َت ِل��ْل��بَ��ْدِر ُق��ْل��ُت َوَم��ا
اْل��َغ��َض��ْب202 اْل��بَ��ِط��يءُ ِم��نْ��ُه َويَ��ْغ��َض��َب اْألَنَ��اِة اْل��بَ��ِع��ي��ُد ِم��نْ��ُه َف��يَ��ْق��َل��َق
َرْب203 نُ��ْع��َم��اي َربِّ ِم��ْن اْع��تَ��ْض��ُت َوَال بَ��ْع��َدُك��ْم بَ��َل��ٌد َالَق��ِن��ي َوَم��ا
َواْل��َغ��بَ��ْب204 أَْظ��َالَف��ُه أَنْ��َك��َر ِد اْل��َج��َوا بَ��ْع��َد ال��ثَّ��ْوَر َرِك��َب َوَم��ْن
َح��َل��ْب205 ِف��ي ِب��َم��ْن بَ��ْع��ٍض ِذْك��َر َف��دَْع اْل��ِب��َالِد ُم��لُ��وِك ُك��لَّ ِق��ْس��ُت َوَم��ا
اْل��َخ��َش��ْب206 َوَك��انُ��وا اْل��َح��ِدي��َد َل��َك��اَن ِب��اْس��ِم��ِه ��يْ��تُ��ُه��ْم َس��مَّ ُك��نْ��ُت َوَل��ْو
اْألََدْب207 ِف��ي أَْم ��َج��اَع��ِة ال��شَّ ِف��ي أَْم ءِ ��َخ��ا ال��سَّ ِف��ي أَْم يُ��ْش��بَ��ُه ال��رَّأِي أَِف��ي
ال��نَّ��َس��ْب208 َش��ِري��ُف ��ى اْل��ِج��ِرشَّ َك��ِري��ُم ال��لَّ��َق��ْب أََغ��رُّ اِالْس��ِم ُم��بَ��اَرُك
َس��َل��ْب209 ��ا ِم��مَّ َويَ��ْخ��َل��ُع َق��نَ��اُه َس��بَ��ى ��ا ِم��مَّ يُ��ْخ��ِدُم اْل��َح��ْرِب أَُخ��و
يَ��َه��ْب210 َال ِب��َم��ا يُ��َس��رُّ َال َف��تً��ى َح��اَزُه َف��َق��ْد َم��اًال َح��اَز إِذَا
��ُح��ْب211 ال��سُّ َوَس��ْق��َي َل��ِه اْإلِ َص��َالَة تَ��ذَْك��اَرُه َألُتْ��ِب��ُع َوإِنِّ��ي
َق��ُرْب212 أَْو نَ��أَى ِم��نْ��ُه َوأَْق��ُرُب ِب��آَالِئ��ِه َع��َل��يْ��ِه َوأُثْ��ِن��ي
نَ��َض��ْب213 َم��ا ُغ��ْدَراِن��َه��ا َف��أَْك��ثَ��ُر أَْم��َط��اُرُه َف��اَرَق��تْ��ِن��ي َوإِْن
��َط��ْب214 ال��شُّ ذَا َال اْل��َم��َك��اِرِم ذَا َويَ��ا َخ��ْل��ِق��ِه َال َربِّ��َك َس��يْ��َف أَيَ��ا
ِب��ال��رُّتَ��ْب215 ُرتْ��بَ��ٍة ِذي َوأَْع��َرَف ��ًة ِه��مَّ ��ٍة ِه��مَّ ِذي َوأَبْ��َع��َد
َض��َرْب216 ِب��ُح��َس��اٍم ِم��ْن َوأَْض��َرَب َخ��طِّ��يَّ��ًة َم��سَّ َم��ْن َوأَْط��َع��َن
اْل��ُق��ُض��ْب217 تَ��ْح��َت َواْل��َه��اُم َف��َل��بَّ��يْ��َت ال��ثُّ��ُغ��وِر أَْه��ُل نَ��اَداَك ال��لَّ��ْف��ِظ ِب��ذَا
يَ��ِج��ْب218 َوَق��ْل��ٌب تَ��ُغ��وُر َف��َع��يْ��ٌن اْل��َح��يَ��اِة َل��ِذي��ِذ ِم��ْن يَ��ِئ��ُس��وا َوَق��ْد
َوِص��ْب219 ثَ��ِق��ي��ٌل َع��ِل��يٍّ��ا أَنَّ ِة اْل��ُع��َدا َق��ْوُل ال��دُُّم��ْس��تُ��َق وََغ��رَّ
َرِك��ْب220 َع��ِل��ي��ٌل َوْه��َو َه��مَّ إِذَا أَنَّ��ُه َخ��يْ��لُ��ُه َع��ِل��َم��ْت َوَق��ْد
اْل��ُع��ُس��ْب221 ِق��َص��اَر ��ِب��ي��ِب ال��سَّ ِط��َواَل أَْرِض��ِه��ْم ِم��ْن ِب��أَْوَس��َع أَتَ��اُه��ْم
تَ��ِغ��ْب222 َل��ْم إِذَا ِص��َغ��اًرا َوتَ��بْ��ُدو َج��يْ��ِش��ِه ِف��ي ��َواِه��ُق ال��شَّ تَ��ِغ��ي��ُب
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تَ��ِث��ْب223 أَْو اْل��َق��نَ��ا تَ��َخ��طَّ َل��ْم إِذَا َج��وِِّه ِف��ي ال��رِّي��ُح تَ��ْع��بُ��ُر َوَال
ِب��ال��لَّ��َج��ْب224 أَْص��َواتَ��ُه��ْم َوأَْخ��َف��َت ِب��اْل��ُج��يُ��وِش ُم��ْدنَ��ُه��ُم َف��َغ��رََّق
َط��َل��ْب225 َم��ا تَ��اِرًك��ا ِب��ِه َوأَْخ��ِب��ْث َق��ْه��َرُه��ْم َط��اِل��بً��ا ِب��ِه َف��أَْخ��ِب��ْث
ِب��اْل��َه��َرْب226 َف��َق��اتَ��َل��ُه��ْم َوِج��ئْ��َت ِب��ال��لِّ��َق��اءِ َف��َق��اتَ��َل��ُه��ْم نَ��أَيْ��َت
ذََه��ْب227 ��ا َل��مَّ اْل��ُع��ذَْر َل��ُه َوُك��نْ��َت أَتَ��ى ��ا َل��مَّ اْل��َف��ْخ��َر َل��ُه َوَك��انُ��وا
اْل��َع��َط��ْب228 َق��بْ��َل اْل��َغ��ْوِث َوَم��نْ��َف��َع��ُة َم��نَ��ايَ��اُه��ُم إَِل��يْ��ِه��ْم َس��بَ��ْق��َت
��لُ��ْب229 ِل��ل��صُّ َس��َج��ُدوا تُ��ِغ��ْث َل��ْم َوَل��ْو ��ًدا ُس��جَّ ِل��َخ��اِل��ِق��ِه��ْم َف��َخ��رُّوا
ِب��اْل��ُك��َرْب230 ُك��َرٍب ِم��ْن ��ْف��َت َوَك��شَّ ِب��ال��رََّدى َرًدى َع��نْ��ُه��ْم ذُْدَت َوَك��ْم
اْل��ُم��ْع��تَ��ِص��ْب231 اْل��َم��ِل��ُك َم��َع��ُه يَ��ُع��ْد يَ��ُع��ْد إِْن أَنَّ��ُه َزَع��ُم��وا َوَق��ْد
ُص��ِل��ْب232 َق��ْد أَنَّ��ُه َوِع��نْ��َدُه��َم��ا يَ��ْع��بُ��َداِن الَّ��ِذي َويَ��ْس��تَ��نْ��ِص��َراِن
اْل��َع��َج��ْب233 ِل��َه��ذَا َل��ل��رَِّج��اِل َف��يَ��ا َع��نْ��ُه��َم��ا نَ��اَل��ُه َم��ا ِل��يَ��ْدَف��َع
َرَه��ْب234 ��ا َوإِمَّ ِل��َع��ْج��ٍز ��ا إِمَّ ـ��َن اْل��ُم��ْش��ِرِك��ي��ـ َم��َع اْل��ُم��ْس��ِل��ِم��ي��َن أََرى
ال��تَّ��َع��ْب235 َك��ِث��ي��ُر ال��رَُّق��اِد َق��ِل��ي��ُل َج��اِن��ٍب ِف��ي ال��ل��ِه َم��َع َوأَنْ��َت
َوأَْب236 ِب��ابْ��ِن اْل��بَ��ِريَّ��ُة َوَداَن ��ْدتَ��ُه َوحَّ َوْح��َدَك َك��أَنَّ��َك
َك��ِئ��ْب237 َع��َل��يْ��ِه��ْم َظ��َه��َرْت َم��ا إِذَا َح��اِس��ٍد ِف��ي ُس��يُ��وَف��َك َف��َل��يْ��َت
َوُح��ْب238 ِب��بُ��ْغ��ٍض تَ��ْج��ِزي َوَل��يْ��تَ��َك ِج��ْس��ِم��ِه ِف��ي َش��َك��اتَ��َك َوَل��يْ��َت
َس��بَ��ْب239 ِب��أَْق��َوى َح��ظٍّ أَْض��َع��َف ـ��َك ـْ ِم��ن�� ِن��ْل��ُت ِب��ِه تَ��ْج��ِزي ُك��نْ��َت َف��َل��ْو

امللوك: لقاء تركه عىل املَجيْمري240 سعيد أبو عذله وقد ارتجاًال، صباه يف وقال

َص��َوابَ��ا241 َخ��َط��أٍ َراِئ��ي َف��ُربَّ اْل��ِع��تَ��ابَ��ا َج��نِّ��ِب َس��ِع��ي��ٍد أَبَ��ا
اْل��بَ��وَّابَ��ا242 نَ��ا ِل��َردِّ َواْس��تَ��ْوَق��ُف��وا ��ابَ��ا اْل��ُح��جَّ أَْك��ثَ��ُروا َق��ْد َف��ِإنَّ��ُه��ْم
َواْل��َع��َرابَ��ا ��ْم��َر ال��سُّ َوال��ذَّاِب��َالِت اْل��ِق��ْرَض��ابَ��ا ��اِرِم ال��صَّ َح��دَّ َوإِنَّ

اْل��ِح��َج��ابَ��ا243 بَ��يْ��نَ��نَ��ا ِف��ي��َم��ا يَ��ْرَف��ُع

رشاب: عىل وهم الكالبيني لبعض ارتجاًال صباه يف وقال

اْألَْك��ُوبَ��ا244 ��اِف��يَ��اِت ِب��ال��صَّ يَ��ْم��َل��ئُ��وا أَْن ِألَِح��بَّ��ِت��ي
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أَْش��َربَ��ا َال أَْن َوَع��ل��يَّ يَ��بْ��ذُلُ��وا245 أَْن وََع��َل��يْ��ِه��ِم
َف��أَْط��َربَ��ا246 اْل��ُم��ْس��ِم��َع��اُت ُت اْل��بَ��اِت��َرا تَ��ُك��وَن َح��تَّ��ى

عمه:247 بني عن الشماتة وينفي التنوخي، إسحاق بن محمد يرثي وقال

نُ��َط��اِل��ُب248 ِب��ِوتْ��ٍر َرَزايَ��اُه َوأَيَّ نُ��َع��اِت��ُب ِف��ي��ِه ال��دَّْه��ِر ُص��ُروِف ِألَيِّ
َع��اِزُب249 ��بْ��ُر َوال��صَّ ��بْ��َر ال��صَّ يُ��ْع��ِط��ي َك��اَن َوَق��ْد َف��ْق��ِدِه ِع��نْ��َد َص��بْ��َرنَ��ا َف��َق��ْدنَ��ا َم��ْن َم��َض��ى
اْل��َك��َواِك��ُب250 َج��اِن��بَ��يْ��َه��ا ِف��ي أَِس��نَّ��تُ��ُه َع��َج��اَج��ٍة َس��َم��اءِ ِف��ي اْألََع��اِدي يَ��ُزوُر
َض��َراِئ��ُب251 انْ��َف��َل��ْل��َن ��ا ِم��مَّ َم��َض��اِربُ��َه��ا َك��أَنَّ��َم��ا ��يُ��وُف َوال��سُّ َع��نْ��ُه َف��تُ��ْس��ِف��ُر
َم��َغ��اِرُب252 ال��رَِّج��اِل َوَه��اَم��اُت َل��ُه��نَّ َم��َش��اِرُق َواْل��ُغ��ُم��وُد ُش��ُم��وًس��ا َط��َل��ْع��َن
َم��َص��اِئ��ُب253 َق��َف��تْ��َه��ا َح��تَّ��ى يَ��ْك��ِف��َه��ا َوَل��ْم ُم��ِص��ي��بَ��ٍة ِف��ي ��َع��ْت ُج��مِّ َش��تَّ��ى َم��َص��اِئ��ُب
اْألََق��اِرُب254 َونَ��ْح��ُن ِم��نْ��ُه َف��بَ��اَع��َدنَ��ا َل��ُه َرِح��ٍم ِذي َغ��يْ��ُر أَِب��ي��نَ��ا ابْ��َن َرثَ��ى
اْل��َق��َواِض��ُب255 َع��اِرَض��يْ��ِه َف��َزاَرْت َوإِالَّ ِب��َم��ْوتِ��ِه َش��اِم��تُ��وَن أَنَّ��ا وََع��رََّض
اْل��َع��َق��اِرُب256 تَ��ِدبُّ يَ��ُه��وِديٍّ ِل��نَ��ْج��ِل أٍَب بَ��ِن��ي بَ��يْ��َن أَنَّ َع��ِج��ي��بً��ا أََل��يْ��َس
َغ��اِل��ُب257 ِل��ل��ِه َل��يْ��َس أَْن َع��َل��ى َدِل��ي��ًال ��ٍد ُم��َح��مَّ َوَف��اُة َك��انَ��ْت إِنَّ��َم��ا أََال

العجيل: برش بن عيلِّ بن املغيث يمدح وقال

َك��َربَ��ا258 َوَال أَنَّ��ى َوَش��َف��ى ِألَْه��ِل��ِه َوَج��بَ��ا َم��ا ال��رَّبْ��ِع ِف��ي َف��َق��َض��ى َج��َرى َدْم��ٌع
ذََه��بَ��ا259 الَّ��ِذي َردَّ َوَم��ا اْل��ُع��ُق��وِل ِم��َن َل��نَ��ا اْل��ِف��َراُق أَبْ��َق��ى َم��ا َف��أَذَْه��َب ُع��ْج��نَ��ا
ُس��ُح��بَ��ا260 َظ��نَّ��َه��ا ُج��ُف��وٍن ِم��ْن َس��َواِئ��ًال َم��َط��ًرا َظ��نَّ��َه��ا َع��بَ��َراٍت َس��َق��يْ��تُ��ُه
َك��ذَبَ��ا261 َوَال َع��يْ��ِن��ي َص��َدَق��ْت َف��َم��ا َل��يْ��ًال َدِن��ي تَ��َه��دَّ َط��يْ��ٌف َل��َه��ا اْل��ُم��ِل��مِّ َداُر
َف��أَبَ��ى262 َق��بَّ��ْل��تُ��ُه َف��نَ��بَ��ا ��ْش��تُ��ُه َج��مَّ َف��نَ��أَى أَْدنَ��يْ��تُ��ُه َف��َدنَ��ا نَ��اءَيْ��تُ��ُه
ُط��نُ��بَ��ا263 َل��ُه تَ��ْم��ُدْد َل��ْم اْل��َق��ْل��ِب ِم��َن بَ��يْ��تً��ا َس��َك��نَ��ْت ِب��أَْع��َراِب��يَّ��ٍة اْل��ُف��َؤاُد َه��اَم
َض��َربَ��ا264 تَ��ْش��ِب��ي��ِه��ِه ِف��ي ال��رِّي��ِق َم��ْظ��لُ��وَم��ُة ُغ��ُص��نً��ا تَ��ْش��ِب��ي��ِه��ِه ِف��ي اْل��َق��دِّ َم��ْظ��لُ��وَم��ُة
ُط��ِل��بَ��ا265 إِذَا َم��ْط��لُ��وبً��ا ذَِل��َك َوَع��زَّ ُح��لَّ��ِت��َه��ا تَ��ْح��َت ِف��ي��َم��ا تُ��ْط��ِم��ُع بَ��يْ��َض��اءُ
ُم��ْق��تَ��ِربَ��ا266 ال��طَّ��ْرُف َويَ��َراُه ُش��َع��اُع��َه��ا َق��اِب��ِض��ِه َك��فَّ يُ��ْع��ِي��ي ��ْم��ُس ال��شَّ َك��أَنَّ��َه��ا
اْل��َع��َربَ��ا267 ��اِدُن ال��شَّ َه��ذَا َج��انَ��َس أَيْ��َن ِم��ْن َل��َه��ا َف��ُق��ْل��ُت ِت��ْربَ��يْ��َه��ا بَ��يْ��َن ِب��نَ��ا َم��رَّْت
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انْ��تَ��َس��بَ��ا268 إِذَا ِع��ْج��ٍل ِم��ْن َوْه��َو ��َرى ال��شَّ َل��يْ��َث يُ��َرى َك��اْل��ُم��ِغ��ي��ِث َق��اَل��ْت ثُ��مَّ َف��اْس��تَ��ْض��َح��َك��ْت
َك��تَ��بَ��ا269 َوَم��ْن أَْم��َل��ى َم��ْن َوأَبْ��َل��َغ أَْع��َط��ى َم��ْن َوأَْس��َم��َح يُ��ْس��َم��ى َم��ْن ِب��أَْش��َج��َع َج��اءَْت
َخ��َط��بَ��ا270 أَْخ��َرٍس أَْو َل��َص��َح��ا َج��اِه��ٍل أَْو َل��َم��َش��ى ُم��ْق��َع��ٍد ِف��ي َخ��اِط��ُرُه َح��لَّ َل��ْو
اْح��تَ��َج��بَ��ا271 إِذَا ِس��تْ��ٌر يَ��ْح��ُج��بُ��ُه َوَل��يْ��َس َه��يْ��بَ��تُ��ُه َع��يْ��نَ��يْ��َك َح��َج��بَ��ْت بَ��َدا إِذَا
َم��ْخ��َش��َل��بَ��ا272 رَّ ال��دُّ يُ��ِري��َك َل��ْف��ٍظ َوُدرُّ َح��اِل��َك��ًة ��ْم��َس ال��شَّ يُ��ِري��َك َوْج��ٍه بَ��يَ��اُض
ُم��ْخ��تَ��ِض��بَ��ا273 ال��تَّ��أُْم��وِر ِم��َن اْل��ِغ��َراِر َرْط��َب ِه��بَّ��تُ��ُه ��يْ��َف ال��سَّ تَ��ُردُّ َع��ْزٍم َوَس��يْ��ُف
َوَه��بَ��ا274 إِذَا يَ��ْح��ِوي َم��ا ُع��ْم��ِر ِم��ْن أََق��لُّ َرَه��ٍج ِف��ي َالَق��اُه إِذَا اْل��َع��ُدوِّ ُع��ْم��ُر
نَ��َش��بَ��ا275 َل��ُه ُك��ْن أَْو ُم��َع��اِديَ��ُه َف��ُك��ْن تَ��بْ��لُ��َوُه ِش��ئْ��َت َم��ا َف��َم��تَ��ى ��ُه تَ��َوقَّ
ُش��ِربَ��ا276 َم��ا اْل��َم��اءِ ِف��ي َق��َط��َرْت َف��َل��ْو َح��اَل��ْت َغ��ِض��بَ��ا إِذَا َح��تَّ��ى َم��ذَاَق��تُ��ُه تَ��ْح��لُ��و
َرِك��بَ��ا277 أَيَّ��َه��ا ِم��نْ��َه��ا اْل��َخ��يْ��ُل َوتَ��ْح��ُس��ُد ِب��ِه َح��لَّ َح��يْ��ُث ِم��نْ��َه��ا اْألَْرُض َوتَ��ْغ��ِب��ُط
ال��لَّ��ِج��بَ��ا278 اْل��َج��ْح��َف��َل َويَ��ُردُّ نَ��ْف��ِس��ِه َع��ْن َس��اِئ��ِل��ِه َك��فَّ ِب��ِف��ي��ِه يَ��ُردُّ َوَال
يَ��ْص��َط��ِح��بَ��ا279 َق��بْ��ِل ِم��ْن اْف��تَ��َرَق��ا ُم��ْل��ِك��ِه ِف��ي َص��اِح��بَ��ُه ال��دِّي��نَ��اُر َل��ِق��َي َوُك��لَّ��َم��ا
نَ��َع��بَ��ا280 ُم��ْج��تَ��ٍد َه��ذَا ِق��ي��َل َف��ُك��لَّ��َم��ا يَ��ْرُق��بُ��ُه اْل��بَ��يْ��ِن ُغ��َراَب َك��أَنَّ َم��اٌل
َع��َج��بَ��ا281 بَ��ْع��َدَه��ا بَ��ْح��ٍر َع��َج��اِئ��ِب َوَال َس��َم��ٍر ِف��ي تُ��بْ��ِق َل��ْم َع��َج��اِئ��بُ��ُه بَ��ْح��ٌر
َواْل��تَّ��َع��بَ��ا282 ال��تَّ��ْق��ِص��ي��َر ُم��َح��اِولُ��َه��ا يَ��ْش��ُك��و َم��نْ��ِزَل��ٍة نَ��يْ��ُل َع��ِل��يٍّ ابْ��َن يُ��ْق��ِن��ُع َال
ذَنَ��بَ��ا283 َل��ُه��ْم ُك��لٌّ وََغ��َدا َل��ُه��ْم َرأًْس��ا َف��َغ��َدا ِب��ِه ِع��ْج��ٍل بَ��نُ��و ال��لِّ��َواءَ َه��زَّ
َص��ُع��بَ��ا284 َم��ا اْألَْش��يَ��اءِ ِم��َن َوال��رَّاِك��ِب��ي��َن أَْه��َونَ��َه��ا اْألَْش��يَ��اءِ ِم��َن ال��تَّ��اِرِك��ي��َن
َع��ذَبَ��ا285 أَْرَم��اِح��ِه��ْم َع��َل��ى اْل��ُك��َم��اِة َه��اِم ُم��تَّ��ِخ��ِذي ِب��اْل��ِب��ي��ِض َخ��يْ��ِل��ِه��ْم ُم��بَ��ْرِق��ِع��ي
َواْل��َه��َربَ��ا286 اْإلِْق��َداَم تَ��تَّ��ِه��ُم َخ��ْرَق��اءَ َوَق��َف��ْت َالَق��تْ��ُه��ُم َل��ْو اْل��َم��ِن��يَّ��َة إِنَّ
��ُه��بَ��ا287 ال��شُّ آثَ��اِرَه��ا َع��َل��ى َوْه��َو َف��َج��اَز يَ��تْ��بَ��ُع��َه��ا َواْل��ِف��ْك��ُر َص��ِع��َدْت َم��َراِت��ٌب
نَ��َض��بَ��ا288 َوَال ِم��نْ��ُه اْم��تَ��َألَْت َم��ا َف��آَل ِل��يَ��ْم��َألََه��ا ِش��ْع��ِري نَ��َزَف��ْت َم��َح��اِم��ٌد
َط��َل��بَ��ا289 َف��اِئ��ٍت ِألَْم��ٍر يَ��ْس��تَ��ِط��ي��ُع َم��ْن ِب��َه��ا اْل��َع��اَل��ِم��ي��َن ُف��تَّ َل��َك َم��َك��اِرٌم
َح��َل��بَ��ا290 ِف��ي ال��رُّْك��بَ��اُن ِب��اْل��َخ��بَ��ِر إَِل��يَّ اْخ��تَ��َل��َف��ْت ِب��ِإنْ��َط��اِك��يَّ��َة أََق��ْم��َت ��ا َل��مَّ
َواْألََدبَ��ا291 اْل��َف��ْق��َر َراِح��َل��ِت��يَّ أَُح��ثُّ أََح��ٍد َع��َل��ى أَْل��ِوي َال نَ��ْح��َوَك َف��ِس��ْرُت
َوانْ��تَ��َح��بَ��ا292 َع��اَش َم��ا َل��بَ��َك��ى ذَاَق��َه��ا َل��و ِب��َه��ا َش��ِرْق��ُت بَ��ْل��َوى َزَم��ِن��ي أَذَاَق��ِن��ي
أَبَ��ا293 َواْل��َم��ْش��َرِف��يَّ أًَخ��ا ��ْم��َه��ِريَّ َوال��سَّ َواِل��َدًة اْل��َح��ْرَب َج��َع��ْل��ُت َع��َم��ْرُت َوإِْن
أََربَ��ا294 َق��تْ��ِل��ِه ِف��ي َل��ُه َك��أَنَّ َح��تَّ��ى ُم��بْ��تَ��ِس��ًم��ا اْل��َم��ْوَت يَ��ْل��َق��ى أَْش��َع��َث ِب��ُك��لِّ
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َط��َربَ��ا أَْو ِب��اْل��َغ��ْزِو َم��َرًح��ا َس��ْرِج��ِه 295َع��ْن يَ��ْق��ِذُف��ُه اْل��َخ��يْ��ِل َص��ِه��ي��ُل يَ��َك��اُد ُق��حٍّ
َغ��َل��بَ��ا296 ِل��َم��ْن نْ��يَ��ا َوال��دُّ أَْوَس��ُع َواْل��بَ��رُّ ِب��ي أَْج��َم��ُل ��بْ��ُر َوال��صَّ ِل��ي أَْع��ذَُر َف��اْل��َم��ْوُت

الحاجب:297 منصور بن عيل يمدح وقال

َج��َالِب��بَ��ا298 اْل��َح��ِري��ِر ِم��َن ِب��َس��اُت ال��الَّ َغ��َواِربَ��ا اْل��َج��اِن��َح��اُت ��ُم��وُس ال��شُّ ِب��أَِب��ي
ال��نَّ��اِه��بَ��ا299 ال��نَّ��اِه��بَ��اِت َوَج��نَ��اِت��ِه��نَّ َوُع��ُق��وَل��نَ��ا ُق��لُ��وبَ��نَ��ا اْل��ُم��نْ��ِه��بَ��اُت
َغ��َراِئ��بَ��ا300 َالِل ال��دَّ ِم��َن اْل��ُم��بْ��ِديَ��اُت ُت اْل��ُم��ْح��ِي��يَ��ا اْل��َق��اِت��َالُت ال��نَّ��اِع��َم��اُت
تَ��َراِئ��بَ��ا301 َف��ْوَق أَيْ��ِديَ��ُه��نَّ َف��َوَض��ْع��َن ُم��َراِق��بً��ا َوِخ��ْف��َن تَ��ْف��ِديَ��ِت��ي َح��اَوْل��َن
ال��ذَّاِئ��بَ��ا302 َف��ُك��نْ��ُت أَنْ��َف��اِس��ي َح��رِّ ِم��ْن أُِذي��بَ��ُه َخ��ِش��ي��ُت بَ��َرٍد َع��ْن َوبَ��َس��ْم��َن
َك��اِع��بَ��ا303 اْل��َغ��َزاَل��َة ِب��ِه َل��ثَ��ْم��ُت َواٍد َوَح��بَّ��ذَا ��لُ��وَن اْل��ُم��تَ��َح��مِّ َح��بَّ��ذَا يَ��ا
َم��َخ��اِل��بَ��ا304 ِف��يَّ أَنْ��َش��بْ��َن َم��ا بَ��ْع��ِد ِم��ْن تَ��َخ��لُّ��ًص��ا اْل��ُخ��ُط��وِب ِم��َن ال��رََّج��اءُ َك��يْ��َف
َص��اِح��بَ��ا305 ِل��َي َف��َج��َع��ْل��نَ��ُه ُم��تَ��نَ��اِه��يً��ا َواِح��ًدا ُح��ْزنً��ا َوَوَج��ْدَن أَْوَح��ْدنَ��ِن��ي
َم��َض��اِربَ��ا306 ��يُ��وِف ال��سُّ ِم��َن أََح��دُّ ِم��َح��ٌن تُ��ِص��ي��بُ��ِن��ي ال��رَُّم��اِة َغ��َرَض َونَ��َص��بْ��نَ��ِن��ي
َم��َص��اِئ��بَ��ا307 َع��َل��يَّ َم��َط��َرْت ُم��ْس��تَ��ْس��ِق��يً��ا ِج��ئْ��تُ��َه��ا ��ا َف��َل��مَّ نْ��يَ��ا ال��دُّ أَْظ��َم��تْ��ِن��َي
َراِك��بَ��ا308 أَْم��ِش��ي َف��َغ��َدْوُت َداِرٍش ِم��ْن ِب��أَْس��َوٍد ال��رَِّك��اِب ُخ��وِص ِم��ْن َوُح��ِب��ي��ُت
تَ��اِئ��بَ��ا309 ِم��نْ��َه��ا إَِل��يَّ ال��زََّم��اُن َج��اءَ ِب��َه��ا َم��نْ��ُص��وٍر ابْ��ُن َع��ِل��َم َم��تَ��ى َح��اٌل
َس��اِك��بَ��ا310 وَُع��ْرًف��ا َدًم��ا يَ��تَ��بَ��اَريَ��اِن َوبَ��نَ��انُ��ُه َق��نَ��اِت��ِه ِس��نَ��اُن َم��ِل��ٌك
َش��اِربَ��ا311 تَ��ْك��ِف��ي َل��يْ��َس ِدْج��َل��َة َويَ��ُظ��نُّ ِل��َوْف��ِدِه اْل��َك��ِب��ي��َر اْل��َخ��َط��َر يَ��ْس��تَ��ْص��ِغ��ُر
َك��اِذبَ��ا312 َل��َظ��نَّ��َك َص��نَ��َع��ْت َم��ا ِب��َع��ِظ��ي��ِم نَ��ْف��ِس��ِه َع��ْن ثْ��تَ��ُه َح��دَّ َف��َل��ْو َك��َرًم��ا
ُم��َح��اِربَ��ا313 ِم��نْ��ُه َح��ذَاِر ثُ��مَّ َوَح��ذَاِر ُم��َس��اِل��ًم��ا َوُزْرُه َش��َج��اَع��ِت��ِه َع��ْن َس��ْل
آِي��بَ��ا314 َم��ْوتً��ا ذَاَق َخ��ْل��ًق��ا تَ��ْل��َق َل��ْم ِط��بَ��اُع��ُه ��َف��اِت ِب��ال��صِّ تُ��ْع��َرُف َف��اْل��َم��ْوُت
َض��اِربَ��ا315 أَْو َط��اِع��نً��ا أَْو َج��ْح��َف��ًال أَْو َق��ْس��َط��ًال إِالَّ تَ��ْل��َق َال تَ��ْل��َق��ُه إِْن
نَ��اِدبَ��ا316 أَْو َه��اِل��ًك��ا أَْو َراِه��بً��ا أَْو َراِغ��بً��ا أَْو َط��اِل��بً��ا أَْو َه��اِربً��ا أَْو
َوَق��َواِض��بَ��ا317 َع��َواِس��ًال ��ُه��وِل ال��سُّ َف��ْوَق َرأَيْ��تَ��َه��ا اْل��ِج��بَ��اِل إَِل��ى نَ��َظ��ْرَت َوإِذَا
َوَج��نَ��اِئ��بَ��ا318 َف��َواِرًس��ا اْل��ِج��بَ��اِل تَ��ْح��َت َرأَيْ��تَ��َه��ا ��ُه��وِل ال��سُّ إَِل��ى نَ��َظ��ْرَت َوإِذَا
َش��اِئ��بَ��ا319 َق��ذَاًال أَْو ��ُم تَ��بَ��سَّ ِزنْ��ًج��ا َس��َواَدَه��ا اْل��َح��ِدي��ُد تَ��َرَك وََع��َج��اَج��ًة
َك��َواِك��بَ��ا320 ال��رَِّم��اُح َوأَْط��َل��َع��ِت َل��يْ��ٍل ُدَج��ى ِب��َه��ا ال��نَّ��َه��اُر ُك��ِس��َي َف��َك��أَنَّ��َم��ا
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َك��تَ��اِئ��بَ��ا321 ال��رَِّج��اُل ِف��ي��َه��ا َوتَ��َك��تَّ��بَ��ْت َع��ْس��َك��ًرا ال��رََّزايَ��ا َم��َع��َه��ا َع��ْس��َك��َرْت َق��ْد
ثَ��َع��اِل��بَ��ا اْألُُس��وُد َل��ُه تَ��ِص��ي��ُر أََس��ٌد يَ��ُق��وُدَه��ا اْألُُس��وُد َف��َراِئ��ُس��َه��ا أُُس��ٌد
اْل��َح��اِج��بَ��ا322 َع��ِل��يَّ ��ْوُه َف��َس��مَّ َوَع��َال نَ��يْ��ِل��َه��ا َع��ْن اْل��َوَرى َح��َج��َب ُرتْ��بَ��ٍة ِف��ي
اْل��َغ��اِص��بَ��ا ال��نُّ��ُف��وِس َغ��ْص��ٍب ِم��ْن َوَدَع��ْوُه ُم��بَ��ذًِّرا ��َخ��اءِ ال��سَّ َف��ْرِط ِم��ْن َوَدَع��ْوُه
تَ��َج��اِربَ��ا323 َوال��زََّم��اَن َق��تْ��ًال َوِع��َداُه َم��َواِه��بً��ا ال��نُّ��َض��اَر أَْف��نَ��ى الَّ��ِذي َه��ذَا
َخ��اِئ��بَ��ا324 ��ا َك��فٍّ يَ��ُردُّ َوَل��يْ��َس ِم��نْ��ُه ��لُ��وا أَمَّ ِف��ي��َم��ا اْل��ُع��ذَّاِل َوُم��َخ��يِّ��ُب
َغ��اِئ��بَ��ا325 ِم��نْ��ُه أَبْ��َص��ْرُت الَّ��ِذي ِم��ثْ��ُل َح��اِض��ًرا ِم��نْ��ُه أَبْ��َص��ْرُت الَّ��ِذي َه��ذَا
ثَ��اِق��بَ��ا326 نُ��وًرا َع��يْ��نَ��يْ��َك إَِل��ى يُ��ْه��ِدي َرأَيْ��تَ��ُه اْل��تَ��َف��تَّ َح��يْ��ُث ِم��ْن َك��اْل��بَ��ْدِر
َس��َح��اِئ��بَ��ا ِل��ْل��بَ��ِع��ِد َويَ��بْ��َع��ُث ُج��وًدا َج��َواِه��ًرا ِل��ْل��َق��ِري��ِب يَ��ْق��ِذُف َك��اْل��بَ��ْح��ِر
َوَم��َغ��اِربَ��ا َم��َش��اِرًق��ا اْل��ِب��َالَد يَ��ْغ��َش��ى َوَض��ْوءَُه��ا ��َم��اءِ ال��سَّ َك��ِب��ِد ِف��ي ��ْم��ِس َك��ال��شَّ
َع��اِت��بَ��ا327 َق��ْوٍم َك��ِري��ِم ُك��لِّ َوتَ��ُروَك ِب��ِه��ْم َواْل��ُم��ْزِري اْل��ُك��َرَم��اءِ ��َن أَُم��َه��جِّ
َم��ثَ��اِل��بَ��ا328 ِب��ِه��نَّ َم��نَ��اِق��بُ��ُه��ْم ُوِج��َدْت َم��نَ��اِق��بً��ا َوِش��ْدَت َم��نَ��اِق��بَ��ُه��ْم َش��اُدوا
َع��َج��اِئ��بَ��ا329 يَ��َديْ��َك ِم��ْن َل��نَ��ْخ��بُ��ُر إِنَّ��ا ال��رَّاِت��بَ��ا اْل��َح��اِس��ِدي��َن َغ��يْ��َظ َل��بَّ��يْ��َك
َع��َواِق��بَ��ا330 يَ��َخ��اُف َال ِغ��رٍّ َوُه��ُج��وُم َغ��ٍد ِف��ي يُ��َف��كِّ��ُر ُح��نَ��ٍك ِذي تَ��ْدِب��ي��ُر
َط��اِل��بَ��ا331 تُ��َالِق��َي أَْن ِف��ي أَنْ��َف��ْق��تَ��ُه َط��اِل��ٌب َع��َداُه َل��ْو َم��اٍل وََع��َط��اءُ
اْل��َواِج��بَ��ا332 ال��ثَّ��نَ��اءِ ِف��ي تُ��ْل��ِزَم��نِّ��ي َال أَْس��ِط��ي��ُع��ُه َم��ا َع��َل��يْ��َك ثَ��نَ��اَي ِم��ْن ُخ��ذْ
اْل��َك��اِت��بَ��ا333 اْل��َح��ِف��ي��َظ اْل��َم��َل��َك يُ��ْدِه��ُش َم��ا َوُدونَ��ُه َف��َع��ْل��ُت ِل��َم��ا َدِه��ْش��ُت َف��َل��َق��ْد

حوله: والنرجس والفاكهة الرشاب عىل وهو ارتجاًال، عمار بن بدر يمدح وقال

وَِع��َق��اُب334 ثَ��َواٌب ِف��ي��ِه َه��ِط��ٌل َس��َح��اُب ��اٍر َع��مَّ بْ��ُن بَ��ْدُر إِنَّ��َم��ا
َوِض��َراُب335 َوِط��َع��اٌن َوَم��نَ��ايَ��ا وََع��َط��ايَ��ا َرَزايَ��ا بَ��ْدٌر إِنَّ��َم��ا
ال��رَِّق��اُب336 ��تْ��ُه َوذَمَّ اْألَيْ��ِدي ُج��ْه��َدَه��ا َح��ِم��َدتْ��ُه إِالَّ ال��طَّ��ْرَف يُ��ِج��ي��ُل َم��ا
ال��ذِّئَ��اُب337 تَ��ْرُج��و َم��ا إِْخ��َالَف يَ��تَّ��ِق��ي َوَل��ِك��ْن أََع��اِدي��ِه َق��تْ��ُل ِب��ِه َم��ا
يُ��َه��اُب338 َال ��ى ُم��َرجٍّ ُج��وُد َوَل��ُه ��ى يُ��تَ��َرجَّ َال َم��ْن َه��يْ��بَ��ُة َف��َل��ُه
ِن��َق��اُب339 ��ْم��ِس ِل��ل��شَّ اْل��َح��ْرِب َوَع��َج��اُج َش��ْزًرا اْألَْح��َداِق ِف��ي اْل��ُف��ْرَس��اِن َط��اِع��ُن
إِيَ��اُب340 ِف��ي��ِه َوَق��َع��ْت ِل��نَ��ْف��ٍس ـ��َس ـْ َل��ي�� الَّ��ِذي اْل��َه��ْوِل َع��َل��ى ال��نَّ��ْف��ِس بَ��اِع��ُث
��َراُب341 ال��شَّ َه��ذَا َال َوأَح��اِدي��ثُ��َك ذَا نَ��ْرِج��ُس��نَ��ا َال ِري��ُح��َك ِب��أَِب��ي
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اْل��ِع��َراُب342 ��بْ��ِق ال��سَّ َع��ِن َم��ْدُف��وٍع َغ��يْ��ُر َس��بْ��ًق��ا بَ��رَّْزَت إِْن ِب��اْل��ُم��نْ��َك��ِر َل��يْ��َس

الطيب: أبو فقال املطر، كثر وقد بالشطرنج، يلعب عمار بن بدر وجلس

��َح��اِب ال��سَّ ِم��َن َرأَيْ��ُت َم��ا َع��َج��اِئ��َب ��ى اْل��ُم��َرجَّ اْل��َم��ِل��ُك أَيُّ��َه��ا تَ��َر أََل��ْم
ال��رَُّض��اِب؟343 َرْش��َف َم��اءَُه َوتَ��ْرُش��ُف إَِل��يْ��ِه َغ��يْ��بَ��تَ��ُه اْألَْرُض تَ��َش��كَّ��ى
انْ��ِت��َص��اِب��ي344 َوَل��َك ��ِل��ي تَ��أَمُّ َوِف��ي��َك ��ي َه��مِّ ��ْط��َرنْ��ِج ال��شِّ ِف��ي أَنَّ َوأُوِه��ُم
إِيَ��اِب��ي345 َوَغ��ًدا َل��يْ��َل��ِت��ي َم��ِغ��ي��ِب��ي ِم��نِّ��ي َع��َل��يْ��َك ��َالُم َوال��سَّ َس��أَْم��ِض��ي

بدر حذاء فوقفت وأديرت جارية، صورة عىل بدر مجلس أُحرضت لعبٍة يف وقال
بحركات: ترقص وكانت رجلها، رافعة

اْل��َع��َرِب َس��يِّ��ِد َوابْ��َن َس��يِّ��َدنَ��ا اْألََدِب َوَم��ْع��ِدَن اْل��َم��َع��اِل��ي ذَا يَ��ا
يُ��ِج��ِب346 َل��ْم ِس��َواَك َس��أَْل��نَ��ا َوَل��ْو ُم��ْع��ِج��َزٍة ِب��ُك��لِّ َع��ِل��ي��ٌم أَنْ��َت
ال��تَّ��َع��ِب؟ ِم��َن ِرْج��َل��َه��ا َرَف��َع��ْت أَْم َراِق��َص��ًة َق��ابَ��َل��تْ��َك أََه��ِذه

بالنشاب الرمي يحب وكان التميمي، ُمكَرم بن سيار بن محمد بن عيل يمدح وقال
وأجلسه فتلقاه يناشده، الطيب أبي إىل فأنفذه للشعر، يتعرض وكيل له وكان ويتعاطاه،

يقول: عيلٍّ إىل كتب ثم مجلسه، يف

َح��ِب��ي��بَ��ا347 ��ُه��ُم أََش��فُّ َف��أَْع��ذَُرُه��ْم ُض��ُروبَ��ا ��اٌق ُع��شَّ ال��نَّ��اِس ُض��ُروُب
اْل��ُق��لُ��وبَ��ا؟348 تَ��ْش��ِف��ي َزْوَرٍة ِم��ْن َف��َه��ْل اْألََع��اِدي َق��تْ��ِل ِس��َوى َس��َك��ِن��ي َوَم��ا
َوال��نَّ��ِع��ي��بَ��ا349 ��َراِص��َر ال��صَّ ِب��ِه تَ��ُردُّ َح��ِدي��ٍث ِف��ي ِم��نْ��َه��ا ال��طَّ��يْ��ُر تَ��َظ��لُّ
ُج��يُ��وبَ��ا350 َل��َه��ا تَ��ُش��قَّ َل��ْم ِح��َداًدا َع��َل��يْ��ِه��ْم ِدَم��اءَُه��ُم َل��ِب��َس��ْت َوَق��ْد
اْل��ُك��ُع��وبَ��ا351 ِع��َظ��اِم��ِه��ِم ِف��ي َخ��َل��ْط��نَ��ا َح��تَّ��ى َواْل��َق��تْ��َل َط��ْع��نَ��ُه��ْم أََدْم��نَ��ا
اْل��َح��ِل��ي��بَ��ا352 ُق��ُح��وِف��ِه��ِم ِف��ي ��ى تُ��َس��قَّ َق��ِدي��ًم��ا َك��انَ��ْت ُخ��يُ��وَل��نَ��ا َك��أَنَّ
َوال��تَّ��ِري��بَ��ا353 اْل��َج��َم��اِج��َم ِب��نَ��ا تَ��ُدوُس َع��َل��يْ��ِه��ْم نَ��اِف��َرٍة َغ��يْ��َر َف��َم��رَّْت
اْل��ُح��ُروبَ��ا354 ِب��ِه اْل��ُح��ُروُب تَ��ْرِم��ي َف��تً��ى َش��َواَه��ا ُخ��ِض��بَ��ْت َوَق��ْد يُ��َق��دُِّم��َه��ا
أُِص��ي��بَ��ا355 أَْم ��َر تَ��نَ��مَّ إِذَا أََص��اَب يُ��بَ��اِل��ي َال اْل��ُخ��نْ��ُزَوانَ��ِة َش��ِدي��ُد
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يَ��ئُ��وبَ��ا؟356 أَْن يَ��ْف��َرُق ��بْ��ُح ال��صُّ أَِم��نْ��َك َف��انْ��ُظ��ْر ال��لَّ��يْ��ُل َه��ذَا َط��اَل أََع��ْزِم��ي
َرِق��ي��بَ��ا357 ُدُج��نَّ��ِت��ِه ِم��ْن يُ��َراِع��ي ُم��ْس��تَ��َزاٌر ِح��بٌّ اْل��َف��ْج��َر َك��أَنَّ
اْل��َج��بُ��وبَ��ا358 َق��َواِئ��ُم��ُه ُح��ِذيَ��ْت َوَق��ْد َع��َل��يْ��ِه َح��ْل��ٌي نُ��ُج��وَم��ُه َك��أَنَّ
ُش��ُح��وبَ��ا359 ِف��ي��ِه َس��َواُدُه َف��َص��اَر أَُق��اِس��ي َم��ا َق��اَس��ى اْل��َج��وَّ َك��أَنَّ
يَ��ِغ��ي��بَ��ا360 أَْن إِالَّ تَ��ِغ��ي��ُب َف��َل��يْ��َس ُس��َه��اِدي يَ��ْج��ِذبُ��َه��ا ُدَج��اُه َك��أَنَّ
ال��ذُّنُ��وبَ��ا361 ال��دَّْه��ِر َع��َل��ى ِب��ِه أَُع��دُّ َك��أَنِّ��ي أَْج��َف��اِن��ي ِف��ي��ِه أَُق��لِّ��ُب
َم��ُش��وبَ��ا362 ��اِدي ُح��سَّ ِب��َل��ْح��ِظ يَ��َظ��لُّ نَ��َه��اٍر ِم��ْن ِب��أَْط��َوَل َل��يْ��ٌل َوَم��ا
نَ��ِص��ي��بَ��ا363 ِف��ي��َه��ا َم��ِع��ي َل��ُه��ُم أََرى َح��يَ��اٍة ِم��ْن ِب��أَبْ��َغ��َض َم��ْوٌت َوَم��ا
نَ��ِق��ي��بَ��ا364 َل��َه��ا َل��ُك��نْ��ُت انْ��تَ��َس��بَ��ْت َل��ِو َح��تَّ��ى اْل��َح��َدثَ��اِن نَ��َواِئ��َب َع��َرْف��ُت
اْل��ُخ��ُط��وبَ��ا365 ُس��َل��يْ��َم��اَن أَِب��ي ابْ��ِن إَِل��ى اْم��تَ��َط��يْ��نَ��ا اْإلِِب��ُل َق��لَّ��ِت ��ا َوَل��مَّ
ُرُك��وبَ��ا366 أََح��ٌد َل��َه��ا يَ��بْ��ِغ��ي َوَال َع��َل��يْ��َه��ا ِل��َم��ْن تَ��ِذلُّ َال َم��َط��ايَ��ا
َج��ِدي��بَ��ا367 إِالَّ َف��اَرْق��تُ��َه��ا َف��َم��ا ِف��ي��نَ��ا اْألَْرِض نَ��بْ��ِت ُدوَن َوتَ��ْرتَ��ُع
ال��نَّ��ِس��ي��بَ��ا368 ِب��َه��ا َل��ُق��ْل��ُت َف��َل��ْوَالُه ُف��َؤاِدي َش��َع��َف��ْت ِش��ي��َم��ٍة ِذي إَِل��ى
ال��رَِّب��ي��بَ��ا369 َ ال��رََّش��أ تُ��ْش��ِب��ِه َل��ْم َوإِْن نَ��ْف��ٍس ُك��لُّ َه��َواَه��ا تُ��نَ��اِزُع��ِن��ي
َع��ِج��ي��بَ��ا370 َس��يَّ��اٍر آِل ِم��ْن أَتَ��ى َع��ِج��ي��ٌب َوَم��ا ال��زََّم��اِن ِف��ي َع��ِج��ي��ٌب
اْل��َم��ِش��ي��بَ��ا371 بَ��َل��َغ َم��ْن ُك��لُّ ��ى يُ��َس��مَّ َش��يْ��ًخ��ا َوَل��يْ��َس ��بَ��اِب ال��شَّ ِف��ي َوَش��يْ��ٌخ
يَ��ذُوبَ��ا372 أَْن نَ��ْف��َزُع َف��نَ��ْح��ُن َوَرقَّ ُق��َواُه ِم��ْن تَ��ْف��َزُع َف��اْألُْس��ُد َق��َس��ا
ُه��بُ��وبَ��ا373 ِم��نْ��َه��ا ال��نَّ��َدى ِف��ي َوأَْس��َرُع بَ��ْط��ًش��ا اْل��ُه��وِج ال��رِّيَ��اِح ِم��َن أََش��دُّ
اْل��َق��ِري��بَ��ا374 اْل��َغ��َرَض َرأَيْ��تُ��ُم َف��ُق��ْل��ُت َرأَيْ��نَ��ا َم��ْن أَْرَم��ى ذَاَك َوَق��الُ��وا
اْل��ُغ��يُ��وبَ��ا375 َظ��نَّ ِب��َم��ا يُ��ْخ��ِط��ي َوَم��ا ال��رََّم��ايَ��ا ِب��أَْس��ُه��ِم��ِه يُ��ْخ��ِط��ي َوَه��ْل
نُ��ُدوبَ��ا376 ِألَنْ��ُص��ِل��َه��ا ِب��أَنْ��ُص��ِل��َه��ا اْس��تَ��بَ��نَّ��ا ِك��نَ��انَ��تُ��ُه نُ��ِك��بَ��ْت إِذَا
َق��ِض��ي��بَ��ا377 َالتَّ��َص��َل��ْت اْل��َك��ْس��ُر َف��َل��ْوَال بَ��ْع��ٍض أَْف��َواَق ِب��بَ��ْع��ِض��َه��ا يُ��ِص��ي��ُب
َل��ِب��ي��بَ��ا378 َظ��نَ��نَّ��اُه َح��تَّ��ى َل��ُه أَْم��ًرا يَ��ْع��ِص َل��ْم ُم��َق��وٍَّم ِب��ُك��لِّ
اْل��َم��ِه��ي��بَ��ا379 اْل��َه��َدَف َرِم��يِّ��ِه َوبَ��يْ��َن ِم��نْ��ُه اْل��َق��ْوِس بَ��يْ��َن ال��نَّ��ْزُع يُ��ِري��َك
نَ��ِج��ي��بَ��ا380 إِالَّ ً اْم��َرأ يَ��ِل��ُدوا َوَل��ْم َوَس��اُدوا َس��ِع��ُدوا اْألَُل��ى ابْ��َن أََل��ْس��َت
َدِب��ي��بَ��ا381 نَ��ْم��لُ��ُه��ُم اْل��َوْح��َش َوَص��اَد َه��ْونً��ا ِب��اْل��َح��ْزِم اْش��تَ��َه��ْوا َم��ا َونَ��الُ��وا
ِط��ي��بَ��ا382 ال��تُّ��ْرِب ِف��ي َدْف��نُ��ُه��ْم َك��َس��اَه��ا َوَل��ِك��ْن َل��َه��ا ال��رِّيَ��اِض ِري��ُح َوَم��ا
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َق��ِش��ي��بَ��ا383 ال��تَّ��اِل��ي َزَم��انُ��ُه َوَع��اَد ِف��ي��ِه اْل��َم��ْج��ِد ُروُح َع��اَد َم��ْن أَيَ��ا
اْل��َغ��ِري��بَ��ا384 ��ْع��ِر ال��شِّ ِم��َن َوأَنْ��َش��َدِن��ي ِل��ي َم��اِدًح��ا َوِك��لُ��َك ��َم��ِن��ي تَ��يَ��مَّ
َط��ِب��ي��بَ��ا385 ِب��ِه اْل��َم��ِس��ي��ِح إَِل��ى بَ��َع��ثْ��َت َع��ِل��ي��ٍل َع��َل��ى َل��ُه اْإلِ َف��آَج��َرَك
أَِدي��بَ��ا ِف��ي��َه��ا ِزْدتَ��ِن��ي َوَل��ِك��ْن اْل��َه��َدايَ��ا ِم��نْ��َك ِب��ُم��نْ��ِك��ٍر َوَل��ْس��ُت
اْل��ُغ��ُروبَ��ا386 َش��ْم��ُس يَ��ا َدانَ��يْ��َت َوَال ُم��ْش��ِرَق��اٍت ِديَ��اُرَك َزاَل��ْت َف��َال
اْل��ُع��يُ��وبَ��ا387 ِف��ي��َك آِم��ٌن أَنَ��ا َك��َم��ا ال��رََّزايَ��ا ِف��ي��َك آِم��نً��ا ِألُْص��ِب��َح

أحدهما انزوى قد ُطْغج، بن هللا عبد بن الحسن محمد ألبي مجلسني يصف وقال
صاحبه: من يُرى ال ما منهما واحد كل من لرُيَى اآلخر عن

اْألََدبَ��ا388 أَْح��َس��نَ��ا َوَل��ِك��ْن ُم��َق��اِب��َالِن بَ��يْ��نَ��ُه��َم��ا ال��تَّ��ْم��ِي��ي��ِز َع��َل��ى اْل��َم��ْج��ِل��َس��اِن
َرَه��بَ��ا389 ذَا َم��اَل ذَا، إَِل��ى َص��ِع��ْدَت َوإِْن َرَه��بً��ا ذَا َم��ال ذَا، إَِل��ى َص��ِع��ْدَت إِذَا
َع��َج��بَ��ا390 َش��أْنَ��يْ��ِه��َم��ا ِم��ْن َألُبْ��ِص��ُر إِنِّ��ي يَ��ْرَدُع��ُه ِح��سَّ َال َم��ا يَ��َه��ابُ��َك َف��ِل��ْم

السحاب: إىل ونظر القبة، يف استقل وقد وقال،

��َح��ابَ��ا391 ال��سَّ َم��ِع��ي إِنَّ إَِل��يْ��َك َف��ُق��ْل��ُت َق��َف��ْل��نَ��ا َوَق��ْد ��َح��اُب ال��سَّ ِل��ي تَ��َع��رََّض
انْ��ِس��َك��ابَ��ا392 َع��َزَم بَ��ْع��َدَم��ا َف��أَْم��َس��َك ��ى اْل��ُم��َرجَّ اْل��َم��ِل��َك اْل��ُق��بَّ��ِة ِف��ي َف��ِش��ْم

فقال: حارض محمد وأبو بمسك العلوي طاهر إليه وأشار

ِط��ي��بَ��ا اْألَِم��ي��ِر ِب��ُق��ْرِب َك��َف��ى َع��نْ��ُه َغ��ِن��ي��ُت ��ا ِم��مَّ ال��طِّ��ي��ُب
ال��ذُّنُ��وبَ��ا393 يَ��ْغ��ِف��ُر ِب��ُك��ْم َك��َم��ا اْل��َم��َع��اِل��ي َربُّ��نَ��ا ِب��ِه يَ��بْ��ِن��ي

مجلسه: يف باز عني استحسن وقد وقال،

أَْع��َج��ِب394 َل��ْم اْل��ِم��َالَح��ُة َوَل��ْوَال ُم��ْق��َل��ًة أَُح��يْ��ِس��نَ��َه��ا َم��ا أَيَ��ا
ال��ثَّ��ْع��َل��ِب395 ِع��نَ��ِب ِم��ْن ُس��َويْ��َداءُ َخ��لُ��وِق��يِّ��َه��ا ِف��ي َخ��لُ��وِق��يَّ��ٌة
اْل��َم��نْ��ِك��ِب396 َع��َل��ى ُش��َع��اًع��ا َك��َس��تْ��ُه ِع��ْط��ِف��ِه ِف��ي اْل��بَ��اُز نَ��َظ��َر إِذَا
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العلوي:397 الحسني بن طاهر القاسم أبا يمدح وقال

اْل��َك��َواِع��ِب ِع��نْ��َد َف��ْه��َو َص��بَ��اِح��ي أَِع��ي��ُدوا
اْل��َح��بَ��اِئ��ِب398 َل��ْح��ُظ َف��ْه��َو ُرَق��اِدي َوُردُّوا

��ٌة ُم��ْدَل��ِه��مَّ َل��يْ��َل��ٌة نَ��َه��اِري َف��ِإنَّ
َغ��يَ��اِه��ِب399 ِف��ي بَ��ْع��ِدُك��ْم ِم��ْن ُم��ْق��َل��ٍة َع��َل��ى

َك��أَنَّ��َم��ا اْل��ُج��ُف��وِن بَ��يْ��َن َم��ا بَ��ِع��ي��َدِة
ِب��َح��اِج��ِب400 ُه��ْدٍب ُك��لِّ أََع��اِل��ي َع��َق��ْدتُ��ْم

ِف��َراَق��ُك��ْم َه��ِوي��ُت َل��ْو أَنِّ��ي َوأَْح��َس��ُب
َص��اِح��ِب401 أَْخ��بَ��ُث َوال��دَّْه��ُر َل��َف��اَرْق��تُ��ُه

أَِح��بَّ��ِت��ي َوبَ��يْ��َن بَ��يْ��ِن��ي َم��ا َل��يْ��َت َف��يَ��ا
اْل��َم��َص��اِئ��ِب402 َوبَ��يْ��َن بَ��يْ��ِن��ي َم��ا اْل��بُ��ْع��ِد ِم��َن

َف��ُع��ْق��ِت��ِه ِج��ْس��ِم��ي ��ْل��َك ال��سِّ َظ��نَ��نْ��ِت أََراِك
ال��تَّ��َراِئ��ِب403 ِل��َق��اءِ َع��ْن ِب��ُدرٍّ َع��َل��يْ��ِك

َرأِْس��ِه َش��قِّ ِف��ي أُْل��ِق��ي��ُت َق��َل��ٌم َوَل��ْو
َك��اِت��ِب404 َخ��طِّ ِم��ْن َغ��يَّ��ْرُت َم��ا ��ْق��ِم ال��سُّ ِم��َن

ِب��ِه أََم��َرْت الَّ��ِذي ُدوَن تُ��َخ��وُِّف��ِن��ي
اْل��َع��َواِق��ِب405 َش��رُّ اْل��َع��اَر أَنَّ تَ��ْدِر َوَل��ْم

��ٍل ُم��َح��جَّ أََغ��رَّ يَ��ْوٍم ِم��ْن بُ��دَّ َوَال
ِل��ل��نَّ��َواِدِب406 بَ��ْع��َدُه اْس��ِت��َم��اِع��ي يَ��ُط��وُل

َح��اَج��ًة َراَم إِذَا ِم��ثْ��ِل��ي َع��َل��ى يَ��ُه��وُن
َواْل��َق��َواِض��ِب407 ُدونَ��َه��ا اْل��َع��َواِل��ي ُوُق��وُع

َق��ِل��ي��ِل��َه��ا ِم��ثْ��ُل اْل��َم��ْرءِ َح��يَ��اِة َك��ِث��ي��ُر
ذَاِه��ِب408 ِم��ثْ��ُل َع��يْ��ِش��ِه َوبَ��اِق��ي يَ��ُزوُل

اتَّ��َق��ى إِذَا ��ْن ِم��مَّ َل��ْس��ُت َف��ِإنِّ��ي إَِل��يْ��ِك
اْل��َع��َق��اِرِب409 َف��ْوَق نَ��اَم اْألََف��اِع��ي ِع��َض��اَض
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َوأَنَّ��ُه��ْم اْألَْدِع��يَ��اءِ َوِع��ي��ُد أَتَ��اِن��ي
َع��اِق��ِب410 َك��ْف��ِر ِف��ي ��وَداَن ال��سُّ ِل��َي أََع��دُّوا

َل��َح��ِذْرتُ��ُه��ْم َج��دِِّه��ْم ِف��ي َص��َدُق��وا َوَل��ْو
َك��اِذِب411 َغ��يْ��ُر َق��ْولُ��ُه��ْم َوْح��ِدي ِف��يَّ َف��َه��ْل

َع��ِج��ي��بَ��ٍة ُك��لِّ َق��ْص��ُد َل��َع��ْم��ِري إَِل��يَّ
اْل��َع��َج��اِئ��ِب412 ُع��يُ��وِن ِف��ي َع��ِج��ي��ٌب َك��أَنِّ��ي

ذَُؤابَ��ِت��ي أَُج��رَّ َل��ْم ِب��َالٍد ِب��أَيِّ
َرَك��اِئ��ِب��ي413 تَ��َط��أُْه َل��ْم َم��َك��اٍن َوأَيُّ

َط��اِه��ٍر َك��فِّ ِم��ْن َك��اَن َرِح��ي��ِل��ي َك��أَنَّ
اْل��َم��َواِه��ِب414 ُظ��ُه��وِر ِف��ي ُك��وِري َف��أَثْ��بَ��َت

ِف��نَ��اءَُه يَ��ِرْدَن َل��ْم َخ��ْل��ٌق يَ��بْ��َق َف��َل��ْم
اْل��َم��َش��اِرِب415 ُوُروَد ِش��ْرٌب َل��ُه َوُه��نَّ

َوُج��ُدوُدُه نَ��ْف��ُس��ُه َع��لَّ��َم��تْ��ُه َف��تً��ى
ال��رََّغ��اِئ��ِب416 َوابْ��ِت��ذَاَل اْألََع��اِدي ِق��َراَع

َم��ْوِط��ٍن ُك��لِّ َع��ْن ��اَد ��هَّ ال��شُّ َغ��يَّ��َب َف��َق��ْد
َغ��اِئ��ِب417 ُك��لَّ أَْوَط��اِن��ِه إَِل��ى َوَردَّ

بَ��نَ��اِن��ِه��ْم ِف��ي ال��نَّ��َدى اْل��َف��اِط��ِم��يُّ��وَن َك��ذَا
ال��رََّواِج��ِب418 ُخ��ُط��وِط ِم��ْن ��َح��اءً امِّ أََع��زُّ

َف��َك��أَنَّ��َم��ا ِع��ًدى َالَق��ْوا إِذَا أُنَ��اس
��َالِه��ِب419 ال��سَّ ُغ��بَ��اُر َالَق��ْوا الَّ��ِذي ِس��َالُح

َف��ِج��ئْ��نَ��َه��ا اْل��ِق��ِس��يَّ ِب��نَ��واِص��ي��َه��ا َرَم��ْوا
اْل��َج��َواِن��ِب420 َس��اِل��َم��اِت اْل��َه��َواِدي َدَواِم��ي

ُم��َع��اَدٍة َح��يَ��اٍة ِم��ْن أَْح��َل��ى أُوَل��ِئ��َك
��بَ��اِئ��ِب421 ال��شَّ ُدُه��وِر ِم��ْن ِذْك��ًرا َوأَْك��ثَ��ُر

ِب��بَ��َواِت��ر ابْ��نَ��ُه يَ��ا َع��ِل��يٍّ��ا نَ��َص��ْرَت
اْل��َم��َض��اِرِب422 ِف��ي َل��َه��ا َف��لٌّ َال اْل��ِف��ْع��ِل ِم��َن
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أَنَّ��ُه ال��تِّ��َه��اِم��يِّ آيَ��اِت َوأَبْ��َه��ُر
َم��نَ��اِق��ِب423 ِم��ْن َل��ُك��ْم َم��ا َوأَْج��َدى أَبُ��وَك

َك��أَْص��ِل��ِه ال��نَّ��ِس��ي��ِب نَ��ْف��ُس تَ��ُك��ْن َل��ْم إِذَا
اْل��َم��نَ��اِص��ِب424 ِك��َراُم تُ��ْغ��ِن��ي الَّ��ِذي َف��َم��اذَا

أَبَ��اِع��ٍد َق��ْوٍم أَْش��بَ��اُه َق��ُربَ��ْت َوَم��ا
أََق��اِرِب425 َق��ْوٍم أَْش��بَ��اُه بَ��ُع��َدْت َوَال

َط��اِه��ٍر ِم��ثْ��َل يَ��ُك��ْن َل��ْم َع��َل��ِويٌّ إِذَا
ِل��ل��نَّ��َواِص��ِب426 ��ٌة ُح��جَّ إِالَّ ُه��َو َف��َم��ا

اْل��َوَرى ِف��ي اْل��َك��َواِك��ِب تَ��أِْث��ي��ُر يَ��ُق��ولُ��وَن
اْل��َك��َواِك��ِب427 ِف��ي تَ��أِْث��ي��ُرُه بَ��الُ��ُه َف��َم��ا

َغ��ايَ��ٍة ُك��لِّ إَِل��ى نْ��يَ��ا ال��دُّ َك��تَ��َد َع��َال
ِب��َراِك��ِب428 ال��ذَّلُ��وِل َس��يْ��َر ِب��ِه تَ��ِس��ي��ُر

َج��اِل��ًس��ا ال��نَّ��اَس يَ��ْس��ِب��َق أَْن َل��ُه َوُح��قَّ
َط��اِل��ِب429 َغ��يْ��َر يُ��ْدِرُك��وا َل��ْم َم��ا َويُ��ْدِرَك

َوإِنَّ��َه��ا اْل��ُم��لُ��وِك َع��َراِن��ي��َن َويُ��ْح��ذَى
اْل��َم��َراِت��ِب430 أََج��لِّ ِف��ي َق��َدَم��يْ��ِه َل��ِم��ْن

َوبَ��يْ��نَ��ُه بَ��يْ��ِن��ي اْل��َج��ْم��ُع ِل��ل��زََّم��اِن يَ��ٌد
ال��نَّ��َواِئ��ِب431 َوبَ��يْ��َن بَ��يْ��ِن��ي ِل��تَ��ْف��ِري��ِق��ِه

َوِص��يِّ��ِه َوابْ��ُن ال��ل��ِه َرُس��وِل ابْ��ُن ُه��َو
ال��تَّ��َج��اِرِب432 بَ��ْع��َد َش��بَّ��ْه��ُت َوِش��بْ��ُه��ُه��َم��ا

ِل��َض��اِرٍب ِم��نْ��ك بَ��اَن َم��ا َم��ا أَنَّ يَ��َرى
ِل��َع��اِئ��ِب433 ِم��نْ��َك بَ��اَن ��ا ِم��مَّ ِب��أَْق��تَ��َل

أَبَ��اَدُه َق��ْد الَّ��ِذي اْل��َم��اُل أَيُّ��َه��ا أََال
اْل��َك��تَ��اِئ��ِب434 ِف��ي ِف��ْع��لُ��ُه َف��َه��ذَا تَ��َع��زَّ

ُف��َؤاَدُه َش��َغ��ْل��َت َوْق��ٍت ِف��ي َل��َع��لَّ��َك
ُم��َح��اِرِب435 َج��يْ��َش َك��ثَّ��ْرَت أَْو اْل��ُج��وِد َع��ِن

181



املتنبي ديوان رشح

َح��ِدي��َق��ًة ِل��َس��اِن��ي ِم��ْن إَِل��يْ��ِه َح��َم��ْل��ُت
��َح��اِئ��ِب436 ال��سَّ ال��رِّيَ��اَض َس��ْق��َي اْل��ِح��َج��ى َس��َق��اَه��ا

ِب��َه��ا أٍَب ِل��َخ��يْ��ِر ابْ��ٍن َخ��يْ��َر َف��ُح��يِّ��ي��َت
َغ��اِل��ِب437 بْ��ِن لُ��َؤيِّ ِف��ي بَ��يْ��ٍت ِألَْش��َرِف

شعره: محاسن من وهي — وثالثمائة وأربعني ستٍّ سنة كافوًرا يمدح وقال

َواْل��َج��َالِب��ي��ِب438 َواْل��َم��َط��ايَ��ا اْل��ُح��َل��ى ُح��ْم��َر اْألََع��اِري��ِب ِزيِّ ِف��ي اْل��ج��آِذُر َم��ِن
َوتَ��ْع��ِذي��ِب439 ِب��تَ��ْس��ِه��ي��ٍد بَ��َالَك َف��َم��ْن َم��َع��اِرِف��َه��ا ِف��ي َش��كٍّ��ا تَ��ْس��أَُل ُك��نْ��َت إِْن
ِب��َم��ْس��ُك��وِب440 َم��ْس��ُك��وبً��ا ُدُم��وِع��َي تَ��ْج��ِزي بَ��َق��ٌر بَ��ْع��َدَه��ا ِب��ي ِب��َض��نً��ى تَ��ْج��ِزنِ��ي َال
َوَم��ْض��ُروِب441 َم��ْط��ُع��وٍن بَ��يْ��َن َم��ِن��ي��َع��ًة َه��َواِدُج��َه��ا َس��اَرْت ُربَّ��َم��ا َس��َواِئ��ٌر
َم��ْص��بُ��وِب442 اْل��ُف��ْرَس��اِن ِم��َن نَ��ِج��ي��ٍع َع��َل��ى ِب��َه��ا اْل��َم��ِط��يِّ أَيْ��ِدي َوَخ��َدْت َوُربَّ��َم��ا
ال��ذِّي��ِب443 َزْوَرِة ِم��ْن َرَق��ُدوا َوَق��ْد أَْدَه��ى َخ��اِف��يَ��ٍة اْألَْع��َراِب ِف��ي َل��َك َزْوَرٍة َك��ْم
ِب��ي444 يُ��ْغ��ِري ��بْ��ِح ال��صُّ َوبَ��يَ��اُض َوأَنْ��ثَ��ِن��ي ِل��ي يَ��ْش��َف��ُع ال��لَّ��يْ��ِل َوَس��َواُد أَُزوُرُه��ْم
َوتَ��ْط��ِن��ي��ِب445 ِب��تَ��ْق��ِوي��ٍض َوَخ��اَل��ُف��وَه��ا َم��َراِت��ِع��َه��ا ُس��ْك��نَ��ى ِف��ي اْل��َوْح��َش َواَف��ُق��وا َق��ْد
اْألََص��اِح��ي��ِب446 َش��رُّ َوُه��ُم َوَص��ْح��بُ��َه��ا َل��َه��ا اْل��ِج��َواِر َش��رُّ َوُه��ْم ِج��ي��َرانُ��َه��ا
َم��ْح��ُروِب447 اْل��َم��اِل أَِخ��ي��ِذ ُك��لِّ َوَم��اُل بُ��يُ��وتِ��ِه��ِم ِف��ي ُم��ِح��بٍّ ُك��لِّ ُف��َؤاُد
ال��رََّع��اِب��ي��ِب448 اْل��بَ��َدِويَّ��اِت َك��أَْوُج��ِه ِب��ِه اْل��ُم��ْس��تَ��ْح��َس��نَ��اُت اْل��َح��َض��ِر أَْوُج��ُه َم��ا
َم��ْج��لُ��وِب449 َغ��يْ��ُر ُح��ْس��ٌن اْل��بَ��َداَوِة َوِف��ي ِب��تَ��ْط��ِريَ��ٍة َم��ْج��لُ��وٌب اْل��َح��َض��اَرِة ُح��ْس��ُن
َوال��طِّ��ي��ِب450 اْل��ُح��ْس��ِن ِف��ي نَ��اِظ��َرٍة َوَغ��يْ��َر نَ��اِظ��َرًة اْآلَراِم ِم��َن اْل��َم��ِع��ي��ُز أَيْ��َن
اْل��َح��َواِج��ي��ِب451 َص��بْ��َغ َوَال اْل��َك��َالِم َم��ْض��َغ ِب��َه��ا َع��َرْف��َن َم��ا َف��َالٍة ِظ��بَ��اءَ أَْف��ِدي
اْل��َع��َراِق��ي��ِب452 َص��ِق��ي��َالِت أَْوَراُك��ُه��نَّ َم��اِث��َل��ًة ��اِم اْل��َح��مَّ ِم��َن بَ��َرْزَن َوَال
َم��ْخ��ُض��وِب453 َغ��يْ��َر َم��ِش��ي��ِب��ي َل��ْوَن تَ��َرْك��ُت ُم��َم��وَِّه��ًة َل��يْ��َس��ْت َم��ْن ُك��لِّ َه��َوى َوِم��ْن
َم��ْك��ذُوِب454 ال��رَّأِْس ِف��ي َش��َع��ٍر َع��ْن َرِغ��بْ��ُت وََع��اَدِت��ِه َق��ْولِ��ي ِف��ي ��ْدِق ال��صِّ َه��َوى َوِم��ْن
َوتَ��ْج��ِري��ِب��ي455 أَْع��َط��ْت الَّ��ِذي ِب��ِح��ْل��ِم��ي ِم��نِّ��ي أََخ��ذَْت الَّ��ِذي بَ��اَع��تْ��ِن��ي اْل��َح��َواِدَث َل��يْ��َت
��ي��ِب456 َوال��شِّ ��بَّ��اِن ال��شُّ ِف��ي اْل��ِح��ْل��ُم يُ��وَج��ُد َق��ْد ِب��َم��اِن��َع��ٍة ِح��ْل��ٍم ِم��ْن اْل��َح��َداثَ��ُة َف��َم��ا
تَ��أِْدي��ِب457 َق��بْ��َل أَِدي��بً��ا اْك��ِت��َه��اٍل َق��بْ��َل ُم��ْك��تَ��ِه��ًال اْألُْس��تَ��اذُ اْل��َم��ِل��ُك تَ��َرْع��َرَع
تَ��ْه��ِذي��ِب458 َغ��يْ��ِر ِم��ْن َك��َرًم��ا ُم��َه��ذَّبً��ا تَ��ْج��ِربَ��ٍة َق��بْ��ِل ِم��ْن َف��َه��ًم��ا ُم��َج��رَّبً��ا
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َوتَ��ْش��ِب��ي��ِب459 ابْ��ِت��َداءَاٍت ِف��ي ��ُه َوَه��مُّ ِن��َه��ايَ��تَ��َه��ا نْ��يَ��ا ال��دُّ ِم��َن أََص��اَب َح��تَّ��ى
َف��ال��نُّ��وِب460 ال��رُّوِم َف��أَْرِض اْل��ِع��َراِق إَِل��ى َع��َدٍن إَِل��ى ِم��ْص��ٍر ِم��ْن اْل��ُم��ْل��َك يُ��َدبِّ��ُر
ِب��تَ��ْرتِ��ي��ِب461 إِالَّ ِب��َه��ا تَ��ُه��بُّ َف��َم��ا بَ��َل��ٍد ِم��ْن ال��نُّ��ْك��ُب ال��رِّيَ��اُح أَتَ��تْ��َه��ا إِذَا
ِب��تَ��ْغ��ِري��ِب462 إِذٌْن َل��َه��ا َوِم��نْ��ُه إِالَّ َش��َرَق��ْت إِذَا َش��ْم��ٌس َ تُ��َج��اِوُزُه��ا َوَال
َم��ْك��تُ��وِب463 ُك��لُّ ِم��نْ��ُه تَ��َط��لَّ��َس َوَل��ْو َخ��اتَ��ِم��ِه ِط��ي��ُن ِف��ي��َه��ا اْألَْم��َر يُ��َص��رُِّف
يَ��ْع��بُ��وِب464 اْل��بَ��اِع َط��ِوي��ِل ُك��لِّ َس��ْرِج ِم��ْن َح��اِم��لُ��ُه ال��رُّْم��ِح َط��ِوي��ِل ُك��لَّ يَ��ُح��طُّ
يَ��ْع��ُق��وِب465 أَْج��َف��اِن ِف��ي يُ��وُس��َف َق��ِم��ي��ُص َم��َس��اِم��ِع��ِه ِف��ي ُس��َؤاٍل ُك��لَّ َك��أَنَّ
َم��ْغ��لُ��وِب466 َغ��يْ��ِر ِب��َج��يْ��ٍش َغ��َزتْ��ُه َف��َق��ْد ِب��َم��ْس��أََل��ٍة أََع��اِدي��ِه َغ��َزتْ��ُه إِذَا
ِب��تَ��ْج��ِب��ي��ِب467 تَ��نْ��ُج��و َوَال أََراَد ��ا ِم��مَّ ِب��تَ��ْق��ِدَم��ٍة تَ��نْ��ُج��و َف��َم��ا َح��اَربْ��تُ��ُه أَْو
ِب��َم��ْرُه��وِب468 َم��ْوٌت َف��َم��ا اْل��ِح��َم��اِم َع��َل��ى َك��تَ��اِئ��ِب��ِه أَْق��َص��ى َش��َج��اَع��تُ��ُه أَْض��َرْت
��آِب��ي��ِب469 َوال��شَّ يَ��َديْ��ِه ُغ��يُ��وِث إَِل��ى َل��ُه��ْم ُق��ْل��ُت اْل��َغ��يْ��َث إَِل��يْ��ِه َه��َج��ْرَت َق��الُ��وا
َم��ْوُه��وِب470 آثَ��اِر َع��َل��ى يَ��ُم��نُّ َوَال َراَح��تُ��ُه ال��دوَالِت تَ��َه��ُب الَّ��ِذي إَِل��ى
ِب��َم��نْ��ُك��وِب471 َم��ْوُف��وًرا ُع يُ��َف��زِّ َوَال أََح��ًدا ِب��ِه ِب��َم��ْغ��ُدوٍر يَ��ُروُع َوَال
ِغ��ْرِب��ي��ِب472 ال��نَّ��ْق��ِع أََح��مِّ ِف��ي ِم��ثْ��ِل��ِه ذَا لُ��ُه يُ��َج��دِّ َج��يْ��ٍش ِب��ِذي يَ��ُروُع بَ��َل��ى
َوتَ��ْق��ِري��ِب473 َج��ْرٍي ِم��ْن ��َواِب��ِق ال��سَّ ِف��ي َم��ا أَذَْخ��ُرُه ُك��نْ��ُت َم��اٍل أَنْ��َف��َع َوَج��ْدُت
اْألَنَ��اِب��ي��ِب474 ُص��مُّ َوَوَف��ْت ِل��ي َوَف��يْ��َن ِب��ي تَ��ْغ��ِدُر ال��دَّْه��ِر ُص��ُروَف َرأَيْ��َن ��ا َل��مَّ
��َراِح��ي��ِب475 ال��سَّ اْل��ُج��ْرِد ِم��ْن َل��ِق��ي��نَ��ا َم��اذَا َق��اِئ��لُ��َه��ا َق��اَل َح��تَّ��ى اْل��َم��َه��اِل��َك ُف��تْ��َن
َوَم��ْش��ُروِب476 َوَم��أُْك��وٍل ثَ��ْوٍب ِل��لُ��بْ��ِس َم��ذَاِه��بُ��ُه َل��يْ��َس��ْت ِب��ُم��نْ��َج��ِرٍد تَ��ْه��ِوي
َم��ْس��لُ��وِب477 َع��يْ��ِن ِف��ي َس��َل��ٌب َك��أَنَّ��َه��ا يُ��َح��اِولُ��َه��ا َم��ْن ِب��َع��يْ��نَ��ْي ال��نُّ��ُج��وَم يَ��َرى
َم��ْح��ُج��وِب478 َغ��يْ��ِر ِب��َف��ْض��ٍل ال��نُّ��ُف��وَس تَ��ْل��َق��ى ��بَ��ٍة ُم��َح��حَّ نَ��ْف��ٍس إَِل��ى َوَص��ْل��ُت َح��تَّ��ى
اْألََع��اِج��ي��ِب479 إِْض��َح��اَك ال��نَّ��اِس َخ��َالِئ��ُق تُ��ْض��ِح��ُك��ُه اْل��َع��ْق��ِل َص��اِف��ي أَْرَوَع ِج��ْس��ِم ِف��ي
َوتَ��أِْوي��ِب��ي480 َوِإلِْدَالِج��ي َولِ��ْل��َق��نَ��ا َل��َه��ا بَ��ْع��ُد َواْل��َح��ْم��ُد َل��ُه َق��بْ��ُل َف��اْل��َح��ْم��ُد
َم��ْط��لُ��وِب��ي ُك��لَّ يَ��ا ِب��ي بَ��َل��ْغ��نَ��َك َوَق��ْد ِن��ْع��َم��تَ��َه��ا َك��اُف��وُر يَ��ا أَْك��ُف��ُر َوَك��يْ��َف
َوتَ��ْل��ِق��ي��ِب481 َوْص��ٍف َع��ْن َواْل��َغ��ْرِب ��ْرِق ال��شَّ ِف��ي ِب��تَ��ْس��ِم��يَ��ٍة اْل��َغ��اِن��ي اْل��َم��ِل��ُك أَيُّ��َه��ا يَ��ا
َم��ْح��بُ��وِب482 َغ��يْ��َر ُم��ِح��بٍّ��ا أَُك��وَن أَْن ِم��ْن ِب��ِه أَُع��وذُ َوَل��ِك��نِّ��ي اْل��َح��ِب��ي��ُب أَنْ��َت
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وثالثمائة:483 وأربعني سبع سنة شوال يف يمدحه وقال

أَْع��َج��ُب484 َواْل��َوْص��ُل اْل��َه��ْج��ِر ذَا ِم��ْن َوأَْع��َج��ُب أَْغ��َل��ُب ��ْوُق َوال��شَّ ��ْوَق ال��شَّ ِف��ي��َك أَُغ��اِل��ُب
تُ��َق��رُِّب485 َح��ِب��ي��بً��ا أَْو تُ��نَ��اِئ��ي بَ��ِغ��ي��ًض��ا أََرى ِب��أَْن ِف��يَّ اْألَيَّ��اُم تَ��ْغ��َل��ُط أََم��ا
وَُغ��رَُّب486 اْل��َح��َداَل��ى َش��ْرِق��يَّ َع��ِش��يَّ��َة تَ��ِئ��يَّ��ًة أََق��لَّ َم��ا َس��يْ��ِري َولِ��ل��ِه
أَتَ��َج��نَّ��ُب487 الَّ��ِت��ي ال��طِّ��ِري��َق��يْ��ِن َوأَْه��َدى َج��َف��ْوتُ��ُه َم��ْن ِب��ي ال��نَّ��اس أَْح��َف��ى َع��ِش��يَّ��َة
تَ��ْك��ِذُب488 اْل��َم��انَ��ِويَّ��َة أَنَّ تُ��َخ��بِّ��ُر يَ��ٍد ِم��ْن ِع��نْ��َدَك ال��لَّ��يْ��ِل ِل��َظ��َالِم َوَك��ْم
��ُب489 اْل��ُم��َح��جَّ َالِل ال��دَّ ذُو ِف��ي��ِه َوَزاَرَك إَِل��يْ��ِه��م تَ��ْس��ِري اْألَْع��َداءِ َرَدى َوَق��اَك
تَ��ْغ��ُرُب490 أَيَّ��اَن ��ْم��َس ال��شَّ ِف��ي��ِه أَُراِق��ُب َك��َم��نْ��تُ��ُه اْل��َع��اِش��ِق��ي��َن َك��َل��يْ��ِل َويَ��ْوٍم
َك��ْوَك��ُب491 َع��يْ��نَ��يْ��ِه بَ��يْ��َن بَ��اٍق ال��لَّ��يْ��ِل ِم��َن َك��أَنَّ��ُه أََغ��رَّ أُذُنَ��ْي إَِل��ى َوَع��يْ��ِن��ي
َوتَ��ذَْه��ُب492 َرِح��ي��ٍب َص��ْدٍر َع��َل��ى تَ��ِج��يءُ إَِه��اِب��ِه ِف��ي ِج��ْس��ِم��ِه َع��ْن َف��ْض��َل��ٌة َل��ُه
َف��يَ��ْل��َع��ُب493 ِم��َراًرا َوأُْرِخ��ي��ِه َف��يَ��ْط��َغ��ى ِع��نَ��انَ��ُه أُْدِن��ي ال��ظَّ��ْل��َم��اءَ ِب��ِه َش��َق��ْق��ُت
أَْرَك��ُب494 ِح��ي��َن ِم��ثْ��َل��ُه َع��نْ��ُه َوأَنْ��ِزُل ِب��ِه ��يْ��تُ��ُه َق��فَّ اْل��َوْح��ِش أَيَّ َوأَْص��َرُع
يُ��َج��رُِّب495 َال َم��ْن َع��يْ��ِن ِف��ي َك��ثُ��َرْت َوإِْن َق��ِل��ي��َل��ٌة ��ِدي��ِق َك��ال��صَّ إِالَّ اْل��َخ��يْ��ُل َوَم��ا
ُم��َغ��يَّ��ُب496 َع��نْ��َك َف��اْل��ُح��ْس��ُن َوأَْع��َض��اِئ��َه��ا ِش��يَ��اِت��َه��ا ُح��ْس��ِن َغ��يْ��َر تُ��َش��اِه��ْد َل��ْم إِذَا
ُم��َع��ذَُّب497 ِف��ي��َه��ا اْل��َه��مِّ بَ��ِع��ي��ِد َف��ُك��لُّ ِل��َراِك��ٍب ُم��نَ��اًخ��ا نْ��يَ��ا ال��دُّ ِذي ال��ل��ُه َل��َح��ا
أَتَ��َع��تَّ��ُب498 َوَال ِف��ي��َه��ا أَْش��تَ��ِك��ي َف��َال َق��ِص��ي��َدًة أَُق��وُل َه��ْل ِش��ْع��ِري َل��يْ��َت أََال
ُق��لَّ��ُب499 اْل��َق��ْوِم ابْ��نَ��َة يَ��ا َق��ْل��ِب��ي َوَل��ِك��نَّ أََق��لُّ��ُه َع��نِّ��ي ��ْع��َر ال��شِّ يَ��ذُوُد َم��ا َوِب��ي
َوأَْك��تُ��ُب500 َع��َل��يَّ تُ��ْم��ِل��ي ْ أََش��أ َل��ْم َوإِْن َم��ْدَح��ُه ِش��ئْ��ُت إِذَا َك��اُف��وٍر َوأَْخ��َالُق
يَ��تَ��َغ��رَُّب501 َف��َم��ا َك��اُف��وًرا ��َم َويَ��مَّ َوَراءَُه أَْه��ًال اْإلِنْ��َس��اُن تَ��َرَك إِذَا
َويَ��ْغ��َض��ُب502 يَ��ْرَض��ى أَْح��يَ��اَن َونَ��اِدَرًة َوِح��ْك��َم��ًة َرأْيً��ا اْألَْف��َع��اَل يَ��ْم��َال َف��تً��ى
يَ��ْض��ِرُب503 ِب��اْل��َك��فِّ ��يْ��َف ال��سَّ أَنَّ تَ��بَ��يَّ��نْ��َت ��ُه َك��فُّ ��يْ��ِف ِب��ال��سَّ اْل��َح��ْرِب ِف��ي َض��َربَ��ْت إِذَا
َف��تَ��نْ��َض��ُب504 ��َح��اِب ال��سَّ أَْم��َواُه َوتَ��ْل��بَ��ُث َك��ثْ��َرًة ال��لَّ��بْ��ِث َع��َل��ى َع��َط��ايَ��اُه تَ��ِزي��ُد
َوتَ��ْش��َرُب505 ِح��ي��ٍن ُم��نْ��ذُ أَُغ��نِّ��ي َف��ِإنِّ��ي أَنَ��الُ��ُه َف��ْض��ٌل اْل��َك��أِْس ِف��ي َه��ْل اْل��ِم��ْس��ِك أَبَ��ا
تَ��ْط��لُ��ُب506 ��يْ��َك َك��فَّ ِم��ْق��َداِر َع��َل��ى َونَ��ْف��ِس��ي َزَم��اِن��نَ��ا ��ْي َك��فَّ ِم��ْق��َداِر َع��َل��ى َوَه��بْ��َت
يَ��ْس��لُ��ُب507 َوُش��ْغ��لُ��َك يَ��ْك��ُس��ونِ��ي َف��ُج��وُدَك ِوَاليَ��ًة أَْو َض��يْ��َع��ًة ِب��ي تَ��نُ��ْط َل��ْم إِذَا
َوأَنْ��ُدُب508 أُِح��بُّ َم��ْن َوأَبْ��ِك��ي ِح��ذَاِئ��ي َح��ِب��ي��بَ��ُه ُك��لٌّ اْل��ِع��ي��ِد ذَا ِف��ي يُ��َض��اِح��ُك
ُم��ْغ��ِرُب509 َع��نْ��َق��اءُ اْل��ُم��ْش��تَ��اِق ِم��َن َوأَيْ��َن ِل��َق��اءَُه��ْم َوأَْه��َوى أَْه��ِل��ي إَِل��ى أَِح��نُّ
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َوأَْع��ذَُب510 ُف��َؤاِدي ِف��ي أَْح��َل��ى َف��ِإنَّ��َك ُه��ُم أَْو اْل��ِم��ْس��ِك أَبُ��و إِالَّ يَ��ُك��ْن َل��ْم َف��ِإْن
َط��يِّ��ُب511 اْل��ِع��زَّ يُ��نْ��ِب��ُت َم��َك��اٍن َوُك��لُّ ُم��َح��بَّ��ٌب اْل��َج��ِم��ي��َل يُ��ولِ��ي اْم��ِرٍئ َوُك��لُّ
اْل��ُم��ذَرَُّب512 َواْل��َح��ِدي��ُد اْل��َع��َواِل��ي َوُس��ْم��ُر َداِف��ٌع ال��ل��ُه َم��ا ��اُد اْل��ُح��سَّ ِب��َك يُ��ِري��ُد
أَْش��يَ��ُب513 َوال��طِّ��ْف��ُل ِع��ْش��َت ِم��نْ��ُه اْل��َم��ْوِت إَِل��ى تَ��َخ��لَّ��ُص��وا َل��ْو َم��ا يَ��بْ��ُغ��وَن الَّ��ِذي َوُدوَن
ُخ��يِّ��بُ��وا514 ِف��ي��َك الَّ��ِذي اْل��َف��ْض��َل َط��َل��بُ��وا َوإِْن َوُح��كِّ��ُم��وا أُْع��ُط��وا َج��ْدَواَك َط��َل��بُ��وا إِذَا
يُ��وَه��ُب515 َل��يْ��َس َم��ا اْألَْش��يَ��اءِ ِم��َن َوَل��ِك��ْن َوَه��بْ��تَ��َه��ا ُع��َالَك يَ��ْح��ُووا أَْن َج��اَز َوَل��ْو
يَ��تَ��َق��لَّ��ُب516 نَ��ْع��َم��اِئ��ِه ِف��ي بَ��اَت ِل��َم��ْن َح��اِس��ًدا بَ��اَت َم��ْن ال��ظُّ��ْل��ِم أَْه��ِل َوأَْظ��َل��ُم
أَُب517 َوَال ِس��َواَك أُمٌّ َل��ُه َوَل��يْ��َس ُم��ْرَض��ًع��ا اْل��ُم��ْل��ِك ذَا َربَّ��يْ��َت الَّ��ِذي َوأَنْ��َت
ِم��ْخ��َل��ُب518 اْل��ِه��نْ��ُدَواِن��يَّ إِالَّ َل��َك َوَم��ا ِل��ِش��بْ��ِل��ِه اْل��َع��ِري��ِن َل��يْ��َث َل��ُه َوُك��نْ��َت
تَ��ْه��ُرُب519 اْل��َع��اِر ِم��َن اْل��َه��يْ��َج��ا ِف��ي اْل��َم��ْوِت إَِل��ى َك��ِري��َم��ٍة ِب��نَ��ْف��ٍس َع��نْ��ُه اْل��َق��نَ��ا َل��ِق��ي��َت
تَ��تَ��َه��يَّ��ُب520 الَّ��ِت��ي ال��نَّ��ْف��َس َويَ��ْخ��تَ��ِرُم تَ��َه��ابُ��ُه َال الَّ��ِت��ي ال��نَّ��ْف��َس يَ��تْ��ُرُك َوَق��ْد
َوأَنْ��َج��ُب521 أََش��دُّ َالَق��ْوا َم��ْن َوَل��ِك��نَّ ًة َوِش��دَّ بَ��أًْس��ا ُق��وَك ال��الَّ َع��ِدَم َوَم��ا
ُخ��لَّ��ُب522 اْل��ب��ي��ِض ِف��ي اْل��بَ��يْ��ِض َوبَ��ْرُق َع��َل��يْ��ِه��ْم َص��اِدٌق اْل��بَ��يْ��ِض ِف��ي اْل��ِب��ي��ِض َوبَ��ْرُق ثَ��نَ��اُه��ْم
َويَ��ْخ��ُط��ُب523 يَ��ْدُع��و َك��يْ��َف ُع��وٍد ُك��لِّ َع��َل��ى َخ��اِط��ٍب ُك��لَّ َع��لَّ��َم��ْت ُس��يُ��وًف��ا َس��َل��ْل��َت
َوتُ��نْ��َس��ُب524 اْل��َم��ْك��ُرَم��اُت تَ��نَ��اَه��ى إَِل��يْ��َك أَنَّ��ُه ال��نَّ��اُس يَ��نْ��ُس��ُب ��ا َع��مَّ َويُ��ْغ��ِن��ي��َك
َويَ��ْع��ُرُب525 ِف��َداَك َع��ْدنَ��ان بْ��ُن َم��َع��دُّ َق��ْدُرُه ��َك يَ��ْس��تَ��ِح��فُّ َق��ِب��ي��ٍل َوأَيُّ
َف��أَْط��َرُب526 أََراَك أَْن أَْرُج��و ُك��نْ��ُت َل��َق��ْد ِب��ْدَع��ًة َرأَيْ��تُ��َك ��ا َل��مَّ َط��َرِب��ي َوَم��ا
ُم��ذِْن��ُب527 َم��ْدِح��َك َق��بْ��َل ِب��َم��ْدٍح َك��أَنِّ��ي ��ِت��ي َوِه��مَّ اْل��َق��َواِف��ي ِف��ي��َك َوتَ��ْع��ِذلُ��ِن��ي
َويُ��نْ��َه��ُب528 اْل��َك��َالِم َه��ذَا َع��ْن أَُف��تِّ��ُش أََزْل َوَل��ْم ال��طَّ��ِري��ُق َط��اَل َوَل��ِك��نَّ��ُه
َم��ْغ��ِرُب529 ِل��ْل��َغ��ْرِب َل��يْ��َس َح��تَّ��ى َوَغ��رََّب َم��ْش��ِرٌق ��ْرِق ِل��ل��شَّ َل��يْ��َس َح��تَّ��ى َف��َش��رََّق
ُم��َط��نَّ��ُب530 ِخ��بَ��اءٌ أَْو ُم��َع��لٍّ��ى ِج��َداٌر ُوُص��ولِ��ِه ِم��ْن يَ��ْم��تَ��ِن��ْع َل��ْم ُق��ْل��تُ��ُه إِذَا

ما آخر وهي وثالثمائة، وأربعني تسع سنة شوال يف إياها وأنشده يمدحه، وقال
بعدها: يلقه ولم أنشده،

َش��بَ��اُب531 اْل��ُق��ُروِن ِب��تَ��بْ��ِي��ي��ِض َف��يَ��ْخ��َف��ى ِخ��َض��اُب اْل��بَ��يَ��اَض أَنَّ ِل��ي ُك��نَّ ُم��نً��ى
َع��اُب532 ِع��نْ��ِدَي اْل��َف��ْخ��ُر َوذَاَك َوَف��ْخ��ٌر ِف��تْ��نَ��ٌة َف��ْوَداَي اْل��ِب��ي��ِض ِع��نْ��َد ِل��يَ��اِل��َي
أَُج��اُب533 ِح��ي��َن أَْش��ُك��وُه ِب��َم��ا َوأَْدُع��و أَْش��تَ��ِه��ي ُك��نْ��ُت َم��ا اْل��يَ��ْوَم أَذُمُّ َف��َك��يْ��َف
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َض��بَ��اُب534 ال��نَّ��َه��اِر َض��ْوءِ َع��ْن انْ��َج��اَب َك��َم��ا َم��ْس��َل��ٍك ُك��لَّ َه��َدى َل��ْوٍن َع��ْن ال��لَّ��ْوُن َج��َال
ِح��َراُب535 ِم��نْ��ُه اْل��َوْج��ِه ِف��ي َم��ا انَّ َوَل��َو ِب��َش��ي��ِب��ِه تَ��ِش��ي��ُب َال نَ��ْف��ٌس اْل��ِج��ْس��ِم َوِف��ي
نَ��اُب536 اْل��َف��ِم ِف��ي يَ��بْ��َق َل��ْم إِذَا َونَ��اٌب ُه أُِع��دُّ ُظ��ْف��ٌر َك��لَّ إِْن ُظ��ْف��ٌر َل��َه��ا
َك��َع��اُب537 َوْه��َي اْل��ُع��ْم��ِر أَْق��َص��ى َوأَبْ��لُ��ُغ َغ��يْ��َرَه��ا َش��اءَ َم��ا ال��دِّْه��ُر ِم��نِّ��ي يُ��َغ��يِّ��ُر
َس��َح��اُب538 ال��نُّ��ُج��وِم ُدوِن ِم��ْن َح��اَل إِذَا ُص��ْح��بَ��ِت��ي ِب��ي تَ��ْه��تَ��ِدي َل��نَ��ْج��ٌم َوإِنِّ��ي
إِيَ��اُب539 َع��نْ��ُه َس��اَف��ْرُت بَ��َل��ٍد إَِل��ى يَ��ْس��تَ��ِف��زُّنِ��ي َال اْألَْوَط��اِن َع��ِن َغ��ِن��يٌّ
ُع��َق��اُب540 أَْك��َواِرِه��نَّ َف��ِف��ي َوإِالَّ ِب��ِه َس��اَم��َح��ْت إِْن اْل��ِع��ي��ِس ذََم��َالِن وََع��ْن
لُ��َع��اُب541 اْل��يَ��ْع��ُم��َالِت َف��ْوَق ��ْم��ِس َولِ��ل��شَّ َح��اَج��ًة اْل��َم��اءِ إَِل��ى أُبْ��ِدي َف��َال َوأَْص��َدى
َش��َراُب542 إَِل��يْ��ِه يُ��ْف��ِض��ي َوَال نَ��ِدي��ٌم يَ��نَ��الُ��ُه َال َم��ْوِض��ٌع ِم��نِّ��ي ��رِّ َولِ��ل��سِّ
تُ��َج��اُب543 ال��لِّ��َق��اءِ َغ��يْ��ِر إَِل��ى َف��َالٌة بَ��يْ��نَ��نَ��ا ثُ��مَّ َس��اَع��ٌة ِم��نِّ��ي َولِ��ْل��َخ��ْوِد
َف��يُ��َص��اُب544 نَ��ْف��َس��ُه َق��ْل��ٌب يُ��َع��رُِّض َوَط��َم��اَع��ٌة ِغ��رٌَّة إِالَّ اْل��ِع��ْش��ُق َوَم��ا
ِرَك��اُب545 ِل��ل��زَُّج��اِج بَ��نَ��اِن��ي َوَغ��يْ��ُر َرِم��يَّ��ٌة ِل��ْل��َغ��َواِن��ي ُف��َؤاِدي وََغ��يْ��ُر
ِل��َع��اُب546 ِب��ِه��نَّ إِالَّ َل��نَ��ا َف��َل��يْ��َس َش��ْه��َوٍة ُك��لَّ اْل��َق��نَ��ا ِألَْط��َراِف تَ��َرْك��نَ��ا
ِك��َع��اُب547 ِم��نْ��ُه ِف��ي��ِه��نَّ انْ��َق��َص��َف��ْت َق��ِد َح��َواِدٍر َف��ْوَق ِل��ل��طَّ��ْع��ِن نُ��َص��رُِّف��ُه
ِك��تَ��اُب548 ال��زََّم��اِن ِف��ي َج��ِل��ي��ٍس َوَخ��يْ��ُر َس��اِب��ٍح َس��ْرُج ال��دُّنَ��ى ِف��ي َم��َك��اٍن أََع��زُّ
وَُع��بَ��اُب549 َزْخ��َرٌة بَ��ْح��ٍر ُك��لِّ َع��َل��ى َل��ُه الَّ��ِذي اْل��ِخ��َض��مُّ اْل��ِم��ْس��ِك أَبُ��و َوبَ��ْح��ٌر
يُ��َع��اُب550 َع��َل��يْ��ِه يُ��ثْ��نَ��ى َم��ا ِب��أَْح��َس��ِن َك��أَنَّ��ُه َح��تَّ��ى اْل��َم��ْدِح َق��ْدَر تَ��َج��اَوَز
ِرَق��اُب551 ��يُ��وِف ال��سُّ ِب��ي��َض َغ��اَل��بَ��ْت َك��َم��ا َل��ُه َع��نَ��ْوا ثُ��مَّ اْألَْع��َداءُ وََغ��اَل��بَ��ُه
ِث��يَ��اُب552 اْل��َح��ِدي��َد إِالَّ تَ��ُص��ْن َل��ْم إِذَا ِب��ذَْل��ًة اْل��ِم��ْس��ِك أَبَ��ا تَ��ْل��َق��ى َم��ا َوأَْك��ثَ��ُر
ِض��َراُب553 َواْألََم��اَم َوَط��ْع��ٌن ِرَم��اءٌ َوَخ��ْل��َف��ُه َص��ْدًرا تَ��ْل��َق��اُه َم��ا َوأَْوَس��ُع
ِغ��َض��اُب554 ِم��نْ��ُه اْألَْرِض ُم��لُ��وُك َق��َض��اءً َق��َض��ى إِذَا ُح��ْك��ًم��ا تَ��ْل��َق��اُه َم��ا َوأَنْ��َف��ذُ
َوِع��َق��اُب555 نَ��اِئ��ٌل يَ��ُق��ْدَه��ا َل��ْم َوَل��ْو َف��ْض��لُ��ُه ال��نَّ��اِس َط��اَع��َة إَِل��يْ��ِه يَ��ُق��وُد
ِك��َالُب556 أَْرَواُح��ُه��نَّ أُُس��ٍد َوَك��ْم َض��يْ��َغ��ٍم ُروُح ِج��ْس��ِم��ِه ِف��ي أََس��ًدا أَيَ��ا
َويُ��َه��اُب557 ��ُه َح��قَّ يُ��ْع��َط��ى َوِم��ثْ��لُ��َك نَ��ْف��ِس��ِه َح��قَّ َدْه��ِرِه ِم��ْن آِخ��ذًا َويَ��ا
ِع��تَ��اُب558 َوَط��اَل إِْع��تَ��اٌب َق��لَّ َوَق��ْد يَ��لُ��طُّ��ُه َح��قٌّ ال��دَّْه��ِر َه��ذَا ِع��نْ��َد َل��نَ��ا
يَ��بَ��اُب559 َوْه��َي اْألَْوَق��اُت َوتَ��نْ��َع��ِم��ُر ِش��ي��َم��ًة ِع��نْ��َدَك اْألَيَّ��اُم تُ��ْح��ِدُث َوَق��ْد
ِق��َراُب560 َوْه��َو ِف��ي��ِه َس��يْ��ٌف َك��أَنَّ��َك َف��ْض��َل��ٌة َواْل��ُم��ْل��ُك أَنْ��َت إِالَّ ُم��ْل��َك َوَال
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يُ��َش��اُب561 ِب��اْل��ِب��َع��اِد ُق��ْربً��ا َك��اَن َوإِْن َق��ِري��َرًة َع��يْ��نً��ا ِم��نْ��َك ِب��ُق��ْرِب��ي ِل��ي أََرى
ِح��َج��اُب562 ِم��نْ��َك ��ْل��ُت أَمَّ الَّ��ِذي َوُدوَن بَ��يْ��نَ��نَ��ا اْل��ُح��ْج��ُب تُ��ْرَف��َع أَْن نَ��اِف��ِع��ي َوَه��ْل
َج��َواُب563 يَ��ُك��وَن َال َك��يْ��َم��ا َوأَْس��ُك��ُت َع��نْ��ُك��ُم َخ��فَّ َم��ا ُح��بَّ َس��َالِم��ي أُِق��لُّ
َوِخ��َط��اُب564 ِع��نْ��َدَه��ا بَ��يَ��اٌن ُس��ُك��وتِ��ي َف��َط��انَ��ٌة َوِف��ي��َك َح��اَج��اٌت ال��نَّ��ْف��ِس َوِف��ي
ثَ��َواُب565 َع��َل��يْ��ِه يُ��بْ��َغ��ى َه��ًوى َض��ِع��ي��ٌف ِرْش��َوًة اْل��ُح��بِّ َع��َل��ى ِب��اْل��بَ��اِغ��ي أَنَ��ا َوَم��ا
َص��َواُب566 َه��َواَك ِف��ي َرأِْي��ي أَنَّ َع��َل��ى َع��َواِذِل��ي أَُدلَّ أَْن إِالَّ ِش��ئْ��ُت َوَم��ا
َوَخ��ابُ��وا567 َظ��ِف��ْرُت َق��ْد أَنِّ��ي َوَغ��رَّبْ��ُت َف��َش��رَُّق��وا َخ��اَل��ُف��ونِ��ي َق��ْوًم��ا َوأُْع��ِل��َم
ِذئَ��اُب568 َواْل��ُم��لُ��وُك َل��يْ��ٌث َوأَنَّ��َك َواِح��ٌد أَنَّ��َك ِف��ي��َك إِالَّ اْل��ُخ��ْل��ُف َج��َرى
ذُبَ��اُب569 َف��َق��اَل يُ��ْخ��ِط��ئْ َوَل��ْم ِذئَ��ابً��ا َق��اِرئٌ ��َف َص��حَّ ُق��وِي��ْس��َت إِْن َوأَنَّ��َك
ِك��ذَاُب570 ِف��ي��ِه َل��يْ��َس َح��قٌّ َوَم��ْدُح��َك َوبَ��اِط��ٌل َح��قٌّ ال��نَّ��اِس َم��ِدي��َح َوإِنَّ
تُ��َراُب ال��تُّ��َراِب َف��ْوَق الَّ��ِذي َوُك��لُّ َه��يِّ��ٌن َف��اْل��َم��اُل اْل��ُودَّ ِم��نْ��َك ِن��ْل��ُت إِذَا
َوِص��َح��اُب571 بَ��ْل��َدٌة يَ��ْوٍم ُك��لَّ َل��ُه ُم��َه��اِج��ًرا إِالَّ أَنْ��َت َل��ْوَال ُك��نْ��ُت َوَم��ا
ذََه��اُب572 إَِل��يْ��َك إِالَّ ِل��ي َع��نْ��َك َف��َم��ا َح��ِب��ي��بَ��ًة إَِل��يَّ نْ��يَ��ا ال��دُّ َوَل��ِك��نَّ��َك

فقال: ِكَربه من الناس يُعجبان وأبرزاه جرذًا قتال قد برجلني ِصباه يف ومرَّ

اْل��َع��َط��ْب573 َص��ِري��َع اْل��َم��نَ��ايَ��ا أَِس��ي��َر اْل��ُم��ْس��تَ��ِغ��ي��ُر اْل��ُج��َرذُ أَْص��بَ��َح َل��َق��ْد
اْل��َع��َرْب574 ِف��ْع��َل ِل��ْل��َوْج��ِه ُه َوتَ��الَّ َواْل��َع��اِم��ِريُّ اْل��ِك��نَ��اِن��يُّ َرَم��اُه
��َل��ْب575 ال��سَّ ُح��رَّ َغ��لَّ َف��أَيُّ��ُك��َم��ا َق��تْ��َل��ُه اتَّ��َال ال��رَُّج��َل��يْ��ِن ِك��َال
ال��ذَّنَ��ْب ِف��ي ��ًة َع��ضَّ ِب��ِه َف��ِإنَّ َخ��ْل��ِف��ِه ِم��ْن َك��اَن َوأَيُّ��ُك��َم��ا

العتبي:576 يزيد بن ضبة يهجو وقال

ال��طُّ��ْرُط��بَّ��ْه577 ��ُه َوأُمُّ َض��بَّ��ْه اْل��َق��ْوُم أَنْ��َص��َف َم��ا
ُغ��لُ��بَّ��ْه578 اْالمَّ َوبَ��اَك��ُوا أَِب��ي��ِه ِب��َرأِْس َرَم��ْوا
َرْغ��بَ��ْه579 ِن��ي��َك ِب��َم��ْن َوَال َف��ْخ��ٌر َم��اَت ِب��َم��ْن َف��َال
َم��َح��بَّ��ْه580 َال َرْح��َم��ًة ـ��ُت ـْ ُق��ل�� َم��ا ُق��ْل��ُت َوإِنَّ��َم��ا
ِت��ي��بَ��ْه581 ُك��نْ��َت َل��ْو ُع��ِذْرَت َح��تَّ��ى َل��َك َوِح��ي��َل��ًة
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َض��ْربَ��ْه582 ِه��َي إِنَّ��َم��ا ـ��ِل ـْ اْل��َق��ت�� ِم��َن َع��َل��يْ��َك َوَم��ا
ُس��بَّ��ْه583 ُه��َو إِنَّ��َم��ا ِر اْل��َغ��ْد ِم��َن َع��َل��يْ��َك َوَم��ا
َق��ْح��بَ��ْه584 ��َك أُمَّ إِنَّ ِر اْل��َع��ا ِم��َن َع��َل��يْ��َك َوَم��ا
َك��ْل��بَ��ْه ابْ��َن يَ��ُك��وَن أَْن ـ��ِب ـْ اْل��َك��ل�� َع��َل��ى يَ��ُش��قُّ َوَم��ا
ُص��ْل��بَ��ْه َض��رَّ َوإِنَّ��َم��ا أَتَ��اَه��ا َم��ْن َض��رََّه��ا َم��ا
ُزبَّ��ْه585 نَ��اَك ِع��َج��انُ��َه��ا َوَل��ِك��ْن يَ��ِن��ْك��َه��ا َوَل��ْم
َق��ْل��بَ��ْه يَ��لُ��وُم��وَن َوَال َق��ْوٌم َض��بَّ��َة يَ��لُ��وُم
ذَنْ��بَ��ْه اْل��ِج��ْس��َم َويُ��ْل��ِزُم ��ى يَ��تَ��َش��هَّ َوَق��ْل��بُ��ُه
َص��ْل��بَ��ْه586 اْل��ِج��ذِْع ِف��ي أََح��بَّ َش��يْ��ئً��ا اْل��ِج��ذَْع أَبْ��َص��َر َل��ْو
ُرْك��بَ��ْه587 ال��نَّ��اِس َوأَْل��يَ��َن نَ��ْف��ًس��ا ال��نَّ��اِس أَْط��يَ��َب يَ��ا
تُ��ْربَ��ْه اْألَْرِض أَْخ��بَ��ِث ِف��ي أَْص��ًال ال��نَّ��اِس َوأَْخ��بَ��َث
ِب��َح��بَّ��ْه أَْل��ًف��ا تَ��ِب��ي��ُع ��ا أُمٍّ ال��نَّ��اِس َوأَْرَخ��َص
َج��ْع��بَ��ْه588 َوْه��َي ِل��َم��ْريَ��ٍم ِس��َه��اٌم اْل��ُف��ُع��وِل ُك��لُّ
اْألَِط��بَّ��ْه589 ِل��َق��اءِ ِم��ْن ءُ ا ال��دَّ ِب��ِه َم��ْن َع��َل��ى َوَم��ا
ِخ��ْط��بَ��ْه590 َغ��يْ��ُر َوُح��رٍَّة َه��لُ��وٍك بَ��يْ��َن َوَل��يْ��َس
وَُع��ْل��بَ��ْه591 َض��يْ��ٌح َغ��نَ��اُه َض��يْ��ٍف ُك��لَّ َق��اِت��ًال يَ��ا
َج��نْ��بَ��ْه592 ال��لَّ��يْ��ُل أَبَ��اتَ��َك َرِف��ي��ٍق ُك��لِّ َوَخ��ْوُف
َربَّ��ْه593 يُ��َغ��اِل��ُب ـ��ِذي ال��ـ ذَا َوَم��ْن ُخ��ِل��ْق��َت َك��ذَا
َك��ْس��بَ��ْه تَ��َع��وََّد إِذَا ِب��ذَمٍّ يُ��بَ��اِل��ي َوَم��ْن
ُس��ْربَ��ْه594 بَ��ْع��َد ُس��ْربَ��ًة ـ��ِل ـْ ال��نَّ��خ�� ِف��ي اْل��َخ��يْ��َل تَ��َرى أََم��ا
َس��نْ��بَ��ْه595 ُم��نْ��ذُ َف��ُع��وَل��َه��ا تَ��ْج��لُ��و ِن��َس��اِئ��َك َع��َل��ى
َرْط��بَ��ْه596 َواْألَُح��يْ��َراُح َن يَ��نْ��ُظ��ْر َح��ْوَل��َك َوُه��نَّ
ُق��نْ��بَ��ْه597 يَ��ْح��ُس��ْدَن يَ��َريْ��َن بَ��ْغ��ٍل ُغ��ْرُم��وِل َوُك��لُّ
ُع��ْج��بَ��ْه598 َخ��لَّ��َف أَيْ��َن َض��بَّ يَ��ا ُف��َؤاَدَك َف��َس��ْل
َص��ْح��بَ��ْه599 َخ��اَن َل��َط��اَل��َم��ا َل��َع��ْم��ِري يَ��ُخ��نْ��َك َوإِْن
ُرْع��بَ��ْه600 تَ��بَ��يَّ��نْ��َت َوَق��ْد ِف��ي��ِه تَ��ْرَغ��ُب َوَك��يْ��َف
ِم��ذَبَّ��ْه601 َع��نَّ��ا نَ��َف��تْ��َك ذُبَ��ابً��ا إِالَّ ُك��نْ��َت َم��ا
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َرْه��بَ��ْه تَ��ْض��ِرُط َف��ِص��ْرَت ِت��ي��ًه��ا تَ��ْف��َخ��ُر َوُك��نْ��َت
َوَح��ْربَ��ْه602 ُرْم��ًح��ا َح��َم��ْل��َت َق��ِل��ي��ًال بَ��ُع��ْدنَ��ا َوإِْن
َش��ْط��بَ��ْه603 َج��ْرَداءَ ِع��نَ��اَن ��ي ِب��َك��فِّ َل��يْ��َت َوُق��ْل��َت
ُغ��ْربَ��ْه604 َداُر َف��ِإنَّ��َه��ا اْل��َم��َع��اِل��ي أَْوَح��َش��تْ��َك إِْن
ِن��ْس��بَ��ْه605 َل��َك َف��ِإنَّ��َه��ا اْل��َم��َخ��اِزي آنَ��َس��تْ��َك أَْو
ُك��ْربَ��ْه606 َع��نْ��َك ��َف��ْت تَ��َك��شَّ ُم��َراِدي َع��َرْف��َت َوإِْن
أَْش��بَ��ْه607 ِب��َك َف��ِإنَّ��ُه ُم��َراِدي َج��ِه��ْل��َت َوإِْن

ببغداد: توفيت وقد ِته، ِبَعمَّ الدولة عضد شجاع أبا يعزي وقال

ق��ْل��ِب��ِه608 ف��ي أَثَّ��َر الَّ��ِذي َه��ذَا ِب��ِه ُم��َع��زٍّى ال��َم��ْل��ُك َم��ا آِخ��ُر
َغ��ْص��ِب��ه609 َع��َل��ى ال��دَّْه��ُر يَ��ْق��ِدَر أَْن َش��ابَ��ُه أَنَ��ًف��ا بَ��ْل َج��َزًع��ا َال
َع��تْ��ِب��ِه610 ِم��ْن األَيَّ��اُم َالْس��تَ��ْح��يَ��ِت ِع��نْ��َدُه ِب��َم��ا نْ��يَ��ا ال��دُّ َدَرِت َل��ْو
ِح��ْزِب��ه611 ِم��ْن َل��يْ��َس َل��َديْ��ِه َل��يْ��َس الَّ��ِذي أَنَّ تَ��ْح��َس��ُب َل��َع��لَّ��َه��ا
َع��ْض��ِب��ه612 ذََرى ِف��ي ُم��ِق��ي��ًم��ا َل��يْ��َس َل��ُه َداٌر بَ��ْغ��َداُد َم��ْن َوأَنَّ
ُص��ْل��ِب��ه613 ِم��ْن َل��يْ��َس ِم��نْ��َه��ا َل��يْ��َس َم��ْن أَْوَط��انُ��ُه اْل��َم��ْرءِ َج��دَّ َوأَنَّ
ُق��ْرِب��ه614 إَِل��ى َخ��ْوًف��ا َف��يُ��ْج��ِف��لُ��وا أَْع��َداُؤُه تَ��ْف��ُط��َن أَْن أََخ��اُف
َج��نْ��ِب��ه615 َع��ْن اْل��ُم��ْض��َج��َع تَ��ْق��ِل��ُب َال َض��ْج��َع��ٍة ِم��ْن ِل��ْإلِنْ��َس��اِن بُ��دَّ َال
َك��ْرِب��ه616 ِم��ْن اْل��َم��ْوُت أَذَاَق َوَم��ا ُع��ْج��ِب��ه ِم��ْن َك��اَن َم��ا ِب��َه��ا يَ��نْ��َس��ى
ُش��ْرِب��ه617 ِم��ْن بُ��دَّ َال َم��ا نَ��َع��اُف بَ��الُ��نَ��ا َف��َم��ا اْل��َم��ْوتَ��ى بَ��نُ��و نَ��ْح��ُن
َك��ْس��ِب��ه618 ِم��ْن ِه��َي َزَم��اٍن َع��َل��ى ِب��أَْرَواِح��نَ��ا أَيْ��ِديَ��نَ��ا تَ��بْ��َخ��ُل
تُ��ْرِب��ه619 ِم��ْن اْألَْج��َس��اُم َوَه��ِذِه َج��وِِّه ِم��ْن اْألَْرَواُح َف��َه��ِذِه
يَ��ْس��ِب��ه620 َل��ْم يَ��ْس��ِب��ي��ِه الَّ��ِذي ُح��ْس��ِن ُم��نْ��تَ��َه��ى ِف��ي اْل��َع��اِش��ُق َف��كَّ��َر َل��ْو
َغ��ْرِب��ه621 ِف��ي اْألَنْ��ُف��ُس َف��َش��كَّ��ِت َش��ْرِق��ِه ِف��ي ��ْم��ِس ال��شَّ َق��ْرُن يُ��َر َل��ْم
ِط��بِّ��ه622 ِف��ي َج��اِل��ي��نُ��وَس َم��ْوتَ��َة َج��ْه��ِل��ِه ِف��ي ��أِْن ال��ضَّ َراِع��ي يَ��ُم��وُت
ِس��ْرِب��ه623 َع��َل��ى اْألَْم��ِن ِف��ي َوَزاَد ُع��ْم��ِرِه َع��َل��ى َزاَد َوُربَّ��َم��ا
َح��ْرِب��ه624 ِف��ي اْل��ُم��ْف��ِرِط َك��َغ��ايَ��ِة ِس��ْل��ِم��ِه ِف��ي اْل��ُم��ْف��ِرِط وََغ��ايَ��ُة
ُرْع��ِب��ه625 ِم��ْن يَ��ْخ��ِف��ُق ُف��َؤاُدُه َط��اِل��ٌب َح��اَج��تَ��ُه َق��َض��ى َف��َال
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ذَنْ��ِب��ه626 ُم��نْ��تَ��َه��ى نَ��َداُه َك��اَن َم��َض��ى ِل��َش��ْخ��ٍص ال��ل��َه أَْس��تَ��ْغ��ِف��ُر
َس��بِّ��ه627 ِف��ي أَْف��َرَط َك��أَنَّ��ُه إِْح��َس��انَ��ُه َد َع��دَّ َم��ْن َوَك��اَن
ُح��بِّ��ه628 ِم��ْن اْل��َع��يْ��َش يُ��ِري��ُد َوَال َع��يْ��َش��ُه اْل��ُع��َل��ى ُح��بِّ ِم��ْن يُ��ِري��ُد
َص��ْح��ِب��ه629 ِم��ْن اْل��َق��بْ��ِر ِف��ي َوَم��ْج��ُدُه َوْح��َدُه َداِف��نُ��ُه يَ��ْح��َس��بُ��ُه
ُح��ْج��ِب��ِه630 ِف��ي ال��تَّ��أِْن��ي��ُث َويُ��ْس��تَ��ُر ِذْك��ِرِه ِف��ي ال��تَّ��ذِْك��ي��ُر َويُ��ْظ��َه��ُر
َل��بِّ��ِه631 ِل��ْل��َق��نَ��ا َج��يْ��ٌش َف��َق��اَل َدَع��ا أَِم��ي��ٍر َخ��يْ��ر أَِب��ي أُْخ��ُت
لُ��بِّ��ِه632 أَبُ��و َواْل��َق��ْل��ُب أَبُ��وُه ُرْك��نُ��َه��ا َم��ْن ْوَل��ِة ال��دَّ َع��ُض��َد يَ��ا
ُق��ْض��ِب��ِه633 َع��َل��ى ال��نَّ��ْوُر َك��أَنَّ��َه��ا آبَ��اِئ��ِه َزيْ��ُن بَ��نُ��وُه َوَم��ْن
َع��ْق��ِب��ِه634 ِم��ْن أَْص��بَ��ْح��َت َوُم��نْ��ِج��ٍب أَْه��ِل��ِه ِم��ْن أَنْ��َت ِل��َدْه��ٍر َف��ْخ��ًرا
تُ��نْ��ِب��ِه635 َف��َال ��بْ��ُر ال��صَّ َوَس��يْ��ُف��َك تُ��ْح��ِي��ِه َف��َال اْل��ِق��ْرُن اْألََس��ى إِنَّ
ُش��ْه��ِب��ِه636 ِم��ْن اْل��َم��ْف��ُق��وُد يُ��وِح��ُش��ُه ال��دَُّج��ى بَ��ْدَر أَنَّ ِع��نْ��ِدي َك��اَن َم��ا
ُك��تْ��ِب��ِه637 ِف��ي ��اِئ��ُر ال��سَّ ��َل تَ��َح��مَّ َم��ا َح��ْم��ِل َع��ْن تَ��ْض��ُع��َف أَْن َح��اَش��اَك
َس��ْح��ِب��ِه638 َع��ْن ُة ��دَّ ال��شِّ َف��أَْغ��نَ��ِت َق��بْ��ِل��ِه ِم��ْن ال��ثِّ��ْق��َل َح��َم��ْل��َت َوَق��ْد
ثَ��ْل��ِب��ِه639 ِف��ي اْإلِْش��َف��اُق َويَ��ْدُخ��ُل َم��ْدِح��ِه ِف��ي اْل��َم��ْرءِ َص��بْ��ُر يَ��ْدُخ��ُل
َغ��ْرِب��ِه640 َع��ْن ال��دَّْم��َع َويَ��ْس��تَ��ِردُّ َص��ْوِب��ِه َع��ْن اْل��ُح��ْزَن يَ��ثْ��ِن��ي ِم��ثْ��لُ��َك
َربِّ��ِه641 إَِل��ى ِل��تَ��ْس��ِل��ي��ٍم إِي��َم��ا َف��ْض��ِل��ِه َع��َل��ى ِإلِبْ��َق��اءٍ إِي��َم��ا
ُم��ْش��ِب��ِه642 ِب��َال َف��ْرًدا يَ��ا ِس��َواَك ِب��ِه أَْع��ِن��ي ِم��ثْ��لُ��َك أَُق��ْل َوَل��ْم

الذهبي: القايض يهجو صباه يف وقال

أََدِب إَِل��ى تَ��ْرِج��ْع َف��َل��ْم اْم��تُ��ِح��نْ��َت ثُ��مَّ أٍَب ِل��َغ��يْ��ِر ابْ��نً��ا َف��ُك��نْ��َت نُ��ِس��بْ��َت ��ا َل��مَّ
ال��ذََّه��ِب643 َال اْل��َع��ْق��ِل ذََه��اِب ِم��ْن ��ًة ُم��ْش��تَ��قَّ تَ��ْس��ِم��يَ��ًة اْل��يَ��ْوَم ِب��ال��ذََّه��ِب��يِّ ��ي��َت ُس��مِّ
ال��لَّ��َق��ِب644 َع��َل��ى اْل��ُم��ْل��َق��ى ال��لَّ��َق��ُب أَيُّ��َه��ا يَ��ا ِب��ِه َويْ��َك ��بْ��َت لُ��قِّ َم��ا ِب��َك ��ٌب ُم��َل��قَّ

ِحْسَمى أرض يف به نزل الطيب أبو كان وقد الطائي، ربيعة بن وردان يهجو وقال
أمتعته؛ من له يرسقون فجعلوا الطيب، أبي عبيد وردان فاستغوى مرص؛ من منرصفه
الغلمان وأمر وجهه، فأصاب بالسيف عبيده أحد رضب بذلك الطيب أبو شعر فلما

عليه: فأجهزوا
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ثَ��ْع��َل��ِب645 َوُخ��ْرُط��وُم ِخ��نْ��ِزي��ٍر َك��ْس��ُب َل��ُه ِب��ِه أَتَ��ْت ��ا َوأُمَّ َوْرَدانً��ا ال��ل��ُه َل��َح��ا
َواْألَِب646 اْألُمِّ ِم��َن ِف��ي��ِه أَنَّ��ُه َع��َل��ى َدَالَل��ًة إِالَّ اْل��َغ��ْدُر ِف��ي��ِه َك��اَن َف��َم��ا
َم��ْك��َس��ِب647 لُ��ْؤَم َويَ��ا إِنْ��َس��اٍن لُ��ْؤَم َف��يَ��ا ِع��ْرِس��ِه َه��ِن ِم��ْن اْإلِنْ��َس��اُن َك��َس��َب إِذَا
َم��ْط��َل��ِب648 َش��رِّ ِم��ْن ال��رِّْزَق ال��طَّ��اِل��بَ��اِن ُه��َم��ا ِب��نْ��تُ��ُه َوْرَداَن ِب��نْ��ُت ال��لَّ��ذَيَّ��ا أََه��ذَا
ُم��َك��ذَِّب649 ِص��ْدٍق ُربَّ تَ��ْع��ِذَالِن��ي َف��َال َط��يِّ��ٍئ تُ��وِس َع��ْن اْل��َغ��ْدَر أَنْ��ِف��ي ُك��نْ��ُت َل��َق��ْد

هوامش

سيًفا أرى أني وذلك منه، تتحري عجيبًا شيئًا يوم كل منك عيناي ترى يقول: (1)
األول والحسام السيف، بها يحمل التي والحمالة سحاب، يمطره وسحابًا سيًفا يحمل

الدولة. سيف هو والثاني السيف، هو
سيًفا أرى أني وذلك منه، تتحري عجيبًا شيئًا يوم كل منك عيناي ترى يقول: (2)
األول والحسام السيف، بها يحمل التي والحمالة سحاب، يمطره وسحابًا سيًفا يحمل

الدولة. سيف هو والثاني السيف، هو
السحاب من أفضل أنت يقول: ويبىل. يرث ويخلق: األبيض السحاب الرباب: (3)
األرض نبات وهي الغيث بها كساها التي وثيابها السحاب مطر من تجف األرض ألن
دائم وجودك خالد فأنت به رطبًا الدهر ينفك ال ذكرك ولكن — هيجه عند وذلك — تبىل
يطيب واملعنى وسهولته، لينه الدهر برطوبة يريد الواحدي: وقال ينقطع. ال االنسكاب

البحرتي: قال كما لهم ويلني ينقاد رطب الدهر فكأن بك الدهر أهل عيش

اْل��ج��نْ��دُل يَ��ْج��ِري َك��اَد َح��تَّ��ى َوَرُط��بْ��َن ال��دَُّج��ى يَ��ْح��تَ��ِب��ُس َك��اَد َح��تَّ��ى أَْش��َرْق��َن

الزمان. برطوبة للينه يجري يكاد الصخر فجعل
السحاب من أفضل أنت يقول: ويبىل. يرث ويخلق: األبيض السحاب الرباب: (4)
األرض نبات وهي الغيث بها كساها التي وثيابها السحاب مطر من تجف األرض ألن
دائم وجودك خالد فأنت به رطبًا الدهر ينفك ال ذكرك ولكن — هيجه عند وذلك — تبىل
يطيب واملعنى وسهولته، لينه الدهر برطوبة يريد الواحدي: وقال ينقطع. ال االنسكاب

البحرتي: قال كما لهم ويلني ينقاد رطب الدهر فكأن بك الدهر أهل عيش
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اْل��ج��نْ��دُل يَ��ْج��ِري َك��اَد َح��تَّ��ى َوَرُط��بْ��َن ال��دَُّج��ى يَ��ْح��تَ��ِب��ُس َك��اَد َح��تَّ��ى أَْش��َرْق��َن

الزمان. برطوبة للينه يجري يكاد الصخر فجعل
والطراب: نهاًرا، املنترشة السحب والغوادي: ليًال، السارية السحب السواري: (5)
به اقتدى واحتذاه: تستفيد، وتفيد: الشوق، ويحركه يطرب الذي وهو طروب، جمع
الطروب الحبيب يسري كما معك تسري السحب إن يقول: األخالق. والخالئق: مثله، وفعل
بأخالقك التخلق عن تعجز أنها بيد بمثله فتأتي منك الجود تستفيد كي وذلك حبيبه مع

الجميلة. العذبة
والطراب: نهاًرا، املنترشة السحب والغوادي: ليًال، السارية السحب السواري: (6)
به اقتدى واحتذاه: تستفيد، وتفيد: الشوق، ويحركه يطرب الذي وهو طروب، جمع
الطروب الحبيب يسري كما معك تسري السحب إن يقول: األخالق. والخالئق: مثله، وفعل
بأخالقك التخلق عن تعجز أنها بيد بمثله فتأتي منك الجود تستفيد كي وذلك حبيبه مع

الجميلة. العذبة
النفر وليلة النفر يوم ويقال منى، من الحجيج تفرق غداة يريد النفر: غداة (7)

بعضهم: قال منى من فيه الناس ينفر الذي لليوم

َوال��نَّ��ْح��ِر ال��ذَّبَ��اِئ��ِح أَيَّ��اَم َوَع��لَّ��َم بَ��يْ��تَ��ُه اْل��ُم��ل��بُّ��وَن َح��جَّ َوالَّ��ِذي أََم��ا
اْل��َغ��ْم��ِر َع��َل��ى َل��يْ��َل��ى أََق��اَم��تْ��ُه��نَّ َل��يَ��اٍل َوأَْه��ِل��ِه ُح��بٍّ��ا ِل��ْل��َغ��ْم��ِر َزاَدِن��ي َل��َق��ْد
ال��نَّ��ْف��ِر َل��يْ��َل��َة ِب��َه��ا أَْص��َح��اِب��ي َوَع��لَّ��ْل��ُت ذََك��ْرتُ��َه��ا أَْن ِف��ي ال��ل��ُه يَ��أْثَ��َم��نِّ��ي َوَه��ْل
َف��تْ��ِر َوَال ُج��نُ��وٍح ِم��ْن ِب��اْل��َم��َط��ايَ��ا َوَم��ا َك��ًرى َوِم��ْن َك��َالٍل ِم��ْن ِب��ي َم��ا َوَس��كَّ��نْ��ُت

الحسان. بها تشبه التماثيل وهي دمية جمع والدمى: أستقبل، وأعرتض:
قال النداء. حرف بإسقاط منادى وأهدى: للحبيب، والخطاب دعاء، فديناك: (8)
واهدوا الحديث: ومنه قصده قصدت أي فالن هدي هديت قولهم من أهدى الواحدي:
قلبي، إىل سهًما الناس أقصد يا يقول: سريته. وسريوا قصده اقصدوا أي عمار؛ هدي
غري من الدروع لالبيس الناس أقتل ويا تخطئه، وال بلحظها قلبه تصيب عينه أن يريد
أن ولك النزال، إىل معهم يحتاج وال الدروع تحصنهم فال بحبه يقتلهم إنه أي حرب؛
العالمة قال ما وإليك الهداية، من وأهدى التمييز عىل منصوبني وأقتل أهدى تجعل
فبينه للتفضيل كان إذا أفعل قال: البيت هذا عىل تعليقاته يف الكويف النحوي العكربي
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يقال أن ويمتنع أقوله، وما هذا من أقول هذا يقال أنه وذلك مناسبة، التعجب أفعل وبني
وفعل حمرته، أشد أي أحمره ما يقال: أن يمتنع كما حمرة، أشد أي هذا من أحمر هذا
بضمها، وفُعل بكرسها، وفِعل العني، بفتح فعل ثالثية: أفعال ثالثة من يبنى التعجب
الفاعل مسمى غري فعل من يبنى أن يجوز وال فاعله، سمي قد فعل من إال يبنى وال
رضبه كثرة من التعجب وقع ثم أخوك، رضب من مأخوذ ألنه أخاك؛ أرضب ما فيقال:
الرضب أشد ما تريد وأنت أخاك أرضب ما يقال أن يصح ال أخوك رضب قلت فإذا
والوحش اإلبل هدت (يقال الوحش هدت من يكون أن يجوز وأهدى أخوك، رضبه الذي
فيكون تقدمت إذا هواديها) وهي أوائلها الوحش وهاديات تقدمت، إذا تهدي والخيل
ويجوز للسهم، الفعل ويكون فاعل، له فعل من أفعل فيكون التمييز عىل منصوبًا اسًما
منصوب فسهًما ذلك عىل حمل فإذا الطريق هديته قولهم من للمخاطب الفعل يكون أن
أفعل وكذلك مفعوًال ينصب أن يجوز ال التعجب فعل ألن أهدى؛ عليه يدل مضمر بفعل

قوله: حمل ذلك وعىل للتفضيل، الذي

اْل��َق��َواِن��َس��ا ��يُ��وِف ب��ال��سُّ ِم��نَّ��ا َوأَْض��َرَب ِم��نْ��ُه��ُم ِل��ْل��َح��ِق��ي��َق��ِة َوأَْح��َم��ى أََك��رَّ

السالح.) من البيضة مقدم قونس جمع (القوانس:
إسالمه، قبل الجاهلية يف قالها الصحابي، مرداس بن للعباس قصيدة من وهو

ومطلعها:

َف��َراِك��َس��ا َرْح��َرَح��اَن إالَّ َوأَْق��َف��َر َداِرَس��ا اْل��يَ��ْوَم أْص��بَ��َح َرْس��ٌم ِألَْس��َم��اءَ

تمام أبو منها واختار واد.) وراكس: عكاظ، من قريب جبل أو موضع (رحرحان:
وهي: أبيات أربعة «الحماسة» يف

َف��َواِرَس��ا اْل��تَ��َق��يْ��نَ��ا يَ��ْوَم ِم��ثْ��َل��نَ��ا َوَال ُم��َص��بَّ��ًح��ا َح��يٍّ��ا اْل��َح��يِّ ِم��ثْ��َل أََر ف��َل��ْم
اْل��َق��َواِن��َس��ا ��يُ��وِف ِب��ال��سُّ ِم��نَّ��ا َوأََض��َرَب ِم��نْ��ُه��ُم ِل��ْل��َح��ِق��ي��َق��ِة َوأَْح��َم��ى أََك��رَّ
اْل��َم��َداِع��َس��ا َوال��رَِّم��اَح اْل��َم��ذَاِك��ي ُص��ُدوَر َل��نَ��ا نَ��َص��بُ��وا َح��ْم��َل��ًة َح��ْم��َل��نَ��ا َم��ا إِذَا
َع��َواِب��َس��ا إالَّ يَ��ْرِج��ْع��َن َف��َم��ا َع��َل��يْ��ِه��ْم نُ��ِك��رَُّه��ا َص��ِري��ٍع َع��ْن َج��اَل��ْت اْل��َخ��يْ��ُل إذَا
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بن عباس ورئيسهم — سليم بنو غزت العرب»: «أيام كتابه يف عبيدة أبو قال
بعد اليمن أرض من بتثليث فالتقوا معديكرب، بن عمرو لهم فجمع مراًدا، — مرادس
سليم بني من وقتل ستة، مراد كبار من فقتل شديًدا، قتاًال فاقتتلوا ليلة، وعرشين تسع
مرادس بن عباس فقال صاحبه. منهما واحد كل كره حتى الفريقان وصرب رجالن،
أراد إلخ، … الحي مثل أر فلم وقوله: … املنصفات إحدى وهي السني، عىل التي قصيدته
صبحناهم كالذين عليه مغاًرا أَر لم أي املرزوقي: قال مراد، بن زبيد بني املصبح بالحي
وتناول وأصحابهم، أصحابه بني السواء قسم الشهادة فقسم لقيناهم يوم مثلنا مغريًا وال
أن ويجوز فوارًسا، وكذلك التمييز، عىل مصبًحا حيٍّا وانتصب منهم، فرقة كل باملدح
أعدائه إىل ينرصف األول فاملرصاع إلخ، … وأحمي أكر وقوله: الحال، موضع يف يكون
حماية وأبلغ كرٍّا أحسن أَر لم واملراد: وأصحابه، عشريته إىل والثاني زبيد بنو وهم
كر من وأكر: البيضة، أعىل والقونس منا، بالسيوف للقوانس أرضب وال منهم للحقائق
األهل من حفظه عليه يحق ما الرجل وحقيقة الحماية، من وأحمى: عليه، صال إذا عليه
تقدم فيما ادعاه ملا تبيني إلخ: … وأحمى أكر قوله الحاجب: ابن قال والجار. واألوالد
بما واملوصوف الصفة بني يفصل لئال تقدم؛ ملا صفة ال مقدر بفعل ينتصب أن فيجوز
وإذا واحدة، صفة كأنها تقدم ملا صفة يكون أن ويجوز تمييًزا، جعل إذا كاألجنبي هو
وأحمى فأكر جائز، وذلك والعالم العاقل وعمرو زيد جاءني قال: كأنه تمييز غري جعال
إذا يقول: إلخ، … حملنا ما إذا وقوله: لفوارًسا، صفة منا وأرضب مصبًحا، لحيٍّا صفة
فاملراد للطعن، املعدة والرماح القرح الخيل صدور ونصبوا وجوهنا يف ثبتوا عليهم حملنا
جالت الخيل إذا وقوله: قوته، وكملت سنه تم مذٍك: وفرس الطاعنة، الرماح باملداعس
منا، رصعوا ما مثل لنرصع عليهم كررنا منا مرصوع عن دارت الخيل إذا أي إلخ، …
عليهم نكرها بل منهم ذلك يقنعنا ال منهم، رصيع عن الخيل جالت إذا يريد أن ويجوز

كوالح. إال ترجع فلم البأس لشدة الكر كرهت وإن ملثله
فعًال أضمر ثم منا، وأرضب قوله: عند الكالم تم مضمر، بفعل القوانس فنصب

الكالم. جنس من فيكون القوانس، يرضب تقديره القوانس به نصب
أحكاًما للهوى إن يقول: اإلخالف من اسم وهو بالوعد الوفاء ترك الخلف (9)
وكالهما مستحسن، غري والكذب جميل، غري الوعد يف الخلف ألن األحكام؛ سائر تخالف

الحبيب: من مستحسن جميل
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م��ح��ب��وب ال��م��ح��ب��وب ي��ف��ع��ل م��ا وك��ل

ذلك مع ولكني الحرب، يف مقتيل يصاب ال بحيث الشجاعة من إني يقول: (10)
قول من وهذا الهوى، ميدان يف نفيس عن الدفاع أستطيع فلست الحب يف مقتيل يصاب

تمام: أبي

اْألُُج��ُد اْل��ِع��ْرِم��ُس ِف��ي��ِه تَ��َح��كَّ��ُم بَ��انُ��وا إِذَا ال��لِّ��َه��اَم اْل��َج��يْ��َش يُ��ْع��ِج��ُز َدٍم ِم��ْن َك��ْم

بضم واألجد: الشديدة، الصلبة الناقة والعرمس: يشء، كل يلتهم كثري لهام: جيش
الحبيب، تحمل التي الناقة تمام أبو يريد الخلق، املوثقة القوية الناقة والجيم الهمزة

نفسه. الحبيب واملراد
الناس قلوب ملك وسحًرا فتنة كعينك جفنيه بني عني له كان ومن يقول: (11)
تمثيل وهذا سهًال، حدوًرا الصعب املرتقى وجد أي إلخ؛ … أصاب فقوله: سعي، بأهون

غريه. عىل يشق ما عليه سهل معناه:
حزني؛ يستتبع حزنه فإن األمري هللا أحزن ال يقول: له. دعاء يحزن؛ ال قوله: (12)
ومن وجميل، واضح واملعنى أحزن، لئال بحزن هللا أصابه فال أحواله، يف إياه ملشاركتي
أبو أخذ إذا األمري هللا يحزن ال لم أدري ال بقوله: — البيت هذا الصاحب نقد كان ثم
أنه عىل والرفع بال الجزم يحزن يف ويجوز موضعه، غري يف — القلق من بنصيب الطيب
رواية: ويف مضينا، وعليها جني ابن رواية هي سآخذ ورواية اإلنشاء، موضع وضع خرب

آلخذ.
وحزنوا لبكائك، الناس جميع بكى حزنًا بكيت إذا ألنك هللا؛ أبكاك ال يقول: (13)
فكأنه رسهم الذين مصابه ساء أصابه لحزٍن بكى ثم الناس جميع رس من ألن لحزنك؛
تبنًا علفتها قبيل: من فهو يخفى، ال حذف البيت ويف بقلوبهم، ويحزن بعيونهم يبكي
أنهم واملعنى أبكاها، أي للتعدية بعيون يف الباء تجعل أن ولك الواحدي: قال بارًدا. وماء

املهلبي: يزيد قال كما رسورهم، جزاء البكاء عىل يسعدونه

إِنْ��َص��اِف َغ��يْ��ُر َح��ِزنْ��تُ��ْم إِذْ َف��َل��ْه��ُونَ��ا ُس��ُروِرُك��ُم ِف��ي َج��ِم��ي��ًع��ا أَْش��َرْك��تُ��ُم��ونَ��ا
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مقدم، خرب قلبي: إىل وحبيب مؤخر، مبتدأ حبيبي: وحبيب املدفون، الدفني: (14)
حبيبًا يحبه الذي املدفون كان ثَمَّ ومن يحبه، من كل أحب إني يقول: إني، خرب والجملة

مني. غريبًا كان وإن قلبي إىل
ولم سبقونا الذين هؤالء عاش فلو الدنيا، هذه إىل غرينا سبقنا لقد يقول: (15)
لشدة واملجيء الذهاب نستطيع ال حتى األرض علينا وضاقت الدنيا، بنا لغصت يموتوا؛
يجيء جاء مصدر وجيئة املتأخر، وحياة املتقدم بموت الدنيا أمر يستقيم وإنما الزحام،

الذهوب. وكذلك وجيئة مجيئًا
ويتخىل السالب، تملك الحي فيتملكها قوم إىل قوم من الدنيا تنتقل يقول: (16)
وباملايض املوت بعد الوارث باآلتي يريد الواحدي: وعبارة املسلوب، تخيل امليت عنها
مسلوب كأنه وامليت ماله، املوروث سلب سالب كأنه اإلرث تملك الذي إن أي املوروث؛
يف ما إن قولهم من مأخوذ — العكربي قال كما — املعنى وهذا يده، يف كان ما سلب

األولون. تركها كما الباقون وسيرتكها الهالكني، أسالب أيديكم
والالم، األلف تدخلها وال تنرصف، ال معرفة وهي املنية، أسماء من َشُعوب (17)
وذلك فضل، املعاني لهذه يكن لم املوت لوال يقول: تفرق. أي تشعب ألنها كذلك سميت
فال الخلود أيقن قد ألنه الجبان عىل فضل للشجاع كان ملا املوت؛ أمنوا لو الناس أن
للجواد فضل ال وكذلك شجاعته، عىل يُحمد ال وإذن الحرب، يف إقدامه من عليه خوف
األحوال وتنقل الخلود يف ألن الجازع؛ عىل له فضل ال املكروه عىل والصابر البخيل، عىل

البؤس. ويهون النفوس يسكن ما رخاء إىل شدة ومن يرس إىل عرس من فيه
األول. هنا واملراد الباقي، وبمعنى املايض بمعنى يكون األضداد من الغابر (18)
ولكن مفارقته، طالت وإن محالة ال فهي بصاحبها تغدر أن من بد ال الحياة إن يقول:
ويستويف استمتاعه، يطول حتى تزايله فال املشيب وقت إىل تصحبه التي تلك له أوفاها
تخرتم الدنيا أن يريد التربيزي: الخطيب وقال انقضاء، إىل ذلك مع ولكنها العيش، لذة
فيها؛ رغبة وال لها وفاء فال تفنيهم أن قصاراها كان أبقتهم فإذا الوفاء لقلة الشباب؛

حسن. تفسري وهو
سيف مملوك اسم ويماك أبقى، لقد وهللا أي محذوف؛ قسم جواب ألبقى، (19)
أبقى لقد يقول: آخر. إىل بلد من مجلوب وجليب األصل، والنجار تركي، وهو الدولة

جنسه. من هو من كل إىل أي تركي كل إىل وميًال صبابة قلبي يف بموته يماك
ترك يماك إن يقول: نوعه. يف النفيس والفاضل اللئيم» «ضد الكريم النجيب: (20)
يف أشبهه من كل يكن لم وإن وبينهم، بينه الذي الشبه لذلك جنسه؛ إىل امليل هذا قلبي يف
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يف يقول فهو السابق، البيت عىل كاالستدراك فالبيت والنجابة، اليمن يف يشبهه الصورة
الجفون، وضيق الوجوه ببياض يوصفون والرتك منهم، ألنه الرتك؛ ألجله يحب إنه األول:
ألنهم يحبهم؛ فهو وإذن كاملرثي، نجيبًا تركي كل وال مبارًكا، تركي كل ليس إنه قال: ثم

والنجابة. اليمن يف يشبهوه لم وإن الصورة يف يشبهونه
بالسهام. الرتامي والتناضل: الدقيق، اللطيف وقيل: القاطع، السيف القضيب: (21)
يرمي بسهامهم الحرب يف يتناضلون القوم أن وذلك وغريها، الحرب يف العكربي: قال
والطرف رميًا، أحسن أيهم لينظروا بسهامهم؛ يتناضلون الحرب غري ويف بعًضا، بعضهم
النزال، وقت الرمي حسن وكان القتال، أهل من شجاًعا كان إنه يقول: الكريم. الفرس
والقىس السيوف عليه حزنت ثم ومن والطعان، للغارة الركوب يحسن فارًسا وكان
دخلت القسم الم ظهرت؛ لنئ قوله: يف والالم عليه، نحن حزنا إذ عجب فال والخيل
القرآن يف كثري ومثله الرشط، بجواب يأِت ولم القسم، بجواب وأتى الرشط، حرف عىل

الشعر. ويف الكريم،
بالسهام. الرتامي والتناضل: الدقيق، اللطيف وقيل: القاطع، السيف القضيب: (22)
يرمي بسهامهم الحرب يف يتناضلون القوم أن وذلك وغريها، الحرب يف العكربي: قال
والطرف رميًا، أحسن أيهم لينظروا بسهامهم؛ يتناضلون الحرب غري ويف بعًضا، بعضهم
النزال، وقت الرمي حسن وكان القتال، أهل من شجاًعا كان إنه يقول: الكريم. الفرس
والقىس السيوف عليه حزنت ثم ومن والطعان، للغارة الركوب يحسن فارًسا وكان
دخلت القسم الم ظهرت؛ لنئ قوله: يف والالم عليه، نحن حزنا إذ عجب فال والخيل
القرآن يف كثري ومثله الرشط، بجواب يأِت ولم القسم، بجواب وأتى الرشط، حرف عىل

الشعر. ويف الكريم،
للرضورة. سكنها ولكنه الواو فتح الوجه وكان يخل، عىل عطف وتدعو: (23)

يجيبك. فال ألمر تدعوه وأن خدمتك، يف عادته يغري أن يماك عىل يشق إنه يقول:
وكنت يقول: األسد، كتف عىل املرتاكب الشعر واللبدة أسد، أي لبدتني؛ ذي (24)
يف األدب بني جامًعا كان إنه أي أديبًا؛ وفتى أسًدا منه رأيت يديك بني قائًما رأيته إذا
الضم عىل مبنية رويت ونظرت وأبرصته كنت يف والتاء البأس، لدى األسد وقوة الخدمة

للمخاطب. الفتح وعىل للمتكلم
واملتالف: حال، فقدته وجملة يكن، خرب وهو يشء، كل من النفيس هو العاق: (25)
النفيس العلق يماك يكن فإن يقول: الرشيف، واألغر: وجوًدا، سخاء أمواله يتلف الذي
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ومن منه، ذهب بما يبايل وال ويهبها األموال يتلف رجل كف من ذهب فإنما فقدته قد
االشتغال عىل منصوبًا العلق ويكون الدولة، لسيف الخطاب عىل فهو بالتاء تكن روى

النفيس. العلق فقدت تكن فإن والتقدير؛ فقدته، قوله عليه دل مضمر بفعل أو
— الرشف الكامل وهو — باملاجد واملراد معتد، ظالم وعاد: املوت، الردى: (26)
الرشيف إن يقول: السوء. بها يُتقى الرقية وهي العوذة عليه علق وعوذه: الدولة، سيف
عيب ال وأنت العيوب من رقية لرشفه يجعل حتى ونوائبه الدهر حدثان من يسلم ال

الشاعر: كقول وهذا تحب، بمن الدهر أصابك هنا ومن فيك،

َواِح��ِد ِب��َع��يْ��ٍب أَْع��يُ��ِن��ِه��ْم َش��رِّ ِم��ْن َف��اْس��تَ��ِع��ذْ َك��َم��اِل��َك إَِل��ى اْألَنَ��اُم َش��َخ��َص

اآلخر: وقول

ال��زَّيْ��ِن ِم��َن َزيْ��نً��ا أَْف��َع��الُ��ُه وََغ��َدْت تَ��َك��اَم��َل��ْت ِح��ي��َن ُق��ْل��ُت َق��ْد
اْل��َع��يْ��ِن ِم��َن ��ي��ِه يُ��َوقِّ َع��يْ��ٍب إَِل��ى اْل��َك��َم��اِل ذَا أَْح��َوَج َك��اَن َم��ا

الكمال. هذا أي الكمال؛ وذا زائدة، كان:
شيمة من إن أي إحسانه؛ سابق إىل بالتنبيه وإساءاته الدهر ذنوب عن يعتذر (27)
ما بيننا بجمعه إلينا أحسن الدهر أن ولوال يقول: أخرى. وييسء تارة يحسن أن الدهر

النعم. واأليادي: إساءته، عرفنا فبإحسانه بيننا، بتفريقه إساءته نعرف كنا
إحسانه شاب الدهر إن وإذ يقول: ه ذمِّ إىل عاد الدهر عن اعتذر أن بعد (28)
من به أجمل إحسانه املحسن فرتك وإتمامه وتعهده برتبيته إحسانه يتم فلم باإلساءة

كقوله: وهذا وأمثل، خري فرتكه إحسانه يتم لم محسن كل إن أي وأفضل؛ ذلك

بُ��ْخ��َال َك��اَن ُج��وَدَه��ا َل��يْ��َت َف��يَ��ا ـ��يَ��ا ـْ ال��دُّن�� تَ��َه��ُب َم��ا تَ��ْس��تَ��ِردُّ أَبَ��ًدا

وأتمه. اه ونمَّ أصلحه عمله رب من تام وربيب: االبتداء، الم وللرتك؛ قوله: يف والالم
إىل معهم به حاجة فال إليهم بإحسانه العرب ملك الدولة سيف إن يقول: (29)
بنزار فاملراد قريش؛ وغري كقريش األرشاف القبائل أبو ألنه نزاًرا؛ وخص تركي، مملوك

العرب. سائر
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بكفى، رفع محل يف والقرب وصفاء زائدة، وبالقرب بصفاء قوله يف الباء (30)
إياهم بمصافاته العرب استعبد الدولة سيف إن يقول: العاقل، واللبيب: العبودية، والرق:
يبتعه لم وإن إليه، اإلحسان بكثرة ه اسرتقَّ إنسانًا صاىف إذا ومثله بالود، عليهم وإقباله

واالستعباد. الرق هو وهذا العبد، يبتاع كما
مثيب أجل من ثواب أجل األجر فإن يماك من األجر هللا يعوضه بأن له يدعو (31)
فضمري هللا، من يثاب عبد أجل الدولة سيف فإن تقول: أو — وتعاىل سبحانه — هللا وهو
ويكون الدولة سيف عىل عائد أو الثواب، بمثابة مصدر ومثاب: األجر، عىل عائد إما إنه

اإلثابة. من مفعوًال مثاب
نحورها؛ النجيع بل قد وجملة الخيل، فتى الدولة» «سيف هو أي الخيل؛ فتى (32)
ضيق يوم يف أي محذوف موصوف صفة وضنك: الدم، والنجيع: الخيل، من حال
عصيب ويوم اشتد، والرش اليوم واعصوصب شديد، أي وعصيب الضيق، فالضنك املقام،
قولك من مأخوذ ولعله عصبصبة، يقولوا ولم كذلك عصبصب وليلة شديد وعصبصب
ثم وجمعت طويت إذا الشاة ألمعاء ويقال عليهم، واشتد ضمهم إذا أمر القوم عصب
تعصب الرئة أيًضا والعصيب عصيب، واحدها عصب بطنها حوايا من حوية يف جعلت

بالبادية: نشأن نساء يصف ثور بن حميد قال فتشوى، باألمعاء

اْل��َع��َم��اِرِس ِرئَ��اُت ِف��ي��َه��ا ُع��ُص��ٌب َوَال اْل��ُق��َرى َس��َم��ُك َم��ا يَ��ْدِري��َن َل��ْم أُوَل��ِئ��َك

عصيب جمع والعصب الخروف، والطمروس والعمروس عمروس، جمع (العمارس
عرفت.) ما وهو

فتاها فهو الخيل نحور الدماء بلت إذا ألنه مثاب؛ أجل الدولة سيف إن (يقول:
اليوم.) ذلك مثل يف الطعان عىل الثابت

وقيل لفتني، تكن ولم واحدة قطعة كانت إذا امُلالءة وهي ريطة جمع الريط: (33)
االستظالل يكره إنه يقول: خيمة جمع والخيم: يكره، ويعاف: رقيق، لني ثوب كل

الحروب. بغبار يستظل وإنما النسيج، من املتخذة بالخيام
مجدية نافعة الرزية هذه عىل إياك إعانتنا كانت إن يقول: اإلعانة. اإلسعاد: (34)

حبيب: قول من وهذا الجيوب، بشق ال القلوب بشق أعناك
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اْل��ُج��يُ��وِب َوَراءَ َم��ا ��وا َل��َش��قُّ ُع��وا اْس��َط��ا َل��ِو ِرَج��اِل ِم��ْن ُج��يُ��وبً��ا َش��قَّ

النحر. عىل منه انفتح ما القميص وجيب
ورب يبكي، فال الدمع عيص محزون فرب الحزن، يعلم بالبكاء ليس يقول: (35)
عيل أبو أنشده مما البيت هذا وأخذ العكربي: قال بمحزون. وليس دموعه تنسكب باٍك

إيضاحه: تكملة آخر يف

ِب��َل��ِب��ي��ِب نُ��ْص��َح��ُه ُم��ْؤٍت ُك��لُّ َوَم��ا نُ��ْص��َح��ُه ِب��ُم��ْؤتِ��ي��َك لُ��بٍّ ِذي ُك��لُّ َوَم��ا

للعرب لغة وهي أبويك، يف يريد جني، ابن رواها كما الباء بفتح أبيك: يف (36)
أبيك، اإلضافة ويف أبوان، قالوا كما أبان أب تثنية يف يقول العرب بعض فإن صحيحة،

الشاعر: قال أبون، قالوا: والنون بالواو جمعت وإذا

ِب��اْألَِب��ي��نَ��ا يْ��نَ��نَ��ا َوَف��دَّ بَ��َك��يْ��َن أَْص��َواتَ��نَ��ا تَ��بَ��يَّ��نَّ ��ا َف��َل��مَّ

وفدينهم إليهم، فبكني يفاديهن؛ من قومهن من عليهن فوفد سبني نساء (يصف
عليهن.) بوفودهم رسوًرا بآبائهن

أي أب جمع يريد وإسحاق» وإسماعيل إبراهيم أبيك «إله بعضهم: قرأ هذا وعىل
بأبويك، مصابك يف بالتفكر املفقود هذا عن تسل يقول: لإلضافة، النون فحذف أبينك
سيذهب املصاب هذا ألجل حزنك وكذلك بمديدة، ذلك بعد ضحكت ثم لفقدهما بكيت فقد
كذهابهم سيذهب أحد فكل ذهبوا الذين آبائك يف تفكر الرشاح: بعض وعبارة قريب، عن

معناه: ويف الحزن، يجب فال

َوانْ��ِت��َس��اِب��ي ال��تَّ��َج��اِرُب َس��يَ��ْك��ِف��ي��ِن��ي َف��ِإنِّ��ي َع��اِذَل��ِت��ي ال��لَّ��ْوَم ��ي َف��ُف��ضِّ

لبيد: قول ومثله مفقود. إىل إال أنتسب ال يريد

اْألََواِئ��ُل اْل��ُق��ُروُن تَ��ْه��ِدي��َك َل��َع��لَّ��َك َف��انْ��تَ��ِس��ْب ِع��ْل��ُم��َك يَ��نْ��َف��ْع��َك َل��ْم أَنْ��َت َف��ِإْن

الصرب، وبالطيب الجزع، بالخبث هنا واملراد كاإلصابة، مصدر هنا ها املصاب (37)
يوًما «فأصبح هرقل: حديث ويف الحال، كريه ثقليها أي النفس؛ خبيث فالن بات ويقال
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خبثت أحدكم يقولن «ال الحديث: ومنه الحال، كريه ثقيلها أي النفس.» خبيث وهو
رصفت أي النفس عىل يعود ثنت وفاعل الخبث، اسم كره كأنه وغثت ثقلت أي نفيس.»
بالجزع إياه الدهر إصابة الكريم استقبل إذا يقول: انثنت. أي ثنت تقول أو الخبث،
من وهذا العكربي: قال يفيد. ال الجزع أن لعلمه بالصرب؛ فاعتصم ذلك بعد عقله راجع
الفجائع؛ لورود يحزن لم األشياء يتعاقبان والفساد الكون أن علم من الحكيم: قول

ذلك. دفع عن الكل لعجز ذلك عليه فهان كونها، من أنه لعلمه
يقول: اإلعياء، واللغوب: مده، بعد النفس تصعيد والزفرة: املحزون، الواجد: (38)
ويف يتعزى، من فالعاقل إعياء، سكن وإال عزاء يسكن أن فإما سكون من للمحزون بد ال

تمام: أبو يقول املعنى هذا

اْل��بَ��َه��اِئ��ِم ُس��لُ��وَّ تَ��ْس��لُ��و أَْم َف��تُ��ْؤَج��َر َوِح��ْس��بَ��ًة َع��َزاءً ِل��ْل��بَ��ْل��َوى أَتَ��ْص��ِب��ُر

الوراق: محمود ويقول

اْل��بَ��َه��اِئ��ِم ِم��ثْ��َل اْألَيَّ��اِم َع��َل��ى َس��َل��ْوَت َوِح��ْس��بَ��ًة اْص��ِط��بَ��اًرا تَ��ْس��ُل َل��ْم أَنْ��َت إِذَا

ا جدٍّ نصب ولكنه تميزها، خفض والواجب كثري، بمعنى خربية هنا ها كم (39)
الدمع، وهو غرب جمع وغروب الخرب، فبطل معمولها وبني بينها فاصل لوجود هنا؛
عنك، غاب قد ألنه مثلهم؛ هذا فهب عليه تبِك فلم عينك تره لم جد من لك كم يقول:
ألن مدخول؛ املعنى وهذا الخطيب: قال العهد، عليه طال الذي كالغائب قرب عن والغائب
واضح الخطيب ونقد أقول: ورثاه. وعرفه رآه قد ويماك يعرفهم، ولم يرهم لم أجداده

ترى. كما محله ويف
أو الشمس من بدل ونورها: مقدم، خرب تعب: ويف مؤخر، مبتدأ يحسد: من (40)
والواو، الياء يف ذلك يكون ما وأكثر رضورة، يأتي من الياء وأسكن ليحسد، ثاٍن مفعول
وهذا بنظري، للشمس يأتي أن يريد من مثل معك حسادك مثل يقول: النظري والرضيب

كالشمس. لك نظري ال ألنه حسادك؛ وكذلك املحال، يعالج ألنه الزب؛ تعب يف
والربع زائدة، ومن تمييز، ربع من وقوله له، ويدعو الحبيب ربع يخاطب (41)
ينزل الذي املوضع فهو واملرتبع املرتبع ومثله املربع أما كان، مكان وبأي كان متى املنزل
وجًدا زدتنا أنك برغم ونوائبه الدهر أحداث من الربع أيها فديناك يقول: الربيع، أيام فيه
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له وكنت إليك، ويعود منك يخرج كالشمس فيك كان الذي الحبيب ذكرى من هجت بما
يحتجب. حني وكاملغرب يظهر، حني كاملرشق

له يدع ولم وعقله، قلبه سلبه أن بعد الحبيب ديار آثار معرفته من يتعجب (42)
من، لفظ عىل فهو بالياء روى فمن وبالتاء، بالياء ُروي ويدع األشياء، إدراك إىل سبيًال

امرأة. بمن، املقصود ألن املعنى؛ عىل حمله بالتاء روى ومن
بعن مجرور بمصدر ُمَؤوَّل نلم وأن البعري، رحل وهو كور جمع األكوار (43)
الربع هذا أتينا ملا يقول: ننزل ونلم ركبانًا، به نلم أن عن كرامة أي كرامة صلة محذوفة
أن له وتقديًسا — زايله ثم فيه كان الذي — للحبيب كرامة وترجلنا رواحلنا عن نزلنا

بقوله: الرفاء الرسي املعنى هذا أوضح وقد راكبني بربعه ننزل

َس��اِئ��ِل َدْم��ٍع ُس��َؤاَل اْل��َع��ِق��ي��ِق يَ��ْوَم ُدثُ��وُرُه أََج��اَب َط��َل��ٍل ِم��ْن ُح��يِّ��ي��َت
نَ��اِع��ِل أَْو ِب��َراِك��ٍب يُ��ذَاَل أَْن ِم��ْن ُح��ْرَم��ًة أَْع��َظ��ُم َوْه��َو َونَ��نْ��ِزُل نَ��ْح��َف��ى

ألنها الغر قال وإنما البيض: أي بالغر؛ وصفه جاز ثم ومن جمع، السحاب (44)
املطر، من منها ينهل بما معامله وغريت الربع عفت ألنها السحاب نذم يقول: املاء، كثرية
وفعلها الرسوم، لتعفيتها عليها؛ عتبًا بوجوهنا وأشحنا عنها أعرضنا عليه طلعت وإذا

فعلت. ما بها
بالربع، تفعل ملا السحاب؛ نذم نحن يقول: قبله، بالذي متصل البيت هذا (45)
عليه أحوالها تقلبت بها امرتاسه وطال الدنيا، صحب من ألن الذم؛ هذا يف لنا حق وال
يَْغَن لم كأْن عليه كان عما وحال تغري قد ونعيمها صفائها من إليه اطمأن ما يرى حتى

نواس: أبي قول إىل ينظر املعنى وهذا باألمس،

َص��ِدي��ِق ِث��يَ��اِب ِف��ي َع��ُدوٍّ َع��ْن َل��ُه ��َف��ْت تَ��َك��شَّ َل��ِب��ي��ٌب نْ��يَ��ا ال��دُّ اْم��تَ��َح��َن إِذَا

الكائنات تحيل إال الفلك حركات ترداد ليس الحكيم: قول من وهذا العكربي: قال
حقائقها. عن

كنت الذي النسيم ذلك أستنشق لم إذا والغدايا بالعشايا ألتذ كيف يقول: (46)
أصيل جمع واألصائل والوصال، الشباب أيام ونسيم الحبيب نسيم يعني قبل: من أجده
تؤنث مقصور الجوهري: قال والضحى؛ املغرب. إىل العرص بني ما وهو قياس غري عىل
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مثل فعل عىل اسم أنه إىل ذهب ذكر ومن ضحوة، جمع أنه إىل ذهب أنث فمن وتذكر،
به أردت إذا وضحى ضحى لقيته تقول سحر، مثل متمكن غري ظرف وهو ونغر، رصد
الجوهري: قال حال، كل عىل مرصوف ضحى بري: ابن وقال تنونه، لم يومك ضحى
األعىل، النهار ارتفاع عند وهو مذكر ممدود الضحاء بعده ثم الشمس ترشق حني وهو
ذلك بعد ثم ا، جدٍّ الشمس وتبيض النهار يرتفع أن إىل الشمس طلوع من الضحى وقيل:

النهار. نصف من قريب إىل الضحاء
لرسعة يكن لم كأنه حتى أيامه قرصت وصًال الربع بهذا تذكرت يقول: (47)
قولهم ومن وطفر، قفز ووثب: بالوثوب، قطعته كأني االنقطاع وشيك وعيًشا انقضائه،
أوقات قرص يريد جني: ابن قال واحدة، دفعة إليه وصل أي وثبًا؛ الرشف إىل وثب

يزيد: بن الوليد قول الرسور أوقات قرص يف قيل ما بديع ومن الرسور،

َع��يْ��نَ��اَه��ا َع��يْ��ن��يَّ أَْس��َه��َرْت َوَق��ْد نَ��اَم��ْت َص��نَ��َع��ْت ِل��َم��ا تَ��ْغ��ِي��ي��ًرا ال��ل��َه أَْس��أَُل َال
أَْل��َق��اَه��ا ِح��ي��َن َش��ْيءٍ أَْق��َص��ُر َوال��لَّ��يْ��ُل أَْف��ِق��َدُه��ا ِح��ي��َن َش��ْيءٍ أَْط��َوُل َف��ال��لَّ��يْ��ُل

وانقضائها زوالها ورسعة اللهو، وأيام الرسور أوقات قرص يذكرون أبًدا والشعراء
العرب: بعض قول ظريفه فمن

َم��ثَ��َال اْل��َه��َوى ِف��ي تَ��َرَك��اِن��ي َل��َق��ْد َح��تَّ��ى اْخ��ِت��َالُف��ُه��َم��ا نَ��ْوِم��ي نَ��َف��ى َوَل��يْ��َل��ى َل��يْ��ِل��ي
بَ��َخ��َال ِب��ِه َج��اَدْت َوإِْن َل��يْ��َل��ى ِب��ال��ط��وِل نَ��ح��َل��ْت ُك��لَّ��َم��ا َل��يْ��ِل��ي ِب��ال��طُّ��وِل يَ��ُج��وُد

البحرتي: وقال عنه، يعجز ما ترى الذي الجناس من البيت هذا ويف

اْل��َع��ْص��ُر ذَِل��َك ِب��ِه نَ��ْش��ُع��ْر َوَل��ْم ��ى تَ��َق��ضَّ َف��ِإنَّ��ُه ال��تَّ��َص��اِب��ي َع��ْه��َد تَ��ذُْك��َرا َف��َال

الريض: يقول ما أبدع وما

��َح��ِر ِب��ال��سَّ اْل��َع��ِش��يُّ ِف��ي��َه��ا يَ��ْع��ثُ��َر أَْن تَ��َق��اُص��ِرَه��ا ِم��ْن َك��اَد َل��يْ��َل��ًة يَ��ا

بعضهم: وقال
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ال��ذُّبَ��اِب َس��اِل��َف��ِة ِم��ثْ��َل ِب��يَ��ْوٍم نُ��َع��يْ��ٍم أَِب��ي َداِر ِع��نْ��َد َظ��ِل��ْل��نَ��ا

لجرير: ومثله الذباب، بعنق القرص يف شبهه

بَ��اِط��لُ��ه ِل��َي َغ��اِل��ٍب ِص��بَ��اُه إَِل��ى ُم��َزيِّ��ٍن اْل��َق��َط��اِة َك��أَبْ��َه��اِم َويَ��ْوٍم

العباس: بن إبراهيم قول أحسن وما

اْل��ِم��ي��َالِد َل��يْ��َل��ُة َوْه��َي َق��ْص��ًرا َط��َرَف��اَه��ا يَ��ْل��تَ��ِق��ي َك��اَد َل��يَ��َل��ٌة

نويرة: بن متمم ويقول

َم��َع��ا َل��يْ��َل��ًة نَ��ِب��ْت َل��ْم اْج��ِت��َم��اٍع ِل��ُط��وِل َوَم��اِل��َك��ا َك��أَنِّ��ي تَ��َف��رَّْق��نَ��ا ��ا َف��َل��مَّ

وعدى الطيب، رائحة ونفحت الطيب نفح يقال: الطيب، رائحة تضوع النفح: (48)
وصًال عىل عطف وفتانة شب، شيًخا روائحها أصابت إذا قال: كأنه املعنى عىل النفح
إذا هواها ويقتل عيناها تفتن امرأة وذكرت يقول: فتانة، به وذكرت أي قبله؛ البيت يف

الصنوبري: قول مثل وهذا شابًا، وعاد تصابى شيًخا روائحها فغمت

َش��بَ��اِب��ه إَِل��ى وََع��اَد َل��َف��اَرَق��ُه َش��يْ��ٍب ِل��َح��ِل��ي��ِف بَ��َدا َل��ْو ِب��َل��ْف��ٍظ

الدراري والشهب: العظام، الآللئ والدر: الجلد، ظاهر وهي برشة جمع البرش: (49)
وجماًال، حسنًا كالبدر وهي تقلدته، الذي الدر لون مثل لونها إن يقول: النجوم؛ من

النجوم. قلد بدًرا قبلها أَر ولم النجوم كدراري وقالئدها
أبقاك ما شوقي فيا يقول: البعد. والنوى: باملوحدة، وبايل يروى يل: ويا (50)
ما قلبي ويا أجراك، ما دمعي ويا الفراق، ظلم من يمنعني يل من ويا تنفد، فلست
ألن تخفيًفا؛ وقلب ودمع شوق من اإلضافة ياءات ترى كما حذف وقد وأشوقك، أصباك
أي مفردة أنها عىل الضم عىل مبنية وقلب ودمع شوق تقرأ أن ولك عليها، تدل الكرسة
للمخاطبة وأصبى وأجرى أبقى من املنصوبة الكاف وحذف املتكلم، ياء إىل مضافة غري
يكون أن يحتمل يل ويا قوله العكربي: قال استغاثة، يل، ويا وقوله: بالنداء، قبلها التي
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يكون أن ويحتمل النوى، من بنفسه استغاث كأنه لالستغاثة التي املفتوحة الالم أراد
النوى. من يل اعجبوا قوم يا قال: كأنه أجله من للمستغاث التي املكسورة الالم أراد

يرضب معروف الزحافات من حيوان والضب: املفرق، واملشت: البعد، البني: (51)
عند إليه يهتدي ال جحره من خرج إذا ألنه ضب؛ من أحري يقال: الحرية، يف املثل به
إىل وليس وجه، إىل أهتدي فال والحرية الضالل وزودني بشملنا الفراق لعب يقول: أوبته،
يحتاج ال ألنه املفازة؛ يف يتزود ال الضب أن كما املراد إن وقيل: سبيل، من الحبيب لقاء
وداع غري من وفارقها حبيبته يودع لم إنه أي شيئًا؛ الفراق يزودني لم فكذا أبًدا املاء إىل

بعضهم: قال كما زاًدا التوديع فيكون التقاء وال

َواْل��ِت��َزاَم��ا ��ا َض��مٍّ ـ��بَ��اِب ـْ ِل��ْألَح�� اْألَْح��بَ��اُب َزوََّد
��َق��اَم��ا ال��سِّ تَ��ْوِدي��ِع��ي يَ��ْوَم َزوََّدتْ��ِن��ي َوُس��َل��يْ��َم��ى

أوفق فما منه خرجت الذي وطني عن الضالل زودني يريد فوزجه: ابن وقال
وعبارة االهتداء، وقلة بالضالل يوصف والضب الحبيب، مع واالجتماع إليه العود إىل
يقول: منها، انتقل إذا يتزود فال املفازة مكانه الضب أن املعنى يكون أن يجوز الواحدي
والبني فالسري يتزود أن املقيم عادة من وليس املفازة، يف الضب إقامة مقيم البني يف أنا

إياهما. إللفي منزل كأنهما
وكان الشجعان نسل من كان من يقول: بالصيد. واملولعة املرضاة الضواري (52)
تعوقه فال نهاًرا له الليل يكون وإذن األسود، عيشة وعاش كذلك هو كان كاألسود آباؤه
قوله جني: ابن قال قهًرا، أعدائه من يأخذه مما مطعمه وكان مآربه، بلوغه عن الظلمة

اآلخر: قول من صبًحا ليله يكن

اْألَِري��ِب نَ��َه��اُر ال��لَّ��يْ��ُل َف��ِإنَّ��َم��ا َوَل��ذَّاِت��ِه ال��لَّ��يْ��َل َف��بَ��اِدِر

معايل أدركت إذا يقول: السابق، البيت يف ذكر الذي الغضب من يعتذر كأنه (53)
املال فالرتاث كسبًا أم إرثًا يدي يف يحصل ما أكان إدراكها بعد أبايل فلست األمور
إال يليها ال الهمزة ألن كان؛ أتراثًا يقول أن الوجه وكان الرشاح: بعض قال املوروث:

الوزن. إلقامة فأخره عنه املسئول
وإن املجد نفسه يعلِّم أن يمكنه املرء إن يقول: نفسه، يعني غالم؛ فرب (54)
األبطال ومجالدة والرضب الطعن نفسه الدولة سيف علم كما يعلمه من له يكن لم
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دولته أهل علم كما أي: بَا» ْ الرضَّ ْوَلَة الدَّ ْوَلِة الدَّ َسيِْف «َكتَْعِليِم ويروى: وحذقه، بشجاعته
وقيل: يكفي، ما والسؤدد الرشف من األخذ واملجد أظهر، األوىل والرواية والنزال، الطعان
بطونها وامتألت شبعت إذا اإلبل مجدت قولهم من مأخوذ أنه والظاهر باآلباء، إال يكون ال
من كان وملا كثره، إذا ومجده عطاءه فالن أمجد هذا من ويقال راعيها، وأمجدها علفا

ذاك. من مأخوذًا كان واملساعي املآثر كثرة املجد أساس
فكفيته، أمره استكفاني وقد دونه، به وقمت عليه أعنته األمر كفيته يقال: (55)
أية يف به استعانت إذا الدولة إن يقول: به، استعانت معنى تضمينه عىل بالباء هنا وعداه
ترضب ا وكفٍّ أعدائها، عىل لها سيًفا فكان تريد؛ ما وحده به وبلغت كفاها، نازلة أو مهمة
فإنه الحديد سيف عىل يفضله أن بهذا يريد العكربي: قال األهوال؛ به تقتحم وقلبًا بها،

بنفسه. يعمل الدولة وسيف بضارب، إال يعمل وال بنفسه يعمل ال
بها بالضارب إال قوة وال لها عقل ال حديد أنها مع تهاب السيوف إن يقول: (56)
دون بنفسها تقطع أي نزارية؟! عربية كانت إذا منها الخوف يف حالها يكون فكيف

منه. بالخوف أحق فيكون نزاري، عربي الدولة وسيف بغريها، استعانة
إذا فكيف مواجهته عىل أحد يجرتئ فال وحده كان إذا يرهب الليث إن يقول: (57)

وأصحابه. الدولة سيف يريد آخرون؟ ليوث معه كان
وتدفق، زخر وعب: يغطي، ويغىش: وشدتها، أمواجه تراكم البحر: عباب (58)
والبحر يقول: ذلك، من يعبوبًا الجريان الشديد والنهر الجري الشديد الفرس ُسمي وقد

البالد. عم وماج زخر إذا بمن الظن فكيف مكانه وهو أمواجه تخاف
ما منهما يعلم واللغات، الديانات بخفيات عليم هو يقول: لغة، جمع اللغى: (59)
العلم يف يبلغوا لم ألنهم وكتبهم؛ العلماء تفضح خطرات ذلك يف وله غريه، إليه يصل ال

خاطره. عىل يجري ما
والنماء، بالربكة له يدعو عليك، وبورك فيك وبورك لك وبورك بوركت يقال: (60)
والويش: حرير، ولحمته سداه الذي الثوب وهو معرب فاريس والديباج: تمييز، غيث: ومن
هذه علينا تخلع إنك يقول: اليمن، برود من رضب والعصب: شتى، ألوان فيه الثوب

غيثًا. عليك هللا فبارك الثياب، هذه جلودنا فتنبت علينا تمطر غيث فكأنك الثياب
والجمع املعى والقصب: الخيل، به تزجر صوت اسم وهًال: الكثري، الجزل: (61)
النار.» يف قصبه كالجار الجمعة يوم الناس رقاب يتخظى «الذي الحديث: ويف أقصاب،
من وبوركت يقول: األمعاء، من البطن أسفل كان ما هو وقيل: كلها، لألمعاء اسم قيل
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ويشق وسنانه، بسيفه الدروع ويهتك يستحثها، الخيل ويزجر جزًال، العطاء يهب رجل
فينثرها. األمعاء

الفعل فحذف لهم هنيئًا رأيك ثبت وأصله هنيئًا، وفعله بفعله مرفوع رأيك: (62)
عىل منصوب أو منادى هللا: وحزب عمله، تعمل فصارت مقامه «هنيئًا» الحال وأقيم
وأنصاًرا أعوانًا أي — حزبًا لهم رصت وأنك فيهم، رأيك حسن ليهنهم يقول: االختصاص،

هللا. حزب أنك حال يف —
ويف فيها يف والضمري السابق، البيت يف هللا حزب وأنك عىل عطف وأنك: (63)
َفاٍن﴾ َعَليَْها َمْن ﴿ُكلُّ تعاىل: قوله حد عىل مذكور غري إىل وأرجعه لألرض، بساحتها
لهم رصت أنك الثغر ألهل هنيئًا يقول: وحوادثه. رصوفه الدهر: وريب أفزعت، ورعت:
قويل يف الدهر شك فإن ورصوفه، الدهر أفزعت أفعاًال األرض يف فعلت وأنك حزبًا،
استطاعته يف فليس الدهر تصاريف من آمنون الناس أن يعني األرضخطبًا، يف فليحدث

لك. هيبًة بسوء يمسهم أن
القحط. والجدب: الثغر، أهل عن أي عنهم؛ (64)

ألنهم قيل: كذلك ُسميت الجيش، من الجماعة وهي رسية جمع الرسايا: (65)
ينفذون ألنهم وقيل: النفيس، أي الرسي اليشء من وخيارهم، العسكر خالصة يكونون
أَْرَسْلنَا ﴿ثُمَّ تعاىل: قال وفرتات فجوات وبينها متتابعة متواترة وترتى: وخفية، ا رسٍّ
لغتان فيها ترتى الجوهري: قال فرتة، رسولني كل بني أن معلوم وهو تَْرتَٰى﴾ ُرُسَلنَا
وأصلها أجود، وهو تأنيث ألف ألفها جعل املعرفة يف ْرصفها ترك فمن تنون، وال تنون
بعضها يخلف التي هنا واملراد ملحقًة جعلها نونها ومن الفرد، وهو الوتر من وترى

الروم. لقائد اسم والدمستق: منهوبة، أي ونهبى؛ بعًضا،
مهزوًزا الثغر هذا الدمستق أتى يقول: ملطية؛ أعمال من حصن مرعش (66)
بعيًدا القريب يرى وهو مدبًرا وىل عليه أقبلت فلما قريبًا، البعيد يجد مبتهًجا نشيًطا

املعنى: هذا إىل الناظر القائل أحسن ولقد العكربي: قال تدركه، أن وذعًرا خوًفا

ِل��ي تُ��ْط��َوى اْألَْرَض َرأَيْ��ُت إِالَّ َزاِئ��ًرا ِج��ئْ��تُ��ُك��ْم َم��ا َوال��ل��ِه
ِب��أَذْيَ��اِل��ي تَ��َع��ثَّ��ْرُت إِالَّ بَ��اِب��ُك��ْم َع��ْن َع��ْزِم��َي انْ��ثَ��نَ��ى َوَال
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ويخيم أعداءه، يرتك جبنًا الجالد يكره وهو الحرب عىل أقدم من كذا يقول: (67)
إن أي الرعب؛ سوى يغنم لم من الحرب عن يرجع وكذا عقبيه، عىل وينكص اللقاء، عن

لغريه. الغنيمة بمنزلة له الرعب فكان مرعوبًا عاد الدمستق
السنان يف دخل ما الرماح: من والعوايل «األناضول» الروم ببالد ثغر اللقان: (68)
ووقوفه: البطن، الضامر وهو أقب جمع والقب: الخلق، التامة املطهمة: والخيل ثلثه، إىل
انهزم. الدولة سيف أقبل فلما باللقان أقام قد الدمستق كان الواحدي: قال رد؛ فاعل

الضامرة. الحسان والخيل الرماح عنه رد وهل وقوفه عنه أغنى فهل يقول:
النجم: أبو قال كما الجمع فثنى الفريقني رماح بالرماحني يريد (69)

َونَ��ْه��َش��ِل َم��اِل��ٍك ِرَم��اَح��ْي بَ��يْ��َن

تختلط كما ساعة الرماح تشاجرت أن بعد انهزم يقول: العني، أشفار الهدب:
بعضهم: قول مثل وهذا الرقاد، عند واألسافل األعايل األهداب

��ِل��ي��ِم ال��سَّ ُج��ُف��وُن تَ��ْل��تَ��ِق��ي َم��ا ِم��ثَ��ْل إِالَّ َربِّ��َي ِب��َح��ْم��ِد اْل��تَ��َق��يْ��نَ��ا َم��ا

تذكرها إذا حدة أصحابه يف وللطعن انهزم، ولكنه يقول: الحدة، السورة: (70)
حاله ما يدري ال مرعوبًا مدهوًشا انهزم إنه أي منه؟ يشء أصابه هل قائًال: جنبه ملس
ما يدري ال دهشه من وبقي هرب إنه الرشاح: بعض قال نافذة؟ طعنة أصابته وهل
قول من وهذا والفزع، الذهول من جنبيه بني روحه يجد هل جنبه يلمس فكان يصنع

نواس: أبي

بَ��َدِن��ي َع��ْن َط��اَر َه��ْل َرأِْس��َي َم��َس��ْس��ُت َل��ُه َه��َواَي ِف��ي تَ��َف��كَّ��ْرُت إِذَا

وهم بطريق جمع والبطاريق: النساء، من البكر وهي عذارء جمع العذارى: (71)
والقرابني: الرهبان، هنا بهم واملراد الرأس، املغرب وهو أشعث جمع والشعث: الروم، قواد
صليب جمع والصلب: امللك، خاصة هنا واملراد هللا إىل به يتقرب ما وهو قربان جمع
رأى. ما لهول إليهم يلتفت ولم هؤالء وترك انهزم إنه يقول: تميم. لغة عىل الالم وسكن
الشوق، رقة والصبابة: وجهه، عىل فهام أمره العشق عليه ملك الذي املستهام: (72)

عليها. حريًصا محبٍّا لها عاشًقا الحياة يطلب منا كل يقول:
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فعلهما، اختلف وإن النفس حب يف سواء والشجاع الجبان من كل يقول: (73)
عىل أقدم إنما والشجاع القتال، وترك الحرب اتقى حياته عىل وإبقاء لنفسه حبٍّا فالجبان
عن قعد هو إن العدو نفسه عىل يخاف ألنه مهجته؛ عن وذودا نفسه، عن دفاًعا الحرب
بقاؤه ذلك يف فكان واتقوه، الناس تحاماه الشجاعة نفسه من أرى إذا ألنه أو الحرب

الحمام: بن الحصني — الحمايس قال كما

أَتَ��َق��دََّم��ا أَْن ِم��ثْ��َل َح��يَ��اًة ِل��نَ��ْف��ِس��ي أَِج��ْد َف��َل��ْم اْل��َح��يَ��اَة أَْس��تَ��بْ��ِق��ي ��ْرُت تَ��أَخَّ

الخنساء: وتقول

َل��َه��ا أَبْ��َق��ى اْل��َك��ِري��َه��ِة يَ��ْوَم ال��نُّ��ُف��وِس َوَه��ْوُن ال��نُّ��ُف��وَس نُ��ِه��ي��ُن

لحرب ودعه وقد — الوليد بن لخالد قال — عنه هللا ريض — الصديق أن وروي
ال مرهوب مهب الشجاع أن إما ومعناه: الحياة، لك توهب املوت عىل احرص الردة: أهل

حبيب: قال كما حي كأنه فيكون بعده يبقى ذكره أن وإما حوله، يحام

ُخ��لُ��وَدا ال��ثَّ��نَ��اءَ يَ��ُع��دُّوَن َوَم��َض��ْوا َص��اِل��ًح��ا ُع��ْق��بً��ا ال��ذِّْك��َر يَ��َرْوَن َس��َل��ُف��وا

َسِبيِل ِيف ُقِتلُوا الَِّذيَن تَْحَسبَنَّ ﴿َوَال تعاىل: قال كما حيٍّا صار استشهد إذا أنه وإما
قال الحكمة، من البيت وهذا العكربي: قال يُْرَزُقوَن﴾ َربِِّهْم ِعنَد أَْحيَاءٌ بَْل أَْمَواتًا هللاَِّ
حياتها، العز طلب يف فناءها وترى اإلباء، كل الذل مقارنة تأبى املتجوهرة النفس الحكيم:

الحرب. النفس بدل وروي ذلك، من الضد عىل الدنيئة والنفس
بذلك أحدهما فريزق واحًدا فعًال ليفعالن الرجلني إن يقول: الواحدي: قال (74)
يحرض أن ذلك ومثال للمحروم، ذنب املرزوق إحسان كأن حتى الثاني ويحرم الفعل
ذنب الغانم من إحسان الحرب فحضور اآلخر، ويحرم أحدهما يغنم اثنان الحرب
وخرس أحدهما فربح سافرا مثًال مسافران وكذلك واحًدا، فعًال فعل وكالهما للمحروم،
كما وهذا عليه، يالم ذنبًا الخارس ومن عليه يحمد إحسانًا الرابح من السفر فيعد اآلخر،

األعرابي: ابن أنشده
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َص��اِح��بُ��ْه يُ��ْح��َرُم َح��يْ��ُث ِم��ْن اْل��ُم��نَ��ى َويُ��ْع��َط��ى َغ��يْ��ُرُه يُ��ْرَزُق َح��يْ��ُث ِم��ْن اْل��َف��تَ��ى يَ��ِخ��ي��ُب

الحظ وعىل باإلنسان ولعبه وكونه القضاء، عىل الداللة من — هللا أسعدك — هذا ويف
مما الشعراء قاله مما بعًضا هنا ونورد إنكاره، إىل سبيل ال ما الناس ترصفات يف وأثره

املحبسني: رهني قال ا. جدٍّ واسع باب وهو الباب، بهذا يتصل

ِم��َغ��ْزُل َح��ظِّ ِب��َغ��يْ��ِر اْل��بَ��ِل��ي��ِغ َق��َل��ُم ُرتْ��بَ��ًة َل��َك ِب��آَل��ٍة تَ��ْط��لُ��بَ��نَّ َال
أَْع��َزُل َوَه��ذَا ُرْم��ٌح َل��ُه َه��ذَا ِك��َالُه��َم��ا ��َم��اءَ ال��سَّ ��َم��اَك��اِن ال��سِّ َس��َك��َن

وقال:

َوإِْق��بَ��اُل ُح��ُظ��وٌظ نْ��يَ��ا َوال��دُّ َزاَد َل��َم��ا َط��َل��بْ��تُ��ُه َل��ْو الَّ��ِذي ِرْزِق��ي َس��يَ��ْط��لُ��بُ��ِن��ي
اْل��َخ��اُل َك��ذََب َوإِْن تُ��ْك��ِري َال َم��َك��اِرَم ِل��ْل��َف��تَ��ى اْل��َع��مُّ اْف��تَ��َرى اْل��َج��دُّ َص��َدَق إِذَا

كذب، وافرتى: نقص، إذا الزاد أكرى من وتكري: الجماعة، والعم: الحظ، هنا الجد
تمام: أبو ويقول املخيلة. والخال:

َع��اِل��ُم َوْه��َو َدْه��ِرِه ِف��ي اْل��َف��تَ��ى َويُ��ْك��ِدي َج��اِه��ُل َوْه��َو َدْه��ِرِه ِم��ْن اْل��َف��تَ��ى يَ��نَ��اُل
اْل��بَ��َه��اِئ��ُم َج��ْه��ِل��ِه��نَّ ِم��ْن َه��َل��َك��ْت إِذَْن اْل��ِح��َج��ا َع��َل��ى تَ��أِْت��ي اْألَْرَزاُق َك��انَ��ِت َوَل��ْو

أي كدية إىل ينتهي البرئ حافر من وأصله بيشء، يظفر ولم خاب الرجل: (أكدى
الصابي: إسحاق أبو ويقول فيرتكه.) الحفر يمكنه فلم صلبة، صخرة

أَْح��ذَُق ُه��َو الَّ��ِذي تَ��ْدِري أَْن َف��أَْح��بَ��بْ��ُت ِص��نَ��اَع��ٌة اْم��َرأَيْ��ِن بَ��يْ��َن ��َع��ْت َج��مَّ إِذَا
ُق تُ��َف��رَّ ِح��ي��َن اْألَْرَزاُق َل��ُه��َم��ا ِب��ِه َج��َرْت َم��ا َغ��يْ��َر ِم��نْ��ُه��َم��ا ��ْد تَ��تَ��َف��قَّ َف��َال
َض��يِّ��ُق َف��ال��رِّْزُق اْل��ِع��ْل��ُم يَ��ُك��وُن َوَح��يْ��ُث َواِس��ٌع َف��ال��رِّْزُق اْل��َج��ْه��ُل يَ��ُك��وُن َف��َح��يْ��ُث

الشافعي: اإلمام وقال

تَ��َع��لُّ��ِق��ي ��َم��اءِ ال��سَّ أَْف��َالِك ِب��نُ��ُج��وِم َل��َوَج��ْدتَ��ِن��ي اْل��ِغ��نَ��ى ِب��اْل��ِح��يَ��ِل أَْن َل��ْو
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ِق تَ��َف��رُّ أَيَّ ُم��ْف��تَ��ِرَق��اِن اِن ِض��دَّ اْل��ِغ��نَ��ى ُح��ِرَم اْل��ِح��َج��ا ُرِزَق َم��ْن َل��ِك��نَّ
ِق َف��َص��دِّ َف��َغ��اَض ِل��يَ��ْش��َربَ��ُه َم��اءً أَتَ��ى َم��ْح��ُروًم��ا ِب��أَنَّ َس��ِم��ْع��َت َف��ِإذَا
��ِق َف��َح��قِّ يَ��َديْ��ِه ِف��ي َف��أَْوَرَق ُع��وٌد ��ِه َك��فِّ ِف��ي َغ��َدا َم��ْح��ُظ��وًظ��ا أَنَّ أَْو
اْألَْح��َم��ِق َع��يْ��ِش َوِط��ي��ُب ال��لَّ��ِب��ي��ِب بُ��ْؤُس َوَك��ْونِ��ِه اْل��َق��َض��اءِ َع��َل��ى ِل��ي��ِل ال��دَّ َوِم��َن

ويختلف قوله من املفهومني واملحروم للمرزوق ولذا هذا املتنبي قول يف واإلشارة
الرزقان.

جماعة وتابعه الخطيب ذلك إىل ذهب كما — يقول مرعش قلعة أي فأضحت (75)
هناك فأسست الجو من بها ابتدى كأنما الجو يف لعلوها القلعة هذه إن الرشاح: من
أسها مقلوبة فكأنها حواليها الجو إىل منها ارتفع الذي يعني والرتب؛ الكواكب فشقت
وبدؤه؛ القاف، برفع فوق؛ من جني ابن وروى األرض، إىل حائطها وأعىل السماء يف
كقبل بناه الهاء حذف فلما فوقه وأراد وبعد، كقبل وبناه معرفة فوق جعل أيًضا بالرفع
البيت لفظ يستقيم ال جني ابن رواية عىل الواحدي: قال االبتداء، عىل بدؤه ورفع وبعد،
كأن — مرعًشا يعني — القلعة هذه أضحت يقول: — املتنبي أي — ألنه معناه؛ وال
الرتاب وشق السماء، يف بعلوه الكواكب شق قد ابتدائه أعىل من أي بدئه فوق من سورها

السموأل: كقول وهو األرض، يف برسوخه

َك��ِل��ي��ُل َوْه��َو ال��طَّ��ْرَف يَ��ُردُّ َم��ِن��ي��ٌع نُ��ِج��ي��ُرُه َم��ْن يَ��ْح��تَ��لُّ��ُه َج��بَ��ٌل َل��نَ��ا
َط��ِوي��ُل يُ��َراُم َال َف��ْرٌع ال��نَّ��ْج��ِم إَِل��ى ِب��ِه َوَس��َم��ا ال��ثَّ��َرى تَ��ْح��َت أَْص��لُ��ُه َرَس��ا

من تأتي تارة التي الحمقاء الرياح وهي هوجاء جمع والهوج: تعرض، تصد: (76)
يف تلقط: وأن أجله، من مفعول ومخافة: بتصد، متعلق وعنها: هنا، من تأتي وتارة هنا
تعرض الهوج الرياح إن يقول: تلقط، أن من أي الجر؛ حرف حذف عىل نصب موضع
العجز نفسها من تحس الطري وكذلك أعالها، إىل الوصول عن تعجز أن مخافة عنها
يريد الجرجاني: الحسن أبو القايض وقال ذراها، من الحب والتقاط إليها االرتقاء عن
يجري أن خشية عليها تقع ال والطري سياسته تثقيف من خوًفا منها تدنو ال الرياح أن
منقول املعنى وهذا إذن، دون من املتناول حال توجبه ما الحب التقطت هي إذا عليها

حبيب: قول من
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َع��َق��اِربُ��ْه تَ��ِدبُّ َم��ا َح��تَّ��ى ال��لَّ��يْ��ِل َع��َل��ى انْ��ِت��َق��اِم��ِه َخ��ْوَف ال��ل��ِه َع��بْ��ُد بَ��ثَّ َف��َق��ْد

اآلخر: كقول وهو

َس��اِري ِل��ْل��ِج��نِّ ِب��َه��ا يَ��ْس��ِري َوَال ِف��ي��َه��ا ال��طَّ��يْ��ُر تَ��ِط��ي��ُر َال َوَك��انَ��ْت

بحوافرها، األرض الجياد فيه ترجم العدو من رضب وهو الرديان من تردى: (77)
يف الريح البارد السحاب نَّْرب: والصِّ والكرم، العتق آيات من وهو الشعر القصار والجرد:
أحمر البن وأنشدوا أيام، سبعة وهي قالوا العجوز، أيام من الثاني اليوم اسم وأيًضا غيم

األعرابي: شبل البن وقيل

��ْه��ِر ال��شَّ ِم��َن َش��ْه��َل��ِت��نَ��ا أَيَّ��اِم ُغ��بْ��ر ِب��َس��بْ��َع��ٍة ��تَ��اءُ ال��شِّ ُك��ِس��َع
اْل��َوبْ��ِر َم��َع َوِص��نَّ��بْ��ٌر ِص��نٌّ َوَم��َض��ْت أَيَّ��اُم��َه��ا انْ��َق��َض��ْت َف��ِإذَا
اْل��َج��ْم��ِر َوِب��ُم��ْط��ِف��ِئ َوُم��َع��لِّ��ٍل ُم��ْؤتَ��ِم��ٍر َوأَِخ��ي��ِه َوِب��آِم��ٍر
ال��ن��ْج��ِر ِم��َن َواِف��َدٌة َوأَتَ��تْ��َك َه��َربً��ا ُم��َولِّ��يً��ا ��تَ��اءُ ال��شِّ ذََه��َب

والشهلة: به، ومذهبًا له تابًعا جعله إذا وكذا، بكذا كسعه يقال: املر، شدة (الكسع:
يسببه.) الذي للعطش ناجر الحر صميم يف شهر وكل الحر، والنجر: العجوز،

األيام هذه من يوم يف منهم واحد كل خرج أوالد سبعة لها كان عجوًزا إن يقال:
الشاعر: قال وعرس. كعرس مثله والعطب القطن، والعطب: الربد، فقتله

اْل��ُع��ْط��ِب َم��نَ��اِدِف ِم��ْن ��ٌع ُم��َوضَّ َع��َم��اِئ��ِم��ِه��ْم ذَُرى ِف��ي َك��أَنَّ��ُه

كأنه الذي بالثلج طرقها امتألت وقد القلعة، هذه جبال فوق تعدو خيلك يقول:
وصقيعه. الشتاء برد فيها ندفه قطن

من يقول: وهالكا. خرسا أي وتبًا؛ تمييز، وعجبًا: كفى، فاعل يعجب: أن (78)
عىل يقدر أنه يدركوا لم حني آلرائهم وتبًا القلعة، هذه بنى ممن الناس يعجب أن العجب

يريد؟ ما يبلغ قادر من يتعجبون فكيف إليه، يقصد ما كل
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يخىش كان إذا سواه عما بها يمتاز مزية وأية غريه، وبني بينه فرق وأي يقول: (79)
ويفضلهم؛ األغيار عن ينفصل إنما الصعب؟ يستصعب ممن كان أو غريه، يخشاه ما

كان. مهما أمر عليه يتصعب وال شيئًا، يخىش ال ألنه
وسمته ألعدائها أعدته ما الخالفة إن يقول: القاطع، السيف العضب: الصارم (80)
والسياسة والحزم الشجاعة من بلغ أنه وذلك عظيم، ألمر إال غريه دون الدولة سيف

أحد. يبلغه لم مبلًغا
وإشفاًقا، له رحمة أمامه وينهزموا لقائه عن يخيموا لم أعداءه إن يقول: (81)
كقول املعنى وهذا وفزًعا، فرًقا ذلك فعلوا ولكنهم ورغبًا، له محبة الشام عن يجلوا ولم

حفصة: أبي بن مروان

َم��ْط��َم��َع��ا ِف��ي��َك يَ��َرْوا َل��ْم َوَل��ِك��ْن َع��َل��يْ��َك بَ��ِق��يَّ��ًة َع��نْ��َك اْألَْع��َداءُ أَْح��َج��َم َوَم��ا

كريمة، غري كونها حال يف عنه األسنة هذه نفى أي حال؛ كريمة؛ غري قوله: (82)
الشام تركوا وال أعداؤه، عنه تتفرق لم يقول: أصحابها، نفي واملراد إلخ، … الثناء كريم
ال ألنه أحد؛ سبَّه ما الثناء كريم رجل أنه صاغرين أذالء الشام عن نفاهم وإنما له، حبٍّا
رضورة هنا قرصه ولكنه ممدود والثناء وكرمه، ألدبه أحًدا سب وال عليه يسب ما يفعل
قريب وهو النثا ويروى املدح، يف غلب ولكنه رش أو بخري وصفه إذا عليه أثنى من اسم
… الثنا كريم رجل منه نفاها أي محذوف إضمار عىل تجريد الثنا كريم وقوله الثنا، من

إلخ.
الريح والخريق: العظيم، الجبل والطود: الثنا، كريم عىل عطف وجيش؛ قوله: (83)
جبل كأنه لكثرته كان بجبل مر إذا جيش عنه ونفاها يقول: اإلعصار، كأنها الشديدة
هذه مع وهو قال: ثم طود، كل يثني قوله: معنى وهذا جبلني، الجبل به فصار آخر
رطبًا غصنًا لقي الريح من عاصف كأنه لشدته كان عدًوا القى إذا والكثافة الكثرة
لكثرته، نصفني؛ شقه بجبل مر إذا الجيش هذا أن الرشاح وعبارة وحطمه، به فخسف

الشاعر: قال رطب، بغصن مرت إذا الخريق كالريح تسمع صلصلة له

ِط��َواِل أَْع��َالٍم بَ��يْ��َن َخ��ِري��ٍق ِري��ٍح َخ��َف��َق��اُن ُه��بُ��وبَ��َه��ا َك��أَنَّ

… رشح إىل األخرى هي تحتاج بحيث الغموض من العبارة وهذه
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حجب الجيش هذا غبار إن يقول: الغبار، والعجاجة: إغارته، أي مغاره؛ (84)
الغبار بذلك عنه فاحتجبت عليها إغارته خافت النجوم فكأن النجوم، تبُد لم حتى السماء

فقال: بيص الحيص الجميل املعنى هذا أخذ وقد يراها، ال حتى

ِم��ْص��َدِم َع��َج��اَج��ُة أَْو ُق��ُدوٍر ُدَخ��اُن َربْ��ِع��ِه أَْرِض َع��ْن ال��تَّ��ْش��ِري��ِق َواِض��َح نَ��َف��ى

التصادم.) من محرب. مصدم: (رجل
حكمهما، عىل ينزل بأن والكفر يريضاللؤم من امللوك من هناك كان إذا يقول: (85)
سبيله، يف بجهاده ويريضهللا وسخائه، بجوده املكارم يريض فهذا يقتضيانه ما ويعمل
املمدوح إىل ال امللك إىل فهذا قوله: يف اإلشارة أماليه: يف الشجري بن الرشيف وقال
هذا مثل يف الخطاب ألن ترىض؛ الذي فأنت لقال املمدوح أراد لو أنه أحدهما: ألمرين؛
امللك، إىل مسند األول اإلرضاء ألن له؛ اإلرضاء فجعل امللك إىل أشار أنه واآلخر: أمدح،
عليه دل قد ملكه؛ قوله: أن إليه اإلشارة وجه ألن كذلك؛ الثاني اإلرضاء يكون أن فوجب
ٰذَِلَك﴾ إِنَّ َوَغَفَر َصَربَ ﴿َوَلَمن تعاىل: قوله من الصرب إىل الضمري يف اإلشارة توجهت كما

القطامي: قول من امللك إىل الضمري عاد وكما عليه، صرب لداللة

اْألَُوُل ��اَس��ُة وال��سَّ ِب��ِه َواْآلِخ��ذُوَن ُه��ُم اْل��ُم��لُ��وِك َوأَبْ��نَ��اءُ اْل��ُم��لُ��وُك ُه��ُم

ليقابل واإليمان؛ املكارم يريض املقابلة يف يقول أن الطيب ألبي الوجه وكان قال:
موضع الرب لفظ وضع القافية اضطرته ملا ولكن اللؤم، باملكارم قابل كما الكفر باإليمان
تابع أهله وإرضاء أهله، إرضاء الحقيقة يف املراد ألن الحسن؛ غاية يف ذلك فكان اإليمان

تعاىل. هللا إلرضاء
سيف مجلس من الطيب أبو انرصف ملا الواحدي: قال مسرتضيًا. مستعتبًا: (86)
تحت السالح ورأى الطيب أبو رآهم فلما ليغتالوه، طريقه؛ يف رجالة له وقف الدولة
العشائر؛ أبي إىل ذلك ونُمي عليه، يقدموا فلم اخرتقهم حتى وجاءهم سيفه، سل ثيابهم
فسار الطيب أبي إىل رسوله وجاء الدولة، سيف بباب فوقفوا خاصته من عرشة فأرسل
فوثب السيف الطيب أبو فسل فرسه، عنان إىل يده أحدهم فرضب منهم قرب حتى إليه
الصحراء إىل واجرتهم يديه، بني كانت قنطرة وعربت الخيل، فرسه وتقدمت أمامه، الرجل
الفرس، واستقلت به، ورمى السهم الطيب أبو فانتزع بسهم فرسه نحر أحدهم فأصاب
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فرضب النشاب فني أن بعد عليهم كرَّ ثم لهم، كان إن إمداد عن ليقطعهم بهم؛ وتباعد
واشتغلوا عنه، فوقفوا ذراعه؛ إىل السيف وأرسع القوس، وبعض الوتر فقطع أحدهم
أبي غلمان نحن الليلة: آخر يف أحدهم له قال منه يئسوا فلما وتركهم، فسار باملرضوب،
يف املدينة إىل الطيب أبو عاد ثم … أحبُّه من إىل عندي ومنتسٍب قال: ولذلك العشائر،
وسيف الدولة، سيف وبني بينه واملراسلة له، صديق عند فأقام مستخفيًا الثانية الليلة
الصبح يف وجاء األبيات، هذه قال ذلك وعند به، أمر أو ذلك فعل قد يكون أن ينكر الدولة
يعني — املتشدق هذا إن الدولة: لسيف يوًما الحمداني فراس أبو قال يأتي: ما املنبي
قصائد، ثالث عن دينار آالف ثالثة سنة كل تعطيه وأنت عليك اإلدالل كثري — املتنبي
فتأثر شعره، من خري هو بما يأتون شاعًرا عرشين عىل دينار مائتي تفرق أن ويمكن
حرض وملا القصة، وبلغته غائبًا، املتنبي وكان فيه، وعمل الكالم هذا من الدولة سيف

وأنشده: الدولة سيف عىل دخل

َم��َض��اِربَ��ا ��يُ��وِف ال��سُّ أَْم��َض��ى اْل��َوَرى ف��َداُه َع��اِت��بً��ا اْل��يَ��ْوَم ْوَل��ِة ال��دَّ ِل��َس��يْ��ِف َم��ا أََال

عنده من املتنبي فخرج كعادته، إليه ينظر ولم الدولة سيف فأطرق قال: األبيات.
وانقطع املتنبي، حق يف الوقيعة يف فبالغوا الشعراء من وجماعة فراس أبو وحرض متغريًا،

أولها: التي القصيدة ونظم ذلك، بعد الطيب أبو

َش��ب��ُم َق��ْل��بُ��ُه ��ْن ِم��مَّ َق��ْل��بَ��اُه َح��رَّ َوا

بقوله: حقه يف التقصري من فيها يتظلم وجعل وأنشدها، جاء ثم

اْألَُم��ُم ْوَل��ِة ال��دَّ َس��يْ��ِف ُح��بَّ َوتَ��دَِّع��ي َج��َس��ِدي بَ��َرى َق��ْد ُح��بٍّ��ا أَُك��تِّ��ُم ِل��ي َم��ا

قال: أن إىل

َدُم ��يُ��وُف َوال��سُّ إَِل��يْ��ِه نَ��َظ��ْرُت َوَق��ْد ُم��ْغ��َم��َدٌة اْل��ِه��نْ��ِد َوُس��يُ��وُف ُزْرتُ��ُه َق��ْد

عنه، الدولة وإعراضسيف إدالله، لشدة الدولة؛ سيف حرضة يف بقتله جماعة فهم
قوله: إىل إنشاده يف وصل فلما
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َواْل��َح��َك��ُم اْل��َخ��ْص��ُم َوأَنْ��َت اْل��ِخ��َص��اُم ِف��ي��َك ُم��َع��اَم��َل��ِت��ي ِف��ي إِالَّ ال��نَّ��اِس أَْع��َدَل يَ��ا

وهو: وادعيته، دعبل قول مسخت قد فراس: أبو قال

َواْل��َح��َك��ُم اْل��َخ��ْص��ُم َوأَنْ��َت ُدُم��وًع��ا َع��يْ��ِن��ي ذَرَف��ْت َم��ا ِم��نْ��َك انْ��ِت��َص��اًف��ا أَْرُج��و َوَل��ْس��ُت

املتنبي: فقال

َوَرُم َش��ْح��ُم��ُه ِف��ي��َم��ْن ��ْح��َم ال��شَّ تَ��ْح��َس��َب أَْن َص��اِدَق��ًة ِم��نْ��َك نَ��َظ��َراٍت أُِع��ي��ذَُه��ا

أهل أعراض تأخذ حتى كندة دعي يا أنت ومن فقال: يعنيه، أنه فراس أبو فعلم
قال: أن إىل عليه يرد ولم إنشاده، يف املتنبي فاستمر مجلسه؟ يف األمري

َق��َدُم ِب��ِه تَ��ْس��َع��َى َم��ْن َخ��يْ��ُر ِب��أَنَّ��ِن��ي َم��ْج��ِل��َس��نَ��ا َض��مَّ ��ْن ِم��مَّ اْل��َج��ْم��ُع َس��يَ��ْع��َل��ُم
َص��َم��ُم ِب��ِه َم��ْن َك��ِل��َم��اِت��ي َوأَْس��َم��َع��ْت أََدِب��ي إَِل��ى اْألَْع��َم��ى نَ��َظ��َر الَّ��ِذي أَنَ��ا

حيث العبد بن عروة بن عمرو من هذا رسقت قد وقال: غيًظا، فراس أبا ذلك فزاد
يقول:

َوإِبْ��َداَع��ا إِْغ��َرابً��ا َوأَْظ��َه��ْرت َدْه��ًرا اْش��تَ��َك��َل��ْت َم��ا اآلَداِب ُط��ُرِق ِم��ْن أَْوَض��ْح��ت
َوأَْس��َم��اَع��ا أَبْ��َص��اًرا ��مِّ َوال��صُّ ِل��ْل��ُع��ْم��ي ِب��ِه خ��ص��ص��ت ِب��ِإْع��َج��اٍز َف��تَ��ْح��ت َح��تَّ��ى

قوله: إىل انتهى وملا

َواْل��َق��َل��ُم َواْل��ِق��ْرَط��اُس َوال��رُّْم��ُح ��يْ��ُف َوال��سَّ تَ��ْع��ِرُف��ِن��ي َواْل��بَ��يْ��َداءُ َوال��لَّ��يْ��ُل اْل��َخ��يْ��ُل

بما األمري تمدح هذا؟ بكل نفسك وصفت إذا لألمري أبقيت وماذا فراس: أبو قال
األسود بن الهيثم قول من هذا رسقت أما األمري؟ جوائز وتأخذ غريك، كالم من رسقته

العثماني: العربان بابن املعروف الكويف النخعي
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َه��اِئ��ِب َغ��يْ��َر َس��اِك��نً��ا ُوُح��وٍش أََل��ي��َف َق��َط��ْع��تُ��ُه َق��ْد َم��ْه��َم��ٍه َك��ْم أََع��اِذَل��ِت��ي
َواْل��َق��َواِض��ِب َواْل��َق��نَ��ا اْل��َم��ذَاِك��ي َوَج��ْرِد ��َرى َوال��سُّ ��ْرِب َوال��ضَّ َوال��طَّ��ْع��ِن اْل��َف��َال ابْ��ُن أَنَ��ا
اْل��َك��تَ��اِئ��ِب بَ��ْط��ُش ال��نَّ��اِس ُق��لُ��وِب ِف��ي َل��َه��ا َوَه��يْ��بَ��ِت��ي اْل��ِب��َالِد ِف��ي َوُق��وٌر َح��ِل��ي��ٌم

املتنبي: فقال

َوال��ظُّ��َل��ُم اْألَنْ��َواُر ِع��نْ��َدُه اْس��تَ��َوْت إِذَا ِب��نَ��اِظ��ِرِه نْ��يَ��ا ال��دُّ أَِخ��ي انْ��ِت��َف��اُع َوَم��ا

العجيل: معقل قول من رسقته وهذا فراس: أبو فقال

َوبَ��اِط��ُل ُزوٌر َف��اْل��َع��يْ��نَ��اِن ِب��َع��يْ��نَ��يَّ َوُظ��ْل��َم��ٍة نُ��وٍر بَ��يْ��َن أَُم��يِّ��ْز َل��ْم إِذَا

املكي: مرة أبي بن أحمد بن محمد قول ومثله

َواْل��بُ��َص��َراءِ اْل��ُع��ْم��ِي بَ��يْ��َن اْل��َف��ْرُق َف��َم��ا يَ��َرى َم��ا ِب��َع��يْ��نَ��يْ��ِه يُ��ْدِرْك َل��ْم اْل��َم��ْرءُ إِذَا

فيها؛ دعاويه وكثرة القصيدة، هذه يف مناقشته كثرة من الدولة سيف وضجر
الحال: يف املتنبي فقال يديه، بني التي بالدواة فرضبه

أََل��ُم أَْرَض��اُك��ُم إِذَا ِل��ُج��ْرٍح َف��َم��ا َح��اِس��ُدنَ��ا َق��اَل َم��ا َس��رَُّك��ُم َك��اَن إِْن

بشار: قول من أخذته وهذا فراس أبو قال

َض��َج��ُر َوَال َش��ْك��َوى َف��َال اْل��ُوَش��اِة َق��ْوُل َوَس��رَُّك��ُم نَ��ْج��َف��ى ِب��أَْن َرِض��ي��تُ��ْم إِذَا

الرومي: ابن قول ومثله

ِب��اْل��َف��اِج��ِع ال��دَّْه��ُر َف��َم��ا ِرَض��اَك أَْك��َس��بْ��نَ��ِن��ي اْل��َف��َج��اِئ��ُع َم��ا إِذَا

يف عنه وريض املتنبي، بيت وأعجبه فراس، أبو قال ما إىل الدولة سيف يلتفت فلم
املتنبي: فقال أخرى، بألف أردفها ثم دينار بألف وأجازه رأسه، وقبل إليه، وأدناه الحال،
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أَْل��ِف َع��َل��ى أَْل��ًف��ا َع��اِج��َل��ًة َم��ْخ��تُ��وَم��ًة َدنَ��اِن��ي��ُرَك َج��اءَْت
َص��فِّ َع��َل��ى ��ا َص��فٍّ َق��َل��بْ��تَ��ُه َف��يْ��َل��ٍق ِف��ي ِف��ْع��ل��َك أش��ب��ه��َه��ا

أي محذوف؛ مبتدإ خرب السيوف: وأمىض حال، وعاتبًا: دعاء، الورى: فداه (87)
ومضارب تمييز، ومضاربًا: املدح، عىل منصوب إنه تقول: أو مضاربًا، السيوف أمىض هو
غضبه؟ سبب وما غضب؟ لم أي غضبان؟ الدولة لسيف ما يقول: حدودها. السيوف:

مرضبًا. منه أمىض سيف ال قال: ثم له، دعا ثم ذلك، يوجب ذنبًا يل أعرف فلست
القفر. الفالة وهي سبسب جمع والسباسب املفازة، وهي تنوفة جمع التنائف: (88)
عتبه من األطراف مرتامية بعيدة فلوات وبينه بيني أبرصت إليه اشتقت إذا يل ما يقول:

واستيحاشه؟ وتجافيه
حوله ومن كالبدر، وجعله له، رفعة كالسماء جعله مجلسه، بالسماء أراد (89)
بالسماء، مجلسه شبه التربيزي: الخطيب وعبارة كالكواكب. مجلسه وأهل ندمائه من

أيًضا: كقوله فهو كواكب، وحوله بدًرا وجعله

ِخ��َص��اَال َك��َواِك��بُ��َه��ا َط��َل��َع��ْت َوإِْن َس��َم��اءٍ ِف��ي َط��ْرِف��ي ِم��نْ��َك أَُق��لِّ��ُب

حنان، بعد حنان كأنه مثناة استعملت املصدر موضع موضوعة كلمة حنانيك: (90)
مبتدآهما خربان وحسبك: وحسبي لزمه، إذا به لب من لبيك ومثلها تحنن، بعد تحننا أي
التمييز. عىل وقيل: الحال، عىل كلها واملنصوبات حسبك، وأنا حسبي وأنت أي محذوفان؛
وكفى داعيًا، كنت إذا اإلجابة ولك مسئوًال، كنت إذا تحنن بعد تحننا عيل تحنن يقول:
أرشف إنك أي واهبًا؛ بك وكفى بذكره، وأشيد يهبني، من أشكر إنني أي موهوبًا؛ بي

هباتك. بعد آخر واهب إىل أحتاج ولست الواهبني،
جزاء به تعاملني ما فليس مديحك يف صادًقا كنت إن أي الواحدي؛ قال (91)
يف لك تجملت فقد كذبت إن ألني الكاذبني؛ جزاء هذا فليس كاذبًا كنت وإن لصدقي،

املعاملة. يف أيًضا أنت يل فتجمل القول،
بعده ليس محو الذنب من فالتوبة ذنب بعده ليس ذنبًا ذنبي كان إن يقول: (92)

له.» ذنب ال كمن الذنب من «التائب الرشيف: الحديث من مأخوذ املعنى وهذا محو،
ما؛ عىل عطف وهو — التثنية عىل — وخاضبيه املتنبي: عن صح الذي (93)
وأحسنهما والدم الذهب خضابني هناك إن يقول: الدم. والنجيع: خاضبيه، وأحسن أي
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بصناعة إال يكون ال بالذهب خضبه ألن — والغضب الصناعة خاضبان وهناك الدم،
وأحسن — بالسيف الجالد عىل الباعث الغضب بسبب يكون إنما بالدم وخضبه الصيقل،
ابن قال خاضب، جمع أنه عىل — الباء بكرس — وخاضِبيه وروي: الغضب، الخاضبني
وما يعقل من أراد ألنه تصحيح؛ جمع الخاضبني وجمع ما، عىل عطف وخاضبيه جني:
اآلية. بَْطِنِه﴾ َعَىلٰ يَْمِيش ن مَّ َفِمنُْهم اءٍ مَّ ن مِّ َدابٍَّة ُكلَّ َخَلَق ﴿َوهللاُ تعاىل: كقوله يعقل ال
وأراد مجاًزا الغضب وذكر يعقل، عمن به يكنى بما عنهم وكنى الجميع، خلط كأنه
الغضب وجعل خاضبيه، وحق أي القسم عىل خفضخاضبيه فورجه: ابن وقال صاحبه،
يحمر الغضب ألن ذلك؛ وحسن التوسع، سبيل عىل بالدم يخضبه ألنه للحديد؛ خضابًا
يصبغ الخجل ألن والخجل؛ الحمرة الخدود يخضب ما أحسن كقولك وهذا اإلنسان، منه
تابًعا النجيع كان ملا كذلك تأكيًدا، جمعهما للخجل تابعة الحمرة كانت فلما أحمر، الخد
للقافية. به أتى للنجيع؛ تأكيًدا الغضب ويكون وحده، للدم يريد وهو جمعهما للغضب
وال — أذهب إذا فإنه باألذهاب تشنه ال يقول: الذهب، والنضار: عابه، شانه: (94)

ماؤه. أي سقايته ذهبت — إحمائه بعد إال ذلك يكون
هل يقول: ًرشا؟ أم يكون أخريًا عاقبته؛ يف يشك شيئًا به وأوقع أفزعه أرابه: (95)
متعجبًا: قال ثم واستعظام، تعجب استفهام وهذا أقلق؟ قد الناس أي الدمل هذا يدري

شأنه. ورفعة قدره لعلو كالفلك جعله الفلك؟ إىل وأحداثه الدهر خطوب ترقى وهل
يَْسبَُحوَن﴾ َفَلٍك ِيف ﴿َوُكلٌّ تعاىل: قوله يف كما داء: كل إىل يعود أقلها يف الضمري (96)
إن يقول: األدواء أقل أي املعنى؛ من املستفاد املجموع عىل يعود الضمري إن تقول: أو
لألدواء وجعل األدواء، أقل يقربك أن العجب فمن األدواء، منه تنال أن ينبغي ال جسمك

مجاًزا. همة
قيل ثعلب: العباس أبو قال الحبيبني؛ بني واملالعبة املغازلة شبه التجميش: (97)
من رضب هو الذي الجمش من وقيل الخفي، الكالم وهو الجمش من تجميش للمغازلة
بك ألم الذي إن يقول: ومق. وأصلها املحبة، واملقة: األصابع، بأطراف لجمشها الحلب؛
يكون وقد أهله، وأمثل جماله ألنك بك؛ وتعلقه إياك لحبه الزمان من تجميش هو إنما

املحبوب. إليذاء سببًا الحب
الظلم وتطرد املعوج، فتقوم أدواءها؛ تشفي الذي الدنيا طبيب أنت يقول: (98)

طبيبها؟ وأنت تعلك فكيف والفساد، والعيث
الدهر نوائب من ينوب مما يستغاث وبك الشكوى بك تلم وكيف يقول: (99)

الشكوى؟ وترفع فتغيث
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ويقال: مصبوب، وصبيب: ويضم، يفتح اإلقامة، بمعنى ميمي مصدر مقام: (100)
رجاء: بن دكني قال غور، وماء سكب ماء تقول: كما وصب صبيب ماء

ال��رِّبِّ َع��ِق��ي��ِد أَْو اْل��ُك��َح��يْ��ِل ِم��ثْ��ِل َص��بِّ ِب��َم��اءٍ ِذْف��َراُه تَ��نْ��َض��ُح

النفط والكحيل: ذفريان، وهما األذن خلف البعري من يعرق الذي املوضع (الذفرى:
منه.) غلظ ما وعقيده: األسود، ثفله والزيت: السمن ورب الجرباء، اإلبل به تطىل الذي
لقد يقول: املحشوة. الفرش وهي املحشوة عن معدولة حشية جمع والحشايا:
ممارسة يف إال لك شفاء ترى ال همتك ولبعد األعداء، دم وسفك والجالد الطعان اعتدت
ومن عليها، النوم أو املحشوة الفرش عىل الجلوس من لألدواء أجلب وال آلم وال الحروب،
ودم صادق طعن فيه يكون وال للغزو، فيه تخرج ال واحًدا يوًما اإلقامة تمل ذلك أجل

مصبوب.
ويقال: مصبوب، وصبيب: ويضم، يفتح اإلقامة، بمعنى ميمي مصدر مقام: (101)

رجاء: بن دكني قال غور، وماء سكب ماء تقول: كما وصب صبيب ماء

ال��رِّبِّ َع��ِق��ي��ِد أَْو اْل��ُك��َح��يْ��ِل ِم��ثْ��ِل َص��بِّ ِب��َم��اءٍ ِذْف��َراُه تَ��نْ��َض��ُح

النفط والكحيل: ذفريان، وهما األذن خلف البعري من يعرق الذي املوضع (الذفرى:
منه.) غلظ ما وعقيده: األسود، ثفله والزيت: السمن ورب الجرباء، اإلبل به تطىل الذي
لقد يقول: املحشوة. الفرش وهي املحشوة عن معدولة حشية جمع والحشايا:
ممارسة يف إال لك شفاء ترى ال همتك ولبعد األعداء، دم وسفك والجالد الطعان اعتدت
ومن عليها، النوم أو املحشوة الفرش عىل الجلوس من لألدواء أجلب وال آلم وال الحروب،
ودم صادق طعن فيه يكون وال للغزو، فيه تخرج ال واحًدا يوًما اإلقامة تمل ذلك أجل

مصبوب.
والعثري: عليها؛ يدل ما لتقدم ذكر لها يجر لم وإن للخيل تراها يف الضمري (102)
إىل نزاعك غري مرض بك ما يقول: جنبك، إىل تقوده الذي والجنيب: الغبار، درهم مثال
ذلك عن انقطعت إنك أي تقوده؛ جنيب كأنه قوائمها الغبار يتبع بخيل العدو مالقاة

معشوقه. رؤية عن انقطع إذا العاشق من الحب ينال كما حبه منك فنال
جنيب، ألرجلها وعثريها جملة األوىل والحال للخيل، ثانية حال مجلحة: (103)
يكون الروايتني هاتني وعىل محجلة، ويُروى األقدام، شديدة ماضية مصممة ومجلحة
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فهي العدو أرض لها أحلت قد أي محللة؛ الخوارزمي: وروى بعده. عما مقدًما خربًا لها
والجنوب: الحلق، من النحر موضع وهو منحر جمع واملناحر: الرماح، والسمر: تطؤها.
عىل الخيل ترى أن غري مرض بك وما يقول: الكشح. إىل اإلبط ييل ما وهو جنب جمع
وأحلت وتجتاحها تطؤها األعادي أرض لها أحلت ماضية مصممة تراها وأن الحال، تلك

فيها. تنفذ وجنوبهم حناجرهم للرماح
حتى أرخاه فرسه عنان الفارس وقرط اللجام، سري عنان جمع األعنة: (104)
الجري) والحرض: الرأس، مؤخر من األذنني بني ما (القذال: للحرض قذاله يف يجعله
تبعد ال فإنها األعادي، بالد إىل لرتجع األعنة؛ لها أرخ يقول: القرط، بمنزلة ألذنه فيصري

لرسعتها. طلبتها إذا عليها
والرضيب: زل، وهفا: إشارة، اسم وذا: للتقرير، املحضأو لالستفهام الهمزة (105)
إىل بالحرب ولوعه داء — الداء أهذا يقول: املشهور. اليوناني الطبيب وبقراط: النظري،
يهتِد لم معضل داء أهذا — ومرض ضجر يوًما عنها قعد لو وأنه شفاءه، فيها أن حد
إذا ويروى: الحرب، لرتك يمرض أحد يُعرف ال ألنه نظري؛ لصاحبه وليس بقراط، إليه
إذا أي بعده؛ ما الزم من يؤخذ محذوف لفعل فاعل وداء رشط أداة إذا أن عىل داء،
عىل زائدة والفاء إذا، جواب يعرف؛ فلم وقوله: ذلك. ونحو داء أعضل إذا أو داء خفي
ال بقراط يذكره لم الذي الداء يقول: مستقبًال. بعدها الفعل فيكون البرصيني، مذهب
أَذَا ويروى: األطباء، فذكره مثله لسبق نظري له كان لو ألنه الناس؛ بني لصاحبه نظري
الذي الداء صاحب يا أي صاحب؛ بمعنى وذا للنداء الهمزة أن عىل — داء بجر — داءٍ

صفته. هذه
صيغ من الحسن أي الوضاءة؛ الشديد الضاد: وتشديد الواو بضم الُوضاء (106)
نهار ليل موجود ألنه تغيب؛ ال شمس إىل منه ينظر إنه يقول: وكبار، كحسان املبالغة

الشمس. بخالف
بخلهم أي شحهم؛ يف الحساد أعذر إني أي يشحوا؛ أن يف أي يشحوا أن (107)

إليه. بالنظر
ذلك عىل حسده فإذا املمدوح، نظر عىل العيون تحسد القلوب إن يقول: (108)

معذور. فهو أحد
عبث ويقال: اللعب، العبث وأصل التمييز، عىل منصوبان وصارًما: راعيًا (109)
املضاربة؛ بمعنى والرضاب: القاطع، السيف والصارم: حرمته، واستباح ابتذله إذا به
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حال يف بغريك تعبث الذئاب إن يقول: بالذئاب. الثائرين هؤالء وشبه بالراعي شبهه
تعبث لم الراعي أنت كنت إذا أي قطعه: حال يف غريك الرضاب وبثلم وسياسته، رعيه
الحافظ أنت كنت إذا واملعنى الرضب، يثلمك لم الصارم أنت كنت وإذا بسوامك، الذئاب

منك. خوًفا يرضهم بما أحد حولهم يحم لم لرعيتك
والجن اإلنس أنفس تملك أنت يقول: الحال. عىل نصب جميًعا أي طرٍّا (110)

أنفسها؟ تملك أن — كالب بني قبيلة — القبيلة لهذه يكون فكيف جميًعا
ويتحاىش، يمقت ويعاف: ألجله، مفعول أو حال أنه عىل نصب معصية (111)
تركوك إنما يقول: لهم يعتذر للحال، الرشاب: واملوت قوله يف والواو املاء، ورود والورد:
أوردوا ثبتوا إذا ألنهم عليك؛ وتمردوا عصيانًا، ال منك خوًفا طلبتهم حني وانهزموا

والهالك. التلف موارد أنفسهم
تطلبهم تفتشه أن السحاب خيش حتى طلبهم يف البادية أمواه تتبعت يقول: (112)

املاء. من فيه ملا لديه
وأيارسه جميًعا أيامنه الفرس ينقل أن الخبب وقيل: أرسع، الفرس: خب (113)
املعلمة الخيل واملسومة: البعري، وكذلك ورجليه يديه بني يراوح أن هو وقيل جميًعا،
املسومة، الخيل اْلُمَسوََّمِة﴾: ﴿َواْلَخيِْل تعاىل: قوله يف زيد أبو وقال بها. تعرف بعالمات
يريد، وما أي وسومه، خليته إذا فالنًا سومت قولك من وهو ركبانها وعليها املرسلة

النوم. تعرف ال طلبهم يف املعلمة العربية الخيل بك تعدو يقول: العربية. والعراب:
منقار له املخالب قوي واألنثى الذكر عىل يطلق الجوارح من طائر العقاب: (114)
تهز بعقاب — للسري يضطرب حوله والجيش الجيش قلب يف وهو — شبهه أعقف.

طريانها. لدى وتحركهما جناحيها
وجعل عنهم، كالسؤال الفلوات يف إياهم طلبه جعل الصحاري، الفلوات: (115)
زلت ما يقول: رائعة، الستعارة وإنها جواب، وال سؤال ثم وليس كالجواب، بهم الظفر

إحداها. يف أدركتهم حتى الفلوات يف آثارهم تتبع
فروا، قد أنهم والحال أي للحال؛ وَفرُّوا من والواو قاتل، فاعل كفيك: ندى (116)
يقول: القريب، والقراب: النساء، هنا واملراد عنه، ويذود الرجل يحميه ما الحريم وأصل
الحريم، إىل أحسنت أن إال منك كان فما بحريمهم، وظفرت وهربوا أمامك فروا إنهم
دون قاتال وبينهم بينك الذي القريب والنسب كفيك جود فكأن وصنته سبيه دون وحلت

حريمهم.
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ألن ومرض؛ ربيعة يريد — معد سلفي فيهم حفظك عنهم وقاتل يقول: (117)
من ألنهم مرض إىل ينتهون كالب وبنو تغلب، من ألنه ربيعة إىل ينتهي الدولة سيف
أصحابك. وأنهم عشائرك وأنهم — عدنان بن معد بن نزار ابنا ومرض وربيعة قيس،

غصت، ورشقت: الرماح، صدور والعوايل: الصالب، والصم: تكف، تكفكف: (118)
ظعينة للمرأة قيل حتى كثر ثم الهودج، يف دامت ما املرأة وهي ظعينة جمع والظعن:
تكف إنك يقول: الجبل، يف الطريق وهو شعب جمع والشعاب: هودج، يف تكن لم وإن

الجبال. شعاب بظعائنهم وغصت فروا وقد عليهم، إشفاًقا الرماح عنهم
شبه وهي ولية جمع والواليا: أمه، بطن يف الولد وهو جنني جمع األجنة: (119)
ظهر ويل ما كل وقيل: الربذعة، تحت يجعل كساء أو البعري، ِسنام عىل تحمل الربذعة
األنثى حائل؛ جمع والحوائل: أسقطت، وأجهضت: ولية، فهو غريه أو كساء من البعري
ألم الذي والهول فزعهم لشدة يقول: منها. الذكر سقب جمع والسقاب: اإلبل، أوالد من
ذكوًرا أوالدها نوقهم وأسقطت اإلبل، ظهور عىل أي الرباذع؛ يف النساء أجهضت بهم

وإناثًا.
ذهبت وكعب عموًرا، فصارت وتفرقت اليمني ذات ذهبت منهم قبيلة عمرو (120)
عموًرا عمرو فصارت تفرقوا انهزموا ملا أنهم يريد كعابًا. فصارت وتفرقت اليسار ذات

مالك: بن كعب يقول املعنى هذا ويف كعبًا، وكذلك

ِك��َع��ابَ��ا َص��اُروا َق��ْد ��نَ��آِن ال��شَّ ِم��َن َوَك��انُ��وا َك��ْع��ٍب ِم��ْن ��ْع��َب ال��شِّ َرأَيْ��ُت

فلذلك حدته، عىل قبيًال منهم رأي ذي كل فكان وتضادت تفرقت آراءهم أن (يريد
كعابا.) صاروا قال:

يقول: العشرية. أو القبيلة معنى عىل بكر أبا وأنث كالب، بني بطون هؤالء (121)
بأرواحهم. لتشاغلهم بعًضا؛ بعضهم خذل انهزموا ملا إنهم

اإلنسان؛ تأخر والرقبة الجمجمة تأخرت وإذا التأخر، التخاذل جني: ابن قال (122)
أرسعت، قد الواقع يف كانت وإن إياهم إلدراكك رءوسهم؛ تأخرت وراءهم رست ملا أي
بالسيف يرضبها أن هو والرقاب الجماجم تخاذل قال: املعنى هذا العرويض واستبعد
الواحدي: وقال صاحبه، خذل منهما واحد كل فكأن فتتساقط بينهما ويفصل فيقطعها
فال منك خوًفا منها تتربأ واألعناق األعناق من تتربأ الرءوس إن يقول: هذا، غري أراه الذي

فقال: الخوارزمي، أراده املعنى وهذا تعاون، بينهما يبقى
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يَ��ِب��ي��ُدوا أَْن ��يَ��اَس��ُة ال��سِّ َوأَْوَج��بَ��ِت َق��ْوٍم ِل��َغ��ْزِو نَ��َه��ْدُت إِذَا َوُك��نْ��ُت
اْل��َح��ِدي��ُد يَ��ْع��تَ��ِذُر إَِل��يْ��َك َوَج��اءَ ِم��نْ��ُه��ْم إَِل��يْ��َك اْل��َح��يَ��اُة تَ��بَ��رَّأَِت
اْل��َوِري��ُد اْل��ُع��نُ��ِق ُص��ْح��بَ��َة َوأَنْ��َك��َر َف��ْخ��ٍذ َك��لَّ اْل��َج��َم��اِج��ُم َوَط��لَّ��َق��ِت

خوفها لشدة التأخر؛ جماجمهم نوت الثبات رقابهم نوت إذا الرشاح بعض وعبارة
ويرتك بنفسه الفرار صبغ يطلب منهما فريق كل فيكاد العكس عند وكذلك سيفك، من

اآلخر.
قال كالخلوق، الجوهري: قال معرب، فاريس الطيب، من رضب املالب: (123)

تميم: بني نساء يهجو جرير

ال��تُّ��َرابَ��ا أَْخ��بَ��ئْ��َن ِت��بْ��َراَك َع��َل��ى تَ��ِم��ي��ٍم بَ��ِن��ي ِن��َس��اءُ َوِط��ئَ��ْت َوَل��ْو
َم��َالبَ��ا تَ��ْح��َس��بُ��ُه اْل��َوبْ��ِر ِب��َض��نِّ اْل��ُم��َع��رَّى َس��يِّ��ئَ��ُة َوْه��َي تَ��َط��لَّ��ى

ا.) جدٍّ منتن وهو لألدوية يخثر الوبر بول بالكرس: والصن العنرب، لبني ماء (ترباك:
من مصونات مكرمات أماكنهن إىل نساءهم أخذت كالب ببني ظفرت ملا يقول:
يعود بعده وما عدن يف فالضمري يشء، منهن يضع لم وطيبهن قالئدهن عليهن االبتذال،
وفروا حريمهم عن فقاتل البيت: يف ذكر ما عىل اعتماًدا ذكر لهن يجر وإن النساء عىل

البيت. …
من أوليتهن ما لك يشكرن إنهن يقول: أنعمت، وأوليت: كافأه، أثابه: (124)

يكافأ. أن من وأجل أعظم إحسانك ولكن اإلحسان،
إياهن بإكرامك ألنهن عيب؛ أي لديك وصونهن إليك مصريهن يف ليس يقول: (125)

وأزواجهن. أهليهن عند كأنهن
أزواجهن وبني بينك فرق ال إذ رأينك؛ إذا عليهن غربة ال يقول: الوجه، الغرة: (126)

وأقاربهن.
فيهم يتم ال يقول: اإلصابة. بمعنى ميمي مصدر واملصاب: الشدة، البأس: (127)
تصيب كأنك إياهم فبإصابتك منك، ذلك ينال بمكروه تصيبهم حني ألنك وشدتك؛ بأسك

العبيس: زهري بن قيس قال كثريًا: الشعراء تعاوره قديم املعنى وهذا نفسك،

224



الباء قافية

بَ��نَ��اِن��ي إِالَّ ِب��ِه��ْم أَْق��َط��ْع َف��َل��ْم َغ��ِل��ي��ِل��ي ِب��ِه��ْم بَ��َرْدُت َق��ْد أَُك َف��ِإْن

الجرمي: وعلة بن الحارث — الحمايس وقال

َس��ْه��ِم��ي يُ��ِص��ي��بُ��ِن��ي َرَم��يْ��ُت َف��ِإذَا أَِخ��ي أَُم��يْ��َم َق��تَ��لُ��وا ُه��ُم َق��ْوِم��ي
َع��ْظ��ِم��ي َألُوِه��نَ��ْن َس��َط��ْوُت َوَل��ِئ��ْن َج��َل��ًال َألَْع��ُف��َوْن َع��َف��ْوُت َوَل��ِئ��ْن

قتلوا.) مفعول وأخي: منادى، وهو أميمة، مرخم (أميم:
العديل: وقال

َك��ِب��ِدي أَْك��بَ��اَدُه��ْم َع��لَّ ��ا ِم��مَّ َل��تَ��أَْل��ُم َج��َف��ْوتُ��ُه��ْم أَْو َع��اَديْ��تُ��ُه��ْم َوإِْن َوإِنِّ��ي

النمريي: وقال

��ِم��ي��ِر ال��ضَّ َل��ُم��ْح��تَ��ِرُق — َظ��َل��ُم��وا َوإِْن أَذَاًة تَ��بْ��لُ��ُغ��ُه��ْم ِح��ي��َن — َف��ِإنَّ��َك

الرفق ذلك كان عليه جنى بمن رفق من فإن جنوا، وإن بهم ارفق يقول: (128)
لك: عبًدا يجعله الجاني عن الصفح ألن عتابًا؛

َع��نْ��ُه��ُم َك��اْل��َع��ْف��ِو اْألَْح��َراَر َق��تَ��َل َوَم��ا

أما الخطأ، سبيل سلك إذا يخطئ أخطأ تقول: الصواب، ضد والخطاء الخطأ (129)
الخطيئة واالسم كفعلة، وخطأة خطأ يخطأ خطأ تقول الذنب؛ فهو الخاء بكرس الخطأ
ضمة، قبلها ساكنة واو أو كرسة، قبلها ساكنة ياء كل ألن الياء؛ تشدد أن ولك كفعيلة،
الواو بعد الهمزة تقلب فإنك الكلمة؛ نفس من هما وال لإللحاق، ال للمد زائدتان وهما
والياء، الواو بتشديد خبيٌّ خبيء ويف ، مقروٌّ مقروء يف وتقول وتدغم، ياء الياء وبعد واًوا
الهمزتان اجتمعت فلما فعائل عىل بهمزتني خطائئ األصل وكأن خطايا، الخطيئة وجمع
فقلبت معتل، ذلك مع وهو ثقيل، والجمع واستثقلت، كرسة قبلها ألن ياء؛ الثانية قلبت
وأخطأ خطئ عبيدة: أبو وقال األلفني، بني لخفائها ياء؛ األوىل الهمزة قلبت ثم ألًفا، الياء

القيس: امرؤ قال لغتان؛ وهما واحد، بمعنى
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اْل��ُح��َالِح��َال اْل��َم��ِل��َك اْل��َق��اِت��ِل��ي��َن َك��اِه��ال َخ��ِط��ئْ��َن إِذْ ِه��نْ��ٍد َل��ْه��َف يَ��ا

﴿َحتَّٰى تعاىل: قوله حد عىل ذكر لها يجر لم وإن الخيل يريد أخطأن، أي (خطنئ
امرأ عليها فخلف شيئًا، حجر ألبيه تلد لم أبيه امرأة هذه وهند ِباْلِحَجاِب﴾ تََواَرْت
كاهل، من أنهم يظن وهو كنانة بني من بحي فأوقع كاهل بني طلب يف وخرج القيس،

املروءة.) الضخم الشجاع عشريته يف السيد والُحالِحل أسد، بني من بطن وكاهل
ال ملا تعمد من والخاطئ غريه، إىل فصار الصواب أراد من املخطئ غريه: وقال

املازني: مطر بن أوىف قال أخطأه؛ أي وتخطأه وتخاطأه ينبغي،

يُ��ْق��تَ��ِل َل��ْم َخ��ِل��ي��َل��َك ِب��أَنَّ َج��اِب��ًرا ُخ��لَّ��ِت��ي أَبْ��ِل��َغ��ا أََال
يَ��ْع��َج��ِل َف��َل��ْم يَ��ْوِم��ي ��َر َوأَخَّ أَْح��َش��اءَُه ال��نَّ��بْ��ُل تَ��َخ��طَّ��أَِت

سواء.) ذلك يف والجمع والواحد واألنثى الذكر الصديق، (الخلة:
ما «تقطع» تجب والتوبة تابوا وقد أذنب، من أول فليسوا مخطئني كانوا إن يقول:
الدولة. سيف إىل عنهم يعتذر أجابوك؛ للموت دعوتهم إذا كانوا حيث عبيدك وهم قبلها،
أما الخطأ، سبيل سلك إذا يخطئ أخطأ تقول: الصواب، ضد والخطاء الخطأ (130)
الخطيئة واالسم كفعلة، وخطأة خطأ يخطأ خطأ تقول الذنب؛ فهو الخاء بكرس الخطأ
ضمة، قبلها ساكنة واو أو كرسة، قبلها ساكنة ياء كل ألن الياء؛ تشدد أن ولك كفعيلة،
الواو بعد الهمزة تقلب فإنك الكلمة؛ نفس من هما وال لإللحاق، ال للمد زائدتان وهما
والياء، الواو بتشديد خبيٌّ خبيء ويف ، مقروٌّ مقروء يف وتقول وتدغم، ياء الياء وبعد واًوا
الهمزتان اجتمعت فلما فعائل عىل بهمزتني خطائئ األصل وكأن خطايا، الخطيئة وجمع
فقلبت معتل، ذلك مع وهو ثقيل، والجمع واستثقلت، كرسة قبلها ألن ياء؛ الثانية قلبت
وأخطأ خطئ عبيدة: أبو وقال األلفني، بني لخفائها ياء؛ األوىل الهمزة قلبت ثم ألًفا، الياء

القيس: امرؤ قال لغتان؛ وهما واحد، بمعنى

اْل��ُح��َالِح��َال اْل��َم��ِل��َك اْل��َق��اِت��ِل��ي��َن َك��اِه��ال َخ��ِط��ئْ��َن إِذْ ِه��نْ��ٍد َل��ْه��َف يَ��ا

﴿َحتَّٰى تعاىل: قوله حد عىل ذكر لها يجر لم وإن الخيل يريد أخطأن، أي (خطنئ
امرأ عليها فخلف شيئًا، حجر ألبيه تلد لم أبيه امرأة هذه وهند ِباْلِحَجاِب﴾ تََواَرْت
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كاهل، من أنهم يظن وهو كنانة بني من بحي فأوقع كاهل بني طلب يف وخرج القيس،
املروءة.) الضخم الشجاع عشريته يف السيد والُحالِحل أسد، بني من بطن وكاهل

ال ملا تعمد من والخاطئ غريه، إىل فصار الصواب أراد من املخطئ غريه: وقال
املازني: مطر بن أوىف قال أخطأه؛ أي وتخطأه وتخاطأه ينبغي،

يُ��ْق��تَ��ِل َل��ْم َخ��ِل��ي��َل��َك ِب��أَنَّ َج��اِب��ًرا ُخ��لَّ��ِت��ي أَبْ��ِل��َغ��ا أََال
يَ��ْع��َج��ِل َف��َل��ْم يَ��ْوِم��ي ��َر َوأَخَّ أَْح��َش��اءَُه ال��نَّ��بْ��ُل تَ��َخ��طَّ��أَِت

سواء.) ذلك يف والجمع والواحد واألنثى الذكر الصديق، (الخلة:
ما «تقطع» تجب والتوبة تابوا وقد أذنب، من أول فليسوا مخطئني كانوا إن يقول:
الدولة. سيف إىل عنهم يعتذر أجابوك؛ للموت دعوتهم إذا كانوا حيث عبيدك وهم قبلها،
هجرتهم فقد وهجرتهم عليهم غضبت فإذا بقاؤهم بك الذي أنت يقول: (131)

الحياة. هجر من أكثر عقاب وال الحياة،
فاعل والبوادي: البوادي، أهل يريد املدن؛ خالف والبوادي: نعمك، أياديك: (132)
عند النحوي املنعم عبد محمد أبا شيخنا سألت العكربي: وقال مفعوله، وأياديك جهلت،
والبوادي لأليادي نعتًا البوادي يكون أن يجوز له: وقلت البيت، هذا عن عليه قراءتي
يوقف وقد الداعي، أجبت كقولك وقف، موضع وهو الوقف عنى فكأنه البيت، نصف يف
فيها. مضمًرا جهلت فاعل ويكون بالسكون، اِعَي﴾ الدَّ يَتَِّبُعوَن ﴿يَْوَمِئٍذ تعاىل: قوله عىل
املستقيص بمعنى الحفي يريد (لعله حفي أنت هذا ومع قست، وقد مقرئ أنت يل: فقال
يقول: إليهم. بدت التي السابقات هذا: عىل البوادي ويكون قلت، ما فصوب السؤال) يف
غريه. فيأتي املرء عىل الصواب يخفى قد ولكن نعمك، سوابق بعصيانك يجهلوا لم إنهم
يكون وقد دالًال، يظنه بالذنب املدل فيأتي الدالل من الذنب يتولد قد يقول: (133)
ذلك يف فأتوا إليهم إحسانك لفرط عليك أدلوا إنهم أي عنهم؛ يعتذر القرب. سببه البعد

منهم. وجناية ذنبًا صار بما
سفيه جناه جرم وكم يقول: نقيضه، أو الحلم خفة والسفه: الذنب، الجرم: (134)

قال: كثريًا الشعراء طرقه قد املعنى وهذا بغريه؟ العذاب فنزل

بَ��َراءُ َق��ْوٌم َح��رََّه��ا َويَ��ْص��َل��ى ِرَج��اٌل يَ��ْج��ِن��ي��َه��ا اْل��َح��ْرَب َرأَيْ��ُت
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وقال:

َم��أُْخ��وذُ ��وءِ ال��سُّ َع��مِّ ِب��ابْ��ِن اْل��َف��تَ��ى إِنَّ ِب��ِه َف��ابْ��تُ��ِل��ي��َت ذَنْ��بً��ا ��َك َع��مِّ ابْ��ُن َج��نَ��ى

النابغة: وقال

َراِت��ُع َوْه��َو َغ��يْ��ُرُه يُ��ْك��َوى اْل��ُع��رِّ َك��ِذي َوتَ��َرْك��تَ��ُه اْم��ِرٍئ ذَنْ��َب ��ْل��تَ��ِن��ي َوَح��مَّ

منها يسيل وقوائمها مشافرها يف متفرقة باإلبل تخرج القوباء، مثل قروح (العر:
البحرتي: وقال املراض.) تعديها لئال الصحاح؛ فتكوى األصفر، املاء مثل

ُم��ِط��ي��ُع��َه��ا َف��ِل��ي��َم َع��اِص��ي��َه��ا ال��ذَّنْ��َب َج��نَ��ى ِب��أَْع��يُ��ٍن نَ��َراَك أَْن َح��يَ��اءً نَ��ُص��دُّ

تُِصيبَنَّ الَّ ِفتْنًَة ﴿َواتَُّقوا شأنه: جل — قوله — األعىل املثل وهلل — الجميع وأروع
ًة﴾. َخاصَّ ِمنُكْم َظَلُموا الَِّذيَن

العفو يرجى فإنه جربهم بسبب خافره إن يقول: الدولة. سيف اسم عيل: (135)
مهيب. جواد ألنه يهاب؛ كما عنده

ألن نعمتهم؛ ويل فهو قيس من ال تغلب من الدولة سيف يك إن يقول: (136)
ثياب. من عليهم خلع بما واكتست إليهم، بإحسانهم نبتت جلودهم

الرحمن عبد قال السحاب. دون كأنه يرى السواد؛ إىل يرضب غيم الرباب: (137)
حسان: بن

ِب��اْألَْرُج��ِل تَ��َع��لَّ��َق نَ��َع��اٌم ��َح��اِب ال��سَّ ُدَويْ��َن ال��رَّبَ��اَب َك��أَنَّ

أثيث، شعر كذلك ويقال أثيث، وهو والتف، كثر النبات: أث من وكثروا، تقووا وأثوا:
رؤبة: قال أثائث، ونسوة اللحم، كثرية أثيثة: وامرأة

اْألََواِع��ُث أَْع��َج��اُزَه��ا تُ��ِم��ي��لُ��َه��ا اْألَثَ��اِئ��ُث ال��رُُّج��ُح َه��َواَي َوِم��ْن

تسوخ األصابع فكأن اللينات؛ واألواعث: العجيزة، الثقيلة وهي رجاح، جمع الرجح:
لحمها. وكثرة لينها من فيها
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السحاب، بماء نما الذي كالنبات بإحسانه وعزوا وقووا نعمته يف نشئُوا إنهم يقول:
إليه. للمحسن والنبات لإلحسان، السحاب فاستعار

من لهم وانقاد أعدائهم، من تمكنوا خدمته وإىل إليه بانتسابهم يقول: (138)
ألحد. ينقاد ال من العرب

ملا أتاهم لو الدولة سيف غري وأن وشوكتهم، قوتهم يذكر الواحدي: قال (139)
يسرت الضباب ألن دونهم؛ املحاماة عن وبالضباب النساء، عن بالشموس وكنى بهم، ظفر
غريه؛ غزاهم لو معناه مثًال هذا يكون أن ويجوز قال: إليها. النظر دون ويحول الشمس،
يستقبله كان إنه أي حريمهم؛ وإباحة إليهم الوصول قبل يلقى بما يشغله ما له لكان
للرعاع، مثًال الضباب فجعل منهم؛ أكثر هم الذين إىل الوصول من يمنعه ما قليلهم من

فيه. يقاتلهم يوم كل شموس يريد اإلفلييل: ابن وقال للسادة، مثًال والشموس
تجعل حجارة وهي وآية، كآي ثاية؛ جمع والثاي: ثناه، عىل عطف والقى: (140)
غزاهم لو يقول: الغنم. ومرابض اإلبل مبارك وفيها ليًال، الراعي إليها يأوي البيت حول
فيها يكثر حربًا الحجارة هذه إىل وصوله دون ولالقى شموسهم عن ضباب لثناه غريه
إىل بالوصول له فكيف القتىل، للحوم طلبًا والغراب الذئب عليهم يجتمع حتى القتىل
افرتسه، ما إال يأكل ال الذئب أن املتنبي عىل بعضهم تورك وقد حريمهم؟ استباحة

ذلك: يف وأنشد والكلب، الضبع بخالف

َويَ��ِع��ي��ُب ِع��ْرَض��ُه يُ��َدنِّ��ُس ُدَع��ٌر َق��ْوِم��ِه ِف��ي َم��ْع��َش��ٍر َس��يِّ��ِد َولِ��ُك��لِّ
ال��ذِّي��ُب َع��نْ��ُه َوُص��دَّ ��بَ��اِع ال��ضِّ ُع��رُج أَْوَص��الُ��ُه تَ��َج��زََّرْت ِس��َواُه َل��ْوَال

أصحابه.» يعيب الذي الخائن «الدعر:
وكان يقول: املفازة، وهي موماة، جمع واملوامي: طعانًا، عىل عطف وخيًال: (141)
وماءها الريح غذاءها كأن حتى وماء علف غري عىل املفاوز قطع تعودت خيًال يالقي

واملاء. العلف قلة معودة مضمرة عراب ألنها الرساب؛
نهاًرا، سار إذا ورسى ليًال، سار إذا أرسى ويقال مالكه، يشء: كل رب (142)
يف الوقوف نفعهم فما إليهم رست إنك يقول: واحد. بمعنى تستعمالن لغتان هما وقيل:

أدركوا. هربوا وإن قتلوا، وقفوا إن ألنهم للهرب؛ الذهاب وال والدفاع، للذود ديارهم
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يكاشفونك نهار وال تحته، يسترتون ليل ينفعهم ولم يقول: اإلبل. الركاب: (143)
ينُج فلم طلبتهم حني حائرين تلددوا لهيبتك فهم للهرب، تحملهم وإبل خيل وال فيه،

ذلك. من يشء بهم
البيس لكثرة حديد؛ من بحًرا جيشه جعل وكثرته، املاء معظم العباب: (144)

وراءهم. عبابه يمد بحر فكأنهم سريهم، يف خلفهم يموجون جعلهم ثم فيه. الحديد
جدلوا حتى وقتلهم فبيتهم آمنون الحرير يفرتشون وهم ليًال طرقهم يقول: (145)
يرتك فلم نهبهم يريد املعري: وقال الحرير، بعد الرتاب وفرشهم وأصبحوا األرض عىل

الرتاب. سوى عليه يقعدون شيئًا لهم
وانقيادا. واستخذاء ذًال كالنساء، الرجال وصار يقول: (146)

عليه، عطف أبقى: ومن أبيك، قتىل بنو هم أي محذوف؛ مبتدأ خرب بنو: (147)
الدولة سيف والد الهيجاء أبي من كان ما إىل يشري أبيك؛ عىل يعود ضمري أبقى: وفاعل
هم فهؤالء بهم، وفتك نجد أرض يف بهم أوقع كان بالحج هم ملا أنه وذلك كالب، بني مع

وبقيتهم. أولئك أبناء
يلبسها يشء الجوهر من فيها ليس ونحوه قرنفل من قالدة السخاب: (148)
وهم فأعتقهم األبناء عن وعفا آباءهم قتل أباك إن يقول: سخب، وجمعها الصبيان،

سيفه. عتقاء فعاشوا السخاب يلبسون صغار
وأنت والعصيان، التمرد يف آباءهم تقيلوا فهم أبيه، فعل فعل كالكما يقول: (149)
بآبائهم، يعتربوا لم إذ عجيب، عصوك حني ففعلهم والغفران؛ العفو يف أبيك أخذ أخذت
فعله فعل أي فالن مأتى وأتى باقيهم، عىل وأبقيت عنهم صفحت إذ عجيب أيًضا وفعلك
فالن يُقال: والرش، الخري يف خاصة الواحد فعل — الفاء بفتح — والفعال أخذه، وأخذ

فعل. جمع أنه عىل الفاء تكرس أن ولك الفعال، لئيم وفالن الفعال، كريم
هذا مثل طالبه وليكن األعادي، يطلب من فليفعل الفعل هذا مثل يقول: (150)
والفاء فليرس، بقوله نصب موضع يف كذا فقوله مرادك، بلغت حتى رست الذي الرسى
الخرب أن ليعلموا بها جاءوا الخرب أو املفعول تقدم فإذا جوابًا، تكون أو تعطف إنما
مضمر بفعل منصوب أنه فارضب؛ أخاك تأول الكوفيني وبعض موضعه، غري يف وضع
مثل وقوله: فيبعد، الخرب يف وأما املفعول، يف يحسن وهذا فارضب، أخاك اقصد تقديره

فليكن. خرب ألنه نصب رساك؛
الدولة سيف أخت يا يقول: كناية، كنيت قال كأنه املصدر، عىل كناية نصب (151)
من نسبها أن يريد ذلك، عن فكنى النسب، بأرشف املراد وهو الهيجاء، أبي بنت ويا
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ويا أخ خري أخت يا قلت فإذا الناس، خري ألنهما عرفت بهما كنيت فإذا األنساب، أرشف
عرفت. أب خري بنت

التأبني، من مرثية أي مؤبنة؛ كونك حال أي تسمي؛ يف الياء من حال مؤبنة: (152)
فيك بما يعرفك وصفك بل باسمك أعرفك أن من أجل أنت يقول: امليت، عىل الثناء وهو
نواس: أبو قال كما تسميتك، عن يغني وهذا غريك، يف ليست التي واملحامد املحاسن من

َم��َع��ا َم��ْع��نَ��يَ��يْ��ِن اِالْس��َم َف��يَ��ْج��َم��ُع ُوِص��َف��ْت َل��َق��ْد ��يَ��ْت ُس��مِّ إِذَا َف��ْه��َي

الحزن أو الفرح شدة عند تعرتي خفة وهو الطرب، من صفة الطرب: (153)
الهم: يف الجعدي النابغة قال والهم،

َس��أَْل ال��لُّ��بِّ ذُو َع��ي��ي َم��ا َوإِذَا َج��اَرتِ��ي َع��ْن أََم��ِت��ي َس��أََل��تْ��ِن��ي
َوأََك��ْل َع��َل��يْ��ِه��ْم ال��دَّْه��ُر َش��ِرَب َه��َل��ُك��وا أُنَ��اٍس َع��ْن َس��أََل��تْ��ِن��ي
َك��اْل��ُم��ْخ��تَ��بَ��ْل أَْو اْل��َواِل��ِه َط��َرَب إِثْ��ِرِه��ْم ِف��ي َط��ِربً��ا َوأََراِن��ي

جن. أي عقله؛ اختبل الذي واملختبل: الثاكل، الواله:
إذ ألنهما يملكهما؛ فال ودمعه لسانه عىل غلبه الحزن استخفه من املتنبي: يقول

يشاء. كما يرصفهما الحزن، أي الطرب قبضة يف يكونان ذاك
جلبة ذو أي عرمرم؛ لجب وجيش األصوات، واختالط الضجيج اللجب: (154)
يا غدرت يقول: عال، صوت كل وأصله أمواجه، صوت سمع إذا لجب ذو وبحر وكثرة،
وتسكت الجيوش، وتهلك الكثري، العدد به تفني وأنت أخته أخذت إذ الدولة بسيف موت
بأخته، تفجعه وال ذمته ترعى أن حقك من كان اإلفناء عىل عونك كان وإذا ضجيجهم،
أو خدمتها، يف وترددهم لجبهم وسكت كثري، خلق بموتها مات أنه البيت: معنى وقيل
أظهر أنه املوت غدر وجه الواحدي: قال ماتوا. فكأنهم وصالتها، برها عن سقطوا أنهم
كم معنى: هذا بهالكه. فهلكوا إليهم يحسن كان عالم إهالك فيه وأضمر شخص إهالك

القائل: كقول وهذا عدد، من أفنيت

َم��ا تَ��َه��دَّ َق��ْوٍم بُ��نْ��يَ��اُن َوَل��ِك��نَّ��ُه َواِح��ٍد ُه��ْل��َك ُه��ْل��ُك��ُه َق��يْ��ٌس َك��اَن َوَم��ا

املقفع: ابن وكقول
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اْل��َك��ِب��ي��ُر َوَال ��ِغ��ي��ُر ال��صَّ َال ِب��َم��ْوتِ��َك يَ��ْدِري َل��يْ��َس َوْح��َدَك تَ��ُم��وُت َوأَنْ��َت
َك��ِث��ي��ُر بَ��َش��ٌر ِب��َم��ْوتِ��ِه يَ��ُم��وُت َك��ِري��ًم��ا ِب��ي َف��تَ��ْق��تُ��ُل َوتَ��ْق��تُ��لُ��ِن��ي

من يمكنك أن إليه وطلبت غزواته، يف موت يا أخاها صحبت وكم يقول: (155)
قافية يف اآلتي كقوله وهذا أردت؟ ممن بسيفه ومكنك ذلك، إىل فأجابك أردت من إهالك

الالم:

ُغ��لُ��وُل يَ��ُم��تْ��ُه َل��ْم َم��َم��اٍت َف��ُك��لُّ َغ��ِن��ي��َم��ٌة َوال��نُّ��ُف��وُس اْل��َم��نَ��ايَ��ا َش��ِري��ُك

يقول: وجاءني، طوى من كل تنازعه وخرب والفرات، دجلة بني ما الجزيرة: (156)
كذبًا، يكون أن رجوت الكوفة يف عيل ورد حتى الجزيرة وطوى النعي، هذا جاءني ملا

الرجاء. بهذا وتعللت
غصصت كذبًا يكون أن يف رجاء يبَق ولم الخرب صح إذا حتى يقول: (157)
بالقياس رصت حتى أي بي؛ يرشق الدمع كاد حتى الدموع، وكثرة البكاء، لغلبة بالدمع؛
نفسه، االنتحاب يقطع أن بالدمع والرشق القلة، يف به يغص الذي كاليشء الدموع إىل

بي. غص كأنه يكون أن بي إلحاطته الدمع كاد املعنى: ومحصل
بريد جمع والربد رضورة، بالكرسة واكتفى بالهاء، به يف الباء يلحق لم (158)
محذوف أي دم؛ بريده أصلها فارسية كلمة والربيد: — تميم لغة عىل الراء وسكن —
يركب الذي الرسول سمي ثم لها، كالعالمة األذناب محذوفة كانت الربيد بغال ألن الذنب؛
الرسل وتعثرت األفواه، يف األلسنة به تلجلجت الخرب هذا لهول يقول: بريًدا، الربيد دواب

كتابته. يف الكتاب أيدي ورجفت الطرق، يف له الحاملة
تلك تكن لم فكأنها مضت يقول: خولة، وهو املرثية، اسم عن كناية فعلة: (159)

بموتها. ذلك فانطوى تخلع وكانت تهب كانت والتي بكر، ديار جيوشها مألت التي
والويل: ويل، مصدر وإدبار؛ ذهاب أي وتولية؛ بداعيًا، متعلق بالويل: (160)
الذي والحرب بالويل والداعي ماله، سلب الرجل: حرب املال، ذهاب والحرب: الهالك،
والبذل، واإلجارة باإلغاثة امللهوف حياة ترد كانت ولقد يقول: حرباه. وا وياله، وا يصيح:

والحرب. بالويل دعاها إذا يدعوها من وتغيث
أخيها ليل فكيف عليها، حزنًا نعيها أتاهم مذ العراق أهل ليل طال يقول: (161)

… سماجة وفيه طائل، معنى البيت لهذا ليس العكربي: قال حلب؟ يف الدولة سيف
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بالتاء ويروى الدولة، لسيف والضمري االستفهام، حرف فحذف أيظن، أراد: (162)
حزين. غري أني أتظن يقول: الخطاب. عىل

مقرونًا أم مجرًدا كان سواء إبطاله وتفيد بالنفي، تختص جواب حرف بىل: (163)
حرمة تراعي كانت من حرمة بحق منسكب ودمعي ملتهب فؤادي بىل يقول: باالستفهام.

قسم. إلخ: … وحرمة فقوله: األمور، هذه
جمع والخالئق: — السابق البيت يف — كانت من عىل عطف مضت: ومن (164)
ألنه أخالقها؛ تورث ولم ماتت من وبحرمة يقول: املال. والنشب: الخلق، بمعنى خليقة

موروثًا. مالها كان وإن فيها يشبهها من بعدها يوجد ال
للمذكر — التاء بكرس — ترب جمع العمر: يف ونظرياتها لداتها أترابها: (165)
يف همهن أقرانها بينما امللك وتدبري العال يف منصب صباها منذ همها يقول: واملؤنث.

بيض: بن حمزة قول من وهذا واللعب، اللهو

يَ��ْل��َع��بُ��وا أَْن ِل��َداِت��َك َوَه��مُّ اْألُُم��وِر ِج��َس��اُم ِف��ي��َه��ا ��َك َف��َه��مُّ

وقيل ونقاؤها، صفاؤها وقيل األسنان، أطراف تحزيز هو قيل الشنب: (166)
الفم برد الشنب يقول: األصمعي سمعت الجرمي: وقال نكهتها، طيب وقيل تفليجها،
حداثتها بذلك فرياد تطلع، حني حدتها هو يقولون أصحابنا إن فقلت: واألسنان،
الرمة: ذي وقول بردها، إال هو ما فقال: احتكت، السنون عليها أتت إذا ألنها وطراوتها؛

َش��نَ��ُب أَنْ��يَ��اِب��َه��ا وِف��ي ال��لِّ��ثَ��اِث َوِف��ي َل��ْع��ٌس ُح��وٌَّة َش��َف��تَ��يْ��َه��ا ِف��ي َل��ْم��يَ��اءُ

إليها جنئ إذا أترابها إن يقول: حدة. فيها تكون ال اللثة ألن األصمعي؛ قول يؤيد
قال أحد، يذقه لم ألنه هللا؛ إال الشنب من شفتها وراء ما يعلم وال مبسمها، حسن رأين
يف النساء جمال ذكر العادة من وليس ملك، أخت مبسم حسن ذكر يف وأساء الواحدي:
املتنبي: بيت معنى ويف ا، جدٍّ ألفاظه يف يتجارس املتنبي كان جني: ابن قال مراثيهن.

َخ��بَ��ُر ثَ��ْوبُ��َه��ا َض��مَّ ِب��َم��ا ِل��ي َم��ا َل��ُه اْل��ِج��بَ��اُه تَ��ْس��ُج��ُد َوالَّ��ِذي َال
َوال��نَّ��َظ��ُر اْل��َح��ِدي��ُث إِالَّ َك��اَن َم��ا ِب��َه��ا َه��َم��ْم��ُت َوَال ِب��ِف��ي��َه��ا َوَال
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ابن قال مرسة، خربه مبتدأ وهو الرأس، من الشعر افرتاق موضع مفرقها: (167)
واليلب، البيض قلوب يف حرسة امليتة تقديره: عنها أو مفرقها عن إما خرب وحرسة جني:
مبتدأ خرب والجملة خربه، مرسة أو املرسة، خرب مفرقها يجعل أن واألجود قال: أن إىل
واليلب، البيض قلوب يف حرسة وهي مفرقها، الطيب قلوب يف مرسة وهي أي محذوف؛
عىل تلبس بعض إىل بعضها يخرز جلود أو الجلود، من تتخذ اليمانية الدروع واليلب:

كلثوم: بن عمرو قال يلبة، واحدتها البيض، تحت خاصة الرءوس

َويَ��نْ��َح��ِن��ي��نَ��ا ي��ق��ْم��َن َوأَْس��يَ��اف اْل��يَ��َم��اِن��ي َواْل��يَ��ل��ُب اْل��بَ��يْ��ُض َع��َل��يْ��نَ��ا

ومنه الحديد، من يكن ولم الجلود، ُجنَن من كان ما اليلب ويقال الجوهري: قال
الشاعر: قال يلب. للدرق قيل

اْل��ُم��َداُر اَل��يَ��ل��ُب أَيْ��ِدي��ِه��ُم َوِف��ي ِدَالُص َس��اِب��َغ��ٍة ُك��لُّ َع��َل��يْ��ِه��ْم

الجمحي: دهبل أبو قال الجلد ذلك األصل يف واليلب قال:

اْل��يَ��ل��ْب َس��يْ��ِر ِم��ْن اْل��َق��اِت��ُر َوَج��ْوبُ��َه��ا َع��َج��ْب َش��كُّ َش��كُّ��َه��ا ِدَالٌص ِدْرِع��ي

بيضة، جمع والبيض: التقدير، حسن ترس أي قاتر؛ وجوب ترسها، أي جوبها؛
يتحرسان واليلب والبيض إياه، باستعمالها يرس الطيب إن يقول: حديد، من الخوذة وهي
باملرسة لهما لوصفه مجاًزا قلوبًا لهما واستعار الرجال، مالبس من ألنهما لبسهما؛ برتكها

والحرسة.
الشطر وتقدير رأسها، املرأة به تقنع ما وهو ومقنعة، مقنع جمع املقانع: (168)
وأفرد واليلب، للبيض رأى فضمري ورآها، البسه رأس اليلب أو البيض رأى إذا األول:
ورأى البسه، رأس البيض رأى إذا يقول: واحد. يشء فكأنهما مرتادفان، ألنهما الضمري
إياه تركها عىل حرسة فازداد منه رتبة أعىل املقانع رأى املقانع تلبس وهي املرأة هذه

ذلك. وحرمانه
ثعلب: وأنشد الفعل، رشف أي الصالح؛ الفعال أو اآلباء رشف الحسب: (169)
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َح��ِس��ي��ِب َغ��يْ��ُر اْألَْص��ِل َح��ِس��ي��ِب َوُربَّ

وإن وحسبهم الرجال عقل لها إن يقول: هو، يفعله وال الخري يفعلون آباء له أي:
أنثى. خلقت

العزيزة واملراد الرقبة، الغليظة األصل يف والغلباء: الدولة، سيف قبيلة تغلب: (170)
ال ألنهم الرقبة؛ بغلظ نعتهم القلوب، الغالظ الغلباء: الواحدي: وعبارة املمتنعة، األبية
املعروفة القبيلة تلك — تغلب من كانت وإن هي يقول: له، ينقادون وال ألحد يذلون
كالخمر وتفضلهم، عنهم به تنماز مما الفضائل من ذلك مع لها أن بيد — واملنعة بالعز
مثل وهذا تفضله، ثم ومن العنب، يف ليس ما املزايا من الخمر يف ولكن العنب، أصلها

الغزال. دم بعض املسك فإن قوله:
شمس وهي — طالعتهما ليت قال: ثم شمسني، النهار وشمس جعلها (171)
منافع حياتها يف إن يقول: تغب. لم — املرثية وهي — غائبتهما وليت غائبة — النهار

الشمس. وفقدنا بقيت فليتها جمة،
ترجع. ولم غابت التي املرثية عني فداء الشمس عني وليت يقول: رجع، آب: (172)
السيوف من الدقيق اللطيف وهو قضيب، جمع والقضب: السيوف، الهندية: (173)

الرجال. من وال النساء من ال شبيه، لها ليس يقول:
صنائعها ذكرت إذا يقول: واليد. اإلحسان وهي صنيعة، جمع الصنائع: (174)
جني: ابن وروى إيل، وإحسانها لدي صنائعها هو محبتي وسبب إياها، ملحبتي بكيت
تذكرني فهي أولت، التي صنائعها سوى سبب أو لود بكائي ليس أي سبب؛ وال ود بال

فأبكي.
من تكون أن األرض فأحبت حجاب بأوىف األعني عن محجوبة كانت يقول: (175)
حجبتها حتى الحجاب من حولها بما تقنع لم األرض فكأنَّ عليها، فانضمت حجبها

بنفسها.
عىل أرض يا الكواكب حسدت فهل إليها، تصل الناس عيون تكن لم يقول: (176)

عنهن؟ فواريتها إليها النظر
يجهز أنه يريد أتاها؟ يل سالًما سمعت هل لألرض: يقول الواحدي: قال (177)
التأبني أطلت وقد قال: ثم إليها، سالمه بلوغ عن األرض وسأل والدعاء، السالم إليها
ولك منه، بعد عىل ماتت ألنها قرب؛ من عليها أسلم ولم عليها، السالم وتجهيز واملرثية،
رأيتني هل أي عليها؟ أسلم أرض يا سمعتني هل أخرى: بعبارة املعنى إن تقول: أن
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قرب؟ من أسلم ولم عليها السالم من اليوم أطلت فقد قربها عىل فحسدتني منها قريبًا
وقال. إنكاًرا فيه االستفهام فجعل البيت، هذا معنى جني ابن يعرف ولم الواحدي: قال
منها؟ قريبًا سالمي أرض يا سمعت فهل عنها، بعيد وأنا عليها السالم أطلت قد يقول:
أمواتنا السالم يبلغ كيف يقول: وخادم. خدم مثل غائب، جمع الغيب: (178)
البيت معنى عىل مبني هذا وكأن الغائبني؟ أحيائنا بلوغ عن يقرص قد وهو املدفونني،
بعد يبلغها فكيف بينهما، الذي للبعد حياتها يف يبلغها يكن لم سالمه إن أي السابق؛
تعريض — بعضهم ذهب كما — فيه وليس عمومه، عىل الكالم أن والظاهر موتها؟

دونه. سالمه يقرص وأن الدولة، بسيف
لصاحبه يف والضمري — الدولة سيف أي — أخيها قلب هو بها: القلوب أوىل (179)
سيف قلب زر الصرب أحسن يا يقول: الدولة. سيف هو وصاحبه القلوب، أوىل عىل يعود
أنفع يا القلب هذا لصاحب وقل عليها، والجزع بمودتها القلوب أوىل هو الذي الدولة
صواعقه. وتهلك سيله يؤذي قد والسحاب أذى، بغري ألنه أهنأ؛ عطاءه إن أي السحب؛
الكريم وهو نجيب، جمع والنجب: السحب، أنفع عىل عطف الناس: وأكرم (180)
النجيب، الهمزة مثال والنجبة النجابة، بني فاضل كريم أي نجيب؛ ورجل يشء كل من
قال نجيبًا. ولًدا ولد أي الرجل؛ وأنجب منهم، النجيب كان إذا القوم نجبة هو يقال

األعىش:

نَ��ج��َال َم��ا َف��ِن��ْع��َم نَ��ْج��َالُه إِذْ ِب��ِه َواِل��َداُه أَْزَم��اَن أَنْ��َج��َب

آخر. موضع يف البيت هذا رشح بك وسيمر
مستثن غري الناس أكرم يا له وقل يقول: النجباء تلد أي ومنجاب؛ منجبة وامرأة
دونهم. ومن األنبياء فيه يدخل منكر لفظ وهذا العكربي: قال الكرام، آبائك سوى أحًدا

القبيحة. املتنبي مبالغات إحدى وهي أقول:
وبقيت — الصغرى وهي — إحداهما ماتت أختيه. بالشخصني: يريد (181)

كالذهب. والصغرى كالدر، الكربى جعل بذهب، فدي كدر فكانت الكربى،
الكربى يطلب الدهر عاد ذلك وبعد يقول: الدهر، والتارك: الدر، هو املرتوك: (182)
قول من كأنهما قبله والذي البيت وهذا تركته، ما طلب عن تغفل ال األيام ألن وأخذها؛

األعرابي:
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َش��ْط��ِري ِف��ي َع��اَد َش��ْط��ُرُه ��ى تَ��َق��ضَّ ��ا َف��َل��مَّ ُم��َش��اِط��ًرا بَ��ِن��يَّ َدْه��ِري َوَق��اَس��َم��ِن��ي

يرعون القوم أن وذلك الغد، لورد الليل سري والقرب: املاء، اإلبل إتيان الورد: (183)
نحوه، عجلوا عشية املاء وبني بينهم بقيت فإذا املاء، نحو يسريون ذلك يف وهم اإلبل
بينهما التي املدة إن حتى ا جدٍّ متقاربني كانا أجليهما إن يقول: القرب، ليلة الليلة فتلك

ليلة. وهي والقرب، الورد بني التي املدة كأنها لقرصها كانت
القدر عىل الغضب أخو للمصيبة الحزن ألن أحزانك؛ لك هللا غفر يقول: (184)

منه. يستغفر مما القدر عىل والغضب اإلنسان، بمراد يجر لم حيث
عالمة والنون الفعل، الم فالواو يفعلن، ووزنه النفوس، أي يسخون؛ (185)
بلفظ — تسخون ويروى النساء، أي يَْعُفوَن﴾ أَن ﴿إِالَّ مثل وهو التأنيث، وجمع اإلضمار
الصحيح: الحديث ويف وسالح، ثياب من القتيل من يؤخذ ما والسلب: — الذكور خطاب
أهل قوم وأنتم املرثية، سلبك الدهر ألن تحزن؛ إنما يقول: سلبه.» فله قتيًال قتل «من
قهًرا، منكم يؤخذ بما تجودون وال نفس، طيب عن تعطونه بالذي تجودون وأنفة، عزة

القائل: كقول املعنى وهذا

َغ��ْص��ِب��ِه َع��َل��ى ال��دَّْه��ُر يَ��ْق��ِدَر أَْن َش��ابَ��ُه أَنَ��ًف��ا بَ��ْل َج��َزًع��ا َال

والقنا القصب سائر بني كالقنا امللوك بني أنتم يقول: الرماح، عيدان القنا: (186)
امللوك. سائر تفضلون أنتم وكذلك القصب، أنواع سائر يفضل

نبت والغرب: القيس، منه تتخذ الجبال رءوس يف ينبت صلب شجر النبع: (187)
القوي تغلب فإنها بسوء، الليايل أصابتك ال يقول: له يدعو األنهار، عىل ينبت ضعيف

بالضعيف.
عنًقا، وأطول األهيل الدجاج من أكرب طائر (الحبارى: الحبارى ذكر الخرب (188)
غري إذا ألنه قيل: الحبارى؛ من أبله فيقال: البالهة يف املثل به ويرضب كثرية، أنواع وهو
عاداه من الليايل تعني ال أن له يدعو خربان، وجمعه غريه) بيض وحضن ذهل عشه

السابق. البيت معنى من بسبب وهو بالضعيف، القوي يصدن فإنهن
وقد اسرتدته، إذا بفقده فجعتك تحبه ما بوجود األيام رستك إن يقول: (189)
والفجيعة، للرسور سببًا فكانت بفقدها، فجعنك ثم بها، رسرنك حيث العجب أرينك

واملساءة. للمرسة سببًا واحد يشء يكون أن عجب وهذا
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يف يكن لم يشء به فيلم تناهت قد املحن أن اإلنسان يحسب قد يقول: (190)
الدهر. فجعات تؤمن ال وإذن حسبانه،

أحد يقِض لم يقول: متقاربان، فهما الغرض، واألرب: الحاجة، اللبانة: (191)
آخر، أرب إىل انتهى أرب من فرغ فإذا تنقيض، ال اإلنسان حاجات ألن الدنيا؛ من حاجته

الصلت: أبي بن أمية يقول كما وذلك

بَ��ِق��ي َم��ا َح��اَج��ٌة َل��ُه َوتَ��بْ��َق��ى َح��اَج��اتُ��ُه اْل��َم��ْرءِ َم��َع تَ��ُم��وُت

جرى يقول: الروح. بالنفس: واملراد االختالف، والخلف: الهالك، الشجب: (192)
يموت أن حيوان كل منتهى إن أي الهالك؛ عىل إال يتفقوا ولم يشء، كل يف الناس خلف
وال الهالك من تسلم الروح إن يقول: ففريق الهالك؛ حقيقة يف اختلفوا ثم فيهلك،
يفنى الروح أن إىل يذهب وفريق — بالبعث املقرون هم وهؤالء — األجسام بفناء تفنى

العالم. بقدم يقول ومن الدهريون هم وهؤالء — كالجسم
جرى يقول: الروح. بالنفس: واملراد االختالف، والخلف: الهالك، الشجب: (193)
يموت أن حيوان كل منتهى إن أي الهالك؛ عىل إال يتفقوا ولم يشء، كل يف الناس خلف
وال الهالك من تسلم الروح إن يقول: ففريق الهالك؛ حقيقة يف اختلفوا ثم فيهلك،
يفنى الروح أن إىل يذهب وفريق — بالبعث املقرون هم وهؤالء — األجسام بفناء تفنى

العالم. بقدم يقول ومن الدهريون هم وهؤالء — كالجسم
هذا أتعبه البتة مفارقها وأنه الدنيا، يف فكر من يقول: الروح، املهجة: (194)
نفسه الوقت يف رأى ثم روحه؛ عىل والخوف الدنيا، عىل األسف من ذلك يف يجد ملا الفكر؛
والعجز. التعب من حالني بني نفسه فريى منه، الفرار يستطيع ال حتم قضاء ذلك أن

القرص دخله مرات، أربع فعولن وتقطيعها املتقارب، من القصيدة هذه (195)
وهو التوجيه، سناد فيها الطيب أبو ارتكب وقد فعل، فعولن فعولن فعولن فصار
باتفاق اكتفاء سناًدا يعده ال من الناس ومن املقيد، الروي قبل ما حركة يف املخالفة

الروي.
أمرك سمعت أي أفعالها؛ عىل دلت مصادر ثالثتها وابتهاًجا: وطوًعا سمًعا (196)
باليشء بِهج يقال: الفرح، واالبتهاج: ابتهاًجا، بكتابك وابتهجت طاعة، وطعت سمًعا،

الشاعر: قال وفرح. به رس وابتهج: بهاجة — بالكرس — وله
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ِخ��َرُق ِل��ْل��ِب��َل��ى ِم��نْ��ُه تَ��َط��ايَ��َر َف��َق��ْد ِب��ِه بَ��ِه��ْج��ُت َق��ْد ِرَداءً ��بَ��اُب ال��شَّ َك��اَن

ما يبلغ ال طاعتك يف فعيل أن بيد بكتابك مبتهج له، مطيع ألمرك، سامع إني يقول:
إليك. املجيء عن بتخلفي قرصت إنني إذ يجب،

أمرك سمعت أي أفعالها؛ عىل دلت مصادر ثالثتها وابتهاًجا: وطوًعا سمًعا (197)
باليشء بِهج يقال: الفرح، واالبتهاج: ابتهاًجا، بكتابك وابتهجت طاعة، وطعت سمًعا،

الشاعر: قال وفرح. به رس وابتهج: بهاجة — بالكرس — وله

ِخ��َرُق ِل��ْل��ِب��َل��ى ِم��نْ��ُه تَ��َط��ايَ��َر َف��َق��ْد ِب��ِه بَ��ِه��ْج��ُت َق��ْد ِرَداءً ��بَ��اُب ال��شَّ َك��اَن

ما يبلغ ال طاعتك يف فعيل أن بيد بكتابك مبتهج له، مطيع ألمرك، سامع إني يقول:
إليك. املجيء عن بتخلفي قرصت إنني إذ يجب،

غري إليك النهوض من يمنعني لم يقول: النمام. وهو واٍش، جمع الوشاة، (198)
الربيء. يأمنها فال الكذب طرق من الوشايات فإن الوشاة، خويف

والتقريب مناقبنا، وتقليلهم معائبنا تكثريهم أي وتقليلهم؛ قوم وتكثري (199)
والخبب: العدو، يف مًعا ووضعهما مًعا يديه رفع إذا الفرس: قرب يقال العدو، من رضب
أيًضا وعاقني يقول: العدو، يف ورجليه يديه بني الفرس يراوح أن هو وقيل: الرسعة،

بالفساد. بيننا وسعيهم مناقبي، وتقليلهم معائبي، قوم تكثري خوف
حال أية عىل كان قلبه أن بيد منهم، ويسمع إليهم يصغي كان إنه يقول: (200)

له. نًرصا إليه ونزاعه لهم، نًرصا إليهم إصغاءه فعد رشفه، ذلك يف يعضده معي
ال كونه عن كناية األناة وبعد والتثبت، والرفق الحلم واألناة: الفضة، اللجني: (201)
يعود منه يف والضمري األول، البيت يف النفي جواب فيقلق: وقوله وهلة، أول من يستخف
مما أنقصك لم إنني يقول هذا، قويل من فيقلق أي قلت؛ قوله من املفهوم املصدر عىل
بالذهب؛ بتشبيهها والشمس باللجني بتشبيهه البدر ينقص كما شيئًا املدح من تستحق
وبطء أناته بعد يف مثلك له ينزعج أن يوجب ما حقك يف آِت ولم عيل فتنكر أهجك لم أي

غضبه.
ال كونه عن كناية األناة وبعد والتثبت، والرفق الحلم واألناة: الفضة، اللجني: (202)
يعود منه يف والضمري األول، البيت يف النفي جواب فيقلق: وقوله وهلة، أول من يستخف
مما أنقصك لم إنني يقول هذا، قويل من فيقلق أي قلت؛ قوله من املفهوم املصدر عىل
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بالذهب؛ بتشبيهها والشمس باللجني بتشبيهه البدر ينقص كما شيئًا املدح من تستحق
وبطء أناته بعد يف مثلك له ينزعج أن يوجب ما حقك يف آِت ولم عيل فتنكر أهجك لم أي

غضبه.
وال يمتسك، ما أي ببلد؛ يليق ال فالن منه: يقال وحبسني، أمسكني القني: (203)
أمري يا أتيتك حتى أرض أالقتني ما للرشيد: األصمعي قال يمسكه، ال أي بلد؛ يليقه
هو يليق وما يحتبس، ما أي درهم: بكفه يليق ما فالن ويقال بها، ثبت ما أي املؤمنني؛

الشاعر: قال به. يلصق وال يحبسه ما أي درهًما؛

ال��دََّم��ا ��يْ��ِف ِب��ال��سَّ تُ��ْع��ِط َوأُْخ��َرى ُج��وًدا ِدْرَه��َم��ا تَ��ِل��ي��ُق َم��ا َك��فٌّ َك��َف��اَك

نصب موضع وهي — رب قوله من الباء عىل ووقف نعمتي، صاحب نعماي: ورب
أخذت ما يقول: رويا. لوقوعها — التشديد وحكمها — وخففها للقافية، رضورة —
أصيب ال إذ عندكم، إال مستقر يل وال أعجبني، وال بعدكم، بلد أمسكني وال منكم، عوًضا

قوله: مثل وهذا عيلَّ؟ أنعم ممن عوًضا آخذ وكيف مثلكم،

َخ��َالَك��ا َم��ا ُزوٌر ال��نَّ��اِس َوُك��لُّ اْف��تَ��َرْق��نَ��ا إِذَا ِم��نْ��َك اْع��تَ��اَض َوَم��ِن

لإلنسان القدم بمنزلة والظبي والشاة البقرة من وهو ظلف، جمع األظالف: (204)
تدىل ما والديك للبقر والغبغب: والغبب والحمار، والبغل للفرس والحافر للبعري، والخف
امللوك، من بعده لقي ملن مثًال والثور الدولة، لسيف مثًال الجواد جعل حنكيهما. تحت

زهري: بن خداش كقول وهذا

اْل��َف��َرِس َص��ْه��َوَة َوَخ��لَّ��ى اْل��ِح��َم��اِر َع��َل��ى ِرَح��اَل��تَ��ُه أَْل��َق��ى َك��َم��ْن أَُك��وُن َوَال

هذا. بمثل امللوك تخاطب وال جفاء، فيه هنا الركوب ذكر الخطيب: قال
يقول: بينهما معرتضة بعض: ذكر فدع وقوله بقست، متعلق حلب، يف بمن (205)
سيوًفا وسميتهم به شبهتهم أنا ولو بعضهم، به أقيس أن فضًال به امللوك كل أقس لم
حديد: من سيًفا هو وكان خشب، من سيوًفا لكانوا — الدولة سيف هو يسمى كما —

وبينه. بينهم شبه ال إذا مجاًزا، إياهم ومدحه حقيقة، إياه مدحه أن يعني
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يقول: بينهما معرتضة بعض: ذكر فدع وقوله بقست، متعلق حلب، يف بمن (206)
سيوًفا وسميتهم به شبهتهم أنا ولو بعضهم، به أقيس أن فضًال به امللوك كل أقس لم
حديد: من سيًفا هو وكان خشب، من سيوًفا لكانوا — الدولة سيف هو يسمى كما —

وبينه. بينهم شبه ال إذا مجاًزا، إياهم ومدحه حقيقة، إياه مدحه أن يعني
ذلك. من يشء يف امللوك من أحد يشبهه ليس يقول: إنكار استفهام هذا (207)

وألنه مطلوب، محبوب العلو، من مشتق وهو عيل، اسمه ألن االسم؛ مبارك (208)
هذا اشتهر وقد الدولة، سيف ألنه اللقب، وأغر هو؟ من وهو طالب، أبي بن عيل سمي
النسب، ورشيف النفس، أي الجرىش: وكريم أبلج، مشهور متعالم أي أغر؛ فهو اللقب

املتنبي. ألفاظ قبيح من الجرىش: وكلمة أرشاف، كرام وهم ربيعة، من ألنه
أي سبى: فاعل وقناة: أًخا، لها فصار بها وعرف به عرفت أي الحرب؛ أخو (209)
بنفسه، سباه مما فهو خادًما أحًدا أعطى فإذا وصاحبها، الحرب أخو هو يقول: رماحه.
سلبه مما فهو ثوبًا إنسان عىل خلع وإذا سباياه، من جميًعا مماليكه ألن اشرتاه؛ مما ال

األعداء. يف نكايته كثرة يريد أعدائه، من
بما منه يرس ال ماًال جمع إذا يقول: التجريد. باب من حازه فاعل فتى: (210)

البحرتي: كقول وهذا يهب، بما ولكن يدخر،

يَ��َه��ُب الَّ��ِذي إِالَّ َم��اِل��ِه ِم��ْن يُ��ِح��بُّ َوَال اْل��بَ��ِخ��ي��ُل اْح��تَ��جَّ َك��َم��ا يَ��تَ��َم��طَّ��ى َال

أرضه وسقى عليه هللا صىل له فقلت بهذين، له دعوت ذكرته كلما يقول: (211)
ولكن األنبياء، عىل الصالة بقرص العرف جرى وقد الرحمة، هللا من والصالة السحاب،
الرقاع: ابن قال وقد سبيال، ذلك إىل وجدوا ما املمدوح وتعظيم املبالغة ديدنهم الشعراء

َوَزاَدَه��ا َع��َل��يْ��ِه ِن��ْع��َم��تَ��ُه َوأَتَ��مَّ َودَّْع��تُ��ُه اْم��ِرٍئ َع��َل��ى َل��ُه اْإلِ َص��لَّ��ى

الراعي: وقال

اْألَُخ��ِر َج��اَراِت��َه��ا َع��َل��ى َوَص��لَّ��ى َل��يْ��َل��ى َوابْ��نَ��ِت��َه��ا ال��رَّْح��َم��ُن َع��زََّة َع��َل��ى َص��لَّ��ى

باملواالة منه وأقرب نعمه، من غريي وإىل إيلَّ وصل بما عليه أثنى يقول: (212)
بعدت. أم محلته أقربت واملحبة:
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غادره من السيل؛ بعد تبقى املاء من البقية وهو غدير، جمع الغدران: (213)
تركه، الغيث ألن أحدهما: ملعنيني؛ غديًرا الغدير سمى التربيزي: الخطيب قال تركه،
وبعد، األرض يف غار املاء، ونضب الحاجة، عند عنهم فينضب بأهله يغدر ألنه والثاني:
منه إيلَّ سبق ما فإن عني انقطع قد بره كان إذا يقول: نافية، نضب: ما قوله من وما:

املطر. بعد تبقى كالغدران باٍق
الطرائق وهي شطبة جمع — الطاء وبفتح والطاء، الشني بضم — الشطب (214)
يقول: مشطب. ثوب وكذلك طرائق، فيه ومشطوب: مشطب وسيف السيف، متن يف التي
ال املكارم صاحب وأنت الناس، سيف ال هللا سيف فأنت السيوف، كسائر سيًفا لست

الحديد. سيوف من طرائق فيه سيف
والخطية: املضاف، النداء عىل منصوبة وأرضب: وأطعن وأعرف أبعد (215)
كالٍّ فتعطي وطبقاتهم الرجال برتب الناس أعرف ويا همة الناس أبعد يا يقول: الرماح،

بسيف. رضب من وأرضب رمًحا، مس من أطعن ويا يستحقها، التي املنزلة منهم
والخطية: املضاف، النداء عىل منصوبة وأرضب: وأطعن وأعرف أبعد (216)
كالٍّ فتعطي وطبقاتهم الرجال برتب الناس أعرف ويا همة الناس أبعد يا يقول: الرماح،

بسيف. رضب من وأرضب رمًحا، مس من أطعن ويا يستحقها، التي املنزلة منهم
البلدان؛ فروج من املخافة مواضع والثغور: وأرضب، بأطعن أي بذا؛ قوله (217)
يا بقولهم نادوك الثغور أهل إن يقول: القواطع، السيوف والقضب: الرءوس، والهمام:
سيوف تحت ورءوسهم فأجبتهم بحسام رضب من أرضب ويا بخطية، طعن من أطعن

تطريها. تكاد الروم
القلب. خفقان والوجيب العرب، شدة من أي الرأس؛ يف دخلت العني: غارت (218)
واضطراب ورعب خوف يف فهم الحياة، من يئسوا وقد نادوك حني أجبتهم إنك يقول:

أنقذتهم. حتى
الشديد والثقيل: عدو، بمعنى عاد جمع والعداة: الروم، قائد الدمستق: (219)
بما اغرت ألنه الثغور؛ أهل عىل الدمستق اجرتأ إنما يقول: املريض، والوصب: املرض،

إغاثتهم. تستطيع ال مريض أنك من األعداء به أرجف
بالغارة هم إذا الدولة سيف ألن يغرت؛ أن للدمستق ينبغي كان وما يقول: (220)

عادته. من خيله تعلم كما أعدائه إىل ركب عليل وهو
منصوبان وقصار وطوال أوسع، بخيل أي وبأوسع؛ الدمستق، أي أتاهم؛ (221)
منبت وهو عسيب، جمع والعسب والذنب: والعرف الناصية شعر والسبيب: الحال، عىل
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يصف الروم؛ أرض من أوسع األرض من موضعها بخيل الدمستق أتاهم يقول: الذنب.
الذنب شعر طول ألن الخيل؛ جياد من بأنها خليهم وصف ثم بالكثرة. الروم عسكر

الخيل. يف يستحب مما عظمه، وقرص
لكثرته غطاها — العالية الجبال أي — الشواهق جيشه عال إذا يقول: (222)
حولها. وانتشاره سعته وإىل إليه باإلضافة صغاًرا ظهرت جوانبها تخلل وإذا فيه، فغابت
لكثرة يقول: الرماح، والقنا: تتخطى، أي — التاءين إحدى بحذف — تخط (223)
تتخطى أن إال منفذًا الريح تجد فال بها الهواء غص بينها ما وتضايق الجيش هذا رماح

فوقها. من تثب أو منها طريًقا أعىل تكون أي الرماح؛
بالدهم عم بما الجيوش من أتاهم يقول: واختالطها. األصوات كثرة اللجب: (224)

وارتفاعها. لكثرتها جيوشه؛ بأصوات أصواتهم وأخفى أغرقتها، فكأنها
وأخيب الثاني، ويروى الحالني، يف أخبثه ما أي تعجب؛ صيغة به: أخبث (225)
ألنه قتلهم؛ يحاول حني أخبثه ما يقول: حاالن، وتارًكا: وطالبًا الخيبة، من تارًكا، به
هاربًا ووىلَّ املحاولة هذه ترك إذ أخيبه وما وجبنًا، منه خسة الدولة سيف ذلك يف استدبر

النجاة. يطلب
جئت فلما باملبارزة، فقاتلهم أتاهم الثغور أهل عن بعيًدا كنت ملا يقول: (226)

ينجو. كي به قاتلهم فكأنما بالهرب، نفسه حمى أي القتال؛ موضع الهرب جعل
هاربًا عنهم ارتد فلما لقتالهم، وصمد قصدهم بأن يفتخر كان إنه يقول: (227)

يعذر. منه يفر من ومثلك لك، يقوم ال ألنه ارتداده؛ يف له عذًرا كنت
وإنما يعطبوا، أن قبل فأغثتهم بهم يعصف أن قبل أدركتهم إنك يقول: (228)
املعنى وهذا للغوث؛ قيمة فال ذلك بعد أما والهالك، العطب قبل كان إذا الغوث ينفع

تمام: أبي قول إىل ينظر

انْ��ِه��َم��اُرَه��ا َط��اَل اْل��يَ��ْوِم َس��َم��اءُ َم��ا إِذَا َظ��اِم��ئً��ا ِب��اْألَْم��ِس َم��اَت َق��ْد َم��ْن نَ��ْف��ُع َوَم��ا

البحرتي: وقول

إِبَّ��اِن��ِه ِف��ي يَ��أِْت َل��ْم َم��ا ِل��ل��نَّ��اِس ِب��نَ��اِف��ٍع َل��يْ��َس اْل��َغ��يْ��َث ِب��أَنَّ َواْع��َل��ْم
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وبيعهم بيوتهم يف املسيحيون يتخذه الذي ذلك وهو صليب، جمع الصلب: (229)
تنقذهم لم ولو شكًرا، هلل سجدوا الدمستق وفر أنقذتهم ملا يقول: املصلوب. شكل عىل

منهم. خوًفا األعداء لصلبان لسجدوا
كشفت وكم هالكهم؟ بغى من بإهالكك الهالك عنهم دفعت كم يقول: (230)

بأعدائهم؟ أنزلتها التي بالكرب الكرب عنهم
أن الروم زعم وقد يقول: برأسه. التاج يعتصب الذي املتوج أي املعتصب؛ (231)
قبل يكن لم أنه مع بالعود امللك مجيء عن وعرب األعظم، امللك ومعه سيعود الدمستق
قال: كما مرة ألول اإلتيان بها يراد قد عاد أن عىل الفعلني، بني للمشاكلة قصدهم؛ ذلك

ذُنُ��وُب َل��ُه��نَّ َع��اَدْت َف��َق��ْد إَِل��يَّ َم��رًَّة أَْح��َس��نَّ اْألَيَّ��اُم تَ��ُك��ِن َف��ِإْن

أتتني. أي
عىل النرصة ويسأالنه املسيح، السيد يستنرصان وامللك الدمستق إن يقول: (232)

وقتلته. اليهود صلبته املسيح أن يعتقدان وهما املسلمني،
ناله ما عنهما املسيح السيد يدفع أن ويطلبان يقول: يدفع. صلة عنهما: (233)
الهالك عنهما يدفع أن يستطيع وكيف وقال: هذا، من تعجب ثم اعتقادهم، يف القتل من
والم به، للمستغاث ألنها مفتوحة، للرجال: فيا والم نفسه؟ عن الدفاع يستطع لم وهو

ذريح: بن لقيس سيبويه أنشد مكسورة، وهي التعجب، الم لهذا:

اْل��ُم��َط��اِع ِل��ْل��َواِش��ي ل��ل��نَّ��اِس َف��يَ��ا َف��أَْزَع��ُج��ونِ��ي اْل��ُوَش��اُة تَ��َك��نَّ��َف��ِن��ي

قتالهم، وتركوا معهم، واجتمعوا املرشكني، هادنوا قد املسلمني أرى يقول: (234)
منهم. خوًفا أو عنهم، عجًزا إما وذلك:

عنه، تنام فال بالجهاد أمره عىل تنزل آخر جانب يف هللا مع وأنت يقول: (235)
واملوادعني. املهادنني من غريك جانبت وقد

النصارى بدين يدينون الناس وسائر تعاىل، هلل املوحد وحدك كأنك يقول: (236)
واألب. باالبن يقولون الذين

االنكسار، فيه وظهر حزن كآبة: وكئب وغلبتهم، بهم ظفرت عليهم: ظهرت (237)
بسيوفك. يقتل بالروم لظفرك يكتئب الذي الحاسد ليت يقول:
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البغض، أو بالحب أي به؛ تجزي وقوله يشكوه، الذي املرض بالشكاة: أراد (238)
جميًعا؛ والحب البغض إىل الضمري ترجع أن ولك أو، بمعنى وحب: قوله يف الواو أن عىل
املرض ليت يقول: الوسيلة، والسبب: واحد، يشء فكأنهما القلب، أفعال من كليهما ألن
كي بحبه أحبك ومن ببغضه، أبغضك من تجزي وليتك الحاسد، جسم يف تشكوه الذي
إياك حبي ألن سبب، أقوى وهو — لك حبي عىل جزيتني لو إذ الحب، من نصيبًا أنال
حًظا الناس أقل وأنه عنه، إعراضه يشكو حظ، أقل منك لنلت — غريي حب من أكثر
إياك؛ حبِّي عىل إياي جزائك يف تناهيت لو جني: ابن وعبارة له، حبٍّا أشد أنه مع منه
مجنون يقوله ال وهذا العرويض: الفضل أبو قال لك، حبي قوة إىل باإلضافة ضعيًفا لكان
احتشد لو أنه إىل الدولة سيف املتنبي ينسب فكيف دونه، هو وملن نظرائه، لبعض

فيه. يوفق لم العرويض الحظه الذي وهذا كنهه؟ يبلغ لم جزائه يف وتكلف
البغض، أو بالحب أي به؛ تجزي وقوله يشكوه، الذي املرض بالشكاة: أراد (239)
جميًعا؛ والحب البغض إىل الضمري ترجع أن ولك أو، بمعنى وحب: قوله يف الواو أن عىل
املرض ليت يقول: الوسيلة، والسبب: واحد، يشء فكأنهما القلب، أفعال من كليهما ألن
كي بحبه أحبك ومن ببغضه، أبغضك من تجزي وليتك الحاسد، جسم يف تشكوه الذي
إياك حبي ألن سبب، أقوى وهو — لك حبي عىل جزيتني لو إذ الحب، من نصيبًا أنال
حًظا الناس أقل وأنه عنه، إعراضه يشكو حظ، أقل منك لنلت — غريي حب من أكثر
إياك؛ حبِّي عىل إياي جزائك يف تناهيت لو جني: ابن وعبارة له، حبٍّا أشد أنه مع منه
مجنون يقوله ال وهذا العرويض: الفضل أبو قال لك، حبي قوة إىل باإلضافة ضعيًفا لكان
احتشد لو أنه إىل الدولة سيف املتنبي ينسب فكيف دونه، هو وملن نظرائه، لبعض

فيه. يوفق لم العرويض الحظه الذي وهذا كنهه؟ يبلغ لم جزائه يف وتكلف
طيئ. من بمنبج قبيلة املجيمر، بني من املنبجي سعيد أبو هو (240)

وضارب عمرو ضارب قولهم: حد عىل وذلك خطأ، راء يروى خطأ: رائي (241)
هذين: بدل ويروى عمًرا

ال��ص��واب��ا أخ��ط��أ رأي ف��رب

امللوك زيارة يف الخطأ ترى ألنك تعاتبني؛ فال عتابك سعيد أبا يا عني أبعد يقول:
رأيك. عىل ولست صوابًا،

امللوك. أي فإنهم؛ (242)
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الخيل والعراب: اللينة، الرماح والذابالت: القاطع، السيف القرضاب: (243)
بالسالح أبوابهم عىل أقاموه الذي الحجاب ويهتك امللوك، إىل يتوصل إنما يقول: العربية.
الكبار. وآماله املتنبي طموح عن يشفُّ ما بعض وهذا ذلك، بغري ال عليهم والخروج

ال القدح وهو كوب، جمع واألكوب الخمر، وهي صافية، جمع الصافيات: (244)
له. عروة

بالرشاب. يجودوا أي (245)
السيوف؛ صليل عىل إال يطرب ال أنه يريد: القواطع؛ السيوف الباترات: (246)
يف قاله مما أنه لوحظ إذا سيما وال همته، بعد عىل تدل التي هنواته إحدى أيًضا وهذا

قبلها. التي األبيات مثل صباه،
مطلعها: بأبياٍت املتنبي رثاه هذا إسحاق بن محمد مات ملا (247)

َخ��ِب��ي��ُر َوال��لَّ��ِب��ي��ُب َألَْع��َل��ُم إِنِّ��ي

األبيات: هذه فقال امليت عم بنو استزاده ثم وستأتي،

بُ��ُح��وُر َوُه��نَّ أَنَ��اِم��لُ��ُه َغ��اَض��ْت

فقال: عنهم، الثالثة ينفي أن سألوه ثم بك، وستمر

َوَزِف��ي��ُر َداِئ��ٌم َح��ِن��ي��ٌن إِالَّ ��ٍد ُم��َح��مَّ بَ��ْع��َد إِبْ��َراِه��ي��ُم اْآلُل

األبيات هذه فقال عنهم، الشماتة نفي يف زيادة سألوه ثم الراء، قافية يف وتراها
بصددها. نحن التي

﴿إِن تعاىل: قوله حد عىل العامل، لتقوية ورفر حشو ألي: قوله يف الالم (248)
يقول: الدهر يشكو الثأر. والوتر: نعاتب، الدهر رصوف أيَّ أْي تَْعُربُوَن﴾ ِللرُّْؤيَا ُكنتُْم

منها. الثأر طلب وال معاتبتها يمكن فال متوافرة، كثرية ورزاياه الدهر رصوف إن
الشدائد يف الصرب الناس فقد إذا حياته يف كان إنه يقول: البعيد، العازب: (249)
— يعَطى روي وقد منه، ينالون بما ينوبهم ما عىل يصربوا حتى إليهم ويحسن يعينهم
الصرب. فيها يصعب كان التي املواطن يف يصرب كان أنه معناه: فيكون — الطاء بفتح
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الهواء يف املرتفع الغبار جعل الرماح. أطراف واألسنة: الغبار، العجاجة: (250)
بشار: قول من وهذا كالكواكب، فيها المعة األسنة وجعل سماء،

َك��َواِك��بُ��ْه تَ��َه��اَوى َل��يْ��ٌل َوأَْس��يَ��اَف��نَ��ا ُرءُوِس��نَ��ا َف��ْوَق ال��نَّ��ْق��ِع ُم��ثَ��اَر َك��أَنَّ

أيًضا: وقال

أَْق��تَ��َم��ا ال��طَّ��ْرَف يَ��ْق��ِب��ُض َونَ��ْق��ًع��ا ُس��يُ��وًف��ا ِب��نُ��ُج��وِم��َه��ا َف��ْوَق��نَ��ا َس��َم��اءً َخ��َل��ْق��نَ��ا

آخر: وقال

َس��َم��اِئ��َه��ا نُ��ُج��وَم أَِس��نَّ��تَ��نَ��ا َج��َع��َل��ْت َف��ْوَق��َه��ا َس��َم��اءً َح��َواِف��ُرَه��ا نَ��َس��َج��ْت

وانفللن: وظبته، السيف حد وهو مرضب، جمع ومضارب: تنجيل، تسفر: (251)
العجاجة هذه إن يقول: بالسيف، املرضوب اليشء وهي رضيبة، جمع والرضائب: انثلمن،
ضاربة، ال مرضوبة كأنها صارت حتى الرضب كثرة من سيوفه تثلمت وقد عنه، تنجيل

النابعة: قال سيوفها بفل الفخر عادتهم من والعرب

اْل��َك��تَ��اِئ��ِب ِق��َراِع ِم��ْن ُف��لُ��وٌل ِب��ِه��نَّ ُس��يُ��وَف��ُه��ْم أَنَّ َغ��يْ��َر ِف��ي��ِه��ْم َع��يْ��َب َوَال

الذم. يشبه بما املدح تأكيد البديع من — النابغة بيت — البيت هذا ويف
بريقها يف كالشمس أغمادها من طلعت سيوفه إن يقول: الرءوس. الهامات: (252)
نواس أبي قول من وهذا لها، مغارب رءوسهم فصارت املرضوبني، رءوس يف غربت ثم

الخمر: يف

ِف��ي��نَ��ا يَ��ْغ��ُربْ��َن َغ��َربْ��َن َم��ا َف��ِإذَا َع��َل��يْ��نَ��ا ��َق��اِة ال��سُّ َم��َع َط��اِل��َع��اٌت

وإنما واحدة، ليست به مصيبتنا إن يقول: تبعتها. وقفتها: متفرقة، شتى: (253)
اتهام وهي أخرى، مصائب تبعتها حتى ذلك يكفنا ولم شتى، مصائب كأنها لعظمها هي

بموته. شامتون بأنا إيانا املفسدين
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ال أجنبيٍّا هناك إن يقول: لنا، رحم ذي غري يروى: له؛ رحم ذي غري قوله: (254)
— عمنا ابن يريد — أبينا ابن فقد عىل األسف يظهر قرابة بآرصة إلينا أو إليه يمت
غرينا. ال نحن يحزننا إنما فموته أقرباؤه، ونحن بالشماتة إيانا باتهمامه عنه فأبعدنا

اإلشارة والتعريض شامتون، بأنا مرثيته يف عرض أي شامتون؛ أنا عرض (255)
القاطعة، السيوف والقواضب اللحية، جانبا والعارضان: ترصيح، غري من الغرض إىل
كأنه قال ما عنه املعرضحكى كالم من يكون أن يجوز فزارت واإل قوله الواحدي: وقال
ما عىل األمر يكن لم إن بها قتلت أي السيوف: فزارتني وإال بموته، شامتون هم قال:
ينفون الذين كالم من يكون أن ويجوز شماتتهم، من ذكر ملا تأكيًدا هذا فيكون أقول
بالسيوف، عارضيه هللا فرمى ذكر ما عىل األمر يكن لم إن يقول: أنفسهم. عن الشماتة

ذكر. ما عىل ليس األمر وأن الشماتة، لنفي تأكيًدا هذا فيكون
والنجل: الشأن، ضمري هو إن فاسم أب، بني بني إنه أي أب؛ بني بني أن (256)
يهودي عقارب تدب أن عجيبًا أليس يقول: النميمة. عن كناية العقارب: ودبيب الولد،
بالنميمة، بينهم يميش كان الذي هذا يريد العداوة؟ بينهم فيوقع إخوة أي أب بني بني
خبيث أنه بيهودي بوصفه ويريد عنهم، أجنبيته يف مبالغة يهودي رجل ابن وجعله

دساس.
املوت، من االمتناع عىل يقدر لم الناس جميع يغلب كان أنه برغم يقول: (257)

تمام: أبي قول من وهذا غالب، هلل ليس أنه عىل ذلك فدل

ذَِل��ي��ُل اْل��َق��َض��اءِ َم��َع اْل��َع��ِزي��َز أَنَّ َش��اِه��د ِل��َي ��ٍد ُم��َح��مَّ َف��َق��تْ��ُل ��ي ُك��فِّ

وال الثقيلة، من املخففة هي أن ليس: أن قوله: عىل تعليًقا — العكربي وقال هذا،
عىل لدخولها حاجز؛ وبينها بينه يحجز حتى الفعل عىل تدخل وال االسم، عىل إال تدخل
يكن لم أنه تقديره: ِبُظْلٍم﴾ اْلُقَرٰى ُمْهِلَك رَّبَُّك يَُكن لَّْم أَن ﴿ٰذَِلَك تعاىل: كقوله األسماء،
أنه تقديره: ﴾ ْرَىضٰ مَّ ِمنُكم َسيَُكوُن أَن ﴿َعِلَم تعاىل: وكقوله بظلم، القرى مهلك ربك
وهي — ليس عىل هنا ها دخلت وقد الفعل، وبني بينها يحجز حرف من بد فال سيكون؛
األفعال، كترصف مترصفة غري وألنها األفعال، عن ليس لضعف وذلك — حاجز بال فعل

َسَعٰى﴾. َما إِالَّ ِلْإلِنَساِن لَّيَْس ﴿َوأَن تعاىل: قوله ومثله
بَْعَد هللاَُّ َهِذِه يُْحِيي ﴿أَنَّٰى تعاىل: قال كثري. كيف بمعنى وأنى كيف، أي أنى؛ (258)
يقول: وقارب، كاد أي كذا؛ يفعل أن كرب تقول: املقاربة، أفعال من وكرب: َمْوتَِها﴾،
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رجع ثم وجد، من به ألم مما وشفاه لهم وجب ما قىض بدمع األحبة أطالل يف بكى إنه
وهو لوعة من نفيس يف ما وشفى يجب ما قىض بكائي أن أظن وكيف وقال: ذلك، عن
هذا ويف ذلك، عن قارص أنه يريد يقيض، أن قارب وال الوجد يشف ولم الحق يقِض لم
واإلبطال، بالنقض السابق الكالم إىل العود وهو الرجوع، يسمونه ما البديع من البيت

زهري: قول ومنه الشعراء، كالم يف كثري وهو

َوال��دِّيَ��ُم اْألَْرَواُح َوَغ��يَّ��َرَه��ا بَ��َل��ى اْل��ِق��َدُم يُ��ْع��ِف��َه��ا َل��ْم الَّ��ِت��ي يَ��اِر ِب��ال��دِّ ِق��ْف

كان ما فأذهب لنزوره الربع هذا عىل عطفنا يقول: به، وقف باملكان: عاج (259)
ذهب قد كان ما علينا يرد أن عن فضًال األحبة ذكر بتجديده الفراق بعد عقولنا من بقي

الفراق. لدى منها
سحبًا. ظنها جفون من مطًرا ظنها سوائل دموًعا الربع هذا سقيت يقول: (260)
خرب فدار: لها، طيف ألم التي دار هو الربع هذا أي طيف؛ لها امللم دار (261)
حال ولها ملم فاعل وطيف: التي، بمعنى — امللم يف — والالم واأللف محذوف، مبتدأ
أوعدني طيف، لها زارني التي املرأة دار هو الربع هذا إن يقول: طيف. قوله من مقدمة
كذب وال رؤيا، كان ذلك ألن خياًال رأت ألنها عيني؛ صدقت فما بالهجر هددني أي ليًال؛

بعدها. أنم لم إذ ذلك، بعد هجرني ألنه تهديده؛ يف الطيف
غازلته وجمشته: قرب، ودنا: أبعدته، أي أنأيته؛ ويروى باعدته: ناءيته: (262)
َعنَْك يُنِْبي ْدُق الصِّ املثل: ويف نفيس، عن دفعته أنا: وأنبيته وتباعد، تجاىف ونبا: وداعبته،
لم إذا السيف: ونبا التهديد، دون الحرب يف الغائلة عنك يدفع الصدق إن أي اْلوَِعيُد؛ َال
امتنع، وأبى: يوافقه، لم إذا منزله: به ونبا اليشء عن برصي ونبا الرضيبة، يف يعمل

قوله: من قريب وهذا بضده، قابلني شيئًا الطيف هذا من أردت كلما يقول:

َخ��يَ��اَل��َه��ا ��ُدوَد ال��صُّ َوَع��لَّ��َم��ِت ْت َص��دَّ

الخباء حبل والطنب: عليه، الهوى لغلبة وجهه عىل الرجل يذهب أن الهيام: (263)
كمن فكانت ومشقة، كلفة بال قلبي ملكت يقول: جني، ابن قال ونحوهما، والرسادق
يُقال: أن هذا من وأحسن الواحدي: وقال أطنابه، مد وال إقامته يف يتعب لم بيتًا سكن

أوتاد. وال أطناب بال بيت والقلب فنزلته، قلبي من بيتًا اتخذت
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وهي — منه أحسن ألنه بالغصن، شبه إذا — القد مظلومة هي يقول: (264)
األبيض العسل وهو — والرضب منه، أحىل ألنه بالعسل شبه إذا — الريق مظلومة

تأنيثه: يف الهذيل ذؤيب أبو قال ويؤنث؛ يذكَّر — الغليظ

َونَ��اِزِل ِب��َراٍق أَْع��يَ��ا ُط��نُ��ٍف إَِل��ى َم��ِل��ي��ُك��َه��ا يَ��أِْوي بَ��يْ��َض��اءُ َض��َرٌب َوَم��ا
اْألََس��اِف��ِل ِك��َالُب نَ��اَم��ْت إِذَا َوأَْش��َه��ى َط��اِرًق��ا ِج��ئْ��َت إِذَا ِف��ي��َه��ا ِم��ْن ِب��أَْط��يَ��َب

الجبل من يندر حيد والطنف: أمريه، النحل: ويعسوب يعسوبها، أي مليكها؛ (يأوي
ال مواشيهم ألن الحي؛ أسافل يريد األسافل: كالب وقوله ينزل، ومن يرقى بمن أعيا قد

بحلبها.) الشتغالهم ينام من آخر إال ينامون ال وأصحابها فرعاتها معهم؛ تبيت
ألنسها إنها يقول؛ التمييز، أو الحال عىل منصوب ومطلوبًا: الثوب، الحلة: (265)
لعفتها مطلبه عليه عز محاول ذلك حاول فإذا نفسها، يف العاشق تطمع حديثها ولني

بعضهم: قول هذا ومثل وصيانتها،

ِن��َف��اُر ال��رَِّج��اِل َرَف��ِث َع��ْن َوِب��ِه��نَّ َدَواِن��يَ��ا اْل��َح��ِدي��ِث ِل��ي��ِن ِم��ْن يُ��ْح��َس��بْ��َن

والطرف: يعيي، فاعل وشعاعها: للشعاع، قابضه يف والضمري يعجز، يعيي: (266)
القبض عن وبعده الطرف من قربه يف الشمس بشعاع شبهها حال، ومقرتبًا: النظر،

عيينة: ابن يقول كما وهذا عليه،

بُ��ْع��ُد تَ��نَ��اُولِ��َه��ا ِف��ي َوَل��ِك��ْن َق��ِري��ٌب َض��ْوءَُه��ا ��ْم��ُس ال��شَّ ِه��َي ِألَْص��َح��اِب��ي َوُق��ْل��ُت

الطرماح: ويقول

نُ��ُج��وُم��َه��ا ِل��َع��يْ��ٍن تَ��بْ��ُدو َف��َم��ا َوَغ��اَرْت َل��يْ��لُ��َه��ا تَ��َغ��يَّ��َب أَْن ��ا َل��مَّ ��ْم��ُس ال��شَّ ِه��َي
يَ��ُروُم��َه��ا َم��ْن يَ��ْس��ِط��ي��ُع��َه��ا َوَال َق��ِري��بً��ا بَ��َدْت إِذَا ال��نَّ��اِظ��ِري��َن ُع��يُ��وُن تَ��َراَه��ا

األحنف: بن العباس قول هذا من وأجمل

َج��ِم��ي��ال َع��َزاءً اْل��ُف��َؤاَد َف��َع��زِّ ��َم��اءِ ال��سَّ ِف��ي َم��ْس��َك��نُ��َه��ا ��ْم��ُس ال��شَّ ِه��َي

250



الباء قافية

ال��نُّ��ُزوَال إَِل��ي��َك تَ��ْس��تَ��ِط��ي��َع َوَل��ْن ��ُع��وَد ال��صُّ إَِل��يْ��َه��ا تَ��ْس��تَ��ِط��ي��َع َف��َل��ْن

الذي الظباء من والشادن: اللدة، ويقال العمر، يف لغريه املساوي الرتب: (267)
واملغيث: ضحك، بمعنى واستضحك: املحبوبة، به يريد أمه؛ عن واستغنى وترعرع قوي
األسود، يف تكثر موضع والرشى: األسد، والليث: كاملغيث، أَنا أي وكاملغيث؛ املمدوح، اسم
من وترباك الظباء من أنت لها: فقلت تربيها بني بنا مرت يقول: املمدوح. قبيلة وعجل:
ذلك من تعجب ال قالت: ثم فضحكت وبينهما؟ بينك املجانسة هذه اتفقت فكيف العرب،
وأنا الظباء من تراني أنا: وكذلك عجل، من ذلك مع وهو األسود، من تراه كاملغيث: فإني
ابتدئ مما الخروج وهو التخلص، حسن يسمونه ما البديع من البيتني هذين ويف عربية،

بينهما. املالءمة رعاية مع املقصود إىل غريه أو نسيب من الكالم به
الذي الظباء من والشادن: اللدة، ويقال العمر، يف لغريه املساوي الرتب: (268)
واملغيث: ضحك، بمعنى واستضحك: املحبوبة، به يريد أمه؛ عن واستغنى وترعرع قوي
األسود، يف تكثر موضع والرشى: األسد، والليث: كاملغيث، أَنا أي وكاملغيث؛ املمدوح، اسم
من وترباك الظباء من أنت لها: فقلت تربيها بني بنا مرت يقول: املمدوح. قبيلة وعجل:
ذلك من تعجب ال قالت: ثم فضحكت وبينهما؟ بينك املجانسة هذه اتفقت فكيف العرب،
وأنا الظباء من تراني أنا: وكذلك عجل، من ذلك مع وهو األسود، من تراه كاملغيث: فإني
ابتدئ مما الخروج وهو التخلص، حسن يسمونه ما البديع من البيتني هذين ويف عربية،

بينهما. املالءمة رعاية مع املقصود إىل غريه أو نسيب من الكالم به
القبيلة هذه جاءت وقيل أوصافه، هذه رجل بذكر املحبوبة هذه جارت أي (269)

أوصافه. هذه بمن عجل هي التي
العاهة، أي الزمانة؛ ذو (الزمن زمن يف كان لو لتوقده خاطره إن يقول: (270)
أخرس يف أو عامًلا، وصار جهله من لصحا جاهل يف أو ملىش، املقعد) معنى يف هنا وهو

النطق. عىل لقدر
إليه النظر عن عيونهم هيبته حجبت للناس ظهر إذا األول: الشطر يف يقول (271)

الفرزدق: كقول وهذا هيبته، لشدة

يَ��بْ��تَ��ِس��ُم ِح��ي��َن إِالَّ يُ��َك��لَّ��ُم َف��َم��ا َم��َه��ابَ��ِت��ِه ِم��ْن َويُ��ْغ��َض��ى َح��يَ��اءً يُ��ْغ��ِض��ي

أيًضا: وقوله
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اْألَبْ��َص��اِر نَ��َواِك��َس ال��رَِّق��اِب ُخ��ُض��َع َرأَيْ��تَ��ُه��ْم يَ��ِزي��َد َرأَْوا ال��رَِّج��اُل َوإِذَا

أي نواكيس منكيس: ويروى شاذ جمع ونواكس خاضع، أي خضوع جمع (خضع:
طريف كالم نواكس يف وللنحويني وهيبة له إجالًال أبصارهم منكيس رءوسهم مطأطئي

نواس: أبو ويقول فانظره.)

نَ��اِظ��ُر نُ��كِّ��َس َل��ُه��نَّ بَ��َدْوَت َف��ِإذَا ِل��َه��يْ��بَ��ٍة َع��نْ��َك ُح��ِج��بْ��َن اْل��ُع��يُ��وَن إِنَّ

فلم ورائها من وجهه نور ظهر الستور وراء احتجب إذا الثاني: الشطر يف ويقول
القائل: كقول وهذا حجبه، تستطع

ِب��َق��اِدِر اْل��ِح��َج��اِب َع��َل��ى َل��ْس��َت َه��يْ��َه��اَت ِل��َخ��ْل��َوٍة ِب��اْل��ِح��َج��اِب تَ��أُْم��ُر أَْص��بَ��ْح��َت

التواضع من فيه ملا قريب حجابه أن أحدهما: تأويلني؛ يحتمل هذا جني: ابن وقال
كال فهو احتجب وإن أنه واآلخر: محتجبًا، كان وإن دونه أراده أحد يقرص فليس
حسنه أن املتنبي أراده الذي الخطيب: وعبارة األمور، ومراعاته يقظته لشدة محتجب؛

له. يشهد يليه الذي والبيت يشء، يحجبه ال وبهاءه
تسميه والعرب الدار، يشبه أبيض خرز واملخشلب: السواد، الشديد الحالك: (272)
حتى الشمس نور يغلب وجهه نور إن يقول: نبطية. كلمة فهي املخشلب أما الخضض؛
كأنه نطق إذا الدر يرى حتى الدر من أحسن لفظه وأن سوداء، كأنها قابلها إذا ترى

خرز.
حجر: بن أوس قال القلب. دم والتأمور: الحد، والغرار: مضاؤه، هبته: (273)

اْل��ُم��نْ��ِذِر نَ��ْف��َس تَ��أُْم��وَر أَبْ��يَ��اتَ��ُه��ْم أَْوَل��ُج��وا ُس��َح��يْ��ٍم بَ��ِن��ي أَنَّ أُنْ��ِب��ئْ��ُت

قتلوه.» وكانوا نفسه مهجة «أي
األعداء. دم من الحد رطب السيف يصري عزمه مضاء إن املتنبي: يقول

الحرب غبار يف عدوه لقي إذا يقول: أثاره، الغبار: وأرهج الغبار، الرهج: (274)
العطاء. يف أخذ إذا عنده املال عمر من أقرص يكون حتى عمره قرص

عنده املال عمر أن كما قريب، يالقيه حني العدو عمر أن يريد القطاع: ابن وقال
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املال، عمر من أقل العدو عمر أن يريد وليس يهبه، حتى يكاد فال إليه يدخل حني قريب
يهب. أن أراد إذا أي وهبا؛ إذ وقوله يبقيان، ال وأنهما واملقارنة املساواة يريد وإنما

انتصب تبلوه: العكربي: قال عملها. وبقي أن فحذف تبلوه، أن أراد تبلوه: (275)
البرصيون، ذلك وأبى مقدرة، بها نصبوا الكوفة أهل فإن مذهبنا، عىل وهو أن، بإضمار
هللا» إال تعبدوا ال إرسائيل بني ميثاق أخذنا «وإذا مسعود: بن هللا عبد به قرأ ما وحجتنا

الطفيل: بن عامر قول أيًضا وحجتنا مقدرة، أن فأعمل

أَْف��َع��َل��ُه ِك��ْدُت بَ��ْع��َدَم��ا نَ��ْف��ِس��ي َونَ��ْه��نَ��ه��ت

فإن بالعداء، حوله تحم وال احذره يقول: املال، والنشب: املقدرة، بأن أفعله فنصب
ويف واإلفناء، اإلبادة من بك يحل ما ترى حتى يده يف ماًال أو عدوه فكن اختباره أردت

الوليد: بن مسلم قول البيت هذا معنى

َم��ا َظ��الَّ َواْألَْع��َداءِ ِل��ْل��َم��اِل َزاَل َال يَ��ِدِه ِم��ْن َواْألَْع��َداءُ اْل��َم��اُل تَ��َظ��لَّ��َم

نواس: أبي قول أحىل وما

َم��اَال ِإلِبْ��َراِه��ي��َم َك��اَن َع��ُدوِّي َك��اَن َم��ْن َل��يْ��َت

األخالق عذب هو يقول: اتساًعا، يقطر مما املذاقة وجعل تغريت، حالت: (276)
أن يعني رشبه؛ أحد يطق لم بها املاء يمزج أن أمكن فلو مرة فآضت تغريت غضب فإذا
بالبحر وأراد العكربي: قال البحر يف يروى املاء ويف ألعدائه، ومرارة ألوليائه حالوة فيه
والصعيد مرص وأهل والعذب، امللح يريد اْلبَْحَريِْن﴾ ﴿َمَرَج تعاىل: هللا قال العذب، هنا ها
للخروج استعماله يحسن مما وهو ترصيع، البيت ويف هذا البحر، النيل: يسمون كلهم

أسلفنا. كما قصة إىل قصة من
حال مثل تتمنى أن الغبطة أن بيد التمني، بمعنى كالهما والحسد: الغبطة (277)
عىل نعمته مثل تتمنى أن والحسد عنه، تتحول أن وال زوالها تريد أن غري من املغبوط
فاغتبط وغبطة غبًطا أغبطه نال بما غبطته منه تقول أخف، فالغبطة عنه؛ تتحول أن

العذري: جبلة بن حريث قال فاحتبس، وحبسته فامتنع، منعته كقولك هو
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اْألََع��اِص��ي��ُر تَ��ْع��ُف��وُه ال��رَّْم��ُس ُه��َو إِذَا ُم��ْغ��تَ��ِب��ٌط اْألَْح��يَ��اءِ ِف��ي اْل��َم��ْرءُ َوبَ��يْ��نَ��َم��ا

(الطرق: ال أم طرق أبه لتنظر أليته جسست إذا غبًطا: أغبطه الكبش وغبطت
رجل قال هزالهما. من سمنهما لينظر جسهما والناقة: الشاة وغبط السمن) أو الشحم

سليم: من قوًما يهجو عامر بن عمرو بني من

اْل��ُك��تُ��ُب أَْع��نَ��اِق��َه��ا ِف��ي ال��لُّ��ْؤِم ِم��َن َالَح��ْت ِل��تَ��ْع��ِرَف��َه��ا ًق��ا َغ��الَّ تَ��َج��لَّ��يْ��َت إِذَا
ال��ذَّنَ��ِب ِف��ي ال��طِّ��ْرَق يَ��بْ��ِغ��ي اْل��َك��ْل��ِب َك��َغ��اِب��ِط ِل��يَ��ْق��ِريَ��ِن��ي ٍق َغ��الَّ ابْ��َن َوأَتْ��ي��ي إِنِّ��ي

حي.) أبو رجل كشداد (غالق:
العضاة يرض كما إال «ال، قال: الغبط؟ يرض هل ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول سيدنا سئل وقد
من الغابط يلحق ما وأن الحسد، يرضرضر ال الغبط أن عليه هللا صلوات أراد الخبط»
ورقها خبط من العضاه يلحق ما بقدر اإلحباط دون الثواب نقصان إىل الراجع الرضر
فيه كان وإن فهو ورقها، الخبط بعد يعود وألنه واستئصالها، قطعها دون هو الذي
والشجر الجس، الغبط وأصل القرش، الحسد: وأصل اإلثم، يف دونه فهو الحسد من طرف
منها: وضمري األصل، يبس دون استخلف ورقها خبط وإذا يبست، لحاؤها عنها قرش إذا
للخيل، الثانية: منها وضمري لتغبط، به مفعوًال يقع الذي حل لحيث به: وضمري لألرض،
والخيل فيه، يحل الذي البعض بعضها يغبط األرض إن يقول: تحسد، مفعول وأيها:
وإن ألنها لألرض؛ الغبطة وجعل جني: ابن قال يركبه. الذي البعض بعضها يحسد
ألنها كذلك؛ ليست والخيل ببعض، بعضها التصال الواحد كاملكان فهي بقاعها كثرت

تمام: أبي قول من مأخوذ والبيت الحسد، لها فاستعمل متفرقة

َق��بْ��ُر أَنَّ��ه��ا اْش��تَ��َه��ْت إِالَّ ثَ��َوى َغ��َداَة بُ��ْق��َع��ة تَ��بْ��َق َل��ْم اْألَثْ��َواِب َط��اِه��َر َم��َض��ى

شجاع جواد إنه يقول: األصوات، املختلط واللجب: العظيم، الجيش الجحفل: (278)
العظيم. الجيش وحده يرد ولكنه سائله، يرد أن يستطيع ال

وأبقى أن فحذف يصطحبا، أن قبل من أراد يصطحبا: قبل من قوله (279)
مجتازين يلتقيان فهما اصطحابهما، قبل تفرقا لديه الديناران التقى إذا يقول: عملها،
لقي كلما معناه ويكون وصاحبه، الدينار نصب يجوز الواحدي: وقال مصطحبني، ال
املعنى: هذا النرضيف بن جؤية النرضبن يقول ما أجمل وما له، مصاحبًا الدينار املمدوح
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ُخ��ُرُق َوَال ِف��ي��َه��ا َس��َرٌف ِب��نَ��ا َوَم��ا َدَراِه��ُم��نَ��ا تُ��بْ��ِق��ي َم��ا َط��ِري��َف��ُة َق��اَل��ْت
تَ��ْس��تَ��ِب��ُق اْل��َم��ْع��ُروِف ُط��ُرِق إَِل��ى َظ��لَّ��ْت َدَراِه��ُم��نَ��ا يَ��ْوًم��ا اْج��تَ��َم��َع��ْت إِذَا إِنَّ��ا
ُم��ن��ط��ِل��ُق َوْه��َو َع��ل��ي��ه��ا ي��ُم��رُّ ل��ِك��ن ُص��رَّتَ��نَ��ا ال��َم��ْض��ُروُب ْرَه��ُم ال��دِّ ي��أل��ُف ال
يَ��نْ��َم��ِزُق إِيَّ��اُه َص��رِِّه ِم��ْن يَ��َك��اُد يُ��َخ��لِّ��ُدُه نَ��ذٍْل إَِل��ى يَ��ِص��ي��َر َح��تَّ��ى

املال هذا يقول: الفراق. والبني: صياحه، الغراب: ونعيب السائل، املجتدي: (280)
إن الواحدي: وعبارة شمله، فتفرق فيه صاح مجتد جاء فكلما يرقبه، البني غراب كأن
يف نعب البني غراب فكأن ماله، املمدوح فرق السائل جاء فإذا البني، غراب يرقبه ماله
عند املال لتفريقه ومثال بيان ونعيبه الغراب رقبة من ذكر وما بالتفريق، املمدوح مال
تفرقوا، قوم ديار يف صاح إذا البني غراب تقول: العرب أن هذا يف واألصل السائل، مجيء
ال هذا كذلك الصياح، عن يفرت ال البني غراب أن كما املعنى: أن من جني ابن قاله ما أما
وقالوا: هذا، الصياح؟ عن يفرت ال الغراب إن قال الذي ومن بعيد، فهو العطاء: عن يفرت
الفأس؛ غراب فمنها أشياء، عىل يقع مشرتك اسم ألنه البني؛ غراب يف اإلضافة حسنت إنما

نبعة: قطع رجًال يصف الشماخ قال حدها، أي

ُم��َش��اِرُز اْل��ِع��َض��اِه ِألَْوَس��اِط َع��ُدوٌّ ُغ��َرابُ��َه��ا َح��دٍّ ذَاَت َع��َل��يْ��َه��ا َف��أَنْ��َح��ى

سيئ أو معاد أي مشارز؛ حدها، أي غرابها؛ حد، ذات فأًسا النبعة عىل أمال أي
شعر أي غرابه؛ شاب يقال الرأس، قذال الغراب: ومنها املشارسة. هي واملشارزة الخلق،
حيث الذنب فوق اللذان واأليمن األيرس الوركني حرفا والبعري الفرس من والغرابان قذاله،

الراجز: قال واليرسى، اليمنى الورك رأسا التقى

ُغ��َراِب َع��َل��ى ِغ��ْربَ��اٍن َخ��ْم��َس��ُة اْل��ُع��َج��اِب ِل��ْل��َع��َج��ِب َع��َج��بً��ا يَ��ا

ظل يف يسمرون كانوا أنهم وأصله الليل، حديث وهو املسامرة، السمر: (281)
وسموًرا سمًرا يسمر وسمر هذا، من مأخوذة والسمرة القمر، ظل السمر: وأصل القمر،
قال يسمرون. القوم وهم السمار، أيًضا والسامر السمار، وهم سامر، وهو ينم: لم
والباقر والسامر الحامل فمنها جمع، وهي فاعل لفظ عىل حروف جاءت وقد األزهري:
الحي من الجماعة والسامر: واإلناث، الذكور فيها ويكون لإلبل والحامل والحارض،

255



املتنبي ديوان رشح

واإلناث، الفحول فيها البقر والباقر: املاء، عىل النزول الحي والحارض: ليًال، يسمرون
وأنشدوا: فيه، للسمر يجتمعون الذي املوضع أيًضا: والسامر قالوا:

��َم��ُر َوال��سَّ ال��لَّ��ْه��ُو ِف��ي��ِه َط��اَل َوَس��اِم��ٌر

الفضل باب يف عجائب له بحر هو يقول: فيهما. يسمر ألنه والنهار؛ الليل سمري ابنا
إليها بالقياس هي إذ السمار، به يتحدث ما وال البحار عجائب تحاكيها ال والشجاعة
الناس تشاغل جني: ابني وعبارة عنه، ويتحدث منه يبدو ما لغرابة املألوف؛ كاليشء

والبحار. األسمار عجائب عن الرجل هذا فضائل من بالتعجب
املمدوح يقنع ال يقول: بالحيلة، اليشء طلب وأصله طالبها، أي محاولها؛ (282)
هو إذ تحصيلها، يف وتعبه عنها قصوره طالبها يشكو التي العظيمة املنزلة ينال أن

الطالبون. عنه يعجز ما إىل يطمح دائًما
أي — باسمه اللواء حركوا يقول: املمدوح، قبيلة عجل: وبنو الراية، اللواء: (283)
وصاروا سيدهم، فصار باسمه، حركوها رايتهم حركوا فإذا — وقائدهم سيدهم جعلوه
أذنابًا الناس وصار الناس، سادة بذلك فصاروا عجل بني رأس فهو الناس، سادة به هم

وتبًعا. لهم
لبعد — إنهم يقول: أمدح. أو أعني بإضمار املدح عىل التاركني نصب (284)
ويف منها، الشاق الصعب ويرومون وجوده، وسهل األمور من هان ما يرتكون — همتهم

الطهوي: يقول هذا

اْل��ُه��ُدوِن َرْوَض َوَال َح��لُّ��وا إِذَا اْل��ُه��َويْ��نَ��ى أَْك��نَ��اَف يَ��ْرَع��ْوَن َوَال

والسكون.) الدعة (الهدون:
السالح، يف املدججون األبطال والكماة: الرءوس، والهام: السيوف، البيض: (285)
دون تحول سيوفهم إن يقول: الرمح. طرف يف املعلق الريش وهي عذبة جمع والعذب:
بالرضب، لحذقهم أو دونها، ملنازلتهم إما رضب؛ أو بطعن أحد إليها يصل أن خيلهم
وعبارة والتجافيف، بالرباقع ال بالسيوف يحمونها أنهم واملعنى الرباقع، بمنزلة لها فتكون
فرسانهم، إىل العدو يصل فال لخيلهم الرباقع مكان سيوفهم أن العرويض: الفضل أبي
فتكون رماحهم، بأطراف األبطال رءوس يأخذون أنهم معناه الكماة: هام متخذي وقوله

املعنى: هذا يف جرير وقال بالرماح، تعلق التي العذب بمنزلة شعورها مع
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َوَق��يْ��َص��َرا ِك��ْس��َرى ِت��ي��َج��اُن اْل��وََغ��ى َغ��َداَة ِرَم��اِح��نَ��ا َف��ْوَق اْل��َق��ْوِم ُرءُوَس َك��أَنَّ

الوليد: بن مسلم وقال

ال��ذُّبُ��ِل اْل��َق��نَ��ا ِت��ي��َج��اَن اْل��َه��اَم َويَ��ْج��َع��ُل ِب��ِه ال��نَّ��اِك��ِث��ي��َن نُ��ُف��وَس ��يُ��وَف ال��سُّ يَ��ْك��ُس��و

تمام: أبو وقال

ُم��دَِّع��َم��ا اْل��خ��طِّ��يِّ َق��نَ��ا ال��ظُّ��ُه��وِر َق��نَ��ا ِم��ْن اْل��َك��ِري��َه��ِة يَ��ْوَم أَْرُؤَس��ُه��ْم أَبْ��َدْل��َت
َع��َل��َم��ا تُ��َرى َك��اَدْت َف��َق��ْد اْل��َق��نَ��اِة َص��ْدَر َض��َف��اِئ��ُرَه��ا َغ��طَّ��ْت ��ٍة ِل��مَّ ِذي ُك��لِّ ِم��ْن

للبطت الوغى يوم املنية القتهم لو يقول: األخرق، مؤنث الحمقاء، الخرقاء: (286)
خشية الهرب وتتهم اإلقدام تتهم فهي السالمة يف رأي لها يتجه ال وفزًعا خوًفا باألرض

تمام: أبو قال أدركت. هربت إن أنها تقدر أي اإلدراك؛

َح��ِذُر َوَال ِن��ْك��ٌس َال تَ��َج��رََّد إِذَا َل��ُه اْل��م��نُ��وُن تَ��ْرتَ��اُع أَْرَوَع ُك��لِّ ِم��ْن

أيًضا: وقال

تَ��ْخ��ِف��ُق ِم��نْ��َه��ا اْل��َم��ْوِت ُق��لُ��وُب َظ��لَّ��ْت ِل��َواِئ��ِه��ُم ُع��َق��اُب َخ��َف��َق��ْت إِذَا ُش��وٌس

أعىل فصارت السماء يف علت عالية مراتب لهم إن يقول: الكواكب. الشهب: (287)
يلحقها. ولم الكواكب جاز يتبعها الذي الفكر ألن الكواكب؛ من

جعل الواحدي: قال جف. ونضب: ورجع، عاد وآل: استنفدت، نزفت: (288)
يقول: منزوًفا. مقتىض— لكونه — الشعر وجعل نزًفا، بالشعر تنظم أن املحامد اقتضاء
وال شعري، من تستحقها التي الغاية تبلغ لم أي شعري؛ من املحامد هذه تمتلئ لم
لينظم شعري؛ استخرجت محامد لهم أن ذلك وبيان أمدحهم، أبًدا فأنا َفِنَي، شعري
وكثرة محامدهم كثرة يريد الشعر، يَْفَن ولم بالشعر، تنحرص فلم كلها املحامد تلك
واستغراق ينزف، كاملاء الشعر وجعل مديحهم، استيفاء إىل سيعود أنه يعني لهم مدائحه

نضوبًا. فناءه جعل كاملاء الشعر جعل وملا باملاء، كملئها الشعر يف محامدهم
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ومن إدراكها أحد مكنة يف فليس العاملني بها سبقت مكارم لك يقول: (289)
فائت؟ أمر إدراك يستطيع

الذين القصاد بالركبان: واملراد أخرى، بعد مرة وجاءت ترددت اختلفت: (290)
بإنطاكية أقمت ملا يقول: أعرج، ال ألوي: وال والعطايا، بالهبات فآبوا املمدوح إىل صمدوا
ال نحوك رست أن عتمت فما — حلب يف وأنا إليك قصدوا الذين — العفاة ركبان جاءتني
يحفزني الذي فقري من راحلتني عىل محموًال إليك وصلت حتى أقف، وال سريي يف أعرج

إليك. به تسببت الذي وأدبي لجدواك طلبًا بابك إىل
الذين القصاد بالركبان: واملراد أخرى، بعد مرة وجاءت ترددت اختلفت: (291)
بإنطاكية أقمت ملا يقول: أعرج، ال ألوي: وال والعطايا، بالهبات فآبوا املمدوح إىل صمدوا
ال نحوك رست أن عتمت فما — حلب يف وأنا إليك قصدوا الذين — العفاة ركبان جاءتني
يحفزني الذي فقري من راحلتني عىل محموًال إليك وصلت حتى أقف، وال سريي يف أعرج

إليك. به تسببت الذي وأدبي لجدواك طلبًا بابك إىل
وامتد، بقي ما أي عاش؛ ما وقوله للزمن، ذاقها: وضمري غصصت، رشقت: (292)
لو شيئًا والغربة الفقر من الدهر أذاقني يقول: بالبكاء. وتردده الصوت رفع واالنتحاب:
فكيف الشدة، يف الغاية ألنه صربًا؛ عليه يستطع ولم حياته، مدة وانتحب لبكى هو ذاقه

عليه؟ أنا أصرب
القرابات بهذه كنى السيف، واملرشيف: الرمح، والسمهري: عشت، عمرت: (293)
أدرك حتى الحرب الزمت العمر بي وتنفس عشت إن يقول: املذكورات. هذه مالزمة عن
بالفتح — وعَمر وعمًرا، وعمارة عمًرا يعمر امليم بكرس الرجل عِمر ويقال هذا، طلبتي.
وعمرك، عمرك هللا أطال قولهم: ومنه طويًال، زمانًا وبقي عاش أي ويعمر؛ يعمر، —

املفتوح. وهو أحدهما القسم يف استعمل أنه إال بمعنى، مصدرين كانا وإن وهما
العربي أي الخالص؛ والقح: الحروب، ولقاء السفر طول من املغرب األشعث: (294)
رجل بكل الحرب لالزمت يقول: النشاط، واملرح: ألشعث، نعت وقح: النسب، الخالص
حاجة القتل كأن التهلكة يف بنفسه يرمي تراه حتى واألسفار بالحروب تمرسه طال قد
يطرحه يكاد حتى ذلك استخفه الخيل صهيل سمع هو وإذا عليها، ويتهالك يبتغيها له
الجرد صهيل الخيل صهيل بدل جني ابن وروى والطرب، النشاط من يجد ملا الرسج عن
بدل ويروى الخيل، يف يحمد مما وذلك — الشعر القصري الفرس وهو أجرد جمع —

تمام: أبي قول األول البيت معنى يف قيل ما جيد ومن بالعز، مرحا بالغزو: مرحا

258



الباء قافية

أَْرَح��اُم َوبَ��يْ��نَ��ُه��ْم اْل��ُح��تُ��وِف بَ��يْ��َن َك��أَنَّ��َم��ا اْل��ُح��تُ��وِف إَِل��ى ُم��ْس��تَ��ْرِس��ِل��ي��َن

البحرتي: وقول

��ُب يُ��تَ��نَ��هَّ َع��ُدوِِّه��ْم ِب��أَْرِض َوْف��ٌر َك��أَنَّ��َه��ا اْل��ُح��تُ��وِف إَِل��ى ُم��تَ��َس��رِِّع��ي��َن

العربي أي الخالص؛ والقح: الحروب، ولقاء السفر طول من املغرب األشعث: (295)
رجل بكل الحرب لالزمت يقول: النشاط، واملرح: ألشعث، نعت وقح: النسب، الخالص
حاجة القتل كأن التهلكة يف بنفسه يرمي تراه حتى واألسفار بالحروب تمرسه طال قد
يطرحه يكاد حتى ذلك استخفه الخيل صهيل سمع هو وإذا عليها، ويتهالك يبتغيها له
الجرد صهيل الخيل صهيل بدل جني ابن وروى والطرب، النشاط من يجد ملا الرسج عن
بدل ويروى الخيل، يف يحمد مما وذلك — الشعر القصري الفرس وهو أجرد جمع —

تمام: أبي قول األول البيت معنى يف قيل ما جيد ومن بالعز، مرحا بالغزو: مرحا

أَْرَح��اُم َوبَ��يْ��نَ��ُه��ْم اْل��ُح��تُ��وِف بَ��يْ��َن َك��أَنَّ��َم��ا اْل��ُح��تُ��وِف إَِل��ى ُم��ْس��تَ��ْرِس��ِل��ي��َن

البحرتي: وقول

��ُب يُ��تَ��نَ��هَّ َع��ُدوِِّه��ْم ِب��أَْرِض َوْف��ٌر َك��أَنَّ��َه��ا اْل��ُح��تُ��وِف إَِل��ى ُم��تَ��َس��رِِّع��ي��َن

قام املعايل طلب يف قتلت فإذا ذليًال، أعيش أن من يل أعذر املوت يقول: (296)
بي يضيق بلد من يل أوسع والرب اللئام، عادة الجزع ألن أجمل؛ والصرب بعذري، املوت
عقر لزم ملن ال وزاحم غلب ملن والدنيا األرض، مناكب يف وأضطرب أسافر فأنا رزقه
ألنه فيه؛ هو عما خارجة القصيدة آخر يف بها أتى التي األبيات وهذه العكربي: قال داره،
يستجدي جاء وقد وشدة، بلوى أذاقه قد الزمان وأن قصده، قد أنه ويذكر رجًال، يمدح
رحم وامللوك؟ الطيب أبو وأين … البالد وأخذ امللوك وطلب منه الشجاعة يذكر ثم منه

قال: فيما دريد ابن أحسن ولقد … قدره عرف امرأ هللا

اْل��ُخ��َط��ى َف��ِس��ي��َح��اُت َع��نْ��ُه تَ��َق��اَص��َرْت َق��ْدِرِه انْ��ِت��َه��اءِ ِع��نْ��َد يَ��ِق��ْف َل��ْم َم��ْن
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ليمدح إال الناس يمدح ال وأنه املتنبي، خالئق — هللا رحمه — العكربي عن غاب وقد
والنزال. الطعن إىل والنزاع الكبار واآلمال املطامع من عليه تنطوي بما وينوه نفسه،

سميت ولذلك واحًدا، ديناًرا إال القصيدة هذه عىل يجزه لم إنه قيل: (297)
بالدينارية.

الخرب، محذوف مبتدأ أنها عىل مرفوعة ا إمَّ والشموس: للتفدية، الباء (298)
والتقدير: محذوف فعل مفعول أنها عىل منصوبة وإما بأبي، مفديات الشموس والتقدير:
به يلتحف ما وهو جلباب، جمع والجالبب: املائالت، والجانحات: بأبي، الشموس أفدي
الياء فحذف ﴾ َجَالِبيِبِهنَّ ِمن َعَليِْهنَّ ﴿يُْدِننَي تعاىل: قال جالبيب: وأصله الثياب، من
سماهن ملا الواحدي: وعبارة بعدهن، عن وبغروبهن النساء، عن بالشموس كنى رضورة،
بالغروب، إال يكون ال العيون عن الشموس بعد ألن بالغروب؛ بعدهن عن كنى شموًسا
ابن وقال إلخ. … الالبسات قال: إذ الحسان؛ النِّساء الشموس: أن البيت آخر يف بنيَّ وقد

الخدور. يف عنك غبن جني:
وعقولنا: ثاٍن، مفعول وقلوبنا: أول، مفعول ووجناتهن: فاعل، اسم املنهبات: (299)
املنهبات؛ فاعل أنها عىل وجناتهن ترفع أن ولك لوجناتهن، صفة والناهبات: عليه، عطف
أنهبته ويقال: واحد، مفعول عىل اقترص قد فيكون قلوبنا، وجناتهن أنهبت الالتي أي
يسبينها لوجناتهن نهبًا وعقولنا قلوبنا جعلن اللواتي يقول: له. نهبًا جعلته إذا اليشء
ينهب الذي املغوار الشجاع الرجل أي الناهب؛ تنهب بأنها الوجنات وصف ثم بحسنهن،

تمام: أبي قول من وهذا الحرب، يف الحسن البالء أبىل أن بعد الناس

َس��َواِل��بَ��ا ��اِل��ِب��ي��َه��ا ال��سَّ ِل��لُ��بِّ تَ��َظ��لُّ أَْوُج��ٍه ُح��رِّ َع��ْن اْل��ُح��ْس��ِن ِغ��َط��اءَ َس��َل��بْ��َن

واملحييات: بهجرهن، أي والقاتالت؛ املفاصل، اللينات أي الناعمات؛ (300)
يف الرجل عىل املرأة جرأة والدالل: عجائب، الدالل من املظهرات أي واملبديات؛ بوصلهن،

وتغنج. تكرس
بأنفسنا نفديك يل يقلن أن حاولن يقول: الصدر. من القالدة موضع الرتائب: (301)
أرشن جني: ابن وقال الرقيب، خوف ذلك إىل إشارة صدورهن عىل أيديهن فوضعن
هذه جني ابن جعل والوشاة، الرقباء خوف والتحية بالسالم يجهرن ولم بعيد من إيل
الرقيب، وخفن بأنفسنا نفديك يقلن أن طلبن الواحدي: وقال وتسليًما، تحية اإلشارة
جني ابن قول من أوىل وهذا تفديك، أنفسنا أي اإلشارة؛ إىل القول من التفدية فنقلن
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بوضع تكون ال بالسالم اإلشارة ألن تسليمي؛ حاولن يقل ولم البيت، يف التفدية لذكر
وإنما بالسالم، إشارة يكون ال الصدر عىل اليد وضع فورجه: ابن وقال الصدر، عىل اليد
كما وليس الواحدي: قال الوجيب. من للقلوب تسكينا ترائبهن فوق أيديهن وضع أراد
إىل ينظر بعضهم قول وبديع هذا، قاله. ما ينقض البيت وصدر — فورجه ابن — قال

املعنى: هذا

نَ��ِدي��ُم ��بَ��اِح ال��صَّ إَِل��ى َوْه��َو َويَ��ِب��ي��ُت اْل��ِع��َدا ُم��َج��انَ��بَ��ة يُ��َج��اِن��بُ��ِن��ي أَْض��َح��ى
تَ��ْس��ِل��ي��ُم ِل��َح��اِظ��ِه َوَح��ْش��ُو َش��تْ��ٌم َوَل��ْف��ِظ��ِه اْل��ُوَش��اِة َخ��ْوَف ِب��ي َويَ��ُم��رُّ

أَْن أي أذيبه: خشيت وقوله نقائها، يف الربد تشبه التي أسنانهن بالربد: أراد (302)
ذبت رحلن فلما أنفايس، حرارة من تذوب أن ثغورهن عىل أخاف كنت إني يقول: أذيبه،

الصنوبري: قول الباب هذا ومن إليهن، شوقي من أنا

ِس��ي ُج��الَّ ُدوَن أَبَ��اَح��ِن��ي��ِه ُم��ْش��ِرٍق بَ��َرٍد َع��ْن َوَض��اِح��ٍك
أَنْ��َف��اِس��ي ِن��ي��َراِن ِم��ْن يَ��ذُوَب أَْن ِخ��ْف��ُت َق��بَّ��ْل��تُ��ُه َف��ُك��لَّ��َم��ا

بعضهم: وقول

َل��ذَابَ��ا َع��َل��يْ��ِه نَ��َف��ِس��ي َج��َرى َل��ْو َم��ْن َم��َف��اِص��ِل��ي يُ��ِذي��َب أَْن اْل��َع��َج��اِئ��ِب َوِم��َن

املعروف، الحيوان وإما الشمس إما بالغزالة واملراد املرتحلون، املتحملون: (303)
النساء. من كاعب صورة يف غزالة قبلت يقول: للنهود. ثديها بدا التي والكاعب:

بأل اقرتانه مع أعمله الرجاء، مفعول وتخلًصا: الثقال، األمور الخطوب: (304)
سيبويه: أنشد ضعيف، وهو

اْألََج��ْل يُ��َراِخ��ي اْل��ِف��َراَر يَ��َخ��اُل أَْع��َداءَُه ال��نِّ��َك��ايَ��ِة َض��ِع��ي��ُف

لقرنه، يثبت أن عن وجبان أعداءه، ينكي أن عن ضعيف هو يقول: رجًال (يهجو
— املخلب جمع واملخالب: علقن، وأنشبن: ألجله.) مؤخًرا ويخاله الفرار، إىل يلجأ ولكنه
أرجو كيف يقول: لإلنسان، الظفر بمنزلة الطري وجوارح للسباع وهو — امليم بكرس

حكمها؟ يفَّ ونفد مني نالت أن بعد الخطوب من التخلص

261



املتنبي ديوان رشح

الخطوب تركتني يقول: واحًدا. صرينني أي — الخطوب أي أوحدنني؛ (305)
الحزن من أجده ما بعدهم صاحبي وجعلت األحبة، وبني بيني فرقت أن بعد وحيًدا

الفراق. حزن وهو األحزان، واحد هو الذي املتناهي
بفتح — مرضب جمع تمييز ومضاربًا: بالسهام، يرمى الهدف الغرض: (306)

للمحن. هدًفا نصبته الخطوب إن يقول: السيف. حدُّ — وكرسها الراء
حذفها. ثم ألًفا الهمزة فأبدل أظمأتني، فأصلها العطش، الظمأ: من أظمتني (307)

املصائب. عيل أفرغت عطاءها التمست فلما الحرمان. الدنيا من حظي كان يقول:
جمع والخوص الركاب، خوص من بدًال أي الركاب؛ خوص من قوله (308)
والدارش: اإلبل، والركاب: واإلعياء، الجهد من العينني الغائرة الناقة وهي الخوصاء،
فأنا أسود، ا خفٍّ اإلبل من عوًضا أعطيت يقول أسود. جلد وهو السختيان، من رضب

ماٍش. راكب
عىل — بالنصب — حاًال ويروى حال، هذه أي محذوف؛ مبتدأ خرب حال: (309)
منصور ابن بها علم لو هذه حايل إن يقول: أذم. أو أشكو أي محذوف؛ عامٍل إضمار
ومثل إيل، الزمان توبة بمنزلة إحسانه فيكون الزمان، إساءة دون وحال بإحسانه تالفاها

قال: تمام ألبي هذا

تَ��اِئ��ُب ِم��نْ��َه��ا إَِل��يَّ َوْه��َو ِب��نَ��َداَك يُ��َرى َوَق��ْد ِف��يَّ ال��دَّْه��ِر َخ��َط��ايَ��ا َك��ثُ��َرْت

أيًضا: وقال

تَ��ْع��تَ��ِذُر ال��دَّْه��ِر ُص��ُروُف إَِل��يْ��ِه َج��اءَْت نَ��اِئ��بَ��ٍة َوْج��ِه ِف��ي َه��زَُّه إِذَا َع��ْض��ٌب

هنا بها واملراد األصابع، أطراف األصل: يف والبنان الرمح، نصل السنان: (310)
عىل منصوب أو تمييز ودًما: صاحبه، به يعارض ما منهما كل يفعل ويتباريان: الكف،
يقول: املنسكب. والساكب: الجود، به واملراد املعروف والعرف: دم، يف أي الخافض؛ نزع
قول من وهذا األولياء، عىل جوًدا تسكب وكفه األعداء، من دًما يقطر رمحه سنان إن

البحرتي:

َونَ��ِج��ي��َع��ا َدًم��ا َراَح��ِت��ِه َوبَ��نَ��اُن َوِس��نَ��انُ��ُه َس��يْ��ُف��ُه يَ��ْق��ُط��ُر تَ��ْل��َق��اُه
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ملن العظيم اليشء يستصغر إنه يقول: العظيم. أي الخطري؛ األمر الخطر: (311)
النهر ذلك — دجلة نهر أن — عطائه لكثرة — ويظن لكرمه، إليه وينتجع يقصده

الشكر: وزاد تمام أبي قول هذا ومثل شاربًا، يكفي ليس — العظيم

َج��ِزي��َال َش��َك��ْرُت َم��ا َوأَْص��َغ��َر نَ��ْزًرا ال��لُّ��َه��ا ِم��َن َح��بَ��ْوَت َم��ا أَْك��ثَ��َر َف��َرأَيْ��َت

قبله، البيت يف يظن عامله له مفعول أو كرما، كرم أي مطلق؛ مفعول كرًما: (312)
عن األفعال تلك لخروج كاذبًا؛ لظنك الجسام األفعال من يصنع بما حدثته لو يقول:
وبضده فعله يستعظم جعله ألنه هذا؛ يف أساء وقد ناقًدا: — الواحدي قال املقدرة، طوق

تمام: أبو قال كما فعل ما غريه يستعظم أن يحسن وإنما يمدح،

تُ��َك��ذُِّب اْل��ِع��يَ��اُن َل��ْوَال ِب��َه��ا تَ��َك��اُد َرَغ��اِئ��ٌب اْل��ُع��ُق��وِل َغ��ايَ��اِت تَ��َج��اَوَز

البحرتي: وقال

َم��ْوُض��وُع أَنَّ��ُه َظ��نَ��نَّ��ا َح��تَّ��ى ُح��ْس��نُ��ُه أَْف��َرَط َع��نْ��َك َم��ْج��ٍد َوَح��ِدي��ث

عن سل يقول: حاالن. ومحاربًا: ومسامًلا احذر، بمعنى فعل اسم حذار: (313)
أي هلكت؛ وإال بها والتمرس باملشاهدة تعرفها أن تحاول وال بالخرب، لتعرفها شجاعته؛
لذلك. مثًال التايل البيت رضب وقد قتلت، قاتلته إن فإنك بالقتال، تعرفها أن تحاول ال
ثم مات مخلوًقا نجد لم إذ بالتجربة؛ ال بالوصف يعرف املوت فإن يقول: (314)
وكذلك البتة، أهلك باملشاهدة عرف إن فاملوت وإذن املوت، حقيقة عن فيخربنا رجع

ثاٍن. مفعول وآيبًا: لتلق، أول مفعول مخلوًقا، أي خلًقا؛ وقوله املمدوح، شجاعة
والقسطول والقسطال القسطل، وهو الحرب، غبار هنا: القسطل (315)
القسطال الجوهري: وقال الساطع، الغبار كله؛ — بالصاد — والقصطل والقسطالن
حجر بن ألوس مالك أبو وأنشد املضاعف، غري يف فعالل قلة مع منه ممدود كأنه فيه لغة

رجًال: يرثي

��ْربَ��اِل َوال��سِّ ْرِع ال��دِّ َح��ْش��ُو َوَل��ِن��ْع��َم يَ��نْ��تَ��ِظ��ُرونَ��ُه اْل��َق��ْوِم ِرْف��ُد َوَل��ِن��ْع��َم
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اْل��ِق��ْس��َط��اِل ِم��َن َخ��اِرَج��ٌة َواْل��َخ��يْ��ُل َدَع��ا إِذَا اْل��ُم��ْس��تَ��ِض��ي��ِف َم��أَْوى َوَل��ِن��ْع��َم

آخر: وقال

َرَه��ْج ِذي ِري��ٍح ِق��ْس��َط��اُل َك��أَنَّ��ُه

األشياء. هذه عن ينفك ال إنه يقول: العظيم. الجيش الجحفل:
طالبًا أو جيشه، من هاربًا إال ترى فال يقول: معه. الناس ألحوال تبيني (316)
من له قتيل عىل نادبًا أو بسيفه، هالًكا أو بأسه، من راهبًا أو إحسانه، يف راغبًا أو رفده،
تلقاه أي املمدوح؛ أحوال هذه تكون أن ويجوز الواحدي: وقال أرسهم، الذين األرسى
أي وهالًكا؛ تعاىل، هللا من وراهبًا املكارم، يف وراغبًا للعىل، وطالبًا الدنايا، من هاربًا

العجاج: قال كما مهلًكا،

تَ��َع��رََّج��ا َم��ْن َه��اِل��ِك َوَم��ْه��َم��ٍه

كما تميم لغة مهلك بمعنى هالك اللسان: يف قال أدلجا. من أهواله هائلة (تمامه:
املتعرجني هالك أي تعرجا؛ من هالك قوله: يف األصمعي وقال مغض، غاضأي ليل يقال:

هلك.) فيه تعرض من أي السري؛ يف يهذبوا لم إن
ترى. كما الواحدي من تعسف وهذا الندب، من يبارزه من ونادبًا:

التي وهي الجنيبة، جمع والجنائب: السيوف، والقواضب: الرماح، العواسل: (317)
رأيتها الجبال إىل نظرت فإذا والجبل، السهل جنوده عمت يقول: الفارس. جنب إىل تقاد

بهما. غصت أي وجنائب؛ فوارس رأيتها السهول إىل نظرت وإذا وسيوًفا، رماًحا
التي وهي الجنيبة، جمع والجنائب: السيوف، والقواضب: الرماح، العواسل: (318)
رأيتها الجبال إىل نظرت فإذا والجبل، السهل جنوده عمت يقول: الفارس. جنب إىل تقاد

بهما. غصت أي وجنائب؛ فوارس رأيتها السهول إىل نظرت وإذا وسيوًفا، رماًحا
عىل بالجر أو عجاجة، ورأيت أي تقدم؛ ما عىل عطف بالنصب وعجاجة (319)
والقذال: تتبسم، أي — التاءين إحدى بحذف — وتبسم الغبار، والعجاجة: رب، إضمار
ما القذال: األعرابي: ابن وقال القفا، فأس فوق والفرس اإلنسان من الرأس مؤخر جماع
عظم من القفا عىل أرشف ما القمحدوة األزهري: قال الشعر، قصاص إىل القمحدوة دون
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القفا فأس اكتنف ما القذاالن ويقال: املقذ، ييل مما دونها والقذال فوقها، والهامة الرأس،
الزنوج، وهم السودان، من جيل — وكرسها الزاي بفتح — والزنج وشمال، يمني عن
وملحمود القذال، شيب أو الزنج تبسم يشبه الغبار سواد يف األسلحة بريق إن يقول:

الوراق:

��ِح��ك ِل��ل��ضَّ اْف��تَ��رَّ َك��اْل��َح��بَ��ِش��يِّ ال��دَُّج��ى يَ��تْ��لُ��و ��بْ��ُح ال��صُّ تَ��بَ��دَّى َح��تَ��ى

نواس: وألبي

ِج��ْل��بَ��اِب��ِه ِم��ْن اْألَْش��َم��ِط َك��َط��ْل��َع��ِة ِح��َج��اِب��ِه ِم��ْن ��بْ��ُح ال��صُّ تَ��بَ��دَّى َل��َم��ا

الشعر. يف كثري متداول التشبيه وهذا
النهار كأن يقول: ليل. يف بكواكب العجاجة ظلمة يف الحديد بياض شبه (320)
هي أطلعت أو كواكب، أسنتها من أطلعت الرماح وكأن ليل، ظملة العجاجة بتلك ألبس
الرماح، فعل من أنه عىل املعلوم بصيغة قرأتها إما أطلعت فقوله: الظلمة، تلك يف كواكب

الغواني: رصيع قول من املعنى وهذا ُكيس، قوله ملشاكلة املجهول بصيغة وإما

َواْألََس��ُل اْل��ُق��ْض��بَ��اُن أَنْ��ُج��ُم��ُه َك��ال��لَّ��يْ��ِل ِب��ِه اْل��َف��َض��اءُ اْألَْرُض َش��ِرَق َع��ْس��َك��ٍر ِف��ي

بشار: وقول

َك��َواِك��بُ��ه تَ��َه��اَوى َل��يْ��ٌل َوأَْس��يَ��اَف��نَ��ا ُرءُوِس��نَ��ا َف��ْوَق ال��نَّ��ْق��ِع ُم��ثَ��اَر َك��أَنَّ

— كتيبة جمع والكتائب: كتائب، تجمعت وتكتبت: تجمعت، عسكرت: (321)
تلك مع تجمعت املصائب إن يقول: حاالن. وكتائب: وعسكًرا — الجيش من الفرقة
كتائب. صارت حتى املمدوح رجال فيها وتكاثرت بالعدو، تقع عسكر كأنها العجاجة

الرومي: ابن قول مثل هذا (322)

َويَ��ْص��َع��ُد اْل��َم��َع��اِل��ي ِف��ي يَ��ْرَق��ى َك��يْ��َف َدَرى َص��اِع��ًدا ��اُه َس��مَّ ِح��ي��َن أَبَ��اُه َك��أَنَّ
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سكونه ذلك له وسوغ التنوين، حذف إىل الوزن فاضطره عليٍّا، أراد عيل: وقوله
بغري أََحٌد﴾ هللاُ ُهَو ﴿ُقْل قرأ: من كقراءة وذلك كثري، ومثله الحاجب: يف الالم وسكون

الساكنني. اللتقاء حذفه تنوين،
بالعطاء، الذهب أفنى إنه يقول: تمييز. بعده: وما ومواهبًا الذهب، النضار: (323)
يأتي ما به يعرف ما التجاِرب من له حصل إنه أي بالتجارب؛ والزمان بالقتل، واألعداء

يعرفه. ال شيئًا عليه يحدث ال ألنه الزمان؛ أفنى فكأنه الزمان، من يستقبل فيما
وإن — الكف وذكر قبله، البيت يف أفنى» الذي «هذا عىل عطف ومخيب: (324)
أو سائًال، يرد ال أي السائل؛ إرادة عىل أو العضو، معنى عىل — تأنيثها األفصح كان
بمعنى أنها عىل مؤنثة الكف العرب استعمل ما أكثر فإن وبعد: صاحبها، خائبًا املراد

خازم: أبي بن برش وقال واحدة، كف هذه يقولون فهم اليد،

نَ��َداَه��ا َخ��ِض��ٌل َف��َواِض��ٍل َوَك��فُّ ُض��رٍّ َك��فُّ َك��فٌّ ��اِن َك��فَّ َل��ُه

األعىش: وقال

تُ��نْ��ِف��ُق ِب��اْل��َم��اِل ُض��نَّ َم��ا إِذَا َوأُْخ��َرى ُم��ِف��ي��َدٍة َف��َك��فُّ ِص��ْدٍق يَ��َدا يَ��َداَك

الخنساء: وقالت

أَْط��َوُل ِن��ْل��َت َم��ا َح��يْ��ُث إِالَّ اْل��َم��ْج��َد ِب��َه��ا ُم��تَ��نَ��اِوٍل اْم��ِرٍئ َك��فُّ بَ��َل��َغ��ْت َف��َم��ا
أَْف��َض��ُل ِف��ي��َك َوَم��ا إِالَّ أَْط��نَ��بُ��وا َوإِْن ِم��ْدَح��ًة نَ��ْح��َوك اْل��ُم��ْه��ُدوَن بَ��َل��َغ َوَم��ا

األعىش: قول أما

��بَ��ا ُم��َخ��ضَّ ��ا َك��فٍّ َك��ْش��َح��يْ��ِه إَِل��ى يَ��ُض��مُّ َك��أَنَّ��َم��ا أَِس��ي��ًف��ا ِم��نْ��ُه��ْم َرُج��ًال أََرى

كشحيه. هاء من أو يضم، ضمري من حال هو وقيل العضو، أراد فإنه
الخطاب، عىل ويروى نفسه، املتنبي يعني — املتكلم بتاء — أبرصت (325)
والنصب، الرفع فيه يجوز ومثل: أبرصت، فاعل من حال الروايتني: عىل وغائبًا وحاًرضا
خرب والجملة الذي، خرب ومثل: ثاٍن، مبتدأ والذي: أول، مبتدأ هذا جني: ابن قال فالرفع
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هذا بجعل والنصب منه، يف الهاء عنه خرب هي التي الجملة من هذا عىل والعائد هذا،
أو حرضه كان حيثما عطاءه يرى إنه يقول: بأبرصت. مثل ونصب خربه، والذي: ابتداء،

تمام: ألبي ومثله عنه، غاب

َغ��اِئ��بَ��ا َك��اَن َح��اِض��ًرا أَيْ��ًض��ا َك��اَن َوَل��ْو َغ��اِئ��ُب َوْه��َو اْل��ُع��َال َج��س��ي��م��اِت َش��ِه��ْدُت

قريبهم — الناس غمر قد عطاءه ترى كنت حيثما يقول: امليضء. الثاقب: (326)
هذا معنى يف التاليان والبيتان البالد، من كنت حيثما القمر ضوء ترى كما — وبعيدهم

تمام: ألبي هذا ومثل النفع، عام أنه يريد البيت:

َم��نَ��اِزلِ��ْه نَ��اِئ��ي ال��نُّ��وِر َق��ِري��ُب ِه��َالٌل َك��أَنَّ��ُه اْل��َم��َح��لِّ نَ��اِئ��ي ال��نَّ��َدى َق��ِري��ُب

وللبحرتي:

َق��ِري��ِب ِج��دُّ ��اِري��َن ال��سَّ ِل��ْل��ُع��ْص��بَ��ِة َوَض��ْوءُُه اْل��ُع��لُ��وِّ ِف��ي أَْف��َرَط َك��اْل��بَ��ْدِر

أيًضا: وله

َوَم��ْش��ِرُق َس��نَ��اُه ِف��ي َس��َواءً يَ��ُك��وُن َف��َم��ْغ��ِرٌب َع��مَّ ��ْم��ِس ال��شَّ َك��َض��ْوءِ َع��َط��اءٌ

األحنف: بن العباس وقال

بَ��َل��د ُك��لِّ ِف��ي اْإلِْش��َراُق ثَ��بَ��َت َط��َل��َع��ْت ��ا َل��مَّ ��ْم��ِس َك��ال��شَّ ِن��ْع��َم��ٌة

اللسان: صاحب قال قبحه، وهجنه: للنداء، فالهمزة مهجن، يا أي أمهجن؛ (327)
نقول: املناسبة ولهذه معيب، ألنه األمة ابن العربي والهجني: يعيبك، ما الكالم من الهجنة
ليست واألم عتيًقا األب كان فإذا األم، قبل من تكون إنما والخيل الناس يف الهجنة إن

الراجز: قال هجينًا. الولد كان كذلك؛

��ُس تَ��َل��مَّ َف��أَيُّ��ُه��ْم ثَ��َالثَ��ٌة َواْل��َف��َل��نْ��َق��ُس َواْل��َه��ِج��ي��ُن اْل��َع��بْ��ُد
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روح أن الرواة روى كذلك. ليس وأبوه عتيقة أمه الذي أو األب، قبل من واألقراف:
شاعرة: وكانت — فقالت بشري بن النعمان بنت هند تزوج قد كان زنباع بن

بَ��ْغ��ُل تَ��َج��لَّ��َل��َه��ا أَْف��َراٍس َس��ِل��ي��َل��ُة َع��َرِب��يَّ��ٌة ُم��ْه��َرٌة إِالَّ ِه��نْ��ُد َوَه��ْل
اْل��َف��ْح��ِل ِق��بَ��ِل َف��ِم��ْن إِْق��َراٌف يَ��ُك َوإِْن َف��ِب��اْل��َح��َرى َك��ِري��ًم��ا ُم��ْه��ًرا نُ��ِت��َج��ْت َف��ِإْن

قرصت إذا به: أزريت يقال باليشء، التهاون اإلزراء: اللسان: يف قال عابه، به: وأزرى
وزريانًا: ومزراة، ومزرية، وزراية، زريًا، عليه وزرى عليه، وزريت وهونته، وحقرته، به،

الشاعر: قال وعاتبه. عابه

تَ��ْع��َل��ْم َم��ا َغ��يْ��َر ِف��ي��ِه ُق��ْل��َت َق��ْد ُع��َم��ٍر َع��َل��ى ال��زَّاِري أَيُّ��َه��ا يَ��ا

اآلخر: وقال

ُم��ْس��تَ��ِدي��ُم��َه��ا بَ��يْ��نَ��نَ��ا ِف��ي��َم��ا ذَاَك َع��َل��ى َوإِنَّ��ِن��ي َل��َزاٍر َل��يْ��َل��ى َع��َل��ى َوإِنِّ��ي

يف مبالغة وتروك وعنفه، عابه إذا عمله: عليه وزرى راٍض، غري ساخط عاتب أي
عائبًا. ويروى ثاٍن، مفعول وعاتبًا — األول مفعوله هو الذي — لكل مضاف وهو تارك،
يظهر ملا عليك؛ عاتبني وتركتهم كرمك بلوغ عن لتقصريهم الكرماء هجنت إنك يقول:
أو فعلت، ما يفعلوا لم حيث أنفسهم عىل عاتبني أو بهم عاتبني أو بهم املزري كرمك من

حسًدا. لك عائبني تركتهم
— املشيَّد والبناء ورفعه، إحكامه البناء: وتشييد ورفعوا، بنوا شادوا: (328)
من الحائط به طيل ما كل والشيد بالشيد، املبني فهو املشيد أما املطول، — بالتشديد

زيد: بن عدي قال بالط. أو جص

َوُك��وُر ذَُراُه ِف��ي َف��ِل��ل��طَّ��يْ��ِر ـ��ًس��ا ـْ ِك��ل�� َوَج��لَّ��َل��ُه َم��ْرَم��ًرا َش��اَدُه

يتفرع ومما بمعنى، واملشيَّد املشيد يجعل من ومنهم اللغة، أهل أكثر عليه ما هذا
أشدت عمرو: أبو وقال قدره، ورفع به نوه أي بذكره؛ أشاد قولهم: املادة هذه عن
عىل مناقبك لفضل يقول: واملعايب. املخازي واملثالب: املفاخر، واملناقب: عرفته، باليشء:

تمام: أبي كقول وهذا كاملثالب، مناقبهم صارت مناقبهم
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َك��اْل��َم��َع��اِي��ِب تَ��ُك��ْن أَْق��َواٍم َم��َح��اِس��َن ِب��َه��ا يَ��ْق��ِرنُ��وا َم��تَ��ى َم��ْج��ٍد ِم��ْن َم��َح��اِس��ُن

الحاسدين: وغيظ املصدر، عىل ونصبه إجابة، بعد لك إجابة أي لبيك؛ (329)
إشارة اإلجابة أظهر الواحدي: قال ونعلم. نشاهد ونخرب: املقيم، الثابت والراتب: منادى،
الحاسدين غيظ وسماه به، للتنويه كرمه بلسان يناديه املمدوح كأن أي مناد؛ بنداء أنه إىل
البيت ورصع الخطيب: قال بذلك. يُعرف صار حتى غيظهم يف بالغ قد أنه إىل إشارة

اإلجابة. إىل املدح من النتقاله
منصوبني، وهجوم: تدبري وروي تدبري، لك أي الخرب؛ محذوف مبتدأ تدبري: (330)
وحنك: عليه، عطف وهجوم: — السابق البيت يف — عجائب من بدل تدبري أن عىل
يف يفكر وال األمور يجرب لم الذي أي الغر؛ وضده والتجربة، الخربة وهي حنكة، جمع
يف هجمت وإذا العواقب، يف مفكر مخترب مجرب تدبري ملكك تدبر إنك يقول: العواقب.
بصري مجرب تدبري امللك فتدبر موضعه، يف كال تفعل إنك أي الغر؛ هجوم هجمت الوغى

تمام: أبي قول من وهذا الغر، إقدام الحرب يف وتقدم األمور، بأعقاب

أَْغ��َم��اُر َف��َك��أَنَّ��ُه��ْم لُ��ُق��وا َف��ِإذَا بَ��أِْس��ِه ِم��ْن َس��َق��اُه��ُم َوُم��َج��رَّبُ��وَن

وقوله:

اْل��ِغ��ْط��ِري��َف��ا اْل��َم��اِج��َد َك��اَن ِل��ْل��َح��ْرِب َغ��َدا إِذَا اِت ��دَّ ال��شِّ َف��تَ��ى اْألَنَ��اِة َك��ْه��ُل

البحرتي: وقال

ُم��َج��رِِّب َواْع��ِت��َزاُم ِغ��رٍّ إِْق��َداُم َك��ِري��َه��ٌة يَ��ْوٍم ُك��لِّ ِف��ي َل��ُه َم��ِل��ٌك

أنفقت طالب يأتك لم إذا يقول: تجاوزه. وعداه: تدبري، عىل عطف وعطاء: (331)
تعطيه. طالب عن البحث يف مالك

أثني إنما إني يقول: الحكيم. التنزيل جاء وبهما أستطيعه، هو أسطيعه: (332)
فاعذرني طاقتي، فوق ألنه تستحقه؛ وما لك يجب ما بقدر ال أستطيع، ما بقدر عليك
وهو — ثناي قوله يف الثناء الطيب أبو قرص وقد التايل، البيت يف عذره بني ثم ذلك، يف
سعد، بن عيل وهو — الطيب أبي عن سعد ابن حكى العكربي: قال رضورة. — ممدود
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وأبو املائتني، بعد تويف الوفاة. قديم ذلك ألن الطبقات؛ صاحب سعد بن محمد هو وليس
يف ممدوًدا قرصت ما يقول: الطيب أبا سمعت قال: — وثالثمائة ثالث سنة ولد الطيب

جني: ابن — الفتح أبي بخط رأى أنه وذلك ثناي، من خذ املوضع: هذا إال شعري

َواْص��ِط��َف��اَك َداَرَك َف��اَرْق��َت َوَق��ْد

أو مدح من اإلنسان به تصف ما الثناء إن اللغة: أهل قال وقد هذا، الطاء، بكرس
وأنشدوا: والرش، الخري يف يستعمل إنه أي ذم

اْل��َج��ْوَرِب ِري��ِح ِب��ِم��ثْ��ِل َع��َل��يْ��ِك أُثْ��ِن��ي َف��ِإنَّ��ِن��ي َع��ِل��ْم��ِت ِب��َم��ا َع��َل��يَّ أَثْ��ِن��ي

املدح. به بعضهم وخص
دهش فهو دهًشا، دهش اللسان: صاحب قال شده. ومثله تحري، دهش: (333)
— الرجل ودهش األمر، وأدهشه هللا وأدهشه بعضهم، وكرهها مدهوش، فهو ودهش
وامللك فعل، عىل دهش، العالية: واللغة وشده، دهش ويقال: تحري، دهًشا: — بالكرس
فال أفعالك أمام تحريت لقد يقول: وسيئاته. حسناته يكتب باإلنسان املوكل هو الحفيظ:
من مثله ير لم ألنه بك؛ املوكل امللك يحري ما ذلك من وأقل بها، وأثني أحصيها أن أقدر

كتابته. عن يعجز لكثرته وألنه غريك،
وتنقض باملطر ينهل الذي السحاب مثل ذلك يف مثله رضار، نفاع هو يقول: (334)
مضطربة األبيات هذه الواحدي: قال آلخرين. وهالك لقوم، حياة ففيه الصواعق، منه
الدائرة، يف األصل يف وهو فاعالتن، العروض جعل ألنه وذلك الرمل، من وهي الوزن،

عبيد: كقول فاعلن وزن عىل السبب محذوفة إال هنا ها العروض يستعمل لم ولكن

��َم��اِل ال��شَّ َوتَ��أِْوي��ُب َم��ْغ��نَ��اُه ـ��َق��ْط��ُر ـْ ال�� بَ��ْع��َدِك َع��فَّ اْل��بُ��ْرِد َس��ْح��ِق ِم��ثْ��َل

به.) االنتفاع من بعد كأنه وبيل؛ انسحق الذي الخلق الثوب (السحق:
رضبه. عروضه فتبعت مرصع، ألنه الوزن؛ صحيح األول البيت هذا أن غري

كاليشء وإياها صار حتى منه وقوعها لكثرة مبالغة؛ األشياء هذه جعله (335)
الخنساء: قول حد عىل الواحد،

270



الباء قافية

َوإِْدبَ��اُر إِْق��بَ��اٌل ِه��َي َف��ِإنَّ��َم��ا ادََّك��َرْت إِذَا َح��تَّ��ى َرتَ��َع��ْت َم��ا تَ��ْرتَ��ُع

لكثرتهما وإدباًرا إقباًال فجعلها ومدبرة، مقبلة ولدها تطلب وحشية الخنساء تصف
منها.

بالفتح أما الطاقة، — بالضم — والجهد العني، — الطاء بفتح — الطرف (336)
يجيل ال إنه يقول: حمدته. فاعل واأليدي: والشهد، كالشهد لغتان: هما وقيل املشقة، فهو
ألنه جهدها؛ األيدي تحمده إحسان ونظرة طرفة كل يف فله وإساءة، إحسان عىل إال طرفه
الكريم. الفرس أي — الطاء بكرس — الطرف أن إىل اليازجي وذهب بالعطاء، يملؤها
فحمدته الغنائم من أوليائه أيدي مأل إال الحرب يف فرسه أجال ما إنه املتنبي: يقول قال:

… فذمته أعدائه رقاب ورضب جهدها،
أذاه عن لعجزهم جانبهم أمن ألنه منهم؛ ليسرتيح أعاديه يقتل ال يقول: (337)
يقتل هو إنما فهو القتىل، لحوم يطعمها أن الذئاب عود قد ولكنه بقاؤهم، يهمه فال
مسلم: كقول وهذا راجيًا، يخيب أن يتعود لم وهو الذئاب، رجاء يخلف أن خشية األعداء

ُم��ْرتَ��َح��ِل ُك��لِّ ِف��ي يَ��تْ��بَ��ْع��نَ��ُه َف��ُه��نَّ ِب��َه��ا َوثِ��ْق��َن َع��اَداٍت ال��طَّ��يْ��َر َع��وََّد َق��ْد

ال من هيبة يهاب فإنه الجود، يف غاية وجواد الهيبة، كل مهيب إنه يقول: (338)
مهابته. تخىش وال إحسانه يرجى كريم سمح جود ويجود عنده، العفو يرجى

ما والنقاب: الغبار، والعجاج: وشمال، يمني عن كان ما الشزر: الطعن (339)
والجو الفرسان أحداق يصيب إنه يقول: الطعن. يف بالحذق يصفه وجهها. املرأة به تسرت

كقوله: وهذا يسرتها، للشمس نقاب كأنه الذي الحرب بغبار مظلم

ُم��َح��اِوال َش��اءَ ِب��َح��يْ��ُث ��نَ��اَن ال��سِّ يَ��َض��ُع

ملن خالص ال الذي الهائل العظيم األمر ركوب عىل نفسه يحمل إن يقول: (340)
فيه. وقع

«الذي النرجس ريح من أطيب ريحه أن يريد الواحدي: قال تفدية. بأبي: (341)
يخاطب وإنما أي الرجال؛ به يمدح مما هذا وليس الرشاب، من ألذ وحديثه يديه» بني

املحبوب. بمثله
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والعراب: سبًقا، سبقت إن قال كأنه مطلق، مفعول وسبًقا: وسبق، بذ برز: (342)
أن كما ذلك، أهل ألنك وتبذهم؛ الناس تسبق أن بمستنكر ليس يقول: العربية. الخيل
العراب، السبق عن مدفوعة غري يقال أن الوجه وكان هذا السبق. عن تدفع ال الخيل كرام
مدفوع. غري جنس العراب أراد كأنه رضورة ذكر ولكنه مرصوفة، غري هند تقول كما
— العراب السبق عن تدفع ال ويقول: هذا، غري يقول أن له يجوز كان جني: ابن قال
يتزن وقد رضورة، يدفع مجرى مدفوع وأجرى ال، مجرى غري فأجرى — والياء بالتاء

يقول: بأن البيت

ولكنه العراب؟ السبق عن مدفوع غري من عراب سبق عن يدفع ال قط وأين أقول:
والنحويون. النحو

نواس: أبي بيت نظري اإلعراب يف البيت هذا إن تذكرته: يف حيان أبو قال وقد هذا،

َوال��َح��َزِن ِب��اْل��َه��مِّ يَ��نْ��َق��ِض��ي َزَم��ٍن ع��ل��ى َم��أَُس��وٍف َغ��يْ��ر

ألنه أخطأ؛ فقد مبتدأ جعله ومن بمدفوع، مرفوع «العراب» ف حيان: ابن قال
غري يقول: أن من أقل فال جمع والعراب السبق، عن مدفوع غري العراب التقدير، يصري
يف النحاة آراء وإليك وتأخريه. بتقديمه وتأنيثه تذكريه يتغري ال املبتدأ خرب ألن مدفوعة؛
له خرب ال مبتدأ غري أن أحدها: أوجه؛ ثالثة فيه «املغني»: يف هشام ابن قال غري، إعراب
غري إليه أضيف الذي لالسم بل أي امليم، وتخفيف الالم بكرس (ملا: إليه أضيف ملا بل
الواحد.) كاليشء إليه واملضاف واملضاف مأسوف، فاعل نائب ألنه زمن؛ عىل وهو مرفوع
وهو لفًظا مخفوض بعده والوصف النفي، معنى يف ألنه وذلك الخرب؛ عن يغني مرفوع
والحزن، للهم ينقيضمصاحب زمن عىل مأسوف ما قيل: فكأنه باالبتداء، املرفوع قوة يف
وتبعه الشجري ابن قاله الظرف، الفاعل عن والنائب الزيدان، مرضوب ما نظري: فهو
مأسوف غري والحزن بالهم ينقيض زمن واألصل مقدم خرب غري أن والثاني: مالك. ابن
بعىل املجرور الضمري فعاد صفته دون زمن حذف ثم بعدها، وما غري قدمت ثم عليه،
قيل: فإن الحاجب. ابن وتبعه جني ابن قاله مكانه، الظاهر باالسم فأتى مذكور غري عىل
النثر، يف قلنا: ممتنع. هذا مثل يف وهو مفردة غري الصفة أن مع املوصوف حذف فيه

كقوله: فيه، فيجوز شعر وهذا
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ال��ث��ن��اي��ا وط��الع ج��ال اب��ن أن��ا

وقوله: األمور. جال رجل ابن أنا أي

ال��بَ��َش��ْر أْرِم��ي ِم��ْن ك��اَن ��ْي ِب��َك��فَّ تَ��ْرِم��ي

مفعول عىل جاء مصدر ومأسوف ملحذوف، خرب أنه والثالث: كان، رجل بكفي أي
صفته، هذه زمن عىل آسٍف غري أنا واملعنى: الفاعل، اسم به واملراد وامليسور كاملعسور

التعسف. ظاهر وهو الخشاب، ابن قاله
بتشكَّى، متعلق وإليه: تتشكى، أي — التاءين إحدى بحذف — تشكَّى (343)
اإلناء يف ما تستقيص أن وأصله املص، والرشف: للسحاب، إليه: ويف غيبته يف والضمري
من السابق البيت يف ذكره ما بيان يريد الريق. والرضاب: شيئًا، فيه تدع ال حتى
ترشف لقائه وعند عنها، غيبته السحاب إىل تشكو بعطشها األرض إن يقول: العجائب.

املعشوق. ريق العاشق يرشف كما ماءه
ال ألراك جالًسا وأنتصب الشطرنج، يف ال محاسنك يف أتأمل إنما إني يقول: (344)
اشتغل من — العكربي قال كما — ومعناه شدرنج، من معرب فاريس والشطرنج ألراه،
من الضخم وهو جردحل: باب من ليكون أجود؛ فيه الشني وكرس باطًال، عناؤه ذهب به
منها، أجود عندي وشعره عليه، أقرأها لم األبيات هذه إن جني: ابن قال وقد هذا اإلبل:

وبغداد. بمرص عليه مقروءة هي غريه وقال
إليك. أعود ثم واحدة، ليلة عنك وأغيب سأميض إنني يقول: (345)

فلو عليها، واإلجابة بيانها عن الناس يعجز مسألة بكل أي معجزة؛ بكل (346)
معاٍن يف ارتجاًال عملها رديئة أبيات هذه العكربي: قال «انقطع» أجبل غريه عنها سئل

هناك. ليست
عىل الناس شكول يقول: أفضلهم. وأشفهم: واألصناف، الشكول الرضوب: (347)
والحب العشق يف يعذر بأن وأحقهم اختالفها، عىل املحبوبات شكول يحبون اختالفهم
إىل الرشاح بعض ذهب وقد هذا، التايل. للبيت كالتمهيد وهذا أفضل، محبوبه كان من
يكون أن األجود ولكن عشقهم، يف مختلفني عشاق الناس قال: كأنه حال، رضوبًا؛ أن

رضوبًا. يعشقون الناس رضوب أي العشق: وهو عليه الفعل بوقوع منصوبًا
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إليه وتسكن أنا أحبه فالذي يقول: وتهواه. إليه نفسك تسكن ما السكن: (348)
منه وأتمكن بذلك أظفر هل أي الحبيب؟ لهذا زيارة من فهل أعدائي، قتل هو نفيس

الحبيب؟ زورته املحب قلب يشفي كما قلبي أشفي حتى
والبازي النرس صوت وهو رصرصة، جمع والرصارص: تردد: أي ترد؛ (349)
القتىل فيها تكثر وقعة إىل سبيل من هل يقول: الغراب. صوت والنعيب: ونحوهما،
عىل املجتمعة الطيور صياح جعل الغراب؟ وينعب النرس فيرصرص الطري عليها فيجتمع

به. يتحدثن حديث كأنه القتىل
تلبس السود الثياب والحداد: بحداًدا، متعلق وعليهم: الطري، أي لبست؛ وقد (350)
يف يخاط كيس العامة: وعند القميص، طوق وهو جيب، جمع والجيوب: املصيبة، عند
دماء يف تغوص الطري هذه إن يقول: الخارج. من فمه ويجعل الداخل من الثوب جانب
لم أنها بيد القتىل. عىل حداد ثياب كأنها وتصري فتسود عليها وتجف بها، فتتلطخ القتىل
بالرفع — دماؤهم روي: وقد هذا، الحداد. ربات تفعل كما جيوبًا القتىل هؤالء عىل تشق
تلبس كانت ما غري ثوبًا لبست فكأنما القتىل، عىل اسودت الدماء أن املعنى فيكون —

الحمرة. من
نزل لم يقول: القناة. من األنبوبتني بني ما وهو كعب، جمع الكعوب: (351)

بعظامهم. أبدانهم يف فاختلطت فيهم الرماح كعوب كرسنا حتى نطعنهم
الدماغ؛ فوق الذي العظم وهو — القاف بكرس — قحف جمع القحوف: (352)
موضع الرتائب: والجمع: الصدر، عظم والرتيب: الدماغ، فيه الذي العظم والجمجمة:
رءوسهم أقحاف يف اللبن تسقى صغرها يف كانت خيلنا كأن يقول: الصدر. من القالدة
وقد … منهم تنفر ال عليها ونحن وصدورهم جماجمهم تدوس صارت حتى فألفتهم

خيولها. كرام اللبن تسقي أن العرب عادة جرت
الدماغ؛ فوق الذي العظم وهو — القاف بكرس — قحف جمع القحوف: (353)
موضع الرتائب: والجمع: الصدر، عظم والرتيب: الدماغ، فيه الذي العظم والجمجمة:
رءوسهم أقحاف يف اللبن تسقى صغرها يف كانت خيلنا كأن يقول: الصدر. من القالدة
وقد … منهم تنفر ال عليها ونحن وصدورهم جماجمهم تدوس صارت حتى فألفتهم

خيولها. كرام اللبن تسقي أن العرب عادة جرت
اآلدميني: من والشوى الشوى، عبل فرس يقال: قوائمها. الخيل: من الشوى (354)
قولهم: هذا ومن مقتًال، ليس ما وكل والرأس، والرجالن اليدان وقيل: والرجالن، اليدان

الهذيل: قال مقتله، يصب ولم شواه، أصاب أي فأشواه؛ رماه
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انْ��ِف��َالتُ��َه��ا ال��لِّ��َس��اِن َظ��ْه��ِر َع��ْن َزلَّ إِذَا َل��َه��ا َش��َوى َال الَّ��ِت��ي اْل��َق��ْوِل ِم��َن َف��ِإنَّ

تقتل. ولكن تشوي ال كلمة القول من إن أي
اليدان الشوى َوٰى﴾: لِّلشَّ نَزَّاَعًة * َلَظٰى ََّها إِن ۖ ﴿َكالَّ تعاىل: قوله يف الفراء وقال
يف توسعوا وقد شواة، الرأس لجلدة ويقال الرأس، وقحف األصابع وأطراف والرجالن
رويت وقد مقتل، وال شوى له يكن لم وإن غرًضا أخطأ من كل يف فاستعملوه الشوى
الحرب إىل يقدمها الخيل هذه إن يقول: — للخيل والضمري للمعلوم، بالبناء — ُخضبت
فكلما — نفسه يعني — بالحروب تمرسه طال قد فتى — بالدم قوائمها خضبت وقد —

أخرى. حربًا خاض حرب، من فرغ
واستعريت بأنفه، لها فيشمخ البعري أنف يف تطري ذبابة األصل: يف الخنزوانة (355)
يقول: — التسوية بهمزة — أأصاب أي أصاب؛ وقوله غضبًا، كالنمر صار وتنمر: للكرب،

قتلوه. أم أقتلهم يبايل ال وقاتلهم أعدائه عىل غضب إذا
مخاطبًا — يقول يرجع. ويئوب: يخاف، ويفرق: للنداء، أعزمي: يف الهمزة (356)
أن خشية فتأخر االقتحام من عليه عازم أنا بما الصبح علم هل عزمي يا انظر عزمه:
أنا ما ولشدة عليه عزمت ما لعظم أراد: فورجه: ابن وعبارة أعدائي؟ جملة يف يصاب
بمكروه، يصيبه أن ويخىش عزمي، من يفرق الصبح كأن به، قمت الذي األمر من عليه

يئوب. وال يتأخر فهو
من والدجنة الظلمة، والدجنة وينتظر، يراقب ويراعي: املحبوب، الحب: (357)
— دجنة ويوم دجن يوم يقال: مطر، فيه ليس الذي املظلم والريان تطبيًقا املطبق الغيم
ودجنات، دجن جمعها الظلمة والدجنة: — واإلضافة بالوصف وجهني عىل الليلة وكذلك
قد بحبيب الفجر شبه لليل. دجنته: يف والضمري الديمة، نحو: املطبقة املطرة والداجنة:
— الرقيب خوف زيارته فتتأخر رقيبًا الليل ظلمة من يراعي وهو محبه زيارة إليه طلب

رقيبًا. يخاف حبيب فكأنه يطلع، ليس الفجر وأن الليل، طول يريد
األرض وقيل: جبل، أو حزن أو سهل من ومتنها، األرض وجه الجبوب: (358)
به تزين ما والحيل: يجمع، وال الطني، من ال الصخر من الغليظة األرض وقيل: الغليظة،
الياء ملكان الحاء تكرس وقد وثدي، ثدي مثل حيل: وجمعها وغريهما، والفضة الذهب من
كهدية حلية الواحدة وتكون جمًعا الحيل يكون أن يجوز وقد الفاريس: قال عىص. مثل
حيل النجوم كأن يقول: لقوائمه. حذاء الجبوب جعل أي الجبوب؛ قوائمه وحذيت وهدي،
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لثقل يميش؛ أن يستطيع فال له حذاء جعلت قد األرض وكأن تفارقه، فليست الليل عىل
قوائمه. عىل األرض

فيه: ومن لليل، سواده من والضمري ونحوه، هزال من اللون تغري الشحوب: (359)
سواده وصار الليل لون فاسود الوجد طول من أكابد ما كابد الجو كأن يقول: للجو.
الشحوب. بمنزلة السواد فصار إليه دفعت ما إىل دفع ألنه اسود؛ الليل كأن أي شحوبًا؛
سهاده إن يقول: السهر. والسهاد: الظلمة، وهي دجية، جمع الدجى: (360)
بانقضائه، إال تنقيض ال فهي الليل، ظلمة يجذب سهاده فكأن معه، يطول والليل يطول

الليل. ظلمة وكذلك ينقيض، ال وسهاده
عىل أعد كأني إياها تقليبي ولكثرة الليل، ذلك يف أجفاني أقلب إني يقول: (361)
أجفاني تقليبي كذلك تفنى. تكاد ال متوافرة كثرية الدهر ذنوب أن فكما ذنوبه، الدهر
نجومه أرعى وأنا الليل ذلك يف أجفاني أقلب تقول: أن ولك هناك، نوم فال يفنى، ال كثري
ديك قول إىل ينظر املعنى وهذا العدد، يف مثلها هي التي الدهر ذنوب بها أعد كأني

الجن:

ِب��ُم��ْح��ٍص َل��ْس��ُت ال��زََّم��اِن ِل��ذُنُ��وِب َوَل��ِك��ْن ال��نُّ��ُج��وَم ِف��ي��َك أُْح��ِص��ي أَنَ��ا

من بأطول طال وإن لييل ليس يقول: حسادي، بلحظي أي حسادي؛ بلحظ (362)
وأعدائي. حسادي إىل فيه أنظر أن — يخالطه أي — يشوبه نهار

وعاشوا فيها وشاركوني الحياة يف معي نصيب لحسادي كان إذا يقول: (363)
يقتل حتى الحياة له تحلو ال إنه أي الحياة؛ تلك من إيلَّ بأبغض املوت فليس أعيش كما

حساده.
نسب إذا فالن: إىل الرجل انتسب ويقال: ونوبه، الدهر حوادث الحدثان: (364)
نوائب من أصابني ما لكثرة يقول: وأنسابهم. القوم بأحوال الخبري والنقيب: إليه، نفسه

نقيبها. أنا لكنت أنساب لها كان لو حتى بها عارًفا رصت الدهر
إىل والشدائد املحن أدتني اليد ذات لقلة وفقدناها اإلبل أعوزتنا ملا يقول: (365)

إليه. ركبناها مطايا كانت فكأنها املمدوح،
ومكان الخصب، ضد والجدب: وخصب، بحبوحة يف رعت اإلبل: رتعت (366)
نبات ترعى ال وهي ركوبها، أحد يبغي ال مطايا الخطوب إن يقول: فيه. نبات ال جديب:
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وأتت رعتني ألنها جديبا؛ إال إليك وصويل عند فارقتها فما منا. وتنال ترعانا إنما األرض،
شيئًا. مني ترتك فلم عيلَّ

ومكان الخصب، ضد والجدب: وخصب، بحبوحة يف رعت اإلبل: رتعت (367)
نبات ترعى ال وهي ركوبها، أحد يبغي ال مطايا الخطوب إن يقول: فيه. نبات ال جديب:
وأتت رعتني ألنها جديبا؛ إال إليك وصويل عند فارقتها فما منا. وتنال ترعانا إنما األرض،

شيئًا. مني ترتك فلم عيلَّ
وبلغت تيمتني واملعنى وشغفتني، حبٍّا شعفتني وتقول: الخلق، الشيمة: (368)
بالنساء التشبيب والنسيب: سويداؤه، أو غالفه، وهو القلب، شغاف من وشغفتني: مني،
لتغزلت واحتشامه مهابته فلوال بحسنها. شغفتني املمدوح أخالق إن يقول: الشعر. يف

بمعشوقه. العاشق يتغزل كما بها
والربيب: ومىش، تحرك إذا الظبية ولد والرشأ: للشيمة، هواها: يف الضمري (369)
إنسان، كل إىل محبوبة فهي أنا. أعشقها كما أخالقه تعشق نفس كل إن يقول: املربى.
شبهها عن تسمو بحيث والفضل الرجولة من ألنها شبه؛ الرشأ وبني بينها يكن لم وإن

الحسان. بها تشبه التي بالظباء
عمل العاملة ما خرب وعجيبًا: املمدوح، إىل يعود محذوف مبتدأ خرب عجيب: (370)
يف الغاية ألنهم عجيبًا؛ سيار آل من يأتي ما وليس الزمان، يف عجيب هو يقول: ليس.

والكرم. املجد
فشيًخا: شيًخا؛ يسمى املشيب بلغ من كل ليس أي إلخ؛ … شيًخا وليس (371)
عىل يسمى فاعل نائب أو ليس، اسم يكون أن يجوز وكل: ليسمى، مقدم ثاٍن مفعول
ألبابهم، ورجحان رأيهم وجودة الشيوخ حنكة يف شاب؛ أنه مع هو يقول: التنازع. طريق

ونقصه. لتخلفه شيًخا؛ يسمى أن يستحق ال ولكنه املشيب، بلغ غريه إنسان ورب
لتخاف حتى الحروب يف قلبه قسا يقول: يديه. من يروى قواه: من قوله (372)
أن لنخاف حتى وكرًما طبًعا رق قد مجلسه يف ذلك مع وهو وسطوته، بطشه األسد

شيمته. واحلولت جانبه، الن إذا ظرًفا: يذوب فالن ويقال يذوب،
والبطش: وطيش، حمق يف العصف الشديدة وهي هوجاء: جمع الهوج: (373)
مصدران هما آخرون: وقال التمييز، عىل نصبا وهبوبًا: بطًشا الجود: والندى: بقوة، األخذ
أرسع الجود ولدى الرياح، هوج من بطًشا أشد الوغى لدى هو يقول: الحال. موقع وقعا

العطاء. يف منها
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من أرمى إنه يقولون: الناس إن يقول: بالسهام. يرمى الهدف الغرض: (374)
لو فكيف منه. القريب الغرض يرمي وهو رأيتموه إنكم فقلت: السهام، يرمي رأيناه

البعيد؟ الغرض يرمي رأيتموه
يقول: صيد. أو غرض من بالسهم يرمى ما لكل اسم رمية، جمع الرمايا: (375)
ال فكيف فكره، لثقوب فيصيبها ظنه بسهام املغيبات يرمي فهو الفكرة صائب إنه

بسهامه؟ املحسات يصيب
لينثر رأسها عىل قلبت ونكبت: السهام، فيها توضع التي الجعبة الكنانة: (376)
األثر، مطلق هنا واملراد الجروح؛ آثار األصل: يف والندوب ورأينا: تبينا واستبنا: فيها، ما
فيها ما وأفرغ كنانته نثرت إذا يقول: السهم، من الوتر موضع وهو فوق، جمع واألفواق؛
واحدة طريقة عىل إياها ورميه رميه، لرسعة نصوله يف آثاًرا لنصوله رأينا السهام من
السابق، فوق منها الالحق ويصيب عنه، يميل أن غري من بعًضا بعضها يدرك حتى
كالقضيب، مستوية وصارت ببعض، بعضها التصل بالفوق؛ النصل ينكرس أن فلوال
ال ذاك إذ النصال وألن الثاني، البيت بدليل ندوبًا ألنصلها بأفوقها يقول: أن الوجه وكان

بخصوصه. الحديد ال السهام، باألنصل: يريد كان إذا إال اللهم تتقابل،
لينثر رأسها عىل قلبت ونكبت: السهام، فيها توضع التي الجعبة الكنانة: (377)
األثر، مطلق هنا واملراد الجروح؛ آثار األصل: يف والندوب ورأينا: تبينا واستبنا: فيها، ما
فيها ما وأفرغ كنانته نثرت إذا يقول: السهم، من الوتر موضع وهو فوق، جمع واألفواق؛
واحدة طريقة عىل إياها ورميه رميه، لرسعة نصوله يف آثاًرا لنصوله رأينا السهام من
السابق، فوق منها الالحق ويصيب عنه، يميل أن غري من بعًضا بعضها يدرك حتى
كالقضيب، مستوية وصارت ببعض، بعضها التصل بالفوق؛ النصل ينكرس أن فلوال
ال ذاك إذ النصال وألن الثاني، البيت بدليل ندوبًا ألنصلها بأفوقها يقول: أن الوجه وكان

بخصوصه. الحديد ال السهام، باألنصل: يريد كان إذا إال اللهم تتقابل،
يقول: صفته. هذه سهم بكل يصيب أي ببعضها؛ قوله من بدل مقوم: بكل (378)

فيطيع. يأمره عاقل فكأنه شاء، كيف يتجه سهمه إن
فعيل فهو املرمى، والرمي للسهم، منه: وضمري للرمي، الوتر جذب النزع: (379)
منه رأيت السهم ورمى الوتر جذب إذا يقول: رميه. من بدل والهدف: مفعول، بمعنى
النار حفيف يشبه مروره رسعة يف السهم حفيف أن وذلك والهدف، القوس بني ناًرا
يصف العجاج قول ومنه بالنار، شبهته بالرسعة شيئًا وصفت إذا والعرب التهابها، يف

واألتان: الحمار ميش رسعة
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اْل��َع��ْرَف��َج��ا يَ��ْس��تَ��ْض��ِرَم��اِن َك��أَنَّ��َم��ا

بحمرته ويبالغ الحمرة، شديد ولهبه بالنار، االشتعال معروفرسيع شجر (العرفج
عرفجة.) رضام لحيته كأن فيقال:

من وسعدوا؛ أولئك، ابن أَنت أي للتقرير واالستفهام الذين: بمعنى األوىل (380)
الكريم. والنجيب: السعادة،

وتؤدة، وأناة رفق يف طلبوا ما بحزمهم أدركوا الذين ابن وأنت يقول: (381)
للمطلوب مثًال الوحش وجعل ونصب، جهد وُدون سبب، بأهون البعيد الصعب فأدركوا

تأنيهم. ولطف لرفقهم مثًال النمل ودبيب البعيد،
ولكنه الحقيقة، يف لها ليس الرياض من يتضوع الذي الطيب إن يقول: (382)

تمام: أبي قول من وهذا الرتاب، يف آبائه دفن من أفادته يشء

اْل��َق��بْ��ِر َع��َل��ى َدلَّ اْل��َق��بْ��ِر تُ��َراِب َف��ِط��ي��ُب َع��ُدوِِّه َع��ْن َق��بْ��َرُه ِل��يُ��ْخ��ُف��وا أََراُدوا

روح أن معناه جني: ابن قال الجديد، والقشيب: للمجد، زمانه: يف الضمري (383)
فعاد فيه انبعثت آبائه مجد روح إن غريه: وقال مبالغة، املجد هو فصار إليه انتقل املجد
روح به عاد من يا معناه آخرون: وقال انقضائه، بعد زمانه وتجدد الظهور، عالم إىل
جديًدا باليًا كان الذي الزمان وعاد حيٍّا، به فعاد ميتًا كان املجد إن أي املجد؛ يف املجد

فقال: بعضهم املعنى هذا إىل نظر وقد به،

��ِد ُم��َح��مَّ آِل بَ��ْع��ِد ِم��ْن ِع��ْش��تُ��َم��ا َوَه��ْل أَنْ��تُ��َم��ا َح��يَّ��اِن َواْل��َم��ْج��َد ال��نَّ��َدى َس��أَْل��ُت
ِم��ْزيَ��ِد بْ��ُن َدِب��ي��ُس َوأَْح��يَ��انً��ا َض��ِري��ٌح ��نَ��ا َوَض��مَّ َج��ِم��ي��ًع��ا ِم��تْ��نَ��ا نَ��َع��ْم َف��َق��اَال

الفضل بن كريم املجد أبا الشيخ سمعت الواحدي: قال قصدني، تيممني: (384)
الحسني أبو أخربني يقول: القضاة قايض برش أبا والدي سمعت قال: — هللا رحمه —
األبيات: هذه فأنشده الوكيل هذا فجاءه املتنبي عند كنت قال: باملشوق امللقب الشامي

انْ��َق��َل��ْع َق��ِد َوَض��ْرِس��ي انْ��َص��دَْع َق��ِد ُف��َؤاِدي
َرَج��ْع َوَم��ا انْ��َه��َوى َق��ِد َع��ْق��ِل��ي َولِ��لَّ��يَ��اِل��ي
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َط��َل��ْع أَْن ��ا َل��مَّ َك��اْل��بَ��ْدِر َغ��ن��ٍج َظ��بْ��ٍي ُح��بَّ يَ��ا
اطَّ��َل��ْع َق��ِد ُك��وٍَّة ِم��ْن بَ��يْ��ِت��ِه ِف��ي َرأَيْ��تُ��ُه
لُ��َك��ْع يَ��ا ُم��ْر ِل��ي َف��َق��اَل وت��ه ت��ه ت��ه ت��ه َف��ُق��ْل��ُت
ِق��َط��ْع ثُ��مَّ ِق��َط��ْع ثُ��مَّ ِق��َط��ْع ثُ��مَّ ِق��َط��ْع َه��اِت
تَ��َض��ْع أَْن أََدْع��َك َج��يْ��ِب��ي َوِف��ي ��يَّ ِب��َك��فَّ َوَض��ْع

الغريبا. الشعر من وأنشدني بقوله: املتنبي عناه الذي فهذا
ليداوي جاء قد كعليل الشاعر وهذا كاملسيح، نفسه جعل أثابه؛ هللا: آجره (385)
وال طبيب، إىل به حاجة فال وإذن واألبرص، األكمه ويربئ املوتى يحيي الذي املسيح

عليال. الطبيب كان إذا سيما
مرشقات دياره تزال ال بأن له يدعو منفعته، وعموم لرشفه شمًسا جعله (386)

يموت. ال أي الغروب؛ عىل يرشف ال وبأن بنوره،
ال فإنها العيوب من عليك آمن أنا يقول: السابق. للدعاء تعليل ألصبح: (387)
فيك آمنًا ألصبح الرزايا يقيك أن هللا أدعو فأنا فيك، نرزأ أن أخشاه الذي ولكن تقربك،

مًعا. املحذورين
عن وضعه يف منهما كل ميز قد كان وإن — املجلسني هذين إن يقول: (388)
إىل صعدت إذا فإنك فتميزا، األدب أحسنا ولكنهما لبعض بعضهما مقابالن — اآلخر

لك. هيبة عنه اآلخر مال عليه فجلست أحدهما
عن وضعه يف منهما كل ميز قد كان وإن — املجلسني هذين إن يقول: (389)
إىل صعدت إذا فإنك فتميزا، األدب أحسنا ولكنهما لبعض بعضهما مقابالن — اآلخر

لك. هيبة عنه اآلخر مال عليه فجلست أحدهما
بغريه؟ الظن فما يهابك عقل وال له حس ال ما كان إذا يقول: (390)

إليه نظر إذا الربق شام من أمر وشم: اكفف، بمعنى وإليك: رجعنا، قفلنا: (391)
يأمر البيت؛ … فشم وقوله به، هم إذا عليه وعزم األمر فالن عزم وتقول املطر، يرجو
جود يف مبالغة السحاب من الناس ترجو كما مطره يرجو األمري إىل ينظر بأن السحاب
عن أمسك للسحاب ذلك قال ملا إنه قال: ثم سقياه، إىل مفتقًرا السحاب صار حتى األمري

جوده. من حياء به همَّ أن بعد االنسكاب
إليه نظر إذا الربق شام من أمر وشم: اكفف، بمعنى وإليك: رجعنا، قفلنا: (392)
يأمر البيت؛ … فشم وقوله به، هم إذا عليه وعزم األمر فالن عزم وتقول املطر، يرجو
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جود يف مبالغة السحاب من الناس ترجو كما مطره يرجو األمري إىل ينظر بأن السحاب
عن أمسك للسحاب ذلك قال ملا إنه قال: ثم سقياه، إىل مفتقًرا السحاب صار حتى األمري

جوده. من حياء به همَّ أن بعد االنسكاب
الزهراء نسل من وهو العلوي، لطاهر بكم يف والخطاب لألمري، به ضمري (393)

الذنوبا. يغفر بكم كما قال: ثم ومن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سيدنا كريمة
أقل لم أي أعجب؛ لم وقوله االستحسان، يف مبالغة أحيسنها: ما يف التصغري (394)

ذلك. أقل لم حسنها لوال أي أحسينها؛ ما
خلوقيها: ويف اللون، أصفر الطيب من رضب الخلوق إىل نسبة خلوقية: (395)
يتوسط الخلوق لون مثل صفراء املقلة هذه يقول: مؤخر. مبتدأ وسويداء: مقدم، خرب

الثعلب. عنب من الصغرية الحبة كأنه أسود — عني إنسان — إنسان صفرتها
شعاًعا. مقلته نور من اكتىس جانبه إىل الباز التفت إذا يقول: (396)

أبا يخص أن املتنبي يسأل يزل لم طغج بن محمد أبا األمري إن قالوا: (397)
ما يقول: الطيب وأبو ذلك، اشتهى قد وأنه شعره، من بقصيدة العلوي طاهًرا القاسم
يفَّ تنظمها قصيدة أسألك أن عزمت محمد: أبو فقال سواه؛ أمدح وال األمري إال قصدت
الصويف: القاسم بن محمد قال فأجاب. الدنانري من مئات عنده له وضمن فيه، فاجعلها
وعنده عليه دخلنا حتى معنا فركب الطيب أبي إىل طاهر برسالة واملطلبي أنا فرست
ثم عليه؛ مسلًما والتقاه رسيره عن طاهر نزل الطيب، أبو أقبل فلما األرشاف، من جماعة
ثم طويًال. معه وتحدث يديه بني هو وجلس فيها، كان التي املرتبة يف فأجلسه بيده أخذه
كنت الكاتب: القاسم بن عيل قال نفيسة. خلًعا — للوقت — عليه فخلع الطيب أبو أنشده
مستمًعا يديه بني املمدوح جلس شاعًرا أن سمعت وال رأيت فما املجلس، هذا حاًرضا
يديه بني وجلس مجلسه يف أجلسه قد الرشيف هذا رأيت فإني الطيب؛ أبي غري ملدحه

القصيدة. هذه فأنشده
حبيبة جمع والحبائب: للنهود، ثدياها بدا التي وهي كاعب، جمع الكواعب: (398)
هناك فليس األحبة ظعن بعد كله ليًال دهري أصبح يقول: رؤيتهن، أي الحبائب ولحظ
حتى عيلَّ ردوهن واملعنى برؤيتهن، إال رقاد فال الكرى عني نفي وقد بردهن، إال صباح

ورقادي. صباحي يرتد
ذكره ملا كالتعليل البيت وهذا الظلمات، والغياهب: السواد، شديدة مدلهمة: (399)
فآض عميت، حتى بكيت أي شيئًا؛ بعدكم أبرص لم رحلتم ملا يقول: السابق. البيت يف
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تفتح، لم بعدهن مختومة جفونه أن يريد الواحدي: وعبارة السواد، حالك ليًال نهاري
عني غاب أي األول؛ البيت معنى هذا التربيزي: وقال ليل، فالنهار الجفون انطبقت وإذا
كنت فقد رقادي فردوا املحزون، عني يف تظلم الدنيا ألن بعدهن؛ صباحي فغاب الكواعب
شبهت الشديد األمر وصفت إذا والعرب الرقاد، فارقت منذ فقدتهم وقد نومي، يف أراهم

األمر. إلظالم بالليل النهار
فهي بالرفع بعيدة روى ومن — السابق البيت يف — مقلة من بدل بعيدة: (400)
املراد ولكن العني، أشفار عىل النابت الشعر والهدب: بعيدة، هي أي محذوف ابتداء خرب
الواحدي: عبارة ونص خصص، قد عام فهو األعىل الجفون عىل نبت ما هدب: كل بأعايل
حملنا إذا ألنا املانع؛ بمعنى هنا ها فالحاجب العموم، عىل هدب كل قوله حمل إذا
حصل بالحاجب عقد إذا األسفل الجفن هدب ألن مغمًضا كان املعهود عىل الحاجب
املعهود الحاجب جعلنا وإن الكالم: صح املانع بمعنى الحاجب جعلنا وإذا التغميض،

اآلخر: قول مثل وهذا ا، عامٍّ اللفظ كان وإن التخصيص، عىل هدب كل قوله حملنا

ُم��َخ��يَّ��ُط ِب��َخ��يْ��ٍط ُص��ْل��ِب��ي إَِل��ى َق��َف��اُه َك��أَنَّ��َم��ا ِل��نَ��ْج��ٍم َم��ْرُف��وٌع َوَرأِْس��َي

عقدت قد أهدابها أعايل لكأن حتى أجفانه وتباعدت تنطبقان، ال عينيه إن يقول:
برد: بن بشار قول ومثل بالحاجبني،

ِق��َص��اُر َع��نْ��َه��ا ُج��ُف��ونَ��َه��ا َك��أَنَّ َح��تَّ��ى ال��تَّ��ْغ��ِم��ي��ِض َع��ِن َع��يْ��ِن��ي َج��َف��ْت

لواصلتموني؛ فراقكم هويت لو حتى بمخالفتي مولع الدهر إن يقول: (401)
فقوله إياي، الدهر صحبة لسوء مني يقرب أجتويه ومن عني، يبعد أهواه من أن يعني

بعضهم: يقول هذا ويف — الدهر بحكم مضطًرا الفراق لفارقت أي لفارقته؛

يَ��أِْت��ي إَِل��يَّ أَْش��تَ��ِه��ي��ِه َال َوَم��ا ِم��نِّ��ي يَ��ِف��رُّ أَْش��تَ��ِه��ي��ِه َم��ا أََرى
َل��َه��اِت��ي ِف��ي يَ��ْش��بَ��ُث أَْش��نَ��اُه َوَم��ْن ِع��نَ��اًدا يُ��بْ��ِغ��ُض��ِن��ي أَْه��َواُه َوَم��ْن
َوَف��اِت��ي إِالَّ يَ��ُس��رُُّه َف��َل��يْ��َس ِب��ثَ��أٍْر يَ��ْط��لُ��بُ��ِن��ي ال��دَّْه��َر َك��أَنَّ

من ألن قلبه لكنه لفارقني، يقول أن الوجه كان لفارقته: قوله العكربي: وقال
األصحاب؛ أخبث يقول أن حقه وكان قال: ثم القلب. باب من وهذا فارقته، فقد فارقك
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والجمع اإلفراد فيه يجوز هذا مثل يف الفاعل اسم كان وإذا يصحبه، من خبث أراد ألنه
الفراء: وأنشد يكفر: من أول أي ِبِه﴾ َكاِفٍر َل أَوَّ تَُكونُوا ﴿َوَال تعاىل: كقوله

ِج��يَ��اِع َف��َش��رُّ َج��اُع��وا ُه��ُم َوإِذَا َط��اِع��ٍم َف��أَْألَُم َط��ِع��ُم��وا ُه��ُم َوإِذَا

جميعا. أألمرين فأتى
عني بعدت املصائب وليت املصائب، مواصلة واصلوني أحبتي ليت يقول: (402)
قال كما وهذا كذلك، أحبته تكون أن يتمنى فهو له مالزمة املصائب أن يعني بعدهم.

أيًضا:

��نَ��ا ال��ضَّ ِص��َل��َة َواِص��ِل��ي ُج��ْرٍم َغ��يْ��َر ِم��ْن اْل��َك��َرى َه��ْج��َر اْل��َه��اِج��ِري اْل��َح��ِب��ي��َب َل��يْ��َت

يريد بدر، عليك وقوله: وغريه، الدر فيه ينظم الخيط والسلك: أظنك، أراك: (403)
أظنك يقول: الصدر، من القالدة موضع والرتائب: واملجرور، الجار فقدم عليك بدر
ترائبك وبني بينه فحلت الدقة، يف إياه ملشابهته جسمي قالدتك يف الذي السلك حسبت
ما كل منافرة عىل حملك بمشاقتي ولوعك إن أي صدرك؛ يالمس لئال فيه؛ املنظوم بالدر

البديعة. املتنبي معاني من وهو وصاله عن ورغبتها إياه مخالفتها يشكو يشاكلني،
يف ألقيت فلو به، يحس جثمان يل يبَق لم حتى نحلت سقمي لشدة يقول: (404)
املعنى هذه يف افتنوا وقد الشعراء، مبالغات من وهذا كاتب، خط به يتغري لم قلم، شق

بعضهم: قول ذلك فمن االفتنان، كل

يَ��نْ��تَ��ِب��ه َل��ْم اْل��َوْس��نَ��اِن ُم��ْق��َل��ِة ِف��ي ِب��ي ُزجَّ َف��َل��ْو اْل��َوْج��ِد ِم��َن ذُبْ��ُت

اآلخر: وقول

اْألَْع��َداءِ ِم��َن ِب��ِه أَِق��ي��َك يَ��ْوًم��ا َف��َل��َع��لَّ��ِن��ي ِل��ي أَبْ��َق��يْ��َت َم��ا َف��اْس��تَ��بْ��ِق
اْإلِْغ��َف��اءِ ِم��َن تَ��ْم��نَ��ْع َل��ْم اْل��َع��يْ��ِن ِف��ي انَّ��َه��ا َف��َل��َو أًَس��ى ذَابَ��ْت ُم��ْه��َج��ٍة ِم��ْن

خوفته والذي السفر، وترك البيت مالزمة هو به أمرت الذي الواحدي: قال (405)
بالهالك تخوفني أي به؛ أمرت الذي دون بيشء تخوفني اللفظ: وتقدير الهالك، هو به
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يف والضمري البوار، من رش والعار عاًرا، فيها ألن البيت؛ مالزمة من به تأمر ما دون وهو
العار دون عندي وهو الهالك تخوفني جني: ابن وعبارة العاذلة، أو للحبيبة، تخوفني:

بارتكابه. أمرتني الذي
صياح بعده فأسمع األعادي قتل فيه أكثر مشهور يوم من يل بد ال يقول: (406)
املحجل عبيدة: أبو قال واملحجل: بياض، وجهه يف الذي األصل: يف واألغر عليهم، النوادب
أو نصفه أو الوظيف ثلث منها البياض يبلغ بيًضا األربع قوائمه تكون أن الخيل من
من ترى كما محجل وأغر — العرقوبني الركبتني، يبلغ وال األرساغ يتجاوز أن بعد ثلثيه
الفرس ينماز كما األيام عن ينماز مشهوًرا يوًما يريد لليوم؛ استعارهما — الخيل صفات

والتحجيل. بالغرة
يقول: القواطع السيوف والقواضب: األسنة، أي الرماح؛ صدور العوايل: (407)
يتوصل أنه يريد وسيوف: رماح إليه الوصول دون يكون أن يباِل لم أمًرا رام إذا مثيل

وأهوال. حروب دونه كان وإن إليه
واإلقدم الشجاعة عىل يحث ثاٍن: خرب ويزول: أول، خرب ومثل: مبتدأ، كثري: (408)
وما الزوال، منهما كل نهاية ألن سيان؛ وقرصه العمر طول إن يقول: الجبن. عن وينهى
وقال الحياة، عىل للحرص وجه ال وإذن حكمه، يف فهو ذهب بما الحق العيش من بقي

الرومي: ابن

تُ��َرى َغ��ايَ��ٍة إَِل��ى ُم��ْف��َض��اُه َك��اَن إِذَا َق��ِص��ي��ِرِه ِم��ثْ��َل اْل��ُع��ْم��ِر َط��ِوي��َل َرأَيْ��ُت

كأوائلها، الفلك حركات أواخر الحكيم: قال الحكماء، كالم من وهذا العكربي: وقال
الحس. يف ال الحقيقة يف كالشيه العالم وناشئ

خيش إذا ممن لست فإني عني كفى يقول: كفى. بمعنى فعل اسم إليك: (409)
دفعة بسمها تقتل ألنها للهالك؛ مثًال األفاعي جعل والهوان. الذل عىل صرب الهالك
أطول فيكون يتكرر، ولكنه يقتل ال لسعها ألن والهوان؛ للذل مثًال والعقارب واحدة،
عظيمة تخوف إذا ممن لست جني: ابن قال الرشاح؛ كلمات وإليك آالًما، وأمر عذابًا،
جعل الواحدي: وقال بالذل، والعقارب بالعظيمة األفاعي فشبه وهوان، مذلة عىل صرب
يقتل، ال ألنه للعار؛ مثًال العقارب لسع وجعل للهالك، مثًال قاتًال لكونه األفاعي عض
الهالك إىل لسعها بكثرة أدته العقارب فوق بات من هذا: عىل تعليًقا فورجه ابن قال
لتعيري الهالك؛ إىل املجد ذا اإلنسان يؤدي أيًضا العار أن يريد إنما األفعى، نهشته لو كما
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مثًال األفاعي فجعل واحدة، دفعة والهالك يتكرر عذاب ألنه أشد؛ هو بل إياه، الناس
للعار. مثًال والعقارب للهالك

يدعون جماعة هنا بهم يريد أب، غري إىل املنتسب وهو دعي جمع األدعياء: (410)
ليقتلوه، السودان من جماعة له وأعدوا سوءًا، به أرادوا — عنه هللا رىض — عيل نسب

حلب. أعمال من بالشام قرية عاقب وكفر
لجاز ملسو هيلع هللا ىلص املصطفى إىل انتسابهم دعوى يف صدقوا قد كانوا لو يقول: (411)
يصدقون، ال أنهم علمت نسبهم يف كذبوا إذ ولكنهم فحذرتهم، أيًضا الوعيد يف صدقهم

صادًقا؟ وحدي يفَّ قولهم يكون فهل
فإني الوعيد، بهذا إيلَّ قصدهم من عجب ال يقول: توعدوه. بالذين يعرض (412)
فهي همتي، وعلو وأناتي صربي من تتعجب بذلك لكأنها حتى بالعجائب أتعثر أزال ال

حدب. كل من إيلَّ وتنسل تيممني
بدل ويروى لتحركه، القدم عىل املرسل من األرض أصاب ما النعل: ذؤابة (413)
إال األرض من موضًعا أدع لم إنني يقول: األسفار بكثرة نفسه يصف ذوائبي، ذؤابتي

فيه. جولت
املتنبي فيه قال الذي العلوي الحسني بن طاهر هو وطاهر الرحل، الكور: (414)
مواهب أن كما يقول: التخلص. حسن يف قيل ما أبدع من البيت وهذا القصيدة، هذه
ظهور امتطيت فكأني أتيته، إال مكانًا أدع لم أنا كذلك أتته إال مكانًا تدع لم املمدوح

مواهبه.
املشارب الناس ترد كما داره املمدوح مواهب ترد لم أحد يبَق لم يقول: (415)
الشاربون، يردها أن — العادة هي كما — حقها فكان للناس رشب مواهبه أن مع
الساحة والفناء: املاء، ورود من وهو املواهب أي يردن فقوله الشاربني، ترد هي ولكنها
مطلق مفعول وورود: املاء، من الوارد وحظ املورد والرشب للخلق فيه والضمري واملنزل،
الناس ورود عليه وردن قد كأنهن التربيزي: الخطيب وعبارة مفعوله، إليه مضاف لريدن
وارده، املاء ينفع كما إليه ترد الذي للخلق منفعة هذه أن يعني بها، لينتفعوا املشارب؛

القائل: قول البيت معنى من وقريب

��َؤاَال ال��سُّ َس��أَْل��تُ��ُه��ُم َس��َك��تُ��وا َوإِْن َع��َل��يْ��ِه َش��َك��ْرتُ��ُه��ُم َس��أَلُ��وا إِذَا
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يقول: فيه. املرغوب اليشء وهي رغيبة، جمع والرغائب: البذل، مثل االبتذال: (416)
الرماح. صدور وهي العوايل، يروى واألعادي: موروثتان، غريزتان وسخاءه شجاعته إن
ليس من كل وطنه عن غيب إنه يقول: حارض. بمعنى شاهد، جمع الشهاد: (417)
بنعمه غمرهم أن بعد األوطان إىل وردهم إليه، يدعوهم سخاءه ألن السفر؛ ديدنه من

غريه. إىل السفر عن فاستغنوا العطاء عليهم وأغدق
هنا: بها واملراد األصابع، أطراف البنان: وأصل خرب، وأعز: مبتدأ، الندى: (418)
الزهراء فاطمة السيدة ولد من واملمدوح أكفهم، يف بنانهم: يف بدل روي وقد األكف،
إن يقول: الفاطميون. كذا قال: ثم ومن طالب، أبي بن عيل وزوج ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بنت
يمحى ال والجود منها، تمحى أن يمكن قد الرواجب خطوط إن حتى يفارقهم ال الجود
فاطمة أوالد هم فالفاطميون العلويني؛ وبني الفاطميني بني فرق وثمة هذا أكفهم، من
العلويون وأما والحسني، الحسن ولد من هو فاطمي فكل والحسني، الحسن ولدها من
عيل بن وعمر عيل بن العباس كأوالد وغريهم الفاطميون فيهم يدخل عيل ولد من فهم
األصابع أصول مفاصل وهي راجبة، واحدتها والرواجب: الحنفية، بن عيل بن ومحمد
السالميات، ظهور هي وقيل: األصابع، أصول مفاصل بواطن هي وقيل: األنامل، تيل التي
ثم الرباجم ثم األصابع مفاصل هي وقيل: السالميات، من الرباجم بني ما هي وقيل:
والرباجم الرباجم، بني امللساء البقعة الراجبة األعرابي: ابن وقال الكف، تىل التي األشاجع

اإلبهام. إال برجمات ثالث أصبع كل يف األصابع مفاصل يف الشنجات
الشجاعة من إنهم يقول: الطويل. الفرس وهو سلهب، جمع السالهب: (419)
يكرتثون، وال به يعبئُون ال خيلهم غبار كأنه نظرهم يف أعدائهم سالح يعد بحيث واإلقدام
وألطف، أرق وغبارها أرسع، ألنها السالهب؛ وخص أعدائهم. عن يرتدون ال يشقونه بل
أي مسلهب فرس ويقال: املمدوحني، خيل السالهب يكون أن يجوز الواحدي: وقال
قول ومنه األرض، وجه عىل الطويل الخيل من السلهب الجوهري: قال ولذا ماٍض،
اتألب… انتصب وإذا اجلعب، قيد وإذا اسلهب، عدا وإذا الفرس: صفة يف األعرابي

ورأسه. صدره أقام واتألب: ينقبض، ولم انبسط واجلعب: امتد، اسلهب:
ومنه الرأس، شعر مقدم ناصية، جمع وهي للسالهب، نواصيها: يف الضمري (420)

الضبية: قبيس أم قالت أرشافهم. أي الناس نوايص

َم��ْش��ُه��وِد ال��نَّ��اِس نَ��َواِص��ي ِم��ْن َم��ْج��َم��ٍع ِف��ي ِب��ِه اْل��َغ��اِئ��ِب��ي��َن َك��َف��يْ��ت َق��ْد َوَم��ْش��َه��ٍد

286



الباء قافية

ودوامي: األعناق. والهوادي: القيس، السالهب بلغت أي القيس؛ جنئ أي وجئنها؛
تنثن فلم خيلهم بوجوه أعدائهم رماة استقبلوا إنهم يقول: رضورة. الياء وأسكن حال،
اإلقدام عىل صممت ألنها وأعجازها؛ أعطافها دون أعناقها رميت وقد إليهم، وصلت حتى
سائر وسلمت أعناقها، إال األعداء سهام تصب لم ولهذا يرسة، وال يمنة تنحرف ال

بعضهم: يقول املعنى هذا سبيل ويف أعضائها،

َوِج��َالِل بَ��َراِق��ٍع بَ��يْ��َن اْل��َح��رِّ ِف��ي َم��ِق��ي��ِل��َه��ا بَ��ْرَد ِم��نْ��َك ِج��يَ��اُدَك َش��َك��َرْت
اْألَْك��َف��اِل َس��َواِل��َم ��ُدوِر ال��صُّ َج��ْرَح��ى انْ��ثَ��نَ��ْت َح��تَّ��ى اْل��َوَغ��ى ِف��ي َص��بْ��ًرا َف��َج��َزتْ��َك

الشابة أما ورضائر، رضة مثل شبة: جمع أيًضا وهو شبيبة، جمع الشبائب: (421)
الراجز: قال وشواب، شبائب نسوة تقول: شواب. فجمعها

َش��اِئ��بَ��ا َش��يْ��بً��ا ِب��اْل��ِح��نَّ��اءِ يَ��ْخ��ِض��بْ��َن ذَاِه��بَ��ا َش��يْ��ئً��ا يَ��ْط��لُ��بْ��َن َع��َج��اِئ��ًزا
َش��بَ��اِئ��بَ��ا َم��رًَّة ُك��نَّ��ا يَ��ُق��ْل��َن

عىل أكثر وذكرهم صاحبها، عىل أعيدت إذا الحياة من القلوب يف أحىل هم يقول:
الشباب. أيام ذكر من األلسنة

والبواتر: علوي؛ املمدوح ألن وجهه؛ هللا كرم طالب أبي بن عيل بعيل: يريد (422)
من أتيت يقول: السيف. حد مرضب، جمع واملضارب: الثلم، والفل: القواطع: السيوف
من أفعالك سلمت وقد له، النرص بمنزلة منك ذلك فكان أبيك، فعال به عززت ما الفعال

مضاربها. يف فلول ال قواطع سيوف كأنها فكانت العيوب
القول الناس أكثر قد جني: ابن قال هللا. رسول سيدنا به يريد التهامي: (423)
واالعتذار له االحتجاج يف يتعسف كان وقد الظاهر، شنيع الجملة يف وهو البيت، هذا يف
يف يقدح مما الدين يف واالعتقادات اآلراء فليست هذا ومع مقنًعا، أراه لست بما منه
أجدى هو أباك وكونه أبوك، أنه النبي آيات أبهر إن املتنبي: يقول ورداءته. الشعر جودة
أجدى بدل إحدى رواية عىل — الكثرية مناقبكم إحدى هو أو الفاطميني. معرش مناقبكم

هكذا: البيت بعضهم وروى —

آيَ��ٌة ال��تِّ��َه��اِم��يِّ آيَ��اِت َوأَْك��بَ��ُر
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وهو هللا، رسول سيدنا آيات أكرب هو املمدوح أبا طالب أبي بن عيل أن يعني أبوك:
اللفظ، مستقيم املعنى، حسن بيت هذا العرويض: وقال صحيحة، الرواية كانت لو حسن
الناس جهل إذا له ذنب وال الصواب، عن أبعد لم الشعر يف بيت أمدح إنه قلت لو حتى
صنبور محمًدا إن يقولون كانوا قريش كفار إن البيت: ومعنى عليهم، واشتبه غرضه
أَْعَطيْنَاَك َّا ﴿إِن تعاىل: هللا فأنزل منه، اسرتحنا مات فإذا — له عقب ال أبرت منفرد أي —
من أنتم املتنبي فقال األبرت، فهو شانئك: ا أمَّ قالوا، كما بأبرت ولست الكثري، أي اْلَكْوثََر﴾
ثم مناقب، من لكم ما أجدى وذلك تعاىل، قوله وتحقيق لتصديقه، وآية النبي، معجزات
الشاعر: قال كما والبنات باألمهات ال واألبناء باآلباء تنعقد إنما األنساب قيل: فإن قال:

اْألَبَ��اِع��ِد ال��رَِّج��اِل أَبْ��نَ��اءُ بَ��نُ��وُه��نَّ َوبَ��نَ��اتُ��نَ��ا — أَبْ��نَ��اِئ��نَ��ا بَ��نُ��و بَ��نُ��ونَ��ا

أبنائنا بني إن أي مؤخر؛ مبتدأ أبنائنا: وبنو مقدم، خرب وبنونا: للفرزدق، إنه (قيل
بنينا.) مثل

َوُسَليَْماَن﴾ َداُووَد يَّتِِه ذُرِّ ﴿َوِمن تعاىل: قال العزيز، القرآن حكم خالف هذا قلنا:
غري من عيىس أن خالف وال إبراهيم، ذرية من عيىس فجعل ﴾ وَِعيَىسٰ ﴿َويَْحيَٰى قوله: إىل
من تهامة من نبيٍّا باعث إني موىس: عىل التوراة يف أنزل هللا فإن التهامي؛ قوله وأما أب،
بآيات عليه ودل بعث إذا به يؤمنوا أن أمته موىس وأمر الزمان، آخر يف إسماعيل ولد
كيف أدري فال األبطحي، األمي التهامي النبي أنا ملسو هيلع هللا ىلص: فقال نبوته. اليهود فأنكر آخر،

بها. النبي افتخر لفظة املتنبي عىل نقموا
نفس تكن لم إذا يقول: األصول. واملناصب: الرشيف، النسب ذو النسيب: (424)
األصل كرم إن يعني: كريم. أصل إىل االنتساب ينفعه لم الكرم يف ألصله مشابهة النسيب

قال: املعنى، هذا الشعراء تعاور ما وكثريًا النفس، لؤم مع ينفع ال

بَ��اِه��َل��ْه ِم��ْن ال��نَّ��ْف��ُس َك��انَ��ِت إِذَا َه��اِش��ٍم ِم��ْن اْألَْص��ُل يَ��نْ��َف��ُع َوَم��ا

الخريمي: يعقوب أبو وقال

َق��بْ��ُل ِم��ْن َك��اَن َم��ا يَ��نْ��َف��ْع��َك َل��ْم اْل��َم��ْج��ِد ِم��َن ِب��َح��اِدٍث اْل��َق��ِدي��َم تَ��ْح��ِم َل��ْم أَنْ��َت إِذَا

البحرتي: وقال
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َح��َس��بُ��ْه َف��َع��اِل��ِه ِف��ي يُ��َرى َح��تَ��ى َح��َس��بً��ا ِل��ْل��َف��تَ��ى أَْع��تَ��دُّ َوَل��ْس��ُت

السابق. البيت يف ذكره ملا كالتتمة والبيت شبيه، بمعنى شبه جمع األشباه: (425)
نسبًا قوم ادعى فإذا لألصول؛ الفروع بمشابهة إال تتحقق ال النسب صحة إن يقول:
األقارب، يف القول وكذلك بأقارب، لهم فليسوا النسب ذلك أهل عن أباعد لقوم أشباه وهم
البيت هذا يف أجد لم الواحدي: عبارة وإليك األدعياء، من ذكرهم بالذين تعريض وهذا
للبيت، تفسريًا يكن لم البيت لفظ يساعده ال تفسري وكل مقنًعا، تفسريًا وال شافيًا بيانًا
ألن بعض؛ من بعضهم يقرب ال األباعد من األشباه يقول: أنه تفسريه يف يصح والذي
ألن بعض؛ من بعضهم يبعد ال األقارب من واألشباه النسب، يف القرب يحصل ال الشبه

كقوله: بعًضا بعضهم يشبه الذين األشباه جعلنا إذا هذا النسب. قرب يؤكد الشبه

أَْش��بَ��اه يَ��َرْوَك َل��ْم َم��ا ال��نَّ��اُس

شبه يقرب لم البيت: فمعنى شبه؛ بينهم قولهم من الشبه جمع األشباه جعلنا فإن
أقارب؛ قوم شبه يبعد وال بعًضا، بعضهم يشبه وال الشبه، يف يتقاربون ال أي أباعد قوم
غريب، الواحدي من لعمري وهذا أقول: الشبه. يف تقاربوا النسب يف تقاربوا إذا أنهم يريد
يشبهون الذين إن البيت: لفظ وتحرير قريب، منه واملعنى اللف هذا يلف أن وغريب

أباعد. يكونون ال أقارب قوًما يشبهون والذين أقارب، يكونون ال أباعد قوًما
عنه ريضهللا — طالب أبي بن عيل العداء نصبوا الذين الخوارج النواصب: (426)
أبي ألعداء حجة كان — املمدوح وهو — كطاهر ورًعا تقيٍّا العلوي يكن لم إذا يقول: —
رس الولد السالم: عليه — قوله من وهذا أبيه، نقص عىل بنقصه يستدلون ألنهم تراب؛

بعضهم: وقال ظلم، فما أباه أشبه من املثل: ويف أبيه،

اْل��َح��ِم��ي��ِد َغ��يْ��ُر ِف��ْع��لُ��ُه َوَل��ِك��ْن َش��ِري��ُف أَْص��ٌل أَْص��لُ��ُه َش��ِري��ٌف
يَ��ِزي��ِد َع��َل��ى اْل��ُق��لُ��وُب َل��تَ��نْ��َع��ِط��َف إِالَّ يَ��ْخ��لُ��ْق��ه َل��ْم ال��ل��َه َك��أَنَّ

إليه يذهب ما يريد — الخلق يف تؤثر الكواكب إن تقول: الناس إن يقول: (427)
املنحوس يجعل إذ الكواكب، يف يؤثر املمدوح ولكن — والنحس السعد من املنجمون
النجوم بحكم السعيد يجعل وكذلك نعمته، من عليه يفيض بما سعيًدا النجوم بحكم
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وقال يريد، ما دون تحول أن الكواكب تستطيع فال نقمته، من به ينزله بما منحوًسا
الشمس، ضوء يزول وحتى تظهر، ال حتى الغبار إثارته الكواكب يف تأثريه فورجه: ابن
الخرب محذوف مبتدأ الكواكب تأثري قوله تجعل أن ولك هذا، بالنهار. الكواكب وتظهر
أي واملجرور الجار الخرب تجعل أن ولك كائن، أو حق الكواكب تأثري يقولون تقديره

الورى. يف قوله
لراكبها. تذل التي املنقادة والذلول: اإلنسان، من الكتفني مجتمع الكتد: (428)
إىل به تسري لراكبها الذلول الدابة انقياد له فانقادت الدنيا ظهر عىل استوى إنه يقول:
بعىل كتد خفض ومن كتد، به نصب ماضيًا فعًال عال روى ومن هذا، قصدها. غاية كل

كتد. عىل ركب تقديره بمحذوف متعلقة فهي الجارة
جهًدا، لذلك يتكلف ال وهو املعايل، سبيل يف الناس يسبق أن به خليق يقول: (429)
وما نسبه، برشف بلغه ما بلغ أنه يعني وسعي؛ طلب ما غري من يدركوه لم ما ويدرك
واالجتهاد. بالسعي ويدرك يكتسب ال ما وهذا الهمة، وعلو الفضل من عليه هللا طبعه
قلت فإذا كذا، أفعل أن ملحقوق وإني وحق ذلك، تفعل أن لك حق الفراء: قال وقد هذا،
وجب تفعل أن عليك حق قال من قول ومعنى عليك، قلت حق قلت وإذا لك، قلت حق

عليك.
فاعل نائب األول: واملفعول ليحذى، ثاٍن مفعول وعرانني: األنوف، العرانني: (430)
له أحذية امللوك عرانني تجعل أن به وجدير يقول: املمدوح. عىل يعود الذي يحذى؛

بوطأته. تترشف ألنها املراتب؛ أجل يف لكانت ذلك فعل هو ولو بقدميه، يطؤها
مأخوذ البيت ومعنى النعمة، واليد: مؤخر، مبتدأ والجمع: مقدم، خرب يد: (431)

تمام: أبي قول من

ال��نَّ��َواِئ��ِب َوبَ��يْ��َن بَ��يْ��ِن��ي َم��ا تَ��َق��طَّ��َع َف��َق��ْد ُدَل��ٍف أَبَ��ا ِب��ي َالَق��ْت اْل��ِع��ي��ُس إِذَا

هللا، رسول سيدنا بنت الزهراء فاطمة السيدة ابن ألنه هللا؛ رسول ابن هو (432)
هللا، رسول سيدنا ويص هو عيل وسيدنا وجهه، هللا كرم عيل سيدنا ابن ألنه وصيه؛ وابن
يقول: مستأنف. كالم التجارب: بعد شبهت وقوله: شبههما، وهو أي وشبههما؛ وقوله:

عبثًا. تشبيهي فليس إياه، واختباري تجربتي بعد بهما شبهته
والثانية: ليس، بمعنى نافية األوىل: وما الشأن، ضمري هو محذوف أن اسم (433)
كالعنق بالسيف لضارب اإلنسان من ظهر الذي ليس أنه يرى والتقدير: الذي، بمعنى
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من وهذا القتل، من أشد العيب يرى إنه يقول: عائب. لطعن ظهر مما له بأقتل ونحوه
تمام: أبي قول

اْل��َم��َق��اِت��ُل اْل��ُع��يُ��وَب أَنَّ يَ��َرى َوَل��ِك��ْن َم��ْق��تَ��ٌل اْل��َف��ِري��َص��َة أَنَّ يَ��َرى َال َف��تً��ى

وهما القلب، منبض عند الجنب وسط يف الكتف نغض عند لحمة (الفريصة:
الفزع.) عند ترتعدان فريصتان

فيها. مضمر أن واسم الذي، بمعنى والثانية زائدة، األوىل ما جني: ابن وقال
يقول: الجيش. من الفرقة وهي كتيبة، جمع والكتائب: تسل، يروى تعز: (434)
بأعدائه األسوة ولك يده، عىل املباد وحدك فلست املمدوح، أباده الذي املال أيها تأسَّ

وأًرسا. قتًال مثلك أبادهم الذين
السخاء عن ما يوًما املمدوح فؤاد شغلت املباد املال أيهذا لعلك يقول: (435)
ذلك بسبب عقوبته فاستحققت فيك، رغبة محاربته يف األعداء أطمعت أو بفتنتك،
بالعدو. فعله به يفعل أن استوجب حتى املمدوح عند ذنبًا للمال يلتمس كأنه فأبادك.
والحجى: القصيدة، هنا: بها واملراد حاجز، بها أحدق قد الروضة الحديقة: (436)
العقل فجعل بالعقل، تحسن إنما فيها التي املعاني ألن لها؛ ساقيًا العقل جعل العقل؛
السحائِب سقي أراد السحائب: الرياض سقي وقوله: السحائب، تسقى كما ساقيها
وقد االستعمال، شواذ من وهو باملفعول، إليه واملضاف املضاف بني ففصل الرياَض،

النمريي: حية أبي كقول الشعر، يف كثريًا جاء

يُ��ِزي��ُل أَْو يُ��َق��اِرُب يَ��ُه��وِديٍّ يَ��ْوًم��ا ِب��َك��فِّ اْل��ِك��تَ��اُب َخ��طَّ َك��َم��ا

يف حاذق ماهر كتبه الذي الكتاب كخط متناسب دقيق الدار هذه رسم إن (يقول:
االنتظام، عدم يف التشبيه املراد وقيل: الكتاب، أهل من ألنه اليهودي؛ وخص الكتابة،
وكف: بينها، ما يباعد أي ويزل: بعض، من بعضها الكتابة يدني أي يقارب؛ وقوله:

الشاهد.) وهو بيوًما، بينهما وفصل يهودي، إىل مضاف
ابنيها: ترثي الخثَعميَّة عمرَة وقول

َف��َدَع��اُه��َم��ا نَ��بْ��َوًة يَ��ْوًم��ا َخ��اَف إِذَا َل��ُه أََخ��ا َال َم��ْن اْل��َح��ْرِب ِف��ي أََخ��َوا ُه��َم��ا
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إليه واملضاف املضاف بني فصل تمام. أبي حماسة من الرثاء باب يف أبيات (من
هنا: واملراد كالله، السيف: ونبوة له، غوث ال ملن غوثًا كانا أنهما يعنى الحرب، يف بقوله:

الشدة.)
جرير: وقول (437)

ال��رََّص��ُف اْل��ُم��ْزنَ��ِة َم��اءَ ��َن تَ��َض��مَّ َك��َم��ا ِري��َق��ِت��َه��ا اْل��ِم��ْس��َواَك نَ��َدى اْم��ِت��يَ��اًح��ا تَ��ْس��ِق��ي

(وقبله:

َوَص��ُف��وا َم��ا َف��ْوَق َع��ْم��ٍرو أُمَّ أََرى إَِال يَ��ُروُق��ُه��ُم َش��ْيءٍ َع��ْن ال��نَّ��اُس اْس��تَ��ْوَص��َف َم��ا
��َدُف ال��صَّ َض��ْوءََه��ا يُ��َواِري َال ُدرٌَّة أَْو َواِض��َح��ٌة َغ��رَّاءُ ُم��ْزنَ��ٌة َك��أَنَّ��َه��ا

جمع والرصف: البيضاء، السحابة واملزنة: البلل، والندى: االستياك، واالمتياح:
وامتياًحا: غريه، من وأصفى أرق وماؤها بعض، إىل بعضها مرصوف حجارة رصفة؛
وندى: لتسقي، أول مفعول واملسواك: ممتاحة، أي حال أو امتياح، وقت أي ظرف؛

باملسواك.) بينهما فصل وقد ريقتها، إىل مضاف ثاٍن مفعول
فائش: ذا سالمة بها يمدح كلمة يف األعىش وقول

نَ��َج��َال َم��ا َف��ِن��ْع��َم نَ��َج��َالُه إِذْ ِب��ِه َواِل��َداُه أَيَّ��اَم أَنْ��َج��َب

ظرف وأيام: أنجب، فاعل ووالده: ولداه، ونجاله: نجيبًا، ولًدا ولد الرجل: (أنجب
وبه.) أيام، بقوله: بينهما فصل وقد إذ، إىل مضاف وأيام: بأنجب، متعلق وبه: ألنجب،
عاداتهم من وكان القصيدة، بها املعني بالحديقة أي وبها؛ حال، أو منادى، أٍب: خري
تذكر، لم وإن لألرض، بها: يف الضمري يكون أن ويجوز والرياحني؛ بالزهور يحيوا أن
املمدوح، ابن: بخري ويعني أمدح، كان لألرض الضمري كان إذا التربيزي: الخطيب قال
ولد أرشف بيته إن إذ مناف؛ عبد بن هاشم بيت: وبارشف هللا، رسول سيدنا أب: وبخري

غالب. بن لؤي
بها تشبه الوحشية، البقرة ولد وهو جؤذر، جمع والجآذر: استفهام، من: (438)
يف وقوله والوبر، الخيام سكان وهم أعراب، جمع واألعاريب: العيون، حسن يف النساء
حال، بعد حال الحىل: وحمر االستفهام، معنى فيها والعامل الجآذر، من حال زي:
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عمرو أخت جنوب قالت — ثيابها فوق املرأة تلبسها امللحفة — جلباب جمع والجالبيب:
قتل: قد وكان ترثيه، الكلب ذي

اْل��َج��َالِب��ي��ُب َع��َل��يْ��ِه��نَّ اْل��َع��ذَاَرى َم��ْش��َي َالِه��يَ��ٌة َوْه��َي إَِل��يْ��ِه ال��نُّ��ُس��وُر تَ��ْم��ِش��ي

إليه تميش فهي ميتًا، لكونه تخافه؛ ال منه آمنة النسور أن يريد الهية: وهي (قوله
العذارى.) ميش

ومتحليات األعاريب، زي يف وهنَّ بالجآذر، الشبيهات النسوة، هؤالء من يقول:
من أنهن يعني الحمراء؛ الثياب يف ومشتمالت الحمر، النياق وممتطيات األحمر، بالذهب
لدى النياق أكرم الحمر والنياق عندهم، األرشاف مالبس لون الحمرة ألن امللوك؛ نساء

العرب.
بدا لشك عنهن تسأل كنت إن نفسه: مخاطبًا — يقول ألجله: مفعول شكٍّا: (439)
حتى بحبهن دلهنك أنهن يعني والعذاب؟ بالسهر امتحنك الذي فمن معرفتهن، يف لك
بالجآذر شبههن لقوة عنهن؛ استفهم وإنما تعرفهن؟ ال فكيف معذبًا، مسهًدا رصت

الرمة: ذو قال كما العارف تجاهل باب من وهذا نساء، ال جآذر كأنهن حتى

َس��اِل��ِم أُمُّ أَْم أَأَنْ��ِت ال��نَّ��َق��ا َوبَ��يْ��َن ُج��َالِج��ٍل بَ��يْ��َن اْل��وَْع��َس��اءِ َظ��بْ��يَ��َة أَيَ��ا

هذا الرواة روت بري: ابن وقال — املضمومة بالحاء — حالحل روي (جالجل:
غري.) ال الجيم بضم — ُجالجل سيبويه: كتاب يف البيت

الضنا مقابل جزينني ال يقول: لهن يدعو وصفها، التي النساء بالبقر: املراد (440)
أورثهن ال يعني مثلها؛ دموًعا دموعي يجزين كما مثله ضنى فراقهن بعد بي حلَّ الذي
لفراقهن. بكيت كما لفراقي بكني قد كن وإن بعدهن، أورثني كما بعدي السقام هللا
النهي حكم الجزم يف فحكمه النهي، بلفظ ألنه بالدعاء؛ مجزوم دعاء تجزني: ال فقوله

نفسه: بها يرثي كلمة من الريب بن مالك كقول

َم��َك��اِن��يَ��ا؟ إِالَّ اْل��بُ��ْع��ِد َم��َك��اُن َوأَيْ��َن يَ��ْدِف��نُ��ونَ��ِن��ي َوُه��ْم تَ��بْ��َع��ْد َال يَ��ُق��ولُ��وَن

يف والباء بعده.) «إال» وقعت ولذا النفي، بمعنى إلخ، … وأين قوله: يف (االستفهام:
فاعل وبقر: بي، واقع أو بي حال ضنى أي لضنى؛ صفة وبي: للمقابلة، بضنى: قوله:

293



املتنبي ديوان رشح

فراقها، بعد أي وبعدها؛ بهن، يحل ضنى بي حل بضنى بقر تجزني ال أي تجزني؛
رتبته والفاعل فاعل ألنها ذلك وجاز متأخرة، كانت وإن بقر، قوله إىل راجعة والهاء:
تجزي وقوله: التقديم، به النية ألن عليه؛ العائد الضمري تقديم جاز أخر فإذا التقديم؛
مسكوبًا دموعي تجزي أي دموعي؛ من بدل مسكوبًا: وقوله لبقر، صفة إلخ … دموعي

الئق. غري هنا: ها ببقر وتعبريه دموعها، من بمسكوب منها
إنهن يقول: اإلبل. عىل النساء مراكب والهوادج: سوائر، هن أي سوائر؛ (441)
بني ما هوادجهن فسارت رضب، أو طعن لهن تصدى فمن ومنعة، عز يف قومهن من

ومرضوب. مطعون
الدم. والنجيع: امليش، يف الخطو سعة وهو اإلبل، سري من رضب الوخد: (442)
منعة، يف أنهن يريد الفرسان. من مصبوب دم عىل مطاياهن بهن سارت ربما يقول:

السابق. البيت معنى يف فالبيت وقتال، ورضاب طعان دونهن
مخاطبًا — يقول َمنََعتهن ذكر أن بعد الحبائب زيارة يف جرأته يصف (443)
ويذهب فيها، يقع الغنم الذئب كزيارة أحد بها يشعر لم زيارة زرتهن قد كم نفسه:
ومن أدهى بني معرتضة جملة رقدوا، وقد وقوله: الراعي، من غفلة عىل منها يذهب بما

الذيب. زورة
والبياض، والسواد واالنثناء، الزيارة مطابقات: خمس بني البيت هذا يف جمع (444)
به رضاه به: وأغراه أعود، أي وأنثني؛ وبي، ويل واإلغراء، والشفاعة والصبح، والليل
الصبح وكأن وأنرصف عنهم، يسرتني ألنه شفيع؛ يل والليل أزورهم يقول: عليه. وحضه
معجزات من — ترى كما — البيت وهذا مكاني، عىل ويدلهم يشهرني إذ بي، يغري

املتنبي.
يف وخالفوها الرباري سكنى يف الوحش وافقوا قد األعراب هؤالء إن يقول: (445)
خيام فال الوحش أما اإلقامة، لدى وينصبونها الرحيل، لدى يهدمونها خياًما، لهم أن
وترسح، الوحوش فيها ترتع التي املسارح واملراتع: البادية، يكسنون ممن أنهم يريد لها،

باألطناب. الخيام شد والتطنيب: الهدم، والتقويض:
يصيدونها ألنهم جوارها؛ يسيئون أنهم بيد الوحوش، جريان هم يقول: (446)
﴿َولِكنَّ تعاىل: قوله حد عىل الجوار، رش وجوارهم أي الجوار؛ رش وهم وقوله ويذبحونها،

لصاحب. جمع اسم صحب جمع أصحاب؛ جمع واألصاحيب: ِباهللِ﴾ آَمَن َمْن اْلِربَّ
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الجمال فيهم إن يقول: ماله. كل ذهب الذي واملحروب: مأخوذ، أي أخيذ؛ (447)
أنهم يريد التربيزي: وقال األموال. ينبهون ورجالهم القلوب، ينهبن فنساؤهم والشجاعة:

األعداء. وأموال — بالسخاء أي — الرجال قلوب ملكوا
للحرض، به: يف والضمري السمينة، التارَّة املرأة وهي رعبوبة، جمع الرعابيب: (448)
عىل البدو نساء يفضل البدو، نساء كأوجه بالحرض املستحسنات األوجه ليست يقول:

التايل. البيت يف السبب وبني الحرض، نساء
اإلقامة والبداوة: بالحرض، اإلقامة — فتحها أو الحاء، بكرس — الحضارة (449)
الطعام: وطرى باألفاويه، خلطه الطبيب: طرى تقول: املعالجة. والتطرية: البدو، يف
أهل حسن إن يقول: الحرضيات. عىل البدويات تفضيل يف السبب يذكر التوابل. خلطه
يعرفن ال خلقة، فهو البدويات حسن أما والعالج بالحيلة مجلوب متكلف الحضارة

باالحتيال. املجلوب والحسن التكلف
اسم املعيز: العكربي: قال — والعبيد كالكليب — املعز لجماعة اسم املعيز: (450)
املعز: وواحد واألمعوز، واملعيز املعز تقول: جنس، اسم وهو الضأن، خالن وهو للمعزى،
بالفتح واملعز مواعز، والجمع العنز وهي ماعزة واألنثى وصاحب، صحب مثل ماعز:
الباقون وقرأ العني، بسكون ونافع الكوفة أهل قرأ فصيحتان؛ لغتان العني بسكون واملعز
وهو — للتأنيث ال — لإللحاق األلف ألن مرصوف؛ منون معزى سيبويه: وقال بفتحها،
يدل الكلمة، نفس من هو ما مجرى تجري امللحقة األلف ألن فعلل؛ عىل بدرهم ملحق
ما فكرسوا نون من قول يف — وأرطى معزى تصغري يف — وأُريط ُمعيز قولهم: ذلك عىل
يقلبوها لم كما ياء، األلف يقلبوا لم للتأنيث كانت ولو دريهم، قالوا كما التصغري ياء بعد
أبو وحكى مذكرة، بعضهم: وقال مؤنثة، املعزى الفراء: وقال وأخرى، حبىل تصغري يف
وقوله البياض، الخالصة الظباء واآلرام: النكرة، يف املعزى تنون كلها العرب أن عبيد
بعض وقال إقبالهن، حال يف أو أعناقهن، وامتداد نظرهن حال يف أي حال؛ ناظرة:
نساء شبه عيونًا. اآلرام حسن من والتقدير فاعل، اسم وليست تمييز، ناظرة: الرشاح:
والطيب الحسن يف الظباء من املعيز تقع أين يقول: باآلرام. البدو ونساء باملعيز، الحرض

عيون. وغري عيونًا تفضلها فالظباء معرضة؟ أم مقبلة أكانت
إبانته، ترك الكالم: ومضغ األعاريب، نساء البدويات الفالة: بظباء يريد (451)
وتخنثًا غنًجا كالمهن يمضغن ال مبينات، فصيحات هن يقول: شيئًا، يمضغ املتكلم كأن
حاجٍب جمع والحواجيب: مثلهن، للزينة طلبًا حواجبهن يصبغن وال الحرض، كنساء

الفرزدق: قال كما ياء عنها فتولد الكرسة أشبع
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��يَ��اِري��ِف ال��صَّ تَ��نْ��َق��اَد نَ��اِن��ي��ِر ال��دَّ نَ��ْف��َي

(صدره:

َه��اِج��َرٍة ُك��لِّ ِف��ي اْل��َح��َص��ى يَ��َداَه��ا تَ��نْ��ِف��ي

فيقرع الحىصتنفيانه رفعهما لشدة يديها إن فيقول: الهواجر يف ترسع ناقة يصف
عن رديئها فينفي الصريف ينتقدها الدنانري كصليل صليل له ويسمع بعًضا، بعضه
الدنانري بدل وروي الصياريف، يف والشاهد فيها، السري لتعذر الهاجرة؛ وخص جيدها،

والدراهيم.) الصياريف يف الشاهد فيكون الدراهيم
عرقوب، جمع والعراقيب: أظهر، واألوىل مائلة، ويروى شاخصة، ماثلة: (452)
يجلبن كالحرضيات البدويات وليست يقول: الرجل. عقب فوق الغليظ العصب وهو
من أوراكهن فشخصت خصورهن شددن وقد منه فيخرجن الحمام يدخلن بأن حسنهن

عراقيبهن. وصقلن تحتها،
التدليس بمعنى استعمل ثم الفضة، أو الذهب بماء الطيل التمويه: أصل (453)
كل إال أحب ال أني أجل ومن يقول: تركت. بقوله متعلق هوى، من وقوله: والتزوير،
يموهن لم كما شيبي أموه لم أي خضاب؛ دون بياضشيبي تركت جمالها تموه ال امرأة

حسنهن.
الصدق إىل يرجع وعادته، قوله: يف والضمري فيه، زهد اليشء: عن رغب (454)
شعر أجعل لم تعودته وقد الصدق أحب أني أجل ومن يقول: هوى. عىل عطف وهو
برغبت، متعلق هوى، ومن فقوله: لونه. غري هو إذ بالخضاب، مسوًدا أي مكذوبًا؛ رأيس

الوجه. يف شعر عن الرأس: يف شعر عن قوله بدل ويروى
الحلم وأعطتني الشباب، مني أخذت ونوائبه الدهر حدثان إن يقول: (455)
الشباب عيل ردت أي أعطت؛ بما مني أخذت ما باعت أنها لو فوددت والتجاريب،

جبلة: بن عيل قول من وهذا واألناة، العقل والحلم: الحلم. واسرتدت

أَْف��َه��اِم��ي َوِف��ي َع��ْق��ِل��ي ِف��ي َزاَدتْ��ُه ُق��وَّتِ��ي ِم��ْن َط��َوْت َم��ا ال��لَّ��يَ��اِل��ي َوأََرى

املعتز: ابن وقول
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َوأَْل��بَ��اِب��َه��ا نُ��َه��اَه��ا ِف��ي يُ��َزْد ال��رَِّج��اِل َش��بَ��اِب ِم��ْن يُ��نْ��تَ��َق��ْص َوَم��ا

الحوادث تحليم قبل حليًما كان أنه يريد والشباب. السن حداثة الحداثة: (456)
كما الشباب يف حليًما يكون قد فاملرء الحلم، دون تحول ال السن حداثة إن يقول: إياه.

تمام: أبو قال كما املشيب، يف حليًما يكون

َح��ِل��ي��َم��ا ُك��نْ��ُت ال��تَّ��ْح��ِل��ي��ِم َه��ذَا َق��بْ��َل َوأََراِن��ي َزَع��ْم��تُ��ُم َح��لَّ��َم��تْ��ِن��ي

من فارسية، كلمة وهي كافور، لقب واألستاذ: وشب، نشأ الصبي: ترعرع (457)
السابق، البيت معنى البيت بهذا يؤكد أن املتنبي يريد والعالم. واملدبر، املعلم، معانيها:
الكهول حلم أي — االكتهال عىل نشأ كافوًرا إن يقول: التخلص. حسن البديع من وفيه
أن دون طبًعا ذلك عىل ترعرع إنه أي يؤدب؛ أن قبل األدب وعىل سنا، يكتهل أن قبل —

حلم. من بمانعة ليست الحداثة أن عىل دليل وهذا العيش، ومر الغداة كر من يفيده
األمور يف جرب — بالفتح — كمرضس مجرب رجل اللسان: صاحب قال (458)
وجربها. األمور عرف بالكرس— — ومجرب وأحكمته، جربته األمور كأن عنده، ما وعرف
يجرب أن قبل مجربًا كافور نشأ املتنبي: يقول بالفتح. به تكلمت العرب أن إال قال: ثم
ففهًما — الكرم من عليه طبع بما — يهذب أن قبل مهذبًا — الفهم من عليه جبل ملا —

لهما. مفعول وكرًما:
ثم القصائد، ابتداء يف يكون وهو الشباب: أيام ذكر األصل: يف التشبيب (459)
الدنيا: بنهاية ويريد الشباب، أيام ذكر فيه يكن لم وإن تشبيبًا، أمر كل ابتداء سمي
وهو دنياه من القصوى الغاية أصاب كافوًرا إن يقول: فوقه، وامللك إال يشء ال ألنه امللك؛

الهمة. مرتقى بعيد إنه أي أمرها؛ بداية يف همته تزال ال ذلك ومع امللك،
يف داخلة أنها ال األطراف، هذه إىل حدودها وترامي ملكه رقعة فسحة يريد (460)
— األناضول — الروم أرض وال العراق وال عدن ملكه من يكن لم كافوًرا ألن مملكته؛

فحسب. والشام والحجاز مرص كانت إذ البالد؛ بهذه تحد مملكته إنما النوب، وال
بالده يف الهوج الرياح هبت إذا وغريها النفوس يف وعظمه لهيبته إنه يقول: (461)
إعظام يف املبالغة به أراد مثل والرياح وإجالًال، له إعظاًما مرتبة رزينة مستوية هبت
مهابة واطردت الستوت تعقل الرياح كانت لو حتى عليه، التمرد وتنكبهم إياه الناس
أن يريد بل بعينها، الرياح يرد ولم وسياسته، أمره يعظم التربيزي: الخطيب وعبارة له،
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أتتها: يف فالضمري له. هيبة واستواء برتتيب هبت هبت إذا الرياح حتى هائبون، له الناس
استواء. غري يف تهب الريح وهي نكباء، جمع والنكب: اململكة، بمعنى امللك عىل يعود

بعد مملكته عن الشمس تغرب وال يقول: سبقه. الذي معنى يف البيت هذا (462)
مبالغة. هذا وكل بإذنه، إال ترشق أن

يف مطاع ممتثل أمره إن يقول: كطرسه. ومحاه، طمسه الكتاب: طلس (463)
عادتهم هي كما — بالطني هذا مكتوبه وختم األمور من بأمر مكتوبًا كتب لو حتى بالده
الخاتم رؤية بمجرد أمره امتثل الخاتم إال يبق ولم كتب ما كل انمحى ثم — ذاك إذ

وخيتام. خاتام وفيه وكرسها، التاء بفتح يقال وخاتم: وإجالًال، إعظاًما
إىل يعود حامله: يف والضمري يحط، فاعل وحامله: ويضع، ينزل يحط: (464)
الفارس ينزل كافور خاتم حامل إن يقول: الجري. الرسيع الفرس واليعبوب: الخاتم،
خاتم رأى إذا الفارس إن أي الجري؛ الرسيع الفرس رسج من الرمح الطويل البطل
الواحدي: وعبارة مطاع، األمر نافذ أنه واملعنى فرسه، عن فنزل إعظاًما له سجد كافور
رسج عن له فينزل فارس كل خاتمه حامل يقتل مرة: فقال هذا. جني ابن يعرف لم
من وال القتل من البيت وليس رسوجهم، عن أعداءه كتابه حامل يحط ومرة: فرسه،
الهاء القطاع: ابن وقال قدرته، واتساع أمره نفاذ يريد واملعنى: يشء، يف األعداء إنزال

انحطوا. األبطال رآه إذا أي كافور؛ عىل يعود
يعقوب ابتهاج — يستجديه — سائل سؤال سمع إذا ويبتهج يرس إنه يقول: (465)

وجوده. لكرمه وذلك يوسف، قميص رأى حني
مستجدية سائلة أعداؤه إليه صمدت فلو كان، أيٍّا السائل يرد ال إنه يقول: (466)

يغلب. ال بجيش غزته فكأنها مطلوبها، نالت
النفار، التجبيب: اللسان: صاحب قال الهرب. والتجبيب: التقدم، التقدمة: (467)
عنها الناس جبب إذا هللا بطاعة املتمسك الحديث: ويف وعرد، فر إذا تجبيبًا الرجل وجبب
مىض إذا الرجل؛ جبب يقال عنها. ورغبوا الطاعات الناس ترك إذا أي الفار؛ بعد كالكار
فال فيهم إرادته من ينجوا لم محاربني، أعداؤه قصده إذا يقول: اليشء. من فارٍّا مرسًعا

محالة. ال يدركهم ألنه الهرب؛ وال عليه، يقدرون ال ألنهم اإلقدام؛ يفيدهم
لزمه بكذا: فالن رضي تقول: والعادة، الدربة وهي الرضاوة، من أرضت: (468)
إن أي الخمر؛ كرضاوة رضاوة للحم إن األثر: ويف به، ألهجه بكذا: ورضاه، واعتاده،
ال الذين الجبناء كتائبه بأقىص ويريد شاربها، مع الخمر كعادة ألكله طالبة عادة له
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املوت لقاء رجاله من الجبناء عودت شجاعته إن يقول: املوت. والحمام: القتال، يشهدون
عندهم. مرهوبًا املوت فليس عليه وجرأتهم

الضمري؛ مقام تقوم الشآبيب يف و«أل» املطر، من الشديدة الدفعة الشؤبوب: (469)
يقول: الدولة، بسيف — يظهر فيما — املتنبي يعرض وشآبيهما. يديه غيوث إىل أي
اللوم؛ هذا يف واهمون وهم — الدولة سيف يعني — الغيث هجري عىل الناس يلومني
فورجه: ابن وقال … أكرم هو من إىل كريًما فارقت إنني أي غيوث؛ إىل غيثًا تركت ألني
عنها تعوضت فقلت: الغيث، بالد هجري يف الناس المني فيقول: تمطر ال مرص أن أراد

التايل. البيت بدليل فورجه، ابن من تعسف وهذا يديه، غيوث
الخطرية، الهبات ويهب الجزيل، العطاء يعطي من إىل هجرت إني يقول: (470)
ما وهو دولة جمع والدوالت: الدولة، بسيف بنيِّ تعريض وهذا باملن، هبته يتبع وال
الجزل املال هنا: واملراد والغلبة، املال عىل فتطلق لذلك، ومرة لهذا مرة فيكون يتداول،

واملمالك. الواليات أو
ماله يف يصب لم الذي واملوفور: مغدور، صلة وبه: وأفزعه، خوفه راعه: (471)
وال غريه، به يروع كي بأحد يغدر ال إنه يقول: ضده. واملنكوب: يشء، منه يؤخذ ولم
حسن أنه يعني ينكب. لم الذي املوفور به ليفزع ماله؛ يسلب أو فيتحيفه أحًدا ينكب

بحال. أحًدا يظلم ال عادل رعيته، يف السرية
جيش صاحب يروع وإنما السابق» البيت آخر «إىل بأحد يغدر ال يقول: (472)
صاحب به ليعترب جيش؛ بصاحب ينكل أي األرض؛ عىل يرصعه آخر جيش بصاحب
وبىل: الحديد، سواد عاله قد الغبار أسود جيش يف — كافور أي — وهو آخر، جيش
األرض، وهي الجدالة عىل يرصعته أي ويجدله إبطاله، وتفيد بالنفي تختص جواب حرف
يف وقوله جيشه، مثل جيش، ذا يروع مفعول مثله: وذا جيش، لذي صفة يجدله: وجملة
جيش ومعنى السواد، الشديد والغربيب: الغبار؛ أسود أي النقع؛ أحم جيش يف أي أحم؛
فإنه صنع ما آخر بملك صنع وقد ملك رآه إذا جني: ابن وقال الحديد، أسود غربيب:

ويحذره. يخافه
ادخرتها؛ التي األشياء أنفع وجري عدو من الخيل يف ما وجدت إني يقول: (473)
التايل. البيت يف ذلك بني كما بي الغادرين بني من وأخرجتني كافور، إىل حملتني ألنها

العدو. من رضب والتقريب الخيل، فالسوابق
يل وفت — الناس يريد — بي تغدر ونوبه الدهر حدثان الخيل رأت ملا : (474)
بها استظهرت ألني الرماح؛ يل وفت وكذلك كافور، إىل الغدر موطن عن إياي بحملها
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أنبوب، جمع واألنابيب: الصالب، والصم: الرماح، األنابيب: فصم مرص. إىل الوصول عىل
شاكله. وما الرمح من العقدتني بني ما وهو

للمفاوز أي — لها كان لو حتى وفاتتها املفاوز قطعت خيلنا إن يقول: (475)
ونجت منا، الصعب وذللت برسعة، جابتنا إذ الخيل؛ هذه من لقينا ماذا لقال قائل —
الخيل، يف يحمد وذلك الشعر، القصرية والجرد: املفاوز، باملهالك: فاملراد غوائلنا، من
من املفاوز ضجت جني: ابن وعبارة الطويل، الفرس وهو رسحوب، جمع والرساحيب:
وإنما املفاوز، منها يفهم لم املهالك أطلقت إذا فورجه: ابن وقال وقوتها، خييل رسعة
تعجبت حتى الهالك من يشء بها يعلق لم الخيل هذه أن يعني املهلكة: األمور تفهم

منها. بسالمتها نجاتها من املهالك
األمور يف الجاد واملنجرد: نفسه، يعني بمنجرد: وقوله ترسع، أي تهوي؛ (476)
ليست أو ثوب للبس رحالته ليست أي مذاهبه؛ ليست وقوله يشء، يرده ال فيها املايض
أو كسوة ملثل طالبًا أسفاره ليست جاد برجل ترسع الخيل هذه إن يقول: لهذا. أسفاره

كقوله: وهذا املعايل. طلبته وإنما طعام،

اْل��َم��َع��اِش َط��َل��ِب ِف��ي ِس��َواَي َوَس��اَر اْل��َم��َع��اِل��ي َط��َل��ِب ِف��ي إَِل��يْ��َك َف��ِس��ْرُت

القيس: امرؤ قال املعنى، هذا الشعراء تعاور وقديًما

اْل��َم��اِل ِم��َن َق��ِل��ي��ٌل — أَْط��لُ��ْب َوَل��ْم — َك��َف��اِن��ي َم��ِع��ي��َش��ٍة ِألَْدنَ��ى أَْس��َع��ى َم��ا أَنَّ َف��َل��ْو
أَْم��ثَ��اِل��ي اْل��ُم��َؤثَّ��َل اْل��َم��ْج��َد يُ��ْدِرُك َوَق��ْد ُم��َؤثَّ��ٍل ِل��َم��ْج��ٍد أَْس��َع��ى َوَل��ِك��نَّ��َم��ا

اتخاذ والثائل أصل، له قديم مؤثل: ومجد مصدرية، — أسعى ما قوله يف — (ما
املثبت.) املستمر وقيل: املجموع، املؤثل: وقيل مال، أصل

الطائي: حاتم وقال

َوَم��ْط��َع��َم��ا َل��بُ��وًس��ا يَ��ْل��َق��ى أَْن ال��دَّْه��ِر ِم��َن ��ُه َوَه��مُّ ُم��نَ��اُه ُص��ْع��لُ��وًك��ا ال��ل��ُه َل��َح��ا

ال الذي الفقري والصعلوك: قرشته، إذا العود، لحوت من وأهلكه. قبحه هللا: (لحاه
ذؤبانها.) العرب: وصعاليك له، مال

آخر: وقال
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َغ��بُ��وِق ِل��ُش��ْرِب أَْو َص��بُ��وٍح ِل��ُش��ْرِب َواْغ��تَ��َدى َراَح َم��ْن اْل��ِف��تْ��يَ��اِن َف��تَ��ى َوَل��يْ��َس
َص��ِدي��ِق ِل��نَ��ْف��ِع أَْو َع��ُدوٍّ ِل��َض��رِّ َواْغ��تَ��َدى َراَح َم��ْن اْل��ِف��تْ��يَ��اِن َف��تَ��ى َوَل��ِك��ْن

لطموحه إنه يقول: الهمة. مرتقى بعيد أنه يريد املسلوب. اليشء السلب: (477)
لكأنها حتى تناولها يحاول من بعني إليها ينظر فهو النجوم، إدراك يف يطمع همته وبعد
يرجع أو نفسه تطيب ال املسلوب شأن عليه، يحصل أو يسرتيح فال منه سلب قد يشء

منه. سلب ما إليه
يبتذلون ال محجبون امللوك ألن — محجب ملك إىل وصلت حتى يقول: (478)
محجوب غري طلبه ملن قريب داٍن نواله فإن محجبًا كان وإن أنه بيد — للناس أنفسهم
بدليل أحد، كل يبلغها ال الناس عن محتجبة وأنها همته، بالنفس يريد أن ويجوز عنه،

تمام: أبي قول أبدع وما أروع، جسم يف التايل: البيت يف قوله

تَ��ْح��تَ��ِج��ُب ِح��ي��َن ��ى تُ��َرجَّ ��َم��اءَ ال��سَّ إِنَّ أََم��ًال ِل��ي َع��نْ��َك ِب��ُم��ْق��ٍص اْل��ِح��َج��اُب َل��يْ��َس

مسلم: يقول وقبله

اْل��َم��َط��ِر َواِب��ِل َع��ْن ُم��ْس��ِف��ًرا يُ��َرى َح��تَّ��ى ��ِب��ِه تَ��َح��جُّ ِف��ي يُ��ْرَج��ى اْل��َغ��يْ��ُث َك��ذَِل��َك

واألروع منها، حال أو — السابق البيت يف — لنفس صفة جسم: يف (479)
األخالق. والخالئق: حسنه، يروعك الذي املوضع هذا غري ويف الفؤاد، الذكي الشهم هنا:
هزًؤا منها ضحك والدناءة، الخسة من عليه هي وما الناس، أخالق إىل نظر إذا يقول:

وعقًال. نفًسا منهم أسمى ألنه واستصغاًرا؛
سري والتأويب: الليل، أول سري واإلدالج: للخيل، أي ولها لكافور، أي له؛ (480)
إليك، بلغتني إذ وتأويبي وإدالجي ورماحي خييل وأحمد أحمدك إني يقول: النهار. عامة

التايل. البيت يف ذكر كما
فلم به، عرفت اسمك ذكر إذا االسم مشهور أنت يقول: املستغني. الغاني: (481)
البكري أتى العجاج بن رؤبة أن يروى، كما وهذا لقب، ذكر أو وصف إىل معه يحتج
رؤبة فقال وعرفت، قرصت فقال: العجاج، بن رؤبة أنا قال: أنت؟ من فقال: النسابة

بذلك: يفتخر
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يَ��ْك��ِف��ِن��ي َط��اَل��ْت اْألَنْ��َس��اُب إِذَا ِب��اْس��ِم��ي َف��اْدُع��ِن��ي ِب��اْس��ِم��ي ��اُج اْل��ع��جَّ رف��َع َوَق��ْد

الخطاب إىل يرده أن أمكنه ولو الحبيب، إىل يرجع — به قوله يف — الضمري (482)
ال أن من بك أعوذ وإني إيلَّ، حبيب وأنت أحبك إني يقول: أبلغ. وهذا أحسن، لكان

القائل: قال كما يحبك ال من تحب أن الدنيا نكد من ألن تحبني؛

تُ��ِح��بُّ��ْه َم��ْن يُ��ِح��بُّ��َك َوَال ـ��َب ـْ تُ��ِح��ب�� أَْن ��َق��اَوِة ال��شَّ َوِم��َن

يوم كل فكانوا األخبار، وأصحاب الحجاب إىل تقدم كان كافوًرا إن قالوا: (483)
فلما بذلك، يعرفونه قوًما إليه وينفذ الصعيد، من ناحية الطيب أبا وىل قد بأنه يرجفون
أبو فقال ذهبًا، دينار ستمائة إليه حمل سمعه بكالم يثق ال املتنبي أن وعلم ذلك كثر

بها. يمدحه القصيدة هذه الطيب
يغلب هو إذ للشوق؛ والغلبة ألجلك، مغالبة الشوق وبني بيني إن يقول: (484)
أعجب كان وافقنا لو الوصل أن عىل وطوله، لرتاخيه الهجر هذا من أعجب وإني صربي،
وال يطاق ال الذي الرقبة الغليظ األغلب: الواحدي: وقال التفريق، األيام شيم من ألن منه؛

ممتنع. شديد صعب الشوق إن قال: فكأنه يغالب،
ولكنه أفعل، عىل وأنأيته نأى يقال البعد، وهو النأي، من تفاعل، تنائي (485)
إن يقول: بالتشديد، تنأى الواحدي وروى وباعدته، أبعدته يقال كما فاعل، إىل نقله
ويدني البغيض فيبعد مرة يغلط أفال أحبه، من وإبعاد أبغضه من بتقريب مولع الدهر
املعنى هذا وأصل الدهر، به يأتي ما خالف ألنه الدهر؛ من غلًطا ذلك وجعل الحبيب؟

مرضس: قول من

��ُع َل��ُم��َف��جَّ َواِج��ٌب َدَالٌل َع��َل��يَّ َل��ُه الَّ��ِذي ِب��اْل��َخ��ِل��ي��ِل إِنِّ��ي َل��َع��ْم��ُرَك
َل��ُم��َم��تَّ��ُع ُف��ْق��َدانُ��ُه َض��اِئ��ِري َوَال نَ��اِف��ِع��ي َل��يْ��َس الَّ��ِذي ِب��اْل��َم��ْوَل��ى َوإِنِّ��َي

الطرماح: ويقول

��َغ��اِئ��ِن ال��ضَّ بَ��يْ��َن ال��دَّْه��ُر ِم��نَّ��ا َويَ��ْج��َم��ُع اْج��ِت��َم��اَع��ُه نُ��ِح��بُّ َم��ْن ِم��نَّ��ا يُ��َف��رُِّق

اآلخر: ويقول
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ُق��ْرُب َل��ُه يُ��ْس��تَ��َل��ذُّ َال َم��ْن َوإِْدنَ��اءِ أُِح��بُّ��ُه َم��ْن ال��نَّ��َوى ِل��تَ��ْط��ِوي��ِح َع��ِج��بْ��ُت

املحدث: وقال

َل��َه��اِت��ي ِف��ي ِش��صٌّ أَْش��نَ��اُه َوَم��ْن ِع��نَ��اًدا يُ��بْ��ِغ��ُض��ِن��ي أَْه��َواُه َوَم��ْن

الشاعر: قال والتمكث، التلبث التئية: (486)

َص��اِغ��ْر َغ��يْ��ُر إِنَّ��َك َوتَ��أَيَّ َزاِئ��ْر ُوُق��وَف يَ��اِر ِب��ال��دِّ ِق��ْف

والحداىل: املقام، لضيق فحذف تئية، أقله ما وأراد التمييز، عىل منصوبة وتئية:
خربه، ظرف ورشقي: مبتدأ، والحداىل: معروف، هناك جبل وغرب: بالشام، موضع
من يتعجب للتخفيف. النسبة ياء من الثانية فحذفت — ياءات بثالث — رشقيي وأصله
جانبي عىل املكانان هذان كان عشية لبثه وأقل سريي أرسع كان ما ويقول: سريه، رسعة

حلب. من رحيله عند يعني الرشقي؛
البيت يف عشية من بدل وعشية: الدولة، سيف به: الناس بأحفى يريد (487)
يقول: وإلطافه. إكرامه يف بالغ إذا حفاوة: به حفَي من تفضيل، أفعل وأحفى: السابق،
التي هي طريقي أهدى وكانت وغادرته، فجفوته بي الناس أحفى كان الدولة سيف إن
خوًفا ويتعسف القصد يرتك كان جني: ابن قال مرص. إىل عنها فعدلت إليه فيها أعود

نفسه. عىل
النور من كله الخري وأن والظلمة، بالنور القائل — ماني أصحاب املانوية: (488)
أن تبني عندك نعمة من للظلمة كم يقول: نفسه يخاطب — الظلمة من كله والرش
النعمة تلك بني وقد زعموا، ما عىل األمر وليس كاذبون، إليها الرش ينسبون الذين املانوية

التايل. البيت يف
األعداء غائلة وقاك الليل ظالم إن يقول: ليًال، السري والرسى: الهالك، الردى: (489)
إذ الرقيب يخَش لم آمنًا املحبوب فيه وزارك يبرصونك، فال ليًال بينهم فيما تسري وأنت
املعتز: ابن كقول فيكون نهاًرا، يزور قد الطيف فورجه: ابن وقال عيونه، عن حجبه

َق��وَّاُد َوال��لَّ��يْ��ُل ��اَم��ٌة نَ��مَّ ��ْم��ُس َف��ال��شَّ تُ��َواِص��لُ��ُه َم��ْن ِب��َل��يْ��ٍل إِالَّ تَ��ْل��َق َال
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التايل. البيت يف النور رش ذكر وقد هذا،
األعداء من خوًفا فيه استرتت العاشقني ليل طول عىل طال يوم ورب يقول: (490)
أي وكمنته؛ رب؛ واو فالواو نفيس. عىل وآمن الكمني، من ألخرج الشمس؛ غروب أراقب

متى. بمعنى وأيان فيه، كمنت
أن وذلك بهما، نفسه يحفظ فرسه أذني يراعي مسريه يف كان إنه يقول: (491)
ثم شيئًا. أبرص أنه الفارس فيعلم حياله أذنيه نصب بعيد من شيئًا أحس إذا الفرس
من كوكب وجهه يف الغرة وكأن الليل، من قطعة سواده يف كأنه فقال: فرسه وصف

داود: أبي قول من وهذا عينيه، بني بقي قد الليل كواكب

ال��نُّ��ُج��وُم ِم��نْ��َه��ا َوُغ��مَّ أََض��اءَْت ـ��َرى ـْ ��ع�� َك��ال��شِّ ُ تَ��َألَْأل َج��بْ��َه��ٌة َوَل��َه��ا

ثم رضورة، الياء وسكن الليل، من حال وباٍق: الفرس، جبهة يف البياض والغرة:
الليل. كواكب أي — كواكبه من — كوكب أي كوكب؛ وقوله الساكنني، اللتقاء حذفها

الصدر رحيب الفرس هذا إن يقول: الواسع. والرحيب: الجلد، اإلهاب: (492)
كان الصدر ضيق كان لو إذ الجري؛ رسيع الخطو واسع كان ثم ومن اإلهاب، رحيب
يضيق الحمار ترى ولهذا يديه، مد عن ضاق الجلد ضيق كان إذا وكذلك قصريًا، خطوه
عىل وتذهب تجيء جسمه عن فضلة الفرس هذا إهاب ففي وإذن يديه، مد عن إهابه

الرحيب. صدره
وثب بجذبه إيلَّ لجامه أدنيت فإذا الفرس بهذا الليل ظالم شققت يقول: (493)
شدة الفرس: بطغيان فاملراد برأسه. لعب لجامه أرخيت وإذا ونشاًطا، مرًحا وطغى

اللجام. سري والعنان: واملرح، النشاط
الضمري من حال أركب: وحني عنه، يف الضمري من حال ومثله أتبعته، قفيته: (494)
بعد عنه نزلت وإذا — قتلته — فرصعته لحقه وحًشا به طردت إذا يقول: مثله. يف
مثل يشء، ونشاطه جريه من ينقص ولم لغب، يدركه فلم أركبه حني مثله كان الصيد

املعتز: ابن قال كما الركوب، حني كان ما

َم��ذُْخ��وُر ��بْ��ِق ال��سَّ َوَراءَ َع��ُدوٌّ َوِف��ي��َه أَوََّل��ُه ��دِّ ال��شَّ ِف��ي آِخ��َرُه تَ��َخ��اُل

عني يف كثرية واالمتحان التجربة لدى قليلة الصديق بمثابة الخيل إن يقول: (495)
بالتجربة يعرف الصديق أن كما السوابق، من الكوادن تعرف فبالتجربة يجرب، لم من
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أن كما قليلة، الخيل من الجياد أن املعنى وحاصل مذقه، أو الود صدق من عنده ما
قليل. الصداقة يستحق الذي الصديق

ألوانها وراء فيما الخيل مزايا إن يقول: — شية جمع — األلوان الشيات: (496)
حسنها تر لم وأعضائها ألوانها حسن إال منها تر لم فإذا وطباعها، وعدوها جريها من

ومزاياها.
قرشته، إذا العود لحوت من وأصله ولعنه، قبحه أي عليه؛ دعاء هللا: لحاه (497)
من فإن الدنيا، املنزل بئس يقول: عليها. ويدعو الدنيا يذم التمييز. عىل نصب ومناًخا:

فيها. نصبًا أشد كان الهمة مرتقى بعيد كان
يبلغني بأن وعتابه الدهر شكاية من قصيدة يل تخلو هل أعلم ليتني يقول: (498)

الشكاية؟ فأترك أطلب، ما منه وأنال املراد،
ذو عارف بصري حول؛ قلب وفالن يذود، فاعل وأقله: ويطرد، يدفع يذود: (499)
مرضه يف قال — عنه هللا ريض — سفيان أبي بن معاوية أن رووا األمور. قلب حيلة
املتنبي: يقول املطلع. هول من سلم إن قلبا حوال لتبكيان إنكما البنيه: فيه مات الذي
ويلهي الشعر يمنع أقله ما ونوبه حدثانه من عيلَّ انصب وما الدهر هموم من بي إن
معها تخمد وال الدهر، بنوازل يضيق فال لألمور؛ التقليب حسن قلبي ولكن عنه، الخاطر
سمتهم، فسمت النساء يخاطبوا أن عادتهم من العرب فإن القوم ابنة يا وقوله خطراته،
يا قولهم عن كناية هو جني: ابن وقال أهلها، كثرة إىل إشارة القوم ابنة يا قال وإنما

الكرام. ابنة
إال هو فما عنه تنبئ بحيث والنباهة الظهور من كافور خالئق إن يقول: (500)
أبيت؛ أو شئت فأمدحه منقبة جلب أو معنى جلب إىل أحتاج وال فأكتب، عيل تُمىل أن
هذا عباد بن الصاحب أخذ وقد عيل، تمىل أخالقه هي وإنما عندي، من بيشء آِت لم إذ

فقال: املعنى

َويَ��نْ��ض��ُب اْل��َولِ��ي��ِد ِش��ْع��ُر َل��َه��ا يَ��ُغ��وُر َل��يْ��َل��ٍة َولِ��ي��َدُة إِالَّ َه��ِذِه َوَم��ا
َوأَْك��تُ��ُب َع��َل��يَّ يُ��ْم��ِل��ي أَنَّ��ُه ِس��َوى ِل��ي َل��يْ��َس َم��ْج��ِدَك إِْم��َالءُ أَنَّ��َه��ا َع��َل��ى

آنسه كافور إىل وصمد أهله وفارق اإلنسان اغرتب إذا يقول: قصد، يمم: (501)
األول: يقول املعنى هذا ويف يفارقهم، لم أهله بني كأنه حتى إياه وتفقده بعطاياه،
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اْل��َم��ْح��ِل َزَم��ِن ِف��ي اْألَْوَط��اِن َع��ِن َغ��ِري��بً��ا َش��اِت��يً��ا اْل��ُم��َه��لَّ��ِب آِل َع��َل��ى نَ��َزْل��ُت
أَْه��ِل��ي َح��ِس��بْ��تُ��ُه��ُم َح��تَّ��ى َوإِْل��َط��اُف��ُه��ْم َواْف��ِت��َق��اُدُه��ْم إِْك��َراُم��ُه��ْم ِب��ي َزاَل َف��َم��ا

تمام: أبو ويقول

أَِب بَ��ِن��ي ِب��َغ��يْ��ِر َرُج��ٍل أَِب��ي َوبَ��نُ��و َرْه��ُط��ُه بَ��ِع��ي��ًدا أَْم��َس��ى َم��ْن َرْه��ُط ُه��ُم

حاَيلْ يف له ذلك ترى غريبة ونوادر وحكمة عقًال مفعمة أفعاله إن يقول: (502)
العقل منها استشف أفعاله إىل نظر من وكل حال، يف منها يخلو ال وغضبه رضاه
أي بادرة؛ جني ابن ورواها الغريب، النادر اليشء والنادرة: الرأي، وأصالة والسداد

بديهة.
يف وأثره سيفه مضاء إىل نظرت فإذا بنفسه ال بكفه يعمل سيفه إن يقول: (503)
بالسيف؛ يستظهر كفه أن ال القطع، عىل بكفه يستظهر إنما سيفه أن لك استبان الوغى
شيئًا، يؤثر ال الضعيف يد املايضيف السيف بجودة ال الكف بقوة يحصل إنما القطع ألن

البحرتي: قال كما

يَ��ْق��َط��ُع — ��يْ��َف ال��سَّ َال — اْل��َك��فَّ َف��ِإنَّ ِل��يَ��ْم��ِض��ي َغ��َالِئ��ِه ُك��لَّ ��يْ��ِف ِب��ال��سَّ تُ��ْغ��ِل��يَ��ْن َف��َال

وغاىل غاٍل، بثمن اشرتاه إذا به وأغىل باليشء غاىل يقال بالسيف: تغلني فال (قوله
الحد.) وجاوز فأبَْعط ساَم وغاله: به

لم عندك مكثت إذا عطاياه ألن السحاب؛ جود من أفضل جوده إن يقول: (504)
ماء أم بغريها. ويمدها هباته يوايل ألنه أو ينفد، ال الذي الجزيل يعطي ألنه تنضب؛
وقوله مكانه، وجف األرض يف وذهب نضب حينًا وأقام األرض يف مكث إذا فهو السحاب
األرض. يف ذهب املاء: ونضب املكث، واللبث: عطاياه؛ من حال اللبث: مع أي اللبث؛ عىل
أطربك أي حني؛ منذ أغني إني يقول: يؤمل. ما بتقايض املتنبي يعرض (505)
الرشاب، تحرمني ذلك ومع مديحي، سماع تلتذ أي غنائي؛ عىل ترشب وأنت بمديحي،
بطلب يعرض مثلك؟ من مثيل يتوقعه ما أعطيتني هال أي أرشبها؟ فضلة الكأس يف فهل

بعد. بذلك رصح كما والية،
وأنا وكرمه، ويتفق بالزمان يليق ما عىل تعطيني تعطيني إذ إنك يقول: (506)

كرمك. ويقتضيه همتك توجبه ما أطلب إنما
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لم إذا يقول: «عزبة». اآلن نسميه ما والضيعة: إليه، أسنده كذا: به ناط (507)
جودك يحدثه ما أي — بجودك إياه تكسوني ما فإن والية إيلَّ تفوض أو ضيعة تقطعني

اآلمال. تلك تحقيق عن باشتغالك إياه تسلبني — اآلمال من
يحبون من يضاحكون مبتهجني فرحني العيد هذا يف الناس كل أرى يقول: (508)
بعيد ألنه — امليت يندب كما — وأندبه أحب من أبكي منهم، العكس فعىل أنا أما أمامي؛
يالقيها التي األالقي هذه لقاء يطلب ما بإعطائه األسود يغري أن املتنبي يقصد عني.

اغرتابه. جراء من
وقيل: بالعقاب، ليس ضخم طائر وقيل: العقاب، قيل: املغرب العنقاء (509)
بن حنظلة له يقال نبي الرس ألهل كان الكلبي: ابن وقال كالغول، لها: أصل ال كلمة
طائرة ينتابه فكان ميل السماء يف مصعده دمخ، له يقال جبل بأرضهم وكان صفوان،
فتأكلها الطري عىل تنقض فكانت منقضة، تقع وكانت طويل، عنق لها يكون، ما كأعظم
أخذته ما بكل تغرب ألنها مغربًا؛ عنقاء فسميت به، فذهبت صبي عىل وانقضت فجاعت
سوى — صغريين لها جناحني إىل وضمتها ترعرعت، «وليدة» جارية عىل انقضت ثم
عليها هللا فسلط عليها. فدعا نبيهم. إىل ذلك فشكوا بها طارت ثم — الكبريين جناحيها
وطارت املغرب، العنقاء به ألوت يقولون أشعارها: يف مثًال العرب فرضبتها فهلكت. آفة

قال: يرجع. ال حيث إىل ذهوبه أو هالكه يريدون العنقاء؛ به

ُم��ْغ��ِرُب َع��نْ��َق��اءُ ��اِج اْل��َح��جَّ يَ��ِد ِم��ْن ِب��ِه َح��لَّ��َق��ْت اْل��َخ��ِل��ي��َف��ُة ُس��َل��يْ��َم��اُن َوَل��ْوَال

ما وبعد أهله، إىل تشوقه املتنبي يذكر وأبعد. ذهب البالد؛ يف أغرب من ومغرب:
لقاءهم. يرجو ال بحيث وبينهم. بينه

أحب ألنك مًعا؛ لقاؤكما يتيرس ال حني لقائهم عىل لقاءك أوثر إني يقول: (510)
منهم. إيل

أسديت ملا أهيل؛ عىل وآثرتك أحببتك إنما يقول: إليه. صنعه جميًال: أواله (511)
البحرتي: قال كما العز من فيها ألقيت ملا بساحتك؛ اإلقامة يل وطابت الجميل، من إيلَّ

اْل��َم��ْط��َل��ِب َك��ِري��َم ِب��َه��ا يَ��نَ��اُل أَْرٌض اْل��َف��تَ��ى إَِل��ى اْل��ِب��َالِد أَْوَط��اِن َوأََح��بُّ

السابق. البيت عجز يف ذكره ما عىل مبني املتنبي بيت ومعنى
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السيوف يريد — حاد أي ذرب؛ لسان ومنه املحدد، أي املذرب؛ والحديد (512)
ثم عنك، يدفعه هللا ألن يبتغون؛ ما ينالون فال السوء، بك يريدون الحساد إن يقول: —

والسيوف. الرماح
— عليك األمر التياث من — يبتغون الذي إىل الحساد وصول ودون يقول: (513)
منها تخلصوا هم ولو املوت، من عليهم أمر هي وبطشك بأسك جراء من أهوال أي أهوال
إىل بدل الجماعة روى وقد يقاسون، ما لشدة أطفالهم وشابت أنت لبقيت املوت؛ إىل
وفساد ملكك زوال من — الحساد يطلب الذي دون أي الواحدي؛ قال الشيب. إىل املوت:
أن قبل يموتون إنهم أي — املوت أي — منه تخلصوا لو ما قوله وهو املوت — أمرك
وصعوبة يرون، ما لشدة طفلهم؛ وشاب أنت عشت يموتوا لم ولو يطلبون، ما فيك يروا
الذي املوت السوء من يريدون ما دون جني: ابن وقال منك، يقاسون وما يلحقهم، ما
بل الشيب إىل املوت من يتخلصون ال ولكنهم طفلهم، لشاب الشيب؛ إىل منه تخلصوا لو

يقتلهم.
فينالون يطلبون فيما الحكم لهم وجعلت أعطيتهم، عطاياك طلبوا إذا يقول: (514)
يدركونه؛ ال فإنهم هللا آتاكه الذي الفضل عىل يحصلوا أن حاولوا إذا أما يقرتحون، ما كل
فضلك راموا إن جني: ابن وعبارة به، هللا آثرك يشء ذلك وإنما باالكتساب، يُنال ال ألنه
أن اإلنسان يقدر كيف الفتح: ابن عبارة عىل معقبًا — فورجه ابن قال منه. منعتهم
عىل املتنبي به أتى وقد ذلك، عىل القادر هللا وإنما فضله؟ مثل يف يكون أن من آخر يمنع

فأحسن. فاعله يَُسمَّ لم ما
ولكنها لوهبتها، توهب العىل كانت فلو وشح، بخل من تؤتي لست يقول: (515)

األول: قول املعنى هذا يف واألصل توهب، ال

َف��ْض��ِل��ي َوَال اْل��َك��ِري��َم ُخ��ْل��ِق��ي يَ��ْق��ِس��ُم��وا َف��َل��ْن َونِ��ْس��َوتِ��ي بَ��ِن��يَّ َم��اِل��ي يَ��ْق��تَ��ِس��ْم َوإِْن

تمام: أبي قول وهلل

يُ��وَه��ُب ��ا ِم��مَّ اْألَْخ��َالُق َك��انَ��ِت إِْن نَ��ْف��َح��ًة خ��ي��ِم��َك ِط��ي��ِب ِم��ْن َل��نَ��ا َف��انْ��َف��ْح

األصل.) والخيم الخلق، سعة وقيل: الخلق، (الخيم:
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أن لهم ينبغي كان فما نعمائك، يف يتقلبون الحاسدين هؤالء إن يقول: (516)
تلك عىل يحسده بات ثم إنسان نعمة يف تقلب من ظلًما الظاملني أشد ألن يحسدوك؛

النعمة.
أبيه. بعد كافور رباه الذي مرص صاحب األخشيد بن عيل هو امللك: ذو (517)
وكنت أبًا له فكنت مرضع، طفل وهو ملكه، بحفظ عنه وقمت ربيته، الذي أنت يقول:
الذي وأنت املتنبي قال ولو قالوا: امللك، هذا صاحب أي امللك؛ ذا ربيت فقوله: ا، أمٍّ له

كثري: قال كما ربيت قال ولكنه أحسن، لكن ربى

اْل��َق��َص��اِئ��ُر ِب��ذَاَك تَ��ْدِري َوَم��ا إَِل��يَّ َق��ِص��ي��َرٍة ُك��لَّ َح��بَّ��بْ��ِت الَّ��ِت��ي َوأَنْ��ِت

لك هو الذي بسيفك وتحميه عنه تذود لشبله كاألسد امللك لذي وكنت يقول: (518)
والهندواني: األسد، ولد والشبل: األجمة، والعرين: به، أشباله يحمي لألسد املخلب بمنزلة

لإلنسان. الظفر بمنزلة الطري وجوارح للسباع واملخلب الهندي، السيف
وكرًما؛ وحفاًظا له حمية دونه، بنفسك ولقيتها الرماح عنه ذدت يقول: (519)
بنفسك تلقي أي املوت: إىل العار من الحرب يف تهرب بحيث واإلباء الشجاعة من ألنك
تُمد الحرب، والهيجا: الرماح، فالقنا: الهزيمة. عىل ذلك «تختار» وتعتام التهلكة، إىل

وتقرص.
ويلقي يباليه، وال يهابه ال الذي املقدام الشجاع يرتك قد املوت إن يقول: (520)
يف فالضمري ويخشاه. املوت يهاب الذي الهيابة الجبان يدرك وقد التهلكة، إىل بنفسه

يهلك. أي ويخرتم؛ للموت، يرتك:
شجعان هم أي وشدة؛ بأًسا يعدموا لم الحرب يف يالقونك الذين وإن يقول: (521)

الحارث: بن لزفر هذا ومثل بهم، تبطش ثم ومن وأنجب، منهم أشد أنك بيد أشداء،

أَْص��بَ��َرا اْل��َم��ْوِت َع��َل��ى َك��انُ��وا َوَل��ِك��نَّ��ُه��ْم ِب��ِم��ثْ��ِل��َه��ا َس��َق��ْونَ��ا َك��أًْس��ا َس��َق��يْ��نَ��اُه��ُم

من الخوذة وهي بيضة، جمع وبالفتح: السيوف، — بالكرس — البيض (522)
عنك ورصفتهم هزمتهم لقد يقول: فيه، مطر ال الذي الكاذب الخلب: والربق حديد،
برق أن غري اآلخر، يف برق والخوذ السيوف من لكل فكان خوذهم، تقرع وسيوفك
يف الخوذ برق أما بعده، دماؤهم فتَسيل الجماجم تقطع ألنها صادق؛ الخوذ يف السيوف
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جني: ابن وعبارة أثر، لها فليس الدم تسيل وال تربق ألنها كاذب؛ خلب فهو السيوف،
البيض وبرق البيض، وبلغ قطع به رضب إذا السيف ألن صادق؛ السيوف ملع أن يريد
بالربق فشبه السيوف، يف البيض للمع أثر ال ألنه السيوف؛ عىل يصدق ال — الخوذ —

املطر. فيه الذي الصادق كالربق تأثريه واألول فيه، مطر ال الذي الخلب
سيوفك صنعت ما الناس رأى ملا يقول: جني: ابن قال املنرب. هنا: العود (523)
الرشاح: بعض وقال ورهبة، رغبة منابرهم عىل لك فدعوا بالطاعة لك أذعنوا بأعدائك
بسيفك، البالد أخذت أنك يعني الدعاء: يف باسمك الخطبة الخطباء تعلم سيوفك أن يريد

لك. يدعو أي باسمك؛ يخطب بلد خطيب كل فصار
عن غنى يف إنك يقول: تتناهى. أي — التاءين إحدى بحذف — تناهى (524)
كنت إذ — وتعزى إليك تتناهى املكرمات ألن لغريك؛ النسابون يذكرها التي األنساب
شبه هذا أن وليلحظ النسب، عن محموده يغنيك رشًفا هذا وحسبك إليك، — لها أصًال
قال هنا ومن مقصود، غري يكون وقد الداهية، للمتنبي مقصوًدا يكون قد كافور يف غمز
أن عىل عنه. النسب بنفي أشبه ألنه امللوك؛ سيما وال به، يمدح مما هذا ليس التربيزي:

طاهر: ابن قول إىل ينظر املعنى هذا

ُم��َؤثَّ��ِل َم��ْج��ٍد ُك��لُّ إَِل��يْ��َه��ا تَ��نَ��اَه��ى َم��نَ��اِس��ُب ِل��ْل��َم��ْك��ُرَم��اِت َخ��َالِئ��ُق��ُه

عن أي الناس: ينسبه عما والتقدير ينسب، فاعل فالناس: الناس، ينسب عما وقوله
الناس. ينسبه الذي النسب

قال أحد. كل فوق ألنك إليه؛ تنسب أن يستحق من هناك ليس يقول: (525)
هجاء. كان فيه مدحي قلبت لو يقول: املتنبي كان وقد منه، سخرية هذا التربيزي:

كنت ألني بدًعا؛ رؤيتك عند طربي ليس يقول: أرجو. عىل عطف فأطرب: (526)
ألنه به؛ االستهزاء يشبه البيت هذا الواحدي: قال الرجاء. عىل فأطرب أراك أن أرجو
ويضحك يستملح ما وكل القرد رؤية عىل اإلنسان يطرب كما رؤيتك عىل طربت يقول:
جعلت أن عىل زدت ما له قلت البيت هذا الطيب أبي عىل قرأت ملا جني: ابن قال منه!

فضحك! — القرد كنية وهي — زنة أبا الرجل
أقرص ولم غريك قبل أقصدك لم أن عىل يلومانني وهمتي شعري إن يقول: (527)
أبي قول من املعنى وهذا أالم، ألن أهًال فكنت غريك، بمدحي أذنبت فكأنني عليك، مدحي

تمام:
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تَ��اِئ��بَ��ا َف��ِج��ئْ��تُ��َك ِب��آَم��اِل��ي ِس��َواَك أَنْ��تَ��ِح��ي يَ��ْوَم ُم��ذِْن��بً��ا إِالَّ ُك��نْ��ُت َوَه��ْل

ليس التربيزي: الخطيب قال الثاني. لوال رصيح هجاء األول املرصاع الواحدي: وقال
مدح يف رصفها لم والقوايف بغريه؛ قنع كيف عذلته همته أن ومعناه: هجاء، البيت يف
الواحدي الحظه وما شيئًا، يقل لم الخطيب إن أقول: البيت. بقية بذلك له وشهد غريه؟

صحيح.
إليك، وصلت حتى البلدان من كثريًا فجبت إليك، طريقي طال ولكنه يقول: (528)
ينهب كأنه لذلك شعري فكان الناس، ومدح الشعر بقول أطالب ذلك غضون يف وكنت

غريه. مدح عن كافور إىل املتنبي يعتذر نهبًا.
ذلك، وراء مرشق ال حيث الرشق أقىص بلغ حتى كالمي فرشق يقول: (529)

تمام: أبي قول من وهذا الغرب، أقىص بلغ حتى غرب وكذلك

اْل��َم��َغ��اِربَ��ا نَ��ِس��ي��ُت َق��ْد َح��تَّ��ى َوَش��رَّْق��ُت َم��ْش��ِرق ِذْك��َر أَِج��ْد َل��ْم َح��تَّ��ى َف��َغ��رَّبْ��ُت

إىل وصوله من يمتنع لم شعًرا قلت إذا يقول: األطناب. مشدود أي مطنب؛ (530)
األرض عم قد شعره أن يريد باألطناب. مشدودة خيمة وال مرتفع قائم حائط وراءه ما

كقوله: وهذا الوبر، سكان والبدو املدر، سكان الحرض شمل حتى

اْل��ِب��َح��اَرا َوُخ��ْض��َن اْل��ِج��بَ��اَل َوثَ��بْ��َن ِم��ْق��َولِ��ي ِم��ْن ِس��ْرَن إِذَا َق��َواٍف

خرب ومنى: مؤخر، مبتدأ بمصدر ُمَؤوَّلة خضاب البياض أن تقول أن لك (531)
قيس: قال الشعر، ضفائر والقرون: منية، جمع واملنى: ملنى، وصف يل: وكن مقدم،

نَ��َداَه��ا ِف��ي اْألُْق��ُح��َوانَ��ِة َك��َم��ي��ِل َل��يْ��َل��ى ُق��ُروُن َع��َل��يْ��َك َم��اَل��ْت َوَه��ْل

كانت منى شعري سواد به يخفى يل خضابًا البياض وكون هذا مشيبي إن يقول:
ألنه شعره؛ بابيضاض شبابه ليخفي قديم من الشيب يتمنى كان أنه يعني قديًما؛ يل
فصارت أخرى، بعد مرة منه تكرر قد ذلك أن إىل نظًرا املنى وجمع العني، يف وأجل أوقر
الذي السواد أن كما به، السواد إلخفاء خضابًا؛ بالشيب البياض وسمى منية، مرة كل
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خضابًا. يسمى البياض يخفي
إعراب: ملناسبة العكربي للعالمة نحويٍّا تحقيًقا هنا نورد أن يف علينا وال «هذا»،

ِخ��َض��اُب اْل��بَ��يَ��اَض أَنَّ ِل��ي ُك��نَّ ُم��نً��ى

عنها أخربت إذا بالنكرة االبتداء يفيد وقد مبتدأ، وهي نكرة منى العكربي: قال
مضاف بظرف أخربت إن وكذلك خاطبتني، امرأة كقولك: معرفة، اسًما تتضمن بجملة
باملعرفة تتنبه النفس ألن بالنكرة؛ االبتداء منع وإنما خلفك، رجل كقولك: معرفة إىل
إىل اإلصغاء باطراح حقيًقا الخرب كان مجهوًال عنه املخرب كان وإذا الفائدة، طلب عىل
الخرب يتضمن أن نكرة املبتدأ كان إذا الكالم ورشط عنه، أخرب من يعرف ال ألنه خربه؛
يتطرق أن خرب كل يف الغرض ألن مال؛ لزيد كقولك: الخرب، يتقدم أن أو معرًفا اسًما
لتخرب مجروًرا زيًدا وضعت ألنك هنا؛ ها موجود وهذا بها، الكالم ويصدر باملعرفة إليه
هو الذي فاملبتدأ مال، ذو زيد تقدير يف مال لزيد فقولك: استقر، قد ماًال له بأن عنه
ضمن يف ألن مفيد؛ يل كن وقوله املعنى، يف املبتدأ هو ولزيد الحقيقة، يف الخرب هو مال
فائدة؛ بذلك يحصل لم لرجل كن منى قال ولو املعارف، أعرف وهو املتكلم، ضمري الخرب
إضمار عىل فالرفع والنصب؛ الرفع يحتمل البياض إن وقوله معروف، اسم من لخلوه
عند ليايل بقوله شبيبته أيام ذلك أن أخرب قد ألنه البياض؛ أن إحداهن قال كأنه ابتداء
تعاىل: قوله يف تتبع أضمر كما عليه ُمنًى لداللة تمنيت إضمار فعىل النصب وأما البيض،
يقع فال والطمع كالرجاء يثبت لم مما التمني إن قيل: وإذا إِبَْراِهيَم﴾ ِملََّة بَْل ﴿ُقْل
أن عىل شاكله وما التمني يقع وإنما باليقني، أشبه فهي للتحقيق، ألنها الثقيلة؛ أن عىل
حيث من والتمني والرجاء بالطمع أشبه فهي لالستقبال، الفعل تخلص ألنها الخفيفة؛

لبيد: قول ومنه يتوقع، بما املعاني هذه تعلقت

ُم��َض��ْر أَْو َرِب��ي��َع��َة ِم��ْن إِالَّ أَنَ��ا َوَه��ْل أَبُ��وُه��َم��ا يَ��ِع��ي��َش أَْن ابْ��نَ��تَ��اَي تَ��َم��نَّ��ى

وبعده: وفاته قرب قالها للبيد أبيات (من

َش��َع��ْر تَ��ْح��ِل��َق��ا َوَال َوْج��ًه��ا تَ��ْخ��ِم��َش��ا َوَال تَ��ْع��َل��َم��اِن��ِه ِب��الَّ��ِذي َف��ُق��وَال َف��ُق��وَم��ا
َغ��َدْر َوَال َع��ْه��ًدا َخ��اَن َوَال أََض��اَع َص��ِدي��َق��ُه َال الَّ��ِذي اْل��َم��ْرءُ ُه��َو َوُق��وَال
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اْع��تَ��ذَْر) َف��َق��ِد َك��اِم��ًال َح��ْوًال يَ��بْ��ِك َوَم��ْن َع��َل��يْ��ُك��َم��ا ��َالِم ال��سَّ اْس��ُم ثُ��مَّ اْل��َح��ْوِل إَِل��ى

ووددت عليها وددت وقوع يمتنع لم كما الثقيلة، أن عىل التمني وقوع يمتنع ال قيل:
أن ويجوز اآلية، ْوَكِة﴾ الشَّ ذَاِت َغرْيَ أَنَّ ﴿َوتََودُّوَن التنزيل: ويف واحد، بمعنى وتمنيت
نعت وخربها واسمها وأن كن هي التي والجملة الظروف، نصب منصوبة ُمنى: يكون
أنك ا أحقٍّ قالوا: كما منى، جملة يف أي يل كن منى يف قال كأنه قبلها بما أن فتتعلق لها،
منى يف الظرفية معنى أردت وإذا أكرب، ويف حق يف يريدون مقيم، أنك ظني وأكرب ذاهب
اسم وكل بالظرف، أن رفع والكوفيني واألخفش سيبويه فمذهب مذهبان؛ أن يف فلك
بقوله ذلك مثل وقد الفاعل، ارتفاع بالظرف سيبويه عند يرتفع ظرف يتقدمه حدث
مذهب هذا كان وإذا ذاهب، أنك حق أيف عىل حملوه قال: ذاهب، أنك ا وأحقٍّ الرحيل غدا
فتنصب ذاهب، أنك مناي أكرب تقول أن فيحسن الظن، تقارب فاملنية معه ومن سيبويه

وأنشد: يف، بتقدير أكرب

اْل��َم��َج��اِل��ِس َوْس��َط إِيَّ��اَي ُدُك��ْم تَ��َه��دُّ َج��نْ��َدٍل بْ��ِن َس��ْل��َم��ى أَبْ��نَ��اءِ بَ��ِن��ي ��ا أََح��قٍّ

يف سببها وراجع راِجعها أبيات من وهو جاهيل، شاعر يعفر بن لألسود البيت (هذا
يف وتجد بعده، ملا مضاف منادي وبني: والخرب، املبتدأ شواهد يف األدب خزانة ويف األغاني
شئت.) إن فراجعه العكربي اإلمام له تعرض الذي املوضوع لهذا وافيًا تحقيًقا الخزانة
عنه ويخرب باالبتداء، الحدث أسماء يرفع أنه وذلك الخليل، مذهب اآلخر واملذهب
يف الرحيل بمنزلة هنا التهدد أن الخليل وزعم قال: سيبويه عند حكاه املتقدم بالظرف

كموضعه. وموضعها بمنزلته أن وأن غٍد،
تمني إن يقول: العيب. هو والعاب: الرأس، جانبا والفودان: النساء، البيض: (532)
وسواده، شعره لحسن فتنة؛ النساء لدى فيها رأسه شعر كان التي الليايل يف كان املشيب
ويرغب النساء، عن يعف ممن ألني عندي، عيب الفخر ذلك أن بيد بوصيل؛ يفخرن وكن

وصالهن. عن

أَنْ��َزُق ��ِب��ي��بَ��ُة َوال��شَّ أَْوَق��ُر ��يْ��ُب َوال��شَّ

فوادي ليايل ذلك تمنيت قال كأنه منى عليه دل مضمر بفعل منصوب ليايل: وقوله
قبيح. وهو بالظرف فصل وقد بعده، الجملة إىل مضاف وليايل: فتنة، النساء عند
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أدعو وكيف وأشتهيه؟ أتمناه كنت وقد اليوم، املشيب أذم فكيف يقول: (533)
وقد انتهاء الشيب أشكو أن ينبغي ال يعني شكوته؛ إليه أجبت إذا ما لها وأطلب لنفيس

قوله: يف الرومي ابن سمت هذا يف سمت وقد ابتداء، دعوته

أَْس��َوُد َوال��رَّأُْس اْل��َق��ْل��ِب ِف��ي َم��َواِق��َع��َه��ا تَ��ْش��تَ��ِك��ي ُك��نْ��َت الَّ��ِت��ي ال��نُّ��ْج��ُل اْألَْع��يُ��ُن ِه��َي
��ُد تَ��َع��مَّ ِس��َواَك َم��ْرًم��ى َج��َع��َل��ْت َوَق��ْد َرأَيْ��تَ��َه��ا ��ا َل��مَّ اْآلَن تَ��أَْس��ى َل��َك َف��َم��ا

وانجاب: ارتحلوا، إذا منازلهم: عن القوم جال قولهم من وانكشف، زال جال: (534)
ويقال ضبابة، الواحد الدخان، مثل السماء، إىل األرض من يصعد ما والضباب: انكشف،
السواد، يف كامن كأنه كان الشيب بياض إن يقول: الضباب. فيه صعد أي يومنا؛ أضب
والخري، الرشد من طريق كل إىل صاحبه فاهتدى وانكشف، بدا عنه السواد زال فلما

ضوئه. يف السالك اهتدى الضباب عنه جال إذا كالنهار
أن ذكر — والعجز الضعف فيه والشيب — الشيب يتمنى كان أنه ذكر ملا (535)
وجهه يف البيض الشعرات أن ولو جسمه، بشيب الضعف منها ينال وال تشيب، ال همته

للجسم. منه: قوله يف والهاء حرابًا، كانت
ظفرها يكل ال فهمتي الكرب، من ناب فمي يف يبَق ولم ظفري كل إن يقول: (536)
سيبويه واختار الرشط، جواب جزم، موضع يف أعده قوله العكربي: قال نابها، يذهب وال

الجزم. موضع يف الرفع املضاعف يف
شابة نفيس إن يقول: للنهود. ثديها يبدو الجارية والكعاب: استثناء، غريها: (537)

جسمي. تغري وإن الدهر، يغريها ال أبًدا
أصحابي، بي اهتدى للطريق يهتِد فلم بالسحاب النجوم خفيت إذا يقول: (538)
جمع اسم والصحبة: بالفلوات، خبري خريت أنه يريد به، يهتدى الذي كالنجم لهم وكنت

به. صحبتي تهتدي ويروى األصحاب، بمعنى
وجميع باألوطان، مولع غري إني يقول: ويحركني. يستخفني يستفزني: (539)

إليه. الرجوع حب يستخفني لم وطنًا غادرت فإذا سواء، عندي البالد
كالم به، سامحت إن وقوله: اإلبل، والعيس: السري، من رضب الذمالن: (540)
كور، جمع واألكوار: عليها، رست تقديره: به للعلم محذوف الرشط وجواب مستأنف،
سمحت فإن اإلبل، سري عن كذلك غني وأنا يقول: املعروف. الطائر والعقاب: الرحل، وهو

يحملني. ما إىل أحتاج أن دون الفيايف أجوب كالعقاب؛ فإنني وإال عليها، رست به
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ما الشمس: ولعاب العمل، عىل املطبوعة املعتملة النجيبة النياق اليعمالت: (541)
الفيايف يف وأعطش يقول: رأسه. فوق تتدىل خيوط كأنه الظهرية أشعة من املسافر يراه
املاء إىل حاجتي أبدي فال اإلبل، فوق لعابها ويسيل الشمس، حر فيها يشتد التي الحارة

تمام: أبي قول من وهذا وحزًما، وتجلًدا تصربًا

َص��اِدي َوْه��َو اْل��َم��َواِرِد بَ��ْع��ِض إَِل��ى َش��ْزًرا ال��طَّ��ْرُف يَ��ُك��رَّ أَْن َج��ِدي��ٌر

يضع لألرسار كتوم إنه يقول: الرشاب. عىل ويجالسك ينادمك الذي النديم: (542)
قال كما البدن يف تغلغله مع الرشاب إليه يصل وال النديم، عليه يطلع ال حيث الرس

الدارمي: مسكني

انْ��ِص��َداُع��َه��ا ال��رَِّج��اِل أَْع��يُ��ُن َص��ْخ��َرٍة إَِل��ى َوِس��رُُّه��ْم اْل��ِب��َالِد ِف��ي َش��تَّ��ى يَ��َظ��لُّ��وَن

مسعود: بن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبيد قول إىل البيت هذا يف املتنبي نظر وقد

يَ��ِس��ي��ُر اْل��َخ��اِف��ي َم��َع َوبَ��اِدي��ِه ُف��َؤاِدي ِف��ي َع��ثْ��َم��َة ُح��بُّ تَ��َغ��ْل��َغ��َل
ُس��ُروُر يَ��بْ��لُ��ْغ َوَل��ْم ُح��ْزٌن َوَال َش��َراٌب يَ��بْ��لُ��ْغ َل��ْم َح��يْ��ُث تَ��َغ��ْل��َغ��َل

املرأة أصحب إنما يقول: تقطع. وتجاب: الناعمة، الشابة النساء: من الخود (543)
تقول: أو لقائها. غري إىل أقطعها فالة وبينها بيني فيكون عنها، أسافر ثم يسريًا، قدًرا

االبتعاد. يف وأمعن عنها، أبتعد ثم
إذا وصلهن يف وطمع بهن، غرور النساء عشق إن يقول: الغرور. الغرة: (544)
النفس بضمري — فتصاب ويروى به، فيصاب للعشق نفسه عرض العاشق قلب يف وقعا
القلب؛ لهوى النفس تنقاد ثم القلب، يف أوًال تقع العشق دواعي إن املعنى: فيكون —

رشدها. عىل ويغلبها يستهويها ألنه
تصيبه ال قلبي إن يقول: ترمى. التي الطريدة والرمية: الحسان، الغواني: (545)
وكذلك عنهن، النفس عزوف عزهاة أنا وإنما إليهن، أصبو ال إذ ألحاظهن بسهام النساء
بيدي، الخمر كأس أحمل ال أي للزجاج؛ مطايا ليست فبناني ومعاقرتها الخمر أحب ال
ابن قال الشطرنج. يلعب ممن ولست املعنى: فيكون — رخ جمع — للرخاخ ويروى
حال يف له راكبة فالبنان الرخ وأما القدح، ركاب البنان الرواية: هذه عىل يرد فورجه:
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عن والتنزه الفصحاء، وال القدماء العرب تستعملها لم أعجمية كلمة فإنه وأيًضا حمله،
بالشطرنج. اللعب من الغزل عن بالتنزه أليق الخمر رشب

والتلعاب ولعابها؟» وللعذارى لك «ما جابر: حديث ومنه املالعبة اللعاب: (546)
التاء بكرس — تلعابة رجل ويقال املصدر، تكثري عىل تدل صيغة اللعب، — بالفتح —
فيها، إال لنا لذة ال أي للرماح؛ شهواتنا تركنا يقول: اللعب. كثري وتلعابة: وتلعاب —

األعداء. طعان يف الجد عىل وقرصها املالهي، عن نفسه فطم أنه يريد
— خوادر وتروى السمان، الغالظ الخيل والحوادر: القنا، أي نرصفه؛ (547)
ورويت والجراحات، التعب من لحقها ملا الخدر؛ أصابها كأنها أي — املعجمة بالخاء
ومن معودة، ألنها الطعن؛ تحذر خليًال يعني: — املعجمة والذال املهملة بالحاء — حواذر
نرصف حوادر: رواية عىل — يقول الرمح. أنابيب بني العقد والكعاب: عنه، تميل ثم
فيها وانكرست الطعن، ألفت قد سمان غالظ خيل فوق حال إىل حال من وننقلها الرماح،

الجاهيل: قول من وهذا القنا؛ من كعاب

بَ��نَ��اِن��يَ��ا اْل��َق��نَ��اِة ِب��تَ��ْص��ِري��ِف َل��ِب��ي��ًق��ا اْل��َق��نَ��ا ��َس��َه��ا َش��مَّ اْل��َخ��يْ��ُل َم��ا إِذَا َوُك��نْ��ُت

كيف بقوله: الرشاح بعض نقدها وقد جني، ابن رواية هي حواذر ورواية هذا،
الرواية هذه عن بعضهم دافع وقد فيها؟ الرماح بانكسار وصفها وقد بالحذر يصفها
وتحذره الطعن عن تميل أي حواذر يكون أن هذه جني ابن رواية عىل يجوز بقوله:
من فيهن انقصفت وقوله الطعن، عن تحيد كيف عرفت فقد عليها، طوعن قد ما بكثرة
كثر فلما الطعن، من غرة يف وهي عليها طوعن ما أول يف يكون أن يجوز كعاب، الطعن
تحذر املراد يكون أن ويجوز عنه، بميلها وتبطله تحذره صارت وألفته عليها الطعان
وتسلم قليل الطعن من يصيبها يقاتلونها الذين الفرسان كثرة ومن عنه، وتحيد الطعن

كثري. طعن من لحذرها
الفرس رسج إن يقول: الجري، الرسيع الفرس والسابح: دنيا، جمع الدنى: (548)
من للهرب أو رشهم، لدفع األعداء محاربة أو املعايل لطلب يمتطى ألنه مكان؛ أعز هو
رش، وال أذى فال الجانب مأمون ألنه جليس؛ خري هو الكتاب وأن الذل، واحتمال الضيم
قول وهلل يحتويه، ما وكل آدابه من يفاد أنه فضًال مؤنة إىل مجالسته يف يحتاج وال

القائل:
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َج��ِل��ي��َس��ا ِل��ُك��تْ��ِب��ي َوْح��َدِت��ي ِف��ي ِص��ْرُت َح��تَّ��ى اْل��َع��يْ��ِش َل��ذََّة ��ْم��ُت تَ��َط��عَّ َم��ا

والخضم: له، صفة والخضم: مؤخر، مبتدأ املسك: وأبو مقدم، خرب بحر: (549)
املسك وأبو يقول: وارتفاعه، املوج كثرة والعباب: وامتد، طمى البحر: وزخر املاء، الكثري

الشاعر: كقول وهذا وعطاء، جوًدا بحر كل عىل يربو بحر الخضم

ِخ��َض��ْم بَ��ْح��ٌر اْل��َع��ِش��ي��َرِة َوَق��ْوُل ُج��وُدُه ُع��َم��ٍر إَِل��ى َدَع��اِن��ي

خربه؛ والخضم املسك، أبي إىل مضاف مبتدأ بحر: أن عىل املسك، أبي وبحر وروي:
عىل عطًفا — بالجر — وبحر جني ابن وروى الخضم، البحر هو املسك بحر إن أي

املسك. أبو بحر وخري أي جليس؛
عليه الثناء حسن يف بالغت فإذا به، عليه يثنى مدح كل فوق هو يقول: (550)
استحقاقه، عن لقصوره عيب؛ كأنه الحسن الثناء ذلك فيصري ذلك، فوق قدره استحق

البحرتي: كقول وهذا

ِه��َج��اءَ ِف��ي��ِه اْل��َم��ِدي��ُح يَ��ُك��وُن َد َك��ا َف��َق��ْد اْل��َم��ِدي��ِح َم��ذَْه��ِب َع��ْن َج��لَّ

ضد وهذا هجًوا، — إلفراطه — ينقلب أن كاد الذي املدح من هذا جني: ابن وقال
نواس: أبي قول

َع��ابُ��وا ِب��الَّ��ِذي ِع��نْ��ِدي َع��َل��يْ��َك يَ��ْع��َل��ُم��وا َوَل��ْم أَثْ��نَ��ْوا َوُك��لُّ��ُه��ُم

العنوة من اْلَقيُّوِم﴾ ِلْلَحيِّ اْلُوُجوُه ﴿َوَعنَِت تعاىل: قال وذلوا، خضعوا عنوا: (551)
وانقادوا له فخضعوا غلبته عن عجزوا ثم غالبه، األعداء وحاول يقول: القهر. وهي

مغلوبة. آضت السيوف غالبت إذا كالرقاب
يقول: نفسه، صيانة املرء يرتك أن وهو االبتذال، من اسم تمييز؛ بذلة: (552)
الثياب من يشء األبدان يصون ال حني بالدرع يحصنها لم نفسه مبتذًال تلقاه ما وأكثر
ال وإقدامه لشجاعته أنه يعني عليه، الجيش وتكاثر الوغى اشتداد إبان أي الحديد؛ إال
األعىش: قال كما وهذا الثياب، من مقدم مستثنى فالحديد والحديد. بالدرع الحرب يتوقى
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ِن��َه��اَل��َه��ا ال��ذَّاِئ��ُدوَن يَ��ْخ��َش��ى َش��ْه��بَ��اءُ َم��ْل��ُم��وَم��ٌة َك��ِت��ي��بَ��ٌة تَ��ُك��وُن َوإِذَا
أَبْ��َط��اَل��َه��ا ُم��ْع��ِل��ًم��ا تَ��ْض��ِرُب ��يْ��ِف ِب��ال��سَّ ُج��نَّ��ٍة َالِب��ِس َغ��يْ��َر َم اْل��ُم��َق��دَّ ُك��نْ��َت

ونهالها: والحديد، السالح بياض من فيها ملا وشهباء مجتمعة، ملمومة: (كتبية
ورجل حال، ومعلًما: ترضب، مفعول وأبطالها السالح، من واراك ما والُجنَّة: عطاشها،

البيتني.) رشح وسيأتي أعلمها، بعالمة الحرب يف مكانه علم إذا معلم
فوق الثياب األبطال لبست إذا قال: أوردناه ما غري إىل جني ابن ذهب وقد هذا،
كما الثياب فجعل للطعن تبذًال يكون ما أشد الوقت فذلك واستظهاًرا، خشية الحديد
وإنما يتدبر، أن قبل يقول الفتح أبا أظن عليه: يرد العرويض قال الحديد. تصون ترى
الدروع، يعني الحديد إال الثياب يصن لم إذا يريد للثياب. ال للحديد الصون جعل املتنبي

الكميت: بيت وأنشد املستثنى، ألنه النفي؛ يريد وإنما

َم��ذَْه��ُب اْل��َح��قِّ َم��ذَْه��َب إِالَّ ِل��ي َوَم��ا ِش��ي��َع��ًة أَْح��َم��َد آَل إِالَّ ِل��ي َوَم��ا

بدرع يحصنها لم نفسه باذًال الحرب يف املمدوح هذا يلقى ما أكثر البيت: ومعنى
وهذا … بالدرع الحرب يتوقى ال ثم ومن وإقدامه، لشجاعته وذلك األبطال، تفعل كما

قلناه. الذي هو العرويض قاله الذي
كل من العدو به وأحاط الوطيس، حمي إذا صدًرا يكون ما وأوسع يقول: (553)
وخلفه وقوله مبتدأ؛ وأوسع: فقوله الرضاب. وأمامه والطعن، الرماء خلفه وكان جانب،
ولكنهما الرضب، والرضاب: الرمي، والرماء: أوسع، خرب مقام قامت حالية جملة رماء:
يكون ما أوسع املعنى: جني: ابن وقال الظرفية، عىل منصوب واألمام: املفاعلة، عىل تدالن
وراٍم. طاعن بني ورائه من وأصحابه بالسيف يرضب الكتبية أول يف تقدم إذا صدًرا
كان إذا أحد كل ألن مدح؛ هذا يف وليس املمدوح، أصحاب من الرماة جني ابن فجعل
كما — أراد وإنما مطمنئ، وقلبه واسع فصدره أصحابه من ويطعن يرمي من خلفه
الحرب، يف متضايق مأزق يف كان إذا يعني: أعدائه. من طعن وأمامه رماء خلفه — قلنا
صدًرا. يكون ما أوسع تراه وإنما صدره، يضق لم جانب كل من العدو به أحاط وقد

ألنهم أحكامه؛ أنفذ األمر فذلك امللوك سائر به يرىض ال أمًرا أراد إذا يقول: (554)
وإن نفذ أمًرا أبرم فمهما مقادتهم. أعطوه أي له؛ استقادوا وقد خالفه، عىل يقدرون ال

فيه. غاضبهم
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لعقابه رهبة وال عطائه يف رغبة الناس يطعه لم لو يقول: العطاء. النائل: (555)
الفضل. من به هللا اختصه ملا وإجالًال؛ محبة ألطاعوه

بعلو موصوف واألسد األسود، همة وهمتك وبطًشا، قوة أسد أنت يقول: (556)
الشاعر: قال كما غريه فريسة من يأكل ال فهو الهمة،

��َرا يُ��َع��فِّ َح��تَّ��ى ��يْ��َد ال��صَّ َق��طُّ نَ��اَل َوَال َم��ْرَغ��ًم��ا َش��مَّ َال ال��لَّ��يْ��ِث َك��أَنْ��ِف َوَك��انُ��وا

بنفسه.) صاده مما إال يطعم ال إنه (أي
تمام: أبو قال وقد

��َل��ِب ال��سَّ َال اْل��َم��ْس��لُ��وِب ِف��ي اْل��َك��ِري��َه��ِة يَ��ْوَم ��تُ��َه��ا ِه��مَّ اْل��َغ��اِب أُُس��وَد اْألُُس��وَد إِنَّ

الهمة؛ ساقط النفس دنيء أسد من وكم امللوك: من عداه ما وأراد — املتنبي قال ثم
العكربي وللعالمة هذا، كلب. روح روحه ولكن بطشه، قوة يف األسد يشبه ملك من كم أي
وألنا لنفاستها، نوردها؛ أن رأينا أسًدا» «أيا إعرابه ملناسبة أوردها املنادى يف كلمة هنا
أسًدا: أيا العكربي: قال الرشاح. جميع أورده مما شيئًا نغفل ال أن أنفسنا عىل أخذنا
والنكرات خصصه، ألنه أجود؛ لكان ونون رفع ولو مضمر، بفعل ينتصب منكر نداء هو
ِبي أَوِّ ِجبَاُل ﴿يَا تعاىل هللا قال العلم، املفرد كحكم النداء يف حكمها كان خصصت إذا
جعله رفعه من والطري املفرد، العلم حكم حكمها كان بالنداء خصصها فلما َمَعُه﴾
يكون أن األول: أوجه؛ ثالثة فله — املشهور وهو — نصبه ومن الجبال، عىل عطًفا
مع. بمعنى الواو تكون أن الثاني: نصب. موضع يف ألنها الجبال موضع عىل عطًفا
ِمنَّا َداُووَد آتَيْنَا ﴿َوَلَقْد تعاىل: قوله وهو قبله ما عىل عطًفا مفعوًال يكون أن الثالث:
مبني هو البرصيون: فقال املنادى؛ يف الكوفيون وأصحابنا البرصيون واختلف َفْضًال﴾،
بغري مرفوع معرب هو بل أصحابنا: وقال مفعول، ألنه النصب، وموضعه الضم عىل
يف مفعوًال ووجدناه خافض، وال رافع وال ناصب يصحبه ال وجدناه أنا وحجتنا تنوين،
ال ما يشبه لئال ننصبه ولم املتكلم، ياء إىل باملضاف يشتبه لئال نخفضه ولم املعنى،
وأما فرق، صحيح برافع مرفوع هو ما وبني بينه ليكون تنوين؛ بغري فرفعناه ينرصف
ألنه النصب؛ من وجه عىل فحملناه منصوبًا، الكالم أكثر وجدنا ألنا فنصبناه؛ املضاف
كان وإن — مبني هو بل بمعرب ليس أنه عىل البرصيني وحجة غريه، من استعماًال أكثر
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أشبهها ما فكذلك مبنية وهي الخطاب، كاف أشبه أنه — معربًا يكون أن األصل يف يجب
الخطاب؛ اسم موقع وقع أنه وهو آخر: ووجه مبنيٍّا، يكون أن فوجب األوجه، هذه من
أن ينبغي كان مخاطبًا كان ملا املنادى ألن أنت؛ ويا إياك، يا زيد، يا قولك: يف األصل ألن
االسم وقع فلما أنت، ويا إياك، يا فيقال: املخاطب، باسم ويؤتى اسمه ذكر عن يستغنى
وبنيناه قالوا: مبني. الخطاب اسم أن كما مبنيٍّا؛ يكون أن وجب الخطاب، موقع املنادى
الضم، أو الكرس عىل أو الفتح عىل يبنى أن إما يخلو ال أنه أحدهما: لوجهني؛ الضم عىل
الكرس؛ عىل يبنى أن وبطل ينرصف، ال بما يلتبس كان ألنه الفتح؛ عىل يبنى أن بطل
أن وجب والكرس الفتح عىل يبنى أن بطل وإذا النفس، إىل باملضاف يلتبس كان ألنه
إن ألنه إليه؛ املضاف وبني بينه فرًقا الضم عىل يبنى أنه اآلخر: والوجه الضم، عىل يبنى
عىل فبني منصوبًا، كان غريها إىل مضاًفا كان وإن مكسوًرا، كان النفس إىل مضاًفا كان
زيد يا تقدير ألن نصب موضع يف ألنه مفعول؛ إنه وقلنا باملضاف، يلتبس لئال الضم؛
قامت أنها عىل فدلت عمله، عملت أدعو؛ مقام «يا» قامت فلما زيًدا، وأنادي زيًدا، أدعو
الحروف، تدخل ال واإلمالة زيده، يا نحو اإلمالة تدخلها أنها أحدهما: وجهني؛ من مقامه
فإن لعمرو، ويا لزيد يا نحو بها تعلق الجر الم أن والثاني: والفعل، االسم تدخل وإنما
أن جاز ملا الفعل: مقام قامت قد تكن لم فلو جر، حرف وهي االستغاثة الم الالم هذه

بالحرف. يتعلق ال الحرف ألن الجر؛ حرف بها يتعلق
ثم ومن حقك، ينقصك أن عىل يجرتئ وال ويهابك يخشاك الدهر إن يقول: (557)

ملنعتك. شيئًا األيام تجحفك ال يعني: حقوقك. كل منه تأخذ
أنشأت رواية: يف يعمر بن يحيى قول ومنه به، ويمطل يجحده يلطه: (558)
وربما جودته، إذا حقه لططت وأصله تطلها، ويروى املهر، من حقها تمنعها أي تلطها:
قالوا كما ياء األخرية من فأبدلوا طاءات ثالث اجتماع كرهوا ألنهم حقه؛ تلطيت قالوا
ويقال: أكله) اللعاع: وتلعى يؤكل، معروف بقل الهندباء؛ هو (اللعاع: تلعيت اللعاع من
وأعتبه: لططه، عىل تعينه لك ما يقال: ي. حقِّ يَلِطَّ أن عىل حمله أو أعانه أي عىل ألطَّه
طال وقد قضائه، يف ويماطل يجحده حق الدهر عند لنا يقول: أرضاه. أي عتبه أزال

الحق. بقضاء يرضنا لم أي عتبنا؛ يزل فلم له، عتابنا
عامًرا صريته إذا املكان: عمرت مطاوع وتنعمر: والخلق، العادة الشيمة: (559)
إنها إذ لديك؛ شيمتها تغريت قد األيام إن يقول: أحد. به ليس الخايل واليباب: آهًال،
وجوارك، كفك يف لنزولهم سوء؛ منها يلحقهم فال الفضل، أهل وتسالم املعاتب تريض
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يدركوا بأن لهم؛ عامرة تصري واألوقات الفضل، ذوي اضطهاد من عادتها خالف وهذا
لديك بمطلوبي األيام أظفرتني إن يعني تسعف؛ ال خراب غريك عند أنها مع مطلوبهم

وإجالًال. لك مهابة شيمتها غري شيمة تحدث فإنها عجب فال
هو والواقع الحقيقة يف امللك إنما يقول: غمده. وهو السيف قراب القراب: (560)
بالقياس فهو رأيك، وسداد همتك بعلو نلته والذي فيه أنت الذي السؤدد ذلك ال أنت،
ويروى للقراب، ال للسيف كلها واملزية السيف، فيه وأنت قراب وكأنه وفضلة، نافلة إليك

نصل. كأنك سيف: كأنك قوله بدل
القرب، إىل يعود كان: وضمري الرسور، عن كناية وهو بردت، عينه: قرت (561)
بلغت ألني بذلك؛ مبتهج وأنا بقربك، قريرة عيني إن يقول: ويخلط، يمزج ويشاب:
كنت ما منك أنل لم ألني بالبعاد؛ مشوبًا القرب هذا كان وإن لقائك، من أود كنت ما
عني؟ محجوب منك أرجيه وما بيننا حجاب ال أن ينفعني وهل إيلَّ، الصنيعة من أرجوه
من كافور من يتوقعه ما إىل اإلشارة — بعده وبما — به املتنبي يغزو بديع كالم وهذا

الواليات. من والية عىل الحصول
القرب، إىل يعود كان: وضمري الرسور، عن كناية وهو بردت، عينه: قرت (562)
بلغت ألني بذلك؛ مبتهج وأنا بقربك، قريرة عيني إن يقول: ويخلط، يمزج ويشاب:
كنت ما منك أنل لم ألني بالبعاد؛ مشوبًا القرب هذا كان وإن لقائك، من أود كنت ما
عني؟ محجوب منك أرجيه وما بيننا حجاب ال أن ينفعني وهل إيلَّ، الصنيعة من أرجوه
من كافور من يتوقعه ما إىل اإلشارة — بعده وبما — به املتنبي يغزو بديع كالم وهذا

الواليات. من والية عىل الحصول
التخفيف إليثاري يقول: عنكم. خف ما لحب قال: كأنه له، مفعول حب: (563)
أن ولك هذا، اإلجابة. إىل أحوجكم ال كي الكالم عن وأسكت عليكم، التسليم أقلل عنكم
وتكون تعمل، ال أنها عىل ترفعها وأن زائدة، ما: وتكون كي، إعمال عىل يكون: تنصب

مصدرية. ما:
بحيث الفطانة من وأنت لساني بها ينبعث ال حاجات نفيس يف إن يقول: (564)
أمية يقول كما وهذا عنها، اإلفصاح مقام يقوم عنها فسكوتي أذكرها، أن دون تدركها

الصلت: أبي بن

اْل��ِح��بَ��اءُ ِش��ي��َم��تَ��َك إِنَّ ِح��بَ��اُؤَك َك��َف��اِن��ي َق��ْد أَْم َح��اَج��ِت��ي أَأَذُْك��ُر
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ال��ثَّ��نَ��اءُ تَ��َع��رُِّض��ِه ِم��ْن َك��َف��اُه يَ��ْوًم��ا اْل��َم��ْرءُ َع��َل��يْ��َك أَثْ��نَ��ى إِذَا

جزاء، وال منٍّ بال العطاء هو أو به، ويكرمه صاحبه الرجل به يحبو ما (الحباء:
الحياء.) شيمتك إن حياؤك ويروى:

تمام: أبو ويقول

اْل��تَ��َق��اِض��ي ِب��تَ��ْرِك تَ��َق��اَض��يْ��تُ��ُه ءِ اْل��َم��ْر َع��َل��ى َع��ْونِ��ي َك��اَن اْل��ُج��وُد َوإِذَا

الخوارزمي: بكر أبو ويقول

َوال��تَّ��ْس��ِل��ي��ُم يَ��ْك��ِف��ي��َك َف��ِل��َق��اُؤُه َح��اَج��ًة َك��ِري��ٍم إَِل��ى َط��َل��بْ��ت َوإِذَا
َم��ْل��ُزوُم َوَك��أَنَّ��ُه ��ْل��تَ��ُه َح��مَّ الَّ��ِذي َع��َرَف ُم��َس��لِّ��ًم��ا َرآَك َف��ِإذَا

رشوة منك طلبته ما أطلب ال أنا يقول: نفسه، عىل يستدرك أن يريد (565)
مقدم، خرب ضعيف: فقوله ضعيف. ثواب عليه يطلب الذي الحب ألن إياك؛ حبي عىل
وفتحها، الراء، بضم والرشوة؛ هذا، التايل. البيت يف السبب ذكر ثم مؤخر، مبتدأ وهوى:
ومنهم وُرًىش ُرشوة يقول: من العرب من سيبويه: قال وِرًىش. ُرًىش، والجمع وكرسها،
َرشًوا: يرشوه وَرشاه ِرىش، يقول: العرب وأكثر ُرًىش، واألصل: وِرًىش، ِرشوة يقول: من
رشا من مأخوذة الرشوة املربد: قال أخذها. إذا َرشوة: منه وارتىش الرَّشوة، أعطاه
الرايش هللا «لعن الحديث: ذكره عند األثري ابن وقال لتزقه، أمه إىل رأسه مد إذا الفرخ
الرشاء من وأصله باملصانعة، الحاجة إىل الوصلة والرُّشوة الرَّشوة، والرائش»: واملرتيش
اآلخذ، واملرتيش: الباطل، عىل يعينه الذي يعطي من فالرايش املاء؛ إىل به يتوصل الذي

لهذا. ويستنقص لهذا يستزيد بينهما يسعى الذي والرائش:
قصدي عىل يلمنني الالئي أعرف أن طلبت ما بطلب أردت وإنما يقول: (566)

منك. أرجيه ما وتبلغني عيلَّ تفضل وأنك هواك، يف مصيبًا كنت أني إليك
قد أني امللوك من غريك إىل وصمدوا خالفوني الذين أعلم أن وأردت يقول: (567)

البحرتي: كقول وهذا سواك، إىل عنك بعدولهم أخفقوا وأنهم إليك، بقصدي ظفرت

ُرْش��ِدي َوُم��تَّ��ِب��ٌع َح��ظِّ��ي إَِل��ى ُم��َؤدٍّى ُدونَ��ُه��ْم اْخ��ِت��يَ��اِرَك ِف��ي أَنِّ��ي َوأَْش��َه��ُد
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الحقيقة. به أراد ولعله املخالفة، تحقيق به أراد تمثيل البيت يف والتغريب والترشيق
ويف األشكال؛ عن منماز واحد أنك يف إال يشء كل يف جاٍر الخالف إن يقول: (568)

تمام: أبي قول إىل ينظر وهذا ذئاب، إليك بالقياس وامللوك أسد، أنك

اثْ��نَ��اِن ��ِة اْألُمَّ ِف��ي يَ��ْخ��تَ��ِل��ْف َل��ْم ال��دِّي��ِن ِف��ي ُس��ْؤَدِدِه َف��ْض��ِل ِف��ي إِْج��َم��اَع��نَ��ا أَنَّ َل��ْو

البحرتي: ويقول

َوَم��ُس��وِد َس��يِّ��ٍد بَ��يْ��ِن ِم��ْن ـ��ِل��َك ـْ َف��ض�� َع��َل��ى ُم��ْج��ِم��ِع��ي��َن ال��نَّ��اَس َوأََرى

فيك. قوله يف الكاف من اشتمال بدل واحد: وأنك االختالف، بمعنى فالخلف:
يف املذكورة — الذئاب لفظ املقايسة هذه لدى القارئ ف صحَّ إذا يقول: (569)
هذا يف الصواب يَْعُد ولم يخطئ لم ذباب؛ وامللوك ليث وإنك فقال: — السابق البيت

كذلك. امللوك من عداك من ألن التصحيف؛
الشاعر: قال وكذابًا. وكذابًا وكذبًا كذبًا يكذب كذب يقال: الكذب، الكذاب: (570)

ِك��ذَابُ��ْه يَ��نْ��َف��ُع��ُه َواْل��َم��ْرءُ َوَك��ذَبْ��تُ��َه��ا َف��َص��َدْق��تُ��َه��ا

وأنشدوا:

ِب��ِك��ذَاِب َوَودََّع��ْت ��َف��اءِ ال��صَّ أَْه��َل َوآذَنَ��ْت ِب��اْل��َوَداِع َح��ِل��ي��َم��ُة نَ��اَدْت

وكيذبان وكذبان ُهَمَزة، مثال وُكذَبة وكذوبة وكذوب وتكذاب وكذاب كاذب ورجل
الشاعر: قال وكذبذب. وكذبذب وكذبذبان ومكذبانة ومكذبان وكيذبان

ُك��ذُّبْ��ذُِب َف��ُق��ْل َغ��اِن��يَ��ٍة ِب��ِوَص��اِل ِب��ْع��تُ��ُك��ْم َق��ْد ِب��أَنَّ��ِن��ي َس��ِم��ْع��َت َف��ِإذَا

وقبله: — جمله يعني — بعته قد (الرواية

يَ��ْخ��ط��ُب َم��َع��دٍّ ِف��ي ِم��ثْ��ِل��ي ال��نَّ��اِس ِف��ي أََرى َال اْل��م��خ��دِم إِي��َض��اِع��ي َط��اَل َق��ْد
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َُّب يَ��تَ��ثَ��أ ك��وره َع��نْ��ُه َف��َح��َط��ْط��ُت َع��ِش��يَّ��ًة اْل��بُ��يُ��وُت بَ��ِت تَ��أَوَّ َح��تَّ��ى

إلخ.) … بعته قد بأنني سمعت فإذا
الرؤايس: داود أبو قال وركع. راكع مثل كاذب، جمع والكذب:

اْل��َوَل��َع��ْه اْل��ُك��ذَِّب َح��ِدي��ُث اْض��َم��َح��لَّ إِذَا َق��ْوَل��تُ��ُه اْألَْق��َواَم تَ��نْ��َف��ُع يَ��ُق��ْل َم��تَ��ى
ُم��ِن��َع��ْه ِل��َم��ْن ��ا َك��فٍّ َوأَْس��َم��َح��ُه��ْم َش��رٍّا َوأَبْ��َع��َدُه��ْم َخ��يْ��ًرا أَْق��َربَ��ُه��ْم أََل��يْ��َس
اْل��َج��ِش��َع��ْه ��ِد اْل��ُح��سَّ نُ��ُف��وُس تَ��ُش��وُه إِذَا ِع��نْ��َدُه��ُم ال��ل��ِه َف��ْض��َل ال��نَّ��اَس يَ��ْح��ُس��ِد َال

ألن وبالباطل؛» بالحق يمدحون الناس إن يقول: الكاذب.» وهو والع جمع الولعة:
تمام: أبي كقول وهذا فيه، كذب ال الرصاح الحق فمدحك أنت أما كذبًا، يكون بعضه

أَتَ��َح��وَِّب َوَل��ْم آثَ��ْم َف��َل��ْم َح��قٍّ ِب��َم��نْ��ِط��ٍق ِف��ي��َك نَ��َط��ْق��ُت َك��ُرْم��َت ��ا َل��مَّ
أَْك��ِذِب اْل��َم��َق��اَل��ِة ِص��ْدُق َل��ُه َع��نِّ��ي يَ��ِض��ْق َم��تَ��ى ُك��نْ��َت ِس��َواَك اْم��تَ��َدْح��ُت َوَل��ِو

اإلثم.) يرتك أي كيتأثم؛ اإلثم، وهو الحوب، يرتك أي كذا؛ من يتحوب (فالن
بمرص، أقم لم لوالك أي أهيل؛ أهل وكل بلدي بلد كل لكان لوالك يقول: (571)
جميع ألن ناس؛ إىل ناس ومن بلد، إىل بلد من أنتقل األرض يف مهاجًرا أزال ال وكنت

سواء. لديَّ الناس وجميع البالد
فإن آمايل، عليها انصبت والتي إيلَّ الحبيبة الدنيا جميع ولكنك يقول: (572)
إليها، سافر عنها السفر أراد من الدنيا: وكذلك إليك، ذهابًا ذلك كان عنك الذهاب حاولت
بحبيبة، متعلق وإيلَّ: الدنيا، من حال حبيبة: فقوله عنها. الخروج إىل سبيل من ليس إذ
وقال — بالرفع — حبيبة العكربي وأورد إليك، إال عنك ذهاب يل فما أي عنك؛ فما وقوله
مبتدأ خرب حبيبة أن يريد حبيبة. إيلَّ هي التقدير جني: ابن وقال خرب، وإيلَّ: مبتدأ، إنها
جميع أنت يعني الدنيا، هو والسلطان السلطان، أنك يريد املعنى إن وقال: محذوف،
قلناه. مما قريب وهذا الدنيا، من له بد ال الحي فإن إليك، عدت عنك ذهبت فإن الدنيا،
البيوت يف ما عىل الغارة يطلب الذي واملستغري: الفأر، من رضب الجرذ: (573)

وغريها.
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ا ﴿َفَلمَّ تعاىل: قال رصعه، وتليل: متلول، فهو تال يتله تله يقال رصعاه، تاله (574)
اللذان الرجالن هذان رماه يقول: لوجهه. كبه تقول كما رصعه أي ِلْلَجِبنِي﴾ َوتَلَُّه أَْسَلَما
بالقتيل. العرب تفعل كما لوجهه، ورصعاه عامر، بني من واآلخر كنانة بني من أحدهما
ما والسلب: املغانم، يف الخيانة الغلول؛ من خان وغل: وبارش، توىل اتال: (575)
قتله يف اشرتكتما لقد يقول: جيده. وحره: إليهما، وما وسالحه القتيل ثياب من يسلب
وملناسبة والسخرية، التهكم باب من كله وهذا ذلك، يف وخانه سلبه بجيد انفرد فأيكما
فأصل ومعنوية لفظية تثنية فيهما وكلتا كال أن إىل الكوفيون ذهب نقول: وكلتا كال
واأللف للتأنيث، كلتا يف التاء وزيدت للتثنية، األلف وزيدت الالم فخففت كل، «كال»
وذهب اإلضافة، للزومهما منهما التثنية نون وحذفت الزيدان، قولك يف كاأللف فيهما
وعصا، رحا كألف فيهما واأللف معنوية وتثنية لفظيٍّا إفراًدا فيهما أن إىل البرصيون

الشاعر: قول فالنقل والقياس؛ النقل الكوفيني وحجة

ِب��َواِح��َدْه ُق��ِرنَ��ْت َق��ْد ِك��ْل��تَ��اُه��َم��ا َزاِئ��َدْه ُس��َالَم��ى ِرْج��َل��يْ��َه��ا ِك��ْل��َت ِف��ي

النعامة، إىل يرجع رجليها فضمري نعامة، به يصف رجز من البيت هذا إن (قيل:
والرجل، اليد يف أقل أو أصبع طول صغار وعظامه البعري فرسن يف عظم والسالمى:
للرجلني، كلتاهما: يف والضمري للفرس، الحافر بمنزلة للبعري والفرسن سالميات، والجمع

السالميات.) من أي بواحدة؛ قرنت وقوله لألول، تأكيد الثاني: واملرصاع
إذا ونصبًا جرٍّا الياء إىل تنقلب أنها والقياس تثنية. كلتا أن عىل يدل كلت فإفراده
فلو بكلتيهما، ومررت كلتيهما، واملرأتني كليهما الرجلني رأيت نحو: املضمر، إىل أضيفت
رأيت نحو ألفاهما تنقلب لم كما تنقلب لم ورحا عصا كألف آخرها يف األلف كانت
أن عىل دل الزيدان ألف انقالب فيهما األلف انقلبت فلما برحاهما. ومررت عصاهما
حمًال مفرًدا تارة إليهما يعود الضمري أن البرصيني: وحجة ومعنوية، لفظية تثنيتهما
اْلَجنَّتنَْيِ ﴿ِكْلتَا تعاىل: كقوله مفرًدا الضمري فرد املعنى؛ عىل حمًال مثنى وتارة اللفظ، عىل

جرير: وكقول أُُكَلَها﴾ آتَْت

ِل��َم��اَم��ا إَِال نَ��أِْت��َه��ا َل��ْم َوإِْن َص��دٍّ يَ��ْوُم أَُم��اَم��َة يَ��ْوَم��ْي ِك��َال

الفرزدق: فكقول املعنى عىل حمًال مثنى الضمري رد وأما باإلفراد، يوم فقال
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راب��ي أَنْ��َف��يْ��ِه��َم��ا َوِك��َال أَْق��َل��َع��ا َق��ْد بَ��يْ��نَ��ُه��َم��ا اْل��َج��ْرُي َج��دَّ ِح��ي��َن ِك��َالُه��َم��ا

أخي ابن عصيدة من غيالن أم بنته زوج جرير وكان جرير، يف للفرزدق أبيات (من
الفرزدق: فقال طلقها، أي منه فخلعها العضد، منقوص وكان امرأته

اْل��بَ��اِب أس��ك��ف��َة ِب��َه��ا اْق��تَ��َح��م��ت َح��تَّ��ى تَ��ْع��تَ��ل��َه��ا أَْق��بَ��َل��ْت الَّ��ِت��ي ذَنْ��ُب َك��اَن َم��ا

… كالهما

َوال��نَّ��اِب اْل��ب��ْك��ِر َوُدوَن اْل��َق��لُ��وِص ُدوَن تَ��ْج��َع��لُ��َه��ا ِح��ي��َن َج��ْه��ًال اْل��َم��َراَغ��ِة ابْ��َن يَ��ا

بال ما رواية: ويف جرير بنت غيالن ألم والضمري عنيًفا، جذبًا تجذبها تعتلها:
أي وكالهما بابك، عتبة أدخلتها حتى أي الباب؛ عتبة واألسكفة، إياها، لومك أي لومكها
ورابي الجري، عن أقلعا أي وأقلعا؛ اشتد، أي الجري؛ وجد وزوجها، جرير ابنة من كل
افرتقا قد وزوجها جرير بنت إن يقول: تمثيل، وهذا املتتابع، العايل النفس وهو الربو من
قبل ووقفا الجري يف جدا كفرسني حالهما عىل يمضيا ولم بينهما األلفة حصلت حني

الغاية.) إىل الوصول
أن عىل الدليل وقالوا: اللفظ. عىل حمًال رابي وقال املعنى، عىل حمًال أقلعا قد فقال:
كليهما، ورأيت أخويك، كال جاءني فتقول: التثنية، إىل تضيفهما أنك لفظيٍّا إفراًدا فيهما
إضافتهما جاز ملا لفظية منهما التثنية كانت فلو واملظهر، املضمر يف كلتا حكم وكذلك
أنها للتثنية فيهما تكون ال األلف أن عىل ويدل نفسه، إىل يضاف ال اليشء ألن التثنية؛ إىل
النحاة كتب إىل فارجع الباب هذا يف التوسع أردت وإذا والكسائي، حمزة قراءة يف تُمال

العرب. لسان وإىل
املشار وهو كالب، بني يف نجم الذي الخارجي مع كان فيمن هذا ضبة كان (576)
القبيحة: األبيات هذه وسبب بالكوفة، لشكروز بن دلرب بها مدح التي القصيدة يف إليه
بها، وفسقوا — ضبة أم — امرأته وسبوا هذا ضبة أبا قتلوا العراق أهل من قوًما أن
الكوفة، أرشاف من جماعة يف الطيب أبو به واجتاز به، نزله من بكل غداًرا ضبة وكان
وسألوا القبيحة، ألفاظه بمثل يجيبوه أن فأرادوا بشتمهم، يجاهر وأقبل منهم، فامتنع
قال فرسه. ظهر عىل وهو القصيدة هذه وقال كراهة، عىل لهم فتكلفه الطيب أبا ذلك
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يقال أن ولوال أقول: إنشادها. ينكر القصيدة هذه عليه قرئت إذا املتنبي كان الواحدي:
شعر بعض منه حذفنا إذا — الخداج أدركه الديوان هذا وأن الديوان يف ترصفنا إننا

السمع. بها ينبو التي األبيات هذه أثبتنا ملا — الظن بنا الناس فييسء املتنبي
والطرطبة: فعلوا، ما وأمه بأبيه فعلوا إذا الرجل هذا القوم أنصف ما يقول: (577)

الشاعر: قال الثديني الطويلة أو الثديني املسرتخية وقيل الضخمة، القصرية

ُه��ْل��ُب َل��َه��ا ِب��ُط��ْرُط��بَّ��ٍة َوَال َس��بَ��ْه��َل��َل��ٍة ِب��َق��تَّ��اتَ��ٍة َل��يْ��َس��ْت

الفرح النشيط للفارغ ويقال املهيأ، والكذب النميمة وهو القت من النموم (القتاتة:
يف وال دنيا عمل يف ال سبهلًال أحدكم أرى أن ألكره إني قال: أنه عمر عن وروي سبهلال،

الشعر.) من غلظ ما والهلب: سبهلل، فارغ وكل آخرة، عمل
يف كالحمري جعلهم املغالبة والغلبة: عليها، نزا األتان: الحمار باك يقال (578)

بفحش. غشيانها
بها. فعل عما أيًضا بأمه يرغب وال بأبيه، له فخر فال يقول: (579)

محبة ال والعار الذل من أصابك ملا بك؛ رحمة أنصفوك ما قلت وإنما يقول: (580)
وليلحظ بالشماتة، منه أحق بالرحمة صار حتى إليه وصل ما شدة يريد عليك. وغرية لك
رصح فقد املسلك، هذا معه يسلك أن من ا بدٍّ املتنبي يَر لم بحيث الغباء من هذا ضبة أن
يقول وال الطرطبة، وأمه ضبة الناس أنصف ما يقول أن يكفي كان وأيًضا … باسمه

محبة. ال رحمة قلت وإنما ذلك: بعد
لو وتُروى واكرتث، وباىل أبه بمعنى وبه: مضارع، — التاء بكرس — تيبه (581)
إذا بك ألمَّ فيما الناس يعذرك حتى لك حيلة ذلك وقلت يقول: تفطن. أي تنبه؛ كنت

مظلوم. أنك وعرفوا هذا قويل سمعوا
الشأن، ضمري األولني: البيتني يف وهي إنكاري، استفهام الثالثة األبيات يف ما (582)
استهزاء الطيب أبي من وهذا الفاجرة، والفاسدة البغي، والقحبة: به، يسب العار والسبة:
بأبيك وقعت رضبة ذلك إنما عار، أبيك قتل من بك يعلق ال يقول: لضبة. واستهجان

أمك. فجور من عليك عار وال منه؟ عليك فما به، تسب سبة والغدر منها، فمات
الشأن، ضمري األولني: البيتني يف وهي إنكاري، استفهام الثالثة األبيات يف ما (583)
استهزاء الطيب أبي من وهذا الفاجرة، والفاسدة البغي، والقحبة: به، يسب العار والسبة:
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بأبيك وقعت رضبة ذلك إنما عار، أبيك قتل من بك يعلق ال يقول: لضبة. واستهجان
أمك. فجور من عليك عار وال منه؟ عليك فما به، تسب سبة والغدر منها، فمات

الشأن، ضمري األولني: البيتني يف وهي إنكاري، استفهام الثالثة األبيات يف ما (584)
استهزاء الطيب أبي من وهذا الفاجرة، والفاسدة البغي، والقحبة: به، يسب العار والسبة:
بأبيك وقعت رضبة ذلك إنما عار، أبيك قتل من بك يعلق ال يقول: لضبة. واستهجان

أمك. فجور من عليك عار وال منه؟ عليك فما به، تسب سبة والغدر منها، فمات
تصيب مهزولة كبرية عجوز إنها يقول: والدبر. القبل بني ما العجان: (585)

فتصكه. أتاها من متاع بعجانها
الجذع. ذلك يف مصلوبًا يكون أن يحب ذلك لحبه يقول: األير. عن كناية هذا (586)
الربوك لكثرة ركبته؛ أملست وقد راوده، ملن يلني القياد سمح إنه يقول: (587)

عليها.
تضم كما وتضمهم تجمعهم فجعلها بها، يفعلون الذين بالفعول: يريد (588)

السهام. الجعبة
يعب لم بدوائه فعالجه داء به كان ومن له، كاألطباء يأتونه الذين إن يقول: (589)

له. استجهاًال القبيح األمر من به يسبه ما عليه يهون به.
ال أهلها إىل املخطوبة كالحرة الفاجرة إن يقول: الفاجرة. البغي الهلوك: (590)

بالخطبة. االستحالل إال بينهما فرق
املمزوج اللبن والضيح: وعلبة، ضيح يكفيه أي فقرصه؛ غناؤه، هو غناه: (591)
ضيف به نزل إذا ولؤمه لشحه إنه يقول: اللبن. فيه يرشب جلد من قدح والعلبة: باملاء،
يف الضيح من بقليل يكتفي صعلوًكا؛ الضيف هذا كان ولو قراه، من ليتخلص قتله
كان ولو به، ألم من كل يقتل الغدر من عليه طبع ملا أنه املعنى يكون أن ويجوز علبة،

فيه. يطمع معه مال ال صعلوًكا
… رفيق كل خوف ويا أي — السابق البيت يف — قاتًال عىل عطف وخوف: (592)
نام. إذا به يغدر أن يأمن ال السفر يف رفيق بايته إذا بحيث الغدر من هو يقول: إلخ.

ما عىل يزال ال ثم ومن والسفال، الغدر عىل مجبوًال خلقه هللا إن يقول: (593)
يغالب. ال — شأنه جل — هللا ألن تهذيبه؛ الناس يستطيع ال عليه هللا جبله

الحني والسنبه: غرمولها، عن كناية وفعولها: الخيل، من الجماعة الرسبة: (594)
الزمان. من والقطعة
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الحني والسنبه: غرمولها، عن كناية وفعولها: الخيل، من الجماعة الرسبة: (595)
الزمان. من والقطعة

الفرج. — حرح وأصله حر، جمع — أحراح تصغري األحرياح: (596)
الحافر. ذوات من القضيب وعاء القنب: (597)

من فيه كان ما ترك أين ضبة يا فؤادك اسأل يقول: ضبة. ترخيم ضب: (598)
يخرج فال الشتم يسمع وهو بالحصن، منهم وامتنع اختبأ، حني يعني: والكرب؟ العجب

إليهم.
اإلقدام عىل يطاوعك فلم املوقف هذا يف خذلك أي — فؤادك خانك إن يقول: (599)

أصحابه. خيانة تعود ألنه قلبه؛ خانه من أول فلست — ورعبًا خوًفا علينا
اإلقدام عىل يطاوعك فلم املوقف هذا يف خذلك أي — فؤادك خانك إن يقول: (600)

أصحابه. خيانة تعود ألنه قلبه؛ خانه من أول فلست — ورعبًا خوًفا علينا
طردناه ذبابًا إال كنت ما جبنًا منا وتحصنت اختبأت حني إنك يقول: (601)
يعني العجب: إىل يرجع فيه: ويف عنه يف والضمري عنا، بدل «عنه» وروي فهرب، بمذبتنا
أن إىل جني ابن وذهب باملذبة، يقتل كالذباب وكنت شؤمه علمت وقد العجب تريد كيف

قلب. بال بقيت يريد فقال: القلب إىل يعود الضمري
مثل وهذا السالح، فحملت العجب عاودك فأمنت. عنك بعدنا وإذا يقول: (602)

قوله:

َوال��نِّ��َزاَال َوْح��َدُه ال��طَّ��ْع��َن َط��َل��َب ِب��أَْرٍض اْل��َج��بَ��اُن َخ��َال َم��ا َوإِذَا

والشطبه: الشعر، القصرية الخيل: من والجرداء اللجام، سري العنان: (603)
الطويلة.

أما عنها، غريب ألنك ذلك؛ يف بدع فال املعايل من استوحشت إذا يقول: (604)
والقرابة. النسب من وبينها بينك ملا بها؛ تستأنس فإنك املخازي

أما عنها، غريب ألنك ذلك؛ يف بدع فال املعايل من استوحشت إذا يقول: (605)
والقرابة. النسب من وبينها بينك ملا بها؛ تستأنس فإنك املخازي

مرادي عرفت فإن والشح، الغدر من فيك ما إىل أنبه أن مرادي إن يقول: (606)
خاللك، من أشعت ما بعد قرى أو بسؤال إنسان يقصدك ال ألنه قلت؛ بما رسرت هذا،
عرفت فإذا لجهلك به عارف غري هجائك من أوضحته ما مع أنت يقول: جني ابن وقال
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قال كما البيت معنى يعرف لم من كالم وهذا إياه. ملعرفتك كربة عنك زالت هجاء أنه
الواحدي.

يفهم. ممن لست ألنك أشبه؛ بك الجهل فإن (607)
امللك به يعزى ما آخر الحادث هذا هللا جعل يقول: الدعاء. معناه خرب هذا (608)

مقدم. خرب وآخر: مؤخر، مبتدأ وهذا: امللك، تخفيف وامَلْلك بعده، بيشء يصاب فال
خالطه. وشابه: واالستنكاف، الحمية واألنف: أثر، عامله له، مفعول جزًعا: (609)
ولكنه بالجزع، له عهد ال شجاع فإنه له جزع ألنه قلبه؛ يف الحادث هذا يؤثر لم يقول:
حريمه، ويستبيح حماه، يتطرق أن استطاع قد الدهر رأى حني واألنفة الحمية أخذته

عليه. يعز من ويغتصبه
عتبه من الحياء ألخذها الفضل؛ من يحوزه ما تدري الدنيا كانت لو يقول: (610)
من حرضته عن غاب من تعلم لم األيام لعل املعنى إن وقيل: أذاها، عنه ولكفت عليها،
ذلك. عىل التايل البيت دل وقد أسبابه، من ليشء عرضت ملا علمت؛ ولو وأرسته، أهله

بغداد يف توفيت وقد — عمته أن ظنت الدنيا لعل يقول: األيام. عن يعتذر (611)
عليها. فسطت أرسته من تكن لم عنده تكن لم ملا — عنه بعيدة

أن ظنت الدنيا ولعل يقول: القاطع. السيف والعضب: الكنف، الذرى: (612)
لها عرضت فلذلك سيفك، يحميه ممن تكن لم بحرضتك تكن ولم ببغداد كانت ملا عمتك

وأخذتها.
فليس بلده أهل من يكن لم فمن بلده، اإلنسان جد أن ظنت ولعلها يقول: (613)
عشريته، من ليست أنها األيام ظنت وطنه غري يف كانت ملا عمته أن يعني جده: صلب من
املعنى فيكون — بالحاء — املرء حد وأن ويروى: حقه، ترَع ولم عليها اجرتأت ثم ومن

عشريته. من يكن لم معه مستوطنًا يكن لم فمن وطنه، حريمه أن
تفطن أن — هذا قلت إذ — أخاف إني يقول: الهرب، يف أرسع أجفل: (614)
من خوًفا حرضته إىل فيرسع وقربه حماه يف كان من كل ترزأ ال األيام أن إىل أعداؤه

بعزه. واشتمالهم ذمته يف بحصولهم للسالمة وطلبًا األيام
أي املضطجع معه يتقلب ال القرب يف اضطجاع من لإلنسان بد ال يقول: (615)
التأبيد. عىل تدل لن ألن أحسن؛ لكان — ال بدل — لن قال ولو الدهر، أبد كذلك يبقى

املوت أذاقه وما بنفسه، وإعجابه تيهه الضجعة بتلك اإلنسان ينىس يقول: (616)
ويف حياته يف القاه ما كل الضجعة بتلك ينىس أي احتضاره؛ عند والكرب الربح من

مماته.
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كما املوت نرد أن لنا بد فال ماتوا كلهم آباءنا ألن املوتى؛ أبناء نحن يقول: (617)
نواس: أبي قول إىل ينظر وهذا منه، بد ال ما نكره بالنا فما وردوه؛

ِل��تَ��بْ��َق��ى بَ��اُدوا َم��ا َوال��ل��ِه أََم��ا َوبَ��اُدوا َف��نُ��وا الَّ��ِذي��َن ابْ��َن يَ��ا أََال

نويرة: بن متمم قول وأصله

يَ��ْس��َم��ُع��وا َل��ْم أَْن َف��َع��ِل��ْم��ُت َف��َدَع��ْوتُ��ُه��ْم ال��ثَّ��َرى ِع��ْرِق إَِل��ى آبَ��اِئ��ي َف��َع��َدْدُت
أَْج��َزُع؟ تَ��َراِن��ي َف��َه��ْل ِل��ْل��َح��اِدثَ��اِت أَنَّ��ِن��ي َم��َح��اَل��َة َوَال َع��ِل��ْم��ُت َوَل��َق��ْد

بعد» «أما أبيه: عن يعزيه عبيدة بن عمرو إىل كتب العزيز عبد بن عمر أن وروي
مليت فالعجب أموات وأبناء أموات، آباء أمواتًا الدنيا يف أسكنا اآلخرة، أهل من أناس فإنا

والسالم. ميت عن يعزيه ميت إىل يكتب
كسب مما أنها مع الزمان عىل بها ضنٍّا أرواحنا عىل نحرص إننا يقول: (618)
قول من وهذا العكربي: قال التايل؛ البيت يف ذلك فرس وقد نحن، كسبنا من ال الزمان

أماكنها. إىل رجوعها نعاف لنا فما األيام كرور من األرواح تناشؤ كان إذا الحكيم:
كثيف وجوهر — الروح هو — لطيف جوهر من مركب اإلنسان أن يريد (619)
من وهذا العكربي: قال الرتاب. من والكثيف الهواء، من اللطيف فجعل — البدن هو —
«هذا»، عنرصه، إىل عائد عنرص وكل أرضية، والكثائف سماوية اللطائف الحكيم: قول
تفسري هو إنما هذا ألن فيه؛ الفلسفية املذاهب وذكر الروح عىل للكالم مجال ثم وليس

حسب. املتنبي لشعر
البىل من معشوقه محاسن إليه تصري فيما املستهام العاشق فكر لو يقول: (620)
كل يف مطرًدا هذا تجعل أن ولك قلبه، املحاسن تلك تملك ولم عشقه، عن ألقلع والفناء؛
ذلك، منتهى يف املال جمع عىل املتهالك الحريص فكر لو فتقول: الحياة معاني من معنى
وهلم. جمعه، عىل تهالك ملا محالة؛ ال عنه مائت أنه أو الزوال، إىل املال هذا مصري وأن
والعشق حقائقها، يف يزيد األشياء عواقب يف النظر الحكيم: قول من وهو العكربي: قال

املعشوق. رؤية درك عن الحس عمى
أن بد ال حادث كل أن معناه. مثل، وهذا منها، يبدو ما أول الشمس: قرن (621)

غروبها. يف يشك لم طالعة رآها من كالشمس الزوال؛ إىل ينتهي
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ال العباد رقاب عىل حتم املوت إن يقول: حاالن. طبه، ويف جهله يف قوله: (622)
كما الجاهل الراعي فيموت جاهًال. أم عاقًال وضيًعا، أم رشيًفا أكان إنسان؛ منه ينجو

الحاذق. الطبيب يموت
جالينوس، عمر عىل عمًرا الضأن راعي زاد وربما يقول: النفس. الرسب: (623)
األسباب وارتباط األدواء لرضوب وتقديره لعلمه الطبيب ألن منه؛ نفسه عىل آمن وكان

الوسواس. كثري خائًفا قلًقا دائًما يبقى باملسببات
والتحرش واملعاداة الحرب يف بالغ كمن واملودة السلم يف بالغ من يقول: (624)
أول التوقي إفراط آخر الحكيم: قول من وهذا العكربي: قال املوت. إىل كالهما بالخطر
ويف قرص، الراء: بتشديد وفرط الحد، وجاوز أرسف إذا أفرط: ويقال الخوف، موارد

مفرًِّطا.» أو مفِرًطا إال الجاهل يرى «ال الحديث:
املوت عن مندوحة ال كان إذا يعني املوت، يرهب من حاجته أدرك ال يقول: (625)
والضمري الجبان، الهيابة عىل ويدعو واإلقدام، الشجاعة عىل يحث اإلنسان؟ يخافه فلم

للفؤاد. رعبه: يف
كان لشخصمىض هللا أستغفر يقول: الذم، يشبه الذي املدح من رضب هذا (626)
عمة املرثية يعني جوده؛ إال ألجله له هللا أستغفر له ذنب ال أي ذنبه؛ غاية هو جوده

الدولة. عضد
فواضله أحىص فمن للمعروف، تناسيًا إحسانه ذكر يكره وكان يقول: (627)

سبه. يف أرسف كمن عنده كان وأياديه
يف فالضمري العيش، لحب ال املعايل لكسب يعيش أن يحب كان إنه يقول: (628)
العيش. حب من العيش يريد وال العىل، حب من عيشه يريد والتقدير: للمرثي، عيشه:
املجد معه دفن قد وهو وحده، يدفنه أنه يظن يدفنه الذي إن يقول: (629)

تفارقه. ال أصحابه هي التي فضائله وسائر والرب والعفاف
الصون إال ثم وليس الحقيقة، عىل أنثى وخدرها حجبها يف إنها يقول: (630)
من — ومساعيها أفعالها ذكرت إذا أما املخدرات، شيمة هو مما إليهما وما والعفاف،
األفعال هذه مثل ألن ا، حقٍّ التذكري فهناك — امللهوف وإغاثة املعروف وإيثار املعايل طلب

الرجال. شيم من هي إنما
أخت هي يقول: أجيبيه، ولبه: أخت، هي أي محذوف؛ مبتدأ خرب أخت: (631)
للرماح الجيش فقال نفسه، إىل دعا أمري خري الدولة عضد أبو هو الذي الدولة ركن
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خري الدولة عضد أن املعنى: يكون أن ويجوز بالسالح، فيجيبه الجيش يدعو أي أجيبيه؛
املستغيث. ويغيث الصارخ، يجيب أنه يعني الجيش. لب للقنا: فقال جيش دعاه أمري

بالقلب املثل لهما ورضب الدولة، ركن أبيه من أفضل الدولة عضد أن يريد (632)
اللب أبا كان وإن والقلب، ألبيه، مثًال والقلب له، مثًال اللب فجعل — العقل أي — واللب
ركن أبيه من أفضل الدولة عضد فكذلك القلب، من أرشف اللب أن إال — مصدره أي —

هذا. عىل جرأ ما املتنبي حذق لوال جني: ابن قال أباه. الدولة ركن كان وإن الدولة،
زين الدولة عضد أبناء إن يقول: قضيب. جمع والقضب: الزهر، النور: (633)
أبناءك أن يعني بأبنائه؛ يتزين أن عن عالئه بمزية الستغنائه هو؛ له بزين وليسوا آلبائه،

القضب. النور يزين كما آباءك يزينون
الفاعلية؛ لبيان لدهر: قوله يف والالم عامله، عن نائب مطلق، مفعول فجًرا: (634)
ليفتخر يقول: أوالده. الرجل: وعقب النجباء، يلد الذي واملنجب: لزيد، تبٍّا قولهم: يف كما

عقبه. من بكونك منجبًا صار الذي أبوك وليفخر أهله، من بكونك الدهر
السن يف وماثلك قارنك من والقرن: مفتوح، مقصور وهو الحزن، هنا: األىس (635)
الحزن إن يقول: الرضيبة، يف ويعمل يقطع لم إذا السيف: ونبا والشجاعة، القوة أو
عىل بإعانته تحيه فال لك املغالب القرن بمنزلة — عمته عىل الدولة عضد حزن أي —
ال أي كليًال؛ نابيًا تجعله فال السيف بمنزلة الحزن به تغالب الذي الصرب وإن نفسك،

الحزن. فيغلبك تضعه
ينبغي كان ما يقول: البدر، حول كالنجوم وعشريته وأهله كالبدر، جعله (636)

الكواكب. عن بنوره يستغني البدر ألن أحدهم؛ لفقد تغتم أن
تضعف أن حاشاك يقول: بوفاتها. الكتاب إليه حمل الذي بالسائر: أراد (637)
أشد فأنت وفاتها ذكر حمل أطاق الرسول كان إذا أي الرسول؛ حمله أطاق ما حمل عن
فتوصل تسكينه أراد وإنما املغالطة، من رضب الحقيقة يف وهذا الواحدي: قال له، إطاقة

وجه. كل من ذلك إىل
عن قوتك فأغنتك الحادث هذا قبل األمور من الثقيل حملت قد إنك يقول: (638)
عتاب قال كما األرض، عىل جره حمله عن عجز إذا الثقل حامل أن وذلك الثقل، ذلك جر

ورقاء: بن

َش��َف��ا َع��َل��ى َح��تْ��ِف��ِه ِم��ْن َونَ��ْف��ُس��ُه َح��ْم��ِل��ِه َع��ْن َك��لَّ إِذْ َوَج��رَُّه
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الرزء. هذا حمل عن تجزع فال الشدائد تحمل عىل صبور أنك واملعنى:
الصرب إن يقول: وعابه. ذمه ثلبه: الذم. والثلب: والجزع، الخوف اإلشفاق: (639)
فيه، لريغب لديه الصرب يحسن أن يريد: به. يعاب مما والجزع اإلنسان، به يمدح مما

ليجتنبه. الجزع ويقبح
عىل يقدر مثلك يقول: الدمع. مجرى والغرب: والناحية، القصد الصوب: (640)
قراره. إىل مجراه عن الدمع يسرتد ومثلك قصدك، إذا بالصرب عليه والتغلب الحزن رصف
فضله يضيع لئال فضله؛ عىل إبقاءً إما ذلك يفعل يقول: إما. يف لغة إيما: (641)

وتقوى. ورًعا هللا، إىل األمر لتسليم وإما بالجزع،
ألنك غريك؛ آخر إنسانًا صوبه، عن الحزن يثني مثلك بقويل: أعِن لم يقول: (642)
إليه أضيف ما عني به ويراد صلة الكالم يف يذكر قد املثل ولكن له، مثل ال الذي الفرد

غريك. ال نفسك أردت إنما يريد ءٌ﴾ َيشْ َكِمثِْلِه ﴿َليَْس تعاىل: كقوله
لك يكن ولم أب، لك يعرف لم ملا يقول: األول، البيت يف ملا جواب البيت هذا (643)
بموروثة ليست لك مستحدثة النسبة هذه إن أي بالذهبي؛ اليوم سميت به؛ تعرف أدب

عقلك. لذهاب الذهبي لك قيل إنما أي الذهب؛ من ال العقل، ذهاب من واشتقاقها
هو به لقبت الذي إن يقول: االستعمال. لكثرة الالم حذفت ويلك، هي ويك: (644)
— وخزي عار عىل أي — لقب عىل ملقى فلقبك للقبك، وعار شني أَنت أي بك؛ ملقب
ولو الرشح، يساوي وال التفسري يستحق وال يستحسن ال الكالم هذا ومثل الواحدي: قال
القطعة هذه يرِو لم الناس وأكثر به، أوىل كان ديوانه من صباه شعر الطيب أبو طرح

أولها: التي القطعة وال

اْل��َع��َط��ْب َس��ِري��َع اْل��َم��نَ��ايَ��ا أَِس��ي��َر اْل��ُم��ْس��تَ��ِغ��ي��ُر اْل��ُج��َرذُ أَْص��بَ��َح َل��َق��ْد

تألف الريح، كريهة دويبة وهي وردان، بنات وكذلك العذرة، يأكل الخنزير (645)
بقوله: ويريد العذرة، أكل يف كالخنزير جعله االسمني والتفاق البيوت؛ يف القذرة األماكن
هللا: ولحاه وفمه، أنفه وهو الثعلب، كخرطوم فوجهه الوجه، ناتئ أنه ثعلب، خرطوم له

ولعنه. قبحه
أنهما يعني وأبيه؛ أمه من الغدر ورث أنه عىل داللة بي غدره إن يقول: (646)

جني: ابن رواه ما هذا من وأحسن كاللة، عن ال له، موروث والغدر غادرين، كانا
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ِب��اْألَِب اْألُمِّ ِم��َن ِف��ي��ِه أَنَّ��ُه َع��َل��ى

رشده. لغري به فجاءت بأبيه، فيه غدرت أمه أن عىل داللة بي غدره إن أي
له. كسبًا ذلك ويجعل امرأته، إىل يقود ديوث بأنه قرفه الفرج. الهن: (647)

هذه — وردان بنت إليه تنسب الذي هو أهذا واستهزاء: تجاهًال — يقول (648)
تطلبه هي مطلب؛ رش من الرزق يلتمسان وهي هو قال: ثم — القذرة الحقرية الحرشة

الذي. تصغري واللذيا: عرسه، هن من يطلبه وهو — العذرة أماكن — الحشوش من
آباءهم وأن تغدر، ال طيئًا أن أقول كنت لقد يقول: األصل. والسوس: التوس (649)
يدعى الذي األصل من ليس ألنه غدر؛ قد هذا إن قلت: إن تلوماني فال بغدارين، ليسوا
طيئ عن الغدر نفي يف صادًقا كان أنه يعني مكذب: صدق رب وقوله: طيئ، من إليه
ليس وردان وأن صادق، أنه يريد طيئ. من أنه بادعائه وردان ألجل الناس كذبه وإن

طيئ. من
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الشاعر: قول الدولة سيف إليه وأنفذ

تَ��َج��لَّ��ِت1 َح��تَّ��ى َع��يْ��نَ��يْ��ِه َق��ذَى َف��َك��انَ��ْت َم��َك��انُ��َه��ا يَ��ْخ��َف��ى َح��يْ��ُث ِم��ْن َخ��لَّ��ِت��ي َرأَى

ارتجاًال: واقف والرسول الطيب أبو فقال إجازته، وسأله

ِل��َم��يِّ��ِت2 َح��يَ��اٌة أََو ِل��َح��يٍّ َم��َم��اٌت ��ُه َه��مُّ ال��نَّ��ْوَم يَ��ْط��َع��ُم َال َم��ِل��ٌك َل��نَ��ا
َف��رَِّت3 ِب��َك َخ��لَّ��ٌة َرأَتْ��ُه َم��ا إِذَا ُج��ُف��ونُ��ُه ِب��َش��ْيءٍ تَ��ْق��ذَى أَْن َويَ��ْك��بُ��ُر
َوَدْوَل��ِت��ي4 َس��يْ��ِف��ي اْل��َغ��ْم��َر نَ��َداُه َف��ِإنَّ َه��اِش��ٍم َدْوَل��ِة َس��يْ��َف َع��نِّ��ي ال��ل��ُه َج��َزى

األمراء: بعض وداعه عند صباه يف وقال

َم��ْك��بُ��وتَ��ا5 َع��اَداَك َم��ْن َواْل��َغ��ْرِب ��ْرِق ال��شَّ ِف��ي ِب��َه��ا تَ��َرْك��ُت أَْل��َف��اًظ��ا ِب��ُج��وِدَك اُنْ��ُص��ْر
ِش��ي��تَ��ا6 ِل��َم��ا أَْه��ًال َف��ُك��ْن اْل��َوَداُع َوذَا ُم��ْرتَ��َح��ِل��ي َح��اَن َح��تَّ��ى نَ��َظ��ْرتُ��َك َف��َق��ْد

األسدي: إسماعيل بن عمار بن بدر يَمدح مرتجًال وقال

ُم��َج��رََّداُت7 َوْه��َي اْل��ِه��نْ��ِد َوِب��ي��ُض ُم��َس��وََّم��اُت َوْه��َي اْل��َخ��يْ��ُل َف��َدتْ��َك
ِص��َف��اُت8 َك��ثُ��َرْت َوإِْن بَ��ِق��يَ��ْت َوَق��ْد َس��اِئ��َراٍت َق��واٍف ِف��ي َوَص��ْف��تُ��َك
ِش��يَ��اُت9 ِف��َع��اِل��ِه��ِم ِف��ي َوِف��ْع��لُ��َك ُدْه��ٌم َق��بْ��ُل ِم��ْن اْل��َوَرى أََف��اِع��ي��ُل
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عمران: بن أحمَد أيوَب أبا يمدح وقال

َم��ْوُص��وَف��اِت��َه��ا10 بَ��ِع��ي��ُد ��َف��اِت ال��صِّ َداِن��ي ذََواِت��َه��ا ُح��ِرْم��ُت َم��َح��اِس��نُ��ُه ِس��ْرٌب
َع��بَ��َراِت��َه��ا11 ِم��ْن أََرقَّ َرأَيْ��ُت بَ��َش��ًرا ِب��ُم��ْق��َل��ِت��ي َرَم��يْ��ُت إِذَا َف��ُك��نْ��ُت أَْوَف��ى
ُح��َداِت��َه��ا12 َزْج��َر ال��زََّف��َراِت ��ُم تَ��تَ��َوهَّ َخ��ْل��َف��َه��ا أَِن��ي��ِن��ي ِع��ي��َس��ُه��ُم يَ��ْس��تَ��اُق
ثَ��َم��َراِت��َه��ا13 ِم��ْن اْل��َم��ْوَت َج��نَ��يْ��ُت َش��َج��ٌر َل��ِك��نَّ��َه��ا بَ��َدْت َش��َج��ٌر َوَك��أَنَّ��َه��ا
ِس��َم��اِت��َه��ا14 َم��ْدَم��َع��يَّ َح��َراَرَة َل��َم��َح��ْت َف��ْوَق��َه��ا انِّ��ي َل��ْو إِِب��ٍل ِم��ْن ِس��ْرِت َال
َح��َس��َراِت��َه��ا15 ِم��ْن ��ْل��ُت ُح��مِّ َم��ا َوَح��َم��ْل��ِت اْل��َم��َه��ا َه��ِذي ِم��ْن ��ْل��ِت ُح��مِّ َم��ا َوَح��َم��ْل��ُت
َس��َراِوي��َالِت��َه��ا16 ِف��ي ��ا َع��مَّ َألََع��فُّ ُخ��ْم��ِرَه��ا ِف��ي ِب��َم��ا َش��َغ��ِف��ي َع��َل��ى إِنِّ��ي
َض��رَّاِت��َه��ا17 َم��ِل��ي��َح��ٍة ُك��لُّ ِف��يَّ َة َواْألُبُ��وَّ َواْل��ُم��ُروََّة اْل��ُف��تُ��وََّة َوتَ��َرى
تَ��ِب��َع��اِت��َه��ا18 ِم��ْن اْل��َخ��ْوُف َال َخ��ْل��َوتِ��ي ِف��ي َل��ذَِّت��ي اْل��َم��اِن��َع��اِت ال��ثَّ��َالُث ُه��نَّ
آِت��َه��ا19 َل��ْم َك��أَنَّ��ِن��ي اْل��َج��نَ��اِن ثَ��بْ��َت أَتَ��يْ��تُ��َه��ا اْل��َه��َالُك ِف��ي��َه��ا َوَم��َط��اِل��ٍب
أَْق��َواِت��َه��ا20 ِم��ْن ُك��نَّ َوْح��ٍش أَْق��َواَت َغ��اَدْرتُ��َه��ا ِب��َم��َق��اِن��ٍب َوَم��َق��اِن��ٍب
َج��بَ��َه��اِت��َه��ا21 ِف��ي ِع��ْم��َراَن بَ��ِن��ي أَيْ��ِدي َك��أَنَّ��َم��ا اْل��ِج��يَ��اِد ُغ��َرَر أَْق��بَ��ْل��تُ��َه��ا
َل��بَّ��اِت��َه��ا22 ِف��ي َوال��طَّ��ْع��ُن َظ��ْه��ِرَه��ا ِف��ي َك��ُج��لُ��وِدَه��ا ُف��ُروَس��ًة ال��ثَّ��اِب��ِت��ي��َن
��اِت��َه��ا23 أُمَّ ُج��ُدوُدُه��ْم َوال��رَّاِك��ِب��ي��َن َع��َرْف��تُ��ُه��ُم َك��َم��ا ِب��َه��ا اْل��َع��اِرِف��ي��َن
َص��َه��َواِت��َه��ا24 َع��َل��ى ُولِ��ُدوا َوَك��أَنَّ��ُه��ْم تَ��ْح��تَ��ُه��ْم ِق��يَ��اًم��ا نُ��ِت��َج��ْت َف��َك��أَنَّ��َم��ا
ُس��َويْ��َداَواِت��َه��ا25 ِب��َال اْل��ُق��لُ��وِب ِم��ثْ��ُل ِم��نْ��ُه��ُم ِك��َراٍم ِب��َال اْل��ِك��َراَم إِنَّ
َش��َه��َواِت��َه��ا26 َع��َل��ى يَ��ْغ��ِل��بُ��َه��ا َواْل��َم��ْج��ُد اْل��ُع��َل��ى َع��َل��ى اْل��َغ��اِل��بَ��اُت ال��نُّ��ُف��وُس ِت��ْل��َك
نَ��بَ��اِت��َه��ا27 َخ��يْ��ِر أَيُّ��وَب أَِب��ي ِب��يَ��َدْي اْل��َوَرى َس��َق��ِت الَّ��ِت��ي َم��نَ��اِب��تُ��َه��ا ُس��ِق��يَ��ْت
أَْوَق��اِت��َه��ا28 إَِل��ى َس��َالَم��ِت��َه��ا ِم��ْن بَ��ْل َم��اِل��ِه َم��َواِه��ِب ِم��ْن ��ُب ال��تَّ��َع��جُّ َل��يْ��َس
َع��اَداِت��َه��ا29 ِم��ْن اْألَْش��يَ��اءَ ِح��ْف��ُظ��َه��ا َم��ا ِب��أَنْ��ُم��ٍل اْل��ِع��نَ��اَن َح��ِف��َظ َل��ُه َع��َج��بً��ا
ِم��ي��َم��اِت��َه��ا30 ُم��ْه��ِرِه ِب��َح��اِف��ِر أَْح��َص��ى ِك��تَ��ابَ��ٍة ُس��ُط��وِر ِف��ي يَ��ْرُك��ُض َم��رَّ َل��و
أُْخ��َراِت��َه��ا31 ِف��ي اآلذَاِن ِم��َن َح��تَّ��ى ُم��َج��اِوًال َش��اءَ ِب��َح��يْ��ُث ��نَ��اَن ال��سِّ يَ��َض��ُع
آَالِت��َه��ا32 ِم��ْن َق��َواِئ��ُم��ُه��نَّ َل��يْ��َس��ْت ٌح ُق��رَّ أَْح��َم��َد ابْ��َن يَ��ا َوَراءََك تَ��ْك��بُ��و
َق��نَ��َواِت��َه��ا33 ِف��ي اْل��َع��َس��َالِن ِم��َن أَْج��َرى أَبْ��َداِن��َه��ا ِف��ي ِم��نْ��َك اْل��َف��َواِرِس ِرَع��ُد
َه��اِت��َه��ا34 َل��َك يَ��ُق��ْل َل��ْم نَ��ْف��َس��َك َراءَ ِب��َك َع��اِرٌف إِالَّ ِم��نْ��َك أَْس��َم��ُح َخ��ْل��َق َال
آيَ��اِت��َه��ا35 ِم��ْن ��وَراِت ال��سُّ تَ��ْرتِ��ي��لُ��َك ِب��آيَ��ٍة اْل��ُع��ُش��وَر َح��َس��َب الَّ��ِذي َغ��ِل��َت
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أَْص��َواِت��َه��ا36 ِف��ي اْل��َخ��يْ��ِل ِع��تْ��ُق َويَ��ِب��ي��ُن َم��اِث��ًال َك��َالِم��َك ِف��ي تَ��بَ��يَّ��َن َك��َرٌم
َه��اَالِت��َه��ا37 َع��ْن اْألَْق��َم��اُر تَ��ْخ��ُرُج َال ِن��ْل��تَ��ُه َم��َح��لٍّ َع��ْن َزَوالُ��َك أَْع��يَ��ا
ِت��َه��ا38 ِع��الَّ َوَش��اِئ��ٌق ال��رَِّج��اَل أَنْ��َت َش��اِئ��ٌق ِب��َك الَّ��ِذي اْل��َم��َرَض نَ��ْع��ِذُل َال
َح��اَالِت��َه��ا39 ُم��َض��اِف��َه��ا َق��بْ��َل َف��أََض��ْف��َت َس��بَ��ْق��نَ��َه��ا إَِل��يْ��َك َس��َف��ًرا نَ��َوْت َف��ِإذَا
َخ��يْ��َراِت��َه��ا40 تَ��ْرِك��َه��ا ِف��ي ُع��ذُْرَه��ا َم��ا َل��نَ��ا َف��ُق��ْل اْل��ُج��ُس��وُم ��ى اْل��ُح��مَّ َوَم��نَ��اِزُل
َخ��يْ��َراِت��َه��ا41 تَ��ْرِك��َه��ا ِف��ي ُع��ذُْرَه��ا َم��ا َل��نَ��ا َف��ُق��ْل اْل��َج��ُس��وُم ��ى اْل��ُح��مَّ َوَم��نَ��اِزُل
ِألَذَاِت��َه��ا42 َال اْألَْع��َض��اءِ ��ِل ِل��تَ��أَمُّ ُوُق��وُف��َه��ا َف��َط��اَل َش��َرًف��ا أَْع��َج��بْ��تَ��َه��ا
��اِت��َه��ا43 ِص��حَّ ِل��َه��ِذِه بَ��ذَْل��َت َح��تَّ��ى ُك��لَّ��ُه نَ��ْف��ُس��َك َع��ِش��َق��تْ��ُه َم��ا َوبَ��ذَْل��َت
َغ��ابَ��اِت��َه��ا44 ِم��ْن اآلَس��اُد َوتَ��ُع��وَدَك َع��ٍل ِم��ْن تَ��ُزوَرَك أَْن اْل��َك��َواِك��ِب َح��قُّ
ُوْك��نَ��اِت��َه��ا45 ِم��ْن َوال��طَّ��يْ��ُر َف��َل��َواِت��َه��ا ِم��ْن َواْل��َوْح��ُش ُس��تُ��َراِت��َه��ا ِم��ْن َواْل��ِج��نُّ
أَبْ��يَ��اِت��َه��ا46 ِم��ْن اْل��َف��ْرَد اْل��بَ��ِدي��َع ُك��نْ��َت َق��ِص��ي��َدًة َف��َك��اَن َل��نَ��ا اْألَنَ��اُم ذُِك��َر
َك��َح��يَ��اِت��َه��ا47 َوَم��َم��اتُ��َه��ا َك��َم��َم��اِت��َه��ا َح��يَ��اتُ��َه��ا تَ��ُدوُر أَْم��ِث��َل��ٌة ال��نَّ��اِس ِف��ي
بَ��نَ��اِت��َه��ا48 ال��نِّ��َس��اءِ َع��َل��ى َوَف��ْرُت َح��تَّ��ى ِم��ثْ��ِل��َه��ا نَ��ْس��ٍل ِح��ذَاَر ال��نِّ��َك��اَح ِه��بْ��ُت
ِه��بَ��اِت��َه��ا49 َالْس��تَ��َق��لَّ اْل��بَ��ِريَّ��َة َم��َل��َك أَنَّ��ُه َل��ْو الَّ��ِذي إَِل��ى ِص��ْرُت َف��اْل��يَ��ْوَم
ِب��ِديَ��اِت��َه��ا50 ِرْج��ِل��ِه َوَع��ثْ��َرُة نَ��َظ��َرْت ِب��ِه ِب��َم��ا إَِل��يْ��ِه نَ��َظ��ٌر ُم��ْس��تَ��ْرَخ��ٌص

هوامش

الثلمة أي خلته: اسدد اللهم للميت: الدعاء يف ويقال والفقر، الحاجة الخلة: (1)
ميت له مات إذا للرجل يقال األصمعي: قال الشيئني. بني التخلل من وأصله ترك، التي
أبقاه الذي الخلل من بعده ترك التي الفرجة يراد خلته؛ واسدد أهله، عىل اخلف اللهم
وأخل ومختل مخل ورجل الرسقة، والسلة: السلة، إىل تدعو الخلة املثل: ويف أموره، يف

زهري: قال فقري؛ معدم وخليل:

َح��ِرُم َوَال َم��اِل��ي َغ��اِئ��ٌب َال يَ��ُق��وُل َم��ْس��َغ��بَ��ٍة يَ��ْوَم َخ��ِل��ي��ٌل أَتَ��اُه َوإِْن

حيث من وقوله: املمنوع، والحرم: الحال، املختل الفقري املحتاج بالخليل يعني
نزاهة الكلمة هذه يف أدمج وقد غريه، لحاظ يدركها ال حيث من يريد مكانها: يخفى
بالحاجة، االهتمام معنى يف كلمة أبرع عينيه: قذى فكانت وقوله: عرضه، وصيانة نفسه
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بن هللا لعبد والبيت ونحوه، غبار من العني يف يقع ما والقذى: وزالت، انكشفت وتجلت:
وقبله: األسدي، الزبري

َج��لَّ��ِت ِه��َي َوإِْن تُ��ْم��نَ��ْن َل��ْم أَيَ��اِدَي َم��ِن��يَّ��ِت��ي تَ��َراَخ��ْت َم��ا َع��ْم��ًرا َس��أَْش��ُك��ُر
َزل��ت ال��نَّ��ع��ل إذا ال��ش��ك��وى ُم��ظ��ِه��ُر وال ص��دي��ق��ه ع��ن ال��غ��ن��ى م��ح��ُج��وِب غ��ي��ُر ف��ت��ى

تريد وال وتأكيده الفعل تكرار أرادت إذا السني تستعمل العرب فإن سأشكر: (قوله
فال الدهر مزالق يف قدمه زلت يريد نعله: وزلت من، يتبعها لم تمنن: ولم فيه، التنفيس

السوء.) مرصع يقيه مركبًا يجد
ثوبًا ثيابه تحت فرأى عمرو فنظر يوًما، عفان بن عثمان بن عمرو زار إنه قيل:

قوله: مغزى هو وهذا رثٍّا،

م��ك��ان��ه��ا ي��خ��ف��ى ح��ي��ث م��ن خ��ل��ت��ي رأى

قال: شيئًا. التجار يعطينا ما هيهات، فقال: ماًال، لنا اقرتض وقال: وكيله فدعا
فقال ثياب تخت مع إليه بها فوجه درهم. آالف عرشة له فاقرتض شاءوا، ما فأربحهم

األبيات. هذه
إذ النوم؛ يذوق ال ملك لنا يقول: يذوق. ويطعم: خرب، وممات: مبتدأ، همه: (2)
بنواله ويحيي األعداء، بقتاله فيميت والجود؛ الحرب همه وإنما لهو، بصاحب ليس

األولياء.
— جفونه تقذه أن من أكرب هو يقول: عينيه. قذى فكانت قوله: عىل كالرد هذا (3)
إن أي بها؛ ويقذى يراها حتى تمكث وال وزالت فرت خلة رأته فمتى — بيشء يتأذى أي
خلته، يرى أن قبل بتأميله استغنى — الدولة سيف — امللك هذا رأى متى الخلة صاحب

به. يتأذى شيئًا يرى أن من أكرب كان ثم ومن
والغمر: جوده، أي ونداه؛ خري، كل عني جزاه أي للتعميم؛ جزى مفعول حذف (4)
الخلق واسع أي الخلق: وغمر الرداء غمر رجل ويقال مغرق، كثري غمر: وماء الكثري،

كثري: قال صغريًا رداؤه كان وإن سخي، املعروف كثري

اْل��َم��اِل ِرَق��اُب ِل��ِض��ْح��َك��ِت��ِه َغ��ِل��َق��ْت َض��اِح��ًك��ا ��َم تَ��بَ��سَّ إِذَا ال��رَِّداءِ َغ��ْم��ُر
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املثل. عىل وكله
العدو؛ هللا كبت يقال: واإلذالل. الرصف الكبت: الجوهري: قال ذليًال. مكبوتًا: (5)
الَِّذيَن ُكِبَت َكَما ﴿ُكِبتُوا الكريم: القرآن ويف لوجهه، رصعه أي وكبته؛ وأذله، رصفه أي
غيظوا أي كبتوا الفراء: وقال َخاِئِبنَي﴾ َفيَنَقِلبُوا يَْكِبتَُهْم ﴿أَْو أيًضا: وفيه َقبِْلِهْم﴾، ِمن
احتج من وقال األزهري: قال قبلهم. األنبياء قاتل من كبت كما الخندق يوم وأحزنوا
واألحقاد الغيظ معدن وهو الكبد من أخذًا — تاء الدال فقلبت الكبد، الكبت: أصل للفراء:
سود هم لألعداء: قيل ولهذا فأحرقها، أكبادهم أصاب مبلغه بهم بلغ ملا الغيظ فكأن —
الرشق يف أعداءك غاظت والتي بها مدحتك التي قصائدي بعطاياك انرص يقول: األكباد.
الجود، من به وصفه فيما يصدقها أن إياها نرصه ومن أذالء، تركتهم حتى والغرب

منها. يزيده حتى ويعطيه
حتى عطاءك انتظرت لقد يقول: االرتحال. واملرتحل: انتظرتك، أي نظرتك؛ (6)
أو للمدح، أهًال فتكون تجود أن إما فاخرت: إياك وداعي وقت وهذا عنك، ارتحايل قرب

فنن: أبي بن أحمد كقول وهذا للذم، أهًال فتكون وتحرم تمنع

َزاِد إَِل��ى ُك��نَّ��ا َم��ا أَْح��َوج َواْآلَن َح��َس��نً��ا أَْوَل��يْ��تَ��نَ��ا َف��َق��ْد ال��رَِّح��ي��ُل َح��اَن

الحرب يف والسيوف الخيل فدتك يقول: بها. تعرف بعالمات معلمات مسومات: (7)
بقيت. ما لنا الخري يبقى إذ أنت؛ وتبقى هي تفنى حتى

بقصائد وصفتك لقد يقول: صفات. بقيت: وفاعل القوايف، ضمري كثرت: فاعل (8)
بها. أُِحْط لم لك صفات بقيت — كثرتها مع — أنه بيد كثرية،

وهي شية، جمع والشيات: السود، والدهم: فعل، جمع أفعال، جمع أفاعيل: (9)
سود قبلك من الناس أفعال إن يقول: والتحجيل. كالغرة الجلد لون بقية يخالف لون
أفعالهم — هي أو األسود: اللون من الشية تميز منها متميز وفعلك فعلك، إىل بالقياس

تمام: أبو يقول كما والتحجيل، بالغرة األدهم تزين بفعلك تتزين —

أَبْ��َل��ُق ِم��نْ��ُه��ْم َوْه��َو َوُغ��وِدَر ِف��ي��َه ��ُح��وا تَ��َوضَّ ال��زََّم��اُن اْس��َودَّ إِذَا َق��ْوٌم

أيًضا: تمام أبي قول من البيت ومعنى
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َش��ن��َف��ا آذَاِن��َه��ا ِف��ي اْل��ُغ��رُّ أَْف��َع��الُ��ُه َل��َغ��َدْت َرْت ُص��وِّ ال��لَّ��يَ��اِل��ي أنَّ َل��و َح��تَّ��ى

األذن.) أعىل يف يعلق ما — رضورة وحركه — كفلس (الشنف:
النساء، جماعة هنا: واملراد إليهما، وما والقطا الظباء من القطيع الرسب: (10)
يقول: صواحباتها. وذواتها: مثًال، أصفه أو أشتاقه الذي أي محذوف؛ مبتدأ خرب ورسب:
ألن الصفات؛ قريب وهو وبينهن، بيني حيل ملا محاسنه ربات حرمت قد الرسب هذا إن
بهذه املوصوفات ولكن مني، ذكر وعىل عيني نصب تزال ال — محاسنه أي — صفاته

عني. بعيدة — النساء أشخاص أي — الصفات
يقول: الجلد. ظاهر وهي برشة، جمع والبرش: أرشف، أي الرسب؛ أي أوىف؛ (11)
فكان للمسري، هوادجه عال أو عاٍل، مكان من — سار ملا — عيل أرشف الرسب هذا إن
الضمري تجعل أن ولك املقلة، دموع من وألطف أرق شيئًا رأى برشته عىل وقع إذا برصي
أنهن املراد ويكون البرشة، من يسيل الذي العرق بالعربات: ويراد للبرش، عرباتها: يف
إذا يقول: األرض. من ارتفع ما وهو نشزا، الخوارزمي: وروى واإلعياء، الجهد من عرقن
من أرق والرساب رساب، كأنه البعد لطول رأيته الرسب عليه أوىف الذي النشز إىل نظرت

للمقلة. الضمري ويكون العربات،
اإلبل إن يقول: اإلبل. يسوقون الذين والحداد: اإلبل، والعيس: يسوق، يستاق: (12)
تزجرها الحداة أصوات زفراتي تظن ألنها سريها؛ يف فترسع خلفها أنيني تسمع كانت

وزفراتي. أنيني — الحقيقة عىل — فسائقها لترسع،
والسفن. والشجر بالنخل هوادجها عليها اإلبل تشبه العرب (13)

كانت ألنها ثمراتها؛ من املوت جنيت أني بيد شجر، اإلبل هذه كأن يقول: (14)
وهذا وذقت، اختربت وبلوت: ثمراتها، من املر بلوت جني: ابن وروى أحبته، فراق سبب

نواس: أبي قول من

ثَ��َم��ِرْه ِم��ْن اْل��ُم��رَّ بَ��َل��ْوُت َق��ْد َش��َج��ٍر َع��ْن ال��طَّ��يْ��َر أَذُوُد َال

واملدامع لو، جواب والالم: املحو، من ملحت: وقوله تمييز: إبل. ومن دعاء، رست: ال
وهي سمة، جمع والسمات: الدموع، هنا: بها واملراد العني، من الدمع مجرى األصل: يف
قال: ثم يحب، من وبني بينه فرقت ألنها تسري؛ ال أن اإلبل عىل يدعو الجلد. عىل الكي أثر
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انِّي: لَو وقوله: وسمها، آثار تمحو دمعي حرارة لكانت اإلبل هذه ركاب من كنت ولو
كالمهم. يف مستعمل كثري وهو وحذفها، الهمزة بحركة لو من الساكنة الواو حرك

دعاء وهذا عيونهن، لحسن باملها الشبيهات النساء واملراد: الوحش، بقر املها: (15)
حمله ما اإلبل تحمل وأن الحبائب، من اإلبل هذه حملته ما حامًال يكون أن يدعو أيًضا.

فراقهن. حرسات من هو
جمع والرساويالت: رأسها، املرأة به تغطي ما وهو خمار، جمع الخمر: (16)
وقال الجسم، من األسفل النصف يسرت الذي اللباس ذلك وهو معرب، فاريس رساويل،
يف ينرصف ال ما كالمهم من فأشبهت عربت، أعجمية وهي واحدة، رساويل سيبويه:
إن وكذلك ترصفها، لم رجًال بها سميت وإن النكرة، يف مرصوفة فهي نكرة، وال معرفة
من النحويني ومن عناق، مثل أحرف ثالثة من أكثر عىل مؤنث ألنها رجل؛ اسم حقرتها

وينشد: ورسوالة، رسوال جمع أنها ويزعم النكرة، يف يرصفها ال

ِل��ُم��ْس��تَ��ْع��ِط��ِف يَ��ِرقُّ َف��َل��يْ��َس ِس��ْرَواَل��ٌة ال��لُّ��ْؤِم ِم��َن َع��َل��يْ��ِه

يف لغة رسوالة: السريايف: قال مجهول. قائله وقيل مصنوع، البيت هذا إن (قيل:
منه، حاًال صار عليه قدم فلما لرسوالة. صفة األصل يف كان اللؤم: من وقوله الرساويل،

اآلباء.) ودناءة النفس شح واللؤم:
الوحيش: الثور يصف مقبل ابن بقول رصفه ترك يف ويحتج (17)

َراِم��ُح َس��َراِوي��َل ِف��ي َف��اِرِس��يٌّ َف��تً��ى َك��أَنَّ��ُه ال��رِّيَ��اِد ذَبُّ ُدونَ��َه��ا أَتَ��ى

قال الوحيش، الثور الرياد: وذب قدام، بمعنى ودون: ألنثاه، دونها: يف (الضمري
الرياد. ذب الوحيش: للثور قيل ومنه موضع، يف يستقر ال كان إذا ذب فالن يقال القايل:
الفرس لباس من وهو — بالرسوايل الشعر من الوحيش الثور قوائم عىل ما الشاعر شبه

رامح.) قال ولذا بالرمح، قرنه وشبه فاريس! بفتى شبهه ولذا —
يستشنع؛ عما أللفاظها تنزيها املآزر يصفون الشعراء كان عباد: ابن الصاحب قال
من أحسن عندي العهر من وكثري … الترصيح إىل … املطبوع الشاعر هذا تخطى حتى
عما املتنبي قال وإنما املتنبي. عىل الصاحب عابه مما هذا بعضهم: قال العفاف. هذا
مع إني املتنبي: يريد الخوارزمي. رواه وكذا القميص، وهو رسبال، جمع رسابيالتها؛ يف

ثعلب: وتلميذ النحو أئمة أحد — لنفطويه ومثله أبدانهن، عن أعف لوجههن حبي
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َوَط��ُر بَ��يْ��نَ��نَ��ا َم��ا َخ��نَ��ا ِف��ي ِل��ي َوَل��يْ��َس أَُج��اِل��َس��َه��ا أَْن َوأَْه��َوى ال��نِّ��َس��اءَ أَْه��َوى

األحنف: بن العباس قول أروع وما

ال��نَّ��َظ��ِر َف��اِس��ُق َوَل��ِك��ْن ��ِم��ي��ِر ال��ضَّ َع��فُّ ِب��ِه اْل��ُج��لُ��وُس َط��اَل إِْن ��وءَ ال��سُّ يُ��ْض��ِم��ُر َال

ورضاتها: لرتى؛ أول مفعول عليها: عطف وما والفتوة ترى، فاعل مليحة: كل
وعزة األنفة هنا واألبوة اإلنسانية، واملروءة واملروة والسخاء، الكرم والفتوة: ثاٍن، مفعول
أبي قول يروي األصمعي وكان — والخئولة العمومة مثل — اآلباء أيًضا: واألبوة النفس،

ذؤيب:

اْألََم��اِدي��ُح ��مُّ ال��شُّ أُبُ��وَّتَ��َك أَْح��يَ��ا أََح��ًدا أَنْ��َش��َرْت َح��يٍّ ِم��ْدَح��ُة َك��اَن َل��ْو

يرويه: وغريه

اْألََم��اِدي��ح َل��يْ��َل��ى َ ي��ا أَبَ��اُك��نَّ أَْح��يَ��ا

وقد لهن، رضائر فكأنها بالحسان الخلوة وبني بينه تحول املعاني هذه إن يقول:
التايل. البيت يف تبيانًا زاد

من خوفه ال خلوته يف لذاذته عن تكفه التي هي بعدها وما الفتوة إن يقول: (18)
طبع بما الجتنبها يخشاها؛ آثمة عواقب للذة يكن لم لو أنه يعني اللذة: هذه عواقب
املتجوهرة النفوس الحكيم: قول من وهذا العكربي: قال واألنفة. واملروءة الفتوة من عليه
أعم: كان وإن — يقول إذ املعرة شيخ وهلل أقول: خوًفا، ال طبًعا البهيمية الشهوات ترتك

ثَ��َواِب��َه��ا ِألَْج��ِل َال َوأَْف��َض��ُل َخ��يْ��ٌر ِألَنَّ��ُه اْل��َج��ِم��ي��َل ال��نَّ��ْف��ُس َوْل��تَ��ْف��َع��ِل

وقلبي أتيتها الهالك فيها مطالب رب يقول: القلب. والَجنان: ، ُربَّ واو الواو: (19)
ورباطة بالشجاعة نفسه يصف أهوالها. أَر ولم آتها لم كأنني يتغري لم حاله عىل هو هو

األخطار. يبايل ال وأنه الجأش
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تركتها، وغادرتها: للغارة، تجتمع الخيل من الطائفة مقنب؛ جمع املقانب: (20)
صحبي من بمثله لقيته الفرسان من جيش وُربَّ يقول: لغادرتها. ثاٍن مفعول وأقوات:
عىل الوحش وجمع ويأكلها، ويذبحها يصيدها له، قوتًا كانت التي للوحوش قوتًا فرتكته

ودرج. دب ما أكلهم يف العرب عادة
وجعلته إليه وجهته أي اليشء؛ أقبلته يقال أهلكها، التي املقانب أي أقبلتها؛ (21)
هنا واأليدي الفرس، وجه يف يكون البياض وهي غرة، جمع والغرر: يليه، مما قبالته
وقد مجاًزا، بالبياض توصف النعمة ويد املمدوحني، بنعم خيله غرر بياض شبه النعم.
هذه وضع املتنبي ولكن باأليدي، العضو يد ويف باأليادي النعمة يد جمع يف العادة جرت
غرر أقبلتها قوله يف — القطاع ابن وقال … البيت هذا أحدهما موضعني: يف تلك مكان
منهم صدورهم وشفت أعدائهم، إىل أوصلتهم التي جيادها غرر تقبل جعلتها الجياد:
يقبلها، جعلته أي: فالن، يد الرجل أقبلت ويقال: التقبيل، املعتادة عمران بني أيدي كأنها

ترى. كما التخلص حسن البديع من البيت ويف
يف يثبتون إنهم يقول: الخيل، بركوب والحذق والشجاعة باإلقدام يصفهم (22)
يف متتابع والطعن الحرب معمعة يف كونهم حال عليها جلودها ثبات الخيل ظهور
من البدل أو النعت عىل خفض موضع يف والثابتني: تمييز، حذًقا: أي وفروسة؛ لباتها،
بالرفع — والطعن روى ومن املدح؛ عىل نصب موضع يف يكون أن ويجوز عمران، بني
الطعن، ثبوت ظهورها يف يثبتون فمعناه بالخفض رواه ومن الحال، واو فالواو —

املنحر. وهي لبة، جمع واللبات: وكالطعن، كجلودها والتقدير:
جدودهم ركب والذين أي أماتها؛ جدودهم والراكب يقول: أن الوجه كان (23)
ملا أم جمع واألمات: أخواك، وذهبا إخوتك قاموا يقول: من لغة عىل هذا أن إال أماتها،
والذي الواحدي: قال العكس. ويجوز الغالب، هو هذا أمهات، للعاقل وتجمع يعقل، ال
نتائجهم من ألنها يعرفونها؛ وهم تعرفهم الخيل هذه أن البيت معنى يف الناس يذكره
قبله األبيات وسياق الخيل، هذه أمهات يركبون كانوا املمدوحني فجدود عندهم، تناسلت
أقبلتها قوله: وهو — عمران بني املمدوحني خيل ال نفسه خيل يصف أنه عىل يدل
عىل قاتل أنه مدٍع يدعي أن إال املعنى، هذا يستقم لم كذلك كان وإذا — الجياد غرر
أنه عندي والذي فورجه: ابن قال الشعراء. إىل الخيل يقودون فإنهم املمدوحني خيل
ألنهم أيًضا تعرفهم والخيل له، مراسه طال من إال يعرفها وال بالخيل معرفتهم يصف
الجياد يقال بأن اإلشكال يزول وإنما اإلشكال، به وقع ما يوضح ولم كالمه، هذا فرسان.
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املمدوحني، جياد أراد بعده وفيما نفسه، جياد أراد الجياد غرر قوله: ففي جنس، اسم
كانوا جدودهم أن يريد أماتها: جدودهم والراكبني وقوله: جميًعا، الخيلني تعم والجياد
مما الخيل فهذه الخيل، ركبوا طاملا الفروسية يف عريقون أنهم يعني الخيل، ركاب من

املعرة: شيخ قول هذا ويشبه أمهاتها، جدودهم ركب

َواْل��َع��َك��ِر ��اءِ ال��شَّ َزْج��َر اْل��ُع��ْرُب تَ��ْع��ِرُف إِذْ َع��َرُف��وا َم��ا اْل��َخ��يْ��ِل َزْج��ِر َغ��يْ��َر اْألَُل��ى ابْ��َن يَ��ا

الخيل ركوب إال اعتادوا ما ملوك إنهم أي اإلبل؛ من القطعة عكرة؛ جمع العكر:
وإبل. شاء رعاة يكونوا ولم وزجرها

إذا الناقة نتجت يقال األزهري: قال ولدت، — للمجهول بالبناء — نُتجت (24)
إذا الناقة: ونتجت منتج، يقال وال نتوج، فهي حملت، إذا وأنتجت منتوجة، فهي ولدت
عىل الناقة نتجت الصحاح: يف الجوهري وعبارة للنساء، كالقابلة لإلبل والناتج ولدتها،

الكميت: قال نتًجا. أهلها نتجها وقد تنتج، فاعله يسم لم ما

اْألَْرُج��ُل َق��بْ��ِل��َي ��َرْت ذُمِّ م��تَ��َى ِل��ل��نَّ��اِت��ِج��ي��َن ��ُر اْل��ُم��ذَمِّ َوَق��اَل

بذلك سمي أنثى؟ أم جنينها أذكر لينظر الناقة؛ حياء يف يده يدخل الذي (املذمر:
وهو الذفرى، إىل حوله وما والعنق الكاهل هو واملذمر: هو، ما فيعرف املذمر تلمس ألنه

األرجل.) يف ال األعناق يف هو إنما التذمري إن الكميت: يقول املذمر. يذمره الذي
نتجت، يقول: وبعضهم أنتجت، وقد الحامل، الحافر وجميع الخيل من والنتوج
والدها، دنا وأنتجت: ولدت، والناقة: الفرس نتجت قال: فقد األعرابي ابن أما قليل؛ وهو
الفاعل، فعل صيغة عىل أَنتجت وال نَتجت أسمع ولم فاعله، يسم لم ما فعل كالهما
وكأنهم للجري، مستعدة قائمة تحتهم ولدت الخيل كأن يقول: الفارس. مقعد والصهوة:
الخيل. ركوب مراسهم وطول للفروسية إلفهم بطول يصفهم ظهورها، عىل راكبني ولدوا
إذا الخيل من الكرام إن يقول: — القلب حبة — سويداء جمع السويداوات: (25)
الرشاح: بعض وقال سوداء، دون كالقلب املمدوحني هؤالء من فرسان عليها يكن لم

القلب. من السويداء بمنزلة الكرام من فهم ولبابه؛ الكرم زبدة أنهم يعني
عىل يغلبهم واملجد دونهم، فيحرزونها العىل عىل الناس يغلبون إنهم يقول: (26)

والشني. العيب خشية آدم بني يف املركبة الشهوات من يمكنهم فال شهواتهم؛
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تلك نبات أكرم أيوب أبا وجعل املمدوحني، آباء النفوس: هذه بمنابت أراد (27)
التي السقيا لهم أثبت منابت جعلهم وملا النفوس، هذه أرشف نفسه أن يعني املنابت:
الصنعة. يف وإغرابًا تفننا العادة عكس عىل املنابت يسقي النبات وجعل األرض، تحيي
املمدوح هذا بجود مجدهم حيي قد بجودهم الناس أحيوا الذين املمدوحني آباء إن يقول:
أزال ال جني: ابن وعبارة — بالنون — بندى بيدي: بدل ويروى أبنائهم، خري هو الذي
إفضاله بدوام لقومه يدعو أن الغرض ليس فورجه: ابن قال وذويه. أهله عن ظله هللا

وعطائه. شأنه تعظيم الغرض ولكن عليهم،
سلمت كيف نتعجب وإنما ومواهبه، عطاياه كثرة من نتعجب لسنا يقول: (28)

شيئًا. يمسك أن عادته من ليس إذ بذلها؟ وقت إىل وتفريقه بذله من أمواله
والبيت العنان، إىل حفظ بإضافة العنان، حفظ ويروى: اللجام، سري العنان. (29)
تحفظ أن عادتها ما بأنمل العنان حفظ كيف منه يتعجب السابق؛ البيت معنى يف

معطاء. جواد وأنه الحرب، يف الخيل ركوب يكثر شجاع أنه يريد األشياء؟
إال حافره يضع فال حركاته، جميع يف يطاوعه فرسه وأن بالفروسية، يصفه (30)

املعجم. حروف سائر من بالحافر أشبه ألنها امليم؛ وخص أراد، حيث
واألخرات: الطلب، وهي املحاولة، من محاوًال: ويروى الجوالن، من مجاوًال: (31)
األذن ثقب يف رمحه يضع بحيث الطعن يف الحذق من إنه يقول: الثقب. وهو خرت، جمع

أراد. متى
ذاك إذ وهو سنني، خمس عليه أتى ما وهو الخيل، من القارح جمع القرح: (32)
تصلح ال قوائمها إن أي القرح؛ إىل يعود آالتها: يف والضمري وقوته، نشاطه جن يف يكون
أراد فإذا املكارم، يف الناس سبقت إنك يقول: مثل. وهذا لحاقك، يف لها آالت تكون أن
لصعوبة بك؛ اللحاق تستطع ولم وراءك، وسقطت كبت بك اللحاق وكبارهم فحولهم
قوائمهن ليست أي مؤنثة وهي وراء، إىل — آالتها من — الضمري ترجع أن ولك مسالكك،
لكبت القرح هذه تبعتك لو جني: ابن قال الرشاح، عبارات وإليك وراءك، الجري آالت من
الهاء تكون أن يجوز الواحدي: وقال مسالكك، لصعوبة قوائمها؛ تحملها ولم وراءك
يريد مثل، وهذا آالتها، من فليست قوائمها تعنها لم تبعتك إذا إنها أي القرح؛ إىل عائدة
أن واملعنى يلحقوك، ولم وكبوا عثروا الكرم، مدى يف لحاقك راموا إذا والفحول الكبار أن
ابن وقال الخيل، من كالقارح قويٍّا كان وإن فيعثر تبعك من عىل يخفى العىل يف سبيلك
خلفك يكون مما ليست أي وراءك؛ اآلالت من الخيل هذه قوائم ليست املعنى القطاع:

فتطردك.
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قناة جمع — والقنوات واالضطراب، االهتزاز والعسالن: رعدة، جمع الرعد: (33)
من جريًا وأرسع أظهر خوفك جراء من الفرسان أبدان يف االرتعاد إن يقول: الرمح. —

رماحهم. يف االهتزاز
من إال منك أسمح أحد ليس يقول: ونأى. ناء قالوا: كما رأى، مقلوب راء: (34)
نفسك؛ تهبه أن يسألك ولم رآك ثم والجود، الكرم من عليه هللا طبعك وبما بك عارًفا كان
تمام: أبي قول من وهذا بها، عليك جوًدا لك تركها فكان بها، لجدت إياها سألك لو إذ

َس��اِئ��لُ��ْه ال��ل��َه َف��ْل��يَ��تَّ��ِق ِب��َه��ا َل��َج��اَد نَ��ْف��ِس��ِه َغ��يْ��ُر ��ِه َك��فِّ ِف��ي يَ��ُك��ْن َل��ْم َوَل��ْو

قال خلق، ال املتنبي: قول ملناسبة أوردها العكربي للعالمة نحوية تحفة وإليك
يف رجل ال كقولك: الفتح عىل مبنية ال مع التي النكرة إىل البرصيون ذهب العكربي:
معنى تضمنت «ال» مع وركبت اللفظ من «من» حذفت فلما رجل، من ال وتقديره: الدار،
عىل وبنيت البناء، قبل تمكن حالة لها ألن حركة؛ عىل وبنيت يبنى، أن فوجب الحرف،
وحجتنا بال، منصوبة معربة نكرة أنها إىل أصحابنا وذهب الحركات، أخف ألنه الفتح؛
فاكتفوا رجًال، أجد ال أي الدار؛ يف رجل ال قولك: يف التقدير ألن الفعل؛ عن بها اكتفى أنه
فلما أقوم؛ فال تقم لم وإن تقديره فال؛ وإال قمت قمت إن كقولك: العامل، الفعل من ِبال
ووجه اإلضافة، عىل بناء التنوين وحذفوا به، النكرة نصبوا العامل؛ الفعل من بال اكتفوا
جاهل، وغري عاقل غري أي جاهل؛ وال عاقل ال زيد كقولك: غري، بمعنى تكون «ال» أن آخر:
«ليس». معنى إىل «غري» معنى من ليخرجوها بها نصبوا ليس بمعنى هنا جاءت فلما
يكون أن النكرة شأن ومن بالنكرة، أولوها ملا ألنهم النصب؛ أعملوها إنما آخر: ووجه
املنادى رفعوا كما التغيري، من فيها حدث ملا تنوين؛ غري من بها نصبوا قبلها، خربها
أعطني، أي التاء بكرس رجل، يا هات ويقال: … التغيري من فيه حدث ملا تنوين؛ بغري
وللنساء هاتيا، وللمرأتني بالياء، هاتي وللمرأة هاتوا، وللجمع آتيا، مثل هاتيا: ولالثنني
كما أهاتيك. وما مهاتاة، بك كانت إن وهات، هاتيت ال هات وتقول: عاطني، مثل هاتني
آتى من هات أصل الخليل: وقال بها، ينهى وال هاتيت منه يقال وال أعاطيك، ما تقول

هاء. األلف فقلبت يؤاتي،
العني بفتح — َعرش جمع والعشور: خاصة، الحساب يف يقال غلط، هو غلت: (35)
القراءة، يف التبيني والرتتيل؛ واحدة، مرة تقرأ الكريم القرآن من املعروفة الطائفة —
إن يقول: استئنافية. والجملة خربه؛ آياتها: ومن مبتدأ، وترتيلك: بغلت، متعلق وبآية:
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الرتتيل هذا فإن للسور، ترتيلك وهي يعدها، لم آية وفاتته غلط قد القرآن أعشار عدَّ الذي
فيزيد التنزيل بآيات تلحق أن ينبغي اآليات من آية فهو األداء: وحسن اإلتقان يف معجزة

معجزاته. إىل ومعجزة آياته، إىل آية
سبقت عتًقا: وعتقت تعتق الفرس وعتقت الكرم، والعتق: ظاهًرا: ماثًال: (36)
بها سبق طريدة طرد إذا الوسيقة معتاق ورجل سابق، عاتق: وفرس فنجت، الخيل
أنجاها طريدة عليه طرد إذا الذي وهو األصمعي: قال الوسيقة. معتاق وفرس وأنجاها،

صخًرا: يرثي املثلم أبو قال بها. وسبق

َواِن��ي َوَال ِن��ْك��ٌس َال اْل��َوِس��ي��َق��ِة ـ��تَ��اُق ـْ ِم��ع�� اْل��َوِدي��َق��ِة ��اُل نَ��سَّ اْل��َح��ِق��ي��َق��ِة َح��اِم��ي

كرمك منه عرف كالمك سمع من يقول: الطارد. يطردها اإلبل من القطيع الوسيقة:
كرمه يعرف وإنما بصهيله، عتقه عرف صهل إذا الكريم الفرس أن كما عنرصك، وطيب
عىل يدل مما ذلك إىل وما باإلحسان، ووعد بالعطاء أمر عىل يدور كالمه ألن كالمه؛ من

أخالقه. ومحاسن أعراقه طيب
مكانًا بلغت لقد يقول: القمر. حول الدائرة والهالة، طالبه، أعجز اليشء: أعيا (37)
تزايله، فلست كالهالة. لك وهو املنزلة علو يف كالقمر فيه فأنت والرشف، املجد من عليٍّا
— واحًدا املعنى يف كان وإن — القمر وجمع الرشاح: قال هالته. يزايل ال القمر أن كما

الجمع. فحسن شهر، كل يف ظهوره باعتبار
والرجال: مؤخر، مبتدأ وأنت: مقدم، خرب وشائق: الشوق، عىل حمله شاقه: (38)
بك؛ ألم الذي املرض نلوم ال يقول: وعالتها. الرجال شائق أنت والتقدير: شائق، مفعول
إملامه عىل يالم ال بك الذي املرض أن يعني: عالتها، وتشوق الرجال تشوق أنت ألنك
وتنتقل مثلهم، تزورك فهي أيًضا، عالتها وشوقت زيارتك إىل الرجال شوقت فإنك بك.
بهذه املتنبي مدحه حني مريًضا املمدوح كان وقد العكربي: قال إليك. شوًقا عنهم إليك

القصيدة.
سبقتها إليك السفر الرجال نوت إذا يقول: اإلضافة. بمعنى مصدر املضاف: (39)
أن قبل — املذكورة عالتها أي — الرجال حاالت فأضفت شوًقا قبلها فجاءت عالتها
بالتاء — سبقتها — بالنون — سبقنها بدل ويروى قبلهم، إليك وصلت ألنها تضيفهم؛
يريد إياها. إضافتك قبل أحوالها بإضافة سبقتها إليك سفًرا الرجال أراد إذا يعني —
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إليك سفًرا الرجال نوت إذا معناه القطاع: ابن وقال به. نزل الذي للمرض العذر إقامة
بك. نزولها قبل أحوالها ضيَّفت فكأنك أموًرا، لها أعددت

إن يقول: للجسوم. والضمري أفضل، أي خري مؤنث خرية جمع خرياتها: (40)
وأملت — األجسام أفضل هو الذي — جسمك تركت فإذا األجسام، عىل تنزل إنما الحمى

سبيع: بن الضباب قال وحمة. حمى ويقال «هذا» ذلك؟ يف عذرها فما بغريه

َوُس��َع��اُل ��ٌة ُح��مَّ اْل��بَ��ِن��ي��َن َوبَ��ْع��ُض بَ��نُ��وُه ��بَ��اَب ال��ضِّ بَ��رَّ َل��َق��ْد َل��َع��ْم��ِري

إن يقول: للجسوم. والضمري أفضل، أي خري مؤنث خرية جمع خرياتها. (41)
وأملت — األجسام أفضل هو الذي — جسمك تركت فإذا األجسام، عىل تنزل إنما الحمى

سبيع: بن الضباب قال وحمة. حمى ويقال «هذا» ذلك؟ يف عذرها فما بغريه

َوُس��َع��اُل ��ٌة ُح��مَّ اْل��بَ��ِن��ي��َن َوبَ��ْع��ُض بَ��نُ��وُه ��بَ��اَب ال��ضِّ بَ��رَّ َل��َق��ْد َل��َع��ْم��ِري

فأطالت والرشف الكرم خصال من فيك رأت بما الحمى أعجبت لقد يقول: (42)
أذى، مصدر واألذاة: لتؤذيك، ال الخصال، تلك عىل املشتملة أعضاءك لتتأمل بك؛ إقامتها

األعضاء. بها لتتأذى ال األعضاء لتتأمل أي فاعله؛ إىل املصدر إضافة من فتكون
أحبته ما كل بذلت إنك يقول: للنفس. صحتها يف والضمري للحمى، أي لهذه؛ (43)

يحبه. يشء بكل يجود جواد أنه يريد صحتك. الحمى لهذه بذلت حتى نفسك،
يف رشيكتك ألنها لك؛ عائدة تزورك أن الكواكب حق يقول: فوق. من عٍل: من (44)

الشجاعة. يف تشبهك ألنها اآلساد؛ وكذلك العلو،
لعموم لعلتك، تتألم األجناس هذه جميع إن يقول: اآلساد. عىل عطف والجن: (45)
جمع والوكنات: سرتة، جمع والسرتات: عائدة، إليك لجاءت عيادتك عىل قدرت فلو نفعك،
الوكنة األصمعي: وقال مثله، والوكر جدار، أو جبل يف الجوهري زاد الطائر. عش وكنة،
عمرو أبو وقال عش، غري يف كان ما — بالراء — والوكر عش، يف الطائر مأوى والوكن:
أو عود أو حائط عىل وقعت حيثما الطري مواقع — بالضم — واألكنة الوكنة العالء: ابن

حضنه. بيضه: ووكن الوكن، يف دخل الطائر: ووكن تمكن، وتوكن: شجر؛
منهم فكنت واملحامد، باملناقب — الناس سائر دون — استأثرت قد يقول: (46)

القصيدة. من الفرد املبتكر البديع البيت بمنزلة
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وكمماتها: مبتدأ، وحياتها: ألمثلة، صفة وتدور: أيصور، — مثال جمع أمثله: (47)
والعدم، الوجود بني تدور الحقيقة يف بناس وليسوا الناس أشباه إنهم يقول: خربه.

به. املباالة عدم يف كحياتها؛ ومماتها نفع، وال فيها غناء ال أنه يف كمماتها؛ وحياتها
فرتكت األمثلة، هذه مثل نسل يل يكون أن — تزوجت إن — خفت يقول: (48)

منهن. واحدة أتزوج لم األمهات، عىل موفورة البنات
كرمه، إىل بالقياس ذلك الستقل وهبها ثم له ملًكا الخليقة كانت لو يقول: (49)
الخلق، والربية: الستقلها، بالهبات الربايا عم لو أنه املعنى كان الربية؛ وهب روى ومن
الرتاب. وهو الربي، من والربيات: الربايا عىل ويجمع خلقه، أي برًوا يربوه هللا براه تقول:
أي يربؤهم؛ الخلق هللا برأ من أخذه الهمز، أصله أن إىل ذهب ومن يهمز، لم إذا هذا

مهموزة. تستعمل ولم األثري: ابن قال تخفيًفا. الهمز فيها ترك ثم خلقهم،
خرب مسرتخص تجعل أن ولك مقدم، خربه ومسرتخص: مؤخر، مبتدأ نظر: (50)
غبار أي رجله؛ عثري بدلها روى رجله: وعثرة مسرتخص، فاعل ونظر: محذوف، مبتدأ
بأعينها إليه نظرها الربية اشرتت لو يقول: القتيل. دم ثمن دية جمع والديات: رجله،
أيًضا؛ رخيًصا ذلك لكان دياتها أثمان بمثل رجله عثرة فدت ولو رخيًصا، لكان بها التي

الخالئق. ديات من أكثر عثرته دية إن أي
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قاصًدا وركب بالسنَبُوس، يعَرف منزل يف الجيش صف وقد الدولة: سيف يمدح وقال
سمندو:

أَِج��ي��ُج1 َل��َه��ا اْل��َع��ُدوِّ ِف��ي َونَ��اٌر أَِري��ُج َغ��ٍد بَ��ْع��َد اْل��يَ��ْوِم ِل��َه��ذَا
اْل��َح��ِج��ي��ُج2 َم��َس��اِل��ِك��َه��ا ِف��ي َوتَ��ْس��َل��ُم آِم��نَ��اٍت اْل��َح��َواِص��ُن ِب��َه��ا تَ��ِب��ي��ُت
اْل��َم��ِه��ي��ُج3 اْألََس��ُد أَيُّ��َه��ا َف��َراِئ��ُس َك��انَ��ْت َح��يْ��ُث ُع��َداتُ��َك َزاَل��ْت َف��َال
تَ��ِع��ي��ُج4 َال َس��يْ��ِف��َك ِب��َغ��يْ��ِر َوأَنْ��َت ُم��َع��بَّ��آٍت ��ُف��وُف َوال��صُّ َع��َرْف��تُ��َك
يَ��ُم��وُج5 إِذَا َف��َك��يْ��َف يَ��ْس��ُج��و إِذَا بَ��ِع��ي��ٍد ِم��ْن يُ��ْع��َرُف اْل��بَ��ْح��ِر َوَوْج��ُه
اْل��ُف��ُروُج6 ال��رَّْك��ِض ِم��َن ُم��ِل��ئَ��ْت إِذَا ِف��ي��َه��ا اْألَْش��َواُط تَ��ْه��ِل��ُك بَ��أَْرٍض
اْل��ُع��لُ��وُج7 َرِع��يَّ��تُ��ُه َف��تَ��ْف��ِدي��ِه ِف��ي��َه��ا ال��رُّْوِم َم��ْل��ِك نَ��ْف��َس تُ��َح��اِوَل
اْل��بُ��ُروُج8 َوْه��َي نُ��ُج��وُم��َه��ا َونَ��ْح��ُن ال��نَّ��َص��اَرى تُ��وِع��ُدنَ��ا أَِب��اْل��َغ��َم��َراِت
َل��ُج��وُج9 وََغ��اَرتُ��ُه َالَق��ى إِذَا َص��ُدوٌق َح��ْم��َل��تُ��ُه ��يْ��ُف ال��سَّ َوِف��ي��نَ��ا
��ِج��ي��ُج10 ال��ضَّ َل��ُه ِب��ال��دَُّع��اءِ َويَ��ْك��ثُ��ُر بَ��أًْس��ا اْألَْع��يَ��اِن ِم��َن نُ��َع��وِّذُُه
َواْل��َوِش��ي��ُج11 اْل��َق��َواِض��ُب َح��َك��َم ِب��َم��ا َراٍض َغ��يْ��ُر َوال��دُُّم��ْس��تُ��ُق َرِض��ي��نَ��ا
اْل��َخ��ِل��ي��ُج12 َف��َم��ْوِع��ُدُه يُ��ْح��ِج��ْم َوإِْن َس��َم��نْ��ُدو ُزْرنَ��ا َف��َق��ْد يُ��ْق��ِدْم َف��ِإْن



املتنبي ديوان رشح

هوامش

وتئج تؤج النار أجت وتلهبها، النار اشتعال واألجيج: الطيبة، الرائحة األريج: (1)
الرش بينهم وأجج تأجًجا، أججها وقد وتأججت، افتعلت، عىل ائتجت؛ وكذلك أجيًجا،

برًقا: يصف ذؤيب ألبي وأنشد العالء، ابن قاله امليضء. واألجوج: أوقده،

أَُج��وُج اْل��يَ��ُه��وِد َك��ِم��ْص��بَ��اِح أََغ��رَّ ��ًف��ا ُم��تَ��َك��شِّ َراِت��ًق��ا َس��نَ��اُه يُ��ِض��يءُ

إذا الربقة أن وذلك السحاب، عىل تعود سناه: يف والهاء متتابًعا، سحابًا (يصف
متكشف، راتق األصمعي ورواه سناه، يف الهاء من حال وراتًقا: السحاب، انكشف برقت

الربق.) الراتق: فجعل
األولياء، ترس طيبة أنباء — للحرب فيه رست الذي — اليوم لهذا سيكون يقول: (2)
املسلمني يرس طيب خرب يأتي جني: ابن وعبارة األعداء، عىل لهيبها يضطرم حرب ونار

املرشكني. ويسوء
وتروى: — ألطفالهن املربيات النساء أي — الحواضن وتروى العفيفات، الحواصن:
من النساء بها تأمن الحرب هذه نار إن يقول: — الحرض أهل نساء أي — الحوارض
فالضمري عليهم، تنترص إذ الروم لهم يتعرض فال مسالكهم يف الحجاج ويسلم السبي،
ونجي، وناج وغزي، غاز ومثله حاج، جمع الحجاج، والحجيج: للحجيج، مسالكها: يف
عدي، أقدامهم عىل وللعادين — مجلس يف ويجتمعون يتناجون للقوم — وندي وناد

لألجيج. فالضمري به: روى ومن للنار، بها: يف والضمري
الفريسة له استعار األسد ذكر ملا زالت. خرب وفرائس: غريه، هاجه الذي املهيج: (3)

كانت. حيثما يف لك فرائس األسد أيها عداتك زالت ال فقال:
صف فلما الروم. بالد يف الدولة سيف مع الطيب أبو وكان تبايل، ال تعيج: ال (4)
يدير الصفوف من خارًجا الدولة سيف فرأى فالتفت متقدًما، الطيب أبو كان الجيش
وأنت حولك من معبأة والصفوف عرفتك يقول: وأنشده. وسايره إليه وجاء فعرفه رمًحا،
بسيفه. إال يعبأ ال شجاع وأنه وبتعبئته، بجنده يحتفل ال أنه إىل يشري بسيفك. إال تبايل ال
أي تعبية؛ عبيتهم فيقال الهمز يرتك وقد تبعئة، وعبأتهم عبأ الجيش عبأت ويقال هذا،
صاحب قال تبايل. ال بمعنى تعيج ال قلنا: وقد للحرب، وهيأتهم مواضعهم يف رتبتهم

وأنشد: االكرتاث، شبه العيج اللسان:
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ال��نَّ��اِر َم��ْوِق��َد َوإِالَّ ال��ثُّ��َم��اَم إِالَّ ِب��ِه أَِع��ي��ُج َش��يْ��ئً��ا ِب��َه��ا َرأَيْ��ُت َوَم��ا

عاج وما يصدقه؛ لم أو له يكرتث لم وعيجوجة: عيًجا بقوله عاج ما سيده: ابن قال
يقولون أسد وبنو به، أعبأ ما أي بيشء؛ كالمه من أعيج وما انتفع، ما أي عيًجا؛ بالدواء
فالن، بخرب عجت ما ويقال: الناقة، عجت من أخذوه إليه؛ ألتفت ما أي بكالمه؛ أعوج ما
كنت ما إىل الرجوع العياج العالء: ابن قال أستيقنه. ولم به أشتف لم أي به؛ أعيج وال

عليه.
ومنه بالناس، سكن أي َسَجٰى﴾ إِذَا ﴿َواللَّيِْل تعاىل قال تموجه، يسكن يسجو: (5)

األعىش: قال الساجي، البحر

ال��دََّع��اِم��َص��ا يُ��َواِري َال َس��اٍج َوبَ��ْح��ُرَك ��ُك��ْم َع��مِّ ابْ��ِن بَ��ْح��ُر َج��اَش إِْن ذَنْ��بُ��نَ��ا َف��َم��ا

ما وكثريًا املاء، يف تغوص صغرية دوبية دعموص: جمع والدعاميص: (الدعامص
املستنقعات.) يف تكون

مظلمة. غري والسحاب والريح الربد ساَكنة كانت إذا ساجية: وليلة
الحارثي: قال (6)

ال��ن��س��اْج ُم��َالءِ ِم��ثْ��ُل َوُط��ُرٌق ��اْج ال��سَّ َوال��لَّ��يْ��ُل اْل��َق��ْم��َراءُ َح��بَّ��ذَا يَ��ا

ساكنة سجواء: وناقة النساء، يف حسن معنى وهو الطرف، فاترة ساجية: وامرأة
يغطي ألنه الساجي؛ الليل من املتغطي، واملتسجي: غطاه، امليت: وسجى الحلب، عند
ورضب وتحرك؟ ماج إذا فكيف ساكن وهو يعرف البحر إن يقول: وسكونه. بظالمه

املائج. بالبحر فشبهه بيده؛ رمحه يدير رآه ملا له مثًال هذا
والجمع غاية؛ إىل مرة الجري الشوط: اللسان: يف قال العدو، من الطلق الشوط:
بأرض عرفتك يقول: الفرس. قوائم بني ما والفروج: طلًقا، أي شوًطا؛ عدا وقد أشواط،

لطولها. عدًوا القوائم بني ما تمأل كانت وإن السري، فيها يتالىش واسعة
الجايف والعلج: لألرض، فيها من والضمري للخطاب، والضمري تطلب، تحاول: (7)
فتفديه األرض هذه يف الروم ملك نفس تأخذ أن تريد يقول: العجم. كفار من الغليظ

وتستأصلهم. تفنيهم إذ العلوج أصحاب
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نفارقها؟ ال أبناؤها ونحن بالحرب النصارى أتهددنا يقول: الشدائد. الغمرات: (8)
منازلها. النجوم تفارق ال كما

يقول: عنه. ينرصف أن وأبى عليه تمادى ولجاجة: ولجاًجا لجًجا األمر يف لج (9)
عن خام وما جبن ما حملته، يف صدق األعداء عىل حمل إذا الذي الدولة سيف وفينا
بهم. ويعصف يستأصلهم حتى ينثني فال ودامت، غارته لجت عليهم أغار وإذا اللقاء،

املدان: عبد بن يزيد قال عني، جمع العيون، األعيان: (10)

اْل��ُم��نَ��ظَّ��ِم اْل��َج��َراِد َك��أَْع��يَ��اِن ِدَالٌص ُم��َف��اَض��ٌة َع��َل��يَّ أَْغ��ُدو َوَل��ِك��نَّ��ِن��ي

درعا.) يريد دالص: (مفاضة
باهلل نعوذه تقول كما — لبأسه أي — له مفعول وهو وشجاعة، شدة أي وبأًسا؛
وهو — عليك بأس ال قولهم من — خوًفا أي بأًسا جني: ابن وقال لحسنه، أي حسنًا؛
تصيبه أن من باهلل املمدوح نعوذ يقول: باملعنى. أليق األول أن إال الرتكيب، يف أصح

ذلك. غري عليه نخاف ال ألنا بأسه؛ رؤية لدى العيون
عيدان والوشيج: القواطع، السيوف والقواضب: الروم، جيش قائد الدمستق: (11)
وشجت وقد املشتبكة، الرحم والواشجة: اشتبكت، واألغصان: العروق ووشجت الرماح،
الحرب، يف والرماح السيوف به حكمت بما رضينا يقول: الوشيج. واالسم فالن، قرابة به
عليه وحكمت فرضينا، والظفر بالفوز لنا حكمت ألنها بذلك؛ يرض لم الدمستق ولكن
راٍض، غري خربه: مبتدأ، الدمستق يكون أن واألوجه هذا، يرَض. فلم والفشل بالهزيمة

برضينا. متعلق حكم: وبما حال، والجملة
خليج والخليج: ببلغراد، اليوم املعروفة هي يقال بالروم قلعة سمندو: (12)
لقائنا عن وخام هرب وإن بالده، قصدنا فقد قتالنا عىل أقدم فإن يقول: القسطنطينية.

الخليج. إىل لحقناه
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عليه: عاتب أنه فظن عنه، مدحه تأخر وقد إليه، يعتذر وقال

اْل��َج��َواِرُح1 ��ِع��ي��ِف ال��ضَّ اْل��ِج��ْس��ِم ِم��َن َوتَ��ْق��َوى اْل��َق��َراِئ��ُح تَ��ْح��يَ��ا ِم��نْ��َك ابْ��ِت��َس��اٍم أَْدنَ��ى
تُ��َس��اِم��ُح2 َم��ْن ِس��َوى يُ��ْرِض��ي الَّ��ِذي ذَا َوَم��ْن ُك��لَّ��َه��ا ُح��ُق��وَق��َك يَ��ْق��ِض��ي الَّ��ذِْي ذَا َوَم��ْن
َواِض��ُح3 َوْه��َو َواِق��ًف��ا ُع��ذِْري بَ��اُل َف��َم��ا تَ��َك��رًُّم��ا اْل��َخ��ِف��يَّ اْل��ُع��ذَْر تَ��ْق��بَ��ُل َوَق��ْد
َص��اِل��ُح4 َوِج��ْس��ِم��َي ُم��ْع��تَ��لٌّ َوِج��ْس��ُم��َك أَُرى أَْن — اْل��َع��يْ��ُش ِب��َك إِذْ — ُم��َح��اًال َوإِنَّ
اْل��َم��َداِئ��ُح اْألَِم��ي��ِر َوْص��ِف َع��ْن ��ُر تُ��َق��صِّ ِألَنَّ��ُه إِالَّ ��ْع��َر ال��شِّ تَ��ْرِك��ي َك��اَن َوَم��ا

كالًما: قوم عن بُلِّغ وقد صباه، يف وقال

ِب��ال��نُّ��بَ��اِح5 ِك��َالبُ��ُك��ْم َه��يَّ��َج��تْ��ِن��ي اْل��َج��ْح��َج��اِح اْل��ُم��َس��وَِّد َع��يْ��ُن أَنَ��ا
ُص��َراِح6 َغ��يْ��َر ��َراُح ال��صُّ يَ��ُك��وُن أَْم ِه��َج��اٍن َغ��يْ��َر اْل��ِه��َج��اُن أَيَ��ُك��وُن
ال��رَِّم��اِح7 ُرءُوُس َل��ُه��ْم نَ��َس��بَ��تْ��ِن��ي َق��ِل��ي��ًال َع��َم��ْرُت َوإِْن َج��ِه��لُ��ونِ��ي

الرومي: محمد بن مساور يمدح وقال

��ي��ُح8 ال��شِّ اْألََغ��نِّ ال��رََّش��ِإ ذَا أَِغ��ذَاءُ ال��تَّ��بْ��ِري��ُح َف��ْل��يَ��ُك ِب��ي َك��َم��ا َج��َل��ًال
ال��رُّوُح9 َل��ْوَال اْألَْص��نَ��اِم ِم��َن َص��نَ��ًم��ا َوَغ��اَدَرْت ��ُم��وُل ال��شَّ ِب��ِم��ْش��يَ��ِت��ِه َل��ِع��بَ��ْت
اْل��َم��ْج��ُروُح10 َوُف��َؤاِدَي َوَج��نَ��اتُ��ُه َف��تَ��َض��رََّج��ْت َالَح��ْظ��تُ��ُه بَ��الُ��ُه َم��ا
تُ��ِري��ُح11 ��َه��اُم َوال��سِّ يُ��َع��ذُِّب َس��ْه��ٌم َف��َص��ابَ��ِن��ي يَ��َداُه َرَم��تَ��ا َوَم��ا َوَرَم��ى
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َويَ��ُروُح12 َف��نَ��ْل��تَ��ِق��ي اْل��َج��نَ��اُن يَ��ْغ��ُدو َوإِنَّ��َم��ا َم��َزاَر َوَال اْل��َم��َزاُر َق��ُرَب
ال��تَّ��ْص��ِري��ُح13 َل��َك َف��بَ��َدا تَ��ْع��ِري��ُض��نَ��ا ��نَ��ا َوَش��فَّ إَِل��يْ��َك َس��َراِئ��ُرنَ��ا َوَف��َش��ْت
ُط��لُ��وُح14 َوَك��أَنَّ��ُه��نَّ أًَس��ى نَ��ْف��ِس��ي تَ��َق��طَّ��َع��ْت اْل��ُح��ُم��وُل تَ��َق��طَّ��َع��ِت َل��َم��ا
َق��ِب��ي��ُح15 ُج��ِل��ي��َن َوَق��ْد اْل��َع��َزاءِ ُح��ْس��ُن َم��َح��اِس��نً��ا اْل��َح��ِب��ي��ِب ِم��َن اْل��َوَداُع َوَج��َال
َم��ْس��ُف��وُح16 َوَم��ْدَم��ٌع يَ��ذُوُب َوَح��ًش��ى َش��اِخ��ٌص َوَط��ْرٌف ُم��َس��لِّ��َم��ٌة َف��يَ��ٌد
يَ��نُ��وُح17 اْل��َح��َم��اِم َم��َع اْألََراِك َش��َج��ُر َالنْ��بَ��َرى َك��َوْج��ِدي َوَل��ْو اْل��َح��َم��اُم يَ��ِج��ُد
َط��ِل��ي��ُح18 َوْه��َي َألَنَ��اَخ َع��ْرِض��ِه ِف��ي ِب��َراِك��ٍب ��َم��اُل ال��شَّ َخ��َدِت َل��ْو َوأََم��قَّ
ال��تَّ��ْس��ِب��ي��ُح19 ُح��َداُه��ُم اْل��َه��َالِك َخ��ْوُف َوَرْك��بُ��َه��ا ال��رَِّك��اِب ُق��َل��َص نَ��اَزْع��تُ��ُه
نَ��ِص��ي��ُح20 َوُردَّ َخ��َط��ًرا ��َم��ْت ُج��شِّ َم��ا ��ٍد ُم��َح��مَّ بْ��ُن ُم��َس��اِوُر اْألَِم��ي��ُن َل��ْوَال
ُم��ِت��ي��ُح21 اْل��ِح��َم��اَم َوَل��َه��ا ِل��ي َف��أَتَ��اَح ��َه��ا أَمُّ ��ِر اْل��ُم��َظ��فَّ َوأَبُ��و َونَ��ْت َوَم��تَ��ى
ال��رِّي��ُح22 َم��َرتْ��ُه َوَم��ا يَ��ُج��وُد َوَح��ًرى بُ��ُروَق��ُه ��َم��اءُ ال��سَّ ُح��ِج��َب َوَم��ا ِش��ْم��نَ��ا
َم��ْص��بُ��وُح23 َم��َح��اِم��ٍد َك��اِس َم��ْغ��بُ��وُق أَِذيَّ��ٍة َم��ُخ��وُف َم��نْ��َف��َع��ٍة َم��ْرُج��وُّ
َص��ُف��وُح24 اْل��ُم��ِس��يءِ وََع��ِن ِب��ِإَس��اءٍَة أَتَ��ْت َوَم��ا ال��لُّ��َج��يْ��ِن بَ��ْدِر َع��َل��ى َح��ِن��ٌق
َش��ِح��ي��ُح25 ال��زََّم��اِن ِف��ي يَ��ُك َل��ْم ال��نَّ��اِس ِف��ي َم��اَل��ُه اْل��ُم��َف��رُِّق اْل��َك��َرُم َق ُف��رِّ َل��ْو
تَ��لُ��وُح26 ال��لِّ��ئَ��اِم أَنْ��ِف َع��َل��ى ِس��َم��ًة َوَغ��اَدَرْت اْل��َم��َالَم َم��َس��اِم��ُع��ُه أََل��َغ��ْت
َم��ْش��ُروُح27 ُك��تْ��ِب��َه��ا ِف��ي َوَح��ِدي��ثُ��ُه ِوِذْك��ُرُه اْل��ُق��ُروُن َخ��َل��ِت الَّ��ِذي َه��ذَا
َم��ْف��ُض��وُح28 ِب��نَ��َواِل��ِه َوَس��َح��ابُ��نَ��ا َم��بْ��ُه��وَرٌة ِب��َج��َم��اِل��ِه أَْل��بَ��ابُ��نَ��ا
َص��ِح��ي��ُح29 اْل��ُك��َم��اِة َوِم��َن َم��ْك��ُس��وَرًة َق��نَ��اتَ��ُه يَ��ُردُّ َف��َال ال��طِّ��َع��اَن يَ��ْغ��َش��ى
ُم��ُس��وُح30 اْل��َع��َج��اِج ِم��َن ��َم��اءِ ال��سَّ َوَع��َل��ى َم��َج��اِس��ٌد َم��اءِ ال��دِّ ِم��َن ال��تُّ��َراِب َوَع��َل��ى

∗∗∗
اْل��َم��بْ��ُط��وُح31 َوَخ��ْل��َف��ُه اْل��َج��َواِد َربُّ أََم��اَم��ُه اْل��َق��ِت��ي��ِل إَِل��ى اْل��َق��ِت��ي��ُل يَ��ْخ��ُط��و
َم��ْق��ُروُح32 َع��ُدوِِّه َغ��يْ��ِظ َوَم��ِق��ي��ُل ِب��ِه َف��ِرٌح ُم��ِح��بِّ��ِه ُح��بِّ َف��َم��ِق��ي��ُل
يَ��بُ��وُح33 أََس��رَّ ِب��َم��ا اْل��َع��ُدوِّ نَ��َظ��ُر َخ��ِف��يَّ��ٍة َغ��يْ��ُر َوْه��َي اْل��َع��َداَوَة يُ��ْخ��ِف��ي
َض��ِري��ُح34 َض��مَّ َك��اْل��َج��دِّ َوَال َش��َرًف��ا َك��ابْ��ِن��ِه بُ��ْرٌد َض��مَّ َم��ا الَّ��ِذي ابْ��َن يَ��ا
َوَم��ِس��ي��ُح35 َدٌم اْخ��تَ��َل��َط��ا إِذَا َه��ْوٍل ال��نَّ��َدى ُس��ِئ��َل إِذَا َس��يْ��ٍل ِم��ْن نَ��ْف��ِدي��َك
ال��لُّ��وُح36 َع��نْ��َك َض��اَق َغ��يْ��ثً��ا ُك��نْ��َت أَْو َس��اِح��ٌل َل��َك يَ��ُك��ْن َل��ْم بَ��ْح��ًرا ُك��نْ��َت َل��ْو
نُ��وُح37 نُ��وٍح َق��ْوَم أَنْ��ذََر َك��اَن َم��ا َوأَْه��ِل��َه��ا اْل��ِب��َالِد َع��َل��ى ِم��نْ��َك َوَخ��ِش��ي��ُت
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اْل��َم��ْف��تُ��وُح38 َوبَ��ابُ��َك َل��ه اْإلِ ِرْزُق َوَوَراءَُه َف��اَق��ٌة ِب��ُح��رٍّ َع��ْج��ٌز
اْل��َم��ْم��ُدوُح39 ِس��َواءََك يَ��ُك��وَن أَْن ِم��ْن َع��اِئ��ذٌ ِب��ِع��ْط��ِف��ي َش��ٍج اْل��َق��ِري��َض إِنَّ
َف��تَ��ُف��وُح40 اْل��َح��يَ��ا َع��َل��ى ال��ثَّ��نَ��اءَ تَ��بْ��ِغ��ي َك��َالُم��َه��ا ال��رِّيَ��اِض َراِئ��َح��ِة َوذَِك��يُّ
َف��ِص��ي��ُح41 َوال��لِّ��َس��اُن َخ��يْ��ًرا تُ��ولِ��ي��ِه َك��ِري��َم��ٍة ِب��ابْ��ِن َف��َك��يْ��َف اْل��ُم��ِق��لِّ ُج��ْه��ُد

جارية: صورة عىل لعبة يصف وقال

تَ��بَ��اِري��ُح42 ُح��بِّ��َه��ا ِم��ْن ِب��اْل��َق��ْل��ِب ُروُح ِل��ِج��ْس��ِم��َه��ا َم��ا َج��اِريَ��ٌة
ِري��ُح43 ِط��ي��ِب��َه��ا ِم��ْن ِط��ي��ٍب َل��ُك��لِّ ِب��َه��ا تُ��ِش��ي��ُر َط��اَق��ٌة ��َه��ا َك��فِّ ِف��ي
َم��ْس��ُف��وُح44 اْل��َخ��دِّ ِف��ي َع��يْ��ِن��ي َوَدْم��ُع إَِش��اَرتِ��َه��ا َع��ْن اْل��َك��أَْس َس��أَْش��َرُب

فقال: ليًال الدولة سيف عند من االنرصاف وأراد

��َالِح45 ال��سِّ أَْم��َض��ى َل��ُه َوُم��نْ��َص��َرِف��ي ا ِج��دٍّ ال��لَّ��يْ��ُل َع��َل��يْ��َك يُ��َق��اِت��لُ��ِن��ي
��بَ��اِح46 َوال��صَّ َج��ْف��ِن��ي بَ��يْ��َن بَ��ِع��ي��ٌد َط��ْرِف��ي َف��اَرْق��ُت ُك��لَّ��َم��ا ِألَنِّ��ي

ما الطيب أبو فذكر األحساء، صاحب طاهر أبي مع الساج أبي وقعة حديث وجرى
محمد ألبي الطيب أبو فقال منه، وجزع ذلك الجلساء بعض فهال القتل، من فيها كان

ارتجاًال: طغج بن

َس��بُ��وِح47 َس��ْل��َه��بَ��ٍة ُك��لِّ َوَف��اِرَس َط��ُم��وِح َم��ْك��ُرَم��ٍة ُك��لِّ أَبَ��اِع��َث
نَ��ِص��ي��ِح48 َع��ذَّاٍل ُك��لِّ َوَع��اِص��َي َغ��ُم��وٍس نَ��ْج��َالءٍ ُك��لِّ َوَط��اِع��َن
اْل��ُج��ُروِح49 َج��ْوِف ِم��ْن اْألَْع��َداءِ َدَم يَ��ْوًم��ا اْل��َم��ْوِت َق��بْ��َل ال��ل��ُه َس��َق��اِن��ي

املتنبي: فقال فأخذها َحَجلة عىل بازيًا العشائر أبو وأرسل

اْل��َج��نَ��اِح50 َزَج��ُل آثَ��اِرَه��ا َع��َل��ى اْل��َم��نَ��ايَ��ا تَ��تَ��بَّ��ُع��َه��ا َوَط��اِئ��َرٍة
ِريَ��اِح51 ِم��ْن ��َم تَ��َج��سَّ َج��َس��ٍد َع��َل��ى ِس��َه��اٍم ِف��ي ِم��نْ��ُه ال��رِّي��َش َك��أَنَّ
��َح��اِح52 ال��صِّ ُج��ْؤُج��َؤِة ِب��ِري��ِش ُم��ِس��ْح��َن ِغ��َالٍظ أَْق��َالٍم ُرءُوَس َك��أَنَّ
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��َف��اِح53 َوال��صِّ اْألَِس��نَّ��ِة ِف��ْع��ُل َل��َه��ا ُص��ْف��ٍر تَ��ْح��َت ِب��َح��ْج��ٍن َف��أَْق��َع��َص��َه��ا
اْل��َف��َالِح54 َع��َل��ى ال��نُّ��ُف��وُس َح��َرَص َوإِْن َم��ْوٍت يَ��ْوُم َح��يٍّ ِل��ُك��لِّ َف��ُق��ْل��ُت

هوامش

القريحة: وجيد الطبع، ذكي كان إذا الطبيعة: جيد فالن يقال الطبائع، القرائح: (1)
قراح؛ ماء قولهم من — الغريزة خالص القريحة: وقيل ومعرفة، وفهم نظر له كان إذا
جدري يصبه لم إذا قرحان: ورجل مائها، من يخرج ما أول البرئ: وقريحة خالص— أي
والفم والعينان والرجالن اليدان — األعضاء والجوارح: الجسد، خالص يراد طاعون وال
من الجوارح بهذه يقع واالكتساب االكتساب، الجرح أصل ألن كذلك وُسميت — واألذن
كسبتم، أي ِبالنََّهاِر﴾ َجَرْحتُم َما َويَْعَلُم ِباللَّيِْل اُكم يَتََوفَّ الَِّذي ﴿َوُهَو تعاىل: قال ورش. خري
إنسان إىل ابتسمت إذا يقول: اكتسبوها. أي يِّئَاِت﴾ السَّ اْجَرتَُحوا الَِّذيَن َحِسَب ﴿أَْم وقال:
يفرح، ألنه الجسم؛ ضعيف كان وإن جوارحه وقويت طبعه، وحيي صدره، انرشح

معتًال. كان ألنه مدحه؛ تأخر يف عذره إىل بذلك يشري والجسم. القلب يقوي والفرح
الذي ذا ومن بقضائها، القيام عىل أحد يقدر أن من أكثر حقوقك إن يقول: (2)

معه؟ وتتساهل تسامحه الذي غري حقوقك بقضاء يرضيك
العذر تقبل لكرمك إنك يقول: عذري. من حال وواقًفا: ألجله، مفعول تكرًما: (3)

واضح؟ وهو إليه يلتفت ال واقًفا عذري بال فما الخفي.
من وهذا علتك، يف أشاركك وال تعتل، أن املحال فمن بك، عيشنا كان إذا يقول: (4)

تمام: أبي قول

َم��َرِض��ْه ِف��ي نُ��َع��اُد تَ��َران��ا َح��تَّ��ى ِب��َه��ا نُ��َع��مُّ ِع��لَّ��ًة يَ��ِج��ْد َوإِْن

املبتدأ عىل تدخل ألنها للرضورة؛ نكرة إن اسم جعل محاًال: إن قوله العكربي: قال
منها. هذه ليست مواضع يف إال نكرة املبتدأ يكون أن يجوز وال والخرب،

وجمع املرأة؛ به توصف وال الكريم، والسيد: سيًدا، قومه جعله الذي املسود: (5)
الشاعر: قال جحاجح، الجحجاح:
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َج��َح��اِج��ْح َم��َراِزبَ��ٍة ِم��ْن ـ��َق��ِل ـْ َف��اَْل��َع��َق��ن�� ِب��بَ��ْدٍر َم��اذَا

بد ال املحذوفة الياء من عوض والهاء َجحاجحة، شئت وإن جحاجيح، شئت وإن
الَجحاجح، ال جحاجيح، الحقيقة: يف الجمع أن ويظهر يجتمعان، وال الياء، من أو منها
أنا يقول: بري: ابن قاله رضورة، — إلخ … ببدر ماذا — البيت من الياء حذفت وإنما
سماهم وملا بسفهها، سفهاؤكم وأغضبتني أثارتني — الكريم السيد — الجحجاح نفس
الهجنة. إىل نسبتني أي هجنتني؛ — هيجتني بدل — ويروى نباًحا، كالمهم سمى كالبًا

التايل. البيت ذلك عىل يدل
هجائن نسوة من كريمة هجان: وامرأة النقيه، الحسب الكريم الرجل الهجان: (6)
وجهه: هللا كرم — عيل وقول تعريًقا، اإلماء فيها تعرق لم التي الحسب الكريمة وهي

ِف��ي��ِه إَِل��ى يَ��ُدُه َج��اٍن ُك��لُّ إِذْ ِف��ي��ِه َوِه��َج��انُ��ُه َج��نَ��اَي َه��ذَا

الهيثم: أبو وأنشد وخالصه، خياره معناه:

اْل��ِه��َج��اُن َوأَنْ��َت اْل��َف��تَ��ى أَنْ��َت ُك��نْ��َت ُق��َريْ��ٍش ِه��َج��اُن َم��ْن ِق��ي��َل َوإِذَا

كلثوم بن عمرو قال الكرام. البيض اإلبل: من والهجان اإلبل، من مأخوذ ذلك وكل
معلقته: يف

َج��ِن��ي��نَ��ا ْ تَ��ْق��َرأ َل��ْم ال��لَّ��ْوِن ِه��َج��اِن ِب��ْك��ٍر أَْدَم��اءَ َع��يْ��َط��ٍل ِذَراَع��ْي

تلد لم العنق طويلة ناقة كذراعي لحًما ممتلئتني ذراعني تريك يقول: امرأة يصف
ولًدا. رحمها يف تضم لم أي جنينًا؛ تقرأ لم فقوله: اللون، بيضاء بعد،

هجان، وناقة هجان بعري يقال: والجمع؛ واملؤنث املذكر فيه يستوي اللغة: أهل قال
أحمر: ابن قال هجائن. قالوا: وربما

أََواَرِع��ي��نَ��ا ِن��َع��اٍج ِم��ْن َه��َج��اِئ��َن َخ��ف��ت أََواَن اْل��ِج��َم��اِل َع��َل��ى َك��أَنَّ
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كريم غري يصري ال النسب الخالص الكريم إن يقول: النسب. الخالص والرصاح:
شكواه األول البيت يف ذكر ألنه فيه؛ يؤثر ال الهاجي هجو أن يعني النسب. خالص وغري

يغريه. وال نسبه يف يقدح ال سفههم أن البيت هذا يف وذكر واللئام، السفهاء من
قليًال عشت فإن وأصيل، ونسبي قدري جهلوا قد العائبني أولئك إن يقول: (7)
وعبارة بالقتل، ويهددهم يتوعدهم بالئي. وحسن غنائي يرون إذ نسبي؛ الرماح عرفتهم
نسبي. كرم عىل بذلك استدلوا بالئي حسن ورأوا طاعنتهم، إذا أراد أنه يحتمل الواحدي:
والشدة، الجهد والتربيح: مقدم، «فليك» خرب وجلًال: العظيم، األمر الجلل: (8)
نبات والشيح: الظباء، أوصاف من وهو غنة، صوته يف الذي واألغن: الظبية، ولد والرشأ:
أتظنون قال: ثم فال! وإال بي حل ما مثل عظيًما الهوى تربيح ليكن يقول: الرائحة. طيب
قلوب غذاؤه إنما الصحراء؟ ظباء من مثله شأن الشيح الفعل هذا بي فعل من غذاء

بعضهم: قال كما التربيح هذا فيورثهم ويهزلهم ينحلهم العشاق

ِش��ي��َح��ه اْل��بَ��يْ��َداءِ ِف��ي ـ��ِغ��ْزَالُن ـْ ال�� َوتَ��ْرتَ��ِع��ي اْل��ُق��لُ��وَب يَ��ْرَع��ى

أن يريد العكربي: قال أوردناه. ما عىل زيادة الرشاح سائر أورده ما وإليك هذا،
ثم هنا، ها الكالم وتم — الشدة من فيه هو ملا تعظيًما — أنا كما فليك شدة يف كان من
لوقوع الشك ووقع حسنه، يف ظبي كأنه أي املشبه حسن من متعجبًا آخر قوًال استأنف

قيس: كقول االشتباه

َدِق��ي��ُق ِم��نْ��ِك ��اِق ال��سَّ َع��ْظ��َم َوَل��ِك��نَّ ِج��ي��ُدَه��ا َوِج��ي��ُدِك َع��يْ��نَ��اَه��ا َف��َع��يْ��نَ��اِك

وحش ال إنس يهواه الذي الرشأ أن يريد اإلنكار، معناه استفهام هو أغذاء: وقوله
وقال بمعنى، واحد كل أفرد فلذلك متباينان، املرصاعان جني: ابن وقال بالشيح، فيغذى
وشغله ولهه، عىل به ليدل خاصة؛ التشبيب يف هذا مثل الشاعر يفعل قد املعاني: أصحاب

العود: جران كقول خطابه؛ تقويم عن

َم��ْش��ُغ��وُل ِب��اْل��بَ��يْ��ِن ُم��ْس��تَ��ْوِه��ٌل َواْل��َق��ْل��ُب بَ��ْرذََع��ِت��ي ُدوَن ِب��َرْح��ِل��ي اْرتَ��َح��ْل��ُت يَ��ْوَم
َم��ْع��ُق��وُل َوْه��َو اْل��َغ��َواِدي اْل��ُح��ُم��وِل إِثْ��َر ِألَبْ��َع��ثَ��ُه ِن��ْض��ِوي َع��َل��ى اْغ��تَ��َرْزُت ثُ��مَّ
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الجوهري: قال نمري، من شاعر العود جران ورشحه: والقاموس اللسان يف (جاء
شاعر وهو — الحارث بن عامر اسمه إنما وقال: الصاغاني، غلطه وقد املستورد، واسمه

لقوله: بذلك ولقب — إسالمي

َوأَنْ��َج��ُح اْألُُم��وِر ِف��ي أَْم��َض��ى َوَل��ْل��َك��ي��ُس ج��َرانَ��ُه َف��اْل��تَ��َح��يْ��ُت ِل��َع��ْوٍد َع��َم��ْدُت
يُ��ْص��ِل��ُح َك��اَد َق��ْد اْل��َع��ْوِد ِج��َراَن َرأَيْ��ُت َف��ِإنَّ��ِن��ي ُخ��لَّ��ت��يَّ يَ��ا َح��ذًَرا ُخ��ذَا

من قده سوًطا — املسن البعري والعود — العود بجران وأراد امرأتيه، يخاطب
عليه، نشزتا قد وكانتا امرأتيه، به ليرضب يكون؛ ما أصلب وهو نحره، عود عنق جلد
أخذت، والتحيت: لينام، عنقه مد إذا األرض عىل البعري يضعه الذي العنق باطن والجران.
يقول: إلخ، … فإنني وقوله جارتي، يا يروى خلتي ويا األمور، يف التأني حسن والكيس:
فالربذعة: إلخ، … ارتحلت يوم وقوله: للرضب، صالحه قارب قد السوط رأيت فإني
واغرتزت: فازع، ومستوهل: بالربذعة، الزوجة عن ويكنى الرحل، تحت يلقى الذي الحلس
والحمول: السفر، أنضاه الذي البعري والنضو: الركاب، وهو الغرز، يف رجيل وضعت

دهًشا.) عقاله يحلل لم أي ومعقول؛ اإلبل،
ما كالمه ويف معقول، بعريه أن يدر ولم يرحل، كيف يدر لم قلبه لشغل أنه يريد

زهري: قول يحمل هذا وعىل حاله، من ذكر مما ولهه عىل يدل

اْل��ِق��َدُم يَ��ْع��ُف��َه��ا َل��ْم الَّ��ِت��ي يَ��اِر ِب��ال��دِّ ِق��ْف

قال: ثم

يَ��ُم َوال��دِّ اْألَْرَواُح َوَغ��يَّ��َرَه��ا بَ��َل��ى

عظم عن أخرب ملا أنه وهو لطيف، اتصال املرصاعني بني الجرجاني: القايض وقال
وإليك غذائه، يف الغزالن شكل عىل شكله الذي الرشأ هو ذلك أورثه الذي أن بنيَّ تربيحه
وسكون لسكونها، النون حذف فليك؛ قوله: قال: العكربي للعالمة نحوية تحفة هذا بعد

وقوله: َشيْئًا﴾ تَُك ﴿َوَلْم تعاىل: قوله من كحذفها حذفها يكن ولم التربيح، يف التاء
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َق��بْ��َل��َك��ا إَِل��ه��ي يَ��ا َش��ْيءٌ يَ��ُك َل��ْم

وهي تحذف، كما فحذفت املد حروف والغنة والسكون باملخرج ضارعت قد ألنها
لكنه يحذفها، ال أن ينبغي فكان تحرك، أن سبيلها ألن بالحركة؛ قوية املتنبي قول يف هنا

ومثله: رضورة، الزمة غري كانت ملا النون يف بالحركة يعتد لم

ِب��ال��س��َرر ��ى تَ��َع��فَّ َق��ْد َداٍر َرْس��ُم َه��اَج��ُه أَْن ِس��َوى اْل��َح��قُّ يَ��ُك َل��ْم

املوضع يريد لعله والرسر: جاهيل، عرفطة، بن لحسيل أنه العرب لسان يف (جاء
ذؤيب: أبو قال مكة، من أميال أربعة عىل هو الذي

ال��س��رر) وب��ي��ن ال��ح��ج��ون ب��ي��ن ِب وال��رك��ا وق��ف��ت م��ا ب��آيَ��ة

وبعده:

ال��َم��َط��ْر َوُط��وَف��اُن ال��ِري��ِح ُخ��ُرُق ِع��ْرَف��اِن��ِه ِم��ْن َة ال��ِج��دَّ َغ��يَّ��َر

بحسب املوجود هنا بالحق واملراد عرفطة، بن حسيل يسمى جاهيل لشاعر والبيتان
متعدٍّ هنا وهاج الدائر، الرسم حزنه يهيج أن بالعاشق يليق ليس أي الحكمة، مقتىض
حذف عىل وهو هذين، قبل بيت يف العاشق ضمري مقدم مفعول والهاء أثار، بمعنى
ودرس، دثر أي عفا مبالغة وتعفى: هاج، فاعل ورسم ووجده، حزنه هاج أي مضاف،
املعرفة. والعرفان: القديم. خالف جدة يجد اليشء جد مصدر والجدة: موضع، والرسر:
كثرته. املطر: وطوفان الجبال، يف تتخرق التي الريح وهي خريق؛ جمع غري فاعل وخرق:

الرسم.) لهذا معرفتنا من استجددناه ما واألمطار الريح كثرة غريت يقول:
سيبويه: أنشد رضورة، الشعر يف لكن من النون حذفت وقد

َف��ْض��ِل ذَا َم��اُؤِك َك��اَن إِْن اْس��ِق��ِن��ي َوَالِك أَْس��تَ��ِط��ي��ُع��ُه َوَال ِب��آِت��ي��ِه َف��َل��ْس��ُت

وقبله: الشاعر (للنجايش
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اْل��ُع��س��ل ِم��َن ُس��َالًف��ا أَْو ِرَض��ابً��ا يُ��َخ��اُل آِج��ٍن ِب��اْل��وْرِد اْل��َع��ْه��ِد َق��ِدي��ِم َوَم��اءٍ
أَْه��ِل َوِم��ْن َم��اٍل ُك��لِّ ِم��ْن َخ��َال َض��ِل��ي��ٌع َك��أَنَّ��ُه يَ��ْع��ِوي ال��ذِّئْ��َب َع��َل��يْ��ِه َل��ِق��ي��ُت
بُ��ْخ��ِل َوَال َع��َل��يْ��َك َم��نٍّ ِب��َال يُ��َواِس��ي أٍَخ ِف��ي َل��َك َه��ْل ِذئْ��ُب يَ��ا َل��ُه َف��ُق��ْل��ُت
َق��بْ��ِل��ي َس��بُ��ٌع يَ��أِْت��ِه َل��ْم ِل��َم��ا َدَع��ْوَت إِنَّ��َم��ا ِل��ل��رُّْش��ِد ال��ل��ُه َه��َداَك َف��َق��اَل
[ال��ب��ي��ت] … … … … … ِب��آِت��ي��ِه َف��َل��ْس��َت

يف واملرضوب واملعوج، الشديد، القوي والضليع: كأعسال، عسل جمع والُعسل:
املراد.) هو هذا أن والظاهر ضلعه،

تحذف أن جاز — أخرى نون منها حذف وقد — لكن من النون حذف جاز وإذا
وهو اإلدغام مع النون حذف أنه وهو آخر: وجه من قبح وفيه التربيح، فليك قوله: من
واألغن: … بنجار النجار بني يف يقل لم بلحارث، الحارث بني يف قال من ألن ا؛ جدٍّ غريب
خياشيمه، قبل من يتكلم الذي واألغن: الخيشوم، من صوت وهو غنة، صوته يف الذي
قيل ومنه غنة، أصواته ويف الذباب، ألفه كذلك كان إذا ألنه العشب؛ كثري أغن: وواد
صوت فيه صار الذي فهو مغن: واد قولهم: وأما غناء، والعشب: األهل الكثرية للقرية

ماء. امتأل إذا السقاء: وأغن معشب، مخصب واد يف إال الذباب يكون وال الذباب،
حسنه يف وزادت مشيته يف فتمايل رنحته الخمر إن يقول: الخمر، الشمول: (9)

الجن: ديك قول إىل نظر البيت هذا ويف روح، ذو أنه لوال صنم كأنه تركته حتى

ثَ��اَرَه��ا اْل��َخ��ْم��ُر أَْق��َداِم��نَ��ا ِم��ْن َف��تَ��أُْخ��ذُ ُروَح��َه��ا نُ��تَ��ْع��ِت��ُع ِب��أَيْ��ِدي��نَ��ا َظ��ِل��ْل��نَ��ا

مصوريها أن إىل ناظرين واألصنام بالدمى الحسان يشبهوا بأن عادتهم جرت وقد
بدل ويروى ماثًال، الجمال كأنها أصاروها حتى تزويقها يف وافتنوا تجميلها، يف أبدعوا
سميت وإنما هذا، لحسنه. صنم منه يجرد بحيث صريته أي وجردت؛ — وغادرت —
ألنها الريح؛ من بالشمال شبهت وقيل: الناس، بريحها تشمل ألنها قيل شموًال؛ الخمر

الشمال. تعصف كما باللب تعصف
وظهر احمرَّت، قد وجناته بال فما إليه، بنظري املجروح هو فؤادي إن يقول: (10)

كشاجم: يقول املعنى هذا ويف بذلك؟ األجدر هو وفؤادي فيها، الدم
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يَ��ْدَم��ى ِب��أَْن أَْوَل��ى َواْل��َم��ْج��ُروُح ِب��َع��يْ��نَ��يْ��ِه َج��اِرِح��ي َوْه��َو َخ��دُه يُ��ْدَم��ى أََراُه

إذا انرضج: من وأصله خجًال، احمرت يريد بالدم. تلطخت أي ترضجت؛ وقوله
يصف الرمة ذو يقول الشق بمعنى الرضج ويف الدم، فظهر جلده انشق قد كأنه انشق،

نساء:

ُح��رٍَّة تَ��َراِئ��َب َع��ْن اْل��بُ��ُروَد َض��َرْج��َن

تنشق، أي امللء؛ من تترضج تكاد وتقول: انشق، الثوب: الثوب وترضج شققن، أي
بينهم، ما تباعد القوم: بني ما وانرضجت اتسعت، أي الطريق؛ له انرضجت ومنه

انفتحت. إذا لفائفه: البقل عن وترضجت
أخواك، قاما يقول من لغة عىل ولكنه يداه رمت وما يقول: أن الوجه كان (11)
املعروفة كالسهام ليس سهم منه فأصابني بلحظه رماني يقول: أصابه، يف لغة وصابه:

أصابه. من يعذب وإنما فرتيح، تقتل
القلب، والجنان: الزيارة، بمعنى مصدر والثاني: الزيارة، مكان األول: املزار (12)
وإنما الرقباء، خشية الزيارة إىل سبيل ال ولكن مني، قريبة الحبيب أيها دارك إنَّ يقول:
التقينا، قد فكأنا قلبي؛ يف فأمثلك أتذكرك أي ويروح إليك قلبي فيغدو بالقلوب، نتالقى

املعتز: ابن قال كما

نَ��ْل��تَ��ِق َل��ْم إِْن ِب��ال��ذِّْك��ِر َل��نَ��ْل��تَ��ِق��ي ِق َوال��تَّ��َف��رُّ اْل��ِب��َع��اِد َع��َل��ى إِنَّ��ا

الطيب: ألبي ومثله

تَ��َالَق��ى َم��ا ُج��ُس��وٍم ِف��ي تَ��َالَق��ى ُق��لُ��وٌب أَبَ��ًدا ِوِألَْه��ِل��ِه َل��نَ��ا

الهوى كتمان إن يقول: أنحله. وشفه: املكتتمة، األرسار بمعنى الرسائر: (13)
الضلوع تجنه ما عىل البادي هزالنا فذلك وهزلنا، أسقمنا قد التعريض عىل فيه اقتصارنا

الترصيح. مقام ذلك فقام الوجد، من
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جمع والطلوح: حملتها، التي اإلبل بها ويريد اإلبل، عىل األحمال الحمول: (14)
ملا يقول: الهوادج. عليها اإلبل به تشبه كالقبة، وأعاله دقيق أسفله شجر وهو طلح،

وحزنًا. وجًدا نفيس تقطعت طلوح وكأنها سائرة الحمول تفرقت
عنها الجميل الصرب فصار الفراق، عند الحبيب محاسن الوداع كشف يقول: (15)

تمام: أبي قول إىل ينظر وهذا قبيًحا،

يَ��ْج��َزُع ِح��ي��َن َح��اِزًم��ا يُ��ْدَع��ى َف��أَْص��بَ��َح َح��اِزًم��ا ��بْ��ِر ال��صَّ َالِب��ُس يُ��ْدَع��ى َك��اَن َوَق��ْد

تمام: أبو أخذ ومنه مات، له ابنًا يذكر هللا عبيد بن محمد العتبي ويقول

َم��ذُْم��وُم َف��ِإنَّ��ُه َع��َل��يْ��َك إِالَّ ُك��لِّ��َه��ا اْل��َم��َواِط��ِن ِف��ي يُ��ْح��َم��ُد ��بْ��ُر َوال��صَّ

املحاسن، أي جلني: وقد قبيح، العزاء حسن تقديره إلخ، … العزاء حسن وقوله:
فعلية. جملة والخرب املبتدأ بني فأقحم

ونحن الوداع عند ترانا لو يقول: الوداع. حال يصف الدمع. باملدمع: املراد (16)
وقلب املودع، وجه إىل شاخص وطرف بالسالم، تشري يد فهناك لرحمتنا، الحال هذه عىل

مصبوب. ودمع الفراق، عىل حزنًا يذوب
… النربى كوجدي وجده كان ولو أي كوجدي؛ ولو وقوله: الوجد، من يجد: (17)
وجده كان ولو إلفه، فراق عند يحزن الحمام إن يقول: معروف. شجر واألراك: إلخ،
يريد النربى؛ وقوله: ورقة، رحمة وينوح معه يبكي وانبعث الشجر، له لرق كوجدي
وباريت عارضه، وباراه: له، عرض وانربى: بريًا، يربي له برى ويقال: وأخذ، الندفع

يفعل. ما مثل تفعل كنت إذا مباراة: فالنًا
والوخد: الطويل، املكان واألمق: طويًال، مهمًها يصف رب، واو الواو وأمق: (18)
فهو أعيا، البعري؛ طلح يقال: املعيي، والطليح: أرسعت، هنا: وخدت السري، من رضب
السري جهدها إذا أسفار: طليح ناقة ويقال: حرسته، وطلحته: أنا وأطلحته طليح،
الذكر فيه يستوي اإلبل، من املعيي — بالكرس — والطلح وطالئح، طلح وإبل وهزلها،

وراعيها: إبًال يصف الحطيئة قال أطالح. والجمع واألنثى،

َوَزِف��ي��ُرَه��ا أَنْ��َف��اُس��َه��ا َل��َه��ا َه��َداُه َخ��ْل��َف��َه��ا ال��رَّأِْس أَْش��َع��ُث ِط��ْل��ٌح نَ��اَم إِذَا
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راعيها نام إذا فيقول: شديًدا تنفًسا البطنة من تتنفس اإلبل هذه إن الحطيئة: يقول
بعدت. وإن عليها فوقع تنفست، وندت عنها

ونزل الراكب ذلك ألناخ راكب وعليها املهمه ذلك يف الشمال ريح أرسعت لو يقول:
ذكر وإنما الناقة؟ أو اإلنسان فكيف فيه تعيي الشمال كانت وإذا معيية، والشمال

الطول. من أقل العرض ألن السعة؛ عىل ليدل العرض
هذا خاصمت يقول: اإلبل. والركاب: الفتية، الناقة — قلوص جمع القلص— (19)
إال آبى وأنا ومشقته، بطوله بها ويعصف منها ينال أن إال يأبى فهو اإلبل، عىل املهمه
يسبحون — الهالك لخوفهم — اإلبل هذه ركاب وكان قال: ثم ملسريي. أستبقيها أن
ابن وقال به، تحدى الذي الغناء مكان لإلبل حداء التسبيح فكان النجاة، ويسألونه هللا
من نال ما وأعطيته إياه، بقطعي — املهمه أي األمق؛ من — منه أخذت نازعته: جني:
القلص، هي فيها املتنازع ألن جني؛ ابن قال ما عىل املعنى ليس الواحدي: قال الركاب.
إفناءها يحب واألمق إبقاءها، أحب إني واملعنى: يستبقها، وهو منها ويأخذ يفنيها فالبلد

األعىش: كقول فيها باملنازعة

ُم��تَّ��ِك��ئً��ا ال��رَّي��َح��اِن ُق��ُض��َب نَ��اََزع��تُ��ُه��م

وأعطوني. مني أخذوا وهم وأعطيتهم، منهم أخذت أي
رددنا وال الخطر، لهذا إبلنا عرضنا ما املمدوح لوال يقول: كلفت. جشمت: (20)
للعالمة نحوية درة وإليك األهوال، هذه ركوب عن وينهانا لنا، ينصح كان الذي الناصح
مرفوع االسم أن وعندنا البرصيني، عند باالبتداء مرتفع األمري األمري: لوال قال: العكربي،
تقديره لجئت، زيد لوال تقول: كما االسم لرفع ذكر لو الذي الفعل عن نائبة ألنها بها؛
حرف بمنزلة فصارا لو عىل ال وزادوا تخفيًفا الفعل حذفوا أنهم إال يمنعني، لم لو
معك. انطلقت منطلًقا كنت إن تقديره: معك، انطلقت منطلًقا أنت أما كقولهم: واحد.

الشاعر: قال

��بُ��ُع ال��ضَّ تَ��أُْك��ْل��ُه��ُم َل��ْم َق��ْوِم��ي َف��ِإنَّ نَ��َف��ٍر ذَا أَنْ��َت ��ا أَمَّ ُخ��َراَش��َة أَبَ��ا

ندبة، بن خفاف كنية خراشة وأبو الصحابي، السلمي مرداس بن لعباس (البيت
الخنساء، عم ابن وهو وشعرائها، قيس فرسان وأحد جليل، صحابي وهو أمه، وندبة

البيت: وبعد
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ُج��ُرُع أَنْ��َف��اِس��َه��ا ِم��ْن يَ��ْك��ِف��ي��َك َواْل��َح��ْرُب ِب��ِه َرِض��ي��َت َم��ا ِم��نْ��َه��ا تَ��أُْخ��ذُ َوال��س��ْل��ُم

بالضبع واملراد عرشة، إىل ثالثة من الرجال من لعدة ويقال رهطه، الرجل ونفر
فعاثت قواهم وسقطت االنتصار عن ضعفوا أجدبوا إذا الناس أن وأصله املجدية، السنة
لهم كثريًا بقوم عزيًزا كنت إن خراشة أبا يا يقول: فأكلتهم. والذئاب الضباع فيهم
تريد، ما مطالبك من تنال وادع فيها أنت السلم إن قال: ثم بأذالء، ليسوا قومي فإن
الصلح عىل يحرضه أوائلها، بأنفاسها: وأراد السلم، من العكس عىل فإنها الحرب أما

الحرب.) عن ويثبطه
عوض أنها عىل يدل والذي عنه، عوًضا «ما» وزاد الفعل فحذف نفر، ذا كنت إن أي
وكقولهم واملعوض، العوض بني يجمع لئال معها؛ الفعل ذكر يجوز ال أنه الفعل عن
لكثرة الفعل؛ فحذف هذا، فافعل يلزمك ما تفعل لم إن تقديره: هذا، فافعل ال أما
إمالتها؛ ويجوز واحد، حرف بمنزلة فصارتا عنه عوًضا أن عىل ما وزيدت االستعمال،
الفعل أن عىل كثرية والشواهد النداء، يف ويا بىل أمالوا كما الفعل، عن عوًضا صارت ألنها
أنها االبتداء بدون يرتفع بعدها االسم أن عىل ويدل بلوال، االسم واكتفى محذوف، بعدها
َكاَن أَنَُّه ﴿َفَلْوَال تعاىل: هللا قال منعني، زيًدا أن لوال كقولك: انفتحت «أن» بعدها وقع إذا
صحة عىل دل فتحت فلما تكرس، أن لوجب االبتداء موضع يف كانت ولو اْلُمَسبِِّحنَي﴾ ِمَن
كان إذا إال يعمل ال الحرف أن لوال: دون باالبتداء يرتفع أنه عىل البرصيني وحجة قولنا،
الشاعر: قال واالسم. بالفعل يختص وقد الفعل، دون باالسم يختص و«لوال» ا مختصٍّ

ِب��َم��ْح��ُدوِد ُع��ذِْري َوَال ُح��ِدْدُت َل��ْوَال َح��ِم��ْدتُ��ُه��ُم َق��ْد إِنِّ��ي َدرَُّك َدرَّ َال

نصها: هذا أبيات يف البيت هذا البغدادي القادر عبد (أورد

��وِد ال��سُّ اْألَْس��ُه��ِم ِب��بَ��ْع��ِض َرَم��يْ��َت َه��الَّ َزاِئ��َرَه��ا ِج��ئْ��ُت ��ا َل��مَّ أَُم��اَم��ُة َق��اَل��ْت
ِل��َم��ْح��ُدوِد ُع��ذِْري َوَال ُح��ِدْدُت َل��ْوَال َرَم��يْ��تُ��ُه��ُم َق��ْد إِنِّ��ي َدرَُّك َدرَّ َال
َم��ْح��ُدوِد اْل��َم��ْش��ِي ُط��َواِل ُك��لَّ يَ��ْغ��ُزوَن َدرُُّه��ُم َدرَّ َال ال��دُّبَ��ى َك��ِرْج��ِل ُه��ْم إِذْ
ِب��ال��ِج��ي��ِد اْل��َم��ْوِت َص��ِري��ُح أََح��اَط َح��تَّ��ى َوَص��اِح��بَ��ُه ِب��ْش��ٍر أَبَ��ا تَ��َرْك��ُت َف��َم��ا

ظفر بني أحد — للجموح وقيل: الصحابي، السلمي هللا عبد بن لراشد إنها قيل قال:
منع إذا الرزق: عن الرجل حد وقد ومنعت، حرمت أي وحددت؛ — منصور بن سليم من
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وال عليهم، النرص حرمت ولكني قتالهم، يف واجتهدت رميت قد يقول: محدود. وهو منه،
والدبى: الجراد، من القطعة والرجل: املعذرة، بمعنى اسم والعذرى: املحروم، عذر يقبل

الطويل.) والطوال: الجراد، أصغر
باالسم مختصة فصارت حددت، أني لوال معنى عىل البيت هذا إن نقول: ونحن

الفعل. دون
وقوله مقصودها، أي قصدها؛ وأمها وفرتت، توانت أي لإلبل ونت: ضمري (21)
وهذا سريها يف اإلبل توانت إذا يقول: قدره. اليشء هللا وأتاح دعاء، إلخ، … يل فأتاح

عنه. تخلفنا إن لنا خري املوت يعني: ولها. يل خري فاملوت مقصودها املمدوح
معرتضة، جملة السماء: حجب وما مفعوله، وبروقه: وفاعل، فعل شمنا: (22)
أي يجود؛ أن حرى سحابًا وشمنا أي وحرى؛ وقوله: املطر، يرجو إليه نظر الربق: وشام
رضعها يمسح الناقة يف وأصله استدرته الريح: ومرته — يمطر أي — يجود أن به جديًرا
ونظرنا الغيم، يحجبها لم والسماء عطاءه، رجونا أي املمدوح؛ بروق شمنا يقول: لتدر.
ألن السحاب؛ عىل يفضله الريح. تمره لم وإن باملطر أي بالجود؛ حقيق سحاب إىل منه
كذلك. فليس املمدوح أما الريح، استدرته إذا إال يجود وال السماء، جمال يحجب السحاب
إنه يقول: صبًحا. يسقى الذي واملصبوح: بالعيش، يسقى الذي املغبوق: (23)

وصبوًحا. غبوًقا املحامد كأس يسقى فكأنه وقت، كل يف يحمد
ظاهر. واملعنى الفضة، واللجني: درهم، آالف عرش وهي بدرة، جمع البدر: (24)
أسخياء، كلهم الناس لصار ماله؛ يفرق الذي كرمه الناس يف فرق لو يقول: (25)

الفقيه: منصور قول إىل ينظر وهذا

َم��َدَح��ا إِْن اْل��َق��ْوَل يُ��ِط��ي��ُل ��ْن ِم��مَّ َوَل��ْس��ُت َس��َم��اَح��ِت��ِه َع��ْن َس��أَلُ��ونِ��ي إِذْ أَُق��وُل
ُس��َم��َح��ا ُك��لُّ��ُه��ْم َع��اُدوا آَدَم أَْوَالدُ ��َم��ُه تَ��َق��سَّ ُج��وٍد ِم��ْن ِف��ي��ِه َم��ا أَنَّ َل��ْو

آخر: باب من كان وإن — األحنف بن العباس قول هذا يف واألصل

ال��نَّ��اِس ِف��ي اْل��ُح��ْس��ُن َل��تَ��مَّ ُط��رٍّا ال��نَّ��اِس ِف��ي َم��َح��اِس��ِن��ِه ِم��ْن ُج��ْزءًا ال��ل��ُه ��َم َق��سَّ َل��ْو

تمام: أبو ويقول
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َع��اِئ��بَ��ا ال��نَّ��اِس ِم��َن َخ��ْل��ًق��ا َوَال َم��ِع��ي��بً��ا تَ��ِج��د َل��ْم اْل��ُغ��رُّ أَْخ��َالُق��ُه اْق��تُ��ِس��َم��ْت َل��و

به، يباِل فلم الجود، عىل يلومه من لوم وأسقطت أهملت مسامعه إن يقول: (26)
ما لكثرة — مسامعه إن أي — األلفة من — ألفت جني: ابن وروى سخائه، عىل ومىض
أطاعوا ممن وغريه عنده، له قيمة ال مألوًفا شيئًا فصار واعتادته ألفته — اللوم سمعت
عىل السمة ترى كما اللؤم أثر عليهم يرى لئاًما، صاروا إليه مسامعهم وأصغت الالئم،

األنف.
تعاىل: قوله حد عىل — للتحقيق باملايض: وأتى تخلو، هنا: ها بخلت املراد (27)
يف ويخلد ذكره، ويبقى واألدهار، القرون تميض الذي هذا يقول: — هللاَِّ﴾ أَْمُر ﴿أَتَٰى
الكرام ونعت الكرم، بذكر مشحونة الكتب أن املعنى: الواحدي: قال واألسفار. الكتب
«هذا»، مرشوح. الكتب يف إذن فذكره له، منها الحقيقة إذ بذلك؛ املعني وهو وأخالقهم،
يقل ولم مرشوح، وحديثه ذكره قال العكربي: قال إلخ. … وحديثه وذكره وقوله:
الثانية لداللة األوىل حذفت جملتان: هما وقيل: واحد، والحديث الذكر ألن مرشوحان؛
سيبويه، مذهب وهذا يُْرُضوُه﴾ أَن أََحقُّ َوَرُسولُُه ﴿َوهللاُ تعاىل: قوله مثل وهذا عليها،

وأنشد:

ُم��ْخ��تَ��ِل��ُف َوال��رَّأُْي َراٍض ِع��نْ��َدَك ِب��َم��ا َوأَنْ��َت ِع��نْ��َدنَ��ا ِب��َم��ا نَ��ْح��ُن

ص٦٧).) ج١ التنصيص معاهد (راجع الخطيم ابن (لقيس
يرضوه أن أحق وهللا وتقديره: وتأخريًا، تقديًما الكالم يف أن إىل املربد وذهب

رؤبة: كقول املذكور، عىل عائد الضمري بل قوم: وقال ورسوله،

اْل��بَ��َه��ْق تَ��ْولِ��ي��ُع اْل��ِج��ْل��ِد ِف��ي َك��أَنَّ��ُه َوبَ��َل��ْق َس��َواٍد ِم��ْن ُخ��ُط��وٌط ِف��ي��َه��ا

مطلعها: التي أرجوزته (من

اْل��ُم��ْخ��تَ��َرْق َخ��اِوي اْألَْع��َم��اق َوَق��اِت��م

ص٩٠).) ج١ للبغدادي األدب وخزانة للبكري، العرب أراجيز (راجع
املذكور. كأن أي:

371



املتنبي ديوان رشح

ظاهر. واملعنى العطاء، والنوال: العقول، األلباب: (28)
صحيح. األبطال من يبقى ال أن بعد إال رماحه يرد فال الحرب يخوض يقول: (29)

الفرزدق: قول من وهذا

ُس��لَّ��ِت ِح��ي��َن ِب��َه��ا اْل��َق��تْ��َل��ى تَ��ْك��ثُ��ِر َوَل��ْم ُس��يُ��وَف��ُه��ْم يَ��ِش��ي��ُم��وا َل��ْم ِرَج��اٍل ِب��أَيْ��ِدي

القتىل.» بها كثرت أن بعد إال يغمدوها لم «أي
لم يشيموا؛ لم وتأويله: املعاني، أصحاب عند طريف البيت «وهذا املربد: (قال

سلت.») حني القتىل كثرت وقد إال سيوفهم يغمدوا لم أي القتىل؛ تكثر ولم يغمدوا،
ال ألنه الصحيح؛ وبني بينها يطابق أن أراد حشو، مكسورة وقوله الواحدي: قال
نقص، يلحقها لم صحيحة ردها ولو مكسورة، الحرب من القناة ترد أن من فائدة
سرتها أي نفسه؛ كمي إنه إذ بسالحه؛ املتغطي أي املتكمي الشجاع كمي: جمع والكماة:

وخالفه. بالدرع
جمع واملسوح: الزعفران، أي بالجساد؛ املصبوغ وهو املجسد، جمع املجاسد: (30)
األرض صبغت الدم من يسفك ما لكثرة يقول: األسود. الشعر من ينسج ما وهو مسح،

مسوًحا. عليها فكأن بالغبار السماء واسودت مجاسد، عليها كأن حتى به
بالقتىل، املعركة اكتظت قد يقول: الفارس، يعني يخطو، فاعل الجواد: رب (31)
أيًضا قتيًال أي — مبطوًحا فارًسا وراءه ويخلف قتيل، إىل قتيل من يخطو الفارس فرتى

املمدوح. الجواد: برب املراد يكون أن ويجوز —
ْستََقرٍّا مُّ َخرْيٌ يَْوَمِئٍذ اْلَجنَِّة ﴿أَْصَحاُب تعاىل: قال املستقر؛ املقام، املقيل: (32)

رواحة: ابن وقال َمِقيًال﴾ َوأَْحَسُن

َم��ِق��ي��ِل��ِه َع��ْن اْل��َه��اَم يُ��ِزي��ُل َض��ْربً��ا تَ��نْ��ِزي��ِل��ِه َع��َل��ى نَ��ْض��ِربْ��ُك��ْم اْل��يَ��ْوَم

القائلة. موضع من مستعار موضعه، ومقيله: الرأس، أعىل وهي هامة، جمع الهام:
عدوه وقلب مبتهج، به فرح محبه قلب إن يقول: القلب، الغيظ: ومقيل الحب، ومقيل

مكتئب. مقروح
أن بيد منه. خوًفا العدواة يخفي عدوه إن يقول: العدو، ضمري يخفي فاعل (33)
ابن قال العداوة. من بقلبه ما يظهر يعاديه من إىل العدو نظر ألن تخفى؛ ال العداوة

الرومي:
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��ْزِر ال��شَّ َوال��نَّ��َظ��ِر ِب��اْل��بَ��ْغ��َض��اءِ ِج��نَّ َوَال َك��اِت��م اْل��َق��ْل��ُب َم��ا اْل��َع��يْ��نَ��اِن تُ��َخ��بِّ��ُرنِ��ي

الثقفي: العاص أبي بن الحكم بن يزيد وقال خفاء. ال جن: ال

َدِوي ِل��ي َص��ْدَرَك أَْن تُ��بْ��ِدي َوَع��يْ��نُ��َك نَ��اِص��ٌح َك��أَنَّ��َك َك��ْرًه��ا تُ��َك��اِش��ُرنِ��ي

ج١ القايل (أمايل عمه. ابن هذا يزيد فيها يعاتب بابها يف جيدة أبيات (مطلع
وضغن.) مرض صدره: ودوي األغاني: ويف سلفية). ص١١٨ ج٣ والخزانة ص٦٨،

اآلخر: وقال

َوَم��َع��اِرُف تَ��َرى آيَ��اٌت َولِ��ْل��ُح��بِّ ُم��ِب��ي��نَ��ٌة َع��يْ��ٌن ِل��ْل��بَ��ْغ��َض��اءِ َخ��ِل��ي��َل��يَّ

صفة مثل؛ بمعنى — كابنه قوله من — والكاف الثياب، من شكل الربد: (34)
مثل قرب ضم وال ابنه، مثل أحًدا برد ضم ما أي ضم؛ مفعول هو محذوف، ملوصوف
جانبه، يف واللحد القرب، وسط يف الشق وقيل: كله، القرب والرضيح: تمييز، ورشًفا: الجد،

الرمة: ذو قال رضح. فقد شق ما وكل ا، شقٍّ األرض يف يشق ألنه كذلك وسمي

َم��ْق��تَ��ِل ُك��لَّ َق��تَّ��ْل��نَ��نَ��ا أَْع��يُ��ٍن َوَع��ْن ُح��رٍَّة تَ��راِئ��َب َع��ْن اْل��بُ��ُروَد َض��َرْح��َن

الرشف. يف أبيك جد مثل األموات يف وال رشًفا، مثلك األحياء يف ليس يقول:
الراجز: قال صب. إذا يمسح ألنه مسيًحا؛ ُسمي العرق؛ املسيح: (35)

ال��نَّ��ِض��ي��ِح ِم��َن ثَ��ْوبَ��اَي َوابْ��تَ��لَّ َم��ِس��ي��ِح��ي بَ��َدا َوَق��ْد َريَّ��َه��ا يَ��ا

الوجه وكان سيل، عىل عطف فهو وهول. أي هول؛ وقوله: ناديتها. يروى ريها: يا
— أخواك قاما يقول: من لغة عىل — اختلطا قال ولكنه ومسيح، دم اختلط إذا يقول أن
وامتزجت الدماء سالت إذا القتال عند وهول املطر، مثل أي العطاء؛ عند سيل أنت يقول:

بالعرق.
ظاهر. واملعنى واألرض، السماء بني الهواء واللوح: مطر، فيه السحاب الغيث: (36)
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فقوله قومه، نوح به أنذر الذي الطوفان منك لخشيت غيثًا كنت لو يقول: (37)
قبله. البيت يف ضاق، قوله عىل عطف وخشيت:

الذي وبابك اإلله، رزق وجود مع الفاقة الحر يقايس أن العجز من يقول: (38)
إليك يصمد لم فمن الناس، عىل الرزق بك وسع قد هللا أن يعني طالب؛ عنه يحجب ال

تمام: أبو قال كما لعجزه، فذلك الرزق ملتمًسا

اْألَْس��ُع��ِد َس��ْع��ُد َوأَنْ��َت َع��نْ��َك َوأََق��اَم ِرْزَق��ُه اْل��َح��َواِدُث بَ��َخ��َس اْم��ُرٌؤ َخ��اَب

بعضهم: قول أجمل وما

اْل��ِب��َالِد َه��ِذي ُوْس��ُع ِب��ِع��ي��َش��ِت��ِه يَ��ِض��ي��َق أَْن أََدٍب ِب��ِذي َوَع��ْج��ٌز

قال للحر؛ وراءه: يف والضمري بفاقة، متعلق وبحر: فاقة، عن مقدم خرب وعجز:
أن ويجوز بفاقة، متعلقة فالباء فاقة، وخربه: النكرة، تفيد وقد ابتداء، عجز العكربي:
تكون هذا فعىل عجز؛ بحر فاقة وتقديره عليه، مقدم عجز والخرب ابتداء، فاقة تكون
املعنى، عليه دل محذوف ابتداء خرب عجز بل وقيل: خربها، عليها تقدم قد النكرة
فاقة. به تقديره: محذوف خربه ثاٍن ابتداء وفاقة بحر، عجز قصدك عن القعود تقديره:
األضداد. من — قدامهم أي ِلٌك﴾ مَّ َوَراءَُهم ﴿َوَكاَن تعاىل: قال قدامه، أي ووراءه قال:

الجئ، وعائذ: بعائذ، متعلق وبعطفي: الجانب، والعطف: حزين، شج: (39)
األبرص: بن عبيد قول ومنه قلته، إذا أقرضه: الشعر قرضت ويقال: الشعر، والقريض:
أراد حني املنذر بن للنعمان قاله الغصص، الجريض: القريض؛ دون الجريض حال

قولك. من أنشدني له فقال قتله،
الجئ الشعر إن يقول: قرصت، كرست وإن مدت، فتحت إذا فسواك سواءك: وقوله

سواك. أحد يستحقه ال إذ غريك؛ به أمدح أن من بي مستجري إيلَّ
تحاول لها، الكالم بمنزلة الرياض من الطيبة الرائحة إن يقول: املطر. الحيا: (40)
وهذا املطر، عىل أثنت قد بذلك فتكون رائحتها فتسطع أحياها الذي املطر عىل تثني أن

روضة: يصف الرومي ابن قول من

اْل��ِع��َه��اِد بَ��ْع��َد اْل��ِع��َه��اِد ثُ��مَّ ـ��ِم��يِّ ـْ اْل��َوس�� َع��َل��ى اْل��َولِ��يِّ ِن��ْع��َم��َة َش��َك��َرْت
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اْل��ِب��َالِد ِف��ي َش��اِئ��ًع��ا ال��نَّ��ْش��ِر َط��يِّ��َب ثَ��نَ��اءً ��َم��اءِ ال��سَّ َع��َل��ى تُ��ثْ��ِن��ي َف��ْه��َي
اْألَْج��َس��اِد ِف��ي اْألَْرَواِح َم��ْس��َرى ـ��ُش��وِم ـْ اْل��َخ��ي�� ِف��ي َم��ْس��َراُه َك��أَنَّ نَ��ِس��ي��ٍم ِم��ْن

بعد يأتي املطر والويل: بالنبات، األرض يسم ألنه األول؛ الربيع مطر (الوسمي:
مطر.) بعد مطر وهو عهد، جمع والعهاد: ويليه، الوسمي

فقال: الرفاء الرسي وأخذه

��َح��اِب ال��سَّ َع��َل��ى ِب��ال��نَّ��ِس��ي��ِم َف��أَثْ��نَ��ْت َس��َح��ابً��ا ُس��ِق��يَ��ْت َك��َرْوَض��ٍة َوُك��نْ��َت

قلت الذي واملقل: والوسع، الطاقة والجهد: املقل، جهد ذلك أي املقل؛ جهد (41)
النطق، تستطيع ال ألنها املقل؛ جهد الرياض رائحة إن يقول: تعطيه. وتوليه: يده، ذات
والثناء شكرك أغادر ال إنني أي فصيح؛ شاعر وأنا إيل أحسنت إذا بي ظنك فكيف
وحجته الطاقة، بالضم، الفراء: وقال العكربي: قال — والضم بالفتح — والجهد عليك،
اجَهد قولهم من — بالفتح — والجهد ُجْهَدُهْم﴾، إِالَّ يَِجُدوَن َال ﴿َوالَِّذيَن الجمهور: قراءة
بالفتح؛ والجهد — بالضم — ُجْهَدك اْجَهد يقال: وال غايتك، ابلُغ أي األمر؛ يف َجْهَدك
كذا؛ يف وأجهد طاقتها، فوق السري يف عليها حمل إذا وأجهدها: دابته جهد يقال: املشقة،

وبالغ. فيه جد أي
كما — وجارية صورتها، للطف تحبها القلوب إن يقول: الشدائد. التباريح: (42)
وقوله الخرب، واملجرور والجار بليس، املشبهة ما اسم وروح: ابتداء، — العكربي قال
باالستقرار، يتعلق الجر وحرف واملجرور، الجار وهو عليه، املقدم خربه ابتداء تباريح:

باالبتداء. يتعلق حبها: ومن
األشياء أطيب ألنها الطاقة؛ هذه من الرائحة طيب يستفيد طيب كل إن يقول: (43)

ريًحا.
ثم ومن الخمر؛ أكره أني برغم إلشارتها، امتثاًال الكأس سأرشب إنني يقول: (44)

للخمر. استبشاًعا خدي عىل دمعي سيسيل
له يقول الليل إن الواحدي: قال انرصايف. بمعنى ميمي مصدر منرصيف: (45)
حصل وبذلك الليل، ويعيص فيه، اللبث وإطالة األمري، مجلس إىل يميل وهو انرصف،
يكون أن ويجوز نفيس، عىل أعنته فقد انرصفت وإذا قال: ثم قتاًال. ذلك وجعل تنازع،
أمىض فانرصايف به، الخلو عىل يعمل جلساءه وتفريقه ندماءه برده الليل إن املعنى:
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وإذا انرصايف، يريد — منرصيف قوله يف — العكربي وقال مراده، عىل وأعون له سالح
ساوت متعديًا كان وإذا واملكان، الزمان واسم املصدر فيه استوى الثالثي عىل الفعل زاد
وعىل عنه، ينرصف الذي واملوضع املصدر، عىل يقع فاملنرصف املفعول، لفظ األشياء هذه
األشياء هذه مثل بني فلو مفعول إىل يتعدى ال فعل وانرصف ذلك، فيه يقع الذي الوقت
املصدر األربعة األشياء فيه استوت — أكثر أو أربعة عىل هو مما — ونحوها اجتذب مثل
اجتذابي، أي حبلك مجتذبي من وعجيب مجتذب حبل يقال: واملفعول، واملكان والزمان

االجتذاب. فيه كان الذي والوقت فيه يجتذب الذي املوضع أي حبلك مجتذب وهذا
فارقت كلما ألني يقول: السالح. أمىض له ومنرصيف لقوله: تعليل البيت (46)
والصباح. جفني بني ما وبعد لييل فطال لقائك، إىل شوقي من أنم لم أرك، ولم عيني،
العكربي: قال بعيد. وخربه مبتدأ وجعله الظرفية عن إخراجه عىل بني رفع ويجوز هذا،

الشاعر: كقول ببعيد؛ فاعًال يكون أن ويجوز

َج��ُروِر َج��اَل��يْ��َه��ا بَ��يْ��ُن بَ��ِع��ي��ٍد ِب��ئْ��ٍر أَْش��َط��اُن ِرَم��اَح��ُه��ْم َك��أَنَّ

به وتشد به يستقى الذي الفتل الشديد الطويل الحبل وهو شطن، جمع (األشطان:
البعيدة البرئ والجرور: أعالها؛ إىل أسفلها من البرئ نواحي من ناحية كل والجال: الخيل،
من العرب كالم يف البني ألن قال: الوصل، هنا ها البني منظور: ابن قال وبني: القعر،

البيت.) هذا يف كما الوصل ويكون الفرقة بمعنى يكون إذ األضداد؛
قال جفني؛ بني ما بعيد أي محذوًفا؛ املبتدأ وتقدير الظرفية، عىل نصبه ويجوز
بالجفن. ال بالعني يرى إنما الصباح ألن أظهر؛ لكان الصباح عيني بني قال ولو الواحدي:
وهي الجموح، والطموح: — نرشه إذا امليت: هللا بعث من — املحيي الباعث: (47)
يقول: جريها. يف تسبح التي والسبوح: الخيل، من الطويلة والسهلبة: املمتنعة، العزيزة

الجري. الشديدات الخيل فارس ويا غريك، عىل تستعيص مكرمة كل محيي يا
كان إنه يقول: الدم. يف املطعون تغمس التي والغموس: الواسعة، النجالء: (48)
يف يعذله من كل ويعيص الدم، يف املطعون صاحبها تغمس واسعة طعنة كل يطعن

واإلقدام. الجود
تقول والعرب عليهم، وآتى دماءهم أهريق حتى األعداء من هللا أمكنني يقول: (49)
وسقى هذا، كاملاء. األرض عىل دماءهم وأرسلنا قتلناهم يريدون فالن بني دم رشبنا

376



الحاء قافية

َعَىل اْستََقاُموا لَِّو ﴿َوأَن تعاىل: قال الكريم القرآن بهما نطق فصيحتان لغتان وأسقى
َطُهوًرا﴾. ابًا َرشَ َربُُّهْم ﴿َوَسَقاُهْم شأنه: جل وقال َغَدًقا﴾ اءً مَّ َألَْسَقيْنَاُهم الطَِّريَقِة

الحمام حجم يف طائر الحجل؛ واحدة والحجلة: الحجلة، بالطائرة: املراد (50)
الصوت، ذو والزجل لحمه، يستطاب العالية الرصود يف يعيش والرجلني املنقار أحمر
رفع من العكربي: قال الطريان. يف جناحيه حفيف يعني البازي، جناح بالزجل: وأراد
واملجرور الجار والخرب، االبتداء، عىل ويرتفع األول، النصف يف ا تامٍّ الكالم يكون زجل
املنايا جعل إذا الحال عىل نصبه نصبه من الواحدي: وقال باالستقرار، متعلق وهو
يقال وقال: تتبعها العكربي ورواها تَتْبعها، هي وتَتَبَُّعَها الطري، منايا سبب ألنه البازي؛
معهم، فمضيت بك ومروا خلفهم كنت إذا القوم تبعت قال: ثم وتتبعته. واتبعته تبعته
فلحقتهم، سبقوك قد كانوا إذا أفعلت عىل القوم وأتبعت افتلعت، وهو اتبعتهم وكذلك
مثل: بمعنى، وأتبعته تبعته األخفش: وقال فتبعه، اليشء أتبعته يقال: غريي وأتبعت

وأردفته. ردفته
من جسًما جسده وجعل مرها، ورسعة الستوائها سهاًما؛ ريشه قصب جعل (51)
سهام ويف الجناح، زجل عىل يعود منه: فالضمري الصيد، عىل انقضاضه لرسعة رياح؛
متعلق رياح: ومن الصفة، موضع يف جسد: وعىل سهام، يف ظهر تقديره بمحذوف متعلق

بتجسم.
يف غالظ حرب أقالم رءوس مسح بآثار صدره سواد شبه الصدر. الجؤجؤ: (52)
املراد ألن أجود؛ وهو للرءوس— النعت عىل نصبًا — غالًظا جني: ابن وروى أبيض، ثوب
الصحاح وروي صحيح، جمع والصحاح: عريًضا، الحرب أثر يكون حتى الرءوس غلظ

املعنى. ال اللفظ عىل للريش أو للجؤجؤ النعت عىل — الصاد بفتح —
— املعوج وهو أحجن، جمع والحجن: رسيًعا، وحيًا قتًال قتلها أقعصها: (53)
أن يريد السيوف، والصفاح: الرماح، نصال واألسنة: أصابعه، والصفر: — مخالبه يريد
رضبة أصابته إذا قعًصا فالن مات ويقال هذا، رسيًعا. قتًال الحجلة هذه قتل البازي
طعنه وقعصه: بالرمح وأقعصه مكانه، قتله أي فأقعصه ورضبه مكانه، فمات رمية أو
الساعة أرشاط من الحديث: ويف تموت، أن يلبثها ال الغنم يأخذ داء والقعاص وحيًا، طعنًا
أحجن وصقر االعوجاج، — بالتحريك — والحجن الغنم، كقعاص الناس يف يكون موتان

العوجاجه. الصولجان واملحجن: معوجها، املخالب:
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والفوز البقاء والفالح: مؤخر، مبتدأ موت، ويوم مقدم، خرب حي: لكي (54)
بقاء به ألنه السحور؛ أي الفالح يفوتنا أن خفنا حتى ومنه: السحور، والفالح: والنجاة،

النجاة. عىل أقبل أي الفالح عىل وحي الصوم،
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تويف وقد حمدان، بن داود بن تغلب وائل أبا عمه ابن ويرثي الدولة، سيف يمدح وقال
وثالثمائة: وثالثني ثماٍن سنة حمص يف

َداُوِد1 بْ��ِن تَ��ْغ��ِل��َب ِم��ْن أَْك��َرَم ِب��َم��ْوُروِد ِع��لَّ��ٌة َس��ِدَك��ْت َم��ا
اْل��َم��َواِع��ي��ِد2 أَْص��َدُق ِب��ِه َح��لَّ َوَق��ْد اْل��ِف��َراِش ِم��ي��تَ��ِة ِم��ْن يَ��أْنَ��ُف
اْل��ُق��وِد3 ��َواِب��ِح ال��سَّ ُس��ُروِج َغ��يْ��ِر َع��َل��ى اْل��َم��َم��اَت أَنْ��َك��َر َوِم��ثْ��لُ��ُه
��نَ��اِدي��ِد4 ال��صَّ أَْرُؤَس َوَض��ْرِب��ِه ِب��َل��بَّ��ِت��ِه اْل��َق��نَ��ا ِع��ثَ��اِر بَ��ْع��َد
ِرْع��ِدي��ِد5 ُف��َؤاُد ِف��ي��َه��ا ِل��ل��ذِّْم��ِر َم��ْه��َل��َك��ٍة ُك��لِّ َغ��ْم��َر َوَخ��ْوِض��ِه
َم��ْرُدوِد6 َف��َغ��يْ��ُر بَ��َك��يْ��نَ��ا َوإِْن ُص��بُ��ٌر َف��ِإنَّ��نَ��ا َص��بَ��ْرنَ��ا َف��ِإْن
َم��ْع��ُه��وِد7 َغ��يْ��ُر اْل��بَ��ْح��ِر ِف��ي اْل��َج��ْزُر ذَا َع��َج��ٌب َف��َال َل��ُه َج��ِزْع��نَ��ا َوإِْن
َواْل��َم��َواِح��ي��ِد8 ال��زََّراَف��اِت َع��َل��ى يُ��َف��رُِّق��َه��ا الَّ��ِت��ي اْل��ِه��بَ��اُت أَيْ��َن
ِل��تَ��ْخ��ِل��ي��ِد9 َال ِل��ْل��ُح��ْزِن يَ��ْس��َل��ُم بَ��ْع��َدُه��ُم اْل��ِوَداِد أَْه��ِل َس��اِل��ُم
َم��ْح��ُم��وِد10 َغ��يْ��ُر َح��اَل��يْ��ِه أَْح��َم��ُد َزَم��ٍن ِم��ْن ال��نُّ��ُف��وُس ��ي تُ��َرجِّ َف��َم��ا
ُع��وِدي11 َع��ْج��ُم��َه��ا َط��اَل الَّ��ِذي أَنَ��ا تَ��ْع��ِرُف��ِن��ي ال��زََّم��اِن نُ��يُ��وَب إِنَّ
��وِد12 ال��سُّ ِب��اْل��َم��َص��اِئ��ِب آنَ��َس��ِن��ي َوَم��ا اْل��ُخ��ُط��وَب َق��اَرَع َم��ا َوِف��يَّ
ِب��َم��ْغ��ُم��وِد13 َه��اِش��ٍم بَ��ِن��ي َس��يْ��َف يَ��ا اْس��تَ��َغ��اثَ��َك إِِذ َع��نْ��ُه ُك��نْ��َت َم��ا
��ي��ِد14 ال��صِّ أَْص��يَ��َد يَ��ا ُط��رٍّا ـ��َالِك ـْ اْألَم�� َم��ِل��َك يَ��ا اْألَْك��َرِم��ي��َن أَْك��َرَم يَ��ا
ال��لَّ��َغ��اِدي��ِد15 ِف��ي اْل��خ��طِّ َق��نَ��ا َوْق��ُع َف��أَنْ��َش��َرُه َق��بْ��ِل��َه��ا ِم��ْن َم��اَت َق��ْد
ِب��تَ��ْس��ِه��ي��ِد16 أَْج��َف��انَ��ُه��ْم َرَم��يْ��َت َوَق��ْد ِب��اْل��ُج��نُ��وِد ال��لَّ��يْ��َل َوَرْم��يُ��َك
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َع��بَ��اِدي��ِد17 إَِل��ى ثُ��بَ��اٍت بَ��يْ��َن ُش��زَّبً��ا ِرَع��الُ��َه��ا َف��َص��بَّ��ْح��تُ��ُه��ْم
َك��اْألََخ��اِدي��ِد18 ��ْرَب ال��ضَّ َف��انْ��تَ��َق��ُدوا َل��ُه��ْم اْل��ِف��َداءَ أَْغ��َم��اُدَه��ا تَ��ْح��ِم��ُل
��ي��ِد19 ال��سِّ َم��نَ��اِخ��ِر ِف��ي َوِري��ُح��ُه َه��اِم��ِه��ْم ِف��َراِش ِف��ي َم��ْوِق��ُع��ُه
َوتَ��ْس��ِوي��ِد20 َش��اِك��ًرا َش��َرٍف ِف��ي َل��ُه َوَه��بْ��َت الَّ��ِت��ي اْل��َح��يَ��اَة أَْف��نَ��ى
َم��نْ��ُج��وِد21 ِغ��يَ��اَث َك��ْرٍب َم��نْ��ُج��وَد َم��ْك��ُرَم��ٍة َص��ِح��ي��َح ِج��ْس��ٍم َس��ِق��ي��َم
َم��ْص��ُف��وِد22 يَ��ِم��ي��ُن ِم��نْ��ُه تَ��ْخ��لُ��ُص َوَم��ا اْل��ِح��َم��اُم َق��يْ��ُدُه َغ��َدا ثُ��مَّ
اْل��ِب��ي��ِد23 ُم��َض��يَّ��ُق َع��ِل��يٌّ ِم��نْ��ُه َع��َدٍد ِم��ْن اْل��َه��اِل��ُك��وَن يَ��نْ��ُق��ُص َال
اْل��َم��َراِوي��ِد24 أَْرَواِح��َه��ا ُه��بُ��وَب َك��تَ��اِئ��بُ��ُه َظ��ْه��ِرَه��ا ِف��ي تَ��ُه��بُّ
اْل��َج��َالِم��ي��ِد25 ِف��ي اْل��َخ��يْ��ِل َس��نَ��اِب��ُك َك��تَ��بَ��ْت اْس��ِم��ِه ِم��ِن َح��ْرٍف َل أَوَّ
اْل��ُج��وِد26 َوَال ِب��ِإْق��َداِم��ِه َف��َال ِب��ِه اْألَِم��ي��َر اْل��َف��تَ��ى يُ��َع��زُّ َم��ْه��َم��ا
َم��ْولُ��وِد27 ِب��ُك��لِّ يُ��َع��زَّى َح��تَّ��ى أَبَ��ًدا بَ��َق��اُؤُه ُم��نَ��انَ��ا َوِم��ْن

الواقعة: ويذكر خرشنة، غزو عن عاقه الذي الشتاء هجوم ويذكر يمدحه، وقال

َل��َم��اِج��ُد28 ِم��نِّ��ي اْل��َخ��ْوِد َض��ِج��ي��َع َوإِنَّ َح��َواِس��ُد ِف��يَّ اْل��َخ��اِل ذَاِت َع��َواِذُل
َراِق��ُد29 َوْه��َو َط��يْ��ِف��َه��ا ِف��ي اْل��َه��َوى َويَ��ْع��ِص��ي َق��اِدٌر َوْه��َو ثَ��ْوِب��َه��ا َع��ْن يَ��ًدا يَ��ُردُّ
ُم��تَ��بَ��اِع��ُد30 ُق��ْرِب��ِه ِف��ي َل��َه��ا ُم��ِح��بٌّ اْل��َح��َش��ى ِف��ي ��ْوِق ال��شَّ َالِع��ِج ِم��ْن يَ��ْش��تَ��ِف��ي َم��تَ��ى
اْل��َخ��َراِئ��ُد31 اْل��ِح��َس��اُن تَ��تَ��َص��بَّ��اَك َف��ِل��ْم َخ��ْل��َوٍة ُك��لِّ ِف��ي اْل��َع��اَر تَ��ْخ��َش��ى ُك��نْ��َت إِذَا
َواْل��َع��َواِئ��ُد32 َج��اِن��ِب��ي َط��ِب��ي��ِب��ي َوَم��لَّ أَِل��ْف��تُ��ُه َح��تَّ��ى ��ْق��ُم ال��سُّ َع��َل��يَّ أََل��حَّ
اْل��َم��َع��اِه��ُد33 اْل��ِج��يَ��اَد تَ��ْش��ُج��و َوَه��ْل َج��َواِدي َف��َح��ْم��َح��َم��ْت اْل��َح��ِب��ي��ِب َداِر َع��َل��ى َم��َرْرُت
اْل��َوَالِئ��ُد34 ِف��ي��َه��ا ��ْوِل ال��شَّ َض��ِري��َب َس��َق��تْ��َه��ا َم��نْ��ِزٍل َرْس��ِم ِم��ْن ال��دَّْه��َم��اءُ تُ��نْ��ِك��ُر َوَم��ا
َوأَُط��اِرُد35 َك��ْونِ��ِه َع��ْن تُ��َط��اِرُدِن��ي َك��أَنَّ��َه��ا َوال��لَّ��يَ��اِل��ي ِب��َش��ْيءٍ أَُه��مُّ
اْل��ُم��َس��اِع��ُد36 َق��لَّ اْل��َم��ْط��لُ��وُب َع��ُظ��َم إِذَا بَ��ْل��َدٍة ُك��لِّ ِف��ي ِن اْل��ُخ��الَّ ِم��َن َوِح��ي��ٌد
َش��َواِه��ُد37 َع��َل��يْ��َه��ا ِم��نْ��َه��ا َل��َه��ا َس��بُ��وٌح َغ��ْم��َرٍة بَ��ْع��َد َغ��ْم��َرٍة ِف��ي َوتُ��ْس��ِع��ُدِن��ي
َم��َراِوُد38 ال��رَِّم��اِح تَ��ْح��َت َم��َف��اِص��لُ��َه��ا َك��أَنَّ��َم��ا ال��طِّ��َع��اِن َق��ْدِر َع��َل��ى تَ��ثَ��نَّ��ى
َواْل��َق��َالِئ��ُد39 َل��بَّ��اتُ��َه��ا ُم��َح��لَّ��َل��ٌة اْل��َق��نَ��ا َع��َل��ى َخ��يْ��ِل��ي أَْك��َف��اُل ُم��َح��رََّم��ٌة
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يُ��َج��اِل��ُد40 َال َم��ْن يُ��ْص��ِدْرَن َال َم��َواِرَد يَ��ِدي ِف��ي َواْل��ُم��َه��نَّ��ُد نَ��ْف��ِس��ي َوأُوِرُد
َس��اِع��ُد41 اْل��َك��فَّ يَ��ْح��ِم��ِل َل��ْم َح��اَل��ٍة َع��َل��ى ��ُه َك��فَّ اْل��َق��ْل��ُب يَ��ْح��ِم��ِل َل��ْم إِذَا َوَل��ِك��ْن
اْل��َق��َص��اِئ��ُد42 َوِم��نِّ��ي ال��دَّْع��َوى ِم��نْ��ُه��ُم َف��ِل��ْم َش��اِع��ٍر َغ��يْ��َر أََرى َال إِنِّ��ي َخ��ِل��ي��َل��يَّ
َواِح��ُد43 اْل��يَ��ْوَم ْوَل��ِة ال��دَّ َس��يْ��َف َوَل��ِك��نَّ َك��ِث��ي��َرٌة ��يُ��وَف ال��سُّ إِنَّ تَ��ْع��َج��بَ��ا َف��َال
َغ��اِم��ُد44 ��ْف��ِح َوال��صَّ اْإلِْح��َس��اِن َع��اَدِة َوِم��ْن ُم��نْ��تَ��ٍض اْل��َح��ْرِب ِف��ي ال��طَّ��بْ��ِع َك��ِري��ِم ِم��ْن َل��ُه
نَ��اِق��ُد45 ِل��ل��نَّ��اِس ال��دَّْه��َر أَنَّ ��نْ��ُت تَ��يَ��قَّ َم��َح��لِّ��ِه ُدوَن ال��نَّ��اَس َرأَيْ��ُت ��ا َوَل��مَّ
��َداِئ��ُد46 ال��شَّ َع��َل��يْ��ِه َه��انَ��ْت َم��ْن َوِب��اْألَْم��ِن ال��طُّ��َل��ى َض��َرَب ِم��ْن ��يْ��ِف ِب��ال��سَّ ��ُه��ُم أََح��قُّ
َج��اِح��ُد47 ِل��َم��ْج��ِدَك ِف��ي��َه��ا َوَم��ا ِب��َه��ذَا أَْه��لُ��َه��ا ال��رُّوُم َم��ا ال��ل��ِه ِب��َالِد َوأَْش��َق��ى
َس��اِه��ُد48 اْل��َف��َرنْ��َج��َة َخ��ْل��َف الَّ��ِذي َوَج��ْف��ُن تَ��َرْك��تَ��َه��ا َح��تَّ��ى اْل��َغ��اَراِت ِب��َه��ا َش��نَ��نْ��َت
َم��َس��اِج��ُد49 َس��اِج��ِدي��َن يَ��ُك��ونُ��وا َل��ْم َوإِْن َك��أَنَّ��َه��ا َص��ْرَع��ى َواْل��َق��ْوُم ��بَ��ٌة ُم��َخ��ضَّ
اْل��َم��َك��اِي��ُد50 َوال��رَِّم��اُح ِف��ي��ِه��ْم َوتَ��ْط��ُع��ُن ِج��بَ��الُ��ُه��ْم ��اِب��َق��اُت َوال��سَّ تُ��نَ��كِّ��ُس��ُه��ْم
اْألََس��اِوُد51 ال��تُّ��َراِب بَ��ْط��َن َس��َك��نَ��ْت َك��َم��ا اْل��ُك��َدى َس��َك��نُ��وا َوَق��ْد َه��بْ��ًرا َوتَ��ْض��ِربُ��ُه��ْم
َق��َالِئ��ُد52 أَْع��نَ��اِق��ِه��نَّ ِف��ي َوَخ��يْ��لُ��َك ال��ذَُّرى ِف��ي اْل��ُم��ش��َم��خ��راُت اْل��ُح��ُص��وُن َوتُ��ْض��ِح��ي
آِم��ُد53 ��بْ��ِي بَ��ال��سَّ ابْ��يَ��ضَّ َح��تَّ��ى ِب��ِه��نْ��ِري��َط َوُس��ْق��نَ��ُه��ْم ال��لُّ��َق��اِن يَ��ْوَم ِب��ِه��ْم َع��َص��ْف��َن
َواْل��َج��َالِم��ُد54 أَْه��َالُه��َم��ا ال��رََّدى َوذَاَق َف��انْ��َه��َوى َس��ابُ��وَر ��ْف��َص��اِف ِب��ال��صَّ َوأَْل��َح��ْق��َن
َع��اِب��ُد55 ال��لِّ��ثَ��اَم��يْ��ِن تَ��ْح��َت َم��ا ُم��بَ��اَرُك ُم��َش��يَّ��ٌع ِب��ِه��نَّ اْل��َواِدي ِف��ي وَغ��لَّ��َس
َواْل��َم��َق��اِص��ُد56 أَْوَق��اتُ��ُه ِب��ِه تَ��ِض��ي��ُق َوَوْق��ِت��ِه اْل��ِب��َالِد ُط��وَل يَ��ْش��تَ��ِه��ي َف��تً��ى
َج��اِم��ُد57 َوَس��يْ��َح��اُن إِالَّ ِرَق��ابَ��ُه��ُم ُس��يُ��وُف��ُه تُ��ِغ��بُّ َم��ا َغ��َزَواٍت أَُخ��و
ال��نَّ��َواِه��ُد58 َوال��ثُّ��ِديُّ َش��َف��تَ��يْ��َه��ا َل��َم��ى ال��ظُّ��بَ��ا ِم��َن َح��َم��اَه��ا َم��ْن إِالَّ يَ��بْ��َق َف��َل��ْم
َك��َواِس��ُد59 ُم��ْل��َق��يَ��اٌت َل��َديْ��نَ��ا َوُه��نَّ ال��دَُّج��ى ِف��ي اْل��بَ��َط��اِري��ُق َع��َل��يْ��ِه��نَّ تُ��بَ��كِّ��ي
َف��َواِئ��ُد60 َق��ْوٍم ِع��نْ��َد َق��ْوٍم َم��َص��اِئ��ُب أَْه��ِل��َه��ا بَ��يْ��َن َم��ا اْألَيَّ��اُم َق��َض��ِت ِب��ذَا
َش��اِك��ُد61 َك��أَنَّ��َك َم��ْوُم��وٌق اْل��َق��تْ��ِل َع��َل��ى ِف��ي��ِه��ِم أَنَّ��َك اْإلِْق��َداِم َش��َرِف َوِم��ْن
َح��اِم��ُد62 َل��َك ُرْع��تَ��ُه ُف��َؤاًدا َوأَنَّ َف��اِخ��ٌر ِب��َك أَْج��َريْ��تَ��ُه َدًم��ا َوأَنَّ
َق��اِئ��ُد63 ِل��ل��نَّ��ْف��ِس ال��نَّ��ْف��ِس َط��بْ��َع َوَل��ِك��نَّ َوال��نَّ��َدى ��َج��اَع��ِة ال��شَّ ُط��ْرَق يَ��َرى َوُك��لٌّ
َخ��اِل��ُد64 ِب��أَنَّ��َك نْ��يَ��ا ال��دُّ َل��ُه��نِّ��ئَ��ِت َح��َويْ��تَ��ُه َل��ْو َم��ا اْألَْع��َم��اِر ِم��َن نَ��َه��بْ��َت
َع��اِق��ُد65 َوال��ل��ُه ال��دِّي��ِن ِل��َواءُ َوأَنْ��َت َض��اِرٌب َوال��ل��ُه اْل��ُم��ْل��ِك ُح��َس��اُم َف��أَنْ��َت
َوَواِل��ُد66 َك��ِري��ٌم َم��ْولُ��وٌد تَ��َش��ابَ��َه ابْ��نَ��ُه يَ��ا َح��ْم��َداَن ابْ��ُن اْل��َه��يْ��َج��ا أَبُ��و َوأَنْ��َت
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َراِش��ُد67 َولُ��ْق��َم��اُن لُ��ْق��َم��اٌن َوَح��اِرُث َح��اِرٌث َوَح��ْم��ُدوُن َح��ْم��ُدوٌن َوَح��ْم��َداُن
ال��زََّواِئ��ُد68 اْل��ِب��َالِد أَْم��َالِك َوَس��اِئ��ُر ُك��لُّ��َه��ا اْل��ِخ��َالَف��ِة أَنْ��يَ��اُب أُوَل��ِئ��َك
َواْل��َف��َراِق��ُد69 ��َه��ى ال��سُّ ِف��ي��َك َالَم��ِن��ي َوإِْن َوبَ��ْدَرُه ال��زََّم��اِن َش��ْم��َس يَ��ا أُِح��بُّ��َك
بَ��اِرُد70 ِع��نْ��َدَك اْل��َع��يْ��ُش ِألَنَّ َوَل��يْ��َس بَ��اِه��ٌر ِع��نْ��َدَك اْل��َف��ْض��َل ِألَنَّ َوذَاَك
َف��اِس��ُد71 ِب��اْل��َج��ْه��ِل اْل��ُح��بِّ َك��ِث��ي��َر َوإِنَّ َص��اِل��ٌح ِب��اْل��َع��ْق��ِل اْل��ُح��بِّ َق��ِل��ي��َل َف��ِإنَّ

وثالثمائة، وأربعني اثنتني سنة األضحى بعيد ويهنئه الدولة سيف يمدح وقال
فرسيهما: عىل وهما بحلب ميدانه يف إياها أنشده

اْل��ِع��َدا72 ِف��ي ال��طَّ��ْع��ُن ْوَل��ِة ال��دَّ َس��يْ��ِف َوَع��اَداُت تَ��َع��وََّدا َم��ا َدْه��ِرِه ِم��ْن اْم��ِرٍئ ِل��ُك��لِّ
أَْس��َع��َدا73 أََع��اِدي��ِه تَ��نْ��ِوي ِب��َم��ا َويُ��ْم��ِس��ي ِه ِب��ِض��دِّ َع��نْ��ُه اْإلِْرَج��اَف يُ��ْك��ِذَب َوأَْن
َه��َدى74 َوَم��ا أَْه��َدى اْل��َج��يْ��َش إَِل��يْ��ِه َوَه��اٍد نَ��ْف��َس��ُه َض��رَّ َض��رَُّه ُم��ِري��ٍد َوُربَّ
��َدا75 َف��تَ��َش��هَّ ��ِه َك��فِّ ِف��ي َس��يْ��َف��ُه َرأَى َس��اَع��ًة ال��ل��َه يَ��ْع��ِرِف َل��ْم َوُم��ْس��تَ��ْك��ِب��ٍر
ُم��ْزِب��َدا76 َك��اَن إِذَا َواْح��ذَْرُه رِّ ال��دُّ َع��َل��ى َس��اِك��نً��ا َك��اَن إِذَا ِف��ي��ِه ُغ��ْص اْل��بَ��ْح��ُر ُه��َو
��َدا77 ُم��تَ��َع��مِّ اْل��َف��تَ��ى يَ��أِْت��ي الَّ��ِذي َوَه��ذَا ِب��اْل��َف��تَ��ى يَ��ْع��ثُ��ُر اْل��بَ��ْح��َر َرأَيْ��ُت َف��ِإنِّ��ي
��َدا78 ُس��جَّ َوتَ��ْل��َق��اُه َه��ْل��َك��ى تُ��َف��اِرُق��ُه َل��ُه َخ��اِش��َع��ًة اْألَْرِض ُم��لُ��وُك تَ��َظ��لُّ
َواْل��َج��َدا79 ��ُم ال��تَّ��بَ��سُّ يُ��ْح��ِي��ي َم��ا َويَ��ْق��تُ��ُل َواْل��َق��نَ��ا ��َواِرُم ال��صَّ اْل��َم��اَل َل��ُه َوتُ��ْح��ِي��ي
َغ��َدا80 تَ��َرى َم��ا يَ��ْوِم��ِه ِف��ي َق��ْل��بُ��ُه يَ��َرى َع��يْ��ِن��ِه َط��ِل��ي��َع��ُة تَ��َظ��نِّ��ي��ِه ذَِك��يٌّ
َألَوْرَدا81 َم��اءً ��ْم��ِس ال��شَّ َق��ْرُن َك��اَن َف��َل��ْو ِب��َخ��يْ��ِل��ِه اْل��ُم��ْس��تَ��ْص��َع��بَ��اِت إَِل��ى َوُص��وٌل
َم��ْولِ��َدا82 ال��دُُّم��ْس��تُ��ُق ��اُه َوَس��مَّ َم��َم��اتً��ا يَ��ْوَم��ُه ال��دُُّم��ْس��تُ��ِق ابْ��ُن ��ى َس��مَّ ِل��ذَِل��َك
َوأَبْ��َع��َدا83 َرْك��ٌض أَْدنَ��اَك َل��َق��ْد ثَ��َالثً��ا آِم��ٍد أَْرِض ِم��ْن َج��يْ��َح��اَن إَِل��ى َس��َريْ��َت
ِل��يُ��ْح��َم��َدا84 اْل��َج��ِم��ي��َع يُ��ْع��ِط َوَل��ْم َج��ِم��ي��ًع��ا َوُج��يُ��وَش��ُه ابْ��نَ��ُه َوأَْع��َط��اَك َف��َولَّ��ى
ُم��َج��رََّدا85 ِم��نْ��َك ال��ل��ِه َس��يْ��َف َوأَبْ��َص��َر َوَط��ْرِف��ِه اْل��َح��يَ��اِة ُدوَن َل��ُه َع��َرْض��َت
اْل��ِف��َدا86 َل��ُه َك��اَن ُق��ْس��َط��نْ��ِط��ي��َن َوَل��ِك��نَّ َغ��يْ��َرُه اْألَِس��نَّ��ِة ُزْرُق َط��َل��بَ��ْت َوَم��ا
اْل��ُم��َس��رََّدا87 َالَص ال��دِّ يَ��ْج��تَ��اُب َك��اَن َوَق��ْد َم��َخ��اَف��ًة اْل��ُم��ُس��وَح يَ��ْج��تَ��اُب َف��أَْص��بَ��َح
أَْج��َرَدا88 أَْش��َق��َر َم��ْش��َي يَ��ْرَض��ى َك��اَن َوَم��ا تَ��اِئ��بً��ا يْ��ِر ال��دَّ ِف��ي اْل��ُع��كَّ��اُز ِب��ِه َويَ��ْم��ِش��ي
أَْرَم��َدا89 ال��نَّ��ْق��ُع َج��ْف��نَ��ُه َوَخ��لَّ��ى َج��ِري��ًح��ا َوْج��َه��ُه اْل��َك��رُّ َغ��اَدَر َح��تَّ��ى تَ��اَب َوَم��ا
َوَم��ْوَح��َدا90 َم��ثْ��نَ��ى اْألَْم��َالُك ��بَ��ِت تَ��َرهَّ ��ٌب تَ��َرهُّ َع��ِل��يٍّ ِم��ْن يُ��نْ��ِج��ي َك��اَن َف��َل��ْو
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أَْس��َوَدا91 ��ْع��ِر ال��شَّ ِم��َن ثَ��ْوبً��ا َل��ُه يُ��ِع��دُّ بَ��ْع��َدَه��ا َواْل��َغ��ْرِب ��ْرِق ال��شَّ ِف��ي اْم��ِرٍئ َوُك��لُّ
وَِع��ي��َدا92 ��ى َوَض��حَّ ��ى َس��مَّ ِل��َم��ْن َوِع��ي��ٌد ِع��ي��ُدُه أَنْ��َت الَّ��ِذي اْل��ِع��ي��ُد َل��َك َه��ِن��ي��ئً��ا
َدا93 ُم��َج��دَّ َوتُ��ْع��َط��ى َم��ْخ��ُروًق��ا تُ��َس��لِّ��ُم بَ��ْع��َدُه لُ��بْ��َس��َك اْألَْع��يَ��اُد َزاَل��ِت َوَال
أَْوَح��َدا94 َك��اَن أَْوَح��ًدا ِف��ي��ِه��ْم ُك��نْ��َت َك��َم��ا اْل��َوَرى ِف��ي ِم��ثْ��لُ��َك اْألَيَّ��اِم ِف��ي اْل��يَ��ْوُم َف��ذَا
َس��يِّ��َدا95 ِل��ْل��يَ��ْوِم اْل��يَ��ْوُم يَ��ِص��ي��َر َوَح��تَّ��ى أُْخ��تَ��َه��ا اْل��َع��يْ��ُن تَ��ْف��ُض��َل َح��تَّ��ى اْل��َج��دُّ ُه��َو
تَ��َق��لَّ��َدا96 َم��ا َش��ْف��َرتَ��ْي ��ى يَ��تَ��َوقَّ أََم��ا َس��يْ��ُف��ُه أَنْ��َت َداِئ��ٍل ِم��ْن َع��َج��بً��ا َف��يَ��ا
تَ��َص��يَّ��َدا97 ِف��ي��َم��ا ��ْرَغ��اُم ال��ضِّ تَ��َص��يَّ��َدُه ِل��َص��يْ��ِدِه بَ��اًزا ��ْرَغ��اَم ال��ضِّ يَ��ْج��َع��ِل َوَم��ْن
اْل��ُم��َه��نَّ��َدا98 ِم��نْ��َك اْل��ِح��ْل��ُم َك��اَن ِش��ئْ��َت َوَل��ْو ُق��ْدَرٍة َم��ْح��ِض ِف��ي اْل��ِح��ْل��ِم َم��ْح��َض َرأَيْ��تُ��َك
اْل��يَ��َدا99 يَ��ْح��َف��ُظ الَّ��ِذي ِب��اْل��ُح��رِّ َل��َك َوَم��ْن َع��نْ��ُه��ُم َك��اْل��َع��ْف��ِو اْألَْح��َراَر َق��تَ��َل َوَم��ا
تَ��َم��رََّدا100 ال��لَّ��ِئ��ي��َم أَْك��َرْم��َت أَنْ��َت َوإِْن َم��َل��ْك��تَ��ُه اْل��َك��ِري��َم أَْك��َرْم��َت أَنْ��َت إِذَا
ال��نَّ��َدى101 َم��ْوِض��ِع ِف��ي ��يْ��ِف ال��سَّ َك��َوْض��ِع ُم��ِض��رٌّ ِب��اْل��ُع��َال ��يْ��ِف ال��سَّ َم��ْوِض��ِع ِف��ي ال��نَّ��َدى َوَوْض��ُع
َوَم��ْح��ِت��َدا102 َونَ��ْف��ًس��ا َح��اًال ُف��ْق��تَ��ُه��ْم َك��َم��ا َوِح��ْك��َم��ًة َرأْيً��ا ال��نَّ��اَس تَ��ُف��وُق َوَل��ِك��ْن
بَ��َدا103 َم��ا َويُ��ْؤَخ��ذُ يَ��ْخ��َف��ى َم��ا َف��يُ��تْ��َرُك َف��اِع��ٌل أَنْ��َت َم��ا اْألَْف��َك��اِر َع��َل��ى يَ��ِدقُّ
��َدا104 ُح��سَّ ِل��ي َص��يَّ��ْرتَ��ُه��ْم الَّ��ِذي َف��أَنْ��َت ِب��َك��بْ��ِت��ِه��ْم َع��نِّ��ي ��اِد اْل��ُح��سَّ َح��َس��َد أَِزْل
ُم��ْغ��َم��َدا105 اْل��َه��اَم يَ��ْق��َط��ُع ِب��َس��يْ��ٍف َض��َربْ��ُت ِف��ي��ِه��ُم َرأِْي��َك ُح��ْس��ُن َزنْ��ِدُي َش��دَّ إِذَا
َدا106 ُم��َس��دَّ َوَراَع َم��ْع��ُروًض��ا َف��َزيَّ��َن َح��َم��ْل��تَ��ُه َس��ْم��َه��ِريٌّ إِالَّ أَنَ��ا َوَم��ا
ُم��نْ��ِش��َدا107 ال��دَّْه��ُر أَْص��بَ��َح ِش��ْع��ًرا ُق��ْل��ُت إِذَا َق��َالِئ��ِدي ُرَواِة ِم��ْن إِالَّ ال��دَّْه��ُر َوَم��ا
ُم��َغ��رَِّدا108 يُ��َغ��نِّ��ي َال َم��ْن ِب��ِه َوَغ��نَّ��ى ��ًرا ُم��َش��مِّ يَ��ِس��ي��ُر َال َم��ْن ِب��ِه َف��َس��اَر
َدا109 ُم��َردَّ اْل��َم��اِدُح��وَن أَتَ��اَك ِب��ِش��ْع��ِري َف��ِإنَّ��َم��ا ِش��ْع��ًرا أُنْ��ِش��ْدَت إِذَا أَِج��ْزنِ��ي
��َدى110 ال��صَّ َواْآلَخ��ُر اْل��َم��ْح��ِك��يُّ ��اِئ��ُح ال��صَّ أَنَ��ا َف��ِإنَّ��ِن��ي َص��ْوتِ��ي َغ��يْ��َر َص��ْوٍت ُك��لَّ َودَْع
َع��ْس��َج��َدا111 ِب��نُ��َع��َم��اَك أَْف��َراِس��ي َوأَنْ��َع��ْل��ُت َم��الُ��ُه َق��لَّ ِل��َم��ْن َخ��ْل��ِف��ي ��َرى ال��سُّ تَ��َرْك��ُت
تَ��َق��يَّ��َدا112 َق��يْ��ًدا اْإلِْح��َس��اَن َوَج��َد َوَم��ْن َم��َح��بَّ��ًة ذََراَك ِف��ي نَ��ْف��ِس��ي َوَق��يَّ��ْدُت
َم��وِْع��َدا113 َج��َع��ْل��نَ��َك بُ��ْع��ٍد َع��َل��ى َوُك��نْ��َت اْل��ِغ��نَ��ى أَيَّ��اَم��ُه اْإلِنْ��َس��اُن َس��أََل إِذَا

الدولة: سيف يريد وهو بمرص وقال

يَ��ُد اْل��ِف��َراِق بَ��ْع��َد أَذًى اْل��ِف��َراِق َق��بْ��َل ِع��نْ��َدُك��ُم َك��اَن َم��ا َف��ِإذَا َف��اَرْق��تُ��ُك��ْم
أَِج��ُد114 الَّ��ِذي ��ْوِق ال��شَّ َع��َل��ى َق��ْل��ِب��ي أََع��اَن َوبَ��يْ��نَ��ُك��ُم بَ��يْ��ِن��ي َم��ا تَ��ذَكَّ��ْرُت إِذَا
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املشطب: العلوي هللا عبيد بن محمد يمدح صباه يف وقال

ُخ��رَُّدَه��ا115 َع��نْ��َك بَ��اَن َم��ا أَبْ��َع��ُد أَْغ��يَ��ُدَه��ا َس��بَ��اَك ِب��َداٍر أَْه��ًال
يَ��ُدَه��ا116 ِخ��ْل��ِب��َه��ا َف��ْوَق نَ��ِض��ي��َج��ٍة َك��ِب��ٍد َع��َل��ى تَ��نْ��َط��ِوي ِب��َه��ا َظ��ْل��َت
أَْف��ِق��ُدَه��ا117 ُق��بَ��يْ��َل َم��يْ��تً��ا أُوَج��ُد َوأَْح��َس��بُ��ِن��ي ِع��ي��ِرَه��ا َح��اِديَ��ْي يَ��ا
أَُزوُِّدَه��ا118 نَ��ْظ��َرٍة ِم��ْن أََق��لَّ َف��َال َع��َل��يَّ ِب��َه��ا َق��ِل��ي��ًال ِق��َف��ا
أَبْ��َرُدَه��ا119 اْل��َج��ِح��ي��ِم نَ��اِر أََح��رُّ َج��ًوى نَ��اُر اْل��ُم��ِح��بِّ ُف��َؤاِد َف��ِف��ي
أَْس��َوُدَه��ا120 ال��دَِّم��ْق��ِس ِم��ثْ��َل َف��َص��اَر ��ِت��ِه ِل��مَّ َف��ْرُق اْل��َه��ْج��ِر ِم��َن َش��اَب
يُ��ْق��ِع��ُدَه��ا121 اْل��ِق��يَ��اِم ِع��نْ��َد يَ��َك��اُد َك��َف��ٌل َل��َه��ا ِب��ُخ��ْرُع��وبَ��ٍة بَ��انُ��وا
ُم��َج��رَُّدَه��ا122 أَبْ��يَ��ٍض ِس��بَ��ْح��َل��ٍة ُم��َق��بَّ��لُ��َه��ا أَْس��َم��ٍر ِربَ��ْح��َل��ٍة
تُ��ْرِش��ُدَه��ا؟!123 َك��يْ��َف ال��ل��ُه أََض��لَّ��َه��ا ِف��ئَ��ًة دَْع اْل��َع��اِش��ِق��ي��َن َع��اِذَل يَ��ا
أَبْ��َع��ُدَه��ا124 َع��نْ��َك ِم��نْ��َك أَْق��َربُ��َه��ا ِه��َم��ٍم ِف��ي اْل��َم��َالُم يُ��ِح��ي��ُك َل��يْ��َس
يَ��ْرُق��ُدَه��ا125 يَ��ِب��ي��ُت َم��ْن إَِل��ى َش��ْوًق��ا َط��َرِب��ي ِم��ْن َس��ِه��ْرُت ال��لَّ��يَ��اِل��ي ِب��ئْ��َس
يُ��نْ��ِج��ُدَه��ا126 َوال��ظَّ��َالُم ُش��ئُ��ونُ��َه��ا تُ��نْ��ِج��ُدِن��ي َوال��دُُّم��وُع أَْح��يَ��يْ��تُ��َه��ا
أُْج��ِه��ُدَه��ا127 ال��رَِّه��اِن يَ��ْوَم ��ْوِط ِب��ال��سَّ َوَال ال��رَِّدي��َف تَ��ْق��بَ��ُل نَ��اَق��ِت��ي َال
ِم��ْق��َوُدَه��ا128 ��ُس��وُع َوال��شُّ ِزَم��اُم��َه��ا َوِم��ْش��َف��ُرَه��ا ُك��وُرَه��ا ِش��َراُك��َه��ا
تَ��أَيُّ��ُدَه��ا129 َخ��ْط��ِوَه��ا ِم��ْن تَ��ْح��ِت��َي يَ��ْس��ِب��ُق��ُه ال��رِّيَ��اِح َع��ْص��ِف أََش��دُّ
َق��ْرَدُدَه��ا130 اْل��ِم��َج��نِّ بَ��ط��ِن ِب��ِم��ثْ��ِل ُم��تَّ��ِص��ٍل اْل��ِم��َج��نِّ َظ��ْه��ِر ِم��ثْ��ِل ِف��ي
َوَف��ْدَف��ُدَه��ا131 ِغ��ي��َط��انُ��َه��ا ال��ل��ِه ـ��ِد ُع��بَ��يْ��ـ ابْ��ِن إَِل��ى ِب��نَ��ا ُم��ْرتَ��ِم��يَ��اٌت
ُم��وِرُدَه��ا132 اْل��ُق��لُ��وِب ِف��ي أَنْ��َه��َل��َه��ا َوَق��ْد ال��رَِّم��اَح يُ��ْص��ِدُر َف��تً��ى إَِل��ى
ُدَه��ا133 أَُع��دِّ َوَال ِم��نْ��َه��ا أَُع��دُّ َس��اِب��َق��ٌة إَِل��يَّ أَيَ��اٍد َل��ُه
يُ��نَ��كِّ��ُدَه��ا134 َم��نَّ��ٌة َوَال ِب��َه��ا ُرَه��ا يُ��َك��دِّ َم��ْط��َل��ٌة َف��َال يُ��ْع��ِط��ي
َوأَْج��َوُدَه��ا135 نَ��اِئ��ًال أَْك��ثَ��ُرَه��ا َوأَْم��َج��ُدَه��ا أَبً��ا ُق��َريْ��ٍش َخ��يْ��ُر
ُم��َس��وَُّدَه��ا136 َج��ْح��َج��اُح��َه��ا ��يْ��ِف ِب��ال��سَّ أَْض��َربُ��َه��ا ِب��اْل��َق��نَ��اِة أَْط��َع��نُ��َه��ا
َوَس��يِّ��ُدَه��ا137 َوِم��ْغ��َواُرَه��ا بَ��اًع��ا َوأَْط��َولُ��َه��ا َف��اِرًس��ا أَْف��َرُس��َه��ا
َوَم��ْح��ِت��ُدَه��ا138 َف��ْرُع��َه��ا َل��َه��ا َس��َم��ا َوِب��ِه َغ��اِل��ٍب بْ��ِن لُ��َؤيِّ تَ��اُج
َزبَ��ْرَج��ُدَه��ا139 تَ��َق��اِص��ي��ِرَه��ا ُدرُّ َل��يْ��َل��ِت��َه��ا ِه��َالُل ُض��َح��اَه��ا َش��ْم��ُس
��ُدَه��ا140 ُم��َح��مَّ َل��ُه أُِت��ي��َح��ْت َك��َم��ا َل��َه��ا أُِت��ي��َح َض��ْربَ��ًة ِب��ي َل��يْ��َت يَ��ا
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ُم��َه��نَّ��ُدَه��ا141 َوْج��ِه��ِه ِف��ي أَثَّ��َر َوَم��ا اْل��َح��ِدي��ِد َوِف��ي ِف��ي��َه��ا أَثَّ��َر
تَ��ْح��ُس��ُدَه��ا142 َواْل��ِج��َراُح ِب��ِم��ثْ��ِل��ِه تَ��َزيُّ��نَ��َه��ا َرأَْت إِذْ َف��اْغ��تَ��بَ��َط��ْت
س��يَ��ْح��ِص��ُدَه��ا143 َق��ْل��ِب��ِه ِف��ي ِب��اْل��َم��ْك��ِر َزاِرَع��َه��ا أَنَّ ال��نَّ��اُس َوأَيْ��َق��َن
َويُ��ْص��ِع��ُدَه��ا144 َخ��ْوُف��ُه يُ��ْح��ِدُرَه��ا َوأَنْ��ُف��ُس��ُه��ْم ��اُدُه ُح��سَّ أَْص��بَ��َح
يُ��َج��رُِّدَه��ا أَنَّ��ُه أَنْ��ذََرَه��ا إِذَا اْل��ُغ��ُم��وُد اْألَنْ��ُص��ِل َع��َل��ى تَ��بْ��ِك��ي
يُ��ْغ��ِم��ُدَه��ا145 ال��رَِّق��اِب ِف��ي َوأَنَّ��ُه َدًم��ا تَ��ِص��ي��ُر أَنَّ��َه��ا ِل��ِع��ْل��ِم��َه��ا
يَ��ْح��َم��ُدَه��ا146 ��ِدي��ُق َوال��صَّ ��َه��ا يَ��ذُمُّ َج��َزٍع ِم��ْن َف��اْل��َع��ُدوُّ أَْط��َل��َق��َه��ا
يُ��ْخ��ِم��ُدَه��ا147 ال��رَِّق��اِب َم��اءِ َوَص��بُّ َم��َض��اِرِب��َه��ا ِم��ْن ال��نَّ��اُر تَ��نْ��َق��ِدُح
تَ��نْ��ُش��ُدَه��ا148 َف��أَْط��َراُف��ُه��نَّ يَ��ْوًم��ا ُم��ْه��َج��تَ��ُه اْل��ُه��َم��اُم أََض��لَّ إِذَا
أَْوَح��ُدَه��ا149 ال��نَّ��ِب��يِّ ابْ��َن يَ��ا أَنَّ��َك ِل��ي اْل��َخ��ِل��ي��َق��ُة َه��ِذِه أَْج��َم��َع��ْت َق��ْد
أَْم��َرُدَه��ا150 َوأَنْ��َت َم��َع��دٍّ َش��يْ��َخ ُم��ْح��تَ��ِل��ًم��ا ُك��نْ��َت ِب��اْألَْم��ِس َوأَنْ��َك
َم��ْولِ��ُدَه��ا!151 ِم��نْ��َك َك��اَن َربَّ��يْ��تَ��َه��ا ُم��َج��لِّ��َل��ٍة ِن��ْع��َم��ٍة َوَك��ْم َف��َك��ْم
َم��وِْع��ُدَه��ا152 إَِل��يَّ ِم��نِّ��ي أَْق��َرُب ِب��َه��ا! َس��َم��ْح��َت َح��اَج��ٍة َوَك��ْم َوَك��ْم
ُدَه��ا153 تُ��َردِّ َم��نْ��ِزلِ��ي إَِل��ى ـ��ِب��رِّ اْل��ـ َق��َدِم َع��َل��ى َم��َش��ْت َوَم��ْك��ُرَم��اٍت
أَْج��َح��ُدَه��ا154 اْل��َم��َم��اِت َح��تَّ��ى أَْق��ِدُر َف��َال َع��َل��يَّ ِب��َه��ا ِج��ْل��ِدي أََق��رَّ
أَْع��َوُدَه��ا155 اْل��َك��ِري��ِم ِص��َالِت َخ��يْ��ُر أَبَ��ًدا َع��ِدْم��تُ��َه��ا َال ِب��َه��ا َف��ُع��ْد

صباه: يف أيًضا وقال

اْل��ُخ��ُدوِد156 َوَوْرِد ال��طُّ��َال ِب��بَ��يَ��اِض َش��ِه��ي��ِد ُق��ِت��ْل��ُت َك��َم��ا َق��ِت��ي��ٍل َك��ْم
اْل��َم��ْع��ُم��وِد157 ِب��اْل��ُم��تَ��يَّ��ِم َف��تَ��َك��ْت َك��ُع��يُ��وٍن َوَال اْل��َم��َه��ا وَُع��يُ��وِن
ُع��وِدي158 أَثْ��َل��َة ِب��َداِر ذُيُ��ولِ��ي ـ��ِر تَ��ْج��ِري��ـ أَأَيَّ��اَم ��بَ��ا ال��صِّ َدرُّ َدرَّ
وَُع��ُق��وِد159 بَ��َراِق��ٍع ِف��ي َط��َل��َع��ْت بُ��ُدوًرا َرأَيْ��َت َه��ْل ال��ل��ُه َع��ْم��َرَك
اْل��ُج��لُ��وِد160 َق��بْ��َل اْل��ُق��لُ��وَب تَ��ُش��قُّ ُب اْل��ُه��ْد ِري��ُش��َه��ا ِب��أَْس��ُه��ٍم َراِم��يَ��اٍت
ال��تَّ��ْوِح��ي��ِد161 ِم��َن أَْح��َل��ى ِف��ي��ِه ُه��نَّ َرَش��َف��اٍت َف��ِم��ي ِم��ْن ��ْف��َن يَ��تَ��َرشَّ
اْل��ُج��ْل��ُم��وِد162 ِم��َن أَْق��َس��ى ِب��َق��ْل��ٍب ـ��ِر اْل��َخ��ْم��ـ ِم��َن أََرقَّ ُخ��ْم��َص��انَ��ٍة ُك��لُّ
َوُع��وِد163 َوْرٍد ِب��َم��اءِ ِف��ي��ِه ـ��بَ��ُر اْل��َع��نْ��ـ ُض��ِرَب َك��أَنَّ��َم��ا َف��ْرٍع ذَاِت
تَ��ْج��ِع��ي��ِد164 ِب��َال َج��ْع��ٍد أَِث��ي��ٍث َدُج��وِج��يٍّ َج��ثْ��ٍل َك��اْل��ُغ��َداِف َح��اِل��ٍك
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املتنبي ديوان رشح

بَ��ُروِد165 َش��ِن��ي��ٍب َع��ْن َوتَ��ْف��تَ��رُّ ـ��ُح ال��رِّي��ـ َغ��َداِئ��ِرَه��ا َع��ْن اْل��ِم��ْس��َك تَ��ْح��ِم��ُل
َوال��تَّ��ْس��ِه��ي��ِد166 اْل��ُج��ُف��وِن َوبَ��يْ��َن ـ��ِم ��ْق��ـ َوال��سُّ أَْح��َم��َد ِج��ْس��ِم بَ��يْ��َن َج��َم��َع��ْت
َف��ِزي��ِدي167 أَْو َع��ذَاِب��َه��ا ِم��ْن َف��انْ��ُق��ِص��ي ِل��َح��يْ��ِن��ي َل��َديْ��ِك ُم��ْه��َج��ِت��ي َه��ِذِه
َوِب��ِج��ي��ِد168 ُط��رٍَّة ِب��تَ��ْص��ِف��ي��ِف ـ��َد ِص��ي��ـ بَ��َط��ٌل ��نَ��ى ال��ضَّ ِم��َن ِب��ي َم��ا أَْه��ُل
اْل��ُع��نْ��ُق��وِد169 َدَم َخ��َال َم��ا ُش��ْربُ��ُه َح��َراٌم َم��اءِ ال��دِّ ِم��َن َش��ْيءٍ ُك��لُّ
َوتَ��ِل��ي��ِدي170 َوَط��اِرِف��ي َغ��َزاٍل ِم��ْن نَ��ْف��ِس��ي ِل��َع��يْ��نَ��يْ��ِك ِف��ًدى َف��اْس��ِق��ِن��ي��َه��ا
ُش��ُه��وِدي171 َه��َواِك َع��َل��ى َوُدُم��وِع��ي َونُ��ُح��ولِ��ي َوِذلَّ��ِت��ي َرأِْس��ي َش��يْ��ُب
ِب��ُص��ُدوِد172 ثَ��َالثَ��ًة تَ��ُرْع��ِن��ي َل��ْم ِب��ِوَص��اٍل َس��َرْرتَ��ِن��ي يَ��ْوٍم أَيَّ
اْل��يَ��ُه��وِد173 بَ��يْ��َن اْل��َم��ِس��ي��ِح َك��ُم��َق��اِم إِالَّ نَ��ْخ��َل��َة ِب��أَْرِض ُم��َق��اِم��ي َم��ا
َح��ِدي��ِد174 ِم��ْن َم��ْس��ُروَدٌة َق��ِم��ي��ِص��ي ـ��َن ـْ َوَل��ِك��ن�� اْل��ِح��َص��اِن َص��ْه��َوُة َم��ْف��َرِش��ي
َداُوِد175 يَ��َدا نَ��ْس��َج��َه��ا أَْح��َك��َم��ْت ِدَالٌص أََض��اٌة َف��اَض��ٌة َألَْم��ٌة
ال��تَّ��نْ��ِك��ي��ِد ��ِل ُم��َع��جَّ ِب��َع��يْ��ٍش ـ��ِر ال��دَّْه��ـ ِم��َن َق��ِن��ْع��ُت إِذَا َف��ْض��ِل��ي أَيْ��َن
ُق��ُع��وِدي176 َع��نْ��ُه َوَق��لَّ ِق��يَ��اِم��ي ِق ال��رِّْز َط��َل��ِب ِف��ي َوَط��اَل َص��ْدِري َض��اَق
ُس��ُع��وِد177 ِف��ي ��ِت��ي َوِه��مَّ نُ��ُح��وٍس ِف��ي َونَ��ْج��ِم��ي اْل��ِب��َالَد أَْق��َط��ُع أَبَ��ًدا
َح��ِم��ي��ِد178 َع��ِزي��ٍز ِم��ْن ِب��ال��لُّ��ْط��ِف ـ��لُ��ُغ أَبْ��ـ َم��ا بَ��ْع��َض ��ٌل ُم��َؤمِّ َوَل��َع��لِّ��ي
اْل��ُق��ُروِد179 ِل��بْ��ُس َم��ْرَو َوَم��ْرِويُّ ـ��ِن اْل��ُق��ْط��ـ َخ��ِش��ُن ِل��بَ��اُس��ُه ِل��َس��ِريٍّ
اْل��بُ��نُ��وِد180 َوَخ��ْف��ِق اْل��َق��نَ��ا َط��ْع��ِن بَ��يْ��َن َك��ِري��ٌم َوأَنْ��َت ُم��ْت أَْو َع��ِزي��ًزا ِع��ْش
اْل��َح��ُق��وِد181 َص��ْدِر ِل��ِغ��لِّ َوأَْش��َف��ى ـ��ِظ ِل��ْل��َغ��يْ��ـ أَذَْه��ُب ال��رَِّم��اِح َف��ُرءُوِس
َف��ِق��ي��ِد182 َغ��يْ��َر ُم��تَّ ُم��تَّ َوإِذَا َح��ِم��ي��ٍد َغ��يْ��َر َح��ِي��ي��َت َق��ْد َك��َم��ا َال
اْل��ُخ��لُ��وِد183 ِج��نَ��اِن ِف��ي َك��اَن َوَل��ْو ـ��َل ـْ ال��ذُّل�� َوذَِر َل��َظ��ى ِف��ي اْل��ِع��زَّ َف��اْط��لُ��ِب
اْل��َم��ْولُ��وِد184 ِب��ُخ��نُ��ِق َق��ْط��ِع َع��ْن ـ��ِج��ُز يَ��ْع��ـ َوَق��ْد اْل��َج��بَ��اُن اْل��َع��اِج��ُز يُ��ْق��تَ��ُل
��نْ��ِدي��ِد185 ال��صِّ َل��بَّ��ِة َم��اءِ ِف��ي َض َخ��وَّ َوَق��ْد اْل��ِم��َخ��شُّ اْل��َف��تَ��ى ��ى َويُ��َوقَّ
ِب��ُج��ُدوِدي186 َال َف��َخ��ْرُت َوِب��نَ��ْف��ِس��ي ِب��ي َش��ُرُف��وا بَ��ْل َش��ُرْف��ُت ِب��َق��ْوِم��ي َال
ال��طَّ��ِري��ِد187 وََغ��ْوُث اْل��َج��اِن��ي َوَع��ْوذُ َد ��ا ال��ضَّ نَ��َط��َق َم��ْن ُك��لِّ َف��ْخ��ُر َوِب��ِه��ْم
َم��ِزي��ِد188 ِم��ْن نَ��ْف��ِس��ِه َف��ْوَق يَ��ِج��ْد َل��ْم َع��ِج��ي��ٍب َف��ُع��ْج��ُب ُم��ْع��َج��بً��ا أَُك��ْن إِْن
اْل��َح��ُس��وِد189 َوَغ��يْ��ُظ اْل��ِع��َدا َوِس��َم��اُم اْل��َق��َواِف��ي َوَربُّ ال��نَّ��َدى ِت��ْرُب أَنَ��ا
ثَ��ُم��وِد190 ِف��ي َك��َص��اِل��ٍح َغ��ِري��ٌب ال��ل��ُه تَ��َداَرَك��َه��ا ��ٍة أُمَّ ِف��ي أَنَ��ا
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ولوز سكر من سمك فيها هدية — خراسان من — خلكان بن هللا عبيد إليه وأهدى
بالزعفران: األبيات هذه عليها وكتب الجامة إليه فرد عسل، يف

ا191 اْل��َح��دَّ َوتَ��َج��اَوَز اْل��َم��َدى بَ��َل��َغ ا ُودَّ ِب��َزاِئ��ِدي َف��َل��ْس��َت أَْق��ِص��ْر
َح��ْم��َدا192 َم��ْم��لُ��وءًَة َف��َرَدْدتُ��َه��ا َك��َرًم��ا َم��ْم��لُ��وءًَة أَْرَس��ْل��تَ��َه��ا
َف��ْرَدا193 َوتَ��ُظ��نُّ��َه��ا ِب��ِه َم��ثْ��نَ��ى َف��اِرَغ��ٌة َوْه��َي تَ��ْط��َف��ُح َج��اءَتْ��َك
اْل��َع��ْه��َدا194 َوتَ��ذُْك��َر تَ��ِح��نَّ َال أَْن َش��ُرَف��ْت الَّ��ِت��ي َخ��َالِئ��ُق��َك تَ��أْبَ��ى
اْل��َوْرَدا195 َوَك��انَ��ِت ال��رَِّب��ي��َع ُك��نْ��َت َزَه��ًرا ُم��نْ��ِب��تً��ا َع��ْص��ًرا ُك��نْ��َت َل��ْو

امَلنِبجي: الطائي محمد بن شجاع يمدح وقال

َغ��ُد!196 َع��ْه��ِدُك��ُم ِل��يَ��ْوِم َل��يْ��َس َه��يْ��َه��اَت اْل��َم��وِْع��ُد؟ َف��أَيْ��َن َع��ْه��ُدُك��ُم اْل��يَ��ْوَم
تَ��بْ��ُع��ُدوا197 َال ِم��نْ��ُك��ُم أَبْ��َع��ُد َواْل��َع��يْ��ُش بَ��يْ��ِن��ُك��ْم ِم��ْن ِم��ْخ��َل��بً��ا أَْق��َرُب اْل��َم��ْوُت
تَ��تَ��َق��لَّ��ُد198 الَّ��ِذي َدِم��ي أَنَّ تَ��ْدِر َل��ْم ِب��ُج��ُف��ونِ��َه��ا َدِم��ي َس��َف��َك��ْت الَّ��ِت��ي إِنَّ
��ُد199 اْل��ُم��تَ��نَ��هِّ َف��أَْج��بْ��تُ��َه��ا: ��َدْت، َوتَ��نَ��هَّ ِب��ِه َم��ْن اْص��ِف��َراِري: َرأَِت َوَق��ْد َق��اَل��ْت
اْل��َع��ْس��َج��ُد200 ال��لُّ��ْج��يَ��َن َص��بَ��َغ َك��َم��ا َل��ْونِ��ي بَ��يَ��اَض��َه��ا اْل��َح��يَ��اءُ َص��بَ��َغ َوَق��ْد َف��َم��َض��ْت
يَ��تَ��أَوَُّد201 ِب��ِه ُغ��ْص��ٌن ُم��تَ��أَوًِّدا ال��دَُّج��ى َق��َم��ِر ِف��ي ��ْم��ِس ال��شَّ َق��ْرَن َف��َرأَيْ��ُت
تُ��وَق��ُد202 َح��ْرٍب َونَ��اُر ال��نُّ��ُف��وِس َس��ْل��ُب ُدونِ��َه��ا ِم��ْن بَ��َدِويَّ��ٌة َع��َدِويَّ��ٌة
ُد203 َوتَ��َه��دُّ ��ٌد َوتَ��وَعُّ َوذََواِب��ٌل َوَم��نَ��اِص��ٌل َوَص��َواِه��ٌل َوَه��َواِج��ٌل
ُم��َق��يَّ��ُد204 َوْه��َو ال��دَّْه��ُر َع��َل��يْ��َه��ا َوَم��َش��ى بَ��ْع��َدنَ��ا ال��لَّ��يَ��اِل��ي تَ��َه��ا َم��َودَّ أَبْ��َل��ْت
اْل��ُع��وَُّد205 وَِع��ي��َد َل��ُه ال��طَّ��ِب��ي��ُب َم��ِرَض ِب��ُم��ْم��َرٍض اْل��ُج��ُف��وِن َم��َرَض يَ��ا بَ��رَّْح��َت
َواْل��َف��ْدَف��ُد206 ِع��ي��ُس��ُه��ْم َرْك��ٍب َولِ��ُك��لِّ ال��رَِّض��ا بْ��ِن اْل��َع��ِزي��ِز َع��بْ��ِد بَ��نُ��و َف��َل��ُه
يُ��ْق��َص��ُد207 ُش��َج��اٍع ِس��َوى َش��أُْم ِف��ي��َك َم��ْن تَ��ُق��ْل: َوَال اْل��ِك��َراِم ِم��َن اْألَنَ��اِم ِف��ي َم��ْن
يُ��وَل��ُد208 َم��ا ِل��َس��يْ��ِف��ِه: َف��ُق��ْل��ُت َوَس��َط��ا يُ��ْق��تَ��نَ��ى َم��ا ِل��ُج��وِدِه: َف��ُق��ْل��ُت أَْع��َط��ى
تَ��بْ��ُع��ُد209 َع��َل��يْ��َه��ا َط��َراِئ��َق��ُه أَْل��َف��ْت ِألَنَّ��َه��ا ��َف��اُت ال��صِّ ِف��ي��ِه َوتَ��َح��يَّ��َرْت
تَ��ْح��َم��ُد210 اْألَِس��نَّ��ُة َم��ا ِم��نْ��ُه يَ��ذُْم��ْم��َن َم��ْف��ِريَّ��ٌة ُك��ًل��ى ُم��ْع��تَ��َرٍك ُك��لِّ ِف��ي
تُ��ْج��َح��ُد211 َال الَّ��ِت��ي ال��نِّ��َع��ِم َع��َل��ى ِن��َع��ٌم يَ��ُص��بُّ��َه��ا ال��زََّم��اِن ِن��َق��ِم َع��َل��ى ِن��َق��ٌم
��ُد212 يَ��تَ��َف��قَّ ِل��َم��ْن َع��َج��ٌب َوَج��نَ��اِن��ِه َوبَ��نَ��اِن��ِه َولِ��َس��اِن��ِه َش��اِن��ِه ِف��ي
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تُ��ْرَع��ُد213 ِم��نْ��ُه اْل��َم��ْوِت َف��ِري��ُص َم��ْوٌت ِخ��َض��ابُ��ه اْل��ِه��َزبْ��ِر اْألََس��ِد َدُم أََس��ٌد
َواْإلِثْ��ِم��ُد214 نَ��ْوُم��َه��ا َوَوْج��ُه��َك َس��ِه��َدْت ُم��ْق��َل��ٌة إِالَّ ِغ��بْ��َت ُم��ذْ َم��نْ��ِب��ٌج َم��ا
أَْس��َوُد215 َع��نْ��َه��ا َرَح��ْل��َت ُم��نْ��ذُ ��بْ��ُح َوال��صُّ أَبْ��يَ��ٌض ِف��ي��َه��ا َق��ِدْم��َت ِح��ي��َن َف��ال��لَّ��يْ��ُل
اْل��َف��ْرَق��ُد216 ثَ��َراَه��ا ِف��ي تَ��َواَرى َح��تَّ��ى ِع��زًَّة تَ��ْع��لُ��و َوْه��َي تَ��ْدنُ��و ِزْل��َت َم��ا
يُ��وَج��ُد217 ِس��َواَه��ا ِف��ي ِم��ثْ��لُ��َك َك��اَن َل��ْو ِم��ثْ��لُ��َه��ا ِس��َواَه��ا َش��َرٌف َل��َه��ا أَْرٌض
اْل��ُم��ْق��ِع��ُد218 اْل��ُم��ِق��ي��ُم َوِع��نْ��َدُه��ُم َف��ِرُح��وا َك��أَنَّ��ُه��ْم ��ُروَر ال��سُّ ِب��َك اْل��ُع��َداُة أَبْ��َدى
يَ��ْح��ُس��ُد219 َال ِل��َم��ْن َح��َس��ًدا َف��تَ��َق��طَّ��ُع��وا ِب��ِه��ْم َم��ا أََراُه��ْم َح��َس��ًدا َق��طَّ��ْع��تَ��ُه��ْم
اْل��َج��ْل��َم��ُد220 َل��ذَاَب َه��اِج��َرٍة َق��ْل��ِب ِف��ي ُق��لُ��وِب��ِه��ْم َح��رَّ انَّ َوَل��َو انْ��ثَ��نَ��ْوا َح��تَّ��ى
��يِّ��ُد221 ال��سَّ َه��ذَا َوِق��ي��َل: َرأَْوَك ��ا َل��مَّ َح��ْوَل��ُه��ْم َم��ْن يَ��َرْوا َف��َل��ْم اْل��ُع��لُ��وُج نَ��َظ��َر
ُم��ْف��َرُد222 َك��أَنَّ��َك بَ��يْ��نَ��ُه��ُم َوبَ��ِق��ي��َت ُك��لُّ��َه��ا َك��أَنَّ��َك ُج��ُم��وُع��ُه��ْم بَ��ِق��يَ��ْت
��ْؤُدُد223 َوال��سُّ اْل��ِح��َج��ا يُ��نَ��ْه��ِن��ْه��َك َل��ْم َل��ْو ال��َوَرى اْل��َغ��َض��َب ِب��َك يَ��ْس��تَ��ْوِب��ي َل��ْه��َف��اَن
اْألَْوَح��ُد224 َوأَنْ��َت َواِح��َدٌة َف��اْألَْرُض ِرَك��ابُ��نَ��ا إَِل��يْ��َك تَ��ِس��ْر ِش��ئْ��َت َح��يْ��ُث ُك��ْن
تَ��ْش��َه��ُد225 َواْل��َج��َم��اِج��ُم يَ��ِم��ي��نَ��َك يَ��ْش��ُك��و َف��ِإنَّ��ُه تُ��ِذْل��ُه َوَال اْل��ُح��َس��اَم َوُص��ِن
ُم��ْغ��َم��ُد226 ُه��َو َوَك��أَنَّ��َم��ا ِغ��ْم��ِدِه ِم��ْن ُم��َج��رٌَّد َوْه��َو َع��َل��يْ��ِه ال��نَّ��ِج��ي��ُع يَ��ِب��َس
ُم��ْزِب��ُد227 بَ��ْح��ٌر اْل��ُم��َه��َج��اِت ِم��َن َل��َج��َرى أَْس��َق��يْ��تَ��ُه الَّ��ِذي َق��ذََف َل��ْو َريَّ��اَن
يَ��ُد228 يَ��ِدَه��ا َع��َل��ى َوَش��ْف��َرتُ��ُه إِالَّ ُم��ْه��َج��ٍة ِف��ي َم��ِن��يَّ��ٌة َش��اَرَك��تْ��ُه َم��ا
أَنْ��َج��ُدوا229 أَْو ُروا َغ��وَّ َط��يٍّ ُح��َل��َف��اءُ َواْل��َق��نَ��ا واْل��َع��َط��ايَ��ا ال��رََّزايَ��ا إِنَّ
َوُم��َه��نَّ��ٌد230 ذَاِب��ٌل َع��يْ��ِن��َك أَْش��َف��اُر َوإِنَّ��َم��ا تُ��ِج��بْ��َك َل��ُج��ْل��ُه��َم��ٍة يَ��ا ِص��ْح
أَْج��َوُد231 اْل��َغ��َواِدي َج��ْوِد َوِم��ْن َق��ْل��بً��ا ِت��َه��اَم��ٍة ِج��بَ��اِل ِم��ْن أَْك��بَ��َر ُك��لِّ ِم��ْن
َواْألَْك��بُ��ُد232 ال��طُّ��َال ِب��ُخ��ْض��َرتِ��ِه ذََه��بَ��ْت َدٍم ِم��ْن ِب��أَْح��َم��َر ُم��ْرتَ��ِديً��ا يَ��ْل��َق��اَك
أَْع��بُ��ُد233 َواْل��َخ��ِل��ي��َق��ُة اْل��َم��َواِل��ي َوُه��ُم َم��ْوَالُه��ُم ذَا إَِل��يْ��َك يُ��َش��اَر َح��تَّ��ى
��ُد234 ُم��َح��مَّ أَنْ��َت َوال��ثَّ��َق��َالِن َوأَبُ��وَك آَدٌم اْل��بَ��ِريَّ��ِة أَبَ��ا يَ��ُك��وُن أَنَّ��ى
يَ��نْ��َف��ُد235 َال ِب��َم��ا يَ��ْف��نَ��ى َم��ا أَيُ��ِح��ي��ُط ِب��َوْص��ِف��ُك��ْم يُ��ِح��ي��ُط َوَال اْل��َك��َالُم يَ��ْف��نَ��ى

الحبس: من إليه فكتب فحبسه السلطان إىل قوم به وىش وقد وقال

اْل��ُق��ُدوِد236 اْل��ِح��َس��اِن ُق��ُدوَد َوَق��دَّ اْل��ُخ��ُدوِد َوْرَد ال��ل��ُه َد َخ��دَّ أَيَ��ا
��ُدوِد237 ال��صُّ ِب��ُط��وِل َق��ْل��ِب��ي َوَع��ذَّبْ��َن ُم��ْق��َل��ِت��ي َدًم��ا أََس��ْل��َن َف��ُه��نَّ
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َش��ِه��ي��ِد238 َق��ِت��ي��ٍل ِم��ْن ِل��ل��نَّ��َوى َوَك��ْم ُم��ْدنَ��ٍف َف��تً��ى ِم��ْن ِل��ْل��َه��َوى َوَك��ْم
ِب��اْل��ُك��بُ��وِد!239 ِن��يَ��َرانَ��ُه َوأَْع��َل��َق اْل��ِف��َراَق أََم��رَّ َم��ا َح��ْس��َرتَ��ا َف��َوا
اْل��َع��ِم��ي��ِد!240 ِل��ْل��ُم��ِح��بِّ َوأَْق��تَ��َل��َه��ا ِب��اْل��َع��اِش��ِق��ي��َن ��بَ��ابَ��َة ال��صَّ َوأَْغ��َرى
َوال��نُّ��ُه��وِد!241 ال��لَّ��َم��ى ذََواِت ِب��ُح��بِّ اْل��َخ��نَ��ا ِل��َغ��يْ��ِر نَ��ْف��ِس��ي َوأَْل��َه��َج
َم��ِزي��ِد242 ِف��ي ِن��ْع��َم��ٍة ِم��ْن َزاَل َوَال اْألَِم��ي��ِر ِف��َداءَ َوُك��نَّ َف��َك��انَ��ْت
اْل��وُُع��وِد243 ُدوَن َع��َط��ايَ��اُه َوَح��اَل��ْت اْل��َوِع��ي��ِد ُدوَن ��يْ��ِف ِب��ال��سَّ َح��اَل َل��َق��ْد
��ُع��وِد244 ال��سُّ ِف��ي ُس��ؤَّلِ��ِه َوأَنْ��ُج��ُم ال��نُّ��ُح��وِس ِف��ي أَْم��َواِل��ِه َف��أَنْ��ُج��ُم
ِب��اْل��ُخ��لُ��وِد245 ��ْرتُ��ُه َل��بَ��شَّ َع��َل��يْ��ِه أَْع��َداِئ��ِه َغ��يْ��َر أََخ��ْف َل��ْم َوَل��ْو
��ِع��ي��ِد246 ال��صَّ ِف��ي َدًم��ا يُ��ِرْق��َن َوُس��ْم��ٍر اْل��ُخ��يُ��وِل ِب��نَ��َواِص��ي َح��َل��بً��ا َرَم��ى
اْل��ُغ��ُم��وِد247 ِف��ي َوَال ال��رَِّق��اِب ِف��ي َال ـ��َن يُ��ِق��ْم��ـ َم��ا ُم��َس��اِف��َرٍة َوِب��ي��ٍض
اْل��َع��ِدي��ِد248 َك��ِث��ي��ر َج��يْ��ٍش ُك��لِّ إَِل��ى ال��لِّ��َق��اءِ َغ��َداَة اْل��َف��نَ��اءَ يَ��ُق��ْدَن
اْألُُس��وِد249 ِب��َزأِْر أََح��سَّ َك��َش��اءٍ اَل��َخ��ْرَش��ِن��يُّ ِب��أَْش��يَ��اِع��ِه َف��َولَّ��ى
اْل��بُ��نُ��وِد250 َوَخ��ْف��َق اْل��ِج��يَ��اِد َص��ِه��ي��َل ال��رِّيَ��اِح َص��ْوَت ال��ذُّْع��ِر ِم��َن يُ��َرْوَن
َوال��ُج��ُدوِد251 َك��آبَ��اِئ��ِه َم��ْن أَْو ـ��ِر اْألَِم��ي��ـ ِب��نْ��ِت ابْ��ِن َك��اْألَِم��ي��ِر َف��َم��ْن
اْل��ُم��ُه��وِد252 ِف��ي َوُه��ْم َوَج��اُدوا َوَس��اُدوا ِص��بْ��يَ��ٌة َوُه��ْم ِل��ْل��َم��َع��اِل��ي َس��َع��ْوا
اْل��َع��ِب��ي��ِد253 وَِع��تْ��ُق ال��لُّ��َج��يْ��ِن ِه��بَ��اُت َش��أْنُ��ُه َوَم��ْن ��ي ِرقِّ أََم��اِل��َك
اْل��َوِري��ِد254 َك��َح��بْ��ِل ِم��نِّ��ي َواْل��َم��ْوُت ءِ ال��رََّج��ا انْ��ِق��َط��اِع ِع��نْ��َد َدَع��ْوتُ��َك
اْل��َح��ِدي��ِد255 ِث��ْق��ُل ِرْج��َل��يَّ َوأَْوَه��َن اْل��بَ��َالءُ بَ��َراِن��ي ��ا َل��مَّ َدَع��ْوتُ��َك
اْل��ُق��يُ��وِد ِف��ي َم��ْش��يُ��ُه��َم��ا َص��اَر َف��َق��ْد ال��نِّ��َع��اِل ِف��ي َم��ْش��يُ��ُه��َم��ا َك��اَن َوَق��ْد
ُق��ُروِد256 ِم��ْن َم��ْح��ِف��ٍل ِف��ي أَنَ��ا َف��َه��ا َم��ْح��ِف��ٍل ِف��ي ال��نَّ��اِس ِم��َن َوُك��نْ��ُت
��ُج��وِد257 ال��سُّ ُوُج��وِب ُق��بَ��يْ��َل َوَح��دِّي اْل��ُح��ُدوِد ُوُج��وَب ِف��يَّ ��ُل تُ��َع��جِّ
اْل��ُق��ُع��وِد258 َوبَ��يْ��َن ِوَالِدي بَ��يْ��َن ـ��َن اْل��َع��اَل��ِم��ي��ـ َع��َل��ى َع��َدْوَت َوِق��ي��َل:
��ُه��وِد259 ال��شُّ َق��ْدُر ��َه��اَدِة ال��شَّ َوَق��ْدُر اْل��َك��َالِم ُزوَر تَ��ْق��بَ��ُل َل��َك َف��َم��ا
اْل��يَ��ُه��وِد260 ِب��َم��ْح��ِك تَ��ْع��بَ��أَنَّ َوَال ـ��َن اْل��َك��اِش��ِح��ي��ـ ِم��َن تَ��ْس��َم��َع��نَّ َف��َال
بَ��ِع��ي��ِد261 ِب��َش��أٍْو َف��َع��ْل��ُت َوَدْع��َوى ُت أََرْد َدْع��َوى بَ��يْ��َن َف��اِرًق��ا َوُك��ْن
ثَ��ُم��وِد262 أَْش��َق��ى ُك��نْ��ُت َوَل��ْو ِب��نَ��ْف��ِس��ي ِل��ي ُج��ْدَت َم��ا ��يْ��َك َك��فَّ ُج��وِد َوِف��ي
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فقال: ينشد وهو الطائي بكر أبو ونام

يُ��وَج��ُد263 َال َم��ا ِص��ْرَت َح��تَّ��ى َم��َح��َق��تْ��َك َوإِنَّ��َم��ا تُ��ِن��ْم��َك َل��ْم اْل��َق��َواِف��َي إِنَّ
اْل��ُم��ْرِق��ُد264 َس��ِك��ْرَت ��ا ِم��مَّ َوَك��أَنَّ��َه��ا َس��ِم��ْع��تَ��َه��ا ِح��ي��َن ُف��وَك أُذْنَ��َك َف��َك��أَنَّ

الطرسويس: زريق بن محمد يمدح وقال

يَ��ِع��َدا أَْن َق��بْ��َل يُ��ْع��ِط��ي َف��َق��ْدنَ��اَك إِذَا أََح��َدا نَ��َرى َم��ا ُزَريْ��ٍق بْ��َن ��ُد ُم��َح��مَّ
نَ��ِف��َدا265 َق��ْد َوال��زَّاُد َش��اِس��َع��ٌة اُر َوال��دَّ ُم��ْق��تَ��ِرٌب َوال��تَّ��ْرَح��اُل َق��َص��ْدتُ��َك َوَق��ْد
اْل��بَ��َل��َدا266 أَْغ��َرَق ِوإِالَّ اْك��تَ��َف��يْ��ُت إِذَا َواِب��َل��َه��ا َواثْ��ِن تَ��ْه��ِم��ي ��َك َك��فَّ َف��َخ��لِّ

البحرتي: يحيى بن عبادة أبا يمدح وقال

َك��ِب��ِد267 َوَال َق��ْل��ٍب ِب��َال أَُك��وَن َح��تَّ��ى اْل��َك��َم��ِد ِب��ذَا ِم��نِّ��ي ُم��ْق��تَ��ِن��ًع��ا ��ْوُق ال��شَّ َم��ا
أََح��ِد268 إَِل��ى أَْش��ُك��و َوَال إَِل��يَّ تَ��ْش��ُك��و ِب��َه��ا اْل��َح��ِب��ي��ُب َك��اَن الَّ��ِت��ي يَ��اُر ال��دِّ َوَال
َج��َس��ِدي269 َح��َك��ْت َح��تَّ��ى يُ��نْ��ِح��لُ��ِن��ي ��ْق��ُم َوال��سُّ يُ��نْ��ِح��لُ��َه��ا اْل��َوْدِق َه��ِزي��ِم ُك��لُّ َزاَل َم��ا
َج��َل��ِدي270 ِم��ْن َج��ْف��نَ��يَّ ِم��ْن َس��اَل َم��ا َك��أَنَّ ُم��ْص��َط��بَ��ِري َغ��اَض َدْم��ِع��ي َف��اَض َوُك��لَّ��َم��ا
اْألََس��ِد!271 َص��ْوَل��ُة يَ��ْح��يَ��ى ابْ��َن ِم��نْ��َك َوأَيْ��َن ِب��ِه َك��ِل��ْف��ُت َم��ْن َزَف��َراِت��ي ِم��ْن َف��أَيْ��َن
اْل��َع��َدِد272 َك��ثْ��َرُة ِع��نْ��ِدي َق��لَّ َوِب��اْل��َوَرى ِب��َه��ا َف��ِم��ْل��َت نْ��يَ��ا ال��دُّ ِب��َك َوَزنْ��ُت ��ا َل��مَّ
َخ��َل��ِدي273 ِف��ي ُدْرَت َح��تَّ��ى ُع��بَ��اَدَة أَبَ��ا َف��َرٌح ِل��ي اْألَيَّ��اِم َخ��َل��ِد ِف��ي َداَر َم��ا
ِل��ْل��َوَل��ِد274 اْألُمِّ ثُ��ْك��ِل َط��ْع��َم أَذَاَق��َه��ا َخ��َزاِئ��نُ��ُه َم��اًال اْم��تَ��َألَْت إِذَا َم��ْل��ٌك
َغ��ٍد275 بَ��ْع��َد َع��يْ��نَ��اُه تَ��َرى َم��ا ِب��َق��ْل��ِب��ِه َغ��ٍد َق��بْ��َل اْل��َح��ْزُم يُ��ِري��ِه اْل��َج��نَ��اِن َم��اِض��ي
يَ��ِد276 َس��َم��اُح ِف��ي��ِه الَّ��ِذي ��َم��اُح ال��سَّ َوَال بَ��َش��ٍر ِم��ْن ال��نُّ��وُر ذَا َوَال اْل��بَ��َه��اءُ ذَا َم��ا
يَ��ُع��ِد277 َوَل��ْم َع��اَدْت اْف��تَ��َرَق��ا إِذَا َح��تَّ��ى اتَّ��َف��َق��ا َم��ا اْل��َغ��يْ��َث تُ��بَ��اِري اْألَُك��فِّ أَيُّ
أَُدِد278 ِم��ْن اْل��يَ��ْوَم َف��ْه��َو تَ��بَ��ْح��تَ��َر َح��تَّ��ى ُم��َض��ٍر ِم��ْن اْل��َم��ْج��َد أَنَّ أَْح��َس��ُب ُك��نْ��ُت َق��ْد
بَ��َل��ِد279 َع��َل��ى َج��اَدْت ُس��ُح��بً��ا َح��ِس��بْ��تَ��َه��ا ُس��يُ��وُف��ُه��ُم َم��ْوتً��ا أَْم��َط��َرْت إِذَا َق��ْوٌم
اْألَبَ��ِد280 َغ��ايَ��َة َم��َداَه��ا َوَج��ْدُت إِالَّ ِص��َف��ٍة ِف��ي ِم��نْ��َك ِف��ْك��ِري َغ��ايَ��َة أُْج��ِر َل��ْم
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التنوخي: إبراهيم بن عيل يمدح وقال

ِب��ال��تَّ��نَ��اِد؟!281 اْل��َم��نُ��وَط��ُة لُ��يَ��يْ��َل��تُ��نَ��ا أَُح��اِد ِف��ي ُس��َداٌس أَْم أَُح��اٌد
ِح��َداِد282 ِف��ي َس��اِف��َراٌت َخ��َراِئ��ُد ُدَج��اَه��ا ِف��ي نَ��ْع��ٍش بَ��نَ��اِت َك��أَنَّ
اْل��َه��َواِدي283 ُم��ْش��ِرَف��َة اْل��َخ��يْ��ِل َوَق��ْوِد اْل��َم��نَ��ايَ��ا ُم��َع��اَق��َرِة ِف��ي أَُف��كِّ��ُر
َواْل��بَ��َواِدي284 اْل��َح��َواِض��ِر َدِم ِب��َس��ْف��ِك َع��ْزِم��ي اْل��َخ��طِّ��يِّ ِل��ْل��َق��نَ��ا َزِع��ي��ٌم
ال��تَّ��َم��اِدي285 ِف��ي ال��تَّ��َم��اِدي َه��ذَا َوَك��ْم َوال��تَّ��َواِن��ي ال��تَّ��َخ��لُّ��ُف ذَا َك��ْم إَِل��ى
اْل��َك��َس��اِد286 ُس��وِق ِف��ي ��ْع��ِر ال��شِّ ِب��بَ��يْ��ِع اْل��َم��َع��اِل��ي َط��َل��ِب َع��ْن ال��نَّ��ْف��ِس َوُش��ْغ��ُل
ِب��ُم��ْس��تَ��َع��اِد287 يَ��ُم��رُّ يَ��ْوٌم َوَال ِب��ُم��ْس��تَ��َردٍّ ��بَ��اِب ال��شَّ َم��اِض��ي َوَم��ا
��َواِد288 ال��سَّ ِف��ي ِم��نْ��َه��ا َوَج��َدتْ��ُه َف��َق��ْد َع��يْ��ِن��ي ��يْ��ِب ال��شَّ بَ��يَ��اَض َل��َح��َظ��ْت َم��تَ��ى
اْزِديَ��اِدي289 ِف��ي انْ��ِت��َق��اِص��ي َوَق��َع َف��َق��ْد ال��تَّ��نَ��اِه��ي بَ��ْع��ِد ِم��ْن اْزَدْدُت َم��ا َم��تَ��ى
اْألَيَ��اِدي290 ِم��َن ِل��ْألَِم��ي��ِر َم��ا َع��َل��ى أَُك��اِف��ي َوَال أَِع��ي��َش أَْن أَأَْرَض��ى
َك��اْل��َم��َزاِد291 اْل��َم��َط��ايَ��ا تَ��َرَك َوإِْن َخ��يْ��ًرا إَِل��يْ��ِه اْل��َم��ِس��ي��َر ال��ل��ُه َج��َزى
ِل��ْل��ُق��َراِد292 يَ��ْوٍم ُق��وُت َوِف��ي��َه��ا َع��نْ��ِس��ي إِبْ��َراِه��ي��َم ابْ��َن تَ��ْل��َق َف��َل��ْم
ال��نِّ��َج��اِد293 َع��ْرَض ُط��وَل��ُه َف��َص��يَّ��َر بَ��ِع��ي��ٌد بَ��َل��ٌد بَ��يْ��نَ��نَ��ا يَ��ُك أََل��ْم
اْل��ِب��َع��اِد294 ُق��ْرَب ُق��ْربَ��نَ��ا َوَق��رََّب ال��تَّ��َداِن��ي بُ��ْع��َد بُ��ْع��َدنَ��ا َوأَبْ��َع��َد
��َداِد295 ال��شِّ ��بْ��ِع ال��سَّ َع��َل��ى َوأَْج��َل��َس��ِن��ي َم��َح��لِّ��ي أَْع��َل��ى ِج��ئْ��تُ��ُه ��ا َف��َل��مَّ
اْل��ِوَس��اِد296 َق��بْ��َل َم��اَل��ُه َوأَْل��َق��ى َع��َل��يْ��ِه تَ��ْس��ِل��ي��ِم��ي َق��بْ��َل تَ��َه��لَّ��َل
اْل��ِع��بَ��اِد297 َع��َل��ى َزَريْ��َت َق��ْد ِألَنَّ��َك ذَنْ��ٍب ِل��َغ��يْ��ِر َع��ِل��يُّ يَ��ا نَ��لُ��وُم��َك
ِب��اْل��َج��َواِد298 ��َب يُ��َل��قَّ أَْن ِه��بَ��اتُ��َك َج��َواٍد َع��َل��ى تَ��ُج��وُد َال َوأَنَّ��َك
اْرتِ��َداِد299 َع��اِق��بَ��َة ُح��ْل��َت َم��ا إِذَا تَ��ْخ��َش��ى اْإلِْس��َالُم َس��َخ��اءََك َك��أَنَّ
ُرَق��اِد300 ِم��ْن ُس��يُ��وُف��َك ُط��ِب��َع��ْت َوَق��ْد ُع��يُ��وٌن اْل��َه��يْ��َج��ا ِف��ي اْل��َه��اَم َك��أَنَّ
ُف��َؤاِد301 ِف��ي إِالَّ يَ��ْخ��ُط��ْرَن َف��َم��ا ُه��ُم��وٍم ِم��ْن اْألَِس��نَّ��َة ُص��ْغ��َت َوَق��ْد
ِل��ل��طِّ��َراِد302 ��بَ��اِئ��ِب ال��سَّ ��َدَة ُم��َع��قَّ ال��نَّ��َواِص��ي ُش��ْع��َث َج��َل��بْ��تَ��َه��ا َويَ��ْوَم
َع��اِد303 بَ��ْغ��ُي ِذِق��يَّ��ِة ِب��ال��الَّ َل��ُه��ْم أُنَ��اٍس َع��َل��ى اْل��َه��َالُك ِب��َه��ا َوَح��اَم
ِج��يَ��اِد304 ِم��ْن بَ��ْح��ًرا ��ْرُق ال��شَّ َوَك��اَن ِم��يَ��اٍه ِم��ْن بَ��ْح��ًرا اْل��َغ��ْرُب َف��َك��اَن
اْل��ِح��َداِد305 ِب��اْل��ِب��ي��ِض يَ��ُم��وُج َف��َظ��لَّ ِف��ي��ِه ال��رَّايَ��اُت َل��َك َخ��َف��َق��ْت َوَق��ْد
َح��اِد306 ��يْ��ِف ال��سَّ َوَح��دُّ َف��ُس��ْق��تَ��ُه��ُم اْألَبَ��ايَ��ا اْإلِِب��ِل ِب��أَْك��بُ��ِد َل��َق��ْوُك
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ال��رََّش��اِد307 ثَ��ْوَب أَْل��بَ��ْس��تَ��ُه��ْم َوَق��ْد َع��نْ��ُه��ْم اْل��َغ��يِّ ثَ��ْوَب َم��زَّْق��َت َوَق��ْد
ِوَداِد308 ِم��ْن ِوَداَدَك انْ��تَ��َح��لُ��وا َوَال ِالْخ��ِت��يَ��اٍر اْإلَِم��اَرَة تَ��َرُك��وا َف��َم��ا
ِب��انْ��ِق��يَ��اِد309 ُس��ُروًرا انْ��َق��اُدوا َوَال ال��تَّ��َع��اِل��ي ِف��ي ِل��ُزْه��ٍد اْس��تَ��َف��لُ��وا َوَال
اْل��َج��َراِد310 ِرْج��ِل ِف��ي ال��رِّي��ِح ُه��بُ��وَب َح��َش��اُه��ْم ِف��ي َخ��ْوُف��َك َه��بَّ َوَل��ِك��ْن
اْل��َم��َع��اِد311 َق��بْ��َل أََع��ْدتَ��ُه��ْم َم��نَ��نْ��َت ��ا َف��َل��مَّ َم��ْوتِ��ِه��ُم َق��بْ��َل َوَم��اتُ��وا
اْل��ِم��َداِد312 َم��ْح��َو ِب��َه��ا َم��َح��ْوتَ��ُه��ُم يَ��تُ��وبُ��وا َل��ْم َل��ْو َص��َواِرًم��ا َغ��َم��ْدَت
ال��تِّ��َالِد313 اْل��َك��َرِم ِم��َن ِب��ُم��نْ��تَ��ِص��ٍف تَ��َق��وَّى َوإِْن ال��طَّ��ِري��ُف اْل��َغ��َض��ُب َوَم��ا
أََع��اِدي314 أَْف��ِئ��َدٌة تُ��َق��لِّ��بْ��ُه��نَّ َم��َواٍل أَْل��ِس��نَ��ٌة تَ��ْغ��ُرْرَك َف��َال
َص��اِد315 َوْه��َو َويَ��ْرَوى ِم��نْ��ُه بَ��َك��ى ِل��بَ��اٍك يَ��ْرثِ��ي َال َك��اْل��َم��ْوِت َوُك��ْن
َف��َس��اِد316 َع��َل��ى اْل��ِب��نَ��اءُ َك��اَن إِذَا ِح��ي��ٍن بَ��ْع��َد يَ��نْ��ِف��ُر اْل��ُج��ْرَح َف��ِإنَّ
ِزنَ��اِد317 ِم��ْن تَ��ْخ��ُرُج ال��نَّ��اَر َوإِنَّ َج��َم��اٍد ِم��ْن يَ��ْج��ِري اْل��َم��اءَ َوإِنَّ
اْل��َق��تَ��اِد318 َش��ْوَك ِل��َج��نْ��ِب��ِه َف��َرْش��َت َج��بَ��اٌن ُم��ْض��َط��ِج��ًع��ا يَ��ِب��ي��ُت َوَك��يْ��َف
��َه��اِد319 ال��سُّ ِف��ي يَ��َراُه أَْن َويَ��ْخ��َش��ى ُك��َالُه ِف��ي ُرْم��َح��َك ال��نَّ��ْوِم ِف��ي يَ��َرى
َزاِد ِب��َغ��يْ��ِر َف��ِس��ْرُت ِب��ِه��ْم نَ��َزْل��ُت َق��ْوٍم ِب��َم��ْدِح اْل��ُح��َس��يْ��ِن أَبَ��ا أََش��ْرَت
ُم��َراِدي320 َم��َدْح��تُ��ُه��ُم ِب��َم��ا َوأَنْ��َت َق��ِدي��ًم��ا َم��َدْح��تُ��ُه��ُم َوَظ��نُّ��ونِ��ي
َغ��اِد321 َغ��يْ��ُر ِف��نَ��اِئ��َك َع��ْن َوَق��ْل��ِب��ي َل��َغ��اٍد َغ��ٍد بَ��ْع��َد َع��نْ��َك َوإِنِّ��ي
اْل��ِب��َالِد322 ِم��َن ُك��نْ��َت َح��يْ��ُث َوَض��يْ��ُف��َك ِرَك��اِب��ي اتَّ��َج��َه��ْت َح��يْ��ثُ��َم��ا ُم��ِح��بُّ��َك

من طربية حرب يتوىل يومئٍذ وهو الطربستاني، األسدي عمار بن بدر يمدح وقال
:٣٢٨ سنة رائق بن محمد بكر أبي قبل

أُِع��ي��َدا323 َح��يٍّ َش��ْخ��ِص ِف��ي اْل��َخ��ْل��ُق أَِم َج��ِدي��َدا َزَم��انً��ا أَْم نَ��َرى أَُح��ْل��ًم��ا
ُس��ُع��وَدا324 َل��ِق��ي��نَ��ا نُ��ُج��وٌم َك��أَنَّ��ا ِب��ِه َف��أََض��أْنَ��ا َل��نَ��ا تَ��َج��لَّ��ى
َولِ��ي��َدا325 َوبَ��ْدًرا َولُ��وًدا ِل��بَ��ْدٍر َوآبَ��اِئ��ِه ِب��بَ��ْدٍر َرأَيْ��نَ��ا
��ُج��وَدا326 ال��سُّ َف��تَ��َرْك��نَ��ا َل��ُه َرِض��ي��نَ��ا الَّ��ِذي ِب��تَ��ْرِك ِرَض��اُه َط��َل��بْ��نَ��ا
يَ��ُج��وَدا327 َال ِب��أَْن بَ��ِخ��ي��ٌل َج��َواٌد ال��نَّ��َدى َع��َل��يْ��ِه أَِم��ي��ٌر أَِم��ي��ٌر
َح��ُس��وَدا328 َق��ْل��بً��ا ِم��نْ��ُه َل��ُه َك��أَنَّ ُم��ْك��َرًه��ا َف��ْض��ِل��ِه َع��ْن يُ��َح��دُِّث
يَ��ِزي��َدا329 أَْن َع��َل��ى إِالَّ َويَ��ْق��ِدُر يَ��ِف��رَّ أَْن َع��َل��ى إِالَّ َويُ��ْق��ِدُم
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ُج��ُدوَدا330 نَ��ِج��ْدُه ِم��نْ��ُه تُ��ْع��ِط َف��َم��ا اْل��َق��َض��اءِ بَ��ْع��ُض نَ��َواَل��َك َك��أَنَّ
ُس��وَدا331 ��ْم��َر ال��سُّ ال��ذُّبَّ��َل ِب��َه��ا َرَدْدَت اْل��وََغ��ى ِف��ي َح��ْم��َل��ٍة َوُربَّ��تَ��َم��ا
ُم��ِب��ي��َدا332 ُم��بَ��اًدا تَ��َرْك��َت َوُرْم��ٍح َق��َص��ْف��َت َونَ��ْص��ٍل َك��َش��ْف��َت َوَه��ْوٍل
اْل��وَِع��ي��َدا333 إَِل��يْ��ِه َس��بَ��ْق��َت َوِق��ْرٍن َم��ْوِع��ٍد ِب��َال َوَه��بْ��َت َوَم��اٍل
اْل��ُغ��ُم��وَدا334 تَ��ُك��وَن أَْن ال��طُّ��َال تَ��َم��نَّ��ى أَْغ��َم��اَدَه��ا ُس��يُ��وِف��َك ِب��َه��ْج��ِر
ُوُروَدا335 ُوُروٍد َع��ْن َص��ْدًرا تَ��َرى ِم��ثْ��ِل��ِه َع��ْن تَ��ْص��ُدُر اْل��َه��اِم إَِل��ى
اْل��َح��ِدي��َدا336 ِب��ِه��نَّ َق��تَ��ْل��َت َح��تَّ��ى ـ��ِد ِب��اْل��َح��ِدي��ـ اْل��ِع��َدا نُ��ُف��وَس َق��تَ��ْل��َت
ال��نُّ��ُف��وَدا337 َم��َل��ْك��َت ��ا ِم��مَّ َوأَبْ��َق��يْ��َت اْل��بَ��َق��اءَ َع��يْ��ِش��ِه��نَّ ِم��ْن َف��أَنْ��َف��ْدَت
اْل��ُخ��لُ��وَدا338 تَ��بْ��ِغ��ي اْل��َح��ْرِب ِف��ي َوِب��اْل��َم��ْوِت اْل��ِغ��نَ��ى تَ��بْ��ِغ��ي ِب��اْل��َف��ْق��ِر َك��أَنَّ��َك
اْل��َع��ِب��ي��َدا339 أََراَه��ا َم��ْج��ٍد َوآيَ��ُة َربِّ��َه��ا إَِل��ى تَ��ْه��ِدي َخ��َالِئ��ُق
َواْألُُس��وَدا340 ِب��َه��ا اْل��ِب��َح��اَر َح��َق��ْرنَ��ا ُم��رٌَّة ُح��ْل��َوٌة ُم��َه��ذَّبَ��ٌة
اْل��َق��ِص��ي��َدا341 َوتُ��نْ��ِض��ي ال��ظُّ��نُ��وَن تَ��ُغ��وُل َوْص��ُف��َه��ا ُق��ْرِب��َه��ا َع��َل��ى بَ��ِع��ي��ٌد
َوِح��ي��َدا342 نَ��ِظ��ي��ٍر ِل��َف��ْق��ِد َوَل��ْس��َت آَدٍم بَ��ِن��ي َوِح��ي��ُد َف��أَنْ��َت

جدته: مرثية آخر يف قاله ما قوم استعظم ملا وقال

اْألََس��َدا343 يَ��نْ��أََم أَْن َع��َل��ى تَ��ْح��ُس��ُدنَّ َال ِب��َه��ا نَ��أَْم��ُت أُبَ��يَّ��اتً��ا يَ��ْس��تَ��ْع��ِظ��ُم��وَن
اْل��َح��َس��َدا344 تَ��ْح��تَ��َه��ا ��ا ِم��مَّ ال��ذُّْع��ُر أَنْ��َس��اُه��ُم ِب��َه��ا يَ��ْع��ِق��لُ��وَن ُق��لُ��وبً��ا ثَ��مَّ أَنَّ َل��ْو

التميمي: مكرم بن سيار بن محمد يمدح وقال

345 ِج��دُّ أَنَ��ْل َل��ْم أَْم ِن��ْل��ُت ِف��ي��ِه اْل��ِج��دُّ َوذَا َم��ْج��ُد أَْك��ثَ��َرُه بَ��ْل��َه ِف��َع��اِل��ي أََق��لُّ
ُم��ْرُد346 اْل��تَ��ثَ��ُم��وا َم��ا ُط��وِل ِم��ْن َك��أَنَّ��ُه��ُم َوَم��َش��اِي��ٍخ ِب��اْل��َق��نَ��ا ��ي َح��قِّ َس��أَْط��لُ��ُب
وا347 ُع��دُّ إِذَا َق��ِل��ي��ٍل َش��دُّوا إِذَا َك��ِث��ي��ٍر ُدُع��وا إِذَا ِخ��َف��اٍف َالَق��ْوا إِذَا ِث��َق��اٍل
بَ��ْرُد348 َح��رِِّه ِم��ْن ال��نَّ��اَر َك��أَنَّ َوَض��ْرٍب ِع��نْ��َدُه َط��ْع��َن َال ال��طَّ��ْع��َن َك��أَنَّ َوَط��ْع��ٍن
َش��ْه��ُد349 َف��ِم��َه��ا ِف��ي اْل��َم��ْوَت َك��أَنَّ ِرَج��اٌل َس��اِب��ٍح ُك��لِّ َع��َل��ى ِب��ي ��ْت َح��فَّ ِش��ئْ��ُت إِذَا
َوْغ��ُد350 َوأَْح��َزُم��ُه��ْم َف��ْدٌم َف��أَْع��َل��ُم��ُه��ْم أَُه��يْ��َل��ُه ال��زََّم��اِن َه��ذَا إَِل��ى أَذُمُّ
ِق��ْرُد351 َوأَْش��َج��ُع��ُه��ْم َف��ْه��ٌد َوأَْس��َه��ُدُه��ْم َع��ٍم َوأَبْ��َص��ُرُه��ْم َك��ْل��ٌب َوأَْك��َرُم��ُه��ْم
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املتنبي ديوان رشح

352 بُ��دُّ َص��َداِق��ِت��ِه ِم��ْن َم��ا َل��ُه َع��ُدوٍّا يَ��َرى أَْن اْل��ُح��رِّ َع��َل��ى نْ��يَ��ا ال��دُّ نَ��َك��ِد َوِم��ْن
353 َص��دُّ َوَص��َل��ْت َوإِْن َغ��َواِن��ي��َه��ا َع��ْن َوِب��ي َم��َالَل��ٌة ِم��نْ��َه��ا أَْرَو َل��ْم َوإِْن ِب��َق��ْل��ِب��ي
َف��ْق��ُد354 َل��ُه��َم��ا َم��ا أَْح��بَ��بْ��ُت َم��ْن َف��ْق��ِد َع��َل��ى َوَع��بْ��َرٌة ُح��ْزٌن ال��نَّ��اِس ُدوَن َخ��ِل��ي��َالَي
355 َخ��دُّ بَ��اِك��يَ��ٍة ُك��لِّ ِل��َع��يْ��ِن��ي ُج��ُف��ونِ��ي َك��أَنَّ��َم��ا ِب��اْل��ُج��ُف��وِن ُدُم��وِع��ي تَ��َل��جُّ
ال��رُّبْ��ُد تَ��ْص��ِب��ُر َم��ا ِم��ثْ��َل َع��نْ��ُه َوأَْص��ِب��ُر نُ��ْغ��بَ��ٌة اْل��َم��اءِ ِم��َن َل��تُ��ْغ��ِن��ي��ِن��ي َوإِنِّ��ي
اْل��ُع��ْق��ُد356 اْل��ُم��َج��لِّ��َح��ُة تَ��ْط��ِوي َك��َم��ا َوأَْط��ِوي ِل��ِط��يَّ��ِت��ي ��نَ��اُن ال��سِّ يَ��ْم��ِض��ي َك��َم��ا َوأَْم��ِض��ي
ُج��ْه��ُد357 َل��ُه َم��ا َم��ْن ُج��ْه��ُد اْغ��ِت��يَ��اٍب َوُك��لُّ ِب��ِغ��ي��بَ��ٍة َج��َزاءٍ َع��ْن نَ��ْف��ِس��ي َوأُْك��ِب��ُر
358 ِض��دُّ ِألَنَّ��ُه��ُم بُ��ْغ��ِض��ي؛ ِف��ي َوأَْع��ِذُر َواْل��َغ��بَ��ا اْل��َع��يِّ ِم��َن أَْق��َواًم��ا َوأَْرَح��ُم
ِع��نْ��ُد359 ِب��َه��ا تَ��ِض��ي��ُق ِع��نْ��ِدي َل��ُه أَيَ��اٍد ��ٍد ُم��َح��مَّ ابْ��ِن ِس��َوى ��ن ِم��مَّ َويَ��ْم��نَ��ُع��ِن��ي
وَْع��ُد360 ِب��َه��ا َوْع��ٍد َغ��يْ��ِر ِم��ْن َش��َم��اِئ��َل��ُه َق��بْ��َل��َه��ا َوَل��ِك��نَّ َوْع��ٍد ِب��َال تَ��َواَل��ى
اْل��ِه��نْ��ُد361 َال ال��ل��ُه يَ��ْط��بَ��ُع ��ا ِم��مَّ ��يْ��ِف ال��سَّ إَِل��ى َص��اِح��ِب��ي اْل��ِه��نْ��ُد تَ��ْط��بَ��ُع ��ا ِم��مَّ ��يْ��ُف ال��سَّ َس��َرى
362 َح��دُّ َل��ُه َص��ْف��ٍح ُك��لُّ ُح��َس��اٌم إَِل��يَّ نَ��ْف��َس��ُه َه��زَّ ُم��ْق��ِب��ًال رَآِن��ي ��ا َف��َل��مَّ
اْألُْس��ُد363 تُ��َع��اِن��ُق��ُه َق��اَم��ْت َرُج��ًال َوَال نَ��ْح��َوُه اْل��بَ��ْح��ُر َم��َش��ى َم��ْن َق��بْ��ِل��ي أََر َف��َل��ْم
ُزْه��ُد364 أُنْ��ُم��لُ��ِه َغ��يْ��ِر ِف��ي ِب��َه��ا أَْو َه��ًوى تُ��ِط��ي��ُع��ُه اْل��َع��اِص��يَ��اِت اْل��ِق��ِس��يَّ َك��أَنَّ
365 ال��رَّدُّ اْل��ُم��ْرَس��ِل َس��ْه��ِم��ِه ِف��ي َويُ��ْم��ِك��نُ��ُه َرْم��ِي��ِه َق��بْ��ِل ِم��ْن ��ْيءَ ال��شَّ يُ��ِص��ي��ُب يَ��َك��اُد
366 ُم��ْس��َودُّ َوال��لَّ��يْ��ُل ��ْوَداءِ ال��سَّ ��ْع��َرِة ال��شَّ ِم��َن ُم��َض��يَّ��ٌق َوْه��َو اْل��َع��ْق��ِد ِف��ي َويُ��نْ��ِف��ذُُه
َواْل��َق��ْص��ُد367 ال��ذََّراِئ��ُع ِف��ي��َه��ا َك��ثُ��َرْت َوإِْن ِب��َخ��ِدي��َع��ٍة يُ��ْزَدَه��ى َال الَّ��ِذي ِب��نَ��ْف��ِس��ي
َع��بْ��ُد368 َم��الُ��ُه َوَم��ْن ُح��رٌّ ِع��ْرُض��ُه َوَم��ْن ِغ��نً��ى ُق��ْربُ��ُه َوَم��ْن َف��ْق��ٌر بُ��ْع��ُدُه َوَم��ْن
َح��ْم��ُد369 ��ُه ذَمُّ َم��ْن ُك��لِّ ِم��ْن َويَ��ْم��نَ��ُع��ُه ِب��ِه ُم��بْ��تَ��ِدئً��ا اْل��َم��ْع��ُروَف َويَ��ْص��َط��ِن��ُع
بَ��ْع��ُد370 ُخ��ِل��ُق��وا َم��ا اْل��َخ��ْل��ِق ِف��ي َك��أَنَّ��ُه��ُم َل��ُه��ْم ِذْك��ِرِه َع��ْن ��اَد اْل��ُح��سَّ َويَ��ْح��تَ��ِق��ُر
اْل��ِح��ْق��ُد371 يُ��ذِْن��ُب الَّ��ِذي َق��ْدِر َع��َل��ى َوَل��ِك��ْن ِذلَّ��ٍة َغ��يْ��ِر ِم��ْن اْألَْع��َداءُ َوتَ��أَْم��نُ��ُه
اْل��َوْرُد372 ذََه��َب إِْن اْل��َوْرِد َم��اءُ َف��ِإنَّ��َك انْ��َق��َض��ى َم��ْك��َرٍم بْ��ُن َس��يَّ��اُر يَ��ُك َف��ِإْن
َف��ْرُد373 َواِح��ٌد ��َع��ْت ُج��مِّ َم��ا إِذَا َوأَْل��ٌف ِب��َف��ْض��ِل��ِه��ْم َوانْ��َف��َرْدَت َوبَ��نُ��وُه َم��َض��ى
374 لُ��دُّ َوأَْل��ِس��نَ��ٌة ِع��دٌّ َوَم��ْع��ِرَف��ٌة َك��ِري��َم��ٌة َوأَيْ��ٍد ُغ��رٌّ أَْوُج��ٌه َل��ُه��ْم
ُج��ْرُد375 َوَم��ْق��َربَ��ٌة ُس��ْم��ٌر َوَم��ْرُك��وَزٌة ُم��َط��اَع��ٌة َوُم��ْل��ٌك ُخ��ْض��ٌر َوأَْرِديَ��ٌة
376 أُدُّ َط��اِب��َخ��ٍة َوابْ��ُن ُم��رٍّ بْ��ُن تَ��ِم��ي��ُم أَبَ��َواُه��ُم َوَال َم��اتُ��وا َم��ا ِع��ْش��َت َوَم��ا
يَ��بْ��ُدو377 الَّ��ِذي َع��َل��يَّ يَ��ْخ��َف��ى الَّ��ِذي َوبَ��ْع��ُض ذَاِك��ٌر أَنَ��ا الَّ��ِذي يَ��بْ��ُدو الَّ��ِذي َف��بَ��ْع��ُض
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378 اْل��ُودُّ َخ��يْ��ِرِه ِم��ْن اْل��َخ��ْل��ِق ِل��َخ��يْ��ِر َوُح��قَّ ِوَداِدِه ِف��ي َالَم��ِن��ي َم��ْن ِب��ِه أَلُ��وُم
اْل��َج��ْع��ُد379 اْل��َم��ِل��ُك يَ��ْع��بُ��َر َح��تَّ��ى ال��لُّ��ْؤِم بَ��ِن��ي َوُط��ْرِق��ِه َع��ِل��يٍّ َع��ْن ��ْوا َف��تَ��نَ��حَّ َك��ذَا
380 َوال��نَّ��دُّ اْل��ِم��ْس��ُك ال��تُّ��ْربَ��ِة ِط��بَ��اِع ِف��ي َوَال اْل��ُع��َال ُم��نَ��اَزَع��ُة َس��َج��ايَ��اُك��ْم ِف��ي َف��َم��ا

عنه: مسريه عند ارتجاًال فقال البهي أبو له: يقال له صديًقا وودع

يُ��وَل��ُد381 بَ��يْ��نً��ا أَنَّ َل��ْو تَ��ْوءَِم��ي ُه��َو أَْع��َه��ُد َم��ا َف��ِإنَّ��ُه اْل��ِف��َراُق ��ا أَمَّ
نَ��ْخ��لُ��ُد382 َال أَنَّ��نَ��ا َع��ِل��ْم��نَ��ا ��ا َل��مَّ َس��نُ��ِط��ي��ُع��ُه أَنَّ��نَ��ا َع��ِل��ْم��نَ��ا َوَل��َق��ْد
اْألَْج��َوُد383 َرِك��بْ��ُت َم��ا ُ َف��أْرَدأ َع��نْ��ُك��ْم نَ��َق��ْل��نَ��نَ��ا اْل��بَ��ِه��يِّ أَبَ��ا اْل��ِج��يَ��اُد َوإِذَا
يُ��ْح��َم��ُد384 َش��يْ��ئً��ا ال��دَّْه��ِر ِف��ي يَ��َرى َال َم��ْن َف��ِإنَّ��ِن��ي اْل��ِف��َراَق ِب��ال��ذَّمِّ َخ��صَّ َم��ْن

الهمذاني: عيل بن الحسني يمدح وقال

َوْج��ُد385 َل��يْ��تَ��ُه َويَ��ا بُ��ْع��ٌد َل��يْ��تَ��ِن��ي َف��يَ��ا بُ��ْع��ُد َح��اَزُه ِب��َم��ْن َوْج��ٌد َح��اَزنِ��ي َل��َق��ْد
��ْل��ُد386 ال��صَّ اْل��َح��َج��ُر َل��ُه يَ��بْ��َق��ى َال َك��اَن َوإِْن َم��َض��ى َم��ا ِذْك��َر اْل��َه��َوى ِب��تَ��ْج��ِدي��ِد أَُس��رُّ
َوْرُد387 َس��ْربُ��ُك��ْم َرَع��ى ٌم َوُق��الَّ ُرَق��اٌد ِع��نْ��َدنَ��ا اْل��َع��يْ��ِن ِف��ي ِم��نْ��َك أَتَ��انَ��ا ُس��َه��اٌد
اْل��َوْع��ُد388 َوْص��ِل��ِك ِم��ْن اْل��يَ��أَْس َك��أَنَّ َوَح��تَّ��ى تُ��َف��اِرِق��ي َل��ْم َك��أَْن َح��تَّ��ى ُم��َم��ثَّ��َل��ٌة
389 ال��نَّ��دُّ ِري��ِح��ِك ِم��ْن ثَ��ْوبَ��يَّ ِف��ي َويَ��ْع��ِب��ُق َم��َداِم��ِع��ي تَ��ْم��َس��ِح��ي��َن تَ��َك��اِدي َوَح��تَّ��ى
َع��ْه��ُد390 َل��َه��ا يَ��ُدوَم َال أَْن َع��ْه��ِدَه��ا َف��ِم��ْن ِب��َع��ْه��ِدَه��ا ��ْت َوفَّ َح��ْس��نَ��اءُ َغ��َدَرْت إِذَا
َق��ْص��ُد391 ِف��ْرُك��َه��ا َف��َم��ا َف��اذَْه��ْب َف��ِرَك��ْت َوإِْن َص��بَ��ابَ��ًة أََش��دَّ َك��انَ��ْت َع��ِش��َق��ْت َوإِْن
ِح��ْق��ُد َق��ْل��ِب��َه��ا ِف��ي يَ��بْ��َق َل��ْم َرِض��يَ��ْت َوإِْن ِرًض��ا َق��ْل��ِب��َه��ا ِف��ي يَ��بْ��َق َل��ْم َح��َق��َدْت َوإِْن
ال��رُّْش��ُد392 ِب��َه��ا َويَ��ْخ��َف��ى اْل��َه��اِدي ِب��َه��ا يَ��ِض��لُّ َوُربَّ��َم��ا ال��نِّ��َس��اءِ أَْخ��َالُق َك��ذَِل��َك
393 َويَ��ْش��تَ��دُّ ال��زََّم��اِن َم��رِّ َع��َل��ى يَ��ِزي��ُد ��بَ��ا ال��صِّ ِف��ي اْل��َق��ْل��َب َخ��اَم��َر ُح��بٍّ��ا َوَل��ِك��نَّ
تَ��ْغ��ُدو394 َك��َم��ا إَِل��يْ��َه��ا يَ��ْغ��ُدو ُم��َك��اَف��أًَة َس��َق��تْ��ُك��ُم ُم��ْزٍن ُك��لَّ َع��ِل��يٍّ ابْ��ُن َس��َق��ى
َواْل��َم��ْج��ُد395 اْل��َف��ْخ��ُر َف��ْوَق��َك ِف��ي��َه��ا َويَ��نْ��بُ��َت َس��َك��نْ��تَ��َه��ا ِب��َالًدا تُ��ْرِوي َك��َم��ا ِل��تَ��ْرَوى
اْل��بُ��ْرُد396 ال��رَُّج��ِل َع��َل��ى َزْح��ٍم ِم��ْن َويَ��ْخ��َرُق ُرُك��وِب��ِه يَ��ْوَم اْألَبْ��َص��اُر تَ��ْش��َخ��ُص ِب��َم��ْن
يَ��بْ��ُدو397 إِذَا إَِل��يْ��ِه إِي��َم��اءٍ ِل��َك��ثْ��َرِة ِس��َالَح��َه��ا اْل��بَ��نَ��اُن تَ��ْدِري َوَم��ا َوتُ��ْل��ِق��ي
ال��لَّ��بْ��ُد398 اْل��َف��َرَس أَثْ��َق��َل َم��ا إِذَا َخ��ِف��ي��ٌف اْل��وََغ��ى ِف��ي اْل��َه��اِم ��اِرِب��ي ال��ضَّ ِل��َه��اِم َض��ُروٌب

395



املتنبي ديوان رشح

اْألُْس��ُد399 أَنْ��يَ��اِب��َه��ا بَ��يْ��َن َخ��بَ��أَتْ��ُه َوَل��ْو َم��ْوِض��ٍع ُك��لِّ ِم��ْن اْل��َح��ْم��ِد ِب��أَْخ��ِذ بَ��ِص��ي��ٌر
400 يَ��نْ��َق��دُّ اْل��ُم��َه��نَّ��ِد َق��بْ��ِل ِم��ْن َوِب��ال��ذُّْع��ِر نَ��يْ��ِل��ِه َق��بْ��َل اْل��َف��تَ��ى يَ��ْغ��نَ��ى ِب��تَ��أِْم��ي��ِل��ِه
اْل��ِغ��ْم��ُد401 َل��َك ِم��نْ��ُه ��يْ��ُف ال��سَّ ��ا َوِم��مَّ ِل��َض��ْرٍب تَ��ُس��لُّ��ُه َم��ا َال ��يْ��ُف ال��سَّ َألَنْ��َت َوَس��يْ��ِف��ي
ال��زَّنْ��ُد402 يُ��ثْ��ِق��ِب َل��ْم اْل��َق��ْدُح َوَل��ْوَال نَ��ِج��ي��ًع��ا تَ��بُ��لُّ��ُه َم��ا َال ال��رُّْم��ُح َألَنْ��َت َوُرْم��ِح��ي
يُ��ْس��ُدوا403 ِب��أَْن إَِل��يْ��ِه��ْم يُ��ْس��َدى ِألَنَّ��ُه��ُم َوبَ��يْ��نَ��ُه��ْم بَ��يْ��ِن��ي ��ْك��َر ال��شُّ اْل��َق��اِس��ِم��ي��َن ِم��َن
بَ��ْع��ُد404 َوَه��بُ��وا الَّ��ِذي ��ْك��ِر ال��شُّ َع��َل��ى َوُش��ْك��ٌر ال��نَّ��َدى َع��َل��ى ُش��ْك��ٌر ُش��ْك��َراِن: َل��ُه��ْم َف��ُش��ْك��ِري
تَ��ْع��ُدو405 َخ��اِئ��ِف��ِه��ْم َق��ْل��ِب ِف��ي َوأَْش��َخ��اُص��َه��ا ِج��يَ��اُدُه��ْم اْل��ِق��بَ��اِب ِب��أَبْ��َواِب ِص��يَ��اٌم
َوْف��ُد406 يَ��ِف��ْد َل��ْم َم��ْن َداِر ِف��ي َوأَْم��َوالُ��ُه��ْم ِل��ُوُف��وِدِه��ْم َم��بْ��ذُوَل��ٌة َوأَنْ��ُف��ُس��ُه��ْم
اْل��ُج��ْرُد407 ��َم��ُة َواْل��ُم��َط��هَّ اْل��ِع��ِب��دَّى َف��ِف��ي��َه��ا َع��َس��اِك��ٌر اْل��ُح��َس��يْ��ِن َع��ِط��يَّ��اِت َك��أَنَّ
408 اْل��َخ��دُّ ��َع��َر ال��شَّ يَ��ْل��بَ��َس َح��تَّ��ى ُرَويْ��َدَك اْل��ُع��َال َل��ِب��َس َق��ْد ��ْم��ِس ال��شَّ ابْ��َن اْل��َق��َم��َر أََرى
409 َق��دُّ َل��ُه اْل��َق��نَ��اِة َق��دُّ بَ��َدٍن َع��َل��ى َج��نَ��بَ��اِت��َه��ا ِم��ْن ْرِع ال��دِّ ُف��ُض��وَل وََغ��اَل
ُم��ْرُد410 َوُه��ُم آبَ��اُؤُه َك��ذَا َوَك��اَن أَْم��َرًدا اْل��َم��َك��اِرِم أَبْ��َك��اَر َوبَ��اَش��َر
ال��رُّْم��ُد411 اْألَْع��يُ��ُن ِب��ِه تُ��ْش��َف��ى َم��ْن اْل��ُع��ْدِم ِم��َن يَ��ِدي َف��َش��َف��ى َق��بْ��َل��ُه أَبَ��اُه َم��َدْح��ُت
ُج��نْ��ُد412 ِل��ل��نَّ��َوى إِنَّ��َه��ا َس��يْ��ِري َم��َخ��اَف��َة ُدونَ��َه��ا ��َواِب��ِق ال��سَّ ِب��أَثْ��َم��اِن َح��بَ��اِن��ي
َف��ْرُد413 ِب��َه��ا َواْل��َج��َواُد ثُ��نَ��اءٌ ثُ��نَ��اءٌ يَ��ِم��ي��ِن��ِه ُج��وَد إِنَّ َع��ْوٍد َوَش��ْه��َوَة
ال��رِّْف��ُد414 يَ��ِدَي َوِف��ي َغ��يْ��ٌظ يَ��ِدِه��ْم َوِف��ي ِب��ِم��ثْ��ِل��َه��ا اْل��َح��اِس��ِدي��َن أَْل��َق��ى ِزْل��ُت َف��َال
اْل��َج��ْح��ُد415 ِب��ِه َظ��ِف��ْرُت ��ا ِم��مَّ َوِع��نْ��َدُه��ُم َوَم��الُ��ُه اْل��ُه��َم��اِم ِق��بَ��اِط��يُّ وَِع��نْ��ِدي
اْل��ِق��ْرُد416 اْل��َم��نْ��ِط��َق َخ��َال ِف��ي��َم��ا اْل��َف��تَ��ى يُ��َح��اِك��ي َوإِنَّ��َم��ا اْل��َك��َالِم ِف��ي َش��أِْوي يَ��ُروُم��وَن
اْل��ُخ��ْل��ُد417 ِب��َه��ا يُ��ِح��سُّ َال َض��ِج��ي��ٍج ِف��ي َوُه��ْم َدأْيَ��ٍة ابْ��ُن يَ��َراَه��ا َال ُج��ُم��وٍع ِف��ي َف��ُه��ْم
َح��ْم��ُد418 يَ��ُك��ْن َل��ْم إِْن ال��ذَّمِّ ِب��تَ��ْرِك َف��َج��اُزوا َغ��ِري��بَ��ٍة ُك��لَّ ال��نَّ��اُس اْس��تَ��َف��اَد َوِم��نِّ��ي
َواْل��َع��بْ��ُد419 اْل��ُح��رُّ َواْس��تَ��َوى َق��ْوٍم َخ��يْ��ُر َوُه��ْم َق��ْوِم��ِه َخ��يْ��َر َوابْ��نَ��ُه َع��ِل��يٍّ��ا َوَج��ْدُت
اْل��ِع��ْق��ُد420 يُ��ْس��تَ��ْح��َس��ُن اْل��َح��ْس��نَ��اءِ ُع��نُ��ِق َوِف��ي َم��َك��اِن��ِه ِف��ي ِم��نْ��ُه��َم��ا ِش��ْع��ِري َوأَْص��بَ��َح

قال: كفرديس دخل فلما يريد؛ أين يدري ال وهو طغج بن محمد أبا وساير

��ْد421 اْل��ُم��َس��هَّ اْل��َج��ْف��ِن ِف��ي َك��اْل��ُغ��ْم��ِض َم��ْوِع��ْد َغ��يْ��ِر َع��ْن َوِزيَ��اَرٍة
��ْد422 ُم��َح��مَّ أَِب��ي اْألَِم��ي��ِر َم��َع ُد اْل��ِج��يَ��ا ِف��ي��َه��ا ِب��نَ��ا َم��َع��َج��ْت
ُم��َخ��لَّ��ْد َس��اِك��نَ��َه��ا أَنَّ َل��ْو َج��نَّ��ًة َدَخ��ْل��نَ��ا َح��تَّ��ى
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أَْغ��يَ��ْد423 َخ��دِّ ِف��ي َك��أَنَّ��َه��ا ِب ال��تُّ��َرا َح��ْم��َراءَ َخ��ْض��َراءَ
يُ��وَج��ْد424 َل��يْ��َس َم��ا َف��َوَج��ْدتُ��ُه َل��َه��ا تَ��ْش��ِب��ي��ًه��ا أَْح��بَ��بْ��ُت
ِألَْوَح��ْد425 َواِح��َدٌة َف��ْه��َي ِئ��ِق اْل��َح��َق��ا إَِل��ى َرَج��ْع��َت َوإِذَا

فقال: محمد أبو فأقعده بالنهوض وهمَّ

َع��بْ��َدا426 اْل��ُم��لُ��وِك َوُح��رَّ ِب��ِه َوْغ��َدا اْل��َح��ِل��ي��َم َرأَيْ��َت َم��ْن يَ��ا
أَْه��َدى427 ِب��اْل��َم��ْك��ُرَم��اِت َوأَنْ��َت ا ِج��دَّ ��َراُب ال��شَّ َع��َل��يَّ َم��اَل
ِرْف��َدا428 َل��ُدنْ��َك ِم��ْن َع��َدْدتُ��ُه ِب��انْ��ِص��َراِف��ي ��ْل��َت تَ��َف��ضَّ َف��ِإْن

فقال: فأخذها سماناة عىل الباشق محمد أبو وأطلق

اْل��ِع��بَ��اَدا؟429 َش��أَْوَت َش��أٍْو ُك��لِّ َوِف��ي اْل��ُم��َراَدا بَ��َل��ْغ��َت َش��ْيءٍ ُك��لِّ أَِم��ْن
َس��اَدا؟430 َك��اَن ِل��َم��ْن تَ��َرْك��َت َوَم��اذَا يَ��ُس��ْد َل��ْم ِل��َم��ْن تَ��َرْك��َت َف��َم��اذَا
تُ��َص��اَدا431 أَْن تَ��ْش��تَ��ِه��ي تَ��َص��يَّ��ُدَه��ا َرأَتْ��َك َم��ا إِذَا ��َم��انَ��ى ال��سُّ َك��أَنَّ

فقال: الكالب، فتلقفته خشًفا، الغلمان فأثارت الجبال، محمد أبو واجتاز

اْألَْص��يَ��ِد432 اْل��بَ��ِع��ي��ِر َك��يَ��اُف��وِخ َف��ْرٍد أَْق��َوِد اْل��ِج��بَ��اِل ِم��َن َوَش��اِم��ٍخ
��ِد433 اْل��ُم��َع��قَّ اْل��َم��َس��ِد َم��تْ��ِن ِم��ثْ��ِل ِف��ي َواْل��َج��ْل��َم��ِد َم��ِض��ي��ِق��ِه ِم��ْن يُ��َس��اُر
َوال��تَّ��َم��رُِّد434 َوال��نُّ��ْزَه��ِة ��يْ��ِد ِل��ل��صَّ يُ��ْع��َه��ِد َل��ْم الَّ��ِذي ِل��ْألَْم��ِر ُزْرنَ��اُه
ُم��َق��لَّ��ِد435 ُم��َق��وٍَّد ُم��َع��اِوٍد أَْس��َوِد َم��اءِ ال��دِّ َم��ْس��ِق��يِّ ِب��ُك��لِّ
َك��اْل��ِم��بْ��َرِد436 َح��نَ��ٍك ِح��َف��اَف��ْي َع��َل��ى ِد ُم��َح��دَّ ذَِرٍب نَ��اٍب ِب��ُك��لِّ
يَ��ِدي437 َوَال يَ��ْق��تُ��لُ��ُه َم��ا يَ��ْق��تُ��ُل يَ��ْح��ِق��ِد َل��ْم َوإِْن ال��ثَّ��اِر َك��َط��اِل��ِب
نَ��ِدي438 َم��ْم��ُط��وٍر أَْخ��َض��َر ِم��ْن َف��ثَ��اَر يَ��ْف��ِق��ِد َل��ْم َم��ا اْل��ِخ��ْش��ِف ذَا ِم��ْن يَ��نْ��ُش��ُد
يَ��ْه��تَ��ِدي ِل��َح��تْ��ٍف إِالَّ يَ��َك��ْد َف��َل��ْم اْألَْم��َرِد ِع��ذَاِر بَ��ْدءُ َك��أَنَّ��ُه
اْل��ُم��َج��وِِّد439 ��اِع��ِر ِل��ل��شَّ يَ��دَْع َوَل��ْم يَ��ِد بَ��ْط��ِن َع��َل��ى إِالَّ يَ��َق��ْع َوَل��ْم
��ِد440 ُم��َح��مَّ أَِب��ي اْل��َق��ْرِم اْل��َم��ِل��ِك اْألَْم��َج��ِد اْألَِم��ي��ِر ِع��نْ��َد َل��ُه َوْص��ًف��ا
اْل��ُع��وَِّد441 اْل��بَ��َواِدي اْل��ُغ��رِّ ال��نِّ��َع��ِم ِذي ِب��اْل��ُم��َه��نَّ��ِد اْألَبْ��َط��اَل اْل��َق��اِن��ِص
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يَ��نْ��َف��ِد442 َل��ْم َف��ْض��َل��ُه ذََك��ْرُت َوإِْن تُ��ْع��َدِد َل��ْم َع��دََّه��ا أََرْدُت إِذَا

يودعه: ارتجاًال وقال

ِل��ْل��َج��َس��ِد443 ال��رُّوِح َوَداُع اْل��َوَداُع َه��ذَا اْل��َك��ِم��ِد اْل��َواِم��ِق َوَداُع اْل��َوَداُع َم��اذَا
بَ��َل��ِد444 ِم��ْن اْل��بَ��يْ��َض��اءِ ال��رَّْم��َل��ِة َع��َدا َف��َال ُم��ْرتَ��ِف��ًع��ا ال��رِّي��ُح َزَف��تْ��ُه ��َح��اُب ال��سَّ إِذَا
تَ��ُع��ِد445 َف��َال يَ��ْوًم��ا َف��اَرْق��تَ��نَ��ا أَنْ��َت إِْن َم��نْ��ِزلُ��ُه ال��رَّْح��ِب اْألَِم��ي��ِر ِف��َراَق َويَ��ا

ويف الرشاب، عىل فوجده يوًما حمدان بن عيل بن الحسني العشائر أبي عىل ودخل
أدير قد عنرب رأسها وعىل لؤلؤ، قالدة عليها خيزران، من غشاء يف الند من بطيخة يده

ارتجاًال: فقال هذه؟ تشبه يشء أي وقال: بها فحياه حولها،

يَ��ِد446 ِف��ي ِب��نَ��اٍر نَ��بَ��تَ��ْت ِب��طِّ��ي��َخ��ًة ��نَ��ْت ُض��مِّ َخ��يْ��ُزَراٍن ِم��ْن َوِب��ِن��يَّ��ٍة
اْل��َم��ْش��َه��ِد447 ِف��ي َوَك��َالِم��ِه ِك��ِف��َع��اِل��ِه لُ��ْؤلُ��ٍؤ ِق��َالَدَة َل��َه��ا اْألَِم��ي��ُر نَ��َظ��َم
أَْس��َوِد448 َش��َراٍب َع��َل��ى يَ��ُدوُر َزبَ��ًدا َف��أَبْ��َرَزْت اْل��ِم��َزاُج بَ��اَش��َرَه��ا َك��اْل��َك��اِس

أيًضا: ارتجاًال فيها وقال

ال��نَّ��دِّ ِم��َن َوْه��َي اْل��ِب��طِّ��ي��ِخ ُص��وَرُة َل��َه��ا َآلِل��ئٌ َع��َل��يْ��َه��ا َم��نْ��ُظ��وٍم َوَس��ْوَداءَ
اْل��َج��ْع��ِد449 ��َع��ِر ال��شَّ ِف��ي ��يْ��ِب ال��شَّ َرَواِع��ي ُط��لُ��وُع َرأِْس��َه��ا َف��ْوَق َع��نْ��بَ��ٍر بَ��َق��ايَ��ا َك��أَنَّ

فقال: رسعته، من العشائر أبو فتعجب بديًها، أبياتًا وعمل

اْل��َج��َواِد َس��بْ��َق ِب��ُم��نْ��َك��ٍر َوَل��يْ��َس بَ��ِدي��ًه��ا ِب��ِه نَ��َط��ْق��ُت َم��ا أَتُ��نْ��ِك��ُر
ال��طِّ��َراِد450 ِف��ي َوَغ��يْ��ِري َف��أَْق��تُ��لُ��َه��ا َق��ْس��ًرا ��ْع��ِر ال��شِّ ُم��ْع��ِوَص��اِت أَُراِك��ُض

وثالثمائة: وأربعني ست سنة كافوًرا يمدح وقال

ُج��نْ��ُدُه451 َوْه��َي بَ��يْ��نَ��نَ��ا إَِل��يْ��َه��ا َوأَْش��ُك��و ُه تَ��َودُّ َال َم��ا اْألَيَّ��اِم ِم��َن أََودُّ
ُه452 َوَص��دُّ يَ��ْج��تَ��ِم��ْع��َن ِب��ِح��بٍّ َف��َك��يْ��َف َوَوْص��لُ��ُه يَ��ْج��تَ��ِم��ْع��َن ِح��بٍّ��ا يُ��بَ��اِع��ْدَن
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ُه453 تَ��ُردُّ َح��ِب��ي��بً��ا ِم��نْ��َه��ا َط��َل��ِب��ي َف��َم��ا تُ��ِدي��ُم��ُه َح��ِب��ي��بً��ا نْ��يَ��ا ال��دُّ ُخ��لُ��ُق أَبَ��ى
ُه454 ِض��دُّ ِط��بَ��اِع��َك ِف��ي َش��ْيءٍ تَ��َك��لُّ��ُف تَ��َغ��يُّ��ًرا َف��َع��ْل��َت َم��ْف��ُع��وٍل َوأَْس��َرُع
ُه455 َخ��دُّ ِب��َج��ْف��نَ��يْ��ِه يُ��ولِ��ي ُك��لُّ��َه��ا َم��ًه��ا َوَف��ْوَق��َه��ا َف��اَرَق��تْ��نَ��ا ِع��ي��ًس��ا ال��ل��ُه َرَع��ى
ِع��ْق��ُدُه456 تَ��نَ��اثَ��َر ِج��ي��ٌد َرَح��لُ��وا َوَق��ْد َك��أَنَّ��ُه ِب��اْل��ُق��لُ��وِب َم��ا ِب��ِه ِب��َواٍد
َوَرنْ��ُدُه457 اْل��َغ��اِن��يَ��اِت ِم��ْس��ُك تَ��َف��اَوَح نَ��بَ��اِت��ِه َف��ْوَق اْألَْح��َداُج َس��اَرِت إِذَا
َوبُ��ْع��ُدُه458 ال��طَّ��ِري��ِق َغ��ْوُل ُدونِ��َه��ا َوِم��ْن بُ��لُ��وَغ��َه��ا ُرْم��ُت َك��ِإْح��َداُه��نَّ َوَح��اٍل
ُوْج��ُدُه459 ال��نَّ��ْف��ُس تَ��ْش��تَ��ِه��ي ��ا َع��مَّ ��َر َوَق��صَّ ��ُه َه��مُّ َزاَد َم��ْن ال��ل��ِه َخ��ْل��ِق َوأَتْ��َع��ُب
ِع��ْق��ُدُه460 ِب��اْل��َم��اِل َك��اَن َم��ْج��ٌد َف��يَ��نْ��َح��لُّ ُك��لُّ��ُه َم��الُ��َك اْل��َم��ْج��ِد ِف��ي يَ��نْ��َح��ِل��ْل َف��َال
َزنْ��ُدُه461 َواْل��َم��اُل اْألَْع��َداءَ َح��اَرَب إِذَا ��ُه َك��فُّ اْل��َم��ْج��ُد الَّ��ِذي تَ��ْدِب��ي��َر َوَدبِّ��ْرُه
َم��ْج��ُدُه َق��لَّ ِل��َم��ْن نْ��يَ��ا ال��دُّ ِف��ي َم��اَل َوَال َم��الُ��ُه َق��لَّ ِل��َم��ْن نْ��يَ��ا ال��دُّ ِف��ي َم��ْج��َد َف��َال
ِج��ْل��ُدُه462 َوال��ثَّ��ْوُب ِرْج��َالُه َوَم��ْرُك��وبُ��ُه َع��يْ��ِش��ِه ِب��َم��يْ��ُس��وِر يَ��ْرَض��ى َم��ْن ال��نَّ��اِس َوِف��ي
ُه463 أَُح��دُّ ُم��َراٍد ِف��ي ِب��ي يَ��نْ��تَ��ِه��ي َم��ًدى َل��ُه َم��ا َج��نْ��بَ��يَّ بَ��يْ��َن َق��ْل��بً��ا َوَل��ِك��نَّ
ُه464 تَ��ُه��دُّ ُدُروًع��ا يُ��ْك��َس��ى أَْن َف��يَ��ْخ��تَ��اُر تَ��ُربُّ��ُه ُش��ُف��وًف��ا يُ��ْك��َس��ى ِج��ْس��َم��َه يَ��َرى
ُربْ��ُدُه465 َوَزاِدَي َم��َراِع��ي��ِه َع��ِل��ي��ِق��ي َم��ْه��َم��ٍه ُك��لِّ ِف��ي ال��تَّ��ْه��ِج��ي��َر يُ��َك��لِّ��ُف��ِن��ي
َوَق��ْص��ُدُه466 اْل��َك��ِري��ِم اْل��ِم��ْس��ِك أَِب��ي َرَج��اءُ نَ��ْف��َس��ُه اْل��َم��ْرءُ َق��لَّ��َد ِس��َالٍح َوأَْم��َض��ى
ُه467 َج��دُّ ال��نَّ��ْس��َل يُ��ْك��ِث��ِر َل��ْم َم��ْن َوأُْس��َرُة نَ��اِص��ٍر ُك��لُّ َخ��انَ��ُه َم��ْن نَ��اِص��َرا ُه��َم��ا
ُوْل��ُدُه468 يُ��َف��دِّي��ِه ِم��نْ��ُه َواِل��ٌد َل��نَ��ا َع��ِش��ي��َرٍة ِف��ي ِغ��ْل��َم��اِن��ِه ِم��ْن اْل��يَ��ْوَم أَنَ��ا
َوَم��ْه��ُدُه469 ��ِغ��ي��ِر ال��صَّ َدرُّ َم��اِل��ِه َوِم��ْن َونَ��ْف��ُس��ُه اْل��َك��ِب��ي��ِر َم��اُل َم��اِل��ِه َف��ِم��ْن
َوُج��ْرُدُه470 ال��رِّبَ��اِط ُق��بُّ ِب��نَ��ا َوتَ��ْرِدي ِق��بَ��اِب��ِه َح��ْوَل اْل��َخ��طِّ��يَّ اْل��َق��نَ��ا نَ��ُج��رُّ
َرْع��ُدُه471 اْل��َف��اِرِس��يَّ��ِة اْل��ِق��ِس��يِّ َدِويُّ َواِب��ٍل ُك��لِّ ِف��ي ��اَب ال��نُّ��شَّ َونَ��ْم��تَ��ِح��ُن
أُْس��ُدُه472 ال��نَّ��اِس ِم��َن ِف��ي��َه��ا الَّ��ِذي َف��ِإنَّ َع��ِري��نَ��ُه أَْو ��َرى ال��شَّ ِم��ْص��ُر تَ��ُك��ْن َف��ِإالَّ
نَ��ْق��ُدُه473 ِب��اَْألََص��اِب��ِع َال اْل��َق��نَ��ا ِب��ُص��مِّ الَّ��ِذي َوِع��ْق��يَ��انُ��ُه َك��اُف��وٍر َس��بَ��اِئ��ُك
ُه474 َوِج��دُّ ال��طِّ��َراِد َه��ْزُل َوَج��رَّبَ��َه��ا َوَغ��يْ��ُرُه اْل��َع��ُدوُّ َح��َواَل��يْ��ِه بَ��َالَه��ا
ِح��ْق��ُدُه475 ِب��ُع��ذِْرَك يَ��ْف��نَ��ى َوَل��ِك��نَّ��ُه َع��ْف��ُوُه ِب��ذَنْ��ِب��َك يَ��ْف��نَ��ى َال اْل��ِم��ْس��ِك أَبُ��و
ُه476 َج��دُّ ��ْع��ِي ِب��ال��سَّ اْل��َم��نْ��ُص��وُر أَيُّ��َه��ا َويَ��ا َس��ْع��يُ��ُه ِب��اْل��ِج��دِّ اْل��َم��نْ��ُص��وُر أَيُّ��َه��ا َف��يَ��ا
َف��ْق��ُدُه477 َرأَيْ��تُ��َك ��ا َل��مَّ َض��رَّنِ��ي َوَم��ا ِط��ي��بَ��ُه َف��أَْخ��َل��ْف��ُت َع��نِّ��ي ��بَ��ا ال��صِّ تَ��َولَّ��ى
ُم��ْرُدُه478 َغ��يْ��ِرَك ِع��نْ��َد َوَش��ابَ��ْت َل��َديْ��َك ُك��ُه��ولُ��ُه ال��زََّم��اِن َه��ذَا ِف��ي َش��بَّ َل��َق��ْد
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بَ��ْرُدُه479 يُ��ْخ��ِب��ُر َوال��لَّ��يْ��ُل َف��تَ��ْس��أََل��ُه َح��رُُّه يُ��ْخ��ِب��ُر ��يْ��ِر ال��سَّ يَ��ْوَم َل��يْ��َت أََال
ُه480 َح��دُّ ُح��َس��اِم��َك ِم��ْن أَنِّ��ي َف��تَ��ْع��َل��َم ُم��ْع��ِرٌض َوَح��يْ��َراُن تَ��ْرَع��اِن��ي َوَل��يْ��تَ��َك
ُه481 أَُش��دُّ َوَه��اَن أََق��اِص��ي��ِه تَ��َدانَ��ْت أُِري��ُدُه أَْم��ًرا بَ��اَش��ْرُت إِذَا َوأَنِّ��ي
َف��ْرُدُه482 َالَح ِل��ي لُ��ْح��َت ��ا َف��َل��مَّ إَِل��يْ��َك ِل��ي يَ��ْش��تَ��ِب��ُه��وَن ال��دَّْه��ِر أَْه��ُل َزاَل َوَم��ا
َع��بْ��ُدُه483 اْل��َج��يْ��ِش ذَا َربُّ ، َربٌّ أََم��اَم��َك َوَربَّ��ُه: َج��يْ��ًش��ا أَبْ��َص��ْرُت إِذَا يُ��َق��اُل
َع��ْه��ُدُه484 اِة اْل��ُم��َف��دَّ اْل��َك��فِّ ِب��ِذي َق��ِري��ٌب أَنَّ��ُه أَْع��َل��ُم ��اَك ��حَّ ال��ضَّ اْل��َف��َم َوأَْل��َق��ى
ُزْه��ُدُه485 َوْح��َدَك ِف��ي��َك إِالَّ ال��نَّ��اِس َوِف��ي اْش��ِت��يَ��اُق��ه إَِل��يْ��َك َم��ْن ِم��نِّ��ي َف��َزاَرَك
ُج��ْه��ُدُه486 ذَِل��َك أَنَّ َف��يَ��ْدِري َويَ��أِْت��ي َغ��ايَ��ًة َداَرَك يَ��أِْت َل��ْم َم��ْن يُ��َخ��لِّ��ُف
ِوْرُدُه487 ال��طَّ��يْ��َر يُ��ْع��ِج��ُز ِب��َم��اءٍ َش��ِربْ��ُت َف��ُربَّ��َم��ا ِم��نْ��َك ��ْل��ُت أَمَّ َم��ا ِن��ْل��ُت َف��ِإْن
وَْع��ُدُه488 اْل��َق��ْوِل ��اِدِق ال��صَّ ِف��َع��اِل نَ��ِظ��ي��ُر ِألَنَّ��ُه وَْع��ٍد َق��بْ��َل ِف��ْع��ٌل َووَْع��ُدَك
ُه489 َوَش��دُّ اْل��َج��َواِد تَ��ْق��ِري��ُب َل��َك يَ��ِب��ْن َك��ُم��َج��رٍِّب ُم��ْح��ِس��نً��ا اْص��ِط��نَ��اِع��ي ِف��ي َف��ُك��ْن
ُه490 تَ��ُع��دُّ ��ا َوإِمَّ ��ي��ِه تُ��نَ��فِّ ��ا َف��ِإمَّ َف��ابْ��لُ��ُه ��يْ��ِف ال��سَّ ِم��َن َش��كٍّ ِف��ي ُك��نْ��َت إِذَا
وَِغ��ْم��ُدُه491 ال��نِّ��َج��اُد يُ��َف��اِرْق��ُه َل��ْم إِذَا َك��َغ��يْ��ِرِه إِالَّ اْل��ِه��نْ��ِديُّ ��اِرُم ال��صَّ َوَم��ا
ِرْف��ُدُه492 اْل��بَ��َش��اَش��ُة إِالَّ يَ��ُك��ْن َل��ْم َوَل��ْو َح��اَل��ٍة ُك��لِّ ِف��ي َل��ْل��َم��ْش��ُك��وُر َوإِنَّ��َك
ُه493 ِن��دُّ ِع��نْ��ِدي ِم��نْ��َك َط��ْرٍف َف��َل��ْح��َظ��ُة َك��اِئ��ٌن ُه��َو أَْو َك��اَن نَ��َواٍل َف��ُك��لُّ
ُه494 َم��دُّ َوْه��َي َم��دََّه��ا أَْرُج��و َع��َط��ايَ��اَك أَْص��لُ��ُه اْل��َخ��يْ��ِر ِم��َن بَ��ْح��ٍر َل��ِف��ي َوإِنِّ��ي
ُه495 أَْس��تَ��ِج��دُّ َم��ْف��َخ��ٍر ِف��ي َوَل��ِك��نَّ��َه��ا أَْس��تَ��ِف��ي��ُدُه َع��ْس��َج��ٍد ِف��ي َرْغ��بَ��ِت��ي َوَم��ا
َح��ْم��ُدُه496 اْل��َح��ْم��َد يَ��ْف��َض��ُح َم��ْن َويَ��ْح��َم��ُدُه ُج��وُدُه اْل��ُج��وَد يَ��ْف��َض��ُح َم��ْن ِب��ِه يَ��ُج��وُد
َس��ْع��ُدُه497 َوَوْج��ُه��َك إِالَّ َوَق��ابَ��ْل��تَ��ُه ِب��َك��ْوَك��ٍب ال��نُّ��ُح��وُس َم��رَّ َم��ا َف��ِإنَّ��َك

عىل األمر يفسدوا أن وأرادوا كافور موىل األخشيد بابن الغلمان من قوم واتصل
بينهما سبب مما ُمَديَدًة ذلك من امتنع أن بعد فسلمهم إليه، بتسليمهم فطالبه كافور

فقال: اصطلحا، ثم النيل يف ألقاهم كافور تسلمهم أن وبعد وحشة،

��اِد498 اْل��ُح��سَّ أَْل��ُس��ُن َوأَذَاَع��تْ��ُه اْألََع��اِدي اْش��تَ��َه��تْ��ُه َم��ا ��ْل��ُح ال��صُّ َح��َس��َم
اْل��ُم��َراِد499 َوبَ��يْ��َن بَ��يْ��نَ��َه��ا َم��ا ـ��ُرَك تَ��ْدِب��ي��ـ َح��اَل أَنْ��ُف��ٌس َوأََراَدتْ��ُه
اْل��ِوَداِد500 ِف��ي ِزيَ��اَدًة ِع��تَ��اٍب ِم��ْن ِف��ي��ِه اْل��ُم��ِخ��بُّ��وُن أَْوَض��َع َم��ا َص��اَر
اْألَْض��َداِد501 َع��َل��ى ُس��ْل��َط��انُ��ُه ـ��بَ��اِب، اْألَْح��ـ َع��َل��ى َل��يْ��َس اْل��ُوَش��اِة َوَك��َالُم
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اْل��ُف��َؤاِد502 ِف��ي َه��ًوى َص��اَدَف��ْت إِذَا ءِ اْل��َم��ْر ِف��ي اْل��َم��َق��اَل��ُة تُ��نْ��ِج��ُح إِنَّ��َم��ا
اْألَْط��َواِد503 أَْوثَ��َق َف��أُْل��ِف��يْ��َت ـ��َل ِق��ي��ـ ِب��َم��ا ُه��ِزْزَت َل��َق��ْد َوَل��َع��ْم��ِري
اْإلِْرَش��اِد504 إَِل��ى ِم��نْ��َه��ا أَْه��َدى ُك��نْ��َت ِرَج��اٌل أَبَ��يْ��َت ِب��َم��ا َوأََش��اَرْت
اْج��ِت��َه��اِد505 بَ��ْع��َد ��َواَب ال��صَّ َويُ��ْش��ِوي ـ��َه��ْد يَ��ْج��ـ َوَل��ْم اْل��ُم��ِش��ي��ُر اْل��َف��تَ��ى يُ��ِص��ي��ُب َق��ْد
اْألَْج��َس��اِد506 ِف��ي اْألَْرَواَح َوُص��نْ��ُت ـ��ِر ��ْم��ـ َوال��سُّ ِب��اْل��ِب��ي��ِض يُ��نَ��اُل َال َم��ا ِن��ْل��ُت
اْألَْغ��َم��اِد507 ِف��ي َواْل��ُم��ْرِه��َف��اُت َل��َك َح��ْو َم��َراِك��ِزَه��ا ِف��ي اْل��َخ��طِّ َوَق��نَ��ا
ال��طِّ��َراِد508 ِف��ي َرأْيَ��ُه أَنَّ َس��اِك��نً��ا ِف��ي��ِه��ْم ُف��َؤاَدَك َرأَْوا إِذْ َدَرْوا َم��ا
ُم��ْس��تَ��َف��اِد509 ُم��َع��لَّ��ٍم َرأٍْي ُك��لُّ تُ��َف��ْدُه َل��ْم الَّ��ِذي َرأْيَ��َك َف��َف��َدى
اْل��ِم��ي��َالِد510 تَ��َق��اُدُم يُ��َح��لِّ��ْم َل��َم ِط��بَ��اٍع ِف��ي يَ��ُك��ْن َل��ْم اْل��ِح��ْل��ُم َوإِذَا
اْل��ِق��يَ��اِد511 َص��ْع��ِب ُك��لَّ َواْق��تَ��ْدَت ُف��وُر َك��ا يَ��ا ُس��ْدَت َوِم��ثْ��ِل��ِه َف��ِب��َه��ذَا
اْآلَس��اِد512 َخ��َالِئ��َق َل��يْ��َس��ْت َع��ُة َوال��طَّ��ا أََط��اَع��َك الَّ��ِذي َوأََط��اَع
اْألَْوَالِد513 َواِص��ِل ِم��ْن أَْح��نَ��ى ِط��ُع اْل��َق��ا َواْألَُب َواِل��ٌد أَنْ��َت إِنَّ��َم��ا
اْل��َف��َس��اِد514 أَْه��َل اْل��َف��َس��اُد َوَخ��صَّ ��رَّ ال��شَّ َل��ُك��َم��ا بَ��َغ��ى َم��ْن ��رُّ ال��شَّ َع��َدا َال
اْل��ُع��وَّاِد515 إَِل��ى اْح��تَ��ْج��تُ��َم��ا َف��َال ُح َوال��رُّو اْل��ِج��ْس��ُم — اتَّ��َف��ْق��تُ��َم��ا َم��ا — أَنْ��تُ��َم��ا
��َع��اِد516 ال��صِّ ُص��ُدوِر ِف��ي ال��طَّ��يْ��ُش َوَق��ُع ُخ��ْل��ٌف اْألَنَ��اِب��ي��ِب ِف��ي َك��اَن َوإِذَا
إِيَ��اِد517 ِم��ْن َف��اِرٍس َربَّ َوَش��َف��ى ِع��َداَه��ا ��َراِة ِب��ال��شَّ اْل��ُخ��ْل��ُف أَْش��َم��َت
اْل��ِب��َالِد518 ِف��ي تَ��َم��زَُّق��وا َح��تَّ��ى ـ��َرِة ِب��اْل��بَ��ْص��ـ اْل��يَ��ِزي��ِديِّ بَ��ِن��ي َوتَ��َولَّ��ى
اْل��ِب��َع��اِد519 ِف��ي َوأُْخ��ِت��َه��ا َوَك��َط��ْس��ٍم ِم��نَّ��ا اْل��ُق��ْرِب ِف��ي َك��أَْم��ِس َوُم��لُ��وًك��ا
َوَع��اِد520 بَ��اٍغ ُك��لِّ َك��يْ��ِد َوِم��ْن ـ��ُه ِم��نْ��ـ ِف��ي��ُك��َم��ا َع��اِئ��ذًا ِب��تُّ ِب��ُك��َم��ا
اْل��ِج��يَ��اِد521 بَ��يْ��َن ال��رَِّم��اِح ُص��مُّ ـ��ُرَق تَ��ْف��ـ أَْن اْألَِص��ي��َل��يْ��ِن َوِب��لُ��بَّ��يْ��ُك��َم��ا
َع��تَ��اِد522 ِم��ْن تَ��ذُْخ��َراِن��ِه ِب��الَّ��ِذي َع��ُدوٍّ أَْش��َق��ى اْل��َولِ��يُّ يَ��ُك��وَن أَْو
نَ��اِد523 ُك��لِّ ِف��ي اْل��ُع��َداُة تَ��ُق��وُل َم��ا َم��اٍض بَ��ْع��َد بَ��اِق��يً��ا يَ��ُس��رَّنَّ َه��ْل
اْألَْح��َق��اِد524 إَِل��ى تَ��بْ��لُ��َغ��ا أَْن ُدُد ��ْؤ َوال��سُّ َوال��رََّع��ايَ��ُة اْل��ُودُّ َم��نَ��َع
اْل��َج��َم��اِد525 ُق��لُ��وَب ��نَ��ْت ُض��مِّ َوَل��ْو ـ��ِب ِل��ْل��َق��ْل��ـ اْل��َق��ْل��َب ��ُق تُ��َرقِّ َوُح��ُق��وٌق
َس��َداِد526 ِم��ْن أَتَ��يْ��تُ��َم��ا َم��ا َش��اِك��ًرا َرآُه َم��ْن بَ��اِه��ًرا اْل��ُم��ْل��ُك َف��َغ��َدا
اْألَْك��بَ��اِد527 َع��َل��ى َق��ْوٍم َوأَيْ��ِدي ـ��ِو اْل��ُح��ْل��ـ ال��ظَّ��َف��ِر َع��َل��ى أَيْ��ِدي��ُك��َم��ا ِف��ي��ِه
َواْألَيَ��اِدي528 َوال��نَّ��َدى َواْل��َم��ْج��ِد َف��ِة ْ َوال��رَّأ اْل��َم��َك��اِرِم َدْوَل��ُة َه��ِذِه
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اْزِديَ��اِد529 ِف��ي َونُ��وُرَه��ا َوَع��اَدْت ـ��ُس، ��ْم��ـ ال��شَّ تَ��ْك��ِس��ُف َك��َم��ا َس��اَع��ًة َك��َس��َف��ْت
اْل��ُم��رَّاِد530 َع��َل��ى َم��اِرٍد ِب��َف��تً��ى أَذَاَه��ا َع��ْن ُرْك��نُ��َه��ا ال��دَّْه��َر يَ��ْزَح��ُم
َج��َواِد531 ُش��َج��اٍع َح��اِزٍم َع��اِل��ٍم أَِب��يٍّ َوِف��يٍّ ُم��ْخ��ِل��ٍف ُم��تْ��ِل��ٍف
اْل��ِع��بَ��اِد532 ِرَق��اُب َل��ُه َوذَلَّ��ْت ـ��ِك اْل��ِم��ْس��ـ أَِب��ي َط��ِري��ِق َع��ْن ال��نَّ��اُس أََج��ْف��َل
َواِد533 ُك��لُّ أَِت��يِّ��ِه َع��ْن َض��يِّ��ٍق ِل��َس��يْ��ٍل ال��طَّ��ِري��ُق يُ��تْ��َرُك َال َك��يْ��َف

خمسني سنة واحد بيوم مرص من مسريه قبل عرفة يوم يف يهجوه وقال
وثالثمائة:534

تَ��ْج��ِدي��ُد؟535 ِف��ي��َك ِب��أَْم��ٍر أَْم َم��َض��ى ِب��َم��ا ِع��ي��ُد يَ��ا ُع��ْدَت َح��اٍل ِب��أَيَّ��ِة ِع��ي��ٌد
ِب��ي��ُد536 ُدونَ��َه��ا ِب��ي��ًدا ُدونَ��َك َف��َل��يْ��َت ُدونَ��ُه��ُم َف��اْل��بَ��يْ��َداءُ اْألَِح��بَّ��ُة ��ا أَمَّ
َق��يْ��ُدوُد537 َج��ْرَداءُ َوَال َح��ْرٌف َوْج��نَ��اءُ ِب��َه��ا أَُج��وُب َم��ا ِب��ي تَ��ُج��ْب َل��ْم اْل��ُع��َال َل��ْوَال
اْألََم��اِل��ي��ُد538 اْل��ِغ��ي��ُد َرْونَ��ِق��ِه أَْش��بَ��اُه ُم��َض��اَج��َع��ًة َس��يْ��ِف��ي ِم��ْن أَْط��يَ��َب َوَك��اَن
ِج��ي��ُد539 َوَال َع��يْ��ٌن تُ��تَ��يِّ��ُم��ُه َش��يْ��ئً��ا َك��ِب��ِدي َوَال َق��ْل��ِب��ي ِم��ْن ال��دَّْه��ُر يَ��تْ��ُرِك َل��ْم
َوتَ��ْس��ِه��ي��ُد540 َه��مٌّ ُك��ئُ��وِس��ُك��َم��ا ِف��ي أَْم ُك��ئُ��وِس��ُك��َم��ا ِف��ي أََخ��ْم��ٌر َس��اِق��يَ��يَّ يَ��ا
اْألََغ��اِري��ُد541 َه��ِذي َوَال اْل��ُم��َداُم َه��ِذي تُ��َح��رُِّك��ِن��ي َال ِل��ي َم��ا أَنَ��ا؟ أََص��ْخ��َرٌة
َم��ْف��ُق��وُد542 ال��نَّ��ْف��ِس َوَح��ِب��ي��ُب َوَج��ْدتُ��َه��ا َص��اِف��يَ��ًة ال��لَّ��ْوِن ُك��َم��يْ��َت أََرْدُت إِذَا
َم��ْح��ُس��وُد543 ِم��نْ��ُه بَ��اٍك أَنَ��ا ِب��َم��ا أَنِّ��ي َوأَْع��َج��بُ��ُه نْ��يَ��ا ال��دُّ ِم��َن َل��ِق��ي��ُت َم��اذَا
اْل��َم��َواِع��ي��ُد544 َوأَْم��َواِل��ي اْل��َغ��ِن��يُّ أَنَ��ا َويَ��ًدا َخ��اِزنً��ا ُم��ثْ��ٍر أَْرَوَح أَْم��َس��يْ��ُت
َم��ْح��ُدوُد545 ال��تَّ��ْرَح��اِل وَع��ِن اْل��ِق��َرى َع��ِن َض��يْ��ُف��ُه��ْم ِب��َك��ذَّاِب��ي��َن نَ��َزْل��ُت إِنِّ��ي
اْل��ُج��وُد546 َوَال َك��انُ��وا َف��َال ال��لِّ��َس��اِن ِم��َن َوُج��وُدُه��ُم اْألَيْ��ِدي ِم��َن ال��رَِّج��اِل ُج��وُد
ُع��وُد547 نَ��تْ��ِن��َه��ا ِم��ْن يَ��ِدِه َوِف��ي إِالَّ نُ��ُف��وِس��ِه��ِم ِم��ْن نَ��ْف��ًس��ا اْل��َم��ْوُت يَ��ْق��ِب��ُض َم��ا
َم��ْع��ُدوُد548 ال��نِّ��ْس��َواِن َوَال ال��رَِّج��اِل ِف��ي َال ُم��نْ��َف��ِت��ٍق اْل��بَ��ْط��ِن ِوَك��اءِ َرْخ��ٍو ُك��لِّ ِم��ْن
تَ��ْم��ِه��ي��ُد549 ِم��ْص��َر ِف��ي َف��َل��ُه َخ��انَ��ُه أَْو َس��يِّ��َدُه ��وءِ ال��سُّ َع��بْ��ُد اْغ��تَ��اَل أَُك��لَّ��َم��ا
َم��ْع��بُ��وُد550 َواْل��َع��بْ��ُد ُم��ْس��تَ��ْع��بَ��ٌد َف��اْل��ُح��رُّ ِب��َه��ا اْآلِب��ِق��ي��َن إَِم��اَم اْل��َخ��ِص��يُّ َص��اَر
اْل��َع��نَ��اِق��ي��ُد551 تَ��ْف��نَ��ى َوَم��ا بَ��ِش��ْم��َن َف��َق��ْد ثَ��َع��اِل��ِب��َه��ا َع��ْن ِم��ْص��ٍر نَ��َواِط��ي��ُر نَ��اَم��ْت
َم��ْولُ��وُد552 اْل��ُح��رِّ ِث��يَ��اِب ِف��ي أَنَّ��ُه َل��ْو ِب��أٍَخ َص��اِل��ٍح ِل��ُح��رٍّ َل��يْ��َس اْل��َع��بْ��ُد
َم��نَ��اِك��ي��ُد553 َألَنْ��َج��اٌس اْل��َع��ِب��ي��َد إِنَّ َم��َع��ُه َواْل��َع��َص��ا إِالَّ اْل��َع��بْ��َد تَ��ْش��تَ��ِر َال
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َم��ْح��ُم��وُد554 َوْه��َو َك��ْل��ٌب ِف��ي��ِه ِب��ِي يُ��ِس��يءُ َزَم��ٍن إَِل��ى أَْح��يَ��ا أَْح��َس��بُ��ِن��ي ُك��نْ��ُت َم��ا
َم��ْوُج��وُد555 اْل��بَ��يْ��َض��اءِ أَِب��ي ِم��ثْ��َل َوأَنَّ ُف��ِق��ُدوا َق��ْد ال��نَّ��اَس أَنَّ ��ْم��ُت تَ��َوهَّ َوَال
ال��رََّع��اِدي��ُد556 اْل��َع��َض��اِري��ِط ِذي تُ��ِط��ي��ُع��ُه ِم��ْش��َف��ُرُه اْل��َم��ثْ��ُق��وَب اْألَْس��َوَد ذَا َوأَنَّ
َم��ْق��ُص��وُد!557 اْل��َق��ْدِر َع��ِظ��ي��ُم يُ��َق��اَل: ِل��َك��ْي َويُ��ْم��ِس��ُك��ِن��ي َزاِدي ِم��ْن يَ��أُْك��ُل َج��وَْع��اُن
َم��ْف��ئُ��وُد558 اْل��َع��يْ��ِن َس��ِخ��ي��ُن َل��ُم��ْس��تَ��َض��اٌم تُ��َدبِّ��ُرُه ُح��بْ��َل��ى أََم��ٌة ً اْم��َرأ إِنَّ
اْل��ُق��وُد559 اْل��َم��ْه��ِريَّ��ُة ُخ��ِل��َق ِل��ِم��ثْ��ِل��َه��ا َق��اِب��ِل��َه��ا! َويْ��لُ��مِّ ُخ��طَّ��ًة ��َه��ا َويْ��لُ��مِّ
ِق��نْ��ِدي��ُد560 ال��ذُّلِّ ِع��نْ��َد اْل��َم��ِن��يَّ��َة إِنَّ َش��اِربُ��ُه اْل��َم��ْوِت َط��ْع��َم َل��ذَّ وَِع��نْ��َدَه��ا
��ي��ُد561 ال��صِّ آبَ��اُؤُه أَْم اْل��ِب��ي��ُض أََق��ْوُم��ُه َم��ْك��ُرَم��ًة اْل��َم��ْخ��ِص��يَّ اْألَْس��َوَد َع��لَّ��َم َم��ْن
َم��ْرُدوُد562 ِب��اْل��َف��ْل��َس��يْ��ِن َوْه��َو َق��ْدُرُه أَْم َداِم��يَ��ًة ��اِس ال��نَّ��خَّ يَ��ِدي ِف��ي أُذْنُ��ُه أَْم
تَ��ْف��ِن��ي��ُد563 اْل��ُع��ذِْر َوبَ��ْع��ُض لُ��ْؤٍم ُك��لِّ ِف��ي ِب��َم��ْع��ِذَرٍة ُك��َوي��ِف��ي��ٌر ال��لِّ��ئَ��اِم أَْوَل��ى
��وُد؟!564 ال��سُّ اْل��ِخ��ْص��يَ��ُة َف��َك��يْ��َف اْل��َج��ِم��ي��ِل َع��ِن َع��اِج��َزٌة اْل��ِب��ي��َض اْل��ُف��ُح��وَل أَنَّ َوذَاَك

ويصف النريوز، بعيد ويهنئه العميد، بن الحسني بن محمد الفضل أبا يمدح وقال
الرائية قصيدته عاب قد وكان بها، وصله وجائزة عليه، حمله وفرًسا إياه، قلده سيًفا

اآلتية:

ِزنَ��اُدْه565 أََراَد ِب��الَّ��ِذي َوَوَرْت ُم��َراُدُه َوأَنْ��َت نَ��يْ��ُروُزنَ��ا َج��اءَ
َزاُدْه566 اْل��َح��ْوِل ِم��َن ِم��ثْ��ِل��َه��ا إَِل��ى ـ��َك ِم��نْ��ـ نَ��اَل��َه��ا الَّ��ِت��ي ال��نَّ��ْظ��َرُة َه��ِذِه
َوُرَق��اُدْه567 َط��ْرُف��ُه أَنْ��َت نَ��اِظ��ٌر ِم��نْ��ُه اْل��يَ��ْوِم آِخ��َر َع��نْ��َك يَ��نْ��ثَ��ِن��ي
ِم��ي��َالُدْه568 نَ��َرى الَّ��ِذي ��بَ��اُح ال��صَّ ذَا ُس��ُروٍر ِف��ي َف��اِرٍس أَْرِض ِف��ي نَ��ْح��ُن
��اُدْه569 ُح��سَّ َع��اِم��ِه أَيَّ��اِم ُك��لُّ َح��تَّ��ى اْل��ُف��ْرِس َم��َم��اِل��ُك َع��ظَّ��َم��تْ��ُه
َوِوَه��اُدْه570 ِت��َالُع��ُه َل��ِب��َس��تْ��َه��ا َح��تَّ��ى اْألََك��اِل��ي��َل ِف��ي��ِه َل��ِب��ْس��نَ��ا َم��ا
أَْوَالدُْه571 َوَال ِب��ِه ُم��ْل��ًك��ا َس��اَن َس��ا أَبُ��و ِك��ْس��َرى يُ��َق��اُس َال َم��ْن ِع��نْ��َد
أَْع��يَ��اُدْه572 َف��اِرِس��يَّ��ٌة َرأْيُ��ُه، َف��ْل��َس��ِف��يٌّ ِل��َس��انُ��ُه، َع��َرِب��يٌّ
اْق��ِت��َص��اُدْه573 ذَا آَخ��ٌر: َق��اَل َس��َرٌف، ِم��نْ��ُه أَنَ��ا نَ��اِئ��ٌل: َق��اَل ُك��لَّ��َم��ا
ِن��َج��اُدْه؟574 َع��َل��يْ��ِه الَّ��ِذي َوال��نِّ��َج��اُد َس��َم��اءٍ َع��ْن َم��نْ��ِك��ِب��ي يَ��ْرتَ��دُّ َك��يْ��َف
أَْج��َداُدْه575 َواِح��ًدا ِم��نْ��ُه أَْع��َق��بَ��ْت ِب��ُح��َس��اٍم يَ��ِم��ي��نُ��ُه َق��لَّ��َدتْ��ِن��ي
أَرْآُدْه576 أَنَّ��َه��ا ��ْم��ُس ال��شَّ تَ��ْزُع��ُم إِيَ��اٌة َض��اَح��َك��تْ��ُه اْس��تَ��لَّ ُك��لَّ��َم��ا
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إِْغ��َم��اُدْه577 أَثْ��ِرِه ِم��ثْ��ِل َف��ِف��ي ـ��ِد اْل��َف��ْق��ـ َخ��ْش��يَ��َة َج��ْف��ِن��ِه ِف��ي َم��ثَّ��لُ��وُه
إِْزبَ��اُدْه578 ِف��ِرنْ��ُدُه بَ��ْح��ًرا ـ��ِم��ُل يَ��ْح��ـ ذََه��بً��ا اْل��َح��َف��ا ِم��َن َال ُم��نْ��َع��ٌل
ِب��َداُدْه579 إِالَّ َش��ْف��َرتَ��يْ��ِه ِم��ْن ـ��َل��ُم يَ��ْس��ـ َال ��َج اْل��ُم��َدجَّ اْل��َف��اِرَس يَ��ْق��ِس��ُم
آَح��اُدْه580 َف��اْس��تَ��ْج��َم��َع��ْت َوثَ��نَ��اِئ��ي َويَ��َديْ��ِه ُه َح��دَّ ال��دَّْه��ُر َج��َم��َع
َوَع��تَ��اُدْه581 ُم��نْ��ِف��َس��اتُ��ُه ِج��ْل��ُدَه��ا نَ��َداُه ِف��ي َش��اَم��ًة َوتَ��َق��لَّ��َدْت
ِط��َراُدْه582 َوِف��ي��َه��ا ِل��بْ��َدُه َف��اَرَق��ْت ِف��ي��ِه ُك��نَّ َس��َواِب��ٌق َف��رََّس��تْ��نَ��ا
ِب��َالُدْه583 ِف��ي��َه��ا تَ��ِس��ي��ُر َوِب��َالٌد تَ��َراَه��ا َال ِب��نَ��ا َراَح��ًة َوَرَج��ْت
ِم��َداُدْه584 َع��يْ��ِن��ي َس��َواُد َق��بُ��وٌل ـ��ِل اْل��َف��ْض��ـ أَِب��ي اْل��ُه��َم��اِم ِع��نْ��َد ِل��ُع��ذِْري َه��ْل
ُع��وَّاُدْه585 اْل��ُم��ِع��لِّ��ِه َم��ْك��ُرَم��اِت َع��ِل��ي��ٌل اْل��َح��يَ��اءِ ِة ِش��دَّ ِم��ْن أَنَ��ا
انْ��ِت��َق��اُدْه586 ثَ��نَ��اُه َح��تَّ��ى ُع��َالُه َع��ْن ِف��ي��ِه ُق��ْل��ُت َم��ا تَ��ْق��ِص��ي��ُر َك��َف��اِن��ي َم��ا
أَْص��َط��اُدْه587 َال ال��نُّ��ُج��وِم أََج��لَّ َوَل��ِك��نَّ اْل��بُ��َزاِة أَْص��يَ��ُد إِنَّ��ِن��ي
اْع��ِت��َق��اُدْه588 اْل��ُف��َؤاُد يُ��ْض��ِم��ُر َوالَّ��ِذي ـ��ُه َع��نْ��ـ ال��لَّ��ْف��ُظ يُ��َع��بِّ��ُر َال َم��ا ُربَّ
اْع��ِت��يَ��اُدْه589 أَتَ��اُه الَّ��ِذي َوَه��ذَا ـ��ِل اْل��َف��ْض��ـ َك��أَِب��ي أََرى أَْن تَ��َع��وَّْدُت َم��ا
تَ��ْع��َداُدْه590 يَ��ُف��وتَ��ُه أَْن َواِض��ًح��ا َل��ُع��ذًْرا ِل��ْل��َغ��ِري��ِق اْل��َم��ْوِج ِف��ي إِنَّ
ِع��َم��اُدْه591 اْل��َع��ِم��ي��ِد َوابْ��ُن ِع��َم��اِدي ـ��ُر ��ْع��ـ َوال��شِّ َف��اَض إِنَّ��ُه اْل��َغ��ْل��ُب ِل��ل��نَّ��َدى
آُدْه592 ِف��ي َوَال نُ��ْط��ُق��ُه ِل��ي َل��يْ��َس َك��ِري��ًم��ا إِالَّ اْألُُم��وَر َظ��نِّ��ي نَ��اَل
َم��َزاُدْه593 اْل��ِب��َح��اَر تَ��ْح��ِم��َل أَْن ِس��ي��َم َرْك��ٌب َح��لَّ ُك��لَّ��َم��ا اْل��ُج��وِد َظ��اِل��ُم
أَُف��اُدْه594 ��ا ِم��مَّ اْل��َك��َالُم يَ��ُك��وَن أَْن ِف��ي��َه��ا َش��اءَ َف��َواِئ��ٌد َغ��َم��َرتْ��ِن��ي
ُف��َؤاُدْه595 ِف��ي��َه��ا يَ��ُك��وَن أَْن َف��اْش��تَ��َه��ى اْل��َع��َط��ايَ��ا أََح��بَّ ِب��َم��ْن َس��ِم��ْع��نَ��ا َم��ا
أَْك��َراُدْه596 أَْع��َرابُ��ُه َم��َك��اٍن ِف��ي ُط��رٍّا ال��نَّ��اِس أَْف��َص��َح ال��ل��ُه َخ��َل��َق
َج��َراُدْه597 ال��نُّ��ُف��وِس ُك��لُّ َزَم��اٍن ِف��ي ِب��َح��ْم��ٍد نَ��ْف��ًس��ا اْل��ُغ��يُ��وِث َوأََح��قَّ
َف��َس��اُدْه598 َش��اَع ِح��ي��َن َواْل��بَ��ْع��َث َل��ِم اْل��َع��ا ْف��ي ال��نُّ��بُ��وََّة أَْح��َدَث ِم��ثْ��َل��َم��ا
َس��َواُدْه599 يَ��ِش��نْ��ُه َوَل��ْم ِف��ي��ِه ِل��ِع ال��طَّ��ا اْل��َق��َم��ِر ُغ��رَُّة ال��لَّ��يْ��َل َزانَ��ِت
ِع��بَ��اُدْه ال��رَّئِ��ي��ِس َربِّ��َه��ا إَِل��ى ـ��َدْت أَْه��ـ َك��َم��ا نُ��ْه��ِدي َك��يْ��َف اْل��ِف��ْك��ُر َك��ثُ��َر
َوِق��يَ��اُدْه600 ِه��بَ��اتُ��ُه َف��ِم��نْ��ُه ـ��ِل َواْل��َخ��يْ��ـ اْل��َم��اِل ِم��َن ِع��نْ��َدنَ��ا َوالَّ��ِذي
إِنْ��َش��اُدْه601 َم��يْ��َدانُ��ُه ُم��ْه��ٍر ُك��لُّ ِم��َه��اًرا ِب��أَْربَ��ِع��ي��َن َف��بَ��َع��ثْ��نَ��ا
يُ��َزاُدْه602 ِف��ي��َم��ا يَ��َراُه َال أََربً��ا ِف��ي��ِه اْل��ِج��ْس��َم يَ��َرى ِع��ْش��تَ��ُه َع��َدٌد
ِج��يَ��اُدْه603 اْل��ِج��يَ��اَد تَ��ْس��ِب��ُق َم��ْربَ��ٌط نَ��َم��اَه��ا َق��ْل��بً��ا َف��ِإنَّ َف��اْرتَ��ِب��ْط��َه��ا
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ارتجاًال: فقال يتشوقه، العميد ابن كتاب عليه وورد

يَ��ْد604 ُك��لُّ َك��اِت��ِب��ِه يَ��َد َف��َدْت َوَرْد ِك��تَ��اٌب اْألَنَ��اِم ِب��ُك��تْ��ِب
نَ��ِج��ْد605 َم��ا َش��ْوِق��ِه ِم��ْن َويَ��ذُْك��ُر ِع��نْ��َدنَ��ا َل��ُه ��ا َع��مَّ يُ��َع��بِّ��ُر
انْ��تَ��َق��ْد606 َم��ا نَ��اِق��َدُه َوأَبْ��َرَق َرأَى َم��ا َراِئ��يَ��ُه َف��أَْخ��َرَق
اْل��َح��َس��ْد607 اْل��ُق��لُ��وِب ِف��ي َل��ُه َخ��َل��ْق��َن أَْل��َف��اَظ��ُه ال��نَّ��اُس َس��ِم��َع إِذَا
اْألََس��ْد608 ابْ��ُن اْألََس��ُد يَ��ْف��َع��ُل َك��ذَا ال��نَّ��اِط��ِق��ي��َن: َف��َرَس َوَق��ْد َف��ُق��ْل��ُت،

سنة العميد ابن مودًعا مسريه عند فقال يستزيره؛ الدولة عضد كتاب عليه وورد
وثالثمائة: وخمسني أربع

609 اْل��َخ��دِّ ُح��ْم��َرُة ِب��ِه َزاَدْت َخ��َف��ًرا َوَال ��دِّ ال��صَّ َع��َل��ى ِع��تَ��ابً��ا أَنْ��َس��ى َوَم��ا نَ��ِس��ي��ُت
اْل��ِع��ْق��ِد610 ُص��ْح��بَ��َة ِج��ي��ِدَه��ا ِف��ي يَ��ِدي أََط��اَل��ْت ِب��َق��ُص��وَرٍة ��ْرتُ��َه��ا َق��صَّ َل��يْ��َل��ًة َوَال
اْل��بُ��ْع��ِد611 ِم��َن اْل��َوَداِع ِع��نْ��َد ِب��ِه َق��ُربْ��ُت َك��ِرْه��تُ��ُه يَ��ْوٍم ِم��ثْ��ِل ِب��يَ��ْوٍم ِل��ي َوَم��ْن
َوْج��ِدي612 َوَال ُدُم��وِع��ي أَْف��ِق��ْد َف��َل��ْم َف��َق��ْدُت َف��ِإنَّ��ِن��ي َش��يْ��ئً��ا اْل��َف��ْق��ُد يَ��ُخ��صُّ َال َوأَْن
يُ��ْج��ِدي613 َوَال َف��ِت��ي��ًال يُ��ْغ��ِن��ي َال َك��اَن َوإِْن ِب��ِم��ثْ��ِل��ِه اْل��ُم��ْس��تَ��َه��اُم يَ��َل��ذُّ تَ��َم��نٍّ
614 اْل��ِق��دِّ َع��َل��ى اْألَِس��ي��ِر َغ��يْ��ُظ َوَل��ِك��نَّ��ُه اْل��َح��َش��ا ِف��ي َك��ال��نَّ��اِر اْألَيَّ��اِم َع��َل��ى وََغ��يْ��ٌظ
َح��دِّي615 َوِف��ي ُدلُ��وِق��ي ِف��ي ِغ��ْم��ِدي َف��آَف��ُة ِب��بَ��ْل��َدٍة أُِق��ي��ُم َال تَ��َريْ��ِن��ي ��ا َف��ِإمَّ
ِج��ْل��ِدي616 َوأُْط��ِع��ُم��ُه ِع��ْرِض��ي َف��أَْح��ِرُم��ُه ِب��َع��ْق��َوتِ��ي ال��طِّ��َع��اِن يَ��ْوم اْل��َق��نَ��ا يَ��ُح��لُّ
��ْع��ِد617 َوال��سَّ ال��نَّ��ْح��ِس ِف��ي يُ��ْف��ِك��ْرَن َال نَ��َج��اِئ��ُب َوَم��نْ��ِزلِ��ي َوَع��يْ��ِش��ي أَيَّ��اِم��ي ُل تُ��بَ��دِّ
َواْل��بَ��ْرِد618 اْل��َح��رِّ ِم��َن َخ��ْوًف��ا َال َع��َل��يْ��ِه��نَّ تَ��َل��ثَّ��ُم��وا َح��يَ��اءً ِف��تْ��يَ��اٍن َوأَْوُج��ُه
اْل��َوْرِد619 اْألََس��ِد ِش��ي��َم��ِة ِم��ْن َوَل��ِك��نَّ��ُه ِش��ي��َم��ٌة ال��ذِّئْ��ِب ِف��ي اْل��َوْج��ِه َح��يَ��اءُ َوَل��يْ��َس
620 اْل��ُودِّ ِم��َن َخ��يْ��ٌر َواْل��َخ��ْوُف اْل��َق��نَ��ا، أََج��اَز ٌة َم��َودَّ َق��ْوٍم َداَر تُ��ِج��ْزُه��ْم َل��ْم إِذَا
621 اْل��ِج��دِّ َع��َل��ى اْل��ُم��لُ��وِك بَ��يْ��َن ِم��ْن ��َر تَ��َوفَّ الَّ��ِذي إَِل��ى اْل��ُم��لُ��وِك َه��ْزِل َع��ْن يَ��ِح��ي��ُدوَن
َواْألُْس��ِد622 اْألََس��اِوِد أَنْ��يَ��اِب بَ��يْ��َن يَ��ِس��ْر ��ٍد ُم��َح��مَّ اْل��َع��ِم��ي��ِد ابْ��ِن اْس��َم يَ��ْص��َح��ِب َوَم��ْن
ُدْرِد623 َع��َل��ى أَْف��َواِه��ِه��نَّ ِم��ْن َويَ��ْع��بُ��ُر ِب��َع��اِج��ٍز اْل��َوِح��يِّ ��مِّ ال��سُّ ِم��َن يَ��ُم��رُّ
ال��رَّْع��ِد624 ِس��َوى ُح��َداءً تَ��ْس��َم��ْع َل��ْم َف��َج��اءَتْ��ُه بَ��َرَك��اِت��ِه ِم��ْن اْل��ِع��ي��َس ال��رَِّب��ي��ُع َك��َف��انَ��ا
اْل��َوْرِد625 ِم��َن إِنَ��اءٍ ِف��ي ِب��ِس��بْ��ٍت َك��ِرْع��َن نَ��ْف��َس��ُه يَ��ْع��ِرُض اْل��َم��اءَ اْس��تَ��َج��بْ��َن َم��ا إِذَا
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ِرْف��ِد626 ِم��ْن َه��بَ��ْط��نَ��اُه َج��وٌّ يُ��ْخ��ِل��نَ��ا َف��َل��ْم ِع��نْ��َدُه اْألَْرُض ُش��ْك��َرنَ��ا أََراَدْت َك��أَنَّ��ا
ِب��ال��زُّْه��ِد627 ال��رََّغ��اِئ��َب نَ��بْ��ِغ��ي َوإِتْ��يَ��اِن��ِه َغ��يْ��ِرِه تَ��ْرِك ِف��ي اْل��ُع��بَّ��اِد َم��ذَْه��ُب َل��نَ��ا
اْل��ُخ��ْل��ِد628 ِم��َن يَ��ِئ��ْس��نَ��ا َم��ا َح��تَّ��ى ِب��أَْرَج��اَن َج��نَّ��ٍة ُك��لِّ ِف��ي يَ��ْرُج��وَن الَّ��ِذي َرَج��ْونَ��ا
ال��طَّ��ْرِد629 ِم��َن َخ��اِئ��َف��اٍت َوْح��ٍش تَ��َع��رَُّض َخ��يْ��ِل��ِه أَْع��نَ��اُق ِل��ل��زُّوَّاِر تَ��َع��رَُّض
ِوْرِد630 ِف��ي تَ��َش��ايَ��ْح��َن ُص��مٍّ َق��ًط��ا ُوُروَد ُم��ِش��ي��َح��ًة اْل��َم��نَ��ايَ��ا نَ��َواِص��ي��َه��ا َوتَ��ْل��َق��ى
اْل��ِه��نْ��ِد631 إَِل��ى ��يُ��وَف ال��سُّ َويَ��نْ��ُس��بْ��َن إَِل��يْ��ِه نُ��ُف��وَس��َه��ا ��يُ��وِف ال��سُّ أَْف��َع��اُل َوتَ��نْ��ُس��ُب
632 َواْل��َج��دِّ اْألَِب ِم��َن أَْع��َل��ى نَ��َس��ٌب أَتَ��ى ِب��َق��تْ��ِوِه َم��تُّ��وا اْل��ِب��ي��ُض ��َرَف��اءُ ال��شُّ إِذَا
ال��رُّْم��ِد َك��ثْ��َرُة أَْج��َف��انَ��ُه أَْرَم��َدْت َف��َم��ا َع��يْ��نُ��ُه ال��نَّ��اِس ِم��َن اْل��َع��ْدَوى َف��اتَ��ِت َف��تً��ى
يُ��ْع��ِدي633 َوأَْن ِب��َش��ْيءٍ يُ��ْع��َدى أَْن َج��لَّ َف��َق��ْد َوَم��ْوِض��ًع��ا َوُخ��ْل��ًق��ا َخ��ْل��ًق��ا َوَخ��اَل��َف��ُه��ْم
اْل��ُج��نْ��ِد634 َم��نْ��ُص��وَرِة ال��رَّايَ��اِت ِب��َم��نْ��ُش��وَرِة اْل��ِع��َدى َع��َل��ى ال��لَّ��يَ��اِل��ي أَْل��َواَن يُ��َغ��يِّ��ُر
تَ��ْرِدي635 َك��َم��ا ��بَ��اُح ال��صَّ يَ��ْرِد َال َك��تَ��اِئ��َب َض��ْوئِ��ِه َق��بْ��َل َرأَْوا ُص��بْ��ًح��ا اْرتَ��َق��بُ��وا إِذَا
نَ��ْج��ِد636 َوَال ِب��َغ��ْوٍر ِم��نْ��َه��ا يُ��ْح��تَ��َم��ى َوَال ِب��َط��ِل��ي��َع��ٍة تُ��تَّ��َق��ى َال َوَم��بْ��ثُ��وثَ��ًة
اْل��َح��ْش��ِد637 َع��ِن ِب��اْل��َع��ِب��ي��ِد َغ��اٍن اْل��ُك��ثْ��ِر ِم��َن ُم��تَ��َف��اِق��ٍد ِف��ي ُع��ْدَن َم��ا إِذَا يَ��ُغ��ْص��َن
اْل��بُ��ْرِد638 ِف��ي َك��ال��طَّ��َراِئ��ِق َع��َل��يْ��ِه َف��ُه��نَّ ُغ��بَ��اِرِه ِف��ي تُ��ْربَ��ًة أَْرٍض ُك��لُّ َح��ثَ��ْت
اْل��َم��ْه��ِدي؟639 َف��َم��ا ذَا َف��اْل��ُه��َدى َوإِالَّ َف��َه��ذا، َه��ْديُ��ُه بَ��اَن َم��ْن اْل��َم��ْه��ِديُّ يَ��ُك��ِن َف��ِإْن
ال��نَّ��ْق��ِد640 ِم��َن يَ��َديْ��ِه ِف��ي ��ا َع��مَّ َويَ��ْخ��دَُع اْل��وَْع��ِد ِب��ذَا ال��زََّم��اُن َه��ذَا يُ��َع��لِّ��لُ��نَ��ا
ِب��ال��رُّْش��ِد؟!641 َل��يْ��َس َغ��اِئ��ٌب َش��ْيءٌ ال��رُّْش��ُد أَِم َغ��اِئ��ٌب ِب��اْل��َخ��يْ��ِر َل��يْ��َس َش��ْيءٌ اْل��َخ��يْ��ُر َه��ِل
َك��ِب��ِد ِذي َوأَْرَح��َم َق��ْل��ٍب ِذي َوأَْش��َج��َع يَ��ٍد ِذي َوأَْك��َرَم لُ��بٍّ ِذي أَأَْح��َزَم
ال��نَّ��ْه��ِد642 اْل��َف��َرِس أَِو اْل��َع��اِل��ي اْل��ِم��نْ��بَ��ِر َع��َل��ى َوِرْك��بَ��ًة ُج��لُ��وًس��ا ُم��ْع��تَ��مٍّ َوأَْح��َس��َن
اْل��َح��ْم��ِد643 َع��َل��ى تُ��ِدْم��نَ��ا َل��ْم َح��ِم��ْدنَ��ا ��ا َف��َل��مَّ بَ��يْ��نَ��نَ��ا ِب��اْل��َج��ْم��ِع اْألَيَّ��اُم ��َل��ِت تَ��َف��ضَّ
َواْل��َم��ْج��ِد644 ِح اْل��ُم��بَ��رِّ َواْل��ِع��ْل��ِم َج��َم��اِل��َك ِل��ثَ��َالثَ��ٍة َواِح��ًدا َوَداِع��ي َج��َع��ْل��َن
َوْح��ِدي645 ِب��ِإْدَراِك��َه��ا أَْه��ِل��ي يُ��َع��يِّ��ُرنِ��ي أَنَّ��ِن��ي َغ��يْ��َر اْل��ُم��نَ��ى أَْدَرْك��ُت ُك��نْ��ُت َوَق��ْد
بَ��ْع��ِدي646 ِم��ثْ��َل��ُه يَ��َرى َال َم��ْن بَ��ْع��َدُه أََرى ِب��ُم��ْص��بَ��ِح��ي ��ُروِر ال��سُّ ِف��ي َش��ِري��ٍك َوُك��لُّ
ِع��نْ��ِدي647 َف��ْض��لُ��ُه َم��ْن ِع��نْ��َد َق��ْل��ِب��ي ُم��َخ��لِّ��ُف َف��ِإنَّ��ِن��ي َرَح��ْل��ُت إِْن ِب��َق��ْل��ٍب ِل��ي َف��ُج��ْد
اْل��َع��ْه��ِد648 َم��ذُْم��وَم��ِة َغ��يْ��َر أََص��ابَ��ْت َل��ُق��ْل��ُت: َح��يَ��اتَ��َه��ا إَِل��يْ��َك نَ��ْف��ِس��ي َف��اَرَق��ْت َوَل��ْو
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وهُشوذان: هزيمة ويذكر شجاع أبا الدولة عضد يمدح وقال

َراِق��ْد649 أَنَّ��ِن��ي َم��ْوَالَك ِع��نْ��َد أَْم َع��اِئ��ْد أَْم َخ��يَ��اُل يَ��ا أََزاَِئ��ٌر
َق��اِص��ْد650 ِخ��َالِل��َه��ا ِف��ي َف��ِج��ئْ��تَ��ِن��ي َع��َرَض��ْت َغ��ْش��يَ��ٌة َظ��نَّ َك��َم��ا َل��يْ��َس
ال��نَّ��اِه��ْد651 ِب��ثَ��ْدِي��َك ثَ��ْدِي��ي أَْل��َص��َق تَ��َل��ٌف َف��َح��بَّ��ذَا َوأَِع��ْدَه��ا ُع��ْد
اْل��بَ��اِرْد652 ��ِر اْل��ُم��َؤشَّ ��ِت��ي��ِت ال��شَّ ِم��َن ِب��ِه يَ��ِش��حُّ ِب��َم��ا ِف��ي��ِه َوُج��ْدَت
َح��اِم��ْد653 َل��َه��ا أَنَّ��ِن��ي أَْض��َح��َك��ُه ِب��نَ��ا أََط��ْف��َن َخ��يَ��اَالتُ��ُه إِذَا
َزاِئ��ْد654 َش��ْوِق��ِه بَ��اُل َف��َم��ا ِم��نَّ��ا أََربً��ا َق��َض��ى َق��ْد َك��اَن إِْن َوَق��اَل:
َواِع��ْد655 َوَال َف��اِع��ًال يَ��ُك��ْن ََل��ْم َم��ا َف��َع��َل��ْت ُربَّ��َم��ا اْل��َف��ْض��َل أَْج��َح��ُد َال
نَ��اِف��ْد656 ِوَص��الُ��ُه َخ��يَ��اٌل ُك��لٌّ بَ��يْ��ِن��ِه��َم��ا َف��ْرَق اْل��َع��يْ��ُن تَ��ْع��ِرُف َال
اْل��َواِخ��ْد657 اْل��ُم��َق��لَّ��ِد اْل��بَ��ِع��ي��ِر َع��َل��ى ��اِع��ْد ال��سَّ َع��بْ��َل��َة اْل��َك��فِّ َط��ْف��َل��َة يَ��ا
َح��اِق��ْد658 َع��اِش��ٌق ال��نَّ��اِس َف��أَْج��َه��ُل َه��ًوى أَِزْدِك ُم��ْه��َج��ِت��ي أَذَى ِزي��ِدي
��اِه��ْد659 ال��سَّ ِل��َج��ْف��ِن��َي نَ��َواَه��ا َف��اْح��ِك اْل��َواِرْد َف��ْرَع��َه��ا َل��يْ��ُل يَ��ا َح��َك��يْ��َت
َواِح��ْد660 ِك��َالُك��َم��ا َح��تَّ��ى َوُص��ْل��َت تَ��ذَكُّ��ِرَه��ا َع��َل��ى بُ��َك��اِئ��ي َط��اَل
َق��اِئ��ْد661 َل��َه��ا َم��ا اْل��ُع��ْم��ُي َك��أَنَّ��َه��ا َح��اِئ��َرًة ال��نُّ��ُج��وِم َه��ِذي بَ��اُل َم��ا
َواِج��ْد662 َع��َل��يْ��ِه��ِم ُش��َج��اٍع أَبُ��و نَ��اِح��يَ��ٍة ُم��لُ��وِك ِم��ْن ُع��ْص��بَ��ٌة أَْو
َوال��تَّ��اِل��ْد663 ال��طَّ��ِري��ِف ذََه��اَب َخ��ُش��وا َوَق��ُف��وا َوإِْن أُْدِرُك��وا َه��َربُ��وا إِْن
َم��اِج��ْد664 َج��اِئ��ٍد اْل��َوْج��ِه ُم��بَ��اَرِك ُم��ْق��تَ��ِدٍر َع��ْف��َو ��وَن يُ��َرجُّ َف��ُه��ْم
َص��اِئ��ْد َوَال َراِم��يً��ا َخ��ِش��يَ��ْت َم��ا ِب��ِه اْل��َح��َم��اُم َع��اذَِت َل��ْو أَبْ��َل��َج
َط��اِرْد665 َوَال َح��اِب��ٌل َراَع��َه��ا َم��ا تَ��ذُْك��ُرُه َوْه��َي اْل��َوْح��ُش َرَع��ِت أَْو
بَ��اِئ��ْد666 َس��يْ��ِف��ِه تَ��ْح��َت َج��ْح��َف��ٍل َع��ْن َخ��بَ��ًرا َس��اَع��ٍة ُك��لُّ َل��ُه تُ��ْه��ِدي
اْل��َع��اِق��ْد667 َه��اَم��َة ال��تَّ��اِج ِف��ي يَ��ْح��ِم��ُل نَ��اِج��يَ��ٍة ِف��تَ��اِن ِف��ي َوُم��وِض��ًع��ا
اْل��َه��اِج��ْد668 اْل��َق��َط��ا يَ��بْ��َع��ُث َوَس��اِريً��ا اْل��َع��اِض��ْد ِب��ِه َربُّ��ُه َع��ُض��ًدا يَ��ا
َراَِع��ْد669 َوَال بَ��اِرٌق َال َوأَنْ��َت َم��ًع��ا َواْل��َح��يَ��اِة اْل��َم��ْوِت َوُم��ْم��ِط��َر
اْل��َف��اِس��ْد670 َرأْيُ��ُه نَ��اَل َم��ا ذَاَن َوْه��ُش��و َم��َض��رَِّة ِم��ْن ِن��ْل��َت َوَم��ا ِن��ْل��َت
اْل��َك��اِئ��ْد671 َغ��ايَ��ُة اْل��َح��ْرُب َوإِنَّ��َم��ا ِب��َغ��ايَ��ِت��ِه َك��يْ��ِدِه ِم��ْن ُ يَ��بْ��َدأ
َواِف��ْد أَتَ��ى َل��ْو اْخ��تَ��اَر َم��ا َف��ذَمَّ يُ��َح��اِربُ��ُك��ْم أَتَ��ى َم��ْن َع��َل��ى َم��اذَا
َراِش��ْد672 َوانْ��ثَ��نَ��ى ِب��ال��نَّ��ْص��ِر، َف��َف��اَز َرَج��اِئ��ُك��ْم ِس��َوى ِس��َالٍح ِب��َال
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��اِئ��ْد673 َوال��سَّ اْل��َم��ُس��وِد َم��َك��اِن َع��َل��ى يُ��َق��اِرُع��ُك��ْم َم��ْن ال��دَّْه��َر يُ��َق��اِرُع
َش��اِه��ْد674 َوَال َداِن��يً��ا تَ��ُك��ْن َوَل��ْم َع��ْس��َك��ِرِه َف��نَ��اءِ يَ��ْوَم��ْي َوَل��يْ��ت
��اِع��ْد675 ال��صَّ ُه َوَج��دُّ أَِب��ي��ِه َج��يْ��ُش َخ��ِل��ي��َف��تُ��ُه َغ��اِئ��ٌب يَ��ِغ��ْب َوَل��ْم
َم��اِرْد676 َع��َل��ى َم��اِرٌد يَ��ُه��زَُّه��ا ��َف��ٍة ُم��ثَ��قَّ َخ��ِط��يَّ��ٍة َوُك��لُّ
َواْل��َج��اِس��ْد677 َم��اءِ ال��دِّ َط��ِريِّ بَ��يْ��َن َف��اِص��َل��ًة يَ��َدْع��َن َم��ا َس��َواِف��ٌك
اْل��َح��اِئ��ْد678 ِب��َداِل��ِه نُ��ونً��ا أُبْ��ِدَل َف��َدْع��َوتُ��َه��ا بَ��َدْت اْل��َم��نَ��ايَ��ا إِذَا
َس��اِج��ْد679 أََس��اِس��ِه ِف��ي َل��َه��ا َخ��رَّ ِب��َه��ا َرَم��اُه َم��ْن اْل��ِح��ْص��ُن َدَرى إِذَا
نَ��اِش��ْد680 أََض��لَّ��ُه بَ��ِع��ي��ًرا إِالَّ َع��َج��اَج��ِت��َه��ا ِف��ي ال��ط��ْرُم َك��انَ��ِت َم��ا
َش��اِرْد681 نَ��َع��اَم��ًة َم��َس��َخ��تْ��ُه َق��ْد َم��ِل��ٍك َع��ْن اْل��ِق��َالِع أَْه��َل تَ��ْس��أَُل
َج��اِح��ْد682 َل��ُه ُم��نْ��ِك��ٌر َف��ُك��لُّ��َه��ا ِب��ِه تَ��ِق��رَّ أَْن اْألَْرُض تَ��ْس��تَ��ْوِح��ُش
َش��اِئ��ْد683 َوَال أَْغ��نَ��ى َم��ِش��ي��ٌد َوَال َح��َم��ى ُم��ِش��ي��ٌد َوَال ُم��َش��اٌد َف��َال
َواْل��َح��اِس��ْد684 اْل��َع��ُدوِّ ِل��َغ��يْ��ِظ إِالَّ ُخ��ِل��ُق��وا َم��ا َوْه��ُش��وذَ ِب��َق��ْوٍم َف��اْغ��تَ��ْظ
ال��رَّاِئ��ْد685 أَْه��ِل��ِه َق��بْ��َل يَ��أُْك��لُ��َه��ا نَ��اِب��تَ��ًة بَ��َل��ْوَك ��ا َل��مَّ َرأَْوَك
َع��اِب��ْد686 َج��ِب��ي��نُ��ُه َداٍم ُك��لُّ َم��ا ��ُق��ُه يُ��َح��قِّ ِل��َم��ْن ِزيٍّ��ا َوَخ��لِّ
َع��اِم��ْد687 َف��يُ��ْم��نُ��ُه ِم��نْ��ُه َل��ِق��ي��َت ِل��َم��ا اْألَِم��ي��ُر يَ��ْع��ِم��ِد َل��ْم َك��اَن إِْن
َف��اِق��ْد688 َك��أَنَّ��ُه ِب��َف��تْ��ٍح بُ��ْش��َرى َم��َع��ُه يَ��َرى َال ��بْ��ُح ال��صُّ يُ��ْق��ِل��ُق��ُه
َج��اِه��ْد689 ِألَنَّ��ُه إِالَّ َخ��اَب َم��ا ُم��ْج��تَ��ِه��ٍد ُربَّ ِل��ل��ِه َواْألَْم��ُر
َص��اِرْد690 إَِل��ى َح��اِب��ٍض َع��ْن يَ��ِح��ي��ُد ُم��ْرَس��َل��ٌة ��َه��اُم َوال��سِّ َوُم��تَّ��ٍق
َق��اِع��ْد691 أَْم ذَاَك نَ��اَل أََق��اِئ��ًم��ا أََع��اِديَ��ُه َق��اِت��ٌل يُ��بَ��ْل َف��َال
َخ��اِل��ْد692 َف��ِإنَّ��ُه ِف��ي��ِه ِص��ي��َغ َم��ْن ِف��َدى أَُص��وُغ الَّ��ِذي ثَ��نَ��اِئ��ي َل��يْ��َت
َواِل��ْد693 َل��ُه ُرْك��نُ��َه��ا ِل��َدْوَل��ٍة َع��ُض��ٍد َع��َل��ى ُدْم��لُ��ًج��ا َل��َويْ��تُ��ُه

صباه: يف وقال

ُم��َق��لَّ��ِدِه694 أَْع��َل��ى َع��َل��ى ��ُدوِد ال��صُّ َس��يْ��ُف يَ��ِدِه ِف��ي يَ��ْه��َواُه َم��ْن ُروُح َوَش��اِدٍن
تَ��َج��لُّ��ِدِه695 ِم��ْن ِب��تُ��ْرٍس اتَّ��َق��اُه إِالَّ ِل��يَ��بْ��تُ��َرُه ُع��ْض��ٍو َع��َل��ى ِم��نْ��ُه اْه��تَ��زَّ َم��ا
أَْح��َم��ِدِه696 َح��ْم��ِد ِف��ي بَ��ْدِرِه ِم��ْن ذَمَّ َم��ا أَِح��بَّ��ِت��ِه ِم��ْن إَِل��يْ��ِه ال��زََّم��اُن ذَمَّ
ِدِه697 تَ��َردُّ ِم��ْن ِف��ي��َه��ا ال��نُّ��وُر َد تَ��َردَّ َف��َرٍس َع��َل��ى َالَق��تْ��ُه ��ْم��ُس ال��شَّ إِذَا َش��ْم��ٌس
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َس��يِّ��ِدِه698 ِع��نْ��َد إِالَّ يَ��ْق��بُ��ُح َف��اْل��َع��بْ��ُد َط��ْل��َع��ِت��ِه ِع��نْ��َد إِالَّ اْل��ُح��ْس��ُن يَ��ْق��بُ��ِح إِْن
َم��ْوِرِدِه699 بَ��ْع��َد إِالَّ اْل��ُح��رُّ يَ��ْص��ُدُر َال َل��َه��ا: َف��ُق��ْل��ُت نَ��ْف��ًس��ا، ِط��ْب ال��رِّْف��ِد َع��ِن َق��اَل��ْت:
َم��ْولِ��ِدِه ِع��نْ��َد إِالَّ اْل��ُج��وُد يُ��وَل��ِد َل��ْم َف��تً��ى َع��َرْف��ُت ُم��ذْ إِالَّ اَل��َخ��يْ��َر أَْع��ِرِف َل��ْم
أَْم��َرِدِه700 ِس��نِّ ِف��ي َك��ْه��ِل��ِه نُ��َه��ى َل��َه��ا ِك��بَ��ٍر ِم��ْن ال��دَّْه��ِر نَ��ْف��َس ��ُر تُ��َص��غِّ نَ��ْف��ٌس

هوامش

اليمن، أهل لغة يف املحموم واملورود: املرض، والعلة: لزمه، باليشء: اليشء سدك (1)
الرمة: ذو قال مورود، فهو الحمى وردته وقد

َم��ْوُروُد اْل��بَ��يْ��ِن ِح��ذَاِر ِم��ْن َك��أَنَّ��ِن��ي

محمة، أي موردة؛ الرطب أكل ويقال: لوقت، صاحبها أخذت إذا الحمى يوم والورد
ما يقول: بمولود. ويروى الرحضاء، فقال: املورود؟ إفراق أمار ما آلخر: أعرابي وقال

الرجل. هذا من أكرم موروًدا علة لزمت
أخو شجاع ألنه الفراش؛ عىل موته من يأنف إنه يقول: املوت. املواعيد: أصدق (2)

تمام: أبي قول إىل ينظر وهذا حروب،

اْل��َح��َزِن ِة ِش��دَّ ِم��ْن يَ��ُم��ْت َل��ْم إِذْ ل��َم��اَت إِذَْن ال��رَِّم��اِح أَْط��َراِف بَ��يْ��َن يَ��ُم��ْت َل��ْم َل��ْو

موته ينكر الحروب ومالبسته شجاعته يف مثله يقول: الخيل. من الطوال القود: (3)
يحترض: وهو قال أنه الوليد بن خالد عن يحكى الحروب. غري يف أي الرسوج؛ غري عىل
موت أموت ذا أنا وها رمية، أو رضبة أو طعنة وفيه إال شرب موضع جسدي يف «ليس

الجبناء.» أعني نامت فال الحمار،
يف بصدره تتعثر الرماح كانت أن بعد الفراش عىل موته ينكر مثله يقول: (4)
مطعونًا وجعله إياه، إصابتها بصدره: الرماح وتعثر األبطال، رءوس رضبه وبعد الحرب،
يخاف ال أنه إىل إشارة ضاربًا وجعله بالرمح، فيقاتله جانبه يخاف قرنه أن إىل إشارة
من الصناديد ومنه الشجاع، السيد وهو صنديد جمع والصناديد قرنه، من يدنو أن
أي القدر؛ صناديد من باهلل نعوذ يقول: الحسن وكان والدواهي، الشدائد وهي األمور

409



املتنبي ديوان رشح

الباطل، ملخ ومن اإلعجاب، وهو العمل؛ جنون ومن الغوالب، العظام ونوائبه دواهيه من
فيه. التبخرت وهو

والرعديد: الشجاع، والذمر: الحروب، مواضع أصعب هنا واملراد الكثري، الغمر: (5)
خوف خاف الشجاع خاضها إذا صعبة الحرب يف حومة كل خوضه وبعد يقول: الجبان.

الجبان.
وإن لنا، عادة الصرب فإن فقده عىل صربنا فإن يقول: صبور. جمع صرب: (6)
مردود؛ فغري قلت: شئت وإن غناء، وال البكاء يف نفع فال البكاء، علينا يردده لم بكينا

به. الفجيعة وشدة ذلك الستحقاقه به؛ نعاب ال أي البكاء؛ علينا يرد لم أي
مثل ألن عجب؛ فال ملوته جزعنا وإن يقول: بالجزر، موته وشبه بالبحر شبهه (7)
ولكن حسب، ماؤه يرتاجع أن جزر إذا البحر يف املعهود إذ البحر؛ يف يعهد لم الجزر هذا
تعهد لم ولكن املصائب، تقع قد واملعنى: ويجف، ينضب حتى يجزر أن فيه يعهد لم

باهلة: أعىش كقول وهذا املصيبة، هذه مثل

ُص��ب��ُر َم��ْع��َش��ٌر َف��ِإنَّ��ا َص��بَ��ْرنَ��ا َوإِْن أَْج��َزَع��نَ��ا ��رِّ ال��شَّ َف��ِم��ثْ��ُل َج��ِزْع��نَ��ا َف��ِإْن

فقال: تمام أبو أخذه

ُم��َف��نَّ��ِد َف��َغ��يْ��ُر تَ��ْج��َزْع َوإِْن َص��بَ��ُروا َم��ْع��َش��ٍر َك��ْوَك��ُب َف��أَنْ��َت َص��بَ��ْرُت َف��َل��ِئ��ْن

فقال: الخريمي وأخذه

أَْوَس��ُع ��بْ��ِر ال��صَّ َس��اَح��ُة َوَل��ِك��ْن َع��َل��يْ��ِه َل��بَ��َك��يْ��تُ��ُه َدًم��ا أَبْ��ِك��ي أَْن ِش��ئْ��ُت َوَل��ْو

الجبال، مواحيد من أخذها كأنه األفراد، باملواحيد: واملراد الجماعات، الزرافات: (8)
بموته، انقطع العطاء إن يقول: األخرى، عن بائنة واحدة كل منفردات أكمات وهي

الهبات. من واألفراد الجماعات يعطي كان ما وانقطع
ليحزن يسلم إنما أصحابه ذهاب بعد املتحابني القوم من يسلم الذي إن يقول: (9)

آجالهم. عن أجله تأخر وإن يتبعهم، ألنه ليخلد؛ ال لفقدهم،
لتعجل محمود غري وذلك صديقه، بعد يبقى أن حاليه أحمد جني: ابن قال (10)
غري — الزمان حايل أحمد وهي — الحياة كانت وإذا أي والحياة؛ املوت فحااله الحزن:
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أي الواحدي؛ وقال الزمان؟ من ترجى فماذا الراحلني، عىل بالحزن تقطع ألنها محمودة
فناء، ومؤجله بالء معجله ألن محمود؛ غري وهو البقاء حاليه أحمد زمان عند رجاء ال
كما فيكون مذموم. مكروه والشيب شاب، بقي ومن البقاء، حاليه أحمد قلت: شئت وإن

الوراق: محمود قال

أََم��اِن��ي��َه��ا ِف��ي��ِه نَ��ْف��َس��ُه َوَس��اَع��َدْت َل��ُه اْل��بَ��َق��اءُ ُم��دَّ َف��ِإْن اْل��بَ��َق��اءَ يَ��ْه��َوى
ِف��ي��َه��ا اْل��بَ��َال تَ��َص��اِري��ِف ِم��ْن يُ��َرى ��ا ِم��مَّ ُش��ُغ��ًال نَ��ْف��ِس��ِه ِف��ي َل��ُه اْل��بَ��َق��اءُ أَبْ��َق��ى

أمره بلوت عوده: وعجمت رخو؟ أم هو أصلب ليعرف عضه العود: عجم (11)
قال: حاله. وخربت

تُ��ْس��أَُل ِح��ي��َن نَ��اِئ��ًال إِالَّ ��اَك َوَك��فَّ َص��َالبَ��ًة إِالَّ اْل��َم��ْع��ُج��وُم ُع��وُدَك أَبَ��ى

نوائبه. عىل وصربي صالبتي وعرف جربني وقد للزمان، صحبتي طالت قد يقول:
ومن توهيني، عن ويدافعها الخطوب يقارع ما والصرب الجالدة من يف يقول: (12)
وما يكون: هذا وعىل باملصائب، آنس وصريني الجزع، عني نفى ما للمحن إلفتي طول
وما يف — ما تكون أن — العكربي قال كما — ويجوز قارع، ما عىل عطًفا آنسني
العظام، باملصائب ويؤنسني الخطوب يقارع ما يف الواحدي: وعبارة تعجبًا، — آنسني
جلودهم أن لو القيامة يوم العافية أهل «ليودن ملسو هيلع هللا ىلص: قال كما املصابني بثواب علمه وهو
الذي رأيه باملصائب آنسه والذي البالء.» أهل ثواب من يرون ملا … باملقاريض قرضت
عظمت إذا واملصيبة اإلنسان، تلقى الشدة خطب: جمع والخطوب … منها املخرج يريه

سوداء. مصيبة قيل:
ولم أيديهم، من واستنقذته أغثته، كالب بني أرس يف وهو استغاثك ملا يقول: (13)

عنه. مغموًدا سيًفا تكن
فال عنقه يف البعري يأخذ داء الصيد: وأصل امللوك، ملك يا الصيد، أصيد يا (14)
النخوة، صاحب العظيم والرجل امللك يف واستعمل يرسة، أو يمنة يلتفت أن معه يستطيع
هنا ها الصيد وأصيد العكربي: قال جمعه، والصيد تفضيل أفعل ال وصف أفعل وأصيد
العور أعور يفتح كما يفتح ذلك ألن صيًدا؛ أعظمهم هنا يكون وال امللوك، ملك بمعنى

أفعله. ما وال أفعل فيها يستعمل ال والعاهات الخلق ألن عوًرا؛ أشدهم أي

411



املتنبي ديوان رشح

﴿ثُمَّ تعاىل: قال أحياه، وأنرشه: العنق، وصفحة الحنك بني لحمات اللغاديد: (15)
وجعل الرماح، إليه تنسب باليمامة موضع والخط: الرماح، الخط: وقنا ُه﴾ أَنَرشَ َشاءَ إِذَا
إياه، الخارجي بأرس املوتة هذه قبل مات لقد يقول: املوتة. هذه قبل موتًا ذلك قبل أرسه

منهم. استنقذته حتى األعداء لغاديد يف الرماح بطعن املوت ذلك من فنرشته
هجومك خشية سهروا وقد الستنقاذه، بجنودك ليًال سريك وأنرشه يقول: (16)
بجنودك، فيه رست إذ بالجنود؛ الليل ورميت بالسهر، عيونهم رميت فكأنك عليهم،

القنا. وقع عىل عطف ورميك، فقوله:
رعلة جمع والرعال: تذكر، لم وإن الخيل، عن كناية — رعالها يف — الهاء (17)
جمع والثبات: الضامر، وهو شازب، جمع والشزب: للجنود، والضمري الخيل، من القطعة
عليهم انصبت يقول: لفظها. من لها واحد وال الفرق، والعباديد: الجماعة، وهي ثبة،

ووحدانًا. زرافات صباًحا الخيل
كنى األرض، يف الشق وهو أخدود، جمع واألخاديد: قبضها، الدراهم: انتقد (18)
فداءه؛ وجعلوها األغماد، يف السيوف إليهم حملوا أي السيوف؛ عن األغماد تحمل بما
تقبض كما مقبوًضا بها الرضب جعل فداءً السيوف جعل وملا بها، استنقذوه ألنهم
فيهم أثر رضبًا كان وائل أبي فداء إن يعني: الفداء. يف عادة تدفع التي والدنانري الدراهم

األخاديد. كأنها واسعة جراح نالتهم أي األرض: يف األخدود تأثري
الذئب. والسيد: الرءوس، والهام: الرأس، قحف تيل رقاق عظام الفراش: (19)
رائحة منه والوحوش الذئاب فتستنشق رءوسهم، عظام يف يقع الرضب هذا إن يقول:

لحومهم. ألكل فتأتي تدلها
أفناها والقتل األرس من إياه تخليصك بعد له وهبتها التي الحياة إن يقول: (20)
بها، عليه أنعمت التي — الحياة نعمة — النعمة تلك لك شاكًرا والسيادة الرشف بناء يف
أفنى، ضمري من حال وشاكًرا: الدولة، سيف بسيادة إقراره التسويد يكون أن ويجوز

سيًدا. جعله أي سوده مصدر والتسويد:
فأعنته، بي استعان أي فأنجدته؛ استنجدني ويقال: املكروب، املنجود: (21)
واجرتأ بالرجل رضي إذا للرجل ويقال مرض، أو ضعف بعد قوي أي الرجل واستنجد
فبقي الحرب يف جراحة أصابته قد املرثي وكان عليه، استنجد قد إياه: هيبته بعد عليه
لتلك مكروبًا الجراحة، هذه بسبب جسم سقيم حياته بقية أفنى يقول: مات. أن إىل فيها

املكروب. عون ذلك مع وهو الجراحة،
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غدا العدو أرس من خلصته أن بعد يقول: املقيد. واملصفود: املوت، الحمام: (22)
مبتدأ الحمام: قيده وجملة هذا، منه. يتخلص لم به وصفد باملوت قيد ومن للموت، أسريًا
والقيد، الغل والقد: الحمام، قده وروي: هو، غدا ثم قال كأنه نصب موضع يف وخرب

قده. الحمام غدا أي الحمام قده وروي:
بأتباعك، تضيق الفلوات ألن عددك؛ به ينتقص ال عشريتك من هلك من يقول: (23)
ومنه ينقص، مفعول وعدد: زائدة، — عدد من قوله يف — ومن الجيوش، من معك ومن

الدولة. سيف هو وعيل لعدد، صفة وخرب مبتدأ عيلٌّ:
تجيء الرياح واملراويد: رياحها، وأرواحها: للبيد، — ظهرها يف — الضمري (24)

الرمة: ذو قال وتذهب.

اْل��َم��َراِوي��ُد َواْل��ُه��وُج اْل��َع��ْه��ِد تَ��َق��اُدُم َع��َل��ًم��ا ِب��َه��ا يَ��تْ��ُرْك َل��ْم َم��يَّ��َة َداَر يَ��ا

يريد هبوبها. عند الرياح انتشار فيها وتنترش الفلوات، عىل تطلع جيوشه إن يقول:
قوله: حد عىل وهذا هبوبها، عند الرياح تعمها كما البيد تعم فهي كثرية جيوشه أن

َط��اَل��ُه َج��بَ��ٍل ِف��ي َس��اَر َوإِْن ��ُه َع��مَّ َم��ْه��َم��ٍه ِف��ي َس��اَر إِذَا

الحافر، طرف والسنبك: عيل، اسمه ألن العني؛ اسمه: من حرف بأول أراد (25)
فيها تطبع كانت الصخور عىل وقعها لشدة الخيل حوافر إن يقول: الصخور. والجالميد:

وسطه. وفراغ استدراته يف العني حرف يشبه أثًرا
فقدهما، ال أي وشجاعته؛ بجوده عزاء فال امليت، بهذا معز عزاه مهما يقول: (26)
األمري، معز يعز مهما وتقديره: عليه، العزاء بوقوع منصوب واألمري: يعز، فاعل فالفتى:
والفتى: للفتى، صفة األمري أن عىل — األمري الفتى يعز — وروي للميت، به: يف والضمري

فاعله. يُسمَّ لم ملا املبني يعز فاعل نائب
قال بهم، فيعزى ولد من كل يتقدمه حتى الدوام عىل يبقى أن أمنيتنا يقول: (27)
يف أجود وهو الجماعة، وارث هللا جعلك للمعزي: يقال كما حسن، دعاء وهذا جني: ابن

أبًدا. مصيبة إليك هللا أعاد ال قولهم: من املعنى
— املرأة هذه يعذلن اللواتي إن يقول: الخلق. الحسنة الناعمة املرأة الخود: (28)
ألنها عيل؛ لها حواسد هن إياي محبتها ألجل يف — خدها عىل الخال صاحبة هي التي

ماجد. بضجيع مني ظفرت
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كوني مع عنها أعف إنني يقول: النوم. يف الخيال والطيف: الضجيع، أي يرد؛ (29)
إذا أيًضا طيفها عن أعف رصت حتى يل سجية ذلك صار وقد العفاف، ترك عىل قادًرا

هدبة: قال كما النساء، مغازلة عن والرغبة بالعفة نفسه يصف نومي. يف زارني

آِل��ُف َواْل��َق��ْل��ُب لِّ ال��دَّ ذَاَت َوأَْص��ِرُم ِف��َراَش��َه��ا ِل��ْل��َف��تَ��اِة َألُْخ��ِل��ي َوإِنِّ��ي

أجود لكان مستيقظ أو يقظان قادر: موضع يقول أن عىل قدر لو جني: ابن قال
— جني ابن نقد — النقد هذا العرويض: الفضل أبو قال يقدر. لم ولكنه الصناعة، يف
حالة يف الكف وهو واحد، معنى عىل يزد لم ساهر: أو يقظان قال لو أنه وذلك جيد، غري
عن ال مروءة وحفظ نفس صلف تركها أنه املعنى يف زاد قادر: قال وإذا واليقظة، النوم
تركها وإذا يؤجر، ولم يأثم لم قدرة غري من املحارم ترك رجًال أن ولو ورهبة، عجز
من نفسه عىل فرض فيما يقرص الفتح أبي من والعجب قال: مأجوًرا. صار القدرة مع
أن أيًضا قادر الراقد إن راقد: وهو قوله يف وقال النقد، يتكلف ثم ويخطئ، التفسري
يفعله أن اليشء عىل والقدرة أحد، يقله ولم بيشء، هذا وليس ويصيح، نومه يف يتحرك
يقال وال عليه، املغيش وال بهذا يوصف ال والنائم ترك، شاء وإن فعل شاء فإن شاء، متى
منه باختيار فليس طيفها يف الهوى عصيانه وأما مريد، وال قادر وال مستطيع إنه للنائم
عىل كالجاري النوم يف رصت وغريزتي طبعي يف ثبت ما لشدة يقول ولكنه النوم، يف

عادتي.
الحب ولعج الحب، من الفؤاد لحرقة العج، هوى يقال: املحرق، الالعج: (30)
قال جلده، وأحرق آمله الرضب: ولعجه القلب، يف استحر لعًجا: يلعج فؤاده والحزن

الهذيل: ربع بن مناف عبد

َرَق��َدا ِل��َم��ْن بُ��ْؤَس��ى َوَال تَ��ْرُق��َداِن َال َع��ِوي��لُ��ُه��َم��ا ِربْ��ٍع ابْ��نَ��تَ��ْي يَ��ِغ��ي��ُر َم��اذَا
اْل��ِج��ِل��َدا يَ��ْل��َع��ُج ِب��ِس��بْ��ٍت أَِل��ي��ًم��ا َض��ْربً��ا َم��َع��ُه َق��اَم��تَ��ا نَ��ْوٌح تَ��أَوََّب إِذَا

جلود والسبت: شيئًا، ثأره طلب من أبيهما عىل بكاؤهما يغني ال أي ينفع؛ يغري:
عليه اضطمت ما والحشا: فكرسه. الجلد من الالم حركة إىل واحتاج املدبوغة، البقر
الشوق من الشفاء يجد متى يقول: متباعد. فاعل من حال قربه: يف وقوله الضلوع،
جني: ابن وعبارة بعفافه؟ عنها نأى بشخصه منها دنا إذا املحبوبة لهذه محب املحرق

امتنعت؟ قدرت كلما وأنت بك مما تشفى متى يريد
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إىل صبوته نفسه عىل ينكر الحييات. والخرائد: الصبوة، إىل تدعوك تتصباك: (31)
عنهن تنأى بهن الخلوة يف كنت إذا يقول: بهن. الخلوة يف العار يخىش دام ما الحسان

إليهن؟ والنزاع الحسان ولعشق لك فما وتعف،
التقايض يف غريمه عىل الرجل وألح باملسألة، عليه ألح ويقال: الزمه، عليه: ألح (32)
الناقة وألحت ألث، مثل به أقام باملكان: السحاب وألح دائم، ملحاح: وسحاب واظب، إذا
والعوائد: اللزوق، من وكله الفرس، يحرن كما يربحا فلم مكانهما لزما إذا الجمل: وألح
ألفته، لقد حتى يفارقني فال السقم الزمني يقول: املريض. تعود التي وهي عائدة، جمع

السقم. من بي ما لشدة وعوائدي طبيبي ملني وقد
وشجاه كالتنحنح، الصهيل، دون والحمحمة: واألنثى، للذكر فرسجواد يقال: (33)
عهدت الذي املوضع وهو معهد، جمع واملعاهد غصه، إذا وأشجاه أحزنه، إذا يشجوه:
جوادي فحمحمت الحبيب دار عىل مررت يقول: معاهد. األحبة: ديار وتسمى شيئًا، به
كما العجماوات تشجي الديار وهل فقال: متعجبًا، استفهم ثم عرفتها. ألنها إليها حنينًا

فقال: عليه، وزاد هذا التهامي الحسن أبو أخذ وقد اإلنسان؟! تشجي

ِديَ��اُرَه��ا َالَح��ْت ِح��ي��َن ِج��يَ��اِدي َص��ِه��ي��ُل َف��أََج��ابَ��َه��ا نَ��اَق��ِت��ي َف��َح��نَّ��ْت بَ��َك��يْ��ُت

فقال: هذا عىل الرفاء الرسي زاد ثم

َح��َم��اُم��َه��ا َويَ��ْدُع��و أَْف��َراِس��ي َوتَ��ْص��َه��ُل نَ��اَق��ِت��ي َوتُ��ْرِزُم أَبْ��ِك��ي ِب��َه��ا َوَق��ْف��ُت

الخاثر اللبن والرضيب: السوداء، الدهماء: والفرس إنكاري، استفهام ما: (34)
والوليدة: لبنها، فجف بالنتاج عهدها بعد التي النياق والشول: لقاح، عدة من يحلب
رسم الدهماء الفرس تنكر كيف يقول: عنه. ورجع التعجب نفى تخدم. التي الجارية
نفي. هنا ها «ما» الواحدي: وقال فألفته؟ النياق لبن فيه الوالئد تسقيها به أقامت منزل
والليايل فعله وأحاول الخطري، األمر أريد يقول: حصوله. عن أي كونه؛ عن (35)
أطاردها وأنا إليه، الوصول عن تطاردني بذلك فكأنها وبينه، بيني وتحول عنه، تدافعني

وبينه. بيني حيلولتها عن
من حال أنه عىل — وحيًدا ويروى وحيد، أَنا أي محذوف؛ مبتدأ خرب وحيد: (36)
ألن أطلب، ما عىل يساعدني من أجد ال ثم ومن عظيم، مطلوبي إن يقول: — أهم ضمري
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كرغيف خليل: جمع والخالن: عليه، باملساعدة ينهض من قل عظيًما كان إذا املطلوب
ورغفان.

وتعينني يقول: جريها، يف تسبح كأنها التي الفرس والسبوح: الشدة، الغمرة: (37)
عليها، أدلة منها لها خصال بكرمها يشهد سبوح فرس الحروب يف الغمرات توارد عىل
به، يعاب قد ما — عليها منها لها قوله وهو — التكرار كثرة من الثاني الشطر ويف

حال. ومنها: بشواهد، متعلق وعليها: صفة؛ والجملة: شواهد، عن مقدم خرب ولها:
ذهب إذا يرود: راد من اللجام، يف تدور حديدة وهو مرود، جمع املراود: (38)
شبه اتجهت كيفما الرماح مع تميل — مفاصلها للني — السبوح هذه إن يقول: وجاء.
يدور املرود بمسمار — الطعان لدى عنانها لوى إذا — استدارتها رسعة يف مفاصلها

كشاجم: قال كما أديرت، كيفما حلقته مع

ِب��ْرَك��اُر َف��َك��أَنَّ��ُه ِل��تُ��ِدي��َرُه َم��ْوُروِدِه َع��َل��ى ِب��ِه َع��َط��ْف��َت َوإِذَا

الربجل.) — الدوائر لرسم ساقني ذات آلة والبيكار: (الربكار
العزيز عبد بن عيل الحسن أبا القايض يريد — القايض أخطأ الواحدي: قال وهنا
لو املعنى يصح إنما وقال: املقلوب، من هذا أن وزعم البيت، هذا يف — الجرجاني
يف الرماح شبه املكحلة، مثل املرود أن وعنده مراود، مفاصلها تحت الرماح كأنما قال
يخص ألنه فاسد؛ وهذا العني، يف امليل يفعل كما فيها يفعل الجفن يف بامليل مفاصلها
كانت وإذا الطعان، قدر عىل تثنى قال ألنه املفاصل؛ يف الطعن كل وليس املفاصل،

تثنيها. إىل حاجة فال الجفن يف كامليل ومفاصلها الرماح
يقول: األعناق. من القالئد مواضع أي القالئد؛ ومحللة الصدور، أعايل اللبات: (39)
ألنه أعجازها؛ من تنال وال وأعناقها، خيله صدور من الرماح فتنال الحرب يخوض إنه

منها. يهرب ال
يصدر ال مهلكة موارد — يدي يف وسيفي — الحرب يف نفيس وأورد يقول: (40)
جني: ابن وعبارة — مثيل يقاتل لم ما أو — مثيل شجاًعا جلًدا يكن لم ما حيٍّا واردها
واو واملهند: يف والواو هذا، هلك. جلًدا، شجاًعا يكن ولم الحرب يف موقفي مثل وقف من

املشحوذ. السيف أو الهندي، السيف واملهند: الحال،
بقوة الكف تقو لم فإذا بالكف، ال بالقلب تكون إنما الرضب قوة إن يقول: (41)

يحمل. صلة حالة، عىل وقوله: الساعد، بقوة تقو لم القلب:

416



الدال قافية

ال كالمهم ألن له؛ والقصائد الشعر، يدعون الشعراء من عداه من إن يقول: (42)
فهو وإذن: ألنفسهم، ويدعونه شعره يأخذون أنهم يريد ولعله شعًرا، يسمى أن يستحق
من كثرة يريد الواحدي: وعبارة شعره، بانتحال شاعر فهو غريه أما الحقيقة، يف الشاعر
بالقصائد يأتي الذي هو ألنه الشاعر؛ باسم التحقيق له وأن املدعني، الشعراء من يرى
وأشد أحسن لكان القصائد؛ ومني الدعوى منهم فكم قال: لو جني: ابن قال هم. ال

فعلهم. كثرة عىل تدل ألنها مبالغة،
الدولة كسيف الشعراء يف إنه يقول: التخلص. حسن البديع من البيت هذا يف (43)
وهذا — التسمية يف ونظائر أشباه له كان وإن — النظري منقطع منهما فكل السيوف، يف

الفرزدق: يقول كما

اْل��َخ��َالِئ��ِق ِف��ي ُف��رُِّق��وا َوَل��ِك��ْن َك��ِث��ي��ًرا َواْل��ُك��نَ��ى ال��نَّ��اِس ِف��ي اْألَْس��َم��اءُ تَ��ْل��تَ��ِق��ي َوَق��ْد

تنتىض التي الحديد كسيوف ليس إنه يقول. وجرَّده. سله السيف: انتىض (44)
ويغمده واألنفة، الشجاعة من به هللا آثره وما طبعه، كرم الحرب يف ينتضيه وإنما وتغمد،
ونضا أيًضا، نضاه يقال: السيف. انتىض يقال: وكما هذا، واإلحسان. العفو من تعوده ما

ا: رشٍّ تأبط قال قطعتها. البالد: ونضوت ونصل، لونه ذهب الخضاب:

اْل��ُم��ت��َش��ْل��ِش��ِل ��اِح��ِب ِب��ال��شَّ ال��َف��ال َوأَنْ��ُض��و َه��اَم��ِت��ي اْل��َخ��ْم��ِر ِم��َن أَْرِوي َوَل��ِك��نَّ��ِن��ي

— هذا عىل — والشاحب الخفيف، اللحم القليل املتخدد الرجل باملتشلشل: (يعني
الدم، منه يقطر سيف هو األصمعي: قال السيف. به يريد وقيل: الصاحب، به يريد

جفنه.) أخلق الذي والشاحب:
كالٍّ يعطي لهم ناقد الدهر أن تيقنت املنزلة يف دونه الناس رأيت ملا يقول: (45)
يستحق، ال من يرفع الدهر ألن الدهر؛ يفعل ما خالف عىل وهذا يستحقه، ما قدر عىل

املتنبي. قال مما العكس عىل فهو يستحق، من ويحط
الناس أحق إن يقول: السابق، البيت يف ذكره ملا كالرشح وهذا األعناق، الطىل: (46)
شجاًعا أي — لألعناق ضاربًا كان من وإمارة؛ سيف صاحب يكون أو السيف يتقلد بأن
وعبارة الحروب، وغمرات الشدائد عليه هانت من عدوه جانب يأمن بأن وأحقهم —
يروى وباألمن: وقوله األعناق: به يرضب من إال سيًفا يحمل أن يستحق ال الرشاح: بعض
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األعناق، الطىل: أن أسلفنا وقد هذا، اإلمارة. بمنصب أو الناس، أمور يتوىل أي وباألمر؛
إطالء والبعري الرجل وأطىل أيًضا، الطالة ويقال: طلية، الواحدة األعناق. أصول وقيل:

قال: لغريه أو للموت عنقه مالت مطٍل: فهو

اْل��َخ��ِب��ي��ِر َع��َل��ى َوَق��ْع��ِت َل��َه��ا َف��ُق��ْل��ُت أَِب��ي��َه��ا َع��ْن تُ��َس��اِئ��ُل َوَس��اِئ��َل��ٍة
ال��نُّ��ُس��وِر ِم��َن اْل��ُق��ْش��م��ع��اُن َع��َل��يْ��ِه َوَم��اَل��ْت أَْط��َل��ى َق��ْد أَبَ��اِك تَ��َرْك��ُت

أي الطال ميل من وأصله هواه، إىل مال ما أي قط.» نبي أطىل «ما الحديث: ويف
وبعض ثلثاه، ذهب حتى العنب عصري من طبخ ما والطالء: الشقني، أحد إىل األعناق
ويف بعينها، الطالء أنها ال اسمها تحسني بذلك يريد الطالء. الخمر: تسمي العرب
يرشبون أنهم يريد اسمها.» بغري يسمونها الخمر أمتي من ناس «سيرشب الحديث:
القطران، والطالء: خمًرا، يسموه أن من تحرًجا طالء ويسمونه املطبوخ، املسكر النبيذ

أطالء. والجمع والخف، الظلف ذوات من الولد والطال: به، طليت ما وكل
أي بهذا؛ هو إنما وشقاؤها الروم، أهلها التي البالد هللا بالد أشقى إن يقول: (47)
بمجدك، معرتفون كلهم فهم هذا ومع الحروب، لغمرات تكرتث وال الطىل ترضب بكونك

واإلقدام. الشجاعة من عليه أنت ما يجحدون وال
بالد بأقىص قرية والفرنجة: وجه، كل من وفرقها عليهم صبها الغارة: شن (48)
يف الذي بات حتى جميًعا فيهم خوفك فشاع الروم بالد عىل الغارة صببت يقول: الروم.

عنك. بعيًدا كان وإن خوًفا ينام ال بالدهم أقىص
مطلية أي — مخلقة مساجد كأنها بدمائهم ملطخة البالد هذه إن يقول: (49)
فيها طريحون مقتولون وهم — الزعفران أجزائه أعظم الطيب من رضب بالخلوق:
ابتداء خرب — بالرفع — مخضبة فقوله: حقيقة. يسجدوا لم وإن األرض، عىل سجد كأنهم
والخيل يروى رصعى: والقوم تركتها، يف الضمري من حاًال جعله نصبه ومن محذوف،
حال. املعرتضة: والجملة كأن، خرب ومساجد: طريح، أي رصيع؛ جمع ورصعى: رصعى،
بمنزلة لهم فهي بها، تحصنوا التي جبالهم من منكوسني تنزلهم يقول: (50)
فيقوم بهم فيوقع ينزلوا حتى لهم يكيد أنه يعني بكيدك: عليهم وتأتي السابقة، الخيول
من منكوسني تنزلهم إنك أي جبالهم؛ والسابقات تقول: أن ولك الرماح، مقام كيدك فيهم
تطعنهم الواحدي: وعبارة عنها، فتنكسهم بها يستعصمون الجبال كأنها التي خيولهم

الخيول. والسابقات: قلبه، ونكسه: منكوسني، خيولهم عن وتنزلهم كيد من برماح
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يف وأصلها الصلبة، األرض وهي كدية، جمع والكدى: اللحم، تقطيع الهرب: (51)
تعاىل: قال انقطع، أي أكدى فيقال: لصالبتها. عندها فيقف الحافر إليها يصل البرئ
قالوا: وقطع، العطية عن أمسك وقيل: القليل، وقطع أي قيل َوأَْكَدٰى﴾ َقِليًال ﴿َوأَْعَطٰى
من يمكنه ال حجر إىل البرئ حفر يف بلغ إذا للحافر يقال البرئ، يف الحفر من وأصله
يقول: العظيمة: الحيات واألساود: الحفر، يقطع ذلك وعند الكدية، إىل بلغ قد الحفر:
كما والكهوف املغاور ويف الصخور تحت اكتمنوا وقد بالسيوف، تقطيعهم يف وتمعن

الرتاب. يف الحيات تكمن
الحصون وتضحى يقول: الجبال. أعايل والذرى: املرتفعات، املشمخرات: (52)
وروى باألعناق، القالئد إحاطة بها محيطة وخيلك الجبال، رءوس يف الشامخة العالية

بالتعريف. — القالئد جني: ابن
وبني بينها الروم ييل مما بالثغور بلد وآمد: الروم، بالد من وهنريط: اللقان (53)
املكان، بهذا عليهم أغرت يوم هالًكا عليهم وأتت خيلك، بهم عصفت يقول: بكر. ديار
الجواري من األسارى من بها حصل من بكثرة آمد أرض ابيضت حتى أسارى وساقتهم

الفرسان. بها ويراد الخيل وتطلق للخيل، عصفن يف فالضمري والغلمان،
يقول: وسقط. هوى وانهوى: للروم، منيعان حصنان وسابور: الصفصات (54)
أهل وهلك مثله، سقط حتى التخريب يف باآلخر الحصنني أحد — الخيل أي — وألحقن
هالًكا، ذلك فجعل رماًدا، الصخور فصارت بالنار أحرقهما ألنه وحجارتهما؛ الحصنني
منه الثالثي مما يبنى إنما انفعل ألن القياس؛ يف غريب هو الواحدي: قال وانهوى. وقوله:
َهَوٰى﴾. إِذَا ﴿َوالنَّْجِم تعاىل: قال هوى، الكالم: من الفصيح ويف ، متعدٍّ غري وهذا ، متعدٍّ
املقدام، الجريء واملشيع: بالخيل، أي وبهن؛ الليل، آخر أي غلًسا؛ سار غلس: (55)
أسفارها، يف العرب عادة والتلثم الوجه، عىل يكون ما واللثام: الوجه، اللثامني: تحت وما
هو هلل، عابد الوجه ومبارك املغفر، حلق من الوجه عىل يرسله ما الثاني: باللثام وعنى

الدولة. سيف
األوقات ألن أطول؛ والزمان هي مما أوسع البالد تكون أن يتمنى إنه يقول: (56)
اآلتي: كقوله وهذا وجيوشه؛ بهمته يضيق البالد من إليه يقصد وما يريد، بما تضيق

إِْح��َداَه��ا ال��زََّم��اِن ُف��َؤاِد ِم��ْلءُ ِه��َم��ٌم ُف��َؤاِدِه ِف��ي ��َع��ْت تَ��َج��مَّ
أَبْ��َداَه��ا ال��زََّم��اِن ذَا ِم��ْن أَْوَس��َع ِب��أَْزِم��نَ��ٍة َح��ظُّ��َه��ا أَتَ��ى َف��ِإْن
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والكمال، الفضل من عنده ما ليظهر والزمان؛ البالد طول يشتهي جني: ابن وعبارة
همته. عن تضيق أي ومقاصده؛ أوقاته به تضيق ذلك مع وهو

وسيحان: يوًما، عنهم وغاب يوًما جاءهم إذا عنهم: وغب القوم فالن أغب (57)
سيوفه تفارق ال الروم غزو عىل مقيم هو يقول: سيحون. غري وهو الروم، ببالد نهري

إياهم. غزوه دون يحول ذلك ألن أنهارهم؛ وجمدت الربد اشتد إذا إال رقابهم
ونهد تستملح، الشفة يف سمرة واللمى: السيف، حد — ظبة جمع — الظبا (58)
فقد النساء، إال منهم يبَق لم حتى عليهم وأتى بالروم عصف إنه يقول: ارتفع. الثدي:

فقال: املعنى هذا الرفاء الرسي أخذ وقد السيف، حد من النسوي املعنى حماها

َوال��نُّ��ُه��وُد ِم��نْ��َه��ا اْإلِْخ��َط��اُف َح��َم��ى ُم��ْخ��َط��َف��اٍت إِالَّ أَبْ��َق��يْ��ت َف��َم��ا

الضمور.) (اإلخطاف:
عليهن يبكون فهم البطاريق بنات أرس إنه يقول: الروم، قواد البطاريق: (59)
بَكاه، بمعنى وبكَّاه: فيهن، يرغب ال ذليالت مطروحات اإلسالم دار يف لدينا وهن ليًال،

للمبالغة. والتشديد
تمام: أبو يقول املعنى هذا ويف (60)

َق��اِت��َال آلَخ��َر تُ��َالِق��ي��ِه َح��تَّ��ى ُم��ح��ي��يً��ا ِل��َش��يءٍ َش��يْ��ئً��ا تَ��َرى إِْن َم��ا

وأوجز. صياغة أبدع صاغه املتنبي ولكن قديم، معنى وهو
مع، بمعنى وعىل: موموق، صلة وفيهم: املحبة، واملقة: محبوب، موموق: (61)
الشجاعة. واإلقدام: منحه، أو أعطاه شكًدا: ويشكده يشكده شكده املعطي، والشاكد:
من وذلك شيئًا، تعطيهم لكأنك حتى بينهم فيما محبوب إياهم قتلك عىل أنت يقول:

يقتله. من عند حتى محبوب الشجاع ألن الشجاعة؛ رشف
وأن بيدك، سفك بأنه يفخر تسفكه الذي الدم أن اإلقدام رشف ومن يقول: (62)

القائل: يقول كما بشجاعتك، إعجابًا يحمدك تخيفه الذي القلب

بَ��ْع��ِض ِم��ْن أَْك��َرُم اْل��َق��ْوِم َم��نَ��ايَ��ا َف��بَ��ْع��ُض َق��اِت��ِل��ي أَنْ��َت َف��ُك��ْن َم��ْق��تُ��وًال ُك��نْ��ُت َف��ِإْن
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بيد بهما، خفاء ال ألنه والكرم؛ الشجاعة طرق يعرف أحد كل إن يقول: (63)
أنت أنك يعني: عليهما. مطبوًعا وكان إليهما، نفسه قادته من طريقهما يسلك إنما أنه

إليهما. نفسك تقودك ثم ومن عليهما، مجبول
ذو أي — موجه مديح وهو ملك، به ُمدح ما أحسن من هذا الواحدي: قال (64)
نهبت فقال: األعداء قتل وكثرة بالشجاعة األول املرصاع يف مدحه أنه وذلك — وجهني
هو وهذا خالًدا، فيها ببقائك مهنأة الدنيا لكانت عشته؛ لو ما بقتلهم األعداء أعمار من
لو ما قال: ولو فيها، ببقائه الدنيا تهنأ للدنيا جماًال جعله أنه املدح؛ يف الثاني الوجه
أحدهما: وجوه؛ من هذا يف املدح الربعي: وقال موجًها، املدح يكن لم خالًدا؛ لبقيت عشته
خلد أعمارهم ورث لو بحيث قتاله كثر أنه الثاني: األموال. ال األعمار بنهب وصفه أنه
أن الرابع: الدنيا. لهنئت بقوله الدنيا ألهل صالًحا خلوده جعل أنه الثالث: الدنيا. يف
مرسورون فهم وأهلها الدنيا صالح إال بذلك يقصد لم ألنه قتلهم؛ يف ظامًلا يكن لم قتاله
بهذا إال يمدحه لم لو جني: ابن وقال الدنيا، أهل أي الدنيا؛ لهنئت قال: فلذلك ببقائه،

الزمان. يمحوه ال ما أبقى قد لكان البيت
راية للدين وأنت هللا، هو بك الضارب ولكن السيف، بمنزلة للملك أنت يقول: (65)

وأحكمها. عقدها الذي سبحانه هللا
الحرب والهيجاء: الدولة، سيف والد حمدان، بن هللا عبد كنية الهيجاء: أبو (66)
حتى بينهما، الشبه قوة يريد أبوالهيجاء. أنت الهيجاء أبي ابن يا يقول: وتقرص. تمد

قوله: وذلك هو، كأنه

َوَواِل��ُد َك��ِري��ٌم َم��ْولُ��وٌد تَ��َش��ابَ��َه

أباه وأبوه أباه، يشبه وأبوك أباك، تشبه أنت يقول: الدولة. سيف آباء هؤالء (67)
الصاحب عاب وقد محاسنه، وسائر كرمه يف أباه يشبه آبائك من واحد كل إن أي إلخ؛ …

الشاعر: كقول الشعر، يف األسامي جمع نستحسن نزل لم قال: البيت هذا

ِش��َه��اِب بْ��ِن اْل��َح��اِرِث بْ��ِن ِب��ُق��تَ��يْ��بَ��َة ُع��ُروَش��ُه��ْم ثَ��َل��ْل��َت َف��َق��ْد يَ��ْق��تُ��لُ��وَك إِْن

الحكمة من وهذا البيتني، … الهيجا أبو وأنت فقال: حذوهم الفاضل هذا واحتذى
البيت سبك أما فورجه: ابن قال الصالح. الخلف لهذا وأفالطون أرسطو ذخر التي
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كان إذ أبوك فأنت أباه. وأبوه أباه، يشبه كان وأبوك أباك، تشبه أنت يريد سبك؛ فأحسن
استقبح فإن استقبحه؟ الذي ما شعري: فليت اآلباء، آخر إىل … أبوه وأبوك أخالقه، فيك
كيف واملعنى، بل اللفظ، حيث من يستقبح ما حمدان يف فليس حمدون: وحمدان قوله:
ترك ملناسبة كلمة هنا العكربي فللعالمة وبعد، آباؤه؟ وهكذا هكذا، اسمه والرجل يصنع
قال — الرشح هذا يف أنفسنا عىل رشطنا حسبما — هنا نثبتها حمدون رصف املتنبي
عند جائز غري عندنا، جائز وهو رضورة، وحارث حمدون رصف ترك الكويف: العكربي
جواز عىل إجماعنا وحجتنا: والفاريس، برهان وابن األخفش ووافقنا البرصيني، بعض
الشعر، يف ينرصف ما رصف ترك جوزنا فلذلك رضورة؛ الشعر يف ينرصف ال ما رصف

األخطل: قال أشعارهم. يف كثريًا جاء وقد

َغ��ُدوُر ال��نُّ��ُف��وِس َغ��اِئ��َل��ُة ِب��َش��ِب��ي��َب َه��َوْت إِذْ ِب��اْل��َك��تَ��اِئ��ِب اْألََزاِرُق َط��َل��َب

وبني الحجاج، نائب األبرد بن سفيان بني جرى ما فيها يذكر لألخطل قصيدة (من
سفيان عىل يعود طلب: وفاعل — الخوارج من طائفة — األزارقة رأس يزيد بن شبيب
رصف فرتك غائلة.) من بدل وغدور: هوت، فاعل وغائلة: مفعول، واألزارق: املذكور،

عنه: تعاىل ريضهللا — ثابت بن حسان وقال منرصف، وهو شبيب،

اْألَبْ��َط��اِل تَ��َواُك��ِل يَ��ْوَم ِب��ُح��نَ��يْ��َن أَْزَرُه وا َوَش��دُّ نَ��ِب��يَّ��ُه��ُم نَ��َص��ُروا

وهو حنينًا، يرصف فلم غريهم.) عىل واتكالهم تخاذلهم أي األبطال؛ (تواكل
الفرزدق: وقال مرصوف،

ِب��َزْوبَ��َرا َع��َل��يَّ ُع��دَّْت َج��َرٌب ِب��َه��ا َق��ِص��ي��َدًة تَ��نُ��وَخ ِم��ْن َغ��اٍو َق��اَل إِذَا

هكذا: أحمر، البن البيت هذا (يروى

َق��ِص��ي��َدٍة َم��َع��دٍّ ِم��ْن َع��اٍو َق��اَل َوإِْن

إيل نسبت يقول: فهو شيئًا، منه يدع فلم بجميعه أي بزوبره؛ اليشء أخذ ويقال
وقال منرصف، وهو زوبر رصف فرتك وزوًرا.) كذبًا أي بزوبرا؛ وقيل أقلها، ولم بكمالها

اآلخر:
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تُ��ْزِح��ُف أَْو َح��اَج��ِت��ي َف��تُ��بْ��ِل��ُغ َع��ْم��ٍرو نَ��اَق��ِت��ي أَْرَح��ُل أُنَ��اَس أُمِّ ابْ��ِن َوإل��ي

(بعده:

يُ��نْ��َزُف َال ُم��ْزب��ٍد َم��َواِرَد َع��َرُف��وا ِب��بَ��اِب��ِه اْل��ُوُف��وُد نَ��َزَل إِذَا َم��ِل��ٍك

الشنتمري اإلمام شواهده وشارح سيبويه، كتاب عىل البيتني هذين صححنا وقد
اللسان يف فورد النساخ وأخطأ خازم، أبي بن لبرش اللسان صاحب نسبهما وقد األندليس،
خطأ، وهو — بالتنوين — أناس سيبويه يف وورد الصحيحة، الصورة هذه غري عىل
أعيا البعري؛ أزحف يقال: وتزحف: عمرو، من بدل وملك: أناس، أم ابن من بدل وعمرو:
جداته، بعض أناس وأم امللك، هند بن عمرو يمدح — الحافر قابل ما — فرسنه فجر
جوده، لكثرة املزبد كالبحر وجعله عطاياه، بها شبه املورودة. املاء مناهل واملوارد:

ماؤه.) يستنفد ينزف: ومعنى
بنت هي أناس وأم منرصف، وهو أناس، رصف فرتك الكندي، حجر ابن هو وعمرو

اآلخر: وقال شيبان، بن ذهل

ُج��بَ��اِر أَْو ِب��أَْه��َوَن أَْو َل ِب��أَوَّ ي��وِم��ي َوأَْن أَِع��ي��َش أَْن ��ُل أَُؤمِّ
ِش��يَ��اِر أَِو َع��ُروبَ��َة أَْو َف��ُم��ْؤنِ��َس يَ��ُف��تْ��ِن��ي َف��ِإْن ُدبَ��اَر ال��ثَّ��اِن��ي أَِو

أول: الجاهلية؛ يف األيام أسماء فهذه مرصوفان، وهما ودبار، مؤنس رصف فرتك
وعروبة: الخميس، ومؤنس: األربعاء، ودبار: الثالثاء، وجبار: اإلثنني، وأهون: األحد،

اآلخر: وقول السبت، وشيار: الجمعة،

َك��اْل��م��نْ��ُص��ِل نَ��اِح��ًال اْألََش��اِج��ِع َع��اِري َش��اِخ��ًص��ا ِل��ثَ��اِب��ت َم��ا أَُم��يْ��َم��ُة َق��اَل��ْت

اللحم، خفيف أي األشاجع؛ وعاري أشجع، واحدها األصابع، مفاصل (األشاجع:
السيف.) واملنصل: عصبها، وقيل: األصابع: رءوس األشاجع وقيل:

السلمي: مرداس بن العباس وقول مرصوف، وهو ثابت، رصف فرتك:
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َم��ْج��َم��ِع ِف��ي ِم��ْرَداَس يَ��ُف��وَق��اِن َح��اِب��ٌس َوَال ِح��ْص��ٌن َك��اَن َوَم��ا

املؤلفة من رجاًال أعطى إذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سيدنا يعاتب مرداس. البن أبيات (من
(راجع حابس: بن واألقرع الفزاري حصن بن عيينة ومنهم أعطاه، مما أكثر قلوبهم

السلفية).) ط ص١٤٥ ج١ والخزانة التجارية، ص١٤٠ ج٤ هشام ابن سرية
وقول إليه، يرجع يشء الصحيحني بعد وليس الصحيحني، يف جاء الرواية وبهذه

اآلخر:

ِه��نْ��ِد وََع��ْن َل��يْ��َل��ى آِل َع��ْن َق��ْل��بُ��ُه َص��َح��ا بَ��ْع��َدنَ��ا َدْوَس��َر بَ��اُل َم��ا َوَق��اِئ��َل��ٍة

املتحركة الواو حذف جاز فإذا القياس وأما كثرية، وشواهدنا دورس، رصف فرتك
الكتاب: كبيت للرضورة

نَ��ِج��ي��ُب اْل��ِم��َالِط َرْخ��ُو َج��َم��ٌل ِل��َم��ْن َق��اِئ��ٌل َق��اَل َرْح��َل��ُه يَ��ْش��ِري َف��بَ��يْ��نَ��اُه

صاحبه عن ضل بعريًا الشاعر يصف سيبويه: شواهد شارح الشنتمري اإلمام (قال
ما وصف إنما به، يبرش مناديًا سمع كذلك هو فبينا رحله، يبيع وجعل منه فيئس
ويقال الجنب، من العضد ويل ما واملالط: والحزن، األسف بعد الرسور من عليه ورد
صدره كركرته عن عضديه لتجايف أشد ذلك ألن برخاوته ووصفه مالط، ابنا للعضدين:
وأعراض آفات كلها وهذه ضبب، أو ماسح أو ناكت يصيبه أن من له وأبعد زوره، أو

األضداد.) من وهو يبيع، يرشي: ومعنى كركرته. بعضده حك إذا تلحقه
وال ساكن، والتنوين متحركة، هو من والواو أوىل، للرضورة التنوين حذف فجواز
وافقنا وصحته، ذكرناه، الذي ولهذا املتحرك، حذف من أسهل الساكن حذف أن خالف
أن البرصيني وحجة الرساج، بن بكر أبو ينكره ولم برهان، بن القاسم وأبو عيل أبو
األصل، غري إىل األصل عن رده إىل ذلك ألدى جوزنا فلو الرصف. األسماء: يف األصل

ينرصف. ال بما ينرصف ما والتبس
ذكرهم الذين هؤالء إن يقول: األرضاس. خلف تنبت التي األسنان: من الزوائد (68)
فهم امللوك بقية أما بنابه، السبع امتناع بهم الخالفة تمتنع األنياب، بمنزلة للخالفة هم

بهم. للخالفة حاجة ال الزوائد، بمنزلة
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السهى أريها — املثل ومنه الصغرى، نعش بنات من خفي نجم السهى: (69)
أخفى آخر وبجانبه به، يهتدى الشمايل القطب من قريب نجم والفرقد: — القمر وتريني
كالشمس امللوك بني جعله يشبههما. نجم كل إرادة عىل جمع وإنما فرقدان، فهما منه،
يف المني وإن بهواي إليك أميل إني يقول: الخفية؛ كالنجوم امللوك من وغريه والبدر،
إىل والقمر كالشمس أعدائه إىل بالنسبة جعله جني: ابن وعبارة منزلتك، يبلغ ال من ذلك

والفرقدين. السهى
الرمة: ذو قال البارع الباهر: (70)

اْل��َق��َم��َرا يَ��ْع��ِرُف َال أَْك��َم��ٍه َع��َل��ى إِالَّ أََح��ٍد َع��َل��ى تَ��ْخ��َف��ى َف��َال بَ��َه��ْرَت َوَق��ْد

وقبله: هبرية، بن عمر الرمة ذو بها يمدح أبيات من أنه (تقدم

ُم��َض��َرا ِم��ْن اْل��ُف��ْرَع��اُن ِب��َك َوتَ��ْس��ُم��و تَ��نْ��ِم��ي ُم��ْرتَ��ِق��يً��ا اْألَْم��ِر َدَرَج��اِت ِف��ي ِزْل��َت َم��ا

بهرت.») حتى «وروي:
ال غريك عىل فضلك لظهور هو إنما الحب ذاك إن يقول: هنيء، رغد بارد: وعيش
ظهور فضله يظهر ال ولكن غريك، عند يطيب قد العيش إن إذ عندك؛ العيش لطيب
أصيبه الذي للخري ال لفضلك لك محبتي جني: ابن وعبارة الحب، يستحق فال فضلك

عندك.
يحبك وغريي بي، فينتفع بعقل أحبك أنا يريد: العكربي: قال الحمق. الجهل: (71)
يف وأحسن أمدح لكان صالح، بالعلم املتنبي قال ولو قال: ثم … به ينتفع فال بجهل

الحمق. ضد والعقل العلم، ضد الجهل ألن الشعر؛ صناعة
هذا وعادة يتكلفه، ال عليه وتربَّى تعوده وما بعادته، يعمل امرئ كل يقول: (72)
فكأنه بالطعن، ووصفه سيًفا جعله برمحه، ويطعنهم ويقتلهم أعداءه يغزو أن املمدوح

ورمًحا. سيًفا جعله
يكذب عىل عطف ويميس: السابق. البيت يف — الطعن عىل عطف يكذب: وأن (73)
يف اضطراب معها يكون التي الكاذبة األخبار توليد واإلرجاف: رضورة. الياء وسكَّن
بقصوره يرجفون فهم إرجافهم؛ بضد عنه ِعَداته إرجاَف يُكذب أن وعادته يقول: الناس.
ذلك فيكون به فيتحرشون معارضته ينوون وهم وفَلجه. بوفوره يكذبهم وهو وفشله
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«تنوي» بدل ويروى كان. مما أسعد فيصري وأموالهم رقابهم يمتلك إذ بهم؛ ظفره سبب
احتواه. أراد متى ألنه منهم؛ أيديهم يف ملا أملك إنه أي تحوي:

فرضنفسه يرضه أن أراد عدو ورب يقول: مريد. مفعول وهو مصدر، رضه: (74)
إليه أهدى فكأنه له، غنيمًة الجيُش فكان به، اإليقاع بنية الجيَش إليه وقاد به، بتحرشه
وعبارة الهداية. من هدى: وما الهدية. من أهدى: فقوله: القصد. عن بذلك وضلَّ هدية
ليهديه الجيش إليه قائد أي هاد: ورب عليه، الرضر فعاد يرضه أن قاصد رب العكربي:
فيكون الجيش يغنم ألنه — الهدية من — إليه مهديٍّا فصار له، بقصده فأضله الطريق

ليغنمه. إليه ومهديٍّا مضالٍّ الهادي فيكون له، غنيمة
بكلمة وأتى فآمن يده يف والسيف رآه باهلل اإليمان عن متكرب كافر ورب يقول: (75)
وصفه. وكمال وجهه نور رأى حني الحق دينه بأن ظنٍّا وإما منه، خوًفا إما الشهادة؛

مغاضبًا جاء ومن بإحسانه، ظفر مسامًلا جاءه فمن ار، رضَّ اع نفَّ إنه يقول: (76)
والغوص ركوبه أمكن البحر سكن إذا البحر؛ مثل ذلك يف مثله للتهلكة، نفسه عرض
الخطيب وعبارة منه. الحذر وجب بالزبد وقذف جاش وإن الجواهر، من فيه ما عىل

غضبان. وهو تأته ال التربيزي:
عن يهلكه، أي: براكبه؛ يعثر البحر إن يقول: نكبه. بفالن: الدهر عثر يقال: (77)
يف قوله من قريب املعنى وهذا متعمًدا. أعداءه يهلك فإنه املمدوح أما وعمد، قصد غري

السابقة: قوافيه إحدى

َع��بَ��ا؟ إِذَا اْل��ِب��َالَد يَ��ْغ��َش��ى ِب��َم��ْن َف��َك��يْ��َف َم��َك��انُ��ُه َوْه��َو اْل��بَ��ْح��ِر ُع��بَ��اُب َويُ��ْخ��َش��ى

يغنيه من يغني وهذا قصد، عن يغنيه َمن البحر إغناء ليس املعنى: جني: ابن وقال
من خطأ فيه وقال: الواحدي عليه فرد والرش، الخري يف يأتي قد و«يعثر»، قال: تعمد. عن
بالفتى: يعثر ومعنى بنكبة. أصابه إذا إال بفالن الدهر عثر تقول: ال العرب ألن وجهني؛
عن يغرق البحر يقول: فهو قصد، عن يكون ال باليشء العثر ألن قصد؛ غري من يهلكه
بالفتى البحر عثرة تحمل أن يمكن وليس وتعمد. قصد عن أعداءه يهلك وهذا قصد، غري

إغنائه. عىل
له خضع منهم سامله ومن هلك، امللوك من وفارقه عليه تمرد من يقول: (78)

سيدهم. ألنه وسجد؛
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إنه يقول: العطاء. مقصوًرا: — والجدا الرماح. والقنا: السيوف. الصوارم: (79)
التبسم عند بالعطاء يفنيه ثم األعداء ماَل ورضبه وطعنه وإقدامه بشجاعته يأخذ

تمام: أبو قال كما وهذا العفاة. جاءه إذا والنشاط

��نَ��اِئ��ُع ال��صَّ َف��اْح��تَ��َوتْ��ُه َع��َل��يْ��ِه أََغ��اَرْت َم��ْع��َش��ٍر َم��اَل َف��اْح��تَ��َوْوا أََغ��اُروا َم��ا إِذَا

وطليعة الظن. ومعناه: ياء، الثانية النون قبلت التظنن، أصله التظني: (80)
— غًدا ترى ما قوله: يف — والضمري العدو؛ طلع تستطلع أمامه تتقدم الربيئة الجيش:
تراه أن قبل اليشءَ ظنُّه يرى بحيث البصرية وثقوب والنفاذ الذكاء من إنه يقول: للعني.
تراه ما بظنه يومه يف قلبه يرى فقال: أوضح ثم الجيش؛ أمام تتقدم كالطليعة عينه،

حجر: بن أوس قول من وهذا غًدا. عينه

َس��ِم��َع��ا َوَق��ْد َرأَى َق��ْد َك��أَْن ال��ظَّ��نَّ ِب��َك يَ��ُظ��نُّ الَّ��ِذي اْألَْل��َم��ِع��يُّ

محالة. ال بعينه رآه شيئًا ظن إذا ظنه وصحة ذكائه لصحة هو جني: ابن وعبارة
حتى إليها الوصول يتعذر التي البعيدة الغايات إىل بخيله يصل إنه يقول: (81)
خيله، وأورده لبلغه ماء — طلوعها عند منها يبدو ما أول وهو — الشمس قرن كان لو

مبالغة. وهذا وإقداًما. شجاعة
فيه، أرس الذي اليوم أي ويومه: السابق، البيت يف قلته ما ألجل أي لذلك: (82)
الشجاعة من وصفت ما عىل الدولة سيف لكون يقول: اليوم. إىل سماه: يف والضمري
ابنه وأخذ جريًحا الدمستق ففر وابنه، الدمستق أدرك حتى ينثِن لم إليهما وما واإلقدام،
ى وسمَّ الحياة، من فيه يئس أُرس وقد ألنه مماتًا؛ اليوَم ذلك االبُن ى سمَّ ثم ومن أسريًا،
أن والحاصل أمه. ولدته كيوم فصار املنية أظفار من فيه نجا ألنه مولًدا؛ اليوَم هذا أبوه

لألب. حياة لالبن مماتًا كان اليوم ذلك
يف آمد من جيحان بلغت يقول: بالثغور. بلد وآمد: الروم. ببالد نهر جيحان: (83)
من الركض أدناك وبذلك املدة. هذه مثل يف تقطع ال بعيدة مسافة وهي — ليال ثالث
بمغادرتها. عهدك قرب عىل — آمد عن وأبعدك — قيامك محل من بعده عىل — جيحان
— وهذا ناقًدا: الواحدي قال آمد، من وأبعدك النهر إىل سريك أدناك جني: ابن وعبارة
وصلت يريد: ولكنه وصفه، هذا سار، من كل ألن معنًى؛ يفيد ال — جني ابن كالم أي:
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أيام، ثالثة يف يسري أحد يقطعها ال مسافة وهذه آمد، أرض من ثالثًا بسريك جيحان إىل
البعد. من بينهما ما عىل ليال ثالث يف آمد من النهر هذا إىل وصلت أنك هذا من ويفهم
ذلك يك ولم يدك؛ يف أرسى وجيوشه ابنه وترك الدمستق فانهزم يقول: (84)

وعجًزا. قهًرا تركهم إنما ألنه عليه؛ تحمده أن يبتغي منه إعطاءً
ملا يقول: تجريد. منك وقوله: العني. والطْرف: واعرتضت. ظهرت عرضت: (85)
وُحلت سواك حوله يَر فلم بطشك بتوقيع فشغلتها نفسه يف لعظمك عينه قيد كنت رآاك
ورأى هالكه أيقن ألنه الحواس؛ تخاذل يف امليت حكم يف فصار الحياة، وبني بينه بذلك

عليه. مجرًدا مشهوًرا هللا سيف منك
تكن لم إن يقول: الدمستق. ابن هو وقسطنطني: الرماح. نصال األسنة: (86)
معه، من وأرس بأرسه اشتغل الجيش ألن له؛ فداءً كان ابنه ولكن الدمستق، غري لتطلب

بنفسه. ونجا ذلك الدمستق فانتهز
والدالص: فيها. ويدخل يقطعها ويجتابها: عر. الشَّ من تنسج ثياب املسوح: (87)
الحرب ترك إنه يقول: بعض. يف بعضه املنسوج املنظوم واملرسد: الصافية. الرباقة الدرع

الدروع. يلبس كان أن بعد املسوح ولبس ب وترهَّ منك، خوًفا
العكاز عىل الرهبان دير يف يميش وصار يقول: زج، طرفها يف عصا العكاز: (88)
عند األشقر الجواد ألن — الرساع الخيل ميش يرىض ال كان أن بعد الحرب من تائبًا

الشعر. القصري واألجرد: الهم. منه ونال يئس أن بعد — الخيل أرسع العرب
الحوافر. غبار والنقع: الحرب. يف ِقرنه عىل الِقرن عطف والكر: ترك. غادر: (89)
وجَهه — والرضب الطعن يف — الفرسان كرُّ ترك أن بعد إال الحرب يرتك لم إنه يقول:
أصابه ما بكثرة ذلك إىل اضطر أنه يعني الجيش، غبار من عينه رمدت أن وبعد جريًحا،

واألدواء. الجراحات من
ذلك كان ولو الدولة، سيف من ينجيه ال هذا ترهبه إن يقول: امللوك. األمالك: (90)
بفتح — وموحًدا وقوله: «هذا» واحًدا. وواحًدا اثنني اثنني امللوك سائر لرتهبت ينجيه

العني. مفتوح الفاء املعتل مفعل من جاء ما أحد هو — الحاء
لو يقول: له. الضمري فيكون بعده، ويروى الدمستق. فعلة بعد أي بعدها: (91)
يرتهب مسوًحا له يعد الدولة سيف أعداء من امرئ كل لكان ترهٌب عيل من ينجي كان

منه. فينجو فيها

428



الدال قافية

الذي العيد ليهنك يقول: الضحايا. ذبح عند يعني هللا، اسم ذكر أي سمى: (92)
فكذلك الناس، به يبتهج مما العيد إن إذ — القلوب يف العيد محل فيه تحل أي عيده؛ أنت

قال: كما بك، يبتهج العيد هذا

ُم��َراُدُه َوأَنْ��َت نَ��ْوُروُزنَ��ا َج��اءَ

قال: ثم

َوَع��يَّ��َد ��ى َوَض��حَّ ��ى َس��مَّ ِل��َم��ن ِع��ي��ُد َوأَنْ��َت

وأصله: محذوف، بفعل العيد ارتفع جني: ابن قال وقد هذا، مسلم. لكل عيد أنت أي
الفعل. يرفعه كما العيد فرفعت مقامه، الحال وأقام الفعل فحذف لك، هنيئًا العيد ثبت
بل وقيل: هنيئًا، لك ثبت قولهم: مذهب عىل قوم عند هنيئًا وانتصب الصحيح، هو وهذا
هذا يف الفاعل اسم وضعوا وربما هنيئًا، هنأك قيل: كأنه املصدر. موضع وضع اسم هو

لها: ابنًا ترقص وهي العرب نساء بعض عن روي كما املوضع،

نَ��اِئ��َم��ا َع��بْ��ًدا َل��ِق��ي��َت َق��اِئ��َم��ا ُق��ْم َق��اِئ��ًم��ا ُق��ْم
ُم��َراَغ��َم��ا َوأََم��ًة َراِئ��َم��ا وَُع��َش��َراءَ

قياًما.] قم تريد: مواليه. عىل مضطرب مراغم وعبد ولدها عىل عاطفة رائم [ناقة
زلت ال يقول: امللبوسات. مجرى فأجراها لألعياد، استعارة يلبس، ما اللبس: (93)
املايض فصار جديد، بعده عيد أتاك عيد مىض فإذا الدهر، يف عليك املتكررة األعياد تلبس
بالياء أعياد جمع إنما الجوهري: قال عيد. جمع واألعياد هذا، جديًدا. والقادم خلًقا
يعود ألنه عيًدا العيد وسمي وبينه؛ الخشب أعواد بني للفرق وقيل: الواحد. يف للزومها
شوق أو هم من اعتادك ما والعيد: عيدهم. شهدوا املسلمون: وعيَّد مجدد، بفرح سنة كل

الشاعر: قال ونحوه. فرح أو

ِع��ي��ُد ُح��بِّ��َه��ا ِم��ْن يَ��ْع��تَ��اُدُه َواْل��َق��ْل��ُب

امللك: عبد بن سليمان يمدح الثقفي الحكم بن يزيد وقال
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ِع��ي��َدا يَ��ْع��تَ��اُدُه َص��َح��ا أَُق��وُل: إِذَا َم��ْع��ُم��وَدا اْل��َق��ْل��ُب َه��ذَا ِب��أَْس��َم��اءَ أَْم��َس��ى
َم��ْوُج��وَدا َل��يْ��َس َم��ا يَ��بْ��تَ��ِغ��ي بُ��ْغ��يَ��ٍة ذُو تُ��َك��لِّ��ُم��ِن��ي َم��ا أُْم��ِس��ي يَ��ْوَم َك��أَنَّ��ِن��ي
َواْل��ِج��ي��َدا اْل��َع��يْ��نَ��يْ��ِن َش��بَ��َه َل��َه��ا أَْه��َدى بَ��َق��ٍر ِذي ِغ��ْزَالِن ِم��ْن أَْح��َوَر َك��أَنَّ

ففي عائًدا، السكر يعتاده تقديره: الحال، موضع يف فعيًدا عيًدا، يعتاده (قوله:
أراد: والجيدا، العينني شبه وقوله: صحا، قوله: عليه دل السكر ضمري يعتاده قوله:

مقامه.) إليه املضاف وأقام املضاف فحذف الجيد، وشبه
املعنى: هذا يف تمام أبي قول وبديع (94)

ُج��َم��ُع ُح��ْس��ِن��َه��ا ِم��ْن أَيَّ��اَم��ُه��ْم َك��أَنَّ َغ��َط��اِرَف��ٍة َع��ْن ِم��نْ��ُه��ْم ال��دَّْه��ُر َويَ��ْض��َح��ُك

خص أنه وهو نظر، البيت يف املتنبي: بيت — البيت هذا رشحه يف جني ابن قال
كلها أيامه تكون أن ينبغي وكان الرشف من ذكر بما — األيام دون — وحده العيد
أحدهما أمران: فيه اجتمع قد العيد أن والجواب قال: ثم عليه، مشتمل جميعها ألن كذلك؛
غريه عىل مزية له فصار عيًدا؛ كونه واآلخر الدولة، سيف عىل اشتماله — األظهر وهو —
إنما يقال: أن ويجوز هذا: جني ابن كالم أورد أن بعد العكربي قال بعيد. ليس مما
تعاىل: قوله يف التفسري أهل وقال األيام. أرشف من ألنه النحر؛ كيوم الرشف يف جعله
الخطاب بن لعمر قال يهوديٍّا أن األثر ومنه النحر. يوم هو قيل: اْألَْكَربِ﴾ اْلَحجِّ ﴿يَْوَم
عيًدا، التخذناه ِدينَُكْم﴾ َلُكْم أَْكَمْلُت ﴿اْليَْوَم نزلت: اليهود معرش علينا لو عنه: هللا ريض
من عندنا وهو النحر، يوم نزلت؛ ساعة أي ويف نزلت يوم أي ألعلم إني عمر: فقال
— املمدوح أي — كرشفه األيام يف بالرشف اليوم هذا املتنبي خص فلهذا األيام. أرشف

الورى. يف
يف حتى فعله له الَجد إن يقول: والبخت. الحظ والَجد: الشأن. ضمري هو: (95)
إحداهما فتصح تتفاضالن العينني فرتى واليوم، واليوم والعني العني مثل املتساويني،
ضوء وكالهما اليوم، يسود اليوم وترى واحدة، بنية تجمعهما أنهما مع األخرى، وتسقم
األيام سائر من مازه الَجد ولكن الصورة، يف األيام كسائر العيد يوم أن يعني: شمس.

تمام: أبو يقول املعنى هذا ويف ورسور. فرح يوم فجعله
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َوتُ��ْع��ِدُم ال��رَِّج��اُل تَ��ثْ��ِري َك��َم��ا تَ��ثْ��ِري َرأَيْ��تَ��َه��ا اْل��ِب��َالَد ��ْل��َت تَ��أَمَّ َوإِذَا
ُم��ْف��َع��ُم َوآَخ��ُر ِص��ْف��ٌر ِب��ِه َواٍد ِل��َوْق��ِت��ِه اْل��ِب��َق��اُع تَ��َع��اَوَرُه َح��ظٌّ

ُمثٍْر.] فهو يُثري وأثرى ثٍَر، فهو يَثري الرجل [ثرا
وشفرتا الخليفة به يريد وَالِبن، تامر مخرج أخرجه الدولة. صاحب الدائل: (96)
سيًفا تكون أن — له سيًفا تقلدك وقد — الخليفة يخىش أما يقول: اه، حدَّ السيف.
خفي الذي التعريض من بعده وما البيت هذا يف ما يخفى وال جانبك؟ يأمن فال عليه،
الدولة، من — املهملة بالدال — دائل فروي البيت هذا صحف القطاع: ابن وقال سببه.
يف املتبخرت سيفه املتقلد الرجل وهو: املعجمة؛ بالذال والصحيح فيه، للدولة معنى وال
قصريًا كان فإن الذنب؛ الطويل الفرس وكذلك أيًضا، الطويل السيف والذائل: مشيته.

النابغة: قال الطويلة. الدرع والذائل: الذنب. ذيال قيل: طويل وذنبه

ذَاِئ��ِل َق��َض��اءٍ ُك��لُّ ُس��َل��يْ��ٍم َونَ��ْس��ُج تُ��بَّ��ِع��يَّ��ٍة نَ��ثْ��َل��ٍة َص��م��وٍت َوُك��لُّ

السابغة. الدرع والنثلة: صوت. لها يسمع لم صبت إذا التي الدرع (الصموت:
يعنى: سليم؛ ونسج وقوله: اليمن. ملوك أحد — تبع إىل نسبة وتبعية: الواسعة. أو
وأحكمت.) عملها من فرغ التي الدروع: من والقضاء السالم. عليهما داود بن سليمان

يشء كل من الطويل والذائل:
فصاده، األسد عليه أتى به يصيد باًزا األسد اتخذ من يقول: األسد. الرضغام: (97)
املعنى هذا ويف إليه. تضاف من فوق أنك يعني السابق. للمعنى مثًال هذا رضب وقد

دعبل: يقول

بَ��ُه َك��الَّ يَ��ْص��َط��اُد َف��َغ��َدا ِل��َص��يْ��ِدِه ُم��َك��لِّ��بُ��ُه َض��رَّاُه َك��اْل��َك��ْل��ِب َف��َك��اَن

املشهور: البيت الباب هذا ومن

َرَم��اِن��ي َس��اِع��ُدُه اْس��تَ��دَّ ��ا َف��َل��مَّ يَ��ْوٍم ُك��لَّ ال��رَِّم��ايَ��َة أَُع��لِّ��ُم��ُه
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ابن قال بيشء؛ ليس — املعجمة بالشني — اشتد األصمعي: قال استقام. (استد:
بسهم رماه حني عميس ابنه يف يقوله علفة بن عقيل شعر يف البيت هذا رأيت بري:

وبعده:

اْل��بَ��نَ��اِن) َح��اِم��َل��ُة ِم��نْ��َك َوُش��لَّ��ْت تَ��ْرِم��ي ِح��ي��َن يَ��ِم��ي��نُ��َك َظ��ِف��َرْت َف��َال

قلت جني: ابن قال الرضغام. يصريه جني: ابن رواها الرضغام تصيده وقوله هذا:
الصلة تضمن ولم الذي بمنزلة جعلتها فهال رصيًحا، رشًطا من جعلت للمتنبي: أي — له
ِباللَّيِْل أَْمَواَلُهم يُنِفُقوَن ﴿الَِّذيَن تعاىل: كقوله الرضورة، تركب ال حتى الرشط معنى
الرشط معنى إىل يرجع هذا فقال: اآلية. َربِِّهْم﴾ ِعنَد أَْجُرُهْم َفَلُهْم وََعَالِنيًَة ا ِرسٍّ َوالنََّهاِر
… حذفتها ثم — يصريه يف — الفاء وأردت أبلغ ألنه الرشط؛ بلفظ جئت وأنا والجزاء
والتأخري، التقديم هذا يف يرى وسيبويه أوىل. له قلت الذي والوجه جائز، قاله والذي
القول بهذا واكتفى تصيده؛ فيما باًزا يجعله من الرضغام يصري مذهبه: عىل فتقديره

ومثله: الرشط جواب عن

تُ��ْص��َرُع أَُخ��وَك يُ��ْص��َرْع إِْن إِنَّ��َك أَْق��َرُع يَ��ا َح��اِب��ٍس بْ��َن أَْق��َرُع يَ��ا

وأما العكربي: وقال جني؛ ابن كالم انتهى أخوك. يرصع إن ترصع أنك والتقدير:
ومنه الفصيح الكالم يف جاء قد حسن فجائز حذفتها، ثم الفاء أردت املتنبي: قول
رسول يا فقلت: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فعادني الفتح عام مرضت مالك: بن سعد قال الحديث:
فقلت: ال، قال: مايل؟ بنصف فأتصدق يل ابنة إال يرثني من يل وليس ماًال يل إن هللا:
عالة تذرهم أن من خري أغنياء ورثتك تذر إن إنك كثري، والثلث الثلث، قال: فالثلث؟

الناس. يتكففون
الفاء. فحذف خري، فهو التقدير:

عجز يشوبها ال خالصة قدرة يف الحلم خالص رأيتك يقول: السيف، املهند: (98)
الحلم. مكان بالسيف القتل لجعلت شئت ولو تقصري، وال

مثل بمنزلة اسم — كالعفو قوله: من — والكاف اللئيم. ضد الكريم، الحر: (99)
يروى ويحفظ: النعمة. واليد: ونحوه. به لك تكفل من أي بالحر؛ لك ومن قتل. فاعل
حر عن صفح فمن لهم، قتل الكرام عن العفو إن يقول: عنه. العفو يقدر أي يعرف؛

بعضهم: قال كما وينقاد، له فيذل الصفح. اسرتقه
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ُم��ْع��ِت��ُق��َه��ا َرَق��بَ��ًة َواْس��تَ��َرقَّ ُم��ْط��ِل��ُق��َه��ا يَ��ًدا َغ��لَّ

حقها؟ ويراعي النعمة يحفظ الذي بالكريم لك ل يتكفَّ ومن قال: ثم
فإذا قدره، حق اإلكرام يقدِّر الكريم إن يقول: سبقه. ملا تأكيد البيت هذا (100)
وجرأة عتوَّا زاد أكرمته إذا فإنك اللئيم أما لك، مملوك كأنه صار الكريم أكرمت أنت

عليك.
يستحق، حسبما إنسان كل يعامل أن ينبغي يقول: بمرض. متعلق بالعال: (101)
ومن بالعطاء، يكرم لم القتل استحق ومن السيف، معه يستعمل لم العطاء استحق فمن

دولته. أركان وهدم بعاله أرض هذا فعل
بمواقع أعرف أنت يقول: تمييز. — البيت يف — واملنصوبات األصل. املحتد: (102)
فوقهم أنك كما والحكمة، الرأي يف أحد كل فوق ألنك إنسان؛ كل من واإلحسان اإلساءة
رشيف. أصل من كنت إذ وباألصل همة، أعالهم كنت إذ وبالنفس أمريًا، كنت إذ بالحال
وتستوضحه األفكار عليه تقف أن من أدق تفعله ما إن يقول: ظهر. بدا: (103)
إليه، تصل ال ألنه لرأيك؛ منه خفي ما وترتك فيه، فتجول منه، لها ظهر ما تتناول فهي
واألنسب واألوجه األظهر هو املعنى وهذا الخليفة. مع ترصفاته إىل يشري — دونه وتقف
عن النظر ورصفوا اعتسفوا، قد الرشاح أئمة ولكن األبيات؛ من البيت هذا تقدم بما
من تبتدعه ما إن بعضهم: قال بنفسه. قائم كأنه البيت ففرسوا تقدمت، التي األبيات
آخرون: وقال خفي. ما ويرتكون منها، ظهر ما فيذكرون الشعراء أفكار عىل يدق املكارم
ملا ذلك أراد ولو أقول: خفي. ما ويرتكون يأخذون املكارم، يف الدولة بسيف املقتدين إن
الكالبي: عمار قول مثل البيت هذا جني: ابن وقال الكرام. عىل يدق ولقال: باألفكار، أتى

َف��َدُع��وا تَ��ْع��ِرُف��وا َل��ْم َوَم��ا تَ��ْع��ِرُف��وَن َم��ا ُف��ُخ��ذُوا َل��ُك��ْم َم��ْش��ُروًح��ا َق��ْولِ��َي ُك��لُّ َم��ا

بدوي رجل وهو زماننا، أدرك وقد لحنة، محدث الكالبي عمار فورجه: ابن قال
أولها: أبيات من البيت وهذا انة، لحَّ أميٌّ

ابْ��تَ��َدُع��وا الَّ��ِذي َه��ذَا نَ��ْح��ِوِه��ُم ِق��يَ��اِس َوِم��ْن اْل��ُم��ْس��تَ��ْع��ِرِب��ي��َن ِم��َن َل��ِق��ي��ُت َم��اذَا
ذََرُع��وا أَْو َق��اُس��وُه الَّ��ِذي ِخ��َالَف َم��ْع��نً��ى َل��َه��ا يَ��ُك��وُن ِب��ْك��ًرا َق��اِف��يَ��ًة ُق��ْل��ُت إِْن
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يَ��ْرتَ��ِف��ُع َل��يْ��َس َوَه��ذَا َخ��ْف��ٌض َوذَاَك ُم��نْ��تَ��ِص��بً��ا َل��يْ��َس َوَه��ذَا َل��َح��نْ��َت َق��الُ��وا:
َواْل��َوَج��ُع ��ْرُب ال��ضَّ َف��َط��اَل َزيْ��ٍد َوبَ��يْ��َن ُح��ُم��ٍق ِم��ْن ال��ل��ِه َع��بْ��ِد بَ��يْ��َن َوَح��رَُّض��وا
تَ��نْ��َق��ِط��ُع: ِب��اْإلِي��َج��اِز اْل��َق��ْوِل َوَك��ثْ��َرُة َج��َوابُ��ُه��ُم ِف��ي��َه��ا َواِح��َدًة َف��ُق��ْل��ُت
َف��َدُع��وا تَ��ْع��ِرُف��وا َل��ْم َوَم��ا تَ��ْع��ِرُف��وَن َم��ا َف��ُخ��ذُوا َل��ُك��ْم َم��ْش��ُروًح��ا َق��ْولِ��َي ُك��لُّ َم��ا
يَ��ْج��تَ��ِم��ُع َواْل��َق��ْوُل ِب��ِه ُغ��ِذي��ُت ِب��َم��ا ُغ��ذُوا الَّ��ِذي��َن اْل��َق��ْوِم إَِل��ى يَ��ِص��ي��َر َح��تَّ��ى
َش��َرُع َل��ْف��ِظ��ِه ِف��ي َوُه��ْم َك��أَنِّ��ي َح��تَّ��ى ِب��ِه أَُف��وُه َم��ا َم��ْع��نَ��ى ِم��نْ��ُه َف��يَ��ْع��ِرُف��وا
ُط��ِب��ُع��وا إِْع��َراِب��ِه��ْم َع��َل��ى َق��ْوٍم َوبَ��يْ��َن ِل��َم��نْ��ِط��ِق��ِه��ْم اْح��تَ��الُ��وا َق��ِد َق��ْوٍم بَ��يْ��َن َك��ْم
َس��ِم��ُع��وا الَّ��ِذي بَ��ْع��َض َح��َك��ْوا َق��ْوٍم َوبَ��يْ��َن ُم��َع��ايَ��نَ��ًة َش��يْ��ئً��ا َرأَْوا َق��ْوٍم َوبَ��يْ��َن
اْل��ِب��يَ��ُع ِب��َه��ا تُ��بْ��نَ��ى َوَال اْل��َم��ُج��وِس نَ��اُر ِب��َه��ا تُ��َش��بُّ َال ِب��أَْرٍض ُغ��ِذي��ُت إِنِّ��ي

معنى دقة مقام املكارم اقتناء يف صنيعه دقة وأقام املدح، إىل الطيب أبو نقله فقد
قلت. كما املتنبي غرض عن بعيد هذا وكل وأقول: الشعر،

ونجم محسًدا رصت حتى بنعمك غمرتني الذي أنت يقول: اإلذالل. الكبت: (104)
يف كيدهم ورد بإذاللهم رشهم فاكفني بالسوء، ويقصدونني يحسدونني حساد يل

العبدي: الجويرية أبي قول من الثاني املرصاع ومعنى عنهم، وإعراضك نحورهم،

َوأُْح��َس��ُد أُْرَج��ى ِص��ْرُت َح��تَّ��ى ال��نَّ��اِس ِم��َن َح��اِس��ٌد ِل��َي َوَم��ا تُ��ْع��ِط��ي��ِن��ي ِزْل��َت َف��َم��ا

نواس: أبو بعده وقال

أَِم��ي��ُر اْل��َخ��ِص��ي��ُب ِف��ي��ِه بَ��َل��ٍد إَِل��ى ِب��ِرْح��َل��ٍة َح��اِس��ِديَّ أَُك��ثِّ��ْر َدْع��ِن��ي

البحرتي: وقال

أَْج��نَ��بَ��ا اْل��ُودِّ نَ��اِزَح َف��أَْض��َح��ى َع��َل��يَّ أَِخ��ي َغ��يَّ��َرْت الَّ��ِت��ي ال��نُّ��ْع��َم��ى َوأَْل��بَ��ْس��تَ��ِن��ي

رأيك حسن ساعدي قوَّى إذا يقول: الرءوس. والهام: برأيك. متعلق فيهم: (105)
ذاك إذ رضبتهم فلو لهم، خذالن أي خذالنًا ذلك كان عنهم، إعراًضا منك آنست بأن فيهم
بنصل، بسيف: وبدل يدي، يف فيهم: بدل وروي وأصمى. لقطع غمده يف وهو بسيفي
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عليهم إنكارك من والقليل بالحساد، أبايل فما يفَّ، الرأي حسَن كنت إذا أنك املعنى: فيكون
تمام: أبي قول من وهذا يكفيني؛

ُم��ْغ��َم��ِد َغ��يْ��َر ِب��ِه يَ��ْس��ُط��و َم��ْن َويَ��ْف��َض��ُح ُم��ْغ��َم��ٌد َوْه��َو ِب��ِه يَ��ْس��ُط��و الَّ��ِذي يَ��ُس��وءُ

ال حني يكون وذلك بالعرض، محموًال أي ومعروًضا؛ الرمح. السمهري: (106)
أمدحك السلم. يف لك زين أنا يقول: املطعون. إىل موجًها ومسدًدا: الطعن. به يقصد
أعداءك وأكيد بلساني وأنافح عنك أذود أعدائك، حلوق يف ينتزع ال وشًجى بذكرك، وأشيد
مسدًدا حملته وإن لك، زينًا كان بالعرض حملته إن كالرمح: لك فأنا لساني. بقوارع

أعداءك. راع
رواة من الدهر إن يقول: بها، يُتقلَّد التي كالقالئد حسنه يف شعره جعل (107)
ينشد إنسان كله الدهر فكأن وقت، كل يف ويتناشدونه يروونه جميًعا الناس ألن شعري؛

قصائدي. قالئدي: بدل ويروى شعري،
مجدٍّا شعري سماع عىل فيسري سمعه، إذا الكسالن ط يُنشِّ شعري إن يقول: (108)
شعره أن واملراد مغرًدا، به وغنَّى وطرب إليه اسرتاح يغني ال من سمعه وإذا مشيًحا،
والتغريد: الشعر. رواة من يكن لم ولو وينشده يرويه ال من يبَق لم حتى اآلفاق يف سار
فسريه وروايته، بحفظه الناس أولع لحسنه شعره إن تقول: أو للتطريب. الصوت رفع
واهتزازه. به طربه لشدة بالغناء له عادة ال من به وغنى مكانه، يريم ال من اآلفاق يف

إنما أُنشدَت الذي ألن يل؛ جائزته فاجعل شعًرا شاعر أنشدك إذا يقول: (109)
فيك، أشعاري معاني يسلخون أنهم يعني عليك. يرددونه املادحون به أتاك شعري هو

بشار: قال كما إليك. بها فيأتون ألفاظي ويأخذون

��اُر بَ��شَّ أَْح��َس��َن َف��ُق��ْل: ��اٌد َح��مَّ أَنْ��َش��َد إِذَا

هفان: أبو وقال

ال��نَّ��اُس أَْح��َس��َن َف��ُق��ولُ��وا: ِش��ْع��ًرا أَنْ��َش��َدُك��ْم إِذَا

املعنى: هذا غري يف تمام أبو وقال

435



املتنبي ديوان رشح

ِد ُم��َردَّ َف��َع��ْل��َت ��ا ِم��مَّ َح��َس��ٍن ِس��َوى تَ��ُك��ْن َال بَ��ْع��ُد َوْق��َع��ٍة ِم��ْن تَ��ُك��ْن َف��َم��ْه��َم��ا

هالل بني من عوف عبد بن قطن أن الجوائز أصل ويقال: العطية، والجائزة هذا،
إىل غازيًا جيشه يف األحنف به فمر عامر، بن هللا لعبد فارس ويل صعصعة بن عامر بن
قدر عىل فيعطيه الرجل، ينسب فجعل أجيزوهم، فقال: قنطرة. عىل لهم فوقف خراسان

حسبه.
الشاعر: قال

َوَم��اِل��ي أَْه��ِل��ي ِت��ِه��ْم ِع��الَّ َع��َل��ى ِه��َالٍل بَ��ِن��ي ِل��ْألَْك��َرِم��ي��َن ِف��ًدى
ال��لَّ��يَ��اِل��ي أُْخ��َرى ُس��نَّ��ًة َف��َص��اَرْت َم��َع��دٍّ ِف��ي اْل��َج��َواِئ��َز َس��نُّ��وا ُه��ُم

جاز من فقال: نهر، بينهما عدًوا واقف أمريًا أن ذلك أصل اللغة: أهل بعض وقال
ألنها جائزة؛ سميت إنما وقيل: جائزة. أخذ واحد منهم جاز فكلما كذا، فله النهر هذا

يمتنع. وهذا يجوز هذا قولك: من لصاحبها، تجوز
وصياحك، قولك يحكي كأنه وغريه، الجبل من يجيبك الذي الصوت الصدى: (110)
كالصدى وغريي األصل، هو شعري فإن شعري، غري بشعر تحفل ال يقول: مثل. وهذا

له.
من عيل تواىل بما أثريت لقد يقول: الذهب. والعسجد: الليل. سري الرسى: (111)
من لغريي إليك السري تركت ثَمَّ ومن الذهب، نعال لخييل التخذت شئت لو حتى نعمائك،

حظيت. كما ويحظوا رست، كما إليك ليسريوا املقرتين؛ املعوزين
بإحسانك. قيدتني ألنك لك؛ حبٍّا عندك أقمت إنما يقول: كنفك. يف ذراك: يف (112)

تمام: أبو قال كما وهذا

ال��ُوُروِد ُم��َواَف��َق��ِة َع��َل��ى يَ��ُدلُّ اْغ��ِت��بَ��اًط��ا ��ْدِر ال��صَّ ُس��ْرَع��َة َوتَ��ْرِك��ي

أيًضا: وقال

إَِس��اُرَه��ا اْل��َوَف��اءَ إِنَّ َم��ْغ��لُ��وَل��ٌة ِرَق��ابُ��َه��ا َع��َل��يْ��َك ُم��َع��لَّ��َق��ٌة ِه��َم��ِم��ي
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بالغنى وعدنه عنه، بعيًدا وكنت تغنيه أن أيامه إىل اإلنسان طلب إذا يقول: (113)
عليه يشري الغنى عليه اقرتح فمن عليك، يحيل الدهر الواحدي: وعبارة إليك، وصوله لدى

تمام: أبي قول هذا ومن بإتيانك،

اْل��َح��ِم��ي��ِد َع��بْ��ِد إَِل��ى َف��أَْرَش��َدِن��ي َح��اِل��ي نُ��ُح��وَل ال��زََّم��اِن إَِل��ى َش��َك��ْوُت

وخربه: مبتدأ الذي، بمعنى موصول اسم — كان ما فإذا قوله: من — ما (114)
أحسبه كنت الذي جفاؤكم فإذا غادرتكم يقول: كان. خرب وأذى: — البيت آخر يف — يد
بعثني األذى الواحدي: ونقلها — جني ابن وعبارة بعده. نعمة صار قد الفراق قبل أذى
الحال تذكرت إذا املتنبي: قال ثم للفرقة. سببًا كان ألنه يًدا األذى فصار مفارقتكم، عىل
يغلبه فال الشوق عىل قلبي فأعان الجفاء ذلك ذكرت إليكم فتشوقت بيننا كانت التي
إن قال: العرويض اإلمام ولكن والواحدي، جني ابن إليه ذهب ما هو هذا إليكم. شوق
ما جنب إىل إحسانًا كان أذًى عندكم أحسبه كنت ما األول: البيت معنى وإنما غلط، هذا

اآلخر: قال كما وذلك غريكم، من ألقاه

َس��ْل��ِم َع��َل��ى بَ��َك��يْ��ُت أَْق��َواًم��ا َوَج��رَّبْ��ُت َه��َج��ْرتُ��ُه ��ا َف��َل��مَّ َس��ْل��ٍم َع��َل��ى َع��تَ��بْ��ُت

الشوق مقاومة عىل ذلك أعانني املودة صفاء من وبينكم بيني ما تذكرت إذا قال: ثم
باملودة. والوفاء العهد عىل أنكم علمت إذا

عىل وذَكَّر الحبيبة. واملراد: لينًا؛ املتثني الناعم واألغيد: بحبه. أرسه سباه: (115)
دعا ملا الحيية. أو تمسس، لم التي البكر وهي خريدة، جمع والخرد: الشخص. معنى
جواري فارقك يشء أبعد قال: مأهولة تكون بأن — بها كان من سباه التي — للدار
بتلك أهًال هللا جعل والتقدير: بمضمر، منصوب أهًال، فقوله: األبكار، الناعمات الدار هذه
إذا الشعراء عادة ألن بالسقيا؛ لها دعاء الحقيقة يف وهو باألهل، عامرة جعلها أي الدار؛
جرير: كقول األهل، ورجوع بالسقيا لها ودعوا بالسالم حيوها أحبابهم ديار عىل وقفوا

ِب��ال��رَّْم��ِل َح��لَّ َم��ْن ُح��بُّ إِالَّ ذَاَك َوَم��ا َربَ��ابُ��ُه ُم��ْس��تَ��ِه��لٌّ َج��ْوٌن ال��رَّْم��َل َس��َق��ى

منهل.) ومستهل: السحاب. دون كان ما والرباب: األسود. السحاب (الجون:
— استفهام أنه عىل — أَبَْعَد روي أَبَْعد: وقوله بالرمل.» حل من حب أجل من «أي
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وروي لها؟ تدعو زاًدا رحيلها عند يزودك ولم خردها عنك بان أَبَْعَدما املعنى: ويكون
أَبَْعَد سباك يريد سباك. الحال: يف والعامل األغيد، من حال أنه عىل — بالنصب — أبعَد
الصحيحة والرواية الواحدي: قال منك. البعد عىل وهو بحبه، أرسك إنه أي عنك؛ بان ما

الديوان. هذا يف أثبتناها التي وهي أقول: بان. ما أبعُد
غشاؤها. الكبد: وخلب تخفيًفا. الالمني إحدى فحذفت ظللت، أصله ظلت: (116)
يدها الُعكربي: وقال لكبد. آخر نعت والجملة: عليه، املقدم الظرف والخرب: مبتدأ، ويدها:
جاريتها. كريمة بامرأة مررت تقول: كما الفعل، عمل تعمل إنها إذ بنضيجة، ارتفعت
فأنضجتها الكبد، عىل وضعها دام ألنها الكبد؛ إىل وأضافها نضيجة اليد وجعل قال: ثم
غريه باسم اليشء تسمي والعرب الكبد. إىل إضافتها جاز فلهذا الحرارة، من فيها بما
اللغويون: قال الغائط، (العذرة: العذرة الدار: لِفناء قالوا كما إياه، صحبته طالت إذا
ما باسم تسميته جاز وإذا الدار.) بأفنية تلقى كانت ألنها عذرة؛ الدار ِفناء سمي إنما
أنضجتها التي كبدك عىل تنثني الدار بتلك ظللَت يقول: أهون. اإلضافة كانت يصحبه
حرارة من كبده يف يجد ملا كثريًا ذلك يفعل واملحزون فوقها، يدك واضًعا الوجد حرارة

الحمايس: قال كما تنشق، أن يخاف كأنه الوجد،

تَ��َص��دََّع��ا أَْن َخ��ْش��يَ��ٍة ِم��ْن َك��ِب��ِدي َع��َل��ى أَنْ��ثَ��ِن��ي ثُ��مَّ اْل��ِح��َم��ى أَيَّ��اَم َوأَذُْك��ُر

أولها: جميلة أبيات من القشريي هللا عبد بن (للصمة

َم��َع��ا َوِش��ْع��بَ��اُك��َم��ا َريَّ��ا ِم��ْن َم��َزاَرَك بَ��اَع��َدْت َونَ��ْف��ُس��َك َريَّ��ا إَِل��ى َح��نَ��نْ��َت
أَْس��َم��َع��ا ��بَ��ابَ��ِة ال��صَّ َداِع��ي أَْن َوتَ��ْج��َزَع َط��اِئ��ًع��ا اْألَْم��َر تَ��أِْت��َي أَْن َح��َس��ٌن َف��َم��ا
يُ��َودََّع��ا أَْن ِع��نْ��َدنَ��ا ِل��نَ��ْج��ٍد َوَق��لَّ ِب��اْل��ِح��َم��ى َح��لَّ َوَم��ْن نَ��ْج��ًدا َودَِّع��ا ِق��َف��ا
َواْل��ُم��تَ��َربَّ��َع��ا اْل��ُم��ْص��َط��اَف أَْح��َس��َن َوَم��ا ال��رُّبَ��ا! أَْط��يَ��َب َم��ا اْألَْرُض ِت��ْل��َك ِب��نَ��ْف��ِس��َي
نُ��زََّع��ا يَ��ْح��ِن��نَّ ��ْوِق ال��شَّ بَ��نَ��اُت َوَج��اَل��ْت ُدونَ��نَ��ا أَْع��َرَض اْل��ِب��ْش��َر َرأَيْ��ُت ��ا َوَل��مَّ
َم��َع��ا أَْس��بَ��َل��تَ��ا اْل��ِح��ْل��ِم بَ��ْع��َد اْل��َج��ْه��ِل َع��ِن َزَج��ْرتُ��َه��ا ��ا َف��َل��مَّ اْل��يُ��ْس��َرى َع��يْ��ِن��َي بَ��َك��ْت
َوأَْخ��َدَع��ا ِل��ي��تً��ا اْإلِْص��َغ��اءِ ِم��َن َوِج��ْع��ُت َوَج��ْدتُ��ِن��ي َح��تَّ��ى اْل��َح��يِّ نَ��ْح��َو تَ��َل��َف��تُّ
[ال��ب��ي��ت] … … … … اْل��ِح��َم��ى أَيَّ��اَم َوأَذُْك��ُر
تَ��ْدَم��َع��ا َع��يْ��نَ��يْ��َك َخ��لِّ َوَل��ِك��ْن إَِل��يْ��َك ِب��َرَواِج��ٍع اْل��ِح��َم��ى َع��ِش��يَّ��اُت َوَل��يْ��َس��ْت
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نوازعه. الشوق: وبنات وجانبه. عرضه أبدى وأعرض: جبل. والبرش: الحي. الشعب:
فيها.) عرق واألخدع: العنق. صفحة والليت: مشتاق. أي نازع؛ جمع ونزعا:

اآلخر: وقال

اْألَْك��بَ��اِد َع��َل��ى أَنَ��اِم��َل��ُه��ْم َوَض��ُع��وا ُم��ْدِرَك��ا ��وا يَ��ُح��سُّ َل��ْم َرأَْوُه��ْم َّ َل��َم��ا

وقوله: اإلبل. كرام وهي: عيسها؛ ويروى املرية، عليها تحمل التي اإلبل العري: (117)
الكتاب؛ كبيت الرفع إىل الفعل عاد أن حذف فلما أفقدها، أن قبيل أراد: أفقدها، قبيل

سيبويه: كتاب

اْل��َوَغ��ى أَْح��ُض��ر ِئ��ِم��ي ال��الَّ أَيُّ��َه��ذَا أََال

وعجزه: معلقته، من العبد بن لطرفة بيت (صدر

ُم��ْخ��ِل��ِدي أَنْ��َت َه��ْل ال��لَّ��ذَّاِت أَْش��َه��َد َوأَْن

وبعده:

يَ��ِدي َم��َل��َك��ْت ِب��َم��ا أُبَ��اِدْرَه��ا َف��َدْع��ِن��ي َم��ِن��يَّ��ِت��ي َدْف��َع تَ��ْس��ِط��ي��ُع َال ُك��نْ��َت َف��ِإْن

يف مايل أنفق أن وعىل أقتل، لئال الحرب حضور عىل يلومني من يا طرفة: [يقول
بإنفاق بالتمتع املوت أسبق دعني وإذن حكمك، عىل نزلت إن مخلدي أنت ما اللذات،

اللذاٍت].) وترك للبخل معنى فال منه، بد ال املوت أن يعني … مايل
له دعاهما ما ترك ثم الحاديني دعا اعرتاضية. جملة إلخ: … وأحسبني وقوله
نادى العكربي: قال الجميلة. املعرتضة الجملة بهذه وأتى التايل، البيت يف فذكره
االعرتاض: يسمى مما وهذا البيت، بعد فيما وذكره له ناداهما ما وحذف الحاديني،
فسد، وشأنه قصته من ليس كالًما كان ولو وقصته، شأنه من هو آخر كالم له اعرتض

اآلخر: كقول جائًزا. كان منه كان وإذا

ُع��ْزِل َوَال ِض��َع��اٍف َال َق��ْوٍم أَِس��نَّ��ُة ��ٌة َج��مَّ َواْل��َح��َواِدُث أَْدَرَك��تْ��ِن��ي َوَق��ْد
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عجل، بنو أرسته دارم بني من لرجل إنها «أوراقه» يف األعرابي ابن قال أبيات (من
وقبله: أطلقوه إياها أنشدهم فلما

ُش��غ��ِل ف��ي ال��زي��اَرِة ِت��ل��َك ع��ن ُك��ن��ُت وق��د يَ��ُزوُرن��ا ال ب��ال��ُه م��ا وق��ائ��ل��ة

وبعده:

ال��َم��ح��ِل ال��ب��ل��ِد ف��ي ال��م��ْزِن م��اءُ ص��اَب ك��م��ا ِب��ن��ْع��م��ٍة يُ��ْم��ط��ُرون��ي أن ل��ع��ل��ه��م
ِع��ِج��ِل) ب��ن��ي س��َراُة اْل��ُح��ْس��نَ��ى َوتَ��ْص��َط��ن��ُع َع��ث��َرٍة ب��ع��د ال��ف��ت��ى ال��ل��ُه يُ��نْ��ِع��ُش ف��ق��د

الحوادث. جملة من األسنة إدراك ألن قصته؛ من هو بما والفاعل الفعل بني ففصل
ألنظر قليًال عيلَّ احبساها عيسها: أو عريها يحدوان اللذين للحاديني يقول (118)

الرمة: ذي قول املعنى هذا من وقريب منها. أقل يشء فال نظرة منها وأتزوَّد إليها

َق��ِل��ي��لُ��َه��ا ِل��ي نَ��اِف��ٌع َف��ِإنِّ��ي َق��ِل��ي��ًال َس��اَع��ٍة ُج ُم��َع��رَّ إِالَّ يَ��ُك��ْن َل��ْم َوإِْن

(قبله:

َم��ِق��ي��لُ��َه��ا َوْح��ًش��ا َك��اَن َم��ا أَْه��لُ��َه��ا ِب��َه��ا َوَج��ْدتُ��َه��ا َل��ْو الَّ��ِت��ي اِر ال��دَّ َع��َل��ى ��ا أَِل��مَّ

وهو التعريج؛ واملعرج: الظهرية. يف النوم واملقيل: موحًشا. ووحًشا: انزال. ا: أَِلمَّ
ظاهر.) واملعنى خربه. ونافع: مبتدأ. وقليلها: اإلقامة.

الكتاب: كبيت ليس، بمنزلة «ال» أن عىل — بالرفع — أقل بعضهم وروى

بَ��َراُح َال َق��يْ��ٍس ابْ��ُن َف��أَنَ��ا ِن��ي��َراِن��َه��ا َع��ْن َف��رَّ َم��ْن

األبيات: وأول — الحماسة شعراء من جاهيل شاعر — مالك بن لسعد أبيات (من

َف��اْس��تَ��َراُح��وا أََراِه��َط َوَض��َع��ْت الَّ��ِت��ي ِل��ْل��َح��ْرِب بُ��ْؤَس يَ��ا

وبعده:
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ِل��َج��ا يَ��بْ��َق��ى َال َواْل��َح��ْرُب
َوال��ْم��ِزاَُح ال��تَّ��َخ��يُّ��ُل ِح��ِم��َه��ا

اْل��َوَق��اُح َواْل��َف��َرُس ال��نَّ��ْج��َداِت ِف��ي ��بَّ��اُر ال��صَّ اْل��َف��تَ��ى إِالَّ

حطتهم أراهط: وضعت ومعنى الحرب. بؤس يا يقول: — للحرب بؤس يا
وقوله: كالنساء. مكابدتها من فاسرتاحوا الحرب، هذه يف ذكر لهم يكن فلم وأسقطتهم
براًحا؛ اليشء برح مصدر والرباح: سمعت. ملا النجدة يف املشهور أنا أي قيس؛ ابن فأنا
يقول: الخيالء. من التكرب، والتخيل: الحر. الشديد املكان والجاحم: مكانه. من زال إذا
املتشبع، ويختال الخيالء عن يتكرمون الغناء أصحاب أن وذلك املنخو؛ نخوة تزيل إنها

النشاط.) امليم: بكرس — واملراح وسقط. افتضح يُحَمد فلم جرب فإذا
براح. عندي ليس يريد:

حزن. أو عشق من الوجد وشدة الحرقة والجوى: نفسه. باملحب عنى (119)
النار: وجحمت جحيم، نار: عىل توقد نار وكل التوقد، الشديدة العظيمة النار والجحيم:

األعىش: قال شديد. جاحم: ومكان وتوقدها، ولهبها جمرها وكثر اضطرمت

َج��اِح��ُم َواْل��َم��ْوُت اْل��بَ��أِْس اْح��ِت��َض��اِر َغ��َداَة ِل��َق��اِئ��َه��ا َق��بْ��َل ِل��ْل��َه��يْ��َج��اءِ يُ��ِع��دُّوَن

الجحيم. نار من حرارة أشد الجوى نار إن يقول:
القليل الشعر ويسمى األذن، شحمة وجاوز باملنكب ألم ما الشعر: من اللِّمة (120)
حيث والفرق: ملة، قيل: باملنكب ألم فإذا ة، ُجمَّ قيل: ذلك عن كثر فإذا وفرة، الرأس: يف
ما لعظم يقول: مسودها. وأسودها: األبيض. الحرير والدمقس: الرأس. من الشعر يفرق

أبيض. ملته من أسود كان ما صار حتى شعره ابيضَّ الحبيب هجر من به ألمَّ
وكاد: ذلك، من قرب يريد: يكاد، وقوله: الطرية. اللينة الشابة الخرعوبة: (121)
قال يفعل. ولم ذلك من قرب فأراد: املعنى، يف نفى وإثباته الفعل، ملقاربة وضع فعل
معناه: أفعل كدت وما أفعل، ولم الفعل قاربت العرب: عند معناه أفعل كدت اللغويون:
عليه ما لكثرة يقعدها ردفها يكاد قامت إذا ناعمة بامرأة ذهبوا يقول: إبطاء. بعد فعلت
شعراء املعنى هذا تعاور وقد لحمها. وكثرة العجيزة بثقل املرأة يصفون وهم اللحم. من

الرمة: ذو قال كثريًا؛ العربية
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َف��تَ��بْ��َه��ُر َق��ِري��ٍب َع��ْن اْل��ُه��َويْ��نَ��ا َويَ��ْم��ِش��ي ِق��يَ��اُم��َه��ا َف��َألْيً��ا ِب��أُْخ��َراَه��ا تَ��نُ��وءُ

تسقطها أي تنيئها؛ — عجيزتها وهي — أخراها إن يقول: بأخراها، تنوء (قوله:
بعد قامت، هي إذا قيامها كان ثم ومن أردافها، يف لحمها وكثرة لضخمها األرض إىل

وإبطاء.) وجهد مشقة بعد أي: ألي؛
العتاهية: أبو ويقول

أَْك��َف��اَل��َه��ا ِب��اْل��َم��ْش��ِي تُ��َج��اِه��ُد اْل��ُخ��َط��ى ِق��َص��اِر ُح��ْوٍر بَ��يْ��َن بَ��َدْت

دالمة: أبو وقال

ال��نَّ��ْه��ُد اْل��َك��ْف��ُل ذَِل��َك َع��ْن َف��أَثْ��َق��َل��َه��ا ِل��َح��اَج��ٍة اْل��ِق��يَ��اَم نَ��ْح��ِوي َح��اَوَل��ْت َوَق��ْد

العظيمة. الطويلة الجسيمة وهي النساء، نعوت من والسبحلة: الربحلة (122)
الرمة: ذو قال السمرة. فيها وتحمد الشفة، وهو التقبيل، موضع واملقبل:

َش��نَ��ُب أَنْ��يَ��اِب��َه��ا َوِف��ي ال��لِّ��ثَ��اِت َوِف��ي َل��َع��ٌس ُح��ْم��َرٌة َش��َف��تَ��يْ��َه��ا ِف��ي َل��ْم��يَ��اءُ

اللون؛ وبياض الشفة بسمرة وصفها األطراف. وهو الثوب، من تعرى ما واملجرد:
يظهر الذي وهو والشمس، الريح تصيبه الذي — املجرد ابيضَّ إذا ألنه املجرد وخص

بياًضا. أشد — الشمس وال الريح تصيبه ال الذي — بدنها سائر كان — للرائني
عشقهم عىل العشاق يلوم من يا يقول: العاشقني. يريد الجماعة، الفئة: (123)
بهم، استبد حتى عليهم واستوىل فيه، تهالكوا حتى الهوى يف هللا أضلهم قوًما لومك دع

العشق. ضالل من بهم ملا لومك، إىل يصغون ال إنهم أي ذلك؟ بعد ترشدهم فكيف
يف منك أقربها همم يف يؤثر ال لومك إن يقول: أثر. وحاك: اليشء فيه أحاك (124)
تظن. مما األبعد هو لومك فيه ينجع تظنه الذي إن أي الواقع؛ يف عنك أبعدها تقديرك
الحبيب إىل الشوق وخفة القلق من أخذه ملا فيها ينم لم التي الليايل يذم (125)
من الخيلُّ وأين هو، يجده كان ما السهر أسباب من يجد ال ساليًا الليايل يرقد الذي

نواس: أبي قول إىل ينظر وهذا ؟ الشجيِّ
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ِع��نْ��َدنَ��ا! ال��لَّ��يْ��َل أَْق��َص��َر َم��ا َل��نَ��ا: َف��َق��الُ��وا َل��يْ��ِل��نَ��ا ُط��وَل أَْح��بَ��اِب��نَ��ا إَِل��ى َش��َك��ْونَ��ا

وهو محذوف، بالذم املقصود قال: البيت، هذا رشح يف العكربي أورده ما وإليك
سهرت لياٍل والتقدير: أيًضا، محذوف صفته من إليه والعائد بسهرت، موصوفة نكرة
خوًفا. الربق بها يريكم آية تقديره يُِريُكُم﴾ آيَاِتِه ﴿َوِمْن العزيز: الكتاب يف ومثله فيها،

الراجز: قول يف بالجملة املوصوفة املجرورة النكرة حذف الشعر يف جاء وقد

اْل��َوتَ��ْر َش��ِدي��َدِة َك��ب��َداءَ َوَغ��يْ��ُر َوَح��َج��ْر َس��ْه��ٍم َغ��يْ��ُر ِع��نْ��ِدي َل��َك َم��ا
اْل��بَ��َش��ْر أَْرَم��ى ِم��ْن َك��اَن ��ْي ِب��َك��فَّ تَ��ْرِم��ي

الجودة، من جادت يُروى: ترمي، وقوله: الكف. تمأل املقبض غليظة كبداء: (قوس
البرش، أرمى ِمن الرمي يف هو َمن بكفي أي: «من» ميم بفتح أيًضا روي جني: ابن وقال

فيه.) شاهد ال هذا وعىل زائدة. هذا عىل وكان
بمعنى وهو له، مفعول طربي من وقوله: ينويه. وهو فحذفه رجل ْي بكفَّ يريد
وشوًقا: رشه. مخافة ومن رشه ملخافة وأكرمته؛ وألجلك، أجلك من جئت تقول: كما الالم،
علة والطرب للطرب، علة الشوق فيكون طربي فيه عمل ألجله مفعوًال يكون أن يحتمل
إال أخرى إىل يتعدى فال علة إىل تعدى قد ألنه شوًقا؛ قوله: يف سهرت يعمل وال للسهر،
بمحذوف ينصب أن ويحتمل وشوًقا. طربًا ورست وخوًفا، سهًرا أقمت كقولك: بعاطف،
يقول كما فاعله، يسم لم ما فعل وشقت شوًقا، التذكر وشاقني شوًقا، شقت قال: كأنه
ما غثنا املطر: عن سئلت وقد — الجارية وكقول مالكي، باعني أي: بعت، قد اململوك:
شئت وإن إليها، املذكور أقرب ألنه بالشوق؛ يتعلق من، إىل وقوله: هللا. أغاثنا أي شئنا؛
ألنك بالطرب؛ تعلقه لم باملحذوف نصبته وإن بالطرب، شوًقا نصبت إذا بالطرب علقته
كما فيها، يرقد يقول: أن الوجه وكان وصلته، الطرب من أجنبي وهو بشوق تفصل
الظرف يف التوسع سبيل عىل إال خرجته تقول: وال فيه. خرجت الجمعة يوم تقول:

كقوله: السعة عىل به مفعوًال فجعله

َوَع��اِم��َرا ُس��َل��يْ��ًم��ا َش��ِه��ْدنَ��اُه َويَ��ْوَم

(عجزه:
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نَ��َواِف��لُ��ْه ال��نِّ��َه��اِل ال��طَّ��ْع��ِن ِس��َوى َق��ِل��ي��ٌل

هنا: والنوافل غيالن. قيس من قبيلتان وعامر: وسليم فيه. شهدنا أي شهدناه:
املرتوية والنهال الطعن كثرة من أوليناهم ملا النفوس إال فيه يغنم لم يوم يقول: الغنائم.
طعنة.) جمع هنا: والطعن الرشب، بعد الرشب والَعلل: الرشب، أول النهل: وأصل بالدم.
سهرت من وحذف لياٍل. وهو بالذم؛ املقصود حذف حذوف: أربعة البيت ففي
فيها. يرقد من حذف والرابع سهرتها. يقول: فكأنه سهرت، من الضمري وحذف فيها.
— السهر فقالوا: بينهما اللغة أهل فرق وقد — والدال بالراء — وسهدت سهرت وروي

النابغة: بقول واستدلوا والعاشق. للديغ وبالدال يشء، كل يف — بالراء

َس��ِل��ي��ُم��َه��ا اْل��ِع��َش��اءِ نَ��ْوِم ِم��ْن ��ُد يُ��َس��هَّ

(عجزه:

َق��َع��اِق��ُع يَ��َديْ��َه��ا ِف��ي ال��نِّ��َس��اءِ ِل��َح��ْل��ِي

ينام.) أن يرتك ال أي يسهد؛ فالن يقال:
األعىش: ويقول

��َدا ُم��َس��هَّ ��ِل��ي��ُم ال��سَّ بَ��اَت َك��َم��ا َوِب��تُّ

(صدره:

أَْرَم��َدا َل��يْ��َل��َة َع��يْ��نَ��اَك تَ��ْغ��تَ��ِم��ْض أََل��ْم

وبعده: ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول سيدنا بها يمدح أبيات مطلع البيت وهذا

َم��ْه��َدَدا ُخ��لَّ��َة اْل��يَ��ْوِم َق��بْ��َل تَ��نَ��اَس��يْ��ُت َوإِنَّ��َم��ا ال��نِّ��َس��اءِ ِع��ْش��ِق ِم��ْن ذَاَك َوَم��ا

أصابهما أي — عيناه أي — أرمدتا ليلة يريد أرمدا: ليلة وقوله: األبيات. آخر إىل
الصداقة. والخلة: النوم. منع الذي واملسهد: امللدوغ. والسليم: العني. وجع وهو رمد؛
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امرأة.) اسم ومهدد:
هما أصحابنا: فقال وبئس، نعم يف والبرصيون أصحابنا اختلف بئس، وقوله:
أصحابنا: من ووافقهم يترصفان، ال ماضيان فعالن هما بل البرصيون: وقال اسمان،
جاء قد ملا عليهما يدخل الجر حرف أن اسمان أنهما عىل حجتنا املقرئ. حمزة بن عيل
عنه: ريضهللا األنصاري ثابت بن حسان قال الرجل. بنعم زيد ما تقول: أنها العرب عن

َوُم��ْع��َدَم��ا َك��ِث��ي��ٍر َم��اٍل ذَا اْل��ُع��ْرِف ِل��ِذي بَ��يْ��تَ��ُه يُ��ولِ��ُف اْل��َج��اُر ِب��ِن��ْع��َم أََل��ْس��ُت

فقريًا.) أم غنيٍّا أكان العرف لذي مألًفا يجعله أي العرف؛ لذي بيته يولف (قوله:
الفراء: وقال العري، بئس عىل السري نعم قال: أنه العرب فصحاء بعض عن وحكي
الولد! نعم هي ما وهللا فقال: مولودتك! املولود نعم له: فقيل بأنثى بُرشِّ أعرابيٍّا إن
وحجة اسمان. أنهما عىل دل عليهما الجر حرف فدخول رسقة؛ وبرها بكاء نرصها
املوىل نعم يا قولهم: يف األسماء عىل إال يدخل ال وهو عليهما يدخل النداء حرف أن أخرى:
يا فيه: والتقدير به للعلم محذوف بالنداء املقصود يقال: أن يجوز وال النصري. نعم ويا
لداللة النداء حرف يحذف كما عليه، النداء حرف لداللة املنادى فحذف املوىل، نعم هللا
فعل النداء حرف ويل إذا محذوًفا يقدر إنما املنادى فجوابنا: ذلك، قيل فإن عليه. املنادى
اسجدوا» يا «أال واألعرج ويعقوب والحسن حمزة بن عيل كقراءة مجراه، جرى وما أمر،

الرمة: ذي وكقول اسجدوا. هؤالء يا تقديره:

اْل��َق��ْط��ُر ِب��َج��ْرَع��اِئ��ِك ُم��نْ��َه��الٍّ َزاَل َوَال اْل��ِب��َل��ى َع��َل��ى م��يٍّ َداَر [يَ��ا] اْس��َل��ِم��ي يَ��ا أََال

األجرع؛ مؤنث والجرعاء: منصبٍّا. ومنهًال: مع. بمعنى وعىل: محبوبته. هي (مي:
بالخصب.) لها يدعو املطر؛ والقطر: بالحىص. ترابه املختلط املوضع

اآلخر: وكقول

اْألَْرِض َج��بَ��َل َويَ��ا نْ��يَ��ا ال��دُّ َس��اِئ��َس َويَ��ا َخ��ِل��ي��َف��ٍة ُك��لِّ ابْ��َن يَ��ا اْس��َم��ْع يَ��ا أََم��ْس��َل��ُم

الوجه عىل القايل أورده وقد امللك، عبد بن مسلمة به يمدح نخيلة ألبي البيت (هذا
اآلتي:
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اْألَْرِض َق��َم��َر َويَ��ا اْل��َه��يْ��َج��ا َف��اِرَس َويَ��ا َخ��ِل��ي��َف��ٍة ُك��لِّ ابْ��َن يَ��ا إِنِّ��ي أََم��ْس��َل��ُم
يَ��ْق��ِض��ي ِن��ْع��َم��ًة أَْوَل��يْ��تَ��ُه َم��ْن ُك��لُّ َوَم��ا ال��تُّ��َق��ى ِم��َن َح��بْ��ٌل ��ْك��َر ال��شُّ إِنَّ َش��َك��ْرتُ��َك
َواْل��َع��ْرِض ال��طُّ��ْوِل َس��اِب��َغ ِل��َح��اًف��ا َع��َل��يَّ َزاِئ��ًرا أَتَ��يْ��تُ��َك أَْن ��ا َل��مَّ َوأَْل��َق��يْ��َت
بَ��ْع��ِض ِم��ْن أَنْ��بَ��ُه ال��ذِّْك��ِر بَ��ْع��َض َوَل��ِك��نَّ َخ��اِم��ًال َك��اَن َوَم��ا ِذْك��ِري ِم��ْن ونَ��وَّْه��َت

فيه.) شاهد ال وإذن
املنادى ألن األمر؛ بفعل الخرب دون هذا اختص وإنما كثرية، وشواهده هذا. يا أراد
خالف وال بالثاني. اكتفاءً املخاطبني من األول فحذفوا مخاطب، أيًضا واملأمور يخاطب،
عن ينفك يكاد ال النداء أن عىل فدل محذوًفا، املنادى يقدر أال فيجب خرب؛ املوىل نعم أن
ينفك نداء هللا كتاب يف يوجد يكاد ال ولذلك والنهي. الطلب من مجراه جرى ما أو األمر،
َفاْستَِمُعوا َمثٌَل َب ُرضِ النَّاُس أَيَُّها ﴿يَا تعاىل: قوله يف الخرب جاء ملا ولهذا نهي؛ أو أمر عن
أن جاز خطاب جملتي والنداء األمر كان فلما — له استمعوا وهو — األمر شفعه َلُه﴾
أن يجوز فال خرب، نعم ألن املوىل؛ نعم يا كذلك وليس األوىل، الجملة من املنادى يحذف
بهما الزمان اقرتان يحسن ال أنهما اسمان، أنهما عىل آخر ودليل محذوًفا. املنادى يقدر
أمس. أو غًدا الرجل بئس وال أمس وال غًدا الرجل نعم تقول: ال ألنك األفعال؛ كسائر
لم أنهما آخر: ودليل األفعال. خصائص من والترصف مترصفني، غري أنهما آخر: ودليل
لنعم زيًدا إن تقول: أن، خرب يف عليهما الالم دخول يجوز ألنه ماضيني؛ فعلني يكونا
وعىل االسم، عىل تدخل وهي املايض، عىل تدخل ال الالم وهذه الغالم، لبئس وعمًرا الرجل
الرجل نعيم العرب عن جاء قد أنه آخر: ودليل اسمان. أنهما عىل فدل املضارع، الفعل
الضمري اتصال البرصيني وحجة اسمان. أنهما عىل فدل فعيل؛ العرب أفعال يف وليس
التأنيث بتاء اتصالهما أخرى: وحجة املترصف. بالفعل اتصاله حد عىل بهما املرفوع
قولهم: وذلك وشجرة، رحمة يف قلبوها كما هاء الوقف يف أحد يقلبها ال التي الساكنة

املايض. الفعل بها يختص التاء وهذه الجارية، نعمت
مجاري وهي الرأس؛ قبائل والشئون: أعانه. وأنجده: سهره. الليل: إحياء (126)
كان يقول: للدموع. شئونها يف والضمري لليايل، وينجدها أحييتها يف والضمري الدموع.
وطال طالت الليايل تلك أن يعني إمداد؛ الظالم من ولليايل إمداد، الشئون من للدموع
شأن من أن وذلك الشئون؛ إىل عائًدا ينجدها يف الضمري يكون أن ويجوز فيها. البكاء
يبني البكاء، تكثري عىل للشئون عون اجتماعها ويف العاشق، عىل الهموم يجمع أن الظالم

املجنون: قيس قول هذا
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اْل��بَ��نَ��اِئ��َق��ا اْل��َق��ِم��ي��ِص أَْزَراُر َض��مَّ َك��َم��ا ُح��بِّ��َه��ا أَْط��َف��اَل ال��لَّ��يْ��ُل إَِل��يَّ يَ��ُض��مُّ

الثوب طوق وهي بنيقة؛ جمع والبنائق: الحب. عن املتولدة األحزان باألطفال: (أراد
البيت: أنشد وإذا حوله، وما النحر يضم الذي

اْل��بَ��نَ��اِئ��ُق اْل��َق��ِم��ي��ِص أَْزَراَر َض��مَّ َك��َم��ا

األزرار.) فيها تدخل التي العرى فالبنائق: أصله، يف هو كما
يقول: طاقتها. فوق السري يف لها حمَّ وجهدها: الدابة وأجهد السباق. الرهان: (127)
وإذا — الراكب خلف يرتدف الذي وهو — الرديف تقبل ال — نعله ويريد — ناقتي إن

تقدمت: قد قافية يف قال كما وهذا بالسوط؛ أجهدها لم عليها راهنت

َراِك��بَ��ا أَْم��ِش��ي َف��َغ��َدْوُت َداِرٍش ِم��ْن ِب��أَْس��َوٍد ال��رَِّك��اِب ُخ��وِص ِم��ْن َوُح��ِب��ي��ُت

نواس: أبي قول من املعنى وهذا

��نَ��ا اْل��ُم��َل��سِّ اْل��َح��ْض��َرِم��يَّ اْم��تَ��َط��يْ��نَ��ا َع��َل��يْ��َه��ا َم��َش��ى َم��ْن بَ��يْ��ِن ِم��ْن اْل��َع��بَّ��اِس أَبَ��ا إَِل��يْ��َك
اْل��ِه��نَ��ا َوَال اْل��َف��ِن��ي��ِق َق��َرُع َم��ا تَ��ْدِر َوَل��ْم َط��َال إَِل��ى َح��ِن��ي��نً��ا تَ��ْع��ِرْف َل��ْم َق��َالِئ��َص

اللسان. هيئة عىل ولطافة طول فيه الذي وهو ملسنًا؛ كان إذا حرضمي: (نعل
ال الذي اإلبل من املكرم الفحل والفنيق: الجرب. والقرع: الظلف. ذوات من الولد والَطال:
وهو بالِهناء؛ طليته إذا البعريَ: َهنَأُْت تقول: القطران، والِهناء: لكرامته. يهان وال يركب

القطران.)
اآلخر: قول ومثله

َم��نْ��َه��ِل ُك��لِّ ِف��ي اْل��َم��اءَ نُ��َج��نِّ��بُ��ُه��نَّ ثَ��َالثَ��ٌة َونَ��ْح��ُن ِس��تٌّ َرَواِح��لُ��نَ��ا

الشفة بمنزلة الناقة: من واملشفر الناقة. رحل والكور: النعل. سري الرشاك: (128)
خالل بني تكون التي السيور وهي شسوعها؛ إليه تشد ما النعل: وزمام اإلنسان. من
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للناقة، الرحل بمنزلة نعله رشاك جعل الدابة. به تقاد الذي الحبل واملقود: األصابع.
املقود. بمنزلة والشسوع لها، املشفر بمنزلة وزمامها

عصوف، جمع فهو العني بضم روى ومن هبوبها، شدة الرياح: عصف (129)
تأنيها تأيدها: بقوله ويريد عصف. والجمع: بمعنًى، وعصوف عاصف ريح يقال:
املتنبي يصف الرياح. سري أشد يسبق — نعله يعني — ناقتي سري أهون يقول: وتلبثها.
وهو األيد، من ل تَفعُّ التأيد تأيدها: قوله يف الواحدي وقال منتعًال. العدو شديد بأنه نفسه
ولم واللني، الرتفق وهو االتئاد؛ من ل التفعُّ أراد وإنما هذا، عىل املعنى وليس التقوِّى.
إذا أيًدا: يئيد اليشء آد يقال: القطاع: ابن وقال تأودها. وحقه منه، التفعل بناء يحسن
ما العرب: كالم ويف أثقل. إذا أوًدا: يئود اليشء وآد بالغ، قد لكان تأودها قال: ولو قوي.
ثقل يسبقه الرياح عصف أشد املعنى: فيكون مثقل، يل فهو أثقلك ما أي آئد؛ يل فهو آدك
والوئيد: فالتؤد بالغ، قد أيًضا لكان تأودها قال: لو وكذلك املبالغة. غاية وهذا سريها،
فيكون تخمة، مثل واو، من مبدلة — التؤدة يف — والتاء وأًدا. يئد وأد يقال: الرتفق،
يف التأيد إن وقيل: املبالغة. هو وهذا سريها؛ ترفق يسبقه الرياح عصف أشد املعنى:

ذلك: يف الخليل وأنشد الرفق، اللغات بعض

َم��َق��اَال َم��َق��اٍم ِل��ُك��لِّ َف��ِإنَّ اْل��َم��ِل��ي��ُك َه��َداَك َع��َل��يَّ تَ��أَيَّ��ْد

ترفق. أي
فمثل املجن. ظهر مثل مفازة يف تأيدها يسبقها أي املجن: ظهر مثل يف (130)
املحذوفة. ملفازة سببي نعت ومتصل الرتس، واملجن: فالة، أو مفازة يف أي ملحذوف؛ نعت
وهو مؤخر؛ مبتدأ خرب أنها عىل — بالرفع — متصل وتروى متصل، فاعل وقرددها:
جني: ابن قال ووهاد. نجاد فيها أرض أو الغليظة املرتفعة األرض والقردد: قرددها،
فهو الطئ وبطنه ناتئ، املجن وظهر النبات، من خالية كانت ملا املجن بظهر األرض شبه
منها ارتفع ما يتصل املجن ظهر مثل محدبة املفازة هذه إن أي والحدور؛ كالصعود

ووهاد. جبال ذات أنها يعني املجن، بطن مثل منخفضة بأماكن
بالنصب — مرتميات وتروى مؤخر، مبتدأ وغيطانها: مقدم. خرب مرتميات: (131)
من املطمنئ وهو غائط؛ جمع والغيطان: مرتميات، فاعل وغيطانها، ملفازة. صفة —
وفدفدها غيطانها املفاوز هذه إن يقول: املرتفعة. الغليظة األرض والفدفد: األرض.

إليه. تلقينا فكأنها بالسري، إياها بقطعنا املمدوح إىل ترمينا
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من الطعن بعد ينزعها الرماح: ويصدر هللا. عبيد ابن من بدل فتى: إىل (132)
فاعل املمدوح: وهو — فاعل اسم أنه عىل امليم بضم موردها سقاها. وأنهلها: املطعون.
ورودها؛ القلوب يف أنهلها املعنى: فيكون املصدر، معنى عىل امليم بفتح ويروى أنهلها،
دماء من سقاها وقد الرماح ينزع يقول: أجود. واألوىل األعداء، قلوب وردت أنها يعني
قلوب يف ورودها بموضع سقاها وقد ويرددها يرجعها الواحدي: وعبارة األعداء. قلوب

دماءهم. األعداء
اإلحسان، معنى مضمنة األيادي صلة أو سابقة، صلة وإىلَّ: النعم. األيادي: (133)
تصل والعرب يد، إيل لك يقال: وال يد، عندي لك يقال: ألنه إيلَّ؛ إحسان له قال: كأنه
واملعنى ْجِن﴾ السِّ ِمَن أَْخَرَجِني إِذْ ِبي أَْحَسَن ﴿َقْد تعاىل: قال باللفظ: ال باملعنى الفعل
جملة من فنفيس إحسانه، وربيب نعمته، غذي أني يريد منها أعد وقوله: بي. لطف

الحمايس: قال كما بعضها، أنا جني: ابن وقال منها. أعد فأنا نعمه؛

أَيَ��اِدي��َك��ا بَ��ْع��ُض َف��ِإنَّ��ِن��ي ِرْش��تَ��ِن��ي أَْن بَ��ْع��َد تَ��نْ��ِت��َف��نِّ��ي َال

عىل يأتي وال أياديه، بعض يعد إنه أي منها؛ أعد وتروى: نفسه. له وهب أنه يريد
ِنْعَمَت وا تَُعدُّ ﴿َوإِن تعاىل: قوله من هذا كأن أعددها. وال قوله: وهو لكثرتها، ا عدٍّ جميعها
َعَدًدا﴾. ءٍ َيشْ ُكلَّ ﴿َوأَْحَىصٰ تعاىل: قوله ومن جميعها. تعدوا ال أي تُْحُصوَها﴾؛ َال ِهللا

ومنه، مطله ويروى لأليادي، وينكدها: يكدرها ويف للمطلة، بها: يف الضمري (134)
ويقلل ينغصها أي وينكدها: بعده. يمن وال العطاء قبل يمطل ال إنه يقول: بها. بدل وبه
َال ﴿ثُمَّ فقال: قوًما وعز جل املوىل مدح وقد الصنيعة، تهدم املنة يقال: وكان خريها.

الشاعر: وقال أَذًى﴾، َوَال َمنٍّا أَنَفُقوا َما يُتِْبُعوَن

ِب��َم��نَّ��اِن أَْع��َط��ى إِذَا اْل��َك��ِري��ُم َل��يْ��َس َح��َس��ٍن ِم��ْن َق��دَّْم��َت َم��ا ِب��اْل��َم��نِّ أَْف��َس��ْدَت

مطًال له أن يرد ولم ، منٌّ ينكدها وال مطل يكدرها ال أياد له يقول: الُعْكَربي: وعبارة
امرئ قول هذا ومن ألبتة. عنه واملن املطل انتفاء أراد وإنما ينكدها، ومنٍّا يكدرها، ال

القيس:

ِب��َم��نَ��اِرِه يُ��ْه��تَ��َدى َال َالِح��ٍب َع��َل��ى
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منار ال واملعنى: منار. به يكون أن نفى ولكنه به، يهتدى ال مناًرا فيه أن يرد لم
مفازة: وصف يف اآلخر قوله ومثله به. يهتدى

يَ��نْ��َج��ِح��ْر ِب��َه��ا ��بَّ ال��ضَّ تَ��َرى َوَال أَْه��َوالُ��َه��ا اْألَْرنَ��َب تُ��ْف��ِزُع َال

وعبارة حيوان. فيها يكون أن نفى ولكنه ضبٍّا، وال يفزع لم أرنبًا بها أن يرد لم
يمنُّ وال إحسانًا، وعد إذا يمطل ال إنه أي يكدرها؛ باأليادي مطله فال يعطي الواحدي:

فينكده. يعطى بما
ألنه أبًا؛ خريهم فهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول ابن ألنه قريش؛ خري أباه إن يقول: (135)
عىل منصوبان ونائًال: وأبًا العطاء، والنائل: املمدوح. أبي من أفضل أبوه أحد فيهم ليس
األخذ هو قيل: واملجد وأجودها. أمجدها قال: ثم ومن القبيلة، بقريش: واملراد التمييز.
يقال: باآلباء، يكونان واملجد الرشف السكيت: ابن وقال يكفي، ما والسود الرشف من
بالكرم (املراد والكرم والحسب قال: الرشف. يف متقدمون آباء له أي ماجد؛ رشيف رجل
أسخاها. وأجودها: رشف. لهم آباء له يكن لم وإن الرجل، يف يكونان اللؤم) ضد هنا:

سوده الذي واملسوَّد: عليه. الكالم تقدم وقد الرشيف، السيد الجحجاح: (136)
قال كما للكالم، تأكيًدا والرضب الطعن مع والسيف القناة ذكر الواحدي: قال قومه.

بفمي. وكلمته برجيل، مشيت يقال: وكما ِبَجنَاَحيِْه﴾ ﴿يَِطريُ تعاىل:
ألن الحال؛ بذكر الكالم وأكد فرسه، ركب إذا أفرسها هو أي حال؛ فارًسا: (137)
طويل فالن يقال: الكرام، به يمدح مما الباع وطول والفراسة. الفرس من يكون أفرس

الغارة. للكثري واملغوار: الباع. ضيق للئيم: ويقال بالكرم، يده امتدت إذا الباع؛
ويتزينون، يترشفون به التاج، بمنزلة لهم هو يقول: قريش. أبو لؤي: (138)
ليقيم بها أتى لها: وقوله: األصل. واملحتد: واآلباء، األبناء أي وأصولهم؛ فرعهم عال وبه

حسن. تام كالم فرعها، سما فقوله: وإال اإلضافة، ليؤكد أو الوزن،
مفردها: العنق، أصل والقرصة: القرصة؛ عىل تعلق التي القالئد التقاصري: (139)
والدر الليل، يف والهالل النهار، يف كالشمس بينهم فيما هو يقول: وتقصارة. تقصار
العكربي: قال وفخرهم. زينتهم وبه وأشهرهم، أفضلهم هو أي القالدة؛ يف والزبرجد
الضحى عند وحسنها نورها يكون ما أكثر الشمس ألن أحسنهم؛ أراد يكون أن ويجوز
يستهل ليلة الهالل إىل يتطلع كما إليه، ويتطلعون عليه، يعتمدون ألنهم ليلتها، وهالل
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عند الهالل إىل تنظر كما الناس إىل وخرج ركب إذا إليه تنظر الناس أعني أن يريد فيها.
بدوه.

قال الحروب. بعض يف وجهه عىل رضبة أصابته قد املمدوح هذا كان (140)
بظاهر العرب من قوًما واقع قد — املمدوح هذا — هللا عبيد بن محمد كان العكربي:
الرضبة فكسته وجهه يف وجرح جماعة منهم فقتل العرشين دون شاب وهو الكوفة،
الرضبُة ُقدرت كما — املمدوح يعني — محمدها لها قدر التي الرضبة ليت فقال: حسنًا،
قال كما — ويجوز دونه. بي فوقعت الرضبة تلك من فداءه كنت ليتني أي بي؛ كانت له
جرح، حتى وثبت للحروب أقبل حيث للرضبة وجهه أتاح املمدوح يكون أن — الواحدي
كسته أنها إىل إشارة الرضبة إىل محمًدا وأضاف الشجاعة، يف رتبته الطيب أبو فتمنى

بها. محمًدا هو صار حتى فأكثرت الحمد،
قصدا والسيف الرضبة إن يقول: الهند. حديد من املطبوع السيف املهند: (141)
أي مهندها؛ وجهه يف أثر وما فقوله: فيهما. تأثريه فذلك قصدهما، عن فردهما إهالكه
شعار الوجه عىل الرضبة ألن حسنًا؛ زاده وإنما قبيًحا، تأثريًا يؤثر فلم يعبه ولم يشنه لم

املري: الحمام بن الحصني قال بذلك. يفتخرون والعرب املغوار،

َم��ا ال��دِّ تَ��ْق��ُط��ُر أَْق��َداِم��نَ��ا َع��َل��ى َوَل��ِك��ْن ُك��لُ��وُم��نَ��ا تَ��ْدَم��ى اْألَْع��َق��اِب َع��َل��ى َوَل��ْس��نَ��ا

البيت: وقبيل الجروح، (الكلوم:

َم��ا أَتَ��َق��دَّ أَْن ِم��ثْ��َل َح��يَ��اًة ِل��نَ��ْف��ِس��ي أَِج��ْد َف��َل��ْم اْل��َح��يَ��اَة أَْس��تَ��بْ��ِق��ي ��ْرُت تَ��أَخَّ

وبعده:

َوأَْك��َرَم��ا) أََع��زَّ َك��انُ��وا َوُه��ْم َع��َل��يْ��نَ��ا أَِع��زٍَّة ِرَج��اٍل ِم��ْن َه��اًم��ا نُ��َف��لِّ��ُق

الشاعر: قال وفضيحة. مسبة عندهم الظهر يف والرضب والطعن

َه��َويْ��نَ��ا ال��رَِّم��اُح إِذَا َق��ْوِم��ِه َق��نَ��ا اْس��تَ��ُه يَ��ْك��ِل��ُم اْم��ُرٌؤ يَ��ْخ��َزى َوَل��ِك��نَّ��َم��ا
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لهيبته الضارب يد بإرعاش ضعًفا والسيف الرضبة يف أثر إنه تقول: أن ولك
امليض عن يرصفه لم أو به، يعتد أثًرا وجهه يف السيف يؤثر فلم عليه، اإلقدام واستعظام

القتال. يف
تزينت قد أنها رأت حني سعيدة نفسها عدت الرضبة هذه إن يقول: (142)
هذا. مثل كريًما موضًعا تصب لم إذ الجراحات؛ بقية وحسدتها وجهه، يف بحصولها
الشاعر: قال أفعل. ال أنا أي هذا؛ يفعل ال مثيل تقول: صلة، واملثل: به، يريد بمثله وقوله:

ِم��ثْ��ِل��َك��ا ِم��ْن يَ��ْق��بَ��ُل َال ِم��ثْ��ِل��ي ِم��ثْ��ِل��َك��ا ِم��ْن َدْع��ِن��ي َع��اِذِل��ي يَ��ا

حسن والغبطة ءٌ﴾. َيشْ َكِمثِْلِه ﴿َليَْس تعاىل: قوله هذا ومن منك، أقبل ال أنا معناه:
هو، فاغتبط وغبطة غبًطا أغبطه نال بما غبطته تقول: والرسور. النعمة هي أو الحال،

العذري: جبلة بن حريث قال فاحتبس؛ وحبسته فامتنع منعته كقولك:

اْألََع��اِص��ي��ُر تَ��ْع��ُف��وُه ال��رَّْم��ُس ُه��َو إِذَا ُم��ْغ��تَ��ِب��ٌط اْألَْح��يَ��اءِ ِف��ي اْل��َم��ْرءُ َوبَ��يْ��نَ��َم��ا

(قبله:

َم��يَ��اِس��ي��ُر َداَرْت إِذْ اْل��ُع��ْس��ُر َف��بَ��يْ��نَ��َم��ا ِب��ِه َواْرَض��يَ��نَّ َخ��يْ��ًرا ال��ل��َه َف��اْس��تَ��ْق��ِدِر

وبعده:

َم��ْس��ُروُر اْل��َح��يِّ ِف��ي َق��َرابَ��ِت��ِه َوذُو يَ��ْع��ِرُف��ُه َل��يْ��َس َغ��ِري��ٌب َع��َل��يْ��ِه يَ��بْ��ِك��ي
َدَه��اِري��ُر َح��اٍل أَيَّ��تَ��َم��ا َوال��دَّْه��ُر تَ��ذَكُّ��ُرُه إِالَّ يَ��ُك��ْن َل��ْم َك��أَْن َح��تَّ��َى

العرس، فبينما وقوله: خريًا. لك يقدِّر أن منه اطلب أي خريًا؛ هللا استقدر [قوله:
مياسري؛ دارت إذ حارض. أو كائن العرس فبينما تقديره: محذوف، وخربه مبتدأ، فالعرس
إعصار جمع واألعاصري: القرب. والرمس: ميسور. جمع واملياسري: وحلت، حدثت أي
بها، فاعل وتذكره تامة، فيكن تذكره، إال يكن لم كأن وقوله: بشدة. تهب الريح وهي
الهاء عىل — تذكره يف — والهاء تذكره، إال يكن لم كأنه تقديره: مضمر، كأن واسم
دهارير يف ما فيه والعامل ظرف، حال: وأيتما خربه. ودهارير: مبتدأ، والدهر: املقدرة.
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الدهارير وقيل: ليالء. ليلة كقولهم: شديد أي دهارير؛ دهر وقولهم: الشدة. معنى من
الدهارير؛ الزمخرشي: وقال ونعم. بؤس من حالني ذو الدهر أن أراد الدهور، جمع

كعبابيد].) لفظه من واحد له ليس الدهر، لفظ من مشتق ونوائبه، الدهر تصاريف
وهي الغبطة؛ واالسم قال: مغبوط، أي الباء؛ بكرس مغتبط أنشدته الجوهري: قال

الحال. حسن
بمكر زرعها أي: — الضارب أي — الزارع إىل إما يعود: قلبه يف الضمري (143)
هذه إن يقول: قلبه. يف العداوة هذه زرع قد الضارب إن أي املمدوح؛ إىل وإما قلبه، يف
بد ال خبيثًا بذًرا بذر قد ضاربها وأن وكفاًحا، مواجهة ال وغدًرا، مماكرًة جاءته الرضبة

املمدوح. من عليه جزاءه مالق أي حاصده؛
املقعد، باملقيم حساده رمى إنه يقول: الحال. واو — وأنفسهم يف — الواو (144)

قال: كما وهذا وذعًرا، منه خوًفا القلق؛ من حال عىل يستقرون ال فهم

اْل��ُم��ْق��ِع��ُد اْل��ُم��ِق��ي��ُم َوِع��نْ��َدُه��ُم َف��ِرُح��وا َك��أَنَّ��ُه��ْم ��ُروَر ال��سُّ ِب��َك اْل��ع��َداُة أَبْ��َدى

عىل الغمود بكت السيوف بتجريد — غمد جمع — الغمود أنذر إذا يقول: (145)
وتصري بها تتلطخ حتى األعداء دماء يف ستغمد املذكورة السيوف أن لعلمها السيوف؛
الشعراء تعاوره املعنى وهذا منها. بدًال لها غموًدا الرقاب سيجعل املمدوح وأن دم، كأنها

عنرتة: قال قديم. من

ال��نَّ��ِج��ي��ُد اْل��بَ��َط��ُل َج��ِف��ي��َرَه��ا يَ��ُك��وُن نَ��بْ��ِل��ي أَنَّ ُج��َريَّ��ُة تَ��ْدِري َوَم��ا

السهام.) فيها تجعل التي والجعبة الكنانة (الجفري:
حسان: وقال

أَْغ��َم��اَدَه��ا اْل��َج��َم��اِج��َم َج��َع��ْل��نَ��ا ��يُ��وُف ال��سُّ َع��َص��تْ��نَ��ا َم��ا إِذَا َونَ��ْح��ُن

الحمايس: وقال

اْل��ُم��لُ��وِك ُرءُوُس َوأَْغ��َم��اُدُه��نَّ اْألَُك��فِّ بُ��ُط��وُن َم��نَ��اِب��ُرُه��نَّ
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(قبله:

َس��ُف��وِك ِب��يَ��ْوٍم اْص��َط��بَ��ْح��َن َم��ا إِذَا أَْس��يَ��اُف��نَ��ا ِل��تُ��ْص��ِب��ُح َوإِنَّ��ا

وقوله: فيه. يقع السفك ألن سفوًكا؛ اليوم وجعل الغداة، وقت رشبن اصطبحن:
سيوفنا إن يقول: لهم. زاجرة لألعداء واعظة تخطب تنتىضفكأنها إذ أنها أراد منابرهن،

الحالة.) بهذه للدماء سفوك يوم يف األبطال دم من الصبوح رشبت إذا تصري
الرومي: ابن ويقول

أَْج��َف��اُن ��ي��ِد ال��صِّ َه��اِم َغ��يْ��َر َل��َه��ا َف��َم��ا َم��نَ��اِص��َل��ُه��م َع��َرْوا إِْن اْل��ِع��زَّ َك��َس��اُه��ُم

الصديق وحمدها منها، وجزًعا خوًفا العدو؛ فذمها األنصل أطلق يقول: (146)
العدو. يف بالئها لحسن

فيخمدها النار منها فتنقدح األرض إىل تهوي الرضب شدة من إنها يقول: (147)
عليها. الدماء من ينصب ما

ليعرف طلبها الضالة: ونشد الروح. واملهجة: العظيم. امللك هنا: الهمام (148)
منها؛ مهجته تطلب التي هي سيوفه فإنما قاتله، يعرف ولم ملك قتل إذا يقول: مكانها.
ويروى له. تثأر التي هي املمدوح سيوف إن يقول: أو امللوك. قواتل املمدوح سيوف ألن
املقتول مهجة تطلب الذي املكان هي سيوفه إن أي مكان؛ اسم منشدها تنشدها: بدل
املثناة بالياء — ينشدها فأطرافهن ويروى: امللوك. قواتل — قلنا كما — سيوفه ألن منه،

أطرافهن. يف ينشدها أي — التحتية
يل موافقني أجمعوا قد الخالئق هذه إن يقول: والخلق. الخالئق الخليقة: (149)
التقديم عىل يكون أن يجوز الواحدي: وقال وكرًما. وشجاعة ونسبًا فضًال أوحدهم أنك
مدح. كثري هذا يف يكون وال وإفضاًال، إحسانًا إيل أوحدها أي يل، أوحدها أي والتأخري؛
يَْرَفُع ﴿َوإِذْ تعاىل: كقوله كثريًا، يضمر والقول يل، فقالت أجمعت يكون أن ويجوز

تقبل. ربنا ويقوالن: أي ِمنَّا﴾؛ تََقبَّْل َربَّنَا َوإِْسَماِعيُل اْلبَيِْت ِمَن اْلَقَواِعَد إِبَْراِهيُم
حال وهو الرجال، مبلغ بلغ الغالم واملحتلم: رضورة. أنَّك من مخففة وأنك: (150)
أمردها، وأنت وقوله: ملعد. أمردها: يف والضمري كان. خرب معد: وشيخ كنت. يف التاء من
شيخ كنت أمرد غالًما كنت حني باألمس وأنك يقول: أمرد. محتلًما أي الحال؛ عىل عطف
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ذه هي وها هذا: العقل؟ ووفور السن علو مع اليوم فكيف رأيك، إىل يرجعون معد
مع رضورة فخفف بالتشديد، أنَّك أراد وأنك، قوله: قال: العكربي، للعالمة نحوية طرفة

اآلخر: كقول الضمري،

َص��ِدي��ُق َوأَنْ��ِت أَبْ��َخ��ْل َل��ْم َط��َالَق��ِك َس��أَْل��ِت��ِن��ي ال��رََّخ��اءِ يَ��ْوِم ِف��ي أَنْ��ِك َف��َل��و

(بعده:

َع��ِت��ي��ُق اْل��ِح��َراِر بَ��ْع��ِد ِم��ْن ُردَّ َوَال َش��َه��اَدٌة َع��َل��ي��ِه تَ��ْزِوي��ٌج ُردَّ َف��َم��ا

مصدر والحرار واملؤنث، والجمع للواحد فعيل وصديق: طالقك. بدل فراقك ويروى:
السعة؛ والرخاء العقد، لزوم قيل: بالرخاء، واملراد حرٍّا، صار أي تعب؛ باب من يحر حر
أي: إلخ؛ … رد فما وقوله: إليه. أجيبك كنت بل أي به، أي أبخل؛ ولم إمكانه، وقت أي
وهو يقبله، ال وقت يف لكنه لفعلت، العقد قبل ما وهو يقبله، وقت يف ذلك سألتني لو
بعد يرد ال كما بالشهادة، ولزومه رشوطه إتمام بعد تزويج يرد ال ألنه العقد؛ لزوم بعد

الرق.) إىل عتيق العتق
كقوله: املظهر مع التخفيف يحسن وإنما

��اِن ُح��قَّ ثَ��ْديَ��اُه َك��أَْن ال��نَّ��ْح��ِر ُم��ْش��ِرُق َوَص��ْدٌر

الوعاء وهو ، ُحقٍّ تثنية ان: وُحقَّ الصدر. من القالدة موضع والنحر: ميضء. (مرشق:
يف حقان فيه الثديني وكأن أعاله، ميضء الصدر هذا إن يقول: وغريه. العاج من املنحوت

والصغر.) االستدارة
وهو مقدر، يف فتعملها املظهر مع خففت وإذا أصولها. إىل األشياء ترد الضمائر ألن
﴿َوآِخُر ومنه قائم، زيد أن علمت تقول: عنها، خربًا الجملة بعدها ويرفع الشأن، ضمري
عمرو وأبي وعاصم نافع قراءة يف َلْعنَُة﴾ و﴿أَْن اْلَعاَلِمنَي﴾، َربِّ هلِلِ اْلَحْمُد أَِن َدْعَواُهْم
أن اسمها، وحذف دخلها الذي النقص مع عليها يجمعوا لم الفعل وليها وإذا وقنبل،
أربعة بأحد وبينه بينها يفصل أن األحسن فكان مثقلة، وهي يليها أن يجوز ما يليها
يقوم، ال وأن يقوم، وسوف سيقوم، أن علمت فتقول: وقد؛ وال، وسوف، السني، أحرف:

جرير: قال ،﴾ ْرَىضٰ مَّ ِمنُكم َسيَُكوُن أَن ﴿َعِلَم تعاىل: قال يقوم، وقد
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ِم��ْربَ��ُع يَ��ا َس��َالَم��ٍة ِب��ُط��وِل أَبْ��ِش��ْر ِم��ْربَ��ًع��ا َس��يَ��ْق��تُ��ُل أَْن اْل��َف��َرْزَدُق َزَع��َم

حلف قد الفرزدق وكان جرير، راوي سعيد أبي وعوعة لقب امليم: بكرس — (مربع
القصيدة: ومطلع ليقتلنه،

تَ��ْج��َزُع ِل��بَ��يْ��ٍن َرَف��ُع��وا أََوُك��لَّ��َم��ا َف��َودَُّع��وا ِب��َراَم��تَ��يْ��ِن اْل��َخ��ِل��ي��ُط بَ��اَن

وآخرها:

ِم��نْ��َزُع) ِف��ي��َه��ا َل��يْ��َس َق��ْوَس��َك َوَرأَيْ��َت ��َرْت َق��صَّ َف��َرْزَدُق يَ��ا نَ��بْ��َل��َك َوَرأَيْ��َت

الصلت: أبي بن أمية وقال

ِب��أُْخ��َرانَ��ا أُوَالنَ��ا يُ��تْ��بَ��ُع َس��ْوَف أَْن يَ��نْ��َف��ُع��نَ��ا اْل��ِع��ْل��َم أنَّ َل��و َع��ِل��ْم��نَ��ا َوَق��ْد

هذه من حرف بغري جاء َسَعٰى﴾، َما إِالَّ ِلْإلِنَساِن لَّيَْس ﴿َوأَن تعاىل: قوله وأما
عيل أبو جعلها وقد ترصفها، لعدم الفعلية يف ضعيفة ليس ألن فذلك األربع؛ الحروف
أبو قال كان، الحال: يف والعامل حال، محتلًما؛ وقوله: ذلك. عن رجع ثم زمانًا، حرًفا
بكالمه؛ مأخوذ فغري األحوال يف تعمل ال كان جعل من الصناعة: أهل من وجماعة الفتح
فعل وهي بكان، ظنك فما فيها تعمل الفعل فرائحة منكورة، الخرب يف فضلة الحال ألن
األحوال نصبها يف كان وليست واملضمر، الظاهر االسم يف والنصب الرفع يعمل مترصف
ال كان املعري: قال الشجري: ابن الرشيف قال واإلشارة! التنبيه حروف من حاًال بأسوأ
يف عمل الذي املضمر الفعل أي باألمس؛ وأنك الحال يف العامل ويجعل الحال، يف تعمل
بمحذوف، باألمس قوله: علقت إذا ألنك قائله؛ من سهو وهذا قال: باألمس. وأنك قوله:
يكون أن إال بمحذوف، يتعلق ال الظرف ألن لكان؛ أو ألن خربًا باألمس يكون أن بد فال
الزمان ظروف ألن لكان؛ وال ألن خربًا يكون أن يجوز وال صلة. أو حاًال أو صفة أو خربًا
يتعلق أن استحال فإذا لها، أحواًال وال صالت وال صفات وال الجثث عن أخباًرا تكون ال
كان. خرب معد، شيخ وقوله: محتلًما. يف كان وأعملت بكان، علقته بمحذوف باألمس

قرنتها بأن تعهدتها وربيتها: طبقها. األرَض؛ املطُر َجلََّل من شاملة، مجللة: (151)
تكن فلم ربيتها ثم بالصنيعة ابتدأتني إنك أي ابتداؤها؛ أي مبدؤها: منك وكان بأمثالها.
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رويت العكربي: قال نعمة، وقوله: متوافرة. متعددة بل العهد، طول عىل تنىس واحدة
الخرب أراد ألنه األجود؛ وهذا الخرب، أراد جر ومن االستفهام، أراد نصب فمن وجرٍّا، نصبًا

ماله. كثرة عن
موعد إن أي قضائها؛ موعد أي وموعدها: يل. قضيتها أي بها: سمحت (152)
التربيزي: الخطيب وقال اإلنجاز. ورسعة الوعد قرص يريد نفيس. من إيل أقرب قضائها

الكالم. أفانني يف مترصًفا كان أنه عىل يدل وهذا الصوفية، كالم من هو
إليه؛ أهداها ثيابًا هنا بها يريد وألطاف، بر من اإلنسان به يكرم ما املكرمة: (153)
جميلة استعارة الرب، قدم عىل وقوله: عيلَّ. بها جلدي أقر التايل: البيت يف يقول ولذلك
كان ألنه الهدية جملة من كان حاملها إن أي الرب؛ قدم عىل قوله: الواحدي: وقال بارعة.
وتكررها إيلَّ تعيدها أي وترددها: سابق. بر أثر عىل أنها يراد أن ويجوز للممدوح. غالًما

املصدر. عىل ترددها ويروى عيلَّ.
كما مقر، ناطق بها باكتسائه فكأنه عيلَّ. لظهورها بها جلدي اعرتف أي (154)

األكرب: النايشء قال

َوِش��َم��اِل��يَ��ا أَْوَل��يْ��تَ��ِن��ي ِب��َم��ا يَ��ِم��ي��ِن��ي َل��َخ��يَّ��َرْت َل��ْف��ِظ��ي ��ْك��ِر ِب��ال��شُّ يُ��ِب��ْح َل��ْم َل��ْو

العطية. إعادة منه يطلب عوًدا. أكثرها أعودها: (155)
يف مجاهًدا قتل من الشهيد: وأصل لقتيل، صفة وشهيد: األعناق. الطال: (156)
من املتنبي وجعل إليهما، وما حرًقا أو غرًقا مات من عىل فأطلق فيه َع تُوسِّ ثم هللا، سبيل
شهيًدا.» مات مات ثم فعف عشق «من ملسو هيلع هللا ىلص: قوله ذلك يف رووا وقد شهيًدا، الحب قتله
وذهب مركبة، أنها إىل أصحابنا وذهب للعدد، موضوعة كلمة كم، العكربي: قال وقد هذا،
تصل العرب ألن الكاف؛ عليها زيدت ما أصلها أن حجتنا مفردة، أنها إىل البرصيون
ا ﴿إِمَّ نحو آخره يف وصلته ومما هذا، نحو أوله من وصلته فمما وآخره، أوله يف الحرف
األصل وكان واحدة، كلمة فصارتا ما، عىل الكاف زادوا كم؛ فكذلك يُوَعُدوَن﴾، َما تُِريَنِّي
«كم» ونظري االستعمال. لكثرة األلف حذف أنه إال مالك؟ كما مالك؟ كم يف يقال: أن
لكثرة األلف وحذفت واحدة، كلمة فصارتا الالم، عليها فزيدت ما، لم: يف األصل ألن لم؛
﴿َليَْس تعاىل: هللا قال كثرية. الكاف وزيادة فعلت؟ لم فقال: امليم، وسكنت االستعمال،
األقط؟ تصنعون كيف له: قيل أنه العرب بعض عن وحكي مثله. ليس أي ءٌ﴾؛ َيشْ َكِمثِْلِه

الراجز: قال كهني، قال
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َك��اْل��َم��َق��ْق ِف��ي��َه��ا اْألَْق��َراِب َل��َواِح��َق

ومن فرع، والرتكيب اإلفراد، هو األصل أن البرصيني وحجة الطول. وهو املقق أي
إقامة إىل افتقر األصل عن عدل ومن بالدليل، املطالبة عهدة عن خرج باألصل تمسك

املعتربة. األدلة أحد الحال واستصحاب األصل، عن لعدوله الدليل
حسنها يف بعيونها النساء عيون تشبه الوحش، بقر وهي مهاة؛ جمع املها: (157)
الحب أضناه الذي واملعمود: الحب. استعبده الذي واملتيم: بغتة. قتلت وفتكت: وسعتها.
كعيون هي التي أحبَّتِه بعيون قتل قتيل كم يقول: نفسه. املعمود باملتيم وعنى وأوجعه،
تشبه ال فإنها بي وفتكت قتلتني التي كالعيون قتلته التي العيون تلك وليست املها،

بغريها؟!
ذلك يف الخري ألن خريه، كثر أي َدرُّه؛ َدرَّ له: يدعى ملن ويقال اللبن، الدر: (158)
عن كناية الذيول: وتجرير منادى. وأيام: دره. در ال عليه: يدعى ملن ويقال العرب. عند
بظهر موضع أثلة: ودار يرفعه. وال ذيله يجر النشوان أو النشيط ألن واللهو؛ النشاط

له. األيام هذه تعود أن يتمنى الكوفة.
«الصحاح» صاحب الجوهري عن نقًال — العكربي قال هللا، عمرك قوله: (159)
— والضم بالفتح — وعمرك عمرك هللا أطال يقال: مصدر، هو عليه: يعتمد ما وكثريًا
— املفتوح وهو — القسم يف أحدهما استعمل أنه إال بمعنًى، مصدرين كانا وإن وهما
والخرب االبتداء، لتوكيد والالم هللا، لعمر فقلت: باالبتداء، رفعته الالم عليه أدخلت فإذا
وقلت: املصادر نصب نصبته بالالم تأت لم فإن قسمي، هللا لعمر والتقدير محذوف،
ببقاء أحلف هللا: وعمر هللا لعمر ومعنى كذا، فعلت ما هللا وعمرك كذا فعلت ما هللا عمر
وقول بالبقاء. له بإقرارك أي هللا: بتعمريك قلت: فكأنك هللا عمرك قلت: وإذا ودوامه، هللا

ربيعة: أبي بن عمر

يَ��ْل��تَ��ِق��يَ��اِن؟! َك��يْ��َف ال��ل��َه َع��ْم��َرَك ُس��َه��يْ��ًال ال��ثُّ��َريَّ��ا اْل��ُم��نْ��ِك��ُح أَيُّ��َه��ا

وكذلك تورية، وسهيل بذلك، القسم يرد لم ألنه عمرك؛ يطيل أن هللا سألت يريد:
سألت معناه: مصدر، املتنبي قول يف وهو النجمني. يرد ولم وامرأة، رجل وهما الثريا،

بالبدور. النساء وشبه صاحبه املتنبي يخاطب تعمريًا! يعمرك أن هللا
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العيون. باألسهم: واملراد — السابق البيت يف — لبدور صفة راميات: (160)
األسهم هذه إن يقول: السهم. بريش شبهه األجفان، أشفار عىل الذي الشعر والهدب:

كثري: قال املعروفة. األسهم بخالف الجلود. تشق أن دون فتشقها القلوب إىل تنفذ

َج��اِرُح اْل��َق��ْل��ِب ِف��ي َوْه��َو ِج��ْل��ِدي َظ��َواِه��َر يُ��ِص��ْب َل��ْم اْل��ُك��ْح��ُل ِري��ُش��ُه ِب��َس��ْه��ٍم َرَم��تْ��ِن��ي

جميل: وقال

َوثِ��ي��ُق اْل��ُع��ْق��َدتَ��يْ��ِن َوُم��َم��رُّ يَ��ٌد ِب��ِه َق��ذََف��ْت نَ��اِب��ٍل ِم��ْن َص��اِئ��ٌب َوَم��ا
ُخ��ُروُق َل��ُه��نَّ تُ��ْع��َل��م َل��ْم نَ��َواِف��ذَ َرَم��يْ��ِت��ِن��ي يَ��ْوَم ِم��نْ��ِك َق��تْ��ًال ِب��أَْوَش��َك

هما: بيتان البيتني هذين (بني

َف��ِت��ي��ُق ال��زَّاِع��ِب��يِّ َك��نَ��ْص��ِل َونَ��ْص��ٌل نَ��َظ��اِئ��ٌر ُح��مٌّ ال��نَّ��ْس��ِر َخ��َواِف��ي ِم��ْن َل��ُه
َف��َع��ِت��ي��ُق ُع��وُدَه��ا َوأَيْ��َم��ا َف��َم��تْ��ٌن ِخ��َط��اُم��َه��ا أَيْ��َم��ا َزْوَراءَ نَ��بْ��َع��ٍة َع��َل��ى

النبل. ذو والنابل: يجر. ولم قصد إذا صائب فهو يصوب الرمية نحو السهم صاب

الفتل. الشديد الحبل املمر: وأصل طرفيه، عقدتا أحكمت وتًرا يريد العقدتني؛ وممر
كل ريش من للسهم أجود النرس وريش السهم، ريش يريد النرس؛ خوايف من وقوله:
للسهم. أقصد ذلك ألن مقاديرها؛ يف نظائر وجعلها األسود، وهو أحم، جمع والحم: طائر.
إذا الذي هو الزاعبي األصمعي: قال الزاعبي. الرمح كنصل أي الزاعبي؛ كنصل وقوله:
مر إذا بحمله يزعب مر قولهم: من وتثنيه، للينه بعض يف بعضها يجري كعوبه فكأن هز
القيس وأكرم قوًسا، يريد نبعة؛ عىل وقوله: رقيًقا. ا حادٍّ يريد فتيق؛ وقوله: سهًال. مرٍّا به
أي وزوراء؛ بأرسع. أي منك؛ قتًال بأوشك وقوله: معروف. شجر — النبع من كان ما
وخطام ا. أمَّ يريد وأيما: أمىض. سهمها كان انعطاًفا أشد القوس كانت وكلما معوجة،
هذه كرم يصف فعتيق: عودها وأيما وقوله: وقوة. صالبة ذو أي ومتن: وترها. القوس:

وعتقها.) القوس
التوحيد. كلمة أي التوحيد؛ من أحىل وقوله: مصه. وترشفه: الريق رشف (161)
املتنبي أن يروى جني: ابن قال التوحيد. كحالوة فيه هن أي التوحيد: حالوة ويروى
إن املفرطة: املبالغة هذه من للتخلص — وقالوا التوحيد. حالوة فيه هن هكذا: أنشده
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يف مستساغ مقبول املبالغات هذه مثل إن يقال: أن والوجه العراق! ثمر من نوع التوحيد
وهنا املواضع، كل يف الثاني عىل األول تفضيل به يراد ال قد أفعل أن عىل الشعراء؛ مذهب
وقد التوحيد، كلمة حالوة ليشبه حتى الحالوة يف املبالغ بلغ الرتشف هذا أن يراد قد مثًال
إياي، لحبهن ريقي يمصصن كن الواحدي: وعبارة العرب. كالم يف كثريًا هذا مثل جاء
وتجاوز إفراط وهذا هللا، إال إله ال وهي التوحيد، كلمة من أحىل فمي يف الرشفات فكانت
تفضيل توجب كذا من أفعل لفظة أن إىل الناس من كثري ذهب القطاع: ابن وقال حد.
العرب كالم يف يجيء أفعل أن والصحيح غلط، وذلك املواضع، جميع يف الثاني عىل األول
يزيد حكم ألحدهما يظهر ولم الثاني، جنس من األول يكون أن أحدها أوجه: خمسة عىل
الفضل يف حقيقة يكون فهذا التفضيل، قبل من دليل عليها يقوم زيادة به األول عىل
والثاني: هذا. من أرصم السيف وهذا عمرو، من أفضل زيد كقولك: وذلك مجاًزا، ال
له أوجب حكم للثاني سبق وقد به، للحاق ومحتمًال الثاني، جنس من األول يكون أن
قولك: نحو التفضيل، ال التشبيه يف املقاربة عىل يكون فهذا الواضح، بالدليل الزيادة
من يرتشفن أي القبيل؛ هذا من املتنبي وبيت عمرو. من وأشجع حاتم من أكرم األمري
قريبًا أو الثاني جنس من األول يكون أن والثالث: التوحيد. من قريب هن رشفات فمي
من أضوأ الشمس قولك: نحو املحض، اإلخبار عىل يكون فهذا األول، دون والثاني منه،
سبق وقد الثاني جنس غري من األول يكون أن والرابع: النمر. من أجرأ واألسد القمر،
سبيل عىل هذا فيكون بالفضيلة، جنسه من األول واشتهر الزيادة، له أوجب حكم للثاني
زيد قولك: نحو للثاني، يحصل ما بعض لألول يحصل أن والغرض املحض، التشبيه
الثاني جنس غري من األول يكون أن والخامس: السيف. من وأمىض األسد من أشجع
من أتم قامته نحو املحضة، املبالغة عىل هذا فيكون ا، جدٍّ الصفة يف الثاني دون واألول
الخرضاء أظلت وال الغرباء أقلت «ما الحديث: يف وجاء الشمس، من أضوأ ووجهه الرمح
العالم أصدق ذر أبا أن إىل الكالم معاني يعرف ال من ذهب ذر.» أبي من لهجة أصدق
منه أعىل أحد يكون أن — والسالم الصالة عليه — نفى وإنما كذلك، األمر وليس أجمع،
إليه ذهبوا ما أراد ولو الصدق، يف مثله الناس يف يكون أن ينف ولم الصدق، يف رتبة
روى ومن التوحيد، من أحىل األكثر: وروى وأقلت. أظلت من كل من أصدق ذر أبو لقال:

ورفع. املضاف فحذف التوحيد، حالوة مثل عندي هي أراد: التوحيد حالوة
نعومتها برقتها: وعنى البطن. الضامرة وضمها: الخاء بفتح — الخمصانة (162)
أجسامهن يقول: الحجر. من أصلب قلب مع أي إلخ؛ … بقلب وقوله: لونها. وصفاء
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الضمري من البدل عىل الرفع فيه يجوز العكربي: قال كل، وقوله: قاسية. وقلوبهن ناعمة
خفض موضع يف وهو نصبه، ويجوز كل. عىل حمًال أرق: يرفع هذا وعىل يرتشفهن، يف

تبيني. بدل فيكون لبدور، النعت عىل حمًال كل نصب ويجوز لخمصانة، نعتًا
وقوله: خلط. ورضب: الرأس. شعر والفرع: لخمصانة. أخرى صفة ذات: (163)
له، طيب ال العود ماء ألن بعود؛ ودخن أي بمحذوف، متعلق — البيت آخر يف — وعود

قولهم: مثل وهذا باالحرتاق، رائحته تفوح وإنما

بَ��اِرًدا َوَم��اءً ِت��بْ��نً��ا َع��َل��ْف��تُ��َه��ا

ال العود ألن عود؛ ودخان يريد وعود، قوله: «أماليه»: يف الشجري ابن الرشيف قال
الطيب. من األنواع بهذه خلط فكأنه الرائحة، طيب شعرها إن املتنبي: يقول له. ماء

األسود. الغراب والغداف: السواد. الشديد والحالك؛ فرع، نعت حالك: (164)
أي تجعيد: بال جعد وقوله: الكثيف. واألثيث: املظلم. والدجوجي: امللتف. الكثري والجثل:

يجعد. أن غري من جعًدا خلق
ثغر عن أي شنيب: وعن تبتسم. وتفرت: الذؤابة. وهي غديرة، جمع الغدائر: (165)
وقيل: نكهتها، طيب وقيل: األسنان، أطراف وتحزيز والربيق البياض والشنب: شنيب،
إنها يقول: مفلج. مفرق شتيت: وثغر شتيت، عن ويروى: البارد. والربود: تفليجها.

غدائرها. من املسك تحمل بها مرت إذا الريح فكأن الريح طيبة
والسقام جسمي بني جمعت يقول: السهر. والتسهيد: نفسه. يعني أحمد: (166)

والسهاد. جفوني وبني
هذه يقول: الهالك. والَحني: الروح. موضع وتوضع القلب، دم املهجة: (167)
وإن بالوصل، عذابها من فانقيص شئت فإن هالكي، ألجل ولكن إليك، أسلمها روحي
بمعنى يتعلق فلديك إشارة، هذه جعل إن العكربي: وقال بالهجر. عذابًا زيديها شئت

باالستقرار. متعلًقا كان — النداء بحذف — نداء جعلها وإن اإلشارة،
إلخ. … بطل الضنى من بي ما يستحق أي خربه؛ وبطل: مبتدأ. أهل: (168)
السابق. البيت يف قال ملا كالعلة البيت وهذا تسويتها، وتصفيفها: الجبهة، شعر والطرة:
املرأة صادته إذا الشجاع الرجل ألن له؛ ومستحق لذلك أهل فإني شئت ما افعيل يقول:
كاملتشفي هذا قال إنما أنه ويحتمل به. حل ملا أهل فهو عنقها وحسن طرتها بتصفيف
معناه: إلخ، … بي ما أهل قوله: القطاع: ابن وقال العشق. هذا عىل لها والالئم نفسه من
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بحسن وحقيق ذلك أهل أنا جني: ابن وعبارة صيد. بطل وأنا به وحقيق بي ما أهل أنا
إلخ. … صيد بطل وأنا رأيت ما

عىل األمر وليس الواحدي: قال العنقود. ابنة ويروى: الخمر، العنقود: دم (169)
من يسكر ال ما أو العصري، العنقود بدم يريد أن إال يحل، ال الخمر رشب ألن قال؛ ما
يف سائغ املتنبي وكالم الفقهاء، وأشباه الفقهاء يقوله إنما هذا مثل إن أقول: املطبوخ.

نواس: أبي قول قبيل من وهو الشعراء، مذهب

اْل��َخ��ْم��ُر َوَح��لَّ��ِت نَ��اِج��ذَيْ��ِه َع��ْن ِب��ِه ��ُروُر ال��سُّ َض��ِح��َك َم��ْج��ِل��ٍس ِف��ي

الغاية واالنبساط واملراح البهجة من بلغ املجال إن واملعنى: املحرمة. الخمر حلت أي
دم يسيل كما العنقود من تسيل ألنها دًما؛ الخمر وسميت العكربي: قال بعدها. ال التي
وإذا النصب، إال فليس زيًدا، خال ما القوم جاء قلت: إذا خال، ما قوله وقال: املقتول.
جررت، «ما» أسقط إذا جني: ابن وقال غري. ال الجر كان زيد: خال القوم جاء قلت:

إياه. الحتماله النصب، من أقوى وكان
بالفداء له تخصيص غزال؛ من وقوله: نفيس. عىل معطوفان وتليدي: طاريف (170)
استحدث ما الطريف: ومثله — والطارف رجل. من أفديك ومثله: الغزالن، جملة من
فأنا الخمرة اسقني يقول: اآلباء. إرث عن كان ما التليد: ومثله — والتالد مال. من عندك
الخمر. بالدم أراد ألنه اسقنيها؛ يف الضمري أنث العكربي: قال أملك. وما بنفيس أفديك
بالغزال املراد ألن معناه؛ ال لفظه عىل غزال من لقوله: بعد، واألفعال عينيك، ضمري وذكر

وتليدي. وطاريف نفيس غزال من لعينيك فًدى الكالم: وتقدير املعشوقة
هواك: وعىل خربه، وشهودي عليه، عطف بعده: وما مبتدأ، رأيس: شيب (171)

اآلخر: قول من وهذا بشهودي. متعلق

َش��اِه��َدا ِج��ْس��ِم��ي َونُ��ُح��وُل تَ��َغ��يُّ��ِري؟ َك��َف��اَك أََوَم��ا

ترسني لم يقول: أفزعه. وراعه: يوم. أي يف أي الظرفية؛ عىل منصوب أي: (172)
وهو نصب، أي العكربي: وقال واإلعراض. بالصد أيام ثالثة رعتني إال بالوصال يوًما

قط. أكرمتني يوم أيَّ أكرمك: أنه يدعي ملن تقول كما النفي، مخرج خرج استفهام
أهل إن يقول: بعلبك. قرب كلب لبني قرية ونخلة: اإلقامة. بمعنى امُلقام (173)
البيت وبهذا الواحدي: قال املسيح. للسيد أعداءً اليهود كانت كما يل، أعداء القرية هذه
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فيما السالم عليه وبصالح البيت، هذا يف املسيح بالسيد نفسه لتشبيهه باملتنبي؛ لقب
بعده.

والصهوة: الحال. موضع يف إلخ: … ومفريش الفراش. موضع املفرش: (174)
املنسوجة الدرع واملرسودة: الفحل. الفرس والحصان: الفرس. ظهر من الفارس مقعد
بهذه أبًدا إنني أي الدروع؛ وثيابي الفرس، ظهر مكاني شجاع، إنني يقول: الحديد. من

وتأهبًا. تيقًظا الحالة هذه عىل القرية
يقال: سابغة، وفاضة: مرسودة. قوله من بدل الصنعة، ملتئمة درع ألمة: (175)
لربيقها به الدرع شبه الغدير؛ واألضاة: ه. فتعمُّ البسها جسم عىل تفيض أي فاضة؛ درع
والجمع الواحد دالص، وأدرع دالص ودرع امللساء. اللينة الرباقة والدالص: وصفائها.
﴿َوأََلنَّا شأنه: جل قال كما الدرع، عمل من أول داود، سيدنا هو وداود: واحد. لفظ عىل

إلخ. … داود صنع من النسج محكمة ألمة قمييص يقول: اْلَحِديَد﴾. َلُه
فأين خريه، عىل وأبطأ نكده يل ل ُعجِّ قد بعيش الدهر من قنعت إذا يقول: (176)
لقد الثاني: البيت يف قال ثم يرى. فليس خفي قد فكأنه يل، فضل ال إذن يعني فضيل؟
نصبت، ما لكثرة صدري ضاق ثم ومن بطائل، ذلك من أحصل ولم الرزق طلب يف تعبت

السفر. عن قعودي وقل سفري وطال
كما الرزق، من حظه قل وإن السعي دائب الهمة بعيد طموح، إنه يقول: (177)

تمام: أبو قال

َح��ِض��ي��ُض َف��ْه��َو ِل��ْل��َح��ِض��ي��ِض آِل��ٌف َوَج��دٌّ ال��نُّ��ُج��وَم تَ��نْ��َط��ُح ��ٌة ِه��مَّ

اآلخر: وقال

ال��ثَّ��َرى تَ��ْح��َت َح��اِل��َي َوَل��ِك��نَّ ��َم��اءِ ال��سَّ نَ��ْج��ِم َف��ْوَق ��ٌة ِه��مَّ َولِ��ي
تَ��َرى َق��ْد َم��ا َغ��يْ��َر تَ��َرى َل��ُك��نْ��َت َح��اَل��ِت��ي ��ِت��ي ِه��مَّ َس��اَع��َدْت َف��َل��ْو

فيكون أرجو، ما فوق مبلغني وتعاىل سبحانه الحميد العزيز لعل يقول: (178)
العزيز بلطف لعيل أي القلب: عىل الكالم إن تقول: أو سأبلغه. ما بعض اآلن أرجوه ما
بلطف أؤمله ما بعض راٍج لعيل يقول: الواحدي وعبارة أرجوه. ما بعض أبلغ الحميد
يكون بل مرجوٍّا يكون ال واملكروه محبوب، املرجو أن وهو آخر، وجه وفيه قال: ثم هللا.
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ما جميع ليس أي هللا؛ فضل من وأدركه أبلغه ما بعض راٍج لعيل يقول: فهو محذوًرا،
مؤمل ولعيل قوله: يف أوخذ القطاع: ابن وقال ومحبوب. مرجو بعضه بل مكروًها، أبلغه
ما بعض أبلغ ولعيل يقول: أن الكالم وجه وإنما يبلغ؟ ما بعض يؤمل كيف إذ إلخ؛ …
بعض أؤمله ما يكون حتى عليها وأزيد آمايل، أبلغ ولعيل املعنى: بل كذلك، وليس أؤمل،
أؤمله ما ألن أؤمله؛ ما بعض بالغ فلعيل أطلب، ما أكثر أؤمل أنا معناه: وقيل أبلغه. ما

أحد. إليه يبلغ ال أؤمله ما ألن أو؛ أبلغه ما بعض
بفارس. بلد وهي بمرو؛ تنسج رقاق ثياب واملروي: الرشيف. املاجد الرسى: (179)
لبسه يف يتقشف — نفسه يعني — ِلَرسى هللا بلطف أؤمله ما بعض بالغ لعيل يقول:
والنعيم، الرتف وتعيب واملطعم، امللبس بخشونة تتمدح والعرب الخشن، القطن فلباسه
وهمته. الرسى هذا بإقدام أبلغه أي برسى: ويروى اللئام. لبس فهي الرقيقة الثياب أما
عزيًزا تعيش أن إما يقول: اضطرابها. البنود: وخفق الكبرية، األعالم البنود: (180)
شجاعة عىل يدل الحرب يف القتل ألن الحرب؛ يف الكرام موت تموت أو األعداء، من ممتنًعا

ذل. يف العيش من خري والقتل املقتول،
وأشفى بالسلم، إذهابه من أكثر بالرماح الغيظ إذهاب يقول: الحقد. الغل: (181)
بل ذهبته تقول: وال بالغيظ ذهبت تقول العكربي: وقال أعدائه. من الحقود صدر لغل
رضورة يف إال اإلفعال من يبنى ال أفعل ألن لغيظ؛ إذهابًا أشد يقول: أن والوجه أذهبته،

الستغنى. بالغيظ قال: ولو الزوائد، حذف عىل جاء ولكنه الشعر
اآلن إىل عشت كما تعش وال كريًما، الحرب يف مت أو عزيًزا عش يقول: (182)
فال كثريًا مثلك وجدوا مت أنت فإذا فيحمدوك، الناس تصطنع أن تستطيع ال ذميًما
بها. يذكر وأفاعيل وشجاعة إقدام له َمن يبالون إنما ألنهم ملوتك؛ يكرتثون وال يفتقدونك
َعن َحيَّ َمْن ﴿َويَْحيَٰى تعاىل: وقوله — باإلدغام — وحيَّ حياة يحيا حيى ويقال: هذا،

القراءات. أكثر هي واحدة بياء اإلدغام عىل كتابتها الفراء: قال بَيِّنٍَة﴾،
طلب يف مبالغة كله والكالم تنرصف، ال معرفة وهي جهنم أسماء من لظى: (183)

الجنة. يف ذل وال جهنم يف عز فال وإال الذل، من والبعد العز
العاجز يقتل قد يقول: الحنك. تحت وتشد الرأس بها تقنع خرقة البخنق: (184)

للبقاء. حبٍّا والجبن والعجز فإياك البقاء، أسباب من والجبن العجز فليس الجبان،
يف بالغ وخوَّض: والحروب. األمور يف والدخال الليل عىل الجريء املخش: (185)
ملا تكملة والبيت الشجاع. السيد والصنديد: دمها. وماؤها: الصدر. أعىل واللبة: الخوض.
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وقد املغوار، الشجاع يسلم يقتل قد الجبان العاجز أن كما يقول: السابق. البيت يف ذكره
الجبن عن نهى كما اإلقدام عىل يحث الصناديد؛ دماء يف غاص حتى الحروب يف خاض

قبله. فيما
القائل: قال كما هذا (186)

َواْإلِْق��َداَم��ا اْل��َك��رَّ َوَع��لَّ��َم��تْ��ُه ِع��َص��اَم��ا َس��وََّدْت ِع��َص��اٍم نَ��ْف��ُس
اْألَْق��َواَم��ا َوَج��اَوَز َع��َدا َح��تَّ��ى ُه��َم��اَم��ا َم��ِل��ًك��ا َوَص��يَّ��َرتْ��ُه

املثل: ويف الجرمي، شهرب بن عصام وهو املنذر، بن النعمان حاجب هو (عصام:
بآبائه يفتخر الذي والعظامي: هذا. عصام قول به يريدون عظاميٍّا، تكن وال عصاميٍّا كن

مجدهم.) عىل ويتكل
الطفيل: بن عامر وقال

َم��ْوِك��ِب ُك��لِّ ِف��ي اْل��َم��ْش��ُه��وَر َوَف��اِرَس��َه��ا َع��اِم��ٍر َس��يِّ��ِد ابْ��َن ُك��نْ��ُت َوإِْن َوإِنِّ��ي
أَِب َوَال ِب��أَمٍّ أَْس��ُم��و أَْن ال��ل��ُه أَبَ��ى ِوَراثَ��ٍة َع��ْن َع��اِم��ٌر َس��وََّدتْ��ِن��ي َف��َم��ا
ِب��َم��نْ��ِك��ِب َرَم��اَه��ا َم��ْن َوأَْرِم��ي أَذَاَه��ا َوأَتَّ��ِق��ي ِح��َم��اَه��ا أَْح��ِم��ي َوَل��ِك��نَّ��ِن��ي

رماها من أرمى يريد: بمنكب، وقوله: واالرتفاع. العلو وهو: السمو؛ من (أسمو:
النكابة، من العرفاء أعوان وقيل: العرفاء. رأس واملنكب: الفوارس، من رؤساء بجماعة

العرافة.) وهي
قال لكنه نسبًا. الناس أألم لكان البيت هذا عىل املتنبي اقترص لو الواحدي: قال

التايل. البيت بعده
عىل يقول: العربية. غري يف توجد ال الضاد ألن العرب؛ الضاد: نطق من كل (187)
عىل وخاف جناية جنى من إن أي الجاني؛ عوذ وبهم جميًعا، العرب فخر بقومي أنه
— وطرد نفي الذي وهو — الطريد غوث وبهم نفسه، عىل ليأمن قومي إىل لجأ نفسه

وينرصونه. فيغيثونه بهم يستغيث إنه أي
كنت إن يقول: غريه. يعجب الذي والعجيب: بنفسه. يعجب الذي املعجب: (188)
عليه، بها يمتاز مزية ألحد يرى ال عجيب رجل من صادر العجب فهذا بنفيس معجبًا

بمنكر. إذن عجبي فليس
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سم. جمع والسمام: الجود، والندى: وقت، يف معه ولد من اإلنسان: ترب (189)
قاتل وأنا مثلها، إىل أسبق لم إذ ومبدعها، القوايف رب وأنا مًعا، ولدنا الجود أخو أنا يقول:
فيغتاظون. يدركونه فال مكاني يتمنون ألنهم حسادي؛ غيظ وأنا السم، يقتل كما أعدائي
باإلصالح هللا تداركهم أي: لها، دعاء إما وهي معرتضة، جملة هللا: تداركها (190)
وثمود: هذا، منهم. ألنجو باإلهالك هللا أدركهم أي عليهم: دعاء أو لؤمهم، من ونجاهم
ومنهم رصفه: من فمنهم هللا: كتاب يف إعرابه يف القراء واختلف األول العرب من قبيلة
لم ومن بمذكر، سمي مذكر عربي اسم ألنه الحي؛ إىل ذهب رصفه فمن يرصفه، لم من

مؤنثة. وهي القبيلة، إىل به ذهب يرصفه
عنه، عجز إذا عنه: وقرص عليه، قادر وهو عنه كف إذا اليشء: عن أقرص (191)
إياك ودي إن يقول: استئناف. والجملة للرد، بلغ: يف والضمري يبالغ، لم إذا فيه: وقرص
بذلك تزيدني ال فإنك الرب عن فكف الزيادة، يقبل ال بحيث الحد وتجاوز الغاية بلغ قد

الرمة: ذي قول من وهذا ا. ودٍّ

يَ��ِزي��ُدَه��ا َم��ا نَ��ِج��ْد َل��ْم َح��تَّ��ى َويَ��ْزَداُد ِع��نْ��َدنَ��ا َم��يَّ��َة ُح��بُّ يَ��ْع��لُ��و َزاَل َوَم��ا

جوانبها. عىل إليه كتبه ما يريد حمًدا: ومملوءة الجامة، أي أرسلتها: (192)
والضمري أخرى. حال ومثنى: طافحة. أي حال؛ وتطفح: امتأل. اإلناء: طفح (193)
كان وإن بالحمد طافحة الجامة جاءتك يقول: عليها. التي األبيات أي للحمد؛ به: يف
— جوانبها عىل األبيات هذه كتب ألنه — بالحمد شفعتها وقد فيها، كان مما فارغة

تظنها. كما واحًدا شيئًا ال شيئني بذلك فصارت
أال عليك تأبى الرشيفة أخالقك إن يقول: اإلنسان. عليه خلق ما الخالئق: (194)
هي هنا ها أن تحن، ال أن قوله: العكربي: قال عهودهم. وتذكر أوليائك إىل تشتاق
ومثله وتذكر، تحن رفع فلهذا الفعل؛ وبني بينها لتفصل ال ودخلت الثقيلة، من املخففة
بالرفع، ِفتْنٌَة﴾ تَُكوَن أَالَّ ﴿َوَحِسبُوا تعاىل: قوله يف والكسائي وحمزة عمرو أبي قراءة
الناصبة، هي أن وجعلوا بالنصب، — وتذكر تحن ال أن — الحرف هذا جماعة وروى

وعاصم. عامر وابن ونافع كثري ابن كقراءة بال، يعتدوا ولم
زمان لكنت األزهار ينبت زمانًا كنت لو يقول: الخالئق. ضمري كانت: اسم (195)
بمنزلة وأخالقك األزمنة، بني كالربيع الرجال بني أنك أي الورد؛ أخالقك وكانت الربيع،
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الدهر. والِعْرص: والُعُرص والُعْرص والَعْرص هذا، األزهار. من الورد
الُعُرص: يف القيس امرؤ قال

اْل��َخ��اِل��ي اْل��ُع��ُص��ِر ِف��ي َك��اَن َم��ْن يَ��ِع��َم��ْن َوَه��ْل اْل��بَ��اِل��ي ال��طَّ��َل��ُل أَيُّ��َه��ا َص��بَ��اًح��ا ِع��ْم أََال

العجاج: قال وعصور. وُعُرص وأعصار أَْعُرص والجمع:

اْل��ُع��ُص��وِر َه��ِذِه َق��بْ��َل َواْل��َع��ْص��ِر

الرجز: هذا (أول

بَ��ِع��ي��ِري َع��َل��ى َوإِْش��َف��اِق��ي َس��يْ��ِري َع��ِذي��ِري تَ��ْس��تَ��نْ��ِك��ِري َال َج��اِري

معذوًرا أحاوله ما تستنكري ال أي فيه: فيعذر اإلنسان يحاوله الذي األمر العذير:
جارية. يا أي مرخم؛ منادى وجاري: منه. بدل أو له، بيان عطف وسريي: فيه.

للبكري».) العرب أراجيز يف «الرجز راجع:
ثور: بن حميد قال والنهار. الليل والعرصان:

��َم��ا تَ��يَ��مَّ َم��ا يُ��ْدِرَك��ا أَْن َط��َل��بَ��ا إِذَا َوَل��يْ��َل��ٌة يَ��ْوٌم اْل��َع��ْص��َراِن يَ��ْل��بَ��َث َوَل��ْن

(قبله:

َوتَ��ْس��َل��َم��ا تَ��ِص��حَّ أَْن َداءً َوَح��ْس��بُ��َك ��ٍة ِص��حَّ بَ��ْع��َد َرابَ��ِن��ي َق��ْد بَ��َص��ِري أََرى

له.) دواء ال الذي الداء وهو الهرم، إىل مؤديتان والسالمة الصحة إن أي
هذا بعد اللقاء يكون فمتى مودًعا، ألقاكم اليوم أحبته: مخاطبًا يقول (196)
لقائكم يوم — اليوم لهذا ليس أطلب، ما بَُعَد أي هيهات؛ فقال: استأنف ثم الفراق؟
وأين، اليوم. هذا بعد يل غد فال فراقكم، بعد أعيش أن يف أطمع ال أي غد؛ — للوداع
الزمان. عن السؤال أي بمتى؛ يراد ما هنا بها املراد أن إال املكان عن سؤاًال كانت وإن

جرير: قال تبعيد، كلمة وهيهات:
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نُ��َح��اِولُ��ْه ِب��اْل��َع��ِق��ي��ِق ِخ��لٌّ َوَه��يْ��َه��اَت ِب��ِه َوَم��ْن اْل��َع��ِق��ي��ُق َه��يْ��َه��اَت َف��َه��يْ��َه��اَت

وهيهات: الصديق. والخل: باملدينة. واٍد اسم والعقيق: نواصله. يروى (نحاوله:
بعد.) بمعنى فعل اسم

ابن عن البزي أحمد عليها وقف وكذلك هيهاه، وأصلها كيف، مثل مفتوحة والتاء
األرقط حميد قال العرب؛ من جماعة كرسها وقد األصل. إىل رداها بالهاء والكسائي كثري

القفار: يف صارت حتى بالًدا قطعت إبًال يصف

ُع��ْرِض��يَّ��اِت َغ��يْ��َر ُم��ْع��تَ��ِرَض��اٍت أَتَ��اِويَّ��اِت ِب��اْل��َق��ْف��ِر يُ��ْص��ِب��ْح��َن
َه��يْ��َه��اِت ُم��ْص��بَ��ِح��َه��ا ِم��ْن َه��يْ��َه��اِت

أي أتاويات؛ يصبحن فقوله: بالده، غري يف غريبًا كان إذا أتاوي؛ رجل (يقال:
غري السفر، يكسلهن لم نشيطة أي ومعرتضات: وسبقهن. لتقدمهن صواحبها من غريبة

شيمهن.) من النشاط ذلك بل صعوبة، غري من أي عرضيات:
الشاعر: قال وأراق، كهراق أيهات فقالوا: همزة منها األوىل الهاء أبدلوا وقد

أَيْ��َه��اتَ��ا اْل��َح��يَ��اُة ِم��نْ��َك أَيْ��َه��اَت

ومن بالهاء، عليها وقف التاء كرس من الكسائي: قال «صحاحه»: يف الجوهري وقال
يف النحوي بري بن هللا عبد محمد أبو قال بالهاء، شاء وإن بالتاء عليها وقف فتحها
مفرد، اسم ألنه بالهاء؛ وقف التاء فتح من الفاريس: عيل أبو قال الجوهري: عىل أخذه
هيهات يف يجوز األخفش: وقال املفتوحة، لهيهات جمع ألنه بالتاء؛ عليها وقف كرس ومن
الالت يف ذلك يجوز وال للتأنيث، التي الجمع تاء فيها التي التاء فتكون جماعة، تكون أن
األلف، مع إال الجماعة يف تزاد ال التاء ألن جماعة، مثلهما يكون ال وكيت الت ألن والعزى؛

واحد. حرف عىل االسم بقي زائدتني والتاء األلف جعلت فإن
بإهالكه ألنه للموت واستعاره الطري؛ وجوارح السباع من للمفرتس املخلب: (197)
تفارقوني أن قبل سيدركني املوت فإن الفراق تزمعون إذ يقول: يفرتسه. كأنه الحيوان
بعدتم ال أي لهم؛ دعاء تبعدوا، ال وقوله: منكم. أبعد عني تكون والحياة البني، من فزًعا
بمعنى — بفتحتني — البََعد من فهو العني بفتح رواه ومن أبًدا، فارقتموني وال عني
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أما ثَُموُد﴾. بَِعَدْت َكَما لَِّمْديََن بُْعًدا ﴿أََال تعاىل: قال بكم، فجعت وال هلكتم ال أي الهالك؛
ومعناه مطلبًا، يروى مخلبًا، وقوله: والفراق. البني بمعنى البعد؛ من فهو العني بضم

فراقكم. أطلب ولم املوت لطلبت بينهما خريت لو أي فراقكم؛ قبل املوت أطلب
يف دمي أن تدِر لم بعيونها وقتلتني عيل وأتت بي عصفت التي إن يقول: (198)
أخذه األمر: وتقلد تبعته، لزمته أي ونحوه؛ اإلثم تقلد يقال: قتيل، بإثم باءت وأنها عنقها
وكذلك أعناقهم. يف جعله أي القضاء؛ القضاة تقليد ومنه القالدة. من وأصله عنقه، يف

الوالة. تقليد
من أي: به؟ من قالت: — بفراقها وجًدا — وجهي اصفرار رأت ملا يقول: (199)
تنفسها، لشدة صدرها عال أي وتنهدت: به؟ املطالب َمن أو أراه؟ الذي هذا به فعل
هو — بي املطالب أو — هذا بي فعل الذي وقلت: فأجبتها رأت. ملا استعظاًما وزفرت
ملا أي محذوف؛ لظرف جوابًا «قالت» يكون أن يجوز العكربي: وقال أنت. أي د؛ املتنهِّ
البيت: عجز ويكون — قبله البيت يف — إن خرب يكون أن ويجوز قالت. اصفراري رأت

الحال. عىل نصب موضع يف جملة إلخ، … تدر لم
لوني، بياضها الحياء صبغ وقد وقوله: الذهب. والعسجد: الفضة. اللجني: (200)
بياضها الحياء أحال قال: كأنه اإلحالة، معنى يضمن ألنه مفعولني؛ إىل الصبغ عدى
إن الواحدي: قال ذهب. مسها قد فضة كأنها لونها، فاصفر استحيت إنها يقول: لوني.
خافت ألنها بالخوف؛ مختلًطا كان الحياء هذا ولكن يحمره، بل اللون يصفر ال الحياء
بدمه، تطالب أن خافت أو الكالم، هذا الرقيب يسمع أن خافت أو نفسها، عىل الفضيحة

صفرة. فأورث الحياء سلطان غلب القتل من جنت ما خوف فاستشعارها
أول مفعول الشمس: وقرن أصفر، وهو منها يبدو ما أول الشمس: قرن (201)
وغصن: قمر. من حال متمايًال، أي ومتأودا: بعده. الظرف الثاني: واملفعول لرأيت،
كونه حال أي متأوًدا؛ من بدل والجملة: للقمر. به: يف والضمري خربه. ويتأود: مبتدأ.
أي لغصن؛ نعت ويتأود: متأوًدا، فاعل غصن يكون أن ويجوز غصن. به يتأود متأوًدا
يف الصفرة تلك كانت لونها اصفر ملا إنها يقول: يتأود. غصن به متأوًدا كونه حال
تتمايل قامتها أن يعني قامتها، غصن به يميل الذي القمر يف حلَّت إذا كالشمس بياضها
وجعل والقمر، الشمس حسن بني جمعت قد جني: ابن وقال مشيتها. حال يف بوجهها
يف كالقمر كانت يريد: وتثنيه. وتمايله العتداله بالقضيب شبيًها متمايًال غصنًا قامتها

الشمس. كقرن بياضها يف الصفرة صارت خجًال اصفرت فلما بياضها
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غري عىل — البدو أو البادية، إىل نسبة وبدوية: عدي، بني من أي عدوية: (202)
دونها: ومن عدوية. قاتلتي أو عدوية، هي أي: محذوف؛ مبتدأ خرب وعدوية، — قياس
الوصول قبل منعة، يف قومها من إنها يقول: مؤخر. مبتدأ النفوس: وسلب مقدم، خرب
بنار صيل إليها الوصول حاول فمن الحروب، نريان وتوقد طالبيها أرواح تسلب إليها

الحرب.
والهواجل: — السابق البيت يف — النفوس سلب عىل عطف إلخ: … وهواجل (203)
والذوابل: السيوف. واملناصل: الخيل. والصواهل: بها. أعالم ال املفازة وهو هوجل؛ جمع
النوق، أيًضا: والهواجل العكربي: قال األشياء. هذه إليها الوصول دون يقول: الرماح.
ذكر من أشبه الخيل مع النوق ذكر ألن بالبيت؛ أليق ليكون النوق بها يريد أن ويجوز

الخيل. مع األرض
العهد بعد أبالها يقول: مودتها. عىل أي عليها: ومىش البىل. من أبلت: (204)
وطئها أي اإلبادة؛ يف مبالغة مقيد: وهو الدهر عليها ومىش وقوله: إيانا. مودتها وأنساها
يطأ فهو الرجلني، ورفع امليش خفة عىل يقدر ال املقيد أن وذلك املقيد، كوطء ثقيًال وطأ
يريد فهو خطوه، يتقارب املقيد أن وذلك واستعارة؛ مثل هذا جني: ابن وقال ثقيًال. ً وطأ
لقال: قال ما أراد ولو عليها، بقوله فاسد وهذا الواحدي: قال فغريها. إليها دب الدهر أن

تمام: أبو قال كما الدهر، إليها ومىش

اْل��ِب��َع��اِد ُص��َوِر ِف��ي ال��دَّْه��ُر إَِل��يْ��َه��ا ��ى تَ��َم��شَّ َوَم��ا ال��رُُّس��وِم ُح��ْس��َن َف��يَ��ا

والعوَّد: نفسه. باملمرض: وأراد عليه. واشتد جهده به: وأبرح األمر به برح (205)
ما عليه واشتد الذوابل، الجفون به برحت لقد يقول: خاصة. املريض يزورون الذين
له رحمة — مرضه هالهم حني — وزواره طبيبه مرض حتى حبها جراء من يالقيه
باملمرض: وعني الحد، تجاوزت برحت: املعنى: أن إىل جني ابن ذهب وقد لحاله. ورثاءً
حتى الحد الجفون مرض يا تجاوزت أي مثل؛ العود وعيد الطبيب ومرض جفنها،
ابن أبرح ينتقده: فورجة ابن قال جفنها. مرض شدة يف يبالغ وعود، طبيب إىل أحوجت
مرض من يستحسن وإنما متناهيًا، الجفون مرض جعل الذي ومن التعسف، يف جني

نواس: أبي كقول مربح، غري كان ما الجفون
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ُس��ْق��ِم ِم��ْن ِب��اْإلَِف��اَق��ِة َع��ْه��ٍد َق��ِري��بَ��ُة أَنَّ��َه��ا تَ��ْح��َس��ُب ال��لَّ��ْح��ِظ َك��رِّ َض��ِع��ي��َف��ُة

روح نزع أو الصدر.) التهاب (الربسام: برسام يف تحسبها لقال: تناهيه أراد ولو
بعد: قوله املتنبي: هو املمرض كون عىل والدليل قال: أن إىل …

ال��رَِّض��ا بْ��ِن اْل��َع��ِزي��ِز َع��بْ��ِد بَ��نُ��و َف��َل��ُه

يف قليل وهو — الراء بكرس — الجفون مرض يا يروى الجفون: مرض يا وقوله:
كسقم مرض رجل قولك: من يمنع ال والقياس مريض، فالن يقولون: إنما االستعمال،

األعىش: قال

��ِق��ْم ال��سَّ اْل��ُف��َؤاُد َع��َل��يْ��َه��ا َويُ��ْش��َف��ى َح��اَج��اِت��ِه اْل��َم��ْرءُ ِب��َه��ا يَ��ْق��ِض��ي

والفدفد: اإلبل. كرام والعيس: — املتنبي وهو — املذكور للممرض أي فله: (206)
سائر بينما آماله، بهم ويبلغ ينتجعهم الذين هم املمدوحني هؤالء إن يقول: املفازة.
والصحراء؛ اإلبل إال لهم ليس هؤالء غري يقصدون الذين املسافرين الراكبني من الناس
يريد جني: ابن وقال الطريق. وجوب التعب سوى يشء عىل سفرهم من يحصلون ال أي
ابن وقال الركبان. من يريدها ملن املقاصد وترك الناس دون القوم هؤالء اختار أنه
وأرضهم. ركابهم ركب لكل يعطون فكأنهم أحد كل عىل يجودون أنهم يريد القطاع:

كلهم الخلق يف ليس يقول: شأم. يا أي وشأم: اإلنكار. معناه استفهام، من: (207)
وحدها الشأم تخص ال أي: شأم؟ يا فيك من تقل: وال شجاع، غري إليه يصمد كريم
يف من الكالم: وتقدير الخلق جميع أوحد هو بل حسب، أوحدها ليس ألنه الكالم؛ بهذا
كلها، الدنيا أوحد فإنه فيك، من شأم يا تقل: وال شجاع، سوى يقصد الكرام من األنام
قل قال: كأنه الفعل، منه حذف وقد االستفهام، معناه أن آخر: ووجه الشأم. واحد ال
يقصد من ليس أنه علم قد ألنه للشأم؛ ذلك تقل وال الكرام؟ من األنام يف من سامع يا
بن جواس قول التأنيث شاهد بري: ابن قال وتؤنث؛ تذكر والشأم هذا، املمدوح. هذا إال

القعطل:

َوَف��تَ��اَه��ا َك��ْه��لُ��َه��ا تُ��نْ��َك��ُر ��أُْم َوال��شَّ ِن��يَ��اُط��ُه اْل��بَ��ِع��ي��ِد اْل��بَ��َل��ِد ِم��َن ِج��ئْ��تُ��ْم
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اآلخر: قول التذكري وشاهد الشأم.) من بدل وفتاها: (كهلها

ِب��ُخ��لُ��وِد؟ آِت��ِه َل��ْم إِْن ِل��ي َف��َم��ْن أَْه��َل��ُه يَ��ْق��تُ��ُل ��اَم ال��شَّ إِنَّ يَ��ُق��ولُ��وَن:

وشآم شأمي، إليها والنسبة الشعر، يف تأنيثه وأجاز مذكر، الشأم جني: ابن وقال
النسبة من اقترص أنه عىل فمحمول الشعر رضورة يف جاء وما شأم، تقل: وال فعال، عىل

ميرسة: الدرداء أبي قول النسبة يف شآم وشاهد البلد، ذكر عىل

��آِم ال��شَّ ُم��َع��اِويَ��َة َع��َل��ى يَ��نُ��ْح��َن ُخ��ْرٌس َوُه��نَّ ال��نُّ��ُج��وُم َف��َه��اِت��ي��َك

مخففة. وشآمية شامية، وامرأة
ويقتنى: يولد. ما لسيفه وكذا مؤخر، مبتدأ يقتنى: وما مقدم، خرب لجوده: (208)
العطاء يف أخذ ملا يقول: بالبطش. القهر والسطو: قهر، وسطا: واالدخار. القنية من
أكثر األعداء عىل سطا وملا الناس، يقتنيه ما جميع سيعطي إنه نفيس: يف قلت حتى أكثر
كله والنسل لجوده، جميًعا املقتنيات فتكون مولود، كل سيقتل إنه قلت: حتى القتل
يقتني ال مخاطبًا: لجوده فقلت أعطى املعنى: يكون أن ويجوز الواحدي: قال لسيفه.
النسل، انقطع لسيفه: فقلت وسطا واالدخار، الجمع عن بك يستغنون ألنهم ماًال؛ أحد
وهباته، جوده من الناس يقتني ما جميع فقلت: أعطى آخر: ووجه العباد. أفنيت فقد
عىل اقتداره مع أبقى من عىل إبقائه إىل يشري هذا، بعد يولد ما لسيفه فقلت: وسطا
املرصاع يعني: — هجاء وباطنه ظاهره جني: ابن قال وعنقاءه. طلقاءه فجعلهم اإلفناء،

تمام: أبي قول منه وأحسن — الثاني

تَ��ِل��ُد َم��ا ��يْ��ِف ِل��ل��سَّ أَنَّ��ُه تَ��تُ��ْب َل��ْم إِْن َع��ِل��َم��ْت َوَق��ْد إِالَّ ُم��ْش��ِرَك��ٌة تَ��بْ��َق َل��ْم

عىل قاله الطيب وأبو تتب، لم إن قال: بأن واحتاط ولدت، وما املرشكة عىل فجعله
بال صادف من يقتل وجعله الرجل هجا فكأنه وامللوك؛ واألرشاف العلماء عىل اإلطالق

القتل. يوجب معنى
وجدت ألنها فضائله؛ تحيص كيف حارت، له املادحني أوصاف إن يقول: (209)

تدركها. ال األوصاف، عىل بعيدة بها وينوه تحمد التي ومسالكه املمدوح طرائق
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أعدائه، ُكَىل يقطع إنه يقول: املشقوقة. واملفرية: القتال. ساحة املعرتك: (210)
تذم والكىل الشق، وجودة الطعن يف اإلصابة وهو األسنة، تحمده ما منه تذم فالُكَىل
الواحدي: وقال استخدامها. أحسن بذلك ألنه تحمده؛ واألسنة للرحمة، مناٍف ألنه هذا؛
فيحمدونه منكرسة األسنة ويرون له، رحمة ال إذ فيذمونه مشقوقة الكىل يرون الناس

السبب. ألنهما واألسنة؛ الكىل إىل والذم الحمد فأضاف لشجاعته،
نعت والجملة بيصبها: متعلقة — األوىل — وعىل نعم، خربه: مبتدأ، نقم: (211)
يصبها التي النقم إن يقول: نعم. نعت محذوف بمستقر متعلقة — الثانية — وعىل نقم،
نعمه إىل مضافة األولياء عىل نعم هي — الزمان نقم إىل مضافة — األعداء عىل املمدوح
بنكبتهم. الغنائم من يستفيدونه وما أعدائه بذلة أوليائه اعتزاز يعني تجحد، ال التي

أحواله يف يقول: القلب. والجنان: األنامل. والبنان: واألمر. الحال الشأن: (212)
حمدتها. رأيت خصاله فأي سواه، أحد يف تكمل لم ألنها عجب؛ تفقدتها إذا كلها

وخضابه: مبتدأ، األسد: ودم أسد. هو أي محذوف؛ مبتدأ عن خرب أسد: (213)
له. نعت بعده والجملة موت، هو أي محذوف؛ مبتدأ خرب — كذلك — وموت خرب،
الخوف. عند تضطرب الكتف عند لحمة وهي فريصة؛ جمع والفريص: الشديد. والهزبر:
حتى ألعدائه، موت وهو له، كالخضاب يصري حتى األسد بدم يتلطخ شجاع هو يقول:

فرائصه. منه وترتعد املوت ليخافه
وعىل املمدوح، بلد وهي — منبج ليست يقول: الكحل. من نوع اإلثمد: (214)
والكحل النوم بمنزلة لها ووجهك الساهدة، كاملقلة إال عنها غبت مذ — حلب من مرحلتني

بحضورك. منبج صالح أن يعني — العني بهما تصلح اللذان وهما —
تمام: أبي قول من هذا (215)

ِب��أَْس��َوِد ِف��ي��َه��ا ال��لَّ��يْ��ُل َوَل��يْ��َس َف��أَْض��َح��ْت ِب��أَبْ��يَ��ٍض ِف��ي��َه��ا ��بْ��ُح ال��صُّ َوَل��يْ��َس َوَك��انَ��ْت

منه، أخفى آخر وبجانبه به، يهتدى الشمايل القطب من قريب نجم الفرقد: (216)
قائلهم: قال فرقدان. فهما

اْل��َف��ْرَق��َداِن إِالَّ أَِب��ي��َك َل��َع��ْم��ُر أَُخ��وُه ُم��َف��اِرُق��ُه أٍَخ َوُك��لُّ

صار حتى بقربك رفعة ازداد منه قربت وكلما البلد، هذا من تقرب زلت ما يقول:
وعلوٍّا. رفعة الفرقدين فوق ثراه
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وقال مثلها. خربه: مبتدأ، وسواها: أرض. هي أي محذوف؛ عن خرب أرض: (217)
رشف، نعت ومثلها: سواها، إىل يرجع لها: يف والضمري رشف، لها خربه: الرشاح: بعض
رشف لها وسواها رشف، لها أرض هي يقول: رشفها. مثل أي مضاف؛ حذف عىل وهو
هذا لساواها غريها يف مثلك وجد فلو بك، رشفها إنما أي مثلك؛ فيها وجد لو رشفها، مثل

الرشف. يف الغري
بك، ابتهاًجا ال منك خوًفا بقدومك؛ الرسور أظهروا أعداءك إن يقول: (218)

ويقلقهم. يزعجهم أي ويقعدهم؛ يقيمهم ما والخوف الحسد من وعندهم
فكأنك إياك، حسدهم بشدة فماتوا حسدوك إنهم أي حسًدا: قطعتهم (219)
والنقص عنك التقصري من بهم ما الحسد أراهم أي بهم؛ ما أراهم وقوله: إربًا. قطعتهم
الحسد وألن فيحسده، أحد فوقه ليس ألنه أحًدا، يحسد ال ملن الحسد من فتقطعوا دونك،

الحسد. ضمري أراهم: وفاعل تمييز. هو حسًدا فقوله: أخالقه. من ليس
الحر اشتداد عند النهار نصف والهاجرة: الصخر. والجلمد: رجعوا. انثنوا: (220)
بتخلفهم عاملني مباهاتك وعن عنك انرصفوا حتى يقول: الحر. شدة وقيل: القيظ، وحمارَّة
وقوله: الحجر. لذاب هاجرة يف كان لو ما واملوجدة الحسد حرارة من قلوبهم ويف عنك

ونحوه. اْظَلُم﴾ ﴿َوَمَن ورش: كقراءة الهمزة وأسقط الساكن حرك : انَّ ولو
الغليظ عىل أطلقوه القوي، السمني الوحش حمار — األصل يف — العلج (221)
ورأوا إليك نظروا ملا يقول: الروم. قواد هنا: واملراد العجم؛ كفار من الجايف الضخم
من سيد لهم يخطر لم أي ساداتهم؛ من حولهم من يروا لم القوم، سيد وأنك هيبتك
يرون ال كأنهم فصاروا غريك، إىل النظر عن إليك بالنظر شغلوا قد أو بال، عىل ساداتهم
سواه ال السيد هو هذا فقالوا: سيادتك، عىل دلهم ما منك ورأوا حولهم، ممن سواك أحًدا

ساداتهم. من
وحدك ألنك جميًعا؛ مثلهم وحدك كنت إنك قبله: ما عىل مرتتب البيت هذا (222)
فقدوا لو بحيث بجانبك، له وجود ال كأنه غريك وصار غريك عن وشغلتها أعينهم اغرتقت
نواس: أبي لقول ينظر املعنى وهذا جميًعا. مثلهم مفرًدا فأنت املكان، بذلك َمن كلَّ كنت

َواِح��ِد ِف��ي اْل��َع��اَل��َم يَ��ْج��َم��َع أَْن ِب��ُم��ْس��تَ��نْ��َك��ٍر ال��ل��ِه َع��َل��ى َوَل��يْ��َس
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فقدوا وإذا لهم، وجود ال كأنهم جنبك يف لصغرهم أنهم املعنى الواحدي: وعبارة
التشبيه بكاف وأتى الثاني، باملرصاع املعنى هذا حقق ثم املكان، بذلك من كل أنت كنت

وجوًدا. ال ومعنًى حقيقة، ال تمثيل هذا أن عىل داللة
شدة من الجوف حرارة اللهف: وأصل بينهم، بقيت يف التاء من حال لهفان: (223)
الوباء، من يستفعل ويستوبي: غضبًا. املمتلئ هنا: باللهفان واملراد ذلك، ونحو وكرب
والسؤدد: العقل. والحجا: يستوبي، فاعل والورى: للرضورة. فخفف يستوبئ، وأصله:
الغضب الناس استوبأ حتى غضبان بقيت يقول: النهى. من ورده، كفه ونهنهه: السيادة.

إهالكهم. عن وحلمك سؤددك ينهك لم لو لهم، مهلًكا وباءً ظنوه أي بك؛ الذي
فإن إليك؛ ونصمد ننتجعك فإنا البالد، من شئت موضع أي يف كن يقول: (224)
نظري ال أوحدها وأنت غريها، أرض هناك ليس واحدة عليها ونروح تغدو التي األرض
أن يستأهل ممن غريك وجود لعدم طال؛ وإن إليك السفر عن مندوحة ال وإذن فيها، لك
قال إياه. إللفنا مشقة للسفر علينا ليس أي واحدة؛ فاألرض جني: ابن وقال إليه. يصمد

السفر! املتنبي يألف أن يف للممدوح مدح أي شعري ليت العرويض:
وهي جمجمة؛ جمع والجماجم: اسرته. وصنه واالبتذال. االمتهان اإلذالة: (225)
سيفك فإن حصل؛ ما وكفى سيفك فأغمد القتل، من أكثرت لقد يقول: الرأس. قحف
صنه جني: ابن وقال له. تشهد حطمتها التي والجماجم به، رضبها كثرة من يدك يشكو
إال أذلته ما يقول: أن أمن كيف فورجه: ابن قال الذمار. به وتُحمى الثأر، يُدرك به فإنه
وإنما الطيب، أبي إىل أحب كان عنه سكت لو تعليل وهذا الذمار؟ وإحماء الثأر، إلدراك

أغمده. يريد وإنما سيفك، صن فقال: سيفك، وأغمد فحسبك القتل أكثرت املعنى:
فريى له، كالغمد صار حتى سيفك عىل جمد الدم إن يقول: الدم. النجيع: (226)

البحرتي: قول من وهذا مغمد، كأنه مجرد وهو

يُ��ْس��َل��بُ��وا َل��ْم َف��َك��أَنَّ��ُه��ْم ُم��ْح��َم��رًَّة َع��َل��يْ��ِه��ُم َم��اءُ ال��دِّ َوأَْش��َرَق��ِت ُس��ِل��بُ��وا

اآلخر: قول ومن

إَِزاَرا ��ِل��ي��َب ال��سَّ يَ��ْك��ُس��و َع��اِن��ٌد َل��َه��ا ِب��َط��ْع��نَ��ٍة ُه��َش��يْ��ٍم ابْ��نَ��ْي بَ��يْ��َن َوَف��رَّْق��ُت

جانبًا.) يسيل عاند: ودم عاند، عرق وهو يرقأ، يكد فلم سال العرق: (عند
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محذوف. مبتدأ خرب وبالرفع: يبس، فيه العامل حال، — بالنصب — ريان (227)
يعني مزبد؛ بحر منه لجرى األعداء قلوب دماء من سقيته ما مج فلو ريان سيفك يقول:

القتل. به أكثرت أنك
واملنية سيفه يشرتك لم يقول: حده. وشفرته: الروح. واملهجة: املوت. املنية: (228)
يف بيده العامل يستعني كما به تستعني إنها أي املنية؛ ليد يًدا سيفه كان إال دم سفك يف

القتل. يف األظهر األقوى األثر لسيفه أن يعني جني: ابن وعبارة العمل.
الحليف جمع والحلفاء: الرماح. والقنا: املصيبة. وهي رزية؛ جمع الرزايا: (229)
نزلوا وأنجدوا: األرض، من املنخفض وهو الغور، نزلوا وغوروا: املحالف. الصديق وهو
أي ويمموا؛ ثقفوا أينما تفارقهم ال األشياء هذه إن يقول: املرتفعة. األرض وهو النجد،

تمام: أبو قال كما ألوليائهم، وعطايا ألعدائهم، ومصائب رزايا كانوا حيثما إنهم

اْألََق��اِرِب ُدوَن ال��رَّْوِع ِف��ي أََق��اِربُ��ُه��ْم َواْل��َق��نَ��ا ��َواِرَم َوال��صَّ اْل��َم��نَ��ايَ��ا َف��ِإنَّ

وإنما يف — والواو االستغاثة. الم والالم: له. لقب وطيء طيء، اسم جلهمة: (230)
إليك أرسعت لجلهمة! يا صحت إذا يقول: األهداب. منابت العني: وأشفار للحال، —
إليه أرشعت فكأنك بعينيك إنسان أي إىل نظرت إذا حتى أحد، كل فهابك بك، وأحدقت
السيف. واملهند؛ الرمح، الذابل؛ مقام عينيك أشفار فقامت سيوًفا، عليه وسللت رماًحا
الدنيا ويملئون إليك يتسارعون أنهم يريد يقول: بكر أبو األستاذ كان الواحدي: وقال
فتمأل والسيوف الرماح رأيت برصك يقع حيثما وتحقيقه: كالمه، هذا وسيوًفا! رماًحا
بعضهم: قول إىل ينظر وهذا بها؛ األشفار إحاطة بعينيك وتحيط عينيك، كثرتها من

ِب��اْل��ُخ��ْرَص��اِن ��ْم��ِس ال��شَّ َش��َع��اَع َس��تَ��ُروا َك��ِري��َه��ٍة يَ��ْوِم ِل��ِن��َزاِل ُدُع��وا َوإِذَا

جندل: بن سالمة وقال الدروع.] والخرصان: الرماح، [الخرصان:

ال��ظَّ��نَ��اِب��ي��ِب َق��ْرَع َل��ُه ��َراُخ ال��صُّ َك��اَن َف��ِزٌع َص��اِرٌخ أَتَ��انَ��ا َم��ا إِذَا إِنَّ��ا

لذلك قرع يقال: نرصته، يف الجد إغاثته كانت مستغيث أتانا إذا سالمة: «يقول
فالشاعر الساق؛ من اليابس العظم طرف هو والظنبوب: فيه. جد إذا ظنبوبه: األمر

للظنبوب». قرًعا الفرس زجر يف الخف ساق عىل الصوت قرع جعل
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يصف يقول، صباًحا. املنترشة السحائب والغوادي: الغزير؛ املطر الجود: (231)
وأجود — وشدته قلبه قوة يريد — الجبال من قلبًا أكرب رجل كل من جلهمة: رجال
الغوادي. جود من أجود وهو أي محذوف؛ مبتدأ خرب أجود: وقوله: السحاب. مطر من
تهامي إليها: والنسبة بلد، تهامة: الجوهري: وقال مكة. اسم وتهامة: هذا. تمييز وقلبًا:
لفظها من تهام يف األلف أن إال وشآم، يمان قالوا: كما تشدد. لم التاء فتحت إذا وتهام،

أحمر: ابن قال النسبة، ياء من عوض وشآم يمان يف واأللف

َوتَ��َه��اِم��يَ��ا ُم��نْ��ِج��ًدا َك��انَ��ا ث��مَّ ِس��ًوى تَ��َف��رََّق��ا ُس��بَ��اٍت َك��ابْ��نَ��ْي َوُك��نَّ��ا
َم��َك��اِن��يَ��ا أُِري��ُم َال َه��ذَا: َوأَْح��َل��َط ِب��َل��َط��اِت��ِه ِم��نْ��ُه��َم��ا ال��تَّ��َه��اِم��ي َوأَْل��َق��ى

أريم وال مجتهًدا. حلف أو أقام، أي هذا: وأحلط ثقله، ولطاته: الدهر. (السبات:
أبرحه.) ال مكانيا:

تهامي يقول: من الناس من سيبويه: وقال يمانون. قالوا: كما تهامون، وقوم
جاد تقول: الغزير، املطر الجود: قلنا: وقد التشديد. مع — بالفتح — وشآمي ويماني

املطر.
فهي األرض جيدت وقد وصحب، صاحب مثل جود، والجمع جائد، فهو جوًدا يجود

الراجز: قال جود. مطر أصابها أي مجودة؛

َوال��ي��ْع��ِض��ي��َدا ��ْف��ِص��لَّ َوال��صِّ ��لَّ ال��صِّ ُع��وَدا ُع��وٍد أَْك��َرَم أَْرَع��يْ��تُ��َه��ا
َم��ْس��ُع��وَدا َع��اِم��ٌر يَ��ْدُع��و ِب��َح��يْ��ُث اْل��َم��ُج��وَدا ��ِن��َم ال��سَّ َوال��َخ��اِزبَ��اِز

مرتفع، سنم: ونبت. شجر واليعضيد: الصفصل، الخازباز. وكذلك نبت، الصل:
راعيان. ومسعود: وعامر كالسنبل. رأسه يعلو ما وهو سنمته، خرجت الذي وهو

صفة دم: ومن بمرتديًا. أو بيلقاك، متعلقة والباء أحمر، بسيف أي بأحمر: (232)
سيًفا متقلًدا منهم كل يلقاك يقول: األعناق. والطال: فرنده. لون السيف: وخرضة أحمر.
هذا، واألكبد. الطال بها وذهبت خرضته، واسترتت فاحمر واألكباد، األعناق بدم تلطخ قد
بكرس — كبد وجمع وأعبد كعبد كبد جمع الجمع هذا عىل هو وقيل: كبد، جمع واألكبد:

وأوتاد. كوتد وكبود أكباد الباء:
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وسيدهم، رئيسهم أي طيء؛ موىل هذا فيقولوا: إليك الناس يشري حتى يقول: (233)
الخلق يشري حي هم أي حي، «حتى» بدل ويروى عبيدهم. والخلق الخلق سادة وهم

الناس. سادوا وهم سيدهم بأنك إليك
كيف يقول: معرتضة. جملة أنت: والثقالن خربه. ومحمد مبتدأ، وأبوك: (234)
والجن، اإلنس جميع إنك أي الثقالن؛ وأنت الطائي محمد وأبوك الورى أبا آدم يكون
ملا داود أبي البن قال تمام أبا أن روي والكمال. الفضل من فيهما فرقه ما فيك هللا جمع
هذا أحسن ما له: فقال الناس. جميع بغضب يل طاقة وال الناس، جميع أنت إليه: اعتذر

نواس: أبي قول من قال أخذته؟ أين فمن املعنى!

َواِح��ِد ِف��ي اْل��َع��اَل��َم يَ��ْج��َم��َع أَْن ِب��ُم��ْس��تَ��نْ��َك��ٍر ال��ل��ِه َع��َل��ى َوَل��يْ��َس

أو يفنى، ال بما يفنى ما يقول: أن له اتفق لو جني: ابن قال يفنى. ينفد: (235)
اللفظ، اختالف مع باملعنى أتى وقد الشعر، صناعة يف أحسن لكان ينفد ال بما ينفد ما

يفنى. بمعنى ينفد ألن جيد؛ حسن وهو
مثل لفظية، إضافة القدود، والحسان طوًال، القطع والقد: الشق. التخديد: (236)
قدود يقطع وأن حسنه، فيزول هللا يشققه أن الخدود ورد عىل يدعو الوجه؛ الحسن

جميل: كقول واالستحسان، التعجب عىل دعاء وهو جني: ابن قال القدود، الحسان

ِب��اْل��َق��َواِدِح أَنْ��يَ��اِب��َه��ا ِم��ْن اْل��ُغ��رِّ َوِف��ي ِب��اْل��َق��ذَى بُ��ثَ��يْ��نَ��َة َع��يْ��نَ��ْي ِف��ي ال��ل��ُه َرَم��ى

السن، تأكل التي الجراثيم وهي قادحة؛ جمع القوادح، أسنانه يف أرسعت قد (يقال:
األسنان.) يف يظهر سواد أو

معرض يف أخرجه ألنه الطيب؛ أبي قول من بعيد املذهب وهذا الواحدي: قال
قال: والقد. بالتخديد بي صنعن بما جزاء هللا جازاهن يريد بعد، فيما ذكر ملا املجازاة
بها، وجده زال زالت فإذا تيمته، ألنها املحاسن تلك عىل دعا إنما وهو ثالث، مذهب وهنا

الشهرزوري. حفص أبو قال كما السلوة، له وحصلت

ِب��اْل��َج��َل��ْح ُط��رَّتِ��ِه َش��ْع��ِر َوِف��ي ِب��اْل��َق��َل��ْح ثَ��ْغ��ِرِه َع��َل��ى َدَع��ْوُت
اْل��ُم��َل��ْح ِت��ْل��َك ِب��ي بَ��َرَح��ْت َف��َق��ْد يَ��ِق��لَّ أَْن ِب��ِه َغ��َراِم��ي َل��َع��لَّ
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الرأس. مقدم من الشعر ذهاب والجلح: يركبها. ووسخ األسنان، يف صفرة القلح:
أبًدا، محبوبه عىل يدعو ال املحب ألن أحسن؛ جني ابن ذكره والذي العكربي: قال
الصادق املحب ألن محب؛ عن صدر مما هو ليس للشهرزوري الواحدي أنشده والذي

املحاسن. عند ال املعاني عند يقف
عذاب وهو الصد بنار قلبي وعذبن دًما، بضت حتى عيني أبكني هن يقول: (237)
ولك أول، مفعوًال ومقلتي ألسلن ثانيًا مفعوًال دًما تجعل أن ولك هذا، أليم. — علمت لو —
املازني وعند عندنا، جائز وهذا الكويف: النحوي العكربي قال مقدًما، تمييًزا تجعله أن
أما وقياس، نقل حجتنا زيد، عرًقا تصبب كقولك: باقيهم ومنعه البرصيني، من واملربد

الشاعر: فقول النقل

تَ��ِط��ي��ُب ِب��اْل��ِف��َراِق نَ��ْف��ًس��ا َك��اَن َوَم��ا َح��ِب��ي��بَ��َه��ا ِب��اْل��ِف��َراِق َس��ْل��َم��ى أَتَ��ْه��ُج��ُر

يف الصحيحة والرواية الدواوين، بعض يف ليىل جاءت وسلمى السعدي، (للمخبل
تطيب.) بالفراق نفس كان وما البيت

القياس وأما جوازه. عىل فدل نفًسا، سلمى تطيب والقصة الشأن كان وما تقديره:
أال املترصفة، األفعال كسائر عليه معموله تقديم فجاز مترصف، فعل العامل هذا فإن
عليه، معموله تقديم يجوز — عمًرا زيد رضب نحو — مترصًفا كان إذا الفعل أن ترى
وذلك فيه؛ العامل عىل تقديمه يجوز ال أنه البرصيني وحجة زيد؟ رضب عمًرا فتقول:
قلت: لو وكذلك العرق، هو فاملتصبب عرًقا زيد تصبب قلت: فإذا املعنى، يف فاعل أنه
هو املعنى يف الفاعل بل املعنى، جهة من الفعل يف حظ لزيد يكن لم غالًما زيد حسن

تقديمه. يجز لم املعنى يف الفاعَل هو كان فلما الغالم
قتيل من للفراق وكم النيل، كل املرض منه نال شاب من للهوى كم يقول: (238)
قتيل من للفراق كم الرشاح: بعض وقال يقتل. والفراق يسقم، الحب أن يعني شهيد!
ورجل املخامر، املالزم املرض والدنف: هذا، شهادة. لذلك موته فكان الخنا، عن عف قد
يثنه لم َدنَف قال: فمن املوت، عىل أشفى حتى املرض براه ومدِنف: ومدنَف وَدِنف َدنَف
رجل فقال وأنث: وجمع ثنى كرس ومن باملصدر، وصف كأنه يؤنثه، ولم يجمعه ولم
وقد دِنفات. ونسوة دِنفة، وامرأة أدناف، ورجال دِنفان، ورجالن — بالكرس — دِنف
والشهيد يتعدى. وال يتعدى وأدنفه مثله، وأدنف ثقل، أي — بالكرس — املريض دنف
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يقتل من كل عىل فأطلق فيه اتسع ثم هللا، سبيل يف مجاهًدا ُقتل من — األصل يف —
مأجوًرا.

كبد. جمع الكبود: (239)
والعميد: الشوق. رقة والصبابة: به. أولع إذا باليشء: غري من أغرى (240)

وهده. العشق أضناه الذي كاملعمود؛
خنية، وكلمة خٍن، وكالم الفحش، والخنا: به. أولع لهًجا: يلهج باليشء لهج (241)

ذؤيب: أبو قال أفحش. منطقه: يف عليه وأخنى — بالكرس — عليه خني وقد

ُح��وُب اْل��َف��ْخ��َر إِنَّ اْل��َف��ْخ��ِر ِب��َق��ْوِل تَ��ِش��طُّ��وا َوَال َع��َل��يَّ تُ��ْخ��نُ��وا َوَال

واإلثم الهالك والحوب: وأشط. شط يقال: تجوروا، وال تبعدوا ال تشطوا: (ال
نفيس أولع ما يقول: الشفة. يف سمرة واللمى: بألهج. متعلق بحب وقوله: والوحشة.)

والفجور. الفحش لغري الناهدات، الشفاه، السمر بحب
ذوات عىل يعود كن: واسم — السابق البيت يف املذكورة — نفيس أي كانت: (242)
وصفتهن، الالئي وأحبائي نفيس كانت يقول: للممدوح يدعو زال. خرب مزيد: ويف اللمى،

النعم. من مزيد يف زال وال له، فداء
لألولياء؛ عنده وعد وال بالسيف. يناجزهم وإنما لألعداء؛ عنده وعيد ال يقول: (243)
إليه تئول بما منه علًما فعله، ينوي ما يعجل فهو والعطاء، بالسيب يبادرهم وإنما
— سيبه وحال الوعيد وبني بينه سيفه حال وإذن مطالبه، عىل منه وإقداًما األمور،
خاصة. الرش يف يستعمل وهو التهدد، والوعيد هذا، الوعود. وبني بينه — عاجًال بحصوله

الخري. هنا به املراد أن إال والرش الخري يستعمل كان وإن وهو وعد. جمع والوعود:
يفرقها ألنه نحوس؛ يف أمواله إن يقول: السابق. البيت عجز عىل تفريع (244)
ما منه وينالون بها، فيتنعمون لهم أمواله يبذل ألنه سعود؛ يف وسؤَّاله بها، ويسخو

تمام: أبو يقول كما وهذا عليه، يقرتحون

ُس��ُع��وُد َوْه��َي اْآلَم��اِل َع��َل��ى َوَغ��َدْت َم��ْط��َل��ِع أَنْ��َح��َس اْألَْم��َواِل َع��َل��ى َط��َل��َع��ْت

أعداؤه فأما أحد، منها ينجو ال التي ونوبه الدهر عليه أخاف إنما إني يقول: (245)
بالخلود. لبرشته أعدائه جهة من إال عليه خويف يكن لم فلو بسوء، إليه يصلون ال فإنهم
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والصعيد: الرماح. والسمر: الرأس. مقدم شعر وهي ناصية، جمع النوايص: (246)
ويف األرض. عىل أعدائه دماء تريق ورماًحا الجيش إليها وجه أنه يعني: األرض. وجه

الجياد. بنوايص رواية:
تنتقل سيوفه تزال ال وغزواته حروبه لكثرة إنه يقول: السيوف. البيض: (247)
يف إقامة لسيوفه فليست الرقاب، إىل األجفان ومن — الغمود — األجفان إىل الرقاب من

مسافرة. جعلها ولهذا ذلك؛ من يشء
والسيوف. والجياد الرماح أي يقدن: (248)

والشاء: يطيعونه. الذين ومشايعوه أتباعه الرجل: وأشياع أدبر. وىل: (249)
صوته. األسد: وزئري الواحد. فلفظه معناه، ال لفظه، عىل أحس قال: وإنما شاة، جمع
وهو لحلب، واليًا كان وقد العباسية، الدولة قواد أحد الخرشني، بدر هو والخرشني:
كالغنم وأتباعه جنوده ومعه أدبر يقول: — الروم بالد من بلد — خرشنة إىل منسوب

األسد. صوت تسمع حني
للخرشني والضمري: إليهم، ويخيل يظنون أي — الياء بضم — يرون (250)
مفعول الجياد: وصهيل أول، مفعول الرياح: وصوت والفزع. الخوف والذعر: وأتباعه.
هاربون وهم — خوفهم لشدة إنهم يقول: اضطرابها. وخفقها: الرايات، والبنود: ثان.
قول من وهذا راياته. وخفق وراءهم املمدوح خيل صهيل الرياح صوت يظنون كانوا —

جرير:

َوِرَج��اَال َع��َل��يْ��ُك��ُم تَ��ِك��رُّ َخ��يْ��ًال بَ��ْع��َدُه��ْم َش��ْيءٍ ُك��لَّ تَ��ْح��َس��ُب ِزْل��َت َم��ا

وجدوده. آبائه مثل وال مثله أحد ال يقول: اإلنكار. معناه استفهام من: (251)
من إليه انحدرت اإلمارة أن يعني أيًضا، أمريًا كان ألمه جده ألن األمري؛ بنت ابن وقال

أبويه.
باملجد لهم فحكم آبائهم عن والجود والسؤدد املجد ورثوا إنهم يقول: (252)
جمع واملعايل: هذا، وآبائهم. أجدادهم من عهد ما عىل صغار وهم والسؤدد والجود
جمع والصبية: معلوه. املعايل: واحدة يف ويقال بري: ابن قال الرشف. كسب وهي معالة؛

الطفل. مضجع وهو مهد؛ جمع واملهود: صبي.
وهو الحرية، والعتق: الفضة. واللجني: العطايا. والهبات: العبودية. الرق: (253)
أن شأنه من ويا عبودية نفيس يملك من يا يقول: الرق. عن خرج إذا العبد عتق من اسم
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امليم بفتح — شأنه وَمن وقوله: ييل. ما آخر إىل … دعوتك العبيد: ويعتق الفضة يهب
جعلها شأنه، وِمن جني: ابن ورواها هبات. خربه: مبتدأ، وشأنه: الذي، بمعنى اسم —

مؤخر. مبتدأ وهبات: مقدًما، خربًا فيكون ومجروًرا؛ جارٍّا
من إليه أقرب هو يقال: القرب، شدة يف مثًال يرضب العنق يف عرق الوريد: (254)

الوريد. حبل
أضعفه. وأوهنه: وأنحله. هزله وبراه: الجسم. يبيل والغم االمتحان، البالء: (255)

الفناء. أي البىل؛ يروى: والبالء
من معه املسجونني بالقرود: وعني موضع، يف يجتمعون الجماعة املحِفل: (256)
فرصت الفضل أهل أجالس كنت يقول: الشكول. الشتى الجنايات وأصحاب اللصوص

الناس. أوباش أجالس
ويحتمل — الهمزة تقدير عىل — إنكاري استفهام فهو أتعجل؟! أي تعجل: (257)
يقول: وجوب. عىل عطف وحدي: العقوبة. وهو الحد؛ جمع والحدود: خربًا. يكون أن
ابن قال أَُحدُّ؟ فكيف بعد، الصالة عيل تجب لم صبي وأنا البالغ، عىل الحدود تجب إنما
أال الوايل، عند نفسه أمر يصغر وإنما بالغ، غري صبي الحقيقة يف أنه يريد وليس جني:

والخالف؟ للشقاق إليه الناس اجتماع به يظن ال صبيٍّا كان من أن ترى
— الناس عيلَّ ادَّعى يقول: الوالدة. والوالد: البغي. أي العدوان؛ من عدوت: (258)
أن يعني الناس! عىل وخرجت جرت أني — بعد وحدي الجلوس أستطع لم طفل وأنا

الظنة. نفسه عن بهذا يدفع مفرتون؛ الناس
الشهادة وقدر شهادتهم؟ تقبل فلَم زوًرا عيلَّ شهدوا إنما الناس إن يقول: (259)
ردت. السقاط السفلة من كان وإن شهادته، قبلت عدًال الشاهد كان إن الشاهد: قدر عىل
ما أي به؛ عبأت ما ويقال: كشحه. يف العداوة يضمر الذي العدو الكاشح: (260)
ابن قال والسعاية. الكيد وهو بمحل: ويروى لجاجهم، أي اليهود؛ بمحك وقوله: باليت.

يهوًدا. الحقيقة يف يكونوا ولم يهوًدا خصومه جعل جني:
الشوط والشأو: املحكية. الجملة إىل مضافة — املوضعني يف — دعوى (261)
أفعل أن أردت يقول: من دعوى بني إن يقول: بفارًقا. متعلقة والباء والغاية، واملسافة
أني عيلَّ ادعوا إنما ألنهم بينهما؛ فافرق بعيًدا بونًا كذا، فعلت يقول: من ودعوى كذا
أنه به وشوا قد وكانوا ظاهر، فرق وبينهما فعلت، أني عيلَّ يدعوا ولم أفعل أن أردت

البلد. يأخذ أن يريد
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مبتدأ بمصدر بعدها ما مع مؤولة مصدرية — يل جدت ما قوله: من — ما (262)
يقول: صالح. ناقة عاقر «قدار» هو ثمود: وأشقى مقدم. خرب كفيك: جود ويف مؤخر،

كفيك. عطايا جملة يف هو بنفيس يل جودك إن
عىل حسدتني أنك السبب ولكن هذا، نومك سبب يكن لم الشعر إن يقول: (263)

كالعدم. رصت حتى وجودك وأبطل فمحقك شعري،
نمت شعري، سمعت حني يقول: النوم. غلبه اإلنسان رشبه إذا ما املرقد: (264)
سكرك أجل من أي سكرت؛ مما وقوله: بفيك. رشبته مرقد بأذنيك منه سمعت ما فكأن

مصدرية. فما — وتفرتك خدرك أي —
فرغ. ونفد: البعد. والشسوع: الرحيل. الرتحال: (265)

أطلق يقول: الغزير. املطر والوابل: ورده. رصفه وثناه: سال. املاء: همى (266)
عطائها قليل يف أن يعني اكتفيت؛ إذا مطرها معظم عني وارصف بالعطاء، هامية يديك

البلد. يغرق كالوابل هو الذي كثريها إىل حاجة وال وكفاية، غناءً
الحزن بهذا مني يقنع ال األحبة إىل شوقي إن يقول: الهم. مع الحزن الكمد: (267)

العقل. ذاهب مجنونًا فأصري عقيل ويوله كبدي، يحرق حتى فيه أنا الذي
أن يعني الرشاح: بعض فقال البيت؛ هذا تأويل يف الرشاح كلمة اضطربت (268)
ساكن، بها يبَق لم إذ أحد إىل فيها أشكو أنا وال لها، نطق ال إذ إيل تشكو ال الحبيب دار
إذا الشكوى ألن شكواه؛ بث إىل ويرتاح غريه شكوى بسماع يتأىس أن املحزون شأن ومن
ألن الديار؛ يف وال للشكوى، فضل يفَّ يبَق لم املعنى: جني: ابن وقال املصاب. خف ظهرت
إيلَّ، تشكو الديار وال الكالم: تقدير أن إىل جني ابن ذهب فورجه: ابن قال أبالها. الزمان
بفراق الوحشة من تالقي ملا أشكى، كانت وبًىل دثوًرا أشد كانت كلما الديار أن علم وقد
هي وإنما بحقيقة ليست وشكواها للشكوى؟ فيها فضل ال الديار جعل فكيف األحبة،
لضعفها عنها تقرص وكانت حقيقية شكواها أن لو ذكر ما عىل تكون وإنما مجازية،

الببغاء: كقول العاشق، يف ذلك يصح كما وبالها،

َرَم��ُق ِب��ِه َم��ْن يَ��تَ��َش��كَّ��ى َوإِنَّ��َم��ا ِب��ِه إَِل��يْ��َك أَْش��ُك��و َرَم��ٌق ِل��ي يَ��بْ��َق َل��ْم

مقتنًعا» الشوق «ما قوله: عىل الجملة هذه لعطف يكن لم ادعى كما كان لو وأيًضا
الكمد، بهذا مني يقنع الشوق ال يعني: وإنما منها. أنها عىل دل عليها عطفها وملا معنًى،
ابتدأ ثم بها، الحبيب بقوله: الكالم وتم به. مني تقنع بها الحبيب كان التي الديار وال
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أو لجلدي، إما أحد؛ إىل أشكو أنا وال أهلها، بفراق وحشتها إيل تشكو الديار هذه فقال:
القائل: قول إىل نظر قد فيكون ألرساري، كتوم ألني

َوتُ��ْع��ِل��ِن��ي��نَ��ا أُِس��رُّ َوَل��ِك��نِّ��ي َوْج��ِدي تَ��ِج��ِدي��َن َم��ا ِم��ثْ��ُل َف��ِإنِّ��ي

وهو األول، املرصاع يف الكالم يتم أن غري من املعنى توجيه يمكن الواحدي: قال
وأنا أمره، عىل يطلعني أي إيلَّ؛ يشكو بها الحبيب كان التي الديار تقنع وال يكون: أن
يريد الشاكية، الديار كانت بالتاء روى ومن بالياء. — يشكو رواية عىل رسي، أفيش ال
االستقبال. ال الحال به يريد فتشكو: والخالء، الوحشة من إليه دفعت ما الحال بلسان

غريي. بها ليس ألنه أحد؛ إىل أشكو وال
يستمسك ال الذي وهو الودق؛ هزيم سحابًا يريد الودق: وهزيم املطر. الودق: (269)
السحاب، صفة يف يستعمالن ما وأكثر ومنهزم، هزيم غيث ويقال: مائه، عن منهزم كأنه
ويف الودق. صفة يف يستعمل وال الرعد، هزيمة سمعت يقال: صوت، لرعده الذي وهو

املوصيل: بكار بن مخلد يقول البيت معنى

اْل��َغ��َم��اِم ِم��َن َص��ْوبً��ا ��ي��َت ُس��قِّ ��َالِم ِب��ال��سَّ َض��نَّ َم��نْ��ِزًال يَ��ا
ِع��َظ��اِم��ي ِم��ْن ��ْق��ُم ال��سُّ تَ��َرَك َم��ا إِالَّ ِم��نْ��َك اْل��ُم��ْزُن تَ��َرَك َم��ا

وهب: ابن ويقول

أَِج��ُد َم��ا ِم��ثْ��َل اْألَِح��بَّ��ِة بَ��ْع��َد َوَج��َدا َف��َك��أَنَّ��َم��ا اْل��ِب��َل��ى َل��ِب��َس��ا

البحرتي: وقال

نُ��ُح��ولِ��ي نُ��ُح��وَل��ُه��نَّ َك��أَنَّ َح��تَّ��ى اْل��ِب��َل��ى أَْع��بَ��اءَ َم��َع��اِل��ُم��ُه��نَّ َح��َم��َل��ْت

كأن يقول: والصرب. القوة والجلد: االصطبار. واملصطرب: نقص. غاض: (270)
صربي. من دموعي فكأن صربي، نقص بكيت كلما ألني َجَلدي؛ من جارية دموعي

أين، بمعنى متعلق زفراتي: ومن أولع. به: وكلف الحادة. األنفاس الزفرات: (271)
معرفة من به وأولعت عشقته من أين يقول: قريب؟ أم زفراتي من حبيبي أبعيد تقديره:
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صولة املمدوح أيها صولتك من تقع وأين فراقه؟! عىل والحرسة إليه الشوق من بي ما
من وفيه املمدوح. كصولة األسد صولة تكون وأن حاله، الحبيب يعرف أن أنكر األسد؟!

التخلص. حسن البديع
— األخرى الكفة يف وأهلها الدنيا وضعت وقد — كفتك رجحت ملا يقول: (272)
الكثري ذلك كان الكثري عىل الواحد رجح إذا أي لألشخاص؛ ال للفضل، الرزانة أن علمت

البحرتي: قال الراجح. الواحد ذلك إىل بالقياس قليًال

ِب��َواِح��ِد أَْل��ٌف ُع��دَّ َح��تَّ��ى اْل��َم��ْج��ِد َل��َدى تَ��َف��اَوتَ��ْت ال��رَِّج��اِل أَْم��ثَ��اَل أََر َوَل��ْم

وقعت حتى ترسني أن األيام قلب يف يقع لم يقول: والرُّوع. البال الَخَلد: (273)
وهذا وقصدتك. لتك أمَّ حتى الدنيا عىل أقبلت ما واملعنى: إليك. أصمد أن قلبي يف أنت

اآلخر: قول إىل ينظر

ِب��اْإلِْح��َس��اِن يَ��ُه��مُّ َل��َزَم��اٌن ِب��َس��ْل��َم��ى َش��ْم��ِل��ي يَ��لُ��فُّ َدْه��ًرا إِنَّ

امتألت إذا يقول: كالولد. واملال كاألم، الخزائن جعل ولدها؛ األم فقد الثكل: (274)
نواس: أبي كقول وهذا ولدها، فقدت أم فكأنها وبينها، بينه فرق باملال خزائنه

َم��ْش��ُق��وِق ال��نَّ��اِس ِف��ي ِب��َج��يْ��ٍب تَ��ْس��َع��ى أَبَ��ًدا َم��اِل��ِه أُمُّ َف��تً��ى إَِل��ى

فيه واألخذ وإحكامه األمر ضبط والحزم: القلب. والجنان: النافذ. املايض: (275)
تراه ما بقلبه فريى الغد، بعد يكون ما يومه يف يريه األمور يف حزمه إن يقول: بالثقة.

حجر: بن أوس قال كما حدوثها قبل األشياء إىل يفطن أنه يعني غد: بعد عينه

َس��ِم��َع��ا َوَق��ْد َرأَى َق��ْد َك��أَْن ـ��َن ـْ ال��ظَّ��ن�� ِب��َك يَ��ُظ��نُّ الَّ��ِذي اْألَْل��َم��ِع��يُّ

تمام: أبو ويقول

ُع��يُ��وُن اْل��ُق��لُ��وِب بَ��ْع��ِض َوِف��ي َح��قٌّ َج��ِل��يَّ��ٌة ال��ظُّ��نُ��وِن ِم��َن ِق��ي��َل: َولِ��ذَاَك
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فيه.) وتفرسناها الخالفة فيه رأينا كنا ألنا أي ولذاك: الواثق. يف له مدحة (من
وجودة الحدس صحة كله: بهذا واملراد شعره. يف املعنى هذا املتنبي كرر ولقد

الظن.
النافية ما من مركبة ذا: فما إلخ. … النور هذا وال البهاء هذا ليس أي ذا: ما (276)
رواه ومن تميمية؛ «ما» جعل عىل فهو رفعه من وسماح: الحسن. والبهاء: اإلشارية. وذا
ما ألن بًرشا؛ تكون أن من أجل أنت يقول: بليس. مشبهة وهي ملا، خربًا جعله بالنصب
هو وإنما يد، سماح سماحك وليس برش، يف يكون ال والنور الحسن من فيك نشاهده

معناه: ويف مبالغة، هذا وكل وبحر. غيث سماح

ِم��ْخ��ذَُم ال��رَّأُْي َوَال ِض��ْرَغ��اٌم ُه��َو َوَال ��ٌة لُ��جَّ اْل��َك��فُّ َال ال��تَّ��ْش��ِب��ي��ِه َع��ِن يَ��ِج��لُّ

مدة أي مصدرية؛ ما اتفقا: ما وقوله: فعله. مثل وفعل عارضه باراه: (277)
والغيث، األكف أي إىل يرجع املثنى: وضمري الحال، موقع الجملة وقعت وقد اتفاقهما؛
وإذا ماطرين، اتفقا ما الجود يف الغيث تبارى املمدوح هذا كف سوى كف أي يقول:
يمطر الغيث أن يريد الغيث؛ يعد ولم عادتها إىل الكف عادت السحاب بإقالع افرتقا
إىل تعود أنها واملعنى الغيث. عىل تزيد فهي جودها، ينقطع وال تجود وكفه ينقطع، ثم

طويًال. زمانًا ينقطع قد ألنه عوده؛ يعود فال الغيث أما وشيكا، الجود
وهم بحرت؛ بني إىل انتسب وتبحرت: عدنان. بن معد بن نزار ابن هو مرض: (278)
املجد أظن كنت يقول: اليمن. أبو قحطان ابن وأدد: اليمن. عرب من طيء من حي

أددي. بحرتي اليوم فهو بحرت، بني إىل املمدوح نقله حتى مرضيٍّا
الدم السيوف أمطرت وإذا املوت، يسبب الدم سفوح ألن الدم؛ باملوت: يريد (279)

باملطر. تجود بالسحب — الدم تمطر وهي — شبهها املوت. أمطرت فقد
الدهر. كغاية تنتهي ال غايتها وجدت إال صفاتك من صفة يف أفكر لم يقول: (280)
يكن لم وإن — للرضورة االستفهام همزة فحذف أأحاد، يريد أحاد: (281)
ورباع، وثالث، ثناء، ومثلها العرب، عن سمعت التي األبنية من وأحاد — بالفصيح

الكميت: قال العرشة، إىل املولدون وقاسه

ُع��َش��اَرا ِخ��َص��اًال ال��رََّج��اءِ َف��ْوَق ـ��َت َرَم��يْ��ـ َح��تَّ��ى يَ��ْس��تَ��ْرِي��ثُ��وَك َف��َل��ْم
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تبلغه. أنك يرجون كانوا الذي الرجاء فوق أي الرجاء: (فوق
وقبله. مروان بن امللك عبد بن الوليد بن أبان بها يمدح للكميت قصيدة من

اتِّ��َغ��اَرا ِف��ي��َك نَ��بَ��َت َوَال ِس��نَّ��َك اْل��ُع��ْم��ُر يَ��بْ��لُ��ِغ َوَل��ْم َرَج��ْوَك
انْ��ِت��َظ��اَرا َف��بَ��َق��ْوَن أَْربَ��ٍع إَِل��ى ِس��ِن��ي��َك ِم��ْن َزًك��ا أَو َخ��ًس��ا ِألَْدنَ��ى

أمريًا سيًدا تكون أن فرجوا مولدك من سنتني أو لسنة السؤدد فيك تبينوا يقول:
تنبت ولم أثغرت أي اتغاًرا؛ فيك نبت وال وقوله: سنني. عرش تبلغ ولم الذكر رفيع مطاًعا

بعد. أسنانك
قيل: نبتت فإذا مثغور، فهو ثغر قيل: الصبي رواضع سقطت إذا اللغة: أهل قال

أدغمت. ثم تاء، الثاء فقلبت اثتغر، وأصله اتغر،
الزوج. الزاي: بفتح والزكا الفرد، الخاء: بفتح فالخسا زكا، أو خسا ألدنى وقوله:

ينونان. وال ينونان و«زكا» و«خسا»
أو سنة وهو وزكا، بخسا عنه يعرب ما ألقل كذلك تكون أن رجوك أنهم واملعنى:
وتفرسوك منك رجوه ما عىل دلهم ما للناس فظهر سنني، أربع لك صار أن إىل سنتان،

سنك. كمال عند
انتظرته. إذا اليشء بقوت يقال: انتظروك، أي فبقون؛ وقوله:

يسرتيثوك ومعنى انتظاًرا، انتظروك معنى يف ألنه «بقون»؛ ب منصوب وانتظاًرا
البطء. وهو «الريث» من بطيئًا، أي: رائثًا يجدونك

زاد. أي وأرمى؛ الخمسني عىل رمى يقال: زدت، ورميت:
املعايل، طالب يطلبها التي الغاية بلوغ يف أرسعت الرجال، نشء نشأت ملا يقول:
أن راموا الذين وأيأست السابقني فقت خصال، بعرش عليهم زدت حتى ذلك، يقنعك ولم

الحقني.) لك يكونوا
يقولون: إنما واحد. أي أحاد؛ هو يقال: فال الواحد، موضع يف أحاد يستعمل وال
بالتصغري واملراد ليلة، تصغري واللييلة: سداس. وكذلك واحًدا، واحًدا أي أحاد؛ جاءوا

لبيد: قول حد عىل التعظيم، ههنا:

اْألَنَ��اِم��ُل ِم��نْ��َه��ا تَ��ْص��َف��رُّ ُدَويْ��ِه��يَ��ٌة بَ��يْ��نَ��ُه��ْم تَ��ْدُخ��ُل َس��ْوَف أُنَ��اٍس َوُك��لُّ
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(قبله:

َوبَ��اِط��ُل؟ َض��َالٌل أَْم َف��يُ��ْق��َض��ى أَنَ��ْح��ٌب يُ��َح��اِوُل َم��اذَا اْل��َم��ْرءَ تَ��ْس��أََالِن أََال
َواِس��ُل ال��ل��ِه إَِل��ى لُ��بٍّ ِذي ُك��لُّ أََال أَْم��ِرِه��ْم َق��ْدُر َم��ا يَ��ْدُروَن َال ال��نَّ��اَس أََرى
َزاِئ��ُل َم��َح��اَل��َة َال نَ��ِع��ي��ٍم َوُك��لُّ بَ��اِط��ُل ال��ل��َه َخ��َال َم��ا َش��ْيءٍ ُك��لُّ أََال

يف يسعى فهو نفسه عىل أوجبه أيشء يقول: النذر. فالنحب: فيقىض، أنحب وقوله:
ضالل؟) أم قضائه

كذلك؛ سمي القيامة، يوم والتنادي: الدواهي.) أعظم هو الذي املوت لبيد: (يعني
واحدة يف وست واحدة يف ست أم واحدة أراد الواحدي: قال اليوم. ذلك يف يكثر النداء ألن
هذا وخص سبع، — الحسابي الرضب ترد ولم الظرف، يف كاليشء فيها جعلتها إذا —
بعده أسبوع كل ألن كلها؛ الدهر لليايل اسًما وجعلها األسبوع، ليايل أراد ألنه العدد
هذه يف جمعت كلها الدهر ليايل أم واحدة الليلة هذه يقول: الدهر. آخر إىل آخر أسبوع
إن يقول: الرشاح: بعض وعبارة القيامة؟ يوم إىل وامتدت طالت حتى الواحدة الليلة
واحدة كل أن إال كلها، الدهر ليايل بمنزلة لطولها فهي القيامة، بيوم منوطة الليلة هذه
ليلته أن يعني ليال. سبع أي ليلة؛ يف ليال ست كأنها حتى أيًضا طويلة الليايل تلك من
يريد: جني: ابن وقال الطول. يف املبالغة نهاية وهي أسبوع، منه ليلة وكل بلياليه، دهر

قوله: إىل ترى أال به، يهتم بما أصحابه ينادي

اْل��َم��نَ��ايَ��ا ُم��َع��اَق��َرِة ِف��ي أَُف��كِّ��ُر

عليه، عزم ما إىل شوًقا الحرب، عىل صباحها يف عزم التي الليلة استطال هذا وعىل
األنصاري: املنذر بن الحباب قول ومنه طولها. لعظم الليلة حقر وإنما

��ُب ال��ُم��َرجَّ َوُع��ذَيْ��ُق��َه��ا اْل��ُم��َح��كَّ��ُك ُج��ذَيْ��لُ��َه��ا أَنَ��ا

جربتني قد أي به؛ فتشتفي اإلبل به تحتك الشجرة، من األصل ههنا: (الجذل
والعذيق: الجذل. بهذا الجربى اإلبل هذه تشتفي كما بهما، يُشتفى وعلم رأي ويل األمور،
من ليمنعها جانب من النخلة إرفاد والرتجيب: النخلة، وهو — بالفتح — عذق تصغري
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وترفدني.) وتمنعني تعضدني عشرية يل إن أي السقوط؛
قوله: معنى عن يخرج ال — وأخطائه وقبحه غموضه عىل — البيت وهذا أقول:

آِخ��ُرُه اْل��َح��ْش��ِر يَ��ْوِم َل أَوَّ َك��أَنَّ َل��ُه َص��بَ��اَح َال َل��يْ��ِل��ي َك��اَن َم��ا بَ��ْع��ِد ِم��ْن

عاملها نعش، بنات من حال دجاها: يف وقوله معروفة. كواكب نعش: بنات (282)
أو يمسسن، لم العذارى والخرائد: لييلتنا. لقوله: دجاها يف والضمري التشبيه، معنى
سود ثياب والحداد: وجوههن. عن الكاشفات والسافرات: السكوت. الطويالت الحييات
فيها. املسترت الضمري من حال أو بسافرات، متعلق حداد يف وقوله: الحزن. عند تلبس
السود. الثياب يف السافرات بالحسان — الليل سواد يف مضيئة وهي — نعش بنات شبه
بيًضا. جواري يذكر أن حقه كان الليل سواد يف النجوم ببياض شبههن ملا جني: ابن قال
السود، دون للبيض يكون إنما الغالب األمر يف أنه إال يشء، يف البياض من ليس والخرد
بنات فشبه عليه، مستدالٍّ يصحبه ما فذكر شيئًا، وأراد التبذل؟ فيهن السود أن ترى أال
أن أراد ولعله الواحدي: قال سود. ثياب يف سافرات جواٍر بوجوه الليل ظلمة يف نعش

املعتز: ابن قول من والبيت السود، دون البيض يف يكون الحياء

ِح��َداِد ِث��يَ��اِب ِف��ي ْت تَ��بَ��دَّ ُخ��ُرٌد َك��أَنَّ��َه��ا ��َم��اءِ ال��سَّ ِف��ي ال��ثُّ��َريَّ��ا َوأََرى

املعرتك، وهو دارها، عقر يف معها يكون وأن مالزمتها، أي املنايا: معاقرة (283)
اسم ألن نكرة؛ وهي حال األعناق، طوال أي الهوادي: ومرشفة الحروب. مالزمة يعني
اإلضافة ألن املعرفة؛ إىل باإلضافة يتعرف لم واالستقبال الحال بمعنى كان إذا الفاعل
الخيل وقود الحرب، يف أفكر مما الليلة هذه عىل طالت يقول: االنفصال. بها ينوي فيه

األعداء. إىل
املنسوب والخطى: الرماح. والقنا: عزمي. عن مقدم خرب كفيل، أي زعيم: (284)
جمع وهما سكانهما، دم أي والبوادي: الحوارض دم وقوله: باليمامة. موضع الخط؛ إىل
البادية، سواها وما والريف، والقرى املدن عىل يقع اسم والحارضة: وبادية، حارضة

والباد. حارضهم جميًعا: الناس دم بسفك كفيل عزمي يقول: الصحراء. وهي:
يقول: تماديه. يتتابع أن التمادي: يف والتمادي مداه، بلوغ األمر: يف التمادي (285)
تماديًا التقصري يف أتمادى كم وإىل ذلك؟ يف وأقرص املعايل من أطلبه عما أتأخر كم إىل

متتابًعا.
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طلب عن نفيس أشغل كم وإىل يقول: فيه. الرغب لقلة ينفق لم اليشء: كسد (286)
للشعر؟! عنده قيمة ال من مدح يف الشعر بنظم املعايل

قال: كما هذا (287)

َف��اِئ��ُت اْل��َع��يْ��ِش ِم��َن يَ��ْم��ِض��ي َم��ا َوَل��ِك��نَّ

عمرك. لتنهب أيامك فإن فاألهم، األهم اطلب أي املعايل؛ طلب عىل التحضيض يريد
بمستعاد. بدل: بمستفاد جني: ابن وروى

سوادها يف وجدته فكأني شعري، يف الشيب بياض عيني رأت متى يقول: (288)
وعبارة كالعمى. الشيب يقول: فكأنه صاحبها، عمي العني سواد ابيضَّ وإذا له، كراهية
إذا التربيزي: الخطيب وعبارة عينيه. يف نابت الشيب من وجهه يف ما كأن جني: ابن
عينيه سواد يلحظ أن يمكنه وال العني، يف بياًضا به لحظت فكأنما الشيب، بياض لحظت
قول من وهذا ذلك. الحتماله القلب سواد عىل لحمل العني سواد بني أنه ولوال املرآة، يف إال

دلف: أبي

اْل��بَ��َص��ِر نَ��اِظ��ِر ِف��ي َط��َل��َع��ْت َك��أَنَّ��َم��ا َط��َل��َع��ْت َق��ْد بَ��يْ��َض��اءَ أََرى يَ��ْوٍم ُك��لِّ ِف��ي

تمام: أبو ويقول

أَْس��َف��ُع أَْس��َوُد اْل��َق��ْل��ِب ِف��ي َوَل��ِك��نَّ��ُه نَ��اِص��ٌع أَبْ��يَ��ُض اْل��َع��يْ��ِن ِف��ي َم��نْ��َظ��ٌر َل��ُه

ملا النقصان وفور ذلك بعد العمر فزيادة نهايته، الشباب بلغ إذا يقول: (289)
طاهر: بن هللا عبد قال الشعراء، تعاوره بديع معنى وهو الشيخوخة؛ ضعف من هنالك

ال��تَّ��َم��اِم َم��َع اْل��َح��يَ��اِة َونُ��ْق��َص��اُن نَ��ْق��ًص��ا َك��اَن ُع��ْم��ُرَك َزاَد َم��ا إِذَا

آخر: وقال

اْل��ِه��َالِل ِم��َن اْل��َم��َح��اَق تَ��بَ��يَّ��نْ��َت بَ��ْدًرا َوَص��اَر اْل��ِه��َالُل اتَّ��َس��َق إِذَا
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له ما عىل املمدوح أجازي وال بحياتي أرىض كيف يقول: النعم. األيادي: (290)
إيل؟ أسداها التي النعم سالف من عندي

وهزلها السري، أضناها قد إبلنا إن يقول: املاء. قربة وهي مزادة، جمع املزاد: (291)
جني: ابن وعبارة السفر. لطول ت فجفَّ ماؤها، ونفد معنا كانت التي كاملزاد تركها حتى
ابن قال الصفة. فحذف البايل، كاملزاد صارت حتى السري وأنضاها هزلها قد يريد:
خلت قد إذ مسرينا يف نحملها التي كاملزاد أراد وإنما الصفة، حذف عىل دليل ال فورجه:
إليه املسري إن واملعنى: للعهد، — املزاد يف — والالم واأللف السفر. لطول والزاد املاء من
املزاد يف وال لحم، املطايا من يَبَق فلم وزاد، ماء من تزودنا ما وأفنى املطايا، لحوم أذهب

زاد.
كالقمل — ونحوها باإلبل تلزق دويبة والقراد: الصلبة. الناقة العنس: (292)
لم حتى السري أنضاها أن بعد إال املمدوح هذا إىل ناقتي تصل لم يقول: — لإلنسان

القراد. يقوت ما الدم من فيها يرتك
املفازة، هنا: بالبلد واملراد السيف. حمائل والنجاد: للمسري. صري: يف الضمري (293)
السيف، حمائل عرض مقدار إال وبينه بيني يبَق لم حتى إليه أدناني املسري إن يقول:

السيف. وحمائل القوس بقاب القرب يف تقدر والعرب القرب، غاية وهو
مفعول — الشطرين من كل يف — األول واملصدر للمسري، الفعلني يف الضمري (294)
فجعله البعد، من بيننا كان ما أبعد املسري إن يقول: مطلق. مفعول الثاني: واملصدر به،
أي بيننا؛ كان الذي البعاد قرب مثل فجعله قربنا، وقرب بيننا، كان الذي التداني كبعد
القرب وجعل عني بعيًدا البعد فجعل البعد، من وبينه بيني كان ما بحسب إليه قربني
العكربي: قال القرب. غاية يف فرصنا البعد غاية يف كنا أننا املعنى وحاصل مني. قريبًا
القلوب تنافر البعد وأبعد األجسام، تباعدت وإن القلوب مودات القرب أقرب الحكيم: قال

فقلت: املعنى وأخذت العكربي: قال ثم األجسام، تدانت وإن

ُم��ْغ��َرُم ِب��َك َق��ْل��بُ��ُه بَ��ِع��ي��ٍد ِم��ْن َوَك��ْم نَ��اِزٌح َع��نْ��ُك َق��ْل��بُ��ُه َق��ِري��ٍب ِم��ْن َوَك��ْم

فوق به كأني ما الرفعة من نلت حتى مجلسه يف منزلتي رفع يقول: (295)
الصنعة. املحكمة املتقنة والشداد: السبع. السموات

قول هذا ومثل عليه. يتكأ ما والوساد: برؤيتي. واستبرش وجهه تألأل تهلل: (296)
اآلخر:
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َواْل��ِب��ْش��ِر ال��طَّ��َالَق��ِة َم��َص��اِب��ي��ُح َع��َل��يْ��ِه ��َدْت تَ��َوقَّ ��اِئ��لُ��وَن ال��سَّ أَتَ��اُه َم��ا إِذَا

جبلة: بن عيل قول من الثاني واملرصاع

تَ��َرنِ��ي َوَل��ْم َم��ْدِح��ي َك��اَف��أَْت َع��ِط��يَّ��ًة ُم��بْ��تَ��ِدئً��ا اْل��َح��ْم��ِد َولِ��يَّ يَ��ا أَْع��َط��يْ��تَ��ِن��ي
تُ��بَ��اِدُرنِ��ي ِب��اْل��َج��ْدَوى ُك��نْ��َت َك��أَنَّ��َم��ا َريِّ��َق��ُه ِن��ْل��ُت َح��تَّ��ى بَ��ْرَق��َك ِش��ْم��ُت َم��ا
َف��ِط��ِن َش��اِع��ٍر َونَ��ْج��َوى َم��ْدٍح تَ��ْل��ِق��ي��ُح بَ��يْ��نَ��ُه��َم��ا ُش��ْك��َريْ��ِن َع��َل��ى َغ��َدْوُت َف��َق��ْد
َح��َس��ِن ِم��ْن أَْوَل��يْ��َت ِل��َم��ا َوُش��ْك��ٌر ِع��نْ��ِدي ِم��نَ��ٍن ِم��ْن َق��دَّْم��َت َم��ا ِل��تَ��ْع��ِج��ي��ِل ُش��ْك��ٌر

عليهم. بزيادتك ومناقبهم أفعالهم حقرت أي العباد: عىل زريت (297)
بإسقاط نصب موضع يف بمصدر مؤول يلقب: وأن تجود، فاعل هباتك. (298)
اللقب هذا يستحق ال ألنه الجواد؛ بلقب أحد عىل تجود ال هباتك إن يقول: الجر. حرف

جود. كل فوق جودك ألن غريك؛
تدين كما وتعتقده بالسخاء تدين إنك يقول: وتغريت. تحولت حلت: (299)
عقابها التي الردة تخاف كما التحول هذا فتخاف الردة، كأنه عنه تحولك وتعد باإلسالم

تمام: أبي كقول وهذا النار. ودخول القتل

َش��َراِئ��ُع ِب��ِه��نَّ أَْوَص��ْوا َم��ا ِل��َك��ثْ��َرِة َل��َديْ��ِه��ِم اْل��َم��ْك��ُرَم��اُت َوَك��أَنَّ��َم��ا َم��َض��ْوا

فقال: قلبه ثم

ال��تَّ��ْوِح��ي��ِد ِم��َن ُج��ْزءٌ َف��َك��أَنَّ��ُه َوِب��ُم��رِِّه ِب��ُح��ْل��ِوِه تَ��ِدي��ُن َك��َرٌم

السيف: وطبع وتقرص. تمد الحرب؛ أسماء من والهيجا: الرءوس. الهام: (300)
سيوفك إن يقول: كالرقاد، سيوفه وجعل كالعيون، الحرب يف الرءوس جعل وعمله. طرقه
إن تقول: أو العنُي. الجسد يف محلُّه كالنوم الرءوس، يف إال تحل وال الهام عىل إال تقع ال
التربيزي: الخطيب وعبارة فيها، إال تحل فال للعني، الرقاد ألفة الرءوس ألفت سيوفك

كرهت. أم أحبت عليها تطرأ بل العيون، منه تمنع فال كالرقاد، سيوفك
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وإما الهموم، إرادة عىل الطاء بضم إما ويخطرن: الرماح. نصال األسنة: (301)
ال الهموم كأنها أعدائك، قلوب يف إال تقع ال أسنتك إن يقول: الرماح. إرادة عىل بكرسها

تمام: أبي قول من منقول والبيت القلوب، غري لها محل

َك��ِب��ُد َوَال ِخ��ْل��ٌب يَ��ْح��ُج��بُ��ُه َف��َل��يْ��َس َزَم��ٍن ُم��ذْ اْل��ُح��بِّ ِت��ْرَب َك��اَن َك��أَنَّ��ُه

الذي للرجل قيل ومنه والكبد، القلب بني ما حجاب وقيل: القلب، حجاب (الخلب:
النساء.) يحبه أي نساء؛ لخلب إنه النساء: يحبه
عيل: سيدنا يف دعبل يقول البيت معنى ويف

انْ��ِق��َالُب اْل��َق��ْل��ِب َع��ِن َل��ُه َف��َل��يْ��َس َض��ِم��ي��ٌر أَبَ��ًدا ِس��نَ��انَ��ُه َك��أَنَّ
ال��رَِّق��اُب ال��نَّ��اِس ِم��َن َف��َم��ْوِض��ُع��َه��ا ِب��ُخ��مٍّ َك��بَ��يْ��َع��ِت��ِه َوَص��اِرَم��ُه

تصب واملدينة، مكة بني بالجحفة، موضع — بفتحها وقيل: الخاء، بضم — (خم
هناك.) عني فيه

النمري: منصور ويقول

اْل��َه��اِج��ِع نُ��َع��اُس أَْو اْل��ُم��َداَم��ِة ُس��ْك��ُر اْل��َف��تَ��ى ِب��ُج��ْم��ُج��َم��ِة َم��ْوِق��َع��ُه َوَك��أَنَّ

مهلهل: ويقول

يُ��ْغ��ِف��ي��َه��ا اْل��َع��يْ��ِن ِب��َج��ْف��ِن أَنَ��اَخ نَ��ْوًم��ا تَ��ْح��َس��بُ��َه��ا ال��نَّ��ْج��َالءَ ال��طَّ��ْع��نَ��َة ال��طَّ��اِع��ُن
َم��َج��اِري��َه��ا ِف��ي يَ��ْج��ِري يَ��نْ��َف��كُّ َف��َل��يْ��َس ِص��ي��َغ��تُ��ه ال��نَّ��ْف��ِس ُه��ُم��وِم ِم��ْن ِب��َل��ْه��ذٍَم

عليها. القرائن لداللة ذكر، لها يجر لم وإن للخيل، جلبتها: يف الضمري (302)
النوايص شعث وجعلها الرأس مقدم شعر وهي ناصية، جمع والنوايص: املغرب. واألشعث:
يعقد عر الشَّ وهذا والذنب. العرف شعر والسبائب: والغارة. والحرب عليها السري ملواصلة

قال: كما الحرب، عند

أَنْ��َزَع��ا إِالَّ — يَ��ْع��ُدوَن إِذْ — اْل��َخ��يْ��ِل ِف��ي تَ��َرى َف��َال ِل��ل��طِّ��َع��اِن ال��نَّ��َواِص��َي َع��َق��ُدوا
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جلبت ويوم املعنى العكربي: قال اليوم، ذلك أذكرك أي إلخ؛ … ويوم وقوله:
ظفرت يومئٍذ وأذنابها، نواصيها عقدت وقد عليها، الطراد كثرة من مغربة للقتال الخيل

األعداء. من بمطلوبك
منه. ليرشب حوله دار أي املاء؛ حول الطري حام قولهم: من دار، حام: (303)
بخيلك الهالك دار يقول: الظلم. والبغي: للخيل. والضمري: بحام، متعلقة بها: يف والباء

عصيانهم. وعصوا عاد ظلم وظلموا بالالذقية بغوا أناس عىل
بحر وهو الغربي، الجانب من أحدهما بحرين؛ بني وقعوا األعداء إن يقول: (304)
املمدوح، جيش وهو الرشقي، الجانب من واآلخر — البحر ساحل عىل الالذقية ألن — املاء

األسلحة. بريق من فيها وملا لكثرتها بالبحر الخيل شبه
يقول: الرقاق. والحداد: السيوف. والبيض: الجياد. بحر يف أي فيه: (305)
يموج البحر ذلك فظل عليك، ال لك وتحركت الجياد، بحر البحر؛ هذا يف األعالم اضطربت

بالسيوف. ويتحرك
أكبادهم غليظة عاصني لقوك يقول: املمتنعة. اآلبية أي األبية؛ جمع األبايا: (306)
تساق كما أمامك وسقتهم فذللتهم إليهم، تنقاد وال أربابها عىل تأبى التي اإلبل كأكباد

قال: كما الكبد، بغلظ توصف واإلبل سيفك. حد هو يسوقهم الذي وحاديهم اإلبل،

اْإلِِب��ِل ِم��َن أَْك��بَ��اًدا أَْغ��َل��ُظ َل��نَ��ْح��ُن

البديع من وفيه الطاعة، رشد إىل املعصية ضالل من أخرجتهم يقول: (307)
والرشاد. الغي بني املقابلة

خوًفا، فرتكوها اإلمارة؛ ترك إىل اضطررتهم إنك يقول: ادعاه. اليشء: انتحل (308)
حقيقة. يودونك ألنهم ال ادعاء حبك وادعوا

أطاعوا. وانقادوا: وانحطوا. تسفلوا أي السفال؛ من استفلوا: (309)
الجراد: من والرِّجل الضلوع. عليه انضمت ما والحشا: واضطرب. ثار هب: (310)
الخوف ريح ألن ولكن فعله؛ يف رغبة ذلك من شيئًا يفعلوا لم إنهم يقول: منه. القطعة

الجراد. ِرجل الريح تفرق كما وفرقتهم بهم عصفت
ذلك كان عنهم بالعفو مننت فلما موتهم، أوان قبل منك خوًفا ماتوا يقول: (311)

تمام. أبي قول من منقول وهذا البعث، يوم قبل لهم إحياء
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َم��َع��اِدي نْ��يَ��ا ال��دُّ ِف��ي ��يْ��َك َك��فَّ نَ��َدى َوَل��ِك��ْن َم��ْع��ُروٌف اْل��بَ��ْع��ِث َم��َع��اُد

فلما سيوًفا، عليهم سللت يقول: الحرب. واملداد: القواطع. السيوف الصوارم: (312)
املداد. محو ملحوتهم لك وينقادوا يتوبوا لم ولو أغمدتها، عنهم عفوت

يقول: القديم. والتالد: حقه. استوىف منه: وانتصف املستحدث. الطريف: (313)
يقتيض الذي القديم الكرم يغلب ال االنتقام إىل نزاًعا قويٍّا كان وإن الحادث الغضب إن

االنتقام. حق باستيفاء منه ينتصف فال والصفح، العفو
املودة لك تظهر ألسنتهم إن يقول: والصديق. الويل وهو موىل، جمع مواٍل: (314)
تقلبها املوالية األلسنة تلك ألن بذلك؛ تغرت ال يريد العداوة، لك تضمر وقلوبهم واملحبة

معادية. أفئدة
عليهم قاسيًا كن يقول: العطشان. والصادي: رحم. إذا يرثي: له رثى (315)
عطشان؛ ذلك مع وهو الدماء من يرشب بما ويَروى خوفه؛ من الباكي يرحم ال كاملوت
لطلب أي صاد؛ الري بعد الرشب لطلبه كأنه جني: ابن وقال اإلهالك. عىل لحرصه

معناه: ويف لَرِوَي. أدركه لو ما ينال يَروى: ومعنى النفوس.

ِش��بَ��ُع َوَال ِريٌّ َل��ُه َل��يْ��َس َك��اْل��َم��ْوِت

إذا أي فساد؛ عىل البناء كان إذا وقوله: الربء. بعد وورم هاج الجرح: نفر (316)
أن إىل أنفسهم يف العداوة يطوون إنهم يقول: فاسد. غور وله ظاهره عىل اللحم نبت

البحرتي: قول من وهذا الفرصة. تمكنهم

ال��طَّ��ِب��ي��ِب تَ��ْف��ِري��ُط ِف��ي��ِه تَ��بَ��يَّ��َن َف��َس��اٍد َع��َل��ى ُرمَّ اْل��ُج��ْرُح َم��ا إِذَا

الفساد كان قواعد غري عىل البناء كان إذا الحكيم: قول من وهذا العكربي: قال
الصالح. من إليه أقرب

يقول: النار. به تقدح الذي العود وهو زند، جمع والزناد: الصخر. الجماد: (317)
سيار: بن نرص قال كما الجماد. يف واملاء الزناد يف النار كمون الوداد يف تكمن العداوة إن

اْل��َك��َالُم يَ��ْق��ُدُم��ُه اْل��ِف��ْع��َل َوإِنَّ تُ��وِري ِب��ال��زَّنْ��َديْ��ِن ال��نَّ��اَر َوإِنَّ
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وعبارة له. أكفاءً يكونوا لم وإن عنهم، يغفل ال أن أعدائه من له تحذير هذا وكل
ظهرت. استرتت فإذا وتسترت، تكمن األشياء جني: ابن

يحول إياك خوفه إن يقول: شوك. له شجر والقتاد: عدوه. بالجبان: يريد (318)
عدوك يبيت كيف الرشاح: بعض وعبارة القتاد. شوك له فرشت لو كما نومه، دون
خوفك؟! من القتاد، شوك مثل عىل يتقلب نفسه وجد للنوم جنبه ألقى وكلما مضطجًعا،

عنه. خوفك ودفع لك الكيد محاولة عن نوم يأخذه ال لك متيقًظا يزال ال أنه يعني
فهو برمحك، كليتيه طعنت كأنك نومه يف يراك وذعره ارتياعه لشدة يقول: (319)

السلمي: أشجع قال كما اليقظة، يف ذلك يرى أن يخىش

َواْإلِْظ��َالُم ��بْ��ِح ال��صُّ َض��ْوءُ َرَص��َداِن: ��ٍد ُم��َح��مَّ َع��مِّ ابْ��َن يَ��ا َع��ُدوَِّك َوَع��َل��ى
اْألَْح��َالُم ُس��يُ��وَف��َك َع��َل��يْ��ِه َس��لَّ��ْت َغ��َف��ا َوإِذَا ُرْع��تَ��ُه تَ��نَ��بَّ��َه َف��ِإذَا

ليًال، النوم امتناع السهاد ألن بالسهاد؛ اليقظة عن تعبريه يف الطيب أبو قرص ولقد
ساهًدا. بالنهار املترصف يسمى وال

كان فما أمدحهم، بأن — الحسني أبا يا — عيلَّ أرشت قوًما مدحت يقول: (320)
بذلك عليهم وأثني أمدحهم كنت أني وظنوا شيئًا، يزودوني أن دون فارقتهم أن إال
نواس: أبو يقول املعنى هذا ويف والثناء. املدح بذلك أنت أعنيك كنت إنما أني مع املديح،

نَ��ْع��ِن��ي الَّ��ذِْي َف��أَنْ��َت إِنْ��َس��انً��ا َل��ِغ��يَ��ِرَك ِب��ِم��ْدَح��ٍة ِم��نَّ��ا اْألَْل��َف��اُظ َج��َرِت َوإِْن

:ٌ ُكثرَيِّ ويقول

اْل��ُم��َك��رَِّم َل��يْ��َل��ى ِالبْ��ِن إِالَّ ِه��َي َف��َم��ا ِم��ْدَح��ًة ال��دَّْه��ِر آِخ��ِر ِف��ي أَُق��ْل َ َم��ا َم��تَ��ى

إىل — والتاء الشني بفتح أَرشَت، الرواية: بأن اعرتف أن بعد — اليازجي ذهب وقد
به، واالغرتار باليشء الفرح وهو األرش؛ من التاء، وضم الشني بكرس تكون أن األظهر أن
يفتقر أنه إال ذاته، يف حسن وهو شيئًا. منهم أنل فلم بمدحهم اغرترت إني يقول: كأنه

ثبت. إىل
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وقت أي الذهاب مطلق يف استعمل حتى كثر ثم صباًحا، الذهاب الغدو: (321)
العكربي: قال عندك. مقيم وقلبي عنك، مرتحل إني يقول: واملنزل. الساحة والفناء: كان.

تمام: أبي كقول وهذا عنك! يقل ولم فنائك عن قال ما أحسن وما

اْل��ِب��َالِد ِف��ي ِرَك��اِب��ي َق��ِل��َق��ْت َوإِْن َواْألََم��اِن��ي ِع��نْ��َدَك ال��ظَّ��نِّ ُم��ِق��ي��ُم

آكل إنما ألني ضيفك؛ فأنا كنت وحيثما محبك، فأنا توجهت حيثما يقول: (322)
تمام: أبي قول من وهذا وزودتني، أعطيتني مما

َوَزاِدي َراِح��َل��ِت��ي َج��ْدَواَك َوِم��ْن إِالَّ اْآلَف��اِق ِف��ي َس��اَف��ْرُت َوَم��ا

نرى؟ هذين أي قال: كأنه أي، معنى عىل للهمزة معادلة متصلة األوىل: أم (323)
عمًرا: أم رضبته أزيًدا قولك: مجرى ذلك فجرى محالة، ال أحدهما وقوع مدٍَّع اآلن فهو
لإلرضاب وهي منقطعة، الثانية: وأم هو؟ أيهما ولكن أحدهما، رضبك يف أشك لست أي
جمال من يتعجب خرب؛ أعيدا: وجملة مبتدأ، والخلق: االستفهام. مع — بل بمعنى —
نعهده. ما غري فهو جديًدا؟! الزمان صار أم حلم نراه الذي أهذا يقول: املمدوح. زمان
حي؛ رجل شخص يف قبل من ماتوا الذين الخلق أعيد بل قال: ثم االستفهام وانقطع
املحمودة، املعاني وسائر واملكارم الفضائل من لهم كان ما فيه جمع أي املمدوح. وهو

نواس: أبو قال كما شخصه، يف أعيدوا فكأنهم

َواِح��ِد ِف��ي اْل��َع��اَل��َم يَ��ْج��َم��َع أَْن ِب��ُم��ْس��تَ��نْ��َك��ٍر ال��ل��ِه َع��َل��ى َوَل��ي��َس

الضوء؛ يف به فرسنا املمدوح هذا لنا ظهر يقول: ومتعديًا. الزًما يكون أضاء: (324)
بربوجها. تسعد التي كالنجوم سعادته، أعدتنا يعني

بدًرا عمار بن بدر برؤية رأينا يقول: مولوًدا. أي ووليًدا: والًدا. أي ولوًدا: (325)
لقمر والًدا وآبائه بدر برؤية رأينا الواحدي: وعبارة لبدر. والًدا آبائه وبرؤية مولوًدا،
مولوًدا يكون ال والقمر كالقمر، والحسن والعلو والشهرة الضياء يف جعله مولوًدا. وقمًرا
قمرين، اآلخرين: بالبدرين وعنى للقمر، كالوالد وأباه املولود كالقمر فجعله والًدا، وال
إىل هذا يف اإلشارة ويقال: قال: صفة. وال مدح فيه يكن لم املمدوح اسم بهما أراد ولو
وعبارة واحد. بدر معاني ال والكمال والحسن الضوء من البدور معاني فيه املمدوح أن
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للقمر صار قد فكأنه الحسن، يف قمر منه ولد قد وأباه املمدوح هذا رأينا جني: ابن
أراد ولكنه حقيقة، مولوًدا وال والًدا يكون ال والبدر وليًدا، قمًرا املمدوح هذا ورأينا والًدا؛

القمر. أبو وأبوك قمر أنت قال: فكأنه الصنعة وحسن اإلغراب
يرض فلم له منا الخضوع غاية الستحقاقه له نسجد أن رضينا يقول: (326)

لرضاه. طلبًا — السجود وهو — له رضينا ما فرتكنا ذلك؛
والندى: مقدم، خرب الثاني: وأمري أمري، هو أي محذوف؛ مبتدأ خرب أمري: (327)
يكون ال أي يعصيه، فال أمره عليه ملك أي عليه، أمري الندى أمري، هو أي مؤخر، مبتدأ
الرتك. بهذا يجود ال فإنه الجود، يرتك بأن إال يشء بكل جواد وهو قال: ثم ألبتة. بخيًال

النمري: قول من األول واملرصاع

أَِم��ي��ُر — اْل��ُم��ْؤِم��ِن��ي��َن أَِم��ي��َر — َع��َل��يْ��َك ال��نَّ��َدى َف��ِإذَا َح��اَل��يْ��ُك��َم��ا َع��َل��ى َوَق��ْف��ُت

تمام: أبي وقول

اْل��ُح��َس��يْ��ِن أَِب��ي اْألَِم��ي��ِر َم��اِل َع��َل��ى أَِم��ي��ًرا أَْض��َح��ى ال��نَّ��َدى إِنَّ أََال

من له كأن املدح، ذلك عن تنزًها بحرضته أحد يمدحه أن يحب ال يقول: (328)
قال: كما ومناقبه، فضله إظهار يحب فال يحسده، قلبًا نفسه

َف��تَ��ْك��َرُه َع��نْ��َك َويُ��ذَاُع ال��نَّ��َدى تَ��أِْت��ي أَْش��بَ��ُه ذََك��ْرتُ��َك إِذَا ِب��اْل��ُوَش��اِة أَنَ��ا

تمام: أبو قال وقد

تُ��ْح��َس��ِد َل��ْم أَْن ِح��ي��َن نَ��ْف��َس��َك َوَح��َس��ْدَت َح��ظَّ��ُه َق��ْدَرَك نَ��اَف��ْس��َت َوَك��أَنَّ��َم��ا

نافست كأنك يقول: تمام فأبو والقلب؛ النفس حسد يف تمام وأبو املتنبي اجتمع
وإن إليها، تصل غاية كل عىل وتزيد الرشف، يف تباهي فطفقت نفسك وحسدت قدرك
فضائلك، عىل يحسدك قلبك كأن يقول: الطيب وأبو رشيك. فيها لك ليس فيها مفرًدا كنت
النفس حسد يف اجتمعا لكنهما املديح من آخر نوع وهذا بذكرها، تشتغل أن يكره فهو

والقلب.
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من عنده أهول فهو الحرب؛ يف الفرار عىل إال عظيم كل عىل يقدم يقول: (329)
وجالل الشأن علو من عليه هو ما عىل يزيد أن عىل إال صعب كل عىل ويقدر هول، كل

تمام: أبي قول من وهذا وراءه. له غاية ال فإنه القدر؛

ال��طِّ��بَ��اِع َك��َرِم ِم��ْن ِف��ي��َك َم��ا َع��َل��ى تَ��ِزْدَه��ا َل��ْم نَ��ْف��َس��ك ْرَت َص��وَّ َف��َل��ْو

عطاءك كأن يقول: والسعد، البخت وهو جد، جمع والجدود: العطاء. النوال: (330)
الواحدي: قال له. حظٍّا برك فصار بربك سعد برب أحًدا وصلت فإذا القضاء، من مشتق
شقي أحد فهو كله، سعد ونوالك ونحس، سعد القضاء إن املعنى: يكون أن ويجوز

القضاء.
السمر: والذبل ذابل، جمع والذبل: زائدة. وما للتأنيث — ربتما يف — التاء (331)
أي سوًدا؛ السمر رماحك بها رددت الحرب يف أعدائك عىل لك حملة رب يقول الرماح.

. اسودَّ جف إذا والدم فاسودَّت، عليها جفت حتى بالدماء لطختها
بنجدتك، صحبك عن كشفته هول ورب يقول: حملة، عىل عطف وهول: (332)
نفس أتلف وقد األضالع، يف بالطعن أتلفته رمح ورب رضبتك، بقوة كرسته سيف ورب
البعيث: قول السيف يف املعنى هذا ومثل الرمح، من حاالن مبيًدا: مباًدا فقوله: املطعون.

َوتَ��َق��طَّ��ُع أَيْ��َم��اِن��نَ��ا ِف��ي َف��تَ��ْق��َط��ُع ��َه��ا َح��قَّ اْل��َم��ْش��َرِف��يَّ��َة َل��نُ��ْع��ِط��ي َوإِنَّ��ا

تمام: أبو ويقول

َف��تَ��َق��طَّ��َع��ا انْ��ثَ��نَ��ى ثُ��مَّ َف��َق��طَّ��َع��َه��ا َض��ِري��بَ��ًة َالَق��ى ��يْ��َف ال��سَّ إِالَّ ُك��نْ��َت َوَم��ا

تعطيه بل موعد، بغري وهبته مال رب يقول: الحرب. يف الكفؤ الِقرن: (333)
كقوله: وهذا تهديد، غري من إليه سبقت الحرب يف لك ُكُفؤ ورب ابتداءً؛

اْل��وُُع��وِد ُدوَن َع��َط��ايَ��اُه َوَح��اَل��ْت اْل��َوِع��ي��ِد ُدوَن ��يْ��ِف ِب��ال��سَّ َح��اَل َل��َق��ْد

ألنها سيوفك إن يقول: السيف. جفن غمد؛ جمع والغمود: األعناق. الطال: (334)
تتمنى ثم ومن أغمادها، هاجرة أبًدا تبقى الحروب وممارسة األعداء رضب عن تفرت ال
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تهجرها حتى أي األغماد؛ نالت ما الهجر من تنال حتى لها أغماًدا تكون أن األعناق
رائع. دقيق معنى وهو أبًدا، معها تجتمع وال السيوف

هجرتها فقد أصًال أغمادها إىل تعود ال سيوفه إن يقول: الرءوس. الهام: (335)
وردت عما صدورها فيكون غريه، رأًسا لرتد رأس عن تصدر أبًدا ألنها الرءوس؛ إىل
سيوفك بهجر أي السابق؛ البيت يف بهجر متعلق الهام: إىل فقوله: مثله. عىل وروًدا عليه
حاًال؛ الواقعة بتصدر متعلقة تجعلها أن ولك مضمنًا. البيت ويكون الهام، إىل أغمادها
بعد املاء عن الشاربة صدور األصل يف والصدر: إليه. هجرت ما مثل عن صادرة أي

بصدر. متعلق وورود: لرتى، مفعوالن ووروًدا: وصدًرا عكسه، والورود الري،
كرسته أي بهن؛ السالح قتلت حتى بالسالح الناس تقتل زلت ما يقول: (336)

تمام: أبي قول مثل وهذا وثلمته.

��ْم��ُر ال��سُّ اْل��َق��نَ��ا َع��َل��يْ��ِه َواْع��تَ��لَّ��ْت ��ْرِب ال��ضَّ ِم��َن َس��يْ��ِف��ِه َم��ْض��ِرُب َم��اَت َح��تَّ��ى َم��اَت َوَم��ا

وأفنيت األعداء. لنفوس عيشهن: يف والضمري الفناء. والنفود: أفنيت. أنفدت: (337)
أتلفته أي تملك: الذي املال نفود وأبقيت آجالهم. بإحالل أهلكتهم أي األعداء: نفوس بقاء

أموالك. وفرقت أعداءك أهلكت إنك يقول: العدم. إال منه يبَق لم حتى
ألنك الغنى؛ بذلك تبغي كأنك املال وبذل بالعطاء رسورك إلفراط يقول: (338)
يف املوت وكان الغنى، هو عندك الفقر فكان يأخذه. بما غريك رسور تعطيه بما ترس

إليه. تسعى تنفك فال خلود الحرب
يف ذكر ما يعني — خالئق هذه يقول: الرب. إىل يعود ضمري أراها: فاعل (339)
إال عليها يقدر ال عجيبة أخالق هي إذ خالقها؛ قدرة عىل بها يستدل — السابقة األبيات
والعالء. املجد عىل بها يستدلوا حتى عباده هللا أراها مجد آية وهي القادر، الواحد هللا
أي ربها؛ عىل تدل الشيم ومحاسن واإلقدام والفضل الكرم من خالئق هذه تقول: أو
ينهجوا كي العباد أراها مجد وآية معرفته، إىل وتدعو — املمدوح وهو — صاحبها

منهجه.
عليهم به تنبثق بما لألولياء حلوة فيها، عيب ال مهذبة الخالئق هذه يقول: (340)
األسود بها حقرنا ولقد والألواء، النقمة من عليهم تنصب بما األعداء عىل مرة النعماء، من

والسخاء. الشجاعة يف عليهما تربو ألنك والبحار؛
إليها الوصول ألن ومرة؛ ويستحسنها، يعشقها أحد فكل حلوة، جني: ابن وقال
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إلفراط واألسود سخائك إلفراط البحار؛ وحقرنا بالنفس، واملخاطرة املال لبذل صعب
إقدامك.

أهلكه. وغاله: مع. بمعنى وعىل: مؤخر. مبتدأ ووصفها: مقدم، خرب بعيد: (341)
نقدر ال ولكن نراها، ألنا منا؛ قربها مع بعيد أخالقك وصف إن يقول: هزله. وأنضاه:
الوصول قبل إعياء الشعر ويهزل غايتها، إدراك دون تهلك الظنون إن إذ وصفها، عىل

حقيقتها. إىل
يوجد لم ألنه وإنما ُفقد، ثم قديًما نظري لك ُوجد ألنه ال وحيد؛ أنت يقول: (342)
لك، كان نظريًا فقدت ألنك وحيًدا؛ ترص لم الواحدي: وعبارة آدم. بني يف ألبتة نظري لك
آدم بني وحيد أنت غريه: وقال لك. صفة فهي لك، الزمة والوحدة تزل، لم وحيد أنت بل
منفك غري فأنت للنظري، فقدك من مفرًدا فلست نظريًا، لك بواجد ولست خالئقك، كل يف

تزل. لم وحيد أنت أي الحال؛ هذه من
مفعول واألسد: زأر، األسد: ونأم لها. تحقريًا صغرها أَبْيَات، تصغري أُبَيَّات: (343)
قال: ثم حقرية. عندي هي أبياتًا يستعظمون إنهم يقول: نفسه. باألسد ويعني تحسدن،

زأره. عىل األسد تحسدن ال
قلوبًا، معهم أو لهم أن لو أي هم؛ حيث إىل واإلشارة هناك، بمعنى ثَمَّ: (344)
لهم كان لو يقول: أنساهم. مفعول والحسدا: لألبيات. — تحتها قوله: يف — والضمري

الحسد. منها الذعر ألنساهم الوعيد من أبياتي تضمنته ما بها يعقلون قلوب
الحسن للفعل اسم والفعال: ذهابًا، كذهب فعاًال فعل مصدر هنا: الفعال (345)
بالكرس: والجد به، منصوب وأكثره دع، بمعنى فعل اسم وبله: ونحوه. والكرم الجود من
مجد، األقل أن عرفت إذا أي أكثره؛ دع مجد فعيل أقل يقول: الحظ. وبالفتح: االجتهاد،
— أفعايل فكل املجد، ومرماي إال فعًال أفعل ال إني يعني: األكثر. تعرف عن ذلك أغناك
وترك املجد، سبيل يف واإلشاحة الجد وهذا املجد، سبيل يف هي إنما — وكثريها قليلها
وبعد النفس علو آية ذلك ألن أنل؛ لم أم مطلوبي نلت سواء يل حظٍّا يعد ذلك يف التواني
ال إني البيت: هذا من األول املرصاع معنى الواحدي: وعبارة حظٍّا. ذلك وحسبي الهمة،
ورشبي وأكيل نومي لقال: باألقل رصح ولو أطلب. وإياه املجد، ومغزاي إال شيئًا أفعل
كله الحرب وشهودي املهالك وركوبي بنفيس تغريري لقال: باألكثر رصح ولو للمجد،
تعرف عن ذلك أغناك مجًدا األقل كون عرفت إذا يقول: وتحصيله. املجد ألجل أي مجد؛
يف الجد استعمال ألن ل؛ معجَّ جد املجد طلب يف الجد أن معناه الِجد، وذا وقوله: األكثر.

األمور. يف الجد باستعمال عادة يستمر ألنه جد، األمور
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يفارقهم فال الحروب، يفارقون ال يل وبصحٍب بالرماح حقي سأطلب يقول: (346)
عمائهم. تسقط لئال العرب؛ عادة الحرب يف واللثام مرد. فكأنهم لحاهم، ترى وال اللثام
حقه يطلب أنه يعني أصحابه. عن وباملشايخ نفسه، عن بالقنا كنى الواحدي: وقال
واملشايخ: هذا، مشايخ. جعلهم ولذلك مجربون؛ محنكون أنهم وأراد وبغريه، بنفسه
من الوجه عىل يجعل ما واللثام: وشيوخ. وأشياخ وَمِشيَخة َمْشيََخة وكذا شيخ، جمع

العمامة. فاضل
عىل وطأتهم شدة ثقاًال: بكونهم ومراده ملشايخ. نعت بعده: وما ثقال (347)
وبالكثرة للنجدة، دعوا إذا اإلجابة رسعة عن بالخفة وكنى اللقاء، لدى ثباتهم أو العدو،
السواد غناء يغنون — العدد يف قلتهم عىل — إنهم أي الجماعة: مسد الواحد سد عن
قلة يف وغلبوهم أعدائهم من انتصفوا إذا ألنهم بالقلة؛ وصفهم جني: ابن وعبارة األعظم.

الكثرة. من لهم أفخر فهو عددهم
األول، الطعن إىل يعود — عنده يف — والضمري القنا. عىل عطف وطعن: (348)
كان شديد بطعن حقي وأطلب يقول: كأن. خرب رفع موضع يف عنده: طعن ال وجملة
وكل برد، إليه باإلضافة النار حر كأن حار وبرضب يشء، ال إليه بالقياس غريه طعن كل

مبالغة. هذا
شاء فمتى قومه، يف مطاع إنه يقول: الجري. الرسيع الفرس السابح: (349)
يف أراد: فمها، يف وقوله: العسل. يستعذب كما املوت طعم يستعذبون رجال به أحاطت

الجمع. موقع الواحد فأوقع أفواهها،
األحمق والوغد: فهم. وقلة ثقل يف العيي والفدم: لهم. تحقريًا األهل صغر (350)

الخسيس.
من — باألمور أبرصهم أي َعٍم: وأبرصهم الكلب. خسة أي كلب: وأكرمهم (351)
وبه الفهد، نوم ينام وأيقظهم أسهرهم أي فهد: وأسهدهم القلب. أعمى — البصرية
دخل إن فقالت: زوجها، امرأة وصفت زرع أم حديث ويف النوم. كثرة يف املثل يرضب
معها كان إذا والسكون باللني زوجها تصف عهد؛ عما يسأل وال أسد، خرج وإن فهد،
عما يسأل وال قالت: ثم عدوه. رأى إذا وباألسد بها، خال إذا بالفهد شبهته البيت، يف
القرد إن ويقال: والحذر، الجبن يف املثل به يرضب والقرد خلق. وحسن منه كرًما عهد؛

الكثري. إليه يجتمع حتى الليل ينام وال حجر، كفه وىف إال ينام ال
نكد من يقول: — اللئيم ضد — الكريم بالحر: واملراد الخري، قلة النكد: (352)
عدو؛ له أنه علمه مع لعدوه فيها الصداقة إظهار من مندوحة يجد ال الكريم أن الدنيا
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غائلته. ويدفع رشه ليأمن
اللفظ يف أحسن قاله والذي أشبه، لكان مداجاته، من ما قال: لو جني: ابن قال
املساتر املداجي أن املعنى قوة ويف وضده، العدو ذكر أنه وحسنه املعنى، يف وأقوى
من له يكن لم الصداقة أظهر فإذا الصداقة، يظهر ال من للعداوة يساتر وقد للعداوة
املداجي. من حاًال أسوأ فهو الحياة، يف ونكًدا عظيًما أمًرا ذلك من يعاني فهو بد، إظهارها
القول بإخالص صداقته من بد ال الذي السلطان بهذا أراد إنما التربيزي: الخطيب وقال
املتنبي. بمذهب أشبه الخطيب يقوله الذي وهذا الرضر، منه دخل أخل فبأيها والنية،
املشبهة «ما» اسم بد: وقوله نكد. من خربه مبتدأ بمصدر مؤول يرى: أن وقوله: هذا،
املضاف. فحذف صداقته إظهار من ما وأراد العكربي: قال خرب. صداقته: ومن بليس،

البيتان: هذان — البيت هذا بعد — الواحدي ويف

ِض��دُّ َل��ُه يَ��ُك��وَن َال َح��تَّ��ى اْل��ُح��رِّ َع��ِن ُم��ْق��ِص��ٌر أَنْ��َت َم��تَ��ى نْ��يَ��ا ال��دُّ نَ��َك��َد َف��يَ��ا
ال��نَّ��ْك��ُد َوال��زََّم��ُن اْألَيَّ��اُم َوتَ��ْض��َط��رُُّه ِل��ِوَص��اِل��ِه َك��اِرًه��ا َويَ��ْغ��ُدو يَ��ُروُح

الديوان. نسخ سائر يف يوجدان وال
جمع والغواني: للدنيا. منها: يف والضمري ماللة، عن مقدم خرب بقلبي: (353)
أستوِف لم وإن الدنيا مللت لقد يقول: الزينة. عن بجمالها غنيت التي املرأة وهي غانية
بهم وقعودها الفضل أهل إىل اإلساءة مثل من صنعها، قبيح من أراه ملا منها، حظي
من كنت وإن نسائها، عن إعراض وبي ماللة، منها بقلبي كان ثم ومن يستحقونه، عما

يقول: حني املعري العالء أبو وهلل وصايل، يف يرغبن بحيث الشباب

َغ��ِرَض��ا َم��ا بَ��ْع��ُد ِل��ِغ��رٍّ َح��يَ��اِت��ي ُم��ْع��ٍط َزَم��ِن��ي َف��َه��ْل نْ��يَ��ا ال��دُّ ِم��َن َغ��ِرْض��ُت َوَق��ْد

البيت: وقبل األمور؛ يجرب لم الذي والغر: وسئمت. ضجرت (غرضت:

َم��َض��ى ��بَ��اِب ال��شَّ َع��ْص��ُر إِذَا يَ��ُق��وُل َف��َم��ا َش��ِب��ي��بَ��ِت��ِه ِف��ي َع��يْ��ًش��ا ذَمَّ اْل��َف��تَ��ى إِذَا
ِع��َوَض��ا ��بَ��ا ال��صِّ ِألَيَّ��اِم َوَج��ْدُت َف��َم��ا بُ��ْم��ْش��ِب��ِه��ِه ُك��لٍّ ِم��ْن تَ��َع��وَّْض��ُت َوَق��ْد

وبعده: البيت وبعدهما
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َغ��َرَض��ا) اْم��ِرٍئ ُودٍّ ِف��ي ال��تَّ��َج��اِرُب ِل��َي تَ��َرَك��ْت َف��َم��ا َوأَْه��ِل��ي��ِه َدْه��ِري َج��رَّبْ��ُت

يفارقانه، وال يالزمانه ألنهما الناس؛ دون له خليلني والعربة الحزن جعل (354)
لست وعربة حزن لفقده وصاحبني أحبه كنت من فقدت يقول: له. خليالن فكأنهما
الحزن، صلة فقد: وعىل بعدها، النكرتني عن مقدمة حال الناس دون وقوله: أفقدهما.

صفة. فقد: لهما ما وجملة التنازع، عىل العربة أو
ألح قولهم: من تلح، ويروى: يزايله، فلم لزمه ونحوه؛ الحزن به لج يقال: (355)
كل خد جفوني فكأن الدموع من جفوني تخلو ال يقول: به. أقام إذا باملكان، السحاب
يريد باكية، كل خد عىل يسيل الذي مثل جفونه من يسيل ما أن يعني الدنيا. يف باكية
بكاء من أخلو لست املراد: يكون أن األقرب ولعل جفونه. من يجري ما كثرة يف املبالغة

دموعها. تجري باكية من الدنيا تخلو ال كما ودموع،
ربداء؛ ونعامة أربد ظليم يقال: النعام، والربد: املاء، من الجرعة النغبة: (356)
الذي املكان والطية: العطش. عىل الصرب يف املثل بها يرضب الغربة، من لونها يف ملا وذلك
الزاد. عن بطني أطوي ومعناه: أجوع، وأطوي: إليه، القصد وينتوى املراحل إليه تطوى
وإنما مباٍل، غري عليهم حمل إذا القوم؛ عىل الذئب جلح يقال: املصممة. الذئاب واملجلحة:
عقدة، ذنبه يف الذي وهو األعقد، جمع والعقد: الجوع. وشدة السعار عند ذلك يفعل
يف واإلشاحة واملضاء بالجلد نفسه املتنبي يصف وهزاًال. ضمًرا لحمه انعقد الذي وقيل:
الكبرية الطموح النفوس شنشنة واملطعم، باملرشب مباالته وقلة إسفافه، وعدم أموره،

به. واالحتفال البدن بر يهمها ال التي
الطاقة. والجهد: الغائب. عرض يف الوقوع وهو االغتياب؛ من االسم الغيبة: (357)
بمواجهة له طاقة ال من طاقة ذلك ألن باالغتياب؛ عدوي أجازي أن نفيس أكرب إني يقول:

قتادة: بن إياس قول وهلل ومحاربته. عدوه

ِب��ال��تَّ��َك��لُّ��ِم َال ِب��اْألَْف��َع��اِل َونَ��ْش��تُ��ُم َرأْيُ��نَ��ا َويَ��ْح��لُ��ُم أَيْ��ِدي��نَ��ا نُ��َع��اِق��ُب

أي الغباوة؛ والغبا: الحرص. الكالم: يف والعي الحجة، عن العجز العي: أصل (358)
وإذا عليهم، وأشفقت رحمتهم والغباء العي أهل من أناًسا رأيت إذا يقول: الفطنة. قلة
ضده. يبغض والضد التباين، من بيننا ما بسبب يل أضداد ألنهم عذرتهم؛ أبغضوني
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كقوله كثريًا يحذف واملفعول محذوف، — العكربي قال كما — أعذر ومفعول وهذا
شيئًا. أي: ءٍ﴾ َيشْ ُكلِّ ِمْن ﴿َوأُوتِيَْت تعاىل:

النعم من عندي ماله غريه إىل االنرصاف من يمنعني يقول: النعم. األيادي: (359)
هذا مفهوم يسعها ال إذ وتوافرها لكثرتها لها؛ ظرًفا يجعل أن عن عند لفظ يضيق التي
عىل الكالم حمل ألنه ظرًفا؛ إال تستعمل ال وهي عند، رفع العكربي: وقال هذا، اللفظ.
عندي. كذا األمر: يف ينازعه لصاحبه الرجل وكقول املكان. بها يضيق قال: فكأنه املعنى
الظروف؛ أخواتها من أوسع وعند: اسًما، فجعلها فهم؟ أََوَلَك أي عند؟ أََوَلَك اآلخر: فيقول
وإذا املذكورة، الجهات من جهة خص فقد وقدام ووراء وتحت فوق قال: إذا القائل ألن
يف يوًما يونس وقال قال: الجهات. كل يف يكون أن الكالم احتمل فالن، عند الخري قال:
وقال وعند. وعند وعند عند يقال: نعم، فقال: عند؟ أيقال: عبيدة: أبو فقال عند، كالمه:

الطائي: وقال عند؟ أََوَلَك له: فقال ذلك، عندي كان ما عبيدة: أبو

ِع��نْ��ِد ِب��َال بَ��ِق��ي��ُت َق��ْد َح��تَّ��ى َوِع��نْ��ِدَي نَ��َوالُ��ُه َع��َل��يَّ َم��نْ��ُش��وًرا َزاَل َوَم��ا

لأليادي. والضمري: توالت. ويروى: تتواىل. أي التاءين؛ إحدى بحذف تواىل: (360)
الكالم: وتحرير وتأخري، تقديم البيت ويف وعد. وخربها لكن، اسم أخالقه، أي وشمائله:
غري من ابتداء منه تتتابع النعم هذه إن أي وعد؛ غري من بها وعد قبلها شمائله ولكن
الوعد مقام يقوم الجود عوائد من وماله أخالقه بكرم العهد سبق ولكن وعد، يسبقها أن

يعد. لم وإن بها
يف يصحبني السيف ومعي إليه رسيت يقول: السيف. من بدل صاحبي: (361)
طبعته مما سيفي أن إال — املمدوح يعني — آخر سيف إىل سيفي مرسى فكان طريقي

هللا. طبعه مما فهو السيف هذا أما الهند، — عملته أي: —
الفعل جعل عىل ضمريه من بدل أو هز، فاعل قاطع؛ سيف أي حسام: (362)
نفسه هز عليه مقبًال رآني ملا يقول: صفح. نعت وله: جانبه. السيف: وصفح للمدوح.
من وجه كل أي الكالم؛ أحسن من حد، له صفح كل وقوله: السيف. يهتز كما للقائي

بحده. يقطع كما بصفحه يقطع فهو أعدائه، يف ينفذ حد صفحيه
يف كالبحر رجل نحوه مىش من قبيل أر فلم الكالم: تحقيق الواحدي: قال (363)

الشجاعة. يف كاألسد رجل وعانقه الجود،
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يستطيع فال النازع عىل تستعيص التي الشديدة القيس بالعاصيات: أراد (364)
أنامله. غري يف زهًدا أو له حبٍّا جذبها إذا تطيعه إنها يقول: جذبها،

تسبق تكاد إياه ملساعفتها اإلصابة إن يقول: يصيب. عىل عطف ويمكنه: (365)
اقتداره وصف يف مبالغة وهذا إليه؛ طريقه من يرجع له النقياده السهم ويكاد رميه،

الرمي. عىل
«يكاد» عىل عطفته وإذ العالء: أبو قال يصيب. عىل أيًضا عطف وينفذه: (366)
الحقيقة يف به أراد يكون أن أيًضا ذلك ويقوي شعره. يف املتنبي إغرابات وفيه رسف ففيه
من الضيقة العقدة يف سهمه ينفذ ويكاد يقول: العقدة. والعقد: الشعرة، عقد يصيت

غلوٍّا. تعد التي املبالغة من هذا وكل املظلم، الليل يف السوداء الشعرة
هو الذي املمدوح بنفيس أفدي يقول: الوسائل. والذرائع: استخفه. ازدهاه: (367)
الود وسائل بشتى إليه يتقربون الذين بأعدائه يغرت ال بحيث البصرية وثقوب الفطنة من
كأنه هجو، هذا جني: ابن وقال واملوجدة. والحسد البغض عىل مطوية وقلوبهم والوالء
هذا ألن القول، بهذا منك وأسخر بالخديعة أزدهيك ألني املمدوح؛ أيها غريك بنفيس قال:
حذًقا هجاء عىل املدح يطوي ألنه شعره؛ أكثر يف مذهبه وهذا قال: مثله. يجوز ال مما
قال هجاء. وباطنها مدح ظاهرها أبيات من كافور يف يقول كان كما الشعر، بصنعة منه
كان ألنه به؛ استهزاء كافور مدائح يف ذلك فعل إنما جني: ابن عىل يرد — فورجة ابن
فمن سيار بن محمد بن عيل فأما ينشده، ما يفهم ولم شيئًا، يفهم يكن لم أسود عبًدا
عىل يدل ما البيت هذا يف وليس الشعراء، وتنتابه يمدح يزل لم عربي تميم، بني صميم
عىل كثرية بأوصاف ذلك وأتبع ووصفه أنت، بنفيس يقول: به. يعنيه بل غريه يعني أنه
يف وليس مدحه، من خالية القصيدة هذه كانت لغريه وصًفا كلها كان لو واحد نسق
هوس إال هذا وما للمدوح، ادُّعي محال أول مظلم ليل يف شعرة من عقدة يف الرمي إنفاذ

فقذفه. له عرض
أي عبد: ماله ومن الحر. عزة عزيز فيه مغمز ال أي حر: عرضه ومن (368)

يخفى. ال ما الطباق من البيت ويف املجد. سبيل يف مبذول ممتهن
معروفه ويمنع يسألوه، أن قبل القدر وذوي املستحقني يعطي إنه يقول: (369)
وعبارة يشاكله. ال أنه عىل ذلك لداللة له؛ حمًدا ذمه كان أحًدا ذم إذا لئيم، ساقط كل عن
املعروف، عنده يزكو ومن قدر له من ويعطي املستحقني، مع املعروف يصنع جني: ابن
وما يأتي ما ومعرفة بالتيقظ يصفه مدحه، فقد أحًدا ذم إذا ساقط، كل من ويمنعه
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أحدهما معنيني؛ أحد من يخلو ال هذا: جني ابن كالم ذكر ملا — الشجري ابن قال يدع.
موضع الرصيح املدح يضع أن يريد أو املدح، يشبه بكالم الرصيح الذم عن يوري أنه
إليه؛ ذهب ما غري واملعنى معروًفا. يحرم أن يستحق وال عيب بهذين يلحقه وليس الذم.
مواضعها يف الصنائع فيضع يذر، وما يأتي ما ومعرفة بالتيقظ املمدوح وصف أنه وذلك
عن وكف تربًعا، بماله جاد من السخي قيل: كما يسألوه، أن قبل األقدار ذوي فيعطى
مقام له الذم مدحوه، فقد الناس ذمه إذا دنيء؛ كل من ماله ويمنع تورًعا، الناس أموال

قال: كما والهجاء، املدح عن يقل أنه يعني لغريه، املدح

اْل��ِه��َج��اءِ َع��ِن َص��ُغ��ْرَت َم��ا َك��أَنَّ��َك أُْه��َج��ى َف��ُق��ْل��َت: اْل��َم��ِدي��ِح َع��ِن َص��ُغ��ْرَت

حمد، إياه الناس ذم من والتقدير: محذوف، والفاعل املفعول، إىل مضاف والذم:
الذم أن إىل ذهب جني وابن بسؤاله. أي نَْعَجِتَك﴾ ِبُسَؤاِل َظَلَمَك ﴿َلَقْد تعاىل: كقوله
أراد ألنه املعنى؛ فأفسد التقدير، هذا عىل ففرس محذوف. واملفعول الفاعل إىل مضاف
كل من قال: فكأنه له، نعت بعده والجملة نكرة، قوله: يف وَمن حمد، الناس ذمه من
إال معرفة، إىل يضاف ال «كال» ألن الذي؛ بمعنى يكون أن يجوز وال حمد ذمه إنسان
الذي الرجل كل لقيت تقول: وال البلد، كل رأيت كقولك: تبعيضه، يصح مما يكون أن
كما النكرة، املفرد إىل إضافته وصحت ذلك، حسن أكرمته، رجل كل قلت: فإن أكرمته؛

أكرمتهم. الذين الرجال كل لقيت نحو املعرفة، الجمع إىل إضافته تصح
بل حسب، مؤاخذتهم أو عتبهم عن ال فيعرض حساده يحتقر إنه يقول: (370)
الرشاح: بعض وعبارة سواء. والعدم لديه ألنهم لسان؛ عىل له ذكرهم يجري أن عن حتى
يخلقوا لم معدومون كأنهم كانوا يذكرهم لم وإذا فيهم، يتكلم أن عن الحساد يحتقر

قدره. وذل الناس يذكره لم تذكره لم من ألن بعد؛
جانبه يأمنون أعداءه إن يقول: مؤخر. مبتدأ والحقد: مقدم. خرب قدر: عىل (371)
فإن املذنب، قدر عىل يكون الحقد ألن ولكن إيذاءهم؛ يستطيع ال ذليل ضعيف ألنه ال
وال أعداءه يحتقر أنه يعني املذنب، أمن عليه يحقد لم وإذا عليه، يحقد لم حقريًا كان
وإنما جرمه، بقدر املذنب يؤاخذ ليس جني: ابن وقال هناك. ليسوا ألنهم لهم؛ يكرتث
أكرب ألنه أعدائه؛ من بأحد يعبأ ال فهو أجرم، ملن عنده قدر وال املذنب قدر عىل يؤاخذ

أمثالهم. يعاقب أن من قدًرا
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يفقد فلم فيك باقية ومحاسنه فضائله فإن مات، قد جدك كان إن يقول: (372)
املعنى هذا الرفاء الرسي أخذ وقد خالصته؛ وهو الورد بعد يبقى الورد كماء شخصه إال

فقال:

اْل��ُح��َالِح��ْل َواِل��ِدِه أَْف��َع��اَل ِف��َع��اِل��ِه ِب��ُح��ْس��ِن يُ��ْح��ِي��ي
َزاِئ��ْل َغ��يْ��ُر ال��رََّواِئ��ِح َع��ِب��ُق َوَم��اُؤُه َزاَل َك��اْل��َوْرِد

والتام.) والشجاع عشريته، يف السيد (الحالحل:
فقال: موضع غري يف األصل عىل الفرع تفضيل املتنبي كرر وقد هذا،

اْل��ِع��نَ��ِب ِف��ي َل��يْ��َس َم��ْع��نً��ى اْل��َخ��ْم��ِر ِف��ي َف��ِإنَّ

وقال:

اْل��َغ��َزاِل َدِم بَ��ْع��ُض اْل��ِم��ْس��َك َف��ِإنَّ

فأنت جميًعا، بفضائلهم منفرًدا وحدك وبقيت وبنوه جدك مىض يقول: (373)
هذا ويف املعنى. يف جمع الصورة، يف واحد هو الذي كاأللف معنًى، جماعة صورة، واحد

البحرتي: يقول املعنى

ِب��َواِح��ِد أَْل��ٌف ُع��دَّ َح��تَّ��ى اْل��َم��ْج��ِد إَِل��ى تَ��َف��اَوتَ��ْت ال��رَِّج��اِل أَْم��ثَ��اَل أََر َوَل��ْم

غريه: وقال

ِب��َواِح��ِد يُ��َع��دُّ َال َوأَْل��ٌف يُ��َع��دُّ َك��َق��ِب��ي��َل��ٍة َواِح��ٌد إِالَّ ال��نَّ��اُس َوَم��ا

عىل «وبنوه» وعطف الجماعة. معنى عىل جمعت، قوله: يف األلف أنث وقد هذا،
الكويف: النحوي العكربي قال البرصة. أهل ومنعه الكوفيني، مذهب وهو املرفوع، الضمري
ِمرٍَّة ﴿ذُو العزيز الكتاب ففي العرب: أشعار ويف العزيز، الكتاب يف مجيئه وحجتنا
عىل وهو فعطف ملسو هيلع هللا ىلص ومحمد جربيل فاستوى أي اْألَْعَىل﴾؛ ِباْألُُفِق َوُهَو * َفاْستََوى

ربيعة: أبي بن عمر قول الشعر ويف جوازه. عىل فدل استوى، يف املستكن الضمري
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َرْم��َال ��ْف��َن تَ��َع��سَّ اْل��َف��َال َك��ِن��َع��اِج تَ��َه��اَدى َوُزْه��ٌر أَْق��بَ��َل��ْت إِذْ ُق��ْل��ُت

اآلخر: وقال توكيد. غري من أقبلت يف املرفوع الضمري عىل فعطف

ِل��يَ��نَ��اَال َل��ُه َوأٌَب يَ��ُك��ْن َل��ْم َم��ا َرأِْي��ِه َس��َف��اَه��ِة ِف��ي اْألَُخ��يْ��ِط��ُل َوَرَج��ا

ومطلعها: ماجه، ابن جارية حميدة يف يقولها له كلمة (من

َل��ش��غ��َال ِل��ل��ف��َؤاِد ذاك ف��ي إنَّ ِث��ق��ال ح��م��ي��دَة م��ن ال��ق��ْل��ُب َح��م��ل

الشاهد: بيت وبعد

ن��ْج��ال ال��م��داِم��ع ُخ��وَر ع��ي��ونً��ا ـ��ن وأب��دي��ـ ب��ال��ح��ري��ِر ��بْ��َن ت��نَ��قَّ ق��د

بسكون، رويًدا مشيًا يمشني أي وتهادى: املرشقة، البيضاء وهي زهراء جمع والزهر:
وإذا ركبن، وتعسفن: الرمل، يف امليش سكون يف بها النساء شبه الوحش، بقر والنعاج:
الفالة وهي «املال» تروى والفال: فيه، امليش لصعوبة ملشيها أسكن كان الرمل يف مشت

الواسعة.)
جاء قد أنه البرصيني وحجة توكيد. غري من يكن يف املستكن الضمري عىل فعطف
َوَربَُّك﴾ أَنَت و﴿َفاذَْهْب اْلَجنََّة﴾، َوَزْوُجَك أَنَت ﴿اْسُكْن نحو: بالتوكيد العزيز الكتاب يف
فإن به، ملفوًظا أو الفعل، يف مقدًرا يكون أن إما يخلو ال وقالوا: َوَقِبيلُُه﴾، ُهَو و﴿يََراُكْم
نحو به، ملفوًظا كان وإن فعل. عىل اسًما عطف قد فكأنه وزيٌد، قام نحو مقدًرا، يك

الفعل. عىل االسم كعطف فصار الفعل، من الجزء منزلة تنزل فالتاء وزيد، قمت
وهو أغر، جمع والغر: بمناقبهم. املمدوح انفرد الذين سيار آلل أي لهم: (374)
مما والطهارة النقاء بذلك يريدون وإنما الوجه، ببياض تتمدح والعرب املرشق، األبيض
بالعطاء. أي كريمة: وأيد الوجه. بسواد والفضيحة العيب عن يكنون أنهم كما يعاب،
تنقطع ال الذي الغزير أي العد؛ كاملاء مادتها تنقطع ال كثرية قديمة أي عد: ومعرفة
الكالم. مواطن يف قوية ألسنة يريد: الخصومة. الشديد وهو األلد؛ جمع واللد: مادته.

أفضل عندهم الخرضة أن وذلك السيادة، عن بها يكنى الرداء: خرضة (375)
يذكر السلطان، وامللك: العيش. وسعة الخصب عىل تدل النبات خرضة ألن األلوان؛
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يف تركز رماح أي سمر: ومركوزة اململكة. أراد إنه تقول: أو مطاعة. قال: ولذا ويؤنث؛
للحاجة املرعى إىل ترسل وال البيوت من قريبة تربط الخيل واملقربة: وتنصب، األرض

الشعر. القصار والجرد: بها، للبخل أو إليها
ألن النسب؛ يف تقدمهم ومن آبائك من أحد يمت فلم حيٍّا دمت ما يقول: (376)
زمانية، رشطية األوىل: فما أموات. ال أحياء بك حينئٍذ فهم فيك موجودة محاسنهم جميع
كقوله: رضورة الفاء حذف ولكنه ماتوا، فما يقول: أن الوجه وكان نافية. الثانية: وما

ِم��ثْ��َالِن ال��ل��ِه ِع��نْ��َد ��رِّ ِب��ال��شَّ ��رُّ َوال��شَّ يَ��ْش��ُك��ُرَه��ا ال��ل��ُه اْل��َح��َس��نَ��اِت يَ��ْف��َع��ِل َم��ْن

العرب، من مشهورتان قبيلتان طابخة: بن وأد مر، بن وتميم يشكرها. فاهلل أراد:
تفصيل. بدل عليه: عطف وما وتميم املمدوح، ينتسب إليهما

والذي يل، يظهر ما بعض هو فضائله من به وأشيد أذكره الذي إن يقول: (377)
يعلمه، لم ما الفضائل تلك من بقي قد أنه يعني عيلَّ، خافيًا كان ما بعض هو يل يظهر
مقدم خرب — الشطرين يف — فبعض فضائله، كثرة يريد: يذكره. لم ما علمه مما وبقي

الثاني. املوصول عن
خليق أنه فيتبني فضله، من وصفت بما ملته وده يف المني من يقول: (378)
بعًضا. بعضهم يود أن الناس بخرية وجدير الشعراء، خري وأنا األمراء خري ألنه بمودتي؛

ذلك. عىل الكالم تقدم وقد به، جديًرا كان إذا — الحاء بضم — كذا له وُحق
ممن لستم فإنكم يعرب حتى طريقه عن فتنحوا وصفت، كما هو كذا أي كذا: (379)
الجعد، بالثرى شبه الكريم، والجعد: اللؤم. بني يا أي اللؤم: وبني املجد. طرق يف يجاريه
ال لئيم بخيل أنه أرادوا األنامل؛ جعد أو اليدين جعد فالن قيل: وإذا الندي، اللني وهو
وأنا السخي، الجعد أن زعموا قال: الكريم، بمعنى الجعد األصمعي وأنكر حجره. يبض

البخيل. الجعد وإنما ذلك، أعرف ال
أن الرتاب طبع يف ليس أنه كما العال، تنازعوه أن طبائعكم يف ليس يقول: (380)

والند. باملسك يفوح
أو الشاة أو اثنني، املرأة فتلد واحد. بطن يف غريه مع يكون ما التوءم: (381)
وتوءمتان؛ توءمة التأنيث ويف توءمان، هما بطن: يف ولدا إذا لالثنني ويقال غريهما

عنرتة: قال وتؤام. توائم والجمع
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ِب��تَ��ْوءَِم َل��يْ��َس ��بْ��ِت ال��سِّ ِن��َع��اُل يُ��ْح��ذَى َس��ْرَح��ٍة ِف��ي ِث��يَ��ابَ��ُه َك��أَنَّ بَ��َط��ٌل

أنه الثاني: شجاًعا. أي بطًال؛ جعله أنه أحدها: كرام: خصال بأربع ممدوحه (مدح
للبسه رشيًفا جعله أنه الثالث: — الكبرية الشجرة وهي — بالرسحة شبهه طويًال جعله
وخلًقا خلًقا أنقص يكون التوءم ألن ناميًا؛ الخلق تام جعله أنه الرابع: السبت. نعال

املدبوغ.) الجلد والسبت: وعقًال. وقوة
توءمي؛ هو لقلت: يولد مما أنه لو حتى قديم، من أعهده يشء فهو الفراق أما يقول:
الواحدي: وقال توءمي. بأنه لحكمت مولوًدا الفراق كان فلو حبيب، فراق من أنفك ال أي
هذا فراق وجد إن يعني فراقك؛ من أعهده ما الفراق حقيقة املعنى: يكون أن يجوز

غريه. فراق ال هو فراقه الفراق كأن حتى أحد، كل فراق وجد فقد الحبيب،
علينا حتم الفراق أن علمنا محال، الدنيا هذه يف خلودنا أن علمنا ملا يقول: (382)
كنا ملا الواحدي: وعبارة آجًال. وإن عاجًال إن لحكمه االنقياد عن لنا مندوحة فال الزب،

للفراق. ننقاد أننا علمنا ونفنى، نموت
الخيل نقلتنا إذا يقول: — املمدوح كنية وهي — البهى أبا يا أي البهى: أبا (383)
عنكم. إبعادنا يف أرسع يكون ألنه أردؤها؛ حينئٍذ أجودها فإن بيننا ما وباعدت عنكم

ال الذي فأنا الدهر، هذا أشياء سائر بني من بالذم الفراق يخص من يقول: (384)
دون الفراق أخص ال عندي مذمومة األشياء كل أن يعني محموًدا؛ شيئًا الدهر يف أرى

غريه.
عليه، واشتمل البعد ضمه قد بحبيب وجد عيل واشتمل ضمني لقد يقول: (385)
وال فنجتمع أي بي؛ ويتصل ليحوزني وجد ليته ويا معه، فأكون ألحوزه بُعٌد ليتني فيا

نفرتق.
مىض ما ذكر يل يجدد الهوى بأن أرس إنني يقول: الصلب. الشديد الصلد: (386)
عليه تأسًفا األصم الحجر له يذوب مما الذكر هذا كان وإن ولذاذتها، الوصال أيام من

إليه. وحنينًا
السباخ. يف يكون الحمض من نبت والقالم: رقاد. صلة وعندنا: العني يف (387)
وهو قاقيل، األنباط تسميه القالم الدينوري: حنيفة أبي عن مفرداته يف البيطار ابن قال
القطيع. وبالكرس: الراعي، املال بالفتح: والرسب اللبن. مع يأكلونه والناس الحمض، من
ماشيتكم ترعاه الذي والقالم: كالرقاد. أعيننا يف لذ ألجلكم كان إذا السهاد إن يقول:
بالحسن. ليس ما عيني يف ويحسن األلم أستلذ إياكم لحبي يعني: ورد، كأنه عندنا طيب
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مصورة أنت يقول: ممثلة، — املخاطبة — هي أي محذوف؛ عن خرب ممثلة: (388)
وعد وصلك من يأىس كأن وحتى تفارقيني، لم عندي حارضة لكأنك حتى خاطري يف

بالوصل. منك
بيدك مدامعي تمسحني — بجانبي حارضة لتخيلك — تكادى وحتى يقول: (389)

ومثله: جني: ابن قال ثوبي. يف طيبك فيعبق

َق��ْل��ِب��ي َس��َك��نَ��ْت َل��َق��ْد َع��نِّ��ي بَ��ُع��َدْت َل��ِئ��ْن

وفت وقد الغدر. شنشنتها ألن سجاياها؛ تَْعُد لم الحسناء غدرت إذا يقول: (390)
غدر. — إذن — فوفاؤها عهد، عىل تبقى ال أن عهدها ألن غدرت؛ إذا بالعهد

فركها وكذلك وفروك، فارك فهي أبغضته، فرًكا: تفركه زوجها املرأة فركت (391)
رؤبة: قال البغض. — الفاء بكرس — والفرك زوجها،

وََع��َش��ْق ِف��ْرٍك بَ��يْ��َن يُ��ِض��ْع��َه��ا َوَل��ْم ال��َغ��َس��ْق بَ��ْع��َد أَْس��َراِرَه��ا َع��ْن َف��َع��فَّ

الزوجني. غري يف يسمع ولم وزوجها، باملرأة يختص الحرف هذا إن اللغويون: قال
ابن أنشد الرجال، عند تحظى ال مفركة: وامرأة النساء. عند يحظى ال مفرك: ورجل

األعرابي:

ُم��َخ��اِل��ُف َه��يِّ��بَ��اٌن َل��وََّط��تْ��ُه َوَل��ْو َزْوِج��َه��ا ِع��نْ��َد ِب��َه��ا أَْزَرى ُم��َف��رََّك��ٌة

مفركة إال كانت ما بالطيب لطخته لو يقول: الجودة. عن مخالف أي (مخالف:
دنا من ويفزع يهاب أي هيبان؛ منظر زوجها عند بها أزرى يقول: كأنه مخربتها، لسوء
هنا املخالف الهيبان إنما وقيل: يفزع؛ فهو يتحامى يشء املرأة هذه منظر إن أي منه،

بالطيب.) لطخته ولو أبغضها منها ولده إىل نظر إذا منها، ابنه
طبًعا أرق النساء ألن الرجال؛ عشق من أشد عشقها كان عشقت إذا املرأة إن يقول:
يف تطمع ال الحالة هذه ويف البغض، يف كذلك الحد جاوزت أبغضت وإذا صربًا. وأقل
عىل مغلوبة هي وإنما منها قصد عن ليس بغضها ألن وشأنك؛ واذهب بغضها، تاليف

الفرك. ذلك يف فاذهب قلت: شئت وإن الواحدي: وقال أمرها.

512



الدال قافية

حتى الرجال ألباب يسحرن ذلك مع أنهن بيد النساء، أخالق هي هذه يقول: (392)
يخلصن جني: ابن وعبارة بهن. فيبتىل الرشد عليه ويخفى غريه، يَهدي من بهن يضل
سيعتذر ملا كالتمهيد وهذا وصلهن، عن نكصن الرجال قلوب من تمكنَّ فإذا األمر أول يف
منهن وتحذيري النساء بأخالق طبي مع وإني يقول: كأنه التايل. البيت يف نفسه عن به

رشاكهن. يف ووقعت هواهن عن قلبي أصن لم
يقول: أخالقهن. مساوئ أبان بعدما إياهن حبه عن كاالعتذار هذا إن قلنا: (393)
يقدر فلم التجارب تُْحِكمه أن قبل فيه واستحكم الصبا، زمن يف قلبه خالط حبٍّا وسكن
ومر الغداة كر عىل ويشتد يزداد له ديدنًا صار حتى ألفه قد ألنه تركه؛ عىل بعدها

خالط. وخامر: العيش.
لها مكافأة املمدوح جود يسقيها بأن املحبوبة قوم سقت التي للسحب يدعو (394)
السحاب؛ يسقي املمدوح جعل إليهم، هي تغدو كما بالسقيا إليها فيغدو فعلت، ما عىل
مزنة جمع واملزن هذا: يخفى. ال ما التخلص حسن من البيت ويف ندى. منها أكثر ألنه

حجر: بن أوس قال املطرة؛ وهي

��ُع تَ��َق��مَّ اْل��ِك��نَ��اِس ِف��ي ال��ظِّ��بَ��اءِ َوُع��ْف��ُر ُم��ْزنَ��ًة أَنْ��َزَل ال��ل��َه أَنَّ تَ��َر أََل��ْم

ذلك، من رأسها فحركت أنفها يف ودخلت القمعة لسعتها إذا الظبية: تقمعت يقال:
واملزنة فيؤذيها، الدواب رءوس يركب وقيل: الدواب، أنوف يف يدخل أزرق ذباب والقمعة

فصيحتان. لغتان وأسقى وسقى البيضاء، السحابة أيًضا:
الفخر فوقك وينبت بمطرها، بالدك تروى كما بنداه السحاب لرتتوي يقول: (395)
ويكون جدواه، من تنال بما السحاب فترشف والرشف املجد تورث عطاياك ألن واملجد؛

والعكربي. والواحدي جني ابن قاله سقياه، من رشبت ملا فيها نابتني واملجد الفخر
ينبت أو املمدوح بهذا السحاب لرتوى أي ينبت؛ أو برتوى متعلقة بمن: (396)
تشخص ركوبه يوم الناس إن يقول: الثوب. والربد: بسببه. أو بجوده أي الفخر؛ به
ثيابهم. تتحرق حتى حواليه زحامهم ويكثر قدره، وجاللة منظره لحسن إليه أبصارهم

زحام. زاحمه: ومصدر زحمه، مصدر وزحم:
يشعرون وال أيديهم يف ما يلقون نحوه واإليماء إليه بالنظر لشغلهم يقول: (397)
.﴾ أَيِْديَُهنَّ َوَقطَّْعَن أَْكَربْنَُه َرأَيْنَُه ا ﴿َفَلمَّ تعاىل: قوله من مقتبس هذا كأن الواحدي: قال به.
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شجاع إنه يقول: الرسج. تحت ما واللبد: الحرب. والوغى: الرءوس. الهام: (398)
لحذقه خفيف أو الوغى، إىل مرسع خفيف القتال، ميدان األبطال لرءوس رضوب
لبده يجد أنه حد إىل الجهد منه بلغ قد وهو بثقله، الفرس يشعر ال حتى بالفروسية

ثقيًال.
وما وإقدام إحسان من األسباب بكل الحمد إحراز إىل يتسبب إنه يقول: (399)
ألحرزه األسد فكي يف الحمد له الح فلو غريه، عنه يعجز حيث من بكسبه بصري إليهما،

فيه. حبٍّا
وبالذعر: بيغني. متعلقة وبتأميله: الهندي. السيف واملهند: العطاء. النَّيل: (400)
ال ألنه عطاءه؛ يأخذ أن قبل األمل بذلك استغنى اإلنسان أمله إذا يقول: بينقد. متعلق

بسيفه. يقتله أن قبل خوفه من تقطع إنسان خافه وإذا مؤمًال. يخيب
الغمد. عن مقدم خرب منه: السيف ومما للقسم. وسيفي: قوله: يف الواو (401)
أنك عىل بسيفي أقسم إني يقول: له، تعظيًما بسيفه يقسم ما. إىل يعود منه: يف والضمري
وملا بك. هو إنما مضاءه ألن هو؛ ال الحقيقة، يف السيف فأنت للرضب سيًفا سللت إذا
لبست إذا واملعنى: الدرع، يعني منه؛ السيف الذي الحديد من غمده جعل سيًفا جعله
تسله الذي ال السيف، ألنت جني: ابن وعبارة كالغمد. لك وكان كالسيف، فيه كنت الدرع
والجوشن الدرع لبست فإذا الحديد، من يطبع الذي ال سيف الحقيقة يف أنت أي األعداء؛

كالغمد. لك وكانا كالسيف، كنت
ناًرا. يوري ويثقب: به. يقتدح ما والزند: تمييز. ونجيًعا: الدم. النجيع: (402)
قدح لوال أنه كما شيئًا، الرمح يعمل لم طعنك جودة ولوال لوالك رمحي وحق يقول:

الزند. يوِر لم القادح
أحسن، إليه: وأسدى القاسمني. القوم من هو أي القاسمني؛ من قوله: (403)
األخذ عىل يشكرونني الذين القوم من هو يقول: عنده. اتخذه معروًفا إليه وأسدى
إحسانًا ذلك َعدُّوا إحسانهم فقبل أحد إىل أحسنوا إذا اإلنعام. عىل أشكرهم كما والقبول

زهري: قول حد عىل الشكر يستحق إليهم منه

َس��اِئ��لُ��ْه أَنْ��َت الَّ��ِذي تُ��ْع��ِط��ي��ِه َك��أَنَّ��َك

عىل يشكرهم فهو له، منهم ثانية هبة عطائهم أخذ عىل له شكرهم جعل (404)
الخريمي: يعقوب أبو يقول املعنى هذا ويف ثاٍن. عطاء هو الذي الشكر وعىل العطاء
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َويُ��ِع��ي��ُدَه��ا بَ��اِديً��ا يُ��َق��لِّ��ُدِن��ي��َه��ا ِن��ْع��َم��ٍة ُك��لِّ ِف��ي ��ْك��َر ال��شُّ َع��َل��يْ��ِه َك��أَنَّ

واقفة خيلهم إن يقول: وقف. إذا الفرس، صام تقول: واقفة، أي صيام: (405)
لم وإن مخوفون أنهم يعني خوفهم؛ لشدة أعدائهم قلوب يف تعدو كأنها وهي بأبوابهم،

أحًدا. يقصدوا
عمن محجوبني غري إنهم يقول: زائر. بمعنى وافد؛ جمع وفد، جمع الوفود: (406)
فأموالهم إليهم، يبعثونها ألنهم يأتهم؛ لم من عىل ترد وأموالهم الوادين، من يقصدهم

والغائب. للحارض مبذولة
القصار والجرد: الخلق. التامة الحسان الخيل واملطهمة: عبد. جمع العبدي: (407)

والخيل. العبيد حتى يشء، كل فيها كالعساكر عطاياه يقول: الشعر.
القمر وجعل وشهرتهما، رفعتهما يريد شمًسا، وأباه قمًرا املمدوح جعل (408)
ثوبًا العال لبس قد يقول: الشمس. نور من مستفاد القمر نور أن إىل إشارة الشمس ابن
بلغ قد أنه يعني تكرب، حتى أي وجهك؛ يف الشعر ينبت حتى تمهل وقال: خاطبه ثم

الرجولية. حد يبلغ لم صغري وهو
عن منها يفضل ما الدرع: وفضول األرض. من رفعها أي بها؛ ذهب غالها: (409)
يقول: الرمح. عود والقناة: جوانبها. وجنباتها: فضل. جمع وهو واسعة، كانت إذا البدن
وقده بدنه، عن يفضل ما منها يبَق فلم الدرع مأل قد الجسم يف البسطة ذوي من إنه

بأحدب. وال بأقعس ليس القناة، كقد معتدل طويل ذلك مع
وتخلق املكارم بارش إنه يقول: إليها. أحد يسبقه لم التي أي املكارم: أبكار (410)

آباؤه. يفعل كان وكذلك أمرد، ناشئ بعد وهو بها
موضع الظاهر وضع باب من شفى، فاعل به: تشفى من قوله: يف من (411)
الشفاء، له يطلب الذي كالداء — الفقر أي: — العدم جعل ضمريه؛ من بدل أو املضمر
عينه قرت املمدوح، أبي إىل أي: إليه؛ نظر من وأن وعطائه بجوده شفاه املمدوح أبا وأن
ابن يقول كما وهذا لشفي، رمد به كان لو حتى وجهه وطالقة برشه من يشاهد بما

الرومي:

َرَم��َدْك نَ��ْح��َوُه ِب��ال��لَّ��ْح��ِظ َف��َداِو ُق��بَ��اَل��تَ��ُه ُق��ْم اْل��َع��يْ��ِن َرِم��َد يَ��ا
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الثاني: فتحت فتحته وإن الثاني، سكنت األول: ضممت إذ والَعَدم والُعْدم هذا:
الرجل: ورمد رمدة، جمع والرُّمد: والَحَزن. والُحْزن والرََّشد والرُّْشد َقم، والسَّ ْقم كالسُّ

وأرمد. رمد فهو عينه هاجت
يقول: السوابق. من حال ودونها: الخيل، والسوابق: أعطاني؛ حباني: (412)
مخافة الخيل يعطني ولم السوابق، الخيل به تشرتى الذي املال أي الخيل؛ أثمان أعطاني
أسباب من فهي والبعد السفر عىل تعني بجريها الخيل ألن وأفارقه؛ عليها أسري أن
الكالم ويكون االستئناف عىل الهمزة بكرس تقرأها أن لك إنها، وقوله: وأعوانه. الفراق

ألنها. بذلك حباني أي الالم: تقدير عىل وبفتحها بسريي، تم قد
لقوله: أو لألثمان والضمري الجواد، صلة وبها: مخافة. عىل عطف شهوة: (413)
إىل منه عود شهوة السوابق بأثمان حباني يقول: مثنى. مثنى أي ثناء: عطايا ألنها ثناء؛

له. نظري ال فرًدا هو كان وإن مثنى جوده ألن انرصايف؛ قبل أخرى مرة حبائي
ثناء ثناء قوله: يف املذكورة عطاياه بمثل أو الخيل، أثمان بمثل أي بمثلها: (414)
وألقى عطاياه أتلقى عنده محظوًظا لديه أثريًا زلت ال يقول: لنفسه يدعو سبق. كما
بدل: غيض ويروى: بغيظهم. يموتوا أن إال لهم يكون فال قلوبهم، فأفطر حسادي بها
وبالفتح: والصلة، العطاء بالكرس: والرفد نقصوجف. إذا املاء غاض ِمن فراغ، أي غيظ؛
يف به ترتافد قريش كانت يشء وهي الرفادة: ومنه أعطاه، رفًدا: يرفده رفده املصدر،
املوسم أيام عظيًما ماًال ذلك من فيجمعون طاقته، بقدر ماًال إنسان كل فيخرج الجاهلية
حتى الناس يطعمون يزالون فال للنبيذ، والزبيب والطعام الجزر للحاج به فيشرتون
لبني واللواء والسدانة هاشم، لبني والسقاية الرفادة وكانت الحج. موسم أيام تنقيض
الثريد. لهشمه هاشًما وسمي مناف، عبد بن هاشم بالرفادة قام من أول وكان الدار، عبد
املثنى ابن تقديم يف امللك عبد بن يزيد يعاتب الفرزدق، قال والفرات. دجلة والرافدان:

ويهجوه: العراق عىل الفزاري هبرية بن عمر

اْل��َق��ِم��ي��ِص يَ��ِد أََح��ذَّ َف��َزاِريٍّ��ا َوَراِف��َديْ��ِه اْل��ِع��َراِق إَِل��ى بَ��َع��ثْ��َت

إىل فأضاف اليد، أحذ أراد القميص: يد أحذ وقوله: اليد. ورسعة بالغلول (يصفه
قصري أنه يريد املقطوع، األحذ إن وقيل: الرسقة. يف يده خفة وأراد لحاجته، القميص

لذنبه.) شعر ال الذي كاألحذ فجعله املعايل، نيل عن اليد
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إنكار والجحد: مرص. يف تعمل بيض ثياب وهي قبطية؛ جمع القباطي: (415)
ما إنكار حاسدي وعند وماله، املمدوح ثياب عندي زال وال يقول: به. العلم مع اليشء
ملا وسرتًا يل حسًدا يدعي ما جميع ينل ولم يعطه لم يقولون: نعمته، من به ظفرت
يرزقوا ال بأن عليهم دعاء هذا األخري: املرصاع معنى يف جني ابن وقال عليهم. به فضلت
هو فذلك ال، قالوا: املمدوح؟ هذا من بر أو خري عندكم هل لهم: قيل إذا حتى شيئًا

بيشء. وليس الجحد،
يف غايتي يبلغوا أن يحاولون املتشاعرين هؤالء إن يقول: الغاية. الشأو: (416)
خال ما أفعاله جميع يف يحاكيه اإلنسان، إىل بالقياس كالقرد إيل بالقياس وهم الشعر

كالمي. بمثل يأتوا أن يستطيعون ال هم وكذلك عنه، يعجز فإنه املنطق،
قال فينقرها، — الدبر — البعري دأية عىل يقع الغراب، هو دأية: ابن (417)

الشاعر:

ال��تَّ��نْ��َع��اِب َل��َداِئ��ُم َك��ِرْه��ُت َوِب��َم��ا َل��ُم��وَل��ٌع ِب��اْل��ِف��َراِق َدأْيَ��َة ابْ��َن إِنَّ

قوة يف املثل به يرضب أعمى، الفأر من نوع والخلد: البرص. بحدة يوصف وهو
أصواتهم يسمع وال برصه، حدة مع الغراب يبرصها ال قليلة، جموع يف هم يقول: السمع.
كان ذلك أن لو حتى الشأن، ودقة الحقارة يف غاية أنهم واملعنى سمعه. حدة مع الخلد

الخلد. سمعها ما أصواتهم، يف أو الغراب، جموعهم رأى ما أجسامهم، يف
بارع شعر كل الناس استفاد مني يقول: املجازاة. من أمر فجازوا: قوله: (418)
قصائدي عىل بالحمد تجازوني لم فإن وقال: خطابهم إىل التفت ثم وانتحلوه. بديع رائع
يتنقصونه ثم كالمه يرسقون الذين الشعراء جماعة يريد ذمي! ترك منكم جزائي فليكن
خبث عىل يجوز الدرهم هذا تقول كما هو فجازوا: قوله: جني: ابن وقال إناءه. ويصغون
ينتقده: العرويض قال فال! يحمدوا أن فأما يذموا، ال أن فغايتهم به، يتسامح أي نقده؛
وإنما منه، تفسريه سماع أحكم أنه يدعي ثم هذا، مثل عليه يخفى ممن العجب قضيت
فقال: الخطاب إىل رجع ثم بارع، وكالم غريب شعر كل مني استفادوا الناس يقول:

عليها. تحمدوني لم إن الذم برتك فوائدي عىل فجازوني
وابنه هو يقول: لعيل. قومه: يف والضمري الحسني، وابنه: املمدوح، أبو عيل: (419)
انحطاط يف والعبيد األحرار يستوي ذلك وبعد الدنيا، يف قوم خري وقومه قومه، خري

تمام: أبي كقول وهذا منزلتهم، عن الجميع
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اْألَْق��َداُم تَ��ْس��تَ��ِوي ��َت ثُ��مَّ َواْل��َم��ْج��ِد اْل��ُع��َال َط��َل��ِب ِف��ي َع��ِق��بَ��يْ��َك ُم��تَ��َواِط��ئُ��و

يقول: للشعر. والضمري: أصبح، خرب مكانه: ويف مكانه، من حال منهما: (420)
يمدحا ألن أهل ألنهما فيه؛ يكون أن ينبغي الذي املكان يف وابنه عيل من شعري وأصبح
أيًضا. كقوله وهذا حسنه. ازداد الحسناء عنق يف حصل إذا العقد أن كما حسنه، فزاد به

ِت��نْ��بَ��اُل ال��تِّ��نْ��بَ��اِل َع��َل��ى ال��ثَّ��نَ��اءَ إِنَّ َالِب��ِس��ِه ُط��وُل ثَ��نَ��اِئ��ي أََط��اَل َوَق��ْد

القصري]. [التنبال:
بغتة، القرية هذه زيارة لنا اتفقت يقول: هم. ملثل النوم منع الذي املسهد: (421)

الساهد. جفن يف كالنوم لطيبها فكانت
األيمن، الشق يف مرة العنان، عضادتي إحدى عىل الفرس يعتمد أن املعج: (422)

الشاعر: قال سهل، لني السري من رضب وقيل: األيرس، الشق يف ومرة

َم��َع��ْج ��دِّ ال��شَّ ِم��َن اْل��َخ��يْ��ُل َونَ��ِت َف��ِإذَا ِب��َش��دٍّ ��دَّ ال��شَّ يَ��ِص��ُل

أغيد، خد حمرة عىل العذار بخرضة ترابها حمرة عىل نباتها خرضة شبه (423)
قال الحسان. الغلمان أوصاف من وهو األعطاف، اللني العنق املائل الوسنان واألغيد:
عىل الخرضة شبه حيث الخد مورد أغيد أراد لكنه الحمرة، عن ينبئ ال والغيد الواحدي:

الشاعر: قال كما خده، يف بما الحمرة

نَ��اِع��َم��اِت ِب��تْ��َن َج��َواٍر أَيْ��ِدي ِب��اْل��َم��ْوَم��اِة أَيْ��ِدي��ِه��نَّ َك��أَنَّ

حمر الناعمات الجواري أيدي أن كما الدم، من انخضبت اإلبل أيدي أن يريد
يشء. يف الخضاب من النعومة وليست بالخضاب،

يراد أن ويجوز معدوًما. التشبيه فوجدت بيشء أشبهها أن أحببت يقول: (424)
نظري ال أنها يريد الوجود، مستحيل فكان لها مشبًها أردت يقول: به، الشبه بالتشبيه:

لها.
املجد. يف ألوحد الحسن يف واحدة هي أي: (425)
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الذي وقيل: القوم، خادم والوغد: العقل؛ الضعيف الدنيء الرذل الوغد: (426)
سهام من قدح الوغد: ومنه — الغني بضم — الرجل وغد منه: تقول بطنه، بطعام يخدم
امللوك وأحرار أحمق، دنيئًا رذًال به الرزين الثبت العاقل رأيت يقول: له، نصيب ال امليرس

وسيادته. رشفه يعني عبيًدا،
فمنعه، النهوض أراد وأنه منه، نال قد — الراح رشاب — الرشاب إن يقول: (427)

املكارم. إىل الناس وأهدى يشء بكل أعرف وأنت قال: ثم
عددته بانرصايف تفضلت فإن أنرصف، ال أحمد أنا يريد: إنعاًما، أي رفًدا: (428)

عطية. منك
سبقه. وشآه: الغاية. الشأو: (429)

ساد. ملن يذكر شيئًا وال يسد، لم من يناله شيئًا السيادة من تدع لم يقول: (430)
جمًعا، ويكون واحًدا يكون بالسمان، مرص يف املعروف الطائر السمانى: (431)
تتصيدها. أي: — التاءين إحدى بحذف — وتصيدها سماناة. أيًضا: الواحدة يف ويقال
يف بحصولها لتفتخر تصاد أن تشتهي فكأنها للباشق، استسلمت السمانى إن يقول:

يدك.
واألصيد: طوًال. املنقاد واألقود: عال. أي شامخ؛ جبل ورب أي وشامخ: (432)
يف مرتفع الجبل هذا أن يريد اإلبل. أعناق يصيب داء والصيد: لداء. العنق امللتوي

واعوجاجه. لعلوه األصيد البعري بيافوخ فشبهه اعوجاج،
الجبل هذا يف السائر إن يقول: ليف. من الحبل واملسد: الصخر. الجلمد: (433)
لذلك فأشبه بعض، يف بعضه واشتبك تعرَّج قد صخور، ذي ضيق طريق يف منه يسري

املعقد. الحبل قوى بني ما
فعل من أنه عىل وبفتحها: — املجهول عىل — الياء بضم يعهد: تقرأ أن لك (434)
والنزهة: األمر. من تفصيل بدل للصيد، وقوله: النشاط. طغيان بالتمرد: واملراد الجبل.
للصيد الجبل هذا أتينا يقول: الهواء. وفساد الغمق ومواضع الناس مجامع عن االبتعاد
علوه لفرط قبل من نفسه يف هو يعهده لم أو مثله يف يعهد لم مما واملرح والنزهة

مسالكه. ووعورة
ومارسه الصيد تعود اللون، أسود يصيده، ما دم يسقى كلب بكل زرناه أي: (435)
يجعل الطوق وهي القالدة. من مقلد: الصيد. إىل به يقاد مقود له جعل أي مقود: كثريًا.

العنق. يف
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حاد أي ذرب؛ ناب بكل يسطو تقول: أو ناب، بكل للصيد معاود أي: (436)
والطرائق. التضاريس من فيه ملا باملربد، حنكه شبه الجانبان، والحفافان: ماض.

الصيد عند له كأن يقول: الدم. ثمن وهي ديته، أعطى يديه: القتيل ودى (437)
عليه. دية وال يقتله ما يقتل فهو عليه، يضطغن لم وإن يطلبه ثأًرا

من وقوله: مكانها. وتعرف طلبها الضالة: ونشد الظبية. ولد الخشف: (438)
قبل، من يفقدها لم ضالة الخشف هذا من يطلب يقول: أخرض. مكان من أي أخرض؛

ندي. خضل أخرض معشوشب مكان من يديه بني الخشف فثار
يف يبدو ما أول العارضني بشعر األخرض النبات شبه إلخ، … كأنه قوله: (439)
مسالك عليه انسدت الكلب أمام الخشف ثار ملا يقول: إلخ، … يكد فلم وقوله: أمرد. خد
إال يقع ولم إياه، الكلب إلدراك هالكه فيها كان إال طريًقا منها يهتدي يكد فلم الفرار،
الطئًا يديه مد الفوت من يئس ملا إنه الواحدي: وقال فيها. فحصل الكلب يد بطن عىل

باألرض.
أن يقدر ال ألنه األمري؛ لدى له يصفه وصًفا للشاعر الكلب يدع ولم يقول: (440)
الذي وهو املقرم؛ البعري من وأصله السيد، والقرم: أفعاله. من رآه مما أكثر بيشء يأتي

يذلل. وال عليه يحمل ال
والبوادي البيض. والغر: املقام. ملشاكلة قنًصا: بالسيف األبطال أخذه سمى (441)
البوادي تكون أن ويحتمل واحدة. مرة تكون وال تعود ثم أوًال تظهر التي أي العود:

الوزن. فخففها الهمز، أصلها
يفرغ. وينفد: أعدد. لم تروى تعدد: لم (442)

وداع هو وإنما لحبيبه، محب وداع الوداع هذا ليس يقول: املحب. الوامق: (443)
القائل: يقول املعنى هذا ويف لجسدها. روح

تَ��ُق��وُل َج��َع��َل��ْت َوَق��ْد َق��َالِئ��َدَه��ا تَ��ْح��ِك��ي اْل��َخ��دِّ ِف��ي َوُدُم��وُع��َه��ا أَتَ��ْت
َخ��ِل��ي��ُل؟ يَ��ا َوَداٍع ِم��ْن َل��َك َف��َه��ْل اْل��َم��َط��ايَ��ا ِب��نَ��ا تُ��َح��ثُّ َغ��ٍد َغ��َداَة
ال��رَِّح��ي��ُل َج��دَّ أَْم اْل��َح��يُّ أََق��اَم أُبَ��اِل��ي َال َل��َع��ْم��ُرِك َل��َه��ا: َف��ُق��ْل��ُت
َق��ِت��ي��ُل بَ��يْ��ِن��ُك��ُم َق��بْ��َل أَنَ��ا َوَه��ا َح��يٍّ��ا َك��اَن َم��ْن ِب��ال��نَّ��َوى ُد يُ��َه��دَّ

ومن: تمييز، بلد: ومن جاوز. وعدا: املمدوح. بلد والرملة: ساقته. زفته: (444)
بالدك. جاوز فال سحابًا إليه أرسل إذا يقول: والربكة، والخصب بالسقيا له دعا زائدة.
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— اجتمعنا بأن يوًما الفراق أيها — فارقتنا إن يقول: الرحب. فاعل منزله: (445)
ثانية. تفرقنا فال

قال: وملا البطيخة، لهذه وعاء اتخذ الذي الخيزران يريد املبنية، البنية: (446)
أديرت ألنها يد؛ يف بنار نبتها جعل أنه إال الرتشيح، سبيل عىل النبت لها أثبت بطيخة،

صنعتها. تمت حتى النار عىل صانعها يد يف
من مشهد يف به يتكلم الذي وكالمه بفعله حسنها يف املنظومة القالدة شبه (447)

الناس.
الرشاب جعل الكأس؛ وجه عىل يطفو ما والزبد: به. يمزج الذي املاء املزاج: (448)
وقال عليها. التي القالدة فيشبه الزبد ليعلوه ممزوًجا جعله ثم الكأس به لتسود أسود
الرشاب لفظ يف ليس ما لفظه ويف أسود، رشاب عىل كان وإن واقع، تشبيه هو جني: ابن

تشبيهه: يف القائل قول إىل ترى أال أشبهه. بما رأى ما شبه أنه إال واألحمر، األصفر

وََغ��َزاَال بَ��اِزيً��ا أَبْ��َص��ْرَت َش��اِب ال��دُّو َق��َدُح يَ��ِدي َوِف��ي تَ��َراِن��ي َل��ْو

أحمد عن نفطويه روى التمر، نبيذ — البيطار ابن مفردات يف كما — (الدوشاب
الدوشاب نبيذ يف يحفظ من أفيكم فقال: املكتفي بحرضة يوًما تذاكرنا قال: حمدون، بن

الرومي: ابن قول فأنشدته شيئًا؟

َوَم��ْرَس��ْه َض��ْربَ��ُه أََج��ْدَت ثُ��مَّ َوِدبْ��َس��ْه َح��بَّ��ُه أََخ��ذَْت إِذَا
نَ��ْف��َس��ْه اْل��بَ��اِب��ِل��يَّ ِم��نْ��ُه َش��ِربْ��َت َح��بْ��َس��ْه اْإلِنَ��اءِ ِف��ي أََط��ْل��َت ثُ��مَّ

الدوشاب) رشب إىل اليوم هذا يف شوقني لقد أرشهه! ما هللا قبحه املكتفي: فقال
بن أمية وقال بَيَْضاءَ﴾، * ِعنْي مَّ ن مِّ ﴿ِبَكأٍْس تعاىل: هللا قال مؤنثة، والكأس هذا:

الصلت:

َالِح��ُق��َه��ا َف��اْل��َم��ْوُت َق��ِل��ي��ًال تَ��ْح��يَ��ا َوإِْن اْل��َح��يَ��اِة ِف��ي ال��نَّ��ْف��ِس َرْغ��بَ��ُة َم��ا
يُ��َواِف��ُق��َه��ا ِغ��رَّاِت��ِه بَ��ْع��ِض ِف��ي َم��ِن��يَّ��ِت��ِه ِم��ْن َف��رَّ َم��ْن يُ��وِش��ُك
ذَاِئ��ُق��َه��ا َواْل��َم��ْرءُ َك��أٌْس ِل��ْل��َم��ْوِت َه��َرًم��ا يَ��ُم��ْت َع��بْ��َط��ًة يَ��ُم��ْت َل��ْم َم��ْن
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صحيًحا.) شابًا وقيل: شابًا، أي عبطة: (مات
الرشاب. فيها يكون حتى كأًسا تسمى ال وقيل:

الخوارزمي: وروى شيئًا. تبيض شعرة أول وهو راعية. جمع رواعي: (449)
البطيخة هذه يقول: البياض. إىل الشعر سائر تدعو التي أوائله يعني الشيب؛ دواعي
السواد، يف الشيب أول عليها العنرب بقايا وكأن الند. من هي آللئ عليها التي السوداء
جني: ابن قال األسود. الشعر يف الشيب بأول اللون فشبه أبيض، واللون سوداء هي يريد
ألن كذلك؛ ليس فورجه: ابن قال الجعودة. مع يكون أبًدا السواد ألن األسود؛ الجعد:

للقافية. بالجعد أتى وإنما الجعودة، تزول وال يشيبون الزنج
يهتدى ال التي وهي عويصاته، أي الشعر: ومعوصات أطارد، أراكض: (450)
إنه يقول: بالصيد. الشعر وشبه البادرة، وقوة الخاطر برسعة نفسه يصف لوجهها؛
مطاردته يف فباٍق الشعراء من عداه من وأما قهًرا، فيأخذه الشعر من العويص يطارد

شيئًا. يدرك لم
أحبتي، وبني بيني تجمع وأن اإلنصاف األيام من أحب يقول: فراقنا. بيننا: (451)
البعد سبب ألنها الفراق؛ جند هي وإنما فراقنا إليها وأشكو األيام، توده ال ما وذلك

شكاتي؟ إىل تصغي أن أرجي فكيف والتفريق،
عىل معطوفان وصده: ووصله، املحبوب. والِحب: يبعدن. أي يباعدن: (452)
— أسلفنا كما — الكوفيني عند جائز وهو بتوكيد، يأتي أن دون يجتمعن يف الضمري
الفعل، يتضمن والظرف فيها، يكونان ألنهما والصد؛ الوصل مع تجتمع األيام وجعل
الحبيب عنا تبعد األيام كانت إذا يقول: معه. اجتمع فكأنه البسه، فقد تضمنه وإذا
ووصله الحبيب عنا تبعد األيام أن يعني املقاطع؟ الحبيب تقرب فكيف لنا املواصل

موجود؟ صده حبيب يف الطمع فكيف موجود،
فكيف الوصال عىل حبيبًا لنا تديم أن أبت قد الدنيا إن أي الواحدي: قال (453)
أن بعد الوصل إىل ترده أن منها أطلب كيف أو وصالنا؟ عن تمنعه حبيبًا منها أطلب
هذا، نريد ما فقال: األموات، يحيي نبي ظهر قد لبعضهم: قيل كما وهذا وهجر؟ أعرض
الحبيب تديم ال الدنيا إن أي الرشاح: بعض وعبارة يميتهم! فال األحياء يرتك أن نريد بل
يف ما كان إذا جني: ابن وقال غيبته؟ سبب وهي الغائب الحبيب ترد فكيف الحارض،

إليك. الرجوع من أبعد مىض قد فما عليك، يبقى ال يدك
لو الدنيا إن يقول: أرسع. خرب وتكلف: تمييز، وتغريًا: مفعول، نعت فعلت: (454)
غري فعلت فإذا والتنقل، التغري عىل بنيت الدنيا ألن ذلك؛ لنا دام ملا أحبتنا بقرب أسعدتنا
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طبعه، إىل ويعود وشيًكا يدعه أن إال فليس طباعه، ضد هو شيئًا تكلف كمن كانت ذلك
حاتم: قال كما

ال��رََّواِج��ُع إَِل��يْ��ِه َوتَ��ْرِج��ْع��ُه يَ��َدْع��ُه نَ��ْف��ِس��ِه ِخ��ي��ِم ِم��ْن َل��يْ��َس َم��ا يَ��بْ��تَ��ِدْع َوَم��ْن

الشني: األعور قول ومثله

ال��طَّ��بَ��اِئ��ُع َع��َل��يْ��ِه َوتَ��ْغ��ِل��بْ��ُه يَ��َدْع��ُه نَ��ْف��ِس��ِه ُخ��ْل��ِق ِس��َوى ُخ��ْل��ًق��ا يَ��ْق��تَ��ِرْف َوَم��ْن
اْل��بَ��َداِئ��ُع ال��رَِّج��اِل أَْف��َع��اِل َوأَْق��َص��ُر ِب��ِه نَ��َش��ا َم��ا اْل��َف��تَ��ى أَْخ��َالِق َوأَْدَوُم

ومثله:

اْل��ُخ��لُ��ُق ُدونَ��ُه يَ��أِْت��ي ال��تَّ��َخ��لُّ��َق إِنَّ ِش��ي��َم��ِت��ِه َغ��يْ��َر اْل��ُم��تَ��َح��لِّ��ي أَيُّ��َه��ا يَ��ا

من ويويل: الحسان. النساء بها تشبه الوحش. بقر واملها: اإلبل. العيس: (455)
ثم بهن، وذهبت الحبائب حملت التي لإلبل يدعو الوسمي. ييل الذي املطر وهو الويل؛
جعل بجفنيه. خده — يمطر أي — يويل كلها فقال: الفراق ألجل يبكني أنهن ذكر

جفونهن. من كاملطر بكاءهن
لقوم رحلوا: يف والضمري — السابق البيت يف — بفارقتنا متعلق بواٍد: (456)
بالقلوب؛ ما لفراقهم والوحشة الوجد من به بواٍد فارقتنا يقول: العنق. والجيد: الحبائب.
متزينًا كان الوادي أن يعني عقده، تناثر ِجيٌد كأنه فصار الرتحالهم، وتغري استوحش أي
لرحيلهم مستوحًشا الوادي بقي جني: ابن وعبارة الزينة. من تعطل ارتحلوا فلما بهم
أن ويجوز قال: لفقدهم. الوجد قتله قد أي بالقلوب: ما وبه عقده. سقط إذا كالجيد عنه
أورد أن بعد — القطاع ابن وقال فتفرق؛ تناثر بُدرٍّ والظعن الحمولة تفرق شبه يكون

الحيل. من بالعطل فتعوض وحسنه الوادي زهر يصف هذا: جني ابن كالم
قلة، جمع وهو حدج جمع كالهوادج، اإلبل فوق النساء مراكب األحداج: (457)
عليه شددت إذا حدًجا: — بالكرس — أحدجه البعري وحدجت حدوج، الكثرة: وجمع

األعىش: قال الحدج.
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أَْح��َم��الُ��َه��ا؟ تُ��ْح��َدُج أَِل��ْل��بَ��يْ��ِن بَ��الُ��َه��ا َم��ا ِل��َم��يْ��ثَ��اءَ: ُق��ْل أََال

عليها.] تشد أي بالجيم؛ أجمالها [ويروى:
مراكبهن سارت إذا يقول: اآلس. يشبه الرائحة، طيب البادية، شجر من نبات والرند:
الرند ريح اختلطت — باملسك تضمخن قد وهن الرند من وهو الوادي هذا نبات فوق
القصيدة هذه قلت ملا املتنبي: يل قال جني: ابن قال الريحان. فتفاوح املسك بريح
لفظة وهي جني: ابن قال بينهم. فتداولوها اللفظة هذه مرص شعراء أخذ تفاوح، وقلت:
عند املاكسيني ريان بن مكي الحرم أبا شيخي سألت العكربي: قال مستحسنة. فصيحة
كافور يف املتنبي شعر بال ما وخمسمائة: وتسعني تسع سنة الديوان هذا عليه قراءتي
الشعر يعمل املتنبي كان فقال: العميد؟ بن الفضل وأبى الدولة عضد يف شعره من أجود
الفضالء، من خالية بالد يف الدولة وعضد العميد بن الفضل أبو وكان للممدوح ال للناس
عند كان وكذلك ألجلهم، الشعر يعمل فكان والشعراء، الفضالء من جماعة بمرص وكان
يبايل وال ألجلهم الشعر يعمل فكان واألدباء، الفضالء من جماعة حمدان بن الدولة سيف
ملا ألنه تفاوح؛ قوله: يف عنه — جني ابن — الفتح أبو قال ما هذا عىل والدليل باملمدوح،
باملكان يكون ملن الجيد الشعر يعمل كان أنه فدل حققوها، حتى قوم عليه أنكرها قالها

الفضالء. من
يف هي حال ورب يقول: إنضاء. يهلكه أي سالكه؛ يغول ما الطريق: غول (458)
الوصول وقبل أبلغها، أن حاولت النسوة هؤالء كإحدى املنال وتعذر واالمتناع الصعوبة
عىل يقدر ال عظيمة. أحواًال يطلب أنه يعني املهالك: من فيه وما الطريق بُعد إليها
جني: ابن وقال الغانيات. هؤالء إحدى إىل الوصول عىل يقدر ال أنه كما إليها الوصول
عىل كلمة وإليك هذا، الحسن. يف الغواني هؤالء كإحدى حسنة الحال تكون أن ويجوز
النكرة يف تعمل رب واو أصحابنا: قال حال، ورب أي وحال؛ قوله: قال: للعكربي، «رب»
أنها وحجتنا مقدرة. لرب العمل البرصيون: وقال املربد. ذهب وإليه بنفسها، الخفض
الباء، عن نابت ألنها القسم؛ كواو وكانت بنفسها الخفض عملت نابت فلما عنها، نائبة
الشاعر نرى ونحن به. االبتداء يجوز ال العطف حرف أن عاطفة ليست أنها عىل ويدل

كقوله: القصيدة أول يف بالواو يبتدئ

أَِن��ي��ُس ِب��َه��ا َل��يْ��َس َوبَ��ْل��َدٍة
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عطف واو الواو أن عىل البرصيني وحجة عاطفة. ليست أنها عىل يدل كثري، ومثله
العطف وحرف مختًصا، كان إذا إال يعمل ال الحرف أن شيئًا، يعمل ال العطف وحرف
«رب» العامل يكون أن وجب عامًال يكن لم وإذا عامًال، يكون أال فوجب مختص، غري

بلدة. ورب نحو معها ظهورها يجوز أنه مضمرة رب أن عىل ويدل مقدرة.
كأنه لنفسه رضبه مثل هذا الواحدي: قال السعة. والوجد: الهمة، الهم: (459)
به، أهم ما مبلغ عن الغنى من طاقتي وقصور همتي لزيادة هللا خلق أتعب أنا يقول:
من فقال: حاًال؟ الناس أسوأ عن سئل العقالء بعض إن الحديث: يف مما مأخوذ وهذا
أحمد: بن الخليل قال وقد مقدرته. وضاقت معرفته واتسعت همته وبعدت شهوته قويت

اْل��َم��اِل َك��ثْ��َرُة إِالَّ اْل��ُم��ُروءَُة َوَم��ا ُم��ُروءَتُ��ُه أُْرَزْق َوَل��ْم لُ��بٍّ��ا ُرِزْق��ُت
اْل��َح��اِل ��ُة ِرقَّ ِب��اْس��ِم��ي يُ��نَ��وُِّه ��ا َع��مَّ ِب��ي تَ��َق��اَع��َد ُم��َس��اَم��اًة أََرْدُت إِذَا

يف كله مالك يذهبن ال يقول: إنفاقه، يف واإلرساف املال تبذير عن نهي هذا (460)
املجد ذلك انحل كله مالك ذهب فإذا باملال، إال ينعقد ال ما املجد من ألن املجد؛ طلب

معاوية: بن هللا عبد قال باملال. ينعقد كان الذي

َم��اِل��ي َم��بْ��َل��ِغ��ِه��نِّ ُدوَن ��ُر يُ��َق��صِّ أُُم��وٍر إَِل��ى تَ��تَ��وُق نَ��ْف��ِس��ي أََرى
َف��َع��اِل��ي يُ��بَ��لِّ��ُغ��ِن��ي َم��اِل��ي َوَال ِل��بُ��ْخ��ٍل تُ��َط��اِوُع��ِن��ي نَ��ْف��ِس��ي َف��َال

يف تقتصد أن ينبغي يقول: الطيب وأبو مراده، مبلغ عن ماله قصور عىل يتأسف
مثًال لهذا رضب ثم الرشف، إىل وتصل العال فتنال الرجال لتطيعك املال؛ وتدخر العطاء

التايل. بالبيت
املجد جعل والنزال للطعان الوغى خاض إذا من تدبري مالك دبر يقول: (461)
وباملال الجيوش، تقاد باملجد أنه يعني الرضب، يف الكف عليه تعتمد الذي الساعد بمثابة
التايل. البيت يف ذلك عن أبان كما اآلخر، عىل متوقف كالهما واملال فاملجد عليها، ينفق

وبالدون العيش من له تيرس يرىضبما الهمة دنيء هو من الناس يف يقول: (462)
والعالء. الثراء من ذلك وراء ما إىل نفسه تسمو فال عاريًا، قدميه عىل ويميش منه

مفعول. عىل جاءت التي املصادر من وهو تيرس، ما وامليسور:
يعني: حًدا؛ له أجعل مطلوب عند تنتهي غاية له ليس قلبًا يل لكن يقول: (463)

وراءه. ما يطلب بل بذلك قلبي يرىض ال ملطلوبي ا حدٍّ جعلت إذا إنني
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إن يقول: وتنعمه. تنميه وتربُّه: الرقيق. الثوب وهو شف؛ جمع الشفوف: (464)
ويؤثر ذلك فيأبى الرقيقة، الثياب بلبس متنعًما يرتفه فيه هو الذي الجسم يرى هذا قلبي
مغمور، وهو والنعيم بالرتف يرىض ال أنه يعني بثقلها؛ تهده دروًعا يكىس أن عليه

والسيادة. املجد سبيل يف الصعاب ركوب إال ويأبى
الفالة واملهمه: النهار. نصف حر وهي الهاجرة، وقت السري التهجري: (465)
التهجري يكلفني قلبي إن يقول: بياض. سواده خالط الذي النعام والربد: الواسعة.
فال والزاد، العليق من معي ما فيها ينفد األطراف، مرتامية بعيدة فالة كل يف والسري

فآكله. أصيده النعام إال يل زاد وال مراعيها، يف يرتع أن إال لفريس عليق
أبا رجاؤه هو النوائب ملقاومة إياه نفسه املرء قلد سالح وأمىض يقول: (466)
مشقات عليه هوَّنا اللذان هما إياه وقصده كافوًرا رجاءه أن يعني إياه؛ وقصده املسك
خربه: مبتدأ، أمىض: فقوله: واملخاوف، األخطار هذه بهما قاتل فكأنه وأخطاره، الطريق
من املخلص وهذا إياه. نفسه قلد أي محذوف؛ والثاني: لقلد، أول مفعول ونفسه: رجاء.

املخالص. أحسن
عىل ينرصان هما وقصده، كافور رجاء إن يقول: األدنون. أهله الرجل أرسة (467)
يعز بهما له، عشرية ال من عشرية وهما نارص، بغري فأصبح أنصاره خذله من الزمان

العشرية. عن فيغنيانه
الشاعر: قال والجمع، الواحد عىل يقع بالفتح، الولد بمعنى بالضم الُوْلد (468)

ِح��َم��اِر ُوْل��َد َك��اَن ُف��َالنً��ا َوَل��يْ��َت ��ِه أُمِّ بَ��ْط��ِن ِف��ي َك��اَن ُف��َالنً��ا َف��َل��يْ��َت

معه، ويركبون به يحفون إذ عشرية، يف منهم وأنه غلمانًا له وهب كافوًرا إن يقول:
بأنفسهم. يفدونه الربرة كاألوالد له وهم كالوالد ولهم له وكافور

حتى الكبري يملكه فالذي والصغري، الكبري عم بره إن يقول: اللبن. الدر: (469)
الذي واللبن الصغري ومهد بنعمائه، يغذى إنما ألنه ماله؛ من — حياته أي — نفسه
وقال يشء. كل يف والترصف األمر له عظيم ملك ألنه ذلك وكل ماله؛ من كذلك يرتضعه
وصغريهم. كبريهم الجميع: مالك ألنه املال؛ لهم يهب كما أنفسهم للناس يهب جني: ابن
فيه تقوم باليمامة موضع وهو الخط، إىل نسبة والخطي: الرماح. القنا: (470)
الضامرة والقب: العدو. من رضب وهو الرديان؛ من وتردى: خيامه. وقبابه: الرماح.
نقوم يقول: الشعر. القصار والجرد: الخيل. لجماعة اسم والرباط: أقب. جمع البطون،
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بنا وتعدو خيامه، ونصبت نزل أينما خدمته يف — الغلمان من معه ومن نفسه يعني —
الرباط ألن وجردها؛ يقل: ولم الضمري وحد وجرده: وقوله: سار. أينما صحبته يف الخيل

والرهط. القوم بمنزلة متكثر غري واحد اسم
الفارسية: والقيس الغزير. املطر والوابل: السهام. والنشاب: نخترب. نمتحن: (471)
بالسهام، الرتامي يديه بني ونمتحن يقول: العجم. صنعة يريد فارس، إىل املنسوبة أي
أنهم يعني كالرعد؛ الوابل ذلك يف القيس وأصوات لكثرتها، الوابل مثل يف منها ونحن
كعادة الرماء، عند غلوة وأبعد أشد أيهم ليتبني باألسلحة ويتالعبون بالسهام، يرتامون

الحرب. يف والشبان الفرسان
طيئ. بالد من سلمى بجبل مأسدة وأصله األسد، الكثري املوضع الرشى: (472)
الفئة أراد ألنه قال: التي؛ فإن جني: ابن رواها الذي، فإن وقوله: األجمة. والعرين:
وال الرشى هي مرص تكن لم إن يقول: وأشهر. أجود الذي: رواية ولكن والجماعة.

للرشى. أسده: يف فالضمري الرشى، أسود هم فيها الذين الناس فإن عرينه،
يف وأفرغت ذوبت ذهب أو فضة من القطعة وهي سبيكة؛ جمع السبائك: (473)
الذين — الناس هؤالء يقول: الصلبة الرماح أي القنا: وصم الذهب. والعقيان: قالب.
لغريه، والذهب السبائك بمنزلة له فهم مطالبه، يف وعدته كافور ذخائر هم — ذكرهم
أي الذهب؛ ينتقد كما باألصابع ال بالرماح انتقدهم أنه ذكر وعقيانًا سبائك جعلهم وملا

الحرب. يف أبلوا أن بعد واصطفاهم الفرسان، بطعان امتحنهم إنه
العدو إىل وجده: وغريه، قوله: إىل مردود الطراد: وهزل اختربها. بالها: (474)
ما لكثرة كافور؛ حوايل الحرب يف األعداء اختربها يقول: املرتب، الغري النرش طريق عىل
العدو غري واختربها القتال، بكثرة مجربني فصاروا املعارك معه وشهدوا أعداءه حاربوا
والهزل الجد حالتي يف جربت أي بعًضا؛ بعضهم يطارد حني الفرسان لعب أوقات يف

األحوال. سائر يف بالقتال وتمرست
بحقود ليس وإنه املذنبني، ذنب من أكثر عفوه وإن العفو، كثري إنه يقول: (475)

حقده. ذهب الجاني إليه اعتذر وإذا
يف سعى فإذا له، اجتمعا قد والسعادة السعي إن يقول: السعد. هنا: الَجد (476)
وإذا سعيه، من يريد ما ويدرك السعي ذلك يف مجدوًدا فيصري سعيه، السعد نرص أمر
وإذا وحده، السعد عىل يعتمد ولم بسعيه إليه نهض مطلوب نيل إىل السعادة حفزته

املبالغ. أقىص بلغ إلنسان والسعي السعد اجتمع
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عىل فأخلفت وذهب، عني الصبا وىلَّ يقول: رض. فاعل وفقده: وىل. توىل: (477)
ابتهاجي بك مبتهج أني يعني عندك، أيامي طيب من أجد بما خلًفا له جعلت أي طيبه؛

رؤيتك. مع فقده يرضني لم حتى بالشباب
ذراك يف يالقونه بما الكهول إن يقول: السابق، البيت يف ذكره ملا تأكيد هذا (478)
شيبًا صاروا غريك عند واملرد شبابًا، صاروا العدل ونور الحياة وبشاشة العيش، رغد من
بسيف تعريض هذا جني: ابن وقال الظلم. وظلمة الحياة وجهد البؤس من يالقون ملا
املقلوب من هذا يكون أن ويجوز شيبًا. سريته وسوء بظلمه غريك عند صاروا أي الدولة؛
وأن الصبيان. كحال واالحتقار والظلم الذل من ينالهم ملا عندك الكهول أن يريد هجًوا؛
موقرين أي شيبًا؛ صاروا أقدارهم ورفع لهم باالحرتام غريك عند — الشبان وهم — املرد

الشيوخ. توقري
يخربان ليتهما يقول: الليل، وبرد النهار حر إليه مسريه يف قاىس أنه يذكر (479)
وكذا: يخرب، فاعل وحره: يوم، عىل عطف والليل: وقوله: هذا، قاسيت. عما فتسألهما
النهار حر ملناسبة — العكربي وقال التمني. جواب ألنه نصبه فتسأله: وقوله: برده.
كربًا يكون النهار ألن الخريف؛ وأوائل الصيف أيام أواخر يف يكون وهذا — الليل وبرد

فقال: األربعة! الفصول بعضهم جمع ما أحسن وما قال: بارًدا. والليل

��تَ��ا ال��شِّ َوبَ��ْرُد اْل��َخ��ِري��ِف َوَك��ْرُب اْل��َم��ِص��ي��ِف َح��رُّ يُ��ْؤِذي��َك َك��اَن إِذَا
َم��تَ��ى؟! ِل��ي: ُق��ْل ِل��ْل��َخ��يْ��ِر َف��ِف��ْع��لُ��َك ال��رَِّب��ي��ِع َزَم��اِن ُح��ْس��ُن َويُ��ْل��ِه��ي��َك

يوم عىل بالشام ماء وحريان: وتراقبني. تراني بمعنى — هنا — ترعاني (480)
ومنه: للناظر، بدا اليشء؛ أعرض من ظاهر، أي ومعرض: سلمية. من

ُم��ْص��ِل��ِت��ي��نَ��ا ِب��أَيْ��ِدي َك��أَْس��يَ��اٍف َواْش��َم��َخ��رَّْت اْل��يَ��َم��اَم��ُة َوأَْع��َرَض��ِت

فتعلم السري يف وإشاحتي جلدي فرتى املاء، هذا عند وأنا تراني كنت ليتك يقول:
سيفك. حد مضاء األمور يف ماٍض أني

تدانت أمًرا حاول إذا إنه يقول: واإلقدام. والشجاعة بالجلد نفسه يصف (481)
همته. وبعد لعزمه أصعبه وهان أباعده

حال بمحذوف متعلق وإليك: بيشتبهون. متعلق وىل: يتشابهون. يشتبهون: (482)
يف عندي يتشابهون الدهر أهل زال ما يقول: إليك. قاصد وأنا أي قبله؛ املتكلم ضمري من
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يشبهه ال الذي فردهم أنت فإذا يل، ظهرت حتى فرًقا بينهم أرى أكاد فال إليك، مسريي
كقوله: وهذا منهم، أحد

أَْش��بَ��اُه يَ��َرْوَك َل��ْم َم��ا ال��نَّ��اُس

امللك هذا ملك قدامك يل: قيل فاستعظمته وملكه جيًشا رأيت إذا يقول: (483)
رآهم فالذين السابق؛ للبيت كالتفسري وهذا الواحدي: قال هو؟! فكيف عبده تراه الذي

له. الح الذي الفرد هو عبده، الجيش هذا رب له: قيل والذي له اشتبهوا الذين هم
عطاءك وأخذه بكفك عهده قريب أنه علمت ضاحًكا إنسانًا لقيت إذا يقول: (484)
وقريب: بعهده. متعلقة وهي الكف، بهذه أي الكف؛ بذي فقوله: مرسوًرا. عنك فانثنى
لربكتها الضحك كسته كفك قبل ملا جني: ابن وعبارة مؤخر. مبتدأ وعهده: مقدم، خرب

ضحكه. فكثر أغنيته ألنك إليها؛ يصل من وسعادة
اشتياقه رجل مني زارك أي لها؛ نعت بعدها والجملة موصوفة نكرة َمن: (485)
وحدك، فيك إال كلهم الناس يف وزهده — التجريد باب من نفسه يعني — أنت إليك كله

سواه. قصد يف زاهد أنه يعني
هي املمدوح دار إن يقول: والوسع. الطاقة والجهد: خلفه. يرتك أي يخلف: (486)
فإذا يدركها، لم غاية وراءه ترك فقد يأتها لم فمن املنتجعني، ومنتهى القصاد غاية

قال: كما بعده، جهد ال الذي جهده بلغ قد أنه علم أتاها

اْل��ُم��نَ��ى َوُرْؤيَ��تُ��َك اْألَْق��َص��ى اْل��َغ��َرُض ِه��َي

أن املجد مكتسب يأتيه ما ونهاية دارك، مرتبة طالب كل غاية العكربي: وعبارة
املجد ابتناء يف جهده ذلك أن علم أتاها إذا غاية خلف فقد دارك يأت لم فمن يقصدك.

املال. واكتساب
عجب فال فيك أميل بلغت إن يقول: املاء. إتيان والورد: ماء، من أي بماء: (487)
للممتنع مثًال الطري يرده ال الذي املاء وجعل األمور، من يُدرك ال الذي املمتنَع بلغُت فكم
ابن قال إليه. الطريق لبعد فيه ألمله املثل هذا رضب وإنما الواحدي: قال األمور. من
من وامتناعك بخلك عىل شيئًا منك أخذت إن ومعناه: هجاء، هذا يقلب أن يمكن جني:
املتنبي ولعل املعتاصة؟ األشياء واستخرجت املستصعبات إىل وصلت قد فكم العطاء،
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بذلك وعده قد كافور وكان إليه، والية تفويض من يطلبه كان ما إىل منه أمله بما يشري
النبوة ادعى من أعطينا إذا قوم يا فقال: يوًما ذلك يف سئل وقد يريده، ال وهو منه حياء
وصعوبة املأمول هذا بعد إىل يشري ذلك؛ الطيب أبو فقال امللك؟ يدعي ترونه أفال والية،

نيله.
ونظري: مؤخر، مبتدأ البيت: آخر يف — ووعده الشأن. ضمري ألنه: يف الضمري (488)
يتقدمه أن دون يقع الذي الفعل بمثابة وعدك إن يقول: الفعل. هنا: والفعال مقدم. خرب
وعد، إذا إنه أي فعله؛ نظري فوعده وعده. عن يرجع ال القول صادق كان من ألن وعد؛

فعل. قد فكأنه
والشد: والتقريب ومعروفه. بره أي لصنيعته؛ موضًعا اختاره اصطنعه: (489)
فإما وكبريه؛ أمري صغري لك ليظهر جربني أي جني: ابن قال الخيل. جري من رضبان
الواحدي: وقال تجربني. لم إذا غريي وبني بيني فضل فال رفضتني، وإما اصطنعتني
الفرس يعرف فبالتجربة للصنيعة، موضع أني لك ليتبني إياي اصطناعك يف جربني

والشد. التقريب من جريه وأنواع
معنى يف مثل وهذا ومشدًدا. مخفًفا ونَفاه؛ اه، نفَّ ويقال: فاختربه. فابله: (490)
كهام، ألنه ألقيته؛ فإما وفساده؛ صالحه لك بان السيف جربت إذا يقول: السابق. البيت
فاصطنعني شئت ملا أهًال وجدتني فإن جربني يعني حسام: ألنه للحرب؛ أعددته وإما

فارفضني. وإال
يف ذكره ملا تأكيد وهذا السيف. حمالة والنجاد: القاطع. السيف الصارم: (491)
السيوف من غريه عىل فضله يظهر ال الهندي القاطع السيف إن يقول: السابقني، البيتني
كافور من يطلب كان املتنبي إن قلنا: وقد مضاؤه. يعرف وبذلك به، ويرضب يسل حتى
واليًا، أكون ألن أصلح وأني الكفاية، من عندي ما لتعرف جربني له: يقول فهو والية،

تمام: أبي قول من وهذا

يُ��نْ��تَ��َض��ى َح��تَّ��ى يَ��ْك��ِف��ي��َك َال ��يْ��ُف َوال��سَّ َك��َف��يْ��تَ��َه��ا ِل��ْل��ُخ��ُط��وِب انْ��تَ��َض��يْ��تُ��َك ��ا َل��مَّ

إىل يرجع فيه: والضمري العطاء، والرفد: للتوكيد. فيه الالم للمشكور: (492)
وجهك بشاشة إال منك أتلَق لم وإن حال كل عىل جهتي من مشكور أنت يقول: املشكور.

وطالقته.
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كل نظري إيلَّ نظرك يقول: نظريه. ونده: العني. والطرف: العطاء. النوال: (493)
عطائك. مقام تقوم يل منك نظرة إن أي سآخذه؛ أو أخذته منك عطاء

يريد الجزر. قابل ما وهو املاء؛ زيادة واملد: وخرب. مبتدأ عطاياك: أصله (494)
البحر هذا وأصل الخري، من بحر يف أنا يقول: والصالت. الرب من إليه يصل ما كثرة

مادته. وهي البحر، ذلك زيادة فإنها عطاياك، زيادة أرجو وأنا عطاياك،
فخر يف ولكن ومال، ذهب يف جهتك من أرغب لست يقول: الذهب. العسجد: (495)

اآلتي: كقوله وهذا — الوالية يعني — جديد

اْل��َم��َع��اِش َط��َل��ِب ِف��ي ِس��َواَي َوَس��اَر اْل��َم��َع��اِل��ي َط��َل��ِب ِف��ي إَِل��يْ��َك َف��ِس��ْرُت

املهلبي: يقول املعنى هذا ويف

َع��َدِم َوَال َخ��لَّ��ٍة ِم��ْن أَْص��َح��بْ��َك َوَل��ْم أَُزْرَك َل��ْم اْل��يَ��ِم��ي��نَ��يْ��ِن ذَا يَ��ا
اْل��ِه��َم��ِم َغ��ايَ��ِة ِم��ْن َج��ِس��ي��ٍم إَِل��ى ُم��نَ��اِزَع��ٌة ��ٌة ِه��مَّ ِب��ي َزاَرَك

ومثله:

ُف��ُض��وُل اْل��َك��َف��اِف ِم��َن وَِع��نْ��ِدي ِب اْل��َج��ْد ِس��نُ��و َع��ِل��يٍّ أَبَ��ا تَ��ُزْرنِ��ي َل��ْم
اْل��َج��ِل��ي��ُل يُ��بْ��َغ��ى اْل��َج��ِل��ي��ِل َوِع��نْ��َد ـ��ِر اْألَْم��ـ ِم��َن َج��ِل��ي��ًال بَ��اٍغ أَنِّ��ي َغ��يْ��َر

الزيات: ابن وقال

َواْل��ُغ��َرَرا ال��تَّ��ْج��ِم��ي��َل ِل��تُ��ْل��ِب��َس��ِن��ي َل��ِك��ْن أَْط��لُ��بُ��ُه اْل��َم��اِل َرَج��اءَ أَْم��تَ��ِدْح��َك َل��ْم

تمام: أبو ويقول

ِألُْخ��َدَم��ا إِالَّ أَْخ��ُدْم��َك َل��ْم َف��ِإنِّ��َي نَ��َواَل��ُه��ْم يَ��ْرُج��و اْألَْق��َواَم َخ��َدَم َوَم��ْن

أيًضا: ويقول
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ذََه��بَ��ا َوَال أَبْ��ِغ��ي ��ًة ِف��ضَّ َال َل��َديْ��َك آُم��لُ��َه��ا ُك��نْ��ُت َق��ْد ِرْف��َع��ٍة ُربَّ��َم��ا يَ��ا

غريك لجود فاضح وجودك أنت، به تجود يقول: باملفخر. أي به: يجود (496)
فوقه. ألنه غريي حمد يفضح وحمدي أنا، عليه وأحمدك عليه، بزيادته

وحل عنه النحس زال بوجهك وقابلته بكوكب النحوس مرت إذا يقول: (497)
تمام: أبو يقول كما وهذا البؤس، وتطرد املنحوس، تُسعد أنك يعني السعد: محله

َف��تُ��َح��بَّ��ُب ِب��ْغ��َض��ٍة َم��ْس��َح��ُة َوَع��َل��يْ��َك َوتَ��ِج��ي��ئُ��ُه ِب��َوْج��ِه��ِه ��ُع��وَد ال��سُّ تَ��ْل��َق��ى

عليك، بإقباله الناس عند محبوبًا وتصري برؤيته تسعد املمدوح هذا أتيت إذا (يقول:
وتحبه.) رواية: ويف قبل؛ من لديهم بغيًضا كنت وإن

الصلح ولكن ذلك، الحساد وأذاع رش، بينكما يهيج أن األعداء اشتهى يقول: (498)
وأذاعوه. اشتهوه ما — قطع أي — حسم

أرادوه ما وبني بينهم تدبريك حجز أنفس أرادته ما الصلح وحسم يقول: (499)
اعرتض. وحال: زائدة. — بينها ما قوله من — فما الرش، إثارة من

يحملون الذين واملخبون: الرسيع. السري عىل حثه إذا بعريه: الراكب أوضع (500)
من سعي صار يقول: ملا. بيان عتاب: ومن الَعُدِو. من رضب وهو الخبب؛ عىل مطيهم
قريب املعنى وهذا أصفى، العتاب بعد الود ألن الوداد؛ يف زيادة الفساد يف بينكما سعى

نواس: أبي قول من

َع��ابُ��وا ِب��الَّ��ِذي ِع��نْ��ِدي َع��َل��يْ��َك يَ��ْع��َل��ُم��وا َوَل��ْم أَثْ��نَ��ْوا َك��أَنَّ��َم��ا

كالم. عىل يعود مسترت واسمها: لليس: خربا نصب موضع يف األحباب: عىل (501)
ليس، اسم سلطانه: تجعل أن ولك وخرب. مبتدأ استئنافية جملة األضداد: عىل وسلطانه
السلطان األحباب عىل له ليس الوشاة وكالم الكالم: وتقدير سلطان؛ صلة األضداد: وعىل
يف يؤثر إنما األحبة، يف يؤثر ال الوشاة كالم إن البيت: ومعنى األضداد. عىل له الذي

األعداء.
وكأن القول، ذلك هواه يوافق من سمعه إذا النجاح القول يبلغ إنما يقول: (502)

الوشاة. كالم قلبه موافقة من مواله البن تربئة هذا
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إىل حركت لقد يقول: الجبال. واألطواد: أقوى. وأوثق: وجدت. أي ألفيت: (503)
الوشاة قول فيك يؤثر لم أي الجبال: كأقوى فكنت الوشايات، من إليك نقل بما الرش

الفساد. بذلك يريدون بالنميمة، الساعني
من تجده لم ألنك ذلك؛ فأبيت والخالف بالشقاق قوم عليك أشار يقول: (504)
مما خري هو ما إىل أرشدتهم وبذلك واملساملة، األناة يف الرشاد وجدت وإنما الرشاد،

األصلح. هو بما منهم أعرف فكنت عليك، به أشاروا
املقتل. يصب لم إذا فأشواه: ورماه أخطأ، إذ يُشوي: أشوى (505)

الهذيل: قال

انْ��ِف��َالتُ��َه��ا ال��لِّ��َس��اِن َظ��ْه��ِر َع��ْن َزلَّ إِذَا َل��َه��ا َش��َوى َال الَّ��ِت��ي اْل��َق��ْوِل ِم��َن َف��ِإنَّ

تقتل.) ولكن تشوي ال كلمة القول من إن (يقول:
مشورته يف املجتهد يخطئ وقد مشورته، يف يجتهد لم الذي املشري يصيب قد يقول:
الخالف، بإظهار عليك أشاروا حني أخطئوا قد الرأي أعملوا الذين أن يعني االجتهاد، بعد
رأيهم. من وأسد أرشد رأيك فكان واملساملة، الصلح إىل ملت حني عفًوا الرأي أصبت وأنت
يدرك ال ما بالصلح أدركت يقول: الرماح. والسمر: السيوف. البيض: (506)
عىل صالحه أنه وذلك نفًسا، تقتل ولم دًما ترق فلم األرواح وحفظت والرماح، بالسيوف

كافور. وقتلهم ففعل الساعني يسلمه أن
مراكزها، من حال وحولك: الرماح. إليه تنسب موضع والخط: الرماح. القنا: (507)
للطعن، تتحرك لم مركوزة والرماح مرادك إىل وصلت يقول: املحددة. السيوف واملرهفات:

للرضب. تسلَّ لم مغمدة والسيوف
وتعمل برأيك، تطارد أنك القلب ساكن رأوك حني الناس يعلم لم يقول: (508)

أدركته. حتى الصواب طلب عىل
أناتك نتاج هو وإنما وتعليم، بتجربة تستفده لم الذي — رأيك يفدي يقول: (509)
تالد رأيك أن يريد الرشاح: وسائر العكربي وعبارة بالتعليم. مستفاد رأي كلُّ — ورويتك
معلم. مستفاد رأي كل ففداه هللا. من إلهام هو إنما أحد. إياه يفدك لم معك — قديم —
املرء عليها طبع وجبلة غريزة الحلم يكن لم إذا يقول: والعقل. األناة الحلم: (510)
الشباب. من الرأي بجودة أوىل الشيخ ليس ثم ومن السن، وتقادم بالكرب يفْده لم وفطر

السن. بتقادم ال األدب، يتعلق بالغريزة الحكيم: قول من وهذا العكربي: قال
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سدت — غريه يف وبمثله — الحادث هذا يف رأيت الذي الرأي بهذا يقول: (511)
لغريك. ينقاد ال ما لك وانقاد الناس

بأًسا أسوٌد أنهم مع أطاعوك الذين الناس أطاعك الرأي هذا وبمثل يقول: (512)
األسود. أخالق من ليست الطاعة ألن قبلك؛ ألحد واالنقياد الطاعة يعرفوا فلم وشجاعة،
القاطع والوالد كالوالد، عليه وقومتك األخشيد ابن تربيتك يف أنت إنما يقول: (513)
وأنت سيدك ابن ربيت إنك يريد: عليه؛ منه وأحنى بأبيه الواصل الولد من بالولد أبر

أحد. كل من عليه أشفق
لكما طلب من الرش جاوز ال يقول: دعاء. وهذا طلب، وبغى: جاوز. عدا: (514)
الرش، بينكما يوقع أن أراد من الرش يف زال ال أي الفساد: أهل الفساد تعدَّى وال الرش.

بينكما. ذات فساد حاول من الفساد فارق وال
مثلكما يقول: اتفاقكما، مدة أي زمانية؛ مصدرية فما: اتفقتما، ما قوله: (515)
الطبيب إىل حاجة به يعد ولم البدن صلح اتفقا إذا والجسد، الروح مثل اتفاقكما يف
بينكما وقع ال أي: العواد؛ إىل احتجتما فال قال: ثم البدن. فسد تنافرا وإذا والعواد،
بهما يقوم اللذين والروح كالجسم متفقني دمتما ما أنتما أخرى: وبعبارة ورش، خالف،
والروح كالجسم جعلهما ملا العواد: إىل احتجتما فال وقوله: بائتالفهما. ويعيش البدن
األطباء؛ عيادة إىل محوًجا ويكون البدن، أمر به يختل الذي الداء بمثابة اختالفهما جعل

واملشريين. السفراء دخول إىل يحوج بما أمركما اختل فال أي
هنا — والطيش االختالف. والخلف: عقدتني. كل بني ما الرمح: أنابيب (516)
أنابيب اختلفت إذا أي الرمح. قناة وهي صعدة؛ جمع والصعاد: االضطراب. بمعنى —
لألتباع مثًال األنابيب جعل مثل؛ وهذا الطعن. عند يستقم فلم صدره اضطرب الرمح
قال الرؤساء. بني النزاع إىل يؤدي الخدم اختالف إن يقول: للرؤساء. مثًال والصدور
إىل أقرب وألنه فيها، يكون الطيش ألن أوىل؛ لكان الصعاد رءوس يف قال لو جني: ابن

العلو. بسبب الرياسة
هللا من أنفسهم رشوا أنهم يعنون بذلك أنفسهم سموا الخوارج؛ الرشاة: (517)

األيادي: دواد أبو قال معد، من حي وإياد: كرسى. فارس: ورب دينه. يف بالقتال

ُم��َض��ْر بْ��ِن ِن��َزاِر بْ��ِن إِيَ��اِد ِم��ْن أَْوُج��ُه��ُه��ْم َح��َس��ٍن ُف��تُ��وِّ ِف��ي
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والكريم.) والسخي الشاب، والفتى: فتى، جمع (فتو:
أعدائهم شماتة إىل أدى قديًما الجماعات بني الشقاق إن يقول: أن املتنبي يريد
بهم يظفر لم الخوارج، من كان كما منهم أعداءهم يمكن بينهم التنازع سبب إذ بهم،
ثالثني من نحًوا املهلب قاتلهم فقد بينهم، الشيطان نزغ أن بعد إال صفرة أبي بن املهلب
املهلب وتمكن شوكتهم فوهنت واقتتلوا بينهم الخلف وقع ثم عليهم، يقدر فلم شهًرا
عليهم املهلب يقَو لم مجتمعني الخوارج كان ملا العكربي: قال القليل. إال ينُج فلم منهم
لنا بعثت ما وصل املهلب: إليه فكتب مسمومة، ِنصاًال لهم يتخذ كان ال نصَّ عىل فاحتال
قدرك ونعيل ذكرك وسنرفع فضلك وشكرنا فعلك وحمدنا لآلجال املخرتمة النصال من
طائفة فصوبته قتله، يف فاختلفوا عليه، أعثرهم من يد عىل الكتاب وبعث هللا. شاء إن
تفرقت ثم واحدة، يًدا كانت فقد إياد وأما عددهم، قل حتى فاقتتلوا أخرى، وخطأته
كثريًا خلًقا منهم وأفنى األكتاف ذو سابور إليهم فنهد الجزيرة، بأرض وتشتتوا كلمتهم

البالد. يف سائرهم وتفرق
للخلف. توىل فضمري اختلفوا، أي الخلف؛ توالهم أي اليزيدي: بني وتوىل (518)
رائق، ابن وأخرجوا املنصور خالفة يف عليها واستولوا بالبرصة وثبوا كتاب اليزيدي: وبنو
اختلفوا ثم — الحسني وأبو يوسف وأبو هللا عبد أبو — ثالثة إخوة وكانوا شأنهم فعظم

جميًعا. وهلكوا ملكهم، وذهب نجمهم، خوى أن إال كان فما أوسطهم، أكربهم فقتل
قبيلتان وهما جديس؛ طسم: وأخت اليزيدي. بني عىل عطف وملوًكا: (519)
كأمس منا عهدهم قرب ملوًكا الخلف وتوىل يقول: بينهما. كانت بحروب بادتا قديمتان

الخلف. هذا فأهلكهم وجديس، كطسم منا عهدهم بعد وآخرين
تقديره بمحذوف متعلق العكربي: وقال ألجلكما. أي الواحدي؛ قال بكما: (520)
والعادي: الخلف. من أي ومنه: بينكما. أي وفيكما: … بكما يقع أن باهلل عائذًا بت
ِبَغرْيِ َعْدًوا هللاَ ﴿َفيَُسبُّوا تعاىل: قوله ومنه وعداءً، عدًوا عاٍد فهو عليه: عدا يقال: الظالم،
كيد ومن بينكما، الخلف وقوع من بكما أعوذ يقول: بالظلم. الحد تجاوز وأصله: ِعْلٍم﴾،

السوء. بكما يريدون الذين والعدوان البغي أهل
صالبها. الرماح: وصم الجيدين. أو الراسخني واألصيلني: العقل. اللب: (521)
طائفتني فتصريا تختلفا أن األصيل اللب من لكما بما وأعوذ يقول: الخيل. والجياد:

جماعتني. فتصري واحدة جماعة هي التي خيلكما بني الرماح فتحول تقتتالن،
فيصري السالح، من تدخرانه بما بعًضا بعضكم يقتل أن بكما وأعوذ يقول: (522)
به قتل فإذا لألصدقاء، ال لألعداء يعد إنما السالح ألن عدوٍّا؛ به يشقى الذي الصديق
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تعده الذي اليشء أي العدة؛ والعتاد: الصديق، فالويل: أعداء. رصتم فقد بعًضا بعضكم
وربما الجوهري: قال وآلته. أهبته أي وعتاده؛ عدته لألمر أخذ يقال: له، وتهيئه ما ألمر

عمرو: أبو وأنشد عتاًدا. الضخم القدح سموا

ُج��نْ��بُ��ِل ِب��َع��تَ��اِد ُه��ِدي��َت َوادُْع ��ِل تُ��َزمِّ َال ثُ��مَّ َه��ِن��ي��ئً��ا َف��ُك��ْل

خشب.) من غليظ قدح (الجنبل:
أن منكما يبقى الذي يُرس فهل اآلخر، أحدكما وأفنى اقتتلتما إذا يقول: (523)
ال أي: إنكاري؛ استفهام وهذا صاحبه؟ حرمة وتركه بغدره املحافل يف األعداء يتحدث
لم السكيت: ابن قال العدى، وكذلك عدو، جمع والعداة: هذا، ذلك. منكما الباقي يرس
بن عمرو بن لسعد وأنشد عدى؛ قوم هؤالء يقال: واحد، حرف إال النعوت يف فعل يأت

حسان:

َوَط��يِّ��ِب َخ��ِب��ي��ٍث ِم��ْن ُع��ِل��ْف��َت َم��ا َف��ُك��ْل ِم��نْ��ُه��ُم َل��ْس��َت ِع��ًدى َق��ْوٍم ِف��ي ُك��نْ��ُت إِذَا

ما إن يقول: الضغن، والحقد: السيادة. والسؤدد: العهود. حفظ الرعاية: (524)
من يمنعكم أولئك كل — والسؤدد النبل من فيكما وما الحقوق، ورعاية الود من بينكما

إياه. عدائه عىل ويرص صاحبه عىل أحدكما يحقد أن
تلك صاحبه عىل أحدكما يحقد أن ويمنع يقول: الود. عىل عطف وحقوق: (525)
الحقوق تلك — طفل وهو — األخشيد ابن بأمر كافور وقيام الرتبية حقوق الحقوق؛

لبعض. بعضه لرق الجماد قلب يف كانت لو التي
لكما شكر ثم ومن ورونقه، بهاؤه امللك إىل آب وتصافيكما باتفاقكما يقول: (526)
قهره أي بهًرا؛ يبهره بهره ويقال: هذا، صواب. من منكما كان وما صنيعكما حسن
بضوئه. غمرها النجوم: القمر وبهر حسنًا، غلبتهن النساء: فالنة وبهرت وغلبه، وعاله

هبرية: بن عمر يمدح الرمة ذو قال

ُم��َض��َرا ِم��ْن اْل��ُف��ْرَع��اِن ِب��َك َوتَ��ْس��ُم��و تَ��نْ��ِم��ي ُم��ْرتَ��ِق��يً��ا اْألَْم��ِر َدَرَج��اِت ِف��ي ِزْل��َت َم��ا
اْل��َق��َم��َرا يَ��ْع��ِرُف َال أَْك��َم��ٍه َع��َل��ى إِالَّ أََح��ٍد َع��َل��ى تَ��ْخ��َف��ى َف��َم��ا بَ��َه��ْرَت َح��تَّ��ى
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وقد الجوهري: أورده وقد عليه، فظهرت يفاخرك من كل علوت أي بهرت: (حتى
بمعنى ههنا أحد أحد: عىل وقوله: قال: بهرت. حتى وصوابه: بري: ابن قال بهرت،
يف استعماله يصح ال الدار يف أحد ما قولك: يف النفي بعد املستعمل أحًدا ألن واحد؛

«املثبت».) الواجب
إصابة، أي وتدبريه؛ منطقه يف سداد لذو إنه يقال: الصواب، السني: بفتح داد والسَّ

قال: استقام، أي اليشء؛ واستد استقام، إذا يسد السهم سد يقال: الرمي، يف وكذلك

َرَم��اِن��ي َس��اِع��ُدُه اْس��تَ��دَّ ��ا َف��َل��مَّ يَ��ْوٍم ُك��لَّ ال��رَِّم��ايَ��َة أَُع��لِّ��ُم��ُه

حني عميس ابنه يف يقوله علفة بن عقيل شعر يف البيت هذا رأيت بري: ابن (قال
وبعده: بسهم، رماه

اْل��بَ��نَ��اِن َح��اِم��َل��ُة ِم��نْ��َك َوُش��لَّ��ْت تَ��ْرِم��ي ِح��ي��َن يَ��ِم��ي��نُ��َك َظ��ِف��َرْت َف��َال

بيشء.) ليس — املعجمة بالشني — اشتد األصمعي: قال
القارورة ِسداد سمي ولهذا خلال؛ به سددت يشء كل فهو السني: بكرس داد السِّ أما
بالخيل سد إذا — بالكرس — الثغر وِسداد رأسها. يسد ألنه صمامها؛ وهو — بالكرس —

العرجي: قال والرجال.

ثَ��ْغ��ِر! َوِس��َداِد َك��ِري��َه��ٍة ِل��يَ��ْوِم أََض��اُع��وا َف��تً��ى َوأَيَّ أََض��اُع��ونِ��ي

ما أي عيش؛ من سداًدا به وأصبت حرز من سداد فيه قولهم: وأما الجوهري: قال
أفصح. والكرس ويفتح، فيكرس الخلة، به تسد

الظفر وعىل َسداد. من أتيتما فيما أي تقول: أو الصلح، هذا يف أي فيه: (527)
السداد هذا يف أو الصلح هذا يف يقول: ثابتة. والتقدير بمحذوف، متعلقان األكباد: وعىل
أكبادهم؛ عىل أيديهم الحاسدون ووضع الحلو، الظفر عىل أيديكما وضعتما أتيتما الذي
فيه تُرق لم إذ حلًوا الظفر هذا وجعل مسعاهم، إخفاق عىل وحرسة فعلتما مما تأمًلا

الدماء.
ذكرت التي األشياء دولة دولتكم إن يقول: النعم. واأليادي: الجود. الندى: (528)

للخالف. تعرضاها فال
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جرير: قال يتعدى، وال يتعدى هللا: وكسفها الشمس كسفت (529)

َواْل��َق��َم��َرا ال��لَّ��يْ��ِل نُ��ُج��وَم َع��َل��يْ��َك تَ��بْ��ِك��ي ِب��َك��اِس��َف��ٍة َل��يْ��َس��ْت َط��اِل��َع��ٌة ��ْم��ُس َف��ال��شَّ

يف ألنها القمر؛ وال النجوم ضوء تكسف ولم عليك تبكي طالعة أنها جرير: يعني
البيت: هذا الليث وروى فيها. نور ال باكية خاشعة طلوعها

َواْل��َق��َم��َرا ال��لَّ��يْ��ِل نُ��ُج��وَم َع��َل��يْ��َك تَ��بْ��ِك��ي ِب��َط��اِل��َع��ٍة َل��يْ��َس��ْت َك��اِس��َف��ٌة ��ْم��ُس ال��شَّ

أي السماء؛ مطر آتيك ال تقول: كما وهذا قمر، طلع وما نجم طلع ما أراد وقال:
ابن بعضهم سمع هذا ويف الشمس. طلعت ما أي الشمس؛ وطلوع السماء، مطرت ما
واملراد والقمر. النجوم دامت ما أي والقمرا: الليل نجوم عليك تبكي يقول: األعرابي
تكسف كما قصرية مدة ذلك كان يقول: الوحشة. من بينهما كان ما الدولة: بكسوف
إذا كالشمس وأجمل آنق وهي صفائهما بعودة الدولة فعادت انجىل ثم ُمَديدة، الشمس

وأنور. أبهى عادت كسوفها ذهب
الدهر يدفع الدولة هذه ركن إن يقول: وسعادتها. قوتها «ركنها»: ب يعني (530)
وطغى، عليه تمرد ملن ينقاد ال إنه أي — كافوًرا يعني — املراد عىل مارد بفتًى أذاها عن
مروًدا يمرد مرد وقد الشديد، العاتي الرجال: من واملارد هذا، عصًفا. به يعصف وإنما
الجن مردة من وأصله السكري، مثل املرادة، الشديد واملريد: ومريد، مارد فهو ومرادة:
جمع واملرَّاد: اِرٍد﴾ مَّ َشيَْطاٍن ُكلِّ ن ﴿مِّ تعاىل: قال الخبيث. املارد تقول: أو والشياطني.

مريد.
النفس عزيز أنوف أي وأبي: بسيفه. ومعوضها بالعطاء، لألموال متلف أي: (531)
فيه واألخذ وإحكامه األمر ضبط والحزم: وبالحرب. الرعية بتدبري أي وعالم: الذل. يأبى

صفاته. هذه بفتًى أذاها عن الدهر يدفع يقول: السخي. والجواد: بالثقة.
طريقه عن ذاهبني الناس أرسع يقول: الهرب. يف أرسعوا الناس: أجفل (532)
جني: ابن قال فملكهم. الناس رقاب له وذلت عنه، لقصورهم يعارضوه ولم له فرتكوه

هجًوا. لكان انقلب ولو
الطريق يُرتك ال كيف يقول: آخر. إىل بعيد موضع من يأتي السيل األتي: (533)
موضع فكل الوادي بطن عنه وضاق غالبًا املاء كان ومتى الوادي. مائه عن يضيق لسيل
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ال والسيل األتي السيل غلبة يغلب كافوًرا إن يقول: مثل؛ وهذا له. طريًقا صار عليه أتى
بالخفض — ضيق روى من العكربي: قال أحد. يعارضه ال هو كذلك وجهه، عن يرد
ومن سببية؛ صفة وهذه وجهه، حسن برجل مررت كقولك: وهذا لسيل، نعتًا جعله —
وعن لسيل. صفة جر موضع يف وهي وخرب، ابتداء، جملة فهي — بالرفع — ضيق روى

بضيق. يتعلق أتيه:
كافوًرا يأتي ال عاما — البائية قصيدته قال أن بعد — بمرص املتنبي أقام (534)
نفسه الوقت ويف مذاهبها، كافور ظنون وتذهب يوحشه لئال املوكب؛ يف معه يسري ولكن
يوم يف القصيدة هذه وقال الرحل وخفف اإلبل فأعد عنه؛ الرحيل عىل خفية يف يعمل

واحد. بيوم رحيله قبل عرفة
مىض؟ أبما أي مىض؛ بما وقوله: عيد. هذا أي محذوف؛ مبتدأ خرب عيد: (535)
عدت؟ حال بأية عيد يا فقال: العيد يخاطب أقبل ثم عيد، فيه أنا الذي اليوم هذا يقول:
أم قبل، من عهدتها التي أبالحال عيلَّ أعدتها حال أية أو عيلَّ؟ عدت حال أية مع أي
فيكون للتعدية تكون أن يجوز بأية، قوله: يف الباء العكربي: وقال جديد؟ أمر فيك أحدث
وأصله — بالياء جمع وإنما الجوهري: قال األعياد. واحد والعيد: هذا، حال. أية املعنى:
عاد من وهو الخشب، أعواد وبني بينه للفرق ويقال: الواحد، يف الياء للزوم — الواو
العيد: وأصل مجدد، بفرح سنة كل يعود ألنه عيًدا؛ العيد سمي األعرابي: ابن قال يعود،

الشاعر: قال ونحوهما، وشوق هم من اعتادك ما

ِع��ي��ُد ُح��بِّ��َه��ا ِم��ْن يَ��ْع��تَ��اُدُه َواْل��َق��ْل��ُب

امللك: عبد بن سليمان يمدح الثقفي الحكم بن يزيد وقال

ِع��ي��َدا يَ��ْع��تَ��اُدُه َص��َح��ا أَُق��وُل: إِذَا َم��ْع��ُم��وَدا اْل��َق��ْل��ُب َه��ذَا ِب��أَْس��َم��اءَ أَْم��َس��ى
َم��ْوُج��وَدا َل��يْ��َس َم��ا يَ��بْ��تَ��ِغ��ي بُ��ْغ��يَ��ٍة ذُو تُ��َك��لِّ��ُم��ِن��ي َم��ا أُْم��ِس��ي يَ��ْوَم َك��أَنَّ��ِن��ي
َواْل��ِج��ي��َدا اْل��َع��يْ��نَ��يْ��ِن ُس��نَّ��َة َل��نَ��ا أَْه��َدى بَ��َق��ٍر ِذي ِغ��ْزَالِن ِم��ْن أَْح��َوَر َك��أَنَّ

السكر يعتاده تقديره: الحال، موضع يف ألنه ونصبه عيًدا؛ يعتاده قوله: يف والشاهد
ذلك. عىل القول أسلفنا وقد عائًدا،

عىل يتأسف سالكها. تبيد ألنها بذلك سميت بيد؛ جمعها الفالة، البيداء: (536)
وكان عني بعيًدا كنت العيد أيها فليتك عني، فبعيدون األحبة أما يقول: عنه أحبته بعد
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مع العيد بعود يرس ال أنه يعني األحبة؛ وبني بيني ما ضعف البعد من وبينك بيني ما
اآلخر: قال كما األحبة، بعد

��ُروَرا ال��سُّ ِب��ِه َل��ِق��ي��ُت َف��َم��ا ـ��ُد اْل��َج��ِدي��ـ اْل��ِع��ي��ُد َس��رَُّه َم��ْن
ُح��ُض��وَرا أَْح��بَ��اِب��ي َك��اَن َل��ْو ِل��ي يَ��ِت��مُّ ��ُروُر ال��سُّ َك��اَن

الصلبة الناقة والوجناء: تَُجب. فاعل ووجناء: قطعه. يجوبه: املكان جاب (537)
العظيمة هي وقيل: الحجارة. أو الصلبة األرض هي التي الوجني؛ من مشتقة الشديدة،
الشعر. القصري الفرس والجرداء: الضامرة. والحرف: للوجناء، بها: يف والضمري الوجنتني.
نصب؛ موضع يف موصول اسم — بها أجوب ما قوله: من — وما الطويلة. والقيدود:
وال ناقة بي تقطع ولم أحبتي، أفارق لم العال طلب لوال يقول: أجوب. التي الفالة أي
كناية الفالة، يعني بها: أجوب ما الواحدي: وقال الفلوات. من قطعه أجشمها ما فرس

املراحل. عن
القامات: املستويات الناعمات واألماليد: لينًا. املتثنية وهي غيداء، جمع الغيد: (538)
العال طلب ولوال يقول: الناعم. الغصن األصل: يف واألملود أملودة: وجارية أملود غالم
يف السيف رونق يشبهن اللواتي الحسان النساء عن وعدلت السيف مضاجعة اخرتت ملا

تمييز. وهو معانقة، يروي مضاجعة: وقوله: ونقائها. برشتهن بياض
ونوائبه بأحداثه الدهر إن يقول: العنق. والجيد: وذللـه، عبَّده الحب: تيمه (539)
للجد وتجرد والغزل اللهو ترك ألنه إليها؛ ينزع فال واألعناق العيون هوى من قلبه جرد

والتشمري. واإلشاحة
يزيدني ال أرشبه ما يعني وسهاد؟ هم أم تسقانيه ما أخمر لساقييه: يقول (540)
أحبته ألن وذلك واملرح؛ للطرب موضع فيه فليس بالهموم مفعم قلبي ألن وسهًرا؛ ا همٍّ إال

الرشاب. فيه يؤثر ال اللب وافر ألنه أو عنه، بعيدون
مايل، يف الياء من حال تحركني، ال وقوله: األغاني. واألغاريد: الخمر. املدام: (541)
صماء صخرة لكأنه حتى فيه يؤثران وال يطربانه ال والغناء الخمر وأن حاله من يتعجب
وغرد والغناء. الصوت يف التطريب الغرد: وأصل هذا، والغناء. الرشاب فيها يؤثر ال
والتغريد والتغرد والذباب، والديك واملكاء الحمامة وكذلك وطرب، صوته رفع اإلنسان:

حماًرا: يصف قوله يف القيس امرؤ جمعهما وقد بحح، معه صوت أيًضا:
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اْل��ُم��َط��رِِّب ال��نَّ��َداَم��ى ِم��رِّي��ِح تَ��َغ��رَُّد ُس��ْدَف��ٍة ُك��لِّ ِف��ي ِب��اْألَْس��َح��اِر يُ��َغ��رُِّد

الصوت. التغريد: األصمعي: وقال
كميت خمًرا ويريد: واملؤنث، املذكر به يوصف سواد، فيه األحمر الكميت: (542)
لم الحبيب طلبت وإذا وجدتها، الخمر طلبت إذا يقول: الخمر. كميت رواية: ويف اللون.
فال عني بعيد وحبيبي الحبيب. مع إال تطيب ال الخمر إن يقول: أحبته إىل يتشوق أجده؛
الخمر برشب تشاغل وإذا املجد، عنده القلب حبيب جني: ابن وقال للرشاب. إذن معنى
الكميت وملناسبة عنهم. لبعده أهله؛ النفس بحبيب عنى يكون أن ويجوز املعايل. فقد
البلبل هو الذي يعني — جميل بمنزلة هو فقال: الكميت عن الخليل سألت سيبويه: قال
— صغروها — حقروها وإنما تخلص، ولم سواد يخالطها حمرة هي إنما وقال: —
فأرادوا أحمر، أو أسود له: فيقال منهما، لواحد تخلص ولم والحمرة السواد بني ألنها

ذاك. دوين هو كقولك: هذا وإنما قريب، منهما أنه بالتصغري
للدنيا الضمري كأن وأعجبها، الواحدي: ورواية بعده، ما خربه مبتدأ، أعجبه: (543)
يقول: ثم وأحوالها، الدنيا ونوازل الدهر تصاريف من لقيه ما يشكو أوجه. والتذكري
كافوًرا انتجاعه يعني منه؛ باٍك أنا وما أشكوه بما محسود أني منها لقيته ما وأعجب
العكربي: قال وبكائه. شكاته علة وهو عليه يحسدونه الشعراء أن يريد إليه، وانقطاعه
عىل العاقل يحسد فالجاهل الجهالء لتمني ضد العقالء استبصار الحكيم: قول من وهذا
الطيب أبو نظمه ولقد عليها. الجاهل يحسده منها العاقل يبكي التي فالحال يبكيه، ما

داؤه. هو بدواء مغبوط رب ومنه: فأحسن،
الغني. واملثرى: التمييز. عىل منصوبان ويدا: وخازنًا الراحة، من أروح: (544)
تعب من راحة يف ويدي خازني ولكن الثراء، ذوي األغنياء من إنني يقول: املال. والثراء:
يدي إىل لحفظها تحتاج ال أموال وهي كافور، مواعيد هي إنما أموايل ألن املال؛ حفظ
عليه واستولت الطمع ملكه ملن غنى ال الحكيم: قول من وهذا العكربي: قال وخازني.

األماني.
هذا، عنهم. يرحل يرتكونه هم وال يقرونه، هم فال كذابون إنهم يقول: (545)
أحسنت وقراء: — قًىل قليته مثال: — قًرى الضيف قريت تقول: الضيف. قرى والقرى:
حددت تقول: ممنوع. أي ومحدود: مددت. فتحت وإذا قرصت، القاف كرست إذا إليه:

النابغة. قول ومنه منعته، أي الرش: عن فالنًا
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اْل��َف��نَ��ِد َع��ِن َف��اْح��ُدْدَه��ا اْل��بَ��ِريَّ��ِة ِف��ي ُق��ْم َل��ُه: َل��ُه اْإلِ َق��اَل إِذْ ُس��َل��يْ��َم��اَن إِالَّ

الشاعر: قال يخرج. أن فيه من يمنعان ألنهما والسجان؛ البواب والحداد:

بَ��اِس ِم��ْن ِب��َك َف��َم��ا تَ��ْف��َزْع َال ��ْج��ِن: ال��سِّ إَِل��ى يَ��ُق��وُدِن��ي َوْه��َو اُد اْل��َح��دَّ ِل��َي يَ��ُق��وُل

املحدود تمنع ألنها الحدود؛ ذلك ومن ارتكابه. يحل ال حرام منيع أي حدد: أمر وهذا
املعايص. عن

عىل باملال يجودون وال باملواعيد يجودون إنما الكذابني هؤالء إن يقول: (546)
كان وال كانوا ال فقال: عليهم دعا ثم بالعطاء، جودهم إنما األجواد فإن املعهود، خالف

تمام: أبو يقول املعنى هذا ويف جودهم،

َم��ِري��ُض َواْل��ف��َع��اُل اْل��َق��ْوِل ��ُة ِص��حَّ نَ��ْف��ٍع َم��ْح��ُص��وَل اْألَْش��يَ��اءِ َوأََق��لُّ

للفصل املتصل الضمري عىل عطفه الجود، وال وقوله: للكذابني. جودهم يف فالضمري
آبَاُؤنَا﴾. َوَال ْكنَا أَْرشَ ﴿َما تعاىل: قوله يف كما بال،

أراد إذا بحيث ولؤًما خسة والقذارة النتن من أرواحهم إن يقول: مثل، هذا (547)
بالجيفة. يُفعل كما بعود يتناولها وإنما بيده، يبارشها لم قبضها املوت

والوكاء: معه. كانوا الذين والخصيان هو خيص — كافوًرا أي: — أنه يريد (548)
بطنه يف ما عىل يوكي ال فساء رضاط أنه البطن: وكاء رخو ومعنى القربة، به تشد ما
الرجال يف ال وقوله: وانشق. انفتق كأنه لحمه، لكثرة الجلد الواسع واملنفتق: الريح. من
له. فرج ال إذ النساء: يف وال لحية، وال له ذَكر ال إذ الرجال، يف معدود هو ال أي إلخ؛ …
وقتله باألخشيد كافور فعله ما إىل يشري غفلة، عىل وأخذه غيلة، قتله اغتاله، (549)
مرص يف أمره مهد سيده سوء عبد أهلك أكلما يقول: بعد، مرص بملك واستقالله إياه
يكون أن ينبغي ال أي إنكار؛ استفهام وهذا وأطاعوه، له وانقادوا عليهم أهلوها وملكه

هكذا. األمر
كل إن يقول: مطاع. ومعبود: مذلل. ومستعبد: سيده. من الهارب اآلبق: (550)
عىل والتمرد الخيانة يف مثله ألنه إليه؛ وأحسن عنده كافور أمسكه سيده من هرب عبد

اآلبقني. إمام فهو سيده،
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قيل: والكرم، والتمر الزرع حافظ األصل يف وهو ناطور، جمع النواطري: (551)
واملعروف باملهملة، املتنبي أقره جني: ابن قال السواد. أهل كالم من وقيل: عربية، إنها
واملراد باملهملة. وبالنبطية نواظري، باملعجمة بالعربية هو وقيل: نظرت، من ألنه باملعجمة؛
وبالعناقيد: وأراذلها، عبيدها بثعالبها: واملراد وأرشافها، ساداتها مرص: بنواطري هنا
مرص سادات غفلت لقد يقول: األكل. كثرة من وثقل تخمة أخذته فالن: وبشم األموال.
العناقيد! تفنى وما قال: ثم الشبع. فوق وأكلوا الناس أموال يف عاثوا حتى أراذلها عن
ينفكون فال غريه، لهم جد شيئًا نهبوا كلما وأنهم األموال، من أيديهم بني ما كثرة يريد

املزيد. يطلبون
ولد ولو األخالق، يف التباين من بينهما ملا الحر، يؤاخي ال العبد إن يقول: (552)
له فليس الود له أظهر وإن كافوًرا أن يريد سيده. البن إغراء وهذا الحر، ملك يف العبد
وقوله: الحال. موضع يف والجملة فحذف، أنه، ولو يريد: أنه، لو فقوله: مخلص. مصاٍف
الحر: يف فأل هذا وعىل الحر؛ ملك يف العبد ولد وإن أي الواحدي: قال الحر: ثياب يف

للعهد.
ال وأنه العبد أخالق سوء يريد الخري. القليل وهو منكود، جمع املناكيد: (553)

بشار: قال والهوان، الرضب عىل إال يصلح

ِل��ْل��َع��بْ��ِد َواْل��َع��َص��ا يُ��ْل��َح��ى اْل��ُح��رُّ

األسدي: عبدل بن الحكم وقال

َرِه��بَ��ا إِذَا إِالَّ َش��يْ��ئً��ا يُ��ْرِض��ي��َك َوَال اْل��َع��َالءَ يَ��ْط��لُ��ُب َال َواْل��َع��بْ��ُد
ُض��ِربَ��ا إِذَا إِالَّ اْل��َم��ْش��َي يُ��ْح��ِس��ُن َال ال��ظَّ��ْه��ِر اْل��ُم��وَق��ِع اْل��ِح��َم��اِر ِم��ثْ��ُل

الدابة.) ظهر يف يكون الذي الجرح والدبر: الدبر، آثار به الذي الظهر: (املوقع
عزة: كثري قال إليه، وأساء به أساء ويقال: نفيس، أحسب أي أحسبني: (554)

َم��لُ��وَم��ٌة َال أَْح��ِس��ِن��ي أَْو ِب��نَ��ا أَِس��ي��ِئ��ي
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عىل بالباء فعداه مني، ويسخر بي يهزأ معنى عىل بي ييسء يكون أن ويجوز
رش فيه إيل ييسء زمن إىل بي يمتد أجيل أظن كنت ما يقول: اللفظ، عىل ال املعنى،

الشكوى. أظهر أن أستطيع وال وحمده، مدحه إىل مضطرٍّا ذلك مع وأراني الخليقة،
حتى فقدوا الكرام أن أتوهم ولم يقول: منه. سخرية البيضاء بأبي كناه (555)

مرص. عرش عىل رأيته حتى موجود هذا مثل أن وال شاءها، ملن البالد خلت
والرعديد: بطنه. بطعام الناس يخدم الذي وهو عرضوط، جمع العضاريط: (556)
مشفره يثقب الذي بالبعري مشافره عظم يف له تشبيًها املشفر مثقوب وجعله الجبان،
املشافر العظيم األسود أن توهمت وال يقول: البعري. شفه األصل: يف واملشفر للزمام،
بوصفهم يريد رأيه. عن ويصدرون يطيعونه حوله الذين األنذال اللئام هؤالء يستغوي
كذلك. الطاعة بهذه صاروا قد وأنهم إياه، طاعتهم عىل تقريعهم الرعاديد بالعضاريط
يبض وال بيشء نفسه تسخو ال وسحه للؤمه أنه معنى عىل بالجوع وصفه (557)
بهدايا أتاه املتنبي أن أحدهما وجهان: لهذا الواحدي: قال زادي، من يأكل وقوله: حجره.
وينفق عنده، ماله خاص من يأكل كان املتنبي أن واآلخر: عنها، يكافئه ولم وألطاف
شيئًا إليه يبعث لم حني زاده يأكل فكأنه االرتحال، من يمنعه وهو حمله مما نفسه عىل
أخذه ثم وخدمه غلمانه من شيئًا له جمع قد األسود كان قوم: وقال الطلب. من ومنعه
إنه الناس: فيقول إياه بقصدي يتجمل كي عنده يمسكني هو يقول: شيئًا. يعطه ولم
وجمع وجوعان. جائع يقال: جوعان، وقوله: هذا، مادًحا. املتنبي يقصده القدر عظيم
محذوف؛ عن خرب القدر: عظيم وقوله: جوع. جائع: وجمع وجياع. جوعى، جوعان:
وذهب ناصب، حرف كي الكويف: العكربي قال يقال، لكي وقوله: القدر. عظيم هو أي
وما األفعال، عوامل من أنها وحجتنا خافًضا. حرًفا تكون أن يجوز أنها إىل البرصيون
وعوامل األسماء. عوامل من ألنه جر؛ حرف يكون أن يجوز ال األفعال عوامل من كان
الالم دخول جر: حرف ليست أنها عىل والدليل األفعال. عوامل من تكون ال األسماء
يدخل ال الجر وحرف جر، حرف عندهم الالم وهذه تكرمني، لكي أتيتك كقولك: عليها،

القائل: قول وأما الجر. حرف عىل

َدَواءُ أَبَ��ًدا ِب��ِه��ْم ِل��ِل��َم��ا َوَال ِب��ي ِل��َم��ا يُ��ْل��َف��ى َال َوال��ل��ِه َف��َال

األموية. الدولة شعراء من شاعر الوالبي معبد بن ملسلم قصيدة (من
الحسد داء من بهم ملا وال الكدر من بي ملا شفاء يوجد ال يقول:
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سلفية.) ص٢٧٠ ج٢ للبغدادي األدب» «خزانة يف القصيدة انظر
االستفهامية ما عىل تدخل إنها قيل: وإذا عليه. يعرج ال الذي املصنوع الشاذ فمن
لكي ليس «كيمه» من مه قلنا: مله. تقول: كما كيمه، قوله: يف الجر حرف عليها يدخل كما
ذكر عند تقال ألنها نصب؛ موضع يف هو وإنما خفض، موضع يف هو وليس عمل، فيه
كيمه؟ فيقول: تقوم يفهم ولم املخاطب، فيسمعه تقوم، كي أقوم كقولك: يفهم، ال كالم
مذهب عىل نصب موضع يف فمه تفعل، فحذف ماذا؟ تفعل كي والتقدير: كيما. أي
االستفهامية ما عىل دخولها البرصيني وحجة عمل. فيه لكي وليس به، والتشبيه املصدر
ما ألف ألن جر؛ موضع يف وهي مله، يقولون: كما كيمه، فيقولون: عليها، الالم لدخول
كقولهم: الجار، الحرف بها واتصل جر موضع يف كانت إذا إال تحذف ال االستفهامية
وذهب تصنع؟ وما تريد ما كقولك: تحذف ال الكالم صدر يف وقعت وإذا وفيَم، وبَم لَم
لتكرمني. جئتك قولك: نحو أن، تقدير غري من للفعل الناصبة هي كي الم أن إىل أصحابنا
مقامها؛ قامت أنها وحجتنا بعدها. مقدرة أن للفعل الناصب أن إىل البرصيون وذهب
أن البرصيني وحجة الالم. فكذلك الفعل كي تنصب فكما كي، معنى عىل تشتمل ولهذا
الفعل يكون أن فوجب األفعال، عوامل من تكون أن يجوز وال األسماء عوامل من الالم
عليه يدخل أن يحسن الذي املصدر بمنزلة الفعل مع تكون ألنها مقدرة؛ بأن منصوبًا

لهم. حسنة حجة هذه الجر. حرف
ضعيف جبان مفئود: ورجل الظلم. وهو الضيم، أدركه الذي املستضام: (558)
أصيب الذي واملفئود: فعل. وال له فؤاد ال الذي أيًضا: واملفئود املنخوب. مثل الفؤاد،
خيص، ألنه الرجال؛ آلة لفقدانه أمة األسود جعل محزون. العني: وسخني بوجع. فؤاده
من إىل تدبريه آل الذي إن يقول: سيده؛ بابن تعريض وهذا بطنه. لعظم حبىل وجعله

لحاله. يرثى العني سخني مفئود ملظلوم صفته هذه
والالم الهمزة، حذفت ثم ألمها، وي وأصلها: التعجب عند تقال كلمه ويلمها: (559)
الحديث ويف عليها. الهمزة حركة وإلقاء حركتها، حذف عىل وتضم األصل عىل تكرس
ومنه وإقدامه. وجرأته شجاعته من تعجبًا حرب!» مسعر «ويلمه بصري: ألبي قوله يف
إال عوض بال الجمة العلوم يكيل أي: وعا! له أن لو ثمن بغري كيال ويلمه عيل: حديث
التمييز. عىل بعدها ما وينصب تعجب. كلمة — قلنا كما — وهي واعيًا. يصادف ال أنه
تنسب قضاعة من بطن حيدان؛ بن مهرة إىل املنسوبة واملهرية: والشأن. األمر والخطة:
من أعجب وما الحال هذه أعجب ما يقول: واألعناق. الظهور الطوال والقود: اإلبل. إليه

مثلها. من للفرار اإلبل خلقت وإنما يقبلها!
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عنب عصري القنديد، وقيل: والخمر، جمد، إذا السكر قصب عصارة القنديد: (560)
واالستخذاء األسود طاعة — الحال هذه عند يقول: الطيب. من أفواه فيه ويجعل يطبخ
اليشءَ: ولذَّ الذل. ذلك من أيرس املوت ألن املوت؛ طعم يستلذ — حكمه عىل والنزول له،

لذيذًا. وجده
هذا إن يقول: امللوك. والصيد: األعراض. بيض أي الكرام؛ هنا: البيض (561)

مكرمة. وال مجًدا آباءه يرث لم أسود عبد ألنه هي؛ ما املكرمة يعرف ال األسود
بها. يتعامل النحاس من مرضوبة قطعة والفلس: الرقيق. بياع النخاس: (562)
لغتان. — وضمها الذال، بسكون — وأذنه بمردود. متعلق وبالفلسني: حال. ودامية:
يف غاية وهذا لخسته. يشرت لم فلسني قدر عليه زيد إن بثمن، اشرتي مملوك إنه يقول:

لشأنه. التحقري
التحقري. واملراد: كافور، تصغري وكويفري: الرأي. وتضعيف اللوم التفنيد: (563)
املكارم، عن وعجزه قدره وخسة أصله لخبث لؤمه عىل يعذر بأن اللئام أوىل هو يقول:

التايل. البيت يف بعذره رصح وقد الحقيقة. عىل وتوبيخ وهجاء له لوم العذر وهذا
فكيف الجميل فعل عن عاجزون الكرام إن يقول: خيص. جمع الخصية: (564)

امللوك. من بغريه األول املرصاع يف عرض الواحدي: قال اللئام؟! عليه يقدر
إىل العرب فردته نوروز، معرب التاج: يف قال الفرس. أعياد أحد النريوز: (565)
عند السنة من يوم أول وهو ونحوهما. وديجور قيصوم مثال عىل يكون حتى فيعول،
الزند: ووري به. يقتدح الحجر وهو زند؛ جمع والزناد: الحمل. أول يف الشمس حلول
أي زنادي؛ بفالن ورت العرب: تقول املراد، بلوغ عن كناية الزناد: ووري ناًرا، أخرج إذا
تيمنًا بمجيئه ومقصوده مراده وأنت اليوم هذا جاء يقول: ومرادي. حاجتي به أدركت

ورآك. عليك وفد حني به وظفر مراده تحقق وقد بطلعتك،
النريوز بها ظفر التي النظرة هذه يقول: هذه، خرب — البيت آخر — زاده (566)
ألنه به، يعاش كالزاد له إنها أي القابل؛ العام من مثلها أوان إىل يتزودها إنما اليوم منك

عام. كل يف واحدة مرة إال يزورك ال
عنك ينثني اليوم هذا انسالخ عند يقول: العني. والناظر: ينثني، فاعل ناظر: (567)
انرصف إذا جني: ابن وقال وأسف. حزن عىل فيفارقك وطيبه ضياؤه أنت الذي ناظره
وال ضياء بال فبقي لديك ورقاده — برصه أي — طرفه خلف بانتهائه اليوم هذا عنك
برؤية يرس وال ينام فال محزون، آسف وهو يفارقك أنه واملعنى إليك؛ يعود أن إىل نوم

ثانيًا. يراك حتى غريك
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نحن. خرب وهو بعده، الظرف يف املتكلمني ضمري من حال فارس: أرض يف (568)
رسور يف نحن يقول: لرسور. صفة والجملة: خرب، وميالده: مبتدأ، الصباح: ذا وقوله:
ألن — النريوز عيد صباح أي — الصباح هذا يف الرسور هذا ولد وقد فارس، بأرض

يرى. الذي يروى: نرى، الذي وقوله: ويمرحون. فيه يفرحون الناس
السنة أيام كل حسدته حتى اليوم هذا عظمت قد الفرس ممالك إن يقول: (569)
حذف عىل وإما — وشيخ مشايخ مثل — ملك جمع إما وممالك: عليها. إياه لتفضيلهم

الفرس. ممالك أهل أي مضاف؛
ما وهدة، جمع والوهاد: األرض. من ارتفع ما وهي تلعة، جمع التالع: (570)
كالتاج. الرأس عىل يجعل ما األصل يف وهو إكليل، جمع واألكاليل: األرض. من انخفض
يتخذوا أن النريوز يوم والرشاب اللهو مجلس يف جلسوا إذا الفرس عادة من كان قالوا:
هذا يف األكاليل لبسنا ما املتنبي: يقول رءوسهم. عىل فيضعوها والزهر النبات من أكاليل
واإلضافة واألزهار. النبات من األكاليل مثل ووهادها، جبالها األرض؛ كسيت حتى اليوم

تمام: أبي قول من والبيت للنريوز. والضمري: «يف». معنى عىل ووهاده» «تالعه يف

اْألَْه��َض��اُم َوتَ��أَزََّر نَ��بْ��ِت��ِه ِم��ْن ال��رُّبَ��ا َه��اَم��اِت ُص��ْل��ُع ��َم تَ��َع��مَّ َح��تَّ��ى

العمامة، بمنزلة الرُّبا عىل ما جعل األرض، من املطمنئ وهو هضم، جمع األهضام:
اإلزار. بمنزلة األهضام عىل وما

كاألكاليل فجعله زهرها تكامل قد الصحراء أن — املتنبي — يريد جني: ابن وقال
ما يقول: الطيب وأبو — جني ابن — قال ما يصح كيف ناقًدا: العرويض قال عليها.
جني. ابن قال ما عىل دليًال يكون مما هذا يشبه وما الصحراء لبست ما يقل: ولم لبسنا
يتخذوا أن النريوز يوم والرشاب اللهو مجالس يف جلسوا إذا الفرس عادة من كان ولكن
ثم املتقدم تمام أبي بيت أنشد ثم رءوسهم، عىل فيجعلوها واألزهار النبات من أكاليل
لبستها حتى أراد أنه املتنبي قول ووجه سليم، — تمام أبي بيت — البيت وهذا قال:
أن البيت: ومعنى بارًدا. وماءً تبنًا علفتها باب من فيكون وهاده، بها والتحفت تالعه

سبًكا. أحسن تمام أبي وبيت ومنخفضها؛ مرتفعها األرض عم قد النبات
وكرسى: األكارسة. ملك من أعظم — العميد ابن — املمدوح ملك إن يقول: (571)
معرب وكرسى: األكرب. ساسان بن كيهمن ولد من الفرس ملوك من الساسانية لقب
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بالفتح أنشدوا وقد وبكرسها، الكاف بفتح العرب وتنطقه امللك؛ واسع ومعناه خرسو،
الفرزدق: بيت

َم��َراِزبُ��ْه ِل��َك��ْس��َرى يَ��ْوًم��ا َس��َج��َدْت َك��َم��ا َل��ُه َس��َج��ُدوا َط��اِل��ًع��ا َرأَْوُه َم��ا إِذَا

أعياد وأعياده حكيم، ألنه الفالسفة؛ رأي ورأيه اللسان، عربي هو يقول: (572)
جملة كل جمل: ثالث من مركب — ترى كما — والبيت واملهرجان. كالنريوز فارسية

املبتدأ. عىل الخرب فيها قدم وخرب، مبتدأ
واالقتصاد رسف، من مقدمة حال ومنه: التبذير. والرسف: العطاء. النائل: (573)
العطاء ذلك فقال — كثريًا أعطى أي — العطاء يف بالغ كلما إنه يقول: الرسف. ضد
العطاء هذا أي — يقول وأبلغ منه أكثر بعطاء أتبعه وتبذير، منه رسف أنا الكثري: البالغ
يستدل ولكن شيئًا، يقول ال العطاء ألن تمثيل؛ وهذا اقتصاًدا. األول العطاء كان — األكثر
جنب يف ذلك قل عطاء منه الناس استكثر إذا أنه املعنى: وملخص قائل، فكأنه بحاله،

يتبعه. ما
وكيف فخر؟ ذي مفاخرة عن أنكل كيف يقول: السيف. حمالة النجاد: (574)
هو — منكبي عىل أي — عليه الذي والنجاد علوٍّا السماء يزحم أن عن منكبي يقرص
قلده الذي السيف إىل يشري الرشف؟ أقىص بي بلغ الذي — املمدوح نجاد أي — نجاده

ماجد. كل به يماجد صار حتى سيفه بتقلده ترشف أنه املعنى وملخص إياه.
تعقب لم ماضيًا سيًفا قلدني يقول: ولًدا، أي عقبًا؛ ترك الرجل: أعقب (575)
بأجداد وأراد نفسه السيف هذا يعني واحًدا. إال — نوعه من تلد لم أي — منه أجداده
مثله، يطبع لم سيًفا قلدني املعنى: وملخص منها. يستخرج التي الحديد معادن السيف

له. نظري فال
العبد: بن طرفة قال وحسنها، ونورها وشعاعها ضوءها الشمس: إياة (576)

ِب��ِإثْ��َم��ِد َع��َل��يْ��ِه تَ��ْك��ِدْم َوَل��ْم أُِس��فَّ ِل��ثَ��اِت��ِه إِالَّ ��ْم��ِس ال��شَّ إِيَ��اُة َس��َق��تْ��ُه

الشمس كأن أي الشمس؛ شعاع محبوبته ثغر سقى يقول: طرفة، معلقة (من
يستحب ال — األسنان مغرز وهي — اللثة ألن اللثات؛ استثنى ثم ضوءها، أعارته
تعض أي — تكدم ولم اللثة، عىل — الكحل وهو — اإلثمد ذر أي أُسف؛ قال: ثم بريقها.
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فيكون واللثات الشفاه عىل اإلثمد تذر العرب ونساء فيها، يؤثر يشء عىل بأسنانها —
األسنان.) للمعان أشد ذلك

وهو رأد، جمع واآلرآد: بالقرص. األول مكسور واإليا باملد، األول مفتوح اآلياء وكذلك
إياة صفحة يف برقت غمده من الحسام هذا جرد كلما يقول: ورونقه، الضحى ارتفاع
فتحسب رؤيتها لدى الشمس تنخدع اإلياة بريق ولشدة تضاحكه، كأنما الشمس من
السيف هذه شعاع أن إىل يشري أشعتها. من اإلياة هذه التمعت قد أخرى شمًسا الحسام
لألياة، أنها: يف والضمري كضوئه، ضوءها بأن تقر الشمس وأن الشمس، شعاع يضاهي
سلة كل عند فإن املعنى، عىل حمًال اإلياة توحيد مع األرآد جمع وإنما الواحدي: قال
وهو رئد، جمع أرآد يكون أن يجوز العكربي: وقال الشمس. إياة وبني بينه مضاحكة

يهمز: ولم كثري قال الرتب،

ِري��ُدَه��ا ْرَع ال��دِّ يَ��ْل��بَ��ِس ��ا َوَل��مَّ َم��ُج��وٍب ��ٍد ُم��َؤصَّ ذَاُت َوْه��َي َدرَُّع��وَه��ا َوَق��ْد

قطع يشء وكل ُدرِّعت، أدركت فإذا — الوليدة — الجارية تلبسه صدار (املؤصد:
القميص.) جيب سمي ومنه مجوب، فهو وسطه

هذا غمد جعلوا أي جفنه: يف ومثلوه السيف. جوهر وهو الفرند، األثر: (577)
يغمد أنه يعني إغماده؛ أثره مثل ففي وقوله: فضة. غشوه بأن وذلك مثاله؛ عىل السيف
الفضة من نسج ما إن يقول: السيف. جوهر وهو فرنده، أي: كأثره، آثار عليه غمد يف
تفقده ال أن إرادة ذلك به فعل وإنما الفرند، من متنه عىل ملا وتمثيل تصوير غمده عىل
منظره يفقد أن مالكه يود ال لحسنه إنه أي إليه؛ ناظرة كأنها يكون بل أغمد، إذا العني
يقولون: الناس أن يريد الفقد: خشية الواحدي: وقال جفنه. يف مثله ثم ومن بإغماده،
صونًا جني: ابن وقال بالفضة. جفنه غشوا فقده وخوف فلعزه عزيز، السيف هذا إن
فيقوم له مشبًها غمده جعل إنما التربيزي: الخطيب وقال يأكله. لئال الصدأ من للجفن

معناه: ويف مقامه،

َواْل��َع��َم��اِئ��ُم ِم��ثْ��ِل��َه��ا ِم��ْن َس��َراِب��ي��لُ��ُه��ْم ِم��نْ��ُه��ُم اْل��ِب��ي��ُض تُ��ْع��َرِف َل��ْم بَ��َرُق��وا إِذَا

الحفاء يريد والحفا: الغمد. طرف يف يصاغ ما وهو نعًال، ملبس أي منعل: (578)
ومن للسيف، فرنده: يف والضمري ملنعل. ثان مفعول وذهبا: نعل. بال امليش وهو باملد؛
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وهو للحفاء، ذلك وليس الذهب من نعل له جعل قد الجفن هذا إن يقول: للبحر. إزباده:
فيه الفرند تموج جعل بحًرا جعله وملا مائه، كثرة يعني بحًرا، السيف هذا من يحمل
النعل. لفظ إليهام افتنانا ذكره ولكن بالحفاء، يوصف ال والسيف هذا، الزبد. بمنزلة

وهما الرسج، جانب يف تجعل حشية والبداد: بالسالح. املغطى املدجج: (579)
أسفل، إىل فوق من نصفني قطعه سالحه يف املقنع الفارس به رضب إذا يقول: بدادان.
من وقوله: الجانبني. عىل النحرافهما الرسج، جانبا إال منه يسلم فال أيًضا، الرسج وقطع
رضب، شفرتيه بأي أراد ألنه — واحدة بشفرة يقطع إنما السيف أن والحال — شفرتيه

العمل. هذا عمل
يف وشعري الرضب يف املمدوح ويدي السيف هذا حد جمع الدهر إن يقول: (580)
يف يد وال السيف كهذا سيف فال لها؛ نظري ال التي الدهر آحاد بذلك فاجتمعت وصفه،

كثنائي. ثناء وال املمدوح كيد به الرضب
يف أي نداه؛ يف وقوله: شعر. حولها الجسم يف سوداء بثرة الخال؛ الشامة: (581)
يقول: العدة. والعتاد: منفس. جمع النفيسة، األشياء واملنفسات: جوده. أي نداه، جملة
الخيل نفائس من — أهدانيه ما جنب يف قدره وجاللة نفاسته عىل هو سيًفا تقلدت
بالشامة، إياه قلده الذي السيف شبه الجلد. يف كالشامة قليًال يعد — واألسلحة والثياب
البيت هذا يف الرشاح كلمة اضطربت وقد الشامة. فيه تكون الذي بالجلد هداياه وسائر
لم بعيدة مذاهب تأويله يف ذهبوا أستاذيتهم عىل ألنهم منه؛ عليهم أشفقنا اضطرابًا
قال فإليكها. ذكرها إال أبيت وإذا بمثلها. ينبو البيت أن فضًال بال، عىل للمتنبي تخطر
أن يعني قال: البيت هذا يف املعري العالء أبي عن فورجه بن عيل أبو حكى الواحدي:
الذهب، من بكثري محًىل كان ألنه السيف؛ من أنفس والذهب الحيل من عليه بما الغمد
بجلده أراد أنه عندي والذي عيل: أبو قال شامة. السيف جعل إذ جلًدا؛ الغمد فجعل
الجودة. يف عليه يستدل وبه فرنده، السيف يف ما أنفس ألن الفرند؛ عليه الذي ظاهره
ونفاسته. لحسنه الجلد يف الشامة تلوح كما أعطاه فيما يلوح أنه يعني الفتح: أبو وقال
كالجلد وتأخر منه تقدم مما السيف هذا ييل ما أي وعتاده؛ منفساته جلدها وقوله:
مما املتنبي يجد ألم الفتح: أبي عىل منكًرا العرويض الفضل أبو وقال الشامة. حول
عىل — السيف هذا أن أراد لكنه الحسناء؟! كالعني الشامة فوق شيئًا الجسد يف يحسن
قدر أي منفساته؟ جلدها يقول: تراه أال أعطاه. فيما كالنقطة — قيمته وكثرة حسنه
وهؤالء الواحدي: قال الجلد. يف الشامة كقدر أعطاه فيما القيمة عظيم وهو السيف هذا

550



الدال قافية

بيانًا بينوه وال البيت معنى عن يكشفوا ولم عرصهم، أئمة كانوا كالمهم حكينا الذين
والشامة شامة، السيف ذلك جعل أنه البيت: ومعنى بالصواب. ويقيض عليه املتأمل يقف
يف السيف كان التي — الهدايا من معه كان ما سمى شامة سماه وملا الجلد، يف تكون
إليه أهدى أنه وذلك املمدوح؛ إىل يعودان والعتاد املنفسات يف والكناية جلًدا. — جملتها
يف شامة جملتها يف السيف هذا يقول: فهو واألسلحة، والثياب الخيل من نفيسة أشياء
عىل — السيف أن يريد: القطاع: ابن وقال اليشء. هوس فورجه ابن وقول قال: جلد.
يريد جلدها، وقوله: منه. أخذت ما جنب يف كالشامة — الذهب من عليه وما قدره جاللة
وما جفنه بجلده يريد وقيل: ثمنه. يف ويغاىل يستعد أجله من الذي الفرند من عليه ما

املكلل. والجوهر والفضة الذهب من عليه
جملة يف كان يقول: الرسج. تحت ما واللبد: نداه. يف كن أي فيه: كن (582)
وتعلمنا فرسانًا فصريتنا رسوجنا، إىل العميد ابن رسج فارقت سوابق خيل عطائه
الفروسية. علمتنا أي فرستنا؛ فقوله: املطاردة، آداب من لديه تعلمت بما بركوبها الطراد
أي طراده: وفيها أعطاناها. حني رسجي إىل العميد ابن رسج فارقت يريد لبده: وفارقت
سار إذا حملته من كواحد معه رصت قد أي جني: ابن وقال طراده. وأدب تقويمه وفيها
معنى يكون هذا وعىل عليه. املطارد هو فكأنه يديه، بني وطاردت معه رست موضع إىل
كالم العرويض: قال عليها. أي طراده؛ وفيها وقوله: فرسانًا. رصنا حتى حملتنا فرستنا:
وفيها لبده، الخيل هذه فارقت يقول: إنما الغفلة؛ نومة عن ينتبه لم َمن كالم جني ابن
علمتنا أعطانا مما عنده كانت التي السوابق الخيل إن واملعنى: قال: ثم وتقويمه، تأديبه

وبتأديبه. بطراده علمه ما وفيها أعطاناها، حني لبده فارقت قد ألنها الفروسية؛
من تسرتيح أن رجت إيل انتقلت ملا إلينا أهداها التي الخيل هذه إن يقول: (583)
بغزوات معه نغزو نزال ال ألنا بالده؛ يف دمنا ما ترجوه ما ترى ال لكنها إياها، كده طول
نفارق ال ونحن خدمته، فارقنا إذا تسرتيح وإنما للصيد، ركب إذا معها عليها ونطارد

وخرب. مبتدأ من حالية جملة إلخ، … وبالد فقوله: وبالده خدمته
يؤاخد مما فيها فرط عما ويعتذر الرائية، لقصيدته العميد ابن نقد إىل يشري (584)
جملة مداده: عيني سواد وقوله: لعذري؟ قبول لديه هل أو عذري؟ يقبل هل يقول: به.
أن إىل إشارة بذلك له دعا وإنما له. مداًدا عيني سواد هللا جعل أي دعائية؛ استئنافية
والهمام: الحرب. واملداد: والتأليف. بالكتابة املشتغلني والعلم، األدب أهل من العميد ابن

السخي. الشجاع السيد
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كالعليل، حيائي لشدة أنا يقول: املريض. زائر وهو عائد، جمع العواد: (585)
ابن ألن الحياء؛ شديد كان وإنما تعودني. عواد كأنها يوم كل تأتيني أعلني الذي وهدايا

التالية. األبيات يف ذلك رشح وقد معالله. جعله ولذا شعره نقد العميد
ما يقول: للتقصري، والضمري: ثانيه. صار وثناه: بتقصري. متعلق عاله: عن (586)
شعري فتقصري بنقده، شفعه حتى وصفه عن وعجزي عاله عن شعري تقصري كفاني

حيائي. شدة سبب هما ونقده
يف األصيد كالبازي الشعراء يف أنا يقول: الصيد، من تفضيل أفعل أَْصيَد: (587)
فيصيدها؛ النجوم يبلغ أن مكنته يف ليس الصيد يف بارًعا كان مهما البازي ولكن البزاة،
يبلغ ال كالمي فإن بعدها ال التي الغاية منه وبالًغا الشعر يف حاذًقا كنت وإن إني يعني:
يقول: أن له استوى لو جني: ابن وقال مدحه، من يجب بما ويقوم العميد ابن يصف أن
زحًال، النجوم بأجل يريد الواحدي: وقال أليق. لكان — النجوم أجل بدل — النجوم أعىل

للممدوح. مثًال هذا جعل
باللفظ عنه يعرب أن عن يعجز اللسان ولكن القلب يعتقده أمر رب يقول: (588)
— فما ومدحه، وصفه يف قصوره عن اعتذار وهذا الوصف، به يحيط ال مبلًغا لبلوغه
حال، إلخ: … والذي وقوله: أمر. أو يشء، بمعنى موصوفة نكرة — ما رب قوله: من

ما. إىل يرجع اعتقاده: من والضمري
معذوًرا؛ كنت وصفه كنه عن قرصت فإن مثله، أمدح أن أتعود لم يقول: (589)
يزال ال ألنه عنده؛ معتاد يشء الشعر من عليه ورد والذي مثله، بمدح تجر لم عادتي ألن
النقد من فعله الذي هذا أي — أتاه الذي وهذا تقول: أو بالشعر. الناس أعلم فهو يمدح،
منه الطيب أبي تحرز عىل يدل وهذا الواحدي: قال ونقده، بالشعر لبرصه عادته هو —
لم يريد جني: ابن وقال العميد. البن تواضعه شعره يف ألحد يتواضع ولم له وتواضعه
به. يتطبع لم له عادة الكرم من أتاه والذي له، وصفي عن قرصت فلذلك مثله؛ أمدح
وإنما كرمه، وصف يف ليس ألنه بيشء؛ ليس جني ابن يقوله الذي وهذا الواحدي: قال

تقصريه. يف إليه يعتذر
عذري كان جميعها، عىل آت فلم أوصافك بعض عد فاتني إن يقول: (590)
األمواج تعداد يستطع لم إن البحر يف والغريق محامدك، لتوافر فيها غرقت ألني واضًحا؛
استيفاء إىل يل فليس فضائلك، يف غرق فكري إن املعنى: وتلخيص واضًحا. عذره كان
والتعداد: العذر. صلة من وهو يفوته، أن يف أي يفوته؛ أن وقوله: سبيل. من وصفها

العد.
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الشعر وعمادي العميد ابن عماده ألن غالبني؛ فهو الغلبة لجوده إن يقول: (591)
للندى. عماده: يف والضمري الجود. فالندى: بالشعر؟! أغالبه أن يل فكيف ناقده، وهو

أيًضا. العلم بمعنى وهو طبي، ويروى: العلم. بمعنى — ههنا — الظن (592)
فصاحته يل ليس كريم مدح قارصعن أني غري علًما، األمور قتلت لقد يقول: القوة. واآلد:

الشعر. علم يف قوته وال الكالم يف
صمد كلما أنه وذلك ظالم، جوده إن يقول: القربة. وهي مزادة، جمع املزاد: (593)
وهل ممكن، غري ألنه ظلم؛ وهذا حمله، يطيقون ال ما عطاياه من عليهم أغدق ركب إليه
وسيم: فاعله. إىل الوصف إضافة من الجود، ظالم فقوله: القرب؟! يف البحر حمل يمكن

كلف.
كان ما إىل بذلك ونبه القول، صواب إىل شعره بانتقاده أرشده إنه يقول: (594)

منه. أفادها التي الفوائد جملة من الكالم، وصحة القول حسن فكان عنه، غافًال
جملة من قلبه يكون أن ويتمنى اإلعطاء يحب بجواد قبله نسمع لم يقول: (595)
والفؤاد عقله. أعطاه فكأنه فكره، وبنات عقله نتاج هو العلم أفاده ما أن يريد عطاياه،

العقل. بمعنى هنا
الناس، أفصح وهم العرب، أفصح إنه يقول: املمدوح. الناس: بأفصح يريد (596)
الناس، أفضل جني: ابن وروى فارس. أهل يريد عرب، ال أكراد أهله بلد يف أنه بيد

بيشء. وليس
بالحمد الغيوث أخلق هو غيثًا هللا وخلق يقول: أفصح. عىل عطف وأحق: (597)
أهله فساد استرشى قد زمان يف الغيث هذا فأوجد صالحه، لعموم — املمدوح يعني —
— كلهم الناس وجعل غيثًا جعله جني: ابن وقال كالجراد. فكانوا األرض، يف وشاع

والكأل. الغيث يف حياته الجراد فإن جراًدا، — إليه الحتياجهم
ابن هللا خلق كالجراد: جعلهم الذين بالناس العالم يف الفساد شاع ملا يقول: (598)
مبرشين النبيني هللا بعث والرشك الكفر عم ملا أنه كما الفساد، ذلك به ليتدارك العميد

الفرزدق: قول من وهذا ومنذرين.

اْل��َك��َواِل��ِم اْل��ُج��ُروِح ِآلثَ��اِر َوبُ��ْرءًا َوَرْح��َم��ًة َع��ْدًال ال��دِّي��ِن ِألَْه��ِل بُ��ِع��ثْ��َت
اْل��بَ��َه��اِئ��ِم ِم��ثْ��ُل َوال��نَّ��اُس َف��تْ��َرٍة َع��َل��ى ��ًدا ُم��َح��مَّ ال��نَّ��ِب��يَّ ال��ل��ُه بَ��َع��َث َك��َم��ا

النبوة. عىل عطف الرسل، بعث أي والبعث؛ فقوله:
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الناس يف الفساد عموم ذكر ملا يعبه. ويشنه: وضوءه. طلعته القمر: غرة (599)
فيجلو يطلع كالقمر إلصالحه سبب وأنه إليه، يتعدى ال الفساد ذلك أن ذكر والزمان

السواد. ذلك يشينه وال الليل سواد
أربابها، إىل العبيد يهدي كما شيئًا إليك نهدي كيف يف الفكر كثر يقول: (600)
سيدها. أي ربها؛ إىل فقوله: إلينا. وقدته وهبته عندك فمن والخيل املال من عندنا ما وكل
البيت: آخر إىل … والذي «ربها»، من بدل والرئيس عبيده. أي وعباده: لعباده. والضمري:

الرومي: ابن قول من وهذا يخفى. ال ونرش طي الثاني البيت ويف حال.

يُ��ْه��َدى ِم��نْ��َك َم��ا إَِل��يْ��َك أََف��نُ��ْه��ِدي اْل��َه��َدايَ��ا ال��نَّ��ِع��ي��ِم َج��نَّ��َة يَ��ا ِم��نْ��َك

الفتى، معنى املهر يف ألن الحال؛ عىل بالنصب يروى مهر. جمع املهار: (601)
أو أربعني، من بدل أنه عىل بالجر: ويروى أشد، فيه الرغبة كانت فتيٍّا كان إذا والفرس
أبيات عن باملهار كنى منها. مهر كل أي ملهار؛ نعت إلخ، … مهر كل وقوله: لها. بيان
يف املهر يعرف كما به تعرف ألنها اإلنشاد؛ ميدانها وجعل بيتًا، أربعون ألنها القصيدة؛
كل ميدان الشعر، من بيتًا بأربعني إليك فبعثنا يقول: جريه عرف فيه جرى إذا امليدان

عرف. امليدان يف أجري إذا املهر أن كما قدره عرف أنشد إذا إنه أي إنشاده؛ بيت
عشته: وقوله: إلخ. … عدد هي األربعني إن أي محذوف؛ مبتدأ خرب عدد: (602)
وكان الواحدي: قال عاشه. ما عىل عالوة السنني من العدد هذا يعيش بأن له يدعو دعاء؛
… فيه الجسم يرى وقوله: الثمانني. وناهز السبعني جاوز قد الوقت ذلك يف العميد ابن
السنني يف يراه ماًال وحاجه العيش أرب من فيه اإلنسان يرى األربعني عدد إن أي إلخ:
ابن وقال بيتًا. أربعني القصيدة فجعل العدد، هذا اختار فلهذا أي ذلك؛ بعد يزادها التي
وترصفه. جسمه يف أحواله من يعهد عما نقص اإلنسان تجاوزها إذا األربعون جني:

عىل جريًا بذلك وعرب النسب، نماء من فهو نسبها، إليه ارتفع أي نماها: (603)
وإمساكها حفظها عن عرب مهاًرا األبيات سمى ملا الخيل، أنساب حفظ يف العرب عادة
واتصلت منه صدرت الذي القلب فإن بها فاحتفظ يقول: الكالم. ليتجانس باالرتباط
شعر من أفضل يقوله الذي الشعر أن يعني مربط: كل جياد جياده تسبق إليه نسبتها

سواه.
وقدره رشفه ألن عيل؛ الوارد الكتاب هذا جميًعا األنام بكتب يفدى أي: (604)

دعائية. جملة إلخ: … فدت وقوله: عظيم.
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أشتاق أنا أي عندنا؛ لكاتبه الذي الشوق عن يعرب الكتاب ذلك إن يقول: (605)
إليه. الشوق من نجد ما إلينا شوقه من ويذكر إلينا، هو يشتاق كما إليه

عىل يقدر ولم باألرض فلصق دهش الظبي: خرق من وحري، أدهش أخرق: (606)
يطرف فلم تحري برصه؛ برق تقول: حري، وأبرق: فخرق. الفزع أخرقه وقد النهوض.

الرمة: ذو قال

يَ��بْ��َرُق َك��اَد َس��اِف��ًرا َم��يٌّ ِل��َع��يْ��نَ��يْ��ِه تَ��َع��رََّض��ْت اْل��َح��ِك��ي��َم لُ��ْق��َم��اَن أَنَّ َوَل��ْو

انتقد والذي خطه، حسن من رآه ما حريه الكتاب هذا رأى الذي إن املتنبي: يقول
فصاحته. من انتقد ما أدهشه لفظه

عىل السامعني قلوب فتحسده القلوب يف الحسد له تحدث ألفاظه إن يقول: (607)
لفظه. حسن

من غريه دون الفصاحة من الغاية إحرازه جعل افرتسهم؛ الناطقني: فرس (608)
من عليها ألقى بما ألبابهم عىل واالستيالء غلبهم يف وصل إنه أي كاالفرتاس، الناس
باالفرتاس وصفه وملا فريسته. افرتس إذا األسد إليه يصل ما مثل إىل والحرية الدهش
خرس ولو الواحدي: قال األسد. أفعال من االفرتاس ألن الثاني؛ املرصاع يف أسًدا جعله
يسمع لم وكأنه له، خريًا لكان وصف بما العميد ابن الفتح أبي كتاب يصف ولم املتنبي
هال والكتب، األلفاظ وصف يف والفرس واإلبراق لإلخراق موضع وأي كالم! وصف قط

الزيات: ابن كالم يصف البحرتي قول مثال عىل احتذى

َف��ِري��ِد ِن��َظ��اُم أَنَّ��ُه اْم��ُرٌؤ ـ��َك ـْ َش��ك�� َم��ا اْل��بَ��َالَغ��ِة ِم��َن ِن��َظ��اٍم ِف��ي
اْل��َج��ِدي��ِد ال��رَِّب��ي��ِع َرْونَ��ِق ِف��ي ِح��ُك ��ا ال��ضَّ ال��زََّه��ُر َك��أَنَّ��ُه َوبَ��ِدي��ٍع
اْل��ُم��ْس��تَ��ِع��ي��ِد َع��َل��ى َع��ْوُدُه ـ��ِل��ُق��ُه يُ��ْخ��ـ َم��ا ��ْم��ِع ال��سَّ َج��َواِن��ِب ِف��ي ُم��ْش��ِرٍق
َوَل��ِب��ي��ِد َج��ْرَوٍل ِش��ْع��َر ��نَ��ْت َه��جَّ اْل��َق��َواِف��ي ��َل��تْ��َه��ا َف��صَّ َل��ْو َوَم��َع��اٍن
ال��تَّ��ْع��ِق��ي��ِد ُظ��ْل��َم��َة َوتَ��َج��نَّ��بْ��َن اْخ��ِت��يَ��اًرا اْل��َك��َالِم ُم��ْس��تَ��ع��َم��ِل ُح��ْزَن

الحبيب وبني بيني جرى ما أنىس وال يشء كل نسيت يقول: الحياء. الخفر: (609)
حمرة به ازدادت الذي الحياء من ذلك عند غشيه الذي وال الصدود، عىل العتاب من
الحبيب وبني بينهم جرى ما الشعراء يذكر ما وكثريًا ذلك. أنس ال أنس إن يعني: وجهه.

أحدهم: يقول كما وذلك التوديع، عند
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��ُف: ُوقَّ َوْه��َي أَْج��َم��الُ��نَ��ا ُرِح��َل��ْت َوَق��ْد َودََّع��ْت يَ��ْوَم َق��ْوَل��َه��ا ِب��نَ��اٍس َوَل��ْس��ُت
نَ��ْص��ِدُف ذَاَك َع��ْن ال��ل��ِه َوَح��قِّ َف��َل��ْس��نَ��ا بَ��يْ��نَ��نَ��ا؟ َك��اَن الَّ��ِذي اْل��َع��ْه��ِد َع��َل��ى أَأَنْ��َت
أَتْ��َل��ُف ُك��نْ��ُت َم��ا اْل��َع��ْه��ِد ِح��َف��اُظ َوَل��ْوَال ُم��تْ��ِل��ِف��ي ِل��َع��ْه��ِدِك ِح��ْف��ِظ��ي َل��َه��ا: َف��ُق��ْل��ُت

الحبيب. نسيني أي للمجهول؛ بالبناء نُسيت، ويروى: كثري، ومثله
كثري: قال الترصف. من املمنوعة خدرها، يف املحبوسة والقصرية: القصورة (610)

اْل��َق��َص��اِئ��ُر ِب��ذَاَك تَ��ْدِري َوَم��ا إَِل��يَّ َق��ِص��ي��َرٍة ُك��لَّ َح��بَّ��بْ��ِت الَّ��ِت��ي َوأَنْ��ِت
اْل��بَ��َح��اِت��ُر ال��نِّ��َس��اءِ َش��رُّ اْل��ُخ��َط��ا، ِق��َص��اَر أُِرْد َوَل��ْم اْل��ِح��َج��اِل َق��ِص��ي��َراِت َع��نَ��يْ��ُت

لطيب عيل قرصت ليلة أنىس ال املتنبي: يقول الخلق.» املجتمع القصري «البحرت:
العقد صحبة مثل جيدها يف يدي طالت حتى إياها ومعانقتي املخدرة لهذه مجالستي

املصدرية. عىل منصوب فهو العقد، صحبة مثل أي العقد؛ صحبة فقوله: لجيدها.
ألني كرهته؛ وإن الوداع يوم مثل آخر يوم يل يكون بأن يكفل من يقول: (611)
يوم مثل يتمنون أبًدا وهم اليوم، هذا مثل له يكون أن يتمنى فراقهم. من فيه قربت

اآلخر: قال كما عليهم، والتسليم أحبته إىل بالنظر فيه يحظى املودع ألن التوديع؛

ال��تَّ��ْس��ِل��ي��ِم ِل��ِع��لَّ��ِة أَْش��تَ��ِه��ي��ِه َف��ِإنِّ��ي اْل��َوَداَع يَ��ْك��َرُه يَ��ُك��ْن َم��ْن
ِل��ُق��ُدوِم اْع��ِت��نَ��اَق��ٍة َوانْ��ِت��َظ��اَر ِل��َوَداٍع اْع��ِت��نَ��اَق��ًة ِف��ي��ِه إِنَّ
ُم��ِق��ي��ٍم اْم��ِت��نَ��اِع ِم��ِن أَْج��َدى ِه��َي َش��ْه��ٍر وََغ��يْ��بَ��ِة ُف��ْرَق��ٍة َوَل��َك��ْم

يشء، دون بيشء مخصوًصا اليوم ذلك يف الفقد يكون ال بأن يل ومن يقول: (612)
شامًال ا عامٍّ الفقد يكون أن يتمنى وجدي؛ وال بكائي أفقد ولم أحبتي فيه فقدت فإني

أيًضا. والوجد البكاء يفقد حتى
الحب هيمه الذي واملستهام: تمن؛ هذا أي محذوف؛ مبتدأ عن خرب تمن: (613)
والفتيل ولذيذ؛ لذ وهو ولذاذة، لذاذًا ألتذه كذا وتلذذت يلتذ، والتذ يلذ، لذ ويقال: ورشده.
مفعول نائب وهو الوسخ، من أصبعيك بني تفتله ما هو وقيل: النواة، شق يف يكون ما
حقيقة ال تمن هو ذكرته الذي هذا إن يقول: الفتيل. مثل حقريًا غناءً يغني ال أي مطلق؛
معنى ويف شيئًا. عنه يغني وال ينفعه ال ذلك كان وإن بالتمني يلتذ املستهام ولكن له،

القائل: يقول البيت
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بَ��ْرَدا َظ��َم��أٍ َع��َل��ى َل��يْ��َل��ى ِب��َه��ا َس��َق��تْ��ِن��ي َك��أَنَّ��َم��ا ِح��َس��انً��ا َل��يْ��َل��ى ِم��ْن أََم��اِن��يَّ
َرْغ��َدا َزَم��نً��ا ِب��َه��ا ِع��ْش��نَ��ا َف��َق��ْد َوإِالَّ اْل��ُم��نَ��ى أَْح��َس��َن تَ��ُك��ْن ��ا َح��قٍّ تَ��ُك��ْن إِْن ُم��نً��ى

البحرتي: ويقول

أَنَ��الُ��َه��ا َال ُخ��طَّ��ًة ِم��نْ��َه��ا تَ��َم��نَّ��يْ��ُت َوإِنَّ��َم��ا َف��ْوٍت بَ��ْع��َد َل��يْ��َل��ى تَ��َم��نَّ��يْ��ُت

اآلخر: ويقول

ال��تَّ��َم��نِّ��ي ِم��َن أََق��لَّ َال َوَل��ِك��ن يُ��ْرَج��ى َل��يْ��َس َوْص��َل��ِك أَنَّ َوأَْع��َل��ُم

التهاب الحشا يف يلتهب األيام عىل غيظ ويل يقول: األسري. به يشد سري القد: (614)
عىل تنزل وال تؤاتيني ال األيام ألن بغيظي؛ يبايل وال يكرتث ال ما عىل غيظ ولكنه النار،

القد. من به يشد ما عىل األسري كغيظ كان ثم ومن مرادي،
للحبيبة معتذًرا يقول غمده. من وخروجه السيف انسالل رسعة الدلوق: (615)
ال منزعًجا رأيتني إن والتطواف: السري ومواصلته البلدان يف مقامه وقلة لها فراقه من
منه. واندلق غمده، أكل أغمد إذا الحاد كالسيف همتي وبعد ملضائي ذلك فإن ببلدة أقيم
يف والطواف السري ملواصلة هو إنما وتغريي شجوي من ترينه الذي جني: ابن وقال
وليس الواحدي: قال جفنه. أكل وإغماده سله كثر إذا الحاد كالسيف همتي، لبعد البالد
هي — فإما من — وإما به، فتكلم خاطره يف له هجس ما لكنه البيت، يف يشء ذكره مما

الزائدة: وما الرشطية، إن
بفنائه نزل [إذا بعقوته: نزل يقال: واملحلة، الدار حول وما الساحة العقوة: (616)
لعريض: وقاية وجعلته جلدي الرماح أطعمت الطعان يوم كان إذا يقول: منه.] قريبًا
قول من وهذا بالهرب. عرضه فيعاب يهرب أن عىل جلده يف الرماح وقوع يؤثر أنه يعني

الجاهيل:

َف��َس��ِل��ي��ُم ِع��ْرُض��ُه ��ا َوأَمَّ َك��ِل��ي��ٌم، ٌح َف��ُم��َج��رَّ ِج��ْل��ُدُه ��ا أَمَّ اْل��َح��ْرِب أَُخ��و

فيه وأفكر اليشء يف وفكر الكريمة: الناقة وهي نجيبة، جمع النجائب: (617)
وال نحس إىل يلتفتن ال مصممات بي يمضني النجائب هذه إن يقول: بمعنًى. وتفكر
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منزل يوم كل له املسافر وكذلك والديار، واملعايش األيام بمضيهن عيل فتتبدل سعد
وأصحاب.

معه. يسريون الذين غلمانه بالفتيان: وأراد نجائب. عىل عطف وأوجه: (618)
صحبة يف النجائب هذه عىل مسافر أبًدا أنا أي فتيان: وأوجه نجائب أيامي تبدل يقول:
عىل تلثموا وإنما والربد، بالحر يبالون ال ثم ومن األسفار، ألفوا الذين الفتيان هؤالء

الكرام. شيمة والحياء والربد، الحر اتقاء ال حيائهم، لشدة وجوههم
مثل حمرة لونه يف الذي الورد: واألسد والعادة. والخلق الطبيعة الشيمة: (619)
شيمته من الحياء ليس واملساوئ بالخبث املعروف الذئب إن يقول: الحياء يمدح الورد؛
فيقال: وحياءً، كرًما طبعه يف أن وذلك األسد، شيمة الحياء ولكن القحة، شيمته وإنما
ليس حياءهم أن واملعنى يفرتسه. ولم منه استحيا وجهه يف النظر وأحد واجهه من إن

الحياء. فرط مع باإلقدام يصفهم حياؤه، باألسد يزري ال أنه كما بهم، بمزٍر
قوم بدار أسفارهم يف مروا إذا بحيث واإلقدام الشجاعة من إنهم يقول: (620)
يخافوا ولم برماحهم، جازوها بها أرضهم يجوزون مودة قطانها وبني بينهم يكن لم
ألن تُحب؛ أن من خري تُخاف أن أي الود، من خري والخوف قال: ثم الناحية، تلك أهل
من خري رهبوت العرب: تقول كما مودة، يطيعك ممن طاعة أبلغ منك خوًفا أطاعك من
اعتصموا عدو من خافوا إذا جني: ابن وقال ترحم. أن من خري ترهب ألن أي رحموت؛
إنما االعتصام؟ ذكر وأين العدو، خوفهم ذكر أين ناقًدا: فورجه ابن قال … بالقنا منه

وجازوها. فيها حاربوا باملودة ديار عىل يجتازوا أن يمكنهم لم إذا يقول:
إليه. همته رصف اليشء: عىل ر وتوفَّ وتجنبه. عنه تباعد اليشء: عن حاد (621)
طراد من اللهو عمله الذي أي امللوك؛ من يهزل من يجتنبون الفتيان هؤالء إن يقول:

العميد. ابن يعني اللهو، وترك الجد عىل توفر من ويأتون إليهما، وما ورشاب
سفره يف له صاحبًا العميد ابن اسم جعل من يقول: األفاعي. األساود: (622)
وينتسب يقصده بأنه املسافر عرف إذا يعني واألسود؛ الحيات أنياب بني السري أمكنه
وعبارة غائلته. تُخىش ملن مثل واألسد فاألساود ورهبًا. له هيبة أحد له يتعرض لم إليه
يقدم ال املخافة من ناج فإنه مدح أو زيارة أو خدمة يف إليه نسب من التربيزي: الخطيب
آمنًا سامًلا ناجيًا واألسود الحيات أنياب بني يرس تقديره: حذف، الكالم ويف أحد. عليه

املخافة. من
البيت وهذا أسنانه. ذهبت الذي وهو أدرد، جمع والدرد: الرسيع. الوِحي: (623)
ابن اسم يستصحب من إن يقول: السابق. للبيت تقرير وهو والنرش، الطي عىل مرتب
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ويعرب: ويمر درد. لكأنها حتى األسود أنياب وال الرسيع األفاعي سم فيه يعمل ال العميد
يرس. من بدًال يمر تجعل أن ولك عابًرا. مارٍّا يرس أي «يرس»؛ قوله: من الحال موضع يف
حداء تجشم عن فأغنانا ورعده مطره وكثر الربيع أخصب بربكته يقول: (624)
أي: العيس، وكفانا اإلبل. فالعيس: الحداء. غناء أغنى الرعد ألن إليه؛ املسري يف اإلبل
— املمدوح بركات أي — بركاته من وقوله: بالغناء. اإلبل سوق والحداء: حداءها. كفانا

لكفى. تعليل
يف الشاربة أكارع إدخال من وأصله رشبن، وكرعن: حال. نفسه: يعرض (625)
إذا يقول: السبتية. النعال منه تحذى بالقرظ، املدبوغة البقر جلود والسبت: للرشب. املاء
عليها، نفسها تعرض كأنها لكثرتها فصارت السيول غادرتها التي باملياه اإلبل هذه مرت
يشبهون (هم كالسبت لينة بمشافر منها كرعت للرشب عليها وأقبلت اإلبل، فأجابتها

العبد: بن طرفة قال لينه، يف بالسبت املشفر

يُ��َح��رَِّد َل��ْم ُه َق��دُّ اْل��يَ��َم��اِن��ي َك��ِس��بْ��ِت َوِم��ْش��َف��ٌر ��آِم��ي ال��شَّ َك��ِق��ْرَط��اِس َوَخ��دٌّ

يمل؛ لم أي قال: التربيزي. الخطيب اقترص وعليها املهملة، بالحاء روي يحرد: لم
بالجيم؛ يجرد لم وروى: مشافرهما. تميل والهرم الهرمة أن وذلك فتية، شابة أنها يصف
فصار املاء، بذلك — كان أيٍّا الزهر واملراد — الورد أحدق وقد عليه.) شعره أن أي
بدل: بشيب، وكرعن استجبن، ما إذا بدل: استحني، ما إذا البيت: روي وقد له. إناء كأنه
اللسان: يف قال الرشب. عند اإلبل مشافر صوت والشيب: الحياء، من واستحني: بسبت.
إبًال يصف الرمة ذو قال الرشب. عند اإلبل مشافر صوت حكاية — بالكرس — والشيب

شيب: شيب مشافرها وأصوات متثلم، حوض يف ترشب

َوَس��َالِم بَ��ْص��َرٍة ِم��ْن َج��َواِن��بُ��ُه ُم��تَ��ثَ��لِّ��ِم ِف��ي ��ي��ِب ال��شِّ ِب��اْس��ِم تَ��َداَع��يْ��َن

هللا عبد بن املغرية بن الوليد بن هشام بن إبراهيم بها يمدح الرمة لذي قصيدة (من
وقبله: مخزوم بن عمرو بن

َط��َواِم��ي َف��اْل��ِج��َم��اُم َوأَْق��َوى أََف��لَّ ُم��تَ��َخ��طَّ��أٍ َم��نْ��َه��ٍل ِم��ْن َع��َس��َف��ْت َوَك��ْم
َوَح��َم��اِم َق��ًط��ا ِم��ْن َواِرَداٍت ِس��َوى ِب��َج��ْوِف��ِه نُ��َص��اِدْف َل��ْم َوَرْدنَ��ا َم��ا إِذَا
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ِح��يَ��اِم ِب��اْل��ُم��ْق��ِف��َراِت ُق��لُ��ٍص َع��َل��ى إَِزاِئ��ِه ِف��ي أَْف��َرَغ��ا َس��اِق��يَ��انَ��ا إِذَا
ال��ب��ي��ت. … … … ��يْ��ِب ال��شَّ ِب��اْس��ِم تَ��َداَع��يْ��َن

إىل والضمري هدى، غري عىل األخذ و«العسف»: إبله، عىل القفار قطعه يصف
لم أي «أفل»: و ينزلوه، فلم الناس تخطأه الذي و«املتخطأ»: املورد، و«املنهل»: اإلبل،
ماؤه، فيه يجتمع الذي املكان «جمة»؛ جمع و«الجمام»: خال، و«أقوى»: املطر، يصبه
املاء مصب و«اإلزاء»: البرئ، من يستقيان اللذان أي و«ساقيانا»: مملوءة، و«طوامي»:
الشابة، الناقة «قلوص»؛ جمع و«القلص»: أفرغا، صلة قلص»: و«عىل الحوض، يف
و«تداعني»: لقلص، صفة وباملقفرات: اإلبل، من الضخم القطيع «حوم» جمع و«الحيام»:
اإلبل مشافر أصوات حكاية — قلنا كما — و«الشيب» بعًضا، القلص بعض دعا أي
و«املتثلم» الرشب، إىل يدعوهن مما الصوت هذا جعل شيب، شيب والصوت: الرشب، عند

متثلم.) حوض يف أراد:
الصلبة. الحجارة السني: بكرس والسالم البياض. إىل رخوة حجارة البرصة:

طرفة: قول يف جاء كما األودية، من اتسع ما هنا: الجو (626)

َواْص��ِف��ِري َف��ِب��ي��ِض��ي اْل��َج��وُّ َل��ِك َخ��َال

وكألً. ماءً به أصبنا إليه طريقنا يف نزلناه موضع كل إن يقول: العطاء. والرفد:
إليه. تقربًا عنده نشكرها أن أرادت األرض فكأن

امللوك من غريه ترك يف لنا يقول: فيه. املرغوب األمر رغيبة؛ جمع الرغائب: (627)
اآلخرة، يف تركوا مما خريًا لينالوا الدنيا يف يزهدون الذين الزهاد مذهب إليه، وقصدنا
بزهدنا عنده الرغائب نطلب إنما فنحن سواه، من نصيب مما أكثر منه نصيب ألنا وذلك

غريه. يف
بتشديد أرجان هي وأرجان: رجونا، صلة وبأرجان: العباد، أي يرجون: (628)
ننال أن رجونا يقول: للرضورة. الراء وخفف العميد، ابن فيه يقيم بفارس، بلد الراء
يرجوه، من رجاء محقق أنه وذلك الخلد، جنة يف نيله العباد يرجو ما النعيم من لديه
ألنها فيها؛ الخلود من نيأس ال كدنا حتى الجنان يف العباد يرجو ما ببلده نرجو ثم ومن

الخلود. دار هي التي كالجنة
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جانبها. أي عرضها، توليهم أي تتعرض؛ أي التاءين: إحدى بحذف تعرض (629)
تفعل كما ونفاًرا خوًفا زواره عن تزور خيله إن يقول: . وتزورُّ عنهم تعرض واملعنى:
مفارقته. تبغي ال وهي لهم، يهبها أن تتوقع ألنها وذلك الصائد؛ طرد تخاف الوحش
تفرح خيله إن وقال: املعنى عكس ولو … مدح حسن البيت هذا يف ليس الُعْكربي: قال
والطرد هذا، أمدح. لكان — الحروب ومالقاة الكد من لتسرتيح لهم يهبها كي — بالزوار

فصيحتان. لغتان — وسكونها الراء بفتح —
اإلطنابة: ابن قال الحذر. املرسع املجد املشيح: (630)

اْل��ُم��ِش��ي��ِح اْل��بَ��َط��ِل َه��اَم��َة َوَض��ْرِب��ي نَ��ْف��ِس��ي اْل��َم��ْك��ُروِه َع��َل��ى َوإِْق��َداِم��ي

ويصف عمه، بني من رجًال يرثي الهذيل ذؤيب أبو قال األمر. يف جد الرجل: وشايح
الحرب: يف مواقفه

َوُك��ُش��وُح أَْوُج��ٌه َوَالَح��ْت ِس��َراًع��ا ُدوا تَ��بَ��دَّ َم��ا إِذَا َح��تَّ��ى َوَزْع��تَ��ُه��ْم
ِش��ي��ُح إِنَّ��ِك اْل��يَ��ْوِم َق��بْ��َل َوَش��ايَ��ْح��َت َف��َس��بَ��ْق��تَ��ُه��ْم أُوَالُه��ُم إَِل��ى بَ��َدْرَت

حجر. بن ألوس وأنشد الحذر، اإلشاحة: األعرابي: ابن وقال

اْل��ِب��َدَع��ا يُ��َح��اِوُل َق��ْد ِل��َم��ْن أَْم��ٍر ِم��ْن اْإلَِش��اَح��ُة تَ��نْ��َف��ُع َال َح��يْ��ُث ِف��ي

قال: بدعة.» دفعه ومحاولته املوت يدفع أن حاول ملن والخوف الحذر «واإلشاحة:
اإلعراض. يف وجدَّ نحاه اليشء: عن بوجهه وأشاح مشيًحا، ِجد بغري الحِذر يكون وال
إليها مرسعة مجدة الحرب يف املنايا خيله وتلقى يقول: املاء. إتيان والورد: والورود
عن به تتشاغل شيئًا تسمع ال كي ا صمٍّ وجعلها الورود. يف مرسعة املاء القطا ترد كما

لها. أرسع فيكون الطريان
قال:

اْل��َم��ا بَ��ْرُد أَْع��َج��بَ��َه��ا َك��ِدِريَّ��ٍة ��ا َص��مَّ َق��َط��اٍة ِوْرَد ِرِدي ِرِدي

ورود: وقوله: تسارعن. وتشايحن: الرأس. مقدم شعر ناصية، جمع والنوايص:
لتلقى. مطلق مفعول
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وأيده، بقوته حصلت أنها أي إليه؛ نفوسها تنسب سيوفه أفعال إن يقول: (631)
دلت لجودتها سيوفه رضبات أن يعني فيها، عملت أنها أي الهند؛ إىل السيوف وتُنسب
اجتمع أنه أي هندي؛ بسيف حصلت أنها عىل أيًضا ودلت املمدوح، بكف حصلت أنها عىل
األفعال. عىل عائد ينسبن: ويف نفوسها يف فالضمري النصل. وجودة الضارب قوة فيها
مضائه يف بأفعاله تتشبه وأفعالها السيوف، من أرشف السيوف أفعال جني: ابن وقال
وفعل يماٍن؟ وسيف هندي سيف يقال: أنه ترى أال الهند، إىل السيوف وتُنسب وحدته
جني ابن خلط قد فورجه: ابن قال … الهند من أرشف أنت لذلك منه؛ أرشف السيف
يقول: وإنما التشبيه، ذكر يجر ولم املحال؟ إىل أقرب كالمه أطراف أي أدري ال حتى
وهذا فعلنا، من ال فعله من العظيمة الرضبة هذه تقول: أي إليه؛ أفعالها تنسب إنها

كقوله:

يَ��ْض��ِرُب ِب��اْل��َك��فِّ ��يْ��َف ال��سَّ أَنَّ تَ��بَ��يَّ��نْ��َت ��ُه َك��فُّ اْل��َح��ْرِب ِف��ي ��يْ��ِف ِب��ال��سَّ َض��َربَ��ْت إِذَا

لطيف، معنى وهذا الهند. إىل السيوف وتنسب كفه إىل الفعل تنسب أنها واملعنى
السيف وتنسب بقوته، حصلت ألنها إليه؛ نفسها تنسب العظيمة السيف رضبة إن يقول:
الضارب قوة عىل دلت قد فالرضبة وعمله، رضبته جودة عىل دلت ألنها الهند؛ إىل أيًضا

الهند. من أرشف أنه البيت هذا يف وليس السيف، جودة عىل ودلت
يمت وفالن كريم. العرض نقي أي أبيض: فالن قوله: من السادة، البيض: (632)
واملقتوي: امللوك، خدمة حسن وقيل: الخدمة، والقتو: إليه. به يتقرب بكذا: فالن إىل

كلثوم: بن عمرو قال مقتوون، والجمع: الخادم،

ُم��ْق��تَ��ِوي��نَ��ا؟! ��َك ِألُمِّ ُك��نَّ��ا َم��تَ��ى ُرَويْ��ًدا َوتُ��وِع��ُدنَ��ا ُدنَ��ا تُ��َه��دِّ

األب نسب من وأرشف أعىل نسب لهم حصل بخدمته إليه األرشاف تقرب إذا يقول:
وأمهاتهم. بآبائهم منهم أعز بخدمته، يصريون إنهم أي والجد:

وهو وأرمد؛ رمد جمع والرمد: مثله. فيصري اليشء اليشء يعدي أن العدوى: (633)
مثل، وهذا غريها. رمد يعدها فلم العدوى فاتت عينه إن يقول: بالرمد. العني املريض
لم أي النفيس؛ العمى هذا يعده فلم الكرم دقائق عن الناس عمى عن تنزه أنه يعني:
قال ثم عنها. عمي والناس بها طب باملكارم بصري فهو كثرتها، عىل الناس عيوب تعده
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أن من أجل فهو ورتبة، خلًقا وأنبل خلًقا الناس سائر من أجمل هو الثاني: البيت يف
وفات شآهم ألنه هو؛ يعديهم أن ومن خاللهم، يف يشاركهم حتى بيشء الناس يعديه

النبيلة. العالية األخالق من إليه الوصول مكنتهم يف ليس ما إىل طورهم
مرشقة صريها مظلمة كانت فإذا الليايل، ألوان أعدائه عىل يغري إنه يقول: (634)
الجند، منصورة — األعالم أي — الرايات منشورة هي التي جيوشه أسلحة بربيق منرية
الرشاح: بعض وقال — الغبار — النقع بسواد مظلمة جعلها مقمرة الليايل كانت وإذا
ديار إلحراق وإما لالستضاءة، إما املشاعل؛ أوقدت بالليل سارت إذا عساكره لكثرة

الظلمة. تنجاب فحينئٍذ األعداء
من أرسع، يردي: وردى الخيل. من الجماعة وهي كتيبة، جمع الكتائب: (635)
جيوشه إن يقول: وعدوها. سريها يف بحوافرها األرض رجمت ورديانا؛ رديا الخيل ردت
عليهم فأتت الصبح يرسعه ال إرساًعا إليهم أرسعت الصبح قبل ديارهم يف األعداء أتت إذا

ضوءُه. ينبثق أن قبل — أهلكتهم —
انخفض ما والغور: تشن. التي الغارة وهي كتائب، عىل عطف ومبثوثة: (636)

ارتفع. ما والنجد: األرض. من
وهي — بالطالئع يتوقوها أن يستطيعون ال ناحيه كل يف متفرقة خيًال ورأوا يقول:
يتحرزوا أن وال دهمتهم، وقد إال يشعرون ال ألنهم — العدو طلع لتستطلع ترسل التي

منها. مرتفع أو األرض من بمنخفض منها
بعضه يفقد جيش يف أي متفاقد؛ يف وقوله: الغوص. من خيله، أي يغصن: (637)

اآلخر: قال كما واضطرابه، لكثرته بعًضا

ُح��ُج��َراِت��ِه ِف��ي اْل��بُ��ْل��ُق تَ��ِض��لُّ ِب��َج��ْم��ٍع

إذا يقول: الجمع. والحشد: مستغٍن. أي وغان: كثره. ألجل أي الكثر؛ من فقوله:
فيه يفقد مبلًغا األطراف وترامى الكثرة من بلغ الذي معسكره إىل خيله أو رساياه عادت
عادت إذا — الغرباء إليه يحشد أن عن املمدوح بعبيد استغنى والذي يوجد، فال اليشء
املعسكر جمهرة إىل بالقياس ضآلتها وبانت غاصت تفرقها بعد خيله أو رساياه إليه
بدل وروي أخالًطا، أوباًشا ليسوا املمدوح عبيد كلها املتكاثرة الجيوش وهذه وتوافره
سائر يف تغلغلت إذا الرسايا هذه أن يعني — نقص املاء: غاض من — يغضن يغصن:

األرض. يف غاض إذا كاملاء لكثرته فيه غابت جيشه
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املتفاقد، املعسكر غبار أي غباره؛ يف وقوله: وأطارت، وسفت ذرَّت أي حثت: (638)
يقول: املخطط. الثوب والربد: الخطوط. والطرائق: الرتبة. جمع — الرتب أي: — وهن
كل نقع فيثري ترابها مختلف بأمكنة يمر — أسفاره وكثرة غزواته لبعد — جيشه إن
ومنها أحمر، ومنها أسود، منها الربد: كخطوط تصري حتى غباره ألوان فتختلف مكان

حسن. معنى وهذا أصفر، ومنها أبيض،
جوًرا ملئت كما عدًال األرض ويمأل الزمان آخر يظهر الذي هو املهدي: (639)
ابن مقدمة يف مبسوط هو كما ذلك، يف خالف عىل املسلمني لدى معروف هو كما وظلًما،
وصالحه سمته ظهر من هو املوعود املهدي كان إن يقول: شئت. إن فراجعها خلدون،
املوعود هو يكن لم وإن املوعود، املهدي هو — املمدوح أي — نراه الذي فهذا وهداه،
هذا؟ بعد املهدي معنى فما كله، الهدى هو — سريته وحسن تقواه من — نراه فالذي
يقول: الحارض. العتيد أي الوعد؛ خالف والنقد: ويشاغلنا. يلهينا أي يعللنا: (640)
بالوعد، النقد من عنده عما ويخدعنا طويل بوعد فيعللنا املهدي خروج يعدنا الزمان إن

وتعليل. خداع ظهوره وانتظار حاًرضا، نقًدا املهدي هو املمدوح إن يريد:
أن ينبغي ال يقول: لإلرضاب. التي بل، بمعنى وأم: إنكاري. هنا االستفهام (641)
الحارضين؛ والرشد الخري غري آخر يشء هما املهدي من املنتظرين والرشد الخري أن يظن
املهدي من ينتظر وما املمدوح، يف ماثالن والرشد فالخري وإذن: نفسه، يغاير ال اليشء ألن

املهدي؟ هو يكون ال فلم فيه، ماثل
بعده. ما وكذلك تفضيل، أفعل وهو مضاف، منادى أنه عىل نصب، أحزم: (642)
يا يقول: الركوب. هيئة والركبة: تمييز. وجلوًسا: العقل. واللب: الرأي. سداد والحزم:
الراحمني وأرحم الشجعان وأشجع — النعم — األيادي ذوي وأكرم العقل ذوي أحزم
الفرس عىل ركوبًا الناس وأحسن املنرب، عىل وجلس — العمامة لبس — تعمم من وأحسن
والنرش. الطي باب من إلخ: … العايل املنرب عىل فقوله: — العايل الحسن الجسيم — النهد
… الحقيقة يف خطيبًا وال منرب ذا يكن ولم باملنرب، مجلسه ارتفاع شبه جني: ابن وقال
يدعي أن العميد ابن رض وما املمدوح، عيب الخطبة أن جني ابن ظن فورجه: ابن قال

الناس؟! يف كالخليفة قومه ويخطب املنرب يصعد أنه املتنبي له
ألنها الحمد؛ ذلك لنا تدم فلم بيننا جمعت أن عىل األيام حمدنا يقول: (643)
أو حمدناها، تقديره: محذوف، حمدنا: فمفعول عنك، واالنرصاف الرحيل إىل أحوجت
يحب كان العميد ابن أن معناه ألن لنفسه؛ تعظيم بيننا، بالجمع وقوله: األيام. حمدنا
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منهما، الحمد جعل إذ حمدنا، قوله: وكذلك ذلك. يحب املتنبي كان كما معه، االجتماع
نفسه. حال من يعظم بذلك فهو

والعلم جمالك هي: أشياء، لثالثة وداًعا لك وداعي جعلت األيام إن يقول: (644)
غري مربح بأنه العلم أحد يصف ولم هذا، فراقه. عىل يعز منها واحد وكل واملجد، املربح
فلعله مثًال، مربح وْجد يقال: اإلنسان، عىل يشتد فيما التربيح يستعمل إنما الطيب، أبي
تقول: أو الحقائق. عن يكشف الذي العلم أي: انكشف، أي الخفاء؛ برح قولهم: من

إياه. فراقي املربح العلم
من عندك أدركت إنني يقول: تتمناه. الذي اليشء وهي منية، جمع املنى: (645)
أهيل دون واستأثرت به انفردت إذا ولكن أتمناه، كنت ما املراد ونيل والسعادة الغنى

واألنانية. األثرة بتلك عريوني إليهم، أرجع ولم
يف والضمري اإلصباح. بمعنى مصدر وهو بالرسور، متعلق بمصبحي: قوله (646)
كل يقول: يرى. ال من قوله: من ملن راجع مثله: ويف لكل، راجع يرى، ويف بعده قوله:
أوتيته، ما ورأى وغريهم أهيل من إليه أعود حني عنده بإصباحي الرسور يف شاركني من
لك نظري ال ألنه مثله؛ هو يرى ال إنسانًا إياه مفارقتي بعد العميد ابن يا اليوم منك أرى
هذا مع فإنه به، ورسورهم أهله وغري أهله إىل بالعودة رسوره مع أنه يعني الدنيا، يف
رجًال إليهم عودته بعد عندهم يرى ال ألنه العميد؛ ابن لفراق منغًصا يزال ال الرسور

مثله. آخر
عيل أغدقت ألنك لديك؛ قلبي وأخلف عنك وأرتحل أفارقك إنني يقول: (647)

متداول. معنى وهذا قلبي. فأرست أفضالك
معي الحياة عىل لديك البقاء وآثرت إليك حياتها نفيس فارقت لو يقول: (648)

مني. بها أبر ألنك العهد؛ سوء إىل أنسبها ولم فعلت فيما أصابت إنها لقلت:
أني أي عائًدا؟ أم الخيال أيها جئتني أزائًرا املحبوب: خيال مخاطبًا يقول (649)
وهو صاحبك، أي — موالك عند أم قال: ثم بالعيادة، منك خليق فأنا الحب من مريض
هذا عىل إيل فأرسلك راقد أنني موالك اعتقد أم أي راقد؟ أني — إيل أرسلك الذي الحبيب

االعتقاد؟
عرضت: وغشية الشأن. ضمري ليس: واسم للرضورة، سكنه حال، قاصد: (650)
غشية هي وإنما زرتني، حني راقد أنني من ظن ما عىل األمر ليس يقول: مستأنفة. جملة
لم أنه يريد الغشية. تلك خالل يف فجئتني األلم، من أدركتني — رقدة ال همدة أي: —

النائَم. الخياُل يزور وإنما نائًما، يكن
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لحقتني التي الغشية وأعد ثانية الخيال أيها عد يقول: الشاخص. الناهد: (651)
من وكان الواحدي: قال ومعانقتك. لقربك سببًا يكون تلف فحبذا تلفي، فيها كان وإن
الخيال، زيارة سبب كانت الغشية ألن الخيال؛ وأعيدي عودي للغشية: يقول أن حقه
من بديع وهذا القلب. موضع غري يف الكالم قلب ولكنه الغشية؛ لحاق سبب الخيال ال

الواحدي.
وثغر للتلف. والضمري: — السابق البيت يف ألصق عىل عطف فيه: جدت (652)
الذي التلف هذا وحبذا يقول: تحزيز. أي أرش؛ فيه الذي واملؤرش: مفلج، مفرق شتيت:
قبل أنه يريد الريق، البارد املحزز املفلج الثغر تقبيل من موالك به يضن بما فيه جدت

رضابه. وارتشف الطيف
الحبيب أضحك زيارتها، فحمدت وزارتنا الحبيب خياالت بنا أملت إذا يقول: (653)
جمع يكون أن يجوز والخياالت هذا، بيشء. ليس الحقيقة يف الخيال ألن الحمد؛ ذلك

تمام: أبو قال خيالة،

اْل��َك��ذُوُب َخ��يَ��اَل��تُ��َه��ا أَْو ِب��َرْح��ِل��ي ��ْت أََل��مَّ إِالَّ ِب��نَ��اِزٍل َف��َل��ْس��ُت

املرأة.) إرادة عىل أنث إنما (وقيل:
يف لك تشبه ما والخيالة: والخيال وجوابات، كجواب خيال جمع يكون أن ويجوز

والطيف. الشخص أو صورة، من والحلم اليقظة
بزيارة منا حاجته أدرك قد كان إذا الحبيب: وقال يقول: الحاجة. األرب: (654)

للقافية. «زائد» وسكن إلينا؟ شوقه زاد فلم الخيال
لم ما الزيارة من فعلت ألنها الخياالت؛ فضل أجحد ال هذا وعىل يقول: (655)

يفعله. أنه فضًال به، يعد ولم الحبيب، يفعله
اإليادي: يعفر بن األسود قال ذاهب. فاٍن أي نافد: (656)

َونَ��َف��اِد ِب��ًل��ى إَِل��ى يَ��ِص��ي��ُر يَ��ْوًم��ا ِب��ِه يُ��ْل��َه��ى َم��ا َوُك��لَّ ال��نَّ��ِع��ي��َم َوأََرى

واصل إذا وصاله، يدوم ال منهما كال ألن خياله؛ وبني الحبيب بني فراق ال إنه يقول:
ألن خيالها؛ وبني بينها فرق ال جني: ابن وقال خياًال. إال يبقى فال يرصم أن يعتم ال
موعظة هذه نقده: أمر وما — فورجه ابن قال … وحده هللا خال ما نفاد إىل يشء كل
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لم وصل إذا خيالها أن كما الوصال، يدم لم واصلت لو املرأة هذه يقول: وإنما وتذكرة،
وإنما أورده، ما يورده أن وكلفه الفتح أبا غلط الذي فهو خيال، كل قوله: وأما يدم،
يستعمل والكل راكب، وكلٌّ وعمرو زيد خرج تقول: كما املذكورين، من كال بكل: عنى
يشري أنه ُعلم بينهما، فرق العني تعرف ال قال: وملا الجمع، يف يستعمل كما االثنني يف
هنا؟ املوعظة معنى فما وتشبيب؛ غزل يف الطيب وأبو غريها، جماعة إىل ال إليهما، بالكل
هذا، والتشبيب. الغزل يف واملواعظ املوت ذكر أقبح وما هللا؟ إال فاٍن يشء كل ويقول:
الظرفية. عن بني سلخ عىل فأضاف بينهما، فرًقا العني تعرف ال أراد بينهما فرق وقوله:
املقلد: والبعري املمتلئة. والعبلة: الرخصة. الناعمة والطَّفلة: حبيبته. يخاطب (657)
والبيت السري. يف املرسع أي والواخد: — الصوف — العهن من أي قالئد؛ عليه الذي أي

الحياء. من قائله لهرب زماننا يف قيل لو رديء البيت وهذا العكربي: قال مرصع،
قال: عنه، يصدر يشء كل منه يل يحلو الحبيب ألن مستحيل؛ أذاك إن يقول: (658)
شيئًا عليه حقد فإن محبوبه، عىل يحقد ال العاشق ألن وحبٍّا؛ هًوى أزدك أذًى زيديني

الهوى. بمقامات معرفة وعدم جهًال منه ذلك كان
الطويل الشعر: من والوارد الشعر. والفرع: مثلت، أو أشبهت، حكيت: (659)
السواد يف شعرها ليل يا أشبهت يقول: الساهر. والساهد: البعد. والنوى: املسرتسل.

عيل. تطل وال بعدت كما عني ابعد أي عني؛ بعدها فأشبه
يف واحد كالكما حتى — الليل أيها — وطلت ألجلها بكائي طال يقول: (660)

الفرع. أي تذكُّره؛ جني: ابن وروى الطول،
النجوم حارت لم يقول: العمى. من حال قائد: لها ما وقوله: حال. حائرة: (661)
كأنها النجوم وأن الليل طول يريد: يقودها؟ من لها ليس العمى كأنها لتغيب، ترسي فال

بشار: قول من وهذا واقفة.

َق��اِئ��ُد َل��َديْ��ِه َم��ا تَ��َح��يَّ��َر أَْع��َم��ى َك��أَنَّ��ُه ��َم��اءِ ال��سَّ َك��ِب��ِد ِف��ي َوال��نَّ��ْج��ُم

من جماعة كأنها أو يقول: غضبان. وواجد: العمى. عىل عطف عصبة: أو (662)
من البيت هذا ويف وفرًقا. رهبة حيارى فبقوا شجاع أبو عليهم غضب قد النواحي ملوك
قراءة عليهم مثل يف اتبعنا أنا يلحظ ديواننا يف الناظر ولعل هذا، التخلص. حسن البديع
ويف ضمها. عىل األكثرون كان وإن الهاء، كرسة التباع امليم نكرس أن العالء بن عمرو أبي
والضم والكرس، بالضم تحرك الساكنني التقاء عند امليم تحركت إذا علماؤنا: يقول ذلك
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— عمرو أبي سوى — الستة القراء قرأ وقد الهاء. كرسة إلتباع والكرس الكرس، من أوىل
عمرو. أبو وكرسه وقع، حيث أشبهه وما امليم، بضم الذلة» «عليهم

ال إنهم تحريهم: سبب ذاكًرا يقول املوروث. والتالد: املكتسب. الطريف: (663)
لو ألنهم باإلقامة؛ وال بهم، وأوقع أدركهم هربوا لو ألنهم بالهرب؛ ال ً ملجأ منه يجدون

يشء. عىل يبقي فال عليهم يغري أن خشوا أقاموا
الجود ذي املبارك امللك هذا عفو يرجون النواحي ملوك هؤالء إن يقول: (664)

واملجد.
ينصب الذي والحابل: أفزعها. وراعها: لجأت. وعاذت: الوجه. املرشق األبلج: (665)
أمن بذكره استأمن أو إليه لجأ من مهيب، الجانب عزيز إنه يقول: الرشك. وهي الِحبالة؛

والوحش. الطري حتى
تمر ال يقول: الهالك. والبائد: الجيش. والجحفل: تهدى. فاعل ساعة: كل (666)
تتابع يعني سيفه؛ تحت هلك قد أعدائه جيوش من جيش عن خربًا إليه وتهدي إال ساعة

النواحي. إىل رساياه لكثرة فتوحه أخبار
سريه. يف املرسع واملوضع: — السابق البيت يف — خربًا عىل عطف وموضًعا: (667)
عاقد والعاقد: الرأس. والهامة: الرسيعة. الناقة والناجية: أدم. من للرحل غشاء والفتان:
عدو بقتل يبرشه خفيفة ناقة رحل يف مرسًعا رسوًال ساعة كل له وتهدي يقول: التاج.
عضد عىل الخرب ورد قد وكان وتاجه، رأسه إليه يحمل تاج ذي ملك وأخذ ناحية، وفتح
وأصل الطبول، (الدبادب: الدبادب ورضبت األوىل الكرة بعد وهشوذان بهزيمة الدولة

املتنبي. إليه يشري ما وهذا الدولة، عضد باب عىل والجلبة) الصياح الدبدبة:
السائر والساري: لالستعانة. والباء العاضد، صلة وبه: املعني، العاضد: (668)
ثم به، سبحانه هللا يعضدها التي الدولة عضد يا أي: النائم. والهاجد: يثري. ويبعث: ليًال.
نائمة؛ وهي أفاحيصها عن القطا فتثري بجيوشك الصحاري فتقطع ترسي من ويا قال:

ليًال. األعداء إىل وسريه غاراته كثرة يريد
ال فإنه لألصمعي (خالًفا وأرعدت وأبرقت ورعدت، السماء برقت يقال: (669)
أولياءك وتحيي بالقتل، أعدائك عىل املوت تمطر أنت يقول: وأرعدت.) أبرقت يجيز
يعني رعد، وال لك برق ال أنه غري والحياة، املوت يمطر سحاب فكأنك واإلحسان، بالبذل

استعداد. وال احتفال غري عىل ذلك تفعل أنك
وقوله: كيده. به أنزل إذا عدوه: من نال ويقال: الديلم. ملك هو وهشوذان: (670)
يضعف الثاني، نلت مفعول نال ما وقوله: التنازع. عىل الفعلني أحد صلة مرضة: من
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وهشوذان من نلت يقول: الدولة، ركن بمحاربة الرش نفسه عىل جنى بأنه وهشوذان رأي
كان رأيه فساد أن يعني رأيه؛ بلغ ما مرضته من بلغت وما أردت، ما املرضة به وألحقت

قوله: قبيل من وهذا له، قتالك من مرضته يف أبلغ

نَ��ْف��ِس��ِه ِم��ْن اْل��َج��اِه��ُل يَ��بْ��لُ��ُغ َم��ا َج��اِه��ٍل ِم��ْن اْألَْع��َداءُ يَ��بْ��لُ��ُغ َم��ا

التايل. البيت يف رأيه فساد ذكر وقد
وأراد الكيد. صاحب والكائد: املنتهى. والغاية: للكيد، غايته يف الضمري (671)
أول من محاربتكم إىل بادر إنه يقول: البيت. عجز يف ذلك بني كما الحرب، الكيد: بغاية
أنه يعني الوسائل؛ تْجِد لم إذا إال إليها يلجأ ال الحرب ألن آخره؛ من الكيد فابتدأ وهلة

املحاربة. إىل اضطر إذا إال يحاربكم ال أن له األحزم كان
بالنصب، وافًدا وأراد للعطاء، طلبًا يفد الذي والوافد: أتى. عىل عطف ذم: (672)
محاربًا أتاكم الذي يقول: بأتى. متعلق سالح: وبال رضورة. باإلسكان عليه وقف ولكنه
عليكم واستعان سائًال، جاءكم لو عليه كان ماذا إلخفاقه، حربكم من اختاره ما ذم ثم

راشًدا. غانًما ورجع لفاز ذلك فعل لو إنه السالح؛ بدل بالرجاء
والسائد: غريه، ساده الذي واملسود: بالسالح. املقارعة من يحارب، يقارع: (673)
كان رئيًسا مقداره عىل الدهر يحاربه عليكم ويتمرد يحاربكم من يقول: غريه. ساد الذي
جارية كتبت العكربي: قال وهيب، بن محمد قول إىل نظر املعنى هذا ويف مرءوًسا. أو
من حظٍّا الشوق إليك يشكو لطرف هللا وهب تهواه: وكانت باعها، وقد — موالها إىل

وهيب: بن محمد بقول إال عنك يل الدهر إبعاد أشبه فما رؤيتك،

َع��اِش��ُق َل��ُه ال��زََّم��اَن َك��أَنَّ ال��زََّم��اِن َريْ��ُب ِف��ي��ِه َوَح��اَربَ��ِن��ي

فناء توليت يقول: الحارض. والشاهد: القريب. والداني: توليت. وليت: (674)
املوقعتني يف القتال تحرض لم وأنت فيهما، انهزم اللذين اليومني يف وهشوذان عسكر
سعدك ألن غائبًا؛ كنت وإن فيهما النرص لك كتب أنه يعني منهما، قريبًا تكن ولم بنفسك
هزم اللذين اليومني يريد الواحدي: وعبارة التايل. البيت يف قال كما قتالهم، يف عنك ناب
يريد هزمه؛ الذي هو أبوه كان بل فيهما، الدولة عضد يكن ولم وهشوذان، أبوه فيهما

أنت. هزمته فقد أبيك جيش هزمه من أن
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وحظك أبيك، جيش خليفتان؛ فيه لك كان فقد القتال تحرض لم وإن يقول: (675)
بك. حصل فكأنه بهذين النرص حصل إذا ألنه تغب؛ لم فكأنك السعد، مراقي يف الصاعد
الرماح املثقفة: والخطية — السابق البيت يف — جيش عىل عطف وكل: (676)
الرماح القتال يف خليفتك وكان يقول: وعتوٍّا. خبثًا يطاق ال الذي واملارد: املستوية. املقومة
إذا أبلغ وهو العكربي: قال مثله. مارد رجل عىل أو فرس عىل مارد رجل يهزها املقومة
وقد أبيه جيش من كانوا هؤالء ألن إجمال؛ بعد تفصيل وهذا مثله، شجاًعا الشجاع لقي

ذكرهم.
إلخ. … سوافك — الخطية — هي تقديره: محذوف مبتدأ خرب سوافك: (677)
أردفته فجف دًما أراقت إذا سوافك الرماح هذه يقول: جف. قد الذي الالزق والجاسد:
بينهما. فصل غري من أي فاصلة؛ يدعن ما فقوله: بينهما. تفصل أن دون طريٍّا دًما

بعيد. معنى وهذا دًما. أسلنه إال مفصًال أو بضعة يدعن ما أي جني: ابن وقال
إذا يقول: دعوتها. خرب إلخ: … أبدل وجملة أبدل. فاعل نائب الحائد: (678)
الذي — الحائد يصري بأن دعت الجيوش اشتباك عند نابها عن وكرشت املنايا ظهرت
أن واملعنى: هالًكا. أي حائنًا؛ الدولة عضد جيش من — القتال عن وخام الحياد عىل

هالًكا. منا الحائد هللا جعل الوغى: لدى يقولون الدولة عضد عسكر
يقول: القرائن. لداللة ذكر، لها يتقدم لم وإن للخيل، ولها بها يف الضمري (679)
وانقضت ساجًدا، سقط بالخيل رماه الذي هو الدولة عضد أن العدو حصن علم إذا

له. هيبة لها حيطانه
ينشد وفالن الغبار: العجاج؛ واحدة والعجاجة: وهشوذان. قالع الطرم: (680)
فهو طالبه، أضله بعري كأنها الخيل غبار يف كانت الطرم إن يقول: يطلبها. ضالته:

األنظار. عن وخفيت فيه غابت حتى لكثرته بها أحاط العجاج إن أي ينشده؛
الطرم تسأل يقول: الخيل، أو — وهشوذان قالع — الطرم أي تسأل: (681)
الهرب يف أرسع أنه يعني رشوًدا؛ نعامة الخيل مسخته وقد وهشوذان، عن القالع أهل
والرشود، النفور بشدة النعامة تصف والعرب ورعبًا، خوًفا خيلك إقبال عند كالنعامة
بالشارد. وصفها ثَمَّ ومن والحمامة، والبطة كالبقرة واألنثى، الذكر عىل تقع والنعامة

خيلك، فتطأها منها بموضعه تعرتف أي به؛ تقر أن األرض تخاف يقول: (682)
يهتدي ال حتى وتواريه الهرب يف إمعانه شدة يريد رآه، أنه ويجحد ينكره موضع فكل
أنًْها يَأِْنُه أنََه يقال: — النون وكرس باملد — آِنٌه منكر: بدل روي وقد مكانه. إىل أحد

يجده. ثقل من تزحر إذا وأُنوًها؛
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أنه عىل يروى وحمى: للبناء. املعيل وامُلشيد: املطول. املرفوع البناء املشاد: (683)
بالشيد، املطيل وامَلشيد: املحمي. للمكان اسًما فيكون ملشيد، مضاًفا ويروى ماٍض، فعل
الباني وال البناء وهشوذان يحِم لم يقول: منه. فاعل والشائد: الكلس، أو الجص وهو

جنده. وال قلعته عنه تغِن لم أي الدولة؛ عضد بطش من
غيًظا إال يخلقوا لم بقوم مغتاًظا أبًدا كن يقول: وهشوذان، ترخيم وهشوذ: (684)

الدولة. عضد قوم يعني والحساد؛ لألعداء
طلب يف يرسل الذي والرائد: لرأوك. ثاٍن مفعول ونابتة: اختربوك. أي بلوك: (685)
يرعاه نبات بمنزلة والقلة الضعف من فرأوك اختربوك القوم هؤالء إن يقول: الكأل.
وحدها به والظفر وهشوذان حرب تولت الدولة ركن طالئع أن يعني أهله. قبل الرائد
يستأهل ال بحيث الضعف من رأته ألنها الدولة؛ عضد وال الدولة ركن فيها يكون أن دون

للرائد. أهله: يف فالضمري أحدهما. مسري
يليق ال امللوكية زي إن يقول: دام. فاعل وجبينه: اغتظ. عىل عطف وخل: (686)
كل ليس أنه كما ملًكا، امللوك بزي تزيى من كل فليس منك، به أحق هو ملن فاتركه بك

والسجود. العبادة كثرة من ذلك يكون جبينه دمى من
ليحل بنفسه يقصدك لم األمري كان إن يقول: السعد. واليمن: يقصد. يعمد: (687)
قتيل تكن لم إن وإقباله سعده قتيل فأنت أي قصدك؛ يمنه فإن منه، لقيت ما بك

سالحه.
وقال شيئًا. فقد كأنه قلق بفتح يبرشه من عليه يرد ولم أصبح إذا يقول: (688)
عضد مثل فورجه: ابن قال ولدها. فقدت امرأة كأنه أي فاقد؛ كأنه معنى جني: ابن
يمتنع فاقد الثكىل: للمرأة يقال كان إذا وليس األحوال. من حال يف بامرأة يشبه ال الدولة

الصبح. من حالية جملة معه: يرى ال وقوله: فاقًدا. الرجل يسمى أن
مراده وينال الجاهد يخيب فقد املراد، نيل االجتهاد رشيطة من ليس يقول: (689)
اجتهاده فصار القوم، لهؤالء بتعرضه امللك طلب يف اجتهاده إال أهلكه ما أنه يريد القاعد.
للتقدير، األشياء تذل املعتز؛ بن هللا عبد قال للمتجهد، ال هلل، األمر ألن وخيبته؛ فشله سبب

التدبري. يف الهالك يصري حتى
السهم؛ حبض يقال: الصارد، خالف والحابض: مجتهد. عىل عطف ومتق: (690)
يف والبيت الرمية، يف النافذ السهم والصارد: الرمي. لضعف الرامي يدي بني وقع إذا
من فيهرب رميت، إذا السهام من نفسه عىل خائف متٍق ورب يقول: سبقه الذي معنى

هالكه. فيه فيكون فيه ينفذ سهم إىل ينفذ ال سهم
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دام ما أنه يعني قاعًدا. أم قائًما أقتله يبايل، فال عدوه قتل من يقول: (691)
بمهم ليس أي بال؛ بذي ذلك فليس قاعد وأنت بغريك كفيته فإذا العدو، قتل هو الغرض
— األخرية الياء بحذف — يبال ال يقول: أن حقه كان الواحدي: قال بنفسك. تقتله أن
االستعمال، لكثرة ذلك جاز وإنما تبايل، ال بمعنى تبل، ال قولهم: عىل قاس ولكنه للجزم،

غريه. يف جاز ما فيه فيجوز يبل»، «ال استعمالهم يكثر ولم
يف مخلد باق هو املمدوح عىل الثناء يف أصوغه الذي الشعر هذا إن يقول: (692)

خالًدا. ويبقى يهلك ال حتى — املمدوح أي — فيه عمل الذي فدى فليته الكتب،
كما له حلية مديحي جعلت يقول: العضد. يف الحيل من يلبس ما الدملج: (693)
الدولة مالك إنهما أي له: والد الدولة تلك ركن لدولة عضد وهو بالدملج. العضد يحىل

العضد. لذكر دملًجا شعره وسمى ركنها. وأبوه عضدها فهو وقوامها،
األصل: يف واملقلد أمه. عن ويستغني قرناه ويطلع يقوى الظبي الشادن: (694)
بصدوده؛ يقتل إنه يقول: السيف. تقليد موضع هنا: واملراد القالده، موضع ألنه العنق؛
هذا صدر — العكربي وتبعه — الواحدي جعل وقد هذا، الصدود. من سيًفا تقلد فكأنه

قوله: البيت

ُم��َق��لِّ��ِدِه أَْع��َل��ى َع��َل��ى ��ُدوِد ال��صُّ َس��يْ��ُف

هو: قوم فقال يحفظ، لم إنه فقاال: العجز أما

ِب��َم��ْوِع��ِدِه َم��ْط��ٍل ِذي أَْه��يَ��َف ِب��َك��فٍّ

هو: آخرون وقال

تَ��َج��رُِّدِه ِف��ي َواِم��ِق��ي��ِه ُط��َال يَ��ْف��ِري

القطاع. ابن رواية فهي أثبتناها التي الرواية أما
للشادن، منه ويف للسيف، اهتز يف والضمري التصرب. والتجلد: القطع. البرت: (695)
— السيف هذا يهتز لم يقول: للسيف. واملنصوب للعاشق، — املرفوع — اتقاه ويف
بتجلده استقبله إال ليقطعه العاشق أعضاء من عضو عىل الشادن من — الصدود سيف

بالصرب. عارضه بالصدود قصده كلما أنه يعني وتصربه.
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املتنبي: يقول تقول: أن املعاني وأوجه البيت، هذا يف الرشاح كلمة اضطربت (696)
الرجل هذا حمده عند الزمان بدر من املتنبي ذمه الذي العيب املتنبي إىل ذم الزمان إن
بالنسبة القمر ويف األحبة، مودة يف اللذان والتغري النقص هو العيب وذلك أحمد، املسمى
أحمد دون — وحسنه بهائه عىل — والبدر عنه؛ ويصدون يجفونه فأحبته املمدوح، إىل
أقوال وإليك املتنبي. أي للعاشق؛ الضمائر وسائر للزمان، وأحمده بدره يف فالضمري هذا،
هو وأحمد حسنه، يف مبالغة الزمان بدر جعله املعشوق، هو البدر جني: ابن قال الرشاح،
العاشق أن واملعنى مثله. أحمد الزمان يف ليس يريد الزمان، أحمد نفسه وجعل املتنبي،
معه واجتمع وهجره، جفاءه منه يذم حسنًا الزمان كبدر هو الذي الزمان بدر يذم كان
يذم فالزمان املتنبي؛ ألحمده الزمان حمد حال يف معشوقه من الحال تلك عىل الزمان
هذا يف الفتح أبو تهوس قد الواحدي: قال ونجابته. لفضله هو ويحمده أحبته هجر
أحبة من املتنبي إىل ذم الزمان إن البيت: ومعنى فيه. فائدة ال كثري بكالم وأتى البيت
املمدوح؛ يعني أحمده، حمد يف القمر يعني بدره يف الزمان ذم ما يجفونه ألنهم املتنبي؛
وحسنه بهائه عىل البدر أن يعني املمدوح، هذا إىل باإلضافة مذموم البدر أن واملعنى
هو ذم كما أحبته هجر معه يذم الزمان أن يريد القطاع: ابن وقال هذا. أحمد دون

حبيبه. أي بدره؛
شمس هو يقول: فرس. عىل وهو أي: القته؛ يف الهاء من حال فرس: عىل (697)
الشمس؛ هيوىل يف نوره تردد مرتدًدا فرس عىل ميدانه يف يجول وهو الشمس رأته إذا

النور. منه تستفيد فالشمس منها، أضوأ ألنه
فالعبد؛ وجوابها: رشطية، «إن» إن قائلني: الرشاح سائر البيت روى هكذا (698)
عند يحسن ال كالعبد طلعته يف إال قبيح أحد كل يف والحسن الحسن، موىل هو واملعنى:
يف خطأ — البيت عجز يف — يقبح قوله: إن اليازجي: وقال مواله. عند حسنه أحد كل
ال املمدوح هذا غري يف الحسن إن واملعنى: نافية؛ إن فتكون يحسن، والصواب الرواية،
فكل النقص، من غريها ويف الكمال من فيها ملا بطلعته مقابلته عند إال قبيًحا يظهر
عن انفراده عند يستحسن إنما العبد أن كما عنه، انفراده عند يستحسن إنما حسن ذي
بارع جميل حسن القول من وجه وهذا إليه. بالنسبة قبيًحا ظهر به قوبل فإذا سيده،

الرواية. لوال
يقول: تطلبه. وال دعه أي عنه: نفًسا وطب يرجع. ويصدر: العطاء. الرفد: (699)
إن لها: فقلت مبذول. غري فإنه تطلبه وال دعه أي: العطاء، عن نفًسا طب العاذلة: قالت
أطلب. ما بلوغ من يل بد ال أي إليه؛ الوصول بعد إال عنه ينرصف ال أمًرا قصد إذا الحر
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نفسه إن يقول: العقل. نهية؛ جمع والنهى: للدهر. وأمرده: كهله يف الضمري (700)
والرش. الخري مجمع هو الذي الدهر نفس تصغر — وكربها عظمها يف —
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الرومي: محمد بن مساور يمدح وقال

اْألُْس��تَ��اذَا؟1 يَ��ْق��ُدُم َغ��اٍب َل��يْ��ُث أَْم َه��ذَا؟ َش��ْم��ٍس َق��ْرُن أَْم أَُم��َس��اِوٌر
2 ُج��ذَاذَا اْل��ِع��بَ��اَد تَ��َرَك َوَق��ْد ِق��َط��ًع��ا، ذُبَ��ابَ��ُه تَ��َرْك��َت َف��َق��ْد انْ��تَ��َض��يْ��َت َم��ا ِش��ْم
3 يَ��ْزَداذَا بَ��ِن��ي أَْض��َح��ْوا اْل��َوَرى أَتَ��َرى َوَص��ْح��بَ��ُه َح��َط��ْم��َت يَ��ْزَداٍذ ابْ��َن َه��بْ��َك
4 أَْف��َالذَا َوُك��بُ��وَدُه��ْم أَْق��َف��اءَُه��ْم َل��ِق��ي��تَ��ُه��ْم ِب��َح��يْ��ُث أَْوُج��َه��ُه��ْم َغ��اَدْرَت
5 اْس��ِت��ْح��َواذَا َواْس��تَ��ْح��َوذَ َض��نْ��ِك��ِه ِف��ي َع��َل��يْ��ِه��ِم اْل��ِح��َم��اُم َوَق��َف َم��ْوِق��ٍف ِف��ي
6 اْل��ُف��وَالذَا َوَس��َق��يْ��تَ��َه��ا أَْج��َريْ��تَ��َه��ا ِج��ئْ��تَ��َه��ا ��ا َف��َل��مَّ نُ��ُف��وُس��ُه��ُم َج��َم��َدْت
7 ُم��َع��اذَا أَِب��ي��َك َوأََخ��ا َج��ْوَش��ٍن ِف��ي ��ًدا ُم��َح��مَّ أَبَ��اَك َرأَْوا َرأَْوَك ��ا َل��مَّ
8 ذَا إِالَّ َف��اِرٌس َال َق��ْولِ��ِه��ْم: َع��ْن ِرَق��اِب��ِه��ْم ِب��َض��ْرِب أَْل��ُس��نَ��ُه��ْم أَْع��َج��ْل��َت
9 َوَرذَاذَا َواِب��ًال اْل��َم��نَ��ايَ��ا َم��َط��َر َع��اِرٍض ِط��ْل��َع��َة َع��َل��يْ��ِه َط��َل��ْع��َت ِغ��رٌّ
اْألَْف��َخ��اذَا10 ِب��بَ��ْولِ��ِه َوبَ��لَّ ِب��َدٍم ِث��يَ��ابَ��ُه بَ��َل��ْل��َت َق��ْد أَِس��ي��ًرا َف��َغ��َدا
بَ��ْغ��َداذَا11 َوَال َح��َل��بً��ا َال َف��انْ��َص��اَع ُط��ْرَق��ُه اْل��َم��ْش��َرِف��يَّ��ُة َع��َل��يْ��ِه َس��دَّْت
َك��ْل��َواذَا12 إَِل��ى َك��ْرَخ��ايَ��ا بَ��يْ��َن َم��ا ونَ��ش��ُؤُه ال��ثُّ��ُغ��وِر ِف��ي اْإلَِم��اَرَة َط��َل��َب
َواْآلَزاذَا13 اْل��بَ��ْرنِ��يَّ َظ��نَّ��َه��ا أَْو ُح��ْل��َوًة اْألَِس��نَّ��َة َح��ِس��َب َف��َك��أَنَّ��ُه
َم��َالذَا14 ال��طِّ��َع��اِن ِم��َن ال��طِّ��َع��اَن َج��َع��َل اْل��َق��نَ��ا اْخ��تَ��َل��َف إِذَا َم��ْن َق��بْ��َل��َك يَ��ْل��َق َل��ْم
اْإلِنْ��َف��اذَا15 َع��ْزُم��ُه يُ��َواِف��َق َح��تَّ��ى َوِط��ي��بُ��َه��ا اْل��َح��يَ��اُة تُ��َواِف��ْق��ُه َال َم��ْن
َالذَا16 َواْل��َه��َواِج��ِر َخ��زٍّا اْل��بَ��ْرِد ِف��ي يَ��َخ��الُ��َه��ا ُروِع ال��دُّ لُ��بْ��َس ُم��تَ��َع��وًِّدا
��اذَا17 أَخَّ ِل��ِم��ثْ��ِل��ِه تَ��ُك��وَن َال أَْن ِم��نْ��ُك��َم��ا َوأَْع��َج��ُب ِب��أَْخ��ِذَك��ُه، أَْع��ِج��ْب
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هوامش

﴿يَْقُدُم تعاىل: قال تقدم، إذا يقُدم: وقَدم منها. يبدو ما أول الشمس: قرن (1)
حسنه يف شبهه الشام. أهل لغة بعض يف األستاذ يسمى والوزير: اْلِقيَاَمِة﴾. يَْوَم َقْوَمُه

الوزير. يتقدم وكان الغاب، بليث شجاعته ويف الشمس، بقرن
استعمالك بكثرة طرفه حد فللت فقد الغمد، من سللته الذي سيفك اغمد يقول: (2)
وانتضاه: أغمده. إذا السيف شام من أمر فشم: قطًعا. الناس سيفك ترك وقد إياه،

املكسورة. القطعة وهي جذاذة، جمع والجذاذ: حده. السيف: وذباب استله:
أفتظن معه، ومن يزداذ ابن حطمت أنك احسب يقول: نفسك. احسب أي هبك: (3)
تفنيهم أن وتحاول إياهم معاملتك فتعاملهم يزداذ، ابن مثل لك أعداء كلهم الناس
للرضورة. رصفه ولكنه للعجمة، ينرصف ال وهو حطمت. مفعول يزداذ: فابن جميًعا،
فولوك فيه لقيتهم الذي املوضع يف هزمتهم إنك يقول: بهم فعله ما يذكر (4)
وقيل: صغاًرا. قطًعا أكبادهم وتركت استقبالك، يف وجوههم مقام قامت حتى أقفاءهم
وفاعل، فعل غادرت: فقوله: كاألقفاء، صارت حتى بالرضب وجوههم طمست املعنى:
كبودهم وغادرت أي وكبودهم: وقوله: ثان. مفعول وأقفاءهم: أول، مفعول وأوجههم:

الكبد. من القطعة فلذ؛ جمع واألفالذ: أفالذًا،
يف فحبسهم عليهم، املوت وقف ضيقة معركة يف منك الفعل هذا كان يقول: (5)
الضيق، والضنك: املوت. فالحمام: جميًعا. واستأصلهم نفوسهم عىل استوىل حتى ضيقها
واستحوذ: ملوقف. ضنكه: يف والضمري ضيقة. أي َضنًكا﴾؛ ﴿َمِعيَشًة تعاىل: قوله ومنه

استوىل.
دخيل. خبثه، من املنقى الحديد، مصاص وهو معروف؛ الحديد من الفوالذ: (6)
قال ثم الجامد. كاليشء فاشتدوا وشجعوا وصربوا قلوبهم قست يعني جني: ابن قال
فكأنك سيوفك، عىل دماءهم أسلت أي نفوسهم، أجريت أي أجريتها؛ جئتها فلما املتنبي:
أنها أحدها أقوال: «جمدت» يف الواحدي: وقال املاء. الفوالذ يسقى كما لها سقيًا جعلتها

الشاعر: قول يتأول وعليه الدم، يجمد والخوف منك، خوًفا جمدت

اْل��يَ��ِق��ي��ِن ِب��اْل��َخ��بَ��ِر ال��دََّم��يَ��اُن َج��َرى ذُِب��ْح��نَ��ا ُج��ْح��ٍر َع��َل��ى أَنَّ��ا َف��َل��ْو

البيت: هذا (قبل
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ِح��ي��ِن ُم��نْ��ذُ ال��تَّ��َك��اُش��ِر ُط��وِل َع��َل��ى َربَ��اٍح َوأَبَ��ا إِنَّ��ِن��ي َل��َع��ْم��ُرَك
ُدونِ��ي َوأََراُه ُدونَ��ُه يَ��َراِن��ي َوأَيْ��ًض��ا َوأُبْ��ِغ��ُض��ُه َل��يُ��بْ��ِغ��ُض��ِن��ي

لشاعر أنها — دريد ابن قال كما — وأصحها شعراء، عدة إىل نسبت األبيات وهذه
سليم. بن بدال بن عيل اسمه

وسكون الجيم بضم و«جحر» التبسم، وهو: «الكرش» من املباسطة والتكارش:
يمتزج ال أنه من العرب عند اشتهر ما اليقني»: «بالخرب وأراد األرض. يف الشق الحاء:

املتباغضني. دم
يجري بل يل وبغضه له بغيض من ودمه، دمي يختلط لم يريد األعرابي: ابن قال

يرسة. ودمه يمنة دمي
بجري الجبان من منا الشجاع من لعلم جحر عىل ذبحنا لو معناه بعضهم: وقال

يجمد.) الجبان ودم يجري، الشجاع دم أن يزعمون ألنهم دمه؛ وجمود دمي
دماءهم أن والثاني جبان. ألنك يسيل ال ودمك شجاع، ألني يسيل دمي أن يريد:
بعده يذكر كان إذ كالجمود؛ حقنها فجعل بسيوفك، أبحتها جئتها فلما محقونة، كانت

أوردناه. الذي جني ابن كالم أورد ثم اإلجراء،
فلصحة تشبههما، ألنك وعمك؛ أباك رأوا رأوك ملا يقول: الدرع. الجوشن: (7)

وكرمهما. وشجاعتهما فضلهما فيك اجتمع يعني رأوهما؛ كأنهم بهما شبهك
بادرتهم لكنك هذا، إال فارس ال يقولوا: أن أرادوا شجاعتك ورأوا رأوك ملا يقول: (8)
دهرك قريع بأنك ألقروا سيفك أمهلهم لو أي القول؛ هذا يقولوا أن يتمكنوا فلم بالقتل
ثالث التأنيث: يف يقال تأنيثه. عىل لسان جمع واأللسن: هذا، وشجاعة. فروسية وأوحده
ما قياس وهذا وأحمرة، حمار مثل ألسنة: ثالثة قال: ذكره ومن وأذرع، كذراع ألسن:

واملؤنث. املذكر من فعال عىل جاء
املعرتض السحاب والعارض: الغافل. والغر: غر، — يزداذ ابن — هو أي غر: (9)
عنك غافًال كان يقول حاالن. وهما الخفيف، والرذاذ: الشديد. املطر والوابل: األفق. يف
وجرًحا قتًال املوت مطره جعل كالسحاب جعله وملا السحاب، يطلع كما عليه طلعت حتى

وأًرسا.
جميًعا. والبول بالدم تلطخ أنه يريد: (10)

بها تعمل هناك قرى وهي اليمن؛ مشارف إىل املنسوبة السيوف املرشفية: (11)
فلم أمره يف وتلدد انهزم يقول: بغداد. يف لغة وبغداذ: ووىل. انثنى وانصاع: السيوف.
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منصوبان وبغداًدا: وحلبًا الطرق. هذه عليه أخذت سيوفك ألن العراق؛ وال الشام يقصد
رضورة. ورصفهما بغداد وال حلب يقصد ال أي بمضمر؛

عىل أمريًا يكون أن حاول يقول: العراق. بسواد قريتان وكلواذا: كرخايا (12)
خسيس. سوادي ألنه طلب، ملا يصلح ال إنه أي العراق؛ سواد يف نشأ إنما وهو الثغور،
التمر من نوعان واآلزاذ: والربني الرمح. نصل وهو سنان، جمع األسنة: (13)
والحرب، الطعان أهل من هو وليس والتمر، الرطب أكل تعود إنه يقول: بالعراق. كثريان
الوزن. لإلقامة مده لكنه القرص، اآلزاذ يف واملشهور هذا، يأكله. تمًرا الحرب ظن فكأنه
امللجأ. واملالذ: أخرى وذاك مرة هذا يطغى أن باختالفها واملراد الرماح. القنا: (14)
إىل إال الطعان من يهرب لم املطاعنة عند الرماح اختلف إذا رجًال قبلك يلق لم يقول:
بالطعان، إال حقيقته يحمي ال أنه وعلمه وحفاظه إلقدامه النزال إىل إال يلجأ ولم الطعان،

الحمام: بن الحصني قال كما

أَتَ��َق��دََّم��ا أَْن ِم��ثْ��َل َح��يَ��اًة ِل��نَ��ْف��ِس��ي أَِج��ْد َف��َل��ْم اْل��َح��يَ��اَة أَْس��تَ��بْ��ِق��ي ��ْرُت تَ��أَخَّ

إال الحياة طعم يلتذ ال إنه يقول: األوىل. من من بدل نصب، موضع يف من: (15)
فإذا عزمه، إنفاذ يف عيشه طيب إن أي الوراء؛ إىل فيه يرجع ال فأنفذه عزمه أمىض إذا
يجد «ال الحكيم: قول من وهذا العكربي: قال عيشه. يطب لم ينفذه لم يشء عن رجع

ترصًفا.» ألمره وال درًكا. لشهوته يجد ال من الحياة طعم
والهواجر: الكتان. من رقيق ثوب والالذ: الحرير. من غليظة ثياب الخز: (16)
متعوًدا إنسانًا قبلك يلَق لم يقول: الصيف. نهار يف الحر شدة وقت وهي هاجرة؛ جمع
من به يالذ الذًا القيظ حمارَّة ويف الربد، يقيه خزٍّا الربد صبَارَّة يف يظنها الدروع لبس
متعوًدا، فقوله: الثياب، من النوعني هذين كلبس عندك صارت لبسها فلتعودك الحر،
الهواجر ألن مختلفني؛ عاملني معمويل عىل عطف البيت ويف هذا، نكرة. أنها عىل ملن نعت
وأنشدوا جارٍّا. أولهما عامل كون جوزه وإنما خز، عىل عطف والذا: الربد، عىل معطوفة

الشاعر: قول جوازه عىل

نَ��اَرا ِب��ال��لَّ��يْ��ِل ��َج تَ��أَجَّ َونَ��اٍر ً اْم��َرأ تَ��ْح��َس��ِب��ي��َن اْم��ِرٍئ أَُك��لُّ

تأخذه؛ لم لو ذلك من وأعجب وعدده! قوته يف إياه أخذك أعجب ما يقول: (17)
تقصده. أحد منك يفلت ال أعدائك عىل منصور مظفر ألنك
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وذلك الدولة، نارص أخيه لنرصة سار ملا معه املسري سأله وقد الدولة سيف يمدح وقال
وثالثمائة: وثالثني سبع سنة

اْل��ِم��ْق��َداُر1 ُم��َراَدَك ِف��ي��َك َوأََراَد ال��نُّ��وَّاُر! تَ��ُح��لُّ��ُه َح��يْ��ُث َح��لَّ ِس��ْر،
ِم��ْدَراُر2 َوِدي��َم��ٌة اتَّ��َج��ْه��َت َح��يْ��ُث َس��َالَم��ٌة َف��َش��يَّ��َع��تْ��َك اْرتَ��َح��ْل��َت َوإِذَا
أَنْ��َص��اُر3 ُص��ُروَف��ُه َك��أَنَّ َح��تَّ��ى اْل��ِع��َدى ِف��ي تُ��َح��اِوُل َم��ا َدْه��ُرَك َوأََراَك
اْألَبْ��َص��اُر4 ِل��ُق��ُدوِم��َك َم��ْرُف��وَع��ًة َم��ْوِرٍد َع��ْن َص��اِدٍر أَْغ��نَ��َم َوَص��َدْرَت
اْألَْس��َم��اُر5 ِب��َح��ِدي��ِث��ِه َوتَ��َزيَّ��نَ��ْت ِب��ِذْك��ِرِه ال��زََّم��اُن بَ��ِج��َح الَّ��ِذي أَنْ��َت
اْألَْع��َم��اُر6 َف��َع��َط��اُؤُه َع��َف��ا َوإِذَا ِع��َق��ابُ��ُه َف��اْل��َف��نَ��اءُ تَ��نَ��كَّ��َر َوإِذَا
أَْغ��بَ��اُر7 ِل��َدرَِّه��ا اْل��ُم��لُ��وِك َدرُّ َم��َواِه��ٌب اْل��ُم��لُ��وُك َوَه��َب َوإِْن َوَل��ُه
اْل��َع��اُر8 إَِل��يْ��َك يَ��ْدنُ��و أَْن َويَ��َخ��اُف ال��رََّدى! ِم��َن يَ��َخ��اُف َم��ا َق��ْل��بُ��َك ِل��ل��ِه
اْل��َج��رَّاُر9 اْل��َج��ْح��َف��ُل َع��نْ��َك َوِي��ِح��ي��ُد ُك��لِّ��ِه اْل��َخ��َالِئ��ِق َط��بْ��ِع َع��ْن َوتَ��ِح��ي��ُد
اْل��َج��بَّ��اُر10 َس��َط��َواِت��ِه ِم��ْن َويَ��ِذلُّ َج��اُرُه اْألَِع��زَِّة َع��َل��ى يَ��ِع��زُّ َم��ْن يَ��ا
َم��َزاُر11 يَ��ِش��طُّ َوَال ال��لِّ��َق��اءِ ُدوَن تَ��نُ��وَف��ٌة تَ��ُح��وُل َف��َم��ا ِش��ئْ��َت َح��يْ��ُث ُك��ْن
اْل��ُم��ْس��تَ��اُر12 َويَ��ْق��ُرُب اْل��َم��ِط��يُّ يُ��نْ��َض��ى ُم��ْض��ِم��ٌر ِوَداِدَك ِم��ْن أَنَ��ا َم��ا َوِب��ُدوِن
ِخ��يَ��اُر13 إَِل��يْ��ِه َق��َل��ِق��ي َع��َل��ى ِل��ي َم��ا َض��اِئ��ٌع َخ��ْل��ِف��ي َخ��لَّ��ْف��ُت الَّ��ِذي إِنَّ
َداُر14 أَْرٍض َوُك��لُّ اْل��ِع��يَ��اُل َل��ْوَال َم��ْش��َرٌب َم��اءٍ َف��ُك��لُّ ُص��ِح��بْ��َت َوإِذَا
اْألَْش��َع��اُر15 ِب��ُش��ْك��ِرَه��ا تَ��ِس��ي��ُر ِص��َل��ٌة إَِل��يْ��ِه��ِم أَُع��وَد ِب��أَْن اْألَِم��ي��ِر إِذُْن
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فقال: وُكَميت، دهماءَ فرسني؛ بني وخريه

اْل��ِخ��يَ��ُر16 اْل��َف��َض��اِئ��ِل ِف��ي َل��ُه َوَم��ْن َم��َط��ُر يَ��ا تَ��يْ��ِن َدْه��َم��اءَ اْخ��تَ��ْرُت
ال��نَّ��َظ��ُر17 َويَ��ْك��ِذُب ِف��ي��َه��ا يَ��ْص��ُدُق َوَق��ْد اْل��ُع��يُ��وُن َف��اَل��ِت َوُربَّ��َم��ا
بَ��َش��ُر18 ِب��أَنَّ��ُه إِالَّ ِع��ي��َب َم��ا َم��َألٍ ِف��ي يُ��َع��اُب َل��ْو الَّ��ِذي أَنْ��َت
َواْل��َع��َك��ُر19 ال��رَِّم��اِح َوُس��ْم��ُر ـ��ُل َواْل��َخ��يْ��ـ ��واِرُم ال��صَّ إِْع��َط��اءَُه َوأَنَّ
َك��ثُ��ُروا20 ُك��لَّ��َم��ا يَ��ِق��لُّ��وَن َل��ُه َك��أَنَّ��ُه��ُم أَْع��َداِئ��ِه َف��اِض��ُح
اْل��َق��َم��ُر21 َرِم��يُّ��ُه َم��ْن َوُم��ْخ��ِط��ئٌ ِس��َه��اِم��ِه��ِم ِم��ْن ال��ل��ُه أََع��اذََك

إجازتهما، يسأله األحنف22 بن للعباس بيتان فيها برقعة الدولة سيف رسول وجاءه
فقال:

أُْظ��ِه��ُر؟!23 َف��َم��ا ِس��رِّي، َوِس��رَُّك أُوثِ��ُر الَّ��ِذي ِرَض��اَي ِرَض��اَك
تَ��ْح��ذَُر24 َم��ا اْل��ُودُّ َوآَم��نَ��َك تَ��تَّ��ِق��ي َم��ا اْل��ُم��ُروءَُة َك��َف��تْ��َك
يُ��نْ��َش��ُر25 َال ��رُّ ال��سِّ أُنْ��ِش��َر إِذَا َم��يِّ��ٌت اْل��َح��َش��ا ِف��ي َوِس��رُُّك��ُم
تُ��بْ��ِص��ُر26 َم��ا اْل��َق��ْل��َب َوَك��اتَ��َم��ِت ِف��ي��ُك��ُم ُم��ْق��َل��ِت��ي َع��َص��ْت َك��أَنِّ��ي
يَ��ْغ��ِدُر27 َال َواْل��ُح��رُّ اْل��َغ��ْدِر، ِم��َن ُم��ْس��تَ��ْودٌَع أَنَ��ا َم��ا َوإِْف��َش��اءُ
أَْق��َدُر28 تَ��ْرِك��َه��ا َع��َل��ى َف��ِإنِّ��ي نَ��ْط��َق��ٍة َع��َل��ى َق��َدْرُت َم��ا إِذَا
أَْح��َم��ُر29 َواْل��َق��نَ��ا َوأَْم��ِل��ُك��َه��ا أَْش��تَ��ِه��ي َك��َم��ا نَ��ْف��ِس��ي أَُص��رُِّف
يَ��أُْم��ُر30 َم��ْن َخ��يْ��َر يَ��ا َوأَْم��َرَك َدْوَل��ًة َس��يْ��َف��َه��ا يَ��ا َدَواَل��يْ��َك
أَذَْخ��ُر الَّ��ِذي ِش��ْع��ِري َف��َل��بَّ��اُه ُم��ْس��تَ��ْع��ِج��ًال َرُس��ولُ��َك أَتَ��اِن��ي
َواْألَْش��َق��ُر31 َس��يْ��ِف��َي َل��َل��بَّ��اُه َق��اِت��ًم��ا وًَغ��ى يَ��ْوَم َك��اَن َوَل��ْو
يَ��نْ��ُظ��ُر32 ِب��َه��ا َع��يْ��ٌن َف��ِإنَّ��َك أَْه��ِل��ِه َع��ْن ال��دَّْه��ُر َغ��َف��َل َف��َال

لذلك:33 وتنكر مدحه الدولة سيف استبطأ وقد وقال

اْخ��ِت��َص��اَرا34 ��َالِم ال��سَّ َط��ِوي��ُل َوَص��اَر اْزِوَراَرا َص��اَر اْل��ُق��ْرَب ذَِل��َك أََرى
ِم��َراَرا35 َوأَْح��يَ��ا ِم��َراًرا أَُم��وُت َخ��ْج��َل��ٍة ِف��ي اْل��يَ��ْوَم تَ��َرْك��تَ��ِن��َي
ِس��َراَرا36 ُم��ْه��ِري اْل��َخ��يْ��ِل ِف��ي َوأَْزُج��ُر ُم��ْس��تَ��ْح��ِي��يً��ا ال��لَّ��ْح��َظ أَُس��اِرُق��َك
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اْع��ِت��ذَاَرا37 اْع��ِت��ذَاِري أََراَد إَِل��يْ��َك اْع��تَ��ذَْرُت َم��ا إِذَا أَنِّ��ي َوأَْع��َل��ُم
اْخ��ِت��يَ��اَرا38 ِم��نِّ��ي ذَِل��َك َك��اَن إِْن ِت اْل��بَ��اِه��َرا َم��َك��اِرَم��َك َك��َف��ْرُت
ِغ��َراَرا39 إِالَّ ال��نَّ��ْوَم َح��َم��ى َه��مٌّ ـ��َل اْل��َق��ِل��ي��ـ إِالَّ ��ْع��َر ال��شِّ َح��َم��ى َوَل��ِك��ْن
نَ��اَرا40 اْل��َق��ْل��ِب ِف��ي أَْض��َرْم��ُت أَنَ��ا َوَم��ا ِب��ِه ِج��ْس��ِم��ي أَْس��َق��ْم��ُت أَنَ��ا َوَم��ا
َض��اَرا41 َوإِيَّ��اَي أََس��اءَ إَِل��يَّ ال��زََّم��اِن ذُنُ��وَب تُ��ْل��ِزَم��نِّ��ي َف��َال
َداَرا42 اْألَْرِض ِم��َن يَ��ْخ��تَ��ِص��ْص��َن َال ُت ��اِئ��َرا ال��سَّ ��ُرُد ال��شُّ َل��َك وَِع��نْ��ِدي
اْل��ِب��َح��اَرا43 َوُخ��ْض��َن اْل��ِج��بَ��اَل َوثَ��بْ��َن ِم��ْق��َولِ��ي َع��ْن ِس��ْرَن إِذَا َق��َواٍف
َس��اَرا َح��يْ��ُث َق��َم��ٌر يَ��ْس��ِر َل��ْم َوَم��ا َق��اِئ��ٌل يَ��ُق��ْل َل��ْم َم��ا ِف��ي��َك َولِ��ي
ال��نَّ��َه��اَرا44 َوُك��نْ��َت ال��ظَّ��َالَم َل��َك��انُ��وا َدْه��ِرِه��ْم ِم��ْن ال��نَّ��اُس ُخ��ِل��َق َف��َل��ْو
ُم��َغ��اَرا45 َع��ُدوٍّ ِف��ي َوأَبْ��َع��ُدُه��ْم ِه��زًَّة ال��نَّ��َدى ِف��ي أََش��دُُّه��ُم
يَ��َس��اَرا46 يَ��َس��اًرا أَُع��دُّ َف��َل��ْس��ُت اْل��ُه��ُم��وِم َف��ْوَق ��َي َه��مِّ ِبَ��َك َس��َم��ا
ِك��بَ��اَرا47 إِالَّ رَّ ال��دُّ يَ��ْق��بَ��ِل َل��ْم ـ��ُي ـْ َع��ِل��ي�� يَ��ا َل��ُه بَ��ْح��ًرا ُك��نْ��َت َوَم��ْن

الفطر: بعيد يهنئه وقال

َواْل��َق��َم��ُر48 ��ْم��ُس ال��شَّ َح��تَّ��ى ِب��َك ُم��ِن��ي��َرٌة َواْل��ُع��ُص��ُر َواْألَْع��يَ��اُد َواْل��ِف��ْط��ُر ��ْوُم ال��صَّ
اْل��بَ��َش��ُر49 ُدونِ��َه��ا ِم��ْن ِب��ِه يُ��َخ��صُّ َف��َم��ا نَ��اِئ��لُ��ُه َع��مَّ َوْج��ًه��ا اْألَِه��لَّ��َة تُ��ِري
َزَه��ُر50 َدْه��ِرِه ِف��ي َش��َم��اِئ��لُ��ُه َم��ْن يَ��ا أُنُ��ٌف َرْوَض��ٌة إِالَّ ِع��نْ��َدَك ال��دَّْه��ُر َم��ا
ُع��ُم��ُر51 أَْع��َواِم��ِه ِف��ي َل��َك انْ��تَ��َه��ى َف��َال َك��َرٌم أَيَّ��اِم��ِه ِف��ي َل��َك يَ��نْ��تَ��ِه��ي َم��ا
َواْل��ِك��بَ��ُر52 ��يْ��ُب ال��شَّ ِم��نْ��َه��ا َغ��يْ��ِرَك َوَح��ظَّ َش��َرٌف تَ��ْك��َراِرَه��ا ِم��ْن َح��ظَّ��َك َف��ِإنَّ

الناس، لزحام املتنبي إليه يصل ولم الروم ملك لرسول الدولة سيف جلس وقد وقال
وانقطاعه. تأخره عىل الدولة سيف فعاتبه

وثلثمائة: وأربعني ثالث سنة وذلك ارتجاًال، املتنبي فقال

ال��نَّ��َظ��ُر53 يَ��ْص��ُدَق َح��تَّ��ى اْل��َوْص��ُف يَ��ْص��ُدُق َال ُرْؤيَ��ِت��ِه َق��بْ��َل َوْص��ٌف اْل��يَ��ْوِم ِل��ذَا ُظ��ْل��ٌم
بَ��َص��ُر َوَال َس��ْم��ٌع ِل��ْي ِب��َس��اِط��َك إَِل��ى َس��بَ��بً��ا يَ��ِج��ْد َل��ْم َح��تَّ��ى اْل��َج��يْ��ُش تَ��َزاَح��َم
َخ��بَ��ُر54 ُك��لُّ��ُه وََع��يَ��اِن��ي ُم��َع��اِي��نً��ا َوأَْغ��يَ��بَ��ُه ُم��ْخ��تَ��صٍّ أَْش��َه��َد َف��ُك��نْ��ُت
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َظ��َف��ُر55 ِع��نْ��َدُه َع��نْ��ُه َع��ْف��َوَك ِألَنَّ نَ��اِظ��َرُه ال��رُّوِم َم��ْل��ُك يَ��ْرَف��ُع اْل��يَ��ْوَم
يَ��ْف��تَ��ِخ��ُر56 اْألَْم��َالِك َع��َل��ى يَ��َزاُل َف��َم��ا َرَس��اِئ��ِل��ِه َع��ْن ِب��َش��ْيءٍ أََج��بْ��َت َوإِْن
يَ��نْ��تَ��ِظ��ُر57 اْل��َق��ْوِم َوبَ��اِق��ي ��يُ��وِف ال��سُّ ِم��َن ِرَق��ابُ��ُه��ُم َوْق��ٍت إَِل��ى اْس��تَ��َراَح��ْت َق��ِد
َواْل��َق��َص��ُر58 اْل��َق��ْوِم ُرءُوُس تَ��ِج��مَّ ِل��َك��ْي َغ��يْ��َرُه��ُم ِب��اْل��َق��ْوِم لُ��َه��ا تُ��بَ��دِّ َوَق��د
اْل��َم��َط��ُر59 نَ��اَل��ُه ثَ��اٍن ��َك ِل��َك��فِّ ُج��وٌد َغ��اِديَ��ًة ِب��اْألَْم��َط��اِر ُج��وِدَك تَ��ْش��ِب��ي��ُه
اْل��َق��َم��ُر60 نُ��وَرُه ِم��نْ��َه��ا ��َب تَ��َك��سَّ َك��َم��ا َط��اِل��َع��ًة ال��نُّ��وَر ِم��نْ��َك ��ْم��ُس ال��شَّ ��ُب تَ��َك��سَّ

عاثوا حني كالب وبني العجالن وبني وقشري عقيل ببني الدولة سيف أوقع ملا وقال
طويل: خرب وله بهم، وظفره يديه بني من إجفالهم ويذكر عليه، وخالفوا عمله يف

ِب��َح��اُر61 َووًَغ��ى نَ��ًدى ِف��ي َوَق��ْط��ُرَك ِق��َص��اُر تُ��َط��اِع��نُ��َه��ا َق��نً��ا ِط��َواُل
اْح��ِت��َق��اُر62 َوِه��َي َك��َراَم��ًة تُ��َظ��نُّ أَنَ��اٌة اْل��َج��اِن��ي َج��نَ��ى إِذَا َوِف��ي��َك
ِن��َزاُر63 تُ��َع��وَّْدُه َل��ْم ِب��َض��بْ��ٍط َواْل��بَ��َواِدي ِل��ْل��َح��َواِض��ِر َوأَْخ��ذٌ
ِن��َف��اُر64 َف��يَ��ْع��ُروَه��ا َوتُ��نْ��ِك��ُرُه إِنْ��ًس��ا اْل��َوْح��ِش َش��ِم��ي��َم ��ُم��ُه تَ��َش��مَّ
��َغ��اُر65 َوال��صَّ اْل��َم��َق��اَدُة َم��ا َف��تَ��ْدِري َزَم��اٍن ِف��ي ِل��َغ��يْ��ِرَك انْ��َق��اَدْت َوَم��ا
اْل��ِع��ذَاُر66 َه��ذَا َخ��دََّه��ا ��َر َوَص��عَّ ِذْف��َريَ��يْ��َه��ا اْل��َم��َق��اِوُد َف��َق��رََّح��ِت
َواْل��َوَق��اُر67 اْح��ِت��َم��الُ��َك َونَ��زََّق��َه��ا َع��َل��يْ��َه��ا اْل��بُ��ْق��يَ��ا َع��اِم��َر َوأَْط��َم��َع
َواْل��ُم��َغ��اُر68 ال��تَّ��َل��بُّ��ُب َوأَْع��َج��بَ��َه��ا َوال��تَّ��َش��اِك��ي ال��تَّ��َراُس��ُل َوَغ��يَّ��َرَه��ا
يَ��اُر69 ال��دِّ ِب��َه��ا تَ��ِض��ي��ُق َوُف��ْرَس��اٌن َع��نْ��َه��ا اْألَْرَس��اُن تَ��ْع��ِج��ُز ِج��يَ��اٌد
تُ��ْس��تَ��َش��اَُر70 َرَداَه��ا ِف��ي نُ��ُف��وًس��ا َرَداَه��ا َع��ْن ��ِف ِب��ال��تَّ��َوقُّ َوَك��انَ��ْت
َواْل��ِغ��َراُر َك َح��دُّ اْألَْع��َداءِ َوِف��ي إَِل��يْ��ِه��ْم َق��اِئ��ُم��ُه ��يْ��َف ال��سَّ َوُك��نْ��َت
اْل��ِح��يَ��اُر71 َق��اِئ��ِم��ِه َخ��ْل��َف َوأَْم��َس��ى َش��ْف��َرتَ��اُه ِب��اْل��بَ��ِديَّ��ِة َف��أَْم��َس��ْت
َص��اُروا72 َح��يْ��ُث يَ��ِص��ي��ُروا أَْن َف��َخ��اُف��وا َك��ْع��ٌب َح��يْ��ُث ِك��َالٍب بَ��نُ��و َوَك��اَن
َوَس��اُروا73 َك��ْع��ٍب بَ��ِن��ي إَِل��ى َوَس��اَر ِب��ذُلٍّ َم��ْوَالُه��ْم ِع��زَّ ��ْوا تَ��َل��قَّ
ِش��يَ��اُر74 َوَال ِه��َزاَل َال َض��َواِم��َر ُم��َس��وََّم��اٍت اْل��ُم��ُروَج َف��أَْق��بَ��َل��َه��ا
��َع��اُر75 ال��شِّ َل��ْوَال ت��ْح��تَ��ُه تَ��نَ��اَك��ُر ُم��ْس��بَ��ِط��رٍّا َس��َل��ْم��يَ��َة َع��َل��ى تُ��ِث��ي��ُر
َخ��بَ��اُر76 أَْو َوْع��ٌث اْل��َج��وَّ َك��أَنَّ ِف��ي��ِه اْل��ِع��ْق��بَ��اُن تَ��ْع��ثُ��ُر َع��َج��اًج��ا
اْخ��ِت��َص��اُر77 بَ��يْ��نَ��ُه��َم��ا اْل��َم��ْوَت َك��أَنَّ َخ��ْل��ًس��ا اْل��َخ��يْ��َل��يْ��ِن ِف��ي ال��طَّ��ْع��ُن َوَظ��لَّ
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اْل��ِف��َراُر78 ِف��ي��ِه ِس��َالِح��ِه��ْم أََح��دُّ ِق��تَ��اٍل إَِل��ى ال��طِّ��َراُد َف��َل��زَُّه��ُم
ِع��ثَ��اُر79 ِب��أَْرُج��ِل��ِه��ْم ِألَْرُؤِس��ِه��ْم ِف��ي��ِه اْألَْع��َض��اءِ ُم��تَ��َس��اِب��ِق��ي َم��َض��ْوا
اْل��ِخ��يَ��اُر80 اْل��َخ��يْ��ِل َع��َل��ى ِل��َف��اِرِس��ِه نَ��ْه��ٍد أََق��بَّ ِب��ُك��لِّ يَ��ُش��لُّ��ُه��ُم
ُم��َم��اُر81 َدٌم ِم��نْ��ُه اْل��َك��ْع��بَ��يْ��ِن َع��َل��ى َج��اِن��بَ��اُه يَ��ْع��ِس��ُل أََص��مَّ َوُك��لِّ
َوَج��اُر82 ِل��ثَ��ْع��َل��ِب��ِه َوَل��بَّ��تُ��ُه إَِل��يْ��ِه ُم��ْل��تَ��ِف��ٍت ُك��لَّ يُ��َغ��اِدُر
َواْل��ُغ��بَ��اُر َل��يْ��ٌل َل��يْ��َالِن: َدَج��ا َع��نْ��ُه��ْم ��ْوءَ ال��ضَّ ال��نَّ��َه��اُر َص��َرَف إِذَا
َوال��نَّ��َه��اُر83 اْل��َم��ْش��َرِف��يَّ��ُة أََض��اءَ َع��نْ��ُه��ْم انْ��َج��اَب ال��ظَّ��َالِم ُج��نْ��ُح َوإِْن
يُ��َع��اُر84 أَْو ثُ��َؤاٌج أَْو ُرَغ��اءٌ بُ��َك��اُه َدثْ��ٌر َخ��ْل��َف��ُه��ْم يُ��بَ��كِّ��ي
َواْل��ِع��َش��اُر85 اْل��َم��تَ��اِل��ي تَ��َح��يَّ��َرِت َح��تَّ��ى اْل��بَ��يْ��َداءَ ِب��اْل��ِع��ثْ��يَ��ِر َغ��َط��ا
إَِزاُر86 نَ��ْق��ٍع ِم��ْن اْل��َج��يْ��َش��يْ��ِن ِك��َال ِف��ي��َه��ا يَ��ُض��مُّ ِب��اْل��َج��بَ��اِة َوَم��رُّوا
َواْل��ِخ��َم��اُر87 اْل��ِع��َم��اَم��ُة َس��َق��َط َوَق��ْد ُس��ُروٍج ِب��َال ��ْح��َص��َح��اِن ال��صَّ َوَج��اءُوا
��َغ��اُر88 ال��صِّ اْألَُص��يْ��ِب��يَ��ُة َوأُْوِط��ئَ��ِت ُم��ْرَدَف��اٍت اْل��َع��ذَاَرى َوأُْرِه��َق��ِت
َواْل��ِج��َف��اُر89 َواْل��بُ��يَ��يْ��َض��ُة َونِ��ْه��يَ��ا ُغ��َويْ��ٌر َف��َال اْل��ُغ��َويْ��ُر نُ��ِزَح َوَق��ْد
َدَم��اُر90 َل��ُه��ُم َك��اْس��ِم��َه��ا َوتَ��ْدُم��ُر ُم��ْس��تَ��َغ��اٌث تَ��ْدُم��َر ِب��َغ��يْ��ِر َوَل��يْ��َس
يُ��َداُر91 َال ِب��َرأٍْي َف��َص��بَّ��َح��ُه��ْم ِف��ي��َه��ا ال��رَّأَْي يُ��ِدي��ُروا أَْن أََراُدوا
تَ��َح��اُر92 ِف��ي��ِه أَْق��بَ��َل��ْت َوأَْق��بَ��َل ِب��أَْرٍض َح��اُروا ُك��لَّ��َم��ا َوَج��يْ��ٍش
اْع��ِت��ذَاُر93 َوَال تُ��َس��اُق ِديَ��ٌة َوَال َع��َل��يْ��ِه َق��َوٌد َال أََغ��رَّ يَ��ُح��فُّ
ُج��بَ��اُر94 أََراَق��تْ��ُه َدٍم َوُك��لُّ اْألََع��اِدي ُم��َه��َج ُس��يُ��وُف��ُه تُ��ِري��ُق
َم��َط��اُر95 َل��َه��ا َوَل��يْ��َس َط��يْ��ٍر َع��َل��ى َم��َص��اٌل َل��َه��ا َل��يْ��َس اْألُْس��َد َف��َك��انُ��وا
اْل��ِق��َف��اُر96 اْل��َع��َط��ِش ِم��َن ِب��أَْرَم��اٍح تَ��نَ��اَوَل��تْ��ُه��ْم ال��رَِّم��اَح َف��اتُ��وا إِذَا
اْض��ِط��َراُر97 َواْل��َم��ْوُت َف��يَ��ْخ��تَ��اُروَن َوَخ��ْل��ًف��ا اًم��ا ُق��دَّ اْل��َم��ْوَت يَ��َرْوَن
َم��نَ��اُر98 ِل��َع��يْ��نَ��يْ��ِه َف��َق��تْ��َالُه��ْم َه��اٍد َغ��يْ��ُر ��َم��اَوَة ال��سَّ َس��َل��َك إِذَا
اْع��ِت��بَ��اُر99 بَ��ِق��َي ِل��َم��ْن اْل��َم��اِض��ي َوِف��ي اْل��بَ��َق��ايَ��ا تَ��ِع��ِش َل��ْم تُ��بْ��ِق َل��ْم َوَل��ْو
يَ��َغ��اُر100 أَْو َع��َل��يْ��ِه��ْم يُ��ْرِع��ي َف��َم��ْن َع��َل��يْ��ِه��ْم َس��يِّ��ُدُه��ْم يُ��ْرِع َل��ْم إِذَا
ال��نِّ��َج��اُر101 َوإِيَّ��اُه َويَ��ْج��َم��ُع��ُه��ْم ��َج��ايَ��ا ال��سَّ َوإِيَّ��اُه تُ��َف��رُِّق��ُه��ْم
َم��َزاُر102 َل��َه��ا ��تَ��يْ��ِن ال��رَّقَّ َوأَْه��ُل وَُع��ْرٍض أََرٍك َع��َل��ى ِب��َه��ا َوَم��اَل
ُخ��َواُر103 َزأَُرُوا الَّ��ِذي َوَزأُْرُه��ُم نُ��َم��يْ��ٍر بَ��نُ��و ِب��اْل��ُف��َراِت َوأُْج��َف��َل
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ُخ��َم��اُر104 َغ��يْ��ِرِه��ِم ُش��ْرِب ِم��ْن ِب��ِه��ْم َص��ْرَع��ى اْل��َخ��ابُ��وِر َع��َل��ى ِح��َزٌق َف��ُه��ْم
نَ��اُر105 ِب��ال��لَّ��يْ��ِل َل��ُه��ْم تُ��وَق��ُد َوَل��ْم َم��اٌل ��بْ��ِح ال��صُّ ِف��ي َل��ُه��ْم يَ��ْس��َرْح َف��َل��ْم
اْل��ِح��ذَاُر106 َل��ُه��ُم ِب��نَ��اِف��ٍع َف��َل��يْ��َس َع��نْ��ُه��ْم يَ��ْرَض َل��ْم إِذَا َف��تً��ى ِح��ذَاَر
اْغ��ِت��َف��اُر107 َس��أَلُ��وا الَّ��ِت��ي َوَج��ْدَواُه إَِل��يْ��ِه تَ��ْس��ِري ُوُف��وُدُه��ْم تَ��ِب��ي��ُت
ُم��َع��اُر108 َم��َع��ُه��ْم َل��ُه َوَه��اُم��ُه��ُم َع��نْ��ُه��ْم اْل��ِب��ي��ِض ِب��َردِّ َف��َخ��لَّ��َف��ُه��ْم
ال��نُّ��َض��اُر109 َواْل��َح��َس��ُب اْل��ِع��ْرِق َك��ِري��ُم َع��َل��يْ��ِه َل��ُه��ْم أَذَمَّ ��ْن ِم��مَّ َوُه��ْم
َق��َراُر110 نَ��اِئ��ِل��ِه ِل��بَ��ْح��ِر َوَل��يْ��َس ُم��ْس��تَ��ِق��رٍّا ِب��اْل��َع��َواِص��ِم َف��أَْص��بَ��َح
اْل��ُع��َق��اُر111 ِب��ِه اْل��ِغ��نَ��اءِ َع��َل��ى تُ��َداُر أَْرٍض ُك��لِّ ِف��ي ِذْك��ُرُه َوأَْض��َح��ى
��َف��اُر112 َوال��شِّ اْألَِس��نَّ��ُة َوتَ��ْح��َم��ُدُه َس��اِج��َداٍت اْل��َق��بَ��اِئ��ُل َل��ُه تَ��ِخ��رُّ
انْ��ِك��َس��اُر113 ِم��نْ��ُه أَبْ��َص��اِرنَ��ا َف��ِف��ي ِف��ي��ِه ��ْم��ِس ال��شَّ َع��يْ��ِن ُش��َع��اَع َك��أَنَّ
اْل��ِح��َراُر114 َواْألََس��ُل ال��ل��ِه َوَخ��يْ��ُل َع��ِل��يٌّ َف��ذَا ال��طِّ��َع��اَن َط��َل��َب َف��َم��ْن
اْس��ِت��تَ��اُر ِل��نَ��اِزلِ��َه��ا َم��ا ِب��أَْرٍض َك��ْع��ٌب َرأَتْ��ُه َح��يْ��ُث ال��نَّ��اُس يَ��َراُه
اِالنْ��ِت��َظ��اُر115 َال ال��طَّ��اِل��ِب��ي��َن ِط��َالُب يَ��ْوٍم ُك��لَّ اْل��َم��َف��اِوُز ��ُط��ُه يُ��َوسِّ
��َراُر116 ال��سِّ اْل��َخ��يْ��ِل َع��اَدِة ِم��ْن َوَم��ا ُم��تَ��َج��اِوبَ��اٍت َخ��يْ��لُ��ُه تَ��َص��اَه��ُل
��َواُر ال��سِّ إِالَّ يُ��ْدِم��َه��ا َل��ْم يَ��ٌد ِف��ي��ِه��ْم أَثَّ��ْرَت َوَم��ا َك��ْع��ٍب بَ��نُ��و
اْف��ِت��َخ��اُر117 َج��َالَل��ِت��ِه ِم��ْن َوِف��ي��َه��ا َونَ��ْق��ٌص أََل��ٌم َق��ْط��ِع��ِه ِم��ْن ِب��َه��ا
ِج��َواُر118 أَْص��ٍل ِف��ي ��ْرِك ال��شِّ َوأَْدنَ��ى ِن��َزاٍر ِف��ي ِب��ِش��ْرِك��َك َح��قٌّ َل��ُه��ْم
اْل��ِم��َه��اُر119 اْل��َخ��يْ��ِل ِح ُق��رَّ ُل َف��أَوَّ ُج��نْ��ٌد ِل��بَ��ِن��ي��َك بَ��ِن��ي��ِه��ِم َل��َع��لَّ
اْل��بَ��َواُر120 ُع��ُق��وبَ��تُ��ُه َم��ْن َوأَْع��َف��ى أَْف��نَ��ى ُع��قَّ َل��ْو َم��ْن أَبَ��رُّ َوأَنْ��َت
اْق��ِت��َداُر121 يُ��َح��لِّ��ُم��ُه َم��ْن َوأَْح��َل��ُم انْ��ِت��َص��اٌر يُ��َه��يِّ��ُج��ُه َم��ْن َوأَْق��َدُر
َع��اُر122 اْل��ُع��بْ��َداِن ِذلَّ��ِة ِف��ي َوَال َع��يْ��ٌب اْألَْربَ��اِب َس��ْط��َوِة ِف��ي َوَم��ا

وريح: مطر فيه أصابهم منزًال نزلوا وقد الديلمي سواًرا يهجو ارتجاًال وقال

ُع��َق��اِر123 َك��َش��ْرِب أَْس��َف��اٍر َوأَنْ��َض��اءُ ِب��بَ��َواِر آذَنُ��وا َق��ْوٍم بَ��ِق��يَّ��ُة
وَُغ��بَ��اِر124 َح��ًص��ى ثَ��ْوب��ا َل��َه��ا َع��َل��يْ��نَ��ا ِب��َم��ْس��ِج��ٍد ال��رِّيَ��اِح ُح��ْك��ِم َع��َل��ى نَ��َزْل��نَ��ا
ِب��نَ��َه��اِر125 َواْرَح��َال َع��َل��يْ��َه��ا ا َف��ُش��دَّ ِل��ِم��ثْ��ِل��نَ��ا ُم��نَ��اًخ��ا َه��ذَا َم��ا َخ��ِل��ي��َل��يَّ
ِس��َواِر126 ِع��نْ��َد بَ��اَت َض��يْ��ٍف ُك��لِّ ِق��َرى َف��ِإنَّ��َه��ا ال��رِّيَ��اِح َع��ْص��َف تُ��نْ��ِك��َرا َوَال
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وهما: بيتان أنهما قوم وروى مفرد، بيت وهو صباه يف وقال

اْل��ُع��ْم��َرا127 يَ��بْ��تُ��ُر الَّ��ِذي ��ْيءَ ال��شَّ َواْط��لُ��ِب َف��ُق��ْم َق��اِع��ًدا اْل��َف��ْق��َر يَ��بْ��تُ��ُر َم��ا تَ��ِج��ْد َل��ْم إِذَا
ِذْك��َرا128 ِب��َواِح��َدٍة تُ��بْ��ِق��ي أَْن َل��َع��لَّ��َك َم��ِن��يَّ��ٌة أَْو ثَ��ْرَوٌة َخ��لَّ��تَ��اِن ُه��َم��ا

إياها: ينشده ولم كيغلغ بن جعفر يف صباه يف وقال

بَ��َواِدُرُه129 َف��انْ��َه��لَّ��ْت ال��دَّْم��َع َوَغ��يَّ��َض َض��َم��اِئ��ُرُه َف��َخ��انَ��تْ��ُه ال��رَِّق��ي��َب َح��اَش��ى
َس��َراِئ��ُرُه130 تَ��ْخ��َف��ى َال ْم��ِع ال��دَّ َوَص��اِح��ُب ُم��نْ��َه��ِت��ٌك اْل��بَ��يْ��ِن يَ��ْوَم اْل��ُح��بِّ َوَك��اِت��ُم
َج��آِذُرُه131 َل��ْوَال ِب��َربْ��َرِب��ِه��ْم َوَال ِب��ِه��ْم ُش��ِغ��ْف��ُت َم��ا َع��ِديٍّ ِظ��بَ��اءُ َل��ْوَال
تُ��َخ��اِم��ُرُه132 ِم��ْس��ٌك يُ��َخ��اِم��ُرَه��ا َخ��ْم��ٌر َش��نَ��ٌب أَنْ��يَ��اِب��ِه ِف��ي أَْح��َوَر ُك��لِّ ِم��ْن
َغ��َداِئ��ُرُه133 ُس��وٌد َغ��َف��اِئ��ُرُه ُح��ْم��ٌر نَ��َواِظ��ُرُه ُدْع��ٌج َم��َح��اِج��ُرُه نُ��ْع��ٌج
َم��آِزُرُه134 تَ��ْح��ِوي َم��ا ِث��ْق��َل اْل��َه��َوى ِم��َن وَح��َم��لَّ��ِن��ي َع��يْ��نَ��يْ��ِه ُس��ْق��َم أََع��اَرنِ��ي
يُ��َض��اِف��ُرُه135 َق��تْ��ِل��ي َع��َل��ى ُف��َؤاِدي َوَم��ْن َف��َع��ذَّبَ��ِن��ي نَ��ْف��ِس��ي ِف��ي تَ��َح��كَّ��َم َم��ْن يَ��ا
َس��اِه��ُرُه136 ال��لَّ��يْ��َل َونَ��اَم َع��نْ��َك َس��َل��ْوُت ثَ��اِن��يَ��ًة اْل��َغ��رَّاءِ ْوَل��ِة ال��دَّ ِب��َع��ْوَدِة
آِخ��ُرُه137 اْل��َح��ْش��ِر يَ��ْوِم َل أَوَّ َك��أَنَّ َل��ُه َص��بَ��اَح َال َل��يْ��ِل��ي َك��اَن َم��ا بَ��ْع��ِد ِم��ْن
َم��نَ��اِب��ُرُه138 تَ��بْ��ِك��ي اْس��ِم��ِه ِل��َف��ْق��ِد َك��اَدْت بَ��َل��ٍد َع��ْن اْل��َخ��يْ��ُر َف��َغ��اَب اْألَِم��ي��ُر َغ��اَب
َم��َق��اِب��ُرُه139 اْل��َم��ْوتَ��ى أََس��ى َع��ْن َوَخ��بَّ��َرْت أَْربُ��ُع��ُه اْألَْح��يَ��اءِ َوْح��َش��َة اْش��تَ��َك��ْت َق��ِد
َوَح��اِض��ُرُه140 بَ��اِدي��ِه ِل��ل��ِه أََه��لَّ َل��ُه اْل��ِق��بَ��اُب ِف��ي��ِه ُع��ِق��َدْت إِذَا َح��تَّ��ى
تُ��َج��اِوُرُه141 َق��ْل��ٍب ِف��ي ��بَ��ابَ��ُة ال��صَّ َوَال يَ��ْط��ُرُدُه اْل��َغ��مُّ َال َف��َرًح��ا َدْت َوَج��دَّ
بَ��اِك��ُرُه142 اْل��َوْس��ِم��يِّ ِم��َن َس��َق��اَه��ا َف��َال أَبَ��ًدا َخ��َل��ْت َال ِح��ْم��ٌص، ِم��نْ��َك َخ��َل��ْت إِذَا
بَ��اِه��ُرُه143 اْل��َخ��ْل��ِق بَ��يْ��َن َوْج��ِه��َك َونُ��وُر ُم��تَّ��ِق��ٌد ��ْم��ِس ال��شَّ َوُش��َع��اُع َدَخ��ْل��تَ��َه��ا
َدَواِئ��ُرُه144 َداَرْت َل��َم��ا ال��زََّم��اِن َص��ْرَف ِب��ِه َق��ذَْف��َت َل��ْو َح��ِدي��ٍد ِم��ْن َف��يْ��َل��ٍق ِف��ي
َط��اِئ��ُرُه145 اْل��َم��يْ��ُم��وِن اْل��َم��ِل��ِك إَِل��ى ِم��نْ��َه��ا َش��اِخ��َص��ٌة َواْألَبْ��َص��اُر اْل��َم��َواِك��ُب تَ��ْم��ِض��ي
أََظ��اِف��ُرُه146 تَ��ْدَم��ى أََس��ٌد ِدْرِع��ِه ِف��ي َق��َم��ٌر تَ��اِج��ِه ِف��ي بَ��َش��ٍر ِف��ي ِح��ْرَن َق��ْد
َم��آِث��ُرُه147 تُ��ْح��َص��ى أَْن َق��بْ��َل اْل��َح��َص��ى تُ��ْح��َص��ى َح��َق��اِئ��ُق��ُه ُش��وٍس َخ��َالِئ��ُق��ُه ُح��ْل��ٍو
َع��َس��اِك��ُرُه148 ِف��ي��َه��ا تَ��ِب��ْن َل��ْم َك��َص��ْدِرِه َرُح��بَ��ْت َوَل��و نْ��يَ��ا ال��دُّ َج��يْ��ِش��ِه َع��ْن تَ��ِض��ي��ُق
َخ��َواِط��ُرُه149 ِف��ي��ِه َغ��ِرَق��ْت َم��ْج��ِدِه ِم��ْن َط��َرٍف ِف��ي اْل��َم��ْرءِ ِف��ْك��ُر تَ��َغ��ْل��َغ��َل إِذَا
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َع��َش��اِئ��ُرُه150 أَْو بَ��نُ��وُه َك��أَنَّ��ُه��نَّ َم��َع��ُه أَْع��َداِئ��ِه َع��َل��ى ��يُ��وُف ال��سُّ تَ��ْح��َم��ى
َظ��اِه��ُرُه151 ِل��ْل��َع��يْ��ِن َوبَ��اِط��نُ��ُه إِالَّ َج��َس��ًدا تَ��دَْع َل��ْم ِل��َح��ْرٍب انْ��تَ��َض��اَه��ا إِذَا
نَ��اِص��ُرُه152 ال��ل��َه ِب��أَنَّ َوثِ��ْق��َن َوَق��ْد يَ��ِدِه ِف��ي اْل��َح��قَّ أَنَّ ��َن تَ��يَ��قَّ َف��َق��ْد
َم��َغ��اِف��ُرُه153 نَ��اٍس ِب��َال ُرءُوٍس َع��َل��ى َوثَ��ْع��َل��بَ��ٍة َع��ْوٍف بَ��ِن��ي َه��اَم تَ��َرْك��َن
َزاِخ��ُرُه154 اْل��َك��ْع��بَ��يْ��ِن إَِل��ى ِم��نْ��ُه َوَك��اَن َخ��ْل��َف��ُه��ُم اْل��َم��ْوِت بَ��ْح��َر ��يْ��ِف ِب��ال��سَّ َف��َخ��اَض
َح��َواِف��ُرُه155 اْل��َق��تْ��َل��ى ُج��ثَ��ِث ِم��ْن اْألَْرِض ِف��ي َوَق��َع��ْت َوَم��ا اْل��َج��اِري اْل��َف��َرُس انْ��تَ��َه��ى َح��تَّ��ى
بَ��َواِت��ُرُه156 ِف��ي��َه��ا َوَل��َغ��ْت َوُم��ْه��َج��ٍة أَِس��نَّ��تُ��ُه ِم��نْ��ُه َرِويَ��ْت َدٍم ِم��ْن َك��ْم
َزاِئ��ُرُه157 َوال��نَّ��ْس��ُر َه��اِج��ُرُه َف��اْل��َع��يْ��ُش ِب��ِه ال��رَِّم��اِح ُس��ْم��ُر َل��ِع��بَ��ْت َوَح��اِئ��ٍن
َع��اِذُرُه ال��نَّ��اِس ِع��نْ��َد ِب��َك َف��َج��ْه��لُ��ُه ُك��لِّ��ِه��ِم ال��نَّ��اِس ِب��َخ��يْ��ِر َل��ْس��َت َق��اَل: َم��ْن
أَُخ��اِط��ُرُه158 ُروِح��ي َف��ِف��ي نَ��ِظ��ي��ٍر ِب��َال َزَم��اِن��ِه��ِم ِف��ي َف��ْرٌد أَنَّ��َك َش��كَّ أَْو
أَُح��اِذُرُه159 ��ا ِم��مَّ ِب��ِه أَُع��وذُ َوَم��ْن ��لُ��ُه أَُؤمِّ ِف��ي��َم��ا ِب��ِه أَلُ��وذُ َم��ْن يَ��ا
َج��َواِه��ُرُه َع��َط��ايَ��اُه َوأَنَّ ُج��وًدا َراَح��تُ��ُه اْل��بَ��ْح��َر أَنَّ ��ْم��ُت تَ��َوهَّ َوَم��ْن
َج��اِب��ُرُه160 أَنْ��َت َع��ْظ��ًم��ا يَ��ِه��ي��ُض��وَن َوَال َك��اِس��ُرُه أَنْ��َت َع��ْظ��ًم��ا ال��نَّ��اُس يَ��ْج��بُ��ُر َال

املنبجي: البحرتي يحيى بن هللا عبيد أحمد أبا يمدح وقال

َج��ْم��ُر؟161 َك��ِب��ِدي ِف��ي َوْه��َو بَ��ُروٌد ِب��ِف��يَّ َخ��ْم��ُر أَْم اْل��َغ��َم��اَم��ِة َم��اءُ أَْم أَِري��ُق��ِك
ثَ��ْغ��ُر؟162 أَْم اْل��بَ��ْرُق َق��بَّ��ْل��تُ��ُه الَّ��ِذي َوذَيَّ��ا ِف��تْ��نَ��ٌة؟ أَنْ��ِت أَْم ال��دِّْع��ُص ذَا أَْم اْل��ُغ��ْص��ُن أَذَا
اْل��َف��ْج��ُر163 َط��َل��َع َوَم��ا َش��ْم��ًس��ا نَ��َرى َف��ُق��ْل��َن: َع��َواِذِل��ي ِب��َل��يْ��ٍل أَْه��َوى َم��ْن َوْج��َه َرأَْت
ُح��ْم��ُر164 أَبَ��ًدا َدِم��ي ِم��ْن ُظ��بَ��اَه��ا ُس��يُ��وٌف َل��َح��َظ��اِت��َه��ا ِف��ي ��ْح��ِر ِل��ل��سِّ الَّ��ِت��ي َرأَيْ��َن
ُع��ذُْر165 يَ��ُم��ْت َل��ْم َوْج��َه��َه��ا ِل��َراءٍ َف��َل��يْ��َس َح��َرَك��اِت��َه��ا ِف��ي اْل��ُح��ْس��ِن ُس��ُك��وُن تَ��نَ��اَه��ى
��ْع��ُر166 ال��شِّ ُم َوال��دَّ َل��ْح��ُم��َه��ا ِع��ي��ٌس اْل��ِب��ي��َد ِب��َي تَ��َج��اَوَزْت اْل��َولِ��ي��ِد بْ��ِن يَ��ْح��يَ��ى ابْ��َن إَِل��يْ��َك
ِش��بْ��ُر167 َع��يْ��ِن��َه��ا ِف��ي اْألَْرِض َوُط��وُل َف��َس��اَرْت َق��ْل��ِب��َه��ا َح��َراَرَة ِب��ِذْك��َراُك��ْم نَ��َض��ْح��ُت
اْل��بَ��ْح��ُر168 يَ��ْغ��َرُق َم��ْوِج��ِه ِف��ي نَ��ًدى َوبَ��ْح��ِر َس��يْ��ُف��ُه ال��لَّ��يْ��َث يُ��ْل��ِح��ُم َح��ْرٍب َل��يْ��ِث إَِل��ى
اْل��َه��ْج��ُر169 اْل��َع��اِش��ِق ِم��َن يُ��بْ��ِق��ي ِب��َم��ا َش��ِب��ي��ًه��ا تَ��ِل��ي��ِدِه ِم��ْن ُج��وُدُه يُ��بْ��ِق��ي َك��اَن َوإِْن
��ْم��ُر170 ال��سُّ ال��رَُّديْ��ِن��يَّ��ُة َال اْل��َم��َع��اِل��ي ِرَم��اُح َم��اِل��ِه نَ��ْف��َس تَ��ْح��تَ��ِوي يَ��ْوٍم ُك��لَّ َف��تً��ى
َغ��ْم��ُر171 َونَ��اِئ��لُ��ُه َق��ْط��ٌر َف��نَ��اِئ��لُ��َه��ا َوبَ��يْ��نَ��ُه ��َح��اِب ال��سَّ بَ��يْ��َن َم��ا تَ��بَ��اَع��َد
نَ��ْزُر172 َوأَْك��ثَ��ُرَه��ا نْ��يَ��ا ال��دُّ َألَْص��بَ��َح��ِت ��ِه َك��فِّ ُح��ْك��ِم َع��َل��ى نْ��يَ��ا ال��دُّ تَ��نْ��ِزُل َوَل��ْو
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َق��ْدُر173 ِع��نْ��َدُه َق��ْدُرُه ِل��َع��ِظ��ي��ٍم َف��َم��ا َق��ْدِرِه ُع��ْظ��ُم َق��ْدَرَه��ا َص��ِغ��ي��ًرا أََراُه
اْل��بَ��ْدُر174 َويَ��نْ��َخ��ِس��ُف ��ْع��َرى ال��شِّ َل��ُه تَ��ِخ��رَّ ِب��َوْج��ِه��ِه ��َم��اءِ ال��سَّ نَ��ْح��َو يُ��ِش��ْر َم��ا َم��تَ��ى
َوال��ذِّْك��ُر175 َواْل��َم��ْج��ُد ال��ل��ِه بَ��ْع��َد اْل��ُم��ْل��ُك َل��ُه الَّ��ِذي َواْل��َم��ِل��َك اْألَْرِض��يَّ اْل��َق��َم��َر تَ��َر
اْل��ِف��ْك��ُر176 يُ��َش��رُِّف��ُه ِف��ي��َم��ا يُ��َؤرُِّق��ُه ِع��لَّ��ٍة َغ��يْ��ِر ِم��ْن اْل��َع��يْ��ِن ُس��َه��اِد َك��ِث��ي��ُر
ُش��ْك��ُر177 َل��َه��ا يُ��َؤدَّى َال أَْن أَْق��َس��َم��ْت ِب��ِه َك��أَنَّ��َم��ا ال��ثَّ��نَ��اءَ تُ��ْف��ِن��ي ِم��نَ��ٌن َل��ُه
َف��ْخ��ُر178 بُ��ْح��تُ��ٍر ِم��ْن يُ��ْم��ِس َل��ْم ِالْم��ِرٍئ َوَم��ا ِألَْه��ِل��ِه إِالَّ اْل��َف��ْخ��ُر َم��ا أَْح��َم��ٍد أَبَ��ا
َس��ْف��ُر179 ِب��ِه��ْم َويَ��ْح��ُدو َح��ْض��ٌر ِب��ِه��ْم يُ��َغ��نِّ��ي َم��َك��اِرٍم ِم��ْن أَنَّ��ُه��ْم إِالَّ ال��نَّ��اُس ُه��ُم
َوال��دَّْه��ُر180 ُدونَ��َك ال��دَّْه��ِر َوأَْه��ُل إَِل��يْ��َك أَِق��ي��ُس��ُه َم��ْن أَْم اْألَْم��ثَ��اَل أَْض��ِرُب ِب��َم��ْن

التنوخي: إسحاق بن محمد يرثي وقال

ُغ��ُروُر181 َح��َرْص��َت َوإِْن اْل��َح��يَ��اَة أَنَّ َخ��ِب��ي��ُر َوال��لَّ��ِب��ي��ُب َألَْع��َل��ُم إِنِّ��ي
يَ��ِص��ي��ُر182 اْل��َف��نَ��اءِ َوإَِل��ى ِب��تَ��ِع��لَّ��ٍة نَ��ْف��َس��ُه يُ��َع��لِّ��ُل َم��ا ُك��الٍّ َوَرأَيْ��ُت
َوال��نُّ��وُر183 ِب��َوْج��ِه��ِه ��يَ��اءُ ال��ضِّ ِف��ي��َه��ا َق��َراَرٍة َرْه��َن ال��دِّي��َم��اِس أَُم��َج��اِوَر
تَ��ُغ��وُر184 ال��تُّ��َراِب ِف��ي اْل��َك��َواِك��َب أَنَّ ال��ثَّ��َرى ِف��ي َدْف��ِن��َك َق��بْ��َل أَْح��َس��ُب ُك��نْ��ُت َم��ا
تَ��ِس��ي��ُر185 ال��رَِّج��اِل أَيْ��ِدي َع��َل��ى َرْض��َوى أََرى أَْن نَ��ْع��ِش��َك َق��بْ��َل آُم��ُل ُك��نْ��ُت َم��ا
ال��طُّ��وُر186 ُدكَّ يَ��ْوَم ُم��وَس��ى َص��َع��َق��اُت َخ��ْل��َف��ُه بَ��اٍك َولِ��ُك��لِّ ِب��ِه َخ��َرُج��وا
تَ��ُم��وُر187 تَ��َك��اُد َواِج��َف��ٌة َواْألَْرُض َم��ِري��َض��ٌة ��َم��اءِ ال��سَّ َك��ِب��ِد ِف��ي ��ْم��ُس َوال��شَّ
ُص��وُر188 ِذِق��يَّ��ِة ال��الَّ أَْه��ِل َوُع��يُ��وُن َح��ْوَل��ُه اْل��َم��َالِئ��ِك أَْج��ِن��َح��ِة َوَح��ِف��ي��ُف
َم��ْح��ُف��وُر189 ��ٍد ُم��َوحِّ ُك��لِّ َق��ْل��ِب ِف��ي َض��ِري��َح��ُه َك��أَنَّ َج��َدثً��ا أَتَ��ْوا َح��تَّ��ى
اْل��َك��اُف��وُر190 َع��يْ��ِن��ِه َوإِثْ��ِم��ُد ُم��ْغ��ٍف ُم��ْل��ِك��ِه ِم��ْن اْل��ِب��َل��ى َك��َف��َن ِب��ُم��َزوٍَّد
َواْل��ِخ��ي��ُر191 َواْل��ِح��َج��ا أَْج��َم��ُع َواْل��بَ��أُْس َوال��تُّ��َق��ى ��َم��اَح��ُة َوال��سَّ اْل��َف��َص��اَح��ُة ِف��ي��ِه
َم��نْ��ُش��وُر192 َف��َك��أَنَّ��ُه انْ��َط��َوى ��ا َل��مَّ َح��يَ��اِت��ِه ِب��َردِّ َل��ُه ال��ثَّ��نَ��اءُ َك��َف��َل
اْل��َم��ْق��بُ��وُر193 َش��ْخ��ُص��ُه َع��اَزَر َوَك��أَنَّ ِذْك��ُرُه َم��ْريَ��َم ابْ��ُن ِع��ي��َس��ى َوَك��أَنَّ��َم��ا

ارتجاًال: فقال امليت عم بنو واستزاده

َس��ِع��ي��ُر194 َوُه��نَّ َم��َك��اِي��ُدُه َوَخ��بَ��ْت بُ��ُح��وُر َوُه��نَّ أَنَ��اِم��لُ��ُه َغ��اَض��ْت
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اْل��ُح��وُر195 َص��اَف��َح��تْ��ُه َح��تَّ��ى ال��لَّ��ْح��ِد ِف��ي َق��َراُرُه اْس��تَ��َق��رَّ َوَم��ا َع��َل��يْ��ِه يُ��بْ��َك��ى
َص��بُ��وُر196 اْل��َع��ِظ��ي��ِم َع��َل��ى اْل��َع��ِظ��ي��َم إِنَّ تَ��َك��رًُّم��ا َع��نْ��ُه إِْس��َح��اَق بَ��ِن��ي َص��بْ��ًرا
نَ��ِظ��ي��ُر197 ِس��َواُه َم��ْف��ُق��وٍد َولِ��ُك��لِّ ُم��ْش��ِب��ٌه ِس��َواُك��ْم َم��ْف��ُج��وٍع َف��ِل��ُك��لِّ
َق��ِص��ي��ُر198 َع��نْ��ُه اْل��َم��ْوِت َوبَ��اُع ـ��يُ��ْم��نَ��ى اْل��ـ ��ِه َك��فِّ ِف��ي َس��يْ��ِف��ِه َق��اِئ��ُم أَيَّ��اَم
َونُ��ُح��وُر199 َج��َم��اِج��ٌم َش��ْف��َرتَ��يْ��ِه ِف��ي أَْح��َم��ٍر ِب��َم��اءٍ انْ��َه��َم��َل��ْت َوَل��ط��اَل��َم��ا
َم��ْس��ُروُر200 ��ٌد َوُم��َح��مَّ يَ��ْح��َزنُ��وا أَْن ��ٍد ُم��َح��مَّ ِب��َربِّ إِْخ��َوتَ��ُه َف��أُِع��ي��ذُ
َونَ��ِك��ي��ُر201 ُم��نْ��َك��ٌر ِف��ي��َه��ا َح��يَّ��اُه ُح��ْف��َرٍة َع��ْن ِب��ُق��ُص��وِرِه��ْم يَ��ْرَغ��بُ��وا أَْو
ُح��ُض��وُر202 اْل��ِع��بَ��اِد َف��آَج��اُل َع��نْ��َه��ا ُس��يُ��وِف��ِه��ْم ُغ��ُم��وُد َغ��ابَ��ْت إِذَا نَ��َف��ٌر
َم��ْح��ُش��وُر203 تَ��نُ��وَف��ٍة َط��يْ��ِر بَ��ْط��ِن ِم��ْن أَنَّ��ُه ��َن تَ��يَ��قَّ َج��يْ��ًش��ا َل��ُق��وا َوإِذَا
َم��بْ��تُ��وُر204 َط��ِري��ِدَه��ا َوُع��ْم��ُر إِالَّ َخ��يَ��ِل��ِه��ْم أَِع��نَّ��ُة َط��َل��ٍب ِف��ي تُ��ثْ��َن َل��ْم
يَ��ُزوُر205 اْل��ِب��َع��اِد َع��َل��ى اْل��ُم��ِح��بَّ إِنَّ ِن��يَّ��ٍة َع��ْن َداِرِه��ْم َش��اِس��َع ��ْم��ُت يَ��مَّ
َك��ِث��ي��ُر206 اْل��َح��ِب��ي��ِب ِم��َن اْل��َق��ِل��ي��َل إِنَّ نَ��ْظ��َرٍة ِل َوأَوَّ ِب��ال��لُّ��ْق��يَ��ا َوَق��ِن��ْع��ُت

ارتجاًال: فقال عنهم، الشماتة ينفي أن امليت عم بنو وسأله

َوَزِف��ي��ُر207 َداِئ��ٌم َح��ِن��ي��ٌن إِالَّ ��ٍد ُم��َح��مَّ بَ��ْع��َد إِبْ��َراِه��ي��َم أَِآلِل
َم��ْح��ُظ��وُر208 َع��َل��يْ��ِه��ُم اْل��َع��َزاءَ أَنَّ بَ��ْع��ِدِه ِم��ْن أَْم��ِرِه��ْم َخ��اِب��ُر َش��كَّ َم��ا
ُدُه��وُر209 َوُه��نَّ َل��يْ��ِل��ِه��ِم َس��اَع��اُت َوتَ��نْ��َق��ِض��ي ال��دُُّم��وُع ُخ��ُدوَدُه��ُم تُ��ْدِم��ي
َم��ْغ��ُف��وُر210 بَ��يْ��نَ��ْه��ُم ��َع��ايَ��َة ال��سِّ إِالَّ ِالْم��ِرٍئ ذَنْ��ٍب ُك��لُّ َع��مٍّ أَبْ��نَ��اءُ
يَ��ِط��ي��ُر211 ال��طَّ��َع��اِم َع��َل��ى ال��ذُّبَ��اُب َوَك��ذَا ِوَداِدِه��ْم َص��َف��اءِ َع��َل��ى اْل��ُوَش��اُة َط��اَر
تَ��بْ��ِذي��ُر212 ِل��َع��ُدوِِّه ِب��َه��ا ُج��وِدي ًة َم��َودَّ اْل��ُح��َس��يْ��ِن أَبَ��ا َم��نَ��ْح��ُت َوَل��َق��ْد
اْل��َم��ْق��ُدوُر213 َق��َض��اِئ��ِه ِب��َف��ْص��ِل يَ��ْج��ِري َك��أَنَّ��َم��ا َش��اءَ َك��يْ��َف َر تَ��َص��وَّ َم��ِل��ٌك

يرشب: وهو عليه دخل وقد إبراهيم بن الحسني أبي يف ارتجاًال وقال

��ْك��ِر214 ال��سُّ ُم��ْس��ك��ِر َش��اِرٍب ِم��ْن َوُه��نِّ��ئْ��تَ��َه��ا اْل��َخ��ْم��ِر َص��اِف��يَ��ُة إِبْ��َراِه��ي��َم ابْ��َن َم��َرتْ��َك
اْل��بَ��ْح��ِر215 ِف��ي اْل��بَ��ْدِر ِف��ي ��ْم��ِس ِب��ال��شَّ َف��َش��بَّ��ْه��تُ��َه��ا ��ِه ِب��َك��فِّ ال��زَُّج��اِج ِف��ي اْل��ُح��َم��يَّ��ا َرأَيْ��ُت
اْل��ِخ��ْض��ِر216 َق��َدِم َع��َل��ى يَ��ْس��َع��ى َدنَ��ا أَْو نَ��أَى َح��اِض��ًرا َك��اَن ُج��وَدُه ذََك��ْرنَ��ا َم��ا إِذَا
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يحجبوا أن الغلمان أمر وقد خاليًا، فوجده يوًما عمار بن بدر عىل دخل وقد ارتجاًال وقال
للرشاب: ليخلو عنه الناس

ِب��َق��اِدِر اْل��ِح��َج��اِب َع��َل��ى َل��ْس��َت َه��يْ��َه��اَت ِل��ِخ��ْل��َوٍة ِب��اْل��ِح��َج��اِب تَ��أُْم��ُر أَْص��بَ��ْح��َت
نَ��اِظ��ِر217 َع��ْن يَ��ْح��تَ��ِج��ْب َل��ْم يُ��ْح��َج��بَ��ا َل��ْم َونَ��َوالُ��ُه َج��ِب��ي��ِن��ِه َض��ْوءُ َك��اَن َم��ْن
ال��ظَّ��اِه��ِر218 َع��يْ��ُن َف��أَنْ��َت بَ��َط��نْ��َت َوإِذَا ��ٍب ُم��َح��جَّ َغ��يْ��ُر َف��أَنْ��َت اْح��تَ��َج��بْ��َت َف��ِإذَا

فقال الكالم، عىل يقدر فلم االنرصاف وأراد بدر عند منه الرشاب أخذ وقد وقال
يدري: ال وهو البيتني هذين

اْل��ُخ��ُم��وُر!219 تَ��ْص��نَ��ُع َم��ا ِل��ل��ِه ِم��نِّ��ي ِم��نْ��ُه ِن��ْل��ُت الَّ��ِذي نَ��اَل
اْألَِم��ي��ُر أَيُّ��َه��ا أَآِذٌن َم��َح��لِّ��ي إَِل��ى انْ��ِص��َراِف��ي َوذَا

بابن يعرف أعور جليس عمار بن لبدر كان أنه وذلك جارية؛ صورة يف لعبة يصف وقال
يجري يشء يكن لم ألنه خاطره؛ رسعة من يشاهده كان ملا الطيب أبا يحسد كروس،
ويعدِّه، حضوره قبل هذا يعمل أظنه لبدر: األعور فقال شعًرا، فيه ارتجل إال املجلس يف
ودارت املجلس كمل فلما للوقت؛ أحرضه بيشء أمتحنه وأنا يجوز، ال هذا مثل بدر: فقال
ويف مرفوعة، رجليها وإحدى لولب، عىل تدور طولها، يف شعر لها لعبة أخرج الكئوس

ارتجاًال: فقال فدارت؛ رشب إنسان حذاء وقفت فإذا ريحان؛ طاقة يدها

أَْم��ُرَه��ا220 نَ��اِف��ٍذ ُم��َح��كَّ��َم��ٍة َش��ْط��ُرَه��ا َش��ْع��ُرَه��ا َوَج��اِريَ��ٍة
ِش��بْ��ُرَه��ا221 ُم��ْك��َرًه��ا ��نَ��َه��ا تَ��َض��مَّ َط��اَق��ٌة ��َه��ا َك��فِّ َوِف��ي تَ��ُدوُر
ُع��ذُْرَه��ا222 ِب��نَ��ا َف��َع��َل��تْ��ُه ِب��َم��ا َج��ْه��ِل��َه��ا َف��ِف��ي أَْس��َك��َرتْ��نَ��ا َف��ِإْن

حذاءه: الجارية هذه وقفت وقد أيًضا بدر يف وقال

ُم��َض��ُر223 ِب��ِه َف��ْخ��ًرا ُك��ِس��يَ��ْت َل��َف��اِخ��ٌر َدْوَل��تَ��ُه ال��ل��ُه أََداَم اْألَِم��ي��َر إِنَّ
بَ��َش��ُر224 َوَال ِج��نٌّ َواِل��َدَه��ا َك��اَن َم��ا َخ��َش��ٌب تَ��ْح��ِت��َه��ا ِم��ْن َج��اِريَ��ٌة ��ْرِب ال��شَّ ِف��ي
تَ��ذَُر225 َوَم��ا تَ��أِْت��ي َم��ا تَ��ْع��ِق��ُل َوَل��يْ��َس َم��َه��ابَ��ِت��ِه ِم��ْن ِرْج��ٍل َف��ْرِد َع��َل��ى َق��اَم��ْت
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أدبك، عن الظنة أنفي أن أردت فقال: اللعبة؟ إحضار عىل حملك ما لبدر: وقال
فقال:

ِم��ْق��َداَرا226 اْل��َع��ْص��ِر أَْه��ِل أَْع��َظ��ُم َوأَنْ��َت أََدِب��ي َع��ْن ال��ظَّ��نَّ تَ��نْ��ِف��ي أَنَّ��َك َزَع��ْم��َت
ِدي��نَ��اَرا227 ِل��ل��دِّي��نَ��اِر ��بْ��ِك ال��سَّ ِف��ي يَ��ِزي��ُد َم��ْخ��بَ��ُرُه اْل��َم��ْع��ُروُف ال��ذََّه��ُب أَنَ��ا إِنِّ��ي

فقال: قنطاًرا، للدينار بل بدر: فقال

اْل��ُع��ْم��ُر228 يَ��نْ��َف��ُد تُ��َع��اَدى َوِب��أَْن اْل��َف��ْق��ُر يُ��ْط��َرُد ُج��وِدَك ِب��َرَج��اءِ
اْل��َخ��ْم��ُر229 َع��اَف��َه��ا َم��ْن َع��َل��ى َوَزَرْت ِب��ِه َش��ِربْ��َت ِب��أَْن ال��زَُّج��اُج َف��َخ��َر
��ْك��ُر230 ال��سُّ َه��ابَ��َك َك��أَنَّ��َك َح��تَّ��ى تُ��ْس��ِك��ُرنَ��ا َوْه��َي ِم��نْ��َه��ا َوَس��ِل��ْم��َت
بَ��ْدُر يَ��ا َوأَنْ��َت َل��ُه اْإلِ إِالَّ ِل��َم��ْك��ُرَم��ٍة أََح��ٌد يُ��ْرتَ��َج��ى َم��ا

فقال: الخراساني أحمد بن عيل عن االرتحال وأراد

ُم��ْخ��تَ��اِر َغ��يْ��ُر ِل��َرِح��ي��ِل��ي َف��ِإنَّ��ِن��ي َع��َج��ٍل ِف��ي َع��نْ��َك َرِح��ي��ِل��ي تُ��نْ��ِك��َرنَّ َال
اْل��َع��اِر231 َخ��ْش��يَ��َة َق��اٍل َغ��يْ��َر اْل��َوَغ��ى يَ��ْوَم ُم��ْه��َج��تَ��ُه اْإلِنْ��َس��اُن َف��اَرَق َوُربَّ��َم��ا
أَنْ��َص��اِري232 بَ��ْع��َض َع��َل��يْ��ِه��ْم نَ��َداَك َف��اْج��َع��ْل أَُح��اِربُ��ُه��ْم ��اٍد ِب��ُح��سَّ ُم��ِن��ي��ُت َوَق��ْد

كروس: بن األعور ويذم أسفاره يف لقي وما البوادي يف مسريه يصف وقال

اْل��ُخ��ُدوِر233 بَ��َدَل َج��َواِن��ِح��ي َس��َك��نَّ أُُم��وِر ِم��ْن َع��ذَاَرى ِم��ْن َع��ِذي��ِري
ال��ثُّ��ُغ��وِر234 َع��ِن َل��يْ��َس اْألَْس��يَ��اِف َع��ِن َع��ْص��ٍر َه��يْ��َج��اَواِت َوُم��بْ��تَ��ِس��َم��اِت
��ُف��وِر235 ال��ضُّ َق��ِل��ِق َع��ذَاِف��ٍر َوُك��لَّ إَِل��يْ��َه��ا َق��َدِم��ي ��ًرا ُم��َش��مِّ َرِك��بْ��ُت
اْل��بَ��ِع��ي��ِر236 َق��تَ��ِد َع��َل��ى َوآِونَ��ًة َرْح��ِل��ي اْل��بَ��ْدِو بُ��يُ��وِت ِف��ي أََوانً��ا
ِل��ْل��َه��ِج��ي��ِر237 َوْج��ِه��ي ُح��رَّ َوأَنْ��ِص��ُب نَ��ْح��ِري ��مِّ ال��صُّ ِل��ل��رَِّم��اِح أَُع��رُِّض
ُم��ِن��ي��ِر238 َق��َم��ٍر ِف��ي ِم��نْ��ُه َك��أَنِّ��ي َوْح��ِدي ال��لَّ��يْ��ِل َظ��َالِم ِف��ي َوأَْس��ِري
نَ��ِق��ي��ِر239 َش��ْرَوى ِب��َه��ا َش��َغ��ِف��ي َع��َل��ى ِم��نْ��َه��ا أَْق��ِض َل��ْم َح��اَج��ٍة ِف��ي َف��ُق��ْل
نَ��ِظ��ي��ِر240 َع��َل��ى تُ��َداُر َال َوَع��يْ��ٍن َخ��ِس��ي��ٍس إَِل��ى تُ��ِج��ي��ُب َال َونَ��ْف��ٍس

590



الراء قافية

َوِخ��ي��ِري241 َش��َرِف��ي ِس��َوى يُ��نَ��اِزُع��ِن��ي أَتَ��اِن��ي َم��ْن تُ��نَ��اِزُع َال َوَك��فٍّ
ال��دُُّه��وِر242 َش��رَّ يَ��ا ِم��نْ��َك ِب��َش��رٍّ َع��نِّ��ي ُج��وِزي��َت نَ��اِص��ٍر َوِق��لَّ��ِة
��ُدوِر243 ال��صُّ ُم��وَغ��َرَة اْألُْك��َم َل��ِخ��ْل��ُت َح��تَّ��ى ِف��ي��َك َش��ْيءٍ ُك��لُّ َع��ُدوِّي
اْل��َع��ثُ��وِر اْل��َج��دِّ ِل��ِذي ِب��ِه َل��ُج��ْدُت نَ��ِف��ي��ٍس َع��َل��ى ُح��ِس��ْدُت أَنِّ��ي َف��َل��ْو
ُس��ُروِر244 ِب��َال اْل��َح��يَ��اِة َخ��يْ��ُر َوَم��ا َح��يَ��اِت��ي َع��َل��ى ُح��ِس��ْدُت َوَل��ِك��نِّ��ي
اْل��بَ��ِص��ي��ِر245 ِن��ْص��َف َف��يَ��ا تَ��ْف��َخ��ْر َوإِْن أَْع��َم��ى ِن��ْص��َف يَ��ا َك��َروٍَّس ابْ��َن َف��يَ��ا
ُع��وِر246 َغ��يْ��ُر ِألَنَّ��ا َوتُ��بْ��ِغ��ُض��نَ��ا لُ��ْك��ٍن َغ��يْ��ُر ِألَنَّ��ا تُ��َع��اِدي��نَ��ا
َم��ِس��ي��ِر247 َع��ْن ِف��تْ��ٌر َض��اَق َوَل��ِك��ْن َه��َج��ْونَ��ا يُ��ْه��َج��ى ً اْم��َرأ ُك��نْ��َت َف��َل��ْو

طغج: بن هللا عبد بن الحسني محمد أبا يمدح وقال

َك��ِث��ي��َرا248 َوَزاَد ِب��أَْه��ِل��ي��ِه ِل��ي َوَف��ى َواِح��ٍد ِع��نْ��َد ِل��ي ِب��ال��دَّْه��ِر َوَف��ى َوَوْق��ٍت
َخ��ِري��َرا ِف��ي��ِه ِل��ْل��َم��اءِ تَ��َرى َوَزْه��ٍر َج��ِب��ي��ِن��ِه َض��ْوءِ اْس��ِت��ْح��َس��اِن َع��َل��ى َش��ِربْ��ُت
ُدُه��وَرا249 ذَُراُه ِف��ي َدْه��ِري َوأَْص��بَ��َح َع��ِدْم��تُ��ُه َال ِب��ِه ِم��ثْ��َل��يْ��ِه��ْم ال��نَّ��اُس َغ��َدا

بمجلسه: واألصوات الند رائحة وارتفعت البخور وكثر الرشب كره وقد وقال

اْل��ُخ��ُم��وِر250 َوَص��اِف��ي اْل��ِغ��نَ��اءِ َوَص��ْوُت اْألَِم��ي��ِر َوَوْج��ُه اْل��ِك��بَ��اءِ أَنَ��ْش��ُر
��ُروِر251 ال��سُّ ِب��ُش��ْرِب َس��ِك��ْرُت َف��ِإنِّ��ي َل��َه��ا ِب��ُش��ْرِب��ي ُخ��َم��اِري َف��َداِو

فقال: يهودي، رجل فعرفه مرة، استخفى أباه إن يوًما: محمد أبو وقال

يُ��نْ��ِك��ُرَه��ا َف��َال ��ْم��َس ال��شَّ يَ��َرى أَْن َع��َل��ى اْل��يَ��ُه��وِديَّ تَ��لُ��وَم��نَّ َال
يُ��بْ��ِص��ُرَه��ا252 َم��ا بَ��ْع��ِد ِم��ْن ُظ��َل��َم��ًة َح��اِس��ِب��َه��ا َع��َل��ى ال��لَّ��ْوُم إِنَّ��َم��ا

فقال: إياه، حفظه من فعجبوا فأعاده؛ الشعر، من فيه ارتجله عما وسئل

اْألَِم��ي��ِر ِف��ي أََرى ِل��َم��ا ِب��َق��ْل��ِب��ي َال ِب��َع��يْ��ِن��ي اْل��َم��ِدي��َح أَْح��َف��ُظ إِنَّ��َم��ا
اْل��َم��نْ��ثُ��وِر253 َغ��َراِئ��َب ِل��ي نَ��َظ��َم��ْت إَِل��يْ��َه��ا نَ��َظ��ْرُت إِذَا ِخ��َص��اٍل ِم��ْن
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فقال: مدحه تركه عىل محمد أبو وعاتبه

اْل��َك��ِث��ي��ُر254 اْل��َم��ِدي��ُح َل��َك َوَق��ِل��ي��ٌل ِل��نَ��ْف��ِس��ي َك��اْل��ِه��َج��اءِ َم��ْدِح��ي��َك تَ��ْرُك
َم��ْع��ذُوُر255 ِب��ِه ِم��ثْ��ِل��ي ِألَْم��ٍر ـ��ِر ��ْع��ـ ال��شِّ ُم��ْق��تَ��َض��َب تَ��َرْك��ُت أَنِّ��ي َغ��يْ��َر
يُ��ِغ��ي��ُر256 َك��َالِم��ي َع��َل��ى َوُج��وٌد ـ��ِظ��ي َل��ْف��ـ َال َم��اِدَح��اتُ��َك َوَس��َج��ايَ��اَك
اْألَِم��ي��ُر257 أَيُّ��َه��ذَا َوأَْس��َق��اَك ـ��َك ��يْ��ـ ِب��َك��فَّ أُِح��بُّ َم��ْن ال��ل��ُه َف��َس��َق��ى

فقال: ثوًرا، غلمانه بعض فرأى البسيطة، إىل وصل وقد مرص من منرصفه عند وقال
الطيب أبو فضحك نخلة؛ هذه فقال: الربية، يف نعامة آخر ورأى الجامع، منارة هذه

وقال:

َح��يَ��اَرى258 َع��ِب��ي��ِدي ُع��يُ��وَن تَ��َرْك��ِت اْل��ِق��َط��اَرا ُس��ِق��ي��ِت َم��ْه��ًال بُ��َس��يْ��َط��ُة
اْل��َم��نَ��اَرا259 َع��َل��يْ��ِك ��َواَر ال��صِّ َوَظ��نُّ��وا ال��نَّ��ِخ��ي��َل َع��َل��يْ��ِك ال��نَّ��َع��اَم َف��َظ��نُّ��وا
َوَج��اَرا260 ِف��ي��ِه��ْم ��ْح��ُك ال��ضِّ َق��َص��َد َوَق��ْد ِب��أَْك��َواِرِه��ْم َص��ْح��ِب��ي َف��أَْم��َس��َك

األنطاكي: عامر بن أحمد بن عيل يمدح وقال

��بْ��ُر261 ال��صَّ َوَم��ِع��ي َك��ذَا َق��ْولِ��ي َوَم��ا َوِح��ي��ًدا ال��دَّْه��ُر َف��َواِرِس��َه��ا ِم��ْن َخ��يْ��ًال أَُط��اِع��ُن
أَْم��ُر262 نَ��ْف��ِس��َه��ا َوِف��ي إِالَّ ثَ��بَ��تَ��ْت َوَم��ا َس��َالَم��ِت��ي يَ��ْوٍم ُك��لَّ ِم��نِّ��ي َوأَْش��َج��ُع
ال��ذُّْع��ُر؟263 ذُِع��َر أَْم اْل��َم��ْوُت أََم��اَت تَ��ُق��وُل: تَ��َرْك��تُ��َه��ا َح��تَّ��ى ِب��اْآلَف��اِت تَ��َم��رَّْس��ُت
ِوتْ��ُر264 ِع��نْ��َدَه��ا ِل��ي َك��اَن أَْو ُم��ْه��َج��ِت��ي ِس��َوى ِل��ي َك��أَنَّ اْألَِت��يِّ إِْق��َداَم َوأَْق��َدْم��ُت
اْل��ُع��ْم��ُر265 َداُرُه��َم��ا َج��اَراِن َف��ُم��ْف��تَ��ِرٌق بَ��يْ��ِن��َه��ا َق��بْ��َل ُوْس��َع��َه��ا تَ��أُْخ��ذْ ال��نَّ��ْف��َس ذَِر
اْل��ِب��ْك��ُر266 َواْل��َف��تْ��َك��ُة ��يْ��ُف ال��سَّ إِالَّ اْل��َم��ْج��ُد َف��َم��ا َوِق��ي��نَ��ًة ��ا ِزقٍّ اْل��َم��ْج��َد تَ��ْح��َس��بَ��نَّ َوَال
اْل��َم��ْج��ُر267 َواْل��َع��ْس��َك��ُر ��وُد ال��سُّ اْل��َه��بَ��َواُت َل��َك تُ��َرى َوأَْن اْل��ُم��لُ��وِك أَْع��نَ��اِق َوتَ��ْض��ِري��ُب
اْل��َع��ْش��ُر268 أَنْ��ُم��لُ��ُه اْل��َم��ْرءِ َس��ْم��َع تَ��َداَوَل َك��أَنَّ��َم��ا َدِويٍّ��ا نْ��يَ��ا ال��دُّ ِف��ي َوتَ��ْرُك��َك
��ْك��ُر269 ال��شُّ َل��ُه ِف��ي��َم��ْن َف��اْل��َف��ْض��ُل ِه��بَ��ٍة َع��َل��ى نَ��اِق��ٍص ُش��ْك��ِر َع��ْن يَ��ْرَف��ْع��َك َل��ْم اْل��َف��ْض��ُل إِذَا
اْل��َف��ْق��ُر270 َف��َع��َل َف��الَّ��ِذي َف��ْق��ٍر َم��َخ��اَف��َة َم��اِل��ِه َج��ْم��ِع ِف��ي ��اَع��اِت ال��سَّ يُ��نْ��ِف��ِق َوَم��ْن
ِغ��ْم��ُر271 َح��يْ��ُزوِم��ِه ِم��ْلءُ ُغ��َالٌم َع��َل��يْ��َه��ا ِط��ِم��رٍَّة ُك��لُّ اْل��َج��ْوِر ِألَْه��ِل َع��َل��يَّ
اْل��َخ��ْم��ُر272 تُ��ْش��تَ��َه��ى َال َح��يْ��ُث اْل��َم��نَ��ايَ��ا ُك��ئُ��وَس َع��َل��يْ��ِه��ِم ال��رَِّم��اِح ِب��أَْط��َراِف يُ��ِدي��ُر
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اْل��بَ��ْح��ُر!273 أَنَّ��ِن��ي َش��اِه��ٍد َوبَ��ْح��ٍر ـ��ِج��بَ��اُل اْل��ـ أَنَّ��ِن��ي تَ��ْش��َه��ُد ُج��بْ��ُت ِج��بَ��اٍل ِم��ْن َوَك��ْم
َوال��ظَّ��ْه��ُر274 اْل��ُك��وِر َواِس��ُط ِف��ي��ِه اْل��ِع��ي��ِس ِم��َن َم��َك��انُ��نَ��ا ِم��نْ��ُه اْل��ِع��ي��ِس َم��َك��اُن َوَخ��ْرٍق
َس��ْف��ُر275 َم��َع��نَ��ا أَْرُض��ُه أَْو ُك��َرٍة َع��َل��ى َوَك��أَنَّ��نَ��ا َج��ْوِزِه ِف��ي ِب��نَ��ا يَ��ِخ��ْدَن
ُح��ْم��ُر276 ُح��َل��ٌل بَ��ْرِق��ِه ِم��ْن أُْف��ِق��ِه َع��َل��ى َك��أَنَّ��َم��ا ِب��َل��يْ��ٍل َوَص��ْل��نَ��اُه َويَ��ْوٍم
ُخ��ْض��ُر277 ُح��َل��ٌل َدْج��ِن��ِه ِم��ْن َم��تْ��ِن��ِه َع��َل��ى َك��أَنَّ��َم��ا ِب��يَ��ْوٍم َوَص��ْل��نَ��اُه َوَل��يْ��ٍل
َق��بْ��ُر278 َل��ُه ��َح��اِب ال��سَّ ِف��ي أَْو يَ��ُم��ْت َل��ْم َع��َال َع��اِم��ًرا أَنَّ تَ��ْح��تَ��ُه َظ��نَ��نَّ��ا وََغ��يْ��ٍث
ِص��ْف��ُر279 َويَ��ِدي أَُج��ْز َل��ْم َل��ْو ِب��ِه يَ��ُج��وُد أَْح��َم��ٍد بْ��َن َع��ِل��يَّ اْل��بَ��اِق��ي ابْ��ِن��ِه ابْ��َن أَِو
َف��ْخ��ُر280 َل��ُه ��َح��اِب ال��سِّ ُك��لِّ َع��َل��ى َس��َح��اٌب ُج��وِدِه ِم��ثْ��ُل َج��ْوُدُه َس��َح��ابً��ا َوإِنَّ
َص��ْدُر281 ��ُه َض��مَّ َل��َم��ا َق��ْل��ٌب ��َه��ا َض��مَّ َوَل��ْو َق��ْل��ِب��ِه ��اِت ِه��مَّ اْل��َق��ْل��ُب يَ��ُض��مُّ َال َف��تً��ى
��ْم��ُر282 ال��سُّ اْل��َق��نَ��ا اْألَُك��فُّ َل��ْوَال نَ��اِف��ٌع َوَه��ْل َس��َخ��اُؤُه َل��ْوَال اْإلِْم��َك��اُن يَ��نْ��َف��ُع َوَال
َوال��نَّ��ْص��ُر283 اْل��ِه��نْ��ُدَواِن��يُّ يَ��تَ��َالَق��ى َك��َم��ا وََع��اِم��ٌر ِف��ي��ِه ��ْل��ُت ال��صَّ تَ��َالَق��ى ِق��َراٌن
ُك��ثْ��ُر284 َوُه��ُم َح��ْوَل��ُه ُق��الٍّ ال��نَّ��اَس تَ��َرى ُم��َع��ظَّ��ًم��ا اْل��َج��ِب��ي��ِن َص��ْل��َت ِب��ِه َف��َج��اءَا
َج��ْزُر285 َل��ُه َم��ا الَّ��ِذي اْل��َم��دُّ اْل��َك��َرُم ُه��َو َس��َم��يْ��ذًَع��ا ال��رَِّج��اِل ِب��آبَ��اءِ ُم��َف��دٍّى
ِذْك��ُر286 َل��ُه َرْك��ٍب ُك��لِّ ِف��ي يُ��َس��اِي��ُرنِ��ي نَ��ْح��َوُه ��ْوُق ال��شَّ َق��اَدِن��ي َح��تَّ��ى ِزْل��ُت َوَم��ا
اْل��ُخ��بْ��ُر287 اْل��َخ��بَ��َر ��َر َص��غَّ اْل��تَ��َق��يْ��نَ��ا ��ا َف��َل��مَّ ِل��َق��اِئ��ِه َق��بْ��َل اْألَْخ��بَ��اَر َوأَْس��تَ��ْك��ِب��ُر
نَ��ْح��ُر288 َل��ِق��يَ��ْت َم��ا ُك��لُّ َوآٍة ِب��ُك��لِّ َص��ْف��َص��ٍف ُك��لِّ َم��َدى ِف��ي َط��َع��نَّ��ا إَِل��يْ��َك
ال��نِّ��بْ��ُر289 ِج��ْل��ِدَه��ا ِف��ي َص��رَّ نَ��َواًال َك��أَنَّ َل��َه��ا َم��ِرَح��ْت َل��ْس��َع��ٍة ِم��ْن َوِرَم��ْت إِذَا
َواْل��بَ��ْدُر290 ��ْم��ُس ال��شَّ أَْح��َواِل��َك ِف��ي َوُدونَ��َك ال��نَّ��َوى ِف��ي َواْل��بَ��ْدِر ��ْم��ِس ال��شَّ ُدوَن َف��ِج��ئْ��نَ��اَك
اْل��ِع��ْش��ُر291 يَ��ُك��ِن َل��ْم اْل��َم��اءِ بَ��ْرَد ُك��نْ��َت َوَل��ْو ُدونَ��ُه َع��يْ��َش َال اْل��َم��اءِ بَ��ْرُد َك��أَنَّ��َك
ال��نَّ��ثْ��ُر292 َوال��نَّ��اِئ��ُل ال��نَّ��ْظ��ُم اْل��َك��َالُم َوَه��ذا َواْل��ِح��َج��ا َواْل��ِح��ْل��ُم اْل��ِع��ْل��ُم إَِل��يْ��َك َدَع��اِن��ي
اْل��ِح��بْ��ُر293 نُ��وِرَه��ا ِم��ْن يَ��بْ��يَ��ضُّ ُك��ِت��بَ��ْت إِذَا بُ��يُ��وتُ��ُه تَ��َك��اُد ِش��ْع��ٍر ِم��ْن ُق��ْل��ُت َوَم��ا
ال��زُّْه��ُر294 َخ��َالِئ��ُق��َك أََو ال��ثُّ��َريَّ��ا نُ��ُج��وُم َل��ْف��ِظ��َه��ا َف��َص��اَح��ِة ِف��ي اْل��َم��َع��اِن��ي َك��أَنَّ
ال��نَّ��ْس��ُر295 َج��َم��اِج��ِم��َه��ا ِم��ْن يَ��ْق��تَ��ِض��ي��ِن��ي َوَم��ا َم��ْق��تُ��َه��ا ��َالِط��ي��ِن ال��سَّ ُق��ْرَب َوَج��نَّ��بَ��ِن��ي
ِك��بْ��ُر296 ِب��ِه َص��ِغ��ي��ٍر َم��ْرأَى ِم��ْن َوأَْه��َوَن َم��نْ��َظ��ًرا أَْح��َس��َن ��رَّ ال��ضُّ َرأَيْ��ُت َوإِنِّ��ي
��ْط��ُر297 َوال��شَّ ِم��نْ��َك اْس��ُم��َه��ا ذَا ال��لَّ��َواِت��ي أََودُّ ��ِت��ي َوِه��مَّ َواْل��ُف��َؤاُد وََع��يْ��ِن��ي ِل��َس��اِن��ي
ِش��ْع��ُر298 نَ��ْف��ِس��ِه ِم��ْن ِف��ي��َك ِل��ِش��ْع��ِري َوَل��ِك��ْن ُك��لَّ��ُه ��ْع��َر ال��شِّ ذَا ُق��ْل��ُت َوْح��ِدي أَنَ��ا َوَم��ا
اْل��ِب��ْش��ُر299 نَ��ْح��َوَك َوْج��ِه��ِه ِف��ي بَ��َدا َوَل��ِك��ْن َرْونَ��ًق��ا اْل��ُح��ْس��ِن ِم��َن ِف��ي��ِه الَّ��ِذي ذَا َوَم��ا

593



املتنبي ديوان رشح

اْل��َق��ْدُر300 يُ��وِج��ُب الَّ��ِذي ِن��ْل��َت َم��ا ِب��أَنَّ��َك َل��َع��اِل��ٌم — ��َم��اءَ ال��سَّ ِن��ْل��َت َوإِْن — َوإِنِّ��ي
ُع��ذُْر301 َل��َه��ا َوأَنْ��َت ذَنْ��ٌب َل��َه��ا بَ��نُ��وَه��ا َك��أَنَّ��َم��ا َع��تْ��ِب��ي اْألَيَّ��اُم ِب��َك أََزاَل��ْت

العميد:302 بن محمد الفضل أبا يمدح وقال

َج��َرى303 أَْو َدْم��ُع��َك يَ��ْج��ِر َل��ْم إِْن َوبُ��َك��اَك تَ��ْص��ِب��َرا َل��ْم أَْم َص��بَ��ْرَت َه��َواَك بَ��اٍد
يُ��َرى304 َال َم��ا اْل��َح��َش��ا َوِف��ي رَآَك ��ا َل��مَّ َص��اِح��بً��ا َوابْ��ِت��َس��اُم��َك َص��بْ��ُرَك َغ��رَّ َك��ْم
ُم��ْخ��ِب��َرا305 ِب��ِج��ْس��ِم��َك َوَك��َف��ى َف��َك��تَ��ْم��نَ��ُه َوُج��ُف��ونَ��ُه ِل��َس��انَ��ُه اْل��ُف��َؤاُد أََم��َر
َرا306 ُم��َص��وَّ اْل��َح��ِري��َر َل��ِب��َس ٍر ِب��ُم��َص��وَّ َغ��َدا َم��ْه��ِريٍّ َغ��يْ��َر اْل��َم��َه��اِري تَ��ِع��َس
يَ��ْظ��َه��َرا307 َح��تَّ��ى َل��َخ��ِف��ي��ُت ُك��نْ��تُ��َه��ا َل��ْو ِس��تْ��ِرِه ِف��ي ُص��وَرًة ِف��ي��ِه نَ��اَف��ْس��ُت
َوَق��يْ��َص��َرا308 اْل��َح��اِج��ِب��ي��َن ُم��َق��اَم ِك��ْس��َرى َف��ْوَق��ُه اْل��ُم��ِق��ي��َم��ُة اْألَيْ��ِدي تَ��تْ��َرِب َال
َم��ْح��ِج��َرا309 ُف��َؤاِدي َل��َه��ا َف��َك��اَن َرَح��َل��ْت ُم��ْق��َل��ًة اْل��َه��َواِدِج أََح��ِد ِف��ي يَ��ِق��يَ��اِن
يَ��ْح��ذََرا310 أَْن َح��اِئ��نً��ا يَ��نْ��َف��ُع َك��اَن َل��ْو َق��بْ��ِل��ِه ِم��ْن بَ��يْ��نَ��ُه��ْم أَْح��ذَُر ُك��نْ��ُت َق��ْد
تَ��ْق��ُط��َرا311 أَْن َس��َح��ابَ��ٍة ُك��لَّ َل��َم��نَ��ْع��ُت ُروَّاُدُه��ْم اْغ��تَ��َدْت إِِذ اْس��تَ��َط��ْع��ُت َوَل��ِو
يُ��ْم��ِط��َرا312 أَْن ِب��بَ��يْ��ِن��ِه��ْم ��يَ��اَح ال��صِّ َج��َع��َل ِف��َراِق��ِه��ْم ُغ��َراِب أَُخ��و ��َح��اُب ال��سَّ َف��ِإذَا
أَْخ��َض��َرا313 ثَ��ْوبً��ا َع��َل��يْ��ِه َش��َق��ْق��َن إِالَّ ِب��نَ��ْف��نَ��ٍف يَ��ِخ��ْدَن َم��ا اْل��َح��َم��اِئ��ُل َوإِذَا
َوُج��ْؤذَُرا314 ِل��ْل��ُق��لُ��وِب َم��َه��اًة أَْس��بَ��ى أَنَّ��َه��ا إِالَّ ال��رَّْوِض ِم��ثْ��َل يَ��ْح��ِم��ْل��َن
اْل��ِخ��نْ��ِص��َرا315 َخ��اِت��َم��اَي َوأَنْ��َك��َر َض��ْع��ًف��ا َراَح��ِت��ي َق��نَ��اِت��ي نَ��ِك��َرْت َف��ِب��َل��ْح��ِظ��َه��ا
أَتَ��َخ��يَّ��َرا316 أَْن َف��أََرْدُت ِل��ي َوأََراَد َع��َط��اءَُه َق��ِب��ْل��ُت َف��َم��ا ال��زََّم��اُن أَْع��َط��ى
��َرا317 ُم��َك��سَّ اْل��َوِش��ي��َج يَ��ذَُر الَّ��ِذي َع��ْزِم��ي َف��ِإنَّ��ُه اْل��ِج��يَ��اُد أَيَّ��تُ��َه��ا أََرَج��اَن
اْألَْك��َدَرا318 اْل��َع��َج��اَج َك��ْوَك��بُ��ِك َش��قَّ َم��ا َف��َع��اَل��ُه اْش��تَ��َه��يْ��ِت َم��ا أَْف��َع��ُل ُك��نْ��ُت َل��ْو
َج��ْوَه��َرا319 بَ��ْح��ٍر أََج��لَّ ��َم��نَّ َألُيَ��مِّ أَِل��يَّ��ِت��ي اْل��ُم��ِب��رَّ اْل��َف��ْض��ِل أَبَ��ا ��ي أُمِّ
ُم��ْق��ِص��َرا320 أَْو ��ًرا ُم��َق��صِّ أَُك��وَن أَْن ِم��ْن ِل��ي َوَح��اَش اْألَنَ��اُم ِب��ُرْؤيَ��ِت��ِه أَْف��تَ��ى
َك��بَّ��َرا321 َع��بْ��ٍد َوأَيِّ اْل��َع��ِم��ي��ِد ِب��ابْ��ِن ��َرْت بَ��شَّ َك��فٍّ ِألَيِّ ��َواَر ال��سِّ ُص��ْغ��ُت
َع��ْس��َك��َرا؟322 اْألََع��اِدي إَِل��ى أَُق��وُد َف��َم��تَ��ى َوِس��َالُح��ُه َخ��يْ��لُ��ُه تُ��ِغ��ثْ��ِن��ي َل��ْم إِْن
َوتُ��ْش��تَ��َرى323 اْل��ُق��لُ��وُب ِب��ِه تُ��بَ��اُع ثَ��َم��ٌن َل��ْف��ِظ��ِه ِف��ي نَ��اِط��ٌق ��ي َوأُمِّ ِب��أَِب��ي
ُم��ْدِب��َرا324 يَ��َراُه َخ��ْل��ٌق َوَال ِف��ي��َه��ا ُم��ْق��ِب��ًال َخ��ْل��ًق��ا اْل��َح��ْرُب تُ��ِري��ِه َال َم��ْن
ُم��َع��ْص��َف��َرا325 اْل��َح��ِدي��ِد ِم��َن يَ��ْل��بَ��ُس��وَن َم��ا ِب��َص��بْ��ِغ��ِه اْل��ُك��َم��اِة ِم��َن اْل��ُف��ُح��وَل َخ��نْ��ثَ��ى
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َوَم��ْف��َخ��َرا326 ال��رَِّم��اِح ُص��مِّ َع��َل��ى َش��َرًف��ا ��ِه ِب��َك��فِّ ��ِع��ي��ُف ال��ضَّ اْل��َق��َص��ُب ��ُب يَ��تَ��َك��سَّ
َل��تَ��بَ��ْخ��تَ��َرا327 َم��َش��ى َف��َل��ْو اْل��ُم��ِدلِّ ِت��ي��ُه بَ��نَ��انُ��ُه ِم��نْ��ُه َم��سَّ ِف��ي��َم��ا َويَ��ِب��ي��ُن
تَ��َح��يُّ��َرا328 اْل��ُج��يُ��وَش ثَ��نَ��ى اْل��ُج��يُ��وِش َق��بْ��َل ِك��تَ��ابُ��ُه اْل��ِب��َالَد َوَرَد إِذَا َم��ْن يَ��ا
َغ��َض��نْ��َف��َرا؟329 َرِك��بْ��َت َوَق��ْد ال��رَِّدي��ُف َوَم��ِن َط��ِري��َق��ًة اْرتَ��َك��بْ��َت إِذَا اْل��َوِح��ي��ُد أَنْ��َت
َرا330 نَ��وَّ ��ا َل��مَّ اْل��َق��ْوَل أَنْ��َت َوَق��َط��ْف��َت نَ��بَ��اِت��ِه َوْق��َت اْل��َق��ْوَل ال��رَِّج��اُل َق��َط��َف
ُك��رَِّرا331 إِْن ُح��ْس��نُ��ُه اْل��ُم��َض��اَع��ُف َوُه��َو َم��َض��ى إِْن ِب��اْل��َم��َس��اِم��ِع اْل��ُم��َش��يَّ��ُع َف��ُه��َو
ِم��نْ��بَ��َرا332 اْألََص��اِب��َع اتَّ��َخ��ذَ َل��َك َق��َل��ٌم َخ��اِط��ٍب أَبْ��َل��َغ َف��ِإنَّ َس��َك��تَّ َوإِذَا
َرا333 َوَس��نَ��وَّ َوأَِس��نَّ��ًة َق��نً��ا َف��َرأَْوا ِس��َح��اءََه��ا اْل��ُع��َداُة َق��َط��َع َوَرَس��اِئ��ٌل
اْألَْك��بَ��َرا ال��رَّئِ��ي��َس َخ��اِل��ُق��َك َوَدَع��اَك َوأَْم��َس��ُك��وا ال��رَّئِ��ي��َس ��ُدَك ُح��سَّ َف��َدَع��اَك
أَبْ��َص��َرا334 َم��ْن ِم��ْس��َم��َع��ْي ُ يَ��ْم��َأل َك��اْل��َخ��طِّ َك��َالَم��ُه اْل��ُع��يُ��وِن ِف��ي ِص��َف��اتُ��َك َخ��َل��َف��ْت
ُم��ْج��َم��َرا335 ��ا َوُخ��فٍّ ُس��ُرًح��ا يَ��ًدا نَ��َق��َل��ْت نَ��اَق��ٍة ِف��ي نَ��اَق��ِت��ي ��َة ِه��مَّ أََرأَيْ��َت
اْل��َع��نْ��بَ��َرا336 يُ��وِق��ُدوَن ِل��َق��ْوٍم َط��َل��بً��ا أَْوَط��اِن��َه��ا ِف��ي ال��رَّْم��ِث ُدَخ��اَن تَ��َرَك��ْت
أَذَْف��َرا337 ِم��ْس��ًك��ا َوَل��يْ��َس ِف��ي��ِه تَ��َق��َع��اِن َم��بْ��َرٍك َع��ْن ُرَك��بَ��اتُ��َه��ا َوتَ��َك��رََّم��ْت
اْألَْح��َم��َرا338 اْل��َع��ِق��ي��َق َق��َواِئ��ُم��َه��ا ُح��ِذيَ��ْت َ ��ا َك��أَنَ��مَّ اْألََظ��لِّ َداِم��يَ��َة َف��أَتَ��تْ��َك
ُم��َف��كِّ��َرا339 اْل��يَ��َديْ��ِن َم��ْش��ُغ��وَل َوَج��َدتْ��ُه َك��أَنَّ��َه��ا ال��زََّم��اِن يَ��َد إَِل��يْ��َك بَ��َدَرْت
َواْإلِْس��َك��نْ��َدَرا340 َرْس��َط��اِل��ي��َس َش��اَه��ْدُت بَ��ْع��َدَه��ا أَنِّ��ي اْألَْع��َراِب ُم��بْ��ِل��ُغ َم��ْن
َق��َرى341 ِل��َم��ْن ال��نُّ��َض��اَر اْل��ِب��َدَر يَ��نْ��َح��ُر َم��ْن َف��أََض��اَف��ِن��ي ِع��َش��اِرَه��ا نَ��ْح��َر َوَم��ِل��ْل��ُت
��َرا342 ُم��تَ��َح��ضِّ يً��ا ُم��تَ��بَ��دِّ ُم��تَ��َم��لِّ��ًك��ا ُك��تْ��ِب��ِه َداِرَس بَ��ْط��َل��يْ��ُم��وَس َوَس��ِم��ْع��ُت
َواْألَْع��ُص��َرا343 ُن��ُف��وَس��ُه��ْم َل��ه اْإلِ َردَّ َك��أَنَّ��َم��ا اْل��َف��اِض��ِل��ي��َن ُك��لَّ َوَل��ِق��ي��ُت
��َرا344 ُم��َؤخَّ أَتَ��يْ��َت إِذْ َف��ذَِل��َك َوأَتَ��ى ًم��ا ُم��َق��دَّ اْل��ِح��َس��اِب نَ��َس��َق َل��نَ��ا نُ��ِس��ُق��وا
َف��تَ��ْع��ِذَرا345 نَ��َظ��ْرُت َك��َم��ا إَِل��يْ��َك نَ��َظ��َرْت َدْم��ُع��َه��ا َش��َج��اِن��ي بَ��اِك��يَ��ًة َل��يْ��َت يَ��ا
َك��نَ��ْه��َوَرا346 ��َح��اَب َوال��سَّ تُ��ْش��ِرُق ��ْم��َس ال��شَّ َف��ِض��ي��َل��ًة تَ��ُردُّ َال اْل��َف��ِض��ي��َل��َة َوتَ��َرى
َم��تْ��َج��َرا347 َوأَْربَ��ُح َراِح��َل��ًة َوأََس��رُّ َم��نْ��ِزًال أَْط��يَ��ُب ال��نَّ��اِس َج��ِم��ي��ِع ِم��ْن أَنَ��ا
َم��ْع��َش��َرا348 أَْك��َرَم َل��َك��اَن ِم��نْ��َك َك��اَن َل��ْو َق��ْوُم��ُه اْل��َك��َواِك��َب أَنَّ َع��َل��ى ُزَح��ٌل
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هوامش

والزهر: األبيض، والنور: النوار وقيل: الزهر. وهو نوارة؛ واحدته كالنور، النوار: (1)
لطيتك واذهب رس يقول: له، يدعو هللا. قدر واملقدار: يصفر. ثم يبيض أنه وذلك األصفر؛
فجعل الزهر، فيها ينبت حتى تحلها التي املواضع هللا سقى أي تحل: حيث النوار حل
فأعانك املطالب من تريده ما عىل املقدار ووافقك قال: ثم السقي. عن كناية الزهر نبات
نزل نزلت فحيثما تنزله، الذي املكان نور أنك يريد أن ويجوز الواحدي: وقال بلوغه. عىل

تريد. ملا موافق والقضاء النوار
الليل، ثلث أو النهار ثلث وأقله رعد، وال برق دون ساعات يدوم املطر الديمة: (2)

لبيد: قال العدة، من بلغ ما وأكثره

تَ��ْس��َج��اُم��َه��ا َداِئ��ًم��ا اْل��َخ��َم��اِئ��َل يُ��ْرِوي ِدي��َم��ٍة ِم��ْن َواِك��ٌف َوأَْس��بَ��َل أَتَ��ْت

الهطالن.) دائم مطر يف ولدها فقدها بعد البقرة باتت يقول: لبيد. معلقة (من
كنت، حيث صحبتك أي: السالمة؛ شيعتك يقول: السيالن. أي الدر: الدائم واملدرار:

فتخصب. النبات لك ينبت املطر وكذلك
حوادثه كأن حتى بهم، الظفر من أعدائك يف تريده ما الدهر وأراك يقول: (3)

تريد. ما عىل لك أعوان ونوبه
وأنت علينا هللا وردك يقول: املاء. ورود والورود: املاء. عن االنثناء اإلصدار: (4)
كلها األبيات وهذه رؤيتك، إىل شوًقا مرشئبة خلفتهم من أبصار إليك تتطلع آيب أغنم

له. دعاء
لغة — بالفتح — أيًضا به وبَجح باليشء بِجح الجوهري: قال فرح؛ بجح: (5)
ما، بيشء ويباهي يفتخر أي يتبجح: وفالن أفرحه. وبجحه: األمر وأبجحه فيه، ضعيفة

الراعي: قال يبجح، بجح وقد يتعظم وقيل:

نَ��بْ��َج��ُح ِب��ُق��ْربَ��اَك َوَل��ِك��نَّ��ا إَِل��يْ��َك َس��اَق��نَ��ا اْل��َع��ِش��ي��َرِة أَْرِض َع��ْن اْل��َف��ْق��ُر َوَم��ا

أهله جملة يف ذكرت ما إذا مفتخًرا الزمان يبتهج يقول: الليل. حديث والسمر:
عنك. بالحديث األسمار وتحسن وأبنائه
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العقوبة عن عفا وإذا واالستئصال، بالهالك عاقبهم قوم عىل غضب إذا يقول: (6)
ونواًال. منه عطاء األعمار فكانت القتل، ترك

إن يقول: الرضع. يف اللبن بقية الغني؛ بضم غرب جمع واألغبار: اللبن. الدر: (7)
الكثري. اللبن إىل القليل كاللبن إليها بالقياس امللوك عطايا تعد عطاياه

الهالك، يتوقى ال اإللهي قلبك إن يقول: درك. هلل كقولهم: تعجب، قلبك: هلل (8)
تخاف ما يرويان: ويخاف، يخاف ما وقوله: عار. فيه يشء يدانيك أن يتوقى ولكنه

الخطاب. عىل وتخاف
الكثري. الجيش والجحفل األخالق. والخالئق: الدنس. والطبع: تعدل. تحيد: (9)
قيل: العكربي: وقال لكثرته. رويًدا إال السري عىل يقدر ال الذي السري الثقيل والجرار:
الرتاب بإثارة عليها يجني األرض وطئه وشدة بكثرته كأنه جنى إذا جر من فعال هو
الرتاب يف ذيله يجر ألنه جراًرا؛ سمي وقيل: إليها. الغبار بارتفاع السماء عىل ويجني
ويتنكبك إليه وما اللؤم من األخالق يدنس يشء كل تتنكب يقول: عظيم. أثر له فريى
إىل ينظر وهذا وجه. من عنه مهروب وجه، من هارب فأنت بأسك، اتقاء الكثري الجيش

البحرتي: قول

��فِّ ال��صَّ ِف��ي أَْط��َع��َن ِب��اْإلِْق��َداِم ُك��نْ��َت َوإِْن ِل��َج��اِه��ٍل ِع��ْرٍض تَ��ْع��ِري��ِض َع��ْن َوأَْج��بَ��َن

واملتكرب بسوء، ينالوه أن يقدرون فال األعزة، عىل يعز الذليل جاره إن يقول: (10)
غضب. إذا لديه ذليًال يصري العظيم العاتي

يبعد. ويشط: األطراف، املرتامية الفالة والتنوفة: وتمنع. تعرتض تحول: (11)
علينا يبعد وال املسافة بعد لقائك عن يمنعنا فما األرض من شئت حيث كن يقول:

القائل: قول إىل نظر هذا ويف مزارك،

بَ��ِع��ي��ُد َف��ْه��َو اْل��َك��ْس��َالِن َع��َل��ى ��ا َوأَمَّ َص��بَ��ابَ��ٍة ِذي أَْو اْل��ُم��ْش��تَ��اِق َع��َل��ى َق��ِري��ٌب

الراجز: قال السري، من مفتعل املستار: (12)

اْل��ُم��ْس��تَ��اْر بُ��ْع��َد اْل��يَ��ْوَم إَِل��يْ��َك ثُ��مَّ ��اْر اْل��َغ��فَّ اْل��َع��ِزي��ِز ال��ل��ِه إَِل��ى أَْش��ُك��و
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مطية؛ جمع واملطي: السري. بطول هزلها راحلته: وأنىض بأقل، أي وبدون؛ وقوله:
الدواب تهزل املودة من لك أضمره مما بأقل يقول: لها. جمع اسم أو الركوبة، وهي
بعد مهما املحب أن يعني متوافرة؟ كثرية إليك ومودتي فكيف املسافة، وتقرب بالسري

قريب. عنده البعيد إذ زائره، فهو محبوبه عنك
ونزاع الشوق معنى تضمينه عىل بقلقي متعلقه وإليه: مع. بمعنى عىل: (13)
بخروجي ضائع أهيل من ورائي خلفته من إن يقول: االختيار. بمعنى والخيار: النفس.
إيثارك يف يل اختيار وال إليهم، واشتياقي قلقي مع عليهم صحبتك آثرت قد إذ عنده، من

بإحسانك. قيدتني ألنك ذلك؛ إىل مضطر فأنا عليهم،
داري كأنها حتى أرض كل ووافقتني ماء كل يل طاب صحبتك إذا يقول: (14)

العيال. من خلفت من لوال
وهذا شعري. يف لك أشكرها منك عطية عيايل إىل بالعود يل إذنك إن يقول: (15)

املهلبي: كقول

َك��ِث��ي��َرا ُغ��نْ��ًم��ا اْإلِذَْن أََرى َف��ِإنِّ��ي َراِض��يً��ا ِل��ي اْإلِذِْن ِف��ي َل��َك َف��َه��ْل

أي هذين؛ فاضل اخرتت تقول: كما هاتني، من الدهماء أي تني؛ دهماء قوله: (16)
مطر: يا وقوله: تان. وتثنيتها: هذه، بمعنى وتا: هاتني، بمعنى فتني: منهما. الفاضل
فيختار الفضائل يف االختيار له من ويا أي له: ومن وقوله: الجود. يف املطر شبيه يا أي
يروى: الواحدي: قال والخري، االختيار. من اسم خرية؛ جمع فالِخرَي: يستحسن. ما منها

الفضائل. يف االشتهار يريد الخرب،
أخطأت. أي العيون؛ فالت فقوله: وضعف. أخطأ فيلولة: يفيل رأيه فال يقال: (17)
يف يصدق قد النظر فإن االختيار؛ يف مخطئًا كنت ربما ولكن الدهماء، اخرتت إني يقول:

فتخطئ. يكذب وقد فتصيب، العيون
من قدًرا أجل أنت أي بًرشا؛ بكونك إال تعاب وال عيب، من فيك ليس يقول: (18)
القوم. جماعة واملأل: برش. يف يكون ال الفضائل من فيك ما ألن آدميٍّا، بًرشا تكون أن

عكرة؛ جمع والعكر: االسم. هو الذي العطاء موضع وضع مصدر، إعطاءه: (19)
هذا يف وإرسافك بسخائك إال عابوك ما عابوك لو إنهم يقول: اإلبل. من الضخم القطيع

النابغة: قول قبيل من وهذا فيه، عيب ال بما إال يعيبونك ال أنهم يعني السخاء.
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اْل��َك��تَ��اِئ��ِب ِق��َراِع ِم��ْن ُف��لُ��وٌل ِب��ِه��نَّ ُس��يُ��وَف��ُه��ْم أَنَّ َغ��يْ��َر ِف��ي��ِه��ْم َع��يْ��َب َوَال

الرقيات: قيس بن هللا عبد وقول

َغ��ِض��بُ��وا إِْن يَ��ْح��لُ��ُم��وَن أَنَّ��ُه��ْم إِالَّ أَُم��يَّ��َة بَ��ِن��ي ِم��ْن نَ��َق��ُم��وا َم��ا

معيب فكأنك هذا فعلت فإذا هذا، فوق عطاؤك يكون أن قدرك يريد جني: ابن وقال
جني ابن ذكره ما عىل التفسري كان إن فورجة: ابن قال … قدرك إىل باإلضافة لقلته به
فيجب قدرك جنب يف يسري وهبت ما يقال: أن من بأكثر الكبار تهجى وكيف هجو، فهو
يمدح وقد صحيح، جني ابن ذكره الذي قال: العكربي ولكن ذلك؟! من أكثر تهب أن

أيًضا: كقوله يعطي، مما أكثر يقتيض قدره بأن العطايا الكثري اإلنسان

بَ��ِخ��َال َف��َق��ْد نْ��يَ��ا ال��دُّ َوَه��َب إِذَا َم��ْن يَ��ا

فضائله، وتوافر عنه وتخلفهم عليهم فضله بظهور أعداءه يفضح إنه يقول: (20)
معنى وهذا وكمية، عدًدا كثريين كانوا وإن وحقارة، دقة قلوا إليه وضيفوا به قيسوا فإذا

ألجله. أي: له؛ كأنهم وقوله: بديع. دقيق
وقوله: خربًا. يكون أن ويحتمل األعداء. سهام من هللا يحفظه أن له يدعو (21)
يصيب ال كما برميهم يصيبونك ال إنهم يقول: املرمي. فالرمي: القمر، رميه من ومخطئ

أنت. وكذلك راميه سهم يبلغه أن من محالٍّ أرفع ألنه رماه؛ من القمر
هما: والبيتان (22)

أَْوَف��ُر َس��تْ��ِرِه ِف��ي َوَح��ظِّ��َي اْل��َح��ِدي��ِث انْ��ِت��َش��اَر تَ��َخ��اُف أَِم��نِّ��ي
تَ��نْ��ُظ��ُر َك��َم��ا ِل��نَ��ْف��ِس��ي نَ��َظ��ْرُت َع��َل��يْ��َك ِل��بُ��ْق��يَ��ا أَُص��نْ��ُه َل��ْم َوَل��ْو

من عليك إرعاء رسك أصن لم لو أي ورحمة؛ عليك إلرعاء أي عليك: لبقيا قوله:
ما عىل الناس اطلع إذا معك حايل تفسد أن وخشية أنا، نفيس عىل إرعاء لصنته إفشائه

بيننا.
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إنكاري. استفهام أظهر: فما وقوله: أوثره. أي محذوف: والعائد أختار، أوثر: (23)
منه؟! أُظهر يشء فأي واحد، ورسنا أختاره، الذي رضاي فهو أمًرا رضيَت إذا يقول:

رسي. ألنه رسك؛ أظهر ال أي:
مذياًعا يكون ال املروءة وذو مروءة، ذو ألني جهتي؛ من اطمنئ يقول: (24)
واملروءة: رسه. بإفشاء حبيبه إىل ييسء ال واملحب لك، محب — ذلك مع — وأنا لألرسار،
ما يف و«ما» تحذر، وتتقي: معاناته. عن أغناه اليشء: وكفاه الهمة. وعلو األخالق كرم

قبلها. للفعل ثان مفعول فيها وهي الذي، بمعنى موصول اسم تحذر: وما تتقي
قلبي يف رسكم إن يقول: البعث. يوم األموات بعث وهي النشور؛ من أنرش: (25)
بعث ال حتى إماتة أماته — الرس إخفائه لشدة — إنه أي موته؛ بعد يحيا ال الذي كامليت

اآلخر: قول من وهذا بعدها. له

ِك��تْ��َم��انَ��ا ��رَّ ال��سِّ َوأُِم��ي��ُت َح��اَج��ٍة ِم��ْن َس��اِت��ُرُه ال��لُّ��بِّ ذُو َم��ا َألَْس��تُ��ُر إِنِّ��ي

ذريح: بن قيس وكقول

ُق��بُ��وُرَه��ا َف��ْه��َي اْألَْس��َراَر اْس��تُ��وِدُع��وا إِذَا ُص��ُدوُرُه��ْم الَّ��ِذي��َن اْل��َق��ْوِم ِم��َن َوإِنِّ��ي

بذلك. يعلم فلم رأت، ما قلبي عن أخفت إليكم نظرت ملا عيني كأن يقول: (26)
رسي؛ كاتمته ويقال: إليه؟ يصل فلم أبرصت الذي قلبي كاتمت قد والعني أظهره فكيف
عصت قوله: بني إن تقول: أن ولك لكاتمت، ثان: مفعول تبرص وما عنه. كتمته أي
إثبات مجرد باألول املراد إن تقول: أو القلب، عىل واقعان الفعلني أن عىل تنازًعا، وكاتمت

مفعول. له يكون فال للمقلة، العصيان
الكريم. الحر: (27)

ترك والكتمان فعل، اإلفشاء ألن اإلفشاء؛ عىل منه أقدر الكتمان عىل إنه يقول: (28)
النطق. من املرة والنطقة: أقدر. الفعل ترك عىل كان الفعل عىل قدر ومن اإلفشاء

مراده عىل وترصيفها ضبطها عىل قادر نفسه يملك إنه يقول: الرماح، القنا: (29)
إذا الحرب مكاره عىل ويصربها نفسه يملك وإنه يريده. ال يشء عىل نفسه تغلبه ال

الرس؟ كتمان يف يملكها أفال بالدماء، الرماح احمرت
فهو أمرك مر أي وأمرك: دولة. بعد دولة وتناولتها الدولة لك دالت يقول: (30)
دوًال الدولة لك دالت أي املصدر؛ عىل نصب ودواليك: ملر. مطلق مفعول فأمرك: مطاع،
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وسعديك لبيك ومثله: التوكيد، والغرض مثناة، استعملت التي املصادر من وهو دول، بعد
التمييز. عىل دولة: ونصب وحنانيك.

من فيه نحن ما كان لو أو إياي، دعاؤك كان ولو تقديره: مضمر، كان اسم (31)
ألجبتك حرب يوم إياي دعاؤك كان ولو يقول: الغبار. عاله الذي املظلم والقاتم: الحال.
وخربها الرسول، ضمري كان اسم الرشاح: بعض وقال األشقر. وبفريس بسيفي مرسًعا
البحرتي: قول من قبله والذي البيت وهذا أتاني. كان ولو أي قبله؛ ما عليه دل محذوف

َط��ْرِف��ي ِم��ْن أَْس��َرَع َك��اَن ِب��َس��يْ��ِف��ي أََه��ابُ��وا انَّ��ُه��ْم َوَل��َو ُدونَ��ُه��ْم ِل��َس��اِن��ي َج��َع��ْل��ُت

الناس عن الدهر غفل فال الناس، إىل بها ينظر التي الدهر عني أنت يقول: (32)
مت أنت فلو منك، هو إنما وإساءة إحسان من الناس يصيب ما فإن بقيت، أي بهالكك؛

الناس. عن غافل كأنه الدهر فيصري كله، ذلك لبطل
فرأى امليدان، يف لقيه ثم مدة فعاتبه الدولة، سيف عن مدحه تأخر قد كان (33)
إىل فعاد عليه، والسالم إليه اإلقبال من عوده كان فيما تقصريه وأنكر عنه انحراًفا منه

األبيات. هذه إليه وأرسل بيته
مختًرصا، السالم طويل صار يقول: عليه يعتب واالنحراف. العدول االزورار: (34)

وانحراًفا. عني عدوًال منك القرب ذلك وصار
رصت ذكراها ساورتني كلما عني إلعراضك الناس من خجلة يف أنا يقول: (35)

كثرية. مرات وأحيا كثرية مرات اليوم يف فأموت حييت، زالت وإذا كامليت،
مسارقة منك لحيائي إليك وأنظر يقول: ا، رسٍّ كلمه إذا ساره مصدر الرسار: (36)
صوتي أرفع أن أجرس ولم خفي، بصوت زجرته امليدان يف مهري زجرت وإذا ومخالسة،

منك. حياء
هذا كان اجرتمته ذنب غري من إليك اعتذرت فإذا املجرم، يعتذر إنما يقول: (37)
الرشاح: بعض وقال محله. غري يف ألنه أيًضا؛ منه أعتذر أن يجمل منكًرا شيئًا االعتذار

منه. يعتذر مما والكذب كذب، ذنب غري من االعتذار
أن أحد مكنة يف ليس التي الباهرة مكارمك من به غمرتني ما جحدت يقول: (38)
إلخ. … الشعر حمى ولكن مني، اختياًرا شعري وتأخري مدحك تركي كان إن يجحدها
اآلن، بيننا جاريًا مثله يزال وال العرب، به يقسم ما أروع من قسم إلخ: … كفرت وقوله:

وكيت. كيت مني حصل إذا نذًال رجًال أكون الرجل: يقول كما
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الحجاج: مرثية يف الفرزدق قال القليل النوم الغرار (39)

ِغ��َراُر َف��نَ��ْوُم��ُه��نَّ اْل��ُع��يُ��وَن تَ��َرَك َه��اِل��ٌك ثَ��ِق��ي��ٍف ِم��ْن ال��رَِّزيَّ��َة إِنَّ

وال صالة يف غرار ال الحديث: ومنه وغريه. النوم من القليل الغرار وقيل: قليل. أي
غرار ومنه أركانها. وال سجودها من وال ركوعها من ينقص ال أي نقصان، ال أي تسليم؛
وكذا منه، القليل إال أي الشعر؛ من بعض بدل والقليل: لبنها. يف النقصان وهو الناقة،
أخذني الهم وهذا منه، القليل إال الشعر قول الهم منعني يقول: الثاني الشطر يف مثله

الشعر؟ قول يمنعني ال فكيف النوم، منعني حتى املقعد املقيم منه
وكان بلهيبه ناًرا قلبه يف وأوقد جسمه أسقم الذي الهم من به ألم مما يعتذر (40)
أن أحد يرىض ال إذ واختياري فعيل من ذلك ليس يقول: الشعر. عن انقطاعه سبب

العطوي: قول من وهذا بحرارته. قلبه ويذيب بالهم جسمه يسقم

نَ��ِص��ي��ِب��ي اْل��َه��مِّ ِم��َن ُت َوف��ْر أَنَ��ا أَتَ��راِن��ي
اْل��ُق��لُ��وِب أَْس��َالَب ـ��َل ال��نُّ��ْج��ـ اْل��ُع��يُ��وَن أَْع��َط��يْ��ُت أَنَ��ا
ِب��َرِق��ي��ِب َع��يْ��نً��ا ـ��ذَيْ��ُت أَْق��ـ َم��ا اْألَْم��ُر إَِل��يَّ َل��ْو

هذا أورثني الذي فهو الزمان، ذنب الذنب وإنما يقول: بمعنى، ورضه ضاره (41)
إنما إساءته أن عىل الزمان. بذنوب تؤاخذني فال الشعر، عن انقطاعي ذلك فسبب الهم

كذلك. عيلَّ تبعتها تقع فال بها املساء وأنا أنا، بي أملت
بموضع. تستقر وال البالد يف تسري التي القصائد يعني رشود، جمع الرشد: (42)
الناس ويتناقلها اآلفاق يف فتسري مدحك يف أقولها التي القصائد لك وعندي يقول:

لحسنها.
هذه خرجت إذا يقول: اللسان. واملقول: السابق، للبيت كالتفسري البيت هذا (43)
الجبال إن أي وراءها؛ ما إىل والبحار الجبال وقطعت البالد، يف سارت لساني من القوايف

شعره: يصف الجهم بن عيل قال سريها. دون تحول ال والبحار

َواْل��بَ��ْح��ِر اْل��بَ��رِّ ِف��ي ال��رِّي��ِح ُه��بُ��وَب َوَه��بَّ بَ��ْل��َدٍة ُك��لِّ ِف��ي ��ْم��ِس ال��شَّ َم��ِس��ي��َر َف��َس��اَر

تمام: أبو وقال
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َح��اِم��ِد َغ��يْ��ُر أَنَّ��ِن��ي َف��اْع��َل��ْم َع��ُدوَُّك َص��اِغ��ًرا َع��نِّ��َي يَ��ْح��َم��ْدَك َل��ْم أَنَ��ا َف��ِإْن
َق��اِئ��ِد َغ��يْ��ِر ِم��ْن اْآلَف��اِق ِف��ي َوتَ��نْ��َق��اُد َس��اِئ��ٍق َغ��يْ��ِر ِم��ْن تَ��نْ��َس��اُق ِب��َس��يَّ��اَح��ٍة

الستحسانه منه رغبة غري عىل أنشده إذا عليك يثني أن عدوك يدعو شعره إن (يقول:
إياه.)

الليل أو الضياء وكنت الظالل لكانوا يقول: أن أمكنه لو جني: ابن قال (44)
والوزن الليايل، لكانوا يمكنه: قلت: العكربي: قال التطبيق. يف أحسن لكان النهار وكنت

مستقيم.
الغارة. بمعنى ميمي مصدر واملغار: األريحية. بالكرس: والهزة الجود. الندى: (45)
العدو. يف غارة مدى الناس وأبعد والعطاء، الجود ساعة أريحية الناس أشد هو يقول:
وبما إليك واالنتماء بخدمتك همتي علت يقول: الغنى. واليسار: الهمة. الهم: (46)
غنًى يكون بما أقنع ال رصت وحتى الناس، همم فوق صارت حتى املطالب من يل يرست

فوقه. ما أطلب حتى ويساًرا
لم الغنى بك أدركت إذا يقول: قبله. ملا تأكيد والبيت الدر. من حال كباًرا: (47)

بالقليل. يرَض لم مثلك مرجوه كان من ألن عليه؛ أقترص
وهو العرص؛ يف لغة بضمتني: والعرص اإلفطار، من االسم بالكرس الفطر: (48)
نور إن يقول: كالواو. عطف حرف وحتى: ذلك. تقدم وقد له، جمًعا أيًضا ويأتي الدهر،
نورك أن يعني يشء، ولكل للدين وجمال للدهر جمال ألنك بك؛ هو إنما األشياء هذه
ملناسبة — العكربي وقال هذا، بهما. يستضاء اللذين والقمر الشمس حتى يشء كل عم
غري من املستقبل الفعل تنصب حرف هي فقالوا: حتى يف أصحابنا اختلف وقد حتى:
هي البرصيون: وقال الصيف. حتى سوفته تقول: كما االسم يجر جر وحرف أن، تقدير
بتقدير مجرور واالسم أن، بتقدير بعدها منصوب والفعل جر، حرف املوضعني كال يف

إىل.
عم فقد النور، كمال بوجهك األهلة أنلت فقد بعطائك البرش يخص لم يقول: (49)

والقمر. والشمس البرش نائلك إذن
الدهر يقول: الخالئق. والشمائل: لها. أحسن وهو أحد يرعها لم التي األُنُف: (50)
فهي الروضة، هذه زهر وأخالقك جمالها وتوافر محاسنها، تمت روضة فيه بكونك

فيها. ما أحسن
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كرمك ينتهي ليس يقول: للدهر، وأعوامه أيامه يف والضمري نفي. حرف ما: (51)
أعوامه؛ يف عمرك انتهى فال فقال: له دعا ثم األيام، عىل كرًما يزداد إنه أي الدهر؛ أيام يف

أجًال. لك أنقص ال أي
إن يقول: التكرار. من أي منه؛ ويروى: لألعوام، ومنها: تكرارها يف الضمري (52)
ممن غريك حظ بينما املناقب. من تجد بما الرشف استزادة وتكرارها السنني من حظك

والهرم. الشيب لهم مناقب ال
صدق ألن له؛ ظلم فيه جرى ما أشاهد أن دون اليوم هذا وصفي إن يقول: (53)
أكن لم واملشاهدة بالعيان النظر صادق أكن لم فإذا النظر، صدق عىل موقوف الوصف

الوصف. صادق
أي بها؛ أتوصل وصلة أي وسببًا: يجد، فاعل — األول البيت يف — سمع (54)
كنت ألني بك؛ املختصني الناس أَْحَرضَ اليوم هذا يف كنت الثاني: البيت يف قال ثم سبيًال.
عياني فكان يجري ما أَر لم إذ معاينة غبت ألني عيانًا؛ أغيبهم وكنت بشخيص، شاهًدا
ومعاينًا: الحضور. وهو الشهود، من تفضيل أفعل فأشهد عاينوا. الذين به يخربني ما

حال. بعده: والجملة أشهد. من بدل
عينه الروم ملك اليوم يرفع يقول: اعتقاده. يف بمعنى وعنده: عينه. ناظره: (55)

وفلج. ظفر اعتقاده يف عفوك ألن وخوًفا؛ استخذاء مطرًقا كان وقد برضاك، اعتزاًزا
امللوك. عىل افتخر أجبته إذا يقول: (56)

مدة انتهاء إىل بها السيوف فعل من رقابهم اسرتاحت الروم هادنت ملا يقول: (57)
يعرفون ألنهم عليهم؛ سيوفك ورود يرتقبون فإنهم تغزوهم كنت الذين سائر أما الصلح،

الروم. ملك صالحت كما منك الصلح يرتقبون أو الغزو. عن تفرت ال أنك
ذهب كما للروم ال جني، ابن قال كما للسيوف تبدلها يف الضمري أن األظهر (58)
للعوض. بالقوم: يف والباء لتبدلها. ثان مفعول أنه عىل نصب وغريهم: الواحدي. إليه
العنق. أصل قرصة جمع والقرص: النزح. بعد ماؤه توافر إذا البرئ: جم من تكثر، وتجم:
إليهم تعود ثم ليتناسلوا وتغبهم يكثروا، حتى الروم وتدع الروم غري تحارب وقد يقول:

فتهلكهم.
شبهنا إذا يقول: لجود. صفة وثان: حال. وغادية: جود. خربه: مبتدأ، تشبيه: (59)
عىل لكفك ثانيًا جوًدا ذلك كان — أغزرها وهي — بالغدوات تأتي التي باألمطار جودك

جودك. به يشبه بأن يفخر املطر ألن املطر؛
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تستفيد الشمس إن يقول: تتكسب. أي: — التاءين إحدى بحذف — تكسب (60)
حالها إىل عادت غابت وإذا كسبت، طلعت فإذا النور، القمر منها يستفيد كما النور منك

تراك. أن قبل
لقنا. صفة والجملة: للمخاطب، تطاعنها: وضمري قصار. خربه: مبتدأ، طوال: (61)
حقك؛ يف قصار تطاعنها التي الطوال الرماح إن يقول: الحرب. والوغى: الجود. والندى:

قال: كما قصار وكأنها معك، لها غناء ال وألنها تبلغك، وال تنالك ال ألنها

ُط��وُل َوِف��ي��ِه يَ��نَ��اَل أَْن َويَ��ْق��ُص��ُر َق��ْص��ٌد َوِف��ي��ِه َع��نْ��َك ال��رُّْم��ُح يَ��ِح��ي��ُد

البحر. بمنزلة القطرة تكون حتى كثري والحرب الجود يف منك والقليل قال: ثم
عقوبته. يف ترسع ال الجاني عن وحلم رفق فيك يقول: والحلم. الرفق األناة: (62)

كرامة. ال املكافأة، عن له احتقار وهو عليك، له لكرامة ذلك يظن
واملراد: البادية؛ خالف وهي حارضة، جمع والحوارض: أناة. عىل عطف أخذ: (63)
أنت يقول: العرب. يريد نزار: وقوله: بأخذ. متعلقة وبضبط: والبوادي. الحوارض أهل

العرب. تتعودهما لم وضبط بسياسة والبدو الحرض أهل تأخذ
أنكرت السياسة من عندك ما أحست فإذا طاعتك، من تدنو العرب إن يقول: (64)
التاءين إحدى بحذف — تشممه فقوله: فتنفر، اإلنس ريح شمت إذا الوحش إنكار ذلك
شممت ويقال: وتؤدة. أناة يف الشم والتشمم: شميم. مفعول وإنًسا: تتشممه. أي: —

القشريي: هللا عبد بن الصمة قال وشميًما، ا شمٍّ أشمه وشممته أشمه اليشء

َع��َراِر ِم��ْن اْل��َع��ِش��يَّ��ِة بَ��ْع��َد َف��َم��ا نَ��ْج��ٍد َع��َراِر َش��ِم��ي��ِم ِم��ْن تَ��َم��تَّ��ْع

من والبيت الربي. النرجس هو وقيل: الريح، طيب نبت وهو الرب، بهار (العرار:
هي: أبيات

��َم��اِر َف��ال��ضِّ اْل��ُم��ِن��ي��َف��ِة بَ��يْ��َن ِب��نَ��ا تَ��ْخ��ِدي َواْل��ِع��ي��ُس ِل��َص��اِح��ِب��ي أَُق��وُل
َع��َراِر ِم��ْن اْل��َع��ِش��يَّ��ِة بَ��ْع��َد َف��َم��ا نَ��ْج��ٍد َع��َراِر َش��ِم��ي��ِم ِم��ْن تَ��َم��تَّ��ْع
اْل��ِق��َط��اِر بَ��ْع��َد َرْوِض��ِه َوَريَّ��ا نَ��ْج��ٍد نَ��َف��َح��اُت َح��بَّ��ذَا يَ��ا أََال
ِس��َراِر) َوَال َل��ُه��نَّ ِب��أَنْ��َص��اٍف َش��َع��ْرنَ��ا َوَم��ا يَ��نْ��َق��ِض��ي��َن ُش��ُه��وٌر
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رائحته، ليجتذب أنفه من أدناه واشتمه اليشء تشمم الدينوري: حنيفة أبو قال
مهلة. يف شممته اليشء وتشممت

لم ألنهم هذا؛ تعرف ال العرب إن يقول: الذل. والصغار: االنقياد، املقادة: (65)
ألحد. ينقادوا

األذن، خلف الشاخص العظم والذفرى: الرسن. وهو مقود، جمع املقاود: (66)
وذفاري ذفارى عىل ويجمع البعري، من تعرق ما أول ألنها العرق؛ ذفر من مأخوذة
والعذار الكرب. من أماله خده: صعر وفالن الخد، يف امليل والصعر: وصحاري. كصحارى
إىل لتقودهم املقاود العرب عىل وضعت ملا يقول: الفرس. خدي عىل سال مما اللجام: من
جعلتهم أي لرءوسهم؛ املقاود جذب من ذفاريهم تقرحت رياضتهم يف وبالغت طاعتك،
والقرح: طاعتك. إىل أمالهم أي العذار؛ هذا خدودهم وأمال واالنقياد، الذل يف كالقرحى
من — بالفاء — فأفدحت الواحدي: وروى ونحوه. السالح عض من الجلد جرح ما كل
ألنك رءوسهم؛ مقاودك أثقلت املقاود العرب عىل وضعت ملا يعني: أثقله، الدين: أفدحه
وشكيمة شديدة بحكمة تقاد كالدابة فصاروا والغارة، التلصص عن ومنعتهم ضبطتهم

ثقيلة.
اإلبقاء. من اسم والبقيا: أنثها. ولذلك القبيلة، أراد ألنه الرصف؛ من عامر منع (67)
اإليقاع عن وعدولك عليهم إبقاؤك العصيان يف وأطمعهم يقول: والطيش. الخفة والنزق:

إهالكهم. عن وتوقفك عنهم وحلمك أناتك الطيش عىل وحملهم بهم،
اإلغارة. واملغار: وغريه. بالسالح املتحزم واملتلبب: وتشمر، تحزم الرجل: تلبب (68)
وتتشاكى عصيانك، عىل وتتواطأ بينها فيما ترتاسل كانت أنها الطاعة عن وغريها يقول:
وكثرة األسلحة ولبسها وتأهبها بتحزبها واغرتت إليك؛ االستخذاء صعوبة من يجدونه ملا

واألطراف. النواحي عىل غاراتها
لهم إن يقول: جياد. لهم أي الخرب؛ محذوف مبتدأ وهي الخيل، الجياد: (69)
األرسان تسعها ال تقول: أو رءوسها، وشدة لصعوبتها ضبطها عن األرسان يعجز خيًال
تضيق فرسان وفيهم قال: ثم أرسان. لها توجد ال لكثرتها خيًال لهم إن أي لكثرتها؛

لكثرتهم. الديار بهم
إهالكهم عن تتوقف وكنت يقول: الهالك. والردى: للفرسان. كانت: يف الضمري (70)
يستشار كمن — التوقف بهذا — فكانوا والعفو؛ الصفح يف عادتك عىل جريًا بهم واإليقاع
تقتلهم. بأن عليك يشريون كأنهم غيهم يف واسرتسالهم بعتوهم هم وكانوا إهالكه، يف

اإلرداء. مقام الردى أقام وقد
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ينزلون كانوا بأرضهم ماءان والحيار: والبدية حده. وغراره: مقبضه. قائمه: (71)
أعدائهم يف وحده أيديهم يف مقبضه لهم سيًفا كنت يقول: حداه. السيف: وشفرتا عليهما.
وجاوزت منازلهم، يف إليهم رست أي: البدية. يف أي هم؛ حيث شفرتاه صارت عصوك فلما
قول معناه ويف عنهم. به تذود كنت الذي بسيفك وأهلكتهم خلفك، صار حتى الحيار

علبة: بن جعفر

اْألَنَ��اِم��ُل َع��َل��يْ��ِه ��ْت َض��مَّ َم��ا ِم��نْ��ُه َولِ��ي َس��ْح��بَ��ٍل َص��ْح��َراءِ يَ��ْوَم َس��يْ��ِف��ي َص��ْدُر َل��ُه��ْم

موضع.) سحبل: (صحراء
نزل ما رأوا فلما كعب، بنو كان حيث والعصيان التمرد يف كانوا يقول: (72)
بقوا إن والسبي القتل من بكعب نزل ما بهم ينزل أن خافوا والهوان القتل من بهؤالء
تضاف ال حيث ألن كائنون؛ كعب حيث أي الخرب؛ محذوف مبتدأ وكعب: عصيانهم. عىل

الجمل. إىل إال
وراء معه وساروا واالنقياد والذلة بالخضوع الدولة سيف استقبلوا يقول: (73)
البدية لطلب الحيار عن سار وقد تلقته، كالب بني مشيخة أن وذلك العكربي: قال كعب.
القفار وتقتلهم فيهلكهم يهربوا أن وخشوا سيفه، حد رأوا ملا عليه نفوسهم فطرحوا

كعب. هلكت كما والعطش
وجوهها جعل املروج: وأقبلها ذكر، لها يجر لم وإن للخيل، أقبلها: يف الضمري (74)
الفرات بني موضع — سلمية مروج وأراد الدواب، فيها ترعى املواضع واملروج: إليها.
قليلة وضوامر: بها. تعرف بسمة معلمات ومسومات: — انهزموا ثم فيه كانوا وحلب
يف شيار وال هزال وال املناظر، الحسنة السمان والشيار: هزيل. جمع وهزال: اللحم.

القائل: قول مثل األعراب،

أَُب َوَال ذَاَك َك��اَن إِْن ِل��ي أُمُّ َال

البيت: هذا (وصدر

ِب��َع��يْ��ِن��ِه ��َغ��اُر ال��صَّ َل��َع��ْم��ُرُك��ُم َه��ذَا
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أبيات من وهو لغريه، وقيل قديم، جاهيل شاعر الكناني، أحمر بن لهني والبيت
فيها: يقول جميلة

يَ��ْك��ِذُب َال الَّ��ِذي نَ��اِص��ُح��َك َوأَُخ��وَك ِب��َص��اِدٍق َوَل��ْس��َت أَْخ��ِب��ْرنِ��ي أَأَُخ��يَّ
اْألَْج��نَ��ُب اْل��َغ��ِري��ُب َف��أَنَ��ا َوأَِم��نْ��تُ��ُم اْس��تَ��ْغ��نَ��يْ��تُ��ُم إِذَا أَْن اْل��َق��ِض��يَّ��ِة أَِم��َن
اْألَْق��َرُب اْل��َح��ِب��ي��ُب َف��أَنَ��ا َح��َج��َرتْ��ُك��ُم َم��رًَّة ��َداِئ��ِد ِب��ال��شَّ اْل��َك��تَ��اِئ��ُب َوإِذَا
ُج��نْ��َدُب يُ��ْدَع��ى اْل��َح��يْ��ُس يُ��َح��اُس َوإِذَا َل��َه��ا أُْدَع��ى َك��ِري��َه��ٌة تَ��ُك��وُن َوإِذَا
اْل��ُم��ْج��ِدُب َوَخ��بْ��تُ��ُه��نَّ اْل��ِم��َالُح َولِ��َي َوَع��ذْبُ��َه��ا اْل��ِب��َالِد َس��ْه��ُل َولِ��ُج��نْ��َدٍب
أَْع��َج��ُب اْل��َق��ِض��يَّ��ِة ِت��ْل��َك َع��َل��ى ِف��ي��ُك��م َوإَِق��اَم��ِت��ي َق��ِض��يَّ��ًة ِل��ِت��ْل��َك َع��َج��ٌب
أَُب َوَال ذَاَك َك��اَن إِْن ِل��ي أُمَّ َال ِب��َع��يْ��ِن��ِه ��َغ��اُر ال��صَّ َل��َع��ْم��ُرُك��ُم َه��ذَا

األرض، من املطمنئ والخبت: طعام. منه يصنع وتمر وسمن وأقط لبن الحيس:
كلماتها.) بعض يف اختالف عىل األبيات هذه رويت وقد

إنما هزال؛ عن ضمرها وليس ضامرة، إليها وأجاءها املروج إىل خيله وجه يقول:
واغربت شعثت قد ألنها املنظر؛ حسنة سمينة أيًضا هي وال عليها، وقيام تضمري عن هو

السري. بمواصلة
بها. يتعارفون العالمة والشعار: املمتد. الغبار واملسبطر: موضع. سلمية: (75)
بعضها تحته الخيل تعرف ال منتًرشا غباًرا — سلمية — املكان هذا عىل خيلك تثري يقول:
تناكر فقوله: بها. تتعارف التي العالمة لوال — الجيش أي — الخيل أصحاب أي بعًضا؛

الخيل. أي — التاءين إحدى بحذف —
السهل األرض: من والوعث الغبار. والعجاج: مسبطرٍّا، من بدل عجاًجا: (76)
يصف الرخوة؛ اللينة األرض والخبار: لسهولته. القوائم فيه تغيب ما وهو الرمل، الكثري
وكثافته، الغبار ذلك يف تعثر الجيش مع تسري التي العقبان إن يقول: بالكثافة، الغبار
الخيل غبار من ارتفع ما لكثرة فتعثر الطري، أرجل فيها تغوص لينة أرض الجو فكأن

وكثافته.
يتخالسون ظلوا يقول: خفية. اليشء اختطاف رسعة وهو اختالًسا؛ أي خلًسا: (77)

إليهم. الطريق اخترص كأنه حتى املوت فيهم فيرسع الطعن
قتال إىل إياهم طرادك أحوجهم يقول: منه. وأدناه إليه ألجأه اليشء: إىل لزه (78)

الفرار. غري عنهم يدفعه سالح لهم يكن لم شديد
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كأنما أعضاؤهم كانت القتل من خوًفا والهزيمة الهرب يف إلرساعهم يقول: (79)
الرءوس وكأن األرجل تسابق والرءوس الرءوس، تسابق األرجل بعًضا: بعضها يسابق
ندر إذا جني: ابن وقال األرجل. فتمنعها اإلرساع، الرءوس تريد حني باألرجل تتعثر
الرأس يعثر أن املعهود غري وهذا غريه، برجل أو برجله يعثر فتدحرج أحدهم رأس
رءوسهم حفظ ألجل عثار بأرجلهم يقال: أن قوله من أحسن الواحدي: قال بالرجل.

ويعثرون. فيرسعون ينهزمون فهم
املرتفع. املرشف والنهد: البطن. الضامر الخيل: من واألقب يطردهم. يشلهم: (80)
أي سبق؛ شاء وإن لحق، شاء إن الخيار، لفارسه نهد ضامر فرس بكل يطردهم يقول:

فلحقته. سبقها شاء وإن الخيل سائر جارته شاء إن
مسال وممار: يضطرب. ويعسل: لني. بأجوف ليس صلب رمح أي أصم: (81)
الواحدي: قال واألسفل. األعىل جانباه يضطرب صلب رمح بكل ويطردهم يقول: مهرق.
عليهما بأن وصفهما ولذلك املطعون؛ يف يغيبان وهما عامله. يف اللذين بالكعبني وأراد
بهما. يقع الطعن فإن الزج؛ فيه والذي السنان فيه الذي الكعب يريد أن ويجوز دًما،

تثنية. الجمع أول ألن الجمع؛ بالتثنية يريد أن يجوز جني: ابن قال
ما — هنا — والثعلب الصدر. أعىل واللبة: للرمح. والضمري يرتك، يغادر: (82)
يقول: ونحوهما. والثعلب الضبع من الوحش بيت والوجار: السنان. يف الرمح من دخل
ولقد نحره. يف ثعلبه يدخل مطعون ونحره األعداء من إليه يلتفت من يرتك الرمح هذا إن

والثعلب. الوجار بذكر واالستعارة التورية هذه يف أبدع
نسبة السيوف، واملرشفية: انكشف. وانجاب: جانبه. الليل: وجنح أظلم. دجا: (83)
العجاج من آخر ليل الليل مع كان النهار ضوء عنهم ذهب إذا يقول: الشام. مشارف إىل
إنهم أي السيوف؛ بريق من آخر نهار النهار مع أضاء الليل انقىض وإذا — الغبار —
وإليك هذا، والنهار. السيوف ضوء من نهارين ويف والغبار، الليل من مظلمني ليلني يف
ملناسبة الكويف النحوي العكربي العالمة أثاره والكوفيني البرصيني بني نحويٍّا خالًفا
وعندنا األخفش، قول وهو باالبتداء، عندنا الظالم، جنح ارتفع قال: الظالم، جنح إعراب
يرتفع البرصيون: وقال فعل. تقدير غري من الفعل من إليه عاد بما يرتفع أنه أيًضا
تقديم جاز فلقوتها الجزاء. باب يف األصل هي الرشطية إن أن وحجتنا فعل؛ بتقدير
االسم هو الفعل يف معها املرفوع املكني ألن بالعائد؛ يرتفع إنه وقلنا: معها. املرفوع
لم مرفوًعا يكن لم وإذا زيد، الظريف جاءني كقولهم: مرفوًعا يكون أن فينبغي األول،
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الفعل وبني الجزم حرف بني يفصل أن يجوز أنه البرصيني وحجة فعل. تقدير إىل يفتقر
ما تقديم يجوز ال ألنه عامًال؛ هنا يكون أن يجوز وال الفعل ذلك فيه يعمل لم باسم
يجوز، ال وذلك رافع، بال مرفوًعا االسم لبقي يرفعه ما يقدر لم ولو عليه، بالفعل يرتفع

فعل. بتقدير ارتفع االسم أن عىل فدل
واليعار: الغنم. صوت والثؤاج: اإلبل. صوت والرغاء: الكثري. املال الدثر: (84)
من بها ألم ملا خلفهم تصيح فكانت هاربني، مواشيهم ساقوا إنهم يقول: املعز. صوت
الصياح بهذا وكأنها تثأج، والغنم تعري، واملعزي ترغو، فاإلبل السري: يف واإلعياء التعب

تبكي.
يتلوها الناقة وهي متلية، جمع واملتايل: الغبار. والِعثرَْي: بمعنًى. وغطاه: غطاه (85)
العرب؛ أموال أعز والعشار: واملتايل عرشاء. جمع والدتها؛ قربت التي والعشار: ولدها.
حدة عىل — النعم تحريت حتى بالغبار البيداء غطى يقول: بالذكر. خصهما ولذلك
هناك. ماء والغنثر: بالعثري، بدل بالغنثر: جني ابن ورواية الغبار. ذلك يف — أبصارها
هذا عند البيداء رسحهم غطى املعنى: فيكون — املجهول بصيغة بالخاء، — وتخريت

املاء. ذلك إىل وصل ملا والعشار املتايل الدولة سيف منه تخري حتى لكثرته املاء
وقد هربهم، يف املاء بهذا مروا إنهم يقول: الغبار. والنقع: ماء. اسم الجباة: (86)
إزار يف منه صاروا حتى الجيشني عىل الغبار فاشتمل هناك، الدولة سيف جيش أدركهم

انتشاره. لشدة
هذا غري ويف هناك، بعينها صحراء هنا بالصحصحان يريد الصحصحان: (87)
خيلهم، رسوج انحلت وقد الصحراء هذه جاءوا يقول: فضاء. واسعة أرض كل املوضع

الهرب. يف وإشاحتهم إلرساعهم نسائهم وخمر رجالهم عمائم وسقطت فسقطت
أي وأوطئت الرجال، خلف مركبات أي ومردفات: مشقة. فيه ما كلفه أرهقه: (88)
صبي. جمع أصبية؛ تصغري واألصيبية: بها، للعلم الخيل فحذف تطؤها. الخيل جعلت
كلفن قد العذارى إن يقول: فحل. يفرتعها لم التي البكر وهي عذراء. جمع والعذارى:
يف الخيل عىل الصغار الصبيان يثبت ولم يطقنها، ال مشقة الفرسان خلف بإردافهن
لم ألنهم الصبية؛ الخيل أوطئوا جني: ابن وعبارة الخيل. ووطأتهم فسقطوا الركض

لهن. وحفًظا للنجاة طلبًا العذارى وأردفوا هربهم لشدة يحملوهم أن يقدروا
العطش من لحقهم ملا نزحوها بلغوها ملا يقول: معروفة. مياه كلها هذه (89)

غوير. فال قال: ولذلك يشء؛ منها يبَق لم حتى والجهد

610



الراء قافية

بلغوها إذا أنهم ظنوا تدمر، إال إليه يفزعون مفزع لهم يكن لم يقول: (90)
بها جيشه غشيهم أن يعتموا لم إذ ظنهم، خاب ولكن الدولة، سيف من حصنتهم

املعروفة. املدينة هي وتدمر كاسمها. لهم — هالًكا — دماًرا فصارت
صباًحا الدولة سيف فأتاهم تدمر، يف الرأي وجوه يقلبوا أن أرادوا يقول: (91)

تقليبه. إىل سبيل ال رأيًا — إياهم إهالكه — بهم عصفه فكان بهم، وعصف
الهاربون هؤالء أرشف كلما بجيش وصبحهم يقول: رأي. عىل عطف جيش: (92)
تلك أقبلت الجيش هذا أقبل ملا ثم ذعرهم، وشدة لسعتها فيها فحاروا واسعة، أرض عىل

منها. أوسع فكأنه وتوافره، لكثرته فيه تتحري األرض
إذا — الدولة سيف يعني رشيف؛ سيد — بأغر الجيش هذا يحيط يقول: (93)
ال ومنعة عز ذو قاهر ملك ألنه فعله؛ من يعتذر ولم دية وال قود عليه يكن لم عدوه قتل

الدم. ثمن والدية: بالنفس، النفس قتل والقود: فعل. فيما يراجع
فيه قود ال الذي الهدر والجبار: والروح. القلب دم واملهجة: تسفك؛ تريق: (94)

السابق. البيت معنى يف والبيت يطلب. لم إذا جباًرا دمه ذهب ويقال: دية، وال
العرويض قال الطريان. بمعنى املطار وكذلك وقوة. صولة أي مصدر؛ مصال: (95)
الدولة سيف فرسان — هم يقول: الدولة، سيف خيل صفة من هذا الواحدي: ووافقه
يمكنه ال — قوته عىل — األسد ألن القوم؛ هؤالء إدراكهم عدم يشينهم وال أسود —
يف الطري إرساع الهرب يف أرسعوا القوم هؤالء أن يعني لألسد؛ مطار ال ألنه الطائر صيد
من هذا آخرون: وقال هربهم. لرسعة لحوقهم عن التخلف يف لهم كالعذر وهذا الطريان،
رسعة يف بالطري الدولة سيف جيش وشبه البأس، قوة يف باألسود شبههم القوم صفة
يفوتها ألنه الطري؛ عىل تسطو أن يقدر ال بطشها شدة مع األسود يقول: وراءهم. الجري
ال ألنهم الجيش؛ مقاومة عىل يقدروا لم أنهم يريد فتفوته. أمامه الطريان عىل تقدر وال
أينما يدركهم فهو منهم جريًا أرسع ألنه أمامه، من الهرب وسعهم وال بسالحهم ينالونه
لهم تكن لم وقصدتهم عليهم غضبت فلما ذلك، قبل أسًدا كانوا جني: ابن وعبارة ذهبوا.

فأهلكتهم. الطريان عىل يقدروا ولم لضعفهم صولة
من القفر يف هلكوا بالهرب منها ونجوا الدولة سيف رماح فاتوا إذا يقول: (96)

الرماح. مقام قتلهم يف العطش فقام العطش،
أحد فيختارون الرماح من وخلفهم العطش من قدامهم املوت يرون يقول: (97)
ال — فهم أحد، يختاره وال إليه يضطر املوت ألن الحقيقة؛ يف اختياًرا ذلك وليس املوتني،

هالكون. — محالة
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قامت السماوة بصحراء أحد ضل إذا يقول: الطريق. يف ينصب العلم املنار: (98)
من وهذا باملنار؛ يهتدي كما بهم الطريق وعرف فاهتدى املنار مقام بها قتالهم جثث له

قطنة: ثابت قول

��َع��اِب ال��شِّ ِب��أَْف��َواِه ُم��َص��لَّ��بَ��ًة تَ��َراَه��ا ِب��اْل��َق��تْ��َل��ى ال��ل��ُه َه��َداَك

لكنك جميًعا لهلكوا عنهم وصفحك منهم بقي من عىل إبقاؤك لوال يقول: (99)
أبًدا. أمًرا لك يعيص فال بقي، ملن عربة منهم هلك فيمن فكان إفناءهم، ال تأديبهم، أردت
أنت يقول: عنه. وكف رحمه عليه: أبقى مثل — فالن عىل فالن أرعى (100)
ال عبده يرحم لم إذا املوىل إذ عليهم؟ يغار أو يرحمهم فمن عليهم تبِق لم فإذا سيدهم.

غريه. يرحمه
واحد وأصلهم أصله إن يقول: األصل. والنجار: واألخالق. الطباع السجايا: (101)

منه؟! هم وأين مختلفات، واألخالق الطباع أن إال نزار، يف الشرتاكهم
الرقة وهما الفرات؛ عىل بلدان والرقتان: تدمر، قرب بلدان وعرض: أرك (102)
الدولة سيف مال يقول: للخيل. ولها بها يف والضمري تغليبًا، الرقتان لهما: قيل والرافقة،
يعني الرقتني؛ إىل متوجه وهو قصده عن تباعدهما عىل املذكورين البلدين عىل بخيله
البقعتني هاتني عىل بخيله مال أي جني: ابن وقال مكان. كل يف كعب لبني طلبه بذلك

عليها. ذلك بعد ملا زيارتهم أراد لو قريب الرقتني وأهل
فصار بالفرات انهزموا إنهم يقول: للبقر. والخوار: األسد، صوت الزئري: (103)
وجهه من أجفلوا أتاهم فلما أسوًدا، أنفسهم يظنون ذلك قبل كانوا أي خواًرا؛ زئريهم

الثريان. إجفال
بقية والخمار: الفرات، عىل نهر والخابور: حزقة. جمع الجماعات، الحزق: (104)
إىل توجه حني الدولة سيف من خوًفا فهربوا املقصودون؛ أنهم ظنوا يقول: السكر.
النهر. هذا حوايل — مطروحني — رصعى جماعات فصاروا الرقتني، يريد ناحيتهم
فأراد الهرب، تعب فأدركهم غريهم أذنب وإنما يذنبوا، لم إنهم أي إلخ؛ … بهم وقوله:

الخوف. من لحقهم ما وبالخمار املعصية، بالرشاب
يوقدوا ولم نهاًرا نعمهم يرسحوا لم لخوفهم يقول: املوايش. باملال: املراد (105)

ليًال. نريانهم
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حذر وهو فيقصدهم، مكانهم يعرف أن خشية ذلك فعلوا إنما هم يقول: (106)
فهو شيئًا، يجديهم ال هذا حذرهم فإن عنهم، راض غري كان إذا ألنه موضعه؛ غري يف
عامله له، مفعول حذار: فقوله: الجواء. يف أو البالد أقايص يف ولو كانوا، أينما يدركهم

حاذر. مصدر وهو السابق، البيت يف
والوفود: غري. ال العفو يسألونه إليه يفدون إنهم يقول: العطية. الجدوى: (107)

شيئًا. منه ليطلب غريه أو أمري عىل القادم والوافد: وافد، جمع وهو وفد، جمع
وهو ويؤنث، يذكر الرءوس والهام: السيوف. والبيض: استبقاهم. خلفهم: (108)
يقول: معار. نائب من حال ومعهم: آخر، خرب ومعار: حال. والجملة: له، خربه: مبتدأ،
ألنها أخذها؛ شاء متى منه عارية معهم رءوسهم وترك عنهم سيوفه رد بأن فاستبقاهم

بديع. كالم وهذا ملكه. يف
والعرق: الدولة. لسيف عليه: يف والضمري ذمامه. يف صريهم لهم: أذم (109)
عقد يقول: يشء. كل من الخالص والنضار: اآلباء. مآثر من تعدده ما والحسب: األصل.

حسبه. وصحة أصله كرم ذمامه يف وصريهم لهم الذمة
بهذا فاستقر يقول: العطاء. والنائل: إنطاكية. حارضتها بالد العواصم: (110)
له ليس كالبحر يستقر، فال جوده أما مقره، ألنه الغزوة؛ هذه من عودته بعد املكان

قرار.
جماعة — الرشب إن حتى اآلفاق مأل قد ذكره إن يقول: الخمر. العقار: (111)
وسميت هذا ذكره. عىل ويرشبون األشعار من به مدح بما يغنون — الخمر شاربي
الحوض؛ عقر من وأصله لزمته، أي الدن: وعاقرت العقل عاقرت ألنها قيل: عقاًرا؛ الخمر
أحمر. نبت وهو بالعقار، لشبهها وقيل: شاربها، تعقر ألنها وقيل: تالزمه، الواردة ألن
ملنعته إنه يقول: السيف. حد شفرة؛ جمع والشفار: الرماح، هنا: األسنة (112)
إياها، استعماله لحسن والسيوف؛ الرماح عليه وتثني الخضوع، كل القبائل له تخضع

القبائل. تلك بها أذل ألنه
إليه، النظر من أعيننا نمأل أن نستطيع ال له وإعظامنا إياه إلجاللنا يقول: (113)

الفرزدق: قال كما الشمس، شعاع إىل طويًال ننظر أن نستطيع ال كما

َم��َه��ابَ��ِت��ِه ِم��ْن َويُ��ْغ��َض��ى َح��يَ��اءً يُ��ْغ��ِض��ي

اآلخر: قول من وهو
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ِح��َداِد َغ��يْ��َر اْإلِْج��َالِل ِم��َن َرَج��َع��ْت ِح��َداُدَه��ا َرأَتْ��َك إِذَا اْل��ُع��يُ��وَن إِنَّ

والحران: حرى، واألنثى حران، جمع العطاش؛ والحرار: الرماح. األسل: (114)
تفرغ قد — الدولة سيف اسم — عىل فهذا بالرماح، املطاعنة أراد من يقول: العطشان.
الدم. من ترتوي ال ألنها العطاش؛ والرماح — جيشه — هللا خيل ومعه هؤالء قتال من
إنه يقول: الصحاري. واملفاوز: يراه. صلة وبأرض: القبيلة. اسم كعب: (115)
يتوسط فهو يشء، فيها يسرته ال التي الصحاري إليهم ويجوب أعدائه إىل يرسي دائًما
أنه يعني به. لحاقهم ينتظر ال القتال يطلبون الذين األبطال ليطلب يوم؛ كل الصحاري
هارب. ال طالب دائًما إنه أي فيقاتلهم؛ يأتوه أن ينتظر وال هم حيث أعداءه يقصد دائًما
يهرب ملن طلبًا ينزلها املمدوح ولكن يلحقه، ممن خوًفا املفاوز ينزل الخائف أن والعادة
بعدها؛ الالم تحركت وإن لفًظا، ساقطة ال: فألف االنتظار، ال وقوله: هذا، إليها. منه
الطالبني: طالب وقوله النون. وبني بينها الساكنني اللتقاء دفًعا عارضة الالم حركة ألن

األعداء. طاعني أي الطاعنني؛ طالب تروى
ساره؛ مصدر والرسار: تتصاهل. أي: — التاءين إحدى بحذف — تصاهل (116)
معنيني، جني ابن فذكر البيت، هذا تأويل يف الرشاح كلمة اضطربت وقد ا. رسٍّ كلمه
إن محصله: ما قال فورجة ابن إليه ذهب ما وأوجهها آخر، معنًى إىل خالفه والخطيب
ليس الدولة سيف أن يعني الخيل، عادة من الرسار وليس رسار، غري من تتصاهل خيله
واقتداره، وتمكنه لقوته أعدائه إىل قصده يخفي أن يحاول وال العدو، يباغت أن شأنه من
ليقطع صهلت إذا خيله يرضب عدوه يباغت من ألن الصهيل؛ عن خيله يكف ال ثم ومن

القائل: قال كما صهيلها،

ِب��اْل��ِج��ذَْم َش��َراِس��ي��َف��َه��ا َج��َزْرنَ��ا ال��نُّ��ُس��وِر ِص��يَ��اَح َص��اَح��ْت اْل��َخ��يْ��ُل إِذَا

السوط.) جذمة؛ جمع والجذم: البطن، عىل املرشف الضلع طرف (الرشسوف:
به بجسمها مما شكية بعض إىل بعضها يرس خيله إن جني: ابن معنيَِي وأحد
له، هيبة ا رسٍّ فتصهل مؤدبة خيله إن اآلخر: واملعنى املفاوز. وقطع الحروب مالقاة من
يف هي فكأنما الحديد، صوت صهيلها أخفى سارت إذا خيله أن أراد إنما الخطيب: وقال

عنرتة: قول من وأخذه رسار،
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َوتَ��َح��ْم��ُح��ِم ِب��َع��بْ��َرٍة إَِل��يَّ َوَش��َك��ا ِب��َل��بَ��اِن��ِه اْل��َق��نَ��ا َوْق��ِع ِم��ْن َواْزَورَّ

الصدر.) (اللَّبان:
كالطوق الفضة، أو الذهب من الحلية والسوار: املعروفة. الجارحة اليد: (117)
وتأثريك. أي أثرت: وما خرب. ويد: مبتدأ، كعب: وبنو معصمها. أو زندها يف املرأة تلبسها
السوار، يدميها التي اليد مثل مثلهم والقتل الذل من فيهم أثرت وما كعب بني إن يقول:
وأنت بك يفتخرون كعب بنو كذلك يؤملها، كان وإن وتفتخر بالسوار تتحىل اليد فإن

فيهم. أثرت وإن لهم، زين
يشاركونك إنهم يقول: العرب. جد ونزار: َعِلَمُه. بوزن َكُه، َرشِ مصدر الرشك: (118)
ورعاية ذمام أي جوار؛ أصل يف الرشكة حق يقتضيه ما وأقل نزار، إىل االنتساب يف

حرمه.
جنًدا يكونون أبناءهم لعل يقول: عنهم. العفو عىل ويحثه عليهم يستعطفه (119)
كباًرا، تصري الصغار إن أي قرًحا؛ تصري الخيل من املهار فإن سلموا، إذا وعبيًدا ألبنائك

قيل: كما

اْل��َف��ِس��ي��ِل ِم��َن ال��نَّ��ْخ��ِل َوُس��ُح��ُق اْألَِف��ي��ِل ِم��َن اْل��َق��ْرُم َوإِنَّ��َم��ا

النخل صغار من يقلع ما والفسيل: الفصيل، واألفيل: اإلبل. من الفحل (القرم:
جمع واملهار: خمسسنني. بلغ بأن سنه استكمل الذي وهو قارح؛ جمع والقرح: ليغرس.
إىل الكوفيون أصحابنا ذهب العكربي: قال لعل وملناسبة هذا، الخيل. من الصغري مهر؛
والحروف حرف، أنها وحجتنا زائدة. هي بل البرصيون: وقال أصلية، األوىل لعل الم أن
السمان» «هويت يجمعها التي — العرشة الزيادة حروف ألن أصلية؛ كلها الحروف يف
الحرف وأما األسماء، وكذلك فيها. فتزاد األفعال فأما واألفعال، باألسماء تختص إنما —
عىل ويدل أصلية، الالم أن عىل فدل الزيادة، سبيل عىل الحروف هذه من يشء يدخله فال
تزاد ال الالم كانت فإذا شاذٍّا، إال الزيادة فيه يجوز فيما تزاد تكاد ال الالم أن أصلية أنها
البرصيني وحجة الزيادة؟ فيه تجوز ال فيما بزيادتها يحكم فكيف الشذوذ طريق عىل إال

الطائي: نافع قال الم، بغري وأشعارهم كالمهم يف مستعملة وجدناها قالوا: أنهم
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أَتَ��َق��دََّم��ا) أَْن َع��لَّ َوَل��ِك��ْن يَ��ُف��وُت بَ��ْع��َدَم��ا اْألَْم��ِر َع��َل��ى ِب��َل��وَّاٍم َوَل��ْس��ُت

يقال: عق، مجهول : وُعقَّ ووصله. إليه أحسن إذا بره من تفضيل، أفعل أبر: (120)
يقول: الهالك. والبوار: العفو. من تفضيل وأعفى: بره. ضد وهو عصاه، إذا والده عق
يعاقبون الذين أعفى وأنت تفن. ملن أبرهم كنت وإذا أفنوا، عصوا إذا الذين أبر أنت
تفني ال وإذن وأعفاهم، القادرين امللوك أبر أنت أي تهلك؛ لم أعفاهم كنت وإذا بالهالك،

تؤذيهم. وال عصوك من
عدوك من االنتقام حركك إذا أي االنتصار؛ حب يحركه من أقدر وأنت يقول: (121)
عىل اقتداره الحلم إىل يدعوه من أحلم وأنت املنترصين، أقدر فأنت تطلب، ما عىل قدرت

عليه. اقتدر إذا العدو عن واألصفح األعفى كان األحلم كان وإذا وعفا، فصفح عدوه
يف وال — سيدهم — ربهم ألنك عليهم؛ بسطوتك عار يلحقهم ال يقول: (122)

النابغة: قال كما وذلك عبيدك. ألنهم عار؛ لك تذللهم

َع��اِر؟ ِم��ْن أَْخ��َش��اَك ِب��أَْن َع��َل��يَّ َوَه��ْل َرْه��بَ��تَ��ُه ذُبْ��يَ��اَن بَ��نُ��و َوَع��يَّ��َرتْ��ِن��ي

اآلخر: قال وكما

ال��دَّْه��ُر َف��َع��َل ِب��َم��ا َع��اٌر َال َل��َك��ال��دَّْه��ِر َوِف��ْع��َل��ُه اْل��ُم��ْؤِم��ِن��ي��َن أَِم��ي��َر َوإِنَّ

تمام: أبو وقال

َع��اُر ِف��ي��ِه َل��يْ��َس يَ��أِْت��ي َك��اْل��َم��ْوِت ِع��نْ��َدُه��ْم ِه��َي الَّ��ِت��ي ِل��َص��ْوَل��ِت��َك َخ��َض��َع��ْت

— أعلم — آذن قوم بقية نحن يقول: محذوف. مبتدأ خرب قوم: بقية (123)
ال أسفار مهازيل ونحن هالكون، أنهم علموا أي: — الهالك — بالبوار بعًضا بعضهم
الذاهب املهزول وهو نضو، جمع فأنضاء: سكارى، كأننا والتعب الجهد من بنا حراك

الخمر. والعقار: شارب. جمع ب: ْ والرشَّ واإلبل. الناس من اللحم
والرتاب الحىص من علينا سفت حتى املكان بهذا الرياح فينا تحكمت يقول: (124)

به. سرتتنا ما
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فشدا لنا منزًال املكان هذا ليس يقول: الناقة. مربك وأصله املنزل، املناخ: (125)
لها يتقدم لم وإن لإلبل، عليها: يف فالضمري الليل. هجوم قبل وارحال اإلبل عىل رحالكما

ذكر.
سوار؛ عند ضيًفا بات من طعام فإنها الرياح، هبوب شدة تنكرا ال يقول: (126)
يلتفت ولم الرياح عليهم فهبت داره قرب املسجد يف نزلوا رجل اسم — سوار — وهذا

يقرهم. ولم إليهم
والغنى. الثروة الفقر: يبرت بما وأراد املخاطب. من حال وقاعًدا: يقطع. يبرت: (127)
الحرب، أي العمر؛ يقطع ما واطلب فقم السعي عن قاعد وأنت الغنى تجد لم إذا يقول:
والرياسة امللك من عليه حصلوا ما عىل للحصول امللوك وأشباه امللوك مقاتلة يعني

والثراء.
الكثري، املال والثروة: الخصلة. والخلة: بهما. فرسه الخلتني، ضمري هما: (128)
لتأكيد لعل، بعد زائدة — هنا — وإن املوت. واملنية: خلتان. من تفصيل بدل وهي
الرياسة من إليه وما الغنى إما خصلتان: هما يقول: عىس. خرب يف تزاد كما االستقبال،

ذكرك. يخلد هذين أحد لعل فافعل املوت، وإما وامللك،
اإلنسان يضمره ما وهو ضمري، جمع والضمائر: وتوقاه. تجنبه حاشاه: (129)
ومرسعاته. سوابقه وبوادره: انصبت. وانهلت: ونقصه. حبسه الدمع: وغيض ويخفيه.
دموعه يحبس أن وحاول هواه عىل يطلع أن مخافة الفراق يوم الرقيب عن تباعد يقول:
الرقيب فوقف الدمع وسبقه كتمانه عىل يقدر لم ألنه يكتمه؛ ما عليه فظهر الجري، عن

رسه. عىل
يغلبه عليه يطلع كيال حبه يكتم الذي إن يقول: األول؛ البيت يف ملا يعتذر (130)
بجزعه فيستدل ويبكي، يجزع ألنه سرته؛ وينهتك رسه فيبدو الفراق يوم والجزع الوجد

حبه. عىل وبكائه
وهي — بالربرب وكنى قريش. من قبيلة وعدى: النساء، عن بالظباء كنى (131)
ولد وهو جؤذر؛ جمع — وبالجآذر مطلًقا، النساء جماعة عن — الوحش بقر من القطيع
كالظباء هن الالئي القبيلة هذه نساء لوال يقول: منهن. الشواب عن — الوحشية البقرة
شغفت ما منهن املليحات الشواب ولوال كلها، بالقبيلة شغفت ما وأعناقهن عيونهن يف
شقيت ما القبيلة هذه نساء لوال أي: شقيت؛ ما شغفتت: ما بدل ويروى جميًعا، بنسائهم
الشواب ولوال الحسان، نسائهم ألجل الذل واحتمال مجاملتهم إىل أحتاج أي بالقبيلة:

617



املتنبي ديوان رشح

عدي ظباء قال: العكربي للعالمة نحوية طرفة وإليك مضايقتهن. يف بالكبار شقيت ما
عن نائبة ألنها االسم؛ ترفع أنها وحجتنا باالبتداء، البرصيني وعند بلوال، عندنا مرفوة
إال زيد، يمنعني لم لو أي لجئت: زيد لوال تقول: ألنك االسم، لرفع ظهر لو الذي الفعل
أما كقولهم: واحد، حرف بمنزلة فصارا «لو» عىل «ال» وزادوا تخفيًفا الفعل حذفوا أنهم

الشاعر: قال معك انطلقت منطلًقا كنت إن وتقديره: معك. انطلقت منطلًقا أنت

��بُ��ُع ال��ضَّ تَ��أُْك��ْل��ُه��ُم َل��ْم َق��ْوِم��َي َف��ِإنَّ نَ��َف��ٍر ذَا أَنْ��َت ��ا أَمَّ ُخ��َراَش��َة أَبَ��ا

وبعده: عنه ريضهللا الصحابي السلمي مرداس بن للعباس (البيت

ُج��َرُع أَنْ��َف��اِس��َه��ا ِم��ْن يَ��ْك��ِف��ي��َك َواْل��َح��ْرُب ِب��ِه َرِض��ي��َت َم��ا ِم��نْ��َه��ا تَ��أُْخ��ذُ ��ْل��ُم ال��سِّ

أمه، اسم وندبة: ندبة، بن خفاف واسمه كنية، خراشة: وأبو منادى، خراشة: وأبا
ابن وهو حالًكا، أسود وكان وشعرائها، قيس فرسان أحد وهو صحابي، هذا: وخفاف
خراشة أبا البيت: هذا وروى خربها. نفر: وذا املحذوفة، لكان اسم وأنت الخنساء. عم
إن ويقال: رهطه. الرجل: ونفر زائدة. وما: البيت، يف شاهد ال وعليها نفر، ذا كنت أما
وإرسافها إفسادها ومن الذئب؛ به يكتفي بما تكتِف ولم عاثت الغنم يف وقعت إذا الضبع
ليس األعرابي: ابن وقال الضبع، أكلتنا فقالوا: املجدبة، للسنة اسمها العرب استعارت
وسقطت االنتصار عن ضعفوا أجدبوا إذا الناس أن هو وإنما السنة، بالضبع يريدون
تعيث بضعاف ليسوا قومي إن يقول: فأكلتهم. والذئاب الضباع فيهم فعاثت قواهم،
أن يخربه الفم؛ ملء وهي جرعة جمع والجرع: الصلح. والسلم: والذئاب. الضباع فيهم
لذاته من قطعته الحرب جاءت فإذا يريد، ما مطالبه من ينال وادع فيها هو السلم
أوائلها.) بأنفاسها: وأراد الحرب. عن وتثبيط الصلح عىل تحريض وهذا بنفسه. وشغلته
يف األلف كانت كما الفعل، عن عوًضا «ما» وزاد الفعل فحذف كنت، أن تقديره:
ال أنه الفعل عن عوض أنها عىل يدل والذي النسب. ياءي إحدى عن عوًضا اليماني
أنه عىل البرصيني وحجة واملعوض. العوض بني يجمع لئال معها؛ الفعل ذكر يجوز
مختصة غري و«لوال» ا، مختصٍّ كان إذا إال يعمل ال الحرف أن «لوال» دون باالبتداء يرتفع

الشاعر: قال فقد باالسم،

618



الراء قافية

ِل��َم��ْح��ُدوِد ُع��ذَْرى َوَال ُح��ِدْدُت َل��ْوَال َرَم��يْ��تُ��ُه��ُم َق��ْد إِنِّ��ي َدرُِّك َدرَّ َال

وقبله: — منصور بن سليم من ظفر بني أحد — للجموح أبيات (من

��وِد؟ ال��سُّ اْألَْس��ُه��ِم ِب��بَ��ْع��ِض َرَم��يْ��َت َه��الَّ َزاِئ��َرَه��ا: ِج��ئْ��ُت ��ا َل��مَّ أَُم��اَم��ُة َق��اَل��ْت

وبعده:

َم��ْم��ُدوِد اْل��َم��ْش��ِي ُط��َواِل ُك��لَّ يَ��ْغ��ُزوَن َدرُُّه��ُم َدرَّ َال ال��دَّبَ��ى َك��ِرْج��ِل ُه��ْم إِذْ
ِب��اْل��ِج��ي��ِد اْل��َم��ْوِت َص��ِري��ُح أََح��اَط َح��تَّ��ى َوَص��اِح��بَ��ُه ِب��ْش��ٍر أَبَ��ا تَ��َرْك��ُت َف��َم��ا

ذات [له]: يقال بواد سهم وبني لحيان بني بيَّت أنه هذا الجموح خرب من وكان
بأبي يكنى معه يقودهم رجل وفيهم سليم بني من جمًعا جمع قد الجموح وكان البشام.
بسواد معلمة نبل الجموح كنانة يف وكان املوت، عىل برش وأبو الجموح فتحالف برش،
وأصابتهم أصحابه وهزم برش، أبو فقتل عدوه، يف رجعته قبل كلها بها لريمني حلف
تلومه: وهي — أمامة واسمها — امرأته فقالت الجموح، وأعجز الليلة تلك لحيان بنو
أي: — للمفعول بالبناء — وُحددت بها؟ لرتمني آليت كنت التي النبل تلك رميت هال
قتالهم يف واجتهدت رميت قد يقول: املعذرة. بمعنى اسم والعذرى: ومنعت. حرمت
والدبى: الجراد. من القطعة والرجل: املحروم. عذر يقبل وال عليهم النرص حرمت ولكني

الطويل.) والطوال: الجراد. أصغر
ورقة األسنان صفاء والشنب: سوادها. شدة يف العني بياض شدة الحور: (132)
إىل أشار الشنب؛ هو هذا فقال: رمان حبة فأخذ الشنب، عن الرمة ذو وسئل مائها.
فاعل ومسك: مبتدأ، أنها إىل خمر: إعراب يف الواحدي وذهب مائها. ورقة صفائها
املفعول: وضمري للخمر، فيه الفاعل ضمري وتخامره: لخمر، صفة والجملة: يخامرها،
لشنب. صفة — البيت آخر إىل — يليها وما خمر وجملة خمر، خرب والجملة للشنب.
وقال مسك. يخالطها خمر تخالطه شنب أنيابه يف أحور كل من شقائي أو بالئي يقول:

جآذره. من حال بمحذوف، متعلقة «من» كل: من قوله: الرشاح: بعض
دار ما وهو املحجر؛ جمع واملحاجر: البياض. والنعج: أنعج، جمع نعج: (133)
والغفائر: األحداق. والنواظر: السواد. والدعج: ألوانهن. لبياض بيًضا جعلها بالعني،
تكون وقد الدهن، من الخمار املرأة بها تقي الرأس عىل تكون خرقة وهي الغفارة؛ جمع
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جعلنا وإن ومسك. زعفران نحو من الطيب استعمال لكثرة خمًرا؛ جعلها للخمار. اسًما
قال: كما شواب، ألنهن خمًرا؛ جعلها فإنما الخمر الغفائر

َواْل��َج��َالِب��ي��ِب َواْل��َم��َط��ايَ��ا اْل��ُح��ل��ي ُح��ْم��ُر

الشعر. من الضفائر والغدائر:
املعتز: ابن قال كما الحسان، به توصف مما وهو الفتور، عينيه: بسقم يريد (134)

َح��َج��ُر ِم��نْ��ُه َواْل��َق��ْل��ُب أَْج��َف��انُ��ُه َض��ِع��ي��َف��ٌة
تَ��ْع��تَ��ِذُر ِف��ْع��ِل��ِه ِم��ْن أَْل��َح��اُظ��ُه َك��أَنَّ��َم��ا

أمرضني يقول: الكفل. املآزر: تحويه وما اإلزار. وهو املئزر، جمع واملآزر: كثري. وهو
الفرج: بن منصور كقول وهذا أردافه. كثقل بالهوى وأثقلني جفونه، كمرض

ُم��ِق��ي��َم��ا ِب��َع��يْ��نَ��يْ��ِك َن َك��ا َم��ا ِج��ْس��ِم��َي ِف��ي َح��لَّ

للبحرتي: ومثله

��َق��ْم ال��سَّ ِم��َن نَ��اِظ��َريْ��ِك ِف��ي الَّ��ِذي ِج��ْس��ِم��َي ِف��ي َوَك��أَنَّ

الرفاء: الرسي وقال

أَْع��َض��اِئ��ِه ِف��ي ، اْل��َح��يُّ اْس��تَ��َق��لَّ ��ا َل��مَّ ُف��تُ��وَرَه��ا اْل��ُم��ِح��بُّ َوَج��َد َونَ��َواِظ��ٍر

قد كان وإن بجيد، ليس وغريه الشعر يف الكفل وذكر العكربي: قول ويعجبني
العرب. من قوم ذكره

مع يسلو ال حيث قتله عىل الحبيب يعني فؤاده إن يقول املعاونة. املضافرة: (135)
ويقول حبيبه. مع عليه عون العاشق قلب يقال: كما وهذا الجفاء، كثرة من يروى ما

األحنف: بن العباس
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أَْض��َالِع��ي بَ��يْ��َن َع��ُدوِّي َك��اَن إِذَا َع��ُدوِّي ِم��ْن اْح��ِت��َراِس��ي َك��يْ��َف

ثانيًا ويل ثم عزل قد وكان — املمدوح دولة عادت ملا يقول: تخلص. هذا (136)
ألن نقص؛ وهذا العكربي: قال أسهره. كنت أن بعد الليل ونمت قلبي من حبك ذهب —
البحرتي أحسن لقد أساء، أم إليه أحسن يسلوه وال املحبوب عن ينفك ال الصادق املحب

بقوله:

َوإِْح��َس��انَ��َه��ا َل��يْ��َل��ى إَِس��اءََة َح��اَل��ٍة أَيِّ��َم��ا َع��َل��ى أُِح��بُّ

عزم. كان عما الصادق الحب رده السلو من خطرة له عنت كلما الصادق واملحب
بقوله: أيًضا البحرتي أحسن ولقد

ُم��ْق��ِب��ُل ُودِّي َوَوْج��ُه َع��نْ��َك َوأَُص��دُّ َل��ْوَع��ٌة ُف��َؤاِدي َوِف��ي َع��َل��يْ��َك أَْح��نُ��و
ُل أَوَّ َل��َك َوَش��اِف��ٌع إَِل��يْ��َك َوَل��ٌه ِن��ي َردَّ َغ��يْ��ِرَك ِوَص��اَل َط��َل��بْ��ُت َوإِذَا

الليل عيلَّ فيطول يسهرني، ما الحزن من أقايس كنت ما بعد من يقول: (137)
بالطول. الليل وصف يف مبالغة وهذه الحرش. بيوم متصل كأنه حتى

السلمي: أشجع قول من هذا (138)

أَْج��َم��َع��ا ِب��اْل��َخ��يْ��ِر َغ��اَب يَ��ْح��يَ��ى َوَل��ِك��نَّ َع��نْ��ُه��ُم َغ��اَب َوْح��َدُه يَ��ْح��يَ��ى َوْج��ُه َف��َم��ا

اآلخر: ويقول

َف��اِرِس��ِه��نَّ��ْه َف��ْق��ُد اْل��َم��نَ��اِب��َر أَبْ��َك��ى َوإِنَّ��َم��ا َم��اَت يَ��ْوَم اْل��َم��نَ��اِب��ُر بَ��َك��ِت

عند اإلنسان يجده االكتئاب والوحشة: للبلد. ومقابره: أربعه يف الضمري (139)
لَغيبته حزن البلد عن األمري غاب ملا يقول: الحزن. واألىس: املنزل. والربع: الناس. اعتزاله
عن املقابر أخربت حتى حزنوا املوتى وكذلك ومنازلهم، دورهم بذلك أحست حتى األحياء

حزنهم.
وُعقدت: والنثار. للزينة تتخذ التي تلك — قبة جمع — بالقباب املراد (140)
بعودته. رسوًرا بالدعاء أصواتهم الحرض وأهل البادية أهل رفع أي هلل: وأهلَّ ُرضبت.

621



املتنبي ديوان رشح

يف الشوق يجاوره وال الغم يغلبه ال فرًحا جددت دولته عودة إن يقول: (141)
للعشق. موضع فيه يكون ال الفرح بهذا قلب كل المتالء أي قلب؛

جميلة. معرتضة دعائية جملة أبًدا. خلت ال وقوله: املمدوح. بلد حمص: (142)
باكر سقاها وال — أنبتت ال أي — املطر بها نزل فال حمص منك خلت إذا يقول:
فيصري بالنبات األرض يسم ألنه كذلك سمي الخريف؛ مطر أول والوسمي: الوسمي.

الثمار. باكورة ومنه أوله، وباكره: ثانيه. والَوْيل: السنة. أول يف أثًرا فيها
إرشاق وقت حمص دخلت يقول: للشعاع. فيه: والضمري غالبه، باهره: (143)

الشمس. نور غلب قد وجهك نور ولكن يتوقد، — ضياؤها — وشعاعها الشمس
وخالفها. الدروع من عليه ما لكثرة حديد من وجعله العسكر، الفيلق: (144)
ورصوفه حركاته وهي دوائره، الناس عىل دارت ما الزمان هذا بعسكرك حاربت لو يقول:

حال. بعد حاًال وتأتي الناس عىل تدور التي
فيسمون بالطيور، والرش الخري يف يتفاءلون والعرب الفأل، بالطائر: املراد (145)

غريه. إىل تنظر ال امللك إىل شاخصة العيون يقول: املبارك. وامليمون: الطائر، الفأل:
يف أسًدا وجعله وجهه، وبالقمر: املمدوح، بالبرش: وأراد األبصار، أي حرن: (146)

األعداء. من يفرتس ما لكثرة تتلطخ أي أظافره: وتدمى لشجاعته، درعه
الذي وهو األشوس، جمع والشوس: الخلق. وهي خليقة، جمع الخالئق: (147)
والحليف الجار من حفظه الرجل عىل يحق ما والحقيقة: املتكرب. نظر عينه بمؤخر ينظر
محمية وحقائقه معسولة حلوة أخالقه إن يقول: الحقيقة. حامي فالن يقال: والولد،
ال حتى املآثر كثري وهو املتكرب، امتناع ممتنعة فهي أحد، منها ينال أن يقدر ال ممنوعة

تحىص. تكاد
تمام: أبي قول من هذا (148)

بَ��َل��ُد أَْه��ِل��ِه َع��ْن يَ��ِض��ْق َل��ْم َك��ُوْس��ِع��ِه َواِس��َع��ٌة اْألَْرَض انَّ َل��َو َص��ْدٍر َوُرْح��َب

إن يقول: واألعراض. الجواهر يف يكون وأمعن فيه دخل اليشء: يف تغلغل (149)
يصفه. أن أراد ملن والخواطر الفكر يستغرق مجده أدنى

حارب إذا يقول: األقارب. األهل والعشائر: حره. اشتد يحمى: اليشء حمي (150)
الذين األدنون أقاربه لكأنها حتى معه، عليهم سيوفه غضبت غضبه واشتد أعداءه

تمام: أبي قول من وهذا لغضبه، يغضبون
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تَ��ِج��ُد الَّ��ِذي اْل��َغ��يْ��َظ تَ��ِج��ُد اْل��ُك��َل��ى َوِف��ي َواِل��َغ��ٌة اْألَْوَداِج ِف��ي َوْه��َي َك��أَنَّ��َه��ا

البحرتي: ويقول

َوال��رَِّق��اِب اْل��َه��اِم َع��َل��ى ِب��َه��ا ِح��ْق��ًدا َك��أَنَّ َوُم��ْص��َل��تَ��اٍت

قطعته إال جسًدا ترتك لم بها ليحارب أغمادها من سيوفه استل إذا يقول: (151)
ظواهره. تبدو كما للعني بواطنه تبدو حتى إربًا

لعلمت. يعلم ممن كانت لو أنها يعني واعتادته. ذلك رأت ما لكثرة أي: (152)
الذيباني: النابغة قول إىل ينظر وهذا

َغ��اِل��ِب ُل أَوَّ اْل��َج��ْم��َع��اِن اْل��تَ��َق��ى َم��ا إِذَا َق��ِب��ي��َل��ُه أَنَّ أَيْ��َق��نَّ َق��ْد َج��َواِن��ُح

الجيش.) تتبع التي الطري عصائب النابغة (يصف
سيدهم القوم: وهامة الدماغ، ومستقر الرأس أعىل وهي هامة جمع الهام: (153)
يغفر ما وهو مغفر، جمع واملغافر: قبيلتان. وثعلبة: وعوف هنا. يراد وقد املثل، عىل
مقدم. خرب رءوس: وعىل للهام. مغافرة: يف والضمري الحديد. من يغطيه أي الرأس؛
بني فرقت سيوفه إن يقول: لرتكن. ثان مفعول أو حال، والجملة: مؤخر. مبتدأ ومغافره
هامهم مغافر صارت حتى أبدانهم وبني — بهم أوقع قد وكان — القوم هؤالء رءوس
املغافر. وعليها برءوسهم جاءوا قتلهم ملا ألنه وذلك جني: ابن قال أبدان. بال رءوس عىل
عظيًما أمًرا معهم ركب أي جني: ابن قال وعال. موجه طمى البحر: زخر (154)
لصغره مثًال له غوره وقرب العظيم، لألمر مثًال املوت بحر فيكون عليه، صغريًا عليهم
يقول: الدماء، من فيها ما لكثرة واملعركة؛ الحرب املوت: بحر الواحدي: وقال نظره. يف

كعبيه. فوق ماؤه يبلغ ولم يغرق لم أنه إال هؤالء خلق البحر ذلك خاض
لكثرة األرض أديم عىل حوافره تقع ولم جريه نهاية فرسه بلغ حتى يقول: (155)

جيف. جثث: بدل ويروى أجسادهم. وطئ وإنما القتىل،
املاء السباع رشب الولوغ: وأصل القلب. دم واملهجة: الرماح، األسنة: (156)

القواطع. السيوف والبواتر: بألسنتها.
وقتلته، منه نالت أي به؛ رماحك لعبت — هالك — حائن من وكم يقول: (157)

لحمه. ليأكل النرس وزاره وفارقته، الحياة فهجرته
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ويكون عليه، راهنه أي كذا: عىل فالنًا فالن خاطر يقال: أراهنه. أخاطره: (158)
فرًدا. بكونه لثقته هذا قال وإنما النبل، رمي ويف السباق يف عادة

الرومي: البن ومثله وألجأ. أعوذ ألوذ: (159)

ِب��َخ��اِئ��ِب نَ��َداُه ال��رَّاِج��ي ال��رَّاِئ��ُد َوَال ِب��َخ��اِئ��ٍف إَِل��يْ��ِه ِج��ي ال��الَّ اْل��َع��اِئ��ذُ َوَال

فهو العظم هضت يقال: الجرب، بعد الكرس والهيض: الكرس، إصالح الجرب: (160)
من حال يف خالفك عىل يقدرون ال إنهم يقول: الجرب. بعد انكرس إذا وانهاض: مهيض،

وهو: منحول إنه الواحدي: قال بيت البيت هذا بعد ويروى هذا، األحوال.

نَ��اِض��ُرُه ��ْج��ِن ال��سِّ ِف��ي َوذََوى اْل��ِب��َل��ى يَ��ُد ِت��ِه ِب��ِج��دَّ أَْوَدْت َف��تً��ى َش��بَ��اَب اْرَح��ْم

ذبل.) وذوى: الجديد. مصدر والجدة: أهلكه. به: (أودى
خمر، أم سحاب، ماء هو أم فمك، من ذقته ما أريق أدري: لست يقول: (161)

الهوى؟ جمر ويذكي الحب يحرك ألنه كبدي؛ يف حار فمي، يف بارد وهو
— وبالدعص قوامها، بالغصن: وعني لالستفهام. والهمزة: هذا، بمعنى ذا (162)
قدك يظنوا حتى بحبك الناس تفتنني فتنة أنت أم قال: ثم ردفها، — الرمل كثيب وهو

نواس: أبو قال كما كثيبًا؟ وردفك غصنًا

اْل��ِف��تَ��ِن ِم��َن نْ��يَ��ا ال��دُّ َخ��َل��ِت َم��َالَح��تُ��ُه َل��ْوَال َق��َم��ٌر

أو قلبه، من قريب عنده محبوب ثغرها أن مغزاه ههنا والتصغري ذا، تصغري وذيا:
ونقائه. لضوئه الربق وثغرها أسنانها. صغر إرادة

ألنهن يطلع؛ لم والفجر الليل يف الشمس رؤية من عواذيل تعجب يقول: (163)
حبها عليه إنكارهن مع بهذا له اعرتفن إذا ألنه العواذل وخص شمًسا، وجهها حسبن

يقول: إذ تمام أبو وهلل حسنها. عىل أدل ذلك كان

��ُع ُوقَّ َوْه��َي َط��يْ��َرَه��ا َع��ِه��ْدنَ��ا ُق��لُ��وبً��ا اْل��َه��َوى َح��وََّم َوَق��ْد ِب��أُْخ��َراُه��ْم َل��ِح��ْق��نَ��ا
تَ��ْط��لُ��ُع اْل��ِخ��ْدِر َج��اِن��ِب ِم��ْن َل��َه��ْم ِب��َش��ْم��ٍس َراِغ��ٌم َوال��لَّ��يْ��ُل ��ْم��ُس ال��شَّ َع��َل��يْ��نَ��ا َف��ُردَّْت
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ُع اْل��ُم��َج��زَّ ال��ظَّ��َالِم ثَ��ْوُب ِل��بَ��ْه��َج��ِت��َه��ا َوانْ��َط��َوى ال��دُُّج��نَّ��ِة ِص��بْ��َغ َض��ْوءَُه��ا نَ��َض��ا
يُ��وَش��ُع؟ ال��رَّْك��ِب ِف��ي َك��اَن أَْم ِب��نَ��ا ��ْت أََل��مَّ نَ��اِئ��ٍم أَأَْح��َالُم أَْدِري َم��ا َف��َوال��ل��ِه

النهشيل: حزن بن بشامة قال ظبة: جمع السيوف، أطراف الظُّبا: (164)

ِب��أَيْ��ِدي��نَ��ا َوَص��ْل��نَ��اَه��ا ال��ظُّ��بَ��اِت َح��دُّ يَ��نَ��اَل��ُه��ُم أَْن ��ْوا تَ��نَ��حَّ اْل��ُك��َم��اُة إِذَا

ظبات، والجمع الهاء، منها وعوض الواو فحذفت جرد، بوزن ظبو، الظبة: وأصل
مالك: بن كعب قال وُظبون، وِظبون

ال��ظُّ��ِب��ي��نَ��ا ِب��َح��دِّ اْل��َم��نَ��ايَ��ا ُك��ئُ��وَس بَ��يْ��نَ��ُه��ْم أَيْ��َم��انُ��ُه��ْم تَ��َع��اَوُر

ألنها دمه؛ من الظبا حمر جعلها ثم سيوًفا له استعار قاتًال عينيها سحر جعل ملا
تقتله.

ذلك، يف الغاية بلغ قد حركاتها يف ساكن فالحسن تحركت كيفما يقول:إنها (165)
مثل ألن عذر؛ له فليس عليه ويأتي به يعصف حتى الحسن هذا يستهوه ولم رآها فمن

قاتل. الحسن هذا
الصلبة، الناقة والعنس. عنس. ويروى: اإلبل. والعيس: الصحاري. البيد: (166)
وقيل: وأعضاؤها، عظامها ووفر قوتها واشتدت سنها تمت إذا عنًسا تسمى الليث: قال

العجاج: قال وكثر. وفر أي ذنبها؛ اعنونس التي هو

َع��نْ��ِس َع��َالِة ِم��ْن َح��َس��ْرنَ��ا َق��ْد َك��ْم

فتقوى به مدحتكم الذي بشعري أحدوها كنت يقول: الشعر. والدم لحمها وقوله:
تزعم والعرب السري. عىل تقويتها يف والدم اللحم مقام لها قام شعري إن أي السري؛ عىل
بفتح — عر الشَّ الخوارزمي: وروى للسري. نشطت والحداء الغناء سمعت إذا اإلبل أن
يوافقها أجود، واألوىل الوبر. أو الشعر غري منها يبَق لم حتى هزلت أنها يعني — الشني

الوبر. لها وإنما لإلبل شعر ال وألنه التايل؛ البيت
رشه ينضحه: العطش املاء نضح ويقال: عليه، رشه باملاء: اليشء نضح (167)
يقول: يبله. أي اإلبل، عطش ينضح ألنه الحوض؛ والنضيح: به، يذهب كاد أو به، فذهب
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عطشها غلة يعني — الناقة هذه قلب حرارة فيكم قتله الذي وبشعري بذكراكم بردت
املديح. وهذا الذكرى هذه عىل لنشاطها البعيد واستقربت فأرسعت —

ألحمت قولهم: من الليث، لحم من السيف يمكن أي سيفه: الليث يلحم (168)
طعمة الليث يجعل أي: سيفه، الليث يلحم تقول: أو ولحيم. ملحم فهو قتلته إذا الرجل
يف يغرق جود بحر وهو السيف، طعمة الليث يجعل بحيث شجاع املمدوح أن يعني له.

منه. أعظم ألنه املاء بحر موجه
لم وإن وقصدته إليه ناقتي سارت يقول: اآلباء، من املوروث املال التليد: (169)
اليسري املقدار إال ماله من يبقي ال جوده أن يعني ماله، من شيئًا نواله بإبقاء واثًقا أكن
والرمق النفس إال العاشق من الهجر يبقى ال كما عطائه، لكثرة فيه مطمع ال الذي

والعظام.
إىل تنسب الرماح، والردينية: وحازه. أخذه عليه: واحتوى اليشء احتوى (170)
فتحوزها؛ يوم كلَّ املمدوح أموال تغزو املعايل إن يقول: الرماح. تقوِّم كانت امرأة ردينة؛
عليه تستويل املعايل لرماح عرضة فماله والعالء، املجد يورثه فيما أمواله يفرق أنه يعني
ألنه والقهر، بالحرب ماله إىل يصلوا أن مكنتهم يف ليس أعداءه ألن الحقيقية؛ الرماح ال

ماله. ويغصبه عليه يظهر أن أحد يقدر ال بحيث القوة من
قليل. هنا: واملراد املطر. والقطر: العطاء؛ والنائل: السحاب. أي نائلها: (171)

كثري. هنا: واملراد البحر، معظم األصل: يف والغمر
قليًال ذلك وكان كلها، لفرقها كفه الدنيا أطاعت لو يقول: القليل، النزر: (172)
فيها ما أكثر فأصبح كلها لفرقها تقول: أو ذلك. من أكثر يقتيض جوده ألن عطاياه؛ عند

قال: كما جوده، إىل بالنسبة يسريًا شيئًا

بَ��ِخ��َال َف��َق��ْد نْ��يَ��ا ال��دُّ َوَه��َب إِذَا َم��ْن يَ��ا

والقدر الخطر عظيم ليشء وليس حقريًا، الدنيا قدر قدره عظم أراه يقول: (173)
عظم فاعله ماض، فعل أراه: فقوله: يشء. كل عىل يربى خطره ألن وقدر؛ خطر عنده
ثان مفعول وقدرها: مقدم، ثالث مفعول وصغريًا: أول، مفعول أراه: من والهاء قدره،

عظيم. فاعل وقدره: — البيت آخر يف — قدر قوله: عن مقدم خرب لعظيم، وقوله:
الجاهلية، يف العرب عبدتها وقد إلضاءتها، العبور؛ الشعرى بالشعرى: املراد (174)
الشعرى من وإضاءة نوًرا أتم وجهه إن يقول: ْعَرٰى﴾. الشِّ َربُّ ُهَو ﴿َوأَنَُّه تعاىل: قال
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البدر وانخسف وخجًال، منه حياءً الشعرى سقطت السماء إىل بوجهه أشار فإذا والبدر،
املضاعف. من وهو الرشط، جواب وهو تسقط، أي تخر؛ وقوله: البدر. وجهه ضوء لغلبة
سيبويه عند فالرفع ضمري معه كان إذا فأما آخرون، ورفعه قوم وفتحه العكربي: قال
الراء، برفع يرضكم» «ال عامر، وابن الكوفة أهل وقرأ أشبهه. وما يرده، لم نحو غري، ال

الرشط. جواب وهو
بالياء رواه ومن — السابق البيت يف — الرشط جواب من بدل ياء، بغري تر: (175)
أيها أنت ترى أو األريض، القمر برؤيته الشعرى ترى يقول: للمخاطب، استئناًفا جعله

إلخ. … هللا بعد امللك له الذي امللك ترى وكذلك األريض. القمر برؤيته الرائي
يقول: يؤرقه. فاعل والفكر لشدة، السهر يف إال يستعمل وال السهر، السهاد: (176)
رشفه، إىل رشًفا يزيده ما كل يف يفكر ولكنه السهر، توجب علة غري من يسهر هو

ذلك. ألجل فسهاده
عليه وتربي الثناء تستغرق وإنعامه بإحسانه الناس عىل مننه إن يقول: (177)
ال عظيم به والقسم شكرها، تمام أحد يبلغ ال أن املمدوح بحق أقسمت لكأنها حتى
واملنن: الشاكرين. وشكر املثنني ثناء عىل زائدة مننه كانت ثم ومن حنث، فيه يجري
لحقت يقال: باإلحسان، معتد غري املحسن إحسان أحدهما معنيان: ولذلك منة؛ جمع
فيه ويبدئ به ويفخر إحسانه املحسن يعظم أن والثاني: نعمة. أي منة: فالن من فالنًا

األول. هنا واملراد وينغصه، يفسده حتى ويعيد
وليس ويستأهله، الفخر يستحق ملن الفخر إنما يقول: املمدوح قبيلة بحرت: (178)

بك. الناس دون بالفخر استأثروا فقد فخر، قبيلتك إىل ينم لم ملن
يقال وال املسافرون. والسفر: حارض. جمع البالد؛ يف الحارضون الحرض: (179)
طينة من خلقهم — سبحانه — هللا أن إال الحقيقة، يف الناس هم يقول: سافر. املفرد: يف
بمدائحهم يغنون فالحارضون — اللؤم ضد — الكرم من فيهم ركب ما لكثرة املكارم،
واملسافر املقيم اشرتك أي بذلك؛ حداؤهم املسافرون وكذلك األشعار، من فيهم قيل وبما
املكارم. طينة من مخلوقون إنهم أي الجنس؛ لبيان فيه من مكارم: من فقوله: ذلك. يف
وأوازن؛ وبينك بينه أقايس أو به أشبهك أن يليق من هناك ليس يقول: (180)
أنت تحدث والذي مرادك عىل يترصف الذي الدهر، ومن الدهر، أهل من وأعىل أجل ألنك
وصف أو بعني عني لشبه يكون إنما املثل رضب الواحدي: وعبارة والبؤس. النعيم فيه
وهذا مدحه. يف بيشء املثل رضب يمكن لم يشء كل من وأعىل أجل هو كان فإذا بوصف،

والجمع. الضم معنى فيه ألن بإىل؛ القياس ووصل إليك؟ أقيسه من أم قوله: معنى
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يتصل وما وأن اعرتاضية، والجملة خبري، خربه: مبتدأ، وهو العاقل. اللبيب: (181)
وصلية وإن: معرتضة، بعدها والجملة للحال: حرصت» «وإن من والواو أعلم. صلة بها:
املصدر، عىل الغني ضم فيه يجوز أن، خرب وغرور: قبله، ما عليه دل الجواب محذوفة
لذلك لبيب؛ هو أنه إىل إشارة خبري، واللبيب قوله: الواحدي: قال الصفة. عىل وفتحها
يبقى أنه يظن اإلنسان بها يغرت غرور — اإلنسان عليها حرص وإن — الحياة أن علم

البحرتي: قال كما حياته، وتطول

بَ��اِط��ِل أََح��اِدي��ُث إِالَّ َع��اَدٌة ِب��ِه َم��َض��ْت َوإِْن اْل��بَ��َق��اءِ ِف��ي اْألََم��اِن��ي َوَل��يْ��َس

الرومي: البن ومثله

ِب��اْألََم��اِن��ي يُ��َع��لَّ��ُل َل��َم��ْغ��ُروٌر ال��لَّ��يَ��اِل��ي ُم��َس��اَل��َم��َة يَ��ْرُج��و َوَم��ْن

باليشء: وعلله يثَاَقُهْم﴾ مِّ نَْقِضِهم ﴿َفِبَما تعاىل: كقوله للتوكيد، زائدة ما: (182)
أحد كل رأيت يقول: التامة. صار مضارع وهو ينتهي، ويصري: ومناه. وشغله به لهاه

الفناء. إىل صائر محالة ال وهو املوت، ترقب عن به يلهيها بيشء نفسه يعلل
ليل ومنه الضوء، إليها ينفذ ال مظلمة حفرة أو املظلم، الرسب الديماس: (183)
لظلمته. الديماس يسمى سجن للحجاج وكان دفنته؛ اليشء: ودمست مظلم، أي دامس؛
من خرج كأنه الوجه، خيالن كثري الشعر، سبط أنه السالم: عليه املسيح حديث ويف
كأن وصفه: يف قال ألنه كن؛ من خرج كأنه وجهه ماء وكثرة نرضته يف يعني ديماس.
الدال: وبفتح وقراريط، كقرياط دماميس عىل يجمع الدال: بكرس وهو ماء. يقطر رأسه
كل والقرار: القرب. هنا: بالديماس وأراد وشياطني. شيطان مثل دياميس، عىل يجمع
إىل هناك إلقامته القرب رهن امليت وجعل أيًضا، القرب واملراد: يشء، فيه يستقر موضع
رهن وقوله: وجهه. بنور أرشق املظلم قربه إن قال: ثم اسرتهنه، القرب فكأن البعث، يوم
منادى فيكون قبله، مما بدًال يكون أن ويصح جني: ابن وقال الحال. عىل نصب قرارة،

مضاًفا.
تختفي النجوم أن موتك قبل أظن كنت ما يقول: وتختفي. تذهب تغور: (184)
إىل نظر البيت هذا ويف الرتاب. يف غبت قد الكواكب من أضوأ وأنت رأيتك حتى الرتاب يف

اآلخر: قول
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تَ��ْط��َم��ُع اْل��َك��َواِك��ِب ِف��ي اْل��َم��ِن��يَّ��َة أَنَّ َك��اْس��ِم��َه��ا َواْل��َم��ِن��يَّ��ُة أَْح��ِس��ُب ُك��نْ��ُت َم��ا

كرسها يف خالف وال املضارع، يف وفتحها السني، بكرس وأحَسب أحِسب ويقال: هذا،
املايض. يف

به املرثي شبه باملدينة، جبل اسم ورضوى: امليت. عليه يحمل ما النعش: (185)
املعتز: ابن قول من وهذا شأنه. وفخامة لعظمه

اْل��ِج��بَ��اُل تَ��ِس��ي��ُر َك��يْ��َف انْ��ُظ��ُروا ُق��وُم��وا نَ��ْع��ِش��ِه ِف��ي اْل��َق��اِس��ِم أَبُ��و َه��ذَا

الرومي: والبن

اْألَْج��بَ��اُل تُ��َس��يَّ��ُر َك��يْ��َف يَ��ْدِر َل��ْم ��ٍد ُم��َح��مَّ نَ��ْع��ِش َس��يْ��َر يُ��َع��اِي��ْن َل��ْم َم��ْن

وأصل باألرض، وسوى هدم ودك: الغشية. وهي صعقة، جمع الصعقات: (186)
أن ويحتمل َدكٍّا﴾، ﴿َجَعَلُه تعاىل: قال دكوك. والجمع دك، وأرض والدق، الكرس الدك:
دك، ذا جعله وأراد دكا فقال: دكه، قال: كأنه جعله، قال: حني ألنه مصدًرا؛ يكون
دك هذا: ومن مذكر، الجبل ألن فحذف؛ دكاء أرًضا جعله أي باملد؛ قرئ وقد فحذف.
إذا مدكوك: فهو — فاعله يسم لم ما صيغة عىل — الرجل ودك وطمها، دفنها إذا الركية
الطور، دك يوم وقوله: سيناء. طور به: واملراد الجبل؛ والطور: وأضعفته. الحمى دكته

َصِعًقا﴾. ُموَىسٰ َوَخرَّ َدكٍّا َجَعَلُه ِلْلَجبَِل َربُُّه ٰ تََجىلَّ ا ﴿َفَلمَّ تعاىل: قوله إىل إشارة
إن يقول: وتجيء. تذهب وتمور: مضطربة. وواجفة: وسطها. السماء: كبد (187)
وتجيء، تذهب فهي األرض واضطربت مريضة، فكأنها بموته، ضعف الشمس ضوء
العزيز: عبد بن عمر يرثي جرير قول املعنى هذا وأصل املرثي. ملوت تعظيم كله وهذا

َواْل��َق��َم��َرا ال��لَّ��يْ��ِل نُ��ُج��وَم َع��َل��يْ��َك تَ��بْ��ِك��ي ِب��َك��اِس��َف��ٍة َل��يْ��َس��ْت َط��اِل��َع��ٌة ��ْم��ُس ال��شَّ

يف ألنها القمر؛ وال النجوم ضوء تكسف ولم عليك، تبكي طالعة الشمس إن (يقول:
ذلك.) من بأوىف البيت هذا عىل الكالم تقدم وقد لها. نور ال باكية خاشعة طلوعها

الرومي: ابن ويقول
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تَ��ِم��ِد! َل��ْم َك��يْ��َف ال��رََّواِس��ي َولِ��ْل��ِج��بَ��اِل َج��َواِن��بُ��َه��ا تَ��ْرُج��ْف َل��ْم ِل��ْألَْرِض َع��ِج��بْ��ُت
تَ��ِق��ِد َل��ْم َل��ْوَالُه الَّ��ِذي ��يَ��اءُ ال��ضَّ َوْه��َو ِل��َم��ْه��ِل��ِك��ِه تَ��ْك��ِس��ْف َل��ْم ��ْم��ِس ِل��ل��شَّ َع��ِج��بْ��ُت

عىل ملك جمع املالئكة، واملالئك: حركتها. إذا الطري أجنحة صوت الحفيف: (188)
الشاعر: قول ومنه املائل، وهو أصور، جمع وصور: قياس. غري

ُص��وُر أَْح��بَ��اِب��نَ��ا إَِل��ى اْل��َوَداِع يَ��ْوَم ��ِت��نَ��ا تَ��َل��فُّ ِف��ي أَنَّ��ا يَ��ْع��َل��ُم ال��ل��ُه

ألجنحتهم سمع حتى السماء مالئكة بنعشه أحاطت يقول: املرثي. بلد والالذقية:
عليه وحزنًا إليه شوًقا عنه عيونهم يرصفون ال نعشه إىل مائلة بلده أهل وعيون حفيف،
فيميلون املالئكة حس يسمعون — الرشاح بعض قال كما — ألنهم أو إياه؛ حبهم لشدة
— بلدان وهما — وصور الالذقية وقوله: العكربي: قال يسمعونه. الذي الحس ذلك إىل

تورية. فيه
وقوله جانبه. يف واللحد القرب، وسط يف الشق والرضيح: القرب. الجدث: (189)
من وهذا القرب، أتوا حتى به خرجوا تقديره: — األسبق البيت يف — لخرجوا غاية حتى:

الزيات: ابن قول

َق��بْ��ُر؟ َل��َه��ا اْل��ُف��َؤاِد َغ��يْ��ُر َوَه��ْل َف��ُق��ْل��ُت: َق��بْ��َرَه��ا! ُزْرَت َل��ْو ُن: اْل��ِخ��الَّ ِل��َي يَ��ُق��وُل

إغفاءً: وأغفى النائم، واملغفي: — السابق البيت يف — أتوا متعلق بمزود: (190)
— روايتان — وبكرسها امليم بضم تقرؤها وملكه: األسود؟ الكحل واإلثمد: مغٍف؛ فهو
— امليت وجه عىل يذر الذي — الكافور جعل وقد يبىل، كفنًا إال ملكه من يزود لم يقول:
كالنائم مغٍف وهو يبىل، كفنًا إال ملكه من يزود لم الواحدي: وعبارة الكحل. موضع يف
للميت. والكافور: الحي، كحل واإلثمد: — بإثمد ال — بكافور كحل وقد جفنه، إلطباق
الكرم، والخري، العقل، والحجا: للناس، تأكيد وأجمع الكفن، يف أي فيه: (191)

العذل. بن الصمد عبد قول من وهذا

َواْل��َم��َط��ُر ال��تُّ��ْرُب َط��َواَه��ا َوَم��ْك��ُرَم��اٌت َج��َدٌث ��ُه َض��مَّ َوُج��وٌد َوَح��ْزٌم َف��ْض��ٌل
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بقي من ألن حياته؛ برد كفيل بعده إياه وذكرهم عليه الناس ثناء إن يقول: (192)
النمري: منصور قول من وهذا يمت، لم كأنه ذكره

َم��نْ��ُش��وُر نَ��ْش��ِرَه��ا ِم��ْن َف��َك��أَنَّ��ُه َح��يَ��اتَ��ُه إَِل��يْ��ِه َص��نَ��اِئ��ُع��ُه َردَّْت

تمام: أبو ويقول

ُخ��لُ��وَدا ال��ثَّ��نَ��اءَ يَ��ُع��دُّوَن َوَم��َض��ْوا ثَ��اِن��يً��ا َع��يْ��ًش��ا ال��ذِّْك��َر يَ��َرْوَن َس��َل��ُف��وا

قال: الطي، وذكر انطوى قال: وملا العكربي: قال ونرشه. امليت هللا أنرش ويقال:
اللقبني. أضعف وهو منشور:

مات. أن بعد عازر السالم عليه عيىس أحيا كما يحييه أبًدا ذكره يقول: (193)
ما وهي مكيدة، جمع واملكايد: لهبها. سكن النار: وخبت غارت. غاضت: (194)
غاض مات ملا يقول: النار. تسعر والسعري: الرأي. من وغريها الحرب يف الرجل يدبره
عىل سعريًا وكانت كيده نار وانطفأت بالعطاء، الناس عىل يفيض كان الذي جوده بحر

أعدائه.
صافحته حتى قربه يف يستقر لم ألنه عليه؛ البكاء حقه من ليس يقول: (195)
قال البكاء، له يحق فال هللا عند الكرامة من املنزلة بهذه كان وإذا الخلد، جنة يف الحور

الشاعر:

آِن��ُس ِب��اْل��ُح��وِر يَ��ُك��وَن أَْن َف��َع��َس��ى أَِن��ي��ٍس ِب��َغ��يْ��ِر ُم��ْف��َرًدا يَ��ُك��ْن إِْن

جني: ابن قال املصدر. عىل والنصب الفاعلية، عىل الرفع «قراره» يف ويجوز هذا
النصب. ويختار

عن أي العظيم؛ عن جني: ابن وروى العظيم. األمر عىل أي العظيم: عىل (196)
العظيم. املفقود

عظيم. وكالكما مثله، وال مثلكم العالم يف ليس يقول: (197)
أيام أي إلخ؛ … أيام نظري له يكن لم تقديره محذوف؛ أيام: يف العامل (198)
منه ينل لم التي األيام تلك أذكركم تقديره: أو إليه، ممتدة غري املوت ويد أعداءه، يقاتل

نفاده. من بد فال هللا أمر جاء إذا ولكن فيها، عدو
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يقول: حداه. السيف: وشفرتا انهمرت، ويروى: وسالت، جرت انهملت: (199)
بالدماء. سيفه حدي يف أعدائه من والنحور الجماجم سالت طاملا

وأن التنزيه. مقام يف تقال كلمة وهي منه، به عصمته كذا: من باهلل أعذته (200)
يكون أن الوجه جني: ابن قال أعيذ، صلة محذوفة بمن مجرور مصدر تأويل يف يحزنوا:
والثاني األول يكون أن ويجوز املرثي. والثاني: والسالم، الصالة عليه النبي األول: محمد
من إليه هللا أصاره بما مرسور ألنه عليه؛ يحزنوا أن لهم ينبغي ال يقول: املرثي. كالهما

الدائم. والنعيم الكرامة
أن يظنوا أن وأعيذهم يقول: عنه، رفعه أي األمر: هذا عن به رغب يقال: (201)
امللكان فيه حياه حتى الجنة رياض من روضة صار قرب من له خريًا كانت قصورهم
منازله من أرشف اآلخرة يف ومنزله القصور، تلك من له خري قربه إن أي ونكري؛ منكر
قربه زيارة ويرتكوا عنه يرغبوا أن وأعيذهم يعني: جني: ابن وقال الدنيا. يف كانت التي
ال أن — املتنبي — أراد … وقع ما أبعد ما ناقًدا: العرويض قال … قصورهم ويلزموا
فيها حياه حتى الجنة رياض من صارت التي الحفرة من له أوفق قصورهم يحسبوا
خريًا لهم كانت قصورهم أن يظنوا أن أعيذهم يقول: لكنه فورجة: ابن وقال … امللكان
حكمهم يف فيجعلوها قصورهم يرفعوا أن أعيذهم واملعنى: امللكان. فيه حياه قرب من له
منازله من أرشف اآلخرة يف ومنازله القصور، تلك من له خري قربه فإن قربه، من له خريًا

الدنيا. يف
سلوا إذا — وجماعة رهط أي — نفر — إسحاق بنو أي — هم يقول: (202)
التو يف يستأصلونهم ألنهم أعدائهم؛ آجال حرضت أغمادها، عن بذلك فغابت سيوفهم

حارض. جمع وحضور: محذوف، مبتدأ خرب فنفر: واللحظة،
جيوش من جيًشا حاربوا إذا يقول: — املفازة — البعيدة األرض التنوفة: (203)
البعث يوم جاء إذا حتى الطري فتأكله محالة، ال قاتلوه أنهم الجيش ذلك تيقن األعداء

الطري. بطون من بعث
تعطف لم يقول: اللجام. سري وهو ِعنان، جمع واألعنة: املقطوع. املبتور: (204)
قد واتبعته خيلهم، طردته الذي العدو ذلك وعمر إال عدو طلب يف القوم هؤالء خيل أعنة

أجله. انقطع
أي النوى؛ بمعنى النية تقول: أو قصد، عن أي نية: وعن البعيد، الشاسع: (205)
به شطت وإن حبيبه يزور املحب ألن إياهم؛ لحبي البعيدة ديارهم قصدت يقول: البعد.

القائل: قال كما النوى،
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َوأَْس��تَ��اُر ُح��ْج��ٌب ُدونِ��ِه ِم��ْن َوَح��اَل اُر ال��دَّ ِب��َك َش��طَّ��ْت َوإِْن تُ��ِح��بُّ َم��ْن ُزْر
َزوَّاُر يَ��ْه��َواُه ِل��َم��ْن اْل��ُم��ِح��بَّ إِنَّ ِزيَ��اَرتِ��ِه ِم��ْن بُ��ْع��ٌد يَ��ْم��نَ��َع��نَّ��َك َال

املوصيل: قول من هذا (206)

َك��ِث��ي��ُر تُ��ِح��بُّ ��ْن ِم��مَّ َوَق��ِل��ي��ٌل ِع��نْ��ِدي يَ��ْك��ثُ��ُر ِم��نْ��َك َق��لَّ َم��ا إِنَّ

بثينة: لجميل ومثله

ِب��َق��ِل��ي��ِل َل��ُك��ْم أَْرَض��ى َال ُك��نْ��ُت َوإِْن نَ��َواِل��ُك��ْم َق��ِل��ي��ُل َل��يُ��ْرِض��ي��ِن��ي َوإِنِّ��ي

ولتوبة:

َص��اِل��ُح اْل��َع��يْ��ُن ِب��ِه َق��رَّْت َم��ا ُك��لُّ أََال أَنَ��الُ��ُه َال ِب��َم��ا َل��يْ��َل��ى ِم��ْن َوأَْق��نَ��ُع

وآلخر:

َك��ِث��ي��ُر اْل��ُم��ِح��بِّ ِم��َن اْل��َق��ِل��ي��َل إِنَّ ِب��ِه أَْح��يَ��ا ِب��َم��نْ��ِط��ٍق َع��َل��يَّ ُج��وُدوا

الكرب لشدة النفس من الجوف امتالء والزفري: إنكاري؛ استفهام هذا (207)
فقده. عىل والزفري إليه الحنني إال لهم ليس يقول: والغم:

خربهم، من يشك ال يقول: املجرب. أو الخبري مثل باليشء، العالم الخابر: (208)
يصربون ال أي فقده: عىل حزنهم لشدة عليهم محرم ممنوع السلوان أن أمرهم وعرف

البحرتي: قول من وهذا عنه،

َح��َراُم َواْل��َع��َزاءُ ِح��لٌّ َف��اْل��ُح��ْزُن َح��اَالِت��َه��ا َع��ْن اْألَْش��يَ��اءُ ِب��َك َح��اَل��ْت

الليل عليهم يطول حتى لفقده ويسهرون دًما عليه يبكون إنهم يقول: (209)
الحماسة: بيت وأصله كثريًا، الشعراء تداوله معنًى وهذا دهر، فكأنه
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َق��ِص��ي��ُر ِف��ي��ِه نَ��ْل��تَ��ِق��ي َوَع��اٌم ِف��ي��ِه أَْل��َق��اَك َال اْل��يَ��ْوُم يَ��ُط��وُل

من ذنب إال الذنب ذلك له يغفرون فإنهم ذنبًا إليهم أذنب من كل يقول: (210)
واإلفساد. بالنميمة بينهم يسعى

مثلهم ود، من بينهم ما صفاء يكدروا أن قصد بينهم نموا الوشاة إن يقول: (211)
معنى جني: ابن وقال إفساده. يريد كأنه الطعام، عىل يطري الذي الذباب مثل ذلك يف
ويغر نفسه يظلم العرويضناقًدا: قال … مدخًال بينهم يجدوا لم ملا وهلكوا ذهبوا طاروا:
يطري؛ الطعام عىل الذباب وكذا يقول: تراه أال النظر، بهذا املتنبي شعر فرس من غريه
لقال: جني ابن قال ما أراد ولو عىل، الوشاة طار وقال: عليه؟ اجتماع أم هذا أذهاب
يعني كيف فورجة: ابن وقال … بالنميمة وتمالئوا بينهم نموا الوشاة أن وأراد عنه؛ طار
عىل الذباب بطريان الود صفاء عىل طريانهم شبه وقد وهلكوا ذهبوا الوشاة: طار بقوله:
الذباب أن كما ودادهم، يفسدوا أن وجهدوا بينهم ملا تعرضوا الوشاة أن يريد الطعام؟
ما عىل دليل بالنمائم بينهم فيما وسعيهم الوشاة اجتماع أن واملعنى: الطعام. عىل يطري
لألحبة يتعرضون إنما الوشاة وكذا طعام، عىل إال يجتمع ال كالذباب املودة، من بينهم

ومثله: املتوادين.

��اُع َوقَّ اْل��َم��اِذيِّ َع��َل��ى ال��ذُّبَ��اَب إِنَّ ُم��َس��اَج��َل��ِت��ي َف��اْس��تَ��ْح��َل��ْوا َق��ْدِري َوَج��لَّ

األبيض.) العسل (املاذي:
مثله بذلت لو ما الود من له بذلت يقول: املرثي. إخوة أحد الحسني: أبو (212)
فإذا الود، ذلك مثل مني يستحق ال عاداه من ألن وتبذيًرا؛ إرساًفا مني ذلك لكان لعدوه

موضعه. غري يف لليشء واضًعا متالًفا كنت له بذلته
يقول: والباطل. الحق بني الفاصل حكمه قضائه: وفصل القدر. املقدور: (213)

تمام: أبي قول من البيت وصدر واختياره. بمراده يجري القدر كأن

ال��طِّ��بَ��اِع َك��َرِم ِم��ْن ِف��ي��َك َم��ا َع��َل��ى تَ��ِزْدَه��ا َل��ْم نَ��ْف��َس��َك ْرَت َص��وَّ َف��َل��ْو

الرومي: ابن قول من وعجزه
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َواْل��َم��ْق��ُدوُر ال��زََّم��اُن َوأَنْ��َت ـ��ُدوِر اْل��َم��ْق��ـ َوَال ِب��ال��زََّم��اِن تَ��ْح��تَ��جُّ َل��ْس��َت

أنه أحدهما الرضورة: من نوعان — الواحدي قال كما — َمَرتك قوله: يف (214)
قالوا: أفرد فإذا هنأك مع كان إذا مرأك يقال: إنما ألنه أمرأتك؛ يقول: أن يجب كان
السكر أن يريد السكر مسكر وقوله: مرأتك. همزة حذف أنه واآلخر الطعام. أمرأني
— الواحدي قال كما — ويجوز حسنها، السكر فيسكر ويستحسنها، شمائله يستعذب
قد فكأنه يشء، كل يغلب أن وعادته يغلبه، ال والسكر السكر، يغلب أنه املراد يكون أن

غلبه.
وكفه بالبدر، والزجاجة بالشمس، الخمر شبه الخمر؛ أسماء من الحميا: (215)

نواس: أبي قول إىل نظر البيت هذا ويف بالبحر.

��ْم��ِس ال��شَّ َع��اِرَض يُ��َق��بِّ��ُل َق��َم��ٌر َش��اِربَ��َه��ا َوَك��أَنَّ َف��َك��أَنَّ��َه��ا

عند والخرض حرض، إال موضع يف يذكر ال السالم عليه الخرض أن زعموا (216)
كان إال جوده نذكر ال يقول: ذلك. ينكرون الحديث رجال ولكن يرزق، حي الصوفية

كنا. حيثما يدركنا جوده أن يعني كالخرض، حاًرضا
الخطيم: بن قيس قول إىل الجبني ضوء يف نظر (217)

َس��َدُف يُ��ِك��نَّ��َه��ا َال أَْن ـ��َخ��اِل��ُق اْل��ـ يَ��ْخ��لُ��ُق��َه��ا ِح��ي��َن ال��ل��ُه َل��َه��ا َق��َض��ى

ظلمة.) تسرتها ال مضيئة أنها واملراد الظلمة؛ (السدف:
تمام: أبي قول إىل الجود يف ونظر

َك��ثَ��ُب ُج��وِدِه ِل��ُم��َراِع��ي َوُج��وُدُه ِب��ُرْؤيَ��ِت��ِه ال��نَّ��اِئ��ي اْل��َم��ِل��ُك أَيُّ��َه��ا يَ��ا

نواس: أبو ويقول

ِب��ِغ��َط��اءِ َغ��طَّ��يْ��تَ��َه��ا َوَل��ْو َع��َل��يْ��َك َس��اِط��ًع��ا اْل��َك��أِْس َظ��اِه��ِر ِم��ْن َض��ْوءََه��ا تَ��َرى

يعني ظاهر، فأنت اختفيت وإذا محجوب، غري كنت احتجبت إذا يقول: (218)
تمام: أبي قول من وهذا وهيبتك. بجودك
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تُ��ْح��َج��ِب! َل��ْم َف��َك��أَنَّ��َه��ا ِخ��ْدِرَه��ا ِم��ْن بَ��َدْت ُح��ِج��بَ��ْت إِذَا َش��ْم��ٍس ِم��ْن َف��نَ��ِع��ْم��ِت

وحيويتي، عقيل من باألخذ مني نال باحتسائه منه نلت الذي الرشاب يقول: (219)
يقول: إذ تمام أبو وهلل الخمر، تفعله مما تعجب ثم

َع��ْق��ِل��ي َش��ِربَ��ْت َوَق��ْد أَْج��َل��ْت َوَل��ِك��نَّ��َه��ا َش��ِربْ��تُ��َه��ا اْألََم��اِن��ي َك��َم��ْع��ُس��وِل َوَك��أٍْس
ال��رِّْج��ِل ِم��َن اْس��تَ��َق��اَدْت ثُ��مَّ ِض��ْغ��ِن��َه��ا َع��َل��ى ��َرْت تَ��َوقَّ ِب��ِوتْ��ٍر نَ��اَل��تْ��َه��ا اْل��يَ��ُد إِذَا

أيًضا: ويقول

ِذْه��ِن��ي ِم��ْن ال��رَّاِح َم��ْش��ُروبَ��ُة َش��ِربَ��ْت ِب��َم��ا َع��نِّ��ي َف��يُ��ْخ��ِب��َرنِ��ي َح��ِي��يُّ َف��تً��ى أَِف��ي��ُك��ْم

وقد نصفها فكأنه بدنها، نصف جلل قد طويل الجارية هذه شعر إن يقول: (220)
حذاء وقفت فإذا تدور، كانت ألنها به؛ تأمرهم فيما فأطاعوها املجلس أهل يف حكمت
أمرها، نافذ وقوله: نصفها، أي فشطرها: مطاع. نافذ فيهم فأمرها رشب، منهم واحد
مقدم خرب أنه عىل والرفع: فاعل، و«أمرها» سببي، نعت أنه عىل الجر، «نافذ»: يف يجوز

نعت. والجملة: أمرها، عن
بل منها، اختيار دون كفها يف وضعت الريحان من الطاقة هذه إن يقول: (221)

تعقل. ال ألنها كرًها؛
لها؛ عذر فعلت ما فجهلها لنرشب، حذاءنا بوقوفها أسكرتنا فإذا يقول: (222)

تفعل. ما تعلم ال ألنها
كسبت. ويروى: به، فخًرا لبسوا قد جمعيًا العرب إن يقول: (223)

خرب. ووالدها كان، اسم وجن: شارب، جمع والرشب: بينهم، أي الرشب: يف (224)
ثابت: بن لحسان ومثله رضورة. نكرة كان اسم جعل وقد

َوَم��اءُ َع��َس��ٌل ِم��َزاَج��َه��ا يَ��ُك��وُن َرأٍْس بَ��يْ��ِت ِم��ْن َس��ِب��ي��ئَ��ًة َك��أَنَّ

وهو: — التايل البيت يف — كأن وخرب بالشام، موضع رأس: وبيت الخمر، (السبيئة:
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اْج��ِت��نَ��اءُ) ��َرُه َه��صَّ ��اِح ال��تُّ��فَّ ِم��َن َغ��ضٍّ َط��ْع��ُم أَْو أَنْ��يَ��اِب��َه��ا َع��َل��ى

وللقطامي:

اْل��َوَداَع��ا ِم��نْ��ِك َم��ْوِق��ٌف يَ��ُك َوَال ُض��بَ��اَع��ا يَ��ا ال��تَّ��َف��رُِّق َق��بْ��َل ِق��ِف��ي

ضباعة مرخم وضباع الكالبي، الحارث بن زفر بها يمدح للقطامي قصيدة (مطلع
البيت: وبعد زفر. بنت وهي

اْج��ِت��َم��اَع��ا َل��ُه��ُم أََرى َال َوَق��ْوَم��ِك َق��ْوِم��ي إِنَّ أَِس��ي��َرِك َف��اِدي ِق��ِف��ي

وجهني يحتمل إلخ: … موقف يك وال وقوله: والدها. عند أسريًا القطامي كان وقد
منك وداعي آخر املوقف هذا تجعيل ال قال: كأنه والرغبة الطلب عىل يكون أن أحدهما

الوداع.) آخر هذا موقفك هللا جعل ال قال: كأنه الدعاء، عىل يكون أن واآلخر
ترتكه. وما تفعله ما أي تذر: وما تأتي ما (225)

تعبريه ويف الشعر، ارتجال عىل يقدر ال أنه من به أتهم ما أي الظن: تنفي (226)
أن يعوزك فليس ذلك، مثل بي يظن أن من أبعد أني يريد بأنه يُشعر ما «زعمت» ب

عني. الظن هذا نفي تتجشم
مثل ذلك يف ومثيل منزلتي، وارتفعت فضيل تضاعف امتحنت إذا يقول: (227)
يساوي أنه بدء ذي بادئ يظن منه كان ما فإن بالسبك، اخترب إذا الخالص اإلبريز الذهب
بعده. خربه: مبتدأ، ومخربه: للذهب، صفة واملعروف: آخر. ديناًرا قيمته تزيد قد ديناًرا

الخربة. واملخرب:
وإن الفقر. يطرد فبه أيدينا، يف ألنه الفقر؛ عنا ذهب جودك رجونا إذا (228)

للتلف. نفسه عرض ألنه يعاديك؛ من عمر فني عوديت
يكرهها — يعافها من تعيب والخمر فيها، برشبك تفخر الكئوس إن يقول: (229)

إياها. برشبك ترشفت إذ —
رشبها، من كل تسكر هي بينما الخمر، غوائل من وتسلم ترشب إنك يقول: (230)

وتسكرك. منك تنال أن تقدر ال سطوتك، وخوفها إياك لهيبتها فكأنها
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عامله ألجله، مفعول خشية: أبغضه. قاله؛ من والقايل: الروح. املهجة: (231)
فراق يوجب ما للمرء يعرض قد يقول: روحه. اإلنسان بفراق املمدوح فراقه شبه فارق.

مضطرٍّا. لذلك كارًها أفارقك أنا كذلك للروح، بغض غري من روحه
يقول: نارص. بمعنى نصري، جمع واألنصار: الجود. والندى: بليت. منيت: (232)
فيموتوا بذلك عليهم أفتخر حتى بجودك عليهم فانرصني أعاديهم بحساد مبتىل إنني

كمًدا.
منه، يعذرني من أي منه؛ الشكاية أرادوا إذا فالن، من عذيري يقولون: (233)
بعل، يفرعهن لم األبكار والعذارى: ذلك. يستحق فإنه إليه وأسأت به أوقعت إذا أي:
األوىل: و«من» بمثلها. عهد وال إليها يسبق لم التي والخطوب العظام األمور هنا: واملراد
والجوانح: لعذارى. النعت موضع يف مجرورها مع وهي بيانية، والثانية: عذيري، صلة
العذارى تسكن كما مسكنًا وقلبي ضلوعي اتخذت قد األمور هذه إن يقول: الضلوع.

الخدور.
عذارى، عىل عطف ومبتسمات: الحرب. وهي الهيجاء؛ جمع الهيجاوات: (234)
حرف هنا وليس مبتسمات، صلة األسياف وعن بيانية، هيجاوات إىل مبتسمات وإضافة
الثغور؛ عن ال السيوف بريق عن هبواتها تبتسم حروب من عذيره ومن يقول: ال. بمنزلة

األسنان. مقدم ثغر جمع
مفعول وقدمي: واإلرساع. والجد اإلشاحة به يراد الذيل؛ رفع التشمري: أصل (235)
والناقة: اإلبل، من القوي والعذافر: للهيجاوات. والضمري بركبت، متعلق وإليها: ركبت،
والضفري: الرحال. به تشد — الحبل — النسع وهو ضفر، جمع والضفور: عذافرة.
شعر، من مفتول بحبل أي بضفري»؛ ولو فبعها األمة زنت «إذا الحديث: ومنه الحبل،
مارستها أي وراكبًا؛ راجًال — الحروب — الهيجاوات قصدت يقول: مفعول. بمعنى فعيل

والهزال. السري شدة عن الضفور بقلق وكنى حال. كل يف
األثاث. من الرجل يستصحبه ما والرحل: وأزمنة. كزمان أوان، جمع اآلونة: (236)
أقتاد والجمع أداته، جميع وقيل: الرحل، أدوات من القتد وقيل: الرحل، خشب والقتد:

الراجز: قال وأقتد. وقتود

ُم��ْح��نَ��َق��ا ك��درَّا أَْو َرْح��ِل��ي أَْق��تَ��اَد َع��ْوَه��ًق��ا ِه��ْق��ًال ��نْ��ُت َض��مَّ َك��أَنَّ��ِن��ي
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القليل الضامر املحنق: الغليظ. والكدر: الطويل. النعام: من والعوهق الظليم. الهقل
االرتحال: ويف أوانًا، النزول: يف قال ثم ومن مقامه، وقلة ارتحاله طول يصف اللحم.

آونة.
نصف وهي الهاجرة، وقت الحر شدة والهجري. منه. بدا ما الوجه. حر (237)

القائل: قول من البيت وصدر الصالب. أي: الصم والرماح النهار.

��بَ��اِب ِل��ل��سِّ تُ��َع��رَُّض َال ُوُج��وًه��ا اْل��تَ��َق��يْ��نَ��ا إِذَا ِل��ل��طِّ��َع��اِن نُ��َع��رُِّض

اآلخر: قول من وعجزه

َج��ِب��ي��ِن��ي َل��َه��ا نَ��َص��بْ��ُت ِل��َه��اِج��َرٍة َرْح��ِل��ي َش��دَّ إِْن ِل��بَ��ْع��ِض��ِه��ْم: أَُق��وُل

يف املسترت الضمري من الحال موضع يف ومنه: ليًال. السري واإلرساء: الرسى (238)
واملفاوز بالطرق ملعرفتي الوضاء القمر يف أسري الظالم يف كأني يقول: بعده. الظرف

فيها. واهتدائي
بمعنى وعىل سعة. ذو القول مجال فإن شئت، ما قل أي حاجة: يف فقل (239)
اليشء: ورشوى حبيها. بها: وشغفي «أقِض». فاعل من الحال موضع يف والظرف مع،
نيله وقلة تعبه كثرة يذكر الحقري. لليشء مثًال يرضب النواة. ظهر يف نكتة والنقري: مثله.
بها شغفي شدة عىل شيئًا منها أنل لم ثم عليها الحصول حاولت حاجة من كم يقول:

وحبيها!
خسيس أمر عىل تؤاتيني ال — نفسه يعني — نفس يف شئت ما وقل يقول: (240)

يل. نظري عىل تدار وال تفتح ال وعني به. تقنع وال
الكرم. والخري: تنازع. مفعول وسوى: أتاني: فاعل من حال ينازعني: (241)
ملن يشء كل وترتك شيئًا تمسك ال سخية — كفه يعني — كف يف شئت ما وقل يقول:

بهما. أسخو ال فإني وكرمي رشيف إال ينازعني
فقال: الدهر خاطب ثم أطلبه، ما عىل ينرصني من قلة يف شئت ما وقل أي: (242)
و«رش» الدهور. رش وأنت عيل جنيت كما عليك يجني منك رش بدهر دهر يا هللا رماك

االستعمال. لكثرة همزته تركوا أرش، أصله:
أدخلها للتوكيد والالم: ظننت، وخلت: مؤخر. مبتدأ وكل: مقدم، خرب عدوى: (243)
من متوقدة الصدور: وموغرة أكمة. جمع التالل، واألكم: قد. إضمار عىل املايض عىل
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يريد تعاديه، تعقل ال التي التالل ظن حتى يعاديه الدهر يف يشء كل إن يقول: الغيظ.
يريد أحدهما: أمرين؛ يحتمل إلخ، … لخلت حتى قوله: جني: ابن وقال املبالغة. بذلك
— الوجه وهو — واآلخر بينهما. لعداوة ذلك فكأن إليه، تطمنئ وال به تنبو األكم أن
قال حرارتها. قوة من الصدور موغرة فكأنها الحر، من فيها يقايس ما شدة يريد أنه
يختار وبئسما به فتنبو األكم يف يستقر أن يرد لم فيقال: األول املعنى أما فورجه: ابن
الضاحي واملكان الحر بشدة األكم خص كيف فيقول: الثاني املعنى وأما ومقاًما. داًرا
فهذا له؟ ظل ال الذي املكان من أبرد وهو ظل، ولألكمة أحر، يكون بأن أوىل للشمس
تعقل ال التي األكم أن خيش حتى يعاديه يشء كل أن الطيب أبو عنى والذي خطأ، أيًضا

عداوة. ثم يكن لم وإن املبالغة، بذلك ويريد تعاديه،
الذي التعس الحظ العاثر: أو العثور والجد الخسيس. نقيض النفيس: (244)
يُرغب نفيس يشء عىل الناس حسدني لو يقول: سعيه. يف العناء ويعاني صاحبه يتعثر
مع حياتي عىل يحسدونني إنما ولكنهم منهم، واملحروب املحروم عىل به لجدت فيه
بها لجدت وإال الرسور، من خلو ألنها فيه؛ ويرغب عليه يحسد الذي باليشء ليست أنها
عىل حسدوني يعني الرشاح: بعض وقال رشورهم. ومن منهم أسرتيح كي أيًضا عليهم
فإن موتى؛ طلبوا فكأنهم ذلك طلبوا وإذا أبًدا، محزونًا أكون أن وأرادوا وأنيس رسوري
تكن لم الرسور منها عدم إذا الحياة ألن الرسور؛ عن بالحياة وكنى موت. الحزين حياة
يعني العثور، الجد لهذا أي العثور؛ الجد لذا يروى: العثور، الجد لذي وقوله: هذا، حياة.

املنحوس. الحظ من فيه أنا ملا لهم به لجدت
ونصف أعمى نصف سماه ثم ومن يعاديه، وكان أعور، كان كروس ابن هذا (245)
إن يعني: بصري، نصف الباقية وباعتبار أعمى، نصف الذاهبة العني باعتبار ألنه بصري؛

واحد. برص ذو فأنت ببرصك فخرت
وأنا — اللسان ثقيل — ألكن ألنك املضادة؛ من بيننا ملا تعادينا إنما يقول: (246)

بصري. وأنا أعور وأنت فصيح،
والفرت قدرك، عن يرتفع الهجاء فإن فيك، للشعر مجال ال لخستك يقول: (247)
القائل: قول هذا ومثل يهجى. عرض لك ليس أنت كذلك فيه، املسري عن مقداره يضيق

يَ��ْج��ِري َال ِف��ي��َك ِل��َس��اِن��ي أَْدِري َال أَْه��ُج��وَك ِب��َم��ا
ِش��ْع��ِري َع��َل��ى أَْش��َف��ْق��ُت ـ��َك ِع��ْرِض��ـ ِف��ي َف��كَّ��ْرُت إِذَا

640



الراء قافية

بأهل يفي املمدوح أن كما ويعادل، كله بالدهر يفي عنده وقتي إن يقول: (248)
سيد. عند يروى: واحد، عند وقوله: عليهم. ويزيد الدهر

به فالناس كلهم، بالناس يعادل شأنه لعظمة إنه يقول: كنفه. يف ذراه: يف (249)
دهوًرا. الدهر به فصار به، القدر عظيم ودهره عليه، هم ما ضعفا

خربه مبتدأ، ونرش: به، يتبخر الذي العود والكباء: الطيبة. الرائحة النرش: (250)
بعض قال يل؟ اجتمعت كما ألحد األشياء هذه أتجتمع يقول: كأنه به، للعلم محذوف
بعض وقال الحس. معدوم كان إال يرشب وال ألحد األشياء هذه تجتمع ال يعني: الرشاح:
الجر، مسد بها العطف سد للمصاحبة، — الخمور وصايف قوله: يف — الواو إن الرشاح:

وضيعته. رجل كل قولهم: يف كما
فداِو األشياء هذه يل اجتمعت حني رسوري من سكرت قد إني يقول: (251)
ألنفي الخمر، رشب أريد إنما أي الخمر؛ برشب — الخمر صداع والخمار: — خمارى
صلة برشبي، قوله: الرشاح: بعض وعبارة الرسور. من سكران فإني للسكر، ال الخمار،
قد فإني بها، سكري من دواء يل التمس ولكن الخمر، من تزدني ال واملعنى: خماري،

آخر. سكًرا أحتمل فال األشياء، بهذه رسوري من سكرت
والنصب االستئناف، عىل فالرفع ونصبها، القافية برفع البيتان هذان روي (252)
رأى من يالم ال يقول: يبرصها. أن بعد من الثاني: البيت يروى وإذن: يرى، عىل عطف
ذلك ورضب ظلمة هذه وقال: رآها من عىل اللوم إنما ال، شمس، هذه وقال: الشمس
للعكوك: ومثله تخفى. ال الشمس ألن االختفاء؛ يستطيع فال شمس أباه إن يقول: مثًال.

اْل��ِت��بَ��اُس؟ ��ْم��ِس ال��شَّ َم��ْط��َل��ِع ِف��ي َوَه��ْل يَ��ْخ��َف��ى َف��َل��يْ��َس ال��رَِّج��اِل َف��ْوَق َس��َم��ا

بقلبي مدائحه حفظ إىل أحتاج ال يقول: أرى. ملا لقوله: بيان خصال: من (253)
إليها نظرت كلما فإني األمري، خصال من أراه ما وهي عيني؛ أمام معانيها لحضور
أمدح ما بعيني أشاهد أنا تقول: أو به. فأنطق املنثور غرائب من فيها أنظمه ما يل هيأت
ألنها فضائله؛ تنظم فعيني املنثور، غرائب نظمت إليها نظرت إذا خصال من األمري به

الرومي: ابن قول إىل ينظر املعنى وهذا قلبي. ال وتشاهدها، تدركها

ُح��ْس��نُ��ُه اْم��تَ��اَز أَْف��َع��اِل��َك َوِم��ْن َوِم��نْ��َك ِم��نْ��ُه��ُم اْل��َق��ْوَل ��نُ��وا َح��سَّ ِش��ْع��ٍر َوَح��اَك��ِة
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املعتز: البن ومثله

ِف��َع��اِل��ِه ِم��ْن َم��ْدِح��ِه َم��ْع��نَ��ى ِل��نَ��أُْخ��ذَ ِب��ِف��ْع��ِل��ِه اْس��تَ��َع��نَّ��ا َم��َدْح��نَ��اُه َم��ا إِذَا

إسحاق قول من الكثري، املديح لك وقليل وقوله: إياك. مدحي أي: مدحيك، (254)
املوصيل: إبراهيم بن

َق��ِل��ي��ُل يَ��ْس��تَ��ْك��ِث��ُروَن الَّ��ِذي َف��ِإنَّ ِف��ي��ُك��ُم ِق��ي��َل َم��ا ��اُد اْل��ُح��سَّ اْس��تَ��ْك��ثَ��َر إِذَا

واملراد: االقتطاع، األصل: يف وهو االقتضاب، بمعنى مصدر هنا: املقتضب (255)
كأنه الشعر، ترك يف به اعتذر الذي العذر ذلك املتنبي يبني ولم هذا، بديًها. به أتى ما

ذكره. فأهمل املمدوح عرفه قد واضًحا عذًرا كان
املدح فأتعلم أراها التي الحميدة األخالق من فيك ما يمدحك إنما يقول: (256)
املعنى وهذا وينهبه. عليه يغري كأنه حتى وصفه يف كالمي يستغرق الذي والجود منها،

الرومي: ابن قول إىل ينظر

اْل��َخ��َس��اِئ��ُس تَ��ِش��نْ��َه��ا َل��ْم ِص��ْدٍق ِب��أَْف��َع��اِل نَ��ْف��َس��ُه اْل��َم��ْرءُ يَ��ْم��َدِح َل��ْم َم��ا َم��ْدَح َوَال

تعاىل: قال الكريم، القرآن بهما نطق لغتان بالده، أمطر وأسقاه: هللا سقاه (257)
َربُُّهْم ﴿َوَسَقاُهْم سبحانه: وقال َغَدًقا﴾. اءً مَّ َألَْسَقيْنَاُهم الطَِّريَقِة َعَىل اْستََقاُموا لَِّو ﴿َوأَن
غيثه وسقاك بجودك، يخصبوا حتى كفيك غيث أحبائي هللا سقى يقول: َطُهوًرا﴾. ابًا َرشَ

بسقياك. السقيا لهم تتاح حتى
املطر. قطر أي قطرة؛ جمع والقطار: الكوفة. بقرب موضع بسيطة: (258)

حريان. جمع وحيارى:
من القطيع والصوار: قبله. املنصوب من حال — الشطرين يف — عليك (259)

املئذنة. الجامع؛ منارة واملنار: البقر.
أصحابي أمسك يقول: مال. وجار: اقتصد. وقصد: الرحال. األكوار: (260)
مذهب، كل فيهم الضحك ذهب وقد الضحك من أنفسهم يملكوا لم ألنهم برحالهم؛

فيه. أفرط من ومنهم اقتصد من فمنهم
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قويل مفعول وكذا استفهام، قويل، ما وقوله: أطاعن. فاعل من حال وحيًدا: (261)
يل، نارص ال وحيًدا وأحداثه الدهر أقاتل أني أي أحدهم؛ الدهر فرسانًا أقاتل أنا يقول:
الدهر شدائد مقاساته يريد معي؟ والصرب وحيد إني أقول: ِلَم وقال: هذا عن رجع ثم

الرومي: ابن قول إىل ينظر وهذا ذلك، عىل وصربه ونوبه

ُح��ُروِب ِف��ي َزَم��اِن��ي ِم��ْن َف��ِإنِّ��َي

مجاز؛ وهذا مني، أشجع املطاعنة هذه يف معي وبقاءها سالمتي إن يقول: (262)
ألمر إال سالمتي بقيت وما قال: ثم بسوء، تصيبني فال األحداث هذه من أسلم أني يريد

يدي. عىل سيظهر عظيم،
واملراد العاهة، األصل يف وهي آفة، جمع واآلفات: به. احتك باليشء: تمرس (263)
الخوف. والذعر: ونحوهما، وجراحة قتل من واملهالك لألخطار يتصدى من يصيب ما هنا:
لها، وتجلدي سالمتي، من تعجبت حتى والحروب األسفار يف باآلفات تمرست يقول:
تخيفه؟ فال املخاوف خافت أو بي، املتمرس هذا يصب لم إذ املوت مات هل وقالت:
غري من أمارسها تراني ما لكثرة القول هذا لقالت ينطق ممن كانت لو اآلفات إن يريد:

يصيبني. هالك وال يلحقني خوف
عىل أقدمت يقول: والثأر. الذحل والوتر: يشء. يرده ال الذي السيل األتي: (264)
أخرى نفًسا نفيس سوى يل كأن حتى يشء، يرده ال الذي السيل إقدام واألهوال الشدائد

إهالكها. أريد فأنا نفيس عند ثأًرا يل كأن أو بدًال، يل كانت نفيس ذهبت إن
املرفوع سد مبتدأ، ومفرتق: الطاقة. والوسع: دع. وتروى: دع، بمعنى ذر: (265)
والروح الجسم جعل الوصف. اعتماد يلتزم ال من مذهب عىل فيه جرى الخرب، مسد بعده
دع يقول: افرتقا. العمر فني فإذا العمر، مدة تكون وصحبتهما دارهما، والعمر جارين
باقية غري فإنها سلطان، أو مال أو لذة من نفسك إليه تصبو مما تطيق ما تأخذ نفسك
من الحكيم: قال الحكمة. من وهو الكالم، أحسن من وهذا العكربي: قال الجسد. مع

جسمه. صحة وعدم عدمها لذاته أخذ عن قرص
وهو الفتك من املرة والفتكة: املغنية. هنا: والقينة الخمر. وعاء الزق: (266)
أن والرشف املجد تظنن ال يقول: نظر. يسبقه لم الذي يشء: كل من والبكر البطش.
باألعداء والبطش السيف رضب إال املجد فليس ال القيان، وسماع الخمر برشب تلهو

بمثله. يسمع لم بطًشا
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العظيمة. الغربة وهي هبوة، جمع والهبوات: السيف. عىل عطف وترضيب: (267)
الخيل بحوافر الغبار تثري أن أي السود: الهبوات لك ترى وأن الكثري. الجيش واملجر:

والنزال. الطعان لدى
— وتداول األشجار. وحفيف الريح من يسمع العظيم الصوت الدوي: (268)
واألنمل: ماٍض. فعل أنها عىل تقرأها أن ولك تتداول، أي: — التاءين إحدى بحذف
الجسام املساعي جلبة عظيًما؛ وصياًحا جلبة الدنيا يف ترتك وأن يقول: األصابع. رءوس
واحدة أنأى إذا التداول، وجه عىل بأنامله مسامعه سد املرء كأن العظام، األفاعيل وصياح
يريد الواحدي: وعبارة وجلبة. ضجيًجا سمع أذنه سد إذا اإلنسان أن وذلك أخرى؛ أدنى
املعنى، هذا بعضهم ونقل غريها. عن مسامعه سد كأنه حتى الضجة إال يسمع ال أنه

فقال: دموعه خرير ذلك وجعل

َخ��ِري��َرا ِل��ُدُم��وِع��ي تَ��ْس��َم��ْع ��يْ��َك َك��فَّ ِب��َس��بَّ��ابَ��تَ��ْي ِص��َم��اَخ��يْ��َك َف��اْح��ُش

الزمهرير! من أبرد شعره يجيء املتنبي ملعاني يتعرض من وهكذا العكربي: قال
فالفضل عليها، وشكره الناقص هبة أخذ عن فضلك يرفعك لم إذا يقول: (269)
الشاكر. عىل املشكور فضل علك له فصار شكرك، استوجب قد ألنه لك؛ ال له، حينئٍذ
تشكره. أن إىل تحتاج ال حتى منه األخذ عن والتنزه الناقص هبة عن الرتفع إىل يشري
قال به. يسف أن عن بأدبه يربأ وأن نفسه األديب يحرتم أن عىل يتضمن املعنى وهذا
يرفع الجاهل، قدر عن نفسه يرفع لم من الحكيم: قال الحكمة، كالم من وهذا العكربي:

تمام: أبي قول إىل نظر وفيه عليه، الجاهل قدر

َل��َل��ِئ��ي��ُم َم��ْط��َل��ِب��ي َم��ْوِض��َع ِص��ْرَت إِذْ َوإِنَّ��ِن��ي َل��لَّ��ِئ��ي��ُم إِنَّ��َك َع��يَّ��اُش

إذا قال: الرشاح سائر نقد عليه أثار مذهبًا البيت تفسري يف جني ابن ذهب وقد
ال ولك فيك فالفضل به، تتبلغ ما عىل الناس أصاغر تشكر أن إىل الحال اضطرتك
الشكر، له فيمن فالفضل الطيب: أبو يقول مشنًعا: العرويض— قال … املشكور للمدوح
أن املتنبي أراد والذي املعنى؛ وفسد اللفظ فتغري ولك! فيك فالفضل الفتح: أبو ويقول
عىل وتشكره طمًعا فتمدحه هبة عىل الناقص شكر عن يرفعاك لم إذا واألدب الفضل
األخذ عن والتنزه الناقص هبة عن الرتفع إىل يشري أنت، ال الفاضل هو فالناقص هبته،
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إذا أنه الطيب أبو أراد الذي فورجة: ابن وقال … تشكره أن إىل تحتاج ال حتى منه
ال شكرته ملن الفضل فإن إليك، منه إحسان عىل ناقص شكر عن يرفعك ال الفضل كان
إىل محتاًجا األديب كان إذا يريد األدب، من خري الغنى أن يعني إليه، محتاج ألنك لك؛
فيكون يشكر ال حتى الناقص اللئيم إىل االنبساط ترك عىل يحرض أنه فاملعنى الغنى،
فالفضل قوله: يف تأول أنه الفتح أبي عىل الشبهة أدخل الذي الواحدي: وقال الفضل. له
فأفسد هذا إىل فذهب يشكرك، إنه حيث من الشكر له فالشاكر الشاكر، يريد له فيمن

إحسانه. عىل املشكور الشكر: له من بقوله: الطيب أبو أراد وإنما املعنى.
حرم، جمع إذا ألنه الفقر؛ هو ذلك كان الفقر خوف املال يجمع من يقول: (270)
مىض فقد تنفقه ولم املال جمع يف دهرك أفنيت إذا الخطيب: وعبارة فقر. والحرمان
من البيت وهذا العكربي: قال الفقر. تعجلت فقد غناك؟ يكون فمتى الفقر. يف عمرك
املال جمع يف مدته أفنى من الحكيم: قال الحكمة. كالم من وهو وبديعه، الكالم أحسن

قائلهم: ويقول للعدم، نفسه أسلم فقد والعدم الفقر خوف

تَ��ْج��َم��ُع َم��ا إِنْ��َف��اَق ��ْرَت َوأَخَّ ��ْل��تَ��ُه تَ��َع��جَّ َف��ْق��ٍر َخ��ْوِف أَِم��ْن
تَ��ْص��نَ��ُع َم��ا يَ��نْ��َف��ُع َك��اَن َف��َم��ا اْل��َغ��ِن��يُّ َوأَنْ��َت اْل��َف��ِق��ي��َر َف��ِص��ْرَت

آخر: وقال

اْل��ُع��ْس��ُر ُه��َو أََف��اُض��وا ِف��ي��ِه الَّ��ِذي ِب��أَنَّ َدَرْوا َوَم��ا َق��ْوِم��ي ِب��اْل��َف��ْق��ِر يُ��َخ��وُِّف��ِن��ي
اْل��َف��ْق��ُر ُه��َو ِع��نْ��ِدي اْل��َف��ْق��ِر َخ��ْوَف إِنَّ أََال َوأَْك��ثَ��ُروا: َل��َح��ْونِ��ي ��ا َل��مَّ َل��ُه��ْم َف��ُق��ْل��ُت

الفقر. تعجل فقد الفقر قبل بالذل الفقر دافع من الحكيم: لقمان وقال
الصدر. والحيزوم: ومراًحا. نشاًطا الوثابة الفرس والطمرة: الظلم. الجور: (271)
فرس كل فيه لجبًا عسكًرا الظلم أهل إىل أسوق أن عىل يحق يقول: الحقد. والغمر:
رأفة. بهم تأخذه فال وحنًقا، وغيًظا عليهم حقًدا صدره امتأل قد فارًسا يحمل نشيط

هؤالء. فرسانها بخيل كفيل أنا الرشاح: جميع وعبارة
الخمر تشتهى ال حني املوت كئوس عليهم يدير يقول: الغالم. أي يدير: (272)
واألريحية الفرح وقت عند تشتهى الخمر وإنما القتال، من فيه هم ما لهول تراد وال

والفراغ.
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تشهد وبحار والوقار، باألناة يل تشهد جبال من كم يقول: قطعت. جبت: (273)
القائل: قول إىل ينظر ولعله والسخاء! الصدر بسعة يل

اْل��بَ��ْح��ِر َزاِخ��ُر أَنَّ��ُه ِف��ْك��ٍر َخ��َواِط��ُر أََظ��لَّ��ُه إِالَّ اْل��بَ��ْح��ُر يَ��َراُه َال َف��تً��ى

مبتدأ، العيس ومكان الواسعة. املفازة والخرق: جبال، عىل عطف وخرق: (274)
مقدم الكور وواسط اإلبل، والعيس: مكاننا. من بدل الكور: وواسط خربه. ومكاننا:
ومكاننا: مبتدأ، العيس: مكان القطاع: ابن وقال للخرق. وفيه: منه يف والضمري الرحل
هذا لسعة يقول: األول. خرب والجملة الثاني، االبتداء خرب الكور: وواسط ثان، ابتداء
تزال وال ظهره عن تنتقل ال كأنها إبلنا كانت أطرافه وترامي مسافته وطول الخرق
ظهورها. متوسطي نزال وال عنها، ننتقل ال إبلنا ظهور عىل كنا أننا كما له، متوسطة

الرمة: ذي قول من املعنى وهذا

يَ��ْط��َل��ُح��وا َح��تَّ��ى اْل��َق��ْوُم ِف��ي��ِه يَ��ْدأَُب يَ��ْل��َم��ُح ��َراُب ال��سَّ ِف��ي��ِه َوَم��ْه��َم��ٍه
أَْص��بَ��ُح��وا ِب��َح��يْ��ُث أَْم��َس��ْوا َك��أَنَّ��َم��ا يَ��بْ��َرُح��وا َل��ْم َك��أَْن يَ��َظ��لُّ��وَن ثُ��مَّ

فكأنها الخرق، هذا لسعة تجيء وال تذهب ال واقفة كأنها اإلبل جني: ابن وقال
كذلك أكوارها، أوساط يف منها نربح ال العيس ظهور يف نحن فكما منه، تربح ليست
الواحدي قال … تربحه ال به أقامت فقد وظهًرا كوًرا الخرق هذا أرض من لها كأن هي،
البعري ظهر عىل فهو توسطها، قد مفازة يصف إنما ذكر، فيما جني ابن غلط وقد ناقًدا:
وسط يف أنا واملعنى: الخرق، من مكانها الناقة ظهر من فكأنه — وسطه — جوزه يف
لرباحها، وال لوقوفها البيت هذا يتعرضيف ولم الخرق! ظهر وسط يف واإلبل اإلبل، ظهور
مع جني ابن قول يتجه فكيف إلخ، … بنا يخدن فقال: الثاني البيت يف سريها ذكر ثم
لطول نسري ال فكأننا نسري كنا وإن إنا أحدهما: معنيني؛ يحتمل وهذا بنا؟ يخدن قوله:
يصف إنه والثاني: إليه، ينتهي طرف لها يكون ال كالكرة طرف لها ليس وإنه املفازة،

بشار: كقول الحركة بشدة توصف والكرة سريهم، شدة

اْل��ِح��ذَاُر نَ��َف��َع َل��ْو اْل��بَ��يْ��ِن ِح��ذَاَر تَ��نَ��زَّى ُك��َرٌة ُف��َؤاِدي َك��أَنَّ
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إن يقول: مسافرة. أي وسفر: وسطه. وجوزه: رسيًعا. سريًا يرسن يخدن: (275)
والكرة — كرة عىل نسري فكأننا آخره، تبلغ وال الخرق هذا يف مرسعة تسري كانت إبلنا
وال نقطعها فال معنا تسري الخرق هذا أرض كأن أو — إليه تنتهي طرف لها ليس

الرفاء: الرسي يقول كما وهذا نفوتها،

ال��رَِّك��اِب َم��َع يَ��ِس��ي��ُر َح��ِس��بْ��نَ��اُه َح��تَّ��ى ��يْ��ُر ال��سَّ ِف��ي��ِه َط��اَل َوَخ��ْرٍق

قال: لهذا الجانبني، من معه تسري كأنها األرض رأى السري يف اإلنسان أرسع وإذا
يسري فكأنه الخرق، هذا مدى نبلغ وال برسعة نسري نحن يعني سفر، معنا أرضه أو

النجم: أبو قال كما معنا،

َك��تَ��اِئ��بُ��ُه َس��اَرْت إِذَا َم��َع��نَ��ا َس��اِئ��َرٌة ال��ل��ِه أَْرَض َف��َك��أَنَّ

وإنما أفق، لليل وليس لليل، أفقه: يف والضمري تقدم، ما عىل عطف ويوم: (276)
اليوم فيه ووصلهم السري إدآبهم يصف ناحيتها. أي الليل؛ ذلك يف السماء أفق أراد

ميادة: ابن قول مثله إلخ: … أفقه عىل كأنما وقوله: بالليل.

ُم��َع��ْص��َف��ُر ثَ��ْوٌب اْل��َغ��ْرِب��يِّ اْألُُف��ِق َع��َل��ى َك��أَنَّ��ُه ثَ��ْوبً��ا اْألُْف��ِق ُع��ْرُض َوأُْل��ِب��َس

الفضل: بن ليحيى ومثله

ُم��َع��ْص��َف��ُر ��َم��اءِ ال��سَّ أُُف��ِق َع��َل��ى ثَ��ْوٌب َك��أَنَّ��ُه َالَح اْل��َف��ْج��ُر َم��ا إِذَا َح��تَّ��ى

السماء. الغيم إلباس والدجن: الغيم، به وأراد الظلمة. والدجن: ظهره؛ متنه: (277)
العرب يسميه والسواد سوداء، حلًال السحاب ظلمة من اليوم ذلك متن عىل كأن يقول:

الرمة: ذو قال خرضة،

اْل��بُ��وُم َه��اَم��ُه يَ��ْدُع��و أَْخ��َض��َر ِظ��لِّ ِف��ي

خرضاء. واألرض الربيع أيام يف سافر أنه يريد أو
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تحته ونحن ظنناه مطر ورب يقول: املتكلمني. ضمري من حال تحته: قوله: (278)
جوده، من املطر فهذا يمت، ولم إليه ارتفع السحاب يف — املمدوح جد وهو — عامًرا أن
يمت لم عال تقديره: أن، خرب عىل معطوف وقرب: بجوده. فأعداه السحاب يف قربه أن أو

السحاب. يف قربًا له أن أو
اليد وصفرت رضورة. وسكنه ابن، نعت والباقي: عامًرا، عىل عطف ابن: (279)
ابن إن لقلت: خالية ويدي الغيث هذا أعرب لم لو يقول: صفرة. يقال: وال صفر، فهي
عربت ملا ولكن الغيث، بذلك يجود الذي وهو السحاب، يف كان — املمدوح يعني — ابنه
يدي يمأل أن عادته ألن ُجود؛ ال — مطر أي الجيم: بفتح — َجود أنه علمت خالية ويدي

بالهبات.
تمام: أبي قول من والبيتان

س��ك��ُب َع��َل��يَّ َوُه��نَّ َم��َواِه��ُرَه��ا تَ��ْه��َم��ى َه��ْط��َالءَ ُم��ْزنَ��ٍة َوَراَح��ِة
َوْه��ُب؟ َع��اَش أَْم ِل��ل��نَّ��َدى تَ��َج��لَّ��ى َوْه��ٍب ابْ��ُن أَِم ��َم��اءِ ال��سَّ يَ��ُد َف��ُق��ْل��ت:

بسخائه مطره يشبه الذي السحاب إن يقول: املطر. الجيم: بفتح الَجود (280)
السحب. جمع عىل يفتخر أن له يحق

قلب ضمها ولو غريه، قلب يجمعه ال الهمم من قلبه يف توافر ما إن يقول: (281)
الواحدي: قال القلب. لعظم الصدر وسعه ملا كذلك كان ولو مثلها، عظيًما لكان أحد
حتى األجزاء كثرة من ليس الهمة عظم ألن الحقيقة؛ مجرى املجاز فيه أجري مما وهذا
قلبه، وسع قد وصدره وسعها قد املمدوح قلب أن ترى أال لسعتها، واسًعا محلها يكون

الرومي: ابن قال وقد غريه؟ صدره من بأعظم وليس

َح��يْ��ُزوِم ��تَ��ا َدفَّ َوتَ��ْح��ِوي��ِه ـ��يَ��ا ال��دُّنْ��ـ يَ��ْل��تَ��ِه��ُم اْل��ُف��َؤاِد َك��َض��ِم��ي��ِر

الصدر. جانبا يحويه ثم والفهم بالعلم الدنيا يستغرق الفؤاد أن فبني
انتفع ملا سخاؤه لوال يقول: الرماح. والقنا: والغنى؛ اليرس باإلمكان: املراد (282)
السخاء مع إال ينفع ال املال ألن ينفع؛ فال الشح مع الغنى يكون قد ألنه بغناه؛ الناس
تنفع وال تعمل ال كالرماح جود، بال ينفع ال الوجود أن واملعنى املنافع؛ يف يرصفه الذي

البحرتي: يقول كما بها. الطاعنة األيدي بدون
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تَ��ْق��َط��ُع ��يْ��َف ال��سَّ َال اْل��َك��فَّ إِنَّ َق��ْط��َع، َف��َال َح��اِم��ٌل ��يْ��ِف ال��سَّ ِم��َن أَْم��َض��ى يَ��ُك��ْن َل��ْم إِذَا

أيًضا: ويقول

تَ��ْق��َط��ُع ��يْ��َف ال��سَّ َال اْل��َك��فَّ َف��ِإنَّ ِل��يَ��ْم��ِض��ي، َغ��َالِئ��ِه ُك��لَّ ��يْ��َف ال��سَّ تُ��ْغ��ِل��يَ��نَّ َف��َال

تجعله أن لك قران: وقوله: ألبيه. جده وعامر ألمه، املمدوح جد الصلت (283)
اسم األصل: يف والقران مثًال. حاله، هذه قران به أنجب تقديره: مضمر بفعل مرفوًعا
الكواكب كقران املمدوح ونسب املصاهرة يف الطرفني من جديه جعل الكوكبني. ملقارنة
حسن اجتمعا فإذا النرص، مع الهندي السيف باجتماع اجتماعهما شبه ثم له، تعظيًما

ييل. فيما املعنى تمام ذكر ثم واملجد، العز غاية وبلغا أمرهما وعال أثرهما
الجبني: وصلت القران. أي فجاء؛ ويروى: املذكوران، الجدان أي به: فجاءا (284)
كثريون وهم حوله الناس ترى يقول: حال. وهو الجميل، املستوى الواسع أو وضحه
يف أي قل؛ ذوي والتقدير: الكثرة، والكثر: القلة، والقل: إليه. بالقياس قليلون العدد، يف

تمام: أبي قول إىل نظر وفيه العدد، يف كثرة ذوو وهم املعنى،

َك��ثُ��ُروا َوإِْن ُق��لٌّ َغ��يْ��ُرُه��ْم َك��َم��ا َق��لُّ��وا َوإِْن اْل��ِب��َالِد ِف��ي َك��ِث��ي��ٌر اْل��ِك��َراَم إِنَّ

أي أوىل؛ حال — السابق البيت يف — معظًما أن كما أخرى، حال مفًدى: (285)
والجزر: املاء. زيادة واملد: الكريم. السيد والسميذع: بآبائنا. فديناك الرجال: له يقول
الكرم ذو هو أي منه؛ وجوده لكثرة مبالغة — مصدر وهو — كرًما وجعله نقصانه،

له. نقصان ال زائد كرم هو يقول: املد، ذي
يسايرني زلت ما يقول: الراكبني. جماعة والركب: يسايرني، زلت: ما خرب (286)
ذكره، أسمع كنت إليه أصل أن قبل إنني أي إليه؛ الشوق قادني حتى ذكره ركب كل يف

تمام: أبي قول إىل ينظر وهذا وثناء، بمدح يذكره وهو إال أحًدا صاحبت وما

يُ��َس��اِي��ُرْه اْل��ِب��َالِد أُُف��ِق ِف��ي َونَ��َداَك َس��اِئ��ًرا ثَ��نَ��اِئ��ي ِم��ْن أَْح��َس��ُن َش��ْيءَ َال

من الناس من أسمعه ما أستعظم كنت يقول: واالختبار. الخربة الخرب: (287)
وجدته أي الخربَ؛ االختباُر صغر وخربته لقيته فلما ألقاه، أن قبل الشائع وذكره أخباره

649



املتنبي ديوان رشح

عليه: وفد وقد الخيل لزيد عليه وسالمه هللا صلوات قوله من وهذا أسمع. كنت مما خريًا
يل.» وصفت ما فوق فإنك سواك، الوصف دون رأيته إال أحد يل وصف «ما

القائل: ويقول

اْل��َخ��بَ��ِر َط��يِّ��َب َع��ِل��يٍّ بْ��ِن أَْح��َم��ِد َع��ْن تُ��ْخ��ِب��ُرنِ��ي ال��رُّْك��بَ��اِن ُم��َح��اَدثَ��ُة َك��انَ��ْت
بَ��َص��ِري َرأَى َق��ْد ��ا ِم��مَّ ِب��أَْح��َس��َن أُذِْن��ي َس��ِم��َع��ْت َم��ا َوال��ل��ِه َف��َال اْل��تَ��َق��يْ��نَ��ا ثُ��مَّ

الفالة يف الناقة سري جعل القوية. الناقة والوآة: املستوية. الفالة الصفصف: (288)
بها، طعناه صدر كأنه به مرت ما كل أي نحًرا؛ األرض من يقطعه ما وجعل طعنًا،
إذا الطعنة بمنزلة وعر: وال بسهل تبايل ال وجازته األرضقطعته من قصدت أينما يقول:
املعنى: يكون أن ويجوز الواحدي: قال بالغ. أثر ذا نفاذًا فيه تنفذ فإنها نحًرا أصابت
فكأنها النحر، فعل بها يفعل أي لها؛ نحر الطريق مشاق من الناقة هذه لقيته ما كل

ساعة. كل يف تنحر
هذه النرب لسع إذا يقول: لسعتها. موضع فريم اإلبل تلسع دويبة النرب: (289)
يف رص لكأنه حتى سريها يف — واحتدت نشطت — مرحت اللسع أثر من فورمت الناقة
فكأنها ودراهم، دنانري فيها برصة املتورم اللسعة موضع شبه — عطاء — نواًال جلدها
الرمانة مثل يصري حتى اللسعة مكان ورم الجمل لسع إذا النرب إن وقالوا: لذلك. مرحت
مراحها؛ حد تفل ال الشدائد إن يقول: جلدها. يف بالرصة تشبيهه حسن فلذلك الصغرية؛

ينالها. بيشء املمدوح إىل طريقها يف تبايل ال إنها أي
وهما منهما، مطلبًا إلينا أقرب أي البعد؛ يف دونهما وأنت جئناك يقول: (290)
منزلة وأعىل ذكًرا وأشهر نفًعا أعم فأنت أحوالك، جميع يف دونك — والبدر الشمس —
وقوله: وأيرس. أقرب منك واإلفادة إليك الوصول فإن — بعدك عىل — إنك أي وقدًرا،
جيدة. عبارة يعرب ولم الخطيب: قال البعد. والنوى: املخاطب. من حال الشمس: دون

اليوم وترد أيام ثمانية وتدعه يوًما ترد أن وهو اإلبل؛ أظماء أبعد العرش: (291)
تستغني حتى أطفأتها إال غلة غادرت ملا املاء برد كنت لو يقول: تكون. ما أعطش العارش
حيوان كل الجود بطبع لوسعت املاء كنت لو الواحدي: وقال الرشب. معاودة عن اإلبل
ورودها يف املدة تجاوز كانت أي جني: ابن وقال األظماء. ارتفاع ذلك ويف مكان كل يف

وبردك. بعذوبتك لغنائها العرش
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والحلم العلم من به هللا آثرك ما إليك وأصمد أنتجعك أن إىل دعاني يقول: (292)
النائل من فيك عهدناه وما مدحك، يف منظومي من لك أعددته وما — العقل — والحجا
املمدوح كالم النظم، بالكالم يعني وقيل: قاصديك. عىل نثًرا تنثره الذي — العطاء —

ونظمه.
البيت تأويل من إليه ذهبنا ملا تأييًدا ذلك فيكون التاء؛ بضم قلُت يروى: (293)
هذا إن يقال: قال: الواحدي، إليه ذهب ما املعنى فيكون التاء؛ بفتح ويروى السابق.
نورها؛ من يبيض وقوله: الشعر. أبيات أي بيوته؛ وقوله: مليحه. الشعر حسن املمدوح
قول إىل ينظر املعنى وهذا محاسنك. من تضمنته ما نور من أو معانيها، نور من أي

الرومي: ابن

تَ��ْه��ِذي��ِب أَيَّ��َم��ا ِف��ي��َك ُه��ذِّبَ��ْت َك��ِل��َم��اٍت ُق��ْل��تُ��َه��ا َولِ��َم��ْدِح��ي��َك
ك��ال��ت��ه��ذي��ب ال��ع��ي��ون ت��راه ت��س��وي��ًدا ب��ي��ض��اء ك��ل ف��ي��ك س��ودت

معاني شبه املرشق. امليضء وهو أزهر؛ جمع والزهر: األخالق. الخالئق: (294)
الزاهرة املمدوح وبأخالق وجمالها، اتساقها يف الثريا بنجوم ألفاظه فصاحة يف شعره

وشهرتها. وسطوعها إرشاقها يف املرشقة
ألني قصديهم؛ عن وتنحيت السالطني تنكبت يقول: يطالبني. يقتضيني: (295)
التي للنسور لحومهم أقدم حتى وأقتلهم بهم أعطف أن بودي وألنه وأمقتهم، أجتويهم
لطموحه، ذلك من وأكثر ذلك يقول املتنبي وهو بجماجمهم، تطالبني فهي أكلها، ترتقب

حماقته. من ذلك مثل يعدون كثريون كان وإن همته، مرتقى وبعد
عندي أهون والحاجة الفقر معاناة إن يقول: الحال. وسوء الفقر الرضهنا: (296)
قال لقيا، مرأى: بدل ويروى متكربًا. — حقريًا — صغريًا ألقى أو أرى أن من إيل وأحب

الدناءة. ذوي إعظام النفوس عىل ما أعظم الحكيم: قول من وهذا العكربي:
وقوله: أود. والجمع: ودود، بمعنى — الواو بتثليث — ود رجل تقول: (297)
تود وهمتي وفؤادي وعيني لساني إن يقول: لساني. عىل عطف أنه األوجه والشطر:
منك، شطًرا يود مني شطر كل إن أي شطري؛ وكذلك وهمتك، وفؤادك وعينك لسانك
منك تسمى اللواتي ودودة أي منك، اسمها ذا اللواتي أود فقوله: كلك، يود كيل أن يعني
فقط، التعمية البيت: هذا من والغرض الواحدي: قال إلخ. … اللسان أي األسماء: بهذه
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فيه تخبط ثم ومن أقول: االضطرابات؟! من فيه ما مع البيت هذا من الفائدة فما وإال
تخبط. أيما الرشاح

ألنه شعري؛ عليه ظاهرني ولكن الشعر بهذا وحدي أستقل لم إني يقول: (298)
يطاوعني كان شعري إن واملعنى: رغبت. كما فيه ورغب إليه ونزع مدحك عىل تهالك

املعنى: هذا يف تمام أبي قول وهلل معي، ينظم كان لكأنه حتى مدحك يف ويؤاتيني

َس��تَ��ْق��تَ��ِت��ُل َق��َواِف��ي��ِه َظ��نَ��نْ��ُت َح��تَّ��ى َل��ُه أَِرْق��ُت إِذْ ِف��ي��ِه ��ْع��ُر ال��شِّ تَ��َغ��ايَ��َر

ونرضته. ماؤه إليهما وما والوجه السيف ورونق: إشارة. اسم وذا: نافية، ما: (299)
هو: رونقه الحسن من شعري يف يرى الذي ليس يقول: وتهلله. الوجه طالقة والبرش:
ضاحًكا واستبرش بلقائك ابتهاًجا وجهه تهلل شعري ولكن وبالغته، فصاحته رونق أي

منك. مستفاد هو إنما الرونق فهذا رآك، حني ناًرضا
نلُت، قوم: ورواه ويستحقه؛ قدرك يستدعيه الذي أي القدر: يوجب الذي (300)

بيشء. وليس خدمك، بعض من وأنا أنا نلُت وإن أي التاء؛ بضم
إحسانك من رأيت ألني عليها؛ عتبي أزالت بلقائيك األيام سمحت ملا يقول: (301)
من األول واملرصاع بنيها. ذنوب عن عذًرا بك أتت األيام فكأن أهلها، سيئات أنساني ما

تمام: أبي قول

َوبَ��يْ��ِن��ي أَيَّ��اِم��ي بَ��يْ��َن َوأَْص��َل��ح ُف��ْل��وَال ��اِدي ُح��سَّ َردَّ نَ��َوالُ��َك

أيًضا: قوله من والثاني

تَ��اِئ��ُب ِم��نْ��َه��ا إَِل��يَّ َوْه��َو ِب��نَ��َداَك يُ��َرى َوَق��ْد ِف��يَّ ال��دَّْه��ِر َخ��َط��ايَ��ا َك��ثُ��َرْت

نواس: أبو ويقول

ال��دَّْه��ُر ِب��َك َف��أَْع��تَ��بَ��ُه��ْم َع��تَ��بُ��و أََم��ٍل بَ��نُ��و ِب��َه��ا إَِل��يْ��َك يَ��ْرِم��ي

الرومي: ابن ويقول
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أَذْنَ��بَ��ا إِذَا ال��دَّْه��ُر يَ��ْس��تَ��ْغ��ِف��ُر ِب��أَيَ��اِدي��ُك��ُم أُنَ��اٌس أَنْ��تُ��ْم
أَْع��تَ��بَ��ا ِت��ُك��ْم ِع��دَّ ِف��ي َوَزاَد أَْه��ِل��ِه َع��َل��ى ال��دَّْه��ُر َج��نَ��ى إِذَا

كافوًرا ومدح مرص قصد ملا املتنبي أن رشحه يف — التربيزي الخطيب ذكر (302)
أولها: التي الرائية بقصيدته كافور وزير الفرات بن جعفر الفضل أبا الوزير مدح

تَ��ْص��ِب��َرا َل��ْم أَْم َص��بَ��ْرَت َه��َواَك بَ��اٍد

فيها: قال قد وكان جعفًرا، قوافيها إحدى فكانت باسمه، موسومة وجعلها

َك��بَّ��َرا َع��بْ��ٍد َوأَيِّ اْل��ُف��َراِت ِب��ابْ��ِن ��َرْت بَ��شَّ َك��فٍّ ِألَيِّ ��َواَر ال��سِّ ُص��ْغ��ُت

قصد الدولة عضد إىل توجه فلما إياها، ينشده ولم عنه رصفها يرضه لم فلما
األديب والكاتب الدولة، عضد والد الدولة ركن وزير العميد بن الفضل أبو وبها أرجان،
مكان العميد ابن وجعل جعفًرا، لفظ منها وحذف إليه، القصيدة فحول املعروف، الكبري

الفرات. ابن
للناس ظاهر هواك تصرب لم أم أصربت سواء نفسه: مخاطبًا — يقول (303)
إليهما، وما واالصفرار، التحول من آياته وهناك حبه؟ يكتم أن يستطيع محب وأي باٍد،
صوت يف يبدو ما ألن يجِر؟ لم أم دمعك أجرى الناس عىل خاٍف غري كذلك وبكاؤك
بعض وقال الدموع. عىل شواهد للبكاء والتهيؤ والشهيق والزفري الحزن نغمة من املحب
فلم بكاؤك وصرب صربت تقديره: صربت، قوله يف الضمري عىل عطف وبكاك: الرشاح:
سبك بني البيت هذا يف خالفت للمتنبي: قيل وقد هذا، فجرى. تصرب لم أو دمعك يجِر
إيجاب، بعده نفيًا الثاني ويف نفي، بعده إيجابًا األول املرصاع يف فوضعت املرصاعني،
وذلك املعنى؛ حيث من بينهما وفقت فقد اللفظ حيث من بينهما خالفت كنت لنئ فقال:
يجِر فلم صربت أراد: أنه يعني دمعه، جرى يصرب لم ومن دمعه، يجِر لم صرب من أن
الخفيفة التوكيد بنون — تصربْن أراد تصربا: لم وقوله: … فيجري تصرب لم أو دمعك
َجَهنََّم﴾ ِيف ﴿أَْلِقيَا تعاىل: كقوله الكالم، يف كثري ومثله العكربي: قال ألًفا. فأبدلها —
عنقه، ارضبا حريس يا الحجاج: قول ومثله ألقني، املعنى وإنما وحده، ملالك الخطاب

العقييل: كراع بن لسويد ومثله عنقه، ارضبن واملعنى: لواحد. والخطاب
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ُم��َم��نَّ��َع��ا ِع��ْرًض��ا أَْح��ِم تَ��تْ��ُرَك��اِن��ي َوإِْن أَنْ��َزِج��ْر ��اَن َع��فَّ ابْ��َن يَ��ا تَ��ْزُج��َراِن��ي َف��ِإْن

ومثله: وارضبا، ألقيا عىل شاهد فهذا لواحد. والخطاب

َف��اْع��بُ��َدا َوال��ل��َه ��يْ��َط��اَن ال��شَّ تَ��ْع��بُ��ِد َف��َال

﴿َليُْسَجنَنَّ تعاىل: قوله يف خطٍّا باأللف الخفيفة النون العزيز: الكتاب يف جاء فقد
الراجز: وقول ِبالنَّاِصيَِة﴾، ﴿َلنَْسَفًعا ومثله: َوَليَُكونًا﴾

��َم��ا ُم��َع��مَّ ُك��ْرِس��يِّ��ِه َع��َل��ى َش��يْ��ًخ��ا يَ��ْع��َل��َم��ا َل��ْم َم��ا اْل��َج��اِه��ُل يَ��ْح��َس��بُ��ُه

كما — األديب ضالة يف األعرابي محمد أبو أوردها مرجزة قصيدة من البيت (هذا
وأولها: — «الخزانة» يف البغدادي ذكره

��َم��ا ُم��َع��جَّ ُع��ْرُف��ًط��ا ��ْم تُ��َع��جِّ َول��ْم أَْدَرَم��ا ��ا ُق��فٍّ تَ��ْرَع َل��ْم َع��بْ��ِس��يَّ��ٌة
َك��لَّ��م��ا ال��َح��اِل��ِب��ي��َن أَُك��فِّ بَ��يْ��َن َه��َم��ى إذَا َش��ْخ��ِب��َه��ا َص��ْوَت َك��أَنَّ
أْع��َش��َم��ا َخ��ش��يٍّ ف��ي أْف��َع��ى َس��ِح��ي��ُف اْل��ُم��ح��ْك��َم��ا ال��بَ��نَ��اَن َع��َل��يْ��ِه��نَّ َش��دَّ
ال��زُّم��َم��ا َواْل��ِوَط��اَب اْل��ِوَط��اِب َم��ثْ��نَ��ى ُق��يَّ��َم��ا َك��انَ��ْت َح��يْ��ُث َح��َل��بْ��َن َوَق��ْد
يَ��ْع��ل��َم��ا َل��ْم َم��ا اْل��َج��اِه��ُل يَ��ْح��َس��بُ��ُه َق��ْش��َع��َم��ا ثُ��َم��اًال يُ��ْك��َس��ى َوِق��َم��ًع��ا
تَ��ك��لَّ��َم��ا أَْو أَب��اَن أَنَّ��ُه َل��ْو ��َم��ا َم��َع��مَّ ُك��ْرِس��يِّ��ِه َع��َل��ى َش��يْ��ًخ��ا
األب��ي��ات] آخ��ر [إل��ى … أَْع��َج��َم��ا َوَل��ك��ْن إيَّ��اُه َل��َك��اَن

الرعي. من ترَع: ولم القبيلة، أبي عبس إىل منسوبة أي عبسية؛ إبل لنا أي عبسية:
واألدرم ترع، مفعول وقفا: جبًال، يكون أن يبلغ ولم وغلظ األرض من ارتفع ما والقفف:
أشجار من شجر كقنفذ والعرفط: تمضغ، لم يريد بالتشديد تعجم ولم فيه، نبات ال الذي
وشبه الناقة، حلب يصف إلخ: … شخبها صوت كأن وقوله: املعضض، واملعجم: البادية،
إذا ويشخب يشخب اللبن شخب مصدر والشخب: خيش، يف أفاٍع بصوت درتها صوت
مفعوله والبنان: الشخب، ضمري وفاعله غنى أي وشد سال، وهمى: الرضع، من خرج
الصوت، والسحيف: كأن، خرب أفعى: وسحيف لألكف، عليهن وضمري الالم، تقدير عىل
والقياس قائمة جمع وقيًما: اليابس، الشجر واألعشم: اليابس، والخيش: الحية، واألفعى:
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واملثنى الوطاب، مثنى ملء أي مضاف؛ حذف عىل حلبن مفعول الوطاب: ومثنى قوم،
جمع والوطاب: وثالثًا، مرتني معروفه يعيد أي األيادي مثنى كقولهم: املكررة بمعنى هنا
تجعل آلة والقمع: مألها، القربة زم من زام جمع والزمم: خاصة، اللبن سقاء وهو وطب
ضخًما يكون يشء وكل الرغوة، والثمال: ونحوه، اللبن فيها ويصب ونحوه السقاء فم يف
بمعنى ويعلم: ظرفية، مصدرية وما الثمال، يحسب أي يحسبه: وقوله: قشعم، فهو
صفتان بعده وما ليحسبه ثاٍن مفعول وشيًخا: الثمال، ضمري محذوف ومفعوله يعرف،
ظريف، تشبيه وهو كريس، عىل جالس معمم بشيخ القمع تعلو التي الرغوة شبه له،
الخصب عمه قد جبًال وصف قوله: يف سيبويه شواهد شارح الشنتمري األعلم يصب ولم
يقف لم فكأنه إلخ، … بعمامته معصب ثيابه يف مزمل كشيخ فجعله وعاله النبات وحفه
— أبان الشيخ يشبه الذي الثمال ذلك أن لو أي أبان، أنه لو وقوله: األبيات، هذه عىل
األدب» «خزانة انظر: الشيخ. ذلك الثمال لكان أي إياه؛ لكان — نفسه يف عما أفصح أي

أمريية.) ط ص٥٦٩ ج٤ للبغدادي
عاشق؛ غري أنك ليظن حتى إليك نظر من وابتسامك صربك غر كم يقول: (304)
يف ورد والوجد. االحرتاق من الباطن يف ما يرى وال ظاهرين وضحًكا صربًا يرى ألنه
هواك باد أتقول: الطيب! أبا يا العميد: ابن قال البيت هذا أنشد ملا أنه املنبي»: «الصبح
وهذه حال تلك املتنبي: فقال به! ابتدأت ما نقضت ما أرسع فما صربك؟ غر كم تقول: ثم
فاخترص امتعض، قد العميد ابن من النقد هذا سمع حني املتنبي ألحسب وإني حال.
عىل سابقة الثاني البيت يف يذكرها التي الحال أن ومراده … اختصار أجزأ الجواب
أسقمه أن قبل إليه الناظر يغر كان صربه أن يريد ألنه األول؛ البيت يف املذكورة الحال
كونه عىل بنحوله الناظر استدل ذلك بعد جسمه أنحل ملا ولكنه منظره، وغري الهوى
زاد وقد الهوى. كتم يف شيئًا عنه يغنيان ابتسامه وال صربه يعد ولم هواه فبدا عاشًقا

ييل. الذي البيت يف بيانًا املعنى هذا
أمر يقول: والجفن. للسان آمًرا جعله فلهذا امللك؛ بمنزلة الجسد يف الفؤاد (305)
بنحوله جسمك ولكن وكتمن، فأطعنه الدموع بإمساك والجفون بالكتمان اللسان القلب
البيت يف — يرى ال ما قوله: عىل عائد فكتمنه، قوله: يف والضمري قلبك. يف ما عىل دلَّ
وهذا تمييز. موصوف من خلف ومخربًا: زائدة، والباء: كفى، فاعل وجسمك: — السابق

اآلخر: قول من بسبيل املعنى
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ِب��ُم��ْخ��ِب��ِر تَ��ِل��ْف��ُت َوإِْن ال��لِّ��َس��اُن َل��يْ��َس اْألََس��ى َوَع��ِن ��نَ��ى ال��ضَّ َع��ِن ُخ��ِذي��ِه َخ��بَ��ِري

مهري والبعري مهري، جمع واملهاري: الهالك. به يراد وقد وعثر، كبا تعس: (306)
اإلبل، عىل القومة بحسن عرفت قبيلة أبي حيدان؛ بن مهرة إىل نسبة مهرية والناقة

رؤبة: قال وَمَهاَرى. وَمَهاٍر َمَهاِريُّ الجمع: يف وتقول

ِم��ي��َل��ِه ُك��لِّ َغ��ْوَل تَ��َم��طَّ��ْت ِب��ِه
��ِه ال��نُّ��فَّ اْل��َم��َه��اِري َح��َراِج��ي��ُج ِب��نَ��ا

(قبله:

َوَل��ْه��َل��ِه َل��ْه��َل��ٍه ِم��ْن َوَم��ْخ��ِف��ٍق
َم��ْه��َم��ِه ِف��ي أَْط��َراُف��ُه َم��ْه��َم��ٍه ِف��ي
��ِه اْل��ُع��مَّ ِب��اْل��َج��اِه��ِل��ي��َن اْل��ُه��َدى أَْع��َم��ى
ِم��ي��َل��ِه ُك��لِّ َغ��ْوَل تَ��َم��طَّ��ْت ِب��ِه
��ِه ال��نُّ��فَّ اْل��َم��َه��اِري َح��َراِج��ي��ُج ِب��نَ��ا
َوال��تَّ��أَوُِّه ِب��اْل��بَ��ْوِع يَ��ْج��ِذبْ��نَ��ُه

به ليس الذي املستوي املكان واللهله: الرساب. فيه يخفق الذي املوضع املخفق:
يكاد وال فيه يستبني فال امليش يغتال بعيًدا مكانًا يريد بعده؛ أي ميله: كله وغول علم.
حرجوج جمع والحراجيج: وتحريهم. الناس تولِّه التي الفالة وامليله: بعده. من يقطع
ويف املعيية، وهي نافه؛ جمع والنفه: الضامرة. أو القلب الحادة الوقادة الناقة وحرجيج؛
يقال: إنما موضعها، رؤبة يجد لم سعيد: أبو وقال وكلت. أعيت نفسك: نفهت الحديث:
فيه. أنفسهن يجذبن يريد ويجذبنه: جهد. أو صوم من ضعف إذا الفؤاد منفوه رجل

العبدي: املثقب قول مثل هو والتأوه، وقوله:

اْل��َح��ِزي��ِن) ال��رَُّج��ِل آَه��َة تَ��أَوَُّه ِب��َل��يْ��ٍل أَْرَح��لُ��َه��ا ُق��ْم��ُت َم��ا إِذَا
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ما كلها اإلبل عىل بالتعس يدعو غدوة؛ ذهب أي وغدا: استثناء. مهري: غري وقوله:
لرباعة الذي الحبيب هذا الوقوع، من الحبيب فيسلم العثار من لتسلم الحبيب ركوبة عدا

بالصور. منقًشا الديباج يلبس والذي تصويًرا، صور كأنه حسنه
هودجه سرت يف التي الصورة عىل املصور الحبيب ألجل أنفس إني يقول: (307)
ويزول فأراه هو، يظهر حتى لخفيت الصورة تلك كنت ولو منه، لقربها وأحسدها
السرت، انكشاف الصورة خفاء فمعنى السرت خفاء يستتبع الصورة وخفاء الحجاب،
جني: ابن قال الرشاح: سائر عبارات وإليك املحب. فرياه الحبيب انكشف انكشف ومتى
كل أن وذلك العني، لرأي فيه الذي يظهر حتى لنزلت سرته يف التي الصورة كنت لو
ويزول للناس يظهر حتى النكشفت السرت ذلك كنت فلو سرت ودونه يراه أن يحب أحد
منه، لقربها هودجه يف الذي الحبيب ألجل السرت أحسد أنا الواحدي: وقال الحجاب. ذلك
ابن وقال األبصار. فرتاه الحبيب يظهر حتى لخفيت الصورة كنت ولو الصورة، يعني
كنتها لو قال: ثم وقت، كل ليشاهدها سرتها يف صورة يكون أن تمنى إنما القطاع:

للناظرين. تظهر وكانت العيون عن أسرتها فلم نحويل من لخفيت
تربت وال الرتاب، عىل وصار افتقر الرجل: ترب ويقال: تفتقر، ال ترتب: ال (308)
لقب وكرسى: لفقره. الرتاب عىل صار َمْرتَبٍَة﴾؛ ذَا ِمْسِكينًا ﴿أَْو افتقرت: ال أي يداك؛
السرت عىل كانت وقيرص كرسى صورة أن يريد الروم. ملوك لقب وقيرص: العجم، ملوك
ذلك نسجت التي لأليدي املتنبي يدعو املصور. هذا يحجبان حاجبني مقام أقيما وكأنهما

نواس: أبي قول إىل نظر وفيه ترتب. بأال عليه امللكني وصورت السرت

اْل��َف��َواِرُس ِب��اْل��ِق��ِس��يِّ ِري��َه��ا تَ��دَّ َم��ًه��ا َج��نَ��بَ��اِت��ه��ا َوِف��ي ِك��ْس��َرى َق��َراَرتَ��َه��ا

العني. حول ما واملحجر: الجمال. عىل النساء مركب هودج؛ جمع الهوادج: (309)
مقلة عن الشمس وحر الهواء وحر الغبار، من السوء يرصفان الحاجبني هذين إن يقول:
وجعل لعزته، — العني — باملقلة عنه وكنى — الحبيب هودج يعني — الهوادج أحد
ارتحلت فلما القلب، عني بمثابة قلبي ضياء كانت إنها واملعنى: املقلة. لتلك محجًرا فؤاده
يف وينظر املحجر، وبقي ذهبت كمقلة لبي وفقدت أمري عيلَّ والتبس قلبي، عمي عني

تمام: أبي قول إىل التشبيه هذا
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َم��ْح��ِج��ُر اْل��ِخ��َالَف��ُة َوَل��ُه اْل��ُه��َدى َع��يْ��ُن َح��اِدٌث يُ��ْظ��ِل��ُم ِح��ي��َن اْل��َخ��ِل��ي��َف��َة إِنَّ

حدوثه قبل — وفراقهم بُْعدهم — بينهم أحذر كنت يقول: الهالك. الحائن: (310)
محالة. ال وقع قدر متى ألنه املحذور؛ يدفع ال الحذر ولكن

غدت؛ مثل واغتدت واملاء. الكأل ألهله يرتاد الذي وهو رائد، جمع الرواد: (311)
ال حتى يمطر أن السحاب ملنعت روادهم بعثوا حني قدرت لو يقول: غدوة. ذهبت أي

لالنتجاع. إليهما يرتحلون كأل وال ماءً يجدوا
قال: كأنه تقديره، دون املعنى يتم ال حذف فيه كالم هذا الواحدي: قال (312)
الغراب أخو هو الذي — السحاب فإذا الحال، تأملت ألني تمطر؛ أن سحابة كل ملنعت
االنتجاع عند االفرتاق سبب ألنه الغراب؛ أخا السحاب جعل عنا. أبعدهم — التفريق يف
جعل الغراب أخا جعله وملا السيارة، العري أهل كعادة الربيع يف الغيث مساقط وتتبع
الغيث سقوط كذلك زعمهم، عىل لالفرتاق سبب الغراب صياح ألن الغراب؛ كصياح املطر
مبتدأ، السحاب: فإذا قوله: يف فالسحاب الغيث. تتبع يف لالرتحال سبب السحاب من
خربًا «أخو» تجعل أن ولك خرب، الصياح: جعل وجملة: له، نعت فراقهم: غراب وأخو

عنه. آخر خربًا الصياح وتجعل السحاب، عن
رواية وهذه عليها. يحمل اإلبل وهي حمولة؛ جمع املهملة: بالحاء الحمائل (313)
الوخد؛ من ويخدن: جمل. جمع جمالة، جمع بالجيم: الجمائل غريه: وروى جني، ابن
مرت كلما يقول: جبلني. بني واملهوى املفازة والنفنف: رسيع. السري من رضب وهو
واملعنى: أخرض. ثوبًا شقت فكأنما سريها، آثار عليها بدت بالكأل بأرضمخرضة جمالهم
فكانت أمامهم، الخصب كثر تقول: أو األرض. اخرضار عند الربيع أيام فارقونا إنهم
الثوب. يف كالشق فيه سريها آثار فتبدو الخرضة كسته وقد إال موضًعا تقطع ال ركابهم

اآلخر: قول إىل نظر هذا ويف

ُخ��ْض��َرا َغ��َالِئ��ًال ال��طُّ��لُ��وَل َك��َس��ِت بَ��ْع��َدُه��ُم اْألَنْ��َواءُ َف��َك��أَنَّ��َم��ا

باألنماط ازينت أي — الرياض مثل هوادج تحمل اإلبل هذه إن يقول: (314)
مهاها من اإلبل تحمله ما أن غري — أزهارها تلون يف الرياض مثل فكانت والديباج،
واملهاة: وجآذرها. الرياض مها من الرجال لقلوب أسبى — الحبائب يعني: — وجآذرها
الواحدي: قال املهاة، ولد والجؤذر: عيونها. لحسن النساء بها تشبه الوحشية، البقرة
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مثل ألن «أنها»؛ يروون والناس املثل، عن كناية أنه، إال جني: ابن رواها أنها، إال قوله:
رده وغريه اللفظ، عىل رده جني ابن أن إال ملثل، الروايتني عىل فالضمري روض الروض

تمام: أبي قول إىل ينظر والبيت املعنى. عىل

َزْه��ُر أَْع��نَ��اِق��َه��ا َع��َل��ى اْل��ُح��ِل��يَّ إِالَّ َل��َه��ا َل��يْ��َس َك��ال��رَّْوِض ُخ��ْض��َرٍة ِف��ي َخ��َرْج��َن

يقول: إذ زيد، بن عديُّ الجميَع سبق وقد

نَ��ِض��ي��َرا؟ أَِث��ي��ثً��ا بَ��يْ��نَ��َه��ا نَ��َرى ـ��ِح ��بْ��ـ ال��صُّ ِف��ي َك��اْل��بَ��َس��اِت��ي��ِن ال��ظَّ��ْع��ُن ِل��َم��ِن

امللتف.] النبات [األثيث:
وأنكره: ونكره إياها. فبلحظي أي مفعوله؛ إىل املصدر إضافة من بلحظها: (315)
يوم الهوادج هذه إىل نظري بسبب يقول: ألجله. مفعول وضعًفا: عرفه. ضد بمعنًى
خاتمي وأنكر حملها، عن لضعفها يدي قناتي أنكرت حتى مهزوًال ضاويًا رصت الفراق

اللحم. وقلة الهزال من عليه واتسع فيه يقلق صار ألنه خنرصي؛
أقبل لم يقول: الواحدي: قال للمديح. النسيب من للتخلص تمهيد هذا (316)
أن الزمان وأراد الزمان، عطاء دون عطاءك أردت أي همة؛ وبعد ترفًعا الزمان عطاء
ذلك فأبيت بإحسانه يسرتزقني أن أراد الزمان أن واملعنى اختيارك. فأردت سواك أقصد

فيه. بما الزمان ملكت ملكتني إذا فإنك الزمان، طول عىل واخرتتك
بلد — املمدوح بلد وأرَّجان: أرجان، الجياد أيتها اقصدي أي أرجان: (317)
للشأن. أنه: يف والضمري — رضورة خففه أنه إال األصل، يف الراء بتشديد بفارس،
شيئًا ثم أن روعك يف يلقني وال البلد هذا اقصدي لخيله: يقول الرماح. شجر والوشيج:
عن تعوقني ال الرماح أن يعني بقوته؛ الرماح يكرس الذي القوي عزمي فإنه عنه يصدك

السابق. البيت يف إليه أشار ما عىل تخريه الذي الوجه وهي العزيمة، هذه
واألكدر: الغبار. والعجاج: املجتمعة. جماعتها الخيل: وكوكب الفعل. الفعال: (318)
الخيل أن يعني املظلم، الغبار يف ركضتك ما تريدين ما فعلت لو لخيله: يقول الكدر.

باألسفار. يتعبها وهو والراحة، الجمام تريد
يقول: صدق. يمينه: يف وبر يمينه وأبر اليمني. واأللية. اقصدي. أمي: (319)
البحار أجل أقصد أن أقسمت إذا قسمي يرب الذي املمدوح هذا الخيل أيتها اقصدي

البحر. ذلك هو ألنه هذه؛ يميني برت قصدته إذا أي جوهًرا؛
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عليه. قادًرا تركه إذا عنه: وأقرص عجًزا. تركه إذا اليشء: عن قرصَّ يقال: (320)
إبرار يف أقرص أن باهلل وأعوذ ورؤيته، بقصده اليمني هذا إبرار يف الناس أفتاني يقول:
عىل اإلجماع ألن اإلجماع؛ لعصا ا شاقٍّ كنت ذلك فعلت إذا فإني عنه، أقرص أو القسم هذا
لك حاش يقال: وال له، تنزيًها أي هلل؛ حاش ويقال: هذا، برؤيته. إال ترب ال قسمي أن
لبيان والالم املصدر، إعراب تعرب وهي لك، وحاشا حاشاك يقال: وإنما عليه، قياًسا
َحاَش ﴿َوُقْلَن تعاىل: قوله يف الزجاج إسحاق أبو وقال لك، تنزيًها تقول: كما املفعول،
هلِلِ﴾ ﴿َحاَش يف واملعنى فالن. ناحية يف أي فالن؛ حشا يف كنت قولك: من اشتق هلِلِ﴾
هذا من زيد تنحى قد واملعنى التنحي، من فهذا لزيد حاشا قلت: وإذا هذا. من هلل براءة
فلم وأخرجته استثيته قد معناه فالنًا: حاشا قولهم: يف األنباري ابن وقال عنه. وتباعد

املذكورين. جملة يف أدخله
السوار عندي فلها به فبرشتني العميد، ابن إىل أشارت كف أي يقول: (321)
بلده عىل برصه وقوع عند — أكرب هللا قال: — كرب عبيده من عبد أي وكذلك به، أحليها

قسمي. برب رسوًرا داره وعىل
عىل بذلك فيقدر والعبيد باملال يمده أنه إىل إشارة هذه الواحدي: قال (322)

الصالت. طلب ال يمدحه، ممن الواليات طلب املتنبي وعادة األعداء، محاربة
بحالوة القلوب يملك إنه يقول: بالبالغة، يصفه بهما، أفديه أي وأمي: بأبي (323)
شئت وإن بالغة، من أوتي بما يريد كما فيها فيترصف للقلوب ثمنًا لفظه فيصري لفظه
وتشرتي؛ تباع وقوله: بغريها. توجد لم لها أثمانًا القلوب تجعل عزيزة ألفاظه إن قلت:
الرشاء جعلت شئت وإن مالكها، فيصري يشرتيها وهو الثمن بهذا يبيعونها الناس إن أي

الواحدي. قاله واحد، معناهما بلفظني مكرًرا فيكون بيًعا
قرن عن هو يدبر وال له، تهيبًا الحرب يف لقائه عىل أحد يقدم ال يقول: (324)

ناطق. من بدل «من»، وقوله: لشجاعته.
يف املسترت وهو كمي، جمع والكماة: خناثي. صريهم أي الفحول: خنثى (325)
مفعول ومعصفًرا: لصبغه، أول مفعول يلبسون: وما املصبوغ. واملعصفر: الحديد.
ما صبغ حني خناثي الفحول أبطالهم جعل يقول: التحويل. معنى تضمينه عىل ثاٍن
واملخنثون. النساء يلبسها التي املعصفرة الثياب فأشبهت بالدم، الحديد من يلبسون
ماض. فعل فهو مخنثني، وصريهم جعلهم أي الفحول؛ خنثى معنى إن قلنا: وقد هذا،
اجتماع فكرهوا خنثث، أصله القطاع: ابن وقال دحرج. مثل فعلل: وزنه العكربي: قال
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حروف من ألًفا أبدلوا وغنطى: خنطى يف قالوا كما ألًفا، األخري من فأبدلوا التضعيف،
وتظني: أظفاري، وقصيت البازي تقىض يف قالوا كما ألًفا، األخري من فأبدلوا التضعيف،
اللغة أهل ذلك وأبى لإللحاق، تكون الزوائد حروف أن النحويون وزعم قال: الظن، من
وإنما ألبتة. اإللحاق يف الزوائد حروف تدخل ال وقالوا: واالشتقاق، بالترصيف العلماء
قولهم: نحو فالفاء والمه، وعينه الفعل فاء هي التي األصلية الحروف اإللحاق: يف تدخل
(الصليان: الصلِّيان أصول وهي بجعثن؛ لإللحاق الفاء فيه تكررت املسنة، للناقة دردج:
والالم بجعفر، لإللحاق العني فيه تكررت رجل، اسم حدرد: كقولهم: والعني، نبت)،
لإللحاق مثنى يف األلف النحويون: وقال بربثن. لإللحاق الالم فيه تكررت تعدد، كقولهم:
ليست وعزهى: بهمى يف األلف فقالوا: قولهم نقضوا ثم للتأنيث، وسلمى رضوى ويف
هذا يف أوقعهم وإنما دليل. إقامة إىل يحتاج ال فاسد كالم وهذا لإللحاق. وال للتأنيث
فقالوا: وعزهاة؛ وعلقاة بهماة فقالوا: تأنيثني، بني جمعوا قد العرب رأوا أنهم الغلط
فكيف كالمهم، أكثر يف تأنيثني بني العرب جمعت وقد تأنيثني، بني يجمع أن يجوز ال
لسان عىل حجة ثبات وال له، أصل ال مما والتعليم للتقريب النحويون وضعه ما يجعل

جاهل. إال به يحتج وال يكون ال هذا الفصحاء؟ العرب
تفضل بها كتابته حني األقالم إن يقول: بخطه. جني: ابن رواها بكفه: (326)
عند يبارشه كفه ألن الرماح؛ من أرشف قلمه جني: ابن وعبارة كفه. بارشتها إذا الرماح
البحرتي: قول من وهو يبارشها. لم التي الرماح عىل والفخر الرشف له فيحصل الخط

َف��َواِرِس ِرَم��اَح َص��اَرْت نَ��َس��ٍب إَِل��ى نَ��َص��ْص��تَ��َه��ا َم��ا إِذَا ِك��تَ��اٍب َوأَْق��َالم

رفعه.) فالن: إىل الحديث نص من (نصصتها:
واإلدالل الكرب والتيه: األصابع. أطراف والبنان: للقصب. منه: يف الضمري (327)
يظهر ببنائه يمسه الذي القلم إن يقول: نفسه. يف يراها ملزية صاحبه عىل الرجل وجرأة

إياه. بمسه وعجبًا ترشًفا لتبخرت القلم ذلك مىش لو حتى الكرب، فيه
الجيش، فعل كتابه فعل ويتوعدهم ينذرهم األعداء كتابه ورد إذا يقول: (328)
الواحدي: وعبارة وعيده. وشدة كالمه لبالغة وذعًرا خوًفا متلددين؛ حائرين فردهم
جني: ابن وعبارة السحر. عمل كالمه فيهم عمل حني عنه فينرصفون ببيانه يسحرهم
بالكتاب، يريد ما يبلغ ألنه الجيوش؛ لقاء إىل معه يحتج لم كتابًا مخالف إىل كتب إذا
الرومي: ابن قول إىل ينظر وهذا الكتاب، فعل من تحريًا راجعة الجيوش يرد فكتابه
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اْألََس��َال أَْق��َالُم��ُه َخ��َل��َف��ْت َوُربَّ��َم��ا َم��َك��اِي��ُدُه أَْح��يَ��انً��ا ال��نَّ��بْ��ِل َع��ِن تَ��ْك��ِف��ي

آلخر: ومثله

ال��طَّ��َواِم��ي��ِر ِف��ي تُ��ْط��َوى اْل��َم��َك��اِي��ِد ِم��َن ��َه��ٌة ُم��َوجَّ ُج��نْ��ٌد َل��ُه يَ��ْوٍم ُك��لِّ ِف��ي

الصحيفة.) وهو طامور، جمع (الطوامري:
ركبت يروى: طريقة: وارتكبت خلفك. الراكب والرديف: األسد. الغضنفر: (329)
حذوك يحذو أن أحد يقدر ال وتحاولها تأتيها طريقة كل يف منفرد أنت يقول: طريقة.
يعني له. رديًفا يكون أن أحد يقدر ال األسد كراكب وامتناعها، لصعوبتها طرائقك يف
قال فيفتضح، تقصريه مخافة عليها؛ يتبعك فال أحد عليها يقدر ال صعبة أفعالك أن
ويجوز — ركبت مفعول أنه يريد — مركوبًا الغضنفر يكون املعنى هذا وعىل الواحدي:

غضنفر. وأنت لك رديًفا يكون أن أحد يقدر ال أي للمدوح؛ حاًال يكون أن
خداج فهي وإدراكها ينعها قبل تقطف كالثمرة الناس أقوال إن يقول: (330)
فهو أناه وبلغ — أزهر — نور إذا كالنبات فقولك أنت أما فيها، غناء وال بحلوة ليست
أي العكربي: قال نباته، قبل ويروى: والكمال، الحسن يف الغاية بلغ قد معسول حلو

تمامه. قبل
انفصل إذا مسريه يف — تتبعه أي — قولك تشيع الناس مسامع إن يقول: (331)
عىل حسنه، ازداد كرر وإذا به. وشغًفا له حبٍّا إليه؛ واإلصغاء عليه باإلقبال فيك من
الطعام تكرج (من تكرج تكرر وإذا سمج، أعيد إذا فإنه الكالم؛ من عهد ما خالف

نواس: أبي قول إىل نظر هذا ويف وتعفن). فسد والخبز:

نَ��َظ��َرا ِزْدتَ��ُه َم��ا إِذَا ُح��ْس��نً��ا َوْج��ُه��ُه يَ��ِزي��ُدَك

البحرتي: ويقول

اْل��ُم��ْس��تَ��ِع��ي��ِد َع��َل��ى َع��ْوُدُه ـ��ِل��ُق��ُه يُ��ْخ��ـ َال ��ْم��ِع ال��سَّ َج��َواِن��ِب ِف��ي ُم��ْش��ِرٌق

املتبع. يروى: واملشيع،
األصابع. منربه خاطب، أبلغ فكان قلمك، عنك ناب سكت إذا يقول: (332)
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الكتاب به يشد ما والسحاء: — السابق البيت يف — قلم عىل عطف ورسائل: (333)
تحريًا؛ الجيوش ثنى لقوله: كالتفسري البيت وهذا والدروع. الحديد والسنور: أدم. من
وقوة ألفاظك وجزالة بالغتك من رأوا ورسائلك كتبك سحاء قطعوا إذا األعداء إن يقول:
يف السالح مقام ذلك فيقوم عليك االقتدار من معه وييأسون ذعًرا، يقتلهم ما وعيدك
كتابك قرأت الروم: ملك كتاب جواب يف كتب الرشيد أن يحكى ما هذا ومثل األعداء. دفع
ناًرا، األحشاء يمأل كيف الوجيز اللفظ هذا إىل فانظر تقرؤه. ما ال تراه ما والجواب
وفراًرا! نكوًصا اإلقدام ذوي أقدام ويعقب حذاًرا، النفوس ويشعر أعشاًرا، القلوب ويدع

املعنى: هذا إىل ينظر مما بعضهم قول وجميل

يُ��ْغ��َرِس َل��ْم الَّ��ِذي اْل��َوَرِق َع��َل��ى تَ��ْج��ِري بَ��يْ��نَ��نَ��ا ال��رََّس��اِئ��ُل إِِذ تَ��ذُْك��ِري��َن َه��ْل
اْألَْخ��َرِس اْل��َف��ِص��ي��ِح َم��َع إَِل��يَّ يُ��ْه��َدى َوِس��رُُّك��ْم َل��َديْ��ِك أَْس��َراِري أَيَّ��اَم

الكتاب.» األخرس: وبالفصيح ونحوه. الربدي يغرس: لم الذي بالورق «ويريد
التي الرشيفة الصفات من فيك الناس يشاهده ما إن يقول: األذن. املسمع: (334)
وإن بينهم األكرب وجعلك الرؤساء سائر عىل فضلك قد سبحانه أنه عىل تدل بها هللا آثرك
يفهم ما منها يفهم لكالمه، خلف فيك الظاهرة الصفات هذه فكأنما لفًظا، بذلك ينطق لم
يستفيده ما القلب منه فيستفيد بالبرص يتناول إنما معناه فإن بالخط؛ مثلها ثم منه،
وأمسكوا الرئيس األعداء سماك الرشاح: سائر وعبارة مسموع. لفظ فكأنه اآلذان، بسماع
وهي هللا، كالم مقام الرشيفة صفاتك قامت ملا ذلك علمنا وقد األكرب، الرئيس هللا وسماك
— شأنه جل — كأنه فصار الناس أفضل أنك عىل الداللة يف بها هللا خصك التي تلك
ومن وخاطب، شافه كمن كاتب من فإن كالخط فعًال، دعاك حيث من قوًال األكرب دعاك
من به هللا خصك ما رأى إذا اإلنسان أن املعنى: وحاصل فأفهم. أسمع فكأنه خطٍّا أعلم
صفاتك: خلفت فقوله: األكرب، الرئيس تسمى أن هللا عند مستحق أنك علم الفضل كمال

األكرب. الرئيس خالقك ودعاك لقوله: تبيني
مجمر؛ خف أيًضا: ويقال الصلب، الشديد واملجمر: السري. السهلة الرسح: (335)
لكان وافقه ولو اللفظ، يوافقه فلم خفيًفا ا خفٍّ أراد الخوارزمي: قال رسيع. خفيف أي
ناقته همة علو املتنبي يذكر معنوي. تجنيس فهو يوافقه لم فإذا وإال ظاهًرا، تجنيًسا
هو؛ همته علو عن إخبار وهو النياق، من غريها دون بذلك استأثرت وأنها قصدته حني

أمثالها: يطيق ال ما السري يف ناقته يحمل ألنه
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بالفتح الرَمث أما اإلبل، مراعي من وهو الغضا، يشبه به يوقد نبت الرْمث: (336)
قال أرماث. والجمع البحر، يف عليه ويركب بعض إىل بعضه يضم خشب فهو والتحريك:

الهذيل: صخر أبو

َوْف��ُر َل��نَ��ا َل��يْ��َس اْل��بَ��ْح��ِر ِف��ي َرَم��ٍث َع��َل��ى أَنَّ��نَ��ا ُع��َل��يَّ��َة ُح��بِّ��ي ِم��ن تَ��َم��نَّ��يْ��ُت

مال.) (وفر:
وهذا املمدوح. يعني العنرب، وقودهم قوًما وأتيت ووقودهم األعراب تركت يقول:

البحرتي: قول من

َواْل��َق��يْ��ُص��وَم��ا ��ي��َح ال��شِّ تَ��ُربُّ أَْرًض��ا َوَج��انَ��بُ��وا ال��زَّْع��َف��َراِن ِب��أَْرِض نَ��َزلُ��وا

املسك عىل إال تربك أن عن ناقتي تكرمت يقول: الرائحة. الذكي أي األذفر: (337)
عليه يربك بحيث عنده ممتهن واملسك به يوقد املمدوح بحرضة العنرب أن يريد األذفر.
ركباتها العكربي: قال تقعان. قوله: بدليل اثنني عنى وإنما ركبة، جمع والركبات: البعري.
أن وذلك ُقلُوبُُكَما﴾؛ َصَغْت ﴿َفَقْد وعال: جل كقوله وهو اثنني عنى وإنما ركبة، جمع
عنهما أخرب أنه التثنية أراد أنه عىل ودل بالجمع، عنهما يعرب أن فجاز اثنان الجمع أقل
كقولهم: ركبة، منهما جزء كل فسمى الجمع أراد يكون أن ويجوز تقعان. فقال: بالتثنية
الحقيقة إىل رجع ثم املفرق، من جزء كل أراد وإنما واحد، مفرق وهو مفارقه، شابت

تقعان. فقال:
يقول: النعل. وهو حذاء؛ لها جعل أي وحذيت: البعري. خف باطن األظل: (338)
العقيق انتعلت كأنها حتى الطريق وحزونة السري لطول أخفافها دميت وقد الناقة أتتك

اآلخر: قال كما األحمر،

نَ��اِع��َم��اِت ِب��تْ��َن َج��َواٍر أَيْ��ِدي ِب��اْل��ُم��وَم��اِة أَيْ��ِدي��ِه��نَّ َك��أَنَّ

الجواري. هؤالء خضاب بالدم تخضبت أي:
وجدت فكأنها الزمان، ورصوف العوائق إليك سبقت يقول: سبقت. بدرت: (339)
الخريات. بدفع رصفه موكل الزمان فإن قصدك، يف الفرصة فانتهزت عنها مشغوًال الزمان
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فارقتهم أن بعد أني األعراب يبلغ الذي من يقول: األعراب. بعد أي بعدها: (340)
كاإلسكندر؟ ملكه سعة يف هو وملًكا أرسطوطاليس. مثل وحكمته علمه يف هو عامًلا رأيت
فإن بعضه، حذف استعماله: املتنبي أراد ملا رومي، اسم طاليس: وأرسطو الواحدي: قال
وإن نقلوها، أوزانهم: إىل نقلها أمكن فإن األعجمية؛ األسماء استعمال عىل تجرتئ العرب
العرب. كالم يف يوجد ال حروفه كثرة يف االسم هذا ومثل بعضها، حذفوا نقلها يمكن لم
واملراد أشهر، عرشة لحملها التي األصل: يف وهي عرشاء، جمع العشار: (341)
عرشة. وقيل: دينار، آالف سبعة فيه كيس وهي بدرة، جمع والبدر: الوالدات. النياق هنا:
من فأضافني ولحومها، اإلبل نحر األعراب صحبة يف مللت يقول: الذهب، والنضار:
نحر ومعنى العشار، نحر لذكره البدر يف النحر استعمل وإنما الذهب، بدر قراه يجعل

البحرتي: قول من وهذا الذهب. من فيها ما إلعطاء فتحها البدر:

ُض��يُ��وُف��ُه َونَ��ْح��ُن ِب��َه��ا اْل��بُ��ُدوَر يَ��ْق��ِري ِق��بَ��ابُ��ُه اْل��ِع��َراِق ِب��َع��اِل��يَ��ِة َم��ِل��ٌك

يف ببطليموس العميد ابن يشبه املجسطي، صاحب الفلكي هو بطليموس: (342)
بالعلوم يتكلم أي — نفسه كتب يدرس وهو العميد ابن سمعت يقول: وحكمته. علمه
الواحدي: قال الحرض. وظرافة البدو، وفصاحة امللك، جاللة بني جمع وقد — فيها التي
ونصب الحكيم. هذا وبني بينه للمشابهة بهذا سماه العميد؛ ابن يعني وبطليموس:
عفا ما العميد ابن من سمع أنه يريد أن ويجوز بعده. ما وكذلك الحال، عىل كتبه: دارس
سمعت التقدير ويكون قريحته. وجودة بذكائه أحياه ألنه بطليموس؛ كتب من ودرس
كتبه: دارس يكون أن ويجوز عنه، كنى ثم ذكره قدم ولكنه بطليموس، كتب دارس

الحديث. هذا زيًدا سمعت تقول: كما ثانيًا، مفعوًال
أحياهم هللا فكأن املتقدمني، من وعلم فضل له من كل بلقائه لقيت يقول: (343)
الفضالء. جميع يف كان ما الفضل من فيه أن يعني كلهم؛ لقيتهم حتى عصورهم ورد

الرومي: ابن يقول املعنى هذا مثل ويف

اْل��َغ��َض��بَ��ا َع��نِّ��َي َف��َس��رَّى ال��زََّم��اِن َع��َل��ى َغ��َض��ٍب ِم��ْن اْل��َم��ْم��لُ��وءُ َوأَنَ��ا أَتَ��يْ��تُ��ُه
َواْل��َع��َربَ��ا اْل��ُع��ْج��َم، ُه��نَ��اَك َل��ِق��ي��ُت أَنِّ��ي يَ��ْوَم��ِئ��ٍذ ُك��ذِّبْ��ُت َل��َم��ا َح��َل��ْف��ُت َف��َل��ْو

إذا الحاسب قول حكاية وهي أتى؛ فاعل فذلك: وقوله: رسدوا. نسقوا: (344)
يف عليك متقدمني تتابعوا قد الفاضلني هؤالء إن يقول: وكذا. كذا فذلك حسابه: أجمل
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إجمال بمثابة منهم فكنت الفضائل من فيهم كان ما جمعت بعدهم أتيت فلما الزمان،
كذا فذلك آخرها: يف فيكتب التفاصيل تلك تجمل ثم أوًال، تفاصيله تذكر الذي الحساب،
متقدمني متتابعني ومضوا الزمان يف الفضالء لنا جمع يقول: الواحدي: وعبارة وكذا.
الحساب مثل فيهم، كان ما الفضائل من فيك كان بعدهم أتيت فلما الوجود؛ يف عليك
وكذا، كذا فذلك الحساب: آخر يف فيكتب التفاصيل، تلك تجمل ثم أوًال، تفاصيله تذكر
فيهم. فرق ما الفضل من فيك جمع أنت؛ كذلك التفصيل، يف ذكر ما الجملة يف فتجمع

القائل: قول إىل ينظر وهذا

ُم��ْج��تَ��ِم��ْع َل��ُك��ْم َل��ِك��ْن تَ��َف��اِري��ُق ِب��ِه ُخ��ِص��ْص��تُ��ْم ��ا ِم��مَّ ال��نَّ��اِس َوِف��ي

رأيتك، كما رأتك بكاؤها وأحزنني فراقي عىل بكت التي الباكية ليت يقول: (345)
العكربي: قال فتعذرا، وقوله: إليك. سفري يف واألخطار األهوال وركوب فراقها يف لتعذرني

عندنا. نفسها وبالفاء البرصيني عند «أن» بإضمار التمني جواب عىل نصبها
من بدل والشمس: لرتى، ثاٍن مفعول فضيلة: ترد وال الباكية. أي ترى: (346)
العظيم والكنهور: الشمس. من حال وترشق: عليها، معطوف والسحاب: الفضيلة،
ترد ال عندك الفضيلة ترى الباكية هذه إن يقول: السحاب. من حال وهو املتكاثف،
مرشقة الشمس يريك فقال: ذلك فرس ثم املتضادين، يف عهدنا ما عىل الفضائل من ضدها
كالشمس فوجهه املتضادين؛ هذين واحدة حال يف املمدوح يريك أي كنهوًرا: والسحاب
السحاب أن مع واحد، وقت يف اجتمعا فقد فيًضا، الكنهور كالسحاب ونائله إضاءة،
عند ويتبلج بالنوال يتدفق أنه واملراد يجتمعان. فال الشمس يسرت الحقيقة يف الكنهور

بسام: بن عيل بن محمد املعنى هذا يف قال وقد السؤال.

َش��ْم��ِس؟ ِم��ْن َج��اءَ ِب��َغ��يْ��ٍث َس��ِم��ْع��تُ��ْم َف��َه��ْل َراَح��تُ��ُه َواْل��َغ��يْ��ُث ُغ��رَّتُ��ُه ��ْم��ُس ال��شَّ

فقال: الرومي ابن وأوضحه

اْإلِْش��َم��اِس نَ��يِّ��َر اْإلَِغ��اَم��ِة َه��ِط��َل َح��اَل��ٍة ِف��ي ُم��ْش��ِم��ًس��ا ُم��ِغ��ي��ًم��ا يُ��ْل��َق��ى

أيًضا: وقال
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َش��اِم��ُس اْل��َج��وِّ َغ��اِئ��ُم يَ��ْوٌم ال��دَّْه��ِر َم��َدى َوَوْج��ِه��ِه يَ��َديْ��ِه ِم��ْن َج��ِل��ي��ٍس ِل��ُك��لِّ

فقال: البحرتي وتبعه

��َع��ا َف��تَ��َق��شَّ َوْج��ُه��ُه تَ��َج��لَّ��ى يَ��َداُه تَ��َغ��يَّ��َم��ْت َم��ا إِذَا ��اٍح َوضَّ َوأَبْ��يَ��َض

الريض: وقال

وََغ��َم��اًم��ا ُش��ُم��وًس��ا َف��َرأَيْ��نَ��اُه��ْم ِب��ْش��ُرُه��ْم ُم��ِض��ي��ئً��ا اْل��ُج��وَد أَْم��َط��ُروا

وتجارتي إليه، أدتني إذ راحلتي ورستني بقصده، ومنزيل مكاني طاب يقول: (347)
يبلغه لم ما كله ذلك يف بلغت فقد األثمان؛ بأوفر شعري اشرتى إذ غريي تجارة من أربح
أخفتني أي الرس؛ من مبالغة هو راحلة: وأرس قوله: الواحدي: وقال الناس. من أحد
برسوها. املراد هو صاحبها رسور فيكون الرسور من كان وإن أتيتك. حتى ليًال برساها

للتجارة. يتخذ ما واملتجر: التمييز. عىل منصوب بعده، وما منزًال وقوله:
يقول: النجوم، شيخ يسمى إنه إذ له، كالقوم بزحل املحيطة الكواكب جعل (348)
عشريته أن مع اآلن عشريته من أكرم حينئٍذ عشريته لكانت عشريتك من زحل كان لو
مبتدأ، زحل: وقوله: هذا، النجوم. من أرشف ورهطه املمدوح قوم أن يعني النجوم:

وأهله. الرجل قوم والعشرية: واملعرش خرب. إلخ، … منك كان لو وقوله:
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الكاتب: الروذباري صالح بن عيل بكر أبا يمدح بدمشق وقال

ِل��ْل��ِب��َراِز1 ٌة ُع��دَّ اْل��َع��يْ��ِن َل��ذَُّة اْل��ُج��َراِز َس��يْ��ِف��ي ِف��ِرنْ��ُد َك��ِف��ِرنْ��ِدي
اْألَْح��َراِز2 ِف��ي اْل��ُخ��ُط��وِط أََدقَّ ِر ال��نَّ��ا َل��َه��ِب ِف��ي َخ��طَّ اْل��َم��اءَ تَ��ْح��َس��ُب
َه��اِزي3 ِم��نْ��َك َك��أَنَّ��ُه َم��ْوٌج ِظ��َر ال��نَّ��ا َم��نَ��ع َل��ْونَ��ُه ُرْم��َت ُك��لَّ��َم��ا
َه��ْزَه��اِز4 ُم��ْس��تَ��ٍو ِف��ي ُم��تَ��َواٍل أَِن��ي��ٌق اْل��َه��بَ��اءِ َق��ذَى َوَدِق��ي��ٌق
َج��َواِزي5 تَ��ِل��ي��َه��ا َوالَّ��ِت��ي َش��ِربَ��ْت َق��ْدًرا َف��اْل��َج��َواِن��ُب اْل��َم��اءَ َوَرَد
َخ��رَّاِز6 إَِل��ى ُم��ْح��تَ��اَج��ٌة ِه��َي َح��تَّ��ى ال��دَّْه��ِر َح��َم��اِئ��ُل َح��َم��َل��تْ��ُه
اْل��َم��َخ��اِزي7 ُم��نْ��تَ��ِض��ي��ِه ِع��ْرَض َوَال ـ��ِه َغ��َراَريْ��ـ َم��اءُ ال��دِّ تَ��ْل��َح��ُق َال َوْه��َو
اْل��بَ��َراِز8 ِف��ي َوَم��ْع��ِق��ِل��ي ُش��ْرِب��ي يَ��ْوَم َوَرْوِض��ي َع��نِّ��ي ال��ظَّ��َالِم ُم��ِزي��َل يَ��ا
اْإلِْع��َزاِز9 ِم��َن ِغ��ْم��َدُه ُم��ْق��َل��ِت��ي َك��انَ��ْت اْس��َط��ْع��ُت َل��ِو الَّ��ِذي َواْل��يَ��َم��اِن��ي
اْرتِ��َج��اِزي10 َص��َل��ْل��َت إِذَا َوَص��ِل��ي��ِل��ي َف��َع��اِل��ي بَ��َرْق��َت إِذَا بَ��ْرِق��ي إِنَّ
َواْألَْج��َواِز11 ال��رَِّق��اِب ِل��َض��ْرِب إِالَّ َه��َك��ذَا ُم��ْع��َل��ًم��ا ��ْل��َك أَُح��مِّ َل��ْم
َغ��اِزي12 اْل��يَ��ْوَم ِل��ِج��نْ��ِس��ِه َف��ِك��َالنَ��ا َع��َل��يْ��َه��ا اْل��َح��ِدي��َد ِب��َك َولِ��َق��ْط��ِع��ي
اْل��ِح��َج��اِز13 أَْه��ُل ِل��ْل��َغ��يْ��ِث َف��تَ��َص��دَّى ِب��نَ��ْج��ٍد َوْه��ٍن بَ��ْع��َد ال��رَّْك��ُض َس��لَّ��ُه
يُ��واِزي14 َم��ْن َص��اِل��ٍح ِالبْ��ِن َط��اِل��ٌب َف��َك��أَنِّ��ي ِم��ثْ��َل��ُه َوتَ��َم��نَّ��يْ��ُت
ِب��بَ��اِز15 يَ��ِط��ي��ُر َم��ا ُك��لُّ َوَال ِب��ال��رُّوذَبَ��اِري ��َراِة ال��سَّ ُك��لُّ َل��يْ��َس
أَبْ��َرَواِز16 َع��َل��ى َج��ْوَه��ٍر ِم��ْن َك��اَن تَ��اٌج اْل��َم��ْج��ِد ِم��َن َل��ُه َف��اِرِس��يٌّ
َع��اِزي17 ��ْم��ِس ال��شَّ إَِل��ى َل��ُه انِّ��ي َوَل��َو َش��ِري��ٍف أَْص��ٍل ُك��لِّ َف��ْوَق نَ��ْف��ُس��ُه
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ال��رَِّك��اِز18 َوَس��اَم َل��ْف��ِظ��ِه ِم��ْن ُق��وَت َواْل��يَ��ا رَّ َوال��دُّ اْل��َف��ِري��َد َوَك��أَنَّ
َواْألَْع��َج��اِز19 اْل��ُوُج��وِه ِح��َس��اِن َع��ْن اْل��َم��َع��اِل��ي ِح��َس��اُن َق��ْل��بَ��ُه َش��َغ��َل��ْت
اْألَْه��َواِز20 ُس��كَّ��ِر َق��ْض��َم ُدونَ��ُه اْألََع��اِدي َواْل��َح��ِدي��َد اْل��َج��ْم��َر تَ��ْق��َض��ُم
ِب��اْإلِيْ��َج��اِز21 اْإلِْس��َه��اَب َونَ��اَل ـ��ِو ِب��اْل��َع��ْف��ـ اْل��َج��ْه��َد اْل��بَ��َالَغ��ُة بَ��لَّ��َغ��تْ��ُه
َواْإلِْع��َواِز22 ال��دُّيُ��وِن َوثِ��ْق��ِل ِم اْل��َق��ْو َع��ِن يَ��اِت َوال��دِّ اْل��َح��ْرِب َح��اِم��ُل
اْل��م��َراِزي23 َش��َك��اَه��ا ِب��َم��ْن َال َوِب��ِه تَ��َش��كَّ��ْوا َوَك��يْ��َف يَ��ْش��تَ��ِك��ي َال َك��يْ��َف
اْل��ُم��ْج��تَ��اِز24 ِل��َم��اِل��َك َم��ِب��ي��ٌت ـ��ِه ِف��ِي��ـ َوَم��ا اْل��ِف��نَ��اءِ اْل��َواِس��ُع أَيُّ��َه��ا
ال��نَّ��َواِزي25 اْل��َج��َراِد أَْس��ُوِق َك��َش��بَ��ا ِع��نْ��ِدي اْألَِس��نَّ��ِة َش��بَ��ا أَْض��َح��ى ِب��َك
َه��وَّاِز26 ِف��ي اْل��ُح��ُروِف َدْوَر َداَر َح��تَّ��ى ال��رَُّديْ��ِن��يُّ َع��نِّ��ي َوانْ��ثَ��نَ��ى
َوال��تَّ��َع��اِزي27 َم��َض��ى ��ْن َع��مَّ َوال��تَّ��َس��لِّ��ي ��ي ال��تَّ��أَسِّ اْل��ِك��َراِم َوِب��آبَ��اِئ��َك
ِم��ْه��َم��اِز28 ِب��َال تَ��ْح��تَ��ُه��ْم َوَم��َش��ْت ذَلَّ��لُ��وَه��ا بَ��ْع��َدَم��ا اْألَْرَض تَ��َرُك��وا
َك��ال��نُّ��َح��اِز29 َل��ُه��ْم اْل��َوَرى َف��َك��َالُم َوِه��ي��بُ��وا اْل��ُج��يُ��وُش َوأََط��اَع��تْ��ُه��ُم
اْألَْق��َواِز30 ِف��ي اْل��ُح��بُ��وِب َع��َدي��ُد ـ��َك تَ��آيَ��تْ��ـ ِه��َج��اٍن َع��َل��ى َوِه��َج��اٍن
ال��طِّ��َراِز31 ِم��ثْ��َل اْل��ُم��َالءِ ِم��ثْ��ِل َف��ْوَق َف��َك��انَ��ْت اْل��َع��َراءِ ِف��ي ��يْ��ُر ال��سَّ ��َه��ا َص��فَّ
اْل��ِك��نَ��اِز32 ِب��اْل��َع��نْ��تَ��ِري��ِس َف��أَْوَدى ـ��ِر اْل��َوْف��ـ ِف��ي ِف��ْع��َل��َك ال��لُّ��ُح��وِم ِف��ي َوَح��َك��ى
ِب��اْإلِنْ��َج��اِز33 يَ��َداَك َج��اَدْت َع��نْ��َك ِب��وَْع��ٍد ال��ظُّ��نُ��وُن َج��اَدِت ُك��لَّ��َم��ا
بَ��زَّاِز34 يَ��َدْي ِف��ي ال��ثَّ��ْوِب َواِض��ُع َل��َديْ��ِه اْل��َق��ِري��ِض ُم��نْ��ِش��ُد َم��ِل��ٌك
اْإلِْع��َج��اِز35 إَِل��ى ِف��ي��ِه َوأَْه��َدى ُه ِب��َف��ْح��َوا أَْدَرى َوُه��َو اْل��َق��ْوُل َوَل��نَ��ا
اْل��َخ��اِزبَ��اِز36 َك��أَنَّ��َه��ا ُش��َع��َراءٌ َع��َل��يْ��ِه يَ��ُج��وُز َم��ْن ال��نَّ��اِس َوِم��َن
اْل��ُع��كَّ��اِز37 َض��اِئ��ُع اْل��ُع��ْم��ِي ِف��ي َوْه��َو ِب��َه��ذَا اْل��بَ��ِص��ي��ُر أَنَّ��ُه َويَ��َرى
اْل��ُم��َج��اِز38 َع��ْق��ُل اْل��ُم��ِج��ي��ِز وََع��ْق��ُل ـ��َك ِف��ي��ـ َق��اِئ��ِل��ِه نَ��ِظ��ي��ُر ِش��ْع��ٍر ُك��لُّ

هوامش

والجراز: دخيل، معرب فيه، تردد التي الخرضة وهي السيف؛ جوهر الفرند: (1)
وهو املضاء، يف يشبهني سيفي إن يقول: الحرب. يف األقران مبارزة والرباز: القاطع.

تمام: أبي قول إىل نظر وفيه األقران، ملبارزة عدة العني، مرآة يف حسن
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ال��نَّ��اِس ِل��َه��ُؤَالءِ اْل��ِف��ِرنْ��ُد َوُه��ُم ُم��ْش��ِرٌق ِف��ِرنْ��ٌد َج��ْوَه��َرٍة ُك��لِّ ِف��ي

تحرز ألنها كذلك سميت الرقى؛ فيها يكتب العوذة وهو حرز. جمع األحراز: (2)
املاء من بخطوط ودقته فيه الفرند وآثار باللهب سيفه بريق شبه العني. من صاحبها
ينظر وهذا األحراز. خطوط بتدقيق العادة جرت وقد األحراز، يف الخطوط كأدنى دقيقة

القائل: قول إىل

ُم��ْخ��تَ��ِل��ْط ِب��نَ��اٍر َم��اءً َم��تْ��ِن��ِه ِف��ي تَ��َرى َم��اٍض

ومثله:

َوَل��َظ��ى َم��اءٌ َوال��لَّ��ْوِن َط��بْ��ِع��ِه ِف��ي َك��أَنَّ��ُه

تعرف أن حاولت كلما يقول: للقافية. خفف — بالهمز — هازئ أصلها هازي: (3)
كاملوج فيه يرتدد الذي وبياضه ماؤه عليه الوقوف من ناظرك منع النظر: وأنعمت لونه
اآلخر: قول إىل ينظر وهذا عينيك. شعاع فيه ينفذ حتى يستقر ال ألنه بك؛ يهزأ فكأنه

َم��ِع��ي��ُن َم��اءٌ َص��ْف��َح��تَ��يْ��ِه ِف��ي ِري اْل��َج��ا َوال��رَّْونَ��َق اْل��ِف��ِرنْ��َد َوَك��أَنَّ

زرعة: أبي والبن

ال��زَُّالْل اْل��َم��اءِ َد تَ��َردُّ ـ��ُد اْل��ِف��ِرنْ��ـ ِف��ي��ِه ٌد ُم��تَ��َردِّ

هزأة ورجل سخر. واستهزأ: به وتهزأ ومهزأة وهزًؤا هزأ يهزأ به هزأ ويقال هذا:
بك، هزئت يقال: إنما وقالوا: به، يُهزأ بالتسكني: هزأة ورجل بالناس، يهزأ بالتحريك:

بك. سخرت يقال: وال منك، سخرت ويقال: منك. هزئت يقال: وال
األصل: يف والقذى دقيق. وفرند أي ملحذوف؛ نعت وهو موج، عىل عطف دقيق: (4)
حسن زيد قولك: حد عىل — باملفعول مشبه أو دقيق، فاعل وقذى: العني. يف يقع ما
الحسن واألنيق: ضيق. موضع من دخلت إذا الشمس يف تراه ما والهباء: — األب وجه
وهزهاز: مستٍو. متن أو صفح، يف أي: ملحذوف؛ نعت ومستٍو: املتتابع. واملتوايل: املعجب.
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فيمنعه عينه إىل يتطاير قذى كأنه دقيق فرند لونه من الناظر ويمنع أي: مضطرب.
والحركة االضطراب كثري مستٍو صفح يف الخطوط متتابع حسن الفرند وهذا النظر.
ابن وروى ويجيء. عليه يذهب ماءه كأن وهزاهز: هزهاز سيف ويقال: ويجيء، يذهب

مقداره. أي رمح؛ وقيد رمح، وقاد رمح، قدى قولهم: من الهباء، قدى جني:
الوحش أو اإلبل جزأت قولهم: من جازئة: جمع الهمز، أصلها الجوازي: (5)

رضار: بن الشماخ قال عنه، به استغنت أي املاء: عن — بالخرضة أي — بالرطب

ِع��ي��ِن ِب��ال��رَّْم��ِل َج��َواِزٍئ ُخ��ُدوُد أَبْ��َرَديْ��ِه ��َد تَ��َوسَّ اْألَْرَط��ى إِذَا

أبرديه يف األرطى اتخذ أي أبرديه: وتوسد به. يدبغ شجر مقصور، (األرطى:
والعيش، الغداة أيًضا: واألبردان لربدهما، بذلك سميا والفيء؛ الظل واألبردان: كالوسادة،
البقر خدود توسد أي لتوسد؛ مقدم مفعول واألرطى: الظرف، عىل أبرديه: وانتصاب
عيناء؛ جمع والعني: املاء. عن بالرطب جزأت التي البقر والجوازي: أبرديه. يف األرطى

العني.) الواسعة وهي
السيف هذا إن يقول: رشبت. مفعول فقدًرا قدًرا، رشبت أي رشبت؛ قدًرا وقوله:
ألنه يرشب؛ فلم املتن من يليها ما أما يلينها، مقداًرا صنعه عند املاء من جوانبه أرشبت
فال الرضب عند أثبت ليكون املتن ويرتك شفرتاه تسقى بل السيف، جميع يسقى ال

ينقصف.
وغريها الحمائل يخرز الذي والخراز: به. يحمل ما حمالة، جمع الحمائل: (6)
حمائله، أخلقت قد عليه األيدي وتداول قدمه من السيف هذا إن يقول: بالسيور.
قديم أنه أراد مجاز؛ الدهر إىل الحمائل وإضافة لتجديدها، الخراز إىل لذلك واحتاجت
له، حامل الدهر كأن كان الدهر بطول حاملوه كثر فلما حمائله، الدهر طول أخلق قد

البحرتي: قول إىل ينظر وهذا

تَ��ذْبُ��ِل َل��ْم ��ٍة َغ��ضَّ َع��اٍد َع��ْه��ِد ِم��ْن بَ��ْق��َل��ًة اْل��َق��ِدي��َم��ُة َح��َم��اِئ��لُ��ُه َح��َم��َل��ْت

سله، السيف: وانتىض اإلنسان، من ويذم يمدح ما والعرض: حداه. غراراه: (7)
الدم يسبق قطعه لرسعة سيفي إن يقول: اإلنسان. به يخزى ما مخزاة، جمع واملخازي
لحسن — نفسه يعني — منتضيه عرض املخازي تدرك وال يتلطخ. وال به يلصق فال

األول: قول من وهذا الوغى. عند بالئه
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ُم ال��دَّ ِب��َص��ْف��َح��ِت��ِه يَ��ْع��َل��ْق َل��ْم َق��دَّ إِذَا َص��اِرٍم َك��اْل��َع��ِق��ي��َق��ِة ُح��َس��اٍم ِب��ُك��لِّ

اشرتطنا إذ العرض، معاني من هنا العكربي أورده ما نورد العرض ولذكر هذا،
كان وإن الرشح، هذا يف أثبتناه إال الرشاح سائر أورده مما شيئًا ندع ال أن أنفسنا عىل

إليه. رضورة ال منه الكثري
«الصحاح»: صاحب الجوهري اللغة يف دائًما وعمدته اللغة أهل معه وقال — قال
والعرض: يشتم، أن من بريء العرض: نقي وفالن الحسب، والعرض النفس، والعرض
من يجري عرق هو إنما يبولون، وال يتغوطون «ال ملسو هيلع هللا ىلص: قال الجنة أهل صفة ويف الجسد.
الشاعر: قال شجر، فيه واد كل والعرض أجسادهم، من أي: املسك.» ريح مثل أعراضهم

يَ��ْه��ِت��ُف اْل��ِغ��ي��ِن أَْف��نَ��اِن��ِه َع��َل��ى َويُ��ْض��ِح��ي َح��َم��اُم��ُه يُ��ْم��ِس��ي اْألَْع��َراِض ِم��َن َل��ِع��ْرٌض
يَ��ْص��ِرُف ِل��ل��غ��ْل��ِق َم��اَل َم��ا إِذَا َوبَ��اٍب َرنَّ��ًة ال��دِّي��ِك ِم��َن َق��ْل��ِب��ي إَِل��ى أََح��بُّ

رصيره.) الباب: ورصيف ملتفة، الورق كثرية خرضاء أي غيناء؛ جمع (الغني:
بصفائك الظالم عني تزيل أنت لسيفه: يقول الصحراء. أو الخالء الرباز: (8)
رويض وأنت كالظالم. فصار الغبار سواد اشتد إذا بربيقه يستصبح أنه يعني ورونقك؛
أرشب فرويضيوم الرياضوالبساتني، عىل يرشبها الراح شارب أن كما يريد: رشبي؛ يوم
بالخرضة، يوصف والسيف لخرضته، وذلك أنت؛ هو — الحرب يوم أي — األعداء دماء

له: مقصورة يف الحمامي قال كما

اْل��ِه��نْ��َدبَ��ا َم��اءَ ِب��اْل��ِه��نْ��ِد أَْش��َربَ��ُه َط��بَّ��اُع��ُه َك��أَنَّ��َم��ا ُم��َه��نَّ��ٌد

البقول.) أحرار من بقلة — ويقرص يمد — (الهندبا
للبحرتي: ومثله

تَ��ذْبُ��ِل َل��ْم ��ٍة َغ��ضَّ َع��اٍد َع��ْه��ِد ِم��ْن بَ��ْق��َل��ًة اْل��َق��ِدي��َم��ُة َح��َم��اِئ��لُ��ُه َح��َم��َل��ْت

الصحراء أي الرباز؛ يف نفيس عن وأذود به أتحصن الذي حصني ويا املتنبي: قال ثم
الفضاء. من إليها وما
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له. غمًدا عيني لجعلت استطعت لو عليه وإبقائي له إعزازي لشدة يقول: (9)
النسب، ياء عوضمن األلف ألن ويمان؛ يمنيٌّ واألفصح: اليمن، إىل املنسوب أي واليماني:

يجتمعان. فال
خلف: بن أمية قال — بالتشديد — يمانيٌّ يقول: وبعضهم سيبويه: وقال

��َواِظ ال��شَّ َل��َه��َب َداِئ��ًم��ا َويَ��نْ��ُف��ُخ ِك��ي��ًرا يَ��ُش��دُّ يَ��َظ��لُّ يَ��َم��اِن��يٍّ��ا

ويا الظالم، مزيل يا قال: كأنه بالنداء، نصب موضع يف اليماني العكربي: وقال
نحو: التعريف فيه ما ينادى أن — الكوفيني يريد — عندنا جائز وهو قال: ثم اليماني،
وكالمهم، أشعارهم يف جاء قد أنه وحجتنا ذلك. البرصيون وأبى الغالم، ويا الرجل، يا

الشاعر: قال

َش��رَّا تَ��ْك��ِس��بَ��انَ��ا أَْن إِيَّ��اُك��َم��ا َف��رَّا ال��لَّ��ذَاِن اْل��ُغ��َالَم��اِن َف��يَ��ا

ضميمه، وال قائل لهما يعرف ولم النحو كتب يف شائعان بعده والذي البيت (هذا
مفعولني إىل يتعدى كسب: وماضيه تكسبانا، أن من أي تكسبانا: وأن تحذير، وإياكما:
ابن إال خريًا فالن كسبك يقول: كلهم ثعلب: قال أنلته. أي وعلًما: ماًال زيًدا كسبت يقال:

باأللف.) أكسبك، يقول: فإنه األعرابي،
اآلخر: وقال

َع��نِّ��ي ِب��اْل��َوْص��ِل بَ��ِخ��ي��َل��ٌة َوأَنْ��ِت َق��ْل��ِب��ي تَ��يَّ��ْم��ِت الَّ��ِت��ي يَ��ا َف��َديْ��تُ��ِك

تيمت: وقوله: مثًال، قاسيت ما قاسيت أجلك من أي اْجِلِك؛ ِمَن يروى: فديتك: (قوله:
نحو: عىل جاء لكن الغيبة، عىل التأنيث بتاء تيَّمْت يقول: أن القياس كان

َح��يْ��َدَرْه ��ي أُمِّ ��تْ��ِن��ي َس��مَّ الَّ��ِذي أَنَ��ا

«تيمت».) عاملها حال بخيلة، أنت وجملة: سمته. والقياس:
والالم واأللف هللا، يا الدعاء: يف يقال أن يجوز أنه عىل إجماعنا قولنا صحة عىل ويدل
التعريف، يفيد النداء وحرف للتعريف، والالم األلف أن البرصيني وحجة زائدتان. فيه

يجوز. ال كلمة يف وتعريفان

674



الزاي قافية

الشعر، من الرجز قول واالرتجاز: الصوت. والصليل: الحسن. الفعل الفعال: (10)
ارتفع وإذا بإزائه، فعايل فهناك برق، لك كان إذا يقول: ونفسه؛ سيفه بني ما يقارن

شعري. من األراجيز إنشادي هو صلييل فإن الرضيبة يف — صوتك — صليلك
كانت مما وهو بها، يعرف بعالمة الحرب يف نفسه شهر قد الذي املعلم: (11)
يقول: جوز، جمع األوساط، واألجواز: املتكلم. من حال ومعلًما: العرب، من األبطال تفعله
اْحِمْلَك. َوَلَم ويروى: الرجال. وأوساط الرقاب لرضب وإنما لزينة، الحرب يف أحملك لم
وخطبهم أشعارهم يف جاءت جيدة لغة وهي الهمزة، وحذف الساكن حرك العكربي: قال

وكالمهم.
األوساط — واألجواز الرقاب عىل الذي الحديد بك ألقطع إال أحملك ولم يقول: (12)

جنسه. يغزو فكالنا الحديد، تغزو وأنت الناس أغزو فأنا واملغافر الدروع يعني —
هذا، الحديد. من حال وعليها: الرقاب، لرضب قوله: عىل عطف ولقطعي: فقوله:
سابق مثل — الزاي بتشديد — وُغزَّى وقضاة، كقاض غزاة والجمع غاٍز، رجل ويقال:
األعجم: زياد قال وفطني. وفاطن وحجيج، حاج مثل فعيل، مثال عىل ، وَغِزيِّ وسبق،

ال��رَّاِئ��ِح َولِ��ْل��ُم��ِج��دِّ َواْل��بَ��اِك��ِري��َن َغ��َزْوا إِذَا َواْل��َغ��ِزيِّ ِل��ْل��َق��َواِف��ِل ُق��ْل

ا: رشٍّ تأبط قال وفساق، فاسق مثل باملد: أيًضا وُغزَّاء

َه��يْ��َض��ِل ال��رَّْج��ِل ِم��َن ِب��َخ��ْش��َخ��اٍش َويَ��ْوًم��ا ِب��ُس��ْريَ��ٍة َويَ��ْوًم��ا ِب��ُغ��زَّاءٍ َف��يَ��ْوًم��ا

الكثري، الجيش والهيضل: الكثرية، الجماعة والخشاش: األرساء، من اسم «رسية:
يغزو الذي وكله غزوى، الغزو إىل والنسبة مشاة.» أي راجل؛ جمع أو جمع اسم والرجل:

القصد. وأصله العدو،
املوهن، ومثله: الليل، نصف من نحو هو والوهن: الرسيع. العدو الركض: (13)
فكان الخيل ركضنا يقول: املطر. والغيث: تعرض، وتصدى: الليل. يربد حني هو وقيل:
فظن الليل، من صدر بعد بنجد ونحن غمده من السيف هذا انسل أن جريها شدة من
قبة يف الجهم بن عيل قول من وهذا املطر. نزول فارتقبوا برق ضوء ملعانه الحجاز أهل

املتوكل:
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نَ��اِرَه��ا َس��نَ��ا اْل��ِح��َج��اَز أََض��اءَ ِب��اْل��ِع��َراِق نَ��اُرَه��ا أُوِق��َدْت إِذَا

الوائيل: قول واألصل

��اَم��ا ال��شَّ ��َح��اِب ِب��ال��سَّ ��ُر يُ��بَ��شِّ إِالَّ ِل��َح��اَج��ٍة اْل��ِح��َج��اِز أَْه��ُل َس��لَّ��ُه َم��ا

إليهم. جرت القافية ألن أو طمًعا، فيهم ألن الحجاز؛ أهل خص جني: ابن قال
نظري ال فريدان، هما يقول: املمدوح. هو صالح: وابن ويماثل. يعادل يوازي: (14)

املخالص. أحسن من وهذا املمدوح. لهذا وال لسيفي
«روذبار»؛ أبيه بلد إىل نسبة املمدوح، والرذباري: الرشيف. رسى؛ جمع الرساة: (15)
الطري؛ سائر بني كالبازي بينهم وهو األرشاف، العلية من هو يقول: العجم. بالد من بلد
املعنى وهذا العلية. من غريه يف تفرق ما جمع قد الذي املمدوح هذا مثل أحد ليس أي

الحمايس: قول إىل ينظر

نَ��ُزوُر ِم��ْق��َالٌت ��ْق��ِر ال��صَّ َوأُمُّ ِف��َراَخ��ا أَْك��ثَ��ُرَه��ا ال��طَّ��ي��ِر بُ��غ��اُث

وبغائها: الطري بغاث سيده: ابن وقال الطري، جوارح من ليس طائر كل (البغاث:
يعيش ال التي واملقالت: الطري، من الضعيف وقيل: منها، يصيد ال وما ورشارها أألمها
فهي إقالتًا املرأة أقلتت يقال: ذلك. بعد تلد ال ثم واحًدا تلد التي هي وقيل: ولد، لها
الولد.) القليلة والنزور: ولد، لها يبَق لم إذا أنثى كل وكذلك القلت، واالسم ومقالت مقلت
العرب كعادة فيه ترصف العجم، ملوك األكارسة أحد أبرويز هو أبرواز: (16)
من تاج وله فارس، ملوك أوالد من إنه يقول: شاءت. ما األعجمية األسماء يف تترصف

عظامي. له معرق أنه يريد أبرويز، رأس عىل الجوهر من مثله كان املجد
بنفسه هو هو يقول: عاٍز، فأنا أعزوه، إليه، نسبته إذا فالن: إىل عزوته تقول: (17)

منها. أرشف كان الشمس إىل نسبته لو حتى رشيف، أصل كل من أجل
هو أو بغريه، وفصل نظم إذا الدر والفريد: الفريد. عىل عطف الركاز: وسام (18)
الذهب. معدن الركاز ألن الركاز؛ إىل وأضافه الذهب، عروق والسام: الدر. من الكبار

وانتظامه. لحسنه لفظه من أخذت كأنها األشياء هذه إن يقول:
هو إنما الشاغل شغله إن يقول: يشء. كل أسفل وهو عجز، جمع األعجاز. (19)

تمام: أبو يقول املعنى هذا ويف النساء. مغازلة ال املعايل،
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ُم��ْغ��َرَم��ا اْل��َق��َواِض��ِب ِب��اْل��ِب��ي��ِض ِزْل��َت َف��َم��ا ُم��ْغ��َرَم��ا اْل��َك��َواِع��ِب ِب��ال��بِّ��ي��ِض َك��اَن َوَم��ْن
ُم��تَ��يَّ��َم��ا اْل��َع��َواِل��ي ��ْم��ِر ِب��ال��سُّ ِزل��َت َف��َم��ا َوأُْدُم��َه��ا اْل��ِح��َس��اِن ُس��ْم��ُر تَ��يَّ��َم��ْت َوَم��ْن

ويقول:

اْل��َح��ِص��ِب َس��ْل��َس��اِل��َه��ا وََع��ْن ال��ثُّ��ُغ��وِر بَ��ْرِد َع��ْن اْل��ُم��ْس��تَ��َض��اَم��ِة ال��ثُّ��ُغ��وِر َح��رُّ َع��َداَك

الحىص.) صغار وهي الحصباء، فيه الذي والحصب: ريقها، يريد (سلسالها:
لحنق يقول: وفارس. البرصة بني كور واألهواز: اليابس. اليشء أكل القضم: (20)
يقضم كما والحديد الجمر يقضمون دونه قصورهم جراء من غيظهم وشدة عليه أعدائه

األعىش: قول من وهذا السكر.

ال��رََّواِه��َص��ا اْل��ُك��َالِب َوأَْح��َج��اَر ِب��ِف��ي��َك َس��اِخ��ًط��ا ُك��نْ��َت إِْن اْألَْرِض َح��ِدي��َد َف��َع��ضَّ

ماء اسم — الالم وتخفيف الكاف، بضم — والُكَالب يعض. عض من أمر، (عض:
املرتاصفة.) امللتزقة الثابتة وهي لألحجار؛ صفة والرواهص: الوقائع. إحدى عنده كانت

العتاهية: أبي وقول

ُس��كَّ��َرا ِب��اْل��ُج��ْه��ِد يَ��ْق��َض��ْم��َن بَ��اِب��ِه إَِل��ى ��َرى ال��سُّ ِم��َن اْل��ُم��ْج��َه��َداِت اْل��َم��َط��ايَ��ا َك��أَنَّ

والجهد: بسهولة. فبذل النفقة عن فضل ما املال؛ عفو من امليسور، العفو: (21)
يبلغه ما والسهولة باليرس يبلغ بحيث البالغة من إنه يقول: اإلكثار. واإلسهاب: املشقة.
أجمل وما باإلسهاب. غريه ينال ما القول يف بإيجازه وينال الروية. وجهد باملشقة غريه

البحرتي: قول

َف��ِري��ِد ِن��َظ��اُم أَنَّ��ُه اْم��ُرٌؤ ـ��َك ـْ َش��ك�� َم��ا اْل��بَ��َالَغ��ِة ِم��َن ِن��َظ��اٍم ِف��ي
ال��تَّ��ْع��ِق��ي��ِد ُظ��ْل��َم��َة َوتَ��َج��نَّ��بْ��َن اْخ��ِت��يَ��اًرا اْل��َك��َالِم ُم��ْس��تَ��َع��َم��َل ُح��ْزَن

والفقر. الحاجة واإلعواز: القتال. عن القاتل من يؤخذ ما دية؛ جمع الديات: (22)
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تشكوا: وضمري للرضورة. وخفف الهمز. فأصله مرزئة. جمع الرزايا، املرازي: (23)
رزيئة يشتكي وكيف قومه، عن يحمل ما ثقل يشتكي ال كيف ألعجب إني يقول: للقوم.

عنه؟ حاملها وهو قومه من أحد
إن يقول: عليه. يعرج وال باملكان يجوز الذي واملجتاز: ساحتها. الدار: فناء (24)
يجد وال عنده يقيم فال ماله به يجتاز ذلك ومع متوافرة، كثرية ودوره واسع داره ِفناء

عنده. يبقى فال ماله يبذل معطاء أنه يعني فيه؛ يبيت مكانًا
ينزو؛ الجراد نزا قولك: من والنوازي: ساق. جمع وأسوق: حدها. األسنة: شبا (25)
حتى سالح وال لعدو أكرتث ال رصت بك واعتصمت جوارك يف رصت ملا يقول: وثب.

به. مباالتي لقلة الجرادة كساق نظري يف الرمح سنان صار
وضعت، ما غري عىل الكلمات بهذه تنطق والعرب هوز. يف أراد: هواز، يف قوله: (26)

الربامكة: يف حنش أبو قال كما

اْل��َف��َواِرِس َض��ْرُب ��ْوِط ِب��ال��سَّ َوُم��ْع��َج��ُم��ُه��ْم يُ��ْل��ِه��ُم��ونَ��ُه ال��نَّ��َوى بَ��ذُْل َج��اُدُه��ْم أَبُ��و

الحروف التواء نفسه عىل والتوى عني الرمح ارتد املتنبي: يقول أبجد. هو وإنما
العالء أبي قول الرماح تعطف يف والجيد والزاي. والواو الهاء وهي هوز، يف املدورة

املعري:

��اِف ال��رَّعَّ ال��لَّ��ْه��ذَِم ِع��نْ��َد جُّ َف��ال��زُّ اْألََس��ى ِم��َن ��َالِل ال��صِّ َل��ِع��َب َوتَ��َع��طَّ��َف��ْت

لعبت إذا وتتلوى الحيات، تتعطف كما الحزن من الرماح تعطفت املعري: (يقول
أسنتها تجتمع حتى الحزن من الرماح تتأود أي أذنابها؛ إىل رءوسها تجمع حتى

وزجاجها.)
منا مىض عمن يتعزى إنما يقول: تعزية. جمع والتعازي: التعزي، التأيس: (27)

بعدهم. من فقد علينا هان فقدهم ذكرنا فإذا الكرام، آبائك بذكر
يف لترسع الدابة بطن بها ينخس الراكب، عقب يف تجعل حديدة املهماز: (28)
تميش التي الذلول الدابة انقياد لهم وانقادت األرض، ملكوا أن بعد ماتوا يقول: امليش.

مهماز. بغري
هابهم أي وهيبوا: السعال. يشبه صدورها يف والغنم اإلبل يصيب داء النحاز: (29)
الجيوش وإطاعة الكلمة علو من الحالة هذه إىل صاروا ملا أي جني: ابن قال الناس.
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السعال يقال: أن هذا من وأجود الواحدي: وقال أحد. بكالم يعبئون ال صاروا إياهم
الصوت. يرفعون ال الناس كان لهيبتهم واملعنى: الصوت؛ يرقق

النسب. الخالصة الكرام والناس: اإلبل من والهجان هجان؛ ورب أي وهجان: (30)
شخصه أي آيته، تعمد أي وتآياه؛ اليشء تأيا يقال: وقصدتك، إليك أتت وتأيتك: وتآيتك

قال: شخصه، الرجل: وآية وقصده،

ال��رَّاِك��ِب َع��َل��ى ال��تُ��ْرَب َح��ثْ��ِي��ِك ِم��ْن تَ��أَيَّ��يْ��ِت��ِه َل��ْو أَْدنَ��ى اْل��ُح��ْص��ُن

لها: قالت وقد ابنتها، تخاطب المرأة البيت (هذا

َالِح��ِب ُم��ْس��َح��نْ��َف��ٍر ِف��ي يَ��ِس��ي��ُر َراِك��ٌب أَبْ��َص��َرنِ��ي ��ِت��ي أُمَّ يَ��ا
اْل��َغ��اِئ��ِب َح��ْوَزَة َوأَْح��ِم��ي َع��ْم��ًدا َوْج��ِه��ِه ِف��ي ال��تُّ��ْرَب أَْح��ثُ��و ِزْل��ُت َم��ا

َها: أُمُّ َلَها َفَقاَلْت

إل��خ) … … … … … … اْل��ُح��ْص��ُن

اإليادي: معمر بن لقيط وقال

نَ��َف��َع��ا؟ أَْم ال��ل��ُه أََض��رَّ يَ��ْش��ُع��ُروَن َال َح��نَ��ٍق َع��َل��ى تَ��آيَ��ْوُك��ْم َق��ْوٍم أَبْ��نَ��اءُ

األعىش: ببيت الرشاح بعض استشهد وقد

اْل��بَ��ِه��ي��َرا َرأَيْ��َت َق��ْد َك��َم��ا تَ��َه��اَدى اْل��ِق��يَ��اَم يُ��ِري��ُد تَ��أَتَّ��ى َم��ا إِذَا

اإلعياء.) من النفس انقطاع وهو البهر، أصابه أي مبهوًرا؛ أي (بهريًا:
له. تهيأ لليشء: وتأتى تأتى؛ ما إذا ألنه منهم؛ خطأ وهذا تآيا، ما إذا إياه: موردين
كرام رجال رب يقول: الرابية. شبه الرمل، من املستديرة القطعة قوز، جمع واألقواز:

كثرة. الرمل حبات عدد مثل يف قصدوك كريمة إبل عىل
لفقني. ذات الريطة مالءة؛ جمع واملالء: كالفضاء. الواسعة األرض العراء: (31)
وانتظامها اإلبل استواء شبه فاريسمعرب. النقش، من الثوب يف يكون ما والطراز: واإلزار
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هذه يف هناك كان وإذا مالءة. عىل — نقش — بطراز الفضاء سعة عىل سريها يف صفوًفا
األرض، من بسيط يف كان إذا اإلبل سري وهكذا لبياضه، أوقع التشبيه كان رساب الحالة
أبو قال كما أخرى، عىل واحدة تتقدم فلم صف كأنها السري يف استقامت كراًما وكانت

نواس:

إَِم��اُم َوْه��َي تَ��َق��دَُّم��ُه��نَّ َص��فٌّ َف��َك��أَنَّ��َه��ا َوَراءََه��ا اْل��َم��ِط��يَّ تَ��ذَُر

والعنرتيس: أهلك، وأودى: الكثري، املال والوفر: السري. ضمري حكى: فاعل (32)
اإلبل هذه بلحوم ذهب السري إن يقول: اللحم. املكتنزة والكناز: الصلبة، الشديدة الناقة

املال. إهالك يف جودك ذلك يف — ماثل — فحكى منها صلبة ناقة كل وأفنى
وعًدا عنك بذلك ظنونه فوعدته شيئًا، تعطيه أنك إنسان ظن كلما يقول: (33)

تمام: أبي قول إىل نظر وفيه الوعد. ذلك وأنجزت ظنونه صدَّقت

َج��َم��ِل��ي َع��ْن ال��رَّْح��ِل ِع��نْ��َد ُج��وُدَك َوَح��طَّ ِب��ِه ال��ظُّ��نُ��وَن َوَص��َدْق��َت َظ��نِّ��ي َص��دَّْق��َت

البزاز معرفة بالشعر عارف إنه يقول: الثياب. تاجر والبزاز: الشعر القريض (34)
بالثياب.

وقال فيه. اإلعجاز بمواطن وأبرص بمغزاه منا أدرى وهو القول نقول يقول: (35)
باملعجز. القول يف يأتي أن منا وأوىل بمعناه أعلم وهو القول إلينا ينسب أي جني: ابن
به سمى ثم الذباب، صوت حكاية — الكرس عىل الجزأين ببناء — الخازباز (36)
جيده يميز وال الشعر يعرف ال وغريك له، ناقد بالشعر طب أنت يقول: نفسه. الذباب
هذا، يطن. حني الذباب كأنهم له حفل ال بما يهذون شعراء عليه فيجوز رديئه، من
ذلك، يف القول لنا سبق قد كان وإن املادة، لهذه توفية الخازباز يف اللسان عبارة وإليك
والنصب الرفع يف يتغري ال الكرس عىل وبنيا واحًدا، جعال اسمان ذباب، والخازباز: قال:

أحمر: بن عمرو قال والجر؛

ُج��نُ��ونَ��ا ِب��ِه اْل��َخ��اِزبَ��اِز َوُج��نَّ ��َواِري ال��سَّ اْل��َق��َل��ُع َف��ْوَق��ُه َ ��أ تَ��َف��قَّ
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خازباز، صوته ألن — واحًدا جعال صوتان وهما — به الذبان وسمي «الخازباز»
ذبان أراد وقيل: النبت، أراد وقيل: خازباز. فقال: الواحدة الكلمة بمنزلة نزله أعربه ومن
لقوله: تقوية نرص أبو وأنشد به، فسماه الذباب لصوت حكاية الخازباز، وقيل: الرياض؛

َواْل��يَ��ْع��ِض��ي��َدا ��ْف��ِص��لَّ َوال��صِّ ��لَّ ال��صِّ ُع��وَدا ُع��وٍد أَْك��َرَم أَْرَع��يْ��تُ��َه��ا
َم��ْس��ُع��وَدا َع��اِم��ٌر يَ��ْدُع��و ِب��َح��يْ��ُث ال��م��ُج��وَدا ��ِن��َم ال��سِّ َواْل��َخ��اِزبَ��اِز

واملجود كاإلكليل، رأسه يعلو ما وهو سنمته، خرجت الذي وهو مرتفع؛ سنم: «نبت
واليعضيد والصفصل الصل من «وكل راعيان ومسعود وعامر املطر.» أصابه الذي
من «لعله أقول: حلوقها. يف والناس اإلبل يأخذ داء — هذا غري يف — والخازباز نبات.»
قال: لغات، وفيه الحلق، يف تأخذ قرحة الخازباز: سيده: ابن وقال بعينه.» ذباب لسع

َالِزَم��ا تَ��ُك��وَن أَْن أََخ��اُف إِنِّ��ي ال��لَّ��َه��اِزَم��ا أَْرِس��ِل َخ��اِزبَ��اِز يَ��ا

وأنشدوا: لغة، والخزباز:

اْل��ِخ��ْزبَ��اِز ِم��ْن َل��َه��اِزُم��َه��ا َوِرَم��ْت ِدَراِب��َه��ا ِع��نْ��َد تَ��ِه��رُّ اْل��ِك��َالِب ِم��ثْ��ُل

شبههم الحنك، أصل يف لحمة وهي لهزمة؛ جمع واللهازم: درب. جمع «الدارب:
الدروب.» عند النابحة بالكالب

الذي كاألعمى فيه أنه مع بمعرفته بصري بالشعر ِطبٌّ أنه ويظن يقول: (37)
العكاز ضائع هو أي إلخ؛ … العمى يف وهو وقوله: للطريق، يهتدي ال فهو عصاه ضاعت

العميان. جملة يف كونه حال
الجائزة، يأخذ الذي الشاعر واملجاز: الجائزة، يعطي الذي املمدوح املجيز: (38)

املضاف. فحذف املجاز، عقل مثل أي املجاز؛ عقل وقوله:
كان به بصريًا قريحة ذا مجوًدا الشاعر كان فإن قارضه؛ حسب الشعر إن يقول:
يجيز الذي واملمدوح متخلًفا، شعره يكون املتخلف وكذلك هذه، طبقته حسب شعره
عقله كان البارع الجيد الشعر عىل أجاز إن فهو جائزته، يأخذ من عقل عقله يشبه
أن والحاصل كذلك. دونًا عقله كان الدون الشعر عىل أجاز وإن قارضه كعقل جيًدا
التجويد عىل القدرة من الشاعر مكانة عىل يدل فهو مًعا، واملمدوح للمادح َمَحكٌّ الشعر
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ويروى يستحقه. ما ومعرفة ونقده بالشعر البرص من املمدوح مكانة وعىل واالبتكار،
أحًدا مدحت إذا للشاعر: يقول للشاعر. الخطاب فيكون منك، قابله فيك»: «قائله بدل
يقبل به والجاهل الجيد، إال يقبل ال بالشعر العالم أن يعني نظريه؛ فهو شعرك فقبل

الرديء.
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ارتجاًال: الطيب أبو فقال يده، من الكأس الدولة سيف فوضع املؤذن، أذن وقد وقال

َق��اِس1 َوْه��َو َق��ْل��بً��ا َل��يَّ��نْ��َت َوَال نَ��اِس��ي أَذَْك��ْرَت َف��َم��ا أَذِّْن أََال
ِب��َك��اِس2 َخ��اِل��ِق��ِه َح��قِّ َع��ْن َوَال اْل��َم��َع��اِل��ي َع��ِن اْألَِم��ي��ُر ُش��ِغ��َل َوَال

الطرابليس: خلكان بن هللا عبيد يمدح وقال

تَ��ِع��ِس3 اْل��َه��َوى ِف��ي ِب��َج��دٍّ َغ��َدْوُت َل��َم��ا اْألَنْ��ِس َظ��بْ��يَ��ُة َل��ْوَال اْل��َوْح��ِش أََظ��بْ��يَ��َة
نَ��َف��ِس��ي4 َل��ْوَع��ٍة ِم��ْن ��ُف��ُه يُ��نَ��شِّ َدْم��ًع��ا ُم��ْخ��ِل��َف��ٌة َواْل��ُم��ْزُن ال��ثَّ��َرى َس��َق��يْ��ُت َوَال
ُرِس5 ال��دُّ اْألَْرُس��ِم ِف��ي ُدُرٍس أَْرُس��ٍم ِذي ثَ��اِل��ثَ��ٍة ُم��ْس��َي ِب��ِج��ْس��ٍم َوَق��ْف��ُت َوَال
َوال��لَّ��َع��ِس6 اْل��َج��ْف��ِن ذَاِك تَ��ْك��ِس��ي��ِر َق��ِت��ي��َل ِدْم��نَ��ِت��َه��ا ََّل َس��آ ُم��ْق��َل��ِت��َه��ا َص��ِري��َع
يَ��ِم��ِس7 َل��ْم اْل��بَ��اِن َق��ِض��ي��ُب َرآَه��ا َوَل��ْو َط��َل��َع��ْت َم��ا ��ْم��ُس ال��شَّ َرأَتْ��َه��ا َل��ْو َخ��ِري��َدٌة
َك��نَ��ِس8 َع��َل��ى ِب��ِدي��بَ��اٍج َس��ِم��ْع��ُت َوَال َرَش��أٍ َع��َل��ى َخ��ْل��َخ��اٌل َق��بْ��َل��ِك َض��اَق َم��ا
نَ��ِك��ِس9 َوَال ِرْع��ِدي��ٍد َغ��يْ��َر ً اْم��َرأ تَ��ْرِم َك��ثَ��ٍب َع��ْن ال��دَّْه��ِر نَ��َك��بَ��اُت تَ��ْرِم��ِن��ي إِْن
اْل��َف��َرِس10 َح��اِف��ُر يُ��ْف��َدى اْل��َع��يْ��ِر ِب��َج��بْ��َه��ِة َح��اِس��ُدُه��ْم ال��ل��ِه ُع��بَ��يْ��َد بَ��ِن��ي��َك يَ��ْف��ِدي
ُم��ْف��تَ��ِرِس11 َغ��يْ��َر َك��ْل��بً��ا ال��لَّ��يْ��ِث َوتَ��اِرِك��ي َج��اَرُه��ُم اْل��َح��اِم��ي��َن اْل��َغ��َط��اِرَف��ِة أَبَ��ا
َق��بَ��ِس12 َع��َل��ى نُ��وًرا اْش��تَ��َم��َل��ْت َك��أَنَّ��َم��ا ِع��َم��اَم��تُ��ُه ��اٍح َوضَّ أَبْ��يَ��َض ُك��لِّ ِم��ْن
َش��ِرِس13 َل��يِّ��ٍن ُم��ِم��رٍّ ُح��ْل��ٍو أََغ��رَّ بَ��ِه��ٍج ُم��بْ��ِغ��ٍض ُم��ِح��بٍّ بَ��ِع��ي��ٍد َداٍن
نَ��ُدِس14 َرٍض نَ��ْدٍب نَ��ٍه َس��ِريٍّ َج��ْع��ٍد ِث��َق��ٍة أَِخ��ي َواٍف َغ��ٍر أَِب��يٍّ نَ��ٍد
اْل��يَ��بَ��ِس15 َم��ْوِض��ُع اْل��َف��يَ��اِف��ي ِف��ي اْل��َق��َط��ا َع��زَّ َغ��اِديَ��ٍة َم��اءَ يَ��َديْ��ِه َف��يْ��ُض َك��اَن َل��ْو
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َط��َرابُ��ْل��ِس16 َع��ْن ِم��ْص��ٍر ُك��لُّ ��َرْت َوَق��صَّ ِب��ِه��ْم ��َم��اءُ ال��سَّ اْألَْرَض َح��َس��َد أََك��اِرٌم
تُ��ُرِس��ي؟!17 َوُه��ْم َس��يْ��ِف��ي َوُه��ْم ِق��ْرٍن َوأَيُّ أَُح��اِذُرُه؟! — َق��ْص��ِدي َوُه��ْم — اْل��ُم��لُ��وِك أَيُّ

ارتجاًال: وقال فامتنع معه الرشاب ضبيس بأبي يعرف له صديق وسأله

اْل��ُك��ئُ��وِس ُم��َع��اَط��اِة ِم��ْن َوأَْح��َل��ى اْل��َخ��نْ��َدِري��ِس اْل��ُم��َداِم ِم��َن أََل��ذُّ
َخ��ِم��ي��ِس18 ِف��ي َخ��ِم��ي��ًس��ا َوإِْق��َح��اِم��ي َواْل��َع��َواِل��ي ��َف��اِئ��ِح ال��صَّ ُم��َع��اَط��اُة
ال��نُّ��ُف��وِس19 أََرِب ِف��ي اْل��َع��يْ��َش َرأَيْ��ُت ِألَنِّ��ي أََرِب��ي اْل��َوَغ��ى ِف��ي َف��َم��ْوتِ��َي
َض��ِب��ي��ِس20 أَبَ��ا َل��َك��اَن ِب��ِه أَُس��رُّ نَ��ِدي��ٍم ِب��يَ��َدْي ��ي��تُ��َه��ا ُس��قِّ َوَل��ْو

الطرسويس: زريق بن محمد يمدح وقال

نَ��ِس��ي��َس��ا21 َش��َف��يْ��ِت َوَم��ا انْ��ثَ��نَ��يْ��ِت ِم��مَّ َرِس��ي��َس��ا َف��ِه��ْج��ِت َل��نَ��ا بَ��َرْزِت َه��ِذي
َج��ِل��ي��َس��ا22 ِل��ْل��َف��ْرَق��َديْ��ِن َوتَ��َرْك��ِت��ِن��ي اْل��َك��َرى ِف��ي َح��ظِّ��ي ِم��نْ��ِك َح��ظِّ��ي َوَج��َع��ْل��ِت
ُك��ئُ��وَس��ا23 اْل��ِف��َراِق َخ��ْم��ِر ِم��ْن َوأََدْرِت ِب��َس��ْك��َرٍة اْل��ُخ��َم��اَر ذَيَّ��اِك َق��طَّ��ْع��ِت
اْل��ِع��ي��َس��ا24 َوتَ��ْرِوي َم��َزاَدُك��ُم تَ��ْك��ِف��ي َم��َداِم��ِع��ي َف��ِإنَّ َظ��اِع��نَ��ًة ُك��نْ��ِت إِْن
َع��بُ��وَس��ا يَ��ُك��وَن أَْن َوْج��ِه��ِك َولِ��ِم��ثْ��ِل بَ��ِخ��ي��َل��ًة تَ��ُك��وَن أَْن ِل��ِم��ثْ��ِل��ِك َح��اَش��ا
َخ��ِس��ي��َس��ا25 يَ��ُك��وَن أَْن نَ��يْ��ِل��ِك َولِ��ِم��ثْ��ِل ُم��َم��نَّ��ًع��ا يَ��ُك��وَن أَْن َوْص��ِل��ِك َولِ��ِم��ثْ��ِل
َوِط��ي��َس��ا26 اْل��ُف��َؤاَد وََغ��اَدَرِت َح��ْربً��ا َع��َواِذِل��ي َوبَ��يْ��َن بَ��يْ��ِن��ي َج��نَ��ْت َخ��ْوٌد
تَ��ِم��ي��َس��ا27 اْل��َح��يَ��اءُ َويَ��ْم��نَ��ُع��َه��ا ِت��ي��ًه��ا َدلُّ��َه��ا تَ��َك��لَّ��َم يَ��ْم��نَ��ُع��َه��ا بَ��يْ��َض��اءُ
َج��اِل��ي��نُ��وَس��ا28 ِص��َف��اُت َع��َل��يَّ َه��انَ��ْت ِع��نْ��َدَه��ا َداِئ��ي َدَواءَ َوَج��ْدُت ��ا َل��مَّ
نَ��ِف��ي��ًس��ا29 ِل��ل��نَّ��ِف��ي��ِس نَ��ِف��ي��ٌس أَبْ��َق��ى ��ًدا ُم��َح��مَّ ِل��ل��ثُّ��ُغ��وِر ُزَريْ��ٌق أَبْ��َق��ى
ال��رُّوَس��ا30 اْل��ُج��ُس��وُم َف��اَرَق��ِت َس��اَر أَْو َم��اَل��ُه اْل��َخ��َزاِئ��ُن َف��اَرَق��ِت َح��لَّ إِْن
أَِن��ي��َس��ا31 َك��ِرْه��َت َم��ا أَْوَح��َش َوَرِض��ي��َت َع��اِدِه نَ��ْف��َس��َك َع��اَديْ��َت إِذَا َم��ِل��ٌك
��ي��َس��ا32 ال��دِّعِّ اْل��ِم��ْط��َع��َن ��ِريَّ ��مَّ َوال��شَّ ُم��َداَف��ٍع َغ��يْ��َر اْل��َغ��َم��َراِت اْل��َخ��اِئ��َض
َم��ْرءُوَس��ا33 َج��نْ��بَ��ُه َم��ُس��وًدا إِالَّ أَِج��ْد َف��َل��ْم اْل��ِع��بَ��اِد َج��ْم��َه��َرة ��ْف��ُت َك��شَّ
ال��تَّ��ْق��ِي��ي��َس��ا34 َوتُ��ْف��ِس��ُد ال��ظُّ��نُ��وَن تَ��نْ��ِف��ي آيَ��ٍة ِف��ي َغ��ايَ��ًة َر تَ��َص��وَّ بَ��َش��ٌر
يُ��وَس��ى35 َع��َل��يْ��َه��ا َال ِم��نْ��َه��ا َوَع��َل��يْ��ِه ِب��َه��ا َال اْل��بَ��ِريَّ��ِة َع��َل��ى يُ��َض��نُّ َوِب��ِه
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ُش��ُم��وَس��ا36 ِص��ْرَن ال��ظُّ��لُ��َم��اِت أَتَ��ى ��ا َل��مَّ َرأْيَ��ُه أَْع��َم��َل اْل��َق��ْرنَ��يْ��ِن ذُو َك��اَن َل��ْو
ِع��ي��َس��ى37 َألَْع��يَ��ا َم��ْع��َرَك��ٍة يَ��ْوِم ِف��ي َس��يْ��ُف��ُه َع��اَزَر َرأَْس َص��اَدَف َك��اَن أَْو
ُم��وَس��ى ِف��ي��ِه َج��اَز َح��تَّ��ى انْ��َش��قَّ َم��ا يَ��ِم��ي��ِن��ِه ِم��ثْ��َل اْل��بَ��ْح��ِر لُ��جُّ َك��اَن أَْو
َم��ُج��وَس��ا اْل��ع��اَل��ُم��وَن َف��َص��اَر ُع��ِب��َدْت َج��ِب��ي��ِن��ِه َض��ْوءُ ِل��ل��نِّ��ي��َراِن َك��اَن أَْو
َخ��ِم��ي��َس��ا38 ِم��نْ��ُه َف��َرأَيْ��ُت َوَرأْيُ��تُ��ه ِب��َواِح��ٍد َس��ِم��ْع��ُت ِب��ِه َس��ِم��ْع��ُت ��ا َل��مَّ
نُ��ُف��وَس��ا39 َف��َس��اَل ُم��نْ��ُص��َل��ُه َوَل��َم��ْس��ُت َم��َواِه��بً��ا َف��ِس��ْل��َن أُنْ��ُم��َل��ُه َوَل��َح��ْظ��ُت
إِبْ��ِل��ي��َس��ا40 ِب��اْس��ِم��ِه َونَ��ْط��ُرُد أَبَ��ًدا ِب��ِظ��لِّ��ِه ال��زََّم��اِن ِم��َن نَ��لُ��وذُ َم��ْن يَ��ا
َط��ْرُس��وَس��ا41 ِف��ي يَ��َراَك ِب��اْل��ِع��َراِق َم��ْن َوْص��ُف��ُه ُدونَ��َك َع��نْ��َك اْل��ُم��َخ��بِّ��ُر َص��َدَق
ال��تَّ��ْع��ِري��َس��ا42 َويَ��ْك��َرُه اْل��َم��ِق��ي��َل يَ��ْش��نَ��ا َس��اِئ��ٌر َوِذْك��ُرَك ِب��ِه أََق��ْم��َت بَ��َل��ٌد
ِع��رِّي��َس��ا43 تَ��ِخ��ذْتَ��ُه َخ��َدْرَت َوإِذَا َف��اَرْق��تَ��ُه َف��ِري��َس��ًة َط��َل��بْ��َت َف��ِإذَا
ال��تَّ��ْدِل��ي��َس��ا44 َف��اْح��ذَِر اْل��ُم��َدلِّ��ُس َك��ثُ��َر َف��انْ��تَ��ِق��ْد ُدرٍّا َع��َل��يْ��َك نَ��ثَ��ْرُت إِنِّ��ي
َع��ُروَس��ا45 َف��اْج��تَ��َل��يْ��َت َل��َك َوَج��َل��ْوتُ��َه��ا إِنْ��َط��اِك��يَّ��ٍة أَْه��ِل َع��ْن ��بْ��تُ��َه��ا َح��جَّ
ال��نَّ��اُووَس��ا46 َويَ��ْس��ُك��ُن اْل��َخ��َراَب يَ��أِْوي َوَش��رَُّه��ا اْل��ُق��ُص��وِر َع��َل��ى ال��طُّ��يُ��وِر َخ��يْ��ُر
َح��ِب��ي��َس��ا47 َع��َل��يْ��َك ُك��ِت��بَ��ْت َج��اَه��َدْت أَْو ِب��أَْه��ِل��َه��ا َف��َدتْ��َك نْ��يَ��ا ال��دُّ َج��اَدِت َل��ْو

هذا عند قيامك طال قد له: ويقول نفسه، يف ما يستعلم من كافور عليه ودس
فقال: الرجل،

ال��نُّ��ُف��وِس48 ِم��َن اْل��ُم��ْك��َرَم��اِت َوبَ��ذُْل ءُوِس ال��رُّ َع��َل��ى اْل��ِق��يَ��اُم َل��ُه يَ��ِق��لُّ
َع��بُ��وِس49 يَ��ْوٍم ِف��ي تَ��ُك��وُن َف��َك��يْ��َف َض��ُح��وٍك يَ��ْوٍم ِف��ي َخ��انَ��تْ��ُه إِذَا

عنده: من خرج وقد كافوًرا، يهجو وقال

نَ��ْف��ِس��ِه50 َع��َل��ى اْل��َع��بْ��َد َح��كَّ��َم َم��ْن ِع��ْرِس��ِه َوِم��ْن َع��بْ��ٍد ِم��ْن أَنْ��َوُك
��ِه51 ِح��سِّ ِف��ي اْإلِْف��َس��اِد تَ��َح��كُّ��َم تَ��ْح��ِك��ي��ُم��ُه يُ��ْظ��ِه��ُر َوإِنَّ��َم��ا
َح��بْ��ِس��ِه52 ِف��ي أَنَّ��َك يَ��َرى َك��َم��ْن َوْع��ِدِه ِف��ي أَنَّ��َك يَ��َرى َم��ْن َم��ا
ِض��ْرِس��ِه53 أَْو اْل��ُم��نْ��ِت��ِن َف��ْرِج��ِه َع��ْن أَْخ��َالُق��ُه تَ��ْف��ُض��ُل َال اْل��َع��بْ��ُد
أَْم��ِس��ِه54 ِف��ي َق��اَل َم��ا يَ��ِع��ي َوَال يَ��ْوِم��ِه ِف��ي اْل��ِم��ي��َع��اَد يُ��نْ��ِج��ُز َال
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َق��ْل��ِس��ِه55 ِف��ي ُح اْل��َم��الَّ َك��أَنَّ��َك َج��ذِْب��ِه ِف��ي تَ��ْح��تَ��اُل َوإِنَّ��َم��ا
َرأِْس��ِه56 ِف��ي ��اِس ال��نَّ��خَّ يَ��ُد َم��رَّْت اْم��ِرٍئ ِع��نْ��َد اْل��َخ��يْ��َر تُ��َرجِّ َف��َال
ِج��نْ��ِس��ِه57 إَِل��ى َف��انْ��ُظ��ْر ِب��َح��اِل��ِه نَ��ْف��ِس��ِه ِف��ي ��كُّ ال��شَّ َع��َراَك َوإِْن
ِغ��ْرِس��ِه58 ِف��ي يَ��ْل��ُؤُم الَّ��ِذي إِالَّ ثَ��ْوِب��ِه ِف��ي يَ��ْل��ُؤُم َف��َق��لَّ��َم��ا
َق��نْ��ِس��ِه59 َع��ْن اْل��َم��ذَْه��َب يَ��ِج��ِد َل��ْم َق��ْدِرِه َع��ْن اْل��َم��ذَْه��َب َوَج��َد َم��ْن

نارها خفيت حتى واآلس بالنرجس محشوة مجمرة العميد بن الفضل أبو وأحرض
مرتجًال: فقال ذلك؛ خالل من يخرج والدخان

َم��ْع��ِط��ُس60 ��ُه َش��مَّ َم��ا َوأَْط��يَ��ُب اْألَنْ��ُف��ُس َح��بَّ��ِت اْم��ِرٍئ أََح��بُّ
َوال��نَّ��ْرِج��ُس61 اْآلُس َم��َج��اِم��ُرُه َل��ِك��نَّ��َم��ا ال��نَّ��دِّ ِم��َن َونَ��ْش��ٌر
اْألَْق��َع��ُس62 ِع��زَُّك َه��اَج��ُه َف��َه��ْل َه��اَج��ُه َل��َه��بً��ا نَ��َرى َوَل��ْس��نَ��ا
اْألَْرُؤُس63 أَْرُج��َل��َه��ا َل��تَ��ْح��ُس��ُد َح��ْوَل��ُه الَّ��ِت��ي اْل��ِف��ئَ��اَم َوإِنَّ

هوامش

ال الصلوات عىل محافظ أنه يعني ناسيًا؛ بأذانك تذكِّر فلم أذن للمؤذن: يقول (1)
يحتاج فال خاشع، القلب لني وهو باألذان، يتذكرها أن إىل محتاج غري فهو أوقاتها، ينىس
رأيت يقول: من لغة عىل أو الرضورة، ولكنها ناسيًا، يقول: أن حقه وكان يلينه. ما إىل

قاسيًا. قلبًا لينت وال قال: كأنه الحال، موضع يف قاٍس، وهو وقوله: قاٍض.
املعايل، أسباب مراعاة عن وال تعاىل، هللا حق عن لتشغله الكأس تكن لم يقول: (2)
ويف حق. مراعاة أو فرض أداء من يلزمه عما فيغفل أوقاتهم يستهلكون ممن ليس فهو

تمام: أبو يقول هذا مثل

َولِ��ْع��ُب َل��ْه��ٌو َل��ذَّاِت��َه��ا َوَال اْل��َم��َع��اِل��ي َط��َل��ِب َع��ْن يَ��ْش��َغ��ْل��َك َوَل��ْم

كثريًا، ناًسا أي كثريًا؛ أَنًَسا كذا بمكان رأيت تقول: الناس. جماعة األَنَس: (3)
هذه عىل األخفش وأنشد اإلنس. يف لغة كذلك: واألنس املقيمون، الحي أيًضا: واألنس

الضبي: الحارث بن لسمري اللغة
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َظ��َالَم��ا ِع��ُم��وا ُق��ْل��ُت: ، اْل��ِج��نُّ َف��َق��الُ��وا: أَنْ��تُ��ْم؟ َم��نُ��وَن َف��ُق��ْل��ُت: نَ��اِري، أَتَ��ْوا
ال��طَّ��َع��اَم��ا اْألَنْ��َس نَ��ْح��ُس��ُد َزِع��ي��ٌم: ِم��نْ��ُه��ْم َف��َق��اَل ال��طَّ��َع��اِم؟ إَِل��ى َف��ُق��ْل��ُت:
َس��َق��اَم��ا يُ��ْع��ِق��بُ��ُك��ْم ذَاَك َوَل��ِك��ْن ِف��ي��نَ��ا ِب��اْألَْك��ِل ��ْل��تُ��ُم��و ُف��ضِّ َل��َق��ْد

هذه وأول الغساني، شمر وقيل للفرزدق، وقيل ا، رشٍّ تأبط األبيات هذه قائل (وقيل:
األبيات:

ُم��َق��اَم��ا ِب��َه��ا أُِري��ُد َال ب��َداٍر َوْه��ٍن بُ��َع��يْ��َد َح��َض��أُْت َق��ْد َونَ��اٍر
ت��نَ��ام��ا أن َم��خ��اف��ة أك��ال��ئُ��ه��ا َوَع��ي��ن َراِح��ل��ة تَ��ْرِح��ي��ل ِس��وى
[األب��ي��ات] … … … … … ن��اري أتْ��وا

وبعدها:

��ق��اَم��ا وال��سَّ ال��نَ��ق��اَص��َة ِآلك��ل��ِه ِف��ي��ِه ف��إنَّ ال��ط��ع��اَم ع��نَّ��ا أِم��ْط

أي — حضأتها قد نار رب يقول: املهالك، واقتحام بالجرأة نفسه قائلها يصف
أي — الليل نصف من نحو واملوهن: والوهن بعد، تصغري وبعيد — وسعرتها أوقدتها
السفر، يف لراحتي يلزم ما تجهيز سوى بها إقامة أريد ال مفازة يف الليل جوف يف أوقدتها
العدو، من تحفظني وهي النوم، من أحفظها فأنا — أحافظها أي — أكالئها عني وألجل
الظالم، وقت يف تنعموا أي ظالًما: وعموا أنتم؟ من حقه: وكان استفهام، أنتم: ومنون
والنقاصة: عنا، أزله أي عنا: وأمط علينا، أي وفينا: إليه، أقبلوا أو هلموا أي الطعام: وإىل

العرب.) أكاذيب من كله وهذا كالنقص. مصدر
وأنسة. أنًسا — بالكرس — به أِنست مصدر وهو الوحشية، خالف أيًضا: واألَنَس
والتعس: والبخت، الحظ والجد: كفًرا. به كفرت مثل أُنًْسا، به أنست هي أخرى: لغة وفيه
يتعس — بالفتح — وتعس الهالك، وقيل: االنتعاش، ضد والعثور: والكب االنحطاط

هالل: بن مجمع قال هللا. وأتعسه تعًسا،

��ُع! ُم��َج��مِّ يَ��ا أَتْ��َع��ْس��تَ��ِن��ي َك��َم��ا تَ��َع��ْس��َت َخ��ِل��ي��ِل��َه��ا: ِم��ْن أَْف��َرْدتُ��َه��ا َوَق��ْد تَ��ُق��وُل
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يقال: إنما قائلني: تعس، قوله: عابوا وقد املشئوم. املنحوس التعس: بالجد واملراد
واحتج الفراء، عن روي ما إال بكرسها يجوز وال — العني بفتح — تَعس من تاعس، َجدٌّ

األعىش: ببيت اللغة أهل

َل��َع��ا أَُق��وَل: أَْن ْم��ْن َل��َه��ا أَْدنَ��ى َف��ال��تَّ��ْع��ُس َع��ثَ��َرْت إِذَا َع��َف��ْرنَ��اٍة َل��ْوٍث ِب��ذَاِت

وهو: — قبله بيت يف — بكلفت متعلق لوث: بذات (قوله:

َل��َم��َع��ا آلُ��َه��ا َم��ا إِذَا َع��َل��يْ��َه��ا ��ي َه��مِّ َوَش��ايَ��َع��ِن��ي نَ��ْف��ِس��ي َم��ْج��ُه��وَل��َه��ا َك��لَّ��ْف��ُت

الدواب من العاثر عىل تدعو والعرب قوية، شديدة وعفرناة: القوة. بالفتح: اللَّوث
لك، لًعا عثر: إذا له دعاؤهم كان بليًدا كان وإن له، تعًسا فتقول: بالتعس، جواًدا كان إذا

ينتعش.) أن بها: يراد كلمة وهي
تعس؛ جد يقال: ال هذا فعىل تعًسا، املصدر لكان — بالكرس — تِعس جاز ولو
ومساءلته الفيايف مالزمته لكثرة ألفته ألنها الوحشية؛ الظبية يخاطب تاعس. يقال: وإنما

الرمة: ذو قال كما األطالل،

تَ��ْرتَ��ُع َح��ْولِ��َي َواْل��ِغ��ْزَالُن ��يَّ ِب��َك��فَّ أُِع��ي��ُدُه ثُ��مَّ اْل��َخ��طَّ َوأَْم��ُح��و أَُخ��طُّ

أيتها اإلنس من شبيهتك لوال يقول: يرينني. ما لكثرة بي وأنسن ألفنني قد أي:
منحوس. جد ذا الحب يف رصت ملا — حبيبته يعني — الظبية

إخالف من ماطرة غري أي ومخلفة: األبيض. السحاب واملزن: الرتاب. الثرى: (4)
عىل جرت إذا دموعه تنشف نفسه حرارة وأن دموعه، وكثرة وجده حرارة يصف الوعد.

اآلخر: قول إىل ينظر وهذا األرض.

اْألَْك��بَ��اِد َح��َراَرُة اْل��َوَداِع أَْرَض َألَْح��َرَق��ْت َوَف��يْ��ُض��ُه��نَّ ال��دُُّم��وُع َل��ْوَال

اآلخر: وقول

اْل��َم��اءَ اْل��ُع��يُ��وِن ِف��ي ��ُف تُ��نَ��شِّ يَ��ْوًم��ا اْل��تَ��َظ��ْت إِذَا اْل��ُق��لُ��وِب ِن��ي��َراُن َوتَ��َك��اُد
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أي ثالثة: وميس للوقوف؛ ظرف وهو والصباح، الصبح مثل: املساء، امليس: (5)
جمع والدرس: اآلثار. رسم؛ جمع واألرسم: لجسم، صفة أرسم: وذي ثالثة. ليلة مساء
مساء دارها برسوم وقفت ملا الظبية هذه لوال يقول: انمحت. التي أي ودارسة؛ دارس
دارس بجسم — بلقائها العهد قرب مع بربعها وقفت ملا أي — ظعنها من الثالثة الليلة

للعكوك: ومثله الرسوم. تلك مثل آض حتى وأنحله الحزن أباله قد ناحل

أَْط��َالِل أَنْ��َض��اءِ ِف��ي أَنْ��ُدُب ِب��اْل��ِج��ْزِع أَُع��اِل��ُج��َه��ا أَْح��َزاٍن ِن��ْض��َو َخ��لَّ��ْف��تَ��ِن��ي

مثل الشفة يف سمرة واللعس: الديار. آثار من اسود ما دمن؛ جمعها الدمنة: (6)
عطف واللعس: لجسم. نعتان أنهما فعىل خفضهما ومن حاالن، َّل: وسآ ورصيع اللمى،
وأن بها، وجده شدة يذكر الظبية. يخاطب ألنه بالكرس؛ رويت ذاك: وكاف تكسري. عىل
مقتول وأنه ذهبت؟ أين عنها: دارها آثار بسؤال يتسىل وأنه بسحرها رصعته قد مقلتها

السمرة. من شفتها يف وما النظر وفتور االنكسار، من جفنها يف بما
أصله وامليس: وتثنى، مال يميس: الغصن وماس الحيية. الخفرة الخريدة: (7)
التبخرت. يشبه تمايله حسن إن حيث من للقضيب واستعاره لإلنسان، وهو التبخرت،
أحسن وهي منها، حياءً تطلع لم الشمس رأتها لو حتى الشمس من أحسن إنها يقول:
يف أنها إىل إشارة هذا ويف الواحدي: قال يتمايل. لم رآها فلو البان، غصن تثني من تثنيٍّا

الغصن. وال ترها لم الشمس وأن السرت، غاية
من الظباء تتخذه الذي املوضع والكناس: والكنس الصغري. الظبي الرشأ: (8)
الخلخال يضيق ال القوائم دقيق الرشأ إن يقول: الحر. من به تستظل الشجر أغصان
أن أسمع ولم الخلخال، عليك يضيق اللحم كثري القوائم غليظ رشأ وأنت قوائمه، عىل
الكناس فمستورة أنت أما — الحريرية الثياب من رضب — بالديباج يسرت الرشأ كناس

دريد: ابن قول إىل نظر وفيه هودجها. يريد بالديباج؛

��ُج��وُف؟ ال��سُّ ِت��ْل��َك ُرِف��َع��ْت ِع��َش��اءً ��ْم��ِس ال��شَّ أََع��ِن
��نُ��وُف؟ ال��شُّ ِت��ْل��َك ُع��لِّ��َق��ْت َغ��َزاٍل أُذْنَ��ْي َع��َل��ى أَْم

النون بكرس وأصله الفشل، الساقط والنكس: الجبان. والرعديد: القرب. الكثب: (9)
حد عىل بكرستني، أو فكرس، بفتح َفِعل إىل نقله تحريكه إىل احتاج فلما الكاف، وسكون

الهذيل: ربع بن مناف عبد قول
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َرَق��َدا؟ ِل��َم��ن يُ��ْؤَس��ى َوَال تَ��ْرُق��َداِن َال َع��ِوي��لُ��ُه��َم��ا ِربْ��ٍع ابْ��نَ��تَ��ْي يَ��ِغ��ي��ُر َم��اذَا
نَ��ِق��َدا َوَال َرْط��بً��ا َال َح��ْل��يَ��َة بَ��ْط��ِن ِم��ْن َق��َص��بً��ا أَْح��َش��اُؤَه��ا أُبْ��ِط��نَ��ْت ِك��ْل��تَ��اُه��َم��ا
اْل��ِج��ْل��َدا يَ��ْل��َع��ُج ِب��ِس��بْ��ٍت أَِل��ي��ًم��ا َض��ْربً��ا َم��َع��ُه َق��اَم��تَ��ا نَ��ْوٌح تَ��َج��اَوَب إِذَا

ال أي إلخ؛ … يغري ماذا قوله: أبيهما. عىل وبكائهما أختيه يف األبيات هذه (يقول
كأن يقول: إلخ، … أبطنت كلتاها وقوله: شيئًا. ثأره طلب من أبيهما عىل بكاؤهما يغني
يبكي كان ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن الحديث: ويف البكاء. شدة من املزامري قصب أجوافهما يف
يف والتاء يتأكل لم أي نقًدا؛ وال وقوله: املرجل. كأزيز أزيز لجوفه يسمع حتى صالته يف
وقد للنواح، يجتمعن النساء والنوح: باليمن، مأسدة والحلية: الغائب. للمؤنث «ترقدان»

بالجلود.) خدودهن يلطمن مناحاتهن يف العرب نساء كانت
فحرك الجلد، أراد الحرقة؛ واللعج: املدبوغة. البقر جلود والسبت: ينفع. [يغري:
قرب عن بنوائبه الدهر رماني إن املتنبي: يقول كثري. ومثله قبله.] ما لكرس بالكرس الالم
ذلك أخاف ال يعني دنيء؛ ساقط وال جبان غري فإني — يخطئ ال حيث من يعني —

منه. أجبن وال
مثًال — الحمار — العري جعل يفدي. فاعل وحاسدهم: منادى. هللا: عبيد (10)
الكريم؛ يف يشء أخس يفدى اللئيم يف يشء بأعز واملعنى: للكريم، مثًال والفرس: للدنيء،
ألبي هذا ومثل الحمار. بوجه الفرس حافر يفدى كما كان فداهم إذا حاسدهم إن أي

اإلسكايف: جعفر

َع��ِزي��ِز ِج��دُّ َوْه��َو َش��ْخ��ِص��َك َج��نْ��ِب ِف��ي َع��ِزي��َزٍة َغ��يْ��ُر َوْه��َي ِف��َداُؤَك نَ��ْف��ِس��ي
��ونِ��ي��ِز ال��شُّ ِم��َن َك��فٌّ َوْق��ِت��َه��ا ِف��ي أَذَاتَ��ُه اْل��بَ��ِه��يَّ اْل��َح��رَّ يَ��ِق��ي َف��َل��َق��ْد

العتبي: نرص ألبي ومثله السوداء. الحبة والشينيز: الشونيز

َك��ُف��وِر َغ��يْ��ُر أَْوَل��ي��َت َم��ا ِل��َج��ِل��ي��ِل أَنَّ��ِن��ي َواْل��َم��َالِئ��ُك يَ��ْش��َه��ُد ال��ل��ُه
اْل��َك��اُف��وِر ِوَق��ايَ��ُة ��ِع��ي��َر ال��شَّ أَنَّ أََرى بَ��ل ِل��َق��ْدِري َال ِف��َداُؤَك نَ��ْف��ِس��ي

والغطارفة: منادى. هو الذي هللا، عبيد من البدل عىل نصب الغطارفة: أبا (11)
يقول: وجريانه. قومه يحمي الذي وهو حام، جمع والحامني: السيد. وهو غطريف، جمع
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األسد أن يعني شيئًا؛ يصيد ال كلبًا األسد ويرتكون جارهم يحفظون الذين السادة أبا يا
عنهم. لجبنه الصائد، غري كالكلب عندهم — الشجاع البطل أي: —

الجبهة. الواضح املرشق والوضاح: العرض. النقي الكريم هنا: األبيض (12)
تحت أنه أي بعده. التي الجملة والخرب: مبتدأ، وعمامته: النار. من الشعلة والقبس:
الرقيات قيس بن هللا عبد قول من وهو لونه. وإرشاق وجهه لنور نار شعلة كأنه عمامته
رقية): جميًعا يسمني نساء بعدة يشبب كان ألنه قيل: الرقيات؛ إىل قيس أضيف (إنما

ال��ظَّ��ْل��َم��اءُ َوْج��ِه��ِه َع��ْن تَ��َج��لَّ��ْت ال��ل��ِه ِم��َن ِش��َه��اٌب ُم��ْص��َع��ٌب إِنَّ��َم��ا

بعيد ويقصده يحبه ممن — قريب — دان هو يقول: مرٍّا. صار اليشء: أمر (13)
ألوليائه حلو بالقصاد، بهج وأهله. للنقص مبغض وأهله، للفضل محب ينازعه، عمن
ُمَحبٌّ الخوارزمي: وروى األعداء. عىل — صعب — رشس الرضا. يف لني أعدائه، عىل مر
ورس، به فرح أي بهاجة: بالكرس وله، باليشء وبهج املفعول. اسم بصيغة — ُمبَْغٌض

الشاعر: قال وبهيج، بهج فهو

ِخ��َرُق ِل��ْل��ِب��َل��ى ِم��نْ��ُه تَ��َط��ايَ��َر َف��َق��ْد ِب��ِه بَ��ِه��ْج��ُت َق��ْد ِرَداءً ��بَ��اُب ال��شَّ َك��اَن

الجميل بالفعل مغرى وغر: الدنايا. يأبى أنوف وأبى: الكف. ندى جواد ند: (14)
— أٍخ جني: ابن وروى به. يوثق ثقة صاحب ثقة: أخي والوعد. بالعهد واٍف: به. مولع
خالطه، ملن مودته لصحة عليه — األخ — االسم هذا إلطالق مستحق هو أي: — منونًا
— عدل زيد كقولهم: به: وصف مصدر وهو — الغيب عند مأمون به موثوق وثقة:
جعد، فالن يقال: أن األصل (ألن للجواد جعد قولهم: وأما الزمخرشي: قال جواد. وجعد:
قال: بالجعودة. موصوفون العرب ألن سخيٍّا؛ عربيٍّا كونه عن الكناية فمن بخيل.) أي:

َوَج��ْع��ُد؟ َس��ِب��ٌط َوَس��اِق��يَ��اِن َم��ْع��ُد نَ��ْزٌع ذَْوَدَك يُ��ْرِويَ��ْن َه��ْل

ورسي: السقي. عن بالكالم يشتغالن فال يتفاهمان ال ألنهما وعربي؛ عجمي أي:
يدعى أي لها؛ يندب األمور يف الخفيف والندب: العقل. وهي نهية؛ ذو ونٍه: رشيف،
األمور عن البحاث الفطن وبكرسها: الدال بضم والندس مريض. أي ورٍض: فينتدب.

بها. العارف
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والفيايف: باملطر. تغدو السحابة والغادية: يديه. من الفائض أي يديه: فيض (15)
عطاؤه كان لو يقول: اليابس. املكان واليبس: بها. ماء ال املفازة وهي الفيفاة؛ جمع
يف — بالهداية املعروف الطائر وهو — القطا تجد ال حتى كلها الدنيا لعم سحابة ماء
وقهر، غلب وأصله: أعيا، هنا: وعز فيه، تنام أو الحب منه تلتقط ا جافٍّ موضًعا الفلوات

الحماسة: بيت ومنه

اْل��َج��نَ��اُح َع��ِل��َق َوَق��ْد تُ��َج��اِذبُ��ُه َف��بَ��اتَ��ْت َش��َرٌك َع��زََّه��ا َق��َط��اٌة

عليها. وامتنع اليابس املكان أي اليبس؛ موضع وجود أعياها أي:
األرض يف وكونهم بسببهم يقول: وأفضل. كأفاضل أكرم، جمع أكارم: (16)
بلدهم عن — بلد — مرص كل وتأخر مثلهم، السماء يف يكن لم إذ السماء حسدتها

األمصار. سائر أهل عىل لفضلهم الشام طرابلس
من أحًدا أحذر لم هؤالء قصدت إذا ويقول: اإلنكار. معناه استفهام هذا (17)
القرن أما الشجاعة، يف كفؤك والقرن: يقابلني. قرنًا أحذر لم بهم استعنت وإذا امللوك،

قال: واحد، زمان أهل فهم الناس: من

َغ��ِري��ُب َف��أَنْ��َت َق��ْرٍن ِف��ي َوُخ��لِّ��ْف��َت ِف��ي��ِه��ُم أَنْ��َت الَّ��ِذي اْل��َق��ْرُن ذََه��َب إِذَا

مائة. وقيل: سنة، ثمانون وقيل: سنة، أربعون هو يقال: الزمان، من الوقت والقرن:
صدور والعوايل: العريضة. السيوف والصفائح: القديمة. الخمر الخندريس: (18)
الصفائح: معاطاة ومعنى الجيش. والخميس: اليشء. يف اليشء دخول واإلقحام: الرماح.
إن يقول: اليشء. ناوله من إىل يده املتناول كمد بالرضب، األقران إىل بالسيوف اليد مد
— الثاني البيت يف — معاطاة وخربه: مبتدأ، ألذ: فقوله: الرشب، من عنده ألذ الحرب

القائل: قول ومثله عندهم، عيب وهو التضمني، العلماء: يسميه هذا ومثل

اْل��ُق��َل��ْل َوَض��ْرِب اْل��ُح��تُ��وِف َوَخ��ْوِض ��ُف��وِف ال��صُّ َوَش��تَّ��ى ��يُ��وِف ال��سُّ َل��َس��لُّ
َط��ْل يَ��ْوِم ِف��ي اْل��ُم��َداَم��ِة َوُش��ْرِب اْل��ُم��ْس��ِم��َع��اِت ِم��َن إَِل��يْ��ِه أََل��ذُّ
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— الحرب — الوغى يف قتلت إذا يقول: الحاجة، واألرب: الحرب. الوغى: (19)
أموت أن أشتهي وأنا النفس، تشتهيه فيما يكون ما الحياة حقيقة ألن حياتي؛ هو فذلك

حييت. فكأني أشتهي ما أدركت وإذا محاربًا،
أرس ألني ضبيس؛ أبي يدي من لرشبتها الخمر رشب يف رغبت لو يقول: (20)

بمنادمته.
هذه املعري: وقال رضورة، النداء حرف وحذف ناداها هذه، يا أي هذي: (21)
لنا برزت الربزة هذه يقول: كأنه الواحدة، الربزة إىل وإشارة املصدر موضع موضوعة

وأنشد: الواحدة، الربزة تلك يستحسن كأنه

َه��ذَّاِذ ِل��َص��اِرٍم َف��اْس��تَ��ْوِس��ِق��ي َه��ِذي َس��ِل��ْم��ِت ��ا إِمَّ إِِب��ِل��ي يَ��ا
َوال��رَّذَاِذ ال��دَّْج��ِن ِف��ي َط��اِرٍق أَْو

من عنها يتولد ما وهو وأولها، الحمى مس األصل: يف والرسيس الكرة. هذه يريد
الرمة: ذو قال ثبت، أي الهوى؛ من القلب يف رس ما هنا: واملراد الضعف.

يَ��بْ��َرُح َم��يَّ��َة ِذْك��ِر ِم��ْن اْل��َه��َوى َرِس��ي��ُس يَ��َك��ْد َل��ْم اْل��ُم��ِح��بِّ��ي��َن ال��نَّ��أُْي َغ��يَّ��َر إِذَا

يف كان ما فحركت لنا برزت يقول: والهزال. املرض بعد النفس بقية والنسيس:
نفوسنا من الهوى عليه أبقى ما شفيت وما مودعة عنا انرصفت ثم هواك، من قلبنا

بالوصال.
وصالك ومن منك فحظي النوم، وبني بيني حلت كما وبينك بيني حلت يقول: (22)
الليل طول ساهر فهو النوم، من وال الوصال من يل حظ ال يعني النوم، من كحظي

االجتماع. يف املثل بهما يرضب يفرتقان، ال نجمان وهما الفرقدين، يراعي
الخمار شبه يف قربك مع كنا يقول: السكر، بقية والخمار: ذاك؛ تصغري ذياك: (23)
يعني: بفراقك، إيانا بإسكارك الخمار عىل طم ما فجاء بالوصل، بخلك من نقايس كنا ملا
بالخمار قربها يف بخلها فشبه قربك، مع منعك من نقاسيه كنا مما بأشد فراقك من بلينا

صغر. بالسكر قيس إذا والخمار بالسكر، وفراقها
واملزاد: الدموع. واملراد: العني، من الدموع مجاري واملدامع: االرتحال. الظعن: (24)
البكاء من عليك أكثر فإني مرتحلة كنت إن يقول: اإلبل. والعيس: القربة. املزادة؛ جمع
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نشدان عن بها فتكتفون إبلكم وتروي املاء، أوعية من معكم ما تمأل دموعي إن حتى
املاء.

ألنها تنون وال العامل؛ املحذوفة املصادر إعراب تعرب تنزيه، كلمة حاشا: (25)
يف تكون» و«أن الرشح. هذا من أسلفنا فيما عليها القول وفينا وقد الحرف. عن منقولة
ما بحسب ويؤنث يذكر وهو مثل، إىل يرجع تكون: واسم مضمرة. «من» ب جر موضع
مثلك يقول: القليل. والخسيس: ينال. ملا اسم والنَّيل: وجهه، قطب وعبس: عليه. يقع
توافر يف وجهك ومثل بالوصال، يحبه من عىل يبخل أن ينبغي ال أصله وكرم حسنه يف
ال وأن بوصلك تجودي أن وبودي إليه، للناظرين عبوًسا يكون أن ينبغي ال مالحته
مبذولة تكون أنها أراد أنه — البيت هذا يف — قيل ما املتنبي يرد ولم هذا، عنا. تمنعيه
وانحرفت مل، مبذوًال كان وإذا ممنًعا، كان إذا ويطيب الوصال يحسن وإنما الوصال،

القائل: قول أحسن وما عنه، النفس

اْع��تَ��َدى إِذَا يَ��ُك��وُن َم��ا أَْع��َدُل َواْل��ُح��بُّ اْل��ُم��نَ��ى ِف��ي��ِه تَ��نَ��ْل َل��ْم َم��ا اْل��َه��َوى أَْح��َل��ى َم��ا
يَ��َدا ُم��َواَص��َل��ٍة إَِل��ى يَ��ُم��دُّ َال َم��ْن َع��اِش��ٍق أَْص��َدَق َرأَيْ��َت اْخ��تَ��بَ��ْرَت َوإِذَا

كثري: قال وقد

َواْزِديَ��اُرَه��ا َوْص��لُ��َه��ا نَ��ِئ��يٍّ��ا يَ��ُك��وُن الَّ��ِت��ي إَِل��ى ِب��اْل��ِوَص��اِل َألَْس��ُم��و َوإِنِّ��ي

األعىش: قول بعضهم وأنشد املبذولة، ال املصونة، القدر ذات يف أرغب إنما أي:

َع��َج��ُل َوَال َريْ��ٌث َال ��َح��ابَ��ِة ال��سَّ َم��ْش��َي َج��اَرتِ��َه��ا بَ��يْ��ِت ِم��ْن ِم��ْش��يَ��ِت��َه��ا َك��أَنَّ

اآلخر: قال كما قال هال والجة، خراجة هذه فقال:

َف��تُ��ْع��ذَُر؟ إِتْ��يَ��اِن��ِه��نَّ َع��ْن َوتَ��ْع��تَ��لُّ َف��يَ��ُزْرنَ��َه��ا َج��اَراتُ��َه��ا َوتَ��ْش��تَ��اُق��َه��ا

الوصال، مبذولة بأنها حبيبته بوصفه املتنبي عىل اعرتاض هذا فورجه: ابن قال
ما اللفظ يف وليس الوصف، هذا من حاشاك لها: قال وإنما بيشء، لذلك يتعرض ولم
له، وصالها مبذوًال يكون أن يريد أنه فيه بل ممنعة، أو الوصل مبذولة أنها عىل يدل
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محال. فهو حبيبته بذل يتمنى أنه منه يراد ال كان وإن ذلك؟ يحب ال محب وأي
أال بالفعل، يكن لم إن بالنية وصلك تمنعي أن لك حاشا أراد إنما الفتح: أبو قال

القائل: قول إىل ترى

ِط��َم��اُح أَْزَواِج��ِه��نَّ َع��ْن َوِف��ي��ِه��نَّ ��بَ��ا ال��صِّ َرْونَ��ِق ِف��ي ُه��نَّ ال��لَّ��َواِت��ي أُِح��بُّ
ِص��َح��اُح َوُه��نَّ َك��اْل��َم��ْرَض��ى تَ��َراُه��نَّ ِه ِل��ِض��دِّ ُم��ْظ��ِه��َراٌت ُودٍّ ُم��ِس��رَّاُت

يحب ما أظهر فقد الشاعر هذا أما الخطيب: قال يكتمن. ما خالف يظهرن هن أي:
قول وأما املحبني. بعض مذهب وهذا زوجها. عن طامحة لعوب كل يحب وأنه وبينه،

رصاح. هجر فهو ممنًعا، يكون أن بقوله: لهذا مباين فهو املتنبي
وارتفاع — بضمها — خود وجمعها: الناعمة، الشابة الخاء: بفتح الخود (26)
الوطيس: حمَي ويقال: حديد، من تنور والوطيس: محذوف. مبتدأ خرب أنها عىل خود
ويراجعنني هواها، يف — العواذل أي — يلمنني ما لكثرة يقول: الحرب. اشتدت أي
مثل فؤادي تركت وقد قال: ثم جرائها، من حربًا وبينهن بيني كأن صار ويغضبنني

الوجد. حرارة من فيه بما ملتهبًا أي الوطيس؛
ويمنعها تتكلم، أن داللها يمنعها — العرض نقية — بيضاء إنها يقول: (27)
وكذلك: وأعمل، فحذف تتكلم، أن يريد تكلم، فقوله: — تتثنى — تميس أن حياؤها
أن أراد تكلم، قوله: الكويف: العكربي قال ما وإليك التكلم. تكلم: بدل ويروى تميس.
يرون ال والبرصيون أشعارهم، يف كثري وهو تميسا؛ أن وكذلك وأعمل، فحذف تتكلم،

الشاعر: قول وحجتنا ذلك؛

َواْل��ُم��نْ��َح��نَ��ى ال��نَّ��َق��ا بَ��يْ��َن َط��َل��ٍل إَِل��ى تَ��لُ��وَم��اِن��ي َق��بْ��َل انْ��ُظ��َرا

طرفة: وقول

ُم��ْخ��ِل��ِدي أَنْ��َت َه��ْل ال��لَّ��ذَّاِت أَْش��َه��َد َوأَْن اْل��َوَغ��ى أَْح��ُض��َر ال��زَّاِج��ِري أَيُّ��َه��ذَا أََال

وبعده: طرفة، معلقة (من
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يَ��ِدي َم��َل��َك��ْت ِب��َم��ا أُبَ��اِدْرَه��ا َف��ذَْرنِ��ي َم��ِن��يَّ��ِت��ي َدْف��َع تَ��ْس��ِط��ي��ُع َالْ ُك��نْ��َت َف��ِإْن

مايل أنفق أن ويف أقتل، لئال الحرب حضور يف يلومني من يا األول: البيت يف يقول
لغريي. أخلفه وال الفتوة يف مايل أنفق فدعني منك، قبلت إن مخلدي أنت ما أفتقر، لئال
بالتمتع املوت أسبق فذرني مودتي تدفع أن تقدر ال كنت إن التايل: البيت يف قال ثم

اللذات.) وترك للبخل معنى فال منه بد ال املوت أن يعني مايل؛ بإنفاق
بن عامر وقول حذفها. مع «أن» بتقدير فنصب هللا» إال تعبدوا «ال هللا: عبد وقراءة

الطفيل:

أَْف��َع��لُ��ُه ِك��ْدُت بَ��ْع��َدَم��ا نَ��ْف��ِس��ي َونَ��ْه��نَ��ْه��ُت

بالفاء الستة جواب يف بدل غري من الحذف مع تعمل إنها بقولهم: ألزمناهم وقد
من الحذف مع تعمل فال ضعيفة، األفعال وعوامل الفعل، تنصب أنها وحجتهم مقدرة،
الشاعر: وقال أَْعبُُد﴾ تَأُْمُرونِّي ِهللا ﴿أََفَغرْيَ تعاىل: قوله يف عملها بطل ولهذا بدل؛ غري

أََح��َدا تُ��ْش��ِع��َرا َال َوأَْن ��َالَم ال��سَّ ِم��نِّ��ي َويْ��َح��ُك��َم��ا أَْس��َم��اءَ َع��َل��ى تَ��ْق��َرأاِن أَْن

(قبله:

َرَش��َدا َالَق��يْ��تُ��َم��ا ُك��نْ��تُ��َم��ا َوَح��يْ��ثُ��َم��ا نُ��ُف��وَس��ُك��َم��ا نَ��ْف��ِس��ي َف��َدْت َص��اِح��ِب��يَّ يَ��ا
َويَ��َدا ِب��َه��ا ِع��نْ��ِدي ِن��ْع��َم��ًة َوتَ��ْص��نَ��َع��ا َم��ْح��َم��لُ��َه��ا َخ��فَّ ِل��ي َح��اَج��ًة تَ��ْح��ِم��َال أَْن

قوله: وكذا دعائية، جملة إلخ … نفيس فدت وقوله: األبيات. هذه قائل يُعلم وال
«إن» أن قيل: تحمال: أن وقوله: الصواب. إىل االهتداء محرًكا: والرشد إلخ. … القيتما
وما وهي مصدرية، مفتوحة أن وقيل: عليه، قبله ما لداللة جوابها حذف رشطية هذه
مصدر ومحملها: منه. بدل تقرأان: وأن أسألكما، أي: مقدر. بفعل منصوب عليه دخلت
وويحكما النعمة، عىل مرادف عطف ويدا: بحملها. أي بها؛ وقوله: حملها. أي ميمي؛

ترحم.) كلمة وويح: السالم. وهو مفعوله، وبني تقرأان بني معرتض
اليوناني الطبيب وهو — جالينوس وصفات الوصال، هو عندها: دواؤه (28)

الطبية. تواليفه يف األدوية من وصفه ما — املشهور
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مذهب وهو بسبب، إليه يمت ال ما إىل التشبيب من انتقل فقد اقتضاب؛ هذا (29)
املمدوح. اسم ومحمد: املمدوح، أبو وزريق: واملخرضمني. الجاهلية

— الثغور وحفظ نفيس، وابنه نفيس وهو الثغور، والية ورثه أبوه مات ملا يقول:
نفيًسا، أمًرا نفيس البن نفيس رجل أبقى فقد نفيس، — البالد فروج من املخافة مواضع

عنها. األعداء وذب الثغور حفظ وهو
سار وإن خزائنه، تفارق حتى أمواله وهب وطنه يف نازًال كان إن يقول: (30)

والشجاعة. بالكرم يصفه رءوسهم، وبني أعدائه جسوم بني فرق للحرب
فعاده، أنيسا كرهت ما أوحش ورضيت نفسك عاديت إذا هكذا: البيت تقدير (31)
قال: كأنه التقديم، بعاده يريد أن يجوز وال الواحدي: قال رضورة. الفاء حذف ولكنه
أمر عاده، وقوله: له. صفة الجملة من ملك بعد ما ألن نفسك؛ عاديت إذا عاده ملك
واألمر والكذب، الصدق يحتمل خربًا يكون أن من بد ال الوصف ألن به؛ يوصف ال واألمر
نفسك عاديت فقد عاديته إن املتنبي: يقول كذبًا. وال صدًقا تحتمل ال واالستفهام والنهي
لقدرته. وقتله عليه أتى عاداه من إن أي أنيًسا؛ — املوت وهو — األشياء أوحش ورضيت
أن ولك الخائض، مدحت أو أردت، قال: كأنه مضمر، بفعل الخائض نصب (32)
وكرسها: الشني بفتح والشمرى الشدائد. والغمرات: «عاده». يف الهاء من بدًال تجعله
الطعن. وهو الدعس؛ من فعيل، والدعيس: الطعن. الجيد واملطعن: أمره. يف املشيح الجاد

عنه. للعجز أحد يدافعه فال الحروب شدائد يخوض الذي هو يقول:
بالظرف. تشبيًها جنبه: ونصب ومعظمه، أكثره وجمهوره: اليشء جمهرة (33)
من واملسود: هذا. جنب يف حقري هذا يقال: كما ومرءوس، مسود إليه باإلضافة أنه أراد
السيادة يف فوقه واملمدوح إال أحًدا أجد فلم الناس جمهور بلوت يقول: غريه. ساده

لهم. سيد الناس، عىل رئيس هو يعني والرياسة؛
تستعمل ما وأكثر العالمة، واآلية: يعدوه. ال الذي ه وحدُّ منتهاه، اليشء: غاية (34)

العتاهية: أبو قال كما سبحانه، هللا قدرة عىل العالمة يف اآلية

اْل��َواِح��ُد أَنَّ��ُه َع��َل��ى تَ��ُدلُّ آيَ��ٌة َل��ُه َش��ْيءٍ ُك��لِّ َوِف��ي

وكان بأرسها، كماالتهم إليها تنتهي للناس غاية وجعله بًرشا صوره هللا إن يقول:
حقيقة عىل تقع فال فيه، الناس ظنون بها تنتفي العادات خوارق من آية يف الخلق ذلك
جني: ابن وقال له. مثل وال بمثله يقاس إنما اليشء ألن بغريه؛ له قياسهم ويفسد كنهه،
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… ظنة إليه تسبق وال حال يف يتهم ال حتى الظنون ينفي بًرشا هللا صورك الذي أنت
كالناس ال إنسان إنه أي الوهم؛ هو الذي الظن من هو وإنما التهمة، ظن من هذا وليس
مقايستهم وأفسد أمره يف والشك الشبهة للناس وقع وقد فيهم، ليست صفات من فيه ملا
ظننت ما عىل فليس شمًسا أو سيًدا أو بدًرا أو بحًرا ظننته إن الواحدي: وعبارة عليه.
حني تعاىل هللا قدرة عىل الداللة يف غاية إنه أي ظننته؛ ما وفوق ذلك، من أفضل هو بل
يدرك فال الناس، ظنون نفى حني غريه يف يوجد ال ما وفيه آدميٍّا، بًرشا صورته خلق
فيقاس له نظري ال وهو ونظريه، مثله عىل يقاس اليشء ألن مقايستهم؛ وأفسد بالظن،

معناه. ويف عليه.

بَ��َش��ُر ِب��أَنَّ��ُه إِالَّ ِع��ي��َب َم��ا َم��َألٍ ِف��ي يُ��َع��اُب َل��ْو الَّ��ِذي أَنْ��َت

يف وهو بينها، من أي منها؛ وقوله: الخليقة. والربية: باليشء. البخل الضن: (35)
حزنت أًىس: عليه أسيت تقول: يحزن. ويوىس: «عليه». يف الضمري من الحال موضع
عليه. بالناس ال جميًعا الناس عىل به يضن إنه يقول: للقافية. فلني يؤىس؛ وأصله عليه،
ولو قدره، يساووا لم دونه كلهم هم يسلموا بأن الناس جميع فداء هو جعل لو أي:
منه خلف وال خلف منهم ففيه منهم، أفضل ألنه بهم؛ عليه يبخل لم له فداءً كلهم جعلوا
كالتفسري الثاني واملرصاع كلهم. الناس عىل ال هلك لو يحزنون وعليه الناس، جميع يف
قال عليه. لهم حسًدا مثله فيهم يكون أن هنا ها الضن وجه جني: ابن وقال لألول،
وأن هالكه، تمنى فقد الناس عىل املتنبي به بخل إذا ألنه باطل؛ محال وهذا الواحدي:

فيهم. يكون ال حتى الناس بني من يفقد
القرنني ذو استعمل لو يقول: معروف. الظلمات يف ودخوله اإلسكندر حديث (36)
قول ومثله املذموم. الغلو من بعده وما وهذا الظلمات؛ تلك له ألضاءت املمدوح رأى

اآلخر:

اْل��ظُّ��لُ��َم��اِت ِف��ي اْل��َق��ْرنَ��يْ��ِن ذُو َج��اَر َم��ا َك��أَْس��َه��ا َش��ْع��َش��َع ال��ظُّ��لُ��َم��اِت ِف��ي َك��اَن َل��ْو

اآلخر: وقول

ِب��ثَ��ْغ��ِرِه َالْس��تَ��َض��اءَ يَ��ْض��َح��ُك َوَرآُه ُظ��لُ��َم��اِت��ِه ِف��ي اْل��َق��ْرنَ��يْ��ِن ذَا أَنَّ َل��ْو
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لو يقول: عيىس. سيدنا بدعاء تعاىل هللا أحياه إرسائيل، بني من رجل عازر. (37)
إحياؤه. عيىس ألعجز الحرب يف بسيفه قتل كان

غناءه، ويغني الجيش مقام بنفسه يقوم إنه يقول: العظيم، الجيش الخميس: (38)
تمام أبو وهلل تراه. أن من خري باملعيدي تسمع أن قولك: ضد جني: ابن يقول كما وهو

يقول: حني

َل��ِج��ِب َج��ْح��َف��ٍل ِف��ي َوْح��َدَه��ا نَ��ْف��ِس��ِه ِم��ْن َل��َغ��َدا اْل��َوَغ��ى يَ��ْوَم َج��ْح��َف��ًال يَ��ُق��ْد َل��ْم َل��ْو

ويقول:

َق��ِب��ي��َال اْل��َق��ِب��ي��ُل َف��يَ��ْح��َس��بُ��ُه َويُ��َرى َواِح��ًدا اْل��َق��ِب��ي��َل��َة يَ��َرى اْل��ُم��َق��اِم ثَ��بْ��ُت

الورمي: ابن ويقول

إِنْ��َس��اُن َوْه��َو ُط��رٍّا ال��نَّ��اُس َك��أَنَّ��ُه ُك��لُّ��ُه��ُم ال��نَّ��اُس يَ��َراُه َوِح��ي��ٌد َف��ْرٌد

قال السيف. واملنصل: األصابع. باألنمل: واملراد تمييزان، ونفوًسا: مواهبًا (39)
يقول: االستنصار. عن كناية املنصل وملس االستمطار، عن كناية األنامل لحظ الواحدي:
بنفوس سيفه فسال إياي إلعانته وتعرضت أنامله، باملواهب فسالت لعطائه تعرضت

البحرتي: قال قتلهم. ألنه وأرواحهم؛ أعدائي

َونَ��ِج��ي��َع��ا نَ��ًدى َراَح��ِت��ِه َوبَ��نَ��اُن َوِس��نَ��انُ��ُه َح��يْ��ُف��ُه يَ��ْق��ُط��ُر تَ��ْل��َق��اُه

ولدعبل. دًما.» «نجيًعا:

اْل��ُم��َه��ْج تَ��ْج��ِري أَْس��يَ��اِف��نَ��ا َوَع��َل��ى ال��نَّ��َدى يَ��ْج��ِري أَيْ��َم��اِن��نَ��ا وََع��َل��ى

إىل نهرب أي ذلك؛ فكفانا إليه لجأنا الزمان من شدة أصابتنا إذا يقول: (40)
قال منه. ورعبًا خوًفا الشيطان؛ هرب اسمه ذكرنا وإذا الزمان، جور من وجواره ظله
— عليه وسالمه هللا صلوات املصطفى اسم وهو — محمد املمدوح اسم وألن العكربي:

ورسوله. هللا بذكر يطرد والشيطان
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قد مثنيًا مادًحا عنك أخرب الذي إن يقول: الخرب. ودونك: مبتدأ، وصفه: (41)
يف يراك بالعراق من قال: ثم الكالم، تم وهنا تستحقه، ما دون لك ووصفه صدق،
بطرسوس. وهو يراه بالعراق من فكأن شائع، وذكره ظاهرة، آثاره ألن أي طرسوس؛
أي طرسوس؛ يف يراك بالعراق من الواحدي: وقال عمت. قد آثاره إن أي التعميم؛ واملراد

ُكثري: قال كما يراك، كأنه إياك ومحبته إليك مليله

َس��ِب��ي��ِل ِب��ُك��لِّ َل��يْ��َل��ى ِل��ي تَ��َم��ثَّ��ُل َف��َك��أَنَّ��َم��ا ِذْك��َرَه��ا ِألَنْ��َس��ى أُِري��ُد

نواس: أبو قال وكما

َم��َك��اُن ِم��نْ��ُه يَ��ْخ��ُل َل��ْم َف��َك��أَنَّ��ُه ِم��ثَ��الُ��ُه اْل��ُق��لُ��وِب ِف��ي َر تَ��َص��وَّ َم��ِل��ٌك

وقت — النوم — القيلولة واملقيل: أبغضت. أي شنأت؛ من يشنأ أراد يشنا: (42)
ويكره: يشنأ يف والضمري للراحة. الليل آخر يف النزول والتعريس: الظهرية. — القائلة
ال ونهاًرا ليًال كلها البالد يف سائر وذكرك مقيم به أنت بلد طرسوس إن يقول: للذكر.

تمام: أبي قول من وهو التعريس. وال املقيل يطلب وال يتوقف

ُم��ِق��ي��ُم َوأَنْ��َت نْ��يَ��ا ال��دُّ ِب��َك َج��اَل��ْت َق��َص��اِئ��ٍد َح��بْ��َل َم��ْدِح��ي��َك ِف��ي َج��رَّْرُت

أي أهله؛ يف فالن أخدر ويقال: ولزمها، أجمته يف غاب وأخدر: األسد خدر (43)
الفراء: وأنشد فيهم. أقام

َع��َض��اَض��ا يَ��ذُْق َل��ْم َخ��ْم��ًس��ا أَْخ��َدَر َرَك��اًض��ا بَ��اِزيً��ا تَ��ْح��ِت��َي َك��أَنَّ

لياٍل خمس وكره يف أقام البازي هذا أن يريد عليه. يعض ما أي عضاًضا: يذق (لم
شديد اللحم إىل قرم وهو الصيد، يطلب ذلك بعد خرج ثم طعاًما، يذق لم أيامهن مع

به.) ناقته فشبه الطريان،
قالت أيًضا. مخدر وأسد األجمة، أي الخدر؛ يف داخل عرينه يف مقيم خادر: وأسد

األخيلية: ليىل

700



السني قافية

َخ��اِدِر ��اَن ِب��َخ��فَّ َل��يْ��ٍث ِم��ْن َوأَْش��َج��َع َح��ِي��يَّ��ٍة َف��تَ��اٍة ِم��ْن أَْح��يَ��ا َك��اَن َف��تً��ى

مأسدة). (خفان:
املمدوح شبه وعرينه؛ األسد أجمة والعريسة: والعريس اتخذت. بمعنى وتخذت:
عند تفارقه لألسد العرين بمنزلة لك البلد هذا يقول: األشياء. هذه له فاستعار باألسد
إىل نظر وفيه عرينه، إىل األسد يأوي كما ذلك بعد إليه وتأوي العدو، أي الفريسة؛ طلب

الرومي: ابن قول

��ُم ُم��تَ��أَجَّ اْل��َق��نَ��ا آَج��اِم بَ��يْ��َن َل��ُه َوتَ��اَرًة ِب��اْل��ِع��َراِق َط��ْوًرا ال��لَّ��يْ��ُث ُه��َو

أخذها. أي فانتقدها: إياها أعطيته إذا والدنانري؛ الدراهم الرجل نقدت تقول: (44)
نقد يقال: الزيف، ونفي الجيد تمييز يف يستعمالن وقد العرب، كالم يف األكثر هو هذا
به مدحه الذي شعره شبه هنا. املراد وهو والدنانري، الدراهم يف وكذلك وانتقده، كالمه
يبيعون الذين من املدلسون كثر يقول: السلعة. يف العيب إخفاء والتدليس عليه. نثره بدر
الشعر جيد لتعرف عليك الشعر در من نثرت ما وانتقد عليك، تدليسهم فاحذر الشعر،

نواس: أبي قول من البيت وصدر رديئه. من

يُ��نْ��ثَ��ُر رِّ ال��دُّ َع��َل��ى ُدرٍّا َرأَى َم��ْن َف��يَ��ا َه��اِش��ٍم ُدرَّ يَ��ا رَّ ال��دُّ َع��َل��يْ��َك نَ��ثَ��ْرُت

الرومي: ابن قول إىل ينظر وعجزه

آِخ��ِرْه إَِل��ى ��ْع��ُر ال��شِّ َ يُ��ْق��َرأ أَْن َح��اَج��ٍة ِم��ْن أَْس��أَُل َم��ا ُل أَوَّ
َش��اِع��ِرْه َوِف��ي ��ْع��ِر ال��شِّ َج��ْوَدِة ِف��ي تَ��ْرتَ��ِئ��ي ِب��الَّ��ِذي َك��َف��اِن��ي ثُ��مَّ

ذكر وإنما ذكر، لها يجر لم وإن للقصيدة، وجلوتها: حجبتها يف الضمري (45)
كذلك. إليها نظر أي هو؛ فاجتالها سافرة عليه عرضها بعلها: عىل العروس وجال الدر.
أنطاكية — البلد هذا أهل عن حجبتها يقول: كالعروس. بها مدحه التي قصيدته جعل
عليك وعرضتها لك أظهرتها ثم — األكابر ببعض يعرض — بها أمدحهم لم أي —
دون بها وخصصتك عروًسا، منها فاجتليت الزوج عىل وتجىل العروس، تعرض كما
املمدوح؛ من حاًال يكون أن ويجوز الواحدي: قال القصيدة، من حال وعروًسا: غريك.
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لم وإذا ضمريًا. قدر أي فاجتليتها؛ أراد: إذا وهذا واألنثى، الذكر عىل يقع العروس ألن
الجتليت. مفعول فهي يقدر

حجر عىل ويطلق دخيل، واملجوس، النصارى مقربة والناءوس: الناووس (46)
كالطيور امللوك به يمدح ما الشعر خري يقول: مثل. وهذا امليت، جثة فيه تجعل منقور
واألراذل اللئام به يمدح ما الشعر ورش امللوك، قصور إىل تطري — البزاة مثل — النفيسة
فأنت الكالم خري وكالمي الناس خري أنت يعني: واملقابر؛ الخراب إىل تأوي التي كالطيور
وأويت منزيل أويت ويقال: هذا، أنطاكية. أهل من يمدحهم لم بالذين يعرض به، أوىل

عدت. أي منزيل: إىل
الدنيا كانت لو يقول: يوهب. وال يباع ال الذي الوقف وهو املحبوس، الحبيس: (47)
لجعلت هللا سبيل يف مجاهدة غازية كانت لو أو فيها، بمن وفدتك عليك ألبقيت جود ذات
ألن هذا؛ قال وإنما وبأمرك. وعنك لك إال تغزو ال فكانت عليك، محبوًسا وقًفا نفسها

هللا. سبيل يف يجاهد الروم وجه يف الثغور عىل كان املمدوح
خدمته يف نبذل وأن الرءوس عىل ولو خدمته يف نقوم أن له يقل يقول: (48)
الكريمة. األفعال أي: — الراء وضم امليم بفتح — امَلكُرمات وتروى: املكرمة. النفوس

تمام: أبي قول وهلل

اْألَْق��َداِم َع��ِن َف��ْض��ًال َوِج��بَ��اِه��ِه��ْم َوَج��نَ��اِت��ِه��ْم َع��َل��ى َم��َش��ْوا يَ��ْق��ِدُروَن َل��ْو

فلم النفوس خانته إذا يقول: الكريه. والعبوس: للنفوس. خانته: يف الضمري (49)
الحرب؟ يف تخدمه فكيف السلم، يف تخدمه ولم بحقه تقم

حكَّم: ومن األَمة. بها يريد زوجته، وعرسه: األحمق. واألنوك: الحمق، النوك: (50)
ومن العبد من أحمق نفسه عىل حاكًما العبد يجعل الذي يقول: قبله. ما خربه: مبتدأ،
ومن العبد من أحمق العبد طاعة يف يكون من تقول: أن ولك أمته. أي العبد؛ عرس
نفسه به يعاتب عتاب وهذا املرأة. يعني نفسه، عرس من أي عرسه؛ من فقوله: املرأة.

يطيعه. أن إىل فاحتاج األسود قصد حني
اختياره، سوء عىل هذا تحكيمه يدل نفسه عىل العبد حكم من إن يقول: (51)
الحس أو املشرتك الحس أو والحس، الحس. يف الفساد تحكم عىل يدل االختيار وسوء
كما هو، — ً خطأ الباطن» «العقل عرصنا متأدبي بعض عليه أطلق الذي وهو — الباطن
املحسوسة، الجزئيات صور فيها ترتسم التي القوة الجرجاني: السيد «تعريفات» يف جاء
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قال: فتدركها. ثمة من النفس عليها فتطلع لها، كالجواسيس الظاهرة الخمس فالحواس
عرفه وقد أنهار. خمسة من تتشعب عني كأنها الدماغ من األول التجويف مقدم ومحله
الحي الجسم يف الحاصلة التغريات جملة هو قال: — برنار كلود — الفرنجة فالسفة أحد
اإلدراك. اللغة: أهل ويسميه املؤثر، يف لكيفية التأثري يف تكيف هو أو املهيجات، بواسطة
إليك، ييسء حبسه يف أنك يرى والذي إليك، يحسن وعده يف أنك يرى الذي أي: (52)
هو فال عنده؛ املحبوس معاملة يعامله كافوًرا ولكن كافور مواعيد يف مرهون أنه يريد
التربيزي: الخطيب وقال فريتحل. غاربه عىل حبله فيجعل يؤيسه هو وال وعده، ما يفيه
فما مخلص منه له فليس حبسه، يف أنه يرى فهو مثله، بحق جاهل العبد أن أراد إنما

وعد. فيما اإلنجاز يضمر فهو وعده يف أنك يرى الكريم والحر به، يبايل
هذين عن فيها فضل فال وبطنه فرجه عىل مقصورة العبد همة إن يقول: (53)

املعايل. عن الهمة بقرص يصفه وإحسان. وبر ملكرمة
يومه يف امليعاد ينجز ال يقول: لكافور. أمسه: ويف للميعاد، يومه: يف الضمري (54)
ينىس فطنته وسوء لغفلته أنه يعني باألمس؛ قاله ما يحفظ وال فيه ينجزه أن وعد الذي

يقوله. ما
مكرمة يأتي ال كافوًرا إن يقول: به. تجذب ضخم للسفينة حبل القلس: (55)
أنه يعني لتجري؛ السفينة — البحار — املالح يجذب كما فتجذبه تحتال بل بطبعه،
ال وهو اإلصعاد، إىل االنحدار من السفينة تجر كما وصعوبة بقوة الخري فعل إىل يجر
اإلصعاد إىل جذبت وإذا رسيعة؛ معه لتنحدر املاء جريان تطلب ألنها وشنشنتها؛ يتفق
صعب الخري فعل إىل جذب فإذا واللؤم، البخل تعود قد كافور وكذا لها. الجاذب أتعبت

عادته. ضد ألنه عليه؛
الرقيق. بائع عىل ويطلق لتنشط، ينخسها ألنه الدواب؛ يبيع الذي النخاس: (56)
قوله ومثله رأسه. عىل أي رأسه: ويف بمعنًى. وترجاه: — بالتشديد — ورجاه ورجاه
الهوان رأى قد عبد من الخري تأمل ال يقول: النَّْخِل﴾. ُجذُوِع ِيف َُّكْم ﴿َوَألَُصلِّبَن تعاىل:

الدواب. تساق كما للبيع وسيق والذلة
نفسه إىل بالنظر حاله يف شككت إن يقول: بك. وألم وغشيك اعرتاك عراك: (57)
وبحاله، وكرم. مروءة له منهم أحًدا ترى ال فإنك العبيد؛ من بغريه فقسه تعرفه، ولم

بحالة. يروى:
اللؤم إن يقول: الوالدة. عند الولد رأس عىل تخرج رقيقة جلدة الغرس: (58)
اللؤم. عىل مولوًدا كان فإنما كربه، يف لئيًما كان فمن غرسه، يف اللئيم عليها طبع طبيعة،
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يف استحقاقه قدر عن ذهب من يقول: األصل، وكرسها: القاف بفتح القنس (59)
ألن اللؤم؛ يف أصله عن يذهب لم ذلك يستحق ال وهو غنًى أو والية أو ملًكا فنال الدنيا،
اللؤم. ذلك إىل ينزع فهو األصل لئيم كان فمن نزاع، والعرق أصولها، إىل تعود األشياء
رائحة أطيب الند وهذا النفوس، حبته امرئ أحب أنت يقول: األنف. املعطس: (60)
واألكثر هذا، عليه. دلتا والحال املخاطبة ألن الجملتني؛ من املبتدأ وحذف األنف. شمها
عىل — محب قيل: وقد — قياس غري عىل — محبوب وهو ُمحب فهو أحبه يقال: أن

عنرتة: قال الشعر، يف شاذٍّا املحب جاء وقد األزهري: وقال — القياس

اْل��ُم��ْك��َرِم اْل��ُم��َح��بِّ ِب��َم��نْ��ِزَل��ِة ِم��نِّ��ي َغ��يْ��َرُه تَ��ُظ��نِّ��ي َف��َال نَ��َزْل��ِت َوَل��َق��ْد

جملة غريه: تظني فال وقوله: عبلة. محبوبته مع خطاب ونزلِت: عنرتة. معلقة (من
منزلة قلبي من نزلت ولقد يقول: بنزلت. متعلقة مني: فإن ومني، نزلت بني معرتضة
نزولك غري أي واقًعا، غريه تظني فال أي محذوف؛ الثاني: ظن ومفعول ويكَرم. يَُحب من

املحب.) منزلة مني
هذا يكون أن وأنكر حببته، بعضهم وكره غريه: وقال لغة، وحببته: الفراء: قال

النهشيل: شجاع بن عيالل قول وهو لفصيح، البيت

أَْرَف��ُق ِب��اْل��َج��اِر اْل��َج��اَر أَنَّ َوأَْع��َل��ُم تَ��ْم��ِرِه أَْج��ِل ِم��ْن َم��ْرَواَن أَبَ��ا أُِح��بُّ
َوُم��ْش��ِرُق أَْدنَ��ى ِم��نْ��ُه ِع��يَ��اٌض َوَك��اَن َح��بَ��بْ��تُ��ُه َم��ا تَ��ْم��ُرُه َل��ْوَال َف��أُْق��ِس��ُم

يف يأتي ال ألنه شاذ؛ وهذا الجوهري: قال محبوب. فهو — بالكرس — يحبه وحبه
خال ما متعديًا، كان إذا — بالضم — يفعل ويرشكه إال — بالكرس — يفعل املضاعف:

النداء. عىل بالنصب وأطيَب: أحبَّ وروي: هذا، الحرف. هذا
هذا األنف شمه ما وأطيب قال: كأنه املحذوف، املبتدأ خرب عىل عطف ونرش: (61)
َوُفِتَحْت َجاءُوَها إِذَا ﴿َحتَّٰى تعاىل: قوله حد عىل — زائدة الواو أو: الند؛ من ونرش البخور
أن إال الند من النرش هذا إن يقول: املباخر. واملجامر: الرائحة. والنرش: — أَبَْوابَُها﴾

الدخان. منهما يخرج أن عنهما بمعروف وليس والنرجس، اآلس مجامره
يوضع ال الذي املرتفع العايل وقيل: الثابت، القعساء: العزة ومنه — األقعس (62)
ريح هيجت ناًرا نرى ال يقول: األرض. ظهره ينال ال الذي كاألقعس األرض، عىل ظهره

لعزك. حسده نار زفرات فهذه األقعس؟ عزك هاجه فهل الند، هذا
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الرشاح: بعض قال قائم. جمع القيام؛ ويروى: الناس. من الجماعات الفئام: (63)
هؤالء فإن عزك، الند يحسد أن بدًعا ليس يقول: حوله. الذين قال: إن إال بجائز وليس
عىل خدمتك يف وقفت ألنها أرجلهم؛ رءوسهم تحسد لخدمتك حولك امللتفني الطوائف
تبارش ألنها جني: ابن وقال مكانها. الواقفة هي تكون أن الرءوس بود وكان األرض،

أيًضا: كقوله فهي إليه، لسعيها املمدوح بارشها التي األرض

اْألَْق��َداُم ِب��َق��ْص��ِدَك َف��َض��َل��تْ��َه��ا َوَل��ِك��ْن ءُوُس ال��رُّ أَْع��َض��اِئ��نَ��ا َخ��يْ��ُر
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بافيس بأصحاب إيقاعه ويذكر حمدان، بن الحسني بن عيل العشائر أبا يمدح وقال
دمشق: من ومسريه

َح��اِش1 َح��َش��اَي ِب��َح��رِّ ِل��ي َح��َش��اُه ِف��َراِش َع��َل��ى ِدَم��ْش��َق ِم��ْن َم��ِب��ي��ِت��ي
اْل��ُم��َش��اِش2 ِف��ي َك��اْل��ُح��َم��يَّ��ا َوَه��مٍّ َل��ْونً��ا ال��ظَّ��بْ��ِي َك��َع��يْ��ِن َل��يْ��ٍل َل��َق��ى
َك��اْل��ِم��َح��اِش3 َج��َواِن��ِح ِف��ي َك��َج��ْم��ٍر ُف��َؤاٍد ِف��ي ��ِد َك��ال��تَّ��َوقُّ َوَش��ْوٍق
َراِش4 َغ��يْ��ِر ُرْم��ٍح ُك��لَّ َوَروَّى نَ��اٍب َغ��يْ��ِر نَ��ْص��ٍل ُك��لَّ ُم ال��دَّ َس��َق��ى
َك��ال��رِّيَ��اِش5 اْل��َف��َواِرُس ِل��ُم��نْ��ُص��ِل��ِه ��ْت َخ��فَّ اْل��َم��نْ��ُع��وَت اْل��َف��اِرَس َف��ِإنَّ
َف��اِش6 َغ��يْ��ُر اْل��َع��َش��اِئ��ِر أَبَ��ا َك��أَنَّ يُ��ْك��نَ��ى اْل��َغ��َم��َراِت أَبَ��ا أَْض��َح��ى َف��َق��ْد
اْل��ِع��َط��اِش7 َغ��يْ��َث أَْو اْألَبْ��َط��اِل َرَدى ��ى يُ��َس��مَّ ِب��َم��ا اْل��ُح��َس��يْ��ُن نُ��ِس��َي َوَق��ْد
اْل��َح��َواِش��ي8 ُم��ْل��تَ��ِه��ِب ال��نَّ��ْس��ِج َدِق��ي��ِق َض��ْرٍب ِدْرِع ِف��ي َح��اِس��ًرا َل��ُق��وُه
اْل��َف��َراِش9 أَْج��ِن��َح��ُة اْل��َق��ْوِم َوأَيْ��ِدي نَ��اًرا ِم��نْ��ُه اْل��َج��َم��اِج��ِم َع��َل��ى َك��أَنَّ
ُع��َط��اِش10 ِم��ْن اْل��ُم��َه��نَّ��ُد يُ��َع��اِوُدَه��ا َم��اءٌ اْل��ُم��َه��َج��اِت َج��َواِرَي َك��أَنَّ
ُم��َط��اِش11 َع��ْق��ٍل َوِذي َرَم��ٍق َوِذي ُم��َف��اٍت ُروٍح ِذي بَ��يْ��َن َف��َولَّ��ْوا
اْح��ِت��َراِش12 ِم��َن َخ��اَف ��بِّ ال��ضَّ تَ��َواِري ِف��ي��ِه ��يْ��ِف ال��سَّ ِل��نَ��ْص��ِل َوُم��نْ��َع��ِف��ٍر
اْرتِ��َه��اِش13 أَثَ��ُر ِب��ُع��َج��ايَ��ٍة َوَم��ا بَ��ْع��ًض��ا اْل��َخ��يْ��ِل أَيْ��ِدي بَ��ْع��ُض ��ي يُ��َدمِّ
َواْل��ُم��ْس��تَ��َج��اِش14 َج��يْ��ِش��ِه تَ��بَ��اُع��ُد يَ��ُرْع��ُه َل��ْم َوِح��ي��ٌد َوَراِئ��ُع��َه��ا
اْل��ِع��َش��اِش15 َس��َع��ِف ِف��ي اْل��ُخ��وِص تَ��َل��وِّي ِف��ي��ِه ��اِب ال��نُّ��شَّ تَ��َل��وَِّي َك��أَنَّ
اْل��ُق��َم��اِش16 نَ��ْه��ِب ِم��ْن اْل��َم��ْج��ِد ِب��أَْه��ِل أَْوَل��ى ال��نَّ��ْه��ِب أَْه��ِل نُ��ُف��وِس َونَ��ْه��ُب
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اْل��ِج��َح��اِش17 ِف��ي تُ��َش��اِرُك َال ِب��َط��اٌن نَ��َزْل��نَ��ا إِذَا ال��نِّ��َداِم ِف��ي تُ��َش��اِرُك
اْل��ِك��بَ��اِش18 ِم��َن ال��نِّ��َع��اُج َل��َك تَ��ِب��ي��ُن يَ��أَِن��ي َوَق��بْ��َل ال��نِّ��َط��اِح َق��بْ��ِل َوِم��ْن
أَُح��اِش��ي19 َوَال اْل��ُم��لُ��وِك َم��ِل��َك َويَ��ا أَُورِّي َوَال اْل��بُ��ُح��وِر بَ��ْح��َر َف��يَ��ا
َغ��اِش20 َم��َح��لُّ َع��َل��يْ��َك يَ��ْخ��َف��ى َف��َم��ا َق��ْل��ٍب ُك��لِّ ِف��ي نَ��اِظ��ٌر َك��أَنَّ��َك
َواِش؟! َك��َالَم َع��َل��يَّ تَ��ْق��بَ��ْل َوَل��ْم ِب��َش��ْيءٍ تَ��بْ��َخ��ْل َل��ْم َع��نْ��َك أَأَْص��ِب��ُر
اْل��ِخ��َش��اِش؟!21 بَ��يْ��َن َم��ا ال��طَّ��يْ��ِر َع��ِت��ي��ُق ِع��نْ��ِدي ال��رَُّؤَس��اءِ ِف��ي َوأَنْ��َت َوَك��يْ��َف
َخ��اِش��ي22 ِل��ل��تَّ��ْخ��ِي��ي��ِب َراِج��ي��َك َوَال َراٍج ِل��ل��تَّ��ْك��ِذي��ِب َخ��اِش��ي��َك َف��َم��ا
ال��ِج��َح��اِش23 َع��َل��ى ال��نَّ��ِب��ي��َط َك��انُ��وا َوَل��ْو ِف��ي��َه��ا ُك��نْ��َت َخ��يْ��ٍل ُك��لُّ تُ��َط��اِع��ُن
َع��اِش24 َل��يْ��َك َإلِ ِم��نْ��ُه��ُم َوإِنِّ��ي نُ��وٌر َوأَنْ��َت ال��ظَّ��َالَم ال��نَّ��اَس أََرى
ِب��اْل��ِخ��َش��اِش25 أَْوَل��ى ُه��نَّ أُنُ��وًف��ا يَ��ْل��َق��ى اْل��َوْرِد بَ��َالءَ ِب��ِه��ْم بُ��ِل��ي��ُت
ِه��َراِش26 ِف��ي تَ��ْس��َم��ُن ِح��ي��َن َوَح��ْوَل��َك ال��لَّ��يَ��اِل��ي َم��َع ُه��ِزْل��َت إِذَا َع��َل��يْ��َك
ِب��َش��اِش27 َل��ِح��ُق��وا َوَل��ْو نَ��َع��ْم َف��ُق��ْل��ُت: َك��رُّوا َف��ِق��ي��َل: اْألَِم��ي��ِر َخ��بَ��ُر أَتَ��ى
نَ��اِش��ي28 َواْل��َك��رُّ ِق��تَ��الُ��ُه يُ��ِس��نُّ َل��ُج��وٌج اْل��َه��يْ��َج��ا إَِل��ى يَ��ُق��وُدُه��ُم
ِغ��َش��اِش��ي29 َوَع��ل��ى إِْع��َق��اِق��َه��ا َع��َل��ى ِب��ي َف��نَ��اَق��َل��ْت اْل��ُك��َم��يْ��ُت َوأُْس��ِرَج��ِت
ال��رََّش��اِش30 َط��اِئ��َرِة ُك��لُّ ِب��ُرْم��ِح��ي َع��نْ��َه��ا تُ��ذَبُّ اْل��ُم��تَ��َم��رَِّداِت ِم��َن
َم��اِش31 ُك��لَّ يَ��ْح��ِم��ُل َع��نْ��ُه َح��ِدي��ٌث إَِل��يْ��ِه َل��بَ��لَّ��َغ��ِن��ي ُع��ِق��َرْت َوَل��ْو
ِالنْ��ِت��َق��اِش32 يُ��نَ��كِّ��ُس َف��َم��ا َوِش��ي��َك ِل��َح��اٍف َم��َواِق��ُف��ُه ذُِك��َرْت إِذَا
اْل��ِف��يَ��اِش33 َع��ِن اْل��ِف��يَ��اِش ذَا َوتُ��ْل��ِه��ي َع��نْ��ُه اْل��َم��ْص��بُ��وِر َم��َخ��اَف��َة تُ��ِزي��ُل
َك��انْ��ِك��َم��اِش��ي34 انْ��ِك��َم��اٌش ُع��ِرَف َوَال َك��اْش��ِت��يَ��اِق��ي اْش��ِت��يَ��اٌق ُوِج��َد َوَم��ا
اْل��َم��َع��اِش35 َط��َل��ِب ِف��ي ِس��َواَي َوَس��اَر اْل��َم��َع��اِل��ي َط��َل��ِب ِف��ي إَِل��يْ��َك َف��ِس��ْرُت

هوامش

وحشاه مبيتي، خرب فراش: وعىل ملبيتي، بيان دمشق: ومن مكان، اسم مبيتي: (1)
إني يقول: الحب، من قلبه وحرارة هواه شدة يصف لفراش؛ الصفة موضع يف إلخ: …
وأن الهوى حرارة يعني الهوى؛ من قلبي بحرارة حيش حار فراش عىل دمشق من أتيت

ثم. من ساهًرا يبيت وأنه لذلك، حارٍّا صار فراشه
امُلْلَقى. اليشء واللََّقى: ليل! لقى كوني حال فراش عىل أبيت أي حال؛ لقى: (2)
املثل بها يرضب الظبي: وعني الرخوة. العظام رءوس واملشاش: الخمر. َسورة والحميا:
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تميش فيه وتمىش خالطه قد وهم أسود، ليل طريح إنني يقول: تمييز. ولونا: السواد، يف
نواس: أبي قول إىل نظر وفيه العظام، يف الخمر

��َق��ِم ال��سَّ ِف��ي اْل��بُ��ْرءِ ��ي َك��تَ��َم��شِّ َم��َف��اِص��ِل��ِه��ْم ِف��ي ��ْت َوتَ��َم��شَّ

تمام: أبي قول من األول واملرصاع

َك��ِح��َداِق��نَ��ا ُدًج��ى تَ��َج��رَّْع��نَ��ا إَِل��يْ��َك

التنوخي: قول ومثله

َرنَ��ا ال��ظَّ��بْ��ُي إِذَا ال��ظَّ��بْ��ِي َوُم��ْق��َل��ِة إِْح��َداِدَه��ا ِف��ي َك��ال��ثَّ��اِك��ِل َوال��لَّ��يْ��ُل

زهري: قول من والثاني

َواْل��ِج��ْس��ِم اْل��َم��َف��اِص��ِل ِف��ي تَ��ْس��ُم��و ال��رَّاِح ِم��َن ُم��َداَم��ٍة ِم��ْن َش��اِرٌب َك��أَنِّ��ي َف��َظ��ْل��ُت

األبريد: قول ومثله

اْل��َخ��ْم��ُر ِب��َه��اَم��ِت��ِه َداَرْت َس��ْك��َرٍة أَُخ��و َك��أَنَّ��ِن��ي َح��تَّ��ى ال��نَّ��ْف��َس تَ��ْغ��َش��ى َع��َس��اِك��ُر

تقول: النار، أحرقته ما وكرسها: امليم بضم واملحاش ليل. عىل عطف وشوق: (3)
بثالثة أشياء ثالثة شبه أحرقته. وامتحشته: النار ومحشته احرتق، أي الخبز؛ امتحش
— وجوانحه النار، بجمر — الشوق محل هو الذي — وقلبه النار، بتوقد شوقه أشياء:

النار. أحرقته بشواء — أضالعه
وال يكل ال أي الرضيبة؛ عن ينبو ال — سيف — نصل لكل بالسقيا يدعو (4)

خوار. ضعيف غري أي راش: غري رمح ولكل يرتفع.
وعرفوه ذلك بينهم وسار شجاعته الناس تواصف الذي أي املوصوف؛ املنعوت: (5)
املبغوت؛ جني: ابن وروى الخوارزمي. رواية وهذه العشائر. أبا به يعني الوصف، بهذا
الجيش من العشائر ألبي عرض قد كان ما يريد — فاجأه أي — اليشء بغته الذي وهو
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— سيفه — ملنصله وخفت حسنًا. بالءً اليوم ذلك أبىل قد وكان بأنطاكية، كنسه الذي
الريش. تطاير سيفه عن الفوارس تطايرت أي الفوارس:

صار وأهوالها، بالحرب والتباسه — الشدائد — الغمرات خوضه لكثرة يقول: (6)
فاشية، غري — العشائر أبا — املعروفة كنيته كأن حتى بذلك وعرف الغمرات، أبا يكنى:

وأخملتها. هذه غمرتها إذ
ردى بتسميته أي مصدرية: — يسمى بما قوله: يف — وما الهالك. الردى: (7)
به سموه بما — الحسني وهو — العلم اسمه نيس وقد يقول: املطر. والغيث: األبطال.
الشجاعة صفتي أن يعني العطاش. غيث أو — الشجعان هالك أي — األبطال ردى من

بهذين. إال يسمى فال ترك، حتى املشهور اسمه عىل غلبتا والجود
لقوه يقول: أخرى. حال رضب: درع ويف حال، وهو له، درع ال الذي الحارس: (8)
بالسيف رضبه ألن درع؛ يف األعداء رضبه من لكنه قال: ثم فاجئوه، ألنهم عليه؛ درع وال
ملتهب بأنه بريقه عن وكنى الدقيق، بالنسج سيفه عىل الدقيقة اآلثار شبه ثم يحميه،

الدرع. يصد كما عنه يصد األبطال رضبه أن واملعنى: الحوايش.
عليها، كالنار يلمع سيفه وألن إياها؛ رضبه لشدة الجماجم يحرق كأنه يقول: (9)
املقطعة القوم أيدي فشبه إياها، برضبه تطري ألنها الفراش؛ أجنحة القوم أيدي وكأن

النار. عىل يتهافت الذي بالفراش حوله
باب من وهو العطش، شدة والعطاش: السيف. واملهند: القلب. دم املهجة: (10)
باملاء األعداء قلوب دماء من أجري ما شبه — وزكام كصداع لألدواء: الذي — فعال
يزال ال سيفه إن يقول: املاء. يعاود كالعطشان مرة، بعد مرة يعاودها سيفه وجعل

املاء. رشب يعاود عطشان كأنه أعدائه دماء يعاود
اليشء: أفاته يقال: روحه، وبني بينه حيل أي — الفوت من — مفعل مفات: (11)
يقول: الروح. بقية والرمق: أكثر. وتذكريه ويؤنث، يذكر والروح: يفوته. جعله أي
ذهب أي عقله؛ فقد وثالث رمق، به وآخر روحه، فارقه قد مقتول بني وهم عنه فانهزموا

األهوال. من القى ملا وتحري
مبتدأ وتوارى: مقدم، خرب والنصل: الرتاب. وهو بالعفر؛ املتلطخ املنعفر: (12)
املنعفر هذا يف السيف غاب قد يقول: الضب. صيد واالحرتاش: االختفاء. والتواري: مؤخر،

الصيد. أي االحرتاش؛ خشية جحره يف الضب يغيب كما
يديها إحدى الدابة تصك أن واالرتهاش: الحافر. فوق اليد يف عصبة العجاية: (13)
بني الخيل انهزمت يقول: الذراع. عصب وهي الرواهش؛ تدمى حتى األخرى، بحافر
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بها فكأن بالدم، بعًضا أيديها بعض فيلطخ القتىل دماء يف تغوص وهي هاربة يديها
ويف يدمي قوله: يف القطاع ابن وقال سليمة. أيديها ألن ارتهاش؛ ثَم يكن ولم ارتهاًشا
املثل ورضب يصادمه، قرن له وال شجاعته يف له نظري ال املمدوح أن يريد بعده: البيت

أكفاؤها. إال الرجال يقاتل ال ويريد: الخيل، بأيدي
إن يقول: الجيش، منه يطلب الذي واملستجاش: ومخوفها، مفزعها رائعها: (14)
منه، هو وانفراده عنه جيشه بعد يخفه لم بنفسه عليها أغار وحيد الخيل أفزع الذي
أبو وهو — املمدوح ألن الجيش؛ منه يطلب أي يستجيشه: الذي الدولة سيف بعد وال

الدولة. سيف ِقبل من أنطاكية عىل عامًال كان — العشائر
إذا النخلة عشة؛ جمع والعشاش: أغصانها. والسعف: النخل. ورق الخوص: (15)
عشة: وشجرة أسفلها، ودق شعفها قل النخلة: عششت وقد أسفلها، ودق سعفها قل

جرير: قال املنبت. لئيمة القضبان، دقيقة

َض��َواِح��ي َوَال اْل��ُف��ُروِع ��اِت ِب��َع��شَّ ُق��َريْ��ٍش ِف��ي ِع��ي��ِص��َك َش��َج��َراُت َف��َم��ا

كان وإن منك عيصك املثل: ويف األصل. والعيص: الشجر. خيار منبت (العيص:
وأعمامه آباؤه وهم عيَصه! أكرَم وما صحيح. غري كان وإن منك، أصلك يعني: أشبًا؛
للشمس.) عيدانها تربز التي الورق القليلة الشجر من والضواحي بيته. وأهل وأخواله

األعرابي: ابن أنشد مهزول. [عش]: ورجل اللحم. قليلة عشة: وامرأة

��ا ع��شَّ َرأَتْ��ِن��ي أَْن ِم��نِّ��ي تَ��ْض��َح��ُك

(بعده:

��ا َف��اْم��تَ��شَّ ُع��ُص��ٍر َع��ْص��َرْي َل��ِب��ْس��ُت
اْل��ُح��ْم��َش��ا َوَش��َواَه��ا أََراه��ا َوَق��ْد ��ا َف��َف��شَّ وََع��َم��َال بَ��َش��اَش��ِت��ي
اْل��ُف��ُرَش��ا تَ��لُ��وُك ال��نَّ��اِب َك��ْم��ِش��َف��ِر ��ا أََرشَّ نَ��َط��ْف��َت إِْن َوِم��ْش��ف��ًرا

فش تقول: وكذلك فيه. ما جميع حلب إذا الرضع يف ما امتش من هو فامتشا: قوله:
أي وأرش: الدقيقة. والحمش: األطراف. والشوى: فيه. ما جميع حلب أي فشا: الرضع
العرفط فيه األرض من الغمض والفرش: القليل. املطر األصل: يف والرش بالرش، جاء
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أفواهها.) أرخت اإلبل أكلته وإذا والسلم،
تنال فال النخل، وأغصان الخوص كتلوي فيه فتتلوى بالسهام يرمي كان أنه يريد

الرمي. وال الرضب وال للطعن يكرتث ال لشجاعته فهو درعه، من تنفذ وال منه
األعداء إن يقول: البيت. متاع والقماش: الجيش. النهب: وأهل الغارة. النهب: (16)
ونهب نفوسهم، نهب العشائر أبا ولكن أمتعتها، نهب يريدون أنطاكية عىل هجموا

تمام: أبي قول من وهذا األمتعة. نهب من باألرشاف أليق النفوس

��َل��ِب ال��سَّ َال اْل��َم��ْس��لُ��وِب ِف��ي اْل��َك��ِري��َه��ِة يَ��ْوَم ��تُ��َه��ا ِه��مَّ اْل��َغ��اِب أُُس��وَد اْألُُس��وَد إِنَّ

البطن العظيم وهو بطني؛ جمع والبطان: الرشاب. عىل املنادمة الندام: (17)
الخيل عن نزلنا إذا يقول: القتال. يف املدافعة وهي املجاحشة؛ والجحاش: الرغيب.
ومثله: القتال. يف يشاركون وال األكل يكثرون نهم ذوو رجال الخمر رشب يف شارَكنا

اْل��ُخ��َواِن َق��اِئ��َم��ِة ِع��نْ��َد َويَ��ثْ��بُ��ُت يُ��ْل��َق��ى ِح��ي��َن اْل��َك��ِت��ي��بَ��ِة ِم��َن يَ��ِف��رُّ

رواه و«قبل»: الحرب. يف ويستعمل القرون، ذوات مناطحة النطاح: (18)
يحني ويأني: قبله. ما عىل عطًفا بالخفض غريه ورواه الظرف، عىل نصبًا الخوارزمي
املناطحة قبل يقول: فحذف، يأني: أن قبل أراد — إنًى يأني اليشء أنى قولهم: من —
من يقاتل ال ممن يقاتل ومن يناطح، ال مما الكباش من يناطح ما يتبني أوانها وقبل
الناس يتالعب وكذلك بها، الطعن ترد لم وإن بقرونها تتالعب الكباش أن وذلك األنايس؛

يحسن. ال ممن استعمالها يحسن من فيعرف باألسلحة
أخفاه الحديث: وورَّى البدور. بدر ويا ويروى: امللوك، ملك ويا الرواية: أكثر (19)
أستثني وال أحًدا أدع ال أي أحايش؛ وال به، أجهر بل قويل أسرت ال يقول: غريه. وأظهر

إنسانًا.
ومنه ويزورونه. يأتونه الذين الرجل: وغاشية ويزورك. يغشاك الذي الغاِش: (20)

سفوًدا: يصف الرمة ذي قول

ُح��ْم��َرا ُم��َق��طَّ��َع��ًة يَ��ْوًم��ا ِل��َغ��اِش��يَ��ٍة ُف��ُروَج��ُه َك��َس��ْوَت َش��تَّ��ى ُش��َع��ٍب َوِذي

حسان: وقال
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اْل��ُم��ْق��ِب��ِل ��َواِد ال��سَّ َع��ِن يَ��ْس��أَلُ��وَن َال ِك��َالبُ��ُه��ْم تَ��ِه��رُّ َم��ا َح��تَّ��ى يُ��ْغ��َش��ْوَن

يهر الكلب وهر جاءه. إذا غشيه: من إليهم، يرتدد أي للمفعول: بالبناء (يُغشون
من تخلو ال منازلهم أن يعني النباح؛ دون وهو صوَّت، إذا هريًرا: — رضب باب من —
إليها الرتدد بكثرة العتيادها منازلهم يقصد من عىل تهر ال فكالبهم والعفاة، األضياف
من بهم نزل كم يسألون ال سعة يف هم أي إلخ: … يسألون ال وقوله: األضياف. من

نحوهم.) قصدوا إذا — السواد وهو — الكثري الجمع يهولهم وال الناس
الناس قلوب يف ما ترى بحيث البصرية وثقوب والنفاذ الفطنة من إنك املتنبي: يقول
املعنى يف هذا ومثل يغشاك. وزائر إليك قاصد حال عليك يخفى فليس يطلبون، ما وتعلم

اآلتي: قوله

ُم��ْم��َخ��ِرِق ِب��ُك��لِّ ِع��ْل��ٍم َع��َل��ى َويُ��ْغ��ِض��ي ِب��َرأِْي��ِه اْألَِم��ي��ُر ال��نَّ��اَس َويَ��ْم��تَ��ِح��ُن

والوايش: إنكاري. واالستفهام حالية، جملة فهي تبخل، لم وأنت أي تبخل: لم (21)
والخشاش الكريم. والعتيق: عنك؟ أصرب وكيف أي العامل؛ محذوفة حال وكيف: النمام.
يف يقول والحرشات. وأرضابها، العصافري نحو الطري صغار تفتح: وقد الخاء، بكرس

صغارها؟ بني الطري من كالكريم الرؤساء بني وأنت عنك أصرب وكيف الثاني: البيت
وقوة بانتقامك لثقته خوفه تكذب أن بأسك يخىش من يرجو ليس يقول: (22)
رجاءه؛ تُخيب أن إحسانك رجا من يخىش وليس محالة، ال به نازل فبأسك بطشك،
ليس جني: ابن وعبارة والرجاء. الخوف موضع فأنت سخائك، فيض من يقني عىل ألنه
خوفك عىل مجمعون الناس ألن خوفك؛ يف ويخطئه يكذبه من يلقى أن يخشاك من يرجو
وانتقامك، سخطك به وواقع بأسك به نازل خاشيك يريد: فورجه: ابن وعبارة وخشيتك.
وقال عرفك. لفيض تخيبه أن يخىش راجيك وال خوفه، لشدة خافه ملا تكذيبًا ترجو فما

روى: من رواية البيت هذا يف الصحيح الواحدي:

َراٍج ِل��ل��تَّ��ثْ��ِري��ِب َخ��اِش��ي��َك َف��َم��ا

ومن قال: خائف. بمعنى فراٍج بخشيتك؛ ويعري يثرب أن يخاف ال خشيك من أي:
وإنما — الخشية تحقيق يف ال — العفو يف املدح ألن مدح؛ فيه يكن لم للتكذيب، روى:

الرفاء: الرسي قال كما الخوف، وتكذيب األمل بتحقيق يمدح
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َم��اِن��ُع��ْه َف��اْل��َع��ْف��ُو ��رَّاءَ ال��ضَّ وََع��َد َوإِْن َوْع��َدُه أَنْ��َج��َز ��رَّاءَ ال��سَّ َوَع��َد إِذَا

أهل كل واملراد: تطاعن؛ فاعل خيل: وكل حراثون. العراق بسواد قوم النبيط: (23)
وتغزو فيهم تكون الذين القوم إن يقول: اركبي.» هللا خيل «يا ملسو هيلع هللا ىلص: قوله حد عىل — خيل
يعرفون ال الذين الحراثني األنباط أولئك من كانوا ولو ويطاعنون، بك يتشجعون بهم

لشجاعتك. شجاًعا كان معك كان من إن أي الحمري؛ يركبون وإنما الخيل، ركوب
ثم األصل، هو هذا ليًال. أتاها إذا عاٍش: فهو يعشو النار إىل عشا يقال: (24)
ببرص عليها استدللت إذا النار إىل عشوت الصحاح: صاحب قال عاشيًا، قاصد كل صار

الحطيئة: قال ضعيف.

ُم��وِق��ِد َخ��يْ��ُر ِع��نْ��َدَه��ا نَ��اٍر َخ��يْ��َر تَ��ِج��ْد نَ��اِرِه َض��ْوءِ إَِل��ى تَ��ْع��ُش��و تَ��أِْت��ِه َم��تَ��ى

كالظالم، خريهم قلة يف الناس يقول: بعده. املخاطب ضمري من حال «منهم» وقوله:
تؤتى كما الخري أطلب بينهم من قصدتك وقد كالنور، وكرمك بفضلك بينهم مرشق وأنت

الظالم. يف النار
اللئام أنوف أراد: الزمام، فيه يشد البعري أنف عظم يف يجعل عود الخشاش: (25)
من رآه من وشبه بالورد نفسه شبه الورد. تشم أن من بالخشاش أوىل وأنها الناس، من
كما بي يليقوا ولم الرؤساء من غريك بلقاء تأذيت جني: ابن وقال اإلبل. بأنوف الناس

اإلبل. بأنوف الورد يليق ال
فرصت افتقرت إذا أي مهزوًال؛ كنت إذا له أعوانًا الدهر مع عليك هم يقول: (26)
وتهارشوا حولك التفوا مالك وكثر أثريت أي سمنت؛ وإذا له، لحم ال الذي كاملهزول
واملراد عليك. هم أي عليك؛ فقوله: الناس. حال وكذلك نوالك، يطلبون الكالب تهارش
الواحدي: وقال الكالب. مهارشة من مأخوذ والهراش: والغنى. الفقر والسمن: بالهزال

وتهارشوا. لديك خيموا بالغنيمة رجعت فإذا الحرب يف عيال هم املعنى:
عىل كروا جيشه مع وأنه األمري خرب ورد يقول: النهر. وراء فيما بلد شاش: (27)
عدوه جيش لحق ولو وأصحابه األمري يكر — الخرب لهذا تصديًقا — نعم فقلت: العدو،

البحرتي: قول من وهذا بعيًدا، وكان الهرب يف عدوه أمعن ولو أي بشاش؛
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��ي��نَ��ا ال��صِّ اْس��تَ��بْ��َع��َد َم��ا بُ��ْع��ِدَه��ا ِف��ي ��ي��ِن ِب��ال��صِّ َوَق��ُف��وا َل��ْو اْألَْع��َداءِ َع��َل��ى ُم��ِط��الٍّ يُ��ْض��ِح��ي

ثم هاربًا أيديهم بني وىل ثم الخيل، استطرد قد العشائر أبو كان جني: ابن قال
— وأصحابه األمري أي: — يكرون نعم املتنبي: فيقول راجًعا، عليهم كر أنه خربه جاء
— كروا كاف — الكاف بضم الرواية فورجه: ابن وقال بشاش. فرارهم من لحقوا ولو
نعم فقلت: كروا، املستميحني: معرش لنا فقيل بالعدو، بظفره األمري خرب أتى واملعنى

أظهر. واألوىل منا. البعد عىل كان ولو أي بشاش؛ لحقوا ولو نكر،
أي قتاله: ويسن يغزوهم. يزال وال أعدائه عن ينثني ال أنه باللجوج: أراد (28)
فخفف؛ — بالهمز — ناشئ هي ونايش: عمره. أي — سنه طالت أي أسن؛ من يطول،
وهو — الحرب — الهيجا إىل جيوشه يقود املمدوح هذا إن يقول: السن. حديث أي
القتال، آخر يف فهو شابٍّا؛ يزال ال وكرُّه أسن، حتى قتالهم أطال قد أعدائه قتال يف لجوح

البحرتي: قول إىل نظر وفيه أوله. يف كان كما

ُم��َج��رِِّب َواْع��ِت��َزاُم ِغ��رٍّ إَِق��َداُم َك��ِري��َه��ٍة يَ��ْوِم ُك��لِّ ِف��ي َل��ُه َم��ِل��ٌك

قال — واألنثى للذكر يقال — الخيل من واألدهم األشقر بني كان ما الكميت: (29)
الكلحبة:

اْألَِدي��ُم ِب��ِه ُع��لَّ ��ْرِف ال��صِّ َك��َل��ْوِن َوَل��ِك��ْن ُم��ْح��َل��ف��ٍة َغ��يْ��ُر ُك��َم��يْ��ٌت

كذلك.] ليست أنها عليها يحلف ال اللون خالصة أنها [يعني
انفتق إعقاًقا، الدابة وأعقت الحجارة: بني ورجليها يديها نقل تحسن أن واملناقلة
عجلة، عىل لقيته إذا غشاش: وعىل غشاًشا لقيته يقال: العجلة؛ والغشاش: للحمل. بطنها

الكالبية: محمودة وأنشدت كنانية. وهي قالوا:

ال��نَّ��َه��اَرا َط��َرَد َق��ْد َوال��لَّ��يْ��ُل َل��نَ��ا ِغ��َش��اًش��ا َم��َق��اَل��تَ��َه��ا أَنْ��َس��ى َوَم��ا
َط��اَرا ثُ��مَّ أَْوَك��َب اْل��بَ��يْ��ِن ُغ��َراَب َرأَيْ��نَ��ا َوَق��ْد ِب��اْل��ُع��ُه��وِد َوَص��اتَ��َك

عجلتي. وعىل ثقلها عىل بي أرسعت إنها أي للطريان.] تهيأ الطائر: [أوكب
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املمتنعة؛ واملتمردة: خبثًا، أعيا قد الذي وهو واملريد؛ املارد، من ل، تفعُّ التمرد: (30)
فاعل نائب وكل: تُدفع. وتذب: ركوبها. يحسن ال ملن االنقياد وترك بالخبث فرسه يصف
يقول: الدم. من يرتشش ما وهو الرشاش، طائرة طعنة كل أي الرشاش: وطائرة تذب.

تطعن. أن عن برمحي أصونها وإني املراس الشديدة الخيل من هي
تحملني فلم هلكت واملراد: رجلها؛ عصب قطع — فريس عقرت لو يقول: (31)
إىل يحتاج فال إليه ماش كل يحمل — املمدوح عن أي — عنه حديث إليه لبلَّغني — إليه
وما أخباره ذكرت إذا إنه تقول: أو عليه. الثناء من يسمع ما قصده إىل يشوقه أي املطية؛
الحديث فكأن الحديث، ذلك الستطابته واإلعياء النصب مس املايش يجد لم منه يكون
وأحملك. تحملني لصاحبه: أحدهما فقال اصطحبا، رجلني إن قيل: كما وهذا إليه. حمله
عىل هذا املايش. يحمل الستطابته بالحديث الطريق نقطع حتى وأحدثك تحدثني يريد:
ماش كل إن أي للحديث؛ عنه يف الضمري رد بالرفع رواها ومن بالنصب، ماش كل رواية

وشيوعها. أخباره الستفاضة حديثه يحمل
يقول: الرجل. من الشوكة إخراج واالنتقاش: رجله. الشوكة دخلت أي شيك: (32)
إليه فأرسع صحبته، يف ورغب إليه تاق الحرب يف املمدوح مواقف لشجاع وصفت إذا
يكد لم ذاك إذ رجله يف شوكة ودخلت حافيًا كان لو — لذهوله — إنه حتى إلعجابه،
يف مواقفه بمواقفه، املراد وقيل: إلخراجها. — يطأطئ ال — رأسه ينكس فال بها، يحس

والعطاء. الجود
حتى يحبس أن وهو صربًا؛ فالن قتل يقال: القتل، عىل املحبوس املصبور: (33)
واقتحامه القتال يف املمدوح مواقف إن يقول: — املفاخرة أي — املفايشة والفياش: يقتل.
تزيل يف — التاء إن تقول: أو القتل. خوف عنه وتزيل املصبور أخبارها تشجع املهالك
خوفه فتزيل القتل من املصبور تستنقذ املمدوح أيها إنك أي للمخاطب: — وتلهي
ويف بفضلك. ويقر بمفاخرك يسمع حني إليك يستخذي إذ املفاخرة؛ عن املفاخر وتشغل

بالياء. و«يلهي» «يزيل» رواية:
ولم إليك اشتياقي أحد يشتْق لم يقول: األمر. يف والجد اإلشاحة االنكماش: (34)

قصدك. يف رسعتي أحد يرسع
تمام: أبي كقول هذا (35)

ِألُْخ��َدَم��ا إِالَّ أَْخ��ُدْم��َك َل��ْم َف��ِإنِّ��َي نَ��َواَل��ُه��ْم يَ��ْرُج��و اْألَْق��َواَم َخ��َدَم َوَم��ْن

716



الشني قافية

تقدم. وقد
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فقال: إليه، خلعة بإنفاذ الدولة سيف وأمر

نَ��ْق��ِض��ِه1 َل��ْم ��ُه َوَح��قَّ اْألَِم��ي��ِر ِخ��َل��ُع ِب��أَْرِض��ِه ��َم��اءِ ال��سَّ ِف��ْع��َل ِب��نَ��ا َف��َع��َل��ْت
ِع��ْرِض��ِه2 ِم��ْن نَ��َق��اِئ��َه��ا ُح��ْس��َن َوَك��أَنَّ َل��ْف��ِظ��ِه ِم��ْن نَ��ْس��ِج��َه��ا ��َة ِص��حَّ َف��َك��أَنَّ
َم��ْح��ِض��ِه3 ِم��ْن ُم��ِذي��ُق��ُه بَ��اَن اْل��ُج��وِد ِف��ي َرأْيَ��ُه َك��ِري��ٍم إَِل��ى َوَك��ْل��َت َوإِذَا

الدولة: سيف مرض ملا وقال

اْل��َم��ْح��ُض4 َواْل��َك��َرُم َواْل��بَ��أُْس َف��ْوَق��َه��ا َوَم��ْن اْألَْرُض اْع��تَ��لَّ��ِت ْوَل��ِة ال��دَّ َس��يْ��ُف اْع��تَ��لَّ إِذَا
اْل��ُغ��ْم��ُض5 اْألَْع��يُ��ِن ِف��ي يَ��ْع��تَ��لُّ ِب��ِع��لَّ��ِت��ِه َوإِنَّ��َم��ا ِب��ال��رَُّق��اِد انْ��ِت��َف��اِع��ي َوَك��يْ��َف
بَ��ْع��ُض َل��ُه بَ��ْح��ٍر ُك��لُّ بَ��ْح��ٌر ِألَنَّ��َك َخ��ْل��َق��ُه ِب��ُج��وِدَك يَ��ْش��ِف��ي الَّ��ِذي َش��َف��اَك

الليل: يف منرصًفا قام وقد عمار، بن بدر يف وقال

اْل��ُغ��ْم��ِض6 ِم��َن اْل��ُع��يُ��وِن ِف��ي أَْح��َل��ى َوُرْؤيَ��اَك يَ��ْم��ِض��ي َال َل��َك الَّ��ِذي َواْل��َف��ْض��ُل ال��لَّ��يْ��ُل َم��َض��ى
بَ��ْع��ِض��ي7 َع��َل��ى ِل��َغ��يْ��ِري بَ��ْع��ِض��ي ِب��َه��ا َش��ِه��ي��ٌد ِب��ِن��ْع��َم��ٍة ِم��نْ��َك ُط��وِّْق��ُت أَنَّ��ِن��ي َع��َل��ى
اْألَْرِض َع��َل��ى َم��اٍش َخ��يْ��َر يَ��ا ِب��ِه تُ��َخ��صُّ َع��ْرُش��ُه ��َم��َواِت ال��سَّ َف��ْوَق الَّ��ِذي َس��َالُم
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هوامش

ويوشيها األرض املطر يحيي كما الويش، وألبستنا األمري خلع أحيتنا يقول: (1)
أرضه: يف والضمري الثناء. من يستحقه كما حقه نقض ولم إليها، وما واألزهار بالنبات
إىل إشارة — مملكته أرض يريد أو لشأنه، تفخيًما إليه كلها األرض أضاف للممدوح، إما
املطر، إرادة عىل وذكره السماء إىل راجع وإما والنماء، الخصب من عليها هللا أفاض ما

ومثله: به، فرسه ما بإضمار حقه ونصب السقف. أو

َواْل��َم��َط��َرا ال��رِّيَ��اَح َوأَْخ��َش��ى َوْح��ِدي ِب��ِه َم��َرْرُت إِْن أَْخ��َش��اُه َوال��ذِّئْ��َب

السخف. من وسالمته جودته يف األمري لفظ يشبه الخلع هذه نسج إن يقول: (2)
ثوب يف الرومي ابن قول من وهذا به. يعاب مما سلم إذ عرضه؛ نقاء من نقاءها وكأن

استهداه:

َق��َرِن ِف��ي َواْل��َح��ْزُم ـ��نَ��ُه ـْ إِن�� َراِئ��َك ِم��ثْ��َل َص��ِح��ي��ًح��ا
َدَرِن ِذي َغ��يْ��ُر ِع��ْرَض��َك ـ��َن ـْ إِن�� ِع��ْرِض��َك ِم��ثْ��َل نَ��ِق��يٍّ��ا

اللبن أوصاف من وهما الخالص، واملحض: املمزوج. أي املمذوق؛ املذيق: (3)
شيئًا عليه تقرتح ولم الكريم إىل الجود يف األمر فوضت إذا يقول: للجود. استعارهما
ال الرأي صحيح ألن معيبه؛ من الرأي صحيح لك وبان تريد، ما بلغت رأيه إىل وتركته
مراًرا. يسأل حتى يعطى ال الرأي ومعيب الكرم، بطبيعة يعطي بل سؤال، إىل يحتاج
تكلًفا يأتيه مشوب هو هل جوده: بان سؤال غري من ورأيه تُرك إذا الكريم إن تقول: أو

ونحيزته؟ طبعه به يبعث خالص إنه أم وحياءً
أبي قول من وهو ظاهر، واملعنى الخالص. واملحض: والسطوة. الشدة البأس: (4)

تمام:

َواْل��ِع��َل��ُل اْألَْوَج��اُع تُ��َرى اْع��تَ��َل��ْل��َت أَنْ��ت إِذَا ِب��اْل��َم��ْك��ُرَم��اِت إِنَّ��َم��ا تَ��ْع��تَ��ِل��ْل َال

وقوله:
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َواْألََدُب اْل��ُم��ْل��ُك إِالَّ اْع��تَ��لَّ َم��ا َوال��ل��ِه َوَال اْع��تَ��َل��ْل��َت َف��ِخ��ْل��نَ��اَك َج��ِه��ْل��نَ��ا إِنَّ��ا

وقوله:

َم��َرِض��ْه ِم��ْن نُ��َع��اُد تَ��َرانَ��ا َح��تَّ��ى ِب��َه��ا نُ��َغ��مُّ ِع��لَّ��ًة يَ��ِج��ْد َوإِْن

الوليد: بن ملسلم ومثله

ال��ثَّ��َق��َالِن َم��ْك��ُروِه��َه��ا ِم��ْن يَ��ْف��ِدي��َك ِع��لَّ��ٌة اْل��َخ��َالِئ��ِق َخ��يْ��َر يَ��ا نَ��اَل��تْ��َك
ِل��َس��اِن ِب��ُك��لِّ ��ْك��َوى ال��شَّ َم��ْوُص��وَف��ُة ِع��لَّ��ٌة َش��َك��اِت��َك ِم��ْن َق��ْل��ٍب َف��ِب��ُك��لِّ

له. اعتالًال ذلك فجعل العني، عن امتناعه عن كناية الغمض: اعتالل (5)
الرؤيا ألن ولقياك؛ يقول: أن يجب وكان الجفون. يف يروى: العيون، يف قوله: (6)
﴿َوَما تعاىل: كقوله بالليل، كان ألنه الرؤية؛ إىل بالرؤيا ذهب لكنه املنام، يف تستعمل
وكان اليقظة، رؤيا بل املنام، رؤيا يرد لم لِّلنَّاِس﴾ ِفتْنًَة إِالَّ أََريْنَاَك الَِّتي الرُّْؤيَا َجَعْلنَا
وعجز باٍق. ثابت فهو فضلك أما مىض، قد الليل إن يقول: — اإلرساء ليلة — ليًال ذلك

الرومي: ابن قول من البيت

ُرَق��اِد ِم��ْن َع��يْ��ِن��ِه ِف��ي أَْح��َل��ى ِئ��ِر ِب��ال��زَّا ِم��نْ��ُه اْك��ِت��َح��اَل��ٍة َوَل��َط��ْع��ُم

عىل بعيض بها يشهد نعمة قلدتني أنك مع عنك، أأنرصف الواحدي: قال (7)
شهد نعمتك أنكر إن القلب أن واملعنى عيلَّ، بنعمتك استدل إىل نظر من أي: بعيض؟
عليك وأثني أمدحك تقديره: حذف الكالم يف جني: ابن وقال الخلع. من عليه بما الجلد
لسانه إلخ: … بها شهيد قوله: يف قال ثم عليه. للداللة فحذف نعمك، من به طوقتني بما

الكاتب: بسام ابن قول من وهو جسده، سائر عىل يشهد

أُِق��ْر َل��ْم َوإِْن َع��َل��يَّ تُ��ِق��رُّ ِن��ْع��َم��ٌة ِل��ي ِم��نْ��ُه َس��بَ��َق��ْت َوَق��ْد
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ريح وهبت يشيعه، الدولة سيف فخرج الرقة؛ إىل الدولة سيف مملوك يماك وخرج
فقال: شديدة،

تَ��ْص��نَ��ُع1 َم��ا ُص��نَّ��ٌع ال��رِّيَ��اَح َل��يْ��َت اْل��ُم��َش��يَّ��ُع اْل��ُم��َش��يِّ��َع َع��ِدَم َال
َزْع��َزُع2 َوُه��نَّ أَنْ��َت َوَس��ْج��َس��ٌج تَ��نْ��َف��ُع َوبَ��َك��ْرَت َض��رٍّا بَ��َك��ْرَن
ِخ��ْرَوُع3 َواْل��ُم��لُ��وُك نَ��بْ��ٌع َوأَنْ��َت أَْربَ��ُع َوُه��نَّ أَنْ��َت َوَواِح��ٌد

يف وذلك الحدث، بحرية من بالقرب املسلمون فيها نكب التي الوقعة ويذكر يمدحه وقال
وثالثمائة:4 وثالثني تسع سنة األوىل جمادى

َش��ُج��ُع��وا5 َح��دَّثُ��وا أَْو َج��بُ��نُ��وا َق��اتَ��لُ��وا إِْن يَ��نْ��َخ��ِدُع ال��نَّ��اِس َه��ذَا ِب��أَْك��ثَ��ِر َغ��يْ��ِري
يَ��َزُع6 َم��ا اْل��َغ��يِّ بَ��ْع��َد ال��تَّ��َج��اِرِب َوِف��ي تُ��َج��رِّبَ��ُه��ْم أَْن إِالَّ اْل��َح��ِف��ي��َظ��ِة أَْه��ُل
َط��بَ��ُع؟7 تَ��ْش��تَ��ه��ي َال َك��َم��ا اْل��َح��يَ��اَة أَنَّ َع��ِل��َم��ْت بَ��ْع��َدَم��ا َونَ��ْف��ِس��ي اْل��َح��يَ��اُة َوَم��ا
يُ��ْج��تَ��دَُع8 اْل��ِع��زِّ ِب��َق��ْط��ِع اْل��َع��ِزي��ِز أَنْ��ُف َم��اِرنُ��ُه َص��حَّ ِل��َوْج��ٍه اْل��َج��َم��اُل َل��يْ��َس
َوأَنْ��تَ��ِج��ُع9 ِغ��ْم��ِدي ِف��ي اْل��َغ��يْ��َث َوأَتْ��ُرُك َوأَْط��لُ��بُ��ُه ِك��تْ��ِف��ي َع��ْن اْل��َم��ْج��َد أَأَْط��َرُح
اْل��َوَج��ُع10 ِه��َي أَْو َك��ِري��ٍم ُك��لِّ َدَواءُ ُم��َش��رََّف��ًة َزاَل��ْت َال َواْل��َم��ْش��َرِف��يَّ��ُة،
ُدَف��ُع11 أَْع��َط��اِف��َه��ا ِف��ي ُم َوال��دَّ ْرِب ال��دَّ ِف��ي ��َرَه��ا َف��َوقَّ ��ْت َخ��فَّ َم��ْن اْل��َخ��يْ��ِل َوَف��اِرُس
َق��ذَُع12 َل��ْف��ِظ��ِه ِف��ي َوَم��ا َوأَْغ��َض��بَ��تْ��ُه َق��َل��ٌق َق��ْل��ِب��ِه ِف��ي َوَم��ا َوأَْوَح��َدتْ��ُه
يَ��ْم��تَ��ِن��ُع13 اْل��َه��يْ��َج��اءِ أَِب��ي ِب��ابْ��ِن َواْل��َج��يْ��ُش ُك��لُّ��ُه��ُم ��اَداُت ال��سَّ تَ��ْم��تَ��ِن��ُع ِب��اْل��َج��يْ��ِش
ِس��َرُع14 َس��يْ��ِرَه��ا َوأَْدنَ��ى ��ِك��ي��ِم ال��شَّ َع��َل��ى نَ��َه��ٌل ُش��ْرِب��َه��ا أَْق��َص��ى اْل��َم��َق��اِن��َب َق��اَد
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ِش��بَ��ُع15 َوَال ِريٌّ َل��ُه َل��يْ��َس َك��اْل��َم��ْوِت بَ��َل��ٍد َع��ْن َم��ْس��َراُه بَ��َل��ٌد يَ��ْع��تَ��ِق��ي َال
َواْل��ِب��يَ��ُع16 ��ْل��بَ��اُن َوال��صُّ ال��رُّوُم ِب��ِه تَ��ْش��َق��ى َخ��ْرَش��نَ��ٍة أَْربَ��اِض َع��َل��ى أََق��اَم َح��تَّ��ى
َزَرُع��وا17 َم��ا َوال��نَّ��اِر َج��َم��ُع��وا َم��ا َوال��نَّ��ْه��ِب َوَل��ُدوا َم��ا َواْل��َق��تْ��ِل نَ��َك��ُح��وا َم��ا ��بْ��ِي ِل��ل��سَّ
اْل��ُج��َم��ُع18 ِب��َه��ا َم��ْش��ُه��وًدا اْل��َم��نَ��اِب��ُر َل��ُه ِب��َص��اِرَخ��ٍة َم��نْ��ُص��وبً��ا اْل��َم��ْرُج َل��ُه ُم��ْخ��ًل��ى
تَ��َق��ُع19 أَْح��يَ��اِئ��ِه��ْم َع��َل��ى تَ��َك��اَد َح��تَّ��ى أَْك��ِل��ِه��ِم ُط��وُل ِف��ي��ِه��ْم ال��طَّ��يْ��َر ��ُع يُ��َط��مِّ
َش��َرُع��وا20 الَّ��ِذي ��ْرَع ال��شَّ َم��َح��بَّ��ِت��ِه َع��َل��ى َل��بَ��نَ��ْوا َح��َواِريُّ��وُه��ُم َرآُه َوَل��ْو
َق��َزُع21 أَنَّ��َه��ا َف��َظ��نُّ��وا اْل��َغ��َم��اِم ُس��وُد َط��َل��َع��ْت َوَق��ْد َع��يْ��نَ��يْ��ِه ال��دُُّم��ْس��تُ��ُق ذَمَّ
َج��ذَُع22 َح��ْولِ��يُّ��َه��ا الَّ��ِت��ي اْل��ِج��يَ��اِد َع��َل��ى َرُج��ٌل َم��ْف��ُط��وُم��َه��ا الَّ��ِت��ي اْل��ُك��َم��اُة ِف��ي��َه��ا
ُج��َرُع23 آِل��ٍس ِم��ْن َح��نَ��اِج��ِرَه��ا َوِف��ي َم��نَ��اِخ��ِرَه��ا ِف��ي ُغ��بَ��اًرا ال��لُّ��َق��اُن تَ��ذِْري
تَ��َس��ُع24 َم��ا اْألَْج��َواِف ِف��ي يَ��ْف��تَ��ُح َف��ال��طَّ��ْع��ُن ِل��تَ��ْس��لُ��َك��ُه��ْم ��اُه��ْم تَ��تَ��َل��قَّ َك��أَنَّ��َه��ا
َش��َم��ُع25 َواْل��َق��نَ��ا نَ��اٌر اْألَِس��نَّ��ِة ِم��َن ُم��ْظ��ِل��َم��ٌة َواْل��َح��ْرُب نَ��َواِظ��َرَه��ا تَ��ْه��ِدي
اْل��ُم��ُزُع26 اْل��ُم��ْق��َورَُّة نُ��ُف��وِس��ِه��ِم َع��َل��ى َط��اِف��َح��ًة اْل��ُق��رِّ َوُدوَن ��َه��اِم ال��سَّ ُدوَن
��َل��ُع27 ال��ضِّ أُْخ��تَ��َه��ا ِم��نْ��ُه تُ��َف��اِرُق أَْظ��َم��ى بَ��يْ��نَ��ُه��َم��ا َح��اَل ِع��ْل��ًج��ا اْل��ِع��ْل��ُج َدَع��ا إِذَا
ُم��نْ��َص��ِرُع28 ِم��نْ��ُه َوأَْم��َض��ى َف��اتَ��ُه��نَّ إِذَا ُم��نْ��َك��ِت��ٌف ��اِس اْل��ُف��قَّ َوَل��ِد ِم��ْن أََج��لُّ
َف��َزُع29 أَْح��َش��اِئ��ِه ِف��ي َوِم��نْ��ُه��نَّ نَ��َج��ا ُم��نْ��َف��ِل��ٌت اْل��ِب��ي��ِض ِش��َف��اِر ِم��ْن نَ��َج��ا َوَم��ا
ُم��ْم��تَ��َق��ُع30 َوْه��َو َح��ْوًال اْل��َخ��ْم��َر َويَ��ْش��َرُب ُم��ْخ��تَ��بَ��ٌل َوْه��َو َدْه��ًرا اْألَْم��َن يُ��بَ��اِش��ُر
َوَرُع31 َل��ُه َم��ا أَِم��ي��ٌن ِل��ْل��بَ��اِت��َراِت ��نَ��َه��ا تَ��َض��مَّ ِب��ْط��ِري��ٍق ُح��َش��اَش��ِة ِم��ْن َك��ْم
يَ��ْض��َط��ِج��ُع32 ِح��ي��َن َع��نْ��ُه ال��نَّ��ْوَم َويَ��ْط��ُرُد يَ��ْط��لُ��بُ��ُه ِح��ي��َن َع��نْ��ُه اْل��َخ��ْط��َو يُ��َق��اِت��ُل
َف��تَ��نْ��َدِف��ُع33 ُع��وِدي َل��َه��ا: يَ��ُق��وَل َح��تَّ��ى َواِق��َف��ًة تَ��نْ��َف��كُّ َف��َال اْل��َم��نَ��ايَ��ا تَ��ْغ��ُدو
َص��نَ��ُع��وا34 ِب��َم��ا َف��َج��اَزاُه��ْم اْألَِم��ي��َر َخ��انُ��وا َل��ُك��ْم اْل��ُم��ْس��َل��ِم��ي��َن إِنَّ ِل��ل��دُُّم��ْس��تُ��ِق: ُق��ْل
َف��َج��ُع��وا35 إِيَّ��اُه��ُم َق��تْ��َالُك��ُم َك��أَنَّ ِدَم��اِئ��ُك��ُم ِف��ي ِن��يَ��اًم��ا َوَج��ْدتُ��ُم��وُه��ْم
نَ��َزُع��وا36 ِب��ِه��ْم ��وا َه��مُّ َوإِْن اْألََع��اِدي ِم��َن ِم��ثَ��اِل��ِه��ِم َع��ْن اْألَيَ��اِدي تَ��ِع��فُّ َض��ْع��َف��ى
��بُ��ُع37 ال��ضَّ اْل��َم��يِّ��َت إِالَّ يَ��أُْك��ُل َف��َل��يْ��َس َرَم��ٍق ذَا َك��اَن أََس��ْرتُ��ْم َم��ْن تَ��ْح��َس��بُ��وا َال
تَ��ْج��تَ��ِم��ُع38 َل��يْ��َس ُف��َراَدى تَ��ُم��رُّ أُْس��ٌد َص��ِع��َدْت َوَق��ْد اْل��َواِدي َع��َق��ِب َع��َل��ى َه��الَّ
يَ��دَُع39 َم��ا َف��ْوَق ِم��نْ��ُك��ْم يَ��أُْخ��ذُ ��ْرُب َوال��ضَّ َس��ْل��َه��بَ��ٍة ُك��لُّ ِب��َف��تَ��اَه��ا ��ُك��ْم تَ��ُش��قُّ
َرَج��ُع��وا40 إِذَا َف��ْس��ٍل ِب��َال يَ��ُك��ونُ��وا ِل��َك��ْي ِب��ُك��ْم اْل��ُج��نُ��وَد ال��ل��ُه َع��رََّض َوإِنَّ��َم��ا
ال��تَّ��بَ��ُع41 ْوَل��ِة ال��دَّ ِل��َس��يْ��ِف َغ��اٍز َوُك��لُّ َف��َل��ُه ذَا بَ��ْع��َد إَِل��يْ��ُك��ْم َغ��ْزٍو َف��ُك��لُّ
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َوتَ��بْ��تَ��ِدُع42 تَ��أِْت��ي َم��ا تَ��ْخ��لُ��ُق َوأَنْ��َت َغ��يْ��ِرِه��ِم آثَ��اِر َع��َل��ى اْل��ِك��َراُم يَ��ْم��ِش��ي
��َرُع43 ال��ضَّ اْل��َع��اِج��ُز ِف��ي��ِه َغ��يْ��َرَك َوَك��اَن َف��اِرَس��ُه ُك��نْ��َت َوْق��ٌت يَ��ِش��ي��نُ��َك َوَه��ْل
يَ��َض��ُع44 َوَال َش��ْيءٌ يَ��ْرَف��ُع��ُه َف��َل��يْ��َس َم��ْوِض��ُع��ُه ��ْم��ِس ال��شَّ َم��َح��لِّ َف��ْوَق َك��اَن َم��ْن
��يَ��ُع45 َوال��شِّ األَْص��َح��اُب أَْس��َل��َم��َه��ا َك��اَن إِْن ُم��ْه��َج��تَ��ُه اْألَْع��َق��اِب ِف��ي اْل��َك��رُّ يُ��ْس��ِل��ِم َل��ْم
َط��َم��ُع46 ِع��نْ��َدَه��ا ِل��َدِن��يٍّ يَ��ُك��ْن َف��َل��ْم ُم��ْع��ِط��يَ��ٌة اْألَْق��َداِر َع��َل��ى اْل��ُم��لُ��وَك َل��يْ��َت
َف��اْس��تَ��َم��ُع��وا47 اْل��ِب��ي��ِض َح��ِب��ي��َك َق��َرْع��َت َوأَْن َف��َرأَْوا اْل��وََغ��ى ُزْرَت ِب��أَْن ِم��نْ��ُه��ْم َرِض��ي��َت
تَ��نْ��تَ��ِف��ُع48 ��ْدِق ال��صِّ ِب��َغ��يْ��ِر ِم��نْ��ُه ُك��نْ��َت َم��ْن ُم��َع��اَم��َل��ٍة ِف��ي ��ا ِغ��شٍّ أَبَ��اَح��َك َل��َق��ْد
َوُم��ْرتَ��بَ��ُع49 ُم��ْص��َط��اٌف َل��َك َوأَْرُض��ُه��ْم ُم��نْ��تَ��ِظ��ٌر ��يْ��ُف َوال��سَّ ُم��ْع��تَ��ِذٌر ال��دَّْه��ُر
��دَُع50 ال��صَّ اْألَْع��َص��ُم ِف��ي��َه��ا ��ر تَ��نَ��صَّ َوَل��ْو ِب��َح��اِم��يَ��ٍة ِل��نَ��ْص��َراٍن اْل��ِج��بَ��اُل َوَم��ا
تَ��ْم��تَ��ِص��ُع51 َواْألَبْ��َط��اُل بَ��َل��ْوتُ��َك َح��تَّ��ى َل��ُه ثَ��بَ��تَّ َه��ْوٍل ِف��ي َح��ِم��ْدتُ��َك َوَم��ا
َزَم��ُع52 ِب��ِه َم��ْن َج��بَ��انً��ا يُ��َظ��نُّ َوَق��ْد َخ��َرٌق ِب��ِه َم��ْن ُش��َج��اًع��ا يُ��َظ��نُّ َف��َق��ْد
��بُ��ُع53 ال��سَّ اْل��ِم��ْخ��َل��ِب ذََواِت ُك��لُّ َوَل��يْ��َس تَ��ْح��ِم��لُ��ُه ال��نَّ��اِس َج��ِم��ي��ُع ��َالَح ال��سِّ إِنَّ

الطائي: أحمد بن عيل يمدح صباه يف وقال

أَُش��يِّ��ُع54 ال��ظَّ��اِع��نَ��يْ��ِن أَيَّ أَْدِر َف��َل��ْم َودَُّع��وا يَ��ْوَم َودََّع��ْت نَ��ْف��ٍس ُح��َش��اَش��ُة
أَْدُم��ُع55 ��ُم َوال��سَّ اْآلَم��اِق ِم��َن تَ��ِس��ي��ُل ِب��أَنْ��ُف��ٍس َف��ُج��ْدنَ��ا ِب��تَ��ْس��ِل��ي��ٍم أََش��اُروا
تَ��ْرتَ��ُع56 اْل��ُح��ْس��ِن ِم��َن َرْوٍض ِف��ي َوَع��يْ��نَ��اَي اْل��َه��َوى ِم��َن ذَِك��يٍّ َج��ْم��ٍر َع��َل��ى َح��َش��اَي
تَ��تَ��َص��دَُّع57 أَْوَش��َك��ْت اْف��تَ��َرْق��نَ��ا َغ��َداَة ِب��نَ��ا الَّ��ِذي اْل��ِج��بَ��اِل ُص��مُّ ��َل��ْت ُح��مِّ َوَل��ْو
��ُع58 ُه��جَّ َواْل��َخ��ِل��يُّ��وَن يَ��اِج��ي ال��دَّ إَِل��يَّ َط��يْ��ُف��َه��ا َخ��اَض الَّ��ِت��ي َج��نْ��بَ��يَّ بَ��يْ��َن ِب��َم��ا
ُع59 يَ��تَ��َض��وَّ أَْرَداِن��َه��ا ِم��ْن َوَك��اْل��ِم��ْس��ِك ثَ��ْوبَ��َه��ا ال��طِّ��ي��ُب َخ��اَم��َر َم��ا َزاِئ��ًرا أَتَ��ْت
تُ��ْرِض��ُع60 َق��بْ��َل َدرَِّه��ا َع��ْن َك��َف��اِط��َم��ٍة اْل��ُخ��َط��ا تُ��وِس��ُع انْ��ثَ��نَ��ْت َح��تَّ��ى َج��َل��َس��ْت َف��َم��ا
��ُع61 اْل��ُم��َف��جَّ اْل��ُف��َؤاُد َواْل��تَ��اَع ال��نَّ��ْوِم ِم��َن ِب��َه��ا أَتَ��ى َم��ا َل��َه��ا إِْع��َظ��اِم��ي َف��َش��رََّد
ُع62 أَتَ��َج��رَّ َم��ا َع��ذُْب اْألََف��اِع��ي َوُس��مُّ ِب��تُّ��َه��ا أَْط��َوَل َك��اَن َم��ا َل��يْ��َل��ًة َف��يَ��ا
َويَ��ْخ��َض��ُع63 يَ��ِذلُّ َال َم��ْن َع��اِش��ٌق َف��َم��ا َوال��نَّ��َوى اْل��ُق��ْرِب َع��َل��ى َواْخ��َض��ْع َل��َه��ا تَ��ذَلَّ��ْل
��ُع64 ُم��َرقَّ ِب��لُ��ْؤٍم إِالَّ أََح��ٍد َع��َل��ى أَْح��َم��ٍد ابْ��ِن ثَ��ْوِب َغ��يْ��َر َم��ْج��ٍد ثَ��ْوُب َوَال
َويَ��ْم��نَ��ُع65 يَ��َش��اءُ َم��ْن يُ��ْع��ِط��ي ال��ل��ُه ِب��ِه َط��يِّ��ٍئ َج��ِدي��َل��َة َح��ابَ��ى الَّ��ِذي َوإِنَّ
تَ��ْط��لُ��ُع66 ِم��نْ��ُه ��ًة ِذمَّ أَْوَف��ى َرأِْس َع��َل��ى َوَش��ْم��ُس��ُه يَ��ْوٌم َم��رَّ َم��ا َك��َرٍم ِب��ِذي
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تَ��تَ��َق��طَّ��ُع67 تَ��ِن��ي َال َم��اٍل َوأَْرَح��اُم َل��ُدنَّ��ُه يَ��تَّ��ِص��ْل��َن ِش��ْع��ٍر َف��أَْرَح��اُم
أَْج��َم��ُع68 ال��رَّأُْي بَ��ْع��ُض��ُه ُج��َزْيءٍ أََق��لُّ َزَم��اِن��ِه ِف��ي َرأْيُ��ُه ُج��ْزءٍ أَْل��ُف َف��تً��ى
يَ��ْل��َم��ُع69 ِح��ي��َن ُخ��لَّ��بً��ا ِف��ي��ِه اْل��بَ��ْرُق َوَال يُ��ْق��ِش��ُع َل��يْ��َس ُم��ْم��ِط��ٌر َع��َل��يْ��نَ��ا َغ��َم��اٌم
��ُع70 ُم��َش��فَّ َش��ِف��ي��ٌع ِف��ي��َه��ا نَ��ْف��ِس��ِه إَِل��ى َف��نَ��ْف��ُس��ُه إَِل��يْ��ِه َح��اٌج َع��َرَض��ْت إِذَا
أَْص��َل��ُع71 اْل��ِق��ْش��ِر ِم��َن ُع��ْريَ��اٌن َوأَْس��َم��ُر بَ��نَ��انُ��ُه تَ��ِه��ْج��َه��ا َل��ْم َح��ْرٍب نَ��اُر َخ��بَ��ْت
يُ��ْق��َط��ُع72 ِح��ي��َن َع��ْدُوُه َف��يَ��ْق��َوى َويَ��ْح��َف��ى َرأِْس��ِه أُمِّ َع��َل��ى يَ��ْع��ُدو ��َوى ال��شَّ نَ��ِح��ي��ُف
يَ��ْس��َم��ُع73 َل��يْ��َس َم��ا َق��اَل ��ْن َع��مَّ َويُ��ْف��َه��ُم ِل��َس��انُ��ُه نَ��َه��اٍر ِف��ي َظ��َالًم��ا يَ��ُم��جُّ
أَْط��َوُع74 ِم��نْ��ُه َوذَا ِل��َم��ْوَالُه َوأَْع��َص��ى َض��ِري��بَ��ًة أَنْ��َج��ى ِم��نْ��ُه ُح��َس��اٍم ذُبَ��اُب
ُع75 تَ��تَ��َف��رَّ الَّ��ِت��ي اْل��بَ��َراَع��اِت أُُص��وَل َل��ْف��َظ��ٍة ُك��لَّ تَ��ِج��ْد يَ��نْ��ِط��ْق َم��تَ��ى َف��ِص��ي��ٌح
َم��ْوِض��ُع76 َواْل��َغ��ْرِب ��ْرِق ال��شَّ ِف��ي َف��اتَ��َه��ا َل��َم��ا َس��َح��ابَ��ٌة َح��َك��تْ��َه��ا َل��ْو َج��َواٍد ِب��َك��فِّ
َوِض��ْف��دَُع77 ُح��وٌت اْل��َم��اءُ يَ��ْف��نَ��ى َح��يْ��ُث إَِل��ى َق��ْع��َرُه يَ��ْش��تَ��قُّ اْل��َم��اءِ َك��بَ��ْح��ِر َوَل��يْ��َس
َويَ��نْ��َف��ُع؟!78 يَ��ُض��رُّ َال َك��بَ��ْح��ٍر ُزَع��اٌق َوَط��ْع��ُم��ُه اْل��ُم��ْع��تَ��ِف��ي��َن يَ��ُض��رُّ أَبَ��ْح��ٌر
ِم��ْص��َق��ُع79 َوْه��َو تَ��يَّ��اِرِه ِف��ي َويَ��ْغ��َرُق َغ��ْوِرِه بُ��ْع��ِد ِف��ي اْل��ِف��ْك��ِر ِق��ي��ُق ال��دَّ يَ��ِت��ي��ُه
تُ��وِض��ُع80 ��َم��اَك��يْ��ِن ال��سِّ َف��ْوَق ��تُ��ُه َوِه��مَّ ِب��َم��نْ��ِب��ٍج اْل��ُم��ِق��ي��ُم اْل��َق��يْ��ُل أَيُّ��َه��ا أََال
تَ��ْظ��َل��ُع81 َم��َع��اِل��ي��َك ِف��ي ُظ��نُ��ونِ��ي َوأَنَّ ُم��ْع��ِج��ٌز َوْص��َف��َك أَنَّ َع��ِج��ي��بً��ا أََل��يْ��َس
أَْوَس��ُع82 اْألَْرِض َس��اَح��ِة ِم��ْن أَنَّ��ُه َع��َل��ى ِف��ي��ُك��َم��ا َوَص��ْدُرَك ثَ��ْوٍب ِف��ي َوأَنَّ��َك
تَ��ْرِج��ُع83 َك��يْ��َف َدَرْت َم��ا ِف��ي��ِه َوِب��اْل��ِج��نِّ ِب��نَ��ا َدَخ��َل��ْت َوَل��ْو نْ��يَ��ا ال��دُّ ِف��ي َوَق��ْل��بُ��َك
ُم��َض��يَّ��ُع84 ِس��َواك ِف��َي َم��ِدي��ٍح َوُك��لُّ بَ��اِط��ٌل اْل��يَ��ْوَم َغ��يْ��َرَك َس��ْم��ٍح ُك��لُّ أََال

ذلك: سأله من لسان عىل صباه يف وقال

ُض��لُ��وِع��ي85 بَ��يْ��َن َف��أََق��اَم َف��اَرْق��تَ��ِن��ي ُه��ُج��وِع��ي َل��ِذي��ذَ نَ��َف��ى إَِل��يْ��َك َش��ْوِق��ي
ُدُم��وِع��ي86 اْل��ُف��َراِت ِف��ي أَُرْق��ِرُق ��ا ِم��مَّ ُم��لُ��وَح��ًة ��َراِة ال��صَّ ِف��ي َوَج��ْدتُ��ْم أََوَم��ا
ال��تَّ��ْوِدي��ِع87 َع��َل��ى أََس��ِف��ي اْغ��تَ��َدى َح��تَّ��ى َج��اِه��ًدا َوَداِع��َك ِم��ْن أَْح��ذَُر ِزْل��ُت َم��ا
ِل��ل��تَّ��ْش��ِي��ي��ِع88 اْألَنْ��َف��اَس أَتْ��بَ��ْع��تُ��ُه َف��َك��أَنَّ��َم��ا ِب��ِرْح��َل��ِت��ي اْل��َع��َزاءُ َرَح��َل

726



العني حرف قافية

التنوخي: إبراهيم بن عيل يمدح وقال

ال��نَّ��ِق��ي��َع��ا89 ��مَّ ال��سَّ َف��اْس��ِق��َه��ا َوإِالَّ ُربُ��وَع��ا أَْع��ِط��ْش��َه��ا اْل��َق��ْط��ِر ُم��ِل��ثَّ
ُدُم��وَع��ا90 تُ��ذِْري َوَال تَ��ْدِري َف��َال اْل��ُم��تَ��َديِّ��ِري��َه��ا َع��ِن أَُس��اِئ��لُ��َه��ا
��ُم��وَع��ا91 ال��شَّ َواْل��َخ��وَد ال��لَّ��ْه��ِو َزَم��اَن َم��اِض��يَ��يْ��َه��ا: إِالَّ ال��ل��ُه َل��َح��اَه��ا
اْل��ُوُق��وَع��ا92 ال��طَّ��يْ��َر َل��ْف��ُظ��َه��ا يُ��َك��لِّ��ُف َرَداٌح ُم��َم��نَّ��َع��ٌة ��َم��ٌة ُم��نَ��عَّ
َش��ُس��وَع��ا93 ِوَش��اَح��يْ��َه��ا ِم��ْن َف��يَ��بْ��َق��ى َع��نْ��َه��ا اْألَْرَداُف ثَ��ْوبَ��َه��ا ��ُع تُ��َرفِّ
نَ��ُزوَع��ا94 َس��َواِع��ُدَه��ا َل��ْوَال َل��ُه اْرتِ��َج��اًج��ا َل��َه��ا َرأَيْ��َت َم��اَس��ْت إِذَا
��ِن��ي��َع��ا95 ال��صَّ اْل��َع��ْض��َب تَ��تَ��أَلَّ��ُم َك��َم��ا َل��يْ��ٌن ْرُز َوال��دَّ َدْرَزُه تَ��أَلَّ��ُم
��ِج��ي��َع��ا96 ال��ضَّ ال��زَّنْ��َد َض��ِج��ي��ُع��َه��ا يَ��ُظ��نُّ ُدْم��لُ��َج��يْ��َه��ا َع��ُدوَّا ِذَراَع��اَه��ا
ال��طُّ��لُ��وَع��ا97 اْل��بَ��ْدَر ِب��َم��نْ��ِع��ِه يُ��ِض��يءُ َرِق��ي��ٌق َغ��يْ��ٌم ِن��َق��ابَ��َه��ا َك��أَنَّ
ُخ��ُض��وَع��ا98 تَ��َدلُّ��ِل��َه��ا ِم��ْن ِب��أَْك��ثَ��َر َوُق��ولِ��ي ُض��رِّي اْك��ِش��ِف��ي َل��َه��ا: أَُق��وُل
أُِط��ي��َع��ا99 ِب��أَْن َل��ُه اْإلِ ُع��ِص��َي َم��تَ��ى نَ��ْف��ٍس إِْح��يَ��اءِ ِف��ي ال��ل��َه أَِخ��ْف��ِت
َخ��ِل��ي��َع��ا100 َم��ْس��تُ��وٍر ُك��لُّ َوأَْص��بَ��َح ُم��ْس��تَ��َه��اًم��ا ِخ��ْل��ٍو ُك��لُّ ِب��ِك َغ��َدا
ِري��َع��ا101 إِبْ��َراِه��ي��َم َوابْ��ُن ثَ��ِب��ي��ًرا نَ��ْم��ٌل َج��رَّ يَ��ُق��ولُ��وا: أَْو أُِح��بُّ��ِك
ال��رَِّض��ي��َع��ا102 ال��طِّ��ْف��َل ِذْك��ُرُه يُ��ِش��يِّ��ُب ��َرايَ��ا ال��سَّ ُم��نْ��بَ��ثُّ ��ي��ِت ال��صِّ بَ��ِع��ي��ُد
ُخ��ُش��وَع��ا103 ِب��ِه َوَل��يْ��َس ِب��ِه َك��أَنَّ َوَدْه��ٍي َم��ْك��ٍر ِم��ْن ال��طَّ��ْرَف يَ��ُغ��ضُّ
ُم��ِذي��َع��ا104 ِس��رٍّ َع��ْن َس��أَْل��َت َف��َق��ْدَك يَ��َديْ��ِه ِف��ي َم��ا اْس��تَ��ْع��َط��يْ��تَ��ُه إِذَا
َف��ِظ��ي��َع��ا105 يَ��َرُه يَ��بْ��تَ��ِدئْ َوإِالَّ َع��َل��يْ��ِه َم��نٌّ ِم��نْ��ُه َق��بُ��ولُ��َك
يَ��ِض��ي��َع��ا106 أَْن يَ��ْك��َرُه َولِ��ل��تَّ��ْف��ِري��ِق أَِدي��ًم��ا أَْف��َرَش��ُه اْل��َم��اِل ِل��ُه��وِن
ال��نُّ��ُط��وَع��ا107 َم��دَّ ِل��َك��َراَم��ٍة َف��َم��ا َق��ْوٍم ِرَق��اَب اْألَِم��ي��ُر َض��َرَب إِذَا
َق��ِري��َع��ا108 إِالَّ ِب��َق��اِت��ٍل َوَل��يْ��َس َك��ِث��ي��َرا إِالَّ ِب��َواِه��ٍب َف��َل��يْ��َس
اْل��َق��ِط��ي��َع��ا109 ال��تَّ��َع��َب ��ْم��َص��اَم��ُة ال��صَّ َك��َف��ى ِب��نَ��ْص��ٍل إِالَّ بً��ا ُم��َؤدِّ َوَل��يْ��َس
ال��رُُّج��وَع��ا110 َويَ��ْم��نَ��ُع��ُه ُم��بَ��اِرَزُه َم��ِج��يءٍ ِم��ْن يَ��ْم��نَ��ُع َل��يْ��َس َع��ِل��يٌّ
ال��نَّ��ِج��ي��َع��ا111 ال��زََّرِد ِم��َن َوُم��بْ��ِدلُ��ُه اْل��ُم��َف��دَّى اْل��بَ��َط��ِل َق��اِت��ُل َع��ِل��يٌّ
��لُ��وَع��ا112 ال��ضُّ ُض��لُ��وِع��ِه��ِم إَِل��ى َوَج��اَز َح��اِم��ِل��ي��ِه ِف��ي اْل��َق��نَ��ا اْع��َوجَّ إِذَا
ُص��ُدوَع��ا113 أَْو انْ��ِدَق��اًق��ا َف��أَْوَل��تْ��ُه ِم��نْ��ُه اْألَْك��بَ��اُد ثَ��أَْرَه��ا َونَ��اَل��ْت
��ِج��ي��َع��ا114 ال��شَّ اْل��ُخ��بَ��ْع��ِث��نَ��َة ُك��نْ��َت َوإِْن َع��نْ��ُه اْل��َخ��يْ��َل��يْ��ِن ُم��ْل��تَ��َق��ى ِف��ي َف��ِح��ْد
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اْس��تُ��ِط��ي��َع��ا115 َم��ا َش��يْ��ئً��ا اْس��َط��ْع��َت َف��أَنْ��َت بَ��ِع��ي��ًدا تَ��ْرُم��ُق��ُه اْس��تَ��ْج��َرأَْت إِِن
َص��ِري��َع��ا116 َل��ُه تَ��ِخ��رَّ َوَم��ثِّ��ْل��ُه ِح��َص��انً��ا َف��اْرَك��ْب َم��اَريْ��تَ��ِن��ي َوإِْن
اْل��ُم��ِري��َع��ا117 اْل��بَ��َل��َد َوْدُق��ُه َف��أَْق��َح��َط انْ��ِت��َق��اًم��ا َم��َط��َر ُربَّ��َم��ا َغ��َم��اٌم
اْل��ُق��ُط��وَع��ا118 َوَق��طَّ��َع��ِت ��ُم��ُه تَ��يَ��مُّ اْل��َم��َط��ايَ��ا َق��َط��َع بَ��ْع��َدَم��ا رَآِن��ي
َرِب��ي��َع��ا119 َس��نَ��ِت��ي َخ��يْ��ُرُه َوَص��يَّ��َر َغ��ِدي��ًرا بَ��َل��ِدي َس��يْ��لُ��ُه َف��َص��يَّ��َر
َس��ِري��َع��ا120 أَْخ��ِذي نَ��يْ��لُ��ُه َف��أَْغ��َرَق َوأَْح��ِوي يُ��ْع��ِط��ي ِب��أَْن َوَج��اَوَدِن��ي
��ِب��ي��َع��ا121 َوال��سَّ َوِك��نْ��َدَة َوَواِل��َدِت��ي َوَح��ْض��َرَم��ْوتَ��ا ��ُك��وَن ال��سُّ أَُم��نْ��ِس��يَّ
اْل��ُه��ُج��وَع��ا122 ��َل��ِب ال��سَّ ِم��َن َل��ُه��ْم َف��ُردَّ اْألََع��اِدي َس��ْل��ِب ِف��ي اْس��تَ��ْق��َص��يْ��َت َق��ِد
اْل��ُه��لُ��وَع��ا123 ُق��لُ��وِب��ِه��ِم إَِل��ى أََس��ْرَت إَِل��يْ��ِه��ْم َج��يْ��ًش��ا تُ��ِس��ْر َل��ْم َم��ا إِذَا
َواْل��ُف��ُروَع��ا124 ال��نَّ��َواِص��َي َوَخ��َط َوَق��ْد َق��ْس��ًرا ��يْ��ِب ِب��ال��شَّ َك��ال��رَِّض��ا ِب��َك َرُض��وا
َم��ِن��ي��َع��ا125 ِب��ِه تَ��ُك��وُن َم��ا ِل��َح��اُظ��َك ِس��َالٍح ِب��َال َوأَنْ��َت َع��َزٌل َف��َال
ُروَع��ا126 َوال��دُّ اْل��َم��َغ��اِف��َر ِب��ِه َق��َدْدَت ُح��َس��اٍم ِم��ْن ِذْه��نَ��َك اْس��تَ��بْ��َدْل��َت َل��ِو
َج��ِم��ي��َع��ا127 نْ��يَ��ا ال��دُّ َع��َل��ى ِب��ِه أَتَ��يْ��َت ِق��تَ��اٍل ِف��ي ُج��ْه��َدَك اْس��تَ��ْف��َرْغ��َت َل��ِو
َق��نُ��وَع��ا128 ِب��َم��ْرتَ��بَ��ٍة تُ��ْل��َف��ى َف��َم��ا َف��تَ��ْس��ُم��و تَ��ْس��ُم��و ��ٍة ِب��ِه��مَّ َس��َم��ْوَت
َرِف��ي��َع��ا129 َال َح��تَّ��ى َع��َل��ْوَت َف��َك��يْ��َف َج��َواٌد َال َح��تَّ��ى َس��َم��ْح��َت َوَه��بْ��َك
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اْل��يَ��ْرَم��َع��ا130 تَ��ِط��ْس��َن َك��َم��ا اْل��ُخ��ُدوَد تَ��ِط��ُس اْألَْدُم��َع��ا إِنَّ اْألَْح��بَ��اِب أََرَك��اِئ��َب
��َع��ا131 ُخ��ضَّ ��ِة اْألَِزمَّ ِف��ي َه��ْونً��ا َواْم��ِش��ي��َن ال��نَّ��َوى َع��َل��يْ��ُك��نَّ َح��َم��َل��ْت َم��ْن َف��اْع��ِرْف��َن
يَ��ْم��نَ��َع��ا132 أَْن اْل��بُ��َك��ا يَ��ْم��نَ��ُع��ُه َف��اْل��يَ��ْوَم اْل��بُ��َك��ا ِم��َن اْل��َح��يَ��اءُ يَ��ْم��نَ��ُع��ِن��ي َك��اَن َق��ْد
َم��ْدَم��َع��ا133 ِع��ْرٍق َولِ��ُك��لِّ ِج��ْل��ِدِه ِف��ي َرنَّ��ًة َع��ْظ��ٍم ِل��ُك��لِّ َك��أَنَّ َح��تَّ��ى
َم��ْص��َرَع��ا134 ذَا َوِب��َم��ْص��َرِع��ي ِل��ُم��ِح��بِّ��ِه َف��اِض��ًح��ا اْل��َج��َدايَ��َة َف��َض��َح ِب��َم��ْن َوَك��َف��ى
بُ��ْرُق��َع��ا135 تَ��ُك َوَل��ْم َم��َح��اِج��َرَه��ا َس��تَ��َرْت ِب��ُص��ْف��َرٍة اْل��ِف��َراُق َوبَ��ْرَق��َع��َه��ا َس��َف��َرْت
��َع��ا136 ُرصِّ َق��ْد لُ��ْؤلُ��ٍؤ ِب��ِس��ْم��َط��ْي ذََه��ٌب َف��ْوَق��َه��ا يَ��ْق��ُط��ُر َوال��دَّْم��ُع َف��َك��أَنَّ��َه��ا
أَْربَ��َع��ا137 َل��يَ��اِل��َي َف��أََرْت َل��يْ��َل��ٍة ِف��ي َش��ْع��ِرَه��ا ِم��ْن ذََواِئ��ٍب ثَ��َالَث َك��َش��َف��ْت
َم��َع��ا138 َوْق��ٍت ِف��ي اْل��َق��َم��َريْ��ِن َف��أََرتْ��ِن��َي ِب��َوْج��ِه��َه��ا ��َم��اءِ ال��سَّ َق��َم��َر َواْس��تَ��ْق��بَ��َل��ْت
أَْق��َش��َع��ا139 َم��ا ِم��ثْ��َل��ُه َوْص��لُ��ِك َك��اَن َل��ْو َع��اِرٌض ُط��لُ��وَل��ِك َس��َق��ى اْل��ِوَص��اَل ُردِّي
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ُم��ْم��ِرَع��ا140 َرْوًض��ا َوال��تَّ��َل��َع��اِت َك��اْل��بَ��ْح��ِر َواْل��َم��َال نَ��اًرا اْل��َج��وَّ يُ��ِري��َك َزَج��ٌل
َوأَْف��َزَع��ا141 يَ��َش��اءُ َم��ْن َوآَم��َن أَْرَوى الَّ��ِذي اْل��َغ��َدِق اْل��َواِح��ِد َع��بْ��ِد َك��بَ��نَ��اِن
ُم��ْرَض��َع��ا142 َص��ِب��يٍّ��ا ِب��َه��ا ال��لِّ��بَ��اَن ُس��ِق��َي َف��َك��أَنَّ��ُه نَ��َش��ا ُم��ذْ اْل��ُم��ُروءََة أَِل��َف
تَ��َف��زََّع��ا143 َس��َق��ْط��َن َف��ِإذَا َف��اْع��تَ��اَدَه��ا تَ��َم��اِئ��ًم��ا َع��َل��يْ��ِه َم��َواِه��بُ��ُه نُ��ِظ��َم��ْت
ُش��رََّع��ا144 َك��اْل��َع��َواِل��َي َواْل��َم��َع��اِل��َي ٍت بَ��اِرَق��ا َك��اْل��َق��َواِط��ِع ��نَ��اِئ��َع ال��صَّ تَ��َرَك
��َع��ا145 ال��لُّ��مَّ اْل��بُ��ُروَق َل��َواِم��ُع��ُه تَ��ْغ��َش��ى َواِض��ٍح َع��ْن ِل��ُع��َف��اِت��ِه ��ًم��ا ُم��تَ��بَ��سِّ
َل��َزْع��َزَع��ا146 ��َم��اءَ ال��سَّ َم��نْ��ِك��بُ��َه��ا َح��كَّ َل��ْو َس��ْط��َوٍة َع��ْن ِل��ُع��َداِت��ِه ��ًف��ا ُم��تَ��َك��شِّ
اْألَْروََع��ا اْألري��ح��يَّ اْألََل��دَّ ـ��َف��ِط��َن ـْ ال�� اْل��َع��اِل��َم اْألََغ��رَّ اْل��يَ��ِق��َظ اْل��َح��اِزَم
اْل��ِم��ْص��َق��َع��ا147 اْل��ِه��بْ��ِرِزيَّ ال��لَّ��ِب��ي��َب ـ��نَ��ُدَس ـْ ال��ن�� اْل��َواِه��َب اْل��َخ��ِط��ي��َب ال��لَّ��ِب��َق اْل��َك��اِت��َب
��َع��ا148 َج��مَّ َم��ا ُم��َف��رٌِّق ال��نُّ��ُف��وِس ُم��ْف��ِن��ي ِألَنَّ��ُه ال��زََّم��اِن ُخ��لُ��ُق َل��َه��ا نَ��ْف��ٌس
اْل��بَ��ْل��َق��َع��ا149 َواْل��َم��َك��اَن اْل��ِع��َم��اَرَة يَ��ْس��ِق��ي ِألَنَّ��ُه اْل��َغ��َم��اِم َك��َرٌم َل��َه��ا َويَ��ٌد
َع��ا150 ُم��تَ��َص��دِّ َم��َك��اِرٍم َش��ْع��َب َويَ��لُ��مُّ َواِف��ِر َوْف��ٍر َش��ْع��َب يُ��َص��دُِّع أَبَ��ًدا
اْل��وََع��ى151 يَ��ْوَم َه��َزْزتَ��ُه ال��رََّج��اءِ يَ��ْوَم ُم��َه��نَّ��ٍد اْه��ِت��َزاَز ِل��ْل��َج��ْدَوى يَ��ْه��تَ��زُّ
َدَع��ا152 إِذَا ��َالِة ال��صَّ بَ��ْع��َد َوُدَع��اُؤُه ِل��َق��اُؤُه اْل��َف��ِق��ي��ِر أََم��َل ُم��ْغ��ِن��يً��ا يَ��ا
َف��اْربَ��َع��ا153 تَ��ْح��تَ��َك ال��نَّ��ْج��ُم َح��يْ��ُث َوبَ��َل��ْغ��َت اْل��َم��َدى ُج��ْزَت ِب��ُم��ْق��ِص��ٍر َوَل��ْس��َت أَْق��ِص��ْر
َم��ْوِض��َع��ا154 ِم��نْ��َه��ا ال��ثَّ��َق��َالِن يَ��ْح��لُ��ِل َل��ْم َم��َواِض��ًع��ا اْل��َف��َع��اِل َش��َرِف ِم��ْن َوَح��َل��ْل��َت
يَ��ْط��َم��َع��ا155 أَْن اْم��ُرٌؤ َط��ِم��َع َوَال ِف��ي��ِه اْم��ُرٌؤ َط��ِم��َع َوَم��ا َف��ْض��َل��ُه��َم��ا َوَح��َويْ��َت
أَْزَم��َع��ا156 َش��يْ��ئً��ا أَْزَم��ْع��َت ُك��لَّ��َم��ا َل��َك َك��أَنَّ��ُه أََرْدَت ِب��َم��ا اْل��َق��َض��اءُ نَ��َف��ذَ
ُم��ْس��ِرَع��ا157 َل��بَّ��ى نَ��اَديْ��َت إِذَا َع��بْ��ٌد َك��أَنَّ��ُه اْل��َع��ِص��يُّ ال��دَّْه��ُر َوأََط��اَع��َك
ُظ��لَّ��َع��ا158 َوْص��ِف��ي َم��ِط��يُّ َش��أِْوِه��نَّ َع��ْن َوانْ��ثَ��نَ��ْت اْل��َم��َف��اِخ��َر َم��َف��اِخ��ُرَك أََك��َل��ْت
اْل��َم��ْط��َل��َع��ا159 َوُج��ْزَن َم��ْغ��ِربَ��َه��ا َف��َق��َط��ْع��َن أَْف��َالِك��َه��ا ِف��ي ��ْم��ِس ال��شَّ َم��ْج��َرى َوَج��َريْ��َن
تَ��ْق��نَ��َع��ا160 َال أَْن َوَخ��ِش��ي��َن َل��َع��َم��ْم��نَ��َه��ا ِم��ثْ��ِل��َه��ا ِب��أُْخ��َرى نْ��يَ��ا ال��دُّ ِن��ي��َط��ِت َل��ْو
ادََّع��ى161 َم��ا ��ا َح��قٍّ أَنَّ يَ��ْش��َه��ُد َوال��ل��ُه ذَا َف��ْوَق َل��َك ُم��دٍَّع يُ��َك��ذَُّب َف��َم��تَ��ى
َض��يَّ��َع��ا162 ��ا ِم��مَّ ال��نَّ��ْزَر اْل��َق��ِل��ي��َل َح��ِف��َظ نَ��اِط��ٌق َح��اِل��َك َش��ْرَح يُ��َؤدِّي َوَم��تَ��ى
إِْص��بَ��َع��ا163 ُط��رٍّا ال��نَّ��اَس َف��َس��مِّ َرُج��ًال َك��ذَا إِالَّ اْل��َف��تَ��ى يُ��ْدَع��ى َال َك��اَن إِْن
َس��َع��ى164 َم��ْن أَبْ��َخ��ُل َف��اْل��َغ��يْ��ُث َك��ذَا إِالَّ َم��اِج��ٌد ِل��ُج��وٍد يَ��ْس��َع��ى َال َك��اَن إِْن
َم��ْس��َم��َع��ا165 اْل��ِق��يَ��اَم��ِة َوإَِل��ى َل��نَ��ا َم��ْرأًى ابْ��نَ��ُه ُغ��رَّتَ��َك اْل��َع��بَّ��اُس َخ��لَّ��َف َق��ْد
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هذه وكانت وثالثمائة، خمسني سنة بمرص تويف وقد فاتًكا، شجاع أبا يرثي وقال
مرص: من خروجه بعد املرثية

َط��يِّ��ُع166 َع��ِص��يٌّ بَ��يْ��نَ��ُه��َم��ا َوال��دَّْم��ُع يَ��ْردَُع ��ُل َوال��تَّ��َج��مُّ يُ��ْق��ِل��ُق اْل��ُح��ْزُن
يَ��ْرِج��ُع167 َوَه��ذَا ِب��َه��ا يَ��ِج��يءُ َه��ذَا ��ٍد ُم��َس��هَّ َع��يْ��ِن ُدُم��وَع يَ��تَ��نَ��اَزَع��اِن
ُظ��لَّ��ُع168 َواْل��َك��َواِك��ُب ُم��ْع��ٍي َوال��لَّ��يْ��ُل نَ��اِف��ٌر ُش��َج��اٍع أَِب��ي بَ��ْع��َد ال��نَّ��ْوُم
َف��أَْش��ُج��ُع169 ِب��اْل��ِح��َم��اِم نَ��ْف��ِس��ي َوتُ��ِح��سُّ أَِح��بَّ��ِت��ي ِف��َراِق ِم��ْن َألَْج��بُ��ُن إِنِّ��ي
َف��أَْج��َزُع170 ��ِدي��ِق ال��صَّ َع��تْ��ُب ِب��ي َويُ��ِل��مُّ َق��ْس��َوًة اْألََع��اِدي َغ��َض��ُب َويَ��ِزي��ُدِن��ي
��ُع171 يُ��تَ��َوقَّ َوَم��ا ِف��ي��َه��ا َم��َض��ى ��ا َع��مَّ َغ��اِف��ٍل أَْو ِل��َج��اِه��ٍل اْل��َح��يَ��اُة تَ��ْص��ُف��و
َف��تَ��ْط��َم��ُع172 اْل��ُم��َح��اِل َط��َل��َب َويَ��ُس��وُم��َه��ا نَ��ْف��َس��ُه اْل��َح��َق��اِئ��ِق ِف��ي يُ��َغ��اِل��ُط َولِ��َم��ْن
اْل��َم��ْص��َرُع؟173 َم��ا يَ��ْوُم��ُه َم��ا َق��ْوُم��ُه َم��ا بُ��نْ��يَ��اِن��ِه؟ ِم��ْن اْل��َه��َرَم��اِن الَّ��ِذي أَيْ��َن
َف��تَ��تْ��بَ��ُع174 اْل��َف��نَ��اءُ َويُ��ْدِرُك��َه��ا ِح��ي��نً��ا أَْص��َح��اِب��َه��ا َع��ْن اْآلثَ��اُر تَ��تَ��َخ��لَّ��ُف
َم��ْوِض��ُع175 يَ��َس��ْع��ُه َوَل��ْم اْل��َم��َم��اِت َق��بْ��َل َم��بْ��َل��ٌغ ُش��َج��اٍع أَِب��ي َق��ْل��َب يُ��ْرِض َل��ْم
بَ��ْل��َق��ُع176 َداٍر َوُك��لُّ َف��َم��اَت ذََه��بً��ا َم��ْم��لُ��وءًَة ِديَ��اَرُه نَ��ُظ��نُّ ُك��نَّ��ا
يَ��ْج��َم��ُع177 َش��ْيءٍ ُك��لُّ أَْع��َوَج َوبَ��نَ��اُت َواْل��َق��نَ��ا ��َواِرُم َوال��صَّ اْل��َم��َك��اِرُم َوإِذَا
اْألَْرَوُع178 اْل��َك��ِري��ُم َل��َه��ا يَ��ِع��ي��َش أَْن ِم��ْن َص��ْف��َق��ًة َواْل��َم��َك��اِرُم أَْخ��َس��ُر اْل��َم��ْج��ُد
أَْرَف��ُع179 َوَق��ْدُرَك تُ��َع��اِي��َش��ُه��ْم أن ِم��ْن َم��نْ��ِزًال َزَم��اِن��َك ِف��ي أَنْ��َزُل َوال��نَّ��اُس
َوتَ��نْ��َف��ُع180 تَ��َش��اءُ إِذَا تَ��ُض��رُّ َف��َل��َق��ْد ِب��َل��ْف��َظ��ٍة اْس��تَ��َط��ْع��َت إِِن َح��َش��اَي بَ��رِّْد
يُ��وِج��ُع181 َم��ا َوَال ِب��ِه يُ��ْس��تَ��َراُب َم��ا َق��بْ��َل��َه��ا َخ��ِل��ي��ٍل إَِل��ى ِم��نْ��َك َك��اَن َم��ا
أَْص��َم��ُع182 َق��ْل��ٌب َع��نْ��َك نَ��َف��اَه��ا إِالَّ ��ٌة ُم��ِل��مَّ تُ��ِل��مُّ َوَم��ا أََراَك َوَل��َق��ْد
ُع183 تَ��بَ��رُّ َوْه��َو َع��َل��يْ��َك يَ��ِح��قُّ َف��ْرٌض َونَ��َواَل��َه��ا ِق��تَ��اَل��َه��ا َك��أَنَّ َويَ��ٌد
تُ��نْ��َزُع184 َال ِب��ُح��لَّ��ٍة َرِض��ي��َت أَنَّ��ى ُح��لَّ��ًة يَ��ْوٍم ُك��لَّ ُل يُ��بَ��دِّ َم��ْن يَ��ا
تَ��ْخ��َل��ُع َال َم��ا اْل��يَ��ْوَم َل��ِب��ْس��َت َح��تَّ��ى َش��اءََه��ا َم��ْن َع��َل��ى تَ��ْخ��َل��ُع��َه��ا ِزْل��َت َم��ا
يُ��ْدَف��ُع185 َال الَّ��ِذي اْألَْم��ُر أَتَ��ى َح��تَّ��ى َف��اِدٍح أَْم��ٍر ُك��لَّ تَ��ْدَف��ُع ِزْل��َت َم��ا
ُق��طَّ��ُع186 ُس��يُ��وُف��َك َوَال َع��َراَك ِف��ي��َم��ا ٌع ُش��رَّ ِرَم��اُح��َك َال تَ��نْ��ُظ��ُر َف��َظ��ِل��ْل��َت
اْألَْدُم��ُع187 ��َالِح ال��سِّ َش��رِّ َوِم��ْن يَ��بْ��ِك��ي ُم��تَ��َك��اِث��ٌر َوَج��يْ��ُش��ُه اْل��َوِح��ي��ُد ِب��أَِب��ي
تَ��ْق��َرُع188 َك َوَخ��دَّ ِب��ِه ُرْع��َت َف��َح��َش��اَك اْل��بُ��َك��ا َع��َل��ى ��َالِح ال��سِّ ِم��َن َح��َص��ْل��َت َوإِذَا
اْألَبْ��َق��ُع189 َواْل��ُغ��َراُب اْألَُش��يْ��ِه��ُب ـ��بَ��اِزي ـْ ال�� ِع��نْ��َدَه��ا َس��َواءٌ يَ��ٌد إَِل��يْ��َك َوَص��َل��ْت
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يَ��ْط��لُ��ُع190 َال نَ��يِّ��ًرا ِب��َف��ْق��ِدَك َف��َق��َدْت ��َرى َوال��سُّ َواْل��َج��َح��اِف��ِل ِل��ْل��َم��َح��اِف��ِل َم��ْن
يُ��َض��يِّ��ُع191 يَ��َك��اُد َال َوِم��ثْ��لُ��َك َض��اُع��وا َخ��ِل��ي��َف��ًة؟ ��يُ��وِف ال��ضُّ َع��َل��ى اتَّ��َخ��ذَْت َوَم��ِن
بُ��ْرُق��ُع192 ُق��بْ��ٍح ُك��لِّ ِم��ْن َل��ُه َوْج��ٌه َف��ِإنَّ��ُه َزَم��اُن يَ��ا ِل��َوْج��ِه��َك ُق��بْ��ًح��ا
اْألَْوَك��ُع؟!193 اْل��َخ��ِص��يُّ َح��اِس��ُدُه َويَ��ِع��ي��ُش َف��اِت��ٌك ُش��َج��اٍع أَِب��ي ِم��ثْ��ُل أَيَ��ُم��وُت
يَ��ْص��َف��ُع؟194 َم��ْن أََال ِب��َه��ا يَ��ِص��ي��ُح َوَق��ًف��ا َرأِْس��ِه َح��َواَل��ْي ُم��َق��طَّ��َع��ٌة أَيْ��ٍد
َويَ��ْس��َم��ُع195 يَ��ُق��وُل َم��ْن أَْص��َدَق َوأََخ��ذَْت أَبْ��َق��يْ��تَ��ُه َك��اِذٍب أَْك��ذََب أَبْ��َق��يْ��َت
ُع196 تَ��تَ��َض��وَّ ِري��َح��ٍة أَْط��يَ��َب َوَس��َل��بْ��َت َم��ذُْم��وَم��ٍة ِري��َح��ٍة أَنْ��تَ��َن َوتَ��َرْك��َت
يَ��تَ��َط��لَّ��ُع197 َك��أَنَّ��ُه َوَك��اَن َدُم��ُه نَ��اِف��ٍر َوْح��ٍش ِل��ُك��لِّ َق��رَّ َف��اْل��يَ��ْوَم
َواْألَذُْرُع198 ُس��وُق��َه��ا إَِل��يْ��َه��ا َوأََوْت َوَخ��يْ��لُ��ُه ��يَ��اِط ال��سِّ ثَ��َم��ُر َوتَ��َص��اَل��َح��ْت
يَ��ْل��َم��ُع199 ُح��َس��اٌم َوَال اْل��َق��نَ��اِة َف��ْوَق َراِع��ٌف ِس��نَ��اٌن َف��َال ال��طِّ��َراُد وََع��َف��ا
َوُم��َودُِّع ُم��َش��يِّ��ٌع ال��لُّ��ُزوِم بَ��ْع��َد َوُم��نَ��اِدٍم ُم��َخ��اِل��ٍم َوُك��لُّ َولَّ��ى
َم��ْرتَ��ُع200 َق��ْوٍم ُك��لِّ ِف��ي َولِ��َس��يْ��ِف��ِه ٌ َم��ْل��َج��أ َق��ْوٍم ِل��ُك��لِّ ِف��ي��ِه َك��اَن َم��ْن
َوتَ��ْخ��َض��ُع ال��رَِّق��اُب ل��ُه تَ��ِذلُّ ِك��ْس��َرى َربُّ��َه��ا َف��ِف��ي��َه��ا ُف��ْرٍس ِف��ي َح��لَّ إِْن
تُ��بَّ��ُع201 َف��ِف��ي��َه��ا ُع��ْرٍب ِف��ي َح��لَّ أَْو َق��يْ��َص��ٌر َف��ِف��ي��َه��ا ُروٍم ِف��ي َح��لَّ أَْو
أَْس��َرُع202 اْل��َم��ِن��يَّ��َة َوَل��ِك��نَّ َف��َرًس��ا َط��ْع��نَ��ٍة ِف��ي َف��اِرٍس أَْس��َرَع َك��اَن َق��ْد
أَْربَ��ُع203 َج��َواًدا َح��َم��َل��ْت َوَال ُرْم��ًح��ا بَ��ْع��َدُه اْل��َف��َواِرِس أَيْ��ِدي َق��لَّ��بَ��ْت َال

صباه: يف وقال

اْج��ِت��َم��اَع��ا204 ذَاَك بَ��ْع��َد ال��ل��ُه َوَق��َض��ى َف��اْف��تَ��َرْق��نَ��ا َوِدْدتُ��ُه َم��ْن ِب��أَِب��ي
َوَداَع��ا205 َع��َل��يَّ تَ��ْس��ِل��ي��ُم��ُه َك��اَن اْل��تَ��َق��يْ��نَ��ا ��ا َف��َل��مَّ َح��ْوًال َف��اْف��تَ��َرْق��نَ��ا

هوامش

املفعول اسم بصيغة — واملشيَّع الدولة، سيف — الفاعل اسم بصيغة — املشيِّع (1)
أنت تصنع ما تصنع الرياح ليت قال: ثم غالمه. عدمه ال يقول: له يدعو يماك. غالمه —

الناس. نفع من
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رض. ذوات بكرن أو رضًرا، يرضرن — الرياح أي — بكرن أراد ا: رضٍّ بكرن (2)
يقول: املؤذية. الشديدة الريح والزعزع: برد. وال فيه حر ال الذي اللني السهل والسجسج:

مثلك! فليتها الناس تنفع سهل وأنت الناس ترض الرياح إن
تتخذ صلب شجر والنبع: والدبور. والصبا، والشمال. الجنوب، باألربع: عنى (3)
لني يشء وكل متثن، ضعيف نبت والخروع: الشجر. جيد من عندهم وهو القيس، منه

وخريع. خروع فهو
يوم عىل عظيم نهر وهو — آلس وعرب بمندو الغزوة هذه يف الدولة سيف مر (4)
وربض وكنائسها ربضها فأحرق هناك، مدينة وهي صارخة، عىل ونزل — طرسوس من
وأكثر السواد ترك أمىس فلما راجًعا. آلس عرب ثم أياًما، بمكانه وأقام حولها وما خرشنة
الدمستق فلقي الغد، ظهر لقان بطن إىل وانتهى خرشنة، جاز حتى ورسى الجيش،
فانتشب لها، رسية ظنها املسلمني خيل أوائل الدمستق رأى فلما الخيل. من ألوف يف
بطارقته من وأرس كثري، خلق فرسانه من وقتل الدمستق، فانهزم الفريقني. بني القتال
حتى وسواده عسكره إىل الدولة سيف وعاد الدمستق وأفلت وثمانون. نيف وزرازرته
ساقة فأخذ رأسها، عىل العدو فصادفه — األثغار بمقطعة تعرف — عقبة إىل وصل
جماعة، الفرسان من فجرح العدو، ركبه الناس عبور بعد انحدر وملا يحميهم. الناس
— املسري عقبة عليه العدو وأخذ — بطرسوس نهر وهو — بردى عىل الدولة سيف ونزل
يف متياًرسا فعدل بها، العدو وكثرة لضيقها صعودها عىل يقدر فلم — طويلة عقبة وهي
وأظلم العشاء، إىل فقاتل خلفه، من النهار آخر العدو وجاء األدلة. بعض وصفه طريق
فلما سوادهم. يطلبون الجبل سند يف أخذوا أي الدولة؛ سيف أصحاب وتساند الليل،
— الحدث بحرية من قريبة — عقبة تحت بالسواد لحق حتى سار أصحابه عنه خفت
ينفر فلم الناس يستنفر الدولة سيف وجعل الجانبني، من الجبلني العدو أخذ وقد فوقف
وتخاذل نرصة. فيه تكن لم تحتها بقي ومن يرجع، لم نهاًرا العقبة من نجا ومن أحد،
فكانوا األرسى، وبقية البطارقة بقتل الدولة سيف فأمر السفر، ملوا قد وكانوا الناس
بني نيام بعضهم املسلمني من بجماعة الليل آخر الطيب أبو واجتاز وانرصف. مئات،
ذلك. يصف فقال منهم، تحرك من عىل فيجهزون يحركونهم وبعضهم التعب، من القتىل
يجبنون ألنهم الجميل؛ فيهم وأظن الخري فيهم فأتأول بالناس أنخذع ال يقول: (5)
بقولهم. أغرت فال بالفعل، ال بالقول فشجاعتهم الحديث، عند ويشجعون القتال، عند
هذا، معناه. إىل ال الناس، لفظ إىل ذهب ألنه هؤالء: يقل ولم الناس، هذا قال: وإنما
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أيًضا بالفتح — وخدًعا سحًرا، يسحره سحره مثل: بالكرس، خدًعا يخدعه خدعه ويقال:
أنه أرى وانخدع: وتخادع يعلم. ال حيث من وختله املكر به أراد أي وخدعة: وخديعة —
يخدع وخدعة: كثريًا، يخدع كان إذا بالتسكني: خدعة ورجل فانخدع وخدعته خدع. قد
اإلنسان، ريح اسرتوح إذا وانخدع: خدًعا، يخدع الضب خدع من وأصله كثريًا، الناس
تنم؛ لم العني: وخدعت تلون، إذا الدهر: خدع ذلك ومن يحرتش؛ لئال جحره يف فدخل

العبدي: املمزق قال بها. مرت ما أي نعسه: بعينه خدعت وما

يَ��أَْرُق بُ��دَّ َال َالَق��يْ��َت َم��ا يَ��ْل��َق َوَم��ْن نَ��ْع��َس��ٌة ِب��َع��يْ��نَ��يَّ تَ��ْخ��دَْع َف��َل��ْم أَِرْق��َت

له بد ال أي بد؛ ال يأرق القيت ما يلَق ومن قال: ثم نعسة، بعيني تدخل لم (أي:
األرق.) من

ويزع: الرشد. خالف — الجهل يف االنهماك والغي: واألنفة. الحمية الحفيظة: (6)
ويف كذلك، تجدهم لم جربتهم فإذا تجربهم، لم ما الحمية أهل هم يقول: ويردع. يكف
من ظهر ما إىل يشري العكربي: قال مخالطتهم. عن يمنعك ما غيهم ظهور بعد تجربتهم
والجلد الحمية يظهرون هم وقال: فيها، جبنوا التي الغزة يف الدولة سيف أصحاب عجز
يريد الرشاح: بعض وقال تركوا. جربوا فإذا التجربة، تقع لم ما بذلك ويتزينون واإلقدام
عن ويكف دخلته عن يكشف ما به االغرتار بعد اليشء تجربة ويف أي االغرتار؛ بالغي

به. االغرتار
الحياة، مع أي الحياة؛ عىل عطًفا رفع موضع يف ونفيس: وقوله: الدنس. الطبع: (7)
أي: والحياة؟ لنفيس ما يقول: استفهامية. وما: زيد. مع أي وزيد: أنت ما تقول: كما
عىل إذن الحرص فعالم لها، وشني دنس، املشتهاة غري الحياة أن علمت بعدما أريدها ال
إىل نظر وفيه كذلك. كانت إذا أشتهيها وال حياة أريد ال أي إليها؟ والركون الحياة هذه

الفجاءة: بن قطري قول

اْل��َم��تَ��اِع َس��َق��ِط ِم��ْن ُع��دَّ َم��ا إِذَا َح��يَ��اٍة ِف��ي َخ��يْ��ٌر ِل��ْل��َم��ْرءِ َوَم��ا

طبًعا السيف طبع قولهم: من — والشني الدنس هو الذي — الطبع وأصل هذا،
األصمعي: وأنشدها الربعي، معية بن لحكيم وتروى الفقعيس: قال صدئ. أي طبع؛ فهو
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ُج��َرْع َع��ْن ِم��نْ��َه��ا ��اِرُب ال��شَّ َوَص��َدَر اْل��َق��َزْع َط��َخ��اِري��ُر َق��لَّ��ْت إِذَا إِنَّ��ا
اْه��تَ��َزْع ُه��زَّ إِذَا َع��رَّاٍض ُك��لِّ ِم��ْن ال��طَّ��بَ��ْع اْل��َق��ِل��ي��َالِت اْل��ِب��ي��َض نُ��ْف��ِح��لُ��َه��ا
َوَرْع َغ��يْ��ُر تَ��ْرِع��يَ��ٌة يَ��ئُ��ولُ��َه��ا بَ��َض��ْع َم��سَّ َم��ا ال��نَّ��ْس��ِر ُق��َداَم��ى ِم��ثْ��ِل
َك��َل��ْع ِف��ي ُش��ُق��وًق��ا ِب��ِرْج��َل��يْ��ِه تَ��َرى َض��َرْع َوَال ِك��بَ��ًرا ِب��َف��اٍن َل��يْ��َس

ُم��نْ��َس��ِل��ْع َوَداٍم ِح��ي��َص بَ��اِرٍئ ِم��ْن

متفرقة. سحابات والطخارير: الغيم. من القطعة أو السحابة قزعة؛ جمع (القزع:
يريد إلخ: … ونفحلها السيوف. والبيض: فحًال. فيها أرسلت إذا إبيل: أفحلت ويقال:
واهتزع: املضطرب. الرباق السيف بالعراض: وأراد مثل، وهو بالسيوف، نعرقبها
ويؤلها: راع، وترعية: واتسخت. تشققت وكالًعا كلًعا تكلع رجله وكلعت اضطرب.

متشقق.) ومنسلع: موئلها. فهو يئول آل من يجمعها،
صحيح وجه كل ليس يقول: قطعه. أنفه: واجتدع األنف. من الن ما املارن: (8)
صحيح كان وإن أنفه جدع كمن فصار ذل، عزه قطع متى العزيز فإن بجميل، املارن

تمام: أبي قول إىل ينظر وهذا األنف.

َوَج��دَْع َق��تْ��ٌل ال��نُّ��ُف��وِس ذُلَّ إِنَّ َج��ْدًع��ا ِع��نْ��ِدَي اْألُنُ��وِف َج��دُْع َل��يْ��َس

هللا أرغم فيقولون: األعضاء، سائر بني من األنف تقصد العرب ألن األنف؛ واختص
عن والعجز الذل يريدون ولكنهم األصل، هو هذا الرتاب. وهو بالرغام؛ ألزقه أي أنفه:

كره. عىل واالنقياد االنتصاف
بالغيث: واملراد انتجاًعا، طلب كل صار ثم الكأل، طلب األصل: يف االنتجاع (9)
فلَم بالسيف، يطلبان إنما الرزق وسعة املجد إن يقول: العيش. وسعة الخصب من الزمه
الطعن طريق من املال وأكسب بالسيف املجد أجوز أن أأترك يقول: آخر؟ بيشء أطلبهما
وترك يطلبه ما كتفه عن طرح كمن بذلك فأكون والسؤال، بالطلب ذلك وأحاول والنزال،

ينتجعه؟ ما غمده يف
مرشفة: زالت ال وجملة دواء، والخرب: مبتدأ، واملرشفية: السيوف، املرشفية: (10)
إن يقول: دواء، كانت بل داء، كانت ال فمعناه: الراء، بكرس فة مرشِّ روى: ومن دعائية.
أن وإما دواء، فتكون فيملك طلبته بها يدرك أن إما ألنه: داؤه؛ أو الكريم دواء السيوف

البحرتي: قول إىل ينظر وهذا داء. فتكون فيهلك غايته دون بها يقتل
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َواْألَس��ِل اْل��ِب��ي��ِض ِب��َح��دِّ ��َف��اءُ ال��شِّ َق��اَل: ��َل��ُه تَ��أَمَّ َل��ْو َداءٌ بُ��ْق��َراَط وَِع��نْ��َد

مضيق يف فثبتها الهزيمة، أرادت خيله ألن الدولة؛ سيف الخيل: بفارس يريد (11)
والدرب: ثبتها. ووقرها: فزًعا. الهزيمة يف أرسعت أي خفت؛ فقوله: الروم. مضايق من
أن يعني دفع: أعطافها يف والدم الجوانب. واألعطاف: العدو. بالد إىل واملدخل املضيق
يريد الخيل: وفارس قوله: عىل تعليًقا جني ابن وقال دفعة. بعد دفعة عليها منصب الدم
أن فيحتمل القوم؛ شاعر كقولك: أفرسهم، كان بالفروسية موصوفة الخيل اجتمعت إذا
لم الرجلني شاعر هذا قلت: وإذا شاعًرا. وحده يكون أن ويجوز شعراء، كلهم يكونوا
فال الرجلني، أشعر مجرى يجري ألنه الصفة؛ تعمهما بل اآلخر، دون الوصف به يختص
صاحبه، واآلخر الغالم وأحدهما الرجلني غالم هذا تقول: وال شاعرين. يكون أن من بد

صاحبه. دون شاعر وأحدهما الرجلني، شاعر تقول: ال كما
وحيًدا فرتكته يقول: الفحش. والقذع: وحيًدا. تركته أي: الخيل؛ أي أوحدته: (12)
وال فحش لفظه يف يك فلم عنه بانحيازها وأغضبته لشجاعته، يقلق فلم عنه وتفرقت

الغضب. عند وحليم وحده، كان وإن شجاع إنه أي َخنًا؛
بجيوشهم؛ ومنعتهم امللوك عز إن يقول: الدولة. سيف هو الهيجاء: أبي ابن (13)
عدوهم عىل يمتنعون ال ألنهم بك؛ جيشك وعز أعدائهم، عىل ويمتنعون يقوون بهم ألنهم

منعتهم. وبك عزهم فأنت فيهم، تكن لم إذا
األول. الرشب والنهل: الثالثمائة. زهاء الخيل جماعة مقنب، جمع املقانب: (14)
الرسعة والرسع: اللجام. من الفرس فم يف املعرتضة الحديدة شكيمة؛ جمع والشكيم:
واحدة مرة خيلهم رشب أقىص كان حتى بها مرسًعا الجيوش قاد يقول: رسع. مصدر
يصف إرساع. سريها وأقل اللجم، يخلعوا أن — السري لشدة — يتفرغوا ولم ملجمة وهي

العدو. لقاء يف والجد اإلشاحة من الدولة سيف عليه كان ما
واعتقاه. عقاه ويقال: يقلب، ثم واعتاقه، عاقه يقال: يعتاق، ال أي يعتقي: ال (15)
يرتوي فال يعم الذي كاملوت غريه، إىل سريه عن يعوقه ال لفتحه بلد إىل سريه إن يقول:
أو األعداء بالد من بلد بفتح يقنع ال هو كذلك يفنيه، من كثرة يقنعه ال أي يشبع؛ وال

غريه. يفتَح
— العمارة من املدينة حول ما ربض؛ جمع واألرباض: بالروم. بلد خرشنة: (16)
به شقيت وقد خرشنة بأرباض نزل حتى بجيوشه يرسع زال ما يقول: — الضواحي

بيعهم. ويخرب صلبانهم ويحرق يقتلهم ألنه الروم؛
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وأطفالهم نساءهم فسبى بالروم نكل خرشنة أرباض عىل أقام ملا يقول: (17)
املرصاع يف من مقام ما أقام وقد هذا، زرعهم. وأحرق أموالهم ونهب الكبار أوالدهم وقتل
ويجوز بَنَاَها﴾. َوَما َماءِ ﴿َوالسَّ تعاىل: قوله حد عىل الثاني، املرصاع يف «ما» ليوافق األول
العكربي: قال والدتهم. والقتل نكاحهم للسبي يريد: املصدر؛ عىل ما حمل يكون أن

كقوله: العاقبة. الم للسبي: قوله: يف والالم

ِل��ْل��َخ��َراِب َوابْ��نُ��وا ِل��ْل��َم��ْوِت ِل��ُدوا

وهي: عنه، ريضهللا طالب أبي بن عيل سيدنا إىل نسبت أبيات من املرصاع (هذا

اْك��ت��ئَ��اْب ذي َح��ب��ي��ب أَْو ِب��أَْه��ل ُم��َص��اْب بَ��اٍك ِل��َج��اِزٍع َع��ِج��بْ��ُت
ال��ُع��ج��اْب َك��اْل��َش��يء ال��َم��ْوَت َك��أَنَّ َج��ه��ًال ال��َويْ��ِل َداِع��ي اْل��َج��يْ��ِب َش��ق��ي��ِق
يُ��َح��اْب َل��ْم َع��نْ��ُه ال��ل��ه نَ��ب��يَّ َح��تَّ��ى اْل��َخ��ْل��َق ِف��ي��ه ال��ل��ُه َوَس��وَّى
ل��ْل��َخ��راْب َوابْ��نُ��وا ِل��ْل��َم��ْوِت ِل��ُدوا يَ��ْوم ُك��لَّ يُ��نَ��اِدي َم��َل��ٌك َل��ُه

«جمهرة يف أيًضا ورأيت البغدادي: قال خصه. أي حاباه: يقال: يحابي. أي ويحاب
قال: املالئكة بعض أن روي قد الخطاب: أبي بن ملحمد العرب» أشعار

ذََه��اِب) إل��ى يَ��ِص��ي��ُر َف��ُك��لُّ��ُك��ُم ل��ْل��َخ��َراْب َوابْ��نُ��وا ل��ْل��َم��ْوِت ِل��ُدوا

قوله: يف تمام أبي عىل املتنبي زاد وقد هذا، عاقبتهما. أي:

تَ��ِل��ُد َم��ا ��بْ��ِي ِل��ل��سَّ أَنَّ��ُه تَ��تُ��ْب َل��ْم إِْن َع��ِل��َم��ْت َوَق��ْد إِالَّ ُم��ْش��ِرَك��ٌة تَ��بْ��َق َل��ْم

ومنصوبًا: ومخًىل مدائنهم. من مدينة وصارخة: الروم. ببالد موضع املرج: (18)
الوجه وكان صارخة، من حال ومشهوًدا: — الدولة سيف أي — أقام ضمري من حاالن
وشهد املنابر نصب قولك: حد عىل جائز التذكري أن إال ومشهودة. منصوبة يقول: أن
هي التي املنابر ونُصبت املرج له أُخيل حتى بهم النكاية يف النهاية بلغ إنه يقول: الجمع.

كجمعات. جمعة، جمع والجمع: الجمع، صلوات وشهدت بصارخة اإلسالم شعار
ألفت فقد بهم، الطري أغرى قتالهم لحوم من الطري أكل طول إن يقول: (19)

وروحاتهم. غدواتهم يف وتختطفهم األحياء، لحوم عىل تقع تكاد حتى لحومهم
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أهل من ألنهم الروم؛ ضمري إىل وأضافهم املسيح، السيد أصحاب الحواريون: (20)
ألوجبوا وكرمه وإنصافه عدله وشاهدوا الدولة سيف الحواريون رأى لو يقول: دعوتهم،
السيد أصحاب سمي وإنما هذا، الرشع. من للمسيحيني يرشعون فيما وطاعته محبته
الثياب، يبيضون قصارين كانوا ألنهم قيل: بالحواريني، — عليه هللا صلوات — املسيح
«الزبري ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قول ذلك ومن لهم، خلصوا قد الذين األنبياء صفوة الحواريون وقيل:
الحواريني وتأويل ونارصي. أصحابي من خاصتي أي أمتي.» من وحواريي عمتي ابن
ألنه به؛ سمي الدقيق من الحواري وكذلك عيب، كل من ونقوا أخلصوا الذين اللغة: يف
فوجد مرة، بعد مرة اختياره يف روجع قد الذي الناس: يف وتأويله الرب. لباب من ينقى
الحور ومنه لبياضهن. والجلود األلوان النقيات النساء: من والحواريات العيوب. من نقيٍّا
قشف عن وبعدهن لبياضهن حواريات األمصار نساء والعرب عيونهن، لبياض العني:

جلدة: أبو قال بنظافتهن. األعراب

ال��نَّ��َواِب��ُح اْل��ِك��َالُب إِالَّ تَ��بْ��ِك��نَ��ا َوَال َغ��يْ��َرنَ��ا يَ��بْ��ِك��ي��َن ِل��ْل��َح��َواِريَّ��اِت َف��ُق��ْل
اْل��َج��َواِرُح ��يُ��وُف َوال��سُّ ال��نَّ��َص��اَرى ِرَم��اُح تُ��ِب��ي��َح��َه��ا أَْن ِخ��ي��َف��ًة إَِل��يْ��نَ��ا بَ��َك��يْ��َن

بالدها.] وهي الروم، تيل ألنها نصارى؛ الشام أهل [جعل
قزعة. واحدها السحاب من املتفرق والقزع: الروم. جيش صاحب الدمستق: (21)
مرتاكمة، سحابًا ورأى قليلة رشازم فظنها الدولة سيف كتائب الدمستق رأى يقول:
وعبارة عينيه. نظر ذم عيناه أدركته ما خالف عىل األمر وجد فلما متفرقة قطًعا فظنها

البحرتي: قول يشبه وهذا برصه. حاسة أنكر حتى تحري جني: ابن

نَ��اِظ��ُرْه اْل��ِب��ي��ِض َع��َل��ى يَ��ثْ��بُ��ْت َوَل��ْم يَ��َداُه َل��ُه تَ��ْج��تَ��ِم��ْع َل��ْم اْل��َج��ْم��َع��اِن اْل��تَ��َق��ى ��ا َف��َل��مَّ

كمي؛ جمع والكماة: الدولة. سيف عساكر وهي الغمام؛ سود يف أي فيها: (22)
عليه أتى الذي والجذع: حول. عليه أتى الذي الذي والحويل: املتسلح. الشجاع وهو
الصغري يعني جذع؛ خيلهم وحويل الوغى لدى رجل صبيهم أبطال فيها يقول: حوالن.

أمره. يعظم كبري جيشه، يف
خيله جري رسعة يصف هناك. نهر وآلس: الروم. ببالد موضع اللقان: (23)
تبتلع — تزدرد أن قبل اللقان وبلغت آلس من املاء رشبت يقول: السري؛ ومواصلتها
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وبينهما اللقان تراب مناخرها إىل وصل وقد حلوقها، يف النهر هذا فماء رشبته، ما —
النهر. ماء من تجف لم وحناجرها اللقان وصلت اإلفلييل: ابن وعبارة بعيدة. مسافة
فترشب، تستقر ال جني: ابن وقال مبالغة. وهذا إرساعها، وشدة الخيل ركض إىل يشري
لعلمها قليًال املاء رشبت يكون أن ويجوز قال: السري. بمواصلة اختالًسا املاء تختلس إنما

الخيل. كرام يفعل وكذا الركض، يف يعقب بما
يف يفتح فوارسها طعن ألن فيهم؛ لتدخل الروم تتلقى خيله كأن يقول: (24)
بن قيس قول إىل ينظر وهذا الطعن، سعة يصف الخيل. تسع جراحات أجوافهم

الخطيم:

أََض��اءََه��ا ��َع��اُع ال��شُّ َل��ْوَال نَ��َف��ذٌ َل��َه��ا ثَ��اِئ��ٍر َط��ْع��نَ��َة اْل��َق��يْ��ِس َع��بْ��ِد ابْ��َن َط��َع��نْ��ُت
َوَراءََه��ا َم��ا ُدونِ��َه��ا ِم��ْن َق��اِئ��ٌم يَ��َرى َف��تْ��َق��َه��ا َف��أَنْ��َه��ْزُت ��ي َك��فِّ ِب��َه��ا َم��َل��ْك��ُت

تستبني.) حتى النفذ ألضاءها الدم لوال أي: الدم؛ حمرة والشعاع: الثقب. (النفذ:
أوسعت.) وأنهرت: وضبطت، شددت (ملكت:

ما يفتح فوارسها وطعن طرًقا، وتتخذها أجسادهم لتسلك اإلفلييل: ابن وعبارة
يصف النابغة قول من بأعجب اإلفراط هذا وليس بهم. يضيق ال ما ويخرق يسعهم

السيوف:

اْل��ُح��بَ��اِح��ِب نَ��اَر ��اِح ��فَّ ِب��ال��صُّ َوتُ��وِق��ُد نَ��ْس��ُج��ُه اْل��ُم��َض��اَع��َف ��لُ��وِق��يٌّ ال��سُّ تَ��ُق��دُّ

العريض. الحجر والصفاح: — باليمن قرية — سلوق إىل املسنوبة الدرع [السلوقي:
الحباحب: وقيل: الحجارة، تصادم من الهواء يف النار رشر من اقتدح ما الحباحب: ونار

كالرساج.] شعاع له نار، كأنه — بالليل يطري ذباب
حالية. والجملة: شمع. خربه: مبتدأ، وهو الرماح، والقنا: تهدى. فاعل نار: (25)
وملا األسنة، نار فيها الخيل عيون هدت — الغبار — بالنقع الحرب أظلمت إذا يقول:
— معروف هو كما — القنا رءوس يف واألسنة شمًعا، القنا جعل ناًرا لألسنة استعار

النمري: قول إىل فيه ينظر وكيع: ابن قال

��ُرُع ال��شُّ َواْل��َم��ذُْروبَ��ُة َج��ِب��ي��نُ��َك إِالَّ َق��َم��ٌر َوَال َش��ْم��ٌس َال ال��نَّ��ْق��ِع ِم��َن َل��يْ��ٌل
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املرشعة.) الحادة الرماح أسنة الرشع: (املذروبة
بقوله: فيه البحرتي أحسن ولقد

��يُ��وِف ال��سُّ ِب��َض��ْوءِ إِالَّ ـ��ُش��وَن يَ��ْم��ـ َف��َم��ا اْل��َع��َج��اِج ِم��َن َل��يْ��ًال َم��دَّ

السموم. حر والسهام: — السني بفتح — سهام وغرباته: الصيف لوهج يقال (26)
حال؛ وطافحة: الربد. والقر: السموم. أصابته إذا فاعله: يسم لم ما عىل الرجل، سهم وقد
الرسيعة، واملزع: الضامرة. واملقورة: يعدو. ذهب إذا يطفح: طفح يقال: مرسعة، أي
الصيف حمارَّة قبل يقول: خفيًفا. مرسًعا مر إذا يمزع: والظبي الفرس مزع يقال:
وكان بحوافرها. فتطؤهم نفوسهم عىل وتعدو الدولة سيف خيل تأتيهم الربد وصبارَّة
جني: ابن وروى الخريف. يف وغزوة الربيع، يف غزوة سنة: كل يف غزوتان الدولة لسيف
أن وقبل الرماة، سهام إليهم تصل أن قبل أي الفر: ودون السني، بكرس هام» السِّ «دون
املتنبي أي — سألته جني: ابن قال الضامرة. املرسعة الخيل هذه عليهم تهجم يفروا
أن ومن السهام من نفوسهم إىل أقرب صارت وقد عليهم، طفحت الخيل هذه فقال: —

وغشيتهم. ركبتهم قد وأنها الخيل رسعة يصف يفروا.
ومنه: أسمر، رمًحا يعني وأظمى: العجم. كفار من الغليظ الرجل العلج: (27)
الضلعني، بني يفرق أظمى رمح بينهما حال آخر بعلج العلج استعان إذا يقول: تعليل.

العلجني؟ بني فكيف
وأمىض: وأجل لقبه. كأنه الدمستق هو جني: ابن وقال الدمستق. جد الفقاس: (28)
فلم بالفرار الخيل وسبق الدمستق هرب إن يقول: بعدهما. املرفوع خربهما: مبتدآن،
أرس حتى قاتل ألنه — الكتفني مشدود — منكتف أسري قدًرا وأعظم منه فأجل تدركه،
ألنه مرصوع؛ قتيل منه وأشجع — رجًال وخمسون نيف أصحابه من أُرس قد وكان —

ينهزم. ولم قتل حتى قاتل
ويف إال نجا من السيوف من ينُج لم يقول: السيف. حد شفرة، جمع شفار: (29)

يقول: إذ تمام أبو وهلل حني. بعد ولو يقتله ذلك ألن فزع؛ منها قلبه

نَ��َج��ا؟ َك��يْ��َف َس��ْل��ُه َوَل��ِك��ْن ال��رَِّج��اُل تَ��نْ��ُج��و َق��َدٍر َف��َع��ْن نَ��ْص��ٍر أَبُ��و ِم��نْ��َك يَ��نْ��ُج إِْن

مأمنه، إىل يصري يقول: اللون. املتغري واملمتقع: املضطرب. الذاهل املختبل: (30)
الفزع، من لحقه ما لشدة العقل، مختبل ذاهل وهو الدهر من حينًا األمن يف فيعيش
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إىل لونه الخمر تحيل فال عليه، الصفرة الستيالء اللون ممتقع وهو الخمر ويحتيس
عليها. إدمانه مع الحمرة

وتضمنها: القائد. أو الروم من الفارس والبطريق: الروح. بقية الحشاشة: (31)
ال الذي باألمني واملراد املحارم، عن والكف التقى والورع: السيوف. والباترات: كفلها.
فأرواحهم قتله، إىل الحاجة دعت إذا ليقتل أرس بطريق من كم يقول: القيد. له: ورع
ألن الكالم؛ أحسن من ورع له ما أمني وقوله: العكربي: قال للسيوف. القيد ضمان يف

ورع. من له بد فال األشياء عىل يؤتمن الذي هو األمني
القيد إن يقول: املقيد. عن أي وعنه: القيد. وهو األمني، أي ويطرد: يقاتل (32)
بتضييقه؛ قاتله امليش أراد فإذا االضطجاع، عند النوم ويمنعه السري أراد إن الخطو يمنعه
عنه. يطرده فكأنه منعه؛ النوم أراد وإذا يقاتله. فكأنه ساقيه، عىل بالضيق أوجعه يريد

نواس: أبي قول إىل ينظر ولعله

َق��ِص��ي��ُر اْل��ِف��نَ��اءِ َوْس��َط َخ��ْط��ُوُه َل��َه��ا ِح��ْل��يَ��ٌة ��اِق ال��سَّ َع��َل��ى أَْع��يَ��تْ��ُه َق��اَم إِذَا

بأن أمرها وإن ولت كفها إن فهي الدولة؛ سيف أمر تنتظر املنايا إن يقول: (33)
النطاح: بن بكر قول ومثله عليهم، تدفقت إليهم تعود

ِب��َرأِْي��ِه إِالَّ اْألَبْ��َط��اُل اْل��تَ��َق��ِت إِذَا اْل��وََغ��ى ِف��ي يَ��ْج��ِري��َن َل��يْ��َس اْل��َم��نَ��ايَ��ا َك��أَنَّ

الغواني: رصيع ويقول

َوَم��نَ��اِص��لُ��ْه أَْرَم��اُح��ُه َخ��َط��َرْت إِذَا ِب��أَْم��ِرِه َع��اِل��َم��اٌت اْل��َم��نَ��ايَ��ا َك��أَنَّ

عنه؛ لتخاذلهم للعدو الدولة سيف أسلمهم الذين — الالم بفتح — املسلمني (34)
جماعة فيه وبقي املوضع ذلك غادر أرس، من وأرس قتل من قتل ملا الدولة سيف أن وذلك
فجاءهم النوم أخذه من ومنهم القتىل، من رمق فيه بقي من عىل يجهزون جيشه من
لكم هم وأسلمهم الدولة سيف تركهم الذين هؤالء إن يقول: وقتلوهم. وأخذوهم العدو
بني ثم إليكم، أسلمهم بأن فجازاهم عنه باالنحياز األمري خانوا شئتم، ما بهم فاصنعوا

التايل. البيت يف صنعوا ما
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بدمائهم، فتلطخوا القتىل تخللوا أنهم وذلك قتالكم؛ دماء يف أي دمائكم: يف (35)
بقتالكم مفجوعني كانوا كأنهم يقول: الروم. من خوًفا بهم تشبًها بينهم أنفسهم وألقوا

لهم. يتوجعون بينهم فيما فهم
هؤالء إن يقول: وأعرض. عنه رغب اليشء: عن ونزع ضعيف؛ جمع ضعفى: (36)
من أنفة عنهم أعرض بعدوهم هموا إن الدولة سيف عسكر خساس هم ذلك فعلوا الذين

ييل. فيما هذا حقق وقد وخستهم. ضعفهم
رمق فيهم كان تظنوهم وال أرستم الذين بهؤالء تفخروا أن لكم ليس يقول: (37)
نفوسكم ودناءة لخستكم وأنتم والخوف؛ الجبن من أموات هم وإنما — حياة بقية —
ابن عاب وقد امليتة. الجثث إال تفرتس ال الضبع أن كما أمثالهم، عىل إال تقدرون ال
كتاب يقرأ لم كأنه امليتة؟ تأكل وأنها هذا الضبع عىل أطلق كيف وقال: البيت هذا وكيع
حتى الغنم من عًرشا تخنق الضبع ألن العرب؛ أشعار يف وصفها يسمع ولم الوحوش،
أرستم قد من كل «ما قال: هو ولو قال: الغنم. عىل السباع أخبث من وهي واحدة؛ تأخذ

وأحسن. أوضح لكان رمق» ذا كان
أو وقفتم هال يقول: فرد. أي: فردان؛ جمع وفرادى: عقبة. جمع العقب: (38)
بعضهم يتوقف ال أفراًدا الحرب إىل يرسعون أبطال رجال إليكم صعدت وقد هناك قاتلتم

الحمايس: قال كما بقوتهم. وثقتهم لشجاعتهم بعض عىل

َوُوْح��َدانَ��ا َزَراَف��اٍت إَِل��يْ��ِه َط��اُروا َل��ُه��ْم نَ��اِج��ذَيْ��ِه أَبْ��َدى ��رُّ ال��شَّ إِذَا َق��ْوٌم

للتحضيض هال ألن مثًال؛ وقفتم هال أو رصتم، هال يريد: هال قوله: العكربي: قال
جرير: قول ومنه — مضمًرا أو مظهًرا — الفعل من لها بد وال

اْل��ُم��َق��نَّ��َع��ا اْل��َك��ِم��يُّ َل��ْوَال َض��ْوَط��َرى بَ��ِن��ي َم��ْج��ِدُك��ْم أَْف��َض��َل ال��نِّ��ي��ِب َع��ْق��َر تَ��ُع��دُّوَن

يكون أن ويجوز مفعولني. إىل عداه ولهذا وتحسبون؛ تجعلون بمعنى هنا (تعدون
أفضل من النيب عقر تعدون تقديره: الجارة، «من» إسقاط عىل ويكون العد، من
وقال معروف. حي ضوطرى: وبنو فنصب. الفعل تعدى الخافض: أسقط فلما مجدكم؛
يخاطب جرير قول ومنه ضوطرى، بنو غناء: يغنون ال كانوا إذا للقوم يقال سيده: ابن
وال بها ينتفع ال التي املسنة اإلبل عقر تعدون إنكم البيت: ومعنى إلخ. … الفرزدق:
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تعريض وهذا مجدكم؟ أفضل الشجعان قتل تعدون هال مجدكم، أفضل نسلها يرجى
األقران.) ومنازلة الشجعان مقارعة عن بجبنهم

املقنع. الكمي عددتم هال أي:
هؤالء خيل من فرس كل صفوفكم يشق يقول: الخيل. من الطويلة السلهبة: (39)
يدعه. ممن أكثر الرضب عليه يأتي من يكون حتى منكم سيفه ويمكن بفارسها، الرجال
سلهبة؛ صاحب كل واملراد برمحها، سلهبة كل تشقكم أي برماحها؛ أي بقناها: وروى
ويدع: هذا، بالطعن. يشقون الذين هم وفرسانها — الخيل — السالهب أصحاب ألن

استعماله. ترك فعل مضارع
الذين — الجنود لكم هللا عرض إنما يقول: العاجز. الدنيء الرذل الفسل: (40)
عسكر هللا ليجرد — قتلتموهم الذين األوباش وهم … الدولة سيف عسكر عن انقطعوا
وال فسل فيهم ليس املنتخبني األبطال يف الدولة سيف إليكم فيعود أمثالهم من اإلسالم
يقال: ألنه بالالم؛ لكم املعنى يف والصحيح «بكم» رووا الناس كل الواحدي: قال دنيء.
من ال التعرض، معنى صلة من بكم: تكون أن ويجوز له. فتعرض لكذا فالنًا عرضت

عرضة. لكم وجعلهم هللا خذلهم إنما أي بكم؛ الجنود هللا ابتىل إنما ومعناه: لفظه،
األوباش ألن عليه؛ ال له عاقبتها تكون اليوم بعد إليكم غزوة فكل يقول: (41)
له؛ تبع غاٍز وكل األخيار املصطفني األبطال إال يبَق ولم قتلوا، قد جنوده من والضعفاء

وسيدهم. الغزاة أمري ألنه
أحًدا متبع ال مأثرة كل يف مبتدع فأنت إليها، يسبق لم أبكار أفعالك إن يقول: (42)

غريهم. آثار يقتفون فإنهم الكرام من غريك أما فيها،
العاجز الضعيف وغريك الشجاع الفارس كنت إذا يقول: الضعيف. الرضع: (43)
الرشاح: قال يشينك. ال أصحابك ضعاف وأرسهم قتلهم أن يريد العاجز. عجز يعيبك فال
صدر يف يقول أن ينبغي كان ألنه الشعر؛ بصناعة الحذاق عند عيب البيت هذا نظم ويف
العاجز. الحازم ضد ألن الرضع؛ العاجز العجز: يف قال ملا حازمه» «كنت األول: البيت

وجبانه. فارسه يقول: أو
وراء فليس الرفعة يف الغاية بلغ من يقول: يشء. يضعه وال أي يضع: وال (44)

أحد. بخذالن يتضع وال أحد بنرصة يرفع ال وإذن موضع. الغاية
جمع واألعقاب: أخرى. بعد مرة الحرب إىل الرجوع والكر: خذله. أسلمه: (45)
والشيع: خربها. بعدها والجملة الشأن، ضمري كان: واسم يشء. كل مؤخر وهو عقب؛
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عىل كرَّه فإن التخاذل، بهذا لألعداء وأسلموه خذلوه قد أصحابه كان إذا يقول: األتباع.
منعة، يف نفسه شجاعة من أنه يعني يخذله؛ لم — الخيل أواخر أي — األعقاب يف األعداء

تمام: ألبي ومثله نفسه. عن نفسه دافعت وبذلك

��يَ��ُع َوال��شِّ اْألَنْ��َص��اُر َغ��ابَ��ِت إِْن ال��رَّْوِع ِف��ي أَْش��َرُف��ُه اْإلِْق��َداِم ِم��َن َع��نْ��ُه َغ��اَب َم��ا

أأهمزه؟ عليه القراءة عند للمتنبي: — له قلت جني: ابن وقال مهموز، الدنيء (46)
تعاىل: قوله عىل اإلجماع ترى أال ال: فقال: املهموز. باب من هو له: فقلت تهمزه، ال قال:
كالم من يؤخذ والذي أقول: الهمزة؟ برتك َخرْيٌ﴾ ُهَو ِبالَِّذي أَْدنَٰى ُهَو الَِّذي ﴿أَتَْستَبِْدلُوَن
الخبيث بمعنى: الدنيء أما — هنا كما — يهمز ال الخسيس، بمعنى: الدنيَّ أن اللغة أهل
والفرج، البطن الخبيث هو دنيء: رجل النوادر: يف زيد أبو قال يهمزونه. فإنهم املاجن،
الذي الخسيس الضعيف وهو دنوٍّا؛ يدنو ودنو يدني، دني وقد دني، ورجل دناءة، دنؤ

وأنشد: فيه، أخذ ما كل يف املقرص عنده، غناء ال

اْل��ُم��َدنِّ��ي َوَال ِن��يِّ ِب��ال��دَّ أَنَ��ا َوَال ِب��َوْع��ٍر ُخ��لُ��ِق��ي َم��ا َوأَِب��ي��َك َف��َال

يفعله.) أن ينبغي عما املقرص (امُلدني:
هم ولو بفضلهم، االستحقاق يف أقدارهم عىل الشعراء يعطون امللوك ليت يقول:
درجته يبلغ لم ممن غريه مع يسويه بأنه تعريض وهذا خسيس. نوالهم يف طمع ملا فعلوا

الفضل. يف
السماء، يف تكون الطرائق وهي — وسفينة كسفني — حبيكة جمع الحبيك: (47)
والبيض: طرائق. ويصريان فيتجعدان الريح عليهما هبت إذا الرمل أو الساكن املاء ويف
للوقاية الرأس عىل تجعل حديد من الخوذة وهي بيضة؛ جمع — الباء بفتح قراءتها إما
الطرائق تلك وحبيكها: السيوف، أي الباء: بكرس وإما طرائقها. وحبيكها: — الحرب يف
يف قراعك إىل واالستماع قتالك إىل بالنظر الشعراء من رضيت يقول: السيوف. يف التي
دون معك القتال أبارش الذي أنا يعني القتال؛ يبارشوا أن دون — الحرب — الوغى

الشعراء. من غريي
شعر يعني الصدق؛ بغري منه انتفاعك َمن غشك لقد يقول: أن يريد لعله (48)
الشعر بذلك أموالك ويأخذون إليك يتقربون إنما الشعراء هؤالء إن أي الشعراء. هؤالء
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أنا: أما يغشونك. فكأنهم القتال، معك يبارشون ال إذ فعل؛ يصحبه ال الذي الكاذب
فقد بقوله يصدقك لم من العكربي: وعبارة القتال. معك وأبارش أمدحك إذ أصدقك فإني
فهو حقيقته، والضعف الجلد، لك ويظهر عنده، والجبن الشجاعة، لك يظهر فإنه غشك،
من لسلم الصدق» بغري منك كان «من قال: لو وكيع: ابن قال عنده. ليس ما يتعاطى
صدقتك قد أني يعني غشك فقد يصدقك لم من البيت: معنى الواحدي: وقال االعرتاض.
من إن املعنى: يكون أن ويجوز قال: غششتك. قد كنت أصدقك لم لو ألني ذكرت؛ فيما
الدولة سيف يفعله ما وجعل إياه. معاملتك يف تغشه أن أباحك فقد عنك بتخلفه غشك
يعني اللقاء. صدق بغري أي: الصدق» «بغري هذا: عىل وقوله الغش. جزاء ألنه ا؛ غشٍّ

والسماع. بالنظر
إليك معتذر الدهر إن يقول: والربيع. الصيف يف املنزل واملرتبع: املصطاف (49)
فيشفيك عليهم كرتك ينتظر والسيف أصحابك. ضعفاء الروم قتل من يعني فعل؛ مما
البيت وصدر لك. ملك هي إذ شئت، متى تنزلها وربيًعا صيًفا منزل لك وأرضهم منهم.

تمام: أبي قول من

تَ��ْع��تَ��ِذُر ال��دَّْه��ِر ُص��ُروُف إَِل��يْ��ِه َج��اءَْت نَ��اِئ��بَ��ٍة َوْج��ِه ِف��ي َس��لَّ��ُه إِذَا َع��ْض��بً��ا

أيًضا: قوله من وعجزه

َداُر َل��َك أَنَّ��َه��ا َظ��نَ��نَّ��ا َح��تَّ��ى ��ًال ُم��تَ��َم��هِّ َواِدًع��ا ِف��ي��َه��ا َوأََق��ْم��َت

والصدع: بياض. يديه إحدى يف الذي الوعل واألعصم: واحد. ونرصاني نرصان (50)
ألنها ينفعهم؛ ال بجبالهم اعتصامهم إن يقول: الفتى. أي بالصغري؛ وال باملسن ال الوعل

الجبال. تحمها لم تنرصت أوعالها أن ولو تحميهم؛ ال
ذهب األرض: يف وامتصع بالسيوف، والتجالد التقاتل واملماصعة: االمتصاع (51)
خربتك — بلوتك أن بعد إال الحرب يف وثباتك شجاعتك عىل أحمدك لم يقول: هاربًا. فيها

منك. فارة تهرب واألبطال أو األبطال، قتال لدى — وجربتك
فاألخرق يخطئ، قد الظن يقول: الرعدة. والزمع: والطيش، الخفة الخرق: (52)
يتحقق وإنما جبانًا، يظن قد الغضب من الرعدة تعرتيه الذي والشجاع شجاًعا، يظن قد

أكذب. ولم أخطئ ولم الخربة بعد مدحتك قد إني يعني التجربة؛ عند األمر
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واملخلب: الشأن. ضمري واسمها: ليس، خرب والجملة: خرب، والسبع: مبتدأ، كل: (53)
يحمل من كل ليس يقول: رضبه. مثل وهذا لإلنسان. الظفر بمنزلة والسباع، للطري

يفرتس. أسًدا مخلب ذي كل ليس أنه كما شجاًعا، السالح
نفس بقية يل يقول: املرتحلني. والظاعنني: املريض. يف الروح بقية الحشاشة: (54)
أيَّ أدري ال حائًرا فبقيت والحبيب البقية فذهبت األحباب، ودعني يوم وفارقتني ودعتني
الظاعننْي فقوله: ودعوا. من جملة يف املودع والحبيب الحشاشة يعني أودع؟ املرتحلني
قوله: يف ذكرهم الذين واألحبة الحشاشة، إرادة عىل الجمع بلفظ وروى التثنية، بلفظ

بشار: قول إىل ينظر املعنى وهذا ودعوا.

ُع ُم��تَ��َوزَّ بَ��يْ��نَ��ُه��ْم َوَق��ْل��ِب��ي ِش��َم��اًال َوبَ��ْع��ُض��ُه��ْم اْل��يَ��ِم��ي��ِن ذَاَت بَ��ْع��ُض��ُه��ْم َح��َدا

ويقلب العني، مهموز وهو آماق، والجمع: األنف، ييل مما العني طرف املؤق: (55)
وضمها، السني، بكرس — االسم يف لغة والسم: وآبار، برئ مثل: آماق؛ فيقال: الهمز، فيقدم
تسمى اآلماق من سالت بأرواح عليهم فجدنا علينا بالسالم إلينا أشاروا يقول: — وفتحها

ومثله: دموع. صورة يف عيوننا من سالت أرواحنا كانت إنها أي دموًعا؛

َخ��دِّي َع��َل��ى تَ��ِس��ي��ُل َع��يْ��ِن��ي ِم��ْن ال��رُّوُح ِه��َي َوإِنَّ��َم��ا بَ��َك��يْ��ُت َدْم��ًع��ا َال َخ��ِل��ي��َل��يَّ

بشار: ويقول

َف��تَ��ْق��ُط��ُر تَ��ذُوُب ُروِح��ي َوَل��ِك��نَّ��َه��ا َم��اءََه��ا اْل��َع��يْ��ِن ِم��َن يَ��ْج��ِري الَّ��ِذي َوَل��يْ��َس

الجن: ديك ويقول

أَنْ��َف��اِس��ي تُ��ِذي��بُ��َه��ا نَ��ْف��ِس��ي ِه��َي َوَل��ِك��ْن َع��يْ��ِن��ي َدْم��َع ْم��ُع ال��دَّ ذَا َل��يْ��َس

دريد: والبن

ِر اْل��ُم��تَ��َح��دِّ َدْم��ِع��َي ِف��ي َج��َرْت ُروِح��ي إِنَّ��َه��ا َر تَ��َح��دَّ َدْم��ِع��ي تَ��ْح��َس��بُ��وا َال
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جمر عىل قلبي يقول: القلب. هنا: به واملراد الجوف؛ داخل يف ما الحشا: (56)
يف الحبيب وجه من ترتعان وعيناي وفراقهم، توديعهم ألجل الهوى من التوقد شديد

يقول: حني تمام أبو وهلل الحسن، من روض

ُع��ْرِس ِف��ي َوَع��يْ��نَ��اي َواْل��بَ��ْل��َوى ��ْوِق ال��شَّ ِم��َن َم��أْتَ��ٌم ِب��َق��ْل��ِب��َي يُ��ْض��ِح��ي أَْن اْل��َح��قِّ أَِف��ي

الدمينة: ابن قول املعنى هذا يف واألصل

َج��َه��نَّ��ِم ِف��ي َه��ْج��ِرَه��ا ِم��ْن َغ��َدا َوَق��ْل��ِب��ي َج��َم��اِل��َه��ا ِم��ْن َج��نَّ��ٍة ِف��ي ُم��ْق��َل��ِت��ي َغ��َدْت

تنفرد تكاد فال واحدة، حاسة حكم العينني حكم ألن ترتعان؛ يقل: لم وإنما هذا،
ألن الخرب؛ وأفرد العكربي: قال الواحد. بضمري فاكتفى األخرى، دون برؤية إحداهما
يجري — التسمية يف اتفاقهما مع واحد فعل يف مشرتكان عضوان وهما — العينني
بالرؤية تنفرد تكاد ال العينني من واحدة كل أن ترى أال أحدهما؛ عىل يجري ما عليهما
وقد امليش؟ يف والقدمني السمع، يف األذنني كاشرتاك النظر يف باشرتاكهما األخرى دون
فتقول: عنه، واملخرب الخرب يف الحقيقة عىل أحدها أوجه: أربعة عىل الباب هذا استعمل
أبي كبيت — الخرب وتفرد اثنني عن تخرب أن والثاني: سمعتاه. وأذناي رأتاه، عيناي
فتقول: الخرب، وتفرد بواحد اثنني عن تعرب أن والثالث: رأته. عيناي فتقول: — الطيب
عىل حمًال الخرب وتثني بواحد، اثنني عن تعرب أن والرابع سمعته. وأذني رأته، عيني

الشاعر: كقول سمعتاه، وأذني رأتاه عيني فتقول: املعنى،

تَ��ِك��َف��اِن َظ��لَّ��تَ��ا َف��ْل��ٍج ِب��َص��ْح��َراءِ َم��َض��ى الَّ��ِذي ال��زََّم��اَن َع��يْ��ِن��ي ذََك��َرْت إِذَا

البحرتي: قول من وهذا تتشقق. وتتصدع: الصالب. الصم: (57)

يَ��ذُوُب ِم��نْ��َه��ا َج��اِم��ٌد َألَْوَش��َك إِْل��ًف��ا َف��َق��ْدَن اْل��ِج��بَ��اَل أَنَّ َوَل��ْو

للتفدية. فالباء روحه. أو قلبه يعني جنبي؛ بني بما أفديها أي جنبي: بني بما (58)
جمع والدياجي: جنبي. بني التي روحي بتالف مطالبة هي يريد القطاع: ابن وقال
قالوا: كما األخرية، الجيم بحذف الكلمة خففوا ولكنهم دياجيج، القياس وكان ديجوج،
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أفدي يقول: النيام. والهجع: والهم. الهوى من قلبه يخلو الذي والخيل: ومكاكي. مكوك
الحب من خلوا والذين إيل الظلمة فقطع الليل ظالم يف خيالها أتاني التي املرأة بقلبي
لكن خيالها، رأى حني نائًما كان أيًضا ألنه كاملتضارب؛ وهذا الواحدي: قال نياًما، كانوا
نام الخليني من وغريه النعسة، تلك يف خيالها فرأى خفيفة، نعسة نومه يكون أن يجوز

ليلته. جميع
يف — والكاف خالط. وخامر: زائًرا. خياًال أتت أي أتت؛ فاعل من حال زائًرا: (59)
أصل ُرْدن؛ جمع واألردان: بعدها. الجملة والخرب: مبتدأ، مثل، بمنزلة اسم، «كاملسك»:
ومثل تتعطر، لم أي ثوبها؛ الطيب خالط ما زائرة أتت يقول: يفوح. ويتضوع: الكم.
القيس: امرؤ قال كما — تطبًعا ال — طبًعا الرائحة طيبة ألنها ثيابها؛ من يفوح املسك

تَ��َط��يَّ��ِب؟ َل��ْم َوإِْن ِط��ي��بً��ا ِب��َه��ا َوَج��ْدُت َط��اِرًق��ا ِج��ئْ��ُت ُك��لَّ��َم��ا تَ��َريَ��اِن��ي أََل��ْم

تتكلفه. ال فيها خلقة طيبها إن أي
ترضع. أن قبل أي ترضع: قبل (60)

قوله: يف — ومن رشد. مفعول وهي موصولة، وما: استعظمه. إعظاًما: أعظمه (61)
رأيت ملا يقول: املوجع. واملفجع: الحرقة. واللوعة: احرتق. والتاع: بيانية. — النوم من
رؤيتها. لفقد قلبي واحرتق بها، أتى الذي نومي ذلك فنفى رؤيتها، استعظمت خيالها
التي الليلة تلك أطول كان ما يقول: واستكراه. تكلف عىل رشبه تجرعه: (62)
فقوله: عذبًا؟ إليه بالقياس السم كان ما فراقها حرارة من فتجرعت خيالها فيها فارقني

للوزن. الضمري فحذف أطولها، كان ما أي: أطول؛ كان ما
الطاعة القرب: يف والخضوع لها، مطيًعا منقاًدا تحكم بما ارض يقول: (63)

نواس: أبو قال كما املحب، آية وذلك لفعلها، والتسليم الرضا البعد: ويف واالنقياد،

��َك��ِن ال��سَّ َع��َل��ى بَ��ْل َع��َل��يْ��َه��ا َال ال��دَِّم��ِن ِف��ي ال��نَّ��ْوِح َك��ِث��ي��َر أَيَ��ا
َف��اْس��تَ��ِك��ِن أَْح��بَ��بْ��َت َف��ِإذَا َواِح��َدٌة ��اُق اْل��ُع��شَّ ُس��نَّ��ُة

ويقول:

ُم��ِط��ي��َع��ا تَ��ْه��َوى ِل��لَّ��ِذي َع��بْ��ًدا أَْح��بَ��بْ��َت إِذَا ُك��ْن
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اْل��ُخ��ُض��وَع��ا ال��نَّ��ْف��َس تُ��ْل��ِزَم َح��تَّ��ى اْل��َوْص��َل تَ��نَ��اَل َل��ْن

األحنف: بن العباس ويقول

َظ��اِل��ُم أَنَ��ا َف��ُق��ْل: َم��ْظ��لُ��وًم��ا ُك��نْ��َت َوإِْن تُ��ِح��بُّ��ُه ��ْن ِم��مَّ ال��ذَّنْ��ِب َع��ِظ��ي��َم ��ْل تَ��َح��مَّ
َراِغ��ُم َوأَنْ��ُف��َك تَ��ْه��َوى َم��ْن يُ��َف��اِرْق��َك اْل��َه��َوى ِف��ي ال��ذَّنْ��َب تَ��ْح��ِم��ِل َل��ْم إِْن َف��ِإنَّ��َك

وال للممدوح. إال باللؤم مشوب غري خالًصا ألحد املجد يسلم لم إنه يقول: (64)
نافية ال جعل عىل وبالنصب — السابق البيت يف — عاشق عىل عطًفا بالرفع روي ثوب:
األول. ثوب صلة أحد: وعىل املمدوح. أحمد: وابن االستثناء. عىل منصوب وغري: للجنس.

يرقع. جني: ابن ورواها خرب، ومرقع: الكرم. ضد الخسة، واللؤم:
أعطى، أي حبا؛ بمعنى حابى جني: ابن قال طيئ. من املمدوح رهط جديلة: (65)
تعاىل هللا هو منهم فجعله املمدوح هذا جديلة بني أعطى الذي إن املعنى: يكون هذا وعىل
من مأخوذ حبا، بمعنى حابى: جني: ابن عبارة ونص يشاء. من ويمنع يشاء من يعطي
خرب — وفاعله يعطي هي: التي — والجملة به، مرفوع هللا واسم العطية. وهو الحباء؛
حابيت تقول: بارى، حابى: معنى فقيل: هذا يف وخولف العكربي: قال الذي إن: واسم إن.
بكذا: حابيته املعنى أن بمعروف وليس العطاء. يف — باهيته مثل — باريته إذا زيًدا:
يكون هذا فعىل الشجري: محمد بن عيل بن محمد بن هللا هبة الرشيف قال به. حبوته
الجملة، وخربه: باالبتداء، مرتفع هللا: واسم الذي. عىل يعود فيه، مضمًرا حابى: فاعل
محذوف يمنع: ومفعول يشاء، من يعطي هللا الحباء يف جديلة به حابى الذي إن تقديره:
هللا يعطي تقديرهما: واملحذوفان املذكور، يشاء مفعول وكذلك يعطي، مفعول عليه دل
وقال للممدوح. يعودان والضمريان يمنعه، أن يشاء من ويمنع يعطيه، أن يشاء من به
النعل، طارقت يسرية: أحرف يف إال اثنني بني إال يكون وال فاَعل، حابى: أصل العكربي:
وقال: األحرف، هذه مذهب بها ذهب الفتح وأبو هللا. وقاتلهم هللا، وعافاه اللص، وعاقبت
خراسان: الرشيد واله حني يحيى بن جعفر يمدح أشجع قول يف كما حبا، بمعنى حابى:

��انَ��ا ال��شَّ ��ِة اْل��ِه��مَّ ِذي ِم��ْن تَ��ْرَف��ُع أَْص��بَ��َح��ْت َوَق��ْد ُخ��َراَس��اَن إِنَّ
ُخ��َراَس��انَ��ا َح��ابَ��ى َوإِنَّ��َم��ا َج��ْع��َف��ًرا ِب��َه��ا َه��اُروُن يَ��ْح��ُب َل��ْم
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الفقعيس: عمرو بن سربة قول يف بارى، بمعنى: حابى جاء وقد

َونُ��َق��اِم��ُر أَثْ��َم��اِن��َه��ا ِف��ي َونَ��ْش��َرُب َونُ��ِه��ي��نُ��َه��ا أَْك��َف��اءَنَ��ا ِب��َه��ا نُ��َح��اِب��ي

قال: اختص، بمعنى: حابى جاء وقد

َح��ابَ��اَك��ا ِب��اْل��ُم��ْل��ِك الَّ��ِذي ِح��بَ��اءَ َواْش��ُك��ْر ِث��َق��ٍة ذَا َف��اَرْق��َت َف��َق��ْد يَ��ِزي��ُد اْص��ِب��ْر

أي جديلة؛ بنى الذي إن املعنى: وإنما حبا، بمعنى يكون ال وحابى الواحدي: وقال
ملك ألنه ويمنع؛ يشاء من يعطي هللا به — املمدوح يعني — العطاء يف وباهاهم غالبهم

«إن». خرب هللا، به فقوله: والرض، النفع يف الخلق أمر إليه تعاىل هللا فوض قد
وشمس يوم يمر لم يقول: — املتقدم البيت يف — به قوله من بدل كرم: بذي (66)
وفاءً الناس أكثر أنه يريد املمدوح؛ هذا من بالذمم أوىف إنسان رأس عىل تطلع اليوم ذلك
تطلع: وجملة مبتدأ، وشمسه: الحال، واو — وشمسه قوله: يف — فالواو عهًدا. وأكرمهم
إنسان رأس عىل أي: ملحذوف صفة وأوىف: تمييز، وذمة: بتطلع، متعلق رأس: وعىل خرب،

أوىف.
األرحام، اتصال فتتصل لديه تتالقى بها يمدح التي الكثرية األشعار أن يريد (67)
تتقاطع فكأنها بالعطاء تتفرق عنده مجتمعة وكانت الشعراء بها يثيب التي أمواله وأن
فوضعه الضعف، وهو الونى، من هو الواحدي: وقال تزال. ال أي تني؛ ال فقوله: أرحامها.
النون وشدد تتقطع. تزال ال املعنى يكون التقطع عن تفرت لم إذا ألنها تزال؛ ال موضع
قبح فيه لدنه، قوله: جني: ابن وقال ببابه. يتصلن ويروى: للرضورة، — لدنه يف —
أخرى: نون فيه كان إذا إال يشدد وليس العرب، كالم يف معروًفا هو وليس وشناعة،
بعضها النحويني بعض شبه فيقال: الطيب ألبي يحتج وقد كالمه، هذا ولدنا. لدني نحو
يكن لم وإن اآلخر، عىل الضمريين أحد بحمل لدنه، يقال: لدنه: يقال: فكما ببعض
لوقوعها الواو فحذفوا يعد، قالوا: كما قبلها، نون زيادة من اإلدغام يوجب ما الهاء يف
يوجب ما هناك وليس أيًضا، الفاء فحذفوا وتعد، ونعد، أعد، قالوا: ثم وكرسة، ياء بني
الجبن: ويف القطن، القطن: يف قالوا كما رضورة، النون ثقل يكون أن ويجوز حذفها،

يقول: زيد أبو وأنشد الجبن.
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��ِض��ي تَ��بْ��يَ��ضِّ َواْخ��ِف��ِض��ي اْل��ُخ��صَّ َف��اْل��َزِم��ي َش��تَّ��ى َش��ْك��َل��ِك َوإِنَّ َش��ْك��ِل��ي إِنَّ

سحيم: وقال ضاًدا، فزاد

َواتِّ��َص��اَف��ا نَ��َظ��ًرا ُم��ْع��ج��بَ��ٌة َن َم��يْ��َس��نَ��ا ُق��َرى ِم��ْن َق��ْريَ��ٌة َوَم��ا

العراق.) بسواد كورة أو دجلة، كورة من بلد (ميسان:
األسدي: وقال نونًا. وزاد فحذف ميسان، أراد:

ُخ��َواَرِزي��ِم ِج��بَ��اِل ِم��ْن َوَج��اَش��ْت نَ��ْف��ِس��ي ��ْغ��ِد ال��صُّ ِج��بَ��اِل ِم��ْن َوَج��اَش��ْت

وكان ساكنة، والنون خفيفة، الهاء كانت ملا الجرجاني: وقال فغريها. خوارزم أراد:
علة فهذه شافيًا، ظهوًرا لتظهر تشديدها حسن الحلق: حروف عند تتبني أن حقها من
— العلة حريف إىل الحروف أقرب والنون عندها، الكالم تغيري للشاعر محتمل وقرينة
نحو: خفيفة كانت إذا الوقف يف األلف منها وتبدل فيهما، تدغم ألنها — والياء الواو
كما وأخواتها يفعالن نحو: الخمسة، األفعال يف إعرابًا وجعلت عنقه. ارضبا حريس يا
نحو: يف الساكنني اللتقاء ساكنة كانت إذا وتحذف والجمع، التثنية يف إعرابًا جعلت
الزيادة. من تحتمله ما احتملت املحل هذا حلت فلما — الباء بفتح — الغالم ارضب
قوله: يف الصياريف يف الياء زيادة أجازوا ولهذا ترصًفا؛ الحروف أوسع العلة وحروف

��يَ��اِري��ِف ال��صَّ تَ��نْ��َق��اِد َراِه��ِم ال��دَّ نَ��ْف��َي َه��اِج��َرٍة ُك��لِّ ِف��ي اْل��َح��َص��ى يَ��َداَه��ا تَ��نْ��ِف��ي

إضافة من — تنقاد إىل مضاف ونفي: الدنانري. وروي: الدراهيم، روي (الدراهم:
بني — الدراهم وهو — باملفعول ففصل مفعول، والدراهم: — فاعله إىل املصدر
إضافة من فيكون تنقاد، ورفع الدراهم، إىل نفي بإضافة أيًضا: وروي املتضايفني.
يقول: الهواجر. يف السري برسعة ناقته الفرزدق وصف األعلم: قال مفعوله. إىل املصدر
كصليل صليل له ويسمع بعًضا، بعضه فيقرع ينفيانه الحىص يف وقعهما لشدة يديها إن
السري لتعذر الهاجرة وخص جيدها، عن رديئها فينفي الصرييف انتقدها إذا الدنانري

فيها.)
قوله: يف الواو وزيادة
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َف��أَنْ��ُظ��وُر أَْدنَ��ْو َس��َل��ُك��وا َح��يْ��ثُ��َم��ا ِم��ْن

وهما: الفراء، أنشدهما ثاٍن بيت (عجز

ُص��وُر أَْح��بَ��اِب��نَ��ا إَِل��ى اْل��ِف��َراِق يَ��ْوَم ��ِت��نَ��ا تَ��َل��فُّ ِف��ي أَنَّ��ا يَ��ْع��َل��ُم ال��ل��ُه
َف��أَنْ��ُظ��وُر أَْدنُ��و َس��َل��ُك��وا َح��يْ��ثُ��َم��ا ِم��ْن بَ��َص��ِري اْل��َه��َوى يَ��ثْ��ِن��ي َح��يْ��ثُ��َم��ا َوأَنَّ��ِن��ي

أي: صورة، جمع يكون أن ويجوز الشوق. من املائل وهو أصور، جمع والصور:
وحيثما أرواح فيها ليس وأشباح أشكال فكأننا رحليهم، عند األحباب إىل تلفتنا إذا
التي الجهة يف أنا أي أماله: وثناه: أن، خرب وهو حيث، يف لغة وحوث: ما، حوث تروى
من إليهم فأنظر أدنو أي وبأنظر؛ بأدنو متعلق حيثما: ومن إليها، برصي الهوى يُميل
فأنظر عنقي أثني أي فأنظور؛ أثني روي: فأنظور: أدنو وقوله: فيها. سلكوا التي الجهة

لواه.) بمعنى: ثناه، من نحوهم،
هرمة: ابن قول من منتزح يف األلف وزيادة فأنظر يريد:

ِب��ُم��نْ��تَ��َزاِح ال��رَِّج��اِل ذَمِّ َوِم��ْن تُ��ْرَم��ى ِح��ي��َن اْل��َغ��َواِئ��ِل ِم��َن َف��أَنْ��َت

إدغام يف العلة ذكرنا كما سديد، وجه كل التشديد لهذا ذكرنا وقد بمنتزح. يريد:
املوسوم كتابنا يف عباس بن بكر وأبي عامر بن هللا عبد قراءة يف الجيم، يف النون
وهو من، بغري لدن استعمل الفتح: أبو وقال التذكرة». كتاب رشح يف املزهرة «الروضة ب
حكيم لدن ومن لدنه، ومن لدني، «من القرآن: يف جاء كما معها، إال يستعمل وال قليل،

عليم.»
يعقوب: أنشده فيما الشاعر قول الفتح أبي عن غاب وقد

ُغ��َالُم أَنِّ��ي َل��ُدْن أَْق��ِت��ْر َوَل��ْم َق��ِدي��ًم��ا أَْع��يَ��اِن��ي اْل��ُك��ثْ��َر َف��ِإنَّ

ابن قال هو. وأعياني لوجهه، يهتد لم إذا بأمر: وعيي الكثري. املال: من (الكثر
أبلغ فلم شبابي وحني أمري أول يف الغنى طلبت أي إلخ؛ … الكثر فإن قوله: يف السريايف
بذله؛ وترك وجمعه املال بطلب تأمرني فال فقريًا، أكن فلم ذلك ومع منه، نفيس يف ما
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بالبذل.) أفتقر وال باملنع الغنى نهاية أبلغ ال فإني
ُكثري: وقول

َس��ِب��ي��ِل ِب��ُك��لِّ اْل��ُم��ْق��َص��ى َل��َك��اْل��َه��اِئ��ِم َع��َرْف��تُ��َه��ا إِْن َل��ُدْن َل��يْ��َل��ى ِم��ْن ِزْل��ُت َوَم��ا

أولها: التي ُكثري قصيدة (من

ِب��ُق��ُف��وِل َغ��ًدا أَْص��َح��اِب��ي َوآذََن َرِح��ي��ِل��ي أََج��دَّ َل��يْ��َل��ى َح��يِّ��يَ��ا أََال

ومنها:

َس��ِب��ي��ِل ِب��ُك��لِّ َل��يْ��َل��ى ِل��ي تَ��َم��ثَّ��ُل َف��َك��أَنَّ��َم��ا ِذْك��َرَه��ا ِألَنْ��َس��ى أُِري��ُد

سبيل.) بكل والصواب: مراد، بكل وروي: مزاد، بكل البيت: هذا وروي
القطامي: وقول

ال��ذََّواِئ��ِب ُس��وُد َش��اَب َح��تَّ��ى َش��بَّ َل��ُدْن َوُرْق��نَ��ُه َراَق��ُه��نَّ َغ��َواٍن َص��ِري��ُع

وهي غانية؛ جمع والغواني: غلبة. األرض عىل املطروح وهو املرصوع؛ (الرصيع:
الخصلة وهي ذؤابة؛ جمع والذوائب: أعجبهن. وراقهن: الزينة. عن بحسنها غنيت التي
أمره عىل مغلوب رصيع إنه يقول: ورقنه، وراقهن رصيع فيه تنازع ولدن: الشعر. من

شاب.) حتى به وتعلقن نشأ منذ بهن تعلق الالئي الحسان جراء من
األجزاء هذه من جزيء أقل جزء، ألف زمانه يف رأيه فتى هكذا: البيت ترتيب (68)
فقوله كله. الناس أيدي يف الذي الرأي — رأيه من جزيء بعض أي — بعضه األلف
وأقل مؤخر، مبتدأ ورأيه: مقدم، خرب جزء: وألف فتى، هو أي محذوف؛ عن خرب فتى:
املبتدأ ضمري إىل مضاف وهو ثاٍن، مبدأ وبعضه: الجزء، تصغري والجزيء: مبتدأ، جزيء:
— أقل وهو — األول خرب والجملة: — بعضه وهو — الثاني املبتدأ خرب والرأي: األول،
جزء، بألف يقدر زمانه أحوال يف رأيه فتًى املمدوح هذا أن واملعنى للرأي. توكيد وأجمع:
العكربي: قال الرأي. من الناس لدى ما كل منه جزء يعادل األجزاء هذه من جزء وأقل

تمام: أبي قول إىل نظر وفيه
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ُغ��ُص��ِن َع��َل��ى أَْوَف��ى َق��َم��ًرا اْل��َح��َس��ِن أَبَ��ا يَ��ا تَ��َراُه َل��ْو
اْل��ِف��تَ��ِن ِم��َن أَْج��َزاءٌ ِف��ي��ِه َم��َح��اِس��ِن��ِه ِم��ْن ُج��ْزءٍ ُك��لُّ

أقلع السحاب: وأقشع وأمطرت. السحابة مطرت يقال: املاطر، مثل املمطر: (69)
وخلَّبًا: فيه، مطر ال الذي املخلف الخلَّب: والربق وتقشع. وانقشع أقشع يقال: وتفرق،
دائًما، العطاء علينا يمطر غمام هو يقول: خلَّبًا. فيه الربق وليس قال: كأنه ال، خرب
ما أوىف منه بلغنا رجوناه وإذا أخرى، وينقشع مرة يمطر الذي كالغمام هو وليس
املطر، له جعل غماًما جعله وملا مثًال، والربق الغمام ورضب الوعد. أنجز وعد وإذا نرجو،

البحرتي: يقول ما عكس وهذا بموعوده، صادًقا برقه جعل وبرًقا

ُخ��لَّ��بَ��ا أَبْ��َرْق��َت أَبْ��َرْق��َت َوإِْن َج��َه��اًم��ا َم��وِْع��ًدا َم��نَّ��يْ��َت َم��نَّ��يْ��َت إِْن َرأَيْ��تُ��َك

وحوائج وحاج وحوج حاجات، أيًضا: جمعها يف ويقال حاجة، جمع الحاج: (70)
مولد. هو ويقول: ينكره، األصمعي وكان حائجة، جمعوا كأنهم — قياس غري عىل —
وأنشدوا: العرب، كالم يف كثري فهو وإال القياس، عن لخروجه أنكره وإنما الجوهري: قال

ال��طَّ��ِوي��ِل ال��لَّ��يْ��ِل ِم��َن َح��َواِئ��ُج��ُه تُ��ْق��َض��ى ِح��ي��َن أَْم��ثَ��ُل اْل��َم��ْرءِ نَ��َه��اُر

األعرابي: ابن وأنشد

َم��بْ��ذُوُل َوْج��ُه��ُه اْل��َح��َواِئ��ِج َوأَُخ��و ِل��َق��اُؤُه اْل��ُوُج��وِه َع��َل��ى َخ��فَّ َع��فَّ َم��ْن

رفاعة: بن قيس قال لوجاء. وال حوجاء فيه يل ما يقال: الحاجة. والحوجاء:

ِب��ِإْص��َح��اِر َرْه��ٌن َل��ُه َف��ِإنِّ��ي ِع��نْ��ِدي يَ��ْط��لُ��بُ��َه��ا َح��ْوَج��اءُ نَ��ْف��ِس��ِه ِف��ي َك��اَن َم��ْن
اْل��بَ��اِري ال��نَّ��بْ��َع��ِة ِق��ْدَح يُ��َق��وُِّم َك��َم��ا ِع��َوٍج ذَا َك��اَن إِْن نَ��ْخ��َوتَ��ُه أُِق��ي��ُم

عىل وامِض لعدوك «فأصحر عنه: هللا ريض لعيل حديث ففي بإصحار: (قوله:
الصحراء، إىل خرج إذا الرجل أصحر من منكشف، واضح أمر عىل منه كن أي بصريتك.»

ويراش.) ينصل أن قبل السهم والقدح:
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إىل نفسه شفعت حاجة سئل إذا يقول: بشفاعته. الحاجة تقىض الذي واملشفع:
ومثل ألبتة. مقضية الحاجة فإن نفسه إىل شفيًعا املسئول كان وإذا قضائها، يف نفسه

الخريمي: قول هذا

اْل��َم��اِدِح َق��ْوِل َولُ��ْط��َف ��َؤاِل ال��سُّ َج��ْه��َد َف��َك��َف��تْ��ُه��ُم َل��ُه��ْم َم��َك��اِرُم��ُه َش��َف��َع��ْت

تمام: أبي وقول

َوَس��اِئ��لُ��ْه َع��َل��يْ��ِه أَْع��يَ��ْت َم��ْن َوَس��اِئ��َل َوتَ��ْغ��تَ��ِدي تَ��ُروُح َك��انَ��ْت ِش��يَ��ًم��ا َط��َوى

الحطيئة: وقال

ِب��َش��ِف��ي��ِع تَ��أِْت��ِه َال َم��اِل��ِه إَِل��ى نَ��ِف��ي��َس��ٍة ِف��ي تَ��أِْت��ِه إِْن اْم��ُرٌؤ َوذَاَك

العتاهية: وألبي

َش��ِف��ي��ُع إَِل��يْ��ِه ُم��وَس��ى ِس��َوى ِل��ي َف��َم��ا ِب��َح��اَج��ِت��ي ُم��وَس��ى نَ��اِج ُم��وَس��ى ُج��وَد َف��يَ��ا

الرومي: والبن

َش��اِف��ُع َوُج��وِدَك ِش��ْع��ِري ِس��َوى ِل��ي َف��َم��ا ِب��َش��اِف��ٍع إَِل��يْ��ِك يَ��ْش��َف��ْع َم��ْن ��ْق��ِر ال��صَّ أَبَ��ا

وقلم أي بنان؛ عىل عطف وأسمر: األصابع. والبنان: لهبها. سكن النار: خبت (71)
حرب كل إن يقول: األصلع. كالرأس ومالسته، للينه أصلع القلم وجعل إلخ. … أسمر
هو يشبها التي الحرب أما مدتها. تطول وال تنطفئ أن بد ال وأنامله قلمه بغري تشب

نفسه. وشدة عزمه لقوة تنطفئ ال فإنها
ويعدو: دقيق. ونحيف: والرأس. والرجالن اليدان أي األطراف؛ الشوى: (72)
دقيق القلم هذا إن يقول: يكل. ويحفى: وسطه. وقيل: أعاله، الرأس: وأم يجري.
— امليش عن كل أي — حفي فإذا رأسه، عىل يعدو وهو — خلقته دقة يريد — األطراف
قولهم: ومن الخط. به ويحسن الكتابة يف يميض أي عدوه؛ فيقوى — قط أي — قطع

آثاره. وأبان أرساره، كشف رعف إذا الضمري، أنف القلم
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طرفه وبلسانه القرطاس، وبالنهار: املداد، بالظالم: ويريد يقذف، يمج: (73)
لفًظا، منه يسمع أن دون الكاتب يريده عما يعرب أنه أي إلخ: … ويفهم وقوله: املحدد.

تمام: أبي قول من وهو

َس��َم��اِع ِب��ِذي َل��يْ��َس َوْه��َو َف��يُ��ْف��َه��ُم ِس��َواُه َع��ْن يَ��نْ��ِط��ُق ال��لَّ��ْف��ِظ أََح��دُّ

للمرضوب، اسم والرضيبة: بأنجى. متعلق ومنه املحدد، طرفه السيف: ذباب (74)
بالسيف املرضوب إن يقول: السيف، عىل القلم يفضل تمييز. ورضيبة: للمرمي، كالرمية
املرضوب أما يقطع، ال قد ألنه به؛ يرضب الذي يعيصصاحبه وقد عنه، ينبو إذ ينجو قد
يرجع ال ألنه السيف؛ من أطوع والقلم ينجو ال فإنه — بقتله املكتوب وهو — بالقلم

الرومي: ابن قال السيف. من أفضل فالقلم وإذن: به، الكاتب مراد عن

اْل��َك��اِت��ِب َق��َل��ِم ِم��ْن ِب��أَنْ��َف��ذَ ـ��ِي ـْ اْل��َك��ِم��ي�� َس��يْ��ُف ��يْ��ُف ال��سَّ َم��ا َل��َع��ْم��ُرَك

يف الكمال وهي — الرباعة أصول من أصل ألفاظه من لفظة كل إن يقول: (75)
إليها. الفصاحة استعمال يف ويرجعون عليها، كالمهم يبنون والناس — الفصاحة

كفه مثل السحابة كانت لو جواد بكف يجري املوصوف القلم هذا إن يقول: (76)
الرومي: ابن وقال باملطر. واملغرب املرشق لعمت النفع عموم يف

َم��َك��اِن ُك��لَّ اْإلِْط��بَ��اِق ِف��ي َك��اْل��َغ��يْ��ِث ِب��َف��ْض��ِل��ِه يَ��ُخ��صُّ َوَال يَ��ُع��مُّ ِخ��ْرٌق

الكريم.] السخي [الخرق:
يشق، ويشتق: — السابق البيت يف — الجواد إىل يعود ضمري ليس: اسم (77)
والضفدع الحوت يغوصفيه الذي املاء كبحر جوده بحر ليس يقول: يشتق. فاعل وحوت:
ابن وقال ينقطع. ال جوده أن يعني منتهاه؛ يبلغ ال بحر هو وإنما قعره، إىل ينتهيا حتى
املكان فنيت يقال: فناء؛ يتخذه أي برفعها: ال املاء بنصب هي املاء، يفنى قوله: القطاع

والضفدع. للحوت — ويفنى يشتق — فالفعالن وإذن: به. أقمت إذا وباملكان:
يفضل أن يريد املر. والزعاق: سائًال. أتاه واعتفاه: عفاه السائل. املعتفي: (78)
بالغرق، ورده من يرض الذي البحر ليس يقول: إنكاري. فاالستفهام البحر. عىل املمدوح
يرضهم. وال بالعطاء الواردين ينفع بحر مثل رشبه، يمكن ال الطعم مر ذلك مع وهو
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عندهم املعروف إن قائًال: البيت جني ابن نقد وقد يرض» «ال عىل معطوف وينفع، فقوله:
قالوا: كما ألعدائه، والرض ألوليائه النفع إىل املمدوح ينسب أن

َص��ِدي��ِق ِل��نَ��ْف��ِع أَْو َع��ُدوٍّ َل��ُض��رِّ َواْغ��تَ��َدى َراَح َم��ْن اْل��ِف��تْ��يَ��اِن َف��تَ��ى َوَل��ِك��ْن

وقالوا:

َويَ��نْ��َف��ُع يَ��ُض��رُّ َك��يْ��َم��ا اْل��َف��تَ��ى ��ى يُ��َرجَّ َف��ِإنَّ��َم��ا َف��ُض��رَّ تَ��نْ��َف��ُع َل��ْم أَنْ��َت إِذَا

األعداء. يرض أنه ذلك ينايف فال املعتفني، يرض ال كبحر أراد املتنبي أن فاته ولكن
الفصيح واملصقع: املوج. والتيار: للبحر. وضمريه: والقعر. املنتهى الغور: (79)
فكره يدق الذي الَفِطن الَفِهم الفكر: والدقيق القول. من صقع كل يف يأخذ ألنه البليغ؛
فيتيه قعره إىل أحد يصل ال الغور بعيد بحر املمدوح إن يقول: يفكر. حني وخاطره
من منزلتهم علت مهما وصفه يستطيعون وال نهايته يبلغون وال الواصفون. صفاته يف
حسن وهو التعريف، بالم الدقيق: يف الصحيحة الرواية العكربي: قال وقد هذا، البالغة.
يتيه تقديره: ملحذوف، نعت الدقيق ألن الذيل؛ والطويل الوجه، كالجميل اإلضافة: يف
دقيق رواه ومن للرجل. نعت وهو: مصقع، وهو يقول: تراه أال الفكر. الدقيق الرجل

املعنى. يف أبلغ واألفكار األفكار، من الدقيق يتيه تقديره: للفكر، نعتًا جعله الفكر:
والسماكان: بالشام. بلد ومنبج: حمري. ملوك من امللك — األصل يف — القيل (80)
أوضعت من الرسيع، السري واإليضاع: األعزل. والسماك الرامح السماك وهما نجمان؛

العطوي: قول من وهذا أرسعت. إذا الناقة؛

اْل��َم��ِل��ِك َه��اَم��ِة َف��ْوَق ��ِت��ي َف��ِه��مَّ َس��َم��ًال َالِب��ًس��ا أَْص��بَ��ْح��ُت ُك��نْ��ُت إِْن

وللتنوخي:

��َه��ا َوال��سُّ ��َم��اِك ال��سِّ َف��ْوَق ��َه��ا َوَه��مُّ بَ��يْ��نَ��نَ��ا َم��ا َم��ْس��َك��نُ��َه��ا َوأَنْ��ُف��ٌس

مع أني العجب من أليس يقول: رجلها. أو يدها من عرجت الناقة: ظلعت (81)
أدركها فال معاليك ظنوني تبلغ وال وصفك، عن أعجز كالمي وبالغة خاطري جودة

لوفرتها؟!

756



العني حرف قافية

أليس يقول: والثوب. للمدوح فيكما: من والضمري استئناف. بالرفع: وصدرك (82)
الصدر — وهو ثوب عليك اشتمل قد — األرض من أوسع أنه عىل — صدرك أن عجيبًا

الرومي: البن ومثله عليه؟! اشتملتما قد الثوب ويف فيك —

َح��يْ��ُزوِم ��تَ��ا ِدفَّ َوتَ��ْح��ِوي��ِه ـ��يَ��ا ال��دُّنْ��ـ يَ��ْل��تَ��ِه��ُم اْل��ُف��َؤاِد َك��َض��ِم��ي��ِر

تمام: وألبي

بَ��َل��ُد أَْه��ِل��َه��ا َع��ْن تَ��ِض��ْق َل��ْم َك��ُوْس��ِع��ِه َواِس��َع��ٌة اْألَْرَض انَّ َل��َو َص��ْدٍر َوُرْح��َب

لو بحيث السعة من وهو الدنيا، به أحاطت قد قلبك أن عجيبًا أوليس يقول: (83)
للرجوع؟! اهتدت وما لضلت فيه والجن اإلنس من فيها بمن الدنيا دخلت

إليك باإلضافة أي — باطل سواك جواد كل يقول: بماله. يسمح الذي السمح: (84)
الرومي: ابن قول من وهو يستحقه. فيمن ليس ألنه مضيع؛ غريك به مدح مدح وكل —

َه��اِب��ُط َف��ْه��َو َص��اِع��ٍد أَِب��ي��ِه ِف��ي َوَال َص��اِع��ٍد ابْ��ِن ِف��ي يَ��ُك��ْن َل��ْم َم��ِدي��ٍح َوُك��لُّ

الكميت: كقول املستثنى، عىل تقدم ألنه منصوب؛ هو غريك: وقوله:

َم��ذَْه��ُب اْل��َح��قِّ َم��ذَْه��َب إِالَّ ِل��َي َوَم��ا ِش��ي��َع��ٌة أَْح��َم��َد آَل إِالَّ ِل��َي َف��َم��ا

الشوق. أي وأقام: النوم. الهجوع: (85)
حبيبه وكان باملوصل، مارٍّا دجلة يف فينسكب الفرات من يأخذ نهر الرصاة: (86)
مصدرية. — أرقرق مما قوله: من — وما صبه. الدمع: ورقرق هذا، الرصاة. جانب عىل
يقولون: وهم الفرات؟ يف لبكائي مائكم يف دموعي من ملوحة طعم وجدتم أوما يقول:

حلو. الفرح ودمع ملح، الحزن دمع إن
أشتاق فإني فارقتني وقد اآلن أما الفراق، خوف وداعك من أحذر كنت يقول: (87)
ابن وقال أللقاك. أودعك أن فبودي الوداع، عند لقيتك ألني عليه؛ وأتأسف الوداع إىل
النظر من يصحبه ملا التوديع، عىل أسفت البني تطاول فلما الوداع، أكره كنت جني:

والبث. والشكوى
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تبعت أنفايس فكأن عنكم، بارتحايل عني — الصرب — العزاء ارتحل يقول: (88)
مع أي برحلتي؛ وقال: جني: ابن قال دائمة. متصلة صاعدة فهي له، مشيعة العزاء
إيل يرجع ال أنفايس إيل ترجع ال فكما أي: معك، أي بمسريك؛ رست تقول: كما ارتحايل،

بارتحالكم. عني الصرب ارتحل فمعناه: صربي.
والنقيع ربوع. من أي تمييز؛ وربوًعا: املطر. والقطر: املقيم. الدائم امللث: (89)
تسقها، ال أي الربوع؛ هذه أعطش املطر الدائم السحاب أيها يا يقول: املربي. واملنقع:
لم وسألها بها وقف ملا ألنه عليها؛ دعا وإنما املاء. يف النقيع السم فاسقها تعطشها وإال
عىل الدعاء يف أحد الطيب أبا يسبق لم وكيع: ابن قال عنها. رحل من تبِك ولم تجبه،
استأنف بعدما قال جريًرا أن إال أشبه، لكان صواعق أو حجارة قال: ولو بالسم، الديار

ذنبًا: لها

يُ��َك��لَّ��َم��ا أَْن نَ��اِئ��ًال َف��يُ��ْع��َط��ى يُ��ِل��مُّ َزاِئ��ٍر بَ��اُل َم��ا اْل��َح��يَّ��اِت َدَم ُس��ِق��ي��ِت

القائل: كقول للديار، بالسقيا تدعو أن عادتها من والعرب

اْل��َغ��َم��اِم ِم��َن َص��ْوبً��ا ُس��ِق��ي��َت ��َالِم ِب��ال��سَّ َض��نَّ َم��نْ��ِزًال يَ��ا
ِع��َظ��اِم��ي ِم��ْن ��ْق��ُم ال��سُّ تَ��َرَك َم��ا إِالَّ ِم��نْ��َك اْل��ُم��ْزُن تَ��َرك َم��ا

الحب إذراء من — تلقيها أي دموًعا: وتذري داًرا. املتخذيها أي املتديريها: (90)
أو يعطشها أن السحاب إىل طلبت إنما يقول: السابق؛ البيت يف ما تعليل يريد للزرع.
وال تجيب وال ذلك تدري فال ذهبوا؟ أين أهلها: عن أسائلها ألني النقيع؛ السم يسقيها

البكاء. عىل تساعدني
يستعمل صار ثم قرشته، إذا العود: لحوت من قرشه: — األصل يف — لحاه (91)
والخود ماضيها. قوله: من تفصيل بدل وزمان: وقبحه. لعنه أي اليشء؛ عىل الدعاء يف
الضحوك. اللعوب والشموع: الخاء. بضم خود وجمعها الناعمة، الجارية الخاء: بفتح
ألن جنًسا؛ يكون أن ويجوز الجنس، غري من استثناء ماضييها إال قوله: الواحدي: قال
فدعا عليه، الشتماله األنس ربع من األنس ربع فاستثنى األنس، َربع والخود اللهو زمان
ماضياها وكيع: ابن قال الخود. ووصل األنس زمن من بها له كان ما إال الدار عىل

البحرتي: كقول بالسقيا، الدعاء لها يوجبان
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ال��رَّبَ��اِب َداَر ِب��ال��رَّبَ��اِب َف��َس��َق��ى ُرَك��اًم��ا َك��اَن ��َح��اُب ال��سَّ َم��ا َف��ِإذَا

رداح: وكبش رداح ناقة وكذلك األوراك، ثقيلة العجيزة ضخمة رداح: امرأة (92)
الصلت: أبي بن أمية قال عظيمة. رداح: وجفنة عظيمة، رداح: ودوحة األلية، ضخم

��َه��اِد ِب��ال��شِّ يُ��ْل��بَ��ُك اْل��بُ��رِّ لُ��بَ��اَب ِم��َالءٍ ��ي��َزى ال��شِّ ِم��َن َردٍُح إَِل��ى

الشيزى الجوهري: قال شيزى. الشيزى: شجرة من تسوى التي للجفان (يقال
القصاع.) منه تتخذ أسود خشب

وصفها ثم لكثرتها، السري ثقيلة الفرسان كثرية ململمة ضخمة رداح: وكتيبة
لحسنه، وسقطت وقعت لفظها الطري سمعت إذا يقول: الكالم. وعذوبة اللفظ بحسن

ُكثري: قول هذا ومثل

اْألَبَ��اِط��ِح َس��ْه��ِل اْل��ُع��ْص��َم يُ��ِح��لُّ ِب��َق��ْوٍل َم��َل��ْك��تَ��ِن��ي َم��ا إِذَا َح��تَّ��ى َوأَْدنَ��يْ��تَ��ِن��ي

الوعل.) وهو األعصم، جمع (العصم:
أيًضا: وقال

َس��َح��ابُ��َه��ا َالْس��تَ��َه��لَّ ال��ثُّ��َريَّ��ا ِل��نَ��ْوءِ َرْق��َرَق��تْ��ُه��َم��ا َل��ْو نَ��ْج��َالَويْ��ِن ِب��َع��يْ��نَ��يْ��ِن

مقصورته: يف دريد ابن وقال

ال��ذَُّرا َش��َم��اِري��ِخ ِم��ْن اْل��ِق��يَ��اِد َط��ْوَع َل��َه��ا َالنْ��َح��لَّ اْألَْع��َص��َم نَ��اَج��ِت َل��ْو

األيمن جنبيها عىل إحداهما ترسل املرأة بهما تتوشح قالدتني بالوشاحني: أراد (93)
بدنها عن شاخصة عظيمة أردافها إن يقول: البعيد. والشسوع: األيرس. عىل واألخرى
القالئد. من به توشحت عما بعيًدا يكون حتى جسدها يالصق أن عن وتمنعه ثوبها ترفع

الكالبيني: بعض قول من وهذا

ُظ��ُه��وُرَه��ا تُ��َم��سَّ َوأَْن اْل��بُ��ُط��وُن ِم��نْ��َه��ا َم��َش��ْت إِذَا تُ��َم��سَّ أَْن اْل��َغ��َالِئ��ُل أَبَ��ِت
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الرتجاًجا. صفة ونزوًعا: للثوب. له: يف والضمري متبخرتة. مشت ماست: (94)
أن لوال عنها، ثوبها ينزعان يكادان وحركة اضطرابًا لروادفها رأيت ماست إذا يقول:

اآلخر: قول إىل نظر وفيه الكمني. يف لدخولها ثوبها عليها تمسك سواعدها

اْل��َع��ْض��ِد ِف��ي َوال��دُّْم��لُ��وُج َواْل��َح��ْج��ُل َم��ًع��ا ��َواُر َوال��سِّ ال��تَّ��َم��نْ��ُط��ُق َل��ْوَال
َع��ْم��ِد َع��َل��ى َل��َه��ا ُج��ِع��ْل��َن َل��ِك��ْن نَ��اِح��يَ��ٍة ُك��لِّ ِم��ْن َل��تَ��َزايَ��َل��ْت

املحكم والصنيع: السيف. والعضب: الثوب. من الخياطة موضع الدرز: (95)
من الخياطة موضع أصابها إذا تتوجع وأنها بدنها نعومة يصف والصنعة. الصقال
السيف، كتأثري تأثريًا بدنها يف للدرز إن يقول: السيف. من تتوجع كما لينه مع ثوبها
أو به تألم يقال: الزم، كالتوجع والتألم تتألم، أي التاءين: إحدى بحذف تألم فقوله:
ملا سابور أن رووا ما الباب هذا يف يستظرف ومما رضورة. هنا ها اه وعدَّ منه، أو له
— النساء أجمل من وكانت — إليه الحصن صاحب بنت بعثت الحصن صاحب حرض
ليلة أبوها فسكر ذلك، عىل فعاهدها املفاتيح، إليك أسلمت بي تتزوج أنك عاهدتني إن
عىل ليلة ذات معه هي فبينا بها، وتزوج املدينة فأخذ سابور. إىل املفاتيح فدفعت ونام،
ورقة فرأى مضجعها، إىل ونظر بالشمع فدعا وقلقت، وتوجعت تأملت الحرير فراش
به يغذيك كان ما لها: فقال لذلك، فقلقت فيه فأثرت جسمها، نالت قد الفراش عىل ورد
فأخذها جازيته! ما منك جزاؤه وكان فقال: والخمر، بالعسل الرب لب له: فقالت أبوك؟

أربًا. أربًا قطعتها حتى الخيل يطرد يزل ولم الخيل، أذناب إىل ضفائرها وشد
لذلك يكادان بهما ممتلئان فهما ذراعيها، عن يضيقان دملجيها إن يقول: (96)
ضجيعه، هو — لسمنه — زندها أن ظن إنسان ضاجعها وإذا ويكرسانهما، يفصمانهما

هي. ال
وجهها سرتت يقول: بالبدر. ووجهها الرقيق، بالغيم وجهها عىل النقاب شبه (97)
ييضء: فقوله: البدر. بضوء الرقيق الغيم ييضء كما تحته وجهها بضوء فأضاء بالنقاب
هذا إىل سبق وقد ثان. مفعول والطلوع: ملنعه، أول مفعول والبدر: يتعدى؛ ال الزم،

قال: الدمينة، بن هللا عبد املعنى

ُم��ْظ��ِل��ِم ال��لَّ��يْ��ِل ِم��َن ُج��نْ��ٍح ِف��ي َوَك��اْل��بَ��ْدِر َس��َح��ابَ��ٍة تَ��ْح��َت ��ْم��ِس َك��ال��شَّ ُم��بَ��ْرَق��َع��ٌة
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بشار: وقال

اْل��َغ��َم��اِم َخ��َل��ِل ِم��ْن ��ْم��ِس ال��شَّ بُ��ُدوَّ َع��َل��يْ��ِه اْح��تَ��َج��بْ��َت َم��ا َض��ْوءُ َل��َك بَ��َدا

عىل تدللها من أكثر هذا قويل يف لها خضوعي إن أي إلخ؛ … وقويل قوله: (98)
تمييز. وخضوًعا: خرب، وبأكثر: مبتدأ، فقويل: كثرته،

يعني منه؛ يخاف مما وليس هللا، إىل به يتقرب مما النفس إحياء إن يقول: (99)
يُعىص ال سبحانه وهللا هلل، طاعة النفس وإحياء أحييتني، قد كأنك كنت واصلتني إذا أنك

القائل: قول ومثله بالطاعة،

َح��َراُم نَ��ْف��ٍس ِب��َغ��يْ��ِر نَ��ْف��ٍس َق��تْ��ُل َوَل��ِك��ْن نَ��ْف��ٍس إِْح��يَ��اءُ َح��َراٌم َم��ا

اللب. ذاهب هائًما الهوى يصريه الذي واملستهام: الهوى. من الخايل الخلو: (100)
قال: لو وكيع: ابن قال الهوى، يف وتهتَّك الحياء وترك العذار خلع الذي والخليع:

َخ��ِل��ي��َع��ا نُ��ْس��ٍك ِذي ُك��لُّ َوأَْص��بَ��َح اْش��ِت��َغ��اٍل ِف��ي ِخ��ْل��ٍو ُك��لُّ ِب��ِك َغ��َدا

أحسن. لكان
بالحجاز جبل وثبري: وأعملها. أن فحذف يقولوا، أن إىل أي يقولوا: أو (101)
وجوده. يمكن ال بما حبه زوال علق املمدوح. هو إبراهيم: وابن أخيف. وريع: معروف.
وهذا يشء. يروعه وال يرتاع ال واملمدوح النمل، يجره ال الجبل ألن أحبك؛ أزال ال يقول:

التخلص. حسن من
رسية؛ جمع والرسايا: الناس. بني الحسن الذكر ذهاب والصات: الصيت (102)
اسمه ذكر فإذا اآلفاق، يف مبثوثة رساياه الغارات، كثري إنه يقول: الجيش. من الطائفة

ورعبًا. خوًفا شاب الرضيع للطفل
وخشوًعا: والذل. االستكانة والخشوع: الرأي. وجودة النكر والدهاء: الدهي (103)
ودهاءه مكره يخفي يقول: اعرتاض. والجملة: الخشوع. ضمري ليس: واسم كان. اسم
هذا يف الرومي ابن قول وهلل الخشوع، ذلك به وليس خشوًعا، به كأن الطرف بغض

املعنى:
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ِريَ��ِب َع��َل��ى ِم��نْ��ُه يَ��نْ��َط��ِوي َوَم��ا َداٍه َس��ْق��َط��تُ��ُه ال��رَّأِْي ِف��ي تُ��تَّ��َق��ى َوَم��ا َس��اٍه
َواْل��ِغ��يَ��ِب ال��نَّ��اِس ُع��يُ��وِب َع��ْن َوَس��ْه��ُوُه يَ��ْدَم��ُغ��َه��ا ال��رُّبْ��ِد َواِه��ي ِل��ل��دَّ َف��َدْه��يُ��ُه

سألت، مفعول — مفشيٍّا أي — مذيًعا وقوله: وكفاك، حسبك أي قدك: (104)
رس عن سألته إذا لألرسار املذياع كالرجل السؤال ذلك كفاك ماله جميع سألته إذا يقول:

ألريحيته. به يضن وال يملكه ما يعطيك هو كذلك يكتمه. ولم أفشاه
— منة عطاءه قبولك يعد العطاء واستلذاذه ألريحيته يقول: النعمة. املن: (105)
قبيًحا. منكًرا أمًرا ذلك رأى السؤال قبل بالعطاء يبتدئ لم وإن عليه، بها مننت — نعمة

تمام: ألبي ومثله

َه��َدُر َوَم��الُ��ُه ِع��َوٌض َف��ُش��ْك��ُرُه يَ��ْس��أَلُ��ُه يَ��أِْت��ي��ِه َم��ْن َويَ��ْش��ُك��ُر يُ��ْع��ِط��ي

— أديم له يفرش أن فأمر مجبي، مال إليه حمل قد كان املمدوح إن قالوا: (106)
وإنما عليه املال لكرامة ذلك يفعل لم إنه وقال: املتنبي، له فاعتذر عليه ويطرح — جلد
هذا يفعل لم وهو والشعراء، القصاد عىل يفرقه أن يريد ألنه — هوانه أي — لهونه
بالبيت لهذا مثل وقد السؤَّال. عىل ليفرقه ولكن خزائنه، يف ويدخره الضياع من ليحفظه

الجهم: بن عيل قول من قريب وهذا التايل،

ال��نَّ��ْح��ِر إَِل��ى إِالَّ اْل��َه��ْدُي يُ��َس��اُق َال َك��َم��ا ِل��بَ��ذِْل��َه��ا إِالَّ اْألَْم��َواَل يَ��ْج��َم��ُع َوَال

قتله. يراد من تحت يبسط الذي الجلد وهو نطع؛ جمع كاألنطاع، النطوع: (107)
تلطيخه عن املجلس ليصان ذلك وإنما كرامة، الرقاب لرضب النطوع بسط ليس يقول:
وإنما له وادخاًرا للمال كرامة ذلك ليس للمال — الجلد — النطع بسطه فكذلك بالدم؛

وإتالفه. لتفريقه
هنا: به واملراد اإلبل، يقرع ألنه بذلك سمى الكريم؛ الفحل األصل: يف القريع (108)
الكثري، املال إال يهب ال فهو الهمة وعلو النفس كرم يف غاية بأنه يصفه الرشيف. السيد

الوليد: بن مسلم قول من ولعله العظيم. الرشيف إال يقتل وال

اْل��بَ��َط��ِل َه��اَم��َة إِالَّ ��يْ��َف ال��سَّ يُ��ولِ��ُغ َال َش��ِرٍس ِض��ْرَغ��اَم��ٍة أََس��ٍد ِم��ْن َح��ذَاِر
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والهمة. الكرم ذكر ألنه أشمل؛ املتنبي وبيت
والقطيع: ينثني. ال الذي السيف والصمصامة: السيف. شفرة النصل: (109)
أقام يقول: الريب وأهل املذنبني عىل شدته يصف البعري. جلد من يقطع الذي السوط

التعب. عن السوط السيف فأغنى التأديب، يف سوطه مقام سيفه
يف ملبارزته يأتي أحًدا يمنع ال — املمدوح اسم وهو — عليٍّا إن يقول: (110)

أسريًا. أو قتيًال إال يكون ال ألنه سامًلا؛ يرجع أن بارزه من يمنع ولكن الحرب،
وشدة شجاعته من يرون ملا نفوسنا؛ فدتك الناس: له يقول الذي املفدى: (111)
درعه املفدى البطل يسلب يقول: الطري. الدم والنجيع: الدرع. حلق والزرد: بأسه.

الدرع. مكان درًعا الدم عليه يصري حتى بدمه يخضبه إنه أي دًما؛ بدلها ويكسوه
إذا الرمح ألن والتوى؛ انحنى يعني واعوج: فحد. اآلتي: قوله إذا جواب (112)
إىل الرماح حملوا الذين الحرب أهل يعني حامليه: يف وقوله: والتوى. اعوج به طعن
الضلع شق كأنه هذه إىل هذه من نفذ أي الضلوعا: ضلوعهم إىل وجاز وقوله: الحرب.

قلت: كنت املتنبي: قال الواحدي: قال الجانبني. من

��لُ��وَع��ا ال��ضُّ ُض��لُ��وِع��ِه��ِم ِف��ي َوأَْش��بَ��َه

البحرتي: بيت يعني عنه، فرغبت يشبهه املولدين لبعض بيتًا أُنشدت ثم

ُض��لُ��وَع��ا انْ��َح��نَ��يْ��َن إِذَا ��لُ��وِع ال��ضُّ بَ��يْ��َن اْل��َق��نَ��ا ِب��ِه تُ��َخ��اُل َض��نْ��ٍك َم��أِْزٍق ِف��ي

يقول: صدع. جمع الشقوق، والصدوع: أنالته. وأولته: القنا. من أي منه: (113)
أدركت األكباد فكأن الطعن لشدة األكباد يف وتصدعت — انكرست — الرماح واندقت

ثأًرا. منها بذلك
إىل الضلوع وجاز القنا اعوج إذا والتقدير: القنا، اعوج إذ جواب هذا (114)
للنمر. ويقال األسد، أسماء من والخبعثنة: عنه. فحد منه؛ األكباد ثأرها ونالت ضلوعهم
— عنه وتباعد مل أي — فحد الجمعان واْلتقى كذلك كان إذا يقول: الشجاع. والشجيع:

هلكت. وإال كاألسد، القلب قوي شجاًعا كنت وإن
أن أي وترمقه جريئًا. صار أي جرؤ؛ بمعنى الرجل استجرأ جني: ابن قال (115)
فقد بعيد من الحرب يف إليه النظر عىل قدرت إن يقول: الفعل. ورفع فحذف ترمقه،

تمام: أبي قول من وهذا أحد. عليه يقدر لم عظيم يشء عىل قدرت
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ال��نَّ��ِج��ُد اْل��َف��اِرُس أَنْ��َت َف��ِإنَّ��َك َف��اذَْه��ْب ُرْؤيَ��ِت��ِه بَ��ْع��َد يَ��ْوًم��ا ِع��ْش��َت إِذَا ��ا أَمَّ

نفسك يف وصوره فرًسا فاركب هذا قويل يف والججتني جادلتني إن يقول: (116)
لهيبته تالقيه أن قبل رصيًعا األرض عىل سقطت ذلك فعلت إذا فإنك تحاربه، كأنك

منه. وخوفك
النعم يمطر غمام هو يقول: املخصب. أي املمرع؛ واملريع: املطر. الودق: (117)
هو كذلك وأحجار، وبرد مهلكة صواعق فيه يكون قد الغمام ولكن البالد، بها فيحيي
الدمار. من به يلم ملا مجدبًا قحًطا املريع البلد مطره فصري األعداء، عىل نقمة أمطر ربما
البعري. كتفي تغطي الرحل تحت الطنفسة وهو القطع؛ جمع القطوع: (118)
إبيل — مطاياي — إياه قصدي أي — تيممه قطع حتى سفري طال بعدما رآني يقول:
بكثرة أبلتها أي الطنافس؛ من عليها ما اإلبل وقطعت السري، عن وأعجزها أنضاها أي —

املسافة. وطول السري
مألني حتى أعطاني يقول: املطر. يغادرها السيل من القطعة الغدير: (119)
الخصب فصل كالربيع صار حتى دهري وأصلح الغدير، السيل يمأل كما بالعطاء

قوله: يف الرومي ابن منحنى هذا يف نحا وقد واألمطار.

َرَج��ِب ِف��ي ِم��نْ��ُه ِح��ي��ٍن ُك��لَّ َوَج��اُرُه ِت��ِه ُم��دَّ ُط��وَل َرِب��ي��ٍع ِف��ي َف��َض��يْ��ُف��ُه

قوله: يف هفان وابن

َرِب��ي��ُع َوْق��ٍت ُك��لِّ ِف��ي يَ��ْح��يَ��ى َوابْ��ُن َوْق��ٌت اْل��َح��ْوِل ِف��ي ال��زََّم��اِن ِل��َرِب��ي��ِع

البحرتي: وكذلك

َرِب��ي��ُع َوَزَم��اِن��ي َش��بَ��اٌب ُع��ْم��ِري ِظ��لِّ��ِه ِف��ي اْل��َخ��ْف��َض َل��ِب��ْس��ُت َف��َك��ْم

قوله: يف كما عليه جوًدا منه األخذ جعل (120)

َع��َل��يْ��ِه َم��نٌّ ِم��نْ��ُه َق��بُ��ولُ��َك
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عليه أجود وأنا بالعطاء، عيل يجود فكان الجود، يف غالبني أي: جاودني؛ يقول:
عىل عطاؤه طفح حتى لتوافره يعطينيه ما كل استيعاب من أتمكن لم إذ فغلبني، باألخذ

األخذ. يف مني أرسع اإلعطاء يف كان أي فأغرقه؛ أخذي
إن يقول: يسكنونها. كانوا قبائل بأسماء سميت بالكوفة أماكن أسماء هذه (121)

البحرتي: قول من وهذا وأهله، بلده عن ألهاه إحسانه

ُف��َؤاِدي َوَه��َوى َخ��ْل��َوتِ��ي َوَع��ْل��َوَة َوأُنْ��ِس��ي ُم��ْرتَ��بَ��ِع��ي ��اَم ال��شَّ َج��َف��ْوُت
ِب��َالِدي َع��ْن ُس��لُ��وٍّا َوأَْك��َس��بَ��ِن��ي َح��ِب��ي��ِب��ي أَذَْه��َل��ِن��ي نَ��َداَك َوِم��ثْ��ُل

للراعي: ومثله

َم��اِل��يَ��ا ِب��َوْه��بَ��يْ��ِن أَنْ��َس��اِن��ي َوَم��الُ��َك إِْخ��َوتِ��ي تَ��ذَكُّ��َر أَنْ��َس��اِن��ي َرَج��اُؤَك

الدهناء.) جبال من وجبل موضع، اسم (وهبني:
والثاني مصدر، الالم: بسكون األول والسلب بالغ. األمر: يف استقىص (122)
كل فسلبتهم األعداء سلب يف بالغت يقول: النوم. والهجوع: املسلوب. اليشء بفتحها:

منك. خوًفا النوم يجدون ال فإنهم عليهم النوم ذلك فرد النوم، حتى يشء
غزوتهم بجيشك تغزهم لم إذا يقول: الشديد. والخوف الجزع الهلوع: (123)

تمام: أبي قول من قريب وهذا جزعني. منك خائفني يزالون ال فهم بالخوف،

ال��رُّْع��ِب ِم��َن َج��يْ��ٌش تَ��َق��دََّم��ُه إِالَّ بَ��َل��ٍد إَِل��ى يَ��نْ��َه��ْد َوَل��ْم َق��ْوًم��ا يَ��ْغ��ُز َل��ْم

الرأس. مقدم ناصية؛ جمع والنوايص: خالطه. الشعر: الشيب وخط (124)
يصرب كما كارهني لك الذل عىل صربوا إنهم يقول: الشعر. فرع؛ جمع والفروع:

رأسه. جلل إذا الشيب عىل املرء
الالم بفتح واللحاظ معه. سالح ال الذي وهو األعزل؛ مصدر العزل: (125)
إىل يعود به: يف والضمري منيع. فهو مناعة؛ يمنع الرجل ومنع العني. مؤخر وبكرسها:
مقام لحاظك قام سالح بال كنت إذا يقول: منيًعا. به تكون الذي اليشء لحاظك أي ما؛
به فرصت سالحك مقام لحاظك فقام لك، هيبة قتلته عدوك إىل نظرت إذا ألنك السالح؛

اآلخر: يقول املعنى هذا مثل ويف منيًعا.
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��يُ��وِف ال��سُّ َس��لِّ َع��ْن تُ��ْغ��ِن��ي��َك اْل��َوَغ��ى ِف��ي َط��ْرِف��َك َل��َح��َظ��اُت
��ُروِف ال��صُّ َع��اِق��بَ��َة يَ��ْك��ِف��ي��َك ال��نُّ��َه��ى ِف��ي َرأِْي��َك َوَع��ِزي��ُم
��ِع��ي��ِف ال��ضَّ َع��َل��ى يَ��ِف��ي��ُض بَ��ْح��ٌر اْل��َوَرى ِف��ي ��َك َك��فِّ َوُس��يُ��وُل

يصفه الفارس. رأس عىل يوضع الدرع من ينسج زرد مغفر؛ جمع املغافر: (126)
والدروع املغافر به لقطع السيف من بدًال ذهنه أخذ لو حتى الذهن، وحدة بالذكاء هنا

األعداء. عىل
جميًعا. فيها من أهلكت أي الدنيا: عىل وأتيت الطاقة. الجهد: (127)

كلما أي للممدوح؛ خطابًا تكون أن يجوز فتسمو: وقوله: توجد. تلفى: (128)
وتلك بهمة، سموت يقول: الهمة. عن خربًا تكون أن ويجوز علوٍّا، ازددت همتك سمت

مرتبة. بنيل تقنع وال فتسمو أبًدا بك تسمو الهمة
عالؤك محا فكيف الناس، عن الجواد اسم محا جودك أن أحسب يقول: (129)
— رفيًعا يف — واأللف ليس، بمعنى ال أن عىل مرفوع، وجواد: يشء؟ كل عن الرفيع اسم
واإلطالق. للوصول هي وإنما تنوين، بغري النكرة تنصب ال ألن التنوين؛ عن بدًال ليس

وتطس: تركب. اإلبل وهي الركوب؛ جمع والركائب: ركائب، يا أي أركائب: (130)
تفعل الدموع إن يقول: رخوة. صغار بيض حجارة والريمع: الدق. والوطس: تدق،
الخدود يف الدموع تأثري أن يعني تطؤها. التي بالحجارة اإلبل أخفاف فعل بالخدود

الحجارة. يف اإلبل كتأثري
به تقاد ما زمام؛ جمع واألزمة: مؤنثة. وهي حملت، فاعل البعد، النوى: (131)
ورقتها، لينها واعرفن عليكن، البعد حملها التي الحبيبة قدر اعرفن لإلبل: يقول الدابة.
بسريكن تتأذى ال حتى خضًعا رويًدا بها فامشني األذى، احتمال عىل تصرب ال وأنها

ومرحكن.
واليوم بكائي، يغلب حيائي كان قد يقول: املد. واألشهر ويقرص، يمد البكا: (132)

حيائي. بكائي غلب
للعظم، جلده: يف والضمري الباكي. صوت وهو الرنني؛ من فعلة الرنة: (133)
بكائي لكثرة يقول: الدمع. مجرى واملدمع: االلتفاف. عىل للعاشق يكون أن ويحتمل
حتى البكاء غلب أي يبكي؛ يل عرق وكل رنينًا، يرن عظامي من عظم كل كأن صار

املعتز: ابن قول إىل نظر وفيه وكيع: ابن قال الصفة. بهذه حالتي صارت
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يَ��تَ��َرْق��َرُق أَْج��َف��اِن��ِه ِم��ْن َف��ال��دَّْم��ُع ُف��َؤاَدُه اْل��ِف��َراُق َج��َرَح َوُم��تَ��يَّ��ٍم

اآلخر: قول وإىل

يَ��ْط��ِرُف َم��ا َونَ��اِظ��ًرا يَ��ِرنُّ َق��ْل��بً��ا َواِح��ٍد ُع��ْض��ٍو ُك��لِّ ِف��ي ِل��ي َوَك��أَنَّ

رصعه؛ من ميمي مصدر املقتل، واملرصع: تمييز. وفاضًحا: الظبية. الجداية: (134)
وكفى يحبه ملن فاضًحا كفى بحسنه الجداية فضح من يقول: األرض. عىل طرحه أي

والعشق. الحب يف غاية وأنا الحسن يف غاية إنه يعني: مرصًعا. حبه يف بمرصعي
صفرة الفراق وجل ألبسها وقد للوداع، وجهها عن كشفت سفرت: يقول: (135)
عىل برقعا تكن ولم محاسنها، ويخفى — العني حول ما — محاجرها يسرت برقع كأنها

لونها. اصفر حتى للفراق جزعت أنها يعني الحقيقة.
صفرتها كأن يقول: للصفرة. كأنها: من والضمري القالدة. خيط السمط: (136)
وجهها صفرة شبه سمط. عني كل من اللؤلؤ من بسمطني مرصع ذهب فوقها والدمع

باللؤلؤ. والدمع بالذهب
كأنها منها ذؤابة كل ألن ليال؛ أربع الثالث بذوائبها الليلة صارت يقول: (137)
من فأبدل ذآئب، واألصل الشعر، من الخصلة وهي ذؤابة؛ جمع والذوائب: لسوادها. ليلة

تخفيًفا. واًوا األوىل الهمزة
وجهها، وهي والشمس، القمر بالقمرين: يريد أن يجوز الواحدي: قال (138)
قمران فهما بالقمر، وجهها يشبه أن ويجوز والضياء. الحسن يف شمًسا وجهها وجعل

اآلخر: كقول وهذا واحد. وقت يف

��ُل يَ��تَ��َرحَّ ِل��َوْق��ِت��ِه ال��نَّ��َه��اُر َوبَ��َدا ��َع��ْت تَ��َرفَّ ��َم��اءِ ال��سَّ ِف��ي اْل��َغ��َزاَل��ُة َوإِذَا
تَ��ْس��تَ��ْق��ِب��ُل َم��ا ِب��ِم��ثْ��ِل ��َم��اءَ ال��سَّ يَ��ْل��َق��ى ِم��ثْ��َل��ُه َوْج��ًه��ا ��ْم��ِس ال��شَّ ِل��َوْج��ِه أَبْ��َدْت

الغواني: رصيع ويقول

اْل��بَ��ْدَرا أَْح��ِس��بُ��َه��ا اْل��بَ��ْدَر أُنَ��اِج��ي َوَط��ْوًرا َح��ِدي��ثَ��َه��ا َط��ْوًرا اْل��بَ��ْدَر أُِس��رُّ َف��ِب��تُّ
ال��زُّْه��َرا اْألَنْ��ُج��َم َظ��ْل��َم��اِئ��ِه ِف��ي يُ��َودُِّع ال��دَُّج��ى ُم��نْ��َك��ِش��َف ال��لَّ��يْ��َل َرأَيْ��ُت أَْن إَِل��ى
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كالمهم. يف كثري املعنى وهذا
األفق. املعرتضيف السحاب والعارض: الدار. رسم وهي طلل؛ جمع الطلول: (139)
كان لو وقال: بالسقيا للطلول دعا ثم وصالك، لنا أعيدي يقول: وتفرق. أقلع وأقشع:
ينقطع. ال دائًما لكان — يتفرق ال دائًما أي — للطلول أتمناه الذي السحاب مثل وصالك
من املتسع واملال: الرعد. صوت يعني الصوت: وهو زجل؛ له يسمع زجل: (140)
واملمرع: الوادي. إىل املاء منه يجري التل تلعة؛ جمع والتلعات: الصحراء. أو األرض
املتسع ويمأل ناًرا، يرى حتى بربقه الجو يمأل إنه يقول: السحاب هذا يصف املخصب.
الخصيب. كالروض تصري حتى بمائه التالل ويخصب كالبحر، يرى حتى ماء األرض من

تمام: أبو قال فيه. وأبدع غريه فرقه ما البيت هذا يف جمع وقد

بَ��اِرَق��ا َوَك��اَن َم��اءً َل��نَ��ا آَض

دريد: ابن وقال الربق.] بعد ماء رجع [أي

َس��َج��ا ثُ��مَّ تَ��يَّ��اُرُه َط��َم��ا بَ��ْح��ٌر َص��ْوِب��ِه ِغ��بَّ اْل��بَ��يْ��َداءُ َك��أَنَّ��َم��ا

ذلك شبه كثريًا. أي َغَدًقا﴾؛ َماءً ﴿َألَْسَقيْنَاُهْم تعاىل: قال الكثري، الغدق: (141)
حسن. مخلص وهذا الجود، الكثري املمدوح — أصابع — ببنان وصفه الذي السحاب

للبحرتي: ومثله

َواِدي��َه��ا َس��اَل ��ا َل��مَّ اْل��َخ��ِل��ي��َف��ِة أَيْ��ِدي ��ِق��َه��ا تَ��َدفُّ ِف��ي ��ْت َل��جَّ ِح��ي��َن َك��أَنَّ��َه��ا

ناشئًا، الكرم ألف يقول: حال. وصبيٍّا: اللبن. جمع واللبان: الكرم. املروءة: (142)
تمام: أبي قول من وهذا رضيًعا. رشبه الذي اللبن مع به غذي فكأنه

َوَل��ُدوَدا ��بَ��ا ال��صِّ ِف��ي نَ��ُش��وًغ��ا ِق��ْدًم��ا َل��ُه َك��انَ��ْت إِنَّ��َه��ا ��َج��اَع��َة ال��شَّ َل��ِب��َس

جرعة جرعه فانتشغه؛ وجوًرا الصبي نشغت يقال: والسعوط، الوجور «النشوغ:
ولديد الفم، شقي أحد يف والدواء السقي يف باملسعط يصب ما واللدود: جرعة. بعد
أنهما عندنا ومنذ مذ قال: الكويف، النحوي للعكربي نحوية طرفة وإليك جانباه.» الفم:
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يرتفع اسمان هما البرصيون: وقال محذوف. مقدر فعل بإضمار بعدهما االسم يرتفع
بهما، مجروًرا بعدهما ما فيكون جارين حرفني ويكونان عنهما، خرب ألنه بعدهما ما
منهما، واحد كل أفراد يف حالهما عن تغريا «إذ» و «من» من مركبان أنهما وحجتنا
والرتكيب. اإلفراد حالة بني للفرق امليم وضمت بالذال «من» ووصلت الهمزة فحذفت
— ِمنذ «ُمنذ»: يف يقول من العرب من أن و«إذ» «من» من مركبة أنها عىل والدليل
بتقدير بعدهما الرفع كان مركبة أنها ثبت وإذا مركبة، أنها عىل فدل — امليم بكرس
شهران. مىض ومذ يومان مىض مذ رأيته ما والتقدير: «إذ» بعد يحسن الفعل ألن فعل؛
كان املعنى ولهذا «من» ب اعتباًرا بهما الخفض كان مخفوًضا بهما االسم كان وإذا
منها النون لحذف أجود «مذ» ب والرفع فيها. «من» نون لظهور أجود بمنذ الخفض
تصغري يف قلت بهما سميت لو أنك واحد: و«منذ» «مذ» أصل أن عىل ويدل إلذ. تغليبًا
األشياء يردان والتصغري التكسري ألن املحذوفة، النون فرتد أمناذ؛ تكسريه: ويف منيذ مذ:
فمعناه يومان: مذ رأيته ما قلت إذا األمد، معناهما أنهما البرصيني وحجة أصولها. إىل
ثبت وإذا مقامه قام ما فكذلك باالبتداء رفع موضع يف واألمد يومان. الرؤية انقطاع أمد

خربًا. بعدهما ما يكون أن وجب باالبتداء مرفوعان أنهما
قال العني. من للوقاية الصبي عىل تعلق العوذة تميمة؛ جمع التمائم: (143)
اإلعطاء من يفعل وما هباته أن فاملعنى — النون بضم — نُظمت روى: من الواحدي:
الخوف؛ عاد عنه سقطت فإذا شيئًا، خاف من عىل تعلق التي التمائم بمنزلة له جعلت
ومن تمائمه. سقطت من بمنزلة كان ذلك ترك لو حتى واعتاده، اإلعطاء ألف إنه أي
واألشعار واملدح والثناء الحمد من املواهب له حصلت ما يعني فإنما النون: بفتح روى
فيفزع. تميمته ألقى كمن وكان ذلك، أنكر تعود ما يسمع لم إذا فهو الفقراء، وأدعية

تمام: أبي قول من وهذا

َط��اِل��ِب ِب��نَ��ْغ��َم��ِة يُ��َع��وِّذَْه��ا َل��ْم إِذَا ُج��نُ��ونُ��َه��ا يُ��َج��نُّ َع��َط��ايَ��اُه تَ��َك��اُد

مرشقات. وبارقات: السيوف. والقواطع: واملعروف. والنعم األيادي الصنائع: (144)
المعة مرشقة وأياديه نعمه جعل يقول: مرتفعة. منتصبة ورشًعا: الرماح. والعوايل:
يحارب جني: ابن وقال الناس. بني الشتهارها كالرماح مرتفعة ومعاليه كالسيوف،

والرماح. بالسيوف يحارب كما بأياديه وحساده أعداءه
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واضح: وعن السائل. عاٍف؛ جمع والعفاة: ترك. فاعل من حال متبسًما: (145)
ثغر عن للسائلني يبتسم يقول: ثناياه. ولوامعه: تغطي. وتغىش: واضح. ثغر عن أي
قول من وهو أبصارها. نور تذهب أي تعىش؛ ويروى: الربق. بضوء ملعانه يذهب واضح

األحنف: بن العباس

اْألَبْ��َص��اَرا َف��ْوَق��َه��ا اْل��َق��َواِن��ُس تُ��ْع��ِش��ي َم��اِذيَّ��ة َس��َواِب��ًغ��ا ُم��تَ��َس��ْرِب��ِل��ي��َن

واملاذية: أعالها. أو مقدمها السالح؛ من البيضة وقونس قونس، جمع (القوانس:
اللينة.) السهلة أو البيضاء الدرع

زاحم لو سطوة لألعداء يظهر إنه يقول: زاحم. واملعنى: صك؛ يروى حك: (146)
العداوة. يكاتمهم وال عليهم بالقدرة األعداء يجاهر إنه أي لزعزها؛ السماء منكبها

باملناكب. يكون الزحام ألن السماء؛ تزاحم جعلها ملا منكبًا لسطوته واستعار
عن يغفل ال الذي التيقظ الكثري واليقظ: أموره. يف الحزم ذو الحازم: (147)
يرتاح الذي واألريحي: الخصومة. الشديد واأللد: األعز. ويروى: الرشيف، واألغر: أموره.
الذكي. الحاد أو بجماله يروعك الذي واألروع: ويتحرك. لهما يهتز أي والكرم؛ للمعروف
الخطيب واملصقع: الكريم. السيد والهربزي: الفطن. والندس: األمور. يف الخفيف واللبق:

البليغ.
أعداءه يفني املمدوح هذا وكذلك األشياء، إفناء خلقه من الزمان إن يقول: (148)

نواس: أبي قول من قريب وهذا الغارات. كثري جواد فهو ماله، يفني كما

َويُ��َع��اِدي ِب��ِه يَ��ْش��َق��ى َم��ْن ُك��لِّ َع��َل��ى ُص��ُروُف��ُه تَ��أِْت��ي ال��دَّْه��ُر إِالَّ ُه��َو َوَم��ا

عمارة ال الذي الخايل املكان والبلقع: العامرة. األرض العني: بكرس العمارة (149)
موضع كل يسقي الغمام أن كما فقريًا، أم غنيٍّا أكان أحد كل يعطي إنه يقول: فيه.

املعتز: البن ومثله غامًرا. أم أعامًرا

َوَم��ِري��ع��ا ُم��ْج��ِدبً��ا يَ��ْس��ِق��ي َك��اْل��َغ��يْ��ِث اْل��ِغ��نَ��ى َوذَا اْل��َف��ِق��ي��ر ِب��اْل��ُج��وِد َويُ��ِص��ي��ُب

الغيث: يخاطب وآلخر
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اْل��ِب��َالَدا ��اِن تَ��ُع��مَّ ��اُه َوَك��فَّ أَْرٍض ُدوَن أَْرًض��ا يَ��ُخ��صُّ َوَل��يْ��َس

يسقي قال: كأنه القبيلة، يعني وقال: — العني بفتح — العمارة الخوارزمي: وروى
والخايل. الناس به الذي املكان

أبًدا إنه يقول: يجمع. ويلم: الغنى. والوفر: يفرق. ويصدع: الشمل. الشعب: (150)
التطبيق بني البيت هذا يف جمع وقد املكارم، مفرق ويجمع بالعطاء. املال شمل يفرق

تمام: أبو وقال والتجنيس.

ُم��َش��تَّ��ِت اْل��ُع��َف��اِة بَ��يْ��َن نَ��ًدى َوش��م��ُل ُم��َؤلَّ��ٍف َم��ْج��ٍد َش��ْم��ُل يَ��ْوٍم ُك��لَّ َل��ُه

البحرتي: وقال

ِالْف��ِت��َراِق أََص��اَرُه َم��اٍل َش��ْم��ُل ِالْج��ِت��َم��اٍع أََص��اَرَه��ا َوَم��َع��اٍل

والوعى بيهتز. متعلق الرجاء: ويوم السيف. واملهند: العطاء. الجدوى: (151)
للجدوى يهتز يقول: ملهند. صفة قبله والجملة وصوتها. الحرب جلبة والغني: بالعني

الحطيئة: قول من وهذا الحرب. يوم املهند اهتزاز الرجاء يوم

اْل��ُم��َه��نَّ��ِد اْه��ِت��َزاَز َواْه��تَ��زَّ تَ��َه��لَّ��َل َس��أَْل��تَ��ُه َم��ا إِذَا َوِم��تْ��َالٌف َك��ُس��وٌب

نويرة: بن وملتمم

م��ْط��َم��َع��ا ��ْوء ال��سَّ اْم��ِرئ ِع��نْ��َد تَ��ِج��ْد َل��ْم إِذَا ِل��ل��نَّ��َدى يَ��ْه��تَ��زُّ ��يْ��ِف ال��سَّ َك��نَ��ْص��ِل تَ��َراُه

بعد يدعو حني لك ودعاءه إياك الفقري لقاء إن يقول: مغنيا. فاعل لقاؤه: (152)
البائسني. وإغاثة السخاء فرط من عنك عرف ملا الفقري أمل يغنيان الصالة

فوقف فاربعن، أراد فاربعا: وقوله عليه. القدرة مع تركه اليشء: عن أقرص (153)
الواحدي: قال اعرتاضية. جملة بمقرص. ولست وقوله: حسبك. كف ومعناه: باأللف.
وإن أنك واآلخر: باإلقصار، أمرتك وإن تقرص ال أنك أعلم أني أحدهما: أمرين؛ يحتمل

تمام: أبي قول من قريب وهذا الغاية. — املدى لتجاوزك بمقرص لست أقرصت
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يَ��نْ��تَ��ِظ��ُر؟ ال��نَّ��ْج��ِم ِب��بُ��لُ��وِغ الَّ��ِذي َم��اذَا َم��نَ��اِق��بُ��ُه َه��ِذي َم��ْن ِش��ْع��ِرَي َل��يْ��َت يَ��ا

فعل. جمع وبكرسها: الحسن، للفعل اسم الفاء: بفتح الفعال تقرأ أن لك (154)
واإلنس. الجن والثقالن:

يف يطمع لم الفضل وهذا — واإلنس الجن — الثقلني فضل حويت يقول: (155)
مناله. لبعد نفسه به حدثته وال أحد نيله

وأزمعته شيئًا أردت فكلما لك، القضاء كأن يقول: عليه. عزم اليشء: أزمع (156)
إن أي أزمع: صلة لك: تجعل أن ولك لك. موافق كأنه أي كأن: خرب لك، فقوله: أنفذه،
الخليل: قال وقد هذا، ألجلك. األمر ذلك هو أزمع أمًرا أزمعت فكلما تريد، ملا منفذ القضاء
يقال الكسائي: وقال عليه. عزمك وثبت فيه مضيت إذا عليه: مزمع فأنا األمر عىل أزمعت

األعىش: قال عليه. أزمعت يقال وال األمر، أزمعت

تُ��َزاَرا أَْن َه��ًوى ِذي َع��َل��ى َوَش��طَّ��ْت ابْ��ِت��َك��اَرا َل��يْ��َل��ى آِل ِم��ْن أَأَْزَم��ْع��َت

عليه. وأجمعت أجمعته مثل بمعنًى، عليه وأزمعت أزمعته الفراء: وقال
قد أحًدا يطيع ال الذي والدهر يقول: فاعل. بمعنى فعيل العايص؛ العيص: (157)

اإلجابة. الرسيع العبد طاعة منه أردت فيما أطاعك
جمع والظلع: الركوبة. مطية: جمع واملطي: الغاية. والشأو: رجعت. انثنت: (158)
أفنتها حتى الناس مفاخر مفاخرك غلبت يقول: رجل. أو يد من يغمز الذي الظالع؛
قويل يبلغ لم أي غايتها؛ عن قارصة وصفي مطايا وانرصفت فخر، منهم ألحد فليس

تمام: أبو يقول هذا ويف مفاخرك. وصف

اْل��َف��ْرَق��ِد ِع��َراِص ِف��ي اْل��َم��َك��اِرِم ُخ��َط��ُط َوانْ��ثَ��نَ��ْت اْل��َم��َس��اِع��َي َم��َس��اِع��ي��ِه َه��َدَم��ْت

قطعت حتى الفلك يف الشمس مجرى األرض يف مفاخرك وجرت يقول: (159)
حبيب: قول من مأخوذ هذا وكيع: ابن قال واملغرب. املرشق

اْل��ُج��وِد َم��ْط��َل��َع َوَل��ِك��ْن َك��الَّ َف��ُق��ْل��ُت: ِب��نَ��ا؟ تَ��ُؤمَّ أَْن تَ��بْ��ِغ��ي ��ْم��ِس ال��شَّ أََم��ْط��َل��َع
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وإال إنائه، وإصغاء املتنبي بنقد املولعني من كان وقد وكيع، ابن من تعسف وهذا
يقول: أن األقرب وكان التخلص حسن فيه تمام أبي بيت وإنما البيتني؟ بني تناسب فأي

الجهم: بن عيل قول من إنه

َواْل��بَ��ْح��ِر اْل��بَ��رِّ ِف��ي ال��رِّي��ِح ُه��بُ��وَب َوَه��بَّ��ْت بَ��ْل��َدٍة ُك��لِّ ِف��ي ��ْم��ِس ال��شَّ َم��ِس��ي��َر َوَس��اَرْت

قصيدة: يصف — جاهيل شاعر — رفاعة أبي بن قيس أبي قول من أو

نَ��ِش��ي��ُدَه��ا ال��رَِّج��اِل ِب��أَْف��َواِه َويَ��ْح��لُ��و َوَم��ْغ��ِربً��ا َش��ْرًق��ا ��ْم��ِس ال��شَّ َم��ِس��ي��َر تَ��ِس��ي��ُر

مفاخرك لعمتها إليها وضمت مثلها أخرى بدنيا الدنيا قرنت لو يقول: (160)
وخشيت — للممدوح والضمري — لعممتها وُروي بذلك. منها تقنع ال أن وخافت أيًضا
ال أن أنا وخفت صدرك وسعة بهمتك لعممتها أي للمتنبي؛ والضمري — التاء بضم —

فوقها. تقتيض همتك ألن بها؛ تقنع
ما وذلك بتصديقه، يشهد هللا ألن هذا؛ فوق لك ادعى من يُكذَّب ال يقول: (161)
حق، ادعى ما إن يقول: أن الوجه وكان املتوافرة، والفضائل الهمة علو من فيك هللا خلقه
االسم وجعل بأن، ونصبه االسم موضع يف — حق وهو: — نكرة هوى الذي الخرب فجعل

الشعر. رضورة يف جائز وذلك الخرب، محل يف — ادعى ما — املوصول
القليل يحفظ إنما يقول: نفسه. يعني معنوي؛ توكيد فهو القليل، هو النزر: (162)

نواس: أبي قول حد عىل حفظها، يمكنه أن من أكثر ألنها مفاخره؛ أحوال من

أَْش��يَ��اءُ َع��نْ��َك وََغ��ابَ��ْت َش��يْ��ئً��ا َح��ِف��ْظ��َت

املضيع، من يكون ال املحفوظ ألن ضيعه؛ ما جنس من أي ضيعا: مما القليل وحفظ
جنسه. من يكون ولكن

يدعى ال كان إن يقول: حال. جميًعا، أي وطرا: ليدعى. ثاٍن مفعول رجًال: (163)
وزنوا لو ألنهم إصبعا؛ جميًعا الناس فسم املمدوح كهذا أي كذا: كان إذا إال رجًال الفتى
هذا وكان الواحدي: قال الرجل. من كاإلصبع إليك بالقياس ألنهم أو وفوا. ما بإصبعك
جمع — أضبعا الخوارزمي: وروى زائدة. إصبع له وكان اإلصبع، بذي يلقب املمدوح
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قال أنت. إال ينله لم وقدًرا رشًفا حزت ألنك ضباع؛ إليك باإلضافة كلهم يريد: — الضبع
النجم: أبي قول من وهو وكيع: ابن

َزاِئ��دا َل��ُك��نْ��َت َج��نْ��ٍب ِف��ي َوُك��نْ��َت َواِح��ًدا َج��نْ��بً��ا ال��ل��ِه َخ��ْل��ُق َك��اَن َل��ْو

ربيعة: أبي بن عمر قول ومن

َج��اِن��ب��ا َواْع��تَ��َزْل��َت اْألَْرِض ِم��َن َج��اِن��ٍب ِف��ي ال��نَّ��اُس َس��َل��َك َوَل��ْو
اْل��َع��اِج��بَ��ا اْل��َع��َج��َب ُق��ْربَ��َه��ا أََرى إِنَّ��ِن��ي َج��اِن��بَ��َه��ا ��ْم��ُت َل��يَ��مَّ

فالغيث فعلك، مثل يفعل حتى لجود ماجد سعي يصح ال كان إن يقول: (164)
مبالغة. الساعني أبخل الغيث وجعل دونك. ووقوعه وبينك بينه ما لبعد الساعني أبخل

وكيع: ابن قال

َوأَْق��َص��َرا نَ��َداَك ِم��ْن بَ��اًع��ا َوأَْض��يَ��َق َم��َس��اَف��ًة أَْدنَ��ى اْل��َغ��يْ��ُث َف��َك��اَن َس��َق��يْ��َت

ومرأى طلعته. الشخص: وغرة ابنه. يا أي — النداء حرف بحذف — ابنه (165)
وليبقى وكرمك فضلك لنشاهد طلعتك لنا العباس أبوك خلف قد يقول: حاالن. ومسمعا:

القيامة. يوم إىل ذكرها
يمنعني — الصرب تكلف — والتجمل يقلقني، املصيبة ألجل الحزن يقول: (166)
للقلق مطيع فيحتبس، التجمل لدى عاٍص الحالني بني والدمع والجزع، التهالك عن

أخرى. ويطيعه تارة صاحبه يعيص وبذاك فينسكب،
يقول: نفسه. — النوم عنه املمنوع السهاد، الكثري أي — باملسهد عنى (167)
يردها. والتجمل يجريها، أي بها؛ يجيء فالحزن عيني دموع يتنازعان والصرب الحزن
حزنًا بعده العيون تنام ال أي العني؛ يألف ال شجاع أبي بعد النوم يقول: (168)
فانقطع. — التعب من َكلَّ — امليش عن أعيا قد كأنه ينقيض، فال يطول والليل عليه،
الستيالء الليل طول يريد فتغرب. الفلك تقطع أن تقدر ال — كالعرجى — ظلع والكواكب
فيهما يؤثر مما والكواكب الليل كان لو جني: ابن وعبارة قلبه. عىل والهم عليه الحزن
ُمْعٍي فالليل لفقده طويل الليل أن أراد إنما الخطيب: وقال موته. فيهما ألثر حزن

للحزن. الليل طول يريد تسري؛ ما ظلع والكواكب
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الجبناء خوف أخافه األحبة فراق عند جبان أنا يقول: املوت. الحمام: (169)
من عنده خطبًا أعظم الفراق أن يعني أهابه؛ فال الوغى ميدان يف املوت عند وأشجع

تمام: أبو قال كما املوت،

ِب��اْل��َج��ْل��ِد ءِ اْألَِخ��الَّ َع��تْ��ِب َع��َل��ى َوَل��ْس��ُت َع��َرْت إِذَا اْل��ُخ��ُط��وِب َع��تْ��ِب َع��َل��ى َج��ِل��ي��ٌد

غضبوا، إذا قسوة عليهم يزداد بل لهم، يلني ال أعدائه عىل صعب إنه يقول: (170)
السلمي: أشجع قال كما احتماله، يطيق فال الصديق عتب عند ويجزع

اْل��َق��اِدِر ِب��اْل��َم��ِل��ِك َويَ��ْل��تَ��ِوي إِْخ��َوانَ��ُه ال��طَّ��ْوِع ِزَم��اَم يُ��ْع��ِط��ي

وشدته واملالينة، املوادة عند قلبه ورقة عطفه البيتني بهذين يريد املتنبي فإن وبعد:
واملقاومة. املباطشة عند

الحياة تصفو إنما يقول: ينتظر. ويتوقع: بغافل. متعلق مىض: عما قوله (171)
يف ينتظر وما العرب من فيها مىض عما غافل أو ومصايرها، أحوالها يدرك ال لجاهل
الذي الفطن العاقل أما احتماًال، لها يطيق ال التي أحداثها أو انقضائها من العواقب
ال فإنها وتصاريفها صوارفها ويمثل الدراية تأمل ويتأملها املعرفة بعني الدنيا إىل ينظر

له. تصفو
الدنيا أن وهو للعاقل، فيه شك ال ما بالحقائق: ويعني يكلفها. يسومها: (172)
فمن فانية، الحياة وأن عظيم، خطر عىل فيها واإلنسان وأخطار، غرور دار الحقيقة عىل
يف الفكر نفسه عن ألقى حني العيش له صفا والبقاء السالمة ومناها نفسه هذا يف غالط
ذلك. يف فطمعت املراد نيل مع السالمة يف البقاء من املحال طلب نفسه وسام العواقب
يتعلق ما وكل معروفان، وهما — األوسط والهرم األكرب الهرم هما الهرمان: (173)
من أين يقول: شئت. إن فراجعه معروف، لها بنيا التي والغاية بناهما وبمن بهما
بعد بقيا أنهما يعني مرصعه؟ كان وكيف موته؟ يوم كان ومتى قومه؟ وأين بناهما؟
يف وال هلك، ميتة بأي يعرف وال يعرفون فما قومه، وذكر ذكره واندرس بناهما من
بها، اغرت من عىل منكرة ألهلها مفنية الدنيا أن يريد عليه. الدهر ممر لطول وقت أي
قوله العكربي: وعبارة الفناء. إىل صائرون الجميع وأن العباد، رقاب يف حتم الفناء وأن
قوته عىل شاهدين وأقامهما تمكنه عىل ببنائهما استدل بنيانه: من الهرمان الذي أين

775



املتنبي ديوان رشح

الدنيا عفت أما وعددهم؟ عددهم وأين وكثرتهم؟ قومه وأين وقوته؟ هو أين أي وقدرته؛
ينظر هذا يف وكأنه غيبته؟ األرض بطن يف أما وشتته؟ شمله فرقت أما وأفنته؟ ملكه آثار

زيد: بن عدي قول إىل

َس��ابُ��وُر؟ َق��بْ��َل��ُه أَيْ��َن أَْم َواَن َش��ْر أَنُ��و اْل��ُم��لُ��وِك ِك��ْس��َرى ِك��ْس��َرى أَيْ��َن

الفناء. إىل صائرون الجميع وأن العباد، رقاب يف حتم الفناء أن يريد
تمكنهم عىل تدل الدهر من حينًا أصحابها بعد تبقى اآلثار إن يقول: (174)
أصحابها، ذهب كما فتذهب الفناء من نالهم ما بعدهم ينالها ثم وسطوتهم وقوتهم

تصاريفها. من واملعهود أهلها، مع الدنيا شنشنة وهذه
العال يف يبلغه بمبلغ يرىض يكن لم — همته مرتقى لبعد — إنه يقول: (175)

طموحه. يشبع ال ألنه األرض؛ من موضع ليسعه يكن ولم فوقه، ما يطلب حتى
لم مات فلما األموال من ذخائر صاحب نظنه كنا يقول: الخايل. البلقع: (176)

معطاء. جواًدا كان ألنه ماًال؛ يخلف
بالرفع ُروي وكل: السابق. البيت يف بلقع» دار «وكل عىل عطف وإذا: (177)
هذه من يشء كل يجمع النصب وعىل يجمعه، يشء كل الرفع: عىل والتقدير وبالنصب
الذهب أما والخيل، واألسلحة املكارم حياته يف يجمعه كان ما كل وإنما يقول: األشياء.
خيل من مشهور فحل وأعوج: الخيل، يعني أعوج: فبنات بالعطاء، يفرقه كان ألنه فال؛
ليًال أصحابه عىل وقعت غارة ألن بذلك سمي قيل: األعوجية. الخيل إليه تنسب العرب،
ظهره فاعوج الغارة، من هربوا حني اإلبل عىل وعاء يف حملوه به ولضنهم مهًرا، وكان
للجاهليني كثري شعر املتنبي بيت معنى يف جاء وقد باألعوج. فلقب العوج، فيه وبقي

قائلهم: قال وقد بعدهم، ومن

َوُدُروُع َخ��طِّ��يَّ��ٌة َخ��َزاِئ��نُ��ُه َف��ِإنَّ��َم��ا اْل��بَ��ِخ��ي��ُل اْل��َم��اَل َخ��َزَن إِذَا

يرثيه: زائدة بن معن يف حفصة أبي بن مروان وقال

اْل��ُم��ذَاَال َواْل��َح��َل��َق اْل��ِه��نْ��ِد َح��ِدي��َد َوَل��ِك��ْن ذََه��بً��ا َك��نْ��ُزُه يَ��ُك َوَل��ْم
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حظٍّا وأنقص صفقة أخرس واملكارم املجد إن يقول: الفؤاد. الذكي األروع: (178)
شملها. ويجمع يحفظها كان من لذهاب شقيت أنها يعني املرثي. هذا لها يعيش أن من
التقدير جعلت إذا صفقة»: واملكارم أخرس «املجد قوله إعراب عند — العكربي وقال
وهي صفقة، وبني أخرس بني باملكارم تفصل ألنك اختل؛ صفقة أخرس واملكارم املجد
من تحل صفقة ألن جائز؛ غري وهذا — املجد عىل عطف هي التي — بأخرس منصوبة
وجًها، وعمرو أحسن زيد تقول: أن يجوز ال أنه ترى أال املوصول. من الصلة محل أخرس
أخرس، يف الضمري عىل عطًفا املكارم تجعل أن وهو آخر، وجه إىل ترصفه أن لك ولكن
صفقة، وبني بينه فصًال يعد فال منه، أجنبيٍّا يكن لم فيه الذي الضمري عىل عطفته فإن
أكل يف الضمري عىل عمرو بعطف وخبًزا، وعمرو أكل برجل مررت قولك: نحو فيصري

زيد: أبي نوادر ويف بأكل. خبًزا ونصب

َال يَ��ا َق��اَل: اْل��م��ثَ��وُِّب اِع��ي ال��دَّ إِذَا ِم��نْ��ُك��ْم اْل��بَ��أِْس ِع��نْ��َد نَ��ْح��ُن َف��َخ��يْ��ٌر

(بعده:

اْل��ِح��َج��اَال َوَخ��لَّ��يْ��َن ِب��َغ��يْ��َرتِ��ِه َغ��يُ��وٍر ِم��ْن اْل��َع��َواِت��ُق تَ��ِث��ِق َوَل��ْم

النحاة وألئمة الضبي مسعود بن لزهري البيتني هذين نوادره يف زيد أبو نسب وقد
واملثوب: والقوة: الشدة والبأس: هنا. إليراده متسع ال كثري كالم نحن» «فخري إعراب يف
ويلوح يتعرى بعيًدا كان إذا املستغيث أن فيه واألصل يستنرصهم. الناس يدعو الذي
تثق: لم وجملة فالن. لبني يا أو لفالن، يا أراد ال: ويا فيغاث. لرُيى صوته رافًعا بثوبه
وعن أبويها خدمة عن خرجت التي وهي عاتق، جمع والعواتق: إذا. مدخول عىل عطف
أو فزع يوم يف أنهن يريد كالقبة. بيت وهو حجلة؛ جمع والحجال: الزوج. يملكها أن

منكم.) أوثق عندهن فنحن واإلخوة، واآلباء األزواج يحميهن بأن يثقن ال غارة
يكون أن عىل — بخري متعلق ومنكم: باالبتداء، مرفوًعا نحن: يكون أن يجوز فال
«نحن» يكون أن يجوز ولكن ومنكم، «خري» بني «نحن» يفصل لئال — املبتدأ خرب «خري»
عند خري فنحن قال: فكأنه محذوف، مبتدأ خرب «خري» ويكون «خري» يف للضمري توكيًدا
للضمري توكيًدا الثانية ملجيء مبتدأ هي التي األوىل «نحن» حذف وحسن منكم. الناس
«أخرس»، عليه يدل مضمر بفعل «صفقة» تنصب أن وهو آخر وجه ويجوز «خري». يف
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هذا عىل تكون فال «أخرس» يف الضمري عىل ال — «املجد» عىل عطًفا «املكارم» وتجعل
واملكارم أخرس املجد التقدير: فيصري واملوصول، الصلة مجرى يجري ما بني فصلت قد
دل كما خرست عىل أخرس فدل صفقة خرست قال: وكأنه صفقة، قال: ثم كذلك. أيًضا
فيكون علم، أو يعلم عىل َسِبيلِِه﴾ َعْن يَِضلُّ َمْن أَْعَلُم ُهَو َربََّك ﴿إِنَّ تعاىل: قوله يف أعلم
أن من هربًا ذلك عىل حملناه وإنما «أعلم»، عليه دل الذي بالفعل منصوبًا يضل»: «من
أضيف إذا وأفعل أفعل، األعلم ألن «أعلم»؛ إىل باإلضافة جر موضع يف يضل» «من يكون
وال الناس. من يكون أن بد فال الناس، أكرم زيد قولك نحو له. بعًضا كان يشء إىل
«من إىل «أعلم» تضيف أن يجوز ال فكذلك النعام، من ليس ألنه النعام؛ أفضل زيد تقل:

الضالني. بعض يكون ال تعاىل هللا ألن يضل»
وتعارشهم، تخالطهم بينهم تكون أن من قدًرا أقل زمانك الناسيف إن يقول: (179)

الزمان. هذا أهل تعايش أن من أجل وقدرك
قلبي يف ما ليسكن عليها قدرت إن لفظة منك وأسمعني كلمة كلمني يقول: (180)
أي أولياءك؛ وتنفع أعداءك، — تشاء إذا — ترض حياتك يف كنت فلقد الحزن، لوعة من

بكالمك. فانفعني
إىل منك يكن لم يقول: يقلقه. أي يريبه، ما منه رأى أي به؛ اسرتاب يقال: (181)
يوجعهم، أو منك يريبهم ما — بنفسك تفجعهم أن قبل أي — املرة هذه قبل أخالئك

عيونهم. وأبكيت قلوبهم أوجعت ُفقدت فلما
حياتك حال يف أراك كنت يقول: حال. تلم: وما وقوله الحاد. الذكي األصمع: (182)

ذكي. قلب عنك دفعها إال الدهر نوازل من نازلة بك تنزل وما
لكأنَّ حتى األعداء وقتال األولياء إعطاء شنشنتها يد عنك ونفاها يقول: (183)

تمام: أبو يقول هذا ويف وجوب. ال تربع وهما عليها، واجبان والقتال النوال

َواَج��بَ��ا َل��يْ��َس َم��ا اْل��ُج��وِد َزَك��اُة َع��َل��يْ��ِه َف��أَْوَج��بَ��ْت اْل��َم��َع��اِل��ي نَ��ْه��َب َم��الُ��ُه ثَ��َوى

الرومي: ابن ويقول

اْل��َوَس��اِئ��َال تَ��ْس��تَ��ِح��قُّ ال��لُّ��َه��ا يَ��َرى َال َم��ِل��ٌك
نَ��َواِف��َال ��ى َوتُ��َس��مَّ َف��َراِئ��ًض��ا َويَ��َراَه��ا
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آخر: ويقول

تَ��بَ��رَُّع��ا َج��اَد تَ��ْس��أَْل��ُه َل��ْم أَنْ��َت َوإِْن َف��ِري��َض��ًة َج��اَد تَ��ْس��أَْل��ُه َم��تَ��ى أََغ��رُّ

امللبوس يخلع إذ جديًدا؛ لباًسا يوم كل يلبس حياته يف كان من يا يريد: (184)
اللباس والحلة: الكفن. يعني تخلع؟ ال حلة اآلن تلبس أن ترىض كيف يقصده، من عىل

ثوبني. تكون حتى حلة تسمى وال — ورداء إزار — ثوبني من
الحمايس: يقول املعنى هذا ويف حمله، يثقل الذي الفادح: (185)

َم��ْدَف��َع��ا َع��نْ��َك َل��َه��ا نَ��ْس��ِط��ْع َل��ْم تُ��ِري��ُدَك أَتَ��ْت إِذَا َح��تَّ��ى اْألَيَّ��اَم ِب��َك َدَف��ْع��نَ��ا

ظللت يقول: وسدده. به اليد بسط الرمح: ورشع بك. ونزل أصابك عراك: (186)
بك؛ نزل ما دفع يف سيوفك وال رماحك تعمل لم العاجز نظر املوت إىل تنظر — أقمت —

للموت. مدفع ال إذ
ومتكاثر: الوحيد. ضمري من حال متكاثر: وجيشه وقوله: تفدية. بأبي: (187)
من وحيًدا كان — جيوشه كثرة مع — إنه يقول: ثاٍن. خرب ويبكي: لجيشه. أول خرب
أن مع الدموع، غري عدة وال البكاء، غري به نزل فيما غناء لجيوشه يكن فلم األنصار،
هذا فرس وقد املصيبة. عند شيئًا تغني وال صاحبها ترض ألنها األسلحة؛ رش من الدموع

التايل. البيت يف
غري سالح لك يكن لم إذا يقول: ترضب. وتقرع: وأخفت. أفزعت رعت: (188)
يدفع وال يجدي ال إنه أي الخد: به وتقرع القلب به تروع إنما البكاء؛ يف غناء فال البكاء

شيئًا.
يف الذي واألبقع: البياض. عليه غلب الذي وهو األشهب؛ تصغري األشيهب: (189)
يخاطب — إليك وصلت يقول: الدواب. يف كاألبلق والكالب الطري يف وهو بياض، صدره
فالبازي والوضيع والرشيف والكبري الصغري لديها سواء — املنية يد يريد — يد — املرثي
الباز، من أل همزة بقطع — االشهب ألباز ويروى: للوضيع. مثل والغراب للرشيف، مثل
أخذ فكأنه الثاني، الشطر أول يف وقعت قد أل همزة أن عىل بناء أشهب: همزة ووصل

حسان: قال كما ثاٍن، بيت يف
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ُع��ثْ��َم��انَ��ا ثَ��اَراِت يَ��ا أَْك��بَ��ُر أل��ل��ُه ِديَ��اِرُك��ْم: ِف��ي َوِش��ي��ًك��ا َل��تَ��ْس��َم��ُع��نَّ

اآلخر: وقال

أَْرَوع ِل��َق��اء أَُخ��و َف��ْه��َو أل��س��ي��ف َخ��اِئ��ًف��ا تَ��أَبَّ��َط َف��تً��ى أَتَ��يْ��َن َح��تَّ��ى

العسكر جحفل؛ جمع والجحافل: املجتمع. وهو محفل؛ جمع املحافل: (190)
والنريان: النور. الكثري الكوكب والنري: للغارة. ليًال الجيوش سري يريد والرسى: العظيم.
يف والجحافل جماعتها، إرشاد يف للمحافل من عليه: متفجًعا يقول والقمر. الشمس
الغزو، يف األعداء من الغرة وطلب الحرب، فرص انتهاز عند والرسى كتائبها، ترصيف
بضوئه، تهتدي كانت الذي والنري برأيه، تستمد كانت الذي املرشد بفقدك فقدت ولقد

العكربي. قاله بعده، يطلع ال غروبًا وغرب عنده، تعهده كانت ما فعدمت
بقراهم؟ ترس كنت الذين ضيوفك عىل لك خليفة اتخذته الذي ومن يقول: (191)

قاصده. حياته يف يضيع ال من ومثلك بعدك قصادك ضاع لقد
فكأنه القبائح، فيه توافرت وجه وجهك فإن زمان يا وجهك هللا قبح يقول: (192)
قبحه قولهم: من — عامله عن نائب مطلق مفعول قبًحا، فقوله: برقًعا. القبائح اتخذ
سقيًا يقال: كما املفعول، لبيان لوجهك: قوله: من والالم الخري. عن ونحاه أقصاه أي هللا:

الحسن. — الثاني املرصاع يف — والقبح له.
أصلها يرى حتى السبابة عىل رجله إبهام أقبلت الذي األصل: يف األوكع (193)
أمة ويقولون: العمل، يف يكددن اللواتي لإلماء ذلك يكون ما وأكثر كالعقدة، خارًجا
من يتعجب للتعجب، هنا: واالستفهام لئيم. أو أحمق أي أوكع؛ وعبد حمقاء، أي وكعاء؛
أو األحمق — كافوًرا يعني — حاسده بقاء مع وفضله جوده يف فاتك شجاع أبي موت
أبي من بدل والجر مثل، من بدل أنه عىل فالرفع وبالجر؛ بالرفع، يروى وفاتك: اللئيم.

شجاع.
يصفع؟ من أال يصيح قفاه فكأن لإلذالل، أهل لسقوطه كافوًرا إن يقول: (194)
إذ خري؛ فيه من عنده ليس أي صفعه؛ عىل تقدر ال مقطعة حوله التي األيدي ولكن
عن وتأخرهم بمثله لرضاهم أصحابه من حوله من يهجو مثله، عليهم يملك بأن رضوا
فاتك. رثاء من وأصحابه كافور هجاء إىل خرج إذ املتنبي؛ من استطراد وهذا به. اإليقاع

780



العني حرف قافية

— هو أي أبقيتهم؛ الذين الكاذبني أكذب أبقيت يقول: الزمان يخاطب (195)
أصدق أي — والسامعني القائلني أصدق وأخذت الكاذبني. من بقي من أكذب — كافور
بالجملة موصوفة نكرة و«من»: لكاذب، صفة أبقيته: فقوله املرثي. يعني — الناس

بعدها.
تفوح. وتتضوع: واحد. والريح: الريحة (196)

من للخروج تتطلع كأنها وكانت الوحوش، دماء قرت موتك بعد يقول: (197)
وتبديه الغزوات بمواصلته وصيد طرد صاحب كان أنه يعني وجزًعا. منك خوًفا أبدانها
للدم. الضمري وكان: وقوله: قر. فاعل فدمه: الوحوش. دماء قرت فبموته الفلوات، يف

االسترشاف. والتطلع: نافرة. يقال وال نافر، دابة ويقال: الحال. واو والواو:
ورجعت. إليها عادت وأوت: عذباتها. يف تكون التي العقد السياط: ثمر (198)
كان أبًدا ألنه والسياط؛ الخيل بني الصلح بموته حصل يقول: ساق. جمع والسوق:
شدة يف — وهي مسترصخ، إغاثة أو طرد أو عدو قصد يف لرتكض بسياطه يرضبها
أنفسها. عن ترميها كانت كأنها منها، ليست وأذرعها سوقها كأن — كثرته أو جريها

إليها. عادت كأنها وأرجلها أيديها صارت ركضها ترك ملا واآلن
والراعف: وذهب. درس وعفا: الحرب. يف الفرسان مطاردة بالطراد: يعني (199)
القاطع. السيف والحسام: الرمح. والقناة: — األنف رعاف من — الدم منه يسيل الذي

التميمي: قول من البيتني ومعنى وكيع: ابن قال بموته. واندرس ذلك ذهب يقول:

اْل��ُوُروُد َح��اَن َوَق��ْد ًة ُم��َخ��الَّ َواْل��َع��َواِل��ي اْل��َم��ْش��َرِف��يَّ��َة تَ��َرْك��َت
تَ��ُروُد ِزي��نَ��ِت��َه��ا بَ��ْع��َد َع��َواِط��َل َم��ْرٍج ِب��ُك��لِّ اْل��ِج��يَ��اَد وََغ��اَدْرَت

مألًفا تتخذه كناسها أو الظبية مربض الخلم: وأصل الصديق. املخالم: (200)
و«من» الوداع. عند معه خرج الرجل: وشيع النديم. واملنادم: هذا. من فهو إليه، وتأوي
أوليائه، ملجأ كان من وذهب وىل يقول: املرعى. واملرتع: وىل. فاعل — الثاني البيت يف —
وينادمه عليه ويعول يؤمه كان من وكل أعدائه، من قوم كل يف مرتع لسيفه وكان

القرب. إىل تشييعه عند وذلك مالزمني، غري ومودعون مؤانسني غري مشيعون
كرسى، ملكهم لكان العجم يف حل لو حتى كان أينما عظيًما كان إنه يقول: (201)
بيان وكرسى: الثاني. البيت يف ومثله فيها. فهو أي ففيها: فقوله قوم. كل يف وكذلك

حال. بعده: والجملة لرب.
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كان أي الطعان. يف الفرسان أرسع كان يقول: التمييز. عىل نصب فرًسا: (202)
فأدركته. منه أرسع كانت املنية ولكن يدرك، لم طعن إذا

— يقول فهو بعده. الطعان وال الركض يحسنون ال الفرسان إن يقول: (203)
قوائمها. الخيل حملت وال رمًحا بعده الفرسان حمل ال الدعاء: طريق عىل

له. فداء جعل أي وددته: من بأبي أفدى أي التفدية؛ باء الباء هذه بأبي: (204)
عىل يقول هذا ويف ثاٍن. لفراق توديًعا اللقاء عند عيلَّ تسليمه كان يقول: (205)

العكوك: جبلة ابن

َودََّع��ا َح��تَّ��ى َس��لَّ��َم َم��ا ثُ��مَّ َزْوَرتِ��ِه ِف��ي اْألَْه��َواَل َرِك��َب

اآلخر: ويقول

ِق��نَ��اِع��ِه تَ��ْح��َت اْل��بَ��ْدِر َض��ْوءُ يَ��ْخ��َف َل��ْم ُم��تَ��َق��نِّ��ٌع َزاِئ��ٌر ��ي َوأُمِّ ِب��أَِب��ي
ِل��َوَداِع��ِه ِع��نَ��اَق��ِه ابْ��تَ��َدأُْت َح��تَّ��ى ِل��ِل��َق��اِئ��ِه ِع��نَ��اَق��ُه أَْس��تَ��ِت��مَّ َل��ْم
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إليه: يهديه فرس وصف عن الدولة سيف سأله وقد وقال

أُلُ��وُف1 ِف��ي��َه��ا اْل��ِج��يَ��اَد انَّ َول��َو َط��ِف��ي��ُف نَ��َداَك ِم��ْن اْل��َخ��يْ��ِل َم��ْوِق��ُع
اْل��َم��ْع��ُروُف2 ��ُم اْل��ُم��َط��هَّ َوذَاَك ـ��َف ـْ اْل��َوص�� تَ��ْج��َم��ُع َل��ْف��َظ��ٌة ال��لَّ��ْف��ِظ َوِم��َن
َش��ِري��ُف3 ��ِري��ُف ال��شَّ يَ��ْم��نَ��ُح َم��ا ُك��لُّ اْخ��ِت��يَ��اٌر َع��َل��يْ��َك ال��نَّ��َدى ِف��ي َل��نَ��ا َم��ا

قد وكان بحمص، معتقل وهو هدية كنداج بن دلف بأبي يعرف رجل إليه وأهدى
السجن:4 من إليه فكتب اعتقله. الذي الوايل عند ثلبه أنه بلغه

ُدَل��ِف!5 أَبَ��ا يَ��ا َواْل��َق��يْ��ِد ��ْج��ِن َوال��سِّ َوال��تَّ��َل��ِف ال��ثَّ��َواءِ ِب��ُط��وِل أَْه��ِوْن
ِب��اْل��ِج��يَ��ِف6 اْألُُس��وَد يُ��ْرِض��ي َواْل��ُج��وُع ِب��ي ِب��رََّك َق��ِب��ْل��ُت اْخ��ِت��يَ��اٍر َغ��يْ��َر
ُم��ْع��تَ��ِرِف7 نَ��ْف��َس ِل��ْل��َم��ْوِت َوطَّ��نْ��ُت َف��َق��ْد ِش��ئْ��َت َك��يْ��َف ��ْج��ُن ال��سِّ أيُّ��َه��ا ُك��ْن
��َدِف8 ال��صَّ َس��اِك��َن رُّ ال��دُّ يَ��ُك��ِن َل��ْم َم��نْ��َق��َص��ًة ِف��ي��َك ُس��ْك��نَ��اَي َك��اَن َل��ْو

القايض: الحسني بن أحمد الفرج أبا يمدح وقال

َش��نْ��ُف9 ِل��َوْح��ِش��يَّ��ٍة َم��ا َال ِل��َوْح��ِش��يَّ��ٍة ��ْج��ُف؟ ال��سَّ ُرِف��َع َغ��اَدٍة أَْم ِل��ِج��نِّ��يَّ��ٍة
َوال��رِّْدُف10 َواْل��َخ��ْص��ُر َواْل��َح��ْل��ُي َس��َواِل��ُف��َه��ا َف��تَ��َج��اذَبَ��ْت نَ��ْف��َرٌة َع��َرتْ��َه��ا نَ��ُف��وٌر
ِخ��ْش��ُف11 َوَالَح��َظ��نَ��ا ُخ��وٌط َل��نَ��ا تَ��ثَ��نَّ��ى َف��َك��أَنَّ��َم��ا ِم��ْرُط��َه��ا ِم��نْ��َه��ا َوُخ��يِّ��َل
َض��ْع��ُف12 ُق��وَّتِ��ي ِم��ْن َوْه��َي ِع��ْش��ٍق َوُق��وَُّة ِزيَ��اَدِت��ي نَ��ْق��ُص َوْه��َي َش��يْ��ٍب ِزيَ��اَدُة



املتنبي ديوان رشح

ِح��ْل��ُف13 َوَل��َه��ا ِل��ي ��ْوُق َوال��شَّ ِب��ي اْل��َوْج��ِد ِم��َن ِب��َه��ا َم��ا اْل��َوْج��ِد ِم��َن ِب��ي َم��ْن َدِم��ي َه��َراَق��ْت
اْل��َوْح��ُف14 ��َع��ُر ال��شَّ َغ��يْ��َرَه��ا ِث��يَ��ابً��ا َك��َس��اَه��ا ِث��يَ��اِب��َه��ا ِم��ْن َج��رَّْدتَ��َه��ا ُك��لَّ��َم��ا َوَم��ْن
ِح��ْق��ُف15 َويُ��ْم��ِس��ُك��ُه بَ��ْدٌر ِب��ِه يَ��ِم��ي��ُل بَ��انَ��ٍة ُغ��ْص��ِن ��انَ��تَ��ا ُرمَّ َوَق��ابَ��َل��ِن��ي
يَ��ْص��ُف��و؟16 َع��يْ��ُش��نَ��ا َوَال تَ��ْدنُ��و َداُرنَ��ا َف��َال َوْص��َل��نَ��ا َواَص��ْل��َت بَ��يْ��ُن يَ��ا َل��نَ��ا أََك��يْ��ًدا
َل��ْه��ُف17 ُغ��لَّ��ًة َش��َف��ى َل��ْو َل��ْه��ِف��ي! َوأُْك��ِث��ُر: َح��اَج��ًة اْل��َويْ��ُل َق��َض��ى َل��ْو َويْ��ِل��ي! ُد: أَُردِّ
اْل��َح��تْ��ُف18 ال��لَّ��ذَِّة َوِف��ي َج��ْه��ًال ِب��ِه َل��ِذذُْت َك��اِم��نً��ا ��ْه��ِد ال��شَّ ِف��ي ��مِّ َك��ال��سُّ اْل��َه��َوى ِف��ي َض��نً��ى
َك��ْه��ُف19 ُدونَ��َه��ا َل��ُه اْل��َق��اِض��ي اْل��َف��َرِج أَبُ��و َك��أَنَّ��َم��ا نَ��ْف��ِس��ي أَْف��نَ��تْ��ُه َوَم��ا َف��أَْف��نَ��ى
َوال��زَّْع��ُف20 اْل��بَ��ي��ُض أَْغ��نَ��ِت َم��ا َك��آَراِئ��ِه َواْل��َق��نَ��ا اْل��ِب��ي��ُض َك��انَ��ِت َل��ْو اْل��َك��َرى َق��ِل��ي��ُل
َح��ْرُف21 َل��ْف��ِظ��ِه ِم��ْن اْألَْل��َف��اَظ َويَ��ْس��تَ��ْغ��ِرُق َوْج��ِه��ِه تَ��ْق��ِط��ي��ُب اْل��َج��يْ��ِش َم��َق��اَم يَ��ُق��وُم
ْل��ُف22 اْإلِ َف��اَرَق��ُه ْل��ِف اْإلِ َح��ِن��ي��َن إَِل��يْ��ِه يَ��ِم��ي��نُ��ُه َح��نَّ��ْت اْإلِْع��َط��اءَ َف��َق��َد َوإِْن
23 ُق��فُّ َج��نْ��ِب��َه��ا ِف��ي اْألَْرِض ِج��بَ��اُل ِج��بَ��اٌل َص��ْدِرِه أَْرِض ِف��ي ِل��ْل��ِع��ْل��ِم َرَس��ْت أَِدي��ٌب
24 َك��فُّ اْس��َم��ُه أَنَّ ال��دَّْه��َر أََودَّ ُس��ُم��وٍّا ��ُه َك��فُّ ��رِّ َوال��شَّ اْل��َخ��يْ��ِر ِف��ي َس��َم��ْت َج��َواٌد
َخ��ْل��ُف25 ِس��يَ��اَدِت��ِه ِف��ي إِالَّ ال��نَّ��اِس ِم��َن َس��يِّ��ٍد ُك��لِّ ِف��ي ال��نَّ��اِس َوبَ��يْ��َن َوأَْض��َح��ى
تَ��ْق��ُف��و26 ُع��ُروِق��ِه��ْم ِف��ي َه��َواُه ِل��َج��اِري ِدَم��اءَُه��ْم َك��أَنَّ َح��تَّ��ى يُ��َف��دُّونَ��ُه
َوْق��ُف27 َوُش��ْك��ُرُه��ْم َوْق��ٌف َف��نَ��اِئ��لُ��ُه َونَ��اِئ��ٍل ُش��ْك��ٍر َوْق��َف��يْ��ِن؛ ِف��ي ُوُق��وَف��يْ��ِن
اْل��َك��ْش��ُف28 َوانْ��َك��َش��َف اْل��َف��ْق��ُد َف��َداَم َع��َل��يْ��ِه َك��ْش��ُف��نَ��ا َداَم ِم��ثْ��َل��ُه َف��َق��ْدنَ��ا ��ا َوَل��مَّ
ال��طَّ��ْرُف29 ُح��ْس��ِن��ِه ِف��ي َح��اَر ��ا ِم��مَّ ِب��أَْك��ثَ��َر َش��أِْن��ِه ُع��ْظ��ِم ِف��ي اْألَْوَه��اُم َح��اَرِت َوَم��ا
اْل��ُع��ْرُف30 وْف��ِرِه ِم��ْن نَ��اَل ��ا ِم��مَّ ِب��أَْع��َظ��َم َواْألَذَى اْل��َغ��يْ��ُظ ��اِدِه ُح��سَّ ِم��ْن نَ��اَل َوَال
َظ��ْرُف31 َوَظ��اِه��ُرُه ِدي��ٌن َوبَ��اِط��نُ��ُه ُح��ْك��ٌم َوَم��نْ��ِط��ُق��ُه ِع��ْل��ٌم تَ��َف��كُّ��ُرُه
يَ��ْع��ُف��و32 ال��نَّ��َدى َوَرْس��ُم يُ��وِدي اْل��ُع��َال َوَم��ْغ��نَ��ى َع��َواِص��ٌف َوْه��َي ال��لُّ��ْؤِم ِريَ��اَح أََم��اَت
اْل��ُوْط��ُف33 يَ��ُم ال��دِّ اْس��تَ��ْح��يَ��ِت َه��َط��ْل��َن َم��ا إِذَا أََص��اِب��ًع��ا اْل��ُح��َس��يْ��ِن ابْ��ِن َق��بْ��َل نَ��َر َف��َل��ْم
اْل��َوْص��ُف34 يُ��ْدِرُك��ُه َل��يْ��َس َم��ا ِب��أَْف��َع��اِل��ِه ُم��ْدِرًك��ا اْل��َم��ْج��ِد ُق��لَّ��ِة ِف��ي َس��اِع��يً��ا َوَال
ِط��ْرُف35 َويَ��ْح��ِم��لُ��ُه نْ��يَ��ا ال��دُّ َويَ��ْس��تَ��ْص��ِغ��ُر َح��ْم��َل��ُه اْل��ِع��ْبءَ يَ��ْح��ِم��ُل َش��يْ��ئً��ا نَ��َر َوَل��ْم
َس��ْق��ُف36 َف��ْوِق��ِه َوِم��ْن َف��ْرٌش تَ��ْح��ِت��ِه َوِم��ْن ِل��َق��اِص��ٍد اْل��ُم��ِح��ي��ُط اْل��بَ��ْح��ُر َج��َل��َس َوَال
��ْح��ُف!37 َوال��صُّ اْل��َق��َراِط��ي��ُس ِف��ي��ِه َف��ِن��يَ��ْت َوَق��ْد نَ��ْع��تَ��ُه أَُح��اِوُل ِم��نِّ��ي َع��َج��بً��ا َف��َوا
ِص��نْ��ُف38 َل��ُه َويَ��أِْت��ي ِص��نْ��ٌف َل��ُه يَ��ُم��رُّ َم��ْك��ُرَم��اِت��ِه َع��ْن اْألَْخ��بَ��اِر َك��ثْ��َرِة َوِم��ْن
َرْش��ُف39 َل��َه��ا يُ��َم��لُّ َال َح��ِب��ي��ٍب ثَ��نَ��ايَ��ا َك��أَنَّ��َه��ا ِخ��َص��اٍل َع��ْن ِم��نْ��ُه َوتَ��ْف��تَ��رُّ
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اْألَنْ��ُف40 َك��ال��ذَّنَ��ِب َل��يْ��َس َوَل��ِك��ْن َك��ِث��ي��ٌر إَِل��يْ��ِه��ْم َق��ْص��ِدي َوال��رَّاُج��وَن َق��َص��ْدتُ��َك
َص��ْرُف41 َوبَ��يْ��نَ��ُه��َم��ا ِل��ْل��ُم��ْك��ِدي نَ��ُف��وَع��اِن َواِح��ٌد َوال��تِّ��بْ��ُر اْل��بَ��يْ��َض��اءُ ��ُة اْل��ِف��ضَّ َوَال
َخ��ْل��ُف42 َخ��ْل��َف��ُه الَّ��ِذي اْل��ُج��وِد ُم��نْ��تَ��َه��ى َوَال ُدونَ��ُه اْل��َغ��يْ��ُث يُ��ْرتَ��َج��ى ِب��ُدوٍن َوَل��ْس��َت
��ْع��ُف43 ال��ضِّ َوَل��ِك��نَّ��َك ُك��لٍّ ِم��ْن اْل��بَ��ْع��ُض َوَال َج��َم��اَع��ٍة ِم��ْن اْل��َوَرى ذَا ِف��ي َواِح��ًدا َوَال
أَْل��ُف44 ِم��ث��َل��ُه بَ��ْل ��ْع��ِف ال��ضِّ ِض��ْع��ِف ِض��ْع��َف َوال ِض��ْع��ُف��ُه ��ْع��َف ال��ضِّ يَ��تْ��بَ��َع َح��تَّ��ى ��ْع��َف ال��ضِّ َوَال
ال��نِّ��ْص��ُف45 َوَال َه��ذَا ال��ثُّ��ْل��ثَ��اِن َوَال َغ��ِل��ْط��ُت أَْه��لُ��ُه أَنْ��َت الَّ��ِذي َه��ذَا أََق��اِض��يَ��نَ��ا
تَ��ْع��ُف��و46 أَْن أَْس��أَُل ِج��ئْ��ُت َوَل��ِك��ْن ِب��ذَنْ��ِب��ي َم��اِدًح��ا ِج��ئْ��ُت َوَم��ا تَ��ْق��ِص��ي��ِري َوذَنْ��ِب��ي

مرتجًال: فقال تراه كيف فقال 47 حسنًا جوشنًا العشائر أبو له وأخرج

اْل��ُح��تُ��وُف48 ُم��بَ��اِش��ِرِه َع��ْن َوَزلَّ��ْت ��ُف��وُف ال��صُّ ُش��قَّ َوِب��ِم��ثْ��ِل��ِه ِب��ِه
��يُ��وُف49 َوال��سُّ اْألَِس��نَّ��ُة َج��َواِش��نُ��َه��ا ِك��َراٍم ِم��ْن َف��ِإنَّ��َك َل��ًق��ى َف��َدْع��ُه

فلحقوه به ليوقعوا له غلمانًا فأرسل الطيب أبي عىل غضب قد العشائر أبو وكان
أبو فقال العشائر، أبي غالم وأنا خذه وقال: بسهم، أحدهم فرماه ليًال حلب بظاهر

الطيب:50

َح��ِف��ي��ُف51 يَ��َديْ��ِه ِم��ْن َح��ْولِ��ي َولِ��ل��نَّ��بْ��ِل أُِح��بُّ��ُه َم��ْن إَِل��ى ِع��نْ��ِدي َوُم��نْ��تَ��ِس��ٍب
أَلُ��وُف52 اْل��َك��ِري��َم َوَل��ِك��نَّ َح��نَ��نْ��ُت َم��ذَلَّ��ٍة ِم��ْن َوَم��ا َش��ْوِق��ي ِم��ْن َف��َه��يَّ��َج
َض��ِع��ي��ُف53 ِل��ْل��ُح��َس��يْ��ِن ِوَداِدي َدَواَم اْألَذَى َع��َل��ى يَ��ُدوُم َال ِوَداٍد َوُك��لُّ
أُلُ��وُف54 َس��َرْرَن ِئ��ي ال��الَّ َف��أَْف��َع��الُ��ُه َواِح��ًدا َس��اءَ الَّ��ِذي اْل��ِف��ْع��ُل يَ��ُك��ِن َف��ِإْن
َع��ِن��ي��ُف55 اْل��َم��اِل��ِك��ي��َن بَ��ْع��َض َوَل��ِك��نَّ ِل��نَ��ْف��ِس��ِه اْل��ِف��َداءُ نَ��ْف��ِس��ي َل��ُه َونَ��ْف��ِس��ي

قتله: وأراد فرسه أخذ إذ عبده يف وقال

آنَ��اَف��ا56 ِب��ِه��نَّ ِم��نْ��ُه��ْم أَْج��دَُع أَْس��يَ��اًف��ا ِل��ْل��َغ��اِدِري��َن أَْع��َدْدُت
أَْق��َح��اَف��ا57 َه��اِم��ِه��نَّ َع��ْن أََط��ْرَن َل��ُه��ْم أَْرُؤًس��ا ال��ل��ُه يَ��ْرَح��ُم َال
آَالَف��ا58 اْل��ِم��ئُ��وَن تَ��ُك��وَن َوأَْن ِق��لَّ��ِت��ِه��ْم َغ��يْ��َر ��يْ��ُف ال��سَّ يَ��نْ��ِق��ُم َم��ا
أَْج��َواَف��ا59 ِل��ْل��َخ��اِم��َع��اِت َوَزاَر ِب��َدٍم َف��َج��ْع��تُ��ُه َل��ْح��ٍم َش��رَّ يَ��ا
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َع��اَف��ا60 َوَم��ْن ِل��ي ال��طَّ��يْ��َر َزَج��َر َم��ْن ِب��ي ُس��َؤاِل��َك َع��ْن أُْغ��ِن��ي��َت ُك��نْ��َت َق��ْد
إِْخ��َالَف��ا61 اْع��تَ��َرْض��َت ��ا َل��مَّ َوِخ��ْف��ُت تَ��َع��رََّض��ُه َم��ْن ال��نَّ��ْص��َل ذَا َوَع��ْدُت
تَ��ْوَك��اَف��ا62 اْل��ُم��ْق��َل��تَ��اِن تُ��تْ��ِب��ُع��َك َوال ذُِك��ْرَت إِْن اْل��َخ��يْ��ُر يُ��ذَْك��ُر َال
َخ��اَف��ا63 الَّ��ِت��ي اْل��َغ��ايَ��َة أَْوَرْدتُ��ُه ِب��َغ��ْدَرتِ��ِه َراَع��ِن��ي اْم��ُرٌؤ إِذَا

هوامش

إذا واستطف: وأطف، اليشء، له طف قولهم: من الحقري، القليل الطفيف: (1)
أهديته ما يعد بحيث الكثرة من عطاياك إن يقول: املتعذر. غري املمكن فالطفيف: أمكن،

الجياد. من ألوف تهبها التي الخيل يف كان ولو قليًال، نزًرا إليها بالقياس الخيل من
لفظة الخيل بها توصف التي األلفاظ من إن يقول: الجمال. التام املطهم: (2)
أختار أن أمرتني أنك يعني املطهم. لفظة هي اللفظة وتلك أوصافها، تجمع واحدة
متى إنه أي أهله؛ عند املعروف وهو املطهم، هو أختاره والذي إيلَّ، تهبه فرس وصف
العيوب. من الخايل املحاسن التام هو به يوصف ما أن عرف الخيل أرباب عند أطلق

وصف. املطهم ألن الوصف؛ إىل وذاك، بقوله: واإلشارة
الذي فأما ألمرك، امتثاًال واحًدا وصًفا فذكرت الوصف، سألتني إنك يقول: (3)
جليل ألنك رشيف؛ جليل تمنحه ما ألن تهب؛ فيما عليك لنا اختيار ال أنَّا فهو عندي

رشيف.
قال قبل. من له صديًقا وكان اعتقله الذي الوايل سجان هذا دلف أبو كان (4)
من — بأرضسلمية وخرج ذكره، وشاع املتنبي، أمر اشتهر ملا املنبي»: «الصبح صاحب
«كوتكني» لها: يقال قرية يف الهاشمي عيل ابن عليه قبض — عدي بني يف حمص عمل

املتنبي: فقال الصفصاف، خشب من خشبتني وعنقه رجله يف وجعل

َم��نَ��اِف َع��بْ��ِد بْ��ِن َه��اِش��ِم آِل ِم��ْن ِب��أَنَّ��ُه ِب��ُك��وتَ��ِك��ي��َن اْل��ُم��ِق��ي��ُم َزَع��َم
��ْف��َص��اِف ال��صَّ ِم��َن ُق��يُ��وُدُه��ُم َص��اَرْت أَبْ��نَ��اِئ��ِه��ْم ِم��ْن ِص��ْرَت ُم��ذْ َف��أََج��بْ��تُ��ُه

الوايل: إىل كتب الحبس يف اعتقاله طال وملا
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َغ��ِري��ُب ِألَنِّ��ي إِالَّ ِل��َش��ْيءٍ َال اْألَِري��ُب اْألَِم��ي��ُر أَيُّ��َه��ا ِب��يَ��ِدي
يَ��ذُوُب َع��يْ��ٍن ِب��َدْم��ِع َق��ْل��ٍب َدُم ذََك��َرتْ��ِن��ي إِذَا َل��َه��ا ِألُمٍّ أَْو
أَتُ��وُب يَ��َديْ��َك َع��َل��ى َف��ِإنِّ��ي ُت ْ أَْخ��َط��أ َرأَيْ��تُ��َك أَْن َق��بْ��َل أَُك��ْن إِْن
اْل��ُع��يُ��وُب اْل��ُع��يُ��وِب ذَِوِي ِف��ي ُخ��ِل��َق��ْت َوِم��نْ��ُه َل��َديْ��َك َع��ابَ��ِن��ي َع��اِئ��ٌب

التذييل. يف وتجدهما الديوان يف ليستا القطعتان وهاتان
السجن. يف مقامه يريد اإلقامة؛ والثواء: تعجب. صيغة أهونه، ما أي بكذا: أهون (5)
يشء عىل نفسه وطن ومن عليها، نفيس وطنت إني أي األشياء! هذه عيلَّ أهون ما يقول:

: ُكثرَيِّ قال كما — اشتد وإن — عليه هان

ذَلَّ��ِت ال��نَّ��ْف��ُس َل��َه��ا يَ��ْوًم��ا ُوطِّ��نَ��ْت إِذَا ُم��ِص��ي��بَ��ٍة ُك��لُّ َع��زُّ يَ��ا َل��َه��ا َف��ُق��ْل��ُت

ذلك. يهوله ال صبور القلب قوي شجاع وألنه
به يعني اإلحسان؛ والرب: الفاعل. اسم تأويل يف واملصدر: حال. اختيار: غري (6)

هدية. إليه وأهدى السجن يف وهو املتنبي بر قد هذا دلف أبو وكان الهدية.
بأكل يرىض كاألسد إليه، الحتياجي — اختياًرا ال — اضطراًرا بي برك قبلت يقول:

الوزير: املهلبي يقول هذا مثل ويف لحًما. غريها يجد لم إذا الجيف

اْض��ِط��َراُر أَْك��ِل��ِه إَِل��ى َدَع��ا َم��يْ��ٍت َك��َل��ْح��ِم إِالَّ ُك��نْ��َت َم��ا

البصري: عىل ألبي ومثله

َك��ِري��ُم نْ��يَ��ا ال��دُّ َوِف��ي َك��َرٍم إَِل��ى اْل��ُم��َع��لَّ��ى انْ��تَ��َس��َب َم��ا أَِب��ي��َك َل��َع��ْم��ُر
اْل��َه��ِش��ي��ُم ُرِع��َي نَ��بْ��تُ��َه��ا َح َوَص��وَّ اْق��َش��َع��رَّْت إِذَا اْل��ِب��َالَد َوَل��ِك��نَّ

اآلخر: قول ومثله

ُم��تَ��َع��لَّ��َال أََرى َال إِذْ أَُزوُرُك��ُم إِنَّ��ِن��ي ال��زِّيَ��اَرِة ِف��ي تَ��ْح��َم��ُدونِ��ي َف��َال

ومثله:
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اْل��َك��َرْم أَْه��ُل نَ��أَى إِذَا ِم ال��لِّ��ئَ��ا ِم��َن أَتَ��اَك َم��ا ُخ��ذْ
اْل��َغ��نَ��ْم تَ��َع��ذََّرِت إِذَا َب اْل��ِك��َال تَ��ْف��تَ��ِرُس َف��اْألُْس��ُد

للسجن: — يقول وذللها. مهدها نفسه: ووطن يصيبه. ما عىل الصابر املعرتف: (7)
عليك. صابر فإني الشدة، من شئت كيف كن

ملا نقًصا بي يلحق فيك نزويل كان لو يقول: السكون. بمعنى اسم السكنى: (8)
بالدر السجن يف نفسه شبه له؛ قدر ال الذي الصدف يف ساكنًا قدره رشف عىل الدر كان

هفان. أبي قول من وهو قالوا: الصدف. يف

��َدِف ال��سُّ ِف��ي اْل��بَ��ْدِر َف��ُط��لُ��وُع تَ��ْع��َج��ِب��ي َال َل��َه��ا: َف��ُق��ْل��ُت َش��يْ��ِب��ي ِم��ْن ُدرُّ ��بَ��ْت تَ��َع��جَّ
��َدِف ال��صَّ ِف��ي رَّ ال��دُّ أَنَّ ُدرُّ َدَرْت َوَم��ا َس��َم��ٍل ِف��ي ُرْح��ُت أَْن َع��َج��بً��ا َوَزاَدَه��ا

أنشد الشعر، يف مثله جاء وقد االستفهام. همزة فحذف ألجنية؟ أراد لجنية: (9)
يعفر: بن لألسود سيبويه

ِم��نْ��َق��ِر؟ ابْ��ُن ُش��َع��يْ��ُث أَْم َس��ْه��ٍم ابْ��ُن ُش��َع��يْ��ُث َداِريً��ا ُك��نْ��ُت َوإِْن أَْدِري َم��ا َل��َع��ْم��ُرَك

تميم من حي وشعيث منقر؟ بني من هم أم سهم بني من أشعيث أدري ما (يقول:
هنا وسهم سهم، بني من أو منهم كونهم يف وشك أدعياء، فجعلهم منقر، بني من ثم

تصحيف.) وهو — بالباء — شعيب ويروى الشنتمري: قال قيس. من حي
ربيعة: أبي بن ولعمر

ِب��ثَ��َم��اِن؟ أَْم اْل��َج��ْم��َر َرَم��يْ��َن ِب��َس��بْ��ٍع َداِريً��ا ُك��نْ��ُت َوإِْن أَْدِري َم��ا َل��َع��ْم��ُرَك

«منى» ب الجمار رميهن تحصيل عن بهن البال واشتغال إليهن النظر ألهاني (يقول:
ثماٍن؟) أم سبع أهي املرات: عدد وعلم

وقوله: بنصفني. كان إذا السرت جانب والسجف: الناعمة. املرأة والغيداء: والغادة
كأنه لنفسه، جوابًا يكون أن ويجوز — كاألول — استفهاًما يكون أن يجوز لوحشية:
نفسه عىل منكًرا رجع ثم وحشية. لظبية أي لوحشية؛ هو بل لغادة، وال لجنية ليس قال:
رفع الذي السجف أن يعني األذن. أعىل يف يعلق ما والشنف: شنف، لوحشية ما فقال:
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املحبوبة محاسن من يتعجب لها؛ شنف ال والوحشية شنوًفا، عليها ألن إلنسية؛ رفع إنما
يشء مدح يف بالغت إذا والعرب حسناء؟ امرأة أم جنية السجف لها رفع التي هذه يقول:

قائلهم: قال كما الجن، من جعلته

َوتَ��ُر َل��َه��ا َم��ا ِب��َق��ْوٍس اْل��ُق��لُ��وِب َرْم��َي يُ��َع��لِّ��ُم��َه��ا ِج��نٌّ َل��َه��ا أَْو ِج��نِّ��يَّ��ٌة

هنا: بالحيل واملراد أصابتها. وعرتها: العنق. صفحة سالفة؛ جمع السوالف: (10)
أصلية، نفرة نفرتان؛ فاجتمعت حادثة نفرة وأصابتها طبًعا نفور هي يقول: عقدها.
تتحىل كانت الذي العقد أن يعني والحيل. سوالفها فتجاذبت الرحال رؤية من ونفرة
لعظم خرصها يجذب وردفها التجاذب، فحصل أمسكه، والعنق بثقله، عنقها جذب به

وُحِيلٍّ. ِحيلٍّ مفرد والَحْيلُ: هذا، الخرص. ودقة الردف
قوله من — ُمثَِّلها أي مرطها: منها وخيل خز. أو صوف من كساء املرط: (11)
قوله من فالجار كالخيال. ذلك يرون أي تَْسَعٰى﴾ أَنََّها ِسْحِرِهْم ِمْن إَِليِْه ﴿يَُخيَُّل تعاىل:
ولد والخشف: الغصن. والخوط: عطفيه. من يهز جاء قولهم: يف كما زائد، «منها»:
فإذا النفرة، تلك لدى صورتها لنا ومثل أرانا — ثوبها — مرطها إن يقول. الظبية.
سرت املرط ألن واللحظ القامة وخص — ينظر — يرنو وظبي يتثنى، بان كغصن هي
واملخبل: — املوحدة بالباء — وخبل جني: ابن وروى اللحظ. وال القد يسرت ولم محاسنها
لها. منه خبل ذلك فكأن محاسنها، سرت مرطها أن واملراد أصله. هذا يداه، قطعت الذي

الرومي: ابن قول إىل ينظر وهو قالوا:

َف��ال��رِّي��ُم َرنَ��ْت َوإِْن َم��اَل َف��اْل��ُغ��ْص��ُن َم��َش��ْت َوإِْن َالَح َف��اْل��بَ��ْدُر أَْق��بَ��َل��ْت إِْن

نقص الحقيقة عىل الزيادة وهذه شيب، زيادة — شأني أو — حايل يقول: (12)
قوي كلما أي ضعف؛ القوة وهذه عشق، وقوة الشباب، من ازددت ما نقص أي زيادتي؛

القائل: قال كما البدن، قوة ضعفت العشق

ال��نَّ��ْق��ُص ُه��َو ِف��ي��َه��ا َوِزيَ��اَدِت��ي ِزيَ��اَدٍة ِب��ُك��لِّ نْ��يَ��ا ال��دُّ ِف��ي َوأَُس��رُّ

تقدم: وقد — املتنبي قال وكما
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اْزِديَ��اِدي ِف��ي انْ��ِت��َق��اِص��ي َوَق��َع َف��َق��ْد ال��تَّ��نَ��اِه��ي بَ��ْع��ِد ِم��ْن اْزَدْدُت َم��ا َم��تَ��ى

دمي أراقت يقول: املالزم. والحلف: الهمزة. من بدل والهاء: أراقت، هراقت: (13)
كما أحبها إني أي مالزم؛ ولها يل والشوق بي تجد ما الحب من بها أجد التي تلك بحبها
الوجد من بي يقول: أن أمكنه لو جني: ابن قال يل. تشتاق كما إليها وأشتاق تحبني،
كما للعلم. بعضه حذف — للوزن — لكنه اعتداًال، أشد لكان بي الوجد من بها ما بها

تمام: أبو قال

َوتَ��ْع��ِدُم ال��رَِّج��اُل تُ��ثْ��ِري َك��َم��ا تُ��ثْ��ِري َرأَيْ��تَ��َه��ا اْل��ِب��َالَد ��ْل��َت تَ��أَمَّ َوإِذَا

فحذف. يعدمون، كما أراد
لها يقوم ما امللتف الكثيف الشعر من لها إن يقول: امللتف. الكثري الوحف: (14)

القائل: قول إىل ينظر وهذا الثوب، مقام الثوب من عريت إذا سرتها يف

��يَ��اءِ ال��ضِّ َع��َل��ى ال��ظَّ��َالَم َف��أَْس��بَ��َل��ِت تَ��َداٍن َع��َل��ى ال��رَِّق��ي��ِب َع��يْ��َن َرأَْت

قدها، وبالغصن: ثدييها، بالرمانتني: وأراد الرمل. من اعوج ما الحقف: (15)
من فقابلني بحذائي الوداع عند قامت إنها يعني: ردفها. وبالحقف: وجهها، وبالبدر:
بوجهها شيئًا قصدت إذا أنها واملعنى كالبدر. وجه يميله كالغصن قدٍّ عىل رمانتان ثدييها
الخفيفة، قامتها بثقله الردف يمسك ثم قامتها، يميل وجهها فكأن الوجه، نحو إليه مالت

الحركة. رسعة عىل تقدر فال
البني أيها لنا أتكيد يقول: املصدر. عىل منصوب فهو كيًدا؟ أتكيد أي أكيًدا: (16)
تدنو فال فتفرقنا لنا تعرض تواصلنا كلما أي تالزمه؟ أي وصلنا؛ فتواصل — البعد —

للبحرتي: ومثله عيش؟ لنا يصفو وال دار لنا

يُ��ْج��ِدي! َظ��اِل��ِم��ي ِم��ْن ال��لَّ��ْه��َف انَّ َل��َو َوَل��ْه��ِف��ي اْل��َج��َوى اْألََس��ُف َق��اتَ��َل َل��ْو أََس��َف��ى َف��َوا

والغلة: فات. ما عىل التحرس واللهف: هلكة. يف واقع كل يقولها كلمة ويل: (17)
بهما القول نفع لو الكلمتني بهاتني القول أكثر إني يقول: الجوف. وحرارة العطش

يقول. كان ما حكاية عىل وهذا إياها، وترديدي
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املرض. من الهزال شبه وهو ضنى، بي أي الخرب؛ محذوف مبتدأ ضنًى: (18)
كما مسترت ضنًى بي يقول: املوت. والحتف: له. مفعول وجهًال: السم. من حال وكامنًا:
الضنى بذلك جهًال الهوى استلذذت وقد به، مزج إذا — العسل — الشهد يف السم يكمن

اللذة. تلك يف وحتفي
ويف الضنى. ضمري أفنى: ففاعل امللجأ، هنا: والكهف الضنى. أي فأفنى: (19)
محذوًفا ضمريها أفنى مفعول فيكون أفنت، فاعل نفيس تجعل أن لك تنازع: الكالم
أفنى، مفعول تجعلها أن ولك نفيس. أفنته وما فأفناها، أي ونية؛ لفًظا مرجعه لتأخر
عن مقدمة حال وله: الفرج». «أبو عن خرب وكهف: مسترتًا. ضمريها أفنت فاعل فيكون
أفنيته، وما نفيس الضنى فأفنى يقول: كهف. صلة ودونها: للضنى. والضمري: كهف.
التخلص. حسن من وهذا إفنائه. عىل تقدر فليست نفيس دون له كهف املمدوح كأن

جمع الباء: بفتح والثانية السيوف. الباء: بكرس األوىل والبيض النوم. الكرى: (20)
هو يقول: اللينة. الدرع زعفة، جمع والزعف: الرماح. والقنا: حديد. من الخوذة بيضة؛
املجد من حصوله عىل يعمل وبما الدولة وسياسة الحكم بتدبري الشتغاله النوم قليل
الدروع أغنت ملا النفاذ يف كآرائه والرماح السيوف كانت لو حتى اآلراء نافذ وهو والعالء،

تمام: أبو يقول املعنى هذا مثل ويف شيئًا. أصحابها عن والخوذ

تَ��ثْ��ِق��ي��َف��ا َع��ْزُم��ُه ��َف َوثُ��قِّ َش��ْزًرا َع��ْق��َدُه ال��تَّ��َج��اِرُب أَْح��َص��َدِت يَ��ْق��َظ��اُن
ُس��يُ��وَف��ا ُك��نَّ ُط��ِب��ْع��َن أَنَّ��ُه��نَّ َل��ْو الَّ��ِت��ي ��َع��َل ال��شُّ آَراِئ��ِه ِم��ْن َواْس��تَ��لَّ

عبس إذا مهيب هو يقول: عبوًسا. عينيه بني ما جمع إذا وجهه: قطب يقال: (21)
من القليل قام قال وإذا الجيش، مقام ذلك فقام الطاعة إىل فلجئوا غضبه الناس ع َروَّ
ويف القليلة. األلفاظ يف الكثرية املعاني يجمع لبالغته فهو الطوال، الخطب مقام كالمه

البحرتي: يقول هذا مثل

أَْح��ُرِف ثَ��َالثَ��ِة ِف��ي اْل��َق��ِض��يَّ��َة َف��َص��َل اْع��تَ��َل��ى اْل��َخ��ْط��ِب ِف��ي اْل��َق��ْوِم ِخ��َط��اُب َوإِذَا

يحن كما اإلعطاء إىل يده الشتاقت يعِط لم لو حتى اإلعطاء يده ألفت يقول: (22)
تمام: أبو يقول مثله ويف فارقه. إذا اإللف إىل اإللف
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ِب��اْل��َح��ِب��ي��ِب َغ��يْ��ِرِه ِوْج��َداَن ِق ��ْو ال��شَّ بُ��َرَح��اءِ ِم��ْن ِب��اْل��َع��َط��اءِ َواِج��ٌد

غريه: ويقول

إِْل��ِف إَِل��ى ُم��ْس��تَ��َه��اٌم إِْل��ٌف َح��نَّ َك��َم��ا يُ��ِن��ي��َل��ُه َح��تَّ��ى اْل��َم��ْع��ُروِف إَِل��ى يَ��ِح��نُّ

واستعار جبًال، يكون أن يبلغ ال األرض من الغليظ والقف: ثبتت. رست: (23)
وملا ومتانته، رسوخه وشدة الناس علم عىل وزيادته علمه لكثرة الجبال؛ اسم لعلمه
لها فضَّ ثم األرض عىل تكون الجبال ألن األرض؛ لصدره استعار الجبال اسم له استعار
جبال جنب يف تصغر األرض جبال أن يعني القفاف، عىل الجبال فضل األرض جبال عىل

صدره. يف التي العلم
أن عىل حمله الدهر: وأود وارتفعت. علت وسمت: املعطاء. الكريم الجواد: (24)
لكفه إن يقول: فيه. يوجد ما إليه تعزو والعرب والرش، الخري وعاء والدهر: ويتمنى. يود
يتمنى الدهر إن حتى منه، يصدران ألنهما ألعدائه؛ ورش ألوليائه خري كل يف العايل الذكر
الكف فيسمى االسم، يف — والرش الخري مجمع هو الذي — كفه ليشارك ا كفٍّ يسمى أن

الدهر. من فيهما أغلب كفه ألن الدهر؛ يسمى وال
الناس، بني خربه: مبتدأ، وخلف: االختالف. والخلف: تامة. هنا: أضحى (25)
أما اثنان، ذلك يف يدافع ال سيادته عىل مجمعون والناس أضحى يقول: حال. والجملة:

اختالف. ففيها غريه سيادة
فكأن بأنفسنا، نفديك له: يقولون إياه النفس حب من يقول: تتبع. تقفو: (26)
حبهم من أشد إياه الناس حب إن أي الدم؛ تبعه ثم الدم قبل عروقهم يف أوًال جرى هواه

تمام: أبي قول إىل ينظر إنه قالوا: أنفسهم.

اثْ��نَ��اِن اْل��ِم��لَّ��ِة ِف��ي يَ��ْخ��تَ��ِل��ْف َل��ْم ال��دِّي��ِن ِف��ي ُس��ْؤُدِدِه َف��ْض��ِل ِف��ي إِْج��َم��اَع��نَ��ا أَنَّ َل��ْو

البحرتي: وقول

َوُم��َس��وَِّد َس��يِّ��ٍد بَ��يْ��َن َم��ا ـ��ِل��َك ـْ َف��ض�� َع��َل��ى ُم��ْج��ِم��ِع��ي��َن ال��نَّ��اَس َوأََرى
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تقول: كما يفدونه، فيه والعامل الناس، ومن منه الحال عىل نصب وقوفني: (27)
به يوصف مصدر الواقف؛ بالوقوف: وأراد راكب. وأنت راكب أنا أي راكبني؛ رأيتك
وقفني. من تفصيل بدل وشكر: مخصوصة. جهة عىل حبس ما والوقف: والجمع. الواحد
شيئني يف واقفان فريقان واملمدوح الناس إن يقول: العطاء. والنائل: عليه، عطف ونائل:
من املمدوح عىل والثاني العطاء، وهو منه الناس عىل أحدهما — محبوسني — وقفني
يقول هذا مثل ويف يشكرونه، أبًدا والناس يعطي أبًدا أنه يعني الثناء. وهو الناس

البحرتي:

َوْق��ُف؟ ال��نَّ��اِس َع��َل��ى َراِت��ٌب لُ��ُه��ْم َم��ا أَْم اْألَْرِض بَ��نُ��و َل��ُه��ْم أَِع��يَ��اٌل

الرومي: ابن ويقول

تَ��ْح��ِق��ي��ِق��ِه َع��َل��ى َوْق��ٌف َوثَ��نَ��اُؤنَ��ا تَ��نْ��ِق��ي��ِل��نَ��ا َع��َل��ى َوْق��ٌف أَْم��َوالُ��ُه

وأصلحه.] رقعه النعل: أو الخف نقل من إصالحنا، [تنقيلنا:
املجد يف مثله نجد لم ملا يقول: للمثل. عليه يف والضمري بحثنا. كشفنا: (28)
أي الفقد: فدام الجهد واستفرغنا ذلك وحاولنا يشاكله، أحد عن نبحث جعلنا والسخاء
وجود من يئسنا ألنا البحث؛ أي الكشف وبطل زال أو افتضح وانكشف: أحًدا، نجد لم

النظري. منقطع فهو مثله
وجماله، حسنه يف — النظر — والطرف شأنه، عظم يف األوهام حارت يقول: (29)
والحسن. العظمة يف الغاية بلغ إنه أي الطرف؛ حرية من بأكثر األوهام حرية وليست

من نال قد الحسد إن يقول: املعروف. واصطناع الجود والعرف: املال. الوفر: (30)
النقصان ذلك وليس ونقصه، ماله من عطاؤه نال كما وهزاًال نقًصا فيهم وأثر حساده

الجن: لديك ومثله هذا. من بأكثر

ِب��اْألَْم��َواِل اْألَِم��ي��ِر َج��ْدَوى ـ��َع��ُل ـْ تَ��ف�� َم��ا ��بِّ ِب��ال��صَّ ُم��ْق��َل��تَ��اك َف��َع��َل��ْت

ينطوي وباطنه بالحكمة، نطق نطق وإذا العلم، يف يفكر فإنما فكر إذا يقول: (31)
الخريمي: قال األخالق. ومحاسن والِكياسة الظَّْرَف للناس ويظهر الدين عىل
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يُ��بْ��ِدي َم��ا ِب��َص��اِل��ِح يُ��ْخ��ِف��ي َم��ا تَ��َزيَّ��َن تُ��ًق��ى َوبَ��اِط��نُ��ُه َظ��ْرٌف َج��ْه��ُرُه َف��تً��ى

أبًدا الطويل وعروض الطويل، من األول الرضب من القصيدة هذه جني: ابن قال
فيتبع فعولن أو مفاعيلن رضبه ويكون البيت يرصع أن إال مفاعلن، عىل مقبوضة تجيء
تخليط وهو مفاعيلن، عىل عروضه جاء وقد مرصًعا، البيت هذا وليس الرضب، العروض
لرضورة مفاعيلن وهي أصلها، إىل مفاعل رد إنه يقال: أن إليه يرصف ما وأقرب منه.
مجرى املعتل وإجراء ينرصف ال ما ورصف التضعيف إظهار للشاعر أن كما الشعر،
ولو الواحدي: قال أصولها. إىل األشياء فيه ترد مما ذلك ونحو املمدود وقرص الصحيح

الوزن. لصح تقى، أو هدى ومنطقه قال: هو
أثر والرسم: يهلك. ويودي: املنزل. واملغنى: الخسة. أي الكرم؛ ضد اللؤم: (32)
للُّؤم استعار وملا الحال. واو — العال ومغنى قوله: يف — والواو ينمحي. ويعفو: الديار.
املغاني. وتمحو الرسوم تعفو الرياح إن إذ رسًما. وللندى مغنى للعال استعار رياًحا
وقد الندى ورسم العال مغنى عن هبوبها شدة بعد اللؤم رياَح املمدوُح َسكَّن يقول:
قوة بكرمه أذهب والجود العال يغلب كاد اللؤم إن أي بهما. وتذهب تعفوهما كادت

اللؤم.
السحابة وهي الوطفاء؛ جمع والوطف: مائها. انصباب اشتد السماء. هطلت (33)
لم يقول: أياًما. يدوم املطر وهي الديمة؛ جمع والديم: مائها. لكثرة الجوانب املسرتخية

عطائه. من وخجلت السحب استحيت أعطى إذا أحد املمدوح هذا قبل يَُر
نواس: أبو يقول هذا ويف

ِف��ي��َه��ا ِب��َم��ا َف��َق��اَس��تْ��ُه نَ��َداَك إَِل��ى نَ��َظ��َرْت إِذَا َل��تَ��ْس��تَ��ْح��ِي��ي ��َح��اَب ال��سَّ إِنَّ

الضخام وأفعاله الجسام بمساعيه أدرك املمدوح إن يقول: أعاله، املجد: قلة (34)
غريه. دون بذلك انفرد وقد الوصف، يدركه ال ما املجد قلة يف

يقول: الكريم. الفرس والطرف: مطلق. مفعول وحمله: الثقيل، الحمل العبء: (35)
مع وهو صغرية، الدنيا ويرى حمله غريه يستطيع ال ما املهمات أثقال من يحمل إنه
بذلك العربة إذ نجدته، وقوة همته مرتقى وبعد نفسه، لعظمة وذلك طرف؛ يحمله ذلك

الجسم. ببسطة ال
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يجلس لم يقول: نداه. وغزارة عطاياه كثرة يف بالدنيا املحيط كالبحر جعله (36)
يظله. سقف فوقه ومن يقله فرش تحته ومن يقصده ملن البحر قبله

والصحف: الورق. قرطاس؛ جمع والقراطيس: للنعت. «فيه» من الضمري (37)
وصفه وقد وصفه أبلغ أن أحاول كيف نفيس من أعجب يقول: الكتاب. الصحيفة؛ جمع
أبو يقول املعنى هذا مثل ويف حقه؟ يستوِف ولم والصحف القراطيس فنيت حتى غريي

تمام:

َق��َل��َم��ا َوَال ِق��ْرَط��اًس��ا اْألَْرِض ِف��ي تُ��بْ��ِق َل��ْم ُك��ِت��بَ��ْت أَنَّ��َه��ا َل��ْو ِس��يَ��ًرا تَ��َرْك��تَ��ُه��ْم

صنف يمر تتجدد، ولذلك لها؛ حد ال متوافرة كثرية مكرماته أخبار إن يقول: (38)
الذين القصاد من الصنف يكون أن ويجوز لها. آخر ال حتى وهكذا غريه، ويأتي منها
ويأتي عنه صدروا قد صنف يمر األخبار تلك من يسمعون ما لكثرة أي يقصدونه:

ألجله. أي له؛ وقوله: يقصدونه، صنف
األسنان. له بدت إذا االبتسام وأصله وتنجيل، تسفر أي األخبار؛ أي وتفرت: (39)
— وحالوتها حسنها يف — خصاله شبه املص. والرشف: الفم. مقدم يف األسنان والثنايا:

ريقها. مص يمل ال حبيب بثنايا
كثري، وأمدحهم أقصدهم أن يرجون الذين أن والحال قصدتك إني يقول: (40)
الحطيئة: قول إىل نظر وفيه الذنب، األنف يفضل كما تفضلهم ألنك عليهم؛ آثرتك ولكني

ال��ذَّنَ��بَ��ا ال��نَّ��اَق��ِة ِب��أَنْ��ِف يُ��َس��وِّي َوَم��ْن َغ��يْ��ُرُه��ُم َواْألَذْنَ��اُب اْألَنْ��ُف ُه��ُم َق��ْوٌم

فلما يكرهونه، وكانوا الناقة بأنف ينبزون كانوا قوًما بهذا مدح الحطيئة كان وقد
بلقبهم. فخروا هذا فيهم قال

أمس يف كما التأكيد به املراد النعت من والبيضاء: نفوعان. هما أي نفوعان: (41)
له تقول: الفضل. والرصف: عنده. خري ال الذي الفقري واملكدي: الذهب. والترب: الدابر.
وإن سواء والفضة الذهب ليس يقول: تفاوت. بينهما واملراد: فضل. أي رصف؛ عيلَّ

الرومي: البن هذا ومثل وبينهم. بينك الفرق وكذلك املنفعة، يف اجتمعا

َراِه��ِم ال��دَّ ِم��ثْ��َل اْل��َخ��ْل��ِق َه��ذَا َوَس��اِئ��َر ِف��ي��ِه��ُم نَ��اِن��ي��ِر ال��دَّ ِم��ثْ��َل َوَج��ْدتُ��ُك��ُم
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عىل منصوب مقدم، خرب فخلفه: خلف، خلفه وقوله: الخسيس. الدون: (42)
ترتجى وال دونك الغيث فريتجى خسيًسا لست يقول: باالبتداء. مرفوع وخلف: الظرفية.
الجود أن يعني منتهى، للجود وراءك وليس الخري، رجاء يف سواء والغيث أنت أي أنت؛
للجود القصوى الغاية أنك أي عنك، يتجاوز وال دونك الجود يرتجى ال عليك مقصور

بعضهم: قال كما وراءها، مذهب له يبَق لم إليها بلغ من التي

َم��ْس��ُع��وِد آَل يَ��ا تَ��َج��اَوَزُك��ْم َوَال َم��َط��ٍر بَ��ِن��ي يَ��ا َع��نْ��ُك��ْم اْل��ُج��وُد ��َر َق��صَّ َم��ا
��وِد َوال��سُّ اْل��ِب��ي��ِض بَ��يْ��َن ال��دَّْه��ُر َع��اَق��َب َم��ا يُ��َف��اِرُق��ُك��ْم َال َح��َل��ْل��تُ��ْم َح��يْ��ُث يَ��ُح��لَّ

السلمي: أشجع وقال

َم��ْق��نَ��ُع ِالْم��ِرٍئ ُدونَ��ُه َوَال َم��ْط��َم��ٌع ِالْم��ِرٍئ َخ��ْل��َف��ُه َف��َم��ا

تمام: أبو وقال

تَ��ِص��ي��ُر َح��يْ��ُث يَ��ْع��ُدوَك َف��َم��ا يَ��ِص��ي��ُر ِوْج��َه��ٍة ُك��لِّ ِم��ْن اْل��َم��ْج��ُد تَ��نَ��اَه��ى إَِل��يْ��َك

ال اسًما جعله ألنه خلف ورفع العبارة، فأساء املعنى هذا عىل الطيب أبو زاد وقد
ظرًفا.

واحًدا ولست يقول: — السابق البيت يف — ليس خرب عىل عطف واحًدا: وال (43)
غناءهم تغني أنت أي جميعهم؛ ضعف ولكنك كلهم، من بعًضا وال الناس جماعة من

اليشء. عىل اليشء ضعف زيادة عليهم وتزيد
فتكون ضعفني، الضعف ذلك يكون حتى الورى ضعف أيًضا ولست يقول: (44)
تكون أي ألًفا؛ تبلغ حتى كثرية بأضعاف ذلك عىل تزيد ثم الضعف، ضعف ضعف أنت
نكرة نعت ألنه مثله ونصب بكثري، الورى فوق أنك واملعنى الضعف. هذا من ضعف ألف
قال كما الحال، عىل انتصب عليها قدم إذا النكرة ونعت عليها، قدم — ألف وهو —

القائل:

َط��َل��ُل ُم��وِح��ًش��ا ِل��َم��يَّ��َة
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(عجزه:

خ��ل��ُل َك��أَنَّ��ُه يَ��لُ��وُح

واحدة الخلة: الجوهري: قال خلة. جمع — بالكرس — والخلل الرمة. لذي وهو
بالذهب.) منقوشة السيوف أجفان بها يغىش بطائن وهي السيوف؛ خلل

والتكلف الغثاثة من البيت هذا ويف مثله. ألف أنت بل أي محذوف؛ مبتدأ خرب وألف:
ترى. ما والغلو

أنت ما ثلثي هذا ليس — غلطت قال: ثم عليك، به أثنيت ملا أهل أنت يقول: (45)
أهله أنت الذي ال أي تقدم؛ ما عليه دل محذوف، عىل عطف الثلثان: وال نصفه، وال أهله

للنداء. أقاضينا: يف والهمزة منه. الثلثان وال هذا
مادًحا، أجئ لم فأنا به، يمدح ال والذنب يل ذنب مدحك يف تقصريي إن يقول: (46)

قال: الذنب، هذا عن العفو سائًال جئت ولكن

ُم��َع��بِّ��َرا ِل��َس��انً��ا ِع��نْ��ِدي ِب��ِإْح��َص��اِئ��َه��ا َل��َه��ا أَِج��ْد َل��ْم ��ٌة َج��مَّ أَيَ��اٍد َوِع��نْ��ِدي
َف��يُ��ْع��ذََرا يَ��ُق��وَل أَْن إِالَّ اْل��ُج��ْه��ِد ِل��ِذي َع��َس��ى َوَم��ا أَُق��وَل أَْن ُج��ْه��ِدي َوَل��ِك��نَّ

تمام: وألبي

تَ��اِئ��بَ��ا َف��ِج��ئْ��تُ��َك ِب��آَم��اِل��ي ِس��َواَك أَنْ��تَ��ِح��ي يَ��ْوَم ُم��ذِْن��بً��ا إِالَّ ُك��نْ��ُت َوَم��ا

الدرع. الجوشن: (47)
القتال يوم األعداء صفوف يشق — الدرع — الجوشن هذا البس إن يقول: (48)

لبسه. فيمن — املنايا — الحتوف تعمل وال لحصانته، نفسه عىل آمنًا
بالرماح نفسه عن يدفع مثلك فإن تلبسه وال ألقه يقول: ملقيًا. أي لًقي: (49)

اآلخر: يقول مثله ويف الدروع. إىل يحتاج وال الشجاعة من ملكانه والسيوف

َواْل��َق��َواِض��ُب اْل��َق��نَ��ا إِالَّ ِب��َه��ا نَ��لُ��وذُ ِب��أَْرِض��نَ��ا ُح��ُص��وَن َال أُنَ��اٌس َونَ��ْح��ُن

وكان الدولة، بسيف واتصل العشائر أبا الطيب أبو فارق أن بعد ذلك وكان (50)
حساده، من قوم صدور ذلك فأوغر عطاياه، عليه وأغدق منزلته رفع قد الدولة سيف
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التي امليمية القصيدة الطيب أبو فأنشده عليه، غريوه حتى الدولة سيف عند به فسعوا
مطلعها:

َس��َق��ُم ِع��نْ��َدُه َوَح��اِل��ي ِب��ِج��ْس��ِم��ي َوَم��ْن َش��ِب��ُم َق��ْل��بُ��ُه ��ْن ِم��مَّ َق��ْل��بَ��اُه َح��رَّ َوا

أبي من بمحرض ذلك وكان الدولة، سيف عم أبناء حمدان ببني يعرض وفيها
تقدم وقد به، ليوقعوا غلمانه بعض العشائر أبو به ألحق الطيب أبو خرج فلما العشائر.

موضعه. يف ذلك
مع ولكنه أحبه، من إىل منتسب هو يقول: العشائر. أبا يعني أحبه: من إىل (51)

بي. يحف صوت يديه من حوايل فللنبل قتيل، أراد ذلك
أبي اسم ذكر ملا يقول: بحننت. متعلقة للتعليل، والثانية: زائدة. األوىل: «من» (52)
ولكن ومهانة ذلة الحال هذه يف إليه شوقي كان وما إليه، وحنيني شوقي هاج العشائر

األلفة. طبعه الكريم ألن طبع؛ كرم
بودادي. متعلق وللحسني: املصدر. عىل نصب ودوام: مع. بمعنى عىل: (53)
للحسني ودادي دام كما األذى معاناة مع يدوم ال وداد كل إن يقول: كل. خرب وضعيف:

ضعيف. وداد هو — العشائر أبي —
الكثري يعفي ال والقليل إساءته من أكثر إحسانه أن يريد يكن. خرب واحًدا: (54)
قول إىل نظر وفيه كثرية. بأفعال رسني فقد واحد بفعل ساءني إن يقول: يغلبه؛ وال

اآلخر:

بَ��َالِئ��يَ��ا َوُح��ْس��ِن أَيَّ��اِم��ي ِب��َص��اِل��ِح أََس��أْتُ��ُه أَْن َواِح��ٌد يَ��ْوٌم أَيَ��ذَْه��ُب

بي، يرفق ال عنيف مالك لكنه بإحسانه، أرسني إذ له مملوك أنا أي له: نفيس (55)
اآلخر: قال كما

َق��تْ��ِل��ي َويُ��ِري��ُد ح��بَ��اءَُه أُِري��ُد

بنفيس. أفديه أي دعاء؛ لنفسه: الفداء نفيس وقوله:
لهم أعددت يقول: خيله. يرسقوا أن أرادوا الذين عبيده بالغادرين يعني (56)

وأنكل. بها أذلهم يعني أنوفهم، بها — أقطع — أجدع سيوًفا
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— القاف بكرس — قحف جمع واألقحاف: الرأس. أعىل هامة، جمع الهام: (57)
عن قحوفها السيوف أطارت التي رءوسهم هللا رحم ال يقول: الدماغ. فوق الذي العظم

للسيوف. «أطرن» فضمري هامها،
أن أي عددهم قلة إال — ويكره ويعيب ينكر ما أي — السيف ينقم ما يقول: (58)
منهم املئون تكون وأن جميًعا، ويقتلهم عليهم يأتي حتى أكثر يكونوا أن يريد السيف
تكون، ال وأن أي تكون وأن فقوله: الدنيا. يف سوء عبد وكل غادر كل يقتل حتى آالًفا

يريدها. وهو «ال» فحذف
مشيها يف تخمع ألنها الضباع؛ والخامعات: عليه. يكرم بيشء أوجعه فجعه: (59)
ففجعته دمه أسلمت لحم رش يا عبيده: من قتل ملن — يقول األعرج. ميش تميش أي —

أجوافها. فدخل أكلته حتى للضباع ملقى وتركته دمه بذهاب
له زين ما حاله من له فذكر املتنبي حال عن عائًفا سأل العبد هذا كأن (60)
الطري وزجر َخِبريًا﴾. ِبِه ﴿َفاْسأَْل تعاىل: قال كما عني، أي بي سؤالك وقوله: به. الغدر
عن نفر فإن الطري، تنفر فكانت إليه، تذهب العرب كانت التكهن من رضب وعيافتها
عن غنًى يف كنت لقد قتله: الذي للعبد — يقول تشاءمت. شمال عن أو تفاءلت، يمني

بي. للغدر وتعرضك عيلَّ إقدامك يف والعيافة الزجر أعمال
له تعرض من به أرضب أن — سيفه يعني — السيف هذا وعدت يقول: (61)
قتلك تركت إن خفت خييل وأخذ بي بالغدر لسيفي اعرتضت وملا رضبه، إىل وأحوج
ثاٍن مفعول ومن: إشارة. اسم فذا: إياه. بوعدي أيف ال أن أي السيف؛ وعدت ما إخالف

خفت. مفعول وهو بالوعد، الوفاء ترك واإلخالف: له. تعرض أي وتعرضه: لوعدت.
يكن لم يقول: — جريانه — املاء قطران وهو الوكف، من تفعال التوكاف: (62)

العني. عليك تبكي وال به تذكر خري فيك
ما غاية وهو بالقتل كافأته بغدرته امرؤ — خوفني — راعني إذا يقول: (63)

املرء. يخافه
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وجارية: دهماء بفرس له أمر وقد الدولة سيف يمدح وقال

َش��اَق��ا؟1 ال��رَّْك��ِب َه��ذَا ُق��لُ��وِب َوأَيَّ أََراَق��ا؟ َدٍم أَيَّ ال��رَّبْ��ُع أَيَ��ْدِري
تَ��َالَق��ى2 َم��ا ُج��ُس��وٍم ِف��ي تَ��َالَق��ى ُق��لُ��وٌب أَبَ��ًدا َوِألَْه��ِل��ِه َل��نَ��ا
َوَس��اَق��ا3 ِب��ِه��ُم َح��َدا َم��ْن َع��َف��اُه َم��َح��الٍّ َل��ُه ال��رِّيَ��اُح َع��َف��ِت َوَم��ا
أََط��اَق��ا4 َم��ا َق��ْل��ٍب ُك��لَّ ��َل َف��َح��مَّ َع��ْدًال َك��اَن اْألَِح��بَّ��ِة َه��َوى َف��َل��يْ��َت
َم��اَق��ا5 ِل��ل��دَّْم��ِع ُك��لُّ��َه��ا َف��َص��اَرْت َش��ْك��َرى َواْل��َع��يْ��ُن إَِل��يْ��ِه��ُم نَ��َظ��ْرُت
اْل��ُم��َح��اَق��ا6 ��َق��ِم ال��سَّ ِم��َن َوأَْع��َط��اِن��ي ِف��ي��ِه��ْم اْل��بَ��ْدُر ال��تَّ��َم��اَم أََخ��ذَ َوَق��ْد
ال��نِّ��يَ��اَق��ا7 ��ِت��َه��ا أَِزمَّ ِب��َال يَ��ُق��وُد نُ��وٌر َواْل��َق��َدَم��يْ��ِن اْل��َف��ْرِع َوبَ��يْ��َن
ِدَه��اَق��ا8 َس��َق��اِن��ي��َه��ا نَ��ْق��ٌص ِب��َه��ا َك��أًْس��ا ��اَق اْل��ُع��شَّ َس��َق��ى إِْن َوَط��ْرٌف
ِن��َط��اَق��ا9 َح��َدٍق ِم��ْن َع��َل��يْ��ِه َك��أَنَّ ِف��ي��ِه اْألَبْ��َص��اُر تَ��ثْ��بُ��ُت َوَخ��ْص��ٌر
َف��اَق��ا10 ال��دِّ َواْل��َه��َم��لَّ��َع��َة َوُرْم��ِح��ي َوَس��يْ��ِف��ي َف��َرِس��ي ِس��ي��َرتِ��ي َع��ْن َس��ِل��ي
َواْل��ِع��َراَق��ا11 ��َم��اَوَة ال��سَّ َونَ��كَّ��بْ��نَ��ا نَ��ْج��ًدا اْل��ِع��ي��ِس َوَراءِ ِم��ْن تَ��َرْك��نَ��ا
ائْ��ِت��َالَق��ا12 اْل��َم��ِل��ِك ْوَل��ِة ال��دَّ ِل��َس��يْ��ِف َداٍج َوال��لَّ��يْ��ُل تَ��َرى َزاَل��ْت َف��َم��ا
انْ��ِت��َش��اَق��ا13 َم��نَ��اِخ��َرَه��ا َف��تَ��َح��ْت إِذَا ِم��نْ��ُه اْل��ِم��ْس��ِك ِريَ��اُح أَِدلَّ��تُ��َه��ا
ال��رَِّف��اَق��ا؟14 َل��ُه تَ��تَ��َع��رَِّض��ي��َن َف��ِل��ْم اْألََع��اِدي اْل��َوْح��ُش أَيُّ��َه��ا أَبَ��اَح��ِك
وََع��اَق��ا15 َرذَايَ��انَ��ا َع��ْن ��ِك َل��َك��فَّ َق��نَ��اُه َط��َرَح��ْت َم��ا تَ��بَّ��ْع��ِت َوَل��ْو
اْح��ِت��َراَق��ا16 نَ��َخ��ِف َل��ْم ال��نِّ��ي��َراِن ِم��َن َط��ِري��ٍق ِف��ي إَِل��يْ��ِه ِس��ْرنَ��ا َوَل��ْو
ِش��َق��اَق��ا17 َل��ُه يَ��تَّ��ُق��وَن َم��ْن إَِل��ى ُق��َريْ��ٍش ِم��ْن ��ِة ِل��ْألَِئ��مَّ إَِم��اٌم
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َس��اَق��ا18 تَ��ُق��وُم ِح��ي��َن َولِ��ْل��َه��يْ��َج��اءِ ُح��َس��اًم��ا َغ��ِض��بُ��وا إِذَا َل��ُه��ْم يَ��ُك��وُن
َوَض��اَق��ا19 َدًم��ا اْل��َم��َك��رُّ َف��ِه��َق إِذَا ابْ��ِت��َس��اًم��ا َل��ُه تَ��ْس��تَ��نْ��ِك��َرنَّ َف��َال
اْل��ِع��تَ��اَق��ا20 اْل��َخ��يْ��َل ��ُه َه��مَّ ��َل َوَح��مَّ اْل��َع��َواِل��ي اْل��ُم��َه��َج َل��ُه َض��ِم��نَ��ْت َف��َق��ْد
ِط��َراَق��ا21 َج��َع��ْل��نَ��ُه��ُم بَ��ُع��ُدوا َوإِْن َق��ْوٍم آثَ��اِر ِف��ي أُنْ��ِع��ْل��َن إِذَا
ِدَق��اَق��ا22 ُم��َؤلَّ��َل��ًة َل��ُه نَ��َص��بْ��َن َم��َك��اٍن إَِل��ى ��ِري��ُخ ال��صَّ نَ��َق��َع َوإِْن
ُف��َواَق��ا23 بَ��يْ��نَ��ُه��َم��ا ال��لُّ��بْ��ُث َوَك��اَن َج��َوابً��ا بَ��يْ��نَ��ُه��َم��ا ال��طَّ��ْع��ُن َف��َك��اَن
اْل��ِع��نَ��اَق��ا24 َف��َواِرُس��َه��ا ُم��َع��وََّدًة اْل��َم��نَ��ايَ��ا نَ��َواِص��ي��َه��ا ُم��َالِق��يَ��ًة
ِرَواَق��ا25 َل��َه��ا اْل��َع��َج��اُج َض��َرَب َوَق��ْد اْل��َه��َواِدي َف��ْوَق ِرَم��اُح��ُه تَ��ِب��ي��ُت
َواْغ��ِت��بَ��اَق��ا26 اْص��ِط��بَ��اًح��ا ِب��َه��ا ُع��ِل��ْل��َن َخ��ْم��ًرا اْألَبْ��َط��اِل ِف��ي َك��أَنَّ تَ��ِم��ي��ُل
أََف��اَق��ا27 َف��َم��ا َوَج��اَد يَ��ْس��َك��ْر َف��َل��ْم َح��َس��اَه��ا َوَق��ْد اْل��ُم��َداُم ��بَ��ِت تَ��َع��جَّ
َف��اَق��ا28 اْألَْم��َط��اَر َف��اَق��ِت ��ا َف��َل��مَّ اْل��َع��َط��ايَ��ا يَ��نْ��تَ��ِظ��ُر ��ْع��ُر ال��شِّ أََق��اَم
��َداَق��ا29 ال��صَّ ِب��ِه اْل��ِق��يَ��اَن ��يْ��نَ��ا َوَوفَّ ِم��نْ��ُه ال��دَّْه��َم��اءِ ِق��ي��َم��َة َوَزنَّ��ا
يُ��بَ��اَق��ى30 أَْن َل��َك الَّ��ِذي َولِ��ْل��َك��َرِم يُ��بَ��اَرى أَْن ِالْرتِ��يَ��اِح��َك َوَح��اَش��ا
ِح��َق��اَق��ا31 َل��ُه اْل��ُق��ُروُم تَ��َراَج��َع��ِت َق��ْرًم��ا ِم��نْ��َك نُ��َداِع��ُب َوَل��ِك��نَّ��ا
اْل��َوثَ��اَق��ا32 اْألَْس��َرى َع��ْف��ُوُه َويَ��ْس��لُ��ُب يَ��َداُه اْل��َق��تْ��َل��ى تَ��ْس��لُ��ُب َال َف��تً��ى
اْس��ِت��َراَق��ا33 ِم��نْ��َك ِب��ِه أَْظ��َف��ْر َوَل��ْم َس��ْه��ًوا إَِل��يَّ اْل��َج��ِم��ي��َل تَ��أِْت َوَل��ْم
ِل��َح��اَق��ا34 ِب��ي يُ��َح��اِوُل بَ��ْرٌق َك��بَ��ا أَنِّ��ي َع��َل��يْ��َك َح��اِس��ِديَّ َف��أَبْ��ِل��ْغ
ِرَق��اَق��ا؟35 ُظ��بً��ا يَ��ُك��نَّ َل��ْم َم��ا إِذَا َع��ُدوٍّ ِف��ي ال��رََّس��اِئ��ُل تُ��ْغ��ِن��ي َوَه��ْل
َوذَاَق��ا36 أََك��ْل��تُ��ُه��ُم َق��ْد َف��ِإنِّ��ي َل��ِب��ي��ٌب َج��رَّبَ��ُه��ْم ال��نَّ��اُس َم��ا إِذَا
ِن��َف��اَق��ا إِالَّ ِدي��نَ��ُه��ْم أََر َوَل��ْم ِخ��َداًع��ا إِالَّ ُودَُّه��ْم أََر َف��َل��ْم
أََالَق��ا37 َم��ا تُ��ِل��ْق��ُه َل��ْم ��ا َوَع��مَّ بَ��ْح��ٍر ُك��لُّ يَ��ِم��ي��ِن��َك َع��ْن ��ُر يُ��َق��صِّ
ِوَف��اَق��ا؟38 أَْم َخ��ْل��ُق��َك َك��اَن أَْع��َم��ًدا ُق��ْل��نَ��ا: ِق اْل��َخ��الَّ ُق��ْدَرُة َوَل��ْوَال
ِف��َراَق��ا39 نْ��يَ��ا ال��دُّ َل��َك ذَاَق��ْت َوَال َس��ْرًج��ا اْل��َه��يْ��َج��اءُ َل��َك َح��طَّ��ْت َف��َال

إليه: وكتابه الروم ملك رسول طلبه الذي الفداء ويذكر يمدحه وقال

بَ��ِق��ي40 َوَم��ا ِم��نِّ��ي يَ��بْ��َق َل��ْم َم��ا َولِ��ْل��ُح��بِّ َل��ِق��ي َوَم��ا اْل��ُف��َؤاُد يَ��ْل��َق��ى َم��ا ِل��َع��يْ��نَ��يْ��ِك
يَ��ْع��َش��ِق41 ُج��ُف��ونَ��ِك يُ��بْ��ِص��ْر َم��ْن َوَل��ِك��نَّ َق��ْل��بَ��ُه اْل��ِع��ْش��ُق يَ��ْدُخ��ُل ��ْن ِم��مَّ ُك��نْ��ُت َوَم��ا
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اْل��ُم��تَ��َرْق��ِرِق42 اْل��ُم��ْق��َل��ِة ِل��َدْم��ِع َم��َج��اٌل َوال��نَّ��َوى َواْل��ُق��ْرِب ��ْخ��ِط َوال��سُّ ال��رَِّض��ا َوبَ��يْ��َن
َويَ��تَّ��ِق��ي43 يَ��ْرُج��و ال��دَّْه��َر َف��ْه��َو اْل��َه��ْج��ِر َوِف��ي َربُّ��ُه اْل��َوْص��ِل ِف��ي َش��كَّ َم��ا اْل��َه��َوى َوأَْح��َل��ى
ِب��َريِّ��ِق44 َش��بَ��اِب��ي ِم��ْن إَِل��يْ��َه��ا َش��َف��ْع��ُت ��بَ��ا ال��صَّ ِم��َن َس��ْك��َرى اْإلِْدَالِل ِم��َن وََغ��ْض��بَ��ى
َم��ْف��ِرِق��ي45 َف��َق��بَّ��َل َع��نْ��ُه َف��ِم��ي َس��تَ��ْرُت َواِض��ٍح ال��ثَّ��ِن��يَّ��اِت َم��ْع��ُس��وِل َوأَْش��نَ��َب
ِق46 ُم��َط��وَّ ِم��ْن َع��اِط��ًال أَتَ��بَ��يَّ��ْن َف��َل��ْم ُزْرنَ��ِن��ي َك��ِج��ي��ِدِك ِغ��ْزَالٍن َوأَْج��يَ��اِد
تَ��ْل��تَ��ِق��ي47 َواْل��َخ��يْ��ُل اْل��ِح��بَّ َويُ��ْرِض��ي َع��َف��اِف��ي َخ��َال إِذَا يَ��ِع��فُّ يَ��ْه��َوى َم��ْن ُك��لُّ َوَم��ا
اْل��ُم��َع��تَّ��ِق48 اْل��بَ��اِب��ِل��يِّ ِف��ْع��َل َويَ��ْف��َع��ُل يَ��ُس��رَُّه��ا َم��ا ��بَ��ا ال��صِّ أَيَّ��اَم ال��ل��ُه َس��َق��ى
ِق49 يَ��تَ��َخ��رَّ َل��ْم َواْل��َم��ْل��بُ��وُس تَ��َخ��رَّْق��َت ِب��ِه ُم��ْس��تَ��ْم��ِت��ًع��ا ال��دَّْه��َر َل��ِب��ْس��َت َم��ا إِذَا
ُم��ْش��ِف��ِق50 ُك��لِّ ِم��ْن اْل��َق��تْ��ِل ِب��ُك��لِّ بَ��َع��ثْ��َن َرِح��ي��ِل��ِه��ْم يَ��ْوَم َك��اْألَْل��َح��اِظ أََر َوَل��ْم
ِزئْ��بَ��ِق51 َف��ْوَق أَْح��َداُق��َه��ا ُم��َركَّ��بَ��ٌة َك��أَنَّ��َه��ا َح��اِئ��َراٍت ُع��يُ��ونً��ا أََدْرَن
ِق52 ال��تَّ��َف��رُّ َخ��ْوُف ال��تَّ��ْوِدي��ِع َل��ذَِّة َوَع��ْن اْل��بُ��َك��ا ال��نَّ��َظ��ِر َع��ِن يَ��ْع��ُدونَ��ا َع��ِش��يَّ��َة
َف��يْ��َل��ِق53 َق��ْل��ب ِف��ي اْل��َه��يْ��َج��اءِ أَِب��ي ابْ��ِن َق��نَ��ا َك��أَنَّ��ُه ِف��ي��نَ��ا َواْل��بَ��يْ��ُن نُ��َودُِّع��ُه��ْم
اْل��َخ��َدْرنَ��ِق54 َك��نَ��ْس��ِج ِف��ي��ِه َوَق��َع��ْت إِذَا ِع��نْ��َدَه��ا َداُوَد نَ��ْس��ُج َم��َواٍض َق��َواٍض
َوتَ��نْ��تَ��ِق��ي55 اْل��ُك��َم��اِة أَْرَواَح تَ��َخ��يَّ��ُر َك��أَنَّ��َه��ا اْل��ُج��يُ��وِش ِألَْم��َالِك َه��َواٍد
َوَخ��نْ��َدِق56 ُس��وٍر ُك��لَّ إَِل��يْ��ِه��ْم َوتَ��ْف��ِري َوَج��ْوَش��ٍن ِدْرٍع ُك��لَّ َع��َل��يْ��ِه��ْم تَ��ُق��دُّ
َوِج��لِّ��ِق57 اْل��ُف��َراِت بَ��يْ��َن َويُ��ْرِك��ُزَه��ا َوَواِس��ٍط ال��لُّ��َق��اِن بَ��يْ��َن ِب��َه��ا يُ��ِغ��ي��ُر
��ِق58 اْل��ُم��تَ��َدقِّ َرْح��َم��ِة ِم��ْن َدًم��ا يُ��بَ��كِّ��ي َص��ِح��ي��َح��َه��ا َك��أَنَّ ُح��ْم��ًرا َويُ��ْرِج��ُع��َه��ا
يَ��ْش��تَ��ِق59 ال��طَّ��ْع��ُن َل��ُه يُ��ذَْك��ْر َم��تَ��ى ُش��َج��اٌع َف��ِإنَّ��ُه أَُق��وُل َم��ا تُ��بْ��ِل��َغ��اُه َف��َال
��ِق60 اْل��ُم��َش��قَّ اْل��َك��َالِم ِب��أَْط��َراِف َل��ُع��وٌب بَ��نَ��انُ��ُه ��يُ��وِف ال��سُّ ِب��أَْط��َراِف َض��ُروٌب
اْرُف��ِق61 ِل��ْل��ُف��ْل��ِك َق��اَل َم��ْن َك��َع��اِذِل��ِه َق��ْط��َرًة اْل��َغ��يْ��َث يَ��ْس��أَُل َم��ْن َك��َس��اِئ��ِل��ِه
َم��نْ��ِط��ِق62 ُك��لِّ ِم��ْن اْل��َح��ْم��ُد أَتَ��اَك َوَح��تَّ��ى ِم��لَّ��ٍة ُك��لِّ ِف��ي ُج��ْدَت َح��تَّ��ى ُج��ْدَت َل��َق��ْد
اْل��ُم��تَ��َم��لِّ��ِق63 اْل��ُم��ْج��تَ��ِدي َم��َق��اَم َف��َق��اَم ِل��ل��نَّ��َدى اْرتِ��يَ��اَح��َك ال��رُّوِم َم��ِل��ُك َرأَى
َوأَْح��ذَِق64 ِب��ال��طِّ��َع��اِن ِم��نْ��ُه ِألَْدَرَب َص��اِغ��ًرا ��ْم��َه��ِريَّ��َة ال��سَّ ال��رَِّم��اَح َوَخ��لَّ��ى
ُس��بَّ��ِق65 َح��َواَل��يْ��َك َخ��يْ��ٍل َع��َل��ى َق��ِري��ٍب َم��َراُم��َه��ا بَ��ِع��ي��ٍد أَْرٍض ِم��ْن َوَك��اتَ��َب
ُم��َف��لَّ��ِق66 َه��اٍم َف��ْوَق إِالَّ َس��اَر َف��َم��ا َرُس��ولُ��ُه ِم��نْ��َه��ا َم��ْس��َراَك ِف��ي َس��اَر َوَق��ْد
اْل��ُم��تَ��أَلِّ��ِق67 اْل��بَ��اِرِق اْل��َح��ِدي��ِد ُش��َع��اُع َم��َك��انَ��ُه َع��َل��يْ��ِه أَْخ��َف��ى َدنَ��ا ��ا َف��َل��مَّ
يَ��ْرتَ��ِق��ي؟!68 اْل��بَ��ْدِر إَِل��ى أَْم يَ��ْم��ِش��ي اْل��بَ��ْح��ِر إَِل��ى َدَرى َف��َم��ا اْل��ِب��َس��اِط ِف��ي يَ��ْم��ِش��ي َوأَْق��بَ��َل
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��ِق69 ُم��نَ��مَّ َك��َالٍم ِف��ي ُخ��ُض��وٍع ِب��ِم��ثْ��ِل ُم��َه��َج��اِت��ِه��ْم َع��ْن اْألَْع��َداءُ يَ��ثْ��ِن��َك َوَل��ْم
ال��دُُّم��س��تُ��ِق70 َق��ذَاِل ِف��ي إَِل��يْ��ِه َك��تَ��بْ��َت َه��ِذِه َق��بْ��َل َك��اتَ��بْ��تَ��ُه إِذَا َوُك��نْ��َت
َف��أَْخ��ِل��ِق!71 اْل��ُح��َس��اِم َح��دَّ تُ��ْع��ِط��ِه َوإِْن َف��َس��اِئ��ٌل اْألََم��اَن ِم��نْ��َك تُ��ْع��ِط��ِه َف��ِإْن
ِل��ُم��ْع��ِت��ِق72 َرِق��ي��ًق��ا أَْو ِل��َف��اٍد أَِس��ي��ًرا ِم��نْ��ُه��ُم ��َواِرُم ال��صَّ اْل��ِب��ي��ُض تَ��َرَك َوَه��ْل
َزْرَدِق73 بَ��ْع��َد َزْرَدًق��ا َع��َل��يْ��َه��ا َوَم��رُّوا َش��َف��َراِت��َه��ا اْل��َق��َط��ا ِوْرَد َوَرُدوا َل��َق��ْد
َوَم��ْش��ِرِق74 َغ��ْرٍب بَ��يْ��َن َم��ا ِب��َه��ا أَثَ��ْرُت ُرتْ��بَ��ًة ال��نُّ��وِر ْوَل��ِة ال��دَّ ِب��َس��يْ��ِف بَ��َل��ْغ��ُت
اْل��َح��ِق75 َل��ُه: َق��اَل ثُ��مَّ ُغ��بَ��اِري أََراُه أَْح��َم��ٍق ِب��ِل��ْح��يَ��ِة يَ��ْل��ُه��و أَْن َش��اءَ إِذَا
يَ��ْغ��َرِق76 اْل��بَ��ْح��َر يَ��ْزَح��ِم َم��ْن َوَل��ِك��نَّ��ُه َق��َص��ْدتُ��ُه َش��يْ��ئً��ا ��اِد اْل��ُح��سَّ َك��َم��ُد َوَم��ا
ُم��َم��ْخ��ِرِق77 ِب��ُك��لِّ ِع��ْل��ٍم َع��َل��ى َويُ��ْغ��ِض��ي ِب��َرأِْي��ِه اْألَِم��ي��ُر ال��نَّ��اَس َويَ��ْم��تَ��ِح��ُن
ِب��ُم��ْط��ِرِق78 َل��يْ��َس اْل��َق��ْل��ِب َط��ْرُف َك��اَن إِذَا ِب��نَ��اِف��ٍع َل��يْ��َس اْل��َع��يْ��ِن َط��ْرِف َوإِْط��َراُق
تُ��ْرَزِق79 ��ْم��ُه يَ��مِّ اْل��َم��ْح��ُروُم أَيُّ��َه��ا َويَ��ا تَ��ْم��تَ��ِن��ْع َج��اِوْرُه اْل��َم��ْط��لُ��وُب أَيُّ��َه��ا َف��يَ��ا
تَ��ْف��َرِق80 َف��اِرْق��ُه ��ْج��َع��اِن ال��شُّ أَْش��َج��َع َويَ��ا تَ��ْج��تَ��ِرئْ َص��اِح��بْ��ُه اْل��ُف��ْرَس��اِن أَْج��بَ��َن َويَ��ا
ُم��ْح��نَ��ِق81 َس��ْع��َي َك��يْ��ِدِه��ْم ِف��ي ُه َج��دُّ َس��َع��ى َم��ْج��ِدِه َك��يْ��ِد ِف��ي اْألَْع��َداءُ َس��َع��ِت إِذَا
��ِق؟82 اْل��ُم��َوفَّ ��ِع��ي��ِد ال��سَّ َف��ْض��َل يَ��ُك��ْن َل��ْم إِذَا اْل��ِع��َدا َع��َل��ى اْل��ُم��ِب��ي��ُن اْل��َف��ْض��ُل يَ��نْ��ُص��ُر َوَم��ا

يف عاثوا ملا وكالب العجالن وبني وقشري عقيل ببني إيقاعه ويذكر يمدحه وقال
تضافرهم بعد عفا عمن وعفوه منهم، أهلكه من وإهالَك إياهم، وقصَده أعماله، نواحي

:٣٤٤ سنة لقائه عن وتضامهم

��َواِب��ِق83 ال��سَّ َوَم��ْج��َرى َع��َواِل��ي��نَ��ا َم��َج��رَّ َوبَ��اِرِق اْل��ُع��ذَيْ��ِب بَ��يْ��َن َم��ا تَ��ذَكَّ��ْرُت
اْل��َم��َف��اِرِق84 ِف��ي ��ُروا َك��سَّ َق��ْد َم��ا ِب��َف��ْض��َل��ِة َق��ِن��ي��َص��ُه��ْم يَ��ذْبَ��ُح��وَن َق��ْوٍم َوُص��ْح��بَ��َة
اْل��َم��َراِف��ِق85 ِف��ي َع��نْ��بَ��ٌر ثَ��َراَه��ا َك��أَنَّ تَ��ْح��تَ��ُه ال��ثَّ��ِويَّ��َة ��ْدنَ��ا تَ��َوسَّ َوَل��يْ��ًال
ِل��ْل��َم��َخ��اِن��ِق86 ��بْ��نَ��ُه ثَ��قَّ تُ��ْرِب��َه��ا َح��َص��ا ِب��َغ��يْ��ِرَه��ا اْل��ِح��َس��اَن َزاَر إِذَا ِب��َالٌد
َص��اِدِق87 َض��ْوءُ َوْع��ِدَه��ا ِم��ْن َك��اِذٍب َع��َل��ى َم��ِل��ي��َح��ٌة اْل��ُق��ْط��ُربُّ��ِل��يَّ ِب��َه��ا َس��َق��تْ��ِن��ي
ِل��نَ��اِش��ِق88 َوِم��ْس��ٌك ِألَبْ��َداٍن َوُس��ْق��ٌم ِل��نَ��اِظ��ٍر َوَش��ْم��ٌس ِألَْج��َف��اٍن ُس��َه��اٌد
َف��اِس��ِق89 ُك��لُّ ِج��ْس��َم��ُه َويَ��ْه��َوى َع��ِف��ي��ٍف َع��اِق��ٍل ُك��لُّ نَ��ْف��َس��ُه يَ��ْه��َوى َوأَْغ��يَ��ُد
ِب��َع��اِئ��ِق90 ِس��َواَه��ا َع��ْن َس��ْم��ٍع ُك��لَّ بَ��َال ِم��ْزَه��ٍر أَْوتَ��اَر َج��سَّ َم��ا إِذَا أَِدي��ٌب
ُم��َراِه��ِق91 ُغ��َالٍم َخ��دَّْي ِف��ي َوُص��ْدَغ��اُه َوبَ��يْ��نَ��ُه َع��اٍد بَ��يْ��َن ��ا َع��مَّ يُ��َح��دُِّث
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َواْل��َخ��َالِئ��ِق92 ِف��ْع��ِل��ِه ِف��ي يَ��ُك��ْن َل��ْم إِذَا َل��ُه َش��َرًف��ا اْل��َف��تَ��ى َوْج��ِه ِف��ي اْل��ُح��ْس��ُن َوَم��ا
اْألََص��اِدِق93 َغ��يْ��ُر اْألَْدنَ��ْوَن أَْه��لُ��ُه َوَال اْل��ُم��َواِف��ِق َغ��يْ��ُر اْإلِنْ��َس��اِن بَ��َل��ُد َوَم��ا
اْل��ُم��نَ��اِف��ِق94 َك��َالُم يَ��ْخ��َف��ى َال َك��اَن َوإِْن َواْل��َه��َوى اْل��َم��َح��بَّ��ِة َدْع��َوى َوَج��اِئ��َزٌة
َخ��اِل��ِق؟95 َوإِْس��َخ��اِط َم��ْخ��لُ��وٍق َوإِْش��َم��اِت ال��رََّدى إَِل��ى ُع��َق��يْ��ٌل انْ��َق��اَدْت َم��ِن ِب��َرأِْي
اْل��ُم��تَ��َض��اِي��ِق96 اْل��َج��ْح��َف��ِل َق��تْ��َل َويُ��وِس��ُع اْل��َوَرى يُ��ْع��ِج��ُز ِب��الَّ��ِذي َع��ِل��يٍّ��ا أََراُدوا
َف��اِل��ِق97 َغ��يْ��ِر إَِل��ى َرأًْس��ا َح��َم��لُ��وا َوَال َق��اِط��ٍع َغ��يْ��ِر إَِل��ى ��ا َك��فٍّ بَ��َس��ُط��وا َف��َم��ا
َالِح��ِق98 َغ��يْ��َر َص��اَدُف��وا َل��ْو َه��َربُ��وا َوَق��ْد آِخ��ذ َغ��يْ��َر َص��اَدُف��وا َل��ْو أَْق��َدُم��وا َل��َق��ْد
ِب��َخ��اِرِق99 ِس��نَ��اٍن ِم��ْن ثَ��ْوٍب ُك��لَّ َرَم��ى ِب��َه��ا َط��َغ��ْوا ِث��يَ��ابً��ا َك��ْع��بً��ا َك��َس��ا ��ا َوَل��مَّ
اْل��بَ��َواِرِق100 ِت��ْل��َك َغ��يْ��ِر ِف��ي َغ��يْ��َرُه َس��َق��ى ِب��ِه َك��َف��ُروا الَّ��ِذي اْل��َغ��يْ��َث َس��َق��ى ��ا َوَل��مَّ
َراِزِق101 َك��فِّ ِم��ْن اْل��ِح��ْرَم��اُن يُ��وِج��ُع َك��َم��ا َح��اِرٍم َك��فِّ ِم��ْن اْل��ِح��ْرَم��اُن يُ��وِج��ُع َوَم��ا
اْل��َح��َم��اِل��ِق102 بُ��ُط��وَن تَ��ْح��ُش��و َس��نَ��اِب��ُك��َه��ا َواْل��َق��نَ��ا اْل��َع��َج��اَج��ِة َح��ْش��َو ِب��َه��ا أَتَ��اُه��ْم
َك��اْل��َم��نَ��اِط��ِق103 أَْوَس��اِط��َه��ا َع��َل��ى َف��ُه��نَّ ُح��ْزَم��َه��ا اْل��َم��اءِ يَ��اِب��ُس َح��لَّ��ى َع��َواِب��َس
��َم��اِل��ِق104 ال��سَّ ِط��َواِل ِف��ي اْل��َع��َواِل��ي ِط��َواَل تَ��ْدُم��ٍر َخ��ْل��َف يَ��َرى اْل��َه��يْ��َج��ا أَبَ��ا َف��َل��يْ��َت
ِل��َس��اِئ��ِق105 اْل��ُق��ِف��يَّ تُ��ْع��ِط��ي َال َق��بَ��اِئ��َل وََغ��يْ��ِرَه��ا َم��َع��دٍّ ِم��ْن َع��ِل��يٍّ َوَس��ْوَق
نَ��اِط��ِق106 أَْل��ثَ��َغ أَْل��َف��اِظ ِف��ي َك��َراءَيْ��ِن َخ��ِف��يَّ��ٌة ِف��ي��َه��ا َوبَ��ْل��َع��ْج��َالِن ُق��َش��يْ��ٌر
َط��َواِل��ِق107 َغ��يْ��َر ال��نِّ��ْس��َواَن َخ��لَّ��ُوا َوُه��ْم َف��َواِرٍك َغ��يْ��َر ال��نِّ��ْس��َواُن تُ��َخ��لِّ��ي��ِه��ِم
َع��اِش��ِق108 ُك��لَّ َح��رُُّه يُ��َس��لِّ��ي ِب��َض��ْرٍب َوبَ��يْ��نَ��َه��ا اْل��ُك��َم��اِة بَ��يْ��َن َم��ا يُ��َف��رُِّق
اْل��َع��َواِت��ِق109 نُ��ُح��وِر ِف��ي إِالَّ اْل��َخ��يْ��ِل ِم��َن َرَش��اَش��ٌة تَ��ِط��ي��ُر َم��ا َح��تَّ��ى ال��ظُّ��ْع��َن أَتَ��ى
اْألَيَ��اِن��ِق110 ُح��ْم��ُر اْل��َح��ْل��ِي ُح��ْم��ُر َظ��َع��اِئ��ُن أَْرُض��َه��ا اْإلِنْ��َس تُ��نْ��ِك��ُر َف��َالٍة ِب��ُك��لِّ
ال��لَّ��َق��اِل��ِق111 ِص��يَ��اَح ِف��ي��َه��ا اْل��َح��َص��ى يَ��ِص��ي��ُح َربَ��ِع��يَّ��ٌة َس��يْ��ِف��يَّ��ٌة َوَم��ْل��ُم��وَم��ٌة
اْل��يَ��َالِم��ِق112 ُغ��بْ��ُر اْل��بَ��يْ��ِض بَ��يْ��ن َق��ِري��بَ��ُة أُُص��ولِ��ِه ِم��ْن اْل��َق��نَ��ا أَْط��َراِف بَ��ِع��ي��َدُة
اْل��َح��َق��اِئ��ِق113 ُح��َم��اَة إِالَّ تَ��بْ��تَ��ِغ��ي َف��َم��ا ُج��وُدُه ال��نَّ��ْه��ِب َع��ِن َوأَْغ��نَ��اَه��ا نَ��َه��اَه��ا
��َراِدِق114 ال��سُّ ِظ��لَّ اْل��بَ��يْ��َداءُ تُ��ذَكِّ��ُرُه ُم��تْ��َرٍف َس��ْوَرَة اْألَْع��َراُب ��َم��َه��ا تَ��َوهَّ
اْل��َح��َزاِئ��ِق115 أُنُ��وِف ِف��ي َك��ْل��ٍب َس��َم��اَوُة َغ��بَّ��َرْت َس��اَع��َة ِب��اْل��َم��اءِ َف��ذَكَّ��ْرتَ��ُه��ْم
اْل��َغ��َالِف��ِق116 نَ��بْ��َت اْل��َم��اءِ ِف��ي نَ��بَ��تَ��ْت َوأَْن بَ��َدْوا ِب��أَْن اْل��ُم��لُ��وَك يَ��ُروُع��وَن َوَك��انُ��وا
ال��نَّ��َق��اِن��ِق117 أََداِح��ي ِم��ْن بُ��يُ��وتً��ا َوأَبْ��َدى نُ��ُج��وِم��ِه ِم��ْن اْل��َف��َال ِف��ي أَْه��َدى َف��َه��اُج��وَك
ِل��ْل��َوَداِئ��ِق118 ُم��ْق��َل��ًة ِم��نْ��َه��ا َوآَل��َف ِض��بَ��اِب��ِه ِم��ْن أَْم��َواِه��ِه َع��ْن َوأَْص��بَ��َر
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��َق��اِش��ِق119 ال��شَّ ُخ��ْرَس اْألَذْنَ��اِب ُم��َه��لَّ��بَ��َة تَ��َرْك��تَ��َه��ا ُف��ُح��وٍل ِم��ْن َه��ِدي��ًرا َوَك��اَن
��َواِه��ِق120 ال��شَّ َق��ْط��َع اْل��بَ��رُّ َك��َف��اَه��ا َوَل��ِك��ْن َراَح��ًة َخ��يْ��َل��َك ِب��ال��رَّْك��ِض َح��َرُم��وا َف��َم��ا
ال��دََّم��اِس��ِق121 ُق��لُ��وِب َع��ْن َل��ِك��ْن ال��رَّْك��ِز َع��ِن ِب��ُق��لُ��وِب��ِه��ْم اْل��َق��نَ��ا ُص��مَّ َش��َغ��لُ��وا َوَال
اْل��َخ��َراِن��ِق122 أَيْ��ِدي اْألُْس��ِد أَيْ��ِدي َويَ��ْج��َع��ُل اْل��ِع��َدا يَ��ْم��َس��ُخ الَّ��ِذي َم��ْس��َخ يَ��ْح��ذَُروا أََل��ْم
َم��اِرِق123 َم��ْص��َرَع اْل��َح��ْرِب ِف��ي َم��اِرًق��ا أََرى َوُربَّ��َم��ا ِس��َواُه��ْم ِف��ي َع��ايَ��نُ��وُه َوَق��ْد
اْل��َع��َالِئ��ِق124 ُج��نُ��وَب تَ��ْرَف��ْع َل��ْم اْل��َه��اُم إِذَا َخ��يْ��لُ��ُه اْل��َح��بَّ تَ��ْق��َض��َم َال أَْن تَ��َع��وََّد
��َق��اِئ��ِق125 ال��شَّ تَ��ْح��َت َك��ال��رَّيْ��َح��اِن ِم ال��دَّ ِم��َن َوَم��اُؤَه��ا إِالَّ اْل��ُغ��ْدَراَن تَ��ِرَد َوَال
اْل��َوَس��اِئ��ِق126 َط��ْرَد اْألَْظ��َع��اَن َط��َرُدوا َوَق��ْد ِم��نْ��ُه��ُم أَْرَش��َد َك��اَن نُ��َم��يْ��ٍر َل��َوْف��ُد
اْل��َف��يَ��اِل��ِق127 َغ��ْرَب َردَّ َح��تَّ��ى اْل��َج��يْ��َش ِب��َه��ا َف��َط��اَع��نُ��وا ُخ��ُض��وٍع ِم��ْن ِرَم��اًح��ا أََع��دُّوا
ُم��َس��اِرِق128 َغ��يْ��َر اْألَْع��َداءِ إَِل��ى َوأَْس��َرى ُم��َخ��اِت��ٍل َغ��يْ��َر ِم��نْ��ُه أَْرَم��ى أََر َف��َل��ْم
اْل��بَ��نَ��اِدِق129 ِق��ِس��يَّ أَْع��يَ��ْت َق��ْد َدَق��اِئ��َق ��ِه ِب��َك��فِّ اْل��ِع��َظ��اُم اْل��َم��َج��اِن��ي��ُق تُ��ِص��ي��ُب

الريض بن معن بن أرس بن محمد بن شجاع املنترص أبا يمدح صباه يف وقال
األزدي:

تَ��تَ��َرْق��َرُق130 وََع��بْ��َرٌة يَ��ِزي��ُد َوَج��ًوى يَ��أَْرُق َوِم��ثْ��ِل��َي أََرٍق َع��َل��ى أََرٌق
يَ��ْخ��ِف��ُق131 َوَق��ْل��ٌب ��َدٌة ُم��َس��هَّ َع��يْ��ٌن أَُرى َك��َم��ا تَ��ُك��وَن أَْن ��بَ��ابَ��ِة ال��صَّ ُج��ْه��ُد
َش��يِّ��ُق132 ُف��َؤاٌد َولِ��ي انْ��ثَ��نَ��يْ��ُت إِالَّ َط��اِئ��ٌر تَ��َرنَّ��َم أَْو بَ��ْرٌق َالَح َم��ا
تُ��ْح��ِرُق133 ��ا َع��مَّ َوتَ��ِك��لُّ اْل��َغ��َض��ى نَ��اُر تَ��نْ��َط��ِف��ي َم��ا اْل��َه��َوى نَ��اِر ِم��ْن َج��رَّبْ��ُت
يَ��ْع��َش��ُق؟!134 َال َم��ْن يَ��ُم��وُت َك��يْ��َف َف��َع��ِج��بْ��ُت ذُْق��تُ��ُه َح��تَّ��ى اْل��ِع��ْش��ِق أَْه��َل وََع��ذَْل��ُت
َل��ُق��وا135 َم��ا ِف��ي��ِه َف��َل��ِق��ي��ُت َع��يَّ��ْرتُ��ُه��ْم أَنَّ��ِن��ي ذَنْ��ِب��ي وََع��َرْف��ُت وََع��ذَْرتُ��ُه��ْم
يَ��نْ��ِع��ُق136 ِف��ي��َه��ا اْل��بَ��يْ��ِن ُغ��َراُب أَبَ��ًدا َم��نَ��اِزٍل أَْه��ُل نَ��ْح��ُن أَِب��ي��نَ��ا أَبَ��ِن��ي
يَ��تَ��َف��رَُّق��وا137 َف��َل��ْم نْ��يَ��ا ال��دُّ َج��َم��َع��تْ��ُه��ُم َم��ْع��َش��ٍر ِم��ْن َوَم��ا نْ��يَ��ا ال��دُّ َع��َل��ى نَ��بْ��ِك��ي
بَ��ُق��وا138 َوَال بَ��ِق��ي��َن َف��َم��ا اْل��ُك��نُ��وَز َك��نَ��ُزوا اْألَُل��ى اْل��َج��بَ��اِب��َرُة اْألََك��اِس��َرُة أَيْ��َن
َض��يِّ��ُق139 َل��ْح��ٌد َف��َح��َواُه ثَ��َوى َح��تَّ��ى ِب��َج��يْ��ِش��ِه اْل��َف��َض��اءُ َض��اَق َم��ْن ُك��لِّ ِم��ْن
ُم��ْط��َل��ُق140 َح��َالٌل َل��ُه��ْم اْل��َك��َالَم أَنَّ يَ��ْع��َل��ُم��وا َل��ْم َك��أَْن نُ��وُدوا إِذَا ُخ��ْرٌس
اْألَْح��َم��ُق141 َل��َديْ��ِه ِب��َم��ا َواْل��ُم��ْس��تَ��ِغ��رُّ نَ��َف��اِئ��ٌس َوال��نُّ��ُف��وُس آٍت َواْل��َم��ْوُت
أَنْ��َزُق142 ��ِب��ي��بَ��ُة َوال��شَّ أَْوَق��ُر ��يْ��ُب َوال��شَّ َش��ِه��يَّ��ٌة َواْل��َح��يَ��اُة يَ��أُْم��ُل َواْل��َم��ْرءُ
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َرْونَ��ُق143 َوْج��ِه��َي َولِ��َم��اءِ ٌة ُم��ْس��َودَّ ��ِت��ي َولِ��مَّ ��بَ��اِب ال��شَّ َع��َل��ى بَ��َك��يْ��ُت َوَل��َق��ْد
أَْش��َرُق144 َج��ْف��ِن��َي ِب��َم��اءِ َل��ِك��ْدُت َح��تَّ��ى ِف��َراِق��ِه يَ��ْوِم َق��بْ��َل َع��َل��يْ��ِه َح��ذًَرا
اْألَيْ��نُ��ُق145 إَِل��يْ��ِه تُ��ْح��َدى َم��ْن َف��أََع��زُّ ال��رَِّض��ا بْ��ِن َم��ْع��ِن بْ��ِن أَْوِس بَ��نُ��و ��ا أَمَّ
اْل��َم��ْش��ِرُق146 ِف��ي��َه��ا َوَل��يْ��َس ��ُم��وُس ال��شُّ ِم��نْ��َه��ا بَ��َدْت ��ا َل��مَّ ِديَ��اِرِه��ْم َح��ْوَل َك��بَّ��ْرُت
تُ��وِرُق147 َال َوُص��ُخ��وُرَه��ا َف��ْوِق��َه��ا ِم��ْن ��ِه��ْم أَُك��فِّ َس��َح��اُب أَْرٍض ِم��ْن وََع��ِج��بْ��ُت
تُ��ْس��تَ��نْ��َش��ُق148 َم��َك��انَ��ٍة ِب��ُك��لِّ َل��ُه��ُم َرَواِئ��ٌح ال��ثَّ��نَ��اءِ ِط��ي��ِب ِم��ْن َوتَ��ُف��وُح
تَ��ْع��بَ��ُق149 َال ِب��ِس��َواُه��ُم َوْح��ِش��يَّ��ٌة أَنَّ��َه��ا إِالَّ ال��نَّ��ف��َح��اِت ِم��ْس��ِك��يَّ��ُة
يُ��ْل��َح��ُق150 َال َم��ا ِب��ِط��َالِب تَ��بْ��لُ��نَ��ا َال َع��ْص��ِرنَ��ا ِف��ي ��ٍد ُم��َح��مَّ ِم��ثْ��َل أَُم��ِري��َد
يَ��ْخ��لُ��ُق151 َال أَنَّ��ُه َوَظ��نِّ��ي أَبَ��ًدا ��ٍد ُم��َح��مَّ ِم��ثْ��َل ال��رَّْح��َم��ُن يَ��ْخ��لُ��ِق َل��ْم
ُق152 أَتَ��َص��دَّ ِب��أَْخ��ِذِه َع��َل��يْ��ِه أَنِّ��ي وَِع��نْ��َدُه اْل��َج��ِزي��َل يَ��َه��ُب الَّ��ِذي ذَا يَ��ا
أَْغ��َرُق153 َال ِب��َرْح��َم��ٍة إَِل��يَّ َوانْ��ُظ��ْر ثَ��رََّة ُج��وِدَك َس��َح��اَب َع��َل��يَّ أَْم��ِط��ْر
تُ��ْرَزُق154 َح��يٌّ َوأَنْ��َت اْل��ِك��َراُم َم��اَت ِب��َج��ْه��ِل��ِه يَ��ُق��وُل َف��اِع��َل��ٍة ابْ��ُن َك��ذََب

ارتجاًال: صباه يف وقال

أَتَّ��ِق��ي؟155 َع��ِظ��ي��ٍم أَيَّ أَْرتَ��ِق��ي؟ َم��َح��لٍّ أَيَّ
يَ��ْخ��لُ��ِق َل��ْم َوَم��ا ال��ل��ُه َخ��َل��َق َق��ْد َم��ا َوُك��لُّ
َم��ْف��ِرِق��ي156 ِف��ي َك��َش��ْع��َرٍة ��ِت��ي ِه��مَّ ِف��ي ُم��ْح��تَ��َق��ٌر

التنوخي: إسحاق بن الحسني يمدح وقال

أَُف��اِرُق157 ��ْن ِم��مَّ أَنْ��َت َح��تَّ��ى َق��ْل��ِب َويَ��ا اْل��َح��َزاِئ��ُق تَ��أَنَّ��ى َم��ا َح��تَّ��ى اْل��بَ��يْ��ُن ُه��َو
َوَش��اِئ��ُق158 َم��ُش��وٌق ِم��نَّ��ا َه��ًوى َف��ِري��َق��ْي ُوُق��وُف��نَ��ا بَ��ثٍّ��ا َزاَد ��ا َوِم��مَّ َوَق��ْف��نَ��ا
��َق��اِئ��ُق159 ال��شَّ اْل��ُخ��ُدوِد ِف��ي بَ��َه��اًرا َوَص��اَر اْل��بُ��َك��ا ِم��َن َق��ْرَح��ى اْألَْج��َف��اُن َص��اَرِت َوَق��ْد
َوَواِم��ُق160 َوَق��اٍل َوَم��ْولُ��وٌد َوَم��يْ��ٌت َوُف��ْرَق��ٌة اْج��ِت��َم��اٌع ال��نَّ��اُس؛ َم��َض��ى ذَا َع��َل��ى
اْل��ُغ��َراِن��ُق161 ال��زََّم��اُن َش��اَب َوَم��ا َوِش��بْ��ُت ِب��َح��اِل��َه��ا َوال��لَّ��يَ��اِل��ي َح��اِل��ي تَ��َغ��يَّ��َر
ال��نَّ��َق��اِن��ُق؟162 ِم��نْ��َه��ا أَيْ��َن اْل��َم��َه��اِري: ِذي َوَع��ْن ِب��َج��ْوِزَه��ا ِم��نَّ��ا اْل��ِج��نُّ أَيْ��َن اْل��ِب��ي��َد: َس��ِل
��َم��اِل��ُق163 ال��سَّ َف��اْه��تَ��َديْ��نَ��ا ِف��ي��ِه ُم��َح��يَّ��اَك َل��نَ��ا َج��َل��ْت َك��أَنَّ��ا َدُج��وِج��يٍّ َوَل��يْ��ٍل
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اْألَيَ��اِن��ُق164 َل��ْوَال ال��رُّْك��بَ��اُن َج��ابَ��َه��ا َوَال ُج��نْ��ُح��ُه َوْج��ِه��َك نُ��وُر َل��ْوَال َزاَل َف��َم��ا
ُش��بَ��اِرُق165 ثَ��ْوٌب اْل��َغ��ْرَزيْ��ِن ِف��ي ��ْك��ِر ال��سُّ ِم��َن َك��أَنَّ��ِن��ي َح��تَّ��ى ال��نَّ��ْوَم أََط��اَر َوَه��زٌّ
َوال��نَّ��َم��اِرُق166 ِك��ي��َرانُ��َه��ا ذََف��اِريَ��َه��ا َف��َص��اَف��َح��ْت اْل��ُح��َس��يْ��ِن إِْس��َح��َق ِب��ابْ��ِن َش��َدْوا
��َواِه��ُق167 ال��شَّ اْل��ِج��بَ��اُل َوتَ��ْرتَ��جُّ َع��َل��يْ��َه��ا َم��َش��ى إِذَا َخ��ْوًف��ا اْألَْرُض تَ��ْق��َش��ِع��رُّ ِب��َم��ْن
��َواِع��ُق168 ال��صَّ َوتُ��ْخ��َش��ى ِم��نْ��َه��ا اْل��َح��يَ��ا ��ى يُ��َرجَّ َويُ��ْرتَ��َج��ى يُ��ْخ��َش��ى اْل��ُج��وِن ��َح��اِب َك��ال��سَّ َف��تً��ى
َص��اِدُق169 ال��دَّْه��َر َوذَا أَْح��يَ��انً��ا َوتَ��ْك��ِذُب ُم��َخ��يِّ��ٌم َوَه��ذَا تَ��ْم��ِض��ي َوَل��ِك��نَّ��َه��ا
َواْل��َم��َش��اِرُق170 ِذْك��ِرِه ِم��ْن َم��َغ��اِربُ��َه��ا َخ��َل��ْت َف��َم��ا ِل��يُ��نْ��َس��ى نْ��يَ��ا ال��دُّ ِم��َن تَ��َخ��لَّ��ى
اْل��َم��َخ��اِن��ُق171 َوُه��نَّ َم��َداِري��َه��ا َف��ُه��نَّ َوال��طُّ��َال ِب��اْل��َه��اِم اْل��ِه��نْ��ُدَواِن��يَّ��اِت َغ��ذَا
َواْل��َم��َف��اِرُق172 ال��لِّ��َح��ى ِم��نْ��ُه��نَّ َوتُ��ْخ��َض��ُب َغ��َزا إِذَا اْل��ُج��يُ��وُب ِم��نْ��ُه��نَّ ��ُق تُ��َش��قَّ
َط��اِل��ُق173 ِم��نْ��ُه نَ��ْف��ُس��ُه َم��ْن ِب��َه��ا َويَ��ْص��َل��ى َغ��اِف��ٌل َع��نْ��ُه َح��تْ��ُف��ُه َم��ْن يُ��َج��نَّ��بُ��َه��ا
نَ��اِط��ُق؟174 ِف��ي��ِه َع��ْن ��يْ��ُف َوال��سَّ َس��اِك��تً��ا يُ��َرى َس��اِك��ٌت َوْه��َو نَ��اِط��ٌق َم��ا ِب��ِه: يُ��َح��اَج��ى
َخ��اِل��ُق175 ال��ل��ُه َم��ا ُح��ْس��ِن ِم��ْن َع��َج��ٌب َوَال ��ِب��ي تَ��َع��جُّ ِم��نْ��َك َط��اَل َح��تَّ��ى نَ��ِك��ْرتُ��َك
َع��اِش��ُق176 ِل��ْل��َم��ِن��يَّ��ِة َح��ْرٍب ُك��لِّ َوِف��ي ُم��بْ��ِغ��ٌض ِل��ْل��َم��اِل اْإلِْع��َط��اءِ ِف��ي َك��أَنَّ��َك
��َواِب��ُق177 َوال��سَّ اْل��َق��نَ��ا ِم��نْ��َك ِب��َه��ا َوَح��لَّ َل��َه��ا بَ��َدا َم��ا َع��َل��ى ت��بْ��َق��ى َق��لَّ��َم��ا أََال
َش��اِرُق178 ذَرَّ َم��ا ��اُر ��فَّ ال��سُّ ِب��َك َويَ��ْح��ُدو َك��ْوَك��ٌب َالَح َم��ا ��اُر ��مَّ ال��سُّ ِب��َك َس��يُ��ْح��ِي��ي
اْل��َع��َواِت��ُق179 اْل��ُخ��ُدوِر ِف��ي ذَابَ��ْت لُ��ْح��َت َف��ِإْن ِب��بُ��ْرُق��ٍع اْل��َج��َم��اَل ذَا َواْس��تُ��ْر ال��ل��َه َخ��ِف
َراِزُق أَنْ��َت َم��ْن اْألَْق��َداُر تَ��ْح��ِرُم َوَال َح��اِرٌم أَنْ��َت َم��ْن اْألَْق��َداُر تَ��ْرُزُق َف��َم��ا
َف��اِت��ُق180 أَنْ��َت َم��ا اْألَيَّ��اُم تَ��ْرتُ��ُق َوَال َراِت��ُق أَنْ��َت َم��ا اْألَيَّ��اُم تَ��ْف��تُ��ُق َوَال
َالِح��ُق181 ِذِق��يَّ��ِة ال��الَّ ِب��َغ��يْ��ِر َوَغ��يْ��ِري اْل��ِغ��نَ��ى َغ��يْ��ِرَك ِم��ْن َراَم َغ��يْ��ِري اْل��َخ��يْ��ُر َل��َك
اْل��َخ��َالِئ��ُق182 َوأَنْ��َت نْ��يَ��ا ال��دُّ َوَم��نْ��ِزلُ��َك اْل��ُم��نَ��ى َوُرْؤيَ��تُ��َك اْألَْق��َص��ى اْل��َغ��َرُض ِه��َي

ارتجاًال: فقال غد يف للرشب الصحبة عمار بن بدر عليه وعرض

أَْش��َواَق��ُه183 ِل��ْل��َق��ْل��ِب تُ��َه��يِّ��ُج بَ��ًة َغ��الَّ اْل��ُم��َداَم��َة َوَج��ْدُت
أَْخ��َالَق��ُه184 ��ُن تُ��َح��سِّ َوَل��ِك��ْن تَ��أِْدي��بَ��ُه اْل��َم��ْرءِ ِم��َن تُ��ِس��يءُ
إِنْ��َف��اَق��ُه185 يَ��ْك��َرُه ال��لُّ��بِّ َوذُو لُ��بُّ��ُه ِل��ْل��َف��تَ��ى َم��ا َوأَنْ��َف��ُس
ذَاَق��ُه186 َم��ْن اْل��َم��ْوَت يَ��ْش��تَ��ِه��ي َوَال َم��ْوتَ��ًة ِب��َه��ا أَْم��ِس ُم��تُّ َوَق��ْد
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عمار: بن بدر عند لعبة وصف يف وقال

ِل��ْل��ِع��نَ��اِق187 تَ��ْص��لُ��ُح َل��يْ��َس أَْن ِس��َوى ِف��ي��َه��ا َع��يْ��َب َال َغ��َداِئ��ٍر َوذَاِت
اْل��ِف��َراِق188 ِل��َح��اِدثَ��ِة أَِل��َم��ْت َوَم��ا َف��َف��اَرْق��تَ��نَ��ا تُ��َش��اَل ِب��أَْن أََم��ْرَت
اْش��ِت��يَ��اِق َغ��يْ��ِر َف��َع��ْن َزاَرْت َوإِْن اْخ��ِت��يَ��اٍر َغ��يْ��ِر َف��َع��ْن َه��َج��َرْت إِذَا

وقال: فرشب، بحقه عليه فأقسم فامتنع، الرشب طغج بن محمد عليه وعرض

ِب��َم��ذِْق189 ِل��ي تَ��ُش��بْ��ُه َل��ْم َوُودٌّ ��ي ِب��َح��قِّ ِل��ي: َق��ْولُ��َك اْل��َخ��ْم��َر َس��َق��اِن��ي
ُع��نْ��ِق��ي190 َل��َض��َربْ��ُت ِب��َه��ا َق��تْ��ِل��ي َع��َل��ى نَ��اءٍ َوأَنْ��َت َح��َل��ْف��َت َل��ْو يَ��ِم��ي��نً��ا

فأقام الطخرور، يسمى مهر ولها الجهامة، تسمى ِحْجرة191 الطيب ألبي وكان
فقال: املهر، عىل املرعى وتعذر بأنطاكيَة األرض عىل الثلج

اْل��َع��َواِئ��ِق192 َك��ثْ��َرَة َخ��َالَه��ا يَ��ْش��ُك��و َواْل��َح��َداِئ��ِق اْل��ُخ��ْض��ِر ِل��ْل��ُم��ُروِج َم��ا
اْل��بَ��اِص��ِق193 ِري��َق ��نِّ ال��سِّ َف��ْوَق يَ��ْع��ِق��ُد َك��اْل��ُم��َراِف��ِق ال��ثَّ��ْل��ُج ِف��ي��َه��ا أََق��اَم
َوَس��اِئ��ِق194 ذَْوِب��ِه ِم��ْن ِب��َق��اِئ��ٍد ُم��َف��اِرِق ِم��ْن َع��اَد َال َم��َض��ى ثُ��مَّ
َالِص��ِق195 َق��ِص��ي��ٍر نَ��بْ��ٍت ِم��ْن يَ��أُْك��ُل آِب��ِق بَ��اِغ��ي ال��طُّ��ْخ��ُروُر َك��أَنَّ��َم��ا
��وذَاِن��ِق196 ِب��َك��ال��شُّ ِم��نْ��ُه أَُروُدُه اْل��َم��َه��اِرِق َع��ِن اْل��ِح��بْ��َر َك��َق��ْش��ِرَك
اْل��َم��َراِف��ِق197 ُم��َق��اِرِب ��َوى ال��شَّ َع��بْ��ِل اْل��َف��اِئ��ِق َط��ِوي��ِل اْل��يُ��ْم��نَ��ى ِب��ُم��ْط��َل��ِق
َالِح��ِق198 َوإِْط��ٍل َرْح��ٍب َم��نْ��ِخ��ٍر ِذي ال��طَّ��َراِئ��ِق نَ��اِئ��ِه ال��لَّ��بَ��اِن َرْح��ِب
��اِرِق199 َك��ال��شَّ ُغ��رَّتُ��ُه َش��اِدَخ��ٍة َزاِه��ِق ُك��َم��يْ��ٍت نَ��ْه��ٍد ��ٍل ُم��َح��جَّ

بَ��اِرِق200 ِف��ي َل��ْونِ��ِه ِم��ْن َك��أَنَّ��َه��ا
اْل��َم��اِح��ِق201 َواْل��َه��ِج��ي��ِر َواْألَبْ��َرَديْ��ِن ��َق��اِئ��ِق َوال��شَّ اْل��بَ��وَْغ��اءِ َع��َل��ى بَ��اٍق
اْل��َع��اِش��ِق202 ُف��َؤاِد ِف��ي اْل��َج��بَ��اِن َخ��ْوُف اْل��َواِث��ِق ِم��نْ��ُه ال��رَّاِك��ِض ِل��ْل��َف��اِرِس
ال��نَّ��اِط��ِق204 َص��ْوَت اْل��ِم��ْس��َم��ِع إَِل��ى يَ��ْش��أَى َش��اِه��ق203 َط��ْوٍد َريْ��ِد ِف��ي َك��أَنَّ��ُه
��اِب��ِق ال��سَّ َم��ِج��يءَ اْل��َغ��ْرِب إَِل��ى َج��اءَ اْل��َم��َش��اِرِق ِم��َن ��ْم��َس ال��شَّ َس��ابَ��َق َل��ْو
اْل��َم��نَ��اِط��ِق205 ِف��ي اْل��َح��ْل��ِي َق��ْل��ِع آثَ��اَر اْألَبَ��اِرِق ِح��َج��اَرِة ِف��ي يَ��تْ��ُرُك

َف��َك��اْل��َخ��نَ��اِدِق206 يَ��ْع��ُد َوإِْن َم��ْش��يً��ا
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اْألَيَ��اِن��ِق207 َخ��َواِم��َس َألَْح��َس��بَ��ْت َص��اِدِق َس��َح��اٍب ِغ��بَّ أُوِرَدْت َل��ْو
ال��نَّ��اِغ��ِق208 اْل��ُغ��َراِب َش��ْح��َو َل��ُه َش��َح��ا ِل��َط��اِرِق َج��اءَُه ال��لِّ��َج��اُم إِذَا
ُج��َالِه��ِق209 ِس��يَ��تَ��ْي َع��ْن ُم��نْ��َح��ِدٌر ال��نَّ��اِه��ِق ِل��ُع��ْرِي اْل��ِج��ْل��ُد َك��أَنَّ��َم��ا
ال��نَّ��َق��اِن��ِق210 َع��َل��ى ��اِق ال��سَّ ِف��ي َوَزاَد اْل��َع��َق��اِئ��ِق ِف��ي َوْه��َو اْل��َم��ذَاِك��ي بَ��زَّ
اْل��َخ��َراِن��ِق211 َع��َل��ى اْألُذِْن ِف��ي َوَزاَد ��َواِع��ِق ال��صَّ َع��َل��ى اْل��َوْق��ِع ِف��ي َوَزاَد
اْل��َح��َق��اِئ��ِق212 ِم��َن اْل��َه��ْزَل يُ��َم��يِّ��ُز اْل��َع��َق��اِع��ِق َع��َل��ى اْل��ِح��ذِْر ِف��ي َوَزاَد
اْل��َح��اِذِق213 َع��يْ��ُن َوْه��َو ُخ��ْرًق��ا يُ��ِري��َك َس��اِرِق ِب��ُك��لِّ ال��رَّْك��َب َويُ��نْ��ِذُر
َوآِف��ِق214 آِف��َق��ٍة ِم��ْن ُق��وِب��َل اْل��بَ��اِش��ِق َح��كَّ َش��اءَ أَنَّ��ى يَ��ُح��كُّ
اْل��بَ��َواِس��ِق215 َع��َل��ى يُ��ْرِب��ي َف��ُع��نْ��ُق��ُه َواْل��َع��تَ��اِئ��ِق اْل��َخ��يْ��ِل ِع��تَ��اِق بَ��يْ��َن
اْل��َف��يَ��اِل��ِق216 ِف��ي ِل��ل��طَّ��ْع��ِن ُه أُِع��دُّ اْل��َخ��اِن��ِق ِف��تْ��َر يُ��ْم��ِك��ُن َوَح��ْل��ُق��ُه
اْل��َخ��اِف��ِق217 ال��لِّ��َواءِ ِظ��لِّ ِف��ي ��يْ��ِر َوال��سَّ َواْل��َم��َف��اِرِق اْألَْوُج��ِه ِف��ي ��ْرِب َوال��ضَّ
اْل��بَ��نَ��اِئ��ِق218 َع��َل��ى ��ي ُك��مِّ ِف��ي يَ��ْق��ُط��ُر ��َف��اِس��ِق ال��سَّ ذُو َوال��نَّ��ْص��ُل يَ��ْح��ِم��لُ��ِن��ي
اْل��ُم��َراِف��ِق219 ِق��لَّ��َة أُبَ��اِل��ي َوَال َواِم��ِق ِب��َع��يْ��نَ��ْي نْ��يَ��ا ال��دُّ أَْل��َح��ُظ َال
ِل��ْل��َخ��اِل��ِق220 َوُك��لُّ��نَ��ا َل��نَ��ا أَنْ��َت ُم��نَ��اِف��ِق َح��اِس��ٍد ُك��لِّ َك��بْ��َت أَْي

قتلوه: غلمانه أن بلغه وقد كيغلغ بن إسحاق يهجو وقال

اْل��ُح��ْم��ِق221 ِم��َن يَ��ْش��ِف��ي الَّ��ِذي َواءُ ال��دَّ َه��ذَا َل��ُه��ْم: َف��ُق��ْل��ُت إِْس��َح��اٌق َم��اَت َل��نَ��ا: َق��الُ��وا
ُخ��لُ��ِق222 َوَال َخ��ْل��ٍق ِب��َال َع��اَش َع��اَش أَْو أََس��ٍف َوَال َف��ْق��ٍد ِب��َال َم��اَت َم��اَت إِْن
اْل��َم��َل��ِق223 ِف��ي اْل��َغ��ْدِر َوَدسَّ ��ِدي��ِق ال��صَّ َخ��ْوَن َه��اَم��تَ��ُه َش��قَّ َع��بْ��ٌد تَ��َع��لَّ��َم ِم��نْ��ُه
نَ��َس��ِق224 ِف��ي ال��رُّْم��ِح َك��ُك��ُع��وِب َم��ْط��ُروَدٍة َص��اِدَق��ٍة َغ��يْ��ِر يَ��ِم��ي��ٍن أَْل��ِف َوَح��ْل��َف
ال��نَّ��َزِق225 ِم��َن َم��ْم��لُ��وءًا اْل��بَ��أِْس ِم��َن ِص��ْف��ًرا ذَنَ��ٍب ِب��َال ِق��ْرًدا أَْع��ِرُف��ُه ِزْل��ُت َم��ا
اْل��َق��َل��ِق226 ِم��َن َح��اٍل َع��َل��ى تَ��ْس��تَ��ِق��رُّ َال َس��اِق��َط��ٍة ال��رِّي��ِح ِب��َم��َه��بِّ َك��ِري��َش��ٍة
اْل��َع��ِرِق227 اْل��َج��ْوَرِب ِري��َح ِم��نْ��ُه َوتَ��ْك��تَ��ِس��ي َوَم��نْ��ِك��بَ��ُه َف��ْوَديْ��ِه اْل��َك��فُّ تَ��ْس��تَ��ْغ��ِرُق
اْل��َف��َرِق؟228 ِم��َن َم��ْوتً��ا أَْو ��ْرِب ال��ضَّ ِم��َن َم��ْوتً��ا َل��ُه��ْم َم��اَت َك��يْ��َف َق��اِت��ِل��ي��ِه َف��َس��اِئ��لُ��وا
ُع��نُ��ِق229 َوَال ِج��ْس��ٍم َوَال َرأٍْس ِب��َغ��يْ��ِر َش��بَ��ٍح ِم��ْن ��يْ��ِف ال��سَّ َح��دِّ َم��ْوِق��ُع َوأَيْ��َن
ِخ��َرِق230 ِف��ي لُ��فَّ ِط��ْف��ٍل أَْألََم َل��َك��اَن ُم��َش��ابَ��َه��ٍة ِم��ْن َوَش��ْيءٌ ال��لِّ��ئَ��اُم َل��ْوَال
َواْل��َح��َدِق231 اْآلذَاِن َع��َل��ى يَ��ُش��قُّ ��ا ِم��مَّ َوَم��نْ��َظ��ُرُه تَ��ْل��َق��ى َم��ْن أَْك��ثَ��ِر َك��َالُم
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العدوي: حمدان بن الحسني بن عيل بن الحسني العشائر أبا يمدح وقال

اْل��َم��آِق��ي؟232 ِف��ي ِخ��ْل��َق��ًة ال��دَّْم��َع تَ��ْح��َس��ُب ��اِق اْل��ُع��شَّ ِل��َك��ثْ��َرِة أَتُ��َراَه��ا
َراِق��ي؟!233 َغ��يْ��َر َج��ْف��ِن��َه��ا َغ��يْ��َر َراءََه��ا َج��ْف��ٍن ُك��لَّ تَ��َرى الَّ��ِت��ي ت��ْرثِ��ي َك��يْ��َف
َواْش��ِت��يَ��اِق234 َض��نً��ى ِم��ْن ُع��وِف��ي��ِت ـ��نَ��ِك ـْ َل��ِك��ن�� نَ��ْف��َس��ِك َف��تَ��نْ��ِت ِم��نَّ��ا أَنْ��ِت
اْل��ِع��نَ��اِق235 ُدوَن ال��نُّ��ُح��وُل َل��َح��اَل ِت ُزْر َل��ْو َف��اْل��يَ��ْوَم اْل��َم��َزاِر ُدوَن ُح��ْل��ِت
اتِّ��َف��اِق236 َوَح��تْ��َف َل��نَ��ا َع��ْم��ًدا َك��اَن َوأََدْم��نَ��ا أََدْم��ِت��ِه َل��ْح��ًظ��ا إِنَّ
اْل��َم��نَ��اِق��ي237 ُم��خَّ ال��رَِّس��ي��ُم َألََراَر بُ��ْع��ٌد َه��ْج��ِرِك َغ��يْ��َر َع��نْ��ِك َع��َدا َل��ْو
اْألَْرَم��اِق238 َع��َل��ى أَنْ��َف��اِس��نَ��ا ِم��ثْ��َل َع��َل��يْ��َه��ا َوَص��ْل��نَ��ا َوَل��ْو َوَل��ِس��ْرنَ��ا
اْل��ِح��َداِق239 َل��ْوُن أَْش��َف��اِرِه��نَّ َل��ْوُن ال��لَّ��َواِت��ي اْل��ُع��يُ��وِن َه��َوى ِم��ْن ِب��نَ��ا َم��ا
اْل��بَ��َواِق��ي240 ال��لَّ��يَ��اِل��ي ِب��َه��ا َف��أََط��اَل��ْت اْل��َم��َواِض��ي ال��لَّ��يَ��اِل��ي َة ُم��دَّ ��َرْت َق��صَّ
اْإلِي��َراِق241 ِم��َن نَ��وََّل��ْت ِب��َم��ا ِل اْل��َم��ا ِم��َن اْألَِم��ي��ِر نَ��اِئ��َل َك��اثَ��َرْت
ِب��اْس��ِت��ْح��َق��اِق242 اْألَنَ��اَم َه��ذَا َس��اَد َخ��ْل��ٌق اْل��َع��َش��اِئ��ِر أَبَ��ا إِالَّ َل��يْ��َس
اْل��ُم��َه��َراِق243 ِم َوال��دَّ ِب��ال��ذُّْع��ِر ـ��َل��َق ـْ اْل��َف��ي�� تَ��ْط��َع��ُن الَّ��ِت��ي ال��طَّ��ْع��نَ��ِة َط��اِع��ُن
اْإلِْط��َراِق244 ِة ِش��دَّ ِم��ْن َع��نْ��َه��ا ـ��بَ��ِر ـْ اْل��ُم��خ�� َح��َش��ا ِف��ي َك��أَنَّ��َه��ا َف��ْرٍغ ذَاُت
َس��اِق��ي245 ُه��َو الَّ��ِذي يَ��ْش��َرَب أَْن َه��ُب يَ��ْر َوَم��ا اْل��ُغ��بَ��اِر ِف��ي اْل��َه��اِم َض��اِرُب
��َف��اِق246 ال��صِّ َوبَ��يْ��َن أَْرَس��اِغ��َه��ا بَ��يْ��َن َم��َج��اٌل ِل��ْألََش��قِّ ��اءَ َش��قَّ َف��ْوَق
اْل��بُ��َراِق247 ِص��َف��اِت ِف��ي اْل��َق��ْوَل َق َص��دَّ إِالَّ ال��رُّْس��ِل ُم��َك��ذُِّب رَآَه��ا َم��ا
َك��ال��نِّ��َط��اِق248 َل��ُه َوأَْط��َراُف��َه��ا ِف��ي��َه��ا َال اْألَِس��نَّ��ِة ذَِوي ِف��ي ��ُه َه��مُّ
إِْق��َالِق249 َع��َل��ى َل��ُه أَْم��ٌر ـ��ِدُر ـْ يَ��ق�� َال اْل��ِح��ْل��ِم ثَ��اِب��ُت ال��رَّأِْي ثَ��اِق��ُب
اْل��ِع��تَ��اِق250 ُم��تُ��وُن اْل��وََغ��ى ِف��ي ـ��َدْم��ُك��ُم ـْ تَ��ع�� َال لُ��ْق��َم��اَن بْ��ِن اْل��َح��اِرِث بَ��ِن��ي يَ��ا
ال��تَّ��الِق��ي251 َق��بْ��َل اْل��ِق��تَ��اُل َف��َك��اَن ـ��َي ـْ اْألََع��اِدي�� ُق��لُ��وِب ِف��ي ال��رُّْع��َب بَ��َع��ثُ��وا
اْألَْع��نَ��اِق252 إَِل��ى نَ��ْف��َس��َه��ا تَ��نْ��تَ��ِض��ي َع��وَُّدوَه��ا ِل��َم��ا ال��ظُّ��بَ��ا َوتَ��َك��اُد
اْإلِْش��َف��اِق253 ِم��َن أَْش��َف��ُق��وا اْل��َق��نَ��ا ـ��ِع ـْ َوق�� ِم��ْن اْل��َف��َواِرُس أَْش��َف��َق َوإِذَا
اْل��ُم��َح��اِق254 ِف��ي تَ��َم��اُم��َه��ا َك��بُ��ُدوٍر ُح��ْس��نً��ا اْل��َم��ْوِت ِف��ي يَ��ِزي��ُد ِذْم��ٍر ُك��لُّ
َواِق255 اْل��َع��اِر ِم��َن ُدونَ��ه��ا يَ��ُك��ْن َل��ْم إِْن َم��ِن��يَّ��تَ��ُه ِدْرَع��ُه َج��اِع��ٍل
ال��رَِّق��اِق256 ��َف��اِر ال��شِّ ِف��ي َك��اْل��َم��اءِ َف��ْه��َو ِم��نْ��ُه��ْم اْل��َج��َواِن��َب ��َن َخ��شَّ َك��َرٌم
��َراِق257 ال��سُّ ِج��نَ��ايَ��ُة َل��ِزَم��تْ��ُه ِس��َواُه��ْم ادََّع��اَه��ا إِذَا َوَم��َع��اٍل
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اْألَْخ��َالِق258 َح��اِض��َر ��ْخ��ِص ال��شَّ َغ��اِئ��َب ِل��ي بَ��َدا بَ��َدْوَت ُك��لَّ��َم��ا َم��ْن ابْ��َن يَ��ا
ِب��ال��طَّ��َالِق259 ابْ��نُ��ُه أَنَّ��َك َح��َل��ُف��وا ِل��َق��ْوٍم اْل��َم��َك��رِّ ِف��ي تَ��نَ��كَّ��ْرَت َل��ْو
اْآلَف��اِق؟!260 ِف��ي َك��اْل��َك��فِّ ِف��ي��َه��ا َف��اُق َواْآل ال��زِّنْ��ُد ��َك ِب��َك��فِّ يَ��ْق��َوى َك��يْ��َف
ِن��َف��اِق261 ِم��ْن َس��يْ��ُف��ُه َم��ْن إِالَّ ـ��َق��اَك ـْ يَ��ل�� َف��م��ا ِف��ي��َك اْل��َح��ِدي��ِد نَ��ْف��ُع َق��لَّ
اْل��َم��ذَاِق262 ُم��رُّ اْل��ِح��َم��اَم أَنَّ ـ��ُف��ِس ـْ اْألَن�� ِف��ي أَْوَق��َع اْل��َه��َواءِ َه��ذَا إِْل��ُف
اْل��ِف��َراِق263 بَ��ْع��َد يَ��ُك��وُن َال َواْألََس��ى َع��ْج��ٌز ال��رُّوِح ُف��ْرَق��ِة َق��بْ��َل َواْألََس��ى
َوثَ��اِق!264 ِف��ي أَْه��ِل��ِه بُ��ْخ��ِل ِم��ْن َك��اَن َع��نْ��ُه ِب��ال��رُّْم��ِح َف��رَّْج��َت ثَ��َراءٍ َك��ْم
اْإلِْم��َالِق265 ِف��ي اْل��َك��ِري��ِم ُق��بْ��ِح َق��ْدَر َق��ِب��ي��ٌح ال��لَّ��ِئ��ي��ِم يَ��ِد ِف��ي َواْل��ِغ��نَ��ى
َك��اْإلِْش��َراِق266 ��ْم��ِس ال��شَّ ِف��ي َوَل��ِك��ْن ـ��ِس ـْ ��م�� َك��ال��شَّ ِف��ْع��ِل��َك َش��ْم��ِس ِف��ي َق��ْولِ��ي َل��يْ��َس
َق��اِق267 ال��دِّ اْل��َم��َع��اِن��ي َربُّ ِك��َالنَ��ا ـ��ِظ ـْ ال��لَّ��ف�� َش��اِع��ُر ِخ��ْدنُ��ُه اْل��َم��ْج��ِد َش��اِع��ُر
ال��نِّ��َه��اِق268 َغ��يْ��ُر اْل��ِج��يَ��اِد َص��ِه��ي��َل ـ��َن ـْ َوَل��ِك��ن�� اْل��َم��ِدي��َح تَ��ْس��َم��ُع تَ��َزْل َل��ْم
اْألَْرَزاِق!269 ِم��َن ِرْزِق��ِه أَْو ُه��ِر اْألَْد ِف��ي ال��دَّْه��ِر ذَا َج��دِّ ِم��ثْ��َل ِل��ي َل��يْ��َت
ِق270 اْل��َخ��الَّ َع��َل��ى ذَا بَ��ْع��َض يَ��ْش��تَ��ِه��ي َزَم��اٍن ُك��لُّ َوَك��اَن ِف��ي��ِه أَنْ��َت

إنسان: له فقال وغاشيته، سؤَّالُه فكثر الطريق عىل خيمة العشائر أبو ورضب
فقال: الطيب، أبو يذكره أن أحب فقال: الطريق! عىل مرضبك جعلت

َواْل��َوِرِق271 ِب��اْل��َع��يْ��ِن يَ��َديْ��ِه ُج��وِد ِف��ي اْل��َع��َش��اِئ��ِر أَبَ��ا أُنَ��اٌس َالَم
اْل��ُخ��لُ��ِق؟!272 َخ��اِل��ُق اْل��َخ��ْل��ِق َوَخ��اِل��ُق َك��ذَا ُخ��ِل��ْق��َت ِل��ْم ِق��ي��َل: َوإِنَّ��َم��ا
ال��طُّ��ُرِق؟!273 َع��َل��ى بَ��يْ��تَ��ُه بَ��نَ��ى َح��تَّ��ى َس��َم��اَح��تُ��ُه تَ��ْك��ِف��ِه أََل��ْم َق��الُ��وا:
اْل��َف��َرِق274 ُص��وَرَة ��حِّ ال��شُّ ِف��ي تُ��ِري��ِه َش��َج��اَع��تُ��ُه اْل��َف��تَ��ى إِنَّ َف��ُق��ْل��ُت:
ِب��اْل��َم��َل��ِق275 يَ��ْك��ِس��بُ��وَن الَّ��ِذي َك��ْس��ُب َل��ُه تَ��مَّ اْل��ُك��َم��اِة َه��اِم ِب��َض��ْرِب
اْل��َح��َدِق276 َع��ِن بُ��ْع��ُدَه��ا يَ��ْح��ُج��بُ��َه��ا َوَم��ا ��َم��اءَ ال��سَّ َح��لَّ��ِت َق��ْد ��ْم��ُس ال��شَّ
اْل��َغ��َرِق277 ِم��َن َس��يْ��ُف��ُه آَم��نَ��ُه َف��َق��ْد ��َم��اُح ال��سَّ أَيُّ��َه��ا ��ًة لُ��جَّ ُك��ْن
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هوامش

فعله ملا واستعظام إنكار استفهام وهذا الركبان، جماعة والركب: سفك. أراق: (1)
فعل ما — األحبة ربع — الربع هذا يدري هل يقول: أحبته. إىل بشوقه قتله من الربع
وجدد شوقه هيج بالربع وقوفه أن وذلك الشوق؟ من قلبي يف هاج وما دمي إراقة من
يقدم أن الكالم حق وكان واألىس، اللوعة وكانت والنحيب، البكاء فكان األحبة، ذكر له
الرتتيب. توجب ال الواو لكن الدم، يرق لم يشق لم إذا الربع ألن «أراق»؛ عىل «شاق»
عىل حمله يشوقه: وشاقه الشوق، وهو سببه، ذكر إىل عاد ثم باألهم ابتدأ إنه تقول: أو

الشوق.
هذا أهل كانوا وللذين لنا يقول: التاءين. إحدى فحذف تتالقى، أي تالقى: (2)
وهم نذكرهم نحن يعني تتالقى، ما جسوم يف تتالقى قلوب — األحبة يعني — الربع

املعتز: ابن قال كما باألشخاص، نتالَق لم وإن بالقلوب نتالقى فكأننا يذكروننا،

نَ��ْل��تَ��ِق َل��ْم إِْن ِب��ال��ذِّْك��ِر َل��نَ��ْل��تَ��ِق��ي ِق َوال��تَّ��َف��رُّ اْل��ِب��َع��اِد َع��َل��ى إِنَّ��ا

للريح ذنب فال منزًال، الربع لهذا الرياح تدرس لم يقول: درسته. الريح: عفته (3)
درس ملا منه يخرجوا لم فلو بأهله اإلبل ساق الذي الحادي عفاه إنما منازله، دروس يف

الشيص: أبو قال كما وهذا الربع.

اْإلِِب��ُل إِالَّ ال��ل��ِه ـ��َد ـْ بَ��ع�� َف اْألُالَّ َق َف��رَّ َم��ا
َج��ِه��لُ��وا ��ا َل��مَّ اْل��بَ��يْ��ِن َب ُغ��َرا يَ��ْل��َح��ْوَن َوال��نَّ��اُس
اْح��تَ��َم��لُ��وا يَ��اِر ال��دِّ ِف��ي ٌب ُغ��َرا َص��اَح إِذَا َوَم��ا
ال��رَِّح��ُل تُ��ْط��َوى اْل��بَ��يْ��ِن ِب ُغ��َرا َظ��ْه��ِر َع��َل��ى َوَال
َج��َم��ُل أَْو نَ��اَق��ٌة إِالَّ اْل��بَ��يْ��ِن ُغ��َراُب َوَم��ا

يشري عليه فجار يطيق ال ما حمله الهوى وأن الغاية، منه بلغ العشق أن يريد (4)
اآلخر: قول إىل ينظر وهذا العشاق، أعشق أنه إىل

ِب��يَ��ا َم��ا َف��ْوَق َق��اِت��ِل��ي َح��ْم��ًال اْل��ُح��بِّ ِم��َن َط��اَق��ِت��ي َف��ْوَق ��ْل��تَ��ِن��ي َح��مَّ َق��ْد َربِّ َف��يَ��ا
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ِل��يَ��ا َوَال َع��َل��يَّ َال َس��َواءً يَ��ُك��وُن بَ��يْ��نَ��نَ��ا َربِّ يَ��ا اْل��ُح��بَّ َف��َس��اِو َوإِالَّ

مخرج وهو األنف، ييل مما العني طرف واملاق: بالدمع. مألى شكرى: عني (5)
فسال بالدموع ممتلئة والعني ارتحالهم لدى األحبة إىل نظرت يقول: العني. من الدمع
منه؛ الدمع يسيل ماق الجوانب جميع كأن حتى به المتالئها جوانبها جميع من الدمع

الفراق. لوعة من البكاء غلبة إىل يشري
الكمال، والتمام: الشهر. آخر القمر نقصان — وكرسها امليم، بضم — املحاق (6)
فيهم كالبدر هو الذي الحبيب أخذ ارتحلوا ملا يقول: واملحاق. التمام بني طابق وقد
يف كان الحبيب أن يعني املحاق؛ أعطاني كأنه لسقمي وأنا واإلرشاق، الحسن يف الكمال
أخذ وقد املحاق، يف كالقمر والنحول الدقة يف أنا وكنت وبهاء نور كله كالبدر الحسن

القائل: هذا

ُم��َح��اِق��ِه ِع��نْ��َد يَ��ْح��ِك��ي��ِه َف��تً��ى اْرَح��ْم تَ��َم��اِم��ِه ِع��نْ��َد اْل��بَ��ْدَر يُ��َح��اِك��ي َم��ْن يَ��ا

ناقة. جمع والنياق: الدابة. به تقاد ما زمام؛ جمع واألزمة: الشعر. الفرع: (7)
أزمتها: يف والضمري التاليني، البيتني يف يليه وما لنور ظرف والقدمني، الفرع بني وقوله:
بعضه؛ النور يخص ال والبدر بدًرا جعله ملا الرتبة. يف مؤخر ألنه تقديمه؛ وجاز للنياق،
بال يقودها فكأنه بنوره تهتدي الركب نياق وأن نور، قدمه إىل فرعه من بأنه وصفه
بني التي املحاسن تفاصيل يذكر أن أراد أنه وذلك وجهه؛ بالنور يريد أن ويجوز أزمة.
إىل نظر البيت هذا ويف بالخرص، ثلث ثم بالطرف ثنى ثم بالوجه فبدأ وقدميه، شعره

العتاهية: أبي قول

ال��رَّْك��ُب ِب��َك يَ��ْس��تَ��ِدلَّ َح��تَّ��ى نَ��ِس��ي��ُم��َك َل��َق��اَدُه��ْم ��ُم��وَك يَ��مَّ َرْك��بً��ا أَنَّ َوَل��ْو

سقانيها ناقصة كأًسا عشاقه سقى إذا ساحر طرف وله يقول: مألى. دهاقا: (8)
القائل: قول إىل نظر وفيه له، العشاق أعشق أنه يعني مرتعة،

أُبْ��ِل��ي الَّ��ِت��ي ال��ثِّ��يَ��اَب إِالَّ أَْخ��َل��ُق��وا َوَال اْل��َه��َوى ُح��َل��ِل ِم��ْن ��اُق اْل��ُع��شَّ َل��ِب��َس َوَم��ا
َف��ْض��ِل��ي َش��َرابُ��ُه��ْم إِالَّ ُم��رًَّة َوَال ُح��ْل��َوًة اْل��ُح��بِّ ِم��َن َك��أًْس��ا َش��ِربُ��وا َوَال
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حتى الجوانب من عليه وتكثر له استحسانًا خرصه يف تثبت األبصار إن يقول: (9)
بشار: يقول املعنى هذا ويف عليه. كالنطاق تصري

ُم��ْل��َس��ا َوَرَج��ْع��َن َط��َرْق��نَ��ِن��ي ِن ِب��اْل��ُع��يُ��و َوُم��َك��لَّ��َالٍت

كأن حتى ورءوسهن وجوههن إىل األبصار تعلو — لحسنهن — أنهن بشار [يريد
العتاهية: أبو ويقول ريبة.] وال أذًى بهن يعلق لم أي وملسا: العيون. من إكليًال لهن

ِن��َط��اُق ال��نِّ��َط��اِق ُدوَن َل��ُه َف��ُه��نَّ ِب��َخ��ْص��ِرِه اْل��َع��اِش��ِق��ي��َن ُع��يُ��وُن أََح��اَط��ْت

يقول: محبوبته يخاطب السري. يف املتدفقة والدفاق: الرسيعة. الناقة الهملعة: (10)
وحده كان أنه يعني لألهوال؛ وتجلدي بإقدامي تخربك األشياء هذه سريي حال عن سيل

والناقة. والسيف والرمح الفرس غري سريه عن يستخرب فال ذكر ما غري يصحبه لم
والعراق. الشام بني فالة والسماوة: عنه. عدل ونكبه: البيض. اإلبل العيس: (11)
وطريق السماوة طريق عن وملنا وراءنا نجًدا — املمدوح إىل قصدنا يف — خلفنا يقول:

حلب. ومنتوانا العراق
ائتلق يقال: وااللتماع، الربيق واالئتالق: أظلم. الليل: ودجى العيس. أي ترى: (12)
الليل ظلمة يف الدولة سيف وجه نور ترى العيس تزل لم يقول: ملع. إذا وتألق: الربق

سحيم: قول من وهذا ويقتادها. به فتستصبح لها يسطع

َه��اِديَ��ا ِب��َوْج��ِه��َك ِل��َم��َط��ايَ��انَ��ا َك��َف��ى أََم��اَم��نَ��ا َوأَنْ��َت أَْدَل��ْج��نَ��ا نَ��ْح��ُن إِذَا

القيني: الطمحان أبي قول ومثله

ثَ��اِق��بُ��ُه اْل��ج��زَع نَ��ظَّ��َم َح��تَّ��ى ال��لَّ��يْ��ِل ُدَج��ى َوُوُج��وُه��ُه��ْم أَْح��َس��ابُ��ُه��ْم َل��ُه��ْم أََض��اءَْت

وسواد بياض فيه اليماني الخرز من رضب — وكرسها الجيم، بفتح — (الجزع
البيت: وقبل العيون. به تشبه

َص��اِح��بُ��ْه َق��اَم َس��يِّ��ٌد ِم��نْ��ُه��م َم��اَت إِذَا ُه��ُم ُه��ُم الَّ��ِذي��َن اْل��َق��ْوِم ِم��َن َوإِنِّ��ي
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َك��َواِك��بُ��ْه إَِل��يْ��ِه تَ��أِْوي َك��ْوَك��ٌب بَ��َدا َك��ْوَك��ٌب َغ��اَر ُك��لَّ��َم��ا َس��َم��اءٍ نُ��ُج��وُم

وبعده:

َرَك��اِئ��بُ��ْه َس��اَرْت َح��يْ��ُث اْل��َم��نَ��ايَ��ا تَ��ِس��ي��ُر ُم��َس��وٌَّد َك��انُ��وا َح��يْ��ُث ِم��نْ��ُه��ْم َزاَل َوَم��ا

الطائي.) ألم بن حارثة بن أوس به بجري الطمحان أبو بها يمدح أبيات آخر إىل
الدولة سيف إىل طريقها يف العيس أدلة يقول: له. مفعول أو حال، انتشاقا: (13)
الرومي: ابن يقول املعنى هذا مثل ويف مناخرها، فتحت إذا منه املسك رياح انتشاقها

أَْرَواُح��ُه َل��ُه أُنُ��وَف��ُه��ُم َوَه��َدْت أَْض��َواُؤُه َل��ُه ُع��يُ��ونَ��ُه��ْم َف��َه��َدْت

أيًضا: ويقول

َويَ��ْس��تَ��نْ��ِش��ُق يَ��ْم��ِش��ي َل��ُه َف��ُق��ْل َم��نْ��ِزًال َل��نَ��ا يَ��بْ��ِغ��ي َم��ْن َج��اءَ إِْن

مجده بائتالقه ويريدون ثنائه طيب بريحه فرييدون املجازي املعنى يريدون ولعلهم
به فاهتدت النياق أدركته حتى ظهوره يف مبالغة بالحيس املعنوي عن فعربوا ومكارمه.

إليه.
— يقول السفر. يف الجماعة وهي رفقة، جمع والرفاق: القصد. التعرض: (14)
تقصدين فلم لك، طعمة وجعلهم قتلهم بأن أعداءه أباحك الدولة سيف إن للوحش:
استظهاره وشدة يخالفه بمن إيقاعه كثرة إىل بذلك يشري وهو إليه؟ تسري التي الرفاق
فلم تقديره: الرفاقا، تتعرضني فلم قوله: الواحدي قال ذمته. ويخفر يعارضه من عىل

رفاقه. أي له؟ الرفاق تتعرضني
رذية؛ واحدها اإلبل، من املهازيل والرذايا: الرماح. والقنا: اتبع. بمعنى تبع: (15)
الوحش أيها تتبعت لو يقول: براحا. يستطيع فال السري عن وانقطع اإلبل من هزل ما
التعرض عن غناء فيه لك ولكان مطايانا، عن ذلك لكفك القتىل من رماحه طرحت ما

لكثرته. لنا؛
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عىل قدرت ما النريان يف رسنا لو حتى إليه طريقنا يف آمنون نحن يقول: (16)
ومثله وطمأنينة. أمن يف إليه فالسالكون شامل سطوته من الخوف أن يريد إحراقنا،

تمام: ألبي

ال��نَّ��اَرا تَ��ُك��وَن أَْن إِالَّ ��يْ��ِف ِب��ال��سَّ َخ��اَض��َه��ا ُدونَ��َك ال��نَّ��اَر انَّ َل��َو َف��َم��َض��ى

النمريي: حية وألبي جهنم.» «يريد:

ُم��تَ��َخ��وُِّض َج��ْم��َرَه��ا أَنِّ��ي َل��َع��ِل��ْم��َت ِب��َالِدِه��ْم ُدوَن ال��نَّ��اِر َج��ْم��َر أَنَّ َل��ْو

بني خلفاء يعني — للخلفاء إمام هو يقول: األئمة. من حال قريش: من (17)
— وعصيانه خالفه — شقاقه يحذرون عليهم، تمرد أي عدو؛ شاقهم إذا — العباس
فقوله: سطوته. وشدة أمره وارتفاع قدره لعلو وذلك العدو؛ ذلك وكفاهم إليه تقدمهم
التايل. البيت يف اإلمامة هذه بني وقد التقدم، معنى من إمام يف بما متعلق يتقون: من إىل
فهو حرب قامت وإذا غضبهم، عند به يبطشون الذي سيفهم فهو يقول: (18)

عليه. تعتمد الذي ساقها
الحرب. مجال واملكر: بالكالم. فمه يفهق الذي املتفيهق ومنه االمتالء، الفهق: (19)
األبطال بازدحام املكر ضيق عند وهو الحرب ساعة أهوال يف تبسمه تنكر ال يقول:
علة بني ثم والخيل، باألسلحة أدركه مطلبًا رام إذا عظيم ملك أنه يعني بالدم، وامتالئه

البحرتي: يقول هذا مثل ويف التايل. البيت يف لتبسمه اإلنكار ترك

َوَرْونَ��ُق يَ��ْس��ُط��و ِح��ي��َن َح��دٌّ ��يْ��ِف َول��ل��سَّ يَ��ُروُع��ُه��ْم َوْه��َو اْألَبْ��َط��اِل إَِل��ى َض��ُح��وٌك

يقول: الكرام. الخيل والعتاق: همته. وهمه: الرماح. والعوايل: األرواح، املهج: (20)
له ضمنت قد الرماح إن إذ الحرب يف عليه كلفة ال ألنه الحالة؛ هذه يف ابتسامه تنكر ال
عن كشف وقد همتَه، حملت فقد خيله، ظهور عىل أدركه بأمر هم وإذا أعدائه، أرواح

التايل. البيت يف املعنى هذا
إذا يقول: نعل. تحت نعل والطراق: بالحديد، أيديها تصفيح الخيل: إنعال (21)
ولحومهم جلودهم تصري حتى بحوافرها فداستهم أدركتهم قوم لقصد خيله أنعلت

الحماني: األخزر ألبي هذا ومثل املطلوبون. بعد وإن لنعالها طراقا

817



املتنبي ديوان رشح

َق��تْ��ِي��َال َم��اءِ ال��دِّ ِم��َن انْ��تَ��َع��ْل��َن إِالَّ َرْوَح��ٍة ِم��ْن اْل��َوَج��ى َخ��يْ��لُ��ُه��ُم تَ��ْش��ُك َل��ْم

واملؤللة: للخيل. نصبن وضمري املستغيث. والرصيخ: وبعد. صوته ارتفع نقع: (22)
الشاعر: قال بالدقة. توصف الخيل وآذان آذانها، يريد: املحددة؛

أَْق��َالِم أَْط��َراُف آذَانَ��َه��ا َك��أَنَّ َداِم��يَ��ًة ال��نَّ��ْق��ِع ُم��ْس��بَ��ِط��رِّ ِم��ْن يَ��ْخ��ُرْج��َن

ألنها الستماعه؛ املرهفة آذانها نصبت املستغيث صوت الخيل سمعت إذا يقول:
مكان إىل أي مكان؛ إىل قوله: معنى وهذا غريها، يدعو كان وإن املستغيث إجابة تعودت

مكانهن. سوى
ما مقدار وفتحها: الفاء، بضم والفواق والخيل. للرصيخ بينهما يف الضمري (23)
يقول: لإلنسان. الغالبة الشهقة أيًضا: والفواق الرسعة. يف مثًال ويرضب الحلبتني، بني
الطعن فتجعل إجابته يف بطء غري من الطعان جوابها كان املستغيث دعاها متى خيله إن
إنسان؛ فواق أو ناقة، فواق مقدار املستغيث دعاء وبني اإلجابة بني اللبث ومقدار جوابا،

يقول: حني جندل بن سالمة وهلل بينهما. لبث ال أي

ال��ظَّ��نَ��اِب��ي��ِب َق��ْرَع َل��ُه ��َراُخ ال��صُّ َك��اَن َف��ِزٌع َص��اِرٌخ أَتَ��انَ��ا َم��ا إِذَا ُك��نَّ��ا

األمر لهذا قرع ويقال: نرصته، يف الجد جوابه كان مستغيث، بنا استغاث إذا (يقول:
عىل الصوت قرع فجعل الساق من اليابس العظم طرف والظنبوب: فيه. جد إذا ظنبوبه:

للظنبوب.) قرًعا الخف ساق
من حاالن ومعادوة: ومالقية الرأس. مقدم شعر ناصية؛ جمع النوايص: (24)
نواصيها تلقى خيله إن يقول: الطعن. وكان قوله: من — املصدر فيهما: والعامل الخيل،
الحرب. يف األبطال معانقة فوارسها اعتادت وقد مرسعة بوجهها عليها ُمْقِدمة املنايا
ثم بالسهام، املراماة ثم بعيد، من املالقاة وأولها الحرب، يف حالة آخر واملعانقة قالوا:

املعانقة. ثم األقران، إىل املنازلة ثم بالرماح، املنازلة
معروضة رماحه تبيت يقول: الغبار. والعجاج: الخيل. أعنق بالهوادي: أراد (25)
الذي الغبار من وكأنها بالحزم، أخذًا بالليل ينزل فال عدوه إىل رساه يف خيله أعناق فوق

الرومي: ابن قول من وهو رواق. تحت تثريه
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رَواَق��ا ِب��َه��ا اْل��َع��َج��اُج َض��َرَب َوَق��ْد اْل��َم��َط��ايَ��ا ِب��َه��ا إَِل��يْ��َك َوإِْع��َم��اِل��ي

واالغتباق: الصباح. يف الرشب واالصطباح: أخرى. بعد مرة الرشب العلل: (26)
وغبوقا صباًحا بها علت خمر األبطال دم كأن الرماح هذه تميل يقول: العيش. يف الرشب
تفرت ال الغارات كثري أنه إىل إشارة وفيه للينها، هو إنما وميالنها تميل، لسكرها فهي

البحرتي: يقول هذا مثل ويف وعشيٍّا. غدًوا جائلة خيله

َم��اءَ ال��دِّ َش��ِربْ��َن ��ا َل��مَّ ُس��ْك��ًرا ُج��ِه اْألَْو َوِف��ي ال��نُّ��ُح��وِر ِف��ي يَ��تَ��َع��ثَّ��ْرَن

عقله عىل الخمر تغلبه فلم الخمر الدولة سيف رشب يقول: رشبها. حساها: (27)
سكر من يُفق لم باملال جاد وملا ومتانته، لقوته وذلك عليه؛ تقدر لم حني تعجبت حتى

يقول: إذ املعنى هذا يف البحرتي أحسن وقد أريحيته. من يصح ولم الجود

تَ��َك��رَُّم��ا ِف��ي��َك يُ��ْح��ِدثْ��َن أَْن اْس��َط��ْع��َن َف��َم��ا َع��َل��يْ��ِه��ِم اْل��ُك��ئُ��وِس َق��بْ��ِل ِم��ْن تَ��َك��رَّْم��َت

كثرتها يف األمطار عطاياه فاقت فلما عطاياه، ينتظر ببابه الشعر أقام يقول: (28)
مدحه. يف األشعار وكثرت عطاياه كثرت يعني كذلك؛ األمطار الشعر فاق

الجارية قينة؛ جمع والقيان: السوداء. أي الدهماء؛ الفرس يريد الدهماء: (29)
وجارية، فرًسا أعطاه الدولة سيف وكان املرأة. مهر والصداق: املغنية. وغري املغنية
والجارية الفرس ملكنا أي منه؛ الجارية مهر وبذلنا الشعر من الفرس قيمة وزنا يقول:
ألن صداًقا؛ الجارية قيمة وسمى العكربي: قال بمدحه. هبته كافأ أنه يريد بالشعر،

باملهر. الحرة تستحل كما بالثمن تستحل ألنها للحرة؛ كالصداق لألمة، القيمة
ويُبارى: للبذل. االهتزاز واالرتياح: لليشء. والتبعيد لالستثناء كلمة حاشا: (30)
السابق البيت يف ذكره ما البيت هذا يف استدرك وقد البقاء. من يغالب ويُباقى: يُجارى.
فهو بيشء، يبارى أن لجودك، أي للعطاء؛ الرتياحك حاشا يقول: بالشعر، كافأ أنه من
غريك، كرم من أبقى فهو بالبقاء يباهى أن لكرمك وحاشا يشء، يعارضه أن من أكثر

به. نجازيهما الذي شعرنا من وأبقى أكثر وكرمه جوده أن يعني
الرشيف. السيد عىل أطلق ثم اإلبل، من الكريم الفحل والقرم: تجريد. منك: (31)
الركوب فاستحقت النوق من الرابعة السنة يف دخلت التي وهي حقة، جمع والحقاق:
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— الشعر من والجارية الفرس قيمة َوَزنَّا أنَّا أي — ذلك قلت أني بيد يقول: والحمل.
جنب يف كالحقة يصري حتى يتصاغر جنبه يف سيٍد كلُّ سيًدا منك نداعب فنحن ممازحة،

الكريم. الفحل
أرساه يسلب عفوه ولكن ذلك، عن ترفًعا سلبه يأخذ لم قتيًال قتل إذا يقول: (32)

عنرتة: قول املعنى هذا يف واألصل ويطلقهم. عنهم يعفو أي وقيودهم؛ أغاللهم

اْل��َم��ْغ��نَ��ِم ِع��نْ��َد َوأَِع��فُّ اْل��َوَغ��ى أَْغ��َش��ى أَنَّ��ِن��ي اْل��َوِق��ي��َع��َة َش��ِه��َد َم��ْن يُ��ْخ��ِب��ْرِك

ولم إيل، أحسنت وتجربة علم عن وإنما منك غفلة إيلَّ تحسن لم إنك يقول: (33)
وكنت أسديت ملا أهًال كنت ولكني شيئًا، يرسق كمن استحقاق غري من بإحسانك أظفر

أوليت. فيما مصيبًا أنت
يبلغون وال يلحقونني ال أنهم عليك يحسدونني الذين هؤالء أبلغ يقول: (34)
يلحقني لم وإذا — وسقط عثر — وجهه عىل كبا بي اللحاق حاول إذا الربق ألن شأوي؛
قبيح أعدائه إىل الرسالة املمدوح وتحميله الواحدي: قال هم؟ يلحقونني فكيف الربق

عليك. حاسدي قوله: لوال
حاسدي إن يقول: إنكار. استفهام وهذا السيف. حد وهي ظبة، جمع الظُّبَا: (35)
الرسالة، منهم يشفيني ليس يعني السيوف؛ أمرهم يكفي إنما الرسائل أمرهم تكفي ال

بالسيف. القتل منهم يشفيني إنما
ذاقهم قد كان إذا غريي ألن الناس؛ بأحوال األلبَّاء املجربني أَْعَرُف إني يقول: (36)

الذائق. من باملأكول أعرف واآلكل كاآلكل، رصت حتى وذقت ذقت قد فإني
الشاعر: قال أمسكه، اليشء: أالق (37)

ال��دََّم��ا ��يْ��ِف ِب��ال��سَّ تُ��ْع��ِط َوأُْخ��َرى ُج��وًدا ِدْرَه��َم��ا تُ��ِل��ي��ُق َم��ا َك��فُّ ��اَك َك��فَّ

لم مما أقل كثرته عىل مائه من يمسكه وما الجود، يف شأوك يبلغ ال بحر كل يقول:
به. وجدت تمسكه

أنت هل الشك لساورنا يشاء ما يخلق أن عىل قادر سبحانه هللا أن لوال يقول: (38)
وتناهي جوده يف مثلك يكون أن الوهم الستبعاد عمد، عن أو — اتفاقا — وفاقا خلقت

ُخلق. قد محاسنه
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البحرتي: قول من منقول وهذا قالوا: الحرب: والهيجاء: له. يدعو (39)

تُ��َش��اُم اْل��َع��ُدوِّ ُدوَن أَْس��يَ��اُف��ُه َواْغ��تَ��َدْت َس��ِع��ي��ٍد أَِب��ي ُس��ُروُج ُح��طَّ��ْت

سيلقاه وما الهوى برح من قلبي لقيه ما فكل دائي هما عينيك إن يقول: (40)
وأكل جسمي أذاب الذي هو الحب وإن السحر، من تضمنتاه وما عينيك ألجل هو إنما
فالالم ويذهبه. يفنيه له كالهما بقي، وما — الذاهب وهو — مني يبَق لم فالذي لحمي

للشوق. للحب: بدل ويروى للملك. للحب: قوله ومن للتعليل، لعينيك: قوله يف
جفون ولكن والعشق، الغزل إىل يميل وال النساء عن يعزف عزهاة أنه يذكر (41)
قول إىل نظر هذا ويف العشق. إىل يعشق لم من فتضطر يراها ملن فتانة حبيبه عيني

الغواني: رصيع

َف��َرانَ��َه��ا اْل��ُق��لُ��وَب يُ��ْض��ِن��ي َم��نْ��َظ��ًرا َرأَْت َع��يْ��نَ��ُه َوَل��ِك��نَّ يَ��ْص��بُ��و َال َك��اَن َوَق��ْد

عىل بعده وجزم فحذفه — الشأن بضمري — ولكنه أراد: يبرص، من ولكن وقوله:
الرشط.

منه قرب عليه، سخط أو املحبوب عنه َرِيض حال كل يف يبكي إنه يقول: (42)
البعد. فالنوى: البعد. يخاف قربه وعند السخط يخاف الرضا حالة يف ألنه عنه؛ بعد أو
رضا من أرجوه ما بني ما العكربي: وعبارة ينحدر. وال العني يف يجول الذي واملرتقرق:
التي للدموع مجال بعده من وأخافه اقرتابه من أتمناه وما سخطه من وأحذره أحبه من
حني الحمايس املعنى هذا رشح وقد الرقيب. من وحذاًرا بالحبيب كلًفا املقل يف ترتقرق

يقول:

اْل��َم��ذَاِق ُح��ْل��َو اْل��َه��َوى َوَج��َد َوإِْن ُم��ِح��بٍّ ِم��ْن أَْش��َق��ى اْألَْرِض ِف��ي َوَم��ا
ِالْش��ِت��يَ��اِق أَْو ُف��ْرَق��ٍة َم��َخ��اَف��َة َوْق��ٍت ُك��لِّ ِف��ي بَ��اِك��يً��ا تَ��َراُه
اْل��ِف��َراِق َخ��ْوَف َدنَ��ْوا إِْن َويَ��بْ��ِك��ي إَِل��يْ��ِه��ْم َش��ْوًق��ا نَ��أَْوا إِْن َف��يَ��بْ��ِك��ي
ال��تَّ��َالِق��ي ِع��نْ��َد َع��يْ��نُ��ُه َوتَ��ْس��َخ��ُن ال��تَّ��نَ��اِئ��ي ِع��نْ��َد َع��يْ��نُ��ُه َف��تَ��ْس��َخ��ُن

صاحبه كان ما وأعذبه الهوى أحىل يقول: ظرف. والدهر: صاحبه. ربه: (43)
تيقن إذا أما اغتناًما، أشد للوصل كان كذلك كان إذا ألنه والهجر؛ الوصل بني شاكٍّا
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عليه فالهوى الرجاء، لذة فقد منه يائًسا كان وإذا حصوله عند به يلتذ ال فإنه الوصل
اآلخر: قال كما كله، بالء

يَ��اِس َم��َع َراَح��ٍة ِم��ْن َل��ُه َخ��يْ��ٌر اْل��َه��َوى ِب��ِذي ال��رََّج��اءِ َم��َع يَ��ُط��وُل تَ��َع��ٌب

الرقيات: ابن قيس يقول املعنى هذا ويف

أِرِد َوَل��ْم ِم��نْ��ُك��ْم ِب��يَ��أٍْس أَْص��ُدْر َل��ْم ��كِّ ال��شَّ َع��َل��ى َواِق��ًف��ا تَ��َرْك��تَ��ِن��ي

الدمشقي: زرعة أبي ابن ويقول

اْألَْع��َراُف َم��َق��اُم��ُه ��ْن ِم��مَّ اْل��َه��ْج��ِر َوبَ��يْ��َن اْل��ِوَص��اِل بَ��يْ��َن َف��َك��أَنِّ��ي
أََخ��اُف َوَط��ْوًرا َط��ْوًرا أَْرُج��و ال��نَّ��اِر َوبَ��يْ��َن اْل��ِج��نَ��اِن بَ��يْ��َن َم��َح��لٍّ ِف��ي

أصل وهما توقف، والشك تمن الرجاء الحكيم: قول من البيت وأصل العكربي: قال
وأمل، ومخافة وطمع يأس بني صاحبه كان ما وأعذبه الهوى أحىل اآلخر: وقال األمل.
الشطرنجي حفص أبو أحسن ولقد ويرتجيه. الوصل ويؤمل ويتقيه الهجر يحذر فهو

قوله: يف

َوِب��اْل��َع��تْ��ِب ِف��ي��ِه ِب��ال��تَّ��ْح��ِري��ِش ُد تُ��َه��دَّ الَّ��ِذي يَ��ْوُم��َك اْل��َه��َوى أَيَّ��اِم َوأَْح��َس��ُن
َواْل��ُك��تْ��ِب؟! ال��رََّس��اِئ��ِل َح��َالَواُت َف��أَيْ��َن ِرًض��ا َوَال ُس��ْخ��ٌط اْل��ُح��بِّ ِف��ي يَ��ُك��ْن َل��ْم إِذَا

جعلها أوله. املطر؛ ريق ومنه أوله، الشباب: وريق غضبى. ورب أي وغضبى: (44)
سكرى وجعلها عاشقها، عىل دالًال الغضب نفسها من ترى فهي داللها، لفرط غضبي
محمود قال كما إليها. شفيًعا شبابه جعل ثم مختالة، مزهوة فهي والحداثة الصبا من

الوراق:

ال��رَُّج��ُل أَيُّ��َه��ا َش��ِف��ي��ًع��ا ��بَ��اِب َوب��اِل��شَّ َغ��اِن��يَ��ٍة ِع��نْ��َد ذَنْ��بً��ا ��يْ��ِب ِب��ال��شَّ َك��َف��اَك

البحرتي: وقال
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َرُس��ولِ��ي ��بَ��اُب َوال��شَّ ُدونَ��َك َوأَُردُّ َش��اِف��ٌع ِل��ي ��بَ��ا َوال��صِّ ِع��نْ��َدَك أَأَِخ��ي��ُب

أيًضا: وقال

��ِل اْل��ُم��تَ��َوسِّ َوِس��ي��َل��َة ِن��ْع��َم أَْل��َف��اُه اْل��َه��َوى أَُخ��و ��بَ��اِب ِب��ال��شَّ ��َل تَ��َوسَّ َوإِذَا

واملعسول: الحسنها. األسنان األبيض واألشنب: غضبى. عىل عطف وأشنب: (45)
افرتاق موضع واملفرق: الفم. مقدم يف التي األسنان والثنيات: عسًال. فيه كأنَّ الذي الحلو
— الوجه واضح الثنايا رضاب حلو األسنان حسن حبيب ورب يقول: الرأس. من الشعر
رأيس فقبَّل يقبلني ال كي وتورًعا عفة منه الفم بسرت وتصوَّنت عنه ْفُت تعفَّ — مرشقه

به. يليق ال ا عمَّ هو وتعفف وصله أحب أنه يريد إيلَّ. وميًال يل إجالًال
قد الذي واملطوق: عليه. ُحيل ال الذي والعاطل: العنق. ِجيد؛ جمع األجياد: (46)
وحاليات، عاطالت الحسان من زاره قد وأنه والنزاهة، بالعفة نفسه يصف بالحيل. ق تطوَّ

عليها. حيل ال ممن الحيل ذات يعرف فلم
تلتقي: والخيل وقوله: مطلق. مفعول وعفايف: املحبوب. الحاء: بكرس الِحبِّ (47)
أريض عفيف أني ومع باملحبوب، الخلوة وقت مثيل عفيًفا عاشق كل ليس يقول: حال.
معناه عن — املتنبي — سألته جني: ابن قال بشجاعتي. — الحرب — الوغى يف املحبوب
الحرب يف ِمْقداًما يكون أن صاحبها من تريد العرب من املرأة فقال: عليه، القراءة وقت

كلثوم: بن عمرو قول ومنه عنه. حينئٍذ فرتىض

تَ��ْم��نَ��ُع��ونَ��ا َل��ْم إِذَا بُ��ُع��وَل��تَ��نَ��ا َل��ْس��تُ��ْم َويَ��ُق��ْل��َن: ِج��يَ��اَدنَ��ا يَ��ُق��تْ��َن

سبي من تمنعونا لم إذا أزواجنا لستم لنا: ويقلن خيلنا يعلفن يقول: معلقته، (من
إيانا.) األعداء

القائل: يقول املعنى هذا مثل ويف

اْل��ُم��َخ��ْل��َخ��ِل َم��َك��اَن ��ي َك��فِّ ِم��ْن َوأَْخ��َل��يْ��ُت تُ��ِص��ي��بُ��ُه ��ا ِم��مَّ اْل��َع��يْ��ِن ِل��َط��ْرِف أََخ��ذُْت

اآلخر: ويقول
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ثَ��َراَه��ا َم��َك��اُن َولِ��ي اْل��ُج��يُ��وُب َح��َوِت َم��ا َف��ْوِق ِم��ْن ِق��نَ��اُع��َه��ا َح��َواُه َم��ا ِل��ي
َوِس��َواَه��ا اْل��َه��َوى َم��َع ِس��َواَي َح��َرٌج َع��َل��يْ��ِه��َم��ا َل��يْ��َس ُم��ْع��تَ��ِن��َق��يْ��ِن تُ��ْل��ِف َل��ْم

األرواح ائتالف محبة نمنع لسنا الحكيم: قال الحكمة، من البيت هذا العكربي: وقال
البهائم. طباع من ذلك فإنما األجسام اجتماع محبة نمنع إنما

أليام يدعو بابل. إىل نسبة الخمر والبابيل: لسقى. ثاٍن مفعول يرسها: ما (48)
وهذا املعتقة. الخمر فعل ويفعل والطرب الرسور يورثها ما هللا سقاها يقول: الصبا،

يسقى. مما ليست األيام ألن مجاز؛ وهو بالسقيا، الدعاء من العرب عادة عىل
هذا أن بيد البسه، عىل الثوب اشتمال ناسه عىل مشتمل الدهر إن يقول: (49)
يسمى ثم ومن ويفنى. يبىل فإنه اإلنسان وهو البسه؛ أما يبىل، ال باق — الدهر — الثوب
يسن. ال جذع أبًدا فهو إناه، طول عىل يتغري ال حاله عىل باق أنه أي الجذع؛ األزلم الدهر

األخطل: قال

اْل��َج��ذُع اْألَْزَل��ُم يَ��َديْ��ِه َع��َل��يَّ أَْل��َق��ى ِب��َم��نْ��ِزَل��ٍة ِم��نْ��ُك��ْم أَُك��ْن َل��ْم َل��ْو ِب��ْش��ُر يَ��ا

مقصورته: يف دريد ابن يقول املعنى هذا مثل ويف

ِل��ْل��ِب��َل��ى أَْدنَ��يَ��اُه َج��ِدي��ٍد َع��َل��ى اْس��تَ��ْوَل��يَ��ا َم��ا إِذَا اْل��َج��ِدي��َديْ��ِن إِنَّ

حال. بعثن: وجملة: به. مفعول مثل، بمنزلة اسم كاأللحاظ: قوله: يف الكاف (50)
الذين رحيل يوم فعلها مثل وال األلحاظ مثل أَر لم يقول: فظيع. بقتل أي القتل: وبكل
يف واألصل أدارها. من ذلك يقصد أن دون بسحرها قتلتنا أي القتل؛ لنا بعثت أحبهم!

النابغة: قول هذا

تُ��ْق��ِص��ِد َل��ْم أَْن َغ��يْ��َر َق��ْل��بَ��َك َف��أََص��اَب ِس��َه��اُم��َه��ا َرَم��تْ��َك َغ��اِن��يَ��ٍة إِثْ��ِر ِف��ي

املكان.] يف قتله فأقصده: [رماه
سواد حدقة؛ جمع واألحداق: املقام. لداللة للحببيات، — أدرن يف — الضمري (51)
من يكون ما وترقب املوقف لصعوبة وتقليبها عيونهن إدارة من أكثرن يقول: العني.
الزئبق أن معروف وهو زئبق. عىل مركبة أحداقها كأن حتى األعني تستقر فلم الفراق
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الغراب، شكل عىل طائر — عقعًقا يصف بعضهم وقال وبالرتجرج، الثبات بقلة يوصف
الغراب: هو أو

ِزئْ��بَ��ِق َق��ْط��َرتَ��ا َك��أَنَّ��ُه��َم��ا َرأِْس��ِه ِف��ي َع��يْ��نَ��يْ��ِن يُ��َق��لِّ��ُب

به امتألت إذا الدمع ألن النظر؛ من يمنع والبكاء ويرصفنا، يمنعنا يعدونا: (52)
القائل: قال كما البرص. غاض العني

أَنْ��ُظ��ُر ��بَ��ابَ��ِة ال��صَّ َف��ْرِط ِم��ْن اِر ال��دَّ إَِل��ى ُزَج��اَج��ٍة َوَراءِ ِم��ْن َك��أَنِّ��ي نَ��َظ��ْرُت

البحرتي: قول إىل ترى أال الوداع، لذة من يمنع كذلك الفراق وخوف

أَُالِق��ْك َوَل��ْم ِس��ْرُت يَ��ْوَم َم��ِس��ي��ِري ِف��ي تَ��ْع��ذَُل��نِّ��ي َال
َم��اِق��ْك َغ��ْرَب تَ��ْس��َف��ُح ِل��ْل��بَ��يْ��ِن َم��َواِق��ًف��ا َخ��ِش��ي��ُت إِنِّ��ي
َواْع��ِت��نَ��اِق��ْك ��َك َض��مِّ ِع��نْ��َد ِدُع اْل��ُم��َوْد يَ��ِج��ُد َم��ا َوذََك��ْرُت
ِف��َراِق��ْك ِم��ْن أَْه��ُرُب َوَخ��َرْج��ُت ��ًدا تَ��َع��مُّ ذَاَك َف��تَ��َرْك��ُت

اآلخر: قول هذا ومن

تَ��ْوِس��ي��َع��ا ��ٌع ُم��َوسَّ ِف��ي��ِه َواْل��ُع��ذُْر َوَداِع��ُك��ْم تَ��ْرَك َش��َك��ْرُت اْل��ِف��َراِق يَ��ْوَم
تَ��ْوِدي��َع��ا؟ ُروَح��ُه يُ��َودُِّع يَ��ْم��ِش��ي ِب��َواِح��ٍد َس��ِم��ْع��َت َوَه��ْل َرأَيْ��َت َه��ْل أََو

اآلخر: وقول

ال��تَّ��ْوِدي��ِع َم��َراَرِة ِم��ْن َح��ذَِري ال��تَّ��ْش��ِي��ي��ِع َح��َالَوِة َع��ْن ِن��ي َص��دَّ
اْل��َج��ِم��ي��ِع تَ��ْرَك ��َواَب ال��صَّ َف��َرأَيْ��ُت َه��ذَا ِب��َوْح��َش��ِة ذَا أُنْ��ُس يَ��ُق��ْم َل��ْم

من الكتيبة والفيلق: الدولة. سيف والد هو الهيجاء: وأبو الرماح. القنا: (53)
أعدائه. بجيوش الدولة سيف رماح فتك بنا يفتك — البعد — البني إن يقول: الجيش.

بديع. وهو التخلص حسن من وهذا
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ومواٍض: القنا. ضمري محذوف عن خرب وهو الرماح، يعني قواتل؛ قواٍض: (54)
حذفت جمعته وإذا العنكبوت — والذال بالدال — والخدرنق الدروع. داود: ونسج نوافذ.
السعدي: الزفيان عبيدة أبو وأنشد املهملة. بالدال الصحاح: ويف خدارن، فقلت: آخره

اْل��َخ��َدْرنَ��ُق ِب��ِه يُ��ْس��ِدي أَْو يُ��ِن��ي��ُر اْل��َغ��ْل��َف��ُق َع��َل��يْ��ِه َط��ام َوَم��نْ��َه��ٍل

عريض.) ورق ذو املاء يف ينبت يقال: املاء، رأس عىل الخرضة الطحلب؛ (الغلفق:
األبطال دروع يف نوافذ يقصدها من قواتل — الدولة سيف رماح أي — هي يقول:

العنكبوت. نسج تخرق كأنها إليهم، تخرقها
إحدى بحذف وتخري امللوك. واألمالك: فهدي. هداه يقال: الهداية، من هواٍد: (55)
الرماح هذه إن يقول: سالحه. يف املسترت البطل كمي؛ جمع والكماة: تتخري. أي التاءين:
إال فتأبى األبطال تتخري كأنها فتقتلهم امللوك إىل بنفسها هي تهتدي أو أربابها تهدي

تمام: أبو يقول هذا مثل ويف وسادتهم. خيارهم

َف��تَ��ْه��تَ��ِدي اْل��َخ��ِف��يِّ ال��رُّوِح إَِل��ى تُ��َه��دَّى َك��أَنَّ��َه��ا َواْل��َم��نَ��ايَ��ا ِس��نْ��دبَ��ايَ��ا َق��َف��ا

أبو قال الخرمي. بابك نواحي من بالبذ، بأذربيجان موضع سندبايا: ياقوت: (قال
يوسف: بن محمد سعيد أبا يمدح تمام

َم��ْش��َه��ِد ُك��لِّ ِف��ي اْألَْص��َالِب ِب��َق��اِص��َم��ِة َوُوَالتَ��ُه بَ��ابَ��ًك��ا ِم��نْ��ُه ال��ل��ُه َرَم��ى
ِب��م��َع��رَِّد َوَال ن��ْك��ٍس ِب��َه��يَّ��ابَ��ٍة يَ��ُك��ْن َل��ْم اْل��ُخ��َرِم��يَّ��ِة ب��ذ يَ��ْوَم َف��تً��ى
َف��تَ��ْه��تَ��ِدي) اْل��َخ��ِف��يِّ ال��رُّوِح إَِل��ى تُ��َه��دَّى ُم��ِش��ي��َح��ة َوال��رَِّم��اح ِس��نْ��َدبَ��ايَ��ا َق��َف��ا

تقطها — تقدها فإنها الدروع منها تحصنهم ال يقول: الدرع. الجوشن: (56)
طعن لشدة وذلك عليها؛ وتأتي — تقطعها — تفريها فإنها والخنادق األسوار وال —

وشجاعتهم. املمدوح فرسان
دمشق وجلق: الحجاج. بناها بالعراق بلد وواسط: الروم. بالد من بلد اللقان: (57)
وفشوها غاراته كثرة يريد بواسط، الربيدي ببني أوقع وكان الواحدي: قال غوطتها. أو
بني ما ديارهم إىل عادوا إذا عساكره وانتشار الروم، أقايص إىل العراق من البالد يف

الشام. أقايص إىل الفرات
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منها، تقطر بالدماء متلطخة القتال من الرماح يرد يقول: املتكرس. املتدقق: (58)
ويَبِْكي ورحمة. لها رثاء الطعن؛ شدة من منها تكرس ما عىل تبكي صحاحها كأن

للمبالغة. والتشديد كيُبَكِّي،
تبلغاه ال العرب: عادة عىل صاحبيه مخاطبًا — يقول املمدوح، أي تبلغاه: فال (59)
إليها اشتقاق والطعان الحرب وصف له ذكر متى وشجاعته الحرب لحبه فإنه أقول ما

: ُكثرَيِّ قول من منقول والبيت وحن.

يَ��ْح��َزِن اْل��َح��اِج��ِب��يَّ��َة تُ��ذِْك��َراُه َم��تَ��ى إِنَّ��ُه اْل��َح��اِج��ِب��يَّ��َة تُ��ذِْك��َراُه َف��َال

ويقال: بعض، من بعضه شق الذي املشقق: والكالم رضوب. فاعل بنانه: (60)
قادر القول لدى بليغ الحرب يف شجاع إنه يقول: مخرج. أحسن أخرجه إذا الكالم: شقق
من املدح إىل الهجاء يف املعنى هذا نقل وقد العكربي: قال مبدع. فيه الترصف حسن عليه

األول: قول

��ِق ُم��َش��قَّ َك��َالٍم ِم��ْن يَ��ِزي��ًدا َوأَْدِن َك��ِت��ي��بَ��ٍة ِق��َراِع ِم��ْن يَ��ِزي��ًدا َف��بَ��اِع��ْد

الغيث قطر إن إذ عنه؛ غنًى يف هو ما يتكلف قطرة الغيث يسأل من إن يقول: (61)
بال يعطي إنه إذ إليه، به حاجة ال ما يتكلف املمدوح يسأل من كذلك أراده، ملن مبذول
وإذن عنه، العدول استطاعته يف يكن لم الجود عىل مطبوًعا املمدوح كان وملا سؤال،
ومن مقدم. خرب كسائله: فقوله حركتك. يف ارفق للفلك يقول كمن عليه عاذله يكون
الغيث أن كما املعنى: أن إىل جني ابن وذهب قال. من كعاذله ومثله مؤخر مبتدأ يسأل:
عىل وهذا ناقًدا: العرويض قال جوده. ماله يف يؤثر ال سائله كذلك القطرة، فيه تؤثر ال
إليه، الحاجة مع واملواساة القلة عىل بالعطاء تمدح العرب ألن املدح؛ يف العادة خالف

الشاعر: وقال َخَصاَصٌة﴾. ِبِهْم َكاَن َوَلْو أَنُْفِسِهْم َعَىلٰ ﴿َويُْؤثُِروَن تعاىل: قال

ِذَراَع��ا أَْرَح��بَ��ُه��ْم َك��اَن َوَل��ِك��ْن َم��اًال اْل��ِف��تْ��يَ��اِن أَْك��ثَ��َر يَ��ُك َوَل��ْم

أي — أراد وإنما … الجود ال املال بكثرة مدح — جني ابن أي — فرسه والذي
مستغٍن فسائله — يمطر أي — يقطر أن الغيث كعادة الجود وطبعه عادته من املتنبي:

طبعه. يف هو ما تكليفه عن
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نالوا ملا جميًعا حمدوك حتى لغة كل وأهل ملة كل أهل جودك عم لقد يقول: (62)
وإحسانك. برك من

املتودد، واملتملق: العطاء. طالب واملجتدي: الجود. والندى: االنبساط. االرتياح: (63)
علم ملا يقول: — امللساء وهي امللقة؛ الصخرة من مأخوذ — كالمه ويلني يخضع الذي أو
قول إىل نظر هذا ويف السائل. تملق إليك تملق له وأريحيتك للجود انبساطك الروم ملك

القائل:

َس��اِئ��َال َل��َج��اءََك اْل��َج��ْدَوى ِم��َن تُ��ِن��ي��ُل َم��ا ُع��ْظ��َم َوأَبْ��َص��َر تُ��نَ��اِه��ْض��ُه َل��ْم َوَل��ْو

وأدرب: الرماح. يقومان كانا ردينة، زوج سمهر؛ إىل نسبة السمهرية: الرماح (64)
باليشء. الخبري والحاذق: به. ورضى اعتاده باليشء؛ درب يقال: العادة. وهي الدربة؛ من
به عادة وأجرى بالطعان أحذق هو ملن اختياًرا ال صغاًرا الرماح الروم ملك وترك يقول:

بالكتاب. واستأمن صاغًرا الحرب ترك يعني — الدولة سيف يعني — منه
السبق خيلك عىل يبعد ال أنها لعلمه البعيدة أرضه من إليك استأمن يقول: (65)
ألرض، سببي نعت أنه عىل بالجر، يروى بعيد: وقوله: أردت. متي بها تدركه فإنك
نعت والجملة: مقدم، خرب أنه عىل بالرفع ويروى له. فاعل — مطلبها أي — ومرامها

أرض.
يف قتاله كثرة يذكر الرءوس؛ والهام: ليًال. فيه يسار الذي املوضع املرسى: (66)
رءوس فوق إال سار فما طريقك يف إياك قصده عند إليك سار رسوله وأن الروم، أرض

تمام: أبي قول إىل ينظر وهذا القتىل.

ِق��َص��ُد َق��نَ��ا ِف��ي��َه��ا ِف��َل��ٌق َج��نَ��اِج��ٌن بَ��َط��ٍل َف��اِرٍس ِم��ْن ُم��نْ��َع��َرٍج ِب��ُك��لِّ

جماجم.) ويروى: الصدر، عظام (الجناجن:
األول: وقول

َف��ِل��ي��ُق َوُج��ْم��ُج��َم��ٌة َف��تً��ى بَ��نَ��اُن نَ��ْج��ٍد َوِب��ُك��لِّ َق��َراَرٍة ِب��ُك��لِّ

مكان يَر لم حتى والسالح الحديد ملعان برصه أغىش الرسول قرب ملا يقول: (67)
يف الضمري العكربي: وقال حواليه. األسلحة ملعان لشدة موضعه؛ يبرص ولم الدولة سيف
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سيف عسكر يف الحديد ملعان لشدة نفسه طريق يبرص لم حتى أي للرسول؛ «مكانه»
الدولة.

وقوله امللك. يدي بني يقومون صف والسماط: السماط، يف يروى البساط: يف (68)
الرسول وأقبل يقول: يصعد. ويرتقي: االستفهام. همزة فحذف البحر، أإىل أي البحر: إىل
أو البحر إىل قصد ملن إال مثله يعرض ال ما هيبتك من فغشيه السماطني بني إليك يميش

عاين. ما لعظم البدر؛ إىل ارتفع
يجد لم يقول: زينه. الكالم: ونمق الروح. واملهجة: يرصفك. لم يثنك: لم (69)
يف لك يخضعوا أن مثل دمائهم وإراقة بأرواحهم العبث عن به يرصفونك شيئًا األعداء

تمام: أبي قول من ولعله باملقاومة. تدفع ال ألنك إليك؛ يكتبونه كتاب

َق��بَ��اِئ��لُ��ْه تَ��ُح��ْط��ُه َل��ْم إِذْ َوُج��ثْ��َم��انَ��ُه ُروَح��ُه ِب��ال��ذَّنْ��ِب اْإلِْق��َراُر َل��ُه َف��َح��اَط

أيًضا: وقوله

ُك��تْ��ُب َوَال ثَ��نَ��تْ��َك ُرْس��ٌل َف��َال َع��َل��يْ��َك ُم��ذِْع��نً��ا اْل��ُك��تْ��َب يَ��ْس��تَ��نْ��ِج��ُد َخ��اِئ��ًف��ا َع��َدا

قواد من القائد والدمستق: الرأس. مؤخر والقذال: املرة. إىل بهذه: اإلشارة (70)
يف سيوفك تحدثه بما إليه كتبت مكاتبته أردت إذا بك استغاثته قبل كنت يقول: الروم.
كالكتاب منهزم وهو تصيبه التي الجراحات هذه إن أي الجراحات؛ من الدمستق قذال
بعض يف جرح قد الدمستق وكان — بالكتاب تتبني كما األمر كيفية بها يتبني ألنه إليه،
أظهره ما إىل الروم ملك رضورة عىل به ودل ذلك إىل املتنبي فأشار الدولة، سيف وقائع

أبدعه: وما تمام أبو ذلك فصل وقد الخضوع. من

��لُ��َف��ا َوال��صُّ اْل��َه��اَم يُ��َق��اُت َوَط��ْع��نً��ا َض��ْربً��ا َونَ��ْم��نَ��َم��ًة َم��ْش��ًق��ا أَْوُج��َه��ُه��ْم َك��تَ��بْ��َت
أَِل��َف��ا َوَال َالًم��ا ِب��َه��ا َخ��َط��ْط��َت َوَم��ا أَبَ��ًدا َم��ْق��ُروءًَة تَ��ِن��ي َال ِك��تَ��ابَ��ًة
ُص��ُح��َف��ا أَْوَل��يْ��تَ��ُه��ْم ِب��الَّ��ِذي ُوُج��وُه��ُه��ْم تُ��ِرَك��ْت َف��َق��ْد ِب��ِإنْ��َك��اٍر أََل��طُّ��وا َف��ِإن

العنق. صفحة صليف؛ جمع والصلف: النقش. والنمنمة: الحروف. مد [املشق:
يفارقوه.] ولم الزموه — والظاء بالطاء — بإنكار وألطوا
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فإن يقول: به. جدير أي بهذا؛ خليق فالن قولهم: من تعجب صيغة أخلق (71)
فهو قتلته وإن سائًال، تخيب ال وأنت يسألك، سائل فهو األمان من يطلب ما أعطيته

الدم. مباح حربي ألنه بذلك؛ جدير
عممتهم إنك يقول: العبد. والرقيق: القواطع. والصوارم: السيوف. البيض: (72)

يُعتق. رقيًقا أو يُفدى أسريًا ترتك فلم بالقتل
الصف والزردق: حده. السيف: وشفرة الصوارم. للبيض شفراتها: يف الضمري (73)
مناهل القطا ترد كما السيوف شفرات وردوا إنهم يقول: رسته. تعريب — الناس من

بعضهم: قول إىل نظر وفيه أفنتهم. حتى صف بعد ا صفٍّ عليها ومروا املاء

اْل��ُم��تَ��َش��اِج��ِر اْل��َق��نَ��ا َم��ْص��ُف��وَف ال��ل��ِه ِرَض��ا ِب��نُ��ُف��وِس��ِه��ْم اْل��َق��َط��ا ِوْرَد َوَرُدوا َل��َق��ْد

به. املستضاء النور كشهرة الناس يف اسمه وشهرة صيته لبعد بالنور وصفه (74)
يف النور اشتهار صيتي واشتهر ذكري بها ارتفع رتبة بخدمته بلغت وقد نور هو يقول:

واملغرب. املرشق
من يسخر أن الدولة سيف أراد إذا يقول: له. عقل ال الذي الجاهل األحمق: (75)
وليس شأوي إدراك عىل يقدر أنه يظن بحمقه فهو بي. باللحاق أمره الشعراء من أحمق

تمام: أبي قول إىل ينظر وهذا الخيل. سباق من استعارة واللحاق والغبار يقدر.

اْل��َم��ْوِك��ِب! ذَاَك ُغ��بَ��اُر ِم��نْ��َك َه��يْ��َه��اَت ِل��يَ��نَ��اَل��َه��ا َم��ْس��َع��اتَ��ُه��ْم َط��اِل��بً��ا يَ��ا

يف لتغايل إنك الدولة: لسيف قاال — عثمان وأخاه بكر أبا — الخالديني إن قيل:
زمانًا، فدافعهما منها، أجود نعمل حتى قصائده من شئت ما علينا اقرتح املتنبي، شعر
هذه ما بكر: أبي ألخيه عثمان قال أخذاها فلما القصيدة: هذه فأعطاهما عليه، كررا ثم
أراد ما وهللا لصاحبه: أحدهما فقال فكرا، ثم أعطانا؟ يشء فألي الطنانات قصائده من

شيئًا. يعمال ولم يعاوداه ولم القصيدة فرتكا البيت، هذا إال
ملا أنهم إال أحفل وال لهم آبه ال ألني حسادي؛ أكمد أن أقصد لست يقول: (76)
فغرق البحر زاحم كمن فكانوا لذلك، وحزنوا فكمدوا مزاحمتي يطيقوا لم يل تعرضوا
أبدعته بما أردُت الحسد أهل عىل اإلزراء وما املعنى: التربيزي: الخطيب وقال تياره. يف
قاصد غري يزاحمه من يغرق الذي كالبحر ولكني خلدته، فيما قصدت لهم التعجيز وال

األعجم: زياد قول من منقول وهو عامد. غري اعرتضه من ويهلك
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يَ��ْغ��َرِق اْل��بَ��ْح��ِر ِف��ي يُ��ْرَم َم��ْه��َم��ا َل��َك��اْل��بَ��ْح��ِر ِه��َج��اِئ��نَ��ا ِم��ْن ِب��ِه يُ��ْه��َدى َوَم��ا َوإِنَّ��ا

من مأخوذة واألباطيل، العبث صاحب بها يراد مولدة عراقية لغة املمخرق: (77)
كلثوم: بن عمرو قول ومنه خشب. أو يلف منديل إما به؛ يلعب يشء وهو املخراق،

َالِع��ِب��ي��نَ��ا ِب��أَيْ��ِدي َم��َخ��اِري��ٌق َوِف��ي��ِه��ْم ِف��ي��نَ��ا ُس��يُ��وَف��نَ��ا َك��أَنَّ

منهم العبث بذي علمه مع يغيض ثم عندهم ما ليعرف بعقله الناس يمتحن يقول:
لكرمه. يفضحه فال

إن يقول: نظرها. العني: وطرف األرض. إىل ببرصك ترمي أن اإلطراق: (78)
حالهم. عليه يخفى فال بقلبه يعرفهم كان إذا ينفعهم ال العابثني هؤالء عن إغضاءه
وسوء، غيظ إغضاء ال وحلم تجاوز إغضاء للممخرق يغيض هو يريد: العكربي: وعبارة
كان إذا املمخرق، واملقرص املغالط املموه ينفع ال للحظها وكفها لطرفها العني وغض

الرومي: ابن قول إىل نظر هذا ويف إليه. وينظر يلحظه القلب طرف

َوَراءِ ِم��ْن ِب��َه��ا يَ��َرى َع��يْ��ٌن ـ��ِرِق ـْ اْل��ُم��ط�� ِل��ل��نَّ��اِظ��ِر ال��ذَِّك��يُّ َواْل��ُف��َؤاُد

دريد: والبن

يَ��تَ��َك��لَّ��ُم َس��اِك��تً��ا َق��بْ��ِل��ي يَ��َر َوَل��ْم نَ��اِظ��ٌر َوْه��َو ُم��ْغ��ِض��يً��ا َق��بْ��ِل��ي يَ��َر َوَل��ْم

يصل ال منيًعا تصري حتى له جاًرا كن طالبَه! فيخاف يُطلب من يا يقول: (79)
نجدة ذو فهو مرزوًقا، ترص سائًال اقصده الرزق! من حظه حرم من ويا سوء، إليك

معطاء. الذمار يحمي
بنرصته. ثقة وإما بشجاعته يعديه ألنه إما جريئًا صار صاحبه من إن يقول: (80)
جبلة: بن عيل قال جبانًا. وصار — وفزع خاف — فرق شجاًعا كان وإن فارقه ومن

َج��بَ��اِن ُك��لُّ ال��رَّْوِع يَ��ْوَم َوأَْق��َدَم ��ٍل ُم��بَ��خَّ ُك��لُّ اْإلِْع��َط��اءَ َع��ِل��َم ِب��ِه

البحرتي: وقال
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��ْم��َص��اِم ال��صَّ َم��ْض��ِرَب ُ يَ��ْم��َأل َوال��نِّ��ْك��ُس ِب��نَ��ْف��ِس��ِه — رَآَك إِذْ — اْل��بَ��ِخ��ي��ُل يَ��ْس��ُخ��و

جده سعى ويبطلوه مجده ليكيدوا أعداؤه سعت إذا يقول: املغضب. املحنق: (81)
تشييد يف أي مجده؛ يف جده سعى ويروى: محنق، سعي كيدهم إبطال يف — سعده —

وضعه. األعداء قصد إذا مجده يرفع جده إن أي مجده،
الفضل ضمري يكن: واسم هو. وأبان اليشء، أبنت يقال: البني، الظاهر املبني: (82)
لم إذا الظاهر فضلك يعنيك ال يقول: السعيد. فضل الفضل ذلك يكن لم إذا أي األول؛
الفضل ذلك يغن لم وتوفيق سعادة الفضل مع يكن لم إذا أنه أي القاهر؛ جدك يعنك

حسان: قال شيئًا. صاحبه

ال��نَّ��ِع��ي��ُم َع��َل��يْ��ِه َغ��طَّ��ى َوَج��ْه��ٍل ِل اْل��َم��ا َع��َدُم أََض��اَع��ُه ِح��ْل��ٍم ُربَّ

دريد: ابن وقال العقل.] وعدم الحمق والجهل: العقل. [الحلم:

َع��َال اْل��َج��دُّ إِذَا اْل��َج��ْه��ُل يَ��ُح��طُّ��َك َوَال لُ��بٍّ ِب��َال اْل��َج��دُّ يَ��ْرَف��ُع َال

الخيل. والسوابق: الرماح. والعوايل: الكوفة. بظاهر موضعان وبارق: العذيب (83)
كأنه اشتمال، بدل منه بدل عوالينا» و«مجر لتذكرت، ظرًفا تجعله أن لك بني»: و«ما
ومجرى ملجر. ظرًفا العذيب» و«بني زائدة «ما» تجعل أن ولك فيه. عوالينا مجر قال:
هذين بني نزولنا تذكرت يقول: ميميان. مصدران ومجر: وهو — وضمها امليم بفتح —
أنه يعني الخيل، عىل ونتسابق الفرسان مطاردة عند رماحنا نجر كنا حني املوضعني

الخيل. وإجراء الفرسان ومطاردة ومنشأه أرضه تذكر
الرأس. من الشعر افرتاق موضع مفرق؛ جمع واملفارق: الصيد. القنيص: (84)
يكرسون ال كانوا بحيث والشجاعة البطولة من كانوا صعاليك قوم صحبة وتذكرت يقول:
بحيث الرضب وإجادة السواعد وشدة األيد من وكانوا األبطال، جماجم يف إال سيوفهم

األعداء. رءوس يف كرست التي سيوفهم من بقي ما بفضول يصيدون ما يذبحون
رأسه. تحت كالوسادة جعله اليشء: وتوسد الكوفة. بقرب موضع الثوية: (85)
هذا فيه اتخذنا ليًال وتذكرت يقول: ترابها. وثراها: اليد. مرفق مرفق؛ جمع واملرافق:
حني به ارتفقنا الذي ترابه فكأن الرتاب، طيب وكان عليه نمنا أي لنا؛ مخدات املكان
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وهذا الوسادة، وهي مرفقة؛ جمع املرافق: جني: ابن وقال املرافق. يف عنرب عليه اتكأنا
وأن السفر مشقة عىل وجلدهم أصحابه وتصعلك تصعلكه يصف ألنه للمقام؛ موائم غري
بوضع الصعلوك يفتخر وال وسائدهم، واألرض مداهم السيوف من املكرسة الفضالت

البحرتي: قول من والبيت الوسادة. عىل الرأس

ِب��َع��نْ��بَ��ِر يُ��َش��اُب ِم��ْس��ٌك َوتُ��َرابُ��َه��ا لُ��ْؤلُ��ٌؤ َح��َص��اَه��ا ُم��ْش��ِرَف��ٍة َرأِْس ِف��ي

وهي مخنقة، جمع واملخانق: زار. فاعل وحصا: الحسان. من حال بغريها: (86)
ثقبنه غريها بأرض الحسان النساء إىل حصاها حمل إذا بالد البالد هذه يقول: القالدة.
أراد إنما التربيزي: الخطيب وقال ونفاسته. لحسنه لهن قالئد وجعلنه اللؤلؤ يثقب كما
العنرب، عن ينوب األرض تلك تراب إن أي الفرومي؛ الحصا من الكوفة حول يوجد ما
وفيه عقودهن. يف وينظمنه به يتحلني النساء كأن والياقوت، الدر عن ينوب وحصباءها

دعبل: قول إىل نظر

ِس��ْل��ِك ِف��ي نُ��ِظ��ْم��َن اْل��َع��ِق��ي��ِق َخ��َرُز أَْرِض��َه��ا ِف��ي َح��ْص��بَ��اُؤَه��ا َف��َك��أَنَّ��َم��ا

كاذب وعىل القطربلية. الخمر إليها تنسب بغداد، أعمال من ضيعة قطربل: (87)
امرأة القطربيل الرشاب سقتني يقول: لكاذب نعت وعدها: ومن ضوء. عىل مقدم خرب
قبول كذبها فيقبل كالمها يستحسن أي الصادق؛ الوعد ضوء الكاذب وعدها عىل مليحة
ضوء فهو بذلك، الوفاء تريد كأنها وتعد األمر تقرب أنها يريد أن ويجوز الصدق.
منصور يقول مثله ويف مطلوب. محبوب منها الكاذب الوعد أن يريد أن ويجوز الصدق.

النمري:

ُزوُر َواْل��بَ��َواِط��ن ِص��ْدٍق َظ��َواِه��َر َل��َه��ا يَ��َرى َغ��َداَة ِم��نْ��َه��ا تُ��َع��لِّ��لُ��ُه

فعاشقها األضداد، — املليحة أي — فيها اجتمعت قد أي جني: ابن قال (88)
عند ومسك لبدنه، سقام وهي الشمس، بها يرى فكأنه رآها وإذا إليها، شوًقا ينام ال
إنما العرويض: وقال املليحة. صفة البيت أن إىل — ترى كما — جني ابن فذهب الشم،
لها برشبها اشتغل من فإن األوصاف، هذه تجمع والخمر — الخمر — القطربيل يصف
شاربها فيصري األعضاء ترخي وهي للناظر، كالشمس — بشعاعها — وهي النوم، عن
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ذهب ما واألظهر شمها. ملن مسك فهي الرائحة طيبة وهي النهوض، عن لعجزه كالسقم
يقول: أن ينبغي وقال: هذا، املتنبي عىل وكيع ابن عاب وقد جني. ابن إليه

َس��َق��اِم َوبُ��ْرءُ ِألَبْ��َداٍن َوُس��ْق��ٌم ِل��َس��اِه��ٍر َونَ��ْوٌم ِألَْج��َف��اٍن ُس��َه��اٌد

والطباق. التقسيم يصح حتى
الناعم واألغيد: — رب إضمار عىل — بالجر ويروى مليحة. عىل عطف وأغيد: (89)
يميل فالفاسق الجسم، وحسن الروح خفة بني جمع أغيد وسقاني يقول: لينًا. املتثني
وَظرفه. لخفته روحه إىل يصبو — يفسق ال الذي — العفيف والعاقل لجسمه، حبٍّا إليه

نواس: أبي قول إىل ينظر وهذا

اْل��ُم��َراِه��ِق َك��اْل��ُغ��َالِم َوِص��ي��َف��ٌة َف��تَ��نَ��تْ��ِن��ي
اْل��ُم��نَ��اِف��ِق َوُس��ْؤُل ـ��ي��ِف اْل��َع��ِف��ـ ال��نَّ��اِس��ِك ��ُة ِه��مَّ

بما أتى األوتار فجس العود تناول إذا يقول: املانع. والعائق: العود. املزهر: (90)
اآلخر: قال كما رضبه، وجودة لحذقه األوتار سوى عما سمع كل يشغل

اْل��ِك��َراُم أَِذَن نَ��ْح��َوُه َوَح��نَّ��ْت إَِل��يْ��َه��ا ِم��ْزَه��ُرَه��ا َح��نَّ َم��ا إِذَا
ِن��يَ��اُم — نَ��اُم��وا َوَم��ا — َك��أَنَّ��ُه��ُم َح��تَّ��ى اْألَْس��َم��اَع نَ��ْح��َوَه��ا َوأَْص��َغ��ْوا

الحلوة األبيات يحفظ ألنه وإما اليد، آداب من العود رضب ألن إما باألدب: ووصفه
التايل. البيت هذا ويؤكد النادرة. واألشعار

— الحلم راهق قد الذي واملراهق: القديمة. العربية القبيلة تلك هي عاد: (91)
الدهور يف قيلت التي واألشعار القديمة باأللحان يأتي إنه يقول: — وقاربه داناه أي
الحلم. يبلغ لم غالم أنه مع زمانه وبني عاد زمان بني عما يحدث بغنائه فهو املاضية،

وسريهم. الناس أليام حافظ أديب هو جني: ابن وعبارة
يقول: األخالق. أي — الخصال — كالشمائل والخالئق: للحسن. يكن: ضمري (92)
العباس قال له، رشًفا وجهه حسن فليس جميلة حسنة وأخالقه الفتى أفعال تكن لم إذا

مرداس: بن
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َوِخ��ي��ُر َك��َرٌم َف��ْخ��ُرُه��ْم َوَل��ِك��ْن ِب��َف��ْخ��ٍر َل��ُه��ْم ال��رَِّج��اِل ِع��َظ��ُم َوَم��ا

الفرزدق: وقال

ُع��ُق��وُل اْل��ُج��ُس��وِم ُح��ْس��َن يَ��ِزْن َل��ْم إِذَا َوُط��ولِ��َه��ا اْل��ُج��ُس��وِم ُح��ْس��ِن ِف��ي َخ��يْ��َر َوَال

دعبل: وقال

ِق��بَ��اَح��ا َخ��َالِئ��ُق��ُه��ْم َك��انَ��ْت إِذَا ِب��َزيْ��ٍن َل��ُه��ْم اْل��ُج��ُس��وِم ُح��ْس��ُن َوَم��ا

قال صديق. جمع أصدقاء، جمع واألصادق: أدنى. جمع األقربون، األدنون: (93)
أقاربه وال يوافقه، ما إال اإلنسان بلد ليس يقول: والتغرب. السفر عىل حث هذا الواحدي:
صادقوه قوم وكل بلده، فهو عيشه به وطاب وافقه مكان كل أن يعني أصدقاؤه، إال

القائل: قول من صدره وأخذ العكربي: قال األدنون. رهطه فهم املحبة له وأصفوا

ُغ��ْربَ��ْه اْألَْوَط��اِن ِف��ي َواْل��َف��ْق��ُر َل��ُه َوَط��ٌن اْل��َف��تَ��ى يُ��ْس��ُر

اآلخر: قول من عجزه وأخذ

َط��ُروُق َداِه��يَ��ٌة َولِ��ْألَيَّ��اِم َداِه��يَ��اٌت َدَه��تْ��ِن��ي َوَق��ْد َدَع��ْوُت
��ِق��ي��ُق ال��شَّ ُه��َو ��ِدي��َق ال��صَّ إِنَّ أََال ِغ��لُّ ِف��ي��ِه َش��ِق��ي��ًق��ا َال َص��ِدي��ًق��ا

يلتزمها، ال من بها ويتظاهر يعتقدها ال من املحبة يدعَي أن يجوز يقول: (94)
لسيف شكره أن إىل إشارة وهذا العكربي: قال لفظه. اضطراب يخفى ال املنافق ولكن
يف يعرض الواحدي: وقال وده. حقيقة له يخلص وال له يتصنع من كشكر ليس الدولة
له يبدون قصدهم ملا الدولة سيف عىل أنفسهم طرحوا إذ كالب؛ بني من بمشيخة هذا

اآلخر: يقول هذا مثل ويف صادقني. غري املحبة

أََع��اِدي��َه��ا ِم��ْن أَْو ِح��ْزِب��َه��ا ِم��ْن َك��اَن َم��ْن ِث��َه��ا ُم��َح��دِّ َع��يْ��نَ��ْي ِم��ْن تَ��ْع��َل��ُم َواْل��َع��يْ��ُن

القائل: ويقول
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َوَم��َع��اِرُف تُ��َرى آيَ��اٌت َولِ��ْل��ُح��بِّ ُم��ِب��ي��نَ��ٌة َح��اٌل ِل��ْل��بَ��ْغ��َض��اءِ َخ��ِل��ي��َل��يَّ

الجيش رؤساء كان ومنهم عيالن، قيس قبائل من قبيلة كعب: بن عقيل (95)
ويتمردوا يعصوك أن هذه عقيل عىل أشار الذي من يقول: الدولة. سيف بهم أوقع الذي
أنهم يعني سبحانه؟ هللا وأسخطوا أعداءهم وأشمتوا التهلكة إىل بأيديهم ألقوا حتى عليك

التدبري. هذا يف أساءوا
والذي العظيم. الجيش والجحفل: يكثر. ويوسع: الدولة. سيف هو عيل: (96)
— الناس يعجز الذي عصيانك أرادوا يقول: الدولة. سيف عصيان هو الورى: يعجز
لكثرته املتضايق العظيم الجيش قتل به يكثر والذي — يعصيك أن عىل أحد يقدر ال ألنه

مالقاته. عىل جيش يقدر وال عصيانه عىل أحد يقدر ال أنه يعني وازدحامه.
رءوسهم وحملوا قطعها من إىل أكفهم بسطوا وقاتلوه عصوه حني يقول: (97)
وغرض السيوف جزر الحرب تلك يف كانوا وأنهم — عقيل بني يريد — فلقها من إىل

الحتوف.
اإلقدام عند أخذهم من منك وجدوا ولكنهم الحرب، عىل أقدموا لقد يقول: (98)
يف ضعف من يؤتوا لم أنهم يعني الهرب. وال اإلقدام ينفعهم فلم الهرب، عند ولحقهم
بهرب. منه يمتنع وال حرب يف يواقف ال من رأو ولكنهم هربهم، يف تقصري من وال حربهم
عليهم أنعم ملا يقول: الرمح. والسنان: تمردوا. وطغوا: منهم. قبيلة كعب: (99)
عليهم باإلغارة النعمة فسلبهم نعمته يشكروا ولم وتمردوا طغوا نعمته ثياب فألبسهم

نعمته. ثياب من ألبسهم ما بأسنته خرق فكأنه وتقتيلهم،
برق. فيه السحاب وهو بارق، جمع والبوارق: عليهم. إنعامه بالغيث: أراد (100)
السيوف. بوارق يف يعني الغيث؛ بوارق غري يف املوت كأس سقاهم أي غريه؛ سقى وقوله:
من أتاهم ألنه العذاب؛ عليهم أمطر به وكفروا والجود الخري عليهم أمطر ملا واملعنى:
فكفروها. بها إليهم أحسن التي السحائب ضد فكانت البارقة، السحائب مثل يف عسكره

البحرتي: يقول هذا مثل ويف

َدَم��اُرَه��ا َويُ��ْخ��َش��ى َج��ْدَواَه��ا ��ُل تُ��َؤمَّ َس��َح��ابَ��ٌة ِم��نْ��َك ��اِم ِب��ال��شَّ نَ��َش��أَْت َل��َق��ْد
ِق��ط��اُرَه��ا َم��اُر َف��ال��دَّ َوإِالَّ َوَغ��يْ��ثً��ا َواِب��ٍل َغ��َم��اَم��َة َك��انَ��ْت َس��أَلُ��وا َف��ِإْن
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وهم إليهم محسنًا كان ألنه غريه؛ إساءة من أوجع إليهم إساءته إن يقول: (101)
ملا كعب لبني موبًخا — يقول فهو عليهم. أشد كان لهم تنكر فإذا إحسانه، تعودوا
وما سابغة: ونعمة دائمة عادة عندهم كان الذي الدولة، سيف فضل أنفسها حرمت
ذلك يوجع كما بذله، يؤمل ال ممن املنع يؤلم وال فضله، يرتقب ال ممن الحرمان يوجع
أنهم يريد عواطفه. جميل إىل القلوب وسكنت عوائده كريم إىل النفوس أنست قد ممن

ورفده. فضله فحرموا أصدقاءه كانوا
قال: كأنه حال، وحشو: — ذكر لها يجر لم وإن — بالخيل أي بها: (102)
الحوافر. أطراف والسنابك: الرماح. والقنا: الغبار. العجاج؛ واحدة والعجاجة: محشوة.
يقول: العني. جفن بطن حمالق؛ جمع — الحماليق ألنها الياء؛ بحذف — والحمالق
العيون تحشو وحوافر هذين، حشو فهي والغبار الرماح بها أحاطت وقد بالخيل أتاهم
فتحشو القتىل رءوس تطأ الخيل أن هذا من أبلغ العرويض: وقال الغبار. من تثري بما

قال: كما بسنبكها، حماليقها

َم��َالِغ��م��ه بَ��اٍغ ُك��لِّ ِم��ْن َوَم��ْوِط��ئُ��َه��ا

هذا. يف افتخار كثري فال العيون يف فيدخل الغبار يرتفع أن فأما
الحلية. من : وحىلَّ — الجهد من أصابها ملا كالحة أي — حال عوابس: (103)
حزام. جمع والحزم: ابيض. جف إذا الخيل وعرق العرق، من جف ما املاء: بيابس وأراد
العرق جف وقد كالحة الخيل أتتهم يقول: الوسط. به يشد ما منطقة؛ جمع واملناطق:

بالفضة. املحالة املناطق كأنها الحزم فصارت فابيض، حزمها عىل
والعوايل: املعروف. القديم البلد وتدمر: الدولة. سيف والد كنية الهيجا: أبو (104)
ليت يقول: األطراف. املرتامية األرض املستوية املفازة سملق؛ جمع والسمالق: الرماح.
الطوال. املفاوز يف الطويلة برماحك العرب قبائل تطارد تدمر خلفت وقد فرياك حي أباك
من أمامك تسوق ويراك يقول: الدولة. سيف اسم وعيل: قفا. جمع القفي: (105)
أذللت إنك يعني: يسوقها؛ من أقفيتها تويل وال أحد من تنهزم ال قبائل وغريهم معد بني

التوكيد. يف زيادة لسائق: يف والالم غريك. ْ يذهلل لم من العرب من
بني يف قالوا كما الالم، ملشابهتها النون فحذف العجالن، بني يريد بلعجالن: (106)
شملهما تبدد قد القبيلتني هاتني إن يقول: القبائل. أي فيها: وقوله بلحارث. الحارث:
لفظ يف راءين خفاء فيها وخفيتا فقلتا يديك، بني هربت التي القبائل من تبدد ما بني
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العرب، من الدولة سيف عليها ظهر التي الجموع كثرة إىل إشارة وفيه كررهما. إذا ألثغ
بالهرب. منه اعتصموا إنما هذا ومع

يقول: طالق. جمع والطوالق: فارك. فهي الزوج، أبغضت إذا املرأة: فركت (107)
بغضة، غري من أزواجهن النساء تركت وجه كل يف وتشتتهم الخوف من لحقهم ما لشدة

النابغة: قول إىل ينظر وهذا طالق. غري من النساء والرجال

ِق��َل��ى َع��ْن يُ��َف��اِرْق��َن َل��ْم ِن��َس��اءٍ ُدَع��اءَ ُوُج��وَه��نَ��ا َع��َرْف��َن إِذْ ال��نِّ��َس��اءُ َدَع��انَ��ا

كمي. جمع السالح، عليهم األبطال والكماة: الدولة. لسيف يفرق: يف الضمري (108)
برضب نسائهم وبني األبطال بني الدولة سيف يفرق يقول: للنسوان. بينها يف والضمري
وحملهم أحبتهم حياطة أنستهم الرضب ذلك شدة إن أي معشوقه؛ العاشق ينيس شديد

منه. هربهم يف العذر لهم يقيم مما هذا وكل ذريتهم، إسالم عىل
الرشاش؛ واحدة والرشاشة: الهوادج. يف النساء وهي ظعينة، جمع الظعن: (109)
وشبت أدركت قد التي الجارية وهي عاتق، جمع والعواتق: ونحوه. الدم من تررشش ما
إذا فرسانه فكان القوم هؤالء بنساء لحقت الدولة سيف خيل إن يقول: أبيها. بيت يف
بغريهن؛ لحاقهم من أعظم فهو بالعواتق لحقوا وإذا النساء، نحور يف الدم تناضح طعنوا
أتى فورجه: ابن وروى وتفسريه. جني ابن رواية هذه والحماية. بالصون أحق ألنهن
الطعن. ضمري بالهاء ورشاشه: املهملة. بالطاء — الطعن رشاشه: يطري ما حتى الطعن
العدو غزا أنه أي النساء؛ نحور يف رشاشه يطري حتى بيوتهم يف وهم األعداء طاعن أي

داره. عقر يف
وهي ظعينة، جمع والظعائن: مؤخر. مبتدأ وظعائن: مقدم، خرب بكل: (110)
أينق، جمع واأليانق: الذهب. حليهن أن أي الحيل: وحمر الهوادج. يف املحموالت النساء
الحمر النياق ومركوبهن الذهب حليهن اليسار ذوي األرشاف، من أنهن أي ناقة؛ جمع
نساؤهم انترشت حتى الهرب يف أبعدوا إنهم يقول: — العرب عند النياق أكرم وهي —
تقول: أو هربهم. ينفعهم فما أدركهم، ذلك ومع باألنس، لها عهد ال منقطعة فالة كل يف
ونوقهن، حليهن ر فحمَّ العواتق نحور أصاب الذي الرشاش من األيانق وحمر الحيل حمر

قبله. بما متصًال الكالم فيكون
نسبة وسيفية: املجتمعة. امللمومة: والكتيبة ظعائن، عىل عطف وملمومة: (111)
يف كثري كبري طائر لقلق؛ جمع واللقالق: ربيعة. من ألنه وربعية: الدولة: سيف إىل
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الحىص صوت شبه عليه. الخيل حوافر وقع عند أي فيها: الحىص ويصيح العراق.
البعيدة. الفالة تلك بلغ الدولة سيف جيش إن يقول: اللقالق. بصوت

تكون الخوذة بيضة؛ جمع والبيض: الرماح. والقنا: امللمومة. صفة بعيدة: (112)
غرباء يقول: أن الوجه وكان أغرب، جمع وغرب: يلمق. جمع األقبية، واليالمق: الرأس. عىل
كما وهذا جماعة، الكتيبة ألن املعنى؛ إىل ذهابًا جمع لكنه للكتيبة، صفة ألنها اليالمق؛
تباعدت قد طويلة رماحهم إن يقول: الرماح. طوال األعالم صفر بكتيبة مررت تقول:
بني ما فتقارب الزدحامهم، مجتمعون متكاثفون متضايقون وهم أصولها من أطرافها
التي الفلوات أن إىل إشارة هذا ويف الغبار. من خيلهم تثري ملا ثيابهم اغربت وقد رءوسهم
أقحمها فقد تُْجِدِهم لم الدولة سيف خيل من تعصمهم أنها ظانني القوم هؤالء إليها لجأ

اخرتاقها. يتهيب ولم عليهم
أهل من حمايته تحق ما الحقيقة؛ جمع والحقائق: سيبه. يروى: جوده: (113)
إال يطلبون ال فهم األموال نهب عن يغنيهم الدولة سيف جود إن يقول: ونحوهما. ومال

تمام: أبو قال كما حمايته. عليهم يحق ما يحمون الذين الشجعان قتل

��َل��ِب ال��سَّ َال اْل��َم��ْس��لُ��وِب ِف��ي اْل��َك��ِري��َه��ِة يَ��ْوَم ��تُ��َه��ا ِه��مَّ اْل��َغ��اِب أُُس��وَد اْألُُس��وَد إِنَّ

السورة هذه األعراب توهم أي للسورة. توهمها: يف والهاء الوثبة. السورة: (114)
البادية. سكان واألعراب: بمفرد. فرسه الشأن ضمري تكون أن ويجوز مرتف. سورة منك
بال شقق من الخيمة حول يدار ما والرسادق: املهلكة. الفالة والبيداء: املتنعم. واملرتف:
فيه كان ما تذكر البيداء يف صار إذا متنعم سورة حربك أن األعراب توهم يقول: سقف.
هذا ويف والحر. العطش من هربًا وتركهم عنهم فانرصف امللوك كعادة والنعيم الظل من

البحرتي: قول إىل نظر

إِي��َط��انَ��َه��ا َح��رََّم ��َل ـ��تَ��َرحُّ ـْ ال��ت�� أزم��َع َف��ِإن يَ��اِر ال��دِّ أَلُ��وُف
أَْك��نَ��انَ��َه��ا يَ��ْع��تَ��اُد َم��َق��اِص��ي��ُر َع��ْزَم��ُه يَ��ْه��تَ��ِدْم َل��ْم َه��مَّ إِذَا

النمري: منصور قول وإىل

َوَك��َالِل إَِق��اَم��ٍة بَ��يْ��َن َص��َرَع��تْ��َك ِن��ْع��َم��ٍة َص��اِح��َب ُك��نْ��َت َل��ْو اْل��ِع��َدا َك��ذََب
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معروفة برية وهي كلب، بني سماوة أي كلب: وسماوة الغبار. أثارت غربت: (115)
ذكرتهم الوقت هذا يف يقول: الجماعة. وهي حزيقة، جمع والحزائق: العواصم. بناحية
مأل وقد السماوة برية يف عطشهم اشتد حني املاء تذكر عىل حملتهم أي باملاء، أنت
يكن لم األمر وأن املاء عن صربك عرفتهم يعني يديك، بني هاربون وهم أنوفهم غبارها

تتبعهم. وأنت املاء عن تصرب ال أنك من ظنوا ما عىل
من مخففة وأن: بالبادية. أقاموا بأنهم أي بدوا: وبأن يخيفون. يروعون: (116)
إن يقول: الطحلب. وهو غلفق، جمع والغالفق: للملوك. نبتت: يف والضمري الثقيلة.
والعطش للحر يكرتثون فال البادية يف نشئوا بأنهم امللوك يخيفون كانوا القبائل هؤالء
يف أي — فيه نشئوا ألنهم املاء؛ عن لهم صرب ال امللوك وأن املاء، عدم عىل ويصربون

امللوك. أولئك مثل الدولة سيف أن فظنوا املاء، يف الطحلب ينشأ كما — جواره
املخاطب. ضمري من حال وهو — الهداية من — تفضيل أفعل أهدى: (117)
واحده وبني بينه جمع كل ألن الفال؛ إىل يرجع نجومه من والضمري فالة، جمع والفال:
تشبيه عىل مجاًزا الفال ضمري إىل النجوم وأضاف والتذكري. التأنيث فيه يجوز التاء
موضع — ككريس — أدحي جمع وأداحي: أظهر. وأبدى: املسافرين. بالقوم النجوم
وأثاروك فهيجوك يقول: النعام. ذكر النقنق؛ جمع والنقانق: الرمل. من النعام بيض
مبيض من فيها بيوتًا وأظهر النجم من الفلوات يف إليهم أهدى فكنت بعصيانهم عليهم
تبيض ثم تبسطه أي برجلها، الرمل تدحو ولكنها لها عش ال النعامة أن وذلك النعام؛
معرًضا الصحراء وجه عىل ينزل ولكن والظل، الشجر مواضع يتلمس لم أنه يريد فيه.

الشمس. لحر
شدة وديقة؛ جمع والودائق: املعروفة. الربية الدويبة ضب؛ جمع باب: الضِّ (118)
يش كل إىل ودقت ألنها وديقة؛ سميت بعضهم: قال الرءوس. من الشمس دنو عند الحر

صخًرا: يرثي الهذيل املثلم أبو قال إليه. وصلت أي

وان��ي وال ِن��ك��ٌس ال ال��وس��ي��ق��ة ـ��ت��اق م��ع��ـ ال��ودي��ق��ة ��ال ن��سَّ ال��ح��ق��ي��ق��ة ح��ام��ي

(قبله:

ث��ن��ي��ان غ��ي��ر ج��ل��د ال��ك��ري��م��ة ـ��الف م��ت��ـ ب��ال��ع��ظ��ي��م��ة ن��اٍب ال��ه��ض��ي��م��ة آب��ي
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املشمر للرجل يقال الوديقة، وينسل الحقيقة يحمي فالن يقال: األعرابي: ابن قال
وفرس اإلبل، من الطريدة والوسيقة: النهار. نصف الحر وقت يف نسالنًا ينسل أي القوي؛

بها.) وسبق أنجاها طريدة عليه طرد إذا الذي وهو الوسيقة معتاق
من املاء عىل أصرب وكنت يقول: — السابق البيت يف — أهدى عىل عطف وأصرب:
من — الحر شدة — للهجري مقلة آلف وكنت — قط املاء يرد ال والضب — الضب
الدولة سيف تقديرهم يف أخطئوا أنهم إىل إشارة هذا وكل الفلوات. تسكن أنها مع الضب

والجلد. األيد من منه بدا عما عجزوا وأنهم القفار، باخرتاق وخربته
كيدهم. أو فعلهم وكان والتقدير: خربها، وهديًرا: فيها، ضمري كان: اسم (119)
الذنب. شعر وهو الهلب، املقطوعة واملهلبة: حنجرته. يف ردده إذا البعري صوت والهدير:
كان يقول: فمه. من أخرجها هدر إذا البعري لهاة وهي الشقشقة، جمع والشقاشق:
سيف هو كريم، فحل — قرم لها فانتدب تهادرت فحول هدير مثل وغيهم طغيانهم
— فرتكها عليها وسار منها نال أي فمه؛ بملء عضها — فضغمها مصعب — الدولة
أخذ إذا الفحل ألن أمرهم؛ وصغر أذلهم يعني الهدير، ساكنة األذناب مهلبة — صريها
الشاعر: قال ذلت، ذنبها شعر أخذ وإذا بأذنابها، تتخاطر إنما الفحول ألن ذل، هلبه

ِب��َه��ا تَ��ْخ��ُط��ُروا أَْن اْألَذْنَ��اِب ِص��َغ��ُر أَبَ��َى

وسكنتها األذناب، بقطع تستذل إبل كفحول القبائل تلك فحول تركت واملعنى:
بقوتهم وذهب األعراب أعزاء أذل أنه يريد شقاشقها؛ أصوات فانقطعت عليها بغلبتك

بهم. وظفر
منك بفرارهم إنهم يقول: العايل. الشامخ الجبل شاهق؛ جمع الشواهق: (120)
إليهم تذهب لم لو ألنك راحة؛ خيلك يحرموا لم خلفهم الركض إىل إياك وإحواجهم
قطع تجشم عن الرباري يف السري خيلك أغنى األعراب هؤالء قصدت فلما الروم، لقصدت

الروم. بأرض الجبال
الرمح: وركز بشغلوا. متعلق وبقلوبهم: الرماح. والقنا: الصالب. الصم: (121)
— التاء حذف عىل — دمستق جمع والدماسق: به. يطعن ال قائًما األرض يف غرزه
للحرب تارًكا رماحك تركز كنت ما تحاربهم لم لو إنك يقول: الروم. قائد والدمستق:
أي الروم؛ قواد قلوب طعن عن بحربهم رماحك شغلوا إنما فهم الروم، تغزو كنت بل

لسالحك. وال لخيلك راحة فال
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اإلناث وهن — الخاء بكرس — ِخرنق جمع والخرانق: الخلقة. قلب املسخ: (122)
جبناء منهم الشجعان يجعل أن األعداء بمسخه يريد منها. الصغار أو األرانب أوالد من
أيدي كأنها ضعيفة أيديًا األسد أيدي كأنها التي القوية األيدي فتصري ضعفاء، واألقوياء
الذي كاملسخ عدوه عىل هي التي سطوته األعداء يحذر ألم العكربي: وعبارة األرانب.
أيدي ويجعل قليًال بالقتل وكثريهم ذليًال عزيزهم بها ويعيد الصور ويقبح الخلق يقلب
الذلة من يكسبهم مما قصرية؛ الخرانق كأيدي القوة يف تناهت وقد أعاديه من األسد

تمام: أبو يقول املعنى هذا ويف والصغار؟

ِق��َص��اُر؟! َوْه��َي تَ��ُك��وُن َف��َك��يْ��َف َع��نْ��ُه ��َرْت َق��صَّ ِط��َواٌل أَيْ��ِديَ��ُك��ْم أَنَّ َل��ْو

األصل: يف واملارق السابق. البيت يف يحذروا ضمري من حال عاينوه: وقد (123)
مصدر واملرصع: السهم. مروق من الطاعة، عن الخارج واملراد: الدين. من يمرق الذي
فما بغريهم بطشه عاينوا قد يقول: القتل. به ويراد األرض، عىل طرحه إذا رصعه،
مرصع الدولة سيف أراهم وقد بها يعتربوا أن بهم جديًرا وكان املصارع بتلك اعتربوا

أشجع: قال كما باألول، الثاني يعترب حتى عليه املتمرد العايص

يُ��ْخ��َط��ِم َل��ْم الَّ��ِذي َل��ُه اْس��تَ��َق��اَم َح��تَّ��ى ُم��َخ��اِل��ٍف ُك��لِّ ِب��أَنْ��ِف اْل��ِخ��َط��اَم َش��دَّ

وهي عليقة، جمع والعالئق: الرءوس. والهام: اليابس. اليشء أكل القضم: (124)
املتنبي — سألته جني: ابن قال نواحيها. وجنوبها: لتعتلف. الدابة رأس من تعلق املخالة
مرتفًعا موضًعا لها طلب املخالة عليه علقت إذا الفرس فقال: البيت هذا معنى عن —
قتلهم الذين الرجال هام عىل رفعته عليقها أعطيت إذا أبًدا فخيله يأكل، ثم عليه يجعلها

غزواتها. يف ذلك خيله تعودت فقد حولها، لكثرتهم
السيل غدره ما وهو غدير، جمع والغدران: تقضم. ال عىل عطف ترد: وال (125)
لكثرة أي جني: ابن قال النعمان، شقائق له: يقال أحمر نَور والشقائق: — تركه —
واملاء الدم، حمرة املاء خرضة عىل فغلبت الغدران إىل دماؤهم جرت أعدائه من قتله ما
فشبه الطحلب من أخرض الغدير وماء الشقائق، تحت كالريحان الدم خالل من يلوح
ال أنه يعني إنما فورجه: ابن وقال الشقائق. تحت بالريحان الدم وحمرة املاء خرضة
كما األعداء، دم من املاء واحمر عليه حاربت وقد إال املاء خيله ترشب وال الهوينا يروم

بشار: قال
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ِب��َدْم إِالَّ اْل��َم��اءَ يَ��ْش��َرُب َوَال ِدْم��نَ��ٍة َع��َل��ى يَ��ِب��ي��ُت َال َف��تً��ى

تقتحم وال واردة، الغدران تقرب ال خيله أن أراد يكون أن ويجوز العكربي: وقال
إذا خرضته يف كالريحان أعدائه دماء من يسفكه ما تحت املياه وتلك إال شاربة مياهها
صفائه إىل املاء بخرضة وأشار جملته. عىل بحمرتها واستولت الشقائق، تحت استبان
وترد صفته، هذه ما املاء من تأنس إنما الخيل هذه وأن جمومه، عىل بذلك ونبه وكثرته،

جرير: قول إىل نظر وفيه حقيقته. هذه ما منه

أْش��َك��ُل ِدْج��َل��َة َم��اءُ َح��تَّ��ى ِب��ِدْج��َل��َة ِدَم��اُؤَه��ا تَ��ُم��وُر اْل��َق��تْ��َل��ى َزاَل��ِت َوَم��ا

اختلطا.) قد وحمرة، بياض فيه وأشكل: تجري. (تمور:
استسلمت منهم قبيلة ونمري: الوافدون. القوم والوفد: لالبتداء. الالم لوفد: (126)
ظعينة؛ جمع ظعن، جمع واألظعان: — التايل البيت يف سيذكر كما — الدولة لسيف
يقول: اإلبل. أو الغنم من الطريدة وسيقة؛ جمع والوسائق: الهودج. يف دامت ما املرأة
وطردوا عاصني هربوا الذين من أرشد كانوا نمري بني من إليك وفدوا الذين هؤالء إن

الوسائق. تطرد كما نساءهم
القطعة فيلق؛ جمع والفيالق: حده. يشء: كل وغرب للخضوع. رد: ضمري (127)
مقام خضوعهم فقام خاشعني أتوك نمري من عليك الوافدين هؤالء إن يقول: الجيش. من

تمام: أبو يقول كما وهذا أنفسهم، عن مدافعني جيشك بها طاعنوا رماح

َق��نَ��اِب��لُ��ْه ت��ُح��ْط��ُه َل��ْم إِذْ َوُج��ثْ��َم��انَ��ُه ُروَح��ُه ِب��ال��ذَّنْ��ِب اْإلِْق��َراُر َل��ُه َف��َح��اَط

يرمي أحًدا أر لم يقول: غفلة. يرتقب الذي واملسارق: املخادع. املخاتل: (128)
يحتاج ال فهو ويرسي، هو يرمي كما مرس غري معالنًا أعدائه إىل ويرسي جهاًرا أعداءه

البحرتي: يقول هذا ويف بعدوه. الظفر يف واملسارقة املخاتلة إىل

َواْل��َم��ْك��ِر ِب��اْل��َخ��ِدي��َع��ِة َال نُ��َط��اِل��بُ��َه��ا الَّ��ِت��ي بُ��ْغ��يَ��تَ��نَ��ا ِب��اْإلِْق��َداِم َف��نُ��ْدِرُك

قديم. معنًى وهو
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يف الحصون عىل ونحوها الحجارة بها تُرمى آلة منجنيق؛ جمع املجانيق: (129)
القلب من وهو قوس، جمع والقيس: أعجزت. وأعيت: الدقيقة. األشياء والدقائق: الحصار.
عىل يقدر إنه يقول: الطري. به ويرمى الطني من يعمل ما بندقة؛ جمع والبنادق: املكاني.
األشياء من ضبطه وتعذر رميه اختالف مع باملنجنيق يصيب حتى غريه عليه يقدر ال ما
معان أنه يعني البنادق، بها ترمي التي بالقيس يصيبه أن عن غريه يعجز ما الدقيقة،

مؤيد. موفق
الدمعة والعربة: — عشق أو حزن من — الحرقة والجوى: النوم. فقد األرق: (130)
بعد سهاد يل يقول: فسال. أسلته مثل فرتقرق: املاء رقرقت وتقول: العني. يف ترتدد
تزداد وحرقته عليه، النوم المتناع يسهد عاشًقا كان ممن ومثيل سهاد، أثر عىل سهاد

يسيل. ودمعه يوم كل
وبالضم املشقة، بالفتح: والَجهد تكون. أن خربه: مبتدأ، الصبابة: جهد (131)
مبتدأ خرب وعني: الشوق. رقة والصبابة: بمعنًى. لغتان هما وقيل: والوسع، الطاقة
يف تكون» و«أن الصبابة، جهد عن خربًا عني تكون أن ويجوز عني. يل تقديره: محذوف،
البحرتي: وقال فيها. أنا التي الحال بهذه تكون أن الشوق غاية يقول: الحال. موضع

َم��َداِم��ُع؟ تَ��ِف��ي��َض أَْو نَ��ِش��ي��ٌج يَ��ْع��لُ��َو أَْن َغ��يْ��َر ِح اْل��ُم��بَ��رِّ ��ْوِق ال��شَّ َغ��ايَ��ُة َه��ْل

أن معلوم وهو املشتاق. والشيق: حالية. جملة فؤاد: ويل رجعت. انثنيت: (132)
للنجعة ارتحالهم به يتذكر ألنه أحبته؛ إىل شوقه ويحرك العاشق يهيج الربق ملعان
يف كثري وهذا الطائر. ترنم وكذلك به، هم الذي الجانب من ملع ربما الربق وألن وفراقهم،

بعضهم: قول ومنه أشعارهم،

َش��اِج��ي ��بِّ ِل��ل��صَّ اْل��ُق��ْم��ِريِّ َوِغ��نَ��اءُ َش��َج��اِن��ي إِالَّ اْل��ُق��ْم��ِريُّ تَ��َغ��نَّ��ى َم��ا

نار من جربت يقول: أبقى. ناره فتكون به، يستوقد معروف شجر الغىض: (133)
نار أن يريد تحرقه، وال عنه وتنطفئ النار تلك تحرقه عما الغىض نار تكل ناًرا الهوى

اآلخر: قول إىل ينظر وهذا الغىض. نار من إحراًقا أشد الهوى

ال��نَّ��اِر ِم��َن أَذَْك��ى إِْح��َراَق��ُه ِألَنَّ َألَْح��َرَق��َه��ا نَ��اٍر ِف��ي َق��ْل��ِب��ي َك��اَن َل��ْو
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وعما الهوى. لنار «تحرق» يف والضمري مصدرية. تنطفي»، «ما قوله: من — فما
البرصيني رأي عىل محذوف العكربي: يقول كما — تنطفي ومعمول بتكل. متعلق تحرق:
لداللة األول معمول فحذفت زيد، عن وصفحت رضيت كقولك: الفعلني، ثاني إعمال يف
ألنه األول؛ إعمال الكوفيون واختار املعمول. إىل أقرب الثاني أن وحجتهم عليه؛ الثاني
وجاء «للبرصيني»، دليل فهو الثاني. إعمال العزيز الكتاب يف جاء وقد الذكر. يف أسبق
اْقَرءُوا ﴿َهاُؤُم ِقْطًرا﴾، َعَليِْه أُْفِرْغ ﴿آتُونِي القرآن: ففي األول. إعمال العرب أشعار يف
الثانية «ما» إىل العائد حذف والثاني: ذكرناه. الذي هذا محذوفان البيت ويف ِكتَاِبيَْه﴾،
الغىض نار انطفاء الهوى نار قوة من جربت تقديرهما: آخران حذفان وفيه صلتها، من

الهوى. نار تحرقه ما إحراق عن وكلولها
موت يكون كيف يقول: الشدة، يف غاية ويجعله العشق أمر يعظم أن يريد (134)
وإنما املوت، يوجب ما يقاِس لم ألنه يموت ال أن يجب يعشق لم من أي عشق؟ غري من
أعىل يف املوت أن النفوس يف املتقرر كان ملا الرشاح: بعض وقال العشق. هو يوجبه الذي
عىل املتفق األمر هذا يكون كيف عجبت شدته وعرفت العشق ذقت ملا قال: الشدة مراتب

العشق! غري شدته
يف العشاق عذرت البالء رضوب من فيه وما العشق مرارة ذقت ملا يقول: (135)
ابتلوا بما فابتليت بالعشق بتعيريهم أذنبت أني وعرفت جزعهم، ويف العشق يف وقوعهم

الجهم: بن عيل يقول هذا مثل ويف لقوا. ما الشدائد من العشق يف ولقيت به

بَ��اِك��يَ��ا أَْص��بَ��ْح��ُت ��اِق ِب��اْل��ُع��شَّ أَنَ��ا َوَه��ا َم��رًَّة ُ أَْه��َزأ ��اِق ِب��اْل��ُع��شَّ ُك��نْ��ُت َوَق��ْد

الشيص: أبو ويقول

َخ��َل��ْوُت إِذَا َه��َزأُْت َش��َج��ٍن َع��َل��ى يُ��بَ��كِّ��ي َف��تً��ى َرأَيْ��ُت إِذَا َوُك��نْ��ُت
بَ��َك��يْ��ُت ِب��ِه بَ��ُص��ْرُت إِذَا َف��ِص��ْرُت ِم��نِّ��ي ال��ل��ُه أََداَل َوأَْح��َس��بُ��ِن��ي

وذكر الوعظ إىل النسيب من الطيب أبو انتقل صاح. ونغق: الغراب نعق (136)
أبني وقوله: املدح. يف ال املراثي يف يستحسن — الواحدي قال كما — هذا ومثل املوت،
— آدم بنو كلهم الناس ألن — الناس لجميع نداء يكون أن يجوز إخواننا، يا أي أبينا؛
نازلون نحن يقول: وقبيلته. رهطه وإما العرب، إما مخصوصني: قوًما يريد أن ويجوز
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بصياح تتشاءم العرب ألن البني؛ غراب ذكر وإنما باملوت، أهلها عنها يتفرق منازل يف
أشعارهم. يف كثري وهو أهلها، تفرق دار يف الغراب صاح إذا يقولون: الغراب،

مثله: (137)

َونَ��َه��اُر َع��َل��يْ��ِه��م ي��ك��رُّ َل��يْ��ٌل يَ��تَ��َف��رَُّق��وا أَْن اْل��ُق��َرنَ��اءَ يُ��ْل��ِب��ُث َال

األكارسة. أي وبقوا: الكنوز. أي وبقني: الذين. أي األىل: (138)
من الحال موضع يف واملجرور والجار للتفسري. — البيت أول يف — من (139)
وثوى: صفتها. بعدها: والجملة موصوفة، نكرة — كل إليها املضافة — ومن األكارسة.
كثرت ملك كل من ذكرناهم الذين أولئك يقول: هلك. أي نوى؛ ويروى: قربه، يف أقام أي
كان أن بعد ضيق — قرب جانب يف شق — لحد فجمعه الفضاء بهم ضاق حتى جنوده

أشجع: قال عنه. يضيق الواسع الفضاء

��َح��اِص��ُح ال��صَّ تَ��ِض��ي��ُق َح��يٍّ��ا ِب��ِه َوَك��انَ��ْت َض��يِّ��ٍق اْألَْرِض ِم��َن َل��ْح��ٍد ِف��ي َوأَْص��بَ��َح

ماء.» وال شجر بها ليس الجرداء األرض صحصح: جمع «الصحاصح:
محرم الكالم أن يظنون كأنهم ناداهم من يجيبون ال موتى إنهم يقول: (140)
النطق عىل القدرة وعدم الكالم عن بالعجز وصفهم ولو يتكلموا. أن لهم يحل ال عليهم

الواحدي. قاله … ذكره بما يوصف ال امليت ألن وأحسن؛ أوىل لكان
يقول: املغرور. واملستغر: به. يضن أي به؛ ينفس الذي اليشء النفيس: (141)
جمعه بما يغرت ال والكيس عزيزة، نفوسهم كانت وإن بهم فيودي الناس عىل يأتي املوت
وُروي أحمق. فهو هذا يعلم لم ومن شيئًا، عنه يدفع وال يبقى ال أنه لعلمه الدنيا من

البيت: معنى ويف أحمق، هو بماله العز يطلب الذي أي املستعز:

أَْح��َم��ُق َل��ُم��ْس��تَ��ْغ��رٌّ َن ال��زََّم��ا أَِم��َن ً اْم��َرأ َوإِِن

الشباب. بمعنى اسم والشبيبة: الوقار. من وأوقر: طيبة. مشتهاة شهية: (142)
وهو الشيب ويكره عنده، لطيبها الحياة يرجو املرء إن يقول: وأطيش. أخف وأنزق:
الطيش عىل يحمله ألنه له؛ رش وهو الشباب ويحب والوقار، الحلم يفيده ألنه له؛ خري

والخفة.
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والرونق: للحال. قبلها: والواو األذن. شحمة جاوز ما الشعر: من اللمة (143)
والنضارة. الحسن

للتوكيد. لكدت: قوله من والالم بكيت، فيه: والعامل ألجله. مفعول حذًرا: (144)
يقول: بالطعام غص يقال كما باملاء. رشق ويقال «قد» فحذف كدت لقد والتقدير:
هو، رشق فقد جفنه رشق وإذا عنها، يضيق أي جفني: بها يرشق كاد دموعي لكثرة
بريقي، أرشق جفني ماء بسبب التقدير: ويكون ريقه يبلع فال البكاء يغلبه أن ويجوز

الباب: هذا غري باب من وهو — اآلخر قول إىل نظر البيتني هذين ويف

ِب��ُم��ْغ��تَ��ِب��ِط ال��رَِّض��ا ِب��ذَاِك َع��نِّ��ي َراِض��يَ��ًة ُك��نْ��ِت أَيَّ��اَم ُك��نْ��ُت َم��ا
��َخ��ِط ال��سَّ َوَك��ثْ��َرُة ال��تَّ��َج��نِّ��ي ِم��نْ��ِك َس��يَ��تْ��بَ��ُع��ُه ال��رَِّض��ا ِب��أَنَّ ِع��ْل��ًم��ا

إن يقول: األنوق. والقياس: — قياس غري عىل — ناقة جمع النياق، األينق: (145)
الطالب إليه ويرسي يقصد من أعز فهم ورشفهم، ملنعتهم الناس أعز املمدوح هذا قوم
الرُّضا الخوارزمي: بكر أبو األستاذ روى الواحدي: قال جمالهم. ويحدون والقصاد
ابن ويريدون: مناف، ابن قالوا: كما الرضا، عبد ابن وأراد صنم، اسم وهو الراء؛ بضم

مناف. عبد
يقول: وجوههم. حسن يف أو واشتهارهم ذكرهم علو يف كالشموس جعلهم (146)
املرشق، من ال شموًسا أطلع حني قدرته من تعجبًا — أكرب هللا قلت: أي — هلل كربت
كل ليجعل الشموس جمع وإنما العكربي: قال املغرب. جهة يف املمدوحني منازل وكانت
طلوعها يختلف الشمس ألن ذلك؛ واستجاز بجماعة، جماعة فقابل شمًسا، منهم واحد
الضحى، شمس فيقال: وغريها، األصائل يف لونها وتغري وانتقاصه حرها وازدياد وغروبها
َوَربُّ َقنْيِ اْلَمْرشِ ﴿َربُّ تعاىل: كقوله الشتاء. وشمس الصيف، وشمس األصائل، وشمس
َواْلَمْغِرُب﴾، ُق اْلَمْرشِ ﴿َوهلِلِ تعاىل: هللا وقال َواْلَمَغاِرِب﴾، اْلَمَشاِرِق و﴿َربِّ ﴾ اْلَمْغِربنَْيِ

النخعي: وقال

ُش��ُم��وِس ُش��َع��اُع أَْو بَ��ْرٍق َل��َم��َع��اُن َف��َك��أَنَّ��ُه َع��َل��يْ��ِه��ِم اْل��َح��ِدي��ُد َح��ِم��َي

ندى لفضل صخورها تورق ال فلم أيديهم بندى يسقونها كانوا إذا يقول: (147)
قول من وهذا الورق. تنبت حتى تلني أن حقها من كان أي السحاب؛ ندى عىل أيديهم

املتوكل: أيام يصف البحرتي
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اْل��َج��نْ��َدُل يَ��ْج��ِري َك��اَد َح��تَّ��ى َوَرُط��بْ��َن ال��دَُّج��ى يَ��ْح��تَ��ِب��ُس َك��اَد َح��تَّ��ى أَْش��َرْق��َن

دجلة: يف حراقة يف الحسني بن طاهر مع وكان — الشمقمق أبو ويقول

تَ��ْغ��َرُق؟ َوَال تَ��ُع��وُم َك��يْ��َف ـ��ِن اْل��ُح��َس��ي��ـ ابْ��ِن ِل��َح��رَّاَق��ِة َع��ِج��بْ��ُت
ُم��ْط��ِب��ُق َف��ْوِق��َه��ا ِم��ْن َوآَخ��ُر َواِح��ٌد تَ��ْح��ِت��َه��ا ِم��ْن َوبَ��ْح��َراِن:
تُ��وِرُق؟! َال َك��يْ��َف ��َه��ا َم��سَّ َوَق��ْد ِع��ي��َدانُ��َه��ا ذَاَك ِم��ْن َوأَْع��َج��ُب

مسلم: َويقول

اْألَْخ��َض��ُر ال��نَّ��بَ��اُت ِب��َراَح��ِت��ِه َل��بَ��َدا ِل��َس��َم��اَح��ٍة أَْع��َش��بَ��ْت ��ا َك��فٍّ أَنَّ َل��ْو

والثناء َمَكانَِتُكْم﴾، ﴿َعَىل تعاىل: قال ومنزل، منزلة ومثله: مكان، أي مكانة: (148)
األنوف يف الروائح كطيب مسموعة اآلذان يف الثناء أخبار طيب ألن الرائحة؛ بطيب يوصف
ابن وهلل عليهم. املثنني لكثرة مكان بكل تسمع عليهم الثناء أخبار إن يقول: مشمومة.

يقول: حني الرومي

اْل��َم��ْس��ُم��وَع��ا ثَ��نَ��اءََك تَ��ُك��وُن َك��اَدْت َع��بْ��َق��ًة ِري��ِح��َك ِط��ي��ِب ِم��ْن أَْع��بَ��ْق��تَ��ُه

وآلخر:

أَْم��يَ��اِل َع��َل��ى ِم��نْ��ُه َل��َوَج��ْدتَ��ُه َف��اِئ��ًح��ا َم��ْج��ٍد ِري��ُح يُ��وَج��ُد َك��اَن َل��ْو

أيًضا: الرومي والبن

َويَ��ْس��تَ��نْ��ِش��ُق يَ��ْم��ِش��ي َل��ُه َف��ُق��ْل َم��نْ��ِزًال َل��نَ��ا يَ��بْ��ِغ��ي َم��ْن َج��اءَ إِْن

ومثله:

ال��رَّْك��ُب ِب��َك يَ��ْس��تَ��ِدلَّ َح��تَّ��ى َش��ِم��ي��ُم��َك َل��َق��اَدُه��ْم ��ُم��وَك يَ��مَّ َرْك��بً��ا أَنَّ َوَل��ْو
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عليهم الثناء من يسمع ما روائح يقول: تفوح. وتعبق: الروائح. النفحات: (149)
ال يعني منهم؛ إال تفوح وال بغريهم تعلق ال نافرة أنها إال — املسك طيب لها — مسكية

عليهم. يثنى كما غريهم عىل يثنى
ال ما بطالب تمتحنا ال نظري له يوجد أن يريد من يا يقول: نداء. أمريد: (150)

البحرتي: يقول هذا مثل ويف نظري. له يوجد ال أنه أي يدرك؛

ِرَك��اِب��ي اْل��ُم��َح��اِل َط��َل��َب َل��ُم��َك��لِّ��ٌف إِذَْن إِنِّ��ي نَ��ِظ��ي��َرُه َط��َل��بْ��ُت َوَل��ِئ��ْن

وعبارة محاًال. مثله طلب كان مثًال له يخلق لم سبحانه هللا كان إذا يقول: (151)
ال االسم أراد إن وصدق محمد، مثل هللا يخلق ال أنه فظني مثله، تطلب ال العكربي:
ألبي ومثله ملسو هيلع هللا ىلص، محمد مثل اآلخر يف وال األول يف يخلق لم تعاىل هللا ألن — الصورة

الشيص:

يُ��ْخ��َل��ُق َال أَنَّ��ُه َوَظ��نِّ��ي أََح��ٌد َم��َض��ى ِف��ي��َم��ْن اْل��َوَرى ِف��ي ِم��ثْ��لُ��ك َك��اَن َم��ا

الرومي: والبن

َخ��َل��ق َم��ْن َع��َل��ى ذَاَك ال��لَّ��ُه أَبَ��ى ِم��ثْ��ِل��ِه إَِل��ى َس��ِب��ي��ٍل ِم��ْن َف��َه��ْل

وللحصني:

يَ��ُك��وُن َوَل��يْ��َس َم��َض��ى ِف��ي��َم��ا َل��َك ِن��دٌّ ال��ل��ِه َخ��ِل��ي��َق��ِة ِف��ي يَ��ُك��ْن َل��ْم

وأعطيته، عليه تصدقت فقد هبته أخذت إذا أني اعتقاده ويف أي وعنده: (152)
زهري: قول هذا يف واألصل الشكر. يل وموجب بذلك املنة متقلد فهو

َس��اِئ��ل��ْه أَنْ��َت الَّ��ِذي تُ��ْع��ِط��ي��ِه َك��أَنَّ��َك ُم��تَ��َه��لِّ��ًال — ِج��ئْ��تَ��ُه َم��ا إِذَا — ت��َراُه

سأل، بمعنى: تصدق؛ جاء: وقد له، وأهبها الصدقة أعطيه أي أتصدق؛ فقوله:
وأنشدوا:
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ُق يَ��تَ��َص��دَّ تَ��َرى َم��ْن أَْك��ثَ��َر َل��َل��ِق��ي��َت أَْق��َداِرِه��ْم َع��َل��ى ُرِزُق��وا أَنَّ��ُه��ْم َوَل��ْو

غزيًرا، مطًرا عيلَّ ماطًرا جودك سحاب اجعل يقول: املاء. كثرية غزيرة ثرة: (153)
ابن قول إىل ينظر وهذا مطرك، كثرة يف أغرق كيال الغرق من تحفظني بأن ارحمني ثم

سحابة: وصف يف السمط أبي

أَْغ��رُق؟! َال َس��اِل��ٌم أَنَ��ا َه��ْل ِب��ال��وب��ل: إِْل��َح��اِح��َه��ا ِف��ي أَُق��وُل َظ��ِل��ْل��ُت َح��تَّ��ى

فإن تقديره: أغرق: ال قوله: عىل تعليًقا «آماليه» يف الشجري ابن قال وقد هذا،
ثم العلة الم فحذف أغرق، لئال أراد أحدهما: وجهني؛ رفعه ويحتمل أغرق، ال إيل تنظر

كقوله: فارتفع، أن حذف

أَْف��ِق��ُدَه��ا ُق��بَ��يْ��َل َم��ي��تً��ا أُوَج��ُد

طرفة: قول يف جاء كما

اْل��وََغ��ى أح��ُض��ُر ال��زَّاِج��ِري أَيُ��َه��ذَا أََال

الرشح.) هذا من موضع غري يف رشحه تقدم وقد طرفة، معلقة (من
أن والثاني: اللذات. أشهد وأن قوله: حذفها عىل يدلك فحذفها. أحرض، أن أراد
يرتفع كما بتقديرها، الفعل ارتفع مقدرة الجواب يف كانت وإذا مقدرة، بالفاء يكون
جواب من فحذفها فريفعون الرصيح الرشط جواب من يحذفونها كانوا وإذا بإثباتها،

كقوله: أسهل، األمر

يَ��ْش��ُك��ُرَه��ا ال��ل��ُه اْل��َح��َس��نَ��اِت يَ��ْف��َع��ِل َم��ْن

وقبله: ثابت، بن حسان بن الرحمن (لعبد

اْل��َج��ِدي��َداِن أَْف��نَ��اُه اْل��َع��يْ��ِش ل��ل��ذَّة َه��َرٍم َوِم��ْن َق��تْ��ٍل ِم��ْن اْل��َم��ْرءُ يَ��ْس��َل��ُم إِْن
َف��اِن��ي أَنَّ��ُه يَ��ْوًم��ا بُ��دَّ َال َك��ال��زَّاِد َوِزي��نَ��تُ��َه��ا نْ��يَ��ا ال��دُّ َه��ِذِه َف��ِإنَّ��َم��ا
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ِس��يَّ��اِن) ال��ل��ِه ِع��نْ��َد ��رِّ ِب��ال��شَّ ��رُّ َوال��شَّ يَ��ْش��ُك��ُرَه��ا ال��لَّ��ُه اْل��َح��َس��نَ��اِت يَ��ْف��َع��ِل َم��ْن

أقوال؛ ثالثة ففيه عامر، وابن الكوفيني قراءة يف ُكْم﴾ يَُرضُّ ﴿َال تعاىل: قوله وأما
َكيُْدُهْم﴾، ُكْم يَُرضُّ ﴿َال قال: كأنه والتأخري، التقديم عىل والثاني: الفاء، بتقدير أحدها:

الكتاب: بيت وهو — الشاعر قول ارتفع التقدير وبهذا َوتَتَُّقوا﴾ تَْصِربُوا ﴿َوإِْن

تُ��ْص��َرُع أَُخ��وَك يُ��ْص��َرْع إِْن إِنَّ��َك

وهو: البجيل خثارم بن لعمرو رجز (من

تَ��ْص��نَ��ُع َم��ا َف��انْ��ُظ��َرْن أَُخ��وَك إِنِّ��ي أَْق��َرُع يَ��ا َح��اِب��ٍس بْ��َن أَْق��َرُع يَ��ا
َف��اْس��َم��ُع��وا ِن��َزاًرا اِع��ي ال��دَّ أَنَ��ا إِنِّ��ي تُ��ْص��َرُع أَُخ��وَك يُ��ْص��َرْع إِْن إِنَّ��َك
َويَ��نْ��َف��ُع َق��اِدٌر يَ��ُض��رُّ ِب��ِه يَ��ْف��رُع َم��ْج��ٍد ِع��زِّ ِم��ْن بَ��اِذٍخ ِف��ي
يُ��ْق��َم��ُع َال َش��اِم��ٌخ أََل��دٌّ ِع��زٌّ َوأَْم��نَ��ُع َغ��ًدا ��يْ��َم ال��ضَّ َوأَْدَف��ُع
َوأَْك��ُرُع ذَنَ��ٌب إِالَّ ُه��َو َه��ْل يُ��ْس��تَ��تْ��بَ��ُع َوَال ال��نَّ��اُس يَ��تْ��بَ��ُع��ُه
أَْج��دَُع؟ وأن��ٌف وغ��ٌل َوَح��س��ٌب ��ُع ُم��َج��مَّ ُم��ْؤتَ��َش��ٌب َوَزَم��ٌع

والرصع: إسالمه. قبل الجاهلية يف املنافرة هذه وكانت صحابي، حابس بن وأقرع
والشامخ: األشد. واأللد: يعلو. ويفرع: العايل. والباذخ: القبيلة. أبو هو ونزار: الهالك.
أرطاة. بن خالد اسمه لرجل الضمري هو، هل وقوله: ويذل. يقهر ويقمع: املرتفع.
رذال والزمع: كالذئب. الناس ألسفل استعاره الساق، مستدق وهو كراع، جمع واألكرع:
املقطوع واألجدع: الرجال. من النذل والوغل: نسبه. يف الرصيح غري أي واملؤتشب: الناس.

األنف.)
لالتباع. الضم يكون أن والثالث:

كذب يقول: الزانية، عن بالفاعلة كنى زانية، ابن كذب أي فاعلة: ابن كذب (154)
— التاء بفتح — تَرزق ويروى: مرزوًقا. األحياء يف دمت ما ماتوا قد الكرام إن قال: من

أجود. واألوىل أرزاقهم، تعطيهم أي الناس؛ ترزق أي
وقد إال العلو يف درجة وال محل يبَق لم يقول: اإلنكار. معناه استفهام أي: (155)

عظيًما. يخاف وليس بلغها،
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الواحدي: قال يخلق: لم وما وقوله: الشعر، يفرتق الرأسحيث وسط املفرق: (156)
أراد لو ألنه وصفاته؛ وجل عز الباري كذات مخلوًقا يكون أن يجوز ال ما معناه ليس
قد كان وإن بعد، سيخلقه مما يخلقه لم وما أراد: وإنما القول، بهذا الكفر للزمه هذا

املقربون. واملالئكة واملرسلون األنبياء وفيهم هللا، خلق باحتقاره الكفر لزمه
عىل اإلضمار هذا: مثل كان ما يسمون والنحويون البني، عن كناية هو: (157)
بحذف — وتأنى ابتدائية. وحتى: أََحٌد﴾. هللاُ ُهَو ﴿ُقْل تعاىل: كقوله التفسري، رشطية
البني هو يقول: حزيقة. جمع الجماعات، والحزائق: وترتفق. تتمهل أي — التاءين إحدى
البني. حكم فيها جرى إذا تتفرق أن تلبث وال الجماعات تتمهل ال حتى يشء كل يفرق
يعني أفارقه! ممن — القرب عالئق من لك ما عىل — أيًضا وأنت فقال: قلبه خاطب ثم
أحنف. بن للعباس ومثله وفارقته. ففارقني معهم القلب ذهب فارقوني إذا األحبة أن

أَُش��يِّ��ُع! َق��ْل��ٍب أَيَّ َدرِّي َف��ِل��لَّ��ِه َوَظ��اِع��ٍن ُم��ِق��ي��ٍم ِم��ْن َق��ْل��ِب��ي تَ��َف��رََّق

وآلخر:

َس��اَرا الَّ��ِذي اْل��َح��يِّ أَثَ��ِر ِف��ي ِس��ْرَن أَْو َم��َع��نَ��ا تَ��ْرتَ��ِح��ْل َل��ْم أَْرَواَح��نَ��ا َك��أَنَّ

يقول: وقوفنا. يف الضمري من الحال عىل نصب هوى: وفريقي الحزن. البث: (158)
وهو مشوق؛ منا الهوى، يجمعهما فريقني وقفنا أنا حزنًا زادنا ومما للوداع وقفنا
هذه وجعل عاشقه. يشوق املعشوق وهو وشائق؛ فراقه، بعد الحبيب يشوقه العاشق
لف ومن واملعارف الجريان فراق من القلب عىل أشق األحبة فراق ألن حزنًا؛ تزيده الحالة

وبينهم. بينك عالقة ال ممن لفهم
وقال تنوين. بدون فهو جريح، أي قريح؛ جمع ومرىض، كجرحى قرحى: (159)
نعم، فقال: بالتنوين؟ أتريده قرحى، عليه: القراءة عند — للمتنبي — له قلت جني: ابن
زهر شقيقة؛ جمع والشقائق: أصفر. زهر والبهار: وصف. ال اسم وهي قرحة، جمع
وحمرة البكاء، كثرة من قرحى الجفون صارت يقول: النعمان. شقائق له: يقال أحمر

املعذل: بن الصمد عبد قال كما البني. ألجل صفرة الخدود

ب��َه��اَرا ال��رََّواِح ��ى ُح��مَّ َف��َك��َس��تْ��ُه َع��َل��يْ��ِه َوَراَح��ْت ��ي اْل��ُح��مَّ بَ��اَك��َرتْ��ُه
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اْص��ِف��َراَرا ِب��االْح��ِم��َراِر َل��تْ��ُه بَ��دَّ َوَل��ِك��ْن ��ْت أََل��حَّ ��ا ل��مَّ تُ��ِش��نْ��ُه َل��ْم

تمام: أبو وقال

ب��َه��اَرا َوْج��نَ��تَ��يْ��ِه َوْرَد َح��وََّل��ْت َوَل��ِك��ْن اْل��َم��ِل��ي��َح َوْج��َه��ُه ت��ِش��ْن َل��ْم

أيًضا: وقال

اْل��ُخ��ُدوِد َوْرَد بَ��ن��ف��س��ًج��ا يُ��ِع��ي��ُد اْح��ِت��َراٌق اْل��بَ��يْ��ِن َل��وَْع��ِة ِم��ْن َل��َه��ا

وقوله: حال. والجملة: اجتماع، لهم أي الخرب؛ محذوف مبتدأ، اجتماع: (160)
مىض هذا عىل يقول: بهم، الدهر واختالف الناس أحوال يذكر ميت. ومنهم أي وميت:
قاٍل ومنهم يولد، ومولود يموت ميت ومنهم مرة، وفرقة مرة اجتماع لهم قبلنا، الناس

األعىش: قال كما محب. ووامق مبغض،

َدا! تَ��َردَّ َك��يْ��َف ال��دَّْه��ُر َه��ذَا َف��ل��ل��ِه َوثَ��ْرَوٌة َواِف��تَ��ق��اٌر َوَش��يْ��ٌب َش��بَ��اٌب

اآلخر: وقال

َح��ِب��ي��ِب ِف��َراُق أَْو َم��اٍل َرِزيَّ��ُة تَ��َرى َك��َم��ا إِالَّ َواْألَيَّ��اُم ال��نَّ��اُس َوَم��ا

ذا عىل يقول: أن ينبغي كان فقال: املتحذلقني، بعُض الطيب أبا عاب وقد هذا،
ووالدة، وموت وفرقة، اجتماع يقول: أو ومولود. وميت وساخط، راٍض الناس: عهدنا

ومقة. وقًىل
ويقال — الغني بفتح — َغرانق وجمعه الجميل، الناعم الشاب الغرانق: (161)
عىل وهي وتجيء الليايل تمر يقول: الكركي. يشبه مائي طائر األصل يف وهو الغرانيق؛

يَبىل. وال يُبيل الزمان أن يعني تشيب. ال وهي وشيبتني حايل تغري وبمرها حالها
قبيلة إىل املنسوبة اإلبل وهي مهرية، جمع واملهاري: وسطه. يشء: كل جوز (162)
كصحارى وكرسها: الراء فتح املهاري يف ويجوز حيدان، بن مهرة لها: يقال اليمن من

رؤبة: قال — وتخفيفها الياء بتشديد — وصحاري
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��ه ال��نُّ��فَّ اْل��م��َه��اِري َح��َراِج��ي��ج ِب��نَ��ا ِم��ي��ل��ِه ُك��لِّ غ��وَل تَ��َم��طَّ��ْت ِب��ِه

(قبله:

َم��ْه��َم��ِه ِف��ي أَْط��َراُف��ُه َم��ْه��َم��ٍه ِف��ي َولُ��ْه��لُ��ٍه لُ��ْه��لُ��ٍه ِم��ْن وم��خ��ف��ٍق
ِم��ي��َل��ِه ُك��لِّ َغ��ْوَل تَ��َم��طَّ��ْت ِب��ِه ��ِه اْل��ُع��مَّ ِب��اْل��َج��اِه��ِل��ي��َن اْل��ُه��َدى أَْع��َم��ى
وال��ت��أوُِّه ب��ال��ب��وع يَ��ْج��ِذبْ��نَ��ُه ال��نُّ��ف��ِه اْل��م��َه��اِري َح��راج��ي��ج ِب��نَ��ا

به ليس الذي املستوي املكان واللهله: السحاب. فيه يخفق الذي املوضوع املخفق:
يكاد وال فيه، يستبني فال امليش يغتال بعيًدا مكانًا يريد بعد؛ أي ميله: كل وغول علم.
أنفسهن يجذبن يريد ويجذبنه: نفه. والجمع ُمْعٍي، كال نافه: وبعري بعده. من يقطع

العبدي: املثقب قول مثل والتأوه فيه،

اْل��َح��ِزي��ِن) ال��رَّج��ِل آه��َة تَ��أَوَُّه ِب��َل��يْ��ٍل أرح��لُ��َه��ا ُق��ْم��ُت َم��ا إِذَا

أين تخربك البيد سل لصاحبه: — يقول النعام. ذكر وهو نقنق، جمع والنقانق:
منها تقع أين إبلنا وعن — الجن من فيها أرسع كنا إننا أي املفازة؛ بهذه منا الجن تقع

النعام. من أرسع كانت إبلنا إن أي الرسعة؛ يف الظلمان
إلخ. … كأنا جملة خربه: مبتدأ. رفع موضع يف وليل: ليل، ورب أي وليل: (163)
والسمالق: الوجه. واملحيا: بجلت. متعلق ولنا: وأظهرت. كشفت وجلت: مظلم. ودجوجي:
وهي لليل، فيه: من والضمري الطويلة. البعيدة األرض وهي سملق، جمع جلت؛ فاعل
وجهك لنا أظهرت نقطعها كنا التي السمالق كأن مظلم ليل رب يقول: باهتدينا. متعلقة

العقييل: مزاحم قول من وهذا بنوره. للطريق فاهتدينا

يَ��نْ��َج��ِل��ي ال��لَّ��يْ��َل تَ��َرى َح��تَّ��ى ال��دَُّج��ى َص��َدْع��َن ِب��َه��ا اْع��تَ��َش��ْوا اْل��ُم��ْدِل��ِج��ي��َن انَّ َل��َو ُوُج��وٌه

السلمي: أشجع ويقول

ط��اِم��ي ال��ل��يْ��ِل َوبَ��ْح��ُر نَ��ْس��ِري َج��ِب��ي��ِن��ِه ِب��نُ��وِر َم��ِل��ٌك
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الغواني: ولرصيع

ي��ن��ش��ُر؟ ُق��ُرونِ��ِك ِم��ْن ُدَج��اَه��ا َك��أَنَّ َل��يْ��َل��ًة ِب��تُّ أَْن تَ��ْدِري��َن ه��ل أِج��دِِّك
َج��ْع��َف��ُر يُ��ذَْك��ُر ِح��ي��َن يَ��ْح��يَ��ى َك��ُغ��رَِّة ِب��ُغ��رٍَّة تَ��َج��لَّ��ْت َح��تَّ��ى َل��َه��ا َص��بَ��ْرُت

بظالمه إقباله الليل: وجنح فاعل، وجنحه: ذهب. أي — الزوال من — زال (164)
— السمالق أي — قطعها وجابها: ضوءه. فيذهب عليه يميل أي النهار؛ عىل يجنح
قطعنا ملا النياق ولوال الظالم، زال ملا وجهك نور لوال يقول: ناقة. جمع النياق، واأليانق:

السمالق.
من لإلبل ركاب والغرز: النعاس. بالسكر: واملراد األيانق. عىل عطف وهز: (165)
مزقه، وشرباقا: شربقة شربق ويقال: ممزق. خلق شبارق؛ ثوب ويقال: مخروز، جلد

القيس: امرؤ قال

اْل��ُم��َق��دَِّس��ي ثَ��ْوَب اْل��ِوْل��َداُن ش��ب��رَق َك��َم��ا َوال��نَّ��َس��ا ��اِق ِب��ال��سَّ يَ��أُْخ��ذَْن َف��أَْدَرْك��نَ��ُه

تربًكا. ثيابه الصبيان فيمزق املقدس بيت إىل صومعته من ينزل الراهب (املقديس:
ثم الفخذين فيستبطن الورك من يخرج عرق العصا؛ بوزن األصمعي: قال والنَّسا
عظيمتني بلحمتني فخذاها انفلقت الدابة سمنت فإذا الحافر، يبلغ حتى بالعرقوب يمر
الربلتان وماجت الفخذان اضطربت الدابة هزلت وإذا واستبان، بينهما النَّسا وجرى

النَّسا.) عرق يقال: وال النسا، وخفي
حتى النوم يمنع وذلك سريها، رسعة يف ركبانها اإلبل تحريك يعني التحريك، والهز:
لوال يقول: تمايله. لكثرة الخلق كالثوب الغرزين بني مائًدا النوم غلبة من اإلنسان يصري

إليه. السمالق قطعنا ملا اإلرساع سببه والذي وصفه الذي الهز هذا
ماست أي وصافحت: إسحاق. ابن بمدح غنوا أي إسحاق: بابن شدوا (166)
البعري من يعرق الذي املوضع الذفرى؛ جمع والذفاري: األكف. مصافحة من مأخوذ
الوسادة وهي نمرقة، جمع والنمارق: الرحل. وهو الكور، جمع والكريان: األذنني. خلف
لالسرتاحة ساقة عليها الراكب يجعل الرحل قدام تكون التي هنا: واملراد الراكب. تحت
حتى رءوسها ورفعت اإلبل فنشطت إسحاق ابن بمدح غنوا يقول: الغرز. من أخرجها إذا
طربت اإلبل وأن مدحه لطيب وذلك — عليها التي والوسائد الرحال أقفاؤها صافحت

الرومي: ابن يقول املعنى هذا مثل ويف ملدحه. حداتها مع
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َط��ِل��ي��ِح ُك��لَّ يَ��ْزُج��ْرَن ِب��اْس��ِم��ِه بَ��ْل نَ��ْح��َوُه ال��طَّ��الئ��َح ال��رَّْك��ُب تَ��ْض��ِرُب ال

خلف: بن إسحاق ويقول

اْل��َع��ِج��ل اْل��َح��ِث��ي��ِث ِل��َح��اَظ َس��بَ��ْق��َن اْألَِم��ي��ِر ِب��َم��ْدِح ُح��ِدي��َن َم��ا إِذَا

شعر ينتفش أن واالقشعرار: العامل. أعاد أنه إال إسحاق، ابن من بدل بمن: (167)
شاهق، جمع والشواهق: وتتحرك. تضطرب وترتج: خوف. أصابه إذا بدنه عىل الرجل

منه. خوًفا الجبال وتتحرك عليها، مىش إذا األرض تهابه يقول: العايل. وهو
الجموع من والسحاب: األسود. وهو — الجيم بفتح — َجون جمع الُجون: (168)
املطر. والحيا: جمع. هو الذي بالجون وصفها ولذلك الهاء؛ مفردها وبني بينها التي
وتخىش مطرها يرجى كالسحاب رضه ويهاب نفعه يرجى مهيب مرجو إنه يقول:

تمام: أبو يقول هذا مثل ويف صواعقها.

اْل��ُم��تَ��أَلِّ��ِق اْل��َع��اِرِض ِف��ي اْج��تَ��َم��َع��ا إِذَا َواْل��َح��ي��ا ��َواِع��ِق َك��ال��صَّ َوبَ��أًْس��ا َس��َم��اًح��ا

اآلخر: ويقول

أَْغ��َض��بَ��ا ��َواِع��َق ال��صَّ َش��اءَ َوَم��ْن أَْرَض��ى اْل��َح��يَ��ا َش��اءَ َف��َم��ْن َزِج��ٌل َع��اِرٌض ُه��َو

كل يف مقيم وهذا تميض، السحاب بأن عليها فضله ثم بالسحاب شبهه (169)
صادق واملمدوح — مطر فيها يكون ال بأن — والربق الرعد يف تكذب قد والسحاب وقت،

الرومي: ابن قول من وهذا ويقول. يعد فيما

ِح��َص��اِص أَيَّ اْل��ُج��وِد ِف��ي َوَح��اَص��ْص��تَ��ُه َواْل��ِح��َج��ا ِب��اْل��ِع��ْل��ِم اْل��َغ��يْ��َث أََخ��اَك َف��ض��ْل��َت
َواِص َوَرْوُض��َك ِم��ْدَراٌر َس��َم��اُؤَك ُم��خ��يِّ��ٌم َوأَنْ��َت يَ��ْم��ِض��ي أَنَّ��ُه َع��َل��ى

حصته. منهما واحد كل فأخذ قاسمه وحصاًصا: محاصة حاصه يقال: (حصاص:
النبات.) متصل واص: وروض

للبحرتي: ومثله
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اْل��ِح��ي��ِن بَ��ْع��َد اْل��ِح��ي��ِن ِف��ي َوُوُق��وُع��ُه ال��نَّ��َدى ِف��ي اْح��ِت��َف��الُ��َك َل��ُه يَ��ُك��وُن أَنَّ��ى

يزده فلم الخلق عن إعراًضا لينىس أهلها عن وانقطع الدنيا يف زهد يقول: (170)
ومعروفه عامة صنائعه ألن ذكره؛ من الدنيا تخل لم إذ صيت، وبعد قدر جاللة إال ذلك

البحرتي: قول إىل ينظر ولعله شامل.

َج��اِل��ُس نَ��اٍد ُك��لِّ ِف��ي َف��َك��أَنَّ��ِن��ي َوَغ��ْرِب��َه��ا اْل��ِب��َالِد َش��ْرِق ِف��ي َوُش��ه��رُت

الرءوس. والهام: الهند. ببالد عملت التي أي الهندية؛ السيوف الهندوانيات: (171)
مخنقة، جمع واملخانق: الشعر. به يفرق ما وهو مدرى، جمع واملداري: األعناق. والطال:
صحبتها طالت فقد وأعناقهم األعداء رءوس بلحوم سيوفه غذى يقول: القالدة. وهي
صارت الرءوس سيوفه علت إذا يعني واملخانق. املداري تصاحبها كما واألعناق للرءوس

املخانق. بمنزله صارت األعناق علت وإذا املداري، بمنزلة
بضم — تشقق ويروى: تتشقق. أي — التاءين إحدى بحذف — تشقق (172)
والجيوب: للسيوف. منهن: وضمري فاعل. نائب والجيوب: — للمجهول البناء عىل التاء
الرأس. وسط مفرق؛ جمع واملفارق: الثوب. أعىل من النحر عىل ينفتح ما جيب؛ جمع
وخضبت القتل، من سيوفه يفعله ما جراء من جيوبهن الثاكالت شققت غزا إذا يقول:

الدماء. من يسيله بما ومفارقهم الفرسان لحى
وشدته، حره قاىس إذا يصىل: باألمر وصىل عنه. باعدته إذا اليشء: جنبته (173)
— وهالكه موته — حتفه عنه غفل من يقول: حرها. قاىس إذا بالنار: صىل من وأصله
من هو بالءها يقايس الذي وإنما بها، مقتوًال يصري فال سيوفه من يبعد أجله ينقِض ولم
قاتلته. محالة ال هي إذ تفارقه، زوجها من الطالق كاملرأة مفارقته، أي منه؛ طالق نفسه
للمعنى، اللفظ املخالفة الكلمة وهي األحجية، من — يغالط أي به: يحاجي (174)
ثالث ذو ما ثروان: أبو قال كما معناه، ليستنبط اإلنسان عىل يلقى به امللغز كاليشء
حجا قولهم: من الكلمة وأصل قذذه. وآذانه: السهم يعني بالرديان؟ الخيل يسبق آذان،
والتفكر. التثبت إىل يحتاج عليه امللقى ألن أحجية؛ لها: فقيل وثبت، أقام إذا يحجو:
ساكت؟ وهو ناطق ما يقولون: املمدوح، بهذا بعًضا بعضهم يحاجي الناس إن يقول:
يذكر وال يفتخر ال — املمدوح يعني — ساكتًا يرى فقال: الثاني بالرصاع هذا فرس ثم
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بعضهم سأل إذا الناس أن يعني آثاره، من يبدو بما ناطق فيه عن والسيف شجاعته
إسحاق. بن الحسني فالجواب: الصفة بهذه عمن بعًضا

اللفظ هذا إال نكر من يستعمل ولم تعرفه، لم إذا وأنكرته: اليشء نكرت (175)
األعىش: قول ومنه املايض— — لفظ

��َل��َع��ا َوال��صَّ ��يْ��َب ال��شَّ إِالَّ اْل��َح��َواِدِث ِم��َن نَ��ِك��َرْت الَّ��ِذي َك��اَن َوَم��ا َوأَنْ��َك��ْرتْ��ِن��ي

من فيك رأيت ما لكثرة واستغربتك فضلك، يف مثلك أحد يكون أن أنكرت يقول:
يخلق أن عىل قادر هللا أن علمت ثم تعجبي، طال حتى غريك يف أراها ال التي املحاسن

عجب. ال وإذن يريد؛ ما
البحرتي: قول من (176)

َح��بَ��اِئ��ِب؟ ِل��َق��اءُ أَْم أََع��اٍد ِل��َق��اءُ اْل��َوَغ��ى: َل��ِق��َي َم��ن َق��اَل َح��تَّ��ى تَ��َس��رَّع

الرماح أي والقنا: وعرض. ظهر وبدا: مع. بمعنى وعىل: استفتاح. أداة: أال (177)
بها نزل ما عىل تبقى ال والخيل الرماح إن يقول: الخيل. والسوابق: — تبقى فاعل —

والغارات. الحروب يف استعمالها كثرة من منك
وسافر، سفر جمع والسفار: ليًال. يسمرون الذين سامر؛ جمع السمار: (178)
فما ذر: وما الح ما وقوله: الكوكب. والشارق: طلع. وذر: األسفار. يالزمون الذي وهم
أنت يعني: والتأبيد. الدوام عن كناية وهذا الكواكب، ظهور مدة أي زمانية؛ مصدرية
بها. اإلبل فيحدون بمدائحك املسافرون ويغني وحديثك، بذكرك الليَل السماُر يُحيي أبًدا
اسرت يقول: خدر. جمع والخدور: النساء. من الشابة عاتق؛ جمع العواتق: (179)
إليك شوًقا خدورهن يف الشواب ذابت ظهرت إن فإنك وجهك، عىل ترسله بربقع جمالك
زعموا — سال وأفرطت شهوتها اشتدت إذا املرأة أن وذلك حاضت؛ ويروى: بك. وهياًما

وهياًما. عشًقا وهلكن ذبن وإال عنهن جمالك اسرت واملعنى: حيضها. دم —
حرمان من يصنع فيما تخالفه ال واأليام األقدار إن يقول: الفتق. ضد الرتق: (180)

أشجع: قال كما مؤاتية، له موافقة هي بل وفتق، ورتق ورزق

يَ��ْرَف��ُع َم��ا ال��نَّ��اُس يَ��َض��ُع َوَال َح��طَّ��ُه َم��ْن ال��نَّ��اُس يَ��ْرَف��ُع َف��َال
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آخر: وقال

ُخ��ل��ُق��وا َوال��نَّ��َدى َواْل��بَ��أِس ِل��ْل��ِح��ْل��ِم أَوَّلُ��نَ��ا َوَك��اَن ُم��لُ��وًك��ا ُك��نَّ��ا
َرتَ��ُق��وا َم��ا يَ��ْف��تُ��ُق��وَن َوَال يَ��ْوًم��ا َف��تَ��ُق��وا َم��ا ال��رَّاِت��ُق��وَن يَ��ْرتُ��ُق َال

عليه: وسالمه هللا صلوات للنبي مرداس بن العباس قول كله هذا يف واألصل

يُ��ْرَف��ِع َال اْل��يَ��ْوَم تَ��َض��ِع َوَم��ْن ِم��نْ��ُه��َم��ا اْم��ِرٍئ ُدوَن ُك��نْ��ُت َوَم��ا

لغريك. ال لك الخري يقول: فهو الخري؛ يرزق بأن للممدوح دعاء الخري: لك (181)
أطلبه ال أنا أي غريك؛ من الغنى يطلب غريي يقول: املمدوح. بلد والالذقية: قصد. ورام:

فيه. أنت الذي البلد إال أقصد ال أنا أي بلدك؛ بغري يلحق وغريي منك، إال
يطلبه ما غاية هي أي األبعد؛ املطلوب هي — الالذقية — بلدك إن يقول: (182)
جميع وأنت منزلك، يف أي منزلك؛ كلها والدنيا شيئًا، بعدها يطلب لم بلغها فإذا اإلنسان،

الناس.
وتحرك قال: ثم مقاومتها. يستطيع فال العقل تغلب وغالبة: الخمر. املدامة: (183)

البحرتي: قال كما الشوق،

األح��ش��اء ف��ي ض��ل ق��د ال��ذي ـ��َش��وَق ـْ ال��ش�� وت��ب��ع��ث ال��ه��م��وم ت��ن��س��ي ق��ه��وة م��ن

والحركات والعربدة الخنا قول من الشارب من يكون ما األدب: بسوء أراد (184)
القائل: يقول الخمر ويف والبذل. السماحة من فيه تحدثه ما األخالق وبتحسني املفرطة،

َص��اِح��يَ��ا َك��اَن إِذَا َع��ْق��ًال أََق��لَّ��ُه��ُم انْ��تَ��َش��ى إِذَا َع��ْق��ًال ال��ن��اِس أََق��لَّ َرأيْ��ُت
ِه��يَ��ا ك��م��ا ال��ك��ري��م أخ��الق َوتَ��تْ��ُرك َس��َف��اَه��ًة ال��س��ف��ي��َه ُح��م��يَّ��اه��ا تَ��ِزي��ُد

عقله. ضياع يكره والعاقل عقله، لإلنسان: ما أثمن أعزو يقول: (185)
العود يشتهي ال مرة مات ومن قال: ثم كاملوت، عقله عىل السكر غلبة جعل (186)
قول من مأخوذ هذا أن فزعم — املتنبي مع شنشنته — وكيع ابن تجنى وقد إليه.

السكر: معنى يف بعضهم
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اْع��ِت��ذَاِر ِب��َغ��يْ��ِر ع��اِش��ِق��ي��ِه َل��َدى ُح��ْس��نُ��ُه وي��ع��ِذرُه يُ��ِس��يءُ
اْل��ُخ��َم��اِر ذَنْ��َب ��ْك��ُر ال��سُّ َغ��َف��َر َك��َم��ا ��ُدوِد ال��صُّ ذَنْ��َب ت��غ��ف��ُر َم��َح��اِس��ُن

صحيح. غري الخمار ذنب السكر غفر كما قوله: أن عىل املتنبي؟ بيت من هذين وأين
ولكنها شعر ذات لعبة هذه يقول: الشعر. من الذؤابة غديرة؛ جمع الغدائر: (187)
مخففة هي «أن» العكربي: قال ليس: أن وقوله: هذا، آدمية. غري ألنها للعناق؛ تصلح ال
سوف نحو بينها: يفصل بفاصل إال الفعل عليها يدخل وال أنها، والتقدير: الثقيلة، من
ال فعل فإنها الفعلية، عن لضعفها ليس عىل دخلت وإنما سيقوم، أن نحو: وال والسني

َسَعٰى﴾. َما إِالَّ ِلْإلِنَْساِن َليَْس ﴿َوأَْن تعاىل: قوله ومثله فيه، ترصف
ترفع. تشال: (188)

بحياتك أقسمت ألنك الخمر؛ رشبت إنما يقول: خلطه. وشابه: املزج. املذق: (189)
مشوب. غري خالًصا حبٍّا أحبك وألني فرشبتها؛

لفعلت قتيل به تريد أقسمته لو قسًما بذلك عيلَّ إقساُمك سقانيها يقول: (190)
ذلك.

الفرس والحجر قالوا: الحجر، أنها اللغة كتب يف والذي أنثى، فرس أي (191)
وحجورة أحجار والجمع: املذكر، فيه يرشكها ال اسم ألنه الهاء؛ فيه يدخلوا لم األنثى،
جعلوها ألنهم كذلك؛ وسميت للنسل. منها يتخذ ما الخيل وأحجار قالوا: وحجور،

كريم. حصان عىل إال الرحم كاملحرمة
والحدائق: لرتعى. ترسل أي الدواب، فيه تمرج املوضع مرج؛ جمع املروج: (192)
الكأل والخال: شجر. ذات روضة كل عىل وتطلق املسور، البستان وهي حديقة، جمع
كثرة يشكو نبتها يقول: اليشء. يف النفاذ عن يعوق ما عائق؛ جمع والعوائق: الرطب.

الظهور. من تمنع التي والثلج الربد بالعوائق: وأراد الطلوع. من املوانع
أن شدته ومن يفارقها، فال لها كاملرافق املروج هذه يف الثلج أقام يقول: (193)

املعذل: بن الصمد عبد قول من وهذا أسنانه، فوق ريقه جمد بصق إذا الرجل

ال��ثُّ��ُغ��وِر َع��َل��ى ال��رِّي��َق َوأَْج��َم��َد ال��طُّ��يُ��وِر َع��َل��ى ال��ثَّ��ْل��َج َونَ��َس��َج
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له قائًدا الثلج من ذاب ما أوائل وجعل إياه، الحر بإذابة الثلج أي مىض: ثم (194)
ذهب. حتى وساقه قاده الذوب فكأن بذوبه، انحرس قد الثلج أن يعني سائًقا، وأواخره
خلفه. يكون وسائقه أمامه، يكون اليشء قائد أن وذلك قدامه، من أي دونه؛ من ويروى:
جمعها السحاب، من القليلة القطع اللغة يف وهو املهر، اسم الطخرور: (195)
إنه يقول: عنها. يرتفع ال باألرض أي والصق: الهارب. واآلبق: طالب. وباغي: طخارير.
واحد مكان يف يثبت فال هنا وها هنا ها من العشب يلتمس كان — املرعى إلعواز —

املرعى. طلب يف لرتدده آبًقا يطلب كأنه
كانوا أنهم وذلك معرب؛ فيها، يكتب الصحيفة وهو املهرق، جمع املهارق: (196)
النبات مهره رعي شبه عليها، ويكتبون يصقلونها ثم بيشء ويطلونها الخرق يأخذون
للنبت. والضمري: أطلبه. أي وأروده: الصحيفة، عن الحرب الكاتب بقرش باألرض الالصق
الباء بكالشوذانق: وقوله: الشوذانق. من مقدمة حال والظرف: للمهر. منه: وضمري
الشاهني والشوذانق: الشوذانق، مثل بمهر أي مثل؛ بمنزلة اسم والكاف: بأروده، متعلقة
أطلب يقول: البازي. كنصف أنه يراد درهم. نصف أي دانك؛ سه معرب — الصقر —

التجريد. سبيل عىل مهره يريد لخفته، كالشوذانق بمهر املهر هذا من والنبات الكأل
ال أنه اليمنى: مطلق بكونه واملراد بكالشوذانق. من بدل اليمنى: بمطلق (197)
الرأس مغرز والفائق: بالقيد. الثالث القوائم يف التحجيل تشبيه عىل بناء فيها، تحجيل
األطراف. ضخم الشوى: وعبل محمود. فهو العنق طال الفائق طال وإذا العنق، يف

له. أمدح كان مرافقه تدانت وإذا العضد. يف الذراع موصل مرفق؛ جمع واملرافق:
صدره جلد يكون أن الفرس من ويستحب الصدر، واسع اللبان: رحب (198)
جلد بسعة الخطو توسيع عىل يقدر إنما فإنه أبعد؛ خطوه ليكون ويذهب يجيء واسًعا
إذا ينوه: اليشء ناه من ونائه: اللحم، طرائق فالطرائق: الطرائق، نائه وقوله: صدره.
عالية. ومتنه كفله عىل اللحم طرائق أن واملعنى به. أشدت إذا ونوهته: به ونهت عال،
ابن وقال وكرمه. لعتقه رشيفها األخالق مرتفع أي األخالق، الطرائق: جني: ابن وقال
رحب؛ منخر ذي وقوله: جليًال. عظيًما كان إذا نابه: امرؤ يقال: نابه، الرواية: جني:
ضمورها. ولحوقها: الخارصة. واإلطل: نفسه. يحبس لئال املنخر، سعة يستحب فإنه

األحمر والكميت: املرشف. العايل الجسيم والنهد: القوائم. بياض التحجيل: (199)
والغرة الفرس، وجه البياضيف والغرة: واملهزول. السمني بني الذي والزاهق: السواد. إىل
بياض شبه رشوقها. عند الشمس والشارق: سفال. وتمتد الوجه تمأل التي الشادخة:

األفق. نواحي يف أشعتها النتشار بالشمس وجهه
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ضوء عليه انترش الذي بالسحاب لونه شبه الربق، ذو السحاب البارق: (200)
بالسواد. املشوبة الحمرة من فيه ملا الربق

والبوغاء مستأنف. والكالم املهر. إىل يعود محذوف عن خرب ثابت؛ أي باٍق: (201)
واألبردان: وحًىص. رمل فيها يكون أرض وهي الشقيقة، جمع والشقائق: الرخوة. الرتبة
الذي واملاحق: — النهار نصف — الهاجرة وقت الحر شدة والهجري: والعىش. الغداة
والحر والحزن السهل يف السري عىل ثابت مهره إن يقول: بحرارته. يشء كل يمحق

الشدة. عىل صبور أي والربد؛
برجله رضبه الفرس: وركض مؤخر. مبتدأ وخوف: مقدم، خرب للفارس: (202)
بفروسيته الواثق بالفارس عدا إذا قوته وشدة لنشاطه يقول: الخوف. صلة ومنه: ليعدو.

العاشق. كفؤاد ضعيف فؤاد يف حل إذا الجبان خوف كأنه شديد خوف منه أخذه
الجبل. والطود: الجبل. من الشاخص الحرف والريد: ريد، عىل أي ريد: يف (203)

عاٍل. جبل عىل منه فارسه كأن املهر هذا لعظم يقول: العايل. والشاهق:
صوت األذن إىل يسبق جريانه يف وحدته لرسعته يقول: يسبق. يشأى: (204)

الصوت. مسري يسبق أنه يعني الصوت؛ وصول قبل إليها فيصل الصارخ
يرتك. مفعول وآثار: وطني. حجارة فيها آكام وهو األبرق، جمع األبارق: (205)
وطئ إذا وطئه وقوة عدوه لشدة يقول: الوسط. بها يشد ما منطقة؛ جمع واملناطق:

املناطق. من قلع إذا الحيل كآثار آثاًرا فيه ترك بحوافره األبرق
إنما ذكره الذي التأثري هذا إن يقول: بالوصف. تأويله عىل حال مشيًا: (206)

كالخنادق. آثاًرا ترك — جرى — عدا فإن مىش إذا يكون
بعده. أي سحاب: وغب بالخنادق. املشبهة لآلثار أوردت: يف الضمري (207)
الخمس ترد التي اإلبل والخوامس: كفانا. أي هللا؛ حسبنا ومنه: كفت، وأحسبت:
أينق؛ جمع واأليانق: الرابع. اليوم يف وترد أيام ثالثة ترعى أن وهو — الخاء بكرس —
صادق سحاب إقالع بعد كالخنادق هي التي اآلثار هذه أوردت لو يقول: ناقة. جمع
السحاب أقلع إذا يعني الخمس؛ ترد عطاًشا نياًقا يكفي ما املاء من فيها لكان املطر
األرض يف آثاره عظم وصف يف املبالغة يريد العطاش. اإلبل كفت حوافره آثار وامتألت

عدا. إذا
ألجم إذا يقول: الصائح. — والعني بالغني — والناغق فاه. فتح شحا: (208)
وعتقه شدته مع — أنه يريد للنعيق، فاه الغراب يفتح كما فاه فتح ليًال طرق لحادث

الفم. واسع أنه أيًضا يريد ولعله اللجام. من يمنع ال —
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ويستحب ناهقان، وهما الفرس، من الدمع مجرى يف ناتئ عظم الناهق: (209)
من — يربزان — يندران شاخصان عظمان الناهقان اللغة: أهل قال اللحم. من عريهما
أيًضا: لهما ويقال — الصوت أي — النهاق منهما يخرج الدمع مجرى يف الحافر ذي

فرًسا: يصف الجعدي النابغة قال النواهق.

اْل��ُح��لَّ��ِب ِذي َك��ال��تَّ��يْ��ِس يَ��ْس��تَ��نُّ ـ��ِن اْل��ج��ِب��ي��ـ َص��ْل��ِت ال��ن��واِه��ق ِب��َع��اِري

يكاد حتى باألرض ويلزق األودية وشطآن بالقيعان القيظ يف ينبت نبات (الحلب:
عليها وتحتبل مسمنة مغزرة وهي والظباء، الشاء تأكله إنما اإلبل، تأكله وال يسوخ،
النبت.) هذا رعى قد ألنه الحلب؛ ذو أو الحلب تيس الظباء أرسع األصمعي: قال الظباء،
للنمر وأنشد حلقه. من النهاق يخرج حيث والحمر الخيل من النواهق التهذيب: ويف

تولب: بن

َواْل��َف��َم��ا ن��واِه��َق��ُه َف��َش��كَّ أَْه��َزع��ا َل��ُه َس��ْه��ًم��ا َف��أَْرَس��َل

يبقى ما آخر هو وقيل: لشديدة، تدخره وأفضلها، السهام خري هو قيل: (األهزع:
رديئًا.) أو كان جيًدا الكنانة؛ يف السهام من

العظمني هذين إن يقول: به. يرمى الذي البندق والجالهق: جانباه. القوس: وسيتا
البندق. قوس سيتي عىل مشدود جلدهما كأن الجلد تحت باديان اللحم من عاريان منه
سنة. قروحه بعد عليه أتى الفرس مذك: جمع واملذاكي: وفاق. غلب بز: (210)
والذكاء: سنتان. أو سنة قروحها بعد عليها أتى التي الخيل املذاكي: اللغة: أهل قال
أيًضا واملذكى قالوا: السن، أي الذكاء: الدابة وبلغت ذكاء، عن فررت الحجاج: قال السن.
أي غالب؛ املذكيات جري املثل: ويف وينقطع. — جريه — حرضه يذهب الذي الخيل: من
النهاية السن تمام وتأويل قالوا: غالبا. الجري تغالب أن الخيل من القرح املسان جري
وهي عقيقة، جمع والعقائق: الذكاء. له يقال فال زاد أو ذلك عن نقص فإذا الشباب، يف
إنه يقول: النعام. ذكر وهو نقنق، جمع والنقانق: عليه. وهو املولود يولد الذي الشعر
وزاد عليه، الوالدة شعر يزال ال صغري — مهر أي — َفْلٌو بعد وهو املسنة الخيل سبق

القيس: امرؤ قال كما الخيل يف محمود وذلك وصالبته، الساق طول يف النعام عىل
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نَ��َع��اَم��ٍة َوَس��اَق��ا َظ��بْ��ٍي أَيْ��َط��َال َل��ُه

حوافره وقع صوت إن يقول: األرنب. ولد وهو الخرنق، جمع الخرانق: (211)
عىل تزيد حوافره وطء نار أن يريد أن ويجوز الواحدي: قال الصواعق. صوت من أشد
األرانب. آذان عىل واالنتصاب الدقة يف تزيد أذنه وإن املتنبي: قال ثم السحاب. صواعق
فيقال: الحذر، يف املثل به يرضب الغربان من رضب عقعق؛ جمع العقاعق: (212)
أي — صاحبه أحرضه إذا أنه يريد الحقائق؛ من الهزل يميز وقوله: عقعق. من أحذر
هل أخرى: وبعبارة الجد. أو اللعب صاحبه يريد هل وعرف غرضه إىل فطن — ركضه

صاحبه. مراد حسب جد أو فلعب الغارة؛ أو امليدان يريد
إنه يقول: املاهر. والحاذق: الحمق. هو أو الرفق خالف األعمال: يف الخرق (213)
لشدة أي األعراب؛ خيل وكذلك مكانه، ليعلم صهل بليل سارًقا أحس إذا وحذقه لذكائه
ال أنه وحذقه حاذق، ذلك مع وهو خرًقا به تظن — الجري — العدو يف وتناهيه جريه
كما جريه، فيستبقى منه يراد ما يعرف وإنما واحدة، مرة الجري من عنده ما يخرج

القائل: قال

َم��ن��َزَع��ا َوأَبْ��َع��ُد اْل��ُم��ْرَخ��ى اْل��ج��ذَِع ِم��َن ُع��َالَل��ًة َخ��يْ��ٌر اْل��يَ��ْع��بُ��وُب َوَل��ْل��َق��اِرُح

تمام: أبي قول إىل نظر وفيه

اْألَْوَل��ِق ذَاَك إِْف��َراُط ��ٍة ِص��حَّ ِم��ْن َوإِنَّ��َم��ا اْل��ِج��َراءِ ِع��نْ��َد أَْوَل��ٍق ذُو

كالجنون.] النشاط من الخفة [األولق:
شاء وأين شاء كيف بدنه يحك وأنه املعاطف بلني يصفه كيف. أنى: (214)
أراد موضع أي إىل ومنقاره رأسه ينتهي الذي — الجوارح أصغر من طائر — كالباشق
يقابل األم فكرم وأمه؛ أبيه قبل من يكتنفه — الكرم — العتق إن قال: ثم جسده. من
مولوًدا أي حال؛ آفقة: ومن آفقة، وهي الطرفني، الكريم الخيل: من فاآلفق األب. كرم فيه

كذلك. وأبيه أمه من وكل واألب األم كريم إنه أي وآفق، آفقة من
الخيل: من والعتاق السابق. البيت من األخري املرصاع يف ملا تتمة البيت (215)
بني آفقان أبويه إن يقول: العالية. النخلة باسقة؛ جمع والبواسق: عتائق. واإلناث الكرام،

864



القاف قافية

الطوال النخل عىل يزيد وعنقه قال: ثم العتق، يف وسيط إنه أي وكرائمها؛ الخيل كرام
القائل: قال كما األعناق، بطول توصف والخيل طوًال،

َس��ُح��وُق ج��ذٌع َك��أنَّ وَه��اِدي��َه��ا

بني ما — بفرته يطوقه أن الخانق أراد لو حتى دقيق حلقه أعىل إن يقول: (216)
الجيش. من الكتائب والفيالق: ذلك. وأمكنه الستطاع — والسبابة اإلبهام

الشعر. يفرتق حيث الرءوس أوساط واملفارق: الطعن. عىل عطف والرضب: (217)
الهواء. يف اضطرابه وخفقه: الراية. واللواء:

لبنة بنيقة؛ جمع والبنائق: طرائقه. وسفاسقه: السيف. حديدة النصل: (218)
عىل كمي يف — القتىل دم — دًما يقطر وسيفي الحرب يف يحملني يقول: القميص.
عىل الديوان بها قرأت التي الرواية العكربي: قال حاله. هذه والسيف يحملني أي بنائقي؛
للحال، والواو االبتداء، عىل ورفعه بالرفع، ذو، والنصل املنعم: وعبد الحزم أبي شيخيَّ
الضمري عىل عطًفا بعده وما النصل بنصب وغريه الواحدي ورواه الحالة، هذه يف أي

النصل. مع أي معه؛ مفعول أنه عىل يكون أن ويجوز يحملني. يف املنصوب
الدنيا إىل أنظر ال يقول: املحب. والوامق: عينه. بمؤخر إليه نظر لحظه: (219)
معايل طلب عىل يوافقني من فيها أجد ال أن أبايل وال لطلبها فيذل لها محب عاشق بعني

وحدي. طلبها عىل أعمل بل األمور،
رصعه. لوجهه: هللا وكبته بغيظه، ورده أذله عدوه: وكبت نداء. حرف أي: (220)
ممدوح ذكر القصيدة هذه يف ليس الواحدي: قال له. ممدوًحا يخاطب جني: ابن قال
أنت يقول: وصفه، الذي املهر يخاطب إنما ممدوًحا؟ يخاطب فكيف أحد، بها يمدح ولم

هلل. وأنت ونحن لنا أنت قال: ثم عليك. يحسدونني ألنهم حسادي؛ تكبت
البحرتي: قال كما املوت، إال لألحمق دواء ال يقول: (221)

َق��اِض��ي َح��تْ��ٍف ِم��ثْ��ُل يَ��تَ��َالَف��اُه ِب��َس��تْ��ٍر ل��ل��َج��ُه��وِل ال��ل��ُه َق��َض��ى َم��ا

موته عىل يأسف من وليس مات مات إن فهو سواء، وحياته موته إن يقول: (222)
قال: كما مفقوًدا، فيكون خلل بموته يتبني وال
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َف��ِق��ي��ِد َغ��يْ��َر ُم��تَّ ُم��تَّ َف��ِإذَا

جميلة. خلقة أو كريم خلق له ليس إذ يبايل؛ أو به يحفل من وليس عاش عاش وإن
أرزي: الخبز قال كما

أدٌب وال ع��ق��ٌل ال اْل��خ��ل��ِق ِف��ي َوأَنْ��َت بَ��َدُن َوَال َوْج��ٌه َال اْل��َخ��ْل��ِق ِف��ي َف��أَنْ��َت

الذي العبد إن يقول: املحبة. إظهار وامللق: الخيانة. والخون: رأسه. هامته: (223)
جناح فال دغل؛ قلبه ويف الحب وإظهار به والغدر الصديق خيانة تعلم منه به وغدر قتله

بكأسه. سقاه إذا عليه
كاذبة يمني ألف يحلف أن منه وتعلم يقول: خون. عىل عطف وحلف: (224)
جهة من البحرتي قول إىل نظر وفيه الرمح. كأنابيب — متتابعة مطردة — مطرودة

التشبيه:

أن��ب��وِب َع��َل��ى أن��بُ��وب��ا ك��ال��رُّْم��ِح ك��اب��ر َع��ْن ك��اب��ًرا تَ��تَ��اب��َع َش��َرٌف

أيًضا: وقوله

ال��طُّ��وِل ف��ي ب��س��ط��ًة ي��زي��ُدَك َل��ْدٍن ُم��ثَ��ق��ف ُك��ُع��وب اطَّ��َرَدْت َك��َم��ا نَ��َس��ٌب

إال الشجاعة من فارًغا وأعرفه له، ذنب ال أنه إال قرًدا أعرفه زلت ما يقول: (225)
يقول: حني الرومي ابن وهلل وطيًشا. حماقة امتأل قد أنه

األرواِح ��ِة ِخ��فَّ ف��ي خ��ال��ف��وه��ا ول��ك��ن ال��ق��روَد أش��ب��ه��وا م��ع��ش��ٌر

تستقر ال ساقطة الريح — مجرى — بمهب كريشة القلق من هو يقول: (226)
الرومي: ابن قال كما حال، عىل يثبت ال وأنه بالطيش يصفه حال، عىل القلق من

أرج��ُح َه��ْض��بَ��ٍة م��ن وُروُح��َك ري��ش��ٍة م��ن أط��يَ��ُش ف��ِح��ْل��م��َك

ولبعضهم:
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َم��ْرَص��ِد ع��ل��ى ال��ري��ُح ب��ه��ا يَ��ه��ف��و ال��ص��ب��ا م��ه��بِّ ف��وَق ري��ش��ًة ي��ا
م��ْوع��ِد ع��ل��ى ب��ات م��ت��ي��م ع��اِش��ٍق ف��تً��ى ق��ل��ب م��ن أط��ي��َش

الرجل فيه توضع الذي «الرشاب» هو والجورب: الرأس. جانبا الفودان: (227)
قصري الرأس صغري هو يقول: العرق. بله الذي والعرق: حرير. أو قطن أو صوف من
من املواضع هذه الصافعني أكف استغرقت صفع فإذا حقري، قميء أيًضا وهو العنق،

بعضهم: قول إىل ينظر هذا ولعل رائحته. لنتن منه نتنًا أكفهم فتكتيس بدنه

اْل��َج��ْوَرِب ِري��ِح ِب��ِم��ثْ��ِل َع��َل��يْ��َك أُثْ��ِن��ي َف��ِإنَّ��ِن��ي تَ��ُق��وَل أَْن َل��َك بَ��َدا َم��ا ُق��ْل

يقول: والفزع. الخوف والَفَرق: موتًا. لهم أمات أي مطلق؛ مفعول موتًا: (228)
يقول: حني تمام أبو وهلل بالرضب؟ مات أو خوًفا مات هل قاِتِليه: فسائلوا جبان هو

َق��اِت��لُ��ْه َش��كَّ َال اْل��َخ��ْوَف َف��ِإنَّ َع��َل��يْ��ِه َس��اِخ��ٌط ِب��أَنَّ��َك َف��أَْع��ِل��ْم��ُه َوإِالَّ

ال فكأنه قدره وصغر لدمامته يشء غري بأنه يصفه الشخص. الشبح: (229)
له. أعضاء

فيه لهم مشابًها وجاء اللؤم يف سبقوه أنهم لوال يقول: آباءه. باللئام: يريد (230)
وبينهم. بينه سوى قد وبهذا األألم، هو فليس ذلك يف رشكاؤه ولكنهم طفل، أألم لكان

بعضهم: قول إىل نظر هذا ويف

ال��لِّ��ئَ��اِم َع��َدِد ِف��ي ِزي��َد ُغ��الًم��ا بَ��اِه��ِل��يٍّ َح��ِل��ي��َل��ُة َوَل��َدْت إِذَا

تلقاه من أكثر إن يقول: يثقل. ويشق: إليه. النظر أو وجهه، أي ومنظره: (231)
— األحداق عىل ومنظره والهذر، السقط من فيه ملا اآلذان عىل كالمه يشق الناس من
. بالِبْرشِ يلقاك كان وإن الجميل غري وإضمار والخبث الغل من عليه ينطوي ملا — العيون

اْل��َع��ْل��َق��ُم اْل��ِف��َع��اِل َوِم��َن َق��ْولِ��ِه ِم��ْن يُ��ْج��تَ��نَ��ى ��ى ال��ُم��َص��فَّ وال��ع��س��ُل يَ��ْل��َق��اَك
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اْألَْرَق��ُم يَ��ثُ��وُر َك��َم��ا َع��َل��يْ��َك — ف��رٌص َل��ُه َع��َرَض��ْت إِْن — َويَ��ثُ��وُر اْل��َه��َوى يُ��بْ��ِدي

األبيوردي

َص��َواِدي أَْك��بَ��اٌد بَ��َط��اِئ��ن��ُه��نَّ ِرَط��اٌب أَْل��ِس��نَ��ٌة تَ��ْغ��ُرْرَك َف��َال

الديلمي

َوال��نَّ��ِم��ْر َح��اِم��لُ��ُه تَ��َش��ابَ��َه ال��نَّ��م��ي��ِر َك��َص��اِف��ي َوْج��ٍه ُربَّ َف��يَ��ا

شوقي

اْألَْع��َظ��ِم ��َواِد ال��سَّ َه��ذَا ِف��ي َف��أج��ل��ه ك��ل��ُه ظ��ن��ك ي��س��ودَّ أَْن ِش��ئْ��َت إِْن
��ِم ُم��تَ��َج��هِّ بَ��اِط��ٍن َع��ْن ��ًم��ا ُم��تَ��بَ��سِّ َظ��اِه��ًرا يُ��ِع��ي��ُرَك ِب��َم��ْن ��ِدي��ُق ال��صَّ َل��يْ��َس

تمام أبو

وأتراها: — لغتان وكرسها املضارع يف السني بفتح — يحسب حسب (232)
لكثرة أتظنها لصاحبه: يقول األنف. ييل مما العني مؤخر مؤق؛ جمع واملآقي: أتظنها.
كما ترثى، وال يبكي من ترحم فال فيها خلقة أنه تتوهم عشاقها مآقي يف الدمع ترى ما

التايل. البيت يف قال
منصوبة األوىل: وغري رضورة. الهمزة وأخر األلف قدم رآها؛ أصله راءها: (233)
رقأ تقول: راقئ، وأصله: الدمع، منقطع أي وراقي: الحال. عىل والثانية االستثناء، عىل
وكيف باكيًا، ترحم ال املعشوقة هذه إن يقول: فلينه. انقطع، إذا يرقأ؛ والدم الدمع
ترحم ال فهي لهجرها؟ الدمع سائل جفنها إال الناس من جفن كل ترى وهي ترحمه

ِخلقة. العشاق أجفان يف الدموع تظن ألنها أحًدا؛
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الخرب. يف املسترت الضمري من حال أو ثاٍن، خرب بعده والجملة أنت، خرب منا: (234)
أنك إال منا منعتها حني لنفسك عاشقة أنت أي عشاقك؛ معرش من أيًضا أنت يقول
ومعنى نفسك. وهو محبوبك واصلت ألنك واالشتياق؛ — النحول — الضنى من عوفيت
قول املعنى هذا يف واألصل نفسك. بعشق مفتونة فأنت أي بالحب؛ أي نفسك: فتنت

جحظة:

َوْج��نَ��تَ��يْ��َك��ا ِف��ي ��بَ��اِب ال��شَّ َم��اءُ َج��اَل َم��ا إِذَا ِم��نْ��َك أََراُه َم��ا تَ��َرى َل��ْو
يْ��َك��ا َخ��دَّ إَِل��ى تَ��ِص��ْل َل��ْم َوإِْن يْ��َك َخ��دَّ تُ��َق��بِّ��َل أَْن َل��تَ��َم��نَّ��يْ��َت

مصدر هنا: ها واملزار عائق. دونه عاق يقول: كما حائل، دونه حال يقال: (235)
لم اليوم زرتني فلو إليك، شوًقا نحلُت حتى زيارتك عن منعِتني يقول: الزيارة، بمعنى

لعناقك. بقية يفَّ فليس جسمي، ودقة نحويل لشدة معانقتي عىل تقدري
فاتفق منا تعمد عن كان إليك وكررناه إلينا كررته الذي النظر إن يقول: (236)

الهوى. حبائل يف أوقعنا ألنه إليه؛ منا قصد غري من — الهالك — الحتف فيه لنا
فاعل وبعد: مقدم. استثناء وغري: لقائك. من ومنع عنك رصف عنك: عدا (237)
وصف قدم فلما هجرك، غري بعد والتقدير: الحال، عىل غري نصب العكربي: وقال عدا،
واملناقي: اإلبل. سري من رضب والرسيم: أذاب. بمعنى وأرار: الحال. عىل نصبه النكرة
كان لو يقول: — مخ أي — نقي عظامها يف التي السمينة الناقة وهي منقية، جمع
ويسيل اإلبل تنىض حتى إليك السري لواصلنا هجرك ال بعدك هو وبينك بيننا الحائل
ال ما وهو الهجر، هو بيننا يحول الذي ولكن بيننا، البعد طي يف ألتعبناها أي مخها؛

أيًضا: قال كما بالسري. مسافته قطع إىل سبيل

اْإلِِب��ُل تُ��َك��لَّ��ُف َال َم��ا اْل��بُ��ْع��ِد ِف��ي اْل��بَ��َخ��ُل اْل��َم��ِل��ي��َح��ِة نَ��أِْي أَبْ��َع��ُد

ولرسنا يقول: الروح. بقية رمق؛ جمع واألرماق: للمناقي. عليها: يف الضمري (238)
عىل أنفاس كأننا الخفة من نصري حتى الشوق شدة من وهزلنا نحلنا وقد وصلنا ولو
فكأنها الذماء إال منها يبَق ولم هزلت حتى الجهد منها نال التي إبلنا عىل أي أرماق؛

اآلخر: قال كما أرماق.
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أَْس��َف��اِر أَنْ��َض��اءِ َع��َل��ى َش��ْوٍق أَنْ��َض��اءُ

أيًضا: هو قال وكما

ِج��ْرِم��ي نَ��ْف��ِس��ي ِم��ْن اْل��َم��ْرُك��وِب َع��َل��ى أخ��فُّ َف��َرَدْدنَ��ِن��ي اْل��ُم��َدى بَ��ْرَي ��َرى ال��سُّ بَ��َرتْ��ن��ي

كما ومشقة استكراه عىل تحملنا وهي إليك وصلنا ولو ولرسنا جني: ابن وقال
محال، هذا الواحدي: قال أنفسنا. أواخر بلغنا قد ألنا الجهد؛ لشدة أنفاسنا أرماقنا تحمل
ثم ذكره؟ الذي باملعنى األرماق عىل األنفاس تكون وكيف النفس؟ الرمق يحمل كيف

أسلفناه. عما يخرج ال بما الواحدي فرسه
الهدب. منبت شفر جمع واألشفار: التعجب. معناه استفهام، بنا: ما (239)
الكحالء العيون هوى من أصابنا يشء أي يقول: املقلة. سواد حدقة جمع والحداق:

األحداق؟ السوداء الجفون
الوصال وأيام بالهجران، وأطالتها بالوصال املاضية الليايل قرصت يقول: (240)
الهجر ليايل أطالت أي بها: فأطالت وقوله بالطول. توصف الهجر وأيام بالقرص توصف

عليها. والتحرس بذكرها أي الوصال؛ بليايل
وأورق شيئًا، يصد لم إذا الصائد؛ أورق قولهم: مصدر اإليراق الواحدي: قال (241)
يف يقول الخوارزمي وكان قال: شيئًا. ينل لم إذا الطالب: وأورق يغنم، لم إذا الغازي:
فكأنها النهاية، بإنالته األمري طلب الغاية إيانا بإسهادها تطلب هي البيت: هذا تفسري
أراد الطيب أبو كان فإن الواحدي: قال الورق. ونواله األرق نوالها لكن نواًال، تكاثره
يقال: إنما األرق، من اإليراق يبنى ال ألنه أخطأ فقد — األرق من أنه أي — هذا باإليراق
منه. والتجنيب الوصل منع عىل اإليراق يحمل أن واألوىل تأريًقا، وأرَّقه أرقا يأرق أرق
فكأنها الغاية بلغ قد نائله بذله يف األمري أن كما النهاية، يف وصلها منعها يف هي يقول:

التخلص. حسن من البيت يف ما يخفى وال أكثر، أيهما لينظر بمنعها عطاءه تكاثر
وخربها ليس، اسم خلق: تقول: أو خربها. العشائر: وأبا ليس، اسم خلق: (242)
الخالئق فساد السيادة استحق قد أحد ليس يقول: مستثنى. العشائر: وأبا بعده. الجملة

البحرتي: قول البيت بمعنى يتصل ومما املمدوح. هذا غري بحق
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ِب��َح��قِّ يُ��وَج��ْد َل��ْم اْل��َح��ظُّ يَ��ُرْع��َك َال َح��ظِّ��ِه َع��ْن ُم��ْرتَ��ِف��ٌع َق��ْدُرُه

الفزع. والذعر: الجيش. والفيلق: طاعن. هو أي محذوف؛ مبتدأ خرب طاعن: (243)
غورها وبُعَد وِسَعتَها الطعنة فرأوا الجيش من واحًدا طعن إذا يقول: املصبوب. واملهراق:
والدم الرشاح: قال كله. الجيش طعن فكأنه شديًدا، خوًفا لذلك وخافوا جميعهم جبنوا
قد فكأنه القوم، صدور يرضب ثائر دم منها يخرج أنه يريد البيت، يف ما أحسن املهراق

كلهم. طعنهم
حال فهي ذات: نصب ومن فرغ، ذات طعنته أي محذوف: مبتدأ خرب ذات: (244)
املاء مخرج والفرغ: واسعة. طعنة الفيلق تطعن قال: كأنه واسعة، بمعنى الطعنة من
وبكرسها. الباء بفتح يروى واملخرب: وطأطأه. خفضه إذا رأسه؛ أطرق ويقال: الدلو. من
أطرق حديثها جرى وإذا دلو، فرغ من يجري دمها كأن حتى واسعة طعنته إن يقول:

جوفه. يف لكأنها حتى واستعظاًما خوًفا املحدث أو السامع لها
كئوس األقران ويسقي الهيجاء يف — الرءوس — الهام ضارب هو يقول: (245)
يبايل ال ثم ومن والفخار باملجد وولوًعا شجاعة يسقيهم؛ ما يرشب أن يبايل وال املوت

باملوت.
مؤنث وشقاء: شقاء، فرس فوق كونه حال الهام ضارب هو أي شقاء: فوق (246)
بني أخو جابر قال القوائم، طويل الفروج رحب كان إذا أشق؛ فرس ويقال: أشق،

التغلبي: بكر بن معاوية

ُم��ْق��ِس��ِم أل��يَّ��َة آَل��ى إِذْ ُش��َرْح��ِب��ي��َل أَْس��َالتُ��نَ��ا اْس��تَ��نْ��َزَل��ْت اْل��ُك��َالِب َويَ��ْوَم
ِص��ْل��ِدِم ��اءَ َش��قَّ َظ��ْه��ِر َع��ْن َح��نَ��ٍش أَبُ��و َف��أََزاَل��ُه أَْرَم��اَح��نَ��ا َل��يَ��نْ��تَ��ِزَع��ْن

أرماحنا لينتزعن عدونا حلف يقول: القوية، والصلدم: رسج، عن يروى ظهر: (عن
فقتلناه.) أيدينا من

والصفاق: الوظيف. ومفصل الحافر بني ما مستدق وهو رسغ، جمع واألرساغ:
الشعر، عليه الذي الجلد تحت الذي األسفل الجلد الصفاق األصمعي: قال البطن. جلدة

للجعدي: وأنشد
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يُ��ثْ��َق��ِب َل��ْم اْل��َج��ْوِز َخ��َش��ِب ِم��ْن ِق ��َف��ا ال��صِّ َش��ِدي��ِد ِب��تُ��ْرٍس َل��َط��ْم��َن

الصفاق.) شديد وهو ترس كأنه منه املوضع ذلك (يقول:
— الحصان يجول حتى الفروج واسعة طويلة أنثى فرس فوق ضارب هو يقول:

وبطنها. قوائمها بني الطويل — الذكر
عليه وسالمه هللا صلوات هللا رسول سيدنا أن روي الذي ذلك هو الرباق: (247)
يديه يضع أنه وصفه يف وقيل ليلة، يف والسماء األرض بني ما به وقطع اإلرساء ليلة ركبه
جري تجري الفرس هذه إن يقول: الحمار. وفوق البغل دون وأنه برصه، منتهى عند

الرباق. وصف يف قيل ما صدق رسعتها إىل الرسل مكذب نظر فإذا الرباق،
الوسط. به يشد ما والنطاق: للحال. بعدها: والواو لألسنة. فيها: من الضمري (248)
فإن كالنطاق حوله — رماحها — أسنتها صارت حتى األبطال به أحاطت إذا يقول:
وال بها يبايل ال فهو رماحهم، اتقاء يف ال أرواحهم وأخذ األبطال يف هي إنما حينئٍذ همته

عنهم. تثنيه هي
والحلم: العقل. ثاقب ويروى: امليضء. الثاقب: وأصل نفاذه. الرأي: ثقوب (249)
دريد: ابن قول إىل نظر وفيه حلمه. لثبات األمور من أمر يقلقه ال يقول: والتعقل. األناة

ِب��اْل��ِح��بَ��ا َط��اَرْت ال��طَّ��يْ��ِش ِريَ��اُح إِذَا ُح��بْ��َوتِ��ي ِب��َج��نْ��بَ��ْي اْل��ِح��ْل��ُم يَ��ْع��تَ��ِص��ُم

لهم يدعو الكريمة، الخيل والعتاق: العشائر. أبي جد لقمان: بن الحارث (250)
الوغى يف قوله: جني: ابن قال — الحرب — الوغى يف فرسانا الخيل ظهور يفارقوا بأال
لذلك ملم؛ دفع أو لحرب الخيل يركبون إنما ملوك أنهم وهي نكتة، فيه أن إال حشو
وقت، يف ظهورها يفارقوا ال أن الدعاء القتىض الوغى يف يقل لم لو إذ الحرب، حالة خص
بالرأي امللك تدبري إىل يحتاجون امللوك ألن امللوك؛ أفعال من ال الرواض أفعال من وهذا

واالستقرار. الفراغ إىل
قاتلوهم فكأنهم إليهم، وصولهم قبل األعداء قلوب يف خوفهم بعثوا يقول: (251)

تمام: أبو قال اللقاء. قبل خوفهم لشدة يلقوهم أن قبل

اْألَْوَج��اِل ِم��َن ُق��لُ��وِب��ِه��ِم ِف��ي َم��ا َل��ُه َل��َزاَح��َف��ُه��ْم يُ��َزاِح��ْف��ُه��ْم َل��ْم َل��ْو
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فأدغم. بالهمز أعادئ وأصله األعداء، جمع — بالتشديد — واألعادي هذا:
وتنتيض: نفسها. السيوف هنا: واملراد السيف، حد وهي ظبة، جمع الظبا: (252)
أغمادها من تخرج تكاد لذلك فهي األعناق، يف تغمد أن السيوف عودوا إنهم يقول: تستل.

تمام: أبي قول من وهذا أحد. يستلها أن قبل األعناق إىل

اْل��ِغ��ْم��ِد ِم��َن ُظ��بَ��اُه َل��َس��لَّ��تْ��ُه يَ��َداِن تَ��ُس��لَّ��ُه َل��ْم َل��ْو ��يْ��ِف ال��سَّ ِم��ثْ��َل َونَ��بَّ��ْه��َن

خافوا الرماح وقع من الفرسان خاف إذا يقول: والفزع. الخوف اإلشفاق: (253)
وصربوا. فتجلدوا والجزع الجبن إىل ينسبوا أن ومن الخوف من هم

— املمدحون — هم أي محذوف؛ مبتدأ خرب وكل: الشجاع. الرجل الذمر: (254)
والرفعة املجد طلب يف قتلوا إذا إنهم يقول: القمر. ليايل آخر واملحاق: إلخ. … ذمر كل
وما باملحاق، الكمال تستفيد فإنها كالبدور؛ بموتهم ذكرهم حسن فازداد رشفهم ازداد
سبب فمحاقها الكمال، درجة إىل ترتفع املحاق يف ألنها تتم؛ لم املحاق إىل ترص لم
املحاق يف تمامها جني: ابن وقال ورشًفا. ذكًرا اكتسبوا قتلوا إذا هؤالء كذلك كمالها.
ذلك له سوغ وإنما الكمال، ضد وهو النقصان غاية املحاق ألن الظاهر؛ متناقض الكالم
طلب يف يقتلوا أن عندهم أحوالهم أحسن قوم من هو أي حسنًا»؛ املوت يف «يزيد قوله:
االستطراف طريق عىل اللفظ هذا له فجاز محاقها، يف تمامها ببدور فشبههم املجد،
ابن وقال وترصًفا. اتساًعا يكون أن يجوز ال بما يكون أن يجوز ما فشبه منه، والتعجب
ومصريها إليها تجري التي غايتها فهو املحاق، إىل أمرها يفيض البدور أن أراد فورجه:
يعني الذي البيت هذا يف التمام وليس قتلهم، أمرهم تمام القوم وهؤالء إليه، تصري الذي
بعد إال بدوًرا تكون ال والبدور «كبدور»، قوله: ذلك عىل والدليل الضوء. استكمال به
ال هذا وعىل الواحدي: قال … كأهلة لقال: الضوء استكمال أراد ولو ضوئها، استكمال
ببدور شبههم وإنما الهالك، وآخره املوت إىل أمره يفيض حي كل ألن البيت؛ يف مدح
بما ذلك أوضح ثم املوت، إىل أمرهم آخر النتهاء باملوت حسنًا بزيادتهم املحاق يف تمامها

أوًال. ذكرناه عما يخرج ال
من واقيًا يجد لم فإذا بموته، ولو العار يتقي إنه يقول: لذمر. صفة جاعل: (255)
قال والهالك. املوت بالدرع يُتقى كما العار بها فاتقى له، درًعا جعلها منيته غري العار

تمام: أبو
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اْل��وَْع��ُر َواْل��ُخ��لُ��ُق اْل��ُم��رُّ اْل��ِح��َف��اُظ إَِل��يْ��ِه ُه َف��َردَّ َس��ْه��ًال اْل��َم��ْوِت َف��ْوُت َك��اَن َوَق��ْد

بعضهم: وقال

ِرَم��اِق َع��يْ��ٍش ِم��ْن إَِل��يَّ أََح��بُّ َع��اًرا َع��َل��يَّ يَ��ُك��وُن َال َوَم��ْوٌت

إىل يجر ال موت كالمهم: ومن الرمق. يمسك الذي الدون اليسري العيش (الرماق:
الكميت: قال الدون، أي املرمق؛ العيش ومثله: رماق، يف عيش من خري عار

َونَ��ْه��ِزُل يَ��ْوِم ُك��لِّ ِف��ي ِب��نَ��ا يُ��َج��دُّ َوُط��ولِ��َه��ا اْل��َح��يَ��اِة ُح��بِّ َع��َل��ى أََرانَ��ا
أَْج��َزُل اْل��ِع��ْبءَ يَ��ْح��ِم��ُل َال َح��اِرٌك َل��ُه َف��اِن��يً��ا اْل��َع��يْ��ِش ِم��َن ُم��ْرَم��ًق��ا نُ��َع��اِل��ُج

الكاهل].) أعىل [الحارك:
الحداد هنا: والرقاق السيف. حد شفرة؛ جمع والشفار: اللؤم. ضد الكرم: (256)
عليهم يأبى الكرم هذا ألن األعداء؛ عىل جوانبهم خشن كرًما لهم إن يقول: القاطعات.
إذا وعذوبته لينه مع فهو باملاء، الكرم ذلك شبه ثم اإلهانة. ويقبلوا الخسف يساموا أن
لني فيه كرمه كذلك ونفاذًا، ومضاء صالبة واستفادت شفارها شحذت السيوف سقيته

بعضهم: قول من وهذا أعدائه. عىل وخشونة ألوليائه

َخ��ِش��نَ��اِن َخ��اَش��نْ��تَ��ُه إِْن اُه َوَح��دَّ َم��تْ��نُ��ُه َالَن َاليَ��نْ��تَ��ُه إِْن ��يْ��ِف َوَك��ال��سَّ

تمام: أبي قول إىل نظر وفيه

َم��َض��اِربُ��ُه تُ��َف��لَّ��ْل َل��ْم َم��ا ُخ��ُش��ونَ��تُ��ُه إِنَّ��َم��ا اْل��ُه��نْ��َدَواِن��يَّ اْل��ُح��َس��اَم َف��ِإنَّ

إىل نسب سواكم ادعاها فإذا سواكم، أحد ينلها لم رشيفة معاٍل لكم يقول: (257)
والرسقة. الخيانة

وإن أخالقه، فيك شاهدت يل ظهرت فإذا بأبيك، الشبه شديد أنت يقول: (258)
الرومي: ابن وقال شخصه. غاب
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ال��رََّواِم��ُس َغ��يَّ��بَ��تْ��ُه أَْن َض��رَُّه َف��َم��ا ِم��ثْ��َل��ُه َوَخ��لَّ��َف أَْوَدى َس��َل��ٌف إِذَا

لو يقول: الحرب. يف الكر مكان واملكر: تعرف. ال حتى زيك غريت تنكرت: (259)
يفعلها يكن لم التي بأفعالك لعرفوك أهلها يعرفك ال حتى الحرب ساحة يف زيك غريت
وهي نكتة، وفيه حشو املكر يف جني: ابن قال ابنه، أنك بالطالق يحلفون حتى أبيك غري
فجعله املواضع، أنفس فذكر والشجاعة الفضل فيه يتبني الذي املكان يف شبهه إنما أنه
ابن أي ابنه: أنك حلفوا التربيزي: وقال شهرتها. له ليس مما غريها يف ال فيها شبهه
يصل أن من عليك يشفق أب املكر فكأن والرضب، الطعن من سامًلا فيه يجدونك إذ املكر

طعنة. أو جرح إليك
وأقطارها. الدنيا نواحي واآلفاق: أطاقه. به: وقوى تعجب. االستفهام: (260)
استولت أي األرض؟! نواحي عىل اشتملت قد وهي كفك حمل زندك يطيق كيف يقول:
يريد اآلفاق، إىل بالقياس كالكف إليها بالقياس صغرية اآلفاق صارت حتى أطرافها عىل

قبضته. يف وصغرت الدنيا عىل اقتدر أنه
أسلحتهم عىل المتناعك الحديد بسيوف عليك يقدرون ال أعداءك إن يقول: (261)
يعدلون أعداءك أن يعني النفاق. بسيف إال يلقونك فال شوكتك، وشدة وشجاعتك ببأسك

بالنفاق. مواراتك إىل بالحرب مجاهرتك عن
كتب من كتابًا يفضالن بعده والذي البيت هذا إن املعري: العالء أبو قال (262)
لكان سواهما شاعرهما يقل لم ولو النظام، وحسن الصدق يف متناهيان ألنهما الفالسفة؛
كريه املوت أن فظنت الهواء هذا ألفت نفوسنا إن يقول: … وجمال منهما رشف له
الطعم. مر املوت أن األنفس يف أوقع وهذا الطيب، الرقيق الهواء إللفها وذلك الذوق؛
حب ألن بالحرب؛ يجاهروه ولم عنه جبنوا حني أعدائه عذر بيان هذا ويف الواحدي: قال
ال كالم ابتداء هذا يكون أن ويجوز قال: الحمام. طعم وأراهم الجبن لهم زين الحياة
مساكنة تألف البهيمية النفوس الحكيم: قول من وهذا العكربي: قال قبله. بما يتصل
ذلك. بضد الصافية والنفوس أجسامها، مفارقة عليها تصعب فلذلك الرتابية، األجساد

فهو وإال الهواء هذا إلفتنا ومن النفس أكاذيب من املوت خوف إن يقول: (263)
ال وأنه النفس، وضعف الجبن عن ينشأ عجز وقوعه قبل املوت من الجزع أن معلوم
ال العرويض: الفضل أبي وعبارة فيه. هو مما بيشء امليت حس لعدم املوت؛ بعد جزع
الحذر ينفع ال الوقوع قبل فإنه بوقوعه؛ تيقنه بعد للموت اإلنسان يحزن أن يحسن
هذا يف نسب وقد قال: ثم به، لك علم وال عليك حزن فال وقع وإذا العيش، وينغص

875



املتنبي ديوان رشح

الجبن من وتحذير الشجاعة عىل حث قبله والذي البيت وهذا الواحدي: قال اإللحاد. إىل
يرد ولم الطيب أبو أراده ما هذا قال: اإلقدام، فيرتك اإلنسان يخافه لئال للموت وتهوين

الظاهر. حيث من هذا قال وإنما اإللحاد،
طالبه عن ومنعه أوثقه قد البخل كان مال كم يقول: املال. كثرة الثراء: (264)

لطالبه! وأبحته إساره من فأطلقته أربابه قتلت
عن به يضن ألنه قبيح؛ اللئيم يد يف املال إن يقول: والعدم. الفقر اإلمالق: (265)
يقول: أن يريد اإلمالق، يف الكريم قبح قدر فقوله: الكريم، يد يف الفقر يقبح كما حقوقه،
تمام: أبي قول من األول واملرصاع والقافية. للرضورة فقلب الكريم، يف اإلمالق قبح قدر

َوإَِس��اِر! ُغ��ْربَ��ٍة ِف��ي َف��َك��أَنَّ��َه��ا ِع��نْ��َدُه َك��انَ��ْت ل��ل��ِه ِن��ْع��َم��ٍة َك��ْم

العطوي: وقول

أَْق��َواِم َع��َل��ى اْس��تُ��ْق��ِب��َح��ْت ُربَّ��َم��ا َوَل��ِك��ْن تُ��َع��اُب َال ال��ل��ِه ِن��ْع��َم��ُة
اْإلِْس��َالِم بَ��ْه��َج��ِة نُ��وُر َوَال ـ��َل��ى ـْ يَ��ع�� أَِب��ي ِب��َوْج��ِه اْل��ِغ��نَ��ى يَ��ِل��ي��ُق َال
َواْل��ُغ��َالِم َواْل��َق��َف��ا َواْل��َوْج��ِه ذَْوِن َواْل��ِب��ر َواْل��َق��َالِن��س ال��ثَّ��وب وِس��خ

عليه، يدل ولكنه والرفعة، الرشف يف املمدوح فعل يبلغ ال قويل إن يقول: (266)
فعل يف قوله أن أي اإلرشاق؛ يف كالشمس ولكن وتروى: الشمس. من اإلرشاق بمنزلة فهو
إليه بالقياس ولكنه له، كفًؤا فيكون كذلك، كالشمس ليس كالشمس هو الذي املمدوح
التي الشمس بأشعة املمدوح وفعل بالشمس قوله شبه إرشاقها؛ إىل بالقياس كالشمس

الكائنات. تمأل
شاعر وأنا وبدقائقه به العليم ملحاسنه الناظم املجد شاعر أنت يقول: (267)
يف يفتنن فهو الدقيقة املعاني صاحب واحد وكل اآلخر، خليل منا واحد فكل اللفظ،
ترفًعا للممدوح — وصديًقا صاحبًا — خدنًا نفسه جعل نفسه؛ بالخدن وأراد صناعته.

تمام: أبي قول البيت هذا ومثل وافتخاًرا.

ُم��ْغ��ِرِب ِف��ي ُم��ْغ��ِرٌب َف��أَبْ��دََع ِف��ي��ِه َش��اِع��ٌر َف��أَْغ��َرَب َخ��الِئ��ُق��ُه َغ��ُربَ��ْت
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املداح، كثري همام ملك ألنك مديحك؛ يف األشعار وتسمع تُمدح تزل لم يقول: (268)
يف ينظر ولعله الحمري. نهيق الجياد صهيل يفضل كما سمعته ما يفضل شعري ولكن

زهري: بن خداش قول إىل هذا

اْل��َف��َرِس َم��نْ��ِس��َج َوَخ��لَّ��ى اْل��ِح��َم��اِر َع��َل��ى ِرَح��اَل��تَ��ُه أَْل��َق��ى َك��َم��ْن أَُك��وَن َوَل��ْن

اآلخر: وقول

اْل��ِح��َم��اَرا اْل��َف��َرِس َع��َل��ى َك��ُم��ْخ��تَ��اٍر تَ��ُك��ونِ��ي َال ��ِك َع��مِّ ِب��ابْ��ِن ��ي أَِل��مِّ

من له ما مثل يل فليت بك، مرزوق — محظوظ — مجدود دهرك إن يقول: (269)
التايل. البيت يف ذلك بني ثم والرزق، الحظ

كلها. يف يطمع ال ألنه السعادة؛ هذه بعض يشتهي عرص كل كان يقول: (270)
الوليد: بن ملسلم ومثله

اْألَُوِل أَْع��َص��اِرِه ِف��ي ك��ان يَ��ُك��ْن َل��ْم إِذْ أََواِخ��َرُه أُوَالُه يَ��ْح��ُس��ُد َك��ال��دَّْه��ِر

تمام: أبي قول إىل نظر وفيه

َق��بْ��ُر أَنَّ��َه��ا اْش��تَ��َه��ْت إِالَّ ثَ��َوى َغ��َداَة بُ��ْق��َع��ٌة تَ��بْ��َق َل��ْم اْألَثْ��َواِب َط��اِه��َر َم��َض��ى

املرضوبة. الدراهم هي وقيل: الفضة، والورق: الذهب. العني: (271)
إنه أي كريًما؟ خلقت لم له: يقول كأنه جوده عىل يلومه الذي إن يقول: (272)
ال اليشء عىل املطبوع ألن اإلنسان؛ عليه طبع ما عىل اللوم ينفع وليس الجود عىل طبع
خلق َخْلَقه َخَلق والذي خلقته، يغري أن يستطيع ال كما غريه، إىل عنه يحيد أن يستطيع

ُخلَُقه.
فال الناس لينتابه الطريق عىل بيتًا فرضب بميافارقني، العشائر أبو كان (273)
ونداه سماحته كفته أما قالوا: الناس إن وقال: الطيب أبو ذلك فذكر حجابًا، دونه يرون

للقصاد؟! الطريق عىل بيته بنى حتى البلد يف
بخيًال يكون ال الشجاع إن يقول: والذعر. الخوف والفرق: البخل. الشح: (274)
يفرق، ال والشجاع الفقر، خوف الشح أن وذلك الخوف؛ يتجنب كما البخل يتجنب وإنما
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أبو يقول كما وهذا باهلل. الظن سوء يجمعهما غريزتان والجبن البخل الجاحظ: قال كما
تمام:

َوُم��ِع��ي��َدا َغ��اَرٍة َوُم��بْ��ِدَي َونَ��ًدى وًَغ��ى ِف��ي يَ��ِزي��َد أَبَ��ا نَ��َظ��ْرَت َوإِذَا
َوَوِري��َدا ثُ��ْغ��َرًة اْألَِس��نَّ��ِة َوش��ب��ا َم��اِل��ِه ُم��َش��اَش��َة ��ي��ِه ُم��َرجِّ يَ��ْق��ِري
ُج��وَدا ��َج��اَع��ِة ال��شَّ ِم��َن َوأَنَّ تُ��ْدِم��ي َش��َج��اَع��ًة ��َم��اِح ال��سَّ ِم��َن أَنَّ أَيْ��َق��نْ��َت

— بالضم — والثغرة مضغة، يمكن الذي العظم رأس واملشاشة: يضيف. (يقري:
النحر.) نقرة

اآلخر: ويقول

ُج��بْ��نَ��ا ُه يَ��ْع��تَ��دُّ بُ��ْخ��لُ��ُه َوبَ��اِس��ٍل ُج��بُ��ٍن ِم��ْن اْل��بُ��ْخ��َل يَ��ُع��دُّ َج��َواٍد إَِل��ى
ثَ��َم��نَ��ا ِب��ِه يَ��بْ��ِغ��ي َوَال ��َؤاِل ال��سُّ َق��بْ��َل أََم��ٍل ِم��ْن يَ��ْرُج��وَن ِب��َم��ا اْل��ُع��َف��اَة يَ��ْل��َق��ى

إن يقول: سالحه. يف املسترت الشجاع كمي؛ جمع والكماة: الرءوس. الهام: (275)
له فتم إليهم ويتودد لهم ويلني الناس يتملق من يحب كما لشجاعته يحبه أحد كل

قال: كما املتملق، يكسبه ما الهام برضب

َش��اِك��ُد َك��أَنَّ��َك َم��ْوُم��وٌق اْل��َق��تْ��ِل َع��َل��ى ِف��ي��ِه��ُم أَنَّ��َك اْإلِْق��َداِم َش��َرِف َوِم��ْن

منحه.) أو أعطاه (شكده:
كالشمس القصاد عن محجبًا وال الجود مسترت ذلك قبل يكن لم إنه يقول: (276)

راءٍ. كل يراها بعدها مع
يقدر وال الفقر يخاف ال فهو مهلًكا، لجة ذا بحًرا الجود أيها كن يقول: (277)
أخذ ماًال وقصاده سؤاله أعطى كلما ألنه ذلك، من آمنه قد سيفه ألن بالفقر؛ إغراقه عىل

كقوله: وهذا ذلك. أضعاف سيفه له

اْل��َه��يْ��َج��اءُ تَ��ْج��بُ��ُر َم��ا ِب��نَ��َواِل��ِه َم��اِل��ِه َج��نَ��اَح��ْي ِم��ْن يَ��ْك��ِس��ُر ��ْل��ُم َف��ال��سِّ
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سيفه ألن يغرق؛ أن يخاف ال فإنه شئت إن بحًرا الجود أيها كن املعنى: وقيل
ما تهلكة الجود صار لو حتى شجاع سماحته مع أنه يريد تهلكة، كل من األمان أعطاه

خافه.
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ذكره: الدولة سيف أجمل وقد وقال

َم��ِل��َك��ا1 ِب��ِه َغ��اَظ��ْت َق��اِف��يَ��ٍة َوُربَّ انْ��َس��َف��َك��ا ْوَل��ِة ال��دَّ ِب��َس��يْ��ِف نَ��ِج��ي��ٍع ُربَّ
ال��رََّم��َك��ا2 يَ��ْس��تَ��ْك��ِرِم َال اْل��َخ��يْ��َل يُ��بْ��ِص��ِر أَْو َم��َط��اِل��َع��َه��ا يُ��نْ��ِك��ْر َال ��ْم��َس ال��شَّ يَ��ْع��ِرُف َم��ْن
َل��َك��ا3 اْل��َع��اَل��ِم��ي��َن َوإنَّ اْل��ِب��َالَد إِنَّ تَ��ْم��ِل��ُك��ُه اْل��َم��اِل بَ��ْع��َض ِب��اْل��َم��اِل تَ��ُس��رُّ

فقال: استحسنها إلخ، … دمعي4 أجاب أُنشد: وملا

َف��َل��ْك5 نْ��يَ��ا َوال��دُّ ��ْم��ُس ال��شَّ َف��ْه��َو َس��اَر َم��َل��ْك ��ْع��ِر ال��شِّ ِف��ي ��ْع��َر ال��شِّ َه��ذَا إِنَّ
َل��ْك6 َواْل��َح��ْم��ِد ِل��ي ِب��ال��لَّ��ْف��ِظ َف��َق��َض��ى بَ��يْ��نَ��نَ��ا ِف��ي��ِه ال��رَّْح��َم��ُن َع��َدَل
َف��َه��َل��ْك7 َح��يٍّ��ا َك��اَن ��ْن ِم��مَّ َص��اَر َح��اِس��د ِب��أُذِْن��ي َم��رَّ َف��ِإذَا

املصباح: جانب إىل ابنه جلس وقد الوهاب عبد البن وقال

ُح��بُ��ُك8 َل��َه��ا َم��ا َس��َم��اءٍ ِف��ي َك��أَنَّ��نَ��ا اْل��َم��ِل��ُك أَيُّ��َه��ا أََراُه َم��ا تَ��َرى أََم��ا
اْل��َف��َل��ُك9 َواْل��َم��ْج��ِل��ُس ال��دَُّج��ى بَ��ْدُر َوأَنْ��َت َص��اِح��بُ��ُه َواْل��ِم��ْص��بَ��اُح ابْ��نُ��َك أَْل��َف��ْرَق��ُد

البحرتي: يحيى بن هللا عبيد يمدح وقال

َم��َغ��اِن��ي��َك��ا10 ِف��ي َوِب��َدْم��ِع��ي ِب��ي َوُج��ْدُت أُبْ��ِك��ي��َك��ا ِك��ْدُت َح��تَّ��ى َربْ��ُع يَ��ا بَ��َك��يْ��ُت
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ُم��َح��يُّ��وَك��ا11 إِنَّ��ا تَ��ِح��يَّ��تَ��نَ��ا َواْرُدْد َش��َج��نً��ا ِل��ي َه��يَّ��ْج��َت َل��َق��ْد َص��بَ��اًح��ا َف��ِع��ْم
أَْه��ِل��ي��َك��ا؟12 ِرئْ��ِم ِم��ْن بَ��َدًال اْل��َف��َال ِرئْ��َم ُم��تَّ��ِخ��ذًا ِص��ْرَت َزَم��اٍن ُح��ْك��ِم ِب��أَيِّ
َم��ْس��ُف��وَك��ا13 ِب��ال��لَّ��ْح��ِظ َدًم��ا ابْ��تَ��َع��ثْ��َن إِالَّ َل��نَ��ا انْ��بَ��َع��ثْ��َن َم��ا ُش��ُم��وٌس ِف��ي��َك أَيَّ��اَم
يَ��ْع��لُ��وَك��ا14 ال��لَّ��ِه ُع��بَ��يْ��ِد نُ��وَر َك��أَنَّ ُم��ْش��ِرَق��ٌة َواْألَْط��َالُل أَْخ��َض��ُر َواْل��َع��يْ��ُش
��وَك��ا15 يَ��ُؤمُّ َل��ْم ِرَك��اٍب َرْك��ُب َوَخ��اَب بُ��ْغ��يَ��تَ��ُه ُك��نْ��َت يَ��ْح��يَ��ى ابْ��َن يَ��ا اْم��ُرٌؤ نَ��َج��ا
ِف��ي��َك��ا16 ِب��الَّ��ِذي َم��َدُح��وُه َم��ْن َج��ِم��ي��َع َف��اْم��تَ��َدُح��وا ��ْع��َر ال��شِّ ��َع��َراءِ ِل��ل��شُّ أَْح��يَ��يْ��َت
َم��َع��اِن��ي��َك��ا17 ِم��ْن اْل��َم��َع��اِن��ي َدِق��ي��ِق َع��َل��ى َواْق��تَ��َدُروا اْل��َم��ْج��َد ِم��نْ��َك ال��نَّ��اَس َوَع��لَّ��ُم��وا
يُ��َداِن��ي��َك��ا18 َخ��ْل��ٌق َف��َم��ا ِش��ئْ��َت َك��يْ��َف أَْو َل��ُه َش��ِب��ي��َه َال َم��ْن يَ��ا أَنْ��َت َك��َم��ا َف��ُك��ْن
َم��ْس��لُ��وَك��ا19 اْل��ُع��ْرِف َط��ِري��َق نَ��َداَك إَِل��ى أَْوَج��َدِن��ي أَْوَل��يْ��َت ِل��َم��ا اْل��ُع��َف��اِة ُش��ْك��ُر
أَْه��ُج��وَك��ا20 أَثْ��نَ��يْ��ُت َم��ا ِب��ِق��لَّ��ِة أَنِّ��ي أَْوَه��َم��ِن��ي اْآلَف��اِق ِف��ي َق��ْدِرَك َوُع��ْظ��ُم
َم��َواِل��ي��َك��ا21 ِم��ْن َف��ُك��لٌّ َف��َخ��ْرَت َوإِْن َش��َرٍف ِف��ي َق��ْح��َط��اَن ِم��ْن ِب��أَنَّ��َك َك��َف��ى
َش��اِن��ي��َك��ا22 ِم��ثْ��َل َل��َرأَْونِ��ي اْل��َوَرى َع��َل��ى َك��َرٍم ِم��ْن ِزْدَت َق��ْد َك��َم��ا نَ��َق��ْص��ُت َوَل��ْو
َوأَْف��ِدي��َك��ا23 َص��ْح��ِب��ي َرُج��ٍل ِم��ْن يَ��ْف��ِدي��َك َف��أَْس��َم��َع��ِن��ي نَ��اَدى َل��َق��ْد نَ��َداَك َل��بَّ��ى
أَيَ��اِدي��َك��ا24 ِم��ْن َح��يَ��اِت��ي َظ��نَ��نْ��ُت َح��تَّ��ى ِب��يَ��ٍد يَ��ًدا تُ��ولِ��ي َم��ا تُ��تْ��ِب��ُع ِزْل��َت َم��ا
ُف��وَك��ا25 ِب��َه��ا يَ��ْس��ُخ��و َال َف��ِإنَّ��َك َال أَْو ِب��َه��ا ُع��ِرْف��َت َف��َع��اَداٌت َه��ا تَ��ُق��ْل: َف��ِإْن

فقال: عمله إىل الساحل بإضافة عمار بن بدر عىل رائق ابن من كتاب وورد

َل��َك��ا26 َل��ُه َوأَنْ��َت ُص��وٌر الَّ��ِذي َوَق��لَّ ِب��َك��ا؟ نُ��َه��نِّ��ئُ��َه��ا أَْم ِب��ُص��وٍر تُ��َه��نَّ��ا
َق��ْدِرَك��ا27 َج��نْ��ِب إَِل��ى إِالَّ ِب��ِه ُح��ِب��ي��َت الَّ��ِذي ��اِح��ُل َوال��سَّ اْألَْرُدنُّ َص��ُغ��َر َوَم��ا
نَ��ْح��َوَك��ا28 َواْل��َغ��ْرُب ��ْرُق ال��شَّ َل��َس��اَر نُ��ُف��وٌس انَّ��َه��ا َل��َو َح��تَّ��ى اْل��بُ��ْل��َداُن تَ��َح��اَس��َدِت
بَ��َك��ى29 َوَف��ٍم ُم��ْق��َل��ٍة ذُو أَنَّ��ُه َوَل��ْو أَِم��ي��َرُه تَ��ُك��وُن َال ِم��ْص��ٌر َوأَْص��بَ��َح

فقال: الرشاب يف رغبة له يكن ولم بدر وسقاه

ذَاَك��ا30 ِل��ي َك ُودِّ ِل��ِس��َوى ال َك��ا إِالَّ نَ��اَدْم��ُت َم��ْن تَ��َر َل��ْم
َوأَْخ��َش��اَك��ا31 أَْرُج��وَك أَْم��َس��يْ��ُت َوَل��ِك��نَّ��ِن��ي ِل��ُح��بِّ��ي��َه��ا َوَال
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فقال يرشب الطيب أبو فرآه أخرى، بعد مرة الرشب من عمار بن بدر تاب كان وقد
ارتجاًال:

ُم��ْل��ِك��ِه32 ال ِم��ْل��ِك��ِه ِف��ي ُش��َرَك��اُؤُه نُ��َدَم��اُؤُه الَّ��ِذي اْل��َم��ِل��ُك أَيُّ��َه��ا يَ��ا
َس��ْف��ِك��ِه33 ِم��ْن تَ��ْوبَ��ٍة ِم��ْن تَ��ْوبَ��ٌة َل��َك َك��ْرَم��ٍة َدُم بَ��يْ��نَ��نَ��ا يَ��ْوٍم ُك��لِّ ِف��ي
تَ��ْرِك��ِه؟34 ِم��ْن أَْم تَ��تُ��وُب ��َراِب ال��شَّ أَِم��َن َف��نَ��بِّ��نَ��ا اْل��ِك��َراِم ِش��يَ��ِم ِم��ْن ��ْدُق َوال��صِّ

العلوي: طاهر عند وهو طغج بن محمد يف وقال

َع��َل��يْ��َك��ا ��ِري��ِف ال��شَّ ذَا َح��قِّ َوِم��ْن ِر اْل��ِب��ْر ِم��َن أََرْدَت الَّ��ِذي بَ��َل��ْغ��َت َق��ْد
إَِل��يْ��َك��ا35 تَ��ِس��ي��َر أَْن ِخ��ْف��ُت ذَا ـ��ِت��َك ـْ َوق�� ِف��ي اِر ال��دَّ إَِل��ى تَ��ْس��ِر َل��ْم َوإِذَا

فقال: داره يف بركة فيه وصف شعًرا ينشده إنسان وعنده العشائر أبي يف وقال

َل��ك36 اْل��َوْص��ِف ِف��ي اْل��ُح��ْس��َن تَ��َرَك َل��َق��ْد َوْص��ِف��َه��ا ِف��ي أَْح��َس��َن َك��اَن َل��ِئ��ْن
اْل��ِب��َرْك37 َه��ِذي َم��ْدِح ِم��ْن َل��تَ��أْنَ��ُف اْل��ِب��َح��اَر َوإِنَّ بَ��ْح��ٌر ِألَنَّ��َك
َم��َل��ْك38 َم��ا َوَال َل��َديْ��َك يَ��بْ��َق��ى ـ��َت ـْ َم��َل��ك�� َم��ا َال َس��يْ��ُف��َك َك��أَنَّ��َك
َس��َف��ْك39 َم��ا َم��اِئ��َه��ا ِم��ْن َوأَْك��ثَ��ُر ـ��َت ـْ َوَه��ب�� َم��ا َج��ْرِي��َه��ا ِم��ْن َف��أَْك��ثَ��ُر
اْل��َف��َل��ْك40 َدْوَر ال��نَّ��اِس َع��َل��ى َوُدْرَت ُق��ْدَرٍة َع��ْن َوأَْح��َس��نْ��َت أََس��أَْت

كالم فيها وجرى قال، ما آخر وهو ويودعه، الدولة عضد شجاع أبا يمدح وقال
وثالثمائة وخمسني أربع سنة شعبان يف وأنشدها ذلك، يقصد لم وإن نفسه ينعي كأنه

ُقتل: وفيها

َف��َداَك��ا41 إِالَّ إِذَْن َم��ِل��ٌك َف��َال َم��َداَك��ا َع��ْن ��ُر يُ��َق��صِّ َم��ْن َل��َك ِف��ًدى
َق��َالَك��ا42 ِل��َم��ْن ِب��اْل��بَ��َق��اءِ َدَع��ْونَ��ا يُ��َس��اِوي َم��ْن َل��َك ِف��ًدى ُق��ْل��نَ��ا: َوَل��ْو
ِم��َالَك��ا43 ِل��َم��ْم��َل��َك��ٍة َك��انَ��ْت َوإِْن نَ��ْف��ٍس ُك��لَّ ِف��داءََك َوآَم��نَّ��ا
��بَ��اَك��ا44 ال��شِّ نَ��ثَ��َر َم��ا تَ��ْح��َت َويَ��نْ��ِص��ُب ُج��وًدا اْل��َح��بِّ نَ��ثْ��َر يَ��ظُّ��نُّ َوَم��ْن
��َك��اَك��ا45 ال��سُّ اْل��َح��اُل ِب��ِه بَ��َل��َغ��ْت َوَق��ْد َك��َراُه ِب��ِه ال��تُّ��َراَب بَ��َل��َغ َوَم��ْن

883



املتنبي ديوان رشح

ِع��َداَك��ا46 َخ��َالِئ��ُق��ُه��ْم َك��انَ��ْت َل��َق��ْد َص��ِدي��ًق��ا ُق��لُ��وبُ��ُه��ُم َك��انَ��ْت َف��َل��ْو
ِض��نَ��اَك��ا47 ُدنْ��يَ��اُه أَبْ��َص��ْرَت إِذَا نَ��ِح��ي��ف��ا َح��َس��بً��ا ُم��بْ��ِغ��ٌض ِألَنَّ��َك
ِس��َواَك��ا48 ِب��ِه يَ��ِح��لَّ أَْن ِب��ُح��بِّ��َك ُف��َؤاِدي َع��َل��ى َخ��تَ��ْم��َت َوَق��ْد أَُروُح
ِح��َراَك��ا49 ِب��ِه أُِط��ي��ُق َال ثَ��ِق��ي��ًال َط��ِوي��ًال ُش��ْك��ًرا ��َل��تْ��ِن��ي َح��مَّ َوَق��ْد
ِس��َواَك��ا50 إِالَّ ِب��نَ��ا تَ��ْم��ِش��ي َف��َال اْل��َم��َط��ايَ��ا َع��َل��ى يَ��ُش��قَّ أَْن أَُح��اِذُر
ذََراَك��ا51 ِف��ي اْإلَِق��اَم��ِة َع��َل��ى يُ��ِع��ي��ُن َرِح��ي��ًال يَ��ْج��َع��لُ��ُه ال��ل��َه َل��َع��لَّ
أََراَك��ا52 َح��تَّ��ى ِب��ِه أُبْ��ِص��ْر َف��َل��ْم َط��ْرِف��ي َخ��َف��ْض��ُت اْس��تَ��َط��ْع��ُت أَنِّ��ي َوَل��ْو
َك��َف��اَك��ا؟53 َوَم��ا اْل��ُم��ْس��تَ��ِف��ي��ُض نَ��َداَك َك��َف��اِن��ي َوَق��ْد َع��نْ��َك ��بْ��ُر ال��صَّ َوَك��يْ��َف
��َراَك��ا؟!54 ال��شِّ ِف��ي��َه��ا ِم��ْش��يَ��ِت��ي َف��تَ��ْق��َط��َع نَ��ْع��ِل��ي ��ْم��ِس ال��شَّ َوَع��يْ��ُن أَتَ��تْ��ُرُك��ِن��ي
ابْ��ِت��َراَك��ا؟!55 ��يْ��ِر ال��سَّ َغ��َدا إِذَا َف��َك��يْ��َف َش��ِدي��ًدا ِس��ْرنَ��ا َوَم��ا أََس��ِف��ي أََرى
أََح��اَك��ا56 َوَق��ْد ُض��ِربْ��ُت َم��ا أَنَ��ا َف��َه��ا َس��يْ��ٌف اْل��بَ��يْ��ِن َق��بْ��َل ��ْوُق ال��شَّ َوَه��ذَا
َف��اَك��ا57 َص��اَح��بْ��َت َال ��ْم��َت ال��صَّ َع��َل��يْ��َك َق��ْل��ِب��ي: َق��اَل أَْع��َرَض ال��تَّ��ْوِدي��ُع إِذَا
ُم��نَ��اَك��ا58 َوَال َل��ُق��ْل��ُت: ُم��َع��اَوَدٌة تَ��َم��نَّ��ى َم��ا أَْك��ثَ��َر أَنَّ َوَل��ْوَال
َش��َف��اَك��ا59 َم��ا أََع��لَّ��َك َم��ا َوأَْق��تَ��ُل ِب��َداءٍ َداءٍ ِم��ْن اْس��تَ��ْش��َف��يْ��َت َق��ِد
اْل��ِع��َراَك��ا60 َل��َه��ا أََط��ْل��ُت َق��ْد ُه��ُم��وًم��ا َوأُْخ��ِف��ي نَ��ْج��َوانَ��ا ِم��نْ��َك َف��أَْس��تُ��ُر
ِرَك��اَك��ا61 َك��انَ��ْت َط��اوَْع��تُ��َه��ا َوإِْن ِش��َداًدا َك��انَ��ْت َع��اَص��يْ��تُ��َه��ا إِذَا
ِب��ذَاَك��ا62 ذَا ُق��ُدوِم��ي: َل��ُه يَ��ُق��وُل َح��ِزي��ٍن ِم��ْن ال��ثَّ��ِويَّ��ِة ُدوَن َوَك��ْم
َواْل��ِوَراَك��ا63 تُ��ْرَوَك َرْح��َل يُ��َق��بِّ��ُل أَنَ��ْخ��نَ��ا إِذَا ال��رَُّض��اِب َع��ذِْب َوِم��ْن
َوَص��اَك��ا64 ِب��ِه اْل��َع��ِب��ي��ُر َع��ِب��َق َوَق��ْد بَ��ْع��ِدي ال��طِّ��ي��َب يَ��َم��سَّ أَْن يُ��َح��رُِّم
َواْألََراَك��ا65 اْل��بَ��َش��اَم��َة َويَ��ْم��نَ��ُح��ُه َص��بٍّ ُك��لِّ ِم��ْن ثَ��ْغ��َرُه َويَ��ْم��نَ��ُع
نَ��َداَك��ا66 َع��ْن َح��دََّث ال��نَّ��ْوَم َف��َل��يْ��َت َع��نِّ��ي ال��نَّ��ْوُم ُم��ْق��َل��تَ��يْ��ِه يُ��َح��دُِّث
ال��لِّ��َك��اَك��ا67 اْل��ُع��ذَاِف��َرَة أَنْ��َض��ى َوَق��ْد إِالَّ يُ��ْع��ِرْق��َن َال اْل��بُ��ْخ��َت َوأَنَّ
ابْ��ِت��َش��اَك��ا68 ��َم��ُه تَ��َوهَّ انْ��تَ��بَ��َه��ْت إِذَا ِب��ُح��ْل��ٍم ِل��ُم��ْق��َل��ِت��ِه أَْرَض��ى َوَم��ا
َه��َواَك��ا69 يُ��تَ��يِّ��ُم��ُه َال َف��َل��يْ��تَ��ُه َوأَْح��ِك��ي يُ��ْص��ِغ��ي ِب��أَْن إِالَّ َوَال
ُع��َالَك��ا70 أَْم ثَ��نَ��اِئ��ي ِم��ْن أَيَ��ْع��َج��ُب يَ��ْدِري َل��يْ��َس اْل��َم��َس��اِم��ِع َط��ِرِب َوَك��ْم
َواْل��َم��َداَك��ا71 ِف��ْه��ِري ��ْع��ُر ال��شِّ َوذَاَك ِم��ْس��ًك��ا َك��اَن ِع��ْرُض��َك ال��نَّ��ْش��ُر َوذَاَك
َع��نَ��اَك��ا72 َح��اِم��ُدُه يُ��ْس��ِم َل��ْم إِذَا ُه��َم��اًم��ا َواْح��َم��ْد تَ��ْح��َم��ْدُه��َم��ا َف��َال
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أَبَ��اَك��ا73 ِب��َه��ا بَ��نُ��وَك يَ��ْل��َق��ى َغ��ًدا أَِب��ي��ِه ِم��ْن َش��َم��اِئ��ُل َل��ُه أََغ��رَّ
اْش��ِت��َراَك��ا74 َم��َع��ُه يَ��دَِّع��ي َوآَخ��ُر ِب��َوْج��ٍد ُم��ْخ��تَ��صٌّ اْألَْح��بَ��اِب َوِف��ي
تَ��بَ��اَك��ى75 ��ْن ِم��مَّ بَ��َك��ى َم��ْن تَ��بَ��يَّ��َن ُخ��ُدوٍد ِف��ي ُدُم��وٌع اْش��تَ��بَ��َه��ْت إِذَا
أُوَالَك��ا76 َع��َل��ى نَ��َواَي ِم��ْن ِل��َع��يْ��ِن��ي ُش��َج��اٍع أَِب��ي َم��ْك��ُرَم��اُت ��ْت أَذَمَّ
َح��َش��اَك��ا77 ِف��ي اْألَِس��نَّ��ِة َوْق��ُع َل��َه��ا ِرَك��اٍب أَيْ��ِدي َع��ْن بُ��ْع��ُد يَ��ا َف��ُزْل
َه��َالَك��ا78 أَْو نَ��َج��اًة أَْو أَذَاًة َف��ُك��ونِ��ي ُط��ُرق��ِي يَ��ا ِش��ئْ��ِت َوأَيٍّ��ا
��َم��اَك��ا79 ال��سِّ يَ��َرُوا أَْن َق��بْ��َل َرأَْونِ��ي َخ��ْم��ٌس تَ��ْش��ِري��َن َوِف��ي ِس��ْرنَ��ا َف��َل��ْو
َراَك��ا80 ال��دِّ َوال��طَّ��ْع��َن اْألَْع��َداءِ َق��نَ��ا َع��نِّ��ي َف��نَّ��اُخ��ْس��َر يُ��ْم��ُن يُ��َش��رُِّد
َش��اَك��ا81 اْألَبْ��َط��اَل يَ��ذَْع��ُر ِس��َالًح��ا َط��ِري��ِق��ي ِف��ي ِرَض��اُه ِم��ْن َوأَْل��بَ��ُس
َخ��َالَك��ا؟!82 َم��ا ُزوٌر ال��نَّ��اِس َوُك��لُّ اْف��تَ��َرْق��نَ��ا إِذَا َع��نْ��َك أَْع��تَ��اُض َوَم��ْن
اْم��ِت��َس��اَك��ا83 ِف��ي��ِه يَ��ِج��ْد َوَل��ْم يَ��ُع��وُد َه��َواءٍ ِف��ي َس��ْه��ٍم َغ��يْ��ُر أَنَ��ا َوَم��ا
َواْص��َط��َف��اَك��ا84 َداَرَك َف��اَرْق��ُت َوَق��ْد يَ��َراِن��ي أَْن إَِل��ِه��ي ِم��ْن َح��ِي��يٌّ

هوامش

بسيف — انصب — انسفك دم رب يقول: القصيدة. والقافية: الدم. النجيع: (1)
تلك فغاظت بها مدح قصيدة ورب بسفكه، أمر أو هو سفكه ألنه بسببه أي الدولة؛

لحسنها. عليها وحسده ملًكا القصيدة
لم عرفك من يقول: الركوب. دون للنسل تتخذ الربذونة رمكة؛ جمع الرمك: (2)
كمن غريك، يستعظم لم رآك ومن عرفها، من ارتفاعها يدفع ال كالشمس فضلك يجحد
بمعنًى. هما يستفره، يستكرم: بدل ويروى منها. الرمك يستكرم لم الخيل عتاق أبرص
ألن مالك؛ بمالك رسرت فقد شيئًا أحًدا وهبت فإذا لك كلهم الناس إن يقول: (3)

زيد: بن عدي قول إىل هذا يف ينظر ولعله لك. الكل

َوُم��ْس��تَ��اِق ثَ��اِب��ٍت ِم��ْن يُ��ْم��َل��ُك َوَم��ا َواْل��ِب��الُد اْل��َم��اُل َوَل��َك

مطلعها: التي القصيدة أراد (4)
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َواْإلِِب��ِل ال��رَّْك��ِب َق��بْ��ل َف��َل��بَّ��اُه َدَع��اُه َط��َل��ٍل ِس��َوى اِع��ي ال��دَّ َوَم��ا َدْم��ِع��ي أََج��اَب

تفضل كما األشعار سائر يفضل الناس بني كامللك الشعر بني شعره إن يقول: (5)
— بالتحريك — وامللك هذا؛ السماء. يف الشمس سري الدنيا يف سائر وهو الخلق، املالئكة
الرسالة. وهي األلوكة، من — الهمزة بتقديم — مألك أصله الكسائي: قال وجمع. واحد
يمدح جاهيل القيس عبد من لرجل عبيدة أبو وأنشد مألك. فقيل: الالم، وقدمت قلبت، ثم
بن هللا عبد به يمدح وجزة ألبي هو السريايف: ابن وقال النعمان. هو قيل: امللوك، بعض

الزبري:

يَ��ُص��وُب ��َم��اءِ ال��سَّ َج��وِّ ِم��ْن َل تَ��نَ��زَّ ِل��َم��ْألَِك َوَل��ِك��ْن ِإلِنْ��ِس��ي َف��َل��ْس��ُت

فقالوا: إليه، ردوها جمعوه فلما ملك، فقيل: االستعمال لكثرة همزته تركت ثم
الصلت: أبي بن أمية قال أيًضا، ومالئك مالئكة

أَْج��َرُب اْل��ق��َواِئ��ُم تَ��َواَك��َل��ُه َس��ِدٌر َح��ْوَل��َه��ا َواْل��َم��َالِئ��َك ِب��ْرِق��َع َوَك��أَنَّ

السماء شبه بحر. أي وسدر: السابعة، هي قيل: السماء أسماء من اسم (برقع:
يتموج.) فلم الرياح تواكلته أي القوائم؛ تواكله وقوله: لجريه. ال ملالمسته أراد بالبحر،

وقبله: دالية، القصيدة ألن — بالدال — أجرد صوابه بري: ابن قال

ت��وَرد َف��أَتَ��ى ِب��َس��اِب��َع��ٍة َوأَتَ��ى أَْط��بَ��اق��َه��ا َف��اْس��تَ��َوْت ِس��تٍّ��ا َف��أَتَ��مَّ

الهالل: صفة يف يقول وفيها

َويُ��ْغ��َم��ُد يُ��َس��لُّ َوَس��اُه��وٌر َق��َم��ٌر َخ��ِب��ي��ئَ��ُه أَنَّ َغ��يْ��َر ِف��ي��ِه نَ��ْق��َص َال

العرب.) تزعمه فيما كسف إذا فيه يدخل للقمر كالغالف (الساهور
بما لك وقىض نظمه يف باإلحسان يل فقىض وبينك بيني فيه هللا عدل يقول: (6)
وفيه دائًما، بالحمد ولك وحسنه بلفظه يل فحكم عليك، والثناء الحمد من فيه يختلج

الرومي: ابن قول إىل نظر
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ِن��َظ��اِم��ي َوال��نِّ��َظ��اُم ُدرَُّك رُّ َف��ال��دُّ أَْع��َط��يْ��تَ��ِن��ي الَّ��ِت��ي َف��َواِئ��ِدَك ِم��ْن ُخ��ذْ

من مات امللوك من لك حاسد أو الشعراء من يل حاسد شعري سمع إذا يقول: (7)
أحد به يمدح لم املحامد من فيه وما بمثله. اإلتيان عن الشعراء يعجز لفظه ألن الحسد؛

امللوك. من
أنه غري كالسماء. قدره علو يف مجلسه جعل السماء. يف النجوم طرائق الحبك: (8)

للسماء. كما طرائق له ليست
— املصباح من قريب وهو — ابنه جعل فراقدان. وهما معروف، نجم الفرقد: (9)

الجهم: بن عيل قول إىل نظر هذا ويف اآلخر. الفرقد بالصاحب: وأراد كالفرقد،

ال��زُُّه��ُر اْألَنْ��ُج��ُم تَ��ِل��ي��ِه ��َم��اءِ ال��سَّ بَ��ْدُر تَ��تْ��بَ��ُع��ُه اْألَْم��ِر َوُوَالُة َك��أَنَّ��ُه

نواس: أبي قول من التشبيه هذا وكيع: ابن وقال

اْل��َع��بُ��وُر ��ْع��َرى ال��شِّ نَ��اَرَه��ا َوأَذَْك��ْت اْل��َح��ُروُر َواْرتَ��َف��َع أَيْ��لُ��وُل َق��َض��ى
��ُروُر ال��سُّ بَ��يْ��ِن��ِه��َم��ا ِن��تَ��اَج َف��ِإنَّ ِب��َم��اءٍ َخ��ْم��ًرا َف��انْ��ِك��َح��ا َف��ُق��وَم��ا
��ُه��وُر ال��شُّ َل��ُه تُ��َع��دُّ َال ِب��َح��ْم��ٍل أُمُّ َع��َل��يْ��ِه تَ��ِدرُّ َال ِن��تَ��اٌج
يَ��ُدوُر َف��َل��ٌك بَ��يْ��نَ��َه��ا َن تَ��َك��وَّ َع��َل��يْ��نَ��ا َك��رَّتْ��َه��ا اْل��َك��اَس��اُت إِذَا
تَ��ُغ��وُر َوأَْح��يَ��انً��ا ُم��َش��رَِّق��ًة َوَريْ��ثً��ا َع��َج��ًال نُ��ُج��وُم��ُه تَ��ِس��ي��ُر
نُ��ُش��وُر َل��َه��ا َدْوَراِت��ِه��نَّ َوِف��ي ِم��تْ��ن��ا اْل��ُق��ْط��ُب يُ��ْج��ِرِه��نَّ َل��ْم إِذَا

ربع يا عليك بكيت يقول: أهله. به كان الذي املنزل وهو مغنى، جمع املغاني: (10)
يف دمعي وأفنيت نفيس أتلفت فقد لبكائي، وبكيت لحايل لرثيت يعقل ممن كنت لو حتى
أتلفتها. حتى بكيت أي بنفيس؛ أي بي: وُجْدت فقوله: ألهلك. وتذكًرا عليك أسًفا مغانيك
الربوع مخاطبة يف العرب عادة عىل الربع يخاطب أنعم. بمعنى صباًحا: عم (11)
أنعم الدعاء: سبيل عىل — للربع يقول بذلك، يتسلون عنها األحبة ارتحال بعد واألطالل
األحبة، وصل من فيك يل سلف ملا تذكًرا إليك نظرت حني وجًدا يل حركت لقد صباًحا،

األحبة. لفقد العاشق َوَلِه عىل يدل مما وهذا علينا. فاردد عليك مسلمون ونحن
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حكم أي يقول: الصحراء. فالة؛ جمع والفال: البياض. الخالص الظبي الرئم: (12)
ظباء من بدًال الصحارى ظباء إليك فأوت أقفرت حتى عليك جرى الزمان أحكام من

تمام: ألبي ومثله عنك؟ رحلن الالتي اإلنس

ِب��ُم��ِق��ي��ِم َظ��اِع��نً��ا َوْح��ِش��َك ِب��ِظ��بَ��اءِ بَ��ْع��َدَه��ا ْل تُ��بَ��دَّ َل��ْم أنْ��ِس��َك َوِظ��بَ��اءُ

أسلن. وابتعثن: وتحركن. وجنئ ذهبن وانبعثن: الحسان. بالشموس: أراد (13)
إليهن؛ بنظرنا مصبوبًا دما أبكيننا إال لنا ظهرن ما شموس فيك أيام ألذكر إني يقول:

نواس: أبو قال عشاقهن. دماء بألحاظهن أجرين أي

َق��ِت��ي��ُل بَ��يْ��نَ��ُه��نَّ ��َط تَ��َش��حَّ إِالَّ َل��َح��َظ��اتُ��ُه أَْق��َل��َع��ْت َم��ا نَ��اِظ��ًرا يَ��ا

السلمي: أشجع وقال

َق��تْ��ُل نَ��ْظ��َرٍة َم��ْوِض��ع َف��ِل��ُك��لِّ َم��َح��اِس��ِن��َه��ا إَِل��ى نَ��َظ��ْرَت َف��ِإذَا

فقال: بعضهم املعنى هذا أخذ وقد

َق��ِت��ي��ِل َع��ْن إِالَّ ـ��ِرُف ـْ تَ��ط�� َال َل��َك َوُج��ُف��ون
ِب��َج��ِم��ي��ِل ِم��ثْ��ِل��ي ِع��نْ��َد َع��نْ��َه��ا ��بْ��ِر ال��صَّ َج��ِم��ي��ُل َم��ا

يقول: الديار. رسوم واألطالل: والرغد. الخصب عن كناية العيش: خرضة (14)
قبل مرشقة كانت — اليوم أطالل هي التي أي — وأطاللك طيبًا، رغًدا العيش كان

التخلص. حسن البديع من البيت ويف عنك. وارتحالهم األحبة تفرقة
تخلص يقول: يقصدوك: لم يؤموك: ولم اإلبل. والركاب: راكب. جمع الركب: (15)
يقصدك. لم من وخاب بانتجاعه قصدك من أي طلبته؛ كنَت من الزمان مكاره من
يقصدوك. لم ثم الرجاء قلوبهم ويف ركبوا قوم أي رجاء؛ ركب ركاب: ركب بدل ويروى
واملجد، الكرم دقائق من أريتهم بما الشعر للشعراء أحييت إنك يقول: (16)
الشعر عليهم فسهل بالفكر، إخراجها عن استغنوا حتى املعاني غوامض من وعلمتهم
املجد خصال من فيك بما ممدوحيهم فامتدحوا ميتًا، كان أن بعد حيٍّا صار كأنه حتى
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ابن قول إىل نظر هذا ويف ممدوحيهم، ينحلونها أنهم غري لك، وهي الرشف ومعاني
الرومي:

َم��ْخ��لُ��وَق��ا تُ��َرى أَْن َق��بْ��ِل ِم��ْن ِق��َك ِب��أَْخ��َال َق��ْوًم��ا األَوَّلُ��وَن َم��َدَح
َزُه��وَق��ا َوَك��اَن ُق��ْولِ��ِه��ْم ِم��ْن ِط��ِل ِب��اْل��بَ��ا َل��َك ذََخ��اِئ��ًرا نَ��َح��لُ��وُه��ْم
َم��ْص��ُدوَق��ا ِب��َه��ا َص��اِدٌق َف��َح��بَ��ا َغ��اِص��ِب��ي��َه��ا ِم��ْن اْل��ُح��ُق��وَق َف��انْ��تَ��َزْع��نَ��ا

ملقصوده. بيان زيادة التايل البيت ويف
العتاهية: ألبي مثله (17)

اِح اْل��ُم��دَّ َع��َل��ى ُم��ْس��تَ��ْغ��ِل��ًق��ا َك��اَن َق��ْد َم��ا اْل��َم��ْدِح ِم��َن َف��تَّ��َح��ْت ِش��يَ��ٌم

فنن: أبي والبن

َق��اِئ��لُ��ْه اْل��َق��ْوَل يُ��ْح��ِس��ُن َح��تَّ��ى َويُ��ْح��ِس��ُن ِب��ُج��وِدِه اْل��َم��ِدي��َح اْل��َف��تْ��ُح يُ��َع��لِّ��ُم��نَ��ا

تمام: أبو وقول

اْل��َم��َك��اِرُم تُ��ْؤتَ��ى أَيْ��َن ِم��ْن اْل��ُع��َال بُ��نَ��اُة َدَرى َم��ا ��ْع��ُر ال��شِّ َس��نَّ��َه��ا ِخ��َالٌل َوَل��ْوَال

أيًضا: وقال

ِب��ُم��ْف��ل��ِق َوَل��يْ��َس َع��ْف��ًوا َوْص��ِف��ِه ِف��ي َش��اِع��ر َويُ��ْف��ِل��ُق ِب��ِه اْل��ُع��يُ��وُن تُ��ْغ��َرى

يف يقاربك أحد فليس شئت كما أو عليها أنت التي الحالة عىل كن يقول: (18)
واملجد الكرم من طريقة عىل إال يكون ال ألنه شئت؛ كما قال: وإنما وأخالقك، أوصافك

أحواله. جميع يف بديعة
جعلني وأوجدني: أعطيت. وأوليت: املعروف. طالب وهو عاف، جمع العفاة: (19)
إليك مسلوًكا العرف طريق فوجدت عليك، دلني لعطائك السائلني شكر إن يقول: أجد.

جودك. إىل فسلكته
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لتخيلت حتى قدرك جنب يف ويحقر يقل ثنائي إن يقول: النواحي. اآلفاق: (20)
البحرتي: قال استحقاقك. قدر عىل يكن لم إذ هجاء؛ الثناء

ِه��َج��اء ِف��ي��ِه اْل��َم��ِدي��ُح يَ��ُك��وُن َد َك��ا َف��َق��ْد اْل��َم��ِدي��ِح َم��ذَْه��ِب َع��ْن َج��لَّ

رشف: ويف كفى. فاعل رفع موضع يف وخربها: وأن زائدة، فيها الباء بأنك: (21)
يليه: وما والرشط الخرب. يف املسترت الضمري عن مقدمة حال قحطان: ومن أن. خرب
— قحطان — القبيلة هذه من أنك كفاك يقول: العبيد. واملوايل: أنك. خرب عىل معطوف
عبيدك. قحطان بني فكل الرشف بهذا فخرت فإن رشيف نسب أو رشيف موضع يف

لو يقول: للقافية، فلينه — بالهمز — الشانئ وأصله املبغض، الشاني: (22)
الذي عدوك مثل والقلة الذلة يف لرأوني عليهم أنت زدت كما الناس عن أنا نقصت

عيينة: أبي قول من وهذا يبغضك.

��َم��اءَ ال��سَّ ِن��ْل��َت إِذَْن َد تَ��ْزَدا ت��ن��ُق��ص َك��َم��ا َل��ْو

فقال: تمام أبو نقله ثم

اْل��ُغ��يُ��وِب ِع��ْل��ِم ِف��ي َل��نَ��ف��ذَت إِذَْن ِع��ْل��ًم��ا َك��اَن َج��ْه��َل��َك أَنَّ َل��َو أََم��ا

ألب يقال: املالزمة، وهو اإللباب، من اسم واللب: لبيك، مثل: لب، تثنية لبى: (23)
إجابة. بعد إجابة أي إلباب، بعد إلبابًا أرادوا ألنهم اللب؛ ثنوا وإنما به، أقام إذا باملكان:
إال غريه إىل إضافته تسمع ولم لبيك، كقولهم: املخاطب ضمري إىل اإلضافة يلزم وهو
عىل نصب موضع يف واملجرور زائدة، فمن رجل: من وقوله: البيت. هذا يف كما شذوذًا
دعاني تقول: أو نداك، لبى فأقول: أجيبه فأنا فأسمعني، جودك دعاني يقول: التمييز.
وصوغ إيل اإلحسان من بي يريد ملا مجيب ذا أنا وها عليه، الناس ثناء من ذاع بما جودك
الرجال. بني من أفديك وأنا صحبي رجل من يفديك فقال: للممدوح دعا ثم له. املديح
لم يقول: النعمة. واليد: قبله: املوصول من بعض بدل ويًدا: تعطي. تويل: (24)
جملة من كذلك حياتي أن فظننت عندي أياديك كثرت حتى بنعمة نعمة تتبع تزل

اآلخر: قول إىل ينظر وهذا عطاياك.
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أَيَ��اِدي��َك��ا بَ��ْع��ض َف��ِإنَّ��ِن��ي ِرْش��تَ��ِن��ي أَْن بَ��ْع��َد تَ��نْ��ت��َف��نِّ��ي َال

الريش: ونتف رشته، فقد خريًا أوليته من وكل إليه، أحسن إذا يريشه؛ راشه (يقال:
إياه.) أعطاه ما سلبه هنا: واملراد نزعه.

لك معروفة عادة فتلك خذ يل: قلت فإن يقول: خذ. بمعنى — هنا ها — ها (25)
— فاك فإن — حاجتك أقيض ال أو أعطيك ال أي — ال تقول ال فإنك خذ، تقل لم وإن
هذا مثل ويف ذلك. تتعود لم ألنك عليها؛ يؤتيك ال ولسانك الكلمة، بهذه يجود ال — فمك

الفرزدق: يقول

نَ��َع��ُم َالءَُه َك��انَ��ْت ��ُد ال��ت��ش��هُّ ل��وال ت��ش��ه��ِده ِف��ي إِالَّ َق��طُّ «َال» َق��اَل َم��ا

العتاهية: أبو ويقول

َق��اَل��َه��ا َم��ْن َل��يُ��بْ��ِغ��ُض إَِل��يْ��ِه َال بُ��ْغ��ِض ِم��ْن ال��خ��ل��ي��ف��َة َوإِن

دلف: أبي يف العكوك ويقول

اْل��ُك��ت��ِب َس��اِئ��ِر ِف��ي َال ت��خ��ط��ط َك��َم��ا َص��ِح��ي��َف��ِت��ِه ِف��ي َك��اِت��بَ��اُه َال َخ��طَّ َم��ا

معها: وكتب كتبًا الصاحب إىل العمريي أهدى قال: الواحدي وحكى

ال��ق��ض��اة وج��وه م��ن اع��ت��دَّ وإن ال��ك��ف��اة ك��اف��ي ع��ب��د ال��ع��م��ي��ري
ُم��ْف��َع��َم��ات ُح��ْس��ِن��َه��ا ِم��ْن ُم��تْ��َرَع��اٍت ِب��ُك��تْ��ٍب ال��رف��ي��َع ال��م��ج��ل��َس َخ��َدم

الصاحب: إليه فكتب

اْل��بَ��اِق��يَ��اِت ِل��َوْق��ِت��َه��ا َوَرَدْدنَ��ا ِك��تَ��ابً��ا اْل��َج��ِم��ي��ِع ِم��َن أََخ��ذْنَ��ا َق��ْد
َه��اِت َق��ْوُل َم��ذَْه��ِب��ي َل��يْ��َس ُخ��ذْ َق��ْوُل َف��َط��بْ��ِع��ي اْل��َك��ِث��ي��َر أَْس��تَ��ْغ��ِن��ُم َل��ْس��ُت

أي بصور: وتهنا الشام. بالد من األبيض البحر بساحل معروف بلد صور: (26)
يقول: للوزن. تهنأ همزة ولني أم عليه دلت ملا االستفهام همزة فحذف بصور؟ أتهنأ
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أنت أي له؛ وأنت له صور الذي لك وقل قال: ثم بك؟ صوًرا نهنئ أم صور بوالية أتهنأ
ما تملك كنت لو أي — رائق ابن أنت كنت لو يريد: — رائق ابن يعني — أصحابه أحد
مبتدأ، — الثاني الشطر يف — فصور تستحقه، ما إىل بالنسبة قليًال ذلك لعد — يملكه
إبراهيم بن إسحاق يقول هذا مثل ويف بقل. متعلق ولكا: خرب. وله: عليها، عطف وأنت:

املوصيل:

ُط��وَس��ا؟ ِب��َك نُ��َه��نِّ��ي أَْم ِب��ُط��وٍس أَنُ��َه��نِّ��ي��َك
َع��ُروَس��ا َف��ْض��ُل يَ��ا ِب��َك َط��َالٍق بَ��ْع��َد أَْص��بَ��َح��ْت

السلمي: أشجع ويقول

��انَ��ا ال��شَّ ��ِة اْل��ِه��مَّ ِذي ِم��ْن تَ��ْرَف��ُع أَْص��بَ��َح��ْت َوَق��ْد خ��راَس��اَن إِنَّ
خ��َراَس��انَ��ا َح��ابَ��ى َل��ِك��نَّ��ُه َج��ْع��َف��ًرا ِب��َه��ا َه��اُروُن يَ��ْح��ُب َل��ْم

الربمكي.] جعفر هو وجعفر: الرشيد. هو [هارون:
تصغر إنما الوالية هذه إن يقول: أعطيته: به: وحبيت معروف. األردن: (27)

نفسها. يف الشأن عظيمة فهي وإال قدرك عظيم وإىل إليك بالنسبة
تعقل نفوًسا لها أن فلو واليتك، عىل بعًضا بعضها يحسد البلدان إن يقول: (28)
يف كثري املعنى هذا ومثل بك. لالفتخار وتلمًسا عليك تهالًكا والغرب الرشق إليك لسعى

تمام: أبو قال كالمهم،

اْل��َج��ِدي��ُب اْل��َم��َك��اُن نَ��ْح��َوَه��ا َل��َس��َع��ى نُ��ْع��َم��ى ِإلِْع��َظ��اِم بَ��ْل��َدٌة َس��َع��ْت َل��ْو

البحرتي: وقال

اْل��ِم��نْ��بَ��ُر إَِل��يْ��َك َل��َس��َع��ى ُوْس��ِع��ِه ِف��ي َم��ا َف��ْوَق ت��ك��ل��َف ُم��ْش��تَ��اًق��ا أَنَّ َوَل��َو

— والواو تامة. — هنا ها — وأصبح الكبرية. املدائن أي األمصار؛ أحد مرص: (29)
إمارتك حرم الذي للمرص كان لو أي لو؛ جواب وبكى: الحال. واو — أنه ولو قوله: من

عليه. أمريًا تكن لم أن عىل أسًفا لبكى شكواه عن يبني وفم تدمع عني
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إنما أي يل؛ ودك سوى ليشء ذلك وليس نادمته، غريك أحًدا تَر لم يقول: (30)
فيه وإالك: أحد. بمعنى نكرة — هنا ها — فمن آخر. ملعنى ال تودني ألنك أنادمك،
يف جائز وهو عاملة، أيًضا هي وال الفعل، قوة لها ليس «إال» ألن إياك؛ إال والوجه: قبح.

القائل: كقول الشعر، رضورة

َديَّ��اُر ِك إِالَّ يُ��َج��اِوَرنَ��ا ال أَن َج��اَرتَ��ن��ا ُك��نْ��ِت َم��ا إِذَا نُ��بَ��اِل��ي َف��َم��ا

يقول: يدور، دار من فيعال: وهو أحد، بها ما أي ديار؛ بالدار ما يقال: أحد، (ديار:
لنا.) غريك مجاورة لعدم نكرتث فال جارتنا كنت إذا

ذكر. لها يجِر لم وإن عنها كنى — الخمر يعني — إياها لحبي أي لحبيها: (31)
ويخشاك يهابك مهيب ألوليائك مرجو ألنك ولكن الخمر؛ أحب ألني أنادمك لست يقول:

طاعته. تجب كذا، كان ومن أعداؤك،
قول إىل نظر وفيه ملكك، يف ال مالك، يف رشكاؤك وندماؤك ملك أنت يقول: (32)

الرومي: ابن

اْل��م��َش��اِرِك َق��ِل��ي��َل َم��َع��اِل��ي��ِه ِف��ي َغ��َدا ُش��َرَك��اُؤُه َم��اِل��ِه ِف��ي َك��ثُ��َرْت َوَم��ْن

تتوب يوم كل يقول: الدم. لذلك سفًكا رشبها وجعل الكرم، دم الخمر جعل (33)
التوبة. ترك التوبة من والتوبة التوبة، تلك من تتوب ثم الخمر رشب من

قال ملا قيل: تتوب؟ أيهما عن فخربنا األرشاف الكرام ديدن الصدق يقول: (34)
الهمز. فرتك فنبئنا، هي فنبنا، وقوله: تركه، من بل بدر: له قال هذا،

من أردت ما بنا بلغت قد وأطال: ليًال الرشاب مجلس يف عنده وكان — يقول (35)
الدار إليك تجيء أن خفت تقم لم وإذا منزلك إىل فقم الرشيف هذا حق وقضيت اإلكرام

لك. ومحبة إليك اشتياًقا
إذ إياك وصفه يف الحسن ترك فقد الربكة وصف يف أحسن قد كان إن يقول: (36)

يمدحك. ولم يصفك لم
من تأنف والبحار بحر ألنك الربكة؛ وصف من أوىل لك وصفه كان يقول: (37)
الشاعر ذلك أن البيتني معنى يف سمعته والذي الواحدي: قال إياها. الستصغارها الربك
حيث وصفك يف الحسن ترك قد إنه الطيب: أبو فقال العشائر، بأبي الربكة شبه قد كان

بكثري. الربكة فوق والبحر بحر، وأنت بك، شبهها
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يفني سيفك وكذلك لديك، يبقى فال تملكه ما تفني ألنك كسيفك أنت يقول: (38)
مجاًزا، — ملك ما وال قال: حيث — مالًكا السيف وجعل حيٍّا. أحًدا يدع فال به يظفر ما

منها. يمتنعوا لم إذا السيوف: ملكتهم ويقال:
وعطاياك هباتك من جرى ما إن يقول: الربكة. ماء جري من أي جريها: من (39)

مائها. من أكثر الدماء من سيفك سفك وما الربكة، ماء من جرى مما أكثر
بالخري الناس وعممت قدرة عن أوليائك إىل وأحسنت أعدائك إىل أسأت يقول: (40)

والنحس. بالسعد إياهم الفلك عموم والرش
يبلغ لم ألنه امللوك؛ جميع يفديك وإذن غايتك؛ يبلغ لم من كل يفديك يقول: (41)

فقال: الصابي إسحاق أبو املعنى هذا أخذ وقد دونك. وكلهم غايتك ملك

ُدونَ��ْك ُه��َو َم��ْن ُك��لُّ ال��نَّ��اِس ِم��َن ـ��َك يَ��ْف��ِدي��ـ َزاَل َال اْل��َوِزي��ُر أَيُ��َه��ذَا
يَ��ُف��دونَ��ْك ِب��أَْس��ِرِه��ْم يَ��ُك��ونُ��وا أَْن َق��ْولِ��ي أَْوَج��َب ذَاَك َك��اَن َوإِذَا

وأنقذه. فداءه أعطى إذا مفاداة: يفاديه وفاداه وفًدى، فداء يفديه فداه ويقال: هذا:
كرس إذا الفداء «الصحاح»: صاحب قال فداك. جعلت له قال: إذا اه: وفدَّ بنفسه وفداه
فداء يكرس من العرب ومن أبي، لك فدى قم يقال: مقصور، فتح وإذا ويقرص، يمد أوله
معنى به يريدون نكرة، ألنه لك؛ فداء فيقول خاصة، الجر الم جاور إذا — بالتنوين —

للنابغة: األصمعي وأنشد الدعاء.

َوَل��ِد َوِم��ْن َم��اٍل ِم��ْن ��ُر أُثَ��مِّ َوَم��ا ُك��لُّ��ُه��ُم اْألَْق��َواُم َل��َك ِف��َداءٍ َم��ْه��ًال

فتحوا وربما وفداك، فداؤك هذا يقال: وتمده، الفداء تقرص العرب الفراء: وقال
فيفتح لك فًدى يقول: من العرب من آخر: موضع يف وقال فداك. فقالوا: قرصوا، إذا الفاء
املنذر: بن النعماَن بالرب وعنى — النابغة وقال ومدها. أولها، كرس الكالم وأكثر الفاء،

َوتَ��اِل��ِد َط��ِري��ِف��ي َربِّ ِم��ْن َل��َك َف��ًدى

ومقلية: مددت، القاف فتحت إن وقالء، قًىل يقليه قاله يقال أبغضك، قالك: (42)
ويف نادر. وهو يقاله قاله سيبويه: وحكى فرتكه. الكراهة غاية وكرهه أبغضه أي
قليتهم جربتهم إذا فإنك الناس. جرب (يقول تقله.» أخرب الناس «وجدت الحديث:
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من أي الخرب: ومعناه األمر، لفظ لفظه رسائرهم. بواطن من لك يظهر ملا وتركتهم
هذا فيهم مقوًال الناس وجدت الحديث: نظم ومعنى وتركهم، أبغضهم وخربهم جربهم

كثري: قال تبغض، اليشء: وتقىلَّ القول.)

تَ��َق��لَّ��ِت إِْن َم��ق��ل��ي��ٌة َوَال َل��َديْ��نَ��ا َم��لُ��وَم��ٌة َال أَْح��ِس��ِن��ي أَْو ِب��نَ��ا أَِس��ي��ِئ��ي

غايب.) ثم (خاطب
بالبقاء؛ ألعدائك منا دعاء ذلك لكان يساويك من يفديك قلنا: ولو املتنبي: يقول
ألنهم املمدوح؛ فداء كلهم الخلق أن املراد جني: ابن وقال يساوونك. وال دونك كلهم ألنهم
ملن دعاء هذا لكان غريهم دون منهم يساويك من فداك قلنا: فإذا مداه، عن يقرصون

عنك. يقرصون بل امللك، يف يساوونك ال ألنهم بالبقاء؛ امللوك من يبغضك
تكون أن ونأمن يقول: قوامه. اليشء: ومالك دعونا. قوله: عىل عطف وآمنا: (43)
البقاء لها ويضمن به مملكته تقوم الشأن كبري ملك نفس كانت ولو فداءك، نفس كل
املعنى: العكربي: وعبارة عنك. يقرصون جميًعا ألنهم يساويك؛ من يفديك كان إذا ببقائه،
تلك بني من كان وإن املرتفني، وملوكهم أجمعني، الخالئق نفوس تفديك أن أمنت قد
كالعوام إليك إضافتهم عند فهم منزلة، بعلو ينفرد ومن مملكة، مالك هو من النفوس
مفعول فداءك: فقوله … امللك يف لهم حظ ال الذين والسوام نفع، لهم يحصل ال الذين

أول. مفعول نفس: وكل مقدم، آلمنا ثاٍن
تعريض وهذا الظن. من يفتعل، ويظن: نفس. كل قوله عىل عطف يظن: ومن (44)
لم شبكة تحت حبٍّا نثر كمن املنافع، جر يف طمًعا يجودون أنهم إىل يشري امللوك، بسائر

الحب. من خري هو الذي الصيد ألخذ نثر إنما ألنه بالحب؛ جوًدا ذلك يعد
الرتاب: بلغ ومن السماء. عنان يالقي الذي الهواء والسكاك: النعاس. الكرى: (45)
بالرتاب وغفلته عماه ألصقه من كذلك فداءك وآمنا يقول: الحضيض. بلغ ومن يروى:
السماء، أعنان بلغ حتى والثراء املال ناحية من وحاله رتبته علت وإن بالحضيض، أو

دونك. أنهم فحسبهم
عدو. جمع وعداك: والتثنية. والجمع واملؤنث املذكر عىل يقع الصديق: (46)
أخالقهم؛ عادتك فقد قلوبهم والتك إن امللوك هؤالء إن يقول: األخالق. بمعنى والخالئق:
بونًا وبينهم بينك فإن يوادونك كانوا وإن امللوك هؤالء أن يريد ألخالقك. مضادة ألنها

التايل. البيت يف ذلك بني وقد نفسك، رشف وال أخالقك كرم يبلغوا لم إذ بعيًدا؛
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املكتنزه، الخلق املوثق والضناك: املفاخر. من لنفسه الرجل يحدثه ما الحسب: (47)
الضنك من — ضخمة ضناك: وامرأة سواء، فيه واألنثى الذكر واإلبل، الناس يف ذلك يكون

جارية: يصف العجاج قال اللحم. بكثرة ضاق الجلد كأن الضيق، هو الذي

األَْس��َه��اْل م��ع��ط��ي َوْه��َو ِم��نْ��ُه َع��زََّز اْل��ُم��نْ��َه��اْل َك��اْل��َك��ِث��ي��ِب ِض��نَ��اٌك َف��ه��ي
ب��ال��تَّ��ْه��تَ��اْل َم��تْ��ن��ه ��َواِري ال��سَّ َض��ْرُب

رضب الكثيب. من سدد أي — منه عزز ينهال الذي كالكثيب — الضخمة الضناك:
املطر، أصابه وقد بالكثيب خلقها شبه بعًضا. بعضه فلزم الليل، أمطار أي السواري:

شئت. ما سهولة يعطيك أي األسهال، معطي وهو
قلت أحًدا ترى أن تبغض إنك يقول: له، أخالقهم معاداة يف الوجه املتنبي يبني
لشحه ذلك يفعل ال ولكنه واملحامد، املآثر كسب عىل يقدر املال كثري وهو مفاخره،
بعضهم: قول إىل ينظر املعنى هذا ولعل استعارة، والضناك: والنحيف همته. وصغر

َم��اِل َم��نْ��ُه��وُك َم��َح��اِم��ٍد َج��ِس��ي��ُم م��ل��ٍك وََغ��ِذيُّ ِخ��َالَف��ة َس��ِل��ي��ُل

ترادف بما لنفسك واستخلصته بحبك قلبي عىل ختمت وقد عنك أروح يقول: (48)
ابن قول إىل نظر وفيه بساحته. ينزل مكانًا لغريك فيه حبك يدع فلم برك، من عىل

املعتز:

ُخ��ِت��َم��ا َق��ْد اْل��َع��اَل��ِم��ي��َن َع��ِن َق��ْل��ِب��ي َم��َح��بَّ��ِت��ِه ِف��ي ال��نَّ��اَس أُْش��ِرُك َال

بمعنى والحراك — السابق البيت يف — الحال عىل عطف حملتني: وقد (49)
نواس: أبي قول إىل ينظر وهذا تقتضيه، التي النعم كثرة عن الشكر بثقل كنى الحركة.

َوُم��ْع��تَ��ِرَف��ا: ُش��ْك��ري��ِه َض��ْع��ِف ِم��ْن ُم��ْع��تَ��ِذًرا ِل��ْل��َع��بَّ��اِس ُق��ْل��ُت َق��ْد
َس��َل��َف��ا َم��ا ِب��ُش��ْك��ِر أَُق��وَم َح��تَّ��ى َع��اِرَف��ًة إَِل��يَّ تُ��ْس��ِديَ��نَّ َال

إعياء، أو عجف من السري بطء والسواك: للشكر. — يشق يف — الضمري (50)
الشاعر: قال ضعيفة، هزىل مشت إذا سواكا؛ الدواب تتساوك يقال:
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َق��ِل��ي��ُل ُم��خ��ُه��نَّ َه��ْزَل��ى تَ��َس��اَوُك ِب��ِج��يَ��اِدنَ��ا َج��َرى َم��ا أَْش��ُك��و ال��ل��ِه إَِل��ى

النعم واملراد — منه حملتني ما لكثرة دوابي عىل الشكر هذا يثقل أن أحاذر يقول:
ضعيفة. إال بنا تميش فال —

لألول فأضمر رحيال، الرحيل هذا يجعل وأراد للرحيل، يجعله: يف الضمري (51)
سببًا الفراق هذا يجعل أن هللا أسأل يقول: والناحية. الكنف والذرا: بالثاني. وفرسه
عندك فأقيم حرضتك إىل أهيل أحمل بأن أو إليك، وأعود أموري أصلح بأن عندك إلقامتي

الورد: بن عروة قول إىل نظر هذا ويف البال. فارغ

أَُط��وُِّف ِل��ْل��ُم��َق��اِم أَنِّ��ي تَ��ْدِر َوَل��ْم ِب��أَْرِض��نَ��ا! أََق��ْم��َت َل��ْو ُس��َل��يْ��َم��ى: تَ��ُق��وُل

تمام: أبي وقول

اْج��ِت��َم��اِع َداع��ي��َة َف��َك��اَن أََظ��لَّ اْف��ِت��َراٍق َك��ِم ال��نَّ��ِح��ي��ِب أَآِل��َف��َة
اْل��َوَداِع تَ��َرِح َع��َل��ى ِل��َم��ْوُق��وٍف إِالَّ اْألَْوبَ��اِت َف��ْرَح��ُة َوَل��يْ��َس��ْت

حتى إليه بالنظر أحد إىل برصي أرفع ولم عيني لغمضت قدرت لو يقول: (52)
النجم: أبو قال إليك، أعود

أََح��َدا ِب��ِه أُبْ��ِص��ْر َف��َل��ْم َط��ْرِف��ي َغ��َض��ْض��ُت أَُع��اِي��نُ��ُك��ْم َال أَنِّ��ي ��نْ��ُت تَ��يَ��قَّ ��ا َل��مَّ

الغواني: رصيع وقال

اْل��بَ��َش��ِر َع��ِن َل��َه��ا َط��ْرِف��ي َح��َج��بْ��ُت َف��َق��ْد اْل��ُع��يُ��وِن َع��ِن يَ��ْح��ُج��بُ��وه��ا إِْن

إال فتأبى ذلك يكفك ولم عيل به جدت ما كفاني وقد عنك أصرب كيف يقول: (53)
أرسع وال عنك أصرب هذه والحال فكيف مستزيد، غري وأنا أعطيتني ما فوق تعطيني أن

البحرتي: قول إىل نظر وفيه إليك؟ العود

َح��ْس��ِب��ي َم��َواِه��ِب��ِه: ِم��ْن إِالَّ ُق��ْل��ُت َوَال يَ��ِدي ِت��ِه َم��َودَّ ِم��ْن إِالَّ أَْم��َل َف��َل��ْم
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واالستفهام تركك. فقد تركته من ألن كثري؛ ومثله فقلب، أأتركك أراد أترتكني: (54)
النعل. سري والرشاك: االستفهام. جواب ألنه «فتقطع» ونصب أتركك، ال أي إنكاري:
فارقتك وإذا الشمس، عني انتعل من بمنزلة الرفعة من كنت بحرضتك كنت إذا يقول:
وإليك رشاكها. مشيي قطع حتى النعل تلك يف مشيت فكأني الرفعة، هذه فارقتني
زال عنك بعدت فإذا الناس، عند رشفت لك وقصدي عندك بحصويل جني: ابن عبارة
فيها فمىش الشمس عني نعله كانت من بمنزلة فرصت والرفعة الرشف من كسوتنيه ما

رجله. من فسقط رشاكها فانقطع
وأصله: السري. رسعة واالبرتاك: أرى، مفعويل بني معرتضة حال رسنا: وما (55)
يكون فكيف بعد، أرس لم وأنا شديًدا ملفارقتك أسفي أرى يقول: الركب. عىل السقوط

الحسحاس: بني عبد سحيم يقول املعنى هذا ويف املسري؟ بنا جد إذا أسفي

َع��ش��َرا؟! ِب��نَ��ا اْل��َم��ِط��يُّ َج��دَّ إِذَا َف��َك��يْ��َف لُ��يَ��يْ��َل��ٍة َغ��يْ��ُر يَ��ْم��ِض ��ا َوَل��مَّ أََش��ْوًق��ا

السلمي: أشجع وقال

َودَُّع��وا؟! إِذَا تَ��ُك��وُن َف��َك��يْ��َف ِج��ي��َرٌة َوُه��ْم تَ��بْ��ِك��ي أَنْ��َت َف��َه��ا
يَ��ْص��نَ��ُع��وا َل��ْم ال��لَّ��َه َراَق��بُ��وا َوَل��ْو يَ��ح��لُّ َال َم��ا ِب��َك َص��نَ��ُع��وا َل��َق��ْد
تَ��ْط��َم��ُع َم��ا ل��َع��ْم��َرَك ُم��َح��اٌل اْل��ِف��َراِق بَ��ْع��َد اْل��َع��يْ��ِش ِف��ي أَتَ��ْط��َم��ُع

آخر: وقال

َف��َودََّع��ا؟! اْل��َح��ِب��ي��ُب بَ��اَن إِذَا َف��َك��يْ��َف ِل��ِف��َراِق��ِه ِخ��ي��َف��ًة أَبْ��ِك��ي ُك��نْ��ُت َل��َق��ْد

— لغتان — وأحاك وحاك السيف. من مقدمة حال والظرف: الفراق. البني: (56)
يفَّ وأثر نتفارق ولم السيف عمل يفَّ عمل الشوق هذا يقول: والفراق. البعد والبني: أثر.
بعده؟ يكون فكيف الفراق قبل الشوق حال هذا كان إذا أي بعد! به أرضب ولم تأثريه
حرض إذا يقول: الزم. بمعنى فعل اسم وعليك: وظهر. بدا اليشء: أعرض (57)
أي فاك: صاحبت ال فقوله غريه، تمدح وال مفارقته بعد الصمت الزم قلبي يل قال الوداع

بالوداع. تتكلم ال أي الرشاح: بعض وقال نطقت. ال
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أن لوال يقول: اإلنسان. يتمناه ما وهو منية جمع واملنى: أن. خرب معاودة: (58)
ال حتى االرتحال يف مناك أيًضا أنت بلغت وال له: لقلت إليك أعود أن قلبي تمناه ما أكثر
مناكا؛ وال قوله: الرشاح: بعض وعبارة املمدوح. إىل للعود االرتحال يتمنى ولكنه أفارقه،
للقلب خطابًا بفتحها أو الشاعر، ضمري — صاحبت تاء بضم — مناك صاحبت وال أراد
أعود أن قلبي تمناه ما أكثر أن ولوال يقول: — السابق البيت يف — الوجهني أحد عىل
عليه دعاء وهو تتمناها، منية لك كانت ال أي أيًضا: مناك صاحبت وال له لقلت إليك
كان أنه يعني املنى. تلك جملة من فهو حينئٍذ، الرحيل يتمنى قلبه ألن وذلك باليأس؛

املمدوح. عند فيبقى بينها من املنية هذه لتزول املنى بزوال عليه يدعو
داء من الشفاء طلبت قد قلبه: مخاطبًا يقول الشفاء. طلبت استشفيت: (59)
مما أقتل هو الشوق داء من شفاك وما للممدوح، الفراق بداء والوطن األهل إىل الشوق
إذا ويروى: األهل. إىل الشوق من لك أقتل هو بما فراقه من تداويت أنك أي أعلك؛
فالداء املمدوح، فراق بداء األهل إىل الشوق داء من استشفيت إذا أي فأقتل؛ استشفيت
أقتل هو بما داويته فقد بفراقه شوقك داويت إذا يعني الداءين. أقتل هو يشفيك الذي
كان بالجهل النفس سقم كان إذا الحكيم: قول من وهو العكربي: قال الشوق. من لك

ثور: بن حميد قول من أيًضا منقول وهو باملوت. شفاؤها

َوتَ��ْس��َل��َم��ا! تَ��ِص��حَّ أَْن َداءً َوَح��ْس��بُ��َك ��ٍة ِص��حَّ بَ��ْع��َد َرابَ��ِن��ي َق��ْد بَ��ص��ِري أََرى

بعضهم: وقال

َداءِ إَِل��ى َداءٍ ِم��ْن َف��ِج��ئْ��ت آِل��ي��ا إَِل��ى اْل��َه��ْج��ُر ِب��ِك أَْف��َض��ى

بيني يجري ما الدولة عضد يا عنك فأسرت يقول: الخفي. الحديث النجوى: (60)
ومغالبتها. عراكها أطلت قد التي فراقك هموم عنك وأخفي املناجاة، من قلبي وبني

الهموم هذه عاصيت إذا يقول: ضعيف. أي ركيك؛ جمع الضعاف، الركاك: (61)
طاوعتها وإذا عيلَّ اشتدت والرحيل السفر إىل أجبها ولم — األهل إىل الشوق هموم —
فراق يف الهموم هذه عاصيت إذا املعنى: الواحدي: وقال وهانت. ضعفت الرحيل وأزمعت
أبي قول هذا ومثل شدتها. سهلت عنده اإلقامة يف طاوعتها وإن عيلَّ اشتدت املمدوح

العتاهية:
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َف��َه��انَ��ْت َع��َل��يَّ َه��وَّن��تَ��َه��ا ثُ��مَّ َزَم��انً��ا َع��اَص��يْ��تُ��ُه��نَّ أُُم��وٍر َك��ْم

هذا دون كم يقول: بعده. الظرف خربه: مبتدأ، وذا: بالكوفة. مكان الثوية: (62)
هذا القدوم: له فيقول بقدومي رس عليه قدمت إذا لفراقي حزين إنسان من املكان

تمام: أبو قال كما بالبعد، لقيته كنت الذي الغم بذلك الرسور

اْل��َوَداِع تَ��َرِح َع��َل��ى ِل��َم��ْوُق��وٍف إِالَّ اْألَْوبَ��اِت َف��ْرَح��ُة َوَل��يْ��َس��ْت

سفًرا: أراد وقد أمه يخاطب الرومي ابن وقال

ِب��َق��اِدِم ابْ��ِت��َه��اًج��ا ال��ل��ُه َس��يُ��تْ��ِب��ُع��ُه ِب��َش��اِخ��ٍص اْك��ِت��ئَ��ابً��ا إِنَّ َل��َه��ا: َف��ُق��ْل��ُت

مطايانا، أنخنا أي وأنخنا: الريق. والرضاب: حزين. من عىل عطف عذب: ومن (63)
النمرقة والوراك: الدولة. عضد عليها حمله ناقة اسم وتروك: النزول. عن كناية وهو

زهري: قال ورك. والجمع بها، يزين تحته تثنى ثم الرحل مقدم تلبس التي

َواْل��ُورِك اْألَْج��َواِز َع��َل��ى اْل��ُق��ُط��وُع إِالَّ َل��َه��ا َش��َواَر َال تَ��تَ��بَ��اَرى َرًة ُم��َق��وَّ

يابسة — شاسفة أي مقورة: اإلبل جاءت ويقال: والهيئة، اللباس والشارة: (الشوار
تكون الطنفسة قطع؛ جمع والقطوع: الضامر. الخيل: من أيًضا واملقور الضمر، من —

األوساط.) واألجواز: البعري. كتفي عىل الرحل تحت
فأنخنا وصلنا إذا فيه تقبيل يشتهى الرضاب عذب شخص من هناك وكم يقول:

إليه. أدتني ألنها ووراكها؛ ناقتي رحل قبل مطايانا
األعىش: قال به، لصق أي يصيك: الطيب به صاك (64)

ِب��أَْج��َالِدَه��ا اْل��َع��ِب��ي��َر ص��اك ِب ��بَ��ا ِب��ال��شَّ ُم��ْع��َج��بَ��ٌة َوِم��ثْ��ل��ِك

عىل حزنًا طيبًا بعدي يمس لم الشخص هذا إن يقول: الطيب. من أخالط والعبري:
به. لصق قد الطيب لكأن حتى الصب روائح منه تشم ذلك مع وهو فراقي،
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الشجر من نوعان واألراك: والبشام العاشق. والصب: األسنان. مقدم الثغر: (65)
ثغره ببذل ولكنه وعفته لتصونه عاشق ثغره إىل يصل ال يقول: بفروعهما. يستاك

الشجرين. هذين من املتخذ للسواك
نومه فليت النوم، يف خيايل رأى بقدومي املولع الشخص هذا نام إذا يقول: (66)

عندك. اإلقامة يف يعذرني حتى إيلَّ إحسانك عن حدثه
ويعرقن: اإلبل. من السمان أي البدن: وُروي الخراسانية، الجمال البخت: (67)
هزلها، أي العذافرة: وأنىض العراق. بالد أحد الطيب: أبي بلد والكوفة العراق، يأتني أي
النوم وليت يقول: اللحم. املكتنزة واللكاك: الشديدة. الناقة والعذافرة: للندى. والضمري
عطاياك. من حملت ما ثقل أنضاها وقد إال العراق تبلغ ال ركابنا أن الشخص هذا حدث
انتبه إذا بحلم له أرىض فلست عني النوم حدثه وإن يقول: الكذب. االبتشاك: (68)
الحلم. له وصف ما عىل اليقظة يف يراني أن إال عليه آبي أني أي كذبًا: توهمه نومه من
إال بيشء أرىض وال يقول: به، للعلم الفعل فحذف إال، أرىض وال أي إال: وال (69)
هواك يتيمه ال ذلك عند فليته وإفضالك، نعمك من عيلَّ أغدقته ما وأحكي إيلَّ يستمع بأن
إشباع حذف عىل يتيمه» و«ال و«فليته» اإلنسان. يستعبد اإلحسان ألن حبك؛ ويستعبده
رضورة وأحكي يصغي من الياء وأسكن فليتك. وُروي: جني، ابن رواية وهي الضمري،

لغة. عىل أو
يدري وال فيك شعري سمع إذا مسامعه تطرب إنسان من وكم يقول: (70)
وعبارة الثناء؟ هذا يقتيض الذي شأنك علو من أم عليك ثنائي حسن من أيتعجب
مدحك من فيه وأظهرت فضلك من شعري يف أثبت ألني عجب كالهما واملعنى: العكربي:
من أم والجاللة الرفعة من تبلغه وما عالك من أيعجب لذلك، سماعه عند يدري ليس ما

ثنائي؟
من ويذم يمدح ما والعرض: الثناء. به: ويريد الطيبة، الرائحة النرش: (71)
أي عليها؛ يداك التي الصالية واملداك: الطيب. به يسحق الذي الحجر والفهر: اإلنسان.
وكان املسك. بمنزلة كان عرضك هو الذي الرائحة الطيب الثناء ذاك يقول: ويسحق. يدق
واملداك، الفهر من يظهر إنما املسك وطيب املسك، لذلك واملداك الفهر بمنزلة شعري

الرومي: ابن قال كما بالشعر. تفوح إنما الثناء رائحة كذلك

ِم��ْخ��َوَض��ا َص��اَدَف اْل��ِم��ْس��ِك ِم��ثْ��َل َك��اَن بَ��َل��ى ُش��ْه��َرًة ِب��اْل��َم��ْدِح ِف��ي��َك َف��ْض��ٌل اْزَداَد َوَم��ا
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رائحته، يظهر بل فضًال الطيب يزيد ال وذلك الطيب؛ به يحرك الذي [املخوض:
فضًال.] يزيده وال للناس املمدوح فضائل يظهر الشعر هذا كذلك

جعلتهما اللذين واملداك الفهر تحمد ال يقول: الهمة. العظيم امللك الهمام: (72)
يسُم لم إذا وقوله: الحميدة. بخصالك الحمد تستحق فإنك نفسك واحمد لشعري مثًال
أنت كنت اسمك أذكر ولم إنعامك بذكر حمدتك إذا يقول: نفسه. بحامده: يعني حامده،

نواس: أبي قول إىل ينظر وهذا بك. إال يليق ال ألنه الحمد؛ بذلك املعني

نَ��ْع��ِن��ي الَّ��ِذي َف��أَنْ��َت إِنْ��َس��انً��ا ِل��َغ��يْ��ِرَك ِب��َم��ْدَح��ٍة ِم��نَّ��ا اْألَْل��َف��اُظ َج��َرِت َوإِْن

أنت يقول: األخالق. والشمائل: الرشيف. باألغر: واملراد لهماًما، صفة أغر: (73)
عن شبوا إذا أي — غًدا فهم بنيك، تورثها أبيك من ورثتها وكما أبيك، شمائل ورثت
فيك. رآها كما فيهم شمائله فريى بها أباك يلقون — فيهم الشمائل تلك وظهرت الطوق
بعد يبلغوا لم أنهم إىل إشارة أباك: قال لكنه أباهم، يقول أن حقه وكان الواحدي: قال

أباه. يشبهون بل يشبهوه، حتى رتبته
أحبته فراق عند حزينًا يكون من ففيهم تتشابه، األحباب حال إن يقول: (74)
حقيقة، لدعواه وليس الوجد يف االشرتاك يدعي من وفيهم غريه، دون بالوجد ا مختصٍّ
غري عىل االشرتاك يدعي كمن فليس املحبة، مدخول غري واملواالة الود صحيح أنه يريد

حقيقة.
ظهر الدموع تشابهت إذا يقول: البكاء. تكلف وتباكى: تشابهت. اشتبهت: (75)

دواعيه. من خاٍل وقلبه البكاء يتكلف ممن القلب يف دفني حزن عن يبكي الذي
له أخذ فالن: عىل له وأذم والعهد، الذمة له أخذ فالن: من له أذم يقولون: (76)
معنى يف الرشاح اختلف وقد أولئك. يف لغة وأوالكا: البعد. والنوى: منه. ليجريه الذمة
من عهًدا لعيني أخذت شجاع أبي مكرمات إن املعنى: أن إىل جني ابن فذهب البيت،
تمنع مكرماته أن يعني املتباكي، دموع أي الدموع؛ تلك من مأمن يف تكون أن البعد
عىل أبكي فأنا بإحسانه، قلبي ملك قد ألنه كاذبة دموًعا فراقه عىل تجري أن عيني
منعت مكرماته إن الواحدي: وقال الكاذبة. للدموع أوالكا يف فاإلشارة تكلًفا، ال الحقيقة
والبعد مالزمتك أشتهي أني يريد الدولة، عضد فراق من أهيل عىل عقًدا لها وعقدت عيني
مقصور — ثواي وُروي: نواي. رواية عىل وهذا ألهله، أوالكا يف فاإلشارة أولئك، عن
— أهله عىل أي — عليهم املقام من لعيني أذمت مكرماته أن يعني املقام، أي — الثوى
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الدولة عضد عىل قرصتها أنها يريد أولئك. إىل النظر من يؤمنها عقًدا لعيني عقدت أي
بالثوى. متعلق أوالكا عىل ويكون: غريه، إىل تنظر فال

يقول: البعد، يخاطب الرماح. نصال واألسنة: القوم. تحمل اإلبل الركاب: (77)
األحشاء. األسنة تقطع كما تقطعك فإنها املطايا هذه أيدي عن تنح

أبايل ال فإني شئت كيف كوني لطريقه: يقول ضجر، كالم هذا الواحدي: قال (78)
بني النجاة تركه من عليه تطريت قال: الدولة عضد إن قيل: سلوكك، يف الهالك كان وإن

والهالك. األذاة
ترشين الشمسية: السنة من األول وكانون أيلول بني لشهرين اسم ترشين: (79)
.٣٠ وأيامه عرش الحادي وهو الثاني وترشين ،٣١ وأيامه العارش الشهر وهو األول
يقال صغريًا كوكبًا أمامه ألن الرامح؛ السماك ألحدهما: يقال نريان، كوكبان والسماكان:
هنا: واملراد يشء، أمامه ليس ألنه األعزل؛ السماك ولآلخر: ورمحه، السماك راية له:
لو يقول: األول. ترشين من عرش الثالث يف يطلع النجم هذا كان وقد األعزل، السماك
الكوكب، هذا يطلع أن قبل الكوفة لبلغت األول ترشين من لياٍل خمس مضت وقد رسنا
أسبوع عليه يميض ال السري وإدآبه سريه لرسعة أنه يريد يروه. أن قبل أهلها فرآني
الكوفة وبني الدولة عضد بلد شرياز بني ألن مبالغة؛ وهذا — بلده — الكوفة يبلغ حتى

مرحلة. عرشين عىل يزيد ما
ويمنه سعده يقول: املتتابع. الدراك: والطعن الدولة. عضد اسم فناخرسو: (80)

املتتابع. وطعنها األعداء رماح عني يطرد
عني رضاه يقول: شوكة ذو حاد — العني حذف عىل — وشاك شائك سالح (81)
جامع اسم والسالح هذا، عني. فيجبنون األبطال األعداء به أخوف الحاد السالح بمنزلة
ألنه أعىل؛ والتذكري ويذكر يؤنث — الحديد من كان ما به بعضهم وخص الحرب، آللة
ويجوز — وأردية ورداء وأحمرة حمار مثل — املذكر جمع وهو أسلحة، عىل يجمع

به: ليطعنها الصيد لكالب قرنه يهز ثوًرا يذكر — الطرماح قال تأنيثه.

ال��َم��َغ��اِب��ِن أُُص��ول ِم��نْ��َه��ا ِب��َه��ا يَ��ُش��كُّ َك��الَل��ًة يَ��ِرثْ��َه��ا َل��ْم ِس��َالًح��ا يَ��ُه��زُّ

لم أي كاللة يرثه لم تقول: والعرب نفسه. عن بهما يذب ألنه سالًحا؛ روقيه (سمى
واستحقاق.) قرب عن بل عرض عن يرثه
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جميع من أعتاضه عنك خلًفا أجد لم فارقتك إذا يقول: إنكاري، استفهام هذا (82)
وهذا معناك، لهم وليس صورتك لهم وباطل، زور إليك بالقياس كلهم ألنهم الناس؛

حطان: بن عمران كقول

ِب��ال��نَّ��اِس ِم��ْرَداُس يَ��ا بَ��ْع��َدَك ال��نَّ��اُس َم��ا أَْع��ِرُف��ُه ُك��نْ��ُت َق��ْد َم��ْن بَ��ْع��َدَك أَنْ��َك��ْرُت

يف به ُرمي إذا كالسهم إليك عودي ورسعة عندك من انطالقي يف أنا يقول: (83)
بهذا يشري األرض. إىل ويعود ينقلب أن يلبث فال هناك يمسكه ما يصادف ال فإنه الجو

إليه. الرجوع ينوي أنه إىل قبله والذي البيت
إلهي من أستحيي إني يقول: حال. دارك: فارقت وقد حيي. أنا أي حيي: (84)
أرزاق إليك ووكل اصطفاك قد وتعاىل سبحانه وهو فيك، وزهدت فارقتك وقد يراني أن
جني: ابن وروى باختياره. أرَض ولم سبحانه هللا شاققت قد فعلت إذ فكأني العباد،
قرصه عىل واستشهد املمدود، قرص باب من وهو قال — الطاء بكرس — واصطفاكا

أنشد: فيما وأنشد كثري، املمدود وقرص بأشعار،

اْألَْش��َق��ِر اْل��ف��رِس َك��َل��ْوِن َص��ْف��َرا َم��ْش��ُم��وَل��ًة بَ��اَك��ْرَت َل��ْو َوأَنْ��َت

دار فارق إذا هللا من يستحي لَم وقالوا: الطاء، كرس وجماعة فورجه ابن وأنكر
فارق إذا هللا من يستحيي وإنما ذاك، فعله يف لحيائه وجه ال بل له؟ واختياره املمدوح
خالقه من يستحيي أن يجب فارقه من وكل أرضه، عىل اختاره قد وهللا املمدوح، دار
كيف تراه أال األرزاق. إليك ووكل اصطفاك وقد أفارقك، أن هللا من أستحيي يقول: وإنما
فاألشبه الحياء؟ من مخلص له لكان يذكره لم ولو اصطفاءه ذكر إذ حيائه وجه بني
يف أقرص لم قال: املتنبي أن سعيد بن محمد ذكر وقد ماضيًا، فعًال اصطفاك يكون أن

وهو: واحد موضع يف إال ممدوًدا شعري

اْل��َواِج��بَ��ا ال��ثَّ��نَ��اءِ ِف��ي تُ��ْل��ِزَم��نِّ��ي َال أَْس��ط��ي��ُع��ُه َم��ا َع��َل��يْ��َك ثَ��نَ��اي ِم��ْن ُخ��ذْ

يف له يقع لم بما القصيدة هذه يف نفسه عىل التشاؤم من املتنبي أكثر وقد هذا،
البالد، يف وتراميها كثرتها مع وأشعاره عزائمه جميع يف قلبه عىل يخطر لم وما غريها
ارتحاله بعد أنه وذلك يقصده، لم وإن نفسه به ينعي كأنه كالم أثنائها يف له وقع وقد
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وهذا الرشح هذا مدخل يف تراه كما الطريق يف قتل فارس ألعمال ومفارقته شرياز من
االتفاق. غريب من — هللا عمرك —
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املطر: وكثر إنطاكية عن الرحيل عىل عزم وقد الدولة سيف يمدح وقال

تُ��ِن��ي��ُل1 ��ا ِم��مَّ ُه وَُع��دَّ تَ��أَنَّ اْل��َج��ِل��ي��ُل اْل��َم��ِل��ُك أَيُّ��َه��ا ُرَويْ��َدَك
َق��ِل��ي��ُل2 ِب��ِه تَ��ُج��وُد ِف��ي��َم��ا َف��َم��ا َق��ِل��ي��ًال َوَل��ْو ِب��اْل��ُم��َق��اِم َوُج��وَدَك
َوال��رَِّح��ي��ُل3 َوَداُع��َك َك��أَنَّ��ُه��َم��ا َع��ُدوٍّا َوأَِري َح��اِس��ًدا ِألَْك��ِب��َت
َق��ِب��ي��ُل؟4 َل��ُك��ْم َح��يَ��اُه أَْم أَتَ��ْغ��ِل��ُب َش��َك��ْك��نَ��ا: َف��َق��ْد ��َح��اُب ال��سَّ ذَا ُ َويَ��ْه��َدأ
َع��ذُوُل5 َل��ُه ��َم��اِح ال��سَّ ِف��ي أَنَ��ا َف��َه��ا َس��َم��اٍح ِف��ي َع��ذًْال أَِع��ي��ُب َوُك��نْ��ُت
��ِق��ي��ُل6 ال��صَّ اْل��َم��اِض��ي ْوَل��ِة ال��دَّ َوَس��يْ��ُف َط��ِري��ٍق َع��ْن نُ��بُ��وََّك أَْخ��َش��ى َوَم��ا
��ِب��ي��ُل7 ال��سَّ َم��ْف��ِرَق��َه��ا أَنَّ ِل��َس��يْ��ِرَك تَ��َم��نَّ��ى ِغ��ْط��ِري��ٍف َش��َواِة َوُك��لُّ
اْل��ُخ��يُ��وُل8 َم��َج��اِري��ِه ِف��ي ِب��َك َج��َرْت ِدَم��اءً َم��ْم��لُ��وءٍ اْل��َع��ْم��ِق َوِم��ثْ��ِل
اْل��ُوُح��وُل9 ِب��ِه يَ��ُم��رُّ َم��ا َف��أَْه��َوُن اْل��َم��نَ��ايَ��ا َخ��ْوَض اْل��َف��تَ��ى اْع��تَ��اَد إِذَا
��ُه��وُل10 َوال��سُّ اْل��ُح��ُزونَ��ُة أََط��اَع��تْ��ُه َع��َص��تْ��ُه َف��َم��ا اْل��ُح��ُص��وَن أََم��َر َوَم��ْن
اْل��ُخ��ُم��وُل؟!11 َدَف��َن َم��ْن ُك��لَّ َوتُ��نْ��ِش��ُر ال��لَّ��يَ��اِل��ي َرَم��ِت َم��ْن ُك��لَّ أَتَ��ْخ��ِف��ُر
اْل��َق��ِت��ي��ُل؟!12 اْل��َم��ْوِت ِم��َن ِب��ِه يَ��ِع��ي��ُش ُح��َس��اٌم َوَه��ْل اْل��ُح��َس��اَم َونَ��ْدُع��وَك
اْل��َوُص��وُل13 اْل��بَ��رُّ اْل��َق��اِط��ُع َوأَنْ��َت ِف��ْع��ٌل اْل��َق��ْط��َع إِالَّ ��يْ��ِف ِل��ل��سَّ َوَم��ا
��ِه��ي��ُل14 َوال��صَّ ال��تَّ��َك��لُّ��ُم َف��ِن��َي َوَق��ْد َص��بْ��ًرا اْل��َق��وَّاُل اْل��َف��اِرُس َوأَنْ��َت
ُط��وُل15 َوِف��ي��ِه يَ��نَ��اَل أَْن َويَ��ْق��ُص��ُر َق��ْص��ٌد َوِف��ي��ِه َع��نْ��َك ال��رُّْم��ُح يَ��ِح��ي��ُد
أَُق��وُل16 َك��َم��ا ��نَ��اُن ال��سِّ َل��َك َل��َق��اَل ِل��َس��اٍن َع��َل��ى ��نَ��اُن ال��سِّ َق��َدَر َف��َل��ْو
َخ��ِل��ي��ُل17 نْ��يَ��ا ِل��ل��دُّ َل��يْ��َس َوَل��ِك��ْن َف��ْرًدا َخ��َل��ْدَت اْل��ُخ��لُ��وُد َج��اَز َوَل��ْو
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إىل بموتها الخرب وجاءه فارقني بميا توفيت وقد الدولة، سيف والدة يرثي وقال
السنة: من اآلخرة جمادى يف إياها وأنشده وثالثمائة، وثالثني سبع سنة حلب

ِق��تَ��اِل18 ِب��َال اْل��َم��نُ��وُن َوتَ��ْق��تُ��لُ��نَ��ا َواْل��َع��َواِل��ي اْل��َم��ْش��َرِف��يَّ��َة نُ��ِع��دُّ
ال��لَّ��يَ��اِل��ي19 َخ��بَ��ِب ِم��ْن يُ��نْ��ِج��ي��َن َوَم��ا ُم��ْق��َربَ��اٍت ��َواِب��َق ال��سَّ َونَ��ْرتَ��ِب��ُط
اْل��ِوَص��اِل20 إَِل��ى َس��ِب��ي��َل َال َوَل��ِك��ْن َق��ِدي��ًم��ا؟! نْ��يَ��ا ال��دُّ يَ��ْع��َش��ِق َل��ْم َوَم��ْن
َخ��يَ��اِل21 ِم��ْن َم��نَ��اِم��َك ِف��ي نَ��ِص��ي��بُ��َك َح��ِب��ي��ٍب ِم��ْن َح��يَ��اِت��َك ِف��ي نَ��ِص��ي��بُ��َك
ِن��بَ��اِل22 ِم��ْن ِغ��َش��اءٍ ِف��ي ُف��َؤاِدي َح��تَّ��ى ِب��اْألَْرَزاءِ ال��دَّْه��ُر َرَم��اِن��ي
ال��نِّ��َص��اِل23 َع��َل��ى ال��نِّ��َص��اُل ��َرِت تَ��َك��سَّ ِس��َه��اٌم أََص��ابَ��تْ��ِن��ي إِذَا َف��ِص��ْرُت
أُبَ��اِل��ي24 ِب��أَْن انْ��تَ��َف��ْع��ُت َم��ا ِألَنِّ��ي ِب��ال��رََّزايَ��ا أُبَ��اِل��ي َف��َم��ا َوَه��اَن
اْل��َج��َالِل25 ذَا ِف��ي َم��يْ��تَ��ٍة ِل ِألَوَّ ُط��رٍّا ال��نَّ��اِع��ي��َن ُل أَوَّ َوَه��ذَا
ِب��بَ��اِل26 ِل��َم��ْخ��لُ��وٍق يَ��ْخ��ُط��ْر َوَل��ْم ِب��نَ��ْف��ٍس يَ��ْف��َج��ْع َل��ْم اْل��َم��ْوَت َك��أَنَّ
ِب��اْل��َج��َم��اِل27 ��ِن اْل��ُم��َك��فَّ اْل��َوْج��ِه َع��َل��ى َح��نُ��وٌط َخ��اِل��ِق��نَ��ا ال��ل��ِه َص��َالُة
اْل��ِخ��َالِل28 َك��َرِم ِف��ي ال��لَّ��ْح��ِد َوَق��بْ��َل َص��ْونً��ا ال��تُّ��ْرِب َق��بْ��َل اْل��َم��ْدُف��وِن َع��َل��ى
بَ��اِل��ي29 َوْه��َو ِذْك��ُرنَ��اُه َج��ِدي��ًدا َش��ْخ��ًص��ا اْألَْرِض ِب��بَ��ْط��ِن َل��ُه َف��ِإنَّ
َزَواِل إَِل��ى تَ��ئُ��وُل نْ��يَ��ا ال��دُّ بَ��ِل اْل��بَ��َرايَ��ا ِف��ي يُ��َخ��لَّ��ُد أََح��ٌد َوَم��ا
َواْل��َخ��َواِل��ي30 اْل��بَ��َواِق��ي تَ��َم��نَّ��تْ��ُه َم��ْوتً��ا ُم��تَّ أَنَّ��َك ال��نَّ��ْف��َس أََط��اَب
ِب��ال��زََّواِل31 ِف��ي��ِه ال��رُّوُح يُ��َس��رُّ َك��ِري��ًه��ا يَ��ْوًم��ا تَ��َرْي َوَل��ْم َوُزْل��ِت
ِك��َم��اِل32 ِف��ي ابْ��ِن��ِك َع��ِل��يٍّ َوُم��ْل��ُك ُم��ْس��بَ��ِط��رٌّ َح��ْوَل��ِك اْل��ِع��زِّ ِرَواُق
ال��نَّ��َواِل33 ِف��ي ��ِك َك��فِّ نَ��َواِل نَ��ِظ��ي��ُر اْل��َغ��َواِدي ِف��ي َغ��اٍد َم��ثْ��َواِك َس��َق��ى
اْل��َم��َخ��اِل��ي34 أَبْ��َص��َرِت اْل��َخ��يْ��ِل َك��أَيْ��ِدي َح��ْف��ٌش اْألَْج��َداِث َع��َل��ى ِل��َس��اِح��ي��ِه
َخ��اِل��ي35 َع��نْ��ِك ِب��َم��ْج��ٍد َع��ْه��ِدي َوَم��ا َم��ْج��ٍد ُك��لَّ بَ��ْع��َدِك َع��نْ��ِك أَُس��اِئ��ُل
��َؤاِل36 ال��سُّ َع��ِن اْل��بُ��َك��اءُ َويَ��ْش��َغ��لُ��ُه َف��يَ��بْ��ِك��ي اْل��َع��اِف��ي ِب��َق��بْ��ِرَك يَ��ُم��رُّ
ِف��َع��اِل!37 َع��َل��ى تَ��ْق��ِدِري��َن انَّ��ِك َل��َو َع��َل��يْ��ِه ِل��ْل��َج��ْدَوى أَْه��َداِك َوَم��ا
َس��اِل��ي38 َغ��يْ��ُر أَْرَض��ِك، َج��انَ��بْ��ُت َوإِْن َق��ْل��ِب��ي َف��ِإنَّ َس��َل��ْوِت؟ َه��ْل ِب��َع��يْ��ِش��ِك
��َم��اِل39 َوال��شَّ ال��نُّ��َع��اَم��ى َع��ِن بَ��ُع��ْدِت َم��َك��اٍن ِف��ي اْل��َك��َراَه��ِة َع��َل��ى نَ��َزْل��ِت
ال��طِّ��َالِل40 أَنْ��َداءُ ِم��نْ��ِك َوتُ��ْم��نَ��ُع اْل��ُخ��َزاَم��ى َراِئ��َح��ُة َع��نْ��ِك ��ُب تُ��َح��جَّ
اْل��ِح��بَ��اِل41 ُم��نْ��بَ��تُّ اْل��َه��ْج��ِر َط��ِوي��ُل َغ��ِري��ٌب َس��اِك��ِن��َه��ا ُك��لُّ ِب��َداٍر
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اْل��َم��َق��اِل42 َص��اِدَق��ُة ��رِّ ال��سِّ َك��تُ��وُم ِف��ي��ِه اْل��ُم��ْزِن َم��اءِ ِم��ثْ��ُل َح��َص��اٌن
اْل��َم��َع��اِل��ي43 ِن��َط��اِس��يُّ َوَواِح��ُدَه��ا ��َك��ايَ��ا ال��شَّ ِن��َط��اِس��يُّ يُ��َع��لِّ��لُ��َه��ا
ال��طِّ��َواِل44 اْألََس��ِل أَِس��نَّ��َة َس��َق��اُه ِب��ثَ��ْغ��ٍر َداءً َل��ُه َوَص��ُف��وا إِذَا
اْل��ِح��َج��اِل45 ِم��َن اْل��ُق��بُ��وُر َل��َه��ا تُ��َع��دُّ ال��لَّ��َواِت��ي َوَال َك��اْإلِنَ��اِث َوَل��يْ��َس��ْت
ال��نِّ��َع��اِل46 نَ��ْف��َض َوَداُع��َه��ا يَ��ُك��وُن ِت��َج��اٌر َج��نَ��اَزتِ��َه��ا ِف��ي َم��ْن َوَال
ال��رِّئَ��اِل47 َزفِّ ِم��ْن اْل��َم��ْرَو َك��أَنَّ ُح��َف��اًة َح��ْوَل��يْ��َه��ا اْألَُم��َراءُ َم��َش��ى
اْل��َغ��َواِل��ي48 أَْم��ِك��نَ��َة ال��نِّ��ْق��َس يَ��َض��ْع��َن ُم��َخ��بَّ��آٍت اْل��ُخ��ُدوُر َوأَبْ��َرَزِت
َالِل49 ال��دَّ َدْم��ِع ِف��ي اْل��ُح��ْزِن َف��َدْم��ُع َغ��اِف��َالٍت اْل��ُم��ِص��ي��بَ��ُة أَتَ��تْ��ُه��نَّ
ال��رَِّج��اِل50 َع��َل��ى ال��نِّ��َس��اءُ ��َل��ِت َل��ُف��ضِّ َف��َق��ْدنَ��ا َك��َم��ْن ال��نِّ��َس��اءُ َك��اَن َوَل��ْو
ِل��ْل��ِه��َالِل51 َف��ْخ��ٌر ال��تَّ��ذِْك��ي��ُر َوَال َع��يْ��ٌب ��ْم��ِس ال��شَّ ِالْس��ِم ال��تَّ��أِْن��ي��ُث َوَم��ا
اْل��ِم��ثَ��اِل52 َم��ْف��ُق��وَد اْل��َف��ْق��ِد ُق��بَ��يْ��َل َوَج��ْدنَ��ا َم��ْن َف��َق��ْدنَ��ا َم��ْن َوأَْف��َج��ُع
اْألََواِل��ي53 َه��اِم َع��َل��ى أََواِخ��ُرنَ��ا َوتَ��ْم��ِش��ي بَ��ْع��ًض��ا بَ��ْع��ُض��نَ��ا ��ُن يُ��َدفِّ
َوال��رَِّم��اِل!54 ِب��اْل��َج��نَ��اِدِل َك��ِح��ي��ٌل ال��نَّ��َواِح��ي ُم��َق��بَّ��َل��ِة َع��يْ��ٍن َوَك��ْم
اْل��ُه��َزاِل!55 ِف��ي يُ��ْف��ِك��ُر َك��اَن َوبَ��اٍل ِل��َخ��ْط��ٍب يُ��ْغ��ِض��ي َال َك��اَن َوُم��ْغ��ٍض
ِل��ْل��ِج��بَ��اِل؟!56 َص��بْ��ِرَك ِب��ِم��ثْ��ِل َوَك��يْ��َف ِب��َص��بْ��ٍر اْس��تَ��نْ��ِج��ْد ْوَل��ِة ال��دَّ أََس��يْ��َف
��َج��اِل57 ال��سِّ اْل��َح��ْرِب ِف��ي اْل��َم��ْوِت َوَخ��ْوَض ال��تَّ��َع��زِّي ال��نَّ��اَس تُ��َع��لِّ��ُم َف��أَنْ��َت
َح��اِل58 ُك��لِّ ِف��ي َواِح��ٌد َوَح��الُ��َك َش��تَّ��ى َع��َل��يْ��َك ال��زََّم��اِن َوَح��اَالُت
َوال��دَِّخ��اِل59 اْل��َغ��َراِئ��ِب َع��َل��ِل َع��َل��ى َج��ُم��وًم��ا يَ��ا ِب��َح��اُرَك ِغ��ي��َض��ْت َف��َال
ُم��َح��اِل60 ِف��ي ُم��ْس��تَ��ِق��ي��ٌم َك��أَنَّ��َك ُم��لُ��وًك��ا أََرى الَّ��ِذي��َن ِف��ي َرأَيْ��تُ��َك
اْل��َغ��َزاِل61 َدِم بَ��ْع��ُض اْل��ِم��ْس��َك َف��ِإنَّ ِم��نْ��ُه��ْم َوأَنْ��َت اْألَنَ��اَم تَ��ُف��ِق َف��ِإْن

أرس من العدوي حمدان بن داود بن تغلب وائل أبا استنقاذه ويذكر يمدحه وقال
وثالثمائة: وثالثني سبع سنة الخارجي

ِل��ْل��َع��اِق��ِل62 اْل��ُح��بِّ ِف��ي َرأَْي َوَال اْل��َع��اِذِل؟ َط��َم��اِع��يَ��ُة إَِالَم
ال��نَّ��اِق��ِل63 َع��َل��ى ال��طِّ��بَ��اُع َوتَ��أْبَ��ى ِن��ْس��يَ��انُ��ُك��ْم اْل��َق��ْل��ِب ِم��َن يُ��َراُد
نَ��اِح��ِل64 اْم��ِرٍئ َوُك��لَّ نُ��ُح��ولِ��ي ِع��ْش��ِق��ُك��ْم ِم��ْن َألَْع��َش��ُق َوإِنِّ��ي
ال��زَّاِئ��ِل65 ُح��بِّ��َي َع��َل��ى بَ��َك��يْ��ُت أَبْ��ِك��ُك��ْم َل��ْم ثُ��مَّ ُزْل��تُ��ُم َوَل��ْو
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َس��اِب��ِل؟!66 َم��ْس��َل��ٍك ِف��ي ِم��نْ��ُه َج��َرْت َوَق��ْد ُدُم��وِع��ي َخ��دِّي أَيُ��نْ��ِك��ُر
َراِح��ِل67 َع��َل��ى ُح��ْزٍن ُل َوأَوَّ َف��ْوَق��ُه َج��َرى َدْم��ٍع ُل أَأَوَّ
َش��اِغ��ِل68 ِف��ي ��ْوِق ال��شَّ ِم��َن َوِب��تُّ َالَم��ِن��ي ِل��َم��ْن ��لُ��وَّ ال��سُّ َوَه��بْ��ُت
ثَ��اِك��ِل69 َع��َل��ى ُش��ِق��ْق��َن ِث��يَ��اٌب ُم��ْق��َل��ِت��ي َع��َل��ى اْل��ُج��ُف��وَن َك��أَنَّ
َواِئ��ِل70 أَِب��ي َض��َم��اَن َض��ِم��نْ��ُت اْل��َه��َوى َغ��يْ��ِر أَْس��ِر ِف��ي ُك��نْ��ُت َوَل��ْو
ال��ذَّاِب��ِل71 اْل��َق��نَ��ا ُص��ُدوَر َوأَْع��َط��ى ال��نُّ��َض��اِر ِب��َض��َم��اِن نَ��ْف��َس��ُه َف��َدى
بَ��اِس��ِل72 َف��تً��ى ِب��ُك��لِّ َف��ِج��ئْ��َن َم��ْج��نُ��وبَ��ًة اْل��َخ��يْ��َل َوَم��نَّ��اُه��ُم
اْآلِف��ِل73 اْل��َق��َم��ِر ُم��َع��اَوَدُة َواِئ��ٍل أَِب��ي َخ��َالَص َك��أَنَّ
َك��اْل��َق��اِئ��ِل!74 ِع��نْ��َدَك اْل��بُ��ْع��ِد َع��َل��ى َس��اِك��ٍت َوَك��ْم َف��َس��ِم��ْع��َت َدَع��ا
َك��اِف��ِل75 َوِب��ِه َض��اِم��ٍن َل��ُه َج��ْح��َف��ٍل ِف��ي ِب��َك َف��َل��بَّ��يْ��تَ��ُه
َواِب��ِل76 ِف��ي ال��رَّْك��ِض َع��َرِق َوِم��ْن َع��اِرٍض ِف��ي ال��نَّ��ْق��ِع ِم��َن َخ��َرْج��َن
اْل��َم��اِح��ِل77 اْل��بَ��َل��ِد َص��َف��ا ِب��ِم��ثْ��ِل ��يَ��اَط ال��سِّ َل��ِق��ي��َن نَ��ِش��ْف��َن ��ا َف��َل��مَّ
نَ��اِزِل78 إَِل��ى ��ُف��وِن ال��شُّ ُق��بَ��يْ��َل َط��َل��بْ��َن َم��ْن إَِل��ى ِل��َخ��ْم��ٍس َش��َف��نَّ
اْل��َغ��اِس��ِل79 ِم ِب��ال��دَّ ِث��َق��ٍة َع��َل��ى ال��ثَّ��َرى َم��َراِف��ُق��ُه��نَّ َف��َدانَ��ْت
اْل��بَ��اِئ��ِل80 َك��اذَتَ��ِي بَ��يْ��َن َك��َم��ا اْل��ُم��ْس��تَ��ِغ��ي��ِر َك��اذَتَ��ِي بَ��يْ��َن َوَم��ا
��اِئ��ِل81 ال��شَّ َل��بَ��َن َوَم��ْص��بُ��وَج��ٍة ُرَديْ��ِن��يَّ��ٍة ُك��لَّ ��ي��َن َف��لُ��قِّ
اْل��بَ��اِط��ِل82 ِف��ي اْإلَِم��اَم��ِة َص��ِح��ي��ِح نَ��اَق��ٍة َع��َل��ى إَِم��اٍم َوَج��يْ��َش
َواْل��َع��اِس��ِل83 َك��ال��نَّ��ْح��ِل نَ��َواِف��َر اَم��ُه ُق��دَّ يَ��نْ��َح��ْزَن َف��أَْق��بَ��ْل��َن
اْآلِك��ِل84 آِك��َل أُْس��ُدَه��ا َرأَْت ِألَْص��َح��اِب��ِه بَ��َدْوَت ��ا َف��َل��مَّ
اْل��َع��اِدِل85 ِق��ْس��َم��ُة ِف��ي��ِه��م َل��ُه َج��اِئ��ٍر ��ُه��ُم يَ��ُع��مُّ ِب��َض��ْرٍب
اْل��َح��اِف��ِل86 ِدرَُّة اْج��تَ��َم��َع��ْت َك��َم��ا ُش��ذَّانَ��ُه��ْم ��ُع يُ��َج��مِّ َوَط��ْع��ٍن
ال��رَّاِج��ِل87 َم��ذَْه��ِب َع��ْن تَ��َح��يَّ��َر َف��اِرٍس إَِل��ى نَ��َظ��ْرَت َم��ا إِذَا
ال��نَّ��اِص��ِل88 َع��َل��ى يُ��ِع��ي��ُد َال َف��تً��ى ال��لِّ��َح��ى ِم��نْ��َه��ا ��ُب يُ��َخ��ضِّ َف��َظ��لَّ
َخ��اِذِل89 ِم��ْن يَ��تَ��َض��ْع��َض��ُع َوَال نَ��اِص��ٍر إَِل��ى يَ��ْس��تَ��ِغ��ي��ُث َوال
َه��اِئ��ِل90 َع��ْن ال��طَّ��ْرَف يَ��ْرِج��ُع َوَال ُم��ْق��َدٍم َع��ْن ال��طَّ��ْرَف يَ��َزُع َوَال
َم��اِط��ِل91 َع��َل��ى َديْ��نً��ا َك��اَن َوإِْن يَ��ْش��أَُه َل��ْم ال��تَّ��بْ��َل َط��َل��َب إِذَا
اْل��َع��اِج��ِل92 ِف��ي اْل��َغ��ِن��ي��َم��َة َف��ِإنَّ َواْع��ِذُروا ِب��ه أَتَ��اُك��ْم َم��ا ُخ��ذُوا
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َق��اِب��ِل93 ِم��ْن ِح��ْم��َص إَِل��ى َف��ُع��وُدوا َع��اُم��ُك��ْم أَْع��َج��بَ��ُك��ْم َك��اَن َوإِْن
اْل��َق��اِت��ِل94 يَ��ِد ِف��ي ِب��ِه ُق��ِت��ْل��تُ��ْم الَّ��ِذي اْل��َخ��ِض��ي��َب اْل��ُح��َس��اَم َف��ِإنَّ
��اِئ��ِل95 ال��سَّ َع��َل��ى تُ��ْدِرُك��وُه َف��َل��ْم ُرْم��تُ��ُم الَّ��ِذي ِب��ِم��ثْ��ِل يَ��ُج��وُد
اْل��َع��اِم��ِل96 ِم��َن ��نَ��اِن ال��سِّ َم��َك��اَن ِب��ِه تُ��ْزَه��ى اْل��َك��ِت��ي��بَ��ِة أََم��اَم
بَ��اِزِل!97 َع��َل��ى ِب��ُك��ُم ِق��تَ��اًال آِم��ٍل ِم��ْن َألَْع��َج��ُب َوإِنِّ��ي
َح��اِئ��ِل98 َف��َرٍس َع��َل��ى ِب��َم��اٍض تَ��ْل��َق��ُه��ْم َال ال��ل��ُه: َل��ُه أََق��اَل
اْل��َك��اِه��ِل99 ِف��ي وََغ��نَّ��اَك بَ��َراَه��ا َه��اَم��ًة ِب��ِه َض��َربْ��َت َم��ا إِذَا
ِب��ال��نَّ��اِئ��ِل100 َل��يْ��َس ِل��َم��ا َدَع��تْ��ُه ��ٍة ِه��مَّ ِذي ِل ِب��أَوَّ َوَل��يْ��َس
��اِح��ِل101 ال��سَّ ِف��ي اْل��َم��ْوُج َويَ��ْغ��ُم��ُرُه َس��اِق��ِه َع��ْن ِل��لُّ��جِّ ��ُر يُ��َش��مِّ
اْل��َف��اِص��ِل؟102 َدْوَل��ِت��َه��ا َس��يْ��ِف َع��َل��ى ُم��ْش��ِف��ٍق ِم��ْن ِل��ْل��ِخ��َالَف��ِة أََم��ا
َح��اِم��ِل103 ِب��َال إَِل��يْ��ِه��ْم َويَ��ْس��ِري َض��اِرٍب ِب��َال ِع��َداَه��ا يَ��ُق��دُّ
ِل��ل��نَّ��اِخ��ِل104 يَ��تَ��َخ��لَّ��ْص��َن َوَم��ا ال��نَّ��َق��ا ِف��ي َج��َم��اِج��َم��ُه��ْم تَ��َرْك��َت
��اِم��ِل105 ال��شَّ ِب��ِإْح��َس��اِن��َك َف��أَثْ��نَ��ْت ��بَ��اِع ال��سِّ َرِب��ي��َع ِم��نْ��ُه��ْم َف��أَنْ��بَ��تَّ
اْل��َع��اِط��ِل106 إَِل��ى اْل��ُح��ِل��يِّ َك��َع��ْوِد َظ��اِف��ًرا َح��َل��ٍب إَِل��ى وَُع��ْدَت
ال��نَّ��اِع��ِل107 َق��َدِم ِف��ي يُ��َؤثِّ��ُر َح��اِف��يً��ا ُدْس��تَ��ُه الَّ��ِذي َوِم��ثْ��ُل
اْل��َج��اِئ��ِل!108 اْألَبْ��َل��ِق ِش��يَ��ُة َل��ُه َش��اِئ��ٍع َخ��بَ��ٍر ِم��ْن َل��َك َوَك��ْم
اْل��َواِغ��ِل109 إَِل��ى اْل��ُح��ُض��وِر بَ��ِغ��ي��ُض ال��رََّدى بَ��ِن��ي��ِه َش��َراُب َويَ��ْوٍم
اْل��َج��اِه��ِل110 ِل��ْل��ُم��ذِْن��ِب َوتَ��ْغ��ِف��ُر اْل��ُع��َف��اَة َوتُ��ْغ��ِن��ي اْل��ُع��نَ��اَة تَ��ُف��كُّ
اْآلِج��ِل111 ِف��ي َس��ْع��يُ��َك َوأَْرَض��اُه ُم��ْع��ِط��ي��َك��ُه ال��نَّ��ْص��َر َف��َه��نَّ��أََك
اْل��َح��اِب��ِل112 ��ِة ِك��فَّ ِم��ْن َوأَْخ��دَُع ُم��وِم��ٍس ِم��ْن أَْخ��َوُن اِر ال��دَّ َف��ِذي
َط��اِئ��ِل113 َع��َل��ى يَ��ْح��ُص��لُ��وَن َوَم��ا ُح��بِّ��َه��ا َع��َل��ى ال��رَِّج��اُل تَ��َف��انَ��ى

الدولة معز قصده ملا الدولة، نارص أخيه لنرصة املوصل إىل الدولة سيف وسار
الطيب: أبو فقال وثالثمائة، وثالثني سبع سنة الديلمي

َك��اْل��ُق��بَ��ِل114 ُم��ِح��بِّ��ي��ِه��نَّ ِع��نْ��َد َوال��طَّ��ْع��ُن اْألََس��ِل َع��َل��ى يُ��بْ��نَ��ى َم��ا اْل��َم��َم��اِل��ِك أََع��َل��ى
اْل��ق��َل��ِل115 ِف��ي َق��بْ��ُل َدْه��ًرا تُ��َق��ْل��َق��َل َح��تَّ��ى َم��َم��اِل��ِك��َه��ا ِف��ي ُس��يُ��وٌف تَ��ِق��رُّ َوَم��ا
َواْإلِِب��ِل116 اْل��َخ��يْ��ِل َوأَيْ��ِدي ال��رَِّم��اِح ُط��وُل َف��َق��رَّبَ��ُه أَْم��ًرا بَ��َغ��ى اْألَِم��ي��ِر ِم��ثْ��ُل
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ُزَح��ِل117 ِم��ْن ال��تُّ��ْرِب ِب��َم��َك��اِن تَ��ْح��ِت��َه��ا ِم��ْن ُزَح��ٌل ��ٌة ِه��مَّ بَ��َع��ثَ��تْ��َه��ا َوَع��ْزَم��ٌة
ُم��ْق��تَ��بَ��ِل118 ال��نَّ��ْص��ِر ِل��ُم��ْل��ِق��ي ��ٌش تَ��َوحُّ َح��َل��ٍب َوِف��ي أََع��اِص��ي��ٌر اْل��ُف��َراِت َع��َل��ى
ال��رُُّس��ِل119 ِم��َن أَبْ��َداًال اْل��َخ��يْ��َل َويَ��ْج��َع��ُل نَ��َف��ذَْت الَّ��ِت��ي اْل��ُك��تْ��َب أَِس��نَّ��تُ��ُه تَ��تْ��لُ��و
نَ��َف��ِل120 ِس��َوى يَ��ْل��َق��ى َف��َال أََع��دُّوا َوَم��ا َج��َزٍر ِس��َوى يَ��ْل��َق��ى َف��َال اْل��ُم��لُ��وَك يَ��ْل��َق��ى
ِب��اْل��ِخ��َل��ِل121 اْل��ِه��نْ��ِديِّ ال��ذََّك��ِر ِص��يَ��انَ��َة ُم��ْه��َج��تَ��ُه ِب��اْألَبْ��َط��اِل اْل��َخ��ِل��ي��َف��َة َص��اَن
يُ��َق��ِل122 َوَل��ْم يُ��تْ��َرْك َل��ْم اْل��َق��ْوَل َواْل��َق��اِئ��ُل ِت��ِه ِل��ِش��دَّ يُ��ْف��َع��ْل َل��ْم اْل��ِف��ْع��َل اْل��َف��اِع��ُل
َك��ال��طَّ��َف��ِل123 ال��ظُّ��ْه��ُر َف��َص��اَر ال��نَّ��َه��اِر َض��ْوءَ َع��َج��اَج��تُ��ُه َغ��اَل��ْت َق��ْد اْل��َج��يْ��َش َواْل��بَ��اِع��ُث
اْل��ُم��َق��ِل124 أَْح��يَ��ُر ِف��ي��ِه ��ْم��ِس ال��شَّ َوُم��ْق��َل��ُة َس��اِط��ُع��َه��ا َالَق��اُه َم��ا أَْض��يَ��ُق اْل��َج��وُّ
َوَج��ِل125 َع��َل��ى إِالَّ تُ��َق��اِب��لُ��ُه َف��َم��ا نَ��اِظ��َرٌة َوْه��َي ِم��نْ��َه��ا أَبْ��َع��َد يَ��نَ��اُل
َواْل��ِغ��يَ��ِل126 ال��نَّ��ْف��ِس بَ��يْ��َن اْل��َح��ْزَم َوَظ��اَه��َر ِب��ِه ال��نَّ��اِزَالِت ُدوَن ��يْ��َف ال��سَّ َع��رََّض َق��ْد
َواْل��َج��بَ��ِل127 ��ْه��ِل ال��سَّ أَْه��ِل َض��َم��اِئ��ُر َل��ُه َف��انْ��َك��َش��َف��ْت ِب��اْألَْس��َراِر ال��ظَّ��نَّ َوَوكَّ��َل
بَ��َخ��ِل128 ِم��ْن اْل��ُج��بْ��َن يَ��ُع��دُّ اْل��َج��َواُد َوْه��َو ُج��بُ��ٍن ِم��ْن اْل��بُ��ْخ��َل يَ��ُع��دُّ ��َج��اُع ال��شُّ ُه��َو
ُم��ْح��تَ��ِف��ِل129 َغ��يْ��َر إَِل��يْ��ِه أََغ��ذَّ َوَق��ْد ُم��ْف��تَ��ِخ��ٍر َغ��يْ��َر َف��تْ��ٍح ُك��لِّ ِم��ْن يَ��ُع��وُد
اْل��بَ��َط��ِل130 ُم��ْه��َج��َة ِدْرٌع ��ُن تُ��َح��صِّ َوَال بُ��ْغ��يَ��تَ��ُه ال��دَّْه��ُر َع��َل��يْ��ِه يُ��ِج��ي��ُر َوَال
اْل��ُح��َل��ِل131 ِم��َن أَبْ��َه��ى ِف��ي ِم��نْ��ُه َوَج��ْدتُ��َه��ا ُح��َل��ًال َل��ُه ِع��ْرٍض َع��َل��ى َخ��َل��ْع��ُت إِذَا
ِب��اْل��ُج��َع��ِل132 اْل��َوْرِد ِريَ��اُح تُ��ِض��رُّ َك��َم��ا َض��َرٌر إِنْ��َش��اِدَه��ا ِم��ْن اْل��َغ��بَ��اَوِة ِب��ِذي
َوِل133 ال��دُّ َخ��يْ��َرُة َس��يْ��ٍف َخ��يْ��َر َوَج��رَّبَ��ْت َم��اِل��ئَ��َه��ا ِم��نْ��َك َع��يْ��ٍن ُك��لُّ َرأَْت َل��َق��ْد
َزَل��ِل134 َع��ْن اْآلَراءُ َوَال اْل��ُح��ُروِب ِم��َن َم��َل��ٍل ِم��ْن اْألَْع��َداءُ ��ُف��َك تُ��َك��شِّ َف��َم��ا
َرُج��ِل!135 ِب��َال أَْرًض��ا َج��ْم��َع��ُه��ْم تَ��َرْك��َت ِل��َك��ثْ��َرتِ��ِه��ْم أَْرٍض ِب��َال ِرَج��اٍل َوَك��ْم
ال��ثَّ��ِم��ِل136 ��اِرِب ال��شَّ َم��ْش��َي ِب��َك َم��َش��ى َح��تَّ��ى ِدَم��اِئ��ِه��م ِف��ي يَ��ْج��ِري ِط��ْرُف��َك َزاَل َم��ا
اْل��َج��ذَِل137 ِف��ي اْل��َق��ْل��ِب وُح��ْك��ُم يَ��َراُه ِف��ي��َم��ا َل��ُه ال��نَّ��اِظ��َريْ��ِن َوُح��ْك��ُم يَ��ِس��ي��ُر َم��ْن يَ��ا
ُم��ْرتَ��ِح��ِل138 َغ��يْ��َر أَْو ُم��ْرتَ��ِح��ًال ��ْق��َت ُوفِّ َف��اِع��لُ��ُه أَنْ��َت ِف��ي��َم��ا ��َع��اَدَة ال��سَّ إِنَّ
اْألَُوِل139 أَْخ��َالِق��َك ِف��ي ِب��نَ��ْف��ِس��َك َوُخ��ذْ ُم��ْج��ِري��َه��ا ُك��نْ��َت َم��ا َع��َل��ى اْل��ِج��يَ��اَد أَْج��ِر
ال��ذُّبُ��ِل140 ��اَل��ِة ِب��اْل��َع��سَّ اْل��َف��َواِرِس َق��ْرُع ��تَ��َه��ا أَِح��جَّ أَْدَم��ى ُم��َق��ٍل ِم��ْن يَ��نْ��ُظ��ْرَن
أََم��ِل141 َع��َل��ى إِالَّ ِب��َه��ا َوَص��ْل��َت َوَال َظ��َف��ٍر َع��َل��ى إِالَّ ِب��َه��ا َه��َج��ْم��َت َف��َال
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يف بميافارقني تويف وقد بحلب، الدولة سيف بن هللا عبد الهيجاء أبا يرثي وقال
وثالثمائة: وثالثني ثماٍن سنة صفر

يُ��بْ��ِل��ي142 الَّ��ِذي َك��ذَاَك يُ��ْض��ِن��ي الَّ��ِذي َوَه��ذَا ال��رَّْم��ِل ِف��ي ِب��َك َم��ا ال��رَّْم��ِل َف��ْوَق ِم��نْ��َك ِب��نَ��ا
ال��ثُّ��ْك��ِل143 َع��َل��ى اْل��ِح��َم��اَم َف��اْخ��تَ��ْرَت ِع��ْش��َت إِذَا َوِخ��ْف��تَ��ُه ِب��ي الَّ��ِذي أَبْ��َص��ْرَت َك��أَنَّ��َك
ال��نُّ��ْج��ِل144 اْألَْع��يُ��ِن ِف��ي اْل��ُح��ْس��َن تُ��ِذي��ُب ُدُم��وٌع َوَف��ْوَق��َه��ا اْل��َغ��اِن��يَ��اِت ُخ��ُدوَد تَ��َرْك��َت
اْل��َج��ثْ��ِل145 ��َع��ِر ال��شَّ َع��َل��ى ُح��ْم��ًرا َق��َط��َرْت َوَق��ْد َوْح��َدُه اْل��ِم��ْس��ِك ِم��َن ُس��وًدا ال��ثَّ��َرى تَ��بُ��لُّ
ِب��ال��طِّ��ْف��ِل146 َل��يْ��َس َف��اْألََس��ى ِط��ْف��ًال تَ��ُك َوإِْن اْل��َح��َش��ا ِف��ي َف��ِإنَّ��َك َق��بْ��ٍر ِف��ي تَ��ُك َف��ِإْن
َواْألَْص��ِل147 اْل��َم��ِخ��ي��َل��ِة َق��ْدِر َع��َل��ى َوَل��ِك��ْن ِس��نِّ��ِه َق��ْدِر َع��َل��ى يُ��بْ��َك��ى َال َوِم��ثْ��لُ��َك
اْل��بُ��ْخ��ِل؟148 ُم��ْه��َج��ُة َق��تْ��َالُه��ُم َوِم��ْن نَ��َداُه��ْم ِرَم��اِح��ِه��ْم ِم��ْن اْألَُل��ى اْل��َق��ْوِم ِم��َن أََل��ْس��َت
اْل��َف��ْض��ِل149 َم��نْ��ِط��َق أَْع��َط��اِف��ِه ِف��ي َوَل��ِك��نَّ َك��َغ��يْ��ِرِه ال��لِّ��َس��اِن َص��ْم��ُت ِب��َم��ْولُ��وِدِه��ْم
��ْغ��ِل150 ال��شُّ َع��ِن ال��ثَّ��نَ��اءِ َك��ْس��ُب َويَ��ْش��َغ��لُ��ُه��ْم ُم��َص��اِب��ِه��ْم َع��ْن َع��ْل��يَ��اُؤُه��ْم تُ��َس��لِّ��ي��ِه��ِم
ال��نَّ��بْ��ِل151 ِم��َن اْل��َج��ْح��َف��َل��يْ��ِن بَ��يْ��َن َوأَْق��َدُم اْل��َق��نَ��ا ِم��َن ِب��ال��رََّزايَ��ا ِب��َالءً أََق��لُّ
ِل��ل��نَّ��ْص��ِل152 ��َداِئ��ُد َوال��شَّ نَ��ْص��ٌل َف��ِإنَّ��َك ِب��ِه اْل��ُم��ْق��تَ��َدى ْوَل��ِة ال��دَّ َس��يْ��َف َع��َزاءََك
أَْه��ِل153 ِف��ي ��َواِرِم ال��صَّ ُك��لِّ ِم��ْن َك��أَنَّ��َك َم��نْ��ِزٍل ُك��لِّ ِف��ي اْل��َه��يْ��َج��اءِ ِم��َن ُم��ِق��ي��ٌم
َع��ْق��ِل154 ِب��َال َواْل��ُق��لُ��وُب َع��ْق��ًال َوأَثْ��بَ��َت َع��بْ��َرًة ِل��ْل��ُح��ْزِن ِم��نْ��َك أَْع��َص��ى أََر َوَل��ْم
َوال��رَّْج��ِل155 اْل��َف��َواِرِس بَ��يْ��َن َوتَ��نْ��ُص��ُرُه َس��ِل��ي��ِل��ِه ِف��ي َع��ْه��َدُه اْل��َم��نَ��ايَ��ا تَ��ُخ��وُن
��ْق��ِل156 ال��صَّ َع��َل��ى اْل��ِف��ِرنْ��ُد يَ��بْ��ُدو َك��َم��ا َويَ��بْ��ُدو َص��بْ��ُرُه اْل��َح��َواِدِث َم��رِّ َع��َل��ى َويَ��بْ��َق��ى
ُم��ْس��ِل��ي157 َل��ُه َوِف��ي��َه��ا ُم��ْغ��ٍن َل��َه��ا َف��ِف��ي��ِه ُح��رٍَّة َك��نَ��ْف��ِس��َك نَ��ْف��ٍس ذَا َك��اَن َوَم��ْن
ِرْج��ِل158 ِب��َال َويَ��ْس��َع��ى َك��فٍّ ِب��َال يَ��ُص��وُل َش��ْخ��ُص��ُه َدقَّ َس��اِرٌق إِالَّ اْل��َم��ْوُت َوَم��ا
ِل��ل��نَّ��ْم��ِل159 اْل��ِوَالَدِة ِع��نْ��َد َويُ��ْس��ِل��ُم��ُه ابْ��ِن��ِه َع��ِن اْل��َخ��ِم��ي��َس ��بْ��ِل ال��شِّ أَبُ��و يَ��ُردُّ
ِب��اْل��َح��ْم��ِل160 ُق تُ��َط��رِّ َال أُمٍّ بَ��ْط��ِن إَِل��ى َح��ْم��ِل��ِه بَ��ْع��ِد ِم��ْن َع��اَد َولِ��ي��ٌد ِب��نَ��ْف��ِس��ي
اْل��َم��ْح��ِل161 اْل��بَ��َل��ِد ُغ��لَّ��ُة َوِف��ي��نَ��ا َوَص��دَّ ِب��ال��رَِّوى ��َح��ابَ��ِة ال��سَّ وَْع��ُد َوَل��ُه بَ��َدا
ال��نَّ��ْع��ِل162 ِم��َن ال��رَِّك��اِب تَ��بْ��ِدي��ِل َوْق��ِت إَِل��ى ُع��يُ��ونَ��َه��ا اْل��ِع��تَ��اُق اْل��َخ��يْ��ُل ِت َم��دَّ َوَق��ْد
تَ��ْغ��ِل��ي163 َوَم��ا ��ُروُس ال��ضَّ اْل��َح��ْرُب َل��ُه َوَج��اَش��ْت َم��َش��ى َوَم��ا اْل��َع��ُدوِّ َج��يْ��ُش َل��ُه َوِري��َع
اْألَْك��ِل؟!164 إَِل��ى اْل��بُ��لُ��وِغ َق��بْ��َل َويَ��أُْك��لُ��ُه ِف��َط��اِم��ِه َق��بْ��َل ال��تَّ��ْوَراُب أَيَ��ْف��ِط��ُم��ُه
اْل��َع��ذِْل165 ِم��َن َس��ِم��ْع��َت َم��ا ِف��ي��ِه َويَ��ْس��َم��َع َرأَيْ��تَ��ُه َم��ا ُج��وِدِه ِم��ْن يَ��َرى َوَق��بْ��َل
ِم��ثْ��ِل166 ِب��َال َم��ِل��ي��ًك��ا تُ��ْم��ِس��ي َك��َم��ا َويُ��ْم��ِس��ي َواْل��وََغ��ى ��ْل��ِم ال��سِّ ِم��َن تَ��ْل��َق��ى َك��َم��ا َويَ��ْل��َق��ى
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اْل��َع��ْزِل167 ِم��َن أَْط��َراُف��ُه��نَّ َوتَ��َم��نْ��ُع��ُه ِرَم��اُح��ُه اْل��ِب��َالِد أَْوَس��اَط تُ��َولِّ��ي��ِه
َج��ْزِل168 َم��ْوِه��ٍب َوَال نْ��يَ��ا ال��دُّ ِم��َن تَ��ُف��وُت َرْغ��بَ��ٍة َغ��يْ��ِر َع��َل��ى ِل��َم��ْوتَ��انَ��ا نُ��بَ��كِّ��ي
اْل��َق��تْ��ِل169 ِم��َن َض��ْرٌب اْل��َم��ْوَت أَنَّ ��نْ��َت تَ��يَ��قَّ َوَص��ْرَف��ُه ال��زََّم��اَن ��ْل��َت تَ��أَمَّ َم��ا إِذَا
اْل��بَ��ْع��ِل؟170 أَذَى إِالَّ اْل��َح��ْس��نَ��اءِ َخ��ْل��َوُة َوَه��ْل تَ��ِع��لَّ��ٌة؟ إِالَّ اْل��َم��ْح��بُ��وُب اْل��َوَل��ُد َه��ِل
َج��ْه��ِل171 َع��ْن ُق��ْل��ُت َم��ا ُق��ْل��ُت تَ��ْح��َس��بَ��نِّ��ي َف��َال ��بَ��ا ال��صِّ َع��َل��ى اْل��بَ��ِن��ي��ِن َح��ْل��َواءَ ذُْق��ُت َوَق��ْد
أُْم��ِل��ي172 َم��ا تَ��ْك��تُ��ُب اْألَيَّ��اُم تُ��ْح��ِس��ُن َوَال ِب��أَْم��ِرَه��ا ِع��ْل��ِم��ي اْألَْزَم��اُن تَ��َس��ُع َوَم��ا
ال��نَّ��ْس��ِل173 إَِل��ى ِف��ي��ِه يُ��ْش��تَ��اَق َوأَْن َح��يَ��اٌة، ِع��نْ��َدُه ��َل تُ��َؤمَّ أَْن أَْه��ٌل ال��دَّْه��ُر َوَم��ا

يمدحه: وقال

َوِزيَ��اِل��ِه174 َوَداِع��ِه َك��اُر ادِّ َل��ْوَال ِب��ِم��ثَ��اِل��ِه َوال ِب��ِه َج��اَد اْل��ِح��ْل��ُم َال
َخ��يَ��اِل��ِه175 َخ��يَ��اَل إَِع��اَدتُ��ُه َك��انَ��ْت َخ��يَ��اَل��ُه اْل��َم��نَ��اُم َل��نَ��ا اْل��ُم��ِع��ي��َد إِنَّ
ِب��بَ��اِل��ِه176 نَ��َراُه أَْن يَ��ْخ��ُط��ُر َل��يْ��َس َم��ْن ��ِه ِب��َك��فِّ اْل��ُم��َداَم يُ��نَ��اِولُ��نَ��ا ِب��تْ��نَ��ا
َخ��ْل��َخ��اِل��ِه177 ِم��ْن ��ْم��ِس ال��شَّ َع��يْ��َن َونَ��نَ��اُل ِج��ي��ِدِه َق��َالِئ��ِد ِم��ْن اْل��َك��َواِك��َب نَ��ْج��ِن��ي
اْل��َواِل��ِه178 اْل��ُف��َؤاِد َظ��نَّ َوَس��َك��نْ��تُ��ُم ِف��ي��ُك��ُم اْل��َق��ِري��َح��ِة اْل��َع��يْ��ِن َع��ِن ِب��نْ��تُ��ْم
َم��اِل��ِه179 ِم��ْن َوَس��َم��اُح��ُك��ْم َوَس��َم��ْح��تُ��ُم ِع��نْ��ِدِه ِم��ْن َوُدنُ��وُُّك��ْم َف��َدنَ��ْوتُ��ُم
ِوَص��اِل��ِه180 َزَم��اَن يَ��ْه��ُج��ُرنَ��ا َك��اَن إِذْ أَْح��بَ��بْ��تُ��ُه َم��ْن َط��يْ��َف َألُبْ��ِغ��ُض إِنِّ��ي
تَ��ْرَح��اِل��ِه181 ِم��ْن َف��َح��َدثْ��َن َف��اَرْق��تُ��ُه َواْألََس��ى َواْل��َك��آبَ��ِة ��بَ��ابَ��ِة ال��صَّ ِم��ثْ��ُل
بَ��ْل��بَ��اِل��ِه182 ِم��ْن ذُْق��ُت َم��ا ��ِت��ي ِع��فَّ ِم��ْن َوأَذَْق��تُ��ُه اْل��َه��َوى ِم��َن اْس��تَ��َق��ْدُت َوَق��ِد
أَْش��بَ��اِل��ِه183 َع��ْن ��ْرَغ��اَم ال��ضِّ تَ��ْس��تَ��ْج��ِف��ُل َس��اَع��ًة أَْرٍض ِل��ُك��لِّ ذََخ��ْرُت َوَل��َق��ْد
أَْج��َواِل��ِه184 ِف��ي اْل��َم��ْوُت يَ��ُج��وُل َض��ْرٌب َوبَ��يْ��نَ��َه��ا اْل��ُوُج��وَه ِب��َه��ا اْل��ُوُج��وُه تَ��ْل��َق��ى
ِج��ْريَ��اِل��ِه185 ِم��ْن نَ��اَدْم��ُت َم��ْن َوَس��َق��يْ��ُت ُس��َالَف��ُه اْل��َك��َالِم ِم��َن َخ��بَ��أُْت َوَل��َق��ْد
ِب��ِج��بَ��اِل��ِه186 ُم��َع��ثَّ��ٍر َغ��يْ��َر بَ��رَّْزُت ِب��َس��ْه��ِل��ِه اْل��ِج��يَ��اُد تَ��َع��ثَّ��َرِت َوإِذَا
ُم��ْغ��تَ��اِل��ِه187 ُم��ْج��تَ��اِب��ِه ُم��ْع��تَ��اِدِه ِب��نَ��اِع��ٍج اْل��َع��َراءِ اْل��بَ��َل��ِد ِف��ي َوَح��َك��ْم��ُت
َوَك��َالِل��ِه188 َج��َم��اِم��َه��ا َوْق��َت َويَ��ِزي��ُد َوَراءَُه اْل��َم��ِط��يُّ َع��َدِت َك��َم��ا يَ��ْم��ِش��ي
ِب��ِع��َق��اِل��ِه189 ��ًال ُم��تَ��َج��فِّ َف��يَ��ُف��وتُ��َه��ا َح��ْوَل��ُه ��َالٍت ُم��َع��قَّ َغ��يْ��َر َوتُ��َراُع
إِْرَق��اِل��ِه190 ِف��ي َوَراَح اْل��ِم��َراُح َوَغ��َدا أَْخ��َف��اِف��ِه ِف��ي َوَراَح ال��نَّ��َج��اُح َف��َغ��َدا
ِرئْ��بَ��اِل��ِه191 َع��ْن اْل��ُم��ْل��ِك ِخ��ي��َس َوَش��َق��ْق��ُت َس��يْ��ِف��َه��ا ِف��ي َه��اِش��ٍم َدْوَل��َة َوَش��ِرْك��ُت
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ِب��َج��َم��اِل��ِه192 َخ��ْوَف��ُه اْل��َف��ِري��َس��َة يُ��نْ��ِس��ي َك��َم��اَل��ُه ال��لُّ��يُ��وُث ُح��ِرَم الَّ��ِذي ذَا َع��ْن
آَك��اِل��ِه193 ِم��ْن َوْه��َي اْل��َم��َح��بَّ��َة َوتَ��َرى َس��ِري��ِرِه َح��ْوَل اْألَُم��َراءُ َوتَ��َواَض��َع
ُس��َؤاِل��ِه194 َق��بْ��َل َويُ��ِن��ي��ُل نَ��َواِل��ِه ـ��َل ـْ َق��ب�� َوي��بَ��شُّ ِق��تَ��اِل��ِه َق��بْ��َل َويُ��ِم��ي��ُت
اْس��ِت��ْع��َج��اِل��ِه195 َع��ِن ُم��ْق��ِب��لُ��َه��ا أَْغ��نَ��اُه ِل��نَ��اِظ��ٍر َع��َم��ْدَن إِذَا ال��رِّيَ��اَح إِنَّ
إِْف��َض��اِل��ِه196 ِف��ي ال��نَّ��اُس تَ��َس��اَوى َح��تَّ��ى ِب��َع��ْف��ِوِه اْل��ُم��لُ��وِك َع��َل��ى َوَم��نَّ أَْع��َط��ى
َواِل��ِه197 يَ��ُق��ولُ��وا: أَْن َف��أَْغ��نَ��ى َواَل��ى َه��زِِّه َع��ْن ِب��َع��َط��اِئ��ِه َغ��نُ��وا َوإِذَا
إِْق��َالِل��ِه198 َع��َل��ى ِل��َس��اِئ��ِل��ِه َح��َس��ٌد إِْك��ثَ��اِرِه ِم��ْن َج��ْدَواُه َوَك��أَنَّ��َم��ا
َم��نَ��اِل��ِه199 ُدوَن َط��َل��ْع��َن ِح��ي��َن َوَط��َل��ْع��َن ُه��ُم��وِم��ِه ُدوَن َف��ُغ��ْرَن ال��نُّ��ُج��وُم َغ��َرَب
آِل��ِه200 ِف��ي أَْع��َداِئ��ِه ِم��ْن َويَ��ِزي��ُد ُه َج��دَّ يَ��ْوٍم ُك��لَّ يُ��ْس��ِع��ُد َوال��ل��ُه
إِْق��بَ��اِل��ِه201 َع��َل��ى َل��َج��َرْت ُم��َه��َج��اتُ��ُه��ْم أَْس��يَ��اِف��ِه َع��َل��ى تَ��ْج��ِري تَ��ُك��ْن َل��ْم َل��ْو
ِس��ْربَ��اِل��ِه202 َع��َل��ى ِدَم��اءَُه��ُم إِالَّ اْل��َوَغ��ى ِم��َن َع��َل��يْ��ِه أَثَ��ًرا يَ��تْ��ُرُك��وا َل��ْم
أَْق��تَ��اِل��ِه203 ُع��َرى انْ��َف��َص��َم��ْت َوِب��ِم��ثْ��ِل��ِه نَ��ْف��َس��ُه اْل��َع��َرْم��َرُم َج��َم��َع َف��ِل��ِم��ثْ��ِل��ِه
أَْش��َك��اِل��ِه204 ِم��ْن َف��َل��ْس��َت تُ��ْك��ذَبَ��نَّ َال َوْج��َه��ُه اْل��ُم��بَ��اِه��ي اْل��َق��َم��ُر أَيُّ��َه��ا يَ��ا
َح��اِل��ِه205 َع��ْن َع��اِج��ٌز َف��ِإنَّ��َك ذَا دَْع َل��ُه: َف��ُق��ْل اْل��ُم��ِح��ي��ُط اْل��بَ��ْح��ُر َط��َم��ا َوإِذَا
أَْف��َع��اِل��ِه206 ِب��َال ِالبْ��ٍن أَْف��َع��اَل��ُه��ْم َرأَى َوَم��ا اْل��ُج��ُدوَد َوِرَث الَّ��ِذي َوَه��َب
ِب��ِط��َواِل��ِه207 اْل��َق��نَ��ا ِم��َن اْل��ُع��َداَة َق��َص��َد اْل��ُع��َال ِس��َوى ال��تُّ��َراُث َف��ِن��َي إِذَا َح��تَّ��ى
أَذْيَ��اِل��ِه208 ِم��ْن َوَج��رَّ اْل��َح��ِدي��ِد َف��ْوَق إَِل��يْ��ِه��ِم اْل��َع��َج��اَج َل��ِب��َس َوِب��أَْرَع��ٍن
إِْج��َالِل��ِه209 ِم��ْن ال��طَّ��ْرَف َع��نْ��ُه َغ��ضَّ أَْو ِب��نَ��ْق��ِع��ِه ال��نَّ��َه��اُر َق��ِذَي َف��َك��أَنَّ��َم��ا
َوِش��َم��اِل��ِه210 َويَ��ِم��ي��ِن��ِه َق��ْل��ِب��ِه ِف��ي َج��يْ��ُش��ُه أَنَّ��َك َغ��يْ��َر َج��يْ��ُش��َك اْل��َج��يْ��ُش
أَبْ��َط��اِل��ِه211 َع��ْن اْألَبْ��َط��اَل َوتُ��نَ��اِزُل ُف��ْرَس��اِن��ِه َع��ْن اْل��ُم��رَّ ال��طِّ��َع��اَن تَ��ِرُد
ِل��ِرَج��اِل��ِه212 َح��يَ��اتَ��ُه يُ��ِري��ُد َم��ْن يَ��ا ِل��َح��يَ��اِت��ِه ِرَج��اَل��ُه يُ��ِري��ُد ُك��لٌّ
أَْه��َواِل��ِه213 َع��َل��ى إِالَّ تُ��ْخ��تَ��َط��ى َال َم��َراَرٌة ال��زََّم��اِن ِف��ي اْل��َح��َالَوِة ُدوَن
آَم��اِل��ِه214 إَِل��ى ِب��ُم��نْ��ُص��ِل��ِه َوَس��َع��ى َوْح��َدُه َع��ِل��يٌّ َج��اَوَزَه��ا َف��ِل��ذَاَك

آمد: بطريق جباًال الدولة سيف توسط وقد وقال

أَْف��َع��اَل��ُه215 ��يْ��ُف ال��سَّ يَ��ْف��َع��ُل َوال آَم��اَل��ُه ��يْ��ُف ال��سَّ ذَا ��ُم يُ��َؤمِّ
َط��اَل��ُه216 َج��بَ��ٍل ِف��ي َس��اَر َوإِْن ��ُه َع��مَّ َم��ْه��َم��ٍه ِف��ي َس��اَر إِذَا
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َم��اَل��ُه217 َم��اِل��ِه ِم��ْن ��ُر يُ��ثَ��مِّ َم��اِل��ٌك نُ��ْل��تَ��نَ��ا ِب��َم��ا َوأَنْ��َت
أَْش��بَ��اَل��ُه218 ِل��ْل��َف��ْرِس ��ُح يُ��َرشِّ َض��يْ��َغ��ٌم بَ��يْ��نَ��نَ��ا َم��ا َك��أَنَّ��َك

خيمة الدولة سيف رضب قد وكان الريح، رمتها التي الخيمة ويذكر يمدحه وقال
الخيمة، فوقعت شديدة ريح فهبت بها يتصل مقامه أن الناس وأشاع بميافارقني، عظيمة

فقال: ذلك، يف الناس فتكلم

يَ��ْش��َم��ُل؟!219 َدْه��َرَه��ا َم��ْن َوتَ��ْش��َم��ُل اْل��ُع��ذَُّل اْل��َخ��يْ��َم��ِة ِف��ي أَيَ��ْق��َدُح
تُ��ْس��أَُل220 َم��ا َل��َع��ْم��ُرَك ُم��َح��اٌل تَ��ْح��تَ��ُه ُزَح��ٌل الَّ��ِذي َوتَ��ْع��لُ��و
يَ��ذْبُ��ُل؟221 َخ��اتَ��ِم��ِه َف��صُّ َوَم��ا َالَم��َه��ا الَّ��ِذي تَ��لُ��وُم َال َف��ِل��ْم
اْل��َج��ْح��َف��ُل222 اْل��َواِح��ِد ِف��ي َويَ��ْرُك��ُض أَْرَج��اُؤَه��ا ِب��َش��ْخ��ِص��َك تَ��ِض��ي��ُق
ال��ذُّبَّ��ُل223 اْل��َق��نَ��ا ِف��ي��َه��ا َوتُ��ْرَك��ُز َج��ْوِف��َه��ا ِف��ي ُك��نْ��َت َم��ا َوتَ��ْق��ُص��ُر
أُنْ��ُم��ُل؟!224 َل��َه��ا اْل��ِب��َح��اَر َك��أَنَّ َراَح��ٍة َع��َل��ى تَ��ُق��وُم َوَك��يْ��َف
تَ��ْح��ِم��ُل!225 َم��ا أَْرَض��َك ��ْل��َت َوَح��مَّ َف��رَّْق��تَ��ُه َوَق��اَرَك َف��َل��يْ��َت
يَ��ْف��ُض��ُل226 ِب��الَّ��ِذي َوُس��ْدتَ��ُه��ُم َس��اَدًة ِب��ِه اْألَنَ��اُم َف��َص��اَر
يُ��ْغ��َس��ُل227 َال اْل��َغ��َزاَل��ِة َك��َل��ْوِن َل��ْونِ��َه��ا ِف��ي نُ��وِرَك َل��ْوَن َرأَْت
تَ��ْخ��َج��ُل228 ِب��َه��ا اْل��ِخ��يَ��اَم َوأَنَّ بَ��اِذًخ��ا َش��َرًف��ا َل��َه��ا َوأَنَّ
يَ��ْق��تُ��ُل229 َم��ا ال��نَّ��ْف��ِس َف��َرِح َف��ِم��ْن َص��ْرَع��ًة َل��َه��ا تُ��نْ��ِك��َرنَّ َف��َال
اْألَْرُج��ُل230 َح��ْوَل��َك َل��َخ��انَ��تْ��ُه��ُم بُ��لِّ��َغ��ْت َم��ا ال��نَّ��اُس بُ��لِّ��َغ َوَل��ْو
تَ��ْرَح��ُل231 َال ِب��أَنَّ��َك أُِش��ي��َع ِب��تَ��ْط��ِن��ي��ِب��َه��ا أََم��ْرَت ��ا َوَل��مَّ
تَ��ْف��َع��ُل232 ِب��َم��ا أََش��اَر َوَل��ِك��ْن تَ��ْق��ِوي��َض��َه��ا ال��ل��ُه اْع��تَ��َم��َد َف��َم��ا
تَ��ْرُف��ُل233 نَ��ْص��ِرِه ِف��ي َوأَنَّ��َك ��ِه َه��مِّ ِم��ْن أَنَّ��َك َوَع��رََّف
َق��وَّلُ��وا؟!234 َوَم��ا اْل��َح��اِس��ُدوَن َوَم��ا أَثَّ��لُ��وا َوَم��ا اْل��َع��اِن��ُدوَن َف��َم��ا
يَ��ْق��بَ��ُل؟!235 َف��َم��ْن يَ��ْك��ِذبُ��وَن َوُه��ْم أَْدَرُك��وا َف��َم��ْن يَ��ْط��لُ��بُ��وَن ُه��ُم
اْل��ُم��ْق��ِب��ُل236 َك َج��دُّ ُدونِ��ِه َوِم��ْن يَ��ْش��تَ��ُه��وَن َم��ا يَ��تَ��َم��نَّ��ْوَن َوُه��ْم
ُم��ْخ��َم��ُل237 ِب��اْل��َق��نَ��ا َوَل��ِك��نَّ��ُه ثَ��ْوبُ��َه��ا َزَرٌد َوَم��ْل��ُم��وَم��ٌة
اْل��َق��ْس��َط��ُل238 ِب��َه��ا َج��يْ��ًش��ا َويُ��نْ��ِذُر َح��يْ��نُ��ُه ِب��َه��ا َج��يْ��ًش��ا يُ��َف��اِج��ئُ
تُ��ْج��َع��ُل239 َال ِب��اْل��يَ��ِد ِألَنَّ��َك ًة ُع��دَّ ِل��ي ِب��اْل��َق��ْل��ِب َج��َع��ْل��تُ��َك
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ُم��نْ��ُص��ُل240 َس��يْ��َف��َه��ا يَ��ا ِم��نْ��َك َل��َه��ا َدْوَل��ٍة ِم��ْن ال��ل��ُه َرَف��َع َل��َق��ْد
اْل��ِم��ْق��َص��ُل241 َق��بْ��ِل��َه��ا ِم��ْن َف��ِإنَّ��َك اْل��ُم��ْرَه��َف��اُت َق��بْ��َل��َك ُط��ِب��َع��ْت َف��ِإْن
ُل242 اْألَوَّ اْل��َك��َرِم ِف��ي َف��ِإنَّ��َك َم��َض��ْوا َق��ْوٌم َق��بْ��َل��َك َج��اَد َوإِْن
ُم��ْش��ِب��ُل؟!243 َل��يْ��ِث��َه��ا ِم��ْن ��َك َوأُمُّ َغ��ايَ��ٍة َع��ْن ��ُر تُ��َق��صِّ َوَك��يْ��َف
تُ��نْ��َج��ُل؟!244 َال ��ْم��ُس ال��شَّ تَ��ُك��ِن أََل��ْم اْل��َوَرى: َف��َق��اَل َوَل��َدتْ��َك َوَق��ْد
تَ��ْع��ِق��ُل245 أَنَّ��َه��ا يَ��دَِّع��ي َوَم��ْن ال��نُّ��ُج��وِم َع��ِب��ي��ِد ِل��ِدي��ِن َف��تَ��بٍّ��ا
تَ��نْ��ِزُل؟!246 َوَال تَ��َراَه��ا تَ��َراَك بَ��الُ��َه��ا َف��َم��ا َع��َرَف��تْ��َك َوَق��ْد
اْألَْس��َف��ُل247 َوأَْع��َالُك��َم��ا َل��ِب��تَّ َق��ْدَريْ��ُك��َم��ا ِع��نْ��َد ِب��تُّ��َم��ا َوَل��ْو
تَ��أُْم��ُل248 َم��ا َربُّ��َك أَنَ��اَل��َك ��لُ��وا أَمَّ َم��ا ِع��بَ��اَدَك أَنَ��ْل��َت

وأربعني:249 إحدى سنة شعبان يف وذلك إليه ويعتذر يمدحه وقال

َواْإلِِب��ِل250 ال��رَّْك��ِب َق��بْ��َل َف��َل��بَّ��اُه َدَع��ا َط��َل��ٍل ِس��َوى اِع��ي ال��دَّ َوَم��ا َدْم��ِع��ي أََج��اَب
َواْل��َع��ذَِل251 اْل��ُع��ذِْر بَ��يْ��َن يَ��ْس��َف��ُح َوَظ��لَّ أَُك��ْف��ِك��ُف��ُه أَُص��يْ��َح��اِب��ي بَ��يْ��َن َظ��ِل��ْل��ُت
اْل��َك��َل��ِل252 ِس��َوى أَْش��ُك��و َوَم��ا ُك��نْ��ُت َك��ذَاَك َع��َج��ٌب َع��بْ��َرتِ��ي ِم��ْن َوَل��ُه��ْم ال��نَّ��َوى أَْش��ُك��و
أََم��ِل253 ِب��َال َك��ُم��ْش��تَ��اٍق ال��لِّ��َق��اءِ ِم��َن أََم��ٍل َع��َل��ى ُم��ْش��تَ��اٍق َص��بَ��ابَ��ُة َوَم��ا
َواْألََس��ِل254 اْل��ِب��ي��ِض ِب��َغ��يْ��ِر يُ��تْ��ِح��ُف��وَك َال ِزيَ��اَرتَ��َه��ا تَ��ْه��َوى َم��ْن َق��ْوَم تَ��ُزْر َم��تَ��ى
اْل��بَ��َل��ِل!255 ِم��َن َخ��ْوِف��ي َف��َم��ا اْل��َغ��ِري��ُق أَنَ��ا أَُراِق��بُ��ُه ��ا ِم��مَّ ِل��ي أَْق��تَ��ُل َواْل��َه��ْج��ُر
ُم��نْ��تَ��ِق��ِل؟!256 َغ��يْ��ُر ِب��ي َوَم��ا ِب��ي الَّ��ِذي ِب��ِه َع��ِش��ي��َرتِ��َه��ا ِف��ي ُف��َؤاٍد ُك��لِّ بَ��اُل َم��ا
اْل��ُم��َق��ِل257 ِف��ي اْل��ُم��ْل��ِك َع��ِظ��ي��ُم ِل��ُم��ْق��َل��تَ��يْ��َه��ا َم��اِل��َك��ٌة اْألَْل��َح��اِظ ِف��ي ال��لَّ��ْح��ِظ ُم��َط��اَع��ُة
ِب��اْل��ِح��يَ��ِل258 اْل��ُح��ْس��َن َف��يَ��نَ��ْل��َن َم��ْش��ِي��َه��ا ِف��ي ِب��َه��ا اآلِن��َس��اُت اْل��َخ��ِف��َراُت تَ��َش��بَّ��ُه
َع��َس��ِل259 َوَال َص��اٍب َع��َل��ى َح��َص��ْل��ُت َف��َم��ا َوَل��ذَّتَ��َه��ا أَيَّ��اِم��ي َة ِش��دَّ ذُْق��ُت َق��ْد
بَ��َدِل��ي260 ِف��ي ال��رُّوَح اْل��َم��ِش��ي��ُب أََراِن��ي َوَق��ْد بَ��َدِن��ي ِف��ي ال��رُّوَح ��بَ��اُب ال��شَّ أََراِن��ي َوَق��ْد
َغ��ِزِل261 َوَال ِع��ْزَه��اٍة َغ��يْ��ِر ِب��َص��اِح��ٍب ُم��ْرتَ��ِديً��ا اْل��َح��يِّ َف��تَ��اَة َط��َرْق��ُت َوَق��ْد
اْل��ُق��بَ��ِل262 َوَال ��ْك��َوى ِب��ال��شَّ يَ��ْع��َل��ُم َوَل��يْ��َس ��ُع��ُه نُ��َدفِّ تَ��َراِق��ي��نَ��ا بَ��يْ��َن َف��بَ��اَت
َواْل��َخ��َل��ِل263 َواْل��َج��ْف��ِن ذَُؤابَ��ِت��ِه َع��َل��ى أَثَ��ٌر َرْدِع��َه��ا ِم��ْن َوِب��ِه اْغ��تَ��َدى ثُ��مَّ
ُم��ْع��تَ��ِدِل264 اْل��َك��ْع��ِب أََص��مِّ ِس��نَ��اٍن ِم��ْن أَْو َم��َض��اِرِب��ِه ِم��ْن إِالَّ ال��ذِّْك��َر أَْك��ِس��ُب َال
اْل��ُح��َل��ِل265 ِف��ي ْرَع ال��دِّ َوَك��َس��اِن��ي َف��َزانَ��َه��ا َم��َواِه��ِب��ِه ِف��ي ِل��ي ِب��ِه اْألَِم��ي��ُر َج��اَد
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َك��َع��ِل��ي266 أَْو ال��ل��ِه َك��َع��بْ��ِد َم��ْن ِب��َح��ْم��ِل��ِه َم��ْع��ِرَف��ِت��ي ال��ل��ِه َع��بْ��ِد بْ��ِن َع��ِل��يِّ َوِم��ْن
ال��ذُّبُ��ِل267 ��اَل��ِة َواْل��َع��سَّ اْل��َق��َواِض��ِب ـ��ِب��ي��ِض ـْ َوال�� ��َالِه��ِب ال��سَّ َواْل��ُج��ْرِد اْل��َك��َواِع��ِب ُم��ْع��ِط��ي
َواْل��َج��بَ��ِل268 ��ْه��ِل ال��سَّ َوِم��ْلءِ ال��زََّم��اِن ِم��ْلءِ َم��ِل��ٍك َع��ْن اْألَْرِض َوَوْج��ُه ال��زََّم��اُن َض��اَق
َخ��َج��ِل269 ِف��ي َواْل��بَ��ْح��ُر ُش��ُغ��ٍل ِف��ي َواْل��بَ��رُّ َوَج��ٍل ِف��ي َوال��رُّوُم َج��ذٍَل ِف��ي َف��نَ��ْح��ُن
َواْل��بُ��ْخ��ِل270 اْل��ُج��بْ��ِن أََع��اِدي َع��ِديٍّ َوِم��ْن َم��نْ��ِص��بُ��ُه ال��نَّ��اَس اْل��َغ��اِل��ِب��ي��َن تَ��ْغ��ِل��َب ِم��ْن
َواْل��َخ��َط��ِل271 اْل��ِع��يِّ َع��يْ��ُن ِب��اْل��َج��اِه��ِل��يَّ��ِة تُ��نْ��ِج��ُدُه اْل��َه��يْ��َج��اءِ أَِب��ي ِالبْ��ِن َواْل��َم��ْدُح
اْألَُوِل272 اْألَْع��ُص��ِر َوأَْه��ُل ُك��َل��يْ��ٌب َف��َم��ا َم��نَ��اِق��بَ��ُه تَ��ْس��تَ��ْوِف��ي اْل��َم��َداِئ��َح َل��يْ��َت
ُزَح��ِل273 َع��ْن يُ��ْغ��ِن��ي��َك َم��ا ��ْم��ِس ال��شَّ َط��ْل��َع��ِة ِف��ي ِب��ِه َس��ِم��ْع��َت َش��يْ��ئً��ا َودَْع تَ��َراُه َم��ا ُخ��ذْ
َف��ُق��ِل274 َق��اِئ��ًال ِل��َس��انً��ا َوَج��ْدَت َف��ِإْن َس��َع��ٍة ذَا اْل��َق��ْوِل َم��َج��اَل َوَج��ْدَت َوَق��ْد
َوِل275 ال��دُّ َخ��يْ��َرِة ��ْي ِب��َك��فَّ ��يُ��وِف ال��سُّ َخ��يْ��ُر ِب��ِه اْألَنَ��اِم َف��ْخ��ُر الَّ��ِذي اْل��ُه��َم��اَم إِنَّ
ِل��ي276 ذَِل��َك َل��يْ��َت ِل��َش��ْيءٍ يَ��ُق��وُل َف��َم��ا َم��بْ��َل��ِغ��ِه ُدوَن َص��ْرَع��ى اْألََم��اِن��يُّ تُ��ْم��ِس��ي
َواْل��َع��َم��ِل اْل��َخ��ْل��ِق ِف��ي اْخ��ِت��َالِف��ِه��َم��ا إَِل��ى َرَه��ٍج ِف��ي ��يْ��َف��اِن ال��سَّ اْج��تَ��َم��َع إِذَا انْ��ُظ��ْر
اْل��بَ��َط��ِل277 اْل��َف��اِرِس ِل��َرأِْس َه��ذَا أََع��دَّ ُم��نْ��َص��ِل��تً��ا ال��دَّْه��ِر ِل��َريْ��ِب اْل��ُم��َع��دُّ َه��ذَا
اْل��َح��َج��ِل278 َم��َع ِم��نْ��ُه َط��اِئ��َرٌة َوال��رُّوُم َط��اِئ��َرٌة اْل��ُك��ْدِريِّ َم��َع ِم��نْ��ُه َف��اْل��ُع��ْرُب
اْل��وََع��ِل؟!279 َم��ْع��ِق��ِل ِف��ي ِب��ِه ال��نَّ��َع��اُم تَ��ْم��ِش��ي أََس��ٍد ِم��ْن اْألَْج��بَ��اِل إَِل��ى اْل��ِف��َراُر َوَم��ا
يَ��ُزِل280 َل��ْم ال��رَّْوُع َوذَاَك َع��نْ��َه��ا َوَزاَل َخ��ْرَش��نَ��ٍة َخ��ْل��َف َم��ا إَِل��ى ُروَب ال��دُّ َج��اَز
َواْل��َج��َم��ِل281 ��بْ��ِي ِب��ال��سَّ َح��َل��َم��ْت َف��ِإنَّ��َم��ا ِع��نْ��َدُه��ُم َع��ذَْراءُ َح��َل��َم��ْت َف��ُك��لَّ��َم��ا
ِب��اْل��َح��َوِل282 ِل��ْل��ُع��وِر َوَم��ْن ِرَض��اَك ِم��نْ��َه��ا بَ��ذَلُ��وا اْل��ِج��َزى يُ��ْع��ُط��وا ِب��أَْن تَ��ْرَض��ى ُك��نْ��َت إِْن
ُم��نْ��تَ��ِح��ِل283 َغ��يْ��ِر ِف��ي ُم��نْ��تَ��ِح��ٍل َغ��يْ��َر يَ��ا َص��َدَرا َوَق��ْد ِش��ْع��ِري ِف��ي َم��ْج��َدَك نَ��اَديْ��ُت
ال��رُُّس��ِل284 أَبْ��َل��َغ َوُك��ونَ��ا َف��َط��اِل��َع��اُه��ْم نُ��ِح��بُّ��ُه��ُم أَْق��َواٌم َواْل��َغ��ْرِب ��ْرِق ِب��ال��شَّ
َواْل��َخ��َوِل285 اْل��َخ��يْ��ِل بَ��يْ��َن ال��طَّ��ْرَف أَُق��لِّ��ُب َم��َك��اِرِم��ِه ِف��ي ِب��أَنِّ��ي وََع��رَِّف��اُه��ْم
ِق��بَ��ِل��ي286 َال اْإلِْح��َس��اِن ِق��بَ��ِل ِم��ْن ��ْك��ُر َوال��شُّ ِج��َه��ِت��ي ِم��ْن اْل��َم��ْش��ُك��وُر اْل��ُم��ْح��ِس��ُن أَيُّ��َه��ا يَ��ا
ال��زََّل��ِل287 ِم��َن يُ��ْؤتَ��ى َال َرأْيَ��َك ِب��أَنَّ َم��ْع��ِرَف��ِت��ي َف��ْوَق إِالَّ نَ��ْوِم��ي َك��اَن َم��ا
ِص��ِل288 ُس��رَّ أَْدِن ��ْل تَ��َف��ضَّ بَ��شَّ َه��شَّ ِزْد أَِع��ْد َس��لِّ َع��لِّ اْح��ِم��ْل أَْق��ِط��ِع أَِن��ْل أَِق��ْل
ِب��اْل��ِع��َل��ِل289 اْألَْج��َس��اُم ��ِت َص��حَّ َف��ُربَّ��َم��ا َع��َواِق��بُ��ُه َم��ْح��ُم��وٌد َع��تْ��بَ��َك َل��َع��لَّ
َرُج��ِل290 َع��ْن اْل��َق��ْوِل ِل��ُزوِر ِم��نْ��َك أَذَبَّ ِب��ُم��ْق��تَ��ِدٍر َغ��يْ��ِري َوَال َس��ِم��ْع��ُت، َوَم��ا
َك��اْل��َك��َح��ِل291 اْل��َع��يْ��نَ��يْ��ِن ِف��ي ��ُل ال��تَّ��َك��حُّ َل��يْ��َس تَ��َك��لَّ��ُف��ُه َال ِح��ْل��ٌم ِح��ْل��َم��َك ِألَنَّ
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اْل��َه��ِط��ِل؟!292 اْل��َع��اِرِض َط��ِري��َق يَ��ُس��دُّ َوَم��ْن َك��َرٍم َع��ْن ال��نَّ��اِس َك��َالُم ثَ��نَ��اَك َوَم��ا
َم��ذَِل293 َوَال َوْع��ٍد َوَال ِم��َط��اٍل َوَال َك��َدٍر َوَال َم��نٍّ ِب��َال اْل��َج��َواُد أَنْ��َت
َواْل��ُق��َل��ِل294 َواْألَْش��َالءِ ِر ��نَ��وَّ ال��سَّ َغ��يْ��َر َف��َرٌس ْ يَ��َط��أ َل��ْم َم��ا إِذَا ��َج��اُع ال��شُّ أَنْ��َت
َج��َدِل295 ِف��ي اْل��َق��ْوِم نُ��ُف��وِس ِم��ْن َك��أَنَّ��ُه ُم��َق��اَرَع��ًة بَ��ْع��ًض��ا اْل��َق��نَ��ا بَ��ْع��ُض َوَردَّ
اْألََج��ِل296 ُم��ْس��تَ��أِْخ��ِر ِف��ي ال��نَّ��ْص��ِر ِب��َع��اِج��ِل ُع��ُرٍض َع��ْن َع��اَداَك َم��ْن تَ��ْض��ِرُب ِزْل��َت َال

فيه: وزاد فقال ألفاظه، يعدون رآهم أنل أقل أنشد وملا

ِص��ِل297 ُس��رَّ أَْدِن اْغ��ِف��ْر َه��ِب بَ��شَّ َه��شَّ ِزْد أَِع��ْد َس��لِّ َع��لِّ اْح��ِم��ْل ُص��ِن أُْن أَِن��ْل أَِق��ْل

فقال: الحروف، يستكثرون فرآهم

نَ��ْل اْس��ِر ِف ِر انْ��َه ُم��ِر ُج��ْد ُق��ْد ُس��ْد اْس��ُم ابْ��َق ِع��ِش
نُ��ْل298 اثْ��ِن ِدِل َزْع ُرْع اْس��ِب اْغ��ُز اْح��ِم ِص��ِب اْرِم ِغ��ِظ

ُك��ِف��ي��تَ��ُه َس��َك��تُّ َل��ْو ُدَع��اءٌ َوَه��ذَا
َف��َع��ْل299 َوَق��ْد ِف��ي��َك ال��ل��َه َس��أَْل��ُت ِألَنِّ��ي

الفرسان، يمتحن وهو وَطْلٌع أتُْرجٌّ يديه وبني الدولة سيف مجلس حرض وقد وقال
الطيب: أبو فقال للرشب، هذا تتوهم ال املصيصة: شيخ حبيش ابن فقال

ال��نَّ��ِخ��ي��ِل300 َط��ْل��ُع أَْو اْل��ِه��نْ��ِد تُ��ُرنْ��ُج ��ُم��وِل ال��شَّ ُش��ْرِب ِم��ْن اْل��بُ��ْع��ِد َش��ِدي��ُد
اْل��َج��ِل��ي��ِل301 إَِل��ى ال��دَِّق��ي��ِق ِم��َن َل��َديْ��َك ِط��ي��ٌب ِف��ي��ِه َش��ْيءٍ ُك��لُّ َوَل��ِك��ْن
َواْل��ُخ��يُ��وِل302 اْل��َف��َواِرِس َوُم��ْم��تَ��َح��ُن َواْل��َق��َواِف��ي اْل��َف��َص��اَح��ِة َوَم��يْ��َداُن

فقال: إلخ، … شديد قوله: الحارضين بعض عليه وأنكر

ِق��ي��ِل��ي303 َع��ايَ��نْ��ُت َم��ا ِب��َق��ْدِر َوَك��اَن اْألَِص��ي��ِل اْل��َع��َرِب ِب��َم��نْ��ِط��ِق أَتَ��يْ��ُت
اْل��بُ��ُع��وِل304 ِم��َن ال��نِّ��َس��اءِ ِب��َم��نْ��ِزَل��ِة ِم��نْ��ُه َك��اَن َك��َالٌم َف��َع��اَرَض��ُه
اْل��ُف��لُ��وِل305 َم��أُْم��وُن ��يْ��ُف ال��سَّ َوأَنْ��َت ال��تَّ��َش��ظِّ��ي َم��أُْم��وُن رُّ ال��دُّ َوَه��ذَا
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َدِل��ي��ِل306 إَِل��ى ال��نَّ��َه��اُر اْح��تَ��اَج إِذَا َش��ْيءٌ اْألَْف��َه��اِم ِف��ي يَ��ِص��حُّ َوَل��يْ��َس

الروم ملك رسول وعنده وثالثمائة، وأربعني إحدى سنة القعدة ذي يف عليه ودخل
ثالثة ومعها مقتولة لبؤة وأحرضوا بالتجافيف الغلمان وركب الفداء، يلتمس جاء وقد

مرتجًال: الطيب أبو فقال يديه. بني وألقوها بالحياة أشبال

ِب��آَج��اِل��َه��ا307 اْل��ُع��َداَة َوُزْرَت ِب��آَم��اِل��َه��ا اْل��ُع��َف��اَة َل��ِق��ي��َت
َوأَْش��بَ��اِل��َه��ا308 ال��لُّ��يُ��وِث بَ��يْ��َن إَِل��يْ��َك تَ��ْم��ِش��ي ال��رُّوُم َوأَْق��بَ��َل��ِت
ِب��أَْط��َف��اِل��َه��ا؟!309 تَ��ِف��رُّ َف��أَيْ��َن َم��ْس��ِب��يَّ��ًة اْألُْس��َد َرأَِت إِذَا

ارتجاًال: فقال وُرفع، يديه بني كان سالًحا يصف وهو ليًال عليه ودخل

ال��نِّ��َزاِل310 َوْق��َت َواِص��ٌف َك��أَنَّ��َك ِس��َالًح��ا — نَ��َرُه َوَل��ْم — َل��نَ��ا َوَص��ْف��َت
اْل��ِق��تَ��اِل311 إَِل��ى َرآُه َم��ْن َق َف��َش��وَّ ُدُروٍع َع��َل��ى ُص��فَّ اْل��بَ��يْ��َض َوأَنَّ
ال��لَّ��يَ��اِل��ي312 ُس��وِد ِف��ي اْل��َخ��طَّ َق��َرأَْت َل��َديْ��ِه تَ��ا نَ��اَرَك أَْط��َف��أَْت َف��َل��ْو
ال��رَِّج��اِل313 َع��َل��ى يَ��ُك��وُن َم��ا َف��أَْح��َس��ُن ِب��َس��اٍط َع��َل��ى َوْه��َو اْس��تَ��ْح��َس��نْ��َت إِِن
اْل��َك��َم��اِل314 ِف��ي ال��نِّ��َه��ايَ��ُة َل��َه��ا َوأَنْ��َت َل��نَ��ْق��ًص��ا ِب��ِه َوإِنَّ ِب��َه��ا، َوإِنَّ
ِل��َح��اِل315 َح��اًال َرأْيَ��ُه َل��َق��لَّ��َب َج��اِن��بَ��يْ��ِه ال��دُُّم��ْس��تُ��ُق َل��َح��َظ َوَل��ْو

وثالثمائة:316 وأربعني اثنتني سنة اآلخرة جمادى يف وأنشدها يمدحه، وقال

َط��ِوي��ُل317 اْل��َع��اِش��ِق��ي��َن َوَل��يْ��ُل ِط��َواٌل ُش��ُك��وُل ال��ظَّ��اِع��ِن��ي��َن بَ��ْع��َد َل��يَ��اِل��يَّ
َس��ِب��ي��ُل318 إَِل��يْ��ِه َم��ا بَ��ْدًرا َويُ��ْخ��ِف��ي��َن أُِري��ُدُه َال الَّ��ِذي اْل��بَ��ْدَر ِل��َي يُ��ِب��نَّ
َح��ُم��وُل319 ِل��ل��نَّ��اِئ��بَ��اِت َوَل��ِك��نَّ��ِن��ي َس��ْل��َوًة اْألَِح��بَّ��ِة بَ��ْع��ِد ِم��ْن ِع��ْش��ُت َوَم��ا
َرِح��ي��ُل320 ال��رَِّح��ي��ِل بَ��ْع��ِد ِم��ْن اْل��َم��ْوِت َوِف��ي بَ��يْ��نَ��نَ��ا َح��اَل َواِح��ًدا َرِح��ي��ًال َوإِنَّ
َوَق��بُ��وُل321 َرْوَض��ٌة بَ��ِرَح��تْ��ِن��ي َف��َال إَِل��يْ��ُك��ُم أَْدنَ��ى ال��رَّْوِح َش��مُّ َك��اَن إِذَا
نُ��ُزوُل322 اْل��َح��ِب��ي��ِب أَْه��ُل ِب��ِه ِل��َم��اءٍ تَ��ذَكُّ��ًرا إِالَّ ِب��اْل��َم��اءِ َش��َرِق��ي َوَم��ا
ُوُص��وُل323 إَِل��يْ��ِه ِل��َظ��ْم��آٍن َف��َل��يْ��َس َف��ْوَق��ُه اْألَِس��نَّ��ِة َل��ْم��ُع يُ��َح��رُِّم��ُه
َدِل��ي��ُل؟324 ��بَ��اِح ال��صَّ َض��ْوءِ َع��َل��ى ِل��َع��يْ��ِن��ي وََغ��يْ��ِرَه��ا ��اِئ��َراِت ال��سَّ ال��نُّ��ُج��وِم ِف��ي أََم��ا
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َونُ��ُح��وُل؟!325 ��ٌة ِرقَّ ِف��ي��ِه َف��تَ��ْظ��َه��َر ُرْؤيَ��ِت��ي َع��يْ��نَ��يْ��ِك ال��لَّ��يْ��ُل َه��ذَا يَ��َر أََل��ْم
َق��ِت��ي��ُل326 ِف��ي��ِه َوال��لَّ��يْ��ُل َك��َم��ِدي َش��َف��ْت َل��ْق��يَ��ًة اْل��َف��ْج��َر اْل��ُق��لَّ��ِة ِب��َدْرِب َل��ِق��ي��ُت
َرُس��وُل327 ِم��نْ��ِك ��ْم��ُس َوال��شَّ ِب��َه��ا بَ��َع��ثْ��ِت َع��َالَم��ٌة ِف��ي��ِه اْل��ُح��ْس��َن َك��أَنَّ َويَ��ْوًم��ا
ذُُح��وُل328 ال��ظَّ��َالِم ِع��نْ��َد ُط��ِل��بَ��ْت َوَال َع��اِش��ٌق اثَّ��اَر ْوَل��ِة ال��دَّ َس��يْ��ِف َق��بْ��َل َوَم��ا
َوتَ��ُه��وُل329 اْس��ِت��ْغ��َراِب��َه��ا َع��َل��ى تَ��ُروُق َغ��ِري��بَ��ٍة ِب��ُك��لِّ يَ��أِْت��ي َوَل��ِك��نَّ��ُه
ُخ��يُ��وُل330 ��َه��اَم ال��سِّ أَنَّ َع��ِل��ُم��وا َوَم��ا اْل��ِع��َدا إَِل��ى اْل��ِج��يَ��اِد ِب��اْل��ُج��ْرِد ْرَب ال��دَّ َرَم��ى
َوَص��ِه��ي��ُل331 تَ��ْح��ِت��ِه ِم��ْن َم��َرٌح َل��َه��ا ِب��اْل��َق��نَ��ا اْل��َع��َق��اِرِب تَ��ْش��َواَل َش��َواِئ��َل
َونُ��ُص��وُل332 َق��نً��ا َل��بَّ��تْ��َه��ا ِب��َح��رَّاَن َل��ُه َع��َرَض��ْت َخ��ْط��َرٌة إِالَّ ِه��َي َوَم��ا
ثَ��ِق��ي��ُل333 ِف��ي��ِه اْل��َم��ْوِت َوْطءُ ِب��أَْرَع��َن ُه��ُم��وَم��ُه أَْم��َض��ى َه��مَّ َم��ا إِذَا ُه��َم��اٌم
تَ��ِق��ي��ُل334 َف��َل��يْ��َس ِف��يَ��ه��ا َع��رََّس��ْت إِذَا بَ��ْل��َدٍة ُك��لِّ ِف��ي ال��رَّْك��ُض بَ��َراَه��ا َوَخ��يْ��ٍل
َوَرِع��ي��ُل335 َرايَ��ٌة َط��ْوٍد ُك��لَّ َع��َل��ْت َوَص��نْ��َج��ٍة َدلُ��وٍك ِم��ْن تَ��َج��لَّ��ى ��ا َف��َل��مَّ
ُخ��ُم��وُل336 اْألَِن��ي��ِس ِع��نْ��َد ِذْك��ِرَه��ا َوِف��ي ِرْف��َع��ٌة ال��طُّ��ْرِق َع��َل��ى ِف��ي��َه��ا ُط��ُرٍق َع��َل��ى
َف��َج��ِم��ي��ُل337 َخ��ْل��ُق��َه��ا ��ا َوأَمَّ ِق��بَ��اًح��ا ُم��ِغ��ي��َرًة َرأَْوَه��ا َح��تَّ��ى َش��َع��ُروا َف��َم��ا
َغ��ِس��ي��ُل338 ��يُ��وِف ِب��ال��سُّ َم��َك��اٍن َف��ُك��لُّ َع��َل��يْ��ِه��م اْل��َح��ِدي��َد يُ��ْم��ِط��ْرَن َس��َح��اِئ��ُب
ذُيُ��وُل339 ال��ثَّ��اِك��َالِت ُج��يُ��وَب َك��أَنَّ ِب��َع��ْرَق��ٍة يَ��نْ��تَ��ِح��بْ��َن ��بَ��ايَ��ا ال��سَّ َوأَْم��َس��ى
ُق��ُف��وُل340 ال��دُُّخ��وَل إِالَّ َل��َه��ا َوَل��يْ��َس ��ًال ُق��فَّ ِب��َم��ْوَزاَر َف��َظ��نُّ��وَه��ا وََع��اَدْت
َك��ِف��ي��ُل341 تَ��ُخ��ْض��ُه َل��ْم نَ��ِج��ي��ٍع ِب��ُك��لِّ َك��أَنَّ��ُه َخ��ْوًض��ا اْل��َج��ْم��ِع نَ��ِج��ي��َع َف��َخ��اَض��ْت
ُط��لُ��وُل342 يَ��اُر َوال��دِّ َص��ْرَع��ى اْل��َق��ْوُم ِب��ِه َم��ْس��َل��ٍك ُك��لِّ ِف��ي ال��نِّ��ي��َراُن تُ��َس��اِي��ُرَه��ا
ثَ��ُك��وُل343 ِل��ْل��بَ��ِن��ي��ِن أُمٌّ َم��َل��ْط��يَ��ُة َم��َل��ْط��يَ��ٍة ِدَم��اءِ ِف��ي َف��َم��رَّْت َوَك��رَّْت
َع��ِل��ي��ُل344 ِف��ي��ِه اْل��َم��اءَ َك��أَنَّ َف��أَْض��َح��ى ُق��بَ��اِق��ٍب ِم��ْن ُك��لِّ��ْف��نَ��ُه َم��ا َوأَْض��َع��ْف��َن
ُس��يُ��وُل345 ِب��ال��رَِّج��اِل َع��َل��يْ��ِه تَ��ِخ��رُّ َك��أَنَّ��َم��ا اْل��ُف��َراِت َق��ْل��َب ِب��نَ��ا َوُرْع��َن
َوَم��ِس��ي��ُل346 َغ��ْم��َرٌة َع��َل��يْ��ِه َس��َواءٌ َس��اِب��ٍح ُك��لُّ َم��ْوَج��ُه ِف��ي��ِه يُ��َط��اِرُد
َوتَ��ِل��ي��ُل347 َوْح��َدُه َرأٌْس َوأَْق��بَ��َل ِب��ِج��ْس��ِم��ِه َم��رَّ اْل��َم��اءَ َك��أَنَّ تَ��َراُه
بَ��ِدي��ُل348 أَبْ��َدَن ��ْن ِم��مَّ اْل��َق��نَ��ا َوُص��مَّ ِل��ل��ظُّ��بَ��ا َوِس��ْم��ِن��ي��َن ِه��نْ��ِزي��ٍط بَ��ْط��ِن َوِف��ي
َوُح��ُج��وُل349 تَ��نْ��َق��ِض��ي َم��ا ُغ��َرٌر َل��َه��ا يَ��ْع��ِرُف��ونَ��َه��ا َط��ْل��َع��ًة َع��َل��يْ��ِه��ْم َط��َل��ْع��َن
َوتَ��ُزوُل350 أَْه��َل��َه��ا إَِل��يْ��نَ��ا َف��تُ��ْل��ِق��ي ِن��َزاِل��نَ��ا ُط��وَل ��مُّ ال��شُّ اْل��ُح��ُص��وُن تَ��َم��لُّ
ذَِل��ي��ُل351 ِل��ْألَِم��ي��ِر َع��ِزي��ٍز َوُك��لُّ اْل��َوَج��ى ِم��َن َرْزَح��ى ال��رَّاِن ِب��ِح��ْص��ِن َوِب��تْ��َن
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ُف��لُ��وُل352 َخ��َالُه َم��ا َس��يْ��ٍف ُك��لِّ َوِف��ي َم��َالَل��ٌة َخ��َالُه َم��ا نَ��ْف��ٍس ُك��لِّ َوِف��ي
َوُه��ُج��وُل353 َم��ْج��ُه��وَل��ٌة َوأَْوِديَ��ٌة َواْل��َم��َال اْل��َم��َط��اِم��ي��ُر ُس��َم��يْ��َس��اَط َوُدوَن
َج��ِل��ي��ُل354 اْل��ِب��َالِد ِف��ي َخ��ْط��ٌب َولِ��ل��رُّوِم َم��ْرَع��ٍش أَْرِض إَِل��ى ِف��ي��َه��ا ال��دَُّج��ى َل��ِب��ْس��َن
ُف��ُض��وُل355 اْل��َع��اَل��ِم��ي��َن ُك��لَّ أَنَّ َدَرْوا َج��يْ��ِش��ِه َق��بْ��َل َوْح��َدُه َرأَْوُه ��ا َف��َل��مَّ
َك��ِل��ي��ُل356 َع��نْ��ُه اْل��ِه��نْ��ِد َح��ِدي��َد َوأَنَّ َق��ِص��ي��َرٌة َع��نْ��ُه اْل��َخ��طِّ ِرَم��اَح َوأَنَّ
َج��ِزي��ُل357 اْل��َع��َط��اءِ ِم��ثْ��ُل بَ��أُْس��ُه َف��تً��ى َوَس��يْ��َف��ُه اْل��ِح��َص��اِن َص��ْدَر َف��أَْوَرَدُه��ْم
بَ��ِخ��ي��ُل358 اِرِع��ي��َن ِب��ال��دَّ َوَل��ِك��نَّ��ُه ُك��لِّ��ِه ِب��اْل��َم��اِل ِت اْل��ِع��الَّ َع��َل��ى َج��َواٌد
ُس��ُه��وُل359 ِف��ي��ِه اْل��بَ��يْ��ِض ُح��ُزوُن ِب��َض��ْرٍب َف��لَّ��ُه��ْم َوَش��يَّ��َع َق��تْ��َالُه��ْم َف��َودََّع
ُك��بُ��وُل360 ِم��نْ��ُه َس��اَق��يْ��ِه ِف��ي َك��اَن َوإِْن ��ٌب تَ��َع��جُّ ِم��نْ��ُه ُق��ْس��َط��نْ��ِط��ي��َن َق��ْل��ِب َع��َل��ى
يَ��ئُ��وُل361 إَِل��يْ��ِه ��ا ِم��مَّ َه��اِرٍب َف��َك��ْم َع��اِئ��ٌد ُدُم��ْس��تُ��ُق يَ��ا يَ��وًم��ا َل��َع��لَّ��َك
تَ��ِس��ي��ُل362 ُم��ْه��َج��تَ��يْ��َك إِْح��َدى َوَخ��لَّ��ْف��َت َج��ِري��َح��ًة ُم��ْه��َج��تَ��يْ��َك ِب��ِإْح��َدى نَ��َج��ْوَت
َخ��ِل��ي��ُل؟!363 إَِل��يْ��َك نْ��يَ��ا ال��دُّ ِف��ي َويَ��ْس��ُك��َن َه��اِربً��ا ابْ��نَ��َك ِل��ْل��َخ��طِّ��يَّ��ِة أَتُ��ْس��ِل��ُم
وََع��ِوي��ُل364 َرنَّ��ٌة ِم��نْ��َه��ا نَ��ِص��ي��ُرَك ��ٍة ُم��ِرشَّ ِم��ْن أَنْ��َس��اَك��ُه َم��ا ِب��َوْج��ِه��َك
أَُك��وُل365 ِل��ْل��ُج��يُ��وِش َش��ُروٌب َع��ِل��يٌّ وََع��ْرُض��َه��ا؟! اْل��ُج��يُ��وِش ُط��وُل أََغ��رَُّك��ُم
ِف��ي��ُل366 أَنَّ��َك يَ��نْ��َف��ْع��َك َوَل��ْم َغ��ذَاُه َف��ِري��َس��ًة إِالَّ ِل��لَّ��يْ��ِث تَ��ُك��ْن َل��ْم إِذَا
َع��ذُوُل367 ِف��ي��ِه يُ��ْدِخ��ْل��َك َل��ْم ال��طَّ��ْع��ُن ِه��َي َش��َج��اَع��ٌة ِف��ي��ِه تُ��ْدِخ��ْل��َك َل��ْم ال��طَّ��ْع��ُن إِذَا
تَ��ُص��وُل368 َك��يْ��َف اْألَيَّ��اَم َع��لَّ��َم َف��َق��ْد َص��ْوَل��ُه أَبْ��َص��ْرَن اْألَيَّ��اُم تَ��ُك��ِن َف��ِإْن
َص��ِق��ي��ُل369 ��ْف��َرتَ��يْ��ِن ال��شَّ َم��اِض��ي َف��ِإنَّ��َك َم��َواِض��يً��ا تُ��َس��مَّ َل��ْم ُم��لُ��وٌك َف��َدتْ��َك
َوُط��بُ��وُل370 َل��َه��ا بُ��وَق��اٌت ال��نَّ��اِس َف��ِف��ي ِل��َدْوَل��ٍة َس��يْ��ًف��ا ال��نَّ��اِس بَ��ْع��ُض َك��اَن إِذَا
َم��ُق��وُل371 اْل��َق��اِئ��ِل��ي��َن َق��بْ��َل اْل��َق��ْوُل إِِذ أَُق��ولُ��ُه َم��ا إَِل��ى اْل��َه��اِدي ��اِب��ُق ال��سَّ أَنَ��ا
أُُص��وُل372 ِل��ْل��َق��اِئ��ِل��ي��ِه َوَال أُُص��وٌل يُ��ِري��بُ��ِن��ي ِف��ي��َم��ا ال��نَّ��اِس ِل��َك��َالِم َوَم��ا
تَ��ُج��وُل373 ِف��يَّ َواْألَْف��َك��اُر ُ َوأَْه��َدأ ِل��ْل��َف��تَ��ى اْل��ُح��بَّ يُ��وِج��ُب َم��ا َع��َل��ى أَُع��اَدى
يَ��ُح��وُل374 َف��َل��يْ��َس َق��ْل��ٍب ِف��ي َح��لَّ إِذَا َف��ِإنَّ��ُه َداِو ��اِد اْل��ُح��سَّ َوَج��ِع ِس��َوى
َوتُ��ِن��ي��ُل375 َل��ُه تُ��بْ��ِدي��َه��ا ُك��نْ��َت َوإِْن ٍة َم��َودَّ ِف��ي َح��اِس��ٍد ِم��ْن تَ��ْط��َم��َع��ْن َوَال
َق��ِل��ي��ُل376 ِع��نْ��َدُه��نَّ ال��رََّزايَ��ا َك��ِث��ي��ُر ِب��أَنْ��ُف��ٍس اْل��َح��اِدثَ��اِت َل��نَ��ْل��َق��ى َوإِنَّ��ا
َوُع��ُق��وُل377 َل��نَ��ا أَْع��َراٌض َوتَ��ْس��َل��َم ُج��ُس��وُم��نَ��ا تُ��َص��اَب أَْن َع��َل��يْ��نَ��ا يَ��ُه��وُن
َق��ِب��ي��ُل378 اْل��َف��اِخ��ِري��َن ِل��َخ��يْ��ِر َف��أَنْ��َت َواِئ��ٍل ابْ��نَ��َة تَ��ْغ��ِل��َب وَف��ْخ��ًرا َف��ِت��ي��ًه��ا
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ُغ��وُل379 ِب��اْألَِس��نَّ��ِة تَ��ُغ��ْل��ُه َل��ْم إِذَا َع��ُدوُُّه يَ��ُم��وَت أَْن َع��ِل��يٍّ��ا يَ��ُغ��مُّ
ُغ��لُ��وُل380 يُ��ِم��تْ��ُه َل��ْم َم��َم��اٍت َف��ُك��لُّ َغ��ِن��ي��َم��ٌة َوال��نُّ��ُف��وِس اْل��َم��نَ��ايَ��ا َش��ِري��ُك
تَ��ُدوُل381 ال��زَُّؤاَم اْل��َم��ْوَت َوَرَد ِل��َم��ْن َف��ِإنَّ��َه��ا ِق��ْس��ًم��ا ْوَالُت ال��دَّ تَ��ُك��ِن َف��ِإْن
َص��ِل��ي��ُل382 اْل��ُك��َم��اِة َه��اِم ِف��ي َولِ��ْل��ِب��ي��ِض َس��اَع��ًة ال��نَّ��ْف��ِس َع��َل��ى نْ��يَ��ا ال��دُّ َن َه��وَّ ِل��َم��ْن

تقول ما الدولة: سيف له فقال الفضل، من واألكراد العرب بني ما ذكر جرى وقد
فقال: الطيب؟ أبا يا تحكم وما هذا يف

َف��َض��اِئ��َال أَْك��ثَ��ُرُه��ْم َف��َخ��يْ��ُرُه��ْم َس��اِئ��َال اْألَنَ��اِم َخ��يْ��ِر َع��ْن ُك��نْ��َت إِْن
أََواِئ��َال383 اْل��وََغ��ى ِف��ي ال��طَّ��اِع��ِن��ي��َن َواِئ��َال ُه��َم��اَم يَ��ا ِم��نْ��ُه��ْم أَنْ��َت َم��ْن
اْل��َق��بَ��اِئ��َال384 ِب��َف��ْض��ِل��َك َف��َض��لُ��وا َق��ْد اْل��َع��َواِذَال ال��نَّ��َدى ِف��ي َواْل��َع��اِذِل��ي��َن

وثالثمائة: وأربعني ثالث سنة صفر يف عليه الروم رسول دخول عند يمدحه وقال

َويُ��َش��اِغ��ُل385 نَ��ْف��ِس��ِه َع��ْن ِب��َه��ا يَ��ُردُّ ال��رََّس��اِئ��ُل َه��ِذي ال��رُّوِم ِل��َم��ْل��ِك ُدُروٌع
َوَف��َض��اِئ��ُل386 َس��اِب��ٌغ ثَ��نَ��اءٌ َع��َل��يْ��َك َوَل��ْف��ُظ��َه��ا َع��َل��يْ��ِه ��اِف��ي ال��ضَّ ال��زََّرُد ِه��َي
اْل��َق��َس��اِط��ُل؟!387 ِف��ي��َه��ا ِس��ْرَت ُم��ذْ َس��َك��نَ��ْت َوَم��ا ِب��أَْرِض��ِه ال��رَُّس��وُل َه��ذَا اْه��تَ��َدى َوأَنَّ��ى
اْل��َم��نَ��اِه��ُل؟!388 َم��اءِ ال��دِّ َم��ْزِج ِم��ْن تَ��ْص��ُف َوَل��ْم ِج��يَ��اَدُه يَ��ْس��ِق��ي َك��اَن َم��اءٍ أَيِّ َوِم��ْن
اْل��َم��َف��اِص��ُل389 ِم��نْ��ُه ال��ذُّْع��ِر تَ��ْح��َت َوتَ��نْ��َق��دُّ ُع��نْ��َق��ُه يَ��ْج��َح��ُد ال��رَّأُْس يَ��َك��اُد أَتَ��اَك
اْألََف��اِك��ُل390 َع��وََّج��تْ��ُه َم��ا إِذَا إَِل��يْ��َك َم��ْش��يَ��ُه ��َم��اَط��يْ��ِن ال��سَّ تَ��ْق��ِوي��ُم يُ��َق��وُِّم
يُ��َزاِي��ُل391 َال الَّ��ِذي َواْل��ِخ��لُّ َس��ِم��يُّ��َك َوَل��ْح��َظ��ُه ِم��نْ��ُه اْل��َع��يْ��نَ��يْ��ِن َف��َق��اَس��َم��َك
َه��اِئ��ُل392 َواْل��َم��ْوُت اْل��َم��ْوَت ِم��نْ��ُه َوأَبْ��َص��َر ُم��ْط��ِم��ٌع َوال��رِّْزُق ال��رِّْزَق ِم��نْ��َك َوأَبْ��َص��َر
ُم��تَ��َض��اِئ��ُل393 َواِق��ٌف َك��ِم��يٍّ َوُك��لُّ َق��بْ��َل��ُه ال��تُّ��ْرَب َق��بَّ��َل ��ا ُك��مٍّ َوَق��بَّ��َل
َواِص��ُل394 ��َك ُك��مِّ تَ��ْق��ِب��ي��ِل إَِل��ى ُه��َم��اٌم َط��اِل��ٍب َوأَْظ��َف��ُر ُم��ْش��تَ��اٍق َوأَْس��َع��ُد
ال��ذََّواِب��ُل395 َوال��رَِّم��اُح اْل��َم��ذَاِك��ي ُص��ُدوُر َوُدونَ��ُه ��َف��اُه ال��شِّ تَ��َم��نَّ��اُه َم��َك��اٌن
َس��اِئ��ُل396 َل��َك يَ��ِخ��ْب َل��ْم َوَل��ِك��ْن َع��َل��يْ��َك َك��َراَم��ٌة أََراَد َم��ا بَ��لَّ��َغ��تْ��ُه َف��َم��ا
اْل��َج��َح��اِف��ُل397 َواْس��تَ��نْ��َظ��َرتْ��ُه اْل��ِع��َدا إَِل��يْ��َك ِب��ِه بَ��َع��ثَ��ْت ��ًة ِه��مَّ ِم��نْ��ُه َوأَْك��بَ��َر
َع��اِذُل398 َوْه��َو أَْص��َح��اِب��ِه إَِل��ى َوَع��اَد ُم��ْرَس��ٌل َوْه��َو أَْص��َح��اِب��ِه ِم��ْن َف��أَْق��بَ��َل
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َص��اِق��ُل399 َواْل��َم��ْج��ُد ال��رَّْح��َم��ُن َوَط��اِب��ُع��ُه أَْص��لُ��ُه َرِب��ي��َع��ُة َس��يْ��ٍف ِف��ي تَ��َح��يَّ��َر
اْألَنَ��اِم��ُل400 تَ��ُج��سُّ ��ا ِم��مَّ ُه َح��دُّ َوَال ُم��ْق��َل��ٌة ��ُل تُ��َح��صِّ ��ا ِم��مَّ َل��ْونُ��ُه َوَم��ا
َواْل��ُم��َراِس��ُل401 ِب��ِه َج��اءَْت َوَم��ا َع��َل��يْ��َه��ا نُ��ُف��وُس��َه��ا َه��انَ��ْت ال��رُّْس��ُل ع��ايَ��نَ��تْ��َك إِذَا
ال��طَّ��َواِئ��ُل402 َل��َديْ��ِه تُ��ْرَج��ى َوَال َل��َديْ��ِه ُك��لُّ��َه��ا ال��نَّ��َواِف��ُل تُ��ْرَج��ى َم��ْن ال��رُّوُم َرَج��ا
َف��اِع��ُل403 َواْألَْس��ُر اْل��َق��تْ��ُل َم��ا َف��َع��لُ��وا َف��َق��ْد َس��اَق��ُه��ْم َواْألَْس��ِر اْل��َق��تْ��ِل َخ��ْوُف َك��اَن َف��ِإْن
��َالِس��ُل404 ال��سَّ تُ��َراُد َم��ا َح��تَّ��ى َوَج��اءُوَك ِزيَ��اَدٌة ِل��َق��تْ��ٍل َم��ا َح��تَّ��ى َف��َخ��اُف��وَك
َج��َداِوُل405 َواْل��ُم��لُ��وُك بَ��ْح��ٌر َك��أَنَّ��َك َم��ِص��ي��ُرُه إَِل��يْ��َك ُم��ْل��ٍك ِذي ُك��لَّ أََرى
َواِب��ُل406 َوَط��لُّ��َك َط��لٌّ َف��َواِب��لُ��ُه��ْم َس��َح��اِئ��ٌب َوِم��نْ��َك ِم��نْ��ُه��ْم َم��َط��َرْت إِذَا
بَ��اِذُل407 َف��ِإنَّ��َك َح��ْرٌب َل��ِق��َح��ْت َوَق��ْد َراِك��ٌب أَنْ��َت َم��ا اْس��تَ��ْوَه��بْ��َت َم��تَ��ى َك��ِري��ٌم
َق��اِئ��ُل408 أَنَ��ا َم��ا ال��نَّ��اَس تُ��ْع��ِط��يَ��نَّ َوَال َم��اِل��ٌك أَنْ��َت َم��ا ال��نَّ��اِس أَْع��ِط اْل��ُج��وِد أَذَا
يُ��َط��اِوُل؟!409 َق��ِص��ي��ٌر يُ��َق��اِوي��ِن��ي َض��ِع��ي��ٌف ُش��َويْ��ِع��ٌر ِض��بْ��ِن��ي تَ��ْح��َت يَ��ْوٍم ُك��لِّ أَِف��ي
َه��اِزُل410 ِم��نْ��ُه َض��اِح��ٌك ِب��َص��ْم��ِت��ي َوَق��ْل��ِب��ي َع��اِدُل َع��نْ��ُه َص��اِم��ٌت ِب��نُ��ْط��ِق��ي ِل��َس��اِن��ي
تُ��َش��اِك��ُل411 َال َم��ْن َع��اَداَك َم��ْن َوأَْغ��يَ��ُظ تُ��ِج��ي��بُ��ُه َال َم��ْن نَ��اَداَك َم��ْن َوأَتْ��َع��ُب
اْل��ُم��تَ��َع��اِق��ُل412 اْل��َج��اِه��ُل إَِل��يَّ بَ��ِغ��ي��ٌض أَنَّ��ِن��ي َغ��يْ��َر ِف��ي��ِه��ُم ِط��بِّ��ي ال��تِّ��ي��ُه َوَم��ا
آِم��ُل413 َل��َك أَنَّ��ِن��ي ِل��ي َم��ا َوأَْك��ثَ��ُر َواِث��ٌق ِب��َك أَنَّ��ِن��ي ِت��ي��ِه��ي َوأَْك��بَ��ُر
بَ��اِط��ُل414 َويَ��ْه��ِل��ُك َح��قٌّ ِب��َه��ا يَ��ِع��ي��ُش َه��بَّ��ًة اْل��َق��ْرِم ْوَل��ِة ال��دَّ ِل��َس��يْ��ِف َل��َع��لَّ
اْل��َق��َواِت��ُل415 ��اِل��َم��اُت ال��سَّ اْل��َغ��َواِزي َوُه��نَّ َوَف��ْض��ِل��ِه ِب��اْل��َق��َواِف��ي ِع��َداُه َرَم��يْ��ُت
ال��ثَّ��َواِك��ُل416 ِف��ي��َه��ا نَ��اَح َح��اَربَ��تْ��ُه َوَل��َو َخ��َواِل��ٌد ال��نُّ��ُج��وَم أَنَّ َزَع��ُم��وا َوَق��ْد
اْل��ُم��تَ��نَ��اِوُل417 أَنَّ��ُه َل��ْو َوأَْل��َط��َف��َه��ا أََراَدَه��ا َل��ْو َل��ُه أَْدنَ��اَه��ا َك��اَن َوَم��ا
اْل��َق��نَ��اِب��ُل418 ِب��اْل��ُغ��بَ��اِر َل��ثَّ��َم��تْ��ُه إِذَا اْل��َوَرى َع��َل��ى نَ��اءٍ ُك��لُّ َع��َل��يْ��ِه َق��ِري��ٌب
َش��اِغ��ُل419 اْل��ُج��وِد َع��ِن َوْق��تً��ا َل��َه��ا َوَل��يْ��َس ��ُه َك��فُّ َواْل��َغ��ْرِب اْألَْرِض َش��ْرَق تُ��َدبِّ��ُر
اْل��َغ��َواِئ��ُل420 َع��اَرَض��تْ��ُه َح��ْربً��ا َف��رَّ َف��َم��ْن ُم��َراُدُه ال��رَِّج��اِل ُه��رَّاَب يُ��تَ��بِّ��ُع
نَ��اِئ��ُل421 َس��اَر َح��يْ��ثُ��َم��ا ِم��نْ��ُه ��اُه تَ��َل��قَّ َل��ُه َح��َس��ًدا إِْح��َس��اِن��ِه ِم��ْن َف��رَّ َوَم��ْن
َش��اِم��ُل422 َوْه��َو يُ��َرى َح��تَّ��ى َك��اِم��ًال َل��ُه َك��اِم��ٌل َوْه��َو إِْح��َس��انَ��ُه يَ��َرى َال َف��تً��ى
اْل��ُح��َالِح��ُل423 َواْل��َم��ِل��ي��ُك َف��تَ��اَه��ا َف��أَنْ��َت نُ��ُف��وَس��َه��ا َراَزْت اْل��َع��ْربَ��اءُ اْل��َع��َرُب إِذَا
اْل��َق��بَ��اِئ��ُل424 َع��َل��يْ��َك ��ْت َواْل��تَ��فَّ ِب��أَْم��ِرَك َوتَ��َص��رََّف��ْت أَْرَواِح��َه��ا ِف��ي أََط��اَع��تْ��َك
اْل��َع��َواِم��ُل425 إِالَّ اْل��ُف��ْرَس��اَن يَ��نْ��ُك��ُت َوَم��ا َل��ُه َم��َدٌد اْل��َق��نَ��ا أَنَ��اِب��ي��ِب َوُك��لُّ
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��َم��اِئ��ُل426 ال��شَّ َالْق��تَ��َض��تْ��ُه انْ��ِق��يَ��اًدا إَِل��يْ��َك اْل��وََغ��ى ِف��ي ال��طَّ��ْع��ُن يَ��ْق��تَ��ِض َل��ْم َل��ْو َرأَيْ��تُ��َك
اْل��َم��نَ��اِص��ُل427 َع��لَّ��َم��تْ��ُه ُط��رٍّا ال��نَّ��اِس ِم��َن نَ��ْف��ُس��ُه ال��ذُّلَّ َل��َك تُ��َع��لِّ��ْم��ُه َل��ْم َوَم��ْن

أربع سنة رمضان يف وأنشدها بالكربى، ويسليه الصغرى، بأخته يعزيه وقال
وثالثمائة: وأربعني

428 اْألََج��الَّ اْألََع��زَّ اْألَْف��َض��َل تَ��ُك��ِن َف��ْض��ًال ال��رَِّزيَّ��ِة ِذي َص��بْ��ُر يَ��ُك��ْن إِْن
َع��ْق��َال429 يُ��َع��زِّي��َك الَّ��ِذي َف��ْوَق ـ��بَ��اِب ـْ اْألَح�� َع��ِن تُ��ْع��زَّى أَْن َف��ْوَق يَ��ا أَنْ��َت
َق��بْ��َال430 ُق��ْل��َت َل��ُه الَّ��ِذي َق��اَل َزاَك َع��ْز َف��ِإذَا اْه��تَ��َدى َوِب��أَْل��َف��اِظ��َك
َوَس��ْه��َال431 َح��ْزنً��ا اْألَيَّ��اَم َوَس��َل��ْك��َت َوُح��ْل��ًوا ُم��رٍّا اْل��ُخ��ُط��وَب بَ��َل��ْوَت َق��ْد
ِف��ْع��َال432 ُد يُ��َج��دِّ َوَال َق��ْوًال ـ��ِرُب ـْ يُ��غ�� َف��َم��ا ِع��ْل��ًم��ا ال��زََّم��اَن َوَق��تَ��ْل��َت
َوَج��ْه��َال433 ذُْع��ًرا اْل��َخ��ْل��ِق ِف��ي َوأََراُه َوَع��ْق��َال ِح��ْف��ًظ��ا ِف��ي��َك اْل��ُح��ْزَن أَِج��ُد
أَْص��َال434 ْل��ِف ِل��ْإلِ َك��اَن اْألَْص��ُل َك��ُرَم َم��ا َوإِذَا يَ��ُج��رُُّه إِْل��ٌف َل��َك
أَْه��َال435 أَْه��لُ��َك ِل��ْل��َوَف��اءِ يَ��َزْل َل��ْم َوَل��ِك��ْن ِف��ي��ِه نَ��بَ��تَّ َوَوَف��اءٌ
436 َف��اْس��تَ��َه��الَّ ِرَع��ايَ��ٌة بَ��َع��ثَ��تْ��ُه َل��َدْم��ٌع َع��ْونً��ا ال��دُُّم��وِع َخ��يْ��َر إِنَّ
؟!437 َوَص��الَّ اْل��َح��ِدي��ُد اْس��تُ��ْك��ِرَه إِذَا ِب اْل��َح��ْر ِف��ي َل��َك الَّ��ِت��ي ��ِة ال��رِّقَّ ِذي أَيْ��َن
تُ��ْف��َل��ى؟!438 ��َواِرِم ِب��ال��صَّ َواْل��َه��اُم وَم ال��رُّ َل��ِق��ي��َت َغ��َداَة َخ��لَّ��ْف��تَ��َه��ا أَيْ��َن
َع��ْدال439 ِف��ي��َك نَ��ْف��َس��ُه اْل��ِق��ْس��ُم َج��َع��َل َج��ْوًرا َش��ْخ��َص��يْ��ِن اْل��َم��نُ��وُن َق��اَس��َم��تْ��َك
َوَس��لَّ��ى440 اْل��ُف��َؤاِد َع��ِن َس��رَّى ـ��َدْرَن ـْ أَغ�� ِب��َم��ا أََخ��ذَْن َم��ا ِق��ْس��َت َف��ِإذَا
أَْع��َل��ى441 َك َج��دَّ أَنَّ َوتَ��بَ��يَّ��نْ��َت أَْوَف��ى َح��ظَّ��َك أَنَّ ��نْ��َت َوتَ��يَ��قَّ
ُش��ْغ��َال؟!442 يَ��ْط��لُ��بْ��َن َف��َك��يْ��َف ِب��اْألََع��اِدي اْل��َم��نَ��ايَ��ا َش��َغ��ْل��َت َل��َق��ْد َوَل��َع��ْم��ِري
443! ُم��ِق��الَّ َوِب��ال��نَّ��َواِل أَِس��ي��ًرا ـ��ِر ـْ ال��دَّه�� ِم��َن ��يُ��وِف ِب��ال��سُّ انْ��تَ��ش��َت َوَك��ِم
تَ��بْ��َال444 أَْدَرَك َرآُه َخ��تْ��ال َص��اَل ��ا َف��َل��مَّ َع��َل��يْ��ِه نُ��ْص��َرًة َع��دََّه��ا
تَ��بْ��َل��ى445 َل��يْ��َس ِن��ْع��َم��ٍة ِف��ي َوتَ��بْ��َق��ى ـ��ِه تُ��بْ��ِل��ي��ـ أَنْ��َت ُظ��نُ��ونُ��ُه َك��ذَبَ��تْ��ُه
446 ِظ��الَّ ِل��َش��ْخ��ِص��َك يَ��ْج��َرُح��وا َف��َل��ْم َم َرا َك��َم��ا اْل��ُع��َداُة َراَم��َك َوَل��َق��ْد
447 ُك��الَّ َف��أَْدَرْك��َت اْل��ِع��َدا نُ��ُف��وِس ِم��ْن بَ��ْع��ًض��ا ��َع��اَدِة ِب��ال��سَّ ُرْم��َت َوَل��َق��ْد
ُع��ْزَال448 ُرْم��َح��َك ال��رَّاِم��ِح��ي��َن تَ��َرَك َوَل��ِك��ْن ال��رَِّم��اُح ُرْم��َح��َك َق��اَرَع��ْت
ُق��بْ��َال449 اْل��َخ��يْ��َل أَْوَرْدتَ��ُه َط��ْع��نً��ا ـ��َع��ِة ـْ اْل��َف��ج�� ِم��َن َوَرْدَت الَّ��ِذي يَ��ُك��وُن َل��ْو
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َوَج��لَّ��ى450 اْل��ُك��ُروَب ��َف َك��شَّ َط��اَل��َم��ا ِب��َض��ْرٍب اْل��َح��ِن��ي��َن ذَا َوَل��َك��َش��ْف��َت
ثُ��ْك��َال451 ��اَة اْل��ُم��َس��مَّ َك��انَ��ِت َوإِْن َردٌّ َل��َه��ا َل��يْ��َس ِل��ْل��ِح��َم��اِم ِخ��ْط��بَ��ٌة
بَ��ْع��َال452 اْل��َم��ْوَت أََراَدِت ِخ��ْدٍر ذَاُت ُك��ْف��ًوا ال��نَّ��اِس ِم��َن تَ��ِج��ْد َل��ْم َوإِذَا
َوأَْح��َل��ى453 يُ��َم��لَّ أَْن ِم��ْن َوأَْش��َه��ى ـ��ِس ـْ ال��نَّ��ف�� ِف��ي أَنْ��َف��ُس اْل��َح��يَ��اِة َوَل��ِذي��ذُ
454 َم��الَّ ��ْع��َف ال��ضَّ َوإِنَّ��َم��ا َح��يَ��اًة ـ��َل ـْ َم��ل�� َف��َم��ا ، أُفٍّ َق��اَل: ��يْ��ُخ ال��شَّ َوإِذَا
َولَّ��ى455 اْل��َم��ْرءِ َع��ِن َولَّ��يَ��ا َف��ِإذَا َوَش��بَ��اٌب ��ٌة ِص��حَّ اْل��َع��يْ��ِش آَل��ُة
بُ��ْخ��َال!456 َك��اَن ُج��وَدَه��ا َل��يْ��َت َف��يَ��ا ـ��يَ��ا ـْ ال��دُّن�� تَ��َه��ُب َم��ا تَ��ْس��تَ��ِردُّ أَبَ��ًدا
457 َخ��الَّ اْل��َوْج��َد يُ��َغ��اِدُر َوِخ��لٍّ ـ��َم ـْ اْل��َغ��م�� تُ��وِرُث َف��ْرَح��ٍة َك��ْوَن َف��َك��َف��ْت
َوْص��َال458 ��ُم تُ��تَ��مِّ َوَال َع��ْه��ًدا ـ��َف��ُظ ـْ تَ��ح�� َال اْل��َغ��ْدِر َع��َل��ى َم��ْع��ُش��وَق��ٌة َوْه��َي
تُ��َخ��لَّ��ى459 َع��نْ��َه��ا اْل��يَ��َديْ��ِن َوِب��َف��كِّ َع��َل��يْ��َه��ا ِم��نْ��َه��ا يَ��ِس��ي��ُل َدْم��ٍع ُك��لُّ
َال؟460 أَْم ال��نَّ��اُس اْس��َم��َه��ا أَنَّ��َث ِل��ذَا ِري أَْد َف��َال ِف��ي��َه��ا اْل��َغ��اِن��يَ��اِت ِش��يَ��ُم
461 َوذُالَّ وَِع��زٍّا ِف��ي��ِه��ِم َوَم��َم��اتً��ا َم��ْح��يً��ا اْل��ُم��َف��رَِّق اْل��َوَرى َم��ِل��ي��َك يَ��ا
ُم��َح��لَّ��ى462 ِب��اْل��َم��ْك��ُرَم��اِت ُح��َس��اًم��ا ـ��َت ـْ أَن�� َس��يْ��ُف��َه��ا َدْوَل��ًة ال��لَّ��ُه َق��لَّ��َد
َق��تْ��َال463 اْألََع��اِدَي أَْف��نَ��ِت َوِب��ِه بَ��ذًْال اْل��َم��َواِل��َي أَْغ��نَ��ِت َف��ِب��ِه
نَ��ْص��َال464 َك��اَن ِل��ْل��وََغ��ى اْه��تَ��زَّ َوإِذَا بَ��ْح��ًرا َك��اَن ِل��ل��نَّ��َدى اْه��تَ��زَّ َوإِذَا
َوبْ��َال465 َك��اَن أَْم��َح��َل��ْت اْألَْرُض َوإِذَا َش��ْم��ًس��ا َك��اَن أَْظ��َل��َم��ْت اْألَْرُض َوإِذَا
َوأَْغ��َل��ى466 أَْغ��َل��ى ��ْرُب َوال��ضَّ تَ��ْغ��لُ��و ـ��نَ��ُة ـْ َوال��طَّ��ع�� اْل��َك��ِت��ي��بَ��ِة ��اِرُب ال��ضَّ َوُه��َو
َف��َم��ْه��َال467 ِف��ْك��ِري أَتْ��َع��بْ��َت َوْص��ًف��ا َرُك تُ��ْد َف��َم��ا اْل��ُع��ُق��وَل اْل��بَ��اِه��ُر أَيُّ��َه��ا
468 َض��الَّ َط��ِري��ِق��َك ِف��ي َدلَّ َوَم��ْن ُه أَْع��يَ��ا ِب��َك تَ��َش��بُّ��ًه��ا تَ��َع��اَط��ى َم��ْن
ِم��ثْ��َال469 َل��َك تَ��َرى أَْو ُزْل��َت َال َق��اَل: َداٍع ُخ��لُ��وَدَك اْش��تَ��َه��ى َم��ا َف��ِإذَا

يف وذلك به، أحاطت الروم أن بلغه ملا الحدث ثغر إىل نهوضه ويذكر يمدحه وقال
وثالثمائة:470 وأربعني أربع سنة األوىل جمادى

َال471 َف��َال َوإِالَّ َه��َك��ذَا َه��َك��ذَا تَ��َع��اَل��ى َم��ْن َف��ْل��يَ��ْع��لُ��َوْن اْل��َم��َع��اِل��ي ِذي
اْألَْج��بَ��اَال472 يُ��َق��ْل��ِق��ُل َوِع��زٌّ ـ��ِه ـْ ِب��َرْوَق��ي�� ال��نُّ��ُج��وَم يَ��نْ��ِط��ُح َش��َرٌف
َح��اَال473 أَْع��َظ��ُم ��يُ��وِف ال��سُّ ابْ��ُن َدْوَل��ِة ال��ْد َوَس��يْ��ُف َع��ِظ��ي��ٌم أَْع��َداِئ��نَ��ا َح��اُل
اْإلِْع��َج��اَال474 ِج��يَ��اُدُه أَْع��َج��َل��تْ��ُه َم��ِس��ي��ًرا ال��نَّ��ِذي��َر أَْع��َج��لُ��وا ُك��لَّ��َم��ا
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َواْألَبْ��َط��اَال475 اْل��َح��ِدي��َد إِالَّ ـ��ِم��ُل ـْ تَ��ح�� َم��ا اْألَْرِض َخ��َواِرَق َف��أَتَ��تْ��ُه��ْم
َوِج��َالَال476 بَ��َراِق��ًع��ا َع��َل��يْ��َه��ا ـ��ُع ـْ ال��نَّ��ق�� نَ��َس��َج َق��ْد اْألَْل��َواِن َخ��اِف��يَ��اِت
اْألَْه��َواَال477 ُدونَ��ُه َل��تَ��ُخ��وَض��نَّ َواْل��َع��َواِل��ي ُص��ُدوُرَه��ا َح��اَل��َف��تْ��ُه
َم��َج��اَال478 اْل��ِح��َص��اُن َوَال َم��َداًرا ـ��ُح ـْ ال��رُّم�� يَ��ِج��ُد َال َح��يْ��ُث َوَل��تَ��ْم��ِض��نَّ
ُم��َح��اَال479 تَ��َم��نَّ��ى َم��ا َك��اَن َوإِْن ِم ال��رُّو َم��ِل��َك َالُوٍن ابْ��َن أَلُ��وُم َال
َف��نَ��اَال480 ��َم��اءَ ال��سَّ بَ��َغ��ي َوبَ��اٍن ـ��ِه ـْ أُذْنَ��ي�� بَ��يْ��َن بَ��ِن��يَّ��ٌة أَْق��َل��َق��تْ��ُه
َواْل��َق��ذَاَال481 َج��ِب��ي��نَ��ُه َف��َغ��طَّ��ى ـ��ُي ـْ اْل��بَ��ن�� اتَّ��َس��َع َح��طَّ��َه��ا َراَم ُك��لَّ��َم��ا
اْآلَج��اَال482 َوتَ��ْج��َم��ُع ِف��ي��َه��ا ـ��َغ��َر ـْ َواْل��بُ��ل�� ��َق��اِل��َب َوال��صَّ ال��رُّوَم يَ��ْج��َم��ُع
��َالَال483 ال��صِّ اْل��ِع��َط��اُش َواَف��ِت َك��َم��ا ـ��ِر ـْ ��م�� ال��سُّ اْل��َق��نَ��ا ِف��ي ِب��َه��ا َوتُ��َواِف��ي��ِه��ْم
َف��َط��اَال484 ��ُروُه يُ��َق��صِّ َك��ْي َوأَتَ��ْوا َف��بَ��نَ��ْوُه ُس��وِرَه��ا َه��ْدَم َق��َص��ُدوا
َوبَ��اَال485 َع��َل��يْ��ِه��ْم َل��َه��ا تَ��َرُك��وَه��ا َح��تَّ��ى اْل��َح��ْرِب َم��َك��اِي��َد َواْس��تَ��َج��رُّوا
اْألَْف��َع��اَال486 َوتَ��ْح��َم��ُد ِف��ي��ِه ـ��َع��اَل ـْ اْل��ُف��ع�� تَ��ْح��َم��ُد َال أَتَ��اَك أَْم��ٍر ُربَّ
ال��نِّ��َص��اَال487 َع��نْ��َك ال��رَُّم��اِة ُق��لُ��ِوب ِف��ي ْت َف��َردَّ َع��نْ��َه��ا ُرِم��يَ��ْت َوِق��ِس��يٍّ
إِْرَس��اَال488 انْ��ِق��َط��اُع��َه��ا َف��َك��اَن ـ��َل ـْ ال��رُّس�� ِب��َه��ا يَ��ْق��َط��ُع��وَن ال��طُّ��ْرَق أََخ��ذُوا
آَال489 بَ��ْح��ِرَك ِع��نْ��َد َص��اَر أَنَّ��ُه إِالَّ اْل��َغ��َواِرِب ذُو اْل��بَ��ْح��ُر َوُه��ُم
اْل��ِق��تَ��اَال490 َك��َف��اَك الَّ��ِذي اْل��ِق��تَ��اَل َوَل��ِك��نَّ يُ��َق��اِت��لُ��وَك َل��ْم َم��َض��ْوا َم��ا
اْآلَم��اَال491 َق��طَّ��َع ��يْ��َك ِب��َك��فَّ ِب ��ْر ال��ضَّ ِم��َن ال��رَِّق��اَب َق��طَّ��َع َوالَّ��ِذي
اْإلِْج��َف��اَال492 ذَا ال��ثَّ��اِب��ِت��ي��َن َع��لَّ��َم َق��ِدي��ًم��ا أََج��اُدوا الَّ��ِذي َوال��ثَّ��بَ��اُت
َواْألَْخ��َواَال493 اْألَْع��َم��اَم يَ��نْ��ُدبُ��وَن َع��َرُف��وَه��ا َم��َص��اِرٍع ِف��ي نَ��َزلُ��وا
اْألَْوَص��اَال494 َع��َل��يْ��ِه��ِم َوتُ��ذِْري ِم اْل��َه��ا َش��َع��َر بَ��يْ��نَ��ُه��ْم ال��رِّي��ُح تَ��ْح��ِم��ُل
ِم��ثَ��اَال495 ُع��ْض��ٍو ِل��ُك��لِّ َوتُ��ِري��ِه َل��َديْ��َه��ا يُ��ِق��ي��َم أَْن اْل��ِج��ْس��َم تُ��نْ��ِذُر
َخ��يَ��اَال496 ال��رَِّم��اَح يُ��بْ��ِص��ُروا أَْن َق��بْ��َل ِدَراًك��ا اْل��ُق��لُ��وِب ِف��ي ال��طَّ��ْع��َن أَبْ��َص��ُروا
أَْم��يَ��اَال497 اْل��َق��نَ��ا أَذُْرَع أَبْ��َص��َرْت َخ��يْ��ٌل ِط��َع��انَ��َك َح��اَوَل��ْت َوإِذَا
ِش��َم��اَال498 ��َم��اِل ال��شِّ َوِف��ي َف��تَ��َولَّ��ْوا، يَ��ِم��ي��نً��ا اْل��يَ��ِم��ي��ِن ِف��ي ال��رُّْع��ُب بَ��َس��َط
أَْغ��َالَال؟!499 أَْم َح��َم��ْل��َن أَُس��يُ��وًف��ا تَ��ْدِري َل��يْ��َس أَيْ��ِديً��ا ال��رَّْوَع يَ��نْ��ُف��ُض
َواْل��َج��َم��اَال500 َل��ُه ُح��ْس��نَ��َه��ا تَ��َرَك��ْت َوْج��ٌه ِم��نْ��َك أََخ��اَف��َه��ا َوُوُج��وًه��ا
انْ��ِت��َق��اَال501 َولِ��ْل��ُم��َراِد َزَواًال ِل��ل��ظَّ��نِّ يُ��ْح��ِدُث اْل��َج��ِل��يُّ َواْل��ِع��يَ��اُن
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َوال��نِّ��َزاَال502 َوْح��َدُه ال��طَّ��ْع��َن َط��َل��َب ِب��أَْرٍض اْل��َج��بَ��اُن َخ��َال َم��ا َوإِذَا
ال��رَِّج��اَال503 اْل��ُع��يُ��وُن َغ��رَِّت َط��اَل��َم��ا ِب��َق��ْل��ٍب إِالَّ َرأَْوَك َال أَْق��َس��ُم��وا
َف��آَال504 إَِل��يْ��َك َرنَ��ا َوَط��ْرٍف َف��َالَق��تْ��َك ��َل��تْ��َك تَ��أَمَّ َع��يْ��ٍن أَيُّ
نَ��َواَال؟!505 اْل��ُج��يُ��وَش يَ��بْ��َع��ُث َف��َه��ْل ـ��َش ـْ اْل��َج��ي�� أَْخ��ِذَك ِف��ي ال��لَّ��ِع��ي��ن يَ��ُش��كُّ َوَم��ا
اْل��ِه��َالَال؟!506 يَ��ِص��ي��َد أَْن َوَم��ْرَج��اُه ِض اْألَْر ِف��ي اْل��َح��بَ��اِئ��َل يَ��نْ��ِص��ُب ِل��َم��ْن َم��ا
ِم��ْزيَ��اَال507 ِم��ْخ��َل��ًط��ا َوال��نَّ��ْه��ِر ـ��َدِب ـْ َواْألَح�� ْرِب ال��دَّ َع��َل��ى الَّ��ِت��ي ُدوَن إِنَّ
َخ��اَال508 ال��دَّْه��ِر َوْج��نَ��ِة ِف��ي َف��بَ��نَ��اَه��ا َع��َل��يْ��َه��ا َواْل��ُم��لُ��وَك ال��دَّْه��َر َغ��َص��َب
َدَالَال509 ال��زََّم��اِن َع��َل��ى َوتَ��ثَ��نَّ��ى اْخ��ِت��يَ��اَال اْل��َع��ُروِس َم��ْش��َي تَ��ْم��ِش��ي َف��ْه��َي
َواْألَْوَج��اَال510 ال��زََّم��اِن َج��ْوَر ـ��ُع��ِب ـْ اْألَك�� ُم��طَّ��ِرِد ِب��ُك��لِّ َوَح��َم��اَه��ا
َح��َالَال511 َم��اءَ ال��دِّ أَْف��نَ��ِت َف��َق��ْد اْل��ِح��لِّ ِم��َن اْل��َح��َراَم تَ��ْع��ِرُف َوُظ��بً��ا
َواْألَْم��َواَال512 ال��نُّ��ُف��وَس يَ��ْف��تَ��ِرْس��َن بَ��ِئ��ي��ٍس اْألُُس��وِد ِم��َن َخ��ِم��ي��ٍس ِف��ي
َواْغ��ِت��يَ��اَال513 َج��ْه��َرًة يَ��تَ��َف��اَرْس��َن ِس��بَ��اٌع اْألَِن��ي��ِس أَنْ��ُف��ُس إِنَّ��َم��ا
ُس��َؤاَال514 يَ��ْل��تَ��ِم��ْس��ُه َل��ْم َواْغ��ِت��َص��ابً��ا ِغ��َالبً��ا َش��ْيءٍ اْل��ِت��َم��اَس أََط��اَق َم��ْن
ال��رِّئْ��بَ��اَال515 اْل��َغ��َض��نْ��َف��َر يَ��ُك��وَن أَْن يَ��تَ��َم��نَّ��ى ِل��َح��اَج��ٍة َغ��اٍد ُك��لُّ

خروجه بعد ذلك وكان هدية، ومعه الكوفة إىل حلب من ابنه الدولة سيف إليه وأنفذ
وخمسني اثنتني سنة الكوفة من إليه بها وكتب يمدحه، فقال كافوًرا، مرصومفارقته من

وثالثمائة:

اْل��َم��تْ��بُ��وُل؟!516 َوَق��ْل��بُ��َك أَْه��َوى أَنَ��ا َرُس��وُل يَ��ا َج��ٍو ُك��لُّ��نَ��ا َل��نَ��ا َم��ا
يَ��ُق��وُل517 ِف��ي��َم��ا َوَخ��اَن ِم��نِّ��ي َغ��اَر إَِل��يْ��َه��ا بَ��َع��ثْ��ُت َم��ْن َع��اَد ُك��لَّ��َم��ا
اْل��ُع��ُق��وُل518 ُق��لُ��وبَ��ُه��نَّ َوَخ��انَ��ْت َه��ا، َع��يْ��نَ��ا اْألََم��انَ��اِت بَ��يْ��نَ��نَ��ا أَْف��َس��َدْت
ال��نُّ��ُح��وُل519 َح��يْ��ُث ��ْوُق َوال��شَّ إَِل��يْ��َه��ا ِق ��ْو ال��شَّ أََل��ِم ِم��ْن اْش��تَ��َك��يْ��ُت َم��ا تَ��ْش��تَ��ِك��ي
َدِل��ي��ُل520 َع��يْ��ٍن ِل��ُك��لِّ َف��َع��َل��يْ��ِه َص��بٍّ َق��ْل��َب اْل��َه��َوى َخ��اَم��َر َوإِذَا
تَ��ُح��وُل521 َح��اٌل اْل��ُوُج��وِه َف��ُح��ْس��ُن َم َدا َم��ا َوْج��ِه��ِك ُح��ْس��ِن ِم��ْن َزوِِّدي��نَ��ا
َق��ِل��ي��ُل522 ِف��ي��َه��ا اْل��ُم��َق��اَم َف��ِإنَّ ـ��يَ��ا ـْ ال��دُّن�� َه��ِذِه ِف��ي نَ��ِص��ْل��ِك َوِص��ِل��ي��نَ��ا
اْل��ُح��ُم��وُل523 تَ��ُش��وُق َك��َم��ا ِف��ي��َه��ا ُن اْل��ُق��طَّ��ا َش��اَق��ُه ِب��َع��يْ��ِن��َه��ا رَآَه��ا َم��ْن
ال��ذُّبُ��وُل524 اْل��َق��نَ��اِة ِم��َن َف��َح��ِم��ي��ٌد بَ��يَ��اٍض بَ��ْع��َد أَِدْم��ُت تَ��َريْ��ِن��ي إِْن
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ال��تَّ��بْ��ِدي��ُل525 ِع��نْ��َدَه��ا ال��لَّ��ْوِن َع��اَدُة َف��تَ��اٌة اْل��َف��َالِة َع��َل��ى َص��ِح��بَ��تْ��ِن��ي
تَ��ْق��ِب��ي��ُل526 ال��لَّ��َم��ى ِم��َن ِم��نْ��َه��ا ِب��ِك َوَل��ِك��ْن َع��نْ��َه��ا اْل��ِح��َج��اُل َس��تَ��َرتْ��ِك
اْل��ُع��ْط��بُ��وُل527 أَبْ��َه��اك��َم��ا َوَزاَدْت ـ��ِت ـْ َوأَْس��َق��م�� َل��وََّح��تْ��ِن��ي أَنْ��ِت ِم��ثْ��لُ��َه��ا
يَ��ُط��وُل؟528 أَْم َط��ِري��ُق��نَ��ا أََق��ِص��ي��ٌر ِب��نَ��ْج��ٍد َس��أَْل��نَ��ا َوَق��ْد أَْدَرى نَ��ْح��ُن
تَ��ْع��ِل��ي��ُل529 ِه َردِّ ِم��ْن َوَك��ِث��ي��ٌر اْش��ِت��يَ��اٌق ��َؤاِل ال��سُّ ِم��َن َوَك��ِث��ي��ٌر
ال��رَِّح��ي��ُل530 اْل��َم��َك��اَن يُ��ْم��ِك��ُن َوَال َب َط��ا َوإِْن َم��َك��اٍن َع��َل��ى أََق��ْم��نَ��ا َال
��ِب��ي��ُل531 ال��سَّ َوأَنْ��ِت َق��ْص��ُدنَ��ا َح��َل��ٌب ُق��ْل��نَ��ا: ال��رَّْوُض ِب��نَ��ا ��بَ��ْت َرحَّ ُك��لَّ��َم��ا
َوال��ذَِّم��ي��ُل532 َوِج��ي��ُف��نَ��ا َوإَِل��يْ��َه��ا َواْل��َم��َط��ايَ��ا ِج��يَ��اِدنَ��ا َم��ْرَع��ى ِف��ي��ِك
اْل��َم��أُْم��وُل ِب��َه��ا الَّ��ِذي َواْألَِم��ي��ُر َك��ِث��ي��ٌر ِب��اْألَِم��ي��ِر ��ْوَن َواْل��ُم��َس��مَّ
يَ��ُزوُل533 َم��ا ُم��َق��اِب��ِل��ي َونَ��َداُه وََغ��ْربً��ا َش��ْرًق��ا َع��نْ��ُه ُزْل��ُت الَّ��ِذي
َك��ِف��ي��ُل534 ِب��َوْج��ِه��ي َل��ُه َوْج��ٍه ُك��لُّ َك��أَنِّ��ي َس��َل��ْك��ُت أَيْ��نَ��َم��ا َوَم��ِع��ي
َواْل��َم��ْع��ذُوُل535 اْل��َع��ذُوُل َف��ِف��َداُه َس��ْم��ًع��ا َزاَر ال��نَّ��َدى ِف��ي اْل��َع��ذُْل َوإِذَا
َم��ْق��تُ��وُل536 ِب��َه��ا َغ��يْ��ُرُه��ْم ِن��َع��ٌم يَ��َديْ��ِه ِم��ْن تُ��ْح��ِي��ي��ِه��ِم َوَم��َواٍل
َص��ِق��ي��ُل537 َوَس��يْ��ٌف ُزْغ��ٌف َوِدَالٌص َط��ِوي��ٌل َوُرْم��ٌح َس��اِب��ٌق َف��َرٌس
��يُ��وُل538 ال��سُّ َه��ِذي اْل��ُغ��يُ��وُث: ِت��ْل��َك َق��اَل َع��ُدوٍّ ِديَ��اَر َص��بَّ��َح��ْت ُك��لَّ��َم��ا
ال��نَّ��ِس��ي��ُل539 يَ��ِط��ي��ُر َك��َم��ا َع��نْ��ُه ـ��َك��َم ـْ اْل��ُم��ح�� ال��زََّرَد تُ��َط��اِي��ُر َدِه��َم��تْ��ُه
ال��رَِّع��ي��ُل540 اْل��َخ��ِم��ي��َس َويَ��ْس��تَ��أِْس��ُر ـ��ِش ـْ اْل��َوح�� َق��نَ��َص َخ��يْ��لُ��ُه اْل��َخ��يْ��َل تَ��ْق��ِن��ُص
تَ��ْه��ِوي��ُل541 أَنَّ��ُه ِل��َع��يْ��نَ��يْ��ِه ُل اْل��َه��ْو َزَع��َم أَْع��َرَض��ْت اْل��َح��ْرُب َوإِذَا
َع��ِل��ي��ُل542 َف��ال��زََّم��اُن اْع��تَ��لَّ َوإِذَا َص��ِح��ي��ٌح َف��ال��زََّم��اُن َص��حَّ َوإِذَا
َج��ِم��ي��ُل543 َوْج��ٌه ثَ��نَ��اُه ِم��ْن َف��ِب��ِه َم��َك��اٍن َع��ْن َوْج��ُه��ُه َغ��اَب َوإِذَا
َم��ْس��لُ��وُل544 ِع��ْرِض��ِه ُدوَن َس��يْ��ُف��ُه ُه��َم��اٌم َع��ِل��يُّ يَ��ا َك إِالَّ َل��يْ��َس
َواْل��ُخ��يُ��وُل؟!545 ُدْونَ��َه��ا َوَس��َرايَ��اَك َوِم��ْص��ٌر اْل��ِع��َراُق يَ��أَْم��ُن َال َك��يْ��َف
َوال��نَّ��ِخ��ي��ُل546 َخ��يْ��َل��ُه��ْم ��ْدَر ال��سِّ َربَ��َط اْألََع��اِدي َط��ِري��ِق َع��ْن تَ��َح��رَّْف��َت َل��ْو
ال��ذَِّل��ي��ُل547 اْل��َح��ِق��ي��ُر أَنَّ��ُه ِف��ي��ِه��َم��ا َع��نْ��ُه ْف��ُع ال��دَّ أََع��زَُّه َم��ن َوَدَرى
اْل��ُق��ُف��وُل؟!548 يَ��ُك��وَن أَْن اْل��َوْع��ُد َف��َم��تَ��ى َغ��اٍز ِل��ل��رُّوِم اْل��َح��يَ��اِة ُط��وَل أَنْ��َت
تَ��ِم��ي��ُل؟549 َج��اِن��بَ��يْ��َك أَيِّ َف��َع��َل��ى ُروٌم َظ��ْه��ِرَك َخ��ْل��َف ال��رُّوِم َوِس��َوى
َوال��نُّ��ُص��وُل550 اْل��َق��نَ��ا ِب��َه��ا َوَق��اَم��ْت ـ��َك َم��َس��اِع��ي��ـ َع��ْن ُك��لُّ��ُه��ْم ال��نَّ��اُس َق��َع��َد
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��ُم��وُل551 ال��شَّ تُ��َداُر ِع��نْ��َدُه َك��الَّ��ِذي اْل��َم��نَ��ايَ��ا تُ��َداُر ِع��نْ��َدُه الَّ��ِذي َم��ا
بَ��ِخ��ي��ُل552 أََراَك ِب��أَْن َوَزَم��اِن��ي َج��َواًدا تَ��ُك��وَن ِب��أَْن أَْرَض��ى َل��ْس��ُت
َه��ِزي��ُل553 َوِج��ْس��ِم��ي ُم��ْخ��ِص��ٌب َم��ْرتَ��ِع��ي اْل��َع��َط��ايَ��ا ُق��ْرَب َع��نْ��َك اْل��بُ��ْع��ُد ��َص نَ��غَّ
اْل��ُم��ِن��ي��ُل554 َف��أَنْ��َت نَ��يْ��ٌل َوأَتَ��اِن��ي َداًرا ُدنْ��يَ��اَي َغ��يْ��َر تَ��بَ��وَّأُْت إِْن
َونِ��ي��ُل555 ِري��ٌف نَ��َداَك ِم��ْن َولِ��ي ٍر َك��اُف��و أَْل��ُف ِل��ي ِع��ْش��َت إِْن َع��ِب��ي��ِدي ِم��ْن
َواْل��ُخ��بُ��وُل556 ُح��بُ��ولُ��َه��ا َدَه��تْ��ُه َم��ْن ال��رََّزايَ��ا اتَّ��َق��تْ��َك إِذَا أُبَ��اِل��ي َم��ا

الوفرة: هذه أحسن ما املكتب يف وهو له قيل وقد صباه، يف وقال

اْل��ِق��تَ��اْل557 يَ��ْوَم ��ْف��َريْ��ِن ال��ضَّ َم��نْ��ُش��وَرَة تُ��َرى َح��تَّ��ى اْل��َوْف��َرُة تَ��ْح��ُس��ُن َال
��بَ��اْل558 ال��سِّ َواِف��ي ُك��لِّ ِم��ْن يَ��ُع��لُّ��َه��ا َص��ْع��َدًة ُم��ْع��تَ��ِق��ٍل َف��تً��ى َع��َل��ى

صباه: يف وقال

اْل��َق��تْ��ِل؟559 ِم��َن َس��ِل��ي��ًم��ا اْل��َج��ْرَح��ى ِم��َن بَ��ِري��ئً��ا ال��نَّ��ْص��ِل ِل��ذَاِل��ُك��ُم َم��ا ِق��يَ��اِم��َي ُم��ِح��بِّ��ي
��ْق��ِل560 ال��صَّ َج��ْوَدِة ِف��ي اْل��َه��اِم َض��ْرِب َوَج��ْوَدُة ِف��ِرنْ��ِدِه ِف��ي ِق��ْط��َع��ًة ِف��ِرنْ��ِدي ِم��ْن أََرى
ال��نَّ��ْم��ِل561 َم��ْدَرِج ِف��ي اْل��َم��ْوِت اْح��ِم��َراَر أََرتْ��َك الَّ��ِت��ي اْل��ُخ��ْض��َرِة ِف��ي اْل��َع��يْ��ِش ثَ��ْوِب َوُخ��ْض��َرُة
ِم��ثْ��ِل��ي562 أََح��ٌد َوَال َف��ْوِق��ي أََح��ٌد َف��َم��ا َوَك��أَنَّ��ُه ِب��َم��ا تَ��ْش��ِب��ي��ِه��ي َع��نْ��َك أَِم��ْط
ِف��ْع��ِل��ي563 َوانْ��ُظ��َرْن اْل��َوَرى يَ��ْل��َق��ى َواِح��ًدا نَ��ُك��ْن َوذَاِب��ِل��ي َوِط��ْرِف��ي َوإِيَّ��اُه َوذَْرنِ��ي

املنبجي: الكالبي الحسن بن هللا عبد بن سعيد يمدح صباه يف وقال

َع��َدَال564 َوَم��ا َض��ْع��ِف��ي َع��َل��ى َج��اَر َواْل��بَ��يْ��ُن َق��تَ��َال َم��ا َق��اَس��يْ��ُت َم��ا َوأَيْ��َس��ُر أَْح��يَ��ا
نَ��ِح��َال565 َك��َم��ا ِج��ْس��ِم��ي ِف��ي يَ��نْ��َح��ُل ��بْ��ُر َوال��صَّ أَبَ��ًدا ال��نَّ��َوى تَ��ْق��َوى َك��َم��ا يَ��ْق��َوى َواْل��َوْج��ُد
ُس��بُ��َال566 أَْرَواِح��نَ��ا إَِل��ى اْل��َم��نَ��ايَ��ا َل��َه��ا َوَج��َدْت َم��ا اْألَْح��بَ��اِب ُم��َف��اَرَق��ُة َل��ْوَال
َف��َال567 َص��َدْدِت إِْن ��ا َوأَمَّ اْل��َح��يَ��اَة يَ��ْه��َوى َدِن��ًف��ا ِص��ِل��ي ِس��ْح��ٍر ِم��ْن ِب��َج��ْف��نَ��يْ��ِك ِب��َم��ا
نَ��ص��َال568 َس��ْل��َوٌة ��بَ��تْ��ُه َخ��ضَّ إِذَا َش��يْ��بً��ا َك��ِب��ٌد َل��ُه َش��ابَ��ْت َف��َل��َق��ْد يَ��ِش��ْب إِالَّ
َع��َق��َال569 َم��ا ��ْرِق ال��شَّ ِريَ��اِح ِف��ي تَ��ُزوُرُه َراِئ��َح��ًة أَنَّ َف��َل��ْوَال َش��ْوًق��ا يُ��َج��نُّ
َوأََال570 َف��َق��ْد ِم��نْ��َه��ا َط��َرًف��ا يَ��ذُْق َل��ْم َم��ْن ُح��َرًق��ا تَ��َرْي ِب��ي َف��ُظ��نِّ��ي أَْو َف��انْ��ُظ��ِري َه��ا
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َم��ثَ��َال571 اْل��َه��َوى ِف��ي تَ��َرَك��تْ��ِن��ي الَّ��ِت��ي إَِل��ى ِل��ي َف��يَ��ْش��َف��َع ذُلِّ��ي يَ��َرى اْألَِم��ي��َر َع��لَّ
ُم��ْع��تَ��ِق��َال572 ِب��ال��رُّْم��ِح ِب��ِه بَ��ُص��ْرُت ��ا َل��مَّ ِب��َدِم��ي َط��اِل��ٌب َس��ِع��ي��ًدا أَنَّ أَيْ��َق��نْ��ُت
ُزَح��َال573 َوْص��َف��ُه نَ��يْ��ِل��ي ُدوَن َونَ��اِئ��ٌل َواِل��ِدِه َف��ْض��َل ُم��ْح��ٍص َغ��يْ��ُر َوأَنَّ��ِن��ي
َس��أََال574 َغ��يْ��َرُه ��ْن َع��مَّ يَ��ْس��أَُل اْألُْف��ِق ِف��ي َونَ��اِئ��لُ��ُه َم��ثْ��َواُه ِب��َم��نْ��ِب��َج َق��يْ��ٌل
َح��َم��َال575 إِْن اْل��َه��يْ��َج��اءِ ِف��ي اْل��َم��ْوَت َويَ��ْح��ِم��ُل ُغ��رَّتِ��ِه َص��ْح��ِن ِف��ي ال��دَُّج��ى بَ��ْدُر يَ��لُ��وُح
اْل��َع��ذََال576 يَ��ْس��ِب��ُق َج��نَ��اٍب ِف��ي َوَس��يْ��ُف��ُه أَْع��يُ��ِن��َه��ا ُك��ْح��ُل ِك��َالٍب ِف��ي تُ��َرابُ��ُه
نَ��َزَال577 َم��ا ال��دَّْه��َر ِف��ي��ِه اْل��ِف��ْك��ُر َص��اَع��َد َل��ْو ُم��ْخ��تَ��َرٌق اْل��َف��ْخ��ِر َس��َم��اءِ ِف��ي ِل��نُ��وِرِه
اْألََج��َال578 َح��يْ��نُ��َه��ا إَِل��يْ��َه��ا َوَس��اَق ِق��ْدًم��ا ِب��ِه تَ��ِم��ي��ُم بَ��اَدْت الَّ��ِذي اْألَِم��ي��ُر ُه��َو
اْل��ِح��َل��َال579 أَْس��َل��ُم��وا َع��َواٍن َغ��يْ��ُر َواْل��َح��ْرُب ُم��ْق��ِب��َل��ٌة ال��نَّ��ْص��ِر َوَخ��يْ��ُل َرأَتْ��ُه ��ا َل��مَّ
َرُج��َال580 َظ��نَّ��ُه َش��ْيءٍ َغ��يْ��َر َرأَى إِذَا َه��اِربُ��ُه��ْم َك��اَن َح��تَّ��ى اْألَْرُض َوَض��اَق��ِت
َس��َع��َال581 َم��ا ال��طِّ��ْف��ِل َل��َه��َواِت ِف��ي ِب��اْل��َخ��يْ��ِل َرَك��َض��ْت َل��ْو اْل��يَ��ْوِم ذَا َوإَِل��ى َف��بَ��ْع��َدُه
َوَج��َال582 تَ��ْل��َق��ُه��ْم َل��ْم اْألَُل��ى َق��تَ��ْل��َت َوَق��ْد َج��َزًرا َالَق��يْ��تُ��ُه��ْم اْألَُل��ى تَ��َرْك��َت َف��َق��ْد
َم��َط��َال583 بَ��ْع��َدَم��ا َق��َض��اِن��ي اْل��ُم��ِح��بِّ َق��ْل��ُب ِب��ِه ِل��ي��ِل ال��دَّ َق��ْل��ُب َق��ذٍَف َم��ْه��َم��ٍه َك��ْم
أََف��َال584 إِذْ ��ْم��ِس ال��شَّ ِب��َح��رِّ َوْج��ِه��ي َوُح��رَّ َم��َف��اِوِزِه ِف��ي َط��ْرِف��ي ِب��ال��نَّ��ْج��ِم َع��َق��ْدُت
َواْل��َج��بَ��َال585 ��ْه��َل ال��سَّ إَِل��يْ��َك ِب��ي تَ��َغ��ْش��َم��َرْت يَ��ْع��َم��َل��ٍة ُخ��فَّ َح��َص��اَه��ا ُص��مَّ أَنْ��َك��ْح��ُت
َزَج��َال586 ِغ��ي��َط��اِن��َه��ا ِف��ي ِل��ْل��ِج��نِّ َس��ِم��ْع��َت نُ��ْم��ُرِق��َه��ا َف��ْوَق َق��ِم��ي��ِص��ي َح��ْش��َو ُك��نْ��َت َل��ْو
َف��َض��َال587 ِب��الَّ��ِذي ِم��نْ��َه��ا ِع��ْش��ُت َوَل��يْ��تَ��ِن��ي أَْك��ثَ��ُرَه��ا َم��اَت ِب��نَ��ْف��ٍس َوَص��ْل��ُت َح��تَّ��ى
بَ��ِخ��َال588 َف��َق��ْد نْ��يَ��ا ال��دُّ َوَه��َب إِذَا َم��ْن يَ��ا ِب��ِه اْل��ِم��َط��اَل أَْخ��َش��ى َوَال نَ��َداَك أَْرُج��و

من سمك فيها هدية خراسان من خلكان بن هللا عبيد له أهدى وقد صباه، يف وقال
عسل: يف ولوز سكر

ُش��ُغ��ِل589 ِف��ي ِب��اْل��َم��ْك��ُرَم��اِت َوأَنْ��َت اْألََم��ِل َك��ثْ��َرُة ال��نَّ��اَس َش��َغ��َل َق��ْد
اْل��َم��ثَ��ِل590 َغ��ايَ��َة اْل��ُج��وِد ِف��ي َل��ُك��نْ��َت َع��َق��لُ��وا َوَل��ْو َح��اِت��ًم��ا تَ��َم��ثَّ��لُ��وا
َوِب��ال��رُُّس��ِل591 َق��اِس��ٍم أَبَ��ا إِي��ًه��ا ِب��ِه بَ��َع��ثْ��َت ِب��َم��ا َوَس��ْه��ًال أَْه��ًال
َرُج��ِل592 ِف��ي اْل��ِع��بَ��اَد َرأَيْ��ُت إِالَّ ُم��ْه��ِدي��َه��ا َرأَيْ��ُت َم��ا َه��ِديَّ��ٌة
اْل��َع��َس��ِل593 ِم��َن ِب��ْرَك��ٍة ِف��ي يَ��ْل��َع��ُب َس��َم��ٌك أََق��لِّ��َه��ا ِف��ي َم��ا أََق��لُّ
ِق��بَ��ِل��ي594 يَ��ٌد أَنَّ��َه��ا يَ��َرى َال َم��ْن يَ��ٍد أََج��لِّ َع��َل��ى أَُك��اِف��ي َك��يْ��َف
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صباه: يف أيًضا وقال

َق��اِئ��ُل595 أَنَ��ا ِل��َم��ا ُخ��ْل��ًف��ا تَ��ْخ��َش��يَ��ا َوَال اْل��َم��َخ��اِي��ُل َف��َه��اتَ��ا َوْدِق��ي تَ��َريَ��ا ِق��َف��ا
اْل��َج��نَ��اِدُل596 يَ��َديْ��ِه ِم��ْن ُق��ْط��ٌن َوآَخ��ُر اْس��ِت��ِه َص��اِئ��ِب ِم��ْن ال��نَّ��اِس ِخ��َس��اُس َرَم��اِن��ي
َج��اِه��ُل597 ِب��ي أَنَّ��ُه ِع��ْل��ِم��ي َويَ��ْج��َه��ُل َج��ْه��َل��ُه يَ��ْج��َه��ُل َوْه��َو ِب��ي َج��اِه��ٍل َوِم��ْن
َراِج��ُل598 ��َم��اَك��يْ��ِن ال��سِّ َظ��ْه��ِر َع��َل��ى َوأَنِّ��ي ُم��ْع��ِس��ٌر اْألَْرِض َم��اِل��َك أَنِّ��ي َويَ��ْج��َه��ُل
اْل��ُم��تَ��َط��اِوُل599 اْل��َم��َدى َع��يْ��ِن��ي ِف��ي َويَ��ْق��ُص��ُر َم��ْط��َل��ٍب ُك��لَّ ��ِت��ي ِه��مَّ ِع��نْ��ِدي ��ُر تُ��َح��قِّ
َزَالِزُل600 ِف��يَّ ��يْ��ِم ِل��ل��ضَّ بَ��َدْت أَْن إَِل��ى َم��نَ��اِك��ِب��ي تَ��ُزوُل َال َط��ْوًدا ِزْل��ُت َوَم��ا
َق��َالِق��ُل601 ُك��لُّ��ُه��نَّ ِع��ي��ٍس َق��َالِق��َل اْل��َح��َش��ا َق��ْل��َق��َل الَّ��ِذي ِب��اْل��َه��مِّ َف��َق��ْل��َق��ْل��ُت
اْل��َم��َش��اِع��ُل602 تُ��ِري��نَ��ا َال َم��ا اْل��َح��َص��ى ِب��َق��ْدِح ِخ��َف��اَف��َه��ا أََرتْ��نَ��ا َواَرانَ��ا ال��لَّ��يْ��ُل إِذَا
َس��َواِح��ُل603 َل��ُه��نَّ َم��ا ِب��َح��اًرا ِب��ي َرَم��ْت َم��ْوَج��ٍة َظ��ْه��ِر ِف��ي اْل��َوْج��نَ��اءِ ِم��َن َك��أَنِّ��ي
اْل��َع��َواِذُل604 تَ��ُق��وُل َم��ا ِف��ي��َه��ا َوأَنِّ��َي َم��َس��اِم��ِع��ي اْل��ِب��َالَد أَنَّ ِل��ي يُ��َخ��يَّ��ُل
َواْل��َم��َق��اِت��ُل605 ِع��نْ��َدُه اْل��َم��َح��اِي��ي تَ��َس��اَوى َواْل��ُع��َال اْل��َم��ْج��ِد ِم��َن أَبْ��ِغ��ي َم��ا يَ��بْ��ِغ َوَم��ْن
َوَس��اِئ��ُل606 ��يُ��وَف ال��سُّ إِالَّ َل��نَ��ا َوَل��يْ��َس نُ��ُف��وَس��ُك��ْم إِالَّ اْل��َح��اَج��اُت َل��يْ��َس��ِت أََال
بَ��اِخ��ُل607 َوْه��َو بَ��اِخ��ٍل َع��ْن َص��َدَرْت َوَال َل��ُه ُروُح��ُه اْم��ِرٍئ ُروَح َوَرَدْت َف��َم��ا
اْل��َم��آِك��ُل608 تَ��ِغ��ثَّ أَْن ِب��َغ��ثٍّ َوَل��يْ��َس َك��َراَم��ِت��ي تَ��ِغ��ثَّ أَْن َع��يْ��ِش��ي َغ��ثَ��اثَ��ُة

صباه: يف له لصديق وقال

َق��ِل��ي��َال609 َوَج��ْدُت َم��ا أَْك��ثَ��َر َف��َوَج��ْدُت َرِح��ي��َال أََرْدَت إِذْ ِب��رََّك أَْح��بَ��بْ��ُت
َوأَِص��ي��َال610 بُ��ْك��َرًة إَِل��يْ��َه��ا َص��بٌّ َراِغ��ٌب اْل��َم��َك��اِرِم ِف��ي أَنَّ��َك وََع��ِل��ْم��ُت
ال��تَّ��أِْم��ي��َال611 َوَظ��ْرَف��َه��ا إَِل��يْ��َك ِم��نِّ��ي َه��ِديَّ��ًة إَِل��يَّ تُ��ْه��ِدي َم��ا َف��َج��َع��ْل��ُت
ثَ��ِق��ي��َال612 َع��َل��يَّ َم��ْح��ِم��لُ��ُه َويَ��ُك��وُن ُق��بُ��ولُ��ُه يَ��َديْ��َك َع��َل��ى يَ��ِخ��فُّ ِب��رٌّ

املنبجي: الطائي محمد بن شجاع يمدح وقال

َق��بْ��ُل613 ِم��ْن اْل��ُم��ِح��بُّ��وَن َم��اَت ِب��ِه َع��يَ��اءٌ ال��نُّ��ْج��ُل اْل��َح��َدُق َداُؤُه َم��ْن أًَس��ى َع��ِزي��ُز
َس��ْه��ُل614 اْل��َه��َوى أَنَّ َظ��نَّ َم��ْن إَِل��ى نَ��ِذي��ٌر َف��َم��نْ��َظ��ِري إَِل��يَّ َف��ْل��يَ��نْ��ُظ��ْر َش��اءَ َف��َم��ْن
اْل��َع��ْق��ُل615 َرَح��َل َق��ْل��ِب��ِه ِف��ي نَ��َزَل��ْت إِذَا َل��ْح��َظ��ٍة بَ��ْع��َد َل��ْح��َظ��ٌة إِالَّ ِه��َي َوَم��ا
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ُش��ْغ��ُل616 ِب��َه��ا ُش��ْغ��ٍل ُك��لِّ َع��ْن ِل��ي َف��أَْص��بَ��َح َم��َف��اِص��ِل��ي ِف��ي َدِم��ي َم��ْج��َرى ُح��بُّ��َه��ا َج��َرى
ِف��ْع��ُل617 َل��ُه َوِف��ي��َه��ا إِالَّ َف��ْوَق��َه��ا َف��َم��ا َش��ْع��َرًة ��ْق��ُم ال��سُّ يَ��تْ��ُرِك َل��ْم َج��َس��ِدي َوِم��ْن
ُج��ْم��ُل618 َه��يَ��ا ُف��َؤاًدا َق��ْل��بً��ا ُح��بَ��يِّ��بَ��تَ��ا ِب��أَنَّ��ٍة أََج��بْ��ُت ِف��ي��َه��ا َع��ذَلُ��وا إِذَا
اْل��َع��ذُْل619 يَ��ْدُخ��لُ��َه��ا َل��يْ��َس َح��تَّ��ى اْل��َع��ذِْل َع��ِن َم��َس��اِم��ِع��ي َس��دَّ ِم��نْ��ِك َرِق��ي��بً��ا َك��أَنَّ
َوْص��ُل620 َل��نَ��ا َه��ْج��ٍر ُك��لِّ ِف��ي َف��بَ��يْ��نَ��ُه��َم��ا ُم��ْق��َل��ِت��ي يَ��ْع��َش��ُق ال��لَّ��يْ��ِل ُس��َه��اَد َك��أَنَّ
َش��ْك��ُل621 َل��ُه يُ��َص��اُب َال َم��ْن إَِل��ى َوأَْش��ُك��و َم��َش��اِب��ٌه ِم��نْ��َه��ا اْل��بَ��ْدِر ِف��ي الَّ��ِت��ي أُِح��بُّ
اْل��َف��ْض��ُل622 َل��ُه ثُ��مَّ ل��ل��ِه ال��ذَِّي ُش��َج��اِع ��ٍد ُم��َح��مَّ ابْ��ِن إَِل��ى نْ��يَ��ا ال��دُّ َواِح��ِد إَِل��ى
أَْص��ُل623 َل��ُه ُه��وٍد بْ��ُن َوَق��ْح��َط��اُن ُف��ُروٌع َل��ُه ءٌ َط��يِّ الَّ��ِذي اْل��ُح��ْل��ِو ال��ثَّ��َم��ِر إَِل��ى
ال��رُّْس��ُل624 ِب��ِه ��َرتْ��نَ��ا بَ��شَّ نَ��ِب��يٍّ ِب��َغ��يْ��ِر ��ًة أُمَّ ال��لَّ��ُه ��َر بَ��شَّ َل��ْو َس��يِّ��ٍد إَِل��ى
َوال��رَّْج��ُل625 اْل��َخ��يْ��ُل َوْق��َف��اِت��ِه َع��ْن ُث تُ��َح��دِّ الَّ��ِذي ��يْ��َغ��ِم َوال��ضَّ اْألَْرَواِح اْل��َق��اِب��ِض إَِل��ى
َش��ْم��ُل626 ِل��ْل��ُع��َال تَ��ْش��ِت��ي��ِت��ِه ِف��ي ��َع تَ��َج��مَّ َش��ْم��لُ��ُه َش��تَّ ُك��لَّ��َم��ا َم��اٍل َربِّ إَِل��ى
ال��نَّ��ْص��ُل627 أَيُّ��ُه��َم��ا تَ��ْدِر َل��ْم َوَع��ايَ��نْ��تَ��ُه َس��يْ��ُف��ُه اْل��ِغ��ْم��َد َف��اَرَق َم��ا إِذَا ُه��َم��اٌم
ال��نَّ��ْس��ُل628 َالنْ��َق��َط��َع اْألَْرِض أَْه��ِل بَ��يْ��َن َف��َش��ا بَ��أَْس��ُه أَنَّ َل��ْو اْل��َم��ْوِت أُمِّ ابْ��َن َرأَيْ��ُت
َوبْ��ُل629 َص��ْدِرِه ِف��ي ال��نَّ��بْ��َل َك��أَنَّ َغ��َداَة ِب��نَ��ْح��ِرِه اْل��َم��نَ��ايَ��ا َم��ْوَج َس��اِب��ٍح َع��َل��ى
ُك��ْح��ُل!630 َل��َه��ا ��نَ��اُن َوال��سِّ إِالَّ تُ��ْغ��ِض َف��َل��ْم ِل��ِن��َزاِل��ِه َق��ْت َح��دَّ ِق��ْرٍن َع��يْ��ِن َوَك��ْم
َج��ْه��ُل631 َم��ْوِض��ِع��ِه َغ��يْ��ِر ِف��ي اْل��َف��تَ��ى َوِح��ْل��ُم َم��ْوِض��ٌع ِل��ْل��ِح��ْل��ِم َق��اَل: ِرْف��ًق��ا ِق��ي��َل: إِذَا
اْل��ِح��ْم��ُل632 ِب��َه��ا َونَ��اءَ ْت َالنْ��َه��دَّ اْألَْرِض َع��ِن ِح��ْل��ِم��ِه َح��ْم��َل نَ��ْف��ِس��ِه تَ��َولِّ��ي َوَل��ْوَال
��بْ��ُل633 ال��سُّ بَ��اِب��َك إَِل��ى إِالَّ ِب��َه��ا َوَض��اَق َم��ْق��ِص��ٍد ُك��لِّ َع��ْن اْآلَم��اُل تَ��بَ��اَع��َدِت
اْل��بُ��ْخ��ُل634 َه��َل��َك َف��َق��ْد ُه��بُّ��وا َف��أَْس��َم��َع��ُه��ْم: ��َرى ال��سُّ َع��ِن ِب��ال��نَّ��اِئ��ِم��ي��َن ال��نَّ��َدى َونَ��اَدى
َم��ْط��ُل635 َوَال وَْع��ٍد إِنْ��َج��اُز َل��ُه َف��َل��يْ��َس وَْع��ِدِه ُدوَن ��ِه َك��فِّ َع��َط��ايَ��ا َوَح��اَل��ْت
َوال��رَّْم��ُل636 اْل��َق��ْط��ُر إِْح��َص��اِئ��َه��ا ِم��ْن َوأَيْ��َس��ُر َف��اِئ��ٍت َردُّ تَ��ْح��ِدي��ِدَه��ا ِم��ْن َف��أَْق��َرُب
نَ��ْع��ُل؟!637 نَ��اِئ��بَ��ٍة ُك��لِّ ِف��ي ِألَْخ��َم��ِص��ِه ُوُج��وُه��َه��ا ��ْن ِم��مَّ اْألَيَّ��اُم تَ��نْ��ِق��ُم َوَم��ا
ِم��ثْ��ُل638 َل��ُه يَ��ُك��وَن أَْن إِالَّ َع��زَّ َوإِْن أََراَدُه ُم��َراٌد ِف��ي��َه��ا َع��زَُّه َوَم��ا
أَْه��ُل639 أَْه��ِل��ِه ِم��ْن أَْم��َس��يْ��َت ِألَْن َوَدْه��ٌر ِم��نْ��ُه��ُم ِب��أَنَّ��َك َف��ْخ��ًرا ثُ��َع��ًال َك��َف��ى
تَ��ْخ��لُ��و640 َال ِم��نْ��َك َس��اَع��ًة ِل��َع��يْ��ٍن َوُط��وبَ��ى ِغ��رًَّة ِم��نْ��َك َح��اَوَل��ْت ِل��نَ��ْف��ٍس َوَويْ��ٌل
َم��ْح��ُل641 َص��يِّ��بُ��َه��ا أَنْ��َت ِب��َالٍد ِف��ي َوَال َف��اَق��ٌة بَ��ْرَق��َك َش��اَم ِب��َف��ِق��ي��ٍر َف��َم��ا
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األنطاكي: املبارك بن الرحمن عبد يمدح وقال

اْل��ِه��الَِل642 نُ��ْك��َس ��ْق��ِم ال��سُّ ف��ي نَ��َك��َس��اِن��ي اْل��ِوَص��اِل َوَه��ْج��ُر ِل��ي اْل��َه��ْج��ِر ِص��َل��ُة
بَ��ْل��بَ��اِل��ي643 ف��ي يَ��ِزي��ُد ِم��نْ��ُه ـ��ُق��ُص ـْ يَ��ن�� َوالَّ��ِذي نَ��اِق��ًص��ا، اَْل��ِج��ْس��ُم َف��َغ��َدا
َخ��اِل644 َج��نْ��َب َوْج��نَ��ٍة ِف��ي َك��َخ��اٍل ـ��يَ��ا ـْ َري�� ِم��ْن ِب��الَّ��دوِّ ال��دِّْم��نَ��تَ��يْ��ِن َع��َل��ى ِق��ْف
َل��يَ��اِل��ي645 َك��أَنَّ��ُه��نَّ ِع��َراٍص ِف��ي نُ��ُج��وٌم َك��أَنَّ��ُه��نَّ ِب��ُط��لُ��وٍل
ِخ��َداِل646 ِب��ُس��وٍق ُخ��ْرٌس ِخ��َداٌم َع��َل��يْ��ِه��نَّ َك��أَنَّ��ُه��نَّ َونُ��ِؤيٍّ
اْل��ُع��ذَّاِل647 أَْع��ذََل يَ��ا ِف��ي��َه��ا ـ��َش��اِق ـْ ال��ُع��ش�� أَْع��َش��ُق َف��ِإنَّ��ِن��ي تَ��لُ��ْم��ِن��ي الَ
ال��ظِّ��َالِل648 َوبَ��ْرَد اْل��َف��َال، َح��رَّ ِق ال��ذَّوَّا اْل��َح��يَّ��ِة ِم��َن ال��نَّ��َوى تُ��ِري��ُد َم��ا
َخ��يَ��اِل649 ِم��ْن ُظ��ْل��َم��ٍة ِف��ي َوأَْس��َرى ِت، اْل��َم��ْو َم��َل��ِك ِم��ْن ال��رَّْوِع ِف��ي أَْم��َض��ى َف��ُه��َو
َق��اِل��ي650 ال��ذُّلِّ ِف��ي يَ��ُط��وُل َولِ��ُع��ْم��ٍر ُم��ِح��بٌّ يَ��ْدنُ��و اْل��ِع��زِّ ِف��ي َولِ��َح��تْ��ٍف
اْل��ِج��َم��اِل651 ُش��ُخ��وُص َل��َه��ا َط��يْ��ٍر َف��ْوَق نَ��اٍس َزيِّ ِف��ي ِم��ْل��ِج��نِّ َرْك��ٌب نَ��ْح��ُن
اْآلَج��اِل652 ِف��ي اْألَيَّ��اِم َم��ْش��َي ـ��ِد اْل��ِب��ي��ـ ِف��ي ِب��نَ��ا تَ��ْم��ِش��ي اْل��َج��ِدي��ِل بَ��نَ��اِت ِم��ْن
ال��ذُّبَ��اِل653 َس��ِل��ي��ِط ِف��ي ال��نَّ��اِر أَثَ��ُر ِف��ي��َه��ا يَ��اِم��ي��ِم ِل��ل��دَّ َه��ْوَج��اءَ ُك��لُّ
اْل��ِم��ْف��َض��اِل654 اْل��ُم��بَ��اَرِك ابْ��ِن َغ��اَم��ِة ��ْر َوال��ضِّ َواْل��بَ��ْح��ِر ِل��ْل��بَ��ْدِر َع��اِم��َداٍت
اْل��َج��َم��اِل ِف��ي َويُ��وُس��ًف��ا َج��َالًال ـ��ِك ـْ اْل��ُم��ل�� ِف��ي ُس��َل��يْ��َم��اَن يَ��ُزْر يَ��ُزْرُه َم��ْن
اْل��َم��َع��اِل��ي655 ِريَ��اِض ِم��ْن ��ْك��ِر ال��شُّ َزَه��َر ِف��ي��ِه اْل��َغ��يْ��ُث يُ��َض��اِح��ُك َوَرِب��ي��ًع��ا
اْآلَم��اِل656 َم��يِّ��ِت ِف��ي ُروًح��ا َردَّ ِب��نَ��ِس��ي��ٍم ��بَ��ا ال��صَّ ِم��نْ��ُه نَ��َف��َح��تْ��نَ��ا
َواْألَْم��َواِل657 اْألَْع��َداءِ َوبَ��َواُر اْل��َم��َواِل��ي نَ��ْف��ُع ال��رَّْح��َم��ِن َع��بْ��ِد َه��مُّ
ِب��ال��رِّئْ��بَ��اِل658 ال��تَّ��ْش��ِب��ي��ُه َع��َل��يْ��ِه ـ��ُن ـْ َوال��طَّ��ع�� اْل��بُ��ْخ��ُل ِع��نْ��َدُه اْل��َع��يْ��ِب أَْك��بَ��ُر
ِب��ُس��َؤاِل659 َس��يْ��ِب��ِه َق��بْ��َل َس��بَ��َق��ْت نَ��َغ��َم��اٌت ِع��نْ��َدُه َواْل��ِج��َراَح��اُت
اْألَبْ��َداِل660 بَ��ِق��يَّ��ُة َه��ذَا ـ��َج��يْ��ِب ـْ ال�� ال��نَّ��ِق��يُّ َه��ذَا اْل��ُم��ِن��ي��ُر ��َراُج ال��سِّ ذَا
ال��زَّْل��َزاِل661 بَ��َواِئ��َق تَ��أَْم��ْن ـ��ُم��ْدِن ـْ ال�� ِف��ي َوانْ��َض��َح��ا ِرْج��ِل��ِه َم��اءَ َف��ُخ��ذَا
اْإلِْع��َالِل662 ِم��َن تُ��ْش��َف��يَ��ا ِئ��ُك��َم��ا َدا َع��َل��ى اْل��بَ��ِق��ي��َر ثَ��ْوبَ��ُه َواْم��َس��َح��ا
ال��رَِّج��اِل663 ُق��لُ��وَب َخ��ْوِف��ِه َوِم��ْن َب َواْل��َغ��ْر ��ْرَق ال��شَّ نَ��َواِل��ِه ِم��ْن َم��اِل��ئً��ا
��َم��اِل664 ِب��ال��شِّ َح��اَزَه��ا َش��اءَ َوَل��ْو ـ��يَ��ا، ـْ ال��دُّن�� َع��َل��ى اْل��يَ��ِم��ي��َن ��ُه َك��فَّ َق��اِب��ًض��ا
َواْل��َع��َواِل��ي665 ال��ظُّ��بَ��ا َوأَْل��َح��اُظ��ُه ـ��ُر، ـْ ال��نَّ��ص�� َوتَ��ْدِب��ي��ُرُه َج��يْ��ُش��ُه نَ��ْف��ُس��ُه
اْألَبْ��َط��اِل666 َج��َم��اِج��ِم ِف��ي َوْق��ُع��ُه َض��ْرٌب اْل��َم��اِل َج��َم��اِج��ِم ِف��ي َوَل��ُه
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ِن��َزاِل667 يَ��ْوَم َوَل��يْ��َس ِن��َزاٍل ِم يَ��ْو ِف��ي ال��دَّْه��َر ِالتِّ��َق��اِئ��ِه َف��ُه��ُم��وا
َص��ْل��َص��اِل668 ِم��ْن اْل��ِع��بَ��اِد َوِط��ي��ُن ِد اْل��َوْر اْل��َع��نْ��بَ��ِر ِم��َن ِط��ي��نُ��ُه َرُج��ٌل
ال��زَُّالِل669 ِف��ي ُع��ذُوبَ��ٌة َف��َص��اَرْت ءَ اْل��َم��ا َالَق��ِت ِط��ي��ِن��ِه َف��بَ��ِق��يَّ��اُت
اْل��ِج��بَ��اِل670 ِف��ي َرَك��انَ��ًة َف��َص��اَرْت َس ال��نَّ��ا َع��اَف��ِت َوَق��اِرِه َوبَ��َق��ايَ��ا
اْل��ِق��تَ��اِل671 ُش��ُه��وَد تَ��َرى َال َوأَْن ـ��َم ـْ ��ل�� ال��سِّ ُح��بُّ��َك يَ��ُغ��رُُّه ��ْن ِم��مَّ َل��ْس��ُت
اْألَْش��َك��اِل672 َوِق��لَّ��ُة ذَِل��ي��ًال ـ��َك َش��اِن��ي��ـ َع��يْ��ُش َك��َف��اَك��ُه َش��ْيءٌ ذَاَك
ال��نِّ��َع��اِل673 ِن��َع��اَل َه��اُم��ُه��ْم ُج��ِع��َل��ْت ِم��نْ��ُه ��ْخ��ُط ال��سُّ َغ��يَّ��َر َل��ْو َواْغ��ِت��َف��اٌر
ِج��َالِل674 ِف��ي َدٍم ِم��ْن َويَ��ْخ��ُرْج��َن ءً أَْع��َرا اْل��َح��ْرِب ِف��ي يَ��ْدُخ��ْل��َن ِل��ِج��يَ��اٍد
اْألَْط��َف��اِل675 ذََواِئ��ِب ِف��ي َل��ْونَ��ُه َوأَْل��َق��ى َل��ْونً��ا اْل��َح��ِدي��ُد َواْس��تَ��َع��اَر
��ْل��َس��اِل676 ال��سَّ ِم��َن أَْح��َل��ى َوَط��ْوًرا ��مِّ ال��سُّ نَ��اِق��ِع ِم��ْن أََم��رُّ َط��ْوًرا أَنْ��َت
َخ��اِل��ي677 ِم��نْ��َك َم��ْوِض��ٍع ِف��ي ِب��نَ��اٍس ُس ال��نَّ��ا َوَم��ا أَنْ��َت َح��يْ��ُث ال��نَّ��اُس إِنَّ��َم��ا

كنت لو الطيب أبا يا وددنا له: فقال يوًما األوراجي عيل أبي عىل دخل وقد وقال
صقر. لنا يكن ولم ظبيًا، به فطردنا ملك، البن كلب ومعنا ركبنا فقد معنا، اليوم
أن اشتهيت إنما عيل: أبو فقال هذا، مثل يف الرغبة قليل أنا فقال: صيده، فاستحسنت
قال: اآلن؟ يكون أن أفتحب أفعل، أنا قال: الشعر، من شيئًا فيه فتقول فتستحسنه، تراه
إليك. فيهما األمر بل ال، قال: والقافية. الوزن يف حكمتك وقد نعم، قال: هذا؟ مثل أيمكن
الطيب أبو عليه فقطع كتابًا، فيه يكتب آخر درًجا عيل أبو وأخذ درًجا، الطيب أبو فأخذ

وقال: الكتاب

اْل��ُه��طَّ��ِل678 اْل��َغ��اِديَ��اِت ِل��َغ��يْ��ِر َوَال ِب��َم��نْ��ِزِل َل��نَ��ا َل��يْ��َس َوَم��نْ��ِزٍل
يُ��َح��لَّ��ِل679 َل��ْم ِم��ْل��َوْح��ِش ُم��َح��لَّ��ٍل اْل��َق��َرنْ��ُف��ِل ذَِف��ِر اْل��ُخ��َزاَم��ى نَ��ِدي
اْل��َم��ْوئِ��ِل680 بَ��ِع��ي��ُد ال��نَّ��ْف��ِس ُم��َح��يَّ��ُن ُم��ْغ��ِزِل ُم��َراِع��ي ِف��ي��ِه َل��نَ��ا َع��نَّ
��ِل681 ال��تَّ��َف��ضُّ َع��ِن اْل��ُع��ْرِي َوَع��اَدُة اْل��ُح��ِل��ي لُ��بْ��ِس َع��ْن اْل��ِج��ي��ِد ُح��ْس��ُن أَْغ��نَ��اُه
اْألَيِّ��ِل682 َق��ْرِن ِب��ِم��ثْ��ِل ُم��ْع��تَ��ِرًض��ا ِب��َص��نْ��َدِل ��ٌخ ُم��َض��مَّ َك��أَنَّ��ُه
اْألَْح��بُ��ِل683 َوثَ��اَق ِب��ي ك��الَّ َف��َح��لَّ ��ِل َوال��تَّ��أَمُّ اْل��َك��ْل��ِب بَ��يْ��َن يَ��ُح��وُل
َش��َم��ْرَدِل684 َش��ِرٍس َس��اٍط أَق��بَّ ُم��َس��ْل��َس��ِل ُم��َس��ْوَج��ٍر أَْش��َدٍق َع��ْن
اْل��َم��ْف��ِص��ِل685 ِرْخ��ِو اْل��ِف��ْق��َرِة ��ِد ُم��َوجَّ يَ��ْغ��َزِل ال َل��ُه يُ��ثْ��َغ إِذَا ِم��نْ��َه��ا
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َس��َج��نْ��َج��ِل686 ِم��ْن يَ��نْ��ُظ��ُر َك��أَنَّ��َم��ا اْل��ُم��ْق��ِب��ِل َل��ْح��ُظ أَْدبَ��َر إِذَا َل��ُه
تُ��ِل��ي687 َوَق��ْد اْل��َم��َدى َج��اءَ تَ��َال إِذَا اْل��ُم��ْس��ِه��ِل َع��ْدَو أَْح��َزَن إِذَا يَ��ْع��ُدو
تُ��ْج��َدِل688 َل��ْم َم��ْج��ُدوَل��ٍة ِب��أَْربَ��ٍع اْل��ُم��ْص��َط��ِل��ي اْل��بَ��َدِويِّ ُج��لُ��وَس يُ��ْق��ِع��ي
اْل��َج��نْ��َدِل689 ِف��ي أَْم��ثَ��الُ��َه��ا آثَ��اُرَه��ا اْألَْرُج��ِل َرِب��ذَاِت اْألَيَ��اِدي ُف��تْ��ِل
َواْل��َك��ْل��َك��ِل690 َم��تْ��ِن��ِه بَ��يْ��َن يَ��ْج��َم��ُع ال��تَّ��َف��تُّ��ِل ِم��َن اْل��َوثْ��ِب ِف��ي يَ��َك��اُد
ِب��اْل��َولِ��ي691 اْل��ِح��َض��اِر َوْس��ِم��يِّ َش��ِب��ي��ُه اْألَْس��َف��ِل َوبَ��يْ��َن أَْع��َالُه َوبَ��يْ��َن
ذُبَّ��ِل692 ِرَم��اٍح َع��َل��ى ُم��َوثَّ��ٌق َج��ْرَوِل ِم��ْن ُم��َض��بَّ��ٌر َك��أَنَّ��ُه
��ِل693 اْل��ُج��مَّ ِح��َس��اَب اْألَْرِض ِف��ي يَ��ُخ��طُّ أَْع��َزِل َغ��يْ��َر أَْج��َرَد ذَنَ��ٍب ِذي
بَ��ِل��ي694 تَ��ْح��ِري��ٌك ��ْوَط ال��سَّ يُ��بْ��ِل��ي َك��اَن َل��ْو ِب��َم��ْع��ِزِل ِج��ْس��ِم��ِه ِم��ْن َك��أَنَّ��ُه
ال��تَّ��تْ��ُف��ِل695 َوَح��تْ��ُف ال��ظَّ��بْ��ِي َوُع��ْق��َل��ُة اْل��ُم��ْرِس��ِل نَ��ْف��ِس َوُح��ْك��ُم اْل��ُم��نَ��ى نَ��يْ��ُل
ِل696 اْألَوَّ َق��تْ��َل اْآلَخ��ُر َض��ِم��َن َق��ْد اْل��َق��ْس��َط��ِل تَ��ْح��َت َف��ذَّيْ��ِن َف��انْ��بَ��َريَ��ا
يَ��أْتَ��ِل��ي697 َال أَْن تَ��ْرِك ِف��ي يَ��أْتَ��ِل��ي َال يَ��ذَْه��ِل َل��ْم ِك��َالُه��َم��ا َه��بْ��َوٍة ِف��ي
اْل��َج��ْدَوِل698 َع��ْرَض اْل��بَ��ْح��ِر ُط��وَل يَ��َخ��اُل اْألَْه��َوِل اْل��َم��َك��اِن َع��َل��ى ُم��ْق��تَ��ِح��ًم��ا
َك��اْألَنْ��ُص��ِل699 َم��ذُْروبَ��ٍة َع��ْن اْف��تَ��رَّ اْف��َع��ِل ِن��ْل��َت َل��ُه: ِق��ي��َل إِذَا َح��تَّ��ى
اْل��ُم��نْ��َزِل700 اْل��َع��ذَاِب ِف��ي ُم��َركَّ��بَ��اٍت ��يْ��َق��ِل ال��صَّ ِب��َص��ْق��ِل اْل��َع��ْه��َد تَ��ْع��ِرُف َال
يَ��ذْبُ��ِل701 ِف��ي ِث��َق��ٍل ِم��ْن َك��أَنَّ��َه��ا ��ْم��أَِل ال��شَّ ِف��ي ُس��ْرَع��ٍة ِم��ْن َك��أَنَّ��َه��ا
ِب��اْل��َم��ْق��تَ��ِل ِع��ْل��ِم��ِه ِم��ْن َك��أَنَّ��ُه َه��ْوَج��ِل ِف��ي َس��َع��ٍة ِم��ْن َك��أَنَّ��َه��ا

اْألَْك��َح��ِل702 ِف��َص��اَد بُ��ْق��َراَط َع��لَّ��َم
اْل��ِم��ْرَج��ِل703 ِف��ي ِج��ْل��ِدِه ِف��ي َم��ا َوَص��اَر ِل ِل��ل��تَّ��َج��دُّ ِل��ْل��َق��ْف��ِز َم��ا َف��َح��اَل
َع��ِل��ي أَبَ��ا َس��اِل��ًم��ا بَ��ِق��ي��َت إِذَا اْألَْج��َدِل َف��ْق��ُد َم��ْع��ُه يَ��ِض��ْرنَ��ا َف��َل��ْم

ِل��ي704 ثُ��مَّ اْل��َع��ِزي��ِز ِل��لَّ��ِه َف��اْل��ُم��ْل��ُك

ذلك: به فأرض حقه، فوق املبضع فغاص لعلة، فصد وقد عمار، بن بدر يمدح وقال

اْإلِِب��ُل705 تُ��َك��لَّ��ُف َال َم��ا اْل��بُ��ْع��ِد ِف��ي اْل��بَ��َخ��ُل اْل��َم��ِل��ي��َح��ِة نَ��أِْي أَبْ��َع��ُد
َم��َل��ُل706 ِب��َه��ا َداِئ��ٍم َم��َل��ٍل ِم��ْن َل��َه��ا َل��يْ��َس يَ��ُدوُم َم��ا َم��لُ��وَل��ٌة
ثَ��ِم��ُل707 َط��ْرِف��َه��ا َخ��ْم��ِر ِم��ْن َس��ْك��َراُن انْ��َف��تَ��َل��ْت إِذَا َق��دَُّه��ا َك��أَنَّ��َم��ا
َوِج��ُل708 ِف��َراِق��َه��ا ِم��ْن َك��أَنَّ��ُه َع��ُج��ٌز َخ��ْص��ِرَه��ا تَ��ْح��َت يَ��ْج��ِذبُ��َه��ا
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يَ��تَّ��ِص��ُل709 ِح��ي��َن ��بْ��ُر ال��صَّ يَ��نْ��َف��ِص��ُل ��ِف��َه��ا تَ��َرشُّ إَِل��ى َش��ْوٍق َح��رُّ ِب��ي
ال��رَِّج��ُل710 َواْل��َف��اِح��ُم َداِئ��ي ـ��ِم��ْع��َص��ُم ـْ َوال�� َواْل��ُم��َخ��ْل��َخ��ُل َوال��نَّ��ْح��ُر ال��ثَّ��ْغ��ُر
ال��ذُّلُ��ُل711 اْل��َع��َراِم��ُس َع��نْ��ُه تَ��ْع��ِج��ُز َق��َدِم��ي َع��َل��ى ُج��بْ��تُ��ُه َوَم��ْه��َم��ٍه
ُم��ْش��تَ��ِم��ُل712 ِب��ال��ظَّ��َالِم ُم��ْج��تَ��ِزئٌ، ِب��َم��ْخ��بَ��َرتِ��ي ُم��ْرتَ��ٍد ِب��َص��اِرِم��ي
اْل��ِح��يَ��ُل713 ِف��َراِق��ِه ِف��ي تُ��ْع��ِي��ِن��ي َل��ْم َج��اِن��بَ��ُه نَ��ِك��ْرُت َص��ِدي��ٌق إِذَا
بَ��َدُل714 أُْخ��ِت��َه��ا ِم��ْن ِب��َالٍد َوِف��ي ُم��ْض��َط��َرٌب اْل��َخ��اِف��َق��يْ��ِن َس��َع��ِة ِف��ي
ُش��ُغ��ُل715 ِب��اْل��َوَرى ��ْغ��ِل ال��شُّ َع��ِن ٍر ��ا َع��مَّ بْ��ِن بَ��ْدِر اْألَِم��ي��ِر اْع��ِت��َم��اِر َوِف��ي
يُ��َس��ُل716 َوَال يُ��بْ��تَ��َدى َال ـ��َح��اَج��ِة ـْ ال�� ِل��ذَِوي َك��َم��ال��ِه َم��اٌل أَْص��بَ��َح
َج��ذَُل717 َوَال َغ��مٌّ ِف��ي��ِه يَ��ِب��ي��ُن َف��َم��ا ال��زََّم��اُن َق��ْل��ِب��ِه َع��َل��ى َه��اَن
أََج��ُل718 َل��ُه َدنَ��ا َم��ا َم��ْن يَ��ْق��تُ��ُل َل��ُه اْل��ِح��َم��اِم َط��اَع��ِة ِم��ْن يَ��َك��اُد
يَ��نْ��َف��ِع��ُل719 اْل��ِف��َع��اِل َق��بْ��َل يَ��ْف��َع��ُل َم��ا اْل��َع��ِزي��َم��ِة ��ِة ِص��حَّ ِم��ْن يَ��َك��اُد
ُم��ْك��تَ��ِح��ُل720 ِب��ال��ذََّك��اءِ َك��أَنَّ��ُه َح��َق��اِئ��ُق��ُه َع��يْ��ِن��ِه ِف��ي تُ��ْع��َرُف
يَ��ْش��تَ��ِع��ُل721 أََخ��اُف ِم��نْ��َه��ا َع��َل��يْ��ِه ِف��ْك��َرتِ��ِه اتِّ��َق��اِد ِع��نْ��َد أُْش��ِف��ُق
َف��َع��لُ��وا722 الَّ��ِذي اْس��تَ��ْك��بَ��ُروا ِب��اْل��َه��َرِب َس��ِل��ُم��وا إِذَا أَْع��َداُؤُه أََغ��رُّ
تَ��ِص��ُل723 َط��ْرِف��َه��ا َق��بْ��َل أَْربَ��ُع��َه��ا َس��اِب��َح��ٍة ُك��لِّ َوْج��َه يُ��ْق��ِب��لُ��ُه��ْم
اْل��ُخ��َص��ُل724 َع��ِس��ي��ِب��َه��ا ِم��ثْ��َل��ْي تَ��ُك��وُن ُم��ْج��َف��َرٍة اْل��ِح��َزاِم ِم��ْلءِ َج��ْرَداءَ
َك��َف��ُل725 َل��َه��ا َم��ا ُق��ْل��َت أَْق��بَ��َل��ْت أَْو َل��َه��ا تَ��ِل��ي��َل َال ُق��ْل��َت أَْدبَ��َرْت إِْن
َوَه��ُل726 ُف��َؤاِدَه��ا ِف��ي َك��أَنَّ��َم��ا َواِج��َف��ٌة َواْألَْرُض َش��ْزٌر َوال��طَّ��ْع��ُن
اْل��َخ��َج��ُل727 اْل��َخ��ِري��َدِة َخ��دَّ يَ��ْص��بُ��ُغ َك��َم��ا ال��دَِّم��اءُ َخ��دََّه��ا َص��بَ��َغ��ْت َق��ْد
ُم��َق��ُل728 ��َه��ا تَ��ُس��حُّ َم��ا ِب��أَْدُم��ٍع َع��َرًق��ا ُج��لُ��وُدَه��ا تَ��بْ��ِك��ي َواْل��َخ��يْ��ُل
َج��بَ��ُل729 َس��بْ��َس��ٍب ُك��لُّ َك��أَنَّ��َم��ا َم��َواِك��ِب��ِه ِم��ْن َق��ْف��َر َوَال َس��اَر
اْألََس��ُل730 تَ��َض��ايَ��َق َق��ْد َم��ا ُة ِش��دَّ َم��َط��ٌر يُ��ِص��ي��بَ��َه��ا أَْن يَ��ْم��نَ��ُع��َه��ا
َرُج��ُل731 يَ��ا ِح��َم��اُم يَ��ا ��َرى ال��شَّ َل��يْ��ُث يَ��ا َع��َم��اَم��ُة يَ��ا بَ��ْح��ُر يَ��ا بَ��ْدُر يَ��ا
َم��ثَ��ُل732 َم��ْوِض��ٍع ُك��لِّ ِف��ي ِع��نْ��َدَك تُ��َق��لِّ��بُ��ُه الَّ��ِذي اْل��بَ��نَ��اَن إِنَّ
بَ��ِخ��لُ��وا733 َف��َق��ْد أَْع��َم��اِرِه��ْم ُدوَن َم��ا َوَه��بُ��وا إِذَا َم��ْع��َش��ٍر ِم��ْن إِنَّ��َك
اْع��تَ��َق��لُ��وا734 َم��ا تَ��َم��اِم ِف��ي َق��اَم��اتُ��ُه��ْم اْم��تَ��َش��ُق��وا َم��ا َم��َض��اءِ ِف��ي ُق��لُ��وبُ��ُه��ْم
ال��ذُّبُ��ُل َواْل��َق��نَ��ا اْل��ِه��نْ��ِد َق��َواِض��ُب اْخ��تَ��َل��َف��ْت إِذَا اْس��ِم��ِه نَ��ِق��ي��ُض أَنْ��َت
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ُزَح��ُل735 اْل��وََغ��ى َح��ْوَم��ِة ِف��ي ـ��ِك��نَّ��َك ـَ َول�� اْل��ُم��ِن��ي��ُر اْل��بَ��ْدُر َل��َع��ْم��ِري أَنْ��َت
ُع��ُط��ُل736 َح��ْل��يَ��َه��ا َل��ْس��َت َوبَ��ْل��َدٌة نَ��َف��ٌل َربَّ��َه��ا َل��ْس��َت َك��ِت��ي��بَ��ٌة
��بُ��ُل737 َوال��سُّ ال��رَِّك��اُب اْش��تَ��َك��تْ��َك َح��تَّ��ى َوَم��ْغ��ِرِب��َه��ا َش��ْرِق��َه��ا ِم��ْن ُق��ِص��ْدَت
اْل��ِع��َل��ُل738 تَ��ْج��تَ��ِدي��َك��َه��ا َوَف��َدْت َق��ْد َع��اِف��يَ��ٍة َق��ِل��ي��َل إِالَّ تُ��بْ��ِق َل��ْم
بَ��َط��ُل739 َوِم��بْ��َض��ٌع َج��بَ��اٌن آٍس أَنَّ��ُه��َم��ا ِف��ي��َك اْل��َم��لُ��ْوَم��يْ��ِن ُع��ذُْر
اْألََم��ُل740 يُ��ْق��َط��ُع َك��يْ��َف َدَرى َوَم��ا يَ��ًدا ال��طَّ��ِب��ي��ِب َراَح��ِة ِف��ي َم��َدْدَت
اْل��ُق��بَ��ُل741 َظ��ْه��َرَه��ا َض��رَّ َف��ُربَّ��َم��ا بَ��اِط��نَ��َه��ا َض��رَّ اْل��بَ��ْض��ُع يَ��ُك��ِن إِْن
اْل��َع��ذَُل742 ُج��وِدَه��ا ِع��ْرِق ِف��ي يَ��ُش��قُّ َوَال اْل��ِف��َص��اُد ِع��ْرِق��َه��ا ِف��ي يَ��ُش��قُّ
َع��ِج��ُل743 َح��ذَاَف��ٍة ِم��ْن َك��أَنَّ��ُه َج��َزٌع َم��َدْدتَ��َه��ا إِذْ َخ��اَم��َرُه
اْل��َه��بَ��ُل744 ��ِه ِألُمِّ اْج��ِت��َه��اٍد َغ��يْ��َر َف��أَتَ��ى اْج��ِت��َه��اِدِه ُح��ُدوَد َج��اَز
ال��زََّل��ُل745 ��ِق ال��تَّ��َع��مُّ وَِع��نْ��َد ال��طَّ��بْ��ُع ِب��ِه ال��نَّ��َج��اُح يُ��ْط��َل��ُب َم��ا أَبْ��َل��ُغ
تَ��نْ��َه��ِم��ُل746 أََس��ْل��َت َق��ْد َوِب��الَّ��ِذي َم��َل��َك��ْت ِب��َم��ا إِنَّ��َه��ا َل��َه��ا اْرِث
َوُل747 ال��دُّ ِل��ِم��ثْ��ِل��َك إِالَّ تَ��ْص��لُ��ُح َوَال يَ��ُك��وُن َال بَ��ْدُر يَ��ا ِم��ثْ��لُ��َك

يمدحه: أيًضا وقال

اْل��ِج��َم��اَال748 َال ��وا َزمُّ ��بْ��ِر ال��صَّ َوُح��ْس��َن اْرتِ��َح��اَال ُه��ُم َل��يْ��َس َش��اءَ بَ��َق��اِئ��ي
اْغ��ِت��يَ��اَال749 َف��َف��اَج��أَِن��ي تَ��َه��يَّ��بَ��ِن��ي بَ��يْ��نً��ا َف��َك��أَنَّ بَ��ْغ��تَ��ًة تَ��َولَّ��ْوا
انْ��ِه��َم��اَال750 إِثْ��َرُه��ُم ْم��ِع ال��دَّ َوَس��يْ��ُر ذَِم��ي��َال ِع��ي��ِس��ِه��ِم َم��ِس��ي��ُر َف��َك��اَن
َس��اَال751 ثُ��ْرَن ��ا َف��َل��مَّ ُم��نَ��اَخ��اٍة َج��ْف��ِن��ي َف��ْوَق َك��انَ��ْت اْل��ِع��ي��َس َك��أَنَّ
َواْل��ِح��َج��اَال752 اْل��بَ��َراِق��َع َف��َس��اَع��َدِت َع��نِّ��ي ال��ظَّ��بْ��يَ��اِت ال��نَّ��َوى ��بَ��ِت َوَح��جَّ
اْل��َج��َم��اَال753 ِب��ِه يَ��ُص��نَّ َك��ْي َوَل��ِك��ْن ��َالٍت ُم��تَ��َج��مِّ َال اْل��َوَش��ى َل��ِب��ْس��َن
��َالَال754 ال��ضَّ ��َع��ِر ال��شَّ ِف��ي ِخ��ْف��َن َوَل��ِك��ْن ِل��ُح��ْس��ٍن َال اْل��َغ��َداِئ��َر ��ْرَن َوَض��فَّ
َل��َج��اَال755 لُ��ْؤلُ��َؤٍة ثَ��ْق��َب ِوَش��اِح��ي أََص��اَرْت َف��َل��ْو بَ��َرتْ��ُه َم��ْن ِب��ِج��ْس��ِم��ي
َخ��يَ��اَال756 ِم��نِّ��ي أَُظ��نُّ��ِن��ي َل��ُك��نْ��ُت نَ��ْوٍم َغ��يْ��ِر ِف��ي أَنَّ��ِن��ي َوَل��ْوَال
َغ��َزاَال757 َوَرنَ��ْت َع��نْ��بَ��ًرا َوَف��اَح��ْت بَ��اٍن ُخ��وَط َوَم��اَل��ْت َق��َم��ًرا بَ��َدْت
اْع��ِت��َداَال758 َق��اَم��ِت��َه��ا ُح��ْس��ِن ِم��ْن َل��نَ��ا أَبْ��َدْت ثُ��مَّ اْل��ُح��ُك��وَم��ِة ِف��ي َوَج��اَرْت
اْل��ِوَص��اَال759 يَ��ِج��ُد َه��ْج��ِرَه��ا َف��َس��اَع��َة ِب��َق��ْل��ِب��ي َم��ْش��ُغ��وٌف اْل��ُح��ْزَن َك��أَنَّ
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َح��اَال760 َع��َل��يْ��ِه يُ��ِدْم��َن َل��ْم ُص��ُروٌف َق��بْ��ِل��ي َك��اَن َم��ْن َع��َل��ى نْ��يَ��ا ال��دُّ َك��ذَا
انْ��ِت��َق��اَال761 َص��اِح��بُ��ُه َع��نْ��ُه ��َن تَ��يَ��قَّ ُس��ُروٍر ِف��ي ِع��نْ��ِدي اْل��َغ��مِّ أََش��دُّ
اْل��ُج��َالَال762 َواْل��ُغ��َريْ��ِريَّ ُق��تُ��وِدي أَْرِض��ي َوَج��َع��ْل��ُت ��ِل��ي تَ��َرحُّ أَِل��ْف��ُت
َزَواَال763 أَْرٍض َع��ْن أَْزَم��ْع��ُت َوَال ُم��َق��اًم��ا أَْرٍض ِف��ي َح��اَوْل��ُت َف��َم��ا
َش��َم��اًال764 أَْو َج��نُ��وبً��ا ��ُه��َه��ا أَُوجِّ تَ��ْح��ِت��ي ال��رِّي��َح َك��أَنَّ َق��َل��ٍق َع��َل��ى
اْل��ِه��َالَال765 ��ْه��ِر ال��شَّ ُغ��رَِّة ِف��ي يَ��ُك��ْن َل��ْم الَّ��ِذي ��اِر َع��مَّ بْ��ِن اْل��بَ��ْدِر إَِل��ى
يَ��َزاَال َوَل��ْن اْألَِم��ي��َر يَ��َزِل َوَل��ْم ِف��ي��ِه َك��اَن ِل��نَ��ْق��ٍص يَ��ْع��ُظ��ْم َوَل��ْم
ِم��ثَ��اَال766 َح��َس��ٍن ُم��َغ��يَّ��ٍب ِل��ُك��لِّ ِف��ي��ِه أَبْ��َص��ْرَت َوإِْن ِم��ثْ��ٍل ِب��َال
َص��اَال767 أَيَّ��اَم اْل��ُم��تَّ��ِق��ي ُح��َس��اِم ��ى اْل��ُم��َرجَّ راِئ��ٍق ِالبْ��ِن ُح��َس��اٌم
ال��نِّ��َزاَال768 َدَع��ُوا إِذَا أََس��ٍد بَ��ِن��ي َم��َع��دٍّ بَ��ِن��ي َق��نَ��اِة ِف��ي ِس��نَ��اٌن
َوآَال769 َوَم��ْح��ِم��يَ��ًة َوَم��ْق��ِدَرًة َوَس��يْ��ًف��ا ��ا َك��فٍّ َم��َغ��اِل��ٍب أََع��زُّ
َوَخ��اَال770 ��ا َع��مٍّ ُم��نْ��تَ��ٍم َوأَْك��َرُم َوَق��ْوًم��ا نَ��ْف��ًس��ا َف��اِخ��ٍر َوأَْش��َرُف
ُم��َح��اَال771 َوأَْه��ِل��ي��َه��ا نْ��يَ��ا ال��دُّ َع��َل��ى َع��َل��يْ��ِه إِثْ��نَ��اءٍ أََح��قُّ يَ��ُك��وُن
َم��َق��اَال772 أََح��ٌد يَ��تَّ��ِرْك َل��ْم إِذَا ِف��ي��ِه ِق��ي��َل َق��ْد َم��ا ِض��ْع��ُف َويَ��بْ��َق��ى
��َم��اَال773 ال��سُّ اْل��بَ��َط��ُل يَ��ْش��تَ��ِك��ي َم��َواِض��َع َل��ْدٍن ِب��ُك��لِّ ال��طَّ��اِع��ِن��ي��َن ابْ��َن َف��يَ��ا
َواْل��ِق��َالَال774 اْألََس��اِف��ِل اْل��َع��َرِب ِم��َن َع��ْض��ٍب ِب��ُك��لِّ ��اِرب��ي��َن ال��ضَّ ابْ��َن َويَ��ا
اْل��ُع��َض��اَال775 اءَ ال��دَّ يَ��ْح��َم��ُد ذَا َوَم��ْن ��ي ِب��ذَمِّ َغ��ُروا اْل��ُم��تَ��َش��اِع��ِري��َن أََرى
ال��زَُّالَال776 اْل��َم��اءَ ِب��ِه ُم��رٍّا يَ��ِج��ْد َم��ِري��ٍض ُم��رٍّ َف��ٍم ذَا يَ��ُك َوَم��ْن
اْس��ِت��َف��اَال777 ِش��ئْ��ُت إِذَا نَ��َع��ْم َف��ُق��ْل��ُت: ال��ثُّ��َريَّ��ا؟ يُ��بَ��لِّ��ُغ��َك َه��ْل َوَق��الُ��وا:
ال��طِّ��َواَال778 ��ْم��َر َوال��سُّ اْل��ِه��نْ��ِد َوِب��ي��َض َواْألََع��اِدي اْل��َم��ذَاِك��َي اْل��ُم��ْف��ِن��ي ُه��َو
ِث��َق��اَال779 تُ��َص��بِّ��ُح��ُه َح��يٍّ َع��َل��ى ِخ��َف��اًف��ا ُم��َس��وََّم��ًة َوق��اِئ��ُدَه��ا
ال��ذُّبَ��اَال780 َع��َواِم��ِل��َه��ا َع��َل��ى َك��أَنَّ ��َف��اٍت ُم��ثَ��قَّ ِب��اْل��ُق��ِن��يِّ َج��َواِئ��َل
ِرَم��اَال781 أَْرُج��ِل��َه��ا ِل��َوْطءِ يَ��ِف��ئْ��َن ُص��ُخ��وًرا ِب��أَيْ��ِدي��َه��ا َوِط��ئَ��ْت إِذَا
َال782 أََال َال ُس��َؤاِل��َك ِف��ي َل��َك َوال نَ��ِظ��ي��ٌر؟ أََل��ُه ُم��َس��اِئ��ِل��ي: َج��َواُب
َم��اَال783 إِيَّ��اَك َرَج��اءََه��ا تَ��ُع��دُّ نَ��ْف��ٌس اْإلِْع��َداَم ِب��َك أَِم��نْ��َت َل��َق��ْد
ِوَج��اَال784 ِف��ي��َه��ا أَْوَج��الُ��َه��ا َغ��َدْت َح��تَّ��ى ِم��نْ��َك ُق��لُ��وٌب َوِج��َل��ْت َوَق��ْد
َالَال785 ال��دَّ ِب��ِه َع��َل��يْ��َك تُ��َع��لِّ��ُم��ُه��ْم ُط��رٍّا ال��نَّ��اَس تَ��ُس��رُّ أَْن ُس��ُروُرَك
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��َؤاَال786 ال��سُّ َس��أَْل��تَ��ُه��ُم َس��َك��تُ��وا َوإِْن َع��َل��يْ��ِه َش��َك��ْرتَ��ُه��ُم َس��أَلُ��وا إِذَا
يَ��نَ��اَال787 ِب��أَْن اْل��ُم��ْس��تَ��َم��اَح يُ��ِن��ي��ُل ُم��ْس��تَ��ِم��ي��ٌح َرأَيْ��نَ��ا َم��ْن َوأَْس��َع��ُد
ال��رَِّج��اَال788 َالَق��ى َم��ا اْل��َق��ْوِس ِف��َراَق اْل��ُم��َالَق��ى ال��رَُّج��َل َس��ْه��ُم��َك يُ��َف��اِرُق
ال��نِّ��َص��اَال789 يَ��طَّ��ِل��ُب ال��رِّي��َش َك��أَنَّ َق��َراٍر َع��َل��ى ��َه��اُم ال��سِّ تَ��ِق��ُف َف��َم��ا
تُ��َع��اَل��ى790 َف��َم��ا اْل��ُع��لُ��وَّ َوَج��اَوْزَت تُ��َج��اَرى َف��َم��ا ��اِب��ِق��ي��َن ال��سَّ َس��بَ��ْق��َت
ِش��َم��اَال791 َل��ُه اْل��ِع��بَ��اُد َص��َل��َح َل��َم��ا َش��ْيءٍ يَ��ِم��ي��َن َص��َل��ْح��َت َل��ْو َوأُْق��ِس��ُم
ِخ��َص��اَال792 َك��َواِك��بُ��َه��ا َط��َل��َع��ْت َوإِْن َس��َم��اءٍ ِف��ي َط��ْرِف��ي ِم��نْ��َك أَُق��لِّ��ُب
اْل��َك��َم��اَال؟!793 اْل��َم��ْه��ِد ِف��ي أُْع��ِط��ي��َت َوَق��ْد تَ��نْ��َش��ا َق��َدْرَت َك��يْ��َف ِم��نْ��َك َوأَْع��َج��ُب

آخر، أسد إىل قبله خرج قد وكان منه، األسد فهرب أسد، إىل عمار بن بدر وخرج
استالل عن فأعجله فرسه، كفل إىل فوثب وثقل، شبع أن بعد افرتسها بقرة عن فهاجه

الطيب: أبو فقال الجيش، به ودار بالسوط، فرضبه سيفه،

ُم��ُح��وَال794 اْل��ُخ��ُدوُد ِب��ِه تَ��ِزي��ُد َم��َط��ٌر َرِح��ي��َال اْل��َخ��ِل��ي��ُط َع��َزَم أَْن اْل��َخ��دِّ ِف��ي
ُف��لُ��وَال795 َح��ِي��ي��ُت َم��ا َق��ْل��ِب��ي َح��دِّ ِف��ي َوَغ��اَدَرْت ال��رَُّق��اَد نَ��َف��ِت نَ��ْظ��َرًة يَ��ا
ُس��وَال796 ُف��َؤاِدَي ِف��ي تَ��َم��ثَّ��َل أََج��ِل��ي إِنَّ��َم��ا ُس��ْؤلِ��ي اْل��َك��ْح��َالءِ ِم��َن َك��انَ��ْت
َج��ِم��ي��َال797 نَ��َواِك ِف��ي إِالَّ ��بْ��َر َوال��صَّ ُم��ُروءًَة ِس��َواِك َع��َل��ى اْل��َج��َف��اءَ أَِج��ُد
َم��ْم��لُ��وَال798 تَ��َدلُّ��ٍل َق��ِل��ي��َل َوأََرى ُم��َح��بَّ��بً��ا اْل��َك��ِث��ي��َر تَ��َدلُّ��َل��ِك َوأََرى
َدِخ��ي��َال799 َه��َواِك َوَج��َدْت الَّ��ِت��ي َش��ْك��َوى َف��ْوَق��َه��ا اْل��َم��ِط��يَّ��ُة َرَواِدَف��ِك تَ��ْش��ُك��و
تَ��ْق��ِب��ي��َال800 َك��َط��اِل��ٍب إَِل��يْ��ِك َف��َم��َه��ا ِل��َق��ْل��ِب��َه��ا ال��زَِّم��اِم َج��ذُْب َويُ��ِغ��ي��ُرنِ��ي
وََغ��ِل��ي��َال801 َص��بَ��ابَ��ًة اْل��ِف��َراِق يَ��ْوَم ِل��ي ِه��ْج��َن اْل��َغ��َواِن��ي ِم��َن اْل��ِح��َس��اِن َح��َدُق
إِْس��َم��اِع��ي��َال802 بْ��ِن ��اِر َع��مَّ بْ��ُن بَ��ْدُر َغ��يْ��َرَه��ا اْل��َق��َواِت��ِل ِم��َن يُ��ِذمُّ َح��َدٌق
ذَِل��ي��َال803 اْل��َع��ِزي��َز اْل��َم��ِل��َك َوال��تَّ��اِرُك ِب��ِم��ثْ��ِل��َه��ا اْل��ِع��َظ��اَم اْل��ُك��َرَب اْل��َف��اِرُج
َك��ِف��ي��َال804 أََراَد ِب��َم��ا اْل��ُح��َس��اَم َج��َع��َل ِب��َديْ��ِن��ِه اْل��َغ��ِري��ُم َم��َط��َل إِذَا َم��ِح��ٌك
ُع��ُق��وَال805 اْل��ُق��لُ��وَب ِب��َم��نْ��ِط��ِق��ِه أَْع��َط��ى ِل��ثَ��اَم��ُه اْل��َك��َالُم َح��طَّ إِذَا نَ��ِط��ٌق
بَ��ِخ��ي��َال806 ال��زََّم��اُن ِب��ِه يَ��ُك��وُن َوَل��َق��ْد ِب��ِه َف��َس��َخ��ا َس��َخ��اُؤُه ال��زََّم��اَن أَْع��َدى
َم��ْس��لُ��وَال807 ��ِه َك��فِّ ِف��ي ِه��نْ��ِديُّ��ُه َغ��َم��اَم��ٍة ُم��تُ��وِن ِف��ي بَ��ْرًق��ا َوَك��أَنَّ
َم��ِس��ي��َال808 َوَج��ْدَن َم��ا َس��يْ��ًال ُك��نَّ َل��ْو َم��َواِه��بً��ا يَ��ِس��ي��ُل َق��اِئ��ِم��ِه َوَم��َح��لُّ
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نُ��ُح��وَال809 ال��رَِّق��اِب ِع��ْش��ِق ِم��ْن يُ��بْ��ِدي��َن َك��أَنَّ��َم��ا َف��ُه��نَّ َم��َض��اِربُ��ُه ��ْت َرقَّ
اْل��َم��ْص��ُق��وَال؟!810 ��اِرَم ال��صَّ ادََّخ��ْرَت ِل��َم��ِن ِب��َس��ْوِط��ِه اْل��ِه��َزبْ��ِر ال��لَّ��يْ��ِث ��َر أَُم��َع��فِّ
تَ��لُ��وَال811 ال��رَِّف��اِق َه��اُم ِب��َه��ا نُ��ِض��َدْت بَ��ِل��يَّ��ٌة ِم��نْ��ُه اْألُْرُدنِّ َع��َل��ى َوَق��َع��ْت
َوال��نِّ��ي��َال812 َزئِ��ي��ُرُه اْل��ُف��َراَت َوَرَد َش��اِربً��ا اْل��بُ��َح��يْ��َرَة َوَرَد إِذَا َوْرٌد
ِغ��ي��َال813 ِل��بْ��َدتَ��يْ��ِه ِم��ْن ِغ��ي��ِل��ِه ِف��ي َالِب��ٌس اْل��َف��َواِرِس ِب��َدِم ��ٌب ُم��تَ��َخ��ضِّ
ُح��لُ��وَال814 اْل��َف��ِري��ِق نَ��اَر ال��دَُّج��ى تَ��ْح��َت َظ��نَّ��تَ��ا إِالَّ َع��يْ��نَ��اُه ُق��وِب��َل��ْت َم��ا
َوال��تَّ��ْح��ِل��ي��َال815 ال��تَّ��ْح��ِري��َم يَ��ْع��ِرُف َال أَنَّ��ُه إِالَّ ال��رُّْه��بَ��اِن َوْح��َدِة ِف��ي
َع��ِل��ي��َال816 يَ��ُج��سُّ آٍس َف��َك��أَنَّ��ُه ِت��ي��ِه��ِه ِم��ْن ��ًق��ا ُم��تَ��َرفِّ ال��ثَّ��َرى ُ يَ��َط��أ
إِْك��ِل��ي��َال817 ِل��َرأِْس��ِه تَ��ِص��ي��َر َح��تَّ��ى يَ��اُف��وِخ��ِه إَِل��ى ُع��ْف��َرتَ��ُه َويَ��ُردُّ
َم��ْش��ُغ��وَال818 َغ��يْ��ِظ��ِه ِة ِل��ِش��دَّ َع��نْ��َه��ا نَ��ْف��ُس��ُه يُ��َزْم��ِج��ُر ��ا ِم��مَّ َوتَ��ُظ��نُّ��ُه
َم��ْش��ُك��وَال819 َج��َواَدُه اْل��َك��ِم��يُّ َرِك��َب َف��َك��أَنَّ��َم��ا اْل��ُخ��َط��ا َم��َخ��اَف��تُ��ُه َق��َص��َرْت
تَ��ْط��ِف��ي��َال820 َخ��اَل��ُه ُق��ْربً��ا َوَق��ُربْ��َت ُدونَ��َه��ا َوبَ��ْربَ��َر َف��ِري��َس��تَ��ُه أَْل��َق��ى
اْل��َم��أُْك��وَال821 بَ��ذِْل��َك ِف��ي َوتَ��َخ��اَل��َف��ا إِْق��َداِم��ِه ِف��ي اْل��ُخ��لُ��َق��اِن َف��تَ��َش��ابَ��َه
َم��ْف��تُ��وَال822 َوَس��اِع��ًدا أََزلَّ َم��تْ��نً��ا ِك��َل��يْ��ِه��َم��ا ِف��ي��َك ُع��ْض��َويْ��ِه يَ��َرى أََس��ٌد
ال��تَّ��ْم��ِث��ي��َال823 َل��َه��ا تَ��َف��رُُّدَه��ا يَ��أْبَ��ى ِط��ِم��رٍَّة اْل��ُف��ُص��وِص َظ��اِم��ئَ��ِة َس��ْرِج ِف��ي
ِن��ي��َال824 َم��ا ِل��َج��اِم��َه��ا َم��َك��اَن تُ��ْع��ِط��ي أَنَّ��َه��ا َل��ْوَال ال��طَّ��ِل��بَ��اِت نَ��يَّ��اَل��ِة
َم��ْح��لُ��وَال825 ِع��نَ��اِن��َه��ا َع��ْق��ُد َويُ��َظ��نُّ اْس��تَ��ْح��َض��ْرتَ��َه��ا إِذَا َس��َواِل��ُف��َه��ا تَ��نْ��َدى
ال��طُّ��وَال826 ِم��نْ��ُه اْل��َع��ْرَض َح��ِس��بْ��َت َح��تَّ��ى َزْوِرِه ِف��ي نَ��ْف��َس��ُه يَ��ْج��َم��ُع َزاَل َم��ا
َس��ِب��ي��َال827 اْل��َح��ِض��ي��ِض ِف��ي َم��ا إَِل��ى يَ��بْ��ِغ��ي َك��أَنَّ��ُه اْل��ِح��َج��اَر ��ْدِر ِب��ال��صَّ َويَ��ُدقُّ
َج��ِل��ي��َال828 اْل��َج��ِل��ي��َل اْل��َخ��ْط��َب يُ��بْ��ِص��ُر َال َف��ادَّنَ��ى َع��يْ��ٌن َغ��رَّتْ��ُه َوَك��أَنَّ��ُه
َق��ِل��ي��َال829 اْل��َك��ِث��ي��َر اْل��َع��َدَد َع��يْ��ِن��ِه ِف��ي تَ��اِرٌك ِن��يَّ��ِة ال��دَّ ِم��َن اْل��َك��ِري��ِم أَنَ��ُف
ِق��ي��َال830 ��ا ِم��مَّ َخ��اَف َم��ْن َح��تْ��ِف��ِه ِم��ْن ِب��َخ��اِئ��ٍف َوَل��يْ��َس ��اٌض َم��ضَّ َواْل��َع��اُر
ِم��ي��َال831 َل��َج��اَزَك تُ��َص��اِدْم��ُه َل��ْم َل��ْو َه��اِج��ٍم ِب��َوثْ��بَ��ِة اْل��ِت��َق��اءََك��ُه َس��بَ��َق
َوال��تَّ��ْج��ِدي��َال832 ال��تَّ��ْس��ِل��ي��َم َف��اْس��تَ��نْ��َص��َر َك��اَف��ْح��تَ��ُه َوَق��ْد ُق��وَّتُ��ُه َخ��ذََل��تْ��ُه
َم��ْغ��لُ��وَال833 َص��اَدَف��تْ��ُه َف��َك��أَنَّ��َم��ا َوُع��نْ��َق��ُه يَ��َديْ��ِه َم��ِن��يَّ��تُ��ُه َق��بَ��َض��ْت
َم��ُه��وَال834 أَْم��ِس ِم��نْ��َك يُ��َه��ْرِوُل َف��نَ��َج��ا َوِب��َح��اِل��ِه ِب��ِه ��ِت��ِه َع��مَّ ابْ��َن َس��ِم��َع
َق��ِت��ي��َال835 يَ��ُم��وَت َال أَْن َوَك��َق��تْ��ِل��ِه ِف��َراُرُه ِم��نْ��ُه َف��رَّ ��ا ِم��مَّ َوأََم��رُّ
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َخ��ِل��ي��َال836 اْل��ِف��َراَر اتَّ��َخ��ذَ الَّ��ِذي َوَع��َظ ُخ��لَّ��ًة اْل��َج��َراءََة اتَّ��َخ��ذَ الَّ��ِذي تَ��َل��ُف
َرُس��وَال837 َل��ُه اْإلِ بَ��َع��َث َم��ا ال��نَّ��اِس ِف��ي ��ًم��ا ُم��َق��سَّ َل��ِه ِب��اْإلِ ِع��ْل��ُم��َك َك��اَن َل��ْو
َواْإلِنْ��ِج��ي��َال َوال��تَّ��ْوَراَة ـ��ُق��ْرآَن ـْ ال�� أَنْ��َزَل َم��ا ِف��ي��ِه��ِم َل��ْف��ُظ��َك َك��اَن َل��ْو
ال��تَّ��أِْم��ي��َال838 يَ��ْع��ِرُف��وا َل��ْم تُ��ْع��ِط��ي��ِه��ِم أَْن َق��بْ��ِل ِم��ْن تُ��ْع��ِط��ي��ِه��ِم َم��ا َك��اَن َل��ْو
ُخ��ُم��وَال839 ُج��ِه��ْل��َت َوَم��ا ُج��ِه��ْل��َت َوَل��َق��ْد َح��ِق��ي��َق��ًة ُع��ِرْف��َت َوَم��ا ُع��ِرْف��َت، َف��َل��َق��ْد
َص��ِه��ي��َال840 اْل��ِج��يَ��اُد ��ُم��َه��ا تُ��َج��شِّ َوِب��َم��ا تَ��َغ��نِّ��يً��ا اْل��َح��َم��اُم ِب��ُس��ْؤُدِدَك نَ��َط��َق��ْت
ُف��ُح��وَال841 ال��رَِّج��اِل ُك��لُّ َوَال ِف��ي��َه��ا نَ��اِف��ذًا اْل��َم��َع��اِل��َي َط��َل��َب َم��ْن ُك��لُّ َم��ا

وكان الوالية، خلع هي فقيل: عنها فسأل مطوية خلعة جانبه إىل نظر وقد وقال
عليًال: وصولها عند الطيب أبو

اْع��ِت��َالِل��ي842 ِب��َه��ا أََراَك أَْن َع��َداِن��ي ِح��َس��انً��ا َم��َط��وَّاًة ُح��َل��ًال أََرى
اْل��َج��َم��اِل؟!843 ِم��َن َع��َل��يْ��َك َم��ا أَتَ��ْط��ِوي َع��نْ��َه��ا َوَخ��َرَج��ْت َط��َويْ��تَ��َه��ا َوَه��بْ��َك
ِق��تَ��اِل844 ِف��ي ِب��ِج��ْس��ِم��َك اْألُوَل��ى َم��َع اْألََع��اِل��ي أََواِخ��ُرَه��ا َظ��لَّ��ْت َل��َق��ْد
ال��رَِّج��اِل845 أَْف��ِئ��َدَة َع��َل��يْ��َك َك��أَنَّ ِف��ي��َه��ا َوأَنْ��َت اْل��ُع��يُ��وُن تُ��َالِح��ُظ��َك
ال��رَِّم��اِل846 َح��بَّ��اِت أَْح��َص��يْ��ُت َف��َق��ْد َك��َالٍم ِف��ي َف��ْض��َل��َك أَْح��َص��يْ��ُت َم��تَ��ى
اْل��َك��َم��اِل847 ِف��ي ال��نِّ��َه��ايَ��ُة َل��َه��ا َوأَنْ��َت َل��نَ��ْق��ًص��ا ِب��ِه َوإِنَّ ِب��َه��ا، َوإِنَّ

أيًضا: فيه وقال

��اِئ��ِل848 ال��سَّ َج��واَب َوَك��َف��ْت ُش��ْرِب��َه��ا ِف��ي َع��َواِذِل��ي اْألَِم��ي��ِر ُم��نَ��اَدَم��ُة َع��ذََل��ْت
َح��اِم��ِل��ي849 َواْص��ِط��نَ��اُع��َك ُش��ْك��َرَك َوَح��َم��ْل��ُت َج��َواِن��ِح��ي ِريَّ يَ��َديْ��َك َس��َح��اُب َم��َط��َرْت
اْل��َق��اِئ��ِل؟!850 َق��ْدِر ُع��لُ��وُّ ِف��ي��َك َواْل��َق��ْوُل أَْوَل��يْ��تَ��ِن��ي َم��ا ِب��ُش��ْك��ِر أَُق��وُم َف��َم��تَ��ى

يمدحه: وقال

َم��اِل��ِه851 ِم��ْن َح��ظُّ��ُه ��َر تَ��َوفَّ يَ��ْوًم��ا ُس��ؤَّاِل��ِه ِم��ْن َك��اَن َل��ْو َف��تً��ى بَ��ْدٌر
إِْق��بَ��اِل��ِه852 ِف��ي يَ��أِْت��ي��ِه َم��ا َويَ��ِق��لُّ أَْف��َع��اِل��ِه ِف��ي اْألَْف��َع��اُل تَ��تَ��َح��يَّ��ُر
َوِش��َم��اِل��ِه853 َويَ��ِم��ي��ِن��ِه َوْج��ِه��ِه ِم��ْن ِب��َم��ْوِض��ٍع َوَس��َح��ابَ��تَ��يْ��ِن نَ��َرى َق��َم��ًرا
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ِع��يَ��اِل��ِه854 بَ��ْع��ُض ال��طَّ��يْ��َر ِألَنَّ َك��َرًم��ا بَ��أِْس��ِه َال ِب��ُج��وِدِه َم��اءَ ال��دِّ َس��َف��َك
َزَواِل��ِه855 َق��بْ��َل ال��دَّْه��ُر يَ��ُزوُل ِذْك��ًرا ِب��ِه أَبْ��َق��ى َف��َق��ْد يَ��ْح��ِوي َم��ا يُ��ْف��ِن إِْن

فقال: فنهض له، فقضاها حاجة وسأله

تَ��ْط��ِوي��َل��َه��ا856 اْل��َج��ْل��َس��ِة ِف��ي َوِع��ْف��ُت َم��ْق��ِض��يَّ��ًة ِب��اْل��َح��اَج��ِة أُبْ��ُت َق��ْد
َل��َه��ا بَ��َق��اِئ��ي ِم��ْن ِل��نَ��ْف��ِس��ي َخ��يْ��ٌر َل��ُه بَ��َق��اءٍ ُط��وُل الَّ��ِذي أَنْ��َت

األنطاكي: هللا عبد بن أحمد الفضل أبا القايض يمدح وقال

أََواِه��ُل857 ِم��نْ��ِك َوُه��نَّ أَنْ��ِت أَْق��َف��ْرِت َم��نَ��اِزُل اْل��ُق��لُ��وِب ِف��ي َم��نَ��اِزُل يَ��ا َل��ِك
اْل��َع��اِق��ُل858 َع��َل��يْ��ِه ِب��بُ��ًك��ى أَْوَالُك��َم��ا َوإِنَّ��َم��ا َع��ِل��ْم��ِت َوَم��ا ذَاَك يَ��ْع��َل��ْم��َن
اْل��َق��اِت��ُل؟!859 َواْل��َق��ِت��ي��ُل اْل��ُم��َط��اَل��ُب َف��َم��ِن َط��ْرُف��ُه اْل��َم��ِن��يَّ��َة اْج��تَ��َل��َب الَّ��ِذي َوأَنَ��ا
َخ��اِذُل860 َخ��يَ��اٌل تَ��اِب��َع��ٍة ُك��لِّ ِم��ْن َوِع��نْ��َدُه ال��ظِّ��بَ��اءِ ِم��َن يَ��اُر ال��دِّ تَ��ْخ��لُ��و
اْل��بَ��اِخ��ُل861 إَِل��يَّ ُق��ْربً��ا َوأََح��بُّ��َه��ا ِب��ُم��ْه��َج��ِت��ي اْل��َج��بَ��اُن أَْف��تَ��ُك��َه��ا ءِ ال��الَّ
َغ��َواِف��ُل862 َوُه��نَّ َل��نَ��ا َواْل��َخ��اِت��َالُت نَ��َواِف��ٌر َوُه��نَّ َل��نَ��ا ال��رَّاِم��يَ��اُت
َح��بَ��اِئ��ُل863 ال��تُّ��َراِب َغ��يْ��ِر ِف��ي َف��َل��ُه��نَّ اْل��َم��َه��ا ِم��َن ِش��بْ��ِه��ِه��نَّ َع��ْن َك��اَف��أْنَ��نَ��ا
َوَخ��َالِخ��ُل864 َدَم��اِل��ٌج ال��رَِّم��اِح َوِم��َن َج��آِذٌر ال��رَِّج��اِل ثُ��ْغ��ِر َط��اِع��ِن��ي ِم��ْن
َع��َواِم��ُل865 ��يُ��وِف ال��سُّ َع��َم��َل أَنَّ��َه��ا ِم��ْن ُج��ُف��ونُ��َه��ا اْل��ُع��يُ��وِن أَْغ��ِط��يَ��ِة اْس��ُم َولِ��ذَا
اْل��َع��اِذُل!866 َوَل��جَّ ِب��نَ��ا ال��رَِّق��ي��ُب َغ��ِرَي بَ��ْع��َدَم��ا َش��ْوًق��ا َس��َج��َرتْ��َك َوْق��َف��ٍة َك��ْم
��اِك��ُل867 ال��شَّ َوَص��مَّ ��ُه��َم��ا أََدقَّ نَ��ْص��ٍب َك��َش��ْك��َل��تَ��ْي نَ��اِح��َل��يْ��ِن ال��تَّ��َع��انُ��ِق ُدوَن
أََواِئ��ُل868 َل��ُه��نَّ َك��انَ��ْت إِذَا أَبَ��ًدا أََواِخ��ٌر َف��ِل��ْألُُم��وِر َوَل��ذَّ انْ��َع��ْم
َزاِئ��ُل869 ِظ��لٌّ َع��َل��يْ��َك ��بَ��اِب ال��شَّ َرْوُق َف��ِإنَّ��َم��ا اْل��ِح��َس��اِن أََرِب ِم��ْن ُدْم��َت َم��ا
َراِح��ُل870 َح��ِب��ي��ٌب يُ��َزوُِّدَه��ا ُق��بَ��ٌل َك��أَنَّ��َه��ا تَ��ُم��رُّ آِونَ��ٌة ِل��لَّ��ْه��ِو
َك��اِم��ُل ُس��ُروٌر َوَال يَ��ُش��وُب ��ا ِم��مَّ َخ��اِل��ٌص َل��ِذي��ذٌ َف��َم��ا ال��زََّم��اُن َج��َم��َح
اْل��َه��اِئ��ُل871 اْل��َم��َق��اُم َوْه��َي اْل��ُم��نَ��ى يَ��تُ��ُه ُرْؤ ال��ل��ِه َع��بْ��ِد بْ��ُن اْل��َف��ْض��ِل أَبُ��و َح��تَّ��ى
َواِب��ُل872 َف��جٍّ ُك��لِّ ِف��ي ُج��وِدِه ِم��ْن ُدونَ��َه��ا إَِل��يْ��َه��ا ُط��ُرِق��ي َم��ْم��ُط��وَرٌة
ذََواِم��ُل873 َواْل��َم��ِط��يُّ ��َة اْألَِزمَّ تُ��ثْ��ِن��ي َه��يْ��بَ��ٍة ِم��ْن ِب��ُس��َراِدٍق َم��ْح��ُج��وبَ��ٌة
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َش��َم��اِئ��ُل874 َولِ��ْألُُس��وِد َولِ��ْل��ِب��َح��اِر ِب ��َح��ا َولِ��ل��سَّ َولِ��ل��رِّيَ��اِح ِف��ي��ِه ��ْم��ِس ِل��ل��شَّ
َم��نَ��اِه��ُل875 َوِم��ْل��َم��َم��اِت َوِم��ْل��َح��يَ��اِة ِد اْل��ُم��َف��ا َواْألََدِب ِم��ْل��ِع��ْق��يَ��اِن َوَل��َديْ��ِه
ال��نَّ��اِه��ُل876 اْل��َف��َالِة َق��َط��ا إَِل��يْ��ِه َل��َس��َرى َح��َواَل��ُه اْل��ُوُف��وِد َل��َج��ُب يُ��َه��ْب َل��ْم َل��ْو
تُ��َس��اِئ��ُل877 َق��بْ��َل َويُ��ِج��ي��ُب ِذْه��ِن��ِه ِم��ْن َل��ُه تُ��ْظ��ِه��ُرُه َق��بْ��َل ِب��َك ِب��َم��ا يَ��ْدِري
يُ��َق��اِب��ُل878 ِح��ي��َن َوتَ��َح��اُر أَْح��َداُق��نَ��ا َوُم��َولِّ��يً��ا َل��َه��ا ُم��ْع��تَ��ِرًض��ا َوتَ��َراُه
َم��َف��اِص��ُل879 تَ��ْح��تَ��ُه��نَّ ��َراِئ��ِب ال��ضَّ ُك��لُّ َف��َواِص��ٌل َوُه��نَّ ُق��ُض��ٌب َك��ِل��َم��اتُ��ُه
َق��نَ��اِب��ُل880 اْل��َم��ْك��ُرَم��اِت َك��أَنَّ َح��تَّ��ى ُك��لَّ��َه��ا اْل��َم��َك��اِرَم َم��َك��اِرُم��ُه َه��َزَم��ْت
َه��اِب��ُل881 َدْف��ٍر َوأُمُّ ال��دَُّه��يْ��ِم أُمُّ تُ��َرى َف��َم��ا َوال��دَُّه��يْ��َم َدْف��ًرا َوَق��تَ��ْل��َن
َس��اِح��ُل882 لُ��جٍّ َولِ��ُك��لِّ يَ��نْ��تَ��ِه��ي َال الَّ��ِذي َوال��لُّ��جُّ اْل��ُع��َل��َم��اءِ َم��ُة َع��الَّ
َق��َواِب��ُل883 َل��ُه��نَّ َوَم��ا ال��نِّ��َس��اءُ َوَل��د ِم��ثْ��َل��ُه َح��يٍّ ُك��لِّ َم��ْولِ��ُد َط��اَب َل��ْو
اْل��َح��اِم��ُل884 انْ��ثَ��ى أَُم ذََك��ٌر ِب��ِه َل��َدَرْت بَ��يَ��انَ��ُه اْل��َج��ِن��ي��ُن ِب��اْل��َك��َرِم بَ��اَن َل��ْو
َم��َش��اِع��ُل885 ال��ظَّ��َالِم ِف��ي تُ��ْك��تَ��ُم َه��يْ��َه��اَت تَ��َواُض��ًع��ا ��َراُف ال��شِّ اْل��َح��َس��ِن بَ��نُ��و ِل��يَ��ِزْد
اْل��َه��اِط��ُل886 ال��رَّبَ��اُب يَ��ْخ��َف��ى َوَه��ْل َف��بَ��َدا ِس��َف��اَدُه اْل��ُغ��َراِب َس��تْ��َر ال��نَّ��َدى َس��تَ��ُروا
َدَالِئ��ُل887 اْألََغ��رِّ اْل��َح��َس��ِب َع��َل��ى ِش��يَ��ٌم ِب��َه��اِب��ِه��ْم يَ��ْج��ُف��ُخ��وَن َال َوُه��ْم َج��َف��َخ��ْت
ُح��َالِح��ُل888 اْإلَِزاِر َع��فُّ َوَص��ِغ��ي��ُرُه��ْم َك��ِب��ي��ُرُه��ْم ال��نُّ��ُف��وِس َوَرِع ُم��تَ��َش��اِب��ِه��ي
َج��اِه��ُل889 أَْو َح��اِس��ٌد أَْو ُم��ْس��تَ��ْع��ِظ��ٌم ثَ��َالثَ��ٌة ِف��ي��َك ال��نَّ��اَس َف��ِإنَّ اْف��َخ��ْر يَ��ا
اْل��َق��اِئ��ُل؟890 يَ��ذُمُّ أَْم أَيَ��ْح��َم��ُد َع��َرُف��وا، بَ��ْع��َدَم��ا تُ��بَ��اِل��ي َف��َم��ا َع��َل��ْوَت َوَل��َق��ْد
نَ��اِئ��ُل891 َع��نِّ��ي َف��اْإلِْم��َس��اُك ��ْرَت َق��صَّ ِل��ي: َل��ُق��ْل��َت تَ��َش��اءُ َوَل��ْو َع��َل��يْ��َك أُثْ��ِن��ي
اْل��بَ��اِس��ُل892 اْل��ِه��ْزبَ��ُر َوَل��ِك��نِّ��ي بَ��يْ��تً��ا ُه��نَ��ا َه��ا تُ��نْ��ِش��ُد اْل��ُف��َص��َح��اءُ تَ��ْج��ُس��ُر َال
بَ��اِب��ُل893 ِب��ِس��ْح��ِرَي َس��ِم��َع��ْت َوَال ِش��ْع��ِري ُك��لُّ��ُه��ْم اْل��َج��اِه��ِل��يَّ��ِة أَْه��ُل نَ��اَل َم��ا
َك��اِم��ُل894 ِب��أَنِّ��َي ِل��ي ��َه��اَدُة ال��شَّ َف��ْه��َي نَ��اِق��ٍص ِم��ْن ��ِت��ي َم��ذَمَّ أَتَ��تْ��َك َوإِذَا
بَ��اِق��ُل؟!895 ِف��ي��ِه��ْم اْل��ِه��نْ��ِديَّ يَ��ْح��ُس��َب أَْن يَ��دَِّع��ي َع��ْص��ٍر أَُه��يْ��ِل ِب��َف��ْه��ِم ِل��ي َم��ْن
اْل��بَ��اِط��ُل896 ِس��َواَك َوَم��ا أَنْ��َت َل��ْل��َح��قُّ ُم��ْق��ِس��ٍم َغ��ايَ��ُة َوْه��َو ��َك َوَح��قِّ َوأََم��ا
اْل��َغ��اِس��ُل897 اْغ��تَ��َس��ْل��َت إِذَا أَنْ��َت َواْل��َم��اءُ ِط��ي��بُ��ُه أََص��ابَ��َك إِذَا أَنْ��َت ال��طِّ��ي��ُب
أَنَ��اِم��ُل898 نَ��ثَ��اَك ِم��ْن ِب��أَْح��َس��َن َق��َل��ًم��ا َوق��لَّ��بَ��ْت ال��لِّ��َس��اُن اْل��َح��نَ��ِك ِف��ي َداَر َم��ا
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توعدوه: قوًما يهجو وقال

ال��نَّ��ْم��ُل899 ِب��ُك��ُم ��ٍة ِخ��فَّ ِم��ْن َوَج��رَُّك��ُم اْل��َج��ْه��ُل َم��ْوتِ��ُك��ُم َق��بْ��ِل ِم��ْن أََم��اتَ��ُك��ُم
َع��ْق��ُل؟!900 َل��ُك��ُم َوَم��ا ال��دَّْع��َوى إَِل��ى َف��ِط��نْ��تُ��ْم َل��ُك��ُم َم��ا اْل��َك��ْل��ِب ال��طَّ��يِّ��ِب أُبَ��يِّ ُوَل��يْ��َد
أَْص��ُل؟!901 َوَال َف��َك��يْ��َف تْ��ُك��ُم َل��َه��دَّ َق��ِويٌّ َوأَْص��لُ��ُك��ْم َم��نْ��َج��ِن��ي��ِق��ي َض��َربَ��تْ��ُك��ْم َوَل��ْو
نَ��ْس��ُل902 َل��ُه َم��ا الَّ��ِذي نَ��ْس��َل ُك��نْ��تُ��ُم َل��َم��ا أَْم��َرُه يُ��َدبِّ��ُر ��ْن ِم��مَّ ُك��نْ��تُ��ُم َوَل��ْو

أبي إىل َسْوًقا ويقول: البخور، بكمه يرضب طغج بن محمد أبو جعل وقد وقال:
الطيب:

اْل��َم��َق��اِل!903 ِف��ي ال��نَّ��اِس َوأَْف��َص��َح اْل��َف��َع��اِل ِف��ي ال��نَّ��اِس أَْك��َرَم يَ��ا
ال��نَّ��َواِل904 ِف��ي ُق��ْل��َت َف��َه��َك��ذَا َس��ْوًق��ا اْل��بَ��ُخ��وِر: ذَا ِف��ي ُق��ْل��َت إِْن

الطيب أبو وكان الروم، ببالد وهو يتهدده كيغلغ بن إسحاق أن بلغه وقد وقال،
بدمشق:905

َوُس��ُه��وَال906 بَ��يْ��نَ��نَ��ا ُح��ُزونً��ا يَ��ُج��وُب َك��يَ��ْغ��َل��ٍغ ابْ��ِن اْل��َج��اِه��ِل َك��َالُم أَتَ��اِن��ي
َط��ِوي��َال907 َل��َك��اَن ُرْم��ِح��ي ِس��َوى َوبَ��يْ��ِن��ي َح��اِئ��ٌل َص��ْف��َراءَ ابْ��ِن بَ��يْ��َن يَ��ُك��ْن َل��ْم َوَل��ْو
َق��ِل��ي��َال908 ِب��اْل��بُ��َك��اءِ تَ��َس��لَّ��ى َوَل��ِك��ْن أََه��انَ��ُه َم��ْن َع��َل��ى َم��أُْم��وٌن َوإِِس��َح��ُق
َج��ِم��ي��َال909 يَ��ُك��وَن أَْن َج��ِم��ي��ًال َوَل��يْ��َس َف��يَ��ُص��ونَ��ُه ِع��ْرُض��ُه َج��ِم��ي��ًال َوَل��يْ��َس
ذَِل��ي��َال910 اْل��ِه��َج��اءِ َق��بْ��ِل ِم��ْن َك��اَن َل��َق��ْد ِب��ِه��َج��اِئ��ِه أَذَْل��ْل��تُ��ُه َم��ا َويَ��ْك��ِذُب

العشائر: أبا يمدح وقال

َق��تَ��َل��ْه911 ِف��َراُق��ُك��ْم َح��يٍّ َل أَوَّ َط��َل��َل��ْه َوَال َربْ��َع��ُك��ْم تَ��ْح��َس��بُ��وا َال
اْل��َع��ذََل��ْه912 َه��َواُك��ُم ِف��ي َوأَْك��ثَ��َرْت ِب��ُك��ْم ال��نُّ��ُف��وُس َق��بْ��َل��ُه تَ��ِل��َف��ْت َق��ْد
إِِب��َل��ْه913 ٌح ُم��َروِّ ِص��ْرٌم َوِف��ي��ِه َوأَْوَح��َش��نَ��ا أَْه��ٌل َوِف��ي��ِه َخ��َال
بَ��َدَل��ْه914 بُ��ْرُج��ُه ��ْم��َس ال��شَّ َرِض��َي َم��ا َف��َل��ٍك َع��ْن اْل��َح��ِب��ي��ُب ذَاَك َس��اَر َل��ْو
َوَوَل��ْه915 َص��بَ��ابَ��ٌة ُح��بٍّ َوُك��لُّ َوأَْدُؤَرُه َواْل��َه��َوى أُِح��بُّ��ُه
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َه��ِط��َل��ْه916 َوُس��ْح��بُ��َه��ا ِس��َواُه إَِل��ى َظ��اِم��ئَ��ٌة َوْه��َي اْل��َغ��يْ��ُث يَ��نْ��ُص��ُرَه��ا
َوُم��ْرتَ��ِح��َل��ْه917 َف��اْع��َل��ِم��ي ُم��ِق��ي��َم��ًة َج��َدايَ��تَ��َه��ا يَ��ا ِم��نْ��ِك َواَح��َربَ��ا
تَ��ِف��َل��ْه918 َل��ِخ��ْل��تُ��َه��ا ِف��ي��َه��ا َوَل��ْس��ِت ِب��َه��ا َواْل��َع��ِب��ي��ُر اْل��ِم��ْس��ُك ُخ��ِل��َط َل��ْو
نَ��َج��َل��ْه919 َم��ْن بَ��ْع��ُض َوال��نَّ��ْج��ُل ِح��ِث اْل��بَ��ا أَبَ��ا يَ��ُف��وُق بَ��ْع��ُض��ُه َم��ْن ابْ��ُن أَنَ��ا
ِح��يَ��َل��ْه920 َوأَنْ��َف��ُدوا نَ��َف��ُروُه َم��ْن َل��ُه��ْم اْل��ُج��ُدوَد يَ��ذُْك��ُر َوإِنَّ��َم��ا
ُم��ْع��تَ��ِق��َل��ْه921 أَُروُح َوَس��ْم��َه��ِريٍّ ُم��ْش��تَ��ِم��َل��ْه أَُروُح ِل��َع��ْض��ٍب َف��ْخ��ًرا
َوُم��نْ��تَ��ِع��َل��ْه922 َخ��يْ��َرُه ُم��ْرتَ��ِديً��ا ِب��ِه َغ��َدْوُت إِذْ اْل��َف��ْخ��ُر َوْل��يَ��ْف��َخ��ِر
َج��َع��َل��ْه923 َح��يْ��ثُ��َم��ا َواْل��َم��ْرءُ أَْق��َداَر ـْ ال�� ِب��ِه َل��ُه اْإلِ بَ��يَّ��َن الَّ��ِذي أَنَ��ا
��ِف��َل��ْه924 ال��سَّ تُ��ِس��ي��ُغ��َه��ا َال ��ٌة َوُغ��صَّ ِب��َه��ا اْل��ِك��َراُم يَ��ْف��َرُح َج��ْوَه��َرٌة
نَ��َق��َل��ْه925 الَّ��ِذي ِم��َن ِع��نْ��ِدي أَْه��َوُن ِب��ِه أَُك��اُد الَّ��ِذي اْل��ِك��ذَاَب إِنَّ
تُ��َك��َل��ْه926 َوَال َع��اِج��ٌز َوَال َواٍن َوَال ُم��َداٍج َوَال ُم��بَ��اٍل َف��َال
َواْل��َع��َج��َل��ْه927 َواْل��َع��َج��اِج اْل��ُم��ْل��تَ��َق��ى ِف��ي َل��ًق��ى َف��َخ��رَّ ِس��ْف��تُ��ُه َوَداِرٍع
اْل��ُق��َوَل��ْه928 ��ُح اْل��ُم��نَ��قِّ ِف��ي��َه��ا يَ��َح��اُر ِب��َق��اِف��يَ��ٍة ُرْع��تُ��ُه َوَس��اِم��ٍع
أََك��َل��ْه929 الَّ��ِذي اْل��ُخ��بْ��َز يُ��َس��اِوي َال َم��ْن َم��ِع��ي ال��طَّ��َع��اَم أُْش��ِه��ُد َوُربَّ��َم��ا
َج��ِه��َل��ْه930 َم��ْن ِب��َرْغ��ِم ُدرٌّ رُّ َوال��دُّ َوأَْع��ِرُف��ُه ِب��ي اْل��َج��ْه��َل َويُ��ْظ��ِه��ُر
ُح��َل��َل��ْه931 أَْرِض��ِه َغ��يْ��ِر ِف��ي أَْس��َح��َب أَْن اْل��َع��َش��اِئ��ِر أَِب��ي ِم��ْن ُم��ْس��تَ��ْح��ِي��يً��ا
َوِج��َل��ْه932 َج��ِل��ي��ِس��ِه ِم��ْن ِث��يَ��ابُ��ُه َم��ِل��ٍك َل��َدى ِع��نْ��َدُه أَْس��َح��بُ��َه��ا
اْل��َح��َم��َل��ْه933 َس��يْ��ِب��ِه َم��ْح��ُم��وِل ُل أَوَّ َك��نَ��اِئ��ِل��ِه ِغ��ْل��َم��اِن��ِه َوِب��ي��ُض
بَ��ذََل��ْه934 الَّ��ِذي اْل��ُودِّ ِم��ثْ��َل أَبْ��ذُُل َوال اْل��ُح��َس��يْ��َن أَْم��َدُح َال ِل��ي َم��ا
أََم��َل��ْه؟!935 َم��ا اْل��َك��يْ��ذُبَ��اُن بَ��َل��َغ أَْم َخ��بَ��ًرا ِع��نْ��َدُه اْل��َع��يْ��ُن أَأَْخ��َف��ِت
َزِع��َل��ْه؟!936 اْل��وََغ��ى َس��اَع��َة َم��نْ��ُخ��وٍَّة ُج��ْم��ُج��َم��ٍة ُك��لِّ َض��رَّاَب َل��يْ��َس أَْم
َع��ذََل��ْه937 َم��نْ��ِط��ٌق ِل��ْل��ُج��وِد َك��اَن َل��ْو يُ��َف��اِرُق��ُه َم��ا اْل��ُج��وِد َوَص��اِح��َب
َه��َزَل��ْه938 َم��ْح��ِزٌم ِل��ْل��َه��ْوِل َك��اَن َل��ْو يُ��َف��تِّ��ُرُه َال اْل��َه��ْوِل َوَراِك��َب
ِق��بَ��َل��ْه939 اْل��َق��نَ��ا اْل��ُم��ْش��َرَع َط��يِّ��ِئ ِف��ي اْل��ُم��َك��لِّ��َل اْألَْح��َم��ِر َوَف��اِرَس
َك��َف��َل��ْه940 َرأَْت َال ِب��ال��ل��ِه أَْق��َس��َم ُخ��يُ��ولُ��ُه��ُم َوْج��َه��ُه َرأَْت ��ا َل��مَّ
َف��َع��َل��ْه941 الَّ��ِذي ِف��ْع��ِل��ِه ِم��ْن أَْك��بَ��ُر َوأَْص��َغ��َرُه ِف��ْع��َل��ُه َف��أَْك��بَ��ُروا
َش��َغ��َل��ْه942 بَ��ْع��ِض��ِه َع��ْن َج��ِم��ي��ٍل بَ��ْع��ُض َف��َال اْل��َك��ِم��ي��ُل اْل��َواِص��ُل اْل��َق��اِط��ُع
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ُم��تَّ��ِص��َل��ْه943 َواْل��ِه��بَ��اُت َوَط��اِع��ٌن تَ��ْش��ُج��ُرُه َوال��رَِّم��اُح َف��َواِه��ٌب
نَ��َزَل��ْه944 َم��نْ��ِزٌل ِخ��ي��َف َوُك��لَّ��َم��ا َس��َرى اْل��ِب��الَد آَم��َن َوُك��لَّ��َم��ا
َخ��تَ��َل��ْه945 َك��أَنَّ��ُه َح��تَّ��ى أَْم��َك��َن ُض��ًح��ى اْل��َع��ُدوَّ َج��اَه��َر َوُك��لَّ��َم��ا
نَ��ثَ��َل��ْه946 أَْو َالَص ال��دِّ َع��َل��يْ��ِه َس��نَّ إِذَا َوال��لِّ��َداَن اْل��ِب��ي��َض يَ��ْح��تَ��ِق��ُر
َل��ْه947 اْل��َف��َص��اَح��َة ِش��ْع��ِرَي َوَه��ذَّبَ��ْت ِل��ي اْل��َف��ق��اَه��ُة َف��ْه��َم��ُه َه��ذَّبَ��ْت َق��ْد
َح��َم��َل��ْه948 َم��ْن ُك��لَّ ��يْ��ُف ال��سَّ يَ��ْح��َم��ُد َال يَ��َدُه َح��اِم��ًدا ��يْ��ِف َك��ال��سَّ َف��ِص��ْرُت

يعرف أن أراد وإنما به، له كتب ماًال ليخلص الرملة إىل املسري يف كافوًرا واستأذن
ونكفيك، خالصه يف نبعث نحن املسري، نكلفك ال وهللا ال فقال: مسريه. يف كافور عند ما

الطيب: أبو فقال

َم��اَال ِف��ي��ِه أَُح��اِوُل بَ��َل��ٍد إَِل��ى َم��ِس��ي��ًرا تُ��َك��لِّ��ُف��ِن��ي َال أَتَ��ْح��ِل��ُف
َح��اَال949 َوأََش��دَّ ��ًة ُش��قَّ َوأَبْ��َع��َد َم��َك��انً��ا أَنْ��بَ��ى ُم��َك��لِّ��ِف��ي َوأَنْ��َت
َوال��رَِّج��اَال950 اْل��َف��َواِرَس ��ِن��َي َف��َل��قِّ يَ��ْوًم��ا اْل��ُف��ْس��َط��اِط َع��َل��ى ِس��ْرنَ��ا إِذَا
ُم��َح��اَال951 َض��يْ��ِم��ي ِم��ْن ُرْم��َت َوأَنَّ��َك ِم��نِّ��ي َف��اَرْق��َت َم��ْن َق��ْدَر ِل��تَ��ْع��َل��َم

الطيب أبا فوصل مرص إىل الفيوم من قدم قد وكان فاتًكا952 شجاع أبا يمدح وقال
دينار: ألف قيمتها هدية إليه وحمل

اْل��َح��اُل953 تُ��ْس��ِع��ِد َل��ْم إِْن ال��نُّ��ْط��ُق َف��ْل��يُ��ْس��ِع��ِد َم��اُل َوَال تُ��ْه��ِدي��َه��ا ِع��نْ��َدَك َخ��يْ��َل َال
أَْق��َواُل954 ال��نَّ��اِس َونُ��ْع��َم��ى َق��ْوٍل ِب��َغ��يْ��ِر َف��اِج��ئَ��ٌة نُ��ْع��َم��اُه الَّ��ِذي اْألَِم��ي��َر َواْج��ِز
ِم��ْك��َس��اُل955 اْل��َح��يِّ َع��ذَاَرى ِم��ْن َخ��ِري��َدٌة ُم��ولِ��يَ��ُه اْإلِْح��َس��اَن َج��ِزَي َف��ُربَّ��َم��ا
تَ��ْص��َه��اُل956 ِف��ي��ِه��نَّ َف��ِل��ي َج��ْرٍي ُظ��ُه��وَر تَ��ْم��نَ��ُع��ِن��ي ��ْك��ِل ال��شُّ ُم��ْح��َك��م��اُت تَ��ُك��ْن َوإِْن
َوإِْق��َالُل957 إِْك��ثَ��اٌر ِع��نْ��ِدَي ِس��يَّ��اِن َف��رََّح��ِن��ي اْل��َم��اَل ِألَنَّ َش��َك��ْرُت َوَم��ا
��اُل958 بُ��خَّ اْل��َح��قِّ ِب��َق��َض��اءِ َوأَنَّ��نَ��ا َل��نَ��ا يُ��َج��اَد أَْن َق��ِب��ي��ًح��ا َرأَيْ��ُت َل��ِك��ْن
َه��طَّ��اُل959 اْألَْرِض ِس��بَ��اِخ ِب��َغ��يْ��ِر َغ��يْ��ٌث بَ��اَك��َرُه اْل��َح��ْزِن َرْوِض َم��نْ��ِب��َت َف��ُك��نْ��ُت
��اُل960 ُج��هَّ تَ��أِْت��ي��ِه ِب��َم��ا اْل��ُغ��يُ��وَث أَنَّ َم��ْوِق��ُع��ُه ِل��ل��نُّ��ظَّ��اِر يُ��بَ��يِّ��ُن َغ��يْ��ٌث
��اُل961 َف��عَّ ��اَداِت ال��سَّ َع��َل��ى يَ��ُش��قُّ ِل��َم��ا َف��ِط��ٌن َس��يِّ��ٌد إِالَّ اْل��َم��ْج��َد يُ��ْدِرُك َال
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َس��ئَّ��اُل962 ��يْ��ِف ال��سَّ ِب��َغ��يْ��ِر َك��ُس��وٌب َوَال َوَه��بَ��ْت َم��ا يُ��ْم��نَ��اُه َج��ِه��َل��ْت َواِرٌث َال
َع��ذَّاُل963 اْإلِْم��َس��اِك َع��َل��ى ال��زََّم��اَن إِنَّ َف��أَْف��َه��َم��ُه َق��ْوًال َل��ُه ال��زََّم��اُن َق��اَل
َوأَبْ��َط��اُل964 َخ��يْ��ٌل ِب��َه��ا ��ِق��يَّ ال��شَّ أَنَّ ِب��َراَح��ِت��ِه اْه��تَ��زَّْت إِذَا اْل��َق��نَ��اُة تَ��ْدِري
أَْم��ثَ��اُل965 ��ْم��ِس ل��ل��شَّ َوَم��ا ُق��ْل��ُت ��ْم��ِس َك��ال��شَّ َم��نْ��َق��َص��ٌة اْل��َك��اِف َوُدُخ��وُل َك��َف��اِت��ٍك
أَْش��بَ��اُل966 َوْه��َي ِع��َداُه ِم��ْن ِب��ِم��ثْ��ِل��َه��ا بَ��َراِث��نُ��ُه َغ��ذَّتْ��َه��ا اْألُْس��َد أَْل��َق��اِئ��ِد
آَج��اُل967 ِل��ل��نَّ��اِس َك��َم��ا ��يُ��وِف َولِ��ل��سُّ ِب��ِه اْل��َق��ِت��ي��ِل ِج��ْس��ِم ِف��ي ��يْ��َف ال��سَّ أَْل��َق��اِت��ِل
أَْه��َم��اُل968 اْألَْرِض ِب��أََق��اِص��ي َوَم��الُ��ُه َه��يْ��بَ��تُ��ُه اْل��َغ��اَراِت َع��َل��ى َع��نْ��ُه تُ��ِغ��ي��ُر
َوذَيَّ��اُل969 َوَخ��نْ��َس��اءٌ َوَه��يْ��ٌق َع��يْ��ٌر أَِس��نَّ��تُ��ُه اْخ��تَ��اَرْت َم��ا اْل��َوْح��ِش ِم��َن َل��ُه
آَص��اُل970 ال��طِّ��ي��ِب ِف��ي أَْوَق��اتَ��َه��ا َك��أَنَّ ِب��َع��ْق��َوتِ��ِه ��اًة ُم��َش��هَّ ��يُ��وُف ال��ضُّ تُ��ْم��ِس��ي
َوأَْوَص��اُل971 ��ي��َزى ال��شِّ ِف��ي ِم��نْ��ُه َخ��َراِدٌل َل��بَ��اَدَرَه��ا َق��اِري��َه��ا َل��ْح��َم اْش��تَ��َه��ْت َل��ِو
تَ��ْرَح��اُل972 اْألَْض��يَ��اَف َح��َف��َز إِذَا إِالَّ َوَل��ٍد َوَال َم��اٍل ِف��ي ال��رُّْزءَ يَ��ْع��ِرُف َال
َس��ْل��َس��اُل973 ال��لَّ��ْوِن َوَص��اِف��ي ال��لِّ��َق��اِح َم��ْح��ُض َش��ِربُ��وا َم��ا َف��ْض��َالِت ِم��ْن اْألَْرِض َص��َدى يُ��ْرِوي
��اُل974 َوُق��فَّ نُ��زَّاٌل ��اُع ال��سَّ َك��أَنَّ��َم��ا َدٍم َع��بْ��َط ��اَع��اِت ال��سَّ َص��َواِرُم��ُه تَ��ْق��ِري
َوآبَ��اُل975 َوأَْغ��نَ��اٌم ُع��َداٌة ِم��نْ��َه��ا ُم��َخ��لَّ��َط��ًة َح��َواَل��يْ��ِه ال��نُّ��ُف��وُس تَ��ْج��ِري
اْألَُط��يْ��َف��اُل976 َع��نْ��ُه َع��اِج��َزٍة َوَغ��يْ��ُر نَ��اِئ��َل��ُه اْل��بُ��ْع��ِد أَْه��َل اْل��بُ��ْع��ُد يَ��ْح��ِرُم َال
ُل977 ُض��الَّ ��ْم��ُر َوال��سُّ َه��اِديَ��ٌة َواْل��ِب��ي��ُض ُظ��بَ��ًة أَْق��َراِن��ِه ِف��ي اْل��َف��ِري��َق��يْ��ِن أَْم��َض��ى
َواْآلُل978 اْل��َم��اءُ َوِف��ي��َه��ا ال��رَِّج��اِل بَ��يْ��َن َم��نْ��َظ��ِرِه أَْض��َع��اَف َم��ْخ��بَ��ُرُه يُ��ِري��َك
��اُل979 ُع��قَّ اْل��َع��ْق��ِل َوبَ��ْع��ُض اْخ��تَ��َل��ْط��َن إِذَا َح��اِس��ُدُه اْل��َم��ْج��نُ��وَن ��بُ��ُه يُ��َل��قِّ َوَق��ْد
أَْج��بَ��اُل980 اْل��َج��يْ��َش انَّ َوَل��َو ��ِه َش��قِّ ِم��ْن َوَل��ه��ا َل��ُه بُ��دٌّ َال اْل��َج��يْ��َش ِب��َه��ا يَ��ْرِم��ي
َوِرئْ��بَ��اِل981 ِح��ْل��ٌم َل��ُه��ُم يَ��ْج��تَ��ِم��ْع َل��ْم َم��َخ��اِل��بُ��ُه ِف��ي��ِه��ْم نَ��ِش��بَ��ْت اْل��ِع��َدى إِذَا
تَ��ْغ��تَ��اُل982 ال��دَّْه��ِر َوُص��ُروُف ُم��َج��اِه��ٌر أَبَ��ًدا َص��ْرُف��ُه َدْه��ٌر ِم��نْ��ُه يَ��ُروُع��ُه��ْم
نَ��الُ��وا؟!983 أَتَ��ى َم��ا ��ي ِب��تَ��َوقِّ الَّ��ِذي َف��َم��ا ُم��ُه تَ��َق��دُّ اْألَْع��َل��ى ��َرَف ال��شَّ أَنَ��اَل��ُه
��اُل984 َع��سَّ اْل��َك��ْع��ِب َوأَض��مُّ ُم��َه��نَّ��ٌد ِح��ْل��يَ��تَ��ُه َك��اَن تَ��َح��لَّ��ْت اْل��ُم��لُ��وُك إِذَا
أَْه��َواُل985 اْل��َه��يْ��َج��اءِ ِم��َن نَ��َم��تْ��ُه َه��ْوٌل َق��اِط��بَ��ًة ��ْج��َع��اِن ال��شُّ أَبُ��و ُش��َج��اٍع أَبُ��و
َداُل986 َوَال ِم��ي��ٌم َوال َح��اءٌ اْل��َح��ْم��ِد ِف��ي ِل��ُم��ْف��تَ��ِخ��ٍر َم��ا َح��تَّ��ى اْل��َح��ْم��َد تَ��َم��لَّ��َك
ِس��ْربَ��اُل987 اْل��َم��اِذيِّ ِم��َن َك��َف��اُه َوَق��ْد ُم��َض��اَع��َف��ٌة َس��َراِب��ي��ٌل ِم��نْ��ُه َع��َل��يْ��ِه
ال��نَّ��اُل988 أَيُّ��َه��ا نَ��َواًال َغ��َم��ْرَت َوَق��ْد َح��َس��ٍن ِم��ْن أَْوَل��يْ��َت ْ َم��ا أَْس��تُ��ُر َوَك��يْ��َف
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يَ��ْح��تَ��اُل989 اْل��َع��ْل��يَ��اءِ َع��َل��ى اْل��َك��ِري��َم إِنَّ َوتَ��ْك��ِرَم��ِت��ي ِب��رِّي ِف��ي َرأْيَ��َك َل��طَّ��ْف��َت
آَم��اُل990 ��يْ��َك َك��فَّ ِف��ي َولِ��ْل��َك��َواِك��ِب تَ��ْج��َواُل َولِ��ْألَْخ��بَ��اِر َغ��َدْوَت َح��تَّ��ى
ِت��نْ��بَ��اُل991 ال��تِّ��نْ��بَ��اِل َع��َل��ى ال��ثَّ��نَ��اءَ إِنَّ َالِب��ِس��ِه ُط��وُل ثَ��نَ��اِئ��ي أََط��اَل َوَق��ْد
يَ��ْخ��تَ��اُل992 اْألَْق��َداِر ِف��ي َق��ْدَرَك َف��ِإنَّ بَ��َش��ٍر ِف��ي تَ��ْخ��تَ��اَل أَْن تَ��ْك��بُ��ُر ُك��نْ��َت إِْن
ِم��ْف��َض��اُل993 اْل��ِم��ْف��َض��اِل َع��َل��ى َوأَنْ��َت إِالَّ َص��اِح��بَ��َه��ا تَ��ْرَض��اَك َال نَ��ْف��َس��َك َك��أَنَّ
بَ��ذَّاُل994 ال��رَّْوِع ِف��ي َل��َه��ا َوأَنْ��َت إِالَّ ِل��ُم��ْه��َج��ِت��َه��ا َص��وَّانً��ا تَ��ُع��دَُّك َوال
َق��تَّ��اُل995 َواْإلِْق��َداُم يُ��ْف��ِق��ُر اْل��ُج��وُد ُك��لُّ��ُه��ُم ال��نَّ��اُس َس��اَد ��ُة اْل��َم��َش��قَّ َل��ْوَال
ِش��ْم��َالُل996 ِب��ال��رَّْح��ِل َم��اِش��يَ��ٍة ُك��لُّ َم��ا َط��اَق��تَ��ُه اْإلِنْ��َس��اُن يَ��بْ��لُ��ُغ َوإِنَّ��َم��ا
َوإِْج��َم��اُل997 إِْح��َس��اٌن ال��نَّ��اِس أَْك��ثَ��ِر ِم��ْن ب��ه اْل��َق��ِب��ي��ِح تَ��ْرُك َزَم��ٍن َل��ِف��ي إِنَّ��ا
أَْش��َغ��اُل998 اْل��َع��يْ��ِش َوُف��ُض��وُل َق��اتَ��ُه َم��ا َوَح��اَج��تُ��ُه ال��ثَّ��اِن��ي ُع��ْم��ُرُه اْل��َف��تَ��ى ِذْك��ُر

قد وكان وثالثمائة، وخمسني ثالث سنة لشكروز بن دلري الفوارس أبا يمدح وقال
عن الخارجي وانرصف كالب، بني من بها نجم الذي الخارجي لقتال الكوفة إىل جاء

إليها: دلري وصول قبل الكوفة

اْل��َع��ْق��ِل ��َة ِص��حَّ يَ��دَِّع��ي ُك��لٌّ َك��َدْع��َواِك
َج��ْه��ِل؟999 ِم��ْن ِف��ي��ِه ب��َم��ا يَ��ْدِري الَّ��ِذي ذا َوَم��ْن

ِب��َم��َالَم��ٍة َالِئ��ٍم أَْوَل��ى ِل��َه��نَّ��ِك
اْل��َع��ذِْل1000 إل��ى تَ��ْع��ذُِل��ي��َن ��ْن ِم��مَّ َوأَْح��َوُج

َع��اِش��ٌق ِم��ثْ��َل��َك ال��نَّ��اِس ف��ي َم��ا تَ��ُق��ولِ��ي��َن:
ِم��ثْ��ِل��ي1001 تَ��ِج��ِدي أَْح��بَ��بْ��تُ��ُه َم��ْن ِم��ثْ��َل ِج��ِدي

ُم��ْرَه��َف��اِت��ِه َع��ْن ِب��اْل��ِب��ي��ِض َك��نَ��ى ُم��ِح��بٌّ
��ْق��ِل1002 ال��صَّ َع��ِن أَْج��َس��اِم��ِه��نَّ ف��ي َوِب��اْل��ُح��ْس��ِن

أَنَّ��ِن��ي َغ��يْ��َر اْل��َق��نَ��ا ُس��ْم��ِر َع��ْن ��ْم��ِر َوِب��ال��سُّ
ُرْس��ِل��ي1003 َوأَْط��َراُف��َه��ا أَِح��بَّ��اِئ��ي َج��نَ��اَه��ا

َف��ْض��َل��ٌة ف��ي��ِه تَ��ِب��ْت َل��ْم ُف��َؤاًدا َع��ِدْم��ُت
ال��نُّ��ْج��ِل1004 َواْل��َح��َدِق اْل��ُغ��رِّ ال��ثَّ��نَ��ايَ��ا ِل��َغ��يْ��ِر
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ِغ��بْ��َط��ًة ِب��اْل��َه��ْج��ِر َح��ْس��نَ��اءُ َح��َرَم��ْت َف��َم��ا
ب��اْل��َوْص��ِل1005 اْل��َه��ْج��َر َش��َك��ى َم��ْن بَ��َل��َغ��تْ��َه��ا َوَال

اْل��ُع��َال ِم��َن يُ��نَ��اُل َال َم��ا أَنَ��ْل ذَِري��ِن��ي
��ْه��ِل1006 ال��سَّ ف��ي ��ْه��ُل َوال��سَّ ��ْع��ِب ال��صَّ ف��ي اْل��ُع��َال َف��َص��ْع��َب

َرِخ��ي��َص��ًة اْل��َم��َع��اِل��ي لُ��ْق��يَ��اَن تُ��ِري��ِدي��َن
ال��نَّ��ْح��ِل1007 إِبَ��ِر ِم��ْن ��ْه��ِد ال��شَّ ُدوَن بُ��دَّ َوَال

تَ��ْل��تَ��ِق��ي َواْل��َخ��يْ��ُل اْل��َم��ْوَت َع��َل��يْ��نَ��ا َح��ِذْرِت
تُ��ْج��َل��ى1008 َع��اِق��بَ��ٍة أَيِّ َع��ْن تَ��ْع��َل��ِم��ي َوَل��ْم

َم��ِن��يَّ��ِت��ي َش��َريْ��ُت َل��ْو َغ��ِب��ي��نً��ا َف��َل��ْس��ُت
ِل��ي1009 َل��ْش��َك��َرَوزٍّ بْ��ِن ِدلَّ��يْ��َر ِب��ِإْك��َراِم

بَ��يْ��نَ��نَ��ا اْل��َخ��َواِط��ُر اْألنَ��اِب��ي��ُب تُ��ِم��رُّ
ِل��ي1010 َف��تَ��ْح��َل��ْو األِم��ي��ِر إْق��بَ��اَل َونَ��ذُْك��ُر

َل��ُه َس��ب��ٌب أَنَّ��َه��ا أَْدِري ُك��نْ��ُت َوَل��ْو
اْل��َق��تْ��ِل1011 ف��ي ِب��ال��زِّيَ��اَدِة ُس��ُروِري َل��َزاَد

ِف��تْ��نَ��ًة اْل��ِع��َراَق��يْ��ِن أَْرُض َع��ِدَم��ْت َف��َال
َوال��َم��ْح��ِل1012 اْل��َخ��ْوِف َك��اِش��َف إل��يْ��َه��ا َدَع��تْ��َك

نُ��ُص��وَل��نَ��ا اْل��َح��ِدي��ُد أَنْ��بَ��ى إذَا َظ��ِل��ْل��نَ��ا
ال��نَّ��ْص��ِل1013 ِم��َن أَْم��َض��ى ِم��نْ��َك ِذْك��ًرا نُ��َج��رُِّد

اْل��َوَغ��ى ف��ي اْس��ِم��َك ِم��ِن نَ��َواِص��ي��َه��ا َونَ��ْرِم��ي
ال��نَّ��بْ��ِل1014 َوِم��َن ��اِب��نَ��ا نُ��شَّ ِم��ْن ِب��أَنْ��ف��ذَ

أَتَ��يْ��تَ��نَ��ا اْل��ِق��تَ��اِل بَ��ْع��ِد ِم��ْن تَ��ُك َف��ِإْن
َق��بْ��ِل1015 ِم��ْن ِذْك��ُرَك اْألَْع��َداءَ َه��َزَم َف��َق��ْد

اْج��ِت��َم��اِع��نَ��ا َق��بْ��َل اْل��َق��ْل��َب أَْط��ِوي ِزْل��ُت َوَم��ا
��بْ��ِل1016 َوال��سُّ ��نَ��اِب��ِك ال��سَّ بَ��يْ��َن َح��اَج��ٍة َع��َل��ى

ِب��أَنْ��ُف��ٍس إَِل��يْ��َك ِس��ْرنَ��ا تَ��ِس��ْر َل��ْم َول��ْو
اْألَْه��ِل1017 َع��َل��ى اْل��ِج��يَ��اَد يُ��ْؤثِ��ْرَن َغ��َراِئ��َب
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َوَرْوَض��ٍة ِب��َوْح��ٍش َم��رَّْت إذَا َوَخ��يْ��ٍل
يَ��ْغ��ِل��ي1018 َوِم��ْرَج��لُ��نَ��ا إالَّ َرْع��يَ��َه��ا أَبَ��ْت

ِش��ْرَك��ًة اْل��َف��ْض��ِل ِف��ي اْل��َق��ْص��َد َرأَيْ��َت َول��ِك��ْن
َواْل��َف��ْض��ِل1019 ِب��اْل��َق��ْص��ِد اْل��َف��ْض��َالِن َل��َك َف��َك��اَن

َراِئ��ًدا اْل��َوبْ��َل يَ��تَّ��بِّ��ُع الَّ��ِذي َوَل��يْ��َس
اْل��َوبْ��ِل1020 َراِئ��ُد َداِرِه ِف��ي َج��اءَُه َك��َم��ْن

َق��ْل��بُ��ُه ��ْوَق ال��شَّ يَ��دَِّع��ي ��ْن ِم��مَّ أَنَ��ا َوَم��ا
��ْغ��ِل1021 ب��ال��شُّ ال��زِّيَ��اَرِة تَ��ْرِك ِف��ي َويَ��ْح��تَ��جُّ

ِب��َدْوَل��ٍة تَ��ُف��وَز أَْن ِك��َالٌب أََراَدْت
َواِإلبْ��ِل1022 ��َويْ��َه��اِت ال��شُّ َرْع��َي تَ��َرَك��ْت ِل��َم��ْن

َوْح��َدَه��ا ال��وْح��َش يَ��تْ��ُرَك أَْن َربُّ��َه��ا أب��ى
اْألَْك��ِل1023 ِم��َن اْل��َخ��ِب��ي��َث ��بَّ ال��ضَّ يُ��ْؤِم��َن َوأَْن

ِط��ِم��رٍَّة ُك��لَّ ِدلَّ��يْ��ُر َل��َه��ا َوَق��اَد
ال��نَّ��ْخ��ِل1024 ِم��َن َس��ُح��وٌق يْ��َه��ا ِب��َخ��دَّ تُ��ِن��ي��ُف

��ُه َك��فُّ األْرَض تَ��ْل��ِط��ُم َج��َواٍد َوُك��لَّ
ال��نَّ��ْع��ِل1025 ِم��َن اْل��َح��ِدي��ِد ال��نَّ��ْع��ِل َع��ِن ِب��أَْغ��نَ��ى

َخ��لَّ��ف��ْت َواْل��َغ��يْ��َث اْل��َغ��يْ��َث تُ��ِري��ُغ َف��َولَّ��ْت
ِب��ال��رِّْج��ل1026 اْل��يَ��ِد ِف��ي َك��اَن َق��ْد َم��ا َوتَ��ْط��لُ��ُب

ذَِل��ي��َل��ٌة َوْه��َي ال��َم��اِل َه��ْزَل تُ��ح��اِذُر
اْل��َه��ْزِل1027 ِم��َن َش��رٌّ ال��ذُّلَّ أنَّ َوأَْش��َه��ُد

ِب��ِه َق��اِص��َدٍة َغ��يْ��َر إَل��يْ��نَ��ا َوأَْه��َدْت
ِب��اْل��ِف��ْع��ِل1028 اْل��َق��ْوَل يَ��ْس��ِب��ُق ��َج��ايَ��ا ال��سَّ َك��ِري��َم

ِب��ج��وِدِه ال��رََّزاي��ا آثَ��اَر تَ��تَ��بَّ��َع
ِب��اْل��ُف��تْ��ِل1029 األِس��نَّ��ِة آثَ��اِر تَ��تَ��بُّ��َع

َونَ��َوالُ��ُه َس��يْ��ُف��ُه َش��اٍك ُك��لَّ َش��َف��ى
ال��ثُّ��ْك��ِل1030 ِم��َن ال��ثَّ��اِك��َالِت َح��تَّ��ى اءِ ال��دَّ ِم��َن
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َوْج��ِه��ِه ُص��وَرُة ��ْم��َس ال��شَّ تَ��ُروُق َع��ِف��ي��ٌف
1031 ال��ظِّ��لِّ إَل��ى َل��َح��اَد َش��ْوًق��ا نَ��َزل��ت َوَل��ْو

َل��ُه َع��اِش��َق��ٌة اْل��َح��ْرَب َك��أَنَّ ُش��َج��اٌع
َوال��رَّْج��ِل1032 ِب��اْل��َخ��يْ��ِل تْ��ُه َف��دَّ َزاَرَه��ا إذَا

نَ��ْف��ُس��ُه اْل��َخ��ْم��ِر إَل��ى تَ��ْص��َدى َال َوَريَّ��اُن
اْل��بَ��ذِْل1033 ِم��َن يَ��َداُه تَ��ْرَوى َال َوَع��ْط��َش��اُن

َق��ْدِرِه َوتَ��ْع��ِظ��ي��ُم ِدلَّ��يْ��ٍر َف��تَ��ْم��ِل��ي��ُك
َواْل��َع��ْدِل1034 ال��ل��ِه ِب��َوْح��َداِن��يَّ��ِة َش��ِه��ي��ٌد

ُح��َس��اَم��ُه يَ��ُه��زُّ ِدلَّ��يْ��ٌر َداَم َوَم��ا
ِش��بْ��ِل1035 َوَال ِل��َل��يْ��ٍث ال��دُّنْ��ي��ا ِف��ي نَ��اَب َف��َال

��ُه َك��فَّ يُ��َق��لِّ��ُب ِدلَّ��يْ��ٌر َداَم َوَم��ا
1036 ِح��لِّ ِف��ي اْل��َم��َك��اِرِم َدْع��َوى ِم��ْن َخ��ْل��َق َف��َال

َط��َه��اَرٌة تَ��ِت��مَّ أَْن ��ي يُ��َرجِّ َال َف��تً��ى
اْل��بُ��ْخ��ِل1037 ِم��َن َراَح��تَ��يْ��ِه ��ْر يُ��َط��هِّ َل��ْم ِل��َم��ْن

ِب��ِه أَتَ��ى أَْص��ًال ال��رَّْح��م��ُن َق��َط��َع َف��َال
اْألَْص��ِل1038 ال��طَّ��يِّ��َب ال��طَّ��يِّ��َب َرأَي��ُت َف��ِإنِّ��ي

وكان بالطرم، الكردي محمد بن َوْهُشوذَان وقعة ويذكر الدولة، عضد يمدح وقال
بلده: وأخذ فهزمه الري من جيًشا إليه أنفذ الدولة ركن والده

اْإلِِب��ُل1039 تَ��ْح��تَ��نَ��ا َوتُ��ْرِزُم نَ��بْ��ِك��ي ال��طَّ��َل��ُل أَيُّ��ه��ا َف��إنَّ��ا اثْ��ِل��ْث
ُف��ُع��ُل1040 ِل��ِم��ثْ��ِل��َه��ا ال��طُّ��لُ��وَل إنَّ َط��َل��ٍل َع��َل��ى َع��تْ��ٌب َف��َال أْوَال
ال��رَُّج��ُل1041 أَيُّ��َه��ا ِب��َك َم��ا َغ��يْ��ُر ِب��ي ُم��ْع��تَ��ِذًرا: ُق��ْل��َت تَ��نْ��ِط��ُق ُك��نْ��َت َل��ْو
َق��تَ��لُ��وا1042 َم��ْن بَ��ْع��ُض أَنِّ��ي أَبْ��ِك َل��ْم َش��َغ��ُف��وا َم��ْن بَ��ْع��ُض أنَّ��َك أَبْ��َك��اَك
ُدَوُل1043 ِل��ِديَ��اِرِه��ْم أيَّ��اُم��ُه��ْم َواْح��تَ��َم��لُ��وا أَق��ْم��َت الَّ��ِذي��َن إنَّ
نَ��َزلُ��وا1044 َح��يْ��ثُ��َم��ا َويَ��نْ��ِزُل َم��َع��ُه��ْم َرَح��لُ��وا ُك��لَّ��َم��ا يَ��ْرَح��ُل اْل��ُح��ْس��ُن
اْل��ِح��َل��ُل1045 ِب��َه��ا ُف��ِت��نَ��ْت بَ��َدِويَّ��ٌة تُ��ِدي��ُرُه��َم��ا َرَش��أٍ ُم��ْق��َل��تَ��ي ِف��ي
تَ��ِص��ُل1046 الَّ��ِذي َوَم��ِن َوُص��ُدوِدَه��ا ِه��ْج��َرتِ��َه��ا ُط��وَل اْل��َم��َط��اِع��ُم تَ��ْش��ُك��و
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َواْل��َع��َس��ُل1047 ال��ِم��ْس��ُك َوْه��َو تَ��َرَك��تْ��ُه َل��بَ��ٍن ِم��ْن اْل��َق��ْع��ِب ِف��ي أَْس��أََرْت َم��ا
ثَ��َم��ُل1048 اْل��َه��َوى أَنَّ أْع��َل��ْم��ِت��ِن��ي َل��َه��ا: َف��ُق��ل��ُت تَ��ْص��ُح��و أَال َق��اَل��ْت:
اْل��َغ��َزُل1049 َع��اَق��ُه َوْح��َدِك َوبَ��َرْزِت َص��بَّ��َح��ُك��ْم َف��نَّ��اُخ��ْس��َر أنَّ َل��ْو
ُق��تُ��ُل1050 َخ��َواِدٌع ال��ِم��َالَح إنَّ َك��تَ��اِئ��بُ��ُه َع��نْ��ُك��ْم َوتَ��َف��رََّق��ْت
اْل��بَ��َخ��ُل1051 َوَش��أْنُ��ِك اْل��ُم��لُ��وِك َم��ِل��ُك َوَض��يْ��ُف��ُك��ُم َف��اِع��َل��ًة ُك��نْ��ِت َم��ا
يَ��َس��ُل؟1052 الَّ��ِذي َل��ُه تَ��بْ��ذُِل��ي��َن أْم َف��تَ��ْف��تَ��ِض��ِح��ي ِق��ًرى أتُ��َم��نِّ��ِع��ي��َن
َوَج��ُل1053 َوَال َج��ْوٌر َوَال بُ��ْخ��ٌل ِب��ِه َح��لَّ ِب��َح��يْ��ُث يَ��ُح��لُّ ال بَ��ْل
َف��يَ��ْع��تَ��ِدُل1054 ذََك��ْرنَ��اُه َط��نَ��ٌب أْدَرَك��ُه ال��رُّْم��ُح َم��ا إذَا َم��ِل��ٌك
َغ��َف��لُ��وا1055 َف��َق��ْد ِب��ِه يَ��ُس��وُس ��ا َع��مَّ َع��َج��ُزوا َق��بْ��َل��ُه َم��ْن يَ��ُك��ْن َل��ْم إْن
َواْل��َج��بَ��ُل1056 ��ْه��ُل ال��سَّ إَل��يْ��ِه َف��َش��َك��ا بَ��ْج��َدِت��َه��ا ابْ��ُن نْ��يَ��ا ال��دُّ أتَ��ى ح��تَّ��ى
اْل��ِع��َل��ُل1057 ِب��ِج��ْس��ِم��ِه تَ��ُم��رَّ َال أْن َل��ُه اْل��َك��ِف��ي��ِل إَل��ى اْل��َع��ل��ي��ِل َش��ْك��َوى
أََج��ُل1058 َل��َه��ا َم��ا ف��نَ��ْف��ُس��َك أَْق��ِدْم َش��َج��اَع��تُ��ُه: — َك��ذَبَ��ْت َف��َال — َق��اَل��ْت
اْل��بَ��َط��ُل1059 َم��ِن َوًغ��ى يَ��ْوَم ِق��ي��َل أَْو َم��ثَ��ٌل َج��َرى إْن ال��نِّ��َه��ايَ��ُة َف��ْه��َو
َواْل��ع��ُق��ُل1060 ��ْك��ُل ال��شُّ ��َالِح ال��سِّ ُدوَن َل��ُه اْل��َع��اِم��ِدي��َن اْل��ُوُف��وِد ُع��َدُد
ُش��ُغ��ُل1061 بُ��ْخ��ِت��ِه ف��ي َولِ��ُع��ْق��ِل��ِه��ْم َع��َم��ٌل َخ��يْ��ِل��ِه ف��ي َف��ِل��ُش��ْك��ِل��ِه��ْم
اْل��بَ��َدُل1062 أِو بَ��ِق��يَّ��تُ��َه��ا أَْو ِه��َي َم��َواِه��ِب��ِه أَيْ��ِدي َع��َل��ى تُ��ْم��ِس��ي
اْألََس��ُل1063 يَ��نْ��بُ��ُت إَل��يْ��ِه َش��ْوًق��ا َس��بَ��ٍل إَل��ى يَ��ِدِه ِم��ْن يَ��ْش��تَ��اُق
َوال��نَّ��َف��ُل1064 اْل��َح��ْوذَاُن َال َواْل��َم��ْج��ُد ِب��ِه اْل��َم��ْك��ُرَم��اُت تَ��ُط��وُل َس��بَ��ٌل
يَ��َل��ُل1065 تَ��ْق��ِب��ي��ِل��َه��ا ِم��ْن ِب��ال��نَّ��اِس ِب��َه��ا أَق��اَم أَْرٍض َح��َص��ى َوإَل��ى
ال��ُق��بَ��ُل؟1066 َوتُ��ذَخ��ُر تُ��َص��اُن َف��ِل��َم��ْن َض��َواِح��ُك��ُه��ْم تُ��َخ��اِل��ْط��ُه َل��ْم إْن
َوال��رُُّس��ُل1067 اآليَ��اُت ِه��َي ُق��َدٌر َخ��اِل��ِق��ِه نُ��وِر ِم��ْن َوْج��ِه��ِه ف��ي
اْل��ُق��َل��ُل1068 ُس��يُ��وِف��ِه ِب��ُح��ْك��ِم َرِض��يَ��ْت ُح��ُك��وَم��تَ��ُه أبَ��ْت ال��ُق��لُ��وُب َوإذَا
ال��ذُّبُ��ُل1069 اْل��َق��نَ��ا ِف��ي��ِه َل��ُه َس��َج��َدْت َل��ُه ��ُج��وَد ال��سُّ أَبَ��ى اْل��َخ��ِم��ي��ُس َوإذَا
اْل��َه��بَ��ُل؟1070 ��َك ِألُمِّ تَ��ْس��تَ��ِزي��َد أَْم َح��َك��َم��ْت َم��ا َوْه��ُش��َوذَاُن أَرِض��ي��َت
ُش��َع��ُل1071 اْل��َق��نَ��ا بَ��يْ��َن َوَك��أنَّ��َه��ا ُم��ْع��َم��َدٍة َغ��يْ��َر ِب��َالَدَك َوَرَدْت
َق��بَ��ُل1072 أَْع��يَ��اِن��َه��ا ف��ي َواْل��َخ��يْ��ُل َخ��َزٌر أَْع��يَ��اِن��ِه��ْم ف��ي َواْل��َق��ْوُم
َخ��َل��ُل1073 نَ��أَْوا ِب��َم��ْن َوَل��يْ��َس ِب��ِه��ُم ِق��بَ��ٌل أتَ��ْوا ِب��َم��ْن َل��يْ��َس َف��أتَ��ْوَك
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َق��َف��ل��وا1074 إذَا يَ��ْدِري َوَال َف��َص��لُ��وا أَنَّ��ُه��ُم ب��ال��رَّيِّ َم��ْن يَ��ْدِر َل��ْم
َوِع��ُل1075 َوَال ُم��نْ��َه��ِزًم��ا َوَم��َض��يْ��َت أَس��ٌد َوَال ُم��ْع��تَ��ِزًم��ا َف��أتَ��يْ��َت
ال��ُم��َق��ُل1076 ِل��تَ��نَ��اَل��ُه تَ��ُك��ْن َل��ْم َم��ا َوَراَح��ُه��ُم ِس��َالَح��ُه��ُم تُ��ْع��ِط��ي
يَ��نْ��تَ��ِق��ُل1077 ال��رَّأُْس َع��نْ��ُه َك��اَد َم��ْن َم��ْم��َل��َك��ٍة ِب��نَ��ْق��ِل اْل��ُم��ل��وِك أَْس��َخ��ى
تَ��َف��لُ��وا1078 َوإنَّ��َم��ا َغ��ِرْق��َت َق��ْوٍم إَل��ى َدَل��ْف��َت َم��ا اْل��َج��َه��اَل��ُة َل��ْوَال
اْل��ِغ��يَ��ُل1079 نَ��َص��َرتْ��ُه��ُم َوَال َغ��ْدًرا َظ��ِف��ُروا َوَال ِس��رٍّا أْق��بَ��لُ��وا َال
اْل��ِح��يَ��ُل1080 ِب��َك َض��اَق��ْت إذَا إالَّ تَ��ْع��ِرُف��ُه ِم��نْ��َك أَْف��َرَس تَ��ْل��َق َال
َف��َض��لُ��وا1081 أْو بُ��َويْ��ِه آُل نَ��َض��لُ��وَك َل��ُه يُ��َق��اُل أََح��ٌد يَ��ْس��تَ��ِح��ي َال
َع��َدلُ��وا1082 َوَل��ْوا أَْع��َل��ْوا َع��َل��ْوا أَْغ��نَ��ْوا ُس��ِئ��لُ��وا َوَف��ْوا وََع��ُدوا َع��َف��ْوا َق��َدُروا
نَ��َزلُ��وا1083 َغ��ايَ��ًة أََراُدوا َف��ِإذَا َط��َل��بُ��وا َم��ا َوَف��ْوَق ��َم��اءِ ال��سَّ َف��ْوَق
َق��ِب��لُ��وا1084 َك��اِذٌب تَ��َع��ذََّر َف��إذَا َص��َواِرَم��ُه��ْم َم��َك��اِرُم��ُه��ْم َق��َط��َع��ْت
اْل��َع��ذَُل1085 َم��َق��اَم��ُه يَ��ُق��وُم َس��يْ��ًف��ا ُم��َخ��اِل��ِف��ِه��ْم َع��َل��ى يَ��ْش��َه��ُروَن َال
َك��َم��ل��وا1086 ِب��ِه َم��ْن ُش��َج��اٍع َوأَبُ��و َق��َه��ُروا ِب��ِه َم��ْن َع��ِل��يٍّ َف��أَبُ��و
أََم��ُل1087 َف��اتَ��ُه��ْم َال أَْن اْل��َم��ْه��ِد ِف��ي ذَا ُغ��رَِّة بَ��َرَك��اُت ِل��ذَا َح��َل��َف��ْت

ويَرسة، يَمنة الجيش قدام يسري وكان الصيد، آلة ومعه يتصيد شجاع أبو وخرج
عرشة عىل حسن موضع وهو األرزن؛ دشت إىل وصل حتى صاده، إال صيًدا يرى فال
تصاد، الوحوش فكانت ومروج، ومياه غاب وفيه الجبال، به تحف شرياز، من فراسخ
من هربت النشاب أثخنها فإذا املضايق، عليها الرجال أخذت بالجبال اعتصمت وإذا
حسنة ماء عني عىل أياًما املكان بذلك فأقام يديه؛ بني فتسقط الدشت إىل الجبال رءوس
ويف وثالثمائة، وخمسني أربع سنة رجب يف وأنشده الحال فوصف الطيب، أبو ومعه

قال: الطيب، أبو قتل السنة هذه

ِل��ي؟1088 َوَم��ا َل��ُه َم��ا تَ��ُق��وَل: ِب��أَْن َوال��لَّ��يَ��اِل��ي األيَّ��اَم أَْج��َدَر َم��ا
َص��اِل1089 اْل��ُح��ُروِب ِب��ِن��ي��َراِن َف��تً��ى َم��َق��اِل��ي َه��َك��ذَا يَ��ُك��وَن أَْن َال
ِب��بَ��اِل1090 ِل��ي اْل��َف��ْح��َش��اءُ تَ��ْخ��ُط��ُر َال اْغ��ِت��َس��اِل��ي َوِب��َه��ا َش��َراب��ي ِم��نْ��َه��ا
ِس��ْربَ��اِل1091 َص��نْ��َع��تَ��ْي ِل��ي ُم��َخ��يَّ��ًرا أَذْيَ��اِل��ي ِم��ْن ال��زَّرَّاُد َج��ذََب َل��ْو
إْدَالِل��ي1092 َوإنَّ��َم��ا َال َوَك��يْ��َف ِس��ْرَواِل ِس��َوى َس��ْرَد ُس��ْم��تُ��ُه َم��ا
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األبْ��َط��اِل1093 َق��اِت��ِل ُش��َج��اٍع أَب��ي ��َم��اِل َوال��شَّ اْل��َم��ْج��ُروِح ِب��َف��اِرِس
اْل��َخ��اِل��ي1095 أَْم��ِس اْل��ُق��ْف��َص أََص��اَر ��ا َل��مَّ َواْل��ِج��ْريَ��اِل1094 اْل��َم��ْوِت ُك��ئُ��وِس َس��اِق��ي
َواْإلْج��َف��اِل1096 ِب��اْل��َف��رِّ اتَّ��َق��ْت َح��تَّ��ى اْل��ِق��تَ��اِل َع��ِن اْل��ُك��ْرَد َوَق��تَّ��َل
ب��اْل��َع��َواِل��ي1097 اْل��ُف��ْرَس��اَن َواْق��تَ��نَ��َص َوَج��اِل��ي َوَط��اِئ��ٌع َف��َه��اِل��ٌك
اْل��ِج��بَ��اِل1098 ِف��ي اْل��َوْح��ِش ِل��َص��يْ��ِد َس��اَر ��َق��اِل ال��صِّ ال��ُم��ْح��َدثَ��ِة َواْل��ُع��تُ��ِق
َواألْوَص��اِل1099 اإلنْ��ِس ِدَم��اءِ َع��َل��ى َوال��رَِّم��اِل اْألَْرِض ِرَق��اِق َوِف��ي
ال��َم��َالِل1100 َال ��ِة ال��ِه��مَّ ِع��َظ��ِم ِم��ْن ال��رَِّع��اِل َع��ِن اْل��ُم��ْه��ِر ُم��نْ��َف��ِرَد
انْ��ِس��َالِل1101 ِس��َوى يَ��تَ��َح��رَّْك��َن َم��ا اِالْس��ِت��بْ��َداِل َال ��نِّ ال��ضَّ ِة َوِش��دَّ
ُم��ْخ��تَ��اِل1102 َف��ْوَق��َه��ا َع��ِل��ي��ٍل ُك��لُّ ال��تَّ��ْص��َه��اِل َع��َل��ى يُ��ْض��َربْ��َن َف��ُه��نَّ
ال��زََّواِل1103 إَِل��ى ��ْم��ِس ال��شَّ َم��ْط��َل��ِع ِم��ْن ��َع��اِل ال��سُّ َخ��ْش��يَ��َة َف��اُه يُ��ْم��ِس��ُك
اْألَْدَغ��اِل1104 ِف��ي َف��انْ��َغ��لَّ َع��َدا َوَم��ا آِل َغ��يْ��َر َط��اَر َم��ا يَ��ِئ��ْل َف��َل��ْم
َواْل��َح��َالِل1105 ال��لَّ��ْح��ِم اْل��َح��َراِم ِم��َن َوال��دَِّح��اِل ِب��اْل��َم��اءِ اْح��تَ��َم��ى َوَم��ا
ال��طُّ��َواِل1106 األْرُزِن ِل��َدْش��ِت َس��ْق��يً��ا اآلَج��اِل َع��َدُد ال��نُّ��ُف��وَس إِنَّ
ِل��ل��رِّئْ��بَ��اِل1107 ال��ِخ��نْ��ِزي��ِر ُم��َج��اِوِر َواْألَْغ��يَ��اِل اْل��ِف��ي��ِح ال��ُم��ُروِج بَ��يْ��َن
اْل��َغ��َزاِل1108 َع��َل��ى ال��دُّبِّ ُم��ْش��تَ��ِرِف األْش��بَ��اِل ِم��َن اْل��َخ��نَ��اِن��ي��ِص َداِن��ي

َواْألَْش��َك��اِل1109 األْض��َداِد ُم��ْج��تَ��ِم��ِع
ال��َك��َم��اِل َع��َوَز َع��َل��يْ��َه��ا َخ��اَف اإلْف��َض��اِل ذَا َف��نَّ��اُخ��ْس��َر َك��أنَّ

َوال��َف��يَّ��اِل1110 ِب��اْل��ِف��ي��ِل َف��َج��اءََه��ا
َوال��رَِّج��اِل1111 اْل��َخ��يْ��ِل ُوُه��وِق َط��ْوَع اْل��ِح��بَ��اِل ِف��ي األُيَّ��ُل َف��ِق��ي��َدِت
األَْج��ذَاِل1112 ب��يَ��ِب��ِس ��ًة ُم��ْع��تَ��مَّ األْرَس��اِل ال��نَّ��َع��ِم َس��يْ��َر تَ��ِس��ي��ُر
ال��تَّ��َف��اِل��ي1113 ِم��َن َم��نَ��َع��تْ��ُه��نَّ َق��ْد األَْح��َم��اِل أثْ��َق��ِل تَ��ْح��َت ُولِ��ْدَن
األْظ��َالِل1115 إل��ى ��تْ��َن تَ��َل��فَّ إذا اْل��ُه��زاِل1114 ِف��ي األْج��َس��اَم تَ��ْش��َرُك ال
ِل��إلذَْالِل1116 ُخ��ِل��ْق��َن َك��أنَّ��َم��ا األْم��ثَ��اِل أْش��نَ��َع أََريْ��نَ��ُه��نَّ
َح��اِل ِف��ي نَ��اِف��ًع��ا َل��يْ��َس َوال��ُع��ْض��ُو ��اِل1117 اْل��ُج��هَّ ُس��بَّ��َة ِف��ي ِزي��اَدًة

ال��َخ��بَ��اِل1118 ِم��َن اْل��ِج��ْس��ِم ِل��َس��اِئ��ِر
��اِل1119 ال��ضَّ ِب��ِق��ِس��يِّ ُم��ْرتَ��ِديَ��اٍت األْوَع��اِل ِم��َن اْل��ُف��ْدُر َوأْوَف��ِت
اآلَط��اِل1120 ِم��َن يَ��نْ��ُف��ذَْن يَ��َك��ْدَن ِل��َالْك��َف��اِل اْألْط��َراِف نَ��َواِخ��َس
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اإلْج��َالِل1121 َال ِل��ْإلْض��َح��اِك يَ��ْص��لُ��ْح��َن ِس��بَ��اِل ِب��َال ُس��وٌد ِل��ًح��ى َل��َه��ا
اْل��َغ��َواِل��ي َوَال ب��اْل��ِم��ْس��ِك تُ��ْغ��ذَ َل��ْم ُم��تْ��َف��اِل نَ��بْ��تُ��َه��ا أَِث��ي��ٍث ُك��لُّ
َم��اِل1122 ِب��ال��دِّ ال��ِم��ْس��ِك ذَِك��يِّ َوِم��ْن ِب��اْألبْ��َواِل األْدَه��اِن ِم��َن تَ��ْرَض��ى
ال��َم��اِل1123 َش��بَ��َك��اِت ِم��ْن َل��َع��دََّه��ا ُم��ْح��تَ��اِل َع��اِرَض��ْي ِف��ي ُس��رَِّح��ْت َل��ْو
ِب��اإلْق��بَ��اِل اْإلْدبَ��اِر َش��ِب��ي��َه��ِة َواألْط��َف��اِل1124 ��ْوءِ ال��سَّ ُق��َض��اِة بَ��يْ��َن
ِن��بَ��اِل َواِب��َل��ْي ف��ي ف��اْخ��تَ��َل��َف��ْت اْل��َق��ذَاِل1125 َع��َل��ى اْل��َوْج��َه تُ��ْؤثِ��ُر ال

ُم��َع��اِل1126 َوِم��ْن ال��طَّ��ْوِد أْس��َف��ِل ِم��ْن
ِن��َص��اِل1127 َك��ِب��َدْي ِك��بْ��ٍد ُك��لِّ ف��ي ال��رَِّج��اِل َع��تَ��ُل أْوَدَع��تْ��َه��ا َق��ْد
َواْإلِْرَق��اِل1128 اْألَْظ��َالِف َم��ْق��لُ��وبَ��َة اْل��ِق��َالِل ِم��َن يَ��ْه��ِوي��َن َف��ُه��نَّ
اْإلِي��َص��اِل1129 َس��ِري��َع��ِة ُط��ُرٍق ِف��ي ال��َم��َح��اِل َع��َل��ى اْل��َج��وِّ ف��ي يُ��ْرِق��ْل��َن
اْل��ِع��َج��اِل1130 أَْع��َج��َل اْل��ُق��ِف��يِّ َع��َل��ى ال��ِم��ْك��َس��اِل ِن��ي��َم��َة ِف��ي��َه��ا يَ��نَ��ْم��َن
��َالِل1131 ال��ضَّ ِم��َن يُ��َح��اِذْرَن َوَال اْل��َك��َالِل ِم��َن يَ��تَ��َش��كَّ��يْ��َن َال
إِْق��َالِل1132 إَِل��ى إِْك��ثَ��اٍر تَ��ْش��ِوي��ُق ال��تَّ��ْرَح��اِل َس��بَ��َب َع��نْ��َه��ا ف��َك��اَن
ِق��يَ��اِل1133 َوِف��ي َس��ْل��َم��ى ِف��ي يَ��َخ��ْف��َن بَ��ْل��بَ��اِل ف��ي ِم��نْ��ُه نَ��ْج��ٍد َف��َوْح��ُش
َوال��رِّئَ��اِل1134 ال��رُّبْ��ِد َواْل��َخ��اِض��بَ��اِت َواْألَْوَراِل ��بَ��اِب ال��ضِّ نَ��َواِف��َر
اْألَْزَواِل أَْخ��بَ��اِرِه ِم��ْن يَ��ْس��َم��ْع��َن َوال��ذَّيَّ��اِل َواْل��َخ��نْ��َس��اءِ َوال��ظَّ��بْ��ِي

��َؤاِل1135 ال��سُّ َع��َل��ى اْل��ُخ��ْرَس يَ��بْ��َع��ُث َم��ا
ِب��َواِل��ي1136 يُ��تْ��ِح��ُف��َه��ا َل��ْو تَ��َودُّ َواْل��َم��تَ��اِل��ي َواْل��ُع��وذُ ُف��ُح��ولُ��َه��ا
اْألَْه��َواِل1137 َه��ِذِه ِم��ْن يُ��ْؤِم��نُ��َه��ا َوال��رَِّح��اِل ب��اْل��ُخ��ْط��ِم يَ��ْرَك��بُ��َه��ا
َه��طَّ��اِل1138 ُم��ْس��ِب��ٍل ُك��لِّ َوَم��اءَ تُ��بَ��اِل��ي َوَال اْل��ُع��ْش��َب َويَ��ْخ��ُم��ُس
ب��ال��ثَّ��َع��اِل��ي1139 اْألُْس��َد ِص��ْدَت ِش��ئْ��َت َل��ْو ��اِل َوال��ُق��فَّ ��اِر ��فَّ ال��سُّ أْق��َدَر يَ��ا
َالِل اْإلِ َم��ْوِض��َع َج��َع��ْل��َت َوَل��ْو ِب��اْآلِل اْل��ِع��َدا َغ��رَّْق��َت ِش��ئْ��َت أَْو

ِل��ي1140 ِب��ال��آلَّ َق��تَ��ْل��َت َآلِل��ئً��ا
اْل��ِه��َالِل اْل��َغ��اِئ��بَ��ِة ال��ظُّ��َل��ِم ف��ي ��َع��اِل��ي ال��سَّ َط��َرُد إِال يَ��بْ��َق َل��ْم
اْآلَم��اِل1141 َغ��ايَ��َة بَ��َل��ْغ��َت َف��َق��ْد اْألُبَّ��اِل اْإلِِب��ِل ُظ��ُه��وِر َع��َل��ى
َم��نَ��اِل1142 َال ِع��نْ��َد َم��َك��اٍن َال ِف��ي اْل��ُم��َح��اِل ِس��َوى ِم��نْ��َه��ا تَ��دَْع َف��َل��ْم
اْل��َح��اِل��ي َوأَنْ��َت اْل��َح��ْل��ُي ال��نَّ��َس��ُب َواْل��َم��َع��اِل��ي ْوَل��ِة ال��دَّ َع��ُض��َد يَ��ا
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ِب��اْل��َج��َم��اِل1143 ِم��نْ��َك تَ��َح��لَّ��ى َح��ْل��يً��ا َواْل��َخ��ْل��َخ��اِل ��نْ��ِف ِب��ال��شَّ َال ِب��اْألَِب
ال��ِم��ْع��َط��اِل1144 ِف��ي اْل��ُح��ْس��ُن ِم��نْ��َه��ا أَْح��َس��ُن ِث��َق��اِل َوُح��ًل��ى ُق��بْ��ٍح َوُربَّ
َواْألَْخ��َواِل1145 ِب��اْل��َع��مِّ َق��بْ��ِل��ِه ِم��ْن َواْألْف��َع��اِل ِب��ال��نَّ��ْف��ِس اْل��َف��تَ��ى َف��ْخ��ُر

هوامش

من املفهوم املصدر إىل يعود عده يف والضمري توقف. : تأيَّ ويروى: تمهل، : تأنَّ (1)
جملة من التمهل هذا واحسب رحيلك يف وترفق سريك أمهل يقول: تعطي. وتنيل: . تأنَّ
التايل. البيت يف ذكر ما وهو ساعة. أقمت لو وعطاء نواًال منك نعده أنا يعني تعطيه، ما
اإلقامة. واملقام: به. منصوب عامله عن نائب مصدر ُجوَدَك: َوُجْد أي وجودك: (2)
ولو عندنا باإلقامة جد يقول املقام. ضمري واسمها «لو»، بعد محذوفة كان خرب وقليًال:
وإن كثري فهو جهتك من كان ما كل ألن قليًال؛ يعد ال به تجود الذي فإن قليلة، كانت

الطثرية: ابن قال كما قل،

َق��ِل��ي��ِل َغ��يْ��ُر ِم��نْ��ِك َوُق��لٌّ إَِل��يْ��ِك نَ��َظ��ْرتُ��َه��ا إِْن نَ��ْظ��َرٌة َق��ِل��ي��ًال َوَل��يْ��َس

املوصيل: إسحاق قال وكما

اْل��َق��ِل��ي��ُل تُ��ِح��بُّ ��ْن ِم��مَّ َوَك��ِث��ي��ٌر ِع��نْ��ِدي يَ��ْك��ثُ��ُر ِم��نْ��ِك َق��لَّ َم��ا إِنَّ

الكبد، من أخذ تاء، الدال فقلبت الكبد الكبت: وأصل واإلذالل. اإلغاظة الكبت: (3)
فأحرقه؛ كبده أصاب مبلغه بصاحبه بلغ ملا الغيظ فكأن واألحقاد، الغيظ معدن وهو
اللغة: أهل وقال الرئة. إصابة وهو الوري، من وأري: األكباد. سود هم لألعداء: يقال لهذا
للبغيض تقول والعرب والدم، القيح منه يقاء شديد قرح — الرمي مثال عىل — الوري
جوف يمتلئ «ألن الحديث: ويف وشبابا. رعيًا عطس: إذا وللحبيب وقحابا، وريا سعل: إذا
ألكبت باإلقامة جد املتنبي: يقول شعًرا.» يمتلئ أن من له خري يريه حتى قيًحا أحدكم
وارتحاله؛ بوداعه والعدو الحاسد شبه ثم عدوي. رئة وأوجع قربك عىل يحسدني من

الوداع: قبح يف تمام أبو وقال ويوجعانه. قلبه يلذعان ألنهما
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اْل��َوَداِع ِم��َن ُخ��ِل��ْق��َت َق��ْد َك��أَنَّ��َك َح��تَّ��ى اْل��ُق��بْ��ِح َف��ْوَق َوِزْدَت َق��بُ��ْح��َت

والقبيل: املطر. والحيا: املمدوح. قبيلة وتغلب: أكبت. عىل عطف ويهدأ: (4)
أياديك من خجًال املطر عن ويمسك السحاب هذا يسكن حتى بنا أقم يقول: العشرية.
باملطر شبههم السحاب؟ هذا مطر أم قبيلكم تغلب أبنو شككنا: حتى أفرط فقد الغزار

تمام: أبي قول إىل ينظر وهذا الكثرة. يف

َوْه��ُب؟ َع��اَش أَْم نُ��وُرُه تَ��َج��لَّ��ى َوْه��ٍب اب��ُن أم ال��س��م��اءِ نَ��َدى ف��ق��ل��ت:

سيف إفراط رأيت فلما الجود، عىل يلوم من أعيب مىض فيما كنت يقول: (5)
تمام: أبو قال ألومه. رصت الجود يف الدولة

َع��اِذُل َوْه��َو اْل��َوَرى بَ��يْ��َن ِم��ْن ألَْص��بَ��َح يَ��ْس��تَ��ِم��ي��ُح��ُه الَّ��ِذي اْس��َط��اَع َل��ِو َع��َط��اءٌ

البحرتي: وقال

َع��اِذلُ��ُه َوْه��َو َح��اِت��ٌم َألَْض��َح��ى َل��َديْ��ِه َح��اِت��ًم��ا أَنَّ َل��ْو اْل��ُج��وِد ِف��ي ُم��ْس��ِرٍف إَِل��ى

إلفراطه السحاب ألوم اآلن رصت يعني للسحاب؛ «له» يف الضمري القطاع: ابن وقال
الطريق. عليه يكدر أن مخافة السماح يف

ال يقول: حال. والجملة بعده، ما خربه: مبتدأ، الدولة: وسيف الكالل. النبو: (6)
كان إذا والسيف الصقيل، املايض الدولة سيف وأنت الطريق قطع عن تعجز أن أخىش
أن خشية املطر يف الرحيل عدم إليك أطلب لم إني يريد: الكالل. عليه يخاف ال ماضيًا

الطريق. عىل التغلب عن تعجز
وتمنى قومه يف الكريم السيد والغطريف: شوى. وجمعها الرأس، جلدة الشواة: (7)
رشيف سيد كل إن يقول: الرأس. وسط واملفرق: تتمنى. أي — التاءين إحدى بحذف —
وطئك من السيد يستنكف ال لرشفك يعني لسريك، طريًقا رأسه مفرق يكون أن يتمنى

تمام: أبي قول إىل نظر هذا ويف بك. ترشًفا ذلك يتمنى بل رأسه،
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َق��بْ��ُر أَنَّ��َه��ا اْش��تَ��َه��ْت إِالَّ ثَ��َوى َغ��َداَة بُ��ْق��َع��ٌة تَ��بْ��َق َل��ْم اْألَثْ��َواِب َط��اِه��َر َم��َض��ى

وقيل: العميق. املوضع والعمق: العمق. مثل مكان ورب أي العمق: ومثل (8)
امتأل حتى الوطيس فيه حمي قد املكان هذا مثل عميق مكان ورب يقول: بعينه. واٍد
قطع عليك أخىش فكيف لذلك، تكرتث ولم مجاريه يف الخيل بك جرت القتىل دماء من

التايل. بالبيت إيضاًحا ذلك زاد وقد الطريق؟
آثار من األرض يف يبقى ما وحل؛ جمع والوحول: املوت. منية؛ جمع املنايا: (9)
بالوحول. يباِل لم املنايا أسباب هي التي املهالك خوض اإلنسان تعود إذا يقول: املطر.

الوحل. من أشد هو ما يخوض أن تعود ألنه السفر؛ من يمنعه ال الوحل أن يريد
من يقول: السهل. ضد وصعب: األرض. من خشن ما حزن؛ جمع الحزونة: (10)
عليه يمتنع لم أي والسهل؛ الحزن من مكان يعصه لم له وتنفتح األعداء حصون تطيعه

سلوكه. يصعب ولم
والخامل: الذكر. سقوط والخمول: وأحياه. بعثه وأنرشه: امليت هللا نرش (11)
وأصابته الليايل نكبته من كل يقول: للتعجب. واالستفهام: له. نباهة ال الذي الساقط
وترفع فتشهره تحييه الخمول أماته من وكل بإحسانك، منها وتجريه تخفره باملحن

الرومي: ابن قول من منقول البيت وهذا وكيع: ابن قال عليه. بإنعامك ذكره

َوأَنْ��َك��ُر َع��ِل��ْم��َت َل��ْو أَْدَه��ى ُه��َو ِل��َم��ا ِب��ُق��ْدَرٍة اْل��خ��م��وِل َم��ْوِت ِم��ْن نَ��َش��ْرتُ��َك

وقبله: القحطبي، خالًدا الرومي ابن بها يهجو أبيات (من

��ُر ُم��َق��صِّ ِف��ي��َك أَبْ��َل��ْغ��ُت َوإِْن َف��َق��ْولِ��ي َوَف��نَّ��ُه اْل��ِه��َج��اءَ أَْع��يَ��يْ��َت أََخ��اِل��د

وبعده:

يُ��نْ��َش��ُر) ال��نَّ��اِس ِف��ي ِل��ل��تَّ��ْخ��ِل��ي��ِد َك��اَن إِذَا نُ��ُش��وِرِه ِم��ْن ِالْم��ِرٍئ َخ��يْ��ٌر َوَل��ْل��َم��ْوُت

يمنعه، خفريًا له وكان وأمنه، ومنعه أجاره خفًرا: يخفر الرجل خفر ويقال هذا:
الهذيل: جندب أبو قال تخفريًا، خفره وكذلك
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��ر أَُخ��فَّ َل��ْم إِذَا َس��يْ��ِف��ي ��ُرنِ��ي يُ��َخ��فِّ َوَراِئ��ِه ِم��ْن اْل��َغ��ض��ى َج��ْم��ُر َوَل��ِك��نَّ��ِن��ي

أخفرته ويقال: — والضم بالفتح — والُخفارة والَخفارة الخفرة ذلك: من واالسم
يف لم الذمة: وأخفر به، وغدرت عهده نقضت إذا الرجل: وأخفرت خفريا، معه بعثت إذا

بها.
يقطع أن الحسام وعادة الحسام نسميك يقول: القاطع. السيف الحسام: (12)
بجودك الذل وأماته الفقر قتله من تحيي أنك أي القتيل؛ به يعيش حسام وأنت اآلجال،

التايل. البيت يف ذلك بني كما —
الوصل فيك اجتمع فقد أنت أما فقط، القطع هو السيف فعل إن يقول: (13)
ومثله مقدم. استثناء ألنه منصوب؛ والقطع: األعداء. وتقطع األولياء تصل ألنك والقطع؛

الكميت: قول

َم��ذَْه��ُب اْل��َح��قِّ َم��ذَْه��َب إِالَّ َوَم��اِل��َي ِش��ي��َع��ٌة أَْح��َم��َد آَل إِالَّ َوَم��اِل��َي

بالعطاء. يجيزهم أي الناس؛ يصل الذي والوصول. املحسن. والرب:
اصربوا لهم: ويقول الجيوش يصرب الذي الجأش الرابط الفارس أنت يقول: (14)
وال الكالم عىل الرجل يقدر فال القتال، واشتد الخطب عظم وقد الحرب، عض عىل صربًا
القول. مقول وهو عامله، عن نائب مطلق، مفعول صربًا: فقوله الصهيل. عىل الفرس

الجماد أن والرشف املهابة من بلغت قد يقول: استقامة. أي قصد: وفيه (15)
ويقرص غريك به طعن إذا قصًدا فيه أن مع ويميل، عنك فيحيد يخافك فالرمح يعرفك؛
عىل تجرتئ فال الحروب يف تتحاماه األبطال أن واملعنى لك. هيبًة طوله مع ينالك أن عن

مطاعنته.
مع — وأقرص عنك أحيد أنا لقال: الكالم عىل يقدر الرمح كان لو يقول: (16)

اآلخر: قول من وهذا ورشفك. لهيبتك طعنك عن — طويل

ِب��اْل��ع��ج��ِب ال��رَّْوِع يَ��ْوَم َع��نْ��َك َل��َخ��بَّ��َرا نَ��َط��َق��ا َل��ْو ��يْ��ِف ال��سَّ َوَص��ْدَر ��نَ��اَن ال��سِّ إِنَّ

وللحصني:
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ال��لَّ��ْه��ذَُم ��نَ��اُن َوال��سِّ اْل��ُم��َه��نَّ��ِد َح��دُّ تَ��َط��ايَ��َرْت ال��نُّ��ُف��وُس إِذَا َع��َل��يْ��َك يُ��ثْ��ِن��ى

عنرتة: قول وأصله

ُم��َك��لِّ��ِم��ي اْل��َك��َالَم َع��ِل��َم َل��ْو َوَل��َك��اَن اْش��تَ��َك��ى اْل��ُم��َح��اَوَرُة َم��ا يَ��ْع��َل��ُم َك��اَن َل��ْو

الفضائل، من فيك هللا جمع ملا وحدك لخلدت إنسان يخلد أن جاز لو يقول: (17)
لخلدتك. وإال الغدر، عىل مطبوعة فهي خالنها، إفناء وشنشنتها أحًدا تخلد ال الدنيا ولكن

زيد: بن عدي قول من وهذا

ِب��َخ��اِل��ِد َح��يُّ َل��يْ��َس َل��ِك��ْن َل��خ��ل��دَت، ُم��َخ��لَّ��ًدا اْل��َح��يَ��اِة ِف��ي َح��يٌّ َك��اَن َف��َل��ْو

املهلبي: يزيد بن ملحمد ومثله

ُم��َخ��لِّ��َدُه نْ��يَ��ا ال��دُّ ِف��ي َربُّ��َك َل��َك��اَن ِل��نَ��ْج��َدِت��ِه َم��ْخ��لُ��وًق��ا ال��ل��ُه َخ��لَّ��َد َل��ْو

الدهر، وقيل: املنية، واملنون: الرماح. بالعوايل: واملراد السيوف. املرشفية: (18)
األعداء ملنازلة والرماح السيوف نعد يقول: وجمًعا. واحًدا ويكون ويذكر، يؤنث ثم ومن
تغني فال قتال، غري من منا تقتله من وتقتل نفوسنا تخرتم املنية ولكن األقران، ومدافعة

شيئًا. األسلحة تلك عنا
للضن أو الحاجة لفرط إما البيوت، من املدناة واملقربات: الخيل. السوابق: (19)
الجهد. يستفرغ ال — الجري — العدو من رضب والخبب: الرعي. إىل ترسل فال بها،
سعي من تنجينا ال هذا ومع حادث، بنا ألم إذا بنا لتنجو الكريمة الخيول ونرتبط يقول:
طاهر بن هللا عبد قول وبديع كنا. حيثما وتدركنا تقتلنا فإنها آثارنا؛ يف وخببها الليايل،

الدهر: يف

َوَم��ْط��ُع��وِن َم��ْج��ُروٍح بَ��يْ��ن ِم��ْن َف��نَ��ْح��ُن َح��َواِدِث��ِه ِم��ْن ُح��ُروٍب ِف��ي َك��أَنَّ��نَ��ا

مواصلة. أي وصال؛ إىل يُروى الوصال: إىل وقوله إنكاري. استفهام من: (20)
سبيل ال ولكن يهواها، أحد كل أن أي الدهر؟ قديم من الدنيا يعشق لم الذي من يقول:
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واصلها عشاقها من فكثري الوصال، دوام إىل أي الوصال: إىل فقوله وصالها، دوام إىل
الوصال. عىل تدوم ال ولكنها وواصلته،

اإلنسان حظ إن يقول: — الثاني — نصيبك خربه: مبتدأ، — األول — نصيبك (21)
ينقطع الوصال ذلك فإن منامه؛ يف خياله وصال من كحظه حياته يف حبيبه وصال من
واملوت كاملنام العمر جعل باالنتباه. الحبيب بخيال التمتع ينقطع كما باملوت، قريب عن

تمام: أبو قال كما املنام، من كاالنتباه

أَْح��َالُم َوَك��أَنَّ��ُه��ْم َف��َك��أَنَّ��َه��ا َوأَْه��لُ��َه��ا ��نُ��وُن ال��سُّ ِت��ْل��َك انْ��َق��َض��ْت ثُ��مَّ

التهامي: وقال

َس��اِري َخ��يَ��اٌل بَ��يْ��نَ��ُه��َم��ا َواْل��َم��ْرءُ يَ��ْق��َظ��ٌة َواْل��َم��ِن��يَّ��ُة نَ��ْوٌم َف��اْل��َع��يْ��ُش

يقول: اليشء. يغطي ما والغشاء: ابتدائية. وحتى: املصيبة. رزء؛ جمع األرزاء: (22)
أصابه إال موضع منه يبَق لم حتى فجائعه قلبي عىل وترادفت الدهر أرزاء عيلَّ كثرت

الدهر. سهام من غالف يف فصار منها سهم
رماني إذا اآلن فرصت يقول: السهم. يف التي الحديدة نصل؛ جمع النصال: (23)
نصالها تتكرس وإنما لإلصابة، موضًعا لها تجد ال إذ قلبي؛ إىل تصل لم بسهامه الدهر
معناه تمثيل وهذا الواحدي: قال ببعض. بعضها تصطك ألنها قبلها؛ التي النصال عىل
بذلك رصح كما اإلنسان اعتاده كثر إذا واليشء عندي، هانت حتى عيلَّ توالت األرزاء أن
— املتنبي عىل يتجنى ما أكثر وما — وكيع ابن مماحكات إحدى وإليك التايل. البيت يف
نصل األيمن الجانب نصل فيبلغ جنبيه من يرمى يكون أن إال البيت معنى يصح ال قال:
قال كما قال ولو ذلك، يصح فال واحدة ناحية من الرمي يكون أن وأما األيرس، الجانب

لصح: املبارك بن عمر

ُم��ِص��ي��ُب َف��َرْش��ُق��ه��نَّ َرَم��يْ��َن َح��تَّ��ى ُق��لُ��وٌب ف��ت��س��ت��ب��ي��ك يَ��نْ��تَ��ِظ��ْرَن َل��ْم
نُ��ُدوُب ال��نُّ��ُدوِب تَ��ْح��ِت ِم��ْن َف��َل��ُه��نَّ ِب��ِم��ثْ��ِل��َه��ا ��َه��اَم ال��سِّ يُ��تَ��بِّ��ْع��َن نَ��ْج��ٌل

ذي ألخي ومثله حديثة. ندوبًا يتبعن القديمة الندوب ألن مثله؛ يصح كالم فهذا
الرمة:
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أَْوَج��ُع ِب��اْل��َق��ْرِح اْل��َق��ْرِح َ نَ��ْك��أ َوَل��ِك��نَّ بَ��ْع��َدُه اْل��ُم��ِص��ي��بَ��اُت أَْوَف��ى يُ��نْ��ِس��ِن��ي َوَل��ْم

بشعره رثى مسعوًدا وأن وجرفاس، وهشام مسعود هم: الرمة ذي إخوة إن (قيل:
وهشام ومسعود غيالن أربعة؛ كانوا وقيل: عمهما، ابن دلهم بن وأوىف غيالن أخاه هذا
وقبل عليها، ويغلب الرمة ذو فيها فيزيد األبيات يقول أحدهم كان شعراء، وكلهم وأوىف

البيت: هذا

ُم��تْ��َرُع َم��ْآلُن اْل��َع��يْ��ِن َوَج��ْف��ُن َع��َزاءً بَ��ْع��َدُه ِب��َغ��ي��َالَن أَْوَف��ى َع��ْن تَ��َع��زَّيْ��ُت
َوأَْوَج��ُع��وا ِب��َش��رٍّ َج��اءُوا َل��َق��ْد َل��َع��ْم��ِري ِرَك��ابُ��ُه��ْم َواَف��ْت ِح��ي��َن أَْوَف��ى ال��رَّْك��ُب نَ��َع��ى
تَ��َص��دَُّع ِم��نْ��ُه ��مُّ ال��صُّ اْل��ِج��بَ��اُل تَ��َك��اُد يُ��ْخ��ِل��ُف��ونَ��ُه َال اْألَْخ��َالِق بَ��اِس��َق نَ��َع��ْوا
تَ��َض��ْع��َض��ُع��وا) َق��ْد َق��ْوُم��ُه ِب��أَْوَف��ى َوأَْم��َس��ى َدْل��َه��ٍم ابْ��ِن بَ��ْع��َد اْل��َم��ْع��ُم��وُر اْل��َم��ْس��ِج��ُد َخ��َوى

الدهر وهان يقول: الدهر. رماني قوله: لداللة لرميه أو للدهر هان ضمري (24)
الحمايس: قول من وهذا املباالة. وال الحذر ينفع ال بأنه علًما بمصائبه أحفل فال عيلَّ

تَ��نَ��اُم اْل��َح��ِب��ي��ِب َف��ْق��ِد َع��َل��ى َوَع��يْ��ِن��ي تَ��نْ��َط��ِوي اْل��بَ��يْ��ِن َع��َل��ى نَ��ْف��ِس��ي َج��َع��َل��ْت َوَق��ْد
ِك��َراُم َع��َل��يَّ ِج��ي��َران بَ��اَن َوإِن ال��نَّ��َوى ِم��َن أُبَ��اِل��ي َم��ا َح��تَّ��ى َوَف��اَرْق��ُت

الخريمي: قول ومثله

َف��أَْج��َزُع؟! َع��َل��يَّ أَْج��َدى ج��زٌع َوَه��ْل َم��َغ��بَّ��ٍة َخ��يْ��َر ��بْ��ُر ال��صَّ َف��َك��اَن َص��بَ��ْرُت

أبايل. ما أنا وها أبايل: فما هان بدل ويروى
جميًعا الناعني أول — أنطاكية إىل ورد نعيها وكان — الناعي هذا يقول: (25)
امليم بفتح — وميتة منها، أجلُّ قبلها امرأة تمت لم يعني الجالل؛ هذا يف ماتت امرأة ألول
قال عليها، ماتت التي الحال يعني — امليم بكرس — ِميتة ورويت: فخففت. ميتة، أي —
وقولهم: هذا، األحوال. أول يرد ولم األموات أول أراد ألنه أوجه؛ األوىل والرواية الواحدي
حاًال، إال تستعمل وال قالوا: الحال، أو املصدر عىل منصوب جميًعا أي طرٍّا؛ القوم جاءني
أحمد فقال: أنت؟ كيف له: وقيل الحال. غري يف املتطبب النرصاني خصيب واستعملها
بني رأيت األعراب: نوادر ويف العالء. أبو بذلك أنبأني سيده: ابن قال خلقه، طرِّ إىل هللا
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والنعي امليت. بخرب يأتي الذي وهو ناٍع، جمع والناعون: بأجمعهم. رأيتهم إذا ؛ بطرٍّ فالن
وقال ونعيانًا، نعيًا ينعاه نعاه به، واإلشعار امليت، بموت الدعاء أو املوت خرب والنعي:
يسري وجعل فرًسا راكب ركب ورشف قدر له ميت منهم مات إذا العرب كانت الجوهري:
فالن هلك أي األثري: ابن وقال وفاته، خرب وأظهر انعه أي فالنًا؛ نعاءِ ويقول: الناس يف
بمعنى ونزال، ودراك قطام مثل الكرس عىل مبنية وهي فالن، بموت العرب هلكت أو

للكميت: وأنشدوا وانزل، أدرك

َواْألَْص��ِل ِل��ل��دََّع��اِئ��ِم ِف��َراًق��ا َوَل��ِك��ْن َق��تْ��ِل َوَال َم��ْوٍت َغ��يْ��َر ُج��ذَاًم��ا ن��ع��اءِ

قلب عىل يخطر ولم موتًا يروا لم الناس كأن حتى املرأة هذه موت يستعظم (26)
ما بديع ومن وعمومه. املوت فشو مع الناس عند يعظم العظيم وموت قبلها، منهم أحد
الحسن قول — بعيد من إليه ينظر ولكنه املتنبي، بيت قبيل من وليس — املوت يف قيل

البحرتي: وقال املوت. من بباطل أشبه ا حقٍّ رأيت ما البرصي:

بَ��اِط��ُل اْألََم��اِن��يُّ تَ��َخ��طَّ��تْ��ُه َم��ا إِذَا َك��أَنَّ��ُه ��ا َح��قٍّ اْل��َم��ْوِت ِم��ثْ��َل أََر وَل��ْم

جرير: أو العابدين زين وقال

َراِئ��َح��اِت تَ��ْغ��ُدو ِح��ي��َن َونَ��ْل��ُه��و َواَج��َه��تْ��نَ��ا اْل��َج��نَ��اِئ��ُز إِذَا نُ��َراُع
َراِت��َع��اِت َع��اَدْت َغ��اَب ��ا َف��َل��مَّ ِذئْ��ٍب ِل��َم��َغ��اِر ثُ��لَّ��ٍة َك��َروَْع��ِة

الغنم.) من القطيع (الثلة:
فقال: وهب بن محمد وأخذه

َونَ��ْل��َع��ُب َف��نَ��ْل��ُه��و نْ��يَ��ا ال��دُّ َوتَ��ْع��تَ��ِرُض ِذْك��ِرِه َس��اَع��َة اْل��َم��ْوِت ِل��ِذْك��ِر نُ��َراُع
يُ��نْ��َس��ُب اْل��َج��ْه��ِل إَِل��ى َوِع��ْرَف��اٌن َع��َل��يْ��ِه أَْم��ِرِه أَْغ��َل��ُب ��كَّ ال��شَّ َك��أَنَّ يَ��ِق��ي��ٌن

لها يدعو امليت؛ لغسل يخلط طيب والحنوط: ورحمته. مغفرته هللا: صالة (27)
كأن بالجمال، مكفنًا وجهها وجمال للميت، الحنوط بمنزلة لها هللا رحمة تكون بأن
رحم يقول: وكأنه محاسنها، يغري لم املوت أن إىل إشارة ذلك ويف لوجهها، كفن الجمال
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من وهو مختار، غري الجميل بالوجه امللك أم وصفه وكيع: ابن قال الجميل. وجهها هللا
النمري: قول

َواْل��ُح��لُ��وِل اْل��َم��ح��لَّ��ِة ِت��ْل��َك َع��َل��ى َوَرْوٌح َوَم��ْغ��ِف��َرٌة تَ��ِح��يَّ��اٌت

كما الجمال غيبها التي املرأة هذه حنوط ورضوانه هللا رحمة اإلفلييل: ابن وعبارة
الناس. أعني من مستورة فكانت القرب سرتها كما وسرتها الكفن غيبها

إرادة عىل وذكر — السابق البيت يف — الوجه عىل قوله: من بدل املدفون: عىل (28)
يقول: الخصال والخالل: القرب. جانب يف الشق واللحد: له. مفعول وصونًا: الشخص.
مدفونة كانت اللحد يف تدفن أن وقبل الرتب، يف تدفن أن قبل بالصون مدفونة كانت إنها
خصالها كرم وكان بالرتاب، تسرت أن قبل مستورة محجبة كانت إنها أي الخالل؛ كرم يف

اللحد. إىل تحمل أن قبل يليق ال ما كل عن ويعفها يمنعها
الضمري موضع املتصل الضمري ووضع جديًدا. فاعل إياه، ذكرنا أي ذكرناه: (29)

سيبويه: وأنشد ﴿أَنُْلِزُمُكُموَها﴾، تعاىل: قوله ومثله جائز، املنفصل

نَ��ابُ��َه��ا اْل��َع��ْظ��َم يَ��ْق��َرُع ِل��َض��ْغ��ِم��ِه��َم��اَه��ا ِل��َض��ْغ��َم��ٍة تَ��ِط��ي��ُب نَ��ْف��ِس��ي َج��َع��َل��ْت َوَق��ْد

ضيغًما األسد سمي ومنه إليه، أهوى مما فمه يمأل أن وقيل كان، العضما (الضغم:
فيقول: رجالن بها أصابه عضة الشاعر هذا وصف الشنتمري: قال — الياء بزيادة —
مثًال الضغمة ورضب بها، أصاباني التي الشدة بمثل إلصابتهما تطيب نفيس جعلت قد
يصل واملعنى السعة، عىل نابًا لها فجعل نابها العظم يقرع فقال: الضغمة وصف ثم
والرجالن األسدي لقيط بن مغلس الشاعر هذا واسم قال: فيقرعه. العظم إىل فيها الناب

وقبله: ومرة، مدرك وهما قومه من

َش��َرابُ��َه��ا ال��ظَّ��َالِم بَ��اِغ��ي َع��َل��ى يَ��ُم��رُّ َش��ْربَ��ًة ال��تَّ��َف��رُِّق َق��بْ��َل َس��َق��يْ��تُ��ُك��َم��ا

ظالمة».) جمع «والظالم:
يبىل، ال أبًدا باٍق جديد إياه ذكرنا أن إال القرب يف يبىل كان وإن شخصه إن يقول:

الخريمي: قال
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بَ��اِل��ي َغ��يْ��َر ْم��ج��ًدا أَبْ��َق��يْ��َت َف��َق��ْد َرْه��نً��ا أَْم��َس��يْ��َت ِل��ْل��ِب��َل��ى تَ��ُك َوإِْن

مثله يتمنى موتًا كان فموتك والعفاف، العز يف مت يقول: املوايض. الخوايل: (30)
الدنيا بخريي فزت إذ عنك النفس يسيل وهذا منهن. مىض ومن النساء من بقي من

واآلخرة.
يبغض كريًها يوًما تري أن دون فارقتنا أنك عنك النفس يسيل ومما يقول: (31)
من وهذا الحال، هذه مثل يف البدن بفراق الروح يرس حتى إليك املوت ويحبب عيشك لك

بعضهم: قول

ال��ثُّ��ْك��ِل َج��ْرَع��ِة ِم��ْن ِب��اْل��َم��ْوِت َس��َالَم��تُ��َه��ا ِب��َه��يِّ��ٍن َوَل��يْ��َس َوْج��ِدي ِم��ْن َن َوَه��وَّ

عباد بن الصاحب أنكر وقد ومستطيل، مستظل ويروى: ممتد. مسبطر: (32)
مولع والصاحب … املبني الخذالن من النساء مرثية يف ذكرها إن قال: مسبطر، لفظة
سمعت العرويض: وقال عليها. غبار ال فالكلمة وإال وبالباطل، بالحق وذمه املتنبي بنقد
هذه فأنكر شعره عليه وقرأنا املتنبي علينا قدم يقول: املتنبي خادم الشعراني بكر أبا
مت يقول: عليه. وأنكرها الصاحب غريها وإنما العرويض: قال مستظل، وقال اللفظة،

ابنك. ملك من الكامل وامللك املتطاول العز من الحال هذه يف وأنت
باملطر. يغدو السحاب والغادي: به. أقامت الذي قربها يريد املنزل؛ املثوى: (33)
عطاء كان كما فيًضا السحاب يفضل سحاب قربها يسقي بأن لها يدعو العطاء. والنوال:

العطاء. كثرية كانت أنها إىل إشارة وفيه سخاء. األكف عطاء يفضل كفها
والحفش: القبور. واألجداث: انصبابه. بشدة األرض يقرش الذي الساحي: (34)
سالت. األودية: وحفشت باملطر. جادت إذا حفًشا: السماء حفشت ويقال الوقع، شدة
املطر وصف يف بالغ للدابة. والشعري التبن فيه يجعل الذي الوعاء مخالة؛ جمع واملخايل:
تنشط فإنها الشعري مخايل رأت إذا الخيل كأيدي بالقرش القرب عىل إلحاحه يف جعله حيث
املستحسن من وال الكالم مختار من هذا وليس الواحدي: قال بقوائمها. األرض وتحفر
الدعاء من الغرض جني: ابن وقال الخيل. أيدي حفر يحفر بمطر لقرب السقيا يسأل أن
ترى أال العرب، مذهب وهو واإلقامة، الحلول إىل الناس يدعو وما اإلنبات بالغيث؛ للقبور

النابغة: قول إىل
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َوَواِب��ُل َس��حٌّ اْل��َوْس��ِم��يِّ ِم��َن َع��َل��يْ��ِه َوَج��اِس��ٍم بُ��ْص��َرى بَ��يْ��َن َق��بْ��ٌر َزاَل َوَال
َق��اِئ��ُل َق��اَل َم��ا َخ��يْ��ِر ِم��ْن َس��أُتْ��ِب��ُع��ُه ًرا ُم��نَ��وِّ َوَع��ْوًف��ا َح��ْوذَانً��ا َف��يُ��نْ��ِب��ُت

مدورة. وورقته صفرة، أصلها يف حمراء زهرة له الذراع، قدر يرتفع نبت (الحوذان:
طيب نبت والعوف: الطعم. طيب حلو السهل، نبات من وهو عليه، يسمن والحافر

الريح.)
له. وأمرع لنباته أجم كان املطر اشتد وكلما

مجد؛ كل عنك أسأل وفاتك بعد فأنا حياتك أيام منك خاليًا مجًدا أَر لم يقول: (35)
صحبته طالت ممن اإلنسان يطلب كما منه أطلبك فأنا له، املالزمة صاحبته كنت ألنك
وإما — عنك خاٍل بمجد عهد يل ليس أي — ملجد نعتًا جعلته إما خايل؛ وقوله: معه.
عىل أو للرضورة، وأسكنه شجاًعا. بك عهدي تقول: كما الخرب، مسد سادة حاًال جعلته

قايض. رأيت يقول: من لغة
كان ما ذكر السائل بقربها مر إذا يقول: املعروف. وطالب السائل العايف: (36)

البحرتي: قال كعادته. يسألها أن عن البكاء وشغله فبكى منها يشمله

نَ��ْس��أَُل! َك��يْ��َف اْل��بُ��َك��ا َف��ْرِط ِم��ْن نَ��ْح��ُن َوال يُ��ِج��ي��بُ��نَ��ا! َك��يْ��َف اِر ال��دَّ َرْس��ُم يَ��ْدِر َف��َل��ْم

الفعل والفعال: واإلفضال. العطاء والجدوى: تعجبية. — أهداك ما يف — ما (37)
ولوال العطاء، وبني بينك حال املوت ولكن العايف! عىل باإلفضال أعرفك ما يقول: الحسن.

الحياة. يف كعادتك يسأل لم وإن تعطينه لكنت ذلك
النوال حب عن سلوت هل لها: يقول بحياتها، عليها يقسم الواحدي: قال (38)
وضعه مما هذا وآخرون: جني ابن وقال نوالك؟ عن ساٍل غري عنك بعدت وإن قلبي فإن
فإني الحياة عن سلوت هل واملعنى قالوا: هذا، بمثل يُرثى أن يجوز وال موضعه، غري يف
منتزًحا كنت وإن وأندبك أرضك، عن بعيًدا كنت وإن أذكرك عليك، الحزن عن سال غري

موضعك. عن
أي محذوف: والعائد ملكان، نعت إلخ: … بعدت وجملة مع، بمعنى عىل: (39)
وأنعمها. وأرطبها الرياح أبل ألنها بذلك؛ سميت الجنوب، ريح والنعامى: فيه. بعدت
يف — لنزولك كراهتنا عىل — نزلت يقول: القطب. ناحية من تهب التي الريح والشمال:

الرياح. نسيم فيه يصيبك ال مكان
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يقول: الخفيف. املطر طل؛ جمع والطالل: الريح. طيب نبت الخزامى: (40)
يحيط كان ما إىل يشري األمطار. ندى وكذلك إليك تصل ال األزهار روائح عنك وحجبت

وفاتها. بعد ذلك حرمت وإنما والبساتني، الرياض من حياتها يف بها
وعشريته أهله عن بعد القرب سكن ومن منقطع. ومنبت: القرب. بالدار: أراد (41)
قول إىل ينظر وهذا الشمل. بالحبال: فاملراد عنهم. وصاله وانقطع إياهم، هجره وطال

املهدي: بن إبراهيم

تَ��نُ��وُب ال��زََّم��اِن َوأَْح��َداُث ِس��َواَي َوِج��ي��َرة َداِري َغ��يْ��َر داًرا َل تَ��بَ��دَّ
َغ��ِري��ُب اْل��ُم��َق��اِم أَيَّ��اِم ُط��وِل َع��َل��ى أَنَّ��ُه َغ��يْ��َر ُم��ْس��تَ��ْوِط��نً��ا ِب��َه��ا أََق��اَم

يف يقول السحاب. واملزن: خرب. وفيه: مبتدأ، وحصان: العفيفة. الحصان: (42)
القول. يف صادقة للرس، كاتمة والطهارة، النقاء يف املزن ماء مثل عفيفة امرأة املكان هذا
واحد والشكايا: الحاذق. الطبيب والنطايس: علتها. من يعالجها أي يعللها: (43)
واحد هو الذي الدولة سيف ابنها بواحدها: وأراد تشكى، التي األمراض يريد شكوى؛
أن والحال األمراض، طبيب علتها ليزيل موتها قبل يعالجها يقول للحال. والواو: الناس.
يدركها فال معاليه تصح حتى عنها فيزيلها املعايل بأدواء العالم أي املعايل؛ طبيب ابنها

عاب. أو نقص
انتقاض جعل الرماح. واألسل: البلدان. فروج من املخافة موضع الثغر: (44)
عنه الداء ذلك لنفي السقي استعار الداء اسم لذلك استعار وملا الداء، بمنزلة عليه الثغر
االستعارة فزاد أيًضا، الفم بمعنى يكون الثغر أن يالحظ إذ الكالم؛ لتجانس بالرماح
نفاهم الكفار لغلبة املسلمني ثغور من ثغر انتقاض له ذكروا إذا يقول: حسنًا. بذلك
ال ألنه املوت؛ عنك يدفع لم ذلك مع ولكنه يعني: الطاعة. إىل فعاد الرماح بأسنة عنه

األخيلية: ليىل قول املعنى هذا يف واألصل له، دافع

َف��َش��َف��اَه��ا َداِئ��َه��ا أَْق��َص��ى تَ��تَ��بَّ��َع َم��ِري��َض��ًة أَْرًض��ا ��اُج اْل��َح��جَّ َه��بَ��َط إِذَا
َس��َق��اَه��ا اْل��َق��نَ��اَة َه��زَّ إِذَا ُغ��َالٌم ِب��َه��ا الَّ��ِذي اْل��ُع��َض��اِل اءِ ال��دَّ ِم��َن َش��َف��اَه��ا

تمام: أبو وقال
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َواءِ ال��دَّ ابْ��ِت��َغ��اءِ ِف��ي اْل��َق��نَ��ا ُص��ُدوَر َل��ُه َف��ابْ��ع��ث ال��ثَّ��ْغ��ُر نُ��ِك��َس َوَق��ْد

ليست يقول: النساء. يسرت البيت جوف يف صغري بيت حجلة؛ جمع الحجال: (45)
تسرت أن قبل مستورة مصونة كانت ألنها سرتًا؛ القرب لها يعد اللواتي النساء من كغريها

بالقرب.
فيه، امليت كان إذا النعش بالفتح، وقيل: واحد، — والكرس بالفتح — الجنازة (46)
صحاب مثل: تاجر، جمع — بالفتح — تَجر جمع والتجار: وحده. النعش وبالكرس:
النعال ينفضون وباعة تجار جنازتها يتبع السوقة نساء من تكن ولم يقول: وصحب.

ملكة. كانت أنها أي القرب؛ عن انرصفوا إذا الرتاب من
بمعنى الجميع وحوالك: وحواليك وحوليك حولك تقول: كحولها، حوليها: (47)
ولد وهو رأل، جمع والرئال: الريش. صغار والزف: براقة. بيض حجارة واملرو: واحد.
الحجارة يطئون حفاة حواليها ومشوا األمراء شيعها ابنها ورشف لرشفها يقول: النعام.

النعام. ريش يطئون كأنهم الحزن لشدة غلظها يحسون فال
يقول: بها. يتضمخ الطيب من أخالط الغالية؛ جمع والغوايل: املداد. النقس: (48)
وجوههن يسودن وهن بالتسرت مباليات غري الخدور يف مخبآت كن نساء ملوتها خرجت
جواري يريد ولعله بموتها. للمصيبة حزنًا بها يتطيبن كن التي الغالية مكان باملداد

بعضهم: قول من منقول وهذا املرثية،

اْألَبْ��َك��اِر أَْوُج��ُه ِل��َف��ْق��ِدَك ُس��وًدا َف��اْغ��تَ��َدْت ِب��ي��ًض��ا اْألَبْ��َك��اُر َك��انَ��ِت َق��ْد
ِب��اْألَْس��تَ��اِر َم��َح��اِس��نُ��ُه��نَّ ُس��ِت��َرْت َوَط��اَل��َم��ا اْل��َح��يَ��اءِ أَْس��تَ��اَر َوَه��تَ��ْك��َن
اْألَبْ��َص��اِر َل��َواِح��ِظ ُدوَن ِب��اْل��ُح��ُج��ِب تَ��َس��تُّ��ٍر بَ��ْع��َد ِل��ْألَبْ��َص��اِر َوَظ��َه��ْرَن

ومثله:

ِل��ل��نُّ��ظَّ��اِر بَ��َدْوَن ِح��ي��َن َف��اْآلَن تَ��َس��تُّ��ًرا اْل��ُوُج��وَه ي��خ��ب��أَن ُك��نَّ َق��ْد

الدعاية سبيل عىل دالًال يبكني هن فبينا غفلة. حني عىل بفقدها فجعن يقول: (49)
الحسن. مع والذلة الحزن مع الدالل يبدين فهن الدمعان، فاختلط حزنًا، بكني إذ
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يعني الرجال. عىل لفضلن الكمال يف املرثية كهذه العالم نساء كان لو يقول: (50)
يف مثلها لكن النساء من غريها أشبهها فلو الرجال، من أفضل كانت املرثية هذه أن
الجهم: بن عيل قول إىل ينظر وهذا وكيع: ابن قال — الرجال عىل فضلهن أي — الفضل

ال��نِّ��َس��اءِ َع��َل��ى ال��رَِّج��اِل َف��ْض��ُل َف��َم��ا ِرَج��اًال ِم��ثْ��لُ��ُك��ُم ُع��دَّ َم��ا إِذَا

و«فخر». «عيب» فتنصب حجازية تجعلها أن ولك تميمية، — هنا — ما (51)
فضيلًة تَُعدُّ ال والذكورة اسمها، تأنيث بالشمس يزري ال كما األنوثة، بها تزِر لم يقول:

اسمه: بتذكري فخر للقمر يحصل ال كما أََحٍد يف

اْل��َق��َم��ْر َع��َل��ى اْل��ُم��ِن��ي��ِر ِب��ال��نُّ��وِر َوتَ��ِزي��ُد تَ��أِْن��ي��ثُ��َه��ا ِب��َض��اِئ��ٍر َل��يْ��َس ��ْم��ُس َوال��شَّ

يقول: لوجدنا. ثاٍن مفعول املثال: ومفقود وجدنا. من خربه: مبتدأ، أفجع: (52)
وجد من فإن حياته، حال يف النظري مفقوَد كان من الفاقدين عىل فجعًة املفقودين أشد

له؟ نظري ال ن عمَّ يتسىل وبَمن نظريه، بوجود عنه يتسىل نظري له
يقول: كالمهم. يف كثري وهو فقلب، األوائل، باألوايل: ويريد الرءوس. الهام. (53)
نعترب ال ثم ودفن فقٍد من نخلو ال يعني املوت. بعد رءوسهم عىل ونميش أمواتنا ندفن

النابغة: قول املعنى هذا يف واألصل بهم، معتربين غري عليهم ندوس بل ندفن، بمن

بَ��اِل��ي تَ��ْح��تَ��َه��ا َوَه��ذَا َع��َل��يْ��َه��ا َه��ذَا بَ��يْ��نَ��ُه��َم��ا اْألَْرَض أَنَّ اْل��َخ��ِل��ي��َل��يْ��ِن َح��ْس��ُب

كانت عنٍي كم يقول: «كم». خرب مكحولة، بمعنى وكحيل: الجوانب. النواحي: (54)
والحجارة! بالرمل مكحولة األرض تحت فصارت وإكراًما إعزاًزا تقبَّل

يف استعمل ثم اإلغضاء، أصل هذا جفنيها، بني قارب عينه: الرجل أغىض (55)
والهزال: العظيم. األمر والخطب: عنه. عفًوا أمسك إذا القذى؛ عىل أغىض فقيل: الِحلم،
من وكم به، خطب لنزول يغيض ال وكان للموت أغىض إنسان من وكم يقول: النحول.
وهذا عالجه! يف ويفكر به قلبه يشتغل ُهزاًال جسمه يف رأى إذا وكان الرتاب تحت باٍل

قيرص: غالمه يرثي البحرتي قول إىل ينظر
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��ُح��وُب ال��شُّ ِف��ي��ِه يَ��ُروُع��ِن��ي َغ��ِن��ي��ُت َوْج��ٍه َض��ْوءِ َع��ْن ِل��ْل��ِب��َل��ى َوأَْص��َف��ُح

الثابت الصرب أهل فأنت به، فجعت الذي الرزء هذا عىل بالصرب استعن يقول: (56)
ثباتك. يف مثلك تكون أن وبودها هذا يف الجبال لفقت حتى األرزاء عىل

عن غنًى يف مثلك يقول: عليك. ومرة لك مرة تكون التي السجال: الحرب (57)
حتى الحروب وغمرات الدهر بشدائد وتمرست الخطوب ألفت فقد ويعزى، يصرب أن

تصرب. أن عن غنًى يف فرصت الناس تصرب ورصت الصرب تعودت
حاالته وتختلف الزمان يتلون يقول: متفرق. بمعنى شتيت، جمع شتى: (58)
والرزانة، والحلم والكرم الصرب من حالك تتحول ال ذلك ومع والكدر، الصفو من عليك

اآلخر: قال كما الزمان، أحوال اختلفت وإن تختلف ال فحالك

َح��اِل إَِل��ى َح��اٌل يُ��َغ��يِّ��ُرنِ��ي َوَال أُتْ��ِل��ُف��ُه َريْ��َث إِالَّ اْل��َم��اَل أُْم��ِس��ُك َال

ماؤه يزداد الذي والجموم: ذلك. به فعل املاء: وغيض ونضب، قل املاء: غاض (59)
والعلل: جموما. فاعل من الحال موضع يف والظرف: مع. بمعنى و«عىل»: وقت. بعد وقتًا
ألهل وليست الحوض عىل تردد التي الغريبة اإلبل والغرائب: النهل. بعد الثاني الرشب
— يقول رشبًا. ليزداد يرشبا لم بعريين بني رشب قد بعري يدخل أن والدخال: الحوض.
الغريبة اإلبل عليه وردت وإن املاء كثري بحًرا يا بحارك نقصت ال الدعاء: طريق عىل
ينقص ال كما والسائلون العفاة كثر وإن ينقصعطاؤك ال يريد: تمثيل؛ وهذا منه. وعلت
وشدتها؛ املحن توايل عىل صربه ينقطع ال تقول: أو وراده. كثر وإن املاء الكثري البحر

بذلك. له يدعو
بعد اعوجت إذا ونحوهما؛ والعصا القوس حالت قولهم: من املعوج، املحال: (60)
املستقيم فضل تفضلهم أنك أي املعوج؛ بني كاملستقيم امللوك بني أنت يقول: استواء.
ثاٍن مفعول فملوًكا: ملوًكا، أراهم الذين يف أي ملوًكا؛ أرى الذين يف وقوله: املعوج. عىل

املحذوف. الضمري األول: واملفعول ألرى،
اليشء بعض يفضل فقد عجب، فال منهم واحد وأنت الناس فضلت إن يقول: (61)
قال الواحدي: قال كثريًا. فضًال فضله وقد — الغزال دم بعض وهو — كاملسك جملته،
يحفظ بمن يرس الدولة سيف كان املغربي: بالشاعر املعروف أحمد بن محمد الحسن أبو

يوًما: فأنشدته املتنبي، شعر

971



املتنبي ديوان رشح

ُم��لُ��وًك��ا أََرى الَّ��ِذي��َن ِف��ي َرأَيْ��تُ��َك

سيف فقال إليه. يسبق لم يتلوه والذي البيت هذا فقلت: حاًرضا الطيب أبو وكان
املتنبي فأعجب قلت، كما قال الحسني بن محمد الفضل أبا أن الثقة حدثني كذا الدولة:
التفات املتنبي فالتفت الصنعة، يف عيبًا أحدهما يف أن إال فقلت: أحركه، أن فأردت واهتز،
وإنما االستقامة، ضد ليس واملحال محال، يف مستقيم قولك: فقلت: هو؟ ما فقال: حنق
البيت قافية تغيري يف تعمل فكيف جيمية، القصيدة هب األمري: فقال االعوجاج. ضدها

الطرف: كرد عجًال فقلت الثاني؟

ال��دََّج��اِج َدِم بَ��ْع��ُض اْل��بَ��يْ��َض َف��ِإنَّ ِم��نْ��ُه��ْم َوأَنْ��َت اْألَنَ��اُم تَ��ُف��ِق َف��ِإْن

يباع أن يصلح أنه إال الرسعة، هذه مع حسن وقال: األرض، بيده ورضب فضحك،
الحسن. أبا يا أمثالنا به يمدح ال مما ألنه الطري؛ سوق يف

طلبًا «ما» من األلف وسقطت االستفهامية، و«ما» الجارة، «إىل» هي إالم: (62)
و«حتام». و«عالم» و«عم» و«فيم» «مم» يف: يفعلون وكذلك الجارة، بإىل وإعداًدا للخفة
الطمع، بمعنى مصدر و«الطماعية» حالية. أرى» «وال يف — والواو الالئم. والعاذل:
يقع والحب كالمه أستمع أن يف العاذل يطمع متى إىل يقول والعالنية. كالكراهية
فيه؛ للوم معنى فال واختياره برأيه الحب رشك يف يقع ال والعاقل اختياًرا، ال اضطراًرا

بعضهم: قول من منقول وهذا أمره. عىل مغلوب املحب ألن

أَْح��َم��ُق اْل��ُح��بِّ ِف��ي َوْه��َو إِالَّ َف��يُ��وَج��ُد َع��ْق��لُ��ُه يُ��ْح��َم��ُد ال��نَّ��اِس ِف��ي َف��تً��ى ِم��ْن َوَم��ا

وأين صدره، بمعنى متعلق غري عجزه معنى أن ظاهره البيت وهذا العكربي: قال
وجوه به تعلقه ويف قال: طماعية؟ إالم قوله: من الحب، يف رأي وال ظاهره: يف قوله
الحب مع له يبَق لم أحب، إذا والعاقل قوله، إىل إصغائي يف عاذيل يطمع إالم يريد أحدها
يف يرتئي ال العاقل أن والثاني نفًعا؟ مجٍد غري فعذله ناصح قول إىل به يصغي رأي
ليس العاقل أن والثالث لعذله، معنى فال اضطراًرا، يقع وإنما اختياًرا، فيه فيقع الحب
من أضيع الجاهل وعذل الجاهل. فعل من ذلك وإنما الحب يف نفسه يورط أن رأيه من

نزوعه؟ يف يطمع وكيف الشمس، يف رساج
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عىل مطبوع وأنا عنكم ويسلو ينساكم أن قلبي من العاذل يريد يقول: (63)
بن العباس كقول وهذا النقل؟ يقبل ال والطبع عليه طبعت يشء عن أنتقل فكيف حبكم،

األحنف:

َم��ْط��بُ��وُع ُح��بِّ��ُك��ْم َع��َل��ى إِنِّ��ي ُم��ْق��ِص��ًرا َع��نْ��ُك��ُم تَ��ْح��َس��بَ��نِّ��ي َال

وجمع طبع، جمع ال الطبع، بمعنى مفرد، الطباع أن عىل الطباع، ويأبى ويروى:
وكتب. ككتاب طبع:

سببه ألن فيكم؛ نحويل أحب أني إياكم وحبي لكم عشقي من بلغ يقول: (64)
جني، ابن قال حبكم. أثر يف يشبهني ألنه الحب، يف الناس من ناحل كل وأحب حبكم،

الشيص: أبي قول معنى وفيه

ال��لُّ��وَُّم َف��ْل��يَ��لُ��ْم��ِن��ي ِل��ِذْك��ِرِك ُح��بٍّ��ا َل��ِذي��ذًَة َه��َواِك ِف��ي اْل��َم��َالَم��َة أَِج��ُد

اآلخر: قول معنى وهو

اْل��ِك��َالِب ُس��وَد ِألَْج��ِل��َه��ا أُِح��بُّ َح��تَّ��ى ��وَداَن ال��سُّ ِل��ُح��بِّ��َه��ا أُِح��بُّ

لبكيت عنكم سلوا فراقكم عىل أبِك ولم فارقتموني ولو يقول، بعدتم. زلتم: (65)
لبكيت الحب عني ذهب لو حتى حبكم وأحب أحبكم يعني: إياكم، حبي من زال ما عىل
يف وتعقيبه زلتم ولو وقوله: العكربي: قال الحب. هذا يف أالقيه بما الغتباطي فراقه عىل

الشعر. يف البديع أبواب من بالزائل، البيت آخر
عليه يسيل ما خدي ينكر كيف يقول: املارة. الكثري الطريق السابل: املسلك (66)
فهو كثريًا فيه جرت قد مذلل طريق يف منه تجري وهي لها مسلك وهو الدموع من

وألفها؟ عرفها قد حال إىل ذلك من يسكن
هذا عىل حزني وليس خدي، فوق جرى دمع بأول اآلن دمعي ليس يقول: (67)
فراق عىل وحزن كثريًا بكى قد العشق قديم أنه يعني مفارق. عىل حزن بأول الفراق

األحبة.
يل إذ — حظي ال — حظه فهو الوجد، عىل يلومني ملن السلو تركت يقول: (68)

الالئم. لوم واستماع السلو عن شاغل شغل الشوق من
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تلتقي فليست سهًرا جفوني بني ما تباعد يقول: ولدها. فقدت التي الثاكل: (69)
جفوني فكأن بعدهم، النوم وفقدت فقدتهم إني يعني: شقت. ثاكل ثياب فكأنها النوم،

اآلتي: كقوله وهذا الحزن، من ثوبها الثاكل تشق كما لفقدهم شقت

أَْج��َف��انَ��ا اْل��بَ��يْ��َن ِم��نَّ��ا اْل��بَ��يْ��ُن َع��لَّ��َم َق��ْد

بني ملا السهر وتبعيد وجدها، يف الثاكل بتلك حزنهما يف مقلتيه شبه العكربي: قال
أرفع من وهو بشيئني، شيئان فيه شبه مما وهذا حداًدا، الثياب الثاكل بتشقيق جفونهما

فقال: املعنى هذا الوزير املهلبي وأخذ البديع. وجوه

تَ��ْج��ِري َع��بْ��َرٍة َع��َل��ى إِالَّ تَ��ْل��تَ��ِق��ي َف��َم��ا َص��َرْم��نَ��ِن��ي ��ا َل��مَّ اْألَْج��َف��اُن تَ��َص��اَرَم��ِت

يقول: خروج. أحسن وصفه إىل خرج وقد الدولة، سيف عم ابن هو وائل: أبو (70)
وائل؛ أبو فعل كما وضمان بحيلة أرسه من لخرجت الحب غري شيئًا أرسني الذي كان لو

ييل. فيما ذلك بني وقد أساره، من خرج حتى ماًال أرسه الذي للخارجي ضمن إذ
يقول: للينه. بالذبول يوصف والرمح الرماح، الذابل: والقنا الذهب. النضار: (71)
استنقذه الدولة سيف أن وذلك الرماح، صدور الذهب بدل أعطى ثم الذهب لهم ضمن

وائل. أبا وأنقذ وقتله بجيشه الخارجي أتى إذ فداء؛ بغري أيديهم من
ال التي الخيل واملجنوبة: يتمنى. ما واألمنية: له. أمنية جعله اليشء: مناه (72)
أن فوعدهم مناهم أعطاهم يقول: الشجاع. والباسل: إليها. للحاجة تجنب وإنما تركب

ملحاربتهم. الفرسان تحمل ولكن الخيل، فجاءت فدائه، يف الخيل إليهم تقاد
كان إلينا عاد فلما ظلمة، يف كأننا أرسه بعد كنا يقول: غاب. القمر: أفل (73)

أفوله. بعد القمر كمعاودة
قعدت ملا سكت ولو فأجبته، الستنقاذه دعاك يقول: الدولة. سيف يخاطب (74)
حاجة! يسألك قائل كأنه حتى عنه تغفل لم عنك بعيد وهو ساكت فكم غفلت، وملا عنه
لبعده ساكت ورب مستقره، انتزاح عىل فأجبته محله بعد عىل دعاك أخرى: وبعبارة

بأمره. واعتنائك بشأنه، اهتمامك من كرمك يوجبه ملا لك، كاملخاطب عنك،
بنفسك أتيته أن إجابته فجعلت يقول: الجيش. والجحفل: بنفسك. أي بك: (75)

مكانه. إىل برده وكفل استنقاذه له ضمن عظيم جيش يف
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الخيل. أي وخرجن: الكثري. املطر والوابل. السحاب. والعارض: الغبار. النقع: (76)
مطر. يف العراق ومن سحاب يف الغبار من فكانت للحرب الخيل خرجت يقول.

العرق من الخيل نشفت ملا يقول: يمطر. لم الذي واملاحل. الصخر. الصفا. (77)
ولم تسرتِخ لم أنها يعني به، ندوة ال الذي الصخر بمثل أعجازها من السياط تلقت
عىل جلودها من فتقع بالسياط ترضب صلبة كانت وإنما التعب، من لحقها ملا تضعف

املاحل. البلد صخر مثل
وأنشد إعراض، يف نظًرا أو عينك، بمؤخر إليه نظرت إذا الرجل؛ شفنت يقال: (78)

للقطامي: الجوهري

َش��ُف��وِن ُم��ْرتَ��ِق��ٍب ِح��ذَاَر َح��ِس��ْس��َن ��ا َل��مَّ إَِل��يَّ اْل��َك��َالَم يُ��َس��اِرْق��َن

الذي — وائل أبي إىل الخيل نظرت يقول: النظر. هنا: واملراد … الغيور وهو قال:
الخيل هذه فرسان أن يعني ظهورها، عن نازل إىل النظر قبل — طلبه يف جادة كانت
بالقوم وأوقعوا واحدة، ركضة يف وائل أبا بلغوا حتى لياٍل خمس ظهورها عن ينزلوا لم

أرسوه. الذين
قوائمها فساخت يقول: الرتاب. والثرى: قاربت. أي الدنو: من فاعلت، دانت: (79)
ذلك عنها ويزيل سيغسلها فرسانها سيسفكه الذي الدم بأن ثقة مرافقها إىل الرتاب يف

األسدي: حصن بن مدرك قال الرتاب. وهو الربى، الثرى: بدل ويروى الرتاب،

اْل��ُق��َرى َواِدي ِم��ْن ِج��ئْ��ُت َق��ْد َح��ِس��ب��ت��ِن��ي اْل��ُع��َرى؟ َح��لِّ إَِل��ى ُح��بِّ��ي ابْ��تَ��َغ��ْت َم��اذَا
اْل��بَ��َرى اْل��َق��ْوِم إَِل��ى َس��اٍر ِم��ْن ِب��ِف��ي��َك

بفيه دعائهم: ومن الرتاب. بفيه يقال: كما الربى، بفيه اإلنسان: عىل الدعاء يف (يقال
خيرسا.) فإنه يرى، ما ورش خيربا، وحمى الربى،

برًوا يربوه هللا براه تقول: مهموز، غري هذا عىل فهو الرتاب، من ألنهم منه؛ والربية
هللا. برأه يقال: الهمز، وأصله الخلق، الربية وقيل: خلقه. أي

— يتفحج الذي والبائل: الغارة. يطلب الذي واملستغري: الفخذ. لحم الكاذة: (80)
كانت الخوارج هؤالء عىل املستغرية الخيل هذه إن يقول: ليبول. — رجليه بني ما يباعد
يريد أن ويجوز البول. يصيبه لئال البائل يتفحج كما تتفحج — الجري — العدو لشدة
تبول. كأنها أرجلها بني العرق يسيل حتى عدوها يف تعرق أنها — الواحدي قال كما —
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واملصبوحة: الرماح. تقوِّم كانت امرأة ردينة؛ إىل تنسب الرماح، الردينية: (81)
فحذف الشائلة، بها يريد والشائل: أهلها. عىل لكرامتها صباًحا اللبن تسقى التي الفرس
الخيل. كرائم إال يسقاه وال شاربه، يف ونجع ومرؤ وخف لبنها قل التي الناقة وهي الهاء،
نتاجها وقت من عليها مر التي والشائلة: الوزن، إلقامة الهاء حذف القطاع: ابن قال
وال بذنبها تشول التي — هاء بال — والشائل شول، وجمعها لبنها، فخف أشهر سبعة
الشائل، قوله: عن املتنبي سألت جني: ابن قال … وركع كراكع شول، وجمعها لها، لبن
فقال: بالهاء، الشائلة لها: يقال لبن من بقية لها التي وإنما لها، لبن ال الشائل له: وقلت

كثري: كقول وحذفتها، الهاء أردت

ِظ��َالَل��َه��ا اْل��ُع��ذَيْ��ِب ِل��َخ��ي��َم��اِت َوأَْخ��َل��ْت ��َل��ْت تَ��َرحَّ اْل��َح��ِك��ي��ِم أُمُّ َل��ِئ��ْن َل��َع��ْم��ِري

من استقبلت الدولة سيف خيل إن املتنبي: يقول الهاء. فحذف العذيبة، أراد
لكرمها. صباًحا النياق لبن تُسقى التي وبالخيل الردينية بالرماح الخارجي

الخارجي. باإلمام: واملراد — السابق البيت يف — كل عىل عطف وجيش: (82)
اإلمامة له سلموا إذ عليهم، اإلمامة صحيح قومه يف إمام جيش الخيل هذه ولقيت يقول:
ابن وقال الباطل. يف اإلمامة صحيح قوله: بارعة لكلمة وإنها … املبطلني إمام ولكنه

أوجه. األول والتفسري ذلك. يف شك ال باطلة إمامته أن صح قد معناها جني:
الذي والعاسل: جانب. إىل االنضمام كاالنهزام؛ وهو االنحياز، من ينحزن: (83)
الخارجي خيل أقبلت أي جميًعا: الديوان شارحو قال النحل. خاليا من العسل يجني
إن أي اليازجي: وقال العاسل. من النحل نفور الدولة سيف جيش من وتهرب تنفر
يشري العاسل؛ من النحل ينفر كما منه ونفرت الجيش هذا أمام انحازت املمدوح خيل
واألوجه. األظهر وهو الدولة، سيف جيش عىل الهول من ألقاه وما الجيش هذا كثرة إىل
يأكلهم شجاًعا منك شجعانهم رأى الخارجي ألصحاب ظهرت فلما يقول: (84)

شجعانًا. كانوا وإن منهم أشجع كنت يعني ويفنيهم،
يف بالغت وإن وأنت جميًعا، عليهم أتى برضب كان إياهم أكلك إن يقول: (85)
العادل؛ قسمة بينهم الرضب قسمت أنك إال — الظالم — الجائر إرساف وأرسفت الرضب
إلفراطه كان وإن الرضب هذا جني: ابن وقال بديع. معنى وهو أحد، منهم ينفلت لم إذ

لحبيب: معناه ويف هللا. إىل وقربة عدل مثلهم قتل ألن عدل؛ الحقيقة يف فهو جوًرا
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اْل��َج��اِر ِب��ئْ��َس ُك��نْ��َت َم��ا إِذَا إِالَّ اْألَُل��ُى ��نَ��ِن ِل��ل��سُّ اْل��َج��اُر ِن��ْع��َم َل��ْس��َت أَْن

للكفار.) يريد الجار: (بئس
رضعها؛ حفل التي والحافل: وسال. كثر إذا اللبن والدرة: املتفرقون. الشذان: (86)
فيه اجتمعوا بل نافر، وال شاذ منه يتخلص لم الرضب هذا إن يقول: باللبن. امتأل أي
كجمع بمخافته، وحرصهم بشدته متفرقهم جمع وبعبارة: الرضع، يف اللبن اجتماع

لدرته. الرضع
تحري — الراجل من الفرار عىل أقدر وهو — الفارس إىل نظرت إذا يقول: (87)
الرجالة. من الواحد ذهاب ولو يذهب وأن منك، الهرب عىل يقدر فلم وهيبة منك فزًعا

األعداء من يخضب الدولة سيف فظل يقول: خضابه. ذهب الذي الناصل: (88)
إذا أنه يعني فذهب خضابه نصل من عىل الخضاب يعيد ال أنه غري بدمائهم، لحاهم

الرضبة. إعادة إىل يحتاج ما فيه يبَق لم بسيفه إنسانًا رضب
وال إليه مستغيثًا أحًدا يستنرص فال ينرصه عمن بقوته مستغٍن إنه يقول: (89)

جيش. يف الكبرية نفسه من ألنه يخذله؛ من خذالن من يستكني وال يجزع
أي مكان؛ اسم أو مصدر، واملقدم: الكريم. الفرس والطرف: يكف. يزع: (90)
وال يقول: املخيف. العظيم األمر والهائل: النظر. والطرف: إقدام. محل عن أو إقدام عن
فريتد أحًدا يخىش وال شيئًا يخاف ال أي عليه؛ يقدم يشء عن أو إقدام عن فرسه يكبح

عنه. — نظره — طرفه فريد يشء يهوله وال ويرجع،
تفته لم — ثأًرا — ترة طلب إذا يقول: يسبقه. لم يشأه»: و«لم الثأر. التبل: (91)

العهد. طال وإن املماطل، عند كالدين الحصول صعبة ممتنعة كانت وإن
فإن وخذوه وائل أبي ضمان من به أتاكم فيما اعذروه يقول: بهم، يستهزئ (92)
الوقيعة هو به أتاهم والذي … إليكم يصل ال لعله وتأخر تأجل وما لكم، عجل فيما الغنم

بهم.
قد كان إن يقول: القابل. العام أي قابل: ومن الواقعة. موضع كانت حمص: (93)
إليكم ليعود التالية السنة يف فعودوا حمص قصة من هذا عامكم يف مرادكم لكم حصل

القتال!
الذي السيف فإن يقول: املخضوب. والخضيب: القاطع. السيف الحسام: (94)
الثانية املرة يف لقيتم عدتم فمتى به، قتلكم من يد يف يزال ال به وقتلتم بدمائكم خضب

األوىل. يف لقيتم كما
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الذي بمثل سائله عىل يجود جواد هو يقول: «يجود». ب متعلق السائل: عىل (95)
ما لكم منه فكان السؤال طريق عن ال طلبتموه ألنكم تدركوه؛ فلم الضمان من طلبتموه

كان.
الخرب يف املستكن الضمري عن حال والظرف: الجيش. من الجماعة الكتيبة: (96)
وتزهى: املمدوح. ضمري هو محذوف، عن خرب فإنه السنان، مكان قوله: وهو بعد،
الذين عساكره من هو يقول: الرمح. صدر والعامل: الكتيبة. من حال والجملة: تفتخر.
الرمح، السنان يتقدم كما يتقدمهم فهو الرمح، عامل من السنان بمكان به يفتخرون

شيئًا. يغنون ال بدونه وهم الطاعن، وهو
بازل وجمل التاسعة، السنة يف وظهر نابه فطر قد الذي اإلبل: من البازل (97)
أصحابه يحث بكمه يشري وهو ناقة، ركب قد الخارجي وكان واحد. بلفظ بازل، وناقة

ناقة! وركوب كم بتحريك ظفًرا يؤمل ممن ألعجب إني يقول: فهو القتال، عىل
وإذ تحمل، لم التي الخيل: من والحائل قاطع. أي ماٍض؛ بسيف أي بماٍض: (98)
سيف جيش تلقى ال أن إليه سبحانه هللا أوحى هل يقول: لها. أشد فهو الفرس حالت
أمرني ما إال آتي ال ويقول: النبوة يدعي الخارجي هذا كان وقد فرس؟ عىل بسيف الدولة

عدتها؟ للحرب يأخذ ال أن أمره آهلل املتنبي: فقال به، هللا
هل يقول: الكتفني. مجتمع أعىل والكاهل: قطعها. وبراها: الرأس. الهامة: (99)
حتى الكاهل عظيم إىل ووصل قطعه رأًسا به رضبت إذا بسيف تلقهم ال له: هللا قال

نواس: أبو قال كما منه، كالغناء الصوت ذلك وجعل قطعه؟ من صوته يسمع

َق��ِص��ي��ر اْل��ِغ��نَ��اءِ َوْس��َط َخ��ط��وُه َل��َه��ا ِح��ْل��يَ��ٌة ��اِق ال��سَّ َع��َل��ى َغ��نَّ��تْ��ُه َق��اَم إِذَا

السيف. إىل القيد وصف املتنبي فنقل القيد.» بالحلية: «يعني
هذا وكان يناله. ال ما إىل همته دعته من بأول الخارجي ليس يقول: (100)

وامللك. الخالفة يف يطمع الخارجي
من يعالجه فيما الخارجي هذا إن يقول: َمثٌَل، والبيت املاء. معظم اللج: (101)
يف بها وطمعه النبوة ادعائه يف إنه أو — أقلها عن وعجزه الدولة سيف جيوش مقاومة
لجة يقتحم أن يريد كمن — اإلسالم أمراء أحد وهو الدولة؛ سيف عن عجزه ثم الخالفة
السهل عن يعجز وهو الكبري للصعب يتعرض أنه يعني ساحله. يف يغمره واملوج البحر

الصغري.
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دولة سيف عىل يشفق أحد أما يقول: الفاضل. ويروى: القاطع، الفاصل: (102)
فتبقى سوء يصيبه أن خشية الحروب كثرة وبني بينه ويحول عليه ويُبقي الخالفة

لها؟ سيف وال الخالفة
لكنه الدولة لهذه سيف هو يقول: عليه. اإلشفاق وجوب لسبب بيان هذا (103)
السيف افتقر إذا يعني محمول. غري إليهم ويرسي به يرضب أن غري من األعداء يقطع
بنفسه. مكتفيًا كان يحمله من إىل التجأ وإذا بفعله، منفرًدا هو كان به يرضب من إىل

بنفسه. بنرصتها الناهض الخالفة عن باملحاماة املستقل أنه واملعنى
بحوافر الخارجي أصحاب رءوس دست يقول: الرمل. من الكثيب النقا: (104)
يشء. رءوسهم من يتخلص لم الرمل نخل لو حتى بالرمل وامتزجت فطحنتها الخيل

ربيًعا لها أنبت فكأنك القتىل، بكثرة فأخصبت للسباع جزًرا تركتهم يقول: (105)
إحسانك. من شملتها بما عليك ألثنت السباع قدرت فلو لحومهم. من عليها وسعت بما
يقول: عليها. حيل ال التي والعاطل: به. يتزين ما َحْيل؛ جمع الُحِيل: (106)
حيل ال من إىل الحيل تعود كما بأعدائك الظفر بعد — حلب — ملكك دار إىل وانرصفت

بك. حلب زينة أن أي لها،
ناعلة. إنك أطري املثل: ويف الدرع، ذو الدارع أن كما النعل، ذو الناعل: (107)
قوي فإنك الشديد األمر اركب ومعناه الرجل، جالدة يف يقال املثل هذا اللغة: أهل (قال
الحزونة، وترتك السهولة يف ترعى وكانت له لراعية قاله رجًال أن هذا: وأصل عليه.
نعلني. ذات فإنك — نواحيه وهي — الوادي أطرار يف خذي أي — أطري لها: فقال
غري وأنت فعلته ما إن يقول: قدميها.) جلد غلظ بالنعلني: عنى وأحسبه الجوهري: قال
للمتأهب. مثًال والناعل يتأهب لم ملن مثًال الحايف جعل املتأهب. عنه يعجز له متأهب

وبياض. سواد فيه الذي واألبلق: الجلد. لون بقية يخالف لون الشية: (108)
واشتهر شاع وظفر انتصار خرب من لك كم يقول: الصفني. بني يجول الذي والجائل:

الخيل. بني يجول حني األبلق الفرس يف الشية اشتهار
يدخل الذي أما يدعى، أن غري من رشابهم يف القوم عىل الداخل الواغل: (109)
وتعاطى الوطيس فيه حمي يوم من لك وكم يقول: الوارش. فهو طعامهم يف القوم عىل
وهذه الرشاب، ذلك يف املشاركة وتكره مثله، حضور الواغل فأبغض املنية كئوس بنوه

جميلة. استعارة
فك ديدنك يقول: السائل. عاٍف؛ جمع والعفاة: األسري. عاٍن؛ جمع العناة: (110)

املذنبني. عن والعفو السائلني، وإغناء األرسى،
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املوضع: هذا غري يف واآلجل العاجل. قابل ما واآلجل: إياه. معطيك معطيكه: (111)
العبيس: مرضس ابن توبة قال وهيجه. خبأه أجًال: يأجله ا رشٍّ عليهم أجل قولهم من

آِج��لُ��ه أَنَ��ا َع��اِج��ٍل َع��ِزي��ٍز ِب��َش��ْيءٍ َف��َج��ْع��تُ��ُه��ْم آِم��ِن��ي��َن ِخ��بَ��اءٍ َوأَْه��ِل
َج��اِه��لُ��ه أَنْ��َت الَّ��ِذي ��ْيءِ ِب��ال��شَّ ُس��َؤال��َك َل��ُه��ْم؟ َم��ا اْل��َق��ْوَم: أَْس��أَُل أَْس��َع��ى َوأَْق��بَ��ْل��ُت

بعض، عىل بعضم فاستغاثه يتضاربون، بصبية مر كان وقد جانيه. أي آجله: «أنا
به.» جاهل كأنه الخرب عن يسألهم املقتول أهل إىل جاء ثم فمات، منهم صبيٍّا فرضب
عنه يرىض وأن له هنيئًا يجعله األعداء عىل النرص أعطاه الذي هللا بأن له املتنبي يدعو

بسعيه. اآلخرة يف
الصائد والحابل: الرشك. أي الحبالة؛ والكفة: الفاجرة. واملومسة: املومس (112)
وهي خليل، عىل تقيم ال كاملومس ألصحابها خوانة الدنيا هذه إن يقول: الحبالة. ذو

إليها. اطمأن من ترصع التي الصائد حبالة من أخدع
التشاح يف الناس تفانى يقول: غناء. فيه ما أو فيه يرغب يشء كل الطائل: (113)
بعد وتمر تبني ما وتهدم تعطي، ما تأخذ ألنها يشء؛ عىل يحصلوا ولم الدنيا عىل

عليها! تهالك من وقبح هللا قبحها استقامتها، بعد وتعوج حالوتها،
جاء ما ال وغالبًا، اقتساًرا أخذ ما رتبة املماليك أعىل يقول: الرماح. األسل: (114)
وعجز القبل. استلذاذ الطعن يستلذ أي كالقبل؛ عنده الطعن كان املمالك أحب ومن عفًوا،

تمام: أبي قول من البيت

ُق��ِت��لُ��وا إِذَا نْ��يَ��ا ال��دُّ ِم��َن يَ��يْ��أَُس��وَن َال َك��أَنَّ��ُه��ُم َم��نَ��ايَ��اُه��ْم يَ��ْس��تَ��ْع��ِذبُ��وَن

طعنة، جمع أنه عىل للطعن، محبيهن يف الضمري أن العكربي كالم من يؤخذ والذي
يف امللك سلطان — مملكة جمع — املمالك إىل عوده واألظهر محبيه. عند لقال: وإال

رعيته.
الجبل قلة من الرأس، أعىل قلة؛ جمع والقلل: عنيفة. حركة تحرك تقلقل: (115)
يثبت ال يريد: األعداء، رءوس يف زمانا تتحرك حتى املمالك يف السيوف تستقر ال يقول:
الديلمي انرصاف إىل بذلك وأشار العكربي: قال لك. املعادين رءوس تقطع حتى امللك لك

حبيب: قول إىل نظر وفيه قال: الدولة. لسيف هيبة حرب بغري املوصل عن

980



الالم قافية

اْل��َج��ْه��ِد ِم��َن إِالَّ ي��م��تَ��اح َال اْل��َع��ْف��َو أََرى َف��ِإنَّ��ِن��ي َواْل��َم��َط��ايَ��ا َع��ْزِم��ي َس��أْج��ه��ُد

الضم. عىل بناه اإلضافة عن قطع ملا ألنه قبل ورفع الظرفية، عىل دهًرا ونصب
الخيل وأيدي الرماح عليه قربته املنال بعيد أمًرا حاول إذا مثلك يقول: (116)
واالعتزام العدة من له بما منه يتمكن ألنه طلبه؛ أمر عليه يتعذر ال أنه يعني واملطايا،

التايل. البيت يف ذكره الذي
والجملة: الرتب، بمكان خربه: مبتدأ، وزحل: الرماح. طول عىل عطف عزمة: (117)
املعروف الكوكب — زحل عىل تعلو همة حركتها عزمة عليه وقربها يقول: همة. نعت

الرتاب. عن زحل علو بقدر —
والتوحش: مستطيلة. وتعلو بالغبار تلتف الريح إعصار؛ جمع األعاصري: (118)
أي قصد، حيثما النرص يلقى أي الدولة؛ سيف النرص: بملقي ويريد الوحشة. بمعنى
رجل قولهم: من وقيل: العيون، تقبله حسن أي الواحدي: قال ومقتبل: به. يستقبل
رياح — املعروف النهر — الفرات عىل يقول: أثر. للكرب عليه ليس أي الشباب؛ مقتبل

عنها. بعدت ألنك وحشة؛ حلب ويف الدولة، نارص أخيك جيش ملكان الغبار تثري
كتبه تتبع رماحه إن يقول: بدل. جمع واألبدال: مضت. ونفذت: تتبع. تتلو: (119)
بدًال الخيل ويجعل بجيوشه، إليهم صمد يطيعوه لم فإن أوًال، ينذرهم فهو أعدائه إىل
استعتاب أو الستصالح كتبه فليست باإلكراه، إال طاعتهم يستجلب ال أي الرسل؛ من
من وهذا بنفسه. لثقته ومواراة اغتياًال الظفر يحب ال ألنه قادم؛ بأنه لإلعالم هي وإنما

الفرزدق: قول

يُ��نَ��اِزلُ��ه ��ْح��َص��َح��اِن ِب��ال��صَّ َوَل��ِك��نَّ��ُه ِق��ْرنَ��ُه ي��خ��اِت��ُل َال اْل��ح��م��يَّ��ا َش��ِدي��ُد

الغواني: رصيع وقول

م��خ��ت��ت��ِل َغ��يْ��ُر َع��ِل��يٍّ ِق��ْرَن َف��ِإنَّ َم��ْوِق��ِف��ِه ِع��نْ��َد ِق��ْرنً��ا يَ��ْخ��ِت��ُل َك��اَن َم��ْن

وما قتلوهم. إذا جزًرا؛ تركوهم ويقال تأكله، الذي اللحم السباع: جزر (120)
فيوقع يخالفونه الذين امللوك يلقى إنه يقول: الغنيمة. والنفل: امللوك. عىل عطف أعدوا:
ألصحابه. غنيمة إال أسالبهم تكون وال للسباع مأكًال إال يكونون فال وبجيوشهم، بهم
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والهندي: السيف. أوصاف من والذكر: الدولة. لسيف مهجته: يف الضمري (121)
األبطال من إليه وجه بما فصانه أكرمه الخليفة إن يقول: األغماد. أغشية والخلل: السيف.
سيفه أنه الخليفة علم ملا العكربي: وعبارة بالخلل. الهندي السيف يصان كما والرجال
اختارهم الذين والحماة رسمه يف أثبتهم الذين باألبطال وحفظه صانه به يسطو الذي
بها. يحفظ التي والجفون فيها، يتخلل التي باألغماد الكريم السيف يصان كما لحفظه،

الدولة. بسيف بتلقيبه رشفه الخليفة أن إىل بهذا وأشار
أتى قد فهو يحاوله من عىل لصعوبته أحد يفعله لم ما يفعل إنه يقول: (122)
ولم وجزالته بالغته يف أحد يقله لم ما ويقول الفعل، ذلك عذرة أبا ويكون بكًرا به
قال عليه. يقدر وال ويتكلفه يقصده فهو بمثله يأتي أن يريد بليغ كل ألن أيًضا؛ يرتك
يعمل الفاعل اسم ألن القول؛ ويقول الفعل يفعل أراد: بالنصب الفعل روى من العكربي:

َالِة﴾. الصَّ ﴿َواْلُمِقيِمي تعاىل: كقوله مضاًفا: جعله بالجر روى ومن الفعل. عمل
وقت والطفل: الغربة. والعجاجة: اإلهالك. وأصله به. ذهب يغوله: غاله (123)
بغباره الشمس ضوء يسرت الذي الكثيف الجيش أعدائه إىل يبعث يقول: الشمس. غروب

جيشه. كثرة إىل إشارة وهذا الطفل. كوقت الظهر يصري حتى
من سطع ما إن يقول: للعجاجة. إليه: املضاف والضمري املنترش. الساطع: (124)
حتى مأله سعته عىل ألنه به؛ يشء أضيق الجو فكان فضاء، كل مأل الجيش هذا غبار
بها. وأحاط إليها بلغ ألنه العيون؛ أحري فيه الشمس عني وكانت فيه، ما أضيق ساوى
قرب؛ مما الغبار هذا بساطع أضيق الهواء من بعد ما العكربي: وعبارة مبالغة. هذا وكل
فينجيل اليشء بعد اليشء يرده فإنما قرب وما كثرته، وترتاقى جملته تجتمع فيه ألنه
مجتمعه. من ودنوها مستقره من بقربها العيون أحري الشمس وعني يجتمع، وال منه

تقابله فما ذلك ترى وهي الشمس من أبعد ينال الدولة سيف إن يقول: (125)
وقال يقصده. ما يدرك مظفر أنه ترى ألنها قصدها؛ لو أيًضا ينالها أن خوف عىل إال
ارتفاع مع الشمس عىل يعلو وترادفه واتصاله بتتابعه الغبار هذا أن يريد الرشاح: بعض
بنورها. ذهابه من وجلة فتقابله له االرتفاع يف مساوية غري إليه ناظرة وهي موضعها

وكثرته. الجيش عظم إىل إشارة كله وهذا
إذا ثوبني؛ بني ظاهر ويقال: النوائب. والنازالت: معرتًضا. جعله عرضه: (126)
يقال االغتيال. من اسم غيلة؛ جمع والغيل: املعاونة. وأصله اآلخر، فوق أحدهما لبس
تصل فال الدهر نوائب وبني بينه معرتًضا سيفه جعل يقول: اغتياًال. أي غيلة: فالن قتل
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بحزمه تحصن أي بينهما؛ حاجًزا وأقامه نفسه عن الهالك دفع يف بالحزم واستعان إليه
الدرع فوق الحزم لبس وقد له الواقية كالدرع حزمه جعل أي بالدرع، يتحصن كما

الهالك. وبني نفسه بني حائًال فجعله
دونه، ويخفونه جميًعا الناس عليه ينطوي بما ظنه صادق وكل إنه يقول: (127)
املغيبات يدرك الفراسة صادق أملعي أنه يعني أضمروه. ما له وانكشف أرسوه ما فعلم

الضمائر. له تنكشف حتى بظنه
معناه البخل ألن جبنًا، البخل يعد الشجاع ألن بخيل؛ غري شجاع هو يقول: (128)
يعد الجواد ألن جبان؛ غري جواد وهو يجبن، ال والشجاع جبن، والخوف الفقر، خوف
غري شجاع هو وإذن يبخل، ال والجواد بالروح، الجبن الجبن معنى ألن بخًال، الجبن
قول من وهذا متالزمان. وصفان فيه والجود الشجاعة إن أي جبان؛ غري وجواد بخيل،

تمام: أبي

َوُم��ِع��ي��َدا َغ��اَرٍة َوُم��بْ��ِدي َونَ��ًدى وًَغ��ى ِف��ي يَ��ِزي��ٍد أَبَ��ا َرأَيْ��َت َوإِذَا
َوَوِري��َدا ثُ��ْغ��َرًة اْألَِس��نَّ��ِة َوَش��بَ��ا َم��اِل��ِه ُم��َش��اَش��َة ��ي��ِه ُم��رجِّ ي��ْق��ِري
ُج��وَدا ��َج��اَع��ِة ال��شَّ ِم��َن َوأَنَّ تُ��ْدِم��ي َش��َج��اَع��ًة ��َم��اِح ال��سَّ ِم��َن أَنَّ أَيْ��َق��نْ��َت

النحر.) نقرة والثغرة: مضغه. يمكن العظم رأس واملشاشة: يضيف. (يقري:
من باب عنده فالبخل الشجاعة. املتناهي الشجاع أنه يريد اإلفلييل: ابن وعبارة
والجود الجود، املتناهي الجواد وهو ماله. بكرام يبخل لم بنفسه سمح من ألن الجبن؛
عنده فالجبن كذلك كان ومن عدوه، عن يجبن لم بنفسه جاد ومن الجود، غاية بالنفس
قول من منقول وهذا واحد. طريق من والجود الشجاعة أن عىل فدل البخل، من باب

اآلخر:

ُج��بُ��ن��ا ُه يَ��ْع��تَ��دُّ بُ��ْخ��لُ��ُه وب��اس��ٍل ب��خ��ٍل ِم��ْن اْل��ُج��بْ��َن يَ��ُع��دُّ َج��َواٍد إَِل��ى
ثَ��َم��نَ��ا ِب��ِه يَ��بْ��ِغ��ي َوَال ��َؤاِل ال��سُّ َق��بْ��َل أََم��ٍل ِم��ْن يَ��ْرُج��وَن ِب��َم��ا اْل��ُع��َف��اَة يَ��ْل��َق��ى

قوله: يف بالنفس جود الشجاعة أن الغواني رصيع بني وقد

اْل��ُج��وِد َغ��ايَ��ِة أَْق��َص��ى ِب��ال��نَّ��ْف��ِس َواْل��ُج��وُد ِب��َه��ا اْل��َج��َواُد َض��نَّ إِذْ ِب��ال��نَّ��ْف��ِس يَ��ُج��وُد
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وتوالت، فتوحه كثرت يقول: اهتم. باألمر: واحتفل السري. يف أرسع أغذ: (129)
وشجاعته. بقوته لثقته مباٍل غري سار يفتحه بلد إىل سار إذا بها، يفتخر ال ثم ومن
لها؛ يحتفل وال إليها، ويرسع بها يفخر فال العظيمة الفتوح يفتح هو العكربي: وعبارة
كيف قيل: فإن جني: ابن قال يقصده. من نهب عن وارتفاًعا يفعله ما لعظيم استقالًال
غريه؛ عند محتفًال كان وإن نفسه، عند محتفل غري أنه فاملعنى محتفل؟ غري مغذٍّا يكون

عنده. صغري غريه عند األشياء كبري ألن
أي َعَليِْه﴾؛ يَُجاُر َوَال يُِجريُ ﴿َوُهَو تعاىل: قال يطلبه. مما منعه عليه: أجار (130)
وال منه، يحميه وال الدهر عليه يجريه ال شيئًا املمدوح رام إذا يقول: يريده. مما يمنع ال
من كان ما كان أراده إذا الهالك من يعصمه وال خالفه، من مهجة منه الدرع يحصن

بها. يمتنع لم بالدرع قرنه تحصن إذا تقول: أو البطولة.
مما أكثر به مدحي تزين مدحته إذا يقول: أن يريد جعلت. يروى: خلعت: (131)
تلك وجدت حلًال عرضه ألبست إذا فقال: مثًال املعنى لهذا فرضب بمدحي، هو يتزين
الحلل. من أحسن عرضه أن أي الحلل؛ من أحسن يشء يف املمدوح عرض من الحلل

تمام: أبي قول من وهذا

اْل��َم��ِدي��َح��ا ِب��َك َم��َدْح��ُت َوَل��ِك��نِّ��ي ِل��ِش��ْع��ِري تَ��ْف��ِخ��ي��ًم��ا أَْم��َدْح��َك َوَل��ْم

تسمى وال قالوا: الثياب. حلة؛ جمع والحلل: اإلنسان. من ويذم يمدح ما والعرض:
ورداء. إزاًرا أو ثوبني، كانت إذا إال حلة

يقول: بالجعل. وحاسده بالورد، شعره شبه الخنافس. من رضب الجعل: (132)
أثر من عليه فيظهر ذلك، ويغيظه يعرفه ال ألنه به؛ ترضر شعري الجاهل أنشد إذا
النيل. كل منه ينال فإنه الورد ريح أصابه إذا الُجعل عىل يظهر ما والغيظ الجهل
وانكشف نفسه، يف ذلك وأثر الجاهل، فهم عىل بَُعَد شعري أنشد إذا العكربي: وعبارة
الورد برائحة الجعل يسترض كما شعري وبديع قويل بحسن واسترض تقصريه، قدر له
هو من وجوهره وجودته شعري يعرف إنما يعني لها. ملضادته وتقتله تؤذيه التي
مستلذًا كان وإن الجعل، من الورد ينال كما منه نال ذلك ضد كان وإن الفكر، صحيح
لنبو الجهل بذوي مرضة املنطقية األلفاظ الحكيم: قول من وهذا قال: الحقيقة. يف

عنها. إحساسهم
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بمعنى خري، مؤنث فخرية: النساء، خرية وهند الرجال، خري زيد يقال: (133)
وجربت: التفضيل. صيغة ملفارقتها املحض بالوصف لها تشبيًها بالتاء أنثوها أفضل،
دولة، لخري سيف خري وأنت وبهائك بهيبتك عني كل ملء أنت يقول: وجردت. يروى:

اإلسالم. دولة يعني
ألنك طالت؛ وإن الحرب تمل ال يقول: إظهاره. عىل أكرهه كذا: عن كشفه (134)
الحروب، من امللل عىل تحملك أن واأليام األعداء تستطيع ال حتى بالحروب التمرس ألفت

زلل. إىل رأي بك يفيض ال حتى التدبري يف السداد أوتيت فقد رأي، يف تزل وال
عن وتخفى كثرتهم من األرض تغيب جموًعا لك األعداء جمع كم يقول: (135)
وال فبقيت أرضهم خليت حتى وأفنيتهم فقتلتهم أرض، بال رجال كأنهم حتى األبصار
صفة يف حبيب قول إىل الجيش كثرة ناحية من نظر وفيه العكربي: قال فيها. رجل

الجيش:

اُم ُق��دَّ َل��ُه َوَال ِف��ي��ِه َخ��ْل��َف َال يُ��َرى ِب��أَْن َف��َك��اَد ُع��ْص��بً��ا اْل��م��َال َم��َأل

دماءهم تخوض زلت ما يقول: السكران. والثمل: الكريم. الفرس الطرف: (136)
أمالته لكثرتها الدماء أن أي السكران؛ ميش فرسك بك فمىش بالقتىل تعثر حتى بفرسك

السكران. ميش مىش حتى وأزلقته جريه سنن عن
فما يشء، عن يرد ال ملك إنه يقول: الفرح. والجذل: العينان، الناظران: (137)
أحد، يعارضه وال يأخذه يراه مما يريده ما أي له؛ فهو استحسانًا عيناه به حكمت
حائل. دونه يحول ال إليه وصل شيئًا قلبه تمنى إذا أي يرس؛ مما به يحكم ما ولقلبه
ال أن نفسه وحكم يرسه، ما إال إليه يريهما ال أن ناظريه حكم وله اإلفلييل: ابن وقال
هنا ها — الحكم الواحدي: قال … باألعداء وظفر نرص من يفرحها ما إال هللا يعرفه
يف يختلفون وإنما نواظرهم، أفعال يف مستوون الناس فإن للفعل؛ ال للمفعول، اسم —
وكذلك مانع، فيه يعارضك ال لك فهو استحسانًا ناظرك به حكم ما يقول: به. املحكوم

يرسه. فما الحكم
قال ارتحلت. أو أقمت تفعله: فيما مسعود أنت يقول: دعاء. وفقت: (138)
من لك هللا فعله الذي إن يقول: املوصل. عن الديلمي ارتحال إىل بهذا يشري العكربي:

الخرية. به لك وقرن السعادة فيه لك جعل قد محاربك اختارها التي املوادعة

985



املتنبي ديوان رشح

قصدك من تجريها كنت ما عىل خيلك وأجر السلم ودع القتال عاود يقول: (139)
أن وذلك العكربي: قال األوىل. أخالقك من عودتها بما نفسك وخذ إليهم، والسري األعداء
من أوًال مجريها كنت ما عىل خيلك أجِر له: فقال مدة، الحرب ترك قد كان الدولة سيف
وخذ الديلمي، من أخيك عىل تحذره كنت ما هللا كفاك فقد الثغور، وحماية الروم غزو

والجهاد. الحرب إىل السلم عن واعدل وعادتك، أخالقك من سلف بما نفسك
والعسالة: العني. فوق العظم وهو حجاج، جمع واألحجة: الجياد. أي ينظرن: (140)
من تنظر خيلك إن يقول: اليابس. وهو ذابل، جمع والذبل: وتضطرب. تهتز الرماح
يف إال تقع ال الرماح إن أي بالرماح؛ إياها الفوارس قرع حجاجها أدمى قد عيون
بذلك يشري العكربي قال فرسانها. إلقدام أعجازها تصاب حتى تنثني ال ألنها مقاديمها،

ذلك. ألفت قد خيله وأن الثغور، وحماية الروم غزو من عليه حضه ما إىل
ما إال بها وصلت وال بعدوك، ظفر عىل إال بخيلك هجمت ال يقول: له يدعو (141)

والظفر. الغلبة من تؤمله
أموات أننا يعني فيها، وأنت بك الذي األرض فوق ونحن منك بنا يقول: (142)
يبيل الذي املوت مثل ويهزل يضني الحزن هذا فإن األرض، يف ميت أنت كما عليك، حزنًا

ملًكا: تسمى له جارية يرثي الربيع بن يعقوب قول من وهذا اإلنسان.

اْل��ُح��ْزِن ِم��َن بَ��اٍل َف��ْوَق��َه��ا َف��ِإنَّ��ِن��ي بَ��اِل��يَ��ًة اْألَْرِض تَ��ْح��َت ُك��نْ��ِت إِْن م��ل��ُك يَ��ا

الوجد من بي ما أبرصت كأنك يقول: الحبيب. فقد والثكل: املوت. الحمام: (143)
فاخرتت عليك، عزيًزا حبيبًا وفقدت عشت لو بمثله تُبتىل أن فخفت عليك والحزن بك

عليهم. والحزن األعزة فقد عىل املوت
واألعني التحسني، عن بحسنها غنيت التي وهي غانية، جمع الغانيات: (144)
مسفوحة دموع وفوقها نوادبك من الحسان خدود تركت يقول: الحسنة. الواسعة النجل:
العني، يفسد أنه الحسن الدمع إذابة وجه الواحدي: قال العيون. بحسن تذهب عليك

قال: كما حسنها، ويزيل

َوُه��ُج��وُدَه��ا؟ نَ��ْوُم��َه��ا َع��نْ��َه��ا َويُ��ْم��نَ��َع اْل��بُ��َك��ا يَ��ْك��ثُ��َر أَْن اْل��َع��يْ��َن يَ��ُض��رُّ أََل��يْ��َس

فشيئًا، شيئًا بالحسن يذهب كان ملا الدمع ألن «تزيل»؛ يقل ولم «تذيب» قال: وإنما
سائل، والدمع السيالن معنى يف الذوب كان ملا وأيًضا أحسن، ملثله اإلذابة استعارة كان
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الدمع يحمي الحزن أن أحدهما: آخران؛ قوالن وهناك معه، سال الحسن كأن كان
عرض الحسن أن والثاني: حسنها، فتذيب املقلة، شحمة تذيب الدمع وسخونة ويسخنه،

يقبلها؟ ما فكيف اإلذابة، يقبل ال ما تذيب الدموع هذه يقول: اإلذابة، يقبل ال
الدموع هذه إن يقول: الكثيف. والجثل: تعليل. املسك: ومن الرتاب. الثرى: (145)
ألجل يكتحلن ال الغانيات ألن وحده؛ باملسك المتزاجها سود وهي فتبلها األرض إىل تصل
فبقي املصيبة قبل املسك استعملن وقد التكحل، عن يغنيهن أعينهن كحل وألن املصيبة،
بالدم المتزاجها حمر وهي قطرت الدموع وهذه طويًال، يبقى ال والكحل شعورهن، يف
الشعور نرشن ألنهن الشعر؛ عىل قطرت وإنما سوًدا، فعادت املسك سواد عليها غلب ثم
نواس: أبي قول من وهذا مسكها، من فاسودت بها الدمع فمر مسك، وفيها كثرية، وهي

ُص��ْف��ُر نَ��ْح��ِرَه��ا َوِف��ي ُح��ْم��ٌر َخ��دَِّه��ا َع��َل��ى َف��ُدُم��وُع��َه��ا َع��بْ��َرٌة َغ��َل��بَ��تْ��َه��ا َوَق��ْد

الزعفران. فيه الذي بالطيب اختلطت ألنها النحر؛ عىل صفًرا فجعلها
وإن القلب، تفارق لم فإنك قرب تضمنك قد كنت إن يقول: الحزن. األىس: (146)
ومعنى باليسري. ليس بك والرزء بالصغري ليس عليك الحزن فإن صغريًا طفًال كنت

تمام: أبي قول من األول املرصاع

َواْل��َق��ْل��ِب اْل��َج��َواِن��ِح بَ��يْ��َن َم��نْ��ِزٌل َل��َه��ا وََع��ِه��ْدتُ��َه��ا ال��ثَّ��َرى تَ��ْح��َت َم��نْ��ِزٌل َل��َه��ا

اآلخر: قول من والثاني

َص��ِغ��ي��ِر َغ��يْ��ُر َف��اْألََس��ى َص��ِغ��ي��ًرا ُم��تَّ تَ��ُك��ْن إِْن

مطرها. يرجى التي السحابة األصل: يف وهي الفراسة، — هنا ها — املخيلة (147)
فرط فتوجب الرجال مبالغ تبلغ لم صغري ألنك سنك؛ قدر عىل عليك البكاء ليس يقول:
فيك، الفراسة قدر وعىل كبري، أصل من أنت إذ أصلك؛ قدر عىل تُبكى وإنما عليك، البكاء

عليك. البكاء يكثر فلهذا امللك، فيك نتفرس كنا إذ
من أنت امليت: مخاطبًا يقول الذين. بمعنى واألىل: للتقرير. االستفهام: (148)
من أنت أي قتالهم؛ من والبخل رماحهم، من ونداهم سالحهم، من كرمهم الذين القوم
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رماح بمنزلة جودهم وجعل مهجة للبخل فاستعار بجودهم، البخل أفنوا الذين القوم
تمام: أبي قول من وهذا البخل. مهجة بها تطعن

َف��ُط��لَّ��ِت ِف��ي��َه��ا اْل��َم��ْح��ِل ِدَم��اءُ أُِري��َق��ْت ِب��َم��ْع��َش��ٍر َح��لَّ��ْت ال��دَّْه��ِر أََزَم��اُت َوإِْن

أهدر.) أي دمه؛ طل ويقال: الجدب، (املحل:
الرومي: ابن وقال

ال��نَّ��َواِل ِم��َن اْل��َق��ِل��ي��َل أَْع��َط��ى َوإِْن ُش��َج��اٍع ِم��ْن أَْس��َم��ُح اْألَْرِض ِف��ي َوَم��ا
اْل��َع��َواِل��ي أَْط��َراُف َع��َل��يْ��ِه تَ��ِف��يءُ ��ا ِم��مَّ يُ��ْع��ِط��ي��َك ِألَنَّ��ُه َوذَاَك

كغريه القوم هؤالء صبي إن يقول: الجانب. وهو العطف، جمع األعطاف: (149)
أعطافه يف الفضل يجد فيه يتفرس من ولكن طفل، كل شأن ينطق، ال األطفال من

الداللة. واضحة ظاهرة والسيادة الكرم ومخايل ناطًقا،
يصيبهم، عما تعزيهم معاليهم إن يقول: اإلصابة. بمعنى مصدر، املصاب: (150)
وارتقت قدره، نبل من أما الوضيعة، النفوس شنشنة هو الذي الجزع عن يرتفعون فهم
والحمد الثناء بكسب واهتمامه والهلع، الجزع عن باملعايل يتسىل فإنه همته؛ املعايل يف
مقصورة. فهي العني بضم أما واملد، العني بفتح والعلياء ذلك. عدا بما الشغل عن يشغله
والرزايا: املباالة. من فعال والِبالء: ِبالء. أقل هم أي محذوف، مبتدأ خرب أقل: (151)
حذف عىل منه أفعل استعمل إقداًما، أشد أي وأقدم: الرماح. والقنا: املصيبة. رزية؛ جمع
ثابت: بن حسان قال تقدم. إذا يقدم قدم من إنها تقول: أو الوزن، لرضورة الزوائد

ِل��ْل��ِم��ْف��َص��ل أَْرَخ��اُه��َم��ا ِب��ُزَج��اَج��ٍة َف��َع��اِط��ِن��ي اْل��َع��ِص��ي��ِر ح��ل��ُب ِك��ْل��تَ��اُه��َم��ا

قبله:

تُ��ْق��تَ��ِل َل��ْم َف��َه��اِت��َه��ا ُق��ِت��ْل��َت ُق��ِت��َل��ْت َف��َرَدْدتُ��َه��ا نَ��اَوْل��تَ��ِن��ي الَّ��ِت��ي إِنَّ

تمزج لم أي تقتل؛ لم والتي باملاء، مزجت أي قتلت؛ التي أي كلتاهما: (فقوله
الرصف.) أي — تمزج لم التي أي للمفصل: وأرخاهما
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من يصيبهم بما يبالون ال هم يقول: العظيم الجيش والجحفل: إرخاء أشد أراد:
والجماد جماد، والقنا القنا، من قوله معنى وهو — يعرفها ال من بها يبايل ال كما الرزايا
إال تأبى التي املرسلة السهام من الوغى لدى إقداًما أشد وهم — باملباالة يوصف ال
ال تجلدهم لشدة كأنهم بها، يبالوا لم مصيبة أصابتهم إذا أخرى: وبعبارة التقدم.
بني كانوا وإذا يصيبها، بما تبايل وال الوغى تغىش كالرماح ذلك يف فهم بها، يشعرون
غايته. دون يقف ال فإنه انطلق إذا كالنبل يشء، وجوههم يرد لم العدو وجيش جيشهم
يقتدي الذي عزاءك تعزَّ أو عزاءك الزم يقول: السيف. حديدة النصل: (152)
شيمته والسيف سيف ألنك الشدائد، تعودت قد ألنك التعزي؛ منه فيتعلمون الناس به
أي اإلغراء؛ عىل منصوب عزاءك: فقوله: الحديد. بمقارعة املباالة وعدم بالحروب التمرس
صفة نصب موضع يف به واملقتدى عزاءك. تعزَّ تقديره: مضمر بفعل أو عزاءك. الزم

للعزاء. «به» يف والضمري «عزاءك» ل
أي محذوف؛ مبتدأ خرب أو — السابق البيت يف — لنصل صفة إما مقيم: (153)
مقيم أنت يقول: القواطع. السيوف والصوارم: الحرب. أسماء من والهيجاء: مقيم. أنت
السيوف بني كنت إذا لكأنك حتى تزايلها وال بها تأنس الحرب منازل من منزل كل يف

تمام: أبي قول من وهذا أهلك. يف كنت

اْل��َوَط��ِن إَِل��ى ُم��ْش��تَ��اًق��ا َح��نَّ ِب��أَنَّ��ُه َج��اِه��لُ��ُه َظ��نَّ َح��تَّ��ى اْل��َم��ْوِت إَِل��ى َح��نَّ

أيًضا: وقوله

َوأََق��اِربُ��ْه اْل��وََغ��ى آُل اْل��وََغ��ى َغ��َداَة ُم��ْص��َع��ٍب آِل ِم��ْن اْل��ُغ��رَّ أَنَّ ِل��تَ��ْع��َل��َم

حني منك عقًال أثبت وال الحزن، دمعة يطيع ال غريك أحًدا أَر لم يقول: (154)
عند صبور أنه إىل يشري الحروب. وهول الفزع شدة عند يعني العقول، من القلوب تخلو

تمييز. دمعة، أي وعربة: الحروب. يف الجأش رابط الشدائد
الرجل بنت السليلة العالء: بن عمرو أبو قال سليلة، واألنثى: الولد، السليل: (155)

النعمان: بنت هند وقالت صلبه. من

بَ��ْغ��ُل ت��َج��لَّ��َل��ه��ا أَْف��َراٍس َس��ِل��ي��َل��ُة َع��َرِب��يَّ��ٌة ُم��ْه��َرٌة إِالَّ ِه��نْ��ُد َوَم��ا
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بالنون — نغل والصواب: تصحيف، إنه بعضهم: قال بغل، وقوله: عالها. (تجللها:
ينسل.) ال البغل ألن والدواب؛ الناس من الخسيس وهو —

فتخرتمه ولده يف تخونه املنايا إن متعجبًا: يقول املشاة. وهم راجل، جمع والرجل:
إشارة هذا ويف أعدائه، يف مراده وتنفذ الحرب يف تنرصه ولكنها دفًعا لها يستطيع فال
وفيه سلطان. وال رفعة منه يعصم وال بقوة يدفع ال العباد رقاب عىل حتم املوت أن إىل

الوليد: بن مسلم قول إىل نظر

ُج��نُ��وُد؟! َل��ُه َوُه��نَّ ِب��ِه َف��تَ��ْك��َن اْل��َم��نَ��ايَ��ا أَنَّ َل��ُه تَ��ْع��َج��ْب أََل��ْم

عىل باٍق صربه إن يقول: الصرب. أي ويبدو: وماؤه. السيف جوهر الفرند: (156)
به الحوادث مرور جعل صقل. إذا السيف فرند ظهور آثاره ظاهرة الدهر حوادث
فرنده، ظهر — الصدأ — الطبع من عليه ما فزال صقل إذا والسيف للسيف. كالصقل

صربه. ظهر والشدائد بالحوادث امتحن إذا هو، كذلك
وأسلته غريه تعزية عن أغنته كنفسك كريمة حرة نفسه كانت من يقول: (157)
وطن هذا عرف ومن الحوادث، من دهره يف يخلو ال اإلنسان أن يعرف ألنه مصيبته؛ عن

األحبة. فقد عىل نفسه
بكف مثلهم يصول الرساق كسائر ليس أنه بيد سارقا، إال املوت ليس يقول: (158)
شخصه دق سارق هو وإنما منه، االحرتاس يمكن حتى ينقلها برجل ويسعى يظهرها
يُدرى فال ينقلها، رجل دون ويسعى يظهرها، كف دون يصول — له شخص ال أي —
االحرتاس إىل سبيل ال ثم ومن األجساد، من ويرسقها باألرواح يعصف وكيف يأتي، كيف

منه.
ولد عىل اجتمع إذا النمل إن يقال: الجيش. والخميس: األسد. ولد الشبل: (159)
يقدر ال ولكنه ولده عن دفاًعا الكثري الجيش يقاوم األسد إن يقول: وأهلكه. أكله األسد
من ولده يحمي فهو له، يسلمه وإنما النمل، ضعف مع ولده عن النمل يذود أن عىل
بطشه مع الدولة سيف إن يقول: مثل. وهذا اليسري، الحقري إىل ويسلمه الكثري الجليل
ال وصفه ما عىل املوت كون مع ولده، عن املوت يدفع أن يستطع لم واملمالك بالجيوش
مدفع ال ولكن عظيًما، كان وإن عنه لدفعه ابنه قصد املوت غري فلو سالح، وال له جيش

للموت.
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ولم بطنها يف ولدها نشب حامل: وكل والناقة املرأة وطرقت املولود. الوليد: (160)
حجر: بن أوس قال خروجه. يسهل

ِب��ْك��ُر ِب��ِن��َف��اٍس َط��رَّق��ت َك��م��ا إِْس��َك��اتَ��ٌة ثُ��مَّ َص��ْرَخ��ٌة َل��َه��ا

ال األرض— وهي — أم بطن إىل إياه األم حمل بعد صار مولوًدا بنفيس أفدي يقول:
بالتطريق تُوصف ال جماد إما ألنها تطرق؛ ال قال: وإنما الواحدي: قال بالحمل. تطرق
إخراجها عىل قادر تعاىل هللا ألن وإما بطنها، يف األموات لكون ا، أمٍّ تسمى كانت وإن
ُهم َفِإذَا * َواِحَدٌة َزْجَرٌة ِهَي ﴿َفِإنََّما قائل من عز قال كما ورسعة، بسهولة بطونها من
تخرج ال بالحمل: تطرق ال معنى قالوا: العكس، عىل البيت هذا قوم وفرس اِهَرِة﴾. ِبالسَّ
الطريق خل أي طرق؛ طرق قولهم: من — الطريق إظهار والتطريق: بطنها، من الولد
بالبعث، يقول ال كان املتنبي إن قال: ثم منها. يخرجون ال للموتى أم فاألرض يقول: —

بوجيه. وليس
والقرص، بالكرس روى ماء يقال: املاء، من روى مصدر الراء: بكرس الروى (161)
وشمائله الوليد هذا ظهر يقول: العطش. والغلة: مرٍو. كثري أي واملد؛ بالفتح وَرواء
مثل بأنفسنا فأبقى يروينا أن قبل بموته عنا غاب ثم بالري السحاب وعد بالخري واعدة

السحاب. ري أخطأه إذا الجديب البلد عطش
يقول: الرسج. من الرجل فيه توضع ما والركاب: الكرام. العتاق: الخيل (162)
من يصري أن وترتقب إياها ركوبه تنتظر الخيل كرام كانت وقد بموته عنا وغاب صد

الخيل. يركب أن فيبلغ بالركاب نعله فيها يبدل حال إىل السن
العض. الشديدة والرضوس: وهاجت. غلت القدر: وجاشت أخيف. ريع: (163)
لم املهد يف صبي وهو له وارتاعوا خافوه األعداء إن يقول: حاالن. تغيل: وما مىش، وما
أي — تغيل وما وقوله: عليهم. قامت الحرب كأن حتى الخوف عليهم واشتد بعد يمِش
ومن الخوف. هو املعنى وذلك صورة، ال معنًى قامت الحرب أن إىل تنبيه — الحرب
— يفيل روى: ومن عليهم. حنًقا الطفل يغِل ولم الحرب، جاشت أراد: «يغيل» روى:
بالسيف. الطفل يرضب أن قبل أي رضبته؛ أي بالسيف: رأسه فليت من فهو — بالفاء

ألعدائه. والبغض القيل حد يبلغ لم أي يقيل: ويروى:
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استفهام وهذا الرضاع. من الصبي منع والفطام: الرتاب. يف لغة التوراب: (164)
ويأكله أمه، تفطمه أن قبل عليه باشتماله أمه عن الرتاب أيفطمه يقول: وتوبيخ. إنكار

السلمي: أشجع قال يأكل؟! أن هو يبلغ أن قبل الرتاب

ال��تَّ��َم��اِم َق��بْ��َل ال��نُّ��ْق��َص��اُن َواْح��تَ��َواَك اْل��ِف��َط��اِم َق��بْ��َل اْل��َم��نُ��وُن َف��َط��َم��تْ��َك

يرى أن قبل مات أباه: مخاطبًا — يقول يرى. أن قبل أراد يرى: وقبل (165)
الجود يف يالم أن وقبل العالية، األمور وبلوغ السائلني حمد من أنت رأيته ما جوده من

أعرضت. كما اللوم عن ويعرض سمعته ما فيسمع
والوغى: وكرسها. السني وبفتح ويؤنث، يذكر والصلح املساملة السلم: (166)
السلم، يف السلطان وعظم الشأن ارتفاع من أنت تلقاه ما يلقى أن وقبل يقول: الحرب.

له. نظري ال ملًكا مثلك يصري أن وقبل الحرب، يف الظفر ثمرة ومن
برماحه فيغتصبها قًرسا البالد يتملك أن وقبل يقول: مليًكا. صفة توليه: (167)
جهة من تولية ال بنفسه، واقتساًرا قوة يتوالها أنه يعني يعزل. أن من رماحه وتمنعه

يعزل. ثم فيؤمر غريه
امليت عىل البكاء أمر يقبح الكثري. والجزل: العطية. — كاملوهبة — املوهب (168)
أنه نعلم ونحن لفراقهم ونأسف موتانا عىل نبكي يقول: الباكي، من غنائه قلة ويذكر
فارق من أن يعني بإحرازه، يُستغنَى وافر عطاء أو فيه يرغب يشء الدنيا من يفتهم لم

خطر. له يشء بفراقها يفته لم الدنيا
لك ظهر اإلنسان يف ذلك وأثر وتصاريفه الزمان إىل بالك ألقيت إذا يقول: (169)
ينتهي الذي املوت كان ثم ومن السيف، كفعل اإلنسان يف وتأثريه وتقلباته الزمان فعل أن
ويطمنئ بالبقاء، يغرت أن باملرء يجمل ال ذلك أجل ومن القتل، من رضبًا اإلنسان إليه
ما إذا الرشاح: وعبارة إلخ». … الدهر «وما القصيدة: آخر يف قال كما الدنيا، هذه إىل
املوت من اإلنسان عىل حتم ما أن تيقنت وخطوبه الدهر وتدبرت الزمان تصاريف تأملت
يشاهد فيما متماثالن مكروههما، يف متساويان األمرين ألن القتل؛ من يتوقعه كالذي
أموره؟ من يحذر ما أكره إىل مصريه آخر يكون بيشء ظنك فما لهما، الحياة عدم من
أخرى: وبعبارة عليها. األسف وقلة عنها اإلعراض إىل ويدعو الدنيا يف الزهد يوجب وهذا
يف املصري إذ القتل؛ من رضب بها املوت أن علمت ألهله املهلكة الدهر نوائب تأملت إذا

اآلخر: قال كما الروح، فوات وهو واحد، الحالني
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َق��اِت��لُ��ْه ُه��َو الَّ��ِذي اءُ ال��دَّ َوِب��ِه نَ��َج��ا أَنَّ��ُه َخ��اَل ِب��ِه َداءٍ ِم��ْن بَ��لَّ إِذَا

املوت فجعل أحد، كل عىل محتوم ألنه املوت؛ قاتله: هو الذي الداء الواحدي: قال
قاتله» هو الذي الداء «وبه الشاعر: هذا بقول املراد يكون أن األوجه ولعل أقول: قاتًال.
الحديث: يف جاء ما إىل ينظر معنى وهو املوت. ثم الشيخوخة، إىل به ينتهي الذي البقاء

ثور: بن حميد يقول الحديث هذا معنى ويف داء.» بالسالمة «كفى

َوتَ��ْس��َل��َم��ا تَ��ِص��حَّ أَْن َداءً َوَح��ْس��بُ��َك ��ٍة ِص��حَّ بَ��ْع��َد َرابَ��ِن��ي َق��ْد بَ��ْص��ِري أََرى

اآلخر: ويقول

َواْإلِْم��َس��اءُ اْإلِْص��بَ��اُح َف��أََالنَ��َه��ا ِل��َغ��اِم��ٍز تَ��ِل��ي��ُن َال َق��نَ��اِت��ي َك��انَ��ْت
َداءُ! ��َالَم��ُة ال��سَّ َف��ِإذَا ��ِن��ي ِل��يُ��ِص��حَّ َج��اِه��ًدا ��َالَم��ِة ِب��ال��سَّ َربِّ��ي َوَدَع��ْوُت

به يطيب كان إذا وتعلة؛ تعلًال بكذا نفسه يعلل فالن يقال: التعلل، التعلة: (170)
والحزن وقت إىل تعلة هو وإنما يدوم، ال تحبه الذي بالولد الرسور إن يقول: نفسه.
لك تجلب ألنها الحقيقة؛ يف لك أذًى بامرأتك خلوتك قال: ثم به. الرسور من أكثر بسببه
باملرأة الخلوة عن ينهى الثكل. إىل العاقبة ولعل برتبيته، وتتأذى أجله، من تغتم ولًدا
بها؛ تأذيه إىل ذلك أدى محبها مع الحسناء خلت إذا وكذلك جني: ابن وقال تلد. لئال
… الغواني مواصل تلحق التي املضار من ذلك لغري أو سواها عما قلبه يشغل ألنه إما

ولده. عن الدولة لسيف تسلية كله وهذا أوجه. واألول
زهري: قال الحالوة. الحلواء: (171)

َع��ْل��َق��ِم َط��ْع��َم َح��ْل��َواِئ��َه��ا ِم��ْن ْل��ُت تَ��بَ��دَّ

أقل ولم ووصفته قلته ما عىل األمر فوجدت شبابي وقت األوالد حالوة جربت يقول:
يكون أن ويجوز تعلة؟» إال املحبوب الولد «هل قوله: يعني وغفلة. جهل عن قلته ما
لست جني: ابن وعبارة — صباهم حال يف أي — البنني صبا عىل الصبا» «عىل قوله:
وهذا الواحدي: قال عليه. األىس من أحزم عليه الصرب فرأيت به فجعت قد عما إال أسليك

بعيد. — جني ابن قال الذي أي —
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من أمليه ما وإن علمي، يسع فال منه أوسع الزمان بأمر علمي إن يقول: (172)
مثله، عن األيام تعجز ما يعلم أنه يعني تكتبه. أن األيام تحسن ال الكلم ونوابغ الحكم
يريد تعلمه؟ فكيف أمليه. ما تكتب أن تحسن ال — بالعجائب تأتي أنها مع — فهي
وفقده. للولد االكرتاث عدم من عليه حض وما باألمور وطبه حنكته من قدمه ما توكيد
يريد نكدها، شدة من وأتيقنه أمرها من أعلمه ما األزمان تسع ما العكربي: وعبارة
أمليه ما تكتب أن تحسن ال األيام وأن عليه، االشتمال عن وتعجز علمه عن تضيق أنها
من أمليه ما تكتب أن تحسن ال بالحوادث تأتي التي األيام أن واملعنى أعده. ما وتضبط

تعلمه؟ فكيف النادر، والكالم الحكمة
يحقق ال ألنه الحياة؛ عنده ترجى أن أهًال ليس خوان الدهر إن يقول: (173)
عاش إذا الولد ألن الولد؛ إىل فيه يشتاق ألن أهًال وليس باألمل، يفي وال الحياة يف الرجاء
الولد عىل يبقي ال وألنه الحياة، معه ويسأم عيشه ينغص ما الدهر مكاره من لقي بعدك

الوالد. به يفجع بل
يف والضمائر واملفارقة. املزايلة والزيال: الصورة. واملثال: النوم. الحلم: (174)
ال وأنه الحبيب هجر شدة يصف — املقام لداللة ذكر، له يجِر لم وإن — للحبيب البيت:
بذلك أرادوا النوم يف الزيارة من باالمتناع الخيال وصفوا إذا وهم أيًضا النوم يف به يلم

تمام: أبو قال كما الحبيب، هجر شدة

َخ��يَ��ال��َه��ا اْل��ُص��ُدوَد َوَع��لَّ��م��ِت ْت َص��دَّ

يجعلون الهجر بشدة الحبيب يصفون ملا ولكنهم الصدود، الخيال تعليم يتصور وال
وال النوم يف أره لم أي بالحبيب؛ الحلم يَُجِد لم يقول: صدوده. من نوًعا الخيال هجر
يعني: ونهاًرا. ليًال فيه الفكر وواصلت ومفارقته وداعه تذكر أطلت أني لوال خياله رأيت
يف أره لم ذكره عن غفلت أنا ولو خياله، النوم يف أراني والفراق الوداع اليقظة يف تذكري
ناقًدا: الواحدي قال والفراق. الوداع ذكر استدامة هي الخيال رؤية موجب إن أي النوم؛
يرى أنه منه ظنٍّا شيئني ذلك الطيب أبو وجعل بمثاله، جوده هو بالحبيب الحلم جود
شخصه رؤية ال خياله رؤية هي النوم يف الحبيب ورؤية خياله. ويرى النوم يف الحبيب
ورحيله، وداعه يتذكر بقي الحبيب ودعه بعدما أنه يريد الرشاح: بعض وقال بعينه.
خياله رأى إذا وصار وهمه، يف صورته تجسمت حتى التصور وخلفها الرؤية فانقضت
هذا استدامة لوال يقول: فهو العيان، عن ال التصور، عن الخيال ذلك إليه انتقل الحلم يف
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ينظر وهو وجيه، تفسري وهذا صورته. خيال وال خياله بمرأى الحلم عيل جاد ما التذكر
القائل: قول إىل

اْل��َخ��يَ��اِل َط��يْ��َف ُزْرَت ِب��اْل��ِف��ْك��ِر ـ��نَ��َك ـْ َوَل��ِك��ن�� اْل��َخ��يَ��اُل َزاَرَك َف��َم��ا نَ��ْم

أرانا الذي ذلك كان النوم يف فأراناه خياله لنا املنام أعاد الذي إن يقول: (175)
كان النوم يف رأيناه فالذي خياله، اليقظة يف ألنفسنا نصور كنا أنا يعني الخيال. خيال
أنه من قبله ملا تأكيد البيت وهذا الخيال. خيال فهو لنا يتصور كان الذي ذلك خيال
املعيد، فاعل — البيت يف — واملنام والفراق. الوداع حال وذكر الحبيب ذكر عىل يدوم
حصلت، بمعنى تامة، «كانت» تجعل أن لك إعادته» «كانت وقوله: به. مفعول وخياله:
عىل — املعاد اليشء باإلعادة: أراد يكون أن ويجوز باإلعادة. منصوبًا خياله: وخيال

كانت. خرب خياله»: «خيال فيكون — باملصدر املفعول تسمية
يعاطينا رأيناه يقول: النوم؛ يف عليها الخيال خيال رأى التي الحال يصف (176)
ما يجعل والشاعر بيننا. الذي للبعد نراه أن خاطره يف يجري كان وما بكفه الرشاب

البحرتي: قال اليقظة، يف يراه كأنما النوم يف يراه

َوْس��نَ��انَ��ا ِج��ئْ��ِت إِْن اْل��َك��َرى ُس��ْك��ُر َع��َل��يْ��ِك ِل��ي َويَ��أْذَُن يَ��ْق��َظ��انً��ا ُدونَ��ِك أَُردُّ

نواس: وألبي

َك��انَ��ا َك��َم��ا اْل��َوْص��ِل إَِل��ى َع��اَدا َط��يْ��َف��انَ��ا ال��نَّ��ْوِم ِف��ي اْل��تَ��َق��ى إِذَا
َخ��يَ��اَالنَ��ا َويَ��ْل��تَ��ذُّ نَ��ْش��َق��ى بَ��الُ��نَ��ا َف��َم��ا اْل��َع��يْ��ِن ُق��رََّة يَ��ا
يَ��ْق��َظ��انَ��ا إِْح��َس��انَ��ِك أَتْ��َم��ْم��ِت نَ��اِئ��ًم��ا ِل��ي أَْح��َس��نْ��ِت إِذْ ِش��ئْ��ِت َل��ْو

رأيناه فلما نراه أن نظن كنا ما يقول: الصورة. يف ال البعد، يف التشبيه (177)
إليه نصل لم ما املنام يف رأينا يعني الشمس، وبخلخاله الكواكب بقالئده نرى كأنا رصنا
يريد الشمس، بعني وخلخاله بالكواكب الدر من قالدته يف ما العكربي: وقال اليقظة. يف
الشمس عني وينال لها بتناوله القالئد تلك من الكواكب يجني أنه وذكر خلخاله، ملعان
زيادة ال مما به شبه فيما التشبيه قصبات فأحرز قال: إياها. بلمسه الخالخل تلك من
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تلك إىل مديده فجعل إشارة بأحسن واملالمسة املعانقة إىل وأشار النظر، حسن يف عليه
الشمس. لعني نيًال الخلخال وإىل للكواكب جنيًا الفرائد

العقل ذهاب أي التحري؛ والوله: البكاء. طول من قروح بها التي القريحة: (178)
قرحت التي مرأى عن بعدتم يقول: قبل. ذكره ملا تأكيد البيت وهذا الحب. جراء من
من القلب يخلو فليس — قلبي يف أي — وفكري ظني يف وسكنتم سبيلكم يف بالبكاء

القائل: كقول وهذا الفؤاد، طي يروى: الفؤاد وظن ذكراكم.

َواْل��ُق��ْرِب اْل��بُ��ْع��ِد َغ��ايَ��ُة ِع��نْ��ِدي َف��ِس��يَّ��اِن َق��ْل��ِب��ي َس��َك��نْ��َت َل��َق��ْد َع��نِّ��ي بَ��ُع��ْدَت َل��ِئ��ْن

املتقدم: املعتز ابن قول ومثله

نَ��ْل��تَ��ِق َل��ْم إِْن ِب��ال��ذِّْك��ِر َل��نَ��ْل��تَ��ِق��ي ِق َوال��تَّ��َف��رُّ اْل��ِب��َع��اِد َع��َل��ى إِنَّ��ا

— قبلكم من ال — القلب قبل من فالدنو بتفكره القلب استدناكم يقول: (179)
منكم؛ ال منه هو إنما — الحقيقة عىل — والسماح فيكم، فكره لكثرة بالزيارة وسمحتم
السماح ذكر وملا هذا. يف لكم منة ال وإذن: الدنو، هذا يحصل لم منكم القلب خال لو إذ

للفؤاد. «ماله» ويف «عنده» يف فالضمري الصنعة، لتجانس املال ذكر
قال الشيطان، مس يف استعمل ثم الجنون، الطيف: وأصل الخيال، الطيف: (180)
طيف ومنه الشيطان»، من «طيف وقرئ: يَْطاِن﴾، الشَّ ِمَن َطاِئٌف ُهْم َمسَّ ﴿إِذَا تعاىل:
قال النوم. يف ألم أي ومطاًفا: طيًفا يطيف الخيال طاف يقال: النائم. يراه الذي الخيال

زهري: بن كعب

َوُش��ُع��وُف ِذْك��َرٌة َل��َك َوَم��َط��اُف��ُه يَ��ِط��ي��ُف اْل��َخ��يَ��اُل ِب��َك أََل��مَّ أَنَّ��ى

الظاهر. وهو مصدًرا يكون أن ويحتمل شعف. جمع يكون أن يحتمل (شعوف:
يجدها.) لذة مع القلب الحب إحراق والشعوف: والشعف

يبغض إنه يقول: للطيف. «وصاله» وضمري للحبيب. «يهجرنا» يف املسترت والضمري
وعبارة الحبيب. فراق حال إال يراه ال إذ الهجر، عنوان الطيف رؤيته ألن الحبيب؛ طيف
يهجره كان ألنه له؛ ارتياحه مع ويكرهه به كلفه مع محبوبه يبغضطيف هو العكربي:
قال الهجر. عنوان الطيف رؤيتي فيقول: الشمل، التئام مع يطرقه وال الوصل زمن يف
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يصل ال النوم أن فزعم به، جاد الحلم ال األول: يف قال ألنه األكذاب؛ يسمى هذا جني: ابن
يقول: أن حقه من كان الواحدي: وقال طيفه. يبغض أنه ذكر ثم الخيال، يريه أن إىل
ال إذ له؛ بغًضا يوجب ال الوصل زمان الطيف هجر ألن الهجر؛ زمان يوصلني كان إذ
الوصل زمان هجره أن معنى عىل الكالم قلب ولكنه الوصل، زمان الطيف إىل به حاجة

الهجر. زمان وصله يوجب
الطيف. ضمري هو محذوف عن خرب أنها عىل بالرفع «مثل» تقرأ أن لك (181)
الحزن، واألىس: الشوق. رقة والصبابة: مثل. بغًضا أبغضه تقدير: عىل وبالنصب:
وما الصبابة من حال أو للمماثلة، تفسري والجملة للمحبوب. «فارقته» من والضمري
تضحك زيد جلس قولك: حد عىل «فحدثن» قوله: من النون إليها تعود والتي يليها،
واآلىس والكآبة الصبابة — األشياء هذه فحدثت أحبه من فارقت يقول: فيعبس. الجماعة

الهجر. زمن زار إنما الطيف وكذلك —
أن فيه واألصل بالقتيل. القاتل قتل وهو القود، من اقتصصت، استقدت: (182)
وهذا والحزن الهم والبلبال: عنه. عفوا وربما به قتلوه فربما املقتول، أهل إىل القاتل يقاد
إجابة عن إعرايض جعلت حرض فلما غائب، والحبيب يؤذيني الهوى كان يريد: تمثيل.
الهوى من انتقمت إني أخرى: وبعبارة له. جزاء إليه يجرني عما وتعففي الهوى داعية
الحزن. من أذاقني ما مثل الغيظ من بذلك فأذقته داعيه، إجابة عن وإعرايض بتعففي
الهوى أي — العرض يكون أن أحدهما: وجهني؛ يحتمل الهوى من قوله: جني: ابن قال
املرأة يريد أن واآلخر: حقيقة. لها ليست التي الشعر مبالغة من هذا فيكون — نفسه

الهوى. ذات أي مضاف؛ حذف عىل فيكون بها شبب التي
الظليم جفل قولهم: من — الهرب يف إرساعه تستدعي الرضغام: تستجفل (183)
الفتتاح أي أرض»؛ «لكل وقوله: أوالده. وأشباله: األسد. والرضغام: — أرسع إذا وأجفل
ورسعة عليها يستويل التي املدة قرص عن بالساعة وكنى أرض، كل قتال أو غزو أو
من ألخذه األسد رآها لو شديدة مهولة ساعة أرض كل لفتح ادخرت يقول: منها. تمكنه

وهولها. لشدتها أشباله عن الفرار إىل يضطره ما الروع
ويجوز للساعة، «بها»: يف والضمري وجال. جول، واحدها: النواحي، األجوال: (184)
املوت يكثر شديد رضب وبينهم الساعة تلك يف األبطال يتالقى يقول: لألرض. يكون أن

و«أجواله». «يجول» بني جناس البيت ويف نواحيه. يف يجول فيه،
عرص. غري من العنب ماء من يجري ما أول وهو الخمر، أجود السالف: (185)
كالمي من الناس سمعه الذي إن يقول: السالف. دون وهو أحمر، منه كان ما والجريَال:
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وجيد شعري مختار لهم أخرج لم أي السالفة؛ من الجريَال بمنزلة هو إنما ورأوه
الدولة. لسيف خبأته وإنما كالمي،

املجيدون الشعراء تعثر إذا يقول: سبقت. وبرزت: الكريمة. الخيل الجياد: (186)
كنت القريب السهل عىل يقدروا لم إذا يعني بحزنه؛ متعثر غري سبقتهم السهل بالكالم
مثًال والجبال والسهل البالغة، لفحول مثًال الجياد فجعل املمتنع، الصعب عىل قادًرا

وصعبه. الكالم لسهل
اإلبل. من الكريم األبيض والناعج: الخالية. الواسعة األرض العراء: (187)
الذي وهو القاطع، واملجتاب: العراء. للبلد املجرور والضمري لناعج. نعت و«معتاده»:
السري عىل قوته يصف بالسري. يفنيه الذي أي املهلك؛ واملغتال: بالسري. األرض يقطع
السفر اعتاد قد بجمل شئت متى أجوبها الفلوات يف وحكمت يقول: الفلوات، وقطع
عىل العتمادي أردت، كما قدرت ما عىل به، قطعت فيه حكمت ومعنى الفلوات، وقطع

مطيتي. قوة
يجم الفرس جم يقال: الراحة. والجمام: اإلبل. واملطي: ركضت. عدت: (188)
منه ذهب إذا جموم: وفرس إعياؤه. فذهب يركب، فلم ترك وأجم: وجماًما ا جمٍّ ويجم

تولب: بن النمر قال األنثى، وكذلك إحضار. جاءه — جري — إحضار

ِس��َراَج��ا ُغ��رَّتِ��َه��ا بَ��يَ��اَض يَ��َخ��اُل ال��ذُّنَ��اب��ى َش��اِئ��َل��ُة ��دِّ ال��شَّ َج��ُم��وُم

الجري.) أي — العدو يف ذنبها ترفع أنها يعني الذنابي: شائلة (قوله:
خلفه: الراكضة اإلبل فيسبق مهله عىل يميش الناعج هذا إن يقول: اإلعياء. والكالل:
وهي السري طول من كاالٍّ كان إذا رسعة عليها ويزيد ماشيًا اإلبل عدو يسبق إنه أي

الكالل؟ عنه وذهب الحال به تساوت إذا به ظنك فما مسرتيحة،
وعقله البعري عقل يقال: بالعقال، مشدودات ومعقالت: تخوف. تراع: (189)
هو الحبل وذلك الذراع، وسط يف جميًعا وشدهما ذراعه مع وظيفه ثنى إذا واعتقله:
فنفرت يروعها ما اإلبل عىل طرأ إذا يقول: املرسع. واملتجفل: عقل. والجمع: العقال،
فتصري العقال يف وهو الناعج هذا سبقها معقولة غري وهي — جريها — عدوها فاشتد

وراءه.
واإلرقال: النشاط. واملراح: البعري. فرسن مجمع خف؛ جمع األخفاف: (190)
يف نشيط وهو قوائمه، يف فالنجاح النجاح، من أطلب ما أدرك بسريه يقول: اإلرساع.
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أبلغ ألني بقوائمه؛ منوط كله نجاحي أخرى: وبعبارة إرقاله. يف إال نشاط ال عدوه
إرساعه. يف إال نشاط ال نشيط وهو عليه، مطالبي

يف للخالفة مشارًكا رصت يقول: األسد. والرئبال: األسد. أجمة الخيس: (191)
بشق امللك أسد إىل ووصلت هاشم دولة سيف هو كما يل، سيًفا جعلته أي الدولة؛ سيف

رأيه. من الدولة نظام أن كما عطاياه، من أمري نظام أن يعني إليه. الخيس
الكمال من أُعطي الذي — األسد — الليث عن امللك خيس شققت يقول: (192)
بطش إذا لحسنه فهو وجماله، بحسنه ويفوتها ببأسه يرشكها ألنه األسود؛ تعطه لم ما
افرتست إذا واألسود بأسه. من يتوقعه وما خوفه، عن جماله إىل النظر شغله بعدوه
ألنه املفعول؛ إىل مضاف فالخوف خوفه: روى: ومن منظرها. لقبح أفزعتها فريسة

الخائفة. هي الفريسة ألن الفاعل؛ إىل مضاف فاملصدر خوفها: روى: ومن املخوف.
واألقوات. األرزاق واآلكال: تتواضع. أي — التائني إحدى بحذف — تواضع (193)
له ويظهرون رسيره حول األرض يقبلون له يتواضعون شأنه لرفعة األمراء إن يقول:
محبوب أنه يعني مملكته؛ من له تجبى التي األرزاق جملة من — املحبة — وهي املحبة

أحد. كل إىل
ويبش يقاتله، أن قبل وهيبته بخوفه العدو يقتل إنه يقول: العطاء. النوال: (194)

يسأله. أن قبل ويعطيه يعطيه، أن قبل للسائل
ما أي — الباء بكرس — ومقبلها املنتظر. بمعنى والناظر: قصدن. عمدن: (195)
من قصدت إذا الرياح إن يقول: السائل. وسبقه العطاء يف لعجلته مثل وهذا يستقبل؛
محرك إىل يحتاج ال هو كذلك إليه، وصولها يف يستعجلها أن عن برسعتها أغنته ينتظرها

والفضل. الكرم يف له
أهل هم ممن امللوك دون كان فمن عليه، إفضاله من أحد يخل لم يقول: (196)
فتساوى لهم، ممالكهم وترك عنهم بالعفو عليهم َمنَّ فقد امللوك أما أعطاهم، للعطاء

البحرتي: قال عليهم. إفضاله يف الجميع

اْل��ُم��ْك��ِث��ِر اْل��َغ��ِن��ىِّ َع��َل��ى اْل��ُم��ِق��لُّ َف��َع��َدا ُك��لَّ��َه��ا اْل��بَ��ِريَّ��َة َص��نَ��اِئ��ُع��ُه ��ْت َع��مَّ

«عن» ب مجرور يقولوا: وأن تابع. وواىل: بالسؤال. للعطاء تحريكه أي هزه: (197)
الناس استغنى وإذا يقول: للعطاء. والضمري املواالة، من أمر وواله: أغنى. صلة محذوفة
السؤال. يكرروا أن عن بذلك فأغناهم عطاءه، تابع للعطاء يحركوه أن عن يعطيهم بما
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يحسد كأنما العطاء إلكثاره يقول: والفقر. القلة واإلقالل: العطية. الجدوى: (198)
حني نفسه املتنبي قال وكذلك فقريًا. مثله ليصري كثريًا عطاء فيعطي الفقر عىل سائله
أن يطلب كأنه حتى الجود، يف إفراطه أردت املتنبي: قال معناه، عن جني ابن سأله
إعطائه لكثرة — فكأنه لإلقالل، طلبًا إعطائه يف يفرط فهو — كسائله — مقالٍّ يكون

فقريًا. يصري حتى والقلة الفقر عىل يحسد —
تغرب النجوم إن يقول: همة. بمعنى هم، جمع والهموم: فغربن. أي فغرن: (199)
إن أي ينالها؛ التي الغاية من أدنى مكان من وتطلع هممه من أدنى مكان يف وتغور
بلغت همته إن الرشاح: وعبارة منها. أبعد وينال النجوم، وراء هو ما إىل تبلغ همته
يعني بهمته. ناله ما دون وهي مشارقها من النجوم وتطلع النجوم، مغارب من أقىص
تبلغه عما مقرصة تغرب ومطالعها مغاربها وانتزاح مواضعها ارتفاع مع النجوم أن
أن املعنى يكون أن ويجوز الواحدي: قال تناوله. يدركه عما متواضعة وتطلع همته

مناله. يبلغون وال أعداؤه يصيبه ال أي النجوم؛ مطلع من أبعد املمدوح منال
سعادة يوم كل له هللا يجدد يقول: وأتباعه. أهله الرجل: وآل الحظ. الجد: (200)
عدد بذلك فيزيد رهبة، أو رغبة ويوالونه إليه ينضمون له أولياء أعدائه من ويجعل

وأشياعه. صحبه
سيف فكأن سعده، وإقبال جده بقوة ماتوا بسيفه أعداءه يقتل لم لو يقول: (201)
املشاكله. طريق من بالسيف له تشبيًها إقباله عىل تجري مهجهم جعل يقتلهم. إقباله

والروح. القلب دم واملهجة:
أثًرا فيه يؤثروا لم أعداءه قاتل ملا يقول: الثوب. والرسبال: الحرب. الوغى: (202)

صوارمه. منهم سفكتها التي بدمائهم ثوبه تلطيخ غري
من كرسه فانفصم: فصًما يفصمه فصمه ويقال: الكثري. الجيش العرمرم: (203)
يقصمه قصمه يقال: بينونة، فيه الكرس فهو — بالقاف — القصم أما يبني. أن غري

فضة: بدملج شبهه غزاًال يذكر الرمة ذو قال وتقصم. فانقصم قصًما

َم��ْف��ُص��وُم اْل��َح��يِّ َج��َواِري ِم��ْن َم��ْل��َع��ٍب ِف��ي نَ��بَ��ٌه ��ٍة ِف��ضَّ ِم��ْن ُدْم��ل��ٌج َك��أَنَّ��ُه

إنسان من سقط يشء وكل ونيس، طرح قد فضة بدملج نائم وهو الغزال (شبه
عن املوجود الضال النفيس وقيل: املشهور، إنه نبه: يف وقيل نبه، فهو له يهتد ولم فنسيه
بالقاف — مقصوم يقل: ولم وانحنائه، لتثنيه مفصوًما جعله وإنما طلب، عن ال غفلة
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بائنني.) بائنًا فيكون —
أي — القاف بكرس — ِقتل جمع األعداء، واألقتال: القوى. — هنا — والعرى

الرقيات: قيس بن هللا عبد قال املقاتل.

اْألْق��تَ��اِل َك��ِث��ي��َرِة ِب��َالٍد ِف��ي لُ��َؤيٍّ بْ��ِن َع��اِم��ِر َع��ْن َواْغ��ِت��َراِب��ي

ال له أي — الدولة سيف ملثل يقول: للجيش. أو للممدوح، «أقتاله» يف والضمري
كأنه — ويسلبه يغنمه ألنه — فهو طاعته ويسلم نفسه الكثيف الجيش يجمع — لغريه
وانفرط أعدائه عرى انفصمت والتدبري الحزامة أويل من وبمثله قال: ثم له. نفسه جمع
لقتاله الكثري الجيش يجتمع من مثله إن تقول: أو مذكوًرا. شيئًا يكونوا ولم عقدهم

شيئًا. أمامه يغني فال قواه ويكرس الجيش يقتل من مثله ولكن بأسه ودفع
من لست نفسك تكذبك وال الكذب تسمعن ال للقمر: يقول املفاخر. املباهي: (204)
مباهيًا القمر وجعل كذبك. فقد مثله إنك لك: قال من أن يعني والنور. الحسن يف أمثاله

وجهه. يباهي كأنه ليلة كل وزيادته بحسنه ألنه وجهه؛
هذا دع — ماء امتأل إذا — للبحر قل يقول: وزخر. ارتفع البحر: طما (205)
يفهم ما إىل «إذا» بقوله: فاإلشارة الجود. من مبلغه تبلغ لن فإنك به، واالفتخار االمتالء

البحرتي: يقول هذا مثل ويف واالفتخار. العظمة من «طما» قوله: من

إِْرَع��اِدِه ِف��ي َوأََل��حَّ إِبْ��َراِق��ِه ِف��ي َول��ج ال��رَُّك��اِم ِل��ْل��َغ��يْ��ِث ُق��ْل��ُت َق��ْد
أَنْ��َداِدِه ِم��ْن َف��َل��ْس��َت يَ��َديْ��ِه ِب��نَ��َدى ُم��تَ��َش��بِّ��ًه��ا ِل��َج��ْع��َف��ٍر تَ��ْع��ِرَض��نَّ َال

زيد. من أي ماًال؛ زيًدا ورثت تقول: الجدود، من ورثه أي الجدود: ورث (206)
أفعاله» «بال قوله: يف و«ال» االبن، إىل يعود «أفعاله» يف والضمري لرأي. ثاٍن مفعول والبن:
للعفاة املال فوهب كلها واملآثر املال من جدوده من ورثه ما وهب يقول: غري. معنى يف
أفعال يرى وال نفسه بفعل إال إال يفتخر ال ألنه بها؛ مفتخر غري لقومه آبائه مفاخر وترك
املال من جدوده من ورثه الذي وهب أخرى: وبعبارة عليها. يبني أن دون رشًفا الجدود
هو يشفعها لم ما لالبن رشفها يثبت ال الجدود أفعال أن يرى ألنه بأفعالهم؛ يفتخر ولم

الليثي: املتوكل قول املعنى هذا يف واألصل تماثلها. بأفعال

1001



املتنبي ديوان رشح

نَ��تَّ��ِك��ُل اْألَْح��َس��اِب َع��َل��ى يَ��ْوًم��ا َك��ُرَم��ْت أَْح��َس��ابُ��نَ��ا َوإِْن َل��ْس��نَ��ا
َف��َع��لُ��وا َم��ا ِم��ثْ��َل َونَ��ْف��َع��ُل تَ��بْ��ِن��ي أََواِئ��لُ��نَ��ا َك��انَ��ْت َك��َم��ا نَ��بْ��ِن��ي

كشاجم: وقال

َوُم��َص��دِِّق ُم��َك��ذٍِّب بَ��يْ��َن َف��ال��نَّ��اُس َم��ْق��بُ��وَرٍة ِب��أُْع��َظ��ٍم اْف��تَ��َخ��ْرَت َوإِذَا
��ِق ُم��َح��قِّ ِل��ْل��َق��ِدي��ِم َم��ْج��ٍد ِب��َح��ِدي��ِث َش��اِه��ًدا انْ��ِت��َس��اِب��َك ِف��ي ِل��نَ��ْف��ِس��َك َف��أَِق��ْم

الريض: الرشيف وقال

أُْس��َرتِ��ي َم��آِث��َر َق��ْوِم��ي نَ��اِق��ِص��ي َع��َل��ى ��ًرا ُم��َوفِّ ِب��َق��ْوِم��ي َال ِب��نَ��ْف��ِس��ي َف��َخ��ْرُت

بالهبة، يفنى املال ألن العال: سوى الرتاث فني وقوله: املوروث. املال الرتاث: (207)
قصد يشء املوروث املال من يبَق لم ملا يقول: بها. االفتخار ترك وإن تفنى، ال والعال
ال األموال من ورثه ما فني ملا تقول: أو بغنائمهم. يده فامتألت الطوال بالرماح األعداء
بغنائمهم. يده فاتسعت العدا إىل ركب — آبائه مجد من شيئًا يضع لم ألنه — املعايل من

القنا. طوال أي بطواله: وقوله:
العظيم الجيش سمي وقيل: لكثرته. املضطرب العظيم الجيش األرعن: (208)
من العظيم األنف وهو الجبل؛ من بالرعن شبه الجبال، كرعان فضوًال له ألن «أرعن»؛
الفردق: قال الجبل. برعن تشبيًها أي رعناء: البرصة سميت ذلك ومن متقدًما، تراه الجبل

َوَط��نَ��ا ِل��ي ال��رَّْع��نَ��اءُ اْل��بَ��ْص��َرُة َك��انَ��ِت َم��ا نَ��اِئ��لُ��ُه اْل��َم��ْرُج��وُّ َم��اِل��ِك أَبُ��و َل��ْوَال

الحديد من عليه ما فوق لبس قد عظيم بجيش العدو قصد يقول: الغبار. والعجاج:
يف ومن الغبار. كثر كثر كلما والجيش خلفه، العجاج ذلك أذيال وجر العجاج من دروًعا

عطفه. من يهز جاء تقول: كما زائدة، أذياله: من قوله:
الطرف: وغض الغبار. والنقع: ونحوه. الغبار من العني يف يقع ما القذى: (209)
الدولة. لسيف أو للجيش، وإجالله: عنه ويف للجيش. نقعه: يف والضمري وخفضه. كرسه
يعني الغبار، من قذًى ضوئه يف وقع كأنما حتى الغبار ذلك بشدة النهار أظلم يقول:
إجالًال طرفه غض النهار كأن أو عينه، يف كالقذى فصار النهار ضوء غطى الغبار أن
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ضوء من نقص الغبار هذا أن فاملعنى الشمس، هو النهار وطرف الواحدي: قال له.
بتكاثفه. وسرتها الشمس

سوى جيش فكل جيشك، الحقيقة عىل الجيش يقول: وسطه. الجيش: قلب (210)
بك. تتقوى وجناحاه وقلبه يتقوى، بك ألنه جيشك؛ جيش لكنك بجيش، ليس جيشك
جيشه الحقيقة يف أنت ولكنك حكمك، عىل وينزل عنك يذود جيشك الجيش تقول: أو
جيشك تحمي فأنت بجيوشهم امللوك احتمى وإذا بك، ويحتمي وجناحه قلبه يقي الذي

تمام: أبو قال وإقدامك. بشجاعتك عنه وتدافع

َل��ِج��ِب َج��ْح��َف��ٍل ِف��ي َوْح��َدَه��ا نَ��ْف��ِس��ِه ِم��ْن َل��َغ��َدا اْل��َوَغ��ى يَ��ْوَم َج��ْح��َف��ًال يَ��ُق��ْد َل��ْم َل��ْو

تقاتل ألنك يقول: جيشه. جيش أنه من السابق البيت يف ذكره ملا تبيني هذا (211)
أبطال عن أعدائك أبطال وتقاتل دونهم، املر الطعان عليك فيقع جيشك فرسان عن
الطعان تشبيه يريد املاء. ورود من وترد: الطعان. ومقاساة القتال فتكفيهم جيشك

باملرارة. وصفة ولذلك باملنهل؛
أعدائهم من ويحموهم عنهم ليدافعوا رجالهم يريدون امللوك كل يقول: (212)
وهذا دونهم، وتحامي عنهم فتدافع ويسلموا رجالك يبقى أن تريد وأنت ويسلموا، ليبقوا
مع الدولة لسيف وقعت حكاية عىل البيت هذا املتنبي بنى وقد والشجاعة. الكرم غاية
الدولة سيف إليه فبعث الدولة، سيف بالد عىل به وزحف جيًشا جمع أنه وذلك اإلخشيد؛
فامتنع البالد. ملك صاحبه قتل فأينا إيلَّ ابرز ولكن وبينك، بيني الناس تقتل ال يقول:
به ألقي العظيم الجيش هذا مثل أأجمع منك! أعجب رأيت ما يقول: إليه ووجه اإلخشيد

أبًدا. ذلك فعلت ال وهللا أبارزك؟! ثم نفيس
ذوق بعد إال الزمان حالوة إىل يوصل ال يقول: تتجاوز. ال تختطى: ال (213)

قال: كما األهوال، بارتكاب إال املرارة تلك تتجاوز وال مرارته،

ال��نَّ��ْح��ِل إِبَ��ِر ِم��ْن ��ْه��ِد ال��شَّ ُدوَن بُ��دَّ َوَال

ذكر ما عىل املرارة تلك ألن يقول السيف. واملنصل: الدولة. سيف اسم عيل: (214)
ما إىل بسيفه ووصل غريه األهوال يركب ال ألنه وحده؛ املمدوح — قطعها — جاوزها

بالسيف. طلبه حني فأدركه يؤمله، كان
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يؤمله، ما ويطلب يقصد سيف — الدولة سيف — هو يقول: يقصد. يؤمم: (215)
آماله. بلوغ يف السيف من أمىض ولكنه

يف غلبته أي فطلته: طاولته قولهم: من — وطاله البعيدة. املفازة املهمه: (216)
الجبل يف سار وإن بجنوده، عمها السهلة واألرض الفلوات يف سار إذا يقول: الطول،

السيف. أعمال من هذا وليس فوقه، فصار عاله
بما أنت يقول: وأنماه. عليه القيام أحسن ماله: وثمر أعطى. إذا ينول: نال (217)

ببعض. بعضها تنمي ولكنك أمواله، ينمي الذي كاملالك تعطينا
االفرتاس. بمعنى والفرس وأهله. هيأه لألمر: ورشحه األسد. الضيغم: (218)
بمنازلة دوننا وتفردت األبطال، بمقارعة تمرست ألنك — أنت يقول: األسد. ولد والشبل:
ترضينا أنك يعني يمتثله. ما عىل ويرضيها ويفعله يأتيه ما ألشباله ينهج أسد — األقران

ذلك. فيعلمها لالفرتاس أشباله األسد يرشح كما القتال وتعودنا الحرب عىل
والعذل: حالية. «وتشمل» من والواو إنكاري. واالستفهام أيعيب؟ أيقدح: (219)
وعذرها أيعيبونها السقوط عىل الخيمة يلومون الذين هؤالء يقول: الالئم. عاذل؛ جمع
قال حوله؟ تثبت فلم عنه فضاقت الدهر شمل من عىل اشتملت أنها التقوض هذا يف
لكان يشمل دهره من قال: ولو مستحسن، غري الخيمة إىل الدهر وإضافة الواحدي:
يعني بالدهر. أحاط بمن تحيط الخيمة إن أي به؛ أحاط اليشء: شمل ومعنى أحسن.
وال يشء يعلوه ال املحل بهذا كان ومن يعلمه، لم شيئًا الدهر يحدث فال يشء، كل علم

رواية: ويف هذا، يشء. به يحيط

ال��ع��ذل ال��خ��ي��م��ة ف��ي أي��ن��ف��ع

أوجه. األوىل والرواية الخيمة؟ سقوط يف العاذلني عذل أينفع أي
يقول: مؤخر، مبتدأ الذي؛ بمعنى تسأل» «ما من و«ما» مقدم. خرب محال: (220)
وتكلفه الخيمة تسأله فالذي والنباهة؟ القدر علو يف تحته زحل الذي الخيمة تعلو وهل
للخيمة فالضمري للمعلوم. — التاء بفتح تسأل» «ما روى: ومن محال. فوقه الثبوت من

محال. ذلك من أنت تسألها ما أو هي تسأله ما أن أي للمخاطب؛ أو
المها من الخيمة تلوم ال لم يقول: معروف. جبل ويذبل: ليس. بمعنى ما: (221)
لم من لوم يستحيل فكما أي يذبل؟ خاتمك فص يكون ال لم له: قائلة سقوطها عىل
الخيمة هذه تالم أن جاز إن جني: ابن وعبارة الخيمة. لوم فكذلك ا، فصٍّ الجبل يتخذ
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المها من تلوم ال فلم — عنها لعلوه — ممكن غري وهو املمدوح، علوها عن عجزها عىل
ألن يذبل؛ إنسان خاتم فص يكون أن مستحيل وهو يذبل؟ خاتمه فص ليس أنه عىل
ابن وقال عنه. لقصورها املمدوح تعلو أن تقدر ال الخيمة هذه فكذا طاقته، يف ليس هذا
االشتمال وأعجزني الرئيس تهيبت إنني له: وتقول المها من تلوم ال لم املعنى اإلفلييل:
إىل بالقياس وقلته رزانته بجانب وخفته خاتمه فص عن عظمته مع يذبل بقرص عليه
قوله: من — ما القطاع: ابن وقال حاله؟ هذه من عىل االشتمال أطيق فكيف جاللته
لم والتقدير: الدولة. لسيف خاتمه: يف والضمري الذي. بمعنى — يذبل خاتمه فص وما
— وهذا … الخرب فحذف تحتها؟ يذبل خاتمه فص الذي الدولة وسيف الئمها، تلوم ال
البيت هذا عن املتنبي سألت جني: ابن لنا قال وقد القطاع. ابن من تعسف — ترى كما
ليس أنه عىل المها، من الخيمة تلوم ال لم قلنا: كما والتقدير ليس، بمعنى «ما» فقال:
— وفتحها التاء بكرس — والخاتم هذا، الالئم. إىل راجع والضمري يذبل خاتمه فص

فصيحتان. لغتان
واسعة الخيمة هذه إن يقول: العظيم. الجيش والجحفل: النواحي. األرجاء: (222)
جميعها ضاقت ذلك مع ولكنها نواحيها، أحد يف الكثري الجيش يركض بحيث كبرية

تعلوك. أن وإجالًال لك هيبة بشخصك
الرماح به يوصف ذابل جمع والذبل: الرماح. والقنا: زمانية. مصدرية «ما» (223)
إجالًال تعلوك أن تستطيع فال جوفها يف دمت ما عنك وتقرص يقول: طويلة. ألنها للينها؛

الرماح. فيها تركز حتى عالية الحقيقة يف هي أنها مع مرتبتك لعلو وهيبة لك
الخيمة تبقى وكيف يقول: األصابع. أطراف واألنامل: الكف. راحة الراحة: (224)

لها. أنامل البحار فكأن الجود؟ الواسعة راحتك وتحتها قائمة
ما وقارك باقي من أرضك وحملت الناس عىل وقارك فرقت فليتك يقول: (225)

تسقط. فال ويثبتها يوقرها ما منه الخيمة لخص ذلك فعلت لو فإنك حمله، تطيق
ما منه لك وفضل الوقار من أخذوا بما سادة كلهم الناس فصار يقول: (226)
له لبقي الكثري منه فرق لو وأنه وقاره، وكثرة حلمه رزانة يصف الناس. سيد به تصري

الناس. به يسود ما
الغزالة، غابت يقال: وال الغزالة، طلعت يقال: طلوعها، عند الشمس الغزالة: (227)
وتضحى، الشمس تنبسط بعدما وغزاالته الضحى وغزالة الجونة، غربت يقال: وإنما

الرمة: ذو قال الضحى. غزالة يف فالن جاء يقال:
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ِق��بَ��اَال أَْغ��نَ��ى َوَم��ا أَُراِق��بُ��ُه��ْم ُح��ْزَوى َرأَْس اْل��َغ��َزاَل��َة َف��أَْش��َرْف��ُت

مفعول حزوى: ورأس الظرف. عىل الغزالة ونصب األظعان. أراقبهم: بقوله (يريد
تقول: أن ولك الضحى. غزالة يف حزوى رأس علوت أي علوت؛ معنى عىل أرشفت
طلوع أي الغزالة؛ طلوع حزوى رأس علوت أي الشمس، — البيت يف — الغزالة إن

الشمس.)
يفارقها ال التي كالغزالة نورك لون من بلونها اتصل بما الخيمة صارت يقول:
أن واملعنى يفارقها. وال عنها يزول ال النور ذلك أن يغل، ال بقوله: وأراد نورها، ذاتي

نورها. يزول ال التي للشمس موازية به صارت ما نورك من اكتسبت الخيمة
يبذخ البعري وبذخ الطويل. الجبل والشامخ: والباذخ عاٍل. أي باذخ: رشف (228)
رشًفا لها أن ورأت يقول: يشء. فوقه يكن فلم هدره اشتد وبذاخ: باذخ فهو بذخانًا
عليك. االشتمال من بلغت ما تبلغ لم إذ خجلت؛ الخيام رأتها وإذا سكنتها، إذ عظيًما

مقدم، خرب النفس: فرح ومن السقطة. والرصعة: استغربه. اليشء: أنكر (229)
ألنها مستغربًا؛ نكًرا ذلك يكن لم الخيمة سقطت فإذا يقول: مؤخر. مبتدأ يقتل: وما
تسقط؟ ال أي ترصع؛ ال فكيف الغاية، بلغ إذا يقتل قد والفرح الفرح، غاية بذلك فرحت
واالشتمال منك القرب من الخيمة هذه مبلغ العقالء الناس بلغ لو يقول: (230)

وعمدها. أطنابها خانتها كما لك، هيبة تحملهم فلم أرجلهم لخانتهم عليك
أطنابها وتمد تنصب أن الخيمة بهذه أمرت ملا يقول: األطناب. مد التطنيب: (231)

اإلقامة. إىل دعاك ألمر للغزو، راحًال لست أنك الناس يف الخرب أشيع
لم يقول: الخيمة. قلع يريد الهدم، والتقويض: القصد. معناه االعتماد: (232)
تفعل أن ينبغي بما عليك يشري أن بإسقاطها أراد وإنما الخيمة، هدم سبحانه هللا يقصد
بمعنى وأشار: الناس. يقول ما عىل ليس األمر وأن للغزو، والتوجه النهوض معالجة من
ال اإلشارة، من أشار العكربي: وقال بالباء. وصله ألنه — اإلشارة من ال املشورة، من أمر،
يرتفع تعاىل وهللا بالجارحة، باإليماء تكون إنما اإلشارة قيل: فإن الرأي، يف املشورة من
الرحيل عىل بوقوعها فنبهك أي التنبيه؛ باإلشارة: أراد إنما قيل: بالجوارح، الوصف عن
يكون أن جوازه وجه اآلخرون: وقال بالوقوع. إليه املشرية فالخيمة عنه. أعرضت الذي
له جارحة ال إذ موات؛ وإما حي إما الحركة يحتمل األجسام من بجسم إليه أشار هللا

تعاىل.

1006



الالم قافية

أذياله. وجر تبخرت إذا يرفل؛ رفل ويقال: ويحتفل. به يهتم مما همه: من (233)
إرشادك يريد بك. يُعنَى وإنما يخذلك لم أنه الخيمة بتقويض الناس هللا وعرف يقول:
أنه عىل وعالمة ملسريك سببًا الخيمة قلع فجعل دينه، نرص يف تميش وأنك تفعل، ما إىل

االرتحال. لك خار
عنوًدا يعند وعند «ما». بلفظ استفهم ولذلك وتصغري، تحقري استفهام هذا (234)
عن يجور الذي البعري العاند: وأصل يعرفه، وهو الحق ورد القصد عن مال عاند: فهو

عبيدة: أبو وأنشد — وركع راكع مثل — ُعنَّد والجمع القصد. عن ويعدل الطريق

اْل��ُع��نَّ��َدا أُِط��ي��ُق َال َك��ِب��ي��ٌر إِنِّ��ي َوَس��ًط��ا َف��اْج��َع��لُ��ونِ��ي َرَح��ْل��ُت إِذَا

عنًدا.) ال وسًطا يميش هو ويقال: إكفاء، وهو والدال الطاء بني (جمع
وما هم ما والحاسدون الكذب إىل الصدق عن يميلون الذين األعداء هؤالء يقول:
لك يرضبون أو األقوال من يلفقونه ملا وال فيك وحدهم لعداوتهم تأثري ال أي قولهم؟
وجعلوه الكالم من أصلوا ما أثلوا ما ومعنى الخيمة، سقوط عند بالنحوس الفأل من
أنهم ومعناه. إيلَّ. نسبته أي أقل: لم ما قولتني ويقال: أملوا، ما ويروى: لتكذابهم. أصًال
القول كرروا أي قوَّلوا؛ جني: ابن وقال الناس. بني فيما ويفشونها كاذبة أقواًال يحكون

فيه. وخاضوا
الذين فمن رتبتك، يطلبون هم يقول: أدركوا» «فما يروى أدركوا: فمن (235)
يطمعوا حتى أدركوه الذين فمن بكيدهم يطلبون هم آخر: ووجه شأوك؟ منهم أدركوا
يقبل من ولكن عنك، األحاديث تلفيق يف يكذبون وهم ذلك؟ من أدركوا ماذا أو فيك؟

ويصدقه؟ كذبهم
ولكن وإهالكك عليك الظهور يتمنون هم يقول: واإلقبال. البخت الجد: (236)

يشتهون. ما ودون دونهم تحول جدك وسعادة إقبالك
الجيش من كتيبة يريد — السابق البيت يف — جدك عىل عطف وملمومة: (237)
الدروع الكتيبة هذه اتخذت أي — مؤخر مبتدأ وثوبها: مقدم، خرب وزرد: مجموعة.
من تدىل ما وهو الثياب، لتلك كالخمل رماحها وجعل الدروع، حلق والزرد لها. ثيابًا
الدروع فرسانه اتخذ الذي جيشك يشتهون ما وبني بينهم وحال يعني: املخملة. الثياب
ابن وروى بالرماح. مخمل الثوب ذلك أن إال سابغ ثوب يف منها كأنهم حتى لهم لباًسا

إلخ. … ملمومة ورب قال — خفًضا — وملمومة اإلفلييل:
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هالكه جيًشا الكتيبة بهذه يفاجئ يقول: الغبار. والقسطل: الهالك. الحني: (238)
ال األعداء من جيًشا فيباكر ليًال بها يسري تارة أنه يعني آخر. جيًشا غبارها وينذر بها،
الغبار ذلك يرى آخر جيًشا فينذر غباًرا فتثري نهاًرا بها يسري وتارة فيهلكه، به يشعر
تسري أي تسهل؛ وتارة غباًرا، تثري فال الحزن يف تسري أي تحزن؛ املعنى: وقيل فيهرب.

غباًرا. فتثري السهل يف
اتخذتك يقول: ونحوهما. وسالح مال من الدهر لحوادث أعددته ما العدة: (239)
العدد من لست ألنك إليه؛ أحتاج فيما يل عدة أنك فيك اعتقدت أي وعزمي: بقلبي يل عدة
أي باليد؛ تعمل التي العدد من لست يريد أن ويجوز واألسلحة، كالسيوف باليد تعد التي
روى وقد الرشاح: بعض وعبارة واالعتقاد. بالفكر تنال وإنما الجوارح، فيك تترصف ال
رجاءك وأجعل امللمات يف بك أتشجع القلب يف يل عدة اتخذت اليد ويف القلب يف البيت

العدد. كسائر اليد يف تجعل أن من أجل ألنك الدهر؛ غوائل دفع عىل يل سالًحا
جعلتك دولة هللا رفع لقد يقول: زائدة. فمن دولة: ومن السيف. املنصل: (240)

الخالفة. دولة يعني الدول. سائر عىل سيفها
صنعه. السيف: وطبع الحد. الرقيق السيف مرهف؛ جمع املرهفات: (241)
قد فإنك قبلك، طبعت بأن سبقتك قد السيوف كانت إذا يقول: القاطع. واملقصل:
ابن وقال السيوف. تقطعه ال ما وحكمك ورأيك بعقلك تقطع ألنك بالقطع؛ سبقتها
قطع؛ من أول كأنك السيوف جميع قطع عىل وظهوره قطعك إلفراط أنك املعنى جني:

قطعت. ما قطعك ولوال بسببك، قطعها أن يريد غريه: وقال مثلك. قبلك يَُر لم إذ
يف وأبدعت عليهم زدت فإنك قبلك، جادوا األولون الكرام كان إن يقول: (242)

الكرم. يف أوًال به رصت ما ذلك
كيف يقول: األسد: ولد والشبل: أشبال. ذات مشبل: ولبؤة األسد. الليث، (243)
فأمك األسد؟ ولدك وقد والشجاعة والفضل الكرم يف البعيدة الغايات إدراك عن تقرص
أبويه كأن ومضائه لشجاعته مثًال ذلك رضب وقد األسد، هو الذي أبيك من بك أشبلت
املبتدأ، خرب وهي األم، عن عبارة: فمن — من ميم بفتح — ليثُها َمن روى: ومن أسدان،

األب. وهو الليث، هو — هذا عىل — واملشبل لها، صلة وخرب مبتدأ بعدها وما
الناس: فقال الذكر، ونباهة املحل رفعة يف شمًسا كنت أمك ولدتك ملا يقول: (244)
ينظر وهذا شمًسا؟! املرأة هذه ولدت فكيف — تولد ال أي — تنجل ال الشمس تكن ألم

األول: قول إىل

1008



الالم قافية

أَْك��ُرم ن��ج��َل��ْت َل��ْو ��ْم��ِس ال��شَّ ِم��َن َم��اِل��ًك��ا ب��خ��ل��ت َل��ُك��ُم َألمٌّ

ولدت الناس: فقال أي الشمس؛ أمه جعل — للمعلوم بالبناء — تنجل ال روى: ومن
األوىل والرواية الشمس. نجل كأنه — قدره لعلو — املمدوح جعل تلد، ال وهي الشمس
هو؟ الخلق أي هو؟ الورى أي أدرى ما العرب: تقول الخلق، والورى: هذا، وأمدح. أجود

الرمة: ذو قال

ِب��ِب��َالِد َل��ُه َل��يْ��َس��ْت اْل��َوَرى ِب��َالُد َوَراِم��ٍح َم��َه��اٍة ِم��ْن ذََع��ْرنَ��ا َوَك��اِئ��ْن

استعماله الرمة لذي سوغ وإنما النفي، يف إال الورى يستعمل ال جني: ابن قال
ببالد. له الورى بالد ليست قال: كأنه منفي املعنى يف ألنه واجبًا؛

وخساًرا ضالًال يقول: املصدر. عىل منصوب وهو والخسار، الهالك التب: (245)
التايل. البيت يف العلة بني وقد عاقلة. أنها ويدعون النجوم يعبدون للذين

أجل أنك وعرفت عرفتك قد تعقل أنها يدعي من زعم عىل النجوم يقول: (246)
تعقل ال أنها يعني إليها؟ تنظر تراك وهي لتخدمك، إليك تنزل ال بالها فما قدًرا، منها

إليك. لنزلت عقلت ولو
موضع يف لبت قدره يستحقه الذي املوضع يف منكما كل بات لو يقول: (247)

الرشف. يف عليها إلربائك موضعك؛ يف هي وباتت النجوم
العباد أن االستعمال يف األكثر ألن أحسن؛ كان عبيدك قال: لو الواحدي: قال (248)
أعطيت يقول: العباد. فيه يقال فقلما الناس إىل املضاف فأما وتعاىل، سبحانه هلل تضاف
يكافئه أن له دعا ثم عطائك، من رجوه ما ملك ألنه عبيًدا؛ جعلهم الناس، يعني عبيدك؛

يؤمله. ما فينيله فعله بمثل هللا
يوًما، عرش تسعة بعد الدولة سيف عىل الطيب أبو دخل الواحدي: قال (249)
عىل أدخل ثم بالطيب، ونضح عليه فخلع األكسية، خزانة إىل وأدخلوه الغلمان فتلقاه
أحب عندك املوت رأيت الطيب: أبو فقال مستحي، وهو حاله عن فسأله الدولة، سيف
وسار الطيب أبو ركب ثم له، ودعا عمرك، هللا يطيل بل فقال: غريك. عند الحياة من إيلَّ
بعد يمدحه الطيب أبو فقال كثرية، هدايا الدولة سيف وأتبعه منزله، إىل كثري خلق معه

منه. وثالث وأربعني إحدى سنة شعبان يف إياها وأنشده ذلك،
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استدعى يقول: الراكبون القوم والركب: الديار. آثار من شخص ما الطلل: (250)
اإلبل. وقبل أصحابي قبل ببكائه أجاب من أول وكنت الدمع فأجابه بدثوره دمعي الطلل

التهامي: قال كما عليه، وتبكي الطلل ذلك أيًضا تعرف اإلبل أن يريد

ِديَ��اُرَه��ا َالَح��ْت ِح��ي��َن َج��َواِدي َص��ِه��ي��ُل َف��أََج��ابَ��َه��ا نَ��اَق��ِت��ي َف��َح��نَّ��ْت بَ��َك��يْ��ُت

وتغري رسومها دروس من شاهد ما فشجاه محبوبه، ديار عىل وقف أنه واملعنى:
أصحابه سائر ذلك يجيب أن قبل الدعوة تلك دمعه فأجاب بكاءه، ذلك فاستدعى طلولها،

بالحنني. واإلبل بالتأسف
يجري ويسفح: أخرى. بعد مرة أكفه وأكفكفه: تعظيم. تصغري أُصيحابي: (251)
من وأصحابي يسيل الدمع فظل الركب لوم من خوًفا الدمع أكف ظللت يقول: ويسيل.
هذا، عنهما. شاغل يف والعذل العذر بني يسيل والدمع — الئم — وعاذل يل عاذر بني
يقال ال وظلت، وظلت أنا وظللت وظلوًال، ظًال يظل وكذا كذا يفعل نهاره ظل ويقال:
حذفوا أنهم إال ظللت، ظلت: وأصل ليله. ظل الشعر بعض يف سمع لكنه النهار يف إال ذلك
قال «مسست» يف مست، ومثله: تََفكَُّهوَن﴾، ﴿َفَظْلتُْم تعاىل: قال الفاء. عىل الحركة فألقوا
إىل كرستها ويحولون األوىل السني منه يحذفون اليشء، مست قالوا: وربما الجوهري:

مغراء: البن األخفش وأنشد مفتوحة. حالها عىل امليم يرتك من ومنهم امليم،

َوث��ه��َالنَ��ا يَ��ْه��ِوي أُح��ًدا َرأَْوا َح��تَّ��ى َل��ُه��ْم وَط��اء َف��ِن��ْل��نَ��اَه��ا ��َم��اء ال��سَّ م��س��ن��ا

التخفيف. شواذ من وهذا السماء، مسسنا واألصل:
الرقيق. السرت كلة؛ جمع والكلل: الدمع. والَعربة: والفراق. البعد النوى: (252)
عىل كنت فإني ذلك؛ يف عجب وال للفراق، بكائي من يتعجبون وهم الفراق أشكو يقول:
فكيف السرت، غري عني يحجبها ال بقربي املحبوبة كانت حني البكاء من يرون ما مثل
أشكو ال حني أي للحال؛ أشكو» «وما قوله: يف فالواو الفراق؟ عني حجبها وقد اآلن
العربة كانت فمعناه: كانت» «كذاك روى: ومن املسافة. دنو حال يف أي السرت: سوى
بكائه؛ من تعجبوا حني أصحابه عىل رد الثاني واملرصاع الكلة. بيننا الحاجب كان حني
دون مانًعا أشكو وما هجرها يف أبكي كنت فلقد فراقها، عىل بكائي من تتعجبوا ال أي:

متصاقبة. والدور متجاورة واملنازل تحجبها التي الستور

1010



الالم قافية

فحذف مشتاق، كصبابة أراد «كمشتاق» وقوله: الشوق. رقة الصبابة: (253)
إذا ألنه يأمل؛ ممن حاًال أشد حبيبه لقاء يأمل ال الذي املشتاق إن يقول: املضاف.
حاًال أخف يكون أن ويجوز الواحدي: قال اشتياقه. برح التأميل خفف أمل عىل كان

أوجه. واألول اليأس. إىل السرتواحه
يقول الرماح. واألسل: السيوف. والبيض: بالهدية. اإلطراف اإلتحاف: (254)
قومها زار فإذا والرماح، بالسيوف قومها يف منيعة الحبيبة هذه إن نفسه: مخاطبًا
زار إن نفسه عىل يخافهم أنه يعني والرماح؛ السيوف قبلهم من تحفته كانت ألجلها
أرجع وقد وعزتهم. قومها شوكة من يعرتضه ملا متعذر إليها الوصول إن أي محبوبته.
زيارته. لقال: اللفظ عىل رده ولو زيارتها، فقال: اللفظ، دون املعنى عىل «من» ضمري

من له أقتل هجرها إن يقول: قومها. بأس من يتوقعه ما يعني يراقبه: ما (255)
يخَش لم املاء يف غرق من ألن بالسالح؛ بعده يُبَاِل لم بالهجر مقتوًال كان فإذا سالحهم،

بشار: قول من وهذا البلل.

بَ��ح��ر اْألَْرِض ِم��َن َح��ْول��ُه َوَم��ا ـ��ِر ـْ اْل��ق��ط�� بَ��َل��ِل َع��ْن ِرْج��َل��يْ��ِه َك��ُم��زي��ٍل

عدي قول من مأخوذ هذا املتنبي: عىل تجنيه مقدار تعلم وأنت — وكيع ابن وقال
زيد: بن

اْع��ِت��َص��اِري ِب��اْل��َم��اءِ ��اِن َك��اْل��َغ��صَّ ُك��نْ��ُت َش��ِرٌق َح��ْل��ِق��ي اْل��َم��اءِ ِب��َغ��يْ��ِر َل��ْو

قليًال. قليًال يرشبه أن وهو باملاء، فيعترص بالطعام اإلنسان يغص أن (االعتصار:
تكد فلم حلقك يف وقف إذا غصًصا: أغص باملاء غصصت ويقال: الغاص. ان: والغصَّ

تسيغه.)
مستوٍل الفناء أن علم من الحكيم: قول من نقله وإنما قال، كما وليس العكربي: قال

املصائب. عليه هانت كونه عىل
وبكل حبها عن ينتقل ال فؤادي باُل ما يقول: أن حقه كان الواحدي: قال (256)
من ال فؤاده، من هو إنما التعجب ألن بي؟ ما — وقرابتها أهلها — عشريتها من فؤاد
يحبونها وعشريتها قومها كان إذا أسلوها وال عني حبها ينتقل ال لم يعني أفئدتهم.
الوصول من يأس يف وأنه بينهم، فيما منيعة قومها يف محبوبة أنها إىل يشري كحبي؟
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مع وأنه الراحتني، إحدى اليأس قالوا: كما عنه، لُوَّ السُّ يوجب اليشء من واليأس إليها،
حبها يف بلوغه يدعي أنه املعنى أن إىل بعضهم وذهب حبها. عنه ينتقل ال اليأس هذا
أرى يل ما يقول: البيت. يف التعجب وجه وهذا منه، إليه ينتقل لم ما أحد يبلغه ال مبلًغا
لم باٍق قلبي يف ما أن مع قلبي يف ما مثل حبها من فيه عشريتها قلوب من قلب كل
بلغ حتى أحد، كل إىل حببها الجمال من مبلًغا بلغت قد أنها يعني غريه؟ إىل عنه ينتقل
يجعل أن هذا يف يتأول ما أجود جني: ابن وعبارة الغرام. من مبلغ أقىص قلب كل فيه
فإذا غريه، يشغل لم مكان يف حصل إذا والشخص شخص، كأنه الشوق من يجده الذي
مكانني يشغل ال والشخص كثرية أماكن يف ألنه وجده؛ لثبات إنكاره صح ذلك صح
كثرية. قلوب يف يكون أن جاز واحد قلب يف كان فإذا مكانًا، يشغل فال العرض فأما
الطيب بأبي الذي به عشريتها يف قلب كل ، الدَّلِّ معشوقة وأنها بالحسن يصفها واملعنى:
لها أهلها حب أن يريد يرتحل؟ ال ومقيم ينتقل ال ثابت قلبه يف حبها بال فما حبها، من
هو بل ينتقل، وال يتغري ال وحبه وينتقل، يتغري حبهم وأن لها، حبه غري حسنها لرباعة

ثابت.
إنسانًا لحظها دعا إذا الحسان، ألحاظ بني من اللحظ مطاعة هي يقول: (257)
لهما املقل، دولة يف عظيم ملك وملقلتيها فتانة. القلوت مالكة فهي مطيًعا لبى هواها إىل
رصف تملك لم عينها إىل نظرت إذا العيون إن أي فورجه: ابن وقال النافذ. األمر دونها
أبي قول معنى وهو العيون. مالكة عينيها فكأن لها، عقلة تصري ألنها عنها؛ ألحاظها

نواس:

ثَ��َم��ِن ِب��َال َع��بْ��ًدا ُح��ْس��نُ��َه��ا َل��َه��ا يَ��ْس��تَ��ِرقُّ يَ��ْوٍم ُك��لَّ

واآلنسات: الحييات. والخفرات: تتشبه. أي — التاءين إحدى بحذف — تشبه (258)
إن يقول: وحديثك. قربك تحب النفس طيبة كانت إذا آنسة: جارية ويقال آنسة، جمع
ويرين املشية حسن يف بها فيتشبهن محاسنها عن يقرصن األنس ذوات الحييات النساء
جني ابن وعبارة ذلك. ينلن حتى ويحتلن بها، بالتشبه الحسن فيكتسبن َدلِّها، مثل
امليش حسن فيجرب مشيها، يف بها تشبهت تقصري امرأة حسن يف كان إذا والواحدي:

بالحيلة. الحسن نالت قد تكون حتى الحسن تقصري
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حصلت فما ومرارته، حالوته الدهر من بي مرت يقول: مر. شجر الصاب: (259)
لم فكأني مرورهما، ورسعة النقضائهما صاب، عىل مره من وال عسل، عىل حلوه من

البحرتي: قول من وهذا منهما. شيئًا أذق

بَ��ْل��َوى تَ��َص��رَُّف��َه��ا يَ��ْع��ُدْد َوَال نَ��ِع��ي��ًم��ا َخ��ْف��َض��َه��ا يَ��َر َال اْألَيَّ��اَم َع��َرَف َوَم��ْن

مات قد كأنه صار شاب فلما شابٍّا، كان حني حيٍّا كان إنما إنه يقول: (260)
اآلخر: قال كما غريه. إىل روحه وانتقل

َه��اِل��ْك َم��ْش��َي اْألَْرِض َع��َل��ى يَ��ْم��ِش��ي َح��يٌّ َوْه��َو َم��اَت َق��ْد َش��اَب َم��ْن

قد العكربي: وعبارة أوًال. كان ما غري صار حتى املشيب بعد تغري أنه واملعنى:
بدني يف — والنهضة والجالدة القوة يريد — الروح وأراني مرسوًرا الشباب صحبت
عن وعجزي أحوايل بتغري بديل يف الروح فأراني لصحبته مستكرًها املشيب صحبت ثم
عىل يساعدني بغريي أستعني ورصت الشباب، أيام كنت كما برسعة والقيام النهوض
أفعله كنت والذي — والنشاط القوة يريد — بديل يف الروح أراني قد بهذا وكأني أحوايل،
شبابه أيام اإلنسان أمور حقيقة أن املعنى وتلخيص مساعد. إىل فيه أحتاج رصت وحدي
يف البدل عليه يحمل ما أحسن فورجه: ابن وقال وكربه. مشيبه إىل باالنتقال تتبدل ثم
ورثه، مات وإذا األب، شيخوخة أوان يشب كان إذ اإلنسان بدل ألنه الولد؛ البيت هذا

وبدنه. ماله يف بدله كأنه فيكون
وعنزهو: وعنزهوة وعزهاء وعزهى وعزه وعزه وعزهى وعزهاءة عزهاة رجل (261)
والتحدث النساء مغازلة وعن عنه ويبتعد للهو يطرب ال والنساء اللهو عن عازف كله
ويقال بري: ابن قال — بالضم — وعزهون وسعال سعالة مثل عزاٍه والجمع: إليهن،

الحكم: ابن يزيد قال واملرأة. للرجل عزهاة:

َص��بُ��وِر ِع��ْزَه��اة َوأَنْ��ِت َع��َل��يْ��ِه ِع��نْ��ِدي َص��بْ��َر َال أَيْ��ِق��ِن��ي ��ا َف��َح��قٍّ

وقد سيفي ومعي ليًال حبيبتي أتيت يقول: النساء. محادثة يهوى الذي والغزل:
عنهن. بامليل وال النساء إىل بامليل يوصف ال والسيف الرداء، موضع السيف جعل
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يقول: النحر. ثغرة وبني املنكب بني الذي العظم الرتقوة؛ جمع الرتاقي: (262)
االشتياق شكوى من بيننا يجري بما له علم وال متعانقان ونحن بيننا السيف فبات
عليه كان ما إىل بهذا ويشري تعانقا، هما إذا املحبني بني يجري مما ذلك غري وال والقبل

السيف. يخلع لم محبوبه عانق حني وأنه واملخافة، الحذر من
وردعه وأثر، لطخ أي زعفران؛ من ردع به يقال: بالطيب، التلطخ الردع: (263)

مقبل: ابن قال فتلطخ. به لطخه فارتدع: ردًعا يردعه باليشء

ُم��ْرتَ��ِدُع ال��رَّْش��ُح ِب��ِدي��بَ��اَج��تَ��يْ��ِه يَ��ْج��ِري َم��َراِف��ُق��ُه ُف��تْ��ٌل بَ��اِزٌل ِب��َه��ا يَ��ْخ��ِدي

بازل وجمل وخد، مثل بقوائمه، وزج أرسع خديا: يخدي والفرس البعري (خدى
شدة والفتل: البعري. أسنان أقىص وذلك التاسعة، السنة يف وذلك انشق، أي نابه: بزل
متصبغ معناه بعضهم قال إلخ، … يجري وقوله: الفتل. بني أفتل ومرفق الذراع، عصب
انتهت قد أي مرتدع: قوله: آخرون: وقال بالزعفران، الثوب يردع كما األسود، بالعرق

سنه.)
والخلل: غمده. وجفنه: حمائله. هنا: السيف وذؤابة ثوبها. أي درعها؛ من ويروى:
وغريه. بالذهب املنقوش الجلد من الغمد به يغىش ما وهي — الخاء بكرس — خلة جمع
حمائله عىل آثاره وظهرت الطيب من عليها كان بما تأثر وقد السيف غدا ثم يقول:
الذي الطيب به لصق حتى بمحبوبته لصق أنه يعني الغمد. فيه الذي والغالف وغمده،

به. طيبت
واألصم: الرمح، نصل والسنان: السيف. حد وهو مرضب، جمع املضارب: (264)
األنبوبتني. بني العقدة والكعب: الكعب، أصم رمح سنان أي ملحذوف؛ صفة وهو الصلب،
أنه يعني الرمح، سنان من أو السيف مضارب من إال أكسبه وال الرشف أطلب ال يقول:
بإضافة الديوان بها قرأنا التي الرواية العكربي: قال وبأسه. بإقدامه إال املجد يكسب ال
وإذا اإلضافة، واألجود — بالتنوين — سنان جماعة: ورواه تنوين. بغري أصم إىل سنان
عىل جوزناه وإذا للسنان، ال للرمح والكعب كعبه، أصم سنان ومن املعنى: يكون ن نوِّ
ثالث فيه صار نون وإذا نونني، السنان يف فإن وأيًضا أشبه. للرمح كان االستعارة

ثقيل. كلمة يف بمعنى حروف وثالثة نونات،
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الهبات بحسنه فزان يل وهبه ما جملة يف السيف هذا األمري أعطاني يقول: (265)
ودرًعا سيًفا وهبه أنه يعني الدرع. الثياب من أعطاني ما جملة يف وكساني وهبنيها التي

وهبه. ما جملة يف
يل واهبه فهو السيف، حمل تعلمت منه يقول: الدولة، سيف هو عيل: (266)
خرب عيل: ومن لهما. مثل ال يعني أبيه، مثل أو مثله من مستأنًفا: قال ثم حمله. ومعلمي

مؤخر. مبتدأ ومعرفتي: مقدم،
والجرد: ثديهن. — نبتت — كعبت التي أي الشابات؛ الجواري الكواعب: (267)
والبيض الطوال. الخيل والسالهب: وكرمها. عتقها آية وذلك الشعر، القصار الخيل
والذبل: للينها. تضطرب التي الرماح والعسالة: املاضية. القواطع السيوف القواضب:
كماة يستصحب أنه عىل تدل التي األشياء هذه سائليه يعطي إنه يقول: الضامرة. الرماح
يشاكلهم. بما ويعضدهم يوافقهم بما هباته يف فيعتمدهم الشجعان وأعالم الفرسان

املكارم جليل من يخلده وما همه فإن واملكان، الزمان عنه ضاق يقول: (268)
يعهده، ال ما ويجشمه يطيقه ال ما الزمان ل يُحمِّ أولئك كل الوقائع كثرة من ويتابعه
يحملها عما األرض تضيق وكذلك مجده؟ جاللة عن ويقرص قدره، فخامة عن فيضيق
بكتائبه والجبل السهل ومأل ومجده، بمكارمه الزمان مأل قد فهو وإذن جيوشه. من

وجمعه.
بانتصاره، فرحون املسلمني نحن يقول: الخوف. والوجل: الفرح. الجذل: (269)
يف والبحر لغريه، يتفرغ ال بجيشه مشتغل والرب وغزواته، لغاراته منه خوف يف والروم

يديه. ندى من خجل
مبتدأ ومنصبه: مقدم، خرب تغلب: ومن رهطه. وعدي: املمدوح. قبيلة تغلب: (270)
غلبت التي تغلب من أصله يقول: لعدي. صفة الجبن: وأعادي األصل. واملنصب: مؤخر.

والبخل. الجبن أعداء هم الذين عدي ومن وشجاعة، نجدة الناس
حالية، — تعينه أي — تنجده وجملة الدولة، سيف والد كنية الهيجاء: أبو (271)
تعريض هذا الواحدي: قال وفساده. القول اضطراب والخطل: الكالم. عن العجز والعي:
كانوا الذين آباءه فيها ذكر بقصيدة الدولة سيف مدح فإنه الشاعر؛ النامي العباس بأبي
هذا أكد ثم العي. عني ذلك كان الجاهليني آبائه بذكر مدحته إذا يقول: الجاهلية. يف

التالية. األبيات يف وتممه املعنى
مع صفته عن السؤال أراد ألنه يعقل؛ من عىل ما أدخل كليب: فما قوله: (272)
ليت يقول: الجاهلية. يف تغلب بني رئيس ربيعة بن كليب هو وكليب: لشأنه. االحتقار
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كليب لذكر الشعر يتفرغ ومتى ومحامده، فضائله ذكر يستويف الشعر من به مدح ما
منه؟ هم وأين السابقة الدهور وأهل

عن تغنيك الشمس فإن به، سمعت ما واترك منه تشاهد بما امدحه يقول: (273)
عوض منك قرب فيما يعني خفي. بعيد نجم وهو كزحل وآباءه كالشمس، جعله زحل؛
قول من وهذا العكربي: قال البعيد. من أفضل القريب كان إذا سيما ال عنك، بعد عما
ما أخذ ما فأوىل والنقصان، الزيادة عليه يدخل واإلخبار لنفسه، شاهد العيان الحكيم:

نفسه. عىل دليًال كان
للقول، واسًعا مجاًال الشائعة املتوافرة املمدوح مآثر من وجدت وقد يقول: (274)
أنه يعني تقوله. شيئًا تعدم لن فإنك فافعل املآثر تلك وصف يستطيع لسانًا وجدت فإن

فيه. ما بمدح ينهض لسان ينقصه وإنما به، يمدح يشء ينقصه ال
الهمزة ألقوا ملا أفضل، بمعنى خري، تأنيث وخرية: العالية. الهمة ذو الهمام: (275)
يفتخر الذي الهمام هذا إن يقول: الصفات: أشبه قد ألنه بالتاء؛ تأنيثه استسهلوا أوله من
الخالفة. دولة يعني الدول؛ أفضل كف يف السيوف أفضل هو فيهم، ألنه به؛ كلهم الخلق
ويقال: األرض، عىل طرحه ورصعه: تتمناه. الذي اليشء أمنية؛ جمع األماني: (276)
ترتقي فال واألموال للرقاب مالك العالم عىل مسلط إنه يقول: قتيًال. أي رصيًعا؛ تركته
صار أو منه، خري وله إال نفيًسا يرى فال شيئًا يتمنى أن إىل يحتاج ال ألنه إليه؛ األماني
أمنية له سنحت إذا يقول: بالطرائد، األماني شبه الرشاح: بعض وعبارة اليشء. ذلك له
يشء الدنيا يف يبَق فلم منها شوًطا أبعد همته ألن همته؛ مبلغ دون سقطت فطلبها
البحرتي أغلقه ما البيت بهذا فرس وقد إمكانه. قبضة يف يشء كل ألن يتمناه، أن يستحق

قوله: يف

أَْوَط��اِرِه َع��َل��ى َزاِئ��َدٌة اْل��َح��ظِّ ِف��ي إِْدَراَك��اتُ��ُه ِب��اْل��َم��ْج��ِد ��ٌر َوُم��َظ��فَّ

عنرتة: قول ضد وهو

اْل��َخ��َواِل��يَ��ا ��ِن��ي��َن ال��سِّ ِذْك��راك َوَق��اتَ��َل اْل��بَ��َواِل��يَ��ا ال��ط��ل��وَل ال��ل��ُه َق��اتَ��َل أََال
ِل��يَ��ا! ذَا َل��يْ��َت يَ��ا اْل��َع��يْ��ِن: ِف��ي َح��َال َم��ا إِذَا تَ��نَ��الُ��ُه َال الَّ��ِذي ��ْيءِ ل��ل��شَّ َوَق��ْولُ��ك

الدهر: وريب الغبار. والرهج: الحديد. وسيف الدولة سيف بالسيفني: يريد (277)
يف السيفان اجتمع إذا يقول: املعد. ضمري من حال — مجرًدا أي — ومنصلتًا حدثانه.
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— املمدوح وهو — السيفني فأحد اآلخر، عن أحدهما تخلف وبان اختلفا حرب رهج
قال: كما وشدائده، الدهر نوب لدفع معد

َم��َك��اِرُم��ه ال��زََّم��اِن ل��ْزب��اِت وت��ق��ط��ُع

بدفع موكل فاألول األبطال رءوس لرضب الحديد سيف وهو اآلخر السيف أعد وقد
له عمل ال وهذا بالثاني، يرضب إرادة ذو عامل وذاك بإحالله، موكل والثاني املكروه،

اختالفهما. كان هنا ومن الكل، يف الكل هو األول كان وإذن: نفسه. تلقاء من
حجم يف طائر والحجل: السهل. طري من وهو القطا. من رضب الكدري: (278)
والصحارى املفاوز بالدها والعرب الجبال، يف يعيش وهو والرجلني، املنقار أحمر الحمام،
مع منه تفر والروم الفلوات يف القطا مع منه تفر العرب يقول: الجبال. بالدها والروم

جبالها. يف الحجل
ومعقله: الجبل، تيس والوعل: الدولة. سيف واملراد ملك، من يروى أسد: من (279)
ملك من الجبل إىل الفرار فائدة ما يقول: الجبال: رءوس يف به يعتصم الذي املكان
فاملراد الروم، آثار يف الجبال جوب عن تعجز ال أنها أي الفارين؟ آثار يف خيله به تميش
وفيه الواحدي: قال الساق. وطول الجري — العدو رسعة يف بها شبهها خيله، بالنعام:
يعني فورجه: ابن وقال الجبل. نعام خيله فجعل الجبال يف توجد ال النعام ألن نكتة؛
الجبال يف الدولة بسيف تميش صارت وقد البدو، نتائج من ألنها العراب؛ خيله بالنعام

منهم. بالجبال اعتصم من واستنزال وقتالهم الروم لطلب
بالد من بلد وخرشنة الروم. بالد إىل مدخل كل وهو درب، جمع الدروب: (280)
الدروب خلف حتى الروم بالد يف تغلغل إنه يقول: والفزع. الخوف والروع: الروم،

منه. بأهلها ألم الذي الروع يفارقها ولم عنها باالنرصاف وفارقها وراءه وخرشنة
والغارة السبي من رأوا ما وكثرة منهم الخوف من لحقهم ما لشدة يقول: (281)
تتوقع الذي والجمل وقوعه تحذر الذي السبي نومها يف رأت منهم املرأة نامت إذا صاروا
الخوف من قلوبهم يف استقر ما أن يعني الجمال، عىل يحملن كن السبايا أن وذلك ركوبه؛
أيًضا، وحلمته بكذا حلمت وتقول: النائم، يراه ما والحلم هذا، أيًضا. النوم يف يفارقهم ال

األخطل: قال
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اْل��َم��ْح��لُ��وُم! َخ��يَ��الُ��َه��ا يَ��بْ��ُع��َدنَّ َال ُدونَ��َه��ا َف��يْ��َدَة َوب��ن��ور َف��َح��َل��ْم��تُ��َه��ا

وهذا يبارشها، أنه نومه يف حلم إذا باملرأة الرجل حلم قد يقال: الجوهري: قال
عليه. شاهد البيت

حلًما: يحلم — بالضم — حلم تقول: والعقل. األناة فهو — بالكرس — الِحلم أما
الطائي: حاتم قال الحلم. تكلف وتحلم: حليًما، صار أي

تَ��َح��لَّ��َم��ا َح��تَّ��ى اْل��ح��ل��َم تَ��ْس��تَ��ِط��ي��َع َوَل��ْن ُودَُّه��ْم َواْس��ت��ب��ِق اْألَْدن��ي��َن َع��َل��ى تَ��َح��لَّ��ْم

دود وهو الحلم، أفسده أي وحلم: املدبوغ، الجلد فاألديم: األديم، حلم قولهم: أما
معاوية فيها يحض أبيات من عقبة أبي بن عقبة بن الوليد قال فيأكله. الجلد يف يقع
كهذه فساده تم قد أمر إصالح يف تسعى أنت له: ويقول السالم، عليه عيل قتال عىل
به: ينتفع فال وأفسدته فنقبته الحلمة فيه وقعت الذي — الحلم األديم تدبغ التي املرأة

اْألَِدي��ُم َح��ِل��َم َوَق��ْد َك��َداِب��َغ��ٍة َع��ِل��يٍّ إَِل��ى َواْل��ِك��تَ��اَب َف��ِإنَّ��َك

دمه. ويحفظ رقبته عن ليدفع املعاهد يعطيه ما وهو جزية، جمع الجزى: (282)
رقابهم عن وتعفو الجزية يؤدوا بأن ترىضمنهم كنت إن الدولة: سيف مخاطبًا — يقول
العور من خري والحول الحول، يتمنى كاألعور أمنيتهم، غاية وذلك بها، وأرضوك قبلوها

القتل. من لهم خري الجزية أن يعني
شعري يف املوصوف مجدك ناديت يقول: حقيقة. غري عىل املدعي املنتحل: (283)
غري شعر يف منتحل غري مجًدا يا ذكرهما وبعد اآلفاق يف سارا أي وعنك: عني صدرا وقد
يف ذكره خلد مجده أن إىل إشارة وفيه دعوى، ال حقيقة منهما كال أن يعني منتحل.

ييل. فيما املعنى تمام ذكر ثم مًعا، يسريان وأنهما شعره
لشعره يقول شذوذًا. إال الثالثي غري من يبنى ال وأفعل التبليغ. من أبلغ: (284)
يف مشاركتهم نحب أناس فيهما ولنا وغربًا، رشًقا الدنيا يف سائران أنتما املمدوح: ومجد

التايل. البيت يف ذكره ما وهي رسالتي إليهم فتحمال بأحوالنا ومطالعتهم أمرنا
مغمور الدولة، سيف يف نعماء يف متقلب أني عرفاهم يقول: الخدم. الخول: (285)
والخدم املسومة الخيل بني — النظر — الطرف أقلب فواضله، يف مترصف بمكارمه،

الخدمة. عىل القيام الحسنة
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أنا ال شكرك، الذي هو فإحسانك إحسانك جهة من الشكر أتاك إنما يقول: (286)
ومدحه. بشكره عليه املنة ينفي كأنه

السهو لحقني ما وقال: معرفتي» بعد «إال جني ابن رواها معرفتي: فوق إال (287)
مقام النوم أقام فورجه: ابن وقال … وحلمك فضلك إىل نفيس سكون بعد إال والتفريط
إال بالعتاب خلطه عن مدحك صيانة من عيلَّ وجب عما نمت ما يقول: والغفلة، السهو
وكالهما كالمهما: أورد أن بعد — الواحدي قال رأيك. جزالة إىل وسكوني باحتمالك لثقتي
مع واطمأنت نفيس سكنت إنما أي النوم؛ أخذني إنما واملعنى: الصواب، عن بعد قد
عقوبة، ترهقني وال عيلَّ تعجل ال أنك وعلمي لرأيك، التوفيق ولزوم بحملك لثقتي عتبك
أال والتفريط، السهو ال الحقيقي النوم وأراد قال: بوشاياتهم. يستزلونك ال الحساد وأن
ال وقوله: فوقها. ينام التي الحشية بمنزلة املعرفة فجعل معرفتي؟ فوق قال: أنه ترى

الزلل. تأتي ال تفعله ما كل يف موفق أنت أي الزلل: من يؤتى
من وأنل: عثرته. من استنهضك من أقل أي: العثرة؛ من اإلقالة من أقل: (288)
رزًقا. غلتها له جعل أي كذا؛ أرض أقطعه قولهم من وأقطع: — اإلعطاء — اإلنالة
من جاهي ارفع أي وعل: له. ركوبة جعله أي ونحوه؛ فرس عىل حمله قولهم من واحمل:
حسن من موضعي إىل أعدني أي وأعد: الغم. إذهاب وهي التسلية، من وسل: التعلية.
وبش: يهش. كذا إىل هش قولهم: من أمر وهش: إحسانك. من زدني أي وزد: رأيك.
تحت وقع الدولة سيف أن ويحكى وآنسه. إليه ابتسم أي يبش: بالرجل بش قولهم من
أعطيناك قد أقطع: وتحت الدراهم، من وكذا كذا إليه يحمل أنل: وتحت أقلنا، قد أقل:
وتحت مقامك، رفعنا قد «عل»: وتحت — حلب بباب ضيعة وهي — الفالنية الضيعة
يزاد زد: وتحت رأينا. حسن من حالك إىل أعدناك قد أعد: وتحت فاسُل، فعلنا قد سل:
منا، أدنيناك قد أدن: وتحت فعلنا، قد — األفضال من وهو — تفضل وتحت وكذا، كذا
وتحت بجارية، له فأمر الترسي، من أردت إنما املتنبي: فقال رسرناك، قد «رس» وتحت
له يقال ظريف شيخ حينئٍذ الدولة: سيف بحرضة وكان وسنصلك، وصلناك قد صل:
سألك يشء كل إىل أجبته قد الدولة: لسيف فقال به له أمر ما عىل املتنبي فحسد املعقيل،
سيف فضحك — الضحك حكاية يعني — هئ؟ هئ هئ بش هش تحت وقعت فهال إياه
القيس: امرئ قول املنهج هذا وأصل بصلة. له وأمر تحب، ما أيًضا ولك له: وقال الدولة

َوأَْف��َض��ْل َوَع��اَد َوَق��اَد َوذَاَد َوَزاَد َوَس��اَد َوَج��اَد أََف��اَد

1019



املتنبي ديوان رشح

العميثل: ألبي ومثله

َواْس��م��ع أَنْ��ِص��ْت ال��ل��ِه َع��بْ��ِد َك��ِخ��َص��اِل ِخ��َص��الُ��ُه تَ��ُك��وَن أَْن ��ُل يُ��َؤمِّ َم��ْن يَ��ا
َواْش��ج��ع َوابْ��ذْل َوَك��اِف َوَداِر َواْح��لُ��ْم َواْح��تَ��ِم��ْل َواْص��ِب��ْر َوبَ��رَّ وَِع��فَّ اْص��ُدْق

يشء إىل أعود فال عفوك، بعد أرتدع أن وذلك عتبك عاقبة أحمد لعيل يقول: (289)
جسمه فينجو أخرى، أدواء من له أمانًا علته تكون فربما يعتل، كمن العتب، به أستوجب
وفائي لتحقق سببًا يكون عتبك لعل تقول: أو منها. أصعب هو مما العلة هذه بسبب
قد ما العلل من أن كما عواقبه، فأحمد الحساد ألسنة عني ويقطع خدمتك، وإخاليصيف
نظر هذا ويف إليها. غريه عود فتأمن منها الدخل وانتفاض األجسام، لصحة سببًا يكون

اآلخر: قول إىل

يَ��ُج��رُّ َق��ْد ِل��ْل��َخ��يْ��ِر ��رُّ َف��ال��شَّ ُح��بٍّ��ا يُ��ِف��ي��ُد َس��بٍّ��ا َل��َع��لَّ

الرومي: ابن قول منه وقريب

ِب��اْس��ِم��ْك نَ��وََّه اْل��ُخ��ُم��وِل بَ��ْع��َد ُه��َو ِه��َج��اءً ُرِزْق��َت إِذْ ال��ل��َه اْح��َم��ِد
ِب��َش��تْ��ِم��ْك ِم��نْ��َه��ا اْل��خ��الَص َف��َرَج��ْوُت ذُنُ��وِب��ي ُم��وِب��َق��اِت تَ��ذَكَّ��ْرُت َق��ْد

قوله يف كما «ال» ب للفصل جائز وهو املتكلم، ضمري عىل معطوف غريي: (290)
سمع وال سمعت ما يقول: بسمعت. متعلق وبمقتدر آبَاُؤنَا﴾ َوَال ْكنَا أَْرشَ ﴿َما تعاىل:
عنده يغتاب عمن — ويدافع يذود — يذب ثم يريد ما كل عىل يقدر قادر بملك غريي
أن عليه يحرش من عىل والتحريش الوشايات من يسمعه ما يحمله وال وبهتانًا، زوًرا
أي عنه، ذب قولهم: من تفضيل، أفعل أذب: فقوله: الغضب. حكم فيه وينفذ به يوقع
التايل. البيت يف هنا ذكره ما علة بني وقد — املغتاب يعني — رجل عن وقوله: ودفع. ذاد
العني أجفان يف سواد والكحل: تتكلفه. أي — التاءين إحدى بحذف تكلفه (291)

خلقة:

ت��ك��ح��ل ل��م وإن ك��ح��ًال ب��ه��ا ك��أن
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يعوزك ال عليه طبعت حلًما لك ألن ذلك إنما يقول: كحالء. وامرأة أكحل رجل يقال:
التكحل رضب ثم الواشني، كالم فيه يؤثر وال الغضب، يستخفه ال ثم ومن تتكلفه أن

واملطبوع. للمتكلف مثًال والكحل
وما يقول: املطر. الكثري والهطل: السحاب. والعارض: ورصفك. ردك ثناك: (292)
ومن قال: ثم معي. الكرم يوجبه ما استعمال عن بيننا ما إفساد يف الناس كالم رصفك
يستطاع ال هذا يستطاع ال أنه كما أي الهاطل؟! السحاب طريق يسد أن عىل يقدر

الكرم. مقتضيات عن رصفك
كأن له، بتعديدها صنيعتك كدرت إذا فالن: عىل ومننت الكريم، الجواد: (293)
بالكرس — واملطال للتأكيد. عليه الكدر وعطف كذا، لك وفعلت كذا، أعطيتك له: تقول
حتى بمضجعه أو يذيعه، حتى برسه قلق من وكل والقلق، الضجر واملذل: املماطلة. —

يعفر: بن األسود قال مذل. فهو ينفقه حتى بماله أو عنه، يتحول

أَْج��يَ��اِدي َل��يِّ��نً��ا ِب��َم��اِل��ي َم��ِذًال ��ًال ُم��َرجَّ ال��تِّ��ج��اِر َع��َل��ى أَُروُح َوَل��َق��ْد

الخطيم: بن قيس وقال

َف��اِش��ي اْإلثْ��نَ��يْ��ِن َج��اَوَز َم��ا إِذَا ِس��رٍّ ُك��لُّ ِب��ِس��رَِّك تَ��ْم��ذُْل َف��َال

امللل. أو الوعود أو املماطلة أو باملن عطاءك تكدر ال يقول:
يرثي لبيد قال الحديد. دروع به وسميت كالدرع، جلد من لباس السنور: (294)

هوازن: قتىل

ِر ��نَ��وَّ ال��سَّ نَ��ِس��ي��ِج ِف��ي ُخ��ْض��ٌر َك��تَ��اِئ��ُب َوَوَراءُه َه��ْوَدٍج ِف��ي ِب��ِه َوَج��اءُوا

اسم وجعد: الجعد، ابن وهو الحنفي، مسلمة بن قتادة يعني به: وجاءوا (قوله:
وسبى.) فيها وقتل هوازن غزا ألنه مسلمة؛

أنت يقول: الرأس. أعىل قلة، جمع والقلل: العضو. وهو شلو، جمع واألشالء:
وأجسامهم دروعهم إال ذاك إذ الخيل تطأ فال القتىل، وتهافت القتال اشتداد عند الشجاع

األبطال. قلوب فيها تنخلع التي الحال هذه مثل يف الشجاع أنت أي ورءوسهم؛
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والجدل: مفعول، أو القنا من حال ومقارعة: يطأ». «لم عىل عطف ورد: (295)
مجادلة جادله وقد واملخاصمة، املناظرة أو بالحجة، الحجة مقابلة أو الخصومة، يف اللدد
جدلت قولهم: من ولعله غلبته، أي فجدلته؛ الرجل جادلت ويقال: الجدل، واالسم وجداًال،

الراجز: قال األرض. وهي الجدالة، عىل ألقيته أي الرجل:

ِب��اْل��ج��َدال��ه اْل��َع��اِج��َز َوأَتْ��ُرُك اْآلَل��ْه بَ��ْع��َد اْآلَل��َة أَْرَك��ُب َق��ْد

أصحابها. نفوس عن تجادل كأنها بعًضا بعضها فريد الرماح تتشاجر وحني يقول:
وتقارع الطعان بتخالف بعًضا القنا بعض يرد حني الشجاع وأنت أخرى: وبعبارة
وخصام يقلع، ال جدل يف املقاومة تلك واتصال املقارعة، تلك شدة من كأنه حتى األقران

ينقطع. ال
كيفما أعداءك ضاربًا زلت ال يقول: له، يدعو اتفق، كيفما يريد عرض: عن (296)
يستأخرك. بأجل معصوًما أي مستأخر؛ أجل يف عاجل بنرص ومدبرين مقبلني وجدتهم
أجل يف قال: عدوك؟ تلقى أن تحب يشء أي يف سئل: وقد بعضهم، قول من وهذا

مستأخر.
اْرفق. أي أُْن: (297)

وسد: االرتفاع. وهو السمو، من واسم: البقاء. من وابق: العيش. من عش: (298)
من ومر: الجود. من وجد: أعدائك. إىل الجيوش قد أي الجيش؛ قود من وُقْد: السيادة. من
الجوف. يف داء وهو الوري، من َوِر: ونهي. أمر صاحب كن أي النهي؛ من َوانِْه: األمر.
ألوليائك ِف أي الوفاء؛ من َوِف: توجعهم. بأن أعدائك رئات أصب يريد: هللا. وراه يقال:
ونل: لتستأصلهم. بجيوشك أعدائك إىل أِرس أي يرسي؛ رسى من ورس: إليهم. باإلحسان
حسادك. غظ أي الغيظ؛ من وغظ: وتأييدك. وإقدامك بسعدك تريد ما نل أي النيل؛ من
الهدف السهم صاب من وصب: ويبغضك. يكيدك من ببأسك اْرِم أي الرمي، من َواْرِم:
اْحِم أي الحماية؛ من واْحِم: برميك. أعداءك أصب أي أصاب؛ يف لغة صيبًا: يصيبه
َوُرْع: أعداءك. اسِب أي السبي؛ من واْسِب: أعداءك. اغُز أي الغزو؛ من واْغُز: حوذتك.
من َوِد: مسلطهم. بوقائعك كف أي — كفه أي — وزعه من وُزْع: أعداءك. أفزع أي
محموًدا والبلدان األمصار ِل أي الوالية؛ من َوِل: عليه. تجب عمن الدية تحمل أي الدية؛
ناله من ونل: مرادهم. عن أعداءك ارصف أي رده؛ بمعنى ثناه، من واثِن: واليتك. يف

وقصادك. عفاتك أعِط أي أعطاه؛ إذا ينوله
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سألت ألني ذلك؛ مكفيٍّا كنت به أدع لم لو به لك هللا دعوت ما كل يقول: (299)
دعائي. عن فأغناك فعلها قد وهو األمور، هذه هللا

جنس من ثمر وهو األترج، يف لغة والرتنج: الخمر. أسماء من الشمول: (300)
عذق من يرى ما أول وهو الكافور، يف دام ما النخلة نَور والطلع: معروف. الليمون
األترج أن يعني رؤيته، عىل الخمر ترشب أن من بعيد الطلع أو األترج إن يقول: النخلة.
فورجه: ابن قال لذلك. يتخذهما غريك كان وإن عليهما ليرشب لديك يحرضا لم والطلع
يف به وأتى لديك فحذف لديك، الهند ترنج الشمول رشب من البعد شديد البيت: تقدير
أراد الشمول: رشب من وقوله: تضمر، ما كثريًا والظروف حذفه، عىل داالٍّ الثاني، البيت
أي: املفعول. إىل املصدر إضافة باب من فهو رؤيته، وعىل عليه الشمول الناس رشب من

عليه. الشمول الناس رشب من بعيد الهند ترنج إن
كل عىل مشتمل ومجلسك طيبان، ألنهما والطلع األترج أحرض وإنما يقول: (301)

كل. خرب لديك فقوله: كبريًا. أم صغريًا أكان أي جل، ما إىل دق مما طيب فيه يشء
بمعنى مصدر إما وممتحن: — السابق البيت يف — كل عىل عطف وميدان: (302)
أهل يتبارى ولديك يقول: الفوارس. فيه يمتحن الذي املكان أي مكان: اسم أو االمتحان،
الذي هو هذا والطراد، والتجاول بالتسابق والخيل الفوارس وتمتحن والشعر الفصاحة
املتنبي عارض الواحدي: قال واللهو. الرشاب ال مجلسك، به ويغمر همتك إليه تنزع

يقول: أن حقه من كان وقال: األبيات، هذه يف الحارضين بعُض

ال��نَّ��ِخ��ي��ِل َط��ْل��ِع أَْو اْألُتْ��ُرجِّ َع��َل��ى ��ُم��وِل ال��شَّ ُش��رِب ِم��ْن أَنْ��َت بَ��ِع��ي��ٌد
اْل��َج��ِم��ي��ِل َوال��ذِّْك��ِر اْل��َم��ْج��ِد َوَك��ْس��ِب َواْل��َع��َواِل��ي ِب��اْل��َم��َع��اِل��ي ِل��ُش��ْغ��ِل��َك
َواْل��ُخ��يُ��وِل اْل��َف��َوارِس َوُم��م��تَ��َح��ِن َف��ْح��ًص��ا اْل��ُع��َل��َم��اءِ َخ��َواِط��ِر َوق��دِح

له. مجيبًا األبيات هذه الطيب أبو فقال
األصيل، العرب كالم هو به أتيت الذي إن يقول: واحد. بمعنى والقول القيل (303)
الشمول رشب من بعيد األترج من عندك الذي أراد: ألنه عاينته؛ ما بقدر فيه بياني وكان
بنيت إنما أي عاين؛ ما عىل الكالم بنى ولكنه رؤيته، عىل ليرشب تستحرضه لم أي عليه

الهند. ترنج مجلسك ويف البعد شديد أنت أقول: أن عن فأغناني العيان عىل البيان
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منزلة كالمه من منزلته املعارض كالم إن يقول: الزوج. بعل؛ جمع البعول: (304)
وهذا الرجل. درجة عن املرأة انحطاط كالمي درجة عن ينحط إنه أي الرجل؛ من املرأة

النجم: أبي قول إىل ينظر

ذََك��ْر َوَش��يْ��َط��اِن��ي أُنْ��ثَ��ى َش��يْ��َط��انُ��ُه اْل��بَ��ش��ر ِم��َن َش��اِع��ٍر َوُك��لُّ إِنِّ��ي

السيف. من بدل الثانية: ومأمون خرب. التشظي: ومأمون مبتدأ، الدر: هذا (305)
من السيف تصيب التي الثلمة وهو فل، جمع والفلول: والتفرق. التكرس والتشظي:
الكتنازه قطًعا يصري وال أجزاؤه تتفتت ال كالدر فيه وهن ال شعره إن يقول: به. الرضب

االنفالل. عليه يخىش وال حده يتثلم ال الذي السيف أنت وكذلك وصالبته.
يشء؛ فهمه يف يصح لم عليه يدله بدليل إال النهار يعرف ال من إن يقول: (306)
نهاًرا النهار يعلم ال كمن كان يفهمه لم فمن واضًحا، كان كالمي كذلك له، فهم ال ألنه

بدليل. إال
إنك يقول: األعداء. عاٍد؛ جمع والعداة: املعروف. طالب عاٍف؛ جمع العفاة: (307)
بزيارتك فتقرب بأسك. شدة من يحذرون بما أعداءك وتزور أملوه ما سائليك تعطي

تقتلهم. إذ آجالهم لهم
أوالدها. واألشبال: األسود، الليوث: (308)

اآلخر: قول من هو (309)

أََح��ْد ِم��نْ��ُه ال��دَّْه��َر يُ��ْف��ِل��َت َف��َل��ْن َص��يْ��ِدِه ِم��ْن اْألُْس��ُد َك��انَ��ِت َوَم��ْن

— عليه دخوله قبل عنده من رفع ألنه — نره ولم سالًحا لنا وصفت يقول: (310)
كان وبريقها السيوف مضارب وصف إذا ألنه — الحرب — النزال وقت تصف فكأنك
قال التقديم. نية يف ألنه السالح؛ إىل عائد نره: يف والضمري هذا، للقتال. وصف كأنه ذلك
أي — مذهبه عىل — وصفت وهو — األول الفعل إعمال عىل سالًحا ونصب العكربي:

الرمة: لذي ومثله األول، الفعل إعمال يف — العكربي مثل كويف وهو املتنبي مذهب

َم��اَال أََص��اَب يَ��ُك��وَن أَْن َل��ِئ��ي��ًم��ا ِب��ِش��ْع��ِري ِألُْرض��يَ��ُه أَْم��َدْح َوَل��ْم
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أن وذكرت يقول: الرأس. عىل يكون الحديد من املغفر بيضة؛ جمع البيض: (311)
«سالًحا». عىل عطف وصلتها فأن الحرب؛ إىل سمعه من فشوق دروع عىل البيضصفت
أو الرساج أو الشمع. نار أو يديه، بني أوقدت ناًرا يعني هذه؛ أي تا: (312)
اإلضاءة، يف النار عن يغني األسلحة هذه بريق إن يقول: بها. يستيضء التي القناديل
وهي «نارك» ل نعت «تا»: العكربي: قال الحالكة. الليايل يف الصحف يف خط ما يقرأ حتى
ولو إليه، املشار هذا أي لزيد: نعت فهذا هذا، زيًدا رضبت تقول: كما نصب، موضع يف

الحارض. املذكر إىل «ذا» ب يشار كما الحارض. للمؤنث إشارة و«تا» لجاز بدًال جعل
حال الرجال: وعىل به. للعلم الهاء فحذف استحسنته، أراد استحسنت: (313)
من فأحسن البساط عىل ملًقى وهو السالح هذا استحسنت إن يقول: الخرب. مسد سدت

الرجال. عىل وهو الوغى، يف إعماله ذلك
بك. وكمالها نقًصا، وبالسالح بالرجال وإن يقول: (314)

ألكثر السالح ذلك جانبي الدمستق رأى لو يقول: الروم. قائد الدمستق: (315)
يف مثلها عىل، بمعنى والالم: حال. لحال» «حاًال وقوله: منه. التوقي يف رأيه تقليب من

قولهم:

ل��ب��ط��ن ظ��ه��ًرا أم��ره ق��ل��ب

بها، البادية الضطراب مرض ديار إىل حلب من رحل قد الدولة سيف كان (316)
الغزو، يف رأي بها له حدث ثم وبلعجالن، وقشري عقيل بني رهائن وأخذ حران فنزل
العدو عليه فعطف الغارة، فشن القلة، درب إىل صنجة قنطرة إىل دلوك إىل الفرات فعرب
الفرات، عىل املخاض ورد حتى قباقب وعرب ملطية، إىل ورجع األرمن من كثريًا فقتل
وعربها، دلوك إىل فأرسع املسلمني، بلد يف العدو بأن الخرب فورد سميساط، إىل ورحل
عىل الدمستق وخرج الدمستق، بن قسطنطني وأرس فهزمه جيحان، عىل راجًعا فأدركه

ذلك. ويذكر يمدحه األبيات هذه الطيب أبو فقال وجهه.
يقول: شبيه. أي شكل؛ جمع وشكول: املرتحل. ظاعن؛ جمع الظاعنني: (317)
يف متشابهة فهي هو لياليه أما الفصول، اختالف حسب وتطول تقرص الناس ليايل إن
فيها يجد ال أنه جهة من مشاكلتها إن تقول: أن ولك النوم. وامتناع الحبيب لبعد الطول
بهم؛ ووجدي غرامي ينقيض وال األحبة بعد ليايل يف حايل يتغري ال يقول: نوًما. وال روًحا

القائل: قول من الضد عىل العهد تقادم برغم يسلو ال أنه أي
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ال��لَّ��يَ��اِل��ي َع��َدَد ُدونَ��ُه َف��أَْك��ِث��ْر َخ��ِل��ي��ًال تَ��ْس��لُ��و أَْن ِش��ئ��َت َم��ا إِذَا

العشاق. ليايل وكذا طوال، هي فقال: لياليه طول عن أخرب ثم
ال الذي السماء بدر يل يظهرن يقول: لليايل. و«يخفني» «يبن» يف الضمري (318)

الحبيب. وهو سبيًال، إليه أجد ال الذي البدر ويخفني أريده
النوائب عىل صبور ألني ولكن عنهم، سلًوا بعدهم بقائي ليس يقول: (319)

الهذيل: خراش أبو قال كما لها، حمول والشدائد،

َج��ِم��ي��ُل أم��ي��َم يَ��ا َص��بْ��ِري َوَل��ِك��نَّ َع��ْه��َدُك��ْم تَ��نَ��اَس��يْ��ُت أَنِّ��ي تَ��ْح��َس��ِب��ي َف��َال

له. مفعول وسلوة:
بيني حال عني األحبة ارتحال إن يقول: «إن». خرب بيننا» «حال جملة (320)
يعيش ال أنه يعني آخر؛ ارتحال الفراق يسببه الذي املوت ويف افرتقنا، ألنا وبينهم؛
الحياة بفراق فراقهم يتبع أن من خوًفا بعدهم عىل يتصرب أن يريد إنه تقول: أو بعدهم.

عنهم. بعًدا فيزداد
الصبا. ريح والقبول: فارقتني. وبرحتني: الرشقية. الريح نسيم الروح: (321)
روائحكم تذكرني ألنها — إليكم يدنيني بها والتنسم الطيبة الرائحة شم كان إذا يقول:
ألكون بها أتنسم قبول وريح روائحها أتنشق روضة فارقتني فال — وصالكم أيام وطيب

البحرتي: يقول املعنى هذا ويف منكم. ذكر عىل أبًدا

بَ��اِرُد ال��لَّ��يْ��ِل ِم��َن ُج��نْ��ٍح ِف��ي ��َس تَ��نَ��فَّ ُك��لَّ��َم��ا اْألَِح��بَّ��ِة َريَّ��ا يُ��ذَكِّ��رنَ��ا

األول: قول فيه واألصل

نَ��ِس��ي��ُب ال��رِّيَ��اِح ِل��ُع��ْل��ِويِّ َك��أَنِّ��ي َوَج��ْدتُ��ِن��ي ال��رِّيَ��اِح ُع��ْل��ِويُّ َه��بَّ إِذَا

يف جني ابن ذهب وقد املزيد. من أفعل فبنى إدناء، أشد أي أدنى: وقوله: هذا،
يف الروح شم تؤثرون كنتم إذا قال: الناقدين. غبار عليه أثار مذهبًا البيت هذا تفسريه
تؤثرونه، ما إىل ومصريًا هواكم، إىل انجذابًا وقبوًال روضة زلت فال نسيمها، ومالقاة الدنيا
والخرب نكرة، االسم فجعل وقبوًال، روضة برحت فال أراد: منكم. الدنو سبب ويكون
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وقال غريه: وغر نفسه فضح فقد التفسري هذا فرس ومن الواحدي: قال للقافية. معرفة
كان وإن — األحبة فأما شوق، عىل وينطوي هم إىل يأوي من يؤثره الروح فورجه: ابن
والتعرض النسيم، وشم الروح بطلب يوصفون ال فإنهم — الناس يف طبًعا الروح إيثار
والخرب نكرة االسم يكون أن إىل الحاجة فما وأيًضا الهواء، بنسيم والتشفي الريح لربد
يقول: فارقه. أي مكانه: فالن برح من هي وإنما كان، أخوات من هذا وليس معرفة؟
لطيبه وتشممي الهواء روح وطلب بالنسيم التعلل إال راحة فراقكم من يل يكن لم إذا
يسوق وقبول روضة فارقتني فال بقربكم والفرح اللهو أيام ينالني كان وما بروائحكم،
بعدتم إذا يقول: زال. بمعنى — هنا — برح القطاع: ابن وقال الروضة. تلك روائح إىل
وقبول روضة فارقتني فال نسيمكم، رائحة يشبه الذي الروح بشم إال إليكم أصل وال
أحبته بروائح الرياح جاءته حيٍّا دام ما فإنه بالحياة، لنفسه دعا وقد برائحتكم. يأتيني

قبله: ألن

َرِح��ي��ُل ال��رَِّح��ي��ِل بَ��ْع��ِد ِم��ْن اْل��َم��ْوِت َوِف��ي

بمعنى الخرب، مسد سدت حال أو ألجله، مفعول وتذكًرا: الغصص. الرشق: (322)
املاء رشبت كلما إني يقول: نازل، جمع ونزول: الفاعل. اسم مقام املصدر فأقام متذكًرا،
أرشبه. الذي املاء يل يسوغ فال الحبيب أهل به نزل الذي املاء ألتذكر ألني به؛ غصصت
ركزها التي الرماح ملع ورده يحرم الحبيب به نزل الذي املاء ذلك إن يقول: (323)
مناعة وبالحري ومناعتهم. أهله عزة بذلك يريد عطشان، إليه يصل فال حوله قومه

والبعد. القرب عىل منه ممنوع فحبيبه زيارته، إىل سبيل فال أي بينهم؛ فيما حبيبه
استطال مؤخر. مبتدأ — البيت آخر يف — ودليل مقدم، خرب النجوم: يف (324)
الصبح ضوء عىل يدلني دليل به يسرتشد مما وغريها النجوم هذه يف أليس فقال: ليله

واللوعة؟ الكمد من فيه أقاسيه وما الليل طول من إليه فأسرتوح
رآها من إن يقول: االستفهام. جواب فتظهر: وقوله: مطلق. مفعول رؤيتي: (325)
إليهما نظرت كما عينيها إىل الليل هذا ينظر لم فهل عشقها، من ويرق فينحل عشقها

وينحرس؟ عني فينكشف أجزاؤه وتقل وينحل فريق افتتاني بهما فيفتتن
كبدي. شفت ويروى: الحزن. والكمد: الفرات. وراء موضع القلة: درب (326)
كبده فاشتفت املكان، هذا عند الفجر له بدا إنه يقول: حالية. جملة قتيل: فيه والليل
الشفق حمرة لظهور قتيًال الليل وجعل عدوه، بنكبة العدو يشتفي كما الليل بانرصام
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البيت، هذا معنى عن — املتنبي — سألته جني: ابن قال بالدم. فشبهها انقضائه عند
إىل اليوم ذلك صبيحة رسنا ثم الفجر، بها لقيت فكأني السحر، وقت القلة وافينا فقال:
والليل عني، الليل النحسار كمدي وشفيت وغنمنا، الغارات وشننا ميًال أربعني العرص
أخذ وقد به. وظفر قتله الليل عىل بضوئه أرشق ملا النهار فكأن املوضع. ذلك يف قتيل

فقال: عنه وكشف بعضهم املعنى هذا

َوَك��َواِك��بُ��ْه َل��يْ��لُ��ُه انْ��ِه��َزاًم��ا َوَولَّ��ى َس��يْ��َف��ُه َس��لَّ َق��ْد ��بْ��َح ال��صُّ َرأَيْ��ُت ��ا َوَل��مَّ
َس��اِك��بُ��ْه اْألَْرَض ��َخ َض��مَّ َق��ْد َدٌم َوَه��ذَا ال��دَُّج��ى ذُِب��َح َق��ْد ق��ل��ت: اْح��ِم��َراٌر َوَالَح

القلة بدرب ولقيت يقول: — السابق البيت يف — الفجر عىل عطف ويوًما: (327)
حسنه فكأن محاسنك به فذكرت جميًال، حسنًا يوًما الكريه املستبشع الليل ذلك بعد
اليوم ذلك حسن طلعت ملا ألنها الرسول؛ هي الشمس وكانت بها، بعثِت صدق عالمة
سرت الغبار ثار ملا جني: ابن وقال الحسن. ذلك بعثت والحبيبة بحسنه جاءت فكأنها
معناه ويف الكالم، أحسن من املعنى وهذا مستخٍف. محبوبته من رسول فكأنها الشمس

اآلخر: قول

َف��َس��لِّ��ِم��ي َع��َل��يْ��ِك تَ��ْس��ِل��ي��ِم��ي أََم��اَرُة َف��ِإنَّ��َه��ا ال��نَّ��َه��اِر َش��ْم��ُس َط��َل��َع��ْت إِذَا

فلينه. الثأر، أدرك إذا اثئاًرا: يثرئ أثأر الهمز. وأصله الثأر، من افتعل، اثَّار: (328)
سيف ناله بما نهاري حسن إنما يقول: والحقد. والعداوة الثأر ذحل؛ جمع والذحول:
ثأري أدركت فكأني فيه، قاسيته وما لييل من اشتفيت وبه بأعدائه، ظفره من الدولة
قبل يعهد لم ذلك ألن منه؛ يحصل بما الليل وطولب ثأره عاشق أدرك مرة أول وهي منه.
الطيب أبو خلط قد قال: إيضاًحا، املقام يزيد حسن كالم هنا فورجه والبن الدولة. سيف
يوم يصف أن وغرضه القصيدة، هذه محاسن من وهي بتقريظ تشبيبًا األبيات هذه يف
وأراد مىض، فيما عنده الليل صنيع سوء ويذكر والطيب، بالحسن الدولة سيف ظفر
شمت كذلك لقيه وملا نحري، صدر عىل َكَدٍم وأنه الشفق، حمرة قتيل: فيه والليل بقوله:
به لرسوره الدولة سيف ظفر وهو اليوم حسن وجعل هموم من قاىس ما لطول به
أن ادعى ثم بطلوعها، الجذل لشدة كرسوله والشمس املحبوب، من جاءت التي كالعالمة
إىل الغرائب نسبة من العادة به جرت ما عىل الطيب ألبي وأثأر الليل قتل الدولة سيف

التايل. البيت هذا عىل يدل املحال. من كانت وإن املمدوحني
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استغراب مع أي استغرابها: وعىل تعجب. وتروق: الغريب. األمر الغريبة: (329)
بها للناس عهد ال غريبة بأمور يأتي ولكنه يقول: وتخيف. تفزع وتهول: لها. الناس
لقدرها. يف وتوقع لحسنها فيها املتأمل تعجب لها الناس استغراب مع وهي قبل، من

آية وهو الجلد، شعر القصرية الخيل والجرد: الروم. بالد إىل املدخل الدرب: (330)
السهام أن ذلك قبل يعلموا ولم السهام من إليهم أرسع بخيل الروم رمى يقول: كرمها.

خيًال. تكون
ذنبها: العقرب وشالت — السابق البيت يف — الجرد من حال شوائل: (331)
تشوال بالقنا شوائل وأراد بشوائل. متعلق وبالقنا: مطلق. مفعول وتشوال: رفعته.
يكون أن ويجوز للقنا، تحته: يف والضمري النشاط يتبعه لعب واملرح: بأذنابها. العقارب
سريها رسعة إىل يشري رفعتها، إذا العقارب بأذناب الخيل عىل الرماح شبه للمدوح.
أكثر والتشوال وقوتها، كرمها دليل وهو الجري، ذلك يف األذناب ورفعها جريها وكثرة

بصهيلها. نفسها عزة وعىل بمراحها نشاطها عىل دل ثم الجري، عند يكون ما
كذا: له خطر من مرة اسم والخطرة: بمفرد. عنه أخرب الشأن ضمري هي: (332)
الغزوة هذه تكن لم يقول: السيوف. والنصول: أجابتها. ولبتها: بلد. وحران: بباله. مر
أي والسيوف، الرماح خاطره فأجابت له، عرض خاطًرا إال الروم أرض بها رمى التي

احتفال. وال استعداد غري من — وجاللها عظمتها مع — كانت إنها
والهموم: أنفذ. وأمىض: اليشء. فعل أراد وهم: الهمة. العظيم امللك الهمام: (333)
فعله بأمر هم إذا همام هو يقول: لكثرته. املضطرب الكثري الجيش واألرعن: الهمم.
أخذه إن أي أعدائه، من هالكه يحاول من عىل ثقيل فيه املوت وطء حافل بجيش وأنفذه

شديد.
الركب نزول والتعريس: هزلها. وبراها: وبخيل. أي أرعن؛ عىل عطف وخيل: (334)
إن يقول: للنوم. النهار نصف أي الهاجرة وقت تنزل أي وتقيل: لالسرتاحة. الليل آخر
التسيار دائبة تزال ال فهي العدو من يجشمها ملا هزلها الجيش ذلك تضمنها التي خيله

آخر. ببلد تقيل بل نهاًرا به تقم لم بلد يف ليًال نزلت فإذا العدو، بالد يف
بكر. وديار مرض ديار بني نهر وصنجة: الفرات. وراء موضع دلوك: (335)
املوضعني هذين من فصل ملا يقول: الخيل. من القطعة والرعيل: العظيم. الجبل والطود:

الجبال. وخيله راياته فعمت فرسانه تفرقت منهما وبان
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من االسم والرفعة: — السابق البيت يف — علت فاعل من حال طرق: عىل (336)
فهي ثم ومن الجبال، يف طرق عىل الروم إىل سارت أي الذكر: خفاء والخمول: االرتفاع.

قبل. من تسلك لم ألنها الناس؛ عند الذكر خاملة وهي الطرق، عىل مرتفعة
معنى عىل ألنها الزمة؛ بها وجاء حال، و«قباحا» للعدو، «شعروا» ضمري (337)
يشعروا فلم الخيل هذه األعداء فجأت يقول: ملغرية. صفة إنها العكربي: وقال مستقبحة
جميلة ذلك مع وهي بهم، فعلها لسوء أعينهم يف قبيحة فكانت عليهم، مغرية إال بها

اآلتي: كقوله وهذا الخلق،

��واُم ال��سُّ َرأَتْ��ُه َض��يْ��ِف��ِه ِم��ْن ـ��بَ��ُح ـْ أَق�� أََع��َداِئ��ِه ُع��يُ��وِن ِف��ي َح��َس��ٌن

ابن ورواها سحائب، — الخيل — هي أي محذوف؛ مبتدأ خرب سحائب: (338)
ضمري من بدًال تكون أن ويجوز العكربي: قال قباًحا. من بدل أنها عىل بالنصب جني
وصياح األسلحة بريق من فيها ملا كالسحائب خيله جعل مغسول، بمعنى وغسيل: رأوها.
السيوف جعل وملا واألسنة، بالسيوف عليهم تنصب ألنها الحديد؛ مطرها وجعل األبطال
يعني أن يجوز جني: ابن وقال منهم، األرض غسل بمنزلة لهم إفناءها جعل مطًرا
وتعمل عليهم الحديد تمطر سحائب يقول: بالكثرة خيله يصف الثائر. الغبار بالسحائب

الدماء. من تسفكه بما السيوف تغسله مكان فكل فيهم السالح
عىل القميص من انفتح ما والجيب: البكاء. واالنتحاب: بالشام. بلد عرقة: (339)
وأمىس يقول: أًخا. أو أبا أو بعًال أو ولًدا فقدت التي وهي ثكىل، جمع والثاكالت: النحر.
من عىل جيوبهن شققن قد مفجعات املوضع بهذا يبكني الروم من سبني الالئي الجواري

ذيول. كأنها فصارت األرض إىل انهدلت حتى قتالهن من فقدن
سيف خيل وعادت يقول: الرجوع. والقفول: الروم. ببالد حصن موازر. (340)
درب من عليهم الدخول إال رجوع لها وليس بالدها إىل راجعة الروم فظنها الدولة

عليهم. دخوًال كان رجوًعا ظنوه الذي عودها أن يعني موزار.
«نجيع» ويروى للخوض. «كأنه» يف والضمري خاصة. الجوف دم النجيع: (341)
حتى هائًال ا تامٍّ وافًرا خوًضا الروم من سفكت الذي الدم الخيل فخاضت يقول: القوم
لم دم كل خوض عليها يتعذر ال خيله بأن رآه ملن كفيل فكأنه إليه، باإلضافة غريه هان

ذلك. بعد تخضه

1030



الالم قافية

قتيل. أي رصيع؛ جمع ورصعى: منزل. كل يف يروى: مسلك: كل يف (342)
إنهم أي سلكت؛ أينما الخيل مع النريان تسري يقول: الديار. آثار من بقي ما والطلول:
اآلثار. وتبقى ديارهم فتخرب أهله ويقتلون بالدهم من وطئوه موضع كل يحرقون كانوا
واالسم أعجمي، اسم وألنه معروف؛ بالروم بلد وملطية: عطفت. كرت: (343)
ملطية. أهل ويريد الياء. وخفف الطاء أسكن فيه، ترصفت العرب إىل وقع إذا األعجمي
سفكت أي ملطية؛ أهل دماء يف ومرت الخيل وعادت يقول: أوالدها. تفقد التي والثكول:
فقدتهم وقد لها، كالبنني وجعلهم ألهلها ا أمٍّ ملطية جعل ثم فيها، خاضت حتى دماءهم

قتلوا. حني
و«من» قطعه. كلفن أي وكلفنه: الدولة. سيف خيل عربته نهر اسم قباقب: (344)
بكثرة عبوره عند النهر هذا أضعفت خيله إن يقول: «ما». لبيان قباقب عىل الداخلة
ضعيًفا. مائه جري فجعلت القوة الساقط كالعليل ماؤه فأضحى تزاحمها وشدة قوائمها
أي الخيل؛ كثرة — أفزعته — راعته الفرات بنا الخيل عربت ملا يقول: (345)
مروًعا الفرات جعل وملا بالرجال، سيول عليه تنحدر فكأنما خاضته، التي الجيوش كثرة

القلب. يف يكون الروع ألن قلبًا؛ له استعار
سباحة هنا ويحتمل جريه، يف يسبح كأنه يديه يمد الذي الفرس السابح: (346)
قوائم عن ينجفل كان املوج إن يقول: املاء. مجرى واملسيل: املاء. معظم والغمرة: املاء.
— الخيل هذه إن قال: ثم كاملطاردة، ذلك فجعل تتبعه، وهي أمامها ويجري الخيل
كما الغمرة يف فتسبح واملسيل، الغمرة لديها سواء بل املاء، لغمرة تكرتث ال كانت لقوتها

فيه. ماء ال الذي املسيل يف تسري
الرأس إال منه يظهر لم النهر يف الفرس سبح إذا يقول: العنق. التليل: (347)
والعنق الرأس وبقي بجسمه ذهب املاء فكأن خوضه، وتعذر النهر ماء لكثرة والعنق

يسبحان. وحدهما
بديل. عن مقدم خرب والظرف: الروم. ببالد موضعان وسمنني: هنزيط (348)
ببديل، متعلق أبدن: وممن الصلبة. الرماح القنا: وصم السيف. حد ظبة؛ جمع الظبا:
مدة بعد عادوته فلما املوضعني، هذين أهل أفنت قد والرماح السيوف كانت يقول:
هذين عىل الخيل هذه إغارة أن يعني أفنتهم. ممن بدًال أدركوا قد آخرين قوًما وجدت
الخيل. هذه أفنتها منهم طائفة أتتهما فكلما الروم، عىل متواصلة متتابعة املوضعني
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يف يكون بياض والحجول: الفرس. وجه يف البياض غرة؛ جمع الغرر: (349)
شهرة لها عرفوها قد طلعة، املوضعني هذين أهل عىل الخيل طلعت يقول: قوائمها.

وأغارت. عليهم طلعت طاملا ألنها وحجولها؛ الخيل كغرر
طول تمل الشم الحصون إن يقول: السماء. يف املرتفعة الطوال الشم: (350)

أهلها. من وتمكننا بالخراب أماكنها عن هي فتزول إياها مقاتلتنا
والوجى: اإلعياء. من هزاًال ساقطة ورزحى: الروم. حصون من الران: حصن (351)
لها اعتذر ثم حوافرها، يف أصابها مما املوضع بهذا معيية الخيل باتت يقول: الَحَفى.
كانت وإن له فذلت صعبًا همته من كلفها األمري ولكن لضعفها ذاك يلحقها لم فقال:

قوية. عزيزة
السابق البيت صدر يف — الخيل ضمري من حال إلخ: … نفس كل ويف قوله: (352)
وشدة القتال لطول امللل جيشه نفوس من نفس كل أدرك وقد يقول الثلوم. والفلول: —
قد الجيش ذلك يف سيف كل وكذلك يمل، وال يفرت ال فإنه الدولة، سيف خال ما القوا ما
ينبو ال السيف ألنه القتال؛ متابعة عن عزائمه تكل فلم هو أما الرضب، — ثلمه — فله

رضيبته. عن
يف غائرة حفرة مطمورة؛ جمع واملطامري: الفرات. بشاطئ بلد سميساط: (353)
والرساب. الحر ذات الفالة وهي مالة، جمع واملال: والرشاب. الطعام فيها يخبأ األرض

زبيد: أبو قال األرض، من املطمنئ هجل؛ جمع الهجول:

ال��زَّنَ��اِب��ي��ِر َك��أَْص��َواِت ِم��نْ��َه��ا ِب��اْل��َه��ْج��ِل ِب��َه��ا أََل��مَّ َق��ْد ��ا ِم��مَّ ِل��ل��ظِّ��ْمءِ تَ��ِح��نُّ

ابن قال مؤخر. مبتدأ — أصوات مثل أي — وكأصوات مقدم. خرب بالهجل: (قوله:
الصغار.) الحىص وهي — بالنون — الزنانري شعره يف والذي بري:

األشياء. هذه سميساط إىل الوصول قبل يقول:
أرض إىل األودية تلك يف الخيل سارت أي إنطاكية؛ قرب بالثغر بلد مرعش: (354)
أن بذلك خطب وللروم وقوله: الظلمة. يف سارت حني الدجى لبست فكأنها ليًال، مرعش
يعيثون املسلمني بالد يف الروم أن الخرب عليه ورد الران بحصن نزل ملا الدولة سيف
الدمستق. بن قسطنطني وأرس كثريًا خلًقا منهم فقتل مرسًعا، إليهم فرجع ويقتلون،
لتعذر صعب إليها الوصول ألن جليًال؛ خطبًا الروم ألرض أن املعنى: يكون أن ويجوز

أهلها. وذلل خيله بحوافر الدولة سيف داسها وقد أهلها شوكة ولشدة إليها الطريق
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وحده الخيل تقدم لشجاعته أنه إىل يشري إليها. حاجة ال زوائد أي فضول: (355)
جميًعا الناس غناء يغني أنه علموا كذلك رأوه وملا جيشه، يروا أن قبل الروم رآه حتى

وجوده. مع إليهم حاجة ال العاملني من سواه من وأن
يقطع. ال الذي والكليل: الخطية. الرماح إليه تنسب باليمامة موضع الخط: (356)
تندفع ألنها إما تقطعه؛ فال عنه تكل السيوف وأن إليه تصل ال الرماح أن وعلموا يقول:

عليه. يقدم فال الهيبة من والضارب الطاعن عىل يلقيه ملا وإما ومنعته، لعزته دونه
بحرضته قتلوا إنهم يقول: الكثري. والجزيل: الخيل. من الذكر الحصان: (357)
واردين راكب، وهو يديه بني أحرضوا حني حصانه صدر واردين جعلهم راكب، وهو
صدر فجعل سيفه، بحد وقتلهم بنفسه لقيهم أنه إىل يشري تقول: أو به. قتلوا حني سيفه
ألرواحهم مورًدا سيفه وجعل مكافحة، لهم استقباله عن كناية ألسلحتهم مورًدا فرسه

كثري. جزل عطاءه أن كما بالغ شديد بأسه فتًى فهو به، فيهلكون يستقبلونه
بماله يجود يقول: الدرع. عليه الذي والدارع: حال. كل عىل العالت: عىل (358)
يبذل أنه يعني برجاله، بخيل ولكنه جواًدا، كان األمر به دار كيفما أحواله. اختالف عىل
وال يقتلهم أنه املعنى فيكون األعداء، من الدارعني تجعل أن ولك األبطال، ويصون املال
أو بنفسه يقتلهم أنه أعدائه من بالدارعني بخله جني: ابن وعبارة عليهم. بهم يجود

املعروف). اصطناع (من اصطناًعا يحميهم أو يسلبهم
السهل. ضد األرض، من غلظ ما حزن؛ جمع والحزون: املنهزمون. الفل: (359)
وتبع قتلهم الذين ترك يقول: حديد. من الرأس عىل يلبس ما بيضة؛ جمع والبيض:
كانت أن بعد مستويًا مكانها فيصبح رءوسهم عىل الخوذ يقطع برضب انهزموا الذين

والسهل. والحزن والتشييع التوديع بني طابق وقد فوقه، ناتئة
لم يقول: الضخم. القيد كبل؛ جمع والكبول: الدمستق، ابن هو قسطنطني: (360)
الخطيب وقال الدولة. سيف شجاعة من يرى مما التعجب عن القيد من يعاني ما يشغله
إىل يشري فهو مدة، بحلب عنده وأقام أكرمه قسطنطني الدولة سيف أرس ملا التربيزي:

عنده. مقيًدا كان وإن أخالقه وكرم الدولة سيف حلم من تعجبه
فقد بفرارك، استدفعته الذي الهالك بك فيحيق إلينا تعود يوًما لعلك يقول: (361)
من ولعله تقتل. أو فتؤرس تعود أنك أي له؛ تهديد فهذا إليه، يعود مما اإلنسان يهرب

الرومي: ابن قول
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��ُه تَ��تَ��َوجَّ َف��نَ��ْح��َوُه ِم��نْ��ُه َوَه��َربْ��َت ًرا ُم��َق��دَّ اْألُُم��وِر ِم��َن َخ��ِش��ي��َت َوإِذَا

أراد خلفك؛ تركت وخلفت: رضورة. بالتاء جريحة وأنث الروح، املهجة: (362)
وجعل ابنه — تسيل التي وبالثانية: الدمستق، نفس — الجريحة وهي — األوىل بمهجته
وكنى الروح، إىل يرسي البدن جرح ألن لبدنه؛ الجراحة كانت وإن مجروحة مهجته
قال دمه، فيسيل يقتل أنه أي الهالك؛ عن — ابنه وهي — األخرى املهجة بسيالن

السموءل:

تَ��ِس��ي��ُل ال��ظ��بَ��اِت َغ��يْ��ِر َع��َل��ى َوَل��يْ��َس��ْت نُ��ُف��وُس��نَ��ا ال��ظُّ��بَ��اِت َح��دِّ َع��َل��ى تَ��ِس��ي��ُل

بنفسه فنجا الوقعة، هذه يف وجهه جرح الدولة سيف ألن مجروًحا؛ هرب إنه يقول:
بهالك هالًكا يعد أنه إال مهجتيه إحدى بسالمة نجا وإن فهو الهالك، يد يف ابنه وترك

يدركه. كأنما ابنه يدرك ما ألن — ابنه — األخرى مهجته
الرماح. والخطية: وتوبيخ. إنكار استفهام واالستفهام: وتركه. خذله أسلمه: (363)
للرماح وترتكه ابنك أتخذل يقول: االستفهام. جواب وهو ويركن، يطمنئ بمعنى ويسكن

هذا. بعد أحد بك يثق ال أي خالنك؟ من ذلك بعد أحد بك ويثق وتهرب
بوجهك يقول: البكاء. والعويل: الصياح. والرنة: الدم. ترش الطعنة املرشة: (364)
عن عاجز أنك يعني والعويل، الصياح إال منها ينرصك من لك وليس ابنك أنستك جراحة

ابنك؟ تنرص فكيف نفسك نرصة
سيف اسم — عليٍّا فإن الكثرة، تغرنكم ال رجالكم؟ كثرة أغركم يقول: (365)
يبقى ال حتى واإلبادة اإلفناء واألكل: بالرشب فاملراد عددكم، كثر وإن يغلبكم — الدولة

نواس: أبي قول إىل ينظر هذا وكأن عني، له ترى ال أكل أو رشب ما ألن أثر؛ منهم

َخ��ِص��ي��ِب ِب��َك��فِّ ُم��وَس��ى َع��َص��ى َف��ِإنَّ ِف��ي��ُك��ْم ِف��ْرَع��ْوَن إِْف��ِك بَ��اِق��ي يَ��ُك َف��ِإْن

عىل غذاه أو ينفعك فاعل فيل: وأنك لليث. والضمري غذاء. له صار غذاه: (366)
دونكم، له الظفر فإن عدًدا أكثر كنتم وإن أنتم يقول: رضبه. مثل وهذا التنازع، طريق
صار إذا عظمه ينفعه ال الفيل فإن األسد مع كالفيل شيئًا، الكثرة هذه تغنيكم فال
ضخم كونك أي فيًال فكونك لألسد، فريسة إال تكن لم إذا أخرى: وبعبارة لألسد. فريسة
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إذا تنفعهم ال الروم كثرة أن يعني منه، النجاة يف ينفعك وال األسد غذاء به يتوفر الجثة،
منهم. يقتل ما بكثرة شفائه يف سببًا تكون ولكنها الدولة، سيف يد يف وقعوا

هي شجاعة الطعن يف يدخلك لم إذا يقول: شجاعة. نعت الطعن: هي قوله: (367)
يحرك ال التحريض أن يعني اللوم. فيه يدخلك لم والعمل البطش يكون وبها الطعن

الجبان.
بأهل بطشه أبرصت قد األيام كانت إن يقول: واستطال. وثب عليه: صال (368)
األيام أن يعني والغلبة، الصول سبيل لها ونهج تعلمه لم ما ذلك من علمها فقد الروم

البأس. منه تتعلم
مشابهتك تروم ملوك فدتك يقول: حده. السيف: وشفرة سيوًفا. مواضيًا: (369)

ومضاء. اسًما السيف أنت ألنك التسمية لهذه أهًال ليست إذ سيوًفا؛ تسم ولم
الناس: ببعض وعنى ويزمر. فيه ينفخ الذي ذاك وهو بوق، جمع البوقات: (370)
للدولة إليك باإلضافة امللوك من غريك فإن الدولة، سيف كنت إذا يقول: الدولة. سيف
سيًفا كنت إذا تقول: أو مقامك. يقومون وال غناءك يغنون ال أي والطبل؛ البوق بمنزلة
ال والطبول األبواق بمنزلة للدولة امللوك من فغريك بنفسه ويقاتل عنها يذود للدولة
البوق بصوت تجمع كما عنهم لتقاتل الجيوش جمع إال لهم منفعة وال عندهم غناء
يف ويذكرون ذكره يشيعون الذين الشعراء والطبل: بالبوق أراد العرويض: وقال والطبل.
الناس إلعالم هما اللذين والطبل كالبوق الناس، يف ذكره بهم فينترش غزواته أشعارهم
جمع العرب بكالم له مخربة ال من الطيب أبي عىل عاب وقد جني: ابن قال يحدث. بما
ورسادقات، ورسادق وحمامات، حمام مثل: كثرية، نظائر له إذ يعضده، والقياس بوق
له يوجد ال إذ املذكر؛ من يعقل ال ما جمع يف العرب كالم يف كثري وهو وجوابات، وجواب

القلة. مثال
أنا يقول: بعده. الجملة إىل مضاف ظرف وإذ: املهتدي، بمعنى الهادي: (371)
يسبق لم التي األبكار املعاني يخرتع أنه يعني أقول. ما إىل وأسبقه غريي، أتقدم الذي

قبله. من وقيل إليه سبق ما يقول الشعراء من غريه كان إذا إليها
حسادي به يتكلم ما إن يقول: والتهمة. الشك والريبة: ريبة. فيه جعل أرابه: (372)
نسب لهم ليس أي لهم. أصل ال هم وكذلك وباطل، كذب ألنه له؛ أصل ال يريبني فيما

أصلهم. به يعرف

1035



املتنبي ديوان رشح

الحب، يوجب مما وذلك الشعر؛ يف وتقدمي وفضيل علمي عىل أعادى يقول: (373)
فال هم أما لهم، أتعرض ال أي تسكن؛ وال يفَّ تجول واألفكار أنا وأسكن العداوة، ال

عيلَّ. به يشنعون ما تلمس عن يفرتون
يف حل إذا عياء داء الحسد فإن الحساد، حسد بمداواة تشتغل ال يقول: (374)

داِو. مفعول فسوى: زواله، يف أمل فال قلب
ولو محسوده يود ال فهو حاسد، مودة يف تطمعن ال يقول: تعطي. وتنيل: (375)

وأعطاه. نعمته من له وبذل املودة له أظهر
الحادثات لنلقى وإنا يقول: الدهر. لنوب الجزع وقلة بالجلد نفسه يصف (376)

الكثرية. الرزايا وتستقل الجليلة الخطوب تحتقر جلدة بأنفس
تمام: أبي قول من هذا (377)

اْألَْع��َم��اُر تَ��ْه��ُزَل أَْن أَْح��َس��ابُ��ُه��ْم َل��ُه��ْم َس��ِم��نَ��ْت ُه��ُم إِذَا يَ��أَْس��ُف��وَن َال

وائل ابنة وجعل املفرد، النداء عىل رفعها ويجوز قبيلة. ألنها «تغلب» أنث (378)
يقول منها. بدًال وابنة وائل. إىل مضافة جعلها عىل ونصبها املضاف بالنداء منصوبًا
وفخًرا: وتيًها الدولة. سيف يعني فخر، من خري قبيلة فإنك وتيهي، افخري لتغلب:

املصدر. عىل منصوبان
يقال: املهلك. والغول: أهلكه. إذا يغوله؛ غاله يقال: به، وتذهب تهلكه تغله: (379)
برماحه يقتل ولم أنفه حتف عدوه مات إذا يقول: الحلم. غول والغضب النفس غول الغم

به. الظفر من يقني عىل ألنه ذلك، غمه
يف مثله مطلق مفعول يمته: لم قوله يف والضمري ميمي، مصدر ممات: (380)
من والرسقة املغنم يف الخيانة والغلول: اْلَعاَلِمنَي﴾. ِمَن أََحًدا أَُعذِّبُُه َال ﴿َعذَابًا تعاىل: قوله
يقول: يقتله. من لكثرة املنايا رشيك جعله غل. فقد خفية يشء يف خان من وكل الغنيمة،
فيها. املنايا خانته فقد سيفه عن تكن لم منية فكل النفوس، يف رشكة املنايا وبني بينه

مالحمه. واتصال وقائعه كثرة إىل يشري
والحرب املال يف العقبة — وفتحها الدال بضم — دولة جمع الدوالت: (381)
يتدوال الذي لليشء اسم بالضم وقيل: الحرب. يف وبالفتح املال، يف بالضم وقيل: سواء،
يقال: األخرى، عىل الفئتني إحدى تدال أن الحرب يف وهي الفعل، وبالفتح: بعينه، به
لهذا. ومرة لهذا مرة يتداولونه بينهم، دولة الفيء صار ويقال: الدولة، عليهم لنا كانت
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يقول: الكريه. أو — العاجل — الوحي الزؤام: واملوت املصدر، بمعنى هنا: والدوالت
القتال مواقع وشهد الحرب حرض من قسمة فإنها الناس لبعض قسًما الدولة كانت إذا

مكرتث. وال متهيب غري الزؤام املوت وورد
الرءوس. والهام: السيوف. والبيض: السابق. البيت يف «ملن» من بدل ملن: (382)
القتل عىل نفسه وطن ملن تدول الدولة إن يقول: بالسالح. املدججون األبطال والكماة:
يف الحديد صليل يسمع وهو املكروه عىل وصرب الحرب عن بالنكوس الدنيا إىل يمل ولم

الشجعان. رءوس
العظيم امللك والهمام: — التايل البيت يف — فضلوا قد خربه مبتدأ، من: (383)
وائال. نعت والطاعنني: يرصفه. فلم للقبيلة اسًما جعله املمدوح، قبيلة أبو ووائل، الهمة.
أي حاًال تكون أن ويجوز األعداء، أوائل أي به، مفعول أوائًال: وقوله: الحرب. والوغى:
وجوه الطاعنني أراد املفعولية. تعينت األوائال: روى ومن الطعان. إىل السابقون أنهم

وسادتهم. وصدورهم األعداء
أي عاذلة، جمع والعواذل: الجود. والندى: الالئم. أي عاذل؛ جمع العاذلني: (384)
مع فإنهم شأنهم هذا كان ومن جودهم. عىل يلومهم من يلومون قومك إن يقول: الئمة.

مجدك. من زدتهم بما باملكارم ويتفردون بفضلك، القبائل يفضلون ذلك
مخفف الالم: بسكون وملك مقدم. خرب ودروع: مؤخر. مبتدأ الرسائل: هذي (385)
الروم ملك أرسلها التي الرسائل هذه إن الدولة: سيف مخاطبًا — يقول بكرسها. مِلك
فيما بيانًا ذلك زاد وقد قتاله، عن ويشغلك نفسه عن بها يردك الدروع بمنزلة له هي
كان تجنبها فلو ابتذلتها العامة أن إال غريبة، لفظة جني: ابن قال يشاغل: وقوله ييل.

أجود.
بمعنى والسابغ والضايف بعض. يف بعضها يدخل املزرودة، الدرع الزرد: (386)
الدرع، مقام عنه الرد يف تقوم أي سابغة؛ درع عليه الرسائل هذه يقول: التام. الطويل
فهو إليك، واستسالم منه خضوع ألنها عليك؛ مخلد وثناء لك فضائل ألفاظها ولكن

ورهبة. خوًفا الصلح منك يخطب
وهو قسطل، جمع والقساطل: للتعجب، واالستفهام: كيف. بمعنى أنى: (387)
الطريق إىل الروم أرض يف الرسول هذا اهتدى كيف يقول: الخيل. تثريه الذي الغبار

يسكن؟ لم منتًرشا يزال ال لغزوهم فيها رست منذ جيشك وغبار
لم الروم بأرض قتلت من لكثرة يقول: املوارد. واملناهل: الخيل. الجياد: (388)

خيله؟! يسقي كان ماء أي فمن بالدماء. ممزوًجا صار إال منهل يبَق
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تنقطع. وتنقد: أتاك. فاعل من حال يليه: وما يكاد وجملة ينكر. يجحد: (389)
واقًعا السيف له مثل ما عليك اإلقدام خوف من ساوره وقد الرسول هذا أتاك يقول:
تنقطع مفاصله وتكاد عنه، انفصل قد أنه منه توهًما عنقه ينكر رأسه يكاد حتى عليه

الدرع. تحت يروى: الذعر: تحت وقوله منك. وفرًقا لك هيبة
الدولة. سيف يدي بني كانا الجند من صفني يريد الصفان، السماطان: (390)
الرسول ميش الرعدة عوجت إذا يقول: الفزع. عند تعرض الرعدة أفكل؛ جمع واألفاكل:

مستقيًما. فمر بينهما ما لضيق جانبيه عن السماطني تقويم قومه لك هيبة إليك
— يزايله ال الذي خليله وهو السيف، بسميه: ويعني قاسمك، فاعل سميُّك: (391)
عينيه بإحدى ينظر فكان ولحظه، الرسول عيني قاسمك سيفك إن يقول: — يفارقه ال
ما الدولة سيف هيبة من ملكه الروم ملك رسول أن يعني السيف، إىل وباألخرى إليك
يف املقاسمة هذه علة ذكر وقد مًعا. لهما متهيبًا لحظه فأجال سيفه، هيبة من ملكه

التايل. البيت
بعموم منك فأبرص يقول: للسيف. منه: يف والضمري املخيف. املفزع الهائل: (392)
الطمع من طرفان فتجاذبه الهائل املوت سيفك من وتمثل فأطمعه، املحيي الرزق جودك

والخوف. التأميل شطرين: بني عينيه وقسم واليأس،
وقبَّل يقول: خوًفا. املتصاغر واملتضائل: بالسالح. املدجج الشجاع الكمي: (393)
هيبة متصاغرون يديك بني وقوف رجالك من واألبطال األرض، قبل أن بعد ك كمَّ الرسول

لك.
رفيع ملك أمله ما بنيل مشتاق أسعد إن يقول: الهمة. العظيم امللك الهمام: (394)
ما إىل وصل ألنه عظيًما؛ رشًفا بذلك الرسول نال وإذن كمك، تقبيل إىل وصل الهمة

امللوك. جلة مثله يتمنى
لطولها. اللينة الرماح: من والذوابل أسنانها. كملت التي الخيل: من املذاكي (395)
يحول ما لكثرة إليه الوصول يتعذر ولكن تقبله، أن الشفاه تتمنى مكان كمك يقول:

والرماح. الخيل من دونه
لديك، الرفيعة ومنزلته عليك كرامته كمك تقبيل إىل به يصل لم يقول: (396)

السائل. تخيب ال وأنت ذلك سألك ولكنه
تعاىل: قال استكربته، أي أكربته: ويقال العدا. وفاعله: ماض. فعل أكرب: (397)
فأدخل بعثته، وأراد همة، نعت به: بعثت وقوله: به، مفعول وهمة: أَْكَربْنَُه﴾. َرأَيْنَُه ا ﴿َفَلمَّ
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فيقال: بنفسه، إليه يتعدى الفعل فإن كالعبد، بنفسه ينبعث يشء كل قالوا: الباء، عليه
فيقال بالباء إليه يتعدى الفعل فإن والهدية، كالكتاب بنفسه ينبعث ال يشء وكل بعثته،
غريه. مع أرسله به: وبعث وحده، أرسله بعثه: اللغة أهل قول مراد هو وهذا به، بعثت
حملته إذ الرسول؛ هذا همة استعظموا الروم أعداءك إن يقول: الجيوش. والجحافل:
إليه طلبوا أن بعد — جيوشهم لبثت وقد املهابة من يعرتضه ما مع يأتيك أن عىل همته

جوابك. ليبلغهم قدومه تنتظر — حربهم عن يشغلك أن
إليهم عاد فلما لكالمهم، مبلغ لهم رسول وهو أصحابه عند من أقبل يقول: (398)
ورأى شأنك، عظيم تبني حني لك خضوعهم وعدم إياك محاربتهم عىل والمهم بهم أزرى

أصحابه. ضعف وبني ذلك بني ووازن عديدك، وكثرة جنودك
منك الرسول رأى يقول: عمله، السيف: وطبع الدولة. سيف قبيلة ربيعة: (399)
قبلك سيًفا يَر لم إذ فتحري صقله قد واملجد صانعه وجل عز وهللا أصله ربيعة سيًفا

الصفة. بهذه
األصابع. رءوس واألنامل: والبياض. السواد تجمع التي العني شحمة املقلة: (400)
بحده: وأراد مناقبه، وكرم الدولة سيف رشف به واملراد وجوهره. فرنده السيف: ولون
لونه؛ تحصل ال العيون إن الواحدي: وعبارة بالحواس. يدرك ال األمرين وكال عزيمته،

قال: كما له، هيبة بالنظر تستوفيه ال ألنها

انْ��ِك��َس��اُر َع��نْ��ُه أَبْ��َص��اِرنَ��ا َف��ِف��ي ِف��ي��ِه ��ْم��ِس ال��شَّ َع��يْ��ِن ُش��َع��اَع َك��أَنَّ

وقال الحقيقة. عىل سيًفا ليس ألنه السيف؛ حد تجس كما حده األنامل تجس وال
األول: قول من هذا وكيع: ابن

تَ��ُدوُر ِق��بَ��ِل��ي ِم��ْن ��ْم��َس ال��شَّ َك��أَنَّ َع��نِّ��ي أَْع��َرْض��َت أَبْ��َص��ْرتَ��ِن��ي إِذَا

واملهابة الفخامة من فيه أنت ما وشاهدوا الروم رسل عاينتك إذا يقول: (401)
أرسلوهم الذين امللوك لديهم وتصاغرت الهدايا من به أتوا وما أنفسهم عندهم صاغرت

البحرتي: قال كما إليك،

��ل َويُ��بَ��جَّ ِع��نْ��َدُه��ْم يُ��ْع��َظ��ُم َك��اَن م��ْن َف��اْس��تَ��ْص��َغ��ُروا َل��ْح��َظ��ٍة َل أَوَّ َل��ح��ظ��وَك
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األحقاد، والطوائل: تجب. ال حيث من العطية وهي نافلة، جمع النوافل: (402)
وال عنده العطايا كل ترجى من عفو الروم رجا يقول: وترة. عداوة أي طائلة؛ واحدتها:

ترته. بإدراك فيظفر عليه يدال أن عدوه يؤمل ال أي ثأر؛ لديه يدرك أن يرجى
فقد جهتك من واألرس القتل خوفهم هو إليك ساقهم الذي كان إن يقول: (403)
هذا فرس وقد منه، أكثر القتل يفعل ال ما واالنقياد الذلة من أظهروه بما بأنفسهم فعلوا

التايل. البيت يف
طائعني وجاءوك ذلك، عىل خوفهم يزد لم قتلتهم لو خوًفا، فخافوك يقول: (404)

الوقيعة. من أشد الحذر املثل: ويف السالسل. إىل أرسهم يف تحتاج ال حتى
الخضوع إىل منتهاه أي مصريه: وإليك الصغري. النهر جدول؛ جمع الجداول: (405)

أمرك حسب والترصف بحبالك حباله ووصل لك
امللوك هؤالء ساجلك إذا يقول: الغزير، املطر والوابل: الضعيف. املطر الطل: (406)
وابلهم. يستغرق عطائك فطل وأمطرت فأمطروا جودك يف حذوك يحتذوا أن وحاولوا

إليهم. باإلضافة كثري وقليلك إليك باإلضافة قليل كثريهم أن يعني
حرب: ولقحت كريم. أنت أي املخاطب؛ ضمري محذوف عن خرب كريم: (407)

األعىش: قال الحامل. باألنثى مثل القح وحرب وقعت. أو اشتدت

وأظ��ل��ت َه��ْم��ُزَه��ا َش��ِدي��ٌد َع��َواٌن َالق��ٌح َش��ْه��بَ��اءُ ِب��ال��نَّ��اِس ��َرْت َش��مَّ إِذَا

همزته ويقال: بكًرا، األوىل جعلوا كأنهم مرة بعد] [مرة فيها قوتل عوان: (حرب
عضته.) أي بناب:

اشتدت وقد فرسك سئلت لو حتى أعطيته إال شيئًا تسأل ما كريم أنت يقول:
إليه تكون ما أحوج يف شيئًا سئلت لو يعني الفرس، إىل حاجتك شدة مع لوهبته الحرب

لوهبته.
غريك. مدح إىل تحوجني ال أي شعري، تعطهم وال أموالك الناس أعِط يقول: (408)
أي — وهذا الواحدي: قال معانيها. فيسلخوا أشعاري الناس تعِط ال أي جني: ابن وقال
وأجود الناس، عن وإخفاؤها أشعاره سرت يمكنه ال ألنه بيشء ليس — جني ابن كالم
طبقتي يف فتجعلهم شعري الناس تعِط ال يريد املعري: وقال الناس. يف سار ما الشعر

فالن. مثل أنت فتقول:
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واالستفهام: شاعر، تصغري والشويعر: والكشح. األبط بني ما الضبن: (409)
معرفته يف قصري صناعته يف شويعر بي يتمرس يوم كل أيف يقول: واإلنكار. للتعجب
يريد ضبني؟! تحت أحمله قصري وهو ويطاولني له قوة ال وهو القوة يف يباريني فأراه
حقارته مع هو ثم ذلك، عىل لقدر ضبنه تحت يحمله أن أراد لو حتى الشاعر ذلك حقارة

الدولة. سيف بمدح يباهيه
وعدل عنه لساني صمت نطقت إذا أي «يف» بمعنى — الشطرين يف — الباء (410)
فال لساني عنه يعدل يقول: أخرى وبعبارة به. ازدراء منه يضحك وقلبي مخاطبته، عن
صامتًا كنت وإن ويسخر منه يضحك وقلبي لذلك، أهًال أراه ال ألني أهاجيه؛ وال أكلمه
يقال: الجد، ضد والهزل: هذا، ييل. فيما ذلك يفعل لم بني ثم والسخر، الضحك أبدي ال

الكميت: قال يهزل. هزل

َونَ��ْه��زُل يَ��ْوٍم ُك��لِّ ِف��ي ِب��نَ��ا تَ��ِج��دُّ َوُط��ولِ��َه��ا اْل��َح��يَ��اِة ُح��بِّ َع��َل��ى أََرانَ��ا

باملعاداة يغيظونني أنهم كما الجواب برتك ألتعبهم أجيبهم ال إنما يقول: (411)
تشفيه ال ألنك تجبه؛ فلم ناداك من لك مناٍد أتعب البيت: وتقدير يل. أشكال غري وهم
عن ترتفع ألنك دونك وهو عاداك من لك األعداء أغيظ أن كما النداء، يف فيجهد بالجواب

منه. تشفى فال معارضته
املرادي: مسيك بن فروة قال والديدن. العادة والطب: الكرب. التيه: (412)

ُم��َغ��لِّ��ِب��ي��نَ��ا َف��َغ��يْ��ُر نُ��ْغ��َل��ْب َوإِْن ِق��ْدًم��ا بُ��وَن َف��َغ��الَّ نَ��ْغ��ِل��ْب َف��ِإْن
آَخ��ِري��نَ��ا َوَدْوَل��ُة َم��نَ��ايَ��انَ��ا َوَل��ِك��ْن ُج��بْ��ٌن ط��ب��نَ��ا إِْن َف��َم��ا
َف��ِح��ي��نَ��ا ِح��ي��نً��ا ُص��ُروف��ُه تَ��ُك��رُّ ِس��َج��اٌل َدْوَل��تُ��ُه ال��دَّْه��ُر َك��ذَاَك

الردم يوم يف علينا ظهرت همدان كانت إن يعني مغلبينا: فغري نغلب وإن (قوله:
وقوله: املرة. هذه إال نغلب لم أي — مراًرا يغلب الذي واملغلب: — مغلبني فغري فغلبتنا
لم أي والسبب؛ العلة هنا: ها الطب وقيل: وشأننا. عادتنا ما أي إلخ: … طبنا إن فما
الحال وانتقال املنية حضور من القدر به جرى ما كان وإنما الجبن، قتلنا سبب يكن

ناوب.) بمعنى يساجل ساجل مصدر — بالكرس — جال والسِّ والدولة، عنا
يقول: عندي. بمعنى وإىل: أن، خرب والجملة بعده، املرفوع عن مقدم خرب وبغيض:
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يعني عاقل، أنه ويرى يتكلف الذي الجاهل أبغض أنني غري وديدني عادتي الكرب ليس
عكس ولو أقول: عليهم. التكرب ال إياهم بغيض هو إنما تكليمهم من يمنعني الذي أن
أن من أقل ألنهم — واجتواء بغًضا ال واحتقاًرا تكربًا عنهم أعرض إني وقال: املعنى

الطرماح. قول أجمل وما أروع، لكان — يبغضوا

َط��اِئ��ِل َغ��يْ��ِر اْم��ِرٍئ ُك��لِّ إَِل��ى بَ��ِغ��ي��ٌض أَنَّ��ِن��ي ِل��نَ��ْف��ِس��َي ُح��بٍّ��ا َزاَدِن��ي َل��َق��ْد
اْل��ُم��تَ��َج��اِه��ِل اْل��َع��اِرِف َك��ِف��ْع��ِل َوبَ��يْ��ِن��ي بَ��يْ��نَ��ُه ال��طَّ��ْرَف ق��طَّ��ع رَآِن��ي َم��ا إِذَا

علًما علمه فوق أن الحكمة تريه الحكيم إن الحكيم: قول من وهذا العكربي: قال
النفوس. وتمقته بجهله فيسقط تناهى قد أنه يظن والجاهل الزيادة، لتلك يتواضع فهو
هو ثرائي أكثر أن كما ِيفَّ، رأيك بجميل واثق أنني به أتيه ما أكرب يقول: (413)

فيك. ورجائي لك تأمييل ناحية من
يقول: انتباهة. أي وهبة: اإلبل. من الكريم الفحل وأصله: السيد. القرم: (414)
من به يأتونه ما الشعراء من يستجيز فال به ويمدح له يقال ملا ينتبه الدولة سيف لعل

شعره. يعني — الحق ويبقى — شعرهم يعني — باطلهم فيهلك الركيك، القول
فضائله بإذاعة مدحته يقول: الغزو. من والغوازي: القصائد. بالقوايف: املراد (415)
وحسًدا، غيًظا فقتلتهم أعداءه فضائله فيها ذكرت التي القوايف بتلك رميت فكأني —
ألنها ساملات؛ وجعلها والحسد، بالغيظ أعداءه قتلت ألنها قواتل؛ غوازي القوايف وجعل

تُصاب. وال تُصيب
النجوم كانت لو يقول: أخاها. أو أباها أو ابنها الفاقدة ثاكل؛ جمع الثواكل: (416)
لو تفنى، ال خالدة إنها قيل: وإن أنها يعني النوائح، عليها لقامت حاربته ثم جيوًشا

وأفناها. عليها ألتى حاربته
تناولها، حاول لو — أخفها — وألطفها قصدها لو له أقربها كان ما يقول: (417)
الكناية برد وألطفها النسخ جميع يف الواحدي: وقال البعيد. له يقرب سعده أن يعني
املمدوح: إىل الكناية برد وألطفه، والصحيح: له. معنى وال النجوم، إىل — الضمري —
قولهم: من التناول، بذلك وأرفقه أحذقه ما معنى عىل النجوم تناول لو ألطفه ما أي
يف النجوم فإن وبعد، بأخرق، وليس يحسنه أنه يعني رفيق، أي األمر: بهذا لطيف فالن
البيت يف ذلك بني وقد بلوغه غريه عىل يستحيل الذي األشياء من البعيد يريد مثل البيتني

التايل.
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واحدتها الخيل. من الجماعات والقنابل: الخلق. والورى: البعيد. النائي: (418)
الناس: من والقنبلة ونحوه، األربعني إىل الثالثني بني ما الخيل: من القنبلة قيل: قنبلة،
عليه قريب يقول: الجماعة. أي الناس: من القنبلة تجمع قنبالنية: وقدر منهم، الطائفة
الخيل كثرة من الغبار عليه فانعقد بجيشه حاوله إذا املطالب من غريه عىل بعيد كل
ولثمت خيله العدو نحو وأنفذ جيشه قاد إذا أوضح: وبعبارة كاللثام. له يصري حتى
غري وتناوله منه قريب مرامه فإن غريه عىل يبعد ما فكل الغبار من تثريه بما كتائبه

عليه. مستعٍص
الرشق ممالك تدبري إن يقول: اسمها. وشاغل: ليس، خرب ولها: ظرف، وقتًا: (419)
يشء لها ليس العظيم الشغل هذا كل ومع يدبرها، يده وقوة بسيفه فإنه بكفه، والغرب

البحرتي: قال كما شغله، عظم وإن الجود عن يغفل ال أي الجود، عن وقتًا يشغلها

ُش��ْغ��ِل َع��َل��ى تَ��ِب��ي��َت أَْن يَ��ْوًم��ا ِل��َم��ْج��ِدَك ِب��َض��اِئ��ٍر َوَل��يْ��َس ُش��ْغ��ٍل َع��َل��ى تَ��ِب��ي��ُت

الواحدي: قال له. نعت وشاغل: ليس، اسم أنه عىل بالرفع، وقٌت فورجه: ابن وروى
يؤديه ليس لطيف معنًى وفيه قال: بالرفع، وقت فروى البيت هذا يف فورجه ابن تهوس
لها وليس يحويانه وما والغرب الرشق الكف لهذه يريد أنه وذلك وقت، نصب إذا اللفظ
أوىل، منهما أحقر هو ما تمأل بأن كان والغرب الرشق تمأل وكف املجد، عن يشغلها وقت
جاهل، غمر إال يقوله ال محال باطل — فورجه ابن — قاله الذي وهذا الواحدي: قال

لشاغل. ظرف ألنه النصب؛ والوجه:
ليتبع. ثانيًا مفعوًال تجعله أن ولك يتبع، فاعل ومراده: هارب. جمع هراب: (420)
ولك له، معاديًا كان إذا لفالن حرب فالن يقال: — محاربًا أي الحال. عىل نصب وحربًا:
وهي غائلة، جمع والغوائل: الحرب. من أي الخافض: بنزع منصوبًا حربًا تجعل أن
منه فر فمن أعدائه، يف مراده وينفذ يسعده جده إن يقول: تهلك. أي تغول: الداهية

عليه. تأتي غائلة واستقبلته األسباب، من بسبب فهلك أثره يف مراده جرى محاربًا
استقبله له حسًدا مجانبته وأزمع إحسانه من فر من يقول: العطاء، النائل: (421)
الويل يشمل جوده إن أخرى: وبعبارة األرض. نائلة لعموم وذلك منه؛ عطاء توجد حيثما

تمام: أبي قول إىل نظر وفيه وامليسء. املحسن ويعم والحاسد
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َوَح��ُس��وَدا ِن��ْع��َم��ًة إِالَّ تَ��ْل��َق َل��ْم ِق��بَ��اِب��ِه َح��ْوَل ال��طَّ��ْرَف َس��َرْح��َت َوإِذَا

له وقوله: «يرى»، ل ثاٍن مفعول وكامًال إحسانه. من حال كامل: وهو (422)
وبالنسبة حقه يف كامًال أي «كامًال»: يف الضمري من حال والظرف للممدوح، الضمري
وإىل إليه باإلضافة كامًال يراه ال الغاية بلغ قد كامًال إحسانه كون مع هو يقول: إليه.

جميًعا. الناس يشمل ا عامٍّ يكون حتى همته علو
جربت ورازت: هجنة. تشبها لم التي الخالصة القديمة العرباء: العرب (423)
عند نفوسهم اختربوا إذا يقول: السيد. والحالحل: وسخيها. كريمها وفتاها: واختربت.

وأشجعهم. أجودهم ألنك وسيدهم؛ فتاهم أنك علموا والشجاعة الجود
طاعتك، يف لبذلوها أرواحهم ببذل أمرتهم لو حتى مطيعون لك هم يقول: (424)
ودانوا نرصتك عىل قبائلهم واجتمعت أمرك حسب وإصدارهم إيرادهم يف ترصفوا وقد
أنسابها أحاطت القبائل: عليك التفت معنى يكون أن ويجوز لطاعتك، بالخضوع أجمعني

بينهم. وسيط فأنت بنسبك
الرماح. عيدان والقنا: القناة. يف الناشزة العقدة أنبوب؛ جمع األنابيب: (425)
طعنه ويقال: الوخز. والنكت: الرمح. من السنان ييل ما وهو عامل، جمع والعوامل:
بالعامل. الدولة وسيف الرمح بأنابيب العرب قبائل شبه رأسه. عىل ألقاه أي فنكته:
بعض يعاون لم وما كله بالرمح يتأتى إنما الطعن إن يقول: مثل، هذا الواحدي: قال
السنان ألن الفرسان؛ تصيب التي هي العوامل ولكن الطعن، يحصل لم بعًضا الرمح
وهذا الرمح. من كالعوامل منهم فأنت منك، والعمل لك مدد كلهم القبائل: كذلك فيها.

بشار. قول من

��نَ��اِن ال��سِّ تَ��ْح��َت اْل��َق��نَ��اِة َك��ُك��ُع��وِب َس��َواءً َف��َك��انُ��وا َس��اَدًة ُخ��ِل��ُق��وا

البحرتي: وقال

اْألَْص��يَ��ِد ��نَ��اِن ال��سِّ تَ��ْح��َت ُم��نْ��َق��اَدًة ِف��ْق��َرًة َع��ْش��َرَة ب��ْض��َع ِف��ي��ِه َك��ال��رُّْم��ِح

أنابيب كل ألمره: العرب انقياد من ذكره ملا مؤكًدا — له يقول أخرى: وبعبارة
الفرسان. ورصع الطعن يكون به الذي هو منها العامل ولكن وتعينه، تمده مما الرمح
الرمح من العامل موضع — له مدًدا كانوا وإن — العرب من الدولة سيف موضع جعل
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املعنى جني: ابن وقال األنابيب. سائر دون من الفعل ينسب وإليه الطعن، يكون به الذي
كتقدم إليها وتتقدم بنفسك الحرب تتوىل الذي فأنت لك أعوانًا كانوا وإن أصحابك أن

السنان.
الثاني واملفعول األخالق. والشمائل: انقياًدا. صلة وإليك: الحرب. الوغى: (426)
من خوًفا الناس يطعك لم إن يقول: وجوابها. «لو» رشط مسده سد محذوف لرأيت:
الطعان من طاعتك إىل أدعى أخالقك وحسن كرمك إن أي لشمائلك؛ حبٍّا أطاعوك طعنك

القتال. يف
الخضوع نفسه تعلمه لم من يقول: السيف، وهو منصل، جمع املناصل: (427)
لك يخضع لم من إن أي سيوفك؛ ذلك عىل أجربته بك االعتالق إىل سعادته وترشده لك

ورهبة. خوًفا لك خضع ورغبة طوًعا
فأنت له فضًال يعد به أصيب ما عىل املصيبة صاحب صرب كان إن يقول: (428)
وأفضلهم. الرزايا ذوي أصرب أنت يعني غريك. صرب عىل صربك إلرباء األجل األفضل

املصيبة. — وبرتكه بالهمز — والرزيئة والرزية
من أعقل ألنك األحباب؛ من به ترزأ عمن تُعزى أن من أجل أنت يقول: (429)
مضاف نداء — األوىل — فوق جني: ابن قال التعزية. معاني إىل منه وأهدى يعزيك الذي
وقال خرب. الثانية: و«فوق» مبتدأ. «أنت» تكون هذا وعىل ظرف، والثانية: تعزى، أن إىل
وعىل الدولة سيف يا أنت أي املنادى: حذف يكون أن أحدهما: وجهني؛ يحتمل التربيزي:
خربًا والثانية: أول. خربًا األوىل: وتكون ظرفني، — والثانية األوىل — فوق تكون هذا
األسماء. إىل الظرفية باب من أخرجها وقد له نعتًا «فوق»: تكون أن الثاني والوجه آخر.

التمييز. عىل نصب وعقال:
حد عىل نكرة وجعله الظرفية عىل «قبال» ونصب يعزيك. الذي أي اهتدى: (430)

قال: كما وآخًرا، أوًال جئتك قولك:

اْل��ُف��َراِت ِب��اْل��َم��اءِ أََغ��صُّ أََك��اُد َق��بْ��ًال َوُك��نْ��ُت ��َراُب ال��شَّ ِل��َي َوَس��اَغ

وُروي: املعني، باملاء أيًضا: وُروي الحميم باملاء أغص أكاد البيت: هذا عجز (ُروي
وهي: الصعق بن ليزيد خمسة أبيات آخر وهو البغدادي: قال الحميم. املاء بنقطة أغص
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ِل��ْل��ُم��ل��ي��ِم اْل��م��َالَم��ِة َوَع��اِق��بَ��َة ُح��َريْ��ٍث أَبَ��ا َل��َديْ��َك أَبْ��ِل��ْغ أََال
َواْل��َق��ِص��ي��ِم؟ اْل��ُق��َص��يْ��بَ��ِة ِب��أَذَْواِد َوتَ��ْس��َع��ى ُم��َع��اَق��بَ��ِت��ي تَ��َرى َف��َك��يْ��َف
َواْل��ُم��ِق��ي��ِم اْل��ُم��َخ��اِل��ِف َع��َل��ى تَ��ِك��رُّ يَ��ْوٍم ُك��لَّ َق��ل��وص��ي بَ��ِرَح��ْت َوَم��ا
تَ��ِم��ي��ِم َوبَ��ِن��ي َع��اِم��ٍر َق��بَ��اِئ��ل ِف��ي��ُك��ْم أَْوَق��ْع��ت إِذْ ال��لَّ��يْ��َل َف��ِن��ْم��ُت
ال��ب��ي��ت … … … ال��ش��راب ل��ي وس��اغ

وهي العقبة، من — املناوبة واملعاقبة: عليه. يالم بما أتى إذا الرجل أالم من املليم:
موضعان. والقصيم: والقصيبة العرش. إىل الثالث بني ما اإلبل: من والذود — النوبة
ساغ: وقوله: للغزو. الرجال يذهب حينما الحي يف املقيمون وهم الخلوف، من واملخالف
عىل يطلق األضداد من هو وقيل: بمراد، وليس الحار، املاء والحميم: نمت. عىل عطف
من اإلنسان به غص ما والغصة: بالطعام، غصصت مضارع وأغص: أيًضا. البارد املاء

الَرشق.) مكان مستعمل هنا وهو طعام،
ما التعزية يف لك يقول فهو التعزية؛ ألفاظ تعلم منك يعزيك، الذي إن يقول:
يهتدي إنما لك املعزي األنيقة: اإلنشائية العكربي وعبارة منك. واستفاده ذلك قبل قلتَه
األمور حقائق فإن التعزية، عن مرتفع فقدرك قولك من تعلمه بما ويخاطبك بألفاظك
بما ويذكرك به أعلم أنت بما يقابلك إنما عنك، مأثور الكالم وجواهر منك، مستفادة
مرصوف، مذكر بالبحرين، بلد (هجر: القطيعاء هجر إىل جلب كمن فهو له، أحفظ أنت
الفرات وإىل التمر)، من صنف — الغبرياء مثل ممدود، — والقطيعاء بتمره. مشهور

الضياء. البدر وإىل املاء،
ما وهو السهل، ضد والحزن: الدهر. حوادث والخطوب: خربت. بلوت: (431)
وحزنها ومرها حلوها يريد: أبدال. — البيت يف — واملنصوبات وارتفع. األرض من خشن
حلوها وعرفت بمعرفتك، الدهر طوارق خربت قد الجميل: العكربي وتفسري وسهلها.
ما وتعاني وسهل، صعب ما منها تسلك صعبها مالًكا األيام يف ورست بتجربتك، ومرها

بعلمك. مكتفيًا بنفسك، ناهًضا وقرب، بعد
الزمان عرفت يقول: تمييز. كالهما وقوًال: وعلًما غريب. بيشء يجيء يغرب: (432)
تعرفه، ولم تره لم جديد فعل وال غريب بيشء يأتي فال تامة، معرفة ورصوفه وألوانه
ومعنى لك، ولينته بعلمك أذللته حتى يشء كل منه علمت يعني علًما: الزمان وقتلت

باملاء. سورته كرست إذا مقتول؛ رشاب يقال: ومنه الحركة، إزالة اللغة يف القتل
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فإنما هالك عىل حزنت إذا أنت يقول: فورجه: ابن قال الخوف. الذعر: (433)
العقل. إليه يدعو مما والوفاء والحفاظ له، ووفاء وصحبته لوده منك حفاًظا تحزن
املوجب بالسبب معرفة غري من وجهًال منه وجبنًا الفراق ألم من خوًفا يحزن وغريك
والجهل والذعر العقل تفسري وأما ذكره. ما عىل الحفظ وتفسري الواحدي: قال للحزن.
يحزن إنما العاقل فإن مىض، بمن االعتبار بالعقل أراد يقال: أن والوجه فيه. يصب فلم
ذعًرا يكون العاقل غري وحزن أثره، عىل يتبعه قريب عن أنه وعلًما به اعتباًرا امليت عىل

حزن. وإن محالة ال ميت ألنه جهل؛ وهو املوت، من
ويجلبه الحزن هذا يجر إلف لك يقول: به. واألنس اليشء إىل السكون اإللف: (434)
فراق عىل حزن ألوًفا كان وإذا ألوف، الكريم وأن األصل كرم من اإللف أن ذكر ثم عليه،
أحبتك، من تفقده ممن إليك الحزن يجر صحبتك لكرم إلف لك العكربي: وعبارة ألفه. من
مثل يف متمكنًا كأصلك كريًما كان إذا األصل وكذلك مواصلك، عىل منك اإلشفاق ويوجب
فمنزلتك املعاملة، مشكور عىل وباعثًا واملؤالفة، املواصلة لكريم أصًال كان رشفك، نصاب
رواها «ويجره»: املؤالفة. حسن يوجب الكرم من ومحلك عنك، الفضل تضمن الرشف من

ثقله. وتحمل تحسبه أي قال: — بالتاء — تجره جني: ابن
فيه نبت وفاء ولك يقول: — السابق البيت يف — إلف عىل عطف ووفاء: (435)
من فإنك بدع؛ وال لألحباب، الوفاء غري تعرف فال عليه، ونشأت صغريًا ماءه وسقيت
فقدت. من عىل الحزن إليك جر الذي وهذا منهم، إليك فانحدر الوفاء أهل هم عشرية
سخي. أنه غري رشيف فالن يقولون: العرب، كالم يف معروف استثناء هو ولكن: وقوله:
أفصحهم. كوني يف عجب فال أي قريش»؛ من أني بيد العرب أفصح «أنا الحديث: ويف

وقالوا:

بَ��اِق��يَ��ا اْل��َم��اِل ِم��َن يُ��بْ��ِق��ي َف��َم��ا َج��واٌد أَنَّ��ُه َغ��يْ��َر أَْخ��َالُق��ُه َك��ُم��َل��ْت َف��تً��ى

الذي الدمع إن يقول: االنسكاب. واالستهالل: املحافظة. حسن الرعاية: (436)
برح يخفف الدمع أن وذلك والرزية، الحزن عىل عونًا الدموع خري هو العهد رعاية سببه

الرمة: ذو قال كما الوجد،

اْل��بَ��َالِب��ِل نَ��ِج��يَّ يَ��ْش��ِف��ي أَْو اْل��َوْج��ِد ِم��َن َراَح��ًة يُ��ْع��ِق��ُب ال��دَّْم��ِع انْ��ِح��َداَر َل��َع��لَّ
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التمييز عىل منصوب وهو قال: عينًا، جني: ابن وروى «عندي»، يروى: عونًا، وقوله:
حتى دمعه موجب ألن األعني؛ خري عينه أن واملعنى لزيد، وجًها الناس أحسن إن كقولك:

والحفاظ. الرعاية هو وفاض استهل
وصل الحرب. يف قوله: من بدل وهو الرضب، عىل أكره أي الحديد: استكره (437)
وقت يف هي أين اآلن منك نشاهدها التي والرحمة الرقة هذه يقول: صوت. الحديد:
األبطال؟! تجالد عند البعض بعضه بقرع ويصلُّ الرضب عىل الحديد يكره حني الحرب

البحرتي: قال

َم��ُص��ونَ��ا اْل��َم��ُص��وُن َوْج��ُه��َك َوَال َال َرِق��ي��ًق��ا ال��رَِّق��ي��ُق َق��ْل��بُ��َك يَ��ُك��ْن َل��ْم

لبيد: قول إىل نظر فيه العكربي: قال ، وصالَّ الحديد استكره إذا وقوله:

َص��لَّ أُْك��ِرَه إِذَا ِح��ْربَ��اءٍ ُك��لُّ َع��ْوَراِت��َه��ا ِم��ْن اْل��ِج��نْ��ِث��يَّ أَْح��َك��م

من — الدرع مسمار وهو — الحرباء رد أي وأحكم: بعينه. السيف (الجنثي:
السيف.) عوراتها

وهي البكرة، والغداة: بمعنًى. وهما غادرتها، جني: ابن رواها خلفتها: (438)
فليت من وتفىل: السيوف. والصوارم: الرءوس. والهام: بعدها. التي الجملة إىل مضافة
يقول: عنها. فصلته أنت إذا أمه: عن الفلو فلوت من وأصله منه، القمل فصلت إذا رأسه
جميع يف بالسيوف تطلب والرءوس الحرب يف الروم لقيت ساعة هذه رقتك تركت أين
تفسريه يف أبعد وقد الواحدي، تفسري هو هذا الرأس. من موضع كل يتبع كالفايل الجهات
فليًا: بالسيف رأسه فىل يقال: أنه اللغة أهل كتب يف جاء وقد هذا ولم قال. بما «تُْفَىل»

الشاعر: قال وقطعه؟! رضبه

ال��ذُُّك��وِر ِب��اْل��ِب��ي��ِض اْل��َه��ام َوتَ��ْف��ل��ى اْل��َم��نَ��ايَ��ا ِب��أَْل��ِس��نَ��ِة تُ��َخ��اِط��بُ��ُه��ْم

يف الروم لقيت ساعة الرقة هذه تركت أين الوجه: هذا عىل التفسري يكون أن فيجب
بالحتوف؟ تخرتم والنفوس بالسيوف، ترضب والرءوس الحرب

يقصده ما وهو الجمع، به يراد وقد وتأنيثه، تذكريه ويجوز املنية، املنون: (439)
االسم — بالكرس — والقسم حال. وجوًرا: — التايل البيت ذلك عىل يدل كما — املتنبي
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أختيه، يعني شخصني؛ املوت قاسمك يقول: الباقية، الكربى بأخته يعزيه قسمه. من
جوًرا املقاسمة هذه وكانت — الكربى — األخرى وترك — الصغرى — بإحداهما فذهب
حيٍّا تركك حيث فيك عدل الجور هذا ولكن يرتكهما، أن حقك من كان ألنه — ظلًما —
نصب إذا هذا عدل، فالجور البقية أنت كنت إذا يعني األختني؛ يف معك املقاسمة وكانت
جعل القسم أن يعني عدًال» فيه نفسه القسم «جعل وُروي: للجور، الفعل وجعل القسم
النصيبني؛ بأفضل فآثرك الكربى أبقى فقد الصغرى أخذ وإن ألنه الجور؛ يف عدًال نفسه
ألنه املوت؛ املنون اللغة: علماء قال فنقول: املنون إىل ولنرجع املتقاسمني. أفضل ألنك
زيد بن عدي وجعله الدهر، املنون: وقيل: وينقصه، ويضعفه يقطعه أي يشء كل يمن

فقال: جمًعا

َخ��ِف��ي��ُر؟! يُ��َض��اَم أَْن ِم��ْن َع��َل��يْ��ِه ذَا َم��ْن أَْم َخ��لَّ��ْدَن اْل��َم��نُ��وَن َرأَيْ��َت َم��ْن

أبو قال املوت، عىل حمل ذكر ومن املنية، عىل حمل أنث فمن ويؤنث، يذكر وهو
الهذيل: ذؤيب

ي��ج��زع م��ن ب��م��ع��ت��ب ل��ي��س وال��ده��ر ت��ت��وج��ع؟! وري��ب��ه ال��م��ن��ون أم��ن

عىل فرده الدهور معنى عىل أنث إنما وقيل: املنية، عىل حمًال وريبها روي: وقد
وقوله النَِّساءِ﴾، َعْوَراِت َعَىلٰ يَْظَهُروا َلْم الَِّذيَن الطِّْفِل ﴿أَِو تعاىل: كقوله الجنس، عموم
األطفال. بمعنى الطفل يف والالم األلف ألن ﴾ َفَسوَّاُهنَّ َماءِ السَّ إَِىل اْستََوٰى ﴿ثُمَّ تعاىل:
عن بها فيعرب املنايا عىل معناه يحمل املنون العباس: أبو وقال السموات. بمعنى والسماء
الفعل. جمع فلذلك املنايا؛ أراد إلخ … املنون رأيت من زيد: بن عدي بيت وأنشد الجمع،
رسى يف والضمري عزى. : وسىلَّ فرج. عنه: ورسى تركن. كغادرن: أغدرن (440)
التي بالكربى املنية أخذتها التي الصغرى قست إذا يقول: أغدرن. ملا أو للقياس، وسىل:

إليك. أحبهما لك أبقت ألنها به؛ تتعزى ما ذلك يف وجدت لك أبقتها

سعدك. أي وجدك: أتم. وأوىف: الكربى. بقيت حني أي (441)
فكيف الحرب يف القتل من أعدائك يف تواصله بما املنايا شغلت لقد يقول: (442)

قرابتك؟! ذي إىل فتفرغ بغريهم شغًال املنايا تطلب
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والنوال: استنقذه. إذا رصعه: من انتاشه ويقال: وانتشله. تناوله انتاشه: (443)
أرس من استنقذته له نارص ال للدهر أسريًا نرصت كم يقول: الفقري. واملقل: العطاء.

والفاقة. اإلقتار أنياب من فأنقذته بعطائك نرصته معدم فقري من وكم الدهر،
لهذين نرصتك عد أي النرصة: ضمري والهاء: الدهر. ضمري عدها: فاعل (444)
والختل: واستطال. وثب وصال: الدولة. سيف ألفعال الهاء ترجع أن ولك عليه، نرصة
— يده من واملقل األسري انتياشك من — أفعالك الدهر عد يقول: الثأر. والتبل: الغدر.
منك؛ ثأره أدرك قد نفسه رأى أختك بأخذ عليك استطال فلما له، ومراغمة عليه نرصة
أي القلب؛ رؤية من وهي نفسه، الدهر رأى أي رآه: فقوله: فعلته، مما عليك حقد ألنه

واعتقد. نفسه ظن
الدهر تبيل ألنك ثأًرا؛ منك أدرك أنه من الدهر ظن كما األمر ليس يقول: (445)
تقوى ال ما السعد من هللا آتاك إذ تفنى؛ ال نعمة يف وتبقى سالمتك وطول أيامه بقطعك

الباطل. له وزين خدعه إذا ظنه: كذبه ويقال: ورصوفه. الدهر غري عليه
منك ينالوا أن الدهر حاول كما أعداؤك حاول ولقد يقول: طلبك. رامك: (446)
نفسك، خاصة ينالوا أن عن فضًال شخصك ظل يصيبوا أن يستطيعوا فلم ثأرهم ويدركوا
قد هللا أن البيتني معنى وحاصل منه. يقرب ظله أن وذلك بسوء، يقاربوك لم واملعنى:

بسوء. إليه يصلون فال وأهله الزمان كيد عنه رصف
يف واإلقبال السعد من أعطيت بما الكل فأدركت أعدائك بعض طلبت يقول: (447)
ما عىل زيادة بهم الظفر من ويؤتيه عنه أعداءه يقاتل سعده أن يعني باألعداء، الظفر

«رمت». ب متعلق بالسعادة، فقوله: يطلب.
معه. سالح ال الذي وهو أعزل، جمع وعزًال: الرماح. حاميل أي الرامحني: (448)
أرواحهم وسلبت وغلبتهم عليهم ظهرت ولكنك األعداء، رماح رمحك قارعت يقول:
واالقتدار بالطعن حذقه إىل يشري معهم. سالح ال عزًال وتركتهم رماحهم سلبت فكأنك

الحرب. يف الترصف عىل
والقبل لديه. بعزيز أوجعه إذا فجعه؛ من املرة والفجعة: استقبلت. وردت: (449)
بعض وقال وتشاوًسا. عزة األخرى عىل عينيه بإحدى يقبل الذي وهو أقبل، جمع
وقال جميًعا. عيناه حولت الذي واألحول: أنفه. عىل حدقتاه أقبلت الذي األقبل اللغويني:
أخزر، فهو الصدغني عىل أقبل وإذا أقبل، فهو األنف عىل العني سواد أقبل إذا آخرون:
أنفه. طرف إىل ينظر كأنه الذي وهو القبل، بني أقبل ورجل أنا، وأقبلتها عينه قبلت وقد

قتل: يوم توبة عن فر قد وكان — عقيل بن فائض يف األخيلية ليىل قالت
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اْل��َع��َواِل��ي َش��بَ��ا ِب��اْل��ُخ��ُدوِد تُ��بَ��اِري ُق��بْ��ًال اْل��َخ��يْ��َل َرأَيْ��َت أَْن ��ا َوَل��مَّ

(بعده:

ال��ظِّ��َالِل َع��ِن اْألََزبُّ ُص��دَّ َك��َم��ا َع��نْ��ُه َوَص��َدْدَت ِوَص��اَل��ُه نَ��ِس��ي��َت

عىل ينبت ألنه نفور؛ أزب كل املثل: ويف والحاجبني، األذنني يف الشعر الكثري «األزب:
نفر».) الريح رضبته فإذا شعريات، حاجبيه

أو والسالح. بالخيل عنك لدفعته طعنًا الرزية هذه من أصابك الذي كان لو يقول:
خيلك املوطن ذلك ألوردت وقتاًال ومنازلة طعنًا الرزية من بك ألم الذي يكون لو تقول:

اإلقحام. كل املوت عىل وألقحمتها مقدمة قبًال
ولكشفت يقول: الشوق. معنى يف وهو إلفه، فارق إذا اإللف يجده ما الحنني: (450)
عن وجالها الكروب كشف طاملا برضب املفقود إىل تجده الذي الحنني هذا نفسك عن
ويستكشف بمغالبة يستدفع مما رزيتك عىل املتصل الحنني هذا كان لو تقول: أو أوليائك
املوجعة، الكروب كشفت فطاملا صادق، املوت عىل وإقدام بالغ برضب لكشفته بمكاثرة،

بقوة. منه يعتصم وال بشدة يدفع ال املوت ولكن
املوت. والحمام: للزواج. املرأة طلب الخطبة: وأصل خطبة، هذه أي خطبة: (451)
كانت ألنها لها خطبة الثكل جعل قريب. أو حبيب أو ولد من يعز من فقد والثكل:
املسماة هي الخطبة هذه كانت وإن لها خاطب كأنه صار املوت بها استأثر ملا أي بكًرا؛
وإن للميتة الحمام من الخطبة مجرى جرت الوفاة هذه إن الواحدي: وعبارة بالثكل.
ثكًال ونصب كان خرب أنها عىل املسماة نصبت إذا هذا ثكًال. تسمى الخطبة تلك كانت
هذه كانت وإن فاملعنى: املسماة رفعت وإن درهًما. املعطاة رضبت تقول: كما باملسماة،
بأنها الخطبة وصف وقد هذا، كان. خرب «ثكًال» فتكون ثكًال، ذكرتها أي سميتها التي

الخطاب. من كغريه رده يستطع لم الحمام الخاطب كان إذا ألنه ترد؛ ال
املرأة تجد لم إذا يقول: حال. — زوًجا أي — وبعًال املثل، والكفؤ: الكفو (452)
إذا ألنها الواحدي: قال لها. بعًال املوت اختارت منه تتزوج الناس من لها كفًوا الرشيفة
يقال: أن واألوجه … الحياة عىل املوت فاختارت وبشبابها بالدنيا تنتفع لم وحدها عاشت
تؤثر ثم ومن أكفائها، غري من تزوجت هي إذا وصيانتها كرامتها تمس أن تأبى ألنها

جاللتها. حق ويوفيها صيانتها يكمل الذي املوت
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تمل أن من إليهم وأشهى ناسها نفوس يف أنفس للذاذتها الحياة إن يقول: (453)
غري إىل تصري أن من خوًفا املوت تؤثر إنما الخدر ذات إن يقول: أن يريد لعله وتستكره.

الحياة. يف بغًضا ال فتمتهن، كفو
وبالتنوين الفاء بتثليت وهي لليشء، الكاره املتضجر يقولها كلمة أف: (454)
ضعف من هو إنما واملالل الضجر ذلك فإن أف، فقال: الشيخ ضجر إذا يقول: وتركه.
هذا، والكرب. الشبيبة يف النفوس إىل حبيبة الحياة ألن الحياة؛ طول من ال الشيخوخة
جائز غري املوضع هذا مثل يف وهو مقدم، مفعول فالضعف مال: الضعف وإنما وقوله:

للرضورة. قدمه ولكن «إنما» مقصورب ألنه التقديم
هناك يكن لم فإذا والشباب، بالصحة ويطيب العيش يحلو إنما يقول: (455)
الشباب وحقيقته وقوامه العيش آلة تقول: أو وذهب. َص وتَنَغَّ العيش فسد وشباب صحة

وذهب. العيش وىلَّ وذََهبَا َولَّيَا هما فإذا والصحة،
كما جادت، وما بخلت فليتها فتأخذه. تهب ما عىل تعود الدنيا إن يقول: (456)

الحالج: قال

ِر ُم��َك��دَّ َع��َط��اءٍ ِم��ْن َخ��يْ��ٌر َول��ْل��َم��نْ��ُع

األول: وقال

ِب��يَ��ِد َل��ُه أَْه��َوى َم��ا َوُم��ْف��ِس��ُد أَْص��َف��ى َم��ا ُر ُم��ك��دِّ أَْع��َط��ى َم��ا آِخ��ذُ ال��دَّْه��ُر
أََح��ِد َع��َل��ى أَْع��َط��ى َم��ا يَ��تْ��ُرُك َف��َل��يْ��َس َع��ِط��يَّ��تُ��ُه َدْه��ٍر ِم��ْن يَ��ُغ��رَّنَّ��َك َف��َال

العكربي العالمة قال وقد هذا، أوالدها. وتَأكل أوالدها تُطعم الدنيا حكيم: وقال
ألنهم البرصيني؛ عند «تهب» وب عندنا، «تسرتد» ب مرفوعة «الدنيا» الكويف: النحوي

الثاني. يُعملون
والكون: عنه، أغنيته اليشء: وكفيته ليت». «فيا قوله: يف التمني جواب هذا (457)
يرتك. ويغادر: ة، امَلَرسَّ بمعنى اسم — والفتح بالضم — والفرحة الحصول، بمعنى
حصول عن ألغنت تَُجْد ولم بخلت لو يقول: الخليل. والخل: الحزن. بمعنى والوجد
ملن صاحبًا بعده الحزن فيصري يموت صاحب وجود وعن الغم، بزوالها تعقب فرحة
أسفه فكان منه. أخذه واغتبط به فرح فلما شيئًا، لرجل وهب رجل مثل فالدنيا فقده.

به. اغتباطه من أكثر عليه
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أي — وهي يقول: معشوقة نائب من حال والظرف معه. أي الغدر: عىل (458)
عىل — ورجوعها العهد عىل تدوم وال عهًدا ألحد تحفظ فال بالناس غدرها مع — الدنيا

محبوبة. معشوقة — تهب ما
والحرفان كل. خرب وعليها: «يسيل» ب متعلقة ومنها: لدمع. صفة يسيل: (459)
يبكي فإنما الدنيا أبكته من كل أي عليها؛ هو جرائها من يسيل دمع كل أي للتعليل.
باملوت. عنها يداه تفك حني قًرسا إال منها يديه اإلنسان يخيل وال منها يشء فوت عىل أسًفا
وقوله: وجمالهن. بحسنهن غنني الالتي الحسان والغانيات: الطبائع. الشيم: (460)
عىل يدمن ال فالنساء النساء كشيمة الدنيا شيمة يقول: االستفهام. فحذف ألذا؟ أي لذا:
جعل املشابهة ألهذه أدري ولست قال: ثم الدنيا. وكذلك العهد، يحفظن وال الوصل
تشبه ألنها تؤنث لم الدنيا أن يعلم ألنه العارف؛ تجاهل من وهذا مؤنثًا؟ اسمها الناس

زهري: قال كما الغواني،

ِن��َس��اءُ؟ أَْم ِح��ْص��ٍن آُل أََق��ْوٌم أَْدِري إَِخ��اُل َوَس��ْوَف أَْدِري َوَم��ا

بهم. الهزء من رضبًا فيه ألن هذا؛ تجاهل ولكنه رجال، أنهم يدري هو
الحياة يفرق الشأن عظيم ملك إنه يقول: الحياة. واملحيا: الخلق. الورى: (461)

وعاداه. وخالفه وأطاعه وااله فيمن والذل والعز واملوت
يقول: قلد. مفعول قاطًعا، سيًفا أي وحساًما: «دولة». نعت أنت: سيفها (462)
باملكارم، حاله قاطًعا سيًفا بيضتها عن الذائد سيفها جعلك دولة قلد قد سبحانه هللا إن

وعزها. وزينتها الدولة حامي فهو
والحلفاء. األصدقاء واملوايل: تمييز. وقتال: وبذال الدولة. أي وأفنت: أغنت (463)
الدولة هذه أغنت الحسام بذلك أي ويخفف؛ يشدد عدو، جمع أعداء، جمع واألعادي:
بسيفه األعادي ويميت بماله، املوايل يحيي فهو قتال، أعاديها أفنت وبه بذًال، أولياءها

ورجاله.
كان للعطاء اهتز إذا أي السيف؛ والنصل: الحرب. والوغى: ارتاح. اهتز: (464)
عزمه نفاذ يف كالسيف كان للحرب اهتز وإذا فواضله، وعموم مواهبه كثرة يف كالبحر

أمره. من يحاول فيما وقوته
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أي الكثري. املطر والوبل: املطر. لقلة األرض يف النبات وقلة الجدب املحل: (465)
جوده كان أجدبت وإذا املرشقة، كالشمس كان خطوبها وأعتمت األرض أظلمت إذا

الدهر. بخل إذا ويجود األمر استبهم إذا ينري فهو املغدقة، كالسحاب
وجودها، يعز أي — السعر غالء من — وتغلو الجيش. من الطائفة الكتيبة: (466)
الضارب هو يقول: زائد. والعاطف التوكيد، يريد كأنه وأغىل: أغىل وقوله: حال. والجملة:
واشتداد املوقف لصعوبة املنال عزيز غاليًا الطعن يكون حني بسيفه الجيش من الكتيبة
إقدام؛ فضل إىل الضارب لحاجة منه أغىل الرضب كان غاليًا الطعن كان وإذا الحال،
عىل غريه يقدم ال حني الرضب عىل يقدم أنه واملعنى الطاعن. من أقرب الضارب ألن
أي — رمح قيد العدو من الدنو عىل يقدر لم إذا أنه يريد فورجه: ابن وقال الطعن،
يقدم ال حني بسيفه يرضب أنه واملعنى أصعب. سيف قيد إليه فالدنو — رمح مقدار
أيرس فهو الطاعن عىل صعبًا الطعن كان إن يريد جني: ابن وقال والضارب. الطاعن
الطاعن، من أبعد والرامي الضارب، بعد من أكثر عدوه عن الطاعن بعد ألن الرضب؛ من

فقال: زهري رتبه وقد

اْع��تَ��نَ��َق��ا َض��اَربُ��وا َم��ا إِذَا َح��تَّ��ى َض��اَرَب اطَّ��َع��نُ��وا إِذَا َح��تَّ��ى اْرتَ��َم��ْوا َم��ا يَ��ْط��َع��نُ��ُه��ْم

ونريانها متوقدة والحرب الجيش من الكتيبة الضارب هو العكربي: وعبارة
سيف أن عىل فدل وأشد أغىل والرضب ويشتد، يغلو الفرسان بني والطعن مضطرمة،

بأسه. بشدة ذلك ويستخف بنفسه، الكتائب يقتحم الحرب اشتداد عند الدولة
الخطاب عىل بالتاء يروى تدرك: فما وقوله: تمييز. ووصًفا: غلبه. بهره: (467)
األصل، هو بالنصب العكربي: قال والعقول: املنادى. لفظ عىل عوًدا وبالياء للممدوح.
األفعال بدائع من أظهر بما العقول غلب من يا يقول: الوجه. بالحسن تشبيًها وبالخفض
أيها العكربي: وعبارة ارفق. أي فمهًال: يبلغك. لم إذ فكري أتعبت وصفك، يدرك فما
فكري عىل مهًال مكارمه: بتتابع األوصاف وأعجز فضائله بكثرة العقول بهر الذي امللك

أعجزته. فقد فيك أنظم بما ورفًقا أتعبته، فقد
وأعياه: له. وتفرغ به عني إذا كذا: يتعاطى فالن ويقال: التناول. التعاطي: (468)
ذلك أعجزه أخالقك كرم يف بك يتشبه أن حاول ومن ذلك يكون ال وكيف يقول: أعجزه.
لم أي فيه، ضل طريقك سلك ومن بالتكلف، ينال ال كرمك ألن بك التشبه عىل يقدر فلم

واتساعه. مذهبك لبعد تسلكه فيما مجاراتك عىل يقدر
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أن أحد اشتهى إذا يقول: ترى. أن إىل أي ترى: أو وقوله: الزوال. من زلت: (469)
حتى — رواية يف كما — مت ال أي — زلت ال لك. يقول أن هو فدعاؤه بالخلود لك يدعو

مثيل. لك يكون لن ألنه األبد؛ إىل بقيت كذلك ذلك كان وإذا مثيال، لك ترى
الدمستق أن عليه ورد الدولة سيف أن القصيدة هذه عمل سبب الرشاح: قال (470)
ملا فيه فرصة أنها وقدروا مكايد، عليه ونصبوا الحدث حصن عىل نزلوا قد الروم وجيوش
من بأصناف وأنجدهم قصده ألزمهم قد ملكهم وكان والقلق. االنزعاج من أهله تداخل
نافًرا، الدولة سيف فركب والعدد. الكثري العدد معهم وأنفذ والصقالبة، والروس البلغر
يف حلب عن وسار فيه، ينظر أن يجب فيما ونظر فيه، كان الذي املوضع غري إىل وانتقل
ليخفى الطرق ضبطوا ألنهم مستعجمة؛ عليه الحدث وأخبار رعبان فنزل األوىل، جمادى
قرب فلما زحًفا وسار ذلك، بمثل أصحابه وأمر سالحه لبس ضجر فلما خربهم، عليه
عقبة من املسلمني خيول عليه أرشفت ملا العدو أن تعلمه الجواسيس عادت الحدث من
خوًفا بالخرب البدار من الحدث أهل وامتنع دار، به تستقر ولم رحل العربي لها: يقال
الدولة سيف تخرب طالئعهم وأتتهم بظاهره الدولة سيف فنزل الرسل. يعرتض كمني من
عىل فريق كل ووىل االضطراب، وظهر الضجة، ووقعت رعبان حصن إىل بانرصافهم
حصنهم. يف وأعدوه سالحهم آلة وأخذوا ببعضهم، فأوقعوا الحدث أهل وخرج وجهه،

املذكر. إىل «ذا» ب يشار كما املؤنث إىل به يشار مبهم اسم هذه؛ أي ذي: (471)
نائب تكون أن ويجوز استئناف، والكالم املعايل، هكذا أي محذوف: عن خرب وهكذا
هكذا أي العامل: محذوف أو هكذا، علوٍّا فليعلون أي فليعلون: عامله مطلق، مفعول
بحسب يقدران محذوفان واملنفي والرشط النافية، و«ال» الرشطية «إن» هي وإال فليعلون.
حقيقة، املعايل هي لك نراها التي املعايل هذه يقول: توكيًدا. «ال» وكرر قبلهما، يقدر ما
ما إىل مشريًا يقول أخرى وبعبارة التعايل. فليدع وإال علوت، كما فليعلون تعاىل ومن
مما لهم ومنعه يديه بني من وانهزامهم الروم جيوش إىل بداره يف الدولة سيف فعله
حاول فمن تخلد التي واملكارم تؤثر التي املعايل هي هذه الحدث: حصار من عليه كانوا

لها. الرؤساء يتعرض فال وإال سبيلها، فهذا بمثلها فلينهض التعايل،
للرشف واستعار القرن. والروق: رشف. لك أي الخرب: محذوف مبتدأ رشف: (472)
من الحيوان يف القرنني أن معلوم وهو الرتشيح، سبيل عىل النطح له استعار ملا روقتني
بهذا هكذا، بقوله: إليه أشار ما أو معاليه يفرس واملنعة، اإلقدام ودواعي القوة أسباب
صارت حتى وأرىس الجبال من أثبت وعز العلو يف النجوم يزاحم رشف لك يقول: البيت.
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وعزا النجوم أعاله يمس باذًخا رشًفا بلغت قد تقول: أو قلقة. إليه باإلضافة الجبال
تتقلقل عزٍّا وبلغت تقول: أو يتزعزع. ال راسًخا وبقي ألقلقها الجبال صادم لو راسًخا
يشء كل يف ينفذ سلطانه أن يريد أن ويجوز الواحدي: قال وإجالًال. له هيبة الجبال

ألقلقها. الجبال يزيل أن أراد لو حتى
أي والقهر؛ املضاء معنى من السيف يف ما إىل ذهب السيوف: ابن قوله: (473)
ابن الدولة سيف ولكن ومنعتهم، كثرتهم يف عظيمة حالهم يقول: قاهرون. ملوك كلهم
وتؤنث. تذكر والحال: وأمنع. وأنفذ أعظم األعداء عىل املاضية والسيوف القاهرة امللوك
وصوله قبل بالهرب سبقوه نذيرهم إليهم عاد كلما أي جني: ابن قال (474)
قال وجاوزتهم. لحقتهم أي النذير؛ سبقهم فسبقت الدولة سيف جياد تلتهم ثم إليهم
يقول: عجلته. فيه: فيقال سبقته، فأما استعجلته، بمعنى أعجلته يقال: فورجه: ابن
خيله عليهم طلعت الدولة سيف جيش بقدوم وإخبارهم إليهم باملسري النذير استعجلوا
سيف نذير النذير وإنما الرشاح، من تخبط كله وهذا أقول: عليهم. النذير ورود قبل
إىل النذير مسري قبل إليها يسبقوا أن وأرادوا الحدث قلعة الروم باغت كلما يقول: الدولة.
االستيالء يسبقوا أن قبل عنها وهزمهم إليها وسبقهم الدولة سيف جاءهم الدولة سيف
النذير أعجلوا كلما العدو أن يريد أن ويجوز قال: الواحدي، إليه أشار ما وهذا عليها.
ورجوا أقايصبالده يف واملترصفني األطراف يف الدولة سيف ألعمال املتقلدين وبادروا بهم
وأعجلتهم جيوشه ولحقتهم خيوله بادرتهم فرصة فيهم وينتهزوا غرة منهم يصيبوا أن
قبل بادره إذا األمر عن أعجله ويقال: هذا، األحوال. أسوأ عىل فرصفتهم اإلعجال ذلك عن
— اإلعجاال قوله: وكذا مسري. عن أي الخافض؛ بنزع منصوب ومسريًا: منه. يتمكن أن

ويحذرهم. أصحابه ينذر الذي والنذير: — البيت آخر يف
حال — تحمل ال ويروى: — تحمل وما حال. وخوارق: الجياد. أي فأتتهم: (475)
مدججني األبطال وعليها رسعة، األرض تقطع الدولة سيف خيل فأتتهم يقول: أخرى.
﴿إِنََّك التنزيل: ويف أقصاها. بلغ حتى قطعها أي يخرقها؛ األرض خرق ويقال: بالسالح.
أنها عىل بالرفع «خوارق» العكربي: روى وقد ُطوًال﴾. اْلِجبَاَل تَبْلَُغ َوَلْن اْألَْرَض تَْخِرَق َلْن
وطئها. لشدة الخيل، األرض: خوارق قال: أن ذلك عىل وزاد بوجيه، وليس أتتهم. فاعل
وتقطعها األرض تجوب التي الخوارق وإنما تخليط، أي تخليط — هللا عمرك — وهذا
كما التأكيد، ملجرد — الحديد إال تحمل ما قوله: يف — البيت يف والحرص هذا، مرسعة.

بطشه. وقوة بهوله املعروف أي األسد؛ إال أمامك ما تقول
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ما وهو جل، جمع والِجالل: الغبار. والنقع: أخرى. حال األلوان: خاقيات (476)
من األدهم يعرف فال لونها خفي وقد أتتهم يقول: الرسج. تحت الدابة ظهر عىل كان
صار حتى عليها الغبار ذلك تكاثف فقد الغبار، من عالها ملا واألشقر واألشهب الكميت
بن زيد بن عدي قول من املعنى هذا وكأن كالجالل. متونها وعىل كالرباقع وجوهها عىل

العاميل: الرقاع

نَ��َس��َج��اَه��ا ُه��َم��ا ُم��َح��دث��ًة َدْك��نَ��اء ُم��َالءًَة اْل��ُغ��بَ��اِر ِم��َن يَ��تَ��َع��اَوَراِن

وبعده: الغبار. من عدوهما يف يثريان وما ثورين (يصف

نَ��َش��َراَه��ا) أَْس��َه��َل��ْت ��نَ��اِب��ُك ال��سَّ َوإِذَا َج��اِس��يً��ا َم��َك��انً��ا َع��َل��وا إِذَا تُ��ْط��َوى

الخرع: بن عوف قول إىل نظر وفيه العكربي: قال

ِش��َع��اَرا َراِزِق��يٍّ ِم��ْن يُ��ْك��َس��يْ��َن َج َوال��نِّ��َع��ا ِب��َه��ا ال��ظِّ��بَ��اءَ َك��أَنَّ

الكتان.) من بيض ثياب أيًضا: والرازقي نفسه. الكتان هنا: (الرازقي
للقسم. — لتخوضن قوله: من — والالم الرماح. والعوايل: املعاهدة. املحالفة: (477)
دونه؛ والحروب األهوال تخوض أن عىل عاهدته رماحه وعوايل خيله صدور إن يقول:

قال: كما إياها، تكفيه أي

اْل��ِع��تَ��اَق��ا اْل��َخ��يْ��َل ��ُه َه��مَّ ��َل َوَح��مَّ اْل��َع��َواِل��ي اْل��ُم��َه��َج َل��ُه َض��ِم��نَ��ْت َف��َق��ْد

أي — وبينه بيني الكالم طال قال: ثم ليخوضن، لتخوضن: جني ابن روى وقد
هلمن السيوف وقلنا قويل: مثل هو املتنبي: أي — فقال ليخوضن، قوله: يف — املتنبي
الجماعة مثل يعقل من مجرى أجراها باملحالفة وصفها ملا أنه وذلك — امليم بضم —
َفَلٍك ِيف ﴿َوُكلٌّ وقوله: َمَساِكنَُكْم﴾، اْدُخلُوا النَّْمُل أَيَُّها ﴿يَا تعاىل: قوله ويؤيده املذكرين،
ملا يعقل من مجرى أجري هذا كل َساِجِديَن﴾ ِيل ﴿َرأَيْتُُهْم شأنه: جل وقوله يَْسبَُحوَن﴾،
ألن العقل؛ لذوي تكون إنما األكثر يف واألفعال والسباحة، بالسجود عنه وأخرب خوطب
بعضه من الفعل يصح فإنما العقول ذوي من ليس وما الفعل، منه يصح عقل ذي كل
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فإحراق روح، فيه ليس مما وشبهها كالدار الفعل منه يصح ال ما ومنه ونحوه، كالفرس
أهل يعرفه وهذا تعاىل، هللا فعل هو وإنما الحقيقة، يف لها بفعل ليس فيها وقع ملا النار

العكربي. إليه مضاًفا جني ابن كالم انتهى الكالم.
غريها. منه عجز ما تفعل أن عىل والرماح الخيل صدور وحالفته يقول: (478)
مداًرا الرمح فيها يجد ال التي الحرب مضايق يف أي إلخ: … الرمح يجد ال حيث وقوله:
ولتمضني، يقول: أن الوجه وكان قالوا: املزاحمة. لكثرة مجاًال الحصان وال املجالدة لشدة
فيقال: هذا، مثل يف الياء حذف الكوفيون أجاز وقد لتقومن. هند حلفت تقول: كما
ممكنًا وكان بالفتح، الياء تحرك ولم بعدها، النون وسكون لسكونها لتمضن هند حلفت
والجمع: الخيل. من الفحل والحصان: هذا، توكيد. دون بالياء — وليمضني يقول: أن
ثم كريمة، عىل إال ينز فلم بمائه ضن ألنه قيل: حصانًا؛ الذكر الفرس وسمي حصن.
محرز ألنه الحصانة؛ من مشتق وقيل: حصانًا، الخيل من ذكر كل سموا حتى ذلك كثر
يف له ماًال جعل رجل عن الحكام بعض وسئل حصونًا. الخيل تسمي والعرب لفارسه،

الجعفي: قول إىل ذهب هللا. سبيل يف عليها واحملوا خيًال اشرتوا فقال: الحصون،

اْل��ُق��َرى َم��َدُر َال اْل��َخ��يْ��ُل اْل��ُح��ُص��وَن أَنَّ ال��رََّدى ��يَّ تَ��َوقِّ َع��ل��ى َع��ِل��ْم��ُت َوَل��َق��ْد

أن وذلك القلعة، هذه تخريب من محاًال تمنيه عىل الروم ملك ألوم ال يقول: (479)
اللوم عدم سبب بني ثم الدولة سيف لغرة طلبًا الحدث حصن قصد قد كان الروم ملك

ييل. فيما
طلب. وبغى: لبنية. صفة أذنيه، وبني القلعة. يريد املبنية، بمعنى البنية: (480)
كأنها عليه ثقلها من وهي الدولة سيف بناها التي القلعة هذه الروم ملك أقلقت يقول:
السماء ينال أن بغى الذي — الدولة سيف يعني — بانيها وأقلقه وقفاه، رأسه عىل

لذلك. تخريبها محاولته يف العذر الروم مللك إن أي وعزة، علوٍّا فنالها
الجبهة ناحية والجبني: كالبناء. مصدر والبني: إنزالها. وحطها: طلب. رام: (481)
الجبهة فتكون وشمالها، الجبهة يمني عن جبينان وهما الصدغ، إىل النزعة محاذاة من
الروم ملك أراد كلما يقول: القفا. جنبتي بني ما وهو الرأس، مؤخر والقذال: جبينني. بني
أن يريد مثل، وهذا والقذال، الجبني فغىش ثقًال فازداد بناؤها اتسع رأسه عن إنزالها

وغيظه. الروح ملك مضض ازداد وسعة توثيًقا زادها كلما الدولة سيف
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أنت وتجمع بهم ليهدمها هؤالء يجمع أي وجوانبها؛ نواحيها يف أي فيها: (482)
فتقتلهم. تأتيهم إذ آجالهم

التي األرض وهي صلة، جمع والصالل: باآلجال. أي وبها: تأتيهم. توافيهم: (483)
وهي الرماح يف ومناياهم بآجالهم وتأتيهم يقول: تمطرا. لم أرضني بني مطر أصابها

املمطورة. األرض إىل العطاش إرساع إليهم ترسع أي دمائهم، إىل ظامئة
فكان بنائها، إتمام عىل الدولة سيف بعثوا هدمها الروم قصد ملا يقول: (484)

وإطالته. لبنائها سببًا والتقصري الهدم إىل قصدهم
الشدة. والوبال: آالتها. الحرب: بمكايد واملراد للقلعة. «لها» يف الضمري (485)
وباًال فكانت لها اآلالت هذه وتركوا عنها انهزموا ثم القلعة إىل الحرب آالت جروا يقول:
السالح من تركوه ما معهم وأخذوا تعقبوهم الروم هرب ملا الحدث قلعة أهل ألن عليهم؛

به. قتالهم عىل مستعينني وحاربوهم
القلعة إىل َحْملُُهْم وِفْعلُُهْم الحرب، آالت جلبوا الذين الروم هم هنا: الفعال (486)
— أفعالهم أما املسلمني، أعداء ألنهم محمودين؛ غري — الروم — وهم واآلالت، املكايَد
ملا يجلبوها لم لو ألنهم العاقبة؛ يف محمودة فهي — القلعة إىل الحرب آالت جلبهم وهي

عليهم. عونًا وكانت املسلمون بها ظفر
قيس ورب يقول: أمر. عىل معطوف وهي القلب، عىل قوس جمع قيس: (487)
فلما املسلمني، لقتال الروم حمله الذي السالح يريد راميها. عىل فرتتد السهام عنها ترمي
عىل وباًال ذلك فكان عنك، بالسهام ورموهم به قاتلوهم سالحهم املسلمون وأخذ هربوا
هو البيت هذا املتنبي: عىل دائًما وكيع ابن هذا تجني تعلم وأنت — وكيع ابن قال الروم

القائل: قول من

َس��ْه��ِم��ي يُ��ِص��ي��بُ��ِن��ي َرَم��يْ��ُت َف��ِإذَا أَِخ��ي — أَُم��يْ��َم — َق��تَ��لُ��وا ُه��ُم َق��ْوِم��ي

«قتلوا».) مفعول (أخي:
كانوا الذين الرماة قلوب يف النصال عنك فردت تقديره إلخ: … فردت فقوله:

يرمونك.
يبلغه فال الدولة سيف إىل النفاذ عن الرسل ليقطعوا الطرق أخذوا يقول: (488)
سيف تطلع عادتها عن وتأخرت األخبار أبطأت فلما الحدث، قلعة يقصدون أنهم الخرب
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عنه الرسل انقطاع فكان مرسًعا، إليهم فسار األمر جلية عىل فوقف ذلك وراء ملا الدولة
السالف: كقوله وهذا إرسال، كأنه

َف��بَ��نَ��ْوُه ُس��وِرَه��ا َه��ْدَم َق��َص��ُدوا

وآخره النهار أول يف تراه ما واآلل: غارب. جمع األمواج، أعايل الغوارب: (489)
فصاروا جيوشك أمام اضمحلوا أنهم إال وكثرة، توافًرا املائج كالبحر هم يقول: كالرساب.

وعظم. جل وإن عندك، يتالىش شأنهم أن يعني كاآلل،
ولكن مقاتلني، غري عنك انهزموا ما يقول: حال. يقاتلوك: ولم نافية. «ما» (490)
فأشعرت هذا قبل بلوك قد أنهم يعني اآلن، القتال كفاك هذا قبل قاتلتهم الذي القتال
مقاتلني غري مضوا ما العكربي: وعبارة ومضوا. فانهزموا اآلن وخافوك الرعب قلوبهم
قلوبهم وقائعك أسكنت ما التأمل عند القتال ولكن ألمرك، متيقنني غري ولوا وال لجيشك
عزائمهم. يثني وذكرك عساكرهم، يهزم اسمك صار حتى املخافة، من وأودعها الهيبة من
من هؤالء آمال قطع قبل من إخوانهم رقاب قطع الذي السيف إن يقول: (491)

وهربوا. فرتكوك بك الظفر
الحرب يف الثبات أجادوا منهم األولني إن يقول: الهزيمة. يف اإلرساع اإلجفال: (492)
يحل أن خشية منك يفروا أن هؤالء الثبات ذلك فعلم هالكهم، إىل وأدى عنهم يغِن فلم
الروم أهل أن يبني أن األبيات بهذه يريد الواحدي: قال سبقوهم. بالذين حل ما بهم

له. أمدح هذا فيكون عليهم، الفضل ولك يقاومونك، ال ولكنهم للحرب أهل شجعان
عرفوها إليها نظروا فلما أقرباءهم فيها قتلت التي األماكن يف نزلوا يقول: (493)
يشبهها. ما بهم يحل أن وتوقعوا أنفسهم يف الحال هذه وتمثلوا عليهم. فبكوا فذكروهم

األرض. عىل طرحه إذا رصعه، من مكان اسم وهو مرصع، جمع واملصارع:
الرءوس. والهام: العضو. وهو — والكرس بالضم — وصل جمع األوصال: (494)
عهد يبعد لم يريد: يذري، وأذرى يذري، وذرا يذرو، ذرا تقول: وتفرق. تنثر وتذري:
وتلقيها الريح تحملها هناك باقية تزال ال وأعضاؤهم القتىل فشعور بالقتل، املكان ذلك

ويهربون. فينزعجون ذلك فيفزعهم عليهم
عضًوا منهم عضو لكل تريهم إذ بها؛ اإلقامة تنذرهم املصارع تلك إن يقول: (495)
واملعنى قال: لألوصال، تنذر يف الضمري يكون أن ويجوز العكربي: قال املقتولني. من
من عضو لكل وتريه حالها مثال يف لديها ويقيم مثلها يصري بأن الجسَم األوصاُل تنذر
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الروم عىل الدولة سيف وقعة إىل بذلك وأشار قال: حاًرضا. ونظريًا شاهًدا، مثاًال أعضائها
قوله: يف وصفها وقد الحدث بنائه عند

اْل��َع��َزاِئ��ُم تَ��أِْت��ي اْل��َع��ْزِم أَْه��ِل َق��ْدِر َع��َل��ى

عظم وذكروا الوقعة تلك موضع عىل أرشفوا فلما الوقعة، هذه من ببعيدة تكن ولم
مدبرين. فولوا بمثلها الدولة سيف يعاودهم أن من أشفقوا البلية تلك

من حاالن وهما متخيًال، وخياًال: متتابًعا. ودراًكا: الطعن. صلة القلوب: يف (496)
أن قبل خياًال دراًكا القلوب يف الطعن أبرصوا والتقدير: وتأخري. تقديم البيت ويف الطعن.
الطعن رأوا قديًما بهم صنعت ما وتصورهم منك خوفهم لشدة يعني الرماح، يبرصوا
التربيزي: الخطيب وقال حقيقة. الرماح يروا أن قبل تخيًال قلوبهم يف متتابًعا متدارًكا
دراًكا الطعن تخيلوا فكأنهم — منهم — باملتقدمني — الروم من أي — املتأخرون اعترب

الرماح. خيال إىل ينظروا أن قبل ففروا بعيدة مسافة يطلبهم من وبني وبينهم
جيوش أرادت إذا يقول: الفرسان، بها يريد والخيل: الرماح. عيدان القنا: (497)
أن فتوقعوا ميل رماحك من الذراع أن الخوف وشدة الرعب إليهم خيل طعانك األعداء
أن من بعضهم إليه ذهب ما التفاسري غريب ومن أميال. عىل كانوا ولو رماحك تدركهم
طعانك حاولوا كلما أنهم واملعنى قال: الطعان، يحاولون الذين األعداء قنا بالقنا املراد

منك. وخوًفا جبنًا عليهم تثقل أنها أي أمياًال؛ أذرعها فرأوا استطالوا برماحهم
يف يمينه بسط كأنه حتى وعمهم فيهم شاع — الخوف — الرعب أن يعني (498)
الرعب بسط املعنى: اإلفلييل: ابن وقال هاربني. فتولوا ميرسته يف وشماله جيشهم ميمنة

اآلخر: قول ضد وهذا مخذولني، فولوا البطش من تمنعها مثلها أيديًا أيديهم يف

ِق��َص��ُر َوَال ُط��وٌل َال ��بِّ ال��ضَّ َك��َس��اِع��ِد ُك��لَّ��ُه��ُم َن ُج��الَّ بَ��ِن��ي َوَج��ْدنَ��ا إِنَّ��ا

الخوف فيهم أثر يقول: القيد. غل؛ جمع واألغالل: والفزع. الخوف الروع: (499)
وعبارة لها. أغالل أيديهم يف التي السيوف كأن الرضب عىل تقدر فال أيديهم ارتعدت حتى
سيف فيها كان وإن — الغناء قلة يف فصارت أيديهم الخوف يرعش الرشاح: بعض
فيسقط، السالح أيديهم من الفزع ينفض العكربي: وعبارة املغلولة. األيدي بمنزلة —
من تمنعهم وموانع أغالل أيديهم يف سيوفهم كأن حتى فيذهب، الذعر إياه ويسلبهم

الفرزدق: يف جرير قول من وهو بها، الترصف
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َص��اِرِم َغ��يْ��ُر ُم��ْح��َدٌث َف��َق��الُ��وا: يَ��َداَك َف��أُْرِع��َش��ْت اْإلَِم��اِم ِع��نْ��َد ِب��ِه َض��َربْ��َت

ال ألنه — املعنى جهة من ال اللفظ، جهة من — «أيديًا» عىل عطف وجوًها: (500)
من فهو صفرة، يورثها بأن ألوانها يغري أي وجوًها؛ يغري واملعنى: وجوًها، ينفض يريد

باب:

َوُرْم��َح��ا َس��يْ��ًف��ا ُم��تَ��َق��لِّ��ًدا اْل��وََغ��ى ِف��ي َزْوَج��ِك َوَرأَيْ��ُت

أخافها قد الذعر بجمالها ويذهب وتكلح وتصفر تمتقع وجوًها الروع ويغري يقول:
لوجهك والجمال فالحسن الجمال، عىل وغلبها الحسن غايات أحرز نضري، طلق وجه منك

ونرضتك. جمالك فتضاعف حسنك إىل فانحاز حسنها الخوف سلبها إذ لها؛ ال
انهزموا محاربتك قصدوا فلما قتالك عىل يقدرون أنهم يظنون كانوا يقول: (501)
الذي املراد ذلك وانتقل لهم، يحدث الظن كان ما العيان فأزال عنك، قصورهم وعاينوا

محاربتك. من يريدونه كانوا
أمثالها: يف العرب تقول كما هذا (502)

يُ��َس��ر اْل��َخ��َالءِ ِف��ي ُم��ْج��ٍر ُك��لُّ

يقول رسوره. ذهب مثله قاربه فإذا بجريه، رس وحده فرسه اإلنسان أجرى إذا أي
نفسه من يحس منفرًدا وحده كان إذا — الشجاع ضد والجبان — الجبان إن املتنبي:
يروك. لم ما شجعاء الروم أن يريد واملنازلة، الطعان ويطلب غناء عنده ويظن شجاعة،
يتنازل أن الحرب: يف والنزال منفرًدا. أي الحال؛ عىل نصب موضع يف وحده: وقوله:
مثل ونزال فيتضاربوا، خيلهما إىل إبلهما عن الفريقان ينزل أن «املحكم»: ويف الفريقان.

قوله: يف زهري أنثه ولهذا املنازلة، عن معدول وهو انزل، بمعنى قطام،

ال��ذُّْع��ِر ِف��ي َولُ��جَّ نَ��َزاِل ُدِع��يَ��ْت: إِذَا أَنْ��َت ْرِع ال��دِّ َح��ْش��ُو َوَل��ِن��ْع��َم

والجملة مصدرية، «طاملا»: قوله: من و«ما» معهم. والقلب إال أي بقلب: إال (503)
طاملا قال: ثم قتالك. يف أفكارهم وليعملن عقولهم ليحرضن حلفوا يقول: استئناف.
مكنتهم يف أن يوهمهم مما بعيونهم رأوه ما كثريًا عنك كذبهم أي الرجال؛ العيون غرت
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ذلك قبل غرتهم عيونهم أن علموا أفاعيلك وعاينوا بأسك امتحنوا ملا تقول: أو محاربتك.
رؤية عىل واعتمدوا العيون رؤية عىل اعتمادهم بطل وحينئٍذ مقاومتك، يف وأطمعتهم
بطشك، قوة من وعقولهم بقلوبهم علموه ما إىل الرأي يف يرجعون صاروا أي القلب:
غرت قوله: بني تناقض وال الواحدي: قال وأحالفهم. عددهم كثرة من يرون ما إىل ال
وأما التجربة، قبل أي العيون: غرت قوله ألن الجيل؛ والعيان قوله: وبني الرجال العيون

التجربة. بعد يعني فإنما ذاك
النظر. أدام إذا رنًوا: يرنو إليه ورنا العني. والطرف: اللقاء. من القتك: (504)
التي العني إن يقول: رجع. وآل: البيت. رشح بعد حقها «رنا» مادة توفية إىل وسنعود
رنت وإذا وأفعالك، هيبتك من يرى ملا ومواقعتك مالقاتك عىل صاحبها يجرتئ ال تأملتك
الواحدي: يقول وهنا ورهبًا. خوًفا إليك العود عىل صاحبها يجرتئ لم النظر وأدامت إليك
يف وأنكر األول، املرصاع يف إليه النظر عني تديم أن أنكر ألنه الظاهر؛ متناقض هذا
األعداء عيون عىل يحمل هذا لعل قال: ثم يشخص، ولم إليه رنا طرف يعود أن الثاني
شاخصة، وتبقى فيه تتحري الويل وعني له، هيبة إليه النظر تديم ال العدو فعني واألولياء،
وهذا قال: ثم أمسكه، إذا وأالقه اليشء الق من إنه القتك: يف وقال صاحبها. إىل ترجع فال
هذا، الواحدي كالم عىل العكربي علق ما أظرف وما الرشاح. من أحد فيه يتكلم لم مما
مثل يقول أن يستحسن ال الرشاح من أحًدا ألن قوله؛ يف الواحدي وصدق العكربي: قال
حملني أي رأيت. ما حسن أرناني يقال: الجوهري: قال «رنا». إىل هذا بعد ولنعد هذا.
ساكنة الرشب عىل دائمة أي رنوناة كأس يقال: هذا ومن النظر، إدامة أي الرنو، عىل

أحمر: ابن قال فعلعلة. ووزنها

ِط��َم��ْر َوِط��ْرٌف َرنَ��ْونَ��اٌة َك��أٌْس أَْط��نَ��ابَ��َه��ا اْل��ُم��ْل��ك َع��َل��يْ��ِه َم��دَّْت

البيت: (قبل

ُح��ُج��ْر أَبُ��وُه َك��اَن َم��ا إِْرِث ِف��ي َع��ْه��ِدِه َع��َل��ى اْل��َق��يْ��ِس َ اْم��َرأ إِنَّ

الشعر: وأول

ُم��ْش��تَ��ِه��ْر ِب��ال��ص��بَ��ا أَنِّ��ي تَ��ْزُع��ُم بَ��ْك��َرًة َع��اِذَل��ِت��ي ب��َك��رت َق��ْد
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ُم��ْق��تَ��ِف��ْر أَْف��نَ��اِن��ِه ِم��ْن َوأَنْ��َت ِب��ُربَّ��اِن��ِه اْل��َع��يْ��ُش َوإِنَّ��َم��ا

ومنها:

يَ��ْف��تَ��ِق��ْر َم��ا بَ��ْع��ِد ِم��ْن َويَ��ْغ��تَ��ِن��ي اْل��ِغ��نَ��ى بَ��ْع��َد يُ��ْق��ِت��ُر اْل��َف��تَ��ى إِنَّ
َوُم��ْر َف��ُح��ْل��و ف��ت��ن��اِن: َواْل��َع��يْ��ُش ال��ت��ق��ى َويَ��بْ��َق��ى َك��اْل��َم��ي��ِت َواْل��َح��يُّ

مسن وأنت بالصبا شهرت قد له: قالت عاذلته أن يريد إلخ: … العيش وإنما قوله:
واحدها نواحيه من أي — أفنانه من أنت أزمان وجدته بأوله والعيش الصبا وإنما به،
وجد أي آثارها؛ فاقتفر إبله طلب يف فالن خرج يقال: طلبت، ما واجد أي مقتفر؛ — فنن
امللك، أطناب عليه نوناة كأس مدت أراد إلخ. … امللك عليه مدت وقوله: فاتبعها. آثارها
فانظره.) الشعر هذا من ذكرنا ما غري أبيات «اللسان» ويف أطنابها، ذكر ثم امللك فذكر
يبعث فهل وقوله: حال. وهو العطاء، والنوال: الروم. ملك يعني اللعني: (505)
كانت ملا لكن نواًال، الجيوش يبعث ال أنه علم ألنه تجاهل؛ استفهام هو نواًال؟ الجيوش
عليه وتأتي تغنمه إليك يبعثه جيش كل إن يقول: ذلك. قال الشبهة هذه توجب الحالة
معنى إلرسالها ليس أي لك؟ عطاء ولتكون لتأخذها إليك الجيوش يبعث فهل محالة، ال

قوله: مثل وهذا هذا. إال

َه��َدى َوَم��ا أَْه��َدى اْل��َج��يْ��ُش إَِل��يْ��ِه َوَه��اٍد

حبالة، جمع والحبائل: بعده. الظرف والخرب: مبتدأ، تعجب استفهام ما: (506)
الذي لهذا ما يقول: الحال. واو والواو: ورجاؤه. أي ميمي؛ مصدر ومرجاه: الرشك. وهي
من يتعجب تعجب، استفهام وهذا الهالل؟ يصيد أن ورجاؤه حبالة األرض يف ينصب
يد، تناله أن من وبعده عليه الدولة سيف امتناع به يريد مثل وهذا هذا، يفعل من حماقة
ينصبها بحبالة الهالل صيد يروم كمن به الظفر يف طمًعا الجيوش إليه يبعث من وأن

األرض. يف
قرب جبل واألحدب: بعينه. موضع هنا ولكنه الروم، بالد إىل املدخل الدرب: (507)
ومخالط مزيل مخلط رجل ويقال: املذكور، الحصن قرب موضع والنهر: الحدث. حصن
الداهية، الشجاع به يوصف غريها، إىل — يفارقها أي — يزايلها ثم األمور يخالط مزيال:
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ال مزياًال وجدته طلبته وإذا خالطها، الغارة الخيل طلبت إذا الفرس به وصفوا وقد
اإليادي: داود أبو قال تلحقه،

إِْض��ِري��ُج َم��ي��َع��ِة ذُو أَْج��َولِ��يٌّ ِم��َف��رٌّ ِم��َك��رُّ ِم��ْزيَ��ٌل ِم��ْخ��َل��ٌط

العدو الشديد الجواد واإلرضيج: النشاط. وامليعة: الحرب. يف الجوالن من (أجويل:
الجري.) —

إليها الوصول دون إن يقول: الحدث. قلعة والنهر: واألحدب الدرب عىل بالتي ويريد
الوصول ودون دونها القلعة هذه العكربي: وعبارة الدولة. سيف يعني صفته، هذه رجًال
ويقاتل حريمها يحمي يزايلها ثم يخالطها لألمور املخالطة كثري مزيال مخلط رجل إليها
من يحميها بما يثق فهو بالد، أطراف عن مزيال مقتدر ملك دونها أو عنها، األعداء
بعد وإن فهو سطوته، يف يتوانى ال رسيع لها، قصدهم عند فيها باألعداء مخلط هيبته،

قوته. منهم أدنته
يقول: بالخال. شبيهة أي حال؛ وخاًال: عليه. قهره أي كذا عىل غصبه يقال: (508)
الدهر فكأن الدهر، وجنة يف خاًال فكانت وبناها، وامللوك الدهر أيدي من استنقذها إنه
الخال كشهرة الشهرة يريد أن يجوز الواحدي: وقال بالخال. الوجه يتزين كما بها تزين
الشماخ: أخي رضار بن مزرد كقول فيكون ورسوخها، ثبوتها يريد أن ويجوز الوجه، يف

َغ��اِس��ل ��اِم ِل��ل��شَّ َل��يْ��َس َوْج��ٍه َك��َش��اَم��ِة ِب��ِه يَ��لُ��ْح ِب��َس��ْه��ٍم ِم��نْ��َه��ا أَْرِم��ِه َف��َم��ْن

مع الوجه به يتزين الذي كالخال الدهر وجه يف بناها إنه يقول: العكربي وعبارة
قدرها جل قد املدينة هذه أن يعني حسنه. من فيه ثبت ما مع ويحسنه للونه مخالفته

حسنة. استعارة وهي نفسه، برفعتها ووسم وجهه بها زين الدهر فكأن
— وتثنى والتكرب الزهو، واالختيال: لهما. مفعول أو حاالن ودالًال: اختياًال (509)
تدللها أي املرأة؛ دالل من والغنج الشكل والدالل: تتثنى. أي — التاءين إحدى بحذف
خالف. بها وليس تخالفه، كأنها وتشكل تغنج يف عليه جراءة تريه أن وذلك زوجها، عىل
كانت لو يقول: دالًال. وتتثنى اختياًال تميش جعلها — لحسنها — بالعروس شبهها ملا
الزمان يقدر لم إذ الزمان؛ عىل ولتدللت وتكربًا عزة مشيها يف الختالت تميش القلعة هذه

الدولة. بسيف ونعيم عز يف أنا واملراد بسوء إصابتها عىل
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أنابيب بني تكون التي العقد واألكعب: فيه. عوج ال الذي املتصل املطرد: (510)
عنها العدو ذاد يقول: والفزع. الخوف وهو وجل، جمع املخاوف، واألوجال: الرمح.

ومخاوفه. الزمان ظلم من بذلك فحماها بالرماح
طرف ظبة، جمع والظبا: — السابق البيت يف — كل عىل عطف وظبا: (511)

النهشيل: بشامة قال السهم، وطرف السيف

ِب��أَيْ��ِدي��نَ��ا َوَص��ْل��نَ��اَه��ا ال��ظُّ��بَ��اِة َح��دُّ يَ��نَ��اَل��ُه��ْم أَْن ��ْوا تَ��نَ��حَّ اْل��ُك��َم��اُة إِذَا

والجمع: الهاء، منها وعوض الواو فحذفت — رصد بوزن — ظبو الظبة: وأصل
وأشباههم الروم يعني دمه. حل من إال بها يقتل ال بسيوف وحماها يقول: وظبون. ظباة
بينهما يميز الذي إذ مجاز؛ السيوف إىل والحالل الحرام بني التمييز ونسبة املعادين، من
معودة سيوفه أي رضبه؛ مثل هذا جني: ابن وقال السيوف. أصحاب هم الحقيقة يف
قال: فورجه ابن عليه رد وقد الحرام، من الحالل — بالدربة — تعرف فهي الرضب،
يعقل؟ ال فيما فكيف الناس، من والحرام الحالل به يعرف مما ليستا والدربة العادة
ذلك فنسب دمه حل قد كافًرا إال يقتل فال للروم غاٍز الدولة سيف أن املتنبي يعني وإنما

سيوفه. إىل
والقلب املقدمة فرق: خمس ألنه قيل: بذلك سمي العظيم؛ الجيش الخميس: (512)
ذو الشديد والبئيس: يأخذه. أي يجد؛ ما يخمس ألنه وقيل: والساق، وامليرسة وامليمنة

باب: من فهو األموال، وينتهبن أي واألمواال؛ وقوله: البأس.

ب��ارَدا وم��اءً ت��ب��نً��ا ع��ل��ف��ت��ه��ا

يفرتس. دون يفرتسن، قال: األسود من الخميس جعل وملا تقدم، كما
ويتفارسن: الوحش، خالف األنس، — املؤانس معناه الذي — باألنيس أراد (513)
الناس جعل يدري. ال حيث من اإلنسان أخذ أو بالخديعة القتل واالغتيال: يتقاتلن.
مجاهرين الحالني، يف منهم االفرتاس لوجود — املفرتسة الحيوانات وهي — كالسباع

لهذا. تأكيد التاليان والبيتان ومغتالني،
من ينال أن أمكنه من يقول: بالقهر. األخذ واالغتصاب: مغالبة. غالبًا: (514)
قول من وهذا العكربي: قال السؤال. بذل يناله أن يتكلف لم وقهًرا غلبة شيئًا الناس
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أخذ تحب فلذلك املوت تحب ال والنفس املوت، طبع واملسألة الحياة، طبع الغلبة الحكيم:
بالغلبة. اليشء

كان. وقت أيَّ الذهاب، مطلق هنا: واملراد غدوة، ذاهب — األصل يف — غاٍد (515)
قال: كأنه مبالغة للغضنفر وصًفا الرئبال وجعل األسد، أسماء من والرئبال: والغضنفر
يريد ما ليتناول وقوة بأًسا أشد أنه لو يود لحاجته منهم غاٍد كل يقول: الشديد. األسد
الدولة سيف يدي بني من يفروا لم الروم أن عىل بهذا يشري العكربي: قال وأيده. ببأسه
فيما يستعملوا أن البرش طبائع ألن ومحاذرة؛ َفَرًقا فرارهم كان وإنما ومكارهة، أنًفا

قدرتهم. بأبلغ ذلك يتناولوا وأن قوتهم، غاية يطلبونه
وهو الجوى، أصابه الذي والجوي: حالية، والجملة وخرب، مبتدأ جٍو: كلنا (516)
يتهم وأسقمه. وأفسده الحب هيمه الذي واملتبول: عشق. أو حزن من القلب يف الحرقة
كالنا الرسول أيها لنا ما يقول: حبها، يف إياه بمشاركته الحبيبة إىل أرسله الذي رسوله
تشبهني لك فما قلبك، الحب عليك ملك قد الرسول وأنت العاشق، الوامق فأنا بحبها جو

وأقاسيه؟ ألقاه فيما
حسنها رأى ألنه عليها؛ مني غار عندها من الرسول إيلَّ عاد كلما يقول: (517)
مني. وإليها منها إيلَّ الرسالة من يؤدي فيما وخان الغرية عىل ذلك فحمله بحبها؛ وافتتن
أضمر قلوبهن، العقول وخانت أي العقول، إىل يعود قلوبهن: يف الضمري (518)
الرسول أمانة بسحرهما عيناها عيلَّ أفسدت يقول: زيد. ثوبه لبس تقول كما الذكر، قبل
العقول فارقت أي قلوبها: العقول خانت وحتى لها حبٍّا الرسالة يف األمانة ترك حتى
حفظ وجوب للقلوب تصور ال أنها العقول خيانة ومعنى الواحدي: قال بسببها. القلوب

كقوله: وهذا عقله، وغلب األمانة عىل هواها غلبه إليها نظر إذا الرسول ألن األمانة؛

اْل��َع��ْق��ُل َرَح��َل َق��ْل��ِب��ِه ِف��ي نَ��َزل��ْت إِذَا َل��ْح��َظ��ٍة بَ��ْع��َد َل��ْح��َظ��ٌة إِالَّ ِه��َي َوَم��ا

عند تحدث خفة والطرب: الشوق. طرب من يروى: الشوق: ألم من قوله: (519)
كنى ثم إليها، أشكوا ما مثل إيلَّ الشوق من تشكو الحبيبة إن يقول: والحزن، الفرح
من دليًال للشوق أن يعني النحول، حيث والشوق فقال: الشكوى، تلك يف تكذيبها عن
فال أنت أما شوقي، عىل يدل نحويل أن يعني مشتاًقا، يكن لم ناحًال يكن لم فمن النحول،
لرسوله يقول للرسول، «تشتكي» يف الضمري اإلفلييل: ابن وقال شوق. ال وبالحرى نحول،
عىل الشوق وإنما كذلك، وليس أظهره، ما الحب شكوى من تظهر أنت يعاتبه: وهو —
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بمعنى هنا االشتكاء أن التفسري هذا عىل واألظهر الرشاح: بعض قال النحول. حقيقته
أرى أي بهواها: له يبوح أن الرسول من يتصور ال ألنه اإلظهار؛ دون والتوجع التألم
ملا كاإلثبات وهذا الشوق، عىل يدل والنحول ناحل ألنك بي؛ ما مثل إليها الشوق من بك
تقديره محذوف، خربه مبتدأ، فالنحول النحول» «حيث وقوله: هذا، حبها. من به يتهمه

الجمل. إىل إال تضاف ال حيث ألن موجود؛
أي السابق؛ للبيت تأكيد والبيت: العاشق. والصب: والبس. خالط خامر: (520)
هوى محبٍّ قلب خالط إذا العكربي: وعبارة عاشق. أنه عىل برؤيته يستدل يراه من كل
باله، تشتت من وتبني حاله، تغري من يظهر فمما وغلبه عليه واستوىل فملكه يحبه من

ويسرته. يجنه ما عىل ومخرب يضمره، ما عىل عني لكل دليل
من زودينا أي وتتبدل؛ تتغري وتحول: ثبت. ما بمعنى تامة هنا: ها دام ما (521)
تذهب حال الوجوه فحسن مخيبة، غري إليه بالنظر ومتعينا معرضة، غري وجهك حسن
والهرم. التغري يعقبه واالقتبال الكرب، يتلوها الشبيبة ألن ويزول؛ جمالها ويتبدل وتحول
— املقام وقالوا: اإلقامة، بمعنى ميمي مصدر واملقام: األمر. جواب نصلك: (522)
قام من جعلته إذا ألنك القيام؛ موضع بمعنى يكون قد منهما واحد كل — والفتح بالضم
فاملوضع الثالثة جاوز إذا الفعل فإن فمضموم، يقيم أقام من جعلته وإن فمفتوح، يقوم
﴿َال تعاىل: وقوله مدحرجنا، وهذا دحرج، نحو األربع ببنات مشبه ألنه امليم؛ مضموم
لكم، إقامة ال أي — بالضم — َلُكْم﴾ ُمَقاَم ﴿َال وقرئ: لكم. موضع ال أي َلُكْم﴾ ُمَقاَم

لبيد: وقول موضًعا، أي َوُمَقاًما﴾؛ ُمْستََقرٍّا ﴿َحُسنَْت

َف��ِرَج��اُم��َه��ا َغ��ْولُ��َه��ا تَ��أَبَّ��َد ِب��ِم��نً��ى َف��ُم��َق��اُم��َه��ا َم��َح��لُّ��َه��ا يَ��اُر ال��دِّ َع��َف��ِت

هنا: و«منى» به، اإلقامة طالت ما ومقامها: معدودة. أليام فيه حل ما أي (محلها:
فيهما: والضمري جبالن، والرجام: والغول توحش. وتأبد: الحرم. «منى» غري موضع

للديار.)
َوَمَقاٍم َوُزُروٍع * َوُعيُوٍن َجنَّاٍت ِمْن تََرُكوا ﴿َكْم وجل: عز وقوله اإلقامة، يعني

الحسنة. املنزلة وقيل: املنرب، هو الكريم: املقام قيل: َكِريٍم﴾،
املرتحلون والحمول: املقيمون. السكان والقطان: الدنيا. بعني أي بعينها: (523)
للباقني رق إليها بها ينظر أن ينبغي التي بالعني الدنيا إىل نظر من يقول: املتحملون.
معرفتها حق الدنيا عرف من أي الفانني، للماضني رقته فراقهم ووشك مقامهم لقلة
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— يشوقه فهذا فرًقا، والراحل املقيم بني يجد فلم — محالة ال — راحلون أهلها أن تيقن
بالشوق؛ الرقة عن كنى وقد شملهما. قد الرحيل ألن يشوقه؛ وهذا — رقته يستدعي أي
تخليتها وشك عىل الدنيا يف املقيم إن الرشاح: بعض وعبارة القلب. رقة الشوق ألن
فراقها أهبة عىل أهلها ورأى مكانها نفسه صور من أي بعينها رآها فمن عنها، والرحيل
باملتحملني الحمول فرسنا وقد الراحلني. حمول إىل النظر يشوقه كما إليهم، النظر شاقه
كان الهوادج، أيًضا وهي واألثقال، الهوادج عليها اإلبل األصل: يف الحمول ولكن الراحلني،

معقر: كقول املتحمالت النساء عىل أيًضا الحمول وتطلق تكن، لم أو النساء فيها

اْألَبَ��اِع��ُر ِب��ِه��نَّ َزاَل��ْت َق��ْد ��بْ��ِح ال��صُّ َم��َع اْل��بَ��َواِك��ُر اْل��ُح��ُم��وُل َش��ْع��ثَ��اءَ آِل أَِم��ْن

عىل الكالم كان الهوادج، أو الهوادج، عليها اإلبل معنى عىل الحمول أبقيت وإذا
الحمول. ذوو أي مضاف؛ حذف

السمرة، وهي األدمة من ظاهره، السواد إىل ونزع وتغري لونه شحب أدم: (524)
والدقة. اليبس والذبول: الرمح. عود والقناة: وضمها. الدال بكرس وأُدم أِدم ويقال:
يفَّ، بعار ذلك فليس الوجه، بياض بعد آدم رصت حتى وجهي األسفار غريت إن يقول:
كما صالبتها آية ألنه فيها؛ محمود فإنه القناة غري يف مذموًما كان وإن الذبول أن كما

تمام: أبو قال

يَ��ِل��ي��ُن ِح��ي��َن ال��رُّْم��ِح َرأُْس يَ��ْش��تَ��دُّ َوإِنَّ��َم��ا َف��َع��زَّ َم��ه��زَّتُ��ُه َالنَ��ْت

ونرضته؛ بياضه بعد لونه تغري يف الفكرة بقلة نفسه يمدح الرشاح: بعض وعبارة
وأنا األحوال، من فيه وتقلبت األسفار من عاينته ملا وذلك وشبيبة حسن بعد تغريت أي

وصدقه. صالبته عىل ذبولته وتدل عتقه، عن سمرته تعرب الذي الرمح مثل ذلك يف
بكر فهي يتجدد، طلوعها ألن فتاة؛ الشمس وجعل الشمس، بالفتاة: أراد (525)
األلوان بضوئها تبدل أن عادتها من والشمس كربًا، فيها يؤثر ال الدهر ألن أو يوم، كل
واألسباب سريي يف قطعتها التي الفالة عىل صحبتني يقول: سواد. إىل البياض فتحيل
أن األلوان يف عادتها حسنها، ينتقص وال شخصها يهرم ال فتاة وتجشمتها عاينتها التي
يقال كما فتاة الشمس وجعلهم هذا، وتغريها. — السمرة — األدمة إىل وتنقلها تبدلها
أبًدا فهو إناه طول عىل يتغري ال حاله عىل باٍق الدهر أن يريدون الجذع، األزلم للدهر:

يسن. ال جذع
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الشفة. يف سمرة واللمى: العروس. وبيت السرت وهي حجلة، جمع الحجال: (526)
ألنك لوني؛ غريت التي — الشمس — الفتاة هذه عن الحجال سرتتك ملحبوبته: يقول
السمرة — األدمة من شفتيك يف ملا تقبيل منها بك ولكن حرها، يصيبك ال عنها كنٍّ يف
عن محجوبة أنت أخرى: وبعبارة شفتيك. يف الذي اللمى هذا فأورثتك قبلتك كأنها —
الذي السواد قبيل من سواًدا شفتيك يف أن إال شعاعها يصيبك فال بالستور الشمس

التقبيل. موضع يف فأثرت فاك قبلت لكأنها حتى تحدثه
وأسقمت: لوني. غريت ولوحتني: مؤخر. مبتدأ وأنت: مقدم، خرب مثلها: (527)
التامة العنق الطويلة والعطبول: الحسن. وهو البهاء من وأبهاكما: وأسقمتني. أراد
فهي جسمي تغري يف الشمس مثل أنت يقول: «أبهاكما» ل بيان والعطبول: الجسم.
هي التي أبهاكما يفَّ تأثريًا وزادت جسمي، أسقمت وأنت لوني وغريت وسفعتني لوحتني
منها بعيدة وغري بحسنك لها مماثلة أنت الرشاح: بعض وعبارة أنت. وهي العطبول،
أسقمته وأنت لوحته فالشمس بدله. وتأثري غريه فعل جسمي يف له وكالكما فعلك، يف
التغيري. من أوجبته فيما وأفرطت التأثري، قوة يف أنت وزدت وأنحلته، نرضته وأذهبت

فعلها. يف عليها زادت حسنها يف الشمس عىل بزيادتها محبوبته أن إىل إشارة وهذا
كما — إليه الطريق بذكر تعلًال سألنا ولكنا الطريق بمقدار أعلم كنا يقول: (528)
كما يعرفه، كان وإن عنه السؤال أكثر شيئًا أحب إذا اإلنسان فإن — التايل البيت يف قال

خازم: أبي بن برش قال

َص��اُروا َح��يْ��ُث ب��ال��ظَّ��َع��اِئ��ِن بَ��ِص��ي��ًرا أََراِن��ي َوَل��َق��ْد َص��اِح��ِب��ي أَُس��اِئ��ُل

اآلخر: قال وكما

ُش��ُه��وُد َواْل��َم��الءُ َق��ْوٍم ِب��َح��ْض��َرِة َزيْ��نَ��ُه ُك��نْ��َت َم��ْج��ِل��ٍس َع��ْن َوَخ��بَّ��َرنِ��ي
أُِري��ُد اْل��َح��ِدي��ِث َك��رِّ ِم��ْن َوِذْك��َرَك َم��َض��ى الَّ��ِذي اْل��َح��ِدي��َث ُك��رَّ َل��ُه: َف��ُق��ْل��ُت
يُ��ِع��ي��ُد ِح��ي��َن اْل��َف��ْه��ِم بَ��ِط��يءُ َك��أَنِّ��ي َح��ِدي��ثَ��ُه أََع��اَد إِالَّ أُنَ��اِش��ُدُه

جني: ابن ورواية

يَ��ُط��وُل؟ أَْم َط��ِري��ُق��نَ��ا أََط��ِوي��ٌل
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الشوق؟ من يطول أم الحقيقة يف طريقنا أطويل يعني:
االشتياق، سببه يكون السؤال من كثريًا إن يقول: به، ألهاه باليشء: علله (529)
الطريق عن السؤال عىل حملني الذي أن يريد للسائل، تطييبًا يكون السؤال رد من وكثريًا

الطرق. طول عن به أتعلل جواب وترقب االشتياق هو
نقم لم يقول: .﴾ٰ َصىلَّ َوَال َق َصدَّ ﴿َفَال تعاىل: كقوله نقم، لم معناه أقمنا: ال (530)
يمكن وال قال: ثم الوصول، عن يؤخرنا لئال املكان ذلك طاب وإن بمكان إليه الطريق يف
املكان إىل نصل حتى لذة وال براحة نباِل لم يريد بطيبه. لنتمتع معنا يرحل أن املكان
وقد القطاع ابن قال البيت، هذا عىل الرشاح سائر تعليقات هذا بعد وإليك نقصده. الذي
أي الرحيل: املكان يمكن وال طاب وإن مكان عىل نقيم ال املعنى العكربي: كالم فيه دخل
يسري أن إال نلقاه حتى أبًدا مكان عىل نقيم فال معنا يرحل ال املكان ألن البتة؛ نقيم ال
كالم يف إثبات النفي نفي وقيل: طاب. وإن مكان يف نقيم ال نحن فكذلك معنا، املكان

الفرزدق: قول مثل وهذا معنا، يرحل أن إال مكان يف نقيم ال قال: فكأنه: العرب،

ُس��لَّ��ِت ِح��ي��َن ِب��َه��ا اْل��َق��تْ��َل��ى تَ��ْك��ثُ��ِر َوَل��ْم ُس��يُ��وَف��ُه��ْم يَ��ِش��ي��ُم��وا َل��ْم ِرَج��اٍل ِب��أَيْ��ِدي

واو «ولم» قوله: يف الواو بري: ابن قال يغمدوها. لم — هنا — سيوفهم يشيموا (لم
بها.) القتىل تكثر أن بعد يغمدونها وإنما تكثر، لم بها والقتىل يغمدوها، لم أي الحال:
وهو آخر، معنًى البيت ويف القتىل، كثرت أن بعد إال سيوفهم يشيموا لم معناه قيل:
القتىل: تكثر ولم يشيموا لم قال: فكأنه ضده، واملراد اليشء، صفة تقرر بأن التقرير عىل

الشنفرى: قول ومنه ا، جدٍّ كثرت أي

يَ��َم��لُّ��وا َح��تَّ��ى ��رَّ ال��شَّ يَ��َم��لُّ َال ِب��َح��ْرٍق ُه��ذَيْ��ٌل ِم��نِّ��ي َص��ِل��يَ��ْت

شدة.) مني القت واملراد: حرها. قاىس بالنار: وصيل النار، (الحرق:
هللا «إن الحديث: يف جاء وقد ملوه، وإن الرش يمل ال التقرير: مذهب عىل معناه
حتى يمل ال هللا فإن تطيقون، ما العمل من «اكلفوا هو: (الحديث تملوا.» حتى يمل ال
حتى قولهم: مجرى فجرى تملوا، لم أو مللتم أبًدا: يمل ال هللا إن معناه: قيل تملوا.»
وتزهدوا العمل ترتكوا حتى يطرحكم ال هللا إن معناه: وقيل الفأر. ويبيض الغراب يشيب
الفعل وضع يف العرب كعادة بملل ليس وكالهما ملًال الفعلني فسمى إليه، الرغبة يف

زيد: بن عدي قول نحو معناه، وافق إذا الفعل موضع

1071



املتنبي ديوان رشح

ِب��ال��رَِّج��اِل يُ��وِدي ال��دَّْه��ُر َوَك��ذَاَك ِب��ِه��ْم ال��دَّْه��ُر َل��ِع��َب أَْض��َح��ْوا ثُ��مَّ

لم لو صهيبًا «وإن الحديث: يف وجاء مللتم. وإن امللل جزاء يجازيكم ال معناه:
صحابي، التيمي، جدعان بن هللا عبد موىل سنان: بن صهيب (هو يعصه.» لم هللا يخف
عنكم يقطع ال هللا إن معناه: وقيل لعبًا. إياهم إهالكه فجعل قاسط. بن النمر ولد من
كقوله الكالم، يف االزدواج طريق عىل ملًال هللا فعل فسمى سؤاله، تملوا حتى فضله
وهو َعَليِْه﴾، َفاْعتَُدوا َعَليُْكْم اْعتََدٰى ﴿َفَمِن وقوله: ِمثْلَُها﴾، َسيِّئٌَة َسيِّئٍَة ﴿َوَجَزاءُ تعاىل:
أمن لو قيل: فكأنه أمن، أي يخف: لم لو معناه: القرآن.) يف كثري العربية يف واسع باب
لو صهيبًا إن التقدير: فيكون إيجاب النفي نفي أن وهو آخر معنى وفيه عصاه، ما هللا
لم أي عصاه؛ ما هللا يخف لم لو التقرير: مذهب وعىل يعصه. لم أي عصاه؛ ما هللا أمن
غريه المتناع اليشء امتناع عىل تدل الكالم يف «لو» أن وهو آخر، معنى وفيه أبًدا. يعصه
وما األول واملعنى يعِص، لم خاف ملا أي الخوف؛ ألجل امتنع العصيان املعنى: فيكون
امتنع العصيان أن اآلخري هذا ومعنى عصاه. ما هللا أمن لو معناه ألن هذا؛ من أبلغ بعده
تقول: كما الدعاء عىل يكون أن يجوز «أقمنا» قوله: الواحدي: وقال … الخوف أجل من
وقاال أقمنا، ال وهللا أي القسم: عىل يكون أن يجوز جني: ابن وقال فاك، هللا فض ال
أي إليه: شوًقا معنا ارتحل ال أمكنه لو أي الرحيل»: املكان يمكن «وال قوله: عىل تعليًقا

الدولة. سيف إىل
يستميلنا وما حسنه من يبدي بما بنا يرحب كأنه مكان لنا طلب كلما يقول: (531)
عندك؛ نقيم ال له: وقلنا إليه اعتذرنا به، للنزول يدعونا فكأنه وأزهاره، وروده من به
كنت وإن عندك نقيم أن نقدر فال املمر وأنت — الدولة سيف مقام — حلب قصدنا ألن

خرض. فيه املكان روضة؛ جمع والروض: مرحبًا. له قل به: ورحب طيبًا.
رضب والوجيف: لحلب. «إليها» يف والضمري اإلبل. واملطايا: الخيل. الجياد: (532)
فيك الروض: مخاطبًا — يقول اإلبل. سري من رضب والذميل: رسيع. الخيل سري من
وإليها مرسعني، نوجف حلب وإىل سرينا، من نحاوله ما عىل نستعني وبك مطايانا مرعى

متوقفني. غري نبادر
عطاؤه يفارقني ولم وغربًا رشًقا عنه سافرت الذي يقول: فارقته. عنه: زلت (533)
وروده عند هدية إليه أنفذ الدولة سيف ألن هذا قال وإنما كنت؛ حيثما مقابيل فهو

فيه: قوله مثل وهذا — تقدم كما — للعراق
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نَ��اِئ��ُل َس��اَر َح��يْ��ثُ��َم��ا ِم��نْ��ُه ��اُه تَ��َل��قَّ َل��ُه َح��َس��ًدا إِْح��َس��اِن��ِه ِم��ْن َف��رَّ َوَم��ْن

يقول: الضامن. والكفيل: للندى. «له» يف والضمري إليه، توجهت ما الوجه: (534)
أي وجهي: يف لنداه ضامنة األرض من جهة كل فكأن سلكته، طريق أي يف معي ونداه
بمعنى والباء «للتقوية» «له» من الالم فتكون بنفسه، «كفل» يعدى فيمن وهذا أمامي،
كافلة جهة كل كأن أي لوجهي به الصحيحة: الرواية ولعل البيت، هذا يروى كذا يف.
واجهه إال وجًها يتوجه ال وأنه إياه عطائه لزوم يريد الواحدي: وقال نداه. بلقاء لوجهي
أراد القلب. عىل محمول وهذا بوجهه، لنداه كفيل إليه يتوجه طريق كل فكأن جوده،
كل يقول: الشعر. يف كثري الكالم يف شائع والقلب به، ويأتيني يرينيه نداه بوجه يل كفيل
وذلك القلب، عىل اللفظ حمل غري من املعنى ويصح نداه، بوجه يل كفيل توجهته وجه
يستوي فيها املشرتك واألفعال استقبلته، فقد استقبلك ومن واجهته، فقد واجهك من أن
وأصبت زيد، ولقيني زيًدا، لقيت تقول كما املفعول، وإىل الفاعل إىل إسنادها يف املعنى
ابن وقال بالندى. كفيل لوجهه كان بوجهه كفيل للندى كان وإذا مال. وأصابني ماًال،
له وتضمنني إليه يل مزعجة الدولة لسيف بي تتكفل أقصدها وجهة كل يقول: اإلفلييل:

عليه. الحض بكثرة
يسمع: فإنه غريه أما الجود، عىل العذل يسمع ال أنه يريد اللوم، العذل: (535)
والعاذلون. األجواد املمدوح هذا ففداء ووعاه ذلك فسمع الجود عىل جواد عذل إذا يقول
جوًدا. فوقه ألنك رده؛ أو فسمعه جوده يف عذل من كل فداؤك يريد فورجه: ابن وقال
يف فوقه ألنه معذول؛ وكل عنده، مردود ألنه عاذل؛ كل فداه أي الرشاح: بعض وعبارة

الجود.
مواٍل وفدته يقول. واألولياء. العبيد، واملوايل: املعذول. عىل عطف ومواٍل: (536)
يف نعمه يستخدمون مواليه ألن اإلنعام؛ بذلك مقتول وغريهم عليهم، إنعامه من حياتهم
شملتهم مواٍل وفداه العكربي: وعبارة التايل. البيت يف النعم تلك بني وقد أعدائه، قتل
يريد بها، مقتول أعاديه من غريهم ما املواهب تلك جملة ومن مواهبه، وأحيتهم مكارمه
هنا ها املوايل جني: ابن وقال األولياء. فاملوايل: األولياء. ويعطيها األعداء من يسلبها أنه

حسًدا. مقتول النعم بتلك وغريهم العبيد عىل ينعم أي العبيد؛
الرسيع والسابح: «سابق». بدل «سابح» ويروى: نعم. من بدل سابق: فرس (537)
النسيج. املحكمة اللينة والزغف: امللساء. الرباقة الدرع والدالص: يسبح. كأنه الجري
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فهو العكربي: قال أعدائه. قتل عىل لهم عونًا فتصري األشياء هذه عبيده يعطي إنه يقول:
للذي يؤذن مما والسالح الخيل من بأنه يهبه ما فبني مقتول، بها غريهم قوله: معنى

اللقاء. عند الصرب عىل والتوطني األعداء. بمقارعة له يهبه
السيول: وهذي األمطار. والغيوث: تلك. قال: وفاعل صباًحا. جاءت صبحت: (538)
عليهم فصبت عدو ديار مواليه صبحت كلما أي القول. مقول والجملة: وخرب. مبتدأ
بها والغارة باملطر، املذكورة مواهبه شبه سيولنا، هذه مواهبه: غيوث قالت الغارة
عدو ديار مواليه أتت كلما أي الواحدي: وقال املطر. عن يكون الذي بالسيل العدو عىل
باإلضافة غيوثًا هؤالء إىل باإلضافة كانت قبل، رأيناها التي تلك العدو قال للغارة، صباًحا
الدولة، سيف بالغيوث وعنى مثل، هذا جني: ابن وقال مواليه. كثرة يريد السيول؛ إىل

وعزوا. قدروا به مواليه وكذلك الغيث، عن يكون السيل أن وذلك مواليه، وبالسيول:
الصنعة. املوثق واملحكم: الدرع. حلق والزرد: للعدو. والهاء: فاجأته، دهمته: (539)
بقوة العدو املوايل فاجأت يقول: وغريه. البعري ووبر الطري ريش من يتساقط ما والنسيل

الطري. من سقط إذا الريش يطري كما زردها فيتطاير الدروع تهتك الرضب من
العظيم الجيش والخميس: يأرس. ويستأرس: مطلق. مفعول الوحش: قنص (540)
بني الخيل من القطعة والرعيل: والساقة. واملقدمة والجناحني القلب فرق: خمس من
من والقليل الوحش، تصيد كما العدو خيل تصيد خيله إن يقول: والثالثني. العرشين

بذلك. له كفيل توفيقه وأن موفق سعيد أنه إىل يشري الكثري. الجيش يأرس جيشه
املذكور يفرسه محذوف لفعل فاعل والحرب: وقامت. ظهرت أعرضت: (541)
قامت إذا يقول: للهول. أنه: يف والضمري التفزيع. والتهويل: الفزع. والهول: بعده.
يفزعه ال أنه يعني له، حقيقة ال تهويل أنه لعينيه الهول وزعم تهله، لم وظهرت الحرب
بالكالم. يكون التهويل أن وذلك ترى، ما يهولنك ال له: يقول الهول فكأن يراه، يشء
لعينيه يظهر الهول فكأن أهوالها، من يرى بما يباِل لم الحرب قامت إذا أخرى: وبعبارة
له. حقيقة ال تهويل كأنه عليه ويقدم بالهول يستخف أنه يعني التهويل. صورة يف

للحرب. الضمري فيكون أنها، «أنه»: بدل ويروى
تابع الزمان أن يريد علته. وكذلك الزمان صحة فصحته الزمان هو يقول: (542)
رفعناه فمن الزمان نحن قال: أنه معاوية عن يُروى كما وهذا مآله. مثل إىل صائر لحاله،
يقول ما يعلم لو فقال: الزمان، يذم رجًال سمع أنه وُروي اتضع. وضعناه ومن ارتفع

السلطان. هو الزمان إن عنقه، لرضبت
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حديث، من — ينثر أي — ينثى ما وهو الخرب، والنثا: نثاه. يروى: ثناه: (543)
غاب إذا العكربي: وعبارة جميل. خرب له يسمع مكان بكل يقول: الثناء. بمعنى وهو
وكرم خربه طيب من يفارقه الذي املكان ففي شخصه، غريه إىل وانتقل وجهه مكان عن

يفقد. ال كريم وذكر يعدم، ال جميل وجه أثره
غريك؛ بسيفه عرضه يقي امللوك من أحد ليس يقول: العظيم. امللك الهمام: (544)
املتصل بالضمري أتى ولكنه إياك، إال يقول: أن األجود وكان هذا، دونهم. الشجاع أنت أي

الشعر. رضورة يف جائز وهو املنفصل موضع يف
إىل وتسعني خمس بني ما الجيش من القطعة وهي رسية، جمع الرسايا: (545)
ديار تأمن ال كيف يقول: مرص. وبالد العراق بالد دون أي ودونها؛ وقوله: ثالثمائة.
تلك الستبيحت ولوالك وخيولك، بجيوشك عنها تدفعهم الروم وجه يف وأنت املسلمني

الديار؟!
طريق عن ملت لو يقول: النبق. شجر والسدر: وملت. انحرفت تحرفت: (546)
خيولهم يربطوا حتى أحد طريقهم يف يقف أن دون العرب ديار يف فأوغلوا لساروا الروم
األعداء، مللكتها املمالك هذه عن ذودك لوال يعني: ومرص؛ بالعراق التي والنخيل بالسدر
هذا، الدولة. سيف شأن من والرفع امللوك من ومرص بالعراق ممن الغض بهذا يريد
فكأنها إليه، الخيل ربطت إذا املمسكة هي ألنها توسًعا؛ والنخيل للسدر الفعل أسند وقد
باب من هو جني: ابن وعبارة فيه. حللت أي كذا؛ بلد أحلني تقول كما وهذا ربطتها،
سيف وصف أنه وهو آخر معنى وفيه فيه، السوء وقع أي كذا أمر ساءني كقولك: القلب،
خيولهم، والنخيل السدر لربط يعاديه من طرق عن تحرف لو حتى بالسعادة الدولة

اآلخر: كقول

��َج��ْر ال��شَّ َويَ��ْرِم��ي��ِه اْل��َواِدي َض��بُ��ُع يَ��أُْك��لُ��ُه َج��اَرُه��ْم تَ��َرُك��وا

تحرفت ولو يقول: ومرص. العراق يف أي وفيهما: ربط. عىل عطف درى: (547)
وآل كافوًرا يعني ومرص— العراق ملوك من عنه دفعك أعزه من لعلم األعادي طريق عن
ذليًال. حقريًا نفسه فرأى العدو ألتاه فلوالك إياه، العدو بغلبة ذليل حقري أنه — بويه

فيكون الرجوع. أي القفول؛ — يحصل أي — يكون بأن أي يكون: أن (548)
تنقطع. ال غزواته أن إىل يشري تامة،
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ظهرك خلف إن أي وخرب، مبتدأ روم: ظهرك وخلف مقدم. استثناء سوى: (549)
الروم أعداؤك فليس كالروم، لك أعداء هناك أن أي — بويه آل يريد — الروم سوى روًما

تقاتل؟ فأيهم كثري أعداؤك وإنما حسب،
والقنا: والجود. املجد أنواع يف واملعالة املكرمة مسعاة؛ جمع املساعي: (550)
التي مساعيك امللوك من أحد يبلغ لم يقول: السيف. حد نصل؛ جمع والنصول: الرماح.

وسيوفك. رماحك بها قامت
امللوك من غريه إن يقول: الخمر. والشمول: املوت. وهي منية، جمع املنايا: (551)

الحرب. الشاغل فشغله هو أما الخمر، ورشب باللهو يشتغلون
بأن أرىض ال يقول: «بخيل». ب متعلق أراك: وبأن حال. إلخ: … وزماني (552)

أراك. ال عنك بعيد وأنا عطاؤك إيلَّ يصل
يف أنا يقول: السمني. ضد والهزيل: التكدير. والتنغيض: املرعى. املرتع. (553)
أي مهزول؛ ذلك مع وهو مخصب مكان يف يرتع كمن عنك وبعدي مني عطائك قرب

لقائك. عن البعد مع بعطائك أهنأ لست
عطاياه إن يقول: املعطي. واملنيل: العطاء. والنيل: به. نزل املكان: تبوأ (554)
الدولة سيف لكان عطية إليه ووصلت الدنيا غري داًرا اتخذ هو فلو سار، حيثما تتبعه

معطيها. هو
عبد ألف يل تهبهم الذين العبيد من يل كان حيٍّا وبقيت عشت إذا يقول: (555)
عوض وجودك نداك من يل وكان جملته، يف البقاء واجتويت عنه رغبت الذي كافور مثل

يده. بسطت وفيهما بلده رشف بهما الذين ونيلها مرص ريف من
الدواهي؛ والحبول: املصيبة. وهي رزية، جمع والرزايا، اجتنبتك. اتقتك: (556)

املفضل: أنشد — الحاء بكرس — حبل جمع

اْل��ِح��بْ��ل ِل��ل��رَُّج��ِل ِب��اْل��َع��يْ��نَ��يْ��ِن تُ��َرأِْرئُ ِق��نَ��اَع��َه��ا تُ��بْ��ِدي ِل��ْل��َخ��ْوِد َع��َج��بً��ا َف��يَ��ا

الرجل.) تغمز أدارتهما، إذا بعينيها: رأرأت (يقال:
األخطل: وقال

ُح��بُ��وُل اْل��ُم��بْ��ِرَق��اِت ِم��َع��اِت ال��الَّ ِم��َن أََص��ابَ��ِن��ي َح��تَّ��ى اْل��َق��ْل��ِب َس��ِل��ي��َم َوُك��نْ��ُت
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كثري: وقال

ِب��ُح��بُ��وِل أَْم اْل��َواُش��وَن أَتَ��ى ِب��نُ��ْص��ٍح ��ِم��ي تَ��تَ��َف��هَّ أَْن َع��زَّ يَ��ا تَ��ْع��َج��ِل��ي َف��َال

والخابل: عقله، أو أعضائه من أفسد إذا خبله: مصدر خبل، جمع والخبول:
خباله إال أحد عىل يأتيان ال ألنهما والنهار؛ الليل والخابالن: املفسد، والخابل: الشيطان،
خبل وقالوا: أمره. إفساد يف تقرص ال أي خباال»؛ تألوه ال «وبطانة الحديث: ويف بهرم،

قال: املبالغة، إىل يذهبون خابل،

َخ��اِب��َال ��رِّ ال��شَّ ِم��َن َخ��بْ��ًال ِب��ِه��ْم َف��َع��ْل��تُ��ْم َع��َل��يْ��ُك��م ُم��ْغ��َض��ِب��ي��َن َق��ْوًم��ا نُ��َداِف��ُع

دواهيه أصابته من أبايل فال بسوء األقدار تصبك ولم الرزايا تخطتك إذا يقول:
بك. معقود هو إنما أميل ألن وآفاته؛

عىل يشد ما ويسمى الشد، والضفر: الرأس. عىل املجتمع الشعر الوفرة: (557)
يحسن إنما يقول: باملصدر. سمى فقد الضفر سماها ومن الضفائر، الذوائب: من الرأس
يستحسن حروب صاحب شجاع أنه بهذا يعني ذوائبه. نرشت إذا القتال يوم الشعر

للعدو. تهويًال ذلك يفعلون وكانوا القتال، يوم ظهره عىل انترش إذا شعره
الشعر يف عيب وهو — السابق البيت يف — «منشورة» ب متعلق فتى: عىل (558)
وتقلد القوس وتنكب الرمح اعتقل يقال: القصري، الرمح والصعدة: التضمني. يسمى
ومن أخرى. بعد مرة الدم يسقيها يعلها: ومعنى مثلها. حمل منها كال حمل إذا السيف
اللحية. مقدم من اسرتسل ما وهي السبلة، تام رجل كل من يعلها أي السبال: وايف كل

الحالة. هذه عىل كنت إذا شعري يحسن إنما يقول:
يا يقول: السيف. والنصل: منادى. قيامي: ومحبي حاالن. وسليًما: بريئًا (559)
الواحدي: وقال أعدائي. بنصيل أجرح ولم أقيم كيف األسفار وتركي مقامي يحب من
بالحرب أو الحرب إىل قيامي املحبون أيها يقول: باليشء. أو اليشء إىل قيام هنا القيام
إن بالسيف تعينوني ال لم أي الرضب؛ آثار فيه وليس يجرح وال يقتل ال لنصلكم ما

قيامي؟ أحببتم
جودة عىل به يستدل ما معناه معرب وكرسها، الراء بفتح يروى فرندي: (560)
ونشاطي قوتي من أرى يقول: السيف. والنصل: الرءوس. والهام: والنقط. كاآلثار الحديد
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جودة إن قال: ثم ومضائي، كحدتي ومضاء حدة له إن أي السيف؛ هذا فرند يف قطعة
الرضب، به يجد لم الصقل جيد السيف يكن لم إذا أي الصقل؛ جودة يف الرضب
مضاء وتورثها الهمم تصقل وأنها بالخطوب، وتمرسه األسفار كثرة يريد تمثيل، وهذا

للسيف. كالصقل
النبات، خرضة من استعارة والخصب، النعمة العيش: ثوب بخرضة املراد (561)
السيف، خرضة يعني إلخ: … الخرضة يف وقوله: ناعًما. رطبًا أخرضكان كان إذا والنبات

الشاعر: قال خرضة. مرشبًا كان ما السيوف من ويحمد

اْل��ِه��نْ��َدبَ��ا َم��اءَ ِب��اْل��ِه��نْ��ِد أَْش��َربَ��ُه َط��اِب��ُع��ُه َك��أَنَّ��َم��ا ُم��َه��نَّ��د

يؤكل.) معروف نبت مقصور: — الدال بفتح — (الهندبا
البحرتي: وقال

تَ��ذْبُ��ِل َل��ْم ��ًة َغ��ضَّ َع��اٍد َع��ْه��ِد ِم��ْن بَ��ْق��َل��ًة اْل��َق��ِدي��َم��ُة َح��َم��اِئ��لُ��ُه َح��َم��َل��ْت

وسيالن القتل من وأصله شديد، أي أحمر؛ موت يقال: شدته، املوت: واحمرار
جعل دقيقة. آثاًرا فيه فأثر بقوائمه فيه درج حيث وهو مدبه، النمل: ومدرج الدم.
يف أي السيف، يف وهناؤه العيش طيب يقول: الفرند. آثار من فيه ملا النمل مدرج النصل

به. والرضب استعماله
ولعل الطريق، عن األذى إماطة ومنه واإلزالة، والتنحية الرفع اإلماطة: (562)
يقول: كذا! وكأنه بكذا أشبهه ما القائل: قول وكأنه: بما بقوله: مراده يكون أن األقرب
أحد مثيل وال أحد فوقي ليس ألنه بفالن؛ أشبهه وما فالن كأنه تقل: وال بأحد تشبهني ال
قال أهمها. منها نورد وكأنه» «بما قوله: يف للرشاح أخرى أقوال وهناك به. فتشبهني
للعموم موضوعة يشء بمعنى نكرة «ما» أن البيت هذا معنى من الصحيح القطاع: ابن
أي لك؛ معجب بما مررت تقول: أنك كما األشياء من بيشء تشبيهي عنك أمط قال: كأنه
ملن يقال الذي، بمعنى اسم هنا ها «ما» الخوارزمي: بكر أبو وقال لك. معجب بيشء
ويقولون: وبحر، بر الدنيا ألن البحر؛ يعنون الدنيا، نصف هو ما كأنه بالبحر: يشبه
ذكره به املشبه يف لفظها كان وملا والقمر، الشمس يعنون الدنيا، رساج هو ما كأنه
كأنه اآلخر: فيقول يشبه؟ بما قال: قائًال كأن يعترب إنه جني: ابن وقال كأن. مع املتنبي
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بحرف جاء فلما وكأنه، بما تشبيهي عنك أمط القول: هذا عن معرًضا هو فقال األسد،
«ما». ذكر — كأن أي — التشبيه

من واهتز الن ما والذابل: الكريم. الفرس والطِّرف: النصل. يعني وإياه: (563)
حتى ورمحي وفريس السيف وهذا دعني يقول: األمر. جواب «نكن» وقوله: الرماح.
بعد فانظر — يحاربهم أي — الورى يلقى واحًدا شخًصا العني رأي يف فنكون نجتمع
الرمة ذي بلفظ البيت هذا يف الذ وقد جني: ابن قال األعداء. قتل من أفعله ما إىل ذلك

قوله: يف ومعناه

َواِح��ُد اْل��َع��يْ��ِن ِف��ي ��خ��ُص َوال��شَّ ِب��أَْربَ��َع��ٍة َرْع��تُ��ُه ادَّ اْل��َع��ُروِس َك��ِج��ْل��بَ��اِب َوَل��يْ��ٍل
َم��اِج��ُد َوأَْرَوُع َم��ْه��ِريٌّ َوأَْع��يَ��ُس َص��اِرٌم َوأَبْ��يَ��ُض ُغ��َداِف��يٌّ أَح��مُّ

نكن. من البدل عىل مجزوًما نلق: ويروى: «واحًدا»، نعت الورى: يلقى وقوله: هذا،
باٍق، حي بأنه نفسه عن يخرب حالية؛ «وأيرس»: وجملة املتكلم، فعل أحيا: (564)
مع وأنا قاتل قاسيت ما وأهون أقل يقول: قاتل. الهوى شدائد من يقاسيه ما أقل أن مع
بمقاساة ضعيًفا وكنت أحبتي وبني بيني فرق حني ضعفي عىل جار والفراق أحيا، ذلك
يف أحيا يكون أن يحتمل الرشاح: بعض وقال ببعدهم. ابتالني حني يعدل فلم الهوى
قاتل، يشء قاسيت ما وأيرس اإلنسان يف يكون ما أشد أي للتفضيل: التي أفعل معنى
ما أو القيت، ما وأيرس أحيا يقتل الذي اليشء أي والتأخري؛ التقديم عىل الكالم فكأن
ما وأيرس القيت ما أحيا أي إليه؛ املضاف حذف فقد الوجه هذا عىل حمل وإذا ألقاه،
زيد، الناس وأكرم أفضل النثر: يف قلت ولو الشعر، يف هذا يستعملون وهم قال: القيت.
بعض وقال وأكرمهم. الناس أفضل الفصيح وإنما لقبح، وأكرمهم الناس أفضل يريد
جار أن واملفهوم عدال، وما جار فقال: املعنى كرر عدال: وما قوله: عىل تعليًقا الرشاح
إذا بالجور فيوصف يعدل قد وقت يف الجائر ألن كرره وإنما قال: يعدل، لم أنه منه علم
َغرْيُ ﴿أَْمَواٌت الكريم: القرآن يف ومثله عدل، وما عليه جار وهذا عدل، إذا وبالعدل جار

البعث. عند الناس يحيا كما املستقبل يف تحيا ال أموات أنها واملعنى أَْحيَاءٍ﴾
كما قوة يزداد الحزن إن يقول: البعد، والنوى: والشوق. الحزن الوجد: (565)

جسمي. يضعف كما ويقل يضعف والصرب يوم، كل البعد يزداد
أرواحنا: إىل طريق للمنايا كان ملا الفراق لوال يقول: املوت، منية؛ جمع املنايا: (566)

تمام: أبو قال كما األحباب، فراق بطريق إلينا توسلت إنما أي
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َدِل��ي��َال ال��نُّ��ُف��وِس َع��َل��ى اْل��ِف��َراَق إِالَّ يَ��ِج��ْد َل��ْم اْل��َم��ِن��يَّ��ِة ُم��ْرتَ��اُد َح��اَر َل��ْو

املنايا لهوات وجدت ما واملعنى لهاة جمع «لها» إن قال: حسن. تأويل القطاع والبن
عىل املرشفة اللحمة واللهاة؛ باإلضافة. جر موضع يف واملنايا: وجدت. فاعل فلها: إلخ،

وتؤنث. تذكر الطريق، والسبيل: سبيل، جمع والسبل: الفم. سقف أقىص يف الحلق
املخامر، الالزم املرض الدنف: اللغة: علماء وقال املرض. أثقله الذي الدنف: (567)
فمن املوت. عىل أشفى حتى املرض براه أي ومدنف؛ ومدنف ودِنف دنَف رجل ويقال:
ثنى النون كرس ومن باملصدر. وصف كأنه يؤنثه، ولم يجمعه ولم يثنه لم دنف: قال
أدناف، ورجال دنفان، ورجالن — بالكرس — دنف رجل فقال: محالة، ال وأنث وجمع

العجاج: قول واالستعارة املجاز ومن دنفات. ونسوة دنفة، وإمرأة

تَ��َزْح��َل��َف��ا َك��ْي ِب��ال��رَّاِح أَْدَف��ُع��َه��ا دن��ًف��ا تَ��ُك��وُن َك��اَدْت َق��ْد ��ْم��ُس َوال��شَّ

الشمس دنفت يقال: حينئٍذ، دنف فكأنها الغروب، ودانت اصفرت حني (يريد:
واصفرت.) للمغيب دنت إذا وأدنفت:

يف الحياة يحب مريًضا تصيل أن سحر من بجفنيك ما بحق عليك أقسم يقول:
بنظرها أنها جفنيها بسحر وعنى الحياة. يحب فليس وأعرضت هجرت فإن وصالك،

دعبل: قول من واملعنى سحرتهم، فكأنها الرجال، عقول وتسبي القلوب تصيد

َف��َال يَ��ْوًم��ا َوْج��َه��ِك أََرى َال أَْن َع��َل��ى ��ا َف��أَمَّ اْل��َع��يْ��َش أَْط��يَ��َب َم��ا
َغ��َال َم��ا إِذَْن نْ��يَ��ا ِب��ال��دُّ تُ��بَ��اُع َس��اَع��ًة أَْو ِم��نْ��ِك يَ��ْوًم��ا أَنَّ َل��ْو

لألمر جواب أنه عىل ياء بدون — يهو ويروى: «دنًفا»، نعت الحياة: يهوى وقوله:
أسبق ألنها «أما»؛ جواب الفاء فال»: صددت إن «وإما قوله: عىل تعليًقا العكربي وقال —
ألكرمنك تزرني إن وهللا قولك: ومثله املذكور. الجواب عليه دل محذوف الرشط وجواب
الرشط قدمت وإذا الرشط، جواب مسد القسم جواب وسد لتقدمه للقسم الجواب بجعل

أكرمك. وهللا تزرني إن فتقول: له الجواب جعلت
والسلو: — سلًوا عنه سال من — االسم والسلوة: ذهب. الخضاب: نصل (568)
طيبت أي وسلوانًا؛ سلوة سقيتني لصاحبه: الرجل ويقول إلفه، عن اإللف نفس طيب

قال: عنك، نفيس
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َش��َف��يَ��اِن��ي ُه��َم��ا إِْن نَ��ْج��ٍد َوَع��رَّاِف ُح��ْك��َم��ُه اْل��يَ��َم��اَم��ِة ِل��َع��رَّاِف َج��َع��ْل��ُت
َس��َق��يَ��اِن��ي ِب��َه��ا إِالَّ س��ْل��َوٍة َوَال يَ��ْع��َل��َم��اِن��َه��ا ُرْق��يَ��ٍة ِم��ْن تَ��َرَك��ا َف��َم��ا

كبده شابت فلقد — شابٍّا يزال ال ألنه نفسه؛ يعني — الدنف هذا يشب ال إن يقول:
ذلك ذهب الشيب ذلك السلوة خضبت فإن والشوق، الوجد حرارة من يقايس ما لشدة
شيبه. وعاد كبده خضاب زال السلوة زالت فإذا تدوم، وال تبقى ال سلوته ألن الخضاب؛

تمام: أبي قول أروع وما يعود. أن الشوق يلبث لم حينًا سال إذا يريد

اْل��ُف��َؤاِد َش��يْ��ِب َف��ْض��ِل ِم��ْن إِالَّ أِس ال��رَّ َم��ِش��ي��َب َرأَيْ��ُت َوَم��ا َرأِْس��ي َش��اَب

استعاراته. من استقبح مما وهو الكبد، إىل الفؤاد شيب نقل واملتنبي
— والطرب الصبوة وهو الحنني، من — يحن ويروى: الجنون، من يجن: (569)
يصري الدنف هذا إن يقول: — البيت آخر يف — عقًال قوله: ليطابق أليق يجن ورواية
املرشق ناحية من الرياح هبت إذا حبيبه من رائحة يجد أنه فلوال شوقه، لشدة مجنونًا

أحبائه: قبل من املرشق ريح وجد إذا جنونه يخف ولكن عقل له كان ملا

ُه��ُم��وُم��َه��ا تَ��َج��لَّ��ْت َم��ْح��ُزوٍن ِك��بْ��ِد َع��َل��ى ��َم��ْت تَ��نَ��سَّ َم��ا إِذَا ِري��ٌح ��بَ��ا ال��صِّ َف��ِإنَّ

الدمينة: بن هللا عبد قول إىل هذا يف املتنبي نظر وقد

َط��ِب��ي��ُب َوال��نَّ��ِس��ي��ُم َم��ِري��ٌض َك��أَنِّ��ي أَْرِض��ُك��م نَ��ْح��ِو ِم��ْن ال��نَّ��ْس��َم��اءَ َوأَْس��تَ��نْ��ِش��ُق

يقول: نجا. ووأل: األمر. جواب وتري: فانظري. ذا أنا ها أي للتنبيه، ها: (570)
يجرب لم من حبك، من حرًقا بي تري تنظري لم إن يفَّ فكري أو إيل فانظري ذا أنا ها
قال: بيتني يف البحرتي فصله ما املتنبي أجمل وقد الحب. بالء من نجا فقد منها، القليل

اْألَثَ��اَم��ا َك��ِرَه أَْو اْألَْج��َر ��ى تَ��َوخَّ ُم��ْس��تَ��ِث��ي��ٍب نَ��ْظ��َرَة ِف��يَّ أَِع��ي��ِدي
ُم��ْس��تَ��َه��اَم��ا َوَق��ْل��بً��ا ُم��َؤرََّق��ًة وََع��يْ��نً��ا ُم��َح��رََّق��ًة َك��ِب��ًدا تَ��َرْي
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يرى. عىل عطف وبالرفع: الرتجي، جواب — بالنصب — ويشفع كلعل. : علَّ (571)
التي — الحبيبة إىل يل شفيًعا فيكون الهوى ذل من فيه أنا ما يرى املمدوح لعل يقول:
وهذا الواحدي: قال بشفاعته. لتواصلني — العشق يف املثل بي يرضب بحيث جعلتني

نواس: أبي قول من

بَ��يْ��نَ��نَ��ا يَ��ْج��َم��ُع اْل��َف��ْض��َل َل��َع��لَّ َه��َواَه��ا َخ��اِل��ٍد بْ��ِن يَ��ْح��يَ��ى بْ��ِن اْل��َف��ْض��ِل إَِل��ى َس��أَْش��ُك��و

املال من يعطيه بأن يمكن بينهما الجمع ألن املتنبي؛ قول من أحسن وهذا قال:
قال: … القيادة من نوع وذلك باللسان، تكون والشفاعة محبوبته، إىل به يتوصل ما
إال: ينشده املتنبي أسمع لم يقول: الشعراني سمعت يقول: العرويض سمعت أني عىل
فيكون شفًعا. صريه أي آخر؛ وإىل بآخر فشفعه وتًرا كان قولهم: من — فيشفعني
أصحابنا ذهب حرف «علَّ» : علَّ قوله عىل تعليًقا — العكربي وقال نواس. أبو قال كما
حرف، أنها وحجتهم زائدة، أنها إىل البرصيون وذهب أصلية، األوىل المه أن إىل الكوفيون
تنساه» «اليوم يجمعها التي العرشة الزيادة حروف ألن أصلية؛ حروفها كلها والحروف
عىل الحروف هذه من يشء يدخلها فال الحروف فأما واألفعال، باألسماء تختص إنما
أال حال. كل عىل مكان كل يف أصلية بأنها كلها حروفها عىل يحكم بل الزيادة، سبيل
يف عليها يحكم أن يجوز وال منقلبة أو زائدة إال والفعل االسم يف تكون ال األلف أن ترى
األوىل الالم أن عىل فدل أصلية؟ بأنها عليها يحكم بل منقلبة أو زائدة بأنها و«ال» «ما»
سبيل عىل إال تزاد تكاد ال خاصة الالم أن أيًضا ذلك عىل يدل والذي أصلية، «لعل» يف
البرصيني وحجة بحال؟ الزيادة فيه يجوز ال فيما بزيادة عليها يحكم فكيف الشذوذ،

الطائي: نافع كقول وأشعارهم، العرب كالم يف وجدوها أنهم

َم��ا أَتَ��َق��دَّ أَْن َع��لَّ َوَل��ِك��ْن يَ��ُف��وُت بَ��ْع��َدَم��ا اْألَْم��ِر َع��َل��ى ِب��َل��وَّاٍم َوَل��ْس��ُت

اآلخر: وكقول

َرَف��َع��ْه َق��ْد َوال��دَّْه��ُر يَ��ْوًم��ا تَ��ْرَك��َع أَْن َع��لَّ��َك اْل��َف��ِق��ي��َر تُ��ِه��ي��َن َال

لألضبط والبيت ساكن، استقبلها ملا الخفيفة النون فحذف تهينن، ال أراد تهني: (ال
السعدي.) قريع بن
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إني يقول: وساقه. ركابه بني جعله رمحه: واعتقل أبرصته. أي به: برصت (572)
قد رأيته ألني ثأري؛ منها ويأخذ الحبيبة سفكته إن بدمي يطلب املمدوح بأن أيقنت

أوليائه. ثأر يدرك أنه فعلمت األعداء لقتال متوجًها رمحه اعتقل
املعروف الكوكب وزحل: العطاء. والنائل: نائله، فضل يروى: والده: فضل (573)
عد أستطيع ال أنني وأيقنت يقول. األرض. من السيارة الكواكب أبعد أنه الظن كان وقد

والده. فضل وصف أو عطائه وصف أدرك أن قبل زحًال أدرك وأنني لكثرته عطائه
بلد ومنبج: األعىل. امللك دون الرئيس أو — حمري بلغة — امللك القيل: (574)
أي محذوف مبتدأ خرب وَقيْل: والناحية. القطر واألفق: واملقام. املنزل واملثوى: بالشام.
ويسأل: األفق. يف خربه: مبتدأ، ونائله: مؤخر، مبتدأ ومثواه: مقدم، خرب وبمنبج: قيل، هو
غريه يسأل عمن يسأل اآلفاق يف يطوف وعطاؤه بمنبج مقيم هو يقول. الحال. موضع يف
أبو يقول هذا مثل ويف إليه. غريه عن العفاة رصف حتى ذاع جوده أن يعني الناس، من

تمام:

َس��اِئ��ِل ُك��لِّ َع��ْن اْآلَف��اِق ِف��ي تُ��َس��اِئ��ُل ُش��رًَّدا نَ��َواِزَع َع��َط��ايَ��اُه َف��أَْض��َح��ْت

ويقول:

اْإلِْق��تَ��اِر ذَِوي َع��ْن ت��َس��اِئ��ُل ِن��َع��ٌم َم��ْع��ُروِف��ِه ِم��ْن اْآلَف��اِق إَِل��ى َوَف��َدْت

العتاهية: أبو ويقول

يَ��بْ��تَ��ِغ��ي��نَ��ا أَبَ��ًدا َف��َم��ْع��ُروُف��ُه َم��ْع��ُروَف��ُه نَ��بْ��ِغ َل��ْم نَ��ْح��ُن َوإِْن

وجهه إن يقول: الحرب. والهيجاء: وسطها. وصحنها: الوجه. غرة الغرة: (575)
ويصول معه يحمل املوت فإن أعدائه عىل صال وإذا الليل، ظالم يف كالبدر ييضء لحسنه
عىل حمل إذا أنه أي — بالنصب — املوَت ويروى: أعوانه، من فاملوت فيقتلهم، عليهم

إليهم. إياه حامًال املوت أصحب أعدائه
بالرتاب يكتحلون إياه حبهم لشدة — املمدوح قبيلة وهم — كالبًا إن يقول: (576)
— عدوه قبيلة وهم — جناب يف وسيفه بوالئه، اغتباطهم عن كناية عليه؛ يميش الذي
سبق يقال: مثل، وهذا بعداوته. شقائهم عن كناية منامهم؛ يف يلومه من مالمة يسبق
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فقال: بعذره، فأخرب فقتله، رجًال رضب ظالم بن الحارث أن ذلك وأصل العذل، السيف
وهو: الديوان، روايات يف ليس منحول بيت هنا وروي الواحدي: قال العذل. السيف سبق

َع��َس��َال أَْخ��َالِق��ِه َع��َل��ى َك��أَنَّ ُح��ْل��ٌو َل��ُه اْل��َغ��َم��اُم يُ��ْس��تَ��ْس��َق��ى اْل��َج��دِّ ُم��َه��ذَّب

القطر به يستنزل مبارك وهو العيوب، من مربأ كان جده ألن األصل طيب هو أي
ممزوج معسول: كأنه خلقه يستحىل األخالق عذب وهو به، هللا فيسقي الغمام من

بالعسل.
الفخر سماء يف يصعد نور له يقول: الفخر، لعلو «سماء» للفخر استعار (577)
النور ذلك أثر يف يرقى يبقى ألنه نزل؛ ما الدهر طوال مخرتقه يف واصًفا فكر صعد لو
الهواء يشق كأنه الهواء، يف املصعد به: ويريد االخرتاق، موضع واملخرتق: يلحقه، فال
يدرك ال علوٍّا عاٍل أنه أي وصيته؛ ذكره من الناس يف وذاع اشتهر ما بالنور: ويريد ا، شقٍّ

والفكر. بالوهم
ألنه تميًما؛ يرصف ولم قديًما، زمانًا أي قديًما؛ بمعنى وقدًما: هلكت. بادت: (578)
بسيفه هالكهم إن يقول: الهالك. والَحني: والتأنيث. التعريف فيه فاجتمع القبيلة، أراد

وقته. قبل األجل إليهم ساق
وهي الحلة، جمع والحلل: املرة. بعد املرة فيها قوتل التي العوان: الحرب (579)
عليهم أقبلت قد املنصورة وخيله املمدوح هذا تميم رأت ملا يقول: حلوها. التي املنازل

األمر. أول يف وهربوا منازلهم تركوا بعد يقاتلهم ولم
فلم األرض عليهم ضاقت الخوف من لحقهم ما لشدة يعني الواحدي: قال (580)
ما رأى إذا وهاربهم َرُحبَْت﴾، ِبَما اْألَْرُض َعَليِْهُم ﴿َضاَقْت تعاىل: كقوله مهربًا، يجدوا
الهارب عادة وكذا يطلبه، إنسانًا ظنه شيئًا بيشء ليس ما توهم أو به يعبأ بيشء ليس

جرير: كقول الخائف

َوِرَج��اَال َع��َل��يْ��ِه��ِم تَ��ُك��رُّ َخ��يْ��ًال بَ��ْع��َدُه��ْم َش��ْيءٍ ُك��لَّ تَ��ْح��َس��ُب ِزْل��َت َم��ا

يريد — كتابهم من وهللا رسقه قال: هذا جرير قول األخطل أنشد ملا عبيد: أبو قال
الصفة حذف ويجوز قال: اْلَعُدّو﴾، ُهُم َعَليِْهْم َصيَْحٍة ُكلَّ ﴿يَْحَسبُوَن الكريم: القرآن
يف إال املسجد لجار صالة «ال والسالم: الصالة عليه كقوله عليها، داالٍّ املوصوف وترك
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يريدون بيشء ليس هذا ويقولون: فاضلة، كاملة صالة ال املعنى أن عىل أجمعوا املسجد»،
ألن خطأ؛ هذا فقيل: يشء. ال من األشياء خلق هللا إن املتكلمني: بعض وقال جيًدا، شيئًا
يخلق شيئًا يشء ال جعل يشء ال من يخلق هللا إن قال: ومن يشء، منه يخلق ال يشء ال
قبل يكون أن نفي يشء: من ال قال إذا ألنه يشء؛ من ال يخلق يقال: أن والصحيح منه.

األشياء. منه يخلق يشء خلقه
فبعد يقول: اللسان. أصل عند الحلق يف لحمة وهي لهاة، جمع اللهوات: (581)
لهوات يف خيلهم ركضت لو فيه نحن الذي هذا يومنا إىل تميم فيه بادت الذي اليوم
… أحال حتى هذا يف بالغ وقد وذلتهم. لقلتهم يسعل حتى بهم شعر ملا صغري صبي

الشاعر: قول من مأخوذ وهذا قالوا:

َف��رَق��ا يَ��نْ��تَ��ِب��ْه َل��ْم ح��ل��ٍم ِذي أَْج��َف��اِن َع��َل��ى اْل��ِج��يَ��اَد اْل��ج��ْرَد َح��رََّك أَنَّ��ُه َل��ْو

بعضهم: قول إىل نظر وفيه

اْل��ِف��ْك��ُر يَ��ْج��َرُح��ُه َق��طُّ َش��يْ��ئً��ا أََر َوَل��ْم َف��َج��َرْح��تُ��ْه َخ��اِط��ًرا ِب��ِف��ْك��ِري َوَم��رَّ

جرس ما أي — تميم من أي — منهم الطفل يجعل أن ويجوز الرشاح: بعض وقال
أمر يف بكبريهم الظن فكيف له، عقل ال أنه مع وإشفاًقا خوًفا يسعل أن منهم الطفل

وقومه. وقبيلته النرص خيل فعل «ركضت» هذا: وعىل عقل؟ وله الخوف
إال كانوا ما يقال: للسباع، يلقى الذي اللحم والجزر: الذين. بمعنى األىل: (582)
الذين إن يقول: الخوف. شدة والوجل: للسباع. فنلقيهم نقتلهم الذين أي لسيوفنا؛ جزًرا

منك. خوًفا ماتوا يلقوك لم والذين للسباع، جزًرا وجعلتهم فنيتهم منهم لقوك
مرتامية بعيدة فالة كم يقول: البعيد. والقذف: الواسعة، الفالة املهمه: (583)
املحب، كقلب خائف مضطرب — الطريق عىل يدل الذي أي — فيها الدليل قلب األطراف
استعارة وهو مطال، بعدما قضاني قوله: معنى وهذا فيها، السري طال أن بعد قطعتها
— انقطاعه وتأخري بطوله — وهو فيه باملسري انقطاعه منه كاملطلوب املهمه ألن جميلة؛

املهمة. إىل عائد «قضاني» يف فالضمري منه، يقتيض بما كاملاطل
بدا ما أو فيه موضع أرشف الوجه: وحر العني. والطرف: الفلوات. املفاوز: (584)
أجفاني كأن حتى ليًال مسريي يف دائًما النجم إىل أنظر كنت يقول: غاب. وأفل: منه.
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أنصب كنت — النهار يف أي — النجم غاب وإذا الطريق، أضل أن مخافة به معقودة
ليًال الطريق إىل الفلوات يف يهتدي وإنما بها، معقود كأنه حتى دائًما للشمس وجهي

أراد. ما بلغ حتى ونهاًرا ليًال فيه سافر أنه واملراد بالشمس، ونهاًرا بالنجم
وتغشمرت: القوية. الناقة واليعملة: يشء. كل من الشداد الصالب الصم: (585)
وطئتها حتى املفاوز حجارة ناقتي خف أوطأت يقول: قصد. غري عىل وركضت تعسفت

إليك. وصلت حتى متعسفة والجبل السهل يف بي وسارت
الراكب. عليها يعتمد وسادة والنمرق: مكاني. ويف بديل يريد قمييص: حشو (586)
والضجيج. الصياح والزجل: األرضوانخفض. من اطمأن ما وهو غائط، جمع والغيطان:
أي املفاوز؛ هذه وهاد يف الجن أصوات لسمعت ناقتي نمرق فوق مكاني كنت لو يقول:
مساكن جعلته بالبعد املكان وصفت إذا والعرب اإلنس، عن لبعدها الجن مسكن أنها

األخطل: قال كما للجن،

ُم��َغ��ْربَ��ُل ال��رِّيَ��اُح ِف��ي��َه��ا اطَّ��َرَدْت إِذَا تُ��َرابَ��َه��ا َك��أَنَّ ِج��نَّ��اٍن َم��َالِع��ُب

الرمة: ذي قول من املتنبي وبيت

َع��يْ��ُش��وُم ال��رِّي��ِح يَ��ْوَم تَ��َج��اَوَب َك��َم��ا زج��ل َح��اف��اِت��َه��ا ِف��ي ِب��ال��م��ي��ِل ِل��ْل��ِج��نِّ

الريح.» مع صوت له شجر «العيشوم:
وقوتها لحمها أكثر ذهب أي أكثرها؛ مات بنفس املمدوح إىل وصلت يقول: (587)
حق ليقيض نفسه من بقي بما يعيش أن تمنى ثم ومشقته، الطريق هول من قاست ملا
موتًا الطريق مشقة من قاساه ما جعل ملا الرشاح: بعض وعبارة له. بخدمته املمدوح
أن قبل عمري من بقي بما عيًشا أصادف ليتني واملعنى: عيًشا. والراحة اإلقامة سمى

املضارع. عن باملايض فعرب أعيش، ليتني أراد عشت: ليتني فقوله: أموت،
حقرية فالدنيا همتك، لعلو بخيًال كنت بأرسها الدنيا وهبت لو يقول: (588)

حسان: قول من وهذا همتك. إىل باإلضافة

اْل��َم��ذُْم��وِم َع��ِط��يَّ��ِة َك��بَ��ْع��ِض إِالَّ ِع��نْ��َدُه يَ��َراُه َوَال اْل��َج��ِزي��َل يُ��ْع��ِط��ي

العتاهية: أبي قول ومن
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ِف��ي��َه��ا َوَم��ا نْ��يَ��ا ل��ل��دُّ اْح��ِت��َق��اُرَك ِف��ي��َه��ا يُ��ْط��ِم��ُع��ِن��ي ثُ��مَّ ِم��نْ��َه��ا َألَيْ��أَُس إِنِّ��ي

أموالك، من يأخذون فيما والطمع فيك بآمالهم مشغولون الناس إن يقول: (589)
معناه يكون أن يحتمل ذاته يف والبيت أطماعهم. وتصديق آمالهم بتحقيق مشغول وأنت
بتبديد شغلت فقد أنت أما الدنيا، حطام عىل وحرصهم بطمعهم مشغولون الناس أن

كرًما. الحطام هذا
بحاتم املثل الناسرضبوا أن يريد رضورة. الباء فحذف بحاتم، تمثلوا أراد: (590)
بك؛ املثل لرضبوا العقل بعني نظروا لو وهم حاتم، من وأجود حاتم من أكرم فقالوا:

الجود. يف الغاية ألنك
إيه أما ودع. كف بمعنى فعل اسم وإيها: بعثت. بما عىل عطف وبالرسل: (591)
فكف، ورسولك بهديتك وسهًال أهًال يقول: املتكلم. من االستزادة فهي — بالخفض —

إحسانك. وغمرني الهدايا أكثرت فقد
أهداها الذي صاحبها رأيت ما هدية هديتك أي محذوف؛ مبتدأ خرب هدية: (592)
ما جميع فيه جمع أنه يعني واحد، شخص يف كلهم الناس رأيت إال — املمدوح يعني —

نواس: أبو قال كما وهذا والكرم، الفضل معاني من الناس يف

َواِح��ِد ِف��ي اْل��َع��اَل��َم يَ��ْج��َم��َع أَْن ِب��ُم��ْس��تَ��نْ��ِك��ٍر ال��ل��ِه َع��َل��ى َوَل��يْ��َس

فقال: املعنى هذا املتنبي قرر وقد

أُِع��ي��َدا َح��يٍّ َش��ْخ��ِص ِف��ي اْل��َخ��ْل��ُق أِم

وقال:

اْل��َخ��َالِئ��ُق َوأَنْ��َت نْ��يَ��ا ال��دُّ َوَم��نْ��ِزل��ك

أقل عظيمة الهدية هذه أن يعني العسل. فيه كان الذي الوعاء بالربكة: أراد (593)
الصفة. بهذه سمك الهدية هذه يف ما أقل عليه اشتمل يشء

واليد: الهمزة. فأصلها بمثله، اليشء يقابل أن وهي املكافأة، من أكايف: (594)
لها احتقاًرا نعمة أنها عندي له نعمة أعظم يف يعتقد ال من أكافئ كيف يقول: النعمة.
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حتى يستصغرها وهو عظيمة نعمة إيلَّ أسدى الذي أكافئ بماذا تقول: أو وتصغريًا.
عندي. له نعمة تعد ال أنها يرى

امليم بضم — املخيلة جمع واملخايل: هذه. بمعنى وهاتا: املطر. الودق: (595)
يقول الوعد. يف اإلخالف من اسم والخلف: باملطر. الخليقة السحابة — الخاء وكرس
يل يشهد وما مخايله ظهرت فقد عظيًما شأنًا أمري من تريا قليًال اصربا لصاحبيه:
أعد شيئًا أقول ال وإني اآلمال، وبلوغ األعداء قتل من نفيس من أعدكما كنت ما بتحقيق

أفعله. وال به
— وآخر يصيبه. وأصابه يصوبه، صابه يقال: املصيب. بمعنى الصائب: (596)
وقطن: «صائب». من املوضع عىل عطف وبالرفع: صائب، لفظ عىل عطف — بالنصب
من بني من وأراذلهم الناس أخساء عابني يقول: مؤخر. مبتدأ والجنادل: مقدم. خرب
به يرميني ما يف يؤثر ال وآخر به، يعيبني ما يلحقه أي به؛ يرميني ما استه يصيب
كقولهم: استه، صائب من فقوله: قطن. بقطعة يرميني كأنه ِيفَّ يقوله ما بي يعلق وال

الجنسني. هذين من أنهم يعني وراجل. فارس من القوم جاءني
جهالتان، فهاتان بي، جاهل أنه يعرف وال يعرفني ال آخر رجل ومن أي (597)
يجهل أي علمي؛ مفعول وأنه: يجهل، مفعول فعلمي: بي. جاهل أنه أعلم أني ويجهل
العروض: علم صاحب أحمد بن الخليل قول املعنى بهذا يتصل ومما بي. بجهله معرفتي

َع��ذَْل��تُ��َك��ا تَ��ُق��وُل َم��ا أَْج��َه��ُل ُك��نْ��ُت أَْو َع��ذَْرتَ��ِن��ي أَُق��وُل َم��ا تَ��ْع��َل��ُم ُك��نْ��َت َل��ْو
َف��َع��ذَْرتُ��َك��ا َج��اِه��ٌل أَنَّ��َك َوَع��ِل��ْم��ُت َف��َع��ذَْل��تَ��ِن��ي َم��َق��اَل��ِت��ي َج��ه��ْل��َت َل��ِك��ن

اآلخر: وقول

تَ��ْدِري َال ِب��أَنَّ��َك تَ��ْدِري ِب��أَْن ِل��ي َف��َم��ْن َج��اِه��ٌل ِب��أَنَّ��َك تَ��ْع��َل��ْم َوَل��ْم َج��ِه��ْل��َت

الحال. موضع يف السماكني: ظهر وعىل الحال، عىل نصب األرض: مالك (598)
بالقياس نفيسمعًرسا األرضأعد فيها أملك التي الحال يف أني الجاهل هذا ويجهل يقول:
القتضاء راجًال، نفيس عددت السماكني وركبت السماء علوت إذا وأني همتي، مقتىض إىل

ذلك. فوق ما همتي
يف قصرية البعيدة والغاية حقريًا، أطلبه يشء كل تريني همتي إن يقول: (599)

عيني.
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ثابتًا أزل لم يقول: الظلم. والضيم: أعاليه. ومناكبه: العظيم. الجبل الطود: (600)
عن لدفعه تجردت وإنما الظلم أطق فلم ظلمت أن إىل يشء يحركني ال كالطود وقار ذا

نفيس.
— األوىل — والقالقل الجوف. داخل يف ما بالحشا: ويريد التحريك. القلقلة: (601)
رسيعي كانا إذا قلقل: وفرس قلقل، رجل أيًضا: ويقال الخفيفة. الناقة وهي قلقل، جمع
الهم بسبب — حركت يقول الحركة، وهي قلقلة، جمع — الثانية — والقالقل الحركة.
يلحقني الذي باملقام أعرج ولم سافرت يعني السري، يف خفاًفا إبال — نفيس حرك الذي
من الضمري يعود وإذن: األوىل، بمعنى أيًضا الثانية القالقل تكون أن ويجوز الضيم. فيه
خفاف أنهن يعني خفاف، كلهن إبل خفاف يقول: القالقل. عىل ال العيس، عىل كلهن
أبا عباد بن الصاحب عاب وقد هذا، الفضالء. أفضل يقال: كما الرساع ورساع الخفاف
الواحدي: قال الباردة؟ القافات وهذه أحشاءه هللا قلقل له ما قال: البيت، بهذا الطيب
بن نرص أبو يل قال الثعالبي: قال بمثله، الشعراء عادة جرت فقد عيب هذا يف يلزمه وال
أما الثالث. وقلقل الثاني، وسلسل أحدهم، شلشل الشعراء: رؤساء من ثالثة املرزبان:

قال: — الجاهلية شعراء رؤساء من وهو — فاألعىش شلشل الذي

َش��ِوُل ُش��ْل��ُش��ٌل َش��لُ��وٌل ِم��َش��لٌّ َش��اٍو يَ��تْ��بَ��ُع��ِن��ي اْل��َح��انُ��وِت إَِل��ى َغ��َدْوُت َوَق��ْد

القليل، الخفيف والشلشل: الخفيف. والشلول: املطر. واملشل: شوى. الذي «الشاوي:
سلسل الذي وأما املبالغة.» بينها: والجمع بذكرها أريد متقاربة. واأللفاظ الشول، وكذلك

يقول: إذ الوليد بن فمسلم

َم��ْس��لُ��وَال َس��ِل��ي��ِل��َه��ا َس��ِل��ي��ُل َف��أَت��ى َس��ِل��ي��لُ��َه��ا َس��لَّ ثُ��مَّ َوَس��لَّ��ْت ُس��لَّ��ْت

أيًضا، أنت فبلبل يل: قال ثم البيت. … يقول: الذي املتنبي فهو قلقل الذي وأما
قال: من قول أعني الشعراء، رابع أكون أن أخىش فقلت:

َم��َع��ْه يُ��ْج��َرى َوَال يَ��ْج��ِري َال َف��َش��اِع��ٌر أَْربَ��َع��ْه َف��اْع��َل��َم��نَّ ��َع��َراءُ ال��شُّ
تَ��ْس��َم��َع��ْه أَْن ��ِه َح��قِّ ِم��ْن َوَش��اِع��ٌر اْل��َم��ْع��َم��َع��ْه َوْس��َط يُ��نْ��ِش��ُد َوَش��اِع��ٌر

تَ��ْص��َف��َع��ْه أَْن ��ِه َح��قِّ ِم��ْن َوَش��اِع��ٌر
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الدهر: من حني بعد قلت ثم قال:

بَ��َالِب��ِل ِب��اْح��ِت��َس��اءِ اْل��بَ��َالِب��َل َف��انْ��ِف ِب��لُ��َغ��اِت��َه��ا أَْف��َص��َح��ْت اْل��بَ��َالِب��ُل َوإِذَا

وبكرس املوقدة، النار — امليم بفتح — مشعلة جمع واملشاعل: سرتنا. وارانا: (602)
حتى اإلبل هذه أرسعت بظالمه الليل سرتنا إذا يقول: النار. فيها تحمل التي اآللة امليم:

املشاعل. بضوء تراه ال ما فرتى فيها النار وتنقدح ببعض بعضها الحجارة تصطك
املفازة وجعل كاملوج، عدوها لشدة الناقة جعل الشديدة، الناقة الوجناء: (603)
يف ترميني موج ظهر يف املفازة هذه يف ركبتها إذا منها كأني يقول: سعتها. يف كالبحار

له. ساحل ال بحر
يف يستقر ال كما فيها، أستقر فال تلفظني البالد أن إيلَّ يخيل يقول: (604)
غريه، إىل ينتقل حتى ببلد عصاه يلقي ال األسفار دائم أنه يريد العذال. كالم مسامعي

القائل: قول من املعنى وهذا

ِب��َالِد ُك��لِّ َع��يْ��ِن ِف��ي َق��ذًى َك��أَنِّ��ي

البحرتي: قال وقد

َش��ُروُد َع��يْ��ٌر بَ��يْ��نَ��َه��ا َك��أَنِّ��ي ِب��َالٍد َع��ْن ِب��َالٌد ِب��ي تَ��َق��اذَُف

وتساوى: — الكربى جمع يف كالكرب — األعىل تأنيث العليا، جمع العال: (605)
— تتساوى بمعنى كان وإن جزم. موضع يف وهو آخره، يف الياء ثبت ماضيًا كان إن
واملقاتل: واملحايي للرشط. جوابًا لوقوعه مجزوم ألنه ياء؛ فال — التاءين إحدى بحذف
أطلب ما يطلب من يقول: والقتل. الحياة بمعنى ميميني مصدرين واملقتل؛ املحيا جمع
فيها األمور معايل أن علم ألنه والقتل؛ الحياة لديه استوى العالية والرتب الرشف من
له. يكرتث وال عليه يصرب فهو الهالك، عىل نفسه وطن قد فيكون والهالك، املخاوف

الكميت: كبيت مقدم استثناء ألنها السيوف نصب (606)

َم��ذَْه��ُب اْل��َح��قِّ َم��ذَْه��َب إِالَّ َوَم��اِل��َي ِش��ي��َع��ٌة أَْح��َم��َد آَل إِالَّ َوَم��اِل��َي
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عرصه: مللوك يقول واملطلوب. الطالب بني الواسطة وهي الوسيلة، جمع والوسائل:
بسيوفنا. إال نتوسل وال أرواحكم إال نطلب ال

منه بها أملك كانت امرئ روح السيوف وردت إذا يعني جني: ابن قال (607)
أو منه يطلب ما منه ينال السيف ألن بخيل؛ غري بخيًال كان وإن صار عنه صدرت وإذا

بماله. روحه يفتدي
يقول مهزوًال. كان إذا اللحم: غث من وأصله يشء، كل من الرديء الغث: (608)

مطاعمي. رداءة يف ال كرامتي رداءة يف عييش رداءة
أحببت مسافًرا ترحل أن أزمعت ملا يقول: االرتحال. بمعنى اسم الرحيل: (609)

قدرك. عظم إىل باإلضافة قليًال عندي ما أكثر فوجدت أبرك، أن
يرده. لم عنه: ورغب وطلبه، أراده اليشء: يف ورغب املشتاق. الصب: (610)

آخره. واألصيل: النهار، أول والبكرة:
يكون أن أحدهما: معنيني؛ يحتمل البيت هذا جني: ابن قال الواحدي: قال (611)
كان ما جعلت أراد: يكون أن واآلخر: املمدوح، صديقه إليه أهداه كان شيئًا إليه أهدى
تتكلفه ال أن أسألك أي إليك، مني هدية فراقك وقت وتزودنيه إيلَّ تهديه أن عادتك من
أراد جني: ابن عىل استدركه مما عيلَّ أماله فيما العرويض قال الواحدي: قال ثم يل.
لحبك إليك مني هدية إيلَّ هديتك قبول فجعلت تعطي أن تحب أنك — املتنبي أي —
وقوله: إليها. واشتياقه املكارم يف رغبته من قبله بما وأليق أمدح العرويض وقول ذلك.
هذه قبول عىل مشتمًال تأمييل جعلت يقول: اليشء. وعاء فالظرف التأميًال: وظرفها

فيه. ما عىل الظرف كاشتمال الهدية
مايل، من شيئًا لك أتكلف لم ألني فيه؛ عليك كلفة ال أي جني: ابن قال (612)
ثقيًال قبوله عىل شكرك تحمل ويكون لديك، بحاله بقي أو إليك عاد مالك هو وإنما
يقول: ألنه فتأمله؛ فرسته، ملا تأكيد البيت هذا العرويض: وقال به. صنيعك لتكامل عيلَّ
منة وال اإلعطاء إىل تخف وأنت يل، إعطاء ألنه قبوله عليك فيخف تحبه بر الهدية هذه
رقبتي أثقلت أعطيتني إذا ألنك عليك؛ ال عيلَّ يثقل إنما ومحمله لك، املنة وإنما فيه عليك

بالشكر.
صعب شديد بمعنى يكون أن ويجوز وجوده، يقل الذي اليشء العزيز: (613)
وأصلحته، داويته إذا وأًىس أسًوا آسوه الجرح أسوت يقال: العالج، واألىس: للصرب. غالب

األعىش: قال
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اْألَثْ��َق��اِل ِل��م��ض��ِل��ِع َوَح��ْم��ٌل ـ��ش��قِّ ـْ ال��ش�� َوأََس��ا َوال��تُّ��َق��ى اْل��ِب��رُّ ِع��نْ��َدُه

األحمال األثقال أي لألضالع؛ املثقل واملضلع: الصدع. ويروى: الصدع، (الشق:
املضلعة.)

جمع والنجل: مؤخر. مبتدأ دوائه: ومن أىس، إىل مضاف وهو مقدم، خرب وعزيز:
ضمري عن خرب وهو األطباء، أعيا قد له عالج ال الذي الداء والعياء: الواسعة. النجالء؛
النجل الحدق هوى داؤه من عالج يعز يقول: الحدق. إىل أو الداء إىل يرجع محذوف
عزيز بتنوين — داؤه من أىس عزيٌز ويروى: قبلنا. من العشاق مات به عياء داء وهو
والتقدير: خربه، وعزيز: باإلضافة، لتخصصه باالبتداء ورفعه «من» إىل أىس وإضافة —
تقول: كما تمييز أىس أن عىل — أىس عزيز ويروى: عزيز. النجل الحدق داؤه من أىس
إذا وهذا العكربي: قال مؤخر، مبتدأ داؤه: ومن مقدًما، خربًا عزيز فيكون دواء، عزيز
النحويني بعض وذهب مبتدأ. عزيز كان نكرة «من» جعلت إذا أما معرفة، «من» جعلت
والخرب املبتدأ يكون وقد غري. ال األول هو فاملبتدأ نكرتني كانا إذا والخرب املبتدأ أن إىل
أخص هنا فخاتم أصبعه، يف خاتم ذهب كقولك: اآلخر، من أخص وأحدهما نكرتني
بالجملة وجهني عىل توصف و«من» ذهب. من أوىل مبتدأ فيكون ثاٍن، وهو ذهب، من

نحو: بالجملة فوصفها واملفرد،

يُ��َط��ْع َل��ْم َم��ْوتً��ا ِل��َي تَ��َم��نَّ��ى َق��ْد َق��ْل��بَ��ُه َغ��يْ��ًظ��ا أَنْ��َض��ْج��ُت َم��ْن ُربَّ

وبعده: اليشكري، كاهل أبي بن لسويد أبيات (من

يُ��نْ��تَ��َزْع َم��ا َم��ْخ��َرُج��ُه َع��ِس��ًرا َح��ْل��ِق��ِه ِف��ي ��َج��ا َك��ال��شَّ َويَ��َراِن��ي
َرتَ��ْع َل��ْح��ِم��ي ِم��ْن ُم��كِّ��َن َوإِذَا َالَق��يْ��تُ��ُه إِذَا َويُ��َح��يِّ��ي��ِن��ي

ما والشجا: أكمدته. أي الغيظ؛ من قلبه أنضجت رجل رب أي من: رب وقوله:
شاء.) كيف فيه أكل ورتع: إخراجه. ومخرجه: الحلق. يف يعرتض

عنه: ريضهللا ثابت بن حسان قول نحو وباملفرد

إِيَّ��انَ��ا ��ٍد ُم��َح��مَّ ال��نَّ��ِب��يِّ ُح��بُّ َغ��يْ��ِرنَ��ا َم��ْن َع��َل��ى َف��ْض��ًال ِب��نَ��ا َف��َك��َف��ى
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وهو املفعول، يف زائدة والباء كفى. فاعل وحب: تمييز. وهو رشًفا، يروى: (فضًال:
«بنا».)

قوم عىل أي من؛ عىل حسان: وقول املعرفة. يليها ال «رب» ألن البيتني؛ يف نكرة فمن:
كقراءة غرينا، هو من يريد محذوف. مبتدأ خرب أنه عىل «غرينا» رفع ويجوز أناس. أو
أىس نون ملن ويجوز موصولة. «من» فيجعل بالرفع، أحسن» الذين عىل «تماًما األعمش:
من واألعمش الكوفيني رأي عىل بفعله الفاعل رفع من يرفع أن — عزيز ونون أي —
غالمك. قائم كقولك: اعتماد، غري من الفاعل باسم املشبهة والصفة الفاعل، اسم إعمال
إىل مضاًفا مصدًرا يكون أن ويجوز مني، النظر موضع أي منظري: (614)
أن أراد من يقول: الرسول. معنى تضمينه عىل بإىل وعداه املنذر. والنذير: املفعول.

سهل. الهوى أمر أن ظن من منظر فمنظري إيلَّ فلينظر الهوى حال يعرف
أخرى بعد مرة العاشق يلحظ أن إال هي ما يقول: والشأن. للقصة الضمري: (615)

يجتمعان. ال والعقل الهوى ألن وطار؛ عقله رحل قلبه من النظرة تمكنت فإذا
بي، امتزاجه لشدة الدم مجرى عروقي يف املحبوبة هذه حب جرى يقول: (616)
وإن للمحبوبة الضمري حبها: وقوله: بالحب. أي به؛ ويروى: سواها، ما كل عن فشغلني
البيت هذا بعد ويروى الواحدي: قال كالمهم. يف كثري وهو املقام، لداللة ذكر لها يجِر لم

وهما: منحوالن، بيتان

ُك��ْح��ُل َل��َه��ا َوَل��يْ��َس َع��يْ��نَ��يْ��َه��ا ��ُل تَ��َك��حُّ ِب��َزيْ��ِن��َه��ا ُح��ْس��ٍن ذَاُت ِب��َدلٍّ َس��بَ��تْ��ِن��ي
َدْخ��ُل َل��ُه َع��ُدوٌّ أَْو تَ��َع��دَّى َرِق��ي��ٌب ِب��نَ��ا َف��تْ��ِك��ِه ِف��ي اْل��َع��يْ��ِن ِل��َح��اَظ َك��أَنَّ

الريبة.» والدخل: العني. مؤخر واللحاظ: الدالل. والدل: أرستي. «سبتني:
الصغر. يف دونها فما يريد أن ويجوز منها، أعظم هو فما أي فوقها: فما (617)
القائل قول أبدع وما فعله. فيه فظهر بدني من يشء كل يف الهوى سقم أثر قد يقول:

املعنى: هذا مثل يف

َدِب��ي��بَ��ا اْل��ُف��َؤاِد ِف��ي ِم��نْ��َه��ا َف��أِح��سُّ َم��َداِم��ِع��ي تَ��ْس��تَ��ِف��زُّ ِذْك��ِرِك َخ��ْط��َراُت
ُق��لُ��وبَ��ا ُخ��ِل��ْق��َن أَْع��َض��اِئ��ي َف��َك��أَنَّ َص��بَ��ابَ��ٌة َوِف��ي��ِه إِالَّ ِل��ي ُع��ْض��َو َال
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ينئ أن تقول: الوجع. شدة من يكون األنني، من فعلة وأنة: الموا. عذلوا: (618)
الحبيبة. والُحبيبة: — والهمزة وأي وأيا كيا — نداء حرف وهيا: وجًعا، اشتكى إذا أنينا:

قلبه. من للتقريب فصغرها حبيبة املراد حبيبتا: قوله العكربي: قال

َش��ِدي��ِد ِل��َدْه��ٍر َخ��لَّ��ْف��تَ��ِن��ي أَنْ��َت نَ��ْف��ِس��ي ُح��بَ��يِّ��َب َويَ��ا ��ي أُمِّ ابْ��َن يَ��ا

لبيد: كقول التعظيم وتصغري

اْألَنَ��اِم��ُل ِم��نْ��َه��ا تَ��ْص��َف��رُّ ُدَويْ��ِه��يَ��ٌة بَ��يْ��نَ��ُه��ْم تَ��ْدُخ��ُل َس��ْوَف أُنَ��اٍس َوُك��لُّ

(عنى املرجب.» وعذيقها املحكك جذيلها «أنا السقيفة: يوم منذر بن الحباب وكقول
جربتني قد أي به: فتشتفي اإلبل به تحتك الشجرة من األصل — هنا ها — بالجذيل
وصغر الجذل، بهذا الجربى اإلبل هذه تشتفي كما بهما يشتفى وعلم رأي ويل األمور
جانب من النخلة إرفاد والرتجيب: النخلة. وهو العذق، تصغري وعذيق: املدح. جهة عىل
للتعظيم.) والتصغري وترفدني، وتمنعني تعضدني عشرية يل أن أي السقوط: من ليمنعها
ويف «قلبا» ويف «حبيبتا» يف واأللف جني: ابن قال ونحوه. أنيسان مثل: التحقري، وتصغري
حبيبتي، يا أراد: مضاف، نداء ألنه نصب؛ موضع يف وكلها اإلضافة، ياء من بدل «فؤادا»:
تكون أن يجوز الواحدي: وقال — الحبيبة اسم وجمل — جمل يا فؤادي، يا قلبي، يا
وكذا قال: للدرج، الهاء فحذف فؤاداه، يا قلباه، يا حبيبتاه، يا أراد للندبة فيها األلف
العليل، شكوى يتشكاهما ألنه يدعوهما فؤاًدا قلبًا فورجه: ابن قال ثم فورجه، ابن ذكر

الكردي: شاذلويه ابن ديسم قال كما

اْل��َق��تَ��اِد ِب��َش��ْوِك َك��ِح��ي��ٌل َوَع��يْ��ِن��ي ِوَس��اِدي َوَش��ْج��ِوي أَِن��ي��ِس��ي، أَِن��ي��ِن��ي
ُف��َؤاِدي ُف��َؤاِدي ِب��َش��ْج��ٍو: أَُق��وُل تَ��ْش��تَ��ِك��ي؟ َم��ا َدي��س��ُم ِق��ي��َل: إِذَا

عذلت إذا إني البيت: ومعنى أتشكاه، الذي هو أي فؤادي؛ قلبي يقول: أيًضا فهذا
أزيد وال العذل إىل ألتفت ال أني يريد جمل. يا فؤادي قلبي قلت: ثم بأنة أجبتهم حبها يف
محل يف فؤاًدا قلبًا الرشاح: بعض وقال فيه. أنا مما ليغيثني املحبوب ودعاء األنني عىل
اسم «جمل» هذا وعىل القلب، بمنزلة يل هي أي فؤادي؛ قلبي حبيبتي تقدير عىل رفع

فيها. عذلك أسمع وال أفارقها فال قلبي هي لها: أقول أي العواذل: من واحدة
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رقيبًا أقمت كأنك ملحبوبته: يقول األذن. — كمنرب — مسمع جمع املسامع: (619)
بن العباس قول من البيت هذا وأول يدخلها، فليس العذل دون يحول مسامعي عىل

األحنف:

َق��ْل��ِب��ي إَِل��ى ِس��َواَه��ا َع��ْن يُ��َؤدِّي َف��َل��يْ��َس َونَ��اِظ��ِري َرِق��ي��بً��ا َق��ْل��ِب��ي َع��َل��ى أََق��اَم��ْت

اآلخر: وقول

َولِ��َس��اِن��ي نَ��اِظ��ِري يَ��ْرَع��ى َوآَخ��َر َخ��َواِط��ِري يَ��ْرَع��ى ِم��نْ��ِك َرِق��ي��بً��ا َك��أَنَّ

بالكرس — ورقبانًا رقبة يرقبه رقبه املنتظر، والرقيب: الحافظ، والرقيب: هذا،
الرضيب، عىل األمني القداح: ورقيب ورصده، انتظره وارتقبه: وترقبه ورقوبًا، — فيهما
والرقيب امليرس. قداح من الثالث السهم اسم أيًضا وهو امليرس، أصحاب أمني هو وقيل:
طلع كلَّما لصاحبه، رقيب منها واحد كل القمر، ومنازل الغارب يراقب املرشق يف الذي
اإلكليل، غاب عشاء الثريا طلعت إذا اإلكليل: رقيبها الثريا مثل آخر، سقط واحد منها

قال: الثريا. غابت عشاء اإلكليل طلع وإذا

َرِق��ي��بُ��َه��ا ال��ثُّ��َريَّ��ا يَ��ْل��َق��ى أَْو بُ��ثَ��يْ��نَ��َة َالِق��يً��ا َل��ْس��ُت أَْن ال��ل��ِه ِع��بَ��اَد ��ا أََح��قٍّ

وسهاًدا: وسهًدا سهًدا يسهد — بالكرس — الرجل سهد وقد األرق، السهاد: (620)
الهذيل: كبري أبو قال النوم، قليل سهد: ورجل يَنَْم. لم

اْل��َه��ْوَج��ِل َل��يْ��ُل نَ��اَم َم��ا إِذَا ُس��ْه��ًدا ُم��بَ��طَّ��نً��ا اْل��ُف��َؤاِد ُح��وَش ِب��ِه َف��أَتَ��ْت

البطن.) الضامر واملبطن: األهوج. الرجل والهوجل: حديده. الفؤاد: حوش (رجل
أي عيني، السهاد واصل تهاجرنا إذا يقول: واملقلة. للسهاد «بينهما»: يف والضمري

املتنبي: أي — كقوله وهذا أحبه، من لَفْقِد وجًدا أنم لم

ِوَص��اِل��ِه َزَم��اَن يَ��ْه��ُج��ُرنَ��ا َك��اَن إِذَا أَْح��بَ��بْ��تُ��ُه َم��ْن َط��يْ��َف َألُبْ��غ��ُض إِنِّ��ي

الهجران. عند يصل السهاد أن كما الوصال، عند يهجر الطيف فجعل
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يوجد. ويصاب: قياس. غري عىل — بفتحتني — الشبه جمع املشابه: (621)
مفضًال املديح إىل النسيب من البيت هذا تخلصيف والنظري. الشبيه أي املشاكل، والشكل:
منها الحبيبة شبه من أنواًعا البدر يف أن فذكر الجمال، يف املعشوق عىل بالكمال املمدوح
له يوجد ال من إىل هواها وأشكو قال: ثم الناس. عن والبعد والعلو والضياء الحسن

إليها. به يتوصل ما املال من ليعطيه إليه يشكو وإنما نظري،
الالم وسكون لسكونه فحذفه بالتنوين، الذي، شجاٍع أراد الذي: شجاع (622)
وحذف «ابن» من بدل شجاع العكربي: وعبارة الشعر. يف كثري وذلك «الذي» من األوىل
مسلم ذكر ما ومنه والحديث، القديم الشعر يف كثري ومثله مذهبه، عىل التنوين منه
للنبي بالجعرانة السلمي مرداس بن عباس قول من «املغازي» يف إسحاق وابن والبخاري
هوازن أموال من الفزاري حصن بن وعيينة التميمي حابس بن األقرع أعطى حني ملسو هيلع هللا ىلص

فقال: دونهما، العباس وأعطى اإلبل من مائة منهما واحد كل

َواْألَْق��َرِع ُع��يَ��يْ��نَ��َة بَ��يْ��َن ـ��ِد ـْ اْل��ُع��بَ��ي�� َونَ��ْه��َب نَ��ْه��ِب��ي أَتَ��ْج��َع��ُل
اْل��َم��ْج��َم��ِع ِف��ي ِم��ْرَداَس يَ��ُف��وَق��اِن َح��اِب��ٌس َوَال ِح��ْص��ٌن َك��اَن َوَم��ا
يُ��ْرَف��ِع َال اْل��يَ��ْوَم تَ��ْخ��ِف��ِض َوَم��ْن ِم��نْ��ُه��َم��ا اْم��ِرٍئ ُدوَن ُك��نْ��ُت َوَم��ا

فرسه.) اسم — مصغر — والعبيد املنهوب، بمعنى — هنا ها — (النهب
ومثله: منرصف، اسم وهو مرداس، تنوين فرتك

ِع��َج��اُف ُم��ْس��ِن��تُ��وَن َم��كَّ��َة َوِرَج��اُل ِل��َق��ْوِم��ِه ال��ثَّ��ري��َد َه��َش��َم اْل��ُع��َال َع��ْم��ُرو

من أول وهو عمًرا، يسمى وكان ملسو هيلع هللا ىلص، النبي جد مناف عبد بن هاشم البنة (هو
الزبعري، البن هو وقيل البيت. هذا ابنته فيه فقالت هاشًما، فسمي وهشمه الثريد ثرد
وذهاب الهزال وهو العجف، من والعجاف: وأجدبوا. وقحط، سنة أصابتهم ومسنتون،

السمن.)
يجوز كان إذا والقياس رضورة، ينرصف ما رصف ترك يف الكوفيني حجة فهذا

الكتاب: بيت وهو — الشاعر قول يف للرضورة املتحركة الواو حذف

نَ��ِج��ي��ُب اْل��ِم��َالِط ِرْخ��ُو َج��َم��ٌل ِل��َم��ْن َق��اِئ��ٌل: َق��اَل َرْح��َل��ُه يَ��ْش��ِري َف��بَ��يْ��نَ��اُه
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رحله، يبيع وجعل منه، فيئس صاحبه، عن ضل بعريًا وصف السلويل، للعجري (هو
بعد الرسور من عليه ورد ما وصف وإنما به، يبرش مناديًا سمع كذلك هو فبينا
ووصفه مالط، ابنا للعضدين: ويقال الجنب. من العضد ويل ما واملالط: والحزن. األسف
أو ناكث يصيبه أن من له وأبعد كركرته عن عضديه لتجايف أشد ذلك ألن برخاوته؛
— البعري زور — كركرته بعضده حك إذا تلحقه آفات كلها وهذه ضبب، أو ماسح

األضداد.) من وهو يبيع، يرشي: ومعنى
فبينا والتقدير: متحركة، «هو» من الواو ألن أوىل للرضورة التنوين حذف فجواز
نحاة بعض وحجة املتحرك، من أسهل الساكن حذف أن خالف وال ساكن، والتنوين هو،
غري إىل األصل عن رده إىل ذلك ألدى جوزنا فلو الرصف، األسماء يف األصل أن البرصيني
أسلفنا فيما ذلك من أوىف هو ما تقدم وقد ينرصف. ال بما ينرصف ما التبس وإال األصل،

الرشح. هذا من
قبائل أبو وعدنان اليمن، قبائل أبو هود: بن وقحطان املمدوح، قبيلة طيئ: (623)
ومن للثمر، أي له: وقوله خلقه. وحسن جوده يف الحلو كالثمر املمدوح وجعل العرب.
طيئ، هي غصون من خرج قد ثمر إنه يقول: لطيئ. أو للفروع، فالضمري «لها»: روى

قحطان. هو أصل من خرجت قد الغصون وهذه
فلو نبيٍّا، يكون أن إال الخلق من بأحد عباده يبرش ال سبحانه هللا إن يقول: (624)
وقال هذا، خلقه. هللا برش لو ويروى: الرسل، لسان عىل به لبرشنا نبي بغري يبرش كان
اإلبشار وكذلك البرشى، من وبشوًرا بًرشا بالضم أبرشه الرجل برشت يقال: الجوهري:
إبشاًرا؛ فأبرش بمولود برشته يقال: — وضمها الباء بكرس — البشارة واالسم والتبشري،
خفاف بن القيس عبد قال به، استبرشت أبرش: — بالكرس — بكذا وبرشت رس، أي

الربجمي:

ُم��ْم��ِح��ِل ِب��َق��اٍع ��ُه��ُم أَُك��فُّ ُغ��بْ��ًرا اْل��ُع��َال إَِل��ى اْل��بَ��اِه��ِش��ي��َن َرأَيْ��َت َوإِذَا
َف��انْ��ِزِل ِب��َض��نْ��ٍك نَ��َزلُ��وا ُه��ُم َوإِذَا ِب��ِه بَ��َش��ُروا ِب��َم��ا َوابْ��ِش��ْر َف��أَِع��نْ��ُه��ُم

بالرش تكون وإنما بالخري، إال تكون ال املطلقة البشارة اللغة: علماء بعض وقال
قولهم: حد عىل هذا يكون وقد أَِليٍم﴾، ِبَعذَاٍب ُهْم ْ ﴿َفبَرشِّ تعاىل: كقوله مقيدة، كانت إذا

السيف. وعتابك الرضب، تحيتك

1097



املتنبي ديوان رشح

تحدث وقوله: للرضورة. — وقفاته يف — القاف وسكن األسد. الضيغم: (625)
األرواح: القابض وإىل املشاة. وهم الرجالة، والرجل: الفرسان. أي أصحابها؛ يعني الخيل:
تروى واألرواح: األعداء. وقتله ووقائعه غزواته لكثرة يريد األرواح؛ قابض إىل أشكو أي

الوجه. الحسن مثل اإلضافة، عىل وبالخفض القابض، مفعول أنها عىل بالنصب
شمل اجتمع ماله جمع تفرق كلما يقول: االجتماع. والشمل: تفرق. شت: (626)
له تجمع أولياء عىل فرقه أو غزواته من ماًال جمع كلما الرشاح: بعض وعبارة معاليه.

املعايل. شمل
مبتدأ إضمار فعىل رفعه ومن تقدم، مما البدل فعىل همام: خفض من (627)
األمور يف يميض إنه يقول: السيف. جفن والغمد: الهمة. الرفيع امللك والهمام: محذوف،

تمام: أبو قال كما السيف، أيهما تدِر لم غمده من سيفه جرد فإذا السيف، مضاء

اْل��َق��َواِط��ُع ��يُ��وُف َوال��سُّ َس��َواءٌ َوُه��نَّ أَيْ��ِديً��ا اْل��َق��َواِط��ِع ِب��اْل��ِب��ي��ِض يَ��ُم��دُّوَن

والبأس: أعداءه. قتله لكثرة للموت أًخا جعله املوت، أخا يعني املوت: أم ابن (628)
وإذ شجعانًا كلهم لكانوا بأسه الناس من أحد لكل كان لو يقول: شاع، وفشا: الشدة.

القتل. لكثرة النسل فينقطع بعًضا بعضهم يقتل ذاك
سابًحا فرسه سمى وملا يسبح، جريه حسن من كأنه الذي الفرس السابح: (629)
و«بنحره» املنايا موج يف أي الظرفية: عىل املنايا» «موج ونصب موًجا، للمنايا استعار

الخناعي: خالد بن مالك كقول وهذا سابح، صلة

ال��لِّ��َم��ُم َواْه��تَ��زَِّت َع��َرْف��تُ��ُه��ْم ��ا َل��مَّ ِن��يَ��ٌة َال يَ��ْوَم ِم��نِّ��ي ��دِّ ال��شَّ ِب��أَْس��َرَع

روي وقد هذا الوفرة. فوق كان إذا الرأس شعر ملة. جمع واللمم: نية. يف لغة (نية:
األوبرا.) بنات يف كزيادتها الالم فزاد مني، ا شدٍّ بأرسع يريد مني، الشد بأرسع البيت:
فيكون — بالرفع — املنايا موج ويروى: ونصب. فحذف مني، الشد يف بأرسع أراد
إىل «غداة» وأضاف نحره. عند صار املنايا موج أن أي بنحره: خربه: مبتدأ، «موج»:
زيد. قدم يوم رأيتك تقول: الجمل، إىل تضاف الزمان ظروف ألن بعدها؛ التي الجملة
بهما يراد وأمىس؛ أصبح يقال: كما بعينه، وقت ال الحني مطلق هنا: بالغداة واملراد
يسبح فرس عىل املمدوح رأيت يقول: الكثري. املطر والوبل: الصريورة. أو الكون مطلق
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كما فرسه صدر يف األعداء سهام كثرت يوم فيه الجري يرسع أي الحرب؛ بحر موج يف
قدًما. ويميض لذلك يبايل ال فهو وشجاعته، إلقدامه وذلك الوبل، يكثر

إذا وكانوا القتال. والنزال: النظر. شدة والتحديق: الحرب. يف الكفؤ القرن: (630)
الخيل ويجنبون اإلبل يركبون كانوا وقيل: بالسيوف. بعض إىل بعضهم نزل القتال اشتد
ومنه الخيل. ويركبون اإلبل عن فينزلون نزال! تداعوا: العدو إىل وصلوا فإذا غزوا. إذا

الحمايس: قول

َه��يْ��َك��ِل اْل��َق��َواِئ��ِم أوِظ��َف��ِة ِب��َس��ل��ي��م ِط��َراِدَه��ا يَ��ْوَم اْل��َخ��يْ��َل َش��ِه��ْدُت َوَل��َق��ْد
أَنْ��َزِل؟ َل��ْم إِذَا أَْرَك��بُ��ُه َوَع��َالَم نَ��اِزٍل َل أَوَّ َف��ُك��نْ��ُت ن��َزاِل! َف��َدَع��وا:

أنزل لم حني أركبه وعالم املعنى: كان األرض إىل النزول بمعنى «نزال» جعلت (إذا
أنا حني يف أركبه وعالم قال: فكأنه راكب، هو ينزل لم حني أنه ومعلوم األرض، إىل
وعالم املعنى: كان — النزول بمعنى ال — املنازلة بمعنى نزال جعلت إذا أما راكب؟
عدم حني يف أي عليه؟ أقاتل لم إذا أركبه ولم أي عليه؟ األبطال أنازل لم إذا أركبه
مستدق وهو وظيف، جمع واألوظفة: الضبي. مقروم بن لربيعة والشعر عليه، قتايل
الفرس. به وصف العظيم، والهيكل: األرجل. والقوائم: وغريها. الخيل من والساق الذراع
من األوظفة سليم ضخم فرس عىل وأنا بالرماح، تطاردهم يوم الفرسان شهدت يقول:

العيوب.)
العني: وأغضت نزول. هناك يكن لم وإن منازلة، واملقاتلة نزاًال، القتال سمى ثم
لقتاله قصًدا نحوه النظر حددت قرن عني كم يقول. الرمح. طرف والسنان: غمضت.

الكحل. بمنزلة لعينه فجعله سنانه، فيها أدخل وقد إال عينه تطرف فلم
الحلم موضع قال: رفًقا، ارفق له: وقيل باألقران، الرفق إليه طلب إذا يقول: (631)
فيها، رفق فال الحرب أما السلم، يف يكونان إنما والحلم الرفق أن يعني الحرب؛ غري
طرقه قد املعنى وهذا موضعه. غري يف اليشء يضع — أحمق — جاهل فيها واملتحلم

الزماني: الفند قول ومنه الشعراء، من كثري

إِذَْع��اُن ِل��ل��ذِّلَّ��ِة اْل��َج��ْه��ِل ِع��نْ��َد اْل��ِح��ْل��ِم َوبَ��ْع��ُض

وابصة: بن سالم وقول
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اْل��َك��َرِم ِم��َن َف��ْض��ٌل ُق��ْدَرٍة َع��ْن َواْل��ِح��ْل��ُم َع��اِرُف��ُه أَنْ��َت ذُالٍّ اْل��ِح��ْل��ِم ِم��َن إِنَّ

الخريمي: وقال

َص��اِح��بَ��ُه يُ��َس��وُِّد ِع��زٍّا بَ��ْع��ِض��َه��ا َوِف��ي ِذلَّ��ًة اْل��َم��َواِط��ِن بَ��ْع��ِض ِف��ي اْل��ِح��ْل��َم أََرى

الشني: األعور وقال

ُغ��نْ��َم��ا َم��نْ��َق��َص��ًة تَ��ْخ��َش َل��ْم َم��ا اْل��ِح��ْل��َم أََرى إِنَّ��ِن��ي اْل��َم��ْرءُ أَيُّ��َه��ا َواْغ��ِف��ْر اْل��َع��ْف��َو ُخ��ِذ

والعقل. والتثبت األناة وهو السفه، نقيض والحلم:
تنوء واملرأة مثقًال. به نهض إذا بالحمل: ناء ويقال: أثقله. الحمل: به ناء (632)
بكرس — والحمل مثقلة. بها تنهض أي بعجيزتها: تنوء وهي تثقلها. أي عجيزتها؛ بها
يف يحمل ما فهو — الحاء بفتح — الحمل وأما رأس، أو ظهر عىل حمل ما — الحاء
يفتحه من فمنهم الثمر من الشجرة تحمله ما أما الحيوان. جميع يف األوالد من البطن
حمل متصل فكل الرأس، عىل يحمل بما يشبهه يكرسه من ومنهم البطن بحمل تشبيًها
بارش أنه لوال يقول: بالرزانة حلمه يصف بالكرس— — ِحمل منفصل وكل — بالفتح —
لثقله، واندكت حمله عن األرض لعجزت دونها به ونهض األرض عن حلمه حمل بنفسه
وصف يف ساغ — الجبل — بالطود يشبه والحلم والثقل بالرزانة يوصف الحلم كان وملا
الصفة. بهذه الثقل من لكان جسًما الحلم كان لو أنه واملعنى الكالم، هذا املمدوح حلم
وتوجهت قصدتك أنها يعني املقاصد، جميع عن الناس آمال تباعدت يقول: (633)
ويروى: بابك، إىل إال لها سبيل ال أي إلخ» … بها «وضاق قوله: وهو غريك، دون نحوك

الغائب. عىل بابه إىل
البيت: آخر إىل بعدها وما و«هبوا» ليًال، السري والرسى: الجود، الندى: (634)
ويقول يناديهم فكأنه طلبه، عىل عنه القاعدين يستحث نداه شيوع إن يقول: حكاية.
الرجل هب ويقال: هذا، البخل. بجوده هلك فقد إليه. وارسوا نومكم، من استيقظوا لهم:
الهباب إن قالوا: فقد ونشاطه، اليشء لقوة موضوع فعل وهو استيقظ، إذا نومه من

لبيد: قال كان، ما النشاط
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َج��َه��اُم��َه��ا اْل��َج��نُ��وِب َم��َع َخ��فَّ َص��ْه��بَ��اءُ َك��أَنَّ��َه��ا ال��زَِّم��اِم ِف��ي ِه��بَ��اب َف��َل��َه��ا

أرسع. وخف حمراء. أي صهباء؛ سحابة كأنها يريد وصهباء: النشاط. (الهباب:
السري، يف نشاط الحال هذه مثل يف الناقة لهذه أي فيه؛ ماء ال الذي السحاب والجهام،
ماءها هراقت التي بقطعها الجنوب ذهبت قد حمراء سحابة سريها رسعة يف فكأنها

غريها.) من ذهابًا أرسع وتلك عنها، فانفردت
وهب سكون، بعد جاءت إذا الريح وهبت السكون، يزايل ألنه النائم؛ هب ومنه

للقطع. اهتز إذا السيف: وهب السفاد، وأراد هاج، التيس
معجلة يعطيها ألنه للوعد؛ مجاًال تدع لم عطاياه إن يقول: اعرتضت. حالت: (635)
وال إنجاز هناك يكن لم وعد ثم يكن لم إذا ألنه مطل؛ وال إنجاز إليه يعزى ال ثم ومن

السلمي: أشجع قال كما مطل،

اْل��َغ��َم��اِم َص��ْوُب اْل��غ��يُ��وِث بَ��ْرَق ـ��ب��ُق ـْ يَ��س�� َك��َم��ا ِب��ال��نَّ��َواِل اْل��وَْع��َد يَ��ْس��ِب��ُق

ينجزها حاجته ونجز قضاؤها. وإنجازكها: قضيت، إذا الحاجة نجزت ويقال: هذا،
أردت إذا أمثالهم: ومن وعد. ما حر أنجز ويقال: الوعد. ونجز قضاها نجًزا: — بالضم —
تسافكوا القوم: (تناجز القتال بعد الصلح يطلب ملن يرضب املناجزة، فقبل املحاجزة

ناجز. فهو وذهب فني اليشء: نجز من ذلك وكل ذلك.) يف أرسعوا كأنهم دماءهم،
الذبياني: النابغة قال

نَ��َج��ْز َوَق��ْد أَْض��َح��ى َق��ابُ��وٍس أَِب��ي َف��ُم��ْل��ُك َوِع��ْص��َم��ًة ِل��ْل��يَ��تَ��اَم��ى َرِب��ي��ًع��ا َوُك��نْ��َت

بمنزلة إليهم إحسانك يف لليتامى كنت يقول: املنذر. بن النعمان كنية قابوس: (أبو
فني ونجز: الهالك، من اإلنسان به يعتصم ما والعصمة: الناس. عيش به الذي الربيع

الوقت.) ذلك يف مات ألنه الضحى؛ وقت انقىض أي وذهب،
تنتهي ا حدٍّ لها يجعل أن أي تحديدها؛ عىل أحد يقدر ال عطاياه إن يقول: (636)
من وأيرس تحديدها، من أقرب الفائت رد بل فات، ما رد عىل أحد يقدر ال كما إليه،

يحصيان. ال وهما والرمل املطر إحصاء إحصائها
نفيًا يكون أن ويجوز اإلنكار، معناه واالستفهام: تعيب، ما تنقم: ما (637)
القدم، باطن واألخمص: للممدوح. أخمصه: ويف لأليام. وجوهها: يف والضمري وإخباًرا.
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وذلت بعزه، األيام غلب إنه يقول: بنعل. متعلق ألخمصه: خرب، ونعل: مبتدأ، ووجوهها:
تقدر ال فاأليام الذل يف كالنعل رجله تحت يصري حتى بأخمصه يطؤه من ذل األيام له

فعله. تعيب أو تخالفه أن
يعجزه ال إنه يقول: وجوده. قل أي عز» «وإن وقوله: وأعجزه. غلبه عزه: (638)
عنه يعجز فإنه له نظري وجدان املراد األمر ذلك يكون أن إال وجوده قل وإن يحاوله أمر

البحرتي: يقول كما وهذا نظريه، لعدم

َش��رَواه يُ��َرى أَْن ��ي تُ��بَ��غِّ َح��تَّ��ى تُ��ِص��ي��بُ��ُه ال��رَِّج��اُل تَ��بْ��ِغ��ي الَّ��ِذي ُك��لُّ

أيًضا: ويقول مثله.» أي «رشواه:

ِرَك��اِب��ي اْل��ُم��َح��اِل َط��َل��ب َل��ُم��َك��لِّ��ف إِذن إِنِّ��ي َش��ِب��ي��َه��ُه َط��َل��بْ��ُت َوَل��ِئ��ْن

تمييز، وفخًرا كفى، مفعول وهو املمدوح، رهط وهم طيئ، من بطن ثعل: (639)
يقول: َشِهيًدا﴾. ِباهللِ ﴿َوَكَفٰى تعاىل: قوله يف مثلها زائدة، والباء كفى. فاعل منهم: وأنك
وليفخر قال: كأنه الكالم، أول عليه دل مضمر بفعل دهر وارتفع منهم. أنك فخًرا كفاهم
أن استحق قد دهر وليفخر يعني لدهر. صفة فأهل: أهله، من أمسيت ألن أهل دهر
رفع ويجوز دهر، وكذلك أي الخرب: محذوف مبتدأ «دهر» تجعل أن ولك أهله، من تكون
لتعلق الكون بمعنى خربها مع «أن» ألن املقدر؛ املصدر وهو كفى، فاعل عىل عطًفا دهر
ودهر منهم. كونك فخًرا ثعًال كفى تقديره: كائن، هو الذي املقدر الفاعل باسم منهم
بكونك فخروا أنهم أي فيه أنت دهر فخًرا وكفاهم أي أهله: من أمسيت ألن مستحق

تمام: يقول كما أيامه، لنضارة بزمانك وفخروا منهم

َج��م��ُع ُح��ْس��ِن��َه��ا ِم��ْن أَيَّ��اَم��ُه��ْم َك��أَنَّ

محذوف: مبتدأ خرب ألنه رفع وأهل قال: ثعال، عىل عطف ودهًرا فورجه: ابن وروى
كونك العرب سائر عىل فخًرا ثعال كفى فاملعنى: وبعد أهله. من أمسيت لن أهل هو أي

أهله. من كونك األزمنة سائر عىل فخًرا كفاه الدهر وكذلك منهم،
منك طلبت لنفس ويل يقول: غفلة. أي وغرة: بالحيلة، ذلك طلبت حاولت: (640)
لفالن طوبى فقولهم: الطيب، من فعىل وطوبى: إبصارك. من تخلو ال لعني وطوبى غفلة

1102



الالم قافية

الجنة اسم طوبى: وقيل له، خري وقيل: له، حسنى له: طوبى وقيل له، الطيب العيش أي
رحمة، كلمة وويح: عذاب، كلمة «ويل» الجوهري: قال وويل، بالحبشية. وقيل بالهندية،
ولك لزيد، وويح لزيد ويل يقال: باالبتداء، مرفوعان وهما واحد، بمعنى هما وقيل:
ويًحا هللا ألزمه قلت: وكأنك فعل، بإضمار فتنصبهما لزيد، وويًحا لزيد ويًال تقول أن
— باإلضافة — زيد وويل وويلك زيد. وويح ويحك تقول: أن وذلك ذلك، ونحو وويًال
عذاب يف وقع من لكل تقال كلمة الويل الزجاج: وعبارة فعل. بإضمار أيًضا فتنصبهما
وقع ملن به يدعى الهالك والويل: والهالك. العذاب اللغة يف الويل وأصل قال: هلكة. أو
ويح قلت: يستحقها، لم هلكة يف وقع فإن ِفنَي﴾. ِلْلُمَطفِّ ﴿َويٌْل ومنه: يستحقها. هلكة يف
تقتله سمية ابن «ويح ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول سيدنا قول ومنه الرتحم. معنى فيه يكون لزيد،

الباغية!» الفتة
الحاجة. والفاقة: إمطاره. يؤمل سحابه إىل وتطلع إليه نظر الربق: شام (641)
تحقق ألنك عطاءك؛ ي يُرجِّ بفقري فاقة ال يقول: الجدب. واملحل: الشديد. املطر والصيب:
لتوجيه مثل برقك: وشام كان. حيث خصيب جودك ألن كنت؛ حيث جدب وال مرجوه،

السحاب. برق يشام كما إليه األمل
قال والربء. النقه بعد العلة عاودته ونكاسا: ونكسا نكًسا املريض نكس (642)

الهذيل: عائٍذ أبي بن أمية

انْ��ِدَم��اِل بَ��ْع��َد اْل��ُح��بِّ ِم��َن نُ��َك��اًس��ا ِل��ي َه��اَج َق��ْد ِل��َزيْ��نَ��َب َخ��يَ��اٌل

بعد السقم إىل أعاداني قد إياي وصاله وهجر يل الحبيب هجر مواصلة إن يقول:
تمامه. بعد املحاق إىل الهالل يعاد كما الصحة،

نقصان وبمقدار بالهزال ينقص جسمه إن يقول: والحزن. الهم البلبال: (643)
ذلك بمقدار بلباله زاد يشء جسمه من نقص كلما أي الحزن؛ زيادة تكون الجسم

النقص.
من أي ريا: من وقوله: الصحراء. والدو: الديار، آثار من اسودَّ ما الدمنة: (644)

زهري: كقول بيانية، «من» ريا، دمن

تَ��َك��لَّ��م َل��ْم ِدْم��نَ��ة أَْوَف��ى أُمِّ أَِم��ْن
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ينبت سوداء بثرة أي شامة، والخال: املحبوبة. اسم وريا: أوىف. أم دمن من يريد:
قف يقول: خد. يف بخالني الصحراء يف دمنتيها شبه الخد، يف وتكون غالبًا، الشعر حولها
كأنهما بقيتا فقد أهليهما، من فيهما كان من وتذكر لتنظرهما املحبوبة هذه بدمنتي

خد. يف خاالن
جمع والعراص: بقف. متعلق وبطلول: الديار، آثار من بقي ما الطلول: (645)
الليايل. يف النجوم تلوح كما العراص يف الئحات بطلول قف يقول: الدار. ساحة عرصة؛
تلوح كما خالية عراص يف تلوح األحباب ديار من الباقية الشاخصة الطلول أن يعني

املظلمة. الليايل يف النجوم
يدخله أن املطر ماء يقيه الخباء حول يحفر ما وهو نؤى، جمع النؤي: (646)
لها. صوت ال يريد وخرس: الخلخال. — بفتحتني — خدمة جمع والخدام: كالخندق.
استدارتها يف األخبية آثار حول النؤي شبه السمان. الغالظ والخدال: ساق. جمع والسوق:
يسمع فلم الخلخال فيها يتحرك لم الساق غلظت وإذا الغليظة، األسؤق حول بالخالخيل
الرتاب، يف تدفن لم النؤي بأن إخبار وهذا بالخرس. الخالخيل وصف ثم ومن صوت، له

تمام: أبي قول من وهذا الخلخال، الغليظة الساق تمأل كما مألها به أحدقت ما وأن

��َواُر ال��سِّ انْ��َق��َص��َم َم��ا ِم��ثْ��ُل َونُ��ْؤٌي ُح��ْزنً��ا لُ��ِط��ْم��َن َك��اْل��ُخ��ُدوِد أَثَ��اٍف

األول: قول من وأصله الخدام، إىل السوار من اللفظ فنقل

اْل��ِم��ْع��َص��ُم ��َواَر ال��سِّ َق��َص��َم َم��ا ِم��ثْ��ُل أَْو ِم��َح��اَق��ُه اْل��ِه��َالَل نَ��َق��َص َك��َم��ا نُ��ْؤٌي

فإنني هواها يف تلمني ال أي بتلمني؛ متعلق هواها، يف أي املحبوبة، يف فيها: (647)
العذال. أعذل أنت كنت وإن العشاق أعشق

واألنثى، الذكر عىل تطلق والحية نفسه، بالحية وعنى والفراق، البعد النوى: (648)
تعود أنه يعني كله، ظل والليل الليل، وبربد النهار يف الفلوات بحرِّ تمرس قد أنه يريد:
وأنه الفراق من شكاية وهذا الواحدي: قال األسفار، فيه تؤثر فال والربد الحر يف السري

به. مبتًىل
ليًال. السري وهو الرسى، من وأرسى: والهول. الفزع والروع: أنفذ. أمىض: (649)
والخيال خوف، غري من األرواح ألخذ الحروب غمار يخوض ألنه املوت؛ بملك نفسه شبه

املسافات. لبعد يكرتث وال بالرسى يوصف
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صفة ويدنو: بمحب، متعلقة للتقوية عليه الداخلة والالم الهالك. الحتف: (650)
إنه يقول: املبغض والقايل: — السابق البيت يف — أمىض عىل عطف ومحب: لحتف،
العمر، ذلك طال وإن الذل يف للعمر ومبغض العز، يف كان إذا القريب للحتف محب

الذل. يف الحياة من إليه أحب العز يف املوت أن يعني
لسكونها النون فحذف الجن، من أراد ملجن: وقوله: الراكب. جمع الركب: (651)
القني. بني يف وبلقني العنرب»، «بني يف بلعنرب كقولهم: وهذا الجن، من الالم وسكون
رسعة يف كالطري وركائبهم والفلوات املجاهل إلفه يف كالجن إنهم يقول: الهيئة. والزي:

تمام: أبي قول من وهذا املسافات. قطع

َف��َط��يْ��ُر ��ة ُش��قَّ ��ُم��وا يَ��مَّ أَْو َف��ِج��نُّ َس��َرْوا إِْن ثُ��بَ��ٍة ِف��ي

البعيد.» السفر والشقة: الجماعة. «الثبة:
الصحراوات. والبيد: اإلبل. إليه تنسب العرب كانت كريم فحل الجديل: (652)
بنا تقطع الكريم الفحل هذا بنات من الرسعة يف كالطري هي التي الجمال هذه إن يقول:

الغوني: رصيع قول من وهذا تفنيها. حتى لآلجال األيام قطع املفاوز

أََم��ِل إَِل��ى يَ��ْس��َع��ى أَج��ٌل َك��أَنَّ��ُه َرَه��ٍج ذُو َواْل��يَ��ْوَم ُم��َه��ج َع��َل��ى ُم��وٍف

الهوجاء. كالريح وخفتها لنشاطها سريها يف تستوي ال التي الناقة الهوجاء: (653)
ذبالة جمع والذبال: الزيت. والسليط: بها. ماء ال املفازة وهي ديمومة، جمع والدياميم:
واملعنى: الفتيلة، دهن يف النار تأثري الفلوات فيها أثرت قد ناقة كل يقول: الفتيلة. وهي
ألهبتها قد املفاوز إن الرشاح: بعض وعبارة الفتيلة. دهن النار تفني كما السري أفناها قد

الفتيلة. دهن يف النار أثر فيها فأثرت والحر بالظمأ
الحسن يف بالبدر املمدوح شبه األسد؛ والرضغامة: قاصدات. عامدات: (654)
إنه قال: ثم والشجاعة، البأس يف وباألسد والكرم، الجود يف وبالبحر والعلو، والرشف

الفضل. كثري أي مفضال
ربيًعا؛ املمدوح جعل — السابق البيت يف — يزر مفعول عىل عطف وربيًعا: (655)
الربيع، لذلك — مطًرا — غيثًا عطاءه وجعل الخصب، عىل ويطلق املعروف الزمن وهو
مجيء بعد ويحسن يتفتح إنما الزهر ألن الغيث؛ يضاحك زهًرا الشاكرين شكر وجعل
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هذا وكأن األلفاظ، لتجانس رياًضا ملعاليه استعار ثم العطاء، بعد يكون كالشكر الغيث
الشاكرون. عليه أثنى ما للجود وحبه كرمه لوال ألنه معاليه؛ رياض من طلع قد الزهر
املطر. بعد الزهر ابتسام الثناء ثغور له فتبتسم السائلني عىل يمطر جوده إن يقول:

هبوبها واللفح: الربد. يف هبوبها الرياح: ونفح نسمت، أو هبت الريح: نفحت (656)
منه: وقوله الرشق. جهة مهبها ريح والصبا: ريحه. فاحت ينفح: املسك ونفح الحر، يف
بالنسيم مكارمه ذكر من انترش ما شبه بالربيع املمدوح شبه ملا املذكور. الربيع من أي
آمالنا. من مات ما أحيت كرمه أخبار من نسمة علينا هبت يقول: الربيع. يف يهب الذي

الهالك. والبوار: والصديق، الحليف وهو موىل، جمع املوايل: (657)
العيوب: أكرب أن يرى هو يقول: األسد. والرئبال: واعتقاده، رأيه يف أي عنده (658)
ألن عليه؛ كالطعن ذلك كان باألسد أحد شبهه وإذا ويتحاماه، يتجنبه ثم ومن البخل،
يعيب عيب أكرب — البيت لصدر تفسريًا — العكربي وقال وإقداًما. بأًسا دونه األسد
هذا، بخيل. هو قال: إنسانًا عاب فإذا بخيًال، يحب فال كريم ألنه البخل عنده أحًدا به
وتركه. الهمز عىل — والريابيل الرآبيل والجمع: مخفًفا، سمع وقد — مهموز والرئبال

لجرير: وأنشد الهمز، ترك فيه يجوز بعضهم: قال

اْس��تَ��َج��ابَ��ا ِل��ي أَري��َح��اءَ َوَح��يَّ��ة ِم��نِّ��ي يَ��َخ��ْف��َن اْل��ِب��َالِد َريَ��اِب��ي��ُل

املقدس.) بيت (أريحاء:
النمريي: حية ألبي ومثله

ِن��ْك��ُس َوَال َك��َه��اٌم ِف��ي��نَ��ا َم��ا َريَ��اِب��ي��َل ِق��تَ��اِل��نَ��ا ِف��ي يَ��ًدا ُك��نَّ��ا َك��َم��ا َويَ��ْل��َق��ى

األسد. فعل ويفعل الناس عىل يغري أي يرتأبل: فالن ويقال:
أن عادته يقول: العطاء. والسيب: الصوت. هنا وهي نغمة، جمع النغمات: (659)
من الجراحة مبلغ منه ذلك بلغ سائل من نغمة عطاءه سبقت فإن سؤال بغري يعطي
السائل نغمة عليه يشق أنه يعني بطلبه. أتى حتى تأخر عطاءه أن عىل أسًفا املجروح؛
فلم فقسمه معاوية، من مال أتاه السالم عليهما عيل بن الحسن أن ويحكى اإلعطاء. قبل
عىل جاء قد أعرابي وإذا فالتفت مجلسه، من بها يقوم أن فأراد دينار، خمسمائة إال يبَق
عندنا يبَق ولم أتيت إنك له: وقل الدنانري، هذه إليه ادفع لغالمه: الحسن فقال له، ناقة
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فماذا قاصًدا، إال أتيتك ما وهللا هللا! رسول بنت ابن يا له: وقال األعرابي فأخذها سواها.
ثم لنا، السائل رجاه ما عىل ا شحٍّ السؤال قبل نعطي أناس إنَّا له: فقال بحايل؟ أعلمك

أنشد:

َواْألََم��ُل ال��رََّج��اءُ ِف��ي��ِه يُ��ْس��ِرُع َخ��ِض��ٌل َج��نَ��ابُ��نَ��ا أُنَ��اٌس نَ��ْح��ُن
يَ��َس��ُل َم��ْن َرَج��اُه َم��ا َع��َل��ى ��ا ُش��حٍّ نَ��اِئ��َل��نَ��ا ��ْؤِل ال��سُّ َق��بْ��َل نَ��بْ��ذُُل

زائدة: بن معن يرثي حفصة أبي بن مروان قول املعنى هذا ومثل

��َؤاَال ال��سُّ َراَح��ِت��ِه َف��يْ��ُض َويَ��ْس��ِب��ُق ِث��ق��ٍل ُك��لَّ يَ��ْح��ِم��ُل َك��اَن َم��ْن ثَ��َوى

اإلمام (لعل الجراح يلتذ كما السائل بنغمات يلتذ املعنى: التربيزي: الخطيب وقال
وقد شجاع). كريم أنه أي الوغى: يف تصيبه التي بالجراحات يلتذ كما يريد التربيزي

هكذا: البيت هذا اليازجي روى

ِب��ُس��َؤاِل َس��يْ��ِب��ِه َق��بْ��َل ُس��ِب��َق��ْت ِن��ع��َم��اٌت ِع��نْ��َدُه َواْل��ِج��َراَح��اُت

عىل أو للتخفيف وفتحها اإلتباع، عىل العني كرس «نعمات» يف يجوز هكذا: ورشحه
سبق عادته أن يريد: بسبقت. متعلقة وبسؤال: الجمع. جمع فتكون نعم، جمع أنها

املجروح. عند كالجراحة له مؤمًلا ذلك كان عطاءه السؤال سبق فإذا للسؤال، عطائه
األمور، ودجنات الخطوب مشكالت يف يهتدى برأيه ألنه منريًا؛ رساًجا جعله (660)
النحر، عىل القميص من انفتح ما والجيب: املسائل، من أشكل ما إىل يهتدى بعلمه أو
واألبدال: دنس. عىل يشتمل ال ثوبه أن أي العيب؛ من الطاهر عن عبارة الجيب: والنقي
للخلق، ونصحهم دعواتهم إجابة يف األنبياء من أبدال ألنهم بذلك سموا الزهاد؛ العباد

آخر. مكانه هللا أبدل أحدهم مات إذا ألنه وقيل:
الزاي بفتح — والزلزال الداهية. وهي بائقة، جمع والبوائق: الرش. النضح: (661)
رجله من يسيل الذي املاء رشا صاحبيه: مخاطبًا — يقول املصدر. وبكرسها: االسم، —

صالحه. بربكة الزلزال من آمنة ترص املدائن عىل توضأ إذا
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هللا أعله مصدر واإلعالل: للثوب. بيان وهو كمني، بال يشق قميص البقري: (662)
من بكما مما تشفيا حتى به تربًكا بثوبه واستشفيا يقول: املرض. وهي بعلة، أصابه إذا

اإلعالل.
مأل قد كونه حالة ذكر بما موصوف هو أي العامل، مضمرة حال مالئًا: (663)

خوفه. من القلوب ومأل عطائه من األرض
فملكها. كلها إليه ضمها شاء ولو لحقارتها الدنيا يف زاهد إنه يقول: (664)

لشجاعته نفسه يقول: الرماح. والعوايل: السيف. حد ظبة، جمع الظبا: (665)
نظر إذا وهيبته النرص، له يكفل الرأي يف بإصابته وتدبريه الجيش، مقام تقوم وقوته

والرماح. السيوف مقام تقوم
أعداءه أتى املال فني فإذا بالعطاء ماله يفرق أنه يعني الواحدي: قال (666)
يف رضبه فوقع ومتالف، مفيد هو يقال: كما أموالهم، عىل وأغار جماجمهم فرضب
إىل عاد ما ماله يفرق لم لو ألنه األبطال؛ رءوس يف الحقيقة يف يكون أمواله رءوس

كقوله: وهذا أموالهم، واستباحة قتالهم

اْل��َه��يْ��َج��اءُ تَ��ْج��بُ��ُر َم��ا ِب��نَ��َواِل��ِه َم��اِل��ِه َج��نَ��اَح��ْي ِم��ْن يَ��ْك��ِس��ُر ��ْل��ُم َف��ال��سِّ

الوقت وليس خوفهم لشدة حرب يوم يف كأنهم حتى يخافونه أبًدا هم يقول: (667)
لم وإن فيهم، ومضائه رأيه إلعماله يتقونه الدهر فهم أي جني: ابن وقال حرب. يوم

لقاء. وال بحرب يبارشهم
الذي اليابس الطني والصلصال: الحمرة. إىل لونه يرضب الذي الورد: العنرب (668)
من خلقوا الناس وسائر العنرب من خلق وطهارته لنقائه إنه يقول: الفخار. منه يعمل

بينهما. ما وشتان صلصال، طني
ما ألن منه؛ العذوبة استفاد إنما املاء إن يقول: السائغ. البارد الزالل: املاء (669)

عذبًا. فصار املاء مع اجتمع منها خلق التي طينته بقي
مما بقي ما وإن يقول: والسكون. الرسوخ والركانة: كرهه. اليشء: عاف (670)
بذلك فأفادت الجبال يف فحل الناس يف يحل أن وأنف كره والرزانة الحلم من أعطى

وركانتها. ثباتها
مصدر والشهود: الرأي. من وترى: الحرب، ضد والسلم: يخدعه. يغره: (671)

التايل. البيت يف املعنى وتتمة الحضور. بمعنى
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الشانئ هو والشاني: عنه. أغناك وكفاكه: القتال، إىل ذاك: بقوله اإلشارة (672)
يغرني ال يقول: واألمثال. األشباه واألشكال: حال، وذليًال: املبغض. أي — بالهمز —
وإنما الجبن؛ من ذلك إن فأقول القتال، حضور ترى ال وأنك السلم محبتك من أراه ما
أن يستحقون لك أكفاء هناك ليس وأن ذل، قد عاداك من أن عنه وأغناك القتال كفاك

حرب. يف تنازلهم
السخط غريه لو أي زائدة؛ منه يف و«من» كفاكه فاعل عىل عطف واغتفار: (673)
يقول: شانيك. عيش قوله: عليه دل األعداء، إىل تعود هامهم يف والكناية الرءوس، والهام:
رءوسهم لدست والعفو االغتفار ذلك السخط غري ولو وتجاوزك عفوك القتال وكفاك
وحملوك أحفظوك لو جني: ابن وقال لنعالها. نعاًال هامهم تصري حتى خيلك بحوافر
السخط غري لو بقوله: الحفيظة عن كنايته يف أحسن ولقد ألهلكتهم، االغتفار ترك عىل

ومثله: منه،

َوال��تَّ��َك��رُُّم بَ��أُْس��ُه ِف��ي��ِه َألَثَّ��َر يَ��ُس��رُُّه َم��ا َق��بْ��َل��ُه َخ��ْل��ًق��ا َض��رَّ َوَل��ْو

فيه. بأثر الرضر عن كنى
تضمني، ففيه — السابق البيت يف — نعال من حال بمحذوف متعلق الجياد: (674)
عري فرس يقال: عليه. رسج ال الذي وهو عري، جمع واألعراء: قوم. عليه عابه وقد
أعراء الحرب تدخل إنها يقول: الدابة. تلبسه ما وهو جل، جمع والِجالل: أعراء. وأفراس

جرير: قال كما عليها، جف الذي الدم من ِجالل وعليها منها تخرج ثم الِجالل من

أَْش��َق��َرا اْل��ج��وَن تَ��ْح��َس��َب َح��تَّ��ى ال��طَّ��ْع��ِن ِم��َن َخ��يْ��ِل��نَ��ا أَْل��َواَن ال��رَّْوِع يَ��ْوَم َوتُ��نْ��ِك��ُر

والذوائب: السيوف. بالحديد: واملراد «لو»، جواب عىل معطوف استعار: (675)
— الذوائب لون فإن وتعري تستعري سيوفه إن يقول: الشعر. من الخصلة ذؤابة؛ جمع
البياض وهو — ولونها اسودت، عليها جفت إذا الدماء أن وذلك إليها، ينتقل السواد وهو

األطفال. تشيب بالروع فإنها الذوائب إىل ينتقل —
شاربه بدن يف الثابت السم: من والناقع الظرفية. عىل ونصب التارة، الطور: (676)
سم أنت يقول: الحلق، يف يتسلسل الذي العذب املاء والسلسال: يقتله. حتى يزايله ال

دؤاد: أبو قال الشعراء، من كثري طرقه املعنى وهذا ألوليائك، حلو ألعدائك
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اْل��ُع��َراُم يُ��َراُم إِذَا َوُع��َرام أَنَ��اٌة ِل��ْل��ُم��َالِي��ِن��ي��َن َف��ُه��ُم

نواس: أبو وقال

َول��ي��اُن َش��َراَس��ٌة ِف��ي��ِه َك��ال��دَّْه��ِر اْل��ِع��َدا َع��َل��ى يَ��َداُه نُ��ِص��َرْت اْم��ِرٍئ َح��ذَر

قال: السيف، إىل الشيص أبو ونقله

َخ��ِش��نَ��اِن َخ��اَش��نْ��تَ��ُه إِْن اُه َوَح��دَّ م��تْ��نُ��ُه َالَن َاليَ��نْ��تَ��ُه إِْن َوَك��ال��َس��يْ��ِف

الناس. عنه غاب موضع عن غبت فإذا الناس أنت يقول: (677)
والهطل: صباًحا. املنترشة السحائب والغاديات: منزل. ورب أي ومنزل: (678)
ألنا الحقيقة؛ عىل بمنزل لنا ليس نزلناه منزل رب يقول: املاء، الكثرية وهي هاطلة، جمع
وقد نزلوه. روًضا يعني املاطرة، الباكرة السحاب غري ليشء بمنزل وليس عنه نرتحل

الرشح. هذا يف «رب» واو عىل القول أسلفنا
الرائحة. الذكي واألذفر: طيبان. نبتان والقرنفل: والخزامى الرطب. الندي: (679)
لسكونها النون فحذف الوحش، من أي ملوحش: وقوله كثريًا. يحل الذي واملحلل:
من محلل غري الوحش من محلل فهو الناس دون الوحش يحله يقول: الالم. وسكون

القيس: امرؤ قال الحلول، به الناس أكثر إذا محلل؛ مكان الجوهري: قال اإلنس.

اْل��ُم��َح��لَّ��ِل َغ��يْ��ُر اْل��َم��اءِ ن��م��ي��ر َغ��ذَاَه��ا ِب��ُص��ْف��َرٍة اْل��بَ��يَ��اِض اْل��م��َق��انَ��اِة َك��ِب��ْك��ِر

الدرة هذه غذا قال: ثم مثلها، يَر لم أو مثقوبة غري درة املقاناة» «بكر بقوله: (أراد
خالط يشء وكل الخلط، واملقاناة: ذلك. فيكدره عليه الناس حلول يكثر لم عذب غري ماء
الحسن زيد قولهم: حد عىل وخفضه، البياض بنصب البيت ويروى قاناه. فقد شيئًا

قنى».) مادة: و«اللسان»، «الزوزني» «انظر: معناه يف كثرية آراء البيت يف الوجه.
أي أختها؛ الظبية راعت يقال: غريه. مع يرعى الذي واملراعي. ظهر. : عنَّ (680)
هللا؛ حينه يقال: الهالك، وهو الحني، من واملحني: ولد. لها الظبية واملغزل: معها. راعت
قد مغزل ظبية مع يرعى ظبي املوضع هذا يف لنا ظهر يقول: املنجا. واملوئل: أهلكه. أي

ذهب. حيثما ندركه ألننا صيدنا من إليه ينجو موضع وفاته أجله، حان
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مخفف الياء، بتشديد وأصله وبكرستني فكرس بضم والحيل العنق. الجيد: (681)
والتفضل: وجوهر. وفضة ذهب من املرأة به تتزين ما فسكون، بفتح َحْيل جمع للقافية؛

القيس: امرئ قول ومنه املنزل، يف يبتذل ثوبًا املرأة تلبس أن

��ِل تَ��َف��ضُّ َع��ْن تَ��نْ��تَ��ِط��ْق َل��ْم ��َح��ى ال��ضُّ نَ��ئ��وُم ِف��َراِش��َه��ا َف��ْوَق اْل��ِم��ْس��ِك ف��ت��ي��ُت َوتُ��ْض��ِح��ي

بعد بنطاق وسطها تشد لم أي تفضل؛ بعد تنتطق لم أي تفضل: عن تنتطق (لم
تَخدم.) وال تُخدم منعمة، مخدومة أنها يريد املهنة، ثوب لبسها

يراني حذيفة أبي موىل سالم إن هللا: رسول يا قالت حذيفة، أبي امرأة حديث ويف
شأنه؟ يف تأمرني فما واحد، بيت إال لنا وليس — مهنتي ثياب يف متبذلة أي — فضًال
يلبس أن عن جيده حسن الظبي هذا أغنى يقول: رضعات.» خمس «أرضعيه فقال:

اللباس. اتخاذ عن بهذا فاستغنى العري تعود وقد بها يتزين حليًا
ومعرتًضا: الظباء، لون لونه يشبه طيب والصندل: به، طاله بالطيب: ضمخه (682)
األوعال، من الذكر واأليل: معرتًضا، كونه حال يف ذكر بما أصفه أي العامل؛ مضمرة حال
الياء يبدلون «إجل» إيل: يف قالوا وربما أياييل، والجمع وأيل، وإيل أيل لغات ثالث وفيه

النجم: أبو قال جيًما،

األج��ِل ُق��ُرون ��يْ��ِف ال��صَّ َع��ب��ِس ِم��ْن ل ال��ش��وَّ أَذْنَ��اِب��ِه��نَّ ِف��ي َك��أَنَّ

والبعر.) البول من الذنب هلب عىل يبس ما (العبس:
قرون ويروى: جيًما. املشددة الياء يجعل األعراب بعض العالء: بن عمرو أبو قال

األيل. كقرن طويل بقرن لنا اعرتض يقول: الصندل، بلون لونه املتنبي شبه اإليل.
حبل. جمع واألحبل: به. يشد ما والوثاق: الكالب. يسوس الذي الكالب: (683)
ما الكالب فيحل تأمله، يستطيع فال إليه النظر من الكلب يتمكن ال لرسعته إنه يقول:

عليه. ويطلقه الكلب به يشد كان
واألشدق: أشدق، كلب عن األحبل حل أي «حل»، ب متعلق أشدق: عن (684)
مسامري. فيها التي الكلب قالدة وهو ساجور، رقبته يف الذي واملسوجر: الشدق. الواسع
الصيد؛ عىل يسطو الذي الساطي: الضامر. واألقب: سلسلة. عنقه يف الذي واملسلسل:
الخلق. السيئ والرشس: األرض. يف األخذ البعيد هو جني: ابن وقال عليه. يصول أي
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بهذه كلب عن األحبل حل إنه يقول: الخلق. الحسن الفتي الرسيع القوي الشمردل:
األوصاف.

كالبي. صاحب أي كالبي؛ قوله من املفهومة للكالب «منها» يف الضمري (685)

الطلب. عن يفرت ال أي يغزل: وال ونحوها. الشاة صوت وهو الثغاء، من يثغ: إذا وقوله:
تحري أي — الكلب فغزل وجهه يف ثغا يأخذه: وكاد الظبي من دنا إذا الكلب أن وذلك
تضمنها عىل بإذا — ويغزل يثغ — الفعلني وجزم الغزال، صوت من مكانه ووقف —
من يفَرق ال الكلب، هذا إن يقول: بالشعر. الخاصة التجوزات من وهو الرشط، معنى
املوثق فاملوجد: املفصل، رخو الفقرة موجد قال: ثم ثغا، إذا عنه يفرت وال الغزال صوت
الظهر، فقار واحدة بالفتح: — الفقارة ومثلها — وفتحها الفاء بكرس والفقرة: القوي.
يف وقيل وفقار، فقر والجمع العجب، إىل الكاهل لدن من الصلب عظام من انتضد ما وهو
ألخذه. أرسع وذلك املفاصل لني الظهر قوي أنه يعني وفقرات. وفقرات فقرات الجمع:
وذلك عليه؛ أقبل ما يرى كما عنه أدبر ما يرى إنه يقول: املرآة. السجنجل: (686)
أي سجنجل؛ يف ويروى: باملرآة. حدقته صفاء شبه وقد تيقظه، وشدة التفاته لرسعة

أمامه. خلفه ما فرتيه فيها ينظر مرآة أمامه كأن
السهل. يف سلك وأسهل: الوعر. أي الحزن؛ يف سلك وأحزن: يجري. يعدو: (687)
السهل يف هو الذي عدو األرض من الحزن يف يعدو إنه يقول: الغاية. واملدى: تبع. وتال:
تقدم وقد يريدها، التي الغاية بلغ صيد طلب يف الكالب سائر تبع وإذا قوائمه، لقوة

تاليًا. كان أن بعد متلوٍّا فصار خلفه فصارت الكالب
استدفأ — بالنار اصطىل إذا والبدوي إليته، عىل الكلب يجلس أن اإلقعاء: (688)
مفعول وجلوس وصدره. بطنه إىل الحرارة لتصل ركبتيه ونصب استه عىل أقعى — بها
متعلق والحرف: قوائم. بأربع أي تجدل؛ لم مجدولة بأربع وقوله: معنوي، مطلق
هي وإنما أحد، يجدلها لم الخلق محكمة بقوائم يريد املفتولة، واملجدولة: «يُقعي». ب

خلقة. كذلك
فلم الصدر عن تباعدت إذا فتالء يد يقال: ألربع، صفة األيادي: فتل (689)
يف ذلك مثل تفعل والعرب األرجل، وكذلك الجمع، بلفظ يديه وذكر العدو، عند يمسها
وأياد. يد عندي لفالن يقولون: النعم، يف العرب تستعملها ما أكثر واأليادي هذا، التثنية.
يف رسيعة مفتولة قوائمه إن يقول: الصخر. والجندل: الرسيعات. الخفيفات والربذات:
وقد هذا، صورتها. مثل آثاًرا فيه أثرت الصخر وطئت وإذا لقوتها، الوطء شديدة العدو
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إىل املتنبي فنقله واإلبل، الخيل يف هذا جاء وإنما الوطء، بثقل يوصف ال الكلب إن قالوا:
الكلب.

يقول: الصدر. والكلكل: الصلب، عند الظهر جانب واملتن: كاالنفتال، التفتل: (690)
يكاد حتى بعض عىل بعضه يلتوي الصيد عىل للوثوب انفتل إذا أعطافه ولني لرسعته

واحد. آن يف وظهره صدره يجتمع
مصدر الشديد، العدو والحضار: يليه. ما والويل: املطر، أول الوسمي: (691)
مؤخر، مبتدأ وشبيه: مقدم، خرب أعاله: وبني العدو. وهو الحرض يف جاراه إذا حارضه
حركته تتابع وشبه جسمه، عن بينهما بما كنى قوائمه، وبأسفله: رأسه، بأعاله: ويريد
األول، كعدوه والرسعة القوة يف الثاني عدوه إن يقول: املطر. بعد املطر بتتابع الوثوب يف

يفرت. وال يعيا ال أنه يعني
سمي ومنه الحجر، والجرول: املوثق. ومثله الخلق املحكم املشدود املضرب: (692)
لقوته الحجارة من خلق قد كأنه يقول وصخًرا: حجًرا سموا كما جروًال، الحطيئة

اللينة. قوائمه الذبل بالرماح وعنى واجتماعه،
يكون ال الذي واألعزل الصيد. كالب تكون وهكذا الشعر، القليل األجرد: (693)
أشد كان أعزل يكن لم وإذا والخيل، الكالب يف عيب وذلك فقاره، مع استواء عىل ذنبه
وحساب ل، الجمَّ حساب كتب إذا الكاتب كآثار األرض يف ذنبه آثار إن قال: ثم ملتنه،
العشور بها يعلم الكتابة حروف غري حروًفا يحكي ألنه العكربي: قال معروف. الجمل

أشدق. قوله: من بدل ذنب: وذي قبطي. خط وهو واأللوف واملئني
ال ذلك عىل وهو وحركته، تلويه لكثرة جسمه عن منفصل ذنبه كأن يقول: (694)
ذهب وقد التحريك. هذا يبليه وال تحريكه يكثر السوط أن كما إياه، تحريكه كثرة تبليه
ويتميز جسمه يرتك يكاد وحدته رسعته من — الكلب — أنه املعنى أن إىل جني ابن

تجاوزه: أنه إال الرمة ذي بقول هذا يف الذ وقد قال: عنه،

اْألُه��ُب َع��نْ��ُه��َم��ا ت��ف��رَّى تَ��َك��اَد َح��تَّ��ى بَ��اِق��يَ��ًة اْألي��َغ��اِل ِم��َن يَ��ذَْخ��َراِن َال

نواس: أبي وبقول

إَِه��اِب��ِه ِم��ْن يَ��ْخ��ُرَج أَْن يَ��َك��اُد ِب��ِه َه��اِه��َي إِذَا اْل��ُح��ْض��ِر ِف��ي تَ��َراُه
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الجلد.) واإلهاب: لكالبه. والضمري: زجره. به: (هاهي
لو وقوله: جني: ابن قال الجسد، جميع ذكر وهو — الجلد — اإلهاب ذكرا فهذان
يؤثر ال كما العدو فيه يؤثر فال والجدل، الصالبة يف كالسوط هو أي إلخ: … يُبيل كان

التحريك. السوط يف
والذي مناه، الصائد ينال به أي املنى: نيل هو أو املنى، نيل به أي املنى: نيل (695)
ونحوه. قيد من اليشء به يعقل ما والعقلة: نفسه، حكم به يدرك الصيد عىل يرسله
وهو اإلفالت. عن فيمنعه الظبي يدرك إنه يقول: الثعلب. ولد والتتفل: الهالك. والحتف:

القيس: امرئ قول من

َه��يْ��َك��ِل اْألََواِب��ِد ق��ي��ِد ِب��ُم��نْ��َج��ِرٍد

فيهلكه. الثعلب ولد ويدرك قال: ثم
أي فذين: عدوهما يف للناظرين اعرتضا أي والظبي؛ الكلب أي فانربيا: (696)
بالقسطل: وعنى آخر ظبي الظبي مع وال آخر كلب الكلب مع يكن لم أنه يريد فردين.
سابًقا كان ألنه الظبي؛ وباألول: الكلب. باآلخر: وعنى عدوهما. من ثار الذي الغبار
ضمانًا ذلك فجعل خلفه، وعدوه حرصه شدة الكلب وضمان الكلب. من فراًرا بالعدو

منه.
قرصت. ما أي أليت؛ وما ائتليت وما كذا يف ألوت ما ويقال: الغربة. الهبوة: (697)
كثرية مواضع يف تزاد وهي زائدة، يأتيل» ال «أن يف و«ال» اليشء، عن الغفلة والذهول:
الراجز: وقال ليعلم. والتقدير: اْلِكتَاِب﴾، أَْهُل يَْعَلَم ﴿ِلئَالَّ تعاىل: قوله يف كما بها، للعلم

ش��ع��ر وم��ا س��رى ح��ور ال ب��ئ��ر ف��ي

امللك عبد وكان معمر، بن هللا عبيد بن عمر بها يمدح للعجاج طويلة أرجوزة (من
ومطلعها: وبأصحابه، به فأوقع الحروري، فديك أبي لقتال وجهه قد مروان بن

اْل��َع��َور َولَّ��ى َم��ْن ال��رَّْح��َم��ُن َر َوَع��وَّ َف��َج��بَ��ْر َل��ُه اْإلِ ال��دي��َن َج��بَ��َر َق��ْد

قال: أن إىل
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َش��َع��ْر َوَم��ا َس��َرى ُح��وٍر َال ِب��ئْ��ٍر ِف��ي اْل��بَ��ط��ْر اْل��َح��ُروِريِّ ال��دِّي��ِن ِف��ي َواْخ��تَ��اَر
َج��َش��ْر ��بْ��َح ال��صُّ َرأَى َح��تَّ��ى ِب��ِإْف��ِك��ِه

به أراد والحروري: الفساد. واله من هللا أفسد أي إلخ: … الرحمن وعور قوله:
وجرش الكذب. واإلفك: برسى. متعلقة سببية الباء بإفكه: وقوله: الخارجي. فديك أبا

وأضاء. انفلق الصبح:
والظبي الكلب من واحد كل يقول: الهلكة. والحور: زائدة. و«ال» حور. برئ يف أي
الكلب يقرص وال الطلب يف مجد والكلب الهرب، يف مجد فالظبي صاحبه، عن يشتغل لم

جد.) فقد التقصري ترك يف يقرص لم وإذا التقصري، ترك يف
والجدول: الشديد. األمر يف الدخول واالقتحام: يأتيل. ضمري من حال مقتحًما: (698)
هول. من يستقبله بما يبايل ال عدوه ورسعة وثوبه يف الكلب هذا إن يقول: الصغري. النهر
إذا يثب كما اآلخر الشط إىل فوثب جدوًال، لظنه بحر استقبله لو حتى الهول يقتحم فهو

الجدول. عرض قطع
حتى يقول: نصل. جمع واألنصل: املحددة. األنياب واملذروبة: كرش. افرت: (699)
من فعله تريد ما فافعل أدركت — الحال بلسان — له وقيل الصيد، من الكلب دنا إذا

السيوف. نصال كأنها محددة أنياب عن كرش عليه، القبض
كالسيوف بالصقل لها عهد وال تصقل لم إنها قال: بالنصال أنيابه شبه ملا (700)
كل من (الخطم خطمه؛ املنزل بالعذاب وعنى خلقة، مصقولة محددة هي إذ املصنوعة؛
لشدة الصيد عىل املنزل كالعذاب فإنه وفمها.) أنفها مقدم والبعري: الكلب نحو دابة

منه. الصيد ينال ما وهول أخذه
خفة من الشمال ريح يف مركبة أنيابه كأن يقول: الحجاز. يف جبل يذبل: (701)
الكلب جعل جبل، يف مركبة الصيد عىل الكلب ثقل من وكأنها العدو، يف ورسعته الكلب

كالجبل. الصيد عىل ثقله ويف كالريح، العدو خفة يف
واألكحل: صاحبه. قتل أصيب إذا الذي املوضع واملقتل: املفازة. الهوجل: (702)
وكأنه صحراء، يف فمه سعة من أنيابه كأن يقول: الفصاد. عروق من الذراع يف عرق
علم — املعروف الطبيب وهو — بقراط علَّم غريها من الصيد بمقاتل وعلمه تمييزه من
ذكر ملا أخرى: وبعبارة األكحل. كعرق فصدها يجوز التي املواضع يعلم فصار الترشيح،
دعواه يف فصار له تتميز لم وإال أيًضا، بغريها عامًلا يكون أن منه لزم باملقاتل عالم أنه
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كأن قال ذلك له تم وملا األذى، أو املنفعة من شقها عىل يرتتب وما األعضاء، بترشيح عامًلا
هو هذا العرق، كهذا فصدها يجوز التي املواضع يعلم فصار الترشيح، منه تعلم بقراط
ألنه بمقتل؛ األكحل ليس يقول: إذ البيت؛ هذا عباد بن الصاحب نقد انتفى وبذا املعنى،

… باملقتل بالعلم الكلب يصف وهو الفصد، عروق من
األرض أي — الجدالة عىل السقوط والتجدل: الوثوب. والقفز: انقلب. حال: (703)
هذا قوائم إن يقول: لحمه. جلده: يف وبما قوائمه. للقفز: بما واملراد القدر. واملرجل: —
يف لحمه وصار الكلب أخذه حني الرتاب يف للتمرغ صارت للوثوب كانت التي الظبي

القدر.
يقول: الصقر. واألجدل: الكلب. مع أي ومعه: كرضه. يضريه: األمر ضاره (704)
— قال ثم عنه. فأغنانا فعله فعل ألنه الصقر؛ فقدان الكلب هذا وجود مع يرضنا لم

بك. يل هللا بعد امللك فيكون كلهم، الناس بك سدت سامًلا بقيت إذا املمدوح: مخاطبًا
يقول: يشء. بمعنى موصوفة نكرة و«ما»: البعد. والنأي: تفضيل. أبعد: (705)
املكان كمسافة البخل مسافة قطع يمكن ال إذ بخلها؛ املليحة بعد من يكون ما أبعد
وهو قطعه اإلبل تكلف ال ما — وأنواعه البعد جملة يف أي — البعد يف قال: ثم البعيد.

تمام: أبو يقول هذا مثل ويف البعد، هذا تقرب ال اإلبل ألن بالبخل؛ البعد

َق��ذََف��ا نَ��ًوى ِع��نْ��ِدي ال��نَّ��َوى َوْش��ِك َق��بْ��ِل ِم��ْن َخ��َالِئ��ُق��َه��ا َك��انَ��ْت َق��ْد ال��نَّ��أَْي أَْظ��ِل��ُم َال

أيًضا: ويقول

ُص��ُدوِد ِم��ْن َج��َرْع��تُ��ُه َوِف��َراٌق ِف��َراٍق ِم��ْن َج��َرْع��تُ��ُه َف��ِف��َراٌق

البحرتي: ويقول

اْل��َع��ذُْل ُه��َو اْل��ُم��ِس��يءِ وَِع��ْرَف��اَن َل��َديَّ ال��نَّ��َوى ُه��َو اْل��َح��ِب��ي��ِب ه��ْج��َراَن أَنَّ َع��َل��ى

أيًضا: ويقول

َم��َزاُرَه��ا تَ��َداٍن َع��ْن ِب��َل��يْ��َل��ى َوَش��طَّ ِزيَ��اَرٌة تَ��نَ��اءٍ َع��ْن ِب��أُنَ��اٍس َدنَ��ْت
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العباس: بن إبراهيم ويقول

َدارَه��ا َوَه��ات��ي��َك م��يٍّ ِم��ْن ألَْق��َرُب ال��لِّ��َوى ِب��ُم��نْ��َع��رِج ُم��ِق��ي��َم��اٍت َوإِنَّ

العبدي: املثقب قول هذا يف واألصل

تَ��ِب��ي��ِن��ي َك��أَْن َس��أَْل��ُت َم��ا َوَم��نْ��ُع��ك َم��تِّ��ِع��ي��ِن��ي بَ��يْ��ِن��ِك َق��بْ��َل أََف��اِط��ُم

وامرأة ملول رجل يقال: ألنه للمبالغة؛ فيها: والتاء ملولة. هي أي ملولة: (706)
مؤخر، اسمها — البيت آخر — وملل مقدم. ليس خرب و«لها»: به. مفعول و«ما»: ملول.
ولو تمله، ال فإنها الدائم، مللها إال يدوم يشء كل تمل إنها يقول: به. متعلق ملل: ومن
أي للنفي: «ما» كانت — بالتاء — تدوم روى ومن الوصل. إىل وعادت لرتكته ملته هي

حال. عىل تدوم ليست
الرشاب. منه أخذ ثمل: ورجل لحظها. وطرفها: وتمايلت. تثنت انفتلت: (707)
خمر من فسكر طرفها إىل نظر قدها فكأن السكران، تمايل مشيها يف تتمايل إنها يقول:

عاشقوها. منه يسكر كما عينيها
يجذبها فهو اللحم، بكثرة ثقيل — ردفها — عجزها إن يقول: خائف. وجل: (708)
لحمه لكثرة — واضطرابه ارتعاده يف عجزها فكأن القعود إىل — بالنهوض همت إذا —
قال: كما لحمه، كثر إذا العجز وكذلك باالرتعاد، يوصف والخائف فراقها، من خائف —

اْرتِ��َج��اَج��ا َل��َه��ا َرأَيْ��ُت َم��اَس��ْت إِذَا

فهو فراقها من وجل عجزها كأن أي بقوله: الثاني للمرصاع جني ابن تفسري أما
بعيد. فهو وتماسكه: منته ذهبت قد متجدل متساقط

ذلك بي اتصل إذا يقول: ريقها. مص أي فمها؛ ترشف إىل أي ترشفها: إىل (709)
بني طابق وقد الشوق. ذلك به اتصل إذا يفارقه صربه أن أي الصرب؛ انفصل الشوق

واالتصال. االنفصال
من الخلخال موضع واملخلخل: الصدر. أعىل والنحر: األسنان. مقدم الثغر: (710)
الشعر. به يريد السواد، الشديد والفاحم: اليد. من السوار موضع واملعصم: الساق.

1117



املتنبي ديوان رشح

هذه يحب إنه يقول: والجعد. السبط بني الذي — وبفتحتني فكرس بفتح — والرجل
داؤه. وهي بدنها، من املواضع وهذه األشياء

النوق والعرامس: قطعته. وجبته: — فالة أي — مهمه ورب أي ومهمه: (711)
ذلول جمع — بالسري املروضة بالعمل املذللة والذلل: عرمس. واحدتها الشديدة، الصالب
عنها تعجز التي — الفالة يجوب وأنه سريه شدة يصف واملؤنث. املذكر فيه يستوي —

قدمه. عىل السري— اعتادت التي الصالب النوق
مجتزئ وكذلك محذوف. مبتدأ خرب متقلد، أي ومرتد: السيف. الصارم: (712)
— معرفتي أي — بمخربتي — مكتف أي — مجتزئ بصارمي مرتد أنا أي ومشتمل:
فلم وخربتي بعلمي مكتف بسيفي متقلد وأنا املهمه هذا جبت يقول: بالظالم. مشتمل
كساء. أو بثوب الرجل يشتمل كما الظالم بثوب مشتمل الطريق، يهديني دليل إىل أحتج
الزم من يقدر محذوف لفعل فاعل وصديق: استغربه، وأنكره: اليشء نكر (713)
بأمره عي ويقال: أعجزه، األمر: وأعياه ذلك. ونحو عيلَّ صديق تغري إذا أي بعده؛ ما
أيًضا وعيوا — مخفًفا — عيوا الجمع يف ويقال أكثر، واإلدغام لوجهه، يهتِد لم إذا وعيي:

همام: بن الحارث بني من حسان بن عمرو قال األمر، وأعياني — بالتشديد —

ُغ��َالُم أَنِّ��ي َل��ُدْن أُْف��ِت��ْر َوَل��ْم َق��ِدي��ًم��ا أَْع��يَ��اِن��ي اْل��ُك��ثْ��َر َف��ِإنَّ

ويروى: الكثري، املال جمع أمكنني وال شديًدا، فقًرا أفتقر لم متوسًطا كنت (يقول:
وأخضعني.) أذلني أي «أعناني»:

الحيلة تعجزني لم أحواله عليه وأنكرت مودته عن وحال صديقي تغري إذا يقول:
عليه. أقم ولم فارقته أي فراقه، يف

موضع واملضطرب واملغرب. املرشق وهما الهواء، قطرا الخافقان: (714)
يل يطب لم فإذا كثرية، والبالد واسعة األرض يقول: واملجيء. الذهاب وهو االضطراب،
القائل: قال مطروق، معنى وهذا بعينه. بمكان نفيس أقيد ولم غريه إىل تحولت موضع

َرج��ِل ِم��ْن َوال��نَّ��اُس تُ��ْربَ��ٍة ِم��ْن َف��اْألَْرُض بَ��َدًال َف��اتَّ��ِخ��ذْ ِخ��لٌّ تَ��نَ��كَّ��َر إِذَا

البحرتي: وقال
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ِب��اْل��ِخ��يَ��اِر َف��ِإنَّ��ِن��ي َص��ِدي��ٌق أَْو ِب��َالٌد ِل��ي تَ��نَ��كَّ��َرْت َم��ا َف��ِإذَا

املعذل: بن الصمد عبد وقال

َوَط��ُن ِب��َالٍد َف��ُك��لُّ َرابَ��ِن��ي َوَط��ٌن إِذَا

املعنى. بهذا يتصل فيما برد بن بشار قول أجمل وما

َس��َواُد َع��َل��يَّ اْل��بَ��اِزي َم��َع َخ��َرْج��ُت نَ��ِك��ْرتُ��َه��ا أَْو بَ��ْل��َدٌة أَنْ��َك��َرتْ��ِن��ي إِذَا

هو الذي للبازي مصاحبًا فارقتهم أعرفهم لم أو بلدة أهل يقدرني لم إذا (يقول:
الصبح.) إلسفار منتظر غري الليل من بقية عىل مشتمًال الطيور أبكر

باهلة: أعىش قال زائًرا، أي معتمًرا: فالن أتانا يقال: الزيارة االعتمار: (715)

ُم��ْع��تَ��ِم��ِر تَ��ثْ��ِل��ي��ِث ِم��ْن َج��اءَ َوَراِك��ب َف��ل��ُه��ُم َج��اءَ ��ا َل��مَّ ال��نَّ��ْف��ُس َوَج��اَش��ِت

وتسمى بالعمامة، متعمم هو عبيدة: أبو وقال زائر. أي معتمر: األصمعي: (قال
العمارة.)

معمر بن هللا عبيد بن عمر يمدح العجاج قال وقصده. أمه أي األمر: اعتمر ويقال:
القريش:

َوَض��بَ��ْر بَ��ِع��ي��ٍد ِم��ْن بَ��ِع��ي��ًدا َم��ْغ��ًزى اْع��تَ��َم��ْر ِح��ي��َن َم��ْع��َم��ٍر ابْ��ُن َس��َم��ا َل��َق��ْد
َك��َس��ْر اْل��بَ��اِزي إِذَا اْل��بَ��اِزي ��َي تَ��َق��ضِّ

وضرب جيًشا، لذلك وجمع الشام، من بعيًدا موضًعا غزا حني قدره ارتفع (يقول:
الوقوع.) يريد ينقض، حتى جناحيه ضم الطائر: وكرس ليثب. — قوائمه جمع أي —
آمايل وعلقت عليه رجائي صببت ألني غريه؛ قصد عن يشغلني إياه قصدي يقول:

به. الرجاء وتعليق إليه بالسري االعتماد ومعناه — بالدال — اعتماد ويروى: به،
حذفت — يسأل أي ويسل: أصبح. خرب الحاجات: ولذوي ملال. صفة كماله: (716)
ملًكا صار قد ماله مثل املبذول املال إن يقول: — السني إىل حركتها ونقلت الهمزة،
ماله. ال مالهم ألنه يسألونه، هم وال بالعطا، يبتدئهم هو فال شاءوا، متى يأخذونه للعفاة
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لذوي نافًعا ماله أصبح كما نافًعا للناس أصبح أي بالنصب: — ماًال أصبح ويروى:
كذلك إذن، بال يؤخذ ماله أن وكما مال، لهم فهو وماله، بنفسه ينفعهم أنه أي الحاجات،
الوراد. من مسألة وال ابتداء بال ماله أخذ عليه ورد من فكل عليه، الدخول يف يستأذن ال
الدهر بطوارق يستخف صدره ورحابة لبه لرجحان يقول: الرسور. الجذل: (717)
فيه أثر لهما يكون ال ثم ومن رسور، وال غم عىل تُبقي ال أنها منه علًما األيام وحدثان

الحزن. عند يجزع وال الرسور، لدى يبطر فال
طائع املوت إن يقول: الحياة. منتهى واألجل: قرب. ودنا: املوت. الحمام: (718)
فيه أن من الرغم عىل ذلك عىل املوت لساعده أجله يتم لم من يقتل أن شاء فلو أمره،

له. وخرًقا املقدور عىل تمرًدا
يقول: بينفعل. متعلق وقبل: ينفعل. والخرب: يكاد. اسم موصول، اسم «ما»: (719)
وبعبارة فعله، قبل ينفعل يفعله فما يسابقه، فعله يكاد عزيمته ونفاذ تقديره لصحة
يشء عىل يعزم ال ألنه وجودها؛ تسبق أفعاله تكاد عزمه وصحة رأيه لسداد إنه أخرى:

القائل: قول إىل ينظر هذا ولعل بقضائه، والقطع فيه الرتوي بعد إال

يُ��ْق��دَر َل��ْم ِب��َم��ا تَ��ْف��ُج��ُؤُه َل��تَ��َك��اُد إِنَّ��َه��ا َح��تَّ��ى اْألَْق��َداُر ِب��ِه َس��ِدَك��ْت

لزمته.» به: «سدكت
إىل بالنظر تعرف عليها هللا طبعه التي واملعاني الخصال حقائق إن يقول: (720)
ظهور فيها ظاهرة فهي عينه، بها اكتحلت قد ذهنه وحدة وفطنته ذكاءه فكأن عينه
النفس وذكاء الذهن حدة من — عليه طبع ما حقائق إن الرشاح: بعض وعبارة الكحل.
الكحل. ظهور فيها ظاهر فهو بالذكاء، مكتحلة عينه كأن حتى عينه نظرة من تعرف —
من بدل وأخاف: بأشفق. متعلقة والحرفان والظرف الخوف، اإلشفاق: (721)
إذا يقول: الفعل. ورفع «أن» فحذف يشتعل، أن أخاف أي يشتعل: وأخاف أشفق.
لشدة هذه فكرته بنار يشتعل أن عليه أشفقت الرتوي عند ذهنه واحتد فكرته اضطرمت

الرومي: ابن قال كما متوقدة، ناًرا فيصري حدتها وذكاء اتقادها

َح��ذَرا َال ال��ذِّْه��ِن اْض��ِط��َراَم َع��َل��يْ��َك أَْخ��َش��ى

يقول: بعده، ما خربه: مبتدأ، وأعداؤه: الكريم، السيد واألغر: أغر. هو أي (722)
فعلهم أعظموا يديه بني من بهربهم القتل من سلموا إذا وأعداؤه رشيف، سيد هو
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إىل إشارة بالهرب: سلموا إذا وقوله: لهم. شجاعة يديه بني من الهرب ألن واستكثروه؛
الثبات. مع يسلموا أن يمكن ال أنهم

يف تسبح الفرس والسابحة: قبالته، وجعلته إليه حولته وجهي: أقبلته (723)
قوائمها تسبق فرس كل بوجه يستقبلهم يقول: األربع. قوائمها أي وأربعها: جريها.

نواس: أبي قول من وهذا برصها. منتهى وراء قوائمها تضع أي طرفها؛

اْل��ِت��َه��اِب��ِه ِف��ي اْل��َع��يْ��ِن َط��ْرَف يَ��ْس��ِب��ُق

يستحيل ما إىل خرج حتى املبالغة يف أرسف جني: ابن قال عدوه.» شدة يف «أي
بالضعف. النظر وصف فقد الطرف قبل وصلت إذا القوائم ألن وقوعه؛

سعتهما. والجفرة: الجنبني. الواسعة واملجفرة: الشعر، القليلة الجرداء: (724)
الحزام تمأل إنها يقول: الشعر. من الخصلة جمع والخصل: الذنب. عظم والعسيب:
قرص الخيل يف ويستحب عسيبها، من أطول ذنبها شعر وإن بطنها وعظم جنبيها بسعة

شعره. وطول العسيب
مرشفة إنها يقول: اإلرشاف. فيهما ويستحب الردف، والكفل: العنق. التليل: (725)
منع أقبلت وإذا عنقها، رؤية من كفلها إرشاف منع أدبرت فإذا الصدر، عريضة الكفل
عند مرشفة وجدتها تأملتها حيث من الواحدي: وعبارة كفلها. رؤية من صدرها اتساع

جبلة: بن عيل قال كما بعجزها، إدبارها وعند بعنقها إقبالها

أك��ب ُق��ْل��ت اْس��تَ��ْدبَ��ْرتُ��ه إِذَا َح��تَّ��ى اْس��ِت��ْق��بَ��اِل��ِه ِف��ي أق��ع��َد تَ��ْح��س��بُ��ُه

وإدبارها. إقبالها يف حسنة رأيتها تأملتها حيث من الفرس هذه يريد:
الحال، هذه يف سابحة كل وجه يقبلهم أي حالية؛ جملة شزر: والطعن (726)
لشدة مضطربة وواجفة: الطعن. أشد وذلك وشمال، يمني عن كان ما الشزر: والطعن
ترعد فهي — فزًعا أي — وهال األرض قلب يف كأن تتحرك األرض أن ترى أي الحرب؛
بعض وعبارة قلبًا. لها استعار الخوف من بالحركة األرض وصف وملا الخوف. من
كأنها حتى وإدباًرا إقباًال عليها الفرسان اضطراب يريد مضطربة أي واجفة؛ الرشاح:

بهم. تمور
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متلطًخا األرض وجه شبه الحية، والخريدة: لألرض. «خدها» يف الضمري (727)
ما ملشاكلة ا خدٍّ لألرض واستعار لونها، فاحمر خجلت إذا الحيية الجارية بخد بالدماء

الثاني. الشطر يف
البياض تجمع التي العني شحمة وهي مقلة، جمع واملقل: السكب. السح: (728)
عرقت، قد — الحرب هول من فيه هي وما الطراد شدة من — الخيل أن يريد والسواد.
الجلود. من جاٍر ولكنه جفون، وال عيون من ينزل لم أنه إال الدمع، مثل العرق فجعل
فعًال بالفتح: ويروى الرسى، من فاعل اسم فتنوين: بكرس يروى سار: (729)
واألماكن القفار عم قد يقول: الواسعة. الفالة والسبسب: الجيوش. واملواكب: ماضيًا.
جيوشه لكثافة بالجبل السبسب وشبه قفر. يبَق لم حتى فمألها بجيوشه الخالية
خيولها عىل السهول يف تراكمت مواكبه أن يعني والرماح. واألسلحة بالخيل وارتفاعها

كالجبال. السهول صارت حتى
لو حتى بينها ما وتضايق اشتبكت رماحهم إن يقول: الرماح، األسل: (730)
هذا وأصل والتحامها. اتصالها لشدة الرماح تلك خالل من إليهم ينفذ لم مطر أصابهم

الحطيم: بن لقيس املعنى

اْل��ُم��تَ��َق��اِرِب َس��اِم��ِه ِذي َع��ْن تَ��َدْح��َرَج بَ��يْ��ِض��نَ��ا َف��ْوَق َح��نْ��َظ��ًال تُ��ْل��ِق��ى أَنَّ��َك َل��ْو

البيض يعني البيض. إىل ترجع «سامه» يف والهاء سامه. ذي عىل أي سامه: ذي «عن
لو حتى الحرب يف تراصوا إنهم قيس: يقول الذهب. عروق السام ألن بالذهب؛ املموه
قال ثم األرض.» إىل ينزل لم — أجزائه واستواء إمالسه عىل — رءوسهم عىل حنظل وقع

الرومي: ابن

تَ��تَ��َدْح��َرُج َه��اَم��اِت��ِه��ْم َع��َل��ى َل��َظ��لَّ��ْت َس��َح��ابَ��ة ِب��اْل��َف��َض��اءِ َح��ْص��ب��ت��ُه��ْم َف��َل��ْو

وهو املطر، إىل الربد عن املتنبي نزل ثم ذلك يف وبالغ الربد، إىل الحنظل عن فنزل
فقال: املعنى هذا الرفاء الرسي أخذ ثم منه. ألطف

يَ��تَ��َس��رَّبَ��ا أَْن اْل��بَ��يْ��ِض اْزِدَح��اُم ح��م��اُه َف��ْوَق��ُه اْل��َم��اءُ َج��َرى َل��ْو َح��تَّ��ى تَ��َض��اي��َق

املاء. إىل املطر من فنقله
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والحمام: األسود. بكثرة يوصف مكان والرشى: الرشى. أسد الرشى: ليث (731)
الشجاعة يف أسد العطاء، كثرة يف سحاب الجود، يف بحر الحسن، يف بدر أنت يقول: املوت.

رجل. وأنت األوصاف هذه جمعت يعني الحقيقة، يف ورجل للعدو، موت والبأس،
تقلبها التي كفك إن يقول: مثل. صلة موضع: كل ويف تقلبه. صلة عندك: (732)
صارت حتى موضع كل يف ذكرها اشتهر قد والهبات العطايا يف وترصفها بلدك يف وأنت
والرواية أجمعون، والناس نحن نقبله أي التقبيل من — نقبله — ويروى الجود. يف مثًال
أبي بن عمر قال فيها. لغة والبنان: أطرافها. وقيل: األصابع، والبنان: هذا، أجود. األوىل

ربيعة:

َف��َض��ْح��تَ��ِن��ي ِب��اْل��ب��ن��ان ��ْت وََع��ضَّ َف��َق��اَل��ْت

ألقله، العدد أكثر بناء استعاروا وربما بنانات. القلة: وجمع بنانة، البنان: وواحدة
سيبويه: أنشد

اْألَْظ��َف��اِر َق��اِن��ئ بَ��نَ��اٍن َخ��ْم��َس ال��ظ��َراِر َع��َل��ى َم��يُّ َج��َع��َل��ْت َق��ْد

الجنس يستغرق اسم وهو البنان، إىل الخمس إضافة فيه الشاهد الشنتمري: (قال
يقال: محددة. مستديرة حجارة وهي ظرر، جمع والظرار: البنان. من خمس تقدير: عىل
جمع معجمة: غري بطاء — الطرار عىل ويروى: الظرار. كثرية كانت إذا مظرة: أرض
اتخذت وربما الجارية، صدغ يف التاج تحت ترسل الناصية، مقدم من عقيصة وهي طرة،
وهي بنانة، جمع والبنان: البيت. بمعنى أشبه وهذا الطيب، من رضب وهو رامك، من

الخضاب.) من الحمرة الشديد والقانئ: اإلصبع.
الهاء واحده وبني بينه جمع كل ألن مخضب؛ بنان ويقال: البنان. من خمًسا يريد

ويذكر. يوحد فإنه
لم حيث جودهم بحكم عليهم الواجب يفعلوا لم إذ أنفسهم؛ عند بخلوا أي (733)
كل أعطوا فإذا يشء عىل يبقوا ال أن جودهم مقتىض إن أخرى: وبعبارة األعمار. يهبوا

البخل. من أنفسهم يربئوا لم أعمارهم يهبوا ولم يملكون ما
بني جعله الرمح: واعتقل والرضب. الطعن وأرسع استله السيف: امتشق (734)
ابن وقال رماحهم. طول ولقاماتهم سيوفهم، مضاء لقلوبهم إن يقول: وركابه. ساقه
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هذا أخذ وبرسقاته: به بالتشهري وولوعه املتنبي عىل تجنيه مقدار تعلم وأنت — وكيع
الشيباني: محلم بن عوف قول من

تَ��ْرُج��َم��اِن إَِل��ى َس��ْم��ِع��ي أَْح��َوَج��ْت َق��ْد َوبُ��لِّ��ْغ��تَ��َه��ا ال��ثَّ��َم��اِن��ي��َن إِنَّ
ال��س��نَ��اِن تَ��ْح��َت َك��ال��ص��ْع��َدِة َوُك��نْ��ُت انْ��ِح��نَ��ا ِب��ال��ش��َط��اِط َل��تْ��ِن��ي َوبَ��دَّ

كل وحومة الصالب، الطوال والذبل: القواطع، السيوف أي الهند: قواضب (735)
أنت يقول: سعد. والقمر: النحس، كواكب من وزحل: الحرب. والوغى: معظمه. يشء:
يف ولكنك السعد كواكب من اسمك هو الذي البدر ألن الحرب؛ يف اسمه نقيض رجل
إن الرشاح: بعض قال كما — تقول أو … لهم هالك ألنك أعدائك؛ عىل نحس الحرب
وتثري الناس تقتل إذ اسمك؛ نقيض الحرب يف وأنت األسفار، يف به فيهتدى منري البدر

السلم. يف فعلك نقيض الحرب يف ففعلك األرض، فتظلم بالخيل الغبار
املرصاع يف وكذا نفل. والخرب: مبتدأ، وكتيبة: الجيش. من القطعة الكتيبة: (736)
لست جيش كل يقول: لها. حيل ال التي والعطل: الزينة. والحيل: الغنيمة. والنفل: الثاني.

لها. زينة ال عطل هي زينتها لست بلدة وكل للعدو، نفل هو وأمريه صاحبه
اإلبل. والركاب: به. للعلم ذكر لها يجِر لم وإن األرض، أي ومغربها: رشقها (737)
حتى لقائك عىل وحرًصا عطائك يف طمًعا وغربها األرض رشق من الناس قصدك يقول:
والحوافر بالخفاف وذلك وطئت ما بكثرة والطرق إليك امتطيت ما لكثرة اإلبل اشتكتك
بيشء، وليس … والسالكني القاصدين بكثرة ضاقت ألنها الرشاح: بعض وقال واألقدام.

العتاهية: أبو قال الشعر، يف كثرية اإلبل وشكوى

َوِرَم��اَال َس��بَ��اِس��بً��ا إَِل��يْ��َك َق��َط��َع��ْت ِألَنَّ��َه��ا تَ��ْش��تَ��ِك��ي��َك اْل��َم��َط��ايَ��ا إِنَّ

البحرتي: وقال

ب��ق��ي��ُع��َه��ا َم��ْرٌت اْألَنْ��َس��اِب ُغ��َريْ��ِريَ��ة ال��دَُّج��ى ُم��ْل��تَ��ِب��ُس َوال��لَّ��يْ��ُل اْل��َوَج��ى تَ��َش��كَّ��ى

الشجر أصول فيه املوضع والبقيع: فيها. نبات ال املفازة واملرت: الحفا. «الوجى:
املتنبي. اخرتاعات من فهو الطرق اشتكاء أما شتى.» رضوب من
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وتجتديكها: للموصوف. الصفة إضافة من فهو قليلة، عافية أي عافية: قليل (738)
من قليل إال لك يبَق ولم مالك كل بذلت يقول: األمراض، والعلل: إياها. تستوهبك أي

السالف: كقوله وهذا منك، تستوهبه عليك العلل فقدمت العافية

��اِت��َه��ا ِص��حَّ ِل��َه��ِذِه بَ��ذَْل��َت َح��تَّ��ى ُك��لَّ��ُه نَ��ْف��ُس��َك َم��َل��َك��تْ��ُه َم��ا َوبَ��ذَْل��َت

بامللومني: ويريد الشجاع. والبطل: الفاصد. حديدة واملبضع: الطبيب. اآلىس: (739)
حديدته ونفذت فصده يف وأخطأ فصده الفصاد كان وقد اآليسواملبضع. من بعد ذكره ما
الحاصل الخطأ ذلك يف ملومني واملبضع الطبيب وجعل مرض، لذلك وأصابه يده يف
كان واملبضع لك هيبة يده فارتعدت جبانًا كان الطبيب أن فيك عذرهما قال: ثم منهما،
البيت يف آخر عذًرا للطبيب ذكر ثم هذين، من العلة فتولدت — نافذًا ا حادٍّ أي — شجاًعا

التايل.
يرجون منها جميًعا، الناس أمل يدك ألن الخطأ؛ للطبيب وقع إنما يقول: (740)
ال العروق، قطع تعود إنما ألنه األمل؛ يقطع كيف الطبيب يدِر فلم والعطاء، اإلحسان

هللا: عبيد بن للقاسم املعنى بهذا يتصل فيما املعتز ابن وقال اآلمال. قطع

َراِج��ي��َه��ا يَ��ْرُج��وُه الَّ��ِذي ِم��نْ��َه��ا َونَ��اَل أَيَ��اِدي��َه��ا َج��لَّ��ْت ِل��يَ��ٍد َف��اِص��ًدا يَ��ا
ِف��ي��َه��ا اْل��ِغ��نَ��ى ِب ُط��الَّ أَْرَزاَق َف��ِإنَّ َدَم��َه��ا تُ��ِرْق َال َف��اْرُف��ْق ِه��َي اْل��ِغ��نَ��ى يَ��ُد

املعتمد: للخليفة أيًضا وقال

َوُم��َداِم َع��نْ��بَ��ٍر ِم��ْن أَذَْك��ى أَنْ��َت اْإلَِم��اِم ِذَراِع ِم��ْن َس��اَل َدًم��ا يَ��ا
ُم��ْس��تَ��َه��اِم ُم��ْق��َل��ِت��ْي ِم��ْن ُدُم��وًع��ا ـ��ِت ـْ ال��طَّ��س�� إَِل��ى َج��َريْ��َت إِذْ َح��ِس��بْ��نَ��اَك َق��ْد
اْإلِْس��َالِم ُم��ْه��َج��ِة نَ��ْف��ِس ِف��ي ـ��َض��ِع ـْ اْل��ِم��ب�� َش��بَ��ا ال��طَّ��ِب��ي��ُب َغ��يَّ��َب إِنَّ��َم��ا

برض وأراد التقبيل. من االسم وهي قبلة، جمع والقبل: الفصد. البضع: (741)
أكثر وقد الواحدي: قال ورضه. فيه أثر حتى كفه ظهر الناس تقبيل كثرة القبل:
وهذا الطيب، أبي غري بالقبل استرضت أنها أحد يذكر ولم اليد تقبيل ذكر من الشعراء

الرومي: ابن قال مبالغاته، من
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ال��تَّ��ْق��ِب��ي��َال َوَظ��ْه��ُرَه��ا ال��نَّ��َواِل ب��ذل بَ��ْط��نُ��َه��ا تَ��َع��وََّد يَ��ًدا إَِل��يَّ َف��اْم��ُدْد

سهل: بن للفضل العباس بن إبراهيم وقال

اْل��َم��ثَ��ْل َع��نْ��َه��ا تَ��َق��اَص��َر يَ��ٌد َس��ْه��ٍل بْ��ِن ل��َف��ْض��ِل
ِل��ْل��ُق��بَ��ْل َوَظ��اِه��ُرَه��ا ِل��ل��نَّ��َدى َف��بَ��اِط��نُ��َه��ا

الحميص: الضياء أبو وقال

ثَ��اِن ِم��ثْ��ل��ك ال��ل��ِه ِع��بَ��اِد ِف��ي َوَم��ا ِألَْربَ��ٍع إِالَّ ��اك َك��فَّ ُخ��ل��َق��ْت َوَم��ا
ِع��نَ��اِن َوأَْخ��ِذ أَْف��َواٍه َوتَ��ْق��ِب��ي��ِل نَ��اِئ��ٍل َوإِْس��َداءِ ِه��نْ��ِديٍّ ِل��تَ��ْج��ِري��ِد

قال: من ملح وقد

َف��ْم َوتَ��ْح��َت يَ��ٍد َف��ْوَق أَبَ��ًدا نَ��َراَه��ا يَ��ٌد
َق��َل��ْم أَْو ِل��َس��يْ��ٍف إِالَّ بَ��نَ��انُ��َه��ا ُخ��ل��َق��ْت َم��ا

بفي، عداه ثم ومن والنفاذ؛ التأثري بالشق: وأراد الفصد. هو الفصاد: (742)
يده، يف يؤثر الفصد إن يقول: املالم. والعذل: يده. عرق ذكر ملا عرًقا لجوده واستعار
قول إىل هذا يف نظر وقد فيه. الالئمني قول ينجع ال أي جودها؛ يف املالم يؤثر ال ولكن

تمام: أبي

ال��لَّ��َواِئ��ِم َش��ب��اُة يَ��ْوًم��ا ِل��يُ��نْ��ِق��ذََه��ا يَ��ُك��ْن َل��ْم اْل��ُم��َض��اَع��ِف َك��ال��زَّْغ��ِف َخ��الِئ��ُق

كالحذق. مصدر والحذاقة: الصرب. وقلة الفزع والجزع: خالطه. خامره: (743)
من جزع — للفصد إليه يدك مددت حني — الطبيب خامر يقول: املستعجل. والعجل:
من عجل الحقيقة عىل وهو حذقه، من عجل كأنه يتأن ولم الفصد يف فعجل هيبتك

خوفه.
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يف بالغ يقول: الثكل. والهبل: أتى. مفعول اجتهاد: وغري تعداه. اليشء: جاز (744)
املقرصين فعل من الخطأ ألن اجتهاد؛ غري هو ما ففعل االجتهاد حد جاوز حتى االجتهاد

الثكل. ألمه فقال عليه دعا ثم املتهاونني،
ومجاوزة املبالغة به يريد — أقصاه وهو — اليشء عمق بلوغ التعمق: (745)
وحني طبعه مقتىض حسب اإلنسان يفعله بما مقرون األمور يف النجاح إن يقول: الحد،

فأخطأ. زل وتعمق وبالغ تكلف فإذا سجيتها، عىل نفسه يرسل
ارفق الطبيب: مخاطبًا يقول بتنهمل. متعلقان وبالذي: وبما رق. لها: ارث (746)
أسلته ما بمثل وتسيل العفاة عىل بمالها تجود أي ملكته؛ بما تسيل يد فإنها اليد بهذه

األعداء. من تسفكه الذي بالدم أي منها
يف لك إال الدوالت تصلح وال مثلك هللا يخلق ال يقول: لك. إال أي ملثلك: إال (747)
لينتفع سخيٍّا كريًما يكون أن يجب الدولة وصاحب الناس، إىل وإحسانك وكرمك جودك

بدولته. الناس
وخربه مبتدأ، وهم: الشأن، ضمري ليس: واسم بالزمام، خطمه البعري: زم (748)
ويجوز الكالم، أول يف لتقدمه «شاءوا» فحذف شاءوا. هم والخرب األمر ليس أي محذوف:
رضورة، املتصل موضع املنفصل الضمري استعمل أنه إال ليس، اسم «هم»: يكون أن
عاطًفا حرًفا هنا «ليس» تكون أن ويجوز شاءوا، ليسوا االرتحال شاء بقائي والتقدير:
شاء بقائي فكأن بقائي، ارتحل عني ارتحلوا ملا يقول: خرب. وال اسم لها يكون فال
الصرب فقدت ألني جمالهم؛ ال للمسري، صربي زموا وكأنهم ذلك، شاءوا هم ال ارتحاًال
ارتحالهم فكأن شأنًا، وأعظم أهم بقائه ارتحال ألن عنهم؛ االرتحال نفى وإنما بعدهم.
وكذلك يعد، لم ارتحل إذا والبقاء يعودون، ربما وألنهم بقائه، ارتحال عند ارتحاًال ليس
وعبارة عنه. صربه سري مع جمالهم بسري يعتد فلم الجمال، مسري من أعظم صربه مسري
الذي هو فبقاؤه بعدهم، باٍق غري ألنه حياته؛ ارتحلت األحبة ارتحل ملا الرشاح: بعض
لم صرب لو ألنه الصرب؛ حسن مطيتها جعل راحلة حياته جعل وملا هم. ال االرتحال، أراد
واألحبة الحياة أن عىل بناء دونهم لحياته الرحيل أثبت وإنما سبب، حياته لرحيل يكن
ومطيهم عينها، الحياة هم وإنما وجمال، صرب وال وأحبة حياة هناك فليس واحد، يشء
إذا وشآه: شاءه: يقال ارتحالهم، سبق أي شاء؛ بقاء القطاع: ابن وقال نفسه. الصرب
فشاء رحيلهم، أراد بقائي املعنى وقيل: املبالغة. عىل وهذا أسًفا، ملت ذلك ولوال سبقه،

رحيلهم. عند يمت لم إذ يتأسف؛ أره ولم مت فليتني املشيئة، من
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من اإلنسان أخذ واالغتيال: هابني. وتهيبني: الفراق. والبني: أدبروا. تولوا: (749)
مفاجأة. اغتيال فاغتالني يريد باغتياله، ففاجأني هابني البني كأن يقول: يدري. ال حيث
املرية. تحمل التي اإلبل وهي عريهم، ويروى: اإلبل. من الكرام العيس: (750)
ودمعي الذميل تسري إبلهم كانت يقول: االنسكاب. واالنهمال: املتوسط. السري والذميل:

الرومي: البن ومثله ويتحرس. يتوجع انصبابًا، أثرهم يف ينصب

إِْم��َع��اُن يْ��ِن اْل��َخ��دَّ َع��َل��ى َولِ��ل��دُُّم��وِع ِب��ِه��ْم يَ��ُش��طُّ إِْم��َع��اٌن اْل��ِع��ي��ِس َع��َل��ى َل��ُه��ْم

قبله. ما عىل مبني والبيت للمسري. نهضن أي وثرن: أبركه. البعري: أناخ (751)
بربوكها السيالن عن دمعي تمسك كانت إبلهم فكأن فراقهم، قبل أبكي ال كنت يقول:
ما فسال جفني فوق من للرحيل ثارت فكأنها دمعي، سال فارقوني فلما جفني، فوق

بديع. تخيل وهو دموعي، من تمسك كانت
النوى حجبتهم ارتحلوا ملا يقول: الخدور. والحجال: والفراق. البعد النوى: (752)

والخدور. الرباقع من قبل عني يحجبهن كان ما النوى فساعدت عيني، عن
ذهب، فيه معدن من حجر أي ويش: به وحجر املنقوشة. الثياب الويش: (753)

له: ابنًا يرثي الجالح بن ألحيحة األعرابي ابن أنشد

يَ��تَ��أَكَّ��ُل نَ��اِص��ٌع اْل��ُوَش��اِة ِب��أَيْ��ِدي أَيْ��َل��ِة َدنَ��اِن��ي��ِر ِم��ْن ِه��بْ��ِرِزيٌّ َوم��ا
��ُل اْل��ُم��َع��جَّ اْل��ِح��َم��اُم ِف��ي��ِه ��َس��ِن��ي َونَ��فَّ َغ��اِديً��ا أَْص��بَ��َح يَ��ْوَم ِم��نْ��ُه ِب��أَْح��َس��َن

الدينار والهربزي رغبني، فيه: ونفسني الذهب. رضاب يعني الرضابون: «الوشاة
ولكن الديباج، بلبس التجمل عن بحسنهن غنيات هن يقول: التزين. والتجمل: الجديد.»
يف الطيب أبي عىل أغرت للصاحب: قيل الناظرين. أعني عن جمالهن به ليصن يلبسنه

قولك:

بُ��ُروِد بَ��يْ��َن اْل��ُح��ْس��ِن ِل��َص��ْوِن َوَل��ِك��ْن ��ٍل ِل��تَ��َج��مُّ َال اْل��َوْش��ِي بُ��ُروَد َل��ِب��ْس��َن

قوله: يف هو أغار كما نعم، فقال:
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َق��اِئ��ْد َل��َه��ا َم��ا اْل��ُع��ْم��ي َك��أَنَّ��َه��ا َح��اِئ��َرًة ال��نُّ��ُج��وِم َه��ِذي بَ��اُل َم��ا

قوله: يف بشار عىل

َق��اِئ��ُد َل��َديْ��ِه َم��ا تَ��َح��يَّ��َر أَْع��َم��ى َك��أَنَّ��َه��ا ��َم��اءِ ال��سَّ َك��ِب��ِد ِف��ي ��ْم��ُس َوال��شَّ

الشعر. من الخصلة وهي غديرة، جمع والغدائر: الذوائب. فتل التضفري: (754)
ألنها أرسلنها؛ لو فيها يضللن أن خفن ولكن للتحسني، طلبًا ذوائبهن ينسجن لم يقول:
يف تفرط لم ولكن بالكثرة، الشعر الشعراء وصفت قد جني: ابن قال كالليل. تغشاهن

املعتز: ابن قال املتنبي، مثل ذلك

اْل��َق��َدِم إَِل��ى َق��ْرنِ��َه��ا ِم��ْن َف��ِج��ئْ��َن ذََواِئ��بَ��َه��ا َخ��َالِخ��ي��ل��َه��ا َدَع��ْت

تشده قالدة شبه والوشاح: هزلته. وبرته: بجسمي. أفدي أي بجسمي: (755)
ثقب وشاحي جعلت لو حتى هزلته التي بجسمي أفدي يقول: والكشح، العاتق بني املرأة
يقول هذا ومثل ونحوله. دقته يصف أديره، أن شئت إذا عيلَّ يدور حتى لوسعني لؤلؤة

اآلخر:

تَ��َم��نْ��َط��ْق��تُ��ُه ِش��ئْ��ُت َل��ْو َواْآلَن َخ��اتَ��ٌم َم��َض��ى ِف��ي��َم��ا ِل��ي َك��اَن َق��ْد

الدقة، يف كالخيال أنه يعني خياًال، نفيس أظن لكنت يقظان أنني لوال يقول: (756)
متعلق مني: وقوله: نفيس. أظن أي أظنني: فقوله: اليقظة، يف يرى ال الخيال أن إال
قوله الواحدي: قال املحبوب. من خيال جاءني تقول: كما مني، خياًال أي «خياال»: ب
نفيس، أظن ومعناه أظنني، قال: ألنه نفيس؛ من يقال أن ويبعد دقتي، من أي مني:
وعلمتني، وخلتني ظننتني تقول: والعرب هذا، نفيس. من خياًال نفيس أظن يقال وال
لقوة أحدهما يف اتسعوا مفعولني إىل يتعدى كان ملا الفعل ألن رضبتني؛ عنهم: يرَو ولم

العود: جران قول يف شاذة عدمتني جاءت وقد تعديته.

ُم��تَ��َزْح��ِزُح ِم��نْ��ُه��َم��ا َالٍق أَنَ��ا َوَم��ا َع��ِدْم��تُ��ِن��ي َض��رَّتَ��يْ��ِن ِف��ي ِل��ي َك��اَن َل��َق��ْد
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وضعت أسماء البيت يف واملنصوبات نظرت. ورنت: الناعم. الغصن الخوط: (757)
أو مليحة. ورنت طيبًا، وفاحت متثنية، ومالت مرشقة، بدت قال: كأنه الحال. موضع
وفاحت تثنيها، يف بان غصن مشبهة ومالت حسنها، يف قمًرا مشبهة بدت املعنى: تقول
التدبيج يسمى وهذا مقلتها. سواد يف غزاًال مشبهة ورنت رائحتها، طيب يف عنربًا مشبهة

ومثله: الشعر، يف

َج��آذَرا َوال��تْ��َف��تْ��َن ُغ��ُص��ونً��ا َوِم��ْس��َن أَِه��لَّ��ًة َوانْ��تَ��َق��يْ��َن بُ��ُدوًرا َس��َف��ْرَن

يقول: الحق. عن جور ألنه الظلم؛ يف استعماله وكثر مال. الطريق: عن جار (758)
فيه. جور ال معتدل قدها ولكن جائرة، حكمها يف هي

يعني هجرتني، إذا الوصال يجد وإنما قلبي، يعشق الحزن كأن يقول: (759)
املهملة، بالعني ُروي «مشغوف» وقوله: هذا، به. وعلق قلبي الحزن واصل هجرتني كلما
قرأها فمن وبالغني، بالعني ُحبٍّا﴾ َشَغَفَها ﴿َقْد تعاىل: قوله قرئ وقد املعجمة. وبالغني
قلبها. الحب غيش أو قلبها شغاف أصاب يعني بالغني قرأها ومن تيمها، فمعناه بالعني

الخطيم: بن قيس قال غالفه. وشغفه: القلب وشغاف

َوال��ش��َغ��ُف اْألَْح��َش��اءُ ِم��نِّ��ي َش��فَّ َق��ْد َك��ِذٍب ِذي َغ��يْ��َر َألَْه��َواِك إِنِّ��ي

هني إذا البعري أن كما يجدها، لذة مع القلب الحب إحراق فهو الشغف: أما
القيس: امرؤ قال حرقة. مع لذة له يجد بالقطران

ال��طَّ��اِل��ي ال��رَُّج��ُل اْل��َم��ْه��نُ��وءََة َش��َع��َف َك��َم��ا ُف��َؤاَدَه��ا َش��ع��ْف��ُت َوَق��ْد ل��تَ��ْق��تُ��لُ��ِن��ي

لذة من طائر ففؤادها املهنوءة هذه الطايل أحرق كما بحبي فؤادها أحرقت «يعني
حرقة.» مع لذة للهناء تجد املهنوءة ألن الهناء؛

رصوف. هي أي محذوف: عن خرب ورصوف: «الدنيا» عن مقدم خرب كذا: (760)
هي كما أي اآلن؛ أراها كما قبيل كان من عىل كانت الدنيا إن يقول: األحداث: والرصوف:

واحدة. حالة عىل تدوم ال رصوف هي فقال: ذلك بني ثم اآلن، عيلَّ
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الذي الرسور إن يقول: رسور. نعت بعده: والجملة «أشد». خرب رسور: يف (761)
ذلك له يطيب فال زواله وقت يرتقب الغم أشد عندي هو عنه االنتقال صاحبه يتيقن

الرسور.
فحل غرير؛ إىل املنسوب والغريري: الرحل. خشب وهو قتد، جمع قتودي: (762)
— العظيم أي — كالجليل والجالل: اإلبل. كرام إليه تنسب الجاهلية يف كان اإلبل من
يل؛ أرًضا الرحال وصارت ألفته، حتى االرتحال تعودت يقول: وطويل. طوال، يقال: كما

للمقيم. كاألرض يل فهي الرحال، عىل أبًدا ألني
فيه مىض عليه: وأزمع األمر، وأزمع اإلقامة. بمعنى ميمي، مصدر املقام: (763)
األعىش: قال عليه. أزمعت يقال وال األمر، أزمعت يقال: الكسائي: وقال عزمه. عليه وثبت

تُ��َزاَرا أَْن َه��ًوى ِذي َع��َل��ى َوَش��طَّ��ْت ابْ��ِت��َك��اَرا َل��يْ��َل��ى آِل ِم��ْن أَأَْزَم��ْع��َت

ما يقول: عليه. وأجمعت أجمعته مثل بمعنى، عليه: وأزمعت أزمعته الفراء: وقال
إنما الرحيل ألن عنها؛ الرحيل عىل عزمت وال سفر، عىل أبًدا ألني أرض؛ يف اإلقامة طلبت
أي — ظهره كان إذا املعنى جني: ابن وقال أرحل. حتى يل إقامة وال اإلقامة، بعد يكون

داره. يف كالقاطن — البالد جبت إن — فأنا يل كالوطن — البعري
يف التاء من الحال موضع يف واملجرور: والجار االضطراب. القلق: قلق، عىل (764)
كأني مقام يف أستقر ال يقول: قلق. بعري أي — الالم بكرس — قِلق عىل ويروى: ألفت.
بالريحني فعرب الشمال، جانب إىل ومرة الجنوب جانب إىل مرة أوجهها الريح، ظهر عىل

الشني. بكرس فتكون شماًال، أو يمينًا ويروى: الجانبني، عن
بدون — عمار بن بدر إىل يروى البدر: وإىل الشهر. أول أراد الشهر: غرة (765)
الذي الرجل إىل يعني العلم، االسم ال السماء، بدر أراد البدر: روى ومن علم. ألنه — أل
قال: أنه ترى أال أشبهه؛ وإن الحقيقة، عىل بدًرا ليس ألنه أبيه؛ إىل نسبه ثم كالبدر، هو
هالًال يكن لم عناه الذي وهذا أوًال؟ هالًال وكان إال بدر وال الهالل، الشهر غرة يف يكن لم
رضورة «عمار» من التنوين وترك «البيت». لنقص يعظم ولم بقوله: هذا فرس وقد قط،
قوله: يف كما بعد بمعنى التايل، البيت يف «لنقص» قوله: يف والالم الالم، وسكن لسكونه

َم��َع��ا َل��يْ��َل��ًة نَ��ِب��ْت َل��ْم اْج��ِت��َم��اٍع ل��ُط��ول
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لك يمثل ما الصفات من فيه رأيت وإن له، مثل ال النظري منقطع هو يقول: (766)
الصفات هذه فإن والحسن، والجود مثًال كالشجاعة وذلك املحاسن، من عنك غاب ما كل
يشء ال صفاته بعض يف يشبهها كونه مع هذه ولكن والبدر، والغيث األسد لك تمثل فيه
كانت وإن فيه اجتمع ما أحد يف يجتمع لم أنه يعني صفاته. جميع يف يشبهه منها
كالبدر. ووجهه كاألسد، وعضده وقلبه كالبحر، فكفه كثرية: أشياء يف متفرقة أشباهه

ابن من بدل — الثاني — وحسام قاطع. سيف حسام: هو أي حسام: (767)
العبايس الخليفة هلل للمتقي حساًما كان الذي رائق بن بكر ألبي حسام هو يقول: رائق،
موضعه. هذا ليس خرب يف به حاربهم املتقي كان وقد الربيدي، بني عىل به صال حني

بدل أسد: وبني عدنان. بن معد إىل ينتهي نسبهم ألن العرب؛ هم معد: بنو (768)
قناة يف سنان املمدوح إن يقول: الواحدي: قال املمدوح. رهط وهم معد، بني قوله من
أسد، بني معد بني من وأبدل التخصيص بعض خصص ثم معد. بنو هم الذين العرب
إىل بعض — األقران منازلة والنزال: الحرب. عند أسد بني قناة سنان هو قال: فكأنه
يقاتلون، به الذي وصدرهم رئيسهم هو يقول: القتال. شدة عند الخيل من — بعض

املتنبي: عنه قرص وقد — النامي يقول املعنى هذا مثل ويف

تَ��ْغ��ِل��ُب ِب��َك اْل��ُع��َال أَبْ��نَ��اءُ َف��تَ��ْغ��ِل��ُب َق��ِب��ي��َل��ٌة ِب��اْل��َم��ْك��ُرَم��اِت َف��اَخ��َرْت إِذَا
َوأَْك��ُع��ُب إَِل��يْ��َك أَنَ��اِب��ي��ٌب َوتِ��ْل��َك ِس��نَ��انُ��َه��ا أَنْ��َت اْل��َع��ْل��يَ��اءِ ِم��َن َق��نَ��اٌة

رهط وهم — أسد بني جعل قال: ثم قناة، من بدل أسد: بني الرشاح: بعض وقال
املمدوح أن يعني القناة. لهذه سنانًا املمدوح وجعل معد، لبني رمحا أي قناة؛ — املمدوح
عىل — أسد بني أُسد: بني الرشاح بعض وروى العرب. لسائر عزة وهم لقومه، عزة
جني: ابن وقال شجعان. أي أسود: بنو هم معد بني أن يعني وقال: — أسد جمع أنه
يا قالوا: األعداء، نازلوا إذا معد بني أن يعني مضاًفا؛ منادى أسد بني يكون أن يجوز
ألنهم قناتهم؛ يف مركب سنان مقام عنهم والدفع الغناء يف قولهم لهم فيقوم أسد، بني

عنهم. أغنوا دعوهم إذا
أي — الدال بتثليث — ومقدرة واالمتناع. الغلبة — هنا ها — بالعز أراد (769)
ويجوز عنه. الذود يحق ومن والحليف الجار حماية أي حماية بمعنى ومحمية: قدرة.
التمييز. عىل الخمس املنصوبات ونصب النفس. وعزة األنفة أي الحمية: بمعنى تكون أن
السيوف، أغلب وسيفه يد، كل فوق يده ألن ا؛ كفٍّ األقران يغالب من أعز هو يقول:
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وآله غريه، حماية عىل زائدة عنه الذود عليه يحق ملن وحمايته الناس، قدرة فوق وقدرته
غريه. آل من به وأعز أغلب وأصحابه

أبيه من الرشف له كان انتمى إذا حسيب رشيف هو يقول: منتسب. منتٍم: (770)
وأمه.

حتى وأهلها للدنيا يستعظم الذي املدح إن يقول: عليه. أثنى مصدر اإلثناء: (771)
وبعبارة الثناء. غاية الستحقاقه ا؛ حقٍّ كان عليه أطلق إذا عليها محاًال إلفراطه يكون
النسبة لكان وأهلها الدنيا به مدحت لو املدح صفات من عليه يصدق ما أحق إن أخرى:

الثناء. من يستحقه ما أدنى يستحقون ال كلهم الناس أن يعني محاًال. إليهم
مدحه إذا يقول: الرتك. من يفتعل، ويرتك: مثله. عليه يزاد أن اليشء: ضعف (772)
املحاسن؛ من قالوه ما ضعف بقي مقاًال أحد يرتك لم حتى عليه قدروا ما غاية الناس

الخنساء. قالت كما يستحقه، ما مدحه يف يبلغ ال واملثني املادح يعني

أَْف��َض��ُل ِف��ي��َك َوَم��ا إِالَّ أَْط��نَ��بُ��وا َوإِْن ِم��ْدَح��ًة نَ��ْح��َوَك اْل��ُم��ْه��ُدوَن بَ��َل��َغ َوَم��ا

نواس: أبو وقال

نُ��ثْ��ِن��ِي الَّ��ِذي َوَف��ْوَق نُ��ثْ��ِن��ي َك��َم��ا َف��أَنْ��َت ِب��َص��اِل��ٍح َع��َل��يْ��َك أَثْ��نَ��يْ��نَ��ا نَ��ْح��ُن إِذَا

مضاف الظرفية، عىل منصوب ومواضع: املهز، لني رمح بكل أي لدن: بكل (773)
قول إىل ينظر وهذا األبطال. صدور رمح بكل الطاعنني ابن يا يقول: بعده. الجملة إىل

البحرتي.

َواْل��ِح��ْق��ُد َوال��رُّْع��ُب ال��لُّ��بُّ يَ��ُك��وُن ِب��َح��يْ��ُث نَ��ص��َل��َه��ا َف��أَْض��َل��ْل��ُت أُْخ��َرى َوأَتْ��بَ��ْع��تُ��َه��ا

هنا واملراد اليشء، أعىل قلة؛ جمع والقالل: القاطع. السيف العضب: (774)
وذلك جني: ابن قال وأرجلها. العرب رءوس سيف بكل الضاربني ابن يا يقول: الرءوس.
باألسافل: أراد وقيل: جسده، أسفل إىل السيف نزل رأسه قلة يف الفارس رضبوا إذا ألنهم
أو أحًدا، يرتكون فال والدنيء الرشيف يرضبون الذين ابن أي الكرام؛ وبالقالل: اللئام،

أحًدا. يهابون ال
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به، أولع باليشء: وغرى أهله. من وليسوا الشعر يدعون الذين املتشاعرون: (775)
أن يمكن ال ولذا حسًدا، به يسقمون لهم داء إنه يقول: له. دواء ال الذي العضال: والداء

يحمدوه.
مثلهم يقول: رضبه، مثل وهذا الحلق. يف يزل الذي الصايف العذب الزالل: (776)
لنقصانهم يذمونني إنما هؤالء كذلك فمه، ملرارة مرٍّا يجده الزالل املاء مع املريض كمثل
لعرفوا حواسهم صحت ولو يفَّ ال فيهم فالنقص وشعري، فضيل إدراكهم وعدم وغبائهم

حسنة. األشياء ترى الكريمة النفس حكيم: قال فضيل.
إىل املمدوح يرفعك هل عليه: ويل عيلَّ له حسًدا يل قالوا الحساد إن يقول: (777)
أنحط أن أردت إذا يبلغنيها نعم فقلت: رفيعة، منزلة بخدمته يبلغني ألن إنكاًرا الثريا؟!
الثريا موضع إىل رجع وانحط استفل فإن الثريا فوق ما إىل رفعه أنه أي منزلتي: عن
املجموعة وسميت هذا، بديع. تخيل وهذا املمدوح. بخدمة درجة منها أعىل فهو وإال
مرآتها، صغر مع كواكبها لكثرة وقيل: نوئها، لغزارة قيل: بالثريا. الكواكب من املعروفة
تصغري وهو مصغرة، إال بالثريا يتكلم وال املحل، ضيق إىل باإلضافة العدد كثرية فكأنها
وقد العدد، كثرية خفية كواكب الظاهرة الثريا أنجم خالل إن ويقال: التكثري، جهة عىل

فقال: ستة الثريا كواكب الشاعر العطوي ظن

َل��َواِج��ُد ال��زََّم��اِن َريْ��ِب َع��َل��ى َوإِنِّ��ي َل��َح��اِس��ُد ِل��ل��ثُّ��َريَّ��ا إِنِّ��ي َخ��ِل��ي��َل��يَّ
َواِح��ُد َوْه��َو أَْح��بَ��بْ��تُ��ُه َم��ْن َوأَْف��ِق��ُد ِس��تَّ��ٌة َوِه��َي َش��ْم��لُ��َه��ا ِم��نْ��َه��ا أَيَ��ْج��َم��ُع

وبيض سنة. قروحها بعد عليها أتى التي وهي املسنة، الخيل املذاكي: (778)
الحروب. بكثرة األشياء هذه يفني الذي هو يقول: الرماح. والسمر: السيوف. الهند:
والسيوف بالهيبة وقيل: الحروب، يف بالطراد واألعادي الخيل مفني هو العكربي: وعبارة

بالهبة. ويجوز والطعن، بالرضب والرماح
يقول: املعلمة. واملسومة: للمذاكي. والضمري: املعنى. عىل معطوف قائدها: (779)
أي للغارة، صباًحا بساحته تحل الذي الحي عىل ثقاًال الركض يف خفاًفا الخيل قائد وهو

األغادي. عىل ثقاًال
بالقني: وجوائل مرتددة، أي جائلة: جمع وهي مسومة، من بدل جوائل: (780)
وهو بالثقاف، مقومات أي ومثقفات: القنا. جمع والقني: فرسانها، بأرماح تجول أي
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الفتيلة وهي ذبالة، جمع والذبال: األسنة. ييل ما والعوامل: الرمح. به يسوى الذي الحديد
بالفتائل. اللمعان يف أسنتها شبه الرساج. يف التي

الصخور الخيل هذه وطئت إذا يقول: بقني. ويروى: ويرجعن. يعدن يفنئ: (781)
املعتز: ابن قال كما رماًال، فصارت وطأتها شدة من تفتتت وأرجلها بأيديها

َرْم��ُل َوْق��ِع��َه��ا ِم��ْن ال��ص��َم��اِن َح��َص��ى َك��أَنَّ

حكاية نصب محل يف نظري: أله وقوله: البيت، عجز خربه: مبتدأ، جواب: (782)
أيًضا لك وال ال، فجوابه: نظري؟ املمدوح لهذا هل فقال: سائل سألني إذا يقول: السؤال.
«ال» وأراد نظري. بال به جهلك يف فأنت غريك، هذا يجهل ال أحًدا ألن السؤال؛ هذا يف نظري

األحوص: قال كما رضورة، عليه املعطوف فأخر لك» و«ال

��َالُم ال��سَّ ال��ل��ِه َوَرْح��َم��ُة َع��َل��يْ��ِك ِع��ْرٍق ذَاِت ِم��ْن نَ��ْخ��َل��ًة يَ��ا أََال

(بعده:

اْل��ِك��َراُم تَ��ْك��ره��ه ذَاَك م��ْن َه��ن��ا َف��َخ��بَّ��ُرونِ��ي َع��نْ��ِك ال��نَّ��اَس َس��أَْل��ُت
اْل��َح��َراُم يُ��َخ��اِل��ْط��ُه َل��ْم ُه��َو إِذَا بَ��أٌْس ال��ل��ُه أََح��لَّ ِب��َم��ا َوَل��يْ��َس

الرفث.) عن بالهناة وكنى املرأة. عن جميلة كناية والنخلة:
الجواب إعادة يوجب السائل هذا جهل أن إىل إشارة ال» «أال بقوله: النفي وكرر

عليه.
ماًال الرجاء هذا وتعد عطاءك ترجو نفس كل يقول: والفقر. اإلقتار اإلعدام: (783)

البتة. آمالها تبلغها ألنك الفقر؛ تأمن لها
األعداء قلوب خافتك يقول: خائف، أي — الجيم بكرس — َوِجل جمع وجاًال: (784)

قال: جنونه، جن كقولهم: وهذا أوجالهم، ووجلت خوفهم خاف حتى

ُج��نُ��وِن ُج��نُ��وِن ِم��ْن يُ��َداِوي َط��ِب��ي��بً��ا ِب��َواِج��د َوَل��ْس��ت َم��ْج��نُ��وٌن ُج��نُ��ونُ��ك

كان وإذا الناس: جميع ترس بأن والفرح الرسور لك يحصل إنما يقول: (785)
قال لو ألنه بهذا؛ عليك الدالل تعلمهم فأنت الرسور، لك يحصل لم ترسه لم واحد هناك
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عرفوا إذ عليك، يدلون فهم وترضيه، ترسه حتى اجتهدت مرسور غري أنا الناس أحد
هذا. منك

وعددته السؤال عىل شكرتهم سألوك فإذا العطاء، تحب لكرمك أنت يقول: (786)
العطاء. لذة يفوتك ال حتى يسألوك أن سألتهم سكتوا هم وإن العطاء، لحبك عليك منة
سائل الناس أسعد يقول: الجود. والسماحة: العطاء. طلب االستماحة: (787)
ينيله كأنه حتى عطائه بأخذ يفرح مسئوله أن يعني شيئًا، منه ينال بأن مسئوله يعطي
ا حقٍّ فرياه له عطاء منه األخذ أن يرى معٍط من أخذ من الناس أسعد أن والحاصل شيئًا.

البحرتي: قال بذلك. ويرس عليه

اْل��َم��اِدِح ِرْف��َد اْل��َم��ْم��ُدوُح يَ��ْق��بَ��َل أَْن َم��أْثُ��وَرٍة س��ن��ٍة أَوَل َف��يَ��ُك��وُن

فراقه والتقدير: محذوًفا، السهم ضمري من حال بعدها: والجملة «نافية»، ما (788)
وفيه منه، نافذًا يالقيه الذي الرجل يفارق سهمه إن يقول: الرجال. القى ما وهو للقوس
خرج بسهم رجًال رمى إذا أي بعد؛ أحًدا يالِق لم حني القوس بها فارق التي القوة نفس
القوس نزع بشدة يصفه القوس، كبد عن خرج حني كقوته قوة وفيه فيه النفاذ بعد منه
كذلك األمر يكون قال: كأنه ظرًفا، «ما» تكون أن ويجوز السهم. وانطالق الرمي وقوة

طائر. طار ما أكلمك ال تقول: كما الرجال، مالقاته مدة
إذا سهامك إن يقول: السهم. يف تكون التي الحديدة نصل؛ جمع النصال، (789)
ألن أبًدا؛ تميض فهي ليدركها نصالها يطلب ريشها فكأن مسريها، عن تقف ال رميتها

األخيلية: ليىل قول من وهذا عليه. النصل لتقدم النصل، يدرك ال الريش

اْل��َع��َواِل��ي َش��بَ��ا ِب��اْل��ُخ��ُدوِد تُ��بَ��اِري ُق��بْ��ًال اْل��َخ��يْ��َل َرأَيْ��َت أَْن ��ا َوَل��مَّ
ال��ظِّ��َالِل َع��ِن اْألََزبُّ َص��دَّ َك��َم��ا َع��نْ��ُه َوص��ددْت ِوَص��اَل��ُه نَ��ِس��ي��َت

وقد قتل. يوم توبة عن فر قد وكان عقيل بن فائض يف البيتني هذين ليىل (قالت
رشحهما.) مر

والنصال. والريش السهام إىل والعوايل والخدود الخيل من املعنى فنقل
يف سبقوا الذين سبقت يقول: العلو. يف غالبه وعااله: معه. جرى جاراه: (790)
العلو جاوزت حتى وعلوت أحد، يجازيك فليس شأوتهم حتى واملكارم املساعي مراحل
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السابقني: معنى يكون أن ويجوز مبلغك. أحد يبلغ ال إذ أحد؛ يعاليك فليس املألوف
ومضوا. غربوا الذي أي األولني؛

الناس صلح ما يشء يمني كان لو إنه ويقول: الناس، جميع عىل يفضله (791)
النجم: أبو يقول املعنى هذا مثل ويف اليشء، لذلك شماًال يكونوا أن كلهم

َزاِئ��دا َل��ُك��نْ��ت َج��نْ��ٍب ِف��ي َوُك��نْ��ت َواِح��ًدا َج��نْ��بً��ا ال��ل��ِه َخ��ْل��ُق َك��اَن َل��ْو
َوَواِل��َدا َونَ��اِئ��ال نَ��بَ��اَه��ًة

جعله خصاًال، السماء تلك كواكب كانت وإن سماء قدرك علو يف أنت يقول (792)
البحرتي: قال كما نجومها، والحسن الشهرة يف وخصاله كالسماء،

نُ��ُج��وَم��ا َل��ُك��نَّ َف��ل��ٍك ِف��ي ُك��نَّ َل��ْو َم��ْح��ُم��وَدًة َخ��َالِئ��ًق��ا ِم��نْ��َك َوبَ��َل��ْوُت

بالهمز تنشأ أصله وتنشا: — السابق البيت يف — أقلب عىل عطف وأعجب: (793)
استطعت فكيف كامًال، ولدت قد أنت يقول: «أن». فحذف تنشا، أن وأراد للوزن، فلينه

الكمال؟ بعد تزداد أن
به واملراد ويعارشك، يخالطك الذي والخليط: عزم. أن ألجل أي عزم: أن (794)

الشاعر: قال واحد. أمرهم الذين القوم أيًضا: والخليط الحبيب.

وََع��ُدوا الَّ��ِذي اْألَْم��ِر ِع��دى َوأَْخ��َل��ُف��وَك َف��انْ��َج��َرُدوا اْل��بَ��يْ��َن أََج��دُّوا اْل��َخ��ِل��ي��َط إِنَّ

خلط: عىل جمعه يف الجرمي وعلة قال وخلط، خلطاء الخليط: وجمع

اْل��ُخ��لُ��ِط اْل��ِج��ي��َرِة بَ��يْ��َن تُ��َف��رُِّق َح��ْربً��ا َل��ُه��ْم َج��نَ��يْ��َت َه��ْل َج��رٍم ُم��َج��اِوَر َس��اِئ��ْل

به الخدود تزيد — الدمع يعني — مطًرا فراًقا الحبيب عزم ألن خده يف إن يقول:
من واملطر نرضتها وذهاب لحمها وتخدد شحوبها الخدود: ومحول — حدبًا — محوًال
من الضد عىل صنيعه مطر فهو الدمع أما العشب، ويخرض البالد به تخصب أن شأنه

بعضهم: قول إىل نظر وفيه هذا.
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ال��رَِّب��ي��ُع َخ��دَِّي ِف��ي َل��ك��اَن ُدُم��وٍع ِم��ن اْل��ُع��ْش��ُب نَ��بَ��َت َل��ْو

السيف حد يلحق ما أي الثلوم؛ والفلول: تركت. وغادرت: أذهبت. نفت: (795)
السهاد وأورثته بنومه ذهبت الفراق لدى الحبيب إىل نظرته إن يقول: الرضب. كثرة من
كالسيف قلبه وتركت الرشاح: بعض وعبارة لبه. يف أثرت يعني قلبه، بحدة وذهبت
النظرة بالنظرة: املراد يكون أن ويجوز واتقائها، النوائب مقاومة عىل يقوى ال املفلول

والهيام. العشق له وسببت الحبيب نظرها التي األوىل
ما والسؤل: خلقة. الجفون السوداء والكحالء: للنظرة، «كانت»: يف الضمري (796)
السول ولني بسؤيل. متعلق الكحالء: ومن «كانت». خرب وهو ويتمناه، اإلنسان يطلبه
املرأة هذه من ومطلوبي مرادي النظرة هذه كانت يقول: للقافية. — البيت آخر يف —
حال إليها نظرته أن يعني قلبي، يف مراًدا تصور أجىل الحقيقة يف كانت ولكنها الكحالء.

عليه. وأتت بنفسه ذهبت التوديع
بعىل. وصله ولذلك واالمتناع، النُّبُوِّ معنى ضمنه وقد اإلعراض، الجفاء: (797)
نازلة عىل والصرب عنك، إال مروءة النساء عن إعرايض أجد إني يقول: البعد، والنوى:

البحرتي: قال كما بعدك، عىل إال جميًال

َواْل��َح��َزِن اْل��بَ��ثِّ بَ��يْ��َن ِص��ْرُت ِب��بَ��يْ��ِن��ِه َم��ْن ُف��ْرَق��ة ِع��نْ��َد إِالَّ ��بْ��َر ال��صَّ أَْح��َس��َن َم��ا

جرير: قال كما كثر، وإن داللك وأحب ، َقلَّ وإن غريك دالل أملُّ إني يقول: (798)

َج��ِم��ي��ُل أَُم��يْ��َم يَ��ا َدَاللُ��ِك َح��َس��ٌن َف��ِإنَّ��ُه َالَل ال��دَّ َش��أنُ��ُك��ُم َك��اَن إِْن

تكون أي اإلنسان؛ تردف ألنها رادفة؛ جمع حوله، وما الكفل الروادف: (799)
شكوى فوقها روادفك ثقل املطية تشكو يقول: الراكب، خلف يكون الذي كالرديف خلفه،

نفسه. يعني لها، العاشق يعني مداخلها، هواك وجدت التي النفس
ألنها إليك؛ زمامها جذبك الغرية عىل يحملني حبيبته: مخاطبًا — يقول (800)

الوليد: بن مسلم قال كما قبلة، كأنها إليك فمها تقلب

اْألَْح��لُ��ِس ِف��ي ٍث ُم��َح��دَّ ِس��رَّ يَ��ْط��لُ��بْ��َن َك��أَنَّ��َم��ا ءُوِس ال��رُّ َع��اِط��َف��ُة َواْل��ِع��ي��ُس
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الرجل غار يقال: حره، اشتد إذا النهار: غار من لعلها واألنفة، الحمية والغرية: هذا،
قدوًرا: يصف ذؤيب أبو قال وغياًرا. وغاًرا وغريًا غرية تغار بعلها عىل واملرأة امرأته، عىل

َغ��اُرَه��ا تَ��َف��اَح��َش ِح��ْرِم��يٍّ َض��َراِئ��ُر َك��أَنَّ��َه��ا ِب��ال��نَّ��ِش��ي��ِل نَ��ِش��ي��ٌج َل��ُه��نَّ

وهو حرمي الحرم إىل والنسبة النشيل، وهو منها انتزعه القدر: من اللحم (نشل
وأصله وحرمية حرمية امرأة يقال: املربد: قال قياس. غري عىل يأتي الذي املعدول من
من أول — قريش وهم — الحرم أهل إن قالوا البيت: وحرمة البيت وحرمية قولهم: من

الرضائر.) بصخب القدور غليلة شبه الرضائر. اتخذ
أنها أي الحمى؛ من أغري تقول: والعرب فغارت، عليها تزوج أهله: الرجل وأغار
اإلضافة، مع امليم بغري يستعمل ما أكثر والفم هذا، لبعلها. الغيور مالزمة املحموم تالزم

قال: العرب، عن مضاًفا بامليم جاء قد أنه إال وفيك، وفاك فوك قلت: أضيف فإذا

ُف��م��ه اْل��بَ��ْح��ِر َوِف��ي َع��ْط��َش��اَن يُ��ْص��ِب��ُح يَ��ْل��َه��ُم��ْه َش��ْيءٌ يَ��ْك��ِف��ي��ِه َال َك��اْل��ُح��وِت

حسناء. الحسان: وواحدة األعظم. العني سواد وهي حدقة، جمع الحدق: (801)

الشوق. رقة والصبابة: التجمل. عن بحسنها غنيت التي وهي غانية، جمع والغواني:
الوجد. العج هنا: به واملراد العطش، حرارة والغليل:

ويعطي يجري ويذم: — األوىل — حدق إىل يرجع محذوف، عن خرب حدق: (802)
وبدر التبعية، عىل والجر الحال، أو االستثناء، عىل النصب فيه يجوز وغريها: الذمام.
ال فإنه الحسان، أحداق من إال يقتل ما كل من يجري إنه يقول: يذم. فاعل عمار: بن

قال: كما منها، اإلجارة يستطيع

َوَس��َخ��اِئ��ِه ِب��بَ��أِْس��ِه يَ��ُزوُل َال َم��ا َف��ِإنَّ��ُه اْل��ُع��يُ��وِن َه��َوى اْألَِم��ي��ُر ُوِق��َي

قولة: يف بالده بأمن الدولة عضد مدح يف هذا تجاوز وقد

اْل��ِح��َس��اِن اْل��َح��َدِق ِم��َن َخ��اَف��ْت َل��َم��ا ِف��ي��َه��ا اْل��ِع��ْش��ِق ُق��لُ��وُب ُط��ِرَح��ْت َف��َل��ْو

أنه يعني بأعدائه، مثلها بإنزال أوليائه عن العظام الكرب يفرج إنه يقول: (803)
ويقال: الفقر. عنهم فيزيل أولياءه ليغني ويفقرهم أوليائه عن ليدفعهم أعداءه يقتل
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والكرب وكشفه، الغم عنه أزال إذا تفريًجا: يفرِّج ج وفرَّ يفرج وأفرج يفرج عنه فرج
الوجه. بالحسن تشبيًها بالخفض وروي الفاعل، اسم بإعمال بالنصب بعده وما

محك وقد ونحوهما، واملساومة الغضب عند اللجاج واملحك: اللجوج، املحك: (804)
قال تالحا، والخصمان البيعان وتماحك ومحك ماحك فهو ومحًكا محًكا ومحك يمحك

جريًرا: يهجو الفرزدق

اْل��خ��ص��َم��اِن َوتَ��م��اح��َك أَْع��نَ��اق��ُه اْل��تَ��َق��ْت إِذَا َواْل��ه��َج��اءُ اْل��َم��َراَغ��ِة ابْ��َن يَ��ا
اْل��ب��ح��َراِن تَ��نَ��اَط��ح َح��يْ��ُث بُ��ل��ت أَْم أَه��ج��وت��ه��ا َواِئ��ٍل تَ��ْغ��ِل��َب َض��رَّ َم��ا

ابن فسماه جرير أم األخطل لقب وبذلك الفحول، من تمتنع ال التي األتان (املراغة:
الرجال.) عليها يتمرغ أي املراغة:

يتوانى وال والخضوع الطاعة حق من الناس عىل ماله تقايض يف يلج إنه يقول:
له يخضعوا لم إذا يعني بقضائه، له كفيًال سيفه جعل الدين بهذا مطلوه فإذا ذلك، يف

قهًرا. أخضعهم طوًعا
قال للممدوح، «لثامه»، يف والضمري البليغ. اللسن كاملنطيق: — النطق (805)
عن اللثام كشفوا يتكلموا أن أرادوا فإذا بعمائمها، تتلثم العرب وكانت الواحدي:
السامعني قلوب منطقه أفاد النطق عند فمه عن لثامه الكالم وضع إذا يقول: أفواههم.

العقل. منه يستفاد وبما بالحكمة يتكلم أنه يعني عقوًال،
به، بخيًال وكان عيلَّ به — جاد — سخا الزمان أن يعني فورجه: ابن قال (806)
قول من األول والرصاع نحوه، وهدايتي إليه بضمي الزمان أسعدني سخاؤه أعداه فلما

الخياط: ابن

يُ��ْع��ِدي ��ِه َك��فِّ ِم��ْن اْل��ُج��وَد أَنَّ أَْدِر َوَل��ْم اْل��ِغ��نَ��ى أَبْ��تَ��ِغ��ي ��ُه َك��فَّ ��ي ِب��َك��فِّ َل��َم��ْس��ُت
ِع��نْ��ِدي َم��ا َف��أَتْ��َل��ْف��ُت َوأَْع��َداِن��ي أََف��ْدُت اْل��ِغ��نَ��ى ذَُوو أََف��اَد َم��ا ِم��نْ��ُه أَنَ��ا َف��َال

تمام: أبو وقال

ِص��ل��ِت��ك ِم��ْن َل��َديَّ َش��يْ��ئً��ا أَبْ��َق��يْ��ُت َف��َم��ا ��م��اَح ال��سَّ ُج��وُدك َع��لَّ��َم��ِن��ي

أيًضا: وقال
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َم��اِل��ي أَتْ��َل��ْف��ُت َف��َع��ْل��ُت إِْن إِنَّ��ِن��ي ِب��َس��َالٍم ُم��َص��اِف��ًح��ا يَ��ْح��يَ��ى ل��س��ُت

تمام: أبي قول من الثاني واملرصاع الزمان، إىل املعنى نقل الطيب وأبو

َل��بَ��ِخ��ي��ُل ِب��ِم��ثْ��ِل��ِه ال��زََّم��اَن إِنَّ ِب��ِم��ثْ��ِل��ِه ال��زََّم��اُن يَ��أِْت��ي َال َه��يْ��َه��اَت

إىل العدم من وأخرجه به فسخا سخائه من الزمان تعلم املعنى جني: ابن وقال
فإن لنفسه، واستبقاه الدنيا أهل عىل به لبخل منه استفاده الذي سخاؤه ولوال الوجود،
يكون ما علم كأنه الزمان إن فالجواب: معدوم وهذا املوجود، يف إال يكون ال السخاء قيل:
ما ولوال وجوده، بعد فيه كونه تصور ما منه استفاد فكأنه وجد، إذا السخاء من فيه
حالة يف عليه أجري محالة ال كونه تحقق إذا واليشء بخيًال، أبًدا لبقي السخاء من تصور
فاسد تأويل هذا فورجه: ابن قال وجوده. بعد يستحقها التي األوصاف من كثري عدمه
هذا، أسلفنا. بما البيت فرس ثم بالعدوى، يوصف ال املوجود بغري والسخاء بعيد، وغرض
قال وسخوة. سخاء يسخي وسخي وسخًوا سخاء يسخو سخا يقال: الجود، والسخاء

كلثوم: بن عمرو وقول الجوهري:

َس��ِخ��ي��نً��ا َخ��اَل��َط��َه��ا اْل��َم��اءُ َم��ا إِذَا ِف��ي��َه��ا اْل��ُح��صَّ َك��أَنَّ ُم��َش��ْع��ش��َع��ًة

الزعفران، يشبه أحمر، نوار له نبات الورس، والحص: باملاء. مزجه الرشاب: (شعشع
ألقي باملاء امتزاجها بعد حمرتها شدة من كأنها باملاء ممزوجة الخمر اسقني يقول:

بمالنا.) جدنا وسكرنا رشبناها وإذا األحمر، النبات هذا نور فيها
فليس الحال، عىل نصب السخونة: من سخينا قال من وقول قال: بأموالنا، جدنا أي

بيشء.
وهو متن، جمع واملتون: رضورة. معرفة وخربها نكرة، «كأن» اسم جعل (807)
ومسلوال: كفه ويف الهند، حديد من املصنوع السيف والهندي: السحابة. والغمامة: الظهر.
شبه وهنا بالربق، السيف يشبه أن األصل ألن البيت؛ هذا يف التشبيه عكس وقد حاالن.
بريقه يف مبالغة يده، يف سله إذا سيفه الغمام ظهور يف برًقا كأن فقال: بالسيف الربق

وملعانه.
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تمييز. ومواهبًا: املمدوح. يد هو مقبضه أي السيف؛ قائم أي قائمه: محل (808)
لكثرتها، فيه تسيل موضًعا وجدت ملا مطًرا كانت لو وهبات نعًما تسيل كفه إن يقول:

تمام: أبي قول إىل هذا يف ينظر ولعله

تُ��ْج��َع��ُل أَيْ��َن َدَرى َم��ا َم��اٍل َص��َواِم��ُت انَّ��َه��ا َل��َو ُك��نُ��وًزا اْل��ع��ْل��يَ��ا ِم��َن أََف��اَد

الرقاب. به يرضب الذي السيف حد — مرضب — جمع — مضاربه (809)
إىل األشياء أدعى ألنه بالعشق؛ فوصفها الرقاب تالزم سيوفه أن أراد يظهرن. ويبدين:
من نحوًال تبدي — لرقتها — هي فكأنما ماضية، رقيقة سيوفه إن يقول: والرقة، اللزوم
هذا يصف الرشاح: بعض وعبارة العشق. جراء من العاشق ينحل كما الرقاب، عشقها
لها عاشقة صارت للرقاب مالزمتها لكثرة مضاربه إن يقول: واملضاء. بالرقة السيف

النحول. ذلك من فرقتها نحوًال، العشق هذا فيها فأثر
وكان القاطع. السيف والصارم: الشديد. والهزبر: الرتاب. يف مرغه عفره: (810)
فرسه كفل عىل فوثب افرتسها قد بقرة عن أسًدا هاج — أسلفنا كما — عمار بن بدر
ترصع كنت إذا يقول: فقتله. به الجيش ودار بسوطه، فرضبه السيف سل عن وأعجله

سيفك؟ خبأت فلمن — بأًسا الحيوان أشد وهو — بالسوط األسد
رفقه؛ جمع والرفاق: الرءوس. والهام: بعض. فوق بعضها جمع نضدت: (811)
إن يقول: الصغري. الجبل تل؛ جمع للتلول، مماثًال أي حال؛ وتلوال: السفر. يف الجماعة
منهم القتىل وأكثر باملسافرين عصف فقد النهر، هذا أهل عىل وقعت بلية كان األسد هذا

الرتاب. من املجتمعة كالتلول رءوسهم ترك حتى
بحرية بالبحرية: واملراد األسد. وكذلك الحمرة، إىل لونه يرضب الذي الورد: (812)
وقد ومرص، العراق زئريه بلغ طربية يف زأر إذا يقول: األسد. صوت والزئري: طربية.

وورد. ورد بني جانس
يقول: األسد. كتف عىل املجتمع الشعر واللبدة: — الغابة — األجمة الغيل: (813)
كأنه الشجر من غيله من وهو قال: ثم بدمائهم، تلطخ قد الفوارس من قتل ما لكثرة إنه

بالغابة. لبدتيه شبه وكثرته؛ الشعر من كتفيه عىل ما لكثافة لبدتيه من آخر غيل يف
من حال نازلني، حالني أي وحلوال: الفرقة. من أكثر وهو الجماعة، الفريق: (814)
هذا عني استقبلت ما يقول: «ظنتا» نائب من الحال موضع يف الدجى: وتحت «الفريق».
األسد عني أن معلوم وهو موضًعا. نزلوا لجماعة أوقدت ناًرا ظنت إال الظالم يف األسد
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حال «حلوًال» إن قلنا: وقد هذا، بارقة. الليل ظلمة يف ترتاءى الحية وعني السنور وعني
يف جاء قد كان وإن ضعيف، قليل إليه املضاف من الحال أن معلوم وهو الفريق، من

فرًسا: يصف قصيدة من الجعدي النابغة كقول القدامى، العرب شعر

ت��خ��َض��ِب تَ��ُك��ْن َل��ْم َوإِْن َخ��ِض��بْ��َن ُم��ْدِب��ًرا َح��َواِم��يَ��ُه َك��أَنَّ
ال��طُّ��ْح��ل��ِب ِم��َن ِط��َالءً ُك��ِس��ي��َن ِب��َرْض��َراَض��ة َغ��يْ��ل ِح��َج��اَرة

«تكن». من بدل وتخضب: وشماله. الحافر يمني عن ما حامية؛ جمع (الحوامي:
الفرس حوافر شبه الصلبة. األرض والررضاضة: األرض. وجه عىل الجاري املاء والغيل:
والطالء: للحجارة. «كسني» من والنون لها. أصلب وذلك قليل ماء يف مقيمة بحجارة
«حواميه» يف الهاء من حال ومدبًرا: املزمن. املاء تعلو خرضة والطحلب: به. يطىل ما كل

الشاهد.) محل وهو
الفوارس: زيد وكقول

��ُب يَ��تَ��َل��هَّ ُم��َض��اَع��ًف��ا اْل��َح��ِدي��ِد ِح��َل��ُق َع��َل��يْ��ِه��م َح��اِش��ُدوَن َوبُ��ْه��ثَ��ة َع��ْوذٌ

«الحديد» من حال مضاعًفا: الدروع. الحديد: وحلق رجلني. اسما وبهثة: (عوذ
يف املضمر من حال ومضاعًفا: الحال، موضع يف «يتلهب» يجعل أن وجائز الشاهد، وهو

الدرع.) للمعان استعري يشعل، أي ويتلهب: الحلق، من حال ويتلهب: «يتلهب»
ا: رشٍّ تأبط وقول

َس��اِل��ِب َش��رَّ َويَ��ا َم��ْس��لُ��وٍب َخ��يْ��َر َف��يَ��ا َوَش��تَ��ْم��تَ��ِن��ي بَ��اِئ��ًس��ا ِس��َالِح��ي َس��َل��بْ��َت

وجائز «سالحي». من الياء وهو إليه، املضاف من حاًال بائًسا مجيء هو (والشاهد
سالحي.) بائًسا سلبتني والتقدير: املحذوف، «سلبت» مفعول من حاًال يكون أن

يعرف ال أنه غري متعبداتهم، يف الرهبان انفراد منفرد غيله يف هو يقول: (815)
األسود. من غيله يف معه يسكن لم هزبًرا قويٍّا كان إذا واألسد حالًال. وال حراًما

واألسد الطبيب، واآليس: والعجب. الزهو والتيه: الرتاب. الربى: ويروى الثرى (816)
بالطبيب مشيه لني يف شبهه وقد شيئًا، يخاف ال ألنه امليش؛ يرسع ال وقوته نفسه يف لعزته

يعجل. وال به يرفق فإنه — املريض — العليل يجس الذي
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يقول: التاج، واإلكليل: الرأس. واليافوخ: قفاه. عىل املجتمع الشعر العفرة: (817)
يفعل وإنما كاألكاليل، لرأسه ذلك فيصري عليه يجتمع حتى هامته إىل الشعر ذلك ويرد

بدنه. أعايل يف قوته يجمع واغتاظ غضب إذا ذلك
ثاٍن مفعول ومشغوًال: زئريه. ردد األسد: وزمجر «تظنه». فاعل نفسه: (818)
من يزمجر ما لكثرة عنها مشغوًال تظنه نفسه إن يقول: مشغوالً. صلة وعنها: للظن.
لنفسه، يزمجر أي — بالنصب — نفسه الروايات: بعض يف ووقع وغيظه. غضبه شدة

أصح. األوىل والرواية
املفعول. إىل مضاف مصدر واملخافة: التطويل: ضد — هنا — القرص (819)
سالحه. يف املسترت البطل والكمي: القدمني، بني ما مسافة وهي خطوه، جمع والخطا:
(فحج: وفحج وقف األسد رأى إذا الحافر وذو الواحدي: قال بالشكال. املقيد واملشكول:
الحبل (الشكال بشكاله فرسه ركب الشجاع كأن يقول: وبال. ليبول) رجليه بني ما باعد
لهذا الناس تفسري هذا قال: منه، خوًفا يتحرك وال يخطو فال الدابة) قوائم به تشد الذي
ونازعته هيبة خطاه تقارصت األسد منك خاف ملا املعنى فورجه: ابن وقال قال: البيت،
فهو مشكوًال، فرسه ركب كمي فارس فكأنه بإحجام، إقداًما فخلط جراءة إليك نفسه

شكاله. ملكان يسومه عما عجًزا يحجم والفرس بجرأة، لإلقدام يهيجه
عنها، هاجه التي البقرة يريد يفرتسه. ما وهو األسد، صيد الفريسة: (820)
األسد. لزمجرة استعارها املغضب كالم — األصل يف — والرببرة الصياح، والرببرة:
من التطفيل: الليث: وقال دعوة. غري من اآلكلني عىل الدخول والتطفيل: ظنه. وخاله:
الفريسة ألقى قصدته ملا يقول: األعراس. يف يتطفل هو يقولون: العراق، أهل كالم

منه. لتأكل صيده عىل تتطفل أنك ظن ألنه عنها؛ ذوًدا يعني دونها، وزمجر
«إقدامه» من والضمري املمدوح، وخلق األسد خلق يريد الطبعان. الخلقان: (821)
وأنت بطعامه شحيح األسد أن يف وتخالفتما واإلقدام الجرأة يف تشابهتما يقول: لألسد.

البحرتي: قال كما له، باذل جواد

َزِع��ي��ًم��ا ِب��ذَاَك َم��ْح��ُق��وًق��ا ِب��اْل��ُج��وِد َف��َض��ل��ت��ه ثُ��مَّ اْل��بَ��أِْس ِف��ي َش��اَرْك��تَ��ُه

واألزل: الصلب. جانب واملتن: والساعد، املتن من بعُد ذكره ما بعضويه يريد (822)
األزل: والسمع لها. عجيزة ال زالء: وامرأة — والفخذين العجز لحم القليل أي — األرسح
العرجاء الضبع يقال: كما له الزمة صفة وهي والضبع، الذئب بني يتولد األرسح الذئب
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وشجاعته قوته يرى األسد هذا إن يقول: لوى، أي فتل كأنه الشديد املندمج واملفتول
العضوان. هذان منك أشبهه فقد مفتول وساعده ممسوح فمتنه فيك

يقال: رخوة. برهلة ليست املفاصل دقيقة فرًسا يعني الفصوص: ظامئة (823)
فرس رسج يف راكب وأنت منه قربت يقول: الوثابة. والطمرة: الفصوص. ظماء خيل

الخيل. من بغريها تمثل فال نظري لها يكون أن يأبى بالكمال وتفردها الصفة بهذه
الحاجة — فكرس بفتح — طلبة جمع والطلبات: النيل. من فعالة نيالة: (824)
الفرس هذه إن يقول: نفي. نيل: وما رأسها. عن كناية لجامها: ومكان املطلوب. واليشء
أنها لوال الرأس مرشفة العنق طويلة وهي — جريها — حرضها لشدة تطلبه ما تدرك
عدوٍّا طلبت إذا الفرس هذه التربيزي: الخطيب وقال رأسها. نيل ما للجام رأسها تحط
إىل نظر وفيه عليها. قدر ما للراكب تدل النفس عزيزة هذا مع وهي نالته، وحًشا أو

زهري: قول

أَنَ��اِم��لُ��ه إِالَّ اْألَْرَض َق��َدَم��اُه َوَال َق��ذَال��ُه يَ��نَ��اُل إِْن َم��ا َوُم��ْل��َج��ُم��نَ��ا

الحرض، من واستحرضتها: العنق. صفحة وهي سالفة، جمع السوالف: (825)
وما عنقها يعرق حتى جدت ركضتها إذا يقول: اللجام. سري والعنان: الركض. وهو
ال ألنها العقد؛ محلول العنان تظن حتى عنقها والن طاوعت عنانها جذبت وإذا حوله،
يعني العنق. لطول وصًفا هذا يكون أن يجوز الواحدي: وقال ملطاوعتها، العنان تجاذبك
العنان فيصري عنقها، طول قدر عىل ألنه وطال؛ العنان اسرتخى رأسها رفعت إذا أنها
فارسها وتغلب شاءت، كيف ورأسها عنقها تدير إنما الرشاح: بعض وقال محلول. كأنه
كان لو ألنه مشدود؛ غري محلول العنان عقد فكأن بالعنان، رأسها رد عىل يقدر فال

املراد. بغري فرس إذ هذا أبعد وما الواحدي: قال ضبطها، عىل الفارس قدر مشدوًدا
ما يقول: األسد، وصف إىل عاد عظامه، تلتقي حيث الصدر وسط الزور: (826)
طوله قلة يف عرضه صار حتى صدره يف نفسه قوى يجمع لقيك حني األسد هذا زال

الصيد. عىل الوثوب أراد إذا األسد يفعل وكذلك
الصخرة. وهو حجر، جمع واألحجار: والحجارة والحجار يكرس. يدق: (827)
يعمر بن يحيى وكتب أسفله. يف هو وقيل: الجبل، سفح عند األرض قرار والحضيض:
الجبل عرعرة إىل واضطررناهم ففعلنا العدو لقينا إنا الحجاج: إىل املهلب بن يزيد عن
عرعرة يف أحدكم رزق أن فلو الطلب، يف أجملوا العزيز: عبد عمر وقال بحضيضه، ونحن
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لغضبه إنه يقول: أعاله. الجبل: وعرعرة يموت. أن قبل ألتاه أرض حضيض أو جبل
قرارها. إىل سبيًال ويتخذ األرض يحفر أن يريد كأنه الحجر فيدق األرضبصدره يرضب
ولم عينه غرته األسد هذا كأن يقول: اقرتب. أي الدنو؛ من افتعل، ادَّنى: (828)
الجليل الخطب ظن مغرور، ولكنه لك، هيبة منك دنا ملا صدقته ولو إليك النظر تصدقه

جليل. غري — مقاتلتك وهو —
أن — املتنبي أي — عادته من جني: ابن قال االستنكاف، واألنفة: األنف (829)

اآلخر: كقول فيه، هو ملا مسدًدا كان إذا يرضبه بمثل فيه هو ما يعرتض

ُع��ْزِل َوَال ِض��َع��اٍف َال َق��ْوٍم أَِس��نَّ��ُة ��ٌة َج��مَّ َواْل��َح��َواِدُث أَْدَرَك��تْ��ِن��ي َوَق��ْد

يقول: فيه. هو ملا تسديد وهو وفعله، الفاعل بني بها اعرتض جملة جمة: فالحوادث
يف قليل كأنه حتى الكثري العدد عىل يقدم بل يهرب، فال الدنية من يأنف الكريم إن
العدد عينه يف جعلت وأنفته األسد يهرب لم يقول: لألسد. عذر وهذا العكربي: قال عينه.
يعاب أن يف الكريم أنفة إن يقول: اليازجي وقال قليل. عينه يف كأنه حتى قليًال الكثري
يشري قليًال، عينه يف الكثري العدد يصري حتى للهلكة نفسه تعريض عىل تحمله بالجبن

الهزيمة. عار من خوًفا األسد عىل وإقدامه املمدوح ثبات إىل
خافه فمن موجع العار إن يقول: الهالك. والحتف: موجع. مؤلم مضاض: (830)
مثل البيت وهذا املنية. عن يحجم لم الدنية من أنف من كقولهم: وهذا الهالك، يخف لم

جني. ابن قال كما االعرتاض يف قبله الذي
منتهى قدر األرض: من وامليل الصك، وهو الصدم من مفاعلة املصادمة: (831)
وميول، أميال والجمع: معلوم، حد لها ليس مرتاخية األرض من مسافة وقيل: النظر، مد
عند له مصادمتك لوال وثبة فرسك ردف عىل فوثب له التقائك من أعجلك إنه يقول:

شدتها. من ميل مسافة لتجاوزك هذه وثبته
واالستنصار: بوجهه. الحرب يف استقبله وكافحه: ينرصه، ولم خانه خذله: (832)
رصعه. أي األرض: وهي الجدالة، عىل طرحه إذا جدله مصدر والتجديل: النرصة. طلب
إليك التسليم من نرصته فطلب تسعفه فلم ضعفت أي قاتلته؛ حني قوته خانته يقول:
ذلك، يف النرص رأى فكأنه األرض، عىل أمامك وانطرح — الخصومة وترك االنقياد —

التهكم. من وهذا
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يديك عىل حانت منيته إن يقول: القيد، وهو بالغل، مقيًدا أي مغلوًال: (833)
الواحدي: قال مقيًدا. لقيته فكأنك فراًرا، وال وثوبًا يستطيع ال وعنقه يده عىل فقبضت
كان كأنه وقال: األسد قتل يف غناء وال للممدوح أثًرا يجعل لم حني هذا يف الطيب أبو أساء
املتنبي؛ إىل اإلساءة نسبة يف الواحدي أساء وقد عليه، املنية بقبض والعنق اليد مغلول

عليه. غبار وال — ترى كما — بديع املعنى ألن
عمته: بابن وأراد مذعوًرا. خائًفا يريد ومهوال: العدو. يف االضطراب الهرولة: (834)
جنسه. من آخر أسًدا أراد إنما النسب، تحقيق يرد ولم ذلك، بعد منه هرب قد كان أسًدا

منك. خائًفا برأسه ونجا هرب األول األسد بقتل سمع ملا يقول:
بعده، املتأول املصدر عن مقدم خرب وكقتله: الهالك. من أي منه: فر مما (835)
ألنه القتل؛ مثل قتيًال موته وعدم والنقيصة الذل من فيه ملا الهالك، من فراره إن يقول:
خري بالسيف واملقتول به، أمر بل الشجاع، لدى القتل مثل والهرب بالهرب، سلم إنما

تمام: أبي قول من وهذا والعاب، بالذم املقتول من

َق��ِت��ي��ُل َوْه��َو اْل��َع��يْ��َش يُ��َخ��لِّ َل��ْم َم��ْن ِل��َديْ��ِه��م َف��اْل��َق��ِت��ي��ُل اْل��َم��نَ��ايَ��ا أَِل��ُف��وا

أيًضا: وله

اْل��ُح��ْزِن ِة ِش��دَّ ِم��ْن يَ��ُم��ْت َل��ْم إِذْ َل��َم��اَت إِذَْن ال��رَِّم��اِح أَْط��َراِف بَ��يْ��َن يَ��ُم��ْت َل��ْم َل��ْو

يف ألنه والجمع؛ الواحد وكذلك واملؤنث، املذكر فيه يستوي الخليل، الخلة: (836)
املازني: مطر بن أوىف وقال والخلولة. الخلة بني خليل قولك: مصدر األصل

يُ��ْق��تَ��ِل َل��ْم َخ��ِل��ي��َل��ك ِب��أَنَّ َج��اِب��ًرا ُخ��لَّ��ِت��ي أَبْ��ِل��َغ��ا أََال
يَ��ْع��َج��ِل َف��َل��ْم يَ��ْوِم��ي ��َر َوأُخِّ أَْح��َش��اءَُه ال��نَّ��ب��ُل تَ��َخ��طَّ��أِت

رشحهما.) (تقدم
الحمايس: قول ومثله

تَ��ِص��ُل َم��ا إِذَا َق��ِدي��ًم��ا َوِص��نْ��ِوي َراِش��ًدا ُخ��لَّ��ِت��ي أَبْ��ِل��َغ��ا أََال
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وبعده: إليه. وصلت إذا قديم، عهد من صديقي راشًدا عمي ابن أبلغا (يقول:

ذَل) َش��اءَ إِذَا اْل��َع��ِزي��َز َوأَنَّ اْل��ج��ل��ي��َل يَ��ِه��ي��ُج ِق��ي��َق ال��دَّ ِب��أَنَّ

إليه وحبب منك، فر الذي األسد وعظ فهلك عليك اجرتأ الذي األسد تلف إن يقول:
الفرار.

يدعوهم رسوًال تعاىل هللا يبعث لم به معرفتك ربهم الناس عرف لو يقول: (837)
الحد. وتجاوز بعده والذي البيت هذا يف أفرط وقد دينه، ويعلمهم إليه

يعرفون ال لكانوا إياهم إعطائك قبل الناس إىل عطاؤك وصل لو يقول: (838)
األمل فوق تعطي ألنك منك، نالوا بما يستغنون فكانوا أي يؤمل: ال املوجود ألن األمل؛

فقال: املعنى هذا السعدي نباتة ابن أخذ وقد ذلك. بعد تأميل إىل يحتاجون فال

أََم��ِل ِب��َال نْ��يَ��ا ال��دُّ أَْص��َح��ُب تَ��َرْك��تَ��ِن��ي ��ل��ه أَُؤمِّ َش��يْ��ئً��ا ِل��ي ُج��وُدك يُ��بْ��ِق َل��ْم

قال رضورة، — الثانية تعطيهم وهو — املنصوب الفعل من الياء أسكن وقد هذا،
كتاب — الكتاب بيت ومثله — والياء الواو — العلة حريف يف كان إذا كثري وهذا العكربي:

سيبويه:

اْل��َوِرق يَ��تَ��ع��اَط��يْ��َن َج��َوار أيْ��ِدي اْل��َق��ِرْق ِب��اْل��َق��اِع أيْ��ِدي��ه��نَّ َك��أَنَّ

فيه. حجارة ال الذي أو املستوي املكان والقرق: السري، برسعة إبًال (يصف
وقال الدراهم، والورق: بعًضا، بعضهن يناول أي ويتعاطني: جارية، جمع وجوار:
له مناسمهن حذف وشبه الحىص، فيه الذي الخشن القرق: «أماليه»: املرتىضيف الرشيف
النساء، من يًدا أخف ألنهن — الوليدات — الجواري وخص بدراهم، يلعبن جواٍر بحذف
أيدي ألن بالوصف؛ خص وإنما الواسع، األرض من املستوى هنا: القرق آخرون: وقال
والبيتان لها، أجهد فهو غريه يف أبطأت وإذا لها أحمد فهو املستوي يف أرسعت إذا اإلبل

ديوانه.) يف أرهما ولم البغدادي: قال العجاج، بن لرؤبة إنهما رشيق: ابن قال
ما اليشء: وحقيقة ألجله. مفعول وخموال: التمييز. عىل منصوبة حقيقة: (839)
عرفوك الناس إن يقول: شهرة. وال له نباهة ال الذي الساقط والخامل: أمره. من ثبت
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كنه يبلغون ال ألنهم معرفتك؛ حق يعرفوك لم ولكنهم وجودك، سخائك من ظهر بما
الذكر. خامل ألنك إياك جهلهم فليس جهلوك، فقد املعرفة حق يعرفوك لم وإذا قدرك،
قد يقول: مشقة. عىل تكلفته األمر: وتجشمت والرفعة. السيادة السؤدد: (840)
تنطق فإنما غنت إذا فالحمام العاقل؛ عن فضًال يعقل ال ما عرفه ما الشهرة من بلغت
تتميم والبيت إياها، تكلفها التي بغزواتك تنطق فإنما صهلت إذا والخيل بسيادتك،

السابق. للبيت وتأكيد
اليشء جواز والنفاذ: حجازية. أنها عىل بما منصوبان وفحوال: نافذًا (841)
يف ماٍض ونفاذ: ونفوذ أمره يف نافذ ورجل ونفوذًا، نفاذًا ينفذ نفذ ومنه، والخلوص
ونفاذًا: نفذًا ينفذها فيها ونفذ الرمية السهم ونفذ مطاع، أي نافذ: وأمره أمره، جميع
نفاذًا فالن إىل الكتاب ونفذ فيه، وسائره اآلخر الشق من طرفه خرج ثم جوفها خالط
شجعان، بأبطال الرجال كل وال ببالغها، واملعايل الرفعة رام من كل ليس يقول: ونفوذًا.

عباده. من يشاء من به هللا يخص مما ذلك وإنما
عليك وهي أراك أي بها: وأراك عداني. فاعل واعتاليل: منعني. عداني: (842)
يره ولم جانبه إىل مطوية الخلع رأى ألنه هذا: قال وإنما بثيابه. خرج يقول: كما ومعك،

عليًال. الخلعة فيه لبس الذي اليوم ذلك كان ألنه فيها؛
أنه يعني جمالك؟ تزيل أن أتقدر تلبسها، ولم طويتها أنك افرض يقول: (843)
وال يطوى ال ما الجمال من عليه بقي ثيابه طوى فإذا بثيابه، ال بجماله يتجمل إنما

يزول.
لألعني. منها ظهر ما الثياب: بأعايل يريد عليه، الخلع كانت حني يصفه (844)
ال ما بدنك مس من ينال ألنه منها؛ جسمك ييل الذي تحسد ثيابك أعايل أقامت يقول:

لذلك. قتال فبينهما تناله،
يف وأنت والرسور املحبة نظر إليك تنظر العيون إن أي الحلل؛ يف أي فيها: (845)
وقال الحلل. تلك مكان عليك، لباس وهي العيون، أصحاب قلوب يف كأنك الحلل هذه
وقال فؤاده. اإلنسان يحب كما يحبونك فهم أي إلخ: … عليك كأن قوله جني: ابن
وقال االستحسان. ناحية من وبها به وتعلقها لها القلوب استحسان يعني فورجه: ابن
إليه القلب يميل حيث إىل تنظر القلب تبع العني فإن إليك، النظر يديمون أي غريهما:
الخلع تستحسن أو — جني ابن قال كما — تحبك القلوب ألن إليك؛ تنظر إنما فالعيون

فورجه. ابن قال كما —
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أحيص إنني أقول: فكأني أحصيها إني قلت: وإن تحىص ال فضائلك يقول: (846)
محال. ألنه العقول؛ تقبله ال ما وهذا الرمل،

تزال ال الخلع هذه إن يقول: للكالم. «به»: ويف للخلع. «بها»: يف الضمري (847)
تبلغ وإنما فضلك، يستوِف لم إذ ناقًصا يزال ال كالمي أن كما نفسها، يف الجمال ناقصة

بك. تتجمل ألنها إياها؛ بلبسك الحسن يف الكمال نهاية
أي محذوف كفت مفعويل وأول عنه، أغنيته األمر: وكفيته املالم، العذل: (848)
رشف، منادمته ألن لألمري؛ منادمتي المته الخمر رشب عىل المني من يقول: كفتني.
لم فيقول: يسأل سائل جواب وأغنتني الرشف، يورث ما عىل يعذل أن للعاذل وليس
نديمه فهو الرشاب عىل جالسه ونداما: منادمة فالنًا نادم ويقال: هذا، الخمر. ترشب
قد عمر وكان — عدي بن للنعمان ويقال — العدوي نضلة بن النعمان قال وندمانه،

ميسان: عىل استعمله

اْل��ُم��تَ��ثَ��لَّ��ِم ِب��اْألَْص��َغ��ِر تَ��ْس��ِق��ِن��ي َوَال اْس��ِق��ِن��ي َف��ِب��اْألَْك��بَ��ِر نَ��ْدَم��اِن��ي ُك��نْ��َت َف��ِإْن
ِم اْل��ُم��تَ��َه��دَّ اْل��َج��ْوَس��ِق ِف��ي تَ��نَ��اُدُم��نَ��ا يَ��ُس��وءُُه اْل��ُم��ْؤِم��ِن��ي��َن أَِم��ي��َر َل��َع��لَّ

ندامى. والنسوة ندمانة، واملرأة ندامى. الندمان: وجمع وندماء، ندام النديم: وجمع
يف القلب ألن نديمه، مع الرشاب رشب يدمن ألنه املدامنة؛ من مقلوبة املنادمة ويقال:
وخزن. اللحم وخنز وأيطبه، أطيبه وما وجبذ وجذب القووس، من كالقيس كثري كالمهم
واالصطناع: الصدر. ييل مما وهي الرتائب، تحت التي األضالع الجوانح: (849)
عىل شكرك فحملت جودك، أغناني أي جودك، سحاب أرواني يقول: واإلحسان. املعروف

أثقايل. وتحمل — املؤنة كفاني ألنه — حملني وإحسانك اإلحسان، هذا
كأنه الزمان، عن سؤال ومتى: نفسه. بالقائل: ويعني أعطيتني، أوليتني: (850)
أثنيت كلما ألني به؛ أقوم ال أي أعطيتني؟ ما بشكر أقوم زمان أي — منكًرا — قال
أن أي ورفعة: علوٍّا يكسبني ذلك أن وهو جديدة، لك نعمة عىل حصلت وشكرتك عليك

قدري. يرفع شكريك
الطيب أبو رآه ثم أخرى، بعد مرة الرشاب من تاب قد عمار بن بدر كان (851)

ارتجاًال: فقال يرشب.
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ن��دَم��اُؤُه الَّ��ِذي اْل��َم��ِل��ُك أَيُّ��َه��ا يَ��ا

قال: أن إىل

تَ��ْرِك��ِه؟! ِم��ْن أَْم تَ��تُ��وُب ��َراِب ال��شَّ أَِم��َن َل��نَ��ا َف��ُق��ْل اْل��ِك��َراِم ِش��يَ��ِم ِم��ْن ��ْدُق َوال��صِّ

الكاف.) قافية (انظر
من سؤاله حظ إن يقول: األبيات. هذه الطيب أبو فقال تركه، من بل بدر: فقال

أوفر. ماله من حظه لكان نفسه سؤال من كان فلو منه، هو حظه من أكثر ماله
يفعله ما وإرباء عنه لقصورها يفعله فيما تتحري الناس أفعال إن يقول: (852)

فعل. ما عىل الزيادة القتضائها دولته جانب يف قليل ذلك مع يفعله وما فعلهم عىل
تسح يمينه إن أي جني: ابن قال الثاني. باملرصاع األول املرصاع فرس (853)
لليمني يكون والفعل بشماله يقاتل ال الرجل فورجه: ابن قال الدماء. وشماله العطاء،
جميًعا يديه أن يريد وإنما لليمني، كاملعاونة الشمال عمل يكون وإنما يشء، كل يف

دماء. وسح عطاء كالسحابتني
عودها ملا الطري ألن لحومهم؛ من الطري لريزق األعداء دماء سفك إنه يقول: (854)
كقوله: وهذا الجود، هو قتلهم عىل له فالباعث له، عياًال صارت األعداء لحوم إطعامها من

ال��ذِّئَ��اُب تَ��ْرُج��و َم��ا إِْخ��الَف يَ��تَّ��ِق��ي َوَل��ِك��ْن أََع��اِدي��ِه َق��تْ��ُل ِب��ِه َم��ا

األعداء. لحوم الطري إطعام من الشعراء قاله ما عىل والعيال الجود بذكر زاد وقد
من يجده مما الطري ليأكل ويذبح ينحر أنه املدح يف هذا من أبلغ جني: ابن قال

ببأسه. ال بجوده الدماء سفك فكأنه اللحم،
اآلخر: قول مثل وكان أحسن، لكان زواله دون قال: لو جني: ابن قال (855)

َش��ِدي��ُد َف��ْه��َو َك��اَن َم��ا أَنَّ��ُه َع��َل��ى َوْص��َف��ُه أَبْ��لُ��ُغ َل��ْس��ُت َغ��َراٌم ِب��َق��ْل��ِب��ي
َج��ِدي��ُد َوْه��َو اْألَيَّ��اُم ِب��ه َف��ت��بْ��َل��ى ذَيْ��َل��َه��ا تَ��س��ح��ُب اْألَيَّ��اُم ِب��ِه تَ��ُم��رُّ

جميعه. األيام هذه وليست الدهر، بعض األيام إن فيقال: عنه يحتج أن وله قال:
املحب، بقاء مع بحاله الغرام فيبقى بعضه ويبقى الدهر بعض يذهب أن يجوز وقد
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له الذكر بقي الطيب: أبي وقول الذكر، معه زال زال ما فإذا بقلبي باٍق الغرام إن فقال:
الذكر. عدم والدهر الناس زال فإذا الناس، ببقاء يصح إنما

رجعت ألني عنده؛ جلويس يف أطول لم يقول: كرهت. وعفت: رجعت. أبت: (856)
حاجتي. قضيت وقد

قد إنك يقول: أهل. ذوات عامرة وأواهل: أهلوك. عنك ورحل خلوت أقفرت: (857)
الواحدي: وعبارة يزايلها. ال مثالك ألن بك؛ آهلة برحت فما القلوب أما أهلك، من أقفرت
قول من وهذا قلبه، يف ذكرها تجدد يعني أنت، أقفرت وإن القلوب يف منازلك تدرس لم

تمام: أبي

َم��نَ��اِزلُ��ُه ��ْت تَ��َع��فَّ َق��ْد َق��ْف��ٌر َوْه��َو ِب��ِه ِل��ْألََس��ى َم��نَ��اِزُل َوأَْح��َش��اِئ��ي َوَق��ْف��ُت

للبحرتي: ومثله

أَْح��َش��اُؤُه َع��َف��ْت َوَم��ا يَ��اُر ال��دِّ َع��َف��ِت

املعتز: ابن وقال

َوَم��َح��اَك��ا اْل��َه��َوى َق��ْل��ِب��ي ِم��ْن يَ��ْم��ُح َل��ْم ُص��ُروُف��ُه َغ��يَّ��َرتْ��َك ِل��َدْه��ٍر بُ��ؤًس��ا

فخص، الحزن منازل ذكر ألنه تمام؛ أبي بيت من أجمع املتنبي بيت جني: ابن قال
كلمتني. يف املعنى جمع إذ املعتز ابن أحسن ولقد فعم، املنازل ذكر واملتنبي

فحذف عليه. يُبكى بأن أوالكما أي عليه، يبكى يروى: عليه، ببكى قوله: (858)
للمنازل. خطاب وذاك: العاقل. خربه: مبتدأ، أحقكما، أي وأوالكما: «أن»، حذف ثم الجار
خالية، وتركوها رحلوا قد األحبة أن تعلم األحبة لديار منازل هي التي القلوب إن يقول:
لعلمه عليه يُبكى بأن األوىل هو — القلوب وهو — يعلم والذي ذلك تعلم فال الديار أما
األحبة من وخلوك إقفارك تعلم القلب يف التي منازلك إن الواحدي: وعبارة به. ألم بما
أحق قلبي أن أي القلب، يعني العاقل، هو عليه بالبكاء منكما واألحق تعلمني، ال وأنت
جني: ابن وقال به. فعليم هو أما بك، حل ما تعلمني ال جماد ألنك منك؛ عليه يُبكى بأن

ذلك. تجهلني وأنت الهوى ألم من بها يمر ما تعلم بقلبي الحزن منازل إن أي
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اللغويون: قال النظر. والطرف: املوت، واملنية: الجلب، من افتعل اجتلب: (859)
ويكون واحًدا، فيكون مصدر األصل يف ألنه يجمع؛ وال يثنى ال للبرص، جامع اسم الطرف
إيلَّ املنية جلب الذي هو طريف إن يقول: َطْرُفُهْم﴾. إَِليِْهْم يَْرتَدُّ ﴿َال تعاىل: قال جماعة،

ذريح: بن قيس يقول كما وهذا نفيس؟ قتلت الذي وأنا بدمي أطالب فمن بالنظر،

َح��اِئ��ُن َح��اَن َم��ا أَنَّ إِالَّ ��يَّ ِب��َك��فَّ َم��ِن��يَّ��ِت��ي تَ��ُك��وَن أَْن أَْخ��َش��ى ُك��نْ��ُت َوَم��ا

(قبله:

َك��اِئ��ُن ُه��َو أَْو َك��اَن َق��ْد ِل��َم��ا ِح��ذَاًرا ِب��اْل��بُ��َك��ا َع��يْ��ِن��ي َدْم��َع َل��م��ف��ٍن َوإِنِّ��ي
بَ��اِئ��ُن َوه��َو يَ��ِب��ْن َل��ْم َح��ِب��ي��ٍب ِف��َراُق ِب��َل��يْ��َل��ٍة ذَاَك بَ��ْع��َد أَْو َغ��ًدا َوَق��الُ��وا:

األغاني: ويف

َح��اِئ��ن َح��اَن َم��ْن أَنَّ إِالَّ ��ي��َك ِب��َك��فَّ

الهالك».) «والحائن
دعبل: ويقول

َف��بَ��َك��ى ِب��َرأِْس��ِه اْل��َم��ِش��ي��ُب َض��ِح��َك َرُج��ٍل ِم��ْن َس��ْل��ُم يَ��ا تَ��ْع��َج��ِب��ي َال
اْش��تَ��َرَك��ا َدِم��ي ِف��ي َوَط��ْرِف��ي َق��ْل��ِب��ي أََح��ًدا ِب��ُظ��َالَم��ِت��ي تَ��أُْخ��ذَا َال

نفسه. يعني — السابق البيت يف — اجتلب للذي «وعنده» يف الضمري (860)
أراد: املرعى. يف أمها تتبع التي والتابعة: بالغزالن. املشبهات الحبائب أي والظباء:
عن املرعى يف تتخلف التي وهي وخذول: خاذل وظبية الظباء. من السن الصغرية
وقال يفارقني. ال أهواه من وخيال وتفارقها حسانها، من الديار تخلو يقول: صواحبها.
يأتيني خيال منهن صغرية كل من وعندي الحسان النساء من الديار تخلو الواحدي:

عنهن. تأخر كأنه
مبتدأ، وأفتكها: تابعة». كل «من بدل أو للظباء، نعت اللواتي، أي الالء: (861)
«الجبان» عىل «بمهجتي» تقديم الوجه وكان «أفتكها». صلة وبمهجتي: خربه. والجبان:
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املعنى يف متصلة «بمهجتي» قوله: من الباء التربيزي: الخطيب وقال الرضورة. ولكنها
يخرب أن ومحال الجبان، بقوله: عنه أخرب قد ألنه به؛ تعلقها يمكن ال أنه إال بأفتكها،
أفتكها، عليه دل بمحذوف الباء علق ذلك امتنع فلما بقية، منه بقيت وقد االسم عن
ألنها الرجال؛ من النافرة بالجبان: ويريد بمهجتي. فتكت الجبان ذكر بعد أضمر فكأنه
والبخيلة بها، مغرم أنا التي النفور هي بمهجتي الظباء هؤالء أفتك إن يقول: تخافهم.

قربًا. إيلَّ أحبهن هي بالوصل منهن
الخاتالت. ومثلها التبعية، عىل تجرها أن ولك الراميات، هن أي الراميات: (862)
نافرات عنا وهن لحاظهن بسهام ترميننا يقول: يدري. ال حيث من الصيد أخذ والختل:

بذلك. عاملات غري بحسنهن — يصدننا — يختلننا وكذلك علينا، مقبالت غري
حبالة؛ جمع والحبائل: عيونها. لحسن بها الحسان تشبه الوحش، بقر املها: (863)
عيونهن وسعة حدقهن سواد يف الوحش بقر يشبهن هؤالء يقول: للصيد، ينصب الَرشك
فصدننا شبههن صيدنا يف بثأرهن وأخذن عنهن فجازيننا الوحش، بقر نصيد ونحن

بأعينهن. يعني الرتاب، غري يف نصبنها بحبائل
جمع والجآذر، الرتقوتني، بني التي النحر نقرة وهي ثغرة، جمع الثغر: (864)
وهو دملج جمع والدمالج: النساء. بالجآذر: واملراد الوحشية. البقرة ولد وهو جؤذر،
مبتدآن، وخالخل: وجآذر خلخال. يف لغة خلخل، جمع والخالخل: العضد. يف يلبس حيل
بالرمح: الطاعن يفعل ما بحسنهن يفعلن إنهن يقول: قبلهما. واملجرور الجار خربهما:
نساء والواحدي: جني ابن وعبارة الرماح. تفعل ما تفعل وحليهن بهواهن، يقتلن أي

اآلخر: قال كما بالرمح، الطاعن يفعل ما يفعل بحليهن الجآذر مثل

َس��َالِس��لُ��ه َل��بَّ��اِت��ِه َع��َل��ى ِري��ٌم أَُق��اِت��ل��ْه َواِح��ٌد يَ��ْغ��ِل��بَ��نِّ��ي َه��ْل
َم��َك��اِح��لُ��ه؟ اْل��َوَغ��ى يَ��ْوَم ِس��َالُح��ُه

الغواني: رصيع وقال

اْل��َخ��ْل��َخ��اَال ��ي ِب��َك��فِّ َف��ض��ض��ت َح��تَّ��ى َخ��ْل��َخ��الُ��ه َوِس��َالُح��ُه بَ��اَرْزتُ��ُه

ما تعمل أحداًقا تتضمن ألنها جفونا؛ العيون أغطية سميت إنما يقول: (865)
لذا، بيان أنها: ومن الجفن. وهو السيف، غطاء باسم أغطيتها فسميت السيوف تعمله

أن. خرب وعوامل: مطلق. مفعول وعمل: للعيون. أنها قوله: من والضمري
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ألهبتك. بمعنى تكون أن ويجوز املسجور»، «والبحر ومنه: مألتك، سجرتك: (866)
من رصفك ما أي عنه: شجرك ما ويقال: الكالم، عن حبستك أي شجرتك: ويروى:
لتكفها. باللجام — اللحيني بني ما والشجر — شجرها أصبت إذا الدابة؛ شجرتك قولهم:
وغري رئتك. أي سحرك: أصابت أنها أو بالشوق مسحوًرا جعلتك أي سحرتك؛ ويروى:
الحبيبة مع لك وقفة كم نفسه: مخاطبًا — يقول املماحكة. يف التمادي واللجاج: أولع. به:

التايل. البيت يف الكالم وتمام الحال؟ هذه عىل تركتك
والشاكل: ناحلني! وقفناها وقفة كم أي وقفة: بعد محذوف حال ناحلني: (867)
بعضنا دنا أي التعانق؟ دون ناحلني وقفنا كم يقول: بعجمه. أي الكتاب؛ يشكل الذي
الشوق. شدة من فيه نحن مما الرغم عىل والعاذل الرقيب خشية نتعانق ولم بعض من
الكاتب دقق قد — فتحتني أي — نصب كشكلتي ناحلني متدانيني واقفني شبههما ثم

اآلخر: قول من منقول وهذا األخرى، من إحداهما فقرب بينهما وضم رسمهما

اْألَِل��َف��ا اْل��َك��اِت��ِب الُم تُ��َع��اِن��ُق َك��َم��ا تُ��َع��اِن��ُق��ِن��ي نَ��ْوِم��ي ِف��ي َرأَيْ��تُ��َك إِنِّ��ي

الفاريس: إسحق ألبي ومثله

َخ��ِش��ي��نَ��اَه��ا َم��ا ُع��يُ��وٌن َرأَتْ��نَ��ا َف��َل��ْو َج��َس��ًدا ِب��َه��ا ُع��دن��ا ��ًة َض��مَّ َض��َم��ْم��تُ��َه��ا

له كان حيث من آخر فله شبابك لك بقي ما واللذة بالنعمة تمتع يقول: (868)
يبقى. وال يفنى أنه [يعني] أول.

فما دمت: ما وقوله: وأفضله. أوله وريقه: الشباب وروق الحاجة. األرب: (869)
للحسان دام ما ولذ انعم يقول: «انعم». صلة منها املتأول والظرف زمانية، مصدريه

يبقى. وال يزول ظل الشباب روق فإن شابٍّا، دمت ما يعني فيك: أرب
ساعات للهو يقول: قبلة. جمع والقبل: وأزمنة. كزمان أوان جمع آونة: (870)
االنقضاء وشيكة ولكنها لذيذة فهي قبًال. عندك من الراحل الحبيب كتزويد املرور رسيعة

الرسور. وأوقات اللهو ساعات كذلك
قال رده. يمكن فال هواه ركب الرجل: وجمح فارسه، غلب الفرس: جمح (871)

الشاعر:
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َزاِج��ِر َزْج��ُر ال��دَُّم��ى أَْم��ثَ��اِل اْل��ِب��ي��ِض َع��ِن ِن��ي يَ��ردُّ َال َج��اِم��ًح��ا ِع��ذَاِري َخ��َل��ْع��ُت

يطلقها، أن قبل أهلها إىل بيته من خرجت زوجها: من جماًحا تجمح املرأة وجمحت
قال: طماًحا، طمحت ومثله:

َوأَنَّ��ت َزْوِج��َه��ا ِم��ْن َوَج��َم��َح��ْت َح��نَّ��ت ِض��ْغ��ٍن ذَاُت َرأَتْ��ِن��ي إِذَا

أي الزجاج: قال يَْجَمُحوَن﴾ َوُهْم إَِليِْه ﴿َلَولَّْوا تعاىل: وقوله أرسع، إليه: وجمح
فرس األزهري: قال جموح، فرس قيل: هذا ومن يشء. وجوههم يرد ال إرساًعا يرسعون
الرأس ركوب عادته من كان إذا وذلك العيب؛ موضع يوضع أحدهما: معنيان؛ له جموح
رسيًعا يكون أن الثاني: واملعنى بالعيب. منه يرد الذي الجماح من وهذا راكبه، يثنيه ال
«مما قوله: من و«ما» الجموح. ومصدره منه، يرد بعيب هذا وليس مرًحا، نشيًطا
واملنى: املمدوح. كنية الفضل: وأبو يخلط. ويشوب: يشء. بمعنى موصوفة نكرة يشوب»
— وغلب قهر أي — الزمان جمح يقول: املخوف. املهوب والهائل: نتمناه. ما منية؛ جمع
مع ولكنها أحد، كل منى رؤيته املمدوح هذا إن حتى يشوبها أذًى من لذة تخلص فما
هذا جني: ابن قال ينغصها، شائب من املنية هذه تخلص فلم مهوب، هائل مقام ذلك

منه. أغرب روي ما — مخلص — خروج
مقدم خرب ودونها: طرقي. صلة وإليها: طرقي. عن مقدم خرب ممطورة: (872)
طرقي إن يقول: الغزير. املطر والوابل: جبلني. بني الواسع الطريق والفج: وابل. عن
إليه، وصوله قبل إحسانه إىل يصل أنه يعني إحسانه، بآثار ممطورة املمدوح رؤية إىل
فالضمري فج، كل مأل قد جوده من وابل — وبينها بيني أي — رؤيته إىل الوصول ودون

للممدوح. والضمري: ودونه»، «إليه وُروي: لرؤيته، ودونها» «بها، يف
رؤيته إن يقول: مرسعات. وذوامل: الدابة، به تقاد ما زمام؛ جمع األزمة: (873)
مطيٍّا أن لو حتى إليه، النظر عن األبصار ترد التي املهابة من يغشاها بما محجوبة
من إشفاًقا تقدم ولم مسريها عن الرتدت الهيبة هذه واعرتضتها سريها يف أرسعت
ظاهر عن جني ابن عدل وقد املدح. إىل منه أقرب الهجاء إىل وهذا الواحدي: قال اإلقدام.
أبًدا والناس غريه، إىل عنه العدول من يمنع رسادًقا إليه الطرق عىل كأن فقال: الكالم
الشقة نحو بيشء، أحاط ما كل هو — رسادقات وجمعه — والرسادق هذا، نحوه. ينحون
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يمد الذي الرسادق الصحاح: يف قال الخباء. أو يشء، عىل املشتمل الحائط أو املرضب. يف
رؤبة: قال رسادق. فهو — قطن أي — كرسف من بيت وكل الدار، صحن فوق

اْل��َم��ْح��ُم��وْد اْل��َج��َواِد بْ��ُن اْل��َج��َواُد أَنْ��َت اْل��َج��اُروْد بْ��ِن اْل��ُم��نْ��ِذِر بْ��َن َح��َك��ُم يَ��ا
َم��ْم��ُدوْد َع��َل��يْ��َك اْل��َم��ْج��ِد ُس��َراِدُق

املنذر: بن للنعمان كرسى قتل يذكر جندل، بن سالمة وقال

ُم��َس��ْرَدِق بَ��يْ��ٍت بَ��ْع��َد اْل��ف��ي��وِل ُص��ُدوُر َس��َم��اُؤُه بَ��يْ��تً��ا ال��نُّ��ْع��َم��اِن اْل��ُم��ْدِخ��ُل ُه��َو

الشمس إضاءة فيه يقول: شمال. جمع والطبائع؛ الخالئق الشمائل: (874)
البالد أحياء يف الرياح وترصف األسود، وبأس والبحار السحاب وجود وبهاؤها ومنفعتها

العطاء. يف وإرساعه ترصفه وعموم نفعه عموم يريد األمطار؛ وسوق
النون وخصت الساكنني، اللتقاء النون حذف العقيان، من يريد ملعقيان (875)
الذهب، والعقيان: وملممات. ملحياة ومثله: بالغنة. العلة حروف ملناسبتها بالحذف
املاء. مناهل يردون كما األشياء هذه عىل منه يردون الناس إن يقول: املوارد. واملناهل:

قوله: يف تمام أبي عىل زاد وقد ألعدائه، أي املمات: ومن ألوليائه. أي الحياة: ومن

أََدِب��ْه َوِم��ْن َم��اِل��ِه ِم��ْن نَ��أُْخ��ذُ َم��ِل��ٍك إَِل��ى ِب��أَْش��بَ��اِح��نَ��ا تَ��ْرِم��ي

والحياة. املوت ذكر ألنه
وحواله: العطاء. يطلبون عليه يفدون الذين والوفود: الضجيج. اللجب: (876)
منهل عىل الوارد والناهل: الصحراء. والفالة: املعروف. الطائر والقطا: وحواليه. كحوله
منه. ليرشب إليه لرسى ببابه الوفود أصوات القطا يخِف لم لو يعني جني: ابن قال املاء.
وفوده لجب من ويشفق بوروده فيَهمُّ معينًا ماء يراه القطا أن يعني فورجه: ابن وقال
الطري تهم نفعه لعموم أنه املعنى كالمهما: ساق أن بعد الواحدي قال الطري. عادة عىل
الشيخان. ذكر كما ماء الطري تراه أو منه يرشب ماء أنه ليس غلتها، لتنقع عليه بالورود
صلة ذهنه: ومن الفعل. فارتفع «أن» فحذف املوضعني يف «أن» قبل أراد (877)
ويجيب له تظهره أن قبل تطلب ما يدري — ذهنه وحدة لذكائه — هو يقول: يدري.

تسائل. أن قبل

1157



املتنبي ديوان رشح

أو لها اعرتض إذا عيوننا تراه يقول: حال. ومعرتًضا: تراه. فاعل أحداقنا: (878)
تراه وإنما الهيبة، من إليه النظر تستوِف ولم تحريت واجهته إذا األبصار أن يعني توىل.

حينئٍذ. عنها النحرافه وتوليه اعرتاضه حال يف
جمع والرضائب: قواطع. وفواصل: السيف. وهو قضيب، جمع القضب: (879)
كلماته يقول: العظمني. ملتقى مفصل؛ جمع واملفاصل: بالسيف. املرضوب وهي رضيبة،
تفصل أنها يعني مفصل: عليه تقع موضع كل فكأن فصلت، أصابت أينما قواطع سيوف

املفاصل. عىل وقع إذا السيف يفصل كما والباطل الحق بني
يقول: الجيش. من الجماعة أي الخيل: من الطائفة قنبلة؛ جمع القنابل: (880)
كذلك جيش، كل يغلب أنه يعني جيوش. كأنها حتى الناس مكارم غلبت مكارمه إن

قبائل. يروى وقنابل: غريه. مكارم أيًضا غلبت مكارمه
سميت ثم النتن، — األصل يف — والدفر الدهيم. وأم دفر. أم للداهية: يقال (881)
ناقة اسم — األصل يف — والدهيم دفر. أم للدنيا: يقال هنا ومن لخبثها، الداهية به
زهري بن كثيف فلقيهم لهم، إبل طلب يف بنوه خرج الذهيل، بن الريان بن لعمرو كانت
يف خالها ثم هذه، الدهيم عنق يف وعلقه جوالق يف رءوسهم حمل ثم أعناقهم، فرضب
ثم نعام بيض صادوا بني أظن الجوالق: رأى ملا فقال عمرو، أبيهم عىل فراحت اإلبل
فذهبت القلوص. عىل البز آخر قال: رآه فلما رأس، فإذا الجوالق، يف فأدخلها بيده أهوى
فقدت التي وهي الثاكل، والهابل: الداهية. عىل وأطلقت الدهيم، من أشأم فقيل: مثًال،
صارت أمها فكأن فقدت حتى والشدائد الدواهي أفنت مكارمه إن يقول: أن يريد ولدها.
وقد هذا، بها. عصفت مكارمه ألن والشدائد؛ والبأساء الخطوب تعرف ال ثم ومن ثاكًال،
فاعل نائب الدهيم أم إن يقال: أن األوجه ولعل البيت، إعراب يف الرشاح كلمة اضطربت
جني: ابن وقال هابل. دفر وأم وقال: ابتدأ ثم ذلك، بعد ترى ال الدهيم أم أن أي «ترى»
به يتم البيت صدر وقال: االثنني، من الواحد بضمري فاكتفى تريان فما أراد ترى فما
وأم هابل، الدهيم أم وتقديره: الدهيم، وأم دفر ألم خرب وهابل ابتداء، الدهيم: وأم الكالم

اآلخر: قال كما الواحد، بضمري اكتفى يكون أن ويجوز كذلك. دفر

تَ��نْ��َه��ل؟ اْل��َع��يْ��نَ��اِن ِب��َه��ا ُزلُّ ُزْح��لُ��وَق��ٌة ِل��َم��ْن
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وهي لغتان، وهما بالفاء، زحلوفة تروى: بالقاف، وزحلوقة زلق. أي زل: (زحلوقة
أسفل.) إىل فوق من الصبيان تزلج آثار

الضمريين. بأحد الكتفائه تنهالن يقل فلم
مسائلهم، يف إليه يرجعون الذي العلماء عالمة هو يقول: املاء. معظم اللج: (882)

هذا. إال إليه ينتهي منتهى له لج وكل منتهى، له ليس لج جوده يف وهو
والقوابل: وطهارته. مولده طيب مثل طيبًا أي محذوف: ملصدر نعت مثله: (883)
طيبًا أمه بطن من خرج إنه يقول: الوالدة. عند املرأة تشارف التي وهي قابلة، جمع
الحال. تلك يف القوابل إىل احتجن ملا أمه ولدته كما أوالدهن النساء ولدت فلو طاهًرا،

«به»: وضمري كبيانه. أي مطلق: مفعول وبيانه: أمه. بطن يف الولد الجنني: (884)
همزة فحذف أنثى أم هو أذكر أراد أنثى: أم ذكر وقوله: درت. فاعل والحامل: للجنني،
لو يقول: امليم. إىل حركتها نقل بعد «أنثى» همزة ووصل عليها «أم» لداللة االستفهام
الحامل عىل التبس ملا — جنينًا كان حني كرمه بان كما أي — بالكرم بيانه الجنني بان
فلو كريم، مولود أنه يعرف الكرم ظاهر كان جنينًا كان حني أنه يعني باألنثى: الذكر

األنثى. من الذكر لعرف كرمه بيان جنني كل حال بان
األسفار يف به ليهتدى النار فيه يرضم ما وهو مشعل، جمع املشاعل: (885)
بالتواضع. تخفى ال فضائلهم فإن تواضًعا، يزيدوا أن يأمرهم الواحدي: قال وغريها.
أشد الظالم كان ومتى تخفى، ال فإنها الظالم، يف املشاعل بكتمان املثل لذلك رضب وقد
التربيزي: وقال أكثر. فضائلهم كانت أكثر تواضعهم كان متى كذلك أظهر، املشاعل كانت
ألنهم بالتواضع؛ فأمرهم السالم، عليهما عيل بن الحسن ولد يف نسب املمدوح لهذا كان
ال املشاعل أن كما ينكتم، ال نسبهم أخفوا وإن رشفهم، ظهر التواضع يف ازدادوا كلما

الظالم. يف تنكتم
إذا السحاب بأسافل يتعلق غيم والرباب: األنثى. عىل الذكر نزو السفاد: (886)
كما ينكتم، ال ذلك ثم سفاده. الغراب يكتم كما معروفهم يكتمون إنهم يقول: ماؤه. كثر

الهاطل. السحاب يخفى ال
بجفخت، متعلق وبهم: جفخت. فاعل وشيم: وتكربت. فخرت جفخت: (887)
والطبيعة. الخلق وهي شيمة، جمع والشيم: معرتضة. بها: يجفخون ال وهم وجملة:
تدل كريمة شيًما لهم إن يقول: الكريم، السيد واألغر: اآلباء. مآثر من يعد ما والحسب:
لبعدهم بها يفخرون ال وهم بهم تفخر الشيم وهذه الرشيف، الحسب من لهم ما عىل

والخيالء. الزهو عن
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التقوى. والورع: «يجفخون». ضمري من الحال عىل منصوب كأنه متشابهي: (888)
يف سواء هم يقول: العظيم. السيد والحالحل: الفحشاء. عن متنزه وعفيفه: اإلزار وعف

وعظمة. سيادة ذو عفيف وصغريهم كبريهم من وكل والورع، التقوى
للتنبيه «يا» تكون أن ويجوز املنادى. فحذف افخر، هذا يا يريد: افخر: يا (889)
ذي وكقول اسجدوا» «أال قال: كأنه اْلَخْبءَ﴾ يُْخِرُج الَِّذي هلِلِ يَْسُجُدوا ﴿أَالَّ تعاىل: كقوله

الرمة:

اْل��َق��ْط��ُر ِب��ج��رع��اِئ��ِك ُم��نْ��َه��الٍّ َزاَل َوَال اْل��ِب��َل��ى َع��َل��ى َم��يِّ َداَر يَ��ا اْس��َل��ِم��ي يَ��ا أََال

ملا يستعظمك؛ مستعظم إما أقسام: ثالثة فيك الناس إن قال: ثم فافخر، ويروى:
قدرك. يجهل جاهل أو فضلك، عىل يحسدك حاسد أو عظمتك، من يرى

ال ألنه الحاسد؛ لذم تكرتث ال الناس وعرفه علوك ظهر أن بعد يقول: (890)
بعد أي عرفوا: ما بعد فقوله: علوٍّا. يزيدك ال ألنه الحامد؛ لحمد وال قدرك، من ينقص

محذوف. «ما» إىل والعائد للناس، فالضمري — عرفوه الذي
عرفت بعدما عندي منك نائل إسكاتي عن إمساكك يقول: العطاء. النائل: (891)
بهذا تؤاخذني أن حقك فكان عليك، الثناء يف قرصت إني أخرى: وبعبارة تقصريي.
تتجاوزه لم لو منك عطاء ذلك فعددت وتفضًال تكرًما عني أمسكت ولكنك التقصري،

لكفاني.
والباسل: األسد. والهزبر: الفعل، فرفع «أن» فحذف تنشد، أن أي تنشد: (892)
أن عىل الشعراء يجرؤ ال رديئه من جيده وتمييزك بالشعر وعلمك لهيبتك يقول: الشديد.
الواحدي: قال ذلك. عىل أجرؤ — واقتداري شعري لجودة — ولكني يديك، بني ينشدوا

يقول: حيث وأجود أحسن املعنى هذا يف نباتة بن نرص أبي وقول

َف��َض��اِئ��ِل��ي اْل��ِع��َظ��ام َق��َض��َب َس��ابَ��َق��ْت َل��ْو َه��يْ��بَ��ًة ��َراِدِق ال��سُّ ِع��نْ��َد َوي��ل��م��َه��ا
اْل��َه��اِئ��ِل اْل��م��َق��اِم ِف��ي ِب��َض��بْ��ِع��ي َق��اَم��ْت َم��َح��بَّ��ًة اْل��َق��بُ��وِل ِم��َن َع��َل��يَّ نَ��َف��َض��ْت

اللذان امللكان نزل وفيها السحر، ينسب وإليها املشهورة، املدينة هي بابل: (893)
شعراء نال ما يقول: — الكريم القرآن يف جاء كما — بها السحر الناس يعلمان كانا

الشعر. يف سحري بمثل بابل أهل سمع وال شعري جميًعا الجاهلية
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يحب ال الناقص ألن وفضيل؛ كمايل دليل ذمه كان ناقص ذمني إذا يقول: (894)
تمام: أبو قال التفاضل، من بينهما ملا الفاضل، الكامل

ُم��وَل��ع اْل��َف��ْض��ِل ِب��ِذي نْ��يَ��ا ال��دُّ ِف��ي ال��نَّ��ْق��ِص َوذُو يُ��وُس��ٍف ابْ��ِن َف��ْض��ُل اْألَْع��َداءَ آَس��َف َل��َق��ْد

حفصة: أبي بن مروان قول من املعنى هذا تمام أبو أخذ وقد

ال��تَّ��ْق��ِص��ي��ِر ذَُوو يَ��ْح��ُس��ُدُه اْل��َف��ْض��ِل ذُو يَ��َزْل َوَل��ْم ال��لِّ��ئَ��اِم َح��َس��ُد َض��رَّنِ��ي َم��ا

الطرماح: قول من املعنى هذا وأصل

َط��اِئ��ِل َغ��يْ��ِر اْم��ِرٍئ ُك��لِّ إَِل��ى بَ��ِغ��ي��ٌض أَنَّ��ِن��ي ِل��نَ��ْف��ِس��ي ُح��بٍّ��ا َزاَدِن��ي َل��َق��ْد
ال��ش��م��ائ��ل ك��ري��م إال ب��ه��م ش��ق��يٍّ��ا ت��رى وال ب��ال��ل��ئ��ام ش��ق��ي وأن��ي

ألن أهيل؛ عىل يعود يدعي: وفاعل لهم. تحقريًا صغره أهل، تصغري أهيل: (895)
كان العرب من رجل وباقل: باقل. يدعي: فاعل إن تقول: أن ولك واحد. «أهل» لفظ
عرش بأحد ظبيًا اشرتى كان إنه يقال: باقل، من أعيا املثل: جرى وفيه بالعي، يوصف
أصابعهما وفرق يديه، ففتح بلسانه، الجواب عن فعيي اشرتيته؟ بكم له: فقيل درهًما،
أهل بفهم يل يكفل من يقول: الظبي. فأفلت — درهًما عرش أحد يريد لسانه، وأخرج
جهال أنهم يعني بالحساب؟ علمه سوء مع الهند حساب يعلم «باقًال» أن يدعون عرص
ال عرص بأهل يل من تقول: أو الفاضل. من الناقص وال العالم، من الجاهل يعرفون ال
فيهم يجد لم الحساب معرفة بينهم «باقل» ادعى لو حتى والجاهل العالم بني يفرقون
أُتي وإنما حسابه، سوء من يؤَت لم هذا «وباقل» ناقًدا: جني ابن قال دعواه؟ يكذب من
أسوغ. لكان هذا نحو أو «باقال» فيهم الخطباء يفحم أن قال هو فلو عبارته، سوء من
البنان من أُتي البيان من أُتي كما «باقل» فإن قال؛ كما وليس عليه: ا ردٍّ — الواحدي قال
فصح الظبي، منه يفلت لم عقدة خنرصه ومن دائرة وإبهامه سبابته من بنى لو فإنه

الحساب. جهل إىل نسبته يف الطيب أبي قول
أنه عىل — وبفتحها — فاعل اسم أنه عىل — السني بكرس يروى مقسم: (896)

القسم. بمعنى ميمي مصدر
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اغتسلت، إذا له الغاسل أنت واملاء أصابك، إذا طيبه أنت الطيب البيت: تقدير (897)
الشطر ومثله الطيب. خرب والجملة: أنت. خرب وطيبه: ثاٍن، مبتدأ وأنت: مبتدأ، فالطيب:
املاء، أنت وتغسل وتقديره قال: — املاء بنصب — أنت واملاء جني: ابن وروى الثاني.
اغتسلت وإذا له طيب فأنت الطيب أصابك إذا يقول: الغاسل. قوله: املضمر هذا عىل دل

اآلخر: قال كما املاء من وأطهر الطيب من أطيب أنت يعني له. الغاسل فأنت باملاء

َزيْ��نَ��ا َوْج��ِه��ِك ُح��ْس��ُن رِّ ِل��ل��دُّ َك��اَن ُوُج��وٍه ُح��ْس��َن َزاَن رُّ ال��دُّ َوإِذَا
أَيْ��نَ��ا؟! ِم��ثْ��لُ��ِك أَيْ��َن ��ي��ِه تَ��َم��سِّ أَن ِط��ي��ب��ا ال��طِّ��ي��ِب أَْط��يَ��َب َوتَ��ِزي��ِدي��َن

النثا حسن فالن يقال: — سيئ أو حسن من الرجل عن به أخربت ما النثا: (898)
ثناك. ويروى: وأشاعه. وأظهره به حدث نثًوا: والخرب الحديث نثا ومنه النثا، وقبيح
ما يقول: كأنه أخبارك، من بأحسن قلًما أنامل قلبت وما الحنك يف اللسان دار ما يقول:

أوصافك. وذكر مدحك من أحسن كتب وال قيل
كنتم وإن جهلكم من موتى أنتم أي تموتوا؛ أن قبل الجهل أماتكم يقول: (899)
والسفيه تجركم، أن النمل تستطيع وزنكم ولخفة قدر، وال وزن لكم وليس أحياء،
الوزن. بثقل يوصف الرزين الحليم أن كما الوزن، بخفة يوصف العقل الخفيف األحمق
واملراد واإلناث الذكور والجماعة، الواحد عىل يقع وهو ولد، تصغري وليد: (900)
االدعاء والدعوى، الطيب. أبي نعت والكلب: مضاف. نداء ألنه منصوب؛ وهو الجماعة هنا
أنتم الخسيس الرجل هذا أوالد يا يقول: أبيه. غري إىل الرجل ينتسب أن وهو النسب، يف
إىل أي يشء؟ يف منه لستم من إىل لالنتساب فطنتم فكيف شيئًا، به تعقلون لكم عقل ال

أبيكم. غري
بفتح — املنجنيق «اللسان»: صاحب قال الحجارة. بها تُرمى آلة املنجنيق: (901)
أي نيك: جي من بالفارسية: وأصلها معرب، أعجمي دخيل واملنجنوق: — وكرسها امليم

الحارث: بن زفر قال مؤنثة، وهي أجودني، ما

يَ��ِط��ي��ُر ِح��ي��َن اْل��ُع��ْص��ُف��وِر َع��ِن أح��ي��ُد بَ��ْح��دل ابْ��ن َم��نْ��ِج��ِن��ي��ُق تَ��َرَك��تْ��ِن��ي َل��َق��ْد

والجمع: الفراء: قال أخرى. ونرشق مرة نجنق كنا لقولهم: منفعيل، وتقديرها:
الجمع: يف لقولهم أصلية؛ الكلمة نفس من امليم فنعليل، هي سيبويه: وقال منجنيقات،
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زائدتان الجتمعت زائدة والنون زائدة كانت لو وألنها مجينيق، التصغري: ويف مجانيق
ولو املزيدة األفعال عىل ليست التي الصفات وال األسماء يف يكون ال وهذا االسم، أول يف
أوًال األربعة ببنات تلحق ال والزيادات رباعيٍّا، االسم صار الحرف نفس من النون جعلت
زائدتان، والنون امليم إن قال: من ومنهم مدحرج، نحو أفعالها عىل الجارية األسماء إال
عىل «أصل» ورفع هجاءه. هنا: باملنجنيق يريد واملتنبي رمى، إذا يجنق؛ جنق لقولهم:

الحمايس: قول حد عىل «ليس»، عمل «ال» إعمال

بَ��راُح َال َق��يْ��ٍس ابْ��ُن َف��أَن��ا ِن��ي��َراِن��َه��ا َع��ْن َص��دَّ َم��ْن

وأولها: رشحها تقدم وقد الحماسة، يف تراها مالك بن لسعد أبيات (من

َف��اْس��تَ��َراُح��وا) أََراِه��َط َوَض��َع��ْت الَّ��ِت��ي ِل��ْل��َح��ْرِب يُ��ْؤَس يَ��ا

لكم أصل وال فكيف وأهلكتكم لكرستكم قوي وأصلكم بهجائي رضبتكم لو يقول:
يعرف؟

أي عقب؛ وال له نسل ال أنه يعرف من إىل انتسبتم ملا عقالء كنتم لو يقول: (902)
أنهم يزعمون قوًما يهجو تدعون. فيما كذابون وأنكم االنتساب بهذا دعواكم ظهرت فقد

رشفاء.
ابن وقال ونحوه، والكرم الجود من الحسن للفعل اسم الفعال الليث: قال (903)
لئيم وفالن الفعال كريم فالن يقال: والرش، الخري يف خاصة الواحد فعل الفعال األعرابي:

االثنني. بني الفعل كان إذا — الفاء بكرس — والفعال قال: الفعال،
— هنا ها — وقلت تضمها، والعامة البكري: قال — الباء بفتح — البخور (904)
العطاء. والنوال: أشار. أي نعم: برأسه وقال أشار، أي بكمه: قال ويقال: أرشت، بمعنى

العطاء. يف وفعلت قلت فهكذا سوقا إيلَّ يساق أن البخور هذا يف أرشت إن يقول:
أنطاكية يريد الرملة من الطيب أبو قدم ملا أنه الرجل هذا خرب من كان (905)
يفعل، فلم يمدحه أن فسأله — الطريق عىل محافًظا وكان — طرابلس يف وهو به مر

مطلعها: التي بالقصيدة هجاه فارقه فلما أيام، ثالثة سفره عن فاعتاقه
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أَْس��َل��ُم أَنِّ��ي َوِخ��ْل��ُت نَ��َظ��ْرُت َع��رًض��ا تُ��ْع��َل��ُم َال َس��ِري��َرٌة ال��نُّ��ُف��وِس ِل��َه��َوى

قصائده. عيون من وهي امليم، قافية يف بك وستمر
وعيده أتاني يقول: األرض. من الغليظ والحزن: يقطعها. األرض: يجوب (906)

بعيدة. مسافة من
بنسبة تسب والعرب االست، عن كناية صفراء: وقيل: أمه، اسم صفراء: (907)

قال: كما االست، إىل الرجل

َدِم��ي نَ��ذَُروا اس��ِت��َه��ا بَ��ِن��ي ِب��أَنَّ

بيني ما لكان رمحي إال وبينه بيني يحل لم ولو يوعدني، البعد عىل إنه يقول:
لجبنه. عيلَّ اإلقدام يستطيع وال إيلَّ الوصول من يتمكن ال ألنه بعيًدا؛ طويًال وبينه

مسه إذا وقصاراه له، يكرتث وال يهينه من عىل مخوف غري إنه يقول: (908)
اإلهانة. عن به فيتعزى البكاء غري إىل الجزاء يف يلجأ وال يبكي، أن الهوان

يصان إنما ألنه يصان؛ أن يستحق حتى جميًال ليس عرضه إن يقول: (909)
يجمل. أن يجمل ال وعرضه الجميل،

قبل من حقري ذليل فهو بهجائي، أذللته أني دعواه يف كاذب هو يقول: (910)
نافية. و«ما»: مستأنف، كالم بهجائه: أذللته ما فقوله: إياه، هجائي

الربع يف األحبة كون جعل الديار. آثار من شخص ما والطلل: املنزل. الربع: (911)
من خلت فإذا والسكان، بالعمارة تحيا إنما األمكنة ألن قتًال؛ عنه وارتحالهم له حياة
لم التي األرض املوات: به.» أحق فهو مواتًا أحيا «من الحديث: ويف ميتة، فهي العمار
رحلتم يقول: عمارتها. مبارشة وإحياؤها: أحد، ملك عليها جرى وال تعمر، ولم تزرع
ذلك بني ثم فراقكم، جراء من قتل حي أول ليسا ولكنهما طللكم، وعفا ربعكم فخرب
يف قال املضارع، يف وكرسها، السني بفتح ظنه، أي يحسب: اليشء وحسب هذا، ييل. فيما
شاذ؛ وهو — بالكرس — أحسبه ويقال الجوهري: وقال اللغتني، أجود والكرس التهذيب:
يعلم علم نحو — العني، مفتوح يأتي مستقبله فإن مكسوًرا ماضيه كان فعل كل ألن
ينعم، ونعم ييئس، ويئس ييبس ويبس يحِسب. حِسب نوادر: جاءت أحرف أربعة إال —
جميًعا ومستقبله ماضيه جاء ما املعتل ومن والفتح، بالكرس السالم من جاءت فإنها
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ووري يرث، وورث يرم، وورم يرع، وورع يثق، ووثق يفق، ووفق يمق، ومق بالكرس:
ييل. وويل يري، الزند

أو بسببكم الربع قبل العشاق نفوس تلفت قد يقول: عاذل. جمع العذلة: (912)
تهالكهم من رأوا ملا هواكم يف عذلهم — الالئمون — العاذلون وأكثر بفراقكم، أو بهواكم

فيكم.
يروح الذي واملروح: أرصام. وجمعه فيها، بمن البيوت من الجماعة الرصم: (913)
أحبابنا الرتحال ونعم ناس فيه كان وإن خاٍل موحش الربع إن يقول: املرعى. من إبله
فكأنه يل، املوحش كالخايل حقي يف يعد بعدهم ناس حله قد كان وإن أنه يعني عنه؛

بأهليه. عامًرا كان وإن فيه، أحد ال قفر
بغري عداه فلذلك وأحب، اختار بمعنى وريض: للحبيب. «برجه»: يف الضمري (914)
هذا اختار ملا السماء أفالك من فلك عن الجميل الحبيب هذا سار لو يقول: الجر. حرف
يف تعادله ال إذ غناءه، تغني ال ألنها منه؛ بدًال الشمس تحله أن فيه كان الذي الفلك

املحاسن.
فيكون «أحبه» قوله: يف املنصوب الضمري عىل عطًفا «والهوى» تجعل أن لك (915)

قوله: قبيل من

نَ��اِح��ِل َف��تً��ى َوُك��لَّ نُ��ح��ولِ��ي ِع��ْش��ِق��ُك��ْم ِم��ْن َألَْع��َش��ُق َوإِنِّ��ي

البحرتي: كقول قسًما، تجعله أن ولك

اْج��ِت��َه��اِد ِذي ِح��ل��َف��َة َوَه��واِك أََم��ا

وأحب أحبه أي العقل. ذهاب والوله: الشوق. رقة والصبابة: دار. جمع واألدؤر:
كل يجمل فهو أي ووله: العاشق، قلب تملك صبابة الحب إن قال: ثم به، يرتبط ما كل

للحبيب. يشء
السحاب يسقيها يقول: السكب. الكثري والهطل: األدؤر. أي ينرصها: (916)
ويقال: بها ينزل وكان عنها سار الذي الحبيب وهو املطر، غري إىل هو إنما وعطشها

الشاعر: قال وأنبتها، وسقاها أغاثها نًرصا: األرض الغيث نرص
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اْل��َواِح��ِد َع��بْ��ِد ِب��َغ��يْ��ِث اْل��ِح��َج��اُز نُ��ِص��َر َف��ِإنَّ��َم��ا ال��رَّب��ي��ُع أَْخ��َط��أَُه َك��اَن َم��ْن

غيثوا. إذا القوم: ونرص ممطورة. أي منصورة: فهي مطرت، إذا البالد: ونرصت
له، يشء ال وتركه اإلنسان مال نهب األصل يف — بالتحريك — الحرب (917)
حال ومقيمة: الظبي. ولد والجداية: واحربا. الهالك: يف الواقع يقول الهالك. هنا: واملراد
أقمت الدار هذه ظبية يا منك واحربا يقول: معرتضة. وفاعلمي: «منك». يف الضمري من
البعد — النأى وبينك بيننا حال رحلت وإن الصد، عنك منعنا أقمت إن ألنك رحلت؛ أو
هالكي. يف سيان وبعدك فقربك الرحيل، عند وتفارقني اإلقامة عند تهجرين فأنت —

املنتنة والتفلة: لألدؤر. «بها» يف والضمري طيب. من تجمع أخالط العبري: (918)
عندي وكانت رياها يل يطب لم منك خلت فإذا بك تطيب ديارك كانت إنما يقول: الريح.

قال: كما والعبري، باملسك ترابها خلطوا ولو تفلة،

َه��بَّ��ا الَّ��ِذي ال��نَّ��ِس��ي��ُم ذَاَك يَ��ُع��ْد َل��ْم إِذَا ��َح��ى وال��ضُّ ِب��اْألََص��اِئ��ِل اْل��ِت��ذَاِذي َوَك��يْ��َف

— ولده أي — بعضه الذي ابن أنا يقول: ولده. أبوه: ونجله الولد: النجل: (919)
… والنجل وقوله: نسبي، عن يبحث الذي أب فوق أنا أي نسبي، عن الباحث أبا يفوق

الولد. ببعضه املراد أن يبني أن به أراد إلخ:
العرب من الرجلني أن ذلك وأصل ففخرته. فاخرته أي فنفرته: فالنًا نافرت (920)
أي له: فيقوالن والصدق والفضل بالرياسة عرف من إىل الجاهلية يف يحتكمان كانا
األعىش: قال نافر، والغالب منفور فاملغلوب اآلخر عىل أحدهما فضل فإذا أفضل؟ نفرينا

ِل��ل��نَّ��اِف��ِر اْل��َم��نْ��ُف��وُر َواْع��تَ��َرَف تَ��َم��اَريْ��تُ��َم��ا ِف��ي��ِه الَّ��ِذي بَ��اَن

(يروى:

إل��خ … … َواع��ت��رف ِف��ي��ُك��َم��ا َف��َم��َض��ى ِش��ْع��ِري ُق��ْل��ُت َق��ْد

تنافرا قد وكانا عالثة بن علقمة عىل ويحمل الطفيل بن عامر يمدح لألعىش وهو
الغالب.) والنافر: املغلوب. واملنفور: املري. سنان بن هرم إىل

من واملفاخرين الباحثني للقوم األجداد يذكر إنما يقول: وأفنوا. أفرغوا وأنفدوا:
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ال من بجدوده الفخر إىل يحتاج إنما يعني باآلباء. فافتخر حيلة يجد ولم بالفخر غلبوه
نفسه. يف له فضيلة

وفخًرا: الفاعلية. لبيان زائدة عليه الداخلة والالم القاطع. السيف العضب: (921)
واالشتمال: به، مشتمًال أراد ومشتمله: فخًرا. ليفخر أي فاعله؛ عن نائب مطلق مفعول
الرمح. والسمهري: به. يشتمل الذي كالثوب منكبه عىل حمائله فتكون السيف يتقلد أن
أنا ال بي، يفتخران ورمحي سيفي إن يقول: وركابه. ساقه بني جعله الرمح: واعتقل

بهما.
الفخر لبست يقول: وجماله. زينته أي «حربه»؛ يروى: أفضله، أي خريه: (922)

بي. يفخر أن إذن به فجدير قدمي، تحت ونعًال منكبي، عىل رداء فصار
أو فيه. بما أحد كل أصف ألني الفضل؛ يف الناس أقدار هللا بني بي يقول: (923)
استخف ومن الفضل، ذوي إىل وميله مروءته، عىل ذلك دل إيلَّ وأحسن أكرمني من ألن

البحرتي: قال كما نحيزته. ولؤم قدره خسة عىل ذلك دل يل يكرتث ولم بي،

اْألََج��اِوِد اْل��ِك��َراِم َف��ْه��ِم َع��َل��ى تَ��ُدلُّ ِم��ْح��نَ��ٌة َخ��يَّ��ْم��ُت َح��يْ��ُث ُم��َق��اِم��ي َوإِنَّ

قدرها ورفع نفسه، صان فمن نفسه. جعل حيثما أي جعله: حيثما واملرء وقوله:
قال: كما أهني، للهوان تعرض ومن قدره، كذلك الناس رفع

أَْك��َرَم��ه َم��ْن ال��ل��ُه أَْك��َرَم َف��َال نَ��ْف��َس��ُه اْم��ُرٌؤ أََه��اَن َم��ا إِذَا

قيل: وقدًما

بَ��ْع��ِدي أََح��ٍد َع��َل��ى ت��ك��ُرْم َل��ْم ��َك َوَح��قِّ أََه��نْ��تُ��َه��ا إِْن إِنَّ��ِن��ي نَ��ْف��ِس��ي وأَك��ِرُم

يتقدم أن أحد يستطيع ال أي هللا؛ جعله حيثما واملرء املعنى: يكون أن ويجوز
بها. هللا وضعه التي منزلته

والسفلة يسيغه. فال اإلنسان به يغص ما والغصة: جوهرة. أنا أي جوهرة: (924)
والسقاط وغوغاؤهم الناس أسافل — السني وكرس بسكونها — كسفلة — الفاء بكرس —
يفرح جوهرة فأنا محاسنهم، بذكر وأشيد بمناقبهم، أنوه إذ الناس زينة أنا يقول: منهم.
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وأكشف به أدلهم ما فيهم أقول ألني إساغتي؛ عىل يقدرون ال اللئام حلوق يف وشًجا بها،
نقائصهم. عن

كاذب، ورجل وكذابًا، وكذابًا وكذبًا كذبًا يكذب كذب يقال: الكذب، الكذاب: (925)
وكيذبان، وكيذبان، وكذبان، — همزة مثال — وكذبة وكذوبة، وكذوب، وتكذاب وكذاب،

األشيم: بن جريبة قال وكذبذب. وكذبذب وكذبذبان، ومكذبانة ومكذبان.

ُك��ذَّبْ��ذُُب َف��ُق��ْل َغ��اِن��يَ��ٍة ِب��ِوَص��اِل ِب��ْع��تُ��ُك��ْم َق��ْد ِب��أَنَّ��ِن��ي َس��ِم��ْع��ت َف��ِإذَا

الرؤايس: دواد أبو قال وركع، راكع مثل كاذب، جمع والكذب:

اْل��ول��َع��ْه اْل��ُك��ذَِّب َح��ِدي��ُث اْض��َم��َح��لَّ إِذَا َق��ْوَل��تُ��ُه اْألَْق��َواَم تَ��نْ��َف��ُع يَ��ُق��ْل َم��تَ��ى
ُم��ِن��َع��ْه؟! ِل��َم��ْن ��ا َك��فٍّ َوأَْس��َم��َح��ُه��ْم ش��رٍّا َوأَبْ��َع��َدُه��ْم َخ��يْ��ًرا أَْق��َربَ��ُه��ْم أََل��يْ��َس
اْل��َج��ش��ع��ْه ��ِد اْل��ُح��سَّ نُ��ُف��وس تَ��ش��وه إِذَا ِع��نْ��َدُه��ْم ال��ل��ِه َف��ْض��َل ال��نَّ��اَس يَ��ْح��ُس��ُد َال

الكاذب.) والوالع: وكتبة، كاتب مثل والع، جمع (الولعة:
تَُقولُوا ﴿َوَال تعاىل: قوله بعضهم قرأ ومنه وصرب، صبور مثل كذوب، جمع والكذب:
الكيد وجه عىل به أقصد به: وأكاد لأللسنة، نعتًا فجعله اْلَكِذَب﴾ أَْلِسنَتُُكُم تَِصُف ِلَما
راويه من عندي أهون الكذب ذلك يقول: العشائر. أبي إىل به وشوا بقوم يعرض بي.

رواه. ملن وال له أكرتث ال أي وناقله؛
العداوة. يساتر الذي واملداجي: مبال. أنا فال أي محذوف: عن خرب مباٍل: (926)
هذه نفسه عن ينفي غريه. إىل أمره يكل الذي وهو وكلة، بمعنى وتكلة: املقرص. والواني:
يجب وفيما أمري، يف مقرص أنا وال لهم، مداٍج وال بأعدائي مباٍل أنا فال يقول: الصفات،

غريي. إىل أمري أكل ضعيف وال امليسء، مكافأة عن عاجز وال وحفظه، مراعاته عيلَّ
املطروح. اليشء واللقى: بالسيف. رضبته وسفته: الدرع. البس الدارع: (927)
الضارب من يكون الذي االستعجال بها يراد أن يجوز والعجلة: الغبار. والعجاج:
عجول: ناقة قولهم: من — الثكل بمعنى تكون أن ويجوز والطعن، الرضب يف والطاعن
ولدها فقدت التي الواله واإلبل: النساء من والعجول اللغة: علماء قال — ولدها فقدت إذا

الخنساء: قالت جزًعا، وذهابها جيئتها يف لعجلتها الثكىل
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َوإِْس��َراُر إِْع��َالٌن َح��ِن��ي��نَ��اِن: َل��َه��ا ِب��ِه تُ��ِط��ي��ُف بَ��وٍّ َع��َل��ى ع��ُج��وٌل َف��َم��ا

(بعده:

َوإِْدبَ��اُر إِْق��بَ��اٌل ِه��َي َف��ِإنَّ��َم��ا ادَّك��رت إِذَا َح��تَّ��ى رت��ع��ت َم��ا تَ��ْرتَ��ُع
َوإِْم��َراُر إِح��الءٌ َول��ْل��َع��يْ��ِش َص��ْخ��ٌر َف��اَرَق��ِن��ي يَ��ْوَم ِم��نِّ��ي بَ��أَْوَج��َد يَ��ْوًم��ا

تلده حني مات إذا الناقة ولد جلد والبو: غفلت، ما ترقع يروى: رتعت: ما وترتع
اللبن.) عليه فتدر وترأمه فتشمه منها ويدني تراه، ال وهي تبنًا يحىش أمه

أي َعَجٍل﴾ ِمْن اْإلِنَْساُن ﴿ُخِلَق تعاىل: قوله يف قيل الطني، بمعنى يكون أن ويجوز
الشاعر: وقال طني. من

َواْل��ع��ج��ِل اْل��َم��اءِ بَ��يْ��َن يَ��نْ��بُ��ُت َوال��نَّ��ْخ��ُل َم��نْ��بَ��تُ��ُه ��اءِ ��مَّ ال��صَّ ��ْخ��َرِة ال��صَّ ِف��ي َوال��نَّ��بْ��ُع

التقائنا. وقت امللقى كاليشء مطروًحا فرتكته بالسيف رضبته دارع رب يقول:
يهذب الذي واملنقح: القصيدة. هنا: والقافية أرهبته. أو أعجبته رعته: (928)
لها يرتاع الجيدة بالقافية السامع يبده إنه يقول: القول. الجيد والقولة: ويختاره. القول

املجيد. الشاعر حسنها يف ويتحري
أول، مفعول و«من» مقدم. ثاٍن مفعول والطعام: أحرض. بمعنى أشهد: (929)
الحال واو بحذف «معي» فتكون شهد، مضارع — أشهد ويروى يشهد: يروى وأشهد
الذي الرجل بذلك ويريد باز. يده عىل بزيده مررت تقول: كما تحذف: وقد ومعي، أي
له، نديًما فصار العشائر بأبي وصله قد املتنبي كان املسعودي، له: يقال وكان به، وىش

العشائر. أبي عند تناوله ثم
جميل: قول إىل ينظر هذا لعل (930)

َع��َرُف��ونِ��ي َوَق��ْد َه��ذَا؟ َم��ْن يَ��ُق��ولُ��وَن: ثَ��ِن��يَّ��ٍة ِم��ْن َط��اِل��ًع��ا َرأَْونِ��ي َم��ا إِذَا

حال، فهو مستحييًا، ذكرت ما أفعل إنما أي ومستحييًا: الثياب. الحلل: (931)
أن العشائر أبي من أستحي ألني بلد؛ يف األعداء مع أقمت إنما يقول: مقدر. فيها العامل

بلده. غري يف خلعه ألبس
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تخاف فهي به لترشفها تفارقه أن تحب ال ثيابه إن يقول: خائفة. وجلة: (932)
جليسه. عىل يخلعها أن

أنه يف كعطائه البيض غلمانه إن يقول: السيب. وكذلك العطاء، النائل: (933)
إليك يحمله ما أول فيكون أمواله، يهب كما غلمانه يهب أنه أي — غلمانهم أي — يهبهم

الغلمان. وهم — العطاء ذلك يحملون الذين أولئك العطاء، من
كاملعاتبة وهذا النون. فحذف الود، من أي بذله: ما مثل ود ما أبذل ويروى: (934)

يبذله. الذي الود بمثل ومعارضته مدحه، يف بالتقصري واإلقرار نفسه، مع
يقول: — قريبًا املادة هذه عىل القول وفينا وقد — الكذاب الكيذبان: (935)
ويجوز بيننا؟ ما فغري فرصة الكاذب وجد أم محاسنه، من إيلَّ أدت فيما عيني أكذبتني
من خربًا عنده الرقيب أخفى هل يقول: اللفظ. عىل جريًا وأنث: الرقيب، بالعني: يريد أن
أثًرا عليه عينه أخفت هل يقول: الرشاح: بعض وقال إليه؟ ومييل إياه حبي يف أخباري
الوشاية من يأمله ما عنده فبلغ سمعه الكاذب أعار أم عيلَّ، فجحدها خدمتي آثار من
آلو وال حقه يف أقرص ال وإذن: ذكر، ما عىل األمر ليس أي إنكار. استفهام وهذا بي؟

رجاه. أي تأميًال أمله وكذا أمًال، يأمله خريه أمل ويقال: هذا، مديحه. يف جهًدا
يقال: بالكرب، يوصف والرأس — وكرب عظمة أي — نخوة ذات أي منخوة: (936)
املمدوح أليس يقول: األرشة. البطرة أيًضا: والزعلة النشيط، والزعلة: نخوة، رأسه يف

والقتال؟! الوغى يوم بطر متكرب رأس كل رضاب
عطاياه. وكثرة إرسافه عىل المه أي عذله: (937)

ركوبه كثر وإن الهول يفرته ال أي يفرته: وال الشديد. العظيم األمر الهول: (938)
مجرى أجراه مركوبًا والهول راكبًا جعله ملا الدابة. من الحزام عليه يقع ما واملحزم: إياه.
الهزال، عليه لظهر محزم له كان لو حتى بالركوب جهده أنه أي الدواب: من املركوب

الضمور. من لحقها ملا حزامها اتسع هزلت إذا الدابة ألن املحزم؛ خص وإنما
واملكلل: بأنطاكية. وقعته يف ركبه الذي فرسه باألحمر: أراد الواحدي: قال (939)

األصمعي: أنشد يخم، ولم قدًما مىض أي فكلل: حمل يقال: األمر. يف املايض الجاد

َوث��ب ال��لَّ��يْ��ُث إِذا ال��لَّ��يْ��ِث تَ��ْك��ِل��ي��َل��َة ف��ق��ض��ب َع��نْ��ُه اءِ ال��دَّ ِع��ْرق َح��َس��م

وما كذب فما أي كلل: فما حمل يقال: جبن. بمعنى كلل يكون وقد األصمعي: قال
سبل: بن لجهم زيد أبو وأنشد األضداد، من كأنه جبن
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ِب��ال��س��ل��ِم ِل��ْل��ُم��ْل��ِق��ي��َن أَُخ��دِّر َوَال ُم��َج��لِّ��َح��ٍة َح��رٍب َع��ْن أَُك��لِّ��ُل َوَال

فال يحمل الذي واملكلل: يهلل، وال يكلل النمر وإن ويكلل، يهلل األسد إن ويقال:
الرجل انكل ويقال فريجع. يحجم ثم قرنه عىل يحمل واملهلل: بقرنه، يقع حتى يرجع

األعىش: قال ابتسمت. إذا انكالًال: تنكل املرأة وانكلت تبسم، أي انكالًال:

ُم��تَ��نَ��اِع��ُم نَ��بْ��تُ��ُه أُْق��ُح��َوان َج��نْ��ُي َك��أَنَّ��َه��ا ِع��ذَاٍب ُغ��رٍّ َع��ْن َويَ��نْ��َك��لُّ

ربيعة: أبي بن عمر وقال

اْل��ُم��وِر َك��اْألُْق��ُح��َواِن أُُش��ٌر َل��ُه ن��ب��ات��ه َش��ِت��ي��ت َع��ذٍْب َع��ْن َوت��ن��ك��لُّ

«املرشع» يف ويجوز املتوج. أراد الالم: بفتح — البيت يف — «املكلل» روى ومن
األعداء أرشع الذي يعني لألحمر. نعت أنه عىل والخفض للفارس، نعت أنه عىل النصب

رماحهم. نحوه
رأت ملا ويقول: للممدوح. «أقسم» وضمري للفرس، «وجهه»: من الضمري (940)
يأتي حتى كفله رأوا وال عنهم أرتد ال باهلل أقسم الوغى حومة يف فرسه وجه خيولهم

اآلخر: قول من املعنى هذا ولعل قتًال. عليهم

ك��ف��ل ِب��َال ِط��رًف��ا َراِك��ٌب َوأَنَّ��ُه َق��ف��ا ِب��َغ��يْ��ِر إِنْ��َس��انً��ا يَ��ُظ��نُّ��وُه َح��تَّ��ى

فعل أنه عىل الراء بفتح يروى وأصغره: استكربته، إذا اليشء أكربت يقال: (941)
من أكرب فقال. استأنف ثم هنا ها الكالم وتم هو، واستصغره فعله استكربوا أي ماٍض
عىل العرويض: قال جني. ابن تفسري هو وهذا فعله من أكرب هو أي فعله؛ الذي فعله
تعاىل والخالق فعله، من أكرب فاعل كل أن املعلوم من ألن مدًحا؛ يكون ال التفسري هذا
ولكن فاعله، الرش من ا رشٍّ وإن فاعله، الخري من خريًا إن وقالوا: املخلوقني، فوق ذكره
أحسن فعل ملا استصغاره فكان هو، واستصغره فعله استكربوا الناس إن البيت: معنى
من أحسن لذلك استقالله فكان واستقله، وكذا كذا فالن أعطاني تقول: كما فعله، من
أن وذلك فيها، املقدم إمامها هو صناعة يف غلط أنه العجب ثم العرويض: قال إعطائه.
ورأيت دخل، الذي رأيت تقول: «ما»، وبمعنى «من» بمعنى يكون أن يصلح «الذي»
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أن ولك املعنى. ففسد «من» إىل فذهب «ما» إىل هذا يف يذهب أن يجب وكان فعلت، الذي
إنما أنه أي منه: أكرب هو الفعل هذا فعل الذي أن أي فعله؛ الذي فعله من أكرب تقول:
أنه عىل — الراء بضم وأصغره الخوارزمي: وروى قدره. عظم إىل بالنسبة استصغره

استعظموه. مما أكرب فعله وأصغر أي بعده: بما عنه مخرب مبتدأ
سيبويه: أنشد الكامل. بمعنى والكميل: والقاتل. القائل، يروى: القاطع: (942)

ك��م��ي��ال َح��ْوال ِل��ْل��َه��ْج��ِر ثَ��َالثُ��وَن َم��َض��ى َق��ْد بَ��ْع��َدَم��ا أَنَّ��ِن��ي َع��َل��ى
َه��ِدي��ال تَ��ْدُع��و اْل��ح��َم��اَم��ِة َونَ��ْوُح اْل��ع��ج��وِل َح��ِن��ي��ُن يُ��ذَكِّ��رن��ي��ِك

اإلبل من ولدها الفاقدة وهي — عجول حنت فكلما بعده، عىل عهدك أنَس لم (يقول:
ونصبه الحمامة صوت هنا: والهديل فذكرتك. نفيس رقت حمامة، ناحت أو — وغريها
الذي الفرخ الهديل يكون أن ويجوز تهدل. بمنزلة ألنه يدعو؛ فيه والعامل املصدر، عىل

طرفة: قال كما عليه، يبكي فالحمام نوح سفينة يف صاده جارًحا أن األعراب يزعم

يُ��م��ل َوَال يُ��َج��اُب َال َه��ِدي��ل َك��َداِع��ي

دعاءه.) تمل وال يجيبها فال عليه نائحة تدعوه الحمام ألن الفرخ؛ هنا فالهديل
بكرس — وكمل مضارعهما: يف — بالضم — يكمل — وضمها العني بفتح — وكمل
ويصل يقطع يقول: أردؤها. والكرس الجوهري: قال غري. ال — بالفتح — يكمل — العني

ييل. فيما البيت فرس وقد آخر. جميل فعل عن جميل فعل يشغله وال يشاء كما
العييس: أويف بن رشيح قول ومنه وتخالطه. فيه تنفذ تشجره: (943)

ِم؟! ال��تَّ��َق��دُّ َق��بْ��َل َح��اِم��ي��َم تَ��ال َف��َه��الَّ َش��اِج��ٌر َوال��رُّْم��ُح َح��اِم��ي��َم يُ��ذَكِّ��ُرنِ��ي

(قبله:

ُم��ْس��ِل��ِم اْل��َع��يْ��ُن تَ��َرى ِف��ي��َم��ا اْألَذَى َق��ِل��ي��ِل َربِّ��ِه ِب��آيَ��اِت َق��وَّام َوأَْش��َع��َث
َوِل��ْل��َف��ِم ِل��ْل��يَ��َديْ��ِن َص��ِري��ًع��ا َف��َخ��رَّ َق��ِم��ي��ِص��ِه َج��يْ��َب ِب��ال��رُّْم��ِح َل��ُه َش��َك��ْك��ُت
يَ��ْظ��ِل��ِم اْل��َح��قَّ يَ��ت��ب��ِع َال َوَم��ْن َع��ِل��يٍّ��ا تَ��اِب��ًع��ا َل��يْ��َس أَْن َغ��يْ��َر َش��ْيءٍ َغ��يْ��ِر َع��َل��ى
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[ال��ب��ي��ت] … … … … … َح��اِم��ي��َم يُ��ذَكِّ��ُرنِ��ي

يربز أن طلحة بن محمد طلحة أبو أمر حني الجمل يوم األبيات هذه رشيح قال
بحاميم نشدتك قال رجل عليه حمل كلما فكان ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول قرابة من وكان للقتال
عليه حمل حتى اْلُقْربَى﴾، ِيف َة اْلَمَودَّ إِالَّ أَْجًرا َعَليِْه أَْسأَلُُكْم َال ﴿ُقْل آية من فيها ملا —
القيام كثري العبادة أثر من أشعث ورب يقول: األبيات. هذه قال ثم فقتله، هذا العبيس
النوم، أي الكرى وُروي: األذى. قليل بتالوتها الليل يف القيام أو ربه، بآيات والعمل
ترى فيما النوم قلة عن بقتله كنى فيغمضها، العني يف يتساقط ما وهو القذى، وُروي:
قميصه — طوق أي — جيب بالرمح له خرقت أي شككت: العني. رأي يف أي العني؛
يديه عىل مطروًحا فسقط صدره من نفذ حتى خلفه ومن صدره يف به طعنه عن كناية
بال وذلك الوجه، من األرض يلقى ما أول وألنه التنكيل، يف مبالغة بالفم وعرب ووجهه،
يذكرني الحق يتبع لم من كل حال وهكذا طالب، أبي بن لعيل تابًعا ليس أنه غري سبب،
ذلك.) قبل يذكرنيها أن حقه من كان وقد بأضالعه، اختلط قد رمحي أن والحال حاميم،

الطعان. عن الجود وال الجود عن الحرب تمنعه ال يقول:
والفتح، الغزو طلب يف رسى األعداء مهاجمة من بالده آمن كلما يقول: (944)

وآمنه. املخافة عنه فدفع نزله مكان خيف وكلما
تمكن جهاًرا أعداءه حارب كلما يقول: بغتة. عىل أي خدعة. األخذ الختل: (945)
من أمكنه أي للعدو: «أمكن» وضمري بغتة. وأتاهم خادعهم كأنه حتى بهم وظفر منهم

نفسه.
وهي بيضة، جمع الباء: بفتح وتروى السيوف، — الباء بكرس — البيض (946)
إذا درعه: عليه وسن لدن. جمع اللينة، الرماح واللدان: الرأس. عىل تجعل التي الخوذة
ألقاها الدرع: ونثل امللساء. اللينة الدرع والدالص: لبسها. بأن نفسه عىل الدرع صب
يقول: البدن. إىل ذهب يكون أو رضورة نثله بقوله الدرع وذكر جني: ابن قال عنه.
يروى — املهملة بالسني وسن — حاًرسا أو كان دارًعا — والرماح السيوف يحتقر إنه
الدرع عليه وسن صبه، أي املاء، عليه سن يقال: صب، بمعنى وكلتاهما املعجمة، بالشني
أرسلته أي وجهي: عىل املاء سننت الجوهري: قال عليه، صبها إذا كذلك: سنٍّا يسنها
إذا الغارة: عليهم شن ويقال: «بالشني»، قلت بالصب فرقته فإذا تفريق، غري من إرساًال

فرقها.
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فقاهة إن يقول: فقاهة. يفقه الرجل فقه والعلم، والفطنة الفهم الفقاهة: (947)
له، شعري هذبت وفصاحتي جيده، ويعرف شعري يفهم فهو يل، فهمه هذبت املمدوح

فيه. عاب ال فصيًحا به آتيه فأنا
وكذلك له حامل كل يحمد ال والسيف إياه، السيف حمد أحمده أنا يقول: (948)

يد. كل أحمد ال أنا
لم إذا املكان: به نبا قولهم: من — تفضيل وأنبى: حال: مكلفي: وأنت (949)
خوًفا املسري من تمنعني يقول: املسافة. والشقة: الرضيبة. عن كلَّ السيف: ونبا يوافقه،
اإلقامة من تكلفني وأنت السفر مشقة وتتعبني قاصده أنا الذي املكان بي ينبو أن عيلَّ

البعيد. السفر من حاًال وأشد تعبًا وأطول بي أنبى هو بما عندك
ابعثهم أي يلقونني؛ اجعلهم بلقني: وأراد قديًما. مرص مدينة الفسطاط: (950)
الرجالة والرجال: هذا، إليك. ردي عىل تقدر لم عنك رست إذا يريد إليك. لريدوني خلفي
ورجل ورجل راجل فهو رجًال الرجل رجل يقال: ركبانًا﴾. أو ﴿فرجاًال تعاىل: قال

رجالن: وشاهد يركبه سفر يف ظهر له يكن لم إذا ورجالن: ورجل ورجيل

َح��اِف��يَ��ا َرْج��الَن ال��ل��ِه بَ��يْ��َت اْزَداَر أَْن ِب��َخ��ْل��َوٍة َل��يْ��َل��ى َالق��ي��ُت إِذَا َع��َل��يَّ

ورجلة ورجلة ورجالن ورجايل ورجايل ورجايل ورجال ورجالة رجال والجمع
ذؤيب: أبو قال وأراجيل. وأراجل وأرجلة ورجلة

اْألََراِج��ل َوْس��َط َواْغ��ُز تَ��َع��دَّ َوَق��الُ��وا: َوِش��تَ��اُؤُه��ْم َص��يْ��ُف��ُه��ْم بَ��ِن��ي��ِه أََه��مَّ

وحارب عنا انرصف أي تعد ألبيهم: وقالوا وشتائهم، صيفهم نفقة أهمهم (يقول:
املرأة.) خالف رجل، جمع هنا أراجل الجوهري: وقال الرجالة. وسط

صاحب مثل — راجل جمع وأرجال أرجال، جمع هنا األراجل بري: ابن قال
املثلم أبو قال الشعر. لرضورة األراجيل، من الياء حذف أنه إال — وأصاحيب وأصحاب

الهذيل:

َط��ِح��ل َم��اُؤُه َح��تَّ��ى اْألََراِج��ي��ِل َس��وُم تَ��تَ��ابَ��َع��ُه َق��ْد َم��اءٍ َوارَد َص��ْخ��ُر يَ��ا
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كدر.) طحل: وماء الرجالة. حر أي األراجيل: (سوم
— وعجال وعجىل عجالن مثل — ورجال رجىل جمعه الراجل، بمعنى والرجالن
مثل رجال ونسوة عجىل. مثل رجىل: وامرأة وعجاىل. عجل مثل ورجايل، رجل ويقال:
الجمع. جمع ورجاالت: رجال. فجمعه املرأة خالف الرجل أما عجاىل. مثل ورجاىل عجال،
للمرأة: ويقال املتقدم ذؤيب أبي ببيت واستشهد أراجل، الرجل: جمع يف الجوهري قال

الشاعر: قال «رجلة»،

َج��بَ��َل��ه بَ��ِن��ي ِج��ي��َراِن َغ��يْ��َر ُم��ْغ��تَ��ِب��ًط��ا َظ��لَّ َج��اٍر ُك��لُّ
ال��رَّج��َل��ه ح��رَم��َة يُ��بَ��الُ��وا َل��ْم َف��تَ��اِت��ِه��ْم َج��يْ��َب َخ��َرُق��وا

هنها.) فتاتهم: بجيب (عنى
فوارسه وإن — الظلم — الضيم يقبل ال شجاع بطل أنه يريد تجريد. مني: (951)

إليه. رده عىل يقدرون ال ورجاالته
أخذ روميٍّا كان باملجنون، املعروف الكبري «فاتك» هو خلكان: ابن قال (952)
من اإلخشيد أخذه ممن وهو الكالع، بذي يعرف موضع بقرب الروم بالد من صغريًا
النفس، كريم وكان املماليك، عدة يف عنده حرٍّا فكان وأعتقه، ثمن بال كرًها بالرملة سيده
يف كافور األستاذ رفيق وكان «املجنون»، له: قيل ولذلك اإلقدام، كثري شجاًعا الهمة، بعيد
«فاتك» أنف اإلخشيد ابن خدمة يف كافور وتقرر مخدومهما مات فلما اإلخشيد، خدمة
وكانت خدمته، يف يركب أن ويحتاج منه رتبة أعىل كافور يكون كيال بمرص اإلقامة من
فاعتل — الوخم كثرية وبيئة بالد وهي — إليها فانتقل له إقطاًعا وأعمالها الفيوم
أبو وكان املتنبي. وبها فدخلها للمعالجة، مرص دخول إىل العلة وأحوجته جسمه بها
كافور، من خوًفا خدمته قصد عىل يقدر ال أنه إال وشجاعته، «فاتك» بكرم يسمع الطيب
بينهما وجرى مصادفة الصحراء يف التقيا ثم بالسالم ويراسله عنه يسأل و«فاتك»
ثم دينار، ألف قيمتها هدية الطيب أبي إىل حمل داره إىل «فاتك» رجع فلما مفاوضات
يف فمدحه له، فأذن مدحه يف كافور األستاذ «املتنبي» فاستأذن بعدها، بهدايا أتبعها
يف ولعل انتهى. القصيدة. بهذه وثالثمائة وأربعني ثماٍن سنة اآلخر جمادى من التاسع

املتنبي: قول به يفرس ما القصة هذه
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[ال��ب��ي��ت] … … … َف��يَ��ْرَع��ى َل��ُه يُ��َط��اُل َال َف��أُْم��ِس��َك

وال يرضيه، كافور وال بمرص، كافور غري خدمة يقصد أن له يباح ال يقول: كأنه
مرص. عن فريحل رساحه يطلق

ما واملال الخيل من عندك ليس نفسه: مخاطبًا — يقول اإلعانة. اإلسعاد: (953)
بالثناء وجازه فامدحه، أي النطق؛ فليسعدك إليك إحسانه عىل له جزاء املمدوح إىل تهديه
املهلبي: يزيد يقول املعنى هذا مثل ويف باملال. مجازاته عىل أي الحال؛ تعنك لم إن عليه

ُم��ْج��تَ��ِه��ُد ��ْك��ِر َوال��شُّ ِب��اْل��َه��َوى َف��ِإنَّ��ِن��ي َج��َزاِئ��ُك��م َع��ْن ��ي َك��فِّ ال��دَّْه��ُر يُ��ْع��ِج��ِز إِْن

خيل ال للممدوح: يقول بأن السامع يكرهه الذي االبتداء من «وهذا العكربي: قال
الخيل نصب خيل» «ال إعراب يف وقال له. يقول ما أول وهو مال، وال تهديها عندك
النكرات ترفع أن يجوز والخليل: سيبويه وقال تنوين، بغري النكرات تنصب ألنها بال؛

العجاج: وأنشد بالتنوين.

ُم��ْس��تَ��ْص��َرُخ َال ِح��ي��َن اْل��َج��ِح��ي��َم ِب��ي ال��طُّ��بَّ��ُخ تَ��ُح��شَّ أَْن َل��ْوَال تَ��ال��ل��ِه

حش ومنه أوقدها، بالحطب: النار وحش بالعذاب، املوكلني املالئكة بالطبخ: (يريد
النار.) بإسعار تشبيها وهيجها أسعرها إذا ا: حشٍّ يحشها الحرب

َوَال َرَفَث ﴿َفَال قرأ: من قراءة ويف االبتداء، عىل النحاة بعض عند بعدها ارتفع وما
بعضهم وقرأ «الحج». يف والخرب االبتداء، عىل أنه الثالثة برفع ﴾ اْلَحجِّ ِيف ِجَداَل َوَال ُفُسوَق

الصلت. أبي بن أمية كقول وهو «الجدال»، ونصب، و«الفسوق»، «الرفث»، برفع

ُم��ِق��ي��ُم َل��ُه��ُم ِب��ِه َف��اُه��وا َوَم��ا ِف��ي��َه��ا تَ��أِْث��ي��َم َوَال َل��ْغ��ٌو َف��َال

مصدًرا. يكون أن يجوز تأثيم أن تَأِْثيٌم﴾ َوَال ِفيَها َلْغٌو ﴿َال تعاىل: قوله يف (قالوا
يف سيبويه ذهب كما اسًما يكون أن ويجوز قال: به، أسمع ولم سيده: ابن قال

والتمتني.) التثبيت
ومثله: الطيب، أبي كبيت وهو الثالث ورفع األولني بنصب آخرون وقرأ
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أَُب َوَال ذَاَك َك��اَن إِْن ِل��ي أُمَّ َال ِب��َع��يْ��ِن��ِه ��َغ��اُر ال��صَّ َل��َع��ْم��رُك��ُم َه��ذَا

أمه يرب ممن هذا هني وكان الكناني، أحمد بن هني له: يقال مذحج من لرجل (هو
فقال: — جندب له يقال — عليه له أًخا تؤثر ذلك مع وكانت ويخدمها،

اْألَْج��نَ��ُب اْل��بَ��ِع��ي��ُد َف��أَنَ��ا َوأَِم��نْ��تُ��ْم اْس��تَ��ْغ��نَ��يْ��تُ��ُم إِذَا أَْن اْل��َق��ِض��يَّ��ِة ِف��ي َه��ْل
اْألَْق��َرُب اْل��َح��ِب��ي��ُب َف��أَنَ��ا َح��َج��رتُ��ُك��ُم َم��رًَّة ��َداِئ��ِد ِب��ال��شَّ اْل��َك��تَ��اِئ��ُب َوإِذَا
اْل��ُم��ْج��ِدُب َوَح��ْزنُ��ُه��نَّ اْل��ِم��َالُح َول��َي َوَع��ذْبُ��َه��ا اْل��ِب��َالِد َس��ْه��ُل َولِ��ُج��ن��دٍب
ُج��نْ��ُدُب يُ��ْدَع��ى اْل��َح��يْ��ُس يُ��َح��اُس َوإِذَا َل��َه��ا أُْدَع��ى َك��ِري��َه��ًة تَ��ُك��وُن َوإِذَا
أَْع��َج��ُب! اْل��َق��ِض��يَّ��ِة ِت��ْل��َك َع��َل��ى ِف��ي��ُك��ْم َوإَِق��اَم��ِت��ي َق��ِض��يَّ��ًة ِل��ِت��ْل��َك َع��َج��بً��ا
[ال��ب��ي��ت] … … … … ��َغ��اُر ال��صَّ َل��َع��ْم��رُك��ُم َه��ذا

عجب.) يروي و«عجبا» والسمن، واألقط التمر من املتخذ الطعام هو الحيس
«ما» بمعنى «ال» ويكون باالبتداء، رفع األول موضع ألن املوضع؛ عىل محمول وهذا

الدار. يف غالم وال رجل ما قلت: فكأنك
من فجأة يأتي إنعامه فإن له؛ والشكر عليه والثناء باملدح واجزه يقول: (954)
املهلبي: قال الفعل، دون القول عىل اقترص الناس من وغريه وانتظار، سؤال تقدم غري

َح��ِب��ي��ُب! ُم��َف��اَج��أًَة يُ��ْل��َق��ى َك��َم��ا أَْح��تَ��ِس��بْ��ُه َل��ْم نَ��اِئ��ًال َل��َك َوَك��ْم

والخفض عليك به هللا أنعم وما والصنيعة، واليد املال والنعمة: والنعماء والنعمى
فعالء: عىل كانت وإذا قرصت، فعىل عىل كانت إذا والنعمى والبؤس، البأساء ضد والدعة:

مدت.
الترصف. القليلة الفاترة النساء: من واملكسال الحيية. الجارية الخريدة (955)
مفعول — معطيه أي — وموليه مقدم. ثاٍن مفعول واإلحسان: جزى. فاعل وخريدة:
كل عن عاجزة امرأة اإلحسان — يعطي — يويل من باإلحسان جازت ربما يقول: أول.
يحث املكسال، هذه من كاملكافأة قوًال ممكنة فهي فعًال املكافأة تمكن لم إن يعني يشء.
والجزاء: هذا، ييل. فيما مثًال لهذا رضب ثم يمكن، فيما التقصري وترك الجزاء عىل نفسه
بما جزيته الجوهري: قال — مجازاة وجازاه جزاء، وعليه به جزاه اليشء، عىل املكافأة
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﴿َال تعاىل: وقوله غلبته، أي فجزيته؛ جازيته ويقال: بمعنى، وجازيته: جزاء، صنع
شيئًا، نفس عن نفس فيه تقيض ال القيامة يوم يعني َشيْئًا﴾؛ نَْفٍس َعْن نَْفٌس تَْجِزي
ألبي قال وسلم وآله عليه هللا صىل أنه الحديث ويف قضيته. أي حقه؛ فالنًا جزيت يقال:
تقيض. أي بعدك»؛ أحد عن تجزي وال عنك «تجزي بالجذعة: ضحى حني نيار بن بردة
ومعناه قال: فيه، همز وال األمر هذا عني جزي قد قولك: من مأخوذ هذا األصمعي: قال
أجزأت يقولون: تميم وبنو قضت، أي شاة: عنك جزت ويقال: بعدك. أحد عن تقيض ال
نَْفٍس َعْن نَْفٌس تَْجِزي ﴿َال تعاىل: قوله يف وقيل قضت، أي — بالهمز — شاة عنك

تغني. ال َشيْئًا﴾:
وبالفتح: الدابة. قوائم به تشد الحبل وهو شكال، جمع — بالضم — الشكل (956)
الصهيل بمعنى والتصهال ظهر. جمع والظهور: بالشكال، شدها إذا الدابة شكل مصدر
واالجتزاء بالفعل املكافأة عن عجزه يف املثل لنفسه رضب ونحوه؛ تسيار مخرج أخرجه
يكن لم إن يقول: يصهل. لكنه الجري عن فعجز شكاله أحكم بفرس بالقول، عنه
كافور عىل بنرصتك املكاشفة عىل أقدر لم إن يعني بالقول. مكافأة فعندي الفعل عندي
وقال إليها. شوًقا صهل الحركة عن شكل إذا الجواد أن كما ذلك، أوان إىل أمدحك فإني
لثنائه مثًال التصهال وجعل قوًال جازيتك فعًال مكافأتك عن ضيقة حايل كانت إن املعري:
بغضه عىل وينطوي — كافور — لألسود خالًفا يرس هذا «فاتك» وكان املمدوح. عىل
كافور. من خوًفا ذلك إظهار يمكنه ال ولكن إليه، ويميل يحبه الطيب أبو وكان ومعاداته،
يقول: الفقر. واإلقالل: الغنى، واإلكثار: مثل. بمعنى «يس» مثنى سيان: (957)
بالدنيا. مباالتي لقلة سواء عندي والفقر الغنى ألن إيلَّ؛ أهديته بما فرح عن شكريك ليس
قيمته ما إيلَّ حمل يقول: وكان لفاتك، منه ألحد أشكر الطيب أبا رأيت ما جني: ابن قال

واحد. وقت يف دينار ألف
بالرب يل يجاد أن القبيح من رأيت ألني أشكر إنما يقول: باخل. جمع بخال: (958)
فيه يجوز «وأننا» وقوله: والحمد. الشكر عن ساكت الحق بقضاء بخيل وأنا والنعمة

الحال. عىل وكرسها العطف، عىل الهمزة فتح
ألنها تنبت؛ ال األرض وهي سبخة، جمع والسباخ: السهل. خالف الحزن: (959)
روض كمنبت كنت ونعمته بره إيلَّ وصل ملا يقول: ساكب. وهطال: وملح، نزٍّ ذات
يصادف لم بره مطر أن يعني وذكاء. نرضة فأفاده، هطال غيث بالبكرة جاده الحزن
والغمق، والنز الغبار عن لبعدها أنرض ألنها الحزن؛ روض وخص تنبت، ال سبخة مني

شكره. ويذيع حقه يعرف من مني صادف بره أن واملعنى
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يخطئون املحسنني من غريه أن للناظرين يبني مني إحسانه موقع إن يقول: (960)
عىل الغيوث تبقي أن ولك بشكره. ويقوم يستأهله من يقلدونه ال ألنهم اإلحسان؛ مواقع
أما موضعه، يف إحسانه يضع ألنه الغيوث؛ من أحكم املمدوح أن يعني الحقيقي. معناها

والرديئة. الصالحة الرتبة تمطر فإنها هي
سيد. جمع سادة؛ جمع والسادات: بفعال. متعلق يصعب، ملا أي يشق: ملا (961)
يقول: سئال، صلة السيف: وبغري طالب. وسئال: لسيد، أخرى صفة وارث: (962)
فلم جواًدا كان ألنه أباه؛ يرث لم واملمدوح — ماًال أباه يرث لم سيد إال املجد يدرك ال
السيف؛ بغري سئاًال وال كسوبًا هو وليس لكثرته، وهب ما تجهل ويمينه — ماًال يخلف

بالروح. واملخاطرة املشقة من فيه ملا بالسيف إال حاجته يطلب ال أي
بلسان — له الزمان قال أي له؛ آخر نعت والجملة: للسيد. «له» يف الضمري (963)
املجد. سبيل يف ماله وفرق عنه املقالة هذه ففهم مالكه، عىل يبقى ال املال إن — حاله
العذل من مبالغة وعذال: مستأنف. كالم إلخ: … الزمان إن وقوله: الواحدي: وعبارة
املحمدة كسب نفسه عىل يفوت البخيل ألن البخل؛ عىل يلوم الزمان إن يقول: اللوم. وهو
األموال جمع يف تعب من الناس أكرم جني: ابن وقال بباٍق. ليس ما باستبقاء والذكر
وتخليتها األموال عن وموتهم املمسكني رأى من التربيزي: وقال بعد. يهبها ثم بالسيف
قوًال يقل لم والزمان اإلمساك، عن حذره فكأنه العرب فيهم الزمان أراه فقد لألعداء

له. قال كمن فكان فاتعظ تصاريفه رأى وإنما حقيقة،
أنه يده يف الرمح يعلم يقول: أيًضا. السيد صفة يف والبيت الرمح، القناة: (964)

ذلك. عوده قد إذ وأبطال خيل به سيشقى
«فاتك». عىل الداخلة التشبيه كاف بالكاف: وأراد املمدوح، اسم هو فاتك: (965)
استدرك ثم ذكرت، التي هذه صفاته سيد إال املجد يدرك ال يقول: النقص. واملنقصة:
وإنما شبيًها، له أن يوهم ألنه الظاهر؛ يف قدره من تنقص عليه الكاف دخول فقال:
يقال التي هي الكاف وهذه لها، شبيه ال والشمس أحًدا، بها شبهت إذا كالشمس هو
يقبل ال ما الحروف من بقولهم: لها ومثلوا العربية، أهل ذكرها االستقصاء، كاف لها:
شبيه، له جعل منقصة الكاف ودخول كفاتك قيل: إذا جني: ابن وقال كاأللف. الحركة
كقول — زائدة والكاف لها شبيه ال كانت وإن — كالشمس قويل وإنما بذلك، فانتقص

رؤبة:
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َك��اْل��م��ق��ق ِف��ي��َه��ا اْألَْق��َراِب َل��َواِح��ُق

أولها: لرؤبة أرجوزة (من

اْل��م��ْخ��تَ��رق َخ��اِوي اْألَْع��َم��اِق َوَق��اِت��م

األقراب. ولواحق للبغدادي. األدب» «خزانة ويف للبكري، العرب» «أراجيز يف راجعها
الطول.) واملقق: بظهورها، بطونها لحقت قد البطون خماص

أنكر وقد الكاف. زيادة عىل إال كالطول فيها يقال: وال الطول، وهو مقق، فيها أي
كفاتك، يف الكاف دخول وجه جني ابن يعرف لم وقال: هذا، جني ابن كالم الواحدي
أن مع فاتك، املمدوح هذا أي فاتك وتقديره: معناه وإنما زائدة، هنا ها الكاف فقال
ال التربيزي: اإلمام وعبارة زائدة؟ إنها يقال فكيف الكاف، هذه عىل مبني البيت جميع
بقوله: ذلك استدرك ثم بفاتك شبهه ثم ذكرت، التي هذه صفاته رجل إال املجد يدرك
عليه الكاف دخول أن أي «فاتك»: عىل الداخلة التشبيه كاف أي منقصة؛ الكاف ودخول
بها يشبه كالشمس، فهو شبيه، له وليس شبيًها، له أن يوهم ألنه قدره؛ من ينقص

مثل. لها وليس الظاهر، عىل املستحسن اليشء
غذته. صلة وبمثلها: اإلنسان. من األصابع بمنزلة والطري السباع من الرباثن (966)
أسود هم رجاًال الحرب إىل يقود الذي يقول: األسد. ولد وهو شبل، جمع واألشبال:
األعداء؛ من مثلهم برجال — كالرباثن له فهن وسالحه سيوفه يعني — براثنه تغذوهم
إىل يشري الرشاح: قال بتغذيتهم. يقوم ألنه له كاألشبال وجعلهم األبطال بغنمهم أنه أي

أسًدا. صاروا أن إىل أشباًال كانوا منذ أعدائه بأسالب ورضاهم رباهم الذين غلمانه
فما للناس: كما وقوله: آجال. عن مقدم خرب وللسيوف: القتيل. صلة به: (967)
يقول: آجال. للناس كما آجال للسيوف والتقدير: محذوف، عن خرب وللناس: مصدرية،
جسمه، يف يكرسه أنه يريد السيف. وهو به يقتله ما ويقتل املقتول يقتل رضبه لجودة

آجاًال. للناس أن كما آجاًال للسيوف وإن قال: ثم للسيف، قتًال ذلك فجعل
الجوهري: قال راٍع. بال اإلبل وهي همل، جمع واألهمال: نعمه. يريد وماله: (968)
والنفش ونهاًرا، ليًال يكون الهمل أن إال النفش، مثل راع، بال اإلبل — بالتحريك — الهمل
إذا سًدى أي همًال وتركتها وهوامل، وهمال وهاملة همل إبل يقال: ليًال، إال يكون ال
راٍع. له الذي واملرعى: بالهمل. املرعى اختلط املثل: ويف راٍع. بال ليًال ترعى أرسلتها

1180



الالم قافية

راعي ال مهمل وماله الغارة عىل تغري فكأنها ماله عىل اإلغارة تمنع هيبته إن يقول:
عىل يغريون القوم أن املعنى: يكون أن ويجوز لهيبته. عليه يغار ال األرض بأقايص له
بأقايص وماله قال: ثم غريه، غارة عىل تغري هيبته فكأن له، هيبة إليه فيحملونها األموال
يف وعظمه شأنه ونباهة قدره لجاللة — أنه املعنى وجملة عليها. يغار ال أهمال األرض

أهماله. مقاتلة عىل تقدم فال غاراتها يف الفرسان تتهيبه — النفوس
ذكر — الظليم والهيق: «ما». من تفصيل بدل وهو الوحش، حمار العري: (969)
من قريب والخنس — أنفها لخنس بذلك سميت الوحشية، البقرة والخنساء: — النعام
كالذيل. ذنبه يجر ألنه الوحيش؛ الثور والذيال: بالوجه. ولزوقه األنف قرص وهو الفطس،
لألَِسنَِّة االختيار وجعل واقتداره، لحذقه الوحش من يختاره ما صيد عىل يقدر يقول:
كان أنه يعني العكربي: وعبارة تختار. التي هي فكأنها بها، الصيد يطلب ألنه مجاًزا؛
اختاره فما بصيدها، عارًفا وكان الوحش، بلحوم يتقوَّت وكان الفلوات، يف الحروب مالزم

أسنته. يسبق وال رغبته يفوت ال منها
باأللف — أشهاه املعنى هذا يف يقال وإنما تشتهيه، ما تُعطي أي مشهاة: (970)
استعمل املتنبي ولكن شهواتها، أنالها أي فأشهاها: زوجها عىل املرأة تشهت تقول: —
آخر أصيل؛ جمع أصل، جمع واآلصال: الساحة. والعقوة: «أفعل». موضع يف «فعل»
يقول: النسيم. وهبوب الحر وانقطاع الشمس لغروب العرب لدى مستطاب وهو النهار،
وفيه آصال. كأنها عنده أوقاتهم فتطيب بداره نزلوا إذا يشتهون ما يعطون أضيافه إن

تمام: أبي قول إىل نظر

أَْس��َح��اُر ُك��لُّ��َه��ا َوال��لَّ��يَ��اِل��ي ِب��َك أَْط��َراُف��َه��ا َم��ْص��ُق��وَل��ٌة أَيَّ��اُم��نَ��ا

كأنها — القطع والخرادل: املمدوح. يعني وقاريها: امُلضيف، القاري: (971)
لها واحد ال التي الجموع من وهو — مقطَّع أي خراديل؛ لحم قولهم: من مقصورة

زهري: بن كعب وقال لغة. فيه: والذال

َخ��َراِدي��ُل َم��ْع��ُف��وٌر اْل��َق��ْوِم ِم��َن َل��ْح��ٌم َع��يْ��ُش��ُه��َم��ا ِض��ْرَغ��اَم��يْ��ِن َف��يَ��ْل��َح��ُم يَ��ْغ��ُدو

يقول: أسًدا، يصف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول سيدنا بها مدح التي سعاد» «بانت قصيدة (من
القوت. هنا: والعيش لحمها. فيطعمهما لولديه صيًدا يتطلب النهار أول األسد هذا يذهب
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مقطَّع.) وخراديل: الرتاب. وهو — بفتحتني — الَعَفر يف ملًقى أي معفور: ولحم
— الجفان منه تعمل أسود خشب والشيزى: العضو. وهو وصل، جمع واألوصال:
من قطع وشيًكا، وألتاهم عليهم به بخل ملا لحمه أضيافه اشتهت لو يقول: — القصاع
ال بما فيه يجرس الذي اإلفراط من وهذا العكربي: قال مرستهم. عىل منه حرًصا لحمه

يمكن. فيما الغاية استيفاء إىل إشارة يكون
الراجز: قال حفًزا، يحفزه خلفه من دفعه واحتفزه: وحفزه املصيبة. الرزء: (972)

ال��نَّ��ُف��وِز اْل��ِج��َدايَ��ِة إَِراَح��َة اْل��َم��ْح��ُف��وِز ال��نَّ��َف��ِس بَ��ْع��َد ت��ِري��ُح

والجداية: يدفع. أي يحفز: كأنه املتتابع الشديد النفس املحفوز: بالنفس (يريد
وثب.) ثم قوائمه جمع الظبي: ونفز الظبية.

يناله إنه أي داره؛ من األضياف ارتحال هي والولد املال يف عنده املصيبة إن يقول:
وولده. ماله يف يرزأ من ينال ما ذلك من

ولكنه — الضاد بفتح — فضالت يقول: أن الوجه وكان العطش. الصدى: (973)
لقحة، جمع واللقاح: بماء. يشب لم الذي الخالص اللبن: من واملحض للرضورة. سكنها
والسلسال: الخمر. اللون: بصايف وأراد يروي. فاعل اللقاح: ومحض الحلوب. الناقة وهي
ما عنهما فيفضل والخمر اللبن من لهم يكثر إنه يقول: الحلق. يف جريه يسهل الذي
أراق أضيافه انرصف إذا جني: ابن وقال يراق. الذي أقداحهم سؤر من األرض يروي
والخمر. اللبن من جديد ِبِقًرى وارد كل يلقي ألنه لغريهم؛ يدخره ولم رشبوه ما بقايا
والخمر اللبن من أضيافه يسقيه ما بفضالت األرض عطش يروي اإلفلييل: ابن وعبارة
السقي، مقام لألرض يقوم ما ذلك من عنهم فيفضل والرب، األلطاف من لهم يتابع وما
مما أوجه وهو قريب، من قريب إليه ذهبنا وما التفسري وهذا املطر، محل لها يحل وما

جني. ابن إليه ذهب
الدم. من الطري والعبيط: والعبط سيوفه. وصوارمه: تضيف. تقري: (974)

يرحل. من ومنهم ينزل، من منهم — األضياف وقفال: ونزال ساعة. جمع والساع:
ينزلون نزال الساعات كأن ذبًحا، فيها يجدد عليه تأتي ساعة كل الواحدي: قال
لهم يجدد بل الغب، اللحم أضيافه يطعم ال أنه يعني سفر؛ من رجعوا وقفال عليه،
يريق ساعة كل هو يقول: جني: ابن وقال عبيًطا. دًما فيجري ساعة كل والنحر الذبح
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جني ابن فجعل عليه، ينزلون قوم وكأنها الساعات، يقري فكأنه أعدائه، من طريٍّا دًما
األعداء. من العبيط الدم

عادياء: بن السموءل قال الدماء. بالنفوس: أراد (975)

تَ��ِس��ي��ُل ال��ظِّ��بَ��اِت َغ��يْ��ِر َع��َل��ى َوَل��يْ��َس��ْت نُ��ُف��وُس��نَ��ا ال��ظ��بَ��اِت َح��دِّ َع��َل��ى تَ��ِس��ي��ُل

مطلعها: يف يقول التي أبياته (من

َج��ِم��ي��ُل يَ��ْرتَ��ِدي��ِه ِرَداءٍ َف��ُك��لُّ ع��رض��ه ال��لُّ��ْؤِم ِم��َن يَ��ْدنَ��ْس َل��ْم اْل��َم��ْرءُ إِذَا

ذلك.) أشبه وما والخنجر، والنصل والسنان السيف حد ظبة؛ جمع والظباة:
األعداء دماء مختلطة حوله الدماء تجري يقول: إبل. جمع وآبال: غنم. جمع وأغنام:

البحرتي: قال كما لألضياف، الذبائح بدماء

َواْل��َع��َراِق��ي��ِب تَ��ْدَم��ى اْل��َك��َواِه��ِل َع��َل��ى َوِق��ًرى وًَغ��ى َس��يْ��ِف��ي ُم��نْ��تَ��ِض��يً��ا انْ��َف��كَّ َم��ا

القريب وأن بره، عموم يصف أطفال. تصغري واألطيفال: عطاءه. نائله: (976)
فربه ملعروفه، والتعرض إليه النهوض عىل تقدر ال التي األطفال حتى سواء، فيه والبعيد

أحد. كل إىل يصل
حد والظبة: السيوف. والبيض: الحرب. يف األكفاء وهم قرن، جمع األقران: (977)
التقى إذا يقول: الرماح. والسمر: مهتدية. أي — الالزم هدى من — وهادية السيف.
تميض ألنها هادية؛ السيوف فأصبحت الفريقان وتدانى عدوه، وجيش جيشه الجيشان
الشزر، الطعن وهو الطعن، يف وشماًال يمينًا تذهب ألنها ضالة؛ والرماح استواء، عىل قدًما
من بعضهم دنا إذا القوم أن أراد العكربي: وقال أقرانه. يف سيًفا الفريقني أمىض فهو
عن وضلت الرماح فقرصت الرجال، يف ضالة الرماح فكأن بالسيوف، تجالدوا بعض
فصارت بالسيوف املجالدة إىل األمر وصار بها، التطاعن عن املجال وضاق مقاصدها،

الفريقني. أمىض يكون فحينئٍذ مقرصة، ضالة والرماح مبرصة، هادية السيوف
منظره. أراك ما عىل أضعاًفا يربي رأيته اختربته إذا يقول: الرساب. اآلل: (978)
الرجال حق عىل رجل أي كاملاء؛ هو من الرجال يف يعني واآلل؛ املاء الرجال ويف قال: ثم
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املعاني، من عندهم ما عنده وليس بصورته، الرجال يشبه أي كاآلل: هو من وفيهم
بماء. وليس املاء يشبه كاآلل

يمنعها أرجلها يف الدواب يأخذ داء والعقال: والسمر. البيض أي اختلطن: (979)
حسًدا باملجنون حاسده لقبه الحرب لدى والرماح السيوف اختلطت إذا يقول: امليش. من
يف ألنه محموًدا؛ وقت كل يف ليس والعقل الجنون، تشبه التي شجاعته فرط عىل له
يفضل ولم جني: ابن قال كالعقال. لصاحبه فيكون اإلقدام، من يمنع الحال هذه مثل
ففرسه باملجنون، يلقب «فاتك» كان العكربي: وقال هذا. من بأحسن العقل عىل الجنون
لفظ يف نظر وقد بمثله. يتلقب أن له املنكر عند وحسن قبحه أذهب تفسريًا الطيب أبو

تمام: أبي قول إىل البيت

َم��َع��اِق��لُ��ُه َال ��اَالتُ��ُه ُع��قَّ أُوَل��ِئ��َك َف��ِإنَّ��َم��ا َع��َل��يْ��ِه ِح��ي��َط��انً��ا يَ��بْ��ِن َوإِْن

البيت: وقبل قيوده. (عقاالته:

َح��َالِئ��لُ��ه تَ��ِئ��ي��َم أَْن َح��ِريٌّ َف��ذَاَك َغ��ْدَرًة َح��اَوَل ِب��اْل��َغ��ْدِر َم��اِرٌق إِذَا
َم��نَ��اِه��لُ��ه) اْل��َم��نَ��ايَ��ا َوأَْح��َواُض ِق��َراُه َواْل��َق��نَ��ا َف��اْل��ِب��ي��ُض اْألَْص��َح��اَر بَ��اَش��َر َف��ِإْن

الكالبي: قول إىل معناه ويف

َوال��لَّ��ْع��ِب اْل��ج��دِّ ِف��ي اْل��َم��ْج��نُ��وَن ��ي��ِن��ي تُ��َس��مِّ تَ��ِع��ي��بُ��ِن��ي ِع��ْرِض��ي اْل��ُم��ْغ��تَ��اُب أَيُّ��َه��ا أََال
اْل��َح��ْرِب ِغ��رَُّة اْل��َوَغ��ى يَ��ْوَم تُ��تَّ��َق��ى ِب��ِه الَّ��ِذي َوال��رَُّج��ُل اْل��َم��ْج��نُ��وُن ال��رَُّج��ُل أَنَ��ا

ولتلك له بد وال — السيوف — بالبيض يناصبه الذي الجيش يرمي يقول: (980)
«بها» يف فالضمري كالجبال، والثبات القوة يف كان ولو الجيش، ذلك شق من السيوف
عمل «ال» إعمال عىل بالرفع بد ال وقوله: للخيل، الضمري الرشاح: بعض قال للبيض.

«ليس».
له أثبت لإلنسان، الظفر بمنزلة والطري: للسبع واملخلب علقت. نشبت: (981)
الواحدي: قال األسد. والرئبال: والعقل. األناة والحلم: باألسد. تشبيهه إضمار عىل املخالب
واألسد الشجاعة يف كاألسد يرونه ألنهم أعدائه؛ من باملجنون يلقبه للذي عذر كأنه هذا
أسد هو يقول: األعداء. قاتل إذا الحلم عنه يبعد املمدوح، هذا كذلك بالحلم، يوصف ال
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ابن وقال يجتمعان. ال واألسد الحلم ألن الحلم؛ زايله مخالبه فيهم أنشبت إذا أعدائه عىل
والشجاعة. التدبري عنهم ذهب قوم يف مخالبه أنشب إذا القطاع:

اإلهالك واالغتيال: حدثانه. الدهر: ورصوف تجريد. ومنه: يفزعهم. يروعهم: (982)
فإنه الدهر أما جهاًرا، يغولهم أنه إال األعداء، يغول دهر املمدوح هذا يقول: غفلة. عىل
عىل وفضله بالغ ثم لشأنه، تعظيًما كالدهر وجعله بخطوبه، يؤذن وال برصوفه يغتال

الدهر.
«الذي». صلة والجملة للعدى. الضمري ونالوا: «الذي». عن مقدم خرب «ما»: (983)
نال الذي فما األعىل، الرشف نال واملهالك الحروب واقتحامه وإقدامه بجرأته هو يقول:

واألهوال؟ املخاوف من يأتيه ما وتوقيهم بإحجامهم أعداؤه
الصلب. واألصم: الرمح. الكعب: وأضم القاطع. الهندي السيف املهند: (984)
امللوك تزينت إذا يقول: املضطرب. املهتز والعسال: الرمح. أنبوبي بني الناشز والكعب:
بنفسه مغالبة الرياسة احتاز أنه يعني والرمح. بالسيف هو تزين ونحوها بالتيجان
و«مهند» كان، خرب أنه عىل بالنصب تروى و«حليته»: هذا، وإقدامه. بشجاعته واستحقها
املعرفة، من فقربه وصفه، أراد فكأنه عليه، عطف أنه إال نكرة كان وإن وهو اسمها،
واسمها كان، خرب والجملة بعدها، ما خربها مبتدأ، فتكون بالرفع، «حليته» وتروى:

املمدوح. ضمري أو الشأن ضمري
وأبو شجاع. أبو هو أي محذوف؛ عن خرب وهو املمدوح، كنية شجاع: أبو (985)
غذته ونمته: آخر. خرب وهو وأفزع أخاف ما والهول: جميًعا. وقاطبة: بدل. الشجعان:
يقول: الحرب. والهيجاء: فالن. إىل ونميته كريم جد نماه يقول: إليها، نسب أو وربته،
عند هول وهو دونه، كلهم ألنهم حقيقة؛ كلهم الشجعان أبو وهو كنية، شجاع أبو هو
قد أو كالغذاء، له فصارت فيها نشأ ألنه الحرب؛ أهوال ونمته األعداء. أعني يف الحرب

بها. ويُعرف إليها ينسب صار
أفعاله يف املحمود أنه يعني منه. جزء لغريه وليس له كله الحمد إن يقول: (986)

أحد. دونه يحمد وليس وأقواله
واحد رسبال الحرب يف يكفيه يقول: اللينة. الدرع واملاذي: الثوب. الرسبال: (987)
يتوقى مما بأكثر الذم يتوقى أنه يعني كثرية؛ رسابيل منه فعليه الحمد أما الدرع، من

الحرب.
النوال، الكثري الرجل والنال: تمييز. وهو العطاء، والنوال: أعطيت. أوليت: (988)
راح: ويوم الطني، كثري أي طان: ويوم الصوف، كثري أي صاٍف: كبش يقال: كما وهذا
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غرقتني وقد إحسانك أسرت أن أستطيع ال يقول: الخوف. كثري خاف: ورجل الريح، كثري
يسترت. أن من أشهر هو أي فيه؛

تحصيًال ورأي وتدبري بلطف واإلحسان بالرب إكرامي إىل توصلت يقول: (989)
وصله ما إىل يشري وذكًرا. رشًفا يفيده ما تحصيل عىل يحتال الكريم وكذلك عليك، لثنائي
أن يجرس يكن لم الطيب أبا ألن مدحه؛ يف كافور الستئذان وسيلة كان وأنه «فاتك» به

كافور. من خوًفا ابتداء يمدحه
تزل لم يقول: الجوالن. بمعنى مصدر والتجوال: تامة، — هنا — غدوت (990)
عليك، والثناء ذكرك بحسن اآلفاق يف تجول واألخبار غدوت حتى العلياء عىل تحتال

تأملك. الكواكب حتى كفيك يف أمل أحد لكل وصار
عرب للممدوح لباًسا الثناء جعل ملا وتنابلة، تنابل وجمعه: القصري، التنبال: (991)
ما لطول ثنائي طال إنما يقول: بقرصه. قرصها وعن املمدوح بطول معانيه طول عن
الشعر، يرشف الرشيف مدح يقول: الواحدي: وعبارة املمدوح. مناقب وصف من يتضمنه
وزاد املمدوح. هذا برشف رشف قد شعري أن يعني الشعر، لؤم إىل يؤدي اللئيم ومدح
جاللة واإلطراء، املدح باب يل وفتح بالثناء، لساني طال قد أي فقال: العكربي ذلك عىل
إنما والثناء عاينت ملا ذاكر ذلك يف أنا وإنما وصفته، من فضائل وكثرة مدحته، من قدر

واإلفضال. الكرم عن الراغب الحال، القصري عن يقرص
أي تختال: أن وقوله: الخيالء. فمىش والعجب الزهو أدركه الرجل: اختال (992)
والعجب الكرب عن ترتفع وفضلك وتواضعك لكرمك كنت إن يقول: فحذف. تختال أن عن
أحد. كل من قدًرا أعظم ألنك الناس؛ أقدار بني ويزهي يختال قدرك فإن الناس، بني

كانت الهمة وعلو الكرم من عليه جبلت ملا يقول: الفضل. الكثري املفضال: (993)
عليهم. وتربي مفضال كل تفضل حتى لها صاحبًا ترضاك ال كأنها نفسك

الصيانة. ضد البذل، من مبالغة والبذال: الفزع. والروع: القلب. دم املهجة: (994)
الروع يف بها وتجود تبذلها حتى صيانتها بحق قائًما تعدك ال نفسك وكأن يقول:

واملتالف. الحروب ملواجهة وتتعرض املهالك، فتقتحم
املشقة بني ثم سادة، كلهم الناس لصار مشقة السيادة يف أن لوال يقول: (995)
الجود دون سيادة وال قتل، الحرب عىل أقدم ومن افتقر، جاد من فقال: السيادة، يف التي
منصور قول من وهو — يخفى ال كما — السابقني البيتني عىل مفرع والبيت والشجاعة.

النمري:
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ُم��ْس��تَ��ِل��ِب َك��فُّ تَ��بُ��رُك��ُم��وُه أَْن ِم��ْن َم��َط��ٍر بَ��ِن��ي يَ��ا َم��س��ا أَْخ��َش��ُن اْل��ُج��وُد
ال��ن��ش��ِب َع��َل��ى يَ��أِْت��ي َل��ِك��نَّ��ه ِل��ْل��َم��ْج��ِد َم��ْك��َس��بَ��ة اْل��ُج��وَد أَنَّ ال��نَّ��اَس أَْع��َل��م َم��ا

الخفيفة القوية الناقة والشمالل: — عليه قدر إذا أطاقه: من — اسم الطاقة: (996)
عىل السيادة يف يجري إنسان كل يقول: الناس، من يسد لم عمن يعتذر الرسيعة. امليش
ويبلغ يسود أن يستطيع حتى السيادة بأعباء لالضطالع أهًال أحد كل فليس طاقته، قدر

شمالًال. بالرحل مشت ناقة كل ليس أنه كما املمدوح، مبلغ
أحسن فقد الزمان هذا يف به يعاملك وال القبيح معك يتجنب من يقول: (997)

فقال: فراس أبو املعنى هذا أخذ وقد بالقبيح، يعاملك من لكثرة جميًال، وفعل إليك

َوص��ول يَ��ُض��رُّ َال َخ��ِل��ي��ًال َوأَنَّ ُم��ْح��ِس��ٌن اْل��ُم��تَ��اِرَك أَنَّ نَ��َرى َوِص��ْرنَ��ا

فلتكن الفضائل فعل عىل يقدر لم «من الحكيم: قول من وهذا العكربي: وقال
الرذائل.» ترك فضائله

إليه يحتاج وما له، ثانية حياة ذلك كان موته بعد اإلنسان ذكر إذا يقول: (998)
قال كما فيه، غناء وال به حفل ال له شغل فهو القوت عن فضل وما القوت، قدر دنياه يف

وابصة: بن سالم

َف��ْق��َرا اْل��ِغ��نَ��ى ذَاَك َع��اَد َش��يْ��ئً��ا َزاَد َف��ِإْن َخ��لَّ��ٍة َس��دِّ ِم��ْن يَ��ْك��ِف��ي��َك َم��ا ال��نَّ��ْف��ِس ِغ��نَ��ى

يستقي ُرؤي أنه العزيز عبد بن عمر ولد بعض عن يحكى ما مثله جني: ابن قال
الفضول. فقدنا إنما فقال: الخالفة؟! بعد له: فقيل ماء،

يعني أنِت؛ تدَّعني كما العقل صحة لنفسه يدعي أحد كل للعاذلة: يقول (999)
متى ألنه نفسه؛ جهل أحد يعلم ليس ولكن مني، عقًال أصح أنك تدعني إياي بلومك أنك

جاهًال. يكن لم نفسه جهل علم
مركبة «إلنك» أصلها زيد: أبو وقال أنك»، «هلل أصلها سيبويه: قال لهنك: (1000)
الصورة. يف للتوكيد حرفان يجتمع لئال هاء «إن» همزة فأبدلت وإن»، التوكيد «الم من

حبه. عىل يالم ال أحببته من ألن مني؛ العذل إىل وأحوج باللوم، أوىل أنت يقول:
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عليها قدم إذا النكرة وصف ألن عاشق؛ من الحال عىل منصوب مثلك: (1001)
العشق؛ يف مثًال يل وجدت الحسن يف مثًال ملحبوبي وجدت إن لها: يقول الحال. عىل نصب

ييل. فيما مراده فرس وقد أنا. كذلك له، مثل ال محبوبي أن كما يعني
واملرهفات: النساء. والبيض: املتكلم. ضمري محذوف عن خرب محب: (1002)
النساء؛ دون الحرب أعشق محب أنا يقول: للمحب. «مرهفاته» يف والضمري السيوف.
السيوف. صقل عن به كنيت حسنهن ذكرت وإذا السيوف، بها أردت البيض ذكرت فإذا
يجتنى ما بجناها: ويعني السمر، الرماح عن بالسمر كذلك وأكني يقول: (1003)
ترتدد التي ورسيل أحبائي، هي فاملعايل يقول: بالعوايل. إليها يرتقى التي املعايل من منها

بالرماح. املعايل أخطب أني يريد: — الرماح — األسنة هي وبينها بيني
حدقة؛ جمع والحدق: البيض. والغر: الفم. مقدم يف التي األسنان الثنايا: (1004)
بالعدم الحسان إىل يميل قلب عىل يدعو الواسعة. والنجل: العني. بها واملراد العني، سواد
وال وأحداقهن، الحسان ثنايا حب لغري فيه فضلة ال قلب يل كان ال يقول: — الفقد —

وأكرمها. أجلها يف والرشف املجد منازل من ويحل أرفعها، إىل األمور من ينزع
هجرت إذا الحسناء املرأة إن يقول: الحال. وحسن السعادة الغبطة: (1005)
عىل الغبطة أن يريد أيًضا، الغبطة تبلغه لم واصلته لو ألنها غبطة؛ املهجور تحرم لم
الغانيات. ومواصلة اللذات نيل يف ال والرشف املجد ونيل املعايل كسب يف هي إنما الحقيقة
مفعول شكى: ومن الغبطة، عىل عائدة وهي لبلغت، أول مفعول «بلغتها»: يف فالهاء
تبلغه لم واصلته وإن أي العاشق؛ هو الهجر شكى ومن ببلغتها، متعلق وبالوصل: ثاٍن،
ثم هجرتها إذا يقول: النساء. طلب يف الحرص عن نهى التربيزي: الخطيب وقال غبطة.
الهجر إليها شكوت وإذا الغبطة، فزادت لها وأنشط عندها موقًعا أحسن كنت وصلتها

الغبطة. تبليغك عن فضًال وصلها فحرمتك عينها؛ يف هنت لها وتذللت
الصعبة العال فإن قبيل، ينل لم ما العال من أنل دعيني للعاذلة: يقول (1006)
يسهل وما أحد، يركبه لم الذي الصعب األمر يف — أحد يبلغها لم التي وهي — الشاقة
تعظم ما بتكلف إال قيمته تجىل ما املعايل من يدرك ال يعني إليه؛ الوصول يسهل وجوده

تساهله. يكون ذلك فبحسب تناوله يقرب منها كان وما مشقته،
النحل: وإبرة العسل. وضمها: الشني بفتح والشهد حال. رخيصة: (1007)
نفيس فيها أبذل أن دون أي — رخيصة املعايل أدرك أن تريدين للعاذلة: يقول شوكتها.
لسع قاىس الشهد اجتناء حاول من فإن كذلك؛ تدرك ال واملعايل — لألهوال وأعرضها

العتابي: قال كما وهذا اللسع. مرارة بمقاساة إال العسل حالوة يبلغ وال النحل،
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اْألََس��اِوِد بُ��ُط��وِن ِف��ي ِب��ُم��ْس��تَ��ْوَدَع��اٍت َم��ُش��وبَ��ٌة اْألُُم��وِر ُج��َس��يْ��َم��اِت َوإِنَّ

الحيات.) (األساود:
وهو أماله، وكذلك — الالم بضم — لقيان املتنبي عىل قرئ الواحدي: وقال هذا:
ووجدان وحرمان وغشيان عرفان مثل هو وقال: سيبويه ذكره الكرس. والصواب: خطأ،

ذلك. ونحو وإتيان
والجملة الخيل، أصحاب يريد تدعى»؛ «والخيل يروى: تلتقي، والخيل (1008)
فالن. ابن فالن أنا يقول: أن وهو — واالنتساب االعتزاء الحرب: يف واالدعاء حالية.
املوت علينا تخافني يقول: قتيًال. كذا عن املعركة أجلت يقال: وتنكشف، تنفرج وتجىل:
هل أي الخيل؛ تنفرج عاقبة أي عن تعلمي ولم الفرسان، وتبارز الحرب، التحام عند
الكوفة يف شهدها التي املوقعة إىل يشري العكربي: قال العدو؟ عىل أو علينا الدائرة تكون

إليها. املمدوح هذا وصول قبل الخارجي مع
يف َغبَنَه من مقتول، بمعنى كقتيل مفعول، بمعنى فعيل املغبون الغبني: (1009)
و«لشكروز»: «ودلري» رشبت. ويروى ابتعت، هنا: ها ورشيت وغلبه. خدعه والرشاء: البيع
وقال واملسعود. الشجاع ومعناهما الديلم، أسماء من أعجميان اسمان الواحدي: قال
صوت أي الصوت؛ وهو و«واواز» الجيش وهو «لشكر» من مركب «لشكروز» اليازجي:
أعد لم الهلكى؛ جملة من أنا وكنت علينا، كانت الدائرة أن فرض وعىل يقول: الجيش.
املمدوح. هذا إكرام من لنفيس عليه حصلت ما مقابل ربًحا أعده وإنما عيل، غبنًا ذلك

وضمها. امليم بفتح — يمر مر ويقال: مرٍّا، صار إمراًرا: يمر اليشء أمر (1010)
الريح وخطر أنفسها الرماح هنا: واملراد كعبني؛ كل بني ما وهو أنبوب؛ جمع واألنابيب:
مرة تصري أعدائنا وبني بيننا الخاطرة الرماح إن يقول: حلوة. تصري يل» «تحلو اهتز.
ألنا لنا؛ حلوة صارت األمري إقبال ذكرنا فإذا املرارة. شديدة الحرب أن يعني علينا؛
قوله مع يل» «فتحلو قوله عليه قوم عاب وقد هذا: وإقباله. بدولته األعداء عىل نظفر
األمر وليس الواحدي: قال للواو؟ صحة وال القافية يف بينهما جمع كيف وقالوا: «تجىل»،
القول مثل الصحيح؛ مجرى جرتا قبلهما ما وانفتح سكنتا إذا والياء الواو ألن كذلك؛
الُكَسِعي: قول مثل وهذا وأبيض، أسود مثل قبلهما؛ ما وسكن انفتحا إذا وكذلك واملني،
بن سعد بن ثعلبة بني من أو رماة، اليمن من حي وهم كزفر؛ كسع إىل نسبة (الكسعي:
الندامة، يف املثل به يرضب قيس، بن محارب أو الحرث، بن غامد واسمه غيالن، قيس

الفرزدق: قال
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نَ��واُر ُم��َط��لَّ��َق��ًة ِم��نِّ��ي َغ��َدْت ��ا َل��مَّ ال��ُك��َس��ِع��يِّ نَ��َداَم��َة نَ��ِدْم��ُت

نبعة ربى فإما وشوحط حمض فيه واٍد يف له إبًال يرعى كان أنه حديثه من وكان
يقومه فجعل فأعجبه، صخرة يف ثابتًا شوحط قضيب رأى وإما قوًسا، منها اتخذ حتى

وقال: فقطعه، قوًسا يكون أن بلغ حتى

ل��ن��ف��س��ي َل��ذَّت��ي ِم��ْن ف��إن��ه��ا َق��ْوِس��ي ِل��نَ��ْح��ِت ْدن��ي َس��دِّ ربِّ ي��ا
وِع��ْرِس��ي ول��ِدي ِب��َق��ْوس��ي وان��ف��ْع

ال��نُّ��ْك��س ك��ال��ِق��ِس��يِّ َل��يْ��َس��ت َك��بْ��َداءَ ال��َوْرِس ك��ل��ْون َص��ْف��َراءَ أَنْ��َح��ُت

قال: ثم أسهم، خمسة بقيتها من برى نحتها من فرغ إذا حتى

ال��بَ��نَ��اُن ب��ه��ا ل��ل��رْم��ِي يَ��َل��ذُّ ِح��س��اُن أَْس��ُه��ٌم ورب��ي ه��نَّ
ِص��ب��ي��ان ي��ا ب��اْل��ِخ��ص��ِب ف��أب��ِش��ُروا ِم��ي��زان ق��وَّم��ه��ا ك��أن��م��ا

وال��ح��رم��اُن ال��ش��ؤُم يُ��ِع��ْق��ِن��ي ل��م إْن

فرمى الوحش؛ حمر موارد عىل — الصائد بيت القرتة: — له قرتة إىل ليًال خرج ثم
فقال: أخطأ أنه فظن ناًرا، الصوانة يف السهم وأورى فأنفذه، منها، عريًا

ال��ح��رم��ان م��ع ال��ج��دِّ ن��ك��د م��ن ال��رح��م��ِن ب��ال��م��ه��ي��م��ن أع��وذ
��وَّان ال��صَّ ف��ي ال��س��ه��َم رأيْ��ُت ل��ي َم��ا

ال��ص��ب��ي��ان وَرَج��ا ظ��نِّ��ي أَخ��ل��َف ك��ال��ِع��ْق��ي��ان ال��ن��ار َش��َراَر يُ��وِري

فقال: رميه، من مىض كالذي فكان منها، عريًا فرمى ثانية الحمر وردت ثم

ال��ُق��تَ��ر أُمِّ ف��ي ال��رح��م��ن ب��ارك ال ال��َق��َدر ش��رِّ م��ن ب��ال��رح��م��ن أع��وذ
ون��ظ��ر اح��ت��م��اٍل س��وء م��ن ذاك أم ال��ض��رر إلره��اق ال��س��ه��َم أأم��ِغ��ُط

ق��َدْر؟ ع��ن��د َح��ذٌر يُ��غ��ن��ي ل��ي��َس أْم
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مىض كما فكان ثالثة؛ الحمر وردت ثم بالسهم»، النزع رسعة واإلمغاط: «املغط
فقال: رميه من

ال��ك��ِب��ْد َح��رُّ أَرى م��ا م��نِّ��ي ش��فَّ ق��د ون��َك��ْد وش��ق��ائ��ي ل��ُش��ْؤم��ي إن
ووَل��ْد أله��ل��ي أرج��و م��ا أخ��َل��َف

فقال: األول رميه من مىض كما فكان رابعة؛ الحمر وردت ثم

ص��ائ��ب��ا ي��ك��ون أن أرج��و ك��ن��ت ق��د اْل��ُح��ب��اِح��ب��ا يُ��ظ��ه��ُر س��ه��م��ي ب��اُل م��ا
ك��اذب��ا رأيً��ا ف��ي��ه رأي��ي ف��ص��ار ج��ان��بً��ا وأبْ��َدى ال��َع��ي��ُر أم��ك��ن إذ

فقال: رميه، من مىض كما فكان خامسة؛ الحمر وردت ثم

َرده��ا وأري��ُد ق��ْوس��ي أْح��ِم��ُل ع��دَّه��ا ح��ف��ْظ��ُت ق��د خ��م��ٍس أبَ��ْع��ُد
ب��ع��ده��ا ع��ن��دي تَ��ْس��َل��م ال وال��ل��ِه وش��دَّه��ا ل��ي��نَ��ه��ا إل��ه��ي أْخ��َزى

رْف��َده��ا َح��ِي��ي��ُت م��ا ��ي أَُرجِّ وال

نام ثم كرسها، حتى بها فرضبها صخرة إىل بها جاء حتى قرتته من خرج ثم
مرصعة الحمر وإىل بالدماء مرضجة نبله إىل ونظر أصبح فلما أصبح، حتى جانبها إىل

يقول: أنشأ ثم فقطعها، إبهامه عض حوله

َخ��ْم��س��ي َل��بَ��تَ��ْرُت إذًا ت��ط��اوع��ن��ي ن��ف��س��ي أن ل��و ن��دام��ة نَ��ِدْم��ُت
ق��ْوس��ي) ك��َس��ْرُت ح��ي��ن ال��ل��ه َل��َع��ْم��ُر ِم��نِّ��ي ال��رأي َس��ف��اُه ل��ي ت��ب��يَّ��َن

ل��ن��ف��س��ي َل��ذَّت��ي ِم��ْن ف��إن��ه��ا َق��ْوِس��ي ِل��نَ��ْح��ِت َس��دْدن��ي ربِّ ي��ا
وِع��ْرِس��ي ول��ِدي ِب��َق��ْوس��ي وان��ف��ْع

البحرتي: قال وقد
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اس��تَ��ق��ال ح��ي��ن ال��خ��ل��ي��ِط َس��ي��َر إن

القصيدة: هذه يف قال ثم

وأْول��ى أح��ق ب��ه ال��ب��راي��ا ب��ي��ن م��ن ك��نْ��َت

ألنها ردف؛ يل» «تحلو يف الواو أن وذلك فساد؛ فيها قافية هذه جني: ابن وقال
عيب وهذا هذه، غري مردفة قافية القصيدة هذه يف وليس الروي، حرف قبل ساكنة

القديم: الشعر يف جاء أنه بيد عندهم،

ت��وص��ِه وال ح��ك��ي��م��ا ف��أرس��ل م��رس��ًال ح��اج��ة ف��ي ك��ن��ت إذا
ت��ع��ص��ِه وال ل��ِب��ي��بً��ا ف��ش��اور اْل��ت��وى ع��ل��ي��ك أم��ر بَ��اُب وإن

(وبعدها:

تُ��ْح��ِص��ِه ل��م أن��ت إذا ح��دي��ثً��ا م��ج��ل��س ف��ي ال��ده��َر ت��ن��ِط��ق وال
��ه نَ��صِّ ف��ي ال��وث��ي��ق��َة ف��إن أه��ل��ه إل��ى ال��ح��دي��ث َونُ��صَّ
تُ��ْق��ِص��ه وال ع��ن��ه ت��نْ��أ ف��ال َدن��ا ي��وًم��ا م��ن��ك ن��اص��ٌح وإْن
ش��خ��ِص��ه م��ن ال��ع��ي��ُن ت��ع��ج��ب وق��د ع��ق��لُ��ه ش��اخ��ٍص َف��تً��ى م��ن َوَك��ْم
��ِه َف��صِّ م��ن ب��األم��ر وي��أت��ي��ك ج��اه��ًال ت��ح��س��ب��ه وآَخ��َر

أدرك ضخم شاعر طالب، أبي بن جعفر بن هللا عبد بن معاوية بن هللا لعبد وهي
بالثقة. واألخذ إحكامه األمر: يف والوثيقة وأسنده. رفعه الحديث ونص العباسية، الدولة
قد الذي مخرجه من يعني فصه؛ من باألمر آتيك أنا يقول: وحقيقته. أصله األمر: وفص

منه.) خرج
إعمال إىل دعت التي الفتنة هذه أن بالظن ليس علًما أعلم كنت لو يقول: (1011)
وكثرة الفتنة بزيادة رسوري لزاد بقربه؛ والتميل إلينا املمدوح ملجيء سببًا تكون الرماح
وكانت املمدوح، يشهدها ولم بالكوفة، جرت التي الوقعة إىل يشري العكربي: قال القتل.

الكوفة. إىل قدومه سبب
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تجعله وأن منادى، تجعله أن لك وكاشف: والبرصة. الكوفة العراقان: (1012)
ال يقول: يدعو الجدب. واملحل: الشدة. أو الفقر والبأس: البأس، يروى والخوف حاًال.
تكشف حتى إليها مجيئك إىل وداعية لورودك، سببًا تكون فتنة من األرض هذه خلت

راحتك. بجود والجدب بسطوتك، الخوف عنا
السيوف نَبَِت إذا يقول: السيوف. والنصول: تنفذ. ال نابية جعلها أنبى: (1013)
وكان بدولتك، سيوفنا فنفذت ذكرناك أعدائنا، سالح كثرة نفاذها دون وحال بأيدينا،

السيف. من أمىض ذكرك
وسكَّن — ذكر لها يجر لم وإن — األعداء لخيل «نواصيها» يف الضمري (1014)
سهام والنشاب: العرب. سهام والنبل: الحرب. والوغى: للرضورة. «نواصيها» يف الياء
وجوه يف تقع سهام اسمك فكأن أعداؤنا، انهزم الحرب يف سميناك إذا يقول: العجم.

ونبلنا. نشابنا من لهم أقتل فتكون أخيلهم،
ما تشهد ولم وبينهم، بيننا الوقعة انقضاء بعد أنبتنا كنت إن يقول: (1015)
فأنت وصولك؛ قبل بذكرك وهزمناهم عليهم انترصنا إنما فنحن نرصتنا؛ من له قصدت

اآلخر: قال كما وكرسها، فأعربها نكرة «قبًال» وجعل نحن. ال الغالب

ال��ح��م��ي��ِم ب��ال��م��اء أغ��صُّ أك��اُد ق��ب��ًال وك��ن��ُت ال��ش��راُب ِل��َي وس��اَغ

وقبله: الصعق، بن ليزيد (هو

ت��م��ي��م وب��ن��ي ع��اِم��ٍر ق��ب��ائ��ل ف��ي��ك��م أوق��ْع��ُت إذ ال��ل��ي��ل َف��ِن��ْم��ُت
[ال��ب��ي��ت] … … … … ال��ش��راُب ِل��َي وس��اَغ

غصبه ما والغصة: — تعب باب من — ا غصصٍّ بالطعام غصصت مضارع وأغص:
مخصوص ألنه الرشق؛ مكان مستعمل هنا وهو التشبيه، عىل غيظ أو طعام من اإلنسان
— بمراد وليس — الحار املاء والحميم: يبلعهما. لم إذا وِبريقه باملاء رشق يقال املاء؛
فقال: البيت، هذا يف الحميم عن األعرابي ابن سألت ثعلب: العباس أبو قال ثم ومن

البارد.) ويكون الحار يكون األضداد، من إذن الحميم فيكون البارد. املاء الحميم:
زيارتك أنتوي زلت ما يقول: الطرق. والسبل: الحوافر. أطراف السنابك: (1016)
بني حاجة فهي املسافة؛ بقطع إال تنال ال حاجة ذلك وكان االجتماع، هذا قبل وقصدك

والطرق. الخيل سنابك
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بأنفس إليك لرسنا إلينا تِرسْ لم لو يقول: يخرتن. ويؤثرن: الخيل. الجياد: (1017)
تؤثر أنها ذلك ومن غريها، يف توجد ال التي الخالئق من فيها ملا الناس، بني غريبة هي

املراتب. وعليا للمجد تحصيًال الدعة؛ عىل والتعب الحرض عىل السفر
إليك ولرسنا يقول: نحاس. من القدر واملرجل: «نفس». عىل عطف خيل: (1018)
بروضة مررنا فإذا وحشها، صيد قبل الرياض ترعى ال للوحوش، طاردة سابقة بخيل
الخيل هذه يصيب ال الكالل أن يعني خيلنا؛ رعت ثم املرجل ونصبنا الوحش بها صدنا
وهذا وترعى، تسرتيح أن قبل وصيده الوحش مطاردة من يمنعها فال املراحل، قطع بعد

القيس: امرئ قول من

ن��ح��ط��ب ال��ص��ي��د ي��أِت��َي أن إل��ى ت��ع��اَل��ْوا أْه��ِل��ن��ا: ِوْل��َداُن ق��ال رِك��ب��ن��ا م��ا إذا

مقرتن والقصد نقصدك، أن نيتنا كانت يقول: برشكة. متعلق الفضل: يف (1019)
فضالن: لك حصل إليك، املسري مؤنة بذلك وكفيتنا مجيئك اتفق فلما القاصد، بفضل

الناس. سائر دون به تنفرد وفضل إلينا، بقصدك كسبته فضل
اطَّري ومثله الثانية، يف وأدغمها األوىل التاء فأسكن يتتبع؛ أصله: يتبع (1020)
ومساقط الكأل لهم يطلب القوم يرسله الذي والرائد: الغزير. املطر والوبل: واثَّاقل.
وهو مطر كمن املطر يطلب من ليس يقول: املشاكلة. باب من الوبل: رائد وقوله الغيث.
املوضع بنشدان يتعنى ال ببلده مطر كمن صاروا إليهم مجيئه بسبب أنهم يريد داره، يف
وقال تعب. وال قصد بال عفًوا الخري يأتيه كمن الخري يقصد من ليس يعني املمطور؛
أنبته ما لنرى السفر؛ إىل يحوجنا ولم مطره، جاءنا الذي كالسحاب أنت التربيزي: اإلمام

للمرعى. تقصد التي البعيدة األماكن من بعد فيما
يعني الشغل؛ بعوائق ويحتج يزور ال ثم الشوق، يدعي كمن لست يقول: (1021)
زار الشوق عالج من ألن دعواه؛ يف كاذبًا كان الصفة بهذه كان إذا الشوق يدعي من أن
الطيب أبو لقصده الكوفة إىل املجيء عن تأخر لو املمدوح أن يريد الدار، يستبعد ولم

القائل: قول املعنى بهذا يتصل ومما بالشغل؛ يحتج ولم

ق��ِري��ُب ف��ه��و ال��م��ش��ت��اق ع��ل��ى ��ا َوأمَّ م��الل��ة ذي أو ال��َك��س��الِن ع��ِن بَ��ع��ي��ٌد

قدوم قبل أهلوها وقاتلها الكوفة إىل قصدت التي الثائرة القبيلة هي كالب: (1022)
شويهة، جمع والشويهات: استفهام. الخ: … تركت ملن وقوله: املمدوح. الديلمي هذا

1194



الالم قافية

اإلمارة طلبوا فإذا وغنم، إبل رعاة وهم اإلمارة طلبوا كالب بني إن يقول: شاة. تصغري
للرعي. أهل هم وإنما طلبوه، ملا أهًال ليسوا أنهم يعني والغنم؟ اإلبل رعي تركوا فلمن
والضب الصيد من الوحش يؤمن وأن اإلمارة، ينيلهم أن هللا أبى يقول: (1023)
املطعم، الخبيثة الضباب وأكل الوحش صيد وديدنهم بادية، أهل أنهم يعني األكل؛ من
ِضبَاب وجمعه معروف والضب هذا، … حاولوها التي اإلمارة ال هذا، إال لهم هللا ويأبى
عىل دابة وهو الورل؛ تستقذر والعرب ضبة. واألنثى وأكف، كف مثل ، وأُضبٌّ وُضبَّان
عىل يحرصون فإنهم الضب وأما تأكله، فال وتستخبثه منه، أعظم أنه إال الضب خلقة
من تخرج حني — أوالده — حسوله أكل ربما ألنه ضب؛ من أعق املثل: ويف وأكله. صيده
كالمهم ومن املاء. يرشب ال الضب ألن املاء؛ الضب يِرد حتى أفعله ال قولهم: ومن بيضه.

فقال: ضب، يا ورًدا السمكة: قالت البهائم ألسنة عىل يضعونه الذي

َع��ِرَدا ع��راًدا إال ي��رَدا أن ي��ش��ت��ِه��ي ال َص��ِرًدا ق��ل��ب��ي أص��ب��َح
ُم��ْل��تَ��ب��ًدا وَع��نْ��ك��ثً��ا بَ��َردا وِص��لِّ��ي��انً��ا

البادية؛ يف ينبت األغصان منترش العيدان صلب نبت والعراد: بارًدا. أي «رصًدا:
ويروى بارًدا. يريد وبردا: كذلك. نبت والصليان: املبالغة. عىل عرد: وعراد النخيل. وهو
يتحات حتى بذنبه فيسحجه الضب يشتهيه شجر والعنكث: االزدراد. رسيع أي زردا:

املتحات.» فيأكل
النخلة والسحوق: ترشف. وتنيف: الوثابة. العالية الفرس الطمرة: (1024)
عنقها كأن العنق طويلة وثابة فرس كل لكالب املمدوح هذا قاد يقول: الطويلة.

اآلخر: قول من وهذا فوقها، من خداها أرشف قد — طويلة — سحوق نخلة

س��ح��وُق ِج��ذْع ك��أْن وه��ادي��ه��ا َط��ود ل��ل��رائ��ي��ن اْل��ِج��ْس��َم ك��أن

ممتنعة وأنها العلو، يريدون وباسقة؛ ومجنونة وجبارة سحوق نخلة ويقال هذا:
وأنشدوا: بالتعب، إال أحد إليها يصل ال

ال��ع��ث��اِن��ي��ْن س��اِط��ع��ًة َع��َج��اج��ًة ال��م��س��اك��ي��ْن خ��ارَف أْرِس��ل ربِّ ي��ا
ال��م��ج��ان��ي��ن ��ح��ق ال��سُّ ِف��ي م��ا ت��ن��ف��ُض
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النخل، رءوس من التمر لهم تنفض التي الشديدة الريح املساكني بخارف «يعني
جرٍّا.» الغبار تجر أقبلت إذا هيدبها الريح وعثنون

للعلم الحافر فحذف أغنى، بحافر أي وبأغنى: الكريم. الفرس الجواد: (1025)
الخلق، شديد األرس، قوي جواد، فرس كل لها وقاد يقول: للنعل. بيان والحديد: به.
النعل، عن النعل يستغني كما خلفته، بصالبة النعل عن مستغٍن بحافر األرض يرضب
قول يف الفرس من الحافر لإلنسان استعري كما اإلنسان من استعارة ا كفٍّ حافره وسمى

إليه: أرسع طارًقا ضيًفا يصف األسدي جبيهاء

ال��ن��واِظ��ِر ِل��ْل��ُع��يُ��وِن َف��َالح��ْت ِب��ل��ي��ٍل أُوِق��َدْت ش��ق��راءُ َوْه��َي نَ��اِري ف��أبْ��َص��َر
وح��اف��ر ب��س��اٍق ي��ْم��ِري��ِه ال��ب��ك��ِر ع��ل��ى َرأَيْ��تُ��ه ح��ت��ى ال��ِوْل��َداُن رق��َد ف��م��ا

الجري. من عنده ما يستخرج يمريه:
خلفها. تركت وخلفت: تطلب. وتريغ: للقبيلة. والضمري أدبرت، ولت: (1026)
يف طمعت فلما ونعمة، أمن يف اإلمارة يف وطمعها تمردها قبل كانت هذه كالبًا إن يقول:
ونعمة أمنًا يعني — غيثًا تطلب هاربة وأدبرت هزمت محاربة، الكوفة إىل وجاءت اإلمارة
تطلب أي يدها؛ يف كان ما بأرجلها تطلب فصارت يدها، يف كان أمنًا خلفت وقد —
عىل بذلك فدلت أيديها، يف حاصًال كان ما — أرجلها عىل سريها — وإغذاذها بهربها
وإنعامه، السلطان إقطاع من غيث يف كانت أنها يعني فورجه: ابن وقال وحمق، جهل
كان أمنًا خلفوا وقد وحصنًا، مأمنًا يطلبون هاربني وولوا انهزموا وحاربوا عصوا فلما
جريها — وعْدوها بهربها تطلب أي أيديها؛ يف كان ما بأرجلها تطلب وقوله لهم. حاصًال
آمنة أيديها يف كان ما تطلب أنها واملعنى أيديها؛ يف حاصًال كان ما — أرجلها عىل
ويقال: هذا الحالتني. إىل والرجل باليد فأشار متوقعة، خائفة والرحلة، باالنتقال مطمئنة
تريد ماذا أي تريغ؟ ماذا حولك: يحوم للرجل تقول وأراد؛ طلب بمعنى وارتاغ: أراغ

وأنشدوا: ويديره، يطلبه أي ويليصه؛ وكذا كذا يريغ وفالن وتطلب؟

س��اِل��ُم واألن��ِف ال��ع��ي��ِن ب��ي��ن وج��ل��دُة َوأُِري��ُغ��ُه س��اِل��ٍم ع��ن يُ��ِدي��ُرونَ��ِن��ي

الهزال؛ — وضمها الهاء بفتح — والهزل املوايش. — ههنا — باملال املراد (1027)
وُهزًال، َهزًال هو وهزل — فاعله يَُسمَّ لم ما عىل — والدابة الرجل ُهِزل وقد السمن، ضد
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— جدب — سنة مواشيهم أصابت أي القوم؛ وأهزل مهزول، فهو هزًال أهزله أنا وهزلته
لحقهم وما والهزيمة، بالقتل ذلوا قد وهم مواشيهم عىل الهزال يحاذرون يقول: فهزلت.

الهزال. من أموالهم عىل يحاذرون مما رش الذل من
والسجايا: املمدوح، يعني السجايا: وكريم تجريد. والباء بأهدت، متعلق به: (1028)
كريم املمدوح من — وعصيانها بتمردها — كالب إلينا أهدت يقول: والطبائع. الخالئق
وعَده؛ إنجاُزه — اإلفضال يف — ويتقدم قوَله، فعلُه — اإلحسان يف — يسبق السجايا

ذلك. تقصد لم وإن إلينا، قدومه يف سببًا كانت أنها يعني
التي الجراحات هي وآثارها: الرماح. أسنة واألسنة: املصائب. الرزايا: (1029)
الجرح. إىل ليوصله املرهم الطبيب فيها يجعل التي وهي فتيلة؛ جمع والفتل: تحدثها.
بني غارة بسبب والخسائر الرزايا من لحقهم ما وأصلح الناس أحوال جرب إنه يقول:
وهذا بالفتائل. وتداَوى األسنة جروح تؤاَىس كما بجوده، وداواها جروحهم وآىس كالب،

النهشيل: حزن بن بشامة قول إىل ينظر

أيْ��ِدي��ن��ا آث��اَر ب��أم��واِل��ن��ا ن��أس��و َم��َراِج��لُ��نَ��ا ت��غ��ِل��ي م��ف��اِرُق��ن��ا ِب��ي��ض

القتىل، ثأر أدرك يقول: أوالدهن. الفاقدات والثاكالت: العطاء. النوال: (1030)
من الثاكالت شفى حتى واملرزوء املوتور شكوى فأزال األحياء، عىل جوده وأفاض
نصب موضع يف والثاكالت العكربي: قال بجوده. الثكل وأنساهن لهن ثأر حني حزنهن
جر، موضع يف يكون أن ويجوز والثاكالت، شاٍك كل شفى والتقدير: «كل»، عىل عطًفا

وأظهر. أوىل العطف ولكن
وجهه، صورة تستحسن الشمس إن يقول: مال. وحاد: تعجب. تروق: (1031)
حتى أنثى كل عن عفيف أنه يعني وعف: عنها. ملال إليه شوًقا الشمس إليه نزلت فلو

العفة. معنى لحقق إليه نزلت هي فلو الشمس، عن
وال يَقتل شجاع هو يقول: راجل. جمع والرجل: الفرسان. بالخيل: املراد (1032)
من سواه َمن وأفنت استبقته وأتاها الحرب زار فإذا وتحبه، تعشقه الحرب فكأن يُقتل،

بديع. مبتكر تخيل وهو له، فداء جعلتهم فكأنها والرجال، الفرسان
العطاء. والبذل: العطش. والصدى: تعطش. وتصدى: الرِّي. من ريان: (1033)
فكأنه البذل، عن يفرت وال إليها، يعطش ال منها مرتٍو فكأنه الخمر، يرشب ال إنه يقول:

منه. يروى ال عطشان
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ورأفته وعدله تعاىل هللا بوحدانية يشهدان قدره وعظم مملكته يقول: (1034)
عباده. إىل محسن عفيف هو من عليهم ملَّك إذ بعباده؛

دام ما يقول: األسد. ولد والشبل: األسد. والليث: القاطع. السيف الحسام: (1035)
الناس. عىل يعدو أن بسيفه يصده ألنه ضعيف؛ عىل لقوي عادية فال كفه يف سيفه قائم
يعني جني: ابن وقال — ناب بال لكان ليثًا القوي كان ولو أي — َمثَل والناب: والليث

بيشء. وليس موجودة، ليست فكأنها كفه. يف سيفه يعمل ما األسد أنياب تعمل ال
ال ألنه املكارم؛ دعوى ألحد يحل فال بالبذل يده يحرك هو دام وما يقول: (1036)

جوده. أحد يجود
يرى فال ويجتويه، البخل يمقت والجود، البذل عىل مجبول هو يقول: (1037)

منه. وتطهر البخل جانب من إال الدنس من مربءًا طاهًرا
علينا نرش الذي النسل عىل وأبقى مثله، لنا أنجب أصًال هللا قطع ال يقول: (1038)

أصولها. طيب بحسب تطيب إنما الفروع رأيت فإني فضله،
ثالثهما. رصت إذا أثلثهما: الرجلني ثلثت قولهم من ثالثًا؛ كن اثلث: (1039)
البكاء يف ثالثنا كن للطلل: يقول اإلبل. حنني واإلرزام: الديار. آثار من شخص ما والطلل:
كأنها التي العكربي وعبارة كذلك. تبكي كأنها تحن واإلبل نبكي فإنا األحبة، فقد عىل
معنا، تحن واإلبل نبكي فنحن األحبة، فقد عىل البكاء يف ثالثًا الطلل أيها كن منثور: شعر
ووصلته وجدتك، غضارتك من وأذهبت بهجتك، من األيام غريته ما عىل بالبكاء تساعدنا
ترزم، ونوقنا فيك، نبكي فإنا بك، الرسور شمل الجامعني لك، العامرين أحبائنا بعد من

البحرتي: قول إىل نظر وفيه تسجم. ودموعنا ساكنيك ونندب

وال��ب��ي��د وال��دُّج��ى ال��ع��ي��ِس راب��ُع ف��إن��ي ِس��واَي ثَ��اِل��ثً��ا اْط��لُ��بَ��ا

التهامي: قول هذا ومن

دي��اره��ا الح��ت ح��ي��ن ج��وادي ص��ه��ي��ل َف��أج��اب��ه��ا نَ��اَق��ِت��ي َف��َح��نَّ��ْت ب��ك��ي��ُت

فال تبك لم أو البكاء، بك فخليق بكيت إن أي محذوف: عىل عطف أوال: (1040)
يقول: فعول. جمع وفعل: البكاء. عدم يعني — الفعلة هذه ملثل أي وملثلها: عليك. عتب
هذه ملثل فاعلة فهي البكاء، عادتها من ليس الطلول فإن عليك؛ عتب فال معنا تبك لم إن

البكاء. عىل املساعدة ترك من الفعلة
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ملا يبكي ممن كنت لو بأنك إيل العتذرت نطق ذا كنت لو للطلل: يقول (1041)
ما غري «بي قوله وهو األحبة، ارتحال بسبب البالء من بك حل ما مع البكاء عىل قدرت

التايل. البيت يف ذلك فرس وقد بك»،
والعائد لألحبة، وقتلوا» «شغفوا من والضمري ألني. أبك لم أي أني: أبك لم (1042)
— وُقتلوا ُشغفوا ويروى الطلل، قول تتمة من والبيت وَقتلوهم. َشغفوهم أي محذوف:
— ألنهم بك؛ الذي من أكثر بي الذي يل: لقلت يقول: أجود. واألُوىل — للمجهول بالبناء
بارتحالهم قتلوني فإنهم أنا أما لفراقهم، فبكيت قلبك فأذهبوا حبٍّا شغفوك — األحبة

البكاء. عىل يقدر ال والقتيل — بعدهم دروسه عن كناية —
أيامهم بعدهم وأقمت وغادروك عنك ارتحلوا الذين األحبة إن للطلل: يقول (1043)
أيامهم العكربي: وعبارة بارتحالهم. وتخرب مقامهم، أيام بنزولهم تعمر لديارهم؛ دول
من عنك رصف والذي مستأنفة، جذل وأيام مستقبلة، رسور دول يحلونها، التي للديار
من هذا أن عىل التاء، بضم يُروى وأقمت: يؤملك. محالة ال منهم منعته وما يوحشك، ذلك

عنه. املحكي بالكالم متصًال الطلل كالم
برحيلهم يرحل فهو معهم، الذي الحبيب يف محصور الحسن إن يقول: (1044)
وينزل لرحيلهم، الحزن هاجنا الذين مع يرحل الحسن العكربي: وعبارة بنزولهم. وينزل

بهم. كلًفا عنهم يتأخر وال ألمرهم، انقياًدا يفارقهم فال ينزلونه، الذي باملكان معهم
الظبية. ولد والرشأ: السابق. البيت يف — «يرحل» ب متعلق رشأ: مقلتي يف (1045)
الحسن إن يقول: للنزول. مجتمعة بيوت يف املجتمعون القوم وهي حلة؛ جمع والحلل:
نزلت حيثما البادية، يف تقيم بدوية امرأة تديرهما رشأ من مستعارتني مقلتني يف يرحل

بهم. تنزل الذين القوم بها افتتن
الصفات من وهذا الطعم، قليلة قتني: (امرأة قتني املرأة هذه إن يقول: (1046)
وصدودها. هجرها األطعمُة لتشكو حتى للطعام، التناول قليلة النساء) يف املحمودة
أحًدا تصل ال فهي ديدنها، الهجر أن يعني استفهام؛ وهو تصل؟ الذي ومن قال: ثم
والجر؛ بالنصب شيخي عن فيه روايتنا العكربي: قال وصدودها: وقوله الطعام. حتى

هجرتها. عىل عطًفا والجر طول، عىل عطًفا فالنصب
قدح والقعب: تركته. والخرب مبتدأ، وأبقت؛ أسأرت الذي أي أسأرت: ما (1047)
ما فإن قدح من لبنًا رشبت إذا يقول: حالية. املسك» «وهو وجملة مقعر. خشب من
يريد وعسل. مسك لكأنه حتى طعمه ويحلو رائحته، تطيب منه رشبها بعد فيه يبقى

جميل: قول إىل نظر وفيه ريقها، وعذوبة نكهتها طيب
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َع��ذْبً��ا ري��ق��ه��ا م��ن ال��ب��ح��ِر أُج��اُج ل��ع��اد م��ال��ح وال��ب��ح��ُر ال��ب��ح��ر ف��ي تَ��َف��ل��ْت ف��ل��و

الحديث: ويف أسآر، والجمع اليشء، بقية فالسؤر أبقت؛ أي أسأرت: قلنا وقد هذا،
عىل — َسئَّار منه والنعت اإلناء، قعر يف الرشاب من شيئًا أبقوا أي فأسرئوا»؛ رشبتم «إذا
األخطل: قال جبار. فهو أجربه ونظريه الجوهري: قال «مسرئ». قياسه ألن — قياس غري

ب��س��ئَّ��اِر ف��ي��ه��ا وال ب��اْل��َح��ُص��ور ال ن��اَدَم��ِن��ي ب��ال��ك��أِس ُم��رب��ٍح وش��اِرٍب

يشتفه بل سؤًرا، اإلناء يف يسرئ ال أنه معناه سعار: بوزن — بالهمز — «سئار
من عىل املعربد وثب وثب إذا سار، من وثاب بمعربد أي بسوَّار: املشهورة والرواية كله.
وإنما اليشء، عن املحجم الهيوب وقيل الندامى، عىل ينفق ال الذي والحصور: يشاربه.

النفي.» يف له ملضارعته ليس مذهب بال ذهب ألنه الباء أدخل
من تصحو أال العشق: عىل الئمة — يل قالت يقول: سكر. أي ثمل: (1048)
الهوى أن — بالصحو أمرتني حني كالمك فحوى يف — أخربتني لها: فقلت بطالتك؟
نفسه؛ حال عن غافًال كان أنه إىل إشارة وهذا السكر. غري من يكون ال الصحو ألن سكر؛

الهوى. من سكران أنه إىل نبهته وأنها هيمانه، لشدة
للغارة. صباًحا أتاكم أي وصبحكم: الدولة. عضد اسم هو فناخرس: (1049)
— امللك تدبري عىل وتوفره جده مع — الدولة عضد أن لو يقول: بالنساء. الكلف والغزل:
الحرب عن ذلك وعاقه إليك، فمال غزًال قلبه يف لقدحت له، وبرزت للغارة صباًحا أتاكم
قال الغزل. عاقه بقوله الهزيمة عن كنى ما أحسن ما جني: ابن وقال الحسن. من ملكانك
سحرة هم قيل سعالة، جمع (السعايل: السعايل إحدى هذه كانت لو ناقًدا: فورجه ابن
عمن الهزيمة وجه وما الدولة! عضد فكيف أحًدا هزمت ملا الخبيثة) الغيالن وقيل الجن،
الدولة لعضد وصف هذا وإنما الحلل! بها فتنت بدوية فيها ويقال بالحسن توصف
املدح إىل الخروج وأراد هذه وصف يف بالغ ملا ثم الجد، عىل والتوفر النساء عن بالرغبة
امللك تدبري عىل وجده توفر مع — الدولة عضد أن لو حتى حسنها، ذكر يف بالغاية أتى
يقول تراه أال عنها؛ الرجوع عن عاقه غزًال قلبه يف لقدحت املرأة هذه له تعرضت لو —
ملا جني ابن غلط وإنما املنهزم، يضاف وكيف الخ! … وضيفكم فاعلة كنت ما بعده:
واللهو الغزل عىل لتوفرها عنهم حينئذ تتفرق وإنما كتائبه، عنكم وتفرقت قوله: سمع

بالحبيب. الظفر ولذة
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يقول: قتول. جمع وقتل: الجيش. من الفرقة كتيبة؛ جمع الكتائب: (1050)
الحسان إن قال: ثم الحرب. عن بذلك وتشاغله بكم ِلُولُوعه عنكم كتائبه ولتفرقت
هو؟! من وهو الدولة، عضد تخدعني ثم ومن قاتل، بهن والشغف العقول، يخدعن

بهم. وعصفت هزمتهم فكأنك جرائك، من كتائبه وتتفرق
حل من وسبيل ضيًفا، امللوك ملك أتاكم وقد فاعلة كنت يشء أي يقول: (1051)
والبخل بالبخل، يصفها والِقرى، بالطعام يعني بخيلة! وأنت وبكرمه، به يحتفل أن به

الرجال. أخالق رش من وهما النساء، أخالق خري من والجبن
الهمزة، حذف يسأل، ويسل: وغريه. الطعام من للضيف يقدم ما القرى: (1052)
تقومني أم فعلك، يف فتفتضحي بقراه تقومني ال أكنِت يقول: السني. عىل حركتها وألقى

أمرك؟ من املعهود عن فتخرجي بذلك
والخور: خور، وال ويروى: العدل، خالف والجور: لحيث. «به»: يف الضمري (1053)
به يحل الذي املكان ألن البخل؛ حينئذ يسعك ال بل يقول: الخوف. والوجل: الضعف.

األشياء. هذه به تحل ال امللك هذا
— األمور يف واعتداله الستقامته — إنه يقول: الرمح. يف اعوجاج الطنب: (1054)

املعوج. الرمح اعتدل اسمه ذكر إذا
فإن إحسانه، امللك سياسة يحسنوا لم امللوك من قبله كان من إن يقول: (1055)
غفلة فهو إليهما، وما والعدل الحزم من الناس به يسوس عما منهم عجًزا ذلك يكن لم

سريته. إىل يهتدوا لم إذ منهم؛
أمرك ببُْجدة عالم وهو له، املتقن باليشء للعالم بجدتها» ابن «فالن يقال (1056)
بَجدة وعنده وبطانته، بدخيلته أي — والجيم الباء بضم — أمرك وبُُجَدة أمرك وبَْجدة
بها عالم وهو الدولة عضد الدنيا ملك حتى يقول: علمه. أي — الباء بفتح — ذلك

الخلل. من لحقهما ما والجبل السهل إليه فشكا أهلها، وسياسة أمورها وبضبط
العليل يشكو كما والجبل السهل إليه شكا يقول: مطلق. مفعول شكوى: (1057)
أن يعني علة؛ تعاوده ال حتى وعلة داء كل من يشفيه أن له يضمن الذي الطبيب إىل
وهو الدولة، عضد إىل شاكية كانت كأنها والفساد االضطراب من فيها كان بما الدنيا
شكته، ما الدنيا يعاود ال أن ضامن كأنه — السياسة وحسن الفتنة تسكني بقصده —

األخيلية: قول هذا وأصل
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ف��ش��ف��اه��ا دائ��ه��ا أق��ص��ى تَ��تَ��بَّ��َع م��ري��ض��ًة أرًض��ا ��اُج ال��ح��جَّ ه��ب��ط إذا

الفعل بني اعرتض دعاء كذبت: فال وقوله وفاعل. فعل شجاعته: قالت (1058)
فما أقدم قالت: شجاعته كأن حتى بها مبال غري األهوال يقتحم إنه يقول: والفاعل.
أن له وصورت اإلقدام، له زينت شجاعته أن يعني الناس؛ كآجال تخشاه أجل لنفسك
كانت ال وقال: بالبقاء له دعا ثم إياه. شجاعته بوقاية باق فهو عليه، يقدم ال أحًدا

قالت. فيما كاذبة شجاعته
املثل رضب يراد حني الشجاعة يف الغاية هو يقول: حرب. يوم وغى: يوم (1059)

والقتال. الحرب يوم النزال إىل الدعاء يراد أو الشجاعة، يف
شكال؛ جمع والشكل: للعطاء. الوافدين جماعة وهم وفد؛ جمع الوفود: (1060)
يقول: البعري. يد به يربط ما وهو عقال؛ جمع والعقل: الفرس. قوائم يف يجعل ما وهو
بالسالح، فيه مطمع ال ألنه بسالح؛ يقصدونه ال ويقصدونه إليه يعِمدون الذين الوفود إن
بنيل ثقة اإلبل وعقل الخيل شكل هي إياه قصدهم يف إليها يحتاجون التي عدتهم وإنما
عىل «العقل» يف وضمها تميم، لغة عىل «الشْكل» يف العني وأسكن عطاياه. من يرجون ما

أسد. لغة
حتى الخيل يعطيهم إنه يقول: العربية. غري وهي العجمية؛ اإلبل البخت: (1061)
عند ويكون آمالهم، يحقق أنه يعني بعقلهم؛ يعقلوها حتى واإلبل بشكلهم يشكلوها

ويعقلون. يشكلون ما وإبله خيله من فيعطيهم فيه، رجائهم
فأمواله فيها، وتترصف وإبل خيل من ماله أمر تيل مواهبه إن يقول: (1062)
خيله َوَهَب وفود إليه صمدت فإذا عفاته، عىل توزعها مواهبه أيدي عىل جميعها أبًدا
ذهبًا بدلها وهب وإالَّ بعدهم، يفد ملن وهبه يشء منها بقى وإذا مًعا، وقت يف كلها وإبله
وإبله خيله التربيزي: الخطيب وعبارة مواهبه. ترصف يف أمواله جميع أن يعني وفضة؛
تسلم فهي غريها قبلها كان قد موفورة تكون أن فإما أصناف: ثالثة الوفود تأخذها التي
استبدل تكون أن وإما فيها، املحكمون فهم بقية منها بقيت قد تكون أن وإما إليهم،
ملن وبقيتها الوفود، ألوائل وإبله خيله أوائل يهب املعري: وقال البدل. يأخذون فهم غريه

والورق. العني من بدلها الوقت يف وهب يشء يبق لم فإذا بعد، يفد
ولم السحاب، من يخرج حني أي واألرض؛ السحاب بني وهو املطر السبل: (1063)
إليه: وشوًقا والدماء. املواهب من يديه عىل يجري ما هنا به يريد األرض. إىل بعد يصل
الناس إن أي الرماح؛ عيدان واألسل: للسبل. املجرور والضمري ينبت، عامله له، مفعول
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يف ما يخفى وال األبطال. دم من يسقيها ما إىل شوًقا تنبت والرماح مواهبه، إىل تشتاق
يشتاقون الناس إن والعكربي: الواحدي وعبارة االستخدام. من وضمريه السبل بني البيت
يف ويستعملها بها ليطعن أي يده؛ تصحب أن إىل شوًقا تنبت والرماح يده، عطاء إىل
أي — املمدوح إىل أي — إليه شوًقا األسل وينبت أي الخ: … إليه شوًقا فقوله الحرب.
ما أن يعني لسبل؛ صفة الخ» … إليه «شوًقا جملة إن تقول: أن ولك بيده. مبارشتها إىل
ما إىل أي إليه؛ شوًقا الرماح وتنبت الناس تشتاقه والدماء العطايا من يديه عىل يجري

شجاع. أنه إىل يشري األبطال؛ دم من يسقيها
محذوف. مبتدأ خرب جعله رفعه ومن األول، من أبدله بالجر رواه من سبل: (1064)
البقول أحرار من نبت والنفل: صفرة. أصله يف أحمر زهره الطعم طيب نبات والحوذان:
— سبل هو قال: سبًال عطاءه سمى ملا الخيل. عليه تسمن الرائحة، طيب أصفر زهره
مهابته، وتعلو حمده بها يذيع ودماء مواهب مطر ألنه واملجد؛ املكرمات ينبت — مطر

النبات. به ينمو الذي املطر من وليس
مؤخر. مبتدأ ويلل مقدم. خرب وبالناس: سبل». «إىل عىل عطف و«إىل» (1065)
وهو — ء يالَّ واألنثى ، أَيَلُّ رجل يقال — األسنان قرص واليلل: لحىص. صفة والجملة:

أسهًما: يصف لبيد قال األسنان. طول والروق: الروق، ضد

ب��ال��ُم��ق��تَ��ع��ْل وال ب��ال��ُع��ْص��ِل ل��ي��س ص��ائ��بً��ا رش��ًق��ا ال��ق��وَم ف��َرَم��ي��ُت
واألي��ّلْ م��ن��ه��م األْرَوَق تُ��ك��ِل��ُح ن��اِه��ض ع��ل��ي��ه��ا َرَق��م��يَّ��ات

سهام والرقميات: جيًدا. بريًا يرب لم الذي السهم واملقتعل: معوجة. عصل: (سهام
ناهض؛ النرس فراخ من فرخ ريش عليها أي ناهض: وعليها باملدينة. موضع إىل تنسب
بُُدوُّ وهو بالكلوح؛ أصابه لشدته أي األمر: وأكلحه للطريان. ونهض جناحاه وفر أي

العبوس.) عند األسنان
بني الحىص ذلك الناس قبل ما ولكثرة بها، أقام أرض حىص إىل ويشتاق يقول:
حىص الناس قبل ما كثرة من جني: ابن وقال أسنانهم. وقرصت اليلل أصابهم يديه
تنعطف كما الحىص ذلك إىل وانعطاف انحناء فيهم حدث قد كأنهم يديه، بني األرض
إىل األسنان انعطاف هذا عىل اليلل ويكون حسن؛ معنى وهو الفم، باطن عىل األسنان

عليه. وإقبالها الفم داخل
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لم إن يقول: ضواحك. أربع وهي واألرضاس، األنياب بني التي الضواحك: (1066)
حىص أن يعني وتدخر؟ القبل تصان فلمن التقبيل، لدى أرضه حىص األسنان تخالط

لقدره. وإجالًال له إعظاًما بالتقبيل يشء أحق أرضه
يقول: وحسنه. اليشء بياض غرة؛ جمع غرر، وتروى: قدرة، جمع قدر: (1067)
تعاىل، قدرته عىل يدل أنه يعني هللا؛ من قدر النور ذلك تعاىل، هللا من نور وجهه عىل
رواية وعىل الصنع. وظهور اإلعجاز من فيها ملا والرسل؛ اآليات مقام تقوم القدر وتلك
مقام فيقوم طاعته، ووجوب تمليكه إىل يشري هللا من نور وجهه عىل املعنى: يكون غرر

أوامره. وتبليغ تعاىل مراده بيان يف والرسل اآليات
رضب به، يحكم ما القلوب تقبل لم إذا يقول: قلة. جمع الرءوس، القلل: (1068)

سيوفه. بحكم رضيت فكأنها حكمه، يأبون الذين أولئك رءوس
جيش عصاه إذا يقول: الدقاق. والذبل: الرماح. والقنا: الجيش. الخميس: (1069)
عىل فحمله — القنا سجود وذلك — بها لطعنه رماحه خفض له، يخضع فلم العدو

قهًرا. الخضوع
— بالطرم الدولة عضد أبو الدولة ركن هزمه قد هذا «وهشوذان» كان (1070)
يقول: الهبل. فالن ألم العرب: تقول — الفقد — الثكل والهبل: العجم. عراق يف موضع
فتستزيد طغيانك، يف تتمادى أم الدولة، ركن سيوف به حكمت ما «وهشوذان» يا أرضيت

والتنكيل؟ والخزي القتل من وألصحابك لك
جمع والشعل: الرماح. والقنا: حال. مغمدة: وغري السيوف. أي وردت: (1071)

النار. بشعل املصلتة املمدوح سيوف شبه النار، من القبس شعلة؛
عينه. بمؤخر ينظر كأنه اإلنسان يكون أن وقيل العني، ضيق الخزر: (1072)
لعزة الخيل ذلك تفعل وإنما األخرى، عىل العينني إحدى تقبل أن الخيل: يف والقبل

املدان: عبد بن يزيد قال وأعيان»، وأعني عيون «تقول عني جمع واألعيان: أنفسها.

ال��ُم��ن��ظ��م ال��ج��راد ك��أع��ي��ان ِدالص ُم��ف��اض��ٌة َع��َل��يَّ أْغ��ُدو ول��ك��ن��ن��ي

الرباقة، الصقيلة والدالص: البسها. عىل أفيضت كأنها السابغة الدرع (املفاضة:
بعض إىل بعضه نظم جراد بعيون الرسد، وتقارب والزرقة، الدقة يف حلقها وشبه

وجمع.)
ابن قال عليها. أتوك أي األنفس؛ عزيزة وخيلهم ترك القوم يقول: جني: ابن قال

1204



الالم قافية

وأكثرهم سيما العسكر، أجناس سائر دون بالذكر الرتك جني» «ابن خص كيف فورجه:
خزر ذكر من سمع وقد يتخازر، الغضبان أن عليه وذهب ديلمي؟ واملمدوح ديلم،

كقوله: يحىص، ال ما الغضبان

أع��دائ��ه��م إل��ى ع��ي��ون��ه��م ُخ��ْزٌر

األنفس. عزيزة نشاط والخيل غضاب، القوم أن إذن فاملعنى وبعد؛
بعدوا الذين القوم من بهم وليس طاقة، بهم لك وليس قومه أتاك يقول: (1073)
الدولة، عضد أبي الدولة ركن عسكر كثرة يريد اختالل، جملتهم من وانفصلوا عنهم
يلحق ولم «وهشوذان» إىل ومضوا عنه، انفصلوا الدولة ركن عسكر من جماعة أن وذلك
انفصل بمن يختل ال كبري الدولة ركن عسكر أن واملعنى اختالل؛ بهم الدولة ركن عسكر
وقوله حال. الخ»: … أتوا بمن «ليس وجملة بقبل. يتعلق وبهم: الطاقة. فالقبل: عنه.

عنه. نأوا بمن أي نأوا: بمن وكذلك العائد، فحذف أتوه، بمن أراد أتوا: بمن
والنسبة الدولة، ركن قاعدة وكانت وخراسان، فارس أرض بني بلد الري: (1074)
يشعروا لم بالري جيوشه لكثرة يقول: رجعوا. وقفلوا: خرجوا. يريد وفصلوا: رازي. إليها
يشعروا لم أنهم يعني يرجعون؛ حني برجوعهم يشعرون وال بينهم، من هؤالء بخروج
بقفولهم. شعروا وال الجيش، سائر إىل باإلضافة لقلتهم «وهشوذان» هزم الذي بالجيش
إقدامك، يقدم أسد وال الحرب إىل أقبلَت يقول: «وهشوذان» يخاطب (1075)
ترى كما — محذوف املوضعني يف «ال» فخرب انهزامك، ينهزم وعل وال منهزًما ومضيت

أحدبني. كسيفني منحنيان قويان قرنان له الجبل، تيس والوعل: به. للعلم —
أرواح من سالحهم تعطي لوهشوذان: يقول اليد. راحة راحة؛ جمع الراح: (1076)
عىل يطلق اسم — الكاف بضم — (الكراع والكراع واألثاث األموال من وأكفهم عسكرك
نيله. وبعد ملنعته تراه، أن لتطمح العيون تكن لم ما والسلب والحمري) والبغال الخيل
خاف من منه يغصبها من إىل ونقلها مملكته برتك امللوك أسخى يقول: (1077)
الرأس ينتقل لئال بمملكتك فسخوت رأسك، يقطع أن خفت أنك يعني عنه؛ الرأس انتقال
آخًرا: لقوله النقل اختار أنه إال أوجه، لكان مملكة برتك قال لو جني: ابن قال عنك.

ينتقل.
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تنهزم قوًما قصدت ملا جهلك لوال يقول: إليه. ومىش منه دنا إليه: دلف (1078)
لو لكثرتهم أنهم واملعنى والتفل؛ بالغرق مثًال لهذا فرضب منهم، حرب بأدنى عنهم

لغرقوك. عليك بزقوا
يقول: يدري. ال حيث ومن غفلة، حني عىل القتل وهي غيلة؛ جمع الغيل: (1079)
يف يحتاجون ال فإنهم عدوهم، وليغتالوا غدًرا ليظفروا خفية يف أحًدا يأتون ال جيشه إن

جهاًرا. أعداءهم يقاتلون فهم واالغتيال، الغدر إىل عدوهم قهر
أن الحزم إن يقول: «وهشوذان» يخاطب تعرفه. وأنت أي حال؛ تعرفه: (1080)
من الحرب اختياره عىل يلومه ذلك. إىل اضطررت إذا إال منك، أقوى هو من تعارض ال

منه. أقوى الدولة عضد وابنه الدولة ركن أن علمه مع األمر، أول
من — غلبوك ونضلوك: يستحيي. استحيا بمعنى يستحي: استحى (1081)
غلبه، إذا صاحبه أحدهما فنضل الرجالن تناضل يقال بالسهام، املراماة وهي املناضلة؛
الفاعل عىل مقدم والفعل «نضلوك»، يف الجمع بعالمة وأتى — منه إصابة أكثر وكان
يقول: فضلوك. أو أراد: الفضل؛ يف فاقوا وفضلوا: الرباغيث. أكلوني يقول: من لغة عىل

أحد. كل يغلبون ألنهم ذلك؛ من يستحي ال بويه بآل مغلوبًا كان من
الذي بذلك وفوا وعدوا وملا قدرة، عن يعفون فهم عفوا قدروا ملا يقول: (1082)
فيما عدلوا الناس ولوا وملا أولياءهم، أعلوا علوا وملا سألهم، من أغنوا سئلوا وملا وعدوا،

بهم. االغرتار شديد فهو ناوأهم ومن ظالم، فهو خالفهم فمن أي بينهم؛
أرادوا وإذا وحاجة، طلبة كل وفوق ورتبة، منزلة السماء فوق هم يقول: (1083)

غاية. كل وراء هم إذ علو؛ من إليه نزلوا الناس عند غاية هو شيئًا
اعتذر. ومثله لنفسه، واحتج تنصل وتعذر: السيوف. الصوارم: (1084)

ذؤيب: أبو قال

داُره��ا ُف��َط��ي��م��ة م��ن وَش��طَّ��ت َل��َج��ْج��ت ب��ع��دم��ا وال��ت��ع��ذر م��ن��ه��ا ف��إن��ك

حوًال: عيل وابكيا فنوحا مت إذا ويقول: ابنتيه، يخاطب لبيد وقال

ال��ش��َع��ْر ت��ح��ِل��ق��ا وال وْج��ًه��ا ت��خ��ِم��ش��ا وال ع��ل��م��ت��م��ا ق��د ب��ال��ذي ف��ق��وَال ف��ق��وم��ا
غ��َدْر وال ال��ص��دي��ق خ��ان وال أض��اع خ��ل��ي��ل��ه ال ال��ذي ال��م��رء ه��و وق��وال
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اع��ت��ذر ف��ق��د ك��ام��ًال ح��وًال ي��ب��ِك وَم��ن ع��ل��ي��ك��م��ا ال��س��الم اس��ُم ث��م ال��ح��ْول إل��ى

إليهم اعتذر فإذا السيوف، استعمال عن وكفهم غضبهم غلب كرمهم إن يقول:
تكرًما. عذره قبلوا كذبًا ولو الجاني

مخالفهم أذعن إذا يقول: اللوم. والعذل: غمده. من جرده السيف: شهر (1085)
اللوم يقدمون وإنما الحرب، إىل يعجلون ال يعني السيف؛ معه يستعملوا لم بالكالم
بالحلم يصفهم رض. وال بمساءة يقصدونه ال املخالف يف يؤثر العذل دام وما والوعيد،
وإذا السوط، أرفع لم الكالم كفاني إذا امللوك: بعض يقول املعنى هذا ِمثل ويف واألناة،

السيف. أشهر لم السوط كفاني
الدولة. عضد هو شجاع: وأبو الدولة. عضد أبو الدولة ركن هو عيل: أبو (1086)
واتسع مملكتهم لهم كملت الدولة وبعضد وسادوهم، امللوك قهروا الدولة بركن يقول:

سلطانهم.
بذا وأشار القسم. حكاية أمل: فاته وال تفسريية. و«أن» الطلعة. الغرة: (1087)
عىل ظهر الدولة عضد ولد ملا يقول: الدولة. عضد إىل وبالثاني الدولة، ركن إىل األول
انحازت اآلمال أن منه أبوه علم ما واإلقبال، الربكة ومخايل النجابة شواهد من وجهه
ال وأن اآلمال، جميع إدراك لهم كفل املهد يف وهو وجهه فكأن لهم، وحصلت إليهم
النعمة بركات أن يعني ذا»؛ نعمة «بركات جني ابن وروى حال. بلوغها عن يعجزهم
أن ويجوز الواحدي: قال يشء. منها يفوته ال اآلمال أن الدولة لركن حلفت الدولة بعضد
الدولة لعضد تكفل والعتاد العدة من يملكه ما أي الدولة؛ ركن أبيه نعمة بالنعمة يريد
ملا — صوته — بنغمته عرف أباه أن يعني ذا»؛ نغمة «بركات ويروى اآلمال. بإدراك

كلها. اآلمال به يدرك أنه ولد
أي يل؟ وما للمتنبي ما وتقول مني تتظلم بأن خليقة األيام إن يقول: (1088)
ذكر ألنه لنا»؛ «وما يقول أن حقه من وكان وسعها؛ يف ليس ما همتي من جشمتها ألني
جدير فالن ويقال الدهر! أجدر ما قال: فكأنه الدهر، إىل بهما ذهب لكنه والليايل، األيام

وجديرون. جدراء والجمع بكذا، جدير وأنت خليق. أي بكذا؛
منها، أتظلم بأن لها مقايل هكذا يكون أن ال أراد الخ: … يكون أن ال (1089)
تقوم»، أن ال إليك يقوم بأن زيًدا أجدر «ما تقول: كما واالختصار، به للعلم «لها» فحذف
حرها. قاىس بالنار: وصَىل فتى، أنا أي محذوف؛ مبتدأ خرب وفتى: فتحذفه. إليه تريد
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يقايس يزال ال فتى ألني منها؛ أنا أتظلم بأن ال مني تتظلم بأن جديرة األيام إن يقول:
الشكوى. إىل األيام تحفزه فال الشدائد، عىل الصرب تعود أنه يعني الحروب؛ شدائد

مخالطته طول يريد أغتسل؛ وبها أرشب الحروب نريان من يقول: (1090)
يرشب فهو برًدا، كاملاء عنده نريانها صارت حتى فيها، وانغماسه بها وتمرسه الحروب،
كما إليها يسرتوح صار حتى عليه هانت شدائدها أن أراد مثل وهذا بها، ويغتسل منها
حتى بالعفة نفسه يصف بال، عىل له تخطر ال الفحشاء إن قال: ثم السلم. إىل يسرتوح
اشتد ما كل والفحشاء: بإتيانها. نفسه يحدِّث أن عن فضًال باله، عىل الفحشاء تخطر ال

الزنا. الفجور؛ هنا واملراد الذنوب؛ من قبحه
لذيله الزراد بجذب وأراد الدروع، وهي الزرد؛ صانع والزراد: شد. جذب: (1091)
والرسبال: عليه. ليقبل ثوبه من يجذبه فقد آخر يكلم أن أراد إذا اإلنسان ألن إياه؛ دعاءه
ويروى — والرسد كلفته. وسمته: رسابيل. والجمع استعارة، الدرع به ويسمى القميص،

بعض. يف بعضها الدروع حلق مداخلة — الزرد
— رساويل العرب كالم وأكثر معرب أعجمي وهو معروف؛ والرسوال: (1092)
كذلك، أكون ال كيف أي ال»: «وكيف وقوله — الجمع به يقصد لم وإن الجمع بصيغة

بكذا. مدل فالن يقال والتيه، الفخر واإلدالل: به. للعلم فحذف
يف الزراد خريني لو يقول: الدولة. لعضد كانا فَرسان والثمال: واملجروح (1093)
أن بني أي — الثياب صنعة من أو الدرع صنعة من يكون أن بني ألبسه رسبال صنع
سيفه أن إىل بذلك يشري الدروع. دون الثوب إال اخرتت ملا — ثوبًا أو درًعا يل يصنع
طريقة وهذه الواحدي: قال عورته. يحصن أن حاجته وإنما بدنه، به يحمي وهو درعه،
عن أرغب ال وكيف للمتنبي: قال ثم وتعفًفا. كربًا النساء معارشة عن يرتفع املتنبي

الناس؟ عىل وأفتخر أدل وبه باملمدوح، متحصن وأنا الدروع
كئوس أعداءه يسقي إنه يقول: الخمر. به تشبه أحمر صبغ الجريال: (1094)

الخمر. كئوس وأولياءه املوت،
ألصار. أول مفعول وهو كرمان، بجبال ينزلون الناس من جيل القفص: (1095)
«ملا» وجواب الدابر، أمس مثل فصريهم القوم هؤالء أفنى ملا يقول: ثاٍن. مفعول وأمس:

بعد. يأتي
القيس: امرئ قول ومنه ذللهم، قتلهم: الواجدي: قال (1096)
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ُم��َق��تَّ��ٍل َق��ْل��ٍب أع��َش��ار ف��ي

الهرب. يف اإلرساع واإلجفال: باملاء. سورته سكنت إذا مقتل: رشاب ويقال مذلل، أي
بالفرار اتقوه حتى يقاتلوا أن عن ومنعهم وأضعفهم ذللهم يقول: معروف. جبل والكرد:

هربًا. يديه بني واإلرساع منه
جلوا الذين والجالية: وطنه. عن النازح والجايل: هالك. فمنهم أي فهالك: (1097)
وطائع لحربه، التعرض أفناه هالك بني فأصارهم يقول: الرماح. والعوايل: أوطانهم. عن
بالرماح. األعداء فرسان وصاد قال: ثم منه. خوًفا داره عن ونازح ألمره، التسليم أنجاه
بالسيوف وصادهم يقول: عتيق. جمع — العوايل عىل عطف والعتق: (1098)
ذلك فعل ملا أي أصار؛ ملَّا جواب الخ: … سار وقوله الصقل. الجديدة الصنعة، القديمة

منعة. ذو منه يسلم ال حتى بالجبال املعتصمة الوحش لصيد سار منه وفرغ
الناس. واإلنس: اللينة. األرض: من والرقاق الجبال. عىل عطف رقاق: ويف (1099)

قتل. ما لكثرة ذهب أينما الدماء يطأ وهو للصيد سار يقول: املفاصل. واألوصال:
واحدها الخيل، من القطعة والرعال: سار. من — الحال عىل نصب منفرد: (1100)
لعظم ذلك يفعل كان وإنما أحد، يسايره أن يريد ال جيشه عن منفرًدا سار يقول: رعلة.

منهم. ضجًرا ال همته
— العالية اللغة وهي — أَِضنُّ باليشء َضنَنْت يقول: البخل. الضن: (1101)
هذا ومن به، ضنني وهو به، بخلت وَضنَانَة: وَمَضنَّة وَضنَّة وِضنٍّا َضنٍّا أِضن وضننت
مصدر واالنسالل: فيه. ويُتنافس به مضنون نفيس يشء أي ومِضنة؛ مَضنة علق قولهم
﴿يَتََسلَّلُوَن تعاىل: قوله ومنه التسلل، ومثله خفية، يف أصحابه بني من خرج بمعنى انسل؛
يستبدل أن يريد أنه ال صحبتهم، عن بنفسه ضنٍّا عنهم ينفرد وكان يقول: ِلَواذًا﴾. ِمنُكْم
له. هيبة خفية حركات إال معه سريها يف تتحرك تكن لم خيله إن قال: ثم غريهم. بهم
فالخيل يقول: املستكرب. بنفسه املعجب واملختال: الصهيل. التصهال: (1102)
لعضد هيبة وتصاغره سكونه يف عليل رجل كل وفوقها لها، تأديبًا الصهيل عىل ترضب

خربه. وفوقها مبتدأ، عليل فكل مختال؛ وهمته نفسه يف وهو الدولة،
يسعل وليس يقول: الظهرية. تيل الساعة والزوال: عليل. نعت فاه: يمسك (1103)
قال هكذا له، إجالًال بالوقار عسكره يصف الزوال، إىل الغداة من مقامه طال وقد هيبة،
مخافة ذلك يفعلون كانوا أنهم املتنبي بمراد األشبه ولعل بعضهم: قال الرشاح. أكثر
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طلعت ويقال هذا: التايل السياق من عليه يستدل كما جلبتهم، سمع إذا الصيد ينفر أن
من جاء ما أحد وهو ومطِلًعا، ومطَلًعا طلوًعا، تطلع والنجوم والفجر والقمر الشمس
قال األشهر. والكرس القياس، وهو لغة، بالفتح ومطَلًعا مفِعل، عىل يفُعل فَعل مصادر
أشبههما وما يخرج وخرج يدخل دخل مثل — يفُعل فَعل باب من الحرف كان إذا الفراء:
كرس ألزموها األسماء من أحرًفا إال العني، فتح واملصدر منه االسم يف العرب آثرت —
واملجزر واملفرق واملسقط واملرشق واملغرب واملطلع املسجد ذلك من مفعل؛ من العني
راجع للمصدر، عالمة والفتح االسم عالمة الكرسة فجعلوا واملنبت، واملنسك واملسكن

«طلع». مادة العرب لسان
غري أي آل: وغري نجا. أي وأل؛ مضارع موئل، إىل ويرجع ينُج يئل: (1104)
الشجر وهي اآلجام، واألدغال: وجرى. ركض وعدا: يألو. أال من فاعل اسم مقرص،
ولم طار الذي الطري صيده من ينُج لم يقول: الشجر. يف دخل وانغل: امللتف. الكثيف
فدخل الوحش، من عدا ما كذلك ينُج ولم قرص؟ الذي ينجو فكيف أي طريانه؛ يف يقرص

األدغال؟ إىل يلجأ لم الذي ينجو فكيف أي باألدغال؛ واسترت
القصب. وينبت ماء فيها يجتمع األرض يف كالهوة دحل، جمع الدحال: (1105)
ولم يقول: ونحوها. والنمر والسبع كالخنزير كان ما اللحم: وحرام «ملا». بيان و«من»

يحل. ال وما أكله يحل مما والدحال باملاء تحصن ما أيًضا ينُج
صلب شجر واألرزن: الصحراء. والدشت: بشرياز. موضع األرزن: دشت (1106)
النفوس إن يقول: لألرزن. نعت وهو الطويل، من مبالغة والطوال: العيص. منه تتخذ
وقال سقيًا. هللا يسقيه بأن األرزن لدشت دعا ثم بها، وتذهب تأخذها حتى لآلجال معدة
يعني الرجال عدد عىل النفوس عدد إن أي اآلجال؛ عدد النفوس إن قوله الرشاح: بعض
الكالم فقلب النفوس، عدد اآلجال يقول: أن أي العكس؛ الوجه وكان أجًال، نفس لكل أن

تفننًا.
والرئبال: األجمة. وهو غيل، جمع واألغيال: أفيح. جمع الواسعة، الفيح: (1107)
والنصب محذوف، مبتدأ خرب أنه عىل الرفع الثالث: الحركات مجاور يف ويجوز األسد،
كل وفيه باملروج، محاط الدشت هذا إن يقول: لدشت. نعت أنه عىل والجر حال، أنه عىل

لألسد. مجاور فخنزيره والحيوان، الصيد من نوع
جمع واألشبال: الخنزير. ولد ِخنَّْوص؛ جمع الخنانيص: القريب. الداني: (1108)

جرير: قال واشرتف، أرشف يقال مرشف، بمعنى ومشرتف: األسد. ولد شبل؛
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ال��م��دى ب��ُع��َد وإن م��ش��ت��رف ك��لِّ م��ن

أوالد من قريبة فيه الخنازير أوالد إن يقول: مرتفع». مرشف فرس كل من «يريد
سهيل. والغزال جبيل الدب ألن الغزال؛ عىل مرشف فيه والدب لها، مجاورة األسد

املفرتس يعني الحيوان؛ من األضداد فيه اجتمعت قد املكان هذا إن يقول: (1109)
أشكال. الفريقني هذين من واحد وكل واألرنب، كالظبي املفرتس وغري ونحوه كاألسد

واألشكال. لألضداد «عليها» يف والضمري الدولة. عضد اسم فناخرس: (1110)
تكون ال أن الحيوانات هذه عىل خاف املمدوح كأن يقول: الفيل. يسوس الذي الفيال:

فيها. الحيوانات باجتماع أمرها ليكمل الفيل؛ وهو فيها يكن لم بما فجاءها كاملة
متشعبة قرون منه للذكور الظلف، ذوات من حيوان وهو إيل؛ جمع األيل: (1111)
— أُيَّل فيه الرواية البيت وهذا العكربي: قال لها. قرون فال اإلناث أما فيها، تجويف ال
(رضب القنب مثل فعل إيل ووزن أيايل، واملعروف إيل، جمع أنه عىل — الهمزة بضم
وركع وراكع وصوَّم كصائم فاعل جمع ل ُفعَّ إنما ل ُفعَّ عىل يجمع ال وفعل الكتان.) من
للجمع، اسم «أيل» أن إىل ذهب بعضهم أن اللسان يف جاء وقد أقول: وسجد. وساجد
يئول ألنه أيًال سمي وإنما الخليل: قال الياء. وكرس الهمزة بفتح األيل األيايل ومفرد
أيل، وقيل إيل األيايل مفرد فقيل هنا؛ اللغويني كلمة اضطربت فقد وبعد، الجبال. إىل
والوهوق: حال. وطوع: أيل». مادة العرب لسان «راجع أيل جمع وأيل إيل إن وقيل
صيدت يقول: الفرسان. بالخيل: واملراد وغريها. الدابة فيه تؤخذ الحبل وهو وهق؛ جمع

بها. تقاد لها طوًعا صارت حتى والوهوق بالحبال وقيِّدت األيائل
يذكر النعم الفراء: قال والبقر. والغنم اإلبل فهي األنعام، أما اإلبل، النعم: (1112)
بها يريدوا لم النعم أفردت إذا والعرب وحمالن، حمل مثل نعمان، عىل ويجمع يؤنث، وال
اإلبل النعم سيده: ابن وقال والغنم. والبقر اإلبل بها أرادوا األنعام قالوا فإذا اإلبل، إال
من القطيع وهو رسل؛ جمع واألرسال: وأناعيم. أنعام والجمع ويؤنث، ويذكر والشاء،
أعالها. قطع إذا الشجرة أصل وهو جذل؛ جمع واألجذال: العمامة. من ومعتمة: اإلبل.
وكانت صيدت أن بعد اإلبل تسري كما لينًا سريًا الجبال يف تسري األيايل هذه إن يقول:
اعتمدت قد كأنها ملتفة، كبار قرون ذات وهي — الجري — العدو شديدة ذلك قبل

األجذال. من يابسة بأعواد
لهن يكون أنه ال كذلك، خلقن أنهن يعني القرون؛ األحمال: بأثقال يريد (1113)
قرون يصف — صغارهن إىل ال — األيايل جنس إىل منرصف فالكالم الوالدة؛ حني قرون
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جني: ابن وقال العوجاجها. رءوسها تفيل أن تمنعها القرون هذه وأن بالثقل، األيايل
إذا منها الواحد ألن القرون؛ املراد بل فورجة: ابن قال الجبال. األحمال بأثقل يعني
قرون وال ولدت ألنها أظهر؛ جني ابن وقول الواحدي: قال رجل. أو حمار حمله قطع،
لطولها وقرونهن الجبال تحت ولدن واملعنى: أبويها؛ قرون يراد أن البعيد ومن لها،

أظهر. إليه ذهبنا وما لعوجهن، رءوسهن فيل من تمنعهن وتشعبها
الهزال. يف أجسامها تشارك ال القرون هذه إن يقول: الجسم. رقة الهزال: (1114)
لها رأين قرونهن ظل إىل األيايل انتفت إذا يقول: به. يسب العار السبة: (1115)
إليها نسب من إلذالل خلقت قرونها فكأن تعاريجها، وكثرة لضخامتها الصور أقبح
له. غرية ال الذي وهو قرنان، يا الشتم: يف قولهم إىل يشري الجهال. تعبري يف زيادة لتكون
لها رأين قرونهن ظل إىل األيايل انتفت إذا يقول به. يسب العار السبة: (1116)
إليها نسب من إلذالل خلقت قرونها فكأن تعاريجها، وكثرة لضخامتها الصور أقبح
له. غرية ال الذي وهو قرنان، يا الشتم: يف قولهم إىل يشري الجهال. تعبري يف زيادة لتكون
لها رأين قرونهن ظل إىل األيايل انتفت إذا يقول به. يسب العار السبة: (1117)
إليها نسب من إلذالل خلقت قرونها فكأن تعاريجها، وكثرة لضخامتها الصور أقبح
له. غرية ال الذي وهو قرنان، يا الشتم: يف قولهم إىل يشري الجهال. تعبري يف زيادة لتكون
جملة من ليس إذ عضًوا؛ القرن يسمى وال القرن، هنا بالعضو أراد (1118)
األعضاء، وشلل الفساد والخبال: العضو. ملجاورته عضًوا عليه أطلق ولعله األعضاء،
عن أمسكها شلل أصابها قد فكأنها الفرار، األيايل هذه استطاعة عدم عن هنا به كنى
حال يف — ينفعه ال كان كيفما أعضائه أحد فإن خبال، بالجسم حل إذا يقول: الجري.
الوهوق. من الخروج يف ينفعها لم قرونها عظم أن يريد الخبال؛ ذلك من — األحوال من
قال والفادر. الفدور جمع والفدر: الجبال. فوق من أرشفت أوفت: (1119)
اإلبل. من والبازل الخيل، من القارح بمنزلة أسن، قد الذي الوعول: من الفادر األصمعي:
الوعول وأرشفت يقول: الربي. السدر وهو شجر؛ والضال: التام. الشاب الوعل: وقيل

الضال. شجر من تعمل التي القيس — النعطافها — كأنها بقرونها ترتدي املسنة
وينفذن: الخارصة. وهو إطل؛ جمع واآلطال: القىس. من حال نواخس: (1120)
وتكاد وترضبها، تصيبها أي أعجازها؛ تنخس القرون هذه أطراف إن يقول: يخرقن.

خوارصها. من تنفذ وانعطافها لطولها
ينبت ما الشعر من يجمع اسم اللحية سيده: ابن قال لحية. جمع اللحي: (1121)
جمع الشوارب، والسبال: وذرى. ذروة مثل — ولًُحى ِلًحى والجمع والذقن، الخدين عىل
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لها، شوارب ال ولكن لحى كأنها أعناقها من تدلت قد شعور لها يقول: الشارب. سبلة؛
اللحية، مقدم أيًضا والسبلة هذا، وتعظم. تبجل ألن ال تضحك ألن تصلح اللحى وتلك
يتوعد. جاء إذا سبلته، نرش وقد فالن جاء قولهم: هذا ومن الصدر، عىل منها أسبل وما

الشماخ: قال

ِس��بَ��اَل��َه��ا ب��ال��ب��ق��ي��ع ح��ْول��ي ��ُر تُ��نَ��شِّ ِب��َق��ِض��ي��ِض��َه��ا ��َه��ا َق��ضَّ ُس��ل��ي��ٌم أت��ت��ِن��ي
أن��اَل��ه��ا ل��َك��ي��م��ا ع��ن��ه��ا أُخ��ادُع��ه��م ب��ح��ال��ف ول��س��ُت اح��ِل��ْف ي��ا ِل��ي ي��ق��ول��ون
ِج��َالَل��ه��ا ع��ن��ه��ا ال��ش��ق��راءُ ِت َق��دَّ ك��م��ا ب��ِح��ل��ف��ٍة َع��نِّ��ي ال��ن��ف��س َغ��مَّ ف��َف��رَّْج��ُت

موضع موضوع منصوب اسم وهو بأجمعهم؛ أي بقضيضها: وقضها قبيلة. (سليم
أولهم. عىل آخرهم انقض يقول كأنه سيبويه: وقال انقضاًضا. جاءوا قال كأنه املصدر،
أي كارس؛ عقاب كقولهم االنقضاض موضع الكرس استعمل وقد الكرس، القض: وأصل
والتسليم. الصلوات أفضل صاحبها عىل — باملدينة املعروف املوضع والبقيع منقضة.
يا وقوله يتوعدونه. وهم لحاهم، يمسحون أنهم أراد تمسح يروى الخ: … حويل وتنرش
لهم فأقول الحلفة، عن أي عنها: وأخادعهم للتنبيه. «يا» أو احلف، رجل يا أي احلف:
… ففرجت وقوله الحلفة. أي لها: أنا لكيما وقوله عيل. يشق الحلف أن وأظهر أحلف، ال
جلها بشق ظهرها الشقراء كشفت كما الكاذبة، باليمني عني الغم هذا كشفت يريد الخ:

الرومي: ابن يقول املعنى بهذا مثل ويف الناقة، يريد والشقراء: عنه.

ِض��ي��ُق ال��ح��ال وف��ي اض��ُط��ررت م��ا إذا ك��اذب َح��ل��ٍف ل��ذُو وإن��ي
ي��ط��ي��ُق) ال م��ا ب��ال��ل��ه ي��داف��ع ُم��ع��س��ٍر ع��ل��ى ُج��ن��اح م��ن وه��ل

الشعر: من واألثيث صفتها. هذه لحية كل أي اللحى؛ من بدل أثيث: كل (1122)
وهي غالية؛ جمع والغوايل الرائحة. خبيثة ومتفال: أثيث. فاعل ونبتها: امللتف. الكثري
الشعر، كثرية لحى لها يقول: الرسجني. وهو الدواب؛ زبل والدمال: الطيب. من أخالط

والرسجني! بالبول بل بطيب، وال بمسك تطيب لم الريح، منتنة
الوجه. جانبا والعارضان: بعض. من وتخليصبعضه حله الشعر: ترسيح (1123)
شبكة له لكانت احتيال، ذي رجل وجه يف كونها حال اللحى هذه رسحت لو يقول:
وإذا ويؤتمن، الخري به ويظن يعظم الطويلة اللحية ذا ألن الناس؛ أموال بها يصطاد

بها. وفاز األمانة خان محتاًال كان
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أموال ألخذ السوء قضاة ينصبها التي الشباك من شبكة لعدها يقول: (1124)
االسم والسوء: هذا، والتقى. الخري وسيماء والوقار املهابة حيل من يظهرون بما اليتامى
باإلضافة، سوء، رجُل هذا تقول واملنكر؛ الفجور والسوء: — سوءًا يسوءه ساءه ِمن —

الفرزدق: قال السوء. رجل هذا قلت والالم األلف عليه دخلت وإذا

ال��دم ع��ل��ى أح��ال ي��وًم��ا ب��ص��اح��ب��ه َدًم��ا رأى ��ا َل��مَّ ��وءِ ال��سَّ ك��ِذئ��ِب وك��ن��ت

أيًضا: الفرزدق قال عليه. أقبل الدم: عىل الذئب (أحال

آك��ل��ه) ف��ْه��و دًم��ا ي��وًم��ا ب��ص��اح��ب��ه رأى إن ك��ال��ذئ��ب ال��َع��مِّ الب��ن ل��ي��س ف��ت��ى

ألن جميًعا؛ اليقني وحق اليقني، الحق ويقال السوء، الرجل يقال وال األخفش: قال
— بالضم — وء السُّ رجل هذا يقال وال قال: الحق. هو واليقني بالرجل، ليس السوء
الرش يعني السني؛ بضم ْوءِ﴾ السَّ َداِئَرُة ﴿َعَليِْهْم تعاىل: قوله عمرو وأبو كثري ابن وقرأ
مادة: العرب، لسان راجع املساءة. من وهو السني، بفتح القراء باقي وقرأ والهزيمة،

«سوأ».
الجوهري: قال القبل. خالف والدبر: وأقبل، أدبر مصدرا واإلقبال: اإلدبار (1125)

الكميت: قال املثل، عىل آخره، ودبْره: يشء كل ودبُر

ُم��ِغ��رِّب ش��أٌْو ه��ي��ه��ات ُدبُ��ٍر َع��َل��ى ت��ط��لُ��ُب ال��ش��ب��ي��ب��ة أُول��ي م��ن أَع��ْه��َدَك

بعيد.) — وفتحها الراء بكرس — مغرب (شأو
تستقبلها كما رأيتها اللحى، هذه استدبرت إذا يقول: الرأس. مؤخر والقذال:

والقفا. الوجه تعم فهي وعرضها؛ لعظمها
الجبل. والطود: الكثري. املطر والوابل: «وأوفت». قوله عىل عطف فاختلفت: (1126)
الالم بكرس — الدار عاِل ومن معال ومن عال ومن عل من أتيته يقال معال، من وقوله:

«معال»: من يف الرمة ذو قال عال؛ ومن —

ال��ج��ب��ال وِج��ري��ة ال��ُع��َرى َج��ذُْب األغ��الِل َح��َل��َق ع��ن��ه َج ف��رَّ
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ُم��ع��اِل م��ن ال��رح��ِل ون��َغ��ض��اُن

حركة وكل سرينا، — الرحم حلق يعني — األغالل حلق الناقة حنني عن فرج (أراد:
الجريان.) حالة — بالكرس — والجرية ونغضان، نغض ارتجاف يف

النجم: أبو يقول عال» من «أتيته ويف

ال��ف��ال أج��واَز ت��ق��َط��ُع ب��ه ن��ْوًش��ا َع��ال م��ن ن��ْوًش��ا ال��ح��ْوَض ت��ن��وُش ب��ات��ْت

من أي عال: ومن مائة. من أفواهها ملء تتناول الحوض: وتنوش اإلبل. أي (باتت:
يعينها الذي هو تناله الذي النوش وذلك األعناق، طوال األجسام عالية أنها يريد فوق؛
فوق من الحوض ماء تتناول أي الوسط؛ وهو جوز؛ جمع واألجواز: الفلوات. قطع عىل

آخر.) ماء إىل تحتاج فال فلوات، الرشب بذلك وتقطع كثريًا، رشبًا وترشب
القيس: امرؤ قال — الالم بكرس — الدار» عل «من ويف

َع��ِل ِم��ْن ��يْ��ُل ال��سَّ َح��طَّ��ُه َص��ْخ��ٍر َك��ُج��ْل��ُم��وِد م��ًع��ا م��دب��ٍر ُم��ق��ب��ٍل ِم��َف��رٍّ ِم��َك��رٍّ

إذا ومفر العدو، عىل الكر منه أريد إذا مكر الفرس هذا إن القيس: امرؤ (يقول
واإلقبال والفر الكر أن يعني مًعا: وقوله ذلك. منه أريد إذا ومدبر ومقبل الفر، منه أريد
وصالبته مره رسعة يف شبهه ثم ا. تضادٍّ فيها ألن فعله؛ يف ال قوته يف مجتمعة واإلدبار

حضيض.) إىل عاٍل مكان من السيل ألقاه عظيم بحجر
زيد: بن لعدي يعقوب أنشد — الالم بضم — عُل» من «أتيته ويف

اْل��َف��نَ��ْن اُب ُه��دَّ ��اَن ال��ش��فَّ َع��ُل ِم��ن ي��س��ت��ُرُه ظ��اِه��ر ِك��ن��اٍس ف��ي

من الفنن هداب يسرته أي الجر؛ حرف بإسقاط منصوب وهو الربد؛ هنا: (الشفان
ما أو الغصن والفنن: واألثل. الرسو كورق عرض له ليس ورق كل والهداب: الشفان.

ورقه.) من تشعب
وقواًسا: قوًسا يصف حجر بن أوس قول أما
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َع��لُ��و م��ن ال��ق��ي��ُض َك��نَّ��ُه ب��ي��ٍض َك��ِغ��ْرِق��ئ ق��ش��ره��ا ت��ح��ت ال��ذي ب��ال��لِّ��ي��ِط ف��َم��لَّ��َك

يشء وكل والقناة والقوس القصبة قرشة — وريشة كريش — ليطة جمع (الليط:
القيض. تحت الذي قرشه البيض: وغرقئ اليابس. األعىل البيض قرش والقيض: متانة. له
والذي: وأجادته. عجنه وأنعمت عجنته إذا العجني: املرأة ملكت قولهم من — شدد وملك:
تتمالك القوس قلب عىل القرش من شيئًا ترك أوس: يقول لليط. صفة ال ملك مفعول
وهم فيتشقق القوس قلب يبدو لئال يسرتها أي يكنها: وتشتد. تقوى أي — به القوس

للغرقئ.) بالقيض مثَّله ولذلك قرش، عليها يكن لم إذا عقبًا عليها يجعلون
عال» من «أتيته ويف الكالم. يف مثله يجوز وال القافية، إلطالق وهي زائدة، الواو فإن

رجاء: بن دكني يقول

ِش��ْم��َالْل وِرج��ل َع��ْج��َل��ى ي��ٍد وْق��ُع األغ��الْل ح��م��ام ِم��ث��ل ِم��ن يُ��نْ��ِج��ي��ه
ع��اْل م��ن ريَّ��ا ت��ْح��ُت م��ن ال��نَّ��َس��ا ظ��م��أى

رسيعة. خفيفة وشمالل: الشجر. بني يتخلل الذي املاء وهو غلل؛ جمع (األغالل:
بالعرقوب يمر ثم الفخذين، فيستبطن الورك من يخرج عرق العصا: بوزن — والنسا
النسا وجرى عظمتني، بلحمتني فخذاها انفلقت الدابة سمنت فإذا الحافر، يبلغ حتى
ربلة جمع — الربلتان وماجت الفخذان اضطربت الدابة هزلت وإذا واستبان، بينهما
مثل خيل من الفرس هذا ينجي يقول: فرًسا، دكني يصف النسا. وخفى — الفخذ باطن
برهلة ليست قوائمه إن قال: ثم بالرسعة، يصفه الخ، … يد وقع املاء من غلًال يرد حمام
الظهر ريان فرس يقال — فوق من ريا إنها قال: ثم فيها، ذلك ويحمد اللحم، كثرية وال

متناه.) سمن إذا
باهلة: أعىش قال علو، من وأتيته

َس��َخ��ُر وال م��ن��ه��ا ع��ج��ٌب ال َع��ْل��ُو م��ن ب��ه��ا أَُس��رُّ ال ل��س��اٌن أت��ت��ن��ي إن��ي

والكلمة الرسالة بها يراد هنا: واللسان املنترش. بها يرثي التي املشهورة كلمته (من
والخرب.)

وأسافلها، الجبال أعايل من بالنبال األيايل هذه رشقت يقول: وعلُو. عْلو من ويروى
جانب. كل من تأتيها كاملطر نبال بني وتذهب منها تجيء فهي
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والتثقيل: بضمها، ويروى الراء، بكرس — والرجال الفارسية. القيس العتل: (1127)
املركبة الحديدة نصل؛ جمع والنصال: لغتان. فكرس، وبفتح بالكرس والكبد: راجل. جمع
قيس رمت يقول: وشمالها. يمينها عن الحديدة تلك وسط الناتئان وكبداها السهم، يف
الرماة أن يعني السهام؛ نصال من نصًال منها كل كبد يف فأدخلت الوعول، تلك الرجالة

بالرماح. أثخنوها قد
الحافر والظلف: الجبل. أعىل قلة؛ جمع والقالل: يسقطن. يهوين: (1128)
منحدرات الجبال أعايل من يسقطن فهن يقول: العْدو. من رضب واإلرقال: املشقوق.
بعد الظهور عىل — جريهن — عْدوهن وصار مقلوبة أظالفهن فصارت ظهورهن، عىل

األظالف. عىل كان أن
يف تعدو هي يقول: محالة. جمع الظهر، فقار واملحال: يجرين. يرقلن: (1129)
يهوي ما شأن هو كما الحضيض، إىل إيصالها ترسع طرق يف ظهورها عىل نازلة الجو

سفًال.
الكسال وتروى: الكسل، من مبالغة صيغة واملكسال: النوم. هيئة النيمة: (1130)
حال. العجال: وأعجل، وعجالن عجل جمع والعجال: قفا. جمع والقفي: كسالن. جمع
يف ولكنها كسًال، ظهره عىل املستلقي كالنائم جعلها قفيها عىل الطرق تلك يف نزلت ملا

هويها. لرسعة العجال أرسع ذلك
يقفن ال ألنهن إعياء؛ وال تعبًا وال نََصبًا الرسعة تلك يف يشتكني ال يقول: (1131)
ألبتة. األرض إىل بهن تفيض ألنها طريقهن؛ يف تيًها وال ضالًال يخفن وال النزول، عن

وتشويق: «كان»، خرب وسبب: للوحوش. والضمري الرتحال، صلة عنها: (1132)
أكثر ملا يقول: عنها. ترحال سبَب إقالل إىل إكثار تشويُق فكان الكالم: وتقدير اسمها،
سبب ذلك فكان لكثرته الصيد مل ألنه اإلقالل؛ إىل الصيد من اإلكثار شوقه صيدها من

عنها. رحيله
جبل وقيال: أجا. واآلخر طيئ، جبيل أحد وسلمى: والحزن. الهم البلبال: (1133)
خوف يف نجد وحش بات حتى الوحوش، خافته بالصيد فتكه لكثرة يقول: بالبادية.

إليها. يقصد أن تخىش فهي طيئ، جبل وحش وكذا وهم،
جمع باب: والضِّ «يخفن». ضمري من حال جني: ابن قال كما — نوافر (1134)
الضب خلقة عىل دابة ورل؛ جمع واألورال: العرب. يأكلها املعروفة الدويبة وهو ؛ ضبٍّ
لونها يف — األلوان ربد ألنها النعام الربد: والخاضبات دقيقته. الذنب طويلة منه، أعظم
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قال خاضبًا، الظليم فيسمى — سوقها احمرت — انخضبت الربيع أكلت فإذا — غربة
دؤاد: أبو

ب��ال��رُّع��ِب ف��وِج��ئَ خ��اِض��ٍب َظ��ل��ي��ٍم َس��اق��ا ل��ه

إن يقول: النعام. فرخ رأل؛ جمع والرئال: خضب». مادة: العرب، لسان «راجع
منه. خوًفا نفرت النواحي سائر وحوش

الوحيش الثور والذيال: أنفها. لخنس — الوحش بقر — املها الخنساء: (1135)
الوحوش إن يقول: يشء. كل من الظريف العجيب وهو زول، جمع واألزوال: ذنبه. لطول
مع عنه السؤال عىل الخرس يبعث ما الصيد يف الدولة عضد أخبار أعاجيب من تسمع

السؤال. عن عجزها
بفتح — َفحولها وتروى: جني. ابن رواية وهي فحل، جمع فحولها: (1136)
فأتى يشكرونك، كلهم فالناس الجميل من أكثرت تقول كما — للجواب هي التي الفاء
والعوذ: الحامل. ضد حائل، جمع والحول: الشكر، سبب كان الجميل فعل ألن بالفاء
إن يقول: أوالدها. تتلوها التي وهي املتلية، جمع واملتايل: عائذ. جمع النتاج، الحديثات
ييل. فيما الكالم وتتمة فيذللها، عليها ييل من إليها بعث لو وتتمنى تود الوحوش أنواع
البعري: وخطمت الزمام، وهو خطام؛ جمع والخطم: واٍل. نعت يركبها: (1137)
الوحش يذلل الوايل هذا يقول: للخيل. كالرسوج لإلبل وهو رحل، جمع والرحال: زممته.
خوف من يصيبها ومما الطرد أهوال من آمنة فتصري والرحال، األزمة يف تنقاد حتى

الصيد.
املتتابع والهطال: الهاطل. السحاب من واملسبل: خمسه. أخذ املال: خمس (1138)
الذي املاء وخمس العشب من الوحش ترعاه ما خمس الوايل ذلك ويأخذ يقول: السيالن.

تبايل. وال بذلك وترىض ترده
سافر، — القياس يف — السفر وواحد ْفر، السَّ وهم املسافرون، السفار: (1139)
من الراجع وهو قافل، جمع والقفال: «سافر». ب ينطق لم أنه إال وصحب، صاحب مثل
عىل الثعالب والثعايل: راجًعا. أم كنت ذاهبًا جميًعا الناس أقدر يا قال: كأنه سفره، من
يشبه اليشكري كاهل أبو قال أرنب، جمع األراني، ومثله: بالشعر، خاص وهو اإلبدال،

بعقاب: ناقته
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خ��واف��ي��ه��ا ط��لٍّ م��ن بُ��لَّ ق��د َظ��م��ي��اء ح��ادرٍة ش��غ��واء ع��ل��ى رْج��ل��ي ك��أن
أران��ي��ه��ا م��ن َوَوخ��ز ال��ث��ع��ال��ي م��ن ��رُه تُ��ت��مِّ ل��ح��م م��ن أش��اري��ُر ل��ه��ا

والحادرة: األعىل. منقارها انعطاف وهو الشغي؛ من بذلك سميت العقاب، (الشغواء:
واألشارير: جناحها. ريش خوايف يريد وخوافيها: السواد. إىل املائلة والظمياء: الغليظة.
يريد التمر، من واشتقاقه تجففه، وتتمر: لالدخار. املجفف اللحم وهي أرشارة؛ جمع
الطعن الوخز: وأصل اللحم، من القطع والوخز: لكثرته. يجف حتى وكرها يف بقاءها
الثعالب. والثعايل: رحيل. يروى: ورجيل برسعة اللحم من تقطعه ما يريد كأنه الخفيف،

األرانب.) واألراني:
بالثعالب. األسود تصيد حتى القوي عىل الضعيَف غلَّبت شئَت لو يقول:

الحربة وهي ألة؛ جمع واإلالل: ماء. كأنه النهار نصف يرى ما اآلل: (1140)
بالآللئ طعنتهم ولو بماء، ليس هو بما أعداءك غرقت شئت لو يقول: النصل. العريضة
منصور. مظفر ألنك الحراب؛ مقام إهالكهم يف الآليل لقامت — الحراب — اإلالل بدل

جمع والسعايل: باإلسكان. الطَّْرد مثل طرد، مصدر وهو الصيد، الطََّرد: (1141)
التي الليايل والظلم: الجن. صورة عىل الفلوات يف تتمثل إنها يقال: الغول، وهي سعالة؛
عن بالكأل تجتزئ التي وهي آبل، جمع واألبال: القمر. فيها يطلع ال الشهر آخر يف
اإلنس ملكت يعني اإلبل، ظهور عىل املهامه يف الغيالن تصيد أن إال يبَق لم يقول: املاء.
تؤذي ال حتى السعايل من املفاوز تخيل أن إال يبَق فلم غائلة ذي كل رش وكففت والوحش
وجعلها املفاوز، يف تعمل ال الخيل ألن اإلبل؛ خص وإنما املظلمة، الليايل يف السائرين

املاء. إىل تحتاج لئال بالكأل املاء عن مكتفية
يشء كل وملكت آمالك، غاية بلغت يقول: يكون. ال الذي املستحيل املحال: (1142)
والوجود. باملكان يوصف ال الذي املعدوم إال ترتك ولم مكانه، ويدرك بالوجود يوصف

زاد. بال سافرت يقال كما مكان» «ال يف: وقوله
وباألب: الحيل. صاحب والحايل: للزينة. الجواهر من يصاغ ما الحيل: (1143)
مفعول وحليًا: األذن. أعىل يف يعلق الذي القرط والشنف: تتحىل. أي بمحذوف؛ متعلق
تتحىل إنما فأنت الحلية، بتلك الحايل وأنت لصاحبه حلية النسب يقول: املحذوف. العامل
بالجمال؛ منك تزين نسبك هو الذي الحيل وذلك حليهن، من النساء به تتزين بما ال بأبيك

أيًضا. تزينه جماله وأنت يزينك أباك أن يعني
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كان إذا الحسن تكسب ال الحيل إن يقول: عليها. حيل ال التي املعطال: (1144)
فيه؛ حسن ال فيمن الحيل من أحسن عليه حيل ال فيمن الحسن فيكون قبيًحا، البسها
وقال تحىل. إذا كالقبيح النسب فضيلة تُْجِديه ال نفسه يف له فضيلة ال من أن يعني
ضد وهو — والباء بالقاف — قبح فرووه الرواة كل البيَت هذا صحف القطاع: ابن
القبح، من خري الحسن أن أحد يجهل ال ألنه البيت؛ هذا يف للقبح معنى وال الحسن
مؤنثة الحيل ألن ذكر؛ للقبح يكن ولم وحدها الحيل عىل الضمري فعاد منها، أحسن وقال
أنه فظنوا الحسن ذكر غرهم وإنما املذكر، عىل املؤنث يغلب أن يجوز وال مذكر، والقبح
وَفتََخة َفتَْخة يقال: َفتَْخة، جمع — املعجمة والخاء والتاء بالفاء — ُفتُخ هو وإنما قبح،
أصابع يف العرب نساء يلبسها فصوص بال خواتيم وهي وُفتُوخ، وِفتَاخ وَفتََخات وُفتُخ
قال كما وأنها الفتخ، عىل شاهًدا هنا إيراده يستطرف ومما أقول: … وأرجلهن أيديهن
شعبة، بن املغرية إىل رفعته وكانت — العجاج زوج مسحل بنت الدهناء قول القطاع ابن

العجاج: فقال يفتضني، لم أي بجمع؛ منه إني هللا أصلحك له: فقالت

ال��م��رس��ِل ال��ح��ص��ان َدْوَس ُدس��تُ��ه��ا ق��د أن��ن��ي م��غ��ي��رة ي��ا ي��ع��ل��م ال��ل��ه
نُ��زَّل ل��ق��وٍم ي��ذبَ��ح��ه��ا َع��ج��الَن ش��ات��ه ��ِب ال��م��ق��صِّ أخ��ذ وأخ��ذت��ه��ا

الدهناء: فقالت

ب��َض��مِّ وال ب��ت��ق��ب��ي��ل، وال ِب��َش��م ت��خ��دع��ن��ي ال وال��ل��ه
��ي ُك��مِّ ف��ي َف��تَ��ِخ��ي م��ن��ه ت��س��ق��ُط ه��م��ي يُ��َس��لِّ��ي ب��َزع��زاع إال

حركه.» أي زعزعة؛ زعزعه من االسم، «الزعزاع:
من حال وبالعم: للفخر، قبله: يف والضمري قبله، من خربه: مبتدأ، فخر: (1145)
عليه يدل محذوف بفعل متعلقة «بالعم» قوله يف الباء العكربي: وقال املذكور. الضمري
يف بالهاء يتعلق أن يجوز وال وأفعاله، نفسه ويرتك وخاله بعمه أحد يفخر ال أي الكالم؛
حرف تعليق يجوز وال الفعل، وبني بينه نسبة ال ألنه املصدر؛ ضمري كانت وإن «قبله»
يف الهاء من الحال عىل نصب موضع يف بعدها ما مع الباء تكون أن ويجوز به. الجر
بها مررت هند كقولك بالعم، كائنًا قبله من أي بمحذوف؛ متعلقة أيًضا وتكون «قبله»
يفتخر أن قبل من أفعاله وحسن نفسه برشف الفتى يفتخر إنما يقول: الصالحات. من

البحرتي: قال وخاله، بعمه
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ب��ن��ْف��ِس��ِه ال��ف��خ��اَر يَ��ب��غ��ي ال��ذي ف��خ��اُر وإن��م��ا ال��رم��ي��م ب��ال��َع��ْظ��ِم ال��َف��خ��ُر ف��م��ا

1221





امليم قافية

نزوله عند وثالثمائة وثالثني سبع سنة أنشده ما أول وهي الدولة، سيف يمدح وقال
صورة عليها الديباج1 من فازة تحت جالًسا وكان بَْرُزَويِْه، بحصن ظفره من أنطاكية

وحيوان: وحش وصور الروم ملك

َس��اِج��ُم��ْه2 أَْش��َف��اُه ْم��ُع َوال��دَّ تُ��ْس��ِع��َدا ِب��أَْن َط��اِس��ُم��ْه أَْش��َج��اُه َك��ال��رَّبْ��ِع َوَف��اُؤُك��َم��ا
َالِئ��ُم��ْه3 ��ِف��يَّ��يْ��ِن ال��صَّ َخ��ِل��ي��َل��يْ��ِه أََع��قُّ َع��اِش��ٍق ُك��لُّ َع��اِش��ٌق إالَّ أَنَ��ا َوَم��ا
يُ��َالِئ��ُم��ْه4 َال َم��ْن اْإلِنْ��َس��اُن ويَ��س��تَ��ْص��ِح��ُب أَْه��ِل��ِه َغ��يْ��ُر ِب��اْل��َه��َوى يَ��تَ��َزيَّ��ا َوق��ْد
َخ��اِت��ُم��ْه5 ال��تُّ��ْرِب ِف��ي َض��اَع َش��ِح��ي��ٍح ُوُق��وَف ِب��َه��ا أَِق��ْف َل��ْم إْن اْألَْط��َالِل ِب��َل��ى بَ��ِل��ي��ُت
َح��اِزُم��ْه6 اْل��َخ��يْ��ِل َريِّ��َض ��ى يَ��تَ��َوقَّ َك��َم��ا اْل��َه��َوى ِف��ي اْل��َع��َواِذُل ��اِن��ي تَ��َوقَّ َك��ِئ��ي��بً��ا
َغ��اِرُم��ْه7 ��ْيءَ ال��شَّ َواْل��ُم��تْ��ِل��ُف ِب��ثَ��اِن��يَ��ٍة ُم��ْه��َج��ِت��ي ال��لَّ��ْح��ِظ ِم��َن اْألُوَل��ى تَ��ْغ��َرِم ِق��ِف��ي
َك��َم��اِئ��ُم��ْه8 َواْل��ُخ��ُدوُر نَ��ْوٌر اْل��ِع��ي��ِس َع��َل��ى إِنَّ��َم��ا ال��ل��ُه ِب��ِك َوَح��يَّ��انَ��ا َس��َق��اِك
َع��اِدُم��ْه؟9 َل��ِك َواِج��ٌد َم��ا َق��َم��ٍر إَل��ى ال��دَُّج��ى ِف��ي َح��ْوَل��ِك اْألَْظ��َع��اِن َح��اَج��ُة َوَم��ا
َوَراِزُم��ْه10 اْل��َم��ِط��يِّ ُم��ْع��ِي��ي ِب��َه��ا أَثَ��اَب ِب��نَ��ْظ��َرٍة اْل��ُع��يُ��وُن ِم��نْ��ِك َظ��ِف��َرْت إذَا
َق��اِس��ُم��ْه11 اْل��ُح��ْس��ِن ِف��ي َج��اَر أَْو ف��آثَ��َرُه يُ��ِح��بُّ��ُه َك��اَن اْل��ُح��ْس��َن َك��أَنَّ َح��ِب��ي��ٌب
َك��َراِئ��ُم��ْه12 َح��يٍّ ُك��لِّ ِم��ْن َل��ُه وتُ��ْس��بَ��ى ِس��بَ��اِئ��ِه ُدوَن اْل��َخ��طِّ ِرَم��اُح تَ��ُح��وُل
اْل��ُم��َالِزُم��ْه13 اْل��ِك��بَ��اءِ نَ��ْش��ُر َوآِخ��ُرَه��ا ُس��تُ��وِرِه أَْدنَ��ى اْل��َخ��يْ��ِل ُغ��بَ��اُر َويُ��ْض��ِح��ي
َع��اِل��ُم��ْه14 اْل��َق��ْل��ُب َم��ا َغ��يْ��َر َع��لَّ��َم��تْ��ِن��ي َوَال َرأَيْ��تُ��ُه ِف��َراًق��ا َع��يْ��ِن��ي اْس��تَ��ْغ��َربَ��ْت َوَم��ا
َع��َالِق��ُم��ْه15 ِل��ي َح��َل��ْت َح��تَّ��ى ال��رََّدى َرَع��يْ��ُت َف��إنَّ��ِن��ي اْل��َك��اِش��ُح��وَن يَ��تَّ��ِه��ْم��ِن��ي َف��َال
َه��اِدُم��ْه؟16 َوبَ��اِن��ي��ِه ��ي��ِه تَ��َوقِّ ف��َك��يْ��َف ُم��ِش��ي��بُ��ُه ��بَ��اَب ال��شَّ يَ��بْ��ِك��ي الَّ��ِذي ُم��ِش��بُّ
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َوَق��اِدُم��ْه17 اْل��َع��اِرَض��يْ��ِن َل��ْوِن َوَغ��اِئ��ُب وََع��ِق��ي��بُ��ُه ��بَ��ا ال��صِّ اْل��َع��يْ��ِش َوتَ��ْك��ِم��َل��ُة
َف��اِح��ُم��ْه18 ��ْع��ِر ال��شَّ أَْح��َس��ُن َول��ِك��ْن َق��ِب��ي��ٌح ِألَنَّ��ُه اْل��بَ��يَ��اَض ال��نَّ��اُس َخ��َض��َب وم��ا
َش��اِئ��ُم��ْه19 أَنَ��ا َف��اَزٍة ِف��ي بَ��اِرٍق ح��يَ��ا ُك��لِّ��ِه ��ِب��ي��بَ��ِة ال��شَّ َم��اءِ ِم��ْن َوأَْح��َس��ُن
َح��َم��اِئ��ُم��ْه20 تَ��َغ��نَّ َل��ْم َدْوٍح َوأَْغ��َص��اُن َس��َح��ابَ��ٌة تَ��ُح��ْك��َه��ا َل��ْم ِري��اٌض َع��َل��يْ��َه��ا
نَ��اِظ��ُم��ْه21 ��بْ��ُه يُ��ثَ��قِّ َل��ْم ِس��ْم��ٌط رِّ ال��دُّ ِم��َن ��ٍه ُم��َوجَّ ثَ��ْوٍب ُك��لِّ َح��َواِش��ي َوَف��ْوَق
َويُ��َس��اِل��ُم��ْه22 ُه ِض��دَّ ِض��دٌّ يُ��َح��اِرُب ِب��َه��ا ُم��ْص��َط��ِل��ًح��ا ال��بَ��رِّ َح��يَ��َواَن تَ��َرى
َض��َراِغ��ُم��ْه23 َوتَ��ْدأَى َم��ذَاِك��ي��ِه تَ��ُج��وُل َك��أنَّ��ُه َم��اَج ال��رِّي��ُح َض��َربَ��تْ��ُه إِذَا
َع��َم��اِئ��ُم��ْه24 إِالَّ ِت��ي��َج��اَن ال ِألَبْ��َل��َج ِذلَّ��ٌة ال��تَّ��اِج ِذي ال��رُّوِم��يِّ ُص��وَرِة َوِف��ي
َوبَ��َراِج��ُم��ْه25 ��ُه ُك��مُّ َع��نْ��َه��ا ويَ��ْك��بُ��ُر ِب��َس��اَط��ُه اْل��ُم��لُ��وِك أَْف��َواُه تُ��َق��بِّ��ُل
َم��َواِس��ُم��ْه26 َق��ْرٍم ُك��لِّ أُذْنَ��ْي بَ��يْ��َن َوَم��ْن َك��يُّ��ُه اءِ ال��دَّ ِم��َن يَ��ْش��ِف��ي ِل��َم��ْن ِق��يَ��اًم��ا
َع��َزاِئ��ُم��ْه27 اْل��ُج��ُف��وِن ِف��ي ��ا ِم��مَّ وأنْ��َف��ذُ َه��يْ��بَ��ًة اْل��َم��َراِف��ِق تَ��ْح��َت َق��بَ��اِئ��ُع��َه��ا
َج��َم��اِج��ُم��ْه28 إالَّ يَ��بْ��َق َل��ْم َع��ْس��َك��ًرا ِب��َه��ا َرَم��ى إذَا َوَط��يْ��ٍر َخ��يْ��ٍل َع��ْس��َك��َرا َل��ُه
َم��َالِغ��ُم��ْه29 بَ��اٍغ ُك��لِّ ِم��ْن َوَم��ْوِط��ئُ��َه��ا ِث��يَ��ابُ��ُه َط��اٍغ ُك��لِّ ِم��ْن أَِج��لَّ��تُ��ه��ا
تُ��َزاِح��ُم��ْه30 ��ا ِم��مَّ ال��لَّ��يْ��ِل َس��َواُد َوَم��لَّ تُ��ِغ��ي��ُرُه ��ا ِم��مَّ ��بْ��ِح ال��صُّ َض��ْوءُ َم��لَّ َف��َق��ْد
تُ��َالِط��ُم��ْه31 ��ا ِم��مَّ اْل��ِه��نْ��ِد َح��ِدي��ُد َوَم��لَّ ُص��ُدوَرُه تَ��ُدقُّ ��ا ِم��مَّ اْل��َق��نَ��ا َوَم��لَّ
َص��َواِرُم��ْه32 َس��َق��تْ��َه��ا اْس��تَ��ْس��َق��ْت إِذَا َس��َح��اٌب تَ��ْح��تَ��َه��ا يَ��ْزَح��ُف اْل��ِع��ْق��بَ��اِن ِم��ن َس��َح��اٌب
َق��َواِئ��ُم��ْه33 ُم��ْؤيَ��َداٍت َع��ْزٍم َظ��ْه��ِر َع��َل��ى َل��ِق��ي��تُ��ُه َح��تَّ��ى ال��دَّْه��ِر ُص��ُروَف َس��َل��ْك��ُت
َق��َواِدُم��ْه34 اْل��ُغ��َراَب ِف��ي��َه��ا َح��َم��َل��ْت َوَال نَ��ْف��ُس��ُه ال��ذِّئْ��َب ِب��َه��ا تَ��ْص��َح��ْب َل��ْم َم��َه��اِل��َك
َع��اِئ��ُم��ْه35 اْل��ِع��بْ��َر يَ��َرى َال بَ��ْح��ًرا َوَخ��اَط��بْ��ُت ِم��ثْ��َل��ُه اْل��بَ��ْدُر يَ��َرى ال بَ��ْدًرا َف��أَبْ��َص��ْرُت
َط��َم��اِط��ُم��ْه36 تَ��ْه��ِذي ��ْع��ُر َوال��شِّ َواِص��ٍف ِب��َال ِص��َف��اِت��ِه َرأيْ��ُت ��ا َل��مَّ َل��ُه َغ��ِض��بْ��ُت
َك��اِت��ُم��ْه37 َوال��لَّ��يْ��ُل ��رَّ ال��سِّ َوُك��نْ��ُت َس��َريْ��ُت بَ��ِع��ي��َدًة أَْرًض��ا ��ْم��ُت يَ��مَّ إِذَا َوُك��نْ��ُت
ثَ��اِل��ُم��ْه38 ��ْرُب ال��ضَّ َوَال ُم��ْخ��ِف��ي��ِه اْل��َم��ْج��ُد َف��َال ُم��ْع��ِل��ًم��ا اْل��َم��ْج��ُد ْوَل��ِة ال��دَّ َس��يْ��َف َس��لَّ َل��َق��ْد
َق��اِئ��ُم��ْه39 ��َم��َواِت ال��سَّ َج��بَّ��اِر يَ��ِد َوِف��ي ِن��َج��اُدُه اْألََغ��رِّ اْل��َم��ْل��ِك ع��اِت��ِق َع��َل��ى
َغ��نَ��اِئ��ُم��ْه40 َوْه��َي اْألَْم��َواَل وتَ��دَِّخ��ُر َع��ِب��ي��ُدُه َوْه��َي اْألَْع��َداءُ تُ��َح��اِربُ��ُه
َخ��اِدُم��ْه41 واْل��َم��ْوُت اْل��َم��ْوَت َويَ��ْس��تَ��ْع��ِظ��ُم��وَن ُدونَ��ُه َوال��دَّْه��ُر ال��دَّْه��َر َويَ��ْس��تَ��ْك��ِب��ُروَن
َل��َظ��اِل��ُم��ْه َس��يْ��ًف��ا ��اُه َس��مَّ الَّ��ِذي َوإِنَّ َل��ُم��نْ��ِص��ٌف َع��ِل��يٍّ��ا ��ى َس��مَّ الَّ��ِذي َوإِنَّ
َم��َك��اِرُم��ْه42 ال��زََّم��اِن َل��ْزبَ��اِت وتَ��ْق��َط��ُع ُه َح��دُّ اْل��َه��اَم يَ��ْق��َط��ُع َس��يْ��ٍف ُك��لُّ َوَم��ا

1224



امليم قافية

أنطاكية: عن الرحيل عىل عزم وقد يمدحه، وقال

اْل��َغ��َم��اُم43 َوأَن��َت ال��رُّبَ��ا نَ��بْ��ُت نَ��ْح��ُن اْل��ُه��َم��اُم؟ أيُّ��َه��ذَا أْزَم��ْع��َت أيْ��َن
اْأليَّ��اُم44 ُق��ْربَ��َك َوَخ��انَ��تْ��ُه ـ��َك ِف��ي��ـ َل��ُه ال��زََّم��اُن َض��ايَ��َق َم��ْن نَ��ْح��ُن
َواإلْج��ذَاُم45 ال��ُم��َق��اُم َوه��ذَا ـ��ُم ـْ ��ل�� َوال��سِّ ِق��تَ��الُ��َك اْل��ُع��َال َس��ِب��ي��ِل ف��ي
اْل��ِخ��يَ��اُم46 نَ��َزْل��َت إذَا َوأَنَّ��ا ـ��ُل ـْ اْل��َخ��ي�� َل��َك اْرتَ��َح��ْل��َت إِذَا أَنَّ��ا َل��يْ��َت
ُم��َق��اُم47 ِف��ي��ِه ِل��ْل��َم��ْج��ِد َوَم��ِس��ي��ٌر َج��ِدي��ُد اْح��ِت��َم��اٌل َل��َك يَ��ْوٍم ُك��لَّ
اْألَْج��َس��اُم48 ُم��َراِدَه��ا ِف��ي تَ��ِع��بَ��ْت ِك��بَ��اًرا ال��نُّ��ُف��وُس َك��انَ��ِت َوإِذَا
اْل��ِع��َظ��اُم49 اْل��بُ��ُح��وُر تَ��ْق��َل��ُق َوَك��ذَا َع��َل��يْ��نَ��ا اْل��بُ��ُدوُر تَ��ْط��لُ��ُع َوَك��ذَا
نُ��َس��اُم50 نَ��َواَك ِس��َوى انَّ��ا َل��َو ـ��ِر ـْ ��ب�� ال��صَّ ِم��َن اْل��َج��ِم��ي��ِل َع��اَدُة َوَل��نَ��ا
َظ��َالُم51 تَ��ُك��نْ��َه��ا َل��ْم َم��ا َش��ْم��ٍس ُك��لُّ ِح��َم��اٌم تُ��ِط��بْ��ُه َل��ْم َم��ا َع��يْ��ٍش ُك��لُّ
ال��لُّ��َه��اُم52 اْل��َخ��ِم��ي��ُس يَ��أْنَ��ُس ِب��ِه َم��ْن يَ��ا ِع��نْ��َدنَ��ا الَّ��ِت��ي اْل��َوْح��َش��َة أَِزِل
ِذَم��اُم53 ِف��ي��َه��ا اْل��ِق��تَ��اَل َك��أَنَّ ـ��ِب ـْ اْل��َق��ل�� َس��اِك��َن اْل��وََغ��ى يَ��ْش��َه��ُد َوالَّ��ِذي
واْألَْق��َداُم54 اْل��ِف��َه��اُق تَ��تَ��َالَق��ى َح��تَّ��ى اْل��َك��تَ��اِئ��َب يَ��ْض��ِرُب َوالَّ��ِذي
َح��َراُم55 ال��زََّم��اِن َع��َل��ى َف��أَذَاُه ِب��َم��َك��اٍن َس��اَع��ًة َح��لَّ َوإذَا
ُم��َداُم56 ��َح��اُب ال��سَّ تَ��ْم��ُط��ُر َوالَّ��ِذي ُس��ُروٌر اْل��ِب��َالُد تُ��نْ��ِب��ُت َوالَّ��ِذي
اْل��ِك��َراُم57 إَل��يْ��ِه اْه��تَ��َدْت َم��ا َك��َرًم��ا أََرانَ��ا تَ��نَ��اَه��ى َق��ْد ِق��ي��َل: ُك��لَّ��م��ا
اْألَنَ��اُم58 ِف��ي��ِه يَ��َح��اُر َواْرتِ��يَ��اًح��ا اْألََع��اِدي َع��نْ��ُه تَ��ِك��عُّ َوِك��َف��اًح��ا
ُح��َس��اُم59 اْل��ُق��ل��وِب ف��ي اْل��َم��ْل��ِك ْوَل��ِة ال��دَّ َس��يْ��ِف ��ِل ال��ُم��َؤمَّ َه��يْ��بَ��ُة إِنَّ��َم��ا
��َالُم60 ال��سَّ اْل��بَ��ِل��ي��ِغ ِم��َن َوَك��ِث��ي��ٌر ��ي ال��تَّ��َوقِّ ��َج��اِع ال��شُّ ِم��َن َف��َك��ِث��ي��ٌر

أيًضا: يمدحه وقال

َداِئ��ِم61 َغ��َم��اٍم ِف��ي اْرتِ��يَ��اِح��َك َوِم��ِن َوَم��َك��اِرِم َف��َض��اِئ��ٍل بَ��يْ��َن ِم��ن��َك أنَ��ا
َح��اِل��ِم62 ِب��َع��يْ��نَ��ْي أَُالِح��ُظ��ُه ِف��ي��َم��ا ِب��ِه تَ��ْح��بُ��و َم��ا ُك��لَّ اْح��ِت��َق��اِرَك َوِم��ِن
��اِرِم63 ال��صَّ َع��يْ��َن َف��ُك��نْ��َت بَ��َالَك َح��تَّ��ى َس��يْ��َف��َه��ا ��َك يُ��َس��مِّ َل��ْم اْل��َخ��ِل��ي��َف��َة إنَّ
اْل��َخ��اِت��ِم64 َف��صَّ ُك��نْ��َت تَ��َخ��تَّ��َم َوإِذَا تَ��اِج��ِه ُدرََّة ُك��نْ��َت َج تَ��تَ��وَّ َف��ِإذَا
ِب��اْل��َق��اِئ��ِم65 ��ُه َك��فُّ َوَض��اَق��ْت َه��َل��ُك��وا َم��ْع��َرٍك ِف��ي اْل��ِع��َدى َع��َل��ى انْ��تَ��َض��اَك َوإِذَا
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اْل��َك��اِت��ِم66 ذَْرَع َوأََض��اَق َوْص��ِف��ِه ِف��ي ��ٍر ُم��َش��مِّ ُك��لِّ َع��ْج��َز َس��َخ��اُؤَك أَبْ��َدى

يف ميَّافارقني وقصد يلبسوا، أن غلمانه أمر قد الدولة سيف وكان يمدحه، وقال
وثالثني ثماٍن سنة وذلك والدته، قرب ليزور غلمانه، من وألفني الجند من آالف خمسة

وثالثمائة:

ُم��تَ��يَّ��ُم67 ِش��ْع��ًرا َق��اَل َف��ِص��ي��ٍح أَُك��لُّ ُم اْل��ُم��َق��دَّ َف��ال��نَّ��ِس��ي��ُب َم��ْدٌح َك��اَن إِذَا
َويُ��ْخ��تَ��ُم68 اْل��َج��ِم��ي��ُل ال��ذِّْك��ُر ُ يُ��بْ��َدأ ِب��ِه َف��إنَّ��ُه أَْوَل��ى ال��ل��ِه َع��بْ��ِد ابْ��ِن َل��ُح��بُّ
َويَ��ْع��ُظ��ُم69 َع��نْ��ُه يَ��ْص��ُغ��ْرَن َم��نْ��َظ��ٍر إَِل��ى نَ��اِظ��ِري َم��ْط��َم��ِح َق��بْ��َل اْل��َغ��َواِن��ي أََط��ْع��ُت
��ُم70 َويُ��َص��مِّ أَْوَص��اِل��ِه ِف��ي يُ��َط��بِّ��ُق ُك��لَّ��ُه ال��دَّْه��َر ْوَل��ِة ال��دَّ َس��يْ��ُف تَ��َع��رََّض
َم��يْ��َس��ُم71 اْل��بَ��ْدِر َع��َل��ى َح��تَّ��ى َل��ُه َوبَ��اَن ُح��ْك��ُم��ُه ��ْم��ِس ال��شَّ َع��َل��ى َح��تَّ��ى َل��ُه َف��َج��اَز
َس��لَّ��ُم��وا72 َش��اءَ َوإْن َح��اُزوَه��ا َش��اءَ َف��إْن ُخ��َل��َف��اُؤُه أَْرِض��ِه��ْم ف��ي اْل��ِع��َدا َك��أَنَّ
اْل��َع��َرْم��َرُم73 اْل��َخ��ِم��ي��ُس إِالَّ ُرُس��ٌل َوَال ِع��نْ��َدُه اْل��َم��ْش��َرِف��يَّ��ُة إالَّ ُك��تْ��َب َوَال
َف��ُم74 َل��ُه َم��ْن َل��ُه ُش��ْك��ٍر ِم��ْن يَ��ْخ��ُل َوَل��ْم يَ��ٌد َل��ُه َم��ْن َل��ُه نَ��ْص��ٍر ِم��ْن يَ��ْخ��ُل َف��َل��ْم
ِدْرَه��ُم75 يَ��ْخ��ُل َوَل��ْم ِدي��نَ��اٌر يَ��ْخ��ُل َوَل��ْم ِم��نْ��بَ��ٍر ُع��وُد أَْس��َم��اِئ��ِه ِم��ْن يَ��ْخ��ُل َوَل��ْم
ُم��ْظ��ِل��ُم76 ��َج��اَع��يْ��ِن ال��شُّ بَ��يْ��َن َوَم��ا بَ��ِص��ي��ٌر َض��يِّ��ٌق اْل��ُح��َس��اَم��يْ��ِن بَ��يْ��َن َوَم��ا َض��ُروٌب
َوأْدَه��ُم77 َوْرٌد ِم��نْ��ُه��نَّ َل��ُه نُ��ُج��وٌم َل��يْ��َل��ٍة ُك��لِّ ِف��ي اْل��َق��ذِْف نُ��ُج��وَم تُ��بَ��اِري
يُ��َق��وَُّم78 َال َم��ا اْل��م��رَّاِن ِق��َص��ِد َوِم��ْن َح��َم��ْل��نَ��ُه َال َم��ْن اْألَبْ��َط��اِل ِم��َن يَ��َط��أَْن
ُع��وَُّم79 اْل��َم��اءِ ِف��ي ال��نِّ��ي��نَ��اِن َم��َع َوُه��نَّ ��ٌل ُع��سَّ اْل��بَ��رِّ ِف��ي ��ي��َداِن ال��سِّ َم��َع َف��ُه��نَّ
ُح��وَُّم80 ال��نِّ��ي��ِق ِف��ي اْل��ِع��ْق��بَ��اِن َم��َع َوُه��نَّ ��ٌن ُك��مَّ اْل��َواِد ِف��ي اْل��ِغ��ْزَالِن َم��َع َوُه��نَّ
يُ��َح��طَّ��ُم81 َل��بَّ��اِت��ِه��نَّ َوف��ي ِب��ِه��نَّ َف��ِإنَّ��ُه اْل��َوِش��ي��َج ال��نَّ��اُس َج��َل��َب إِذَا
ُم��ْع��َل��ُم82 َواْل��َم��ْج��ِد َواْل��َح��ْم��ِد ال��لُّ��َه��ا َوبَ��ذِْل واْل��ِح��َج��ا ��ْل��ِم َوال��سِّ اْل��َح��ْرِب ِف��ي ِب��ُغ��رَّتِ��ِه
��ُم83 يُ��نَ��جِّ َال َم��ْن ��ْع��ِد ِب��ال��سَّ َل��ُه َويَ��ْق��ِض��ي ُه يَ��َودُّ َال َم��ْن ِب��اْل��َف��ْض��ِل َل��ُه يُ��ِق��رُّ
َوُج��ْرُه��ُم84 َع��اٌد ِب��ال��رَّدِّ تُ��َط��اِل��بُ��ُه َظ��نَ��نْ��تُ��ُه َح��تَّ��ى اْألَيَّ��اِم َع��َل��ى أََج��اَر
��ُم؟85 يُ��َؤمِّ َم��اذَا ��يْ��ِل! ال��سَّ ِل��َه��ذَا َوَه��ْديً��ا تُ��ِري��ُدُه؟ َم��اذَا ال��رِّي��ِح! ِل��َه��ِذي َض��َالًال
اْل��ُم��ثَ��لَّ��ُم86 اْل��َح��ِدي��ُد َع��نْ��َك َف��يُ��ْخ��ِب��َرُه ثَ��نْ��يَ��نَ��ا َراَم الَّ��ِذي اْل��َوبْ��ُل يَ��ْس��أَِل أََل��ْم
َوأْك��َرُم87 َك��ْع��بً��ا ِم��نْ��ُه أْع��َل��ى ��اُه تَ��َل��قَّ ِب��َص��ْوِب��ِه ��َح��اُب ال��سَّ ��اَك تَ��َل��قَّ ��ا َوَل��مَّ
ُم88 ال��دَّ بَ��لَّ��َه��ا َط��اَل��َم��ا ِث��يَ��ابً��ا َوبَ��لَّ اْل��َق��نَ��ا بَ��اَش��َر َط��اَل��َم��ا َوْج��ًه��ا َف��بَ��اَش��َر
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اْل��ُم��تَ��َع��لِّ��ُم89 اْل��َح��اِذَق يَ��تْ��لُ��و ��أِْم ال��شَّ ِم��َن بَ��ْع��َض��ُه يَ��تْ��بَ��ُع اْل��َغ��يْ��ِث َوبَ��ْع��ُض تَ��َالَك
��ُم90 تَ��تَ��َج��شَّ الَّ��ِذي ��ْوُق ال��شَّ ��َم��ُه َوَج��شَّ َق��بْ��َرَه��ا اْل��َخ��يْ��ُل ِب��َك َزاَرْت الَّ��ِت��ي َف��َزاَر
ِم��نْ��ُه��ُم91 ال��ذَُّؤابَ��َة اْل��ُم��ْرِخ��ي اْل��َف��اِرِس َع��َل��ى بَ��َه��اُؤُه َك��اَن اْل��َج��يْ��َش َع��َرْض��َت ��ا َوَل��مَّ
أَيْ��َه��ُم92 اْل��َخ��يْ��ِل ِم��َن َط��ْرٌد ِب��ِه يَ��ِس��ي��ُر َم��اِئ��ٌج ِل��ل��تَّ��َج��اِف��ي��ِف بَ��ْح��ٌر َح��َواَل��يْ��ِه
َويَ��نْ��ِظ��ُم93 اْل��ِج��بَ��اِل أَْش��تَ��اَت ��ُع يُ��َج��مِّ َك��أَنَّ��ُه َح��تَّ��ى اْألَْق��َط��اُر ِب��ِه تَ��َس��اَوْت
ُم��ْع��َج��ُم94 ِب��اْألَِس��نَّ��ِة َس��ْط��ٌر ��ْرِب ال��ضَّ ِم��َن َج��ِب��ي��ِن��ِه َف��ْوَق ِل��ْل��َح��ْرِب َف��تً��ى َوُك��لُّ
أَْرَق��ُم95 ال��تِّ��ِري��َك��ِة تَ��ْح��ِت ِم��ْن َوَع��يْ��نَ��يْ��ِه َض��يْ��َغ��ٌم اْل��ُم��َف��اَض��ِة ِف��ي يَ��َديْ��ِه يَ��ُم��دُّ
��ُم96 اْل��ُم��َس��مَّ ��َالُح َوال��سِّ َل��ِب��َس��تْ��ُه َوَم��ا َوِش��َع��اُرَه��ا َرايَ��اتُ��َه��ا َك��أَْج��نَ��اِس��َه��ا
َف��تَ��ْف��َه��ُم97 بَ��ع��ي��ٍد ِم��ْن إَل��يْ��َه��ا يُ��ِش��ي��ُر َف��َط��ْرُف��ُه اْل��ِق��تَ��اِل ُط��وُل َوأَدَّبَ��َه��ا
يَ��تَ��َك��لَّ��ُم98 َوَم��ا َل��ْح��ًظ��ا َويُ��ْس��ِم��ُع��ه��ا اْل��َوَح��ى تَ��ْع��ِرُف َوَم��ا ِف��ْع��ًال تُ��َج��اِوبُ��ُه
َوتَ��ْرَح��ُم99 ِل��َم��يَّ��اَف��اِرِق��ي��َن تَ��ِرقُّ َك��أَنَّ��َه��ا اْل��يَ��ِم��ي��ِن ذَاِت َع��ْن تَ��َج��انَ��ُف
ُم؟100 اْل��ُم��َه��دَّ ��ِع��ي��ُف ال��ضَّ ُس��وَريْ��َه��ا أَيُّ َدَرْت َزْح��َم��ًة ِب��اْل��َم��نَ��اِك��ِب َزَح��َم��تْ��َه��ا َوَل��ْو
يُ��ْط��َع��ُم101 ال��لَّ��ْح��ِم ِم��َن أَْو يُ��ْس��َق��ى ِم ال��دَّ ِم��َن َك��أَنَّ��ُه َط��اٍو تَ��ْح��َت َط��اٍو ُك��لِّ َع��َل��ى
ُم��تَ��َل��ثِّ��ُم102 َداِرٌع ِح��َص��اٍن ف��ُك��لُّ َف��ْوَق��َه��ا اْل��َف��َواِرِس ِزيُّ اْل��وََغ��ى ِف��ي َل��َه��ا
أَْح��َزُم103 ��رِّ ِب��ال��شَّ ��رِّ ال��شَّ َص��ْدَم َوَل��ِك��نَّ اْل��َق��نَ��ا َع��َل��ى ِب��ال��نُّ��ُف��وِس بُ��ْخ��ًال ذَاَك َوَم��ا
��ُم104 تَ��تَ��َوهَّ َم��ا َس��اءَ ِم��نْ��َه��ا؟ َوأنَّ��َك أَص��َل��َه��ا أَْص��َل��َك اْل��ِه��نْ��ِد ِب��ي��ُض أتَ��ْح��ِس��ُب
��ُم105 تَ��تَ��بَ��سَّ أَْغ��َم��اِدَه��ا ِف��ي ال��تِّ��ي��ِه ِم��َن ُس��يُ��وَف��نَ��ا ِخ��ْل��نَ��ا ��يْ��نَ��اَك َس��مَّ نَ��ْح��ُن إِذَا
َوتَ��ْح��لُ��ُم106 يَ��ْج��َه��لُ��وَن َوَل��ِك��ْن ف��يَ��ْرَض��ى ِب��ُدونِ��ِه يُ��ْدَع��ى َق��طُّ َم��ْل��ًك��ا نَ��َر َوَل��ْم
َوتَ��ْح��ِرُم107 تَ��َش��اءُ َم��ْن تُ��ْع��ِط��ي اْل��َع��يْ��ِش ِم��َن ثَ��ِن��يَّ��ٍة ُك��لَّ اْألَْع��َداءِ َع��َل��ى أََخ��ذَْت
يُ��ْق��َس��ُم108 يَ��ِم��ي��ِن��َك ِم��ْن إالَّ ِرْزَق َوَال يُ��تَّ��َق��ى ِس��نَ��اِن��َك ِم��ْن إالَّ َم��ْوَت َف��َال

الدولة سيف وكان — العرب من محفل يف وأنشدها — الدولة سيف يعاتب وقال
مجلسه يف له بالتعرض إليه وتقدم فيه، خري ال وأحرضمن عليه شق مدُحه عنه تأخر إذا

يعاتبه: فقال مرة، بعد مرة عليه وأكثر يحب، ال بما

َس��َق��ُم109 ِع��نْ��َدُه َوَح��اِل��ي ِب��ِج��ْس��ِم��ي َوَم��ْن َش��ِب��ُم َق��ْل��بُ��ُه ��ْن ِم��مَّ َق��ْل��بَ��اُه َح��رَّ َوا
اْألَُم��ُم110 ْوَل��ِة ال��دَّ َس��يْ��ِف ُح��بَّ َوتَ��دَِّع��ي َج��َس��ِدي بَ��َرى َق��ْد ُح��بٍّ��ا أَُك��تِّ��ُم ِل��ي َم��ا
نَ��ْق��تَ��ِس��ُم111 اْل��ُح��بِّ ِب��َق��ْدِر أَنَّ��ا َف��َل��يْ��َت ِل��ُغ��رَّتِ��ِه ُح��بٌّ يَ��ْج��َم��ُع��نَ��ا َك��اَن إِْن
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َدُم112 ��يُ��وُف َوال��سُّ إَل��يْ��ِه نَ��َظ��ْرُت َوَق��ْد ُم��ْغ��َم��َدٌة اْل��ِه��نْ��ِد َوُس��يُ��وُف ُزْرتُ��ُه َق��ْد
��يَ��ُم113 ال��شِّ اْألَْح��َس��ِن ِف��ي َم��ا أَْح��َس��َن َوَك��اَن ُك��لِّ��ِه��ِم ال��ل��ِه َخ��ْل��ِق أَْح��َس��َن َف��َك��اَن
ِن��َع��ُم114 َط��يِّ��ِه ِف��ي أََس��ٌف َط��يِّ��ِه ِف��ي َظ��َف��ٌر ��ْم��تَ��ُه يَ��مَّ الَّ��ِذي اْل��َع��ُدوِّ َف��ْوُت
اْل��بُ��َه��ُم115 تَ��ْص��نَ��ُع َال َم��ا اْل��َم��َه��ابَ��ُة َل��َك َواْص��َط��نَ��َع��ْت اْل��َخ��ْوِف َش��ِدي��ُد َع��نْ��َك نَ��اَب َق��ْد
َع��َل��ُم116 َوَال أَْرٌض يُ��َواِريَ��ُه��ْم َال أَْن يَ��ْل��َزُم��َه��ا َل��يْ��َس َش��يْ��ئً��ا نَ��ْف��َس��َك أَْل��َزْم��َت
اْل��ِه��َم��ُم؟!117 آثَ��اِرِه ِف��ي ِب��َك تَ��َص��رََّف��ْت َه��َربً��ا ف��انْ��ثَ��نَ��ى َج��يْ��ًش��ا ُرْم��َت أَُك��لَّ��َم��ا
انْ��َه��َزُم��وا118 إِذَا َع��اٌر ِب��ِه��ْم َع��َل��يْ��َك َوَم��ا ُم��ْع��تَ��َرٍك ُك��لِّ ِف��ي َه��ْزُم��ُه��ُم َع��َل��يْ��َك
َوال��لَّ��َم��ُم119 اْل��ِه��نْ��ِد ِب��ي��ُض ِف��ي��ِه تَ��َص��اَف��َح��ْت َظ��َف��ٍر ِس��َوى ُح��ْل��ًوا َظ��َف��ًرا تَ��َرى أََم��ا
َواْل��َح��َك��ُم120 اْل��َخ��ْص��ُم َوأَنْ��َت اْل��ِخ��َص��اُم ِف��ي��َك ُم��َع��اَم��َل��ِت��ي ِف��ي إالَّ ال��نَّ��اِس أَْع��َدَل يَ��ا
َوَرُم121 َش��ْح��ُم��ُه ِف��ي��َم��ْن ��ْح��َم ال��شَّ تَ��ْح��ِس��َب أَْن َص��اِدَق��ًة ِم��نْ��َك نَ��َظ��َراٍت أُِع��ي��ذَُه��ا
َوال��ظُّ��َل��ُم122 اْألَنْ��َواُر ِع��نْ��َدُه اْس��تَ��َوْت إِذَا ِب��نَ��اِظ��ِرِه نْ��يَ��ا ال��دُّ أَِخ��ي انْ��ِت��َف��اُع َوَم��ا
َص��َم��ُم123 ِب��ِه َم��ْن َك��ِل��َم��اِت��ي َوأَْس��َم��َع��ْت أََدِب��ي إَِل��ى اْألَْع��َم��ى نَ��َظ��َر الَّ��ِذي أَنَ��ا
َويَ��ْخ��تَ��ِص��ُم124 َج��رَّاَه��ا اْل��َخ��ْل��ُق َويَ��ْس��َه��ُر َش��َواِرِدَه��ا َع��ْن ُج��ُف��ونِ��ي ِم��ْلءَ أَنَ��اُم
َوَف��ُم125 َف��رَّاَس��ٌة يَ��ٌد أَتَ��تْ��ُه َح��ت��ى َض��ِح��ِك��ي َج��ْه��ِل��ِه ِف��ي ُه َم��دَّ َوَج��اِه��ٍل
ُم��بْ��تَ��ِس��ُم126 ال��لَّ��يْ��َث أَنَّ تَ��ُظ��نُّ��نَّ َف��َال بَ��اِرَزًة ال��لَّ��يْ��ِث نُ��يُ��وَب نَ��َظ��ْرَت إِذَا
َح��َرُم127 َظ��ْه��ُرُه ِب��َج��َواٍد أَْدَرْك��تُ��َه��ا َص��اِح��ِب��َه��ا َه��مِّ ِم��ْن ُم��ْه��َج��ِت��ي َوُم��ْه��َج��ٍة
َوال��َق��َدُم128 اْل��َك��فُّ تُ��ِري��ُد َم��ا َوِف��ْع��لُ��ُه يَ��ٌد َواْل��يَ��َداِن ِرْج��ٌل ال��رَّْك��ِض ِف��ي ِرْج��َالُه
يَ��ْل��تَ��ِط��ُم129 اْل��َم��ْوِت َوَم��ْوُج َض��َربْ��ُت َح��تَّ��ى ِب��ِه اْل��َج��ْح��َف��َل��يْ��ِن بَ��يْ��َن ِس��ْرُت َوُم��ْرَه��ٍف
َواْل��َق��َل��ُم130 َواْل��ِق��ْرَط��اُس َوال��رُّْم��ُح ��يْ��ُف َوال��سَّ تَ��ْع��ِرُف��ِن��ي َواْل��بَ��يْ��َداءُ َوال��لَّ��يْ��ُل َف��اْل��َخ��يْ��ُل
َواْألََك��ُم131 اْل��ُق��وُر ِم��نِّ��ي ��َب تَ��َع��جَّ َح��تَّ��ى ُم��ن��َف��ِرًدا اْل��َوْح��َش ال��َف��َل��َواِت ِف��ي َص��ِح��بْ��ُت
َع��َدُم132 بَ��ْع��َدُك��ْم َش��ْيءٍ ُك��لَّ ِوْج��َدانُ��نَ��ا نُ��َف��اِرَق��ُه��ْم أَْن َع��َل��يْ��نَ��ا يَ��ِع��زُّ َم��ْن يَ��ا
أََم��ُم!133 أَْم��ِرنَ��ا ِم��ْن أَْم��َرُك��ُم أَنَّ َل��ْو ِب��تَ��ْك��ِرَم��ٍة ِم��نْ��ُك��ْم أَْخ��َل��َق��نَ��ا َك��اَن َم��ا
أََل��ُم134 أَْرَض��اُك��ُم إِذَا ِل��ُج��ْرٍح َف��َم��ا َح��اِس��ُدنَ��ا َق��اَل َم��ا َس��رَُّك��ُم َك��اَن إِْن
ِذَم��ُم135 ال��نُّ��َه��ى أَْه��ِل ِف��ي اْل��َم��َع��اِرَف إِنَّ َم��ْع��ِرَف��ٌة — ذَاَك َرَع��يْ��تُ��ْم َل��ْو — َوبَ��يْ��نَ��نَ��ا
َوال��َك��َرُم136 تَ��أْتُ��وَن َم��ا ال��ل��ُه َويَ��ْك��َرُه ف��يُ��ْع��ِج��ُزك��ْم! َع��يْ��بً��ا َل��نَ��ا تَ��ْط��لُ��بُ��وَن َك��ْم
َواْل��َه��َرُم137 ��يْ��ُب ال��شَّ َوذَاِن ال��ثُّ��َريَّ��ا أَنَ��ا َش��َرِف��ي! َع��ْن َوال��نُّ��ْق��َص��اَن اْل��َع��يْ��َب أَبْ��َع��َد َم��ا
يَ��ُم!138 ال��دِّ ِع��نْ��َدُه َم��ْن إَِل��ى يُ��زي��لُ��ُه��نَّ َص��َواِع��ُق��ُه ِع��نْ��ِدي الَّ��ِذي اْل��َغ��َم��اَم َل��يْ��َت
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ال��رُُّس��ُم139 ��اَدُة اْل��َوخَّ ِب��َه��ا تَ��ْس��تَ��ِق��لُّ َال َم��ْرَح��َل��ة ك��لَّ تَ��ق��تَ��ِض��ي��ن��ي ال��نَّ��َوى أََرى
نَ��َدُم140 َودَّْع��تُ��ُه��ْم ِل��َم��ْن َل��يَ��ْح��ُدثَ��نَّ َم��ي��اِم��ِن��نَ��ا َع��ْن ُض��َم��يْ��ًرا تَ��َرْك��َن َل��ِئ��ْن
ُه��ُم141 ف��ال��رَّاِح��لُ��وَن تُ��ف��اِرَق��ُه��ْم َال أَْن َق��َدُروا َوَق��ْد َق��ْوٍم َع��ْن ��ْل��َت تَ��َرحَّ إذَا
يَ��ِص��ُم142 َم��ا اْإلِنْ��َس��اُن يَ��ك��ِس��ُب َم��ا َوَش��رُّ ِب��ِه َص��ِدي��َق َال َم��َك��اٌن اْل��ِب��َالِد َش��رُّ
وال��رََّخ��ُم143 ِف��ي��ِه َس��َواءٌ ال��بُ��َزاِة ُش��ْه��ُب َق��نَ��ٌص َراَح��ِت��ي َق��نَ��َص��تْ��ُه َم��ا َوَش��رُّ
َع��َج��ُم؟144 َوَال ُع��ْرٌب َال ِع��نْ��َدَك تَ��ُج��وُز ِزْع��ِن��َف��ٌة ��ْع��َر ال��شِّ تَ��ُق��وُل َل��ْف��ٍظ ِب��أَيِّ
َك��ِل��ُم145 أَنَّ��ُه إالَّ رَّ ال��دُّ ��َن ُض��مِّ َق��ْد ِم��َق��ٌة أَنَّ��ُه إالَّ ِع��تَ��ابُ��َك َه��ذَا

به: كان مما الدولة سيف عويف وقد وقال

اْألَل��ُم146 أَْع��َداِئ��َك إَِل��ى َع��نْ��َك َوَزاَل َواْل��َك��َرُم ُع��وِف��ي��َت إِذْ ُع��وِف��َي اْل��َم��ْج��ُد
يَ��ُم147 ال��دِّ ِب��َه��ا َوانْ��َه��لَّ��ْت اْل��َم��َك��اِرُم ِب��َه��ا َوابْ��تَ��َه��َج��ْت اْل��َغ��اَراُت ��ِت��َك ِب��ِص��حَّ ��ْت َص��حَّ
َس��َق��ُم148 ِج��ْس��ِم��َه��ا ِف��ي َف��ْق��ُدُه َك��أَنَّ��َم��ا َف��اَرَق��َه��ا َك��اَن نُ��وٌر ��ْم��َس ال��شَّ َوَراَج��َع
يَ��بْ��تَ��ِس��ُم149 َح��يْ��ُث إِالَّ اْل��َغ��يْ��ُث يَ��ْس��ُق��ُط َم��ا َم��ِل��ٍك َع��اِرَض��ْي ِم��ْن ِل��ي بَ��ْرُق��َك َوَالَح
َواْل��َخ��َدُم؟150 اْل��َم��ْخ��ُدوُم يَ��ْش��تَ��ِب��ُه َوَك��يْ��َف ُم��َش��ابَ��َه��ٍة ِم��ْن وَل��يْ��َس��ْت اْل��ُح��َس��اَم يُ��ْس��َم��ى
اْل��َع��َج��ُم151 إِْح��َس��اِن��ِه ِف��ي اْل��ُع��ْرَب َوَش��اَرَك ِب��َم��ْح��ِت��ِدِه نْ��يَ��ا ال��دُّ ِف��ي اْل��ُع��ْرُب تَ��َف��رََّد
اْألَُم��ُم152 آَالِئ��ِه ِف��ي تَ��َق��لَّ��َب َوإْن نُ��ْص��َرتَ��ُه ِل��ْإلِْس��َالِم ال��ل��ُه َوأَْخ��َل��َص
َس��ِل��ُم��وا153 َق��ْد ال��نَّ��اِس ف��ُك��لُّ َس��ِل��ْم��َت إِذَا ب��تَ��ْه��ِن��ئَ��ٍة بُ��ْرءٍ ِف��ي ��َك أَُخ��صُّ َوَم��ا

املنام، يف رآها أنه ويذكر الفقر، يشكو فيها أبياتًا الدولة سيف إىل شاعر وأنفذ
الطيب:154 أبو فقال

اْل��َم��نَ��اِم155 ِف��ي بَ��ْدَرًة َوأَنَ��ْل��نَ��اَك اْألَْح��َالِم ِف��ي ُق��ْل��َت َم��ا َس��ِم��ْع��نَ��ا َق��ْد
اْل��َك��َالِم156 َق��ْدَر ال��نَّ��َواُل َوَك��اَن ءٍ َش��ْي ِب��َال انْ��تَ��بَ��ْه��َت َك��َم��ا َوانْ��تَ��بَ��ْه��نَ��ا
اْألَْق��َالِم؟157 نَ��اِئ��َم ُك��نْ��َت َف��َه��ْل ـ��ِن ـْ اْل��َع��ي�� نَ��اِئ��َم َك��تَ��بْ��تَ��ُه ِف��ي��َم��ا ُك��نْ��َت
اْإلِْع��َداِم158 َم��َع َرْق��َدٌة َال ـ��َداَم ـْ اْإلِع�� َرَق��َد إِذَا اْل��ُم��ْش��تَ��ِك��ي أَيُّ��َه��ا
اْألَنَ��اِم159 َس��يْ��ِف ِخ��َط��اَب َوَم��يِّ��ْز ِم ال��نَّ��ْو ِف��ي اْل��َق��ْوَل َواتْ��ُرِك اْل��َج��ْف��َن اْف��تَ��ِح
َح��اِم��ي160 َراَم ِل��َم��ا َوَال بَ��ِدي��ٌل ـ��ُه ـْ ِم��ن�� َوَال ُم��ْغ��ٍن َع��نْ��ُه َل��يْ��َس الَّ��ِذي
اْل��ِك��َراِم161 َك��ِري��ُم َول��ك��نَّ��ُه ـ��يَ��ا ـْ ال��دُّن�� بَ��ِن��ي ِك��َراُم آبَ��اِئ��ِه ُك��لُّ
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وثالثمائة:162 وأربعني ثالث سنة الحدث ثغر بناءه ويذكر يمدحه وقال

اْل��َم��َك��اِرُم163 اْل��ِك��َراِم َق��ْدِر َع��َل��ى َوتَ��أِْت��ي اْل��َع��َزاِئ��ُم تَ��أِْت��ي اْل��َع��ْزِم أَْه��ِل َق��ْدِر َع��َل��ى
اْل��َع��َظ��اِئ��ُم164 اْل��َع��ِظ��ي��ِم َع��يْ��ِن ِف��ي َوتَ��ْص��ُغ��ُر ِص��َغ��اُرَه��ا ��ِغ��ي��ِر ال��صَّ َع��يْ��ِن ِف��ي َوتَ��ْع��ُظ��ُم
اْل��َخ��َض��اِرم165 اْل��ُج��يُ��وُش َع��نْ��ُه َع��َج��َزْت َوَق��ْد ��ُه َه��مَّ اْل��َج��يْ��َش ْوَل��ِة ال��دَّ َس��يْ��ُف يُ��َك��لِّ��ُف
��َراِغ��ُم166 ال��ضَّ تَ��دَِّع��ي��ِه َال َم��ا َوذَِل��َك نَ��ْف��ِس��ِه ِع��نْ��َد َم��ا ال��نَّ��اِس ِع��نْ��َد َويَ��ْط��لُ��ُب
َواْل��َق��َش��اِع��ُم167 أَْح��َداثُ��َه��ا اْل��َم��َال نُ��ُس��وُر ِس��َالَح��ُه ُع��ْم��ًرا ال��طَّ��يْ��ِر أَتَ��مُّ يُ��ف��دِّي
َواْل��َق��َواِئ��ُم168 أَْس��يَ��اُف��ُه ُخ��ِل��َق��ْت َوَق��ْد َم��َخ��اِل��ٍب ِب��َغ��يْ��ِر َخ��ْل��ٌق َض��رََّه��ا َوَم��ا
اْل��َغ��َم��اِئ��ُم؟169 ��اِق��يَ��يْ��ِن ال��سَّ أَيُّ َوتَ��ْع��َل��ُم َل��ْونَ��َه��ا تَ��ْع��ِرُف اْل��َح��ْم��َراءُ اْل��َح��َدُث َه��ِل
اْل��َج��َم��اِج��ُم170 َس��َق��تْ��َه��ا ِم��نْ��َه��ا َدنَ��ا ��ا َف��َل��مَّ نُ��ُزولِ��ِه َق��بْ��َل اْل��ُغ��رُّ اْل��َغ��َم��اُم َس��َق��تْ��َه��ا
ُم��تَ��َالِط��ُم171 َح��ْوَل��َه��ا اْل��َم��نَ��ايَ��ا َوَم��ْوُج اْل��َق��نَ��ا تَ��ْق��َرُع َواْل��َق��نَ��ا َف��أَْع��َل��ى بَ��نَ��اَه��ا
تَ��َم��اِئ��ُم172 َع��َل��يْ��َه��ا اْل��َق��تْ��َل��ى ُج��ثَ��ِث َوِم��ْن َف��أَْص��بَ��َح��ْت اْل��ُج��نُ��وِن ِم��ثْ��ُل ِب��َه��ا َوَك��اَن
َراِغ��ُم173 َوال��دَّْه��ُر ِب��اْل��َخ��طِّ��يِّ ال��دِّي��ِن َع��َل��ى َف��َرَدْدتَ��َه��ا َس��اَق��َه��ا َدْه��ٍر َط��ِري��َدُة
َغ��َواِرُم174 ِم��نْ��َك يَ��أُْخ��ذَْن ِل��َم��ا َوُه��نَّ أَخ��ذْتَ��ُه َش��ْيءٍ ُك��لَّ ال��لَّ��يَ��اِل��ي تُ��ِف��ي��ُت
اْل��َج��َواِزُم175 َع��َل��يْ��ِه تُ��ْل��َق��ى أَْن َق��بْ��َل َم��َض��ى ُم��َض��اِرًع��ا ِف��ْع��ًال تَ��نْ��ِوي��ِه َم��ا َك��اَن إِذَا
َوَدَع��اِئ��ُم؟!176 َل��َه��ا آَس��اٌس ال��طَّ��ْع��ُن َوذَا َه��ْدَم��َه��ا َوال��رُّوُس ال��رُّوُم ��ي تُ��َرجِّ َوَك��يْ��َف
َظ��اِل��ُم177 َع��اَش َوَال َم��ْظ��لُ��وٌم َم��اَت َف��َم��ا َح��َواِك��ٌم َواْل��َم��نَ��ايَ��ا َح��اَك��ُم��وَه��ا َوَق��ْد
َق��َواِئ��ُم178 َل��ُه��نَّ َم��ا ِب��ِج��يَ��اٍد َس��َرْوا َك��أنَّ��ُه��ْم اْل��َح��ِدي��َد يَ��ُج��رُّوَن أَتَ��ْوَك
َواْل��َع��َم��اِئ��ُم179 ِم��ثْ��ِل��ه��ا ِم��ْن ِث��يَ��ابُ��ُه��ُم ِم��نْ��ُه��ُم اْل��ِب��ي��ُض تُ��ْع��َرِف َل��ْم بَ��َرُق��وا إِذَا
َزَم��اِزُم180 ِم��نْ��ُه اْل��َج��ْوَزاءِ أُذُِن َوِف��ي َزْح��ُف��ُه َواْل��َغ��ْرِب اْألَْرِض ِب��َش��ْرِق َخ��ِم��ي��ٌس
ال��تَّ��َراِج��ُم181 إالَّ اَث اْل��ُح��دَّ تُ��ْف��ِه��ُم َف��َم��ا ��ٍة َوأُمَّ ِل��ْس��ٍن ُك��لُّ ِف��ي��ِه ��َع تَ��َج��مَّ
ُض��بَ��اِرُم182 أَْو َص��اِرٌم إالَّ يَ��بْ��َق َف��َل��ْم نَ��اُرُه اْل��ِغ��شَّ ذَوََّب َوْق��ٌت َف��ِل��لَّ��ِه
يُ��َص��اِدُم183 َال َم��ْن اْألَبْ��َط��اِل ِم��َن َوَف��رَّ َواْل��َق��نَ��ا ْرَع ال��دِّ يَ��ْق��َط��ُع َال َم��ا تَ��َق��طَّ��َع
نَ��اِئ��ُم184 َوْه��َو ال��رََّدى َج��ْف��ِن ِف��ي َك��أَنَّ��َك ِل��َواِق��ٍف َش��كٌّ اْل��َم��ْوِت ِف��ي َوَم��ا َوَق��ْف��َت
بَ��اِس��ُم185 َوثَ��ْغ��ُرَك ��اٌح َوضَّ َوَوْج��ُه��َك َه��ِزي��َم��ًة َك��ْل��َم��ى اْألبْ��َط��اُل ِب��َك تَ��ُم��رُّ
َع��اِل��ُم186 ِب��اْل��َغ��يْ��ِب أَنْ��َت َق��ْوٍم: َق��ْوِل إَِل��ى َوال��نُّ��َه��ى ��َج��اَع��ِة ال��شَّ ِم��ْق��َداَر تَ��َج��اَوْزَت
َواْل��َق��َواِدُم187 تَ��ْح��تَ��َه��ا اْل��َخ��َواِف��ي تَ��ُم��وُت ��ًة َض��مَّ اْل��َق��ْل��ِب َع��َل��ى َج��نَ��اَح��يْ��ِه��ْم َض��َم��ْم��َت
َق��اِدُم188 َوال��نَّ��ْص��ُر ال��لَّ��بَ��اِت إَِل��ى َوَص��اَر َغ��اِئ��ٌب َوال��نَّ��ْص��ُر اْل��َه��اَم��اِت أَتَ��ى ِب��َض��ْرٍب
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َش��اِت��ُم189 ِل��ل��رُّْم��ِح ��يْ��َف ال��سَّ َك��أنَّ َوَح��تَّ��ى َط��َرْح��تَ��َه��ا َح��تَّ��ى ال��رَُّديْ��ِن��يَّ��اِت َح��َق��ْرَت
��َواِرُم190 ال��صَّ اْل��ِخ��َف��اُف اْل��ِب��ي��ُض َم��َف��اِت��ي��ُح��ُه َف��ِإنَّ��َم��ا اْل��َج��ِل��ي��َل اْل��َف��تْ��َح َط��َل��َب َوَم��ْن
َراِه��ُم191 ال��دَّ اْل��َع��ُروِس َف��ْوَق نُ��ِث��َرْت َك��َم��ا ُك��لِّ��ِه اْألَُح��يْ��ِدِب َف��ْوَق نَ��ثَ��ْرتَ��ُه��ُم
اْل��َم��َط��اِع��ُم192 اْل��ُوُك��وِر َح��ْوَل َك��ثُ��َرْت َوَق��ْد ال��ذَُّرا َع��َل��ى اْل��ُوُك��وَر اْل��َخ��ي��ُل ِب��َك تَ��ُدوُس
��َالِدُم193 ال��صَّ اْل��ِع��تَ��اُق َوْه��َي ��اِت��َه��ا ِب��أُمَّ ُزْرتَ��َه��ا أنَّ��َك اْل��ُف��تْ��ِخ ِف��َراُخ تَ��ُظ��نُّ
اْألََراِق��ُم194 ��ِع��ي��ِد ال��صَّ ِف��ي ��ى تَ��تَ��َم��شَّ َك��َم��ا ِب��بُ��ُط��ونِ��َه��ا ��يْ��تَ��َه��ا َم��شَّ َزلِ��َف��ْت إِذَا
َالِئ��ُم195 ِل��ْل��َوْج��ِه اْإلْق��َداِم َع��َل��ى َق��َف��اُه ُم��ْق��ِدٌم ال��دُُّم��ْس��تُ��ُق ذَا يَ��ْوٍم ُك��لِّ أَِف��ي
اْل��بَ��َه��اِئ��ُم؟!196 ال��لُّ��يُ��وِث ِريْ��َح َع��َرَف��ْت َوَق��ْد يَ��ذُوَق��ُه َح��تَّ��ى ال��لَّ��يْ��ِث ِري��َح أَيُ��نْ��ِك��ُر
اْل��َغ��َواِش��ُم197 اْألَِم��ي��ِر َح��ْم��َالُت ��ْه��ِر َوِب��ال��صِّ ِص��ْه��ِرِه َوابْ��ِن ِب��ابْ��ِن��ِه َف��َج��َع��تْ��ُه َوَق��ْد
َواْل��َم��َع��اِص��ُم198 َه��اُم��ُه��ْم َش��َغ��َل��تْ��َه��ا ِب��م��ا ال��ظُّ��بَ��ا َف��ْوتِ��ِه ِف��ي اْألَْص��َح��اَب يَ��ْش��ُك��ُر َم��َض��ى
أََع��اِج��ُم199 ��يُ��وِف ال��سُّ أَْص��َواَت أَنَّ َع��َل��ى ِف��ي��ِه��ِم اْل��َم��ْش��َرِف��يَّ��ِة َص��ْوَت َويَ��ْف��َه��ُم
َغ��اِن��ُم200 ِم��نْ��َك نَ��َج��ا َم��ْغ��نُ��وًم��ا َول��ِك��نَّ َج��َه��اَل��ٍة َع��ْن َال أَْع��َط��اَك ِب��َم��ا يُ��َس��رُّ
َه��اِزُم201 ��ْرِك ِل��ل��شِّ ال��تَّ��ْوِح��ي��ُد َوَل��ِك��نَّ��َك ِل��نَ��ِظ��ي��ِرِه َه��اِزًم��ا َم��ِل��ي��ًك��ا َوَل��ْس��َت
اْل��َع��َواِص��ُم202 َال ِب��ِه نْ��يَ��ا ال��دُّ َوتَ��ْف��تَ��ِخ��ُر َرِب��ي��َع��ٌة َال ِب��ِه َع��ْدنَ��اٌن تَ��َش��رَُّف
نَ��اِظ��ُم203 َوإنِّ��َي ُم��ْع��ِط��ي��ِه َف��ِإنَّ��َك َل��ْف��ُظ��ُه ِل��َي الَّ��ِذي رِّ ال��دُّ ِف��ي اْل��َح��ْم��ُد َل��َك
نَ��اِدُم204 أَنْ��َت َوَال َم��ذُْم��وٌم أَنَ��ا َف��َال اْل��وََغ��ى ِف��ي َع��َط��ايَ��اَك ِب��ي َل��تَ��ْع��ُدو َوإِنِّ��ي
اْل��َغ��َم��اِغ��ُم205 ِم��ْس��َم��َع��يْ��ِه ِف��ي َوَق��َع��ْت إِذَا ِب��ِرْج��ِل��ِه إَِل��يْ��َه��ا َط��يَّ��اٍر ُك��لِّ َع��َل��ى
َع��اِص��ُم206 ِم��نْ��ُه َوَال ُم��ْرتَ��اٌب ِف��ي��ِه َوَال ُم��ْغ��َم��ًدا َل��يْ��َس الَّ��ِذي ��يْ��ُف ال��سَّ أَيُّ��َه��ا أََال
َس��اِل��ُم207 أَنَّ��َك َواْإلِْس��َالِم َوَراِج��ي��َك َواْل��ُع��َال َواْل��َم��ْج��ِد اْل��َه��اِم ِل��َض��ْرِب َه��ِن��ي��ئً��ا
َداِئ��ُم؟!208 ِب��َك اْل��ِع��َدا َه��اَم َوتَ��ْف��ِل��ي��ُق��ُه َوَق��ى َم��ا يْ��َك َح��دَّ ال��رَّْح��َم��ُن يَ��ِق��ي َال َولِ��ْم

إياها وأنشده الهدنة، يطلب الروم ملك رسول ومعهم الثغور فرسان ورد وقد وقال:
وثالثمائة: وأربعني أربع سنة املحرم من بقني عرشة لثالث دخولهم وقت بحرضتهم

َغ��َم��اُم؟!209 ال��ُم��لُ��وِك ُرْس��َل َل��ُه َوَس��حَّ ُه��َم��اُم ال��ُم��لُ��وِك ُك��لَّ َك��ذَا أََراَع
ِق��يَ��اُم؟!210 يُ��ِري��ُد ِف��ي��َم��ا َوأيَّ��اُم��َه��ا َج��اِل��ًس��ا َف��أَْص��بَ��َح نْ��يَ��ا ال��دُّ َل��ُه َوَدانَ��ْت
ِل��َم��اُم211 َك��َف��اُه َل��ْو ِل��َم��اٌم َك��َف��اَه��ا َغ��اِزيً��ا ال��رُّوَم ْوَل��ِة ال��دَّ َس��يْ��ُف َزاَر إِذَا
ِزَم��اُم212 يَ��َديْ��ِه ِف��ي َزَم��اٍن ل��ُك��لِّ َخ��ْط��َوُه ال��نَّ��اِس ِف��ي اْألَْزَم��اُن تَ��تْ��بَ��ُع َف��تً��ى
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تَ��نَ��اُم213 َل��يْ��َس ال��رُّْس��ِل َربِّ َوأَْج��َف��اُن َوِغ��بْ��َط��ًة أَْم��نً��ا ال��رُّْس��ُل َل��َديْ��َك تَ��نَ��اُم
ِل��َج��اُم214 َل��ُه��نَّ َم��ا ُق��بْ��ًال ال��طَّ��ْع��ِن إَِل��ى ُف��َج��اءًَة اْل��ِج��يَ��اِد ِل��ُم��ْع��َرِوِري ِح��ذَاًرا
َك��َالُم215 ��يَ��اُط َوال��سِّ ِف��ي��ِه َوتُ��ْض��َرُب َش��ْع��ُرَه��ا َواْألَِع��نَّ��ُة ِف��ي��ِه تُ��َع��طَّ��ُف
ِك��َراُم216 اْل��ِك��َراِم َف��ْوَق يَ��ُك��ْن َل��ْم إِذَا اْل��َق��نَ��ا َوَال اْل��ِك��َراُم اْل��َخ��يْ��ُل تَ��نْ��َف��ُع َوَم��ا
َم��َالُم؟!217 َوَه��بْ��َت ِف��ي��َم��ا َك��أنَّ��ُه��ُم َل��ُه أَتَ��ْوا ��ا َع��مَّ ال��رُّْس��َل تَ��ُردُّ َك��ْم إَِل��ى
ِذَم��اُم218 ِب��اْل��َك��ِري��ِم اْألََع��اِدي َف��َع��ْوذُ َط��َواَع��ًة ال��ذَِّم��اَم تُ��ْع��ِط��ي َال ُك��نْ��َت َوإْن
َح��َراُم219 ��َل��تْ��َك أَمَّ ِدَم��اءً َوإنَّ َم��ِن��ي��َع��ٌة ��َم��تْ��َك أَمَّ نُ��ُف��وًس��ا َوإِنَّ
تُ��َس��اُم220 َواْل��ِج��َواَر َخ��اُف��وا َوَس��يْ��َف��َك أََج��ْرتَ��ُه َم��ِل��ي��ٍك ِم��ْن َم��ْل��ٌك َخ��اَف إذا
ِزَح��اُم221 ال��لِّ��َط��اِف ِب��اْل��ُك��تْ��ِب َوَح��ْوَل��َك ٌق تَ��َف��رُّ اْل��ِخ��َف��اِف ِب��اْل��ِب��ي��ِض َع��نْ��َك َل��ُه��ْم
ِح��َم��اُم222 َوْه��َو اْل��َع��يْ��ِش بَ��ْع��َض َف��تَ��ْخ��تَ��اُر ُق��لُ��وبَ��َه��ا ال��نُّ��ُف��وِس َح��َالَواُت تَ��ُغ��رُّ
َويُ��َض��اُم223 يَ��ْخ��تَ��اُرَه��ا الَّ��ِذي يَ��ِذلُّ ِع��ي��َش��ٌة ال��زَُّؤاَم��يْ��ِن اْل��ِح��َم��اَم��يْ��ِن َوَش��رُّ
َوَغ��َراُم224 َل��ُه��ْم ذُلٌّ َوَل��ِك��نَّ��ُه ِب��َش��َف��اَع��ٍة يَ��ُك��ْن َل��ْم ُص��ْل��ًح��ا َك��اَن َف��َل��ْو
يُ��َراُم225 يَ��َك��اُد َال َم��ا ِب��تَ��بْ��ِل��ي��ِغ��ِه��ْم َع��َل��يْ��ِه��ِم ال��ثُّ��ُغ��وِر ِل��ُف��ْرَس��اِن َوَم��نٌّ
َل��َخ��اُم��وا226 َخ��اِض��ِع��ي��َن يَ��ُك��ونُ��وا َل��ْم َوَل��ْو َف��أَْق��َدُم��وا َخ��اِض��ِع��ي��َن َج��اءُوا َك��تَ��اِئ��ُب
وََع��اُم��وا227 نَ��َداَك ِف��ي َوَع��اَم��ْت َوَع��زُّوا ُخ��يُ��ولُ��ُه��ْم ذََراَك ف��ي َق��ِدي��ًم��ا وََع��زَّْت
َوَس��َالُم228 ِم��نْ��ُه��ُم تَ��َواَل��ى َص��َالٌة َغ��اَرٍة ُك��لِّ ِف��ي اْل��َم��يْ��ُم��وِن َوْج��ِه��َك َع��َل��ى
إَِم��اُم229 اْل��َم��ْك��ُرَم��اِت ِألَْه��ِل َوأَنْ��َت إَِم��اَم��ُه��ْم يَ��تْ��بَ��ُع��وَن أُنَ��اٍس َوُك��لُّ
َق��تَ��اُم230 ِل��ل��نَّ��اِظ��ِري��َن َوُع��نْ��َوانُ��ُه بَ��َع��ثْ��تَ��ُه ِك��تَ��اٍب َع��ْن َج��َواٍب َوُربَّ
ِخ��تَ��اُم231 َع��ن��ُه ِب��اْل��بَ��يْ��َداءِ ُف��ضَّ َوَم��ا نَ��ْش��ِرِه َق��بْ��ِل ِم��ْن اْل��بَ��يْ��َداءُ ِب��ِه تَ��ِض��ي��ُق
َوُح��َس��اُم232 ذَاِب��ٌل َوُرْم��ٌح َج��َواٌد ثَ��َالثَ��ٌة ِف��ي��ِه ال��نَّ��اِس ِه��َج��اءِ ُح��ُروُف
ِح��َزاُم233 يُ��َح��لَّ أْو نَ��ْص��ٌل ِل��يُ��ْغ��َم��َد َس��اَع��ًة َف��اْل��ُه أتْ��َع��بْ��تَ��َه��ا َق��ْد اْل��َح��ْرِب أَذَا
َع��اُم234 ِع��نْ��َدَك يَ��ْع��َم��ْرَن الَّ��ِذي َف��ِإنَّ ِب��ُه��ْدنَ��ٍة ال��رَِّم��اِح أَْع��َم��اُر َط��اَل َوإِْن
لُ��َه��اُم235 َوْه��َو اْل��َج��يْ��َش ِب��ِه��نَّ َوتُ��ْف��ِن��ي َك��ِث��ي��َرٌة َوْه��َي ��ْم��َر ال��سُّ تُ��ْف��ِن��ي ِزْل��َت َوَم��ا
َوَه��اُم236 ��يُ��وِف ِل��ل��سُّ ِرَق��اٌب َوِف��ي��َه��ا أَْرَض��ُه��ْم َع��اَوْدَت اْل��َج��الُ��وَن َع��اَوَد َم��تَ��ى
ُغ��َالُم237 َوَش��بَّ ِب��نْ��ٌت َك��َع��بَ��ْت َوَق��ْد تُ��ِص��ي��بَ��َه��ا َح��تَّ��ى اْألْوَالَد َل��َك َوَربَّ��ْوا
َوَق��اُم��وا238 َج��َريْ��َت اْل��ُق��ْص��َوى اْل��َغ��ايَ��ِة إَِل��ى انْ��تَ��َه��ْوا إذا َح��تَّ��ى اْل��َج��اُروَن َم��َع��َك َج��َرى
تَ��َم��اُم239 تَ��َم��ْم��َت ُم��ذْ ِل��بَ��ْدٍر َوَل��يْ��َس إنَ��اَرٌة أَنَ��ْرَت ُم��ذْ ِل��َش��ْم��ٍس َف��َل��يْ��َس
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النعمان: معرة بناحية إياه قطعه إقطاع إىل خرج وقد ويودعه، يمدحه وقال

ِل��ِس��َه��اِم��ِه240 ِري��َش��َه��ا ِع��َداُه تُ��َربِّ��ي َم��َراِم��ِه ُف��َؤاَد يُ��ْص��ِم��ي َراِم��يً��ا أَيَ��ا
ِب��ُح��َس��اِم��ِه241 َداِرِه، ِم��ْن ِط��ْرِف��ِه، َع��َل��ى ِث��يَ��اِب��ِه ِف��ي إِْق��َط��اِع��ِه إَِل��ى أَِس��ي��ُر
َغ��َم��اِم��ِه242 َه��اِط��َالُت اْل��ِع��ِب��دَّى َوُروِم َواْل��َق��نَ��ا اْل��ِب��ي��ِض ِم��َن َم��َط��َرتْ��ِن��ي��ِه َوَم��ا
َوِك��َراِم��ِه243 ُف��ْرَس��اِن��ِه ِم��ْن ِف��ي��ِه َوَم��ْن َواْل��ُق��َرى ِب��ال��َم��اِل اْإلِْق��ِل��ي��َم يَ��َه��ُب َف��تً��ى
َك��الِم��ِه244 ِم��ْن ُخ��وِّْل��تُ��ُه ِل��َم��ا َج��َزاءً نَ��َوال��ِه ِم��ْن ُخ��وِّْل��تُ��ُه َم��ا َويَ��ْج��َع��ُل
ِل��ثَ��اِم��ِه245 ِف��ي الَّ��ِت��ي ��ْم��ِس ال��شَّ ُم��َط��اِل��َع��َة َس��َم��اِئ��ِه ِف��ي الَّ��ِت��ي ��ْم��ُس ال��شَّ َزاَل��ِت َف��َال
َوتَ��َم��اِم��ِه246 نُ��ْق��َص��اِن��َه��ا ِم��ْن ��ُب تَ��َع��جَّ ِب��َوْج��ِه��ِه اْل��بُ��ُدوُر تَ��ْج��تَ��اُز َزاَل َوَال

النابغة: بقول متمثًال الدولة سيُف وأنشد

اْل��َك��تَ��اِئ��ِب247 ِق��َراِع ِم��ْن ف��لُ��وٌل ِب��ِه��نَّ ُس��يُ��وَف��ُه��ْم أَنَّ َغ��يْ��َر ِف��ي��ِه��ْم َع��يْ��َب َوَال

مرتجًال: الطيب أبو فقال

َواْل��َق��ِدي��َم��ا248 ال��ُم��َولَّ��َد َح��ِدي��ثَ��ُه��ُم نَ��يْ��ًال ��َع��َراءَ ال��شُّ تُ��وِس��ُع َرأَيْ��تُ��َك
َع��ِظ��ي��َم��ا249 َش��َرًف��ا َم��َض��ى َم��ْن َوتُ��ْع��ِط��ي َج��ِس��ي��ًم��ا َم��اًال بَ��َق��ى َم��ْن َف��تُ��ْع��ِط��ي
َك��ِري��َم��ا250 ُم��نْ��ِش��ِدِه ِم��ثْ��َل نَ��ِش��ي��ًدا ِزيَ��اٍد بَ��يْ��تَ��ْي ُم��نْ��ِش��ًدا َس��ِم��ْع��تُ��َك
ال��رَِّم��ي��َم��ا251 أَْع��ُظ��َم��ُه ِب��ذَاَك َغ��بَ��ْط��ُت َوَل��ِك��ْن َم��ْوِض��َع��ُه أَنْ��َك��ْرُت َف��َم��ا

وعرشين إحدى سنة ضبة وبني حابس بن بعمرو إيقاعه ويذكر يمدحه، وقال
إياها: ينشده ولم وثالثمائة،

ِح��َم��اِم��ي252 َوْق��ِت َق��بْ��َل ِح��َم��اِم��ي َج��َل��بَ��ْت اْآلَراِم َوَم��َراِت��ِع ��بَ��ا ال��صِّ ِذَك��ُر
ال��لُّ��وَّاِم253 َك��تَ��َك��اثُ��ِر َع��َرَص��اِت��ه��ا ِف��ي َع��ل��يَّ اْل��ُه��ُم��وُم تَ��َك��اثَ��َرِت ِدَم��ٌن
ِح��َزاِم254 بْ��ِن ُع��ْرَوَة ِب��َع��يْ��ِن��ْي تَ��بْ��ِك��ي ِب��َه��ا َوَك��َف��ْت َس��َح��ابَ��ٍة ُك��لَّ َف��َك��أنَّ
َك��َالِم��ي255 ِب��اْل��ِع��تَ��اِب َوأَْف��نَ��ْت ِف��ي��َه��ا َك��َع��اِب��َه��ا ِري��َق أَْف��نَ��يْ��ُت َوَل��َط��اَل��َم��ا
َوُع��َراِم256 ِش��رٍَّة ذَيْ��َل��ْي َوتَ��ُج��رُّ َم��َج��انَ��ًة ب��اْل��ِف��َراِق ُ تَ��ْه��َزأ ُك��نْ��َت َق��ْد
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ِب��َس��َالِم257 ��َل��ْت تَ��َرحَّ اْل��َح��يَ��اُة ُه��نَّ َوإِنَّ��َم��ا ال��رَِّك��اِب َع��َل��ى اْل��ِق��بَ��اُب َل��يْ��َس
وَِع��َظ��اِم��ي!258 َم��َف��اِص��ِل��ي ِل��ِخ��َف��اِف��ِه��نَّ اْل��َح��َص��ى َج��َع��َل ال��نَّ��َوى َخ��َل��َق الَّ��ِذي َل��يْ��َت
اْألَْك��َم��اِم259 ِف��ي ال��رَُّق��بَ��اءِ ِم��َن َح��ذًَرا ُش��ئُ��ونِ��نَ��ا َم��اءَ نَ��ُس��حُّ ُم��تَ��َالِح��َظ��يْ��ِن
اْألَْق��َداِم260 َع��َل��ى َق��َط��َرْت َم��ا بَ��ْع��ِد ِم��ْن بَ��ْع��َدَه��ا وَِع��ْش��نَ��ا انْ��َه��َم��َل��ْت أَْرَواُح��نَ��ا
ِس��َج��اِم261 َغ��يْ��َر َل��ُك��نَّ ال��رَِّح��ي��ِل ِع��نْ��َد َك��َص��بْ��ِرنَ��ا ُك��نَّ َج��َريْ��َن يَ��ْوَم ُك��نَّ َل��ْو
نَ��َع��اِم262 َك��َف��ْح��ِل ِدْع��ِب��َل��ٍة َوذَِم��ي��َل اْألََس��ى إالَّ َص��اِح��بً��ا ِل��ي يَ��تْ��ُرُك��وا َل��ْم
َح��َراِم263 َف��ْرَج َع��َل��يَّ إَل��يْ��َك إالَّ َظ��ْه��َرَه��ا َص��يَّ��َر اْألَْح��َراِر َوتَ��َع��ذُُّر
تَ��َم��اِم264 ِل��َغ��يْ��ِر َم��َك��اِرُم��ُه��ْم ُولِ��َدْت أَْه��لُ��ُه َزَم��اٍن ِف��ي اْل��َغ��ِري��بَ��ُة أَنْ��َت
َواْإلِنْ��َع��اِم265 اْإلِْف��َض��اِل َع��َل��ى َع��َل��ًم��ا تَ��َزْل َوَل��ْم ال��نَّ��َواِل بَ��ذِْل ِم��ْن أَْك��ثَ��ْرَت
ُغ��َالِم266 ِس��نَّ وََع��َدْدَت َل��َك��أنَّ��ُه َع��ْن َوَك��بُ��َرْت َك��ِب��ي��َرٍة ُك��لَّ ��ْرَت َص��غَّ
اْإلِْع��َداِم267 ِن��َه��ايَ��ُة ال��ثَّ��نَ��اءِ َع��َدُم َوإِن��َم��ا ال��ثَّ��نَ��اءِ ُح��َل��ِل ِف��ي َوَرَف��ْل��َت
��ْم��َص��اِم268 ب��ال��صَّ ��ْم��َص��اُم ال��صَّ يَ��ْص��نَ��ُع َم��ا اْل��وََغ��ى ِف��ي ِب��َس��يْ��ٍف تُ��َرى َع��َل��يْ��َك َع��يْ��ٌب
اْإلْس��َالِم269 ِم��َن ِح��ي��نَ��ِئ��ٍذ َف��بَ��ِرئْ��ُت َك��اِئ��ٌن ُه��َو أْو َك��اَن ِم��ثْ��لُ��َك َك��اَن إِْن
اْألَيَّ��اِم270 َع��َل��ى ِب��ِه اْف��تَ��َخ��ْرَن َح��تَّ��ى أَيَّ��اُم��ُه ِب��َم��َك��اِن��ِه ُزَه��ْت َم��ِل��ٌك
أَْح��َالِم271 ِب��َال َف��ُه��ُم ِح��ْل��ِم��ِه ِم��ْن أَْح��َالَم��ُه��م اْل��َوَرى َس��َل��َب َوتَ��َخ��الُ��ُه
َواْإلِبْ��َراِم272 ال��نَّ��ْق��ِض أَْوَح��ِديِّ َع��ْن َع��َزَم��اتُ��ُه ��َف��ْت تَ��َك��شَّ اْم��تَ��َح��نْ��َت َوإذَا
ِذَم��اِم273 َق��َض��اءَ نْ��يَ��ا ِب��ال��دُّ يَ��ْرَض َل��ْم نَ��يْ��ِل��ِه َع��ْن بَ��نَ��انَ��ُه َس��أَْل��َت َوإِذَا
اْألَْغ��تَ��اِم!274 َوَض��بَّ��َة َح��اِب َع��ْم��ِرو ِف��ي اْل��َق��نَ��ا َص��نَ��َع َم��ا ِل��لَّ��ِه أَال َم��ْه��ًال
اْألَْح��َك��اِم275 ِف��ي يَ��ُج��ْرَن َوُه��نَّ َج��اَرْت ِف��ي��ِه��ِم اْألَِس��نَّ��ُة تَ��َح��كَّ��َم��ِت ��ا َل��مَّ
اْألَْج��َس��اِم276 َع��َل��ى ُرءوُس��ُه��ُم��و َغ��ِض��بَ��ْت َك��أَنَّ��َم��ا اْل��بُ��يُ��وِت َخ��َل��َل َف��تَ��َرْك��تَ��ُه��ْم
َق��تَ��اِم277 َس��َم��اءِ ِف��ي بَ��يْ��ٍض َونُ��ُج��وُم َدٍم ِم��ْن أَْرٍض َف��ْوَق نَ��اٍس أَْح��َج��اُر
اْألَيْ��تَ��اِم278 أَبُ��و َف��َص��اِح��بُ��َه��ا َح��اَل��ْت ُك��نْ��يَ��ًة ُف��َالٍن أَِب��ي ُك��لِّ َوِذَراُع
اْإلِْح��َج��اِم279 َع��ِن ُم��ْح��ِج��َم��ٌة ال��نَّ��ْق��ِع ِف��ي َوَخ��يْ��لُ��ُه اْألَِم��ي��ِر ِب��َم��ْع��َرَك��ِة َع��ْه��ِدي
َم��َراِم280 َغ��يْ��َر َراَم َم��نَ��اَل��َك يَ��ْل��َق��ى أَْن َراَم َم��ْن َه��اِش��ٍم َدْوَل��ِة َس��يْ��َف يَ��ا
َغ��َم��اِم281 َص��ْوَب أبَ��َويْ��َك ثَ��َرى َوَس��َق��ى ُم��َودٍَّع َغ��يْ��َر َع��َل��يْ��َك َل��ُه اْإلِ َص��لَّ��ى
اْل��َق��ْم��َق��اِم282 َش��ِق��ي��ِق��َك َوْج��َه َوأَراَك ِع��نْ��ِدِه ِم��ْن َم��َه��ابَ��ٍة ثَ��ْوَب َوَك��َس��اَك
لُ��َه��اِم283 َك��اْل��ِغ��َط��مِّ أَْرَع��َن َرْوِق ِف��ي ِب��نَ��ْف��ِس��ِه ال��َع��ُدوِّ بَ��َل��َد َرَم��ى َف��َل��َق��ْد
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ِك��َراِم284 َص��بْ��َر اْل��َح��ْرِب ِف��ي َل��ُك��ْم َف��َرأْت ِف��ي��ُك��ُم اْل��َم��نَ��ايَ��ا تَ��َف��رََّس��ِت َق��ْوٌم
اْل��َه��اِم285 َض��ْرُب َوَك��يْ��َف ��َخ��اءُ ال��سَّ َك��يْ��َف َل��ْوَالُك��ُم اْم��ُرٌؤ َع��ِل��َم َم��ا تَ��ال��ل��ِه

يعارض أنه ملكه عند أقسم البطريق أن الدولة سيف بحرضة تُحدِّث وقد وقال،
ظنه. فخاب ففعل، وُعدده، وعدده ببطارقته ينجده أن وسأله الدرب، يف الدولة سيف

بحلب: أنشده ما آخر وهي وثالثمائة، وأربعني خمس سنة إياها أنشده

اْل��َق��َس��ُم؟286 إْق��َداِم��َك ِف��ي يَ��ِزي��ُدَك َم��اذَا نَ��َدُم اْل��َوَغ��ى ُع��ْق��بَ��ى َع��َل��ى اْل��يَ��ِم��ي��ِن ُع��ْق��بَ��ى
ُم��تَّ��َه��ُم287 ال��ِم��ي��َع��اِد ف��ي أنَّ��َك َدلَّ َم��ا َواِع��ُدُه أَنْ��َت َم��ا َع��َل��ى اْل��يَ��ِم��ي��ِن َوف��ي
اْل��َك��ِل��ُم288 ِع��نْ��َدُه تُ��نْ��َس��ى ��ْرِب ال��ضَّ ِم��َن َف��تً��ى َف��أَْح��نَ��ثَ��ُه ُش��ُم��ْش��ِق��ي��ٍق ابْ��ُن اْل��َف��تَ��ى آَل��ى
َواْل��َك��َرُم289 اْل��ِف��ْع��ِل ُح��ُض��وُر اْل��ِف��َع��اِل َع��َل��ى َح��ِل��ٍف َع��ْن يُ��ْغ��ِن��ي��ِه اْش��تَ��َه��ى َم��ا َوَف��اِع��ٌل
��أَُم290 ال��سَّ ْوَل��ِة ال��دَّ َس��يْ��ِف َغ��يْ��َر ��َه��ا يَ��َم��سُّ ِب��َه��ا ��َراُب ال��ضِّ َط��اَل إذا ��يُ��وِف ال��سُّ ك��لُّ
ال��ِه��َم��ُم291 أَْع��َداِئ��ِه إل��ى ��َل��تْ��ُه تَ��َح��مَّ ��لُ��ُه تَ��َح��مَّ ال َح��تَّ��ى اْل��َخ��يْ��ُل َك��لَّ��ِت َل��ْو
َزَع��ُم��وا؟292 الَّ��ِذي َوال��زَّْع��ُم اْل��َم��ْل��ِك ِب��َم��ْف��َرِق َح��َل��ُف��وا الَّ��ِذي َواْل��َح��ْل��ُف اْل��بَ��َط��اِري��ُق أَيْ��َن
اْل��ِق��َم��ُم293 أَْف��َواُه��َه��ا أَْل��ِس��نَ��ٌة َف��ُه��نَّ َق��ْولِ��ِه��ِم إِْك��ذَاَب َص��َواِرَم��ُه َولَّ��ى
َع��ِل��ُم��وا294 َوَم��ا ِم��نْ��ُه َج��ِه��لُ��وا ِب��َم��ا َع��نْ��ُه َج��َم��اِج��ِم��ِه��ْم ِف��ي ُم��ْخ��ِب��َراٌت نَ��َواِط��ٌق
إَِرُم295 أَْه��لُ��َه��ا َوبَ��اٍر ِم��ثْ��ِل ُك��لِّ ِم��ْن ُم��َق��وََّدًة ُم��ْح��َف��اًة اْل��َخ��يْ��َل ال��رَّاِج��ُع
َواْألََج��ُم296 ِق��نَّ��ْس��ِري��ُن َداَرَك ِب��أَنَّ َس��اِك��نُ��َه��ا ال��َم��ْغ��ُروِر ِب��ْط��ِري��ٍق َك��تَ��لِّ
ال��ظُّ��َل��ُم297 َع��اَدَه��ا ِس��َواَه��ا َق��َص��ْدَت إِذَا َح��َل��ٍب ف��ي ال��ِم��ْص��بَ��اُح أَنَّ��َك َوَظ��نِّ��ِه��ْم
َوَه��ُم��وا298 أَنَّ��ُه��ْم إِالَّ يَ��ْدُع��وَن َواْل��َم��ْوَت َج��ِه��لُ��وا أَنَّ��ُه��ْم إِالَّ يَ��ْع��نُ��وَن ��ْم��َس َوال��شَّ
ُم��ْزَدِح��ُم299 َج��ْف��نَ��يْ��ِه ِف��ي َوَج��يْ��ُش��َك إِالَّ نَ��اِظ��ِرَه��ا َف��تْ��َح َس��ُروٌج تُ��ِت��مَّ َف��َل��ْم
َوتَ��ْل��تَ��ِث��ُم300 أَْح��يَ��انً��ا تَ��ْس��ِف��ُر ��ْم��ُس َوال��شَّ َوبَ��ْق��َع��تَ��َه��ا َح��رَّانً��ا يَ��أُْخ��ذُ َوال��نَّ��ْق��ُع
ِن��َق��ُم301 أَنَّ��َه��ا َل��ْوَال اْل��بُ��ْخ��ُل ِب��َه��ا َوَم��ا ُم��ْم��ِس��َك��ًة ال��رَّاِن ِب��ِح��ْص��ِن تَ��ُم��رُّ ُس��ْح��ٌب
أََم��ُم302 َال َواْل��َج��يْ��ُش أََم��ٌم َال َف��اْألَْرُض تُ��َط��اِولُ��ُه أَْرٍض ِف��ي َك��أَنَّ��َك َج��يْ��ٌش
َع��َل��ُم303 بَ��َدا ِم��نْ��ُه َع��َل��ٌم َم��َض��ى َوإْن َع��َل��ٌم بَ��َدا ِم��نْ��َه��ا َع��َل��ٌم َم��َض��ى إِذَا
اْل��َح��َك��ُم304 آنَ��اِف��َه��ا َع��َل��ى ��َم��تْ��َه��ا َوَوسَّ َش��َك��اِئ��َم��َه��ا ��ْع��َرى ال��شِّ أَْح��َم��ِت َوُش��زٌَّب
ال��لُّ��ُج��ُم305 أَْش��َداِق��َه��ا ِف��ي ِب��اْل��َم��اءِ تَ��ِن��شُّ بُ��َح��يْ��َرتُ��َه��ا ِب��ِس��ْم��نَ��يْ��ٍن َوَرْدَن َح��تَّ��ى
ال��لِّ��َم��ُم306 نَ��بْ��تُ��ُه َخ��ِص��ي��ٍب ِف��ي ال��ظُّ��بَ��ا تَ��ْرَع��ى َج��اِئ��َل��ًة ِه��نْ��ِزي��َط ِب��ُق��َرى َوأَْص��بَ��َح��ْت
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َق��َدُم307 َل��ُه بَ��اًزا َوَال ال��تُّ��َراِب تَ��ْح��َت بَ��َص��ٌر َل��ُه ُخ��ْل��ًدا ِب��َه��ا تَ��َرْك��َن َف��َم��ا
َح��َش��ُم308 ِش��بْ��ِه��َه��ا ِم��ْن َل��َه��ا َم��َه��اًة َوَال ِل��بَ��ٌد ِدْرِع��ِه ِم��ْن َل��ُه ِه��َزبْ��ًرا َوَال
َواْألََك��ُم309 َواْل��ِغ��ي��َط��اُن اْألَْرِض َم��َك��اِم��ُن ِب��ِه��ْم اْل��بَ��اِت��َراِت َش��َف��َراِت َع��َل��ى تَ��ْرِم��ي
يَ��نْ��َع��ِص��ُم؟!310 َل��يْ��َس َم��ا يَ��ْع��ِص��ُم��ُه��ْم َوَك��يْ��َف ب��ِه ُم��ْع��ِص��ِم��ي��َن أَْرَس��نَ��اًس��ا َوَج��اَوُزوا
َش��َم��ُم311 َل��ُه��ْم َط��ْوٍد َع��ْن َك يَ��ُردُّ َوَم��ا َس��َع��ٌة َل��ُه��ْم بَ��ْح��ٍر َع��ْن َك يَ��ُص��دُّ َوَم��ا
َس��ِل��ُم��وا312 َف��َق��ْد ُق��ْدًم��ا تَ��ِل��ُف��وا إذا َق��ْوًم��ا َح��اِم��َل��ًة اْل��َخ��يْ��ِل ِب��ُص��ُدوِر َض��َربْ��تَ��ُه
ال��نَّ��َع��ُم313 اْل��َغ��اَرِة تَ��ْح��َت ��ُل تَ��َج��فَّ ك��َم��ا َخ��يْ��ِل��ِه��ِم َل��بَّ��اِت َع��ْن ال��َم��ْوُج ��ُل تَ��َج��فَّ
ُح��َم��ُم314 َم��ْس��ُك��ونُ��َه��ا ِرَم��ٌم ُس��كَّ��انُ��ُه بَ��َل��ٍد َوِف��ي ِف��ي��ِه تَ��ْق��ُدُم��ُه��ْم َع��بَ��ْرَت
تَ��ْض��َط��ِرُم315 اْل��يَ��ْوِم ذَا إَل��ى اْل��َم��ُج��وِس َق��بْ��َل ُع��ِب��َدْت ال��ت��ي ال��نَّ��اُر ��ِه��ِم أَُك��فِّ َوِف��ي
َع��َظ��ُم��وا316 َم��ْع��َش��ًرا تُ��َع��ظِّ��ْم أْو ِب��َح��دَِّه��ا َص��ُغ��ُروا َم��ْع��َش��ًرا ��ْر تُ��َص��غِّ إْن ِه��نْ��ِديَّ��ٌة
َواْل��ُح��َرُم317 اْألَْط��َف��اُل َوَل��َك أَبْ��َط��الُ��َه��ا َل��َه��ا َف��َك��اَن ِب��ْط��ِري��ٍق تَ��لَّ َق��اَس��ْم��تَ��َه��ا
َرثَ��ُم318 نَ��ْض��ِح��ِه ِم��ْن َج��َح��اِف��ِل��َه��ا َع��َل��ى ُم��ْق��َربَ��ٌة ال��تَّ��يَّ��اِر َزبَ��َد ِب��ِه��ْم تَ��ْل��َق��ى
اْألََل��ُم319 ِب��َه��ا َال ِب��َق��ْوٍم َم��ْك��ُدوَدٌة أَبْ��ُط��ِن��َه��ا ُركَّ��اُب َف��َواِرُس��َه��ا ُدْه��ٌم
ِش��يَ��ُم320 َوَال م��نْ��َه��ا ِخ��َل��ٌق َل��َه��ا َوَم��ا ب��َه��ا اْل��َع��ُدوَّ ِك��ْدَت الَّ��ِت��ي اْل��ِج��يَ��اِد ِم��َن
َف��ِه��ُم321 س��ام��ٌع َوَع��اُه َح��ْرٍف َك��َل��ْف��ِظ َع��َج��ٍل َع��َل��ى َوْق��ٍت ف��ي َرأِْي��َك ِن��تَ��اُج
َع��ُم��وا322 أَبْ��َص��ُروَك ��ا َف��َل��مَّ يُ��بْ��ِص��ُروَك أَْن َل��َج��ٍب ِف��ي ْرِب ال��دَّ َغ��َداَة تَ��َم��نَّ��ْوا َوَق��ْد
َغ��َم��ُم323 َوْج��ه��ه ف��ي َوَس��ْم��َه��ِريَّ��تُ��ه ُغ��رَّتُ��ُه أَنْ��َت ِب��َخ��ِم��ي��ٍس َص��َدْم��تَ��ُه��ْم
تَ��نْ��َه��ِزُم324 َواْألَْرَواُح َح��ْوَل��َك يَ��ْس��ُق��ْط��َن ُج��ُس��وُم��ُه��ُم ِف��ي��ِه��ْم َم��ا أَثْ��بَ��َت َف��َك��اَن
َف��ْوَق��ُه��ْم325 اْل��يَ��ْوِم ِم��ْلءَ َواْل��َم��ْش��َرِف��يَّ��ُة َخ��ل��َف��ُه��ْم ال��طُّ��ْرِق ِم��ْلءَ َواْألَْع��َوِج��يَّ��ُة
تَ��ْص��َط��ِدُم326 اْل��َج��وِّ ِف��ي ُق��َل��ٌل تَ��َواَف��َق��ْت َص��اِع��َدًة ��ْربَ��اُت ال��ضَّ تَ��َواَف��َق��ِت إِذَا
تَ��بْ��تَ��ِس��ُم327 َوْه��َي يَ��نْ��أَى َف��ْه��َو انْ��ثَ��نَ��ى أَالَّ أَِل��يَّ��تَ��ُه ُش��ُم��ْش��ِق��ي��ٍق ابْ��ُن َوأْس��َل��َم
َويَ��ْغ��تَ��ِن��ُم328 اْألَْدنَ��ى ال��نَّ��َف��َس َف��يَ��ْس��ِرُق ِل��ُم��ْه��َج��ِت��ِه اْألَْق��َص��ى ال��نَّ��َف��َس يَ��أُْم��ُل َال
ِديَ��ُم329 أَثْ��نَ��اِئ��َه��ا ِف��ي اْألَِس��نَّ��ِة َص��ْوُب َس��اِب��َغ��ٌة اْل��ُف��ْرَس��اِن َق��نَ��ا َع��نْ��ُه تَ��ُردُّ
َق��َل��ُم330 َف��ْوَق��َه��ا ِس��نَ��اٍن ُك��لَّ َك��أَنَّ تَ��نْ��ُف��ذَُه��ا َل��يْ��َس اْل��َع��َواِل��ي ِف��ي��َه��ا تَ��ُخ��طُّ
ال��رََّخ��ُم331 َش��ْخ��َص��ُه َل��َواَرْت َع��نْ��ُه َزلَّ َل��ْو َش��َج��ٍر ِم��ْن َواَراُه َم��ا اْل��َغ��يْ��ُث َس��َق��ى َف��َال
َوال��نَّ��َغ��ُم332 َواْألَْوتَ��اُر اْل��ُم��َداَم��ِة ُش��ْرُب ِب��ِه َق��َف��ْل��َت َف��ْخ��ٍر َع��ْن اْل��َم��َم��اِل��َك أَْل��َه��ى
ال��نِّ��َع��ُم333 ِم��نْ��ُه��َم��ا ِب��أَْم��َض��ى تُ��ْس��تَ��َداُم ال ُش��َط��ٍب ذَا ال��ل��ِه ُش��ْك��ِر َف��ْوَق ُم��َق��لَّ��ًدا
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َدُم334 أََج��اَب َض��ْرٍب ِب��َال َدَع��ْوَت َف��َل��ْو َط��اَع��تَ��َه��ا ال��رُّوِم ِدَم��اءُ إَِل��يْ��َك أَْل��َق��ْت
َه��َرُم335 َوَال َم��ْوٌت يُ��ِص��ي��بُ��ُه��ُم َف��َم��ا َح��اِدثَ��ٍة ُك��لَّ ِف��ي��ِه��ْم ال��َق��تْ��ُل يُ��َس��اِب��ُق
اْل��ُح��لُ��ُم336 َغ��يْ��َرَه��ا نَ��ْف��ًس��ا ُج يُ��َف��رِّ نَ��ْف��ٌس َم��َح��اِج��ِرِه َع��ْن َع��ِل��يٍّ ُرَق��اَد نَ��َف��ْت
َواْل��َع��َج��ُم337 اْل��ُع��ْرُب َوُه��َداُه ِق��يَ��اَم��ُه َش��ِه��َدْت الَّ��ِذي اْل��َه��اِدي اْل��َم��ِل��ُك اْل��َق��اِئ��ُم
َواْل��َح��َرُم338 ُك��وَف��اُن َوَل��ُه ِب��َس��يْ��ِف��ِه َف��َواِرَس��َه��ا نَ��ْج��ٍد ِف��ي ��ِر اْل��ُم��َع��فِّ ابْ��ُن
ُخ��ِت��ُم��وا339 يَ��ًدا ِب��أَْس��َخ��اُه��ْم اْل��ِك��َراَم إنَّ ُرؤيَ��ِت��ِه بَ��ْع��َد َك��ِري��ًم��ا تَ��ْط��لُ��بَ��نَّ َال
��َم��ُم340 ال��صَّ أُْح��ِم��َد َح��تَّ��ى اْل��َق��ْوُل أُْف��ِس��َد َق��ْد َش��اِع��ِرِه بَ��ْع��َد ِب��ِش��ْع��ٍر تُ��بَ��اِل َوَال

صباه: يف قوله من وهي مذهبه، عن يستكشفه أن وأراد إنسانًا، يمدح وقال

أَنْ��َج��َم��ا341 ُف��َؤاٍد َع��َل��ى أََق��اَم َه��مٌّ أَْل��َوَم��ا َل��ْوَم��ِك َويْ��ِك أََراِن��ي ��ي ُك��فِّ
َدَم��ا342 َوَال ��َق��اُم ال��سَّ َف��يُ��نْ��ِح��َل��ُه َل��ْح��ًم��ا اْل��َه��َوى َل��ُه يُ��َخ��لِّ َل��ْم ِج��ْس��ٍم َوَخ��يَ��اُل
َج��َه��نَّ��َم��ا343 ِف��ي��ه َل��َظ��نَ��نْ��ِت َج��نَّ��ِت��ي يَ��ا َل��ِه��ي��بَ��ُه َرأَيْ��ِت َل��ْو َق��ْل��ٍب َوُخ��ُف��وُق
َع��ْل��َق��َم��ا344 ُح��بٍّ ُك��لِّ َح��َالَوَة تَ��َرَك��ْت أَبْ��َرَق��ْت ِح��بٍّ َص��دِّ َس��َح��ابَ��ُة َوإِذَا
اْألَْع��ُظ��َم��ا345 َوَرضَّ َج��َس��ِدي ��نَ��ى ال��ضَّ أََك��َل َم��ا َل��ْوَالَك الَّ��ِذي َداِه��يَ��َة َوْج��َه يَ��ا
ُم��ْع��ِدَم��ا346 َوِم��نْ��َه��ا َك��ِب��ِدي ِم��ْن أَْص��بَ��ْح��ُت َف��ِإنَّ��ِن��ي ��لُ��وُّ ال��سُّ أَْغ��نَ��اَه��ا َك��اَن إِْن
ُم��ْظ��ِل��َم��ا347 َل��يْ��ًال تُ��ِق��لُّ ال��نَّ��َه��اِر َش��ْم��ُس نَ��اِب��ٌت َف��َالٍة نَ��َق��َوْي َع��َل��ى ُغ��ْص��ٌن
َم��ْغ��نَ��َم��ا348 ِل��ُغ��ْرِم��َي ِل��تَ��ْج��َع��َل��ِن��ي إِالَّ ُم��تَ��َش��اِب��ٍه ِف��ي اْألَْض��َداُد تُ��ْج��َم��ِع َل��ْم
َوأَْف��َح��َم��ا349 َواِص��ِف��ي��ِه َف��أَنْ��َط��َق بَ��َه��َرْت الَّ��ت��ي اْل��َف��ْض��ِل أَِب��ي أَْوَح��ِدنَ��ا َك��ِص��َف��اِت
أَْج��َرَم��ا350 َق��ْد َك��َم��ْن ُم��ْع��تَ��ِذًرا أَْع��َط��اَك أَْع��َج��ْل��تَ��ُه َف��ِإْن ُم��بْ��تَ��ِدًرا يُ��ْع��ِط��ي��َك
ُم��تَ��َع��ظِّ��َم��ا351 يُ��َرى أَْن ال��تَّ��َواُض��َع َويَ��َرى ُم��تَ��َواِض��ًع��ا يُ��َرى أَْن ال��تَّ��َع��ظُّ��َم َويَ��َرى
ُم��َح��رََّم��ا352 ال��نَّ��َواِل َع��َل��ى ��َؤاَل ال��سُّ َخ��اَل َك��أَنَّ��َم��ا اْل��ِم��َط��اِل َع��َل��ى اْل��َف��َع��اَل نَ��َص��َر
َس��َم��ا353 َم��ْن أَْس��َم��ى اْل��َم��َل��ُك��وِت ِذي ذَاِت ِم��ْن َج��ْوَه��ًرا ��ى اْل��ُم��َص��فَّ ال��َم��َل��ُك أَيُّ��َه��ا يَ��ا
يُ��ْع��َل��َم��ا354 َل��ْن َم��ا ِع��ْل��َم تَ��ْع��َل��ُم ف��تَ��َك��اُد َالُه��وتِ��يَّ��ًة ِف��ي��َك تَ��َظ��اَه��َر نُ��وٌر
يَ��تَ��َك��لَّ��َم��ا355 أَْن ِم��نْ��َك ُع��ْض��ٍو ُك��لِّ ِم��ْن َف��َص��اَح��ًة نَ��َط��ْق��َت إِذَا ِف��ي��َك َويُ��ِه��مُّ
َف��أَْح��لُ��َم��ا؟!356 َل��ِه ِب��اْإلِ يَ��ْح��لُ��ُم َك��اَن َم��ْن نَ��اِئ��ٌم أَنِّ��َي َوأَُظ��نُّ ُم��بْ��ِص��ٌر أَنَ��ا
��َم��ا357 تَ��َوهُّ اْل��ِع��يَ��اِن ِم��َن اْل��يَ��ِق��ي��ُن َص��اَر إِنَّ��ُه َح��تَّ��ى َع��َل��يَّ اْل��ِع��يَ��اُن َك��بُ��َر
أَنْ��ُع��َم��ا358 اْل��يَ��تَ��اَم��ى َع��َل��ى تَ��ُع��وُد ِن��َق��ٌم أَْم��واِل��ِه ِف��ي يَ��َديْ��ِه ِل��ُج��وِد َم��ْن يَ��ا
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ُم��ْس��ِل��َم��ا359 ذَا َم��ا ال��َم��اِل: بَ��يْ��ُت َويَ��ُق��وَل َع��اِق��ًال ذَا َم��ا ال��نَّ��اُس: يَ��ُق��وَل َح��تَّ��ى
ُم��تَ��ْرِج��َم��ا360 أُِري��ُد ِل��َم��ا تُ��ِري��ُد َال إِذْ َل��ُه إِذَْك��اِري تَ��ْرُك ِم��ثْ��ِل��َك إِذَْك��اُر

صباه: يف وقال

ُم��ْح��ِرِم؟ ِزيِّ ِف��ي أَنْ��َت ِح��ي��ٍن أَيِّ إَِل��ى
َك��ِم؟361 َوإَِل��ى ِش��ْق��َوٍة ف��ي َم��تَ��ى َوَح��تَّ��ى

ُم��َك��رًَّم��ا ��يُ��وِف ال��سُّ تَ��ْح��َت تَ��ُم��ْت َوإِالَّ
ُم��َك��رَِّم362 َغ��يْ��َر ال��ذُّلَّ َوتُ��َق��اِس تَ��ُم��ْت

َم��اِج��ٍد ِوثْ��بَ��َة ِب��ال��ل��ِه َواِث��ًق��ا َف��ِث��ْب
اْل��َف��ِم363 ف��ي ال��نَّ��ْح��ِل َج��نَ��ى اْل��َه��يْ��َج��ا ف��ي اْل��َم��ْوَت يَ��َرى

صباه: يف وقال

ِب��ال��لِّ��َم��ِم364 ِم��نْ��ُه ِف��ْع��ًال أَْح��َس��ُن ��يْ��ُف وال��سَّ ُم��ْح��تَ��ِش��ِم َغ��يْ��َر ِب��َرأِْس��ي أََل��مَّ َض��يْ��ٌف
ال��ظُّ��َل��ِم365 ِم��َن َع��يْ��ِن��ي ِف��ي أَْس��َوُد َألَنْ��َت َل��ُه بَ��يَ��اَض ال بَ��يَ��اًض��ا بَ��ِع��ْدَت إِبْ��َع��ْد
اْل��ُح��لُ��ِم366 بَ��اِل��َغ َوَش��يْ��ِب��ي ِط��ْف��ًال َه��َواَي تَ��ْغ��ِذيَ��ِت��ي ��يْ��ِب َوال��شَّ َق��اِت��َل��ِت��ي ِب��ُح��بِّ
َدِم��ي367 تُ��ِري��ُق ال ِخ��َم��اٍر ِب��ذَاِت َوَال أَُس��اِئ��لُ��ُه َال ِب��َرْس��ٍم أَُم��رُّ َف��َم��ا
ُم��ْل��تَ��ِئ��ِم368 َغ��يْ��ِر وَش��ْع��ٍب ال��رَِّح��ي��ِل يَ��ْوَم ُم��ن��َص��ِدٍع َغ��يْ��ِر َوَف��اءٍ َع��ْن ��َس��ْت تَ��نَ��فَّ
ِل��َف��ِم369 َف��ًم��ا َخ��ْوٍف َع��َل��ى َوَق��بَّ��َل��تْ��ِن��ي أَْدُم��ِع��َه��ا َم��ْزُج َوُدُم��وِع��ي َق��بَّ��ْل��تُ��َه��ا
اْألَُم��ِم370 َس��اِل��َف َألَْح��يَ��ا تُ��ْربً��ا َص��اَب َل��ْو ُم��َق��بَّ��ِل��َه��ا ِم��ْن َح��يَ��اٍة َم��اءَ َف��ذُْق��ُت
ِب��اْل��َع��نَ��ِم371 اْل��َوْرِد َف��ْوَق ال��طَّ��لَّ وتَ��ْم��َس��ُح ُم��ْج��ِه��َش��ًة ال��ظَّ��بْ��ي ِب��َع��يْ��ِن إَِل��يَّ تَ��ْرنُ��و
َح��َك��ِم372 ِم��ْن أَْف��ِدي��ِك ُك��لِّ��ِه��ِم ِب��ال��نَّ��اِس ُم��نْ��ِص��َف��ٍة َغ��يْ��َر ِف��ي��نَ��ا ُح��ْك��َم��ِك ُرَويْ��َد
أََل��ْم373 ِم��ْن أَْج��نَ��نْ��ُت الَّ��ِذي تُ��ِج��نِّ��ي َوَل��ْم َج��َزٍع ِم��ْن أَبْ��َديْ��ُت الَّ��ِذي ِم��ثْ��َل أَبْ��َديْ��ِت
َس��َق��ِم374 ِم��ْن ثَ��ْوبَ��يْ��ِن ِف��ي ِم��ثْ��ِل��َي َوِص��ْرِت أَْص��َغ��ُرُه اْل��ُح��ْس��ِن ثَ��ْوَب َل��بَ��زَِّك إِذَْن
ِش��يَ��ِم��ي375 ِم��ْن ِب��اْإلِْق��َالِل اْل��َق��نَ��اَع��ُة َوَال أََرِب��ي ِم��ْن ِب��اْآلَم��اِل ال��تَّ��َع��لُّ��ُل َل��يْ��َس
ِه��َم��ِم��ي376 ُط��ْرَق��َه��ا َع��َل��يْ��َه��ا تَ��ُس��دَّ َح��تَّ��ى تَ��تْ��ُرُك��ِن��ي ال��دَّْه��ِر بَ��نَ��اِت أَُظ��نُّ َوَال
تَ��لُ��ِم377 َوَال َواْع��ذُْرنِ��ي اْل��َح��اِل ��ِة ِب��ِرقَّ ِج��َدِت��ي َع��َل��ى أَْخ��نَ��ْت الَّ��ِت��ي ال��لَّ��يَ��اِل��ي لُ��ِم
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اْل��َك��ِل��ِم378 َع��َل��ى َوَم��ْح��ُص��ولِ��ي ُج��وٍد َوِذْك��َر َغ��نَ��ٍم َع��َل��ى َوَم��ْح��ُص��ولِ��ي أُنَ��اًس��ا أََرى
اْل��َع��َدِم379 ِم��َن أَثْ��َرى َك��َم��ا ِم��نْ��َه��ا يُ��ثْ��ِر َل��ْم ُم��ُروَّتِ��ِه ِم��ْن َف��ِق��ي��ًرا َم��اٍل َوَربُّ
��َم��ِم380 ال��صَّ ��ِة ِص��مَّ َع��ْن َخ��بَ��ِري َويَ��نْ��َج��ِل��ي َم��ْض��ِرِب��ِه ِم��ثْ��َل ِم��نِّ��ي ال��نَّ��ْص��ُل َس��يَ��ْص��َح��ُب
ُم��ْق��تَ��َح��ِم381 َالَت َح��تَّ��ى أُْق��ِح��ُم َف��اْآلَن ُم��ْص��َط��بَ��ٍر َالَت َح��تَّ��ى تَ��َص��بَّ��ْرُت َل��َق��ْد
َق��َدِم382 َع��َل��ى َس��اٍق ِم��ْن أَْق��َوُم َواْل��َح��ْرُب َس��اِه��َم��ًة اْل��َخ��يْ��ِل ُوُج��وَه َألَتْ��ُرَك��نَّ
ال��لَّ��َم��ِم383 ِم��َن َض��ْربً��ا ِب��َه��ا َك��أَنَّ َح��تَّ��ى يُ��ق��ِل��ُق��َه��ا َوال��زَّْج��ُر يُ��ْح��ِرُق��َه��ا َوال��طَّ��ْع��ُن
ال��لُّ��ُج��ِم384 َع��َل��ى َم��ْع��ُص��وٌب ��اُب ال��صَّ َك��أَنَّ��َم��ا َك��اِل��َح��ٌة َف��ْه��َي اْل��َع��َواِل��ي َك��لَّ��َم��تْ��َه��ا َق��ْد
اْل��َخ��َدِم385 َدْوَل��ِة ِم��ْن َل��ُه أََدْل��ُت َح��تَّ��ى ُم��نْ��تَ��ِظ��ِري َزاَل َم��ا ُم��نْ��َص��ِل��ٍت ِب��ُك��لِّ
اْل��َح��َرِم386 ف��ي ��اِج اْل��ُح��جَّ َدَم َويَ��ْس��تَ��ِح��لُّ نَ��اِف��َل��ًة اْل��َخ��ْم��َس ��َل��واِت ال��صَّ يَ��َرى َش��يْ��ٍخ
يَ��ِرِم387 َوَل��ْم َراَم��تْ��ُه اْل��َك��تَ��اِئ��ِب أُْس��ُد ِب��ِه اْل��َع��َج��اِج تَ��ْح��َت نُ��ِط��َح��ْت َوُك��لَّ��َم��ا
يَ��ِم388 ال��دِّ َع��ِن اْل��َج��اِري ِم ِب��ال��دَّ َوتَ��ْك��تَ��ِف��ي بَ��اِرَق��ِت��ي اْل��َج��وِّ بُ��ُروَق اْل��ِب��َالَد تُ��نْ��ِس��ي
وال��نَّ��َع��ِم389 ��اءِ ِل��ل��شَّ ال��رََّدى َخ��ْوِف ِح��يَ��اَض َواتَّ��ِرِك��ي ن��ْف��ِس يَ��ا ال��رََّدى ِح��يَ��اَض ِرِدي
َواْل��َك��َرِم390 اْل��َم��ْج��ِد أُمِّ ابْ��َن ُدِع��ي��ُت َف��َال َس��اِئ��َل��ًة اْألَْرَم��اِح َع��َل��ى أَذَْرِك َل��ْم إِْن
َوَض��ِم؟!391 َع��َل��ى َل��ْح��ٌم َج��اِئ��َع��ٌة َوال��طَّ��يْ��ُر َظ��اِم��ئَ��ٌة َواْألَْس��يَ��اُف اْل��ُم��ْل��َك أَيَ��ْم��ِل��ُك
يَ��نَ��ِم392 َل��ْم ال��نَّ��ْوِم ِف��ي َل��ُه َم��ثَ��ْل��ُت َوَل��ْو َظ��َم��أٍ ِم��ْن َم��اَت َم��اءً رَآِن��َي َل��ْو َم��ْن
َواْل��َع��َج��ِم393 اْل��ُع��ْرِب ُم��لُ��وِك ِم��ْن َع��َص��ى َوَم��ْن َغ��ًدا ��ْف��َرتَ��يْ��ِن ال��شَّ َرِق��ي��ِق ُك��لِّ ِم��ي��َع��اُد
ِب��ِه��ِم394 َل��َه��ا أَْرَض��ى َف��َم��ا تَ��َولَّ��ْوا َوإِْن َل��ُه��ُم ِب��َه��ا َق��ْص��ِدي َف��َم��ا أََج��ابُ��وا َف��ِإْن

تهوره من شاهده قد كان ما عىل الالذقي، إسماعيل بن معاذ هللا عبد أبو وعذله
فقال:395

َم��َق��اِم��ي396 اْل��َه��يْ��َج��ا ِف��ي َع��نْ��َك َخ��ِف��يٌّ إِنِّ��ي ُم��َع��اذُ َل��ِه اْإلِ َع��بْ��ِد أَبَ��ا
اْل��ِج��َس��اِم397 ِب��اْل��ُم��َه��ِج ِف��ي��ِه نُ��َخ��اِط��ُر َوأَنَّ��ا َط��َل��ِب��ي َم��ا َج��ِس��ي��َم ذََك��ْرَت
اْل��ِح��َم��اِم398 ُم��َالَق��اِة ِم��ْن َويَ��ْج��َزُع ِم��نْ��ُه ال��نَّ��َك��بَ��اُت تَ��أُْخ��ذُ أَِم��ثْ��ِل��ي
ُح��َس��اِم��ي399 َم��ْف��ِرِق��ِه َش��ْع��َر ��َب َل��َخ��ضَّ َش��ْخ��ًص��ا إَِل��يَّ ال��زََّم��اُن بَ��َرَز َوَل��ْو
ِزَم��اِم��ي400 يَ��ِدَه��ا َوِف��ي َس��اَرْت َوَال ال��لَّ��يَ��اِل��ي َم��ِش��ي��ئَ��تَ��َه��ا بَ��َل��َغ��ْت َوَم��ا
َواْل��َم��نَ��اِم!401 ��ِظ ال��تَّ��يَ��قُّ ِف��ي َف��َويْ��ٌل ِم��نِّ��ي اْل��َخ��يْ��ِل ُع��يُ��وُن اْم��تَ��َألَْت إِذَا
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فقال: بك، رسوًرا الكأس هذه ُب أَْرشَ كالب: بني بعض له وقال

اْل��َك��ْرُم402 َش��ِرَب ِم��ثْ��ِل��ِه ِم��ْن الَّ��ِذي َش��ِربْ��نَ��ا ً ُم��َه��نَّ��أ ِص��ْرًف��ا اْل��َخ��ْم��َر َش��ِربْ��َت َم��ا إِذَا
اْل��َع��ْزُم403 َوَس��اِق��ي��ِه��ُم ِريٍّ��ا ��ونَ��َه��ا يُ��َس��قُّ اْل��َق��نَ��ا نَ��َداَم��اُه��ُم َق��ْوٌم َح��بَّ��ذَا أََال

ليرشبنها: بالطالق وحلف بكأس يده إنسان له مد وقد وقال

اْل��ُخ��ْرُط��وِم404 ِب��ه��ِذِه َألَُع��لِّ��َل��نَّ أَِل��يَّ��ًة ال��طَّ��َالَق بَ��َع��َث َل��نَ��ا َوأٍَخ
أَِث��ي��ِم405 َغ��يْ��َر َوَش��ِربْ��ُت ُش��ْرِب��َه��ا َع��ْن ��اَرًة َك��فَّ ِع��ْرَس��ُه َردِّي َف��َج��َع��ْل��ُت

التنوخي: إسحق بن الحسني يمدح وقال

��ْق��ِم406 ال��سُّ ِم��َن ِب��ي الَّ��ِذي ِم��ثْ��َل ِب��َه��ا َل��َع��لَّ ال��ظُّ��ْل��ِم َغ��ايَ��ُة ُظ��ْل��ِم��َه��ا ف��ي ال��نَّ��َوى َم��َالِم��ي
َخ��ْص��ِم��ي407 ِف��ي��ُك��ُم تَ��ُك��ْن َل��ْم تُ��ِرْدُك��ْم َل��ْم َوَل��ْو ِل��َق��اءَُك��ْم َع��نِّ��ي تَ��ْزِو َل��ْم تَ��َغ��ْر َل��ْم َف��َل��ْو
اْل��َوْس��ِم��ي408 نَ��اِئ��َل��َه��ا َك��اَن َولِ��يٍّ ِب��َغ��يْ��ِر الَّ��ِت��ي ال��ظَّ��بْ��يَ��ُة ِب��اْل��َع��ْوَدِة أَُم��نْ��ِع��َم��ٌة
ال��ظَّ��ْل��ِم409 بَ��اِرِد ِم��ْن اْل��َوْج��ِد َح��رَّ ��ْف��ُت تَ��َرشَّ َف��َك��أَنَّ��ِن��ي ُس��ْح��َرًة َف��اَه��ا ��ْف��ُت تَ��َرشَّ
َوال��نَّ��ْظ��ِم410 اْل��ُح��ْس��ِن ِف��ي رِّيُّ ال��دُّ َوَم��بْ��ِس��ُم��َه��ا َوَك��َالُم��َه��ا ِع��ْق��ُدَه��ا تَ��َس��اَوى َف��تَ��اٌة
َوال��طَّ��ْع��ِم411 ال��رِّي��ِح ف��ي َص��ْه��بَ��اءُ ُم��َع��تَّ��َق��ٌة َوَق��ْرَق��ٌف َواْل��َم��نْ��َدِل��يُّ َونَ��ْك��َه��تُ��َه��ا
ال��دُّْه��ِم412 ُص��وَرِة ف��ي ��ْه��ُب َوال��شُّ َوأَْط��َع��نَ��ُه��ْم َق��ْوِم��َه��ا أَنْ��َط��َق َل��ْس��ُت َك��أَنِّ��ي َج��َف��تْ��ِن��ي
��ي413 ُس��مِّ َف��يَ��ْق��تُ��لُ��َه��ا اْألَْف��َع��ى َوتَ��نْ��ُك��ُزنِ��ي َح��تْ��ُف��ُه َك��أَنِّ��َي َح��تْ��ِف��ي يُ��َح��اِذُرنِ��ي
َل��ْح��ِم��ي414 يَ��ْق��َط��ُع��َه��ا ��َريْ��ِج��يَّ��اِت ال��سُّ َوِب��ي��ُض َدِم��ي يَ��ْق��ِص��ُف��َه��ا ال��رَُّديْ��ِن��يَّ��اِت ِط��َواُل
ِج��ْرِم��ي415 نَ��َف��ِس��ي ِم��ْن اْل��َم��ْرُك��وِب َع��َل��ى أََخ��فُّ َف��َرَدْدنَ��ِن��ي اْل��ُم��َدى بَ��ْرَي ��َرى ال��سُّ بَ��َرتْ��ِن��ي
ِع��ْل��ِم��ي416 َس��اَواُه��َم��ا َع��يْ��نَ��اَي نَ��َظ��َرْت إِذَا ِألَنَّ��ن��ي َج��وٍّ َزْرَق��اءِ ِم��ْن َوأَبْ��َص��َر
َع��ْزِم��ي417 ِم��ْن ��دَّ ال��سَّ اْإلِْس��َك��نْ��َدُر بَ��نَ��ى َك��أَنِّ��ي ب��َه��ا ِخ��بْ��َرتِ��ي ِم��ْن اْألَْرَض َدَح��ْوُت َك��أَنِّ��ي
اْل��َف��ْه��ِم418 ��ِة ِدقَّ َع��ْن َج��لَّ َح��تَّ��ى َف��أَبْ��دََع َف��ْه��ُم��ُه َدقَّ الَّ��ِذي إْس��َح��اَق ابْ��َن ِألَْل��َق��ى
َش��تْ��ِم��ي419 ��نَ��ْت ُض��مِّ َوَل��ْو َس��ْم��ِع��ي ِب��َه��ا يَ��َل��ذُّ الَّ��ِت��ي ال��لُّ��َغ��َة أَْل��َف��اِظ��ِه ِم��ْن َوأَْس��َم��َع
َف��ْه��ِم420 بَ��ِن��ي ال��نُّ��ُج��وِم بَ��ْدُر َوِع��ْرنِ��ي��نُ��َه��ا ُق��َض��اَع��ٍة َرأُْس َق��ْح��َط��اَن بَ��ِن��ي يَ��ِم��ي��ُن
ال��لُّ��ْج��ِم421 َق��ْع��َق��َع��ِة َق��بْ��َل اْل��َع��َواِل��ي َص��ِري��َر اْس��ِت��َم��اُع��ُه��ْم َك��اَن اْألَْع��َداءَ بَ��يَّ��َت إِذَا
اْل��يُ��تْ��ِم422 اْل��َج��اِب��ُر َف��اْل��ُم��وتِ��ُم يُ��تْ��ُم��ُه��ْم ِب��ِه يَ��ِئ��ْن َوإِْن اْل��ُم��ِع��زُّ اْألَِع��زَّاءِ ُم��ِذلُّ
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اْل��ُع��ْدِم423 ِم��َن ��َف��اءُ ال��شِّ ِم��نْ��ُه َف��ُم��ْم��ِس��ُك��َه��ا َق��نَ��اتُ��ُه اْل��ُق��لُ��وِب ف��ي َداءً تُ��ْم��ِس َوإْن
اْل��ُح��ْك��ِم424 َج��اِئ��ُر أَنَّ��ُه إِالَّ اْل��َه��اِم َع��َل��ى ُم��َح��كَّ��ٍم ��ْف��َرتَ��يْ��ِن ال��شَّ َط��اِغ��ي ُم��َق��لَّ��ُد
ِج��ْس��ِم425 َع��َل��ى َرأٍْس تَ��ْرَك نَ��ْف��ٍس َق��تْ��َل يَ��َرى َك��أَنَّ��ُه َم��اءِ ال��دِّ َح��ْق��ِن َع��ْن َج تَ��َح��رَّ
اْإلِثْ��ِم426 ِم��َن بَ��ِري��ئً��ا اْل��َق��تْ��َل��ى َك��ثْ��َرِة َع��َل��ى ِه َك��َج��دِّ اْل��ُح��َس��يْ��ِن إِْس��َح��اَق ابْ��َن َوَج��ْدنَ��ا
ب��اْل��َح��ْزِم427 اْل��َح��ْزَم تَ��َض��ِي��ي��ُع��ُه ِألَْل��َح��َق��ُه تَ��ْرَك��ُه ��َد تَ��َع��مَّ َل��ْو َح��تَّ��ى اْل��َح��ْزِم َم��َع
ال��ُق��ْدِم428 إَِل��ى اْل��َك��ِري��ُم ال��ط��بْ��ُع ��َرُه َألَخَّ ��ًرا تَ��أَخُّ أََراَد َل��ْو َح��تَّ��ى اْل��َح��ْرِب َوف��ي
اْل��ُج��ْرِم429 َص��اِح��ِب َع��ْن ِل��ْل��ُج��ْرِم َف��ْض��َل��ٌة ِب��َه��ا وََغ��ْض��بَ��ٌة اْل��ِع��َظ��اَم تُ��ْح��ي��ي َرْح��َم��ٌة َل��ُه
اْل��َخ��تْ��ِم430 أَثَ��ُر انْ��َم��َح��ى َم��ا َوْج��نَ��تَ��يْ��ِه َع��َل��ى ِب��نَ��ْظ��َرٍة َخ��تَ��ْم��َت َل��ْو َوْج��ٍه ��ُة َوِرقَّ
��ْرِم431 ال��صُّ َع��َل��ى َع��نِّ��ي َف��َج��اَزاُه��نَّ َوَع��فَّ أَذَْق��نَ��ِن��ي َم��ا ُح��ْس��نُ��ُه اْل��َغ��َواِن��ي أَذَاَق
اْل��َق��ْرِم432 اْل��َج��اِئ��ِد اْل��َم��اِج��ِد اْألَِب��يِّ ِل��َه��ذَا أَنَ��ا أَوَّلُ��ُه��ْم اْل��َغ��بْ��َراءِ َع��َل��ى َم��ْن ِف��ًدى
َواْل��ُع��ْج��ِم433 ِب��اْل��ُع��ْرِب اْل��ِج��نِّ بَ��ْع��َد ال��ظَّ��نُّ َف��َم��ا َس��يْ��ُف��ُه َواْألَْم��ِن اْل��ِج��نِّ بَ��يْ��َن َح��اَل َل��َق��ْد
َف��ْح��ِم434 َوَال نَ��اٍر َغ��يْ��ِر ِم��ْن َج��َزًع��ا َج��َرْت ِدْرَع��ُه ��َل تَ��أَمَّ َل��ْو َح��تَّ��ى َوأَْرَه��َب
اْل��َك��ْرِم435 ابْ��نَ��ُة َه��يَّ��َج��تْ��ُه َك��ِري��ٌم َل��ُق��ْل��نَ��ا: َش��اِرٍب َغ��يْ��َر ُج��وُدُه َف��َل��ْوَال َوَج��اَد
ِب��ال��رُّْغ��ِم436 َل��َك َواْل��َح��اِس��ُدو ِل��َش��ْه��َوتِ��ن��ا، يُ��وُس��ٍف ابْ��ِن ابْ��َن يَ��ا ال��دَّْه��ِر َط��ْوَع أََط��ْع��نَ��اَك
اْل��َوْه��ِم437 ُق��وَِّة ِم��ْن أَْع��َط��يْ��َت َق��ْد َل��ِخ��ْل��نَ��اَك َل��نَ��ا تَ��ُج��ْد َل��ْم َف��َل��ْو تُ��ْع��ِط��ي ِب��أَْن َوثِ��ْق��نَ��ا
اْس��ِم��ي438 َع��َل��يْ��َك ثَ��نَ��اِئ��ي يَ��ْدُع��و الَّ��ِذي َوَظ��نَّ َم��ْج��ِل��ٍس ك��لِّ ِف��ي ِب��تَ��ْق��ِري��ِظ��ي��َك ُدِع��ي��ُت
ال��نَّ��ْج��ِم439 ِف��ي أَْط��َم��ُع ِص��ْرُت َح��تَّ��ى ِن��ْل��ُت ِب��َم��ا أَنَ��الُ��ُه َال َم��ا نَ��يْ��ِل ِف��ي َوأَْط��َم��ْع��تَ��ِن��ي
ِب��اْل��َك��ْل��ِم440 ِم��نْ��ُه َم��رًَّة ِل��ي ذََه��بً��ا َف��ِك��ْل أََج��ْزتَ��ِن��ي ثُ��مَّ اْل��ِق��ْرَن َض��َربْ��َت َم��ا إِذَا
تَ��ْرِم��ي441 أَبَ��ًدا َم��أِزٍق ِف��ي ب��َه��ا َونَ��ْف��ٌس يَ��َم��ِن��يَّ��ٌة نَ��ْخ��َوٌة ��ي ذَمِّ َل��َك أَبَ��ْت
ال��دَّْه��ِم!442 اْل��َع��ْس��َك��ِر َم��ْك��َم��َن َق��َراُه َل��َك��اَن نَ��ْف��َس��ُه ��ْخ��ُص ال��شَّ ذَا َك��اَن َل��ْو َق��اِئ��ٍل: َف��َك��ْم
اْل��ِح��ْل��ِم!443 ِم��َن ِب��َوْق��ِري يَ��ْم��ِش��ي اْم��ُرٌؤ َع��َل��يَّ ��بً��ا: تَ��َع��جُّ أَْع��ِن��ي َواْألَْرَض — َوَق��اِئ��َل��ٍة
اْل��ُع��ْظ��م444 َع��ِن ُع��ْظ��ًم��ا اْل��ُع��ْظ��ُم َوْه��َو تَ��َواَض��ْع��َت َم��َه��ابَ��ًة تُ��َك��لَّ��ْم َل��ْم ��ا َف��َل��مَّ َع��ُظ��ْم��َت

التنوخي: إبراهيم بن عيل يمدح وقال

اْل��ِق��َدُم445 ِب��َه��ا َع��ْه��ًدا َش��ْيءٍ أَْح��َدُث اْل��ِه��َم��ُم ِب��َدْم��ِع��َك َع��اٍف أََح��قُّ
َع��َج��ُم446 ُم��لُ��وُك��َه��ا ُع��ْرٌب تُ��ْف��ِل��ُح َوَم��ا ِب��اْل��ُم��لُ��وِك ال��نَّ��اُس َوإِنَّ��َم��ا
ِذَم��ُم447 َوَال َل��ُه��ْم ُع��ُه��وٌد َوَال َح��َس��ٌب َوَال ِع��نْ��َدُه��ْم أََدٌب َال
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َغ��نَ��ُم448 َك��أَنَّ��ه��ا ِب��َع��بْ��ٍد تُ��ْرَع��ى أَُم��ٌم َوِط��ئْ��تُ��َه��ا أَْرٍض ِب��ُك��لِّ
اْل��َق��َل��ُم449 ِب��ُظ��ْف��ِرِه يُ��بْ��َرى َوَك��اَن يَ��ْل��ُم��ُس��ُه ِح��ي��َن اْل��َخ��زَّ يَ��ْس��تَ��ْخ��ِش��ُن
َل��ُه��ُم450 ُع��ُق��وبَ��ٌة أنِّ��ي أُنْ��ِك��ُر َف��م��ا َح��اِس��ِديَّ لُ��ْم��ُت َوإِْن إِنِّ��ي
َق��َدُم؟!451 َه��اَم��ٍة ُك��لِّ َع��َل��ى َل��ُه َع��َل��ٌم اْم��ُرٌؤ يُ��ْح��َس��ُد َال َوَك��يْ��َف
اْل��بُ��َه��ُم452 َس��يْ��ِف��ِه َح��دَّ َوتَ��تَّ��ِق��ي ِب��ِه ال��رَِّج��اِل ُ أَبْ��َس��أ يَ��َه��ابُ��ُه
اْل��َك��َرُم453 َم��َل��ْك��تُ��ُه َم��اٍل أَْك��َرُم َرُج��ٌل أَنَّ��ِن��ي ال��ذَّمَّ َك��َف��اِن��َي
اْل��َع��َدُم454 َع��َل��يْ��ِه��ِم يَ��ْج��ِن��ي َل��يْ��َس َم��ا َع��َق��لُ��وا َل��ْو ِل��لِّ��ئَ��اِم اْل��ِغ��نَ��ى يَ��ْج��ِن��ي
يَ��ْل��تَ��ِئ��ُم455 واْل��ُج��ْرُح يَ��بْ��َق��ى َواْل��َع��اُر َل��ُه��ْم َوَل��ْس��َن ِألَْم��َواِل��ِه��ْم ُه��ُم
يَ��بْ��تَ��ِس��ُم456 َوْه��َو اْألَْل��َف يَ��َه��ُب ـ��ٍي ـْ َك��َع��ِل��ي�� َف��ْل��يَ��ُك��ْن اْل��َم��ْج��َد َط��َل��َب َم��ْن
أََل��ُم457 َوَح��اِئ��َه��ا ِم��ْن َل��َه��ا َل��يْ��َس نَ��اِف��ذٍَة ُك��لَّ اْل��َخ��يْ��َل َويَ��ْط��َع��ُن
نَ��َدُم458 ِف��ْع��ِل��ِه بَ��ْع��َد َل��ُه َف��َم��ا َم��ْوِق��ِع��ِه َق��بْ��َل اْألَْم��َر َويَ��ْع��ِرُف
َواْل��َح��َش��ُم459 َواْل��َع��ِب��ي��ُد َل��ُه ـ��ِب��ي��ُض ـْ َوال�� ��َالِه��ُب وال��سَّ َوال��نَّ��ْه��ُي َواْألَْم��ُر
تَ��نْ��َف��ِص��ُم460 اْل��ِج��بَ��اُل ِم��نْ��َه��ا تَ��َك��اُد ِب��َه��ا َس��ِم��ْع��َت الَّ��ِت��ي ��َط��َواُت َوال��سَّ
َص��َم��ُم461 اْل��َخ��نَ��ا َع��ِن َوِف��ي��ِه َداِع��ي ال��ْد إَِل��ى اْس��ِت��َم��اٌع ِف��ي��ِه َس��ْم��ًع��ا يُ��ْرِع��ي��َك
ال��نَّ��َس��ُم462 تُ��ْخ��َل��ُق َك��يْ��َف َم��ْج��ِدِه ِف��ي َغ��َراِئ��بَ��ُه َخ��ْل��ِق��ِه ِم��ْن يُ��ِري��َك
يَ��نْ��َق��ِس��ُم463 ��اِئ��َل��يْ��ِن ال��سَّ ُك��نْ��تُ��َم��ا إِْن بَ��يْ��نَ��ُك��َم��ا يَ��َك��اُد َم��ْن إَِل��ى ِم��ْل��ُت
َواْل��َخ��َدُم464 ��نُ��وُف ال��شُّ أُِح��بُّ ِل��َم��ْن َم��َواِه��ِب��ِه ِم��ْن ِص��ي��َغ َم��ا بَ��ْع��ِد ِم��ْن
َف��ُم465 يَ��ُق��وُل ِل��َم��ا تَ��َه��دَّى َوَال يَ��ٌد يَ��ُج��وُد ِب��ِه َم��ا بَ��ذََل��ْت َم��ا
اْألََج��ُم466 ِرَم��اُح��َه��ا َول��ِك��ْن أُْس��ُد ـْ ال�� اْألََس��ِد َم��َح��طَّ��َة اْل��َع��َف��ْرنَ��ى بَ��نُ��و
اْل��ُح��لُ��ُم467 َال ال��ُك��َم��اِة نُ��ُح��وِر َط��ْع��ُن ِع��نْ��َدُه��ُم اْل��ُغ��َالِم بُ��لُ��وُغ َق��ْوٌم
َه��ِرُم468 َوَال َع��اِذٌر ِص��َغ��ٌر َال َم��َع��ُه��ْم ال��نَّ��َدى يُ��وَل��ُد َك��أَنَّ��َم��ا
َك��تَ��ُم��وا469 َص��ِن��ي��َع��ًة تَ��َولَّ��ْوا َوإِْن َك��َش��ُف��وا َع��َداَوًة تَ��َولَّ��ْوا إِذَا
َع��ِل��ُم��وا470 َوَم��ا أَنْ��َع��ُم��وا أَنَّ��ُه��ْم اْع��ِت��َداَدُه��ُم َف��ْق��ِدَك ِم��ْن تَ��ُظ��نُّ
َواْل��ِح��َك��ُم471 ��َواُب َف��ال��صَّ نَ��َط��ُق��وا أَْو َح��اِض��َرٌة َف��اْل��ُح��تُ��وُف بَ��َرُق��وا إِْن
اْل��َق��َس��ُم472 َس��اِئ��ِل��ي» «َخ��اَب َف��َق��ْولُ��ُه��ْم: َواْج��تَ��َه��ُدوا ِب��اْل��َغ��ُم��وِس َح��َل��ُف��وا أَْو
ُح��ُزُم473 َل��َه��ا أَْف��َخ��اذَُه��ْم َف��ِإنَّ ُم��ْس��َرَج��ٍة َغ��يْ��َر اْل��َخ��يْ��َل َرِك��بُ��وا أَْو
اْح��تَ��َك��ُم��وا474 َم��ا ال��َداِرِع��ي��َن ُم��َه��ِج ِم��ْن أََخ��ذُوا َالِق��ًح��ا اْل��َح��ْرَب َش��ِه��ُدوا أَْو
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ِش��يَ��ُم475 نُ��ُف��وِس��ِه��ْم ِف��ي َك��أَنَّ��َه��ا َوأَْوُج��ُه��ُه��ْم أَْع��َراُض��ُه��ْم تُ��ْش��ِرُق
َش��ِب��ُم476 َوَم��اُؤَه��ا َدِف��يءٌ ـ��َغ��ْوُر ـْ َوال�� اْل��بُ��َح��يْ��َرَة أَتْ��ُرِك َل��ْم َل��ْوَالَك
َق��َط��ُم477 ِب��َه��ا َوَم��ا ِف��ي��َه��ا تَ��ْه��ِدُر ُم��ْزِب��َدًة ال��ُف��ُح��وِل ِم��ثْ��ُل َواْل��َم��ْوُج
ال��لُّ��ُج��ُم478 تَ��ُخ��ونُ��َه��ا بُ��ْل��ٍق ُف��ْرَس��اَن تَ��ْح��َس��بُ��َه��ا اْل��َح��بَ��اِب َف��ْوَق َوال��طَّ��يْ��ُر
َوُم��نْ��َه��ِزُم479 َه��اِزٌم وًَغ��ى َج��يْ��َش��ا تَ��ْض��ِربُ��َه��ا َوال��رِّيَ��اُح َك��أَنَّ��َه��ا
ُظ��َل��ُم480 ِج��نَ��اِن��َه��ا ِم��ْن ِب��ِه َح��فَّ َق��َم��ٌر نَ��َه��اِرَه��ا ِف��ي َك��أَنَّ��َه��ا
َرِخ��َم481 َل��َه��ا َوَم��ا بَ��نَ��اٌت َل��َه��ا َل��َه��ا ِع��َظ��اَم َال اْل��ِج��ْس��ِم نَ��اِع��َم��ُة
َدُم482 يَ��ِس��ي��ُل َوَال تَ��َش��كَّ��ى َوَم��ا أَبَ��ًدا بَ��ْط��نُ��َه��ا َع��نْ��ُه��نَّ يُ��بْ��َق��ُر
يَ��ُم483 ال��دِّ َح��ْوَل��َه��ا اْألَْرُض َوَج��اَدِت َج��َواِن��ِب��َه��ا ِف��ي ال��طَّ��يْ��ُر تَ��َغ��نَّ��ِت
اْألََدُم484 ِغ��َش��اُؤَه��ا َع��نْ��َه��ا ُج��رَِّد ُم��َط��وََّق��ٍة َك��َم��اِويَّ��ٍة َف��ْه��َي
َواْل��َق��َزُم485 اْألَْدِع��يَ��اءُ تَ��ِش��ي��نُ��ُه بَ��َل��ٍد َع��َل��ى َج��ْريُ��َه��ا يَ��ِش��ي��نُ��َه��ا
ُم��نْ��تَ��ِظ��ُم486 اْل��َك��َالم َق��بْ��َل اْل��ِف��ْع��ِل ف��ي َف��َم��ْدُح��ُك��ُم اْس��تَ��ِم��ْع اْل��ُح��َس��يْ��ِن أَبَ��ا
تَ��ِس��ُم487 الَّ��ِت��ي اْل��َم��ْط��َرُة َوَج��اَدِت َل��ُك��ْم ِم��نْ��ُه اْل��ِع��َه��اُد تَ��َواَل��ى َوَق��ْد
ُم��تَّ��َه��ُم488 اْل��ِك��َراِم ف��ي َف��ِإنَّ��ُه َدْه��ِرُك��ُم ُص��ُروِف ِم��ْن أُِع��ي��ذُُك��ْم

العجيل: بن املغيث يمدح وقال

ال��لِّ��ئَ��اُم489 تَ��َه��ُب َم��ا ِم��ثْ��ُل َوُع��ْم��ٌر اْل��ُم��َداُم تُ��َس��لِّ��ي��ِه َم��ا ُف��َؤاٌد
ِض��َخ��اُم490 ُج��ثَ��ٌث َل��ُه��ْم َك��انَ��ْت َوإِْن ِص��َغ��اٌر نَ��اٌس نَ��اُس��ُه َوَدْه��ٌر
ال��رََّغ��اُم491 ال��ذََّه��ِب َم��ْع��ِدُن َول��ِك��ْن ِف��ي��ِه��ْم ب��اْل��َع��يْ��ِش ِم��نْ��ُه��ُم أَنَ��ا َوَم��ا
ِن��يَ��اُم492 ُع��يُ��ونُ��ُه��ُم ُم��َف��تَّ��َح��ٌة ُم��لُ��وٌك أَنَّ��ُه��ُم َغ��يْ��َر أََراِن��ُب
ال��طَّ��َع��اُم493 إِالَّ أَْق��َرانُ��َه��ا َوَم��ا ِف��ي��َه��ا اْل��َق��تْ��ُل يَ��َح��رُّ ِب��أَْج��َس��اٍم
ثُ��َم��اُم494 َف��َواِرِس��َه��ا َق��نَ��ا َك��أَنَّ َط��ِع��ي��ٌن َل��َه��ا يَ��ِخ��رُّ َم��ا َوَخ��يْ��ٍل
واْل��َك��َالُم495 ��ُل ال��تَّ��َج��مُّ َك��ثُ��َر َوإِْن ِخ��لِّ��ي ُق��ْل��َت: َم��ْن َال أَنْ��َت َخ��ِل��ي��لُ��َك
اْل��ُح��َس��اُم496 َص��ي��َق��ِل��ِه ُع��نْ��َق تَ��َج��نَّ��َب َع��ْق��ٍل ِب��َغ��يْ��ِر اْل��ِح��َف��اُظ ِح��ي��َز َوَل��ْو
ال��طَّ��َغ��اُم497 ِب��ُدنْ��يَ��انَ��ا َوأَْش��بَ��ُه��نَ��ا إَِل��يْ��ِه ُم��نْ��َج��ِذٌب ��ْيءِ ال��شَّ َوِش��بْ��ُه
ال��َق��تَ��اُم498 َوانْ��َح��طَّ اْل��َج��يْ��ُش تَ��َع��اَل��ى َم��َح��لٍّ ذُو إِالَّ يَ��ْع��ُل َل��ْم َوَل��ْو
اْل��ُم��َس��اُم499 أََس��اَم��ُه��ُم ِل��ُرتْ��بَ��ِت��ِه ُم��ْس��تَ��ِح��قٌّ إِالَّ يَ��ْرَع َل��ْم َوَل��ْو
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َظ��َالُم500 بَ��َواِط��ِن��ِه ِف��ي ِض��يَ��اءٌ َف��اْل��َغ��َواِن��ي اْل��َغ��َواِن��ي َخ��بَ��َر َوَم��ْن
اْل��ِح��َم��اُم501 ِه��َي َف��اْل��َح��يَ��اُة ��ا َه��مٍّ ـ��ُب ـْ ��ي�� َوال��شَّ ��ْك��َر ال��سُّ ��بَ��اُب ال��شَّ َك��اَن إِذَا
يُ��َالُم502 بُ��ْخ��ٍل َع��َل��ى ُك��لٌّ َوَال ِب��بُ��ْخ��ٍل ِب��َم��ْع��ذُوٍر ُك��لٌّ َوَم��ا
ُم��َق��اُم503 ِم��ثْ��ِل��ِه��ِم ِع��نْ��َد ِل��ِم��ثْ��ِل��ي َوِم��ثْ��ِل��ي ِج��ي��َراِن��ي ِم��ثْ��َل أََر َوَل��ْم
اْل��ِك��َراُم504 إِالَّ يَ��ُف��وتُ��َه��ا ف��َل��يْ��َس ِف��ي��َه��ا َرأَيْ��َت اْش��تَ��َه��يْ��َت َم��ا ِب��أَْرٍض
ال��تَّ��َم��اُم؟505 ِم��نْ��َه��ا ِألَْه��ِل��َه��ا َوَك��اَن ِف��ي��َه��ا اْألَْه��ِل نَ��ْق��ُص َك��اَن َف��َه��الَّ
ال��لَّ��َك��اُم506 َوذَا اْل��ُم��ِغ��ي��ُث ذَا أَنَ��اَف��ا: َوَف��ْخ��ٍر َص��ْخ��ٍر ِم��ْن اْل��َج��بَ��َالِن ِب��َه��ا
ال��َغ��َم��اُم507 َم��رَّ َك��َم��ا ِب��َه��ا يَ��ُم��رُّ َوَل��ِك��ْن َم��واِط��ِن��ِه ِم��ْن َوَل��يْ��َس��ْت
ِف��َط��اُم508 ِل��َراِض��ِع��ِه َم��ا ِب��َدرٍّ َس��َق��اِن��ي ُم��نْ��ِج��بَ��ٍة ابْ��َن ال��ل��ُه َس��َق��ى
َواُم509 ال��دَّ َع��َط��ايَ��اُه إِْح��َدى َوَم��ْن ال��َع��َط��ايَ��ا َف��َواِئ��ِدِه إِْح��َدى َوَم��ْن
ال��نِّ��َظ��اُم510 يُ��ْخ��ِف��ي��ِه رِّ ال��دُّ َك��ِس��ْل��ِك َع��َل��ي��نَ��ا ِب��ِه ال��زََّم��اُن َخ��ِف��َي َوَق��ْد
اْل��َغ��َراُم511 َل��ُه يَ��َل��ذُّ يَ��ْع��َش��ْق َوَم��ْن تُ��ْؤِذي َوْه��َي اْل��ُم��ُروءَُة َل��ُه تَ��َل��ذُّ
َس��َق��اُم512 ِب��ِه َف��َل��يْ��َس َوَواَص��َل��َه��ا ِل��َل��يْ��َل��ى َق��يْ��ٍس َه��َوى تَ��َع��لَّ��َق��َه��ا
ُغ��َالُم؟513 أْم أَش��يْ��ٌخ نَ��ْدِرى َف��َم��ا َظ��ْرًف��ا َويَ��ذُوُب َرَك��انَ��ًة يَ��ُروُع
يُ��َراُم514 َف��َال اْل��ِج��َداِل ِف��ي ��ا َوأَمَّ نَ��َداُه ِف��ي اْل��َم��َس��اِئ��ُل َوتَ��ْم��ِل��ُك��ُه
ذَاُم515 اْل��َق��ْوِم بَ��ْع��ِض نَ��َواِل َوَق��بْ��ُض َوِع��زٌّ َش��َرٌف نَ��َواِل��ِه َوَق��بْ��ُض
اْل��َح��َم��اُم516 َوال��نَّ��اُس اْألَْط��َواُق ِه��َي أَيَ��اٍد َل��ُه ال��رَِّق��اِب ِف��ي أََق��اَم��ْت
َع��اُم517 تُ��َع��دُّ ِح��ي��َن األنْ��َواءُ َك��َم��ا ِع��ْج��ٌل َف��ِت��ْل��َك اْل��ِك��َراُم ُع��دَّ إِذَا
ال��لِّ��َط��اُم518 َح��ِم��َي ِب��ِش��َف��اِرَه��ا إِذَا ذََراُه��ْم ِف��ي َم��ا َج��بَ��َه��اتُ��ُه��ْم تَ��ِق��ي
َوَص��اُم��وا519 َص��لَّ��ْوا الَّ��ِذي َألَْع��َط��ْوَك ت��ْج��ُدو اْل��َح��ْش��ِر ِف��ي ��ْم��تَ��ُه��ْم يَ��مَّ َوَل��و
ُع��َراُم520 ِب��َه��ا َوال��رَِّم��اُح ِخ��َف��اٌف ِف��ي��ِه��ْم اْل��َخ��يْ��َل َف��ِإنَّ َح��لُ��ُم��وا َف��ِإْن
ال��تُّ��َؤاُم521 ��ْرُب َوال��ضَّ ال��طَّ��ْع��ِن َوَش��ْزُر ُم��َك��لَّ��َالٍت اْل��ِج��َف��اُن وَِع��نْ��َدُه��ُم
��َه��اُم522 ال��سِّ ُوُج��وِه��ِه��ُم َع��ْن َوتَ��نْ��بُ��و َح��يَ��اءً ِب��أَْع��يُ��ِن��نَ��ا نُ��َص��رُِّع��ُه��ْم
اْل��ِع��َظ��اُم523 اْل��َج��َس��ِد ِم��َن َح��َم��َل��ْت َك��َم��ا اْل��َم��َع��اِل��ي ِم��َن يَ��ْح��ِم��لُ��وَن َق��ِب��ي��ٌل
اْل��ُه��َم��اُم524 اْل��َم��ِل��ُك ِب��ْش��ٌر َك َوَج��دُّ ِم��نْ��ُه��ْم َوأَنْ��َت أَنْ��َت أَنْ��َت َق��ِب��ي��ٌل
اْألَنَ��اُم؟! َرَغ��اِئ��ِب��ِه ِف��ي َويَ��ْش��َرُك اْل��َع��َط��ايَ��ا تُ��َم��زُِّق��ُه َم��اٌل ِل��َم��ْن
ال��ذَِّم��اُم525 يَ��ِج��ُب ِب��ُص��ْح��بَ��ٍة ِألَنَّ َف��تَ��ْرَض��ى َص��اِح��بَ��ُه نَ��ْدُع��وَك َوَال
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ُج��ذَاُم526 ِف��ي��َه��ا يَ��ٌد تُ��َص��اِف��ُح��ُه َس��اِم��ِريٌّ َك��أَنَّ��َك تُ��َح��اِي��ُدُه
اْإلَِم��اُم527 اْل��ِح��بْ��ُر أَيُّ��َه��ا أَِف��ْدنَ��ا َق��الُ��وا: َع��َرْوَك اْل��َع��اِل��ُم��وَن َم��ا إِذَا
ال��لُّ��َه��اُم528 اْل��َج��يْ��ُش يُ��ْع��َل��ُم ِب��َه��ذَا َق��الُ��وا: َرأَْوَك اْل��ُم��ْع��ِل��ُم��وَن َم��ا إِذَا
ابْ��ِت��َس��اُم529 ال��دَّْه��ِر َف��ِم ِف��ي َك��أَنَّ��َك َح��تَّ��ى اْألَْوَق��اُت ِب��َك َح��ُس��نَ��ْت َل��َق��ْد
��َالُم َوال��سَّ َربِّ��َك َص��َالُة َع��َل��يْ��َك َخ��ْل��ٌق يُ��ْع��َط َل��ْم الَّ��ِذي َوأُْع��ِط��ي��َت

والروم: العرب بني الفداء يتوىل يومئٍذ وهو الرشابي سليمان بن عمر يمدح وقال

ِم��نْ��ُه��ُم530 َوال��دَّْم��ُع اْل��َواِش��ي��َن َونَ��تَّ��ِه��ُم أَْع��َظ��ُم ��دُّ َوال��صَّ ِب��اْل��بَ��يْ��ِن ِع��َظ��ًم��ا نَ��َرى
يَ��ْك��تَ��ُم؟!531 ك��يْ��َف َج��ْف��ِن��ِه ِف��ي ِس��رُُّه َوَم��ْن َح��ال��ُه؟! َك��يْ��َف َغ��يْ��ِرِه َم��ْع لُ��بُّ��ُه َوَم��ْن
َوتَ��بْ��ِس��ُم532 أَبْ��ِك��ي ِظ��ْل��ُت َع��نَّ��ا َغ��ُف��وَالِن َوَرِق��ي��بُ��نَ��ا َوال��نَّ��َوى اْل��تَ��َق��يْ��نَ��ا ��ا َوَل��مَّ
يَ��تَ��َك��لَّ��ُم َم��يِّ��تً��ا َق��بْ��ِل��ي تَ��َر َوَل��ْم َوْج��ِه��َه��ا َق��بْ��َل َض��اِح��ًك��ا بَ��ْدًرا أََر َف��َل��ْم
يَ��تَ��َظ��لَّ��ُم533 ِف��ْع��ِل��َه��ا ِم��ْن اْل��ُق��َوى َض��ِع��ي��ِف َك��َخ��ْص��ِرَه��ا ِل��َص��بٍّ َك��َم��تْ��نَ��يْ��َه��ا َظ��لُ��وٌم
ُم��ْظ��ِل��ُم534 وال��لَّ��يْ��ُل ��بْ��َح ال��صُّ يُ��ِع��ي��ُد َوَوْج��ٍه نَ��يِّ��ٌر ��بْ��ُح وال��صُّ ال��ّل��يْ��َل يُ��ِع��ي��ُد ب��َف��ْرٍع
َع��َرْم��َرُم535 ِف��ي��ِه ��ْوِق ال��شَّ َج��يْ��َش َوَل��ِك��نَّ َخ��اِل��يً��ا َك��اَن َداَره��ا َق��ْل��ِب��ي َك��اَن َف��َل��ْو
ُم536 ُم��تَ��َه��دِّ ن��اِح��ٌل َك��ِج��ْس��ِم��ي َوَرْس��ٌم ��َل��ى ال��صَّ ِم��َن ِب��اْل��ُف��َؤاِد َم��ا ِب��َه��ا أَثَ��اٍف
َدُم537 َع��بْ��َرتِ��ي َوِف��ي ِص��ْرٌف َوَع��بْ��َرتُ��ُه ُم��ْس��ِع��ِدي واْل��َغ��يْ��ُم ُرْدنَ��يَّ ِب��َه��ا بَ��َل��ْل��ُت
َف��أَْس��َق��ُم538 يَ��ِس��ي��ُل ُم��ْح��َم��رٍّا َك��اَن َل��َم��ا َدِم��ي ِم��ْن اْل��َخ��دِّ ِف��ي انْ��َه��لَّ َم��ا يَ��ُك��ْن َل��ْم َوَل��ْو
تَ��ْط��َع��ُم؟!539 اْل��ُغ��ْم��َض بَ��ْع��َدنَ��ا ِل��ي: َوق��ْوَل��تُ��ُه َه��ْج��َع��ٍة بَ��ْع��َد ال��زَّاِئ��ِري اْل��َخ��يَ��اُل ِب��نَ��ْف��ِس��ي
اْل��ُم��َس��لِّ��ُم540 َع��َل��يْ��نَ��ا َح��ْف��ٍص أَبُ��و َل��ُق��ْل��ُت: ِع��نْ��َدُه َواْل��بُ��ْخ��ُل اْل��َخ��ْوُف َف��َل��ْوَال َس��َالٌم
اْل��ُم��تَ��يَّ��ُم541 اْل��ُم��ِح��بُّ يَ��ْص��بُ��و َك��َم��ا ُص��بُ��وٍّا َم��اِل��ِه بَ��ذِْل إَل��ى ��اِب��ي ال��صَّ ال��نَّ��َدى ُم��ِح��بُّ
َض��يْ��َغ��ُم542 أَنْ��َت َل��ُه: ُق��ْل��نَ��ا َض��يْ��َغ��ًم��ا َل��ُه َش��ْع��َرٍة ُك��لِّ ِف��ي أَنَّ َل��ْوَال َوأُْق��ِس��ُم
ُم��َح��رَُّم؟!543 َش��ْيءٌ َواْل��بَ��ْخ��ُس َونَ��بْ��َخ��ُس��ُه َزاِئ��ٌد َوْه��َو َح��ظِّ��ِه ِم��ْن أَنَ��نْ��ُق��ُص��ُه
ِم��ْخ��ذَُم544 ال��رَّأُْي َوَال ِض��ْرَغ��اٌم ُه��َو َوَال ��ٌة لُ��جَّ اْل��َك��فُّ َال ال��تَّ��ْش��ِب��ي��ِه َع��ِن يَ��ِج��لُّ
يَ��تَ��ثَ��لَّ��ُم545 َوَال يَ��نْ��بُ��و ُه َح��دُّ َوَال يُ��َرى َغ��ْوُرُه َوَال يُ��ؤَس��ى ُج��ْرُح��ُه َوَال
ُم��بْ��ِرُم546 ُه��َو الَّ��ِذي اْألَْم��ُر يُ��ْح��َل��ُل َوَال َح��اِل��ٌل ُه��َو الَّ��ِذي اْألَْم��ُر يُ��بْ��َرُم َوَال
تَ��ْخ��ُدُم547 َوإِيَّ��اُه نْ��يَ��ا ال��دُّ يَ��ْخ��ُدُم َوَال َج��بَ��ِريَّ��ٍة ِم��ْن اْألَذْيَ��اَل يَ��ْرَم��ُح َوَال
َويَ��ْس��َل��ُم548 ِم��نْ��ُه اْألَْع��َداءُ تَ��ْس��َل��ُم َوَال ِه��بَ��اتُ��ُه َوتَ��ْف��نَ��ى يَ��بْ��َق��ى يَ��ْش��تَ��ِه��ي َوَال
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ُم��ْع��ِدُم549 ��اُه تَ��َل��قَّ يُ��ْس��ٍر ِم��ْن َوأَْح��َس��ُن ِذْك��ُرُه ِب��اْل��َم��اءِ ��ْه��بَ��اءِ ال��صَّ ِم��َن أََل��ذُّ
يُ��ْح��َرُم550 ِم��نْ��ُه ُم��ْس��تَ��ْرِف��ٍد ِم��ْن َوأَْع��َوُز َش��ْك��لُ��ُه ال��طَّ��يْ��ِر ِف��ي َع��نْ��َق��اءَ ِم��ْن َوأَْغ��َرُب
ُم��ثْ��ِج��ُم551 َواْل��َوبْ��ُل اْل��َق��ْط��ِر بَ��ْع��َد اْل��َق��ْط��ِر ِم��ْن أَيَ��اِديً��ا اْألَيَ��اِدي بَ��ْع��ِد ِم��ْن َوأَْك��ثَ��ُر
يُ��َه��وُِّم552 َال أَنَّ��ُه آَل��ى ال��لُّ��ْؤِم ِم��َن َع��يْ��ن��ِه نَ��ْوَم َرأَى َل��ْو اْل��َع��َط��ايَ��ا َس��ِن��يُّ
دْرَه��ُم553 ال��نَّ��اِس َع��َل��ى أَْع��يَ��ا َس��اِئ��ٍل َع��َل��ى ِب��ِه أَُج��ْد َل��ْم ِدْرَه��ًم��ا َه��اتُ��وا َق��اَل: َوَل��ْو
َوال��تَّ��َك��رُُّم554 بَ��أُْس��ُه ِف��ي��ِه َألَثَّ��َر يَ��ُس��رُُّه َم��ا َق��بْ��َل��ُه َم��ْرءًا َض��رَّ وَل��ْو
َف��تُ��وتِ��ُم555 تُ��نْ��َض��ى اْألَْغ��َم��اِد ِم��َن يَ��تَ��اَم��ى َغ��اَرٍة ُك��لِّ ِف��ي ِب��َك��اْل��ِف��ْرَص��اِد يُ��َروِّي
ُم��ْل��َج��ُم556 اْل��َخ��يْ��ِل ُم��ْس��َرُج َس��اٍر اْل��َغ��ْزُو ُم��ذُ ُس��ُروَج��ُه اْل��ِف��َداءُ َح��طَّ َم��ا اْل��يَ��ْوِم إَِل��ى
أَْدَه��ُم557 ِب��ال��نَّ��ْق��ِع َواْل��َج��وُّ ِب��أَْس��يَ��اِف��ِه أَبْ��َل��ٌق َوال��نَّ��ْق��ُع ال��رُّوِم ِب��َالَد يَ��ُش��قُّ
تَ��ْع��َل��ُم!558 َوْه��َي َح��تْ��َف��َه��ا ِم��نْ��ُه تُ��َس��اِي��ُر َك��ِت��ي��بَ��ٍة ِم��ْن َف��َك��ْم ال��طَّ��اِغ��ي ال��َم��ِل��ِك إَِل��ى
س��تُ��ْل��َط��ُم!559 َق��ِري��ٍب َع��ْن َخ��دٍّ أُِس��ي��َل��ِة َل��ُه بَ��َرَزْت نَ��ْص��َرانَ��ٍة َع��اِت��ٍق َوِم��ْن
اْل��ُم��َق��وَُّم560 َواْل��َوِش��ي��ُج ال��َم��ذَاِك��ي ُم��تُ��وُن ُح��ُص��ونُ��ه��ا لُ��يُ��وٍث ِف��ي ِل��َل��يْ��ٍث ُص��ُف��وًف��ا
يَ��ْق��َدُم561 ِح��ي��َن َس��اَح��اِت��ِه��ْم ف��ي وتَ��ْق��َدُم َغ��اِئ��ٌب َوْه��َو َع��نْ��ُه��ُم اْل��َم��نَ��ايَ��ا تَ��ِغ��ي��ُب
��ُم562 تُ��َق��سِّ َوَم��اٌل ُس��َل��يْ��َم��اَن بْ��َن ُع��َم تَ��ُف��كُّ��ُه َع��اٍن تَ��نْ��َف��كُّ َم��ا َك أَِج��دَّ
َواْل��َف��ُم563 اْل��يَ��ُد ُش��ْك��َرَه��ا تُ��َؤدِّي َال يَ��ًدا َرُس��ولِ��ِه ِدي��َن أَْوَل��يْ��َت َم��ْن ُم��َك��اِف��ي��َك
تُ��ْرَح��ُم564 َف��ِإنَّ��َك ُج��وٍد ِم��ْن ِل��نَ��ْف��ِس��َك ِب��َراِح��ٍم َل��ْس��َت ُك��نْ��َت إِْن َم��َه��ٍل َع��َل��ى
ِخ��ْض��ِرُم565 َونَ��يْ��لُ��َك َم��ْف��ُق��وٌد َوِم��ثْ��لُ��َك ُم��ْف��َح��ُم َوَش��اِن��ي��َك َم��ْق��ُص��وٌد َم��َح��لُّ��َك
��ُم566 ال��تَّ��يَ��مُّ ِل��ي يَ��ُج��ْز َل��ْم بَ��ْح��ٌر َع��نَّ إِذَا تَ��َح��رُِّج��ي اْل��ُم��لُ��وِك ُدوَن ِب��ي َوَزاَرَك
ُم��ْس��ِل��ُم567 اْألَْرِض َوِف��ي تُ��ْف��َق��ْد َل��ْم ال��َم��ْوِت ِم��َن ِب��نَ��ْف��ِس��ِه َربٍّ��ا ال��َم��ْم��لُ��وُك َف��َدى َل��ْو َف��ِع��ْش

فقال: األسد، زئري فسمع ين ِقنَّْرسِ أرض من بالفراديس يعرف بمكان واجتاز

َف��ُم��ْس��َل��ُم؟568 ُم��َه��اٌن أَْم نَ��ْف��ِس��ي ف��تَ��ْس��ُك��َن ُم��ْك��َرُم اْل��َف��َراِدي��ِس أُْس��َد يَ��ا أََج��اُرِك
َوِم��نْ��ُه��ُم569 َوِم��نْ��ِك ِل��صٍّ ِم��ْن أَُح��اِذُر َك��ِث��ي��َرٌة ُع��َداٌة اِم��ي َوُق��دَّ َوَراِئ��ي
أَْع��َل��ُم570 اْل��َم��ِع��ي��َش��ِة ِب��أَْس��بَ��اِب َف��ِإنِّ��ي أُِري��ُدُه؟ َم��ا َع��َل��ى ِح��ْل��ِف��ي ِف��ي َل��ِك َف��َه��ْل
َوأَْغ��نَ��ُم571 تَ��ْغ��نَ��ِم��ي��َن ��ا ِم��مَّ َوأَثْ��َريْ��ِت ِوْج��َه��ٍة ُك��لِّ ِم��ْن ال��َخ��يْ��ُر َألَتَ��اِك إِذَْن
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عمار: بن بدر عند فسقطت تدور كانت لعبة يف وقال

أََل��َم��ا572 ُدَواِرَه��ا ِم��ْن اْش��تَ��َك��ْت َوَال َق��َدَم��ا َم��ِش��ي��ئَ��ٍة ِف��ي نَ��َق��َل��ْت َم��ا
َع��َزَم��ا َوَم��ا أَْف��َع��اَل��َه��ا يَ��ْف��َع��ُل ُرْؤيَ��ِت��َه��ا َق��بْ��ِل ِم��ْن َش��ْخ��ًص��ا أََر َل��ْم
ُم��بْ��تَ��ِس��َم��ا573 َرأَتْ��َك أَْن أَْط��َربَ��َه��ا تَ��َواُق��ِع��َه��ا َع��َل��ى تَ��لُ��ْم��َه��ا َف��َال

الخراساني، املري أحد بن عيل الحسني بأبي فنزل حرس، جبل إىل الطيب أبو وخرج
يمدحه: فقال بطربية، مودة بينهما وكان

يَ��نَ��اُم574 َال ُم��َح��اِرٍب أَْو ُم��ْدِرٍك يُ��َض��اُم َال ِل��َم��ْن إِالَّ اْف��ِت��َخ��اٌر َال
ال��ظَّ��َالُم575 َع��نْ��ُه َع��اَق َم��ا ��ا َه��مٍّ َل��يْ��َس ِف��ي��ِه ال��َم��ْرءُ َم��رََّض َم��ا َع��ْزًم��ا َل��يْ��َس
اْألَْج��َس��اُم576 ِب��ِه تَ��ْض��َوى ِغ��ذَاءٌ ـ��ِه َج��اِن��ي��ـ َوُرْؤيَ��ُة اْألَذَى َواْح��ِت��َم��اُل
اْل��ِح��َم��اُم577 ِم��نْ��ُه أََخ��فُّ َع��يْ��ٍش ُربَّ ِب��َع��يْ��ٍش ال��ذَِّل��ي��َل يَ��ْغ��ِب��ُط َم��ْن ذَلَّ
ال��لِّ��ئَ��اُم578 إَِل��يْ��َه��ا َالِج��ئٌ ��ٌة ُح��جَّ اْق��ِت��َداٍر ِب��َغ��يْ��ِر أَتَ��ى ِح��ْل��ٍم ُك��لُّ
إِي��َالُم579 ِب��َم��يِّ��ٍت ِل��ُج��ْرٍح َم��ا َع��َل��يْ��ِه اْل��َه��َواُن يَ��ْس��ُه��ِل يَ��ُه��ْن َم��ْن
اْل��ِك��َراُم580 َواْس��تَ��ْك��َرَم��تْ��ِن��ي َزَم��اِن��ي ًع��ا ذَْر ِب��ِه أَِض��ي��َق ِب��أَْن ذَْرًع��ا َض��اَق
اْألَنَ��اُم581 أَْخ��َم��َص��يَّ تَ��ْح��َت َواِق��ًف��ا نَ��ْف��ِس��ي َق��ْدِر أَْخ��َم��َص��ْي تَ��ْح��َت َواِق��ًف��ا
يُ��َراُم؟! َوُظ��ْل��ِم��ي أَبْ��ِغ��ي َوَم��َراًم��ا َش��َراٍر َف��ْوَق أََل��ذُّ أََق��َراًرا
��آُم َوال��شَّ ِب��اْل��َق��نَ��ا َواْل��ِع��ْراَق��اِن َونَ��ْج��ٌد اْل��ِح��َج��اُز يَ��ْش��َرَق أَْن ُدوَن
اْل��َق��ْم��َق��اُم582 أَْح��َم��َد بْ��ُن َع��ِل��يُّ َر َس��ا إِذَا ِب��اْل��ُغ��بَ��اِر اْل��َج��وِّ َش��َرَق
اْل��ُه��َم��اُم583 ��ِريُّ ال��سَّ اْل��َج��ْع��ُد ال��ذَِّك��يُّ ُب ��ْر ال��ضَّ اْألَْص��يَ��ُد اْل��ُم��َه��ذَُّب اْألَِدي��ُب
اْل��َغ��َم��اُم584 يَ��َديْ��ِه َح��اِس��ِدي َوِم��ْن ُه أَُس��اَرا ِم��ْن َدْه��ِرِه َريْ��ُب َوالَّ��ِذي
َس��َق��اُم585 َم��اًال َك��أَنَّ ُج��وًدا ـ��َالِل ـْ ِب��اْإلِق�� ال��َم��اِل َك��ثْ��َرِة ِم��ْن يَ��تَ��َداَوى
��َواُم586 ال��سَّ َرأَتْ��ُه َض��يْ��ِف��ِه ِم��ْن ـ��بَ��ُح ـْ أَق�� أَْع��َداِئ��ِه ُع��يُ��وِن ِف��ي َح��َس��ٌن
َواْإلِْع��َظ��اُم587 اْإلِْج��َالُل َل��َح��َم��اَك َح��اٍم اْل��َم��ْوِت ِم��َن َس��يِّ��ًدا َح��َم��ى َل��ْو
اْإلِْح��َراُم588 ِزيَّ��َه��ا َوَل��ِك��نَّ ـ��ُل ـْ اْل��ِح��ل�� ِدي��نُ��َه��ا َل��َواِم��ٌع َوَع��َواٍر
��َالُم589 ال��سَّ َق��يْ��ِس َوبَ��ْع��َد َق��يْ��ٌس ثُ��مَّ ِب��ْس��ٌم اْل��َم��ْج��ِد: َص��َح��اِئ��ِف ِف��ي ُك��ِت��بَ��ْت
ال��نَّ��َع��اُم590 تَ��ْش��تَ��ِه��ي��َه��ا َال َل��َج��َم��َراٌت َس��ْع��ٍد بْ��ِن َع��ْوِف بْ��ُن ُم��رَُّة إِنَّ��َم��ا
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ِت��َم��اُم591 ال��دَُّخ��اِن ِم��َن َل��يْ��ٌل ـ��بَ��اُح ـْ َواْإلِص�� ال��نَّ��اِر ِم��َن ُص��بْ��ُح��َه��ا َل��يْ��لُ��َه��ا
اْألَْوَه��اُم بُ��لُ��وِغ��َه��ا َع��ْن َق��ُص��َرْت ُرتَ��بَ��اٍت بَ��لَّ��َغ��تْ��ُك��ُم ِه��َم��ٌم
اْإلِْق��َداُم592 يَ��نْ��َف��ُد َق��بْ��َل نَ��ِف��َدْت ِل��ِق��تَ��اٍل انْ��بَ��َرْت إِذَا َونُ��ُف��وٌس
اْس��ِت��ْس��َالُم593 اْق��ِت��َح��اَم��َه��ا َك��أَنَّ ِع ال��رَّْو َع��َل��ى ُم��َوطَّ��نَ��اٌت َوُق��لُ��وٌب
ْل��َج��اُم594 َواْإلِ اْإلِْس��َراُج بَ��راَه��ا َق��ْد َوِح��َص��اٍن َش��ْط��بَ��ٍة ُك��لِّ َق��اِئ��ُدو
ال��تَّ��ْم��تَ��اُم595 نُ��ْط��ِق��ِه ِب��تَ��اءَاِت َر َم��ْر َك��َم��ا ءُوِس ِب��ال��رُّ يَ��تَ��َع��ثَّ��ْرَن
اْل��ُح��َس��اُم596 أَُق��وُل الَّ��ِذي ِف��ي��َك َق��اَل َح��تَّ��ى ال��َك��َراِئ��َه ِغ��ْش��يَ��انُ��َك َط��اَل
اْألَْق��َالُم597 ��َف��اِئ��َح ال��صَّ َك��َف��تْ��َك َق��ْد َح��تَّ��ى ال��نَّ��اَس ��َف��اِئ��ُح ال��صَّ َوَك��َف��تْ��َك
ْل��َه��اُم598 اْإلِ ال��تَّ��َج��اِرَب َك��َف��اَك َق��ْد َح��تَّ��ى اْل��ِف��ْك��َر ال��تَّ��َج��اِرُب َوَك��َف��تْ��َك
يُ��َالُم599 َال ��ٍل ُم��َع��جَّ ِب��َق��تْ��ٍل ـ��ِر ـْ ِل��ْل��َف��خ�� ِب��َراَزَك يَ��ْش��تَ��ِري َف��اِرٌس
إِنْ��َع��اُم600 ِل��َف��ْق��ِرِه َع��َل��يْ��ِه ـ��ُر ـْ اْل��َف��ق�� َس��اَق��ُه نَ��ْظ��َرًة ِم��نْ��َك نَ��اِئ��ٌل
اْألَْق��َداُم601 ِب��َق��ْص��ِدَك َف��َض��َل��تْ��َه��ا َوَل��ِك��ْن ءُوُس ال��رُّ أَْع��َض��اِئ��نَ��ا َخ��يْ��ُر
اْزِدَح��اُم602 َولِ��ْل��َع��َط��ايَ��ا اْزِدَح��اٌم ـ��ِد ـْ َولِ��ْل��َوف�� َع��نْ��َك أَْق��َص��ْرُت َل��َع��ْم��ِري َق��ْد
اْألَْق��َواُم603 ِه��بَ��اِت��َك ف��ي ُخ��ذَِن��ي ْ تَ��أ أَْن يَ��ِم��ي��ِن��َك ِف��ي ِص��ْرُت إِْن ِخ��ْف��ُت
ْل��َم��اُم604 اْإلِ يُ��ْع��َرُف اْل��بُ��ْع��ِد َع��َل��ى ِب، اْل��ُق��ْر َع��َل��ى أَُزْرَك َل��ْم ال��رُّْش��ِد َوِم��َن
اْل��َج��َه��اُم605 اْل��َم��ِس��ي��ِر ِف��ي ��ْح��ِب ال��سُّ أَْس��َرُع َع��نِّ��ي َس��يْ��ِب��َك بُ��ْطءُ اْل��َخ��يْ��ِر َوِم��َن
َك��َالُم!606 ِب��ِف��ي��َك أَنَّ��َه��ا ُودَُّه��ا ِب��ِن��َظ��اٍم َج��َواِه��ٍر ِم��ْن َف��َك��ْم ُق��ْل
اْألَيَّ��اُم607 ِب��َك تَ��ُج��ْز َل��ْم ـ��َه��اُه��َم��ا ـْ تَ��ن�� َف��َل��ْو َوال��نَّ��َه��اُر ال��لَّ��يْ��ُل َه��ابَ��َك
أَثَ��اُم608 إَِل��يْ��َك يَ��ْه��تَ��ِدي َوَم��ا ـ��ِق ـْ اْل��َح��ق�� َع��ِن تَ��ِض��لُّ َم��ا ال��ل��ُه َح��ْس��بُ��َك
َح��َراُم؟!609 َع��َل��يْ��َك أََم��ا نَ��ايَ��ا ال��دَّ ـ��ِر ـْ َغ��ي�� ِف��ي اْل��َع��َواِق��َب تَ��ْح��ذَُر َال ِل��َم
لُ��وَّاُم!610 ال��تُّ��َق��ى ِم��َن ِف��ي��ِه َل��َك ِف��ي��ِه ال��لَّ��ْوِم ِف��ي ُع��ذَْر َال َح��ِب��ي��ٍب َك��ْم
اْل��ِج��َس��اُم611 ال��َم��َس��اِع��ي َق��ْل��بَ��َك َوثَ��نَ��ْت َع��نْ��ُه ال��نَّ��َزاَه��ُة َق��ْدَرَك َرَف��َع��ْت
أَْح��َك��اُم612 َوبَ��ْع��َض��ُه َش��يْ��ئً��ا َل��يْ��َس ُه��ذَاءٌ اْل��َق��ِري��ِض ِم��َن بَ��ْع��ًض��ا إِنَّ
اْل��ِب��ْرَس��اُم613 يَ��ْج��لُ��ُب َم��ا وِم��نْ��ُه ـ��ُل ـْ وال��َف��ض�� اْل��بَ��َراَع��ُة يَ��ْج��لُ��ُب َم��ا ِم��نْ��ُه
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عنها، غيبته وطول إليه شوقها تشكو ألمه جدته من كتاب الطيب أبي عىل وورد
وكانت بغداد، إىل فانحدر تلك، حالته عىل الكوفة وصول يمكنه ولم العراق، نحو فتوجه
لوقتها ت وُحمَّ كتابه، فقبَّلت إليه، املسريَ يسألها كتابًا إليها فكتب منه، يئست قد جدته

يرثيها: فقال فقتلها، قبلها عىل الفرح وغلب به، رسوًرا

��ا ذَمٍّ َوَال َح��ْم��ًدا اْألَْح��َداَث أُِري َال أََال
ِح��ْل��َم��ا614 ��َه��ا َك��فُّ َوَال َج��ْه��ًال بَ��ْط��ُش��ه��ا َف��َم��ا

اْل��َف��تَ��ى َم��ْرِج��ُع ال��َف��تَ��ى َك��اَن َم��ا ِم��ثْ��ِل إَِل��ى
أَْرَم��ى615 َك��َم��ا َويُ��ْك��ِري أُبْ��ِدي َك��َم��ا يَ��ُع��وُد

ِب��َح��ِب��ي��ِب��َه��ا َم��ْف��ُج��وَع��ٍة ِم��ْن ال��ل��ُه َل��ِك
َوْص��َم��ا616 ُم��ْل��ِح��ِق��َه��ا َغ��يْ��ِر َش��ْوٍق َق��ِت��ي��َل��ِة

ِب��َه��ا َش��ِربَ��ْت الَّ��ِت��ي اْل��َك��أِْس إَِل��ى أَِح��نُّ
��ا617 َض��مَّ َوَم��ا ال��تُّ��َراَب ِل��َم��ثْ��َواَه��ا َوأَْه��َوى

َح��يَ��اِت��َه��ا ِف��ي ِخ��ي��َف��ًة َع��َل��يْ��َه��ا بَ��َك��يْ��ُت
ِق��ْدَم��ا618 َص��اِح��ِب��ِه ثُ��ْك��َل ِك��َالنَ��ا َوذَاَق

ُك��لَّ��ُه��ْم اْل��ُم��ِح��بِّ��ي��َن اْل��َه��ْج��ُر َق��تَ��َل َوَل��ْو
َص��ْرَم��ا619 َل��ُه ْت أََج��دَّ بَ��اٍق بَ��َل��ٌد َم��َض��ى

ِب��نَ��ا َص��نَ��َع��ْت َم��ا َق��بْ��َل ال��لَّ��يَ��اِل��ي َع��َرْف��ُت
ِع��ْل��َم��ا620 ِب��َه��ا تَ��ِزْدِن��ي َل��ْم َدَه��تْ��ِن��ي ��ا َف��َل��مَّ

َغ��يْ��ِرَه��ا نَ��ْف��ِع ِف��ي َض��رَّ َم��ا َم��نَ��اِف��ُع��َه��ا
تَ��ْظ��َم��ا621 َوأَْن تَ��ُج��وَع أَْن َوتَ��ْرَوى تَ��َغ��ذَّى

َوتَ��ْرَح��ٍة يَ��أٍْس بَ��ْع��َد ِك��تَ��اِب��ي أَتَ��اَه��ا
��ا622 َغ��مَّ ِب��َه��ا َف��ُم��تُّ ب��ي ُس��ُروًرا َف��َم��اتَ��ْت

َف��ِإنَّ��ِن��ي ��ُروُر ال��سُّ َق��ْل��ِب��ي َع��َل��ى َح��َراٌم
��ا623 ُس��مَّ بَ��ْع��َدَه��ا ِب��ِه َم��اتَ��ْت الَّ��ِذي أَُع��دُّ

َك��أَنَّ��َه��ا َوَل��ْف��ِظ��ي َخ��طِّ��ي ِم��ْن ��ُب تَ��َع��جَّ
ُع��ْص��َم��ا624 أَْغ��ِربَ��ًة ��ْط��ِر ال��سَّ ِب��ُح��ُروِف تَ��َرى
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ِم��َداُدُه أََص��اَر َح��تَّ��ى َوتَ��ْل��ثَ��ُم��ُه
ُس��ْح��َم��ا625 َوأَنْ��يَ��ابَ��َه��ا َع��يْ��نَ��يْ��َه��ا َم��َح��اِج��َر

ُج��ُف��ونُ��َه��ا ��ْت َوَج��فَّ اْل��َج��اِري َدْم��ُع��َه��ا َرَق��ا
أَْدَم��ى626 َم��ا بَ��ْع��َد َق��ْل��بَ��َه��ا ُح��بِّ��ي َوَف��اَرَق

َوإِنَّ��َم��ا ال��َم��نَ��ايَ��ا إِالَّ يُ��ْس��ِل��َه��ا َوَل��ْم
��ْق��َم��ا627 ال��سُّ أَذَْه��َب الَّ��ِذي ��ْق��ِم ال��سُّ ِم��َن أََش��دُّ

َوَف��اتَ��ِن��ي َف��َف��اتَ��ْت َح��ظٍّ��ا َل��َه��ا َط��َل��بْ��ُت
ِق��ْس��َم��ا628 ِب��َه��ا َرِض��ي��ُت َل��ْو ِب��ي َرِض��يَ��ْت َوَق��ْد

ِل��َق��بْ��ِرَه��ا اْل��َغ��َم��اَم أَْس��تَ��ْس��ِق��ي َف��أَْص��بَ��ْح��ُت
��ا629 ��مَّ ال��صُّ َواْل��َق��نَ��ا اْل��َوَغ��ى أَْس��تَ��ْس��ِق��ي ُك��نْ��ُت َوَق��ْد

ال��نَّ��َوى أَْس��تَ��ْع��ِظ��ُم اْل��َم��ْوِت ُق��بَ��يْ��َل َوُك��نْ��ُت
اْل��ُع��ْظ��َم��ى630 َك��انَ��ِت الَّ��ت��ي ��ْغ��َرى ال��صُّ َص��اَرِت َف��َق��ْد

اْل��ِع��َدا ِم��َن ِف��ي��ِك ال��ثَّ��أَْر أََخ��ذُْت َه��ِب��ي��ِن��ي
��ى؟!631 اْل��ُح��مَّ ِم��َن ِف��ي��ِك ال��ثَّ��أِْر ِب��أَْخ��ِذ َف��َك��يْ��َف

ِل��ِض��ي��ِق��َه��ا َع��َل��يَّ نْ��يَ��ا ال��دُّ ِت انْ��َس��دَّ َوَم��ا
أَْع��َم��ى632 ِب��ِه أََراِك َال َط��ْرًف��ا َوَل��ِك��نَّ

ُم��َق��بِّ��ًال أُِك��بَّ َال أْن أََس��َف��ا َف��َوا
َح��ْزَم��ا633 ُم��ِل��ئَ��ا ال��لَّ��ذَْي ��ْدِر َوال��صَّ ِل��َرأِْس��ِك

الَّ��ِذي ال��طَّ��يِّ��َب ُروَح��ِك أَُالِق��ي َال َوأَْن
ِج��ْس��َم��ا634 َل��ُه َك��اَن ال��ِم��ْس��ِك ذَِك��يَّ َك��أَنَّ

َواِل��ٍد أَْك��َرِم ِب��نْ��َت تَ��ُك��ونِ��ي َل��ْم َوَل��ْو
��ا635 أُمَّ ِل��ي َك��ْونُ��ِك ��ْخ��َم ال��ضَّ أَبَ��اِك َل��َك��اَن

ِب��يَ��ْوِم��َه��ا ��اِم��ِت��ي��َن ال��شَّ يَ��ْوُم َل��ذَّ َل��ِئ��ْن
َرْغ��َم��ا636 ِألَنْ��ِف��ِه��ِم ِم��نِّ��ي َوَل��َدْت َف��َق��ْد

نَ��ْف��ِس��ِه َغ��يْ��َر ُم��ْس��تَ��ْع��ِظ��ًم��ا َال تَ��َغ��رََّب
ُح��ْك��َم��ا637 ِل��َخ��اِل��ِق��ِه إِالَّ َق��اِب��ًال َوَال
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َع��َج��اَج��ٍة ُف��َؤاَد إِالَّ َس��اِل��ًك��ا َوَال
َط��ْع��َم��ا638 ِل��َم��ْك��ُرَم��ٍة إِالَّ َواِج��ًدا َوَال

بَ��ْل��َدٍة؟ ُك��لِّ ِف��ي أَنْ��َت َم��ا ِل��ي: يَ��ُق��ولُ��وَن
يُ��ْس��َم��ى639 أَْن َج��لَّ أَبْ��تَ��ِغ��ي َم��ا تَ��بْ��تَ��ِغ��ي؟ َوَم��ا

ِب��أَنَّ��ِن��ي َع��اِل��ُم��وَن بَ��ِن��ي��ِه��ْم َك��أَنَّ
اْل��يُ��تْ��َم��ا640 َم��َع��اِدِن��ِه ِم��ْن إَِل��يْ��ِه��ْم َج��لُ��وٌب

يَ��ِدي ِف��ي َوال��نَّ��اِر اْل��َم��اءِ بَ��يْ��َن اْل��َج��ْم��ُع َوَم��ا
َواْل��َف��ْه��َم��ا641 اْل��َج��دَّ أَْج��َم��َع أَْن ِم��ْن ِب��أَْص��َع��َب

ِب��ذُبَ��اِب��ِه ُم��ْس��تَ��نْ��ِص��ٌر َوَل��ِك��نَّ��ِن��ي
اْل��َغ��ْش��َم��ا642 ِب��ِه َح��اٍل ُك��لِّ ِف��ي َوُم��ْرتَ��ِك��ٌب

تَ��ِح��يَّ��ِت��ي ال��لِّ��َق��اءِ يَ��ْوَم َوَج��اِع��لُ��ُه
ال��َق��ْرَم��ا643 اْل��بَ��َط��َل ��يِّ��َد ال��سَّ َف��َل��ْس��ُت َوإِالَّ

بُ��ْع��ِدِه َخ��ْوُف َم��ًدى َع��ْن َع��ْزِم��ي َف��لَّ إِذَا
َع��ْزَم��ا644 يَ��ِج��ْد َل��ْم ُم��ْم��ِك��ٌن َش��ْيءٍ َف��أَبْ��َع��ُد

نُ��ُف��وَس��نَ��ا َك��أَنَّ َق��ْوٍم َل��ِم��ْن َوإِنِّ��ي
َواْل��َع��ْظ��َم��ا645 ال��لَّ��ْح��َم تَ��ْس��ُك��َن أَْن أَنَ��ٌف ِب��َه��ا

َف��اذَْه��ِب��ي ِش��ئْ��ِت إِذَا ُدنْ��يَ��ا يَ��ا أَنَ��ا َك��ذَا
ُق��ْدَم��ا646 َك��َراِئ��ِه��َه��ا ِف��ي ِزي��ِدي نَ��ْف��ُس َويَ��ا

تُ��ِع��زُّنِ��ي َال َس��اَع��ٌة ِب��ي َع��بَ��َرْت َف��َال
ال��ظُّ��ْل��َم��ا647 تَ��ْق��بَ��ُل ُم��ْه��َج��ٌة َص��ِح��بَ��تْ��ن��ي َوَال

محمد أبو وكان بالرملة، طغج بن هللا عبيد بن الحسن محمد أبا األمري يمدح وقال
أبو أكرمه الرملة دخل فلما إليه، فسار الرملة، من الطيب أبي إىل مراسلته كثرت قد

القصيدة: بهذه فمدحه محمد

اْل��َم��َع��اِل��ِم648 ِت��ل��َك بَ��يْ��َن ِب��ي ِب��َم��ا َع��ِل��ْم��ُت ال��لَّ��َواِئ��ِم َوْق��َت ُك��نْ��ُت إِْن َالِئ��م��ي أَنَ��ا
َك��اِت��ِم649 ِم��ثْ��ُل بَ��اِئ��ٌح َوَق��ْل��ِب��ي َك��َس��اٍل ُم��تَ��يَّ��ٌم ُش��ِدْه��ُت ��ا ِم��مَّ َوَل��ِك��نَّ��ِن��ي

1251



املتنبي ديوان رشح

اْل��َق��َواِئ��ِم650 ِف��ي أَذَْواِدنَ��ا ِم��ْن تَ��َم��كَّ��َن ُق��لُ��وِب��نَ��ا َوْج��ِد ُك��لُّ َك��أَنَّ��ا َوَق��ْف��نَ��ا
اْل��َم��نَ��اِس��ِم651 ِب��َل��ثْ��ِم أَْس��تَ��ْش��ِف��ي ِزْل��ُت َف��َال تُ��َرابَ��َه��ا اْل��َم��ِط��يِّ ِب��أَْخ��َف��اِف َوُدْس��نَ��ا
ِب��ال��تَّ��َم��اِئ��ِم652 َال يُ��ْح��َف��ْظ��َن اْل��َق��نَ��ا ِب��ُط��وِل َع��ِزي��َزٌة َداُرُه��نَّ ال��لَّ��َواِت��ي ِديَ��اُر
ال��نَّ��َواِع��ِم653 أَْج��َس��اِم��ِه��نَّ ِف��ي ِم��ْس��َن إِذَا ِم��ثْ��َل��ُه اْل��َوْش��ُي يَ��نْ��ُق��ُش ال��تَّ��ثَ��نِّ��ي ِح��َس��اُن
ِب��اْل��َم��بَ��اِس��ِم654 ��َح��ْت ُوشِّ ال��تَّ��َراِق��ي َك��أَنَّ ِم��ثْ��َل��ُه تَ��َق��لَّ��ْدَن ُدرٍّ َع��ْن َويَ��بْ��ِس��ْم��َن
اْألََراِق��ِم؟!655 ُش��ُدوِق ِف��ي ِم��نْ��َه��ا َوَم��ْس��َع��اَي نُ��ُج��وُم��َه��ا ِط��َالِب��ي نْ��يَ��ا َولِ��ل��دُّ ِل��ي َف��َم��ا
اْل��َم��َظ��اِل��ِم656 ُط��ْرُق اْل��ِح��ْل��ِم ِف��ي اتَّ��َس��َع��ْت إِذَا ُدونَ��ُه اْل��َج��ْه��َل تَ��ْس��تَ��ْع��ِم��َل أْن اْل��ِح��ْل��ِم ِم��َن
يُ��َزاِح��ِم657 َل��ْم َم��ْن يُ��ْس��َق َل��ْم إِذَا َف��تُ��ْس��َق��ى َدٌم َش��ْط��ُرُه الَّ��ِذي اْل��َم��اءَ تَ��ِرَد َوأَْن
َراِح��ِم َغ��يْ��َر ُرْم��َح��ُه َروَّى َوِب��ال��نَّ��اِس ِب��َه��ا َم��ْع��ِرَف��ِت��ي اْألَيَّ��اَم َع��َرَف َوَم��ْن
ِب��آِث��ِم658 َع��َل��يْ��ِه��م اْل��َج��اِري ال��رََّدى ِف��ي َوَال ِب��ِه َظ��ِف��ُروا إِذَا ِب��َم��ْرُح��وٍم َف��َل��يْ��َس
ِل��َع��اِل��ِم659 َم��َق��اًال أَتْ��ُرْك َل��ْم ُق��ْل��ُت َوإِْن ِل��َص��اِئ��ٍل َم��َص��اًال أَتْ��ُرْك َل��ْم ُص��ْل��ُت إِذَا
اْل��َع��َزاِئ��ِم660 ُض��ْع��ُف ال��ل��ِه ُع��بَ��يْ��ِد ابْ��ِن َع��ْن وََع��اَق��ِن��ي اْل��َق��َواِف��ي َف��َخ��انَ��تْ��ِن��ي َوإِالَّ
اْل��َم��َح��اِرِم661 اْج��ِت��نَ��اَب اْل��بُ��ْخ��ِل َوُم��ْج��تَ��ِن��ِب ِت��َالَدُه ال��تَّ��َالِد بَ��ذَْل اْل��ُم��ْق��تَ��ِن��ي َع��ِن
اْل��َغ��َم��اِئ��ِم662 ِث��َق��اُل ��يْ��ِه َك��فَّ َوتَ��ْح��ُس��ُد ُع��َف��اِت��ِه َم��َح��لَّ أََع��اِدي��ِه تَ��َم��نَّ��ى
ِل��ْل��َع��َظ��اِئ��ِم663 َم��ذُْخ��وَرٍة ُم��َع��ظَّ��َم��ٍة ِب��ُم��ْه��َج��ٍة إِالَّ اْل��َح��ْرَب ��ى يَ��تَ��َل��قَّ َوَال
ِب��َس��ال��ِم664 اْل��ُم��ثَ��اُر اْل��َوْح��ُش َوَال ِب��نَ��اٍج أََم��اَم��ُه اْل��َج��نَ��اِح ذُو َال َل��َج��ٍب َوِذي
اْل��َق��َش��اِع��ِم665 ِري��ِش بَ��يْ��ِن ِم��ْن تُ��َط��اِل��ُع��ُه َض��ِع��ي��َف��ٌة َوْه��َي ��ْم��ُس ال��شَّ َع��َل��يْ��ِه تَ��ُم��رُّ
َراِه��ِم666 ال��دَّ ِم��ثْ��َل ال��بَ��يْ��ِض َف��ْوَق َر تَ��َدوَّ ُف��ْرَج��ًة ال��طَّ��يْ��ِر ِم��َن َالَق��ى َض��ْوءَُه��ا إِذَا
َواْل��َه��َم��اِه��ِم667 َح��اَف��اِت��ِه ِف��ي ال��لَّ��ْم��ِع ِم��َن َف��ْوَق��ُه َوال��رَّْع��ُد اْل��بَ��ْرُق َع��َل��يْ��َك َويَ��ْخ��َف��ى
اْل��َج��َم��اِج��ِم668 َف��ْوَق اْل��َخ��يْ��َل ��ي يُ��َم��شِّ ِض��َرابً��ا َوبَ��ْرَق��ٍة اْل��ُف��َراِت بَ��يْ��َن َم��ا ُدوَن أََرى
اْل��َم��َع��اِص��ِم669 َق��بْ��َل ال��رَُّديْ��ِن��يَّ��اِت َع��َرْف��َن ��ُه��ْم أَُك��فَّ َك��أَنَّ َغ��َط��اِري��ٍف َوَط��ْع��َن
اْل��َق��َم��اِق��ِم670 ُج��فِّ بْ��ِن ُط��ْغ��ِج بَ��ِن��ي ُس��يُ��وُف َج��اِن��ٍب ُك��لِّ ِم��ْن اْألَْع��َداءِ َع��َل��ى َح��َم��تْ��ُه
اْل��َم��َك��اِرِم671 ِف��ي َك��رُُّه��ْم ِم��نْ��ُه َوأَْح��َس��ُن اْل��وََغ��ى َح��ْوَم��ِة ِف��ي اْل��َك��رَّ اْل��ُم��ْح��ِس��نُ��وَن ُه��ُم
َغ��اِرِم672 ُك��لِّ َع��ْن اْل��ُغ��ْرَم َويَ��ْح��تَ��ِم��لُ��وَن ُم��ذِْن��ٍب ُك��لِّ َع��ْن اْل��َع��ْف��َو يُ��ْح��ِس��نُ��وَن َوُه��ْم
��َواِرِم673 ال��صَّ ِش��َف��اِر ِم��ْن َح��يَ��اءً أََق��لُّ ِن��َزاِل��ِه��ْم ِف��ي أَنَّ��ُه��ْم إِالَّ َح��ِي��يُّ��وَن
اْل��بَ��َه��اِئ��ِم674 ِف��ي َم��ْع��ُدوَدٌة َول��ِك��نَّ��َه��ا ِب��ِه��ْم َش��بَّ��ْه��تُ��َه��ا اْألُْس��ِد اْح��ِت��َق��اُر َوَل��ْوَال
نَ��اِئ��ِم675 ُك��لِّ إَِل��ى تَ��ْس��ِري َص��نَ��اِئ��ُع��ُه الَّ��ِذي إَِل��ى ُس��َراَي ِف��ي َع��نِّ��ي ال��نَّ��ْوُم َس��َرى
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اْل��ُم��َراِغ��ِم676 َوَرْغ��ِم ��ْك��َوى ال��شَّ ذَِوي َوُم��ْش��ِك��ي اْل��ِع��َدا َوُم��ْخ��تَ��ِرِم اْألَْس��َرى ُم��ْط��ِل��ِق إَِل��ى
َق��اِدِم677 َزاِد ِم��ْن َج��فَّ َم��ا َك��أَنَّ��ُه��ْم بَ��َل��ْغ��تُ��ُه ��ا َل��مَّ ال��نَّ��اَس نَ��َف��ْض��ُت َك��ِري��ٌم
ال��ُم��تَ��َق��اِدِم678 ُع��ْم��ِرَي ِف��ي تَ��ْرِك��ِه َع��َل��ى ِب��نَ��َداَم��ِت��ي يَ��ِف��ي َال ُس��ُروِري َوَك��اَد
َه��اِش��ِم679 َغ��يْ��ُر ُه َج��دُّ َع��َل��ِويٌّ ِب��َه��ا َوتُ��ْربَ��ًة أَْه��ًال اْألَْرِض َش��رَّ َوَف��اَرْق��ُت
اْل��َع��َم��اِئ��ِم680 َم��َك��اَن ِم��نْ��ُه��ْم َوأَْج��َل��َس��ُه ِب��ِح��ْل��ِم��ِه اْألَِم��ي��ِر ��اَد ُح��سَّ ال��ل��ُه بَ��َل��ى
اْل��َغ��َالِص��ِم681 َح��زَّ اْل��َع��يْ��ِش ِف��ي َل��ُه��ْم َوإِنَّ َراَح��ًة اْل��َم��ْوِت ُس��ْرَع��ِة ِف��ي َل��ُه��ْم َف��ِإنَّ
تُ��َق��اِوِم682 َل��ْم َم��ْن َق��اتَ��ْل��َت َوَال َع��َل��يْ��َك ُج��وُدُه بَ��اَن َم��ْن َج��اَوْدَت َم��ا َك��أَنَّ��َك

ارتجاًال: وقال الكأس، فأخذ يرشب أن محمد أبو عليه وأقسم

ُم��ْع��ِظ��َم��ا683 ُم��ِج��الٍّ َل��ُه اْألَنَ��اُم أَْم��س��ى اْل��ُم��ْق��ِس��َم��ا َوأَْف��ِدي َق��َس��ٍم ِم��ْن ُح��يِّ��ي��َت
اْألَْح��َرَم��ا684 تَ��َرْك��ُت َف��َل��َق��ْد َوأََخ��ذْتُ��َه��ا ِب��ُش��ْرِب��َه��ا اْألَِم��ي��ِر ِرَض��ا َط��ل��بْ��ُت َوإِذَا

فقال: أصابهم، املطر وأن بادية لكبس الليل يف مسريهم عن محمد أبو وحدث

َواْإلْع��َالُم؟! اْل��َح��ِدي��ُث ذَا َف��ِل��َم��ْن اْإلِْق��َداُم َل��َك ُم��ْس��تَ��نْ��َك��ٍر َغ��يْ��ُر
َواْل��َغ��َم��اُم685 ��ُه َه��مَّ ال��لَّ��يْ��ُل يَ��ْم��نَ��ِع َل��ْم َم��ْن أَنَّ��َك َق��بْ��ُل ِم��ْن َع��ِل��ْم��نَ��ا َق��ْد

أمه: واْلِحْجُر الطْخرور مهره فقتل أَنطاكيَة كبست وقد وقال،

ال��نُّ��ُج��وِم686 ُدوَن ِب��َم��ا تَ��ْق��نَ��ْع َف��َال َم��ُروِم َش��َرٍف ِف��ي َغ��اَم��ْرَت إِذَا
َع��ِظ��ي��ِم687 أَْم��ٍر ِف��ي اْل��َم��ْوِت َك��َط��ْع��ِم َص��ِغ��ي��ٍر أَْم��ٍر ِف��ي اْل��َم��ْوِت َف��َط��ْع��ُم
اْل��ُج��ُس��وِم688 َم��اءُ َدْم��ُع��َه��ا َص��َف��اِئ��ُح َوُم��ْه��ِري َف��َرِس��ي َش��ْج��َوَه��ا س��تَ��بْ��ِك��ي
ال��نَّ��ِع��ي��ِم689 ِف��ي اْل��َع��ذَاَرى ن��ش��أ َك��َم��ا ِف��ي��َه��ا نَ��َش��اَن ثُ��مَّ ال��نَّ��اَر َق��َربْ��َن
اْل��ُك��لُ��وِم690 َك��ِث��ي��َراُت َوأَيْ��ِدي��َه��ا ُم��ْخ��َل��َص��اٍت ��يَ��اِق��َل ال��صَّ َوَف��اَرْق��َن
ال��لَّ��ِئ��ي��ِم691 ال��طَّ��بْ��ِع َخ��ِدي��َع��ُة َوتِ��ْل��َك َع��ْق��ٌل اْل��َع��ْج��َز أَنَّ اْل��ُج��بَ��نَ��اءُ يَ��َرى
اْل��َح��ِك��ي��ِم692 ِف��ي ��َج��اَع��ِة ال��شَّ ِم��ثْ��َل َوَال تُ��ْغ��ِن��ي اْل��َم��ْرءِ ِف��ي َش��َج��اَع��ٍة َوُك��لُّ
��ِق��ي��ِم!693 ال��سَّ اْل��َف��ْه��ِم ِم��َن وآَف��تُ��ُه َص��ِح��ي��ًح��ا َق��ْوًال َع��اِئ��ٍب ِم��ْن َوَك��ْم
َواْل��ُع��لُ��وِم694 اْل��َق��َراِئ��ِح َق��ْدِر َع��َل��ى ِم��نْ��ُه اآلذاُن تَ��اُخ��ذُ َول��ِك��ْن
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بطرابلس فنزل وثالثني، ست سنة يف أنطاكية يريد الرملة من الطيب أبو وسار
من نفر ثالثة يجالسه وكان جاهًال، وكان كيغلغ. بن األعور إبراهيم بن إسحاق وبها
وال يتجاوزك أن أتحب له: فقالوا قديمة، عداوة الطيب أبي وبني بينه وكان حيدرة، بني
أحًدا يمدح ال لحقته بيمني عليه فاحتج يمدحه، أن فراسله يغرونه، وجعلوا يمدحك؟!
الثالثة النفر ومات وضبطها. الطريق عليه وأخذ املدة، ينتظر طريقه عن فعاقه مدة، إىل
به. يثق من عىل وأمالها الطيب، أبو فهجاه يوًما، أربعني مدة يف يغرونه كانوا الذين
ورجًال، خيًال كيغلغ ابن فأتبعه دمشق، إىل وسار فرسه يسري كأنه خرج الثلج ذاب فلما

وهي: القصيدة، وظهرت فأعجزهم

أَْس��َل��ُم695 أَنِّ��ي َوِخ��ْل��ُت نَ��َظ��ْرُت َع��َرًض��ا تُ��ْع��َل��ُم َال َس��ِري��َرٌة ال��نُّ��ُف��وِس ِل��َه��َوى
َوأَْرَح��ُم ِم��نْ��ِك أََرقُّ ثَ��مَّ َألَُخ��وِك اْل��وََغ��ى ِف��ي اْل��َف��َواِرِس ُم��ْع��تَ��ِن��ِق أُْخ��َت يَ��ا
تَ��ْح��ُك��ُم696 ِف��ي��َم��ا تُ��ِص��ي��ُب اْل��َم��ُج��وَس أَنَّ وَِع��نْ��َدُه اْل��َع��َف��اِف َم��َع إَِل��يْ��ِك يَ��ْرنُ��و
اْألَْس��َح��ُم697 َل��َراَع اْألُوَل��ى انَّ��َه��ا َوَل��َو ِب��َع��ارِض��ي ال��بَ��يَ��اِض َراِئ��َع��ُة َراَع��تْ��ِك
تَ��َل��ثُّ��ُم698 اْألََواِن َق��بْ��ِل ِم��ْن ��يْ��ُب َف��ال��شَّ ��بَ��ا ال��صِّ َع��ِن َس��َف��ْرُت يُ��ْم��ِك��نُ��ِن��ي َك��اَن َل��ْو
يَ��ْع��ِص��ُم699 َس��َواًدا َوَال يُ��ِم��ي��ُت يَ��َق��ًق��ا أََرى َف��َال اْل��َح��اِدثَ��اِت َرأَيْ��ُت َوَل��َق��ْد
َويُ��ْه��ِرُم700 ��ِب��يِّ ال��صَّ نَ��اِص��يَ��َة َويُ��ِش��ي��ُب نَ��َح��اَف��ًة اْل��َج��ِس��ي��َم يَ��ْخ��تَ��ِرُم َواْل��َه��مُّ
يَ��نْ��َع��ُم701 ��َق��اَوِة ال��شَّ ِف��ي اْل��َج��َه��اَل��ِة َوأَُخ��و ِب��َع��ْق��ِل��ِه ال��نَّ��ِع��ي��ِم ِف��ي يَ��ْش��َق��ى اْل��َع��ْق��ِل ذُو
يَ��نْ��َدُم702 َوَع��اٍف يُ��وَل��ى الَّ��ِذي يَ��نْ��َس��ى َف��ُم��ْط��َل��ٌق اْل��ِح��َف��اَظ نَ��بَ��ذُوا َق��ْد َوال��نَّ��اُس
تَ��ْرَح��ُم703 َع��ُدوٍّ ِم��ْن َش��بَ��ابَ��َك َواْرَح��ْم َدْم��ُع��ُه َع��ُدوٍّ ِم��ْن يَ��ْخ��َدَع��نَّ��َك َال
ُم704 ال��دَّ َج��َواِن��ِب��ِه َع��َل��ى يُ��َراَق َح��تَّ��ى اْألَذَى ِم��َن ال��رَِّف��ي��ُع ��َرُف ال��شَّ يَ��ْس��َل��ُم َال
َويَ��ْل��ُؤُم705 يَ��ِق��لُّ َك��َم��ا يَ��ِق��لُّ َال َم��ْن ِب��َط��بْ��ِع��ِه ال��لِّ��ئَ��اِم ِم��َن اْل��َق��ِل��ي��ُل يُ��ْؤِذي
يَ��ْظ��ِل��ُم706 َال َف��ِل��ِع��لَّ��ٍة ��ٍة ِع��فَّ ذَا تَ��ِج��ْد َف��ِإْن ال��نُّ��ُف��وِس ِش��يَ��ِم ِم��ْن ال��ظُّ��ْل��ُم
اْألَْع��َظ��ُم707 ال��طَّ��ِري��ُق ِرْج��َل��يْ��َه��ا بَ��يْ��َن َم��ا وَِع��ْرُس��ُه ال��طَّ��ِري��َق َك��يْ��َغ��َل��َغ ابْ��َن يَ��ْح��ِم��ي
ِخ��ض��ِرُم708 ِب��َح��ْل��َق��تَ��يْ��َه��ا ال��َم��ِن��يَّ إِنَّ ُس��َك��يْ��نَ��ٍة ُش��ْق��ِر َف��ْوَق ال��َم��َس��اِل��َح أَِق��ِم
ُم��ْظ��ِل��ُم709 أَْص��َل��َك َف��ِإنَّ أَبَ��اَك َواْس��تُ��ْر نَ��اِق��ٌص َخ��ْل��َق��َك إِنَّ ِب��نَ��ْف��ِس��َك َواْرُف��ْق
ِدْرَه��ُم710 َوَربُّ��َك َف��يْ��َش��َل��ٌة َوِرَض��اَك نَ��ْف��َخ��ٌة َوَط��يْ��ُش��َك َم��ْس��أََل��ٌة وَِغ��نَ��اٌك
َوتُ��ْق��ِدُم711 اْل��َع��ِب��ي��ِد َك��َم��ِر َع��َل��ى تَ��ْق��َوى َف��ِإنَّ��َم��ا ال��رَِّج��اِل ُم��نَ��اَواَة َواْح��ذَْر
يَ��ْف��َه��ُم712 َال َم��ْن َوِخ��َط��اُب َغ��يِّ��ِه َع��ْن يَ��ْرَع��ِوي َال َم��ْن َع��ذُْل ال��بَ��ِل��يَّ��ِة َوِم��َن
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يُ��ْل��َج��ُم713 َوَراءٍ َوِم��ْن اْل��ُع��لُ��وِج تَ��ْح��َت أَْع��َق��اِب��ِه َع��َل��ى ِب��أَْربَ��َع��ٍة يَ��ْم��ِش��ي
ِح��ْص��ِرُم714 ِف��ي��َه��ا ُف��تَّ أَْو َم��ْط��ُروَف��ٌة َك��أَنَّ��َه��ا تَ��ْس��تَ��ِق��رُّ َم��ا َوُج��ُف��ونُ��ُه
تَ��ْل��ِط��ُم715 َع��ُج��وٌز أَْو يُ��َق��ْه��ِق��ُه ِق��ْرٌد َف��َك��أَنَّ��ُه ثً��ا ُم��َح��دِّ أََش��اَر َوإِذَا
��ُم716 يَ��تَ��َع��مَّ يَ��ٍد َع��َل��ى يَ��َك��اَد َح��تَّ��ى َق��ذَالُ��ُه اْألَُك��فِّ ُم��َف��اَرَق��َة يَ��ْق��ِل��ي
َويُ��ْق��ِس��ُم717 يَ��ُك��وُن َم��ا أَْك��ذََب َويَ��ُك��وُن نَ��اِط��ًق��ا تَ��َراُه َم��ا أَْص��َغ��َر َوتَ��َراُه
اْألَْرَق��ُم718 يَ��َودُّ ِل��َم��ْن ِم��نْ��ُه َوأََودُّ ًة َم��َودَّ ال��ذَِّل��ي��ِل ِف��ي يُ��ْظ��ِه��ُر َوال��ذُّلُّ
َويُ��ْؤلِ��ُم719 يَ��ُض��رُّ َم��ا ��َداَق��ِة ال��صَّ َوِم��َن نَ��ْف��ُع��ُه يَ��نَ��الُ��َك َم��ا اْل��َع��َداَوِة َوِم��َن
أَْزُع��ُم؟!720 َم��اذَا ِم��نْ��َك أَْض��يَ��ُق َص��ْف��َراءُ َس��َف��اَه��ًة اْل��َم��ِدي��َح تَ��ْس��أَلُ��ِن��ي أَْرَس��ْل��َت
تَ��َك��رُُّم721 ِف��ي��َك َوْه��َي اْألَُع��يِّ��ِر ابْ��َن يَ��ا ��بً��ا تَ��َك��سُّ ِس��َواَك ِف��ي اْل��ِق��يَ��اَدة أَتُ��َرى
اْألَنْ��ُج��ُم722 َع��َل��يْ��َك َق��ُربَ��ْت َم��ا َوَل��َش��دَّ َص��اِع��ًدا َق��ْدَرَك َج��اَوْزَت َم��ا َف��َل��َش��دَّ
ف��يُ��نْ��ِع��ُم723 يُ��َزاُر ِل��َم��ْن ال��ثَّ��نَ��اءَ إِنَّ َخ��اِل��ًص��ا اْل��َع��َش��اِئ��ِر ِألَِب��ي َم��ا َوأََرْغ��َت
َوتُ��نْ��َه��ُم724 أَْخ��َدَع��اَك ُ َف��يُ��وَج��أ تَ��ْدنُ��و ِب��بَ��اِب��ِه اْل��َه��َواِن َع��َل��ى أََق��ْم��َت َولِ��َم��ْن
َع��َرْم��َرُم725 َوْه��َو اْل��َج��يْ��َش يَ��ُج��رُّ َولِ��َم��ْن ُم��َك��رٌَّم َوْه��َو اْل��َم��اَل يُ��ِه��ي��ُن َولِ��َم��ْن
ال��ُم��ْع��ِل��ُم726 ال��َك��ِم��يُّ ِم��نْ��َه��ا َف��نَ��ِص��ي��بُ��ُه ِب��َم��أَِزٍق اْل��ُك��َم��اُة اْل��تَ��َق��ِت إِذَا َولِ��َم��ْن
ِم��نْ��ُه��ُم727 ِب��آَخ��َر َف��َق��وََّم��َه��ا َوثَ��نَ��ى ِب��َف��اِرٍس ال��َق��نَ��اَة أََط��َر َوَل��ُربَّ��َم��ا
��ُم728 ُم��َص��مِّ َواْل��ُح��َس��اُم أَْس��َم��ُر َوال��رُّْم��ُح ُم��َش��يَّ��ٌع َواْل��ُف��َؤاُد أَْزَه��ُر َواْل��َوْج��ُه
أَْع��َج��ُم729 اْألََع��اِج��ُم تَ��ِل��ُد َم��ْن َوَف��َع��اُل َك��ِري��َم��ٌة اْل��ِك��َراُم تَ��ِل��ُد َم��ْن أَْف��َع��اُل

السفر يريد وكان عنده، يقيم أن وسأله عسكر، بن عيل عليه فخلع ببعلبك واجتاز
يستأذنه: فقال أَنطاكيَة، إىل

ُه��يَ��اَم��ا730 ِب��نَ��ا نَ��َداَك يَ��تْ��ُرْك َوَل��ْم اْل��ُه��َم��اَم��ا َع��ْس��َك��ٍر ابْ��َن يَ��ا َرِوي��نَ��ا
��َالَم��ا731 َوال��سَّ َوَداَع��َك ِق��ًل��ى ِل��َغ��يْ��ِر إَل��يْ��نَ��ا تُ��ْه��ِدي َم��ا أََح��بُّ َوَص��اَر
اْل��ِج��َس��اَم��ا732 أَيَ��اِديَ��َك نَ��ذُْم��ْم َوَل��ْم اْل��َم��َواِل��ي ��َدَك تَ��َف��قُّ نَ��ْم��َل��ْل َوَل��ْم
اْل��ُم��َق��اَم��ا733 َك��ِرَه ُم��َس��اِف��ٍر ِب��أَْرِض تَ��َواَل��ْت إِذَا اْل��ُغ��يُ��وَث َوَل��ِك��نَّ
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حتى شيئًا، له وهب النهوض أراد فكلما الرشاب، عىل ليًال العشائر أبي مع وكان
فقال: ومهًرا وجارية ثيابًا له وهب

اْل��َغ��َم��اُم؟!734 ِش��ئْ��ُت ُك��لَّ��َم��ا َويَ��ْس��ِري َرْه��ًوا ال��رِّي��ُح تَ��ُه��بُّ إِذِْن��ي أََع��ْن
اْل��ِك��َراُم735 َوَك��ذَا ِب��َه��ا ��ُس��ُه تَ��بَ��جُّ ِط��بَ��اٌع َل��ُه اْل��َغ��َم��اَم َوَل��ِك��نَّ

٣٤٧ه: سنة اآلخر ربيع شهر يف أدهم مهًرا إليه أهدى وقد كافوًرا، يمدح وقال

��ِم736 ُم��يَ��مَّ َخ��يْ��ُر ��ْم��ُت يَ��مَّ َوَم��ْن َوأَمٌّ ��ِم ُم��ذَمَّ َغ��يْ��ُر َف��اَرْق��ُت َوَم��ْن ِف��َراٌق
َوأَُك��رَِّم737 ِع��نْ��َدُه ��ْل أُبَ��جَّ َل��ْم إِذَا ِب��َم��نْ��ِزٍل ِع��نْ��ِدي ال��لَّ��ذَّاِت َم��نْ��ِزُل َوَم��ا
َم��ْخ��ِرِم738 ُك��لُّ ِب��َه��ا َم��ْرِم��يٍّ��ا ��يْ��ِم ال��ضَّ ِم��َن ُم��ِل��ي��َح��ًة تَ��َزاُل َم��ا نَ��ْف��ٍس َس��ِج��يَّ��ُة
َض��يْ��َغ��ِم!739 ِب��أَْج��َف��اِن بَ��اٍك َوَك��ْم َع��َل��يَّ َش��اِدٍن ِب��أَْج��َف��اِن بَ��اٍك َف��َك��ْم َرَح��ْل��ُت
��ِم740 اْل��ُم��َص��مِّ اْل��ُح��َس��اِم َربِّ ِم��ْن ِب��أَْج��َزَع َم��َك��انُ��ُه اْل��َم��ِل��ي��ِح ال��ُق��ْرِط َربَّ��ُة َوَم��ا
��ِم741 ُم��َع��مَّ َح��ِب��ي��ٍب ِم��ْن َوَل��ِك��ْن َع��ذَْرُت ُم��َق��نَّ��ٍع َح��ِب��ي��ٍب ِم��ْن ِب��ي َم��ا َك��اَن َف��َل��ْو
َوأَْس��ُه��م��ي742 َوَق��ْوِس��ي ��ي َك��فِّ َك��اِس��ٌر َه��ًوى اتَّ��َق��ى َم��ا ُدوِن َوِم��ْن َرْم��ِي��ي َواتَّ��َق��ى َرَم��ى
��ِم743 تَ��َوهُّ ِم��ْن يَ��ع��تَ��اُدُه َم��ا َق َوَص��دَّ ُظ��نُ��ونُ��ُه َس��اءَْت اْل��َم��ْرءِ ِف��ْع��ُل َس��اءَ إِذَا
ُم��ْظ��ِل��ِم744 ��كِّ ال��شَّ ِم��َن َل��يْ��ٍل ِف��ي َوأَْص��بَ��َح ُع��َداِت��ِه ِب��َق��ْوِل ُم��ِح��بِّ��ي��ِه َوَع��اَدى
َوال��تَّ��َك��لُّ��ِم745 ِف��ْع��ِل��ِه ِف��ي َوأَْع��ِرُف��َه��ا ِج��ْس��ِم��ِه َق��بْ��ِل ِم��ْن اْل��َم��ْرءِ نَ��ْف��َس أَُص��اِدُق
يَ��نْ��َدِم746 اْل��َج��ْه��ِل َع��َل��ى ِح��ْل��ًم��ا أَْج��ِزِه َم��تَ��ى أَنَّ��ُه َوأَْع��َل��ُم ِخ��لِّ��ي َع��ْن َوأَْح��لُ��ُم
��ِم747 ال��ُم��تَ��بَ��سِّ ال��تَّ��اِرِك ِب��ُج��وِد َج��َزيْ��ُت َع��اِب��ٍس ُج��وَد ِل��ي اْإلِنْ��َس��اُن بَ��ذََل َوإِْن
اْل��ُم��َق��وَِّم748 ��ْم��َه��ِريِّ ال��سَّ َك��َص��ْدِر نَ��ِج��ي��ٍب َس��َم��يْ��ذٍَع ُك��لَّ اْل��ِف��تْ��يَ��اِن ِم��َن َوأَْه��َوى
اْل��َع��َرْم��َرِم749 اْل��َخ��ِم��ي��ِس َك��بَّ��اِت اْل��َخ��يْ��ُل ِب��ِه َوَخ��اَل��َط��ْت اْل��َف��َالَة اْل��ِع��ي��ُس تَ��ْح��تَ��ُه َخ��َط��ْت
َواْل��َف��ِم750 َواْل��َف��ْرِج اْل��َك��فِّ ِف��ي َوَل��ِك��نَّ��َه��ا َوِس��نَ��اِن��ِه َس��يْ��ِف��ِه ِف��ي ��ٌة ِع��فَّ َوَال
��ِم751 ِب��ُم��تَ��مِّ َل��ُه ��اٍل َف��عَّ ُك��لُّ َوَال ِب��َف��اِع��ٍل ِل��ْل��َج��ِم��ي��ِل َه��اٍو ُك��لُّ َوَم��ا
ِب��أْدَه��ِم752 يَ��ْه��تَ��ِدي��َن َخ��يْ��ٍل َس��َواِب��ُق َف��ِإنَّ��َه��ا اْل��ِك��َراُم اْل��ِم��ْس��ِك ِألَِب��ي ِف��ًدى
��ِم753 ُم��َط��هَّ َوَخ��ْل��ٍق َرْح��ٍب ُخ��لُ��ٍق إَِل��ى َوَراءَُه َش��َخ��ْص��َن َق��ْد ِب��َم��ْج��ٍد أََغ��رَّ
تَ��تَ��َع��لَّ��ِم754 اَم��ُه ُق��دَّ َوْق��َف��ًة َف��ِق��ْف نَ��ْف��َس��َه��ا ��يَ��اَس��ُة ال��سِّ ِم��نْ��َك َم��نَ��َع��ْت إِذَا
ال��تَّ��َك��رُِّم755 َق��ِل��ي��َل أَْو اْل��َم��َس��اِع��ي َض��ِع��ي��َف يُ��َرى أَْن اْل��ُع��ذُْر َراءَُه َم��ْن َع��َل��ى يَ��ِض��ي��ُق
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اْق��ُدِم��ي756 َل��َه��ا: يَ��ُق��وُل َم��ْن َق��ِل��ي��ًال َوَك��اَن أَْح��َج��َم��ْت اْل��َخ��يْ��ُل إِذَا َك��اُف��وٍر ِم��ثْ��ُل َوَم��ْن
ال��ُم��تَ��َل��ثِّ��ِم757 اْل��َف��اِرِس َل��َه��َواِت إَِل��ى َواِص��ٌل َوال��نَّ��ْق��ُع ال��طِّ��ْرِف ثَ��بَ��اِت َش��ِدي��ُد
ِم758 ِب��ال��دَّ اْل��ِب��ي��َض يَ��ْخ��ِض��ُب ِع��زٍّا وآُم��ُل اْل��ِع��َدا َع��َل��ى نَ��ْص��ًرا ِم��نْ��َك أَْرُج��و اْل��ِم��ْس��ِك أَبَ��ا
��ِم759 ال��تَّ��نَ��عُّ َم��َق��اَم ِف��ي��َه��ا ��َق��ا ال��شَّ أُِق��ي��ُم َوَح��اَل��ًة اْل��ح��اِس��ِدي��َن يَ��ِغ��ي��ُظ َويَ��ْوًم��ا
يَ��ْظ��ِل��ِم760 ��َح��اِئ��ِب ال��سَّ َغ��يْ��ِر ِم��ْن َم��َواِط��َر يُ��ِرْد َوَم��ْن ذَاَك أَْه��َل إِالَّ أَْرُج َوَل��ْم
اْل��ُم��تَ��يَّ��ِم761 اْل��ُم��ْس��تَ��َه��اِم اْل��َم��ُش��وِق ِب��َق��ْل��ِب نَ��ْح��َوَه��ا ِس��ْرُت َم��ا ِم��ْص��َر ِف��ي تَ��ُك��ْن َل��ْم َف��َل��ْو
َديْ��َل��ِم762 َح��ْم��َالِت ال��لَّ��ي��ِل ِف��ي ِب��َه��ا َك��أَنَّ َق��بَ��اِئ��ٍل ك��َالُب َخ��يْ��ِل��ي نَ��بَ��َح��ْت َوَال
َم��نْ��ِس��ِم763 َف��ْوَق َح��اِف��ًرا إِالَّ تَ��َر َف��َل��ْم َق��اِئ��ٍف َع��يْ��ُن آثَ��اَرنَ��ا اتَّ��بَ��َع��ْت َوَال
اْل��ُم��َق��طَّ��ِم764 ِب��ِظ��لِّ َواْس��تَ��ذَْرْت ال��نِّ��ي��ِل ِم��َن ��َرْت تَ��َغ��مَّ َح��تَّ��ى اْل��بَ��يْ��َداءَ ِب��َه��ا َوَس��ْم��نَ��ا
َولُ��وَِّم��ي765 ُم��ِش��ي��ِري ِب��َق��ْص��ِدي��ِه َع��َص��يْ��ُت ُم��ِش��ي��َرُه ِب��اْخ��ِت��َص��اِص��ي يَ��ْع��ِص��ي َوأَبْ��َل��َخ
ُم��َج��ْم��َج��ِم766 َغ��يْ��َر ��ْك��َر ال��شُّ إَِل��يْ��ِه َوُس��ْق��ُت ٍر ُم��َك��دَّ َغ��يْ��َر اْل��ُع��ْرَف إَِل��يَّ َف��َس��اَق
َف��اْح��ُك��ِم767 َرأْيَ��َك َح��كَّ��ْم��ُت َوَق��ْد َح��ِدي��ثً��ا ِب��نَ��ا َل��ُه��ْم ف��اْخ��تَ��ْر اْألَْم��َالَك اْخ��تَ��ْرتُ��َك َق��ِد
ُم��نْ��ِع��ِم768 َك��فُّ ِف��ي��ِه��ِم َك��فٍّ َوأَيْ��َم��ُن ُم��ْح��ِس��ٍن َوْج��ُه اْل��َوَرى ِف��ي َوْج��ٍه َف��أَْح��َس��ُن
ُم��ْع��َظ��ِم769 ُك��لِّ َع��َل��ى إِْق��َداًم��ا َوأَْك��بَ��َر ��ًة ِه��مَّ أَْش��َرَف َك��اَن َم��ْن َوأَش��َرُف��ُه��ْم
ُم��ْج��ِرِم؟!770 إَِس��اءََة أَْو ُم��ِح��بٍّ ُس��ُروَر ِب��َه��ا تُ��ِرْد َل��ْم إِذَا نْ��يَ��ا ال��دُّ تَ��ْط��لُ��ُب ِل��َم��ْن
َوِم��ْع��َص��ِم771 ُع��نْ��ٍق ُك��لِّ ِف��ي َم��ا اْس��ِم��َك ِم��ِن َف��ْخ��ِذِه َف��ْوَق الَّ��ِذي اْل��ُم��ْه��ُر َوَص��َل َوَق��ْد
��ِم772 ُم��َوسَّ َغ��يْ��َر ِب��ال��نِّ��ي��َراِن َك��اَن َوإِْن ُك��لُّ��ُه اْل��َخ��يْ��َل ال��رَّاِك��ُب اْل��َح��يَ��َواُن َل��َك
َف��اْع��َل��ِم773 انْ��ِت��َظ��اَرَك ثُ��ْل��ثَ��يْ��َه��ا َوَص��يَّ��ْرُت َق��َس��ْم��تُ��َه��ا َح��يَ��اِت��ي َك��ْم أَْدِري ُك��نْ��ُت َوَل��ْو
اْل��ُم��تَ��َغ��نِّ��ِم774 اْل��بَ��اِدِر ِب��َخ��طِّ ِل��ي َف��ُج��ْد َف��اِئ��ٌت اْل��ُع��ْم��ِر ِم��َن يَ��ْم��ِض��ي َم��ا َوَل��ِك��نَّ
اْل��ُم��َس��لِّ��ِم775 َق��ْوَد ال��نَّ��ْف��َس إَِل��يْ��َك َوُق��ْدُت َم��َح��بَّ��ًة ِل��ي ِب��ِه تَ��ْرَض��ى ِب��َم��ا َرِض��ي��ُت
أَتَ��َك��لَّ��ِم776 َوَل��ْم َع��نِّ��ي َف��َك��لَّ��َم��ُه ُف��َؤاُدُه اْل��َوِس��ي��َط َك��اَن َم��ْن َوِم��ثْ��لُ��َك

ذي يف وذلك مرص، عن بالرحيل ويعرض بمرص تغشاه كانت ى ُحمَّ يذكر وقال
وثالثمائة: وأربعني ثماٍن سنة الحجة

ال��َك��الم777 َف��ْوَق َف��َع��اِل��ِه َوَوْق��ُع ال��َم��َالِم َع��ِن يَ��ِج��لُّ َم��لُ��وُم��ُك��َم��ا
ِل��ثَ��اِم778 ِب��َال َواْل��َه��ِج��ي��َر َوَوْج��ِه��ي َدِل��ي��ٍل ِب��َال َواْل��َف��َالَة ذََراِن��ي
َوال��ُم��َق��اِم779 ِب��اْإلِنَ��اَخ��ِة َوأَتْ��َع��ُب َوَه��ذَا ِب��ِذي أَْس��تَ��ِري��ُح َف��ِإنِّ��ي
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بُ��َغ��اِم��ي780 َراِزَح��ٍة بُ��َغ��اِم َوُك��لُّ َع��يْ��ِن��ي ِح��ْرُت إِْن َرَواِح��ِل��ي ُع��يُ��وُن
اْل��َغ��َم��اِم781 بَ��ْرَق َل��َه��ا َع��دِّي ِس��َوى َه��اٍد ِب��َغ��يْ��ِر ال��ِم��يَ��اَه أَِرُد َف��َق��ْد
ال��ذَِّم��اِم782 إَِل��ى ال��َوِح��ي��ُد اْح��تَ��اَج إِذَا َوَس��يْ��ِف��ي َربِّ��ي ِل��ُم��ْه��َج��ِت��ي يُ��ِذمُّ
ال��نَّ��َع��اِم783 ُم��خِّ ِس��َوى ِق��ًرى َوَل��يْ��َس َض��يْ��ًف��ا اْل��بُ��ْخ��ِل ِألَْه��ِل أُْم��ِس��ي َوَال
ب��ابْ��ِت��َس��اِم784 ابْ��ِت��َس��اٍم َع��َل��ى َج��َزيْ��ُت ِخ��بٍّ��ا ال��نَّ��اِس ُودُّ َص��اَر ��ا َف��َل��مَّ
اْألَنَ��اِم785 بَ��ْع��ُض أَنَّ��ُه ِل��ِع��ْل��ِم��ي أَْص��َط��ِف��ي��ِه ِف��ي��َم��ْن أَُش��كُّ َوِص��ْرُت
اْل��َوَس��اِم786 َع��َل��ى اْل��َج��اِه��ِل��ي��َن َوُح��بُّ ال��تَّ��َص��اِف��ي َع��َل��ى اْل��َع��اِق��لُ��وَن يُ��ِح��بُّ
ال��ِك��َراِم787 ِم��َن أَِج��ْدُه َل��ْم َم��ا إِذَا ��ي َوأُمِّ ِألَِب��ي أَِخ��ي ِم��ْن َوآنَ��ُف
ال��لِّ��ئَ��اِم788 أَْخ��َالُق اْألَْوَالِد َع��َل��ى َك��ِث��ي��ًرا تَ��ْغ��ِل��بُ��َه��ا اْألَْج��َداَد أََرى
ُه��َم��اِم789 َج��دٍّ إَِل��ى أُْع��َزى ِب��أَْن َف��ْض��ٍل ُك��لِّ ِم��ْن ِب��َق��اِن��ٍع َوَل��ْس��ُت
ال��َك��َه��اِم790 اْل��َق��ِض��ِم نَ��بْ��َوَة َويَ��نْ��بُ��و َوَح��دٌّ َق��دٌّ َل��ُه ِل��َم��ْن َع��ِج��بْ��ُت
َس��نَ��اِم791 ِب��َال اْل��َم��ِط��يَّ يَ��ذَُر َف��َال اْل��َم��َع��اِل��ي إَِل��ى ال��طَّ��ِري��َق يَ��ِج��ُد َوَم��ْن
ال��تَّ��َم��اِم792 َع��َل��ى اْل��َق��اِدِري��َن َك��نَ��ْق��ِص َش��يْ��ئً��ا ال��نَّ��اِس ُع��يُ��وِب ِف��ي أَر َوَل��ْم
أََم��اِم��ي793 َوَال اْل��َم��ِط��يُّ ِب��َي تَ��ُخ��بُّ َوَراِئ��ي َف��َال ِم��ْص��َر ِب��أَْرِض أََق��ْم��ُت
َع��اِم794 ُك��لِّ ِف��ي ِل��َق��اءَُه يَ��َم��لُّ َج��نْ��ِب��ي َوَك��اَن اْل��ِف��َراُش َوَم��لَّ��ِن��َي
َم��َراِم��ي795 َص��ْع��ٌب َح��اِس��ِدي َك��ِث��ي��ٌر ُف��َؤاِدي َس��ِق��ٌم َع��اِئ��ِدي َق��ِل��ي��ٌل
ال��ُم��َداِم796 َغ��ي��ِر ِم��ْن ��ْك��ِر ال��سُّ َش��ِدي��ُد اْل��ِق��يَ��اِم ُم��ْم��تَ��ِن��ُع اْل��ِج��ْس��ِم َع��ِل��ي��ُل
ال��ظَّ��ِالِم797 ِف��ي إِالَّ تَ��ُزوُر َف��َل��يْ��َس َح��يَ��اءً ِب��َه��ا َك��أَنَّ َوَزاِئ��َرتِ��ي
ِع��َظ��اِم��ي798 ِف��ي َوبَ��اتَ��ْت َف��َع��اَف��تْ��َه��ا َواْل��َح��َش��ايَ��ا اْل��َم��َط��اِرَف َل��َه��ا بَ��ذَْل��ُت
��َق��اِم799 ال��سِّ ِب��أَنْ��َواِع َف��تُ��وِس��ُع��ُه وََع��نْ��َه��ا نَ��َف��ِس��ي َع��ْن اْل��ِج��ْل��ُد يَ��ِض��ي��ُق
َح��َراِم800 َع��َل��ى َع��اِك��َف��اِن َك��أَنَّ��ا ��َل��تْ��ِن��ي َغ��سَّ َف��اَرَق��تْ��ِن��ي َم��ا إِذَا
ِس��َج��اِم801 ِب��أَْربَ��َع��ٍة َم��َداِم��ُع��َه��ا ف��تَ��ْج��ِري يَ��ْط��ُرُدَه��ا ��بْ��َح ال��صُّ َك��أَنَّ
اْل��ُم��ْس��تَ��َه��اِم802 اْل��َم��ُش��وِق ُم��َراَق��بَ��َة َش��ْوٍق َغ��يْ��ِر ِم��ْن َوْق��تَ��َه��ا أَُراِق��ُب
اْل��ِع��َظ��اِم803 اْل��ُك��َرِب ِف��ي أَْل��َق��اَك إِذَا َش��رٌّ ��ْدُق َوال��صِّ َوْع��ُدَه��ا َويَ��ْص��ُدُق
ال��زَِّح��اِم؟!804 ِم��َن أَنْ��ِت َوَص��ْل��ِت َف��َك��يْ��َف ِب��نْ��ٍت ُك��لُّ ِع��نْ��ِدي ال��دَّْه��ِر أَِب��نْ��َت
��َه��اِم805 ال��سِّ َوَال ��يُ��وِف ِل��ل��سُّ َم��َك��اٌن ِف��ي��ِه يَ��بْ��َق َل��ْم ُم��َج��رًَّح��ا َج��َرْح��ِت
ِزَم��اِم؟806 أْو ِع��نَ��اٍن ِف��ي تَ��َص��رَُّف أتُ��ْم��ِس��ي يَ��ِدي ِش��ْع��َر َل��يْ��َت يَ��ا أََال
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ب��ال��لُّ��َغ��اِم؟807 اْل��َم��َق��اِوِد ِة ُم��َح��الَّ ِب��َراِق��َص��اٍت َه��َواَي أَْرِم��ي َوَه��ْل
ُح��َس��اِم808 أَْو َق��نَ��اٍة أَْو ِب��َس��يْ��ٍر َص��ْدري َغ��ِل��ي��َل َش��َف��يْ��ُت َف��ُربَّ��تَ��َم��ا
اْل��ِف��َداِم809 نَ��ْس��ِج ِم��ْن اْل��َخ��ْم��ِر َخ��َالَص ِم��نْ��َه��ا َف��َخ��َل��ْص��ُت ُخ��طَّ��ٌة َوَض��اَق��ْت
َس��َالِم810 ِب��َال اْل��ِب��َالَد َوَودَّْع��ُت َوَداٍع ِب��َال اْل��َح��ِب��ي��َب َوَف��اَرْق��ُت
َوال��طَّ��َع��اِم َش��َراِب��َك ِف��ي َوَداُؤَك َش��يْ��ئً��ا أََك��ْل��َت ال��طَّ��ِب��ي��ُب: ِل��َي يَ��ُق��وُل
ال��ِج��َم��اِم811 ُط��وُل ِب��ِج��ْس��ِم��ِه أََض��رَّ َج��َواٌد أَنِّ��ي ِط��بِّ��ِه ِف��ي َوَم��ا
َق��تَ��اِم812 ِف��ي َق��تَ��اٍم ِم��ْن َويَ��ْدُخ��َل ��َرايَ��ا ال��سَّ ِف��ي يُ��َغ��بِّ��َر أَْن تَ��َع��وََّد
ال��لِّ��َج��اِم813 َوَال ال��َع��ِل��ي��ِق ِف��ي ُه��َو َوَال ف��يَ��ْرَع��ى َل��ُه يُ��َط��اُل َال َف��أُْم��ِس��َك
اْع��ِت��َزاِم��ي814 ُح��مَّ َف��َم��ا أُْح��َم��ْم َوإِْن اْص��ِط��بَ��اِري َم��ِرَض َف��َم��ا أَْم��َرْض َف��ِإْن
اْل��ِح��َم��اِم815 إَِل��ى اْل��ِح��َم��اِم ِم��َن َس��ِل��ْم��ُت َوَل��ِك��ْن أَبْ��َق��ى َف��َم��ا أَْس��َل��ْم َوإِْن
ال��رَِّج��اِم816 تَ��ْح��َت َك��ًرى تَ��أُْم��ْل َوَال ُرَق��اٍد أَْو ُس��َه��اٍد ِم��ْن تَ��َم��تَّ��ْع
َواْل��َم��نَ��اِم817 انْ��ِت��بَ��اِه��َك َم��ْع��نَ��ى ِس��َوى َم��ْع��نً��ى اْل��َح��اَل��يْ��ِن ِل��ثَ��اِل��ِث َف��ِإنَّ

كافوًرا: يهجو وقال

َواْل��َج��َل��ُم؟818 َك��اُف��وُر يَ��ا اْل��َم��َح��اِج��ُم أَيْ��َن اْل��َك��َرُم نَ��ْح��َوَك يَ��أِْت��ي ال��طُّ��ْرِق أَيَّ��ِة ِم��ْن
َف��ْوَق��ُه��ْم819 اْل��َك��ْل��َب أَنَّ ِب��َك َف��ُع��رُِّف��وا َق��ْدَرُه��ُم ��اَك َك��فَّ َم��َل��َك��ْت اْألَُل��ى َج��اَز
َرِح��ُم820 َل��َه��ا َل��يْ��َس��ْت أََم��ٌة تَ��ُق��وُده ذََك��ٌر َل��ُه َف��ْح��ٍل ِم��ْن أَْق��بَ��ُح َش��ْيءَ َال
اْل��َق��َزُم821 اْألَْع��بُ��ُد اْل��ُم��ْس��ِل��ِم��ي��َن َوَس��اَدُة نُ��ُف��وِس��ِه��ِم ِم��ْن أُنَ��اٍس ُك��لِّ َس��اَداُت
اْألَُم��ُم822 َج��ْه��ِل��َه��ا ِم��ْن َض��ِح��َك��ْت ��ًة أُمَّ يَ��ا َش��َواِربَ��ُك��ْم تُ��ْح��ُف��وا أَْن ال��دِّي��ِن أََغ��ايَ��ُة
َوال��تُّ��َه��ُم823 ال��نَّ��اِس ُش��ُك��وُك تَ��ُزوَل َك��يْ��َم��ا َه��اَم��تَ��ُه اْل��ِه��نْ��ِديَّ يُ��وِرُد َف��تً��ى أََال
َواْل��ِق��َدُم824 َوال��تَّ��ْع��ِط��ي��ُل ال��دَّْه��ُر ِدي��نُ��ُه َم��ْن ِب��َه��ا ال��ُق��لُ��وَب يُ��ْؤِذي ��ٌة ُح��جَّ َف��ِإنَّ��ُه
َزَع��ُم��وا825 الَّ��ِذي ِف��ي َق��ْوًم��ا َق يُ��َص��دِّ َوَال َخ��ِل��ي��َق��تَ��ُه يُ��ْخ��ِزي أَْن ال��ل��َه أَْق��َدَر َم��ا

أيًضا: يهجوه وقال

اْل��ُه��ُم��وُم؟826 اْل��َق��ْل��ِب َع��ِن ِب��ِه تَ��ُزوُل َك��ِري��ُم نْ��يَ��ا ال��دُّ َه��ِذِه ِف��ي أََم��ا
اْل��ُم��ق��ي��ُم؟827 اْل��َج��اُر ِب��أَْه��ِل��ِه يُ��َس��رُّ َم��َك��اٌن نْ��يَ��ا ال��دُّ َه��ِذِه ِف��ي أََم��ا
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��ِم��ي��ُم828 َوال��صَّ َواْل��َم��َواِل��ي َع��َل��يْ��نَ��ا َواْل��ِع��ِب��دَّى اْل��بَ��َه��اِئ��ُم تَ��َش��ابَ��َه��ِت
َق��ِدي��ُم؟829 َداءٌ أْم ال��نَّ��اَس أََص��اَب َح��ِدي��ٌث َداءٌ أَذَا أَْدِري َوَم��ا
يَ��ِت��ي��ُم830 بَ��يْ��نَ��ُه��ُم ال��ُح��رَّ َك��أَنَّ َع��ِب��ي��ٍد َع��َل��ى ِم��ْص��َر ِب��أَْرِض َح��َص��ْل��ُت
َوبُ��وُم831 َرَخ��ٌم َح��ْوَل��ُه ُغ��َراٌب ِف��ي��ِه��ْم ِب��يَّ ال��الَّ اْألَْس��َوَد َك��أَنَّ
َح��ِل��ي��ُم832 يَ��ا ِل��ْألَُح��يْ��ِم��ِق َم��َق��اِل��ي َل��ْه��ًوا َف��َرأَيْ��ُت ِب��َم��ْدِح��ِه أُِخ��ذُْت
َل��ِئ��ي��ُم833 يَ��ا آَوى ِالبْ��ِن َم��َق��اِل��ي ِع��يٍّ��ا َرأَيْ��ُت َه��َج��ْوُت أَْن ��ا َوَل��مَّ
��ِق��ي��ُم؟834 ال��سَّ ��َق��ِم ال��سَّ إَل��ى َف��َم��ْدُف��وٌع ذَا َوِف��ي ذَا ِف��ي َع��اِذٍر ِم��ْن َف��َه��ْل
أَلُ��وُم؟!835 َف��َم��ْن اْل��ُم��ِس��يءَ أَلُ��ِم َوَل��ْم َل��ِئ��ي��ٍم ِم��ْن اْإلَِس��اءَُة أَتَ��ِت إِذَا

أهداه مما وكانت فاتك، اسم عليها ندٍّ تفاحة وبيده بالكوفة له صديق عليه ودخل
املتنبي: فقال الرجل، فاستحسنها له،

اْس��ُم��ُه836 ِف��ي��ِه ال��نَّ��دِّ ِم��َن َوَش��ْيءٌ ِح��ْل��ُم��ُه َف��اِت��ًك��ا يُ��ذَكِّ��ُرنِ��ي
��ُه837 َش��مُّ ِري��َح��ُه ِل��ي ُد يُ��َج��دِّ َوَل��ِك��نَّ��ِن��ي ِب��نَ��اٍس َوَل��ْس��ُت
��ُه!838 أُمُّ َوَل��َدْت َم��ا تَ��ْدِر َوَل��ْم اْل��َم��نُ��وُن َس��َل��بَ��تْ��ِن��ي َف��تً��ى َوأَيَّ
��ُه839 َض��مُّ َه��اَل��َه��ا َع��ِل��َم��ْت َوَل��ْو َص��ْدِرَه��ا إَِل��ى تَ��ُض��مُّ َم��ا َوَال
��ُه840 َه��مُّ َل��ُه��ْم َم��ا َوَل��ِك��نَّ��ُه��ْم َل��ُه َم��ا َل��ُه��ْم ُم��لُ��وٌك ِب��ِم��ْص��َر
��ُه841 ذَمُّ َح��ْم��ِدِه��ْم ِم��ْن َوأَْح��َم��ُد بُ��ْخ��لُ��ُه ُج��وِدِه��ْم ِم��ْن َف��أَْج��َوُد
ُع��ْدُم��ُه842 َوْج��ِدِه��ْم ِم��ْن َوأَنْ��َف��ُع َم��ْوتُ��ُه َع��يْ��ِش��ِه��ْم ِم��ْن َوأَْش��َرُف
َك��ْرُم��ُه843 ��يَ��ُه ُس��قِّ َل��َك��اْل��َخ��ْم��ِر ِع��نْ��َدُه َم��ِن��يَّ��تَ��ُه َوإِنَّ
َط��ْع��ُم��ُه844 ذَاَق��ُه الَّ��ِذي َوذَاَك َم��اُؤُه َع��بَّ��ُه الَّ��ِذي َف��ذَاَك
ِج��ْس��ُم��ُه845 ِب��َه��ا يَ��ِض��ي��َق أَْن َح��ًرى نَ��ف��ِس��ِه َع��ْن اْألَْرُض َض��اَق��ِت َوَم��ْن

من خلون لتسٍع الثالثاء يوم وأنشأها فاتًكا، ويرثي مرص من مسريه يذكر وقال
:٣٥٢ سنة شعبان

َق��َدِم846 َوَال ُخ��فٍّ َع��َل��ى ُس��َراُه َوَم��ا ال��ظُّ��َل��ِم؟! ِف��ي ال��نَّ��ْج��َم نُ��َس��اِري نَ��ْح��ُن َح��تَّ��اَم
يَ��نَ��ِم847 َل��ْم بَ��اَت َغ��ِري��ٌب ال��رَُّق��اِد َف��ْق��َد ِب��َه��ا يُ��ِح��سُّ ِب��أَْج��َف��اٍن يُ��ِح��سُّ َوَال
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َوال��لِّ��َم��ِم848 ال��ُع��ذِْر ِب��ي��َض تُ��َس��وُِّد َوَال أَْوُج��ِه��نَ��ا ِب��ي��َض ِم��نَّ��ا ��ْم��ُس ال��شَّ تُ��َس��وُِّد
ِح��َك��ِم849 إَِل��ى نْ��يَ��ا ال��دُّ ِم��َن اْح��تَ��َك��ْم��نَ��ا َل��ِو َواِح��َدًة اْل��ُح��ْك��ِم ِف��ي َح��الُ��ُه��َم��ا َوَك��اَن
اْألََدِم850 ِف��ي َس��اَر ِم��نْ��ُه اْل��َغ��يْ��ِم ف��ي َس��اَر َم��ا َس��َف��ٍر ِم��ْن يَ��نْ��َف��كُّ َال اْل��َم��اءَ َونَ��تْ��ُرُك
��َق��ِم851 ال��سَّ ِم��َن ِج��ْس��ِم��ي أَْو اْل��ُح��ْزِن ِم��َن َق��ْل��ِب��ي ِب��َه��ا َوَق��يْ��ُت َل��ِك��نِّ��ي ال��ِع��ي��َس أُبْ��ِغ��ُض َال
َواْل��َع��َل��ِم852 َج��ْوَش ِم��ْن ِب��نَ��ا َم��َرْق��َن َح��تَّ��ى ِب��أَْرُج��ِل��َه��ا أَيْ��ِدي��َه��ا ِم��ْص��َر ِم��ْن َط��َرْدُت
ِب��ال��لُّ��ُج��ِم853 ال��ُم��ْرَخ��اَة اْل��ُج��ُدَل تُ��َع��اِرُض ُم��ْس��َرَج��ًة وِّ ال��دَّ نَ��َع��اُم َل��ُه��نَّ تَ��بْ��ِري
ِب��ال��زََّل��ِم854 اْألَيْ��َس��اِر ِرَض��ا َل��ِق��ي��َن ِب��َم��ا َوَرُض��وا أَْرَواَح��ُه��م أَْخ��َط��ُروا ِغ��ْل��َم��ٍة ِف��ي
لُ��ثُ��ِم855 ِب��َال ُس��وًدا ُخ��ِل��َق��ْت َع��َم��اِئ��ٌم َع��َم��اِئ��َم��ُه��ْم أَْل��َق��ْوا ُك��لَّ��َم��ا َل��نَ��ا تَ��بْ��ُدو
ِل��ل��نَّ��َع��ِم856 لُ��وَن َش��الَّ اْل��َف��َواِرِس ِم��َن َل��ِح��ُق��وا َم��ْن ��انُ��وَن َط��عَّ اْل��َع��َواِرِض ِب��ي��ُض
اْل��ِه��َم��ِم857 ِم��َن ِف��ي��ِه��ْم َم��ا يَ��ب��لُ��ُغ َوَل��يْ��َس َط��اَق��ِت��ِه َف��ْوَق ِب��َق��نَ��اُه��ْم بَ��لَّ��ُغ��وا َق��ْد
اْل��ُح��ُرِم858 اْألَْش��ُه��ِر ِف��ي ِب��ِه ِط��ي��ِب��ِه��نَّ ِم��ْن أَنْ��ُف��َس��ُه��ْم أَنَّ إِالَّ اْل��َج��اِه��ِل��يَّ��ِة ِف��ي
اْل��بُ��َه��ِم859 ِف��ي ال��طَّ��ي��ِر ِص��يَ��اَح َف��َع��لَّ��ُم��وَه��ا نَ��اِط��َق��ٍة َغ��يْ��َر َوَك��انَ��ْت ال��رَِّم��اَح نَ��اُش��وا
َواْل��يَ��نَ��ِم860 ال��رُّْغ��ِل ِف��ي َف��َراِس��نُ��َه��ا ُخ��ْض��ًرا َم��َش��اِف��ُرَه��ا ِب��ي��ًض��ا ِب��نَ��ا ال��رَِّك��اُب تَ��ْخ��ِدي
اْل��َك��َرِم861 َم��نْ��ِب��َت نَ��بْ��ِغ��ي اْل��ُع��ْش��ِب َم��نْ��ِب��ِت َع��ْن نَ��ْض��ِربُ��َه��ا اْل��َق��ْوِم ِب��ِس��يَ��اِط َم��ْك��ُع��وَم��ًة
َواْل��َع��َج��ِم؟!862 اْل��ُع��ْرِب َق��ِري��ِع ُش��َج��اٍع أَِب��ي َم��نْ��ِب��ِت��ِه بَ��ْع��ِد ِم��ْن َم��نْ��ِب��تُ��ُه َوأَيْ��َن
ُك��لِّ��ِه��ِم863 ال��نَّ��اِس ِف��ي َخ��َل��ٌف َل��ُه َوَال نَ��ْق��ِص��ُدُه ِم��ْص��َر ِف��ي آَخ��ٌر َف��اِت��ٌك َال
ال��رَِّم��ِم864 ِف��ي اْألَْم��َواُت تُ��َش��اِب��ُه��ُه أَْم��َس��ى ِش��يَ��ٍم ِف��ي اْألَْح��يَ��اءُ تُ��َش��اِب��ُه��ُه َال َم��ْن
اْل��َع��َدِم865 َع��َل��ى نْ��يَ��ا ال��دُّ تَ��ِزي��ُدِن��َي َف��َم��ا أَْط��لُ��بُ��ُه ِس��ْرُت َوَك��أَنِّ��ي َع��ِدْم��تُ��ُه
ِب��َدِم866 أَْخ��َف��اُف��َه��ا اخ��تَ��َض��بَ��ْت َم��ِن إَِل��ى نَ��َظ��َرْت ُك��لَّ��َم��ا إِبْ��ِل��ي أُْض��ِح��ُك ِزْل��ُت َم��ا
��نَ��ِم867 ال��صَّ ��َة ِع��فَّ ِف��ي��َه��ا أَُش��اِه��ُد َوَال أَُش��اِه��ُدَه��ا أَْص��نَ��اٍم بَ��يْ��َن أُِس��ي��ُرَه��ا
ِل��ْل��َق��َل��ِم868 اْل��َم��ْج��ُد َل��يْ��َس ��يْ��ِف ِل��ل��سَّ أَْل��َم��ْج��ُد ِل��ي َق��َواِئ��ُل َوأَْق��َالِم��ي َرَج��ْع��ُت َح��تَّ��ى
َك��اْل��َخ��َدِم869 ِل��ْألَْس��يَ��اِف نَ��ْح��ُن َف��ِإنَّ��َم��ا ِب��ِه اْل��ِك��تَ��اِب بَ��ْع��َد أَبَ��ًدا ِب��نَ��ا اْك��تُ��ْب
اْل��َف��َه��ِم870 ِق��لَّ��ُة َف��َداِئ��ي َغ��َف��ْل��ُت َف��ِإْن ِب��ِه أََش��ْرِت َم��ا َوَدَواِئ��ي أَْس��َم��ْع��ِت��ِن��ي
ِب��َل��ِم871 َه��ٍل َع��ْن ُس��َؤاٍل ُك��لَّ أََج��اَب َح��اَج��تَ��ُه اْل��ِه��نْ��ِديِّ ِب��ِس��َوى اْق��تَ��َض��ى َم��ِن
ال��تُّ��َه��ِم872 إَِل��ى يَ��ْدُع��و َم��ا ال��تَّ��َق��رُِّب َوِف��ي َق��رَّبَ��نَ��ا اْل��َع��ْج��َز أَنَّ اْل��َق��ْوُم ��َم تَ��َوهَّ
َرِح��ِم873 ذَِوي َك��انُ��وا َوَل��ْو ال��رَِّج��اِل بَ��يْ��َن َق��اِط��َع��ًة اْإلِنْ��َص��اِف ِق��لَّ��ُة تَ��َزْل َوَل��ْم
اْل��ُخ��ذُِم874 ال��َم��ْص��ُق��وَل��ِة َم��َع نَ��َش��أَْن أَيْ��ٍد تَ��ُزوَرُه��ُم أَْن إِالَّ ِزيَ��اَرَة َف��َال
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َوُم��نْ��تَ��ِق��ِم875 ِم��نْ��ُه ُم��نْ��تَ��َق��ٍم بَ��يْ��َن َم��ا َش��ْف��َرتُ��ُه ِب��اْل��َم��ْوِت َق��اِض��يَ��ٍة ُك��لِّ ِم��ْن
ال��َك��َزِم876 َوَال اْألَيْ��ِدي ِف��ي ال��لُّ��ْؤِم َم��َواِق��َع َوَق��َع��ْت َف��َم��ا َع��نْ��ُه��ْم َق��َواِئ��َم��َه��ا ُص��نَّ��ا
َك��اْل��ُح��لُ��ِم877 اْل��َع��يْ��ِن يَ��َق��َظ��اُت َف��ِإنَّ��َم��ا َم��نْ��َظ��ُرُه َش��قَّ َم��ا بَ��َص��ٍر َع��َل��ى ْن َه��وِّ
َوال��رََّخ��ِم878 اْل��ِغ��ْربَ��اِن إَِل��ى اْل��َج��ِري��ِح َش��ْك��َوى َف��تُ��ْش��ِم��تَ��ُه َخ��ْل��ٍق إَِل��ى تَ��َش��كَّ َوَال
ُم��بْ��تَ��ِس��ِم879 ثَ��ْغ��ُر ِم��نْ��ُه��ْم يَ��ُغ��رََّك َوَال تَ��ْس��تُ��ُرُه ِل��ل��نَّ��اِس َح��ذٍَر َع��َل��ى َوُك��ْن
َواْل��َق��َس��ِم880 اْإلِْخ��بَ��اِر ِف��ي ��ْدُق ال��صِّ َوأَْع��َوَز ِع��َدٍة ِف��ي تَ��ْل��َق��اُه َف��َم��ا اْل��َوَف��اءُ َغ��اَض
اْألََل��ِم؟!881 َغ��ايَ��َة تَ��َراُه ال��نُّ��ُف��وُس ِف��ي��َم��ا ل��ذَّتُ��َه��ا َك��يْ��َف نَ��ْف��ِس��ي َخ��اِل��ِق ُس��بْ��َح��اَن
اْل��ُح��ُط��ِم882 أَْح��َداِث��ِه َع��َل��ى ِج��ْس��ِم��ي َوَص��بْ��ِر نَ��َواِئ��بَ��ُه َح��ْم��ِل��ي ِم��ْن يَ��ْع��َج��ُب ال��دَّْه��ُر
اْألَُم��ِم883 َس��اِل��ِف ِم��ْن ��ِت��ِه أُمَّ َغ��يْ��ِر ِف��ي تَ��ُه ُم��دَّ َل��يْ��َت وَُع��ْم��ٌر يَ��ِض��ي��ُع َوْق��ٌت
اْل��َه��َرِم884 َع��َل��ى َوأَتَ��يْ��نَ��اُه َف��َس��رَُّه��ْم َش��ِب��ي��بَ��ِت��ِه ِف��ي بَ��نُ��وُه ال��زََّم��اَن أَتَ��ى

فيه: غرقوا حتى يديه بني قيام وهم الورد، عليهم نثر وقد الدولة، عضد يمدح وقال

ِديَ��َم��ا885 نَ��ثْ��َرُه َص��يَّ��ْرَت أَنَّ��َك َزَع��َم��ا الَّ��ِذي ِف��ي اْل��َوْرُد َص��َدَق َق��ْد
َع��نَ��َم��ا886 َم��اِئ��ِه ِم��ثْ��َل َح��َوى بَ��ْح��ٌر ِب��ِه اْل��َه��َواءِ َم��اِئ��ُج َك��أَنَّ��َم��ا
ِح��َك��َم��ا887 يَ��ُق��ولُ��ُه َق��ْوٍل َوُك��لَّ َدًم��ا ��يُ��وِف ال��سُّ نَ��اِث��ُر نَ��اِث��ُرُه
َوال��نِّ��َق��َم��ا888 ��اِب��َغ��اِت ال��سَّ َوال��نِّ��َع��َم ِب��َه��ا ��ي��اَع ال��ضِّ ��َل َف��صَّ َق��ْد َواْل��َخ��يْ��َل
َس��ِل��َم��ا889 ُج��وِدِه ِم��ْن ِم��نْ��ُه أَْح��َس��َن يَ��َدُه َش��َك��ا إِْن اْل��َوْرُد َف��ْل��يُ��ِرنَ��ا
اْل��َك��َرَم��ا890 ِب��َك َع��وَّذَْت َوإِنَّ��َم��ا نَ��ثَ��َرْت َم��ا َخ��يْ��َر َل��ْس��َت َل��ُه: َوُق��ْل
َع��َم��ى891 يُ��َص��اُب ِب��َه��ا َع��يْ��نً��ا أََص��اَب ِب��َه��ا يُ��َص��اَب أَْن اْل��َع��يْ��ِن ِم��َن َخ��ْوًف��ا

هوامش

وغريها خزف من بناء هي اللغويني: بعض وقال بعمود، تمد مظلة الفازة: (1)
فاز. والجمع العساكر، يف تبنى

شجاني قولك: من شجًوا، أشده أي وأشجاه: وخرب. مبتدأ كالربع: وفاؤكما (2)
وتعاونا، تساعدا أي تُسعدا»: و«بأن الدارس. الطامس والطاسم: أحزنني. أي األمر؛ هذا
اإلخبار بعد باملبتدأ يتعلق أن يجوز ال ألنه القبيحة؛ الرضورات من وذلك بوفاء، متعلق
عىل يساعداه أن عىل عاهداه اللذين خليليه يخاطب وهطل. سال الدمع: وسجم يشء. عنه
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فإن الربع، كهذا البكاء عىل تساعداني بأن وفاءكما إن لهما: يقول األحبة، ربع عند البكاء
وكذلك املحب، به يتسىل ال ألنه لحزنه؛ وأشد لزائره أشجى كان عهده تقادم كلما الربع
به. أتسىل من أجد ال إذ حزني؛ اشتد البكاء عىل يل إسعادكما وقل ضعف كلما وفاؤكما
لو إذ فخليان؛ أنتما أما البكاء، يف العذر يل إن يقول: كأنه ساجمه، أشفاه والدمع قال: ثم
معي ابكيا يريد: مثيل. املحزون شأن هو كما بالدمع، الستشفيتما مثيل محزونني كنتما
للمحب. أشجى وهو الطسوم غاية يف الربع فإن للوجد، أشفى فهو السجوم غاية يف بدمع
قال ولذلك معه، وفاءكما أبكي فرصت وحده الربع أبكي كنت املعنى: جني: ابن وقال
والدمِع ويروي: بكاء، ازددت وجًدا، وبوفائكما بالربع ازددت كلما أي كالربع: وفاؤكما
األدواء يف الدارس كالربع وفاؤكما املعنى: يكون هذا وعىل الربع، عىل عطًفا — بالجر —
القطاع: ابن وعبارة عليه. أجريتما إذا الشفاء ويف الساجم، الدمع عليه تجريا لم إذا
الربع أبكي فكنت دارسه، للعني أشجاه الذي كالربع ودرس عفا باإلسعاد يل وفاؤكما
للنفس وأشفاه اإلنسان راحة هو الذي بالدمع وأشتفي وفاءكما معه أبكي فرصت وحده
عن الهم بعض يجلو البكاء أن يزعمون وغريهم الشعراء التربيزي: اإلمام وقال ساجمه.

الفرزدق: قال املحزون، املكروب

ِل��يَ��ا م��ا ُه��ن��ي��دُة ف��ن��اَدتْ��ِن��ي بَ��ك��ي��ُت ُس��َوي��ق��ٍة ج��وِّ ي��وم أن��ي ت��َر أل��م
ت��الق��ي��ا ال أن َظ��نَّ م��ن يَ��ْش��ت��ف��ي ب��ه ل��راَح��ة ال��ب��ك��اءَ إنَّ ل��ه��ا: ف��ق��ل��ُت

والبعيث.) جريًرا بها هجا قصيدة أول وهي قصائده، إحدى (مطلع
إىل الناس بعض وذهب قال: يسعداه، لم وأنهما البكاء، عىل المهما التربيزي: قال
هذه أنشد ملا املتنبي أن الرواة روى «أشجاه» وملناسبة هذا، عينيه. باملخاطبني أراد أنه
له: فقال شجاه؟ وهو أشجاه تقول للمتنبي: فقال حاًرضا، خالويه ابن كان القصيدة
أي تفضيل؛ اسم أنه املتنبي يريد … فعل ال اسم هو إنما علمك، من هذا ليس اسكت
— أسلفنا كما — يقال الفصيح يف ألنه … فعل أنه خالويه ابن ظن كما ال شجًوا أشده
هيج إذا الغناء: وشجاه هيجه، أي إلفه: تَذَكُُّر وشجاه حزنه، إذا شجًوا: يشجوه شجاه
يف اعرتض ما والشجا: أغصه، بمعنى فهو إشجاء: يشجيه أشجاه وأما وشوقه. أحزانه
اليشكري: كاهل أبي بن سويد قال غريهما، أو عود أو عظم من والدابة اإلنسان حلق
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يُ��نْ��تَ��َزْع م��ا َم��ْخ��َرُج��ه َع��ِس��ًرا َح��ْل��ِق��ِه ف��ي ك��ال��ش��ج��ا وي��راِن��ي

الغنوي: مناة زيد بن املسيب قال شجا، يشجى — بالكرس — به شجي وقد

ش��ج��ي��ن��ا وق��ْد َع��ظ��ٌم ح��ل��ِق��ُك��ْم ِف��ي ُس��ِب��ي��ن��ا وق��ْد ال��ق��تْ��َل تُ��نْ��ك��ر ال

حلوقكم.» يف أراد حلقكم: «يف
استأنف ثم مؤكد، بلفظ بالعشق نفسه عن إخبار عاشق: إال أنا وما قوله: (3)
يف المه من — والود الصداقة — الخلة يف فأعقهما صفيان خليالن له عاشق كل فقال:
والجزع البكاء عىل منكما المني من إن يقول: اللوم. عن بالنهي تعريض هذا ويف هواه،
العاق، هنا: ها األعق ومعنى الواحدي: قال أعقكما. الئمكما فكأن العقوق، فيه اعتقدت

الفرزدق: كقول

َوأَْط��َوُل أَع��زُّ دع��اِئ��ُم��ُه بَ��ي��تً��ا ل��ن��ا ب��ن��ى ال��س��م��اءَ َس��َم��َك ال��ِذي إنَّ

الجاهيل: قال وكما

وأألُم؟ أدقُّ ف��أيُّ��ُه��َم��ا أْوٌس َس��َراِت��ِه��ْم وخ��اُل أْوٍس ب��ن��و خ��ال��ي

زاد ثم مًعا عليهما اشتمال واللؤم الدقة أن يريد وليس واللئيم؟ الدقيق فأيهما أي
﴿أَْصَحاُب تعاىل: كقوله االشرتاك، به يراد وال اللفظ هذا يطلق وقد صاحبه، عىل أحدهما
كذلك حسن، وال النار أهل مستقر يف خري وال َمِقيًال﴾ َوأَْحَسُن ْستََقرٍّا مُّ َخرْيٌ يَْوَمِئٍذ اْلَجنَِّة
ويروى: هذا، عقوق. صفة اللوم عن للممسك يكن لم وإن خليله أعق يقول: أن جاز
يعد مصف عاشق كل عاشق إني يريد عاشق، مفعول أنه عىل «كل» بنصب عاشق، كلَّ

هواه. يف المه من العاق خليله
تعريض البيت هذا ويف الواحدي: قال والهيئة. اللباس وهو الزي، تكلف التزيي: (4)
اإلنسان يتكلف قد يقول: به. واتسما تكلفاه وإن الهوى أهل من ليسا أنهما بصاحبيه
قد قال: حيث الصحبة؛ أهل من ليسا بأنهما أيًضا تعريض وفيه أهله، من وليس الهوى
لم صاحبيه أن عىل يدل وهذا أحواله، يف له موافًقا يكون ال من الصحبة اإلنسان يسأل
— للمتنبي أي — سألته جني: ابن قال «يتزيا» وملناسبة هذا، اإلسعاد. من عاهدا بما يفيا

1264



امليم قافية

تقدم فكيف قلت: ال. قال: قديم؟ كتاب يف أو اللغة يف تعرفه هل «يتزيا»، قوله: عن
عندك ما قال: العامة؟ تورده أترىضبيشء قلت: االستعمال. عادة به جرت قد قال عليه؟
زوي، وأصله واو، وعينه الزي من ألنه قلت لك؟ أين من قال: يتزوى. قياسه قلت: فيه؟
أن ودليل الياء، قبل ساكنة أيًضا وألنها قبلها، ما وانكسار لسكونها ياء الواو فانقلبت
له يجتمع حتى يستحسن واحد يشء له كان إذا «زي»، لفالن يقولون: ال أنهم واو عينه

اآلخر: وقال جمعت، أي زويت من «زي»، له يقال: فحينئٍذ حسنة، كثرية أشياء

ال��م��ح��اج��م ع��ل��ى ع��ي��ن��ي��ه ب��ي��ن زوى

وصدره: لألعىش، بيت (عجز

�خ إل� … … زوى ك��أنَّ��َم��ا ُدونِ��ي ال��طَّ��ْرَف ي��ُغ��ضُّ يَ��زي��ُد

وبعده:

َراِغ��م وأن��ف��َك إالَّ ت��ل��َق��ِن��ي وال ان��َزوى م��ا َع��يْ��ن��ي��َك بَ��يْ��َن ِم��ْن يَ��نْ��بَ��ِس��ْط ف��ال

فاجتمع.) جمعه فانزوى: عينيه بني ما زوى يقال:
الخليل أي — «العني» صاحب ذكره وقد … نحوه فأصغى ذهبت هذا إىل له: فقلت
فليس ثبت فإن — تحية بوزن — تزية وزييته حسن بزي فالن تزيا فقال: — أحمد بن

اآلخر: كقول تخفيًفا ياء الواو قلب يكون أن فيجب يتزوي، إنه قلت ملا بناقض

وب��ل ج��اد وإن ج��اد دي��م��وا إن

وصدره: سبل، بن جهم له: يقال جاهيل لشاعر بيت (عجز

إل��خ … … دي��م��وا إن َس��ب��ْل ب��ِن ال��ج��واِد ب��ُن اْل��َج��واد أن��ا

السماء ديمت قولهم من القياس: عىل — دوموا ويروى وديموا، بالسخاء. أباه يمدح
الغزير، الواسع املطر وهو الجود، من وجادوا: سكون. يف دائًما مطًرا أمطرت أي تدييًما؛
شديًدا مطًرا أمطر أي وبًال؛ السماء وبلت من ووبل: ألبتة. فوقه مطر ال الذي املطر أو
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القطر.) ضخم
لخفتها إليها وأخلد بها أنس بياء والديم الديمة رأى ملا ولكن يدوم دام من وهو
وأعواد، عويد قياسه وكان يعود، عاد من وهو عييد، تحقريه ويف أعياد، عيد يف قالوا كما
ريح نوادره: يف اللحياني وحكى أرواح؛ جمعها ويف رويح؛ «ريح» تحقري يف قيل كما
صحيًحا كان إن يتزيا وكذلك الياء، لخفة الالزم البدل مجرى أجري مما فهذا وأرواح،
من قصًدا زي يف أبدلها قد وألنه تخفيًفا، الواو من الياء بدل ألزم مما فهو كالمهم، من
طويت، باب ألن األصل؛ يف واًوا الزي عني تكون أن يقتيض والقياس االشتقاق، طريق
فلما ياءان والمه عينه مما وعييت حييت باب من أكثر ياء والمه واو عينه مما ورويت

وضعها. وخالف عداها ما ورفض قبولها لزم قضيته عىل واالشتقاق القياس اجتمع
بأطالل يقف لم إن األطالل، بىل يبىل بأن نفسه عىل يدعو الديار. آثار األطالل: (5)
الرتاب. يف يتلمسه ووقف خاتمه فقد إذا الشحيح يفعل كما منحنيًا، لها متوجًعا األحبة

نواس: أبي قول من مأخوذ وهذا وكيع: ابن قال

وورائ��ي م��رًة أم��ام��ي أراه��ا َط��ري��دًة ال��دي��اِر ف��ي ُم��ري��ٌغ ك��أن��ي

يف وليس صدره، لفظ جزالة عجزه للفظ ليس قال: البيت، هذا جني ابن عاب وقد
وصف يف تبالغ والعرب قال: املثل. بها يرضب مبالغة خاتمه طلب عىل الشحيح وقوف
يف جاء قد بعينه وهذا … املقاربة وتستعمل أيًضا تقترص وقد الحد، وتجاوز اليشء

جرير: قال الفصيح، الشعر

ال��خ��دم ك��م��ض��الت ح��ي��ارى ه��ن

عيب ال املتنبي: عن ذائًدا — العرويض قال … الخلخال وهي خدمة، جمع والخدم:
كان ولو الخاتم، عىل برصه ليقف االنحناء إىل احتاج الخاتم طلب إذا الشحيح ألن عليه،
االنحناء، إىل يحتاج فال قيام من يطلبه لكان والسوار كالخلخال عظيًما شيئًا الخاتم بدل
— بها أقف لم إن املتنبي: أي — يقول مكانه. قاعًدا يطلبه لكان كالدرة صغريًا كان ولو
الطالب الشحيح كوقوف عليها واالنطواء الكبد عىل اليد لوضع منحنيًا — باألطالل أي

بخيًال: يذم هرمة ابن قول لصحته ويشهد للخاتم،
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اْل��خ��َرِز ن��اِظ��م ت��ن��ك��ي��َس واع��تَ��ل س��اِئ��َل��ُه أت��ي��ت ل��م��ا نَ��كَّ��َس

— نقول أنا عىل الرأس. وتنكيس اإلطراق يف الخرز ينظم من بهيئة هيأته فشبه
عىل وقوفه يطيل أن للشحيح يحق ما الخاتم قيمة من يبلغ قد السؤال: بهذا التزمنا إن
وقوف إن السؤال: هذا جواب يف يقال املتنبي: عن أيًضا مدافًعا — الواحدي وقال طلبه.
رضب فجاز غريه، وقوف من أطول يكون فقد الطول كل يطول ال كان وإن الشحيح هذا

الشاعر: كقول به، املثل

ب��ان��ت��ح��اب ق��ط��ع��ت��ُه ُط��وًال ِش��َق ال��ع��ا نَ��َف��س ِم��ْن أَم��دَّ ل��ي��ل ُرب

نفس كان ملا ولكنه أنفاس، عدة تستغرق الليل ساعات من ساعة أن علمنا وقد
وكقول الطول، يف النهاية يبلغ لم وإن به، املثل رضب جاز غريه، نفس من أطول العاشق

اآلخر:

ال��م��زاه��ر واص��ط��ف��اُق َع��نَّ��ا ال��زِّقِّ َدُم ط��وَل��ه ��َر َق��صَّ ال��رُّْم��ِح ك��ِظ��ل ول��ي��ل

الطرب.) آلة مزهر؛ جمع واملزاهر: الخمر. الزق: (دم
الطول. يف الغاية جعله غريه ظل من أطول الرمح ظل كان ملا وذلك

تباعدني وتوقاني: السابق. البيت يف — بها أقف قوله من حال حزينًا، أي كئيبًا: (6)
قد الذي الريض: يكون وقد يروض، لم الذي الصعب الخيل: من والريض واجتنبني.
الالئي العواذل إن يقول: بالحزام. ويشده يسوسه الذي والحازم: األضداد. من فهو ذلل،
الربع عىل وقفت إذا — عليهن وإبائي جانبي يحذرن الهوى يف — يلمنني — يعذلنني
يرضبه — يرمحه أو يعضه أن جماحه الخيل من الريض حازم يحذر كما — كئيبًا

برجله.
ومهجتي: لألوىل. بيان اللحظ: ومن تغرم. فاعل واألوىل: قفي. جواب تغرم: (7)
مهجته، أتلفت نظرة إليها نظر إنه يقول: أداؤه. لزمه أتلفه: ما وغرم تغرم، مفعول
النظرة كانت فعلت فإن وتحييني، مهجتي ترد أخرى نظرة ألنظرك قفي لها يقول فهو
اللحظة تغرم محبوبة يا قفي جني: ابن وعبارة األوىل. النظرة أتلفته ملا غرًما الثانية
الغرم، عليها فوجب مهجتي أتلفت قد األوىل ألن ثانية؛ بلحظة مهجتي لحظتك التي األوىل
أن املوجبة الحجة ذكر ثم بالثانية، املهجة غرمت قد األوىل فتكون عاش. ثانية لُِحَظ فإن
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ملا التربيزي: الخطيب وعبارة بحق. حكومة وهي غارم، واملتلف فقال: بالوقفة، يطالب
األوىل جعل نفسه إليه لرتجع أخرى إليها ينظر أن وأراد مهجته أتلفت نظرة إليها نظر

لقطرب: ومثله التلف. سبب ألنها الحقيقة، يف الغارمة كأنها

نَ��ظ��را ق��بْ��ل��ه��ا أق��دِّم ل��م ك��أن��ن��ي ق��ري��ن��ت��ه��ا األول��ى ب��ال��ن��ظ��َرِة أش��ت��اُق

فقال: املعنى هذا بعضهم أخذ وقد

ِش��ف��ائ��ي إل��ي��َك األْخ��رى ال��ن��ظ��رة ف��ي نَ��ْظ��َرٍة ِل ب��أوَّ ج��ْس��م��ي ُم��ْس��ق��م��ا ي��ا

للجزم، النون فحذف تغرمني، وأصله: — بالياء — تغرمي الخوارزمي: وروى
واألوىل بالنداء، نصب موضع يف فمهجتي املحبوبة، هي واملهجة للمحبوبة، والخطاب
ثانية بنظرة حرمتنيها التي األوىل النظرة تغرمي مهجتي يا قفي املعنى: ويكون مفعول،
منك رميتها التي األوىل النظرة عيل أتلفت أنت أي غرمه: شيئًا أتلف ومن قال: ثم إليك.

األوجه. هي األوىل والرواية ثانية. بنظرة فاغرميها أوًال
تتفتق. أن قبل الزهر أغلفة والكمائم: الزهر. والنَّْور: البيض. اإلبل العيس: (8)
الخدور وجعل روائحهن، وطيب ألوانهن، وصفاء حسنهن، يف زهًرا النسوة هؤالء جعل
فإن والتحية؛ السقي اللفظ هذا عىل بنى زهًرا جعلهن وملا للزهر، الكمائم بمنزلة لهن
والرياحني باألزهار بعًضا بعضهم الناس يَُحيِّي بأن العادة وجرت باملاء، نرضته الزهر
الرفاء الرسي كشف وقد بك. وحيانا اناك لقَّ هللا بك حيانا ومعنى منها، شيئًا فيتناولوا

بقوله: املعنى هذا عن

َع��ش��ق��ا ل��م��ْن َري��ح��ان��ًة أْص��ب��َح َف��َق��ْد ع��اِش��ق��ي��ِه ال��ل��ُه ِب��ِه ح��يٍّ��ا

والضمري استئناف عادمه»: لك واجد «ما وقوله: الهوادج. يف النساء األظعان: (9)
وجدك من فإن بالليل؟ القمر إىل معك املسافرات النسوة لهؤالء حاجة أي يقول: للقمر.

البحرتي: قال القمر. مقام تقوم الدجى يف أنها يعني القمر، يعدم لم

تَ��غ��يَّ��ب��ا ��ا َل��مَّ ال��ب��ْدر م��َق��اَم وق��ام��ت ط��ال��ٌع وال��ب��ْدُر ال��ب��ْدر ِب��َض��ْوءِ أض��رَّت
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اآلخر: وقال

��ُرج ال��سُّ إل��ى م��ح��ت��اٍج غ��ي��ُر س��اِك��نُ��ُه أن��َت ب��ي��تً��ا إنَّ

الكليل. وامُلْعِيي: بدنه. وصلح الهزال، بعد جسمه إليه رجع فالن: أثاب يقال: (10)
النخل كتذكري اللفظ عىل املطي وذكر وتركب، تمتطى الدابة وهي مطية؛ جمع واملطي:
فال اإلعياء من سقط الذي — كالرازح — والرازم الجمع. من أشبههما وما والسحاب
عاشت إليك نظرت إذا امليش، عن وعجزت كلت التي الرازحة اإلبل إن يقول: يربح.
برؤيتك؟ وحياتنا بنا الظن فما تعقل، ال أنها مع حالها وصلحت قوتها، وعادت أرواحها،
إىل النظر يف لها فائدة ال واإلبل قال: أصحابها. باملطي يعني إنما فورجه: ابن وقال
هذا وليس بذلك. يرسون الذين هم ركابها وإنما وجماًال، حسنًا فاقت وإن املحبوبة، هذه
يف والتعمق املبالغة مقتىض عىل النظر فيها يؤثر إنما لها عقل ال التي اإلبل ألن بيشء؛

املبالغة. يف الشعراء عادة وهي الحقيقة، عىل ال املعنى،
حظ، فيه لغريه فليس به، وانفرد بالحسن استبد قد الحبيب هذا إن يقول: (11)
الناس بني الحسن قسم الذي كأن أو غريه، دون لنفسه فاستخلصه أحبه الحسن فكأن

نصيبًا. منه ألحد يُبِْق ولم الحسن، جميع فأعطاه — يعدل لم — جار
والحي: الخطية. الرماح وهي الرماح؛ فيه تقوم باليمامة موضع الخط: (12)
فال بالرماح يحفظ منيع عزيز حبيب هو يقول: بالبادية. ينزلون الناس من الجماعة

قال: كما ذاك، دون تحول قومه رماح ألن سباء؛ عليه يقع

ِب��ال��تَّ��َم��اِئ��ِم َال يُ��ْح��َف��ْظ��َن اْل��َق��نَ��ا ِب��ُص��مِّ

ليخدمنه. إليه بها فيؤدى قومه برماح تسبى األحياء وكرائم
اللحياني: قال رائحته. ونرشه: به. يتبخر الذي العود والكباء: أقرب. أدنى: (13)
وتكبى بخره، أي — بالتشديد — ثوبه كبَّى وقد كبٍّا، والجمع قال: الكبة، الكباء ومثل

دؤاد: أبو قال بالعود؛ تبخر إذا واكتبى

ِوس��اُم أح��الُم��ُه��نَّ َوبُ��ْل��ٌه ـ��ت��ى ـْ اْل��َم��ش�� ك��بَّ��ِة ف��ي ال��يَ��نْ��ج��وَج يَ��ْك��ت��ب��ي��َن
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أحالمهن: وبله وقوله: رضره. شدة الشتاء: وكبة العود. وهو الينجوج؛ يتبخرن (أي
والخب.) الخنى عن غافالت أنهن أراد

عنك وأبعدها قومه، خيول غبار إليه الوصوَل الطالُب أيها إليك ستوره أقرب يقول:
املنعة غاية يف بأنه الحبيب هذا يصف بخوره؛ دخان — الحبيب من — منه وأقربها
صار حتى عنده كثري به يتبخر الذي العود دخان إن الواحدي: وعبارة النعمة. وغاية
سرت وأول واملعنى: الكباء» نرش «وأولها ويروى: قال: يطلبه. من وبني بينه كالحجاب
غبار دونه الستور من إليها سرت أدنى فيقال: هذا يقلب أن ويمكن قال: يليها. مما دونها
فصار إليها وصل حتى كثري الخيل غبار أن يعني الكباء، نرش عنها سرت وأبعد الخيل
آخر فصار الدخان منها يتباعد حتى العود دخان ارتفع كذلك دونها، منها سرت أدنى

املبالغة. إيثار يف املتنبي بطريقة أشبه وهذا قال: دونها. سرت
ال حتى األحبة فراق من به مني وما الدهر، رصوف من لقي ما كثرة يريد (14)
عدي قول من الثاني واملرصاع قلبه. يعلمه لم شيئًا عينه تريه وال رآه، فراًقا يستغرب

الرقاع: بن

أَْزَداَده��ا ِل��َك��ي واِح��َدٍة ح��رِف ع��ن ع��اِل��ًم��ا أس��أُل ل��س��ت ح��ت��ى وع��ل��م��ُت

مطلعها: يف يقول التي كلمته (من

[ال��ب��ي��ت] … … … ف��اع��ت��اده��ا ت��وه��م��ا ال��دي��ار ع��رف

وولدها: الظبية وصف يف يقول وفيها

م��داده��ا ال��دواِة ِم��َن أص��اَب ق��ل��م َروق��ه إب��َرَة ك��أن أغ��نَّ تُ��ْزج��ي

إبرة.) كأنه طرفه من حدد ما وإبرته: القرن، والروق: برفق؛ تسوقه أي أغن: تزجي
الطيب: ألبي ومثله

ِع��ْل��َم��ا ِب��َه��ا تَ��ِزْدِن��ي َل��ْم َدَه��تْ��ِن��ي ��ا َف��َل��مَّ ِب��نَ��ا َص��نَ��َع��ْت َم��ا َق��بْ��َل ال��لَّ��يَ��اِل��ي َع��َرْف��ُت

الشني: األعور وقال
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ال��س��ؤاِل إل��ى األُم��وِر ِم��َن يَ��ك��وُن ف��ي��م��ا أح��ت��اُج ال أْص��ب��ح��ُت ل��ق��د

الرومي: ابن وقال

ُه��َم��ا ُه��َم��ا ال��واه��ب��اِن ��ال��ب��اِن ال��سَّ ه��م��ا ن��ِك��رتُ��ُه ش��ي��ئً��ا ال��ع��ص��راِن أح��َدَث وم��ا

قال الحنظل. وهو علقم؛ جمع والعالقم: العداوة. لك يضمر الذي الكاشح: (15)
قال: املوضع؟ هذا يف التهمة وجه ما عليه: القراءة وقت — املتنبي أي — سألته جني: ابن
الفراق؛ من والجزع الردى من بالخوف األعداء يتهمني ال يقول: جزًعا. بي يظنوا أن
وهو مرارة، األشياء أشد والعلقم أستمرها، فال ذوقها ألفت حتى املرارات ذقت قد فإني
رعيت ومعنى له. حال قد فكأنه مرارته، عليه سهلت ذوقه اعتاد من ولكن ألحد، يحلو ال
قال ولهذا املرارات، عن بالعالقم وكنى واملهالك، املخاوف من الردى أسباب رعيت الردى:
واشتدت أمره عظم وإن الفراق من أجزع ال إني يعني يرعى، مما العلقم ألن «رعيت»

اآلخر: قال كما ذلك، العتيادي مرارته

ِك��راُم ع��ل��يَّ ج��ي��ران ب��اَن وإْن ال��نَّ��َوى ِم��َن أب��ال��ي م��ا ح��ت��ى وف��ارق��ُت

السدويس: املؤرج وقال

َوج��ي��ران��ي أَْه��ِل��ي ف��ي وب��ال��م��َص��ائ��ِب ل��ه أَراُع م��ا ح��ت��ى ب��ال��بَ��ي��ِن ُروِّْع��ُت

الخريمي: قول يف ظاهر املعنى وهذا

��ُع أتَ��َوجَّ َري��ب��ه��ا م��ْن ِل��ن��اِزل��ة أَُرى ف��م��ا ال��ح��اِدث��اُت وَق��َرت��ن��ي ل��ق��د

يف والضمري حذره، وتوقاه: تعكس. أن ولك خربه، ومشيبه: مبتدأ، مشب: (16)
الشباب فقد عىل يجزع الذي إن يقول: للشباب. وهادمه» «بانيه، ويف للباكي، «توقيه»
إىل سبيل فال الشباب، منه حصل من لدن من حصل والشيب أشبه، من أشابه إنما

الرومي: ابن قول إىل ينظر املعنى هذا ولعل غريه، بيد أمره ألن املشيب؛ من التوقي
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ُط��ْع��ُم َل��ه َوْه��َي األق��َواُت وتَ��غ��ت��ال��ه بَ��ق��اُؤه َوْه��ي األوق��اُت تُ��َض��ْع��ِض��ع��ُه
ع��ق��م داِئ��ِه ف��ف��ي ي��بْ��ق��ى أن َويُ��ْف��ن��ي��ه ع��م��ُرُه يُ��ب��ل��ي��ه ال��ش��يء َرأي��َت َم��ا إذَا

بلوغ من يتلوه وما الصبا هو العيش تمام يقول: الوجه. جانبا العارضان: (17)
قال وسواد. بياض لونا عارضيه إىل يختلف أن إىل مرتعرًعا يافًعا يكون حتى األشد
العارض، إىل السابق السواد هو والقادم البياض، هو العارضني لون وغائب الواحدي:
الذي السواد وبالغائب: — ورد إذا يقدم: قدم من — الشيب بالقادم: يريد أن ويجوز
عنها يغيب حني البرشة لون العارضني؛ لون غائب يكون أن ويجوز البياض. بقدوم غاب
بالغائب: يريد أن ويجوز وبياض. سواد من الشعر لون هو والقادم: وبياضه، الشعر
ألنه األوىل؛ هو وهذا النابت، الشعر سواد وبالقادم: بالشعر، املسترت العارض جلد لون
فيكون شعره ينبت ثم مرتعرًعا يافًعا ثم صبيٍّا اإلنسان يكون أن العيش تمام يجعل

ألن: العيش، تكملة من الشيب يجعل ولم شابٍّا؛

ه��ال��ْك م��ش��ي األْرض ع��ل��ى ي��م��ش��ي ح��ي��ا م��ات ال��ن��اس ِف��ي ش��اب م��ن
َف��ذَاِل��ْك َش��ي��ب��ِه ف��ي ل��ك��ان ِح��َس��ابً��ا ال��ف��ت��ى ع��م��ر ك��ان َل��ْو

كذا.) فذلك الحاسب: قول من فذلكة جمع (فذالك:
الرومي: ابن قول من املتنبي وبيت

أم��َرُد أن��ا إذ ال��م��ح��م��وَد ب��ي��اض��ه��م��ا وق��ب��ل��ه ال��ع��اِرض��ي��ن س��واَد ُس��ِل��ب��ُت

فليس حسن، الشعر يف البياض إن يقول: السواد. الشديد األسود الفاحم: (18)
يطلب إنما فالخاضب منه؛ أحسن السواد ألن ولكن مستقبح، ألنه البياض يخضب
ولكن قبيح، ألنه يخضب لم املشيب أن ذكر جني: ابن وعبارة الشعر، لوني من األحسن
ظهر خضب فإذا فيه، فُزهد السن كبري أنه علم شاب إذا واإلنسان أحسن، الشعر سواد

فيه. فرتغبن شاب أنه للغواني
ذو السحاب والبارق: املطر. والحيا: وحسنها. نضارتها الشبيبة: بماء أراد (19)
ديباج. من وكانت الدولة لسيف نصبت بعمودين مظلة أو خيمة أو قبة والفازة: الربق.
مطر فقدته الذي الشباب من أحسن يقول: املطر. يرجو الربق إىل الناظر والشائم:
نفعه؛ وعموم لجوده سحاب مطر جعله الدولة، سيف يعني إليه، أنظر أنا بارق سحاب
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رضوب بني البيت هذا يف له جمع وقد جوده، بانتظار به رجائه تعليق عن بالشيم وكنى
التأميل. واستحقاق والجود، الحسن، املدح: من

وتغن كانت. األشجار أي من العظيمة الشجرة وهي دوحة؛ جمع الدوح: (20)
بصور مصورة بأنها الفازة تلك يصف تغن، لم رواية: يف — التاءين إحدى بحذف —
وأغصان — وصنعه نسجه — وحاكه السحاب أنبته مما ليست أنها بيد وأشجار؛ رياض

أرواح. ذات ليست صور ألنها طيورها؛ تتجاوب وال حمائمها تتغنى ال األشجار تلك
الدر: بسمط وأراد القالدة. عىل ويطلق السلك، والسمط: الوجهني. ذو املوجه: (21)
لبياضها، بالدر شبهها الفازة. منها اتخذت التي األثواب تلك حوايش عىل البيض الدوائر

حقيقيٍّا. بدًرا ليس ألنه يثقبه؛ لم نظمه من أن غري
الحيوانات هذه ترى يقول: الحيوان. بأنواع مصورة الفازة هذه كانت (22)
نقشت ألنها متحاربة؛ وجعلها والتهارش، التفارس ديدنها أن مع الفازة بهذه مصطلحة

فتقاتل. فيها روح ال جماد أنها باملساملة وأراد املحارب، صورة الصورة: هذه عىل
أي له؛ ودأوت الصيد دأيت يقال: تختل. وتدأى: الخيل. من املسنة املذاكي: (23)
األسود. والرضاغم: وساقها. طردها إذا اإلبل: ذأى يقال: املعجمة، بالذال وروي — ختلته
عليه صورت التي الخيل وكأن يموج، كأنه تحرك الثوب هذا الريح رضبت إذا يقول:

لتدركها. وتطردها لتصيدها الظباء تختل أسوده وكأن جائلة،
الحاجبني، مقرون يكن فلم حاجبيه بني ما وضع قد والذي املرشق، األبلج: (24)
بالكرس — بلخ نفسه: يف العظيم املتكرب وهو األبلخ؛ وروي: السادة. صفات من وهو
وهو ساجًدا، الفازة هذه عىل الروم ملك صور قد وكان أبلخ. فهو تكرب، أي وتبلخ؛ —
عربي، ألنه له تاج ال وجعله الدولة، سيف — األبلخ أو — باألبلج وعنى بالذلة، عناه ما

عمائمها. العرب وتيجان
يلقونه حني امللوك إن يقول: برجمة. واحدتها األصابع، مفاصل الرباجم: (25)

ذلك. من شأنًا أعظم ألنه يده؛ أو كمه يقبلوا أن يبلغون وال بساطه، يقبلون
يريد قياًما، — امللوك أي — قاموا قال: كأنه فعله، يذكر لم مصدر قياًما: (26)
وبالداء حربه، ولذعة وطعنه رضبه عن بالكي وكني وهيبة. إجالًال يديه بني قاموا أنهم
كما طاعته إىل عصاه من والرضب بالطعن يرد أنه يعني وطغيانهم؛ األعداء غوائل عن
يوسم ما وهو ميسم، جمع واملواسم: السيد. والقرم: بالكي. الصحة إىل داء به من يرد
بني مواسمه بجعل كنى — امليسم لفظ عىل — املياسم أيًضا: ويقال — املكواة — به

وإذاللهم. قهرهم عن — أقفائهم يف أي — السادات آذان
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حديد، أو فضة من السيف مقبض طرف عىل ما وهو قبيعة؛ جمع القبائع: (27)
متكئني يديه بني قاموا يقول: الغمد. جفن؛ جمع والجفون: امللوك. سيوف قبائع يريد:
وهي — السيوف وأمىضمن أنفذ وعزائمه قال: ثم وتعظيًما، له هيبًة سيوفهم قبائع عىل

الجفون. يف ما
وقائعه لكثرة تصحبه أن اعتادت التي والطري خيله عسكرين؛ له إن يقول: (28)
لم العدو عسكر بهما رمى فإذا جيشه، عديد من فكأنها القتىل، لحوم من تأكل حتى
والضمري لحومهم. يأكل الطري وعسكر يقتلهم، الخيل عسكر ألن الجماجم؛ عظام إال يبَق
بالتثنية يكنِّ ولم الجمع، بلفظ عنهما كنى جماعة جعلهما فلما والطري، للخيل «بها» يف
بالبقاء الجماجم خص كيف أدري ال قال: البيت، هذا وكيع ابن عاب وقد للعسكرين،
ال — الطري أي — ألنها للطري؛ بل معنى، هذا يف للخيل أعرف وال العظام؟ سائر دون
وال الطري فتأكلهم العدو أهلكت عليها بمن حملت إذا الخيل أن وذلك املوتى، عظام تأكل
كانوا أنهم املعنى يكون أن يجوز الرشاح: بعض قال ثم ومن … للوحش العظام إال تدع
لم فلهذا األرسى؛ أعناق يف يجعلونها القتىل رءوس يأخذون فكانوا ويأرسون، يقتلون

املعنى: هذا يف النابغة قول أبدع فما وبعد: … الجماجم إال تبَق

ِب��َع��َص��اِئ��ِب تَ��ْه��تَ��ِدي َط��ي��ٍر َع��ص��اِئ��ُب َف��ْوَق��ُه��ْم ح��لَّ��َق ِب��ال��ج��يْ��ِش َغ��َزْوا إذا
ال��دوارب ب��ال��دم��اء ال��ض��اِريَ��اِت ِم��َن ُم��َغ��اَرُه��ْم يُ��ِغ��ْرَن ح��ت��ى يُ��َص��اِح��بْ��نَ��ُه��ْم
ال��م��ران��ِب ِث��ي��اِب ف��ي ال��ش��ي��وِخ ُج��لُ��وَس ُع��يُ��ون��ه��ا ُخ��ْزًرا اْل��ق��ْوِم خ��ْل��َف تَ��راُه��نَّ
غ��اِل��ِب ُل أوَّ ال��ج��م��ع��اِن ال��ت��ق��ى م��ا إذا َق��ِب��ي��َل��ه أن أي��ق��نَّ َق��ْد َج��َواِن��َح
اْل��َك��َواِث��ِب ف��وق ال��َخ��طِّ��يُّ ُع��رَِّض إذا ع��رف��ن��ه��ا ق��د ع��ادة ع��ل��ي��ه��م ل��ه��نَّ

وخزًرا القتىل، دماء عىل متدربات ضاريات الطري هذه إن أي إلخ: … الضاريات (من
وقوله: النظر. لتحدد تقبضجفونها أي تتخازر؛ أنها أو خلقة العيون ضيقة أي عيونها:
يقول: األرانب. بفراء املبطن الثوب وهو مرنباني؛ جمع فاملرانب: إلخ، … الشيوخ جلوس
القتىل ترتقب ووقوفها ريشها يف كأنها والهضاب األرض أعايل عىل تقع الطري هذه إن
وجوانح: بعيد. يشء إىل النظر يحددون املرانب بأكسية التفوا إذا الشيوخ جلوس جالسة
ما الفرس جسم من وهي كاتبة؛ جمع والكواتب: القنا. والخطي: للوقوع. مائالت أي
الفارس يضع القربوس أمام كانت الرسج عليه نصب إذا بحيث الظهر إىل الكاهل تحت

مستعرًضا.) رمحه عليها
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يبلغه مما الفم حول ما واملالغم: الدابة. ظهر عىل يجعل ما جل؛ جمع األجلة: (29)
واألنف الفم يشء كل من املالغم اللغويني: بعض قال ملغم. جمع إليه، ويصل اللسان
يف جعلته بالطيب املرأة وتلغمت بالزبد، اإلبل ويف بالطيب، تلغم أنها وذلك واألشداق؛
ألنه بذلك سمي — زبده وهو — البعري لغام من مفعًال يكون أن يشبه وامللغم املالغم.
يوم اذكروه أي السبت؛ بيوم تلغموا فقال: السري؟ متى ألعرابي: وقيل اللغام. موضع
ثياب يسلب إنه يقول: السبت. يوم بذكره مالغمهم يحركون أنهم من واشتقاقه السبت،
فيهم. باغ كل وجه حوافرها ويوطئ لخيله، أجلة منها فيتخذ الروم ملوك من طاٍغ كل
الغاية وبلوغ قتلهم يف اإلمعان بعد إال الصفة هذه تتم وال مبالغة، وهذا العكربي: قال

عليهم. الظهور من
تغري أي وتغريه؛ للخيل، وإما للخطاب، إما — وتزاحمه» «تغريه يف — التاء (30)
طعاًما؛ أذوقهن ما ثالثًا أقمت قولهم: حد عىل — الضمري ونصب الجار فحذف فيه،
كانوا ولذلك القوم، ليتغفلوا الصبح وقت يغريون العرب كان وقد — فيهن أذوق ما أي
منها الصبح مل قد الصبح، وقت غاراتك لكثرة يقول: واصبحاه. الغارة: عند يقولون
يف وقيل الليل. يبلغه موضع كل تبلغ أنك وهو إياه؛ مزاحمتك من الليل ومل وضجر
أسلحتك، بريق بياضه عىل يزيد إذ الغرية، عىل تحمله أي تغريه؛ مما البيت: معنى
خيلك، بغبار الليل تزاحم بعضهم: وقال أسلحتك. بضوء ظلمته فتذهب الليل وتزاحم

آخر. ليل فكأنه
رماح ملت أي الواحدي: قال أعاله. الرمح: وصدر تكرس. وتدق الرماح. القنا: (31)
مقابلتها باملالطمة وأراد إياها، مالطمتك من سيوفهم وملت أعاليها دقك من األعداء
وسيوفه، جيشه رماح املتنبي يريد أن ويجوز بينهما. مالطمة فذلك واملجان، بالرتوس
وملت أعداءك، صدورها تدق ما كثرة من رماحك ملت يقول: صدوره؛ ترفع أن عىل
تالطمه، قوله: وكيع ابن عاب وقد هذا، عليه. وقعها لكثرة تالطمه الذي اليشء من سيوفك
يف أحسن لكان «تلطم» تدق: مع قال فلو اثنني بني إال تكون ال مفاعلة املالطمة قال:

القائل: قول هذا من وأحسن قال: ثم الصناعة.

ُص��دوُره��ا ال��ص��دور ف��ي م��ن��ه��ا وت��ن��َدقُّ ُم��دب��ر ط��ع��ُن أرم��اح��ن��ا ع��ل��ى َح��َراٌم

ذلك. يف ليبالغ حتى الطيب ألبي التفنيد كثري تراه وكيع ابن وهكذا
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من طائر عقاب؛ جمع والعقبان: إلخ، … العقبان من سحاب هناك أي (32)
للسحاب والضمري: السقيا، طلبت واستسقت: أعقف. منقار له املخالب قوي الجوارح
والتذكري الجماعة، معنى عىل األول: يف والتأنيث الثاني، للسحاب صوارمه: وضمري األول،
سحابًا كذلك جيشه وجعل سحابًا، جيشه فوق التي العقبان جعل اللفظ. عىل الثاني: يف
إغرابًا األعىل يسقي األسفل وجعل األبطال، وصوت الدماء وصب األسلحة بريق من فيه ملا
يريد — سحاب تحتها ويزحف الجيوش يظل بسحاب العقبان شبه قد فهو الصنعة، يف
تقتل ألنها — سيوفه — صوارمه سقتها الدم، بطلب العقبان استسقت إذا — الجيوش
يف كثري — للجيش الطري صحبة أي — املعنى وهذا القتىل، دماء العقبان فترشب األعداء،

األودي: األفوه قال كالمهم،

س��تُ��َم��اُر أَْن ث��ق��ًة ع��ي��ٍن رأَْي آث��اِرن��ا ع��ل��ى ال��ط��ي��ر وتَ��رى

النابعة: وقال القتىل.» لحوم من تجد بما املرية تعطي «أي

ب��ع��ص��ائ��ِب ت��ه��ت��ِدي ط��ي��ٍر ع��ص��ائ��ُب ف��وق��ه��م ح��لَّ��َق ب��ال��ج��ي��ِش غ��زْوا م��ا إذا

نواس: أبو وقال آنًفا.» البيت هذا عىل الكالم أسلفنا «وقد

َج��َزِره م��ن ��بْ��ع ب��ال��شِّ ِث��ق��ًة ُغ��دوتَ��ه ال��ط��ي��ُر تَ��ت��أيَّ��ا

اللحم.) قطع والجزر: غدوه. وغدوته: وقصده. شخصه، أي آيته: تعمد اليشء: (تأيا
تمام: أبي قول من املتنبي وبيت

ن��واِه��ِل ال��دِّم��اء ف��ي ط��ي��ٍر ب��ِع��ق��ب��اِن ُض��ًح��ى أع��الِم��ِه ِع��ق��ب��ان ُظ��ل��َل��ْت وق��د
ت��ق��ات��ِل ل��م أن��ه��ا إال ال��ج��ي��ش م��ن ك��أن��ه��ا ح��ت��ى ال��رَّايَ��اِت م��ع أق��ام��ْت

قد املعاني تدقيق معرفة يف مقرص هو ممن قوًما أن العكربي أخربنا وقد هذا
ال الطري أن واآلخر: فوقه، ما يسقي ال السحاب أن أولهما: بأمرين؛ املتنبي عىل تعنتوا
يجعل لم فإنه به، أغرب الذي فهو فوقه ما السحاب إسقاء أما تستطعم، وإنما تستسقي
طبق ألنه السحاب؛ مقام أقامه وإنما فوقه، ملا إسقاؤه فيمتنع الحقيقة يف سحابًا الجيش
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يف ذلك العرب فعلت وقد السماء، السحاب يغطي كما وغطاها وتزاحمه، لكثرته األرض
القتىل من تصيب ال الطري أن مع فيسقي يُستسقى جعله سحابًا جعله وملا أشعارها،
فالسحاب القتىل عىل تقع حتى األرض إىل تهبط كانت وإذا الجو، يف وهي تصيبه ما
استعمال من أشعارها يف العرب عادة عىل فجار الطري استسقاء وأما عليها، عاٍل الساقي

عبدة: بن علقمة كقول املاء لقدر تعظيًما اللفظة هذه

ذَن��وب نَ��داك م��ن ل��ش��أٍس َف��ُح��ق ب��ن��ع��م��ة خ��ب��ْط��ت ق��د ح��يٍّ ك��لِّ وف��ي

بعصاه الشجر ورق يخاطب املثل، عىل بينهما معرفة غري من أعطاه بخري: (خبطه
ماء. اململوءة الدلو األصل يف وهي والنصيب، الحظ والذنوب: إبله. به فيعلف ليتناثر
األعرج الحارث بن جبلة شمر أبي بن الحارث أنشدها عبدة بن لعلقمة كلمة من والبيت
الحرية ملك اللخمي السماء ماء بن املنذر عىل ورجله بخيله وثب يوم الشام ملك الغساني
علقمة، أخو عبدة بن شأس منهم أسري مائة تميم من وأرس كثريًا، خلًقا وقتل فقتله

القصيدة: ومطلع جزيًال. ماًال ومنحه تميم، وأرسى أخاه له فأطلق

َم��ش��ي��ب) ح��ان َع��ص��ر ال��ش��ب��اب بُ��َع��يْ��َد ط��روُب ال��ح��س��ان ف��ي ق��ل��ب ب��ك ط��ح��ا

يفكه؛ أن منه يطلب األبيات بهذه إليه فبعث شأًسا أخاه أرس قد الشام ملك وكان
رؤبة: قال وقد املاء. فيها كان إذا العظيمة الدلو الذنوب: وأصل

يَ��ح��م��دون��ك��ا ال��ن��اس رأي��ت إن��ي دون��ك��ا َدل��وي ال��م��ائ��ُح أي��ه��ا ي��ا

بيده الدلو فيمأل ماؤها قل إذا البرئ قرار إىل الرجل ينزل أن االستقاء: يف (امليح
أسفل من الدلو يمأل الذي هو فاملائح: ماحة؛ والجمع أصحابه، ويميح بيده، فيها يميح
املاتح، ِباْسِت املائح من أبرص هو العرب: تقول البرئ، أعىل من املستقي واملاتح: البرئ،

اْستَه.) ويرى املاتح يرى فاملائح املائح؛ فوق املاتح أن تعني
عطاء طلب واآلخر أسريًا استطلق أحدهما إنما الحقيقة، يف ماء يستسقيا لم وهما

كثريًا.
واملؤيد: لقيته. فاعل من حال عزم: ظهر وعىل وحوادثه. نوبه الدهر: رصوف (33)
حتى الدهر حوادث خضت يقول: القوة. ذا أي أَوَّاٌب﴾؛ َُّه إِن اْألَيِْد ﴿ذَا تعاىل: قال القوي،
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سيف بلغ حتى الدهر وحوادث األهوال من عانى ما كثرة يصف الدولة؛ سيف لقيت
مركوبًا جعله وملا الصعاب، ويجتاز يسافر بعزمه ألنه مركوبه؛ عزمه وجعل الدولة.

قويات. أي مؤيدات؛ وجعلها وقوائم ظهًرا له استعار
«مهالك» ونصب املفاوز، واملهالك: الطائر. من الجناح ريش صدور القوادم: (34)
يف الدهر رصوف من تكون ال ألنها البدل؛ عىل نصبها وليس «الرصوف» من أبدلها كأنه
سلكها لو مهالك قطعت قال: كأنه الكالم، معنى عليه دل بفعل منصوبة ولكنها يشء.
قوادمه تصحبه لم الغراب سلكها ولو جوًعا، فيها يموت ألنه روحه؛ صحبته ملا الذئب
الناس، من البعيدة واملواضع القفار يألفان ألنهما هذين وخص الطريان؛ عىل يقدر ولم
عن أعجز فغريهما املهالك هذه قطع عن عجزا وإذا «األرصمان»؛ لهما: يقال ولهذا
التي الخطوب مسافات — املفاوز أي — باملهالك أراد الرشاح: بعض وعبارة قطعهما.
من مفاوز كانت لو قطعتها التي الرصوف يقول: الدهر. رصوف من بدل وهي قطعها،
وخص لطولها، قطعها يستطع لم الغراب لسكها ولو جوًعا، الذئب فيها لهلك األرض

الطري. أرسع من والغراب الجوع، عىل الحيوانات أصرب من الذئب ألن هذين
والطالقة الصباحة يف بدًرا الدولة سيف من فأبرصت يقول: شطه. البحر: عرب (35)
يف بحًرا منه وخاطبت كلها، الدنيا عىل اطالعه مع الناس بني مثله السماء بدر يرى ال

لبعده. ساحله فيه السابح يرى ال والسخاء العلم
والطماطم: لغريه. أو ملرض معقول بغري تكلم وهذيانًا: هذيًا يهذي هذى (36)

عنرتة: قال يفصح، ال عجمة لسانه يف كان إذا طمطم: رجل يقال: طمطم، جمع

ِط��م��ِط��ِم ألع��ج��َم يَ��َم��اِن��يَ��ٌة ِح��َزق أَوْت ك��م��ا ال��نَّ��ع��اِم ُق��لُ��ُص ل��ه ت��أِوي

اليمانية اإلبل تأوي كما النعام صغار الظليم هذا إىل تأوي يقول: عنرتة. معلقة (من
النعام وقلص الحبيش الراعي بهذا سواده يف الظليم شبه … يفصح ال َعِييٍّ أعجم راٍع إىل
اإلبل بأوي إليه أويها وشبه أكثر، اليمن إبل يف السواد ألن يمانية؛ بإبل — صغارها أي —
املفضل سمعت الفراء: قال له. نطق ال الظليم ألن والعجمة؛ بالعي ووصفه راعيها، إىل
ال ما السحاب من باليمن يكون فقال: البيت هذا عن الناس أعلم من رجًال سألت يقول:
صوت فيسمع السماء وسط يف سحابة نشأت وربما السماء، يف البلدان من لغريه يكون
اليمانية: فالحزق جانب، كل من السحاب إليه فيجتمع السماء جميع يف كأنه فيها الرعد

الرعد.) صوت الطمطم: واألعجم السحائب، تلك
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صفة ويف طمطمانية، لسانه ويف وطمطماني؛ وطماطم طمطمي رجل يقال: وكذلك
مع لها واصف ال املمدوح صفات رأيت ملا يقول: حمري. طمطمانية فيهم ليس قريش:
لقصور ألجله، غضبت — قبيل مدحوه الذين الشعراء يعني — الشعر طماطم كثرة

وصفه. بلوغ عن الشعراء هؤالء
بعيدة أرًضا قصدت إذا كنت يقول الليل. سري والرسى: قصدت. يممت: (37)
البحرتي: قول من وهذا الرس. ذلك يكتم والليل رس كأني بالظالم مشتمًال بالليل رسيت

ض��م��ائ��ُره ت��َس��ع��ه ل��م ع��ن��ا ال��ل��ي��ل ُدَج��ى ط��يَّ��ُه تَ��ك��ل��َف ل��و س��رٍّا وط��يِّ��َك

األموية: الدولة شعراء أحد الغطفاني، ضمرة بن قعنب قول من البحرتي نقله وقد

ِس��رَّا ل��ه وك��ن��ا ق��ل��بً��ا ل��ن��ا ف��ك��ان ظ��الم��ه داٍج وال��ل��ي��ُل ب��ه َس��َري��ن��ا

املتنبي: من نقله وقد — عباد بن الصاحب وقال

ض��م��ي��ر وال��ظ��الم س��ر ك��أنِّ��َي ج��ن��اح��ه وْح��ٌف وال��ل��ي��ل ت��ج��ش��م��ت��ه

واسود.) غزر ما وهو وحف؛ ونبات وحف شعر قولهم: من (وحف
األمور ومعايل الرشف أن يعني املجد، سله سيف هو يقول: الواحدي: قال (38)
سيًفا ليس ألنه الرضب؛ يثلمه وال املجد يغمده فال األعداء، قتال عىل وتحمله تستعمله
«املجد»: من حال «معلًما» إن وقال: الكالم هذا العكربي ونقل بالرضب. يتثلم حديد من
نفسه يميز الذي وهو — الالم بفتح — معلًما آخرون: وقال وأظهره. الناس به أعلم أي
وملا اللئام، غارة من حوزته به ومنع املجد سله سيف هو يعني قالوا: الحرب، يف بعالمة

الطالبني. عىل وعزته به امتناعه قوة إىل إشارة معلًما، جعله مقاتًال املجد جعل
املراد فيكون بالضم وروي الخليفة. به املراد فيكون امليم بفتح روي امللك: (39)
— اللئيم ضد — الكريم األبيض واألغر: املنكب. من الرداء موضع والعاتق: اململكة.
إحدى عىل — الخليفة يتقلده سيف هو يقول: مقبضه. وقائمه: حمالته، السيف: ونجاد
الرواية وعىل هللا. لدين نارص للخليفة زين فهو أعداءه، به هللا ويرضب — الروايتني
مواضعه، أرفع يف امللك من فهو امللك به يتزين نجاده اململكة عاتق عىل سيف هو الثانية:
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نرصه اكتنفه ذلك كان وإذا مواقعه، أعىل يف فيه يمضيه الذي بالحد هللا تأييد ومن
تمام: أبي قول إىل نظر وفيه أعدائه. من مراده يبلغ وإذن أقداره؛ وساعدته

ع��اِم��ل��ه ال��ل��ه يَ��ِد ف��ي ِس��ن��ان ِل��ح��د ق��ل��ب��ه س��َوي��داء أه��َدى َم��ن خ��اَب ل��ق��د

بقوله: الدولة سيف يف املتنبي كرره وقد

َع��اِق��ُد َوال��ل��ُه ال��دِّي��ِن ِل��َواءُ َوأَنْ��َت َض��اِرٌب َوال��ل��ُه اْل��ُم��ْل��ِك ُح��َس��اُم َف��أَنْ��َت

رقابهم، ويملك فيسرتقهم يسبيهم ألنه عبيده؛ وهم يحاربونه أعداءه إن يقول: (40)
— عبد جمع وعبيد هذا، عليها. باإلغارة يحتويها ألنه له؛ غنائم وهي األموال ويدخرون
مثل وُعبُد، وعباد، أعبد عبد: جمع يف جاء وقد عزيز، جمع وهو — وكليب كلب مثل

األخفش: وأنشد وُسقف، َسقف

ُع��بُ��ْد ق��وم م��ن ال��ج��ل��دِة أس��َوَد آبَ��اِئ��ِه إل��ى ال��ع��ب��َد انْ��ِس��ِب

ونمران، نمر مثل وعبدان ِجحشان، مثل — بالكرس — ِعبدان أيًضا: الجمع ويف
بدل وروي الجمع، أسماء واملعبدة: واملعبوداء والعبداء والعبدا — الدال مشددة ان وِعبدَّ
العدة والعتاد: املهيأ. الحارض اليشء والعتيد: — فوقها املثناة بالتاء — عتيده عبيده:

آلته. أي عتاده. لليشء أخذت يقال: واآللة، واألهبة
قوم إسعاد من يفعله ملا الشأن، عظيم األمر كبري الدهر يعدون هم يقول: (41)
هواه، عىل كان ما إال ذلك من يفعل ال له طوع ألنه دونه؛ والدهر آخرين، وإشقاء

أعدائه. يف مراده ينفذ ألنه خادمه؛ واملوت حادث أعظم ألنه املوت ويستعظمون
جمع شدائده، الزمان: ولزبات الرءوس، والهام: الدولة. سيف اسم عيل: (42)
والجمع وقحط، شدة أي لزبة: أصابتهم الجوهري: قال الزاي. بسكون وجمعها لزبة،
سماه قد إذ أنصفه؛ قد عليٍّا سماه الذي إن يقول: صفة. ألنه — بالتسكني — لزبات
عظم وإن السيف ألن ظلمه. قد سيًفا سماه والذي بالعلو. الوصف من يستحقه بما
تذهب مكارمه فإن املمدوح أما الهام، قطع عن السيف حد ينبو وقد جماد، فهو أثره
عليه يطلق حتى السيف فعل فعله يشبه أين فمن العباد، عن وتنفيها الزمان بشدائد
هذا ولكن يزيد، وال الرءوس يقطع أن السيف عادة يقول الرشاح: بعض وعبارة اسمه؟
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فتسميته بمكارمه، الزمان شدائد ويقطع عزمه، أي بحده: األبطال رءوس يقطع املمدوح
يستحقه. بما وافية غري بالسيف

يقول: ربوة. جمع والرُّبا: العظيم. امللك والهمام: األمر. عىل العزم اإلزماع: (43)
نعش، لم فارقتنا وإذا بك، إال لنا عيش ال الذين ونحن امللك، أيها تسري أن أزمعت أين
فيمكن الرُّبا غري نبت أما مائه، من إال له رشب ال إذ بالغمام. إال له بقاء ال الرُّبا كنبت

اآلخر: قول من وهذا الجاري. املاء من يرشب أن

زه��ُر؟ يُ��ونِ��ُق ال��ُغ��ي��وث ب��غ��ي��ر َه��ْل غ��ي��ٌث وج��وُدك ال��رُّبَ��ا زه��ر ن��ح��ُن

إظهار نعمتك أظهرتهم الذين ونحن عنا، امللك أيها أزمعت أين العكربي: وعبارة
﴿َكَمثَِل قوله: يف املثل به تعاىل هللا رضب ولهذا النبات. آنق من وهو الربا، لنبت الغمام
افتقاًرا وأشده الغمام، من موضًعا النبت أقرب ذلك مع وهو َواِبٌل﴾، أََصابََها ِبَربَْوٍة َجنٍَّة
وقد … به حاله الطيب أبو شبه ولهذا عنه. االنسكاب ويرسع فيه، يقيم ال ألنه إليه؛
«أين ب جليًال ملًكا لسؤاله أدب سوء القصيدة هذه أول قال: البيت، هذا وكيع ابن عاب

فنن: أبي ابن قول من مأخوذ والبيت قال: أزمعت؟»

ال��س��م��اء تُ��ص��ل��ح��ه األرض ك��ن��ب��ت ع��ل��يٍّ وأب��ا إن��ن��ي ل��ع��م��رك

لقاءك فحرمتهم بك عليهم فبخلت قربك يف األيام ضايقتهم الذي نحن يقول: (44)
عىل ويغار ويعشقه يحبه الزمان أن يريد منك. القرب يف وخانتهم وبينك بينهم وباعدت
قال الشعراء. تعاورته قد معروف معنى وهو الناس، دون به ينفرد أن ويريد قربه

وهب: بن محمد

ع��اش��ق ل��ه ال��زم��ان ك��أن ال��زم��ان َريْ��ُب ف��ي��ه وح��اَرب��ن��ي

تعاىل: كقوله للتأكيد زائدة «له» يف الالم جني: ابن قال فيك: له الزمان ضايق وقوله
الشاعر: وقول تَْعُربُوَن﴾ ِللرُّْؤيَا ُكنتُْم ﴿إِن شأنه: جل وقوله ردفكم، أي َلُكم﴾؛ ﴿َرِدَف

س��ب��ي��ل ب��ك��ل ل��ي��ل��ى ل��ي ت��م��ثَّ��ُل ف��ك��أن��م��ا ِذك��ره��ا ألن��َس��ى أري��د
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التاءين إحدى بحذف — وتََمثَّل لجميل، وقيل: امللوح، بن لقيس وقيل: عزة، (لكثري
القايل.) «أمايل» يف لكثري جميلة طويلة قصيدة يف وتراه وتتخيل، تتمثل أي —

املوصول، إىل الراجع فحذف الزمان، ضايقه من نحن يريد: فورجه: ابن وقال
وألجله لنفسه الزمان ضايقهم الذين نحن يقول: الزمان. إىل راجعة «له» قوله يف والهاء
وإلحاق لنفسه، أي له؛ عمرو رضيهم الذين هم تقول: كما دونهم، له لتكون أي فيك؛
خان يقال: «خان»، ل ثاٍن مفعول أنه عىل «قربك» ونصب ا، جدٍّ قبيح باملفعول الالم
ا ذمٍّ يصري ألنه الظرف؛ عىل نصبه يجوز وال مفعولني، إىل يتعدى ملكه، زيًدا الزمان

منه. اقرتابهم حال يف خانهم الزمان بأن وإقراًرا للممدوح،
العبد: بن طرفة قال السري، يف اإلرساع اإلجذام: (45)

��د ال��م��ت��وقِّ األْم��َع��ِز آُل خ��بَّ وق��د َف��أَج��ذَم��ْت ب��ال��ق��ط��ي��ِع ع��ل��ي��ه��ا أح��ْل��ُت

يف اإلرساع واإلجذام: السوط. والقطيع: هنا. اإلقبال واإلحالة: طرفة، معلقة (من
واألمعز: النهار. نصف كان ما والرساب: النهار، طريف الرساب شبه يرى ما واآلل: السري.
بالسوط أرضبها الناقة عىل أقبلت طرفة: يقول حىص. أو حجارة ترابه يخالط مكان

والحىص.) بالحجارة تربتها اختلط التي األماكن آل خبب حال يف السري يف فأرسعت
العبيس. زياد بن الربيع قال اليشء، عن اإلقالع أيًضا وهو

أج��ذم��ا اض��ط��رَم��ْت إذا ح��ت��ى ال��ب��الد ع��ل��يَّ ق��يْ��ٌس وَح��رََّق

العجم بالد إىل وانتقل العرب بالد ترك قد وكان العبيس، زهري بن قيس هو (قيس
أبي «حماسة يف انظرها الحماسة يف أبيات من والبيت داحس، حرب يف الفتن إثارة بعد

تمام».)
فقصدك رست، أو أقمت ساملت، أو قاتلت العال؛ عىل مقصورة كلها أفعالك إن يقول:

العال. طلب ذلك جميع يف
سفرك، يف ونزولك مسريك يف املشقة عنك نتحمل معك ليتنا أي الواحدي: قال (46)
بالشاعر يحسن وال جماًدا، أو بهيمة يكون أن تمنى حتى أساء ولكنه البيت، معنى هذا
ابن قال فأخدمك! امرأتك ليتني تقول: أن يحسن فال منه وضع هو بما غريه يمدح أن
دونها، جعله وقد تحتها من يعلو الخيام فقالوا: عليه تعصبوا قوم عليه طعن جني:

فقال: نظًما ذلك عن فأجاب
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َع��َالءٍ إَِل��ى اْل��ِخ��يَ��اَم نَ��َس��بُ��وا َل��َق��ْد

األذى نقيك ليتنا املعنى: وتلخيص جني: ابن قال األبيات.» هذه تقدمت «وقد
الردى. عنك ونتحمل

بمعنى ميمي مصدر وامُلقام: ارتحال، ويروى: للمسري، التحمل االحتمال: (47)
ا: رشٍّ تأبط قال كما الهمة، بعد آية وذلك جديد، سفر يوم كل لك يحدث يقول: اإلقامة.

وال��م��س��ال��ِك ال��ن��وى َش��تَّ��ى ال��ه��َوى ك��ث��ي��ُر

(صدره:

يُ��ص��ي��بُ��ه ل��ل��م��ه��مِّ ال��ت��ش��ك��ي ق��ل��ي��ُل

النفي.) بمعنى — هنا ها — وقليل
أو املجد، لطلب السري ذلك ألن السري؛ ذلك يف عندك املجد يقيم سري لك يوم كل ويف

تمام: أبو قال كما كنت، حيثما معك مقيم املجد ألن

ُم��ق��ي��م��ا ا وم��ج��دٍّ ظ��اِع��نً��ا نَ��ش��بً��ا ل��دي��ه وَج��ْدَت زرتَ��ه ك��ل��م��ا

األزدي: القايض إسحاق بن إسماعيل — األزدي قال وكما

م��رت��ُع��ْك ال��م��ري��ع��ُة ف��َروض��ت��ُه أب��ًدا ح��ال��ف��تَ��ه ال��ذي ص��اح��بُ��ك ال��م��ج��ُد
م��رب��ُع��ْك ذَُراُه ف��ف��ي َربَ��ْع��َت وإذا ظ��الل��ِه ت��ح��ت س��َريْ��َت َرَح��ْل��َت ف��إذا

الذال؛ بفتح ذراه: تقرأ أن ولك أعاليه، وذراه: أقمت. وربعت: املخصبة. «املريعة:
كنفه.» أي

وذلك مرادها؛ تحصيل يف الجسم تعب النفس وكربت الهمة عظمت إذا يقول: (48)
أو تسرتيح وال الدون، باملنزلة ترىض وال األمور، معايل طلب يف الجسَم تَُعنِّي الهمة أن

العتابي: قال كما العالية، الرتب عىل تحصَل
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األس��اِوِد بُ��ط��ون ف��ي ب��م��س��ت��ودع��اٍت َم��ش��وب��ٌة األم��ور ع��ل��يَّ��اِت وإن

الحيات.) (األساود:
كان القدرة فوق الشهوة كانت إذا أرسطو: كالم من املتنبي وبيت العكربي: قال
أهل من أخذ وإنما الحكيم، من يأخذ لم وكيع: ابن قال الشهوة. بلوغ دون الجسم هالك

طاهر: بن هللا عبد بن هللا عبيد قول من قوله فأخذ صناعته،

ح��اج��ُز؟ وال��ه��مُّ ال��ل��ه��ُو وك��ي��ف ف��ق��ل��ت: ل��ذة؟ ل��تُ��ْدرك ت��ل��ه��و أَال ف��ق��ال��وا:
ع��اج��ُز وال��ج��ه��ُد ال��م��ج��ِد ف��ي غ��اي��ت��ي ع��ل��ى ُم��ُروءت��ي ت��ق��ي��م أن تُ��ع��ان��ي ون��ف��س��ي

زرعة: أبي قول ومن

األج��س��اُم تُ��ن��ه��َك أن ج��س��ي��م��ا ل��وا ن��ا إذا ي��ح��ِف��ل��ون ال م��ج��ٍد أه��ُل

الحصني: قول ومن

ال��ت��ل��ُف ب��ه م��ق��روٌن ال��م��ج��د وم��ط��ل��ُب ت��ط��لُ��بُ��ه ب��ال��م��ج��د ُم��َوكَّ��ل��ٌة ن��ف��س��ي

جابر: ابن قول ومن

ُدونَ��ا ك��ان َم��ْن ب��ال��دُّون َويَ��ْق��نَ��ُع ال��ُع��ال َراَم ال��َم��ْرءُ ع��ال م��ا إذا

تمام: أبي قول ومن

َك��ِري��َم��ا يُ��ْدع��ى ال��َك��ِري��ُم َص��اَر ـ��ِس ـْ ال��نَّ��ف�� ب��ِش��قِّ إالَّ ل��ي��َس أْن ف��ع��ِل��ْم��نَ��ا
ال��ح��ي��ُزوَم��ا تُ��َق��ْض��ِق��ُض وُه��ُم��وًم��ا َخ��بْ��ًال ال��نَّ��ْف��َس ي��وِرُث ال��م��ج��ِد َط��ل��ُب

تكرس وتقضقض: الصدر. والحيزوم: الهم. واملراد: األصل، يف الفساد (الخبل:
وتحطم.)

فقال: الحريش بن القاسم أبو املعنى هذا أخذ ولقد
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ُش��ْغ��لُ��ُه ط��ال ال��ف��ت��ى ن��ْف��ُس َك��بُ��َرْت إذَا ال��ُع��ال ط��ل��ِب ف��ي ال��نَّ��ْف��َس ي��ُك��دُّ م��ن ف��ي��ا

ويضطرب يموج البحر وكذا تارة، ويطلع تارة يغرب البدر؛ ديدن كذا يقول: (49)
عادتهما. فعادتك وبحر، بدر أنك يعني وتسري؛ تتحرك أو تستقر ال أنت وكذلك ويتحرك،
لصربنا فراقك غري كلفنا لو يقول: إياه. جشمه األمر: وسامه البعد. النوى: (50)
طاقة وال بعدك يف لنا صرب ال أنه بيد املحن، عىل الصرب يف عادتنا هي كما جميًال صربًا

تمام: أبو قال كما نواك، باحتمال لنا

َم��ذُْم��وُم َف��ِإنَّ��ُه َع��َل��يْ��َك إالَّ ك��لِّ��ه��ا ال��م��واِط��ِن ف��ي ي��ح��ُس��ن وال��ص��بْ��ُر

سواء، — املوت — والحمام هو بقربك وتؤنسه تطبه لم عيش كل يقول: (51)
أيامه وإظالم بعده، عيشه تنغص يريد الشمس. تلك أنت تكن لم إذا ظلمة شمس وكل

األسود: أبي بيت حد عىل تسكنها، لم ما وقوله: هذا، بفراقه.

ب��َم��ك��ان��ه��ا ُم��غ��ِن��يً��ا أخ��اه��ا رأيْ��ُت ف��إن��ن��ي ال��غ��واُة ي��ش��ربْ��َه��ا ال��خ��م��َر دَِع
ِب��ِل��ب��ان��ه��ا أُم��ه َغ��ذَت��ه أخ��وه��ا ف��إن��ه ت��ُك��نْ��ُه أو يَ��ُك��نْ��ه��ا ف��إالَّ

الذي اللبن إنما أمه؛ بلبن يقال: وال — الالم بكرس — أمه بلبان أخوه هو (يقال:
عىل وأطلقه الزبيب، األسود أبو يصف البهائم. من غريهما أو شاة أو ناقة من يرشب
تحريمها، عىل لإلجماع بعينها، الخمر وترك رشبه وحضعىل األنبذة، يف العراقيني مذهب

اإلخوة.) من ذكره ملا اللبان واستعار الكرمة، أصلها ألن للخمر أًخا الزبيب وجعل
إياها. تكن واألجود:

به. ويذهب فيهلكه يشء كل يلتهم الذي الكثري واللهام: الجيش. الخميس: (52)
الجيوش لقوة العظيم؛ الجيش بوجوده يأنس من يا عنا الوحشة لتنفي عندنا أقم يقول:

بشجاعتك. ثقة األهوال لقاء عىل ويتشجعون بك، يأنسون كثروا وإن فهم بمكانه،
والذمام: الحرب. والوغى: — السابق البيت يف — «من» عىل عطف الذي: (53)
عاهده القتال كأن الجأش، مضطرب غري القلب رابط الحرب يحرض هو يقول: العهد.

تمام: أبي قول من وهذا الذمام، إىل سكونه القتال إىل يسكن فهو يقتل. ال أن عىل
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أرح��اُم وب��ي��ن��ه��م ال��ُح��ت��وِف ب��ي��ن ك��أن��م��ا ال��ح��ت��وِف إل��ى ُم��ت��س��رِّع��ي��ن

عىل يكون الذي العظم وهي فهقة؛ جمع والفهاق: الجيش. من الفرقة الكتيبة: (54)
الجيوش يرضب والذي يقول: قدم. جمع واألقدام: العنق. يف الرأس مركب وهو اللهاة،

األقدام. مع تتالقى حتى أعناقهم ويقطع بسيفه،
به تلم فال ذمته، يف املكان ذلك صار ساعة به ونزل بمكان ألم وإذا يقول: (55)
إذا الدولة سيف إن أخرى: وبعبارة وقحط، جدب من بأذى الزمان يصيبه وال الحوادث

بربكته. املكروه وأمن وأذاه رصوفه عن وكف الدهر، عىل أجاره ببلد نزل
البيت من الثاني الشطر عىل عطف والجملة: خربه، ورسور: مبتدأ. والذي: (56)
سماؤها تمطره والذي رسور، به تحل الذي املكان ذلك بالد تنبته والذي يقول: السابق.
إىل ينظر ولعله به، تحل حني املكان بذلك والطرب الرسور يقيم أي — خمر — مدام

البحرتي: قول

ال��ُع��ق��اُر واِب��ل��ه��ا ص��وُب س��م��اءٌ أم��ط��َرت��ن��ا ب��ال��م��ط��ي��رة وي��وٍم

قال وسامراء. بغداد متنزهات من وكانت سامراء، نواحي من قرية (املطرية:
الخمر.) والعقار: املأمون. خالفة يف بنيت محدثة إنها البالذري:

من إليه يهتِد لم كرًما أبدع الكرم يف النهاية بلغ قد الناس قال كلما يقول: (57)
البحرتي: قول من وهو الكرام. من قبله

ت��زيَّ��َدا ت��ن��اه��ى، ق��د ي��وًم��ا: ق��ي��َل إذا غ��اي��ٍة ب��ع��د غ��اي��ٍة ألق��ص��ى ط��ل��وٌب

فهو — الكاف بكرس — يكع الرجل كع يقال: وتعجز، وتضعف تجبن تكع: (58)
زالت ما األثر: ويف عقبيه. عىل الناكص وهو حزم، وال عزم يف يميض ال أي وكاع؛ كع
وهو كاع، جمع الكاعة: … عليه اجرتءوا مات فلما طالب، أبو مات حتى كاعة قريش
اجرتءوا مات فلما طالب، أبي حياة يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن يجبنون كانوا أنهم أراد الجبان.
األعداء عنه يجبن قتاًال وأرانا يقول: املعروف. واصطناع للبذل االهتزاز واالرتياح: عليه.

الخلق. فيه يحار للجود واهتزاًزا ويعجزون،
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اللجوء إىل يحتاج فليس السيف، مقام تقوم القلوب يف هيبته إن يقول: (59)
نفسه عن دفعهم إىل فيحتاج عليه يقدمون فال األعداء، تهابه مهيب ألنه السيف؛ إىل

دلف: أبي قول من وهذا وكيع: ابن قال بالسيف،

ال��ِح��م��اُم اإلم��ام ص��ول��ِة وف��ي َل ص��ا ح��ي��ث��م��ا ف��ي اإلم��اُم وي��ص��وُل

والبليغ كثري، منه فذلك الحرب يف منه نفسه وحفظ الشجاع توقاه إن يقول: (60)
يديه. بني أحد ينطق ال أن توجب هيبته ألن بالغته؛ غاية فذلك عليه يسلم أن أمكنه إن
وهي ذاتية فضائل بني منك أنا يقول: للعطاء، واالهتزاز االنبساط االرتياح: (61)
يقلع ال غمام يف للعطاء اهتزازك ومن فعلك، صفات هي فعلية ومكارم ذاتك، أوصاف

مطره.
موصولة، وليست نكرة، أالحظه»: «فيما قوله: يف و«ما» به. تسخو به: تحبو (62)
يقول: — السابق البيت يف — الخرب عىل معطوف والظرف أالحظه، يشء يف قال كأنه
يف أعاينه ال كأنني نفيس أرى ثم ومن به، وتجود تعطيه ما احتقارك أستعظم إنني
نفيس أرى — كثرته عىل — تعطيه ما الحتقارك أخرى: وبعبارة حلًما، أراه وإنما اليقظة

اليقظة. يف بذلك تجر لم العادة ألن النوم؛ يف أبرصها كأني حال يف
القاطع. والصارم: اختربك. وبالك: للعلم. وأضمر للدولة، «سيفها»: يف الهاء (63)
ينبو ال حقيقة صارًما فكنت جربك، أن بعد إال الدولة سيف الخليفة يسمك لم يقول:

عزمك. يفل وال عدوُّك، فيك يطمع وال حدُّك،
التاء بكرس والخاتم: الخاتم. لبس أي تختم: وكذلك التاج، لبس تتوج: (64)
أنك يعني بالفص. والخاتم بالدر، التاج تجمل بك يتجمل الخليفة إن يقول: وفتحها.

الخليفة. به يرتفع ما أرفع
عدو عىل الخليفة جردك إذا يقول: مقبضه. السيف: وقائم استلك. انتضاك: (65)
يعني حقيقته؛ أنت سيف قائم عن كفه وضاقت حملك، عن هو وعجز العدو، ذلك هلك

يشاء. كيف فيك يترصف بأن ال الخالفة، عن للنضح يدعوك بأن يجردك إنما أنه
عن عجزه جودك أظهر جودك لوصف شمر من يقول: املجتهد. املشمر: (66)

قال: كما استيعابه، عن الواصف يعجز لكثرته فهو وصفك
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ال��ِع��يِّ إل��ى م��ن��س��وبً��ا أص��ب��ح وص��ف��ِه ف��ي أب��دع م��ن وك��لُّ

عجزه، ويعلم جودك يصف أن يريد ألنه ذرعه؛ ضاق جودك وصف كتم ومن
لذلك. صدره فيضيق

تشبيب من ولعله الغزل، فيها قال باملرأة: وشبب بالنساء، التشبب النسيب: (67)
النسيب يقدموا أن الشعراء اعتاد يقول: الهوى. استعبده الذي واملتيم: وتأريثها. النار
بالحب متيم الشعر يقول فصيح أكل وقال: العادة هذه فأنكر مدحوا، كلما أشعارهم يف

العادة. هذه يف تجارهم فال هذا، عىل األمر ليس يعني بالنسيب؟ يبدأ حتى
الجميل الذكر جرى إذا فإنه غريه، حب من أوىل الدولة سيف حب إن يقول: (68)
بهذه كان ومن الجميل، من به هو يذكر بما غريه يذكر ال يعني وختامه، بدؤه به يكون

الشعراء. بهن ينسب الالئي النساء من بالحب أوىل كان الصفة
برصه وطمح الزينة. عن بحسنها غنيت التي وهي غانية؛ جمع الغواني: (69)
كنت يقول: للعلم. فحذف عنهن، ويعظم أي ويعظم؛ وقوله: شديًدا. نظره ارتفع إليه:
نظرت حني الذي منظره إىل عيني وتطمح الدولة، بسيف اْلتقائي قبل النساء يف أرغب
هذا ألن منظرهن؛ عن املنظر هذا ويعظم عنه، منظرهن يصغر منظر إىل نظرت إليه
قبل بهن التشبيب يف الغواني أطعت العكربي: وعبارة وغزل. لهو وهن وسلطان، ملك
شأنهن ويصغر عندها، حسنهن يقل الذي املمدوح هذا مملكة إىل برصي يطمح أن
لألمور أتعرض أن قبل وحبهن بالنساء متيًما كنت املعنى: جني: ابن وقال شأنها. عند
عىل وروايته العالية، األمور معايل يعني منظر: إىل وقوله: تركتهن. قصدتها فلما العالية،

املعايل. عن تعظم نفسه جعل عنه، أعظم أنا أي وأعظم: التفسري. هذا
يصيب أن التطبيق: جانب. — عرض عن أتاه له: وتعرض الدهر تعرض (70)
عن الدهر أتى يقول: الرضيبة. يف السيف يميض أن والتصميم: الرضب. يف املفصل
سيف ويقال: سيًفا. جعله ألنه بهما وصفه وإنما والتصميم، بالتطبيق فذللـه عرض
الرضيبة، يف ماضيًا كان إذا مصمم: وسيف قطعه، املفصل أصاب إذا الذي وهو مطبق

التايل. البيت يف قال كما أراد، ما عليه يعرس فال الدهر، أخضع أنه املعنى وحاصل
أي البدر؛ عىل حتى ظاهر وحسنه الشمس، عىل حتى جائز فحكمه يقول: (71)

معلقته: يف كلثوم بن عمرو (قال الحسن. فامليسم منه، أحسن أنه
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وِدي��ن��ا) َح��َس��بً��ا ب��ِم��ي��َس��ِم خ��ل��ط��ن ب��ك��ر ب��ن ُج��َش��ِم ب��ن��ي م��ن ظ��ع��ائ��َن

الوسامة، من امليسم أخذ جاز إن العرويض: وقال جني، ابن إليه ذهب ما وهذا
بان موسوم يشء كل يقول: األول. للمرصاع موافًقا املعنى ليكون أوىل الوسم من فأخذه
من وجهه يف ما إىل البدر عىل بامليسم وأشار البدر، حتى وأمره، قهره وتحت له أنه

املحو. أثر هو الذي السواد
استخلفهم األرض، من كانوا حيثما خلفاؤه كأنهم امللوك من أعداءه إن يقول: (72)
إليه، ممالكهم فسلموا عنها أجالهم شاء وإن عليها تركهم شاء فإن ممالكهم، حفظ عىل
جمع والخلفاء: هذا، شاء. كيف فيهم يترصف وغريهم الروم من أعاديه أن واملعنى:
اللفظ، عىل ال التذكري معنى عىل الخلفاء عىل وجمع للمبالغة، «خليفة» يف والهاء خليفة،

وظرائف. كظريفة خالئف اللفظ عىل ويجمع وظرفاء، ظريف مثل
يرسل ال إنه يقول: الكثري. والعرمرم: الجيش. والخميس: السيوف. املرشفية: (73)
يف يعمد ال القتداره أنه يعني السيوف: إال له كتب وال الجيوش. غري رسًال مخالفيه إىل
نظًرا هذا يف ولعل يقاتلوه، أن من أعجز ألنهم القتال؛ إىل ولكن املالينة، إىل إخضاعهم

تمام: أبي قول إىل

وال��ل��ع��ِب ال��ج��د ب��ي��ن ال��ح��دُّ ح��دِه ف��ي ال��ُك��ت��ب م��ن أن��ب��اءً أص��دُق ال��س��ي��ف

لوقوعهم بنرصه يقوم يد له من كل يقول: إحسانه. وعموم ملكه عظم يريد (74)
من شملهم ملا بشكره؛ ينطق فم له من وكل هللا، دين نرص نرصه وألن طاعته؛ تحت

إنعامه.
باسمه ورضب منابرها عىل له خطب حتى الدنيا عم سلطانه إن يقول: (75)
نربت من — وعلوه الرتفاعه كذلك سمي الخاطب؛ مرقاة واملنرب: هذا، والدرهم. الدينار
— دنار وأصله معرب، فاريس والدينار: منترب. مرتفع: وكل رفعته، نربًا: أنربه اليشء
باملصادر يلتبس لئال ياء، النونني إحدى فقلبت ودنينري؛ دنانري قولهم: بدليل — بالتشديد
فيخرج بالهاء يكون أن إال ِكذَّابًا﴾ ِبآيَاِتنَا ﴿َوَكذَّبُوا تعاىل: كقوله فعال، عىل تجيء التي
جمع ولذلك االلتباس؛ من اآلن أمن ألنه — القصري — والدنامة الصنارة مثل أصله عىل
وديباج وقرياط دينار منصور: أبو قال دباج. وأصله: وديباج قرياط، ومثله: دنانري. عىل

عربية. فصارت قديًما بها تكلمت العرب أن غري أعجمية، أصلها
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مكافحة قرنه فيرضب والنزال؛ بالحرب وحذق برص ذو شجاع إنه يقول: (76)
— الحرب غبار — الغبار سرت وإذا سيفيهما، مرضب يضيق حتى بينهما ما دنا وقد
يخطئ فال ثابتًا، يبقى برصه فإن األبصار وزاغت الشجاعني بني ما فأظلم الشمس نور
عظيم، أمر يف وقعا أنهما مظلم» الشجاعني بني «وما معنى يكون أن ويجوز قرنه. مقتل
إذا فالن: وبني بيني ما الدنيا أظلمت يقولوا: أن الناس شأن ومن لهما. املوت وتمثل

ظالم. ثم يكن لم وإن عليه، تشق بكلمة كلمه
ُكلِّ ِمن ﴿َويُْقذَُفوَن تعاىل: قال الشياطني، بها ترمي التي هي القذف: نجوم (77)
واألشقر. الكميت بني ما الخيل: من والورد خيله. املمدوح: ونجوم ُدُحوًرا﴾ * َجاِنٍب
وجعلها والشدة. الرسعة يف الهواء يف املنقضة كالشهب األعداء عىل تنقض خيله إن يقول:
استغراق بسريها األرض تستغرق وألنها الحديد؛ بربيق الظالم يف تتألأل ألنها نجوًما

السماء. يف الكواكب تسري كما األرض يف تسري فهي الكواكب،
ما مارن؛ جمع واملران: قصدة. الواحدة: انكرست، إذا الرماح قطع القصد: (78)
أبطال ويعني تحملهم لم الذين األبطال من القتىل تطأ خيله إن يقول: الرماح. من الن
قول من وهذا لتكرسها، تقويمها يمكن ال التي الرماح قطع من تكرس ما وتطأ العدو،

املري: الحمام بن الحصني

ت��ج��ش��م��ا إال يَ��ج��ِري��ن ف��م��ا َخ��ب��اًرا ال��َق��ن��ا ِق��َص��ِد وم��ن ال��ق��ت��ل��ى م��ن يَ��ط��أن

أمن الخبار تجنب من املثل: ويف الدواب، فيها تتعتع الرخوة، األرض «الخبار:
إال املايض عىل تدخل ال «ال» ألن حملنه؛ ما أراد حملنه» ال «من وقوله: هذا، العثار.»

اللفظ. ثقل من فراًرا أبدلها ولكنه مكررة،
الذئب؛ عسالن من — عاسل جمع ل: وُعسَّ الذئب. وهو سيد؛ جمع السيدان: (79)
خيله إن يقول: الحوت. وهو نون؛ جمع والنينان: الجري. يف واالضطراب اإلرساع وهو
يف الحيتان مع وتعوم الرب يف الذئاب مع تعدو فهي والبحر، الرب عمت غزواته لكثرة

أعاديه. تقصد حني البحر،
من — كامن جمع ن: وُكمَّ بالكرسة. الياء عن فاجتزأ الوادي، يف يريد الواد: يف (80)
يف موضع أعىل والنيق: املعروف. الطائر وهو عقاب؛ جمع والعقبان: — اختفى إذا كمن:
تكمن خيله إن يقول: — دورانها وهو الطري، حومان من — حائم جمع والحوَّم: الجبل.
األودية يف هبطت أو للعدو كمنت إذا يعني كناسها؛ فيها التي األودية يف الغزالن مع
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وكورها. فيها التي العقبان مع الجبال رءوس األعداء عىل وتقتحم تظهر، فلم فكمنت
والوعر؛ والسهل والبحر الرب جيشه وفرسان خيله لدى استوى قد املمدوح أن والحاصل
مقاصده. يف ونفاذه عزائمه لقوة وذلك موضع: عليه يمتنع وال مطلب، عنه يبعد فال

جلب إذا يقول: الصدر. أعىل لبة؛ جمع واللبات: الرماح. شجر الوشيج: (81)
بأيدي أي — بخيله تارة يتكرس يطرأ، ملا استعداًدا ليجمعوه منابته؛ من الوشيج الناس
وقائع وصف يريد األعداء. طعنه إذا صدورها، يف تارة ويتكرس — الطعن يف فرسانها

واالستبسال. بالشدة املمدوح
العقل. والحجا: وجهه. بغرته: واملراد — البيت آخر — بمعلم متعلق بغرته: (82)
يقول: بها. يعرف عالمة الحرب يف لنفسه جعل الذي واملعَلم: لهية: جمع العطايا، واللها:
عند به معلم فكأنه بوجهه، يعرف معروف أنه أي األشياء؛ هذه يف بوجهه معلم هو
معلم رواية عىل وهذا الواحدي: قال والسخاء. العقل وعند السلم وعند حارب، إذا الحرب
نفسه يعلم أن يحتاج ال وشهرته، لشدته إنه قال: الالم بكرس روى ومن — الالم بفتح —
للحرب روى من رواية والجيد لشهرته، له كعالمة وجهه أن يعني بوجهه؛ معلم فإنه
األشياء لهذه أهل أنه عرفت إليه نظرت إذا أي األشياء؛ لهذه عالمة بوجهه يقول: معلم.
الحرب، من خريًا السلم رأى إذا ويسالم الحرب، يف الحزم رأى إذا يحارب بها، موصوف

ماجد. محمود جواد عاقل أنه وجهه يف ويعرف
أن يمكن ال بحيث ووضوحه، لظهوره بالفضل له يشهد عدوه إن يقول: (83)
يحكم عليه السعادة آثار ولظهور األعداء. به شهدت ما والفضل قيل: كما فضله، ينكر

والنحوسة. السعادة من النجوم أحكام يعرف ال من بالسعادة له
األيام من الناس أجار يقول: البائدة. القديمة العرب من قبيلتان وجرهم: عاد (84)
عىل — وجرهم عاد قبائل ذلك أطمع حتى بمكروه تصيبهم أن تقدر فال منها، وحفظهم
فتطالبه العدم يد من يستنقذهم أن يف — األول الزمان يف وهالكهم وانعدامهم قدمهم

األيام. أفنتهم أن بعد الدنيا إىل بردهم
قال: كما طريقهم، يف آذتهم ألنها بالضالل؛ الريح عىل يدعو (85)

ت��ن��ف��ُع وبَ��ك��رت ض��رٍّا ب��َك��ْرن
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عىل الدعاء أراد فورجه: ابن وقال بالجود، املمدوح حكى ألنه بالهداية؛ للسيل ودعا
أن يقصد هل يقصد؟ ماذا أي يؤمم؛ ماذا وقوله: لنفعه. للمطر والدعاء لرضرها الريح
التايل. البيت يف املعنى هذا بني وقد ذلك؟ يستطيع ال وهو طريقه عن الدولة سيف يصد
جواب ألنه — بالنصب — ويخربه رصفنا. أي وثنينا: الغزير. املطر الوبل: (86)
السيوف فتخربه بسكبه مقصدك عن رصفك قصد الذي املطر سأل هال يقول: االستفهام.
أيًضا يقدر ال أنه املطر فيعلم وجهك عن رصفك عىل تقدر لم أنها وقائعك ثلمتها التي

رصفك. عىل
منه أرفع أي فالن؛ من كعبًا أعىل فالن ويقال: منه، ينسكب بما أي بصوبه: (87)
استقبلك ملا يقول: املغلوب. كعب من أعىل الغالب كعب يكون املتصارعني يف وأصله قدًرا،

كرًما. وأوسع رشًفا منه أعىل هو من منك استقبله باملطر السحاب
وجًها منك بارش املطر هذا إن يقول: الرماح. والقنا: بنفسه. تواله بارشه: (88)
فكيف بللها، يثنه فلم القتىل دماء بلتها طاملا ثيابًا وبل منه، تنل فلم الرماح بارش طاملا

الدماء؟! يخَش لم من املاء ويخىش الرماح، وقع يهاب ال من املطر وقع يهاب
فال غيث، وأنت الغيث تبعك يقول: بتالك. متعلق الشأم: ومن تبعك، تالك: (89)
الجود منك ليتعلم يتبعك فهو الجود، يف حاذق أستاذ وأنت بعًضا، بعضه يتبع أن جرم

حذقه. من يتبع لليشء املتعلم أن كما
إن يقول: لجشمه. ثاٍن مفعول والذي: فتجشمه، إياه كلفه اليشء: جشمه (90)
يشتاق هو أي نحوها؛ املسري من كلفك ما الشوق وكلفه معك والدتك قرب زار السحاب

تشتاقه. كما قربها
من أرسل ما هنا: بها واملراد الرأس، شعر من الضفرية األصل: يف الذؤابة (91)
وإرخاء الدولة، سيف الذؤابة: املرخي بالفارس وأراد تكويرها، بعد العمامة طرف
للجيش عرضت ملا يقول: باملغافر. الجيش سائر ألن ا. معتمٍّ كونه عن كناية الذؤابة:

شجاعته. وتكاثر شأنه عظم عىل وجماله بهاءه أنت كنت وتصفحته
وقد الجراح، تقيه وآلة سالح من الفرس به جلل ما تجفاف، جمع التجافيف: (92)
وفالة أيهم بر يقال: فيه، يهتدى ال الذي واأليهم: الجبل. والطود: أيًضا. اإلنسان يلبسه
التجافيف بهذه تسري التي خيله وجعل مائًجا، بحًرا حوله التجافيف كثرية جعل يهماء.
بكثرته، البحر يشبه ما التجافيف وملعان األسلحة بريق من حوله أن يعني عظيًما. طوًدا
التجافيف جعله بديع: تخيل وهو خيله. من موكب إىل بذلك يشري جملته بربيق ويحكيه

فيه. يهتدى ال عظيم جبل الخيل من به يسري بحًرا
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الجبال بني حل إنه قال: جبًال جيشه جعل ملا شت. جمع املتفرقة، األشتات: (93)
بعضها ونظم املتفرقة، جبالها جمع كأنه األرض أقطار به فتساوت بينها ما فجوة فمأل
بينها يؤلف جيشه فكأن كالجبل، وهي بالجبال خيله تحيط جني: ابن وعبارة بعض. إىل

النابغة: كقول وكثافته، لسعته

تَ��ِغ��ْب ل��ْم إذا ِص��غ��اًرا َوتَ��بْ��ُدو ج��ي��ِش��ه ف��ي ال��ش��َواِه��ُق تَ��ِغ��ي��ُب

ونواحي الجبال متفرق بعمومه فنظم خيله، بكثرة األرض عم أي الواحدي: وقال
أن إىل يشري الغبار، األقتار: األقطار: بدل األقتار رواية عىل — اإلفلييل ابن وقال األرض.
والوعر، السهل يف الرهج فيستوي بعظمه، ويحطمها بكثرته، الجبال يسحق الجيش هذا
العجاج ذلك يف كأنها تصري حتى الجبال عىل العجاج ويشتمل والرخوة، الصلب ويف

النابغة: كقول متصلة، الجيش من غشيها وبما منتظمة،

َص��ح��اِر ك��أنَّ��ُه��نَّ اإلك��اَم يَ��دُع ُم��َع��طَّ��ًال ال��ق��ض��اءُ ِب��ِه يَ��َظ��لُّ َج��ي��ٌش

صحراء.) جمع وصحار: الرابية. وهو أكمة؛ جمع (اإلكام:
أطراف واألسنة: فتى. كل وحواليه أي «بحر»؛ قوله عىل عطف فتى: وكل (94)
يريد والطعن الرضب آثار وجوههم عىل فتيان وحوله يقول: التنقيط. واإلعجام: الرماح.
السطر، لذلك إعجاًما الطعن وأثر لطوله، كالسطر الرضب أثر وجعل حرب، رجال أنهم

تمام: أبي قول إىل ينظر املعنى وهذا كالنقطة، فهي جراحته لندور

��لُ��َف��ا وال��صُّ ال��ه��اَم يُ��ق��اُت وط��ع��نً��ا َض��ربً��ا ونَ��م��نَ��م��ة َم��ْش��ًق��ا أوج��َه��ُه��ْم ك��ت��ب��َت
أِل��ف��ا وال الًم��ا ِب��َه��ا َخ��َط��ْط��َت وَم��ا أب��ًدا َم��ْق��روءًَة ت��ِن��ي َال ك��ت��اب��ًة

النقش، والنمنمة: الحروف. مد واملشق: دلف. أبا بها يمدح بارعة له قصيدة (من
بضمتني — والصلف الرءوس. والهام: له. قوتًا والصلف الهام يجعل أي الهام: ويقات

تزال.) ال تني: وال الجانبني. من صليفان وهما العنق. عرض صليف؛ جمع —
الحديد، من البيضة والرتيكة: األسد. والضيغم: الواسعة. الدرع املفاضة: (95)
الحية واألرقم: فرتكت، الفرخ وخرج اندلقت إذا النعامة بيضة وهي: بالرتيكة؛ تشبيًها
ضيغم منه يديه بمد وأراد يمد. فاعل وضيغم: للفتى. وعينيه يديه يف والضمري الذكر.
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أي وعينيه؛ وقوله: األسد، منه لقيت فالنًا: لقيت إن تقول كما التجريد باب من فهو
باب: من وهذا أرقم. منه عينيه ويفتح

ب��ارًدا وم��اء ت��ب��نً��ا ع��ل��ف��ت��ه��ا

كاألرقم، العينني وتوقد النظر حدة ويف كاألسد، الشجاعة يف الفتى هذا إن يقول:
أرقم. مدهما فقد الخوذة تحت من عينيه مد وإذا أسد. مدهما فقد الدرع يف يديه مد فإذا
الذي واملسمم: الحرب. يف العالمة والشعار: للخيل. «كأجناسها»: يف الضمري (96)
واملالبس والسالح الرايات من معها ما وكل عربية، الخيل هذه إن يقول: السم. سقى

كذلك. عربي
الخيل ألن ذكر؛ له يجر لم وإن للفارس، «طرفه» يف والضمري النظر، الطرف: (97)
يف والتقلب بالقتال تمرسها طول الخيل هذه وأدب يقول: راكب. من لها بد ال ذكرت ملا

إشارته. فهمت بعد من إليها أشار إذا فارسها إن حتى الحرب شدائد
والواو الخافض، نزع عىل منصوبان ولحًظا: وفعًال الخفي. الصوت الوحى: (98)
تسمع أن غري من بفعلها تجاوبه — ألدبها — الخيل هذه إن يقول: للحال. بعدهما:
الفرزدق: قول إىل ينظر املعنى وهذا يتكلم. أن غري من باللحظ مراده ويفهما صوته،

اْل��َم��ْوِس��ِم أَْه��ِل ِل��َرَواح ِب��ِرَح��اِل��َه��ا ُم��نَ��اَخ��ٌة ال��رَك��اُب إِذ تَ��ذُْك��ِري��َن َه��ْل
اْألْق��تَ��ِم اْل��ُغ��بَ��اِر ِم��َن ��بَ��اِب ال��ضَّ ِم��ثْ��ُل َوَف��ْوَق��نَ��ا اْل��َح��ِدي��َث نَ��ْس��تَ��ِرُق نَ��ْح��ُن إذْ
نَ��تَ��َك��لَّ��ِم َل��ْم َونَ��ْح��ُن ال��نُّ��ُف��وس ِف��ي َم��ا بَ��يْ��نَ��نَ��ا ِب��اْل��َح��َواِج��ِب نُ��ْخ��ب��ُر َوَك��ذاَك

ِثٍْم﴾ إلِّ ُمتََجاِنٍف َغرْيَ َمْخَمَصٍة ِيف اْضُطرَّ ﴿َفَمِن التنزيل: ويف امليل، التجانف: (99)
األعىش: وقال مائل، أي

ِل��َس��وائ��ك��ا أَْه��ِل��َه��ا م��ن ع��َدَل��ْت وم��ا ن��اق��ِت��ي ال��ي��م��اَم��ِة َج��و ع��ن ت��ج��انَ��ُف

رحمة ميافارقني عن تميل خيلك إن يقول: بكر. ديار أعمال من بلد وميافارقني:
بجانبها. سارت هي لو بحوافرها تدوسها أن وخشية والدته، قرب فيها ألن لها؛

ميافارقني زحمت لو أو بمناكبها، ميافارقني زحمت الخيل هذه أن لو يقول: (100)
بينهما جرت لو يعني — باملناكب يكون الزحام ألن مناكب؛ وسماها — بجدرها الخيل
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أن يعني املهدم؟ الضعيف يكون السورين أي ميافارقني — علمت — لدرت مزاحمة
سورها أن تعلم فكانت سورها، لهدمت قصدتها لو فهي البلدة، هذه من أقوى الخيل
مع ذكرها ألنه سوًرا؛ للخيل واستعار الدولة. سيف خيل دفع عىل يقوى ال ضعيف
سوًرا، الخيل لقوة استعار بالسور قوية البلدة كانت وملا املزاحمة، يف وجمعهما البلدة
سور وسقط عًرصا القصيدة هذه أنشد الطيب أبا أن جرى ما أعجب من جني: ابن قال
قال: البيت هذا عىل العكربي تعليقات وإليك هذا، قديًما. جاهليٍّا وكان الليلة، تلك املدينة
وما باالبتداء، أي ورفع البلدة. درت أي «درت»: يف وكذلك للبلدة، «زحمتها»: يف الضمري
«أيٍّا» ألن ضعفها؛ علمت تقديره: محذوف، «درت» ومفعول استفهام، وهو الخرب، بعده
بأحىص؛ «أي» فرفع ،﴾ أَْحَىصٰ اْلِحْزبنَْيِ أَيُّ ﴿ِلنَْعَلَم تعاىل: كقوله قبلها ما فيها يعمل ال
«وأحىص» الذي بمعنى اآلية يف «أيٍّا» أن والصحيح بعضهم. قول عىل ماٍض فعل ألنه
وتمت الذي بمعنى كانت إذا و«أي»: أحىص هو والتقدير: الصلة، صدر حذف وقد اسم،
منصوبة وهي البناء، من أصلها إىل عادت الصلة صدر حذف وإذا أعربت، صلتها:
والجملة: ثاٍن، خرب واملهدم: خربه، والضعيف: مبتدأ، البيت: يف و«أي» بنعلم، املوضع
وروى استفهام. البيت: يف و«أي» العمل، عن معلقة فهي «درت»، ب نصب موضع يف
البناء سور أي «سورينا» الفتح: أبي ورواية للبلدة. فالضمري «سوريها» وغريه: الواحدي

الخيل. وسور
أي الجوف؛ الخميص والطاوي: فتى»، «وكل قوله: صلة من طاو: كل عىل (101)
الدم رشابه كأن ضامر فارس تحت ضامر فرس عىل فتى كل يقول: جوًعا. الضامر
ليأكل طلبهم يف موغل عليهم مقتحم األعداء طلب يف مستميت أبًدا فهو اللحم، وطعامه
— كأنه ضامر فرس عىل ضامر فتى وكل وهو: آخر ووجه دماءهم. ويرشب لحومهم
رشب وال غذاء له ليس كأنه لضمره أي لحمه؛ من ويطعم دمه من يسقى — الفرس أي
من مأخوذ البيت إن وكيع: ابن قال وقد هذا، ضمًرا. يوم كل يزداد فهو جسمه، من إال

الشيص: أبي قول

أنْ��ق��اض ع��ل��ى أن��ق��اًض��ا ف��أتَ��وَك ول��ح��وَم��ه��م ل��ح��وَم��ه��ا ال��وج��ي��ُف أك��ل

الرسيع.) السري من رضب (الوجيف:

1295



املتنبي ديوان رشح

إن يقول: الدرع. ذو والدارع: الخيل. من الذكر والحصان: الحرب. الوغى: (102)
فرس فكل لها، صونًا التجافيف ألبست قد ألنها فوارسها؛ زي الحرب يف الخيل لهذه

الحديد. من وجهه عىل أرسل بما لثام وذو التجافيف من دروع ذو منها
بنفوسهم ضنٍّا بها، خيلهم يحصنوا ولم بالدرع هم يتحصنوا لم يقول: (103)
األعداء رش يقابلون أنهم غري بالقتل، يبالون ال شجعان فإنهم الرماح؛ أسنة تنالها أن
ذلك كان متسلح وال مستعٍد غري الحرب شهد ومن اللبيب، الحازم فعل وذلك بمثله،

مروان: بن امللك عبد أنشد ًا ُكثرَيِّ أن روي وهوًجا. خرًقا

َوأذال��َه��ا َس��ْرَدَه��ا ال��م��َس��دِّي أَج��اَد َح��ص��ي��نَ��ة دالٌص ال��َع��اِص��ي أب��ي ابْ��ِن َع��َل��ى
اح��ت��م��اَل��ه��ا األش��مُّ ال��َق��رُم ويَ��س��ت��ض��ل��ع ق��ت��ي��ره��ا ح��م��ُل ال��َق��وِم َض��ئ��ي��َل يَ��ئُ��وُد

فيها: يقول بارعة قصيدة (من

اغ��ت��ي��ال��ه��ا آخ��رون ِرج��ال أراَد م��ا ب��ع��َد ب��ال��خ��الف��ة يَ��داُه أح��اط��ت
ف��ن��ال��ه��ا م��ن��ي ال��ود ك��اِم��ن��اِت غ��زا ال��ِذي ه��و ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر وإن
ب��الل��ه��ا إل��ي��ه وس��االت��ي وبَ��لَّ ض��اح��ًك��ا واه��ت��ز ج��ئ��ت ل��م��ا ت��ب��ل��ج

أطالها.) أي وأذالها: وقوله
فقال: صاحبه األعىش مدح كما مدحتني هال امللك: عبد له فقال

ن��ه��ال��ه��ا ال��رائ��ُدون يُ��ْغ��ِش��ي خ��رس��اءُ َم��ْل��ُم��وَم��ة َك��ِت��ي��ب��ٌة ت��ُك��وُن وإذا
أب��َط��اَل��ه��ا؟ ُم��ع��َل��ًم��ا ت��ْق��ت��ُل ��ي��ِف ب��ال��سَّ ُج��نَّ��ٍة الِب��ِس غ��ي��َر ال��م��ق��دََّم ُك��نْ��َت

ونهالها: للينها. صوت لدروعها يسمع ال أي وخرساء: مجتمعة. كململمة؛ (ملمومة:
الدرع، بالضم: وجنة يخىش. رواية: ويف األعداء، عطاشها القائدون يغىش أي عطاشها؛
لها جعل أي نفسه؛ الفارس أعلم من وفتحها: الالم بكرس معلًما جنة. فهي وقاك ما وكل
األعىش بها يمدح قصيدة من والبيتان مكانه، بها يعرف ملونة خرقة أو كريشة عالمة

الكندي.) الحارث بن معاوية بن ربيعة بن عدي بن جبلة بن يكرب معد بن قيس
املتنبي ويريد بالحزامة. وصفتك وأنا بالخرق، صاحبه وصف إنه كثري: له فقال
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بمثله، عارضوهم ما وبالثاني واألسلحة، العدد من به جاءوا وما األعداء رش األول بالرش
ثْلَُها﴾. مِّ َسيِّئٌَة َسيِّئٍَة ﴿َوَجَزاءُ تعاىل: كقوله للمقابلة، ا رشٍّ وسماه

وأنك األصل يف تشاركك أنها — سيًفا سميت ألنك — السيوف أتظن يقول: (104)
سيوف من أرشف فإنك سيًفا سميت وإن أنك يعني: وهًما. الوهم هذا ساء جملتها، من
بعض فهي وهيبتها، ونفاذها ورفعتها جاللتها رغم أصًال وأعظم شأنًا منها وأجل الهند
وهما وكرسها، السني فتح حسب: مضارع يف ويجوز هذا، ترصفك. وال ترصفها آالتك

فصيحتان. لغتان
بأن وتعجب تتكرب سيوفنا — حسبنا — خلنا سيًفا سميناك نحن إذا يقول: (105)
أبي قول إىل ينظر وهذا — وفخًرا كربًا — تيًها أغمادها يف تتبسم فهي سميٍّا لها رصت

نواس:

األم��ي��ُر ك��أن��ه��م��ا ُق��ْل��نَ��ا: إذَا ال��م��ن��ي��ُر َواْل��َق��َم��ُر ��م��ُس ال��شَّ تَ��ِت��ي��ُه

وضع قد وقال: الشعر، معاني يعرف ال من البيت هذا عاب وقد العكربي: قال
وأن العبوس، إال التيه من يكون وال التيه، من تتبسم قال: حيث موضعه غري يف اليشء
والفرح. املرح من التبسم يكون وإنما املتكرب، التائه فعل وهو بأنفه، اإلنسان يشمخ
ملا استكثاًرا أقرانه؛ عىل التائه بنفسه املعجب من يكون قد والتبسم قالوا، كما وليس
السيوف فكأن اإلعجاب، من التبسم يكون أن ينكر فليس غريه، عند ملا واستقالًال عنده
والرماح. السالح بذلك فحقرت التسمية، يف لها املمدوح ملشاركة بنفسها إعجابًا تبسمت
يستحق ما بدون يلقب ملًكا نر لم يقول: واستحقاقه. قدره بدون أي بدونه: (106)
عنهم تحلم وأنت قدرك يجهلون الناس ولكن سيًفا، يسمى أن فوق ومحله بذلك فريىض

بجهلهم. تؤاخذهم فال
فليس عيشهم طريق أعدائك أرواح عىل أخذت يقول: العقبة. طريق الثنية: (107)
من وتحرم تشاء، من تعطي وأنت بالقتل، أرواحهم وبني بينهم فرقت ألنك يعيشون؛

والقبض. البسط يدك يف ملك ألنك تشاء،
العتاهية: أبي قول من هذا (108)

ح��بَ��اِئ��َك��ا َغ��يْ��ُر اْألَْم��َواِل آَف��ُة َوَم��ا اْل��وََغ��ى ف��ي َغ��يْ��ُرَك اْآلَج��اِل آَف��ُة َف��َم��ا
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ومطر شِبٌم، فهو — بالكرس — املاء شِبَم وقد الربد. والشبَم: البارد. الشِبم: (109)
اإليادية الخس: وابنة إياد، من رجل (الخس: الخس البنة وقيل شبم، ذات وغداة شِبٌم،
األشياء؟ أطيب ما بالفصاحة): معروفة وكانت هند، واسمها األمثال، عنها جاءت التي
غداة يف أرادت هزمة؛ قدور يف خذمة، بشفار شبمة، غداة يف سنمة، جزور لحم قالت:
يجد الذي والشبم: الغليان. الرسيعة الهزمة: والقدور القاطعة. الخذمة: والشفار باردة.

ثور: بن حميد قال الجوع، مع الربد

ال��ه��ج��اِرِس ب��ي��ن يَ��نْ��َق��ضُّ َش��ِب��ًم��ا َغ��دا ِم��ْرَق��ِب ف��وَق نَ��َم��ا ُق��َط��اِم��يٌّ ِب��َع��يْ��ِن��ْي

اللحم. املشتهي وهو القطم، من مأخوذ الصقر، وفتحها: القاف بضم (القطامي
الريبوع.) وفوق الثعلب دون ما السباع من تعسس ما جميع وقيل: الثعالب. والهجارس:
عيلَّ، يقبل وال بي يحفل ال بارد قلبه بمن وهياًما حبٍّا واحرتاقه قلبي حر وا يقول:
هذا يفَّ. اعتقاده لفساد الحال سقيم فيه، وأقايس أعاني ما لفرط الجسم عليل عنده وأنا
تفعل والعرب للخفة، طلبًا ألًفا الياء من فأبدل قلبي، حر وا أصله قلباه، حر وا وقوله:
الهاء وحرك الوقف، يف تثبت كما الوصل يف وأثبتها السكت هاء واستجلب النداء، يف ذلك
تشبيًها بالضم حرَّك من منهم أمران: ذلك يف وللعرب قبلها، األلف وسكون لسكونها

القيس: المرئ وأنشدوا الضمري، بهاء

ِب��ش��رِّ َش��رٍّا أَْل��َح��ْق��َت َويْ��ح��َك ُه َه��نَ��ا يَ��ا َق��ولُ��ه��ا َراب��ِن��ي َوَق��ْد

فحققت متهمني كنا يقول: النداء. يف إال يستعمل ال رجل، يا أي هناه: يا (قولهم:
األمر.)

الساكنني. التقاء عند كثريًا يوجد ما عىل بالكرس يحرك من ومنهم
بأن منصوب وتدعي: الكتمان. من مبالغة وأكتم: وأضناه. أنحله براه: (110)
حبه يدعون الناس كان إذا يقول: لغة. عىل أو رضورة، وسكنه الواو، بعد مضمرة
عىل وأعني وأسقمني، بي برح الذي حبه أنا أخفي فلَم يضمرون ما خالف ويظهرون

الكتمان؟ بهذا نفيس
إن أي له؛ محبني نكون أن وغريي يجمعني كان إن يقول: الطلعة. الغرة: (111)
أكون حتى الحب ذلك بمقدار وعطاياه فواضله نقتسم فليتنا حبه، يف الرشكة حصلت
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من يجمعنا كان إن أي جني: ابن وقال غريي. من حبٍّا أوفر ألني غريي؛ من نصيبًا أوفر
حبه. نقتسم كما بره نقتسم أنا فليت لغرته، حب املتباعدة البالد آفاق

والحرب. السلم حايل يف خدمه إنه يقول: بالدم. مخضبة أي دم: والسيوف (112)
أحسن الحالني يف كان إنه يقول: والخلق. الخليقة وهي شيمة، جمع الشيم: (113)

خلقه. املرء وإنما فيه، ما أحسن أخالقه وكانت الخلق
بعض اتبع الدولة سيف وكان — يقول الحزن. واألسف: قصدته. يممته: (114)
ظفر جزعه، الستحكام منك فر بأن ففاتك، قصدته الذي العدو فوت ففاته: الروم ملوك
فتقتله، تدركه لم حني أسف الظفر هذا طي يف كان وإن به ظفرت فكأنك منك، فر حيث
به يلم قد مما جيشك وحفظ الحرب، مؤنة عنك هللا رصف إذ نعم؛ األسف ذلك طي ويف

وجراح. قتل من
بهمة، للجيش: ويقال بهمة، جمع شجاعتهم، تناهت الذين األبطال البهم: (115)
وصف مصدر األصل يف البهمة جني: ابن قال غابة، وليث بهمة فارس فالن قولهم: ومنه
يشء قولهم من لقتالهم يهتدي ال ألنه بهم للكماة: قيل بعضهم: وقال له. فعل وال به
ال ما لك فصنع فيهم، تأثريه شدة يف عنك ناب منك أعدائك خوف إن يقول: مبهم.
وأبطالك رجالك من أبلغ أعدائك قلوب يف مهابتك أن يعني الشجعان، عساكرك تصنعه

معك. الذين
لم شيئًا نفسك ألزمت يقول: الجبل. والعلم: ويكنهم. يسرتهم يواريهم: (116)
يحول جبل أو عليهم تشتمل أرض أعداءك يواري ال أن يف رغبتك وذلك ليلزمها؛ يكن
أن يكفيك ألنه يلزمك؛ ال وهذا هربهم، بعد حتى تقتلهم أن إال وإباؤك وبينهم، بينك
تواروا حيثما وتدركهم فروا أينما تتبعهم أن نفسك ألزمت تقول: أو هزمتهم، قد تكون
بعد إال عنهم يرجع ال أنه يريد هزمتهم. قد تكون أن بعد يلزمك ال أمر وهذا األرض، من

عليهم. الظهور من غريه يكفي ما يكفيه وال قتلهم
فارتد جيًشا طلبت أكلما يقول: حال. وهربًا: ارتد. وانثنى: طلبت. رمت: (117)
سيفك، فيهم تعمل حتى آثاره واقتفاء اقتفائه إىل همتك حفزتك وهزمته، منك هاربًا

انهزامهم. وحسبك تفعل أن عليك ليس أي إنكار؛ استفهام وهذا
مجال يف معك التقوا إذا تهزمهم أن عليك يقول: الحرب. ملتقى املعرتك: (118)
لقائك من وخوًفا منك إشفاًقا بالهرب؛ فتحصنوا انهزموا إذا عليك عار وال والقتال الحرب

بهم. تظفر فلم
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يقول: باملنكب. ألم إذا الشعر وهي ملة؛ جمع واللمم: السيوف. الهند: بيض (119)
وشعورهم. سيوفك وتالقت بالسيف رءوسهم رضبت إذا إال الظفر لك يحلو ليس

وفيك يشملني. ال عدلك فإن عاملتني إذا إال الناس أعدل أنت يقول: (120)
عليك أستعدي وإنما غريك، إىل أحاكمك ال ملك ألنك والحكم؛ الخصم وأنت خصامي
شكوى هذه جني: ابن قال منك؟ ينتصف كيف وإذن فيك، وقع والخصام حكمك

آخر: موضع يف قال ألنه مفرطة؛

َراِزِق َك��فِّ ِم��ْن اْل��ِح��ْرَم��اُن يُ��وِج��ُع َك��َم��ا َح��اِرٍم ك��فِّ ِم��ْن اْل��ِح��ْرَم��اُن يُ��وِج��ُع َوَم��ا

الجور. بأقبح وصفه فقد معاملته يف إال كلهم الناس يف عدًال كان وإذا
يشء أي عىل أعيذها» «يف الهاء عن — املتنبي أي — سألته جني: ابن قال (121)
﴿َفِإنََّها تعاىل: قوله يف األخفش الحسن أبو مثله أجاز وقد «النظرات». عىل فقال: تعود؟
إنها يقول: النحويني من وغريه األبصار، إىل راجعة الهاء فقال: اْألَبَْصاُر﴾ تَْعَمى َال
التربيزي قال كما — ونظرات بالنظرات، الهاء فرس كأنه التفسري، رشيطة عىل إضمار
عرفته يشء إىل نظرت إذا إنك يقول: نظرات. من أي التمييز؛ عىل نصب موضع يف —
شحًما، الورم تحسب فال تراه فيما تغلط فال تصدقك صادقة فنظراتك عليه هو ما عىل

سمنًا. الورم يحسب كما شاعًرا املتشاعر تظن ال يقول: مثل، وهذا
فأي والظلمة النور بني البصري اإلنسان يميز لم إذا يقول: العني. الناظر: (122)
تميز كما درجتي يبلغ لم ممن غريي وبني بيني تميز أن يجب يعني: برصه؟ يف له نفع
والظلمة، النور بني الفرق ظهور ظاهر غريي وبني بيني الفرق ألن والظلمة؛ النور بني

البصري. عيني يف يستويا أن ينبغي فال
سمع األصم وكذلك أدبي، أبرص برصه حاسة فساد عىل األعمى إن يقول: (123)
أدبه واألصم األعمى عند تحقق حتى واشتهر البالد آفاق يف سار شعره أن يعني شعري؛
البيت هذا أنشد إذا املعري وكان سمعه. األصم وكأن عنده، لتحققه رآه األعمى فكأن

األعمى. أنا يقول:
والضمري — نفر إذا البعري: رشد قولهم: من — األشعار سوائر الشوارد: (124)
هي التي كلمة جمع بالكلمات: يراد أن يحتمل جني: ابن قال للكلمات. «شواردها»: يف
يسمون وهم القصائد، بالكلمات يعني أن ويجوز املبالغة، يف أشد وهذا الواحدة، اللفظة
فعلت ويقال: جفوني، ملء نوًما أنام أي املصدر: موضع جفوني وملء كلمًة. القصيدة
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كله جللك، ومن إجاللك، ومن جاللك من وكذلك: أجلك، من أي جرائك؛ ومن جراك ذلك
جميل: قال أجلك. من

َج��َل��ِل��ه م��ن ال��َغ��َداَة أَْق��ِض��ي ِك��ْدُت َط��َل��ِل��ه ِف��ي َوَق��ْف��ُت داٍر َرْس��ِم

ابن قال دار، رسم وقوله: عيني. يف عظمك من جللك: من وقيل أجله، من [أي
الكسائي وأنشد مضمرة.] بعدها فيما وأعملها «رب» فأضمر دار، رسم ُربَّ أراد: سيده:

ُكثري: قول — أجلك من أي — جاللتك من فعلته قولهم: عىل

َج��الِل��ه��ا م��ن ال��ِع��َدا ال��َق��ْوَم وإك��َراِم��َي بَ��ي��نَ��ن��ا واْل��َخ��رُق أس��م��اءَ ِم��ْن َح��ي��اِئ��َي

أنا يقول: معناه. ال الخلق، لفظ عىل «يختصم» يف الضمري ووحد البعد.] [الخرق:
أما بسهولة، شئت متى أدركها ألني بها أحفل ال الشعر شوارد عن جفوني ملء أنام
ومعنى الواحدي: قال ويختصمون. ويتعبون ألجلها يسهرون فإنهم الشعراء من غريي
الوعاء طرف وهو الخصم، من مأخوذ والزوايا؛ النواحي من اليشء اجتذاب االختصام
يف وقع إذا للمتاع يقال وزاويته، العدل جانب — بالضم — الخصم اللسان: يف (جاء
الوعاء، زاوية ويف الوعاء خصم يف وقع قد عيبة: أو جوالق أو خرج من الوعاء جانب

سحابًا: يصف األخطل قال جوانبها. السحابة وخصومة قال:

خ��ص��وم��ه��ا تَ��َداع��ى ج��رَّار ب��أع��ج��از ت��ح��اَم��ل��ْت اْل��َج��نُ��وُب ف��ي��ه َط��َع��نَ��ت إذا

ذو الثقيل والجرار: إياه. سوقها فيها الجنوب وطعن بالرعد، جوانبها تجاوب أي
جوانبها.) أي خصومها؛ أواخره دفعت بأعجازه وتحاملت املاء،

استكراًها. ويجتلبونها احتياًال األشعار يجتذبون إنهم يقول:
فراًسا. األسد سمى ومنه العنق، دق الفرس: وأصل له. وطول أمهله مده: (125)
حتى منه ضحكي — خرقه — جهله يف وتركه مجاملتي، خدعته جاهل رب يقول:
يجازيه أن إىل ويحلم الجاهل عن يغيض أنه يعني زمان. بعد به وبطشت افرتسته

به. ويعصف
يريد لالفرتاس. قصًدا بل تبسًما ذلك فليس نابه عن األسد كرش إذا يقول: (126)
تمام: أبو يقول: هذا مثل ويف عنه. رًضا ذلك فليس للجاهل، وتبسمه ه ِبْرشَ أبدى وإن أنه
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ُم��ب��تَ��ِس��ًم��ا ال��تَّ��ْع��ب��ي��ِس ِة ِش��دَّ ِم��ْن ف��ِخ��ي��َل َح��ف��ي��َظ��ِت��ِه ِم��ْن َش��َف��ت��اُه َق��لَّ��َص��ْت َق��ْد

صفة والجملة خرب، صاحبها: هم ومن مبتدأ، ومهجتي: الروح. املهجة: (127)
يقول: انتهاكه. يحل ال ما والحرم: الكريم. الفرس والجواد. به. اهتممت ما والهم: ملهجة.
من بفرس املهجة هذه أدركت — وإهالكي قتيل أي — مهجتي صاحبة همة مهجة رب

أحد. منه يدنو ال حرم ظهره فكأن يلحق، أن من أمن ركبه
كأن الركض يف قوائمه وقع واستواء مشيه لحسن يقول: جواده، يصف (128)
الجري هذا ويسمى — يداه وكذلك مًعا، ويضعهما مًعا يرفعهما ألنه واحدة؛ رجل رجليه
تحريك عن يغنيك جريه أن أي والقدم؛ الكف تريد ما وفعله قال: ثم — واملناقلة النقال
القدم تريد ما الرسعة يف وفعله اإلفلييل: ابن وقال باالستحثاث. والرجل بالسوط اليد

يستوقف. بها التي الكف تريد ما واملوافقة املؤاتاة ويف يستعجل بها التي
ابن وروى الكثري. الجيش والجحفل: الشفرتني. الرقيق السيف املرهف: (129)
ورب يقول: بعض. يف بعضهما يموج ألنهما الجيشني؛ موجتي أراد املوجتني: بني جني:
أمواجه تلتطم غالب واملوت به قاتلت حتى العظيمني الجيشني بني به رست سيف

وتضطرب.
والرمح: السيف بدل ويروى يل، تشهد يروى: وتعرفني، الفالة. البيداء: (130)
والفصاحة، بالشجاعة نفسه يصف والرضب. والحرب الواحدي: وروى والطعن. الرضب
فيه رساي لكثرة يعرفني الليل يقول: إياها، صحبته لطول تنكره ليست األشياء هذه وأن
قطعها ملداومتي تعرفني والبيداء فروسيتها، يف لتقدمي تعرفني والخيل له، ادراعي وطول
والقراطيس بهما، الرضب يف بحذقي يشهدان والرمح والسيف صعبها، واستسهايل
والُقرطاس والِقرطاس هذا، أقيده. فيما بإبداعي عالم والقلم فيها، بما إلحاطتي تشهد
ملخش زيد أبو وأنشد فيها، يكتب التي الثابتة الصحيفة كله والقرطس والَقرطاس

قرطاس: يف كتب زبور خط كأنها وآثارها الدار رسوم يصف العقييل

َوِق��ْرَط��ِس َدَواٍة ِم��ْن َزبُ��وٍر َم��َخ��ط أْه��لُ��َه��ا اَر ال��دَّ اْس��تَ��ودََع ب��ح��ي��ُث ك��أنَّ

السوداء، الحجارة ذات األرض وهي قارة؛ جمع والقور: القفار. الفلوات: (131)
مرثد بن منظور قال — أكمة جمع — اآلكام وأعاظم الجبال. أصاغر أيًضا: والقور

األسدي:
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َم��ْك��ُف��وْر َرَم��اٍد َغ��ي��َر َدَرَس��ْت ق��د ال��ُق��وْر؟ ِذي ب��أْع��ل��ى ال��دار تَ��ْع��ِرف َه��ْل
ال��م��ْس��ُروْر ُس��روُر َع��يْ��ن��اءُ أْزم��اَن م��م��ط��وْر َم��ُروٍح ال��لَّ��وِن ُم��ْك��تَ��ِئ��ِب

رماد غري درست قد وقوله: بالقور. الذي املكان بأعىل أي القور؛ ذي بأعىل (قوله:
الرتاب الريح عليه سفت الذي وهو مكفوًرا، رماًدا إال الدار معالم درست أي مكفور؛
الكئيب. وجه يكون كما السواد إىل يرضب أنه يريد اللون: مكتئب وقوله: وكفره. فغطاه
خربه، املرسور: ورسور مبتدأ، وعيناء: املطر. أصابه وممطور: الريح. أصابته ومروح:
التي الزمان يف الدار تعرف هل يقول: إليها. أزمان بإضافة خفض موضع يف والجملة

وأحبها.) رآها من رسور عيناء فيه كانت
وجمعه الصغري، الكثيب وهو — وبالزاي القاف بفتح — القوز يروى: والقور:

الرمة: ذو قال وقيزان. أقواز

ال��َق��واِرس أي��م��اِن��ه��ْن َوع��ن ش��م��اًال ُم��ْش��ِرٍف أق��واَز يَ��ْق��رض��َن ُظ��ع��ٍن إل��ى

موضعان. والفوارس: ومرشف وتنكبه. عنه عدل قرًضا: يقرضه املكان (قرض
املوضعني.) هذين بني يجزن ظعن إىل نظرت يقول:

يقول: الصغري. الجبل أكمة؛ جمع واألكم: األرض. من املطنئ وهو الغور؛ ويروى:
حيوانها بصحبة مستأنًسا بقطعها منفرًدا الفلوات يف الوحش وصحبت وحدي سافرت

وحدي. تلقاني ما لكثرة وغورها نجدها مني تعجب حتى
وجدناه يشء كل عوارفه، من إلينا أسلف بما فراقه علينا يشتد من يا يقول: (132)

بدل. عندنا يخلفكم وال أحد غناءكم يغني ال يعني عدم، وجدانه فإن بعدكم
يقول: قريب. وأمم: بمعنًى. وأواله: وأحراه وأجدره وأقمنه بكذا أخلقه ما (133)
لو يعني لكم! االعتقاد يف أمرنا نحو عىل لنا االعتقاد يف وتكرمتكم بربكم أحرانا كان ما

للتكرمة. أهل ألنا لكرمتمونا؛ بالحب بيننا ما تقارب
لكم كان إن بذلك رضينا فقد فينا وطعنه حاسدنا بقول رسرتم إن يقول: (134)
يف ورضانا رسوركم يف رسورنا كل ألن أمًلا؛ له نجد ال يرضيكم جرًحا فإن رسور، به

الفقيه: منصور قول من هذا الواحدي: قال رضاكم.
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ُس��ُروًرا ف��ي��ِه ل��َق��ل��ِب��ك أنَّ ـ��ُت ـْ َع��ِل��م�� ��ا ل��مَّ ب��َه��ْج��ِرِك ُس��ِرْرت
َص��بُ��ورا َع��َل��يْ��ِه ي��وًم��ا ُك��نْ��ُت وال َس��رَّن��ي م��ا ُس��ُروُرك َول��ْوال
ي��س��ي��را س��ه��ًال يُ��رض��ي��ِك ك��ان إذا س��اءَن��ي م��ا ك��لَّ أَرى ألن��ي

اعرتاض. ذاك: رعيتم لو وقوله مؤخر. مبتدأ ومعرفة: مقدم، خرب بيننا: (135)
والذمم: العقول. والنهى: معرفة. بيننا أن رعيتم لو أي الجملة: مضمون إىل واإلشارة
املعرفة يراعون العقول وذوو املعرفة جمعتنا فقد الحب يجمعنا لم إن يقول: العهود.

يضيعونها. ال وذمم عهود عندهم واملعارف قدرها، حق ويقدرونها
وتعتذرون عليه وتتعلقون تعيبوننا عيبًا يل تجدوا أن تحاولون كم يقول: (136)
الذي الكرم ويكرهه هللا يكرهه تفعلونه الذي وهذا وجوده، فيعجزكم معاملتي يف به
عىل الدولة لسيف تعنيف وهذا بالجميل، وتكافئوني منكم تنصفوني أن إال عليكم يأبى

بالوشاية. والساعني عليه الطاعنني إىل إصغائه
والعيب النقصان وبني بيني ما بعد إن يقول: والنقصان. العيب أي وذان: (137)
العيب يلحقني ال والهرم الشيب يلحقها ال فكما والهرم، الشيب من الثريا كبعد

والنقصان.
أثر تسقط التي النار تلك وهي صاعقة؛ جمع والصواعق: السحاب. الغمام: (138)
الصواعق أن معلوم وهو سكون، يف يدوم مطر وهي ديمة؛ جمع والديم: الشديد. الرعد
فهو الغمام، من املرجوة وهي نافعة والديم الغمام، من وتخىش تكره التي وهي مهلكة،
وسخطه أذاه يعني — صواعقه تصيبني والذي الغمام يشبه الذي املمدوح ليت يقول:
الرب ذلك عنده من إىل األذى ذلك يزيل — ورضاه بره يعني — مطره غريي ويصيب —

تمام: أبي قول من وهذا الفريقان. فينتصف

َونَ��اِئ��ل��ه لُ��َه��اُه ع��نَّ��ا ق��َص��َرت ك��م��ا ش��رُُّه أق��ص��َر ال��دْه��ُر ه��ذا ش��اءَ ف��ل��و

العطاء.) والنائل: العطية. لهوة، جمع واللها: قرص. ومثله كف، (أقرص:
الرومي: ابن قول ومثله

اْل��َج��ْع��ُد؟! وال��ث��رى ال��ح��ي��ا ال��ُك��ْف��ِر ذَِوي َوِع��ن��د م��ن��ك��م��ا ال��ص��واِع��ق تَ��نْ��َق��ضُّ أع��ن��دَي

1304



امليم قافية

ندي.) لني جعد: وتراب جعد، وثرى املطر. (الحيا:
أيًضا: وقوله

ال��رع��د َزَج��ُل أو ال��ب��رق وم��ي��ُض ف��ح��ظ��ي س��م��ائ��ُك��م ُس��ْق��يَ��ا ال��ن��اس ح��ظ ك��ان إذا

فقال: الرفاء الرسي وأخذه

أن��وائ��ه م��ن ِس��َواي وح��ظ ح��ظِّ��ي ب��رِق��ِه م��خ��ي��ل��ُة ل��م��ن ال��ِف��داءُ وأن��ا

أو تكلفني معنى ضمنه وقد تطالبني، أي وتقتضيني: البعد. النوى: (139)
اإلبل والوخادة: السري. من رضبان والرسم: والوخد اثنني. إىل عداه ولذلك تجشمني؛
بأخفافها األرض يف تؤثر التي الناقة وهي رسوم؛ جمع والرسم: رسيًعا. سريًا تسري التي
بقطعها تقوم ال مرحلة كل أقطع أن يكلفني عنكم البعد أرى يقول: الشديد. لسريها
أريدها، التي النوى أرى العكربي: وعبارة أهوالها. وشدة لبعدها الشديدة؛ الرسيعة اإلبل
منالها، لبعد اإلبل بها تستبد ال وافية مرحلة كل تجشم تقتضيني اعتقدتها، التي والرحلة

أهوالها. لشدة تطيقها وال
اجتمعا إذا ألنهما الرشط جواب وترك القسم، جواب الم «ليحدثن» يف الالم (140)
وُضَمرْي: والرسم. للوخادة «تركن» وضمري الرشط، جواب وترك للقسم، الجواب كان
ركابي لحقت لنئ يقول: دمشق. من قريب الشام من مرص إىل الراحل يمني عن جبل

قال. كما وكان فراقي، عىل الدولة سيف ليندمن بمرص
إىل تضطر ال حتى إرضائك عىل قادرون وهم قوم عن رحلت إذا يقول: (141)
الرشاح سائر عبارة وإليك عنك. الراحلون هم فكأنهم لفراقك، املختارون فهم مفارقتهم
مفارقتهم إىل تحتاج ال حتى إكرامك عىل قادرون وهم قوم عن رست إذا الواحدي: قال
الفراق تختارون أنتم أي فراقهم؛ يف عذره إقامة بهذا يريد لالرتحال، املختارون فهم
غري أنه ظنوا وقد أناًسا، فارق إذا الرجل إن التربيزي: اإلمام وقال إليه. ألجأتموني إذا
انتقلت، املكان: عن رحلت القطاع: ابن وقال الراحلون. هم فكأنهم له، أسفوا لهم، مفارق
يفارقوك، ال أن عىل قادرين قوم عن ترحلت إذا ومعناه: وسفرته، نقلته غريي: ورحلت
يف يذمه ال حتى الدولة سيف إىل ويشري نفسه يخاطب أنه واملعنى: هم، عنك فالراحلون
وهم قوم عن الراحل رحل إذا أي العكربي: وقال بحجته. نفسه عن ذلك يف قائًما رحلته
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بالزوال وانقطع عنهم، ترحل حتى وأغفلوه رغبته، بإسعاف علته إزاحة عىل قادرون
لم من الحكيم: قول من وهذا قال: ثم وأخرجوه. وأزعجوه رحلوه، الذين فهم منهم،
هذا كعادته: — وكيع ابن وقال عنه. أنت تباعدت وإن عنك النائي فهو لنفسه يردك

تمام: أبي قول من مأخوذ

ال��ق��ف��ر ه��ي س��اِك��ن��وه��ا وف��ي��ه��ا ب��ي نَ��بَ��ْت ال��ت��ي ب��ل ال��َق��واء ب��ال��ِب��ي��ِد ال��َق��ْف��ُر وم��ا

فيها.) أحد ال الخالية — القاف بفتح — (القواء
ذاك؟ من هذا وأين

ويؤنس إليه يسرتوح من فيه يوجد ال مكان البالد رش يقول: يعيب. يصم: (142)
— كثرت وإن الدولة سيف هبات أن يريد وأذله؛ عابه ما اإلنسان كسبه ما ورش بوده،

لحساده. وإيثاره حقه يف تقصريه تعادل ال — وسعتها جاللتها مع
جمع والرخم: سواد. يصدعه بياض فيه ما وهو أشهب؛ جمع الشهب: (143)
طائر الرخمة اللغة: وعبارة الطباع، الوحشية الجثة الكبرية الجوارح من طائر رخمة؛
رخم والجمع األنوق، له يقال وبياض بسواد مبقع أنه إال خلقة، النرس شكل عىل أبقع
وظفر الصائد قنصه ما رش يقول: والقذر. واملوق بالغدر موصوف وهو قالوا: ورخم.
مثل؛ وهذا ودناءتها. ضعتها مع والرخم رفعتها مع الشهب البزاة فيه يرشكه قنص به
رسم يف يجريه الدولة سيف أن يريد اللئام. فيه شاركتني ما صدته صيد رش يعني
له، قدر ال من عطائك أخذ يف ساواني إذا أي الشعراء؛ خساس من غريه مجرى العطاء

عليه؟! يل فضل فأي
من مأخوذ وهو الناس، بني السقاط اللئام — زعانف وجمعه — الزعنفة (144)
وهي — السمك زعانف من أو زوائده، من تساقط ما وهو — الجلد — األديم زعنفة
األوباش به يشبه هذا وكل أسافله، من تخرق ما القميصوهي زعانف من أو — أجنحته
البقر، خوار من تخور؛ وروي: رواجه، وهو الدراهم جواز من وتجوز: الناس. ورذال
رجًال أن يروى كما وهذا املعنى. يف صحيًحا كان وإن الواحدي، قال كما تصحيف، وهو

عنرتة: شعر الراوية حماد عىل قرأ

واض��ٍح غ��روب ب��ِذي ت��س��ت��ب��ي��ك إذ
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بعد أرويه ال أحسنت، وقال: حماد فضحك نونًا، «تستبيك» يف الباء من فأبدل
بأي الشعراء من السقاط هؤالء الدولة: سيف مخاطبًا — يقول قرأت. كما إال اليوم
كالمهم وال العرب، فصاحة لهم ليست ألنهم عربًا؟ ليسوا وهم الشعر يقولون لفظ
اللئام الخساس هؤالء الواحدي: وعبارة شيئًا. ليسوا أنهم أي األعجام؛ يفهمه أعجمي
العجم تسليم وال العرب، فصاحة لهم وليست الشعر، يُقولون لفظ بأي الشعراء من

شيئًا فليسوا للعرب؟ الفصاحة
محبة أنه إال إليك مني عتاب الشعر من أتاك الذي هذا يقول: املحبة. املقة: (145)

املحبني بني يجري العتاب ألن وود؛

ال��ع��ت��اب ب��ق��ي م��ا ال��ود وي��ب��ق��ى

عتابك هذا العكربي: وعبارة كلمات. أنه إال — ولفظه نظمه حسن يعني — در وهو
قد أنه كما ظاهره، غري فباطنه صادقة، ومودة خالصة محبة وأزعجك أمضك وإن وهو

لفظه. ظاهر يف معهوًدا كالًما كان وإن لحسنه، الدر ضمن
عافيته؛ تؤملهم أعداءه أن يريد دعاء. وليس خرب هو إنما إلخ: … وزال قوله (146)

التايل. البيت يف ذلك إىل أشار كما غزوهم إىل ذلك بعد لعوده
كانت سكون. يف الدائم املطر وهي ديمة؛ جمع والديم: سالت. انهلت: (147)
فكأن عليها، الغارات اتصلت وصح شفي فلما انقطعت، قد الروم بالد عىل الغارات
صاحبها، ألنه بصحته؛ املكارم ورست بصحته، صحت ثم بعلته، عليلة كانت الغارات

شفاءه. اتصالها صادف شفي فلما منقطعة األمطار وكانت
النور ذلك فقد وكأن مرضه، أيام نورها فقدت قد كانت الشمس إن يقول: (148)
كعادة علته يف األمر يعظم الدولة؛ سيف صح حني النور ذلك عاودها وقد لها، سقًما كان
البيت الرشاح: بعض وقال الهذيان. هذا مثل إىل بها تفيض قد التي ومبالغاتهم الشعراء
عاد شفي فلما الغتمامهم، لعلته أوليائه عيون يف بهجتها فقدت الشمس أن يريد مجاز،

حسنها. إليها
وعروضاه: الوجه وعارضا اللحية، جانبا وقيل: الفم، شقا العارضان: (149)
إال األرض تخصب ال برق منهما يل فالح وابتساًما، رسوًرا عارضاك تهلل يقول: جانباه.
إىل والعكربي الواحدي وذهب فيحييها. الجود غيث ويتبعه الربق هذا فيبدو تبتسم، حني
بالربق ويريد الواحدي: قال الناب. هو أو الفم، داخل من الناب ييل ما بالعارض املراد أن
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يسقط ال ساطع ونور المع برق وتبسمك ببرشك يل الح يقول: التبسم. عند ثغره ظهور
أنه يعني تبسمه؛ يتلو الذي العطاء إىل يشري موضعه. يف إال يوجد وال أثره، يف إال الغيث

بجوده. أخصب ألنه به، نزل قد الغيث كأن املكان ذلك فيصري ماله بذل تبسم إذا
ضمري وهو الفاعل، نائب األول: واملفعول ليسمى، ثاٍن مفعول الحسام: (150)
«ليست» وخرب زائدة، و«من» ليست، اسم ومشابهة: للحال، «وليست» يف والواو املمدوح،
يسمى املمدوح إن يقول: يتشابه. ويشتبه: بينهما. مشابهة من وليست أي محذوف:
من أرشف فهو بينهما، ملشابهة بالسيف التسمية فليست يشبهه، ال والسيف بالسيف
يتشابه فكيف خادم، والسيف مخدوم فهو يخدمه السيف ألن اسًما؛ تساويا وإن السيف،

والخادم؟ املخدوم
ألنه به؛ بالفخر العرب فاختصت األصل، عربي هو يقول: األصل، املحتد: (151)
ويف الجميع. شمل إحسانه ألن وعطائه؛ إحسانه يف والعجم العرب تشارك ولكن منهم،

البحرتي: يقول هذا مثل

م��آث��ُره ع��م��رو ب��ن ن��بْ��َه��اَن َس��ْرِو وف��ي نَ��َوالُ��ه َف��ِف��ي��ُك��ْم َع��ْدًال ِق��ْس��َم��ًة َغ��َدا

خالصة نرصته فإن إنعامه يف مشرتكة األمم كانت إن يقول: النعم. اآلالء: (152)
وإن اإلسالم تأييد عىل قارصة نرصته إن أي األديان؛ من غريه ينرص ال اإلسالم لدين

األمم. سائر بني شائعة نعمته كانت
العتاهية: أبي قول من هذا (153)

أك��ث��ره��م — أِل��م��َت م��ا إذا — م��ات ل��ه��م أن��ت ك��ي��ف ال��ن��اس َع��ِل��َم ل��و

واحد، لفظه «كل» الجوهري: قال لفظها، عىل ال «كل» معنى عىل سلموا، وقال:
وعىل مرة، اللفظ عىل — حرضوا وكل حرض كل تقول هذا فعىل قال: جمع، ومعناه

أخرى. املعنى
هي: وأبياته املنجم، ابن ويسمى بغداد، من الشاعر هذا كان (154)

ِن��َظ��اِم ف��ي َك��لُ��ْؤلُ��ٍؤ ُح��ْس��نً��ا ف��اَق ِش��ْع��ًرا ِم��نِّ��َي ال��ثَّ��نَ��اءِ َرْس��ُم َك��اَن
واألق��الِم ب��اْل��ُك��تْ��ِب ف��ي��ِه ـ��َه��رُت َف��اْس��تَ��ظ��ـ اْل��يَ��وَم ِل��َق��اُؤَك يُ��َق��دِّر ل��م
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واإلنْ��َع��اِم اإلْف��َض��اِل َوذَاَك ـ��ِم ـْ اْل��َج��م�� ت��ط��ولِ��َك م��ن ال��رَّس��م ولِ��َي
اإلْع��َداِم يَ��ِد ف��ي ال��ح��اِل ُم��وثَ��ُق ف��إنِّ��ي ��ْع َوَوقِّ ب��ِه ��ْل َف��تَ��َف��ضَّ
األيَّ��اِم ع��ل��ى ي��ب��ق��ى َوس��روًرا وَُع��ل��وٍّا ِرْف��َع��ًة ال��ل��ه زادَك

األبيات. بهذه الطيب أبو عليها فوقع
جلدها. السخلة؛ ببدرة سميت درهم، آالف عرشة أو ألف فيه كيس البدرة: (155)
عىل أجزنا نحن وكذلك الحلم، يف لنا مدحك كان يقول: العطاء، النوال: (156)
يجعل لم إذ وتحميقه؛ رأيه تسفيه يريد مدحك. نحو عىل الجائزة فكانت بالحلم، الحلم

يقصده. غرًضا الدولة لسيف مدحه
النوم يف قلته ألنك رديئًا؛ لفظك كان قد يقول: وخطه، لفظه رداءة عن كنى (157)

أيًضا؟ رديئًا الخط جاء حتى كتبته حني نائمة أقالمك كانت فهل
مع النوم أخذك كيف نام إذا الفقر املشتكي أيها يقول: الفقر. اإلعدام: (158)

الفقر؟
الذي القول إن يقول: تخفى، ال نكتة وفيه غافًال، تكن ال أي الجفن: افتح (159)
تخاطبه ال أي غريه مخاطبة من مخاطبته وميز الدولة، لسيف تذكره ال النوم يف قلته

الناس. سائر تخاطب كما
بدل؛ منه يكون وال فضله، لعموم مقامه؛ يقوم وال أحد عنه يغني ال يقول: (160)

مقدرته. لسعة يطلبه؛ ما أحد منه يمنح وال قدره، لجاللة
عشريته. أكرم وهو الدنيا، أهل أكرم عشريته إن يقول: (161)

سلموها قد أهلها وكان لبنائها، الحدث ثغر نحو سار قد الدولة سيف كان (162)
ثامن األربعاء يوم الدولة سيف فنزلها وثالثمائة، وثالثني سبع سنة باألمان الدمستق إىل
بيده، أوله وحفر األساس فوضع يومه من وبدأ وأربعني، ثالث سنة األخرى جمادى عرش
القتال ووقع وراجل، فارس ألف خمسني نحو يف الدمستق نازله الجمعة يوم كان فلما
الدولة سيف عليه فحمل العرص، إىل النهار أول من األخرى جمادى سلخ اإلثنني يوم
خلًقا وأرس رجاله من آالف ثالثة وقتل به فظفر غلمانه، من خمسمائة نحو يف بنفسه
الثالثاء يوم يف منه رشفة آخر بيده ووضع الحدث، بنى حتى وأقام بعضهم فقتل كثريًا،
اليوم ذلك يف إياها وأنشده يمدحه، القصيدة هذه فقال رجب، من خلت ليلة عرشة لثالث

الحدث. يف
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العزم الليث: وقال — فعله أراد أي عزًما: األمر عىل عزم — الجد العزم: (163)
من عليه يعزم ما وهي عزيمة؛ جمع والعزائم: فاعله. أنك أمر من قلبك عليه عقد ما
أصحاب قدر عىل تكون إنما العزائم إن يقول: الكرم. فعل مكرمة؛ جمع واملكارم: األمر.
املكارم وكذلك عظيًما، عليه يعزم الذي األمر كان العزم قوي الهمة كبري كان فمن العزم،
أن واملعنى أعظم، املكرمات من يأتيه ما كان أكرم كان فمن أهلها: قدر عىل تكون إنما
بن هللا عبد كقول وهذا كربت. كربوا وإذا صغرت، صغروا فإذا األحوال، قوالب الرجال

طاهر:

ال��َم��ق��اِدي��ِم َوإق��داِم ال��ُوالِة ـ��َم��اِت ـْ وه��م�� ال��م��ل��وِك ق��در َع��َل��ى ال��ُف��تُ��وَح إنَّ

يف عظيمة األمور صغار إن يقول: واملكارم. للعزائم «صغارها» يف الضمري (164)
همته يف ألن القدر؛ العظيم عني يف صغرية وعظامها ذرعه، تمأل إذ القدر؛ الصغري عني
نفاذ من ذكرنا التي الوقعة يف فعل وما الدولة، سيف رشف إىل بذلك يشري عنها. فضلة

قدرة. وجاللة عزمه
خرضم؛ جمع والخضارم: لتفعله. أمر من به هممت ما وهو الهمة؛ الهم: (165)
تقتضيه بما يقوم أن جيشه الدولة سيف يكلف يقول: يشء. كل من العظيم الكثري وهو
ليس همته يف ما ألن به؛ الكثرية للجيوش قبل ال أمر وهو والغزوات، الغارات من همته

تحمله. البرش طاقة يف
شجاعة مثله الناس يكون أن يريد الدولة سيف إن يقول: األسود. الرضاغم: (166)

البرش؟ تبلغه فكيف األسود، تدعيه ال يشء وذلك وإقداًما،
تفصيل بدل والقشاعم: وأحداثها بيان. عطف أو الطري، أتم من بدل نسور: (167)
واألحداث الصحراء. وهي فالة؛ جمع الفال: ويروى: الفالة، بمعنى واملال: نسور. من
قشعم، أم والذلة واملنية للحرب ويقال العمر، الطويالت والقشاعم: حدث. جمع الشابة:

زهري: قول فرس أولئك وبكل

ق��ش��ع��م أم رح��ل��ه��ا أل��ق��ت ح��ي��ث ل��دي ك��ث��ي��رًة ب��ي��وتً��ا يُ��ف��ِزْع ول��م َف��َش��دَّ

يقتله أن رام الذي الرجل عىل ضمضم بن حصني فحمل يقول: زهري. معلقة (من
الرحل: وملقى املنية، رحل ملقى عند لغريه يتعرض لم أي كثرية؛ بيوتًا يفزع ولم بأخيه
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قتل لحلولها املنية منزل وجعله املنية، منزل عند أراد: رحله. به يلقي املسافر ألن املنزل؛
حصني.)

صغارها النسور إن يقول: الثاني. باملرصاع بينه وقد النسور، عمر الطري: بأتم وأراد
يف القتىل لكثرة األقوات، طلب مؤنة كفتها ألنها بأنفسنا؛ فديناك ألسلحته تقول وكبارها

وقائعه.
جمع واملخالب: يخلق. خلق مصدر وخلق: إنكار. استفهام أو نفي، «ما»: (168)
أي السيف؛ قائم وهو قائم، جمع والقوائم: لإلنسان. كالظفر الطري لسباع وهو مخلب،
التي املسنة أي والقشاعم؛ الفراخ، أي النسور؛ من األحداث يرض ليس يقول: مقبضه.
ليس — الرزق طلب عن لعجزهما النوعني هذين وخص — القوت طلب عن ضعفت
الدولة، سيف أسياف خلقت أن بعد مفرتسة قوية مخالب لهما يكون ال أن هذين يرض
مخالب؟ بغري خلقت لو رضها وما املعنى: إن تقول: أن ولك قوتها. بكفاية تقوم فإنها
رضه ما تريد لكنك بمظلم النهار وليس حضورك، مع ظلمته النهار رض ما تقول: كما
بغري تخلق أن يرضها ما األول: التفسري بمعنى وهي — العكربي وعبارة مظلًما. خلق لو
ترغبه، ما ذلك يف تبلغها سيوفه ألن تنشبه؛ فيما وترصفها تأكله فيما تستعملها مخالب
هذا يف الشعراء قاله مما كثري الرشح هذا يف مر وقد هذا، وتطلبه. تريده ما لها وتفعل
املتنبي: من أخذه وقد — السعدي نباتة ابن قول ذلك يف قيل ما مستحسن ومن املعنى،

َع��َص��بْ��َص��ُب م��ن��ك األع��داء إل��ى وي��وم ُم��ذَلَّ��ٌل ِل��ْل��ُع��َف��اِة يَ��ْوٌم َويَ��ْوَم��اَك
ت��ت��رق��ُب م��ا ��رُب ال��ضَّ إل��ي��ه��ا أط��ار نُ��ُس��وُرُه ال��رَِّم��اِح َف��ْوَق َح��وََّم��ْت إذا

بالحمراء؛ ووصفها الروم، بالد يف الدولة سيف بناها معروفة قلعة الحدث: (169)
الدولة سيف فأتاهم بها، وتحصنوا عليها غلبوا الروم أن وذلك الروم، بدماء احمرت ألنها
غري أنه يعني لونها؟ القلعة هذه تعرف هل يقول: بدمائهم، تلطخت حتى فيها وقتلهم
التي الروم أجماجم الغمائم: هو لها الساقيني أي تعلم وهل بالدم، لونها من كان ما
من عليها أجرت الجماجم أن يعني باملطر؟ سقتها التي السحائب أم بالدم، سقتها
أحق الفريقني هذين أي تدري ال فهي املاء، من السحائب عليها أجرت ما مثل الدماء
وقوله: التايل. البيت يف املعنى هذا بني وقد السقيا يف استويا ألنهما بالغمائم؛ يسمى بأن

تعلم. مفعويل مسد ا سدَّ وخرب مبتدأ الغمائم: الساقيني أي
البيض. والغر: غمامة. جمع الغمام: (170)
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تقارع املسلمني ورماح بناها يقول: الرماح. والقنا: فأعالها. أي فأعىل: (171)
متالطًما موًجا للمنايا واستعار األرواح، تسلب واملنايا يتقاتالن والجيشان الروم رماح

أمواجه. تتالطم بحر املنايا فكأن القتل، لكثرة أي لكثرتها؛
وأصبحت الجنون. مثل يشء أي موصوف؛ من خلف وهو كان، اسم مثل: (172)
الجن. مس بها يتوقون العوذة، وهي تميمة؛ جمع والتمائم: للحال. بعدها والواو تامة،
أهلها ويحاربون يقصدونها كانوا الروم أن وذلك لها؛ جنونًا فيها الفتنة اضطراب جعل
سكنت حيطانها عىل القتىل وعلق الروم الدولة سيف قتل فلما قائمة، بها الفتنة تزال فال
الجنون، من بها ما أذهبت حيث عليها كالتمائم القتىل جثث فجعل أهلها، وسلم الفتنة
فإني الدولة سيف إال قبلته شيئًا أحد عيل رد ما الطيب: أبو قال الفتنة. إسكان وهو
يل. قال كما وقلت فقبلت القتىل، جثث ومن قل: مه، يل: فقال القتىل، جيف ومن أنشدته

تمام: أبي بقول الطيب أبو الذ وقد وكيع: ابن قال

ط��ال��ب ِب��نَ��ْغ��َم��ِة يُ��َع��وِّذَْه��ا ل��م إذا ُج��نُ��ون��َه��ا يُ��َج��نُّ َع��َط��ايَ��اُه تَ��َك��اُد

الرماح. والخطى: غريه. أو صيد من طردته ما أي املطرودة. الطريدة: (173)
القلعة هذه إن يقول: الرتاب. أي بالرغام؛ األنف يلتصق أن الرغم: وأصل ذليل، وراغم:
بناءها فأعدت خربوها، حتى الروم عليها سلط إذ حوادثه؛ تعقبتها الدهر أمام كالطريدة

وأراد. قصد فيما خالفته حني الدهر فذل الدين، أهل عىل ورددتها
ضمري تفيت: وفاعل فوته، عىل حمله اليشء: وأفاته الفوت، من تفيت: (174)
ثاٍن. مفعول يشء: وكل لغة، عىل أو رضورة، وسكنه أول، مفعول والليايل: املخاطب،
شيئًا الليايل سلبت إذا يقول: أداه. ذلك: وغري والغصب الدين وغرم غارمة، جمع وغوارمه
أخذنه وروى غرمته، شيئًا منك أخذت إذا وهي منك، اسرتداده عىل تقدر فلم عليها أفته
من أي محذوف: األول واملفعول «تفيت» فاعل الليايل فتكون الليايل، ضمري — بالنون —
شيئًا منك أخذت فإن إياه، فتفيته صاحبه عىل ترده ال أن شيئًا أخذت إذا الليايل عادة
من وهذا عليك. والتمرد مخالفتك عىل يقدر ال فإنه الدهر، من أقوى أنت يعني غرمته؛

بعضهم: قول

َواِت��ُر ال��نَّ��اِس َس��اِئ��ِر ِم��ْن َف��اتَ��نَ��ا وال ِب��ِوتْ��ِرِه��ِم ِف��ي��نَ��ا ��اُع��وَن ال��سَّ أْدَرَك ف��م��ا
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الطرماح: وقال

ال��طَّ��َل��ِب ف��ي ال��ح��قَّ نَ��تَ��َع��دَّى نَ��طَّ��ِل��ْب أو أِخ��ي��ذَتُ��نَ��ا تُ��ْدَرْك ال ال��نَّ��اَس نَ��أُْخ��ِذ إن

قال القطاع: ابن قال املعنى، أفسد بالنون رواه من القطاع: وابن التربيزي وقال
أخذنه املتنبي عىل قرأت رشد: بن صالح يل قال التميمي: الرباء بن محمد شيخي يل
لو ألني — بالتاء — أخذته فقال: قلت؟ وكيف قلت: عيل، أبا يا صحفت فقال: بالنون
يتعدى تفيت أن وذلك البيت. آخر يف قويل ونقضت واإلعراب املعنى ألفسدت بالنون قلت
ففسد ثانيًا مفعوًال يكن لم يشء» «كل ونصبت فاعله «الليايل» جعلت فإذا مفعولني، إىل
املعنى: فساد وأما ثانيًا، يشء» و«كل أوًال مفعوًال «الليايل» جعلت بالتاء قلت وإذا اإلعراب،

بقويل: نقضته ثم تغرمه، وال يشء كل تفيت لجعلتها الفاعلة «الليايل» جعلت فلو

غ��وارم م��ن��ك ي��أخ��ذن ل��م��ا وه��ن

وهن لها، تغرمه فال منها أخذته يشء كل الليايل الدولة سيف يا تفيت املعنى وإنما
املعنى. فصح يأخذن ما لك غوارم

به املراد هنا فاملضارع مضارًعا؛ املستقبل الفعل يسمون النحويون (175)
الذي ذلك مىض مستقبًال فعًال ذلك فكان أمًرا تفعل أن نويت إذا يقول: املستقبل،
أن نوى إذا أي األمر» والم وال «لم بالجوازم: وأراد الفعل. ذلك يجزم أن قبل نويته
وعذل الناهني نهي به يهم بما يسبق ألنه تفعل؛ ال له: يقال أن قبل مىض أمًرا يفعل
ما أن أي به؛ وعد ما ولينجز فالنًا وليعط كذا ليفعل فيقال: به يؤمر أن وقبل العاذلني
أن نويت إذا الرشاح: بعض وعبارة طلب. أو نهي فيه يتصور أن قبل يعالجه فعله ينوي
الجازم، لدخول مهلة فيه تكون أن قبل ماضيًا فصار لوقته الفعل ذلك وقع أمًرا تفعل
«لم» وهو للنفي منها فإن اإليجاب لغري ألنها املضارع؛ عوامل من الجزم أدوات وخص
بأمر هممت إذا يقول: فكأنه للرشط، وبواقيها و«الالم» «ال» وهو للطلب، ومنها و«ملا»
الدولة سيف ليفعل أو تفعل ال القائل: يقول أن وقبل النفي فيه يتصور أن قبل عاجلته
عليه يرتتب كذا تفعل إن يقال: كأن جزاء، أو رشط فيه يقدر أن تنتظر ولم وكذا، كذا
يريد: العكربي: وعبارة عاقبة. وراءه يخاف وال رشط، عىل يتوقف ال ينويه ما ألن كذا؛
— مستقبًال فعًال ينويه ما كان فإذا قصده، يف سعده من له وأظهره به هللا أسعده ما
ذلك صار — يقع لم الذي املتأخر وعىل ينقطع لم الذي الدائم عىل يقع املستقبل ولفظ

1313



املتنبي ديوان رشح

لم فيما فنثبته الجوازم، تلحقه أن قبل منه بتمكنه ومترصًفا منه، بوقوعه ماضيًا الفعل
تمام: أبي قول من مأخوذ هو وكيع: ابن قال يقع. لم فيما فتخلصه عليه وتدخل يجب

ب��األْس��َم��اءِ األْف��َع��ال ك��ت��الع��ب َح��بَ��ابُ��َه��ا ِب��ال��ُع��ُق��وِل يَ��ْل��َع��ُب خ��رق��اءُ

الخمر.) وصف يف قطعة (من
التورية. عىل بناه والبيت العكربي: قال

يجمع — البناء أصل وهو — األس اللغة: أهل قال أس، جمع اآلساس: (176)
األسس: وجمع وقذل، قذال مثل أسس، األساس: وجمع وعساس، عس مثل إساس عىل
يستند يشء وكل البيت، عماد وهي دعامة؛ جمع والدعائم: وأسباب. سبب مثل آساس.
بطعنك موثقة وهي القلعة هذه هدم يؤملون كيف يقول: دعامة. فهو به ويتقوى إليه
البناء يوثق كما به وثقت حيث والدعائم كاآلساس لها فالطعن فيهم؟ أعملته الذي

والدعائم. باآلساس
فحكمت بينهما حاكمة الحرب يف واملنايا خصمني، والروم القلعة جعل (177)
عىل وحكمت هدمها، إىل سبيًال لهم ترتك فلم بالسالمة، — القلعة وهو — للمظلوم

فأبادتهم. بالهالك — الروم وهو — الظالم
ولكثرة السالح، يف مدججني أتوا يقول: الخيل. والجياد: الليل. سري الرسى: (178)
محجبة ألنها ترى؛ ال أي لها، قوائم ال كأنها خيولهم كانت خيولهم وعىل عليهم الحديد

الخيول. عىل التي بالتجافيف
برقوا إذا يقول: الروم. يعني وبرقوا: السيوف. والبيض: اللمعان. الربق: (179)
وثيابهم الخوذ عمائمهم ألن وبينهم؛ سيوفهم بني يفرق لم الحديد من عليهم ما لكثرة
الحديد. من يعني السيوف، مثل من أي مثلها: من ثيابهم فقوله كالسيوف، فهم الدروع،
وعبارة قوته. إىل — الجيش هذا سالح كثرة أعني — الوصف بهذا وأشار العكربي: قال
أبدانهم ألن منهم؛ السيوف تتميز لم عليهم الشمس وقع عند برقوا إذا الرشاح: بعض
هذه برقت السيوف برقت فإذا الحديد، من وكلها بالخوذ، ورءوسهم بالدروع مغطاة
أمكنتها. يف تلبس ألنها االستعارة؛ عىل والعمائم بالثياب والخوذ الدروع عن وعرب معها،
أخطأ يقول: — الديوان هذا عليه يقرأ شيخنا وكان — بعضهم وسمعت العكربي: قال
للروم؟ جعلها فكيف للروم، وليست للعرب والعمائم العمائم ذكر كيف الطيب، أبو
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وهي البيض، إىل أليس يعود؟ أين إىل «مثلها» يف الضمري له: وقلت قوله من فضحكت
قلت. ما يدر فلم السيوف؟

وجناحني. وقلبًا وميرسة ميمنة له ألن بذلك سمي العظيم؛ الجيش الخميس: (180)
السماء؛ جوز يف معرتضان نجمان والجوزاء: تثاقل. مع امليش وأصله التقدم، والزحف:
الزمزمة: وأصل لتداخلها، تفهم ال التي األصوات والزمازم: الربوج. من وهما وسطها، أي
طبق لكثرته الجيش هذا إن يقول: املتداخلة. الشديدة األصوات وأراد الرعد، صوت
سائر بني من بالذكر الجوزاء وخص الواحدي: قال السماء. أصواته وبلغت األرض،
ومثل هذا مثل جيش وصف يف يسمع ولم الرشاح: قال إنسان. صورة عىل ألنها الربوج؛

تمام: أبي قول

اٌم ُق��دَّ ل��ه وال ِف��ي��ه َخ��ْل��َف َال يُ��َرى ب��أْن ف��َك��اد ُع��ص��بً��ا ال��م��ال م��أل

ومنه متحدث. بمعنى حادث، جمع والحداث: أيًضا. واللسان اللغة، اللسن: (181)
املجنون: قول

خ��الِئ��ي ِع��ن��د ف��اس��تَ��ْع��َج��ْم��ُت ف��أْخ��َل��يْ��ُت أُِب��ْن ف��ل��م ل��ي��ل��ى اِث اْل��ُح��دَّ م��ع أت��يْ��ُت
ب��الِئ��ي ي��وُم ال��ي��وم��ي��ِن ِك��ال ج��وابً��ا أُِب��ْن َف��َل��ْم وُع��ْدُت أص��ب��ْر ف��ل��م ذه��بْ��ُت

جبانًا. وجدته أي أجبنته؛ مثل خالية، وجدتها أخليت: أماليه: يف الزجاجي (قال
من كل األول البيت أورد وقد أخليتها. أي محذوًفا: «أخليت» مفعول يكون هذا فعىل
خالئيا عند «املحكم»: ويف العقييل، مالك بن عتي إىل منسوبًا هكذا منظور وابن الجوهري

وبالئيا.)
كاهل: أبي بن سويد وقول

ي��س��ت��ط��ْع ل��م غ��ي��ره أرادوا ل��و ح��س��نً��ا ق��وًال اَث اْل��ُح��دَّ يُ��ْس��ِم��ُع

اجتمع يقول: — الجيم لضم اتباًعا وبضمها التاء، بفتح — ترجمان جمع والرتاجم:
من منهم جيل كلم فإذا اللغات، من لغة كل وأهل الناس من جيل كل الجيش هذا يف
قد وما الجيش عظم إىل إشارة هذا وكل له، يرتجم مرتجم إىل احتاج لغته أهل من ليس

املقاتلة. من فيه جمع
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القاطع. السيف والصارم: واألسلحة. الرجال من الضعاف بالغش: عنى (182)
الذي الوقت ذلك من يتعجب الغليظ. الشديد األسد وأصله الجريء، الشجاع والضبارم:
هلك مغشوًشا مموًها كان ما يقول: الروم، وبني الدولة سيف بني فيه الحرب قامت
وال القاطع السيف إال السيوف من يبَق ولم الحرب، بنار ذاب كأنه لرداءته وتالىش
الناس سبكت اليوم ذلك يف الحرب نار إن أخرى: وبعبارة الضبارم. إال الرجال من

شجاع. ورجل صارم سيف كل إال يبَق ولم رديئًا، كان ما فأفنت وأسلحتهم
وهرب والرماح، الدروع يقطع ماضيًا يكن لم ما السيوف من تكرس يقول: (183)
الوقت أن يعني الوقت، أراد «فقطع» روى: ومن املصادمة. عىل يقدرون ال الذين الجبناء

واألسلحة. الرجال من الُخلَّص إال معه يبَق لم صعبًا كان
املوت؛ يف واقف يشك ال حني القتال ساحة يف وقفت يقول: الهالك. الردى: (184)
وغفل يبرصك فلم نائم وهو الردى جفن يف كأنك حتى فيه، املصارع وكثرة املوقف لشدة
القايض إسماعيل بن الفضل معمر أبا الشيخ سمعت الواحدي: قال َفَسِلْمَت. بالنوم عنك
الدولة سيف املتنبي أنشد ملا يقول: العزيز عبد بن عيل الحسني أبا القايض سمعت يقول:
صدريهما، عىل البيتني عجزي تطبيق الدولة سيف عليه أنكر بعده والذي البيت هذا

تقول: أن ينبغي كان له: وقال

بَ��اِس��ُم َوثَ��ْغ��ُرَك ��اٌح َوضَّ َوَوْج��ُه��َك ِل��َواِق��ٍف َش��كٌّ اْل��َم��ْوِت ِف��ي َوَم��ا َوَق��ْف��َت
نَ��اِئ��ُم َوْه��َو ال��رََّدى َج��ْف��ِن ِف��ي َك��أَنَّ��َك َه��ِزي��َم��ًة َك��ْل��َم��ى اْألَبْ��َط��اُل ِب��َك تَ��ُم��رُّ

قوله: يف القيس امرئ مثل هذا يف وأنت قال: ثم

خ��ل��خ��اِل ذاَت ك��اِع��بً��ا أت��ب��طَّ��ن ول��م ِل��َل��ذَِّة ج��واًدا أرك��ب ل��م ك��أن��ي
إج��ف��اِل ب��ع��د َك��رَّة ُك��رِّي ل��خ��ي��ل��ي أُق��ْل ول��م ال��رَِّويَّ ال��زِّقَّ أْس��ب��أِ ول��م

مع األول عجز يكون أن بالشعر العلماء قاله ما عىل البيتني يف الكالم ووجه قال:
للخيل األمر مع الخيل ركوب فيكون الكالم، ليستقيم األول، مع الثاني وعجز الثاني،
موالنا، عز هللا أدام الطيب: أبو فقال الكاعب. تبطن مع الخمر سباء ويكون بالسكر،
امرؤ أخطأ فقد بالشعر منه أعلم القيس امرئ عىل هذا استدرك الذي أن صح إن
البزاز ألن الحائك؛ معرفة البزاز يعرفه ال الثوب أن يعرف وموالنا أنا، وأخطأت القيس
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الثوبية، إىل الغزلية من أخرجه ألنه وتفصيله؛ جملته يعرف والحائك جملته، يعرف
الخمر رشاء يف السماحة وقرن للصيد، الركوب بلذة النساء لذة القيس امرؤ قرن وإنما
بذكر أتبعته البيت أول يف املوت ذكرت ملا وأنا األعداء، منازلة يف بالشجاعة لألضياف
تكون أن من وعينه عبوًسا، يكون أن من يخلو ال املنهزم وجه كان وملا ليجانسه، الردى

قلت: باكية:

ب��اس��م وث��غ��رك وض��اح ووج��ه��ك

ديناًرا بخمسني ووصله بقوله الدولة سيف فأعجب املعنى. يف األضداد بني ألجمع
والعجز الصدر بني تطبيق وال الواحدي: قال دينار. خمسمائة وفيها الصالت دنانري من

قوله: ألن املتنبي؛ بيتي من أحسن

ن��ائ��م وه��و ال��ردى ج��ف��ن ف��ي ك��أن��ك

قوله: معنى هو

ل��واق��ف ش��ك ال��م��وت ف��ي وم��ا وق��ف��ت

تحته، بما أحاط جفنه أطبق إذا النائم ألن الصدر؛ هذا عن العجز لهذا معدل فال
فهذا جهاته، جميع من يتضمنه بما الجفن يحدق كما مكان كل من أظله قد املوت فكأن
فيه تُْكَلم الذي للمكان التطابق يف النهاية هو األبطال» بك «تمر وقوله: املوت. حقيقة هو

العظيم. األمر الحتقار وضاح» «ووجهك وقوله: وتعبس، فتكلح األبطال
فعيل باب من وهو منهزمة، أي وهزيمة: جريح. بمعنى كليم، جمع كلمى: (185)
ظاهر، واملعنى مرشق. ووضاح: البرصيني. مذهب عىل للجمع، فيه والتاء مفعول، بمعنى
تمر أي قال: الجميلة، املسجوعة بعبارته البيت يفرس أن إال أبى العكربي اإلمام ولكن
يضعف وال عزمك، يثني ال وذلك مستسلمني، وكلمى منهزمني، األبطال من الجرحى بك
بنرصه، هللا من واثًقا متضجر، غري وبساًما متخوف، غري وضاًحا حينئٍذ كنت بل نفسك،

الوليد: بن مسلم قال كما وهذا قال: صنعه. جميل من به وصلك بما متيقنًا
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ال��ب��ط��ِل ال��ف��ارس َوج��ُه ت��غ��ي��َر إذا ُم��ب��ت��س��ًم��ا ال��ح��رب اق��ت��راب ع��ن��َد ي��ف��ت��رُّ

وتتمة «تجاوزت»، صلة قوم: قول وإىل العقل. وهي نهية؛ جمع النهى: (186)
تجاوزت ما املخاوف عىل وجلدك وعزمك إقدامك من أظهرت يقول: القول. مفعول البيت:
قبل األمور أعقاب وتعرف الغيب، تعلم أنك من قوم يقول ما إىل والعقل الشجاعة حد به
الصرب من أظهرته وما شجاعة، أمامه تثبت ال األهوال من اقتحمته ما أن يعني حلولها.
أن وعرفت بالغيب كوشفت قد فكأنك والرصانة، العقل مثله يف يكفي ال الجأش ورباطة
قال األهوال. من حولك تراه ملا تكرتث ال بساًما وضاًحا الحال تلك يف فلبثت لك، العاقبة
تذكر ال الشجاعة ألن ألوله؛ التنافر بعض آخره يف البيت: هذا عىل تعليقاته يف جني ابن
األمور، بأعقاب عارف العاقل ألن تباينًا؛ أشد لكان العقل ذكر أنه ولوال الغيب، علم مع
الحرب ذكر يف كان أنه إال الغيب، بعلم أليق لكان الفطانة الشجاعة موضع كان ولو
ألنه الغيب؛ علم مع الشجاعة ذكر يكون أن ويجوز وصفها. ألفاظ من الشجاعة وكانت

املوت. يحذر ولم فشجع إليه يصري ما عرف قد كان
سماهما وملا العسكر، جانبا وهما وميرسته، الجيش ميمنة بالجناحني: يريد (187)
ما الريش من وهي القوادم عىل يشتمل والجناح: وقوادم. خوايف رجالهما جعل جناحني
طريانه، يف معوله وعليها الطائر، جناح مقدم يف ريشات عرش إنها قيل: الخوايف، فوق
القلب عىل — الروم عسكر — العسكر جناحي لففت يقول: القوادم. تحت ما والخوايف:
ولذلك الضمة؛ هذه مثل تحت تموت أي تحتها: الخوايف تموت وقوله: الجميع. فأهلكت

باملضارع. عرب
رسعة يريد النحور. واللبات: الرءوس. والهامات: بضممت. متعلق برضب: (188)
واقفان والجيشان هاماتهم عىل وقعت بالسيوف حملة إال يك لم يقول: عليهم، انتصاره
النرص فكان انهزموا حتى اللبات إىل الهامات من بلغت فما ألحدهما، النرص يتحقق ال
ظفًرا، وال نًرصا ذلك تعتد لم رأسه يف سيفك فحصل عدوٍّا رضبت إذا جني: ابن وقال لك.
ما يرضيك وال نًرصا عندك ذلك يكون فحينئٍذ لبته، إىل فصار رأسه السيف فلق فإذا
وقوع رسعة الطيب أبو عنى إنما قلناه: ما عراض يف وهي — فورجة ابن وعبارة دونه.
يقول: كأنه اللبة، إىل الهامة من به املرضوب السيف وصول قدر إال يلبث لم وأنه النرص،

النرص. قدم وقد بالسيف ورضبتهم غائب، والنرص العدو نازلت
وزوجها هي كانت باليمامة امرأة ردينة، إىل نسبة الرماح، الردينيات: (189)
سالح أما الجبناء، سالح ألنها وازدريتها؛ بالرماح القتال تركت يقول: الرماح. يعمالن
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إليه عمدت لهذا القتال؛ يف الفريقني بني ما مقاربة القتضائه السيف، فهو الشجعان
يطعن ألنه الرمح؛ يعري السيف كأن صار القتال يف الرمح عىل السيف آثرت وملا واخرتته.
التي — العكربي وعبارة الغناء. وقلة بالضعف يسبه فكأنه قريب، من والسيف بعيد، من
فعلها، واستقللت الرماح طرحت إنك قال: — لجمالها نوردها وإنما هذا عن تخرج ال
الرماح شتمت فكأنها بأمرها، لخربتك واعتمدتها بفضلها، عامًلا السيوف إىل وعدلت

لفعلها. تسخًطا وإهانتها لشأنها بتصغريها
أي ومفاتيحه: القواطع. والصوارم: املرهفة. والخفاف: السيوف. البيض: (190)

الفتح. مفاتيح
هذا فوق جثثهم نثرت يقول: فرقتهم. ونثرتهم: الحدث. جبل األحيدب: (191)
تتفرق كما الجبل هذا عىل مصارعهم تفرقت يعني العروس؛ عىل الدراهم تنثر كما الجبل
إىل بهذا أشار وقد الطيب، أبي محاسن من وهذا العكربي: قال نثرت. إذا الدراهم مواقع

نثًرا. الجبل هذا فوق جيشهم ونثر وأًرسا، قتًال الروم يف تحكم الدولة سيف أن
إنك يقول: الجبال. أعايل والذرا: وكور. والجمع: مبيته، موضع الطائر: وكر (192)
تكثر حتى هناك فتقتلهم الطري جوارح وكور حيث الجبال رءوس يف بخيلك تتبعهم
وكوَر الروم آثار يف الخيل بك تدوس الرشاح: بعض وعبارة وكورها. حول الطري مطاعم
بكثرة الوكور حول القتىل من الجثث كثرت وقد األوعار، وقنن الجبال رءوس يف الطري
أي — بذلك وأشار وغلمانك، جيشك الروم من أهلكه ومن فرسانك، هنالك قتلته من
الروم كان ما إىل — أماكنها وامتناع مواضعها انتزاح مع الطري وكور حول الجثث كثرة
قتلوهم وأنهم الطلب، قوة من عليه الدولة سيف أصحاب كان وما الهرب، شدة من عليه

األوعار. غايات أبعد يف وأدركوهم الجبال، رءوس يف
يف ولينه جناحها لطول بذلك سميت العقبان، إناث فتخاء؛ جمع الفتخ: (193)
أمهات؛ فيه: جاء وقد يعقل، ال فيما أم جمع واألمات: املفاصل. لني والفتخ: الطريان،
الشديدة الفرس وهي صلدم، جمع والصالدم: الخيل. كرام والعتاق: يعقل. من عىل حمًال
أنها — أوكارها وبلغت الجبال خيلك صعدت ملا — العقبان فراخ تظن يقول: الصلبة.

قال: كما وضمًرا، ورسعة شدة كالعقبان خيلك أن يعني أمهاتها.

ال��ِع��ْق��بَ��اِن م��ن��اِك��ب ب��ي��َن يَ��ْص��َع��ْدَن ك��أن��م��ا ال��ح��دي��د ُزبَ��ِر إل��ى ن��ظ��ُروا
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جثث من وكورها حول صريت ما لكثرة العقبان؛ فراخ تظن اإلفلييل: ابن وقال
خيلك، صالدم ذلك فعل وإنما وأقواتها، بمطاعمها فأمددتها بأماتها زرتها أنك القتىل،

جيشك. كتائب وكثرة
زلقت إذا يقول: وبياض. سواد فيها الحيات واألراقم: األرض. وجه الصعيد: (194)
عىل الحيات ميش املزالق تلك يف بطونها عىل تميش جعلتها الجبال صعودها يف الخيل

الجبال. يف مراقيها صعوبة يصف الصعيد. يف بطونها
إىل — قفاه وقوله: أدبر. خالف وأقدم: الروم. جيش صاحب الدمستق: (195)
ثم الدمستق، عليك يقدم يوم أكل يقول: «مقدم». يف الضمري من حال — البيت آخر
بهزيمتك؟ للرضب عرضتني حتى أقدمت لم له: قائًال إقدامه عىل وجهه قفاه فيلوم يفر

قفاه. يف والرضب هزيمته سبب إقدامه أن وذلك
فالن؛ عند ما ذاق يقال: — ويختربه يجربه معناه ويذوقه: األسد. الليث: (196)
إذا البهائم ألن البهائم؛ من أجهل الدمستق أن إىل يشري لليث. والضمري: — جربه أي
خرب يسمع أنه واملعنى التمثيل، طريق عىل وهذا تتقدم، ولم وقفت األسد ريح شمت
وانهزم اللقاء عن خام هو ولو ينهزم، ثم مقاتًال فيأتيه شجاعته، ومبلغ الدولة، سيف

أحزم. لكان قتال غري من
يف العني بفتح — َفَعالت َفْعَلة: وجمع عليه، يكرم بيشء رزأه فجعه: (197)
يقال وال املرأة. بيت أهل والصهر: رضورة. حمالت من امليم أسكن وإنما — الصحيح
تزوجت إذا القوم: صاهرت يقال: أصهار، املرأة بيت وأهل أختان، إال الرجل بيت ألهل
ابن وقال تزوج. أو نسب أو بجوار وتحرمت بهم اتصلت إذا بهم: وأصهرت فيهم،
امرأته. وأخو الرجل امرأة أبو والختن: أخته، وزوج الرجل بنت زوج الصهر: األعرابي:
واألختان األحماء من الصهر يجعل من العرب ومن كلهم، أصهاًرا يجعلهم من العرب ومن
فال هؤالء من رزئه بمن اعترب هال يقول: أخذت. من تبايل ال التي والغواشم: جميًعا.
فجعت الدولة سيف حَمالت أن يريد العكربي: وعبارة اإلقدام؟ إىل العود عىل يجرتئ
ألنفس الغواصب لألقران، الغواشم بحمالته يرتدع ال وهو وأصهاره، بابنه الدمستق

اإليقاع؟ من الدولة سيف أسلف ما له التعرض عن يكفه ال للدمستق فما الفرسان،
معصم؛ جمع واملعاصم: الرءوس. والهام: السيف. حد ظبة؛ جمع الظبا: (198)
عنه، بهم اشتغلت السيوف ألن أصحابه؛ يشكر وهو انهزم يقول: السواعد. أطراف

السيوف. وفات سبق حتى وأيديهم برءوسهم السيوف وقوه فكأنهم
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وقيل: اليمن، أرض من قرى املشارف: اللغة: أهل قال السيوف. املرشفية: (199)
مرشيف سيف يقال: إليها، منسوبة املرشفية والسيوف الريف، من تدنو العرب أرض من
وال مهالبي يقال ال الوزن، هذا عىل كان إذا إليه ينسب ال الجمع ألن مشاريف؛ يقال وال
فهم أصحابه يف السيوف وقع صوت الدمستق سمع إذا يقول: عباقري. وال جعافري
يفهم. لفظ ذات ليست أي عجماء؛ السيوف أصوات أن مع الهرب، يف فجد تقتلهم، أنها

مقتولون. أنهم علم السيوف صليل سمع إذا واملعنى:
وعدته؛ وأسلحته وأمتعته أصحابه من أخذته بما يرس الدمستق إن يقول: (200)
رسوره وليس عنه، بها عسكرك واشتغل هو نجا إذ له، كالفداء كانت األشياء هذه ألن
برأسه نجا حني ولكنه يرس، أن شأنه من ليس أمواله انتهبت الذي وإن بحالته، جهًال
بسلبه منك سلم إذا املسلوب ألن هو، نجا إذا بغريه يبايل ال أي مغنوًما؛ كان وإن غانم
إحدى السالمة املثل: يف قيس بن بسطام قول مثل وهذا العكربي. قال سالب. فهو

الغنيمتني.
هزمك يف لست يقول: ثاٍن. خرب وهازم: «لكن»، ل أول خرب التوحيد: (201)
اإلسالم سيف ألنك الرشك؛ هزم قد التوحيد ولكنك مثله، ملًكا هزم ملًكا الدمستق

ملته. زعيم فكالكما وقوامه، الرشك أهل عماد والدمستق وزعيمه،
لكان «كاف» الهاء بدل كان ولو العكربي: قال ملليك: «به»: يف الضمري (202)
قبيلة وهي عدنان؛ من بطن وربيعة: العرب. أبو وعدنان: مخاطبًا، يكون حتى أجود
بك يفتخرون العرب جميع إن يقول: أَنَْطاِكيَة. قصبتها بالد والعواصم: الدولة. سيف
لبالد ال الدنيا لجميع فخر وأنت فقط، رهطك بك يفتخر وليس إليهم، بالنسب لرجوعك

الدنيا. أهل أرشف ألنك — بالده — مخصوصة
املعاني تعطيني فأنت يل، واللفظ لك املعاني يقول: ِشعره. بالدر: يريد (203)

الرومي: ابن يقول هذا مثل ويف فيه. بتقييدها أنظمها وأنا ومناقبك، بأفعالك

ال��ن��ظ��اُم َولِ��َي ُدرُُّه َل��َك َغ��دا َم��ِدي��ًح��ا أق��اِوي��ل��ي م��ن وُدون��ك

خيلك الغزو يف أمتطي إني يقول: الحرب. والوغى: وترسع. تجري تعدو: (204)
أنت ولسَت ذكرك، نارش أياديك شاكر ألني أخذها؛ يف مذموًما فلست أعطيتنيها، التي

أوليتني. ما بحق لقيامي أعطيتني؛ ما عىل نادًما
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عىل نادًما لست أي «نادًما»؛ صلة من تجعلها أن ولك تعدو، صلة «عىل»: (205)
أقصد قال: كأنه تقدم ما عليه دل محذوف صلة من تجعلها وأن طيار، فرس كل يل هبتك
الجناح. عوض برجله إليها طار الحرب يف األبطال صوت سمع إذا فرس كل عىل الوغى
هي املختلطة، األصوات والغماغم: أجنحة. قوائمه كأن حتى العدو يف رسعته شدة يريد

إليه: ينظر املتنبي بيت ولعل — املعتز ابن قول أبدع وما املتحاربني. أصوات

ص��اِرِم َوأَخ��ض��َر ��اٍع َل��مَّ ب��أْزَرَق ظ��الم��ه ُخ��ض��ُت ال��ع��ي��ِن ك��ُك��ح��ل ول��ي��ٍل
ب��ال��ج��م��اج��ِم ال��ح��ص��ى َرض��راَض تُ��َص��اِف��ُح ك��أن��م��ا خ��وًف��ا ب��ال��رْج��ل وط��ي��اَرٍة

وليس أعدائه، عىل مجرد دائًما هو إذ غمد؛ يتضمنه ال السيف أنت يقول: (206)
حصن ال يشء، منك — يمنع وال يحمي ال — يعصم وال أحد، هذا يف — يشك — يرتاب

ومنك. وفيك لست ويروى: حديد. وال
حال وهي هنيئًا، فاعل سالم: وأنك العالية. املراتب والعال: الرءوس. الهام: (207)
يف تقدم وقد مقامه. الحال وقامت الفعل فحذف هنيئًا، ثبت واألصل: العامل، محذوفة
ألنك بسالمتك؛ املذكورات هذه لتهنأ يقول: هذا. من بأوىف هنيئًا عىل القول الرشح هذا
أنت والعال له، الناس أكسب أنت واملجد به، الناس أحذق أنت الهام فرضب قوامها،

أعززته. ألنك واإلسالم بفضلها، تمطل ال التي مكارمك وراجي شملها جامع
مخصوص وهو فسكنها، امليم بفتح «لم» وأصلها: إنكار، استفهام ِلم: (208)
يقول: الرحمن. من حال وتفليقه: زمانية. ظرفية وقى»: «ما قوله من و«ما» بالرضورة.
الذي سيفه وأنت — أبًدا أي — لألشياء صيانته دامت ما سبحانه هللا يصونك ال ملاذا

أعدائه؟ عىل به يصول
مطلق؛ مفعول نائب وكذا: تعجب. استفهام واالستفهام وخوف. أفزع راع: (209)
هل يقول: صبه. املاء: وسح الهمة. العظيم امللك والهمام أرى! الذي الروع كهذا روًعا أي
كما ملك عىل امللوك رسل تقاطرت وهل إياهم؟ روعك من أرى كما الخلق جميع ملك راع
قبله ملك أفزع هل يعني الغمام، كسح حرضته إىل الرسل توايل وجعل عليك؟ تقاطرت
كأنها حتى عليه رسلهم وتتابع به واالستجارة له الخضوع إىل دعاهم فزًعا امللوك كل

غمام؟ يصبه مطر
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يقول: — وصحاب صاحب باب من كأنه — قائمة أي وقيام: أطاعت. دانت: (210)
تحصيل يف يسعى ال جالًسا فأصبح له، وخضعت أطاعته كما أحًدا الدنيا أطاعت هل

تريد؟ ما تحصيل يف تسعى األيام وقامت مراد،
جرير: قال القليلة، الزيارة اللمام: (211)

ِل��م��ام زي��ارتُ��ُه وَم��ن ع��ل��يَّ ع��زي��ز ت��ج��نُّ��ب��ُه م��ن ب��ن��ف��س��َي

يكتفي ال لكنه بذلك، هو اكتفى لو بأرضهم منه نزول أدنى كفاهم غزاهم إذا يقول:
بالدهم. أقايص يبلغ حتى

«تتبع»، صلة الناس: ويف زمان. من مقصور وزمن زمن، جمع األزمان: (212)
يف ويجري يتبعه الزمان إن يقول: الدابة. به تقاد ما والزمام: القدم! نقل والخطو:
إليه أساء إليه أساء ومن الزمان، إليه أحسن إليه هو أحسن فمن مراده؛ عىل الناس
سعده قوة إىل يشري يشاء. كما به يقوده يده يف زماًما زمان لكل كأن حتى الزمان،

جده. وإقبال
كانوا ما آمنون فهم وترعاهم، إليهم تحسن إنك يقول: الحال. حسن الغبطة: (213)
أجفانهم تنام فال منك، أمان عىل ليسوا ألنهم يخافونك؛ إليك أرسلوهم والذين عندك،
قال تنام، ليس قوله: من «ليس» وملناسبة هذا؛ التايل. البيت يف ذلك بني وقد منك، خوًفا
كقول «ما»، استعمال استعملها يكون أن أحدهما: أمرين؛ تحتمل هنا «ليس» العكربي:
ضمري، «ليس» يف يكون أن والثاني: سيبويه، حكاه فيما املسك إال الطيب ليس العرب:
إذا ألنه الضمري؛ من فتخلو «ما» بمعنى تكون أن واألجود رضورة، التأنيث تاء وحذف

تنام. ليست يقول: أن فالواجب ماضيًا فعًال جعلها
وقوله عريانًا. ركبه الفرس: واعروري حاذر. مصدر وهو له، مفعول حذاًرا: (214)
عينيه إحدى أقبلت الذي وهو وقبالء؛ أقبل جمع والقبل: بمعروري. متعلق الطعن: إىل
أي قبله؛ أقبلت تقول: مقبلة. هنا: ها قبًال معنى وقيل نفس. وعزة تشاوًسا األخرى عىل
إىل عريًا الخيل يركب الذي الدولة سيف من حذًرا ينامون ال هم يقول: نحوه. قصدت

ركوبها. إىل الحرب دعت إذا وتلجم ترسج أن إىل يتوقف ال يعني الحرب؛
واألعنة: السابق. البيت يف املذكور للطعن املرصاعني: يف «فيه» من الضمري (215)
خيله إن يقول: الراكب. به يرضب ما سوط؛ جمع والسياط: اللجام. سري عنان؛ جمع
مقام ذلك قام بالكالم زجرت وإذ بالِعنان، تنقاد كما انقادت بشعرها قيدت إذا مؤدبة
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صح ولو الوزن، له صح فما معارفها، واألعنة يقول: أن أراد العكربي: قال السياط،
املعارف. ومراده بشعرها اكتفى وإنما حسنًا، لكان

الخيل كرام تنفع فليس والفرسان، بالرجال إال غناء ال يقول: الرماح. القنا: (216)
كرام. األبطال من يرصفها لم إذا الرماح صم وال

ردك الهدنة من يطلبون عما تردهم إنك يقول: بمالم. متعلق وهبت: فيما (217)
ال فكذلك سخائك، يف الئم مالمة إىل تصغي ال أنك كما أي العطاء؛ يف لك الالئمني لوم

املوجه. املدح هو وهذا الهدنة، تقبل
كنت إن يقول: لجأ. عوذًا: به وعاذ طائًعا، أي حال؛ وطواعة: العهد. الذمام: (218)
بالكريم الذ من ألن الذمام؛ لهم يوجب بك َفِليَاذُُهْم طواعية وصلًحا عهًدا الروم تعطي ال
هذا أكد ثم تعطهم. لم وإن طلبوا ما لهم حصل فقد أي عدوٍّا؛ كان وإن الذمة، له وجبت

التايل. بالبيت
راجيًا قصدك من إن يقول: يستباح. ال الذي والحرام: قصدتك. أممتك: (219)
يضيع. ال وراجيك حرمتك، يف دخلت قد ألنها دمه؛ إراقة وحرمت بقصدك منيًعا صار

تَُكلَّف. وتسام: للحال. والواو: خافوا، مفعول وسيفك: واحد. واملليك: امللك (220)
الروم — وهم الخائف، أجرت ملك من ملك خاف إذا يقول: لتسام. ثاٍن مفعول والجوار:
تجري بأن فأنت غريك من تجري كنت وإذا منه، تجريهم أن وسألوك سيفك خافوا إنما —

أوىل. نفسك من
يتفرقون بل بسيوفهم، يحاربونك ال هم يقول: السيوف، الخفاف: البيض (221)
ملسألتك فيها يتلطفون التي األسلوب اللطيفة بالكتب عليك ويزدحمون منهزمني، عنك بها
السلم. يف عليه وازدحامهم الحرب يف مقاومته عن عجزهم إىل يشري إليك، ويترضعون

النفوس حالوة إن يقول: املوت. والحمام: للنفوس. «قلوبها»: من الضمري (222)
خوف الهرب تختار أو ذل فيه عيًشا تختار حتى الحياة بحب وتغريها أربابها قلوب تغر
التايل. البيت يف ذكر كما املوت، من رش هو بل الحقيقة، يف املوت هو العيش وذلك القتل،
ملا يظلم. ويضام: الكريه. وقيل: املجهز، الوحي الرسيع أو العاجل، الزؤام: (223)
الذل وتجرع الضيم تحمل من فيه ملا املوتني؛ رش هو قال: آخر، موتًا الذليل عيش جعل

والهوان. والغيظ
ال وما املالزم الدائم الرش والغرام: له. أتوا ما قوله: عىل يعود «كان» اسم (224)
دائًما ا ملحٍّ أي َغَراًما﴾؛ َكاَن َعذَابََها ﴿إِنَّ وجل: عز هللا قال منه، يتفىصَّ أن يستطاع
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ألن الثغور؛ بفرسان التشفع إىل افتقروا ملا مصالحة طلبوه ما كان لو يقول: مالزًما.
فكان أياًما، الحرب عنهم تؤخر أن إليك طلبوا ولكن أيًضا، أنت فيه ترغب أن الصلح

مالزًما. وعاًرا لهم ذالٍّ ذلك
وأذنة طرسوس فرسان بهم يريد الثغور: وفرسان النعمة. هنا: املن (225)
عنهم يؤخر وأن الهدنة، طلب يف الدولة سيف لدى وسطوهم قد الروم وكان واملصيصة،
ال كانوا ما فبلغهم بأنفسهم، إليه طلبه عىل يقدرون يكادون ال ما وذلك أياًما، الحرب
لم ما بلغوهم إذ املنة؛ الفرسان فلهؤالء الفرسان، هؤالء شجاعة بفضل يقع، أنه يظنون

يطلب. ويرام: «ذل». عىل عطف «ومن»: فقوله: بأنفسهم. ليبلغوه يكونوا
ونكص جبن اللقاء: عن وخام الجيش. من الجماعة كتيبة؛ جمع الكتائب: (226)
— اجرتءوا — فأقدموا خاضعني إليك جاءوا كتائب الفرسان هؤالء يقول: عقبيه. عىل

لقائك. عىل يجرسوا ولم لجبنوا كذلك يكونوا لم ولو الخضوع، بهذا عليك
قديًما؛ إحسانك تعودوا إنهم يقول: وكنفه. ظله يف أي ذَراه: يف هو تقول: (227)

وإحسانك. برك يف غرقوا حتى إليهم تحسن وحمايتك وظلك كنفك يف كانوا إذ
بالصالة واملراد تتتابع. وتواىل: الحرب. والغارة: والربكة. اليمن ذو امليمون: (228)
ملا وتعظيًما بك إعجابًا وسلموا عليك صلوا غارة يف رست كلما يقول: التعظيم. والسالم:
بعده والذي — البيت وهذا عليهم، اإلغارة كانت وإن واإلقدام الشجاعة من عنك يعرفونه

السابق. للبيت توكيد —
إمامهم. ألنه به؛ يقتدون الكرام إن يقول: (229)

جواب مقام أقمته جيش رب يقول: الجيش. بالجواب: وأراد الغبار. القتام: (230)
وعنوان هذا، الكتاب. عىل العنوان يدل كما عليه يدل غباره فصار إليك، به كتب كتاب
وأصله: يعرض— أي — ناحيتيه من الكتاب يعن ألنه كذلك سمي به؛ يعرف ما الكتاب:
يرثي حسان قال كما له، عنوان فهو غريه عىل تظهر بيشء استدللت وكلما كرمان، ُعنَّان

عثمان:

وق��رآنً��ا ت��س��ب��ي��ًح��ا ال��ل��ي��ل يُ��َق��طِّ��ع ب��ه ال��س��ُج��ود ع��ن��وان ب��أش��م��ط ��ْوا َض��حَّ

الرؤايس: داود أبو قال الفصيحة، اللغة هي بالضم والعنوان
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ال��ذه��اب ب��ط��ن أو لُ��َواَق ب��ب��ط��ن ال��ك��ت��اب ك��ع��ن��وان ط��ل��ٌل ل��م��ن

موضع.) والذهاب: معروفة. أرض ولواق: البيت، لهذا الرصيح النص هو (هذا
الدؤيل: األسود أبو وقال

ِن��ع��اِل��ك��ا م��ن أْخ��ل��ق��ْت ن��ع��ًال ك��ن��ب��ذك ف��ن��ب��ذْتَ��ه ُع��ن��وان��ِه إل��ى ن��ظ��ْرت

وعنيان. عنوان يقال: وقد جيدة. غري العنوان يف لغة والعلوان: الليث: قال
الطني الكتاب: وختام الطي. خالف والنرش: البعيدة. القفرة األرض البيداء: (231)
يفض ولم ينرش ولم الجواب بهذا البيداء تضيق يقول: كرسه. وفضه: به. يختم الذي
إذا فكيف انتشاره، قبل الواسعة األرض به تضيق كثري جيش أنه يعني الختم؛ عنه
جعل ملا والجواب للكتاب وهما والختم الفض استعار وقد والغارة؟ للحرب وتفرق انترش

رائع بديع تخيل وهو وجوابًا، كتابًا الجيش
ملا القاطع. السيف الحسام: اللني. الذابل: والرمح الكريم. الفرس الجواد: (232)
كما األشياء هذه من ألف أنه أي األشياء. هذه هجائه حروف جعل جوابًا الجيش جعل

الهجاء. حروف من الجواب يؤلف
كذا أخو هو يقال: الحرب، أخا ويروى: الحرب. صاحب يا أي الحرب: أَذَا (233)
يقول: وتركه. عنه اشتغل علم: باب من اليشء عن الرجل ولهي به، معروف له مالزم أي
تغمد حتى ساعة فاتركها ومالزمتها، الغارات بكثرة أهلها أتعبت أي الحرب؛ أتعبت لقد

الخيل. حزم وتحل سيوفها الفرسان
الرماح سلمت إن يقول: عمره. طال أي فهم: باب من — يعمر الرجل عمر (234)
عندك تبقى أن فقصاراها الفريقني بني بالهدنة الحرب يف استعمالها برتك التكرس من
الرماح أعمار إن العكربي: وعبارة املدة. هذه من أكثر العدو تهادن ال ألنك واحًدا؛ عاًما
االنكسار ألن تتجاوزه؛ ال عام عندك أعمارها وغاية هدنة، واتساع تطول دعة غريك عند
عادتك، عىل حربهم إىل تعود ثم عام للروم مهادنتك وأمد الطعن بمداومتك إليها يرسع

عادتك. ترتك وما سجيتك، عىل فيهم الرماح وتكرس
تفني زلت ما يقول: يشء. كل يلتهم الذي الكثري واللهام: الرماح. السمر: (235)
األعداء. من الكثري الجيش بفنائها وتفني كثرتها، مع وقائعك يف استعمالها بكثرة الرماح
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متى يقول: الرءوس. والهام: ديارهم. من أخرجوا الذين النازحون الجالون: (236)
أوطانهم إىل — إليها أجبتهم التي بالهدنة منك خوًفا ديارهم تركوا الذين — الروم عاد
والرءوس. الرقاب من تقطعه ما لسيوفك توفر وقد بالغزو، األوطان تلك أنت عاودت

منازلهم عن وجلوا منك هربوا ملا يقول: للنهود. ثديها بدا قد التي الكاعب: (237)
يصلحان بحيث صاروا أي شابٍّا؛ واالبن كاعبًا البنت صارت وقد لتسبيهم، أوالدهم ربو
يعاودون ألنهم التدبري؛ من رضب الدولة سيف مساملة أن إىل يشري العكربي: قال للسبي.
حتى وقوله: هذا، لسبيهم. وأمكن لقتلهم أقرب ذلك فيكون منازلهم من أخلوه ما
ِفْرَعْوَن آُل ﴿َفاْلتََقَطُه تعاىل: قوله حد عىل إياها. إصابتك العاقبة تكون حتى أي تصيبها؛

َوَحَزنًا﴾. َعُدوٍّا َلُهْم ِليَُكوَن
أقىص إىل انتهوا إذا حتى املكارم من نهجته فيما امللوك جاراك يقول: (238)
يف هذا وأصل غايتهم، فسبقت وحدك جريت عنك متخلفني الكالل من ووقفوا غاياتهم،

الكالل. يلحقه لم الذي سبقه بعضها ونى فإذا تجارى، الخيل
نورك، من يبدو ما مع إنارة — امللوك من — منهم لشمس فليس يقول: (239)
منهم كبري كل صغري امللوك أن يعني: الفضل. من لك هللا أتمه ما مع تمام منهم لبدر وال
الرشاح: بعض وعبارة فضلك. إىل بالقياس منهم يتم كان من كل وناقص قدرك، عند
بالبدر منهم يشبه ومن له، إنارة فال مجده، بهاؤك كسف بالشمس منهم يشبه من أي

فضلك. ظهور عند نقصه ظهر
مقتله. أصاب إذا فأصماه: رماه يقال: الرمي، يف املقتل إصابة اإلصماء: (240)
كالرامي به، الظفر بمواضع بصري يطلبه ملا املحاولة حسن أنه يريد املطلب. واملرام:
فيأخذ أعدائه عىل يغري إنه أي إلخ؛ … تربى وقوله: لساعته. فيقتله مرميه فؤاد يصيب
كالريش، منهم يأخذه ما فجعل فيهم بأسه إنفاذ عىل بها ويستعني وعددهم، أموالهم
أمرين؛ يحتمل جني: ابن وقال عليها. الذي بالريش إال تنفذ ال التي كالسهام وبأسه
يكون الطائر إن أي بسهامه؛ املمدوح رماه تكامل فإذا الريش يربون يكون أن أحدهما:
األعداء أن واآلخر: يصاد، أن يصلح أن إىل يربونه فهم ريشه، يتم حتى يكمل فال فرًخا
بالريش تكني والعرب له. قوة فعلهم فيكون سهامه به فرييش ليأخذه ريشهم؛ يربون

به. ينهض ريًشا له جعل كأنه فالنًا، فالن راش الحال، حسن عن
األرض، لتلك اسم واإلقطاع: رزًقا. غلتها له جعل إذا أرضكذا: أقطعه يقال: (241)
إن يقول: القاطع. السيف والحسام: الكريم. الفرس والطرف: باملصدر. التسمية من
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وصل له، فهو وسالح ومنازل وخيل وثياب أرض من إيل ويضاف فيه أترصف ما جميع
قوله: يف املعنى هذا النابغة أجمل وقد نعمته. من إيل

م��ال��ي؟! ُج��لُّ ع��ط��ائ��ك وم��ن وك��ي��ف ف��ان��ت��ِص��ْح��ن��ي ش��ك��َرَك أغ��ف��ْل��ُت وم��ا

فقال: أيًضا النابغة فصله وقد

األن��اِم��ل إل��يَّ ض��م��ْت وم��ا وُم��ه��ري َوِش��كَّ��ت��ي ن��ظ��ْرُت إن ِت��َالدي وإنَّ
ال��رح��ائ��ل ع��ل��ي��ه��ا تَ��ْرِدي ال��م��ه��ا ِه��ج��اُن ك��أن��ه��ا ال��ِع��ت��اق وال��ِع��ي��ُس ِح��ب��اؤَك

بني السري من رضب والرديان: العطاء. والحباء: السالح. من يلبس ما (الشكة:
رحالة؛ جمع والرحائل: حال. الرحائل: عليها وجملة الشديد. وامليش — الجري — العدو

الشديد.) للركض يتخذونه كانوا خشب فيه ليس جلود من رسج
نواس: أبو وقال

ع��ن��ده م��ن ع��ن��َدن��ا خ��ي��ر وك��لُّ

والغمام: عبد. جمع العبيد، والعبدَّى: الرماح. والقنا: السيوف. البيض: (242)
من جوده سحاب به أمطرني فيما كذلك وأسري يقول: ساكبات. وهاطالت: السحاب.

بسالحها. العبيد وهبه أنه يعني الرومية؛ العبيد يحملها والرماح السيوف
قال األرض. أقاليم واحد واإلقليم: لإلقليم، وكرامه»: «فرسانه يف الضمري (243)
يزعمون الحساب وأهل عربيٍّا. وأحسبه األزهري: وقال عربيٍّا، اإلقليم أحسب ال دريد: ابن
الذي اإلقليم من من مقلوم ألنه إقليًما؛ سمي كأنه معلوم إقليم كل أقاليم سبعة الدنيا أن

مقطوع. أي يتاخمه،
مدحته إذا بنواله يجازيني إنه يقول: العطاء. والنوال: إياه. ملكه كذا: خوله (244)

تمام: أبي قوله من أغرب وهذا كالمه. من األدب من أستفيده بما

أدِب��ه وِم��ن م��اِل��ه م��ن ن��أخ��ذ

مطلعها: التي القصيدة يف ذكرها التي الواقعة قصة إىل يشري الرشاح: بعض قال
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ِب��َح��اُر َووًَغ��ى نَ��ًدى ِف��ي َوَق��ْط��ُرَك ِق��َص��اُر تُ��َط��اِع��نُ��َه��ا َق��نً��ا ِط��وال

األرض هذه أقطعني يقول: فنظمها. عليه الواقعة هذه قص قد الدولة سيف وكان
ما فيها ونظمت منه معانيها استفدت إنما وأنا املذكورة، القصيدة يف به مدحته ملا جزاء

يل. ال له، فيها فالفضل كالمه، من عيل قص
فكلما الشمس، بقاء باقيًا زال ال يقول: وجهه. لثامه: يف التي بالشمس أراد (245)
كما املدح، يف مبالغة إليه السماء وأضاف بإزائها، طالًعا وجهه كان السماء يف طلعت

الفرزدق: قال

ال��ط��وال��ع وال��ن��ج��وم ق��م��راه��ا ل��ن��ا

اآلخر: قال كما عليه، إلرشاقها إليه السماء أضاف جني: ابن وقال

ال��ق��رائ��ب ف��ي غ��زل��ه��ا أذاَع��ْت ُس��َه��يْ��ٌل ِب��ُس��ْح��َرِة الَح ال��خ��رق��اء ك��وك��ُب إذا

(بعده:

ل��ل��رك��ائ��ب أح��بُ��ًال ��ْر تُ��ي��سِّ ��ا ول��مَّ ُم��نْ��ِه��ٌج ف��وق��َك ال��ب��ي��ت س��م��اءُ وق��ال��ت:

أول فإنه الرمة، ذي صاحبة الخرقاء ومنه: عمًال، تحسن ال التي املرأة والخرقاء:
خرقاء: إني فقالت: يل، أخرزيها وقال دلًوا، إليها فقدم كالمها يستطعم أن أراد رآها ما
غزلها يف فرطت ملا أنها بمالبسة الخرقاء إىل الكوكب فأضاف قالوا: عمًال. أحسن ال أي
زمان وهو سحًرا، سهيل طلوع عند قرائبها استغزلت للشتاء تستعد ولم الصيف، يف
عطف أو بدل وسهيل: الخرقاء، كوكب سهيل سمي املالبسة هذه فبسبب الربد، مجيء
«أذاعت». عىل عطف الثاني البيت يف قالت وجملة فرقت، وأذاعت: الخرقاء، لكوكب بيان
وهو حبل، جمع وأحبل: البىل. يف أخذ إذا الثوب؛ أنهج من واملنهج: السقف. والسماء:
فوق البيت سماء لزوجها: وقالت أي عليها. يسار التي اإلبل والركائب: ونحوه. الرسن

الحالة؟) هذه عىل تنتجع فكيف أحبًال للركائب تيرس وملا مخلق
طلوعه. عند عملها يف لجدها إليها الكوكب أضاف

1329



املتنبي ديوان رشح

باقيًا زال ال يقول: تتعجب. أي وتعجب: شهر. كل بدر أراد ألنه البدر جمع (246)
ترى حني تتعجب ولكنها لكماله، آخر بدًرا فتظنه بوجهه بدورها تمر األشهر توايل عىل

ا. تامٍّ يزال ال وهو تنقص أنها
لقيت — جيش — لخيل الناس ففزع رسية، أرسل قد الدولة سيف كان (247)
ظفرت. قد الرسية فوجد الطيب، أبو معه وركب الدولة سيف فركب الروم ببلد الرسية
فأنشد اليوم، ذلك يف أصابته فلول وإىل عليه الدم إىل فنظر سيفه العرب بعض وأراه

الذبياني: النابغة ببيتي متمثًال الدولة سيُف

ال��ك��ت��ائ��ِب ِق��َراع م��ن ُف��ل��وٌل ب��ه��نَّ ُس��ي��وَف��ه��ْم أن غ��ي��ر ف��ي��ه��م َع��ي��َب وال
ال��ت��ج��ارِب ك��لَّ ُج��رِّبْ��َن ق��د ال��ي��وم إل��ى ح��ل��ي��م��ٍة ي��وم أزم��ان م��ن تُ��ُخ��يِّ��ْرَن

األبيات. هذه الطيب أبو فقال
امرأة وحليمة: السيوف. أي وتخرين: الجيش. فوق والكتائب: الثلوم. «والفلول:
صلة اليوم: وإىل ، برسٍّ حليمَة يوم وما املشهور: املثل وفيها قاتلوا، إذا تطبهم كانت
ملوك من األصغر الحارث بن عمرو يف قصيدته من والبيتان حال». جربن: وقد تخرين.

ومطلعها: غسان، بني

ال��ك��واك��ب ب��ط��يء أق��اس��ي��ه ول��ي��ل ن��اص��ِب أَم��ي��م��ُة ي��ا ِل��ه��مٍّ ِك��ل��ي��ن��ي

عىل وهذا الجيوش، قراع من مثلمة سيوفهم أن إال فيهم عيب ال يقول: قومه يمدح
ما وهذا عنهم، العيب لنفي تأكيد فهو هذا إال عيب فيهم يكن لم وإذا لهم، فخر الحقيقة
أجود من هي التايل: البيت يف قال ثم الذم. يشبه بما املدح بتأكيد البديع أهل عند يعرف
جربت وقد هذا، يومنا إىل اليوم ذلك من بعدهم، من والذين أسالفهم تخريها السالح
املمدوحني نوبة إىل انتهت فلما عيب، بها يكن لم أنه يعني التجارب؛ وجوه من وجٍه بكل

القراع. شدة من نالها ملا تثلمت
تفصيل بدل وحديثهم: وكثَّره. بسطه، ونحوه: العطاء وأوسع العطاء. النَّيل: (248)
يف ذلك بني ثم واألقدمني، منهم املحدثني للشعراء العطاء توسع إنك يقول: الشعراء. من

التايل. البيت
الطائي: الخيل زيد قول ومنه طيئ، لغة هي — القاف بفتح — بقى (249)
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األب��اِع��را ي��س��وق َق��يْ��ِس��يٌّ األرِض ع��ل��ى ب��َق��ى م��ا ال��ت��ص��ع��لُ��ك أخ��َش��ى م��ا ل��َع��م��ُرَك

عظيًما رشًفا واملاضني جزيًال، عطاء — األحياء أي — منهم الباقني تعطي يقول:
لهم. عظيًما رشًفا ذلك فيكون لها استحسانًا بها وتتمثل أشعارهم تنشد بأن

مفعول ونشيًدا: عليه. غلب لقب والنابغة الذبياني، النابغة اسم زياد: (250)
اإلنشاد. موضع وضعه مطلق،

وليس عنه زوالها تريد أن غري من املغبوط حال مثل تتمنى أن الغبطة: (251)
— األعظم وصف الرميما: أعظمه وقوله: رميم، فهو بيل، رمة: يرم العظم ورم بحسد.
والجمع، واملفرد واملؤنث املذكر فيهما يستوي وفعوًال فعيًال ألن باملفرد؛ — جمع وهي
الشعر، من زياد موضع أنكر لم يقول: َرِميٌم﴾. َوِهَي اْلِعَظاَم يُْحِيي ﴿َمن تعاىل: قال
هذا، الرشف. من بذلك نالته ملا البالية عظامه غبطت لكني شعره، تنشد ألن أهل وأنه
أنشد وأشبيلية قرطبة صاحب عباد بن املعتمد أن يحكى ما املوقف بهذا يتصل ومما

املتنبي: قول مجلسه يف يوًما

َواْل��َخ��َالِئ��ِق ِف��ْع��ِل��ِه ِف��ي يَ��ُك��ْن َل��ْم إِذَا َل��ُه َش��َرٌف ال��ْف��تَ��ى َوْج��ِه ِف��ي اْل��ُح��ْس��ُن َوَم��ا

الشاعر وهبون بن الجليل عبد محمد أبو مجلسه ويف له، استحسانًا يردده وجعل
ارتجاًال: فأنشد األندليس،

ال��لَّ��َه��ا ت��ف��ت��ح وال��لُّ��ه��ا ال��ع��ط��اي��ا ِب��َق��ْدر ف��إن��م��ا ال��ُح��س��ي��ِن اب��ن ش��ع��ُر ج��اد ل��ئ��ن
ل��ت��ألَّ��ه��ا ش��ع��َره تَ��ْرِوي ب��أَنَّ��َك َدَرى ول��و اْل��َق��ِري��ِض نَ��ْظ��ِم ف��ي ت��ن��ب��أ

سدرة حد عىل فجمعوه التاء مؤنث عىل حملوه كأنهم ذكرى، جمع ذكر: (252)
— بالجر — ومراتع والتصابي. اللهو بمعنى والصبا الفراء. عند قياس وهو — وسدر
ترتع املوضع مرتع؛ جمع واملراتع: ذكر. عىل عطًفا بالرفع ويروى الصبا، عىل معطوف
— يربعون الذي املكان مربع؛ جمع مرابع، ويروى: شاءت، كيف ترعى أي الدواب: فيه
رئم جمع النساء، بهن وأراد البيض، الظباء واآلرام: األحبة. ديار يريد فيه، — يقيمون
الالئي النساء ومراتع الصبا ذكر إن يقول: املوت. والحمام: — املكاني القلب عىل —
مات فكأنه فراقهن، عىل وجده شدة يعني سواء، واملوت هي حالة عيل جلبت بهن أهيم

الوجد. لشدة موته قبل
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خرب ودمن: القوم، رحيل بعد الديار آثار من تلبد ما دمنة؛ جمع الدمن: (253)
ملا يقول: الدار. ساحة عرصة؛ جمع والعرصات: دمن. املراتع تلك أي محذوف؛ مبتدأ
حبهن. يف لوامي كتكاثر بها كان من إىل شوًقا همومي تكاثرت املحبوب بآثار وقفت

صاحب هو حزام: بن وعروة وقفت. ويروى: وسالت، قطرت أي وكفت: (254)
ببكاء الدمن تلك يف السحاب هطالن شبه املشهورين. العرب عشاق أحد وهو عفراء،
بدليل املطر، من السحب عليها تجري ما كثرة يريد صاحبته. فراق عىل حزام بن عروة

تمام: أبي قول إىل هذا يف ينظر ولعله الديار، تلك آثار محت أنها

َم��َداِم��ُع َل��ُه��نَّ تَ��ْرَق��ا َف��َم��ا َح��ِب��ي��بً��ا تَ��ْح��تَ��َه��ا َغ��يَّ��بْ��َن اْل��ُغ��رَّ ��َح��اَب ال��سَّ َك��أَنَّ

الدمعة: ورقأت فخفف، ترقأ، هو وترقا: بالغر. وصفها ولذلك جمع؛ (السحاب
وانقطعت.) جفت

زرعة: أبي بن ملحمد ومثله

ال��ُم��َق��َال ُغ��ْدَراِن��َه��ا َع��َل��ى يَ��ْس��تَ��ْم��ِط��َراِن َل��يْ��ِل��ِه��َم��ا ُط��ول ب��ان��ا َص��بَّ��يْ��ِن َك��أَنَّ

تلك كعاب ريق رشفت طاملا يقول: للنهود. ثديها بدا الجارية الكعاب: (255)
الكالم، عن أفحمتني حتى عتابي — محبوبته أي الكعاب: — هي وأطالت فيها الدمن

وشوقي. وجدي فيزيد عنها وأرتحل الدمن، بهذه كان من أذكر فأنا
الحدة والرشة: به. يتكلم بما يبايل ال الذي واملاجن: الخالعة، مثل املجانة: (256)
إبًال يصف الربصاء بن شبيب قال الخبث. وقيل: الرشاسة، والعرام: والبطر والنشاط.

الشحوم: وحملت سمنت

األن��ب��اْر ع��ارم��اُت ع��ل��ي��ه��ا َدبَّ��ْت وإي��ف��اْر بُ��ُدٍن م��ن ك��أن��ه��ا

مدبها. تورم البعري عىل دبت إذا بالقراد شبيهة دويبة وهو نرب، جمع (األنبار:
— وإيقار ويروى: — الوافر اليشء من مأخوذ وإيفار: واالكتناز. السمن والبدن: والبدن
األنبار لسعتها كأنما شحمها، ووفور سمنها من يقول: الشحم. من أوقرت قد أنها يريد

جلودها.) فورمت
وجد تدري كنت وما بالفراق تبتَل لم شابٍّا كنت حني نفسه: مخاطبًا — يقول
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غري وعرامك رشتك يف تمرح واستخفاًفا، وغفلة لهًوا به تهزأ وكنت بعد، وشدته الفراق
الشدائد. من ستالقيه بما مباٍل

الشأن، ضمري «ليس»: واسم الهوادج. بها: واملراد قبة، جمع القباب: (257)
القباب وتروى اإلبل. والركاب: «ليس». خرب والجملة: وخرب، مبتدأ الركاب: عىل والقباب
ويكون «ليس» خرب جعله بالنصب: القباب روى من العكربي: قال — بالنصب —
اإلبل، عىل األحبة هوادج تراه الذي هذا ليس يقول: القباب. تعاينه الذي ليس املعنى:

فراقهن. بعد يموت أنه يعني عنا، ترحلت الحياة ولكنها
ألن أخفافهن؛ وأراد: — اإلبل — للركاب خفافهن: يف والضمري البعد. النوى: (258)
موضع أحدهما فوضع امللبوس، الخف؛ جمع والخفاف: أخفاف. عىل يجمع البعري خف
التي اإلبل ألخفاف أعضائي جعل الفراق خلق الذي ليت متمنيًا: يقول تجوًزا. اآلخر

بأخفافها. تطأني حتى حًىص عليها تحملوا
العكربي رواها وقد التثنية، عىل هكذا الواحدي رواه (متالحظني: متالحظني (259)
ونسح: نسح. وهو فيها العامل عىل قدمت «نسح» فاعل من حال الجمع): صيغة عىل
يصف بنسخ. متعلق األكمام: ويف الرأس. من الدمع مجرى شأن؛ جمع والشئون: نسكب،
لدى إليها أنظر وأنا إيل تنظر الحبيبة كانت يقول: الوداع، لدى الحبيبة وحال حاله
والكم: كم، جمع واألكمام: الرقباء. من خوًفا بكمه فسرته البكاء غلبه قد وكالنا الوداع،
أكمة. جمع واآلكام: «األكمام»، بدل اآلكام العكربي: يف والذي ومخرجه، اليد مدخل الثوب

أقرب. واألكمام التل، وهي
ولكنها بدموع، — أجريناها التي — الدموع ليست يقول: انسكبت. انهملت: (260)
ويف ونفادها، األرواح هذه انسكاب بعد الحياة من تعجب ثم أرجلنا، عىل جرت أرواحنا

القائل: يقول املعنى هذا مثل

َف��تَ��ْق��ُط��ُر تَ��ذُوُب ُروح��ي ول��ك��نَّ��ه��ا م��اءَه��ا ال��ع��ي��ِن م��ن ي��ج��ِري ال��ِذي ول��ي��س

— فيه جرت الذي اليوم يف دموعنا كانت لو يقول: كثرية. غزيرة سجام: (261)
غزيرة. سجاًما كانت لكنها قليلة، لكانت اليوم ذلك يف صربنا مثل — الرحيل يوم أي
الكون تجعل قد والعرب زائدة، الثانية و«كن» هذا، دموعه. وكثرة صربه قلة عن يخرب
اْلَمْهِد ِيف َكاَن َمن نَُكلُِّم ﴿َكيَْف تعاىل: قوله حملوا النحويني من وكثري الكالم، يف زائًدا

الفراء: وأنشد «كان»، زيادة عىل َصِبيٍّا﴾

1333



املتنبي ديوان رشح

اْل��ِع��َراِب ال��م��َس��وََّم��ِة ك��ان ع��ل��ى تَ��َس��اَم��ى ب��ك��ر أب��ي ب��ن��ي س��راة

خليته إذا فالنًا، سومت قولك: من هي أو املرعى، يف لترتك بعالمة املعلمة (املسومة:
إحدى بحذف — وتسامى هجني. عرق فيها ليس التي والعراب: يريد. وما أي وسومه؛
الخيول.) تلك عىل تختال هذه رساة يقول: العلو. وهو السمو، من تتسامى، أي — التاءين

خالف. بال زائدة البيت هذا يف و«كان»
السري من رضب والذميل: الحزن. واألىس: للراحلني. يرتكوا: يف الضمري (262)
وتركوني رحلوا يقول: الذكر. النعام: بفحل وأراد الرسيعة، الناقة والدعبلة: رسيع.
ورسعتها عدوها يف كالظليم ناقة وسري عليهم، وجًدا الحزن إال بعدهم أصاحب لم وحيًدا

الفلوات. يف
الناقة أي — ركوبها عيل حرم — الكرام أي — األحرار وجود تعذر يقول: (263)
إليك إال ركوبها أتجنب فأنا ويزار، يقصد أن يستحق الذي الحر ألنك إليك؛ للقصد إال —

نواس: أبي قول من وهذا — الزنا يعني — إتيانه عيل حراًما فرًجا أتجنب كما

َح��َراُم ال��رِّج��اِل ع��ل��ى ف��ُظ��ُه��وُرُه��نَّ ��ًدا ُم��َح��مَّ بَ��ل��غ��َن ِب��نَ��ا اْل��َم��ِط��يُّ وإذا

فقال: الديلمي مهيار وأخذه

ال��طَّ��َل��ُب ف��ْل��يَ��ِه��نْ��ِك ال��م��نَ��ى ه��ذا تَ��ِص��ل��ي ��ل��ي َع��جِّ ويْ��َح��ِك ن��اُق ي��ا
ق��تَ��ُب ب��ع��َده��ا َظ��ْه��َرِك َم��سَّ ال ُق��بً��ا ِق��بَ��اَب ِب��نَ��ا َوَص��ْل��ِت ف��إذا

متداول. قديم معنى وهو
— ونحوها عجيبة يف كما — لالسمية فيه والتاء يستغرب، ملا اسم الغريبة: (264)
وقال وعالمة. راوية يقال: كما للتأنيث، ال للمبالغة «الغريبة» يف الهاء الواحدي: وعبارة
وتَمام: لِتمام املولود ولد ويقال: دهياء. داهية تقول: كما غريبة، أعجوبة أنت التربيزي:
تام وأنت املكارم ناقصو كلهم أهله ألن الزمان؛ هذا غريبة أنت يقول: وبالفتح. بالكرس

بينهم. الكرم
يعرف تزل لم يقول: اليشء. بها يعرف التي العالمة والعلم: العطاء. النوال: (265)
اإلفضال إن أي الرشاح: بعض وعبارة مفضًال. منعًما تزل لم أي واإلنعام؛ اإلفضال بك

لهما. كالعالمة فأنت بأفعالك، إليهما ويهتدى بك يتعرفان واإلنعام
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أكرب أفعالك ألن العظام؛ أفعالك بجانب صغرت كبرية فعلة كل إن يقول: (266)
الحنكة تبلغ لم شاب ذلك مع وأنت كذا، كأنك فيقال: بيشء، تشبه أن عن وكربت منها،
بأفعالك؛ الكبرية األفعال صغرت أي الرشاح: بعض وعبار وأمدح. لك أرشف وهو بعد،
مع عليك. مزية ألحد تدع لم ألنك بغريك؛ تشبه أن عن وكربت منها. أكرب أفعالك ألن
قول وأراد للتوكيد، «لكأنه»: من والالم هذا، الغالم. سن تتجاوز لم أيامك عددت إذا أنك
التشبيه، مطلق أراد ألنه «كأن» خرب فحذف البحر، أو األسد كأنه أو فالن لكأنه القائل:
«كأن» عىل التأكيد» «الم أدخل وقد العكربي: وقال بالحكاية. القول ذكر عن واستغنى
وقولك: الكالم، صدر يف تكون التشبيه «كاف» ألن منه؛ يمنع ال والقياس ا، جدٍّ قليل وهو
يف جاز كما الكاف، عىل الالم دخول فجاز زيد، كعمرو قولك: عن مؤدٍّ عمرو، زيًدا كأن

بكر. من أفضل لزيد قولك:
رفًال: ورِفل رافل. فهو متبخرتًا وجرها أطالها إذا رفًال: ثيابه يف يرفل رفل (267)

األصمعي: أنشد عمل، وكل باللباس — حمق — خرق رِفل: فهو

َرِف��ْل ال��ح��ي وف��ي َوش��واٌش ال��رَّْك��ب ف��ي

ثوبني، إال الحلة تكون وال قالوا: حلة، جمع الحلل: الرسيع.» الخفيف «الوشواش:
من عليك إن يقول: الفقر. واإلعدام: والرداء. واإلزار القميص الحلة شميل: ابن وقال
نعمه، من عليهم أغدق بما عليه واملادحني الشعراء ثناء يريد فيهن؛ تتبخرت حلًال الثناء
كأنه الرشاح: بعض وعبارة الثراء. عدم ال الثناء عدم هو — الفقر — اإلعدام ونهاية
فكان واملادحني، الشعراء عىل ماله أنفق أنه أي بجوده؛ الثناء من كسبه ما إىل يشري

ويروح. يغدو واملال باٍق ثناءهم ألن الثري، هو بذلك
والوغى: سيف. مع أي بسيف؛ وقوله: «أن». فحذف ترى، أن أراد ترى: (268)
الرضيبة. عن ينبو ال الذي — القاطع — الصارم وهو السيف، والصمصام: الحرب.

السيف. إىل بك حاجة فال ومضائك حدَّتك يف سيف أنت يقول:
هو و«أو األوىل. خرب وهي وجد، بمعنى تامة، والثانية ناقصة، األوىل «كان» (269)
يكون. وال مثلك يكن لم يقول: قسم. إلخ: … فربئت وقوله: الخرب. عىل عطف كائن»:
شعر من وهو عقل وسخافة دين رقة عىل يدل الذي البارد املدح من هذا الواحدي: قال

صباه. يف القصيدة هذه املتنبي قال إذ — الصبا
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إال ُزِهيَْت يقول: أن حقه فكان وتاه، تكرب إذا مزهو: فهو الرجل زها يقال: (270)
الياء فسكن ُزِهَي يف ُزها قال: كذلك بقي، يف بقى قولهم: يف طيئ لغة عىل به جاء أنه
وقد سيده: ابن قال منظور: ابن وقال الساكنة. الياء سقطت التأنيث تاء دخلت فلما
سبيل عىل إال بها يتكلمون ال أحرف وللعرب فاعله، يسم لم ما لفظ عىل الرجل ُزهَي
والناقة الشاة ونُتجت باألمر وُعني الرجل، ُزهي مثل: الفاعل، بمعنى كان وإن به املفعول
وليس أزهاه! ما قولهم: ومنه تكرب، أي زهًوا: يزهو زها دريد: ابن وحكى وأشباهها،
العتبي يهجو النحوي األحمر قال منه، يتعجب ال فاعله يسم لم ما ألن ُزهي؛ من هذا

الحميد: عبد بن والفيض

ال��ص��واْب ق��ل��ي��ُل ال��خ��ط��اء ك��ث��ي��ُر ب��اْل��ِخ��الْف ُم��ول��ع ص��اح��ٌب ل��ن��ا
غ��راْب م��ن م��ش��ى م��ا إذا وأْزه��ى اْل��ُخ��نْ��ِف��س��اء م��ن َل��َج��اًج��ا أل��جُّ

أعجب قال الرجل؟ ُزهي معنى ما سليم: بني من ألعرابي قلت الجوهري: قال
بك افتخرت يقول: به. نتكلم فال نحن أما قال: افتخر؟ إذا زها، أتقول: فقلت: بنفسه،

فيهن. تكن ولم مضني التي األيام عىل األيام
من أي حلمه: ومن والعقل. األناة والحلم: الخلق. والورى: تظنه. تخاله: (271)
أحالمهم أخذ كأنه الناس — عقول — أحالم عىل حلمه لرجاحة يقول: حلمه. أجل

حلمه. إىل فضمها
اإلبرام: وأصل للمبالغة. الياء فزاد األوحد، باألوحدي: وأراد ظهرت. تكشفت: (272)
عن صادرة عزائمه لك ظهرت اختربته إذا يقول: ضده. والنقض ونحوه، الحبل فتل

نقضه. أو أمًرا أبرم إن عزماته يف له نظري ال رجل
ونصب الحق. هنا: والذمام العطاء. والنيل: األصابع. أطراف البنان: (273)
طلبت إذا يقول: صلته. وبالدنيا: «يرض»، مفعول يكون أن ويجوز الحال، عىل «قضاء»:

حقك. قضاء يف بها يرَض لم كلها الدنيا فأعطاك عطاءه
وهلل: استفتاح. وأال: مهًال. أمهل أي فعله؛ عن نائب مطلق مفعول مهًال: (274)
من بطن — حابس بن عمرو أراد حاب: عمرو يف وقوله: الرماح. والقنا: تعجب. كلمة
يلحق حذف الرتخيم ألن جائز؛ غري وذلك الواحدي: قال إليه. املضاف فرخم — أسد

وينشدون: النداء غري يف يجيزونه والكوفيون تخفيًفا، النداء يف األسماء أواخر
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ف��يُ��ِج��ي��ُب م��ْوتِ��ِه داِع��ي س��ي��ْدُع��وُه ُح��رَّة ابْ��ِن ف��ك��لُّ تَ��بْ��َع��ْد ال ُع��ْرَو أب��ا

قيل: فإن النهي. بلفظ خرج دعاء وهو تهلك، ال أي تبعد: وال عروة. مرخم (عرو:
هذه باستعمال عادتهم جرت قد العرب أن فالجواب: هلك؟ قد وهو تبعد ال قال: كيف
بذلك يريدون أنهم فهو أولهما: أما غرضان: ذلك يف ولهم للميت، الدعاء يف اللفظة
الدعاء يريدون أنهم والثاني: بموته، يصدقون ال وكأنهم الجليل، الرجل موت استعظام
فكل وقوله: حياته. بمنزلة موته بعد اإلنسان ذكر بقاء ألن ينىس؛ وال ذكره يبقى بأن له

امرأة.) ابن فكل أراد حرة: ابن
أصحابنا ذهب العكربي: وقال عرو. أيا وينشدون الرواية هذه ينكرون والبرصيون
املضاف االسم آخر يف الرتخيم وأوقعوا املضاف، ترخيم جواز إىل — الكوفيني يريد —

سلمى: أبي بن زهري كقول القدماء، العرب أشعار يف جاء قد أنه وحجتهم: إليه،

تُ��ذْك��ر ب��ال��غ��ي��ِب وال��رَّح��ُم أَواِص��َرن��ا َواْح��َف��ظ��وا ِع��ك��رم آَل يَ��ا َح��ظَّ��ُك��ْم ُخ��ذُوا

والحظ: غطفان. عىل اإلغارة يريدون أنهم وبلغه سليم، لبني زهري قالها أبيات (من
القرابة، من وبينكم بيننا ما تفسدوا وال القرابة، صلة من حظكم صونوا يقول: النصيب.
عكرمة بنو هم عكرمة وآل عكرمة، ترخيم وعكرم: عليكم. مكروهه يعود مما ذلك فإن
رجل عىل عطفك ما وهي آرصة، جمع واألوارص: مرض. عيالن بن قيس بن خصفة بن
بسكون وتخفف الولد، تكوين موضع والرحم: معروف. أو صهر أو قرابة أو رحم من
فالرحم رحم، الوالء: جهة مع والوصلة القرابة سميت ثم وكرسها، الراء فتح مع الحاء

املعنيني.) يف مؤنثة وهي األجنبي، خالف
جرير: قول يف الرتخيم جاء وقد

أَُم��اَم��ا ش��اِس��َع��ة ِم��نْ��َك وأْض��َح��ْت ِرَم��اَم��ا ح��ب��الُ��ُك��ُم أْض��َح��ت أَال

وبني بينه الوصل حبال أن يريد البايل. الخلق وهو رميم، جمع الرمام: األعلم: (قال
— بالضم — رمة جمع الرمام: غريه: وقال بينهما. الحادث للفراق تقطعت قد أمامة

لجرير.) قصيدة مطلع البيت وهذا الحبل، من البالية القطعة وهي
مشهورة. قبيلة وضبة: بالكرس. حار يا قال: من عىل النداء، غري يف ترخيم فهذا
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يف عجمة والغتمة: شيئًا، يفصح ال وغتمي: أغتم ورجل أغتم، جمع غتم، جمع واألغتام:
والغتم: غتمي. الروح: للثقيل قيل ومنه الثخان، اللبن قطع األصل: يف والغتم املنطق،

إبًال: يصف الراجز قال بالنفس، واألخذ الحر شدة

م��س��ت��ق��ل غ��ي��ِر ن��ج��م وغ��تْ��ُم ِف��لٍّ ِب��َالٍد َح��ْم��ُض ح��رَّق��ه��ا

من فل فالن يقال: ومنه األرض، من فل يف رصنا أي وأفللنا: القفرة. األرض (الفل:
الخري.) من خاٍل أي الخري؛

ت��ولِّ��ي ِن��ي��بُ��َه��ا ت��ك��اد ف��م��ا

التي الشعرى طلوع عند الحر يشتد وإنما إليه، املنسوب الحر لثبات مرتفع غري أي
فعل حتى عصو حني جاهلني كانوا ألنهم أغتاًما؛ هؤالء جعل الواحدي: قال الجوزاء. يف

فعل. ما
واألصح بيشء، وليس األسنة، بدل املنية يروى: العكربي: العالمة قال (275)
املنايا، بها أراد املنية روى ومن والخرب، املبتدأ يف الضمري فجمع وهن. قال: ولهذا األسنة،
حسب عىل بيشء أخل ال حتى فذكرتها النسخ بعض يف وجدتها أني إال بيشء، هو وليس

الطاقة.
عقر يف غزوتهم يقول: الظرفية. عىل ونصبه الشيئني، بني ما فرجة الخلل: (276)
عىل غضبت قد رءوسهم كأن رءوس بال أجساًما بيوتهم خالل تركتهم حتى دارهم

ففارقتها. أجسامهم
مبتدأ خرب وأحجار: الغبار. والقتام: الخوذة. وهي بيضة، جمع البيض: (277)
دًما، األرض صارت يقول: القتىل. وكثرة املعركة يصف ناس. أحجار هناك أي محذوف؛
سماء يف المعة نجوًما الخوذ وصارت األرض، تلك فوق قتىل ناس الحجارة مكان وصار
أرض عىل منبثة كالحجارة، الحرب ساحة يف الجثث انترشت أخرى: وبعبارة الغبار. من

الغبار. من سماء يف كالنجوم تلمع خوذًا الهواء وامتأل الدم، من
هناك يقول: وتغريت. تحولت وحالت: ناس. أحجار قوله: عىل عطف وذراع: (278)
فالن، أبا يكنى كان رجل من مقطوعة ذراع أي فالن؛ أبي كل ذراع وهناك ناس، أحجار
صاروا بنيه ألن األيتام؛ أبو له: يقال الكنية تلك صاحب فصار كنيته حالت قتل فلما
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فالن، أبي من الحال عىل — الواحدي قال كما — كنية نصب وقد هذا، بهالكه. يتامى
كما نكرة، إال يكون ال جماعة معنى يف واحًدا كان إذا كل ألن لفالن؛ أب كل وتقديره
رضبت، بطنه عبِد ورب لقيت، أمه واحِد رب يقال: كما وهذا فرس، وكل رجل كل تقول
جني: ابن وقال االنفصال. بها يراد واإلضافة لبطنه، عبد ورب ألمه، واحد رب تقدير عىل

بأعني. نصبها ويجوز
ويروى: عهدي، خرب مسد سدت حال والجملة: وخرب، مبتدأ محجمة: وخيله (279)
الغبار. والنقع: الحال. عىل بالنصب ومحجمة: معركة. عىل عطًفا — بالجر — وخيله
تتأخر أبًدا مقدمة فخيله الحال، هذه عىل إال معركته أعهد لم يقول: التأخر. واإلحجام:

عليه. تقدم فال الرجوع من تأنف أي التأخر؛ عن
غايتك يبلغ أن طلب من يقول: تنالها. التي غايتك أي ومنالك: طلب. رام: (280)
يروه لم الصحيح، يف منحول البيت وهذا طالبه، يفوز ال أي فيه: مطلب ال أمًرا طلب فقد
املتقي به لقبه وثالثمائة، ثالثني سنة إال اللقب بهذا يلقب لم الدولة سيف ألن الواحدي؛

وثالثمائة. وعرشين إحدى سنة نظمت والقصيدة العبايس،
بالصالة له يدعو املطر. الغمام: وصوب والربكة. الرحمة هللا: من الصالة (281)
غري التوديع عند الناس وقول الواحدي: قال حال. مودع: غري وقوله: بالسقيا، وألبويه
ذكره الفأل، جهة من يكون أن ويجوز شخًصا. فارقت وإن قلبًا معك أنا معناه مودع
أن ويجوز أهلك. يودعك ال حي وأنت أي ماتا: قد وهما أبويه ذكر ملكان كاالحرتاس

مودع. غري مشيع فأنت صحبتك روحي أن املعنى: يكون
مجتمع ألنه البحر؛ وأصله الفضل، الواسع الخري الكثري السيد القمقام: (282)
الدولة. نارص أخاه بشقيقه: وأراد وقبضه. جمعه أي عصبه: هللا قمقم قولهم من املاء،
الجيش واألرعن: فاستعاره. القرن، وأصله ومقدمته، أوله الجيش: روق (283)
يشء. كل يلتهم الكثري الجيش واللهام: املاء. الكثري البحر والغطم: لكثرته. املضطرب
جيش قائد وهو أحد، أهله من معه يكن ولم وحده، العدو بلد رمى قد أخاك إن يقول:

شيئًا. يخىش وال يشء كل يلتهم
املنايا تأملتكم قوم أنتم يقول: املوت. منية؛ جمع واملنايا: تأملت. تفرست: (284)
أرسع. إليهم املنايا كانت الحرب يف صربوا وإذا كراًما، صربًا الحرب يف فرأتكم وخربتكم
وفاء، لهم قوم أنتم تقول: كما لهم، فرأت فيهم: يقول أن الوجه وكان العكربي: قال

أمدح. كان بالكاف خاطبهم إذا ألنه املعنى؛ عىل حمله ولكنه
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ملا أنتم ولوال والشجاعة البذل الناس استفاد منكم يقول: الرءوس. الهام: (285)
عرفا.

الحرب عاقبة أن عىل حلف من يقول: بيمني. متعلقة وعىل: العاقبة. العقبى: (286)
يف يزيد ال والقسم يظفر، ال ربما ألنه الندم؛ العاقبة كانت — محالة ال ظافر أنه أي — له
الروم مللك حلف الذي البطريق تكذيب إىل يشري حلف. وإن يقدم ال الجبان ألن اإلقدام؛
ظنه، هللا فخيب ففعل بهم لقائه يف ويجتهد بطارقته يف الدولة سيف يلقى أن بد ال أنه
إىل تحتج لم وىف قال إذا ممن كنت لو يقول: وكأنه ويهجوه، عليه يرد ذلك املتنبي فذكر

يفيدك». «ماذا يروى: يزيدك: وماذا اليمني،
حلفت إذا يقول: — الثاني الشطر يف — املوصول عن مقدم خرب اليمني: يف (287)
يحتاج ال الصادق ألن تعده؛ فيما صادق غري أنك عىل اليمني دلت نفسك من تعده ما عىل

اليمني. إىل
وهو الحنث، إىل ألجأه وأحنثه: الروم. بطريق شمشقيق: وابن حلف. آىل: (288)
بسيف ظافر أنه الروم بطريق أقسم يقول: الكالم. والكلم: اليمني. يف الحلف نقض
ما الرضب شدة من أراه — الدولة سيف يعني — فتًى يمينه نقض إىل فاضطره الدولة

ووعده. كالمه وأنساه قسمه عن أذهله
فعل. جمع والفعال: فاعل. مفعول اشتهى: وما فتى، قوله عىل عطف فاعل: (289)
ما عىل القسم عن ويغنيه له، معارض ال ملك ألنه يريد؛ ما يفعل رجل وأحنثه يقول:
عاجل حارض يريد ما وفعله لكرمه، بقوله موثوق إنه أي وكرمه. فعله حضور يفعله

فعله. يريد ما عىل يقسم أن إىل يحتاج فال
كل يقول: «يمسها». فاعل وهو الضجر، والسأم: املضاربة. أي الرضاب: (290)
مقارعة يسأم ال به رضب مهما فإنه السيف، هذا إال ونبت كلت بها رضب إذا السيوف

األبطال.
همته ألن بنفسه؛ إليهم لسار أعدائه إىل حمله عن الخيل عجزت لو يقول: (291)
ابن قال تتحمله، أي التاءين: إحدى بحذف تحمله» ال «حتى وقوله: القتال. يرتك تدعه ال
متحملة غري هي حتى قال: كأنه «حتى» من الحال فعل ألنه الرفع؛ فيه االختيار جني:

تحمله. ال أن إىل معنى عىل جائز والنصب له،
امللك. يف لغة وامللك: رأسه. يريد امللك: ومفرق الروم. من القائد البطريق: (292)
الدولة، سيف يعارضوا أن مليكهم برأس أقسموها التي يمينهم وأين ذهبوا أين يقول:
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أن يعني الكذب، عن كناية والزعم به، ويظفرون قتاله عىل يثبتون أنهم من زعموا وما
كذبًا. كان ذلك كل

والقمم: القواطع. السيوف والصوارم: بارشه. أي فتواله: تولية األمر وليته (293)
الصرب من ادعوا فيما تكذبهم أن سيوفه الدولة سيف ويل يقول: الرأس. وهي قمة، جمع
تعرب كاأللسنة — السيوف أي — وجعلها رءوسهم، بقطع سيوفه فكذبتهم القتال، عىل
يف تتحرك — السيوف — ألنها كاألفواه؛ رءوسهم جعل ألسنة جعلها وملا تكذيبهم. عن

رائع. بديع تخيل وهو الفم. يف اللسان تحرك الرءوس تلك
البيت وهذا الصوارم، ضمري محذوف عن خرب أو ألسنة، نعت نواطق: (294)
جماجمهم يف السيوف هذه وقعت إذا يقول: السابق. البيت من الثاني للمرصاع تفسري
جهلوا وبما الحرب، يف وصربه وشجاعته إقدامه من علموا بما الدولة سيف عن أخربتهم

املعرفة. تمام البأس من عنده ما يعرفوا لم ألنهم منه؛
يقول: الدولة. سيف ضمري محذوف عن خرب وهو املرجع، بمعنى الراجع: (295)
يقودها امليش، كثرة من حفيت وقد غزواته عن الخيل يرد الذي — الدولة سيف — هو
وأبادهم أهلها وأهلك الخراب، يف وبار مثل صريه قد بلد كل من بها راجًعا قوًدا فرسانها
التي الديار أن يريد وإنما إرم، أهلها كان «وبار» أن يريد وليس إرم، قوم مثل فصاروا
قيل: الخراب. قديمة مدينة ووبار: هالًكا. كإرم وأهلها خرابًا، كوبار كانت خيله عنها رد
قديم يف هلكوا الناس من جيل وإرم: وبار، مثل مدينة كل من أي عاد: مساكن من كانت

عاد. من إنهم يقال: الدهر
ويقال حلب. من بالقرب بالشام كورة وقنرسين: بالروم. بلد بطريق: تل (296)
أعربها بالواو قال ومن ينرصف، ال ما إعراب أعربها الياء ألزمها من قنرسون، أيًضا: لها
— بالشام بلد وقنرسون: قرس: ترجمة يف الجوهري وقال هذا، السالم. الجمع إعراب
لعكرشة البيت هذا بالفتح ثعلب وأنشد — وتفتح تكرسه مشددة والنون القاف بكرس

بنيه: يرثي الضبي

ال��ق��ط��ر َس��بَ��ل م��ن ق��نَّ��س��ري��ن ب��ح��اض��ر ت��رْك��ت��ه��م ورائ��ي ف��ت��ي��انً��ا ال��ل��ه س��ق��ى

إنشاده: صواب بري: ابن (قال
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ت��رك��ن��ه��ا ورائ��ي أج��داثً��ا ال��ل��ه س��ق��ى

البيت: وبعد قنرسين، من املاء عىل اإلقامة موضع قنرسين: وحارض

��م��ر ال��سُّ ب��األَس��ل ال��ق��ب��ض ِش��داَد ��ا أك��فٍّ ق��ب��وره��م وض��م��ت وارت ل��ق��د ل��ع��م��ري
ذُك��ر ع��ل��ى م��ن��ه��م أن��ف��ك ف��م��ا وش��رٍّ رأي��ت��ه خ��ي��ر ك��ل يُ��ذك��ُرن��ي��ه��م

ذكرتهم، خريًا يأتي من رأيت فإذا الرش، ويجتنبون الخري يأتون كانوا أنهم يريد
ذكرتهم.) أحد عنه ينهاه ال ا رشٍّ يأتي من رأيت وإذا

كل من يعني وبار: مثل كل من لقوله تفسري وهذا الفراديس، بقرب مكان واألجم:
عىل تقدر ال أنك فظن عنه، بعيدة دارك بأن ساكنها اغرت التي بطريق كتل خراب بلد

املسافة. من وبينه بينك ما قطع
واغرتوا أي دارك؛ بأن قوله: من الباء عليه دخلت ما عىل معطوف ظنهم: (297)
فارقتها ومتى حلب، يف كاملصباح أنك بظنهم واغرتوا يقول: انتابها. وعادها: بظنهم.

الطاعة. عصا أهلها وشق واليتها عليك انتقضت يريد أظلمت؛ عنها وبعدت
مصباح أنك من ظنوه ما يقول: فيه. اغرتوا ما عىل لهم كالجواب هذا (298)
جهلوا أنهم إال بعيدة، كانت وإن بضيائها مكان كل تعم التي الشمس أنك حقيقته
أنهم يعرفوا لم إذ وغلطوا؛ فيه وهموا قد أرضهم تستبعد أنك من ظنوه وما الحقيقة،

مكان. عليه يتعذر ال الذي املوت يدعون إنما إياك بتحريكهم
فلم قدومك عن غافلة كانت أي العني؛ والناظر: حران. قرب بلد رسوج: (299)
مزدحمة وخيلك إال رسوج تصبح لم تقول: أو عليها. الجيش ازدحم وقد إال له تنتبه

الناظر. فتح بمنزلة لها الصباح جعل عليها،
رسوج. من بعد عىل النهرين بني ما بالد من بلد وحران: الغبار. النقع: (300)
ببقعة يعرف كالبطحاء مكان هي وقال: الباء، بفتح املعري العالء أبو ضبطها وبقعتها:
إذا — الغبار وهو — النقع ألن املوضع؛ هذا يف الباء تضم أن يجوز وال قال: حران،
رووها فقد معه وجماعة جني ابن أما ذكره. إىل يحتاج فال بقعتها، أخذ فقد حران أخذ
وهو املرأة سفور من وتسفر: األرض. من الواسع املكان بأنها فرسوها وقد الباء، بضم
وذلك — وبقعتها حران بلغ حتى وتكاثف الغبار انترش يقول: وجهها. عن تكشف أن
أحيانًا خالله من تظهر فهي الشمس ضوء حجب وحتى — الجيش وكثرة الحرب لعظم

فتلتثم. تعود ثم أحيانًا تسفر الحسناء كأنها فتحتجب تعود ثم
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عمل من موضع الران: وحصن الجيش. إىل يرجع محذوف عن خرب سحب: (301)
يقول: وانتشاره. لكثرته بالسحب جيشه شبه باملطر؛ بخيلة أي وممسكة: الدولة. سيف
هو وإنما بخًال هذا إمساكها وليس عنه، مطرها فتمسك املوضع بهذا السحب هذه تمر

األعداء. ديار عىل تصب إنما والنقم نقم، السحب وهذه دياره، عىل إشفاق
جيشك، األرض تطاول أي للجيش؛ والهاء: لألرض، — تطاوله يف — التاء (302)
داره: أمم وداري قرب، من أي أَمم من ذلك أخذت يقال: القرب، واألمم: طوال. تغالبه أي
أمًما، إال سألت ما يقال: اليسري، واألمم: الوسط. هو الذي القصد وأصله مقابلتها، أي

زهري: وقال

أم��م أن��ه��م ل��و ُه��ُم م��ا وج��ي��زٌة ب��ه��م ال��س��ل��ي��ل س��ال وق��د ع��ي��ن��ي ك��أن

ويروى: بري: ابن (قال

أم��م أن��ه��م ل��و ه��م م��ا وع��ب��رة

سريًا ساروا أي بهم؛ السيل سال قوله: بري: ابن قال غامض. واسع واٍد والسليل:
مبتدأ، و«هم» زائدة، «ما» هم: ما وقوله: بهم، سال فقد به، انحدروا يقول: رسيًعا.
أي استفهامية؛ «ما» فتكون هم» ما «وجرية رواه: ومن عربة. يل هم أي خربه؛ وعربة:

هم؟) جرية أيُّ
كأنما فطالت األرض بعدت يقول: مني؟ بالقرب أنهم لو كانوا جرية أي يريد:
فيه، قرب ال األطراف بعيد طويل فكالهما أطرافه، البعيد الكبري جيشك أطرافها تطاول

التايل. البيت هذا بني ثم
من جبل مىض كلما يقول: الراية. الجيش: وعلم الجبل. هو األرض: علم (303)
كتيبة جاءت برايتها منه كتيبة مضت كلما الجيش، هذا وكذلك آخر. جبل بدا األرض
يأتي: ما الشجري» ابن «أمايل يف جاء وقد هذا، يفرغ. الجيش وال األرضتفنى فال أخرى،
العلم تكرار ألن أحسن؛ لكان عالم، مىض وإن املتنبي: — قال لو التربيزي: الخطيب قال
يف قبيًحا لكان الخطيب قال ما الطيب أبو استعمل ولو الشجري: ابن قال البيت. يف كثري
بذكر يقابله أن فوجب مرتني، — الجبل هو الذي — العلم بذكر أتى ألنه الشعر؛ صناعة
فكذلك الجيش، كثرة عىل دل عالم، مىض قال: وإذا مرتني، — الراية هو الذي — العلم
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كراهيته وأما جماعة، معه أمري تحته يكون العلم ألن الجيش؛ كثرة عىل يدل العلم ذكر
بعضه التكرار تعلق إذا والتبيني التوكيد من التكرار يف ما جهل من فقول العلم لتكرار
﴿َوإِنَّ العزيز: الكتاب يف جاء وقد املعلقات، من غريهما أو رشط أو عطف بحرف ببعض
َويَُقولُوَن اْلِكتَاِب ِمَن ُهَو َوَما اْلِكتَاِب ِمَن ِلتَْحَسبُوُه ِباْلِكتَاِب أَْلِسنَتَُهم يَْلُووَن َلَفِريًقا ِمنُْهْم
اْستَْمتََع َكَما ِبَخَالِقُكْم َفاْستَْمتَْعتُم ِبَخَالِقِهْم ﴿َفاْستَْمتَُعوا فيه: وأيًضا ِهللا﴾، ِعنِد ِمْن ُهَو
يف التكرار ورد وإذا مقبول، حسن النحو هذا يف والتكرار ِبَخَالِقِهْم﴾ َقبِْلُكم ِمن الَِّذيَن
ورد إذا التكرار يعاب وإنما معيب، غري املتنبي بيت يف التكرار أن علمت العزيز الكتاب

واحد. واملعنى ثالثة أو بيتني يف اللفظ
شازب: جمع وهي — األخري — علم عىل أو جيش، عىل عطف شزب: (304)
يف يطلع نجم اليمانية؛ الشعرى يريد والشعرى: ضوامر. شزب: وخيل الضامر، الفرس
الشمس. طلوع من يكون حينئٍذ طلوعها ألن القيظ؛ نجوم من تعد فهي الصيف، فصل
أحاط ما حكمة، جمع والحكم: الفرس. فم يف املعرتضة الحديدة شكيمة؛ جمع والشكائم:
الحكم جعلت حتى الشمس حر من لجمها حدائد حميت وخيل يقول: بالحنك. اللجم من
مثل الحكم مكان صارت حتى اللجم الشمس أحمت الحر لشدة يعني الخيل. أنوف تسم

الكي. — الوسم
وردت حتى يقول: غال، إذا وغريه املاء صوت والنشيش: موضع. سمنني: (305)
لشدة أشداقها يف نشيش للجمها فسمع املاء يف وكرعت املوضع هذا بحرية الخيل هذه
لرسعتها — أنها ويريد نشت، املاء أصابها فلما محماة، كانت أنها يريد الحديد. حرارة

بلجمها. ورشبت املاء وردت —
حد ظبة؛ جمع والظبا: الروم. ببالد موضع وهنزيط: الخيل. أي وأصبحت: (306)
واللمم: منها. خصيب يف يريد قرى. من حال والجملة: ترعى، فاعل والظبا: السيف،
للغارة املكان هذا بقرى جائلة الخيل أصبحت يقول: الشعر. من باملنكب ألم ما ملة؛ جمع
ابن وعبارة رءوسهم. يعني الشعور؛ نبته خصيب مكان يف منها ترعى والسيوف والقتل،
إنما املكان هذا فنبت رءوسهم من خصيب مكان يف ترعى السيوف إن والواحدي: جني
الراعي املال إليه يصل ما مثل مكان إىل الرءوس من تصل السيوف أن يعني اللمم، هو

الخصيب. البلد يف — املاشية —
عيون. له ليست الفأر من رضب والخلد: السيوف. — الظبا أي تركن: فما (307)
دخلوا فريًقا فريقني؛ كانوا الروم أهل إن يقول: الواحدي: وكذلك — جني ابن قال
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صعدوا — توقلوا وفريًقا جحرها، دخلت يشء من ريعت إذا كالفأر واألرساب املطامري
ذات خلًدا األرساب دخل من فجعل علوٍّا، يطري كالبازي بها واعتصموا الجبال يف —
تركت ما واملعنى: ناًسا. بالفريقني يريد ألنه أقدام؛ لها بزاة بالجبال تحصن ومن أعني،
الجبل برأس تعلق من وال كالخلد فصار األرض تحت املطامري دخل إنسانًا السيوف
مكانه وخفاء ضعفه يف هو من تركن ما القطاع: ابن وعبارة أهلكته. إال كالبازي فصار
أنه إال ارتفاعه يف كالبازي هو من تركن وال — إنسانًا يعني — برص ذو أنه إال كالخلد،

إنسانًا. يعني قدم؛ ذو
ما أي األسد. زبرة وهي وقرب، كقربة لبدة، جمع واللبد: األسد. الهزبر: (308)
الخدم، والحشم: العيون. بحسن توصف الوحشية، البقرة واملهاة: الشعر. من كتفيه عىل
اللبدة مكان له كالهزبر بطًال السيوف تركت وال يقول: العظيم. الرجل حاشية وهي

واألرشاف. األمراء من نساء يعني مثلها؛ من خدم لها كاملهاة حسناء امرأة وال درع،
األرض: ومكامن القاطعات. والباترات: السيف. حد شفرة؛ جمع الشفرات: (309)
التل. أكمة؛ جمع واألكم: األرض. من املطمنئ غائط. جمع والغيطان: منها. الخفيات
الهرب، — ينفعهم — يجدهم لم آجالهم وحلول — هالكهم — حينهم لوشك إنهم يقول:
كانت والجبال الغيطان من إليها هربوا التي املواضع كأن حتى القتل، من ينجهم ولم

السيوف. حدود عىل وترميهم بهم تقذف
يتمسك أن وأصله ممتنعني، أي ومعصمني: ببالدهم. معروف نهر أرسناس: (310)
ظانِّني به مستمسكني النهر هذا قطعوا يقول: فرسه. يرصعه أن من خوًفا بيشء الراكب
بالسفن وتركبه تقطعه ألنك منك؟ ينعصم ليس ما يعصمهم وكيف منك، يعصمهم أنه

وراءهم. والجسور
يقول: السابق. للبيت توكيد والبيت واالرتفاع. العلو والشمم: الجبل. الطود: (311)
ال جبالهم وارتفاع واسعة، كانت وإن تقطعها ألنك عنها؛ تصدك ال بحارهم سعة إن

وتصدعها. تعلوها ألنك عنها؛ يردك
يقول: حال. إقداًما؛ أي وقدًما: أرسناس. وهو للنهر، رضبته: يف الضمري (312)
ال أي سالمة؛ اإلقدام يف التلف يرون قوًما تحمل وهي عربته حني خيلك بصدور رضبته

تمام: أبي قول إىل نظر وفيه عليه. يتهافتون بل التلف، يهابون

ق��ت��ل��وا إذا ال��دن��ي��ا م��ن ي��ي��أس��ون ال ك��أن��ه��م م��ن��اي��اه��م ي��س��ت��ع��ذب��ون
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والتجفل: تتجفل، أي — التاءين إحدى بحذف املرصاعني يف — تجفل (313)
العدو. عىل الغائرة الخيل والغارة: الصدر. أعىل لبة؛ جمع واللبات: الذهاب. يف اإلرساع
صدور أمام تنهزم األمواج إن يقول: اإلبل. عىل االسم هذا يقع ما وأكثر املوايش، والنعم:
وتجفل فتنهزم عليها الغارة عند املوايش تنهزم كما مرسعة فتتتابع سابحة وهي خيلهم

مرسعة.
البالية. العظام والرمم: للنهر. «فيه» من والضمري تتقدمهم، أي تقدمهم: (314)
األثر: ويف حممة، الواحدة: بالنار، احرتق ما وكل والفحم، الرماد رصد؛ بوزن والحمم:
حمًما رصت إذا ثم بالنار، فأحرقوني مت أنا «إذا فقال: موته عند بنيه أوىص رجًال إن

طرفة: وقال هللا.» أضل لعيل الريح يف ذروني ثم فاسحقوني،

ح��م��م��ْه؟ دارس رم��اد أم ِق��َدُم��ه؟ أم ال��رب��ُع أش��ج��اك

قتلت الذي البلد ذلك من إليه قصدت وفيما فيه رجالك متقدًما النهر عربت يقول:
بطريق. تل هو البلد وذلك حمًما، فصاروا مساكنهم وأحرقت رمًما، فصاروا أهله

حاملة قوله: يف ذكرهم الذين الدولة سيف أصحاب أكف أي أكفهم: ويف (315)
الربيق من فيها ملا أو وإهالًكا. اضطراًما ناًرا، السيوف جعل السيوف؛ بالنار: وأراد قوًما.
املجوس تعبد أن قبل وقت كل يف مطاعة كانت نار — السيوف — إنها يقول: واللمعان.
سيوًفا يريد جني: ابن وقال وتربق. تتوقد أي اليوم؛ هذا إىل تضطرم نار وهي النار،
التربيزي: الخطيب وعبارة قديمة، أنها يريد املجوس: وقبل والجوهر. الصفاء يف كالنار
اشتمالهم السيوف: وعبادتهم وإهالًكا. اضطراًما بالنار شبهها السيوف، بالنار: يريد

بالصلب. واملسيحيون بالصحف املسلمون يشتمل كما بها
ولم الرشط جزم العكربي: وقال الهند. إىل منسوبة سيوف هي أي هندية: (316)
أن فعلني كانا إذا والجواب الرشط يف واألوىل مقامه، يقوم بما وال مجزوم بجواب له يأِت
والجواب ماضيًا الرشط يكون أن ويجوز ماضيني، يكونا أن ويجوز مستقبلني، يكونا
أن يريد الرشط يف أثر إذا الرشط ألن أضعفها؛ وهو — كهذا — وبالعكس مضارًعا،
فيه جاز مضارًعا والجواب ماضيًا كان إذا الرشط أن القاهر عبد وذكر الجواب. يف يؤثر

زهري: بيت وأنشد والرفع، الجزم
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َح��ِرُم وال م��ال��ي غ��ائ��ب ال ي��ق��ول م��س��غ��ب��ة ي��وم خ��ل��ي��ل أت��اه وإن

أي وحرم: املجاعة. واملسغبة: الحال. املختل والفقري املعدم املحتاج (الخليل:
ممنوع.)

معرتض، والرشط الشعر، يف رضورة هذا يجعل سيبويه ألن مردود؛ قول وهذا
ويقدم االعرتاض، موضع إىل الخرب يؤخر الرضورة وموضع جواب، «ال» خرب ويقول:
التأخري: ووجه يقول. قوله: عليه دل محذوف الرشط وجواب الخرب، موضع إىل االعرتاض

خليل. أتاه إن مايل غائب ال يقول: املعنى أن
ثاٍن مفعول بطريق: وتل السيوف. أي للنار؛ و«لها»: «قاسمتها» من الهاء (317)
البلدة هذه سكان سيوفك قاسمت يقول: بطريق. لتل أبطالها: من والضمري لقاسمتها.

والنساء. األطفال أنت وسبيت فأهلكتهم للسيوف أبطالها فجعلت — بطريق تل —
— ينضح الذي املوج والتيار: املوج. رغوة والزبد: والحرم. باألطفال أي بهم: (318)
والجحافل: للغارة. وإعدادها لكرمها البيوت، من املدناة الخيل األصل: يف واملقربة يرش.
شفة بياضيف والرثم: الرش. والنضح: لإلنسان. كالشفة الحافر لذي وهي جحفلة، جمع
وهم املاء بالسبي عرب يعني: املقربة. كالخيل جعلها السفر؛ باملقربة: يريد العليا، الفرس
من لصق ما وجعل الجحافل، لها استعار مقربة سماها وملا األمواج. زبد تشق زوارق يف

الخيل. جحافل يف كالرثم بها املاء زبد
ومكدودة: خربه. وركاب: مبتدأ، وفوارسها: دهم. — املقربة — هي أي دهم: (319)
بقوم. خربه: مبتدأ، واأللم: «املقربة». ضمري عن آخر خرب — السري برسعة مجهودة أي
خالف عىل ظهورها، ال بطونها، تركب وفوارسها بالقار، مطلية ألنها سود؛ هي يقول:
منها ال املالحني من ينال التعب هذا ألم أن إال سريها. يف متعبة وهي ركبت، إذا الخيل

دونها. يعملون الذين هم ألنهم هي؛
والشيم: «املقربة». ضمري عن آخر خرب واملجرور: والجار الخيل، الجياد: (320)
تحمل ألنها ألعدائك؛ كيًدا جعلتها التي الخيل من تعد السفن هذه إن يقول: األخالق.

طباعها. وال الخيل خلقة لها ليس أنه إال إليهم، جيوشك
هنا: بالحرف واملراد قبله، الظرف من بدل عجل: وعىل نتاج. صلة وقت: يف (321)
السامع فهم كمدة املدة قريب وقت يف رأيك أحدثه مما السفن هذه إن يقول: الكلمة.
فهم يستغرقها التي كاملدة اتخاذها يف املدة كانت أي ناطق؛ بها ينطق كلمة الفهم ذي
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املعجم حروف من الواحد يريد أن ويجوز الواحدي: قال كلمة. أي حرًفا، الفطن السامع
وديت. من و«ِد»: وعيت، من «ِع» ک معنًى: له مما

هذا عىل فيه كانوا الذي اليوم غداة أي الدرب: وغداة موضع. الدرب: (322)
وبكرس األصوات. واختالط الصياح واللجب: «تمنوا»، فاعل من حال لجب: ويف املوضع.
ذلك يف يبرصوك أن أرادوا يقول: أصواته. تختلط الذي العظيم للجيش نعت الجيم:
ذلك يف تمنوا تقول: أو — تحريوا أي — والرأي الرشد عن عموا أبرصوك فلما اليوم،
الحرية شدة من فصاروا الرأي مذاهب عليهم سددت أبرصوك فلما يبرصوك أن اليوم

عموا. فكأنهم عنك عيونهم هيبتك غضت أي عموا؛ الواحدي: وقال كالعميان.
يراد وقد الفرس، جبهة يف البياض األصل: يف «والغرة» الجيش. الخميس: (323)
وإسباله الشعر كثرة والغمم: الرماح. والسمهرية: القوم. ورشيف والطلعة الوجه بها
املرشعة والرماح كالغرة، مقدمته يف الدولة وسيف فرس، كأنه الجيش جعل الوجه. عىل

اآلخر: قول إىل ينظر وهذا وتلززها، لكثرتها كالغمم؛ أيديهم يف

ال��َع��َواِل��ي ِم��ن أَزبَّ َل��َج��ٍب ِب��ِذي نُ��ِص��ْرنَ��ا َش��ِه��ْدنَ��اُك��ْم أنَّ��ا َف��َل��ْو

اختالط واللجب: الرماح. والعوايل: الكثريه. الشعر الطويل األصل: يف (األزب
الجيش.) اللجب: وذو األصوات.

ألنك أمامك؛ أجسامهم ثبتت يقول: حالية. والجملة الجسوم، أي يسقطن: (324)
أرواحهم. وانهزمت حولك فسقطت الهزيمة، إىل سبيًال لهم ترتك لم

وملء — هالل بني كان كريم فرس — أعوج إىل املنسوبة الخيل األعوجية: (325)
الخيل إن يقول: السيوف، واملرشفية: الظرف. يف الضمري من حال — املرصاعني يف —
وتنزل الجو يف تعلو ألنها اليوم؛ ملء السيوف وجعل لكثرتها، الطرق مالئة خلفهم كانت
— الواحدي قال كما — وهذا السيوف، كانت النهار كان فأينما الهواء، يف الرضب عند

الوصف. يف وإغراق القول، يف مبالغة
الرأس. أعىل قلة؛ جمع والقلل: للرضورة. — الراء بسكون — الرضبات (326)
للرضب ترفع اليد ألن — الهواء يف صاعدة األبطال من الرضبات توافقت إذا يقول:
يرضبون ال أنهم يعني الهواء؛ يف متصادمة الرضبات بتلك مقطوعة رءوس توافقت —
لهم تخطئ ال الرضبات، تلك قدر عىل املقطوعة فالرءوس رأًسا، بها قطعوا إال رضبة

رأس. قطع عن رضبة
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وأليته: قوادهم. أي الروم؛ بطارقة من بطريق شمشقيق: وابن ترك. أسلم: (327)
يقول: يبعد. وينأى: اليمني. حكاية انثنى: وال للتفسري. هنا: و«أن» ال، أن أي وأال: يمينه.
يف وأبعد فانهزم عنك، يرجع وال ينهزم وال يثبت أنه وآىل بها حلف التي يمينه ترك

وتضحك. منه تسخر ويمينه الهزيمة
وقوله الروح، واملهجة: — بينهما طابق وقد — األدنى ضد األبعد، األقىص: (328)
البعيد النفس يستتم أن يأمل ال نفسه من ليأسه يقول: فرفعه. يرسق، فهو أراد فيرسق:

األجل. أيدي من رسقة القريبة أنفاسه يغتنم فهو — الطويل أي —
الطويلة. التامة الدرع والسابغة: الرماح. والقنا: شمشقيق. ابن عن أي عنه: (329)
يف أي أثنائها: ويف سكون. يف الدائم املطر ديمة؛ جمع والديم: االنصباب. والصوب:
تلطخت وقد سابغة، درع فيه النفوذ من الرماح تمنع يقول: ومطاويها. تضاعيفها
كديمة الدرع هذه يف األسنة وقع جني: ابن وقال عليها. األسنة من تسيل التي بالدماء

تتابًعا. املطر
يف تؤثر الرماح إن يقول: حال. تنفذها: وليس الرماح. صدور العوايل: (330)
وال القرطاس يف تخط أقالم أسنتها كأن حتى جسمه، إىل تنفذها وال تجرحها، أي درعه؛

تخرقه. وال فيه تؤثر
عنه: وزل «ما». ل بيان شجر: ومن وأخفاه. سرته وواراه: املطر. الغيث: (331)
يقول: الخلقة. يف النرس يشبه الكبرية، الجوارح من طائر رخمة؛ جمع والرخم: أخطأه.
فكانت للطري، وألقي لقتل ذلك ولوال الفرسان، يبرصه فلم الشجر يف استرت هرب ملا إنه
يسقى ال بأن أخفاه الذي الشجر عىل ودعا شخصه، فتواري عليه — الطري — تجتمع

املاء.
مثل عن امللوك ألهى يقول: رجعت. وقفلت: املمالك. أصحاب أي املمالك: (332)
واستماع الخمر برشب واشتغالهم لهوهم — الغزوة هذه يف كسبته الذي — الفخر هذا

الغناء.
طرائق، متنه يف سيًفا أي شطب: وذا قفلت. فيها: العامل حال، مقلًدا: (333)
سيًفا فوقه وتقلدت شعارك، الشكر جعلت يقول: والسيف. للشكر «منهما»: يف والضمري
استئناف، إلخ: … تستدام ال فقوله: مثلهما. النعم يستديم يشء وال هللا، أعداء به تجاهد
معرفة أحدهما ألن شطب: وذا هللا، لشكر بوصف وليس استئناف هو العكربي: قال
فجرى والنكرة، املعرفة وصف بني يجمع وال بالجملة، توصف ال واملعرفة نكرة، واآلخر
الجملة. استأنفت ألنك عاقالن؛ هما أي عاقالن؛ رجل وجاءني بزيد مررت قولك: مجرى
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ال بأنها لعلمها تطيعك. صارت دماءهم كأن منهم قتلت ما لكثرة يقول: (334)
قبل دماؤهم لسالت ترضبهم ولم للقتال دعوتهم لو حتى سفكها، أردت كلما منك تمتنع

لك. إجابة الرضب
يقول: غريهما. أو زمانة أو مرض من اإلنسان يصيب ما بالحادثة: يريد (335)
فيهلكون السن، كرب من يهرموا أو أنوفهم حتف يموتوا أن تمهلهم فال قتلهم تعجل إنك
فيهم الحوادث تسابق فأنت بالقتل تفنيهم إنك أخرى: وبعبارة األبدان. أصحاء شبانًا
فيهرم. يكرب حتى تدعه وال أنفه حتف يموت حتى أحًدا منهم ترتك فما والهرم، واملوت
يريد — العني حول ما وهو محجر، جمع واملحاجر: الدولة. سيف اسم عيل: (336)
إىل تسكن ال كبرية نفس عينيه عىل الرقاد نفى يقول: النوم. يف الرؤيا والحلم: — جفونه
يسرتيح ال همته مرتقى وبعد عزمه قوة يف مثله ألن اآلمال؛ بلوغ من تزينه ما وال األحالم
كبري عينيه عن رقاده نفى العكربي: وقال عزيمته. مقتىض إرادته وقوة بنفسه يحقق أن
— يفرح تروى: ويفرج: واللهو. والدعة النوم غريها عن يفرج ونفس عزمه وقوة همته

املهملة. بالحاء
وإما — القائم هو أي محذوف: مبتدأ خرب أنه عىل — بالرفع إما القائم: (337)
الهادي وجهها، عىل ويمضيها يدبرها باألمور القائم هو يقول: «عيل». من بدًال بالجر
والحروب، باألمور قيامه حرض ومن بدا ومن والعجم العرب شاهدت الذي هللا، دين إىل

املهتدي. أي الالزم؛ هدى من الهادي تقول أن ولك الدين. يف وهداه
بالحرم: وأراد للكوفة، اسم وكوفان: الرتاب. أي العفر؛ عىل ألقاه عفره: (338)
الكوفة وملك الرتاب يف يتمرغون وتركهم نجد فرسان قتل الذي ابن هو يقول: مكة.
وواليته إياهم وإفناءه للقرامطة الهيجاء أبي أبيه حرب يعني الواحدي: قال والحرم.
إرادة عىل — فوارسها بقوله — نجد ضمري وأنث العكربي: قال مكة. وطريقة الكوفة
نجد. عىل يعود أن من أجود وهو العرب، لفرسان الضمري يكون أن ويجوز قال: الجهة.
كريم فال كريًما، بعده تطلب فال به وظفرت رأيته متى يقول: تمييز. يًدا: (339)

يًدا. أسخاهم هو إذ الكرام، خاتمة ألنه بعده؛
يسمع، أال به فخليق الشعر، قول فسد قد قال: ثم نفسه، بشاعره: يريد (340)

الشعر. هذا مثل سماع من يتفادى حتى يحمد حينئٍذ فالصمم
ويلك، أصلها وويك: وأعلمني، عرفني يريد وأراني: واتركي. دعي كفي: (341)
فاعل وهم: واإلنكار. التعجب مقام يف تقال كلمة وهي االستعمال، لكثرة الالم فحذفت

1350



امليم قافية

ثالث. مفعول و«ألوما» ثاٍن. مفعول ولومك: أول، مفعول — أراني يف — والياء أراني.
وأنجم املطر. عن أقلعت إذا السماء: أنجمت يقال الواحدي: قال وذهب. أقلع أي وأنجم
استعمله — املتنبي — ولكنه منجم، فؤاد وال الفؤاد، أنجم يقال وال أمسك. أي املطر:
الراحل فؤادي عىل املقيم — الهم أراني فقد عذيل، اتركي للعاذلة: يقول أقام. مقابلة يف
مبنيٍّا «ألوما» يكون هذا وعىل مني، يالم بأن أحق إياي لومك أن — الحبيب مع الذاهب
الذي وهو املليم، من «ألوما» قوم: وقال شاذٍّا، إال املفعول من يبنى ال وأفعل امللوم، من
يف أبلغ وهذا اللوم، واستحقاق اإلالمة يف أبلغ لومك أراني الهم لها: يقول اللوم. استحق
الحبيب مع الذاهب الراحل فؤادي عىل املقيم الهم أراني املعنى الواحدي: وقال الشذوذ.
يقول: فهو اللوم، استماع يطيق ال املحزون أن وذلك عيل، وأشد تأثريًا أبلغ لومك أن —

ربيعة: أبي بن عمر قول إىل نظر وفيه عني، فكفي الحالة، هذه يف أوجع لومك

أوج��د أظ��ه��رت ل��و َوَوْج��ِدَي ِب��نَ��ا َوْج��ًدا َوتُ��ْظ��ه��ُر ت��ق��وُل

لومك كفي أي بنفسه؛ مستغنيًا يكون أن األول املرصاع يحتمل التربيزي: وقال
مضمر؛ بابتداء مرفوًعا «هم» فيكون لنفيس، لوًما منك أكثر أي منك، ألوم أراني فإني

هم. أصابني أي بفعل: أو هم، هذا أي
ونحوله، دقته عىل بذلك ليدل خياًال جسمه جعل «هم»، عىل عطف خيال: (342)
من محًال بجسمي الهوى يرتك لم يقول: حقيقة. عن ال لك يتخيل ملا اسم الخيال فإن

بالفاء. نفي جواب ألنه «ينحله» ونصب السقام، فيه فيعمل ودم لحم
القلب. اضطراب والخفقان؛ والخفوق: «هم»، عىل آخر عطف وخفوق: (343)
وعنى والوجد، الشوق حرارة من فيه ما قلبه: بلهيب ويريد النار، من التهب ما واللهيب:
يف جهنم أن لظننت والوجد الشوق حر من قلبي يف ما رأيت لو يقول: الحبيبة، بالجنة:
بالعاذلة أراد وإن واحدة، والقصة الحبيبة، خطاب إىل العاذلة خطاب من وانتقل قلبي،
حية أبي قول إىل ترى أال الهوى؛ عىل تعذل ال الحبيبة ولكن انتقاًال، يكن لم الحبيبة

النمريي:

ال��م��ع��ش��وِق؟ ب��اْل��َع��اذِل س��م��ع��ت��ْم َه��ل َع��ْم��ٍرو أُمُّ ِع��ْش��ِق��َه��ا ف��ي َع��ذََل��تْ��نَ��ا

محبوبته: وداع يف الدمينة بن هللا عبد قول إىل نظر فيه والبيت
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ج��ه��ن��م ف��ي ُح��ب��ه��ا م��ْن َغ��َدا وق��ل��ب��ي ج��َم��ال��ه��ا م��ن ج��نَّ��ٍة ف��ي ُم��ْق��ل��ِت��ي َغ��َدْت

يقال: مر شجر والعلقم: برقها. أظهرت السحابة: وأبرقت املحبوب. : اْلِحبُّ (344)
له استعار وملا سحابًا، للصدود استعار علقم. مر: يشء لكل ويقال الحنظل، شجر هو
حالوة زالت لوائحه والحت الصدود مخايل ظهرت إذا يقول: برًقا. له استعار سحابًا

مرارة. إىل واستحالت الحب
باسم ليست فورجه: ابن وقال بها، شبب التي اسم داهية: جني: ابن قال (345)
أي بالئها، من به حل ما لعظيم التضجر؛ سبيل عىل اسمها عن بها كنى ولكن لها، علم
البيت، يف رصفها لرتك جني ابن قول والوجه الواحدي: قال عيل. داهية إال تكن لم إنها
هو وإنما فورجه، ابن إليه ذهب ما الوجه أقول: رصفها. الوجه لكان علًما تكن لم ولو
لوجه يقول لذلك. الرصف من فمنعها عليها؛ العلم منزلة نزلها الحبيبة اسم عن كناية
والكرس، الدق والرض: عظمي. دق وما جسدي عىل الهزال تسلط ما لوالك الحبيبة:

عظامي. كرست قد كأني حتى ضعفت فاملعنى: دقاقه، يشء: كل ورضاض
نيس سلوٍّا: عنه وسال وساله «أغناها». قوله: مقابلة يف ذكره الفقري، املعدم: (346)
فقد وصيل، إىل تحتاج فليست عني أغناها قد السلو كان إن يقول: عنه. وذهل ذكره
كبدي، ومن منها — فقري — معدم فأنا كبدي، أحرق هواها ألن كبدي؛ وعدمت عدمتها
كبده سلبت قد أنها يريد الرشاح: بعض وعبارة إليها. فقري وأنا عني سالية أنها أي
وحبيبته؛ كبده عدم فقد وصله إىل تحتاج ال حتى عنه أغناها قد السلو كان فإن بمحبتها،
واحد. واملعدم واملرصم «مرصًما»، جني: ابن رواها ومعدًما هذا، جميًعا. حرمهما قد ألنه
له. مال ال الذي أولئك: كل واملفلس، واملقرت واملعرس واملبلط واملماق املمحمق ومثلهما:
له يكون ال أن يحزن له، مال ال الذي وهو املرضم، كبد له تيجع كأل العرب: كالم ومن

كبده. فأوجعته الكأل هذا يف فريعيها كثرية إبل
ونقيان، نقوان التثنية: يف يقال الرمل، من الكثيب وهو «نقا»، تثنية نقوى: (347)
بالغسل. الثوب ينقى كما وغسله نقاه أصابه إذا املطر ألن نقا؛ الرمل من الكثيب وسمي
نابت — قامتها يعني — غصن هي يقول: الحبيبة يصف تحمل. وتقل: املفازة، والفالة:
مظلًما. ليًال شعرها من تحمل النهار شمس ووجهها ردفيها» «يعني رمل كثيبي عىل

ردفيها، وثقل قامتها، دقة من السابق البيت يف ذكره ما باألضداد: يريد (348)
متشابه شخص يف مجموعة — تضادها عىل — وهذه شعرها، وسواد وجهها، وبياض
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لتجعلني إال حسنه تماثل شخص يف املتضادة األوصاف هذه تجمع لم يقول: الحسن.
لتستعبدني إال يعني: وهواها، عشقها من لزمني ملا أي لغرمي؛ غنًما األضداد هذه
الخلق حسن يف أعضاؤه تشابهت الذي شخصها أراد متشابه» «يف فقوله: قلبي. وترتهن
ما وهو الغنيمة، واملغنم: وهواها. عشقها من لزمه ما وهو الغرام، والغرم: وتناسبه.
أو كسب من اإلنسان يصيبه ما كل يف صار ثم العدو، مال من وأصله اإلنسان، يغتنمه

للحبيبة. الفعل إسناد عىل األضداد» تجمع «لم ويروى: هبة،
األضداد هذه شبه النجوم. تبهر كالشمس بظهوره، وغلب ظهر اليشء: بهر (349)
عند جهًما الندى، لدى طلًقا لألولياء، حلًوا األعداء، عىل مرٍّا كونه من املمدوح بصفات
يقدروا فلم واصفيها غلبت الصفات هذه إن وقال: ذلك، أشبه وما — الحرب يف — اللقاء
لعجزهم أفحمهم ثم محاسنه، ووصف وصفه حاولوا ألنهم واصفيه؛ فأنطق وصفها عىل
من رضب وهذا الشعر، يقول ال الذي واملفحم: اإلنطاق، ضد واإلفحام: إدراكها، عن

التخلص.
عن إليك واعتذر أعطاك بالسؤال سبقته فإن بالعطاء، يبتدرك إنه يقول: (350)
يقال: الكسب، األصل يف وهو — ذنب أي — بجرم أتى كأنه سؤالك، عن عطائه تأخر
ويحتال، ويطلب يتكسب أي ويجرتم: ألهله يجرم وهو كسب، أي واجرتم؛ يجرم جرم
خراش أبو قال كاسبهم، أي وجريمتهم؛ أهله جارم فالن يقال: كاسبهم، القوم: وجريمة

بها: فرسه شبه عقابًا يصف الهذيل

ط��ل��وبَ��ا خ��ائ��ت��ًة ال��ِع��ق��ب��ان م��ن بَ��زِّي ض��م��نْ��ُت غ��دوت إذ ك��أن��ي
ص��ل��ي��ب��ا ج��م��َع��ْت م��ا ل��ع��ظ��ام ت��رى ِن��ي��ِق رأس ف��ي ن��اه��ض ج��ري��م��ة

العقاب: خاتت يقال: منقضة. أي وخائتة: سالحي. أي وبزي: للحرب. أي (غدوت:
والنيق: فرخها. والناهض: كاسبة. بمعنى وجريمة: لخائتة. صفة وطلوبًا: انقضت. أي
بها شبه التي العقاب هذه عن يقول العظام. ودك والصليب: الجبل. يف موضع أرفع
منها يسيل عظامه وبقي أكلته طري لحم من تأكله ما الناهض فرخها تصيد إنها فرسه:

الودك.)
نفسه، من الضعة يظهر أن وهو التواضع، وضده العظمة، إظهار التعظم: (351)
يقول: العظمة. موضع التعظم وضع كما والخساسة، الضعة موضع التواضع ووضع
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أن يف العظمة يرى واملعنى: تكربه، يف واتضاعها تواضعه، يف رتبته وارتفاع رشفه يرى
يتعظم. فليس أي يتعظم؛ أن يف الضعة ويرى يتواضع،

الواحدي: قال املدافعة. وهي املماطلة، واملطال: الجميل. للفعل اسم الفعال: (352)
القول، عىل فعله نرص يقول: الفعال. مقابلة يف ليكون أحسن؛ لكان «املقال»: قال ولو
عىل حرام السؤال أن يظن كأنه يماطل، وال يعد وال يعطي أي املطل؛ عىل وعطاءه
املجاز عىل وهذا الواحدي: قال السؤال. بعطائه يسبق بل السؤال، إىل يحوج وال العطاء،
عن تباعده يذكر أن أراد ولكنه يشء، عليه يحرم بأنه يوصف ال العطاء ألن والتوسع؛

السؤال. إىل اإللجاء
يقول: وتعاىل. سبحانه هللا هو امللكوت: وذو والنفس. األصل بالجوهر: أراد (353)
تصفية توىل تعاىل هللا أن أي هللا؛ عند من ونفًسا» أصًال «أي جوهًرا خلُص الذي امللك أيها
يوجب مدح وهذا الواحدي: قال تعاىل. هللا عند من مصًفى جوهر فهو غريه، ال جوهره
مذهبه، عن املمدوح يستكشف أن أراد أنه وذلك البرش، مدح يف مستكرهة وألفاظ الوهم،
حسن أنه علم أنكر وإن األلوهية، بادعائه املذهب رديء أنه علم بهذا ريض إذا حتى
ابن أما امللكوت، لذي صفة سما: من وأسمى لنفسه. األلوهية بدعوى يرىض ال االعتقاد،
ويجوز قال: عال. من أعىل يا قال: كأنه منادى، هو قال: ألنه للممدوح؛ يجعله فإنه جني

عال. من أعىل أنت قال: كأنه رفًعا، موضعه يكون أن
تكون أن ويجوز املصدر، عىل ونصبها قال: جني، ابن رواية هي الهوتية: (354)
النور ألن واللفظ؛ الرواية يف خطأ وهذا الواحدي: قال «تظاهر». يف الضمري من حاًال
تكون أن ويجوز بمعنًى، وظهر: وتظاهر الهوتية. والرواية صفته، تؤنث فال مذكر
هلل يقولون عربانية، لغة وهي إلهية، والهوتية: بعًضا. بعضه أعان أي تعاون؛ بمعنى
أله من اشتقاقه لكان عربيٍّا كان لو جني: ابن وقال ناسوت. ولإلنسان: الهوت، تعاىل:
— سيبويه قويل أحد يف — تعاىل هللا باسم ا مختصٍّ فصار والالم األلف عليه أدخل الذي
عربيٍّا كان ولو مقلوب، غري والالهوت مقلوب الطاغوت أن إال الطاغوت، بوزن ويكون
تعلم تكاد إلهي نور فيك ظهر قد يقول: والرحموت. الرهبوت بمنزلة فعلوت وزنه كان

وتعاىل. سبحانه هللا إال أحد يعلمه ال الذي الغيب به
ويهم يقول: «يهم». صلة يتكلما: وأن به، مفعول وفصاحة: النور، أي يهم: (355)
سائر بخالف أعضائك من عضو كل من وينطق فيك يتكلم أن لظهوره اإللهي النور هذا
واملعنى: نطًقا، منه عضو كل يف ظهوره جعل أفواهم، من إال ينطقون ال الذين الناس
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أي جني: ابن قال قال: الواحدي، كالم نص وإليك فيك. ذلك النور يفعل لفصاحتك
يجوز من عند وهذا لفصاحتك، نطقت إذا بمدحك يتكلم أن أعضائك من عضو كل يهم
أي وفيك: آخره، يف يتكلم بأن يتعلق — البيت أول يف — وفيك اإلثبات، يف «من» زيادة
من — جني ابن أي — ذكره ما عىل املعنى وليس الواحدي: قال ووصفك. مدحك يف
إال به، يشعر ال واللفظ نطًقا، منه عضو كل يف النور ظهور جعل أنه أحدهما: وجهني؛
ألن فائدة؛ فصاحة» نطقت «إذا لقوله: يكون ال أنه واآلخر: يفعله، ولم به هم يقال: أن

قوله:

ي��ت��ك��ل��م��ا أن م��ن��ك ع��ض��و ك��ل ف��ي��ك وي��ه��م

عن عبارة النطق جعل أنه واملعنى: لغًوا، الباقي ذلك فيبقى املراد، املعنى أفاد
من النور ظهر أنه ال يظهر، لم ولكنه يظهر بأن هم يقول: أن ينبغي وكان الظهور،
القوة به أعني — اإللهي بالنور العضو تكلم كان ملا قوم: وقال بالفعل. األعضاء جميع
النور يهم وقال: إليه الفعل أضاف وغريه اللسان لنطق املوجب هو وكان — الناطقة
ينطقون ال الذين الناس سائر بخالف أعضائك من عضو كل من وينطق يتكلم أن فيك
النور يفعل لفصاحتك واملعنى: نطًقا. منه عضو كل يف ظهوره جعل أفواههم، من إال

ذلك.
ثم الحلم. يف أني أظن وغرابته منك أرى ما لعظم ولكن مستقيظ، أنا يقول: (356)
امتحانًا. األلوهية له يثبت أن يريد بك؟! أحلم حتى باإلله يحلم من وقال: ذلك عن عدل
أن وذلك لرؤيته؛ استعظاًما هذا قال النوم، يف أراك أني وأظن أبرصك أنا الرشاح: وعبارة
يرى ال هذا مثل أن أي حلًما، هذا أرى قال: رؤيته وأنكر يعجبه شيئًا رأى إذا اإلنسان

اآلخر: قال كما وهذا اليقظة. يف

أن��ا؟! وه��ذا ِع��ي��انً��ا أراه ال��ذي ه��ذا م��ك��ة أبَ��ْط��ح��اء

نائًما ال يقظان ذلك رأى أنه حقق ثم رأى، مما متعجبًا استفهم الواحدي: قال
أحد النوم يف يراه وال تعاىل، هللا برؤية أحد يحلم ال واملعنى: البيت، باقي هذا عىل يدل
وهذه الواحدي: قال أنت. ترى ال كذلك النوم، يف تعاىل هللا يرى ال كما أي أنا؛ أراك حتى
فإن النوم، يف تعاىل هللا رؤية إنكار يف غلط هو ثم حد، وتجاوز وإفراط مذمومة مبالغة
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ملًكا أن ويروى كتبهم. يف الرؤيا تلك حكم املعربون ذكر وقد بذلك، تواترت قد األخبار
فيها يتكلموا فلم املعربين عىل رؤياه فقص مات، قد تعاىل هللا أن نومه يف رأى امللوك من
يف مات قد الحق أن رؤياك تأويل أعلمهم: كان من قال حتى رأى، ملا استعظاًما بيشء
ظلمه عن فرجع قال كما أنه امللك فعلم الحق، هو هللا بأن وذلك وجورك، لظلمك بلدك

وتاب.
من أعاينه ما عيل عظم قد يقول: السابق. البيت يف ذكر ملا تأكيد البيت هذا (357)
املعاين صار حتى به أسمع ولم مثله أَر لم إذ رأيت؛ فيما شككت حتى وحاله املمدوح

يرى. ال أي بالعيان، يدرك ال الذي املظنون كاملتوهم
العدو من أنت تنتقم كما منه ينتقم كأنه مالك يفرق جودك إن يقول: (358)
الواحدي: قال فيهم. مفرقة ألنها األيتام؛ عىل نعم أموالك يف النقم تلك أن غري بإهالكه،

الناس. من صنف عىل مقصور اليتامى ألن وأشمل؛ أعم لكان الربايا عىل قال: ولو
و«ذا» «ليس» عمل العاملة النافية «ما» من مركبة — املرصاعني يف ذا— ما (359)
بيت يقول وحتى الجنون، إىل الناس ينسبه حتى جوده يف يفرط هو يقول: اإلشارية.
قول هذا ومثل شيئًا. فيها يدفع ولم املسلمني مال بيوت فرق ألنه مسلًما؛ هذا ليس املال:

نواس: أبي

ص��ح��ي��ح ه��ذا م��ا ق��ي��ل: ح��ت��ى ب��األم��وال ُج��ْدت

فقال: آخر موضع يف بذلك رصح وقد العقل. صحيح هذا ما نواس: أبو يريد

ُح��ْم��ق��ا ال��ن��اس ح��س��ب��وه ح��ت��ى ب��األم��وال ج��اد

فقال: تمام أبو وتبعه

م��ح��م��وُم أن��ه ظ��ن��نَّ��ا ح��ت��ى وال��نَّ��َدى ب��ال��م��ك��ارم ي��ه��ِذي زال م��ا

قول من املعنى هذا وأصل فساًدا، الطائي زاده وقد بارد معنى وهذا الواحدي: قال
العنربي: أيوب بن عبيد
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م��ظ��ع��ون أه��ل��ه ب��َه��ْودج ج��م��ٌل ك��أن��ه��ا ال��س��ن��ام تَ��اِم��ك��ُة ح��م��راء
ي��م��ي��ُن ال��غ��داَة ُع��َم��َر ي��َدْي ك��ل��ت��ا ي��م��ي��نُ��ه ال��َوداع ع��ن��د ب��ه��ا ج��ادت
م��ج��ن��وُن أو اْل��ِخ��ي��م ك��ري��م إال م��ث��ل��ه ف��ي م��ث��ل��ه��ا يُ��ع��ط��ي ك��ان م��ا

تامك: وناقة تامك، فهو وارتفع طال أي الصحاح: ويف وتزوى. اكتنز السنام: (تمك
السنام.) عظيمة

يقول: الرتجمان. مثل اليشء عن املعرب واملرتجم: ذكرته. بمعنى كذا: أذكرته (360)
من إىل تحتاج فلست تذكري، غري من تعلمها ألنك بحاجة؛ إذكار إىل يحتاج ال مثلك إن
تمام: أبي قول من املعنى وهذا لك. إذكاًرا اإلذكار ترك فيكون منك، يراد عما لك يرتجم

ال��ت��ق��اض��ي ب��ت��رك ت��ق��اض��ي��تُ��ه ءِ ال��م��ر ع��ل��ى ع��ْون��ي ك��ان ال��ج��ود وإذا

املخيط. يلبس ال ألنه العري؛ وزيه والعمرة، بالحج اإلحرام من املحرم: (361)
يصيب ال املحرم أن يريد أن ويجوز بالفقر؟! شقي عريان أنت متى إىل لنفسه: — يقول
وهو الواحدي: قال األعداء؟ قتل عن أكف متى إىل يقول: فهو صيًدا، يقتل وال شيئًا
االستفهام، وعن اإلخبار عن عبارة يقع وهو السكون، عىل مبني اسم و«كم»: هذا، الوجه.
كم إىل قال: فكأنه العكربي: قال الساكنني. اللتقاء ال للقافية وحركته استفهام. هنا وهو

التواني؟
الحرب يف تقتل لم إن يقول: العز. وطلب والقتال الحرب عىل منه حث هذا (362)
تبقى أن من خري الحرب شدة عىل تصرب فألن أي والهوان؛ الذل يف كريم غري مت كريًما

الذل. يف املوت من تنجو ال ثم
العسل. من خالياها من يجتنى ما النحل: وجنى الحرب، أسماء من الهيجا: (363)

العسل. يستحيل كما املوت يستحيل رشيف بدار الحرب إىل بادر يقول:
اآلخر: قال كما الشيب. بالضيف: أراد (364)

رح��ْل إْل��ًف��ا ال��ل��ه وأس��ت��ودع ن��زْل ب��ض��ي��ٍف وس��ه��ًال أه��ًال

جمع واللمم: املستحي. املنقبض واملحتشم: نزل. وألم: والشباب.] الشيْب [يريد:
شائًعا رأسه يف ظهر الشيب إن يقول: باملنكبني. وألم األذن شحمة جاوز الذي الشعر ملة؛
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فضل ثم «محتشم»، قوله معنى هو هذا ومهلة، تراٍخ يف يظهر أن غري من واحدة دفعة
البحرتي: قال كما الشيب. فعل عىل بالشعر السيف فعل

ب��َم��ف��ِرق��ي ح��ل ال��ش��ي��ب ب��ي��اِض م��ك��ان ل��ِق��ي��نَ��ن��ي ي��وم ال��س��ي��ف ب��ي��اَض وِددُت

وهو: قبله، البيت يف املذكورة الغواني أي (لقينني:

ب��م��ع��ت��ق) ال��غ��وان��ي رق ِم��ن ال��ق��ل��ب وال ِب��ُم��ْط��ِم��ِع ال��غ��َوان��ي وص��ل م��ا أِج��دَك

إنما الواحدي: وقال به.» الشيب نزول من إليه أحب برأسه السيف نزول «جعل
الشعر، ألوان أقبح وذلك يبيضه، الشيب ألن الشيب؛ فعل عىل بالشعر السيف فعل فضل
قوله: ظاهر أن عىل اللحم. قطع إذا حمرة يكسبه والسيف بالحمرة، تغيريه حسن ولذلك
األبيض؛ الشعر من أحسن بالسيف املقطوع الشعر أن يوجب باللمم»: منه فعًال «أحسن

اللحم. قطع إذا حمرة يكسبه وإنما قطعه، الشعر صادف إذا السيف ألن
بُْعًدا ﴿أََال تعاىل: قال وهلك. ذل إذا — فرح باب من — بعًدا يبعد بعد يقال: (365)
األول: بالبياض وعنى تمييز. وبياًضا: دعاء. بعدت؛ وقوله: ثَُموُد﴾. بَِعَدْت َكَما لَِّمْديََن

تمام: أبي قول معنى يريد الحميدة. املعاني وبالثاني: الشيب. بياض

أس��ف��ُع أْس��ود ال��ق��ل��ب ف��ي ول��ك��ن��ه ن��اِص��ٌع أب��ي��ض ال��ع��ي��ن ف��ي م��ن��ظ��ٌر ل��ه

قوله: وهو هذا، يشبه ما الثلج بياض يف املتنبي قال وقد

س��وداء ب��ب��ي��اض��ه��ا ف��ك��أن��ه��ا

يقول: الشهر. آخر من لياٍل لثالث اسًما ويكون الظالم، بمعنى ظلمة، جمع والظلم:
به يوري ملا الظلم. من سواًدا أشد وهو ورسور نور فيه ببياض ليس الشيب بياض إن

قوله: يف الرشاح جميع ذهب وقد الواحدي: قال األمل. وقطع األجل حلول من

ال��ظ��ل��م م��ن ع��ي��ن��ي ف��ي أس��ود ألن��ت

الراجز: قول نحو يف الكوفيون أجازه الذي الشاذ من هذا أن إىل
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إب��اض ب��ن��ي أخ��ِت م��ن أب��ي��ُض

وقبله: العجاج بن لرؤبة رجز إنه (قيل:

ال��ف��ض��ف��اِض ِدْرع��ه��ا ف��ي ج��اري��ة ال��م��اض��ي رم��ض��ان ف��ي أت��ى ل��ق��د
إب��اض ب��ن��ي أخ��ت م��ن أب��ي��ُض ب��اإلي��م��اض ال��ح��دي��ث ت��ق��ط��ُع

وبعده:

َرض��راض ك��ف��ل ذاُت ق��بَّ��اءُ ب��اْل��َخ��ض��اض زي��ن ال��غ��َزاِل م��ث��ُل

أباض: بني وأخت الواسع. والفضفاض: القميص. والدرع: أتى. فاعل جارية:
الضامرة والقباء: الحيل. من نوع والخضاض: قوم. أباض وبنو بالبياض، معروفة
ما واإليماض: اللحم. الكثري والررضاض: الخرص. دقة وهو القبب من فعالء البطن
وتقطع ملعانه، يف الربق بوميض وشبهه واالبتسام، الضحك عند أسنانها بياض من يبدو
ونظروا حديثهم قطعوا حديث عىل الناس وكان ابتسمت إذا أي باإليماض: الحديث
يصفها بالتبسم، حديثها تقطع وأنها املحدثة، هي تكون أن ويحتمل ثغرها، حسن إىل
أي — إليهم فأومضت تحدثوا إذا أنهم املعنى: وقيل: الخلق. وسماحة الوجه بطالقة

حديثهم.) فقطعوا عينيها حسن شغلهم — نظرت

ط��بَّ��اخ ِس��ْرب��ال أب��ي��ض��ه��م ف��أن��ت أك��ل��ه��م واش��ت��د َش��تَ��وا ال��رج��اُل إذا

هكذا: وتروى هند، بن عمرو الحرية ملك بها هجا العبد بن لطرفة أبيات (من

ب��ذاخ ك��ل إال ال��م��ل��َك ي��ص��ل��ُح ال إذا أب��وك م��ن ف��أخ��ِب��ْر ه��ن��ٍد اب��ُن أن��ت
ط��ب��اخ س��رب��ال وأب��ي��َض��ه��م ِق��دًم��ا ش��رف��ن��ي ك��ان ف��ن��ص��ر نَ��ص��ر ق��ل��ت: إن
أس��ن��اخ أس��ن��اخ ل��ك��م ال��م��خ��ازي وف��ي ورق وال ظ��ل ل��ك��م ال��م��ع��ال��ي ف��ي م��ا

باألكل: أراد أكلهم واشتد وقوله: منحول. الشعر هذا الكلبي: ابن قال أخر. أبيات مع
— الهمزة بفتح — أكلهم روى ومن أسعارهم، غلت أي الهمزة؛ مضموم وهو القوت،
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بعد إال الطعام يجدون ال شتوا إذا أنهم معناه يكون وقد املأكول، بمعنى األكل جعل
القميص. والرسبال: األكل. يف بالغوا وجدوه فإذا وجوع وشدة جهد

األسعار وغلت املرية وانقطعت الترصف من يمنع الذي الشتاء فصل دخل إذا يقول:
ما عىل طبخه لكثرة السود؛ كريًما كنت ولو للؤمك، نقي، طباخك فرسبال القوت، واشتد

اآلخر: قول املعنى هذا ومثل الطباخني. رسبال من عهد

ت��دن��س ال ت��ألأل ب��ي��ض ء ال��ش��ت��ا ع��ن��د ط��ه��ات��ك ث��يَ��اب
أخ��رس م��ن��ج��ح��ر وك��ل��ب��ك ط��ارق ي��ع��ره��ا ل��م وِق��درك

األصل.) سنخ: جمع واألسناخ:
آخر يف الثالث الليايل والظلم: السود. واحد هنا: ها أسود يقول: العرويض وسمعت
الليايل تلك من واحد عندي أنت شيبه: لبياض يقول ظلم. ثالث لها: يقال التي الشهر
يف أسود ألنت يكون أن يمكن وقد فقال: هذا، يقارب ما قال قد جني ابن أن عىل الظلم.
وهذا أحرار، من كريم هو تقول: كما الظلم، من فقال يصفه ابتدأ ثم ا، تامٍّ كالًما عيني

الليايل. الظلم: يجعل لم أنه غري العرويض، ذكره ما يقارب
وتغذيتي: مقدم، خرب قاتلتي: وبحب قتله، حبها ألن حبيبته؛ بقاتلته: يريد (366)
يكونا بأن فالرفع والجر، الرفع يحتمالن الشجري: ابن قال وشيبي: وهواي مؤخر. مبتدأ
جالًسا، زيًدا رضبي تقول كما الخربين، مسد ا سدَّ حالني و«بالغ» و«طفًال»، مبتدأين،
الحب من إبدالهما عىل والجر الحلم، بالغ كنت إذ وشيبي طفًال، كنت إذ هواي وتقديره:
هذا عىل الحالني يف والعامل بمعناه، كان إذ الحب من الهوى إبدال وحسن والشيب،
هويت بأن والشيب قاتلتي بحب تغذيتي والتقدير: — وشيبي هواي — املصدران القول:
إن يقول: الشيب. ووقت املحبة وقت الثاني املرصاع يف بني وقد الحلم، بالغ وشبت طفًال
حني وشبت طفل، وأنا هويت بقوله. ذلك بني ثم — والشيب الحب — بهذين تغذيتي

غذائي. فصارا الهوى من قاسيت ما لشدة احتلمت؛
شاخًصا. كان ما والطلل: باألرض، الصًقا كان مما الديار أثر الرسم: (367)
تسليٍّا، فأسأله دارها، رسم يذكرني رسم كل يقول: رأسها. املرأة به تغطي ما والخمار:

تقتلني. أي دمي — تسيل — فرتيق تذكرنيها، خمار ذات وكل
إذا شعبته قولهم: من الفراق، بمعنى مصدر والشعب: املنشق، املنصدع: (368)
يعني وفاء؛ عن فراقي عىل تحًرسا الوداع عند تنفسْت يقول: املجتمع. وامللتئم: فرقته.
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فحذف فراق وحزن يريد مجتمع، غري وفراق منشق، غري صحيح وفاء من قلبها يف عما
— يجتمع ال — يلتئم ال فراق وهم صحيح، وفاء عىل منطوية كانت أنها أي املضاف؛
معي كانت ألنها بالقلوب»؛ «ال باألجساد افرتقنا إنا واملعنى: هذين. عن تنفسها وكان
فراق عن املعنى: ويكون القبيلة، بالشعب: يريد أن ويجوز الواحدي: قال الوفاء. عىل

وجه. كل يف وتفرقهم الرتحالهم مجتمع؛ غري شعب
يعني التقبيل؛ حال يف بدموعها دموعي امتزجت حتى جميًعا بكينا يقول: (369)
كقولك: الحال، عىل: «فًما» ونصب التقبيل. حال دموعهما اختلطت حتى تقاربا أنهما
يمزج ما املزاج؛ بمعنى مصدر الواحدي: قال ومزج: مشافهة. أي ِيف؛ إىل َفاُه كلمته

بها. ممتزجة أي دموعها؛ مازجة دموعي يقول: الفاعل. به سمى باليشء،
املطر «صاب قولهم: من نزل، أي وصاب: الفم. أي التقبيل؛ موضع املقبَّل: (370)
ريقها إن يقول: وأصابه. صابه يقال: أصاب، بمعنى يكون أن ويجوز صوبًا»، يصوب
ألحيا األرض عىل وقع لو حتى به، حيي العاشق ذاقه إذا الحياة، ماء فهو طيب، عذب

يقول: إذ لألعىش، املعنى هذا وأصل السالفة. األمم من املوتى

ق��اِب��ِر إل��ى يُ��ن��ق��ْل وَل��ْم ع��اش نَ��ْح��ره��ا إل��ى َم��يْ��تً��ا أس��ن��َدت ل��و

يف وهو دموعها، بالطل: ومراده للبكاء. متهيأة ومجهشة: تنظر. ترنو: (371)
به تشبه أحمر، نور له الشجر، من رضب هو قيل: والعنم، الخفيف. املطر األصل:

النابغة: قال املخضوبة. األصابع

يُ��ع��ق��د ل��م أغ��ص��ان��ه ع��ل��ى ع��ن��م ب��ن��ان��ُه َك��أَنَّ َرْخ��ٍص ��ٍب ب��ُم��َخ��ضَّ

لينها.) األنامل: (رخاصة
ثمر العنم؛ وقيل: بري: ابن قال دود. ال نبت أنه عىل يدل هذا الجوهري: قال
يكون العقيق) خرز كأنه مدور أحمر ثمر له الشوك، شجر من شجر (العوسج: العوسج
وقيل: بعد، يدرك لم يريد: يعقد لم النابغة: قال ولهذا وعقد، نضج إذا يسود ثم أحمر

قال: الشامي، الخروب أطراف هو

ال��م��س��وِك ب��ال��ع��ن��م ال��ط��ف��ِل ل��ه��اَة أم��ال��ْت ِب��م��رِض��َع��ٍة أس��م��ُع ف��ل��م
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جعل الحمرة. شديدة زهرة لها خرضاء صغرية شجرة العنم: القدم: األعراب وعن
محمرة بنانها أطراف وبالعنم: خدها، بالورد: وأراد لسوادها، ظبي عني عينها املتنبي

نواس: أبي قول من البيت ومعنى بالخضاب.

أتْ��َراِب ب��ي��ن ش��ج��ًوا ي��ن��َدُب َم��أتَ��ٍم ف��ي أب��ص��ْرُت ق��م��ًرا ي��ا
ب��ع��نَّ��اِب ال��وْرَد وي��ل��ط��م نَ��ْرِج��ٍس ِم��ْن رَّ ال��دُّ ف��ي��ل��ق��ي ي��ب��ك��ي

الرومي: البن ومثله

َوْرِد ع��ل��ى نَ��ْرِج��ٍس ِم��ْن يَ��ْق��ُط��ُر ن��ًدى ق��ْط��ُر ال��دُم��وع ِت��ل��َك ك��أنَّ

بقوله: الدمشقي الوأواء فيه وأحسن

ب��ال��بَ��َرِد ال��ُع��نَّ��اب ع��ل��ى وََع��ض��ت َوْرًدا وس��ق��ْت نَ��ْرج��س ِم��ْن ل��ؤل��ًوا ف��أْم��ط��َرت

ونصب وأمهله، دعه أي زيًدا: رويد يقال: ومه، صه بمنزلة فعل اسم رويد: (372)
أي منصفة، غري تحكمي أن أي حكمك؛ فيه: والعامل حال، منصفة: وغري به، «حكمك»
ومن النداء. حرف فحذف منصفة» غري «يا يريد: مضاًفا نداء يكون أن ويحتمل ظاملة.
التمييز. عىل نصب موضع يف إنه تقول: أو حاكمة، أفديك أي الحال: موضع يف حكم:
بالناس أفديك قال: ثم لنا، ظاملة وأنت علينا حكمك أقيل أو دعي يقول: زائدة. و«من»

الحكم. يف عيل جرت وإن إيل حبيبة أنت يعني حاكم. من كلهم
ظاهر يف وافقتني يقول: وكتمه. سرته اليشء: وأجن الصرب، نقيض الجزع: (373)

الناشئ: يقول كما وهذا وجعه. من أضمرته ما تضمري ولم للفراق الجزع

اْخ��ت��ل��َف��ا؟! ِل��َم ف��ق��ل��ب��انَ��ا ِش��ع��ري ل��ي��َت ي��ا ائ��ت��ل��ف��ا ق��ِد ب��ال��ش��ك��وى ول��ف��ُظ��ِك ل��ف��ظ��ي

يقول ذكرت، كما أو جرى كما األمر كان إن تأويله: الزجاج: قال إذن: (374)
إكرامه، وقع تصف ما عىل األمر كان إن أي أكرمه؛ إذن فتقول: إليك، يصري زيد القائل:
أجننته ما األلم من أجننت لو قال: كأنه األلم، تجِن لم أنها ذكر أنه هنا: ها وتأويلها
حسنك، ألذهب أي األلم؛ أجزاء من جزء أقل الحسن ثوب — سلبك أي — لبزك إذن
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الثوب؛ ثنى وإنما السقم. ثوب ويكسوك حسنك نضارة يذهب ما أثره من عليك وظهر
وكساك قال: فكأنه الحلة، ويسمونهما للعرب، ورداء إزار ثوبان: اللباس يف العادة ألن

كساني. كما السقم حلة
ويقال: برفق، دفعته إذا تزجية اليشء زجيت (يقال: الوقت تزجية التعلل: (375)
أجتزئ القوت من بقليل دافعتها أيامي: وزجيت تدافعها، كيف أي األيام؟ تزجي كيف
فالن يقال: اليشء. بعد اليسري باليشء به) اكتفيت بكذا: تزجيت ويقال: وأكتفي، به
من ليس يقول: اليد. ذات وقلة الفقر واإلقالل: ودهره. وقته به يميض أي بكذا: يتعلل
باليسري، أقنع أن وال يكون ال لعله أرجوه بيشء الوقع وأدافع اآلمال أتزجى أن عادتي

الدؤيل: األسود أبو قال كما املال طلب يف ويسافر الكثري، يطلب أنه يعني

ال��دِّالء ف��ي َدل��وَك أل��ِق ول��ِك��ْن ب��ال��ت��م��نِّ��ي ال��َم��ِع��ي��َش��ِة َط��ل��ُب َوَم��ا

العكربي: قال فيه. وتحدث منه تتولد التي ونوائبه رصوفه الدهر: بنات (376)
إذا سفر؛ ابن هذا فيقولون: به، يعرف شيئًا فعل فيمن واألخوة البنوة تستعمل والعرب
تدعني النوائب أظن ال يقول: األضياف. وأبو معروف، أخو وهو لألسفار، معتاًدا كان

واألنصار. باملال يتقوى أن وذلك إيل؛ طريقها بسد نفيس عن أدفعها حتى
الذبياني: النابغة قول ومنه وأهلكه، عليه أتى الدهر: عليه أخنى (377)

لُ��بَ��ِد ع��ل��ى أخ��ن��ى ال��ذي ع��ل��ي��ه��ا أخ��ن��ى اح��ت��م��ل��وا أه��ل��ه��ا وأْض��ح��ى خ��الءً أْض��ح��ت

بلغه مما إليه ويعتذر املنذر، بن النعمان بها يمدح الذبياني للنابغة قصيدة (من
أولها: التي وهي عنه،

األبَ��ِد س��ال��ُف ع��ل��ي��ه��ا وط��ال أق��وْت ف��ال��س��ن��د ب��ال��ع��ل��ي��اء م��يَّ��َة داَر ي��ا

يف عاد بعثته الذي هو لقمان أن العرب وتزعم عاد. بن لقمان نسور آخر هو ولبد:
من سمر بعرات سبع بقاء بني لقمان خري أهلكوا فلما لها، يستسقي الحرم إىل وفدها
بعده خلف نرس هلك كلما أنرس سبعة بقاء أو القطر، يمسها ال وعر جبل يف عفر أظب

لبًدا.) يسمى نسوره آخر فكان النسور فاختار نرس،
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تلمني ال الفقر: يف المه ملن — يقول الفقر. عن كناية الحال: ورقة الغنى. والجدة:
الغنى. وسلبني مايل عىل أتى الذي الدهر َولُِم

كقولهم مصدًرا، املفعول يكون وقد الحصول، بمعنى مصدر املحصول: (378)
أي املقام؛ عليه دل محذوف لفعل مفعول جود» «وذكر وقوله: عقل. أي معقول له ليس

باب: من فهو جود، ذكر وأسمع

ب��اِرًدا وم��اءً ِت��ب��نً��ا َع��َل��ْف��تُ��َه��ا

هكذا: عجًزا له وأورد صدًرا، العيني جعله بارًدا، ماء وسقيتها أي بارًدا: (وماء

ع��ي��ن��اه��ا ه��م��ال��ًة ش��ت��ت ح��ت��ى
وارًدا ع��ن��ه��ا ال��رح��ل ح��ط��ط��ُت ل��م��ا وص��دره: ع��ج��ًزا، غ��ي��ره وج��ع��ل��ه

هملت من وهمالة: شتاء. أقامت وشتت: الرمة. لذي إنه وقيل: قائله. يعرف وال
دمعها.) صبت إذا العني

لهم، عقل ال كالغنم التحصيل عند أنهم غري الناس صورة عىل قوًما أرى يقول:
السيد قول من وهذا الفعال. دون الكالم عىل إال منه أحصل ال ولكن الجود، ذكر وأسمع

الحمريي:

وال��ب��ق��ِر ال��ش��اء َوبَ��ي��ن ال��ح��م��ي��ر ب��ي��ن أدٍب م��ن ��ع��ُت َج��مَّ م��ا ال��ل��ه ض��ي��ع ق��د

فهو والنكاح والرشب األكل همته كانت من الحكيم: قول من وهو العكربي: قال
ذلك. غري شيئًا تفعل لم تريده ما وبني بينها خيل متى أنها نعلم ألنا البهائم؛ بطبع

أصلها واملروة: — السابق البيت يف — «أناًسا» عىل معطوف مال: رب (379)
وهي الثانية، يف األوىل تدغم واوان، فيبقى الهمزة تخفف مروءة، ذو امرؤ يقال: الهمز،
ولم مروءة له ليس ماٍل صاحب وأرى يقول: الغنى. واإلثراء: الرجولية. وكمال النخوة
كثرة عند املروءة يكثر لم أي الفقر؛ بعد أثرى حتى املال من استكثر كما منها يستكثر
قول من املعنى وهذا الفقر. من استغنى يقال: كما هو العدم»، من «أثرى فقوله: املال.

تمام: أبي
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ُم��ع��ِدُم ال��م��روءَِة م��ن ال��ُم��ق��لِّ أنَّ ي��رى ب��ْل ُع��ْدًم��ا اإلْف��الَل ي��ح��َس��ُب ال

سمي وبه الشجاع. والصمة: حده. السيف: ومرضب السيف. نصل النصل: (380)
سيصحب يقول: ينكشف. وينجيل: صمة. جمع والصمم: الصمة. بن دريد أبو الصمة:
إذا أنه يعني الشجعان. أشجع أني للناس ويتبني املضاء، يف حده مثل رجًال مني السيف

الشجعان. أشجع أنه أي األشجع؛ عمل وعمل السيف مضاء مىض الحرب قصد
ربت، يف: كما التاء، عليها فزيدت «ال» فيها واألصل ليس، بمعنى الت: (381)

وأنشد: بها، يجر من العرب من جني: ابن قال وثمت.

ب��ق��اء ح��ي��ن ل��ي��َس أن ف��أج��ب��ن��ا أَواٍن َوَالَت ُص��ل��ح��ن��ا ط��ل��بُ��وا

الجزء يف راجعها قصيدة، من اإلسالمي الشاعر النرصاني الطائي زبيد ألبي البيت
هناك. «الت» عىل الكالم وراجع السلفية، طبعة «الخزانة» من الرابع

يف الدخول وهو االقتحام، بمعنى كذلك، واملقتحم: االصطبار. بمعنى واملصطرب:
أي نفيس، أقحم أي أقحم: فاآلن اصطبار، يبَق لم حتى الصرب تكلفت يقول: اليشء.
هذا وعىل اقتحام. يبقى فال مرادي أدرك حتى الحروب يف وأوقعها املهالك أوردها
من — يقحم قحم ورد وقد أقتحم، أي أقحم؛ تقرأها: أن ولك محذوف. «أقحم» فمفعول

اقتحم. بمعنى — خضع باب
يسهم وجهه سهم يقال: الحرب، شدائد من يلحقها ملا متغرية ساهمة: (382)
أهوال من الخيل ألكلفن يقول: حالية. إلخ: … أقوم والحرب وجملة: تغري. إذا سهوًما:
شديدة. أي القدم؛ عىل الساق كانتصاب قائمة الحرب وألتركن ألوانها له تسهم ما الحرب
الجملة عىل عطف والجملة: للخيل، والضمري: يخرقها. يروى يحرقها: (383)
يف يعمل والطعن يقول: الجنون. واللمم: الصياح. والزجر: السابق. البيت يف الحالية
الحرب يف اقتحامها عند بها الصياح أي — والزجر يحرقها، كأنه حتى النار عمل الخيل
يريد جنونًا. بها كأن حتى — يحركها أي — ويقلقها التأخر، عن يمنعها — املاء يف أو
وال تستقر ال إذ مجنونة، فكأنها الزجر وخوف الطعن ألم من يلحقها ملا تضطرب أنها

تثبت.
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عبوس. يف كرش وكلح: الرماح. والعوايل: الجرح. هو الذي الكلم من كلمتها: (384)
— قطرة أي — نزية منه نزت وربما اللبن، كهيئة منه خرج اعترص إذا شجر والصاب:

الهذيل: ذؤيب أبو قال البرص، أضعف وربما نار، شهاب كأنها معني يف فتقع

م��ذب��وح ال��ص��اُب ف��ي��ه��ا ع��يْ��ِن��َي ك��أنَّ ُم��ش��ت��ج��ًرا ال��ل��ي��َل ف��ِب��تُّ أِرق��ُت إن��ي

(يروى:

م��ش��ت��ِج��ًرا ال��ل��ي��ل وب��تُّ ال��خ��ل��يُّ ن��ام

مشقوق أي ومذبوح: همه. لشدة مذكًرا حنكه تحت يده يضع الذي واملشتجر:
الشق.) الذبح: وأصل معصور،

شد قد الصاب فكأن الرماح، جراح من أصابها ملا أفواهها فاتحة عابسة هي يقول:
مذرور. ويروى: معصور، يروى ومعصوب: مرارته. تجد فهي لجمها عىل

له وأدلت األمور. يف املايض واملنصلت: ألتركن، بقوله: متعلق منصلت: بكل (385)
رجل بكل قائمة الحرب ألتركن يقول: الدولة. له جعلت حتى عليه أعنته أي كذا: من
الذين الخدم من الدولة أعطيته حتى السلطان عىل خروجي انتظر طاملا األمور يف ماٍض

السلطان. عىل وخرجوا العراق تملكوا الذين األتراك بهم يعني اإلمارة. يستحقون ال
مبتدأ خرب أنه عىل بالرفع وإما ملنصلت، التبعية عىل بالجر إما شيخ: (386)
تركه. يحرم وال فعله يحسن ما وهي الفرض، خالف والنافلة: شيخ. هو أي محذوف؛
القطاع: ابن وقال الخدم. دولة يزيل حتى الدين يعتقد ال ممن هذا بمثل يستعني أنه يريد
عىل أنترص يقول: الناس. من الشيوخ واحد هنا: «الشيخ» قال: الديوان فرس من كل
للدماء، سافك للمحارم، مستحل بالعواقب، يبايل ال أموره، يف ماٍض شيخ بكل أعدائي
وكذلك أسمائه، من الشيخ فإن السيف، هنا الشيخ أن املعنى وإنما أشبه. بالهجاء وهذا

قطيب: بن جساس واسمه — البرصي املقدام أبو قال العجوز،

واألب��ط��اال ال��ُم��ع��ل��م��ي��ن ي��ْض��ِرُب ش��ي��ٍخ ك��فِّ ف��ي رأيْ��ُت ش��ي��ٍخ ُربَّ
ج��م��اال ل��ألم��ي��ر ال��ك��ْل��ُب ُج��ِع��َل ك��ْل��ٍب َف��ِم ف��ي رأيْ��ُت وع��ُج��وٍز
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شيًخا سمي وقيل: بالقدم، السيوف يمدحون ألنهم لقدمه؛ شيًخا السيف سمي
فضة أو ذهب من مسمار والكلب: العجوز. يف املعنى وكذلك بالشيب، تشبيًها لبياضه
مقبض مسمار الكلب األعرابي: ابن قال العرب: لسان يف جاء السيف، قائم يف يجعل
فوق ما والكلب السيف، نصل العجوز وقيل: العجوز، له: يقال اآلخر ومعه السيف

فضة. أو كان حديًدا جانبيه، من النصل
يريد: ورامته: الجيش. من الفرقة كتيبة؛ جمع والكتائب: الغبار. العجاج: (387)
واألصل الفعل، وأوصل الجر حر فحذف عنها، هو يزل ولم عنه زالت أي عنه؛ رامت

األعىش: قال كما الجر، بحرف استعماله

تَ��ِرْم ل��م إذا ب��خ��ي��ر ف��إن��ا ع��ن��ِدن��ا ِم��ْن ِرْم��َت ف��ال أب��ان��ا

تربحه. ال أي ترمه؛ ال ويقال: برحه. أي ريًما؛ يريمه رامه يقال: الجوهري: وقال
إن يقول: األعىش. بيت وأنشد بمعنًى. فالن، عند من ورمت فالنًا رمت ويقال: قال: ثم
للكباش، هو إنما والنطح والواحدي: جني ابن قال هو. ينهزم وال عنه تنهزم األبطال
بالنطح: أراد ولكنه أليق، لكان رميت أو صدمت كلما قال: ولو األسود، يف يستعمل وال

القتال.
املطر وهي ديمة، جمع والديم: وملعان. بريق لها التي سيوفه يريد بارقتي: (388)
بروق ضوء عىل يزيد ضوءها فإن الحرب يف ألعدائي سيويف برقت إذا يقول: الدائم.
عن البالد تستغني حتى الدم سيالن ذلك مع ويكثر الربوق، الناس تنيس حتى السحاب
أحد قاله لو حتى بالحماقة مشبع كالم وهذا العكربي: قال الدماء. من أصبه بما األمطار
وأرباب وحماتها، األرض ملوك وهم ذلك، إىل لنسب أيوب بني أو أرتق بني أو بويه بني

ووالتها. املغازي
يروى: نفس: ويا الهالك. والردى: — وروًدا يرد املاء ورد من — أمر ردي: (389)
يقول خاصة. اإلبل والنعم: شاة. جمع والشاء: النفس. والحوباء: حوباء. يا أي حوباء؛
إنها أي والشاء. للنعم الهالك ورود خوف واتركي والحروب املهالك ردي لنفسه: —
صحف قد القطاع: ابن وقال الذل. من عنها تدافع وال نفسها عن تقاتل ال التي هي
قال شيخي: يل قال املهملة. بالحاء — الردى خوف حياض فرووا: جماعة البيت هذا
كذلك. أقل لم يل: فقال املهملة، بالحاء قرأته البيت هذا قرأت ملا رشدين: بن صالح يل
قد كنت باملهملة قلته لو ألني — املعجمة بالخاء — خياض قلت: قال قلت؟ فكيف قلت:
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فال املاء ورد من وكل الردى، خوف حياض هي فإنها املوت، حياض ردي قويل: نقضت
العز يف املوت فإن املوت، حياض نفس يا ردي واملعنى: فم. أو بيد، إما يخوضه أن بد
غري خياض املتنبي: قال ولو يعقل. ال الذي للحيوان الردى خوف خياض واتركي حياة،
مذهبه أن إال هذا إىل يحتج لم إلخ. … الردى خوف ورد واتركي قال: أو بالخاء الردى

العلماء. إال يفهمها ال حتى معانيه يغمض أنه
أحرض لم إن أي — الرماح عىل الدم سائلة أتركك لم إن لنفسه: — يقول (390)
العكربي: قال والكرم. املجد أخا دعيت فال — الرماح عىل مني الدم ليسيل حتى الحرب

أيوب: ابن قول من وهو

ع��اِر م��ن ب��ال��ق��تْ��ل وم��ا ق��ب��ُل ُخ��يِّ��رُت ك��م��ا ال��ك��م��اة َف��آَج��اُل ت��ق��ت��لُ��ون��ي إن
وم��ق��دار وق��ٍت إل��ى ن��ف��ٍس وك��لُّ ف��ع��س��ى غ��ي��ره ل��َوْق��ٍت ن��ج��ْوُت وإن

عليها الجزار يقطع الخشبة والوضم: «يملك». فاعل ولحم: عطىش. ظامئة: (391)
لحم للمرأة: ويقال عنده، امتناع ال الذي للضعيف مثًال الوضم عىل اللحم ويرضب اللحم،

القائل: قول ومنه وضم، عىل

وض��م ع��ل��ى ل��ح��م ع��ن ال��س��ت��ر ف��ي��ه��ت��ك ب��ه��ا ي��ل��م أن ي��وًم��ا ال��ف��ق��ر أح��اذر

عرضة كان الوضم عىل لحمه ووضع ذبح فإذا امتناع، نوع فيه الحيوان أن وذلك
ال يقول: اإلنكار. معناه استفهام امللك: أيملك وقوله: والذباب. الطيور حتى أحد، لكل
دمه إىل عطاش وأسيافنا الوضم، عىل كاللحم نفسه عن يدفع ال ذليل ضعيف امللك يملك
ابن قال يملك. وال للطيور ويلقى يقتل أنه يعني لحمه، من نشبعها لم جائعة والطري

نفسه. عن يدفع من فيهم ليس عرصه ملوك أن يريد جني:
انتصبت، ومثلت: العطش. والظمأ: وضم. عىل لحم قوله: من بدل من: (392)
أن مني خوفه ملنعه عطشان وكان ماء كنت لو من يقول: مثلت. بدل عرضت، ويروى:
يف يراني أن من خوًفا النوم َلهجر له مائًال النوم يف رآني ولو عطًشا، يموت حتى يرشب

حفصة: أبي بن مروان قول إىل ينظر وهذا النوم.

األح��الُم س��ي��وَف��ك ع��ل��ي��ه َس��لَّ��ْت َغ��ف��ى وإذا ُرْع��تَ��ه ت��ن��بَّ��َه ف��إذا
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الشفرتني، رقيق سيف كل أي الشفرتني: رقيق وكل غًدا. خربه: مبتدأ، ميعاد: (393)
عىل عطف عصاني، من أي عىص: ومن الصقل. بكثرة «حداه» شفرتاه رقت الذي وهو

الحرب. نار إيقاد بقرب امللوك من عصاه من يتوعد كل.
بسيويف، أقصدهم فلست إليه أدعوهم ما إىل وأجابوني أطاعوني إن يقول: (394)
أقترص فال عصيانهم يف ومضوا عني أدبروا وإن بها، فأقتله املطيع غري بها أقصد وإنما

رأيهم. رأى من وكل أقتلهم وإنما وحدهم، قتلهم عىل
الطيب أبو قدم إسماعيل: بن معاذ هللا عبد أبو قال املنري»: «الصبح يف جاء (395)
من رأيت ملا وعظمته فأكرمته فتًى، وهو وثالثمائة وعرشين نيف سنة الالذقية املتنبي
اغتناًما املنزل يف معه وخلوت وبينه بيني األنس تمكن فلما سمته، وحسن فصاحته
فقال: كبري. ملك ملنادمة تصلح خطري لرجل إنك وهللا قلت: أدبه، من واقتباًسا ملشاهدته
منه أسمع لم أني تذكرت ثم يمزح، أنه فظننت مرسل، نبي أنا تقول؟ ما أتدري ويحك:
فقلت: ذكرت. كما مرسل نبي أنا فقال: تقول؟ ما له: فقلت عرفته، منذ قط هزل كلمة
الدنيا أمأل قال: تفعل؟ ماذا قلت: املضلة، الضالة األمة هذه إىل فقال: من؟ إىل مرسل
أطاع ملن واآلجل العاجل والثواب األرزاق بإدرار قال: بماذا؟ قلت: جوًرا. ملئت كما عدًال
أن منه عليك أخاف عظيم أمر هذا إن له: فقلت وأبى. عىص ملن األعناق ورضب وأتى،

األبيات. هذه وذكر بديًها، يقول فأنشد ذلك، عىل وعذلته يظهر.
عطف كان ولو العكربي: قال اإلله». عبد «أبا من بالبدل مرفوع معاذ: (396)
أسماء من والهيجاء: الصفة. مجرى البيان عطف أجروا ألنهم منونًا؛ منصوبًا لكان بيان
والبأس، الجرأة من عليه طبعت ما ومقدار الحرب، يف منزلتي تجهل إنك يقول: الحرب.

بلوغه. عن العجز بي لظنك عليه مقدم أنا ما عىل تلومني ثم ومن
ِهللا﴾، َن مِّ َرْحَمٍة ﴿َفِبَما تعاىل: كقوله زائدة، و«ما»: العظيم. الجسيم: (397)

الشاعر: وكقول

ي��ن��ف��ُع ال��ع��م��ر أرى ال ول��ك��ن ُع��ِم��ْرُت ف��ط��ال��م��ا ك��ب��ي��ًرا ش��ي��ًخ��ا م��ا أُْم��ِس إِْن

غزا قال: هالل بن ملجمع «حماسته» يف تمام أبو أوردها عرشة أبيات أحد (البيت
بن سعد بن يزيد هللا، تيم بن الحارث بن هالل بن مالك بن خالد بن هالل بن مجمع
بني من ناس عليه تميم لبني بماء فمر تلك غزاته من فرجع شيئًا يصب فلم مناة، زيد
قال األبيات. آخر إىل … شيخا ما أمس إن ذلك: يف فقال وأرس، فيهم فقتل مجاشع
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السن يف طاعنًا شيًخا رصت إن يقول: زائدة. «ما» شيخا: ما أمس إن قوله: يف املرزوقي
إذ يجدي ال العمر وطول يهرم، يكرب ومن يكرب، يعش من ألن حق؛ فذلك لسهامه هدًفا

املوت.) وغايته الضعف إىل مؤداه كان
كانت فإذا بعدها، هو فيضمر نكرة، أو الذي، بمعنى «ما» تكون أن ويحتمل قالوا:
األمر محاولة عىل عاتبتني يقول: األرواح. واملهج: طلبي. هو يشء جسيم فتقديره: نكرة

العظيمة. باألرواح فيه ومخاطرتنا العظيم
املوت. والحمام: الصرب. نقيض والجزع: اإلنسان. تنكب الشدائد النكبات: (398)
نفسه، عن بحزمه يدفعها حازم ألنه إما تصيبه؛ وال النكبات منه تنال ال مثيل يقول:

فيه. تؤثر فليست عليها صابر ألنه وإما
هو الذي الزمان إن يقول: القاطع. السيف والحسام: الرأس. وسط الفرق: (399)
سيفي. رأسه شعر لخضب محاربًا إيل برز ثم شخًصا كان لو والنوائب النكبات محل

وما أمري، وتوهني حايل تغيري ومن مني، مراده يبلغ لم الزمان إن يقول: (400)
البحرتي: يقوله كما وهذا به. فيقاد زمامه يعطي من انقياد له انقدت

ِم��ْق��َوِدي ِث��ن��َي أع��ط��ي��ت��ه��ا وال ع��ل��يَّ ص��ْرف��ه��ا ج��اَر م��ا األي��ام أب��ي ل��ع��م��ُر

لهم. فويل يريد فويل: وقوله. الخيل. أصحاب عيون يريد الخيل: عيون (401)
يخافونني ألنهم الحالتني؛ يف لهم فويل منظري من الخيل أرباب عيون امتألت إذا يقول:

منامهم. يف راحة وال لذة وال اليقظة يف أمن لهم يكون فال الخوف، أشد
يريد املاء. هو الكرم: رشب مثله من والذي ممزوجة. غري خالصة أي رصًفا: (402)

الخمر. ال املاء، رشابه أن
النديم مالزمة ويالزمونها بالرماح يقاتلون الذين األبطال حبذا يقول: (403)
الدماء، من يرويها ما ويسقونها صحبتها، من يخلون ال ألنهم نداماهم، كأنها أي للنديم؛
جمع والندامى: هذا، األعداء. دماء يسقيهم الحرب عىل وعزمهم رماحهم، سقاة فهم
قال أيًضا، الندمان له: ويقال ينادمه. الذي الرشيب وهو النديم، جمع والندام: ندام،
ميسان: عىل استعمله عمر وكان عدي، بن للنعمان ويقال العدوي، نضلة بن النعمان

ال��ُم��تَ��ثَ��لِّ��ِم ب��األص��غ��ِر ت��س��ِق��ن��ي وال اس��ق��ن��ي ف��ب��األك��ب��ر نَ��ْدم��ان��ي ك��ن��ت ف��إن
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ِم ال��م��تَ��ه��دِّ اْل��َج��ْوس��ِق ف��ي ت��ن��اُدم��ن��ا ي��س��وءُُه ال��م��ؤم��ن��ي��َن أِم��ي��َر ل��ع��َل

ذا مع حب جعلوا سيبويه: قال حبيب، هو أي األمر: حبذا فقولهم حبذا: وملناسبة
كاملثل، وجرى حب، ذا ولزم مرفوع، بعده وما اسم، عنده وهو الواحد، اليشء بمنزلة
حبذا قولهم: ومنه «حبذه». يقولون وال «حبذا» املؤنث: يف يقولون أنهم ذلك عىل والدليل
فاعله، و«ذا»: الفراء، قاله ما عىل «حبب» وأصله يترصف، ال ماٍض فعل فحب: زيد،
بعده، ما يرفع اسم بمنزله فصارا واحًدا، شيئًا جعال اإلشارة، أسماء من مبهم اسم وهو
تقول: ألنك «ذا» من بدًال يكون أن يجوز وال خربه، و«زيد»: باالبتداء، رفع وموضعه

جرير: قال امرأة. حبذت لقلت بدًال: كان ولو امرأة، حبذا

َك��انَ��ا َم��ْن ال��رَّيَّ��اِن َس��اِك��ُن َوَح��بَّ��ذَا َج��بَ��ٍل ِم��ْن ال��رَّيَّ��اِن َج��بَ��ُل َح��بَّ��ذَا يَ��ا
أَْح��يَ��انَ��ا ال��رَّيَّ��اِن ِق��بَ��ِل ِم��ْن تَ��أِْت��ي��َك يَ��َم��اِن��يَ��ٍة ِم��ْن نَ��َف��َح��اٌت َوَح��بَّ��ذا

مطلعها: التي قصيدته (من

أق��ران��ا ال��وص��ل ح��ب��ال م��ن وق��طَّ��ع��وا ب��ان��ا م��ا ط��وَّع��ت ول��و ال��خ��ل��ي��ط ب��ان

يقول: وفيها

ق��ت��الن��ا ي��ح��ي��ي��ن ل��م ث��م ق��ت��ل��ن��ن��ا م��رٌض ط��رف��ه��ا ف��ي ال��ت��ي ال��ع��ي��ون إن
أرك��ان��ا ال��ل��ه خ��ل��ق أض��ع��ُف وه��ن ب��ه ح��راك ال ح��ت��ى ال��ل��بِّ ذا ي��ْص��َرع��ن

الجنوب.) رياح واليمانية: أجأ. جبال أطول والريان:
إنه ألعللن: قوله: يف الرشاح وقال باليشء. التلهية والتعليل: اليمني. األلية: (404)
بزل إذا ألنها قيل: الخمر، أسماء من والخرطوم: أخرى. بعد مرة السقي وهو العلل، من
أي — رشابهم بخراطم ألخذها بذلك سميت وقيل: الخرطوم، صورة يف انصبت الدن

قيل: كما — أنوفهم

ال��ُم��ن��خ��ر ط��ري��ق ع��ل��ى تَ��ِك��شُّ أْف��َع��ى ِخ��ل��تُ��ه��ا ح��ت��ى ال��خ��م��ر ش��ِرب��ُت ول��ق��د

1371



املتنبي ديوان رشح

فإن فمها من ال جلدها من صوتها وقيل: فيها، من تخرجه صوت األفعى: «كشيش
فحيحها.» من ذلك

طالق فامرأته وإالَّ أرشب أن حلف األخ هذا إن يقول: الزوجة. العرس: (405)
كان إذ آثم؛ غري ورشبتها الخمر، رشب عن كفارة عليه وإبقاءها امرأته ردي فجعلت

بينهما. الزوجية بقاء بالرشب قصدي
وظلمه بيننا تفريقه يف — الفراق لومي إن يقول: مؤنثة. وهي البعد النوى: (406)
لنفسه يختارها فلذلك إياها، كعشقي يعشقها فلعله منا الظلم غاية — بالبعد إيانا
بن محمد قال كما وهذا التايل. البيت يف املعنى هذا حقق وقد وبينها، بيني ويحول

وهيب:

ع��اِش��ُق ل��ُه ال��زم��ان ك��أن ال��زم��اِن َري��ُب ف��ي��ِه وح��ارب��ن��ي

البحرتي: وقال

ال��ربْ��َرب ذاك ِل��رب��ي��ِب ال��نَّ��َوى ِع��ش��َق ب��ي��ن��ن��ا ال��ُم��ف��رُِّق ال��ب��ي��ُن بَ��يَّ��َن ق��د

عني منعت ملا عليكم تغار ال النوى كانت لو يقول: وأبعده. نحاه زواه: (407)
الجمع فيه يستوي املخاصم، والخصم: هذا، بسببكم. خاصمني وملا عني، وطوته لقاءكم

خصم. وهي خصم، وهما خصم، وهو خصم، هم يقول: واملؤنث، والواحد
والويل: الوصال. من به بدأت ما أول به: وأراد السنة، يف مطر أول الوسمي: (408)
يقول: وصالها، به وأراد العطاء، والنائل: الوصل. من ذلك بعد ما به وأراد الثاني. املطر
أخرى. مرة الوصل إىل برجوعها عيل أنعمت فليتها إليه، تعد لم ثم بوصل بدأت إنها

الرمة: ذي قول من منقول وهذا

ش��اِك��ر نُ��ْع��م��اك َوْس��ِم��يِّ م��ن ِن��ل��ُت ِل��َم��ا ف��إنَّ��ِن��ي ج��ن��اب��ي تُ��م��ِرْع َول��يَ��ة ِل��ِن��ي

من واملعنى معروف.) بعد معروًفا أي منك: ولية أمطرني أي الويل: من أمر (لني:
بشار: قول
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ال��دي��ك ب��ي��ض��ة ت��ج��ع��ل��ي��ه��ا وال ثَ��نِّ��ي َواِح��َدًة ال��دَّْه��ِر ف��ي َزْوَرًة ُزْرتِ��ِن��ي ق��د

كان فإن الديك. بيضة كانت يعود: ال ثم مرة يعطي البخيل يف عبيد أبو (قال
إن وقيل: العقر، بيضة كانت األخرية: للمرة قيل الدهر آخر يقطعه ثم شيئًا يعطي
عمره يف يبيضها وقيل: واحدة، مرة السنة يف يبيضها الديك بيضة هي العقر بيضة
يتلوها، برب معطيها يربها ال التي القليلة للعطية مثًال الديك بيضة فترضب واحدة. مرة
مثل العقوق، واألبلق األنوق بيض كقولهم: كالهما الديك وبيضة العقر بيضة إن وقيل:

يكون.) ال ملا
«الظبية»: تجعل أو مؤخًرا، مبتدأ والظبية مقدًما، خربًا «منعمة» تجعل أن ولك هذا،

االستفهام. بعد مبتدأ جعلها عىل خربها مسد سدت ملنعمة، فاعًال
وإنما وبريقها. األسنان ماء والظلم: السحر. والسحرة: املص. الرتشف: (409)
كان الليل آخر يف النكهة طيبة كانت وإذا ذلك، عند تتغري األفواه ألن السحرة؛ خص

القيس: امرئ قول إىل ترى أال لها، أمدح

ال��ُق��ُط��ْر َون��ْش��َر اْل��ُخ��َزام��ى وري��َح ال��َغ��م��اِم وص��ْوَب ال��ُم��َداَم ك��أنَّ
ال��م��ْس��تَ��ِح��ْر ال��طَّ��اِئ��َر َط��رََّب إذَا أن��ي��اِب��َه��ا بَ��ْرُد ب��ِه يُ��ع��لُّ

الحارثي: وقال

ِم��َزاُج��ه��ا َوْه��ٍن ب��ع��د س��م��اء ب��م��اء ب��اِب��ل��يَّ��ًة ق��ه��وة ِب��ف��ي��َه��ا ك��أن

قال: لذلك تلهبًا؛ حبه نار زادت معشوقه ريق مص إذا والعاشق

ال��ظَّ��ْل��ِم بَ��اِرِد ِم��ْن اْل��َوْج��ِد َح��رَّ ��ْف��ُت تَ��َرشَّ

البديعة: األبيات هذه يف املعنى هذا بسط حني الرومي ابن وهلل

تَ��َدان؟! ال��ع��ن��اِق ب��ع��َد وه��ْل إل��ي��ه��ا َم��ش��وَق��ٌة ب��ع��ُد وال��ن��ف��ُس أع��ان��ق��ه��ا
ال��ه��يَ��َم��اِن م��ن أل��َق��ى م��ا ف��يَ��ْش��تَ��دُّ َح��َرارتِ��ي تَ��ُزول ك��ْي ف��اه��ا وأَل��ثَ��ُم
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ال��ش��ف��تَ��اِن تَ��ْرُش��ُف م��ا ِل��يَ��ش��ِف��يَ��ه ال��ج��وى م��ن ب��ي ال��ِذي م��ق��داُر ك��ان وم��ا
ي��م��ت��زج��ان ال��رُّوح��ان يُ��َرى أن ِس��َوى غ��ل��ي��ل��ه ي��ش��ِف��ي ل��ي��َس ف��ؤادي ك��أنَّ

الحسن يف سواء عنه تبسم الذي وثغرها ونطقها قالدتها من كالٍّ إن يقول: (410)
البحرتي: قال متداول، معنى وهذا والثغر، والكالم العقد درية فهي والنظم،

ت��س��اِق��ط��ه ال��ح��ِدي��ث ع��ن��د ل��ؤل��ٍؤ وم��ن اب��ت��س��ام��ه��ا ع��ن��د تُ��بْ��ِدي��ه لُ��ْؤلُ��ٍؤ َف��ِم��ْن

أميل: بن املؤمل وقال شيئني، فذكر

ال��درا ي��ن��ِظ��ُم ق��ب��ل��ه��ا ُدرٍّا أَر وَل��ْم ك��الُم��ه��ا َف��ُدرٌّ ُدرٌّ ن��ق��ط��ْت وإن

فقال: املعنى هذا الدولة نارص بن املطاع أبو وأخذ واحًدا، شيئًا فذكر

تَ��ْوِدي��ِع��ِه ف��ي َع��نْ��ه ص��بْ��ِرَي َودَّْع��ُت ِل��نَ��ْف��ِس��ه ال��ِف��َداءُ ن��ف��س��ي وُم��َف��اِرٍق
ودم��وع��ِه َوح��دي��ث��ِه ثَ��ْغ��ِرِه م��ن ِع��ق��ِدِه ل��ؤل��ِؤ م��ث��َل م��ن��ُه َوَرأي��ُت

املتنبي. عىل الدمع ذكر فزاد
موضع مندل: إىل نسبة به، يتبخر الذي العود واملنديل: الفم. رائحة النكهة: (411)
موضع بكرسها: ويروى القاف بفتح ياقوت: قال قمار، ومثله العود، منه يجلب بالهند
موضع «قامرون» املعرفة أهل ذكره والذي العامة، تقوله هكذا قال: العود، إليه ينسب

هرمة: ابن قال الجودة، يف النهاية العود منه يجلب الهند، ببالد

ف��زارا ب��ن��ا أل��مَّ ن��م��ن��ا إذا س��ل��م��ى خ��ي��ال إنَّ ال��ل��ي��ل أِح��بُّ
َق��َم��ارا ب��ق��ارَع��ت��ْي أو ب��م��ن��دل ب��ات��وا ط��رق��ت��ك إذ ال��رك��ب ك��أن

تبخرت فيقال: رضورة وحذفها النسب ياء إرادة عىل العود عىل املندل يقع وقد هذا،
عمر قال املندل يف والالم األلف دخول ذلك صحة عىل ويدلك املنديل، يريد وهو باملندل،

ربيعة: أبي بن
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ت��ْخ��بُ��و م��ا ال��ب��ي��ِت ع��ن��د ـ��ِح ��ب��ـ ال��صُّ ق��بَ��يْ��َل ن��اٌر ل��ِم��ن
ال��رط��ُب ال��م��ن��دُل ع��ل��ي��ه��ا يُ��ْل��َق��ى أُْخ��ِم��َدْت م��ا إذا

كثري: وقال أوقدت. ما إذا ويروى:

نَ��اُره��ا ال��رَّْط��ب ب��ال��م��نْ��َدل أوق��َدْت َوَق��ْد َم��ْوه��نً��ا ع��زََّة أردان م��ن ب��أط��ي��َب

ساعة هو أو الليل، نصف من نحو هو أو الليل، يدبر حني أي موهنًا، لقيته «يقال:
فاك، هللا فض لكثري: قالت املدنيات إحدى أن رووا كثري بيت وملناسبة الليل.» من تميض
زنجية أن لو أرأيت قالت: نعم، فقال: البيت؟ … عزة أرادان من بأطيب القائل: أنت
القيس: امرؤ سيدكم قال كما قلت هال تطيب؟ كانت أما رطب بمندل أردانها بخرت

تَ��ط��يَّ��ب؟ ل��م وإن ط��ي��بً��ا ب��ه��ا َوَج��ْدُت ط��ارًق��ا ج��ئ��ُت ك��ل��م��ا ت��ري��اِن��ي أل��م

فاعل عىل معطوفة األشياء وهذه الصهباء، وكذلك الخمر، أسماء من والقرقف:
والذوق. الرائحة طيب يف األشياء هذه منها استوت يقول: السابق. البيت يف — «تساوي»
ولكنه املذاق، مر العود ألن والخمر؛ النكهة شيئان: الذوق يف يستوي وإنما الواحدي: قال
رائحة ألنها لها؛ طعم ال أيًضا النكهة ثم شيئني. الطعم يف وأراد الريح، يف بينها جمع
الطعم فذكر الوزن إقامة وإىل القافية إىل احتاج ثم الريح، ذكر إىل الكالم واستفهام الفم،
— الواحدي أي — ذكر كما وليس العكربي: قال الطعم. يف ذكره ما الختالف فأفسد،
أن احتاج القرقف وصف فلما وقرقف، واملنديل نكهتها استوت قال: — املتنبي — ألنه

الطعم. يف الخمر سوى يرد ولم والطعم، الريح يف يقول
السود. والدهم: السواد. عىل غلب قد بياض لونها يف التي الخيل: من الشهب (412)
ألن هذا قال وإنما عشريتها، من األشجع األنصح لست كأني بهجرها جفتني يقول:
يطحن امرأته رأته ملا العنربي قول إىل ترى أال الفصيح؛ الشجاع إىل يملن العرب نساء

فازدرته:

ال��م��ت��ق��اِع��ُس ب��ال��رََّح��ى ه��ذا أبَ��ْع��ِل��َي ِب��ي��م��ي��ن��ه��ا: وج��ه��ه��ا وص��كَّ��ْت ت��ق��ول
ال��ف��وارس ع��ل��يَّ ��ْت ال��ت��فَّ إذا ب��الئ��ي وتَ��ب��يَّ��ن��ي ت��ع��ج��ل��ي ال َل��َه��ا: ف��ق��ل��ت
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البيتني: (بعد

ي��اب��ُس غ��راَري��ن ذو س��ن��ان وف��ي��ه رْدَع��ُه ي��رك��ب ال��ِق��ْرن أردُّ أل��س��ت
ال��م��داع��ُس األل��دُّ م��ح��يَّ��اه يَ��َه��اب م��ا ه��ْول ��ْم��ُت ت��ج��شَّ أق��وام ه��اب إذا
ل��َف��ارُس رك��ب��ت إن وإن��ي ل��ض��ي��ف��ي ل��َخ��ادٌم إن��ي ال��خ��ي��ِر أب��ي��ِك ل��ع��ْم��ُر

صدره يخرج الذي واملتقاعس: رأت. مما تعجب — التحقري بإشارة — هذا أبعيل
إذا الرجل؛ أبىل مصدر وبالئي: تبيني، وبالرحى: املتحادب. نقيض ظهره، ويدخل
والغراران: أسفله. رأسه منكوًسا يرصع يريد ردعه: ويركب كرم. أو حرب يف اجتهد
تحرك إذا ينوس؛ ناس من نائس ويروى: فيه، تأنيث ال صلب أنه يريد ويابس: الخدان.
واأللد: والشدة. السورة والحميا: وجبن. نكص بمعنى «خام» يروى: وهاب: واضطرب.

املطاعن.) واملداعس: الخصومة. الشديد
هذه أن الطيب أبو فذكر فيه، لرتغب الحرب عند بالئه وحسن شجاعته لها فذكر
رؤيت إذا يريد الدهم» صورة يف «والشهب وقوله: بجفائه. أمثالها، عادة ناقضة غادرة

الجعدي: النابغة قال كما عليها، وجفافها بالدماء لتلطخها سوداء الشهب الخيل

أْش��َق��َرا ال��َج��ْوَن ت��ْح��َس��َب َح��تَّ��ى ال��طَّ��ْع��ِن ِم��َن َخ��يْ��ِل��نَ��ا أْل��واَن ال��رَّْوِع يَ��ْوَم وتُ��ن��ِك��ُر

قيل: بنابها عضته فإذا بأنفها، لسعته الحية: ونكزته الهالك. الحتف: (413)
منه الذي قرني أن يريد وإنما الحذر، منه يتصور ال الحتف الواحدي: قال نشطته.
حذر يحذرني فهو وأغلبه، يقينًا أقتله كأني أي حتفه؛ كأني لحذرني قاتلني لو حتفي
وصف يف ومبالغة مجاًزا هذا يكون أن ويحتمل إنسان. جهة من هالكه تيقن من
أعداءه جعل وقد فأهلكه، أعدائي أعدى يتعرضيل أي األفعى؛ وتنكزني وقوله: شجاعته.
قوة سمى أفعى عدوه سمى وملا املتنبي. يهلكه له ومتعرًضا يحاذره، حاذًرا قسمني:

عدوه. يف تأثريه لشدة ا؛ سمٍّ وشجاعته نفسه
والرسيجيات: الرماح. تقوم كانت امرأة ردينة: إىل نسبة الرماح، الردينيات: (414)
إراقة إىل الوصول قبل تنقصف الرماح إن يقول: رسيج. اسمه «قني» إىل نسبة السيوف،
يف السبب كان ملا يقصفها دمه فجعل لحمي. تقطع أن قبل تنقطع والسيوف دمي،
أنا أي التربيزي: وعبارة فيه. سببًا كان من إىل ينسب قد والفعل لحمه. وكذلك قصفها،
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تتقصف حتى ثأري طلب يف الطعن كرب طعن أصابني فإذا منعة، يف وعشريتي نفيس من
ثأري. يدرك حتى السيوف تتكرس رضبت وإذا الرماح،

ى: َ والرسُّ يدق. حتى نحته وهو السهم، بري من مأخوذ هزلتني، أي برتني: (415)
وهي مدية، جمع واملدى: الليل. سري وهي برتني، وقال: أنثها ثم ومن رسية، جمع
يف الضمري من حال والجملة: أخف. خربه: مؤخر، مبتدأ جسدي، أي وجرمي: السكني.
منصوبة، وتروى — بالرفع — أخف رواية عىل وهذا لها، ثاٍن مفعول أو «رددنني»
«جرمي» أبدل وإنما «رددنني»، يف: الياء من بدل وجرمي: ثانيًا. مفعوًال أو حاًال، فتكون
فاعًال جعله يجوز وال دونه، املعنى تم فقد وإالَّ القافية، وإقامة الوزن إلثبات الضمري من
الرسى أذهبت يقول: الكحل. مسألة يف إال الظاهر يرفع ال التفضيل أفعل ألن «أخف»؛ ل

فمي. من يخرج الذي كنفيس املركوب عىل خفتي يف فجعلتني لحمي
رواية يف — السابق البيت يف — الجملة موضع عىل عطًفا «أبرص» نصب (416)
اسم وزرقاء: اليمامة. قصبة وجو: نصب. من رواية يف «أخف» لفظ عىل أو رفع، من
بها العرب فرضبت البعيد، اليشء ببرصها تدرك البرص، حديدة «جو» أهل من امرأة
اليشء تبرص كانت َجِديس من امرأة إنها قالوا: اليمامة، زرقاء من أبرص فقالوا: املثل،
تبع بن حسان إىل طسم من رجل خرج طسًما جديس قتلت فلما أيام، ثالثة مسرية من
ثالث مسرية عىل «جو» من صاروا فلما جيًشا، إليهم فجهز الغنائم يف ورغبه فاستجاشه
شجرة منهم رجل كل يحمل أن أمروا وقد الجيش، إىل فنظرت الزرقاء صعدت لياٍل
يصدقوها فلم حمري، أتتكم أو الشجر أتتكم قد قوم يا فقالت: عليها. ليلبسوا بها يسترت

فقالت:

يُ��ج��ر ش��ي��ئً��ا أخ��ذت ق��د ح��ْم��ي��ٌر أو ال��ش��ج��ْر َدبَّ ل��ق��د ب��ال��ل��ه أق��س��ُم

النعل، يخصف أو كتًفا ينهش رجًال أرى لقد باهلل أحلف فقالت: يصدقوها. فلم
عينيها فشق الزرقاء فأخذ فاجتاحهم، حسان صبحهم حتى يستعدوا ولم يصدقوها فلم
ذكرها وقد العرب. من باإلثمد اكتحل من أول وكانت اإلثمد، من سود عروق فيهما فإذا
عينية. قصيدة يف واألعىش الدالية، قصيدته يف النابغة مثل شعرهم: يف قديم من الشعراء
أنهما أي علمي؛ ساواهما عيناي نظرت إذا فقال: اليمامة زرقاء عىل نفسه املتنبي فضل
شأواهما جني: ابن وروى بقلبي. علمته ببرصي اليشء رأيت فإذا علمي يسبقان ال
علمته ما تعرف أن فغايتاهما عيناي نظرت إذا يقول: والغاية. األمد والشأو: علمي،
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«شأى». مقلوب سبقهما، أي شاءهما؛ ويروى: األمور، بأعقاب عارف أنه يعني بقلبي.
عرفت. ما تريا أن عيني همة أي الهمة؛ والسأو: علمي. سأواهما أيًضا: ويروى

يأجوج بني السد بنى الذي — القرنني ذو هو واإلسكندر: البسط. الدحو: (417)
السد، هذا حقيقة تبيني موضع هذا وليس الكريم، القرآن يف جاء كما البالد سائر وبني
يف أسفاره كثرة املتنبي يصف خالفه؟ أو املقدوني اإلسكندر هو هذا القرنني ذو وهل
ويذكر بها، لعلمه بسطها كأنه وحتى كلها، األرض عرف حتى البالد يف وتقلبه األرض
اللغة أهل فرق وقد هذا، عزمه. من السد بنى اإلسكندر كأن حتى األمور، عىل عزمه قوة
بالضم — ُسد فهو خلقة مسدوًدا كان ما الزجاج: فقال بالفتح، وبينه بالضم السد بني

بالفتح. — َسد فهو الناس عمل من كان وما —
املبتكرة البديعة باألمور جاء أي وأبدع: الرسى. برتني بقوله: متصلة أللقى: (418)
املمدوح أللقى األسفار شدائد وكابدت املشاق تكلفت يقول: مثال، لها يسبق لم التي
الفهم، بدقة يوصف أن من أعظم صار حتى الفهم دقة يف وأبدع فهمه دق الذي املذكور

الدقيقة. األفهام تدركه أن من أعظم صار حتى تقول: أو بالغيب، عالم إنه فيقال:
استلذذته. أي به: ولذذت اليشء لذذت ويقال: لها، يلذ يروى: بها: يلذ (419)
الكالم، مستحىل اللفظ، صحيح إنه يقول: ضمنت». «وإن يروى: ضمنت، ولو وقوله:

وعذوبته. لصحته شتًما، كان ولو بكالمه السمع يلتذ
قضاعة، من حي فهم: وبنو منه. قبيل وقضاعة: اليمن. قبائل أبو قحطان: (420)
يقول األنف. من الحاجبني ملتقى تحت ما — األصل يف — والعرنني املمدوح. رهط وهم
عزهم. وبه رئيسهم أنه أي والعرنني؛ كالرأس هؤالء ويف الجسد، من كاليمني هؤالء يف إنه
هم الذين فهم» «بني يف كالبدر وجعله األنف، وكذلك العز، يف مثال يجعل والعرنني

كالنجوم.
الصوت. مرادفات من والقعقعة: والرصير ليًال. طرقهم األعداء: بيَّت (421)
أن قبل من وتحفظ ومكره تدبريه أخفى ليًال أعداءه واىف إذا يقول: الرماح. والعوايل:
يسمعوا أن قبل ضلوعهم بني رماحه رصير يسمع حتى غفلة عىل فيأخذهم له يفطن
به يشعرون فال عليهم يهجم أنه املعنى وحاصل خيله، أحناك يف متحركة اللجم أصوات
هذا تفسريه يف جني ابن قدم زلت وقد تدبريه. ولطف إلرساعه برماحه طعنهم وقد إال

عريانًا. ركبه وإالَّ فذاك، فرسه إرساج لحق فإذا الرمح، أخذ إىل يبادر قال: إذ البيت
اسم واملوتم: يديه. عىل أي به، وقوله: يحني. أي يئني؛ آن مضارع ينئ: (422)
قال: ثم آخرين. ويضع قوًما يرفع األذالء، ومعز األعراب، مذل هو يقول: أيتم. من فاعل
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يعني اليتم؛ الجابر عينه الوقت يف وهو املوتم فهو — األعزاء يتم أي — يتمهم حان وإن
بنعمته. ويكفلهم األيتام أبنائهم إىل يحسن ثم اآلباء يقتل أنه

السني بفتح — فممسكها روى: ومن نفسه، بممسكها: ويريد الرمح، القناة: (423)
الفقر. والعدم: للتجريد. ومنه: واملخرج. املدخل مثل الكف، وهو اإلمساك؛ موضع أراد —
هو أمسكها الذي فإن بقناته؛ املطعونني قلوب داء) به أحدث (أدواه: أدوى إن يقول:

والشفاء. الداء بني قابل وقد بعطائه، الفقر من يشفي الذي
الرءوس. والهام: حداه. السيف: وشفرتا الحد. يتجاوز الذي الجائر الطاغي: (424)
رءوس يف محكًما يقتل. ما لكثرة الشفرتني جائر سيًفا مقلد هو يقول: سيفه يصف

أحًدا. منهم يبقي وال جميًعا بقتلهم يحكم ألنه حكمه، يف جائًرا األعداء،
يف وتركها حفظها الدماء: وحقن تأثًما. وأمسك عنه كف اليشء: عن تحرج (425)
رءوس من رأس ترك يرى فكأنه عليها، يبقي وال أعدائه دماء يريق إنه يقول: أبدانها.
ذاك. من يتحرج كما هذا من يتحرج أي قتلها؛ له يحلُّ ال نفس قتل جسمه عىل أعدائه
القتل يستحق من إال يقتل ال أنه ذكر القتل بكثرة وصفه ملا الواحدي: قال (426)
من له ما كثرة عىل القتل إثم من بريئًا فكان — الكفار يقتل غازيًا وكان — كجده
وال القتل كثري أنه أي السيف؛ هذا كحد أي وقال: بالحاء كحده جني: ابن وروى القتىل.
غري وهو القتل، كثري السيف حد أن كما موضعه، غري يف اليشء يضع ال ألنه عليه، إثم

تمام: أبو قال كما آثم

تُ��ل��ِم ل��م األق��وام إل��ى أَس��اءت َوإْن ج��رائ��ِم��ه��ا م��ن ��ل ت��ن��صَّ ل��م أج��رَم��ْت إن

فيه واألخذ أمره اإلنسان ضبط والحزم: «وجدنا». بقوله: متعلق الحزم: مع (427)
ألن حازًما؛ إال تركه مع يعد لم تركه تعمد لو حتى للحزم مالزًما وجدناه يقول: بالثقة.
أراد لو حتى بفعله إياه تركه يلحقه عليه الحزم الستيالء أنه واملعنى: له، مالزم الحزم

تمام: أبي قول إىل نظر هذا ويف يمكنه. لم الحزم ترك

أن��اِم��ل��ه ت��ج��بْ��ه ل��م ِل��ق��ب��ٍض ثَ��نَ��اَه��ا انَّ��ه َل��َو ح��ت��ى ال��ك��فِّ بَ��ْس��ط ت��ع��وَّد

تركه يكن لم الرأي بادئ يف حزم هو ما ترك تعمد لو أنه املعنى إن تقول: أن ولك
مواضعها. غري يف األشياء يضع وال غريه، يراه ال ما يرى ألنه الحزم؛ يقتضيه ألمر إال
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صاحب هو يقول: التقدم. والقدم: الحزم». «مع عىل عطف الحرب: يف (428)
التقدم. إال عنده ليس إذ تقدًما؛ تأخره لكان تأخًرا أراد لو حتى أبًدا، الحرب ويف الحرب

التقدم. إىل التأخر عن الكريم الطبع ره ألخَّ واملعنى:
قال رميم. وهي العظام تحيي تكاد أنها حد إىل رحمته بلغت يقول: (429)
هي فضلة الجرم صاحب عن فضل وغضبه األموات إىل األحياء عن فضلت أي الواحدي:
اجرتمه الذي الجرم تفني فضلة غضبه من وتبقى املجرم بغضبه يفني أنه يعني للجرم؛
غضبه من خوًفا جرمه مثل يأتي أن أحد يجرتئ ال باملجرم تنكيله بعد أنه بمعنى أيًضا،

وجرمه. املجرم يفني فغضبه
حياءً الوجه رقيق هو يقول: األخالق. وكرم الحياء عن كناية الوجه: رقة (430)
األثر ذلك يذهب ال ثم الختم: كأثر نظرك أثر وجهه عىل لظهر إليه نظرت فلو وكرًما،

ينمحي. وال
وقيل: الحيل، عن بجمالها غنيت التي الشابة وهي غانية، جمع الغواني: (431)
سباء، عليها يقع فلم أبويها ببيت غنيت التي وقيل: الرجال، عن بزوجها غنيت التي
الصاد بفتح — واملقاطعة الهجر والرصم: أذاق. مفعول ألنها رضورة؛ «الغواني» وأسكن
ولكنه النساء تعشقه لحسنه إنه يقول: االسم. م: والرصُّ املصدر. م الرصَّ وقيل: — وضمها

إياي. مصارمتهن عىل لهن جزاء منه ذلك فكان يواصلهن، وال عنهن يعف
وهو اآلبي، بمعنى واألبي: األرض. والغرباء: بعده. املوصول عن خرب فًدى: (432)
من الفحل وأصله: السيد، والقرم: يجود. جاد من الفاعل، والجائد: الدنايا. يأبى الذي
وأولهم األرض عىل من كل املمدوح هذا يفدي يقول: عليه. يحمل وال للفحلة يرتك اإلبل

سيدهم. ألنه أنا؛
أن وبني بينهم حال حتى الجن سيفه أخاف لقد يقول: اعرتض. حال: (433)
والعجم. العجم وكذلك واحد، والعرب والعرب الجن، خوف بعد باإلنس ظنك فما يأمنوه،
أحد كل أخاف يقول: الخوف. شدة من الصرب نفاد والجزع: أخلف. أرهب: (434)
قول من وهذا املاء، مجرى وجرت خوفه من جزًعا لذابت درعه إىل بهيبته نظر لو حتى

اآلخر:

األغ��م��اد ف��ي َل��ذُبْ��َن ال��س��ي��وِف ب��ي��ِض ع��ل��ى ُدل��ف أب��و غ��ض��ب م��ن ص��اَل ل��و
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لو أي فحم؛ يف أنفخ كنت لو املثل: ويف ونهر، نهر مثل وَفَحم َفْحم ويقال: هذا،
العجيل: األغلب قال عائدة. يف أعمل كنت

ف��ح��م ف��ي ي��ن��ُف��خ��ون ل��و ق��ات��ل��وا ق��د ف��ان��ه��َدم غ��اًرا ه��دَّ غ��ار غ��ي��ُر ه��ل
أَم��ْم ع��ل��ى ص��ب��روا ل��و وص��ب��روا

فحم وال ناًرا ينفخ كالذي فكان يغني ال ولكنه شيئًا، يغني قتالهم كان لو يقول:
والفحيم عليه، يجدي ال أمًرا يمارس للرجل املثل هذا يرضب النار، تتقد فال حطب، وال

القيس: امرؤ قال كالفحم.

وال��م��ن��ِك��ب��ا ال��م��ط��اِن��َب ��ي تُ��َغ��شِّ ال��ف��ح��ي��م م��ث��ل س��وداءُ ه��ي وإذ

املطنب، جمع واملطانب: والفتوة. الشباب دليل وذلك اللمة، يعني سوداء: هي (وإذ
املنكب.) إىل املمتد العاتق حبل وهو

وتخرق فأكثر باألموال جاد يقول: الخمر. الكرم: وابنة حال. شارب: غري (435)
وابتعثته الجود إىل فحركته الخمر هيجته كريم لقلنا: صاحيًا رأيناه أننا فلوال الكرم، يف

البحرتي: قول من وهذا والكرم. الكريم بني جانس وقد عليه،

ن��ش��واُن ق��ي��ل: ح��ت��ى ف ل��ل��م��ع��رو واه��ت��ز ص��َح��ا

أطعناك املعنى: فيكون الفاعل، إىل مضاًفا املصدر تجعل أن لك الدهر: طوع (436)
الطاعة غاية أطعناك املعنى فيكون املفعول: إىل مضاًفا تجعله أن ولك الدهر، أطاعك كما
وأطاعك — الدهر طاعة من أحد ينفك وال — الدهر نطيع كما لطاعتك منا شهوة
فحذف والحاسدون، أراد لك، الحاسدو وقوله: هذا منك. خوًفا منهم الرغم عىل حاسدوك
بن عبيد قال كثري، هذا ومثل حسدوك والذين قال: كأنه بالفعل، شبهه ألنه النون،

األبرص:

ال��ِوص��اْل ب��أس��ب��اب م��ن��ِك ـ��ُم��م��س��ـ��ك��و ال��ـ ج��ي��رانُ��ِك ب��ه يَ��غ��نَ��ى ول��ق��د

النحويني: جميع وأنشد املمسكون، أراد
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وَك��ُف ورائ��ن��ا م��ن ي��أت��ي��ه��ِم ال ال��ع��ش��ي��رة ع��ورَة وال��ح��اف��ظ��و

وقبله: الخزرجي، القيس امرئ بن لعمرو قصيدة من

األن��ُف ال��م��ص��ال��ُت ون��ح��ُن ـ��م��ك��ث ب��ال��ـ نُ��ح��م��د ح��ي��ث ال��م��ك��ي��ث��ون ن��ح��ُن

هنا واملراد — االنتظار — اللبث وهو املكث، من فعيل مكيث، جمع واملكيثون:
واألنف: شيئًا. يهاب ال األمور يف املايض وهو مصلت، جمع واملصالت: والرزانة. الصرب
املكان والعورة: «املصالت». عىل عطف والحافظو: الحمية. وهي األنفة، من آنف، جمع
فال عشريتنا عورة نحفظ ونحن يقول: واإلثم. العيب والوكف: العدو. منه يخاف الذي
القصيدة «راجع رعايته. وقلة ثغرهم تضييع من به يعابون يشء ورائنا من يأتيهم

السلفية».) طبعة «الخزانة» من ص٢٠٥ ٤ الجزء يف ورشحها وقصتها
َالَة﴾ الصَّ ﴿َواْلُمِقيِمي القراء: بعض وقرأ عورة، نصب ولذلك الحافظون، أراد:
العطف وحسن «أطعناك» يف الضمري عىل بالعطف الحاسدو وارتفع «الصالة». بنصب

الكالم. لطول يؤكد، لم وإن املرفوع، الضمري عىل
يكن. لم أو الوجود يف كان وتمثله اليشء تخيل والوهم: حسبناك. خلناك: (437)
تريد وأنت إليه وهمك ذهب إذا وهًما: أهم — بالفتح — اليشء يف َوَهْمُت الجوهري: وقال
تعطينا بأنك وثقنا يقول: وسها. غلط الهاء: بكرس — ووِهم ظننت. أي وتوهمت: غريه.

أعطيتنا. قد لظنناك تعطنا لم فلو جودك من تحققناه ملا
يقول: املفعول. فحذف يدعوني، أراد يدعو، الذي وقوله: املدح. التقريظ: (438)
عليك ثنائي اسمي أن يظن يدعوني والذي وشاعرك، مادحك دعيت إياك مدحي لكثرة
الناس بني بمدحك اشتهرت لقد أخرى: وبعبارة — فالن مادح يا — فالن مثني يا فيقول
أني لظنه اللفظ، بهذا يناديني يدعوني، أن يريد الذي وصار فالن، مادح سموني حتى
فاشتق األمري، شاعر هذا الناس فيقول بالشعر، أمدحك أنا جني: ابن وقال به. مسًمى
قال وقد به، عرف يشء من أكثر من الناس: قول من املعنى وهذا اسم. مدحك من يل
ألظنها وإني نسبًا لك اسمها وصار بثينة بذكر البالد مألت قد لجميل: كثري بن جعفر

البحرتي: قول من هذا املتنبي نقل وقد الظنبوب. دقيقة العرقوب حديدة
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وم��ع��ش��ري ره��ط��ي دون إل��ي��ه��ا نُ��ِس��بْ��ُت ال��ت��ي ن��ع��م��ت��َك ع��ب��ُد إال أن��ا وم��ا

ينال؛ ال فيما طمعت ذلك أدركت وملا أردت، ما كل بجودك نلت قد يقول: (439)
رصت حتى الطمع هذا بي يزل ولم يناله، ال مما وراءه فيما طمع أراد ما نال من ألن

البحرتي: قال كما أنالها، حتى النجوم إدراك يف أطمع

ع��ض��دا ل��ي ك��ن��ت م��ا إذا ال��ن��ج��وم ُزْه��ر ب��ه��ا أن��ال ح��ت��ى ي��دي أَُم��دُّ ال ِل��َم

والكلم: العطاء. وهي جائزة، أعطيتني وأجزتني: الحرب. يف الكفء القرن: (440)
عطائي فاجعل الوغى، يف أقرانك أحد رضبت وقد تعطيني أن أردت إذا يقول: الجرح.
غور وبعد الرضبة بسعة يصفه بالغنى. يل كفيًال يكون ذلك فإن ذهبًا، جرحه ملء

ورحابته. جرحه
يورثه وعما الدنايا عن ترفعه بها يريد الكرب. والنخوة: عربية. تروى يمنية: (441)
ونفسك النقائص عن ترفعك يقول: الحرب، ساحة به: واملراد املضيق، واملأزق: عيبًا.
مرتفع ألنك فيك، للذم موضع ال أي لك؛ ذمي يأبيان الحرب مآزق يف أبًدا بها ترمي التي

شجاع. كريم ألنك بك؛ يزري ما كل عن
لو يقول: قائل من كم يقول: الكثري. والدهم: املخبأ. واملكمن: الظهر. القرا: (442)

العظيم. الجيش ظهره وراء الختفى وهمته، نفسه قدر عىل جسمه كان
أو له، مفعول وتعجبًا: بأعني، منصوب واألرض: قائلة، ورب أي وقائلة: (443)
مبتدأ امرؤ: وعيلَّ تعجبًا. أتعجب أي محذوف: لفعل مطلًقا مفعوًال تجعله أن ولك حال،
إن يقول: حلمه، وثقل رزانته يصف ثقيل. أي وقري، بمثل أي بوقري؛ وقوله: وخرب.

كثقيل. حلمه ثقيل امرؤ عيل يميش تعجبًا تعجبت تقول: األرض
تواضعت. قوله: من املفهوم التواضع إىل يرجع العظم»: «وهو من الضمري (444)
وعن «تواضعت». يف «التاء» من الحال موضع يف مصدر وعظًما: معرتضة. والجملة:
مهابة الناس يكلمك فلم والهمة، والنفس القدر عظيم أنت يقول: بعظًما. متعلق العظم:
العظمة عن والتعظيم التواضع وهذا العظمة، تلك عن متعظًما تواضعت هابوك فلما لك،

الرشف. كل الرشف هو رشفه عن الرشيف تواضع ألن العظمة؛ عني هو
من الذاهب، الدارس والعايف: الهمم. عن مقدم خرب وأجدر: أوىل أي — أحق (445)
همم هو عليه يبكى بأن عاٍف أحق يقول: الحدوث. خالف والقدم: درست. الديار؛ عفت
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إن قال: ثم واألطالل. الدمن من بالبكاء أوىل أنها أي وذهبت؛ درست قد التي الكرام
ألحد عهد ال وإذن قديم، دروسها أن أي — بالهمم أي — بها عهًدا األشياء أحدث القدم
عهًدا األشياء أحدث القدم كان وإذا القدم، عن تتأخر املحدثات ألن الواحدي: قال بها.
ال أنه عىل هذا دل آدم، بها عهًدا الناس أحدث تقول كما وهذا ألحد، بها عهد فال بها
البيت، هذا معنى عن — املتنبي أي — سألته جني: ابن وقال الناس. من ألحد بها عهد
عهًدا أحدثها فصار ودرست عفت قد ألنها الناس؛ همم بكاءك إليه رصفت ما أحق فقال:
تعفو كما عفت قد ألنها الكرام؛ همم عليه يبكى بأن عاٍف أحق التربيزي: وعبارة قديًما.
بالهمم: عهًدا األشياء أحدث القدم وجعل الدارسات، كل من بدمعك أحق فهن الربوع،

األرض. يف همم فال قديم، دروسها أن أي
ملا يفلحوا؛ لم العجم ملكهم إذا والعرب يرتفعون، بامللوك الناس إن يقول: (446)
هذا، التايل. البيت يف هذا بني ثم واللغة. الطبائع واختالف والتنافر التباين من بينهما

قريع: بن لألضبط وأنشد البقاء، الفالح أصل عبيد: أبو قال وقد

م��ع��ه ف��الح ال وال��ص��ب��ُح َواْل��ُم��ْس��ُي س��َع��ْه األم��ور م��ن ه��م ل��ك��لِّ

الفوز عىل يطلق صار حتى استعماله كثر ثم بقاء، والنهار الليل كر مع ليس يعني
حال. صالح وفيه به، يغتبط ما بكل

الصالح. الفعال الحسب وقيل: آبائه، مفاخر من اإلنسان يعده ما الحسب: (447)
والعهد. األمان وهي ذمة، جمع والذمم:

عىل يؤمرون كانوا الذين األتراك من الخلفاء عبيد يريد بعبد: ترعى قوله: (448)
الناس.

وال قطن يشوبها ال الرصف الحرير أي األبريسم؛ من تعمل ثياب الخز: (449)
األظفار. طويل حافيًا رثٍّا قبًال وكان خشنًا، الخز كربيائه من يرى يقول: كتان.

ألنهم حسدي؛ يف معذورون أنهم أنكر ال — حسادي ملت وإن — إني يقول: (450)
فضيل. بزيادة نقصانهم وظهور عليهم، بتقدمي معاقبون

عذرهم لبيان تأكيد وهذا الرأس، والهامة: كالعلم. شهري أي الجبل؛ العلم: (451)
كاملشار وصار اشتهر أي فضل؛ كل يف كالعلم صار من يحسد ال لم يقول: الحسد. يف
وقد درجاتهم. درجته علت يعني الهامات، فوق قدمه فصارت كلهم الناس وعال إليه،

البحرتي: قول إىل هذا يف نظر
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ال��ح��س��ُد م��ث��ل��ه��ا ِف��ي ح��َس��ٌن ال��ُع��َال إن ب��ه ُخ��ِص��ْص��َت ق��د ف��ي��م��ا ح��س��وَدك واع��ذر

أذهبت إذا باليشء؛ بسأت يقال: له، وآلفهم به آنسهم أي به: الرجال أبسأ (452)
يؤتى أين من يدري ال الذي البطل بهمة؛ جمع والبهم: تحذر. وتتقي: قلبك. من هيبته
ومن أنيسه، يهابه بحيث الهيبة من كان من يحسد ال كيف يقول: بأسه. شدة من

األبطال؟! تتقيه بحيث الشجاعة
يقول: اللؤم. نقيض والكرم: كفى. فاعل وأنني: عنه. رصفه اليشء: كفاه (453)
املال ببذل وأصونه أملُكه يشء أعز الكرم من بي ما أرى كريم رجل أني الذم عني منع

باملال. غريي بخل به وأبخل دونه
بفتح — والعدم الكريم. نقيض النفس، الشحيح األصل، الدنيء اللئيم: (454)
يكسب لهم: ويجني املال. وقلة الفقر وبضمها: الدال وسكون العني وبضم والدال، العني
عنه يقطع الفقر ألن الفقر؛ يجنيه ال ما عليه يجني علم لو اللئيم غنى إن يقول: لهم.
األطماع ألن لؤمه؛ يظهر فإنه الغنى أما حاجة. يف يقصد ال ألنه لؤمه، يظهر وال الطمع

الذم. عليه فيتوجه تحقيقها، من يمنع ولؤمه به، تتصل
مملوكون اللئام إن يقول: التحم. الجرح: والتأم لألموال، «لسن» يف الضمري (455)
بأن عليهم تشري كأنها وهي ومنعها وجمعها حفظها سبيل يف يتعبون ألنهم ألموالهم؛
لها، البذل عىل قدرة لهم ليست ألنهم يملكونها؛ ال وهم فيطيعونها. يبذلوها وال يصونوها
صائرة أنها عن فضًال العقبى، يف ومثوبة أجًرا أو الدنيا يف محمدة بها يكسبوا أن وال
حاتم قال كما املكثر، اللئيم يوصف وبهذا لهم، وليست لألموال فهم وإذن: الوارث. إىل

الطائي:

م��ع��بَّ��ُد م��ال��ي ال��ل��ه ب��َح��م��ِد ف��إن��ي ِأله��ل��ِه َربٍّ��ا ال��م��ال ب��ع��ُض ك��ان إذا

آخر: وقال

غ��ًدا ِغ��بَّ��ه تَ��ْح��م��دي ربَّ��ا ال��م��ال ِل��َي ي��ك��ْن وال ربٍّ��ا أُك��ْن ذري��ن��ي

نواس: أبو وقال
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َل��ْك ف��ال��م��ال أنْ��َف��ْق��تَ��ه ف��إذا أَْم��س��ْك��تَ��ه إذا ل��ل��م��اِل أن��َت

املخزومي: وقال

أَكَّ��اُل ��ال ِل��ْل��بُ��خَّ وْه��َو آِك��لُ��ه ال��م��اِل َربَّ إنَّ

العار جرح أما ويلتم. يربأ السيف جرح ألن الجرح؛ من أبقى العار إن قال: ثم
صاحبه. عن يزول وال يبقى فإنه

«وهو وجملة عيل. مثل أي «يكن»؛ خرب نصب موضع يف «كعيل»: من الكاف (456)
الدنانري. من أي األلف؛ يهب وقوله: الحال. موضع يف يبتسم»:

يف تنفذ أي نافذة؛ طعنة كل أي نافذة: وكل فرسانها. أي الخيل: ويطعن (457)
الطعنة؛ بألم يحس ال مطعونه إن يقول: الرسعة. والوحاء: اآلخر. الجانب إىل املطعون
بوحاء الطعنة توصف لم جني: ابن قال أملها. يدرك أن قبل تقتله — لرسعتها — ألنها

السيف: يف غريه قال وقد هذا. من أرسع

ق��ت��ي��ل ل��ه ي��س��ت��ب��ي��ن أن إل��ى ِخ��ط��ابً��ا أب��ًدا ض��َربَ��اِت��ِه ت��َرى

ال من يندم إنما يقول: أن يريد الوقوع. بمعنى مصدر — هنا ها — املوقع (458)
وجه يعلم ألنه فعله؛ عىل يندم ال فإنه وقوعه، قبل األمر يعرف من أما العواقب يعرف
وعبارة الندم. عىل يبعثه ما ذلك بعد به يلم فال ومعرفة، بصرية عن فيفعله فيه الصواب

حجر: بن أوس قال كما كان الظن صحة عىل البيت هذا حمل إذا جني: ابن

س��م��ع��ا وق��د رأى ق��د ك��أن ـ��َن ـْ ال��ظَّ��ن�� ِب��َك ي��ظ��نُّ ال��ذي اْألَْل��َم��ِع��يُّ

وقت حزمه ضيع من يندم وإنما األمور، يف يفرط ال ألنه يندم ال املمدوح هذا أي
قال: من الغرض هذا رشح وقد املنفعة.

اْل��بَ��ذِْر زم��ِن ف��ي ال��ت��ف��ري��ِط ع��ل��ى نَ��ِدْم��َت ح��اِص��ًدا وأب��ص��رت ت��ْزرْع ل��م أن��َت إذا

وسلهبة سلهب فرس يقال: وسلهبة، سلهب جمع الطوال، الخيل السالهب: (459)
الذين الرجل أتباع والحشم: السيوف. والبيض: عظامه. وطالت وطال عظم إذا للذكر:
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ابتداء، واألمر: فقوله: ملك. ألنه األشياء هذه له يقول: لرضاه. ويرضون لغضبه يغضبون
له. قوله: والخرب عليه، عطف بعده وما

سطًوا وبه عليه وسطا بالبطش، القهر وهي سطوة، جمع السطوات: (460)
— بالفاء — الفصم وأما فيبني، اليشء ينكرس أن — بالقاف — والقصم صال. وسطوة:
نومه يف انحنى قد ظبيًا يصف الرمة ذو قال يبني. أن غري من اليشء ينصدع أن فهو

انفصم: قد — الحيل من املعصم يف يلبس ما — بدملج فشبهه

م��ف��ص��وُم اْل��َح��يِّ َع��ذَاَرى م��ن م��ل��ع��ٍب ف��ي نَ��بَ��ٌه ��ٍة ِف��ضَّ ِم��ن ُدْم��ل��ٌج ك��أَنَّ��ُه

إنسان من سقط يشء وكل ونيس، طرح قد فضة بدملج نائم وهو الغزال (شبه
بدل هنا ونبه نام. إذا وانحنائه لتثنيه مفصوًما وجعله نبه، فهو إليه: يهتد ولم لنسيه،
ال نبًها: أضلوه األصمعي: قال ضل. متى يدر لم أي نبًها: أصله ويقال «دملج» من
قال: املشهور. اليشء هنا النبه أن إىل بري ابن وذهب له. انتبهوا حتى ضل متى يدرون
أبيض بدملج أي — نبه فضة بدملج فروى أمه سقته ملا انعطف حني الظبية ولد شبه
قد الحي ملعب ألن الحي؛ عذارى من ملعب يف وقال: كذلك. الظبية ولد كان كما — نقي
وقوله: الصياد. طريق عن بولدها عدلت قد الظبية أن كما املسلوك، الطريق عن به عدل
أن يريد وإنما والتربي، الكرس والقصم الصدع الفصم ألن مقصوم؛ يقل ولم مفصوم
مصدوع أي مفصوم: كدملج واستدار فخذه إىل رأسه جمع ملا — الظبية ولد — الخشف

انفراج.) غري من
والتي أخبارها، وتتسامع الناس، بها يتحدث التي املشهورة السطوات وله يقول:

لشدتها. لها وتنهد تتصدع الجبال تكاد
سمعك اجعل ومعناه مني. واستمع إيلَّ به اصغ أي — سمعك أرعني يقال: (461)
للسمع. الشطرين يف فيه من والضمري ويترصف، فيه يرعى الذي املوضع بمنزلة لكالمي
أو لنرصة به واستغاث دعاه إذا الداعي يسمع هو يقول: الكالم. يف الفحش والخنا:
والداعي: هذا، صمًما. به كأن الفحش عن ويعرض سميع، ذلك عند فهو مكرمة، فعل
من مواضع يف الداعي ياء القراء حذف وقد الداعي أراد وقال: ياء، بدون جني ابن رواها
تعاىل: قوله يف نافع عن وورش عمرو أبو فأثبتها مواضع، يف وأثبتوها الكريم القرآن
البزي وأثبتها للمصحف، اتباًعا وقًفا وحذفاها وصًال، َدَعاِن﴾ إِذَا اِع الدَّ َدْعَوَة ﴿أُِجيُب
وورش، عمرو أبو وصًال وأثبتها القمر. سورة يف اِع﴾ الدَّ ﴿يَدُْع قوله: يف ووصًال وقًفا
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الجميع وحذف عمرو وأبو نافع الوصل ويف كثري ابن الحالني يف أثبتها الداعي وإىل
للمصحف. اتباًعا ووقًفا وصًال الباقون

وهي نسمة، جمع والنسم: به. منصوب وغرائبه: إبداعه. أي مصدر؛ خلقه: (462)
الشاعر: قال الروح. وذو الروح نفس

نَ��َس��َم��ه م��ث��ل��ه��ا ال��ن��اس س��ائ��ِر ف��ي ص��وَّره��ا ِح��ي��ن ال��ل��ُه َر ص��وَّ م��ا

يعرفك مثله إىل يسبق لم ما املكارم من وإبداعه املجد، غرائب خلقه إن يقول:
يشء خلق عىل قادًرا كان إذا املخلوق ألن النسم؛ — وجل عز — هللا خلق لك ويصحح
قدر يعظم النفوس، هللا يخلق كيف أراك جني: ابن وقال عليه. بالقدرة أوىل الخالق كان

تعاىل. هللا بأفعال أفعاله شبه كأنه يأتيه، ما
لو رجل زيارة إىل عدلت إني يقول: العرب. عادة عىل صاحبيه يخاطب (463)
إن نصفه منكما واحد لكل فيصري بينكما، ينقسم يكاد تسأالنه صاحبي يا جئتما

الجود. يف مبالغة وهذا نفسه، سألتماه
يعلق ما فهو القرط: أما األذن. أعىل يف يعلق ما وهو شنف، جمع الشنوف: (464)
«ملت» ب متعلق بعد: من وقوله: الخلخال. وهي خدمة، جمع والخدم: األذن. شحمة يف
حتى عندي عطاياه كثرت ما بعد من زيارته إىل ملت يقول: — السابق البيت يف —
إيلَّ وصل عطاءه أن يعني أعطاني: الذي الذهب من والخالخل الشنوف أحبه ملن صغت

زيارته. قبل
بما يأتي ألن فم اهتدى وال به، يجود ما يد تبذل لم يقول: اهتدى. تهدى: (465)

لسانًا. وأفصحهم بنانًا الناس أجود أنه يعني يقول،
زائدة والنون القوي، األسد والعفرنى: األسد، خربه: مبتدأ، العفرنى: بنو (466)
موضع يف وهو املمدوح جد اسم ومحطة: لقوته. صيده يعفر كأنه العفر، من وأصله
وروى — ملحطة صفة واألسد: ينرصف. ال أنه إال «العفرنى»، من بدل ألنه خفض؛
عن األسد يحط أنه أي الوضع وهو الحط، من جعله — بالجر — محطِة الخوارزمي:
محطة بني إن يقول: األسد. إليها يأوي الغابة أجمة؛ جمع واألجم: وشجاعته. منزلته
اآلجام بدل الرماح هي إنما بها يستعصمون التي غاباتهم لكن مثله، أسود أسد، هو الذي

جبلة: بن عيل قال كما األسود، بها يمتنع التي
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اْألَج��ُم أَظ��لَّ��ِت َع��ل��يْ��َه��ا أُْس��ٌد َش��اِئ��ل��ٌة َوال��رَِّم��اُح َك��أَنَّ��ُه��ْم

تمام: أبو وقال

آج��اُم وال��ق��ن��ا ��َواِرَم ال��صَّ إالَّ َم��ال��ه��ا ُم��ْخ��ِدَراٌت م��وٍت آس��اُد

أيًضا: وقال

األس��ُل غ��اب��ه��ا ول��ك��ن ص��بَّ��َح��تْ��ه أو ص��بَّ��ح��ه��ا ال��م��وُت م��ا إذا ال��ع��ري��ن أُس��ُد

لإللحاق والنون أيًضا، عفرنى ولبوة عفرنى أسد يقال: فنقول: عفرنى إىل ولنرتد
إبًال: يصف التيمي لجأ بن عمر قال قوية، أي عفرناة: وناقة بسفرجل،

وع��َف��ْرن��ي��ان��ه��ا ال��ذف��ارى ُغ��ْل��َب ��م��ات��ه��ا م��ص��مِّ أث��ق��ال��ي ��ْل��ُت ح��مَّ

خلف البعري من يعرق الذي املوضع القفا: من والذفرى الذفرى، جمع (الذفارى:
غليظ.) أي أغلب؛ عنق يقال: — الغليظ وهو األغلب، جمع والغلب: األذن.

جمع والكماة: القالدة. موضع وهو نحر، جمع والنحور: قوم. هم أي قوم: (467)
عندهم الغالم بلوغ قوم هم يقول: البلوغ. والحلم: سالحه. يف املسترت البطل وهو كمي،
هو فذاك الحلم، سن يبلغ أن ال نحورهم، يف ويطعنهم الحرب يف األعداء عىل يحمل أن

دلف: أبو قال عندهم. الرجولية معنى

ال��ب��ط��ِل ُم��ه��ج��َة ال��س��ي��ف يُ��ْرِض��ُع��وا أن بُ��ل��وِغ��ه��ِم ف��ي ال��ق��وم ع��الم��ة

الحسني: بن عيل بن زيد بن يحيى وقال

ال��دِّره��م ِل��َج��ْم��ِع ن��خ��ُرج َول��م س��ويٍّ��ا اْع��وج��اج��ه ب��ع��د ال��دي��ن نُ��ق��ي��ُم خ��رج��ن��ا
اْل��َج��َم��اِج��م َض��ْرُب ال��ط��ْف��ِل بُ��ل��وَغ ف��إن ِط��ف��ل��نَ��ا وال��ح��ل��ُم ال��ت��ن��ِزي��ُل أْح��ك��م إذا
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مع نشئوا إنهم يقول: الترصف. عن والعجز الكرب والهرم: الجود، الندى: (468)
حال. كل عىل أجواد فهم عجز، من حائل جودهم دون يحول فال عليه، وفطروا الجود

البحرتي: قول من وهذا

ال��ُع��م��ُر يُ��ْؤت��ن��ُف َح��ي��ُث م��ن ل��ن��اِش��ئ��ه��ْم ال��ن��دى يُ��ْؤتَ��نَ��ُف اإلف��ض��ال ف��ي ع��ري��ق��وَن

يخافون ال ألنهم بعداوته؛ جاهروا أحًدا عادوا إذا يقول: املعروف. الصنيعة: (469)
ونبًال. حياء بها، يباهوا ولم أخفوها صنيعة اصطنعوا وإذا عدوٍّا،

عنه، وغفلتهم لتناسيهم املعروف، من صنعوا بما يعتدون ال إنهم يقول: (470)
الخريمي: قال كما به. يعلموا لم كأنهم

ح��ِق��ي��ْر َم��ْس��ت��وٌر ِع��نْ��َدَك أَن��ُه ِع��َظ��ًم��ا ِع��ن��ِدي م��ْع��ُروَف��َك زاد
َك��ث��ي��ْر َم��ش��ه��وٌر ال��ن��اِس ع��ن��َد َوْه��َو ت��أِْت��ِه َل��ْم َك��أَن تَ��ت��نَ��اس��اُه

اآلخر: وقال

َج��اُر أنَّ��ُه ِف��ي��ه��ْم ال��َج��اُر يَ��ع��َل��ُم َال أَن��ه��ُم اْل��َم��ْح��ل ف��ي ت��ك��رُِّم��ه��ْم َوم��ن

الجدب.» «املحل:
هددوا إذا يقول: الهالك. وهو حتف، جمع والحتوف: وهددوا. خوفوا برقوا: (471)

والحكمة. الصواب تكلموا نطقوا وإن هالكهم، حرض أعداءهم
أن أرادوا إذا يقول: اإلثم. يف غمسته فيها كذب من التي اليمني الغموس: (472)
«خاب حالفهم: يقول أن هي اليمني فتلك الحنث عند اإلثم فيها يخافون يمينًا يحلفوا
ما أحسن ومن عليهم. يشء أعظم اليمني هذه ألن كذا»؛ أفعل لم أو كذا فعلت إن سائيل
هللا كرم عيل سيدنا أنصار ومن الصحابي الشاعر النخعي األشرت قول القسم يف سمع

وجهه:

ع��ب��وس ِب��وج��ِه أَض��ي��اف��ي َوَل��ِق��ي��ُت ال��ُع��َال َع��ِن َوانْ��َح��َرْف��ُت َوْف��ِري ��يْ��ُت بَ��قَّ
ن��ف��وس ِن��َه��اِب ِم��ن يَ��ْوًم��ا تَ��ْخ��ُل ل��م غ��ارة ِه��نْ��ٍد اب��ن َع��َل��ى أُش��نَّ ل��م إن
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ُش��وِس ال��ك��ري��ه��ِة ف��ي ِب��ب��ي��ٍض تَ��ْع��ُدو ُش��زَّبً��ا ��ع��اِل��ي ال��سَّ َك��أَْم��ثَ��ال َخ��يْ��ًال
ُش��ُم��وِس ُش��َع��اُع أَْو بَ��رٍق َل��َم��َع��اُن َف��َك��أَنَّ��ه ع��ل��ي��ِه��م ال��ح��دي��د َح��ِم��َي

الخيل يصف الضوامر. والشزب: الغول. أو الجن، سحرة سعالة؛ جمع «السعايل:
ويف أعراضهم. نقية كرام بأنهم يصفهم الفرسان، يريد والبيض: والضمور. بالنشاط
يقول: القتال. عىل الجريء الشديد وهو أشوس، جمع وشوس: شوس، صلة الكريهة:

الحرب.» يف شجعان إنهم
حتى يمهلهم فلم املستغيث يطرقهم ما لكثرة عريًا الخيل ركبوا إذا يقول: (473)
يمنع كما أجروها إذا الوقوع من تمنعهم لهم حزًما أفخاذهم صارت خيلهم يرسجوا

الراكب. فيقع يقع أن الرسج الحزام
دم مهجة؛ جمع واملهج: حملت. إذا بالناقة شبهت الشديدة، الحرب الالقح: (474)
األرواح يف تحكموا األبطال ونازلوا الحرب شهدوا إذا يقول: الدرع. البس والدارع: القلب.

أرادوا. من فقتلوا
أي الخالئق. والشيم: ويذم. اإلنسان به يمدح ما عرض؛ جمع األعراض: (475)
وهذا والشيم. والوجوه األعراض بنقاء يصفهم نفوسهم؛ يف ترشق خالئق أعراضهم كأن

القيني: الطمحان أبي قول إىل ينظر

ث��اِق��ب��ُه اْل��ِج��ْزَع نَ��ظَّ��م َح��تَّ��ى ال��لَّ��يْ��ِل ُدَج��ى َوَوُج��وُه��ُه��ْم أَْح��َس��ابُ��ُه��ْم لُ��ُه��ْم أََض��اءْت

اآلخر: وقول

ال��م��ص��اب��ِح ف��ق��َد ال��ظ��ل��م��اء خ��اِب��َط ك��ف��ى م��ل��م��ة أل��م��ت أو خ��ط��ب ك��ان ف��إن

املمدوح. بلد بجوار بالشام، منخفض والغور: طربية. بحرية بالبحرية: يريد (476)

الحار. الديفء بلدك وجئت بارد وماؤها البحرية أترك لم لوالك يقول: البارد. والشبم:
البحرية أترك لم لوالك املعنى: فيكون طربية، املجاور املكان بالغور: املراد بعضهم: وقال

ديفء. وغورها بارد وماؤها
وتنصب مثل ترفع أن ولك الفحول. مثل قال: ثم ومن موجة، جمع املوج: (477)
حاًال «مثل» فتجعل تعكس أن ولك الفحول، من حال ومزبدة خرب مثل أن عىل مزبدة،
للبحرية. «فيها» ومن للموج، بها» «تهدر من والضمري خرب، ومزبدة مزبدة فاعل من
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ذلك. عند الفحل وهياج الرضاب شهوة والقطم: زبده. وأخرج هاج إذا الفحل: وهدر
الرضاب واشتهت هاجت إذا بالفحول صوتها من يسمع وما اضطرابها يف األمواج شبه
الفحول هدير مثل هديًرا البحرية يف تصيح فيها: تهدر ومعنى أفواهها. من بالزبد فرمت

الرضاب. شهوة بها وما
فرسان أراد بلق: فرسان وقوله: األمواج. اختالف عند املاء طرائق الحباب: (478)
وما أبيض املاء زبد ألن بلًقا؛ األمواج جعل وبياض. سواد فيها التي والبلق: بلق، خيل
فتذهب أعنتها، تنقطع أي للفرسان؛ الضمري اللجم: وتخونها الخرضة. إىل فهو بزبد ليس
جني: ابن وقال وجه. كل يف الطائر مراد غري عىل املوج ترصف يريد شاءت. حيث الخيل
الواحدي: قال فيه. انغماسها ثم املاء عىل الطري رفرفة يريد تكبو؛ فهي اللجم: تخونها
مما واالنغماس الرفرفة وليست يكُب، لم لجامه انقطع إذا الفرس ألن بيشء هذا وليس

ذكره. الذي الكبو عىل بناهما وإنما البيت، يف ذكر
بعًضا بعضها يتبع وهي الطيور شبه الحرب. والوغى: الطري. أي كأنها: (479)
تقول أن ولك املهزوم، يتبع فالهازم ومنهزم هازم بجيشني: الريح ترضبها املاء وجه عىل

املوج. أثر عىل الطري فتتتابع مًعا ترضبهما الريح ألن — واملوج الطري أي — كأنها
يف روي كما حفه، يقول أن حقه وكان الواحدي: قال به، أحاط به: حف (480)
يف البحرية ماء شبه البستان، وهي جنة، جمع والجنان: باملكاره.» الجنة «حفت الحديث:
به أحاطت بقمر — السواد إىل الضاربة خرضتها يف البساتني به أحاطت وقد — صفائه
شدة وشبه العكربي: قال الليل. دون بالنهار لها الوصف هذا ألن النهار؛ وخص ظلمات،
به حف وقال: سوداوان. أي تَاِن﴾؛ ﴿ُمْدَهامَّ تعاىل: قوله حد عىل بالسواد حولها الخرضة
أَْحَسَن ﴿َوَقْد تعاىل: قوله حد عىل تعديته فعداه أحاط معنى ضمنه ألنه حفه؛ يقل: ولم
َعْن يَُخاِلُفوَن الَِّذيَن ﴿َفْليَْحذَِر تعاىل: وكقوله بي لطف أي ْجِن﴾؛ السِّ ِمَن أَْخَرَجِني إِذْ ِبي

أمره. عن يخرجون أي أَْمِرِه﴾؛
ناعمة وهي لها عظام ال فقال: فيها ألغز البحرية وصف ملا العكربي: قال (481)

رحم. لها وما أمهن فهن بناتها والسمك ماء البحرية أن أي السمك؛ وبناتها الجسم
وصيدها سمكها استخراج عن كنى بنات لها وجعل الجسم ناعمة جعلها ملا (482)

البطن. شق وهو بالبقر، منها
وهي ديمة، جمع والديم: املطر. وهو — الجيم بفتح — الَجود من جادت: (483)

سكون. يف الدائم املطر
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الجلد، واألدم: البساتني. سواد من حولها ملا مطوقة وجعلها املرآة، املاوية: (484)
جردت وقد باملرآة — البساتني من بها يحدق ما مع — البحرية شبه للغشاء. بيان وهو

الجلد. من به تغلف مما
رذال والقزم: آبائهم. غري إىل ينسبون الذين واألدعياء: يعيبها. يشينها: (485)
عيب إن يقول: قزم. وناس قزم رجل هذا يقال: وغريه، للواحد يستعمل وسفلتهم، الناس

خساس. لئام أهله بلد يف أنها البحرية هذه
يثني لحسنه إنه أي الشعر؛ يف ينظم أن قبل يمدحكم فعلكم إن يقول: (486)

به. يتكلموا أن قبل مدحكم عقلوا الناس أن يعني العقل: يف ويروى عليكم.
بعض، أثر يف بعضها أمطار وقيل: املطر. بعد املطر وهو عهد، جمع العهاد: (487)
الذي فهو األول، الربيع مطر وهو الوسمى، هي تسم التي واملطرة املدح: من أي — ومنه
عليه، أنعامهم له تنبت ألنها املتتابعة؛ باألمطار فيهم مدائحه شبه بالنبات. األرض يسم

القصيدة. هذه تسم بالتي وأراد
هللا أسأل ثم ومن بهم، ويعصف عليهم يأتي بالكرام مولع الدهر إن يقول: (488)

البحرتي: يقول املعنى هذا ويف نوائبه. من يعصمكم أن

َواْل��ُف��ُض��وِل ال��نَّ��َواِف��ِل أَْه��ِل إَل��ى تَ��ْس��ُم��و َك��يْ��َف ِل��ل��نَّ��َواِئ��ب تَ��َر أََل��ْم
��ِئ��ي��ِل ال��ضَّ اْل��َق��ْدِر َص��اِح��َب َوتَ��ْخ��ُط��و ال��ُم��َع��لَّ��ى ��َرِف ِل��ل��شَّ تَ��ُروُم َوَك��يْ��َف
ل��ْل��ُخ��ُم��وِل ال��نَّ��بَ��اَه��ِة َع��َل��ى ت��م��ي��ُل ال��لَّ��ي��اِل��ي أَْح��َداُث تَ��نْ��َف��كُّ َوَم��ا

والفضول: خري. عمل أو صدقة من معطيها بها تربع عطية كل نافلة، جمع «النوافل:
والتفضل.» اإلفضال

تمام: ألبي املعنى وأصل

َواْل��َع��َط��ِن اْل��َح��ْوِض بَ��يْ��َن ال��نَّ��اُس َويَ��ْس��َل��ِم أنْ��ُف��َس��ُك��ْم ال��دَّْه��ِر َح��َدثَ��اُن يَ��نْ��تَ��ِح��ْل إْن
األَِس��ِن اآلِج��ِن ُع��ْم��ُر َويَ��ْم��تَ��دُّ يَ��ف��نَ��ى أْع��ذَبَ��ُه أَنَّ َع��ج��ي��بً��ا َل��يْ��َس َف��اْل��َم��اءُ

اآلجن.) وهو اآلسن، واألسن: واللون. الطعم املتغري املاء (اآلجن:
مبتدأ خرب أو فؤاد. يل أي الخرب؛ محذوف مبتدأ، تجعله أن لك فؤاد: (489)
ومهانة الشح فيه يتالقى الذي هو واللئيم: الخمر. واملدام: فؤاد. فؤادي أي محذوف؛
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إذ متعذر؛ ومرامي بعيد غريض أن يعني فورجه: ابن قال الكريم. نقيض واآلباء، النفس
تهب ما مثل وعمر املتنبي: قال ثم السكر. ويلهيني به يرضون بما أرىض كالناس لست
بطول أغرايض أدرك أن لرجوت طويًال العمر كان لو يقول: منه؛ تأسف وهذا اللئام،
أن أخوفني فما حقرية، يسرية اللئام كهبة فهو قليلة، ومدته قصري العمر ولكن العمر،
تمام: أبي قول من هذا وكأن الواحدي: قال العمر. من أرجوه ما بقدر طلبتي أدرك ال

ال��بَ��ِخ��ي��ِل َوْج��ِه َم��اءِ ِم��ْن َك��دٍّ بَ��ْع��َد اْع��تَ��َص��َرتْ��َه��ا اْألَنَ��اِم��َل َوَك��أَنَّ

حسان قال كما األبدان، ضخام كانوا وإن والهمم األقدار صغار إنهم يقول: (490)
ثابت: بن

ال��َع��َص��اف��ي��ر َوأَْح��َالُم ال��ِب��َغ��اِل ِج��ْس��ُم ِق��َص��ِر َوِم��ْن ُط��وٍل ِم��ْن ب��اْل��َق��ْوِم َع��يْ��َب َال

مرداس: بن العباس وقال

وِخ��ي��ُر َك��َرٌم َف��ْخ��ُرُه��ْم َول��ِك��ْن ِب��َف��ْخ��ٍر َل��ُه��ْم ال��رَِّج��اِل ِع��َظ��ُم َف��َم��ا

اإلنسان جثة وقيل: نائًما، أو قاعًدا اإلنسان شخص الجثة: اللغة: أهل وقال هذا،
فأما نائًما، أو قاعًدا يكون أن إال جثة له يقال ال وقيل مضطجًعا، أو متكئًا شخصه
رحل أو رسج عىل يكون أن إال جثة يقال ال وقيل: قمته، يقال: إنما جثته يقال فال القائم

غريه. من يسمع لم يشء وهذا قال: األخفش، عن دريد ابن حكاه معتًما.
بينهم فيما عشت وإن ذكرتهم الذين هؤالء من لست يقول: الرتاب. الرغام: (491)
بكرس واملعدن هذا، منه. فيه بكونه يعد ال ثم الرتاب معدنه الذي الذهب مثل ذلك يف مثيل
إلنبات كذلك سمي والفضة؛ الذهب معدن ومنه ومبدؤه. أصله فيه يشء كل مكان الدال:

فيها. — ثبت أي — عدن حتى األرض يف إياه وإثباته جوهرهما فيه هللا
عكس لكنه األرانب، طبع يف أنهم إال ملوك، هم يقال: أن هذا مثل يف املعهود (492)
وهذا جني: ابن قال فيهم. مستعاًرا وامللوك لهم حقيقة األرانب فجعل مبالغة، الكالم
الغفلة حيث من نيام عيونهم انفتحت وإن هم يقول: بها. يختص — للمتنبي — له عادة

قال: كما األعني، مفتحة تنام كاألرانب
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َف��نَ��اِئ��ُم أَيْ��ًض��ا اْس��تَ��يْ��َق��ْظ��َت إِذَا َوأَنْ��َت

تمام: أبو قال وكما

ِن��يَ��اُم؟! َوال��ُق��لُ��وُب ال��نَّ��واِظ��ِر َس��ُه��ر يُ��ْغ��ن��ي��ُه��ُم َوَه��ْل َه��اِج��َع��ُه��ْم أيْ��َق��ْظ��َت

حرارة. يحر يومنا حر قولهم: من يشتد، ويحر: أجسام، مع أي بأجسام: (493)
إال يحفلون ال إنهم يقول: الحرب. يف الكفؤ وهو — القاف بكرس — ِقرن جمع واألقران:

الحروب. وقائع يف ال األكل كثرة من بالتخمة يموتون ثم ومن باملآكل،
نبات والثمام: الرماح. والقنا: سقط. وخر: أجسام. عىل معطوف خيل: (494)
قال البيوت، خصاص به وسد به حيش وربما بالخوص، شبيه أو خوص له ضعيف

الثمام: ضعيف يصف الشاعر

ُع��وُده��ا ت��أوَّد َم��ا ثُ��َم��اٍم ب��ُع��ود م��ع��لَّ��ق ِم��نِّ��ي أب��ق��ي��َت م��ا أنَّ ول��ْو

يف يؤثر ال طعنهم إن يقول: محال. ال ممكن أنه أي الثمام: طرف عىل هو وقولهم:
بالثمام. يطعنون فكأنهم لضعفهم، املطعون

خلييل، هو تقول: من وليس نفسه، إال الحقيقة عىل ألحد صديق ال يقول: (495)
يقال الصديق، عىل الخليل يطلق وكما هذا، قوله. لك والن تملقه، كثر وإن لك خليًال

زهري: قال خليل، الحال: املختل للفقري

َح��ِرم وال م��ال��ي غ��ائ��ٌب ال ي��ق��ول: م��ْس��َغ��ب��ة يَ��ْوَم خ��ل��ي��ٌل أت��اُه وإْن

ممنوع.» وحرم: مجاعة. «مسغبة:
ورعي الحقوق عىل املحافظة والحفاظ: ُمِلَك. بمعنى حاز؛ مجهول حيز: (496)
يف كان لو يقول: القاطع. السيف والحسام: السيوف. يعمل الذي والصيقل: الذمام.
عنق به رضب إذا السيف لكان له عقل ال ما الذمام ورعي الوفاء عىل يحافظ أن اإلمكان

حفاظ. لهم ليس ولذلك لهم، عقول ال أنهم يعني يقطعه، ال صقله الذي الصيقل
للرجل تقول العرب وسمعت األزهري: قال وغوغاؤهم. الناس رذال الطغام: (497)
أن السكيت ابن وروى — ونعام كنعامة — طغام والجمع: ودغامة، طغامة األحمق:
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كيف مهدية: أبو له قال قدم فلما سافر، وأنه األعرابي، مهدية أبي إىل يرتدد كان رجًال
لقد طغامة يا مهدية: أبو فقال الحال؟ وما له: فقال — ذلك نحو أو الناس؟ حال
فيه فقال الطغامة، الرجل ذلك ولزمت الحال! ما تدري ال وأنت املسألة، يف أحفيتني

النحويني: بعض

��اِك ��حَّ ال��ضَّ أَبَ��ا َم��يْ��ُم��ونً��ا َف��َع��ل��يْ��ه ُك��لُّ��ه��ا ال��طَّ��غ��ام��ُة يُ��ْع��ج��ب��ُه َك��اَن َم��ْن
بَ��َراِك بَ��َراِك وح��اَل��َف��ه��ا: ِف��ي��ِه ُك��لُّ��َه��ا ال��طَّ��َغ��اَم��ُة ��َع��ِت تَ��َج��مَّ َرُج��ًال

ابركوا.» أي — كقطام — براك براك الحرب: يف يقال الجوهري: «قال
ألنهم الخساس؛ ألفت فلذلك خسيسة. والدنيا شبهه، إىل يميل اليشء إن يقول:

أميل. الشكل إىل والشكل والخسة، اللؤم يف أشباهها
الدنيا يف علوهم إن يقول: الغبار. والقتام: رفيعة. منزلة ذو أي محل: ذو (498)

الجيش. فوق الغبار ارتفع ملا كذلك كان ولو واستحقاقهم، محلهم عىل يدل ال
وأسامها سائمة، وهي رعت إذا املاشية: وسامت راعيًا. يكون أي يرع: (499)
أوائل يف — ملوك لقوله: «أسامهم» يف والضمري الرعية، هنا: ها باملسام ويريد صاحبها،
رعية، امللوك أولئك يكون أن لوجب باالستحقاق اإلمارة كانت لو يقول: — القصيدة
املرسل املال املسام فورجه: ابن وقال بامللك. منهم أحق ألنهم يسوسونهم؛ ملوًكا ورعيتهم
لهم الراعي لكان باالستحقاق الوالية كانت فلو البهائم، من رش هؤالء يقول: مراعيه. يف
محتاج الناس أمور يدبر الذي املسيم جني: ابن قال وأعقل. منهم أرشف ألنها البهائم؛
الناس لخال يستحقه من إال األمر يِل لم فلو أمره، يف ناظر بال مهمل وهو يدبره من إىل

عليهم. ييل أن يستحق ال ألنه أمرهم؛ ييل خليفة من
من يقول: التجمل. عن بحسنها غنيت التي وهي غانية، جمع الغواني: (500)
يصبو من يتعبن أنهن يريد الباطن. يف ظالم الظاهر يف ضياء فالغواني الغواني جرب

بحبهن. قلبه ويعلق إليهن
ويف وغفلة، لهًوا كالسكران شبيبته يف اإلنسان كان إذا يقول: املوت. الحمام: (501)
املوت هي حياته فإن عمره، من فات ملا واهتمامه لضعفه الهم من بحر يف غارًقا املشيب
مكدرة، منغصة الدنيا يف الحياة أن يريد سيان. امليت وحال حاله إن أي الحقيقة؛ عىل
اإلنسان كان إذا تقول: أو غفلة. يف وهو عمره من فات فيما يفكر املشيب لدى فاإلنسان
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حتى الهم من بحر يف غائًصا مشيبه وعند والصبا، اللهو من سكر يف غائًصا شبيبته يف
باملمات. أشبه فحياته شيئًا، عمره يف يعي ال

عذر ال الغني الواجد ألن بخل؛ إذا يعذر أحد كل ليس يقول: الواحدي: قال (502)
ال يده يف ما إىل املحتاج املعرس فإن البخل؛ عىل يالم أحد كل وليس واملنع. البخل يف له
يالم ال والذي الكرام، ولدته من بخله يف يعذر ال الذي أن وهو آخر: ووجه بخله. يف يالم
الكرم آبائه يف يَر ولم البخل، غري يتعلم لم ألنه بخالء؛ لئاًما آباؤه كان من بخله عىل

تمام: أبي قول من هذا فيكون والجود،

َل��ئ��ي��ِم ِل��َط��ائ��يٍّ ُع��ذٌْر وَال ُع��ذٌْر َح��وَّاءَ بَ��ن��ي ِم��ْن ِل��ُك��لٍّ

نواس: أبي قول من هو جني: ابن وقال

بَ��خ��ي��ِل ِع��نْ��َد َم��ْع��ُروَف َوَال َع��َل��يْ��ِه ُم��َق��تَّ��ٌر اْل��َج��َواَد أنَّ َح��َزنً��ا َك��َف��ى

الجوار سوء يف جرياني مثل أَر لم يقول: إقامة. بمعنى ميمي، مصدر مقام: (503)
عىل نفسه ويلوم جريانه يشكو جفوتهم، فرط مع مصابرتهم يف مثيل وال املراعاة وقلة
أَر». «لم لقوله: ثاٍن مفعول والجملة: مقام، عن مقدم خرب ملثيل: وقوله بينهم. اإلقامة

التعجبي. االستفهام عىل أملثيل؟ مراده: إن تقول: أن ولك
غري فإنهم الكرام إال األرض هذه يف تجده وتطلب تشتهي ما كل يقول: (504)

فيها. موجودين
نقص كان هال يقول «التمام». عن مقدمة حال ومنها: «كان». خرب فيها: (505)
األرض هذه أن يعني أهلها؟ يف — كمالها أي — األرض وتمام األرض، يف األرض أهل
أهلها يف كمالها يكون أن يتمنى فهو أخالقهم، يف ناقصون وأهلها أحوالها، يف كاملة

شيئًا. يجدي ليس قطانها نقص مع األرض كمال إن إذ لها؛ فيها ونقصانهم
له: يقال بالشام، جبل واللكام: املمدوح. هو واملغيث: وطاال. أرشفا أنافا: (506)
من والثاني — اللكام جبل وهو — صخر من أحدهما جبالن. بها يقول: األبدال. جبل
جبًال للفخر استعار ملا وحذاقة. صنعة الفخر عىل الصخر وقدم — املمدوح وهو — فخر

الحقيقي. الجبل عىل عطفه
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ليست يقول: فهو األرض هذه أهل ذم ألنه هذا؛ قال وإنما السحاب، الغمام: (507)
كما نفعه، من فتصيب السحاب مرور أحيانًا بها يمر ولكنه للممدوح، موطنًا البلدة هذه

تمام: أبو قال

ال��ه��ِط��ل ال��َع��اِرِض ُم��روَر ِف��ي��ِه��ْم َم��َرْرَت َف��َق��ْد إَل��يْ��َك َوأَْه��لُ��وُه نَ��ْج��ٌد َح��نَّ إْن

واملنجبة: والنماء. بالخصب له الدعاء يريدون فالنًا، هللا سقى يقولون: (508)
عطاياه. به واملراد اللبن، والدر: نجيب. أنه يريد املمدوح؛ هو وابنها: النجباء، تلد التي

بره. عن يقطع ليس أنه يريد: أمه. ثدي عن الولد انفصال والفطام:
إن يقول: العهد. أي الذمام؛ يروى والدوام: منجبة. ابن عىل عطف من: (509)
وعزة كالرشف أخرى فوائد منه التقرب يف فإن العطايا، عىل تقترص ال املمدوح فوائد
يريد والوفاء والحفاظ العهد منها فإن األموال، تنحرصيف ال وعطاياه إليهما، وما الجانب
خلصائه. معاملة يعامله ولكن الجوائز، يطلبون الذين الشعراء معاملة يعامله ال أنه

الواحدي: قال نظم. مصدر والنظام: العقد. به ينظم الذي الخيط السلك: (510)
فيه نظم إذا السلك تجمل به الزمان وتجمل الدهر، مساوئ بمحاسنه غطى أنه يعني
ما عطاياه من الزمان لبس واملعنى: العطايا، إىل الضمري عاد «بها»: روى ومن الدر.
بأفعاله خفينا قد يقول: القلب، عىل البيت هذا القطاع: ابن وقال الدر. من السلك لبس
فلم عنا الزمان استخفى املعنى: يكون أن ويجوز نراه، وال يرانا فال الزمان، حوادث عن
املمدوح مآثر إن آخرون: وقال املمدوح. هذا من خوًفا عنا واسترت حوادثه وال أذاه نَر
من الزمان فامتأل السلك، يف الدر يتواصل كما الساعات، ممر عىل وتواصلت كثرت قد
إال نرى نعد لم وحينئٍذ كرم، أو بأس أثر فيها وله إال لحظة تمر ال وصارت فضائله،
كما فيه منتظمة هي الذي الزمان وخفي الزمان، هي كأنها صارت حتى وآثاره أفعاله

الدر. وراء السلك يخفى
اللغة: أهل قال الالزب. العذاب هنا: بالغرام واملراد الرجولية. كمال املروءة: (511)
يتفىص أن يستطاع ال وما والعشق والحب والبالء الدائم والرش العذاب من الالزم الغرام:
َغَراًما﴾. َكاَن َعذَابََها ﴿إِنَّ وجل: عز هللا قال اللغة. يف العذاب أشد هو الزجاج: قال منه.
لذيذ كالعشق له تلذ هذا مع وهي التكاليف، من فيها بما صاحبها تؤذي املروءة يقول:

املتنبي: قال كما والعذاب. النصب من فيه ما مع
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َح��ْوبَ��اِئ��ِه ِم��ْن َويَ��نَ��اُل ِل��ْل��ُم��بْ��تَ��َل��ى ُق��ْربُ��ُه يَ��ْع��ذُُب َك��اْل��َم��ْع��ُش��وِق َواْل��ِع��ْش��ُق

عشق يقول: مطلق. مفعول وهوى: هويها. أي املروءة؛ تعلق أي تعلقها: (512)
فلم املروءة واصل أنه غري العامرية، ليىل املجنون امللوح بن قيس عشق كما املروءة
سبيًال. وصلها إىل يجد لم حني الجنون قيًسا ليىل عشق أورث كما سقًما حبها يورثه

الروح خفة والظرف: والوقار. الرزانة والركانة: ويخيف. يفزع يروع: (513)
عن خرب وشيخ: هذا: الفتيان. وظرف الشيوخ وقار بني جمع قد إنه يقول: القلب. وذكاء
فما ويروى: ندري. معمويل مسد سادة رفع محل يف والجملة هو؟ أشيخ أي محذوف:

يُْدَرى.
وقوة بالجود يصفه معروف. والجدال: الجود. والندى: املطالب. املسائل: (514)
جهة من عليه وردت إذا املسائل أن أي سأله؛ من لسؤال ينقاد إنه يقول: والفهم. العلم
ترد التي املسائل أما بالخيبة، منها مسألة رد يستطيع ال حتى لها وانقاد تملكته السؤال

فيها. يطاق ال فإنه الجدل يف عليه
وعز رشف عطائه قبول إن يقول: والعيب. املذمة والذام: العطاء. النوال: (515)

بعضهم: كقول وهذا عار، فهو اللئام من غريه عطاء قبول أما آلخذه،

ي��زي��ُن ال��ع��ط��اءِ ك��لُّ وم��ا ب��خ��يْ��ر أص��بْ��تَ��ُه إن الم��رٍئ زي��ن ع��ط��اؤك
ي��ش��ي��ُن ال��س��ؤال بَ��ْع��ُض ك��م��ا إل��يْ��ك وْج��ِه��ِه بَ��ذُْل الم��رئ ب��ع��ار َول��ي��َس

البحرتي: وكقول

ال��ف��ق��ُر — م��ح��ب��تُ��ك ل��ْوال — ل��ي��ع��ج��بَ��ن��ي يَ��ُك��ْن َول��ْم إل��يْ��ك َف��ق��ري َويُ��ع��ج��بُ��ن��ي

الطري من األطواق لذوات جامع اسم العرب: عند والحمام النعم. األيادي: (516)
الناس برقاب أحاطت قد وأياديه نعمه إن يقول: حر. وساق والفواخت كالقماري

الرفاء: الرسي قال كما وهذا الحمام. ألعناق كاألطواق والزمتها

ُق ال��م��َط��وَّ اْل��َح��َم��اُم ِم��نْ��َه��ا َك��أَنَّ��ُه��ُم ص��نَ��اِئ��ًع��ا ال��رَِّق��اِب ِف��ي ق��ْوًم��ا َوَط��وَّْق��َت

تمام: أبو يقول وقبلهما
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األْع��نَ��اِق ف��ي األْط��َواِق ِم��َن أَبْ��َق��ى َج��ْوه��ًرا ف��ْع��ل��َك األْع��نَ��اِق ف��ي أبْ��َق��يْ��َن

القمر منازل من نجم سقوط وهو نوء، جمع واألنواء: املمدوح. قبيلة عجل: (517)
هذه العد يتجاوز لم الكرام عد إذا يقول: املرشق. من رقيبه وطلوع الفجر مع املغرب يف
هم عجل فكذلك العام، هي آخرها سقوط إىل أولها سقوط من األنواء أن كما القبيلة،
جميع يشملون فإنهم عجل بنو هم فليقل الدنيا يف الكرام يعد أن أراد من يعني الكرام.
ولك العام. جميع تشتمل وسقوطها بطلوعها األنواء أن كما عداهم، من لبطالن الكرام
واملعنى تام، عام فهي األنواء تلك عدت فإذا نوءًا، العام شهور من شهر لكل تقول أن

يتجاوزهم. ال عليهم مقصور الكرم أن
يف أي فالن، ذرا يف أنا تقول: به، استرتت ما كل — الذال بفتح — الذرا (518)
للسيوف، «شفارها»: يف والضمري النصل، حد وهي شفرة، جمع والشفار: وسرته. كنفه
يتلقون إنهم يقول: بالسيوف. املصادمة واللطام: الحال. لداللة ذكر، لها يجِر لم وإن
الحمايس قول من وهو والوفود، الحرم من بهم استذرى عمن ليدفعوا بوجوههم السيوف

القريعي»: هالل بن «الجريش

ِل��لِّ��َط��ام تُ��ع��رََّض َال خ��ُدوًدا اْل��تَ��ق��يْ��نَ��ا إذا ِل��ل��س��ي��وِف نُ��ع��رُِّض

وروي:

ذُراه��م ف��ي م��ا َج��بَ��ه��ات��ه��م تَ��ِق��ي

تقلَّد ألنها السيوف؛ ذراهم: يف بما واملراد يشء، كل أعىل وهي ذروة، جمع فالذرى:
السيوف. بشفار املالطمة اشتدت إذا وجوههم تحمي سيوفهم إن يقول: البدن. أعايل يف
ال وكرمهم لجودهم يقول: جدواهم. تطلب وتجدو: قصدتهم. يممتهم: (519)
هذا ويف وصيامهم. صالتهم ألعطوه القيامة يوم سائل قصدهم لو حتى سائًال يردون

تمام: أبو يقول

ح��يَ��ات��ِه ش��ط��َر ي��ْرُج��وُه َم��ْن ل��َق��اس��َم َس��َم��اِح��ِه َع��ْن أَْم��َوالُ��ُه ق��ُص��َرْت َول��ْو
ح��س��نَ��اِت��ِه م��ن اإلْع��َط��اءُ ل��ُه َوَج��اَز ح��ي��ل��ًة اْل��ُع��م��ر ِق��ْس��م��ِة ف��ي يَ��ِج��ْد ل��ْم ول��ْو
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َوص��الِت��ِه ص��ْوِم��ِه م��ْن َوَواَس��اُه��ُم ب��ربِّ��ِه ُك��ْف��ٍر غ��يْ��ر م��ْن ب��َه��ا ل��ج��اَد

العتاهية: أبو ويقول

ال��ح��س��ن��اِت! ِم��ن م��ال��ي ف��ق��اَس��ْم��تُ��ُه أص��بْ��تُ��ُه أنِّ��ي ل��ي��َت ب��ه��ذَا؟ ل��ي ف��م��ْن

فقال: بعضهم وأخذه

َوص��الِت��ِه ص��وم��ِه ع��ْن ل��ه ت��ع��رَّى س��ائ��ٌل ال��ق��ي��اَم��ِة ي��وَم ج��اءُه َول��ْو

ذوي حلماء كانوا إن يقول: عرام. عن مقدم خرب وبها: الرشاسة. العرام: (520)
هذا، األعداء. عىل عارمة رشسة ورماحهم — الجري — العدو يف خفاف خيلهم فإن وقار
بمعنى — الحلم أما حليم. فهو حلًما يحلم — حلُم منه يقال والعقل، األناة والحلم:
الحلم أما النوم، يف رآه إذا واحتلم حلم يقال: — بالفتح — حَلم ففعله — املنام يف الرؤيا
— حلم ففعله فيتثقب دود فيه ويقع العمل يف الجلد يفسد أن وهو — بالتحريك —
فيها يحض أبيات من عقبة أبي بن عقبة بن الوليد قال األديم. حلم يقال: — بالكرس
تم قد أمر صالح يف تسعى أنت له: ويقول — السالم عليه — عيل قتال عىل معاوية
وأفسدته فثقبته الحلمة فيه وقعت الذي — الحِلم األديم تدبغ التي املرأة كهذه فساده،

به: ينتفع فال —

األِدي��ُم َح��ِل��َم وق��ْد ك��َداب��غ��ٍة ع��ل��يٍّ إَل��ى وال��ِك��ت��اَب ف��إن��ك

األبيات. بقية تقدمت وفيه
عليها فهو باللحم مغطاة أي حال؛ ومكلالت: جفنة. جمع القصاع، الجفان: (521)

منقذ: بن زياد قال كما كاألكاليل،

م��ك��ل��ل��ًة ال��ش��ي��َزى ِم��ن ال��ج��ف��اَن ت��رى

الجوز.) شجر وقيل: اآلبنوس. إنه قيل: الجفان، منه تتخذ أسود خشب (الشيزى:
أي — قياس غري عىل — التوءم جمع والتؤام: وشمال. يمني عن كان ما والشزر:
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املتوايل. املتدارك الرضب وعندهم مملوءة الجفان عندهم يقول: توائم. والقياس: مزدوج،
والشجاعة. الجود غايات أقىص بلغوا مطاعني مطاعيم أنهم يعني:

فيه. يعمل لم الهدف: عن السهم ونبا للتكثري، والتشديد: طرحه. رصعه: (522)
قدر أي — رصعهم الناظر إليهم نظر فإذا الحياء، لفرط الوجوه رقاق إنهم يقول:
شجعان فإنهم الحرب يف العدو نازلوا إذا أما وكرًما. احتشاًما الحياء يغلبهم إذ — عليهم
أبي بن الرحمن عبد بن (محمد العطوي قول إىل نظر وفيه بأوجههم، السهام يردون

العباسية): الدولة شعراء من شاعر عطية

األس��ِد ه��اَم��َة وأَْض��ِرُب أُرُم��ق��ُه ال��رِّي��َم أه��اُب
َج��ِس��دي ع��ْن ال��س��ي��ُف َوي��ن��بُ��و ِب��ُم��ْق��َل��ِت��ِه َوي��ْج��َرُح��ن��ي

إن يقول: الجماعة. والقبيل: املمدوحني. إىل يعود محذوف عن خرب قبيل: (523)
كالعظام للمعايل أنهم يعني العظام، عىل والجلد اللحم اشتمال عليهم مشتملة املعايل

لألجسام.
كنت إذا يعني قدرك، علو يف أنت وأنت منهم أنت قبيل أراد الواحدي: قال (524)
وهو «وأنت» قوله يف العطف حرف أخر وقد فخًرا، بذلك فكفاهم برش وجدك منهم أنت

وزيد. هند قامت تريد وأنت وهند، زيد قامت تقول كما وهذا ا، جدٍّ قبيح
وجه عىل ما واألنام: فيه. مرغوبًا كان ما كل وهي رغيبة، جمع الرغائب: (525)
محذوف «أن» فاسم ألن، وقوله: بخصوصهم. الناس به يراد وقد الخلق، من األرض
عندك نراه الذي املال هذا ملن متعجبًا: يقول والعهد. الحرمة والذمام: الشأن. ضمري
البيت يف قال ثم مخصوص؟ مالك له ليس كأن حتى الناس فيه ويشرتك عطاياك تفرقه
عليك وجب صاحبه كنت متى ألنك بذلك؛ ترىض ال املال هذا صاحب دعوناك إذا الثاني:
الذي املال هذا ملن الرشاح: وعبارة األصحاب. حرمة له وتحفظ عادتك عىل تصونه أن
هو نقول: أن ترىض ال وأنت رغائبه، يف رشكاء كلهم والخلق تفرقه وعطاياك عندك نراه
هذا فلمن أي ذماًما؛ له ترعى ال وأنت ذمامه، توجب الصحبة ألن صاحبه؛ وندعوك لك
باملعنى، منهما كل ينفرد أن ويجوز مقرتنني البيتان كان إذا هذا الواحدي: قال املال؟
لك، إال الصفة بهذه ألحد مال ال يعني حاله؟ هذه مال ملن األول: البيت معنى فيكون
الثاني البيت معنى ينفرد ثم املعنى، لداللة فحذف حالك، غري حاله هذه مال ملن وأراد
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رجاء بذلك املال ريض صاحبه دعوناك إذا أي — بالياء — فريىض ويروى ذكرناه، بما
الصحبة. ألجل معك يبقى أن

واحد والسامري: جانبه. محايدة: وحايده عنه، مال اليشء: عن حاد (526)
العجل عبد الذي السامري نسب إليهم التنطس، شديدة اليهود من طائفة وهم السوامرة،
معروف. داء والجذام: بالشام. الغاية هذه إىل وهم الزجاج: قال خوار. له سمع الذي
رجل مصافحة من السامري ينفر كما منه وتنفر وتتجنبه املال هذا عن تحيد أنت يقول:
يقول: أن حقه كان الواحدي: قال وقد هذا، تمسه. وال بتوزيعه تأمر فأنت جذام، يده يف
إال بأل، معروف القرآن يف وهو علم، باسم ليس له نسب هذا ألن معرًفا؛ السامري كأنك
الطيب؛ أبو أراد الذي هو قال الذي وهذا العكربي: وقال قبيلته. من واحًدا أراد يكون أن
من نبي إىل فتنسبه وهاروني، وداودي محمدي هو تقول: كما سامري رجل كأنك أي

وشافعي. حنفي كقولك: السالم، عليهم املذكورين األنبياء
الذبياني: النابغة قول ومنه معروفه. طالبًا وقصده أتاه إذا واعرتاه: عراه (527)

ال��ظ��نُ��وُن ب��َي تُ��َظ��نُّ َخ��وٍف ع��ل��ى ِث��ي��اب��ي خ��ل��ًق��ا ع��اريً��ا أت��يْ��ت��ك

أحبار واحد والَحرب الِحرب الجوهري: قال العالم، الرجل ويفتح: بالكرس، — والِحرب
عىل يجمع ألنه أفصح؛ وهو بالكرس حرب هو إنما الفراء: وقال أفصح، وبالكرس اليهود،
إن يقول: تحسينه. أي الكالم؛ تحبري من كأنه للعالم، ذلك ويقال فعل، دون أفعال

ويتعلمون. منه يستفيدون العلماء
بطل، أنه بها يعرف بعالمة الحرب يف نفسه يشهر الذي الالم: بكرس امُلْعِلم (528)
الكثري واللهام: بعالمة. أعلموا الذين فهم الالم بفتح روى ومن نفسه. الرجل أعلم يقال:
الجيش عالمة هذا قالوا: املعلمون األبطال رآك إذا يقول: يستقبله. ما كل يلتهم الذي
أي فيه، يكون الذي الجيش قوة عىل دليل فهو منه، أشهر الجيش يف ليس ألنه العظيم؛
الذي الجيش قوة عىل دليًال أنت تكون شجاعته عىل دليًال تكون الفارس عالمة أن كما
بهذا أي العلم؛ من — الالم بفتح — يعَلم يكون أن يجوز الواحدي: قال فيه. تكون
الالم بكرس — يعِلم روى: ومن العسكر، وفارس الجيش صاحب أنه أي الجيش يعرف
بني هو كان إذا شجعان أنهم ليعرف الرجل بهذا أنفسهم يعلمون الجيش أن فمعناه —

ظهرانيهم.
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بك، مبتسم الدهر كأن حتى بشاشتها وبدت الدهر أيام بك طابت يقول: (529)
قال كما وطالقة. لها ابتسام فكأنك عبوسها، بك فزال عابسة متجهمة كانت أنها يعني

تمام: أبو

ُج��م��ُع ُح��ْس��ِن��َه��ا ِم��ْن أي��اَم��ُه��ْم ك��أنَّ غ��ط��ارف��ٍة ع��ْن ِم��ن��ه��ْم ال��دَّه��ُر َويَ��ْض��َح��ُك

أعظم والصدود البني نستعظم يقول: النمام. والوايش: والفراق. البعد البني: (530)
الوشاة ونتهم تقريبها، يمكن ال الصدود ومسافة املسافة بقطع يقرب البني ألن منه؛
أوىل فهو الوجد، من القلب يف ما ويظهر يرقأ ال ألنه منهم؛ واحد والدمع أرسارنا بإذاعة

الشجري: ابن وروى أرسارنا. بإذاعة نتهمه بأن

أع��ظ��ُم َوال��ب��ي��ُن ��دِّ ب��ال��صَّ ِع��ظ��ًم��ا ن��َرى

إليه، النظر دون البعد حال فارق، وإذا تنظره، العني فإن صد إذا الحبيب أن يعني
حسن. معنًى وهو

جفنه يف رسه بكون وأراد واملجهول، باملعلوم يروى ويكتم: العقل. اللب: (531)
يكون كيف غريك مع عقلك كان إذا يقول: الجفن. يف فكأنه الدمع ظهور مع يظهر أنه
وهو غريه، أسري قلبه أن يريد كتمانه؟ عىل تقدر كيف جفنك يف رسك كان وإذا حالك؟

ويفتضحه. رسه يظهر فالدمع البكاء، دائم
التقينا، وملا يقول: ظللت. وظلت: الحال. واو فيه: والواو البعد. النوى: (532)
حايل من تعجبًا تضحك وهي الوجد، من أبكي ظللت عنا، غفلة يف والرقيب البعد وكان

عيلَّ. ودالًال
الرجل: وتظلم فوقهما. ما والخرص: الظهر. من األسفالن الجانبان املتنان: (533)
يطيق ال ما بتكليفه إياه ظلمها وجعل كخرصها، الدقة يف نفسه جعل الظلم، اشتكى
عادة جرت وقد هذا، القوى. بضعف نفسه وصف ثم لخرصها، متنيها كظلم حمله
يسمع ولم بالهيف، والخرص بالعظم، الردف يصفوا أن — الواحدي قال كما — الشعراء
يقول: وهو والرشاقة، بالخفة األعىل النصف يصفون وإنما لحمه، وكثرة املتن سمن ذكر
يزيد بن خالد قول املعنى هذا يف والصحيح حمله، بتكليفه خرصها يظلم ممتلئ متنها

الكاتب:
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ردف��ك��ا ِم��ْن َخ��ْص��ُرَك اْش��تَ��َك��ى ك��م��ا اْل��َه��َوى يَ��تَ��َش��كَّ��ى َك��ِئ��ي��بً��ا َص��بٍّ��ا

والفرع: بفرع، تقبل أو تسبي، أو تبدو، تقديره: بمحذوف متعلق بفرع: (534)
قول إىل نظر وفيه بوجهها، نهاًرا والليل بشعرها، ليًال النهار تريك يقول: الرأس. شعر

النطاح: بن بكر

أْس��َح��ُم ج��ثْ��ٌل وْه��َو ف��ي��ه وت��غ��ي��ُب ش��ْع��َره��ا ق��ي��اِم م��ْن تَ��ْس��ح��ُب بَ��يْ��ض��اءُ
ُم��ْظ��ِل��ُم ع��ل��يْ��ه��ا ل��يْ��ٌل َوَك��أَنَّ��ُه ُم��ْش��رٌق ن��َه��اٌر ِف��ي��ِه ف��ك��أنَّ��ه��ا

تمام: أبي وقول أسود.» وأسحم: كثيف، «جثل:

ف��يُ��ظ��ل��ُم ال��ن��ه��ار ف��ي َوتَ��س��ُرُب نُ��وًرا َف��يَ��ْك��تَ��ِس��ي ال��ظَّ��َالِم ف��ي تَ��بْ��ُدو بَ��يْ��ض��اءُ

أيًضا: وقوله تتوارى.» «ترسب:

��ُع ُوقَّ َوْه��َي ط��يْ��َره��ا َع��ه��ْدن��ا ق��لُ��وبً��ا اْل��َه��َوى ح��وَّم َوَق��ْد ب��أُْخ��َراُه��م َل��ِح��ْق��نَ��ا
ت��ْط��ل��ُع اْل��ِخ��ْدر ج��ان��ب م��ْن َل��ُه��ْم ب��ش��ْم��ٍس َراغ��ٌم َوال��ل��يْ��ُل ��ْم��ُس ال��شَّ ع��ل��يْ��ن��ا ف��ُردَّْت
ُع اْل��م��ج��زَّ ال��ظ��الم ث��ْوُب ِل��بَ��ْه��ج��ت��ه��ا َوان��ط��َوى ال��دُُّج��نَّ��ِة ص��بْ��غ ض��ْوءُه��ا ن��ض��ا
يُ��وش��ُع؟ ال��رْك��ب ف��ي ك��اَن أْم ب��ن��ا ��ْت أل��مَّ ن��ائ��م أأْح��َالُم أْدري م��ا ف��َوال��ل��ه

تحوم قلوبنا الهوى جعل وقد منهم، املتأخرين قصدنا أي إلخ: … بأخراهم «لحقنا
وقوله: فراقهم، لعدم هادئة بقربهم ساكنة كانت أن بعد املاء عىل الطائر كحوم حولهم
لونان فيه يكون أن اليشء: يف والتجزيع النجوم، ألجل مجزًعا جعله املجزع: الظالم ثوب

مختلفان.»
قلبي ولكن خالية، دارها وتركت رحلت إنها يقول: الكثري. العظيم العرمرم: (535)
ال له مالزم فحبها عظيم، جيش منه وفيه إليها، بالشوق مآلن إنه إذ مثلها. خاليًا ليس

يفارقه.
أثفية، جمع واألثايف: أثاٍف، هناك أو فيها، أي الخرب؛ محذوف مبتدأ، أثاٍف: (536)
األثفية األزهري: قال ثفيت، من أفعولة أثفية وتقدير القدر، تحت ينصب الحجر وهي
والصىل: التخفيف. ويجوز قال: — بالتشديد — أثايف وجمعها اإلنسان رأس مثل حجر
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من بقي ما والرسم: مددت. كرست وإذا قرصت، الصاد فتحت وإذا بالنار، االصطالء
حرقتها النار أن يعني بفؤادي، ما الصالء من بها أثاٍف ديارها يف يقول: الديار. آثار
كذلك متهدم، باٍل دارها رسم أن وكما قلبي، والحب الشوق أحرق كما فيها وأثرت

لفراقها. جسمي
أو الدمع، والعربة: أعانه. وأسعده: السحاب. والغيم: كماه. القميص: ردنا (537)
وامرأة حزن، إذا عربًا: يعرب الرجل وعرب دمعت، واستعربت: عينه وعربت الدمع، تحلب

الجرمي: وعلة بن الحارث قال حزينة. وعربة: وعربى عابر

ع��اب��ر؟! أم��ك ال��َف��رِّ رداُف وك��ي��ف م��ردف��ي؟ أنْ��ت ه��ل : ال��ن��ه��ديُّ ل��َي ي��ق��وُل
ت��داب��ر وَج��رم ن��ه��ٍد ف��ي ك��ان وق��د وب��ي��ن��ه ب��ي��ن��ي ب��ال��ُرح��م يُ��ذك��رن��ي
ك��اس��ر تَ��يْ��َم��َن ع��نْ��َد ُع��ق��اب ك��أن��ي م��ث��ل��ه ال��ن��اسُّ ي��َر ل��م ن��ج��اءً ن��ج��وت

سأل سليط له: يقال نهد بني من رجل والنهدي: تقاطع. وتدابر: ثاكل. (عابر:
فقتلوه.) النهدي سعد بنو وأدركت يردفه، أن فأبى به. لينجو خلفه يردفه أن الحارث
يف يساعدني كأنه يمطر والسحاب دارها عىل وقفت يقول: الخالص. والرصف:

بالدم. ممزوًجا دمعي وكان خالًصا، كان دمعه ولكن البكاء،
كنت وما أحمر كان ما دًما دمعي يكن لم لو يقول: وجرى. سال انهل: (538)

انهماله. بعد وسقمت هزلت
لضيق فحذف اإلنكار، بهمزة أبعدنا أي بعدنا؛ وقوله: الرقدة. الهجعة: (539)
يل وقال نمت، بعدما زارني الذي الخيال بنفيس أفدي يقول: ذاقه. اليشء: وطعم املقام.

ينام؟! أحبته فارقه من وهل فراقنا؟ بعد أتنام معاتبًا:
مفارقتنا؟ بعد أتنام معاتبًا: الخيال يل قال أي الخيال؛ قول حكاية من سالم: (540)
يقول: املمدوح. كنية حفص: وأبو سالًما. اسلم أي سالًما؛ ويروى: سالم. عليك أي سالم:
به االبتهاج لحملني مجاهًرا يزور ال وجبان بمطلوب يجود ال بخيل الخيال هذا أن لوال
أو مفارقته من خويف لوال جني: ابن وقال عيلَّ. يسلم املمدوح أظنه أن عىل له واإلجالل
قال املمدوح. عىل املسلم لقلت: لزيارته، حقيقة ال ألنه بخله ولوال نومي، عىل معاتبته
لزيارته، حقيقة ال وأن للمتنبي، الخوف جعل ألنه تفسريه؛ يف جني ابن أخطأ الواحدي:
رش من هذين إن ويقال: والجبن. بالبخل توصف واملرأة ببخل. يوصف ال كذلك هو وما
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من هو تطعم، الغمض بعدنا وقوله: قالوا: النساء. أخالق خري من وهما الرجال أخالق
الصنوبري: قول

ب��ال��م��س��ت��ه��اِم ف��َل��ْس��َت تُ��َم��وِّه ال غ��ي��ري ُغ��رَّ م��م��ك��ٌن: وال��ن��وُم ق��ال،

منه، هللا وتيم العبد، والتيم: وذللـه، عبده الحب: وتيمه املشتاق. الصابي: (541)
ويقول فيها، يضل ألنه تيماء؛ للفالة: قيل ومنه املضلل، املتيم وقيل: هللا. عبد تقول: كما
متيم فهو تيًما تتيمه وتامته تتيمه فالنًا فالنة تيمت األصمعي: قال وتامه، الحب تيمه

زرارة: بن للقيط وأنشد بهن، ومتيم بالنساء،

َش��ي��ب��ان��ا ب��ن ذُه��ل بَ��ِن��ي ن��س��اء إْح��َدى ص��ن��ع��ْت م��ا يَ��ْح��ُزنْ��َك ل��ْو ُف��َؤاَدَك ت��ام��ْت

محبوبه. إىل املحب يصبو كما العفاة عىل املال إنفاق إىل يصبو إنه يقول:
بدنه، شعر بعدد وشجاعة قوة األسد عىل يزيد إنه يقول: األسد. الضيغم: (542)

التايل. بالبيت هذا أكد ثم أسد. إنه لقلنا: ذلك ولوال
حظه نقصناه قد كنا كاألسد جعلناه فإن شجاعة، األسد عىل زاد إنه يقول: (543)
باخس؛ فهو يبخسه حقه بخسه ويقال: هذا، ذلك. من أكثر يستحق ألنه حقه؛ وبخسناه

نقصه. أي
هو يقول: القاطع. السيف واملخذم: األسد. والرضغام: املاء. معظم اللجة: (544)
ورأيه البحر، فوق فكفه بالسيف ورأيه باألسد ونفسه بالبحر كفه يشبه أن من أجلُّ

األسد. من أشجع وهو السيف، من أنفذ
والغور: الطبيب. واآليس: — أَْسًوا آسوه العليل أسوت — يداوى يؤىس: (545)
بالعالج، يربأ ال يعالج، أن من أوسع جرحه إن أي للجرح: إليه املضاف والضمري العمق.
بعيد أنه معنى عىل للممدوح، الضمري يكون أن ويجوز لعمقه، جرحه غور يرى وال
حد به يراد — األول املعنى عىل — وحده غوره. يدرك فال والتدبري، الرأي يف الغور
الرضيبة. عن يكل أي وينبو: بالسيف. تشبيهها عىل عزيمته، حد الثاني: وعىل سيفه،
الذي يف «ال» مدخول عىل البيت هذا يف «ال» ب عطف جني: ابن يقول البيت إعراب ويف
البحر يف ما فيها أي لجة؛ الكف ال قوله ألن وذلك املعنى، يف ال اللفظ، ظاهر يف قبله
الرأي وال عليه، وزاد الشجاعة، من الرضغام يف ما فيه أي رضغام؛ هو وال عليه، وزيادة
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أنه يريد فليس يؤىس: جرحه وال قوله وأما ذلك، وفوق السيف مضاء لرأيه أي مخذم؛
البيت يف أراد كما ويزيد يتثلم أنه يريد وليس حده، وال غوره وال وكذا عليه، ويزاد يؤىس
واملعنى اللفظ يف ناٍف الثاني ويف اللفظ، يف نفاه ملا املعنى يف مثبت األول البيت يف فهو
املتباينة؟ األضداد بني وتوفيقه نظمه وصحة الصنعة إحسانه إىل ترى أال قال: جميًعا.
ال أنه يعني مربم؛ نقضه للذي وال ناقض، يحكمه الذي لألمر ليس يقول: (546)
التجوزات من وهو رضورة ويحلل حالل قوله: من اإلدغام فك وقد هذا، أراد. فيما يخالف
بن قعنب قال كما بالرضورات، يعلم أنه ليشعر هذا الشاعر فعل وربما قالوا: املكروهة.

أموي: شاعر — صاحب أم

َض��ِن��ن��وا وإْن ألْق��َواٍم أُج��وُد أنِّ��ي ُخ��ل��ق��ي ِم��ْن ج��رَّب��ِت َق��ْد أََع��اِذَل َم��ْه��ًال

فيها: يقول له قصيد (من

ائْ��تُ��ِم��ن��وا؟! إذا ِدي��ٌن َل��ُه��ْم ول��ي��َس َع��ْه��ٌد ل��ه��م ل��ي��َس ثُ��مَّ َص��ِدي��ًق��ا ق��وٍم بَ��اُل م��ا
دف��ن��وا ص��ال��ٍح ِم��ْن َس��م��ُع��وا وم��ا ع��ن��ي ف��رًح��ا ب��ه��ا ط��اُروا ِري��ب��ًة يَ��ْس��َم��ع��وا إْن
أِذن��وا ِع��ن��دُه��م ِب��ُس��وءٍ ذُك��رُت وإْن ِب��ِه ذُك��ْرُت خ��ي��ًرا َس��ِم��ُع��وا إذا ُص��مٌّ
وال��ج��ب��ُن ال��ج��ه��ل اْل��َخ��لَّ��تَ��اِن: ل��ب��ئ��س��ت َع��ُدوِِّه��م َع��ْن وُج��ب��نً��ا َع��َل��يَّ َج��ْه��ًال

له.) سمعت أي له أذنت ويقولون:
كان إذا وذلك األذيال؛ لريمح إنه للمختال: ويقال بالرجل. الرفس الرمح: (547)

العقييل: القحيف قول ومنه برجله، ويرضبه يرفعه وال ثوبه يطيل

��ْح��َال ال��سُّ بَ��َة اْل��ُم��َه��دَّ يَ��ْرَم��ْح��َن ب��َم��كَّ��َة َع��ِش��يَّ��ًة َوُه��نَّ اْل��َم��ْغ��نَ��ى ِل��َي يَ��ُق��وُل

والجبار: الكرب، والجربية: البيض.» والسحل: أهداب. لها التي الثياب «املهدبة:
الجيم بكرس — والِجِربيَّة الَجَربيَّة بني جبار يقال: ا. حقٍّ عليه ألحد يرى ال الذي املتكرب
الفروجة، مثل والَجبورة والُجبورة والجربوت والَجَربوه، والَجْربوه والجربية — والباء
يعاتب األسدي لقيط بن مغلس قول األحمر وأنشد الكرب، بمعنى هو والتجبار والجربياء

أضاح: عىل واليًا كان رجًال
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اْل��ُم��ت��غ��ْط��رف اْل��َج��بُّ��وَرة وذُو َع��َل��يْ��َك اْل��َح��َص��ى غ��ِض��َب ع��اَدي��ت��ن��ي إْن ف��إنَّ��َك

واملتغطرف: كالحىص. العدد يف هو وما الخليقة، عليك غضب عاديتني إن «يقول:
واختياًال، عجبًا املراتب تزدهيه ال متواضع قدره وفخامة عظمته عىل هو يقول: املتكرب.»
تخدمه الدنيا وإنما حطامها، طلب يف وينصبون الدنيا يخدمون الذين من هو وليس

امللك. جبايات من إليه يحمل بما أرزاقها، إليه وتسوق
أن يحب ال يقول: للرضورة. «أن» فحذف يبقى أن يريد: يبقى: يشتهي وال (548)
البقاء، يحب لم عطاء له يكن لم فإذا ليعطي، البقاء يحب إنما أي له؛ عطاء وال يبقى
يف كان وإن يقتلهم أن يحب إنه أي منه؛ األعداء سالمة مع نفسه يف يسلم أن يحب وال

هالكه. ذلك
عىل ذكره إن يقول: الفقري. واملعدم: الغنى. واليرس: الخمر. الصهباء: (549)

املعدم. لدى اليرس من وأحسن باملاء، مزجت قد الخمر من ألذ األلسنة
ابن قال وأعوز: اسمه. إال يبَق ولم ذهب إنه يقال: طائر، مغرب: عنقاء (550)
الزيادة. حذف عىل جاء ولكنه أعوز، ماضيه ألن إعواًزا أشد يقول: أن الوجه كان جني:
وأقل إعواًزا وأشد الطري، يف العنقاء من أغرب الناس يف مثله يقول: السائل. واملسرتفد:
ال هذين أن فكما أي أحًدا؛ يخرم ال وهو يعطيه، وال يحرمه شيئًا منه سائل من وجوًدا

ومثله. نظريه كذلك يوجدان
املطر. والقطر: أكثر، صلة القطر: ومن تمييز، وأياديًا: النعم. األيادي: (551)
أكثر هو أراد: مطرها، دام السماء: وأثجمت للحال. قبله والواو الغزير، املطر والوبل:
قطر من تتابًعا أكثر ومواهبه نعمه أن يعني القطر، بعد القطر من األيادي بعد أيادي

الهطالن. دائم كثريًا يكون حني املطر
والتهويم: أقسم. وآىل: نقيضالكرم. الخسة؛ واللؤم: الرشيف. الرفيع السني: (552)
رأس — هامة يف النوم أخذ به يريدون كأنهم القليل، النوم وأصله النوم، أدنى اختالس
بد ال الذي النوم كان لو يقول: الجسد. سائر يف ينترش ثم برأسه يبدأ ألنه اإلنسان؛ —

ينام. ال أنه لحلف لؤًما، لإلنسان منه
لو حتى عطاياه، من هو إنما املال من الناس أيدي يف ما جميع إن يقول: (553)

وجوده. — أعجزهم — الناس عىل ألعيا عطائه من ليس درهًما طلب
اإلنسان يرس ما كان فلو بهما، ويرس وكرمه بأسه إىل يرتاح هو يقول: (554)
مرء هذا تقول: الرجل، املرء: الجوهري: قال وقد هذا، والبأس. الكرم لرضه يرضه
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مرء هذا تقول: لغة، امليم وضم قال: صالًحا، مرءًا ورأيت صالح، بمرء ومررت صالح،
مكانني، من معربًا بمرء، ومررت مرءًا ورأيت مرء هذا وتقول: بمرء، ومررت مرءًا ورأيت
التوسع أردت فإذا وبعد. ومريئة، مريء فقلت: الوصل، ألف أسقطت صغرت وإن قالوا:

العرب». «لسان ب فعليك املادة هذه يف
األحمر. التوت ثمر والفرصاد: حمرته، يف الفرصاد مثل بدم أي بكالفرصاد: (555)
«يروي»، مفعول ويتامى: منازلهم. يف عليهم هجم إذا القوم؛ عىل أغار من اسم والغارة:
يتامى جعلها أغمادها؛ تفارق التي السيوف باليتامى: وأراد به، متعلق بعده: والظرف
أيتم. مضارع وتوتم: . تُسلُّ وتُنىض: كالوالدين. ويحوطها يؤويها كان ما فارقت ألنها
وتلك اليتامى، مثل فصارت أغمادها فارقت قد سيوًفا الفرصاد مثل بدم يروي إنه يقول:

األعداء. عىل يغريها غارة كل يف بها يقتله من أوالد تيتم السيوف
وخربه باالبتداء رفعه «الغزو» رفع من جني: ابن قال الغزو، مذ قوله: (556)
فحذف الغزو، زمن مذ أراد جره ومن كائن، أو واقع الغزو مذ تقديره: محذوف،
أنت كقولك: «يف»، بمعنى ألنها «مذ»؛ ب مجرور «الغزو» التربيزي: اإلمام وقال املضاف.
املمدوح. يعني ساٍر؛ هو أي محذوف. مبتدأ خرب وساٍر: اليوم. يف أي اليوم مذ عندنا
إىل أو الراء، بفتح فيكون مرفوعه إىل الوصف إضافة من يكون أن يجوز ومرسج:
مذ الرشاح: سائر قال كما — يقول كذلك. «ملجم» وحكم بكرسها، فيكون منصوبه
هذا يحطَّ لم الروم أيدي من املسلمني أسارى فداء يف بعمله مشتغل وهو اليوم إىل الغزو
كذلك. ينفك ال ملجمة مرسجة وخيوله سار ولكنه ظهورها، عن خيله رسوج االشتغال
بل الغزو، يدع وال الفداء يقبل ال أنه املعنى وإنما مدح، هذا يف وليس الواحدي: قال
وإليك ذكرنا. ما املعنى أن عىل يدل األبيات من هذا بعد وما قال: الفداء. يمنعه وال يغزو
يف نتبسط أن بودنا وكان ومنذ، مذ إعراب يف الكويف النحوي العكربي قال ما هذا بعد
رشطنا عما نحيد أن نبغي ال ولكنا النحو، وعلماء اللغة أهل قال ما فنورد املوضع هذا
رشح وحسبنا نعدوه، ال غري، ليس املتنبي رشاح أورده ما كل نورد أن وهو أنفسنا عىل
كأنه بأنه القول كررنا الذي الرشح هذا يف يعنينا ما كل وهو أوردوها، التي الشواهد
حالهما عن فغريا وإذ» «من من مركبان ومنذ مذ العكربي: قال ورشوحه. للمتنبي رشح
بني للفرق امليم وضمت بالذال، «من» ووصلت الهمزة فحذفت منهما واحد كل إفراد يف
ِمذ العرب بعض قول وإذ» «من من مركب كالٍّ أن عىل والدليل والرتكيب. اإلفراد حالة
الرفع كان مركبان أنهما ثبت وإذا مركبان، أنهما «عىل فدل — امليم بكرس — وِمنذ
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يومان، مىض «مذ» رأيته ما والتقدير: «إذ»، بعد يحسن الفعل ألن فعل؛ بتقدير بعدهما
أجود بمنذ الخفض كان ولهذا «من» اعترب فقد بهما خفض ومن شهران، مىض و«منذ»
منها «من» نون لحذف أجود، «مذ» ب والرفع «من»، ل تغليبًا فيها «من» نون لظهور
ويف «منيذ» تصغريه: يف قلت بها سميت لو أنك منذ» «مذ، أصل أن عىل ويدل إلذ، تغليبًا
أصولها. إىل األشياء يردان والتكسري التصغري ألن املحذوفة؛ النون فرتد «أمناذ»، تكسريه
محذوف، مبتدأ بتقدير بعدهما االسم يرتفع الفراء: وقال الكوفيني. أصحابنا قول هذا
سنان قال مشهورة، لغة وهي «الذي» بمعنى التي وذو» «من من مركبان أنهما وذلك

الفحل: بن

ط��َوي��ُت َوذُو َح��ف��رُت ذُو وِب��ئ��ِري وَج��دِّي أب��ي م��اءُ ال��م��اءَ ف��إن

قالها الطائي، الفحل بن لسنان «الحماسة» يف تمام أبو أوردها خمسة أبيات (أحد
ماء يف فزارة من العرشاء بن هرم وبنو طيئ جرم من كهف أم بنو اختصم حني سنان

واألبيات: متجاورون، مخلطون وهم

ان��ت��َش��ي��ُت وم��ا ُج��ن��ن��ُت م��ا َوربِّ��ي ك��الَّ ف��ق��ْل��ُت: ُج��ن��ن��َت! ق��ْد وق��ال��وا:
ب��ك��ي��ُت أْو ال��ُم��بَ��يَّ��ِن ال��ظ��ل��ِم م��َن أبْ��ك��ي ف��ِك��ْدت ُظ��ِل��م��ُت ول��ك��ن��ي
[ال��ب��ي��ت] … … … … أب��ي م��اء ال��م��اء ف��إن
َدَع��ْوُت وال َه��ل��ْع��ُت ف��م��ا ع��ل��يَّ تَ��م��اَل��ْوا َق��ْد خ��ص��ٍم ُربَّ َوَق��بْ��َل��ك
ق��َريْ��ُت ح��ت��ى ف��اِرٍس وآل��َة ج��ب��ي��ِن��ي ل��ه��ْم ن��ص��ب��ُت ول��ك��نِّ��ي

جميع مكان تقع ثم ومن مؤنثة، البرئ ألن التي؛ بمعنى موصول اسم هنا: و«ذو»
جزعت. وهلعت: عيلَّ. وتعصبوا اجتمعوا بمعنى وتمالوا: لفظها. يتغري وال املوصوالت
وجالدي. بقوتي الخصم أرد كنت ولكني استرصخت، وال أحًدا ناديت ما أي دعوت: وال
إذا حتى خاصمهم أنه يعني جمعت، أي وقريت: الحرب. آلة بها يريد فارس؛ آلة وقوله:

الحوض.) يف املاء وجمع فغلبهم، طاعنهم الرماح إىل بهم الخصام بلغ
حريف ويكونان عنهما، خرب ألنه بعدهما؛ ما فريتفع اسمان هما البرصيون: وقال
قولك: يف وإىل» «من، معنى لتضمنهما بنيا وإنما بهما، مجروًرا بعدهما ما فيكون جر
عىل «مذ» وبنيت — آخره إىل الوقت هذا أول من رأيته ما معناه: يومان، مذ رأيته ما
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الساكنني اللتقاء تحريكها وجب ملا ألنه الضم؛ عىل و«منذ» البناء، يف األصل ألنه السكون؛
الضم. الضم يتبعوا أن عادتهم من ألن بالضم، حركت

يخرتق يقول: األسود. األدهم: وبياض. سواد فيه ما واألبلق: الغبار. النقع: (557)
والجو — السيوف وملعان الغبار سواد يريد — بأسيافه أبلق جيشه وغبار الروم بالد

سيوف. ملعان فيه ليس ألنه بالغبار؛ أسود فوقه من
والكتيبة: الروم. ملك الطاغي: بامللك واملراد «يشق»، ب متعلق امللك: إىل (558)
امللك إىل الروم بالد يخرتق يقول: الهالك. والحتف: تجريد. ومنه: الجيش. من الفرقة
حتفها. أنه تعلم وهي إليها مسريه يف املمدوح تعارض للروم كتيبة من فكم الطاغي،

أسيل: وخد نرصان. تأنيث نرصانية، أي ونرصانة البكر. الشابة العاتق: (559)
— سرتها عن للممدوح برزت الروم نساء من عاتق حسناء من كم يقول: طويل. ناعم

الخد! أسيلة كانت وإن وتهان تلطم فهي — سبيت ألنها
الجماعة. معنى يف — هنا ها — عاتق ألن صفوًفا؛ برزت أي صفوًفا: (560)
شجر والوشيج: املسنة. الخيل واملذاكي: الظهر. متن؛ جمع واملتون: منها. حال فصفوًفا:
شجاعته يف هو الذي املمدوح لهذا صفوًفا العواتق هذه برزت يقول: الرماح. منه تتخذ

والرماح. بالخيل تحصنت قد كاألسود جمع يف قام وقد كاألسد،
قدم وإن قتلهم، عن يكف ألنه املوت؛ عنهم غاب يغزهم فلم غاب إذا يقول: (561)

املوت. معه يقدم لذلك أهلكهم إليهم
منك، هذا أيجد ومعناه: جدك، أتجد قال: كأنه املصدر، عىل «أجدك» نصب (562)
«عاٍن وجملة: تفكه، خربه: مبتدأ، أسري؛ أي وعاٍن: للكالم. افتتاًحا صار ثم أصله، هذا
عند لحن وهو الكوفيني مذهب عىل فيه جرى عمر، ترخيم َوُعَم: «تنفك». خرب تفكه»
فرتخيمه عدًدا، األصول أقل عىل ألنه ترخيمه، يجوز ال الثالثي االسم ألن البرصيني؛
ترخيم جواز إىل الكوفيون أصحابنا وذهب العكربي: وقال جني. ابن قاله به، إجحاف
ال والكسائي: البرصيون وقال وزفر. كعمر الوسط متحرك كان إذا األسماء من الثالثي
األصل إذ ودم» «يد، نحو من جاء ما متحرًكا: وسطه كان إذا الكوفيني وحجة يجوز.
أصله وقيل: «دموان». تثنيته: يف العرب بعض قول بدليل «دمو» دم ويف «يدي»، يد يف

الشاعر: قال «دمي»،

ال��يَ��ق��ي��ِن ب��ال��خ��بْ��ِر ال��دََّم��ي��اِن َج��َرى ذُِب��ْح��نَ��ا ُج��ْح��ٍر ع��ل��ى أنَّ��ا ف��ل��و
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(قبله:

ح��ي��ن م��ن��ذ ال��ت��ك��اش��ر ح��اِل ع��ل��ى رب��اٍح وأب��ا إن��ن��ي ل��ع��م��رك
دونِ��ي وأراه دون��ه ي��راِن��ي وأي��ًض��ا وأب��غ��ض��ه ل��يُ��ب��غ��ض��ن��ي

بن لعيل ونسبها األصمعي، عمه عن الرحمن عبد عن دريد ابن األبيات هذه روى
والجحر مع، بمعنى وعىل: املباسطة. والتكارش: التجاور، يروى والتكارش: سليم. بن بدال
العرب عند اشتهر ما اليقني: بالخرب وأراد األرض. يف الشق الحاء: وسكون الجيم بضم
ابن قال العداوة. من بيننا ما وعرف امتزجا ملا أي املتباغضني؛ دم يمتزج ال أنه من
يمنة دمي يجري بل يل، وبغضه له بغيض من ودمه دمي يختلط لم معناه األعرابي:

املتلمس: قال يرسة. ودمه

دم��ا دم ي��م��س ال ح��ت��ى ت��زاي��ل��ن دم��اؤن��ا ت��س��اط ل��و إن��ا أح��ارث

منا الشجاع من لعلم جحر عىل ذبحنا لو املعنى: بعضهم: وقال تخلط. «تساط»
ال الجبان ودم يجري، الشجاع دم أن زعمهم من ألن وجموده؛ دمي بجري الجبان من

يجري.)
جاز قد والحذف بالحذف، للتخفيف وضع إنما والرتخيم الياء، ذوات من فهو
الساكن الثالثي االسم يف الرتخيم يجوز وال جائًزا، يكون أن فوجب للتخفيف، مثله يف
وذلك واحد، حرف عىل فيبقى الساكن حذف وجب األخري حذف إذا ألنه كزيد؛ الوسط
آخر حذف الرتخيم أن البرصيني وحجة الوسط. متحرك كان إذا ما بخالف له، نظري ال
أي تقسم؛ ومال قوله: الخفة. غاية يف والثالثي تخفيًفا حروفه كثرت إذا املنادى االسم

ماًال. وتقسم أسريًا تفك تنفك ما يقول: املقام. لداللة فحذف تقسمه،
أوليت: ومن مقدم. خرب وهو للرضورة، لينه ولكنه الهمز، أصله مكافيك: (563)
وال فعل شكرها يؤدى ال أي والفم: اليد شكرها تؤدي وال أعطيت. وأوليت: مؤخر. مبتدأ
شكرها يؤدي ال بقوة رسوله دين عززت الذي هللا عند هي إنما مكافأتك إن يقول: قول.

فعل. وال قول
فإن الحرب، يف إياها بَذِْلَك من ترحمها لم إن فإنك بنفسك ارفق يقول: (564)

يرحمونك. الناس
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الذي الساكن واملفحم: للرضورة. لينه ولكن الهمز، وأصله املبغض، الشاني: (565)
يقصده مقصود محلك يقول: الكثري. والخرضم: العطاء، والنيل: النطق، عىل يقدر ال
وأنت به، يعيبك عيبًا لك يجد ال ألنه بعيب؛ فيك ينطق أن يستطيع ال وعدوك العفاة،

كثري. وعطاؤك غريك، عليها يقدر لم بأشياء تفردت قد ألنك النظري؛ منقطع
أقصد أن من تحرجي يقول: َظَهر. : وعنَّ اإلثم. وهو الحرج، تجنب التحرج: (566)
دونهم، بها واختصاصك بالزيارة إيثارك عىل حملني قصدك إمكان مع امللوك من غريك
أبو قال كما التيمم، بطل املاء حرض وإذا بالرتاب، وللملوك بالبحر املثل له رضب ثم

تمام:

��ِع��ي��ِد ب��ال��صَّ ��ُم ال��تَّ��يَ��مُّ أْغ��نَ��ى ك��م��ا ف��ك��ان��وا أق��واًم��ا ِس��واه ل��ِب��ْس��ُت

وأزرت زيًدا، وزرتك بزيد، زرتك تقول: للتعدية. بي» «وزارك قوله: يف والباء هذا،
إياك. زيًدا

عن فداء اململوك يقبل كان فلو لك، مملوكون جميًعا املسلمني إن يقول: (567)
بأنفسهم. يفدونك ألنهم واحد؛ مسلم األرض يف دام ما تمت لم مالكه

عزيًزا مكرًما جاورك من يكون هل املكان: هذا أسود مخاطبًا — يقول (568)
وقوله: بالشام. موضع والفراديس مخذوًال؟ مهانًا يكون أو جوارك، إىل نفيس فتسكن

بالفاء. نصبه ثم ومن االستفهام، جواب فتسكن؛
وأحذرهم. أخافهم الذين هؤالء آلمن جوارك أطلب إنما يقول: (569)

معاهدتي يف رغبة لك هل يقول: املعاهدة. وهي املحالفة، من اسم الحلف: (570)
الرزق؟ كسب يف والترصف املعيشة بأسباب منك أعلم فإني جوارك؛ من أريده ما عىل

جواره. يف لها كالرتغيب وهذا
جواري يف رغبت إن يقول: مالك. كثر أي وأثريت: والناحية. الجهة الوجهة: (571)
من أنا وأكسبه الصيد، من أنت تغنمينه مما املال، عندك وكثر والرزق الخري إليك أقبل

والغنيمة. املال
إرادة وال لها قصد ال يعني وإرادتها: مشيئتها يف قدًما تنقل ال إنها يقول: (572)
ويروى: حس. وال لها شعور ال ألنه به؛ فتتألم دوار دورانها يف يأخذها وال تحركها، يف

مشية. تصغري ُمَشيٍَّة» «يف
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األول؛ يناقض البيت هذا جني: ابن قال وسقوطها. وقوعها أي تواقعها: (573)
وليس املمدوح، البتسام تضطرب جعلها ثم بألم، تحس وال تشاء ال بأنها وصفها ألنه

املحال. عىل مبني ألنه الشعر؛ صناعة يف بعيب
مدرك إما وهو الظلم، دفع عىل وقوته المتناعه يظلم؛ ال ملن إال فخر ال يقول: (574)
يقول: أن الوجه وكان هذا، مطلوبه. يدرك حتى يغفل وال ينام ال محارب أو طلب، ما
النفي مع الرفع يجوز وإنما الدار، يف رجَل ال يقال: كما — الراء بفتح — افتخاَر ال
بغري أجازه ولكنه امرأة، وال الدار يف رجل ال فيقال: وينون. فريفع عليه عطف إذا «ال» ب

الكتاب: كبيت «ليس» بمعنى «ال» جعل ألنه أو الشعر، لرضورة عطف؛

بَ��َراُح َال ق��يْ��ٍس اب��ُن ف��أن��ا ن��ي��راِن��ه��ا ع��ن ص��دَّ م��ن

وائل بن بكر سادات أحد مالك بن لسعد بيتًا عرش خمسة عدتها قصيدة (من
القصيدة: وأول الجاهلية، يف وشعرائها وفرسانها

ف��اْس��تَ��َراُح��وا أََراِه��َط َوَض��ع��ْت ال��ت��ي ِل��ل��َح��رِب بُ��ْؤَس ي��ا

البيت: وبعد

َوال��ِم��َراُح ال��تَّ��َخ��يُّ��ُل ِح��ِم��ه��ا ِل��َج��ا ي��ب��ق��ى ال َوال��ح��رُب
ال��وق��اُح وال��ف��رس ـ��داِت ال��ن��ج��ـ ف��ي ��بَّ��اُر ال��صَّ ال��ف��ت��ى إال

يف املشهور أنا أي قيس: ابن فأنا وقوله: «الحماسة». يف تمام أبو اختارها وقد
حال براح» «ال وجملة: به. لشهرته األعىل جده إىل نفسه وأضاف سمعت، كما النجدة
برح مصدر والرباح: الحرب، يف ثابتًا قيس ابن أنا قال: كأنه قيس، ابن أنا لقوله: مؤكدة

مكانه.) من زال إذا تعب؛ باب من اليشء
مررت يقال: كما لها، وصف ألنهما محارب»؛ أو «مدرك، وجر نكرة، «من» وجعل

عاقل. بإنسان أي عاقل؛ بمن
قرص ما عزًما يعد ال يقول: نفسك. يف به هممت ما والهم: . قرصَّ مرَّض: (575)
طلبه؛ دون الظالم حال ما همة يعد وال فيه، يقرص ال اليشء عىل العازم إذ فيه؛ اإلنسان

يشء. طلبته إدراك دون يعوقه ال الهمة ذا ألن
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األذى عليك يجني من ورؤية األذى عىل الصرب إن يقول: تهزل. تضوى: (576)
حتى ذلك اإلنسان عىل يشق يعني الخبيثة؛ األطعمة عىل ينحل كما البدن عليه ينحل غذاء

والضوى. النحول إىل به يفيض
نعمته، زوال يتمنى أن دون مثله يكون أن تمنى إذا يغبطه: الرجل غبط (577)
من يقول: مؤخر. مبتدأ والحمام: مقدم، خرب وأخف: املوت. والحمام: حسًدا. كان وإالَّ
ذليل؛ فهو الذليل العيش ذلك عىل غبطه ومن عليه، يغبط عيش له فليس ذل يف عاش
لم إذا الحكيم: قول من وهذا العكربي: قال الذل. يف العيش من أخف العز يف املوت ألن
تأبط قول ومن عدم. ووجودها موت، فحياتها ومرادها، شهواتها يف النفوس تترصف

ا: رشٍّ

أَْج��َدُر ب��اْل��ُح��رِّ وال��ق��ت��ُل دٌم ��ا وإمَّ َوِم��نَّ��ٌة إس��اٌر ��ا إمَّ ُخ��طَّ��تَ��ا ه��م��ا

ا: رشٍّ تأبط فيها يقول «الحماسة» يف أبيات (من

ُم��ْع��ِوُر: ال��ج��ح��ر ض��ي��ُق وي��وِم��ي وَط��اِب��ي ل��ه��م ص��ف��َرت وق��د ِل��ل��ح��ي��اٍن أق��ول
�ت] �ي� �ب� [ال� … … … … … خ��ط��ت��ا ُه��م��ا

وبعده:

وم��ص��در ف��ع��ل��ت إن ح��زم ل��م��وِرُد وإن��ه��ا ع��ن��ه��ا ال��ن��ف��س أُص��اِدي وأخ��َرى
��ُر ُم��َخ��صَّ وم��وٌت ع��بْ��ٌل ُج��ؤج��ؤ ب��ه ال��ص��ف��ا ع��ن ف��زل ص��دري ل��ه��ا ف��رش��ُت
ي��ن��ظ��ُر خ��زي��اُن وال��م��وُت ك��ْدح��ًة ب��ه ال��ص��ف��ا ي��ك��دح ل��م األْرض س��ه��َل ف��خ��ال��ط
تَ��ْص��ِف��ر! وْه��َي ف��ارق��ت��ه��ا م��ث��ل��ه��ا وك��ْم آي��بً��ا أَُك وَل��ْم ف��ه��ٍم إل��ى ف��أُب��ُت

يجني فيه وجدوه جبل طريق ا رشٍّ تأبط عىل أخذوا هذيل من لحيان بنو وكان
يستأرس أن فكره نقتلك، أو استأرس وقالوا عليه فأقبلوا غريه، طريق له يكن ولم عسًال
من األرض إىل انتهى حتى عليه نفسه ووضع الصخر عىل العسل من معه ما وصب
األبيات، هذه يف الحكاية فحكى منهم، ونجا أيام ثالثة وبينهم بينه فصار طريقهم، غري

الشاعر.) شعر لك يتجىل ينظر» خزيان «واملوت قوله: وتأمل
للخفة.» طلبًا النون؛ فحذف خطتان، «أراد:
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كان قدرة عن يكن لم إذا الحلم إن يقول: الكريم. ضد الخسيس، اللئيم: (578)
قال كما حلًما. العدو مكافأة من عجزهم يسمون اللئام، بها يحتج حجة وهو عجًزا،

اآلخر:

ال��ك��رِم ِم��ن ف��ض��ل ُق��ْدَرٍة ع��ْن واْل��ِح��ل��ُم ع��اِرف��ُه أنْ��َت ذُالٍّ اْل��ِح��ل��ِم ِم��َن إنَّ

الذي كامليت الهوان احتمال عليه سهل نفسه يف هينًا اإلنسان كان إذا يقول: (579)
إسالمي شاعر — الحنفي جابر بن موىس قول من وهو بعضهم: قال بالجراحة. يتألم ال

أمية: بني أدرك

دون��ا ك��ان م��ن ب��ال��دوِن وي��ق��ن��ع ال��ُع��ال َرام ال��م��رءُ ع��ال م��ا إذا

ذاك؟! من هذا وأين
أي وذراعه؛ ذرعه باألمر وضاق الطاقة. والذرع: ضاق. فاعل زماني: (580)
الذرع وأصل عليه، يقَو ولم يطقه ولم مخلًصا فيه املكروه من يجد ولم طاقته ضعفت
ضاق — قولهم يف — وذرًعا تنله، فلم إليه يدي مددت تريد فكأنك اليد، بسط هو إنما
فلما به، ذرعي ضاق األصل: يف كان ألنه محوًال، مفًرسا خرج ألنه نصبوه؛ — ذرًعا به
يقول: عينًا. به وقررت نفًسا به طبت ومثله: مفًرسا. «ذرًعا» قوله: خرج الفعل حول
كثرت وإن ذرًعا بالزمان أضيق لست أي أحتمله؛ ال أمًرا عيلَّ يدخل أن عن الزمان عجز
عىل صبوًرا كريًما الكرام وجدني أي الكرام؛ واستكرمتني قال: ثم إيلَّ. وإساءاته ذنوبه
به. فتمسك كريًما وجدت أي فاربط؛ استكرمت قولهم: ومن جزوع، غري الدهر نوائب

البيت «يف املتكلم ضمري عن حال األوىل، وواقًفا القدم، باطن األخمص: (581)
أخمص تحت وقف قد إنه يقول: األوىل. «واقًفا» يف املسترت الضمري عن والثانية السابق»،
بلغ وإن أنه يعني أخمصيه. تحت فيها الناس وقف التي الحال يف نفسه وقدر همته
ابن وعبارة ذلك. من أسمى هو ما تقتيض ألنها همته؛ رتبة تحت ذلك يزال ال الحد هذا
واألنام نفيس، قدر تحت واقف فأنا الناس، بني يرى جسمي كان وإن عالية نفيس جني:

إخميص. تحت وقوف
املطلب. واملرام: النار. من تطاير ما والرشار: اإلنكاري، لالستفهام الهمزة: (582)
والشآم: الرماح. والقنا: العجمي. والعراق العربي العراق والعراقان: يغص. ويرشق:
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ال أي النار؛ رشار فوق القرار أستلذ ال يقول: السيد. والقمقام: الهمزة. وأصله الشام،
أبغي ال يقول: كأنه ويطلب، يرام ظلمي دام ما مطلبًا أبغي وال الذل، مقاساة عىل أصرب
الجو يغص كما بالرماح غاصة املواضع هذه وأترك نفيس، عن الظلم أدفع لم ما مراًما
املتنبي — آلبائه كانت قد البالد هذه ولعل العكربي: قال املمدوح. هذا ركوب عند بالغبار
يف له بد وال املعروفة حماقته من وهذا … يسرتدها أن يحاول فهو منهم، فاغتصبت —

هذا. مثل من قصيدة كل
األمور، يف املايض والرضب: كربًا. يلتفت ال الذي العظيم امللك األصيد. (583)
فقيل: لليدين مضاًفا الجعد ذكر وإذا قالوا: الكريم، والجعد: اللحم. الخفيف وأصله:
من — الكريم بمعنى كان إضافة بغري ترك وإذا البخيل، بمعنى كان اليدين جعد فالن
سخاء الرسو: الجوهري: قال الرسو. من الرشيف والرسي: — الندى وهو الجعد، الثرى
رساوة: يرسو ورسو فيهما، رسًوا يرسي — بالكرس — ورسي يرسو، ورسا مروءة، يف
اسم والرساة اللحياني، عن كالهما ورسوء أرسياء قوم من رسي ورجل رسيٍّا، صار أي

الشاعر: قال رسوات. قولهم: ذلك ودليل قال: سيبويه، عند بجمع وليس للجمع،

أس��راه��م��ا س��رى إذا ال��س��ري واب��ن ب��ن��ف��س��ه ال��رج��ال م��ن ال��س��ري ت��ل��ق��ى

فعيل يجمع أن قياس غري عىل جاء رسى، جمع رساة قوم وقولهم: أرشفهما. أي
به. يهم ما ينفذ الذي الهمام: فعلة. عىل

أرسى، جمع وضمها الهمزة بفتح وأساراه: ونوائبه. رصوفه الدهر: ريب (584)
يشء إحداث من الدهر يتمكن فال مراده عىل الدهر رصوف حبس إنه يقول: أسري. جمع
حتى بالبذل يديه وأطلق الكرم، يف تخرق وقد بإذنه، إال أحًدا يصيب وال يريده ما إال

والسخاء. البذل يف عنهما لقصوره لهما حاسًدا — السحاب — الغمام صار
يقول: قبله. الفعل أو «اإلقالل» عامله له، مفعول َوُجوًدا: املال. قلة اإلقالل: (585)
املال كثرة من يتداوى فهو السقام، ذلك برء اإلقالل وكأن سقام، الكثري املال كأن
اإلكثار. هو الذي الداء من له دواء ذلك فيصري ، مقالٍّ يصري حتى املال يبذل أي باإلقالل؛
وهو قال: ثم الكالم، وتم حسن، هو أي حسن، وقوله: املاشية. السوام: (586)
فهي لألضياف إبله ينحر ألنه الراعي؛ ماله عيون يف ضيفه من أقبح أعدائه عيون يف

الضيف. يصف اآلخر قال كما تكرههم.
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أَب��ص��ر وال��ك��ْل��ُب ال��ك��وم��اء إل��ى ب��غ��ي��ٌض ُم��ن��اُخ��ُه اْل��َك��ِري��ِم ك��ْل��ِب إل��ى َح��ب��ي��ٌب

السنام.) الضخة الناقة (الكوماء:
الدار يف زيد كقولك: عليه، قدمه «لحسن» ال ألقبح ظرف أعدائه، عيون يف فقوله:
هو فاملعنى لحسن؛ ظرًفا أعدائه» عيون «يف يكون أن ويمكن جني: ابن قال منك. أحسن
إذا ضيفه من وأقبح أعدائه عيون يف حسنًا يكون كيف قيل: إن حسن، أعدائه عيون يف
الصورة حسن يرونه أعداءه أن فجوابه تكرههم؟ فهي لألضياف يذبحها ألنه اإلبل؛ رأته

غري. ال قبيًحا األول ويف وقبيًحا، حسنًا يرونه فهم بهم، الفعل قبيح
وإعظامه لك املوت إجالل املوت من لحماك أي واإلعظام: اإلجالل لحماك (587)
لحماك املوت من محميٍّا سيد كان لو يقول: الواحدي: وقال تهيبًا. عليك يجرس فلم إياك
قبل لو املوت من بنفوسهم يفدونك إنهم أي وإعظامهم؛ إياك، الناس إجالل منه وحفظك
وليس عليك، يقدمون فال يهابونك ألنهم دوست: ابن وقال قال: تموت. ال فكنت الفداء

ذكره. ما يصح حتى القتل املوت كل ليس ألنه ذكر؛ ما إياه الناس إجالل يف املعنى
— عواٍر سيوف ولحماك أي السابق؛ البيت يف «اإلجالل»، عىل عطف عواٍر: (588)
ولكن يشء، من تتحرج ال فهي النفوس، قتل استحالل ديتها األغماد، من — مجردة

الثياب. من عاريًا يكون فإنه الحج، يف كاملحرم العري أي اإلحرام؛ زيها
قيس ثم — الكالم افتتاح وهو — هللا بسم املجد: صحائف يف كتب يقول: (589)
قيس بني أن يعني الكتب، أواخر يف يكتب الذي السالم ثم — املمدوح قبيلة وهي —
أجرى — بالرفع — بسم قال: ومن هذا، مجد. أهل لغريهم: يقال فال باملجد، تفردوا قد

الفراء: أنشد كما االسم، صحبتها لطول حروفها كبعض «الباء»

ِش��َف��اء أَب��ًدا ِب��ِه��ْم ِل��ِل��ِم��ا َوَال ب��ي ِل��َم��ا يُ��ْل��َف��ى ال وال��ل��ِه ف��ال

أولها: قصيدة من األموية، الدولة شعراء من إسالمي شاعر الوالبي، معبد بن (ملسلم

وال��ع��داء ال��م��ظ��ال��ُم وف��رق��ه��ا ال��ب��ك��اءُ ل��ه��ا َوُح��ق إب��ل��ي ب��ك��ْت

عامل أي — للمصدق إبله فكتبت غائبًا، كان مسلًما أن القصيدة هذه سبب وكان
وكان املصدق، أغرى الذي هو رقيًعا أن مسلم فظن عريًفا الوالبي رقيع وكان — الزكاة
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ص٢٦٧ ج٢ — األدب خزانة «انظر األبيات هذه فقال عمه ابن رقيع، أخت ابن مسلم
سلفية».)

اآلخر: وأنشد

َوَالَم��ا أِل��ًف��ا ِب��ْس��ًم��ا َوَخ��طَّ أَْق��َالَم��ا َق��طَّ��َط َوَك��اِت��ٍب

— جدٍّا قبيح وهذا هللا، بسم وأراد بالباء خفضه — بالخفض — بسم قال: ومن
قيس: وبعد وقوله: منه. كالجزء الكلمة نفس من ليس ما يجعل أن — الواحدي قال كما
القبيلة إىل ذهب «قيس» نصب ومن الساكنني، الجتماع التنوين حذف السني كرس من

والتأنيث. للتعريف يرصفها فلم
أبو قال غريهم. يحالفوا ولم واحدة يًدا فصاروا انضموا قبيل كل الجمرة: (590)
عامر. بن نمري وبنو كعب، بن الحرث وبنو أد، بن ضبة بنو ثالثة: العرب جمرات عبيدة:
ألنها الحرث؛ بنو وطفئت الرباب، حالفت ألنها «ضبة»؛ طفئت جمرتان: منهم طفئت
وضبة لعبس يقال الجاحظ: وقال تحالف. لم ألنها تطفأ؛ لم نمري وبقيت مذحج، حالفت

النمريي: حية ألبي وأنشد الجمرات، ونمري:

ال��تَّ��َج��اِرب ُك��لَّ ُج��رِّبْ��َن َوق��ْد ِك��َراٌم م��ث��لُ��ه��ا األرض ف��ي ل��يْ��َس ج��م��َراٌت ل��ن��ا
َك��اِذِب غ��ي��ُر ب��أُس��ُه��ْم َق��ْوٍم وَض��بَّ��ُة نَ��ف��ي��اتُ��ه��ا يُ��ت��ق��ى وََع��بْ��ٌس نُ��م��ي��ر

سائر عىل القبيلة هذه املتنبي فضل وقد وشدتهم. لشوكتهم جمرات يسمون وهؤالء
يف جمر ذات ال وشدة بأس ذات قبيلة ألنها النعام، تشتهيها ال جعلها إذ الجمرات؛
لفرط النار جمرة تشتهي والنعام — لهب جمرات ال — حرب جمرات فهي الحقيقة،

طبعها. يف برودة
ونهاًرا ليًال الِقرى نار يوقدون إنهم يقول: الصبح. بمعنى مصدر، اإلصباح: (591)
يسرت إذ الدخان بسواد ليل ونهارهم لألضياف، أوقدوها التي النار بضوء صبح فليلهم
النهار نور فيزول ويحاربون النهار يف يغريون أنهم يريد أن ويجوز الشمس. ضياء

فقال: بيص الحيص أخذه وقد حسن، معنًى وهو بالغبار

َق��ْس��َط��ِل ع��َج��اَج��ُة أو ُق��ُدوٍر ُدخ��اُن أَْرِض��ِه َش��ْم��ِس َع��ْن ال��تَّ��ْش��ِري��ِق َواِض��َح نَ��َف��ى

1420



امليم قافية

ظلمته. الشتداد خصه الشتاء، ليايل أطول التمام فليل التاء، بكرس ِتمام: وقوله:
أن عىل للرضورة هنا أتبعه ولكنه واإلضافة، والالم باأللف التمام ليل جاء ما وأكثر

القافية. إلتمام به أتى وإنما بدونه، تم املعنى
ينفد. أن قبل أي ينفد: وقبل فني. اليشء: ونفد لليشء. التعرض االنرباء: (592)
لم ألنها حاله؛ عىل باٍق وإقدامها تفنى حتى الحرب يف مقدمة تزال ال نفوسهم إن يقول:
اإلقدام الناس يعلمون أنهم املعنى يكون أن ويجوز إقدامها. نفاد قبل فنفادها تتأخر،
فنيت فإذا اإلقدام، من متجسمون أنهم يريد أن أيًضا ويجوز باٍق. وإقدامهم فيفنون

اإلقدام. هو الباقي فالجسم الروح
اليشء عىل نفسه وطن سيده: ابن قال كالتمهيد، اليشء عىل النفس توطني (593)

كثري: قال له، وذلت فتحملت عليه حملها فتوطنت: وله

ذَلَّ��ِت ال��نَّ��ف��ُس ل��ه��ا يَ��ْوًم��ا ُوطِّ��نَ��ْت إذَا ُم��ِص��ي��بَ��ٍة ُك��لُّ َع��زَّ يَ��ا ل��ه��ا: ف��ق��ل��ُت

السلم طلب واالستسالم: الحرب. يف الدخول واالقتحام: الحرب. بالروع: وأراد
وانبساطهم. السرتسالهم للسلم طلب الحرب يف دخولهم كأن يقول: والصلح.

الشطبة أي براهما؛ وأراد: وأنحلها، هزلها وبراها: الطويلة. الفرس الشطبة: (594)
يُْرُضوُه﴾. أَن أََحقُّ َوَرُسولُُه ﴿َوهللاُ تعاىل: قوله يف كما األول، بضمري فاكتفى والحصان،
خيلهم إن يقول: بالتاء. لسانه يرتدد الذي والتمتام: الخيل. أي يتعثرن: (595)
يبَق لم القتىل كثرة من يريد: بالتاء، التمتام يعثر كما األعداء من القتىل برءوس تعثر

القتىل. رءوس بني إال مجال للخيل
— الحرب أسماء من والكريهة الكريهة، جمع والكرائه: إتيانك. غشيانك: (596)
طال يقول: «قال». فاعل وهو القاطع، السيف والحسام: — مفعولة معنى يف فعيلة
يريد واإلقدام. الشجاعة من به وأصفك أقول ملا ليشهد السيف إن حتى الحروب إتيانك
كالقول االنفالل ذلك وجعل الرضب، كثرة عىل الدالة الفلول من به ما السيف بشهادة

السيف. من
ولم عنك فكفوا سيوفك الناس هاب يقول: العريضة. السيوف الصفائح: (597)
يف الهيبة من لك استقر ملا السيوف األقالم كفتك أن إىل رصت ثم قتالهم، إىل تحتج
عنهم استغنيت حتى وغريها العساكر من الناس سيوفك كفتك دوست: ابن وقال القلوب.

1421



املتنبي ديوان رشح

يحملها من إىل تحتاج السيوف ألن ضعف؛ فيه وهذا الواحدي: قال إليهم. تحتج ولم
الباس. يروى: و«الناس»، الناس. تكفيه ال بمجردها وهي الهيبة له ليحصل

صار ثم فيها، التفكر إىل تحتاج ال حتى وعرفتها األمور جربت قد يقول: (598)
وهذا العكربي: قال التجارب. هللا إلهام فكفاك سواه، تلهم ال رصت حتى ديدنك الصواب

البحرتي: قول من قبله وما

َع��َط��اءَ يَ��أُْخ��ذُوَن َال ُج��نْ��ًدا ِئ��َك آَرا َك��تَ��اِئ��ِب ِم��ْن أْرَس��ْل��َت يَ��ْوَم
اآلَراءَ َوتَ��ْص��ِرُف َع��َل��يْ��ِه��ْم ـ��َش ـْ اْل��َج��ي�� تُ��ْض��ِع��ُف َل��ْو اْألَْع��َداءُ َويَ��َودُّ

يجعل الذي الفارس إن يقول: قرنه. الرجل يبارز أن وهي املبارزة، الرباز: (599)
اشرتى قد كان قتلته فإذا عظيًما، فخًرا بذلك ينال الحرب يف ويبارزك لك قرينًا نفسه

عليه. يالم فال بنفسه الفخر
إىل فقره دعاه أي — إليك الفقر ساقه ممن نظرة منك ينال الذي يقول: (600)

النظرة. لهذه سببًا كان ألنه عليه؛ منة للفقر فإن — زيارتك
الذي الدماغ وفيه الحواس، مجمع ألنه الرأس؛ اإلنسان أعضاء خري يقول: (601)
للسعي آلة كانت ألنها الرءوس؛ من أفضل بقصدك صارت األقدام ولكن العقل، محل هو

أيًضا: قال كما وهذا إليك،

األُرُؤس أَْرُج��َل��َه��ا َل��تَ��ْح��ُس��ُد َح��ْوَل��ُه الَّ��ت��ي ال��ِف��ئَ��اَم وإن

لم يقول: الوافدون. القوم والوفد: عليه. القدرة مع تركه اليشء: عن أقرص (602)
التايل. البيت يف املعنى وتتمة عطاياك، عليهم وازدحمت الوفود عليك ازدحمت حني آتك
وهذا هباته، جملة يف الوفود تأخذه أن خوفه وهي عنه، تأخره علة ذكر (603)
تلك جملة من يجعله أن وزائره شاعره يخاف حتى عطاياه كثرة وصف يف إغراق

البحرتي: كقول وهذا الهبات.

ُم��ْق��ِت��ِر ��ي��ِه ُم��رجِّ ِم��ْن َع��اٍف ِل ِألوَّ نَ��اِئ��ًال ُع��ْدَت ِم��ل��ِك��ِه ف��ي تُ��َرى ل��ْو َوَم��ْن
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الزيارة. واإلملام: بعده. ما استأنف ثم عنده، الكالم تم القرب: عىل قوله: (604)
إذا يعرف إنما الزيارة حق ألن منك؛ قريب وأنا أزرك لم أني الرشد إصابة من يقول:

بعيد. موضع من كانت
السحاب والجهام: العطاء. والسيب: التأخر. وهو اإلبطاء، من اسم البطء: (605)
زيارتي ر تأخُّ بسبب إيلَّ وصوله تأخر أي — عني عطائك ر تأخُّ يقول: فيه. ماء ال الذي
ماء ال — جهاًما كان ما منه يرسع إنما كالسحاب، العطاء، ذلك كثرة عىل يدل — إياك

امليش. ثقيل يكون فإنه املاء فيه يكون ما أما — فيه
يقول بعده. مما املتصيد املصدر خربه: مبتدأ، وودها: العقد. خيط النظام: (606)
نطقك لحسن لك، كالًما يكون أن يتمنى املنظوم الجوهر فإن وتكلم قل للممدوح: —

كلماتك. وانتظام
عن نهيته فلو بأمرك، ويأتمر يهابك الدهر إن يقول: تمر. لم تجز: لم (607)

لوقف. يقف أن أمرته لو أي يمر؛ لم بك املرور
يقول: اإلثم. هنا وهو أَثَاًما﴾، ﴿يَْلَق تعاىل: قال اإلثم، جزاء كسالم؛ األثام: (608)
يجد وال عنه، تضل ال الحق مع فأنت وغائلة، رش كل يكفيك الذي هو أي هللا، كافيك

إياك. هللا لعصمة به تأثم ما تأتي ال ألنك إليك؛ سبيًال اإلثم
ما يعني جني: ابن رواية وهي — حرام» عليك و«أما النقائص. الدنايا: (609)
وكأن عاقبته؟! تتقي محرم يشء عليك أما الدنايا؟ سوى يشء عاقبة تحذر ال بالك
له، هللا بعصمة عنه مرصوفة املحرمات أن يعني السابق، البيت يف ذكره ملا تأكيد هذا
عليك وما غريه: وروى الدنايا. إال عاقبته يخىش ما عليه يبَق فلم إتيانها، له يتهيأ فال
قال حرام، هو ما أي «الدنايا»؛ عىل معطوفة موصولة «ما» وجعل العاطفة بالواو حرام،
من كان ما إال يشء عاقبة يف يتفكر ال يشء، وكل املهالك عىل يقدم أنه يعني الواحدي:
يصح وهذا اليازجي: قال ذلك؟ تفعل لم يريد عليه. يقدم ال فإنه حرام يشء أو دنيئة
يظهر كما املدح ال اإلنكار وحاصله محله، غري يف تعجب فهو وإالَّ االستفهام، هذا لوال
يشري حرام؟ ذلك أن تظن ما أو املهالك؟ يف نفسك تُلِق لَم القطاع: ابن وقال بالتأمل.
توقي يف إلفراطك يعني حرام؟» عليك «أما روى: الذي — جني ابن وعبارة شجاعته. إىل
الدنايا، سوى يشء عاقبة يف يفكر ال أنه يعني غريه؛ عليك حرام ال كأنه صار الدنايا

يشء. عليه يحرم لم فكأنه
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حسنه لتمام املواصلة يستحق حبيب كم يقول: وخشيته، هللا بتقوى يصفه (610)
التقوى من عليك أقمت قد فكأنك هللا، لتقوى ترتكه ذلك مع لكنك واصلته، لو تالم وال

التايل. بالبيت هذا أكد وقد مقتضاها، يوافق ال فيما يلومونك لواًما
قلبك ورصفت مواصلته، عن قدرك رفعا اآلثام عن وتباعدك نزاهتك يقول: (611)

فيها. تسعى التي — العظام — الجسام األمور عنه
من يقطعه املرء كأن قطعه، إذا اليشء؛ قرض من الشعر، القريض: (612)
الجريض: القريض. دون الجريض حال املثل: ويف القريض، صناعة والتقريض: فكره،
قتله أراد حني للمنذر قاله األبرص، بن لعبيد املثل وهذا الشعر، والقريض: الغصص.
القريض. دون الجريض حال ذلك: عند فقال قولك. من أنشدني له: فقال بؤسه يوم يف
قلته، إذا أقرضه الشعر قرضت يقال: خاصة، الشعر قول القريض الجوهري: وقال

بقوله. والقريض الرجز بني العجيل األغلب فرق وقد بري: ابن قال قريض، والشعر

ُم��س��ت��ِري��َض��ا أَِج��ي��ُد ِك��َل��يْ��ِه��َم��ا ق��ري��َض��ا؟ أَْم تُ��ِري��ُد أرج��ًزا

يهذي وهذى واتسع.» فسح أي املكان؛ اسرتاض من ممكنًا، واسًعا أي «مسرتيضا:
من والبيت حكمة، بمعنى حكم جمع واألحكام: له. طائل ال قوًال قال إذا وهذيانًا: هذاء

حكمة. أي لحكًما»؛ الشعر من «إن الحديث:
يكون ما أي والرباعة؛ الفضل يجلبه ما — الشعر — القريض من أي منه: (613)
وهذيان. مرض عن يكون ما أي الربسام يجلبه ما ومنه وتفوق، ومعرفة فضل عن
مرضه. يف خلط إذا برسم؛ يقال: معروفة، علة والربسام: يجلبه. ما أي يجلب: ما فقوله:
أحمد ال يقول: وقوة. بغلبة األخذ والبطش: ومصائبه. الدهر نوب األحداث: (614)
منها، جهًال ذلك يكن لم آذتنا أو بنا بطشت إذا فإنها الضارة؛ أذم وال السارة الحوادث
ليس ذلك جميع يف الفعل أن يعني حلًما؛ ذلك يكن لم والرضر البطش عن كفت وإذا

ومجاًزا. استعارة إليها األفعال تنسب وإنما لها،
للرضورة. ولينه الهمز، فأصله — خلقه أي — هللا أبدأه أي أبدئ: هي أبدي: (615)
عليه كان ما مثل إىل يرجع واحد كل إن يقول: وزاد. أربى وأرمى: نقص. اليشء: وأكرى
زاد. كما الحياة من فيه حدث ما وينقص أبدئ، كما األوىل حالته إىل ويعود العدم، من
أتى — زاد بمعنى أنه كما — وأكرى هذا، أحمدها. أو أذمها حتى للحوادث ذنب ال وإذن
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أكرى وقد زاده، نفد أو ماله قل الرجل: أكرى يقال: األضداد، من فهو نقص، بمعنى
لبيد: قال نقص، أي زاده:

ِب��َزاِد ِث��َق��ٌة َوَراءَُه َف��َل��يْ��َس م��ن��ُه يُ��ْك��ِر م��ا م��ت��ى زاٍد َك��ِذي

قدًرا: يصف آخر وقال

تُ��ْك��ري أَْه��ل��ه��ا َف��َع��ْن أَْك��رت َوإْن ف��ذاَك ��م��ت َق��سَّ ِه��َي ف��إْن ف��ي��ه��ا م��ا ��م يُ��ق��سِّ

أي تنقص؛ أهلها فعن نقصت، وإن أراد أكرت: وإن القسم. يف همت «قسمت:
القدر.»

نصب موضع يف ومفجوعة، زائدة، مفجوعة: من — و«من» لها. دعاء هللا: لك (616)
قتلت مفجوعة هي ويقول: لها يدعو نفسه. بحبيبها: وعنى العيب، والوصم: التمييز. عىل

ولدها. إىل األم شوق ألنه عيبًا؛ بها يلحق مما الشوق هذا وليس إليه، شوقها بسبب
القرب. يعني مقامها؛ ومثواها: املوت. كأس بها: رشبت التي بالكأس يريد (617)
الرتاب؛ ضمه وما الرتاب — الرتاب يف مقامها ألجل — وأحب بعدها البقاء أحب ال يقول:
فيه، للدفن حبٍّا يكون أن يجوز الرتاب: وحبه الرتاب، يف مدفون كل أو شخصها يعني
وكئاس، وأكؤس كئوس وجمعها: مؤنثة، والكأس هذا، فيه. ألنها الرتاب يحب أن ويجوز
قدح. فهي خمر فيها يكن لم فإذا خمر، فيها دام ما الزجاجة الكأس اللغة: أهل قال
بن أمية وقال اِرِبنَي﴾، لِّلشَّ َلذٍَّة بَيَْضاءَ * ِعنٍي مَّ ن مِّ ِبَكأٍْس َعَليِْهم ﴿يَُطاُف تعاىل: هللا قال

الصلت: أبي

الِح��ُق��ه��ا ف��ال��م��وُت ق��ل��ي��ًال ت��ح��ي��ا وإن ال��ح��ي��اة ف��ي ال��ن��ف��ِس رغ��ب��ُة َم��ا
يُ��َواِف��ُق��ه��ا ِغ��رَّاِت��ِه ب��ع��ِض ف��ي م��ن��يَّ��ِت��ِه م��ن َف��رَّ م��ن يُ��وش��ُك
ذَاِئ��ُق��ه��ا َوال��َم��ْرءُ َك��أٌْس ل��ل��م��وِت ه��َرًم��ا يَ��ُم��ْت َع��بْ��َط��ًة يَ��ُم��ْت ل��م م��ن

عبطة موت أي املصدر؛ عىل وانتصب طراءته، يف شابٍّا أي عبطة: بري: ابن (قال
هرم، وذا عبطة ذا أي الحال: عىل نصبتهما شئت وإن املضاف، فحذف هرم، وموت

مقامه.) إليه املضاف وأقام أيًضا، املضاف فحذف
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من خوًفا حياتها يف عليها أبكي كنت يقول: قديًما. وقدًما: الفقد. الثكل: (618)
ثكل منا واحد كل فذاق عنها وتغربت بيننا وفرق رضباته من الدهر ورضب فقدها،

الحماسة: بيت إىل نظر األول املرصاع ويف قالوا: املوت. قبل صاحبه

ال��ف��راق خ��وف َدنَ��ْوا إن وي��ب��ك��ي إل��يْ��ه��م ش��ْوًق��ا ن��أوا إن ف��ي��ب��ِك��ي

منها: جميلة أبيات (من

ال��َم��ذَاق ُح��ْل��َو اْل��َه��َوى َوَج��َد َوإْن م��ِح��بٍّ م��ن أش��َق��ى األرِض ف��ي َوَم��ا
الش��ت��يَ��اق أَو ُف��ْرق��ٍة م��خ��اَف��َة ِح��ي��ن ُك��لِّ ِف��ي ب��اِك��يً��ا ت��راُه
[ال��ب��ي��ت] … … … … … … ف��ي��ب��ك��ي

وبعده:

ال��ت��الق��ي) ع��ن��د ع��ي��ن��ُه َوتَ��ْس��ُخ��ن ال��ت��ن��اِئ��ي ع��ن��د ع��ي��نُ��ُه ف��ت��س��ُخ��ن

محب كل يقتل الهجر كان لو يقول: القطيعة. والرصم: جدد. بمعنى أجد: (619)
عليه لها ملا بها الفتخاره يحبها كان بلدها أن يعني أيًضا؛ بلدها لقتل هجري قتلها كما
بعض قال بعض. دون املحبني بعض يقتل إنما الهجر ولكن اإلفضال، من أهله وعىل

قوله: يف أثبته ما البيت هذا يف نفى وقد الرشاح:

َق��تَ��َل��ْه ِف��َراُق��ُك��ْم َح��يٍّ َل أَوَّ َط��َل��َل��ْه َوَال َربْ��َع��ُك��ْم تَ��ْح��َس��بُ��وا َال

التفريق هذا بنا تصنع أن قبل األحبة بني وتفريقها بالليايل عامًلا كنت يقول: (620)
من الحكيم: قول من وهذا العكربي: قال علًما. بها تزدني لم املصيبة هذه دهتني فلما
تمام: أبي قول ومن بحلولها. يجزع لم حلولها قبل األمور عواقب ورأى العقل بعني نظر

ح��ل��ي��َم��ا ُك��نْ��ُت ال��تَّ��ْح��ِل��ي��ِم َه��ذَا َق��بْ��َل َوأََراِن��ي — َزَع��ْم��تُ��ُم — ح��لَّ��َم��تْ��ِن��ي

كنا أمر فقال: ذلك، يف له فقيل يجزع، فلم ولده مات وقد العرب، بعض قول ومن
ننكره. لم وقع فلما نتوقعه،
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قليلة — قتني أنها يعني للمرثية؛ «منافعها» يف الضمري فورجه: ابن قال (621)
الثاني املرصاع جعل ثم غريها. لتنفع وتظمأ فتجوع نفسها عىل بالطعام تؤثر — الطعم
بإطعام رسورها ألن وتظمأ؛ تجوع أن يف وريها غذاؤها فقال: األول، للمرصاع تفسريًا
والجار رضها، ما تقديره: رض» «ما فقوله: هذا وعىل وريها. شعبها مقام يقوم غريها
«منافعها» يف الضمري الواحدي: وقال «رض». فاعل من الحال موضع يف التاليان واملجرور
فقال: ذلك فرس ثم الناس، من غريها مرضة يف الليايل منافع أن يعني واألحداث؛ لليايل
وشعبها ريها كأن بنا باإلساءة لولوعها وتظمأ، املخاطب أيها تجوع أن يف وريها غذاؤها
ويجوز التفسري، من ذكرنا ما عىل بالنون ونظما، نجوع ويروى: قال: وظمئنا. جوعنا يف
جوعها وريها غذاؤها واملعنى: الليايل. عن خربًا بالتاء تظما وأن تجوع أن يكون أن
وإزهاق األنفس إهالك من تشبع وال تروى ال ألنها شبع، وال لها ري ال أي وعطشها؛
منافعها قال: كأنه بالرضر، غريها نفع يف أثر ما غريها»: نفع رضيف «ما وتقدير األرواح.

غريها. رض يف
مت فكأني عليها حزني اشتد يقول: الحزن. وهو الرتح، من االسم الرتحة: (622)

مني. إياسها بعد بحياتي رسورها شدة من هي وماتت ا، غمٍّ بها
فأتجنبه ا سمٍّ أعده بالرسور موتها بعد فإنني عيلَّ؛ حرام الرسور يقول: (623)

نفيس. عىل وأحرمه
«بحروف» قوله: من والباء تتعجب. أي — التاءين إحدى بحذف — تعجب (624)
بياض، جناحه يف الذي وهو أعصم، جمع والعصم: غراب. جمع واألغربة: للتجريد.
رؤيته عند — كتابي من تتعجب كانت إنها التربيزي: قال الوجود. نادر األعصم والغراب
عنها سافر أنه تعجبها ووجه األعصم، كالغراب يوجد، ال ما إىل تنظر كأنها حتى —
ابن قال حقيقيٍّا. عجبًا ال به شغًفا النظر أكثرت كتابه إىل نظرت فلما منه، يئست حتى

األعصم. الغراب يف بالبياض األسطر بني الذي البياض شبه جني:
كتابي تقبل تزل لم يقول: سوًدا. وسحما: العينني. حول ما املحاجر: (625)
هذا، — حربه — بمداده سوًدا عينيها حول وما أنيابها صارت حتى عينيها عىل وتضعه
— ربيعة أبي بن عمر قال بالفتح، جاء وربما قبلها. إذا — بالكرس — فاها لثم ويقال:

معمر: بن لجميل وقيل

ت��خ��ُرِج ل��م إْن ال��ح��يَّ َألُنَ��بِّ��ه��نَّ إخ��وت��ي وُح��ْرم��ِة أب��ي وع��ي��ِش ق��ال��ت:
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تُ��ْح��ِرِج ل��م يَ��م��ي��نَ��َه��ا أن ف��ع��ل��ْم��ُت ��َم��ت ف��ت��ب��سَّ أه��ل��ه��ا ِخ��ي��ف��َة ف��خ��رْج��ُت
ال��ح��ش��رج م��اء ب��ب��ْرِد ال��ن��زي��ف ش��رب ِب��ُق��ُرونِ��ه��ا آِخ��ذًا َف��اَه��ا َف��َل��ثَ��ْم��ُت

ألنه به؛ املشبه املصدر عىل «رشب» ونصب املاء. من منع الذي املحموم (النزيف:
والحرشج: البارد. للماء النزيف كرشب ريقها رشبت قال: فكأنه ريقها، امتص قبلها ملا

لطيف.) صغري كوز والحرشج: رقيًقا، صافيًا الررضاض عىل يجري الذي املاء
ملا يقول: للرضورة. هنا لينه ولكنه الهمز، فأصله انقطع، والدم: الدمع رقأ (626)
وسليت الدمع، عن جفونها ويبست فراقي، عىل دمعها من يجري كان ما انقطع ماتت

حياتها. يف قلبها حبي أدمى بعدما عني
عيل، جزًعا السقم من نالها ما به ذهب وقد املوت، إال عني يسلها لم يقول: (627)

تمام: أبو قال كما السقم، من عليها أشد كان السقم ذلك أذهب الذي ولكن

ال��َك��ْرب ِم��ن َش��رٌّ اْل��َم��وت َروُح ال��َك��رب: ِم��َن ب��َم��ْوت��ه��ا اس��ت��راح ق��الُ��وا: وق��د أق��وُل،

له: ومثله

ف��اِق��رة م��ن ��ت��ك نَ��جَّ ف��اِق��رٌة م��ث��ل��ه ِم��ن ال��م��ك��روُه أج��اَرك

الظهر.) لفقار الكارسة الداهية (الفاقرة:
هي ففاتتني الدنيا، من حظٍّا لها ألطلب وفارقتها سافرت إنما يقول: (628)
كنت لو الدنيا من حظٍّا بي رضيت قد وكانت أدركه، لم ألني الحظ؛ ذلك وفاتني بموتها،

يل. حظٍّا رضيتها قد أنا
الرماح. والقنا: الحرب. والوغى: السحاب. والغمام: السقيا. طلب استسقى: (629)
رصت األعداء دماء والرماح الحرب أستسقي كنت أن بعد يقول: الصالب. والصم:
للقبور الدعاء يف العرب عادة عىل — قربها هللا سقى فأقول: قربها، السحاب أستسقي
نظر وفيه قالوا: لها. بالدعاء واشتغلت بها وجًدا الحرب تركت يعني — السماء بسقيا

اآلخر: قول إىل

اْل��َغ��م��اِم ص��وب إل��ي��َك َوأُْه��ِدي ال��ودَّ أم��ن��ح��ك أص��ب��ح��ت وب��َرْغ��ِم��ي
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فراقها، أستعظم موتها قبل كنت يقول: البعد. والنوى: قبل. تصغري قبيل: (630)
فراقها. من أعظم موتها أن يعني عظيمة؛ وكانت صغرية الفراق حادثة صارت ماتت فلما
فكيف قتلوك لو األعداء من ثأرك أخذ من بمنزلة واحسبيني اجعليني يقول: (631)
قول إىل نظر وفيه قالوا: إليه. سبيل ال الذي العدو وهي قتلتك، التي العلة من ثأرك آخذ

حطان: بن عمران

َق��َواِض��ُب ُس��يُ��وٌف ِب��أي��دي��ه��م رج��اٌل أت��ى إذْ َح��ْم��َز ي��ا ال��م��وُت ع��ن��َك يُ��غ��ِن ول��م

قواطع.) وقواضب: حمزة. ترخيم (حمز:
التهامي: الحسن أبو فيه وأحسن

وِش��ف��ار ع��وام��ٍل ب��ح��اَر ِم��نَّ��ا ِف��ت��ي��ٌة نَ��ْح��وَك خ��اض تُ��ْم��نَ��ُع ُك��نْ��َت ل��و

جمع والشفار: نفسها. الرماح واملراد: صدره، الرمح: وعامل عامل، جمع (عوامل:
السيوف.) واملراد: وحدد، الحديد من عرض ما والشفرة: شفرة،

ألن ال لذلك؛ املسالك عليه فانسدت كاألعمى لفقدها صار قد إنه يقول: (632)
ضاقت. قد الدنيا

انحنى أي انكب؛ مثل اليشء: عىل وأكب للندبة. أسفا»: «فوا قوله من األلف (633)
يف لغة هي بل وقيل: بالصلة، االسم لطول النون فحذف اللذين، أراد واللذي: وجهه. عىل

األخطل: قول ذلك عىل وأنشدوا «اللذ»، تثنية

األْغ��الَال وف��كَّ��َك��ا ال��ُق��ي��ود ك��س��را ال��لَّ��ذَا ��يَّ َع��مَّ إنَّ ُك��َل��يْ��ٍب أبَ��ِن��ي

تغلب بني من اشتهر بمن — كلب بني من وجرير — جرير عىل األخطل (يفتخر
النعمان بن عاصم حنش وأبي هند، بن عمرو قاتل كلثوم بن كعمرو األخطل، ومنهم

األول.) الكالب يوم املرار آكل عمرو بن الحارث بن رشحبيل قاتل
واإلسالم: الجاهلية أدرك مخرضم شاعر — رميلة بن األشهب وقول

خ��اِل��ِد أُم ي��ا ال��ق��وِم ك��لُّ ال��ق��وُم ُه��ُم ِدم��اُؤُه��م ِب��ف��ْل��ج ح��ان��ت ال��ذي وإن
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(بعده:

ب��س��اع��د ي��ن��وء ال ك��ف ض��ر وم��ا ب��ه يُ��ت��ق��ى ال��ذي ال��ده��ر س��اِع��ُد ه��م��و

اليمامة.) إىل البرصة طريق من تأخذ طريق وفلج:
حزامة ملئا اللذين وصدرك رأسك مقبًال عليك أكب ال أن حزني أشد ما يقول:

دفنها. قبل يودعها لم وأنه وفاتها لدى لغيبته يتأسف وعقًال؛
جسم — أي جسمه كأن الذي الطاهر روحك ألقى ال أني أسفى ووا يقول: (634)

الرائحة. الشديد الذكي املسك من — الروح ذلك
والد أكرم أبوك يكن لم لو يقول: ا. أمٍّ تسمى والجدة: العظيم. الضخم: (635)
قام الطيب أبي أم لك: قيل إذا أي إليه؛ تنسبني عظيم أب بمنزلة إياي والدتك لكانت

نسب. لك يكن لم لو عظيم نسب مقام ذلك
ومني: موتها: بيوم أي وبيومها: عدوه. بمصيبة الفِرح والشامت: طاب. لذ: (636)
يلصقها أي أنوفهم؛ يرغم من مني خلفت فقد بموتها شمتوا قد كانوا إن يقول: تجريد.

ويقهرهم. يذلهم أي — الرتاب — بالرغام
ألنه الغربة، إىل بلده عن خرج أي بالده؛ عن تغرب رجًال مني ولدت يقول: (637)
وال استحقاق، بغري عليه يتعظمون كانوا الذين يغادر أن فأراد نفسه، غري يستعظم ال

خلقه. الذي هللا حكم إال عليه أحد حكم يقبل
أستلذ وال الحرب، غبار قلب إال طريًقا أسلك وال يقول: الغبار. العجاجة: (638)

واملكارم. الحرب يف إال لذتي أجد ال يعني املكارم؛ طعم إال يشء طعم
ما أو: الخرب، حذف عىل صانع؟ أنت ما أي الرشاح: بعض قال أنت: ما (639)
من صفات عىل واقعة «ما» العكربي: وقال الضمري. وإبراز الفعل حذف عىل تصنع؟
يقول: فقيه. أو شاعر أو كاتب فتقول: أنت؟ يشء أي فاملراد: أنت؟ ما قال: فإذا يعقل،
الذي وما بلدة كل يف نراك فإنا أنت يشء أي أسفاري: كثرة من يرون ملا يل الناس يقول
واالستيالء امللوك قتل يعني اسمه، يذكر أن من أجل أطلبه ما إن لهم: فأقول تطلبه؟

ملكهم. عىل
هؤالء أبناء إن يقول: لليتم. «معادنه» يف والضمري لجلوب، مفعول اليتما: (640)
يتامى وأصريهم اليتم إليهم أجلب أني يعلمون كأنهم وسفري حايل عن يسألون الذين

يبغضونني. لذلك فهم أي آبائهم؛ بقتل
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يف الحظ مع تجتمع ال والعقل والعلم الفهم إن يقول: والبخت. الحظ الجد: (641)
أي والفهم؛ الحظ بني الجمع من بأصعب والنار كاملاء الضدين بني الجمع وليس الدنيا،

الحمدوني: لقول كالتفسري وهذا الضدان، يجتمع ال كما يجتمعان ال فهما

م��ْح��ُروُم ف��ه��َو ف��ي��ه��ا ��َه ت��وجَّ أنَّ��ى بَ��َص��نْ��َع��ِت��ِه ِح��ذٍْق ف��ي ال��ُم��َق��دَّم إنَّ

الرشح. هذا من موضع غري يف املعنى هذا عىل القول وفينا وقد
وذباب املقام، لداللة ذكر، له يتقدم لم وإن السيف، بذباب أي بذبابه: (642)
والفهم الجد بني الجمع عىل أقدر لم إن لكنني يقول: الظلم. والغشم: حده. السيف:

بسيفي. أعدائي أظلم يعني حال. كل يف الظلم وأركب السيف بذباب النرصة أطلب
هنا وهو للفحلة، يعد وإنما عليه يحمل ال الذي البعري األصل: يف القرم (643)
قال كما التحية، بدل لهم أجعله أي بسيفي؛ الحرب يوم أعدائي وأحيي يقول: السيد.

معديكرب: بن عمرو

َوج��ي��ُع َض��ْرٌب ب��ي��ن��ه��م تَ��ِح��يَّ��ُة ب��خ��ي��ٍل ل��ه��ا َدَل��ْف��ُت ق��د وخ��ي��ٍل

مشيًا مىش إذا الشيخ: دلف من وزحفت، دنوت ودلفت: الفرسان. بالخيل: (املراد
منرصف. ظرف ألنه النون؛ بكرس مجرور إليه مضاف وبينهم: مضاف، وتحية: لينا.
هذا.) من فهذا السيف وعتابك الرضب تحيتك تقول: والعرب موجع. بمعنى ووجيع

وبالقاف فاعل، ألنه «خوف» يرتفع فبالفاء وبالقاف، بالفاء يروى فل: (644)
واملدى: بالسيف. تشبيهه عىل للعزم استعاره ثلمه، السيف: وفل له. املفعول عىل ينتصب
بُْعِد خوُف غايٍة عن عزمي أَضعف إذا يقول: ممكن. خربه: مبتدأ، يشء: وأبعد الغاية.
يُدَرك ال يعني عزم؛ طالبه لدى يكن لم إذا أيًضا ينال ال وجوده املمكن فإن الغاية، تلك
بالعزم، وتدركه القريب لنيل العزم إىل تحتاج كنت وإذا عليه، بالعزم إال ألبتة يشءٌ
ويمكن. بالعزم يقرب فإنه بُعده؛ خوُف منه يمنعك وال لتناله البعيد عىل أيًضا فاعزم

أبًدا التعرض ديدنهم قوم من إني يقول: اليشء. من االستنكاف األنف: (645)
منه، تأنف عاًرا وعظم لحم هي أجساد يف السكنى ترى نفوسنا فكأن ليقتلوا، للحرب
قال الحياة. عىل القتل تختار أي العار؛ هذا من للتخلص غريها لسكنى تتطلع ثم ومن
قال: لكنه الغيبة، لفظ عىل الضمري إلعادة أوجه لكان نفوسهم كأن قال: ولو الواحدي:

أمدح. هذا وألن عناهم، الذين القوم هم ألنهم نفوسنا؛
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وصفت كما أنا للدنيا: — يقول مفعولة. بمعنى فعيلة كريهة، جمع الكرائه: (646)
نفس ويا بك. أبايل فلست شئت إن عني فاذهبي لدنية، أسف وال ضيًما أقبل ال نفيس
االنقياد وترك عليها والتعظم التعزز من الدنيا تكرهه فيما — تقدًما أي — قدًما زيدي
زيدي يعني — أهلها كرائه يف أي — كرائهها يف قلت: شئت وإن الواحدي: قال لها.
الحرب تسمى ولذلك الدنيا؛ أهل عند مكروهة — الحروب — وهي الحروب، يف تقدًما

املضاف. حذف باب من الكالم فيكون الكريهة،
صحبتني وال عزيًزا، فيها أكون ال — لحظة — ساعة بي مرت ال يقول: (647)

أحد. يظلمها أن تقبل نفس
رضورة «أنا»: ألف وأثبت إلخ، … كنت إن نفيس الئم أنا أي الئمي: أنا (648)
أي واملعالم: اللوائم. لوم وقت أي اللوائم: وقت وقوله: الوقف. يف إال لفًظا تثبت ال ألنها
والدواب النار آثار من الديار عن الراحلني عالمات تظهر حيث وهي األحبة، ديار معالم
أذهب مما لفرقتهم؛ والوجد الدهش من أصابه وما األحبة ديار عىل وقوفه يذكر والخيام.
اللوائم تلومني حني كنُت إن يقول: والبكاء. الجزع من منه كان بما يشعر لم حتى عقله
يف نفيس الئم فأنا أي الئمي: فأنا هناك، دهاني الذي وما بي ما علمت جزعي فرط عىل
هواي أن عىل دليل ارتحالهم بعد ديارهم يف معي وعقيل علمي ثبات ألن محبتي؛ قصور
وبكائي جزعي فرط عىل اللوائم المتني حني كنت إن يعني: الرشاح. بعض وقال قارص.
يذكر والعربة، للوجد واستسالمي تهتكي عىل نفيس الئم فأنا ذلك من عراني بما علمت
يعلم. ولم سرته انهتك حتى لفرقتهم والوجد الدهش من أدركه وما األحبة ديار يف وقوفه
ذهلت. مما ويروى: تحري، إذا مشدوه: فهو — كدهش — الرجل شده (649)
من ولكنني يقول: وذللـه. عبده أي الحب؛ تيمه الذي واملتيم: مصدرية. قبله: و«ما»
بما قلبي وباح كالسايل، فرصت الوجد، من خامرني ما إدراك عن ذهلت دهشتي فرط
الواحدي: وعبارة الكتمان. عىل باٍق كأنه فكان فعل بما يعلم ال وهو الغرام أرسار من فيه
أني مع كالسايل رصت الهوى عن ذهلت كأنني حتى وذهويل دهشتي فرط من ولكنني
يدري وال البوح يقصد لم ألنه كالكاتم؛ ذلك مع وهو الوجد من فيه بما قلبي وباح متيم.

فعل. ما
أطلنا يقول: اإلبل. من العرشة إىل الثالثة بني ما وهو ذود، جمع األذواد: (650)
تربح. ولم وقفت ألنها إبلنا؛ قوائم يف حل الوجد من قلوبنا يف ما فكأن هناك، الوقوف
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اإلبل وطئت ملا يقول: للحافر. كالسنبك للخف وهو املنسم، جمع املناسم: (651)
ذلك بها علق ألنه أخفافها؛ — تقبيل — بلثم بي ما شفاء أطلب جعلت املعالم تلك تراب

اآلخر: قول إىل نظر وفيه الرتاب،

ال��خ��ل��ي��ُل ف��ي��ِه َم��ش��ى أْن ب��خ��دِّي ال��رَّبْ��َع أْم��َس��ُح

ال منيعة ديارهن يقول: العوذة. تميمة؛ جمع والتمائم: الرماح. القنا: (652)
بالعوذ. ال بالرماح يحفظن وهن إليها، يتوصل

يقول: تبخرتن. و«مسن»: املنقوشة. الثياب وهي الثوب، يف النقش الويش: (653)
كما صورته، مثل جلودهن يف الويش ينقش متبخرتات مشني إذا ورقتهن أبدانهن لنعومة

الرفاء: الرسي قال

��اَه��ا َوشَّ اْل��ُج��ُس��وَم ِم��نْ��َه��ا َص��اَف��َح َف��ِإذَا نَ��ْع��َم��ًة اْل��َوْش��ِي َع��ِن ��ْت َرقَّ

اآلخر: يقول هذا مثل ويف

ب��ال��ح��ري��ْر أْرُج��لُ��ه��ا ُم��نْ��َع��َل��ٌة نَ��ْم��َل��ٌة ب��ه َم��رَّْت َف��َل��ْو َرقَّ
ُم��ْس��ت��دي��ْر َع��اِرٍض ف��ي ُم��َداَم��ُة أثَّ��َرت ك��م��ا ف��ي��ه َألَثَّ��َرْت

الخد.» «العارض:
املبسم؛ جمع واملباسم: الصدر. فوق التي العظام وهي ترقوة، جمع الرتاقي: (654)
تراقيهن فكأن تقلدنه، الذي الدر مثل النظم وحسن الصفاء يف ثغورهن إن يقول: الثغر.

اآلخر: يقول هذا مثل ويف بثغورهن. حليت

ثَ��نَ��اي��اه��ا ِم��ْن ال��ِع��ْق��ُد نُ��ِظ��َم أْم نُ��ِظ��َم��ْت ِع��ْق��ده��ا ِم��ْن ال��ثَّ��نَ��ايَ��ا ت��ل��َك

يشكو الحيات. ذكور واألراقم: نجومها. خربه: مبتدأ، مطلوبي، أي طالبي: (655)
وأنا األمور معايل أطلب وللدنيا يل ما يقول: يطلبه. ما تحقق وال تسعفه ال وأنها الدنيا
وهي املعايل، يطلب هو األمر، عليه عكست الدنيا أن يعني وخطوبها؟! نوائبها يف مرتبك
واملجد الرشف من فيها عما الدنيا بنجوم وكنى النوائب، من فيه توقعه بما عنها تدفعه

املفظعة. والنوائب املهلكة الخطوب عن األراقم وبشدوق والذكر،
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املظلمة جمع واملظالم: الحلم، نقيض — هنا — الجهل والعقل. األناة الحلم: (656)
أن الحلم من فإن ظلمك، إىل داعيًا حلمك كان إذا يقول: الظلم. وهي — الالم بكرس —
إال الرش يتدارك ولم الرش به تفاقم فإذا الرش، لتدارك إليه يُلجأ إنما الحلم ألن تجهل؛

الجعدي: النابغة قال كما حلًما، الجهل كان بالجهل

َرا يُ��َك��دَّ أْن َص��ْف��َوه تَ��ح��ِم��ي بَ��َواِدُر َل��ُه يَ��ُك��ْن َل��ْم إذَا ِح��ل��ٍم ف��ي خ��ي��َر َف��َال

ثالثة الحكيم: كالم من وهو العكربي: قال قديم. من الناس تداوله قد معنى وهذا
عليهم. التعدي صالحهم فسبب وعبدك؛ وزوجتك، ولدك، ظلموك: تظلمهم لم إن

حتى عليه القتل كثر الذي املاء ترد أن الحلم ومن يقول: نصفه. شطره: (657)
أخرى: وبعبارة عليه. املتنافس األمر عىل تزاحم أن يعني عليه؛ املقتولني بدماء امتزج
صار حتى والقتال القتل عليه كثر وقد املاء ترد حتى يزحمك من تزاحم أن الحلم من
الناس. يزاحم الذي الَهجوم إال يرشب أن يمكن ال حيث منه فترشب القتىل، دم من نصفه

القائل: قول إىل ينظر املعنى وهذا

َوَج��ِل َع��َل��ى ج��اٌر َل��ُه يَ��ب��ي��ُت َوَال َدٍم َق��ِل��ي��ِب م��ن إالَّ ال��م��اءَ يَ��ْش��َرُب َال

غري قتلهم — بهم أنا كمعرفتي — املعرفة حق الناس عرف من يقول: (658)
فال — هذه والحالة — قتلهم فإذا يرحموه، لم عرفهم بمن ظفروا إذا ألنهم لهم، راحم
مغزى هو وهذا أنوفهم، حتف ألبتة ميتون فإنهم بقتلهم يبادر لم إن أنه عىل عليه، إثم

عليهم». الجاري «الردى قوله:
فإذا والعلم، الشجاعة يف الغاية بلغ أنه يريد واستطال، وثب عليه: صال (659)
غبار. له يشق وال يجارى ال الذي املقدم وكان غريه، وكفى الغاية عىل أوىف قال أو صال
حتى — الشعر أي — القوايف يل وفت فال قلت فيما كاذبًا كنت وإن يقول: (660)
عزمي؛ ضعف عنه يعوقني حتى املمدوح قصد يف عزيمتي وضعفت نظمها، عن أعجز
عىل يل كالعقوبة أفضاله من حرماني ويكون املطلوب، إىل عنه بقعودي أصل فال أي

ذلك.
عن يقول: والطريف. الطارف نقيض املوروث، القديم املال والتليد: التالد (661)
الواحدي: وعبارة تالده. حفظ عىل غريه يحرص كما التالد ماله بذل عىل يحرص الذي
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البذل يالزم أنه يعني يقتنيه؛ ما مقام ماله بذلك فيقوم ماًال البذل يدخر الذي عن أي
يهب له تالًدا التالد بذل الجاعل إىل أي التربيزي: الخطيب وعبارة املقتنى؛ املال مالزمة
القديم، باملال فعله هذا كان إذا ألنه «التالد»؛ وخص هذا، له، تالًدا بذله ويجعل التالد

بالحادث؟! فكيف
وهو عاٍف، جمع والعفاة: تتمنى. أي — التاءين إحدى بحذف — تمنى (662)
أعداءه إن يقول: كثري. ماءها أن ثقاًال: بكونها وأراد السحائب، والغمائم: املعروف. طالب
وهذا الدهر، نوائب من أمان يف منه عفاته ألن منه؛ عفاته مكان يف يكونوا أن يتمنون
ويرتفهون أمواله عىل يغريون عفاته إن املعنى: يكون أن ويجوز أعداؤه. يتمناه ما أقىص
ألنهما كفيه؛ يحسد باملاء املثقل السحاب إن قال: ثم أعاديه. يتمناه ما وهذا نعمائه، يف

إدراكهما. عن لعجزه يحسدهما فلهذا منه، أندى
ال الدنايا عن مرفوعة بنفس إال الحرب يستقبل وال يقول: النفس. املهجة: (663)

بمثله. إال تكفى ال التي العظيمة األمور لكفاية مدخرة وهي دنيء، ألمر تسف
… لجب ذي بجيش إال الحرب يتلقى وال أي مهجة، عىل عطف لجب: وذي (664)
فورجه: ابن قال مكمنه. من الخوف أثاره الذي واملثار: األصوات. اختالط واللجب: إلخ.
الطائر فال والكالب، والبزاة الفهود تصحبه ملك جيش الجيش هذا أن عندي املعنى
من كمن ما يثري الكثري الجيش فإن «املثار»؛ بقوله: ونكت قال: الوحش. وال منه يسلم

الريب: بن مالك قال ذلك ألجل الوحوش.

َم��نَ��اِزَال يَ��ِج��ْدَن َم��ا َح��تَّ��ى ال��طَّ��يْ��ِر َع��َل��ى َج��ْم��ُع��ه اْألَْرَض يَ��ْش��َغ��ُل لُ��َه��اٍم ب��َج��يْ��ٍش

وإن الجيش، يف الرماة لكثرة بناٍج فليس أمامه الجناح ذو طار إذا التربيزي: وقال
تسايره: فوقه والعقبان الوحوش يصيد الجيش جني: ابن وقال أخذ. وحش ثار

َج��َزره ِم��ْن ب��ال��ِش��بْ��ع ِث��َق��ًة

مستمر والسهام بالنبل الطري صيد ناقًدا: — فورجه ابن قال أمامه. الطري فتخطف
لم وإن الطري تصيد فإنها فعلها، من ذلك يف مدح وال العقبان إىل نسبه فلم معتاد،

املمدوح. جيش تصحب
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من ضعيفة وهي الجيش هذا عىل الشمس تمر يقول: النسور. القشاعم: (665)
من إال إليه ضوءُها ينفذ وال وتتبعه، عليه تخيم التي عقبانه كثرة من أو غباره شدة

التايل. البيت يف ذكره ما وهو النسور، ريش خالل
فهي الفاء بفتح أما االنفراج، أي الشيئني: بني الخلل — بالفاء — الفرجة (666)

الصلت: أبي بن أمية قال ونحوه، الهم من التفيص

اْح��ِت��ي��اِل ب��َغ��يْ��ِر ��اُؤه��ا َغ��مَّ ـ��َش��ُف ـْ تُ��ك�� َف��َق��ْد اْألُُم��ور ِف��ي تَ��ِض��ي��َق��نَّ ال
اْل��ِع��َق��اِل َك��َح��لِّ َف��ْرَج��ٌة َل��ُه م��ِر َ اْأل ِم��َن ال��نُّ��ُف��وُس تَ��ْك��َره ُربَّ��َم��ا

أجنحة فرج يف الضوء من يتساقط ما شبه الخوذة. وهي بيضة، جمع والبيض:
قوله: وهو بالدنانري، آخر موضع يف وشبهه بالدراهم. الطري

ال��بَ��نَ��اِن م��ن تَ��ِف��رُّ َدنَ��اِن��ي��ًرا ِث��ي��اب��ي ِف��ي ِم��نْ��ه��ا ال��َش��ْرُق َوأل��ق��ى

من إال الشمس ضوء إليه يصل ال فوقه الطري أجنحة اشتباك لكثرة أنه هنا يريد
مستديًرا. فيقع ضيقة منافذ

ال الصدر يف يرتدد صوت وهو همهمة، جمع والهماهم: جوانبه. حافاته: (667)
إذا الربق عليك يختفي وملعانها األسلحة بريق من الجيش ذلك يف ما لكثرة يقول: يفهم.
يخفى وشدتها األصوات من فيه ما ولكثرة عليه، ضوئها لغلبه تعرفه فال السماء برقت

الرعد. عليك
وصول دون أرى يقول: العراق. يف قرية وبرقة: املعروف. النهر الفرات: (668)
الخيل تطأها حتى الرءوس قطع فيها يكثر بالسيوف محاربة املوضع هذا إىل األعداء

القتىل. جماجم فوق فتميش
الكريم. السيد وهو غطريف، جمع والغطاريف: «رضابًا». عىل عطف طعن: (669)
تقوم كانت العرب من امرأة ردينة؛ إىل نسبة الرمح، وهو رديني، جمع والردينيات:
املمدوح قوم يصف الساعد. من السوار موضع وهو معصم، جمع واملعاصم: الرماح.
طفولتهم. يف أي سواعدهم؛ عىل تشد أن قبل الرماح عرفوا كأنهم بالطعان لحذقهم يقول:
جد جف: بن وطغج وبرقة». الفرات بني «ما عىل عائد «حمته»: يف الضمري (670)
وطغج الساكنني، اللتقاء التنوين وتحذف تكرسهما أن واألجود جني: ابن قال املمدوح.
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عىل اجرتأت باألعجمي نطقت إذا العرب ألن غريه وإنما الغني، بضم — األصل يف —
وكان البحر، وأصله: العظيم، السيد وهو قمقام، جمع والقماقم: شاءت. كيف تغيريه
حًمى املكان هذا سيوفهم جعلت يقول: رضورة. الياء حذف ولكنه «قماقيم» الجمع حق
نواحيه من ناحية أية من إليه يصل أن أحد يستطيع وال حوله، يحومون فال األعداء عىل

والشجاعة. القوة من — طغج بني — ملكانهم
يشء كل وحومة الحرب. يف للجوالن الفر، بعد العدو عىل الرجوع الكر: (671)
يف يعودون وكذلك أعدائهم، عىل الحرب يف يكرون إنهم يقول: الحرب. والوغى: معظمه.
مرة عىل األمرين يف يقترصون وال مرة، بعد مرة ذلك يفعلون فهم فيضاعفونها، املكارم

واحدة.
غارم: والرجل ذلك، غري أو ضمان أو دية من أداؤه الرجل يلزم ما الغرم: (672)

عنه. يغرم ما لزمه أي
يقول: القواطع. السيوف والصوارم: السيف. حد وهي شفرة، جمع الشفار: (673)
من وهذا ألقرانهم. يلينون ال الوجوه صفاق فيها فإنهم الحرب، وقت يف إال حييون هم

النطاح: بن بكر قول

َوَق��اٍح ب��َوْج��ٍه ال��ق��ن��ا وص��دور َح��ي��يٍّ ِب��َوْج��ٍه ال��نَّ��َدى ��ى ي��ت��ل��قَّ

ولوال البهائم، من معدودة — أسد جمع وهي — األُسد يقول: العكربي: قال (674)
إذا بالفاضل للمفضول التشبيه يقع وإنما مثلهم، األسد فأقول: بهم، أشبهها لكنت ذلك
البيت وهذا قال: باإلقدام. إال األسود وبني هؤالء بني مناسبة وال مناسبة، بينهما كانت
وإنما بني، الظاهر عىل وهو بها، شبهتهم فينشدونه: الناس من جماعة فيه وقع مما

الطيب. أبو أغرب
ذهب يقول: املعروف. وهي صنيعة، جمع والصنائع: ليًال. السري الرسى: (675)
قصده عن نائم كل إىل عطاياه تسري الذي وهو — املمدوح — إليه مسريي يف عني النوم
رست إذا — بمعنى — وأرسيت ومًرسى ًرسى رسيت ويقال: هذا، يقصده. عمن فضًال
﴿ُسبَْحاَن تعاىل: قال جميًعا، بهما العزيز القرآن وجاء الحجاز، أهل لغة باأللف ليًال،

ثابت: بن حسان وقال .﴾ يَْرسِ إِذَا ﴿َواللَّيِْل سبحانه: وقال َليًْال﴾، ِبَعبِْدِه ٰى أَْرسَ الَِّذي
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تَ��ْس��ِري ت��ُك��ن ول��م إَل��يْ��َك أْس��َرْت اْل��ِخ��ْدِر َربَّ��َة ال��ن��ض��ي��َرة َح��يِّ

أزلت إذا الرجل؛ أشكيت من ومشكي: واستأصلهم. أهلكهم الدهر: اخرتمهم (676)
أرضيته أي — عتبه أزلت أي الرجل؛ أعتبت قولهم: يف مثلها للسلب، فيه والهمزة شكواه،
أي أهله؛ راغم تقول: املغاضبة، واملراغمة: املغاضب، واملراغم: واإلذالل. القهر والرغم: —
ويختطف اإلسار، من فيطلقهم األرسى عىل يمن إنه يقول: وعاداهم. عليهم وتمرد نبذهم
ويرغم إليهم باإلحسان الشكوى ذوي شكوى ويزيل وأسنته، بسيوفه الحرب يف األعداء

ويغاضبه. يراغمه الذي أي املراغم؛ — يذل —
بعد عنها الستغنائه زاده حثالة القادم نفض بلغته ملا الناس نفضت يقول: (677)

غريه. عن به استغنيت أنا وكذلك القدوم،
ندامتي أجله من فعظمت االتصال بهذا رسوري عظم به اتصلت ملا يقول: (678)
بذلك يفي ال الرسور هذا كاد حتى عمري من مىض فيما به االتصال من حرماني عىل

فراس: أبي قول مثل املعنى وهذا قالوا: الندم.

ُع��م��ِري ِم��ن أْح��َس��بُ��َه��ا ال��ت��ي ِه��َي أْم��ِري ون��ف��اِذ ع��زِّي أي��اُم

قال الذين الطيب أبي أعداء وفيها طربية، هي جني: ابن قال األرض: رش (679)
فيهم:

[ال��ب��ي��ت] … … … … األدع��ي��اء وع��ي��د أت��ان��ي

يقول: لرتبة. نعت علوي»: «بها وجملة األرض». «رش عىل عطف وتربة: «البيت». …
من وليس عيل إىل نسبه يدعي رجل وتربة األهل، رش أهلها أرًضا فارقت به اتصلت ملا

برشيف. فليس ولده،
يكون حتى فوقهم ورفعه يقتلهم، ال حتى بحلمه حساده هللا ابتىل يقول: (680)
ذلة يف يعيشون ألنهم املوت؛ من عليهم أصعب بقاءهم أن وذلك عمائمهم، مكان منهم

التايل. البيت يف ذلك بني كما وخوف.
الذي اللحم وقيل: الحلق، يف النائي املوضع وهي غلصمة، جمع الغالصم: (681)
وبقائهم عيشهم يف ألن حسدهم؛ من لهم راحة املوت رسعة يقول: والعنق. الرأس بني

اللحظات. مر عىل يتجدد موتًا
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هذا الواحدي: قال منه. أجود كنت أي فجدته؛ الجود يف غالبني جاودني: (682)
اإلنسان أيها يقول: حساده. من والشجاعة الجود يف املمدوح يبارون بالذين تعريض
عليك، له والغلبة الفضل ألن جاودته؛ ما كأنك جوده، عليك ويظهر الجود يف تباريه الذي
محاربتك تنفعك لم الحرب يف غلبك من ألن الحرب؛ يف تقاومه لم من تقاتل لم وكأنك
كانت إذ تنفعهم؛ ال — املمدوح — إياه — حساده أي — مفاخرتهم أن واملعنى إياه،

له. الغلبة
و«من» التمييز عىل نصب محل يف قسم: ومن للقسم. «حييت»: يف الخطاب (683)
موضع يف تجعلها أن ولك املقسم. من الحال موضع يف له: األنام أمىس وقوله: زائدة.

املقسم. ال القسم، عىل عائًدا «له» يف الضمري فيكون للقسم، الصفة عىل خفض
رشبها من أحرم عصيانه لكن حرام، األمري وعصيان حرام، رشبها إن يقول: (684)

األحرم. ترك فقد عصيانه وترك رشبها فإذا
به. يهم ما همه: (685)

طلب يف أي رشف: ويف الشدائد. والغمرات: املهالك. يف الدخول املغامرة: (686)
الحصول سبيل يف بنفسك وخاطرت الرشف حاولت إذا يقول: مطلوب. ومروم: رشف.

منه. باليسري ترَض وال أعاله، دون بما تقنع فال عليه
وإذن الصعب، الشديد األمر يف كطعمه الهني األمر يف املوت طعم إن يقول: (687)

األمور. أسمى يقصد أن إال للمغامر سبيل فال
وضع مصدر وهو الحزن، والشجو: وفريسمفعول. «تبكي»، فاعل صفائح: (688)
حد عىل مقامه املصدر وأقيم العامل حذف ثم شجوها مشجوة تقدير عىل الحال، موضع
جمع والصفائح: أيًضا. للصفائح والضمري: أَيَْماِنِهْم﴾. َجْهَد ِباهللِ ﴿أَْقَسُموا تعاىل: قوله
فريس عىل حزنًا ستبكي يقول: الدم. عن كناية الجسوم وماء العريض. السيف صفيحة؛
التي قتاله دماء فتكون قتلهما من سيقتل أنه إىل يشري الدماء. دمعها سيوف ومهري
— ترى كما — واستعارة مجاز هذا وكل سيوفه، بها تبكي دموًعا سيوفه من تقطر

ومهره. فرسه قتل من سيقتل أنه واملعنى:
الواحدي: قال ليلها. صبيحة وردته إذا املاء؛ اإلبل قربت قولهم: من قربن: (689)
املاء، ورود يف يستعمل إنما القرب ألن للمعهود؛ قلب وهذا النار، وردت السيوف أن يريد
هذه أنمت وقد وتفني، تهلك والنار الشاربة، ترده الذي كاملاء السيوف لهذه النار فجعل
صنعتها وحسنت الخبث من تخلصت أنها يريد للعذارى، النعيم تربية وربتها السيوف
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قطًعا — زبًرا كانت أن بعد سيوًفا وصارت طبعت وإنما تخليصها، يف النار تأثري بحسن
وتروى: جني، ابن رواية هي وقربن: النعيم. يف العذارى نشاء نشاؤها فذلك بالنار، —
بحسن فنشأن لها قرى النار جعلت أي الضيف؛ به يقرى ما — القرى من — قرين
من النار إىل تؤديه بما السيوف جعل — للمعلوم بالبناء — النار قرين وتروى: القرى.
موجب فعكس — للقاري ال — للمقري يكون أن النماء حكم وكان لها، قارية الخبث

للقاري. — النشء — النشاء جعل بأن القرى
أي ومخلصات: السيوف. يصنع الذي القني وهو صيقل، جمع الصياقل: (690)
أن تستطع لم الصياقل إن يقول: كلم. جمع الجراح، والكلوم: الخبث. من خالصات

منها. جراح الصياقل فبأيدي مضائها، لشدة السيوف هذه من أيديها تحفظ
اقتحام عن العجز يريه الجبان طبع لؤم إن يقول: الشجاع. نقيض الجبان: (691)
األمر وليس عقل، الجبن حكم عىل وجريه عجزه أن يظن حتى العقل صورة يف العظائم

همته. وصغر الرديء طبعه لسوء ذلك وإنما كذلك،
تغني كانت وفيمن كانت كيفما الشجاعة إن يقول: الغناء. من تغني: (692)
الشجاعة بها تقاس ال الحكيم يف الشجاعة ولكن والعار، الخسف مؤنة وتكفيه صاحبها
العقل أن يريد الفشل، عن أبعد فتكون بالحزم، مقرونة حينئٍذ تكون ألنها غريه؛ يف
اجتمعا إذا ولكن العقل، عن فتستغني كانت كيفما تغني وهي الشجاعة عن يغني ال
مضاًفا كان وإن ال، اسم — مثل وال قوله من — ومثل هذا، بالعقل. الشجاعة تعززت
أي محذوف: والخرب املعارف، إىل بإضافتها تتعرف ال التي األسماء من ألنه معرفة؛ إىل

موجودة. الحكيم يف الشجاعة مثل وال
— تمام أبي قول من املعنى وهذا للقول، آفته: يف والضمري العاهة. اآلفة: (693)
لم سعيد أبا يا له: فقال يفهم؟ ما تقول ال لم تمام أبا يا الرضير: سعيد أبو له قال وقد

يقال؟! ما تفهم ال
اإلنسان: وقريحة تحفر. حني البرئ من يخرج ما أول األصل: يف القريحة (694)
استنباط يراد جيدة، قريحة لفالن ويقال خلقته، أول ألنها عليها؛ جبل التي طبيعته
وعلمه: صاحبها قريحة قدر عىل تسمع مما تأخذ أذن كل إن يقول: الطبع. بجودة العلم
عىل يسمع ما يدرك أحد وكل يعلمه ولم يفهمه لم شيئًا سمع إذا الجاهل الغبي أن يعني
سقم من أُتي إنما يفهمه، لم ألنه فذلك صحيًحا قوًال إنسان عاب فإذا وعلمه، طبعه قدر
َفَسيَُقولُوَن ِبِه يَْهتَُدوا َلْم ﴿َوإِذْ شأنه: جل قال كثري، وهو بديع، رائع معنًى هذا قريحته.

املعري: العالء أبو وقال َقِديٌم﴾، إِْفٌك َهذَا
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ال��ص��غ��ر ف��ي ل��ل��ن��ج��م ال ل��ل��طَّ��رف وال��ذَّنْ��ُب ُص��وَرتَ��ُه األب��ص��اُر ت��س��ت��ص��غ��ُر وال��ن��ج��ُم

فجاءة أي وعرًضا: الرس. والرسيرة: القلوب. لهوى يروى النفوس: لهوى (695)
عرًضا، نظًرا نظرت أي مطلق: مفعول أنه عىل منصوب وهو قصد، غري عن واعرتاًضا
يدرى وال يعرف ال الهوى رس إن يقول: حسبت. وخلت: محذوف. مصدر صفة فيكون

قال: كما العاشق، قلب إىل ويترسب يأتي أين من

س��ب��ُب ل��ه��ا وم��ا ع��ل��ي��ك تُ��ل��ق��ى ع��َج��ُب أْم��ُرَه��ا ال��م��ح��ب��َة إن

وكنت فعشقتها — املحبوبة إىل يعني — قصد غري عن إليها نظرت إني قال: ثم
هواها. من أسلم أني أظن

بالسيف. الرضب عند يعتنقهم ألنه للشجاع؛ وصف الفوارس: معتنق (696)
الرشاح كلمة اضطربت وقد النظر. أدام يرنو: إليه ورنا هناك. وثَم: الحرب. والوغى:
يخلو الذي املكان إىل إشارة وثم وباالبنة، بأخته يرميه جني: ابن قال البيتني، هذين يف
وقال بالجبن. يصفه الحرب؛ موضع إىل إشارة تكون أن ويجوز املكروهة، للحال فيه
وإراقته قلبه قساوة عىل أخوك لها: فقال فتاك، مبارز أخوها بامرأة شبب العرويض:
العفاف؟! مع إليك يرنو يقول: وهو وبأخته، باالبنة يرميه وكيف منك. أرحم الدماء
حكمهم من املجوس عند األخوات تزوج أن يرى فهو وإال اإلسالم، جهة من العفة وهذه
جماعة يف كان بشاًرا أن روي وقد قال: حكمهم. يف أصابوا املجوس أن يرى حسنها فمن
فورجه: ابن وقال … كرسى دين عىل وأنا فقال: بناتك، ليتنا له: فقلن يداعبهن، نساء من

أخرى: يف قال كما األنجاد، الفوارس بيت من أنها وزعم أخاها ومدح بامرأة شبب

واألَس��ِل اْل��ِب��ي��ِض ب��غ��يْ��ِر يُ��تْ��ِح��ُف��وك َال ِزيَ��ارتَ��َه��ا تَ��ْه��َوى م��ْن َق��ْوَم تَ��ُزْر م��ت��ى

أيًضا: وكقوله

ب��ال��ت��م��ائ��م ال يُ��ْح��َف��ْظ��َن اْل��َق��ن��ا ِب��ُط��وِل ع��زي��زٌة داُرُه��نَّ ال��لَّ��َواِت��ي ِديَ��اُر

وكقوله:
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ِس��ب��اِئ��ِه دوَن ال��خ��طِّ رَم��اُح تَ��ُح��وُل

كان العدو لقي إذا — بسالته عىل — وأخوك القلب، قاسية أنت لحبيبته: قال ثم
كان لو يود أخوك فقال: حسنها ذكر يف املبالغة أراد ثم عيل، منك وأرق يل منك أرحم
أنها أخوها يود أن الحسن يف النهاية عىل الدليل ومن بك. فيتزوج املجوس دين دينه

الخوارزمي. بكر أبو قال ولهذا له؛ تحل

أَبَ��اَه��ا ��ه��ا أمُّ َع��ل��يْ��َه��ا تَ��خ��َش��ى

هذا: مثل يف تمام أبو وقال

َم��ُج��وُس أَنَّ��ا َل��يْ��َت يَ��ا ُح��بٍّ��ا: َق��اُل أَبُ��وَه��ا رَآَه��ا إذَا َم��ْن ِب��أَِب��ي

بنته: يسميها كان جارية يف املعذل بن الصمد لعبد ومثله

ال��ب��ن��اِت م��ح��بَّ��اِت ع��ل��ى يَ��ِزي��ُد أََراُه ُح��بٍّ��ا بُ��نَ��يَّ��ِت��ي أُِح��بُّ
َوال��لِّ��ثَ��اِت ِل��ل��ثَّ��نَ��ايَ��ا َوَرْش��ًف��ا َخ��دٍّ َق��ْرَص أَْه��َوى ِم��نْ��ِك أََران��ي
ال��واردات ِل��ْل��ُق��ُرون ��ا َوَض��مٍّ بَ��ْط��ِن��ي ِم��نْ��ِك ِب��بَ��ْط��ٍن َوإْل��َص��اًق��ا
اْل��َف��تَ��اِة ِع��نْ��َد اْل��َف��تَ��ى يَ��ْح��َظ��ى ِب��ِه َم��ل��ي��ًح��ا أَذُْك��ُرُه َل��ْس��ُت َوَش��يْ��ئً��ا
ال��ف��راِت م��اءِ م��ن أََح��لَّ ي��ك��وُن اْل��تَ��َق��يْ��نَ��ا إذا ال��م��ج��وِس ُح��ْك��َم أََرى

ويهود يهودي حد عىل ُعرِّفا إنما واليهود املجوس الفاريس: عيل أبو قال وقد هذا،
معرفتان ألنهما عليهما؛ والالم األلف دخول يجز لم ذلك ولوال ومجوس، ومجويس
وأنشد: الرصف، باب يف كالحيني يجعال ولم القبيلتني مجرى كالمهم يف فجريا مؤنثتان

اْس��ت��َع��ارا تَ��ْس��تَ��ِع��ُر َم��ُج��وَس َك��نَ��اِر َوْه��نً��ا َه��بَّ بُ��َريْ��ًق��ا تَ��َرى أص��اح

امرأ أن رووا اليشكري. للتوءم وعجزه القيس، المرئ البيت صدر بري: ابن (قال
فأتى شاعر. إنه قال من كل ينازع بالرش، الناس يتعرض عريًضا، ُمعنًا وكان القيس
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شاعًرا كنت إن التوءم: البن فقال رشيح، وأبا الحارث وأخويه اليشكري التوءم بن قتادة
القيس: امرؤ فقال نعم. فقال: وأجزها، أقول ما أنصاف فملط

وه��ن��ا ه��ب بُ��ري��ق��ا تَ��رى أص��اح

التوءم: ابن فقال

اْس��ت��ع��ارا؟ ت��س��ت��ع��ر َم��ُج��وَس ك��ن��ار

القيس: امرؤ فقال

ُش��ري��ح أبُ��و َونَ��اَم ل��ه أرْق��ُت

التوءم: ابن فقال

اس��ت��ط��ارا ه��دأ، ق��د ُق��ل��ُت: م��ا إذا

القيس: امرؤ فقال

غ��ي��ب ب��وراء ه��زي��َزُه ك��أنَّ

التوءم: ابن فقال

ِع��ش��ارا الق��ت ُولَّ��ٌه ِع��ش��اٌر

القيس: امرؤ فقال

أُض��اخ َك��ن��َف��ي َع��ال أْن ف��ل��م��ا

التوءم: ابن فقال
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ف��ح��ارا ريِّ��ق��ِه أْع��ج��اُز َوه��ْت

القيس: امرؤ فقال

ظ��ب��ي��ا ��رِّ ال��سِّ ب��ذات ي��ت��ُرْك ف��ل��ْم

التوءم: ابن فقال

ِح��م��ارا ب��ج��ل��ه��ت��ه��ا ي��ت��رْك ول��م

كقولهم: التعظيم، تصغري بريًقا وتصغري الليل. من هدء بعد فالوهن وهنا: «هب
أجله من سهرت أي له: أرقت وقوله: يعبدونها، ألنهم املجوس؛ نار وخص دويهية.
بوراء وقوله: رعده، صوت وهزيزه: انترش. واستطار: مائه. مصاب أين ألعلم له مرتقبًا
الحنني، تكثر فهي أوالدها فاقدة أي ولَّه؛ عشار وقوله: أراه. وال أسمعه بحيث أي غيب؛
هذه بأصوات الرعد صوت شبه حنينها؛ يزداد فإنه مثلها، عشاًرا رأت إذا سيما وال
أي ريقه؛ أعجاز وهت وقوله: جانباه. وكنفاه: موضع. اسم وأضاخ: النوق. من العشار
وريق اسرتخت. إذا الخلق القربة تسيل كما مآخريه وهي السحاب، هذا أعجاز اسرتخت
وال به ظبيًا املطر هذا يبَق فلم والحمر، الظباء كثري موضع الرس: وذات أوله. املطل:

وافيته».) إذا الوادي من استقبلك ما والجلهة: غريق. أو هارب وهو إال حماًرا
راعية جني: ابن ورواها الناظر. تروع التي البيضاء الشعرة البياض: رائعة (697)
وأنشد: رواع، وجمعها: الشيب، من تطلع شعرة أول الشعر: من والراعية قال: البياض،

اْل��َغ��َزِل َع��ِن َوتَ��نْ��ه��انَ��ا ال��ش��ب��اَب تَ��نْ��َع��ى َواِح��َدٍة ��يْ��ِب ِل��ل��شَّ ِب��َراِع��يَ��ٍة أَْه��ًال

ولو شيبي — أفزعك — راعك يقول: الخد، صفحة والعارض: األسود. واألسحم:
— إذن — تراعي فال ظهر، إذا األسود لراعك يسود ثم بياًضا الشعر لون أول كان

كالسواد. ألنه بالبياض
أظهر أن أمكنني لو يقول: وجهها. عن كشفها أي املرأة؛ سفور من سفرت: (698)
فكأنه شبابي فسرت عاجًال عيل جار الشيب ولكن السن، حدث فإني عنه لكشفت صباي
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قبل إليه عجل الذي الشيب من لثاًما شبابه عىل أن يعني السواد. من تحته ما بسرت تلثم
وقته.

للموت موجبًا الشعر بياض ليس يقول: يحفظ. ويعصم: األبيض. اليقق: (699)
مشاهد. هو كما الشاب يموت فقد املوت من واقيًا سواده وليس الشيخ، يعيش فقد

الهزال، والنحافة: الجسم. العظيم والجسيم: ويستأصل. يقتطع يخرتم: (700)
املرء عىل استوىل إذا الحزن إن يقول: الرأس. مقدم شعر والناصية: التمييز. عىل ونصبه
األوان قبل الصبي ويشيب الهزال، من عليه يأتي حتى وهزله الجسد العظيم جسم أذهب
أشابه، الذي هو الهم وأن مشيبه، علة إىل يشري والعجز. الضعف من كالهرم يصري حتى

نواس: أبو قال كما

أش��ابَ��ا َم��ا ال��ح��واِدِث م��َن ل��ِق��ي��ت ول��ِك��ْن ِك��بَ��ر ِم��ْن ِش��ب��ُت إْن َوَم��ا

وعلمه األمور عاقبة يف لتفكريه نعمة؛ يف كان وإن يشقى العاقل إن يقول: (701)
قال العواقب. يف تفكريه وقلة لغفلته الشقاوة يف وهو ينعم والجاهل األحوال، بتحول

البحرتي:

اْل��َج��ْه��ُل ِب��ِه َح��بَ��اَك َم��ا إالَّ َع��يْ��َش َوَال ِل��ْل��َف��تَ��ى ال��َم��ِع��ي��َش��ِة ِف��ي بُ��ْؤًس��ا ال��ح��ْل��َم أََرى

نباتة: بن نرص أبو وقال

يَ��ْع��َل��ِم َل��ْم َم��ْن َع��يْ��ُش إالَّ َع��يْ��َش َال ف��إنَّ��ُه األغ��ب��ي��اء ِب��َع��يْ��ِش ِل��ي َم��ْن

املعتز: ابن وقال

َع��َق��َال ِل��َم��ْن نْ��يَ��ا ال��دُّ َوَم��َراَرُة ِل��َج��اِه��ِل��َه��ا نْ��يَ��ا ال��دُّ َوَح��َالَوُة

ميكال: ابن وقال

اْل��َم��ْع��ُق��وِل! اْل��َع��اق��ِل َألَْم��ر َع��َج��بً��ا ُع��ْق��َل��ٌة اْل��َم��َط��ال��ِب َدْرِك َع��ْن اْل��َع��ْق��ُل
اْل��َم��ْج��ُه��وِل اْل��َج��اِه��ِل َع��يْ��ُش وال��ع��يْ��ُش ُم��تْ��َع��ٌب َوال��نَّ��بَ��اَه��ِة َرايَ��ِة ال��دِّ َوأَُخ��و

1445



املتنبي ديوان رشح

وأواله والعهود. الحقوق عىل املحافظة والحفاظ: وطرحه. ألقاه اليشء: نبذ (702)
عىل يحافظون ال الناس إن يقول: اإلساءة. عن العفو من وعاٍف: عليه. به أنعم كذا:
النعم. عرفان ويرتكون — والحق الحرمة ذمة؛ جمع — األذمة يراعون وال الحقوق
كفران من يرى ملا يندم ميسء عن وعاٍف مطلقه، إحسان ينىس اإلسار من فمطلق
الحطيئة: قال مستحسن، غري حاٍل كل عىل الندم جني: ابن قال شكرها. وعدم صنيعته

وال��ن��اس ال��ل��ه بَ��يْ��َن اْل��ُع��ْرُف يَ��ذَْه��ُب َال َج��َواِزيَ��ُه يَ��ْع��َدْم َال اْل��َخ��يْ��َر يَ��ْف��َع��ِل ِم��ْن

أن وجائز عليه. جزاء يعدم ال أي جاٍز؛ جمع «جوازيه» أن ظاهره جني: ابن (قال
جاز سوائل عىل «سيل» جمع فلما — للمصدر الفاعل اسم ملشابهة — جزاء جمع يكون

جزاء.) جمع جوازيه يكون أن
فإنك منه؛ نفسك وارحم ترحمه، وال يستعطفك عدو ببكاء تنخدع ال يقول: (703)

عليك. يبِق ولم يرحمك لم بك ظفر ثم عليه وأبقيت رحمته إن
حساده يقتل حتى واملعادين الحساد أذى من رشفه للرشيف يسلم ال يقول: (704)
له. يتعرض فال مهيبًا يصري ألنه رشفه؛ سلم دماءهم — سفك — أراق فإذا وأعداءه،
أن له ولكان املجيدين الشعراء أشعر لكان هذا إال يقل لم لو باهلل أشهد جني: ابن قال
الرياسة مضض عىل الصرب الحكيم: كالم من منقول وهو العكربي: قال عليهم. يتقدم

النفاسة. رشف به ينال
جمع واللئام: الحقري. الخسيس هو وإنما العدد قليل ليس — هنا — القليل (705)
أذى عىل مطبوع اللئيم إن يقول: للقليل. األخريين الفعلني وضمري الكريم، ضد لئيم،

بينهما: املشاكلة لعدم الكريم

ال��س��ف��ه��اء م��ش��اِغ��ل ال��ِك��رام إن

شوقي
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ط��اِئ��ِل َغ��يْ��ِر اْم��رٍئ ُك��لِّ إَل��ى بَ��ِغ��ي��ٌض أَنَّ��ِن��ي ِل��نَ��ْف��ِس��ي ُح��بٍّ��ا َزاَدن��ي َل��َق��ْد
ال��ش��م��اِئ��ِل َك��ِري��َم إالَّ ِب��ِه��ْم َش��ِق��يٍّ��ا تَ��َرى َوَال ِب��ال��لِّ��ئَ��اِم َش��ِق��يٌّ وأنِّ��ي

حكيم بن الطرماح
يف يروى: النفوس: شيم ومن والطبيعة، الخليقة وهي شيمة، جمع الشيم: (706)
تَْرُكه فإنما يظلم ال عفيًفا رأيت فإذا الظلم، عىل جبلوا الناس إن يقول: النفوس. خلق
من الظلم الحكيم: كالم من وهو العكربي: قال ونحوهما. والعجز كالخوف لعلة الظلم
كخوف سياسية، علة أو دينية، علة إما علتني؛ إحدى ذلك عن يصدها وإنما النفس، طبع

منها. االنتقام
عىل الطريق أخذ قد كان — كيغلغ ابن — ألنه هذا قال إنما الواحدي: قال (707)

الفرزدق: قول من البيت ومعنى منه. وهرب يفعل فلم يمدحه أن سأله حني املتنبي

ُم��ْع��َم��ُل َط��ِري��ٌق بَ��اِرك��ًة ل��ل��نَّ��اس َك��أَنَّ��َه��ا ج��ري��ُر ي��ا ��َك أُمَّ َوأَنَ��ْخ��َت

املعلم: ابن امرأة يف يقول إذ هذا؛ مثل يف الرومي ابن أبدع وقد

ول��ُم��ْدب��ِر ِل��ُم��ق��ب��ٍل ال��طَّ��ري��ِق ِم��ثْ��َل َوُم��داب��ٍر ُم��ق��اب��ل بَ��يْ��َن َوتَ��ِب��ي��ُت
َص��نَ��ْوبَ��ِر َف��ل��ي��ِج ِف��ي ُم��تَ��نَ��اِزَع��يْ��ِه يَ��ْع��تَ��ِوَراِن��ِه ال��ِم��نْ��َش��اِر َك��أَِج��ي��َري
ِح��ِري ِف��ي أْو ف��أِت��ن��ي اْس��ِت��ي ِف��ي ِش��ئْ��َت إْن ِب��َس��اَح��ٍة اْل��م��ِل��مِّ ��يْ��ِف ل��ل��ضَّ َوتَ��ُق��وُل
َوَك��بِّ��ِر ِش��ئْ��َت َح��يْ��ُث ِم��نِّ��ي َف��تَ��َل��قَّ َل��ُه ُخ��ِل��َق��ْت الَّ��ِت��ي ال��نَّ��يْ��ِك َك��ْع��بَ��ُة أَنَ��ا
اإلْس��َك��نْ��َدِر َال ال��َق��ْرنَ��يْ��ِن ِذي ِع��ْرُس أَنَ��ا َح��ِري��ُم��ُه ال��ُم��بَ��اِح اْألَْع��َم��ى َزْوَج��ُة أَنَ��ا
األْع��َوِر َع��يْ��َن اْل��َف��ْرَد َع��ِدَم��ُت تَ��ْدُع��وا: نَ��يْ��ِك��َه��ا َة ِع��دَّ أْف��َرْدُت إذَا َق��اَل��ْت
ي��وت��ِر َل��ْم ُم��َص��لِّ��يً��ا َع��ِدْم��ُت َق��اَل��ْت ق��ري��نَ��ُه اْل��َف��ِري��ِد إل��ى أَض��ْف��ُت َف��إذَا
اْألزه��ِر ��بَ��اح ال��صَّ َع��َل��ُم بَ��َدا َح��تَّ��ى َديْ��َدن��ي َوذَِل��َك َديْ��َدنَ��َه��ا َزاَل م��ا
أْع��َج��ر ��ب��ي��بَ��ِة ال��شَّ َم��اء ِم��ْن َريَّ��اَن ُم��َل��ْم��ل��ٍم ِب��َرأِْس َم��ش��ي��َم��ت��ه��ا أْرِم��ي
اْألَْع��َس��ر ال��ِوَالِد ِم��َن اْألََم��اَن ِن��ْل��َن ِه ِب��َح��دِّ ال��ِن��َس��اءُ َق��ل��َق إذَا َع��بْ��ٍل

املرأة، فرج حرفا والشافران: والشفر، السالح. عليها يعلق املواضع املسالح: (708)
يف لكثرته — املني شبه املاء. الكثري البحر والخرضم: والرحم. الفرج بحلقتيه: ويريد

بالبحر. — رحمها
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— الناقص خلقك يذكروا ال كي بالشعراء تتحكك ال يريد بنفسك: وارفق (709)
لئيم. دنيء وأصلك — قصري أعور ألنه

حقيقة، طيشك وراء وليس الناس، مسألة يف غناك فيكون مكد أنت يقول: (710)
ممن أو عبد من — ذكر — فيشلة ذا ترى أن ورضاك فيك، نفخت نفخة ذلك وإنما

بخيل. أنه يعني … درهم تعبده الذي وربك العبد، ماثل
جمع والكمر: النهوض. وهو النوء من ألنه املناوأة؛ وأصله املعاداة، املناواة: (711)
طاقة، بهم لك وال عليهم تقدر ال فإنك الرجال تعاِد ال يقول: الذكر، رأس وهي كمرة،

باألبنة. يصفه العبيد» «أيور عىل وإقدامك قدرتك وإنما
الرشد، نقيض فالغي غيه: وعن ويقلع. يكف ويرعوي: اللوم. العذل: (712)

جهله. عن ويروى:
وغلظه، خلقه الستعالج الوحش؛ حمار األصل: يف وهو علج، جمع العلوج: (713)
هنا. املراد وهو علج — العرب غري — العجم كفار من الضخم القوي للرجل ويقال
عىل خلفه إىل فيميش تركبه كانت العلوج إن أي لالستدخال. حبٍّا القهقرى يميش يقول:
يلجم ألنه املركوب؛ بخالف وهو قدام، إىل يميش أن املركوب عادة من فإن العادة، غري
والرجلني، اليدين يريد ألنه بأربع؛ يقول: أن القياس كان بأربعة، وقوله: هذا، ورائه. من

األعىش: قول حد عىل املعنى، عىل فذكر األعضاء إىل ذهب لكنه

��ب��ا ُم��خ��ضَّ ��ا ك��فَّ َك��ْش��ح��ي��ِه إل��ى يَ��ُض��مُّ ك��أن��م��ا أس��ي��ًف��ا ِم��ن��ه��م َرُج��ًال أَرى

أسيًفا: املربد: وقال بدمها، فاختضبت قطعت يده كأن يقول: الغضبان. (األسيف:
يده.) — القيد — الغل فجرح يده، غلت قد أسري هو وقيل: يده، لقطع التأسف من

يقول: يمانيٍّا أعرابيٍّا سمعت العالء: بن عمرو أبو قال املعنى، عىل املذكر أنثوا وقد
فقال: كتابي؟ أتقول له: فقلت فاحتقرها، كتابي جاءته — أحمق أي — لغوب فالن
َعْرشُ ﴿َفَلُه تعاىل: قوله يف األمثال تأنيث املعنى عىل املذكر تأنيث ومن بصحيفة؟ أليس
املذكر أنث وإذا أمثالها. حسنات عرش فالتقدير: حسنات. املعنى يف األمثال ألن أَْمثَاِلَها﴾؛
الفرع. عىل األصل حمل من أسهل األصل عىل الفرع حمل ألن أسهل؛ املؤنث فتذكري
عقبيه، عىل يقول أن وحقه التثنية، موضع يف جمع العكربي: قال أعقابه: عىل وقوله:

فقالوا: اإلفراد موضع يف جمعوا ولكنهم َعِقبَيِْه﴾، َعَىلٰ ﴿نََكَص التنزيل: يف جاء كما
الشاعر: وقال مفارقه. شابت
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وال��نَّ��ْح��ُر ال��لَّ��بَّ��اُت ِب��ِه َش��ِرٌق ت��راِئ��ِب��ه��ا ع��ل��ى وال��زع��ف��راُن

تريبة.) واحدتها الصدر، من القالدة موضع (الرتائب:
فالجمع الواحد موضع يف جائًزا هذا كان وإذا حولهما، بما واللبة الرتبية فجمع
إليه، املضاف حذف وراء»: «من إعراب يف العكربي قال ثم أجوز. التثنية موضع يف
وإنما وتحت، وفوق وبعد كقبل الضم، عىل بنيت املضافات منهم حذفت إذا والظروف
عىل اقترصوا فلما محذوًفا، به متعرفة إنها حتى عندهم مقدر إليه املضاف ألن بنيت؛
منها شيئًا نكروا فإن يعرب، ال االسم وبعض االسم كبعض فصار نهاية جعلوه املضاف

الشاعر: قال بعٍد، ومن وبعًدا قبل، ومن قبًال جئت فقالوا: أعربوه،

اْل��ُف��َرات ِب��اْل��َم��اء أَُغ��صُّ أك��اُد َق��بْ��ًال وُك��نْ��ُت ��َراُب ال��شَّ ِل��َي َف��َس��اَغ

البيت: هذا (ويروى

ال��ح��م��ي��م ب��ال��م��اء أغ��ص أك��اد

وروي:

ال��ح��م��ي��م ال��م��اء ب��ن��ق��ط��ة أغ��ص

«سلفية».) ص٣٨٤ ج١ «الخزانة» انظر: الصعق. بن ليزيد أبيات من
التنكري، نية عىل وراء»، «من فقوله: التنكري، لنية فأعرب بعد، ومن قبل من وقرئ:

وجهه. تخالف جهة من قال: كأنه
وهو األخرض، العنب والحرصم: فدمعت. بيشء أصيبت إذا عينه: طرفت (714)
ويشري العلوج، يستدعي جفونه يحرك أبًدا إنه يقول: الواحدي: قال حامض. أنه معروف
التحريك. عن تفرت ال ألنها الحرصم؛ فيها عرص أو بقذًى أصيبت وكأنها فتبقى إليهم بها
أن الفعل حق من وليس مطروفة، عىل «فت» عطف فت: إعراب يف العكربي وقال هذا،
ملا املفعول واسم الفاعل اسم يف ذلك ساغ ولكن الفعل، عىل االسم وال االسم عىل يعطف
الفعل عطف وقد فيه، عمًال ولذلك واملعنى باالشتقاق التقارب من الفعل وبني بينهما
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ِقنَي دِّ اْلُمصَّ ﴿إِنَّ وقوله: َويَْقِبْضَن﴾، اٍت ﴿َصافَّ تعاىل: قوله يف الكريم القرآن يف االسم عىل
الراجز: وقال هللاَ﴾، َوأَْقَرُضوا َقاِت دِّ َواْلُمصَّ

��اش��ا نُ��فَّ وَال ت��أِوي ال تَ��ب��ي��ُت

وخص راٍع، بال فرعت ليًال انترشت ونفوًشا: نفًشا تنفش والغنم اإلبل (نفشت
اْلَقْوِم﴾.) َغنَُم ِفيِه نََفَشْت ﴿إِذْ تعاىل: قوله ومنه الزرع، يف الغنم دخول به بعضهم
وأقرضوا. تصدقوا والذين وقابضات، صافات وكذلك تتنفش، وال تأوي ال أي

إنه حيث القرد، كضحك حديثه وجعل تشنجه، وكثرة وجهه قبح يريد (715)
إشارته وجعل فيشري، الكالم عىل يقدر ال ألنه مشريًا؛ جعله ولهذا يفصح، ال عيي ألكن
الطيب أبي عىل عيب «أماليه»: يف الشجري ابن اإلمام قال ولولت، إذا العجور كلطم
موضع يف يضع أن حقه كان وإنما باللطم، الحديث لتشبيهه معنى ال وقالوا: هذا، قوله
صوت، وهي القرد، بقهقهة حديثه صوت شبه ملا لكن نحوهما، أو تبكي أو تولول تلطم
ذكر إىل القافية اضطرته فلما صوت يصحبه أن بد ال النساء ولطم عجوز، بلطم شبهه
أي لإلباحة؛ و«أو» عليه املدلول عن الدليل بذكر اكتفى والنوح الولولة عىل الدال اللطم
وهو ثاٍن: وقول تلطم. بعجوز شبهته شئت وإن قرد بقهقهة حديثه شبهت شئت إن
بلطم حديثه أثناء يف إشارته وشبه القرد بقهقهة حديثه شبه بشيئني، شيئني شبه أنه
فهو اإلفصاح، عىل يقدر ال ألنه بيديه؛ مشريًا وجعله يفهم، ال عيه من ألنه العجوز؛
ومعه بقوم مر وقد الجواب. عن عجز ملا بأقل أشار كما حدث إذا باإلشارة يستعني
يديه فمد اشرتيته؟ بكم له: فقالوا متأبطه، وهو درهًما، عرش بأحد اشرتاه قد ظبي
ويف الظبي. فرشد درهًما، وبلسانه عرشة بأصابعه يريد لسانه؛ وأخرج أصابعه وفرق
كوجه القبح يف فهو تشنجه، وكثرة وجهه قبح أراد أنه وهو آخر، معنًى التشبيه هذا
«أو» ب وعطف بشيئني، شيئني شبه كيف قيل: فإن العجوز. كوجه التشنج ويف القرد،
بمعنى كالمهم يف وردت قد «أو» إن قلنا: بالواو؟ يعطف أن وحقه الشيئني، ألحد وهي

ثور: بن حميد قول الواو بمعنى مجيئها ومن أقول: … الواو

س��اِف��ِع أو ُم��ْه��ِرِه ُم��ل��ِج��ِم بَ��يْ��ِن ِم��ْن َرأَيْ��تَ��ُه��ْم ��ِري��ُخ ال��صَّ نَ��َق��َع إذا ق��وٌم
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لجام.) بال الناصية أخذ والسافع: للحرب. أي (الرصيخ:
املنذر: بن النعمان يخاطب الذبياني النابغة وقول

ال��ثَّ��َم��ِد َواِرِد ِس��َراٍع َح��َم��اٍم إل��ى نَ��َظ��َرْت إذْ اْل��َح��يِّ َف��تَ��اِة َك��ُح��ْك��ِم َواْح��ُك��م
َف��َق��ِد! ِن��ْص��ُف��ُه أْو ح��م��ام��ِت��نَ��ا إل��ى ل��نَ��ا ال��ح��م��اُم ه��ذا َل��يْ��ت��َم��ا أََال ق��اَل��ْت:
تَ��ِزِد َوَل��ْم تَ��نْ��ُق��ْص َل��ْم َوِس��تِّ��ي��َن ِس��تٍّ��ا ذَك��َرْت ك��َم��ا َف��أل��َف��ْوُه ��بُ��وُه َف��َح��سَّ

وكن إليك، بي سعى ممن تقبل وال معي، حكيًما وكن األمر يف تبرص يريد (واحكم:
تبرص كانت أنها زعموا اليمامة، زرقاء هي الحي: وفتاة فأصابت، وصفت إذ الحي كفتاة

فقالت: القطا، من رسب بها فمر أيام. ثالثة من

ِم��يَ��ْه ال��ح��م��اُم تَ��مَّ يَ��ْه ق��ِد ِن��ْص��ف��ُه أْو َح��َم��ام��ِت��ي��ْه إل��ى ِل��يَ��ْه ال��ح��م��اَم ل��يْ��َت

املجموع كان إليه — وثالثون ثالث وهو — نصفه ضم وإذا وستون ست هو فإذا
— بفتحتني — والثمد الطريان. رسيع ورساع: املائة. تكمل فبحمامتها وتسعني تسًعا

عدوه.) وحسبوه: له. مادة ال القليل املاء
ويزيدون. أي يَِزيُدوَن﴾ أَْو أَْلٍف ِمائَِة ﴿إَِىلٰ تعاىل: قوله ومنه

ابن وقال البغض، والقىل: طيئ، لغة يقاله: وقليه وقالء قًىل يقليه قاله (716)
سيبويه: وحكى فرتكته. الكراهة غاية وكرهته أبغضته ومقلية: وقالء قًىل قليته سيده:
يقيل وأرى قال: وقليه، قاله جني: ابن وحكى بالهمز. األلف شبهوا نادر، وهو يقيل قىل
وحكى ومقصور، مكسور ِقًىل، الهجر يف قليته األعرابي: ابن وحكى قىل. عىل هو إنما
وهو الرأس، مؤخر جماع والقذال: القياس. عىل أقاله — بالكرس — قليته البغض يف
قفاه أن أي املهجو، ضمري يقيل وفاعل املفارقة. مفعول يكون أن ويجوز يقيل، فاعل
لئال يديه، إحدى عىل يتعمم فيكاد الصفع يف صحبتها ألف قد ألنه األكف؛ مفارقة يكره
لتصفعه يده عىل يتعمم فيكاد يصفع أن تعود صفعان أنه يريد كف. من قفاه يخلو

أيًضا. يده
ألنه أو يبني، يكاد فال عيي ألنه ينطق؛ حني يكون ما أحقر تراه يقول: (717)
وذلك — أوجب الصدق يكون حني أي — حلف إذا يكون ما وأكذب معقول، بغري ينطق

اآلخر: قال كما
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َح��ل��ْف��تَ��ا إذَا ت��ُك��وُن َم��ا وأك��ذَُب بَ��رٍّ َغ��ي��ُر ف��إنَّ��َك تَ��ح��ِل��ْف َف��َال

فعل «أماليه»: يف الشجري ابن قال وقد هذا، يقسم. وهو يريد ويقسم: وقوله:
إىل أضيف ألنه املصدر؛ عىل نصب «وأصغر» واحد، مفعول إىل يعدى العني من الرؤية
هو إنما إليه املفضل إىل املضاف وأفعل الحال، عىل نصب و«ناطًقا» املصدرية، «ما»
حكم ذلك يف حكمه و«أكذب» السري، أشد رست كقولك: فصار إليه، يضاف ما بعض
وتراه وتقديره: الحال، عىل وانتصابه الرؤية، من األول ترى «ناطًقا» ونصب «أصغر»
واملعنى: املرئي. تحقري واملراد اللفظ، يف الرؤية تناول فالتحقري إياه، رؤيتك أحقر ناطًقا
«يكون» جعلت وإن يوجد. بمعنى كالهما ويكون ساكتًا. رأيته إذا منه أحقر ناطًقا تراه
إلضافته املصدر عىل «أكذب» انتصاب من ذكرته ملا يجز؛ لم «أكذب» وخربه ناقًصا األول
واسمها فهو مفرًدا كان إذا «كان» وخرب املهجو، عىل عائد «يكون» يف واملضمر املصدر، إىل
باألحداث، الجثث عن اإلخبار لفساد ناقًصا «يكون» يجعل أن بطل واحد يشء عن عبارة
وهي األول، «يكون» فيها عمل حال بعده والجملة الحال. واو «ويقسم» قوله: يف والواو
األظهر اليازحي: وقال هو. فحذف يقسم وهو والتقدير: محذوف، واملبتدأ ابتداء، جملة
يف والجملة الخرب، مسد بعده الحال وسدت االبتداء، عىل مرفوع املوضعني يف «أفعل» أن
أو تراها ما أحسن هند قولك: يف كما ابتداء، خرب األصل يف ألنها بالناسخ؛ نصب محل
الخرب جملة ويف لفًظا، األول املبتدأ يف عمل الناسخ دخل فلما سافرة، تكون ما أحسن

فتأمل. سافرة. تكون ما أحسن هند كانت أو هنًدا، رأيت تقول: كما ، محالٍّ
وبياض، سواد فيه الحيات من رضب واألرقم: األرقم، عن مقدم خرب أود: (718)
يقول: وده. له يظهر ملن أي يوده: ملن أي محذوف والعائد الذليل، ضمري «يود» وفاعل
عنده، امتناع وال مكافأته، عىل يقدر ليس إذ أذله؛ ملن — املحبة — املودة يظهر الذليل إن
وهذا يوده، ملن الود أظهر إذا الذليل من املصافاة إىل أقرب الحية أن عىل إليه، فيتودد

سديف: قول من

ال��َم��واِس��ي َك��َح��زِّ ِم��نْ��ك��ُم َوِب��َه��ا ِم��نْ��َه��ا ال��َم��ودَّة أَظ��َه��ر ذُلُّ��َه��ا

أمية.) بني عىل العباس بني ميمون بن سديف فيها يحرض أبيات (من
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— فتنفع طبعه مباينه عىل تدل الساقط عداوة أن يعني جني: ابن قال (719)
صالح قول من وهو الواحدي: قال فترض. مناسبته عىل تدل وصداقته — ترض ال يريد

القدوس: عبد بن

األْح��َم��ِق اْل��َواِم��ِق َل��َك ـ��ِدي��ق ��ـ ال��صَّ ِم��َن َخ��يْ��ٌر ال��ع��ْق��ِل ذُو َع��ُدوَُّك

يعني منه أعم هو ما — هنا — بالنفع أراد الرشاح: بعض وعبارة املحب.» «الوامق:
كشحه يطوي الذي الذليل عداوة أن أي قبله: الذي عىل مبني والبيت الرضر، انتفاء
فيحذر دفينته عىل يطلع بأن يعاديه من فتنفع الخبث من أضمر ما تظهر البغض عىل
العداوة، يساتره ألنه أذاه؛ إىل بها يتوصل سببًا تكون قد فإنها صداقته وبعكسها جانبه،

للغدر. نهزة به ويرتبص
يل يتجه فكيف منك، أضيق — سعتها عىل — هي يقول: أمه: اسم صفراء: (720)

مدحك؟
أعور. — إبراهيم واسمه — أبوه وكان الواحدي: قال أعور. تصغري : أَُعريِّ (721)

كرًما. تحسبها أي بها: تتكرم وأنت كسب غريك يف القيادة إن يقول:
أشد ما يقول: مصدرية. و«ما»: للتوكيد. قبلها: والالم أشد، ما بمعنى لشد: (722)
نيلها. يف فطمعت عندك األنجم قربت ما أشد وما املديح. مني تطلب حني قدرك تجاوزك

شعره. أبيات باألنجم: وأرادت
أي ويليصه: وكذا كذا يريغ وفالن الصيد أرغت تقول: الطلب. اإلراغة: (723)

سالم: ابنه يف عمر بن هللا عبد قال ويديره، يطلبه

َس��اِل��ُم َواألنْ��ِف اْل��َع��يْ��ِن بَ��يْ��َن َوِج��ْل��َدُة َوأُِري��ُغ��ُه َس��اِل��ٍم َع��ْن يُ��ِدي��ُرونَ��ن��ي

قال: البيت، هذا وأورد «سالم» واألنف: العني بني التي للجلدة يقال الجوهري: (قال
والسالم. كسالم عندي إنه الحجاج: كتاب عن جوابه يف امللك عبد أراد الذي املعنى وهذا
واألنف، العني بني التي للجلدة اسًما سامًلا جعله أي — قبيح وهم هذا بري: ابن قال

وأنفه.) عينه بني جلدة بمنزلة ملحبته فجعله عمر ابن ابن سالم وإنما
أي أمر: وعن أمر عىل يديرني أو يريغني فالن ويقال: كرييغونني، «يديرونني:
الذي ألنه العشائر؛ ألبي خالص هو ما املديح من طلبت يقول: مني.» ويطلبه يراودني
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ال خالًصا العشائر ألبي ثبت الذي أي حال، «خالًصا» فقوله: وقصاده. زواره عىل ينعم
فيه. ينازع

خفيا قد العنق صفحتي يف عرقان واألخدعان: يزار». «ملن عىل عطف وملن: (724)
بوجء ومراده والرضب، اللكز والوجء: كربك، ألذهبن أي أخدعيك: ألقيمن ويقال: وبطنا،
ذليًال ببابه فأقمت إليه تزلفت ملن والثناء يقول: الشديد. الزجر والنهم: صفعه. أخدعيه:

جرير: قول من والبيت مطروًدا. تزجر ثم واستخفاًفا، هزًوا تصفع

األبْ��َواِب ع��ل��ى َش��َواِربُ��ُه��ْم نُ��ِت��َف��ْت ُوَف��وُدُه��م ال��م��ل��وَك َح��َض��َر إذَا َق��ْوٌم

أن ولك املال، عىل عائد فالضمري بمثله، يضن مكرم واملال أي مكرم: وهو (725)
العظيم. الكثري والعرمرم: الناس. عند ويكرم املال يهني أي للممدوح: ترجعه

ومنه املضيق واملأزق: بالسالح، املشتمل البطل وهو كمي، جمع الكماة: (726)
نظر البيت هذا ويف الحرب. بسيماء نفسه وسم الذي واملعلم: مأزًقا. الحرب موضع سمى

تمام: أبي قول إىل

��َل��ِب ال��سَّ ال ال��َم��ْس��ل��وب ف��ي ال��َك��ِري��َه��ِة يَ��ْوَم ��تُ��ه��ا ِه��مَّ ال��غ��اِب أُُس��وَد األس��وَد إنَّ

يف قناته اعوجت إذا يقول: تثنى. الرمح: وتأطر ولواه. وثناه عطفه أطره: (727)
وتتابعه. طعنه َشدَّة يريد بذلك، فثقفها آخر بها طعن مطعون

والواو جرا، وهلم … وفؤاده ووجهه أي املمدوح: ضمري عن نائبة هنا «ال» (728)
مرشق نري — أزهر فوجهه مأزق: يف والكماة هو التقى إذا يقول: للحال. البيت: أول
يطبق أي مصمم: وسيفه به، يطعن ورمحه — جريء أي — مشيع وفؤاده — أبيض

الرضيبة. عن ينبو فال ، املحزَّ ويصيب املفصل
كرمت فمن واألصل، النسب يشابه الفعل إن يقول: الفعل. هنا الفعال (729)
لئام؛ العرب عند واألعاجم الفعل، لئيم كان النسب لئيم كان ومن أفعاله، كرمت مناسبه
وهم روميٍّا، كان الرجل هذا ألن ذلك قال وإنما الكرام، مقابلة يف األعاجم جعل ولذلك

الراجز: قال كان، جيل أي من أعجم بلغتهم يتكلم لم من يسمون

ال��دَّيْ��ل��ِم ف��ي أَْو ف��اِرَس أَْو ال��رُّوِم ِف��ي األْع��َج��ِم َوْس��َط أَْص��بَ��ْح��ِت َل��ْو َس��لُّ��وُم
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ِب��ُس��لَّ��ِم َوَل��ْو ل��ُزْرنَ��اِك إذن

أعجم.) وقوم أعجم رجل (يقال:
ثور: بن حميد وقال

أَْع��َج��م ص��ْوُت َش��اَق��ُه َع��َرِب��يٍّ��ا وال ِم��ثْ��ِل��َه��ا ص��ْوُت ش��اَق��ُه ِم��ثْ��ل��ي أََر ول��م

صوتها. سمع حمامة باألعجم: عنى فإنه
يقول: العطش. أشد والهيام: السخي. الشجاع والسيد الهمة العظيم الهمام: (730)
وإحسانه بإنعامه غمروا أنهم يريد عطًشا، بنا ترتك ولم عطشنا من فروينا بفنائك نزلنا

بري: ابن وأنشد العطش، أشد هنا: «الهيام» إن قلنا: وقد هذا، اكتفوا. حتى إليهم

وأن��ج��دا ال��ح��م��اُم غ��نَّ��ى م��ا ِب��غ��رَّاءَ ُه��ي��اَم��ُه ش��اٍف ال��ل��ُه ول��ي��س يَ��ه��ي��ُم

«ليس» ويف «هللا»، خرب جعلته شئت وإن «ليس». خرب نصب موضع يف (شاٍف:
الشأن.) ضمري

اإلبل يأخذ داء أيًضا: والهيام الحب. هيمه وقد العشق، من كالجنون أيًضا: والهيام
عزة: كثري قال هيماء، ناقة يقال: ترعى، ال األرض يف فتهيم

ف��ت��َج��لَّ��ِت غ��م��رًة ك��ان��ْت ب��ع��زة ص��ب��ابَ��ت��ي أنَّ ال��واُش��ون يَ��ْح��َس��ُب ف��ال
اس��ت��ب��لَّ��ت ثُ��م ه��ي��م��اءُ أْدنَ��ف��ْت ك��م��ا ب��ه��ا َدنَ��ٍف ِم��ْن أب��ل��ل��ُت َق��د وأنِّ��َي

مرضه.) من برأ واستبل: (أبل
الهدايا عن استغنينا قد يقول: جميل. احرتاس قًىل: ولغري البغض، القىل: (731)

عليك. ونسلم نودعك أن إلينا تهديه ما فأحب االرتحال وأردنا
امُلوايل العكربي: ورواها العبد، هنا وهو موىل، جمع — امليم بفتح — املوايل (732)
يقول: العظام. والجسام: النعم. واأليادي: بعًضا. بعضه ييل الذي أي — امليم بضم —

العظيمة. نعمك ذممنا ألنا وال باإلحسان إيانا تفقدك مللنا ألننا عنك نرتحل لسنا
السابق. البيت يف ذكر ملا تتمة وهذا السحاب. والغمام: تتابعت. توالت: (733)
املطر، ألجل واحتباسه — إقامته — مقامه مل املطر عليه كثر إذا املسافر إن يقول:
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أني ولوال االرتحال، أريد مسافر وأنا بإحسانك قيدتنا وأنت تأتينا عطاياك نحن كذلك
بعض رواها املقاما: وكره املسافر. إال أحد كل يسأله واملطر نعمتك أملل لم سفر عىل
بخدمتك يقيدنا ألنه إحسانك؛ من الزيادة عفنا إنما املعنى وقال: الغماما، كره الرشاح:
لذلك؛ فيكرهه طريقه، عن ويعوقه املسافر يعرتض كاملطر فهو السفر، عن ويحبسنا

نفسه. من مكروه ألنه [ال]
تهب ال الريح يقول: السهل. السري والرهو: اإلنكار. معناه استفهام هذا (734)
املمدوح والغمام: بالريح ويريد بمشيئتي، يرسي ال الغمام وكذا بإذني، سهلة ساكنة
بإذني يفعله ليس يفعله الذي أن يعني — وكثرته العطاء رسعة يف بهما تشبيهه عىل

التايل. البيت يف بني كما — عليه طبع طبًعا يفعله إنما ومشيئتي
التفجر. والتبجس: خربه. وبها: مبتدأ، تبجسه: (735)

ملبتدأ خرب فراق العكربي: وقال فراق. يل أي الخرب؛ محذوف مبتدأ، فراق: (736)
قصدت. ويممت: قصد، أي وأَمَّ: فراق. حدث أي فعل بإضمار رفعه ويجوز محذوف،
سيف يعني — أفارقه والذي فراق، فيها أنا التي الحالة هذه ارتحاله: عند — يقول
كافوًرا يعني — آخر إلنسان قصد عينه الوقت يف هو الفراق وهذا مذموم. غري — الدولة

مقصود. خري وهو —
أكن لم إذا الحياة وطيب العيش للذة بمكان أقيم ال يقول: فيه، أي عنده: (737)

يل. يطيب ال الذل مع ألنه معظًما؛ مكرًما
الطريق واملخرم: منه. أشفق إذا األمر؛ من أالح يقال: خائفة، مشفقة مليحة: (738)
— سجية بكرامتي واالحتفاظ أنفتي من أذكره الذي هذا أو الفراق هذا يقول: الجبل. يف
أرمي وأنا اإلكرام، من حقها ويبخس تظلم أن من خائفة أبًدا هي التي نفيس — طبيعة

والذل. الضيم عن هاربًا طريق كل بها
عىل بكوا ونساء رجال من فكم يقول: األسد. والضيغم: الغزال. ولد الشادن: (739)
والباكي الحسناء، املليحة املرأة الشادن: بجفن فالباكي عنهم! الرتحايل وجزعوا فراقي
سيف يريد ضيغم: بأجفان جني: ابن قال الكريم: الشجاع الرجل الضيغم: بأجفان

قوله: من به أوعده ملا وفاء وهذا الدولة،

نَ��َدُم َف��اَرْق��تُ��ُه ِل��َم��ْن ِل��يَ��ْح��ُدثَ��نَّ
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السيف والحسام: املليح. فاعل ومكانه: األذن. شحمة يف يعلق الذي القرط: (740)
املرأة تكن لم يقول: لرب. صفة تجلعه أن ولك املفاصل، يطبق الذي واملصمم: القاطع.

الرجل. من فراقي عىل بأجزع
شيمة ألن عذرتها؛ امرأة من كان بي الغدر من أشكوه الذي كان لو يقول: (741)
وبالحبيب املرأة، عن املقنع بالحبيب فكنى أعذره. فال رجل من ولكنه الغدر، النساء

الرجل. عن املعمم
ولم — الدولة سيف أي — إيل يحسن لم يقول: مثل هذا الواحدي: قال (742)
— املجازاة — املكافأة من وألمنه بالرمي، إليه إلساءته املثل فرضب إياه، لحبي أهجه
حبي أن واملعنى: يرميه. أن أراد إن وسهامه وقوسه كفه يكرس بحب باالتقاء، بالهجاء
من — سرتة — جنة وراء وهو يرميني كراٍم فكان باإلساءة، مكافأته عن منعني إياه

أرميه. أن من تمنعني حبي
سيئًا املرء فعل كان إذا يقول: «ما». ل بيان توهم: ومن ينتابه. يعتاده: (743)
تصديق إىل أرسع ريبة أحد يف توهم وإذا عليه، انطوى ما لسوء بالناس ظنه ساء قبيًحا
ال ألنه الظن؛ ييسء امليسء الواحدي: وعبارة نفسه. يف ذلك مثل من يجد ملا توهمه؛ ما
فكلما ذلك، يصدق غريه إساءة عىل التوهم من بقلبه يخطر وما إليه، أساء من يأمن

اآلخر: كقول وهو وفعله، وهمه لسوء فيه يظنه سوء كالم شخص عن سمع

ف��اتَّ��ه��ْم��تَ��ن��ي اْس��تَ��ْف��َس��ْدتَ��ِن��ي بَ��ِل َع��ل��ي��َك ِن��ي��ٌة — ال��ل��ُه ي��ش��ه��ُد — ل��ي َف��َس��دْت وم��ا

صديقه يميز فال أعدائه، بوشاية يحبونه الذين يعادي ظنه ولسوء يقول: (744)
يتوهمه. ما يصدق أنه بسبب حائًرا أموره كل يف ويصبح أحد كل يف يشك إذ عدوُّه؛ من
من تستشف التي اإلنسانية والفضائل الكريمة املعاني بالنفس: يريد (745)
معرفة يحبه من وبني بينه يقع أن قبل وأنه علمه، ودقة حسه لطف يذكر اإلنسان
الحكيم: قول من وهذا العكربي: قال وفعله. بكالمه عليها ويستدل أوًال، نفسه يصادق

باألجسام. االئتالف قبل بالجواهر االئتالف
بالحلم وجهله سفهه عىل جازيته متى بأني علًما خلييل عن وأصفح يقول: (746)
قول من وهذا مرادي. إىل ورجع — أرضاني — وأعتبني إيلَّ فاعتذر فعله، قبيح عىل ندم

وابصة: بن سالم
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َق��َرِم ِم��ن يَ��ش��ِف��ي��ِه وم��ا ل��ح��م��ي يَ��ْق��ت��اُت َح��َس��د ِذي ��وءِ ال��سُّ َم��َوال��ي ِم��ْن َونَ��يْ��َرٍب
َج��َل��ِم ِب��َال أَْظ��ف��اًرا َوَق��لَّ��ْم��ُت ِم��نْ��ُه َح��ِق��ًدا ِغ��ْم��ُرُه َط��ِوي��ًال َص��ْدًرا َداَويْ��ُت
َرِح��ِم ِم��ْن يَ��ْرَع َل��ْم َوم��ا اإلل��ِه تَ��ْق��َوى َوأُْل��ِح��ُم��ُه أُْس��ِدي��ِه وال��خ��يْ��ر ب��اْل��َح��ْزِم
ُم��ْك��تَ��ِت��ِم َغ��يْ��َر ِج��ه��اًرا َع��ُدوِّي تَ��ْرم��ي ُم��وتَّ��رًة ُدونِ��ي َق��ْوُس��ُه ف��أَْص��بَ��َح��ْت
ال��َك��َرم م��ن َف��ْض��ٌل ُق��ْدَرٍة ع��ن واْل��ِح��ْل��ُم َع��اِرُف��ُه أَنْ��َت ذُالٍّ اْل��ِح��ْل��ِم ف��ي إْن

اللحم.) إىل الشهوة شدة والقرم: ونميمة. رش ذو نريب: وذو نريب، (رجل
جلمان.) هما وإنما املقراض، شقي أحد والجلم: والغل. الحقد (الغمر:

روى: ومن

أن��دم ال��ج��ه��ِل ع��ل��ى ي��وًم��ا أْج��ِزِه م��ت��ى أن��ن��ي وأع��ل��م خ��ل��ي ع��ن وأح��ل��م

والجهل السفه ألن ذلك؛ عىل ندمت عيل جهل كما عليه جهلت متى املعنى: يكون
يشء. يف أخالقي من ليسا

ِبْرش معها يكون حتى — العطية — الصلة اإلنسان من آخذ ال إني يقول: (747)
برتكها. راٍض مبتسم وأنا الصلة تلك برتك عليه جدت عابس وهو بذلها وإذا وبشاشة،
للتارك، معنى وال التارك، بجود فرووه: الرواة سائر البيت هذا صحف القطاع: ابن وقال
منرشح غري الوجه عباس وهو جوده يل اإلنسان بذل وإن ومعناه: الباذل، هو وإنما

أكافئه. ولم ضاحك وهو جوده يل بذل من مجازاة جازيته الصدر
هو وقيل: األكناف، املوطأ الجسم الجميل الكريم السيد والسميذع: السميدع، (748)
الصلب. القوي الرمح والسمهري: — اللئيم ضد — الكريم الفاضل والنجيب: الشجاع.
بيته الناس يغىش سيد كل الفتيان من أحب يقول: السنان. ييل مما مقدمه وصدره:

املقوم. كالرمح القد طويل جميل نجيب للضيافة،
البيض. اإلبل والعيس: للسميذع. تحته من والضمري وقطعت. جابت خطت: (749)
العرب: بعض قال — ألقاه إذا لوجهه؛ كبه قولهم: من — الحرب يف الحملة والكبة:
السبة يف طعنته كيف له فقيل اللبة، من فأخرجتها السبة، يف طعنة الكبة يف طعنته
فطعنته. ليأخذه فأكب يده من سقط قد كان رمحه إن فقال: الدبر؟ حلقة هي —
به وقطعت كثريًا سافر قد يقول: الكثري. والعرمرم: فرق. خمس من الجيش والخميس:

وحمالتها. الجيوش الخيل به فخالطت وألفها، الحروب وشهد الفلوات اإلبل
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لم األقران قتل الحرب شهد إذا فإنه والرمح، السيف بعفيف ليس يقول: (750)
يقرب ال فرجه ويف شيئًا، أحد مال من يأخذ ال كفه؛ يف عفته وإنما دمائهم، عن يتعفف

حل. من إال يأكل وال يحل ال ما كل عن لسانه يمسك فهو فمه؛ ويف الزنا،
يتممه. يصنعه من كل وال يصنعه الجميل األمر أحب من كل ليس يقول: (751)
كخيل الكرام جعل األسود. واألدهم: مؤخر. مبتدأ والكرام: مقدم، خرب فًدى: (752)
الكرام إمام أنه يعني أثره. عىل يجرين وهن السوابق تلك يتقدم كأدهم وجعله سوابق،

وسابقهم.
وشخصن: بأغر. متعلق وبمجد: ألدهم. نعت فهو أغر، بأدهم أي أغر: (753)
غرته أن غري أغر األدهم هذا إن يقول: تام. ومطهم: الواسع. والرحب: أبصارهن. رفعن
واسع خلق إىل منه تنظر األغر هذا وراء أعينها مدت قد السوابق وهذه البياض، ال املجد

الجمال. تام وخلق
يتعاطى وهو — مجلسه يف واحدة فوقفة السياسة تحسن لم إذا يقول: (754)

السياسة. منه تتعلم ألن تكفيك — األمور سياسة
وهي مسعاة، جمع واملساعي: يضيق. فاعل والعذر: «رآه». مقلوب راءه: (755)
ضعيف يكون أن يف عذر له يكن لم أفعاله ورأى رآه من يقول: املجد. طلب يف السعي
غري فهو منه يتعلمها ولم رآه فمن األشياء، هذه تتعلم منه يعني الكرم. قليل املساعي،
ولؤم خسته يف مثله أَر لم معنى: عىل الهجاء يف داخًال هذا جني ابن جعل وقد معذور.

اآلخر: قال كما تركها يف بعده ألحد عذر فال وتكرم مسعاة له كان إذا أصله

َج��ْروِل ِع��َم��اَم��ِة ع��ل��ى ال��لِّ��واءُ َخ��َف��َق بَ��ْع��َدم��ا اإلَم��ارِة ِم��َن ت��يْ��أََس��نَّ ال

ورود عىل يحثها من وقل — تأخرت — الكتيبة أحجمت إذا مثله من يقول: (756)
الواحدي: قال العدو. لقاء عىل ويشجعه اإلحجام عند الجيش يحث إنه أي املعركة؟
بفتح اقَدمي روى ومن تقدم. إذا يقدم قدم من تقدمي، أي الدال؛ بضم اقُدمي والرواية:

قدوًما. يقدم قدم من — الورود من — الحرب ردي فمعناه الدال؛
املتدلية اللحمة وهي لهاة، جمع واللهوات: الغبار. والنقع: الفرس. الطرف: (757)
إذا يقول: التغليب. باب من واللوزتني اللهاة إرادة عىل جمعها وكأنه الحلق، أقىص يف
فهو والغبار، الهواء اتقاء اللثام فمه عىل شد من لهوات إىل وصل حتى وثار الغبار سطع
الطَّرف روى: ومن الفزع. إليه يترسب وال يتأخر وال يحجم ال املعركة يف ثابت حينئٍذ
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إذا طرب: باب من يربق، البرص (برق تربق ال عينه أن فمعناه العني، أي الطاء: بفتح
الفزع. يتداخله وال يطرف) فلم تحري

تنرصني أن منك أرجو يقول: السيوف. والبيض: املسك. أبا يا أي املسك: أبا (758)
بدمائهم. سيويف وأخضب منهم، به أتمكن عزٍّا وتؤتيني رأيك، بحسن أعدائي عىل

أشقى أي التنعم؛ مثل عندي فيها شقائي حالًة بعزك أدرك أن أرجو يقول: (759)
األعداء تنعم أبدل أني املعنى: يكون أن ويجوز الشقاء. بهذا فأتنعم األعداء حرب يف

بي. فيشقون ملكاني والغيظ لنعمتي الحسد من لهم أجلب ملا بالشقاء
غري يف منك الرجاء أضع ولم رجوته، ما لديك يرجى ألن أهل أنت يقول: (760)
غري يف اليشء وضعت أي — ظلمت له: فيقال سحاب غري من مطًرا يرجو كمن موضعه

موضعه. غري من املطر رجوت حني — محله
عليه ملك الذي واملتيم: ونحوه. عشق من وجهه عىل ذهب الذي املستهام: (761)

واستعبده. أمره الحب
عبارة اسمهم فصار عداوة. العرب وبني بينهم كانت الرتك، من جيل الديلم: (762)

عنرتة: قال األعداء، هم الديلم أن جاء حتى األعداء، عن

يْ��َل��ِم ال��دَّ ِح��ي��اِض َع��ْن تَ��نْ��ِف��ُر َزْوَراءَ َف��أَْص��بَ��َح��ْت ال��دُّْح��ُرَض��يْ��ِن ب��َم��اءِ َش��ِربَ��ْت

ضبة، بن ناسك بن الديلم وهو ضبة، من رجل عنرتة، بيت يف الديلم إن (قيل:
أرض عىل ولده الديلم استخلف فارس وأرض العراق أرض إىل ناسك سار ملا أنه وذلك
إىل سار ملا الديلم إن ثم األحماء. وحمى الحياض، وحوَّض أبيه بأمر فقام الحجاز،
دحرض هما والدحرضان: قال. ما ذلك يف عنرتة فقال آثاره، وبقيت داره أوحشت أبيه
أراد وقيل: الناقة. أنف لبني ووسيع بدر بن الزبرقان آلل فدحرض ماءان — ووسيع

قال: كما للعرب الديلم كعداوة عداوتهم أن عنرتة

ش��را يَ��بْ��تَ��ُغ��ون ��بَ��اِل ال��سِّ ُص��ه��َب ج��رَّا ال��ب��ُرود يَ��ُج��رُّوَن ج��اءوا

السمرة العرب وألوان السبال، صهب والروم للعرب، الروم كعداوة عداوتهم أن أراد
قليًال.) إال واألدمة

هذا أم األعداء بالديلم أتريد فقال: حرض من بعُض الطيب أبا سأل جني: ابن وقال
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إنه يقول: رضورة. وأسكنه حملة، جمع وحمالت العجم. من فقال: العجم؟ من الجيل
أعداء كأنها خيله عىل كالبها فتصول القبائل عىل مرص إىل طريقه يف بالليل يمر كان

عليها. تحمل
إن يقول: البعري. خف واملنسم: — يتبعها — اآلثار يقفو الذي القائف: (763)
يدركنا لم أي والخيل؛ اإلبل آثار إال يَر لم إليك املسري عن لريدنا آثارنا واقتفى اتبعنا الذي
فلذلك الخيل، ويجنبوا اإلبل يركبوا أن الرحلة طالت إذا عادتهم من وكان سرينا، لرسعة
العائذي مقاس قول هذا ومن خف. أثر فوق حافر أثر إال أي منسم، فوق حافًرا إال قال:
يف تجدها أبيات من البيت وهذا مجيد، مقل شاعر عائذة، بني من النعمان بن (مسهر

«املفضليات»):

ال��ح��واِف��را ال��م��ِط��يِّ ب��آث��اِر َخ��َص��ْف��ن��ا ب��ع��دم��ا ال��ق��ي��ِس اْم��رءَ ي��ا ف��أول��ى أول��ى

تبعتها.] الخيل: اإلبل خصفت [يقال:
يف نزلت واستذرت: الصغري. القدح وهو الغمر، من قليًال رشبت أي تغمرت: (764)
بآثار البيداء وسمنا يقول: بمرص. املعروف الجبل واملقطم: وناحيته. كنفه يف أي ذراه؛
واإلبل الخيل آثار فصارت لسالك بها أثر ال غفل أرض يف رسنا يعني — وركابنا خيلنا
الري؛ دون منه فرشبت مرص— نيل — النيل وردت حتى — العالمة أي — لها كالسمة

الغنوي: طفيل قول ومنه رشبها، فقلَّ مكدودة املاء وردت ألنها وذلك

َم��ْش��َرب ُك��لِّ َع��ْن َص��دَّ َوآٍب َق��ِل��ي��ًال َف��َش��اِرٌب ال��نِّ��َط��اَف ُف��ْس��َم��نَ��اَه��ا أن��َخ��نَ��ا

إياه كلفه سوًما: األمر وسامه كثر.» أو قل الصايف املاء وهي نطفة، جمع «النطاف:
عليه. عرضه أو

فهو بالجيم، ويروى امللوك، صفات من وهو نفسه، يف العظيم األبلخ: (765)
يقول: إياه. بقصدي أي بقصديه: وقوله: «املقطم». عىل عطف وهو الوجه، الجميل
أني كما غريي، دون يختصني بأن برتكي عليه يشري من يعيص أبلخ بظل واستذرت
— حنزابه ابن بهذا أراد إنه يقال: الواحدي: قال إليه. املسري برتك عيل أشار من عصيت
يجوز مما هو جني: ابن قال مدحه. املتنبي يكن ولم األسود وزير — الفرات بن جعفر
الهجاء، إىل كافور يف املتنبي مدائح يوجه أن دائًما يحاول جني وابن الهجاء. إىل نقله

لديه. كافور ومكانة املتنبي بدهاء أدرى وهو ذلك، يف عذًرا له ولعل
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ولم وسرته اه عمَّ إذا كالمه؛ جمجم قولهم: من واملجمجم: املعروف. العرف: (766)
باألذى، ينغصه ولم باملن إيلَّ إحسانه يكدر لم يقول: إليه. يُهتدى الذي الوجه عىل به يأِت
من ذكرته بما يشهد النفي هذا جني: ابن قال مشوب. غري خالًصا رصيًحا شكريه فكان

الهجاء. إىل املدح قلب
«من» فحذف — امللوك — األمالك من اخرتتك يريد األمالك. اخرتتك قوله: (767)
اخرتتك يقول: َرُجًال﴾. َسبِْعنَي َقْوَمُه ُموَىسٰ ﴿َواْختَاَر تعاىل: قوله يف كما الفعل، وأوصل
أو مدح من حديثًا بنا لهم فاخرت دونهم، إياك بقصدي وآثرتك الدنيا، ملوك بني من
ثناء من تريد ما فاخرت منا، كان وبما بنا سيتحدثون أنهم أي حرمان؛ أو بمنع هجاء،
يعني تختار. فيما املحكم فأنت والحرمان، بالبخل وهجاء ذم أو واإلحسان، بالرب وإطراء

وذموك. بي شمتوا وإال ومدحك قصدك يف رأيي صوبوا مكافأتي أحسنت إن
هجائه عن يوري البيت هذا الواحدي: قال الربكة. وهو اليمن، من أيمن: (768)
أحسن فوجهه باإلعطاء أحسن إذا أنه غري بها، يمدح له منقبة ال وأنه الصورة، بقبح

بعده. الذي البيت وكذلك باإلنعام. األيدي أيمن ويده الوجود
من امللوك به يمدح ا عمَّ خاٍل أنه يريد الواحدي: قال عظيم أمر أي معظم: (769)
بعلو رشًفا لنفسه يستحدث لم فإن — موروث قديم — تليد رشف أو نسب أو حسٍب

بها. يمدح خصلة له يكن لم وإقدام همة
فيها ويتنافس عليها ويتناحر الدنيا تراد إنما يقول: إنكار. استفهام ملن: (770)
الحكيم: قول من وهذا العكربي: قال هذين. لغري تصلح وليس األعداء ورض األولياء لنفع

باألعراض؟ تصنع فما النفس أعداء به وتقتل الجنس، أبناء باملال تصن لم إذا
كان إليه أهداه الذي «املهر» أن يريد الزند، من السوار موضع املعصم: (771)
موسوم حيوان كل فإن بالخيل، خاص غري ذلك وأن خيله، من أنه ليعلم باسمه موسوًما
يوسموا لم وإن باسمه، موسومون فكأنهم األحياء، جميع يملك أنه يعني كذلك؛ باسمه
الخيل، من السن الصغري هو واملهر: هذا، التايل. البيت يف ذلك عن كشف كما — حقيقة
قال ومهرات. مهر املؤنث: وجمع ومهارة. ومهار، أمهار املذكر: وجمع مهرة، و«األنثى»
فزارة وكانت العبيس، زهري بن مالك دم طلب يف قومه يحرض العبيس زياد بن الربيع

الفزاري: بدر بن حذيفة قتل ملا قتلته

اْألَْط��َه��اِر َع��َواِق��َب ال��نِّ��َس��اءُ ت��رج��و ُزَه��يْ��ٍر بْ��ن م��اِل��ِك َم��ْق��تَ��ل أََف��بَ��ْع��َد
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ِب��اْألْك��َواِر تُ��َش��دُّ ال��َم��ِط��يَّ إالَّ اْل��ِح��َج��ا ِل��ذَوي َق��تْ��ِل��ِه ِف��ي أََرى إْن م��ا
واْألَْم��ه��اِر ِب��اْل��ُم��َه��َراِت يَ��ْق��ِذْف��َن َع��ذُوَف��ًة يَ��ذُْق��َن َم��ا َوُم��َج��نَّ��بَ��اٍت

والدال بالذال — عذوفة وال عذوًفا ذاق ما ويقال: اإلبل. إىل تجنب الخيل (املجنبات:
شيئًا.) ذاق ما أي —

الخيل لك يقول: املعلم. واملوسم: اإلنسان. الخيل: الراكب بالحيوان أراد (772)
من منها أهم هو ما بالخيل ومراده معلمة. غري كانت وإن حيوان وكل يركبها ومن

املهم. ذكر ملكان بالذكر خصها وإنما الحيوان،
الدنيا يف بقائي مقدار كم أعرف كنت لو يقول: منه، يرجوه ملا استبطاء هذا (773)

الوليد: بن مسلم قول من وهذا عطائك. انتظار مدة املقدار ذلك ثلثي لجعلت

ال��ِك��بَ��ِر َس��ْل��َوَة انْ��تَ��َظ��ْرنَ��ا ال��َم��ِش��ي��ِب إل��ى يُ��َخ��لِّ��ُدنَ��ا ِم��ي��ثَ��اٌق ِع��نْ��َدَك َك��اَن َل��ْو

ال العمر من فات ما يقول: اليشء. يغتنم الذي واملتغنم: املرسع. البادر: (774)
من بحظ يل فجد مستدرك، غري املايض فإن طويل، غري الحياة من بقي ما أن أي يعود؛

واإلمكان. القدرة وقت ويغتنمها األمور إىل ويبادر يستعجل
أرجوه ما بتأخري ترىض كنت إن يقول: االستبطاء. عتاب من كالعود هذا (775)
إليك نفيس قدت ألني لرضاك؛ وموافقة هواك إىل وانجذابًا لك، محبة أيًضا؛ به أرىض فأنا

تشاء. كما ترصفه أمره إليك سلم من قود
فيكلمه وبيني بينه وسيًطا فؤاده يكون وسماحتك كرمك يف مثلك يقول: (776)

الكالم. إىل يحوجني وال عني
األسفار تجشم عىل يلومانه اللذين لصاحبيه — يقول الفعل. بمعنى الفعال: (777)
فعله ألن يالم؛ أن من أجل — نفسه يعني — ملومكما املعايل: طلب يف بنفسه وإخطاره
يطيعه بأن فيه لالئم مطمع ال وألنه والقول، بالوصف فعله يدرك فال القول، طوق يجوز
املعنى قال: الجراحات، بمعنى الكالم أن إىل القطاع ابن وذهب بلومه. هو يخدعه أو
بكرس فالكالم الجراحات، أي الكالم؛ فوق لومكما فعال ووقع لومكما عن يجل ملومكما

كلم. جمع — الكاف
ألنهما والهجري؛ الفالة ونصب الصحراء، والفالة: واتركاني. دعاني ذراني: (778)
النهار. نصف حر والهجري: ذراني. من «الياء» عىل عطف ووجهي: معهما. مفعوالن
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ودعاني بمسالكها، وخربتي فيها الهتدائي دليل بغري أسلكها الفالة مع دعاني يقول:
ذلك. اعتدت قد ألني وجهي؛ يقي لثام بغري فيه أسري الهجري مع

وهذا بذي وقوله: اإلقامة. بمعنى ميمي، مصدر واملقام: النزول. اإلناخة: (779)
واإلقامة. النزول يف وتعبي فيهما راحتي يقول: والهجري. بالفالة يعني

وبغمت به، تفصح ال صوت الناقة: وبغام الناقة. وهي راحلة جمع الرواحل: (780)
قال اإلعياء. من سقطت الناقة: ورزحت تمده. ولم الحنني قطعت بغاًما: تبغم الناقة
عينها وعيني رواحيل، مثل بهيمة فأنا عيني، حارت إن معناه جني: ابن قال الواحدي:
فورجه ابن وزاد حاسة. بال وأنت حمار، فأنت كذا فعلت إن تقول: كما صوتها، وصوتي
يف تحريت إن فيقول: الليل، يف النجوم بدالالت عارف بدوي أنه يريد فقال: بيانًا هذا
عيون التربيزي: وقال بغامها. الفصيح ومنطقي راحلتي، عني البصرية فعيني املفازة
الحي ليسمع أصوت أن إىل احتجت إذا وصوتها بها أهتدي ضللت إذا عني تنوب رواحيل

االستعارة. عىل «بغامي» قال: وإنما صوتي، مقام يقوم
الغمام، برق أعد أن سوى يدلني دليل إىل املاء ورود يف أحتاج ال يقول: (781)
أن وذلك الغمام؛ بروق عدها يف العرب عادة عىل موقعه، فأتبع املطر عىل بذلك وأستدل
الربق بأن وثقوا كملت فإذا مائة، وقيل: برقة، سبعني عدوا الربق الح إذا كانوا العرب

قائلهم: قال الغيث. موضع يطلبون فرحلوا ماطر، برق

ِك��رام وَف��وَق ُع��دُّو إذَا ك��راًم��ا ِج��واره��م َح��ِم��ْدُت ِج��ي��رانً��ا ال��ل��ُه س��َق��ى
غ��م��اِم بُ��روُق إال ِرْزُق��ُه��ْم َف��م��ا َم��ْه��م��ِه ِك��لِّ ِف��ي ال��ُم��ْزِن ب��رق يَ��ُع��دُّوَن

الروح. واملهجة: والخفارة. العهد وهي الذمة، أعطاه أي له؛ أذم يقال: (782)
سيفي؛ وذمة هللا ذمة يف أكون فإني بذلك، ليأمن ذمة إىل سفره يف احتاج من يقول:

بصحبته. آلمن سفري يف أحًدا أستصحب ال يعني:
حال. والجملة: محذوف. «ليس» فخرب ِقًرى، يل وليس أي ِقًرى: وليس (783)
ويجوز — للنعام مخ ال ألنه — ألبتة طعام يل يكن لم وإن للبخيل ضيًفا أميس ال يقول:
صفرة وهو — املهملة بالحاء — مح ويروى: عنده. قرى ال البخيل أن بهذا يريد أن
لم لو هذا: عىل واملعنى مح، كله وأبيض أصفر من البيض جوف يف ما وقيل: البيض،

بخيًال. آِت ولم رشبته النعام بيض سوى قًرى يل يكن
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بوجوههم يبشون خداًعا وصار الناس ود فسد ملا يقول: الخداع. الخب: (784)
وأنا يكارشونني فهم به، يعاملونني ما بمثل عاملتهم الخبث عىل منطٍو وكشحهم

إيل. يبتسمون كما إليهم ابتسمت أي أكارشهم؛
أحًدا — اخرتت — اصطفيت إذا رصت كلهم الخلق يف الفساد لعموم يقول: (785)
قال: أنه املتنبي عن حكي الخلق. جملة من أنه لعلمي مودته من ثقة عىل أكن لم ملودتي
هذين أنشدته حتى وجهي يف ويبش إيل يضحك وأنشدته كافور عىل دخلت إذا كنت

وذكائه. فطنته من فعجبت تفرقنا، أن إىل وجهي يف بعدها ضحك فما البيتني
ألجل يحبه من يحب إنما العاقل يقول: الصورة. حسن والوسامة: الوسام (786)
جمال عىل يحب فإنه األحمق الجاهيل أما أحبه، الود له أصفى فمن بينهما. الود صفاء
املحبة يستحق املنظر جميل كل ليس ألنه — الحمقى — الجهال حب وذلك الصورة؛
تلبده أي وأبوالها؛ أبعارها من والغنم اإلبل تدمنه ما الدمن: (أصل الدمن كخرضاء
هو النبت فذلك دمنة، من وأصله النضري الحسن النبات فيها نبت فربما مرابضها، يف
قال: هللا؟ رسول يا ذاك وما قيل: الدمن، وخرضاء «إياكم الحديث: ويف الدمن، خرضاء
وهو غضارة له الكأل من الدمن يف ينبت بما املرأة شبه السوء.» املنبت يف الحسناء املرأة

املذاق. وبيء اللون رائق األصل) منتن املرعى وبيء
األخ يعني — لهما مولوًدا أي حال؛ وأمي: ألبي وقوله: أستنكف. أي آنف: (787)

الشقيق.
صاحبها يكون حتى الكريم الطيب األصل غلبت األخالق لؤمت إذا يقول: (788)

آخر: قال كما كريم. أصل من كان وإن لئيًما

ن��ج��ي��ِب غ��ي��َر ال��ُح��رَّاِن ي��ِل��ُد وق��ْد ُح��رة ��ك وأمُّ ُح��رٌّ أٌب أبُ��وك

آخر: وقال

ول��ُدوا م��ا ِب��ئ��س ول��ك��ن َص��َدْق��َت ل��ق��ْد َش��رف ل��ُه��ْم ب��آبَ��اء ف��خ��ْرَت ل��ئ��ن

الفضل من أقنع ال يقول: السخي. الشجاع السيد والهمام: أنسب. أعزى: (789)
جدي. فضل عني يغِن لم بنفيس فاضًال أكن لم إذا يعني: فاضل. جد إىل أنسب بأن

لم الذي الشاب وحد: قد له بمن يريد السيف. حد أي وحد: القامة. القد: (790)
والقضم: الرضيبة. عن كلَّ السيف: ونبا بقوته. الكرب يذهب ولم جسمه الهرم يهدم
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الشباب قوة له توافرت ملن عجبت يقول: يقطع. ال الذي والكهام: فلول. فيه الذي السيف
ماضيًا. يكون وال األمور يف ينفذ ال ثم وبأسه،

وجد ملن وعجبت يقول: البعري. ظهر من شخص ما والسنام: اإلبل. املطي: (791)
ذلك يف مطاياه يتعب وال إليها، ليصل قطعها إىل يبادر فال األمور معايل إىل الطريق

أسنمتها. تذهب حتى الطريق
يكمل؛ فلم الفضل يف كامًال يكون أن قدر من عيب من أبلغ عيب وال يقول: (792)
الذي الناقص من له ألزم والعيب تركه، ثم ذلك عىل قدر إذا الكمال ترك يف له عذر ال أي

مرص. عن بالرحيل ويعرض نفسه إىل األبيات بهذه يشري الكمال. عىل يقدر ال
بي تسري ال بمرص أقمت يقول: اإلبل. والركاب: السري. من رضب الخبب: (793)

يريم. ال بها اإلقامة لزم أنه يعني: قدام، إىل وال خلف إىل اإلبل
وإن الفراش، يمل هو وكان الفراش، مله حتى طال قد مرضه إن يقول: (794)

سفر. عىل يكون كان أبًدا ألنه واحدة؛ مرة العام يف جنبه القاه
وفؤادي الناس، من القليل إال بها يعودني فليس غريب بمرص إني يقول: (795)
صعب — مطلبي — ومرامي فضيل، لوفور كثري ادي وحسَّ عيلَّ، األحزان لرتاكم سقيم

امللك. أطلب ألني
الضعف من وإنما خمر، غري من سكران أني أي امُلدام: غري من قوله: (796)

والهموم.
يقول: — ليًال تأتيه وكانت الحمى يريد — يل زائرة ورب أي وزائرتي: (797)

الظالم. دجنات يف إال تزورني ال كانت إذ حيية؛ كأنها
جمع والحشايا: علمان. جنبه يف خز من رداء وهو مطرف، جمع املطارف: (798)
هذه يقول: وأبتها. كرهتها وعافتها: عليه. يجلس مما الفراش من حيش ما وهي حشية،

عظامي. يف تبيت وإنما الفراش، يف تبيت ال — الحمى يعني — الزائرة
لحمي تُذْهب والحمى للصعداء، أنفايس يسع وال يسعها ال جلدي يقول: (799)

السقام. أنواع من عيل تورده بما جلدي وتوسع
ما عىل لعكوفها تغسله فكأنها فراقها، عند يعرق أنه يريد الواحدي: قال (800)
عىل كاالجتماع الحالل عىل فاالجتماع وإال للقافية، الحرام خص وإنما الغسل، يوجب
زائرة جعلها ألنه الحرام؛ خص وإنما الشجري: ابن وقال الغسل. وجوب يف الحرام

مملوكة. وال زوجة يجعلها ولم غريبة
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الصبح، عند تفارقه إنها يقول: أدمع. بأربعة أي وانسكب: سال الدمع: سجم (801)
وهو الرحضاء كثرة يريد أدمع. بأربعة فتبكي فراقه تكره وكأنها يطردها الصبح فكأن
واملوق: أيًضا. اللحاظني من جرى وكثر غلب فإذا املوقني، من يجري والدمع الحمى، عرق

الصدغ. ييل مما طرفها واللحاظ: األنف. ييل مما العني طرف
شوًقا. ال خوًفا زيارتها وقت يراقب ورودها من لجزعه إنه يقول: (802)

وذلك — ميقاتها عن تتخلف ال ألنها — الورود يف الوعد صادقة إنها يقول: (803)
وعيده. يف صدق ثم أوعد كمن ينفع، وال يرض صدق ألنه الكذب؛ من رش الصدق

كل عندي للحمى: يقول شدائده. الدهر: وبنات الحمى. الدهر: ببنت يريد (804)
قول من وهذا إيل؟! الوصول من ازدحامها يمنعك لم فكيف الشدائد، أنواع من نوع

اآلخر:

ال��زح��اِم م��َن إل��ي��ِه أْخ��لُ��ُص َف��ل��م إل��ي��ِه أش��ُك��و ف��ؤاَدَه��ا أت��ي��ُت

لرضب مكان فيه يبَق لم الحروب مالقاته كثرة من رجًال جرحت لقد يقول: (805)
السهام. وال السيوف

محذوف: «ليت» وخرب أشعر. ليتني أي فالن؟ حال ما شعري ليت يقولون: (806)
يدي ليت يقول: املقود. والزمام: اللجام. سري والعنان: ونحوه. حاصل شعري ليت أي
أصح هل علمت: ليتني يعني إبل؟ زمام أو خيل عنان يف هذا بعد تترصف هل علمت

واإلبل؟ الخيل عىل فأسافر وأبرأ
وهو الرقص، تسري بإبل أي وبراقصات: ويطلبه. يهواه ما يعني هواي: (807)
زبد واللغام: الحلية. من ومحالة: خب. إذا رقًصا البعري رقص يقال: الخبب، من رضب
الرقص تسري بإبل واملقاصد املطالب من أهواه ما أقصد وهل يقول: البعري. فم من يخرج
منصور قال كما وهذا الفضية؟ الحيل مثل عليها فصار مقاودها عىل الزبد جمد وقد

النمريي:

ُم��ل��ت��ِف��ُع اْل��َج��ْع��ِد ِب��ال��لُّ��غ��اِم ُخ��ْرُط��وُم��ه��ا يَ��ْع��َم��ل��ٍة ك��لُّ م��نْ��َه��ا ال��ب��ي��َد َويَ��ْق��َط��ُع

أو البعري خطم عىل بعض فوق بعضه صار إذا وذلك مجتمع، مرتاكب جعد: (لغام
الرمة: ذو قال اللغام، جعد يقال: الناقة،
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ال��خ��راط��ي��ُم ال��َج��ْع��د ب��ال��زَّبَ��ِد واْع��ت��مَّ أخ��ش��تُ��ه��ا تَ��ْدَم��ى ج��ع��ل��ْت إذ ت��ن��ج��ُوا

تكون حلقة وهي خشاش، جمع وأخشتها الرسعة، والنجاء: السري، ترسع «تنجو:
البعري».) أنف يف

والحسام: الرمح. والقناة: الصدر. يف حز ما كل به ويراد العطش، الغليل: (808)
إىل بالسري غليله فيشفي ويقاتل يسافر كان صحيًحا كان ملا إنه يقول: القاطع. السيف

والرمح. وبالسيف يهواه، ما
ليصفى ونحوه اإلبريق فم عىل يجعل ما والفدام: والقصة. األمر الخطة: (809)
الذي النسيج من الخمر تخلص كما منه فخلصت عيل أمر ضاق ربما يقول: فيه. ما به

األباريق. أفواه به تشد
أشياء من هرب قد أنه يريد لعجلتي. وداٍع بال الحبيب فارقت وربما يقول: (810)
منه. هرب الذي البلد ذلك أهل عىل يسلم أن عىل وال الحبيب توديع عىل يقدر فلم كرهها
فيقول: والرشب األكل دائي سبب أن يظن الطبيب إن يقول: الراحة. الجمام: (811)
عن وقعودي لبثي طول بجسمي أرض الذي أن طبه يف وليس يرض، مما وكذا كذا أكلت

ويني. فيفرت املرابط، يف قيامه طول بجسمه يرض الجواد، كالفرس األسفار،
والقتام: العدو. إىل ترسي الجيش من القطعة وهي رسية، جمع الرسايا: (812)
— نفسه يعني — الجواد هذا تعود يقول: الحرب. حضور القتام: بدخول وأراد الغبار،

غريها. يف فيدخل حرب من ويخرج الجيوش، يف الغبار يثري أن
تشد طويل حبل وهو ِطَولُه، يرخى ال أي له: يطال وال الجواد. أي فأمسك: (813)
فريعى الطَِّول له يرخى ال الجواد هذا أمسك يقول: املرعى. يف وترسل الدابة قائمة به
اللجام، يف هو وليس — رأسه عىل تعلق التي — املخالة من فيعتلف السفر يف هو وال فيه
هذا يكون أن وجائز الحركة، عن ممنوع الفراش، حليف وأنه لنفسه، رضبه مثل وهذا

كافور. مع لحالته رضبه قد املثل
وعزمي صربي فإن بدني يف مرضت قد كنت إن يقول: ى. الحمَّ من أحمم: (814)

جسمي. بمرض يمرضا لم عليه كانا ما عىل باقيان
أسلم ولكني خالًدا، أبَق لم الحمى من سلمت وإن يقول: املوت. الحمام: (815)

العبد: بن طرفة قول من قريب وهذا بغريها، املوت إىل بها املوت من
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ب��اْل��يَ��ِد َوثِ��نْ��ي��اُه ال��ُم��ْرَخ��ى َل��َك��ال��طِّ��َوِل ال��ف��تَ��ى َ أَْخ��َط��أ َم��ا ال��م��ْوَت إِنَّ َل��َع��ْم��ُرَك

بطرفة صاحبه ويمسك الدابة به تشد طويل حبل أو ا، جدٍّ الطويل الحبل (الطَِّول:
ترعى.) ويرسلها

اآلخر: قول ومن

َق��اِت��ل��ْه ُه��َو الَّ��ِذي اءُ ال��دَّ َوِب��ِه نَ��َج��ا أَنَّ��ُه َخ��اَل ب��ه َداء ِم��ْن بَ��لَّ إذَا

الهرم.) قاتله: هو الذي والداء وصح. برأ : (بلَّ
رجم، واحدها — القبور والرجام: النوم. به يريد والكرى: السهر. السهاد: (816)
قربي؛ ترجموا ال مغفل: بن هللا عبد قول ومنه القرب، عىل تجعل ضخام حجارة وأصلها
فتمتع حيٍّا دمت ما يقول: باألرض. سووه بل تسنموه ال أي — الرجم عليه تجعلوا ال أي

اآلخر: قول إىل نظر وفيه القرب. يف النوم ترج وال والنوم السهر حالتي من

اْل��يَ��م��ي��ن َع��َل��ى يَ��ُط��وُل َق��ْد َف��ن��ْوُم��َك ِش��َم��اٍل َع��َل��ى ب��ال��رَُّق��اد تَ��َم��تَّ��ْع

والنوم السهر حايل غري حال املوت إن يقول: املوت. الحالني: بثالث يريد (817)
بيشء. فيه يتمتع فال

شقي أحد والجلم: الجلد، بها يحجم القارووة وهي املحجمة، جمع املحاجم: (818)
أنت إنما يشء، يف منه لست فإنك إليك، للكرم طريق ال يقول: جلمان. وهما املقراض
إىل إشارة وفيه بها؟ تشتغل حتى الحجامة آلة فأين — مزينًا — حجاًما تكون ألن أهل

حجاًما. كان قديًما اشرتاه الذي أن
تملكهم الذين هؤالء إن يقول: «جاز». مفعول وقدرهم: الذين. أي األىل: (819)
قدرهم، من ووضًعا لهم تحقريًا عليهم هللا فملكك والطغيان؛ بالبطر قدرهم تجاوزوا قد

كلب. ملكهم حني
رحم ال التي وباألمة عسكره، رجال الذكر، ذي بالفحل يريد الواحدي: قال (820)
رجل من الدنيا يف أقبح يشء ال يقول: له، بانقيادهم يوبخهم — كافوًرا — األسود لها،
ذكر له فحل طغج ابن أن يريد فورجه: ابن وقال تريد. ما إىل تقوده حتى ألمة ينقاد
فكأنه له، رحم ال بكونه خالفها قد لكنه خيص إنه حيث من كاألمة فهو خيص، وكافوًرا
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ودناءة العجز يف أمة وهو فحل وأنت أمرك تملكه لم يقول: إغرابه. فهذا أمة، من أنقص
القدر؟

والجمع، والواحد واملؤنث املذكر فيه يستوي وسفلتهم، الناس رذال القزم: (821)
ألهل إغراء وهذا وأسد، أسد مثل جمع، وهو — بضمتني — الُقُزم جني: ابن وروى
عبيد املسلمني ساد فكيف جنسهم، من هو من يملكهم ة وأُمَّ جيل كل يقول: به. مملكته

لئام؟ رذال
إال الدين من عندكم يشء ال مرص: ألهل — يقول استأصله. شاربه: أحفى (822)
يف وتقريره األسود طاعة عليهم إنكار وهذا األمم، منكم ضحكت حتى الشوارب إحفاء

اململكة.
يقول: قتله، عىل يحرض الرأس؛ والهامة: الهند. إىل نسبة السيف، الهندي: (823)
يشكك مثله تمليك أن وذلك والتهمة؟ الشك العاقل عن يزول حتى يقتله منكم رجل أال
معطلون الناس أن يظن أن إىل به يفيض حتى — شأنه جل — الباري حكمة يف العاقل

يدبرهم. صانع عن
عىل جارية األمور وكانت مدبر للعالم كان لو يقول: الدهري إن يقول: (824)

العبد. هذا ملك ملا حكيم تدبري
هللا إن الواحدي: قال كما — يقول صادقني. يجعلهم ال أي قوًما: يصدق وال (825)
املالحدة يصدق أن غري من ساقًطا لئيًما عليهم يملك بأن الخليقة إخزاء عىل قادر تعاىل
ذلك فعل تعاىل هللا وأن للناس، إخزاء مثله تأمري أن إىل يشري الدهر. بقدم يقولون الذين
أن املراد يكون أن يحتمل أنه إىل بعضهم وذهب املالحدة. يقول كما وليس لهم عقوبة
يقتله من — كافور عىل — عليه يسلط بأن زعمهم ويكذب امللحدين يخزي أن قادر هللا

حجتهم. ويبطل
إليه ويسرتوح به يؤنس كريم فيها أما يقول: الكرام. من الدنيا خلو يشكو (826)

الهموم؟ به وتزول
الدنيا يف أليس واألذى، اللؤم عمها قد إليها وصل التي األمكنة كل إن يقول: (827)

بجوارهم؟ فيرس ويرعونه الجار أهله يحفظ مكان
واملوايل: — الناس أي — العباد هنا: بهم واملراد عبد، جمع العبيد، العبدَّى: (828)
كلهم الناس الجهل عم يقول: الخالص. النسب الرصيح والصميم: اململوك. موًىل؛ جمع
اململوكون وملك الجهل، يف أشبهوها إذ بالبهائم؛ علينا التبسوا حتى هللا، عبيد هم الذين
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نفاذ أن وذلك — أرقاء عبيًدا كانوا الذين أي — باملوايل — األحرار — الصميم فالتبس
بالكرام. األصل هذا عىل التبسوا اللئام إىل صارت إذا واإلمارة القدر، علو عن يرتجم األمر

كراًما. ُظنُّوا اللئام إىل صار فإذا الكرام، يستحقه إنما التملك أن يعني
عليهم واللئام العبيد تملك من الناس أصاب الذي أهذا أدري لست يقول: (829)

تقدم؟ فيما قبلنا كان قديم هو أم اآلن، حدث
كاليتيم. مهان مجفوٌّ بينهم الحر أن يعني: (830)

إىل نسبة ونوبي: لوبي أسود ويقال: بالنوبة، بلد الالب؛ إىل نسبة الالبي: (831)
الطائر والبوم: سود. حجارة ألبستها قد التي األرض األصل: يف وهما والنوبة، اللوبة
الجوارح من طائر والرخم: الشؤم. يف املثل يرضب وبه الخراب، يسكن الذي املعروف
العيوب كثري خسيس طري وهو — بالغراب األسود شبه الطباع. الوحشية الجثة الكبرية

الغراب. حول بخساس أيًضا أصحابه وشبه —
أَخذت وتروى: أكرهت. أي قال: املجهول، بصيغة الواحدي رواها أخذت: (832)
يقول: أول. مفعول ومقايل: مقدم. ثاٍن مفعول و«لهًوا» رشعت. أي املعلوم؛ بصيغة

فيه. ليس بما أمدحه وأن بالحلم األحمق أصف أن الهيًا فرأيتني مدحه عىل أكرهت
عي الفصاحة، ضد والعي: زائدة، «أن» ف هجوت: وملا أي هجوت: أن وملا (833)
الربية الكالب من رضب آوى: وابن نفسه. يف عما التعبري إىل يوفق لم إذا عيٍّا: منطقه يف
اللؤم إىل إياه نسبتي كان اللؤم ظاهر وهو هجوته وملا يقول: بصياحها. بالسبع تنذر
السباع أألم من وهو — آوى البن قال ومن عي. بيان إىل فيه يحتاج ال بما التكلم ألن عيٍّا؛

متكلًفا. كان لئيم، يا — وأخسها
كنت فإني — وهجائه مدحه يف بعذري يقوم يل عاذر من فهل يقول: (834)

اختياره؟ غري من السقيم عىل يطرأ كالسقم اختيار، فيهما يل يكن لم مضطرٍّا
اللوم أوجه ولم لئيم وضيع إىل أساء إذا يقول: هجاءه، تكلفه من يعتذر (835)

تمام: أبي قول من وهذا أوجه؟ من فإىل إليه

أل��وُم؟! َف��م��ن ال��َغ��داَة ِب��ِه أُِص��بْ��ُت َدْه��ٍر َع��ث��راِت أَلُ��ْم ل��ْم أن��ا إذا

لفاتك. «اسمه»: يف والضمري به. يتبخر عود الند: (836)
للند. «شمه»: ويف لفاتك. «ريحه»: يف الضمري (837)
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ما أمه تدر لم أي و«ولدت» «تدر» من كل تنازعه وأمه: املوت، املنون: (838)
ولدت.

صغره يف صدرها إىل تضمه كانت التي أمه علمت لو يقول: أفزعها. هالها: (839)
صدرها. إىل الولد ذلك ضم ولهالها منه لفزعت قتال فاتك شجاع أنه

ماًال لهم إن يقول: همته. أي وهمه: بكافور. يعرض ملوك: بمرص قوله: (840)
السلمي: أشجع قول من وهذا همته. علو مثل لهم ليس ولكن ماله، مثل كثريًا

أْوَس��ُع َم��ْع��روَف��ُه ول��ِك��نَّ ال��ِغ��نَ��ى ِف��ي ِب��أَْوَس��ِع��ِه��ْم َول��يْ��َس

اآلخر: وقول

ِذراع��ا أوس��َع��ه��م َك��اَن ول��ك��ن م��اًال ال��ِف��تْ��ي��ان أك��ث��َر ي��ُك ول��م

العكربي: وقال منهم. أحمد كان ذُمَّ وإذا منهم، أجود كان بخل إذا يقول: (841)
نفسه من يعده كان يهبه شيئًا يجد لم فإذا إليه، يده تمتد بيشء يبخل ال أنه املعنى
بنفسه واملخاطرة الجود يف باإلرساف إال يذم ال أي أحمدهم: من أحمد وقوله: قال: بخًال.

حمدهم. من أحمد وهذا اإلقدام، يف
أحياء، وهم منهم أرشف ميت وهو إنه يقول: الفقر. والعدم: الغنى. الوجد: (842)
مع يبخلون وهم يجد، بما يجود كان ألنه أغنياء؛ وهم منهم أنفع عدمه حال يف وهو

والغنى. الوجد
يقول: النبيذ. إىل بها ذهب ذكرها فمن وتؤنث، تذكر والخمر: املوت. املنية: (843)
كان إنه أخرى: وبعبارة فأهلكته. عليه عادت ثم الناس، يف تنبث منه كانت املنية إن
ومنه الكرم أصلها التي كالخمر ذلك يف فكانت سقيها، مات فلما ألعدائه، املنية يسقي

إليه. وردت الكرم فسقيها عادت ثم خرجت،
فيه بما موته من أتى الزمان أن يعني جني: ابن قال ورشبه. جرعه عبه: (844)
كانقالب فموته ذائق، ال مذوق والطعم شارب، ال مرشوب املاء أن وذلك العادة، نقض
ابن وقال مذوًقا. كونه مع الطعم ويذوق مرشوبًا، كونه مع املاء يعب أن وهو األمر
ما عىل — «ذاقه» يف الهاء وكذلك لفاتك، «عبه» يف الضمري أن جني ابن عند فورجه:
أصابه الذي املوت إن قبله: الذي البيت يف قال قد ألنه كذلك؛ وليس — تفسريه يف ذكر
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رشابًا فصارت بسيفه الناس يسقيه مما املنية كانت أي الكرم: سقيها الخمر بمنزلة هو
هو ذاقه الذي وذاك فعبه، الكرم ماء هو — الخمر يعني — عبه الذي فذاك قال: ثم له،
ابن قاله ما عىل واملعنى الواحدي: قال الخلق. به يموت كان الذي نفسه طعم وهو املوت
الخمر ُسقي إذا الكرم أن وهو مثل، هذا أن واملعنى شافيًا، بيانًا يبينه لم لكنه فورجه
موت كذلك الكرم، طعم هو الخمر طعم من ذاقه والذي نفسه، ماء رشب فقد فرشبه
طعم وذاق نفسه رشاب رشب فكأنه طعمه، وذاق املوت رشاب فرشب أهلكه ملا «فاتك»

نفسه.
لخليق همته عن األرض ضاقت من إن يقول: وجدير. خليق أي حًرى: (845)
ما لعظم هلك؛ احتمالها يطق ولم يسعها لم وإذا يسعها، فال بهمته جسمه يضيق أن

اآلخر: قال كما يطلبه،

ال��ِه��م��م ِم��َن ِج��ن��اي��ات ال��ن��ف��وِس َع��َل��ى

وكثرة «حتى» ب المتزاجها «ما» ألف حذفت و«ما»، «حتى» هي حتام: (846)
ليًال السري وهو الرسى، من — نفاعل ونساري: األصل. عىل إثباتها ويجوز استعمالها،
والواو يَْهتَُدوَن﴾، ُهْم ﴿َوِبالنَّْجِم تعاىل: قال — النجوم أي — جنس اسم والنجم: —
مع نرسي متى إىل يقول: للدابة. الحافر بمنزلة للبعري والخف حالية. رساه»: «وما من
إن أي كالناس؛ قدم عىل وال كاإلبل خف عىل هي ترسي وليست الليل ظلم يف النجوم

مطايانا. ويصيب يصيبنا كما الرسى من الكالل يصيبها ال النجوم
غريب. الثانية: «يحس» وفاعل «النجم»، عىل يعود األوىل. «يحس» فاعل (847)
يرسي بات أهله عىل بعيد رجل يف يؤثر كما النوم عدم فيها يؤثر ال النجوم إن يقول:

نفسه. يعني ساهًرا،
لغة، عىل هنا أسكنها ولكنه الذال» «بضم ُعذُر وأصلها: عذار، جمع العذر: (848)
الشعر وهو ملة، جمع واللمم: األذن. يحاذي الذي الشعر أي اللحية؛ جانب والعذار:
وجوهنا فتسود ألواننا تغري الشمس إن يقول: باملنكب. يلم والذي األذن شحمة املجاوز

تمام: أبي قول من وهذا البيض. شعورنا يف التأثري ذلك تؤثر ال ولكنها البيض،

ب��ُس��ود ف��ي��ه��ا أْخ��الُق��ن��ا وم��ا ف��ي��ه��ا تَ��ْس��َودُّ َق��َس��َم��اِت��نَ��ا تَ��َرى
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الوجوه.» — وكرسها السني بفتح — «القسمات
حكام من حاكم إىل احتكمنا لو يقول: تحاكمنا. واحتكمنا: الحاكم. الحكم: (849)
تسود إنما الشمس بأن قىض هللا ولكن الشعر، يسود الوجه يسود ما بأن لحكم الدنيا

الناس. أحكام عىل شأنها يف تجري ال ثم ومن الشعر، تسود وال الوجه
ونجعل يقول: املدبوغ. الجلد وهو أديم؛ جمع — وبضمتني بفتحني — األدم (850)
فنودعه السحاب من نغرتفه ألنا قربنا؛ يف وإما السحاب، يف إما مسافًرا: يزال ال املاء

روايانا.
السفر يف إياها إتعابي فليس إيلَّ، ببغيضة اإلبل ليست يقول: اإلبل. العيس: (851)
وذلك السقم؛ من جسمي أو الحزن من قلبي ألقي عليها أسافر ولكني مني، لها بغًضا
الهواء بروح يتنسم املحزون وكذلك جسمه، صح وسافر واملاء الهواء غري إذا السقيم أن

باإلكرام. فيه يرس مكان إىل يصري أو
الرجز كقول رضورة، «أيديها» يف الياء وأسكن العيس، أي وأرجلها: أيديها (852)

بالرسعة: إبًال يصف

اْل��َوِرْق يَ��تَ��َع��اَط��يْ��َن ِن��َس��اءٍ أيْ��ِدي اْل��َق��ِرْق ب��ال��َق��اع أَيْ��ِدي��ه��نَّ َك��أَنَّ

الرشح.) هذا من آخر موضع يف البيت هذا رشحنا وقد مستٍو. قرق: (قاع
وجوش اآلخر. الجانب من خرج إذا الرمية: من السهم مرق من خرجن، أي ومرقن:
كما أليديها، طاردة أرجلها كأن حتى وأعجلتها السري عىل حثثتها يقول: مكانان. والعلم:

العرب: بعض قال

ِوتْ��ِر َط��اِل��بَ��تَ��ا َوال��رِّْج��َالِن َط��ِري��َداِن نَ��َج��اُؤَه��ا َج��دَّ ح��ي��َن يَ��َديْ��َه��ا َك��أَنَّ

الرسعة.) (النجاء:
هذين من خروجها شبه الطارد. أمام يكون كاملطرود الرجل أمام اليد أن وذلك

«مرقن». قال: ولذلك سريها، لرسعة الرمية من السهم بخروج املكانني
النجم: أبو قال عارضه. إذا له؛ وانربى له برى يقال: تعارض، تربي: (853)

وأَْش��م��ِل أيْ��ُم��ٍن ِم��ْن َل��ه��ا يَ��بْ��ِري
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وهو — أدحيها إىل أرسعت كلما يقول: ونعامة، ظليًما يصف يأتي. يروى: (يربي:
لها.) مزعًجا وشماًال، يمينًا لها عرض — مبيضها

وظهر عدوها، رسعة يف كالنعام جعلها الخيل، الدو: بنعام وأراد الفالة. والدو:
عنق يف شعر أو أدم من حبل وهو جديل، جمع والجدل: الخيل. أنها مرسجة بقوله:
يف تباريها أي وأعنتها؛ بلجمها أزمتها وتعارض للعيس الخيل تنربي يقول: البعري.
أعنتها وتعارض الخيل تباري اإلبل هذه أن أراد التشبيه، قلب من هذا وكأن السري.
من فيه أكمل صار حتى املشبه يف الشبه وجه يف ومبالغة تفننًا الكالم فقلب بالزمام،
تباري — وإرشافها أعناقها لعلو — الخيل املتنبي: — يقول جني: ابن وقال به. املشبه

اإلبل. أعناق يف — األزمة — كالجدل أعناقها يف اللجم فتكون اإلبل، أعناق
األرواح أي ولقني: بها. خاطروا أي أرواحهم: وأخطروا غالم. جمع غلمة: (854)
من السهم والزلم: امليرس. عىل ويجتمعون يتقامرون الذين وهم يرس، جمع واأليسار:
املسافة لبعد الخطر عىل أرواحهم حملوا غلمة يف مرص من رست يقول: امليرس. سهام
بما املقامرون يرىض كما تهلكة، أو فوز من يستقبلهم بما ورضوا الطريق، وصعوبة

باألزالم. لهم يخرج
هؤالء إن يقول: العمامة. طرف من الوجه عىل يلقى ما لثام؛ جمع اللثم: (855)
عمائم رءوسهم عىل شعورهم من ظهر رءوسهم عىل التي عمائمهم ألقوا كلما الغلمة
عىل وبعضها الوجه عىل لثًما بعضها العمائم تجعل العرب أن وذلك لثم، لها ليس سود
وجوههم. عىل يشء فيها وليس كالعمائم رءوسهم عىل شعورهم إن يقول: فهو الرأس،
يف ذلك بنيَّ كما — الرأس بشعر والوجوه العوارض شعر يتصل لم مرٌد أنهم يعني

التايل. البيت
املاشية، والنعم: طرَّادون. وشاللون: الخد. صفحة عارض؛ جمع العوارض: (856)
العرب: وصعاليك طريق، قطاع (لصوص: صعاليك مرد إنهم يقول: اإلبل. عىل وغلب

وجدوها. أينما عليها يغريون للنعم، طرادون للفوارس قتالون ولصوصها) ذؤباتها
بَلغوا الرشاح: بعض ورواها بالتخفيف، بلغوا يف مبالغة بالتشديد: بلَّغوا (857)
والباء — الالم بتخفيف — بلغوا يقال: أن الكالم وجه تعليقه: يف وقال — بالتخفيف —
مفعول متمكن اسم هنا وفوق ويؤنث، يذكر والقنا: مطويٍّا. الجزء فيكون للتعدية، بعده
هممهم. غاية الرماح تبلغ لم ذلك ومع طعنًا، الرماح وسع استفرغوا قد يقول: «بلغوا»
كفعل والغارة، القتال يف — أبًدا — هم يقول: للقنا. «به» يف الضمري (858)
أمنًا الحرم األشهر يف فكأنهم إليه، وسكنت بالقتل طابت أنفسهم أن إال الجاهلية، أهل
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ابن وعبارة فيها. يرتك القتال ألن الحرم؛ األشهر يف يأمنون الجاهلية أهل وكان وسكونًا،
غري أنفسهم أن إال الجاهلية، أحوال مثل يف والقتل الحرب يف لتمرنهم أنهم املعنى القطاع:
الحرم. األشهر يف فكأنهم أعدائهم، عىل بظهورهم وثقة لشجاعتهم الحرب. من خائفٍة
وواحد واملحرم، الحجة وذو القعدة ذو وهي: رسد، ثالثة أربعة؛ الحرم واألشهر هذا،

رجب. وهو فرد
أين من يُدرى ال الذي الشجاع وهو بهمة، جمع والبهم: تناولوا. ناشو: (859)
طعان يف رصيرها الناس فأسمعوا تنطق ال جماًدا وكانت الرماح تناولوا يقول: يُؤتى.

إسالمي): (شاعر املازني هالل قول من وهذا تصيح. طري كأنها فصارت الشجعان

ُج��وَّع��ا أص��بَ��ح��َن ال��م��اء ب��ن��اِت ِص��ي��اَح َوِف��ي��ِه��ُم ف��ي��ن��ا ال��رَُّديْ��ن��يَّ��اُت ت��ِص��ي��ح

العرب: بعض قول ومثله

��َح��ُر ال��سَّ ال��م��ِدي��ن��ِة َدج��اَج َه��اج ك��م��ا ال��م��ت��ون ف��ي ت��ص��ايَ��ْح��َن ُزْرٌق

الراعي: قال وخودت. وخدت مثل أرسعت، أي تخدي: الناقة خدت (860)

َع��ِم��ُد َوال��ثَّ��َرى تَ��ْخ��ِدي ال��َم��بَ��اءَِة ِري��َح َط��يِّ��بَ��ًة ��بْ��ِح ال��صُّ ب��ي��اِض ف��ي َغ��َدْت َح��تَّ��ى

االبتالل، شديد وعمد: مكنسها. ومباءتها: ذكرها. تقدم وحشية بقرة «غدت» (ضمري
ضارٌب هو قولهم: فضارع اإلضافة، حقها وكان طيبة، نون ملا املباءة ريح نصب وإنما

زيًدا.)
لإلنسان. الشفة بمنزلة للبعري وهو املشفر، جمع واملشافر: اإلبل. والركاب:
اإلبل تسري يقول: نبتان. والينم: والرغل البعري. خف لحم فرسن؛ جمع والفراسن:
ترعى ترتك ال ألنها جني: ابن وقال — اإلبل أفواه زبد — باللغام املشافر بيض وهي بنا

النبتني. هذين وطئها لكثرة الفراسن خرض أشداقها عىل اللغام فيجف السري لشدة
السياط إن يقول: عكم. ومثله: يأكل، أو يعض كيال فمه شد البعري: كعم (861)

الرمة: ذي قول من وهذا أفواهها. شدت قد فكأنما املرعى، من تمنعها كانت
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َم��ْك��ُع��وُم ب��ال��خ��وف خ��اِب��ُط��ه��ا يَ��ْه��م��اءُ

يف الرعي عن نرضبها وكنا فمه.] كعم قد الخوف فكأن خوًفا، فيها يتكلم ال [أي
األسدي: قول من والبيت الكرم، منبت نبغي ألنا العشب؛ منبت

ال��زََّرُج��وِن م��نْ��ِب��َت ت��بْ��ِغ��ي ال��طَّ��ل��ِح م��ن َرَح��ْل��تُ��ه��ا ال��م��ؤم��ن��ي��َن أِم��ي��َر إَِل��ي��ك

عنبًا.» البالد أكثر ألنها الشأم؛ الزرجون: بمنبت ويعني الكرم، «الزرجون:
وألنه لذلك؛ قريًعا وسمي للفحلة، املختار الفحل وأصله: السيد، القريع: (862)

الرمة: ذو قال الناقة، يقرع

ج��اِف��ُر ال��ش��وَل ع��اَرض ِه��ج��ان ق��ري��ُع ك��أنَّ��ه ُس��ه��يْ��ٌل ��ْع��َرى ال��شِّ ع��اَرَض وق��ْد

عليٍّا أن األثر ويف جافر، فهو جفر قد ينقطع: حتى الرضاب أكثر إذا للبعري (يقال
تذهب أي مجفرة: فإنها عنها قم فقال: الشمس يف رجًال رأى — وجهه هللا كرم —

عنها.) وعدل جانبها أي وعارضها: النكاح. شهوة
سيد وكان الكرم، منبت كان الذي الرجل هذا موت بعد الكرم منبت أين يقول:

السابق. البيت يف ذكره ملا — ترى كما — استدراك وهذا والعجم؟! العرب
خلف له وليس فنقصده، جوده يف مثله آخر رجل مرص يف لنا ليس يقول: (863)
نعته ثم ومن «فاتك» مثل آخر رجل ال يقول: كأنه فاتك: ال فقوله: وشجاعة، كرًما مثله

بنكرة.
له يكن لم من يقول: البالية. العظام والرمم: شيمة. جمع الخالئق، الشيم: (864)
مات أي البالية؛ العظام يف يشابهونه األموات صار وأخالقه شيمه يف األحياء من شبيه

وأشبهوه. األموات فأشبه
ال ولكني نظريًا، له أطلب كأني الدنيا يف وترددي أسفاري لكثرة يقول: (865)

بعده. مثله أجد ال أي العدم؛ عىل إال أحصل
إىل إبيل عىل أسافر زلت ما يقول: بكرسها. إبل تخفيف الباء: بسكون إبيل (866)
جشمتها من إىل نظرت إذا لضحكت يضحك مما أنها فلو إليه، القصد يستحق ال من
به محذوف الكالم ويف به، استخفاًفا بالدم أخفافها اختضبت حتى إليه الفلوات جوب
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قال إليه. املسري يف أو قصده يف بدم أخفافها اختضبت من إىل تقديره: املعنى، يتم
بغداد. أهل ببعض تعريض وفيه العكربي:

عليها. أسري أي — رست مضارع — أسريها ويروى: كسريها، دابته: أسار (867)
أريحية وال للكرم فيهم اهتزاز ال كالجماد وهم ويعظمون، يطاعون قوًما باألصنام: وعنى
ينفع لم وإن الصنم ألن الصنم؛ عفة لهم ليست فقال: عليهم، الصنم فضل ثم للجود،

قبيح. وال منكر عن يعفون ال وهؤالء والقبائح، بالفضائح موصوف غري فهو
ال بالسيف يدرك إنما املجد أن علمت وقد وطني إىل عدت حتى يقول: (868)
معاني من يدرك وال السيف، صاحب يهاب كما يهاب وال يعظم ال الفضل ذا ألن بالقلم؛

تمام: أبي قول إىل نظر وفيه يدركه، ما والرشف املجد

وال��لَّ��ِع��ب ال��ِج��دِّ بَ��يْ��َن اْل��َح��دُّ ِه َح��دِّ ِف��ي اْل��ُك��تُ��ِب ِم��َن أَنْ��بَ��اءً أَْص��َدُق ��يْ��ُف ال��سَّ

الثاني، النصف أول يف الوصل ألف — املتنبي — قطع العكربي: العالمة وقال هذا،
لألعىش: وأنشد — الشعرية الرضورات أي — الرضورات يف سيبويه ذكره وقد

َح��ار أَْس��َم��ْع��ه��َم��ا ه��ك��ذا إِْع��ِرْض��ُه��َم��ا َل��ُه: ف��ق��ال َخ��ْس��ٍف ُخ��طَّ��تَ��ْي َس��اَم��ُه إذْ

أن األوىل: مراتب: أربع الوصل ألف ولقطع قال: قائل. عن حكاية أنه هذا وحسن
القطامي: كقول فيه رضورة ال وهذا البيت، أول يف تكون

ع��اِد َظ��ال��ٌم ُع��َم��يْ��ٌر يَ��ْوَم ب��ال��نَّ��بْ��ل ب��ي��وت��ه��ِم َع��ْن ُع��َم��يْ��ًرا ��اربُ��وَن أَل��ضَّ

جميل: كقول ساكن حرف بعد تكون أن والثالثة: الطيب. ألبي هكذا والثانية:

ُج��ْم��ِل َوَم��ْن ِم��نِّ��ي ال��دَّْه��ر َح��َدثَ��اِن َع��َل��ى ش��ي��َم��ًة أَْح��َس��َن إِثْ��نَ��يْ��َن أََرى ال أَال

وسكون الجيم بضم — وجمل والنوازل، النوائب من فيه يحدث ما الدهر: (حدثان
امرأة.) اسم — امليم

الخطيم: بن قيس وكقول
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ق��َم��ي��ُن ال��ح��دي��ث َوتَ��ك��ث��ي��ر ِب��نَ��ثٍّ َف��إنَّ��ُه ِس��رٌّ اْإلثْ��نَ��يْ��ِن َج��اَوَز إذَا

عىل عطف وتكثري به، متعلق وبنث جدير، أي وقمني: أفشاه. نثٍّا: ينثه الحديث (نث
وبعده. «بنث»،

أم��ي��ُن) ال��َع��ش��ي��ر ألس��رار ك��ت��وم ف��إن��ن��ي ِس��رٍّا اإلخ��واُن َض��يَّ��َع وإْن

كقول متحرك بعد الوصل ألف تكون أن — الرضورات أقبح وهي — والرابعة
الراجز:

اف��ِت��َراق إل��ى إث��ن��ي��ن وك��لُّ

وكذلك الرضورة من لتخلص الخلني؛ وقال: االثنني الخطيم بن قيس ترك ولو قال:
الرواة. وغريه الصواب عىل به نطقا إنهما قيل: وقد الراجز،

يل قالت يقول: األقالم. قول حكاية من وهذا كالكتابة، مصدر الكتاب: (869)
من تقول وما بالسيف فعلت ما بنا اكتب ثم واقتلهم، بالسيف الناس عىل اخرج األقالم:
من وهذا به. كالكتابة بالسيف الرضب جعل للسيف؛ كالخادم القلم فإن ذلك، يف الشعر

البحرتي: قول

ال��َق��ل��م��ا يَ��ْس��تَ��ْخ��ِدَم أْن ��يْ��ِف ال��سَّ وَع��اَدُة َخ��اِض��َع��ًة اْل��ُم��ْل��ك ُوَزَراءُ َل��ُه تَ��ْع��نُ��و

هو عيل به أرشت والذي قولك، أسمعتني لها: يقول لألقالم، منه جواب هذا (870)
الفهم، قلة هو دائي صار لها أفطن ولم مشورتك تركت فإن بي، ما يشفي الذي الدواء

إياي. تقديرهم وعدم الناس إنصاف قلة من أظنه ما ال
طلب من يقول: السيف، استعمال من عليه األقالم به أشارت ملا تأكيد هذا (871)
لم بقوله: حاجتك؟ أدركت هل قوله: عن سائله أجاب — السيف — الهندي بغري حاجته
العزيز عبد بن عيل الحسن أبو القايض قال ذلك. ونحو أظفر، لم أو أصل لم أو أدرك،
الطالب ألن بال؛ هل عن يقول: أن الواجب كان وخصومه»: املتنبي بني «الوساطة صاحب
«ال»؛ مقام «لم» فأقام ال، املسئول: فيقول املال؟ بهذا يل تتربع هل يقول: السيف بغري
من فهم وقلة للمتنبي، القايض— من — منه ظلم وهذا الواحدي: قال نفي. حرفا ألنهما
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املقتىض ألن «ال»؛ ب «هل» ب سؤال كل عن أجيب لقال: ظنه الذي ذلك أراد ولو القايض،
هل حاجتك؟ أدركت هل يسألونه: الناس أن املتنبي أراد والذي املجيب، هو ليس مجاب
هذا، أطلب. ما إىل أصل لم أظفر، لم أبلغ لم أدرك، لم ويقول: فيجيب بغيتك؟ إىل وصلت
جعل جني: ابن وقال لفظهما. عىل علمني صارا قد ألنهما حرفان؛ وهما ولم هل وأعرب
ويجوز قال: نفي، حرف و«لم» استفهام حرف و«هل» فجرهما اسمني و«لم» «هل»
النابغة: كقول للقافية. تحريكه إىل احتيج إذا الساكن كرسة «لم» يف الكرسة تكون أن

هو: بيت من (قطعة قد»؛ «وكأن

ق��ِد) وك��أْن ب��ِرح��ال��ن��ا تَ��ُزْل ل��م��ا رك��ابَ��ن��ا أنَّ غ��ي��ر ال��تَّ��رح��ُل أِزَف

ودكها كأن ثريدة يف لك هل — األعرابي — الدقيش ألبي قلت: قال: الخليل وحكى
الدقيش أبو األزهري: (قال أُرسعه. — أوحاه لهل الجواب أسد فقال: الضياون؟ عيون
ما قلت: أدري. ال فقال: الدقش؟ ما الدقيش أبا سألت يونس: قال الدقش، واسمه كنية
واألسماء الكنى إنما قال: هو؟ ما تعرف ال بما فاكتنيت قلت: هذا. وال فقال: الدقيش؟
كيف له: فقلت مريض وهو األعرابي الدقيش أبي عىل دخلت زيد: أبو وقال عالمات.
زمان سوء؛ زمان يف وأنا أجد، ال ما وأشتهي أشتهي ال ما أجد قال الدقيش؟ أبا يا تجدك
دويبة أو الذكر السنور ضيون: جمع والضياون يَِجد. لم جاد ومن يَُجد، لم وجد من

تشبهه.)
الرزق طلب عن العجز أن توهموا باملديح قصدناهم الذين القوم إن يقول: (872)
إىل يدعو قد التقرب بعض ألن ذلك؛ يتوهموا أن يف الحق ولهم قال: ثم إليهم. قربنا

إليه. محتاًجا عاجًزا توهمك إنسان إىل تقربت إذا ألنك التهمة،
وأعطى. الحق أخذ إذا أنصف األعرابي: ابن قال الحق. إعطاء اإلنصاف: (873)
لنفسك. تستحق كالذي الحق من تعطيه أي النصف، نفسك من تعطيه أن وتفسريه قال:
أقارب، كانوا ولو الناس بني التقاطع إىل يدعو اإلنصاف ترك إن يقول: القرابة. والرحم:
لم ألنهم ذكرهم؛ الذين القوم عن إعراضه إىل يشري بينهم؟! قرابة ال بمن الظن فما

اآلخر: قول من وهذا لهم، قصده يف ينصفوه

يَ��ْع��ِق��ُل ك��اَن إن ال��ِه��ْج��َراِن َط��َرِف َع��َل��ى َوَج��ْدتَ��ُه أَخ��اَك تُ��نْ��ِص��ْف َل��ْم أنْ��َت إذَا
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يقول: تزورهم. فاعل وأيد السيوف. يعني القاطع، أي خذوم؛ جمع الخذم: (874)
لم إذا يعني السيوف. صحبة يف ونشأت القتال ألفت قد بأيد إال ذلك بعد أزورهم فال

محاربًا. إال أزورهم ال فإني ينصفوا
من يقول: قاضية. فاعل حده أي وشفرته: الخذم. للمصقولة بيان كل: من (875)

واملظلوم. الظالم الفريقني، بني باملوت شفرته تقيض سيف كل
اليد، قرص والكزم: الكرم. ضد األصل، خسة واللؤم: مقابضها. قوائمها: (876)
ال التي أيدينا يف إال وقعت فما السيوف قوائم صنا يقول: خطامها. قرص كزماء: وناقة
أيدينا نشأت أربابها ونحن بالسيوف العمل يحسنون ال أنهم يعني قرص: وال فيها لؤم
والقرص اللؤم مواقع هي التي أيديهم يف فتقع سيوفنا يسلبونا لم إنهم واملعنى: معها.

الحاجة. بلوغ عن
عليها شق ما العني عىل هون يقول: رؤيته. صعبت ما منظره: شق ما (877)
بما شبيه اليقظة يف تراه ما ألن الحلم؛ يف تراه وهبك املكاره، من تراه مما إليه النظر
بفتح — منظره وروي: يكونا. لم فكأنهما يزوالن، ثم قليًال يمكثان ألنهما املنام، يف تراه
عىل والضمري إليه. النظر باقتضائه ويفتحه البرص يشق الذي اليشء املراد: فيكون الراء
هذا، من شيئًا جني ابن يعرف ولم الواحدي: قال «ما». ل األوىل الرواية وعىل للبرص، هذا
برصك عىل هون البيت: ومعنى قال: للبرص، الفعل شقوًقا، امليت برص شق يقال: وقال:
الصواب. عن والبعد الفساد غاية يف — تراه كما — كالم وهذا … النزع ومقاساة شقوقه
والحرشجة النزع ومقاساته شقوقه برصك عىل هون جني: ابن قول القطاع: ابن وقال
أحالم، األيام كرور الحكيم: قول من وهو العكربي: قال كالحلم. الحياة فإن صحيح،

وآالم. أسقام وغذاؤها
بشكواك، فتشمته وشدة رض من بساحتك ينزل ما أحد إىل تشك ال يقول: (878)
التربيزي: وعبارة فتأكله. يموت أن ترقب التي الطري إىل الجريح كشكوى شكواك فتكون
الطري عليه اجتمعت جريح كمثل فهو إليهم حاله شكا فمن بعض، أعداء بعضهم الناس
والرخم — غراب جمع — الغربان ألن رحمة؛ عنده ليس من إىل يشكو فهو لحمه. لتأكل
ليأكال الجريح حول يجتمعان إنما — الخسيسة الجوارح من طائر رخمة؛ جمع —

لحمه.
فإنهم إليك؛ بابتسامهم تغرت وال منهم، حذرك واسرت الناس احذر يقول: (879)
قول من وهذا العكربي: قال والخداع. الغدر من لك يبدون ال ما قلوبهم يف يضمرون

بعض. إىل بعض شكوى السياسة من وليس متغلب، كله الحيوان الحكيم:
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الوفاء ترى ال يقول: يوجد. يكاد فال عز اليشء: وأعوز ونقص. قل غاض: (880)
إذا أي قسم؛ وال إخباٍر يف الصدق يوجد وال به. يِف لم بيشء أحد وعدك إذا أي عدة؛ يف

يصدق. لم حلف وإذا فيه، يصدق لم بيشء أحد أخربك
باملهالك والتمرس املفاوز جوب يف لذته جعل سبحانه هللا أن من يتعجب (881)
الرشيفة النفس الحكيم: قول من وهو العكربي: قال النفوس. ألم غاية وهو واقتحامها

ركوبها. عن الخلق تعجز حالة وهذه البقاء، أماكن لدركها بقاء املوت ترى
تحطم التي أي الحطمة؛ جمع الطاء: وبفتح حطوم، جمع بالضم: الحطم (882)

نفيس. وصرب يروى: جسمي، وصرب به. أملت من
وقت، هو التقدير: إن تقول: أو الخرب. محذوف مبتدأ فهو وقت، يل أي وقت: (883)
أهل مخالطة يف يضيع وقت هو أو وقت يل يقول: محذوف. مبتدأ خرب «وقت» فيكون
عمري مدة وليت بصحبتهم، الوقت يضيع أنذال سفلة ألنهم ومصاحبتهم؛ الدهر هذا
دهره أهل من يشكو قدره. حق الرجل تقدر التي السالفة األمم من أخرى أمة يف كانت

معارشتهم. يف وقته ضياع عىل ويتأسف
وجدته الدهر حدثان يف جاءوا السالفة األمم من الزمان بني إن يقول: (884)
وقد يرسنا. ما عنده نجد فلم وخرف هرم وقد أتيناه ونحن يفرحون، بما وأتاهم فرسهم

فقال: اللفظ وجنس املعنى هذا البستي الفتح أبو أخذنا

َوال��خ��َرِف ��يْ��ِب ال��شَّ بَ��ْع��َد أت��ي��ن��اُه َف��ق��د ُم��ْخ��تَ��رًف��ا ال��دَّْه��ِر ِف��ي نَ��ِج��ْد ل��م إْن َغ��ْرَو ال

قال: من قول إىل بيته يف املتنبي نظر وقد

ال��َخ��َرُف ب��ِه أْوَدى َوق��د أم��س��ى ف��اآلَن َج��ذٌَع َدْه��ُرن��ا إذْ َع��َدٍم ِف��ي َون��ح��ُن

املطر وهي الديمة، جمع والديم: — منه نثر ما أي — منثوره أي نثره: (885)
األمري صريني قد لهم: يقول كأنه عليهم نثر ما لكثرة الورد أن يريد سكون، يف الدائم

كذلك. نراه ألنا قاله؛ فيما الورد صدق قد يقول: مطًرا.
املخضوب، البنان بها يشبه حمراء ثمرة له شجر والعنم: مازج. يروى: مائج: (886)

النابغة: قال
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يُ��ْع��َق��ِد ل��ْم أْغ��ص��اِن��ِه َع��َل��ى َع��نَ��ٌم َك��أَنَّ��ُه اْل��بَ��نَ��اِن َرْخ��ص ��ٍب ب��ُم��َخ��ضَّ

بعد.) يدرك لم يريد يعقد: (لم
كثرة يريد العنم. من بحر — نثره عند الورد بهذا مائج وهو — الهواء كأن يقول:

كثرة. مائه مثل العنم حوى قد بحر كأنه صار حتى الهواء، يف الورد
أعدائه يف يفرقها أي السيوف؛ ينثر الذي هو الورد هذا نثر الذي إن يقول: (887)
إذا أي حكم؛ وهو يقوله قول كل وينثر — دم فكأنها بالدم متلطخة أي — دم وهي
تقول: كما املعنى، عىل معطوف أنه فعىل «كل» نصب ومن هذا، حكمة. قال قوًال قال
قراءة يف يريد ْمَس﴾ َوالشَّ َسَكنًا اللَّيَْل ﴿َوَجاِعَل تعاىل: قوله ومنه وعمًرا، زيٍد ضارُب هذا

الشمس. وجعل معنى: عىل عامر وابن عمرو وأبي الحرميني
فصل ويقال: التامات. والسابغات: الواحدي: قال قبله. ما عىل عطف الخيل: (888)
أو بذهب األنواع بني فصل ثم نوع مع نوع كل فجعل الخرز أنواع فيه نظم إذا العقد
عقد فيقال: تفصيًال، العقد نظم يسمى ثم العقود، تفصيل يف األصل هو هذا آخر، يشء

القيس: امرئ قول ومنه منظوًما. كان إذا مفصل:

��ِل ال��م��ف��صَّ ال��ِوَش��اِح أث��ن��اء تَ��َع��رَُّض

وصدره: معلقته، (من

ت��ع��رََّض��ْت) ال��س��م��اء ف��ي ال��ث��ري��ا م��ا إذَا

جمعها وجعل بالخيل، جمعها من تمكن أي بالخيل: األشياء هذه جمع أنه واملعنى
يفرقها أي — الخيل ينثر إنه يقول: العقد. كتفصيل ذلك فجعل أنواع، ألنها تفصيًال؛
والنقم ألوليائه النعم من ذكرها التي األشياء هذه بها جمع أنه ذكر ثم — الغارة يف
«الخيل»، عىل عطف عنده «النعم» أن كالمه من ويؤخذ الواحدي، كالم انتهى ألعدائه.
يف — يفرقها أي — الخيل ينثر والذي أي «السيوف» عىل عطًفا جعلها األوجه ولكن

أعدائه. عىل والنقم أوليائه عىل النعم ينثر والذي بها، فينظمها الضياع
يده إن يقول: للورد. «منه» يف والضمري «يرنا»، ل ثاٍن مفعول منه: أحسن (889)
— يده يشكو الورد كان فإن — والدراهم الدنانري يريد — الورد من أحسن هو ما تنثر

يده. جود من سلم منه أحسن شيئًا فلرينا — نثرته ألنها
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نثرت ما أفضل لست للورد: قل يقول: السوء. عنه تدفع رقية رقاه عوذه: (890)
فنثرك بذلك. بذله سعة يرون حني الناس أعني تصيبه أن خشيت وإنما امللك، هذا يد

له. قيمة ال بما يجود رأوه إذا أعينهم من لكرمه وقاية
يعان» «بها جني: ابن رواها يصاب: وبها عوذت. عامله له مفعول خوًفا: (891)
إىل عينًا أصاب وقوله: العني. أصابته إذا ومعيون؛ معني فهو الرجل عني قولهم: من
وهذه الواحدي: قال بها. يصاب عينًا هللا أعمى يقول: أصاب. فاعل وعمى: دعاء. آخره
إنما العكربي: قال األوصاف. أهل من املتنبي وليس مليحة، غري الورد نثر يف األبيات
واالرتجال البديهة يف له يأتي الذي هذا وإنما فن، كل يف األوصاف يحسن ممن املتنبي
جني ابن الفتح أبو كان ولو به، يعتد فال — غريه أو رشاب عىل يكون وقت يف أو —

شعره. من أسقطه لكان صوابًا عمل
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العدو أن وبلغه وثالثمائة، أربعني سنة السنَبُوس يف الروم لقاء عىل الدولة سيف وعزم
الجيش: بحرضة الطيب أبو فأنشد أصحابه، فتهيبتهم ألًفا، أربعني يف

اْإلِذْنَ��ا1 َس��اِك��ِن��َه��ا َغ��يْ��َر ِف��ي��َه��ا َونَ��ْس��أَُل َم��ْغ��نَ��ى َل��َه��ا نُ��ِح��بُّ م��ا ِديَ��اًرا تَ��ُزوُر
ال��ظَّ��نَّ��ا2 ِب��َه��ا اْل��ُم��ْح��ِس��نُ��وَن اْل��ُك��َم��اُة َع��َل��يْ��َه��ا اْل��َم��َدى َل��نَ��ا اْآلِخ��ذَاِت إَِل��يْ��َه��ا نَ��ُق��وُد
يُ��ْك��نَ��ى3 َوَال َل��َه اْإلِ يُ��ْس��َم��ى الَّ��ِذي َونُ��ْرِض��ي اْل��َه��َوى اْل��َح��َس��ِن أَبَ��ا يُ��ْك��نَ��ى الَّ��ِذي َونُ��ْص��ِف��ي
ُع��ْدنَ��ا4 َخ��ْل��َف��نَ��ا أَْرَض��ُه��ْم تَ��َرْك��نَ��ا َم��ا إِذَا أَنَّ��نَ��ا ��ِق��يُّ��وَن ال��شَّ ال��رُّوُم َع��ِل��َم َوَق��ْد
َوال��طَّ��ْع��نَ��ا5 ��ْرَب ال��ضَّ َح��اَج��اِت��نَ��ا إَِل��ى َل��ِب��ْس��نَ��ا اْل��َوَغ��ى ِف��ي َح َص��رَّ اْل��َم��ْوُت َم��ا إِذَا َوأَنَّ��ا
��نَّ��ا6 َه��لُ��مِّ ��يُ��وِف: ِل��ل��سُّ َوُق��ْل��نَ��ا إَِل��يْ��نَ��ا ِل��َق��اُؤُه اْل��َح��ِب��ي��ِب َق��ْص��َد َل��ُه َق��َص��ْدنَ��ا
َه��نَّ��ا7 َوِم��ْن َع��َل��يْ��نَ��ا َه��نَّ��ا ِم��ْن تَ��َك��دَّْس��َن بَ��ْع��َدَم��ا اْألَِس��نَّ��َة َح��َش��ْونَ��اَه��ا َوَخ��يْ��ٍل
َع��نَّ��ا8 ِب��َه��ا ُض��ِربْ��َن تَ��َع��اَرْف��نَ��ا ��ا َف��َل��مَّ َج��َه��اَل��ًة ��يَ��اِط ِب��ال��سِّ إَِل��يْ��نَ��ا ُض��ِربْ��َن
اْل��يُ��ْم��نَ��ى9 يَ��ُدَك تَ��ْش��تَ��ِه��ي َم��ا إَِل��ى نُ��بَ��اِر َل��ْم��َس��ًة اْل��َج��ي��َش ِب��نَ��ا َواْل��ُم��ْس اْل��ُق��َرى تَ��َع��دَّ
��ْخ��نَ��ا10 ال��سُّ ال��بَ��اِرَد نُ��تْ��ِب��ُع أُنَ��اٌس َونَ��ْح��ُن ِدَم��اُؤُه��ْم ال��لُّ��َق��اِن َف��ْوَق بَ��َرَدْت َف��َق��ْد
ال��لُّ��ْدنَ��ا11 اْل��َق��نَ��ا ��َراِب ال��ضِّ َق��بْ��َل نَ��ُك��ْن َف��َدْع��نَ��ا ِف��ي��ِه��ِم اْل��َع��ْض��َب ْوَل��ِة ال��دَّ َس��يْ��َف ُك��ن��َت َوإِْن
أَْغ��ن��ى12 َوْح��َدُه أَنَّ��ُه َل��ْو الَّ��ِذي َوأَنْ��َت نُ��ْص��َرًة َل��َك نَ��أْتَ��ِل��ي َال اْألَُل��ى َف��نَ��ْح��ُن
ِب��اْألْدنَ��ى13 اْل��َع��يْ��ِش ِم��َن أَْرَض��ى َال َق��اَل: َوَم��ْن اْل��ُع��َال ِع��نْ��َدَك يَ��بْ��تَ��ِغ��ي َم��ْن ال��رََّدى يَ��ِق��ي��َك
َم��ْع��نَ��ى14 أَْه��ِل��َه��ا َوَال نْ��يَ��ا ِل��ل��دُّ يَ��ُك َوَل��ْم ال��لُّ��َه��ا َوَال َم��اءُ ال��دِّ تَ��ْج��ِر َل��ْم َف��َل��ْوَالَك
أَْم��نَ��ا15 اْل��َف��تَ��ى َرآُه َم��ا إِالَّ اْألَْم��ُن َوَم��ا اْل��َف��تَ��ى تَ��َخ��وََّف��ُه َم��ا إِالَّ اْل��َخ��ْوُف َوَم��ا
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املهر وكان مهرها، معها وفرًسا ورمًحا ديباج ثياب له أهدى وقد يمدحه وقال
أحسن:

ِص��َوانَ��َه��ا16 اْل��ِه��بَ��اُت َك��اَن نُ��ِش��َرْت إِذَا ِح��َس��انَ��َه��ا يَ��ُص��وُن َم��ا َك��ِري��ٍم ِث��يَ��اُب
َوِق��يَ��انَ��َه��ا17 نَ��ْف��َس��َه��ا َع��َل��يْ��نَ��ا َوتَ��ْج��لُ��و ُم��لُ��وَك��َه��ا ِف��ي��َه��ا ال��رُّوِم َص��نَ��اُع تُ��ِري��نَ��ا
َزَم��انَ��َه��ا18 إِالَّ اْألَْش��يَ��اءَ َرِت َف��َص��وَّ َوْح��َدَه��ا اْل��َخ��يْ��َل تَ��ْص��ِوي��ُرَه��ا يَ��ْك��ِف��َه��ا َوَل��ْم
َح��يَ��َوانَ��َه��ا19 أَنْ��َط��َق��ْت َم��ا أَنَّ��َه��ا ِس��َوى ٍر ُم��َص��وِّ ف��ي ُق��ْدَرًة ادََّخ��َرتْ��َه��ا َوَم��ا
َوِط��َع��انَ��َه��ا20 َك��رَّاِت��َه��ا َويُ��ذِْك��ُرَه��ا َق��دَُّه��ا اْل��َف��َواِرَس يَ��ْس��تَ��ْغ��ِوي َوَس��ْم��َراءُ
َوِس��نَ��انَ��َه��ا21 ��َه��ا ُزجَّ ِف��ي��َه��ا يُ��َركِّ��ُب نَ��بَ��اتُ��َه��ا َوَك��اَد ��ْت تَ��مَّ ُرَديْ��ِن��يَّ��ٌة
َف��َع��انَ��َه��ا22 أَْع��َج��بَ��تْ��ُه َم��ْن َخ��ْل��َق��َه��ا َرأَى ��ِه َع��مِّ ُدوَن َخ��الُ��ُه َع��ِت��ي��ٍق َوأُمُّ
َوَزانَ��َه��ا23 اْل��بَ��ِص��ي��ِر َع��يْ��ِن ِف��ي َوَش��انَ��تْ��ُه َوبَ��انَ��َه��ا بَ��ايَ��نَ��تْ��ُه َس��ايَ��َرتْ��ُه إِذَا
أََم��انَ��َه��ا؟24 ِس��َواَي تُ��ْع��ِط��ي َوَال َوَش��رِّي َش��رََّه��ا اْل��َخ��يْ��ُل تَ��أَْم��ُن َال الَّ��ِت��ي َف��أَيْ��َن
ِع��نَ��انَ��َه��ا25 يَ��َديَّ يُ��ْس��َرى َخ��َف��َض��ْت إِذَا َخ��اِئ��بً��ا ال��رُّْم��َح تَ��ْرِج��ُع َال الَّ��ِت��ي َوأَيْ��َن
َم��َك��انَ��َه��ا؟26 تَ��َراِن��ي َال نُ��ْع��َم��ى َل��َك َف��َه��ْل َم��َك��انَ��ُه أََراَك َال ثَ��نَ��اءٌ ِل��ي َوَم��ا

الطيب أبو وخرج الدولة، سيف بدار أحاط حتى بحلب نهر وهو قويق نهر ومد
مرتجًال: الطيب أبو فقال فرسه صدر إىل املاء فبلغ عنده من

َويَ��ْح��َم��ُدونَ��ُه27 ال��نَّ��اُس ��َه��ا يَ��ذُمُّ ُدونَ��ُه ِب��َح��اٌر اْل��بَ��ْح��َر ذَا ��َب َح��جَّ
َق��ِري��نَ��ُه؟28 تُ��َرى أَْن اْش��تَ��َه��يْ��َت أَِم َم��ِع��ي��نَ��ُه؟ َح��َس��ْدتَ��نَ��ا َه��ْل َم��اءُ يَ��ا
َق��ِط��ي��نَ��ُه؟29 ُم��َك��ثِّ��ًرا ُزْرتَ��ُه أَْم يَ��ِم��ي��نَ��ُه؟ ِل��ْل��ِغ��نَ��ى انْ��تَ��َج��ْع��َت أَِم
يَ��ْك��ِف��ي��نَ��ُه30 َواْل��َق��نَ��ا اْل��ِج��يَ��اَد إِنَّ ُح��ُص��ونَ��ُه ُم��َخ��نْ��ِدًق��ا ِج��ئْ��تَ��ُه أَْم
ُع��ونَ��ُه31 ��ْت تَ��َوفَّ ال��رَّْوِض َوَع��اِزِب َس��ِف��ي��نَ��ُه ُج��ِع��َل��ْت لُ��جٍّ ُربَّ يَ��ا
َرنِ��ي��نَ��ُه32 أَْك��ثَ��َرْت َك��أٍْس َوَش��ْرِب ُج��نُ��ونَ��ُه أَذَْه��بَ��ْت ُج��نُ��وٍن َوِذي
َع��ِري��نَ��ُه33 أَْوَل��َج��َه��ا َوَض��يْ��َغ��ٍم أَِن��ي��نَ��ُه ِغ��نَ��اءَُه َوأَبْ��َدَل��ْت
ُج��ُف��ونَ��ُه34 ��ًدا ُم��َس��هِّ يَ��ُق��وُدَه��ا َج��ِب��ي��نَ��ُه أَْوَط��أََه��ا َوَم��ِل��ٍك
َط��ِع��ي��نَ��ُه35 ِب��َط��ْع��ِن��ِه ُم��َش��رًِّف��ا ُش��ئُ��ونَ��ُه ِب��نَ��ْف��ِس��ِه ُم��بَ��اِش��ًرا

َم��أُْم��ونَ��ُه36 ثَ��ْوِب��ِه ِف��ي َم��ا َع��ِف��ي��َف
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نُ��ونَ��ُه38 بَ��ْح��ٍر ُك��لُّ يَ��ُك��وُن بَ��ْح��ٌر َم��يْ��ُم��ونَ��ُه37 تَ��اِج��ِه ِف��ي َم��ا أَبْ��يَ��َض
تَ��ُك��ونَ��ُه39 أَْن ��َم��ُس ال��شَّ تَ��َم��نَّ��ى َش��ْم��ٌس

ِس��ي��نَ��ُه40 تُ��ِت��مَّ أْن َق��بْ��َل يُ��ِج��بْ��َك ِل��تَ��ْس��تَ��ِع��ي��نَ��ُه َس��يْ��ُف؛ يَ��ا تَ��دُْع: إِْن
َوِدي��نَ��ُه41 نَ��ْف��َس��ُه ِم��نْ��ُه��ْم َص��اَن َم��ْن تَ��ْم��ِك��ي��نَ��ُه أَْع��َداِئ��ِه ِم��ْن أََداَم

وأنشده وثالثمائة وأربعني خمس سنة الروم بلد من منرصفه عند يمدحه وقال
بآمد: إياها

ال��ثَّ��اِن��ي42 اْل��َم��َح��لُّ َوْه��َي ٌل أَوَّ ُه��َو ��ْج��َع��اِن ال��شُّ َش��َج��اَع��ِة َق��بْ��َل ال��رَّأُْي
َم��َك��اِن43 ُك��لَّ اْل��َع��ْل��يَ��اءِ ِم��َن بَ��َل��َغ��ْت ِم��رٍَّة ِل��نَ��ْف��ٍس اْج��تَ��َم��َع��ا ُه��َم��ا َف��ِإذَا
اْألَْق��َراِن44 تَ��َط��اُع��ِن َق��بْ��َل ِب��ال��رَّأِْي أَْق��َرانَ��ُه اْل��َف��تَ��ى َط��َع��َن َوَل��ُربَّ��َم��ا
اْإلِنْ��َس��اِن ِم��َن َش��َرٍف إَِل��ى أَْدنَ��ى َض��يْ��َغ��ٍم أَْدنَ��ى َل��َك��اَن اْل��ُع��ُق��وُل َل��ْوَال
ال��ُم��رَّاِن45 َع��َواِل��َي ال��ُك��َم��اِة أَيْ��ِدي َوَدبَّ��َرْت ال��نُّ��ُف��وُس تَ��َف��اَض��َل��ِت َوَل��َم��ا
َك��اْألَْج��َف��اِن46 َل��ُك��نَّ ُس��ِل��ْل��َن ��ا َل��مَّ َوَم��َض��اُؤُه ُس��يُ��وِف��ِه َس��ِم��يُّ َل��ْوَال
ِن��ْس��يَ��اِن؟47 أْم ذَاَك اْح��ِت��َق��اٍر أَِم��ِن ُدَرى َم��ا َح��تَّ��ى ِب��ِه��نَّ اْل��ِح��َم��اَم َخ��اَض
َزَم��اِن48 ُك��لِّ َوأَْه��ُل ال��زََّم��اِن أَْه��ُل اْل��ُع��َال ف��ي َم��َداُه َع��ْن ��َر َف��َق��صَّ َوَس��َع��ى
اْل��ِف��تْ��يَ��اِن49 َم��َج��اِل��ُس ��ُروَج ال��سُّ أَنَّ َوِع��نْ��َدُه اْل��بُ��يُ��وِت ِف��ي اْل��َم��َج��اِل��َس تَ��ِخ��ذُوا
اْل��َم��يْ��َداِن50 ِف��ي ال��طَّ��ْع��ِن َغ��يْ��ُر ـ��َه��يْ��َج��اءِ ـْ ال�� ِف��ي َوال��طَّ��ْع��ُن اْل��َوَغ��ى ال��لَّ��ِع��َب ��ُم��وا َوتَ��َوهَّ
َواْألَْوَط��اِن51 اْل��َع��اَداِت إَِل��ى إِالَّ يَ��ُق��ْد َوَل��ْم ال��طِّ��َع��اِن إَِل��ى اْل��ِج��يَ��اَد َق��اَد
اْألَْح��َزاِن52 َع��َل��ى َص��اِح��ِب��ِه َق��ْل��ِب ِف��ي ِب��ُح��ْس��ِن��ِه يُ��ِغ��ي��ُر َس��اِب��َق��ٍة ابْ��ِن ُك��لُّ
اْألَْرَس��اِن53 َع��ِن يُ��ْغ��ِن��ي َف��ُدَع��اُؤَه��ا اْل��وََغ��ى ِب��آَداِب ُرِب��َط��ْت ُخ��لِّ��يَ��ْت إِْن
ِب��اْآلذَاِن54 يُ��بْ��ِص��ْرَن َف��َك��أَنَّ��َم��ا ُغ��بَ��اُرُه اْل��ُع��يُ��وَن َس��تَ��َر َج��ْح��َف��ٍل ِف��ي
َداِن55 َق��ِري��ٌب َل��ُه اْل��بَ��ِع��ي��ِد ُك��لُّ ��ٌر ُم��َظ��فَّ ال��بَ��ِع��ي��َد اْل��بَ��َل��َد ِب��َه��ا يَ��ْرِم��ي
ال��رَّاِن56 ِب��ِح��ْص��ِن أَيْ��ِديَ��َه��ا يَ��ْط��َرْح��َن َم��نْ��ِب��ٍج ِب��تُ��ْربَ��ِة أَْرُج��َل��َه��ا َف��َك��أَنَّ
اْل��ُف��ْرَس��اِن57 َع��َم��اِئ��َم ِف��ي��ِه يَ��نْ��ُش��ْرَن َس��َواب��ًح��ا ِب��أَْرَس��نَ��اَس َع��بَ��ْرَن َح��تَّ��ى
َك��اْل��ِخ��ْص��يَ��اِن58 َوُه��نَّ اْل��ُف��ُح��وَل يَ��ذَُر بَ��اِرٍد ِم��ْن اْل��ُم��َدى ِم��ثْ��ِل ِف��ي يَ��ْق��ُم��ْص��َن
َوتَ��ْل��تَ��ِق��يَ��اِن59 ِب��ِه تَ��تَ��َف��رَّق��اِن ُم��َخ��لِّ��ٌص َع��َج��اَج��تَ��يْ��ِن بَ��يْ��َن َواْل��َم��اءُ
َك��اْل��ِع��ْق��يَ��اِن60 َوْه��َو اْألَِع��نَّ��َة َوثَ��نَ��ى َح��بَ��ابُ��ُه َوَك��ال��لُّ��َج��يْ��ِن اْألَِم��ي��ُر َرَك��َض
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��ْل��بَ��اِن61 ال��صُّ ِم��َن َل��ُه ��ف��ي��َن ال��سَّ َوبَ��نَ��ى َف��ْوَق��ُه اْل��َغ��َداِئ��ِر ِم��َن اْل��ِح��بَ��اَل َف��تَ��َل
اْألَْل��َواِن62 َح��َواِل��َك اْل��بُ��ُط��وِن ُع��ْق��َم َق��َواِئ��ٍم ِب��َغ��يْ��ِر َع��اِديَ��ًة َوَح��َش��اُه
اْل��ِغ��ْزَالِن63 َم��َراِب��ُض اْل��ِح��َس��اِن تَ��ْح��َت َك��أَنَّ��َه��ا اْل��ُخ��يُ��وُل َس��بَ��ِت ِب��َم��ا تَ��أِْت��ي
اْل��ِح��ْدثَ��اِن َوَط��َواِرِق َدْه��ِرِه ِم��ْن ِألَْه��ِل��ِه يُ��ِذمَّ أَْن تَ��َع��وََّد بَ��ْح��ٌر
َح��ْم��َداِن64 بَ��ِن��ي َواْس��تَ��ثْ��نَ��ى َراَع��اَك اْل��َوَرى ِم��َن أَذَمَّ َوإِذَا َف��تَ��َرْك��تَ��ُه
ال��تِّ��ي��َج��اِن65 ذَِوي َع��َل��ى ُروِع ال��دُّ ِذَم��َم َص��اِرٍم أَبْ��يَ��َض ِب��ُك��لِّ اْل��ُم��ْخ��ِف��ِري��َن
��اِن66 ال��شَّ َع��ِظ��ي��ِم َع��َل��ى ُم��تَ��َواِض��ِع��ي��َن ُم��ْل��ِك��ِه��ْم َك��ثَ��اَف��ِة َع��َل��ى ُم��تَ��َص��ْع��ِل��ِك��ي��َن
��ْرَح��اِن67 ال��سِّ َوِربْ��َق��ِة ال��ظَّ��ِل��ي��ِم أََج��ِل ��ٍم ُم��َط��هَّ ُك��لِّ ِظ��َالَل يَ��تَ��َق��يَّ��لُ��وَن
اْألَْديَ��اِن68 َس��اِئ��َر ِدي��نُ��َك َوأَذَلَّ َع��نْ��َوًة اْل��َم��نَ��اِص��ُل ِل��ُم��نْ��ُص��ِل��َك َخ��َض��َع��ْت
اْإلِْم��َك��اِن ِم��َن ُم��ْم��تَ��ِن��ٌع ��يْ��ُر َوال��سَّ َغ��َض��اَض��ٌة ال��رُُّج��وِع َوِف��ي ُروِب ال��دُّ َوَع��َل��ى
اْإلِيْ��َم��اِن َع��َل��ى ُم��ْج��تَ��ِم��ٌع َواْل��ُك��ْف��ُر ِب��اْل��َق��نَ��ا اْل��َم��َس��اِل��ِك َض��يِّ��َق��ُة َوال��طُّ��ْرُق
اْل��ِع��ْق��بَ��اِن69 َم��نَ��اِك��ِب بَ��يْ��َن يَ��ْص��َع��ْدَن َك��أَنَّ��َم��ا اْل��َح��ِدي��ِد ُزبَ��ِر إَِل��ى نَ��َظ��ُروا
اْل��َح��يَ��َواِن70 ِم��َن َل��يْ��َس��ْت َف��َك��أَنَّ��َه��ا نُ��ُف��وَس��َه��ا اْل��ِح��َم��اُم يُ��ْح��ِي��ي َوَف��َواِرٍس
اثْ��نَ��اِن71 ِف��ي��ِه ��يْ��َف ال��سَّ َك��أَنَّ َض��ْربً��ا ال��ذَُّرا ِف��ي ِدَراًك��ا تَ��ْض��ِربُ��ُه��م ِزْل��َت َم��ا
ِب��أََم��اِن72 ُج��ُس��وُم��ه��ْم إَِل��يْ��َك َج��اءَْت َك��أَنَّ��َم��ا َواْل��ُوُج��وَه اْل��َج��َم��اِج��َم َخ��صَّ
ِم��ْرنَ��اِن73 َح��ِن��يَّ��ٍة ُك��لَّ يَ��َط��ئُ��وَن َوأَْدبَ��ُروا َع��نْ��ُه يَ��ْرُم��وَن ِب��َم��ا َف��َرَم��ْوا
َوِس��نَ��اِن74 وُم��َه��نَّ��ٍد ��ٍف ب��ُم��ثَ��قَّ ��ًال ُم��َف��صَّ ��َح��اِب ال��سَّ َم��َط��ُر يَ��ْغ��َش��اُه��ُم
ِب��اْل��ِح��ْرَم��اِن75 َع��اَد َم��ْن آَم��اَل��ُه ِم��نْ��ُه��ُم َوأَْدَرَك أََم��لُ��وا الَّ��ِذي ُح��ِرُم��وا
اْإلِْخ��َواِن76 َع��ِن ُم��ْه��َج��تُ��ُه َش��َغ��َل��تْ��ُه ثَ��اِئ��ٍر ُم��ْه��َج��َة َش��َغ��ْل��َن ال��رَِّم��اُح َوإِذَا
اْل��َع��اِن��ي77 َوَق��لَّ ِب��َه��ا اْل��َق��ِت��ي��ُل َك��ثُ��َر َق��َواِض��ٌب اْل��ِع��َواِد َع��ِن َع��اَق َه��يْ��َه��اَت
ال��رَّْح��َم��ِن78 َط��اَع��ِة ِف��ي َف��أََط��ْع��نَ��ُه ِف��ي��ِه��ِم اْل��َم��نَ��ايَ��ا أََم��َر َوُم��َه��ذٌَّب
اْل��ِغ��ْربَ��اِن79 ��َة ُم��ِس��فَّ ِف��ي��ِه َف��َك��أَنَّ ُش��ُع��وُرُه��ْم اْل��ِج��بَ��اِل َش��َج��َر َس��وََّدْت َق��ْد
اْألَْغ��َص��اِن80 ِف��ي ال��نَّ��اَرنْ��ُج َف��َك��أَنَّ��ُه اْل��َق��اِن��ي ال��نَّ��ِج��ي��ُع اْل��َوَرِق َع��َل��ى َوَج��َرى
اْل��َج��ْم��َع��اِن81 اْل��تَ��َق��ى إِذَا َك��ُق��لُ��وِب��ِه��نَّ ُق��لُ��وبُ��ُه��ْم الَّ��ِذي��َن َم��َع ��يُ��وَف ال��سُّ إِنَّ
َج��بَ��اِن82 ُك��لِّ ِب��َك��فِّ اْل��َج��بَ��اِن ِم��ثْ��َل ِه َح��دِّ َج��َراءَِة َع��َل��ى اْل��ُح��َس��اَم تَ��ْل��َق��ى
ال��نِّ��ي��َراِن83 َم��َواِق��َد اْل��ُم��لُ��وِك ِق��َم��َم َوَص��يَّ��َرْت اْل��ِع��َم��اَد اْل��َع��َرُب ِب��َك َرَف��َع��ْت
َع��ْدنَ��اِن84 إَِل��ى أَْص��ِل��ِه��ِم أَنْ��َس��اُب َوإِنَّ��َم��ا إَِل��يْ��َك َف��ْخ��ِرِه��ِم أَنْ��َس��اُب

1488



النون قافية

ِب��اْإلِْح��َس��اِن85 َق��تْ��َالَك ِم��ْن أَْص��بَ��ْح��ُت ِب��َس��يْ��ِف��ِه أََراَد َم��ْن يُ��َق��تِّ��ُل َم��ْن يَ��ا
ِل��َس��اِن��ي ِف��ي��َك َح��اَر َم��َدح��تُ��َك َوإِذَا نَ��اِظ��ِري ُدونَ��َك َح��اَر َرأَيْ��تُ��َك َف��ِإذَا

املكتب: يف صباه يف وقال

َواْل��َوَس��ِن86 اْل��َج��ْف��ِن بَ��يْ��َن اْل��َه��ْج��ُر َق َوَف��رَّ بَ��َدِن��ي ال��نَّ��َوى يَ��ْوَم أََس��ًف��ا اْل��َه��َوى أَبْ��َل��ى
يَ��ِب��ِن87 َل��ْم ال��ثَّ��ْوَب َع��نْ��ُه ال��رِّي��ُح أََط��اَرِت إِذَا اْل��ِخ��َالِل ِم��ثْ��ِل ِف��ي ُد تَ��َردَّ ُروٌح
تَ��َرنِ��ي88 َل��ْم إِيَّ��اَك ُم��َخ��اَط��بَ��ِت��ي َل��ْوَال َرُج��ٌل أَنَّ��ِن��ي نُ��ُح��وًال ِب��ِج��ْس��ِم��ي َك��َف��ى

ذلك: سأله وقد التنوخيني بعض لسان عىل صباه يف وقال

ال��زََّم��اِن89 ِل��ُص��ُروِف ادََّخ��َرْت ـ��ِذي ـْ الَّ�� ال��َف��تَ��ى أَنِّ��ي تَ��ْع��َل��ُم ُق��َض��اَع��ُة
يَ��َم��اِن90 َك��ري��ٍم ُك��لَّ أَنَّ َع��َل��ى ِخ��نْ��ِدٍف بَ��ِن��ي يَ��ُدلُّ َوَم��ْج��ِدي
ال��طِّ��َع��اِن91 ابْ��ُن أَنَ��ا ��َراِب ال��ضِّ ابْ��ُن أَنَ��ا ��َخ��اءِ ال��سَّ ابْ��ُن أَنَ��ا ال��لِّ��َق��اءِ ابْ��ُن أَنَ��ا
ال��رَِّع��اِن92 ابْ��ُن أَنَ��ا ��ُروِج ال��سُّ ابْ��ُن أَنَ��ا اْل��َق��َواِف��ي ابْ��ُن أَنَ��ا اْل��َف��يَ��اِف��ي ابْ��ُن أَنَ��ا
��نَ��اِن93 ال��سِّ َط��ِوي��ُل ال��َق��نَ��اِة َط��ِوي��ُل اْل��ِع��َم��اِد َط��ِوي��ُل ال��نِّ��َج��اِد َط��ِوي��ُل
اْل��َج��نَ��اِن94 َح��ِدي��ُد اْل��ُح��َس��اِم َح��ِدي��ُد اْل��ِح��َف��اِظ َح��ِدي��ُد ال��لِّ��َح��اِظ َح��ِدي��ُد
ِرَه��اِن95 ِف��ي َك��أَنَّ��ُه��َم��ا إَِل��يْ��ِه��ْم اْل��ِع��بَ��اِد َم��نَ��ايَ��ا َس��يْ��ِف��ي يُ��َس��اِب��ُق
أََراِن��ي96 َال َه��بْ��َوٍة ِف��ي ُك��نْ��ُت إِذَا اْل��ُق��لُ��وِب َغ��اِم��َض��اِت ُه َح��دُّ يُ��َرى
َك��َف��اِن��ي97 ِل��َس��اِن��ي َع��نْ��ُه نَ��اَب َوَل��ْو ال��نُّ��ُف��وِس ِف��ي َح��َك��ًم��ا َس��أَْج��َع��لُ��ُه

صباه: يف أيًضا وقال

َوإِْع��َالِن��ي98 إِْس��َراِري ِف��ي��ِه اْس��تَ��َوى ثُ��مَّ تَ��ْك��ِرَم��ًة ِم��نْ��ِك َح��تَّ��ى ُح��بَّ��ِك َك��تَ��ْم��ُت
ِك��تْ��َم��اِن��ي99 ِج��ْس��ِم ِف��ي ِب��ِه ُس��ْق��ِم��ي َف��َص��اَر َج��َس��ِدي ِم��ْن َف��اَض َح��تَّ��ى َزاَد َك��أنَّ��ُه

1489



املتنبي ديوان رشح

فقال أسود، رشاب فيها كأًسا عليه فعرض التنوخي إبراهيم بن عيلِّ عىل ودخل
ارتجاًال:

وبَ��يْ��ِن��ي100 بَ��يْ��ِن��ي تَ��ُح��ْل َف��َل��ْم َص��َح��ْوُت اْل��يَ��َديْ��ِن أَْرَع��َش��ِت اْل��َك��أُْس َم��ا إِذَا
َك��ال��لُّ��َج��يْ��ِن101 ُم��ْزٍن َم��اءُ َف��َخ��ْم��ِري ��ى اْل��ُم��َص��فَّ َك��ال��ذََّه��ِب اْل��َخ��ْم��َر َه��َج��ْرُت
اْل��ُح��َس��يْ��ِن102 أَِب��ي اْألَِم��ي��ِر َش��َف��ِة َع��َل��ى تَ��ْج��ِري َوْه��َي ال��زَُّج��اَج��ِة ِم��َن أََغ��اُر
َع��يْ��ِن103 ِب��َس��واِد ُم��ْح��ِدٌق بَ��يَ��اٌض ِف��ي��َه��ا َوال��رَّاُح بَ��يَ��اَض��َه��ا َك��أَنَّ
ِب��َديْ��ِن104 ِم��نْ��ُه نَ��ْف��َس��ُه يُ��َط��اِل��َب ِب��ِرْف��ٍد نُ��َط��اِل��بُ��ُه أَتَ��يْ��نَ��اُه

الطيب أبو وكان طربية، إىل عاد ثم الساحل، إىل سار وقد عمار بن بدر يمدح وقال
له: يعتذر فقال عنه، تخلف قد

أَْع��َل��نَ��ا105 َم��ا َع��اِش��ٍق َش��ْك��َوى َوأََل��ذُّ اْألَْل��ُس��نَ��ا اْل��َك��َالَم َم��نَ��َع َم��ا أَْل��ُح��بُّ
��نَ��ى106 ال��ضَّ ِص��َل��َة َواِص��ِل��ي ُج��ْرٍم َغ��يْ��ِر ِم��ْن اْل��َك��َرى َه��ْج��َر اْل��َه��اِج��ِري اْل��َح��ِب��ي��َب َل��يْ��َت
تَ��َل��وُّنَ��ا107 اْم��تُ��ِق��ْع��َن ��ا ِم��مَّ أَْل��َوانُ��نَ��ا َم��ا تَ��ْدِر َل��ْم َح��لَّ��يْ��تَ��نَ��ا َف��َل��ْو ِب��نَّ��ا
بَ��يْ��نَ��نَ��ا108 اْل��َع��َواِذُل تَ��ْح��تَ��ِرُق أَْش��َف��ْق��ُت َل��َق��ْد َح��تَّ��ى أَنْ��َف��اُس��نَ��ا ��َدْت َوتَ��َوقَّ
ثُ��نَ��ا109 َزْف��َراٍت بَ��يْ��َن ُف��َراَدى نَ��َظ��ًرا أَتْ��بَ��ْع��تُ��َه��ا الَّ��ِت��ي َع��َة اْل��ُم��َودِّ أَْف��ِدي
َديْ��َدنَ��ا110 َف��َص��اَرْت ِب��َه��ا اْع��تَ��َرف��ُت ثُ��مَّ َم��رًَّة اْل��َح��َواِدِث َط��اِرَق��َة أَنْ��َك��ْرُت
َواْل��َم��ْوِه��نَ��ا111 ��َح��ا ال��ضُّ َوَوْق��تَ��يَّ ِف��ي��َه��ا َوَرَك��اِئ��ِب��ي اْل��َف��َال نْ��يَ��ا ال��دُّ ِف��ي َوَق��َط��ْع��ُت
اْل��ُم��نَ��ى112 ��اِر َع��مَّ بْ��ِن بَ��ْدِر ِم��ْن َوبَ��َل��ْغ��ُت ال��نَّ��َدى أَْوَق��َف��ِن��ي َح��يْ��ُث ِم��نْ��َه��ا َوَوَق��ْف��ُت
اْألَْزُم��نَ��ا113 اْل��ِوَع��اءُ َك��اَن َوَل��ْو َع��نْ��ُه ِوَع��اُؤُه يَ��ِض��ي��ُق َج��ًدا اْل��ُح��َس��يْ��ِن ِألَب��ي
يَ��ْج��بُ��نَ��ا114 أَْن َح��ِدي��ثُ��َه��ا اْل��َج��بَ��اَن َونَ��َه��ى ِذْك��ُرَه��ا َع��نْ��َه��ا أَْغ��نَ��اُه َوَش��َج��اَع��ٌة
انْ��ثَ��نَ��ى115 َوَم��ا يَ��ُك��رُّ َوَه��ْل َق��طُّ َك��رَّ َم��ا ِم��ْح��َرٍب ِب��َع��اِت��ِق َح��َم��اِئ��لُ��ُه ِن��ي��َط��ْت
يُ��ْط��َع��نَ��ا116 أَْن َخ��ْل��ِف��ِه ِم��ْن ُم��تَ��َخ��وٌِّف اِم��ِه ُق��دَّ ِم��ْن َوال��طَّ��ْع��ُن َف��َك��أنَّ��ُه
��نَ��ا117 تَ��يَ��قُّ اْألُُم��وِر َغ��يْ��ِب َع��َل��ى َف��َق��َض��ى ِذْه��ِن��ِه ُة ِح��دَّ َع��نْ��ُه ��َم ال��تَّ��َوهُّ نَ��َف��ِت
��نَ��ا118 ُم��تَ��َك��فِّ َخ��َل��َواِت��ِه ِف��ي َف��يَ��َظ��لُّ بَ��َغ��تَ��اِت��ِه ِم��ْن اْل��َج��بَّ��اُر ُع يَ��تَ��َف��زَّ
ُه��نَ��ا119 َل��ُه َف��ثَ��مَّ اْألَْق��َص��ى َواْس��تَ��ْق��َرَب َق��ٌد َل��ُه َف��َس��ْوَف إَِراَدتَ��ُه أَْم��َض��ى
َوأَْل��يَ��نَ��ا120 اْل��َح��ِري��ِر ِم��َن أََخ��فَّ ثَ��ْوبً��ا ِج��ْل��ِدِه بَ��َض��اَض��ِة َع��َل��ى اْل��َح��ِدي��َد يَ��ِج��ُد

1490



النون قافية

اْألَْج��ُف��نَ��ا121 اْل��َف��اِق��َداِت ��يُ��وِف ال��سُّ َف��ْق��ُد ِع��نْ��َدُه اْألَِح��بَّ��ِة َف��ْق��ِد ِم��ْن َوأََم��رُّ
يُ��ْح��ِس��نَ��ا122 َال أَْن اْإلِْح��َس��اُن َوَال يَ��ْوًم��ا ُض��لُ��وِع��ِه بَ��يْ��َن ال��رُّْع��ُب يَ��ْس��تَ��ِك��نُّ َال
ُدوِّنَ��ا123 ِف��ي��ِه َس��يَ��ُك��وُن َم��ا َف��َك��أَنَّ َغ��ٍد ِف��ي َم��ا ِع��ْل��ِم��ِه ِم��ْن ُم��ْس��تَ��نْ��ِب��ٌط
نَ��ا124 َوال��دُّ ِف��ي��ِه اْألْف��َالُك الَّ��ِذي ِم��ثْ��َل إِْدَراِك��ِه َع��ْن اْألَْف��َه��اُم تَ��تَ��َق��اَص��ُر
ُح��يِّ��نَ��ا125 ��ْن ِم��مَّ َداَن ��ْن ِم��مَّ َل��يْ��َس َم��ْن ُط��َل��َق��اِئ��ِه ِم��ْن َق��تْ��َالُه ِم��ْن َل��يْ��َس َم��ْن
ِع��نْ��ِدنَ��ا126 ِم��ْن َوْح��َش��ٌة إَِل��يْ��َه��ا َق��َف��َل��ْت نَ��ْح��َونَ��ا ��َواِح��ِل ال��سَّ ِم��َن َق��َف��ْل��َت ��ا َل��مَّ
ُم��ْس��تَ��ْوِط��نَ��ا127 ��ذَا ال��شَّ ِب��ِه أََق��اَم إِالَّ ِب��َم��ْوِض��ٍع َم��َرْرَت َف��َم��ا ال��طَّ��ِري��ُق أَِرَج
اْألَْغ��ُص��نَ��ا128 إَِل��يْ��َك ُم��َح��يِّ��يَ��ًة َم��دَّْت َق��ابَ��ْل��تَ��َه��ا الَّ��ِت��ي ��َج��ُر ال��شَّ تَ��ْع��ِق��ُل َل��ْو
اْألَْع��يُ��نَ��ا129 ِف��ي��َك َف��أََدْرَن ِب��َه��ا َش��ْوٍق ِم��ْن اْل��ِج��نُّ اْل��ِق��بَ��اِب تَ��َم��اِث��ي��َل َس��َل��َك��ْت
ِب��نَ��ا130 َرَق��َص��ْت َع��اَق��َه��ا َح��يَ��اءٌ َل��ْوَال أَنَّ��َه��ا َف��ِخ��ْل��نَ��ا َم��َراِك��بُ��نَ��ا َط��ِربَ��ْت
َواْل��َق��نَ��ا131 اْل��ُم��َض��اَع��ِف ب��اْل��َح��َل��ِق يَ��ْخ��بُ��بْ��َن َع��َواِب��ٌس َواْل��ِج��يَ��اُد تَ��بْ��ِس��ُم أَْق��بَ��ْل��َت
أَْم��َك��نَ��ا132 َع��َل��يْ��ِه َع��نَ��ًق��ا تَ��بْ��تَ��ِغ��ي َل��ْو ِع��ثْ��يَ��ًرا َع��َل��يْ��َه��ا َس��نَ��اِب��ُك��َه��ا َع��َق��َدْت
َواْل��ُم��نَ��ى133 اْل��َم��ِن��يَّ��ِة بَ��يْ��َن َم��ْوِق��ٍف ِف��ي َخ��َواِف��ٌق َواْل��ُق��لُ��وُب أَْم��ُرَك َواْألَْم��ُر
��نَ��ا134 ال��سَّ ِم��َن َرأَيْ��ُت َم��ا َح��تَّ��ى َوَرأَيْ��ُت ال��ظُّ��بَ��ا ِم��َن َع��ِج��بْ��ُت َم��ا َح��تَّ��ى َف��َع��ِج��بْ��ُت
َم��ْع��ِدنَ��ا135 اْل��َم��َع��اِل��ي َوِم��َن َع��ْس��َك��ٍر ف��ي َع��ْس��َك��ًرا اْل��َم��َك��اِرِم ِم��َن أََراَك إِنِّ��ي
تَ��ْف��ُط��نَ��ا136 أَْن َم��َخ��اَف��ًة تَ��َرْك��ُت َولِ��َم��ا ال��نَّ��َوى َع��َل��ى أَتَ��يْ��ُت ِل��َم��ا اْل��ُف��َؤاُد َف��ِط��َن
َه��يِّ��نَ��ا137 ِم��نْ��ُه َق��اَس��يْ��ُت الَّ��ِذي َل��يْ��َس ُع��ُق��وبَ��ًة َع��َل��يْ��ِه ِل��ي ِف��َراُق��َك أَْض��َح��ى
أَنَ��ا138 ِم��نْ��َه��ا ِب��َع��ِط��يَّ��ٍة ��ِن��ي ِل��تَ��ُخ��صَّ بَ��ْع��ِدَه��ا ِم��ْن َواْح��بُ��ِن��ي َل��َك ِف��ًدى َف��اْغ��ِف��ْر
ال��زِّنَ��ا139 ِب��أَْوَالِد ُم��ْم��تَ��َح��ٌن َف��اْل��ُح��رُّ ِب��َض��لَّ��ٍة ِف��يَّ َع��َل��يْ��َك اْل��ُم��ِش��ي��َر َوانْ��َه
ال��لَّ��ذَْع��نَ��ا140 اْل��َك��َالَم أََخ��ذَ َم��ْج��ِل��ٍس ِف��ي ُم��َع��رًِّض��ا اْل��َك��َالَم َط��َرَح اْل��َف��تَ��ى َوإِذَا
اْل��ُم��ْق��تَ��نَ��ى141 ِب��ئْ��َس ��َع��َراءِ ال��شُّ َوَع��َداَوُة ِب��ِه��ْم َواِق��َع��ٌة ��َف��َه��اءِ ال��سُّ َوَم��َك��اِي��ُد
َض��يْ��َف��نَ��ا142 ال��نَّ��َداَم��ِة ِم��َن يَ��ُج��رُّ َض��يْ��ٌف َف��ِإنَّ��َه��ا ال��لَّ��ِئ��ي��ِم ُم��ق��اَرنَ��ُة لُ��ِع��نَ��ْت
يُ��وَزنَ��ا143 أَْن ِم��ْن َع��َل��يَّ أََخ��فُّ ُرْزءٌ َراِض��يً��ا َل��ِق��ي��تُ��َك إِذَا اْل��َح��ُس��وِد َغ��َض��ُب
ُم��ْؤِم��نَ��ا144 ِب��َف��ْض��ِل��َك َم��َع��نَ��ا َغ��يْ��ِرنَ��ا ِم��ْن َك��اِف��ًرا ِب��َربِّ��َك أَْم��َس��ى الَّ��ِذي أَْم��َس��ى
تَ��ْح��َزنَ��ا145 َال َك��ْي ال��ل��ُه َف��أََع��اَض��َه��اَك َل��يْ��َل��َه��ا اْل��َغ��َزاَل��ِة ِم��َن اْل��ِب��َالُد َخ��َل��ِت
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الجلوس: سأله وقد وقال

تَ��ْك��ِوي��ُن146 ِل��ِم��ثَ��اِل��ِه يَ��ُك��ْن َل��ْم َم��ْن ُش��ُج��وُن َواْل��َح��ِدي��ُث إِنَّ��َك بَ��ْدُر يَ��ا
ِج��بْ��ِري��ُن147 ِب��َه��ا ُم��ْؤتَ��َم��نً��ا َك��اَن َم��ا أََم��انَ��ًة تَ��ُك��وُن َل��ْو َح��تَّ��ى َل��َع��ُظ��ْم��َت
ُدوُن148 َف��ْوٍق َف��ُك��لُّ َح��َض��ْرَت َف��ِإذَا َخ��اِل��يً��ا بَ��ْع��ٍض َف��ْوَق اْل��بَ��ِريَّ��ِة بَ��ْع��ُض

يومئٍذ وهو الخصيبي، الخطيب محمد بن هللا عبد بن محمد هللا عبيد أبا يمدح وقال
بأنطاكية: القضاء يتقلد

اْل��ِف��َط��ِن149 ِم��َن أَْخ��َالُه��ْم اْل��َه��مِّ ِم��َن يَ��ْخ��لُ��و ال��زََّم��ِن ِل��ذَا أَْغ��َراٌض ال��نَّ��اِس أََف��اِض��ُل
بَ��َدِن150 َع��َل��ى ُس��ْق��ٍم ِم��ْن اْل��ُح��رِّ َع��َل��ى َش��رٍّ َس��َواِس��يَ��ٍة ِج��ي��ٍل ِف��ي نَ��ْح��ُن َوإِنَّ��َم��ا
ِب��َم��ِن؟151 اْس��ِت��ْف��َه��اِم��َه��ا ِف��ي ِج��ئْ��َت إِذَا تُ��ْخ��ِط��ي ِخ��َل��ٌق ِم��نْ��ُه��ُم َم��َك��اٍن ِب��ُك��لِّ َح��ْولِ��ي
ُم��ْض��َط��ِغ��ِن152 َغ��يْ��ِر ِب��َخ��ْل��ٍق أَُم��رُّ َوَال َغ��َرٍر َع��َل��ى إِالَّ بَ��َل��ًدا أَْق��تَ��ِري َال
َوثَ��ِن153 ِم��ْن ال��رَّأِْس ِب��َض��ْرِب أََح��قَّ إِالَّ أََح��ًدا أَْم��َالِك��ِه��ْم ِم��ْن أَُع��اِش��ُر َوَال
َوأَِن��ي154 ِف��ي��ِه��ِم نَ��ْف��ِس��ي أَُع��نِّ��ُف َح��تَّ��ى أَُع��نِّ��ُف��ُه��ْم ��ا ِم��مَّ َألَْع��ِذُرُه��ْم إِنِّ��ي
َرَس��ِن155 إَِل��ى َرأٍْس ِب��َال اْل��ِح��َم��اِر َف��ْق��ُر أََدٍب إَِل��ى َع��ْق��ٍل ِب��َال اْل��َج��ُه��وِل َف��ْق��ُر
َدَرِن156 ِم��ْن َك��اِس��ي��َن ُح��َل��ٍل ِم��ْن َع��اِري��َن َص��ِح��بْ��تُ��ُه��ُم ِب��ُس��بْ��ُروٍت َوُم��ْدِق��ِع��ي��َن
ثَ��َم��ِن157 ِب��َال َزاٌد َل��ُه��ْم ��بَ��اِب ال��ضِّ َم��ْك��ُن بُ��ُط��ونُ��ُه��ُم َغ��ْرثَ��ى بَ��اِديَ��ٍة ُخ��رَّاِب
ال��ظِّ��نَ��ِن158 ِم��َن َس��ْه��ٌم َل��ُه��ْم يَ��ِط��ي��ُش َوَم��ا َخ��بَ��ِري أُْع��ِط��ي��ِه��ُم َف��َال يَ��ْس��تَ��ْخ��ِب��ُروَن
اْل��َوَه��ِن159 ِف��ي ِم��ثْ��َالِن أَنَّ��نَ��ا يُ��َرى َك��يْ��َم��ا ِب��َه��ا أَتَّ��ِق��ي��ِه َج��ِل��ي��ٍس ِف��ي َوَخ��لَّ��ٍة
ال��لَّ��َح��ِن160 َع��َل��ى أَْق��ِدْر َف��َل��ْم ِل��ي َف��يُ��ْه��تَ��َدى أُْع��ِربُ��َه��ا ِخ��ْف��ُت َط��ِري��ٍق ِف��ي َوِك��ْل��َم��ٍة
اْل��َخ��ِش��ِن161 ال��َم��ْرَك��ِب َح��دَّ اْل��َع��ْزُم وَل��يَّ��َن نَ��اِزَل��ٍة ُك��لَّ ِع��نْ��ِدي ��بْ��ُر ال��صَّ َن َه��وَّ َق��ْد
اْل��ُج��بُ��ِن!162 ِف��ي ِب��ال��ذَّمِّ ُق��ِرنَ��ْت َوَق��تْ��َل��ٍة َم��ْه��َل��َك��ٍة َخ��ْوِض ِف��ي َوُع��ًال َم��ْخ��َل��ٍص َك��ْم
اْل��َك��َف��ِن؟!163 َج��ْوَدُة َدِف��ي��نً��ا يَ��ُروُق َوَه��ْل ِب��زَّتِ��ِه ُح��ْس��ُن َم��ِض��ي��ًم��ا يُ��ْع��ِج��بَ��نَّ َال
َويَ��ْم��ُط��لُ��ن��ي164 َدْه��ِري َك��ْونَ��َه��ا َوأَْق��تَ��ِض��ي َوتُ��ْخ��ِل��ُف��ِن��ي! ��ي��َه��ا أَُرجِّ َح��اٌل ل��ل��ِه
َواْل��ُح��ُص��ِن165 اْل��َخ��يْ��ِل إِنَ��اِث ِم��ْن َق��َص��اِئ��ًدا َل��ُه��ْم نَ��َظ��ْم��ُت ِع��ْش��نَ��ا َوإِْن َق��ْوًم��ا َم��َدْح��ُت
أُذُِن166 ِف��ي يَ��ْدُخ��ْل��َن َل��ْم تُ��نُ��وِش��ْدَن إِذَا ��َرًة ُم��َض��مَّ َق��َواِف��ي��َه��ا اْل��َع��َج��اِج تَ��ْح��َت
َدَخ��ِن167 َع��َل��ى َم��ْغ��ُروًرا أَُص��اِل��ُح َوَال ُج��ُدٍر إَِل��ى َم��ْدُف��وًع��ا أَُح��اِرُب َف��َال
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اْل��ِف��تَ��ِن168 ِم��َن ُص��مٍّ ِف��ي اْل��َه��َواِج��ِر َح��رُّ يَ��ْص��َه��ُرُه ِب��اْل��بَ��يْ��َداءِ اْل��َج��ْم��ِع ُم��َخ��يِّ��ُم
��نَ��ِن169 َوال��سُّ ال��َف��ْرِض ِع��نْ��َد اْل��َخ��ِص��ي��ِب��يِّ َع��َل��ى َم��َك��اِرَم��ُه��ْم بَ��اُدوا اْألَُل��ى اْل��ِك��َراُم أَْل��َق��ى
َواْل��ِم��نَ��ِن170 ِب��اْل��َم��ْج��ِد بَ��َدا اْل��يَ��تَ��اَم��ى َل��ُه َع��َرَض��ْت ُك��لَّ��َم��ا ِم��نْ��ُه اْل��َح��ْج��ِر ِف��ي َف��ُه��نَّ
َوال��لَّ��بَ��ِن171 اْل��َم��اءِ بَ��يْ��َن يُ��َخ��لِّ��ُص َرأٌْي َل��ُه َع��نَّ اْألَْم��َراِن اْل��تَ��بَ��َس إِذَا َق��اٍض
َواْل��َوَس��ِن172 ِل��ْل��َف��ْح��َش��اءِ اْل��َع��يْ��ِن ُم��َج��اِن��ُب َل��يْ��َل��ِت��ِه َف��ْج��ُر بَ��ِع��ي��ٌد ��بَ��اِب ال��شَّ َغ��ضُّ
��َم��ِن173 ال��سِّ َال اْل��ِج��ْس��ِم ِل��َق��َواِم َوُط��ْع��ُم��ُه يَ��ْط��لُ��بُ��ُه ِل��ل��رِّيِّ َال ال��نَّ��ْش��ُح َش��َرابُ��ُه
َواْل��َع��َل��ِن174 ��رِّ ال��سِّ اْل��َح��اَل��تَ��يْ��ِن: َواْل��َواِح��ُد ِب��ِه يُ��ِض��رُّ َم��ا ِف��ي��ِه ��ْدَق ال��صِّ أَْل��َق��اِئ��ُل
ال��ذَِّه��ِن175 َع��َل��ى ��اِه��ي ِل��ل��سَّ اْل��َح��قَّ َواْل��ُم��ْظ��ِه��ُر ِب��ِه اْألَوَّلُ��وَن َع��يَّ اْل��ُح��ْك��َم أْل��َف��اِص��ُل
ِب��اْل��ُغ��ُص��ِن176 اْل��ِع��ْرَق َع��َرْف��نَ��ا اْل��َخ��ِص��ي��ُب َج��دِّي َم��َع��َه��ا يَ��ُق��ْل َل��ْم َل��ْو نَ��َس��ٌب أَْف��َع��الُ��ُه
اْل��ه��ِت��ِن177 اْل��َع��اِرِض ابْ��ِن اْل��َه��ِت��ِن اْل��َع��اِرِض ـ��ِن ـْ اب�� اْل��َه��ِت��ِن اْل��َع��اِرِض ابْ��ُن اْل��َه��ِت��ُن اْل��َع��اِرُض
َق��َرِن178 ِف��ي اْل��ِع��ْل��ِم ُم��َغ��اِر ِم��ْن آبَ��اُؤُه َوآِخ��َرَه��ا نْ��يَ��ا ال��دُّ َل أَوَّ َص��يَّ��َرْت َق��ْد
يَ��ُك��ِن179 َل��ْم أَيَّ��اَم َف��ْه��ُم��ُه��ُم َك��اَن أَْو ُولِ��ُدوا أَْن َق��بْ��ِل ِم��ْن ُولِ��ُدوا َك��أَنَّ��ُه��ْم
اْل��ُج��نَ��ِن180 ِم��َن أَْوَق��ى ِف��ي اْل��َم��َح��اِم��ِد ِم��َن أَبَ��ًدا أَْع��َداِئ��ِه��ْم َع��َل��ى اْل��َخ��اِط��ِري��َن
َغ��َض��ِن181 ِم��ْن اْل��َق��ْوِم ِب��ِج��بَ��اِه َم��ا يُ��زي��ُل َف��َرٌح إِْق��بَ��اِل��ِه إَِل��ى ِل��ل��نَّ��اِظ��ِري��َن
َواْل��يَ��َم��ِن182 ال��رُّوِم ِب��أَْرِض َراَح��تَ��يْ��ِه ِم��ْن ُم��ْغ��تَ��َرٌف ال��ل��ِه َع��بْ��ِد ابْ��ِن َم��اَل َك��أَنَّ
��ُف��ِن183 َوال��سُّ ال��رِّي��ِح َغ��يْ��َر اْل��بَ��ْح��ِر ِم��َن َوَال َل��ثَ��ٍق ِس��َوى ُم��ْزٍن ِم��ْن ِب��َك نَ��ْف��تَ��ِق��ْد َل��ْم
ِب��اْل��َح��َس��ِن184 َل��يْ��َس َم��ا ِس��َوى ِس��َواُه َوِم��ْن َم��نْ��َظ��ِرِه ُق��بْ��َح إِالَّ ال��لَّ��يْ��ِث ِم��َن َوَال
ُه��َدِن185 ف��ي اْألَْوتَ��اِر ذَِوي َك��أَنَّ َح��تَّ��ى اْع��تَ��َدَل��ْت ِب��أَنْ��َط��اِك��يَّ��َة اْح��تَ��بَ��يْ��َت ُم��نْ��ذُ
ال��ُق��نَ��ِن186 َع��َل��ى نَ��بْ��ٌت َف��َال ��ُج��وِد ال��سُّ ِم��َن ُق��ِرَع��ْت أَْط��َواِدَه��ا َع��َل��ى َم��َرْرَت َوُم��ذْ
َواْل��ِم��َه��ِن187 اْألَْع��َم��اِل َع��ِن نَ��َداَك أَْغ��نَ��ى َص��نَ��ٍع ِم��ْن اْألَْس��َواَق َم��َواِه��بُ��َك أَْخ��َل��ْت
َوَط��ِن188 ِف��ي ُدنْ��يَ��اُه ِم��ْن َل��يْ��َس َم��ْن َوُزْه��ُد ِث��َق��ٍة َع��َل��ى َدْه��ٍر ِم��ْن َل��يْ��َس َم��ْن ُج��وُد ذَا
اْل��ُم��نَ��ِن189 ِف��ي َل��يْ��َس ِل��َس��اٍن اْق��ِت��َداُر َوذَا بَ��َش��ٌر يُ��ْؤتَ��َه��ا َل��ْم َه��يْ��بَ��ٌة َوَه��ِذِه
َح��َض��ِن190 ف��ي ال��رُّوِح ُم��ْج��ِري ال��ل��ُه تَ��بَ��اَرَك َج��بَ��ٍل ِم��ْن ُق��دِّْس��َت تُ��َط��ْع َوأَْوٍم َف��ُم��ْر

األنطاكي: الحسن بن هللا عبيد بن هللا عبد بن سعيد سهل أبا يمدح وقال

أَْح��َزانَ��ا191 اْل��َق��ْل��ِب ذَا ِف��ي َوأَلَّ��َف تَ��ْدَم��ى أَْج��َف��انَ��ا اْل��بَ��يْ��َن ِم��نَّ��ا اْل��بَ��يْ��ُن َع��لَّ��َم َق��ْد
َح��يْ��َرانَ��ا192 ��يْ��ِر ال��سَّ ُدوَن اْل��َح��يُّ ِل��يَ��ْل��بَ��َث ِم��ْع��َص��ِم��َه��ا َك��ْش��َف َس��اُروا َس��اَع��َة ��ْل��ُت أَمَّ
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َص��انَ��ا193 َل��ْح��ِظ��َه��ا ِم��ْن ُع��ُق��وَل��ُه��ْم َص��ْوٌن ��بَ��َه��ا َف��َح��جَّ َألَتَ��اَه��تْ��ُه��ْم بَ��َدْت َوَل��ْو
َح��ْش��يَ��انَ��ا194 اْل��ِخ��ْدِر ِف��ي َوْخ��ِدَه��ا ِم��ْن يَ��َظ��لُّ َق��َم��ٌر َوِب��ي َوَح��اِدي��َه��ا ب��اْل��َواِخ��َداِت
ُع��ْريَ��انَ��ا195 اْل��ُح��س��َن َويَ��ْك��َس��ا نَ��َض��اَه��ا إِذَا َم��َح��اِس��ِن��ِه ِم��ْن َف��تَ��ْع��َرى ال��ثِّ��يَ��اُب ��ا أَمَّ
أَْع��َك��انَ��ا196 اْألَْع��َك��اِن َع��َل��ى يَ��ِص��ي��َر َح��تَّ��ى ِب��ِه اْل��ُم��ْس��تَ��َه��اِم َض��مَّ اْل��ِم��ْس��ُك ��ُه يَ��ُض��مُّ
َه��انَ��ا197 بَ��ْع��َدُك��ْم َع��ِزي��ٍز ُك��لُّ َف��اْل��يَ��ْوَم بَ��َص��ِري َع��َل��ى َدْم��ِع��ي ِم��ْن أُْش��ِف��ُق ُك��نْ��ُت َق��ْد
ِن��ي��َرانَ��ا198 ال��تَّ��ذَْك��اِر ِم��َن َولِ��ْل��ُم��ِح��بِّ َل��ُك��ْم اْل��ِم��يَ��اِه أَْخ��َالَف اْل��بَ��َواِرُق تُ��ْه��ِدي
َخ��انَ��ا199 يَ��ْس��َالك��ُم أَْن ِش��ئْ��ُت إِذَا َق��ْل��ٌب َش��يَّ��َع��ِن��ي اْألَْه��َواِل َع��َل��ى َق��ِدْم��ُت إِذَا
َوإِْه��َوانَ��ا200 َص��ْف��ًح��ا أَُع��اِت��بُ��ُه َوَال يَ��ذُْك��ُرنِ��ي ��ْوءِ ِب��ال��سُّ َم��ْن َف��يَ��ْس��ُج��ُد أَبْ��ُدو
َك��انَ��ا201 َح��يْ��ثُ��َم��ا َغ��ِري��ٌب ال��نَّ��ِف��ي��َس إِنَّ َوَط��ِن��ي َوِف��ي أَْه��ِل��ي ِف��ي ُك��نْ��ُت َوَه��َك��ذَا
َح��انَ��ا202 إِذَا َويَ��ْل��َق��اِن��ي اْل��َك��ِم��يَّ أَْل��َق��ى أَثَ��ِري َع��َل��ى َم��ْك��ذُوٌب اْل��َف��ْض��ِل ��ُد ُم��َح��سَّ
َح��ْس��َرانَ��ا203 َف��اَت َم��ا َع��َل��ى أَِب��ي��ُت َوَال َط��َم��ًع��ا يَ��ُف��ْت َل��ْم َم��ا إَِل��ى أَْش��َرئِ��بُّ َال
َم��ْآلنَ��ا204 ال��دَّْه��َر إَِل��يَّ َح��َم��ْل��َت َوَل��ْو ِب��ِه اْل��َح��ِم��ي��ُد َغ��يْ��ِري ِب��َم��ا أَُس��رُّ َوَال
ِك��ي��َرانَ��ا205 َق��ْل��َق��ْل��َن َوَم��ا َح��يٍّ��ا ُدْم��ُت َم��ا أََح��ٌد نَ��ْح��َوُه ِرَك��اِب��ي يَ��ْج��ِذبَ��نَّ َال
بُ��ْع��َرانَ��ا206 ال��ل��ِه َع��بْ��ِد بْ��ِن َس��ِع��ي��ِد إَِل��ى ُك��لَّ��ُه��ُم ال��نَّ��اَس َرِك��بْ��ُت اْس��تَ��َط��ْع��ُت َل��ِو
ُع��ْم��يَ��انَ��ا207 اْإلِْح��َس��اِن ِم��َن يَ��َراُه ��ا َع��مَّ َرأَيْ��تُ��ُه��ُم َق��ْوٍم ِم��ْن أَْع��َق��ُل َف��اْل��ِع��ي��ُس
أَْق��َرانَ��ا208 يَ��ْرَض َل��ْم َوإِْن ��َج��اُع ال��شُّ ذَاَك َل��ُه اْل��َج��َواُد َق��لَّ َوإِْن اْل��َج��واُد ذَاَك
َع��زَّانَ��ا209 ِم��نْ��ُه ِب��َش��يءٍ أُِص��ي��َب َف��َل��ْو َل��نَ��ا يَ��َداُه تَ��ْق��نُ��و الَّ��ِذي اْل��ُم��ِع��دُّ ذَاَك
أَْزَم��انَ��ا210 ِل��ْألَْزَم��اِن ��ْم��َن تُ��ُوهِّ َح��تَّ��ى أَنْ��ُم��ِل��ِه أَْط��َراِف َع��َل��ى ال��زََّم��اُن َخ��فَّ
َج��ذَْالنَ��ا211 اْل��بَ��اِع َرْح��َب ��يْ��َف َوال��ضَّ ��يْ��َف َوال��سَّ ِب��ِه َوال��نَّ��اِزَالِت َواْل��َف��نَ��ا اْل��وََغ��ى يَ��ْل��َق��ى
نَ��ْش��َوانَ��ا212 َواْل��ِب��ْش��ِر تَ��َك��رُِّم��ِه َوِم��ْن ُم��ْح��تَ��ِم��يً��ا اْل��َق��ْل��ِب ذََك��اءِ ِم��ْن تَ��َخ��الُ��ُه
أَْرَس��انَ��ا213 اْل��َخ��يْ��ُل وتَ��ُج��رُّ ُج��وِدِه ف��ي َراِف��َل��ًة ال��َق��يْ��نَ��اُت اْل��ِح��بَ��َر َوتَ��ْس��َح��ُب
َع��ْط��َش��انَ��ا214 ِب��اْل��َم��اءِ ��ُرُه يُ��بَ��شِّ َك��َم��ْن َق��بْ��َل��ُه��ُم ��اِد ِب��ال��ُق��صَّ ��َر اْل��ُم��بَ��شِّ يُ��ْع��ِط��ي
َع��ْدنَ��انَ��ا215 اْل��ُغ��رِّ ف��ي ِم��ث��لُ��ُه��ْم َق��ْوِم��ِه��ْم ِف��ي َف��ِإنَّ��ُه��ُم اْل��ُح��ْس��نَ��ى اْل��َح��َس��ِن بَ��ِن��ي َج��َزْت
اْآلنَ��ا216 ِف��ي��ِه��ِم نَ��َراُه َونَ��ْح��ُن إِالَّ ِل��َس��اِل��ِف��ِه��ْم َم��ْج��ٍد ِم��ْن ال��ل��ُه َش��يَّ��َد َم��ا
ُف��ْرَس��انَ��ا217 َواْل��َه��يْ��َج��اءِ َوال��لَّ��ْف��ِظ ال��َخ��طِّ ِف��ي ُوِج��ُدوا ُح��وِربُ��وا أَْو لُ��ُق��وا أَْو ُك��وِت��بُ��وا إِْن
ِخ��ْرَص��انَ��ا218 ال��طَّ��ْع��ِن ِف��ي ِرَم��اِح��ِه��ِم َع��َل��ى ُج��ِع��َل��ْت َق��ْد ال��نُّ��ْط��ِق ِف��ي أَْل��ُس��نَ��ُه��ْم َك��أَنَّ
َريْ��َح��انَ��ا219 اْل��َخ��طِّ��يِّ ِم��َن يَ��نْ��َش��ُق��وَن أَْو َظ��َم��أٍ ِم��ْن اْل��َم��ْوَت يَ��ِرُدوَن َك��أَنَّ��ُه��ْم
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إِْخ��َوانَ��ا220 آَخ��يْ��ُت َولِ��َم��ْن اْل��ِع��َدا أَْع��َدى َع��َداَوتَ��ُه أَبْ��ِغ��ي ِل��َم��ْن اْل��َك��اِئ��ِن��ي��َن
ُغ��رَّانَ��ا221 ��ْع��ِر ال��شَّ ِج��َع��اَد ��َف��اِه ال��شِّ ُظ��ْم��َي َالنْ��َق��َل��بُ��وا ال��زِّنْ��ُج َح��َواَه��ا َل��ْو َخ��َالِئ��ٌق
َش��نْ��آنَ��ا222 أَْق��َص��ْوَك َوَل��ْو اْض��ِط��َراًرا َل��َه��ا تُ��ِح��بُّ��ُه��ُم يَ��ْل��َم��ِع��يَّ��اٌت َوأَنْ��ُف��ٌس
َوأَذَْه��انَ��ا223 َوأَْل��بَ��ابً��ا َوَواِل��َداٍت َوأَْج��ِب��نَ��ًة أُبُ��وَّاٍت اْل��َواِض��ِح��ي��َن
أُْح��َدانَ��ا224 ال��نَّ��اَس تَ��ِص��ي��ُد ال��ل��يُ��وَث إِنَّ َج��اِن��بُ��ُه اْل��َم��ْرُه��وِب اْل��َج��ْح��َف��ِل َص��اِئ��َد يَ��ا
أَْح��يَ��انَ��ا225 ��اُب اْل��ُوهَّ يَ��َه��ُب َوإِنَّ��َم��ا نَ��اِئ��ِل��ِه َوْق��ُت َوْق��ٍت ُك��لُّ َوَواِه��بً��ا
ُخ��زَّانَ��ا226 ��ؤَّاَل ال��سُّ َل��َه��ا اتَّ��َخ��ذَْت ثُ��مَّ َم��ْك��ُرَم��ًة اْألََم��َواَل َس��بَ��َك الَّ��ِذي أَنْ��َت
إِْع��َالنَ��ا227 تَ��أِْت َل��ْم َم��ا ��رِّ ال��سِّ ِف��ي تَ��أِْت َل��ْم ُم��ْرتَ��ِق��ٌب أُْخ��ِل��ي��َت إِذَا ِم��نْ��َك َع��َل��يْ��َك
يَ��ْق��َظ��انَ��ا228 نَ��بَّ��ْه��ُت إِْن نَ��اَم الَّ��ِذي أَنَ��ا َك��َرٍم ِم��ْن ِف��ي��َك ِف��ي��َم��ا أَْس��تَ��ِزي��ُدَك َال
ِرْض��َوانَ��ا229 اْألَيَّ��اِم َع��َل��ى ُس��ْخ��ًط��ا َوَردَّ ِب��ِه اْل��ِك��َراَم بَ��اَه��يْ��ُت ِم��ثْ��َل��َك َف��ِإنَّ
بُ��نْ��يَ��انَ��ا اْل��َم��ْج��ِد ِف��ي َوأَْرَف��ُع��ُه��ْم َق��ْدًرا َوأَْك��بَ��ُرُه��ْم ِذْك��ًرا أَبْ��َع��ُدُه��ْم َوأَنْ��َت
إِنْ��َس��انَ��ا230 َس��وَّاَك إِذْ ال��نَّ��اَس َوَش��رََّف َس��اِك��نُ��َه��ا أَنْ��َت أَْرًض��ا ال��ل��ُه َش��رََّف َق��ْد

بستان: يف وهما الليل أقبل وقد طغج بن محمد أبي مجلس يف وقال

إِْج��نَ��اُن231 ال��لَّ��يْ��ِل َولِ��ُج��نْ��ِح يَ��ُزْل َل��ْم أَْن يُ��وِه��ُم��نَ��ا ِم��نْ��َك َونُ��وٌر ال��نَّ��َه��اُر َزاَل
بُ��ْس��تَ��اُن232 ِم��نْ��َك َم��َك��اٍن َف��ُك��لُّ َف��ُرْح يُ��ْم��ِس��ُك��نَ��ا اْل��بُ��ْس��تَ��اِن َط��َل��ُب يَ��ُك��ْن َف��ِإْن

عنرب رأسها وعىل لؤلؤ قالدة عليها الخيزران من غشاء يف الند من بطيخة يف وقال
العشائر:233 أبي يد يف كانت حولها أدير قد

اْل��َخ��يْ��ُزَراْن234 ِم��َن ِق��ْش��ٍر ِف��ي َس��ْوَداءُ َوِب��طِّ��ي��َخ��ٌة َواْل��َخ��ْم��ُر أَنَ��ا َم��ا
ال��طِّ��َع��اْن235 ِل��يَ��ْوِم ال��نَّ��ْف��َس تَ��ْوِط��ي��ِن��َي َغ��يْ��ِرَه��ا وََع��ْن َع��نْ��َه��ا يَ��ْش��َغ��لُ��ِن��ي
��نَ��اْن236 َوال��سِّ يَ��ِدي بَ��يْ��َن َم��ا يَ��خ��ُض��ُب َص��اِئ��ٌك َل��َه��ا نَ��ْج��َالءَ َوُك��لُّ

بمرص: وهو بحلب الدولة سيف مجلس يف نعوه قوًما أن الطيب أبا بلغ وقد وقال،

َس��َك��ُن؟!237 َوَال َك��أٌْس َوَال نَ��ِدي��ٌم َوَال َوَط��ُن َوَال أَْه��ٌل َال ال��تَّ��َع��لُّ��ُل ِب��َم
ال��زََّم��ُن238 نَ��ْف��ِس��ِه ِم��ْن يَ��بْ��لُ��ُغ��ُه َل��يْ��َس َم��ا يُ��بَ��لِّ��َغ��ِن��ي أَْن ذَا َزَم��ِن��ي ِم��ْن أُِري��ُد
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اْل��بَ��َدُن239 ُروَح��َك ِف��ي��ِه يَ��ْص��َح��ُب َداَم َم��ا ُم��ك��تَ��ِرٍث َغ��ي��َر إالَّ َدْه��َرَك تَ��ْل��َق َال
اْل��َح��َزُن240 اْل��َف��اِئ��َت َع��َل��يْ��َك يَ��ُردُّ َوَال ِب��ِه ُس��ِرْرَت َم��ا ُس��ُرور يَ��ُدوُم َف��َم��ا
َف��ِط��نُ��وا241 َوَم��ا نْ��يَ��ا ال��دُّ َع��َرُف��وا َوَم��ا َه��ُووا أَنَّ��ُه��ُم اْل��ِع��ْش��ِق ِب��أَْه��ِل أََض��رَّ ��ا ِم��مَّ
َح��َس��ُن242 َوْج��ُه��ُه َق��ِب��ي��ٍح ُك��لِّ إِثْ��ِر ِف��ي َوأَنْ��ُف��ُس��ُه��ْم َدْم��ًع��ا ُع��يُ��ونُ��ُه��ُم تَ��ْف��نَ��ى
ُم��ْؤتَ��َم��ُن243 اْل��يَ��ْوَم َع��َل��يَّ بَ��يْ��ٍن َف��ُك��لُّ نَ��اِج��يَ��ٍة ُك��لُّ َح��َم��َل��تْ��ُك��ْم ��لُ��وا تَ��َح��مَّ
ثَ��َم��ُن244 َل��َه��ا ِف��ي��َه��ا َوَال َش��ْوًق��ا ُم��تُّ إِْن ِع��َوٌض ُم��ْه��َج��ِت��ي ِم��ْن َه��َواِدِج��ُك��ْم ِف��ي َم��ا
ُم��ْرتَ��َه��ُن245 ال��نَّ��اُع��وَن َزَع��َم ِب��َم��ا ُك��لٌّ ِب��َم��ْج��ِل��ِس��ِه بُ��ْع��ٍد َع��َل��ى نُ��ِع��ي��ُت َم��ْن يَ��ا
َواْل��َك��َف��ُن246 اْل��َق��بْ��ُر َف��َزاَل انْ��تَ��َف��ْض��ُت ثُ��مَّ ِع��نْ��َدُك��ُم! ِم��تُّ َق��ْد َوَك��ْم ُق��ِت��ْل��ُت َق��ْد َك��ْم
َدَف��نُ��وا247 َم��ْن َق��بْ��َل َم��اتُ��وا ثُ��مَّ َج��َم��اَع��ٌة َق��ْولِ��ِه��ِم َق��بْ��َل َدْف��ِن��ي َش��اَه��َد َك��اَن َق��ْد
��ُف��ُن248 ال��سُّ تَ��ْش��تَ��ِه��ي َال ِب��َم��ا ال��رِّيَ��اُح تَ��ْج��ِري يُ��ْدِرُك��ُه اْل��َم��ْرءُ يَ��تَ��َم��نَّ��ى َم��ا ُك��لُّ َم��ا
ال��لَّ��بَ��ُن249 َم��ْرَع��اُك��ُم َع��َل��ى يَ��ِدرُّ َوَال َج��اُرُك��ُم اْل��ِع��ْرَض يَ��ُص��وُن َال َرأَيْ��تُ��ُك��ْم
َض��َغ��ُن250 ِم��نْ��ُك��ُم ُم��ِح��بٍّ ُك��لِّ َوَح��ظُّ َم��َل��ٌل ِم��نْ��ُك��ُم َق��ِري��ٍب ُك��لِّ َج��َزاءُ
َواْل��ِم��نَ��ُن251 ال��تَّ��نْ��ِغ��ي��ُص يُ��َع��اِق��بَ��ُه َح��تَّ��ى ِرْف��َدُك��ُم نَ��اَل َم��ْن َع��َل��ى َوتَ��ْغ��َض��بُ��وَن
َواْألُذُُن252 اْل��َع��يْ��ُن ِف��ي��َه��ا تَ��ْك��ِذُب يَ��ْه��َم��اَه َوب��يْ��نَ��ُك��ُم بَ��يْ��ِن��ي َم��ا اْل��َه��ْج��ُر َف��َغ��اَدَر
ال��ثَّ��ِف��ُن253 أَْخ��َف��اِف��َه��ا َع��ْن اْألَْرَض َوتَ��ْس��أَُل ِب��َه��ا ال��رِِّس��ي��ِم بَ��ْع��ِد ِم��ْن ال��رََّواِس��ُم تَ��ْح��بُ��و
ُج��بُ��ُن254 ِب��ي َوْه��َو ِح��ْل��ِم��ي أَُص��اِح��ُب َوَال َك��َرٌم ِب��ي َوْه��َو ِح��ْل��ِم��ي أَُص��اِح��ُب إِنِّ��ي
َدِرُن255 ِب��ِه ِع��ْرِض��ي ِب��َم��ا أََل��ذُّ َوَال ِب��ِه أَِذلُّ َم��اٍل َع��َل��ى أُِق��ي��ُم َوَال
ال��َوَس��ُن256 َواْرَع��َوى َم��ِري��ِري اْس��تَ��َم��رَّ ثُ��مَّ َل��ُك��ُم َوْح��َش��ًة َرِح��ي��ِل��ي بَ��ْع��َد َس��ِه��ْرُت
َق��ِم��ُن257 ِم��ثْ��ِل��ِه ب��ِف��َراٍق َف��ِإنَّ��ِن��ي ُودُِّك��ُم ِم��ثْ��ِل ِب��ُودٍّ بُ��ِل��ي��ُت َوإِْن
َوال��رََّس��ُن258 ِب��ال��ُف��ْس��َط��اِط اْل��ُع��ذُْر َل َوبُ��دِّ َغ��يْ��ِرُك��ُم ِع��نْ��َد ُم��ْه��ِري اْألَِج��لَّ��َة أَبْ��َل��ى
َوال��يَ��َم��ُن259 اْل��َح��ْم��َراءِ ُم��َض��ُر ُج��وِدِه ِف��ي َغ��ِرَق��ْت الَّ��ِذي اْل��ِم��ْس��ِك أَِب��ي اْل��ُه��َم��اِم ِع��نْ��َد
تَ��ِه��ُن260 َوَال آَم��اِل��ي ��ُر تَ��أَخَّ َف��َم��ا َم��وِْع��ِدِه بَ��ْع��ُض َع��نِّ��ي ��َر تَ��أَخَّ َوإِْن
َويَ��ْم��تَ��ِح��ُن261 يَ��بْ��لُ��وَه��ا َف��ْه��َو ًة َم��َودَّ َل��ُه ذََك��ْرُت َوَل��ِك��نِّ��ي اْل��َوِف��يُّ ُه��َو

كافوًرا: ينشدها ولم بمرص وقال

َع��نَ��انَ��ا262 َم��ا َش��أِْن��ِه ِم��ْن َوَع��نَ��اُه��ْم ال��زََّم��انَ��ا ذَا َق��بْ��َل��نَ��ا ال��نَّ��اُس َص��ِح��َب
أَْح��يَ��انَ��ا263 بَ��ْع��َض��ُه��ْم َس��رَّ َوإِْن ـ��ُه ـْ ِم��ن�� ُك��لُّ��ُه��ْم ��ٍة ِب��ُغ��صَّ َوتَ��َولَّ��ْوا
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اْإلِْح��َس��انَ��ا264 ُر تُ��َك��دِّ َوَل��ِك��ْن ـ��ِه َل��يَ��اِل��ي��ـ ��ِن��ي��َع ال��صَّ تُ��ْح��ِس��ُن ُربَّ��َم��ا
أََع��انَ��ا265 َم��ْن أََع��انَ��ُه َح��تَّ��ى َدْه��ِر ال��ْد ِب��َريْ��ِب ِف��ي��نَ��ا يَ��ْرَض َل��ْم َوَك��أَنَّ��ا
ِس��نَ��انَ��ا266 اْل��َق��نَ��اِة ِف��ي اْل��َم��ْرءُ َركَّ��َب َق��نَ��اًة ال��زََّم��اُن أَنْ��بَ��َت ُك��لَّ��َم��ا
نَ��تَ��َف��انَ��ى267 َوأَْن ِف��ي��ِه نَ��تَ��َع��اَدى أَْن ِم��ْن أَْص��َغ��ُر ال��نُّ��ُف��وِس َوُم��َراُد
اْل��َه��َوانَ��ا268 يُ��َالِق��ي َوَال َك��اِل��َح��اٍت اْل��َم��نَ��ايَ��ا يُ��َالِق��ي اْل��َف��تَ��ى أَنَّ َغ��يْ��َر
��ْج��َع��انَ��ا269 ال��شُّ أََض��لَّ��نَ��ا َل��َع��َدْدنَ��ا ِل��َح��يٍّ تَ��بْ��َق��ى اْل��َح��يَ��اَة أَنَّ َوَل��َو
َج��بَ��انَ��ا270 تَ��ُك��وَن أَْن اْل��َع��ْج��ِز َف��ِم��َن بُ��دٌّ اْل��َم��ْوِت ِم��َن يَ��ُك��ْن َل��ْم َوإِذَا
َك��انَ��ا271 ُه��َو إِذَا ِف��ي��َه��ا َس��ْه��ٌل ـ��ُف��ِس ـْ اْألَن�� ِف��ي ��ْع��ِب ال��صَّ ِم��َن يَ��ُك��ْن َل��ْم َم��ا ُك��لُّ

ثماٍن سنة بدمشق وقتله كافور، األستاذ عىل الُعَقييل شبيب خروج يذكر وقال
وثالثمائة: وأربعني

اْل��َق��َم��َراِن272 أَْع��َداِئ��َك ِم��ْن َك��اَن َوَل��ْو ِل��َس��اِن ِب��ُك��لِّ َم��ذُْم��وٌم َع��ُدوَُّك
اْل��َه��ذَيَ��اِن273 ِم��َن َض��ْرٌب اْل��ِع��َدا َك��َالُم َوإِنَّ��َم��ا ُع��َالَك ِف��ي ِس��رٌّ َول��ل��ِه
بَ��يَ��اِن؟!274 ُوُض��وَح أَْو َدِل��ي��ٍل ِق��يَ��اَم َرأَْت الَّ��ِذي بَ��ْع��َد اْألَْع��َداءُ أَتَ��ْل��تَ��ِم��ُس
َزَم��اِن275 ِب��َغ��ْدِر أَْو َح��يَ��اٍة ِب��َغ��ْدِر يُ��بْ��تَ��َل��ى اْل��َغ��ْدَر َل��َك يَ��نْ��ِوي َم��ْن ُك��لَّ َرأَْت
يَ��ْص��َط��ِح��بَ��اِن276 ِت اْل��ِع��الَّ َع��َل��ى َوَك��انَ��ا ��ُه َك��فَّ ��يْ��ُف ال��سَّ َف��اَرَق َش��ِب��ي��ٍب ِب��َرْغ��ِم
يَ��َم��اِن277 َوأَنْ��َت َق��يْ��ِس��يٌّ َرِف��ي��ُق��َك ِل��َس��يْ��ِف��ِه: َق��اَل��ْت ال��نَّ��اِس ِرَق��اَب َك��أَنَّ
اْل��َح��يَ��َواِن278 َغ��ايَ��ُة اْل��َم��نَ��ايَ��ا َف��ِإنَّ ِل��َس��ِب��ي��ِل��ِه َم��َض��ى إِنْ��َس��انً��ا يَ��ُك َف��ِإْن
ُدَخ��اِن279 َم��َك��اِن ِف��ي ُغ��بَ��اًرا تُ��ِث��ي��ُر َم��ْوِض��ٍع ُك��لِّ ِف��ي ال��نَّ��اَر إِالَّ َك��اَن َوَم��ا
َج��بَ��اِن280 ُك��لَّ اْل��َم��ْوَت ��ي يُ��َش��هِّ َوَم��ْوتً��ا َع��ُدوُُّه يَ��ْش��تَ��ِه��ي��َه��ا َح��يَ��اًة َف��نَ��اَل
بَ��َراِن281 َوال��دَّ ال��نَّ��ْج��ِم َوْق��َع يَ��ْخ��َش َوَل��ْم ِب��ُرْم��ِح��ِه ال��رَِّم��اِح أَْط��َراِف َوْق��َع نَ��َف��ى
ال��طَّ��يَ��َراِن282 ُم��ح��ِس��ِن َج��نَ��اٍح ُم��َع��اُر َش��َواِت��ِه َف��ْوَق اْل��َم��ْوَت أَنَّ يَ��ْدِر َوَل��ْم
َم��َك��اِن283 أَذَلِّ ِف��ي ِق��ْرٍن ِب��أَْض��َع��ِف َق��تَ��ْل��تَ��ُه َح��تَّ��ى اْألَق��َراَن َق��تَ��َل َوَق��ْد
وَِع��يَ��اِن284 َح��ْوَل��ُه َس��ْم��ٍع ُك��لِّ َع��َل��ى َخ��ِف��يَّ��ٍة َط��ِري��ٍق ِف��ي اْل��َم��نَ��ايَ��ا أَتَ��تْ��ُه
َج��نَ��اِن285 َواتِّ��َس��اِع يَ��ِم��ي��ٍن ِب��ُط��وِل َل��َردََّه��ا ��َالِح ال��سِّ ُط��ْرَق َس��َل��َك��ْت َوَل��ْو
َوأََم��اِن286 َدْه��ِرِه ِم��ْن ِث��َق��ٍة َع��َل��ى ِص��َح��اِب��ِه بَ��يْ��َن اْل��ِم��ْق��َداُر ��َدُه تَ��َق��صَّ
ُم��َع��اِن؟!287 وََغ��يْ��ِر َم��نْ��ُص��وٍر َغ��يْ��ِر َع��َل��ى اْل��ِت��َف��اُف��ُه اْل��َك��ِث��ي��ُر اْل��َج��يْ��ُش يَ��نْ��َف��ُع َوَه��ْل
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اْل��َع��َك��نَ��اِن288 ِب��اْل��َج��اِم��ِل يَ��ِدِه َوَل��ْم ِب��نَ��ْف��ِس��ِه اْل��َم��ِب��ي��ِت َق��بْ��َل َج��نَ��ى َم��ا َوَدى
ِب��ِع��نَ��اِن؟!289 ُك��ْف��َراِن��ِه ِف��ي َوتُ��ْم��ِس��ُك َع��اِق��ٍل يَ��ُد أَْوَل��يْ��تُ��ُه َم��ا أَتُ��ْم��ِس��ُك
ِح��َص��اِن290 َظ��ْه��َر ِل��ْل��ِع��ْص��يَ��اِن َويَ��ْرَك��ُب َك��َراَم��ٍة ِم��ْن أَْرَك��بْ��تَ��ُه َم��ا َويَ��ْرَك��ُب
بَ��نَ��اِن291 ِب��َغ��يْ��ِر َك��انَ��ْت ُق��ِب��َض��ْت َوَق��ْد َك��أَنَّ��َه��ا َح��تَّ��ى اْإلِْح��َس��اُن يَ��َدُه ثَ��نَ��ى
أََخ��َواِن؟!292 تَ��َرى َم��ْن َوأَْوَف��ى َش��ِب��ي��ٌب ِل��َص��اِح��ٍب اْل��َوَف��اءُ اْل��يَ��ْوَم َم��ِن وَِع��نْ��َد
ثَ��اِن293 َل��َك يُ��َرى أَْن ِب��َق��اٍض َوَل��يْ��َس ٌل أَوَّ أَنَّ��َك َك��اُف��وُر يَ��ا ال��ل��ُه َق��َض��ى
ال��ثَّ��َق��َالِن؟!294 ُدونَ��َك يَ��ْرِم��ي ��ْع��ِد ال��سَّ َع��ِن َوإِنَّ��َم��ا اْل��ِق��ِس��يَّ تَ��ْخ��تَ��اُر َل��َك َف��َم��ا
ِس��نَ��اِن؟!295 ِب��َغ��يْ��ِر ��اٌن َط��عَّ َوَج��دَُّك َواْل��َق��نَ��ا ِب��اْألَِس��نَّ��ِة تُ��ْع��نَ��ى َل��َك َوَم��ا
ِب��اْل��َح��َدثَ��اِن؟!296 َع��نْ��ُه َغ��ِن��يٌّ َوأَنْ��َت ِن��َج��اُدُه ال��طَّ��ِوي��َل ��ي��َف ال��سَّ تَ��ْح��ِم��ُل َولِ��ْم
أَتَ��اِن��ي297 ِف��يَّ أَْح��بَ��بْ��َت َم��ا َف��ِإنَّ��َك ِب��ِه تَ��ُج��ْد َل��ْم أَْو ُج��ْدَت َج��ِم��ي��ًال ل��ي أَِرْد
َوَراِن298 ال��دَّ َع��ِن َش��ْيءٌ َل��َع��وََّق��ُه َس��ْع��يَ��ُه أَبْ��َغ��ْض��َت وَّاَر ال��دَّ اْل��َف��َل��َك َل��ِو

فقال: كافور إىل يوًما ونظر

إِْح��َس��انَ��ا299 َألَْوَس��ْع��نَ��اُه َض��يْ��ًف��ا أَْزَواَدنَ��ا اْآلِك��ُل ذَا َك��اَن َل��ْو
َوبُ��ْه��تَ��انَ��ا300 ُزوًرا يُ��وِس��ُع��نَ��ا أَْض��يَ��اُف��ُه اْل��َع��يْ��ِن ِف��ي َل��ِك��نَّ��نَ��ا
َوإِيَّ��انَ��ا301 ال��ل��ُه أََع��انَ��ُه ُس��بْ��ل��نَ��ا َل��نَ��ا َخ��لَّ��ى َف��َل��يْ��تَ��ُه

إليه: فأنفذه دليًال منه يطلب بُْلِبيس يف الخزاعي العزيز عبد بن يوسف إىل وكتب

ُع��يُ��ونُ��َه��ا302 ِب��ذَاَك تَ��ْق��َرْر ِب��َم��ْس��َع��اِت��َه��ا َربُّ��َه��ا ِب��بُ��ْل��بَ��يْ��َس أَْم��َس��ْت َع��َربً��ا َج��َزى
َوُج��ُف��ونُ��َه��ا303 ِل��ْل��ُع��َال ُظ��بَ��اَه��ا ُج��ُف��وُن َس��اِه��ًرا َع��يْ��َالَن بْ��ِن َق��يْ��ِس ِم��ْن َك��َراِك��َر
َوَم��ِع��ي��نُ��َه��ا304 َغ��يْ��ثُ��َه��ا إِالَّ ُه��َو َف��َم��ا يُ��وُس��ٍف بْ��َن اْل��َع��ِزي��ِز َع��بْ��َد ِب��ِه َوَخ��صَّ
يَ��ِزي��نُ��َه��ا305 َال ِح��لَّ��ٍة ِف��ي َس��يِّ��ٍد َوَك��ْم َق��ِب��ي��ِل��ِه أَْق��َص��ى َع��يْ��نَ��يَّ ِف��ي َزاَن َف��تً��ى

بشعب طريقه ويذكر دلف، وأبا الفوارس أبا وولديه: الدولة عضد يمدح وقال
بوَّان:

ال��زََّم��اِن306 ِم��َن ال��رَِّب��ي��ِع ِب��َم��نْ��ِزَل��ِة اْل��َم��َغ��اِن��ي ِف��ي ِط��ي��بً��ا ��ْع��ِب ال��شِّ َم��َغ��اِن��ي
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َوال��لِّ��َس��اِن307 َواْل��يَ��ِد اْل��َوْج��ِه َغ��ِري��ُب ِف��ي��َه��ا اْل��َع��َرِب��يَّ اْل��َف��تَ��ى َوَل��ِك��نَّ
ِب��تَ��ْرُج��َم��اِن308 َل��َس��اَر ُس��َل��يْ��َم��اٌن ِف��ي��َه��ا َس��اَر َل��ْو ِج��نَّ��ٍة َم��َالِع��ُب
اْل��ِح��َراِن309 ِم��َن َك��ُرْم��َن َوإِْن َخ��ِش��ي��ُت َح��تَّ��ى َواْل��َخ��يْ��َل ُف��ْرَس��انَ��نَ��ا َط��بَ��ْت
اْل��ُج��َم��اِن310 ِم��ثْ��َل أَْع��راِف��َه��ا َع��َل��ى ِف��ي��َه��ا اْألَْغ��َص��اُن تَ��نْ��ُف��ُض َغ��َدْونَ��ا
َك��َف��اِن��ي311 ِب��َم��ا ��يَ��اءِ ال��ضِّ ِم��َن َوِج��بْ��َن َع��نِّ��ي ��ْم��َس ال��شَّ َح��َج��بْ��َن َوَق��ْد َف��ِس��ْرُت
اْل��ب��نَ��اِن312 ِم��َن تَ��ِف��رُّ َدنَ��اِن��ي��ًرا ِث��يَ��اِب��ي ِف��ي ِم��نْ��َه��ا ��ْرُق ال��شَّ َوأَْل��َق��ى
أََواِن��ي313 ِب��َال َوَق��ْف��َن ِب��أَْش��ِربَ��ٍة ِم��نْ��ُه إَِل��يْ��َك تُ��ِش��ي��ُر ثَ��َم��ٌر َل��َه��ا
اْل��َغ��َواِن��ي314 أَيْ��ِدي ِف��ي اْل��َح��ْل��ِي َص��ِل��ي��َل َح��َص��اَه��ا ِب��َه��ا تَ��ِص��لُّ َوأَْم��َواٌه
اْل��ِج��َف��اِن315 ِص��ي��ِن��يُّ ال��ثُّ��ْرِد َل��ِب��ي��ُق ِع��نَ��اِن��ي ثَ��نَ��ى ِدَم��ْش��َق َك��انَ��ْت َوَل��ْو
ال��دَُّخ��اِن316 نَ��دِّيُّ ال��نِّ��ي��َراُن ِب��ِه ِل��َض��يْ��ٍف ُرِف��َع��ْت َم��ا يَ��َل��نْ��ُج��وِج��يُّ
َج��بَ��اِن317 َق��ْل��ٍب َع��ْن ِم��نْ��ُه َوتَ��ْرَح��ُل ُش��َج��اٍع َق��ْل��ٍب َع��َل��ى ِب��ِه تَ��ِح��لُّ
ال��نِّ��ْوبَ��نْ��ذََج��اِن318 إَِل��ى يُ��َش��يِّ��ُع��ِن��ي َخ��يَ��اٌل ِم��نْ��َه��ا يَ��َزْل َل��ْم َم��نَ��اِزُل
اْل��ِق��يَ��اِن319 أََغ��اِن��يُّ أََج��ابَ��تْ��ُه ِف��ي��َه��ا اْل��ُوْرُق اْل��َح��َم��اُم َغ��نَّ��ى إِذَا
اْل��بَ��يَ��اِن320 إَِل��ى َونَ��اَح َغ��نَّ��ى إِذَا َح��َم��اٍم ِم��ْن أَْح��َوُج ��ْع��ِب ِب��ال��شِّ َوَم��ْن
ُم��تَ��بَ��اِع��َداِن321 َوَم��ْوُص��وَف��اُه��َم��ا ا ِج��دٍّ اْل��َوْص��َف��اِن يَ��تَ��َق��اَرُب َوَق��ْد
ال��طِّ��َع��اِن؟!322 إَِل��ى يُ��َس��اُر َه��ذَا أََع��ْن ِح��َص��ان��ي: بَ��وَّاٍن ِب��ِش��ْع��ِب يَ��ُق��وُل
اْل��ِج��نَ��اِن323 ُم��َف��اَرَق��َة َوَع��لَّ��َم��ُك��ْم اْل��َم��َع��اِص��ي َس��نَّ آَدٌم أَبُ��وُك��ْم
اْل��َم��َك��اِن324 َوذَا اْل��ِع��بَ��اِد َع��ِن َس��َل��ْوُت ُش��َج��اٍع أَبَ��ا َرأَيْ��ُت إِذَا َف��ُق��ْل��ُت:
ثَ��اِن325 ال��نَّ��اِس ِف��ي َل��ُه َم��ا َم��ْن إَِل��ى َط��ِري��ٌق نْ��يَ��ا َوال��دُّ ال��نَّ��اَس َف��ِإنَّ
ِس��نَ��اِن326 ِب��َال ال��طَّ��َراِد َك��تَ��ْع��ِل��ي��ِم ِف��ي��ِه��ْم اْل��َق��ْوَل نَ��ْف��ِس��ي َع��لَّ��ْم��ُت َل��َق��ْد
يَ��َداِن327 َع��ُض��ٍد ِذي ِل��َغ��يْ��ِر َوَل��يْ��َس وََع��زَّْت اْم��تَ��نَ��َع��ْت ْوَل��ِة ال��دَّ ِب��َع��ْض��ِد
ال��لِّ��َداِن328 ��ْم��ِر ال��سُّ ِم��َن َح��ظٌّ َوَال ال��َم��َواِض��ي اْل��ِب��ي��ِض َع��َل��ى َق��بْ��ٌض َوَال
َع��َواِن329 أَْو ِب��ْك��ٍر اْل��َح��ْرِب ِل��يَ��ْوِم ِم��نْ��َه��ا اْألَْع��َض��اءِ ِب��َم��ْف��َزِع َدَع��تْ��ُه
َك��اِن��ي330 َك��َف��نَّ��اُخ��ْس��َر يُ��ْك��ِن��ي َوَال ُم��ْس��ٍم َك��َف��نَّ��اُخ��ْس��َر يُ��ْس��ِم��ي َف��َم��ا
اْل��ِع��يَ��اِن331 َوَال َع��نْ��ُه اْإلِْخ��بَ��اِر َوَال ِب��َظ��نٍّ َف��َض��اِئ��لُ��ُه تُ��ْح��َص��ى َوَال
أََم��اِن332 ِم��ْن ُش��َج��اٍع أَِب��ي َوأَْرُض َوَخ��ْوٍف تُ��ْرٍب ِم��ْن ال��نَّ��اِس أُُروُض
َج��اِن��ي333 ُك��لَّ ��َواِرِم ِل��ل��صَّ َويَ��ْض��َم��ُن تَ��ْج��ٍر ِل��ُك��لِّ ال��لُّ��ُص��وِص َع��َل��ى تُ��ِذمُّ
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َوال��رَِّع��اِن334 اْل��َم��َح��اِن��ي إَِل��ى ُدِف��ْع��َن ِث��َق��اٍت َوَداِئ��ُع��ُه��ْم َط��َل��بَ��ْت إِذَا
تَ��َراِن��ي؟335 أََم��ا : يَ��ُم��رُّ ِب��َم��ْن تَ��ِص��ي��ُح ِص��َح��اٍب ِب��َال َف��ْوَق��ُه��نَّ َف��بَ��اتَ��ْت
أُْف��ُع��َواِن336 ِص��لٍّ أََص��مَّ ِل��ُك��لِّ َم��ْش��َرِف��يٍّ أَبْ��يَ��َض ُك��لُّ ُرَق��اُه
اْل��َه��َواِن337 ِم��َن اْل��َك��ِري��ُم اْل��َم��اُل َوَال نَ��َداُه ِم��ْن لُ��َه��اُه تُ��ْرَق��ى َوَم��ا
ِب��ال��تَّ��َف��اِن��ي338 ال��تَّ��بَ��اِق��ي َع��َل��ى يَ��ُح��ضُّ ��ِريٌّ َش��مَّ َف��اِرَس أَْط��َراَف َح��َم��ى
َواْل��َم��ثَ��اِن��ي339 اْل��َم��ثَ��اِل��ِث َض��ْرِب ِس��َوى اْل��َم��نَ��ايَ��ا أَْط��َراَب َه��اَج ِب��َض��ْرٍب
اْل��َح��ي��ُق��َط��اِن340 ِري��َش اْل��بُ��ْل��َداَن َك��َس��ا اْل��َع��نَ��اِص��ي ِف��ي اْل��َج��َم��اِج��ِم َدَم َك��أَنَّ
اْل��ِح��َس��اِن341 اْل��َح��َدِق ِم��َن َخ��اَف��ْت َل��َم��ا ِف��ي��َه��ا اْل��ِع��ْش��ِق ُق��لُ��وُب ُط��ِرَح��ْت َف��َل��ْو
ِرَه��اِن342 ُم��ْه��َرْي َوَال َك��ِش��بْ��َل��يْ��ِه ِه��َزبْ��ٍر ِش��بْ��َل��ْي َق��بْ��َل��ُه أََر َوَل��ْم
ِه��َج��اِن343 ِب��أٍَب َم��نْ��َظ��ًرا َوأَْش��بَ��َه أَْص��ٍل ِل��َك��ِري��ِم تَ��نَ��اُزًع��ا أََش��دَّ
ُف��َالِن344 ِف��ي ُرْم��ًح��ا َدقَّ ُف��َالٌن اْس��ِت��َم��اًع��ا َم��َج��اِل��ِس��ِه ِف��ي َوأَْك��ثَ��َر
اْألََواِن345 َق��بْ��َل ِب��َه��ا َع��ِل��َق��ا َف��َق��ْد اْل��َم��َع��اِل��ي َرأَيَ��ا َرأْيَ��ٍة ُل َوأَوَّ
َع��اِن346 َف��كُّ أَْو َص��اِرٍخ إَِغ��اثَ��ُة َوَق��اَال َف��ِه��َم��ا َل��ْف��َظ��ٍة ُل َوأَوَّ
اثْ��نَ��تَ��اِن؟!347 َم��َع��َه��ا بَ��َدْت َوَق��ْد َف��َك��يْ��َف َع��يْ��ٍن ُك��لَّ تَ��بْ��َه��ُر ��ْم��َس ال��شَّ َوُك��نْ��َت
يَ��تَ��َح��اَس��َداِن348 َوَال ِب��َض��ْوئِ��ِه��َم��ا يُ��ْح��يَ��ا اْل��َق��َم��َريْ��ِن ِع��ي��َش��َة َف��َع��اَش��ا
يَ��ْق��تُ��َالِن349 َم��ْن ِس��َوى َوِرثَ��ا َوَال اْألََع��اِدي ُم��ْل��ِك ِس��َوى َم��َل��َك��ا َوَال
أُنَ��يْ��ِس��يَ��اِن350 ُح��ُروِف يَ��اءَْي َل��ُه َك��اثَ��َراُه َع��ُدوٍّ ابْ��نَ��ا َوَك��اَن
اْل��َج��نَ��اِن351 إَِل��ى اْل��َج��نَ��اُن يُ��َؤدِّي��ِه ِرئَ��اءٍ ِب��َال َك��ال��ثَّ��نَ��اءِ ُدَع��اءٌ
يَ��َم��اِن352 َع��ْض��ٍب ِف��ي ِم��نْ��َك َوأَْص��بَ��َح ِف��ِرنْ��ٍد ِف��ي ِم��نْ��ُه أَْص��بَ��ْح��َت َف��َق��ْد
َم��َع��اِن��ي353 ِب��َال َك��اْل��َك��َالَم ُه��َراءً َك��انُ��وا ال��نَّ��اِس ِف��ي َك��ْونُ��ُك��ْم َوَل��ْوَال

هوامش

تقتيض والزيارة تزور قال: ملا بهم. فغنى أهلوه به كان الذي املنزل املغنى: (1)
عىل الديار هذه تزور يقول: أعداء. ديار ألنها الديار؛ لتلك محبٍّا يكون أن نفى املحبة
من ذلك يف اإلذن طلبنا زيارتها أردنا وإذا عدو، ديار ألنها مغانيها؛ من ملغنى محبة غري
ال الدولة، سيف — لإلغارة فيها والتشعب إليها اإلرساع يف استأذنا أي — ساكنها غري

الروم. أصحابها
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نقود يقول: السالح. يف املسترت البطل وهو كمي، جمع والكماة: الغاية. املدى: (2)
عليها السبق، قصب لنا وتحرز إليها نرتامى التي الغاية بنا تبلغ خيًال الديار هذه إىل

عليها. انترصوا ما لكثرة الظن بها فأحسنوا وعرفوها جربوها قد فرسان
عيل، اسمه ألن الدولة، سيف الحسن: أبا يكنى بالذي وأراد نمحص. نصفي: (3)
أي يكنى: وال اإلله يسمى وقوله: ثاٍن، مفعول [والهوى] لنصفي. أول مفعول والذي:
الدولة سيف ونصفي يقول: به. يكنى حتى الولد عن وتعاىل له، كنية ال سبحانه أنه
ويقال: هذا، الحرب. أهل بمجاهدة هللا ونريض بأنفسنا، ونقيه أعداءه فنقاتل مودتنا
العكربي قال كما — والعرب باسمه، تدعوه أن له تعظيًما بكنيته دعوته إذا فالنًا، كنيت
هللا رسول أن الصحيح ويف آباء، يصريوا أن تفاؤًال صغار وهم أوالدها تكني كانت —
أم وهي — سليم أم من صغري ولد له وكان األنصاري طلحة أبي بيت يدخل كان ملسو هيلع هللا ىلص
(النغري: النغري.» فعل ما عمري: أبا «يا لولده: أي — له يقول فكان — مالك بن أنس
تراه العصافري صغار من أو العصفور يشبه طائر أو العصفور فرخ وهو النغر، تصغري

نغر.) الولد لهذا وكان ضاويًا، صغريًا أبًدا
قتالهم. عن نكف فال أي إليها؛ عدنا أرضهم من أبنا إذا يقول: (4)

الحرب يف رصيًحا املوت صار إذا يقول: الحرب. والوغى: وظفر. برز رصح: (5)
أي بالسيوف؛ والرضب بالرماح بالطعن نطلبه ما إىل توسلنا قناع دونه ليس بارًزا

نطلبه. ما إىل بهما وتوسلنا منه لنا وقاء والطعن الرضب اتخذنا
يقصد كما املوت قصدنا يقول: لقاؤه. املحبوب أي «الحبيب»؛ ب مرفوع لقاؤه (6)
الياء فحذف التوكيد، نون «هلمي» عىل أدخل إلينا، هلمي للسيوف: وقلنا لقاؤه، يحب ما
السيوف خاطب «امليم» ضم ومن هلمنا، فصار النون فتحة أشبع ثم الساكنني، اللتقاء
«هلموا» من الواو أسقط ثم َمَساِكنَُكْم﴾. ﴿اْدُخلُوا تعاىل: كقوله يعقل، من مخاطبة
قاله ما أوجهه ولعل كثري كالم هلم يف النحو وألئمة الفتحة. أشبع ثم الساكنني، الجتماع
إلينا، نفسك لم قال: كأنه جمعه، أي شعثه هللا لمَّ قولهم: من أصله قال: أحمد، بن الخليل
فيه يستوي واحًدا اسًما وجعال االستعمال، لكثرة ألفها وحذف للتنبيه، و«ها» اقرب، أي
ِإلِْخَواِنِهْم ﴿َواْلَقاِئِلنَي تعاىل: هللا قال الحجاز، أهل لغة يف والتذكري والتأنيث والجمع الواحد
هلمي، وللمرأة: هلموا، وللجمع: هلما، لالثنني: فيقولون يرصفونها نجد وأهل إَِليْنَا﴾ َهلُمَّ
كقولهم: لكما، وهلم لك، هلم فيقال: بالالم توصل وقد أفصح. واألول هلممن، وللنساء:
بكرس — ن هلمِّ وللمرأة رجل، يا ن هلمَّ قلت: الثقيلة النون عليه أدخلت وإذا لك. هيت
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نسوة، يا وهلممنان رجال، يا وهلمن جميًعا، واملؤنث للمذكر هلمان التثنية: ويف — امليم
«ألم» إالم قلت: كأنك — والهاء األلف بفتح — أََهلُمُّ إالم قلت: كذا: إىل َهلُمَّ لك: قيل وإذا
أعطيه. ال أي أهلمه، ال قلت: وكذا: كذا هلم لك: قال وإذا عليه، كانت ما عىل الهاء وتركت
بأن لها حشًوا األسنة جعلنا أي األسنة: وحشوناها العدو. خيل بالخيل: يريد (7)
بعضهن وركب علينا، اجتمعن أي — العدو خيل أي — الخيل أي وتكدسن: بها. طعناها

العجاج: قول ومنه هنا، ها بمعنى و«هنا» كثرتها. من بعًضا

ال��م��ْس��ُج��وِح َوَع��َل��ى َوه��نَّ��ا ُه��نَ��ا

أخذ وقد طبيعته.» أي سجيحته: وعىل وشماًال. يمينًا يعطي أي بالعطاء: «يصفه
املغرية: بن الوليد قول من األسنة حشوناها قوله: املتنبي

ث��ع��ل��ب��ا ح��ش��ْون��اُه ق��ْد يَ��ْه��ِوي وآخ��َر َرْدَع��ه يَ��رك��ُب ال��ج��دِّ ك��ِري��م ِم��ْن وك��ْم

بالزعفران. التلطخ الردع: وأصل دمه، عىل لوجهه خر إذا ردعه: ركب للقتيل «يقال
السنان.» جبة يف الداخل الرمح طرف والثعلب:

روًما، فظنوهم الدولة لسيف عسكًرا رأت قد الروم خيل كانت جني: ابن قال (8)
ووصل «جهالة»، قال: ولهذا هاربني، ولوا األمر تحققوا فلما مسرتسلني، نحوهم فأقبلوا
ونحوه. «حثثن» معنى تضمينه عىل و«عنا» إلينا، رضبن فقال: و«عن» «إىل» ب رضبنا

— يقول اإلرساع، وهي املبادرة من نبادر: وروى نسابق، ونبار: تجاوز. تعد: (9)
دنو منهم وأدننا الروم، جيش بنا وحارب الصحراء، إىل القرى تجاوز الدولة: لسيف
الظفر إن أي بهم؛ الظفر من تريد ما تبليغك إىل اليمنى يدك نسابق امللموس من الالمس
هذا من الغريب تفسريه يف العكربي قال وقد هذا، بيدك. تناولته لو مما إليك أرسع يكون
االبتيار، وكذا واختربه، جربه إذا وباراه اآلخر، يفعل كما الرجل يفعل أن املباراة البيت:

للكميت: وأنشد

اب��ت��ي��ارا وإم��ا اب��ت��ه��اًرا إم��ا ِة ال��ف��ت��ا ن��ع��ُت ِب��م��ث��ل��َي ق��ب��ي��ح

بار األصمعي: قال البور. هو االختبار بمعنى الذي إن يقولون: اللغة أهل ولكن
كان فإن بها، فجر إنه بنفسه: امرأة قذف إذا للرجل ويقال قالوا: جرب، إذا بورا يبور
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إذا أبوره: اليشء برت من — افتعال االبتيار، فهو صادًقا كان وإن ابتهرها، فقد كاذبًا
إما أي ابتياًرا»: وإما ابتهاًرا «إما الكميت: وقول هذا، الكميت بيت وأنشدوا — خربته

عندها. ما الستخراج بالصدق اختباًرا وإما بهتانًا
سفكناه، ما برد وقد دمائهم، بسفك عهدنا تقادم يقول: بالروم. موضع اللقان (10)
دمائهم، سفك من ننفك ال يعني منها، السخن األعداء دماء من البارد نتبع أن وعادتنا

حارٍّا. طريٍّا دًما أتبعناه سفكناه ما برد فإذا
الالم، بفتح لدن رمح ويقال: اللينة، واللدن: الرماح. والقنا: القاطع. العضب: (11)
الرماح، تقدم إليهم نتقدم فدعنا قاطًعا سيًفا فيهم كنت إن يقول: بضمها. لُدن ورماح
البقعة أحرق ملا الدولة سيف إن قيل: السيوف. أمام الرماح تكون كما أمامك فنكون
املسري جيشه فتهيب ألًفا، أربعون معه بها العدو أن وبلغه «سمندو» قلعة إىل توجه
حوله من إىل بيده وأشار — لهؤالء قل الدولة: سيف له قال البيت، هذا أنشد فلما إليهم،
منهم أحد تجمل فما الجيش، عن ننثني ال حتى تقول كما يقولوا — والعجم العرب من

بكلمة.
نقرص ال الذين نحن يقول: تمييز. ونرصة: نقرص، ال نأتيل: وال الذين. األىل: (12)

عنا. الستغنيت األعداء قتال يف بنفسك اكتفيت لو وأنت نرصتك، يف
وال العال بخدمته يطلب ألنه نفسه؛ بهذا يعني الدون، واألدنى: املوت. الردى: (13)

بنفيس. أقيك يقول فكأنه الدنيء، بالعيش عنده يرىض
ألن وجود؛ وال شجاعة تكن لم لوالك يقول: العطية. وهي لهية، جمع اللها: (14)
يظهر لم ولوالك بجودك، تجري والعطايا األعداء وقتلك بشجاعتك تجري إنما الدماء

معنى. ألهلها وال للدنيا
الروم، إىل الذهاب عىل أراغهم أنه وذلك الدولة، سيف بجيش تعريض هذا (15)
فإن خوًفا، اإلنسان يراه ما الحقيقة عىل الخوف يقول: أنفسهم. عىل منهم خوًفا فخافوا
من وهذا األمن. تعجل فقد مأمون غري أمن وإن خوًفا، صار فقد مخوف غري شيئًا خاف

دعبل: قول

َف��ُم��ق��بَّ��ُح َق��بَّ��ْح��تَ��ُه َوَم��ا ل��دي��ه��ا ��ن َف��ُم��َح��سَّ ��نْ��تَ��ُه َح��سَّ م��ا ال��ن��ف��ُس ِه��َي

محذوف: لفعل فاعل أو الخرب، محذوف مبتدأ أنه عىل — بالرفع — ثياب (16)
الثياب يصون ما وهو التخت، والصوان: كريم. ثياب أتتني أو كريم، ثياب عندي أي
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لها فليس يهبها، إنما الحسنة، الثياب يصون ال كريم من ثياب أتتني يقول: ويحفظها.
بقوله يريد أن ويجوز يهبها، وإنما الصوان يف يصونها ال أنه أي الهبات؛ غري صوان
يف قال كما أيًضا، هبة كان ومنديل لفاف من يصونها ما أن صوانها»: الهبات «كان

آخر: موضع

ال��ح��َم��ل��ْه س��ي��ب��ِه َم��ح��ُم��وِل أوُل

إن يقول: الجارية. وهي قينة، جمع والقيان: بالعمل. الحاذقة املرأة الصناع: (17)
وترينا فيها، إياهم ترينا فهي الروم، ملوك صور عليها نقشت قد الروم من ناسجتها

وجواريها. نفسها صورة كذلك
يمكن وما األجسام صورت بل وحدها، الخيل بتصوير تكتِف لم يقول: (18)
تصوره. لم فلذلك له، صورة ال ألنه الزمان؛ عدا ما صورته إال شيئًا ترتك فلم تصويره
املصور وسع يف هو شيئًا املذكورة الثياب عن تدخر لم الصناع هذه إن يقول: (19)
الذي هو فقط فهذا حيوان، من صورت ما إنطاق عىل تقدر لم أنها غري بذلته، إال
معناه يف فعًال أضمر لكنه مفعولني إىل يتعدى ال «ادخرتها» وقوله: هذا، تستطعه. لم

قدرة. حرمتها وما قال: كأنه مفعولني، إىل يتعدى
يف كانت وقد — األول البيت يف — كريم ثياب قوله: عىل عطف سمراء: (20)
ومالسته بطوله إياهم إطماعه الفوارس: قدها واستغواء سمراء. قناة يريد الهبات؛ جملة
وتذكريهم ذلك، بارشوا إذا عنه عجزهم وإظهار واستعماله، ترصيفه يف كماله ورشائط

والطعن. الكر
حديدة والزج: الرماح. تعمل كانت امرأة ردينة؛ عملته مما أنها أي ردينية: (21)
أنبته الذي — نباتها لحسن يقول أعاله. يف يجعل الذي والسنان: الرمح. أسفل يف تجعل

وسنان. زج ذات يجعلها نباتها كاد هللا:
أصابها وعانها: الخيل. من الكريم والعتيق: ثياب، عىل أيًضا عطف عتيق: أم (22)
أن يعني عمه، دون الرشف يف املهر ذلك خال كريم مهر لها أنثى وفرس يقول: بعينه.
العم كان فإذا أخوان، واألم الخال أن كما أخوان واألب العم ألن أمه؛ من أكرم كان أباه
مصابة كأنها يقول: إلخ، … خلقها رأى وقوله: األم، من أكرم فاألب الخال من أكرم

جميًال. فكان املهر أما قبيحة، كانت الفرس أن يريد خلقتها. لقبح بالعني
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دون الخيل بأمر البصري يريد لعله البصري: عني يف وقوله: عابته. شانته: (23)
يقول: كفاه. قد برصه ألن علم؛ له يكن ولم أبرصها من البصري يكون أن ويحتمل غريه،
األم من أكرم املهر ألن عليها؛ مزيته وبانت البون بينهما ظهر املهر األم سايرت إذا

ابنها. وألنه بحسنه، يزينها واملهر أمه، وألنها بقبحها، املهر تشني فهي وأجمل
وال ورشي، رشها الفرسان خافت ركبتها إذا فرًسا إيلَّ أهديت هال يقول: (24)

للحرب؟ تصلح التي أين يعني لغريي، تنقاد ال أي غريي؟ ركوبها يحسن
الرمح ترد فال للطعان تصلح التي الفرس وأين يقول: اللجام. سري العنان: (25)
يده مد فرسه: عنان الفارس (قرط عنانها وقرطت عليها طاعنت إذا خائبًا الحرب يف
بيدي العنان) أرخى واملراد: تجري، تحرض وهي فرسه، قذال عىل فجعله بالعنان
لغة يف يرجعه وأرجعه يرجعه رجعه ويقال: هذا، لذلك. تصلح ال هذه أن يريد اليرسى؛

هذيل.
— نعمى لك فهل به، عليك أثنى له أهًال أراك وأنا إال ثناء يل ليس يقول: (26)

عني. فتدخرها لها أهًال تعرفني ال — نعمة
دونه هي قال: ثم النهر، ذلك أمواه وبالبحار: الدولة. سيف بالبحر: يريد (27)
لذلك فهي زيارته، من الناس فمنعت الحاجب مقام له قامت وأنها والنفع، الرشف يف
طوقت حية أن املنام يف رأى الدولة سيف إن يقال: العكربي: قال محمود، وهو مذمومة
حتى قويق وبني داره بني يحفر أن فأمر ماء، أنه ذلك ففرس عليه، ذلك فعظم داره،
عىل فدخل املنامات، يفرس العلم أهل من رضير رجل بحمص وكان الدار، حول املاء أدار
بعنف، فأخرج به فأمر دارك. عىل تحتوي الروم إن معناه: كالًما له فقال الدولة، سيف
الرضير عليه فدخل الدولة، سيف دار عىل واحتووا حلب، فتحوا الروم أن تعاىل هللا وقدر

شيئًا. فأعطاه املنام، من كان ما هذا فقال: ذلك، بعد
حسدتنا هل يقول: ونحوها. عني من األرض، من يخرج الذي املاء املعني: (28)

وزدت؟ فزخرت الندى يف مثله تكون أن أردت أم وبينه، بيننا فحجبت عليه
معروفه. يطلب قصده أي انتجعه: ويقال املرعى، طلب االنتجاع: أصل (29)

قال: منزله. وأهل وأتباعه حشمه واملراد: مكانًا، يسكنون الجماعة والقطني:

ِق��َط��ي��نُ��ه��ا ش��ج��اَه��ا ��ا ِم��مَّ ف��ب��ك��ى ب��ك��ْت ع��اق��ُه ال��نَّ��ْه��َي تَ��َر ل��م ��ا ف��ل��مَّ نَ��َه��تْ��ُه
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يف عنده من لتكثري زائًرا أتيته أم غنيٍّا، لتصري معروفه تطلب جئته أم يقول:
مجلسه؟

خندًقا لتحفر جئته أم يقول: املدينة. حول الحفري وهو معروف، الخندق: (30)
تمنعه ورماحه — خيله — جياده ألن الخندق؛ إىل به حاجة ال للعدو؟ منًعا لحصونه

والحصون. الخنادق عن وتغنيه
والعازب: سفينة. جمع والسفني: معظمه. البحر: ولجة لجة، جمع اللج: (31)
وافية، أخذتها وتوفتها: الوحش. حمر من القطعة وهي عانة، جمع والعون: البعيد.
بعيد روض ورب كالسفني، له فكن خيله عربته عظيم ماء رب يقول: أهلكتها. وقيل:

بجملتها. فصادتها الوحش أنواع من فيه ما وجميع حمره، خيله أهلكت املراعي
— بجهله مغروًرا متمرًدا عاصيًا يعني — جنون ذي ورب أي جنون: وذي (32)
جمع اسم — رشب ورب قال: ثم وأطاع. انقاد حتى أذلته أي جنونه: الخيل أذهبت
فيهم وأعملت خيله عليهم هجمت الخمر برشب الهني قوم رب أي — الشاربني بمعنى
«الرشب» ويجمع هذا، قتالهم. عىل — وبكاؤهم صياحهم أي — رنينهم كثر حتى القتل

األعىش: قال «رشوب»، عىل

ال��ك��ت��ْن وب��ي��ن ال��ح��ري��ر ب��ي��َن َب ��ُرو ال��شُّ ال��ُم��ْس��م��ع��اِت ال��واِه��ُب ه��و

ابن قال للرضورة. الكتن وسماه الكتان من «األلف» األعىش حذف الكتان، (الكتن:
مسمعة.) جمع املغنيات، واملسمعات: األعىش. شعر يف إال الكتان يف الكتن أسمع لم سيده:
األسد. مأوى والعرين: األسد. والضيغم: للرشب. وأنينه» «غناءه، يف الضمري (33)
ورب قال: ثم ذويه. قتل من به ألم ملا أنينًا، وطربه الرشب غناء الخيل وأبدلت يقول:

بالده. وأخذت فوطئتها أرضه خيله أدخل وقوة عزة األسد مثل رجل
وهو جبينه، خيله فوطئت فقتله عصاه امللوك من عظيم ملك ورب يقول: (34)

واتصاله. السري لرسعة النوم من حظٍّا جفنه يعطي ال إليه يقودها
أهًال رآه ألنه إياه؛ بطعنه رشفه إنسانًا طعن إذا يقول: مطعونه. طعينه: (35)

واملحاربة. للمبارزة
الزنا. يقرب ال مأمونه الفرج عفيف إنه يقول: (36)

مباركه. الوجه أبيض إنه يقول: (37)
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باإلضافة ملك كل يصغر — العطاء كثري أي — بحر هو يقول: الحوت. النون: (38)
إليه.

وذكر مناقب، وأكثر منها أرشف ألنه تكونه؛ أن تتمنى الشمس إن يقول: (39)
املمدوح. األوىل بالشمس عنى ألنه «تكونه»؛ يف الضمري

قبل أجابك — مستعينًا — سيف يا فقلت: املخاطب أيها تدعه إن يقول: (40)
للداعي. إجابته رسعة يريد السيف. سني إتمام

املمدوح هذا صان الذي هللا أدام يقول: دعاء. وهذا أدام، فاعل صان: من (41)
للممدوح، «نفسه» يف فالضمري — أعدائه من — منهم تمكينه أعدائه من دينه وصان

وتعاىل. سبحانه هلل «دينه» ويف
يقول: استئناف. إلخ: … أول هو وقوله: بعده. الظرف خربه: مبتدأ، الرأي: (42)
صاحبها عىل أتت عقل عن تصدر لم إذا الشجاعة فإن الشجاعة، عىل مقدم العقل إن
يف — العقل أن والحاصل خرق، هي وإنما شجاعة، تعد ولم الهالك موارد وأوردته

له. ثاٍن والشجاعة األول، هو — املناقب ترتيب
فحذف اجتمعا، اجتمعا إذا واألصل: املذكور، يفرسه ملحذوف فاعل هما: (43)
وعزة اإلباء واملراد: والشدة، القوة — امليم بكرس — وامِلرة ضمريه، وانفصل األول الفعل
مرة، بدل حرة وتروى: إمراًرا، الحبل أمرَّ يقال: القتل، إحكام املرة: وأصل النفس،
تأبى لنفس والشجاعة العقل اجتمع إذا يقول: املرارة: من — امليم بضم — ُمرة وتروى:

العال. من املبالغ أعىل بلغت لألعداء قناتها تلني وال والضيم الذل
تفضيل يؤكد الحرب، يف الكفء وهو — القاف بكرس — قرن جمع األقران: (44)
يرصح أن قبل الرأي ودقة التدبري ولطف باملكيدة أقرانه الفتى يطعن قد يقول: العقل،

بالقتال.
إىل وأدنى وأدون، أخس فأدنى: أدون. ضيغم: بأدنى واملراد األسد، الضيغم: (45)
صدور والعوايل: بالسالح. املشتمل البطل وهو كمى، جمع والكماة: أقرب. أي رشف:
فاآلدمي بالعقل، الحيوان نفوس تتفاضل إنما يقول: اللينة. الرماح واملران: الرماح.
األجسام املأمون: قال كما أيًضا، بالعقل آدم بنو يتفاضل ثم بعقله، البهيمة من أفضل
أي ودبرت: وقوله: لحم، من أطيب لحم ال فإنه بالعقول، التفاضل وإنما ولحوم، أبضاع
عرفت ما العقل ولوال بالعقل، الحرب يف الرماح استعمال إىل توصلوا إنما أي دبرت؛ وملا
الخطيب قال بالعقل. تستعمل إنما الشجاعة أن يريد بالرماح. الطعان تدبري األيدي
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تبعوهم، ثم ثالثًا، حنيفة فباتت ورجاًال، أمواًال فاستاقت حنيفة «تميم» غزت التربيزي:
جعلوا قال: ثالث؟ بعد لحقوهم حتى الخيل بحوافر قومك صنع كيف منهم: لغالم فقيل

أرواحهم. بها فاستبقوا املوت، أرشية املران
السيف. غمد وهو جفن، جمع واألجفان: الدولة. سيف يعني سيوفه: سمي (46)
ألن كاألجفان؛ الغناء قلة يف ولكانت شيئًا، السيوف أغنت ما الدولة سيف لوال يقول:
فرسان أحد الزبيدي معديكرب بن عمرو قول مثل وهذا بالضارب، يعمل إنما السيف
الساعد يفعل إنما فقال: شيئًا، به يعمل فلم لرجل الصمصامة سيفه أعطى وقد العرب،

السيف. ال
من الخوض أذلك يعلم لم حتى بسيوفه — املوت — الحمام خاض يقول: (47)
وثاني طيئ، لغة «درى» مجهول ودرى: عنه؟ وغفلة للموت نسيان أم للموت احتقار

االستفهام. جملة مسده سد محذوف «درى» مفعويل
للعهد فيه «أل» ف الحارض، الزمان أهل أي الزمان: وأهل الغاية. املدى: (48)

غريه. زمان كل وأهل زمانه أهل بلغ ما بلوغ عن قرص أي الحضوري:
هو أما البيوت، يف مجالسهم الزمان أهل إن يقول: بمعنى. واتخذوا: تخذوا (49)
أيامه يقيض الخيل رسوج وإنما مجالس، البيوت يتخذ أن به يليق ال الفتى أن يرى فإنه

أعدائه. عىل الغارة يف عليها
كالم آخره: إىل … والطعن وقوله: الحرب. أسماء من والهيجاء: الوغى (50)
ظنوا بالرماح فتطاعنوا امليدان يف لعبوا إذا أي لعب؛ الحرب أن وظنوا يقول: مستأنف.
مع طعن اللعب طعن ألن الحرب؛ يف الطعن غري اللعب يف والطعن الحرب، هو ذلك أن
وطلب الجد غري يعرف فال هو أما الهون، زمانه أهل أن يريد الحرب. يف إبقاء وال إبقاء

العال.
عادة هو ما إىل قادها فقد الحرب، يف األبطال طعان إىل خيله قاد إذا يقول: (51)

وطن. يف املعركة من ألنه وطنه؛ وإىل له
وإما الجياد، عىل يعود محذوف ضمري عن خرب أنه عىل بالرفع إما كل: (52)
الخيل. من سابقة ولدته فرس كل أي سابقة: وابن الجياد. من بدل أنه عىل بالنصب

أحزانه. وبدد بحسنه ورس راقه صاحبه إليه نظر إذا كريم فرس كل يقول:
الدابة رأس يف يكون ما رسن؛ جمع واألرسان: الحرب. أسماء من الوغى: (53)
مكانها من تربح لم خليت إذا الحرب بآداب مؤدبة خيله إن يقول: الترصف. من به تمنع
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وهذا جني: ابن قال بالرسن. جذبها إىل تحتاج فال أتتك، دعوتها وإذا مربوطة، فكأنها
كقوله:

ك��الُم ��ي��اُط وال��سِّ ف��ي��ه وتُ��ْض��َرُب َش��ْع��ُرَه��ا واألِع��نَّ��ُه ِف��ي��ِه تُ��َع��طَّ��ُف

يف خيله قاد يقول: الجياد. من حال جحفل: ويف العظيم، الجيش الجحفل: (54)
حاسة صدق مع الخيل فيه تبرص فال العيون، سرت حتى غباره تكاثف قد عظيم جيش
بديع من وهذا بآذانها، تبرص فكأنها آذانها، نصبت شيئًا أحست إذا ولكنها نظرها،

البحرتي: قول إىل نظر وفيه التخيل،

ِألَم��اِم��ه الَّ��ِذي ال��ش��ْخ��َص رأى ب��ِه��م��ا أن��ه ت��ح��ِس��ُب اْألُذُن��ي��ِن ِم وُم��ق��دِّ

فال والنرص. الظفر هللا عوده قد رجل إنه يقول: الدولة. سيف باملظفر: يريد (55)
األمور. عىل لعزمه غريه؛ نظر يف كالقريب نظره يف فالبعيد يشء، عليه يبعد

الروم. بالد من الران: وحصن — حلب من مرحلتني عىل — بالشام بلد منبج: (56)
بالروم وأيديها بالشام أرجلها كأن يقول: — الجري — العدو يف خطوتها سعة يريد
ابن قال واحدة. بخطوة الروم تبلغ أن تقصد كأنها أي أرجلها، من أيديها مواقع لبعد

لياٍل. خمس مسرية الران» و«حصن «منبج» وبني جني:
تنترش — السباحة يف لرسعتها — يريد ا، جدٍّ املاء بارد بالروم، نهر أرسناس: (57)

فرسانها. عمائم
هذا يف تثب الخيل إن يقول: السكني. مدية؛ جمع واملدى: يثبن. يقمصن: (58)
كأنها طرائق صريته حتى إياه الريح لرضب — السكاكني — كاملدى هو الذي النهر

برده. لشدة خصيتيه لتقلص كالخيص الفحل — يدع — يذر بارد ماء من مدى
فريق النهر؛ هذا عبور يف فريقني صار الجيش إن يقول: الغربة. العجاجة: (59)
فالعجاجتان بينهما، واملاء — غبار — عجاج منهما واحد ولكل يعربوا، لم وفريق عربوا،
املسلمني عجاجة يعني جني: ابن وقال انتشارهما. لشدة فوقه من وتلتقيان باملاء تفرتقان
قاتلوا كانوا ما النهر عبور عند ألنهم ذكر؛ كما وليس الواحدي: قال الروم. وعجاجة
املاء حجز ربما جني: ابن قال جني. ابن إليه ذهب ما يؤيد التايل البيت ولكن بعد، الروم
أي — وسألته قال: الشتاء. يف العجاجة تثور وقلما فالتقتا، جازتاه وربما عجاجتني بني
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من هو وقال: حزيران، يف وكان قال: شاهده، أنه فذكر هذا، عن القراءة عند — املتنبي
الثلج. من يذوب ألنه وقت؛ كل يف املياه أبرد

ما عنان؛ جمع واألعنة: املاء. تعلو التي الفقاقيع والحباب: الفضة. اللجني: (60)
وركضخيله النهر هذا الدولة سيف عرب يقول: الذهب. والعقيان: الفرس. رأس يف يكون
كالذهب. احمر وقد عاد دماؤهم فيه وجرت قتلهم فلما كالفضة، أبيض واملاء الروم إىل
يقول سفينة. جمع والسفني: الشعر. من الخصلة وهي غديرة، جمع الغدائر: (61)
استوىل التي الصلبان من خشبها واتخذ نسائهم، من سباياه ذوائب من سفنه حبال اتخذ

وسبى. غنم ما لكثرة وذلك معابدهم، من عليها
الركض — العدو من راكضة، أي وعادية: للماء. والضمري ماض، فعل حشاه: (62)
ماء حشا يقول: السواد: الشديدة والحوالك: يلد. ال الذي وهو عقيم، جمع وعقم: —
مطلية — مقرية ألنها سوداء وألوانها تلد، ال عقم وهي لها، قوائم وال تعدو سفنًا النهر
أنه فبنيَّ تنتج، أن عادتها ومن قوائم، لها والخيل العادية بالخيل السفن شبه — بالقار

السفن. أراد
غزالن وكأنهن الفوارس سبتها التي النساء تحمل السفن هذه إن يقول: (63)
ويجمع والوحش، الغنم مأوى وهو مربض، جمع واملرابض هذا، لها. مرابض والسفن

الوحيش: الثور يصف العجاج قال وأرباض، مرابض عىل مربض

ُع��ْدُم��ِل��يُّ ال��ِص��ي��راِن م��ْع��ِدِن ِم��ْن آريُّ ل��ه��ا أرب��اض��ا واْع��ت��اَد

ال البقر مكانس من آخية لها أي آري: لها وقوله: إليها. ورجع أتاها (اعتادها:
آريا، اآلخية تسمى وقد السكيت: ابن قال بها، الوحش سكون يف ثابت أصل ولها تزول،

القديم.) والعدميل: محبسها، يف الدابة به تشد حبل وهو
والحدثان: منه. أجاره فالن: من له وأذم إلخ، … بحر — النهر — هو أي بحر (64)
حمدان: وبنو الخلق. والورى: حالية. جملة أذم: وإذا وقوله: ونوائبه، الدهر حوادث
يجري أن تعود بحر الدولة سيف عربه الذي النهر هذا يقول: الدولة. سيف عشرية
تركته أنت عربته ملا ولكن إليهم، العبور من العدو يمنع بأن الدهر حوادث من أصحابه

عبوره. عىل يقدر ال غريك أن يعني حمدان، بني من إال أحد كل من أهله يجري
إذا الرجل: خفرت ويقال: املدح، عىل منصوب أو حمدان، بني نعت املخفرين: (65)
جمع والذمم: القاطع. والصارم: السيف. واألبيض: عهده. نقضت إذا وأخفرته: أجرته،
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بسيوفهم امللوك عىل التي الدروع عهود ينقضون الذين هم حمدان بني إن يقول: ذمة.
خفارتها، يف فكأنهم لهم، وقاء وهي بها تحصنوا ألنهم الدروع؛ ذمم يف امللوك جعل ملا

أرواحهم. إىل والوصول دروعهم بهتك الذمم تلك تنقض حمدان بني سيوف جعل
وعىل لهم. مال ال الذين املتلصصون وهم بالصعاليك، التشبه التصعلك: (66)
كالصعاليك؛ ملكهم عظم عىل هم يقول: وفخامته. ملكهم عظمة مع أي ملكهم: كثافة
ولينا. كرًما للناس يتواضعون شأنهم عظم مع وهم األسفار، وشدائد للغارات لتعرضهم
الخلق التام الحسن واملطهم: النهار. نصف وهي القائلة، يف النوم التقيل: (67)
ملطهم. صفة وهو املوت أجل به ويراد فيه، يحل الذي اليشء وقت واألجل: الخيل. من
يقول: الذئب. والرسحان: بها. يشد حبل من العروة والربقة: النعام. من الذكر والظليم:
البدو مثل أنهم يعني خيولهم، بظل الحرب اشتداد عند استظلوا الغارات يف خرجوا إذا

خيلهم. ظالل إىل لجئوا — القيلولة من — قالوا فإذا لهم، ظل ال
قوله: ومعنى

ال��س��رح��ان ورب��ق��ة ال��ظ��ل��ي��م أج��ل

العدو، من ومنعتها فتقتلها أدركتها والذئاب النعام طردت إذا — الخيل — أنها
القيس: امرئ قول من وهذا

َه��ي��ك��ل األواِب��ِد َق��يْ��ِد ب��ُم��نْ��َج��ِرٍد

يف الرومي ابن قال الشعراء. تبعه ثم األوابد» «قيد قال: من أول هو القيس وامرؤ
الغزل:

ال��م��ت��ح��رِِّز ال��ُم��س��ل��ِم ق��ت��َل يَ��ج��ِن َل��ْم انَّ��ُه ل��َو ال��ح��الُل ال��ِس��ْح��ُر وح��َدي��ثُ��َه��ا
تُ��وِج��ِز َل��ْم أن��ه��ا ُث اْل��م��َح��دِّ َودَّ أوَج��َزْت ه��ي َوإن يُ��م��ل��ْل َل��ْم َط��اَل إن
ال��ُم��س��ت��ْوِف��ِز َوُع��ق��ل��ُة ِل��ْل��ُم��ط��َم��ئ��نِّ ِم��ثْ��لُ��ه��ا َم��ا َونُ��ْزَه��ٌة ال��ع��ُق��وِل ش��رُك

أسلفنا، الذي غري مذهبًا معناها يف وذهب جني، ابن رواية هي يتقيلون، ورواية:
آباءهم يتقيلون واملعنى: يتبعه، كان إذا أباه؛ يقيل فالن قولهم: من يتقيلون قال:
إنما القطاع: وابن فورجه ابن وقال املطهم. كالفرس إليه والسبق الرشف يف السابقني
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بالتغرب يصفهم خيلهم، بأفياء الحر شدة يف يستظلون أنهم يعني يتفيئون، الرواية:
البادية. بأهل التشبه أي — والتبدي

قهًرا. أي وعنوة: السيف. املنصل: (68)
والدروب: ضمريه. من حال أو — الثالث البيت يف نظروا صلة الدروب: عىل (69)
الرماح، والقنا: اإلنسان. من يغض ما أي والعار؛ الذلة والغضاضة: الروم. إىل املداخل
واملراد: الحديد، من القطعة وهي زبرة، جمع والزبر: أصحابهما. واإليمان: بالكفر واملراد
وقد الدروب عىل كنا حني يقول: املعروف. الطائر عقاب؛ جمع والعقبان: السيوف.
والغضاضة، العار من ذلك يف ملا والرجوع، االنرصاف علينا تعذر حتى الحال اشتدت
وأهل واشتباكها، الرماح لكثرة الطرق ضاقت وقد أمامنا، الجيوش لكثرة التقدم وتعذر
الروم نظر املكان هذا ويف األحوال هذه يف عليهم، وتكاثروا اإليمان بأهل أحاطوا قد الكفر
تصعد كأنها — للرضب إياها األبطال رفع عند — الهواء يف ترتفع املسلمني سيوف إىل
الروم نظر األحوال هذه يف تقول: أو رءوسهم. فوق إال يرونها فال العقبان، مناكب إىل
وهم عليهم، الشتماله الحديد، قطع كأنهم حتى الحديد، يف مقنعون وهم املسلمني إىل

ورسعتها. خفتها يف كالعقبان خيل فوق
فوارس إىل ونظروا يقول: املوت. والحمام: الحديد». «زبر عىل عطف فوارس: (70)
الحيوان؛ من ليسوا وكأنهم الحرب، يف قتلهم يف حياتهم يرون أي حيوا؛ الحرب يف قتلوا إذا
منهم استشهد من هللا سبيل يف مجاهدون غزاة أنهم يعني بهالكه، يحيا ال الحيوان ألن
ِيف ُقِتلُوا الَِّذيَن تَْحَسبَنَّ ﴿َوَال وتعاىل: سبحانه قال كما هللا، عند مرزوًقا حيٍّا صار بالقتل

تمام: أبي قول إىل ينظر وهذا يُْرَزُقوَن﴾. َربِِّهْم ِعنَد أَْحيَاءٌ بَْل أَْمَواتًا ِهللا َسِبيِل

ُق��ت��ل��وا إذَا ال��دَّن��ي��ا ِم��َن يَ��ي��أُس��وَن َال ك��أن��ه��ُم َم��نَ��ايَ��اُه��ْم يَ��ْس��ت��ع��ذبُ��وَن

نقًال: نقله زهري قول من مأخوذ هو القطاع: ابن وقال

س��اِئ��ل��ْه أنْ��َت ال��ِذي ت��ع��ط��ي��ِه ك��أن��َك ُم��ت��ه��لِّ��ًال ِج��ئ��ت��ُه َم��ا إذَا تَ��راُه

كأنه حتى سائله يعطي بما يرس املمدوح جعل زهريًا ألن الخفي؛ األخذ من وهو
حياة. كأنه حتى الحرب يف القتل إىل يرسعون الفرسان هؤالء املتنبي وجعل يأخذه،

زلت ما يقول: يشء. كل أعىل وهي ذروة، جمع والذرا: املتابعة. الدراك: (71)
من سيفني عمل فيه الواحد السيف يعمل أبدانهم، أعايل يف متتابًعا رضبًا ترضبهم
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جني: ابن وقال سيفان. فكأنه أيًضا، فيقطعه آخر إىل املرضوب ينفذ ألنه أو الرسعة،
سيفني. رضب فالرضب سيف، ومعك سيف أنك يريد

عظم وهي جمجمة، جمع والجماجم: الرضب، عىل يعود «خص» يف الضمري (72)
ألنه رأس؛ يف أو وجه يف إال يقع ال الرضب هذا إن يقول: الدماغ. عىل املشتمل الرأس
ال ثم ومن بأمان، إليك أتت أجسامهم فكأن الجسد، لسائر يتعرض وال قتًال، أوحى

لها. تتعرض
كانوا التي قسيهم رموا يقول: رنني. لها يسمع التي واملرنان: القوس. الحنية: (73)

بها. رموك التي القيس تلك هزيمتهم يف يطئون مدبرين انهزموا ثم عنها، يرمون
واملثقف: خرزة. لؤلؤتني كل بني يجعل أن وهو القالدة، تفصيل من مفصًال: (74)
الرمح. أسفل يف الذي الزج والسنان: الهندي. السيف واملهند: الرمح. يعني املقوم،
وباملطر: الجيش، بالسحاب: وأراد دفعة. دفعة يأتي املطر كوقع السالح وقع كان يقول:
يرضبون ألنهم مفصلة؛ بهم تقع وهي والرماح، السيوف من بهم تقع التي الوقعات

بالسيوف. وتارة بالرماح تارة
بالحرمان بيته إىل منهم عاد من فصار بك، الظفر من أملوا ما حرموا يقول: (75)
من — املعجمة بالذال — عاذ يروى: و«عاد» بنفسه. نجا ألنه أمله؛ مدرًكا نفسه يعد
إىل لجأ من منهم أمله أدرك املعنى: يكون الرواية هذه وعىل به، امتنعت باليشء: عذت
آمله وأملته تأميًال، اليشء أملت ويقال: هذا، بنفسه. وسلم الحرب فرتك بالحرمان الرضا

أمًال.
ثأر صاحب الرماح تناوشت إذا يقول: الدم. طالب والثائر: الروح. املهجة: (76)
خذل بالتهلكة أحسوا ملا الروم أن يعني: إخوانه. ثأر إدراك عن روحه صيانة شغلته
القطاع، ابن قدم زلت وهنا قتالهم. ثأر إدراك عن بأنفسهم وشغلوا بعًضا، بعضهم
من البيت هذا قال: عشواء، خبط وخبط ذكرنا الذي غري إىل البيت تفسري يف فذهب
يقول: ألنه محض؛ هجاء وظاهره الدولة، سيف مدح يف أنه وذلك الغامضة، معانيه
الرئيس مدحت العرب ألن الهجو، غاية وهذا إخوانه، عن مهجته الدولة سيف شغلت
عن بالدفاع اشتغل الدولة سيف إن قال: وقد دونهم، مهجته وبذله أصحابه عن بقتاله
مشغول ثائر مهجة شغلن الرماح إذا معناه: إن فيه: قيل وقد الجار، فحذف اإلخوان،
لسيف فيه الضمري يكون فاألول اإلخوان. عن بالدفاع الدولة سيف اشتغل بمهجته
املعنى، به صح الهجاء من سلم إن وهذا لثائر، صفة «شغلته» يكون والثاني الدولة،
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قوله: أن البيت هذا معنى من والصحيح يحتمله. ال ما الحذف يف يحتمل الكالم فإن
قوله مثل وهو بإخوانه، مهجته الدولة سيف شغلت املعنى فيكون الباء، بمعنى «عن»

بالهوى. أي اْلَهَوٰى﴾؛ َعِن يَنِطُق ﴿َوَما تعاىل:
والعاني: السيوف. والقواضب: عاد. بمعنى عاود، مصدر املعاودة، العواد: (77)
بها كثرت سيوف ذلك عن عاقهم فقد القتال إىل العود من أملوا بعدما يقول: األسري.

فيؤرس. يموت وال يجرح من وقل منهم القتىل
يعني — مهذب العودة عن يعوقهم يقول: «قواضب». عىل عطف مهذب: (78)
املنايا طاعة أي الطاعة: وهذه — الروم أي — إهالكهم يف املنايا أطاعته — الدولة سيف

هللا. سبيل يف جهاد ألنه سبحانه؛ هلل طاعة هي له
والضمري طريانه، يف األرض من دنا إذا الطائر: أسف قولهم من املسفة: (79)
أشجار عىل شعورهم الريح أطارت حتى قتالهم كثرت يقول: للشجر. «فيه» قوله: يف
األشجار عىل شعورهم سواد شبه عليها. وقعت الغربان فكأن بها فاسودت الجبال

السود. بالغربان
للترصيع. فلينه الهمز وأصله الحمرة، الشديد والقاني: الدم. النجيع: (80)
دماؤهم جرت وملا اسودت، األشجار عىل شعورهم بعثر ملا يقول: معروف. والنارنج:

األغصان. يف النارنج كأنه لحمرته فصار ، احمرَّ الشجر ورق عىل
ال كما الحرب، يف يفزعون ال الذين الشجعان تعني إنما السيوف إن يقول: (81)
البحرتي: قول من وهذا قلوبًا. — للسيوف — لها استعار قلوبهم ذكر وملا هي، تفزع

ح��اِم��ل��ه ��ي��ِف ال��سَّ م��ن أْم��َض��ى يَ��ك��ْن َل��ْم إذا ِل��ِزي��ن��ة بَ��زَّغ��اٍد إالَّ ال��س��ي��ُف َوم��ا

تقول: كما واملعونة، النرص معنى عىل يدل مع: السيوف إن قوله: جني: ابن قال
لها يكن لم كذلك كانت لو ألنها الصحبة؛ معنى يف وليست ونارص، معني أي معنا؛ هللا
يف ماضني كانوا إذا يريد وإنما كقلوبها، قلوبهم الذين تنرص السيوف أن واملراد نفع،

ماضية. قاطعة السيوف كانت الحرب
مع أي حده: جراءة وعىل القاطع. السيف والحسام: املخاطب. أيها أي تلقى: (82)
يقول: الجبان. ملقابلة بالجراءة ذلك عن فعرب الرضيبة، يف مضائه مع يريد حده. جراءة
ألن الجبان؛ يغنى ال كما شيئًا، يده يف يغِن لم الجبان يد يف كان إذا املايض السيف إن

للضارب. الفعل

1514



النون قافية

رفيع فالن ويقال: عمادة، الواحدة ويؤنث، يذكر الرفيعة، األبنية العماد: (83)
البيت تضع والعرب الرشف، بيت عماد يعنون فهم رشيًفا، قومه يف كان إذا العماد:
جمع واملواقد: الرأس. أعال وهي قمة جمع والقمم: والحسب. النسب يف الرشف موضع
الحرب، نار رءوسهم عىل فأوقدوا امللوك وقاتلوا ورشفت العرب بك ارتفعت يقول: موقد.

لهم. احتقاًرا أثايف؛ جماجمهم وجعلوا رءوسهم فقطعوا امللوك قاتلوا تقول: أن ولك
والرشف الفخر يف ولكنهم عدنان، إىل آبائهم جهة من ينتسبون هم يقول: (84)

إليك. ينتسبون
لكنك أردت، من قتل منك يمتنع ال أي بسيفك؛ أردت من تقتل أنت يقول: (85)

واإلحسان. باملنة استعبدتني أي قتلتني؛ حتى بإحسانك وغمرتني إيلَّ أحسنت
الحزن. شدة واألسف: إبالء. يبليه غريه وأباله وبالء ِبًىل يبىل الثوب بيل يقال: (86)
بدنه» الهوى «إبالء ألن تقدمه؛ ما عليه دل محذوف وعامله املصدر، عىل «أسًفا» ونصب
يكون أن ويجوز «أبىل» ل ظرف النوى: ويوم أسًفا. أسفت قال: كأنه أسفه، عىل يدل
إبالء ومعنى النوم. والوسن: البعد. والنوى: «أسًفا». قوله: هو الذي املصدر معمول
ألن النوى؛ يوم وخص شدائده. من عليه يورد بما وقوته لحمه إذهابه البدن: الهوى
قال كما الفراق، مع سم الوصال، مع عذب والهوى الفراق، عند يشتد إنما الهوى برح

الرفاء: الرسي

ِب��َص��اِب��ه ال��ِف��َراُق َح��الوتَ��ه��ا يَ��ْوًم��ا يَ��ُش��ْب ل��ْم م��ا أْريَ��ة ال��ص��ب��اب��َة وأَرى

والهزال األسف إىل ببدني الهوى أفىض يقول: العسل.» وهو األرى، من فعلة «أرية:
نوًما. بعده أجد لم أي والنوم، جفني بني الحبيب هجر وأبعد الفراق، يوم

لك ثم ومن ويؤنث. يذكر والروح روح، يل أي الخرب؛ محذوف مبتدأ، روح: (87)
وأصله تأنيثها، عىل مضارًعا تجعله وأن الروح، تذكري عىل ماضيًا فعًال «تردد» تجعل أن
الذي الدقيق العود ذلك هو والخالل: للتخفيف. إحداهما فحذفت — بتاءين — ترتدد
إذا والدقة النحول يف الخالل مثل بدن يف وتجيء تذهب روح يل يقول: األسنان. به تخلل
من عليه ملا يرى إنما أي لدقته؛ البدن ذلك يظهر لم عليه الذي الثوب عنه الريح طريت
أي يفارق؛ لم يبِن» «لم معنى يكون أن ويجوز يظهر. لم الثوب عنه ذهب فإذا الثوب
العرويض: الفضل أبو وأقرأني الواحدي: قال لخفته. الثوب مع بالبدن تذهب الريح أن
قال: الخيال، املتنبي: خادم الشعراني بكر أبو أقرأني العرويض: — قال الخيال، مثل يف
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هذا سمع الدمشقي الوأواء أن هذا صحة عىل يدل دونه. فما بالري إال الخالل أسمع ولم
فقال: فأخذه البيت

خ��ي��ال ف��ي ُد ت��َردَّ ُروٍح ِس��َوى ِم��ن��ي وال��ش��ْوُق ال��ه��َوى أبْ��َق��ى وَم��ا
م��ح��ال ف��ي ِم��نِّ��ي ال��رُّوَح ك��أنَّ تَ��َران��ي أْن ال��ن��َواِئ��َب ع��ل��ى َخ��ِف��ي��ُت

القدامى الشعراء به أملت قد كثري — والعكربي الواحدي قال كما — املعنى وهذا
بعضهم: قول فيه قيل ما وأحسن واملحدثون،

أَْم��ِس ِم��ْن أن��ح��َل ِص��رُت ح��ت��ى ُص��ُدوُدَك وأذاب��ِن��ي ال��ُم��دى بَ��ْرَي اْل��َه��َوى ب��ران��ي
ال��ش��م��ِس أَل��ِق ف��ي ال��ذرِّ ه��ب��اءُ يَ��ب��ي��ُن وإن��م��ا أُراك ح��ت��ى أَرى ف��ل��ْس��ت

اآلخر: وقول

ب��اِه��ُت إنْ��س��انُ��ه��ا َوُم��ْق��ل��ٌة خ��اِف��ُت ن��َف��ٌس إال ي��ب��َق ل��ْم

وأنني تمييز. ونحوًال: «كفى». مفعول وجسمي: زائدة. «بجسمي»: يف الباء (88)
رجل أنني بي النحول فعل كفاني لصاحبه: يقول «كفى». فاعل مصدر، تأويل يف رجل:
الصنوبري: بكر أبو قال كما بصوتي، عيلَّ يستدل إنما أي البرص: عيلَّ يقع لم أتكلم لم لو

ك��الم��ي ِب��بَ��ْع��ِض إالَّ َح��يٌّ ـ��َي أنَّ��ـ ع��ل��ى يُ��ْس��تَ��َدلُّ م��ا ح��ت��ى ذُبْ��ُت

األخطل: قول املعنى هذا وأصل

ال��بَ��ْح��ِر ح��يَّ��ُة َص��ْوتُ��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا ف��دلَّ ت��ج��اوبَ��ْت ل��ي��ل َظ��ل��م��اء ِف��ي ض��ف��اِدُع

تعليقاته يف الشجري ابن ذكره ما نورد الرشح هذا يف خطتنا حكم عىل ونزوًال
«كفى وبني نحوًال» بجسمي «كفى بني اإلعراب يف سؤال فيه قال: البيت، هذا عىل النحوية
ذاهب، أنك بلغني كقولك: املصدر تأويل يف مدخولها مع تسكن املفتوحة و«أن» باهلل»
من و«رجل» لرجل، وصف مخاطبتي» «لوال وجملة تتقدر؟ مصدر فبأي ذهابك، أي
مخاطبته لوال يقال: أن الوجه وكان متكلم؟ ضمري منها إليه عاد فكيف الغيبة، قبيل
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مع وتارة فاعله، مع تارة الباء زيادة فيه علمت مما «كفى» إن الجواب: تره؟ لم إياك
كفى واملعنى: باهلل، كفى مثل: الفاعل مع فزيادتها قليل، مفعوله عىل ودخولها مفعوله،

سحيم: قول باهلل» «كفى يف مزيدة أنها عىل يدلك والذي هللا،

نَ��اِه��يً��ا ِل��ْل��م��ْرء واإلْس��الم ال��ش��يْ��ُب َك��ف��ى

حسان: قول مثل ففي املفعول، مع زيادتها وأما

غ��ي��رن��ا َم��ْن ع��ل��ى ف��ْض��ال ِب��ن��ا َوَك��َف��ى

وعجزه: «غرينا» وهو ومجرورها «عىل» بني زائدة «من» أن (تقدم

إيَّ��ان��ا) م��ح��م��د ال��ن��ب��يِّ ح��ُب

بما فاعًال ذلك من لك وأسبك بعدها، وما «أن» كفى: فاعل ألن بجسمي؛ وكفى
والتقدير: «لوال»، ب غريه لوجود اليشء وامتناع «لم»، ب النفي من عليه الكالم دل
التفسري، عىل نصب و«نحوًال» مخاطبتي، وجود لوال رؤيتي انتفاء نحوًال بجسمي كفى
تفسري فوكيًال َوِكيًال﴾ ِباهللِ ﴿َكَفٰى وقوله: املفعول، دون للفاعل النحو هذا يف والتفسري
لحب تفسري حسان بيت يف «فضًال» أن كما الرؤية، النتفاء تفسري ونحوًال: هللا، السم
حيث من بجسمي» «كفى وبني باهلل» «كفى بني اإلعراب يف فرق فهذا إياهم، ملسو هيلع هللا ىلص النبي
معناه؛ عىل كفى نحو يف الباء زيدت وإنما مفعوًال، و«بجسمي» ووكيًال، فاعًال باهلل كان
موطئ، فخرب رجل» «أنني قوله: وأما بزيد، حسبك ونظريه: باهلل، اكتِف معناه كان إذ
يفيد ال الذي هو املوطئ والخرب رجل، بها وصف التي الجملة هو الحقيقة يف والخرب
أنك ترى أال َعَرِبيٍّا﴾ ُقْرآنًا أَنَزْلنَاُه َّا ﴿إِن نحو: يف املوطئة كالحال بعده، عما بانفراده
فالخرب بصفته، مقرونة الفائدة وإنما فائدة؟ به تحصل لم رجل، عىل هنا اقترصت لو
و«ترني» «مخاطبتي» يف «الياءان» هما اللذان الضمريان عاد فلذلك الكالم، يف كالزيادة
«أنني» يف «الياء» عن خرب الحقيقة يف الجملة ألن رجل؛ عىل يعودا ولم «أنني» يف الياء إىل
إىل الياء عود ونظريه قوًال. كان املعنى عىل إليه الضمريان عاد عنها خربًا وقع حيث من

السالم: عليه عيل قول يف «الذي»
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َح��ي��َدَرْه ��ي أُمِّ س��م��ت��ِن��ي الَّ��ذي أنَ��ا

طالب أبي بن لعيل األبيات هذه أن يف الرواة تختلف لم ثعلب: العباس أبو (قال
عليه: هللا رضوان

اْل��َق��َص��َرْه َغ��ل��ي��ظ َغ��اب��اٍت َك��َل��يْ��ث اْل��َح��يْ��َدَرْه ��ي أُمِّ ��تْ��ِن��ي َس��مَّ الَّ��ذي أَنَ��ا
��نْ��َدَره ال��سَّ َك��يْ��َل ��يْ��ِف ب��ال��سَّ أك��ي��لُ��ُك��ْم

امرأة اسم وقيل: كبري، مكيال والسندرة: العنق. أصل والقرصة: األسد. الحيدرة:
وافيًا.) كيًال تكيل كانت

يف مثله جاء قد ألنه الرضورة؛ عىل يحمل مما هذا وليس «أنا» املعنى يف كان ملا
قبيل من وقوم قوم، به وصف خطاب فعل فتجهلون تَْجَهلُوَن﴾ َقْوٌم أَنتُْم ﴿بَْل القرآن:
ولو الخطاب، يف «أنتم» هو الذي املبتدأ وفق جاء ولكنه بالياء يأِت ولم ترى، كما الغيبة،
قوله: رضورة بغري الشعر يف جاء ومما فائدة. الخرب بهذا تحصل لم قوم» أنتم «بل قيل:

أُط��ي��ُع��ه��ا؟ َال ً اْم��رأ ُك��نْ��ُت أَْم ال��ج��اَه ِب��ِه ف��تَ��بْ��تَ��ِغ��ي َع��َل��يَّ َل��يْ��َل��ى ِم��ْن أَأَْك��َرُم

إىل دليل فهذا المرئ، وفاًقا غائب ضمري يعد ولم متكلم، ضمري «أطيعها» من أعاد
التنزيل. دليل

الشجاع الكريم أصله والفتى: التنوخي، قبيلة وهي حمري، من بطن قضاعة: (89)
بهم ينزل ما لدفع فيدخرونه إليه يحتاجون الذي فتاها أني تعلم قبيلتي يقول: القوي.
لسان عىل هي األبيات هذه أن وليالحظ الرأي، وسداد الشجاعة من ملكانه الحوادث من

اليمن. أهل من وهو غريه
رشيف إن يقول: مرض. فخذي أحد إليها ينسب مرض، بن إلياس امرأة خندف: (90)
قال خندف، إىل ولنعد منهم. ألني — اليمن قبائل من أي — يمني كريم كل أن عىل يدلهم
مرض، بن إلياس امرأة وهي قضاعة، بن الحاف بن عمران بنت هي خندف األخباريون:
قيل: «عمًرا»، طابخة واسم «عامًرا» مدركة اسم وكان وقمعة، وطابخة مدركة، له ولدت
عادية فعدت يطبخانه فقعدا صيًدا. وعمرو عامر فصاد يرعونها لهم إبل يف كانوا إنهم
فلحق أطبخ، بل فقال: الصيد؟ هذا تطبخ أم اإلبل، أتدرك لعمرو: عامر فقال إبلهما عىل
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مدركة، إنك لعامر: فقال بشأنهما، حدثاه أبيهما عىل رجعا فلما بها، فجاء باإلبل، عامر
مشية (الخندفة: خندف أنت لها: فقال تميش، أمهما فجاءت طابخة، أنت لعمرو: وقال
فسمي «قمعة» وأما أرسعت، أي ابنها: أثر يف خندفت ألنها خندف فسميت كالهرولة،
لحي بن عمرو ولد من ولده، من خزاعة إن فيقال: قمعة وأما البيت) يف انقمع ألنه كذلك
قصبه يجر «رأيته ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال الذي عمرو وهو إلياس، بن قمعة ابن هو الذي
أول يف «املغازي» صاحب يسار بن إسحق بن محمد وقال األمعاء.) (القصب: النار.» يف
بكر قضاعة وكان — معد بن وقضاعة معد بن نزار أربعة: عدنان بن معد ولد كتابه:
اسم وكان سبأ، بن حمري إىل فيمت قضاعة فأما معد، بن وقنص — يكنى به وكان معد،
قضاعة تقول: واليمن العرب، يف سبى من أول ألنه سبأ؛ سمي وإنما شمس»، «عبد سبأ

الجهني: مرة بن عمرو وأنشد مالك، ابن

ح��م��ي��ِر ب��ِن م��ال��ِك ب��ِن ُق��ض��اع��َة األَزه��ر ال��ِه��ج��اِن ال��ش��ي��خ ب��نُ��و نَ��ح��ُن
ال��ُم��ن��ك��ِر َغ��ي��ِر ال��َم��ع��روِف ال��ن��َس��ِب

وهو الهجان، من مأخوذ الخالص، يشء: كل من والهجان الكريم. (الهجان:
األبيض.)

«كل وقوله: املنذر. بن النعمان منهم الذين الحرية ملوك وهم فهلكت، «قنص» وأما
فيه ما اليمن مدح يف جاء وقد سبأ، إىل ينسبون الذين اليمن قبائل من يريد: يمان» كريم
من الرحمن ريح وأجد يماٍن، «اإليمان والسالم: الصالة عليه قوله فخًرا ويكفيهم كفاية،

قلوبًا.» ألني اليمن وأهل يمانية، والحكمة اليمن، قبل
املاء: لطري قالوا حتى ابنه أنه شيئًا لزم من لكل يقولوا أن العرب عادة جرت (91)
رضابًا، يضارب ضارب مصدر والرضاب: الحرب. يف األقران مالقاة واللقاء: املاء. ابن
الطعن من وهو طعانًا، يطاعن طاعن مصدر كذلك، والطعان: السيف، رضب من وهو

أفارقها. ال األشياء هذه صاحب أنا يقول: بالرمح.
آخر األصل يف وهي قافية، جمع والقوايف: الفالة. وهي فيفاء، جمع الفيايف: (92)
الشاخص الجبل أنف وهو رعن، جمع والرعان: قافية. للقصيدة: يقولون وقد البيت،
وأبدع أجيدها القصائد وصاحب إياها، جوبي لكثرة الفلوات؛ صاحب أنا يقول: منه.

طرقها. سلوكي لكثرة الجبال وصاحب فيها،
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به تتمدح مما والطول القامة، طول عىل دليل وطولها السيف، حمالة النجاد: (93)
العرب:

ِط��ي��الُ��ه��ا ال��ِرَج��اِل أِع��زَّاءَ َوإنَّ

كثرة عىل يدل ألنه به؛ يمدح مما وذلك عليه، تقوم الذي الخيمة عمود والعماد:
عىل يقدر ال ألنه حاملها؛ قوة عىل يدل — الرمح — القناة وطول وزواره، غاشيته

القوي. إال الطويلة القناة استعمال
عدوه مقاتل يرى حديد برصه أن يريد الصدغ. ييل مما العني طرف اللحاظ: (94)
والجنان: القاطع. السيف والحسام: حفظه. يجب ما عىل املحافظة والحفاظ: الحروب. يف

قوية. — حديدة مني األشياء هذه يقول: القلب.
آجال يبادر سيفي يقول: السباق. والرهان: املوت. وهي منية، جمع املنايا: (95)

عنرتة: قال آجالهم، انقضاء قبل فيقتلهم ليسبقها الناس

اآلج��ال َس��اِب��ُق ِم��نِّ��ي َوال��ط��ع��ُن ك��ل��ه��ا ال��م��واِق��ف ف��ي ال��َم��ِن��يَّ��ُة َوأنَ��ا

تمام: أبي قول ومثله

يَ��رد َح��وبَ��اِئ��ِه َع��َل��ى ��ن��اِن ال��سِّ َق��ب��َل َح��ن��ٍق ِم��ْن ال��ِق��رَن يُ��الِق��ي ِح��ي��َن ي��ك��اُد

النفس.) (الحوباء:
الذي الرهن وهو — خاطرته أي — كذا عىل فالنًا راهنت قولهم: من والرهان هذا،
مرة بن لهمام وأنشدوا بمعنًى، وأرهنته رهنته جاء: وقد الخيل، سباق يف يرهنون كانوا

السلويل: همام بن هللا لعبد الصحاح ويف

م��ال��ك��ا وأْرَه��ن��ت��ه��ْم ن��ج��وُت أظ��اِف��ي��ره��ْم خ��ِش��ي��ُت َف��ل��م��ا
ه��ال��ك��ا ِب��ِه ع��ل��يَّ أَه��ون ن ال��ه��وا ب��داِر ُم��َق��ي��ًم��ا َغ��ري��بً��ا
ت��ارك��ا َوإْن ل��ي ع��اِذًرا إْن َد ال��ش��ه��و ع��ل��ي��ِه ُع��ذْري وأْح��ض��ْرُت
ِألْع��َدائ��ك��ا َع��دو أن��ي ِم اإلم��ا ع��ن��َد ال��ن��اُس َش��ه��َد وق��ْد
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وأرهنهم؛ رواه: فإنه األصمعي إال وأرهنتهم، قالوا: الرواة كل ثعلب: العباس أبو قال
واو الواو ألن وجهه؛ وأصك قمت بقولهم: وشبهه ماٍض، فعل عىل مستقبل لفعل عطًفا
«فرهن العالء: وابن كثري ابن قراءة األخفش عاب وقد للفعل، حاًال «أصك» فيجعل الحال.
جمع رهن يكون أن إال شاذٍّا، إال فعل عىل فعل يجمع ال ألنه قبيحة؛ هي وقال: مقبوضة»
سقف، عىل سقًفا جمعهم األخفش عن وغاب رهن. جمع ورهان وثمار، ثمر مثل رهان
فكان سقف، جمع وهذا فضة» من ُسُقًفا «ولبيوتهم عامر: بن ونافع الكوفة أهل قرأ فقد
والعكربي». العرب لسان «راجع: سقف عىل سقًفا جمعهم هؤالء عىل يعيب أن األوىل

يف الغامضة القلوب: وغامضات الغبار، والهبوة: للسيف، «حده» يف الضمري (96)
يرى يقول: شك. بال مقاتل ألنها الغامضة؛ األعضاء سائر دون خصها وإنما األبدان،
الفارس يرى ال حتى الحرب يف الغبار يظلم حني إليها فيهتدي األعداء قلوب سيفي حد

الخيل: زيد قول من وهذا نفسه.

ب��ال��َم��ق��ات��ل بْ��تُ��ُه َص��وَّ إذَا ب��ِص��ي��ٍر أََريْ��تُ��ُه َم��ا يَ��َرى َم��ْرُف��وٍع َوأَْس��َم��َر

تمام: أبو وقال بصري.] صلة وباملقاتل: العدو. نحو هيأته إذا [يريد

أََوُد َم��تْ��ِن��ِه ف��ي َم��ا اْل��م��َق��اِت��ِل إَل��ى نَ��َظ��ٍر ِب��َال نَ��ظَّ��اٍر أَْزَرَق ُك��لِّ ِم��ْن

يجوز وإنما نفيس، أرى بمعنى أراني يجوز ال الواحدي: قال أراني، ال وقوله: هذا،
وعدمتني، فقدتني شاذٍّا: جاء وقد وبابهما. وحسبتني ظنتني نحو معدودة أفعال يف ذلك
نفيس، وأكرمت نفيس رضبت يقال: وإنما أكرمتني، وال رأيتني وال رضبتني يقال: وال

هذا. عىل فحمله رأيتني، جاء وقد نفيس، أرى ال يقول: أن الواجب فكان
كسيفي ولساني شئت من أعدائي من سأقتل يقول: الحاكم. بمعنى الحكم: (97)
أعدائي يف التأثري من أبلغ ألني به؛ الكتفيت سيفي مكان لساني جعلت فلو الحدة، يف
عن اللسان ناب ولو املعنى: يكون أن ويجوز الواحدي: قال السيف. يبلغه ما بلساني

السيف. فيهم أستعمل لم — أمري يطيعوا بأن — السيف
معنى يكون أن ويجوز أيًضا. منك كتمته حتى حبك بكتمان تكرمت يقول: (98)
صار حتى الحال تغريت ثم — عليه يطلع ال حتى له وإعظاًما للحب إكراًما تكرمة:
بالشواهد الحب ظهر حيث كاإلعالن؛ وصار اإلرسار ينفع لم يعني: سواء، واإلرسار اإلعالن

الكتمان. وبطل عليه الدالة
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عن فاض ثم وكتمانه. إمساكه عىل أقدر لم حتى زاد الحب كأن يقول: (99)
الكتمان؛ جسم يف بالحب سقمي وصار اإلناء، ملء عىل زاد إذا املاء يفيض كما جسدي
الشجري ابن وعبارة واإلعالن، اإلفشاء صح الكتمان سقم وإذا وضعف، كتماني سقم أي
املتنبي — قال ثم بالفيض، فوصفه املائعة باألشياء حبه الطيب أبو شبه «أماليه»: يف
قويٍّا سقمي صار — الفائض كاليشء وصار الزيادة يف حبي أفرط ملا سقمي فصار —
لضعف الحب ظهر الكتمان ضعف فلما وأضعفه. فأذابه كتماني جسم إىل وانتقل به،
هذا ويف بدائعه، يف وهذا قال: عيلَّ، الكتمان دل جني: ابن — الفتح أبو وقال قال: مخفيه.
الضمري عاد إذا أنه وذلك اللفظ، يف وتناقض املعنى يف وفساد اإلعراب يف اختالل القول
كأن التقدير: فيصري الكتمان، إىل بعده التي الضمائر إعادة وجب الكتمان إىل كأنه من
هذا ففي كتماني. جسم يف — بالكتمان أي — به سقمي فصار فاض حتى زاد الكتمان
املسقم هو الحب أن مع أسقمه، الذي هو الكتمان جعل وقد ترى، كما اإلعراب يف اختالل

له.
وقوله شاربها. لسكر اليدين حركت أي الرعدة. وهي الرعشة، من أرعشت: (100)
سكًرا، يداه ترعش حتى الخمر يرشب غريي يقول: عقيل. وبني بيني أي وبيني: بيني
قال عقيل. وبني بيني الكأس تحول ال حتى أرشبها ال أي صحوي؛ عىل أبقى فإني أنا أما

قائلهم: كقول الصوفية، كالم طرز من به وجاء جني: ابن

َع��نِّ��ي ِب��َك أْف��ن��ي��تَ��ِن��ي وِم��نِّ��ي ِم��ن��َك ع��ج��بْ��ت
أنِّ��ي أن��ك ظ��ن��نْ��ُت ب��م��َق��اٍم أق��م��ت��ن��ي

كالذهب وقوله الفضة. واللجني: البيضاء. السحابة مزنة؛ جمع املزن: (101)
الخمر أرشب ال يقول: الذهب. وبني الفضة بني قابل وقد «الخمر» من حال املصفى:

املاء. وحسبي
تمام: أبي قول من هذا (102)

ال��َق��ِم��ي��ُص يُ��َالِم��َس��ُه أَْن َم��َخ��اَف��ة َع��َالُه إذَا ال��َق��ِم��ي��ِص ِم��َن أغ��اُر

أرري: الخبز قول ومن
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َم��ل��َك��يْ��َك��ا ِم��ْن َع��َل��يْ��َك أََغ��اُر أنِّ��ي َغ��يْ��َرت��ي ��ِة َوِدقَّ إْش��ف��اق��ي لُ��ْط��ِف ِم��ْن
َش��َف��تَ��يْ��َك��ا ُم��َق��بِّ��ًال أََراُه أنِّ��ي َغ��يْ��َرًة ل��ف��َظ��ك َج��َرْح��ُت اْس��تَ��َط��ع��ُت وَل��و

من ويقول شفاههم. عىل يغار ال األمراء ألن الطيب؛ أبو أساء ولقد الواحدي: وقال
أي — ألنهما والخمر؛ الكأس رتبة عن شفتيه يرفع ألنه يغار؛ إنما املتنبي: — يعذره
لم ما نالت الزجاجة أن ويجوز بالصلة، واألمر الحسنة واأللفاظ والنهي لألمر — شفتيه

ذلك. الزجاجة تستحق ال حيث يغار فهو أحد، ينله
يقول: به. أحاط به: وأحدق الخمر. والراح: للزجاجة. «بياضها» يف الضمري (103)

عني. بسواد محدق بياض — السوداء الخمر هذه وفيها — البيضاء الزجاجة كأن
نفسه عىل دينًا هو َعدَّه إياه سألناه الذي الرفد إن يقول: العطاء. الرفد: (104)

تمام: أبو قال كما واألريحية. الكرم من ملكانه األداء؛ واجب

اْل��َغ��ري��ِم ُم��َم��اَط��َل��ِة ِم��ْن نَ��َداُه وَح��اَش��ا ب��ِه ِل��ْل��ُم��ل��مِّ َغ��ري��ٌم

أيًضا: وقال

َغ��ِري��ُم ِل��ُم��ْع��تَ��ِف��ي��ه ال��ك��ري��َم إنَّ َق��َض��اُؤُه َح��لَّ َك��ال��دَّي��ِن نَ��ًدى إالَّ

يقول: قبلها. املرفوع عن خرب «الذي» بمعنى موصولة الشطرين يف — ما (105)
كما منه، قلبه يف ما وصف عىل يقدر فال الكالم من صاحبه لسان يمنع أن الحب حق

املجنون: قال

َك��َواِس��يَ��ا م��نْ��َك األع��َض��اء أََرى ِل��ي ف��م��ا َك��ذَبْ��تَ��ن��ي َق��اَل��ْت: ال��ُح��بَّ َش��َك��ْوُت ��ا ول��مَّ
اْل��ُم��نَ��اِديَ��ا تُ��ج��ي��َب ال َح��تَّ��ى َوتَ��ْخ��َرَس ب��اْل��َح��َش��ا اْل��ِج��ْل��د يَ��ْل��َص��َق َح��تَّ��ى اْل��ُح��بَّ ف��م��ا

ذريح: بن قيس قال وكما

أَج��ي��ُب أَك��اُد م��ا َح��ت��ى ف��أبْ��َه��َت ُف��ج��اءًَة أراه��ا أن إالَّ ُه��َو وم��ا

الثاني املرصاع ألن نفي؛ — منع ما قوله: يف — «ما» أن والظاهر الواحدي: قال
نواس: أبو يقول كما وهذا الكالم، عىل قدر من يعلن وإنما العشق، إعالن عىل حث
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ِس��تْ��ُر دونِ��َه��ا ِم��ن ال��لَّ��ذَّاِت ف��ي َخ��يْ��َر ف��ال ال��ُك��نَ��ى ِم��ْن ودع��ن��ي تَ��ْه��َوى َم��ْن ب��اْس��ِم َف��بُ��ْح

الجهم: بن عيل ويقول

ال��س��تْ��ِر ِل��ُم��نْ��َه��ِت��ِك إالَّ ال��ه��َوى ي��ط��ي��ُب َف��َق��لَّ��م��ا ج��ه��ًرا ب��ال��ع��ش��ِق وبُ��ْح ت��ه��تَّ��ْك

الرفاء: الرسي ويقول

إظ��ه��اُرُه س��ب��ي��ِل��ِه َخ��يْ��ُر وال��ُح��بُّ أس��تَ��اُرُه وت��ه��تَّ��ك��ْت ال��ه��وى َظ��ه��َر
ِج��ه��اُرُه اْل��ُم��ْس��ت��ه��ام ع��يْ��ِش َف��أََل��ذُّ َج��َه��اَرًة ه��واه ف��ي ال��ع��واِذَل أَع��ِص��ي

التناقض من يظهر ما هو نفيًا. «ما» تكون أن جواز إىل الواحدي دعا ما ولعل
بما البيت رشحه عقب الرشاح بعض قال ثم ومن موصولة، «ما» جعلت إذا البيت يف
حق كون بني أي هذين بني بالء يف املحب وقع فقد التناقض. هذا من للتفيص رشحناه
بفتح يروى و«األلسنا» هذا، اإلعالن. الشكوى ألذ كون وبني اللسان عىل يغلب أن الحب
وقد أيًضا، واللغة الجارحة، واللسان: لسان. جمع وبضمها: اللسان. الذلق أي — السني

باهلة: أعىش قال ويذكر، يؤنث

َس��َخ��ر َوَال ِم��نْ��َه��ا َع��َج��ٌب َال َع��ْل��َو ِم��ْن ِب��َه��ا أُس��رُّ ال ِل��َس��اٌن أَت��ت��ن��ي إنِّ��ي

الباهيل.) وهب بن املنترش بها يرثي التي قصيدته (مطلع
الحطيئة: قال الكالم، معنى عىل كان ذكر: وإذا

ِع��ِك��ْم َج��ْوِف ِف��ي ِب��أَنَّ��ُه َف��َل��يْ��َت ِم��نِّ��ي َف��اَت ِل��َس��اٍن َع��َل��ى نَ��ِدْم��ُت

عىل الجنب، داخل والعكم: بأنه. وددت ويروى: بيانه، فليت يروى: بأنه: (فليت
متاعها.) فيه تدخر كالوعاء املرأة تجعله النمط هو الذي بالعكم املثل

ألسنة جمعه يف قال ذكره: ومن وأذرع. كذراع ألسن، جمعه: يف قال أنثه: ومن
هذا يف ذلك تقدم وقد واملؤنث، املذكر من فعال عىل جاء ما قياس وهذا وأحمرة، كحمار

مستوىف. الرشح
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النوم. والكرى: «ليت». خرب وواصيل: مطلقان. مفعوالن وصلة: هجر (106)
ذنب غري من هجرني الذي الحبيب ليت يقول: والهزال. املرض والضنى: الذنب. والجرم:
عني: وبعده صده أجل من لجسمي الضنى كمواصلة يواصلني ألجفاني النوم كهجر
الضنى مالزمة له مالزًما الحبيب وصل يكون أن فتمنى له، مالزم الضنى أن يعني

جسده.
حالية، بعدها والواو تامة. و«بتنا» حليتنا» ولو «بتنا ويروى: افرتقنا، بنا: (107)
هيئة وهي حليتنا، وصفت وحليتنا: امتقعن. بمعنى وهو سفعن؛ يروى: و«امتقعن»
يقول: له. مفعول وتلونًا: خيفة. أو حياء تغري لونه: وامتقع به. يتميز وما الشخص
ألواننا، لتغري قدرت ما تصفنا أن أردت لو الفراق ألم من نالنا ما ولعظم أحبابنا فارقنا

تصفنا. لون بأي تدري ال فكنت
الفعل وبقي «أن» فحذف تحرتق، أن أراد تحرتق: وقوله خفت. أشفقت: (108)
حرارة لشدة يقول: — الالئمة — العاذلة جمع والعواذل: نظائر. له مرت وقد مرفوًعا،
بيننا، فيما يحرتقن أن العواذل عىل خفت حتى املتوقدة كالنار أنفاسنا صارت الوجد
وقال الهوى، حرارة من قلوبهم يف ما عىل ينم كان ألنه ذلك؛ خاف وإنما الواحدي: قال
أنفاسهم. حر من فيه كانوا ما عىل إحراقهن ينم أن اإلشفاق وجه التربيزي: الخطيب
من االسم وهي واملحبة، الخيفة الشفقة أن هنا ونزيد خفت، أي أشفقت؛ قلنا: وقد هذا،

املعىل: البن هو وقيل: خلف، بن إسحاق الشاعر قال الشفق. وكذلك اإلشفاق،

ال��ح��َرم ع��ل��ى نَ��زَّاٍل أك��رُم وال��م��ْوت ش��ف��ًق��ا َم��ْوتَ��ه��ا وأْه��وى َح��ي��اِت��ي تَ��ْه��َوى

حذرته، تعني فإنما منه أشفقت قلت: وإذا وشفيق، مشفق فأنا عليه وأشفقت
أهل وأنكره بمعنى، وأشفقت شفقت دريد: ابن وقال شفقت، يقال: وال واحد، وأصلهما

اللغة.
وسكن الحار، النفس وهي زفرة، جمع والزفرات: لفرد. جمع اسم فرادى: (109)
للقافية. قرصها وإنما اثنني، أي — ثناء القوم جاء قولهم: من — و«ثنا» رضورة. «فاءه»
زفرت واحدة نظرة إليها نظرت فكلما ودعتني، قد التي املحبوبة هذه بنفيس أفدي يقول:

الوجد. حرارة من صدري يف ما لشدة زفرتني؛
وعادته ودأبه ودينه وديدانه ديدنه ذلك زال ما تقول: العادة، الديدن: (110)

وهجرياه. وهجريه وسدمه
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أخطأت وإنما تقصدني ليست وقلت: طرقتني، ما أول الدهر حوادث أنكرت يقول:
ال يل عادة فصارت تأتيني، أنها وعرفت بها أقررت وتتابعت كثرت ملا ثم قصدي، يف

اآلخر: قول من املعنى وهذا منها، أنفك وال تفارقني

َوج��ي��راِن��ي أه��ل��ي ف��ي َوِب��اْل��َح��َواِدِث َل��ُه أَُراُع م��ا ح��ت��ى ب��ال��بَ��يْ��ن ُروِّْع��ُت

واملوهن: اإلبل. وهي ركاب، جمع والركائب: البعيدة. املفازة فالة؛ جمع الفال: (111)
وقطع باملسري، الفلوات قطع حتى الدنيا يف وتردده أسفاره كثرة يصف الليل. نصف نحو
املكان قطع أنه يعني املسافات، بقطع والنهار الليل وقطع اإلتعاب، بكثرة أيًضا املركوب
«الصحاح»: صاحب قال وقد هذا، بأسفاره. منها كال أفنى أنه يريد واملركوب، والزمان
إىل ذهب ذكَّر ومن ضحوة، جمع أنها إىل ذهب أنث فمن وتذكر، تؤنث مقصورة الضحا
أخرض البطن، أبيض الرأس، ضخم طائر (الرصد: ونغر رصد مثل فعل عىل اسم أنه
صغريًا تراه العصفور، يشبه طائر والنغر: رصدان. الجمع الطري، صغار يصطاد الظهر،
يقول: سحر، مثل متمكن، غري ظرف وهو نغران). وجمعه نغري، وتصغريه ضاويًا،
مرصوف ضحا بري: ابن قال تنونه. لم يومك ضحا به أردت إذا وضَحا، ضًحا لقيته
ارتفاع عند وهو مذكر، ممدود الضحاء، الضحا: بعد ثم الجوهري: قال حال. كل عىل
أصبحت، الصباح: من تقول كما أضحيت، حتى باملكان أقمت منه: تقول األعىل، النهار
إىل تؤخروها وال لوقتها صلوها أي الضحا؛ بصالة أضحوا عنه: ريضهللا عمر قول ومنه
أسلفنا وقد الوقت. ذلك يف صليتها أي الضحا؛ بصالة أضحيت ويقال: الضحا، ارتفاع

ذلك. من بأوىف الرشح هذا يف «الضحا» عىل القول
دابتي ووقفت زيد ووقفني وقفت ويقال: فيها. ويروى: الدنيا. من أي منها: (112)
بن عمرو أبو قال للوقوف، عرضني معناه الندى: أوقفني فقوله: للمساكني، وقًفا ووقفت
وأوقفته: بأًسا. بذلك أَر لم — للوقوف عرضني أي — أوقفني فالن رجل: قال لو العالء:
الدنيا من وقفت يقول: تتمناه. الذي اليشء وهي منية، جمع واملنى: بعضهم: عند لغة
ألنه السفر؛ عن انقطع إليه انتهى ملا أي — املمدوح عند يريد — الجود حبسني حيث
«عمار» من التنوين وحذف هذا، الحسنة. املخالص من وهذا يتمناه، كان ما عنده أدرك
كقوله الساكنني اللتقاء — لذلك نظائر عىل الرشح هذا يف أسلفنا وكما الرشاح قال كما —
رصف وكلهم تنوين، بغري كلهم القراء قرأه العكربي: قال النَّاَقَة﴾، ثَُموَد ﴿َوآتَيْنَا تعاىل:
يف الكسائي ورصف النجم، سورة آخر يف بكر أبو ووافقهما وحفًصا حمزة إال «ثمود»
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— كويف وهو — عندنا يجوز وقد قال: ﴿ِلثَُموَد﴾، تعاىل: قوله عند هود يف الجر موضع
ملسو هيلع هللا ىلص: للنبي حنني يوم مرداس بن العباس قول وشاهدنا الشعر، يف التنوين إسقاط

م��ج��م��ع ف��ي ِم��رداَس ي��ف��وق��ان ح��اب��ٌس َوَال ِح��ْص��ٌن َك��اَن َوَم��ا

الرشح.) هذا من موضع غري يف البيت هذا عىل القول (تقدم
تنوين. غري من — مرداس رووه فكلهم

ولو وعاء، يسعه ال عطاءه إن يقول: مجتديك. تعطيه ما أي العطاء؛ الجدا: (113)
فحسبك يشء عن الدهور ضاقت وإذا فيه، بما للعالم سعتها مع الدهور الوعاء ذلك كان

عظًما. به
شجاعته ذكر إن يقول: — السابق البيت يف — «جدا» عىل عطف شجاعة: (114)
من يسمع ملا يهابه أحد فكل واستعمالها، إظهارها عن أغناه الناس بني واشتهارها

الجبن. حينئٍذ فيرتك يتكرر ما يسمع ألنه الجبان؛ يشجع أيًضا وذلك شجاعته،
والعنق. املنكب بني ما والعاتق: السيف. عالئق والحمائل: علقت. نيطت: (115)
وكر — التجريد جهة عىل — املمدوح به: ويعني لها، املمارس الحرب صاحب واملحرب:
تمرس رجل بعاتق سيفه حمائل علقت يقول: رجع. وانثنى: عطف. الحرب: يف عليه
حرب عن ينثِن لم وهو الفر، بعد يكون الكر ألن قط؛ كر ما واعرتكته، واعرتكها بالحرب

اآلخر: قول من منقول وهذا يكر؟ فكيف ظهره، العدو يولِّ ولم

أَن��س��اُه؟! ل��س��ت إذ أَذك��ُرُه وك��ي��َف أَذُْك��ُرُه َل��ْس��ُت إنِّ��ي يَ��ْع��َل��ُم أل��ل��ُه

االنحياز؛ بعد الكر يصفون قد واملحدثون القدماء الفصحاء الشعراء جني: ابن قال
ال ألنه يكر يجعله ولم بالغ أنه إال — والطرد اإلطراد إىل وتحتاج خدعة الحرب ألن

ينثني.
مقدم، أبًدا فهو خلفه، إىل يلتفت وال يرجع ال الحرب يف إقدامه لشدة يقول: (116)
النطاح: بن بكر قال كما وراءه، مما خوًفا يتقدم فهو خلفه، من طعنًا يخاف فكأنه

َوَراِئ��َك��ا ِم��ْن الَّ��ِذي ��فِّ ال��صَّ ِم��َن تَ��ِف��رُّ ال��وَغ��ى َح��ْوَم��ِة ف��ي ال��طَّ��ْع��ِن ِع��نْ��َد َك��أَنَّ��َك
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وإقدامه، إفراطه من ذكر مما اعتذار كأنه وهذا التيقن. خالف التوهم: (117)
وهًما. ال يقينًا، يعرفها حتى األمور عواقب عىل تقفه فطنته إن فقال:

فجأة. يفعل ما وهو بغته، جمع وبغتاته: البطش. الشديد العظيم الجبار: (118)
من عليه ويهجم بغتة يأخذه أن يخاف الجبار الرجل إن يقول: الكفن. البس واملتكفن:
الواحدي: قال ومتكفنًا، للموت. وتأهبًا لبغتته توقًعا كفنه البس فيظل يدري ال حيث

معاداته. عىل يندم أنه يعني فات؛ ما عىل التندم والتلفن: متلفنًا، يروى:
وثمَّ: األبعد. واألقىص: الحال. ومقاربة مىض ملا وقد: لالستقبال. سوف: (119)
فما اإلرادة، مايض هو يقول: ودنا. قرب فيما يستعمل وهنا: املرتاخي. البعيد للمكان
يقال فما عزمه، لقوة قريب عنده والبعيد كان، قد عنه: يقول يكون، سوف فيه: يقال
غريه عند مستقبًال العزائم من يكون ما أن يعني هنا، هو يقال: — هنالك — ثم فيه:
غريه عىل بعيًدا املطالب من يكون وما وقع، قد فكأنه محالة، ال سيقع ألنه ماضيًا يعده
سوف — الكلمات هذه استعمل وقد هذا، يفوته. ال بأنه منه ثقة يديه بني حاصًال يعده

ونونها. «قد» أعرب ولذلك األسماء، استعمال — وهنا وقد
تعود إنه يقول: لني، طري أي غضبض: يقال: الغضاضة، مثل البضاضة: (120)
ونعومته، بضاضته عىل كالحرير لينة خفيفة يجدها صار حتى الحروب يف الدروع لبس

البحرتي: قول إىل نظر هذا ويف

َغ��َالِئ��َال وال��دُّروَع زْع��َزع��وه��ا إذا م��َخ��اِص��ًرا ال��رَِّم��اَح يَ��ُع��دُّوَن ُم��لُ��وٌك

وسوط قضيب من عليه ليتوكأ بيده الرجل يأخذه ما مخرصة، جمع (املخارص:
يلبس شعار غاللة؛ جمع والغالئل: امللوك. شعار من وكانت عليه، يتوكأ وقد ونحوهما،

الثوب.) تحت
غمد جفن؛ جمع واألجفن: مؤخر. مبتدأ السيوف: وفقد مقدم، خرب أمر: (121)
الغزل من إليه أحب الحرب إن يقول: أيًضا. وجفون أجفان عىل جفن ويجمع السيف،
بأنها سيوفه ووصف أحبته، فقد من عليه أشد ذلك كان سيوفه فقد فإذا والتشبيب،

الحروب. يف مستعملة أبًدا ألنها — أغمادها — لجفونها فاقدة
أحسنت مصدر — األول — واإلحسان وخفي. توارى أي الكن، من : استكنَّ (122)
نصب؛ موضع يف يحسنا: وأال اإلساءة. ضد الثاني: واإلحسان وعلمته. حذقته إذا اليشء
أقرب كان يحسنا ال أن إحسان وال قال: ولو — اإلحسان هو الذي — املصدر مفعول ألنه
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أعجبني قولك: فإن — سواء املعنى كان وإن — والالم باأللف استعماله من الفهم إىل
الخوف — الرعب إن يقول: زيًدا. الرضب أعجبني قولك: من الفهم إىل أقرب زيد، رضب
ال وهو قال: ثم مخلوًقا. يخىش ال شجاع ألنه أبًدا؛ ضلوعه بني يستكن ال — والفزع
يعرف لم يحسن ال أن رام إذا حتى — اإلحسان ترك يعرف ال أي يحسن؛ ال أن يحسن

اآلخر: قول من وهذا يمكنه، ولم ذلك

يُ��ْح��ِس��ِن َل��ْم اإلْح��س��اِن س��وى َراَم إذَا َح��تَّ��ى يُ��ْح��ِس��َن أَن يُ��ْح��ِس��ن

يحسن حتى اإلحسان يستكن ال يقول: اإلساءة. ضد اإلحسان: فورجه: ابن وقال
لم باإلحسان هم إذا يقول: به. الهم اإلحسان: هذا، وعىل — يفعله حتى يثبت ال أي —
الجر بحرف يتعدى اإلساءة، ضد اإلحسان: الشجري: ابن وقال يفعله. حتى عليه يصرب

عزة: كثري قال — إىل بالباء، —

تَ��َق��لَّ��ِت إْن َم��ْق��ِل��يَّ��ٌة َوَال َل��ْديَ��نَ��ا َم��لُ��وَم��ٌة َال أَْح��س��ِن��ي أَْو ِب��نَ��ا أَِس��ي��ِئ��ي

غايب.) ثم خاطبها وقد تبغض. اليشء: (تقيل
بنفسه، يتعدى وفعله فعله، يف حاذًقا كان إذا العمل إجادة بمعنى يكون والثاني:

القيس: امرئ وقال ُصنًْعا﴾ يُْحِسنُوَن أَنَُّهْم يَْحَسبُوَن ﴿َوُهْم تعاىل: هللا قال

أَْم��ثَ��اِل��ي ال��لَّ��ْه��َو يُ��ْح��ِس��َن َال َوأَْن َك��ِب��ْرُت أنَّ��ِن��ي اْل��يَ��ْوم بَ��ْس��بَ��اَس��ُة َزَع��َم��ْت َوَق��ْد

وأنبط نبع. املاء: ونبط املاء. استنباط من وأصله االستخراج، االستنباط: (123)
كتاب يف أي — ديوان يف جمعه اليشء: ن ودوَّ لعلمه، «فيه» من والضمري املاء، بلغ الحفار:
قد سيكون ما فكأن يستقبل، فيما يقع ما بعلمه يعرف وفطنته ذكائه من هو يقول: —
يستدل أنه يعني يومه؛ من ويروى: الكائنات، صحيفة علمه أن واملعنى علمه، يف كتب

فيعرفه. غد يف سيقع ما عىل يومه يف بما
يقول: — وصغرى كربى جمع يف وصغر، كرب مثل — دنيا جمع الدنا: (124)
املحيط اليشء علم عن تقارصت كما املمدوح هذا إدراك عن تتقارص الناس أفهام إن
من ينتهي ما إىل العالم وراء األفالك وراء ما يعرف ال أحًدا فإن وباألَرضني، باألفالك
تقارصها مثل تقاًرصا أي محذوف: ملصدر صفة بالنصب «مثل» فقوله واألسفل. األعىل
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محذوف: مبتدأ خرب أنها عىل — بالرفع — مثُل بعضهم: ورواها إلخ، … الذي إدراك عن
عدالن: بن عيل الدين عفيف الحسن أبو قال العكربي: وقال إلخ، … الذي مثل فهو أي
تتقارص األفهام أن يعني مثل؛ هو التقدير ويكون — بالرفع — مثُل الصحيحة: الرواية
إىل يحتاج بالنصب رواه ومن تعاىل. هللا علم مثل فهو حقيقته، معرفة يف املمدوح هذا عن
تعاىل. هللا علم عن األفهام تقارص مثل التقدير ويكون باملعنى، حذفه يخل كثري حذف
هو والدنا األفالك فيه الذي ألن ا؛ جدٍّ — املتنبي — أفرط لقد جني: ابن قال وقد هذا،

وتقدس. تعاىل هللا علم
طلقاء، الجمع: إساره، عنه أطلق األسري أو القتل. من أطلق الذي الطليق: (125)
املعلوم: عىل الحاء بفتح وروي أهلك. أي — الحاء بضم — وُحينا وأطاع. خضع ودان:
بالعفو، عليه ومنَّ أطلقه ممن فهو يقتله فلم سيفه من أفلت من يقول: أهلكه. ممن أي

الهالكني. من فهو طاعته أهل من وليس يطعه لم ومن
عرتنا السواحل إىل عنا غبت ملا يقول: الساحل. بالد والسواحل: رجع. قفل: (126)
منه انرصفت الذي املكان إىل عندنا من الوحشة تلك إلينا ذهبت رجعت فلما وحشة، لك

إلينا.
الطيب: ريح توهج واألريج: واألرج فاح. إذا وأريًجا: أرًجا يأرج الطيب أرج (127)

الهذيل: ذؤيب أبو قال

أَري��ج أْيَ��تَ��يْ��ِن ال��دَّ ِخ��َالِل ِم��ْن َل��َه��ا َل��َط��ِم��يَّ��ة بَ��ال��ًة َع��َل��يْ��َه��ا َك��أَنَّ

الواو فقدم بلوة وأصلها شممته، أي بلوته؛ من مأخوذ والشمة، الرائحة بالبالة (أراد
نشبت حتى به فتفتقت باملسك لطمت التي العنربة واللطمية: واللطيمة ألًفا. وصريها

الكتفني.) بني ما مجتمع يف الكاهل فقار والدأية: رائحتها،
األطنابة: بن لعمرو وقيل السلويل، العجري قال الطيبة، الريح ذكاء شدة والشذا:

ال��م��ط��يَّ��ُر واْل��م��ن��ِدل��يُّ ��ذا ال��شَّ ذك��يُّ ِث��ي��اِب��ه��ا ف��ي ب��م��ا نَ��اَدى َم��َش��ْت م��ا إذا

واملنديل: املسك. هو البيت هذا يف الشذا وقيل: اتكأت. إذا يروى: مشت: ما (إذا
جني: ابن قال واملطري، العود. منه يجلب بالهند بلد «مندل» إىل منسوب الهندي، العود
املطري؛ وقيل: صنعته، من رضب وقيل: املنديل، من بدًال كان كذلك كان وإذا العود، هو
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املكرس.) املشقق
صارت إال بطريق مررت فما رائحته، ففاحت سلكته الذي الطريق طاب يقول:

تريم. ال فيه مقيمة الطيبة الرائحة
متعلق وإليك: مدت. مفعول واألغصنا: «مدت». فاعل من حال محيية: (128)

الفرزدق: قال كثري. املعنى وهذا «مدت»، ب

يَ��س��ت��ل��ُم َج��اءَ َم��ا إذَا اْل��َح��ط��ي��ِم ُرْك��ُن َراَح��ِت��ِه ِع��ْرَف��اَن يُ��م��س��ُك��ُه يَ��َك��اُد

البحرتي: وقال

ال��ِم��نْ��بَ��ُر إَل��يْ��َك َل��َس��َع��ى ُوْس��ِع��ِه ِف��ي َم��ا َف��ْوَق تَ��َك��لَّ��َف ُم��ْش��تَ��اًق��ا انَّ َف��َل��َو

واملراد العرب، بيوت من املستدير البيت أو الخيمة، وهي قبة، جمع القباب: (129)
صحتها من تكاد فيها التي الصور إن يقول: القباب. عىل املنقوشة الصور بالتماثيل:
أعينها. — الصور — فأدارت إليك شوًقا — تخللتها — سلكتها الجن أرواح كأن وإتقانها
أعلم ما قال: ثم القباب، فرضبت إليها عاد ثم املدينة من خرج قد بدر كان جني: ابن قال
اشتاقت املعنى: الواحدي: وقال هذا. من بأحسن تنطق تكاد بأنها صورة وصفت أنه
فاعل فيكون القباب هي القباب: وتماثيل إليك. للنظر القباب بتماثيل فتوارت إليك الجن
املنقوشة الصور يف دخلت رؤيتك إىل بها الذي الشوق من الجن أن يعني الجن. «أدرن»

لرتاك. فوقك التي القباب عىل
بقدومك لرسورها يقول: الخيل. يعني مركوب، بمعنى مركب، جمع املراكب: (130)
ظهر حتى غلب بقدومك الرسور أن يعني بنا: لرقصت الحياء لوال أنها ظننا حتى طربت

تعقل. ال التي البهيمة يف
جواد جمع الخيل، والجياد: — باسًما أي — الحال موضع يف تبسم: قوله: (131)
من رضب والخبب: الوجه. املكلح وهو عابس، جمع والعوابس: — قياس غري عىل —
الرماح. والقنا: الكثري. واملضاعف: حلقة. جمع والحلق: الدروع، املضاعف: الحلق العدو.
وما الطوال والقنا بالدروع وإثقالها سريها لطول عوابس وجيادك ضاحًكا أقبلت يقول:

الحروب. شدة من قاست
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والعنق: الغبار. والعثري: الحافر. مقدم طرف وهو سنبك، جمع السنابك: (132)
تطلب لو كثيًفا غباًرا فوقها الخيل سنابك عقدت يقول: رسيع. عليه السري من رضب

العتابي: قول من املعنى وهذا كثافته، من ألمكن عليه السري

اْل��بَ��َوات��ي��ُر ال��ِب��ي��ُض َك��َواِك��بُ��ُه َس��ْق��ًف��ا أَْرُؤِس��ه��ْم َف��ْوق َم��ْن َس��نَ��اِب��ُك��َه��ا تَ��بْ��ِن��ي

األول: قول من العتابي وأخذه

اْل��ح��واف��ُر أنْ��َش��أتْ��ُه س��م��اءِ َوَس��ق��ُف ��ٌة لُ��جَّ ��َواِب��ِغ ِل��ل��سَّ ف��ي��ِه وأْرَع��َن

الدروع.] والسابغ: الجيش. [األرعن:
من اإلنسان يتمناه ما منية؛ جمع واملنى: املوت. واملنية: مضطربة. خوافق: (133)
بني والناس القلوب، اضطراب حيث الحرب حال يف حتى مطاع أمرك يقول: الخري.
أدرك قد وقاتل منيته، لقي قد ومقتول بالعدو، الظفر مؤمل وبني القتل يتوقع خائف

بغريها؟ ظنك فما مطاًعا الحال هذه يف كنت فإن أي أمنيته:
يريد الضوء. والسنا: نفسه. السيف واملراد: السيف، حد ظبة؛ جمع الظبا: (134)
السيوف كثرة من عجبت يقول: عسكره، مع واألسلحة السيوف رأى إذ قدومه يوم وصف
خطف ما الحديد وتألق الضوء من ورأيت العجب، عن فعجزت ذهلت حتى اليوم ذلك يف
تمام: أبي قول إىل نظر وفيه قالوا: الرؤية. من أتمكن فلم حسري، وهو فرجع نظري،

َع��َج��اِئ��ُب ِف��ي��َه��ا َل��يْ��َس َح��تَّ��ى َع��َج��ائ��َب ُك��لُّ��ه��ا ِص��ْرَن َق��ْد اْألَيَّ��اُم أنَّ��َه��ا َع��َل��ى

وحولك عسكر نفسك يف أنت أي املكارم؛ عسكر يف عسكًرا أراك إني يقول: (135)
منك. تؤخذ فهي لها، أصًال أي املعايل: من معدنًا وأراك املكارم. من آخر عسكر

قلبك إن الواحدي: قال كما — يقول وفتحها، الطاء بكرس لليشء: فِطن (136)
أي عليه؛ فتعاتبني تعلم أن من خوًفا أفعله فلم تركته وما بعدك حال يف فعلته ما يعرف
— بتقصريه اعرتف قد وكأنه إليه، به ويش قد وكان الواشني، وشاية إىل حاجة يف فلست
حال يف فعلته عما يغفل لم فؤادي إن اليازجي: وقال — األبيات سياق ذلك عىل يدل كما
له تفطن أن خائًفا كنت ألني معك؛ املسري من أهملته وما خدمتك يف التقصري من بعدك
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املراد أن فظن إليك. به يوَش لم ولو التقصري ذلك عن أغفل لم أني يعني عليه؛ فتعاتبني
بيشء. وليس املتنبي، فؤاد بالفؤاد

صار يقول: الفراق. عىل يعود «منه» يف والضمري فعلته، ما عىل أي عليه: (137)
عقوبة. هذا فحسبي أي كرهته، مما فعلته ما عىل يل عقوبة فراقك

محذوف عن خرب وفًدى: — تقصريي أو ذنبي أي — يل فاغفر أي فاغفر: (138)
أي بعدها: ومن العطاء. — الحاء بكرس — والِحباء أعطاه، وحباه: لك. فًدى أنا أي
والجملة: بعده، الضمري عن مقدم خرب ومنها: املغفرة. بعد من أو املرة، هذه بعد من
بعد وأعطني نفيس، لك فًدى مني فرط الذي الذنب هذا يل فاغفر يقول: لعطية. صفة
قد كنت وأعطيتني عني عفوت إذا يعني نفيس: منها بعطيه مخصوًصا ألكون املغفرة

نفسه. وهبه فقد عفا إذا ألنه جملته؛ من أنا بعطاء خصصتني
بدر إىل به وىش قد كروس بن األعور كان الواحدي: قال الضالل. الضلة: (139)
ضالل؛ وهذا وحرماني، بهجراني عليك أشار يقول: املتنبي. عنه وتأخر سار ملا عمار بن
وأطعته عليك به أشار ما منه قبلت إذا أي ضلة: جني: ابن وقال ذلك. أستحق ال ألني
بابن تعريض وهذا الوشاة، الزنا: وبأوالد نفسه، بالحر: وعنى الهجاء، يهدده ضللت، يفَّ

حفصة: أبي بن مروان قول املعنى هذا يف واألصل هذا، كروس.

ال��تَّ��ْق��ِص��ي��ِر ذَُوو يَ��ْح��ُس��ُدُه ال��ف��ْض��ِل ذُو يَ��َزل َوَل��ْم ال��لِّ��ئَ��اِم َح��َس��ُد َض��رَّنِ��ي َم��ا

تمام: أبو وقال

ُم��وَل��ُع ال��ف��ض��ِل ِب��ِذي نْ��يَ��ا ال��دُّ ف��ي ال��نَّ��ْق��ِص َوذُو يُ��وُس��ٍف ابْ��ِن َم��ْج��ُد اْألََع��َداءَ آَس��ف َل��َق��ْد

هذا فهم وقد الزنا، أوالد بذكر عرض أنه يعني عناه، الذي يريد اللذعنا: (140)
لنفسه. يأخذه فهو به، عناه من التعريض

أمره، يدبر أن يعرف ال الذي وأصله رأي، وال له عقل ال الذي السفيه: (141)
الرمة: ذو قال واستخفتها، حركتها الغصون: الريح وتسفهت الخفة، فيه: واألصل

ال��ن��َواِس��ِم ال��ري��اِح َم��رُّ أََع��اِل��ي��َه��ا ��َه��ْت تَ��َس��فَّ ِرَم��اٌح اْه��تَ��زَّت َك��َم��ا َم��َش��يْ��َن
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السري، خفيفة كانت إذا الزمام سفيهة وناقة به، مالت أي الشجر: الريح وتسفهت
سيًفا: يصف الرمة ذي قول ومنه

ج��دي��لُ��ه��ا َس��ف��ي��ٍه ِم��ْق��َالٍت َظ��ه��ِر َع��َل��ى نَ��َص��بْ��تَ��ُه ال��َق��ِم��ي��ِص َم��ْوِش��يِّ َوأَبْ��ي��َض

التي واملقالت: رأسها، الضطراب يضطرب جديلها أن يريد زمامها، خفيف [يعني
وعنى عنه. خدعته إذا ماله: عن فالنًا وتسفهت تحمل]، فال رحمها تقلت ثم واحًدا تلد
وإذا قال: ثم بالرش، عليهم يعود كيدهم يقول: به. وشوا الذين والوشاة السعاة بالسفهاء:
بالهجاء. تهديد وهذا الدهر، بقاء به الصًقا يبقى ما عدوه بعرض ألحق الشاعر عودي
الضيافة، من أخذ إذا فعلن، وهو زائدة، ونونه الضيف، يتبع الذي الضيفن: (142)

الشاعر: قال فيعل، فوزنه — اللحم الكثري الثقيل وهو — الضفن من أخذ وإن

ال��ض��يَ��اِف��ُن ��يُ��وُف ال��ضُّ تُ��ْق��َرى ِب��َم��ا َف��أَْوَدى َض��يْ��َف��ٌن ��ي��ف ِل��ل��ضَّ َج��اءَ َض��يْ��ٌف َج��اءَ إذَا

إن يقول: الضيوف». تقراه بما أي الضيوف: تقرى وبما أودى. فاعل الضيافن:
ضيف يليه كضيف فهي الندامة، من وراءها تجر ملا ملعونة. مذمومة اللئيم مخالطة
— الكري كصاحب السوء «الجليس اآلثار: بعض يف جاء ما هذا يف واألصل الندامة. من
— كالداري الصالح والجليس دخانه، من أصابك رشره من يصبك لم إن — الحداد أي

ريحه.» من أصابك طيبه يصبك لم إن — العطار يعني
لغضب ذلك بعد أكرتث لم عني راضيًا كنت إذا يقول: املصيبة. الرزء: (143)
لم يوزن مما كان لو رزء فهو عيلَّ األرزاء أهون من الحالة هذه يف يكون ألنه الحسود؛

لخفته. يوزن أن يستحق
ومؤمنًا: بمؤمنًا. متعلق ومعنا: — الثانية — أمىس اسم من حال غرينا: من (144)
أي بفضلك؛ معنا مؤمنًا أمىس غرينا من باهلل يكفر كان من يقول: — األوىل — أمىس خرب

بفضلك. اإلقرار يف يوافقنا باهلل اإليمان يف يخالفنا من أن
وأهلها للبالد الشمس من عوًضا هللا جعلك يقول: الشمس. اسم الغزالة: (145)
تقديم يجيز ال سيبويه إن جني: ابن قال وقد هذا، يحزنوا. كيال بالليل الشمس فقد عند
— زيد أعطاهك الذي الرجل فعل ما قولك: مثل يف الحارض عىل املتصل الغائب ضمري
العباس وأبو املتصل، وتدع املنفصل بالضمري فتأتي — إياك أعطاه الذي معنى عىل

1534



النون قافية

فيه فيجوز رضورة، موقف الشعر ولكن إياك، فأعاضها سيبويه: عند فالصواب يجيزه،
املخاطب ضمري اجتمع إذا النحو أهل عند والصواب العكربي: قال غريه. يف يجوز ال ما
عاضه ويقال: هللا. فأعاضكها الواجب: فكان املخاطب، ضمري تقديم فالواجب والغائب

وعوضه. وأعاضه
القائل: كقول وخربها «إن» اسم بني معرتضة جملة شجون: والحديث قوله: (146)

ُع��ْزِل َوَال ِض��َع��اٍف َال َق��ْوٍم أِس��نَّ��ُة ��ٌة َج��مَّ َواْل��َح��َواِدُث أَْدَرَك��تْ��ِن��ي َوَق��ْد

وقبله: أطلقوه، إياها أنشدهم فلما عجل بنو أَِرسته دارم بني من لرجل أبيات (من

ُش��ْغ��ِل ف��ي ال��زِّيَ��اَرة ت��ْل��َك ع��ن ك��نْ��ُت وق��د يَ��ُزوُرنَ��ا َال بَ��الُ��ُه َم��ا وَق��اِئ��َل��ٍة

وبعده:

اْل��َم��ْح��ِل ال��ب��ل��د ِف��ي اْل��ُم��ْزِن م��اء َص��اب ك��م��ا ِب��ِن��ْع��َم��ٍة يُ��م��ط��رونِ��ي أْن َل��َع��لَّ��ُه��ُم
َع��ْج��ِل) بَ��ن��ي َس��َراُة اْل��ُح��ْس��نَ��ى َوتَ��ْص��َط��ِن��ُع َع��ثْ��َرٍة بَ��ْع��َد اْل��َف��تَ��ى ال��ل��ُه يُ��نْ��ِع��ُش َف��َق��د

وطرائق فنون ذو أي شجون؛ ذو الحديث معناه مثل، شجون: الحديث وقولهم:
الواحدي: قال يخلقه. ولم مثله هللا يكوِّن لم الذي الرجل إنك يقول: مختلطة. مشتبكة
معاني تكوين» ملثاله يكن لم «من قوله: تحت أن إىل شجون» «والحديث بقوله وأشار

تحىص. ال كثرية
لقد أي بعدها: «قد» تقدير عىل مضمر، لقسم رابطة «لعظمت» يف الالم (147)
إرسائني. إرسائيل: ويف إسمعني، إسماعيل: يف يقال كما جربيل، يف لغة وجربين: عظمت.
األمني جربيل بتأديتها يؤتمن ال حتى عظيمة األمانة هذه لكانت أمانة كنت لو يقول:
دين قلة عىل يدل حد وتجاوز إفراط وهذا الواحدي: قال أنبيائه. إىل وكتبه هللا وحي عىل

عقل. وسخافة
األسماء، مجرى ودون» «فوق، أجرى وقد حال، وخاليًا: الخلق. الربية: (148)
بعًضا، بعضها يعلو درجات وكانوا تباينوا منك الناس خال إذا يقول: إعرابها. فأعربهما

دونك. وأعالهم أرشفهم وصار عنك التقصري يف كلهم استووا بينهم حرضت فإذا
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«أخالهم» يف والضمري بالسهم. يرمى الهدف وهو غرض، جمع األغراض: (149)
ويقصدهم بنوائبه يرميهم للزمان كاألغراض الناس من األفاضل إن يقول: للناس.
وجل دقَّ بما واهتمامهم إحساسهم ولطف هممهم لبعد محزونني يزالون فال باملحن،
كان من الحزن من يخلو وإنما بها، املقصودون هم فكأنهم ورصوفه الدهر عرب من
عىل حكيم: قال األفضل، برشه يقصد إنما الزمان أن املعنى: وحاصل الفطنة، من خاليًا
وأما مهموًما، يزال فال األمور عواقب يف يفكر العاقل أن وذلك الهموم، تكون الهمم قدر
العدواني: األصبع ذو الجاهيل يقول املعنى هذا ويف هذا. من يشء يف يفكر فال الجاهل

بَ��ِص��ي��ُر ��ال��ِح��ي��َن ب��ال��صَّ َط��اِئ��ٌف َل��ُه َف��َداس��ن��ا ال��زََّم��اِن َريْ��ُب ِب��نَ��ا أََط��اَف

البحرتي: ويقول

َوال��ُف��ُض��وِل ال��نَ��واِف��ِل أَْه��ِل إل��ى تَ��ْس��ُم��و َك��ي��َف ِل��ل��نَّ��واِئ��ِب تَ��َر أَل��ْم

وال واللؤم، الرش يف متساوين يعني وسواسية: الناس. من رضب الجيل: (150)
— اللئيم ضد — الكريم هنا: بالحر واملراد أرش. بمعنى تفضيل ورش: الخري. يف يقال
إليه يركن من فيهم فليس الخري، دون الرش يف تساووا قد الناس من جيل يف نحن يقول:

عليه. ويعول
األشباح بها أراد اليشء، عليها يخلق التي الصورة وهي خلقة، جمع خلق: (151)
مستديرين، يجتمعون القوم وهي حلقة، جمع — بالحاء — حلق ويروى: واألشخاص،
من للجماعة تقول يعقل، ال عما و«ما» يعقل، عمن بها يستفهم «من» أن معلوم وهو
من حويل يقول: خيل؟ أم إبل أم هي أغنم القطعة هذه ما وتقول: أنتم؟ من الناس:
من تقل: وال أنتم؟ ما فقل: عنهم االستفهام أردت إذا كالبهائم، جماعة الناس هؤالء
ۖ َكاْألَنَْعاِم إِالَّ ُهْم ﴿إِْن تعاىل: قوله إىل نظر البيت ويف قالوا: الصواب. عدوت وإال أنتم؟

أََضلُّ﴾. ُهْم بَْل
والغرر: بلد. إىل بلد من تخرج تتبعتها إذا واسقريتها: البالد قروت تقول: (152)
يقول: وحقد. ضغن ذو ومضطغن: للهلكة. عرضها إذا بنفسه غرر قولهم: من االسم،
له يكون ال بأحد أمر وال واألعداء، الحساد من نفيس عىل وخوف خطر عىل إال أسافر ال

يعادونني. وفضيل فلجهلهم والعلم، الفضل لذوي أعداء جهال أنهم يعني حقد. عيل
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أحًدا أخالط ال يقول: الصنم. والوثن: وأجمال. كجمل ملك. جمع األمالك: (153)
يحطم أن إال يستحق ال الذي الصنم مثل مثله القتل، يستحق وهو إال ملوكهم من
الرأس رضب يكون أن ويجوز اإلنسان. خلقة عىل يبقى ال حتى وبدنه رأسه بني ويفصل
ألنه الصنم؛ خص وإنما الصنم. من باإلذالل أحق هو يقول: واإلذالل، اإلهانة عن كناية
يعبدونها أقوام بها يفتن التي كاألصنام وراءها معنى ال صور — امللوك أي — أنهم أراد

وراءها. معنى ال تماثيل وهي
أعنفهم مما أي محذوف؛ املوصول: عىل والعائد واللوم، التعيري التعنيف: (154)
األناة ومنه: ِذْكِري﴾، ِيف تَِنيَا ﴿َوَال تعاىل: قال أفرت، بمعنى وأِني: ابتدائية، و«حتى» عليه،

النمريي: حية أبو قال وتأٍن، القيام عند فتور فيها التي وهي النساء، من

م��أْت��ِم أيِّ م��أْت��ٍم ف��ي ��َح��ى ال��ضُّ نَ��ئُ��وُم َع��اِم��ٍر َرب��ي��َع��ِة ِم��ْن أَنَ��اٌة َرَم��تْ��ُه

هذا وأنشد والرش، الخري يف يجتمعن النساء العرب: عند املأتم الجوهري: (قال
فرح.) مقام محالة ال فهذا قال: ثم البيت،

نفيس عىل أعود حتى واللؤم الغفلة من به ألومهم فيما عذًرا لهم أجعل إني يقول:
عىل يالم ال والجاهل جهال، أنهم فهو عذرهم أما لومهم، يف أقرص— أي — وأني باللوم،

التايل. البيت يف هذا بني وقد املعايل، عن والرغبة املكارم ترك
به تقاد الذي الحبل والرسن: العقل. ضد والجهل: الجهل، الكثري الجهول: (155)

مقبل: ابن قال الدابة،

ال��رََّس��ْن ِع��ذَاِر َط��ِوي��ُل أَِس��ي��ٌل ال��لِّ��َج��اِم ِع��ذَار َق��ص��ي��ُر َه��ِري��ٌت

وقصري الشقشقة. أهرت الرجال: من للخطيب يقال ومنه الشدقني، واسع (هريت
ولم اللجام، عذار قرص الشق طال وإذا مستطيل، شدقيه مشق أن يريد اللجام: عذار

الرسن.) عذار طويل قوله: بدليل بطوله، وصفه وإنما الخد بقرص يصفه
اإلنسان إليه يحتاج ما وأول له، عقل ال إذ األدب إىل يفتقر ال الجاهل إن يقول:
كالحمار أدب، إىل يحتج لم عاقًال يكن لم فإذا ذلك، بعد يتأدب ثم يعقل، به الذي العقل

الرسن. إىل يحتج لم رأس له يكن لم ما
لصق إذا — بالكرس — دقع من له، يشء ال الذي واملدقع: «رب». واو الواو: (156)
ومنها فيها، نبات ال األرض والسربوت: الخضوع، معنى وفيه الرتاب، والدقعاء: بالرتاب،
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وقالوا: حلة، جمع والحلل: ثم. من سربوت للقرب: ويقال سربوت، املعدم الرجل سمي
صعاليك قوم رب يقول: والقذر. الوسخ والدرن: العمامة. وتمامها: وقميص، رداء الحلة

صحبتهم. والقذر الوسخ من كاسني الثياب من عارين الرتاب عىل لفقرهم يجلسون
لص. كل به سمي ثم خاصة، اإلبل يرسق الذي وهو خارب جمع خراب: (157)
ومكن مؤخر. مبتدأ وبطونهم: مقدم، خرب وغرثى: الجوعان. وهو غرثان، جمع وغرثى:
لصوص هم يقول: املعروفة. الدويبة ضب؛ جمع باب: والضِّ مكنة، جمع بيضها، باب: الضِّ
ثمن. بال عليه يحصلون الضباب، بيض يأكلون جوعهم ومن زاد، لهم ليس فلوات رساق
وهي ظنة، جمع والظنن: يصب. ولم الرمية صوب عن خرج السهم: طاش (158)
وهم أمري وأكتمهم أخربهم فال خربي عن يسألونني يقول: سوء. من باإلنسان تظنه ما
من خوًفا عنهم خربي أكتم ولكني به، سمعوا الذي املتنبي أنا بأني ظنونهم تخطئ ال

غائلتهم.
ويرى: واملذمومة. املحمودة الخصلة والخلة: «ألتقيه». بعضهم: رواها أتقيه: (159)
أي — نفيس من بمثلها أستقبله يل جليس يف خصلة رب يقول: الضعف. والوهن: يُظن.

اآلخر: قال كما الرأي، ضعف يف مثله يظنني حتى — بمثلها أتخلق

أَُع��اِق��لُ��ْه ل��ُك��نْ��ُت َع��ْق��ٍل ذَا َك��اَن َوَل��ْو َس��ِج��يَّ��ٌة يُ��َق��اَل: َح��تَّ��ى أَُح��اِم��ُق��ُه

الحسد. من خوًفا وفضله نفسه يخفي أنه املتنبي يريد
اإلعراب: وأصل نظائر، لذلك تقدم وقد أعربها، أن خفت أي أعربها: خفت (160)
الظاهر عن العدول اللحن: معنى وأصل نفسها.» عن تعرب «والثيب األثر: ومنه التبيني،
ألحن بعضكم «ولعل الحديث: ومنه لحنًا، الفطن ويسمى وفطنة، إلغاًزا وإما خطأ إما
لئال فيه اإلعراب ترك أردت كالم رب يقول: الخطأ. هنا: واملراد لها، أفطن أي بحجته»؛
الفصاحة عىل مطبوع أنه يريد ذلك. عىل أقدر فلم املتنبي أنني عىل يطلع وال إيل يهتدى

اللحن. إىل عنها يحيد أن يقدر ال
الخشن باملركب ومراده باإلنسان، تنزل الدهر حوادث من الحادثة النازلة: (161)
هينة، سهلة بساحتي تلم حادثة كل جعل صربي يقول: الشاقة، األمور من يركبه ما
أستخشن وال عليها، أصرب بل النوازل، أشتكي ال يريد الخشن. املركب أالن وعزمي

عزمت. إذا عزمي لقوة الصعبة الخطوب
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بمعنى استعملت ثم العايل، للمكان اسم األصل يف وهي العليا، جمع العال: (162)
املهالك خاض ملن وعلو خالص من كم يقول: القتل. من املرة والقتلة: والرشف. الرفعة
عليها املقدم املهالك خائض يتخلص ما كثريًا أنه يعني للجبان! الذم مع قتل من وكم
والعار. املذمة من يلحقه ما مع املحجم الجبان يقتل ما وكثريًا الرفعة، من يكسب ما مع
املدفون، والدفني: أعجبه. اليشء: وراقه اللباس. والبزة: املظلوم. املضيم: (163)
رزقه بسعة يرس أن للمظلوم ينبغي ال يقول: الرزق. وسعة اليرس البزة: بحسن وأراد
دفن، الذي امليت مثل فإنه الذل، من فيه هو ما مع — البزة حسن آثارها من التي —
وجعل بامليت، نفسه عن الظلم يدفع ال الذي املظلوم شبه كفنه. بحسن يرس ال وامليت

كالكفن. الحسن ثوبه
وأقتيض: اإلنجاز. ضد واإلخالف: هو. هلل يشء: من التعجب عند يقال (164)
أطالب أي أول؛ مفعول ودهري: ألقتيض، ثاٍن مفعول حصولها، أي وكونها: أطالب.
حاٍل إىل يصل أن يرجي إنه يقول: يقضه. ولم سوفه حقه: ومطله بحصولها. دهري
يف فيماطله بحصولها دهره ويطالب إليها، يصل فال رجاءه تخلف الحال وتلك ترضيه،
التي الحال هذه من تمكيني عىل القادر أن هنا ها املعنى الواحدي: وعبارة إياها. تبليغه
وهو حصولها دهري وأسأل وعدي تنجز وال إيلَّ تصل ال أي تخلفني؛ وهي بلوغها أرجو

تعاىل. هللا هو — يمطلني
قوًما مدحت يقول: الخيل. من الفحل الذكر وهو حصان، جمع الحصن: (165)
وذكور. إناث بخيل غزوتهم عشت إن ولكن — وجهلهم لشحهم — املدح يستحقون ال

بها. مدحهم التي القصائد بدل قصائد الخيل جعل
والعجاج: حال. ومضمرة: مؤخر. مبتدأ وقوافيها: مقدم، خرب العجاج: تحت (166)
مضمرة خيل القصائد هذه قوايف يقول: للسباق. املعدة الخيل: من واملضمرة الغبار.
وصفها العكربي: قال اآلذان. دخلت أنشدت إذا التي القوايف من وليست العجاج، تحت
ابن قال الشعر، جاد جادت إذا الشعر يف القوايف وكذلك للخيل، مدح وهو بالتضمري

الشعر. حوافر فإنها القوايف استجيدوا األعرابي:
والدخن: الحائط. وهو جدار، جمع والجدر: مغروًرا. وكذلك حال، مدفوًعا: (167)
يقول: الدخل. ومثله: دخن.» عىل «هدنة الحديث: ومنه القلب، يف والعداوة والغش الفساد
ونافقوني؛ أغروني إذا أعدائي أصالح وال والجدر، باألبنية الحرب يف يعتصم ممن لست
إىل يرفع أي مرفوًعا؛ جني: ابن رواه و«مدفوًعا»: الرضا. بذل عىل إال أصالحهم ال أي

عليها. فيحارب الجدر
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يف التخييم فاعل وهو الجيش، والجمع: أنا؟ أي محذوف: عن خرب مخيم: (168)
وهي هاجرة جمع والهواجر: أذابته. دماغه: الشمس وصهرت الصحراء. والبيداء: املعنى.
إن يقول: السابق. البيت يف ذكره ملا تأكيد البيت وهذا الشداد. والصم: النهار. منتصف
— شديدة — صم فتن يف الهواجر حر يذيبهم الصحراء يف خيامهم نصبوا قد عساكره
تجيب ال التي الصماء كالحية فيها يهتدى ال فتن يف تقول أن ويجوز الواحدي: قال

الراقي.
يقول: جده. إىل نسبة املمدوح، هو والخصيبي: هلكوا. وبادوا. الذين. األىل: (169)
إىل وفوضوها إياها ورثوه أي املمدوح: هذا عىل مكارمهم ألقوا بادوا الذي الكرام إن
هذه. عىل يحافظ كما عليها يحافظ وسننه، الدين فروض بجانب عنده فهي عهدته،
ال وعندما كالفريضة، يلزمه عندما — املكارم أي — يستعملها فهو الواحدي: وعبارة

ترصفه. تحت عنده الكرام مكارم فصارت كالسنة، يلزمه
الترصف، من منعه فالن: عىل القايض وحجر املنع، — األصل يف — الحجر (170)
منة جمع واملنن: بدأ. أي — املهموز من ملني — وبدا كنفه. يف أي فالن: حجر يف وفالن
يف ويكفلهم يربيها حجره يف جعلها ذويها هالك بعد املكارم ورث ملا يقول: النعمة. وهي
هي التي — واملنن باملجد بدأ اليتامى له عرضت كلما فكان يكفلهم، الذين اليتامى جملة
اليتامى؛ ذكر وإنما الواحدي: قال عليهم. فأفاضها — عنده املكفولة املكارم جملة من
البيت هذا معنى يف فورجه ابن وذهب األيتام. أمر يتكفلون والقضاة قاضيًا يمدح ألنه
من لها وكان راغبوها قل املكارم أن يعني قال: ذكرنا، الذي غري مذهبًا قبله والذي
فجعلوه اليتامى، تكفل والقضاة قاض، ألنه املمدوح؛ هذا كفلوها هلكوا فلما آباء، الكرام
سائر عىل الرتبية بحسن املكارم يؤثر أنه غري األيتام، سائر مع يربيها فهو كفيلها،
باملكارم، بدأ أراد واملنن» باملجد بدا اليتامى له عرضت «كلما قوله: معنى وهذا األيتام،

معناها. يف ألنهما مقامها؛ واملنن» «املجد فأقام
واشتبه األمران التبس إذا أملعي فطن ذكي قاٍض هو يقول: ظهر. : عنَّ (171)

باللبن: املاء امتزاج ممتزجني كانا ولو برأيه بينهما فصل ببعض بعضهما
«بعيد قوله: الواحدي: قال النوم. والوسن: نارض. ناعم أي غض: شباب (172)
والعلم، الدين من يكسبه فيما لسهره طويلة ليلته أن أحدهما: وجهان؛ فيه ليلته» فجر
وبالليل: الشيب، بياض بالفجر: أراد أنه والثاني: باللذات، ليلته يقرص ممن هو وليس
وقوله: الشباب. غض شاب ألنه عنه؛ بعيد الشيب بياض أن واملعنى: الشباب، سواد
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وعن يحل، ال ما إىل النظر عن بعيدة عينه أن أي والوسن»: للفحشاء العني «مجانب
سهره. لطول أيًضا النوم

النشح، الرشب: (أول الري. دون قليًال رشبًا رشب إذا نشًحا: الشارب نشح (173)
فال فترشب اإلبل يأخذ عطش وهو اليغر؛ ثم والتحبيب، النقع ثم الري، ثم التغمري، ثم

الوحش: يصف الرمة ذو قال وتموت.) وتمرض تروى

ِه��ي��ُم َوَال ِريٌّ ف��ال نَ��َش��ْح��َن َوَق��ْد َص��َراِئ��َرَه��ا تَ��ْق��َص��ْع َل��ْم اْل��ُح��ْق��ُب َف��انْ��َص��اَع��ِت

إذا باملاء: غلته العطشان وقصع فرت. وانصاعت: السنة. وقيل: الدهر، (الحقب:
العطاش: اإلبل والهيم: نادر. الجمع وهذا العطش، أي صارة؛ جمع والرصائر: سكنها.
الذي القدر إال والرشاب الطعام من ينال ال يقول: الطعام. والطعم: هيم.) هي وال أي
الزهاد. الحكماء شأن ذلك يف شأنه للسمن، يأكل وال للري يرشب وليس جسمه، به يقيم

ألحيا. آكل وأنا ليأكلوا، الحياة يحبون الناس حكيم: قال
تشبيًها اإلضافة عىل تجره وأن املفعولية، عىل «الصدق» تنصب أن لك (174)
ضده. والعلن: اإلنسان، يرسه ما والرس: للصدق. «فيه» من والضمري الوجه. بالحسن
يظهر ما خالف يضمر وال عليه، رضر فيه كان وإن والصدق الحق يقول هو يقول:

سواء. وعلنه رسه وإنما الناس رئاء
والساهي: عنه. عجز إذا باألمر: وعيي به. وقطع قضاه الحكم: فصل (175)
عنه عجز الذي الحكم وعلمه برأيه يفصل هو يقول: الذكي. الفطن والذهن: الغافل.

الذكي. الخصم عىل الغبي الخصم حق ويظهر السابقون،
«لو». جواب و«عرفنا»: القول. مقول والجملة: وخرب، مبتدأ الخصيب: جدي (176)
يقل: لم لو حتى النسب، مقام له وتقوم أصله كرم عىل تدل الكريمة أفعاله إن يقول:
وهذا األصل. عىل بالغصن يستدل كما عليه، الداللة يف كافية أفعاله لكانت فالن جدي

بعضهم: قول من املعنى

يَ��ْص��نَ��ُع َم��ا إل��ى َف��انْ��ُظ��ْر َوأُُص��وَل��ُه أَْع��َراَق��ُه اْم��رِئ ِم��ِن َج��ه��ْل��َت َوإذَا

تمام: أبي قول ومثله
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اْألُُروِم ِط��ي��ِب ع��ل��ى ب��ه��ا َش��ِه��ْدَت إالَّ َع��َل��يْ��َك تَ��ِرفُّ ال ُف��ُروٌع

الهمزة: وبضم األصل، — الهمزة بفتح — واألروم نضارة. اهتز النبات: (رف
جمع.)

الهطل. مثل الصب، الكثري والهتن: األفق. يف املعرتض السحاب العارض: (177)
سحاب يقال: ألنه املتنبي؛ عىل «هتن» لفظ عيب وقد هذا، أجواد. آباء ابن جواد هو يقول:
العكربي: وقال النوادر. من وهو «هطل» عىل قياًسا به جاء ولكن هتن، يقال وال هاتن
فسمعت قال: اللفظ، تكرار العي من وقالوا: املتنبي عىل البيت هذا أيًضا قوم عاب وقد
النبي فحديث عيبًا هذا كان إن يقول: الجزري الوزير محمد بن نرص الفتح أبا شيخي
الكريم.» ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم «يوسف عليه: هللا صلوات قال فقد أصله ملسو هيلع هللا ىلص

اآلباء. لرشف األلفاظ تُكرر وإنما
مغار: ومن البعريان. به يقرن الحبل والقرن: الفتل. املحكم الحبل املغار: (178)
يمدحهم لصريت. الثاني املفعول موضع يف قرن: ويف مقدمة، قرن من حال موضع يف
ماضيها — الدنيا بأحوال علًما أحاطوا قد آباءه إن يقول: بالدنيا، والعلم التجارب بكثرة
يريد رضبه، مثل هذا جني: ابن وقال بآخرها. أولها وصلوا كأن حتى — وغابرها
أحكام أول الدنيا: أول تقدير فيكون والرشائع، األحكام به وقيدوا العلم ضبطوا أنهم
وقال علماء. كانوا آباءه أن واملعنى فيها، وتجري الدنيا يف تكون التي األحكام أي الدنيا؛
وما باألخبار. عارفون لأليام ضابطون أنها يعني الحديث، برواية مدحهم فورجه: ابن

التايل. البيت عليه يدل األظهر، هو أوًال ذكرناه
والوقوع، الحدوث بمعنى تامة، هنا و«كان» السابق. البيت يف ملا تأكيد هذا (179)
من سلف بما واألمور الدنيا بأحوال لعلمهم — إنهم يقول: بالفاعل. تكتفي ثم ومن
فيه، ولدوا الذي الزمان قبل فولدوا األزمنة تلك يف وجدوا كأنهم املتقدمة، األزمنة شئون
يف كان ما عىل فاطلعوا فيها موجوًدا يكن لم التي األيام يف موجوًدا كان فهمهم كأن أو

األيام. تلك
كل وهي جنة، جمع والجنن: متبخرتًا. مىش إذا يخطر: الرجل خطر يقال: (180)
املحامد من وعليهم متبخرتين أعدائهم عىل يمرون يقول: ونحوه. سالح من به استرتت ما
أي بمضمر: «الخاطرين» ونصب هذا، السالح. يقي مما أكثر الذم من أعراضهم يقي ما

ذلك. ونحو أمدح، أو أذكر،
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به يفرحون إقباًال الزائرين عىل يقبل إنه يقول: الجلد. تكرس الغضن: (181)
منزوي يكون واملحزون طلًقا، ا بشٍّ يكون واملرسور وجوههم، وتنبسط حزنهم فيزول

الوجه. جلدة
عنه، نأى من إىل وتصل تسافر فهي والبعيد القريب ت عمَّ عطاياه إن يقول: (182)
ماله أن والحاصل: داره، يف تؤخذ كما واليمن الروم أرض يف راحتيه من تؤخذ فكأنها
غريهما دون اإلقليمني هذين ذكره وأما الرشاح: قال الداني. من قربه القايص من يقرب
بني ليطابق عنه؛ البعيد هو واليمن منه، القريب هو الروم فإقليم البعد، من بينهما فلما

والبعيد. القريب يعم عطاءه وإن والبعد، القرب
يصري الذي الوحل اللثق: املاء. ذات أو البيضاء السحابة مزنة؛ جمع املزن: (183)
الوحل سوى السحاب من بوجودك نفقد لم يقول: بالرتاب. امتزاجه بعد املاء أثر من
يعني الرياح، لعواصف والتعرض السفن ركوب غري البحر من وال مائه، من يكون الذي
وقوله: العكربي: قال يكدره. ما يشوبه ال خالص نفعه ولكن وبحر، سحاب املمدوح أن

بعض. مقام بعضها يقوم الجر وحروف «فيك». بمعنى بك.
وال منظره، قبح إال وإقدامه وشجاعته األسد من بوجودك نفقد ولم يقول: (184)
فيك، مجتمعة الدنيا محاسن جميع أن يعني حسن؛ غري كان ما كل إال آخر يشء كل من

عنك. منفية املقابح وجميع
أو سيفه بحمائل أو بعمامته وساقيه ظهره الرجل يجمع أن االحتباء: (185)
به، يحتبى الذي الثوب والحبوة: والُحبوة. الِحبوة، واالسم: بيديه، يحتبي وقد ذلك، نحو
بيت ويروى «إصالحه»: يف السكيت ابن قال وُحبى، — األول مكسور — ِحبى وجمعها

الفرزدق:

يُ��َع��نَّ��ُف ف��ي��ن��ا ال��م��ع��روِف ق��ائ��ُل وال ُح��َل��م��ائ��ن��ا ُح��بَ��ى َج��ْه��ٍل ِم��ْن ُح��لَّ وم��ا

وُغَرف، ُغْرَفٍة فمثل ضم ومن وِسَدٍر، ِسْدرة مثل كان َكَرس فمن جميًعا، بالوجهني
جؤية: بن ساعدة قال احتبى، مثل وتحبى

اْل��َم��ْوِك��ُب تَ��ح��بَّ��ى َك��َم��ا ال��نُّ��ُس��وُر ِف��ي��ِه ُم��ْش��ِرٍف ذَُؤابَ��ِة ف��ي اْل��َج��َواِرِس أْرُي

جوارس، للنحل: قيل ومنه أكلته، إذا للعسل: الشجر النحل وجرست العسل. (األري:
مرشف: ذؤابة ويف محتبون. ركب كأنهم فيه النسور استدارت يقول: إلخ. … النسور وفيه
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الجبل.) أعىل يف أي
املتحاربني. بني السكون وهي هدنة، جمع والهدن: الثأر. وهو وتر، جمع واألوتار:
أصحاب كأن حتى واستقام أمرها استوى البلدة بهذه للحكم محتبيًا جلست مذ يقول:
وحسن بعدلك وذلك بينهم، والخالف والظلم الرش فزال وتهادنوا تصالحوا قد األحقاد

فيهم. سريتك
ذهاب وهو الرأس، قرع من وقرعت: الجبل. وهو طود، جمع األطواد: (186)
يقول: الجبل. يف موضع أعىل وهي قنة، جمع والقنن: «ليس». عمل عاملة و«ال» شعره.
التمييز من بعدها مع — حلًما وأرجح منها وأعىل فوقها أنك عرفت الجبال عىل مررت ملا
السجود يف وبالغ املالبسة. من بينهما ملا سجوًدا الخضوع وجعل لك، هيبة فخضعت —
فصارت النبت من عليها ما يذهب حتى يتواىل وأنه الرأس، إىل الجبني يتعدى جعله حتى

قرعاء.
يف والتبذل الخدمة وهي مهنة، جمع واملهن: الحاذق. الصانع الصنع: (187)
كانوا عما بعطائك استغناء عطلوها حتى الصناع من األسواق خلت يقول: الترصف.
ما منها األسواق أهل أصاب حتى وعمت الناس بني فشت قد مواهبك أن يعني يعملون،

الناس. خدمة عن الفقري به واستغنى العمل، عن به استغنوا
املال أن ويعلم الدهر يأمن ال من جود منك نشاهده الذي الجود هذا يقول: (188)
دار الدنيا أن علم من زهد هذا وزهدك واألجر، الحمد به ليحوز به يجود فهو للحادثات،

لها. املال وجمع بعمارتها يشتغل فال فناء ودار نقلة ومحل قلعة
يقول: القوة. وهي — امليم بضم — منة جمع واملنن: همة. تروى: هيبة: (189)

مثلها. هناك ليس منطق قوة ولك أحد، يؤتها لم الناس قلوب يف وعظمة هيبة لك
الوزن. بها ويصح وأومئ، وتروى: الهمزة، حذفت أومئ، أصلها أوم: (190)
من أتجد املثل: ومنه بنجد. جبل وحضن: زائدة. و«من» تمييز، وجبل: دعاء. و«قدست»
مر يقول: منها. قريبًا وال نجد بالد غري يف كان وإن حاجته يبلغ للذي يقال حضنًا، رأى

ورزانته. ووقاره ثباته يف روح ذي كجبل مطاع فإنك — أرش — وأومئ شئت من
مفعول والبني: عليها. مقدمة «األجفان» من حال ومنا: والفراق، البعد البني: (191)
أجفانًا قال: كأنه «أجفانًا» ل صفة وتدمى: أول، مفعول وأجفانًا: مقدم. «لعلم» ثاٍن
أجفاننا علم األحبة فراق إن يقول: أن. «فحذف» تدمى، أن أراد التربيزي: وقال دامية،
السهر، إدامة عن به كنى بعض؛ عن بعضها يبتعد أن — البكاء طول من — الدامية

قال: كما
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واْل��َوَس��ِن اْل��َج��ْف��ِن بَ��يْ��َن اْل��َه��ْج��ُر َق َوَف��رَّ

مثله: الصنعة، يف إغرابًا الحزن يؤلف الفراق وجعل

تَ��ْج��ِري َع��بْ��َرٍة َع��َل��ى إالَّ تَ��ْل��تَ��ِق��ي َف��َم��ا َص��َرْم��ِت��ِن��ي ��ا َل��مَّ األْج��َف��اُن تَ��َص��اَرَم��ِت

واملعصم: املقام. لداللة ذكر، لهم يتقدم لم وإن لألحبة، «ساروا» ضمري (192)
وتمنيت رجوت يقول: والظاعنون. النازلون القوم والحي: يقيم. ويلبث: السوار. موضع
القوم لرياه الهودج ركوب عند — تظهره أي — معصمها تكشف أن األحبة رحيل عند

إقامتها. من فأتزود املسري عن متحريين فيقفوا
الحفظ. والصون: وحريه. أضله غريه: وأتاهه وتحري، ضل ويتوه: يتيه تاه (193)
طلعتها، بجمال لحريتهم لهم املحبوبة هذه ظهرت لو يقول: «صان». مفعول وعقولهم:
الربوز عن نفسها صانت أنها يعني لحظها، عن عقولهم صان صون عنهم حجبها ولكن
مضاًفا يكون أن يجوز مصدر ولحظ: لحظها. عن عقولهم صان الصون وذلك والظهور،
أو عقولهم، لطارت لحظوها لو أي املفعول: إىل مضاًفا يكون أن ويجوز الفاعل، إىل

عقولهم. ألخذت لحظتهم
للنعام الوخد: وأصل اإلبل، يريد: املرسعات. والواخدات: للتعدية. الباء: (194)
مثل بقوائمه يرمي أن وهو ووخدانًا، وخًدا يخدو البعري وخد اإلبل، سري يف واستعمل
ويسرتها. يكنها ما املرأة، خدر والخدر: بالغناء. اإلبل يسوق الذي والحادي: النعام. ميش
وبنفيس وبحاديها السفر يف — املرسعة — الواخدة باإلبل يفدي يقول: خائًفا. وخشيانًا:
السفر. يتعود لم وهو له وهزها اإلبل سري رسعة من مذعوًرا خائًفا خدره يف يظل قمر
قال ونحوه، تعب من النفس تواتر وهو الحىش، من — «حشيانا» يروى وخشيانًا:

الشماخ:

َق��ط��ي��ِع َح��ًش��ى ذَاُت األن��م��اِط َع��َل��ى َخ��ْوٌد ِش��ئْ��ُت م��ا إذَا تُ��َالِع��بُ��ِن��ي

قوله: يف لبهكنة نعت (خود:

ش��م��وع ب��ه��ك��ن��ة ب��ي��ض��اءَ إَل��ى ن��ف��س��ي ك��ن��ن��ُت أش��اءُ أنِّ��ي ول��ْو
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الضحوك.) اللعوب والشموع: الغضة، التارة والبهكنة:
نمط؛ جمع واألنماط: لحىش، نعت وقطيع: سمنها. من متقطع نفس ذات (أي
ملسو هيلع هللا ىلصخرج النبي «أن عنها: ريضهللا عائشة حديث ويف رقيق.) خمل له البسط من رضب
أحس فلما — نسائه حجر بعض دخل أنه تظن — فتبعته البقيع، إىل ومىض بيتها من
حجرتها، جوف يف وهي إال يدركها فلم أثرها، عىل فعدا فعدت، قصدها، قصد سوادها
أي رابية»؛ حشيا أراك يل ما لها: فقال — والربو البهر عليها وقع وقد — منها فدنا
مشيته يف للمرسع يعرض الذي والنهيج والبهر الربو وهو الحىش؟ عليك وقع قد لك ما
ترفه لشدة يزعجه وخدها إن املتنبي: يقول وتواتره. النفس ارتفاع من كالمه يف واملحتد
لفظة الطيب أبي عىل اللغة يعرف ال من بعض وأنكر العكربي: قال نفسه. فيتتابع

الهذيل: جندب أبو هو — اآلخر قول يسمع لم وكأنه أسمعها، لم وقال: «حشيان»،

ُم��ْح��َج��ِر َح��ْش��يَ��اَن ُك��لُّ ِم��نْ��َه��ا ��َس تَ��نَ��فَّ ِب��َض��ْربَ��ٍة َع��نْ��ُه��م اْل��َق��ْوِم أُوَل��ى َف��نَ��ْه��نَ��ه��ُت

ثوبًا كسوته يقال: يكتيس، بمعنى ويكسا: وألقاه. خلعه الثوب: عنه نضا (195)
محاسنه؛ من عريت الثياب خلع إذا يقول: اكتىس. إذا كاٍس: فهو يَكسا وكسا أكسوه،

بالحسن. مكسوٍّا كان الثوب عن عرى وإذا بحسنه، الثياب يزين ألنه
عكنة، جمع عكن، جمع وهي السمن، من الجارية بطن يف األطواء األعكان: (196)
يصري حتى عليه ويلتف به، كاملستهام يحبه املسك إن يقول: الجارية. بطن وتعكن

بطنه. أعكان عىل أعكانًا املسك
فقد افرتقنا وقد أما البكاء، من عيني عىل — أخاف — أشفق كنت يقول: (197)
وهذا فراقهم، عىل البكاء يف البرص فقد عليه يهون أن يعني لبعدكم، عزيز كل عيل هان

األمني: يف نواس أبي قول من منقول

أَُح��اِذُر َع��َل��يْ��ِه َش��ْيءٌ ل��ي يَ��بْ��َق َف��َل��ْم َوْح��َدُه اْل��َم��ْوَت أَْح��ذَُر َع��َل��يْ��ِه َوُك��نْ��ُت

العرب: من امرأة قول من نواس أبو وأخذه

ال��نَّ��اِظ��ُر يَ��بْ��ِك��ي َف��َع��َل��يْ��َك ِل��نَ��اِظ��ري ��َواَد ال��سَّ ُك��نْ��َت
أَُح��اِذُر ُك��نْ��ُت َف��َع��َل��يْ��َك َف��ْل��يَ��ُم��ْت بَ��ْع��َدَك َش��اءَ َم��ْن
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أخالًفا؛ للمياه واستعار الرضوع، واألخالف: الربق. ذوات السحاب البوارق: (198)
برشتكم السحائب برقت إذا يقول: ولدها. باإلرضاع األم تغذو كما النبات تغذو ألنها
أي نريانًا، للمحب وتهدي الكأل، لكم وتنبت املاء إليكم تهدي فهي — املطر — بالفطر

شوقي. بها فيتجدد إليه ارتحلتم الذي جانبكم من تلمع ألنها شوقي؛ نريان تذكي
تبعني. وشيعني: وردت. وبكرسها: تقدمت، — الدال بفتح — قدمت (199)
ال فإنه السلو، عىل إال هول كل يف ويطيعني يتبعني قلبي يقول: أسلوكم. مثل وأسالكم

البحرتي: قول إىل نظر وفيه يخونني. وإنما يطيعني

ُم��ْق��ِب��ُل ُودِّي َوَوْج��ُه َع��نْ��ِك َوأَُص��دُّ َل��ْوَع��ٌة ُف��َؤاِدي َوِف��ي َع��َل��يْ��ِك أَْح��نُ��و
ُل أَوَّ َل��ِك َوَش��اِف��ٌع َع��َل��يْ��ِك َوَل��ٌه َردَّن��ي َغ��يْ��ِرِك ِوَص��اَل َط��َل��بْ��ُت َوإِذَا

قال كما للرضورة، األصل عىل أخرجه اإلهانة، واإلهوان: اإلعراض. الصفح: (200)
اآلخر:

يَ��ُدوم ال��ص��دود ُط��وِل َع��َل��ى ِوَص��اٌل َوَق��لَّ��َم��ا ��ُدوَد ال��صُّ َف��أَْط��َوْل��َت َص��َدْدَت

غيبتي يف بالسوء يذكرني ملن ظهرت إذا يقول: األصل.) عىل به فجاء فأطلت (يريد:
ينظر أن يقدر ال ألنه له؛ واحتقاًرا عنه إعراًضا عتابه عن أعرض وأنا يل، وخضع عظمني

حرضتي. يف إيلَّ
قال: ثم واملساعد. املرافق قليل غريبًا أهيل وبني وطني يف وأنا وكنت يقول: (201)
إنما الغربة هذه ألن أهله؛ وبني وطنه يف ولو كان، حيث غريب العزيز النفيس وكذلك

تمام: أبو قال النسيب. لفقد ال النظري، لفقد هي

َج��ِن��ي��ب��ا األْق��َرِب��ي��َن ِف��ي َف��أَْض��َح��ى ِل ـْ األه�� َك��ثْ��َرة َع��َل��ى اْل��ُع��َال َغ��رَّبَ��تْ��ُه
َغ��ِري��بَ��ا ل��َم��اَت بَ��َه��ا َوُم��ق��ي��ًم��ا َم��ْر ِف��ي َم��اَت َف��َل��ْو ُع��ْم��ُرُه َف��ْل��يَ��ُط��ْل

يحسد من واملحسد: الفضل. محسد أنا أي محذوف: مبتدأ خرب محسد: (202)
الفضل محسود أنا يقول: أجله. قرب حينه: وحان بسالحه. املسترت البطل والكمي: كثريًا.
حينه حان إذا والشجاع ومجمع، مشهد من وخرجت قمت إذا عيل ويكذب مكان كل يف
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وخلفي أثري عىل أعدائي عيل يكذب أي أثري: عىل مكذوب فقوله: املعركة. يف لقيني
التغلبي: الربج قول من وهو محفل، من خروجي ووقت

اْق��َش��َع��ْر تَ��َالَق��يْ��نَ��ا َوإذَا َخ��ال��يً��ا ِع��ْرِض��ي يَ��ْغ��تَ��اُب

كاهل: أبي بن سويد وقال

َرتَ��ْع َل��ْح��م��ي َل��ُه يَ��ْخ��لُ��و َوإذَا َالَق��يْ��تُ��ُه إذَا َويُ��َح��يِّ��ي��ِن��ي

«ارشأب عنها: هللا ريض لعائشة كلمة ومن نحوه. تطلع اليشء: إىل ارشأب (203)
مرشئب، رأسه رافع وكل وعال ارتفع ارشأب: عبيد: أبو قال العرب.» وارتدت النفاق

رأسها: ورفعه الظبية يصف الرمة لذي وأنشد

َوتَ��ْس��نَ��ُح تَ��ْش��َرئِ��بُّ اْل��َم��َط��ايَ��ا أََم��اَم َش��اِدٍن أُمُّ ِب��نَ��ا َم��رَّْت إذْ ذََك��ْرتُ��ِك

أتحرس وال الدنيا، من يفت لم ما إىل أتطلع ال يقول: الحرسة، من فعالن وحرسان:
إىل نظر وفيه يشء، عىل أتحرس وال يشء، إىل أتطلع فال بالدنيا، أبايل ال أي فات؛ ما عىل

اآلخر: قول

ُم��ْك��تَ��ِئ��بَ��ا َف��اَت َم��ا َع��َل��ى يَ��َظ��لُّ َم��ْن َال ِب��ِع��ي��َش��ِت��ِه يَ��ْرَض��ى الَّ��ِذي اْل��َغ��ِن��يَّ إنَّ

هو ألنه غريي؛ من آخذه الذي باليشء أرس ال يقول: املحمود. الحميد: (204)
عطايا. يل الدهر مألت ولو ذلك، تأبى ونفيس إعطائه، عىل املحمود

الجمل. رحل وهو كور، جمع والكريان: حركن. وقلقلن: اإلبل. الركاب: (205)
يستحق من هناك ليس يعني أكوارها، ركابي حركت وما حييت ما أحًدا أقصد ال يقول:
له يشهد بل جماعة، هذا بعد قصد وقد قوله هذا العكربي: قال إليه. وأنتجع أقصده أن

الشعر. آخر
بأعيانهم جماعة بالناس: يريد «الناس». من حال وهو بعري، جمع بعرانا: (206)
ظواهرهم وراء ما ألظهرت قدرت لو يقول: الواحدي: قال التايل. البيت ذلك عىل يدل كما
وإنما بالركوب، الحيوان سائر مجرى بإجرائهم ذلك وإظهار البهيمية، املعاني من
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عىل يزيد أن أراد املتنبي: ينقد عباد بن الصاحب قال لهم. عقل ال ألنه ذلك أفعل كنت
لركوبها؟ ينشط فهل أمه، الناس ومن قال: الخزايا، بأخزى فأتى املطايا، ذكر يف الشعراء
ألن قال؛ ما عىل األمر وليس الواحدي: قال إليه. يركبوا أن يحب ال عصبة أيًضا وللممدوح
الرفاء: الرسي قال كما الناس من كثريًا جملتهم من يُخرج فإنه الناس ذكر إذا الشاعر

��َالِس��ِل ال��سَّ ف��ي ِع��نْ��َدُه��ْم ثَ��ِق��ي��ٍف أَِس��ي��َر َوَم��يِّ��تً��ا َح��يٍّ��ا ال��نَّ��اِس َخ��يْ��َر إنَّ أََال

أكد قد كان وإن البيت، بهذا وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عىل أحًدا الرسي يفضل لم
التايل. البيت يف خصص املتنبي أن عىل وميتًا، حيٍّا بقوله

لرأيت، ثاٍن مفعول و«عميانًا» بعميانا، متعلق وعما: البيض. اإلبل العيس: (207)
هذا رآه عما عموا قد وجدتهم قوم من أعقل اإلبل يقول: املمدوح. ضمري يراه: وفاعل
الناس من يمتطي إنما أنه البيت بهذا ظهر وقد لفعله، يهتدوا فلم اإلحسان من املمدوح

املمدوح. رآه ما منه يروا فلم اإلحسان، طريق عن عموا الذي اللئام
القاف بكرس — ِقرن جمع واألقران: بماله. يجود الذي السخي الجواد: (208)
وإن الجواد فوق بصفة جوده يف نصفه أن يمكننا ال يقول: الحرب. يف الكفء وهو —
لهم يقال ممن قرينًا له يرىض ال كان وإن الشجاع وهو عليه، قليًال الجواد لفظ كان
الجواد أنت له: يقال أن قل وإن شجاع، كل وفوق جواد كل فوق أنه يعني شجعان،

غريه. به يوصف بما يوصف أن يكفي ال إذ الشجاع؛ وأنت
اليشء قنوت يقال: — تقتني أي وتقنو: الحاجة. لوقت اليشء املهيئ املعد: (209)
ويقتنيه املال من يجمعه ما إن يقول: حزنه. عن سليته الرجل: وعزيت — قنًوا أقنوه
لنا املال ذلك ألن عزانا؛ املال ذلك من بيشء أصيب فلو والوافدين، للشعراء يقتنيه إنما

يده. يف كان وإن
يرصفه فهو ترصفه وتحت يده يف الزمان إن يقول: األصابع. أطراف األنمل: (210)
وأنامله األحوال يقلب والزمان إياها، لتقليبها لألزمان أزمان أنامله فكأن إرادته، عىل

للزمان. زمان فكأنها الزمان، تقلب
باإلنسان. تنزل الدهر حوادث والنازالت: الرماح. والقنا: الحرب. الوغى: (211)
األمور يلقى جلد شجاع هو يقول: مستبًرشا. فرًحا وجذالنًا: الصدر. واسع الباع: ورحب

مرسوًرا. فرًحا الصعاب
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والنشوان: وتهلله. الوجه طالقة والبرش: الحرارة. شديد متوقًدا محتميًا: (212)
سكران. كأنه وجهه وتهلل كرمه ومن متوقد، كأنه وذكائه قلبه لحدة يقول: السكران.
والقينات: اليمن. يف تعمل ثياب وهي — ففتح بكرس — حربة جمع الحرب: (213)
متبخرتًا. وجرها أطالها إذا يرفل: ثيابه يف ورفل املغنية. الجارية وهي قينة جمع
تلبسه فما ماله، من هو تنفقه ما جميع إن يقول: الحبل. وهو رسن، جمع واألرسان:
األرسان. من خيلنا تجر ما وكذلك جوده، من فهو الحسن ثياب من فيه وترفل الجواري
قبل والعفاة بالزوار يبرشه من يقول: يبرشه. يف «الهاء» من حال عطشانًا: (214)
يعطي أنه يعني: عطشان، وهو باملاء يبرشه من يعطي كما لبشارته يعطيه إتيانهم
ولعله للبذل، وارتياحه كرمه لشدة أيًضا؛ قبلهم من بهم برش الذي ويعطي القصاد،

تمام: أبي قول إىل ينظر

َواِش��لُ��ْه ِب��اْل��َم��اء ال��ظَّ��ْم��آَن ��َر بَ��شَّ َك��َم��ا ِب��ُع��َف��اِت��ِه اُم��ُه ُخ��دَّ ��ُرُه يُ��بَ��شِّ

والوشل: املاء. منه يقطر واشل: وجبل قطر. أو سال واشل: فهو وشًال املاء «وشل
األضداد.» من فهو الكثري، واملاء القليل املاء

الرشيف. السيد وهو األغر، جمع والغر: القوم. عىل عائد «مثلهم» يف الضمري (215)
عليهما عيل بن الحسن ولد من املمدوح كان جني: ابن قال الغر. من بدل وعدنانا:
جزاء الحسنى كانت يقول: الجنة. بها املراد وقالوا: السوءى. ضد والحسنى: السالم.
خري وقومهم قومهم، خري أنهم يعني الغر. عدنان يف قومهم مثل قومهم يف فإنهم لهم،

اْلُحْسنَٰى﴾. َجَزاءً ﴿َفَلُه تعاىل: قوله من وهذا عدنان،
يهدموه فلم وأحسابهم آبائهم رشف عىل حافظوا املجد حماة إنهم يقول: (216)
إحكام واإلشادة التشييد وأصل قديًما، كان كما اآلن فيهم فهو منه شيئًا يضيعوا ولم
أفرد وأشاعه، قدره من رفع أي بذكره؛ أشاد يقال: الصوت. لرفع فاستعري ورفعه، البناء
يف فالن بذكر فالن أشاد يقال: أنه إىل اللغة أهل من غريه وذهب الخري، الجوهري به
مضوا. الذين وهم السلف، واحد والسالف: ورفعه. شهره إذا والذم واملدح والرش الخري
كتاب أنهم يعني قبله؛ الذي البيت يف أجمله ما تفصيل هذا الواحدي: قال (217)
لقوا، بقوله: يريد وليس والحرب، والبالغة الكتابة فرسان فهم كآبائهم شجعان فضالء
الخطابة يف األقران مالقاة يريد إنما بعده، الحرب ذكر ألنه القتال؛ يف األقران مالقاة

واملكاملة.
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نفسها. األسنة هنا: بها واملراد السنان، حلقة وهو خرص، جمع الخرصان: (218)
جعلت قد ألسنتهم فكأن النطق، يف ألسنتهم مضاء نافذة ماضية أسنتهم إن يقول:
وجه وحول التشبيه فعكس األلسنة، تشبيه أراد ترى كما فهو رماحهم. عىل خرصانًا
من منقول هذا بها، تشبه األسنة صارت حتى وذالقتها األلسنة مضاء يف مبالغة الكالم

البحرتي: قول

َع��ْض��ِب��ِه ِم��َن ِل��َس��انَ��ُه ِخ��ْل��َت َم��ْص��ُق��وُل ـْ ال�� َك��َالُم��ُه ال��نَّ��ِديِّ ف��ي تَ��أَلَّ��َق َوإِذَا

الخط، إىل نسبة الرمح، والخطي: يشمون. وينشقون: العطش. الظمأ: (219)
عندهم املوت صار إليها واسرتواحهم عليهم الحرب لسهولة يقول: باليمامة. موضع
قول من بسبيل وهذا يشم، الذي كالريحان شهية الرماح وصارت للظمآن، كاملاء لذيذًا

البحرتي:

ب��َم��ْوِرِد اْل��ِع��َط��اِش اإلِب��ِل َك��تَ��زاُح��ِم اْل��وََغ��ى َل��َدى اْل��ق��تَ��ال َع��َل��ى يَ��تَ��َزاَح��ُم��وَن

خرب العدى وأعدى أعني، أو أمدح، قال: كأنه «املدح» عىل «الكائنني» نصب (220)
البحرتي: قول مثل وهذا الكائنني،

َس��اِخ��ُط��ْه أَنَ��ا ال��ذي يَ��ْرَض��ى وال ِل��َش��يء ُم��بْ��ِع��ٌد أَنَ��ا الَّ��ِذي يُ��ْدِن��ي َال ِل��َي أٌخ

وهي خليقة، جمع والخالئق: خالئق. هذه أي محذوف؛ مبتدأ خرب خالئق: (221)
لم كأنها سمرة مع الشفاه دقاق الشفاه: وظمي السودان. من جيل والزنج: السجية.
الفرزدق: قال اإلبل، بمشافر شبهوها حتى الشفاه بغلظ يوصف والزنجي فتغلظ. ترتِو

ال��َم��َش��اِف��ِر َع��ِظ��ي��َم َزنْ��ِج��يٍّ��ا َوَل��ِك��نَّ َق��َرابَ��ِت��ي َع��َرف��َت َض��بِّ��يٍّ��ا ُك��نْ��َت َف��َل��ْو

للبعري، املشفر وأصل الزنج، إىل ونسبه عنها فنفاه ضبة من رجًال الفرزدق (هجا
تميم من أنه وبينه ضبة بني التي والقرابة الخلق. تشنيع من قصد ملا لإلنسان واستعاره

طابخة.) بن أد أبو هو وضبة طابخة، بن أد بن مر بن
يقول: املسرتسل. خالف الشعر: من والجعد املرشق. األبيض وهو أغر، جمع وغران:
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هذا لغطت صورهم قبح عىل الزنج حواها لو جميلة وخصال محامد لهم قوم إنهم
بيض، كأنهم سوادهم مع وصاروا حسنة، خلقة خلقتهم كمن الناس عند وصاروا القبح،
الرشيفة الخالئق هذه الرشاح: بعض وعبارة الشفاه. ظمي كأنهم مشافرهم غلظ ومع
الخسة من به يعرفون ما عىل الزنج حواها فلو وساداتهم الناس كرام يف إال تُعرف ال
عليه أخذ قد القطاع: ابن قال الصور. حسان الجلود بيض كراًما لصريتهم والهمجية
ألن الجعودة؛ إىل الجعودة من النقلبوا قال: كأنه إذ الشعر» «جعاد قوله: البيت هذا يف
زائدة الزنج شعور ألن االعتدال؛ حد إىل انقلبوا أنهم واملعنى قال: جعاد، الزنج شعور

الجعودة.
أي لها: وقوله الفطنة. الحاد األملعي واليلمعي: خالئق. عىل معطوف أنفس: (222)
ذكية أنفس ولهم يقول: ويسكن. يحرك البغض، والشنآن: أبعدوك. وأقصوك: ألجلها.
من أن يعني لك. بغًضا أبعدوك ولو رضورة، ألجلها — املخاطب أيها — تحبهم فطنة

رضورة. فحبهم الفطانة، من فيهم ملا يحبهم، عادوه
مصدر واألبوة: ونحوهما. أعني، أو أذكر، أي املدح: عىل نصب الواضحني: (223)
معروفو هم يقول: العقل. لب؛ جمع واأللباب: جبني. جمع واألجبنة: اآلباء. يريد األب،
العقول مرشقو كرًما، — متهللة أو — جميلة حسنة ووجوههم طاهرة، وأنسابهم اآلباء،

غنمة: ابن قال كما بهيٍّا، املنظر حسن كان إذا الجبني؛ واضح فالن يقال: واألذهان.

َص��ق��ي��ُل َس��ي��فُّ َج��ِب��ي��نَ��ُه ك��أنَّ

أنت يقول: وحدان. وأصله: واحد، جمع وأحدانا: العظيم. الجيش الجحفل: (224)
الليث. من بطًشا أشد فأنت واحًدا، واحًدا الناس يصيد والليث كله الجيش تصيد

العطاء. والنائل: لواهبًا. صفة والجملة: نائله، وقت خربه: مبتدأ، وقت: كل (225)
يجودون األجواد إن يقول: مبالغة. صيغة الواو، بفتح روي وقد واهب، جمع اب: الُوهَّ

األوقات. كل تجود جواد وأنت الحني، بعد الحني
معنى تضمينه عىل — لسبك ثاٍن مفعول ومكرمة: واإلفراغ. اإلذابة السبك: (226)
أيدي يف جعلها ثم مكارم، وأحالها أمواله سبك إنه يقول: الكرم. فعل واملكرمة: — حول
وصفاها جمعها أي األموال؛ سبك الواحدي: وعبارة ألمواله. خزانًا اتخذهم فكأنه العفاة
الخازن، إىل املال يسلم كما إليهم سلمها أي مكرمة، خزانًا السؤال اتخذ ثم واستخلصها،

البحرتي: قول من وهذا
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ُخ��زَّانُ��ْه؟ أْم ُم��ْج��تَ��ُدوه أه��ْم اْل��َق��ْوِم ف��ي يُ��َش��كِّ��ْك��َن لُ��ًه��ا ِم��ْن ُج��َم��ٌل

وأجزلها.) العطايا أفضل وقيل: العطية، لهوة؛ جمع (اللها:
الهمزة: بفتح ويروى — خاليًا وجدت أي — للمجهول بالبناء يروى أخليت: (227)
جبانًا. صادفته وأجبنته: كذابًا، صادفته أي أكذبته؛ يقال: كما خاليًا، مكانًا صادفت أي
تفعله ال ما الرس ويف املال، يف تفعله ال ما الخال يف تفعل لست يقول: الرقيب. واملرتقب:

الدمينة: بن هللا عبد قول إىل ينظر وهذا عليك. رقيب نفسك من فلك العلن، يف

َرَق��ي��ُب ِم��نْ��ك اْل��َغ��يْ��ِب ِب��َظ��ْه��ِر َع��َل��يَّ َك��أَنَّ��َم��ا َح��تَّ��ى َألَْس��تَ��ْح��ِي��ي��ك َوإنِّ��ي

محلك جاهًال كنت كرًما استزدتك أني فلو الكرم، يف الغاية بلغت لقد يقول: (228)
قال كرًما. تستزاد ال أنت كذلك ينبه، ال واليقظان يقظان نبه كمن وكنت الكرم، من
وهذا نفسه، إىل يرده لم ذم الضمري يف كان ملا ألنه نمت؛ يقل ولم نام قال: إنما العكربي:
تأملت ولو شعره، يف السبق قصب عىل واستيالئه حكمه عىل وأدله شعره يف ما أدق من
إىل ترى أال نفسه، إىل أعاده مدح الضمري يف كان وإذا هذا، من كثريًا فيه لوجدت شعره

قوله:

ن��ُف��وَس��نَ��ا ك��أنَّ َق��ْوٍم َل��ِم��ْن َوإن��ي

والحذق. البالغة من وهذا «نفوسهم»، يقل: ولم إليه الضمري فأعاد
الراء بكرس يقال مصدر، ورضوانًا الرضا. ضد والسخط: فاخرت. باهيت: (229)
يرد ومثلك مكارمه، مدى عن يقرصون ألنهم به؛ الكرام أفاخر من مثلك يقول: وضمها.

وإنعامك. بإحسانك راضيًا، األيام عىل الساخط
قال: ولو ألفاظه، برشف يليق ال ألنه سوَّاك؛ قوله: يعجبني ال جني: ابن قال (230)
القرآن، برشف اللفظة هذه أتليق هللا! سبحان العرويض: قال أليق. لكان نحوه أو أنشاك
وقال: َسِويٍّا﴾ ا ﴿بََرشً وقال: َفَسوَّٰى﴾ َخَلَق ﴿الَِّذي تعاىل: هللا قال املتنبي؟ بلفظ تليق وال
العالء أبي عىل قرأت فورجه: ابن قال َرُجًال﴾. َسوَّاَك ﴿ثُمَّ وقال: َفَعَدَلَك﴾ ﴿َفَسوَّاَك
أبا رض ما كلمة: يف يوًما له فقلت أدب، ذا كان من علمه قد ما الشعر يف ومنزلته املعري
ظننتها، التي الكلمة عوار يل فأبان أوردتها أخرى كلمة الكلمة هذه مكان قال لو الطيب
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فجرب منها، خري هو بما شعره من واحدة كلمة إبدال عىل تقدر أنك تظنن ال يل: قال ثم
بأخرى أبدلتها لو بكلمة أعثر فلم العهد، هذا منذ ذلك أجرب أنا وها مرتابًا، كنت إن

أقول. ما عىل األمر يجد يصدق لم من وليجرب بمكانها. أليق كان
إقباله. الليل: وجنوح منه. طائفة — وكرسها الجيم بضم — الليل جنح (231)
مع يزل، لم باٍق النهار أن ظننا وجهك نور أبرصنا إذا يقول: سرته. وأجنه: الليل وجنه

أظلم. قد الليل أن
فكل منه، فرس البستان يف رغبة البستان هذا يف نبقى إنما كنا إن يقول: (232)

بك. بستان فهو فيه كنت مكان
البطيخة. هذه يف أخرى قطع تقدمت قد (233)

«مع»، بمعنى الواو جعل نصب: ومن «أنا»، عىل عطفه «الخمر» رفع من (234)
وأنشدوا: الخمر، إعراب بطيخة: وإعراب

َواْل��َف��ْخ��ُر أب��ي��َك َويْ��َب أنْ��َت َم��ا َخ��َل��ٍف بَ��ِن��ي أََخ��ا ِزبْ��ِرَق��اُن يَ��ا

وبعده: السعدي، (للمخبل

ال��ب��ْظ��ُر َع��َالُه��َم��ا َك��اإلْس��َك��تَ��يْ��ِن َخ��َل��ف بَ��ِن��ي ف��ي إالَّ أَنْ��َت َه��ْل

يقول: بدر. بن الزبرقان رهط خلف: وبنو والتحقري. له التصغري أبيك: ويب ومعنى
بني بالبظر حوله اجتمعوا إذا وشبههم سيادتهم، يف له فخر فال قومك مثل ساد من

الفخر.) رفع والشاهد الفرج، جانبا — الهمزة بكرس — واإلسكتان اإلسكتني
الهذيل: وقال

ال��َض��اِب��ِط ب��ال��ذََّك��ر ُح يُ��بَ��رِّ َم��تْ��َل��ٍف ِف��ي ��يْ��َر َوال��سَّ أَنَ��ا َف��َم��ا

الناقة. من أقوى الذكر ألن جمًال؛ بالذكر وأراد املشقة، والتربيح: املفازة. (املتلف:
نصب والشاهد امللتفة، الفلوات يف بالسري املشاق أتجشم يل ما يقول: القوي. والضابط:

معه».) املفعول باب للمفصل» يعيش ابن «رشح «انظر: السري
القضبان، لني نبات سيده: ابن قال والخيزران، لها. قًرشا البطيخة غالف جعل وقد
الجعدي: النابغة قال ولذلك الروم، ببالد ينبت إنما العرب، ببالد ينبت ال العيدان أملس
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اْل��َخ��يْ��ُزَراِن ب��َالُد ب��َالُدُه��ُم بَ��ع��ي��ٌد َوُه��ُم نَ��ْص��ُرُه��ْم أتَ��اِن��ي

أنهم أراد وقيل: والحوارض، باألرياف نرصوه الذين وقومه بالبادية، كان أنه وذلك
لتثنيها الرماح والخيزران: القناة، عروق وهو شجر هو وقيل: الروم، بالد كبعد منه بعيد

حمامة: يصف شاعرهم قال خيزرانة، العرق تجعل والعرب العكربي: قال ولينها.

ِل��ي��نُ��ه��ا األْرِض م��ن يُ��َدنِّ��ي��َه��ا يَ��َك��اُد َخ��يْ��ُزرانَ��ٍة َع��َل��ى أُْخ��َرى َدَع��ْت َه��تُ��وٌف

الهتاف. كثرية هتوف: وحمامة ناحت. الحمامة: هتفت
مشغول إني البطيخة، ولهذه يل ما يقول: ومهدها. ذللها لألمر: نفسه وطن (235)

الطعن. يوم والطعن للرضب نفيس بتوطني غريها وعن عنها
الطعان. عىل عطفه خفضه ومن توطيني، عىل عطف — بالرفع — كل (236)
األعىش: قال به، لصق إذا يصيك: الطيب به صاك الزق، وصائك: الواسعة، والنجالء:

ب��أَْج��َالِده��ا ال��َع��ب��ي��ُر َوَص��اَك ��بَ��اِب ب��ال��شَّ ُم��ع��َج��بَ��ٌة َوِم��ثْ��لُ��ِك

األجالد: وجمع بهما، محيط الجلد ألن وبدنه؛ جسمه وتجاليده: اإلنسان «أجالد
دم منها يسيل واسعة طعنة كل ويشغلني يقول: واألشخاص.» األجسام وهي أجالد،

السنان. إىل يدي من القناة ويخضب باملطعون، يلصق
بسطنا أن سبق وقد عليها، الجار لدخول «ما» [ألف] حذف بماذا، أي بم: (237)
إليه، تسكن ما وكل الصاحب، والسكن: به. ى تلهَّ باليشء وتعلل ذلك. مثل يف القول
أنشد وْرشب، كشارب ساكن لجمع اسم الدار، فأهل — الكاف بسكون — السْكن أما

الرمة: لذي الجوهري

ال��ُم��تَ��بَ��دَّل َوال��ُم��ْس��تَ��ْخ��َل��ِف ار ال��دَّ َع��ِن ��لُ��وا تَ��َح��مَّ الَّ��ِذي��َن ��ْك��ِن ال��سَّ َك��َرَم َف��يَ��ا

صار أي بري: ابن قال املتبدل. واملستخلف: كرمهم. من يتعجب كرم: فيا (قوله:
والبقر.) للظباء وبدًال خلًفا

يل وليس ووطني، أهيل عن بعيد وأنا نفيس، أعلل يشء بأي يقول: الزمان يشكو
وهي مرص، من امرأته إىل رجل وكتب العكربي: قال إليه؟ أسكن أحد وال به ألهو يشء
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صاحب قال كما أنت وإنما قلت، كما لست إليه: فكتبت البيت، بهذا مستشهًدا ببغداد
القصيدة: هذه

اْل��َوَس��ُن َواْرَع��َوى َم��ِري��ِري اْس��تَ��َم��رَّ ثُ��مَّ َل��ُك��ُم َوْح��َش��ًة َرح��ي��ل��ي بَ��ْع��َد َس��ِه��ْرُت

القصيدة.) هذه يف البيت هذا (انظر
يتمنى وهو إليها، البلوغ الزمان وسع يف يكون أن من أعىل همته إن يقول: (238)
استقامة الزمان من أطلب املعنى: يكون أن ويجوز قالوا: همته. يبلغه أن الزمان عىل
أنه يريد أن ويجوز حال. عىل يثبت ال ألنه نفسه؛ من هذا يبلغ ال والزمان األحوال،
الليل فإن نفسه، من هذا يبلغ ليس والزمان األضداد، من يخليه بأن الزمان يطالب
يف ينل لم وهو االستبقاء الزمان عىل أقرتح إني يريد: أن ويجوز كاملتضادين. والنهار

البحرتي: بقول ألم قد فيكون البقاء، نفسه

ال��زََّم��اُن تَ��َص��رُِّف��ِه ِف��ي َويَ��ْدُم��ُر تَ��نَ��اَه��ْت إذَا ال��نَّ��اِئ��ب��ات تُ��نَ��اُب

وال تزول فإنها ونوائبه، ورصوفه بالزمان تباِل فال حيٍّا دمت ما يقول: (239)
فقط. الروح هو فات إذا منه عوض ال والذي تبقى،

املفروح فإن الدهر، لك يحدثه بما تباِل ال يقول: قبله. للذي توكيد هذا (240)
الواحدي، رواية هذه إليك. يرده ال الغائب عىل والحزن يدوم، ال ألنه فرحه؛ يدوم ال به
التجوزات من وهو بعضهم: قال بعده، ما إىل مضاف فرسور: هذا وعىل العكربي، وتبعه

األظهر: ولعل قال ثم ومن الوزن، يف املستقبحة

ِب��ِه ُس��ِرْرَت َم��ا ُس��ُروٌر يُ��ِدي��ُم َف��َم��ا

ال باليشء رسورك املتنبي: يقول البيت. شطري بني التطابق يقتضيه ما وهو قال:
ال فات ما ألن يرده؛ ال زواله بعد عليه حزنك فكذلك زائل، يشء كل ألن عليك؛ يديمه

يعود.
لها ويفطنوا الدنيا يعرفوا أن قبل أحبوا أنهم باملحبني أرض مما يقول: (241)
لذلك فطنوا هم ولو واملؤاتاة، اإلسعاف وعدم الغدر من عليه وطبعوا طبعت وما وألهلها
قال منهم. ذلك يستحق ال من سبيل يف أنفسهم وأضنوا أيامهم أضاعوا وال أحبوا ما
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بتلك جاهل والعاشق النفس، عىل داخلة رضورة العشق الحكيم: قول من وهو العكربي:
معنى ال تخصيص الدنيا: يعشقون الذين العشق بأهل يعني الواحدي: وقول الرضورة.

أنسب. وتعميمه له،
يقول: حال. والجملة بعده، ما خربه مبتدأ وأنفسهم: ألجله، مفعول دمًعا (242)
قبيح الظاهر يف مستحسن كل عىل بالحزن وأنفسهم بالبكاء عيونهم تفنى حتى يبكون
العكربي: قال ومتاعها. الدنيا بذلك يريد العكربي: وتبعه — الواحدي قال االختبار. عند

نواس: أبي قول كله هذا من وأحسن

َص��دي��ِق ِث��يَ��اب ِف��ي َع��ُدوٍّ َع��ْن َل��ُه ��َف��ْت تَ��َك��شَّ َل��ب��ي��ٌب نْ��يَ��ا ال��دُّ اْم��تَ��َح��َن إذَا

وعيلَّ: والفراق. البعد والبني: املرسعة. الناقة والناجية: ارتحلوا. أي تحملوا: (243)
— يقول وموجدة، عتبًا نفسه يف يضمر من تشبيب هذا جني: ابن قال بمؤتمن. متعلق
الفراق فإن عني ارتحلوا واملعشوق: العاشق حال من ذكره الذي بعد بهم شبب ملن
وال بحكمه أرىض أي عيل، مؤتمن — وأهلها الدنيا ألحوال اختباري بعد أي — اليوم
ويف بالبعد، دعاء ناجية كل حملتكم وقوله: لفراقكم. أحزن ال يعني غائلته، ترضني

يخفى. ال تعريض الكالم
فيكم تبذل ألن أهًال لستم يقول: الروح. واملهجة: النساء. مركب الهودج: (244)

أتلفتها. إذا غريها روًحا تعوضونني فلستم لكم. ومحبة إليكم شوًقا األرواح
إذا كانت العرب أن وأصله امليت، بخرب يأتي الذي وهو ناٍع، جمع الناعون: (245)
انعه، أي فالنًا نعاء ويقول: يسري وجعل فرًسا راكب ركب جليل قدر له من منها مات

الكميت: قال وفاته، خرب أظهر أي

واْألَْص��ِل ِل��ل��دََّع��اِئ��م ِف��َراًق��ا َول��ِك��ْن َق��تْ��ٍل َوَال َم��ْوٍت َغ��يْ��َر ُج��ذَاًم��ا نَ��َع��اءِ

ومؤاخاتها سبأ بن عمرو بن عدي إىل انتسابها جذام عىل منكًرا هذا الكميت (يقول
ملرض متعصبًا وكان مدركة، بن خزيمة بن أسد من والكميت عمرو، بن عدي بن للخم
لحقوا خزيمة بن أسد ولد من قبيلة النسابني بعض يزعم فيما وجذام لليمن، وهاجيًا
مقتولني، وال ميتني غري جذاًما انع لذلك: محقًقا الكميت فقال إليهم، وانتسبوا باليمن

اليمن.) من غريهم إىل ومنتسبني مرض من ألصلهم مفارقني ولكن
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فال منه له بد ال باملوت مرتهن أحد وكل البعد، عىل بمجلسكم نعيت قد إني يقول:
أحد. بنعي أحد يفرح

ذلك بخالف األمر بان ثم عندكم، ذلك وتحقق بموتي أخربتم قد كم يقول: (246)
القرب! من خرجت ثم ميتًا كنت فكأني

هؤالء قبل نعوه قوًما أن يريد الناعني. قول قبل أي قولهم: قبل قوله: (247)
ادعوا. فيما كذبهم بان فقد أي املتنبي، قبل ماتوا ثم دفنه شاهدوا أنهم وأخربوا

رضب ثم يتمنون. ما يدركون ال ولكنهم موتي يتمنون أعدائي إن يقول: (248)
لسريها، املوافقة الرياح تشتهي — أهلها يعني — السفن إن قال: السفن، مثل لذلك
العكربي قال كما — كل يف ويجوز هذا، تشتهي. ما غري عىل تجري ما كثريًا الرياح ولكن
فلما يتمنى، ما كل املرء يدرك ما يريد مضمر، بفعل فالنصب والنصب؛ الرفع —
النفي ألجل النصب فيختار رضبته زيًدا ما كقولك: يدركه، بقوله فرسه الفعل أضمر
نحو يف «ال» مجرى فتجري عاملة، غري عندهم «ما» ألن تميم؛ لغة يف وهذا ومضارعته،

زهري: قول

َص��َم��ُم َح��اَج��ٍة ذَا َك��لَّ��َم��ْت َل��ْو اِر ِب��ال��دَّ َوَال اْألَِن��ي��ُس بَ��ْع��ِدي َغ��يَّ��َرَه��ا اُر ال��دَّ ال

من عهد ما فيغريوا فيها، غريهم يخلفهم ولم أهلها من خلت داًرا زهري (وصف
من بعد يغريها لم عهدتها كما اآلثار باقية هي أي األنيس: بعد ويروى: ورسومها. آثارها
فسألتها بها وقفت قال: ثم الناس، من به يؤنس من واألنيس: فيها. األنيس من عهدت

صمًما.) بها فكأن تجب لم ولكنها أجابت، لو أسمعها ما بمقدار وناديتها
«كل» فريفعون الحجاز أهل وأما النفي، حرف ألجل الدار بنصب سيبويه أنشده
ملزاحم سيبويه أنشده ما ومثله «يدركه»، الخرب ويكون كليس، عندهم عاملة ألنها «ما»، ب

العقييل:

ع��ارف أن��ا ِم��نً��ى َواَف��ى َم��ْن ُك��لُّ وم��ا ِم��نَ��ى ِم��ْن اْل��َم��نَ��اِزَل تَ��َع��رَّْف��َه��ا وق��ال��وا:

باملنازل تعرفها له: فقيل يتفقدها، فجعل الحج يف بمحبوبته اجتمع إنه (يقول:
منًى واىف من كل يعرف ال أنه فزعم — الجمار رمي أيام ينزلون حيث وهي — منًى من

ويعرفها.) يعرفه من إال عنها يسأل ال ألنه عنها؛ يسأله حتى
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قد والقرآن تقدم. ما عىل «كل» ينصبون تميم وبنو الهاء، إرادة عىل بالرفع أنشده
َهاِتِهْم﴾ أُمَّ ُهنَّ ﴿َما السبعة: قراءة ويف ا﴾ بََرشً َهذَا ﴿َما تعاىل: قوله يف بالحجازية جاء

التاء. بكرس
من يقول: النفس. وقيل: الحسب، وقيل: ويذم، الرجل به يمدح ما العرض: (249)
تحامون وال لشتمه تكرتثون فال عندكم يشتم ألنه عرضه؛ صون عىل يقدر ال جاوركم
يريد مثل، وهذا لوخامته. مرعاكم عىل لبنها يدر لم أرضكم يف النعم رعت وإذا عنه،
تعريض هذا وكل بالشكر، عنده تزكو حتى آخذها يهنأ فال باألذى مشوبة نعمتكم أن

له. مر وهجاء الدولة لسيف
ومن وأبغضتموه مللتموه منكم قرب من يقول: الحقد. والضغن: الضغن (250)

يستحقانه. بما القريب وال املحب تجازون لستم أي عليه، حقدتم أحبكم
صنائعه. له عدد إذا عليه امتن من اسم منة جمع واملنن: العطاء. الرفد: (251)
وهذا أخذه، ما بتنغيص معاقبًا آخذه يصري حتى واألذى املن من عطاؤكم يخلو ال يقول:

الدولة. بسيف — أسلفنا كما — تعريض كله
شدة يذكر يهماء، وفالة أيهم بر يقال: فيها، يهتدى ال التي األرض اليهماء: (252)
بعيدة فالة وبينكم بيني الهجر ترك يقول: ذكرها. التي الحال من أنفة الرحيل يف إبعاده
ال ما األصوات من األذن وتسمع األشباح من فيها العني ترى املسالك مضلة األطراف
بينهم بالبعد يدعو الرشاح: سائر وقال املخاوف. من فيها يخيل ما لكثرة له؛ حقيقة
األشباح من فيها العني ترى األطراف مرتامية فالة وبينكم بيني الهجر ترك يقول: وبينه.
تخيل والقفار املفاوز سالك أن معلوم وهو له، حقيقة ال ما األصوات من األذن وتسمع

األصوات. ولسمعه األشياء لعينه
الرمة: ذي قول هذا ومن

اْل��َم��َس��اِم��ع َدِويُّ إالَّ يَ��ُك��ْن َل��ْم َص��ٍه نَ��ب��أًة: ِل��يَ��ْس��َم��َع َح��اِدي��نَ��ا َق��اَل إذَا

بالشديد.» ليس الصوت «النبأة:
وهو الرسيم، سريها التي اإلبل والرواسم: ويديه. بطنه عىل مىش يحبو: حبا (253)
من األرض مس ما وهي وكلمة؛ كلم مثل ثفنة، جمع والثفن: رسيع. السري من رضب
تغلظ ألنها ثفنات؛ سميت وإنما — الزور — والكركرة كالركبتني برك إذا البعري أعضاء
يقول: العمل. من غلظت إذا يده: ثفنت ومنه: الربوك، وقت األرض مبارشة من األغلب يف
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بعد ثفناتها عىل فتحبو اإلبل أخفاف األرض تربي ومتابعته اليهماء هذه يف السري لطول
السري انتقل حتى األخفاف ذهبت أين لألرض: الثفنات وتقول الرسيم، تسري كانت أن
أي وقوته: السري لطول تمثيل وهذا األخفاف؟ عىل كان أن بعد — الثفنات عىل — عليها

لسألت. السؤال عىل قدرت لو
ال جبنًا يعد كان فإذا كرًما، يعد حلمي دام ما يؤذيني عمن أحلم يقول: (254)

الزماني: الفند قال أحلم،

إذَع��اُن ل��ل��ذِّل��ِة ـ��ِل ـْ ال��ج��ه�� ِع��نْ��َد ال��ح��ل��ِم وب��ع��ُض

تركته، بذل يل يحصل مال وكل بالذل، املال آخذ ال يقول: الوسخ. الدرن: (255)
بأخذه. عريض يلطخ شيئًا أستطيب وال

استحكم إذا كذا عىل مريره استمر ويقال: الفتل، الشديد الحبل املرير: أصل (256)
النعاس. والوسن: وارتدع. انزجر وارعوى: واعتاده. وألفه فيه شكيمته وقويت عليه أمره
جفائكم، عىل إياكم أللفى أي رقادي، امتنع حتى لفراقكم استوحشت فارقتكم ملا يقول:

سلوت. إذ النوم إيل وعاد وتصربت قويت ثم
إن يقول: وجدير. خليق وقمن: عنكم. رحييل مثل بفراق أي مثله: بفراق (257)
بكافور، تعريض وهذا فارقتكم، كما فارقتهم معاملتكم فعاملوني آخرين قوم يف كنت
هذه ومثل الواحدي: قال فارقتكم. كما فارقته ودكم مثل ضعيف بود منه بليت إن يعني

املربد: نشده ما األبيات

اْم��ت��ن��اِن ِذي ُع��ْرَف تَ��ِرْد وال ب��اْم��ِت��ه��اِن ال��رِّْزَق ت��ْط��لُ��ِب ال
ُم��ْس��تَ��ع��اِن خ��ي��ُر ف��إنَّ��ُه واس��ت��ِع��نْ��ُه ال��ل��َه واْس��تَ��رِزِق
َه��َواِن َع��َل��ى ُح��رٍّ إْغ��ض��اءُ َوُج��وٍع ف��اَق��ٍة ِم��ْن أش��دُّ
َم��ك��اِن إل��ى َم��ك��ان ف��ِم��ْن ِب��َق��ْوم َم��ن��ِزٌل نَ��بَ��ا ف��إْن

الفرس. به يتجلل ما وهو األجلة، الجمع: وجمع الجالل، واحد الجل: (258)

ملرص. اسم والفسطاط: اللجام. من الفرس خد عىل كان ما وهو عذار، جمع والعذر:
فريس جالل بليت حتى هناك مثواي إلكرام بمرص مقامي طال يقول: الحبل. والرسن:

األشياء. هذه ببىل املقام طول عن عرب بغريها. فأبدلت ورسنه وعذره
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نزار، بن مرض هو — باإلضافة — الحمراء ومرض الهمة، العظيم الهمام: (259)
إىل — وأنمار وإياد ومرض ربيعة — أوالده تحاكم مات ملا نزاًرا ألن ذلك؛ له قيل وإنما
الفرس، ربيعة فسموا الخيل ربيعة فسمى الخيل، ربيعة فأعطى مرياثه، قسم يف جرهم

القائل: قال

اْل��َف��َرِس؟ َرب��ي��َع��َة َوَج��ْدتُ��ْم َك��يْ��َف يَ��َم��ٍن: ذَِوي ِم��ْن ِل��َق��ْح��َط��ان ق��ولُ��وا

قالوا: الشمط، وإياد النعم، إياد فسموا والغنم، اإلبل إياد وأعطى

تَ��ِم��ي��ُد اْل��ِج��بَ��ال ُص��مَّ َل��َه��ا َظ��نَ��نْ��َت ��َم��ْت تَ��َج��شَّ يَ��ْوًم��ا ��ْم��ِط ال��شَّ إيَ��اُد م��ا إذَا

قائلهم: قال بذلك، فسموا حمراء وقبه الذهب مرض وأعطى

تَ��ْزَخ��ُر؟! ِح��ي��َن َم��ْوَج��َه��ا يَ��تَ��َص��دَّى َف��َم��ْن ُع��بَ��ابُ��َه��ا َع��بَّ اْل��َح��ْم��َراءِ ُم��َض��ُر إذَا

وأنشدوا: الحمار، أنمار فسميت شاكلها، وما واألرض الحمار أنمار وأعطى

َه��َج��ْر إَل��ى َف��ي��ٍد بَ��يْ��ِن ِم��ْن ل��ه��ا َل��َك��اَن تَ��ن��اص��رت ال��ح��م��ار أن��م��ار أنَّ ف��َل��و

مرض. أوالد من ليسوا واليمن بالبحرين.» بلد وهجر: مكة. بطريق منزل «فيد:
جميًعا. العرب جوده عم كافوًرا إن يقول:

بعض يروى: موعده: وبعض تتأخر. أي — التاءين إحدى بحذف — تأخر (260)
يتأخر وال آمايل ينفذ هو يقول: آماله. عىل زائدة عداته أن يريد تضعف؛ وتهن: نائله.
به وعده ما إىل يشري موعده، بعض تأخر وإن عنده رجائي يضعف وال آمله، ما عني

التايل. البيت يف تأخره عذر ذكر ثم الوالية، خطة من
ما يخترب أنه غري وعد بما يفي هو يقول: االختبار. واالمتحان: االبتالء، (261)

به. وعدني ما عني يتأخر فلهذا واملحبة، املودة من له ذكرت
يعنيه»؛ ال ما تركه املرء إسالم حسن «من الحديث: ومنه أهمه، األمر: عناه (262)

نحن. نهتم كما بشأنه اهتم الزمان صحب من كل يقول: يهمه. ال أي
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وأصلها ونحوهما، وحزن هم من به غصصت ما والغصة: ذهبوا. تولوا: (263)
مراده أحد ينل لم يقول: وباملاء. باللقمة غصصت تقول: الحرقدة، يف به يغص الشجا

األحايني. بعض يف رس وإن بغصته فمات أمله يبلغ ولم الدنيا من
يتم ال ولكنه ويحسن يعطي، فيما يرجع ثم يعطي أن الدهر ديدن يقول: (264)

اآلخر: قال كما ينغصه، بما ويشوبه فيكدره يعود بل اإلحسان،

ِب��يَ��ِد َل��ُه أَْه��َدى َم��ا َوُم��ْف��ِس��ُد أَْص��َف��ى َم��ا ُر ُم��َك��دِّ أَْع��َط��ى م��ا آِخ��ذُ ال��دَّْه��ُر

أعانا» «من يفرسه يرض، فاعل هو ضمري «يرَض» يف جني: ابن قال (265)
«يرض» فاعل أعانا» «من إن تقول: أو التفسري، رشيطة عىل الذكر قبل وأضمره
الذي هذا يقول: لليايل. والضمري — بالتاء — ترض لم ويروى: التنازع، عىل و«أعانه»
اآلخر: قال كما عيل، أعانه حتى محنه من يصيبني بما يرَض لم كأنه الدهر عىل أعان

َك��اِف��يً��ا ِب��ي َوكَّ��ْل��تَ��ُه َل��ْو ال��دَّْه��ُر َك��َف��ى بَ��ْرَك��ُه َح��كَّ إذْ ال��دَّْه��َر َع��َل��يَّ أََع��اَن

ومن بربكه. حكه يقال: تحته. اليشء به يدوك الذي وصدره البعري كلكل (الربك:
وشدتها: الحرب يصف القائل قال بهم، بركها الحرب حكت املجاز:

بَ��يَّ��اِن بْ��َن َه��يَّ��اَن ال��نَّ��ْه��َب وأَْع��َط��ِت ِب��ه��ِم بَ��ْرك��ه��ا َوَح��كَّ��ْت َف��أَْق��ع��َص��تْ��ُه��ْم

الجعدي: قال بركه، عليهم ووضع بهم، بركه الدهر وحك

َف��لَّ) َغ��يْ��َر يُ��َغ��اِدْر ل��م ف��أََراُه بَ��ْرَك��ُه َع��َل��يْ��ِه��ْم ال��دَّْه��ُر َوَض��َع

طباعه وأن الزمان يف قيل ما أحسن — قبله والذي — البيت هذا جني: ابن قال
وكذا فيه، يفعل وإنما شيئًا، يفعل ال فالزمان القضاء، إىل منسوب الزمان وفعل الرش،
اليوم. عليه يشتمل من به يوصف وإنما بسعد، يوصف ال فاليوم سعيد. يوم قولهم:

الزمان انتدب إذا يقول: به. يطعن الذي زجه والسنان الرمح عود القناة: (266)
مثًال «القناة» فجعل نحوك، لقصده مدًدا املعادي عداوة صارت عليه جبل بما لإلساءة
الخطيب ونقلها — جني ابن وعبارة للعداوة، مثًال «السنان» وجعل الزمان، طبع يف ملا
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فيتكلف تصلح يشء ألي يشعر وال بالطبع ينبتها إنما قناة أنبت إذا الزمان التربيزي:
به. يراد ما يشعر وال يفعل فالزمان النفوس، هالك إىل توصًال القناة اتخاذ آدم بنو

النفوس تريده ما فإن النفوس، مراد ألجل والتحاسد املعاداة عن نهي هذا (267)
ألجله. بعًضا بعضنا يعادي أن من وأحقر أقل وحطامها الدنيا جاه من

أن من الكريه املوت إليه أحب الكريم الحر إن يقول: عابسات. كالحات: (268)
وهوانًا. ذالٍّ يلقى

الناس، أضل للقتل يتعرض الذي الشجاع لكان باقية الحياة كانت لو يقول: (269)
أكد ثم البقاء، عىل وحرص داره عقر ولزم اإلنسان جبن وإن تبقى، ال الحياة أن يعني:

التايل. بالبيت هذا
فإن جبان، وال شجاع منه ينجو وال عنه محيص ال املوت كان إذا يقول: (270)
جسدي يف املوت: حرضه ملا الوليد بن خالد قال وعجزها، الهمة ضعف من إذن الجبن

الجبناء. أعني هللا أقر فال أنفي، حتف مت قد أنا وها ورضبة، طعنة مائة
«كانا» وكذا تامة، ويكن: ثاٍن، خرب وسهل: خربها، الصعب: ومن مبتدأ، كل: (271)
وهان، سهل وقع فإذا وقوعه، قبل النفس عىل األمر يصعب إنما يقول: — البيت آخر —

البحرتي: قال كما

��ُع يُ��تَ��َوقَّ م��ا َح��لَّ ��ا ِم��مَّ وأبْ��َرُح اْرتِ��ق��ابُ��ُه إالَّ ال��م��ْك��ُروُه م��ا َل��َع��ْم��ُرَك

باهلة: أعىش قول هذا يف واألصل

ي��أْتَ��م��ُر ال��ف��ْح��ش��اء ِس��َوى أْم��ٍر وك��لَّ يَ��ْرَك��بُ��ُه َريْ��َث إالَّ األْم��ُر يَ��ْص��ُع��ُب ال

كانوا ممن شيطانه ولعل التوفيق، كل القطعة هذه يف املتنبي وفق فقد وبعد:
بقول املعنية فكأنها — السماء — الرجع ذات من اآليات هذه فتلقى السمع، يسرتقون

ثابت: بن حسان

نُ��ُزوَل��ه��ا ��َم��اءِ ال��سَّ َج��وِّ ِم��ْن ��يْ��ُت تَ��َل��قَّ َرِزي��نَ��ٍة ِب��َل��يْ��ٍل ��ْت َع��جَّ َوَق��اِف��يَ��ٍة

دره!
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وسقطت جهالته عىل بذلك دل عاداك من يقول: والقمر. الشمس القمران: (272)
مذمومني لصارا أعدائك من القمران كان ولو وذمه، أحد كل وعاداه الناس عند منزلته
أنت يقول: هجاء، ينعكس املدح هذا جني: ابن قال منزلتهما. وارتفاع نفعهما عموم مع
بكل مذموم فهو مثلك معاديك كان وإذا مثله، إال يضاهيه ال والساقط ساقط، رذل

القمران. عاداك ولو كذلك أنك كما لسان،
العرب كالم فصيح من هو جني: ابن قال معقول. بغري التكلم الهذيان: (273)
من أعطاك فيما رس سبحانه هلل يقول: «مجمله». يف فارس ابن وال الجوهري يذكره ولم
فيه األعداء يخوض وما هو، ما يعلمون وال الرس ذلك عىل الناس يطلع ال والبسطة العلو
إىل وهذا الواحدي: قال أراد. ما فيك هللا أراد أن بعد الهذيان من نوع هو إنما الكالم من
قد والقدر استحقاق، غري من به جرى قدر إىل الناس عىل علوه نسب ألنه أقرب؛ الهجاء
القضاء. من باتفاق ساقًطا كان وإن األقران، عىل ويرتفع فيعلو الناس بعض يوافق

يرفع أن يريد هللا أن وعىل سيادتك، عىل دليًال أعداؤك يطلب هل يقول: (274)
التايل: البيت يف رأوا ما ذكر ثم رأوه؟ الذي بعد يعاديك من عىل قدرك

غدرت خالًفا لك يضمر أو غدر عىل لك ينطوي من كل األعداء رأى يقول: (275)
تصيبه. بآفة فهلك الدهر به غدر أو مأربًا، منك ينال أن قبل فهلك حياته، به

وكانوا القرامطة من كانوا قوم من العقييل، جرير بن شبيب هو هذا، شبيب (276)
العرب من جماعة إليه واجتمع طويًال، دهًرا النعمان معرة شبيب وويل الدولة، سيف مع
امرأة إن فيقال: فحارصها، دمشق وقصد كافور عىل يخرج أن وأراد آالف، عرشة فوق
رصع به حدث إنه ويقال: هلك، أن بعد معه كان من فانهزم فرصعته رحى عليه ألقت
هلك إنه يقول: فقتلوه. دمشق أهل فأخذه ومضوا، أصحابه فرتكه الخمر، رشب من

حال. كل عىل أي — العالت عىل يفرتقان ال وكانا كفه، سيفه ففارق
واختالف. وتنازع شقاق بينهما وكان قحطان، من واليمن: عدنان، من قيس: (277)
بينهما، لتفرق — إياها قطعه لكثرة — سيفه وبني بينه ما أغرت الناس رقاب كأن يقول:
تنسب الجيدة والسيوف — «يمني» وأنت «قييس» يصاحبك الذي شبيبًا إن لسيفه: وقالت

األصل. يف له مخالف أنه علم ملا سيفه ففارقه — اليمن إىل
عليه عار فال حيٍّ كل غاية املوت فإن ومات، هلك قد شبيب يك إن يقول: (278)

ذلك. من
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الجنسية «أل» أن عىل لها نعت أو «النار»، من حال وتثري: كان، خرب النار: (279)
غري والرش، الفتنة إيقاد يف كالنار به يلم موطن كل يف شبيب كان يقول: تعريًفا. تفيد ال

اآلخر: قول من وهذا قالوا: الحرب. غبار الدخان بدل يثري أنه

ِب��ال��ِم��ي��َس��م َك��ال��لَّ��ذَْع��ِة َش��ْع��َواءَ غ��اَرٍة ُربَّ��تَ��م��ا يَ��ا َم��اِويَّ

الدواب.» به يوسم الذي اليشء أو املكواة، وامليسم: متفرقة. فاشية شعواء: «غارة
عز يف عاش أنه يعني مثلها، عدوه يشتهي طيبة حياة حياة؛ فنال يقول: (280)
وال ألم يتقدمه لم عافية يف موتًا كان ألنه الجبناء؛ إىل املوت يشهي موتًا مات ثم ومنعة،
فكأنه يريده، وهو حذفه وقد جر، بحرف إال مفعولني إىل يتعدى ال ويشهي هذا، مرض.

جبان. كل إىل املوت يشهي قال:
قال والدبران: فحذف. النجم، قضاء وقع وأراد: الثريا، بالنجم: أراد (281)
منازل من وهو — السماء بروج من برج والثور: — الثور من كواكب خمسة الجوهري:
برمحه، الرماح نفسه عن نفى يقول: يتبعه. أي الثريا؛ يدبر ألنه كذلك وسمي القمر،
— النجوم مناحس حسبانه يف يجر لم ولكنه برمحه، نفسه يقي شجاًعا كان أنه يعني
عن األرض نحوس دفع أنه واملعنى: — وزعمهم املنجمني حكم يف النحوس من والدبران
قول خالف وهذا قالوا: أجله. بحلول قضت التي السماء نحوس دفع يستطع ولم نفسه

أربد: أخيه يف لبيد

َواْألََس��ِد ��َم��اِك ال��سِّ نَ��ْوءَ أَْرَه��ُب َوَال اْل��ُح��تُ��وَف أَربَ��َد َع��َل��ى أَْخ��َش��ى

معروف، نجم والسماك: نوأ.» مادة: العرب، «لسان يف «األنواء» عىل الكالم (انظر
مواضعه.) يف مبسوط ذلك عىل والكالم وأعزل، رامح سماكان: وهما

وروي: ثاٍن. خرب ومعار: «أن»، خرب شواته: وفوق الرأس. جلدة الشواة: (282)
حتى توجه كيفما رأسه فوق املوت أن يدِر ولم يقول: حاالن. أنهما عىل ومحسن: معار
أعري قد املوت أن يدِر ولم الواحدي: وعبارة عليه. يقع فوقه به يحوم جناًحا أعري لكأنه
عىل أدلت امرأة إن يقال: فيما وذلك علو، من عليه ليقع رأسه فوق يرفرف فهو جناًحا

دمشق. سور من رًحى رأسه
الواحدي: قال الحرب. يف الكفء وهو — القاف بكرس — قرن جمع األقران: (283)
من األرضوثار عىل فسقط عليها الغلبة ويريد دمشق أهل يحارب كان أنه قصته يف ذكر
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من الناس تعجب وكثر يشء، يصبه ولم ميتًا سقط سار فلما خطوات، فمىش سقطته،
أصحابه، فانهزم الساعة تلك يف الرصع وأصابه مرصوًعا كان إنه قوم: قال حتى أمره
السم. فيه عمل الحديد عليه حمي فلما مسموًما سويًقا ركوبه وقت رشب أنه قوم وزعم
القتال. وميدان الحرب غري يف يعني مكان، أذل يف قرن بأضعف قتلته حتى قوله: فهو
بأشد إال وهللا ال كافور: قال كافور بحرضة البيت هذا الطيب أبو أنشد ملا جني: ابن قال

كافور. كقول الناس فرواه مكان، أعز يف قرن
مسموع، أو بمرئي موته عىل أحد يستدل أن غري من فجاءة مات إنه يقول: (284)

املهلبي: يزيد قال كما

ِق��َص��ُد َواْل��ق��نَ��ا ال��َم��نَ��ايَ��ا أَتَ��تْ��ُه َه��َال َه��اِج��َع��ٌة َواْل��َع��يْ��ُن َم��ِن��يَّ��تُ��ُه َج��اءَْت

تكرست.» الرماح: وتقصدت الكرسة. وهي قصدة، جمع قطع، أي «قصد:
السالح طريق من املنايا أتته لو يقول: القلب. والجنان: املنايا. أي سلكت: (285)
عىل قدروا ملا قتله حاولوا لو أعداءه أن يعني صدره، وسعة يده بطول نفسه عن لدفعها

يغالب. ال بطل ألنه ذلك؛
القدر، واملقدار: قتله. أي أقصده: بمعنى وإما قصده، بمعنى إما تقصده: (286)
وهو أهلكه أو القضاء قصده يقول: الهاء. من حاالن بعده: والطرفان القضاء، واملراد:

املوت. من آمن بالحياة واثق أصحابه بني
التف يقال: االجتماع، وااللتفاف: به، متعلق غري: وعىل الكثري. فاعل التفافه: (287)
ينفع ال الكثري الجيش إن يقول: لإلنكار. واالستفهام: حوله. ازدحموا إذا الناس: عليه
كثرة شبيبًا ينفع لم كما بتأييده، معانًا وتعاىل سبحانه هللا قبل من منصوًرا يكن لم من

أصحابه.
زمان اسم واملبيت: الدم. ثمن وهي الدية، أعطى أي الدية، من ودى: (288)
اإلبل والعكنان: البقر، لجماعة اسم كالباقر: الجمال، لجماعة اسم والجامل: الليل. يعني

السعدي: نخيلة أبو قال كثرية، أي وعكنان: عكنان ونعم العظيمة، الكثرية

أَْظ��َع��اِن؟ ِم��ْن ب��اْل��َخ��لِّ تَ��َرى َه��ْل أَْم َع��ْك��نَ��اِن َع��َك��ر ِم��ْن ِب��ال��لِّ��َوى َه��ْل
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املرتاكمة.) الرمال بني النافذ الطريق والخل: اإلبل. من الضخم القطيع (العكر:
الدية يؤِد ولم عليه الليل دخول قبل الناس من قتل من دية بنفسه أدى يقول:

قتلهم. الذين عن دية نفسه فكانت منه، اقتص كأنه بهالكه أنه يريد: باإلبل،
إياه. أوليته أي محذوف: «ما» إىل والعائد لشبيب، والضمري أعطيته، أوليته: (289)
للمصاحبة الواو إن تقول: أن ولك فرتفعه، أتمسك عىل تعطفه أن لك وتمسك: وقوله:
من والضمري — التايل البيت عجز يف — ويركب ومثله: «أن»، بإضمار منصوب والفعل
عاقل يمسك هل يقول: اللجام. سري والعنان: — البيت صدر يف — للموصول «كفرانه»
لقتال النعمة تلك كفران يف فرسه عنان يمسك ثم شبيب عىل بها أنعمت التي النعمة مثل
ألنه عاقل؛ ذلك يفعل ال أي والتوبيخ، اإلنكار معناه واالستفهام عليه؟! بها أنعم من
يجمع ال العاقل إن الواحدي: وعبارة االنتقام. عىل يقدر اإلنعام عىل قدر من أن يعلم
يكفر لم عاقًال كان من ألن الكفران؛ يف العنان وإمساك النعم من أعطيته ما إمساك بني
الكفران شؤم فرصعه كافور نعمة كفر «شبيبًا» أن إىل إشارة وهذا عليه، املنعم نعمة
عىل يده يقبض لم إليه أحسنت من نعمتك كفر إذا يقول: جني: ابن وقال هلك. حتى

وحرية. تخاذًال عنانه
مثل عاقل يركب وهل يقول: معناه. يف فهو قبله، ما عىل عطف البيت (290)
ألحد يجتمع ال أي أكرمه؟ من لعصيان حصانه يركب ثم شبيبًا، أركبتها التي الكرامة

ومعصيتك. إكرامك
باإلحسان يده ملئت جني: ابن قال األصابع. أطراف والبنان: ردها. يده: ثنى (291)
عىل يطبقها بنان لها يكن لم وهبت ما قبضت ملا كانت كأنها ورائها إىل ثناها حتى
وهي كأنها حتى فيه امتدت عما يده رد إليه إحسانك الواحدي: وقال فأرسلته. املوهوب
كانت فإذا بالبنان، يحصل القبض ألن بنان؛ بغري كانت أراد فيما تبسط لم مقبوضة
واالنبساط، القبض عىل تقدر ال حني مقبوضة وكأنها القبض، يحصل لم بنان بغري اليد
ملا قابضة كانت وإن يده، أن املعنى كان — اليد إىل الفعل بإسناد — قبضت روى ومن

قابضة. وغري بنان بغري كأنها صارت له، قصدت عما رصفت
مؤخر؛ مبتدأ والوفاء: مقدم، خرب وهو اإلنكار، معناه استفهام من: عند (292)
خرب. وإخوان: عليه، عطف وأوىف مبتدأ، وشبيب: لصاحب. وفاء اليوم أحد عند ليس أي
من ترى من أوىف فإن أحد، عند اليوم وفاء ال أي اليوم؛ لصاحبه يفي من ليس يقول:

الغدر. يف إخوان ذلك يف فهما كشبيب، غادر الناس
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يف أول أنك هللا قىض يقول: ملك، به مدح ما أجود من هذا الواحدي: قال (293)
يكون أو أحد يلحقك أن يقِض ولم إليه، سبقت ما إىل أحد يسبقك ولم واملعايل املكارم

ثانيك. فيكون مثل لك
لرمي القيس اختيار عليه أنكر والجن، اإلنس والثقالن: قوس. جمع القيس: (294)
أكانوا — أعداءك فإن أعداءك بها لرتمي القيس باستجادة لك حاجة ال يقول: بها، أعدائه
عنك ترميهم سعادتك قيس إن أي سعادتك؛ قوس عن يرمون — الجن من أم اإلنس من

السالح. اتخاذ إىل تحتاج ال وإذن تصيبهم، باآلفات فيهلكون
والقنا: سنان. جمع واألسنة: به. اهتم — املجهول بصيغة — باليشء عني (295)
األسنة بادخار تعتني ِلَم يقول: األول، البيت معنى يف والبيت الحظ، والَجد: الرماح.

سنان؟! بغري فيقتلهم أعداءك يطعن وحظك والرماح،
ونجاده: السيف، حمالة والنجاد: بالشعر. خاص امليم وإسكان ملاذا، أي ِلْم: (296)
الدهر حوادث والحدثان: حامله، طول عىل دل بالطول النجاد وصف وإذا الطويل، فاعل
يشري أعدائك، قتل يف السيف استعمال عن الدهر بحوادث مستغٍن أنت يقول: ونوائبه،
من بيشء هالكه يكون أن دون عليه، خرج حني شبيب مرصع إىل كلها األبيات هذه يف

السالح.
تعطيني أن أردت وإذا كان، شيئًا أردت فإذا بحكمك. جار املقدار إن يقول: (297)
ذلك أتاه خريًا به أراد فإذا إلرادته، موافق القدر أن يعني به، تجد لم وإن إيل وصل شيئًا

تمام: أبي قول من وهذا عليه، به يجد لم وإن

ن��أُم��ُرْه َم��ا َص��اِغ��ًرا ي��ف��ع��ُل ف��ال��ده��ُر

محذوف بفعل منصوب وهو أجود، والنصب والرفع، بالنصب يروى الفلك: (298)
يقول: ونحوه. الدوار الفلك استوقفت لو أي املذكور؛ الفعل الزم من يؤخذ «لو» بعد
سعده قوة يف املبالغة يريد الدوران، عن يمنعه يشء له لحدث الفلك دوران كرهت لو
الواحدي: قال األبيات. هذه أكثر إليه تحور الذي املعنى وهو ملراده، األقدار ومؤاتاة
ونزوًال واحدة وترية عىل الرشح لهذا وطرًدا هذا، لها. مثل معناها يف ليس األبيات هذه
العكربي قاله ما هنا نذكر — الرشاح أورده ما كل نورد أن — فيه خطتنا حكم عىل
نقصد ما أهم أن عىل آنًفا، قلناه ما عنه يغني كان وإن الفلك إعراب يف الكويف النحوي
تفرد مزية وهي الشواهد من فيها يرد ما رشح هو النحوية املقاصد هذه إيراد من إليه
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«لو» ألن أجود؛ والنصب والنصب»، «بالرفع الفلك يروى العكربي: قال هذا. رشحنا بها
املضاف سعى نصب الذي الفعل ويكون ينصبه، فعًال له تضمر أن فيجب الفعل تقتيض
عنه، لجازاك غالمه أكرمت أخاك لو كقولك: للمضمر تفسريًا «أبغض» وهو الضمري، إىل
وأنت زيًدا أكره أنا تقول: ألنك دورانه أي الفلك؛ كرهت لو للفلك: الناصب الفعل وتقدير
الكوفيني قراءة يف تعاىل كقوله اإلعراب، من له موضع فال مفرس «وأبغضت» فعله، تريد
فال مفرس وهو للضمري الناصب هو فقدَّرنا قدَّرناه» — بالنصب — «والقمَر عامر وابن
له يضمر أو فباالبتداء القمر رفع ومن القمر، قدرنا تقديره: اإلعراب، من له موضع
يشء، لعوقه الفلك خالفك لو قال: كأنه له تفسري والظاهر الظاهر، معنى يف يرفعه فعل

الرمة: ذي كقول عليه ودليًال تفسريه «أبغضت» وصار

َج��اِزُر أُذْنَ��يْ��ِك بَ��يْ��َن ِب��َف��أٍْس َف��َق��اَم بَ��َل��ْغ��ِت��ِه ِب��َالٌل ُم��وَس��ى أب��ي اب��ُن إذَا

وبالل يلتقيان، عظمني كل وهو وصل، مثنى وصليك ويروى: عينيك، يروى: (أذنيك
يخاطب هذا، لبالل املدح كثري الرمة ذو وكان األشعري، موىس أبي بن بردة أبي ابن هو
يخاطب األويس عرابة يف الشماخ: قول من املعنى هذا أخذ وقد صيدح، ناقته البيت بهذا

ناقته:

ال��َوت��ي��ِن ب��َدِم َف��اْش��َرِق��ي َع��َرابَ��َة َرْح��ل��ي َوَح��َم��ْل��ِت بَ��لَّ��غ��ت��ِن��ي إِذَا

بن محمد األمني يف بقوله وأوضحه املعنى هذا فكشف نواس، أبو بعدهما وجاء
الرشيد:

َح��راُم ال��رِّج��اِل َع��َل��ى َف��ُظ��ُه��وُرُه��نَّ ��ًدا ُم��َح��مَّ بَ��َل��ْغ��َن ِب��نَ��ا اْل��َم��ِط��يُّ َوإِذَا

ناقة عىل نجت كانت وقد بمكة املأسورة األنصارية قول املعنى هذا يف واألصل
عليها نجوت إن نذرت إني هللا: رسول يا له قالت إليه وصلت فلما ملسو هيلع هللا ىلص هللا لرسول
أحتاج لست إني الثالثة: األبيات ومعنى «… جزيتها ما «بئس ملسو هيلع هللا ىلص: فقال أنحرها، أن
الرمة وذو بالذبح، ناقته وعد الشماخ أن إال وأغنيتني كفيتني فقد غريك إىل أرحل أن
يف الكد من وأراحها ظهرها عىل الركوب حرم نواس وأبو بالذبح، عليها أيًضا دعا
أوصلته حيث إليه إحسانها مقابلة يف إليها أحسن لكونه املقصود؛ يف أتم فهو األسفار،
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املمدوح.) إىل
البرصيني، وبني بيننا خالف فيه وهذا ببلغته، فرسه ثم موىس، أبي ابن بلغ إذا أي
عاد بما يرتفع أنه الرشطيتني وإذا» «إن بعد املرفوع االسم يف يقولون: أصحابنا فإن
والفعل فعل، بتقدير يرتفع أنه إىل البرصيون وذهب فعل، تقدير غري من الفعل من إليه
املرفوع تقديم جاز ولقوتها الجزاء باب يف األصل هي «إن» أن وحجتنا له، تفسري املظهر
مرفوًعا يكون أن فينبغي األول، االسم الفعل: يف املرفوع املكني ألن بالعائد؛ فريتفع معها
وقال فعل. تقدير إىل يفتقر لم به مرفوًعا كان وإذا زيد، الظريف جاءني قالوا: كما به
ذلك فيه يعمل لم باسم الفعل وبني الجزم حرف بني يفصل أن يجوز ال إنه البرصيون:
بالفعل يرتفع ما تقديم يجوز ال ألنه فيه؛ عامًال هنا الفعل يكون أن يجوز وال الفعل،
أن عىل فدل يجوز، ال وذلك رافع، بال مرفوًعا االسم لبقي يرفعه ما يقدر لم فلو عليه،

باالبتداء. املرفوع هو البرصيني: من األخفش وقال فعل. بتقدير ارتفع االسم
بعض قال إحسانًا، ألوسعناه وقوله: املسافر، طعام وهو زاد، جمع األزواد: (299)
التمييز. عىل إحسانًا ونصب الضمري إىل الفعل فعدى اإلحسان: له ألوسعنا األصل الرشاح:
أتاني لو أي إليه؛ اإلحسان من ألكثرت يل ضيًفا كان لو زادي يأكل الذي هذا يقول:

أيًضا: قال كما وهذا إليه. ألحسنت ضيًفا وقصدني

َويُ��م��س��ك��ن��ي َزاِدي ِم��ن يَ��أك��ُل َج��وَْع��اُن

ولم وألطاف بهدايا أتاه املتنبي أن أحدهما: وجهان؛ زاده وألكل الواحدي: قال
حمله، مما نفسه عىل وينفق ماله خاص من عنده يأكل املتنبي أن واآلخر: عنها، يكافئه
الطلب. من ومنعه شيئًا إليه يبعث لم حني زاده، يأكل فكأنه االرتحال، من يمنعه وهو
شيئًا. يعطه ولم أخذه ثم وخدمه غلمانه من شيئًا له جمع قد األْسود كان قوم: وقال

الزور غري قًرى يعطينا ال أنه غري أتيناه، ألنا أضيافه الظاهر يف نحن يقول: (300)
الكاذبة. واملواعيد والبهتان

وإطالقنا، طرفنا تخلية عىل هللا أعانه قال: ثم أطلقنا! ليته متمنيًا: يقول (301)
الطريق، والسبيل: سبيل. جمع والسبل هذا، عنده. من والرحيل الذهاب عىل هللا وأعاننا
وفيه: فذكر، َسِبيًال﴾ يَتَِّخذُوُه اْلَغيِّ َسِبيَل يََرْوا ﴿َوإِن العزيز: التنزيل ويف ويؤنث. يذكر

فأنث. بَِصريٍَة﴾ َعَىلٰ ِهللا إَِىل أَْدُعو َسِبيِيل َهِذِه ﴿ُقْل
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أنواع يف واملعالة املكرمة واملسعاة: بمرص. الذي البلد ذلك هو بلبيس: (302)
كأنها فيها لسعيهم مساعي، والفضل: الرشف أهل مآثر تسمي والعرب والجود، املجد
شيئًا ويل من وكل وكسب، عمل إذا وسعى: أنفسهم. فيها أعنوا التي وأعمالهم مكاسبهم
ويردونها األغنياء من يأخذونها الذين وعمالها الصدقة والة وهم السعاة، ومنه ساٍع، فهو
عتبة بن عمرو يف الكلبي العداء بن عمرو قال عليها. عمل أي عليها: وسعى الفقراء. يف

عليهم: فاعتدى كلب صدقات عىل استعمله قد معاوية وكان — سفيان أبي بن

ِع��َق��اَل��يْ��ن؟! َع��ْم��ٌرو َس��َع��ى َق��ْد َل��ْو َف��َك��يْ��َف َس��بَ��ًدا َل��نَ��ا يَ��تْ��ُرْك َف��َل��ْم ِع��ق��اًال َس��َع��ى
ِج��َم��اَل��يْ��ِن اْل��َه��يْ��َج��ا ِف��ي ال��تَّ��َف��رُّق ِع��نْ��َد يَ��ِج��ُدوا َوَل��ْم أْوبَ��اًدا اْل��َح��يُّ َألَْص��بَ��َح

عقال. مدة أراد الظرف، عىل «عقاًال» ونصب والغنم، اإلبل من عام زكاة (العقال:
وال وبر ذو له ما أي لبد: وال سبد له ما تقول: العرب الشعر، وقيل: الوبر. والسبد:
يسء فقري وبد ورجل وبد، جمع واألوباد: والغنم. اإلبل عن بهما يكنى متلبد، صوف
هنا، ها وجماًال هنا ها جماًال وأراد الجمال، من قطيعني يريد: جمالني، وقوله: الحال،

الذكور.) عن اإلناث يعزلون اإلبل أصحاب أن وذلك
كبيت الالم، فحذف األمر، عىل لتقرر، أراد العكربي: وقال الدعاء، جواب وتقرر:

الكتاب:

تَ��بَ��اال أَْم��ٍر ِم��ْن ِخ��ْف��َت م��ا إذَا نَ��ْف��ٍس ُك��لُّ نَ��ْف��َس��َك تَ��ْف��ِد ��ُد ُم��َح��مَّ

خفت إذا أي الواو: من بدل التاء فكأن الوبال، بمعنى وهو العاقبة، سوء (التبال:
هللا رسول عم طالب ألبي وقيل: ثابت، بن لحسان قيل البيت وهذا له، أعددت أمر وبال
يجوز قد الالم هذه أن واعلم سيبويه: وعبارة مجهول. قائله وقيل: لألعىش، وقيل: ملسو هيلع هللا ىلص
هذا وأنشد مضمرة، عملت إذا «أن» ب شبهوها وكأنهم مضمرة، وتعمل الشعر يف حذفها
الجار من أضعف الجازم ألن الرضورات؛ أقبح من وهذا األعلم: قال بعده. والذي البيت

يضمر.) ال الجار وحرف
اآلخر: وكقول

بَ��َك��ى َم��ْن يَ��بْ��ِك أَْو اْل��َوْج��ِه ُح��رَّ اْل��ويْ��ُل َل��ِك َف��اْخ��ُم��ِش��ي اْل��بَ��ُع��وَض��ِة أْص��َح��اِب ِم��ثْ��ِل َع��َل��ى
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قومه من رجال فيه قتل بعينه موضع هنا: والبعوضة نويرة، بن ملتمم (البيت
وحر ونرص. رضب وبابه وقطعي، الطمي اخميش: ومعنى عليهم. البكاء عىل فحض

الالم.) فحذف ليبِك، أراد: الوجه، من بدا ما وهو اخميش، مفعول الوجه:
تطرب، طربت وزان تفعل فعلت أعني األعىل، اللغة هي هذه تقر: عينه وقرت
دمعة ألن الرسور؛ عن كناية وذلك بالدمع، واستحرارها بكاؤها وانقطع بردت ومعناها:
البقعة بهذه أمست التي العرب رب جزى يقول: حارة. الحزن ودمعة باردة، الرسور

الجزاء. بذلك عيونها لتقر مسعاتها يقابل جزاء
الكاف بكرس — كركرة الواحد: الجماعات. والكراكر: عرب. من بدل كراكر: (303)
لكراكر، سببي نعت وساهًرا: قبيلة، عيالن: بن وقيس الناس، من الجماعة وهي —
السيوف واملراد: السيف، حد وهي ظبة، جمع والظبا: ساهر. فاعل ظباها: وجفون
تزال ال قيس من جماعات العرب هؤالء يقول: الغمد. وهو جفن جمع وجفون: أنفسها.
تزال ال سيوفهم ألن نصالها؛ من خالية سيوفهم وجفون العال طلب يف ساهرة جفونهم
سيوفهم جفون وصف العال طلب يف بالسهر جفونهم وصف ملا جني: ابن قال مسلولة.
عيونه جفون مع ساهرة فكأنها نصولها، فقدت قد أنها يريد القول، لتجانس بالسهر
بعض بهذا ألم وقد العني. جفون ذكر ملا السهر لها فاستعار والفخار، املعايل طلب يف

فقال: املحدثني

َواْل��َوَس��ُن ��يْ��ِف ال��سَّ ِغ��َراُر َس��يْ��ِف��ي َوَج��ْف��ِن ِل��َزْوَرتِ��َه��ا َج��ْف��ِن��ي َع��ْن َغ��اَب َوَط��اَل��َم��ا

الجاري. املاء واملعني: املطر. والغيث: الجزاء. عىل يعود «به» يف الضمري (304)
كالغيث بينهم فهو وسيدهم، أفضلهم هو الذي الرجل هذا الجزاء بهذا وخص يقول:
اليشء من والعني قال: «عينها»، العكربي: رواها وغيثها: بدونه. لهم حياة ال وكاملعني،

وأفضله. خريه
عشريته زين هو يقول: باملكان. يحلون الجماعة والحلة: الجماعة. القبيل: (305)
أما — والبعيد منها القريب — عشريته زين إنه أي النسب؛ يف عنه تباعدوا وإن ورهطه

الصفة. بهذا فليس السادة من غريه
ظعنوا ثم أهله به — أقام — غنى الذي املنزل واملغنى: مغنًى، جمع املغاني: (306)
كثري شرياز، عند موضع وهو بوان، شعب هنا: واملراد جبلني، بني املنفرج والشعب: عنه.
أربعة الدنيا متنزهات الخوارزمي: بكر أبو قال الدنيا. جنان من يعد واملياه، الشجر
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يقول: تمييز. وطيبًا: سمرقند. وصغد بوان، وشعب األبلة، ونهر دمشق، غوطة مواضع:
طيبًا األمكنة سائر تفضل أنها يعني األزمنة، يف كالربيع املنازل يف املكان هذا منازل
الشاميون «طيبًا»: إعراب يف جني ابن قال وقد هذا، األزمنة. سائر الربيع يفضل كما
يسري أي سريًا؛ زيد كقولك: طيبًا، تطيب أو طيبًا، تزيد أي فعل: بإضمار طيبًا ينصبون
ليس ألنه التمييز؛ فعىل نصبه من أو نصبه، من ويمنعون يرفعونه والبغداديون سريًا،

اآلخر: كقول منصوبًا، تقديمه لجاز فعل ثم كان ولو فعل، ثم

تَ��ِط��ي��ُب ِب��ال��ِف��َراِق نَ��ْف��ًس��ا َك��اَن َوَم��ا َح��ِب��ي��بَ��َه��ا ب��اْل��ِف��َراِق َس��ْل��َم��ى أت��ه��ُج��ُر

خربه. وطيب: مبتدأ. املغاني: أن الرفع ووجه قال:
إذ أهلها؛ عيون يف الوجه غريب بها إني يقول: نفسه. العربي: بالفتى يعني (307)
الشعب وأهل السمرة، العرب ألوان غالب إذ اللون، أسمر ألنه أو هناك، أحد يعرفني ال
سالحه ألن أو فيها؛ أجنبية فيده البقعة، هذه يف له ملك ال أي اليد: وغريب الوجوه، شقر
فهي بأيديهم يستعملونها التي الشعب أهل أسلحة أما الرمح، تستعمل ويده الرمح
ألن اللسان: وغريب بالفارسية، يكتبون وهؤالء بالعربية يكتب ألنه أو واملزاريق، الرايات

يفصحون. ال عجم وهؤالء العربية لغتي
جعل الواحدي: قال — وضمها التاء بفتح — وترجمان الجن، الجنة: (308)
يف لشجاعتهم — جنٍّا — جنة أهله وجعل مالعب، — أهله وطرب لطيبه — الشعب

الشاعر: كقول الجن، إىل نسبته يشء مدح يف بالغت إذا والعرب الحرب.

َع��بْ��َق��ريَّ��ة ِج��نَّ��ٌة َع��َل��يْ��َه��ا ِب��َخ��يْ��ٍل

يرتجم من إىل الحتاج أتاهم سليمان أن لو حتى األفهام عن بعيدة لغتهم أن وأخرب
له يسمع ال ما الحيوان: من (الحكل الحكل قول وفهمه باللغات علمه مع لغتهم عن له

قال: والنمل، كالذر صوت

ِس��َواَدَه��ا يَ��ُف��تْ��ُه َل��ْم أُْخ��َرى تُ��َس��اِوُد ذَرًَّة أَنَّ َل��و ال��ُح��ْك��ل َق��ْوَل َويَ��ْف��َه��ُم
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نزل قد وكان — العجاج بن رؤبة قال والبهائم، الطيور من العجم الحكل: وقيل
فأنشأ كذا؟ ما مالك ما سنك ما املرأة: له فقالت امرأة، يتزوج أن فأراد املياه من ماء

يقول:

ِل��ي َك��ْم ال��ِس��ن��ي��َن ع��ن تَ��ْس��أَلُ��ِن��ي إب��ل��ي َوَق��لَّ��ْت نَ��ْق��ِدي اْزدرت ��ا َل��مَّ
اْل��َف��ط��ْح��ِل َزَم��ن نُ��وح ُع��ْم��َر أَْو اْل��ِح��س��ل ُع��ْم��َر ��ْرُت ُع��مِّ َل��ْو َف��ُق��ْل��ُت:
ال��ُح��ْك��ل ِع��ْل��َم أوتِ��ي��ُت أَنَّ��ن��ي أَْو اْل��َوْح��ِل َك��ِط��ي��ِن ُم��بْ��تَ��لٌّ ��ْخ��ُر َوال��صَّ
َق��تْ��ِل أَْو َه��َرم َرِه��ي��َن ُك��نْ��َت ال��نَّ��ْم��ِل َك��َالَم س��ل��ي��م��اَن ِع��ل��َم

ولد والحسل: ساررته: إذا وسواًدا مساودة ساودته منه: يقال الرسار، [السواد:
قال رطابًا، فيه الحجارة كانت أيام فقال: الفطحل، زمن قوله: عن رؤبة وسئل الضب،

بعد).] فيه الناس يخلق لم دهر الفطحل اللغة: أهل
وضمها. التاء بفتح — بلسانه غريه كالم يفرس الذي وهو — والرتجمان هذا،
األسدي: نقاده قال وصحاصح، وصحصحان وزعافر، زعفران مثل: تراجم، والجمع:

ُف��رَّاَط��ا َوَرْدتُ��ُه إذْ أل��َق َل��ْم اْل��ت��َق��اَط��ا َوَرْدتُ��ُه َوم��نْ��َه��ٍل
إْل��َغ��اَط��ا ِب��ِه يُ��ل��ِغ��ْط��َن َف��ُه��نَّ َوال��َغ��َط��اَط��ا اْل��ُوْرَق اْل��َح��َم��اَم إال

األن��ب��اَط��ا َل��ِق��َي ك��ال��ت��ْرُج��َم��اِن

القطا: وفراط تحتسبه، ولم بغتة عليه هجمت إذا التقاًطا: واليشء املاء وردت يقال:
بصوته والحمام القطا ولغط القطا، من رضب والغطاط: واملاء، الوادي إىل متقدماتها
العراق. سواد ينزلون جيل واألنباط: يفهم، ال الذي املبهم الصوت اللغط: وأصل وألغط،

الرمة: ذو قال دعاه. إذا وطبًوا: طبيًا ويطبيه يطبوه طباه (309)

َل��ِع��ُب َغ��ْم��َرة ِف��ي َض��ارٌب إن��ن��ي ف��أَتْ��بَ��ُع��ُه يَ��ْط��ب��ي��ن��ي ال��لَّ��ْه��ُو َل��يَ��اِل��ي

وأدغمت، طاء التاء فقلبت افتعله عىل أطباه، ويقال: فأتبعه.] اللهو يدعوني [أي
قلوب إىل تحبب أي به: تعدل ما حتى القلوب أطبى مصعبًا أن الزبري: ابن حديث ويف

كثري: وقال منه، وقربها الناس
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��ِت ُش��مَّ ال��َم��َج��اِل��ِس َوْس��َط ُوِض��َع��ْت َوإْن ِري��ُح��َه��ا اْل��َك��ْل��َب يَ��طَّ��ب��ي َال نَ��َع��ٌل َل��ُه

مؤنثة والنعل بلغة، ليس ففتحها قبله، ما النفتاح نعل من الحلق حرف (حرك
البيت.) هذا رشح سبق وقد الحذاء، وهي

قلوبنا استمالت املغاني هذه إن يقول: املكان. تربح وال تقف أن الدواب: يف والحران
ميًال تربح فال بها تقف وأن الحران عليها خشيت حتى وطيبها بخصبها خيلنا وقلوب

الحران. داء الداء؛ هذا يعروها ال كريمة خيلنا كانت وإن إليها
الذي الشعر وهو عرف، جمع وأعرافها: حال. آخره: إىل … األغصان تنفض (310)
هذه أشجار بني رسنا يقول: الاللئ. يشبه فضة من حب والجمان: الفرس. ناصية عىل
فكأن الجمان، كأنه خيلنا أعراف عىل أغصانها من الندى تساقط وقد صباًحا، املغاني
أن — التايل البيت عليه ويدل — الواحدي من يؤخذ والذي أعرافها، عىل تنفضه األغصان
الندى. ال الشمس ضوء هو الجمان مثل األغصان خلل من الخيل أعراف عىل يقع الذي
وأنها األغصان، ظل يف يسري كان إنه يقول: لألغصان. حجبن: من الضمري (311)
أن يريد جني: ابن وقال يكفيه. ما الضياء من عليه وتلقي الشمس حر عنه تحجب

الشمس. ضوء من األغصان بني من عليها يقع ما هو الخيل عىل يقع الذي الجمان
يقال: وال الرشق طلع يقال: والشمس، الضوء أيًضا وهو املرشق، الرشق: (312)
إن التربيزي: قال كما يقول: األصابع. أطراف والبنان: هنا. املراد وهو الرشق، غرب
كأنه الثياب عىل فيكون خالله من يدخل الشمس فضوء ملتف، الورق كثري الشجر هذا
وعبارة إليه. يسبق لم معنى وهو كذلك الدنانري وليست البنان من يفر أنه إال الدنانري
مستديًرا، يقع فإنه الشمس ضوء من األغصان يتخلل ما بالدنانري يريد الرشاح: بعض
فالرشق باليد، تمسك ال دنانري بطلوعها الرشق ألقى املرشق من الشمس طلعت ملا يقول:

املرشق. بمعنى
القرش رقيقة األغصان هذه ثمار إن يقول: إناء. جمع آنية، جمع أواني: (313)
وراء من يرى ماءها ألن إناء؛ بال واقفة — رشاب جمع — بأرشبة الناظر إىل تشري فهي
ليس بنفسها قائمة أرشبة كأنها الثمار هذه أن يعني الزجاج، يف املاء يرى كما قرشها

البحرتي: قول من منقول املعنى وهذا تمسكها، أوعية لها

إنَ��اء ِب��َغ��يْ��ر َق��اِئ��َم��ٌة ال��َك��فِّ ِف��ي َف��َك��أَنَّ��َه��ا َل��ْونُ��ه��ا ال��زَُّج��اَج��َة يُ��خ��ف��ي
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بجريها، يعني األمواه، بتلك أي وبها: تصل. فاعل وحصاها: تصوت. تصل: (314)
الذهب من النساء يلبسه ما والحيل: جريها. ألجل أي ألجلها أي لها؛ جني: ابن وروى
يف األمواه، شبه بحسنها. غنيت التي املرأة غانية، جمع والغواني: والجوهر. والفضة
يلبس الذي بالحيل الحىص من بها يصل وما الحسان، بمعاصم لونها، وصفاء اندماجها

السوار. موضع وهو معصم جمع — املعاصم يف
اللجام. سري — األصل يف — والِعنان عزمه. عن رده إذا عنانه: ثنى يقال: (315)
ويبل يفت الخبز وهو ثريد، جمع والثرد: كاللبق، يعمله بما الرفيق الحاذق واللبيق:
جمع والجفان: الثريد. به يريد قال: املصدر، عىل الثاء بفتح جني ابن وروى باملرق.
املغاني هذه كانت لو يقول: صينية. جفانه أن أي الجفان: وصيني القصعة. وهي جفنة،
إليه عناني لثنى — بوان شعب مكان دمشق غوطة يف كنت لو أي — دمشق الطيبة
إىل يحسن مروءة ذو رجل هناك ألضافني يعني صينية؛ قصاع ذو الثريد جيد رجل
ابن وقال العجم. بالد من بوان وشعب العرب، بالد من — دمشق — ألنها الضيفان؛
املمدوح هذا إىل وملت عنها، لرغبت الطيب يف دمشق كغوطة املغاني هذه كانت لو جني:
الواحدي: قال البادية. أهل من هو وليس ملك، ألنه صينية؛ وجفانه لبيق ثرده الذي
املمدوح يذكر ولم بمخلص، ليس البيت ألن — جني ابن أي — قال ما عىل األمر وليس
من دمشق وخص الضيفان، إىل وإحسانها وأهلها دمشق فضل يبني أنه واملعنى: بعد،
واألشجار. املياه وكثرة الطيب يف دمشق لغوطة مضاٍه بوان شعب ألن البلدان؛ سائر

موصولة. و«ما»: به. يتبخر الذي العود وهو اليلنجوج، إىل نسبة يلنجوجي: (316)
وهو النَّدِّ، إىل نسبة وندى: «ما»، ل والضمري: برفعت، متعلق وبه: شبت. النار: ورفعت
غريه: وقال الند، للعنرب: يقال العالء: بن عمرو أبو قال به، يدخن الطيب من رضب
اليلنجوجي، بالعود لألضياف النريان يوقد الرجل هذا إن يقول: الدخنة. من رضب هو

الند. رائحة منه تشم طيب ودخانه
الواحدي، إليه ذهب ما أحسنها ولعل البيت، هذا يف الرشاح كلمة اضطربت (317)
قلب عىل تقدم بما وصفه الذي الرجل بهذا تنزل أي — الرجل أيها — أنت به تحل قال:
وترحل الفقر، خوف وهو جبن البخل ألن بخيل؛ غري والِقرى اإلطعام عىل جريء شجاع
فتقوى بأضيافه يرس املعنى: جني: ابن وقال وارتحالك. فراقك خائف جبان قلب عن منه
ما وعىل هذا عىل — فالقلبان نفسه، فضعفت اغتم، عنه ارتحلوا فإذا بالرسور، نفسه
يظن — جني ابن أي — كأنه فورجه: ابن وقال املضيف. قلبا — الواحدي إليه ذهب
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وترحل مرسور قلب عىل به تحل لقال: قال ما املتنبي أراد ولو الدولة. عضد قلبا أنهما
ابن أي — إليه ذهب ما غري معنى فلهما والجبن الشجاعة فأما مغموم، قلب عن منه
شجاع فأنت ذمامه ويف له ضيًفا كنت به حللت إذا أنك — املتنبي — يريد وإنما — جني

قوله: ومثله لقيك، من تخىش جبان فأنت لك ذمام وال وتفارقه بأحد، تبايل ال القلب

م��ن��ي��ع��ٌة ��م��تْ��َك أمَّ ن��ُف��وًس��ا َوإِنَّ

الضيف. قلبا أي — ويرحل يحل من قلبا البيت: يف فالقلبان
يرى أنه يريد الواحدي: قال يتبعني. ويشيعني: بفارس. بلد نوبنذجان: (318)
دمشق يحب أنه واملعنى يتبعه، دمشق منازل فخيال بفارس، وهو النوم يف دمشق
يأتيه ونواحيها بدمشق له حبيب خيال يريد أن ويجوز قال: بها، ويحلم ذكرها ويكثر

منامه. يف
للرماد: ويقال سواد، إىل بياض لونها يف التي وهي ورقاء، جمع الورق: (319)

رؤبة: قال ورقاء: والذئبة: وللحمامة أورق.

��ي اْل��م��دمِّ ِذئْ��بَ��َه��ا ��ى َدمَّ َوْرَق��اء األَش��مِّ ابْ��نَ��ة يَ��ا تَ��ُك��ونِ��ي َف��َال

وقيل: معها، وأنثاه فقطعته عليه أكبت دمه وظهر عقر قد ذئبًا رأت إذا (الذئاب
قد الناس رأيت إذا تكوني ال المرأته: الرجل هذا فيقول أنثاه، أكلته دمي إذا الذئب

السوء.) كذئبة فتكوني عيلَّ معهم ظلموني
الحمام أصوات اجتمعت لطيبها يريد املغنية. الجارية وهي قينة، جمع والقيان:

بعًضا. بعضها يجاوب بها والقيان
من البيان إىل أحوج وقطانه — بوان شعب — الشعب أهل إن يقول: (320)
كالمهم. العرب يفهم فال فصاحة، وال لهم بيان ال أعاجم ألنهم ونوحه؛ غنائه يف حمامه
لدمشق آخر تفضيل وهو دمشق قيان وغناء هؤالء غناء بني التنظري يريد اليازجي: قال
الحمام صوت تشبه العرب ألن والنوح؛ بالغناء الحمام عن وأخرب هذا، بوان. شعب عىل
يف مذكوران وغناؤه الحمام ونوح يشجي، ألنه بالنوح ومرة يطرب، ألنه بالغناء مرة

أشعارهم.
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مختلف؛ بها واملوصوف الشعب، وأهل الحمام تجمع العجمة إن يقول: (321)
يف وصفهما ولكن الحمام، عن باإلنسانية بعدوا الشعب فأهل الحمام، غري اإلنسان ألن

متقارب. اإلفصاح وعدم االستجمام
منكًرا — به اإلقامة وطيب بوان شعب رأى حني يل يقول فريس إن يقول: (322)
معناه واالستفهام والنزال؟! الطعان إىل يسار املكان هذا أعن الحرب: إىل منه السري عيل

ذلك. لقال نطق لو فرسه أن واملراد اإلنكار، هنا
الجنة، من فأخرج عىصربه حني آدم بأبيكم اقتداء ذلك تفعلون إنما يقول: (323)
وإنما الواحدي: قال بسببها. النعيم مواطن ومفارقة املعايص ركوب لكم سن الذي فهو
به أعرج لم فإني طاب وإن املكان هذا فيقول: املمدوح ذكر إىل يتخلص لكي هذا ذكر

إليه. سبييل كان عما
املكان؛ هذا أغادر إنما فرسه: مجيبًا — يقول الدولة. عضد كنية شجاع: أبو (324)
جماله مع املكان هذا ونسيت طرٍّا، الناس نسيت رأيته متى الذي شجاع أبا أقصد ألني

يشء. كل عن يسليني ما عنده أجد ألني وطيبه؛
يشء يمسكني ال إليه طريق — بأجمعها والدنيا — كلهم الناس إن يقول: (325)

أبلغه. حتى ومنها منهم
نصل والسنان: الحرب. يف بعض عىل الفرسان بعض يحمل أن الطراد: (326)
الطعان يتعلم كما قبله مدائحهم يف بالشعر الناس يف القول نفيس علمت يقول: الرمح.
مدح يف الشعر تعلمت أنا كذلك بالسنان، بالطعان ماهًرا املتعلم ليصري سنان بغري أوًال
يف الجد يقصد يكن لم أنه يريد الرشاح: بعض وعبارة وخدمته، مدحه إىل ألتدرج الناس
متى املدح حق يمدحه كيف يعرف حتى الشعر عىل نفسه يمرن كان وإنما غريه، مدح
املعنى. يف أظهر وذلك — ألجله أي — علمت له يروى: علمت، لقد وقوله: إليه، انتهى

له عضد ال ملن يد وال وعزت، بعضدها امتنعت الدولة أن أي الواحدي: قال (327)
وعىل نفسها. عن تدفع به وعضد يد للدولة أنه واملعنى له، يد ال من نفسه عن يدفع وال
الدولة»، «بعضد قوله: من إليه املضاف عىل عائًدا «امتنعت» قوله: يف الضمري يكون هذا
جني: ابن قال تراه. كما وهو بغالمها، هند مرت أي مرت: هند بغالم قولك: حد عىل فهو
خفيٍّا رمًزا كالمه وأودع يحميها، وال عنها يذب ال التي امللوك من غريه بدولة يعرض

بقوله: إنسانًا أو كان دولة له عضد ال من بجميع وتعريًضا
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ي��دان ع��ض��د ذي ل��غ��ي��ر ول��ي��س

بضمها. عضد تخفيف الضاد: بسكون وعضد هذا،
لدن، جمع واللدان: الرماح. والسمر: القواطع. واملوايض: السيوف. البيض: (328)
بالرماح؛ يطعن ولم السيوف عىل يقبض لم يدان له يكن لم من يقول: املتثني. اللني وهو
عضدها ألنه الدولة؛ عن الدفع يف مقامه يقوم ال غريه أن يعني ذلك. له يتأتى ال ألنه
حظ»، «وال وقوله: هذا، يطاعن. ولم يضارب لم له يد ال ومن له، يد ال له عضد ال ومن

بالطعن. الرماح خفض وهو — املهملة بالطاء — حط وال يروى:
أو بكر حرب الحرب ليوم قال: كأنه محذوف، ملوصوف صفة بكر. قوله: (329)
وقوله: بكًرا، األوىل جعلوا كأنهم مرة، بعد] [مرة فيها قوتل التي العوان: والحرب عوان،
بمقابضها، السيوف دعته أي وقال: األعضاء، بموضع جني: ابن رواها األعضاء، بمفزع
قال: والضارب. الطاعن يمسك وحيث منها، األعضاء مواضع ألنها بأعقابها؛ والرماح
اجتذبته أي والرماح؛ السيوف من األعضاء بمواضع الدولة دعته يريد: أن ويحتمل
وما له، رشح ال للشعر مسخ جني ابن إليه ذهب ما هذا فورجه: ابن قال واستمالته.
— ملجأ — مفزع والعضد: عضًدا. الدولة دعته يعني األعضاء بمفزع إال الشاعر قال
قال ما عىل وهو الواحدي: قال وعزت. امتنعت الدولة بعضد قوله رشح كأنه األعضاء
ألن األعضاء؛ مفزع — العضد — وهي عضدها سمته الدولة أن يريد — فورجه ابن —
األعضاء. لسائر الحامية عنها الدافعة هي والعضد العضد، إىل تفزع الحرب عند األعضاء

الحروب. أليام تدخره الذي ملجؤها وهو بعضدها دعته الدولة أن املعنى: وحاصل
بكنية وال باسم أحد يدعى فال له، نظري ال إنه يقول: بمعنى. وسماه: أسماه (330)
فاملسمى: أحد. يماثله ال من ذكر فقد كنيته أو اسمه أحد ذكر إذا تقول: أو مثله. هو

بالكنية. الداعي والكاني: باالسم. الداعي
تستوفيها وال — اتساعه عىل — الظن بها يحيط ال فضائله إن يقول: (331)
حقه كان الواحدي: قال عنه: وقوله لكثرتها، والعيان باملشاهدة تستقىص وال األخبار،

بها. عنه اإلخبار وال أراد: الوزن. إلقامة به علقه لكنه «عنها» يقول: أن
نص فقد — سماع ال — قياس الجمع وهذا قالوا: أرض، جمع أروض: (332)
تكسريها عن واستغنوا قال: تكسري، جمع األرض تجمع ال العرب أن عىل سيبويه
امللوك. هنا: ها بالناس واملراد أروض. أرض: جمع يف زيد أبو وحكى وأَرضني، بأرضات
لها مالزم الخوف ألن مًعا؛ والخوف الرتاب من مخلوقة امللوك من غريه أرض إن يقول:
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اْإلِنَساُن ﴿ُخِلَق تعاىل: كقوله وهذا الرتاب، من خلقت كما منه خلفت فكأنها يفارقها ال
املمدوح وأرض عجلة. من مخلوق كأنه صار َعِجًال أحواله أكثر يف كان ملا َعَجٍل﴾ ِمْن
مملكته؛ نواحي يف يعيث ال أحًدا أن واملعنى: لها، األمن للزوم األمان، من مخلوقة كأنها

منه. وخوًفا له هيبة
وهو الذمام أعطاه له وأذم املمدوح، أي يذم: رواية ويف األرض، أي تذم: (333)
الواحد مجرى التجر أجرى املتنبي لكن كالْرشب، التجار جماعة والتجر: والجوار. العهد

اآلخر: قال كما التجار واحد أنه إىل ذهابًا

رك��ب ُك��لَّ أِب��ي��ه��ا َع��ن تُ��س��اِئ��ُل

إذ اللصوص؛ يخافون اللصوصفال من تاجر كل تجري املمدوح أرضهذا إن يقول:
املمدوح لسيوف تضمن وهي املمدوح، من وخوًفا هيبة أحد، عىل العدوان يستطيعون ال

يده. من ينجو ال إذ لها؛ طعمة يكون أن جناية يجني من كل
والرعان: الوادي. منعطف محنية، جمع واملحاني: بهم. يوثق الذين الثقات: (334)
تركت إذا التجار ودائع إن يقول: للتجر. «ودائعهم»: يف والضمري الجبل، أنف رعن، جمع
األماكن هذه يف تركوها إذا يعني أمناء. ثقات عند فكأنها الجبال ورعان األودية محاني يف

أحد. يمسها أن يجرؤ فال تحميها املمدوح هيبة ألن أحًدا؛ عليها يخافوا ولم أمنوا
وكأنها للناظرين، ظاهرة والرعان املحاني فوق التجار بضائع باتت يقول: (335)
أنها يعني إليها يده يمد أن يجرس فال عنها يعرض ألنه تراني؟ أما بها: مر ملن تقول
أن بها يمر من يجرس فال هيبته غري ويحرسها يحفظها من هناك وليس دونها حرز ال
ترانا»؛ «أال يقول: أن الوجه وكان اليازجي: قال أحًدا. عندها يَر لم وإن إليها يده يمد
أجرى تصيح قوله: يف الواحدة ضمري لهن استعمل ملا ولكنه الودائع، قول حكاية ألنه

الغيبة. فعل مجرى التكلم فعل
وهي مشارف، إىل نسبة واملرشيف: السيف. واألبيض: الرقية. جمع الرقى: (336)
الحيات من رضب والصل: السيوف. إليها تنسب الريف من تدنو العرب أرض من قرى
ذكر واألفعوان: أصالل، َلِصل فالنًا إن فيقال: نكًرا داهيًا كان إذا الرجل بها يشبه خبيث
يدفع الحية أن فكما األفاعي، لتلك رقى سيوفه وجعل كاألفاعي اللصوص جعل األفعى.

بسيوفه. اللصوص عادية يدفع هو كذلك بالرقية، أذاها
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أفاعي من التجار أموال يرقي أنه مع يقول: العطية. وهي لهية، جمع اللها: (337)
يرقى الكريم ماله وال منه، تحمى ال أي وبذله جوده من ترقى ال عطاياه فإن اللصوص

الناس. أيدي يف فتبتذل أمواله ويهب يبددها جوده ألن هوانه؛ من
بالتباقي: وأراد فيها. واالنكماش التشمري كثري األمور، يف مشيح جاد شمري: (338)
بمضائه. فارس بالد حمى شمري رجل املمدوح إن يقول: الفناء. وبالتفاني: البقاء،
وقال ببقائه. باقون فكأنكم ذكركم ليبقى الحرب يف أنفسكم أفنوا ألصحابه: يقول
ولم الناس يؤذوا فلم غريها فاعترب اللصوص بقتل فارس حمى املعنى: إن العرويض:
لغريهم زجر ذلك يف كان والفساد العيث أهل قتل إذا أنه يعني فبقوا، القتل يستحقوا
ِيف ﴿َوَلُكْم تعاىل: قوله قبيل من هذا فيكون التباقي، اغتنام عىل لهم حثٍّا ذلك فيصري

التايل. البيت األول: املعنى عىل يدل ولكن َحيَاٌة﴾، اْلِقَصاِص
أوتار من واملثاني: واملثالث طرب. جمع واألطراب: بحمى. متعلق برضب: (339)
برضب فارس أطراف حمى يقول: والثاني. الثالث الوتر وهما ومثنى، مثلث جمع العود،
شأنه من الذي العود رضب غري الرضب وذلك يقتله، من لكثرة فيحركها؛ املنايا يطرب
وما العود رضب إىل يميل وال بالسيوف، يرضب أنه يعني: الشوق، ويهيج يطرب أن

إليه.
قال الرأس، يف املتفرق الشعر وهي ترقوة، وزان عنصوة، جمع العنايص: (340)

النجم: أبو

ُم��ن��اِص َف��رَّق��ُه ك��أن��م��ا ال��َع��ن��اِص��ي أش��َم��ط رأس��ي يُ��ِم��ِس إْن
ال��رَّب��اِص ك��ال��ح��َج��ِر َه��اَم��ٍة َع��ْن

لينتزعه، عنه وأداره حركه أي موضعه: عن اليشء أناص من لعله [مناص:
أرقط منه وأكرب بالحجل شبيه طائر وهو الدراج، ذكر والحيقطان: الرباق.] والرباص:
كانت سيفه فيهم أعمل الذين األعداء جماجم إن يقول: املنقار. قصري وبياض بسواد
البلدان كست قد دماءهم فكأن البلدان، وجه عىل تنتثر بالدماء املتلطخة وشعورها تطري

األلوان. الكثري الطائر هذا ريش
حتى فارس بالد عم األمن إن يقول: العشق. أهل قلوب أي العشق: قلوب (341)

غريب. معنى وهو الحسان، أحداق سهام خشيت ملا فيها العشاق قلوب كانت لو
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الخيل. من الحدث واملهر: األسد. أسماء من والهزبر: األسد. ولد الشبل: (342)
الشجاعة يف أسد كشبيل هما اللذين ولديه مثل الناس يف أَر لم يقول: السباق. والرهان:

الكرم. غاية إىل املسابقة يف رهان ومهري
قبلهما أَر لم يقول: الكريم. الخالص والهجان: رهان. ملهري صفة أشد: (343)
أصله إىل ينزع منهما واحد كل أن يعني كريم، ألصل — تجاذبًا أي — تنازًعا أشد ولدين
حظه يكون بأن صاحبه، من أكرم يكون أن فرييد يتنازعانه كأنهما حتى شديًدا نزوًعا
النسب. خالص كريم بأٍب منهما أشبه ولدين أَر ولم الكرم، يف صاحبه حظ من أوفر

حكاية، فالن»: يف رمًحا دق «فالن وجملة أب، إىل يعود «مجالسه» يف الضمري (344)
ملثل أبيهما مجالس يف استماًعا منهما أكثر ولدين أَر ولم يقول: االستماع. مفعول وهي
مجلس يف يجري ال أنه يعني فالن: يف رمًحا — كرس — دق فالن وهي العبارة، هذه

ذلك. غري يسمعان ال فهما والطراد الطعان ذكر غري أبيهما
رأياها. أي محذوف: والعائد لرأية، صفة ورأيا: الرأي. من فعلة رأية: (345)
عشقاها فقد املعايل، هو رأياه يشء أول يقول: عشقاها. بها: وعلقا أول، خرب واملعايل:
— املولود ترضع التي — الظرئ والداية: داية، وأول جني: ابن وروى العشق. أوان قبل
َمن الصبي حب ويحبانها إليها يميالن فهما تربيتهما تولت املعايل إن املعنى: فيكون

ربَّاه.
كالم وأول يقول: األسري. والعاني: نرصته. وإغاثته: املستغيث، الصارخ: (346)
كلمة. تروى: و«لفظة»: وثاقه، من األسري وفك ونرصته استرصخهم من إجابة هو فهموه
تصنع فكيف أي إلخ: … فكيف وقوله: غلبه. وبهره: الشمس، أي تبهر: (347)
ولديك من معك ظهر وقد اليوم فكيف ببهائك العيون تبهر شمًسا كنت يقول: مثًال.

آخران؟ شمسان
ال وأن بضوئهما، الناس يحيا والقمر، الشمس بقاء يبقيا بأن لهما يدعو (348)

اختالف. أو تحاسد بينهما يكون
ورثاك وال األعادي، ملك بل ملكك ملكا ال يقول: بالحياة ألبيهما دعاء هذا (349)

األعداء. من يقتالنه من ورثا إنما
وهو إنسان مصغر وأنيسيان: «كان»، خرب وياءَْي: بالكثرة. فاخراه كاثراه: (350)
«أنيسيان» وقلت صغرته فإذا مكرب، وهو أحرف، خمسة وإنسان: التصغري. شواذ من
وكاثرك ابنان له الذي عدوك يقول: أيًضا. دعاء والبيت معناه، وصغر حروفه عدد زاد
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خسيسني ساقطني يكونا بأن وفخره حسبه من ناقصني عدده يف زائدين كانا بهما
أي الرشاح: بعض وقال معناه، من وينقصان الحروف عدد يف يزيدان أنيسيان: كياءي
أي العدو؛ ذلك ابنا فليكن رهطك، عدد بتكثريهما عدوٍّا — املمدوح ابنا أي — فاخرا إذا
وإن وخسته نقصه إىل آيلني أي أنيسيان: يف الياءين بمنزله عنده يقابلهما، الذي العدد

عليه. يدل والسبق وأقرب أنسب الثاني املعنى وهذا عدده، يف زادا
القلب. والجنان الباطن، يف ما بغري التظاهر والرئاء: دعاء. هذا أي دعاء: (351)
يخرج القلب من إخالص ألنه فيه؛ رئاء ال عليك ثناء وهو دعاء ذكرته الذي وهذا يقول،

رئاء. يشوبه ال إخالص أنه وتعلم بقلبك، فتفهمه قلبي من
نسبة واليماني: القاطع. السيف والعضب: ووشيه. جوهره السيف: فرند (352)
زينة شعره أن أي السيف: ذلك بفرند شعره وشبه يمان، بسيف املمدوح شبه اليمن، إىل
له أهل هو منزل يف منه نزل وقد ومحامده، بمناقبه نوه ألنه للسيف؛ كالفرند للممدوح

السيوف. أجود وهو اليماني السيف من الفرند كنزول
الرمة: ذو قال الكالم، من الساقط والهراء: كونكم، خرب الناس: يف (353)

نَ��ْزُر وال ُه��َراءٌ َال ال��ح��واِش��ي َرِخ��ي��ُم َوَم��نْ��ِط��ٌق اْل��َح��ِري��ِر ِم��ثْ��ُل بَ��َش��ٌر َل��َه��ا

التافه. القليل والنزر الكثري، املنطق بمعنى — البيت يف — الهراء يكون أن (ويحتمل
واإلكثار، الهذر ضد وهذا األطراف مخترص كالمها أن الرمة ذو يريد منظور: ابن قال
الخفر أن ندفع فلسنا نزر وال قال: وقد قائل: قال فإن واالختصار، التخفيف يف وذاهب
وإن منه يجري ما يكون ال حال كل عىل ألنه املقال؛ أحناء منه وتحذف الكالم معه يقل
مسمعه.) ويروق موقعه يشوق الذي الحديث قواعد هي التي الجمل من أقل ونزر خف
معنى ال الذي الكالم من كاللغو الناس لكان ولوالكم معنى، للناس صار بكم يقول:

كقوله: وهذا له،

َم��ْع��نَ��اه وأنْ��َت ل��ْف��ٌظ وال��دَّه��ر
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فقال: وأباه العشائر أبي َجدَّ الدولة سيف وذكر

تَ��نْ��ِم��ي��ِه1 َم��ْن ال��نَّ��َم��اءِ َوَولِ��يُّ ِف��ي��ِه ُك��نْ��َت َم��ا اْل��َح��يِّ��َزيْ��ِن أَْغ��َل��ُب
َوأَِب��ي��ِه2 ِه َج��دِّ ُدوَن ِدنْ��يَ��ًة َوأَبُ��وُه ُه َج��دُّ أَنْ��َت الَّ��ِذي ذَا

فقال: يسايره وهو ذكره الدولة سيف وأجمل

َف��تَ��ْك��َرُه3 َع��نْ��َك َويُ��ذَاُع ال��نَّ��َدى تَ��أِْت��ي أَْش��بَ��ُه ذََك��ْرتُ��َك إِذَا ِب��اْل��ُوَش��اِة أَنَ��ا
نَ��ْص��َرُه4 يَ��بْ��ِغ��ي ال��ل��َه أَنَّ أَيْ��َق��نْ��ُت َع��اِرًض��ا ِع��ْرِض��ي ُدوَن َرأَيْ��تُ��َك َوإِذَا

سفًرا: أراد وقد ويودعه، العشائر أبا يمدح وقال

َم��ْع��نَ��اُه5 َوأَنْ��َت َل��ْف��ٌظ َوال��دَّْه��ُر أَْش��بَ��اُه يَ��َرْوَك َل��ْم َم��ا ال��نَّ��اُس
يُ��ْم��نَ��اُه6 َوأَنْ��َت بَ��اٌع َواْل��بَ��أُْس نَ��اِظ��ُرَه��ا َوأَنْ��َت َع��يْ��ٌن َواْل��ُج��وُد
تَ��َح��اَم��اُه7 ُف��ْرَس��انُ��ُه أَْغ��بَ��َر َح��ِرٍج َم��أِْزٍق ُك��لُّ الَّ��ِذي أَْف��ِدي
ِرْج��َالُه8 اْل��َك��ِم��يِّ َوأَْع��َل��ى ِف��ي��ِه أَْوَس��ُط��َه��ا اْل��ُح��َس��يْ��ِن َق��نَ��اِة أَْع��َل��ى
أَْف��َواُه9 َل��ُه��نَّ َم��ا ِب��أَْل��ُس��ٍن َم��َداِئ��َح��ُه أَثُ��وابُ��نَ��ا تُ��نْ��ِش��ُد
َع��يْ��نَ��اُه10 ِم��ْس��َم��َع��يْ��ِه َع��ْن أَْغ��نَ��تْ��ُه ِب��َه��ا اْألََص��مِّ َع��َل��ى َم��َرْرنَ��ا إِذَا
َج��ْدَواُه11 ُك��نَّ ِن��ْل��َن وَل��ْو ـ��بُ��ْع��ِد ـْ ِب��ال�� ِل��ْل��َك��َواِك��ِب َخ��اَر َم��ْن ُس��بْ��َح��اَن
َوأْف��نَ��اُه12 ُج��وُدُه َل��َص��اَع��ُه يَ��ِدِه ِف��ي ��ُم��وِس ال��شُّ َض��ْوءُ َك��اَن َل��ْو
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َوُدنْ��يَ��اُه13 ِدي��نَ��ُه ُم��َودٌِّع يُ��َودُِّع��ُه َم��ْن ُك��لُّ َراِح��ًال يَ��ا
ال��ل��ُه14 َف��َزاَدَك َم��ِزي��ٌد ِف��ي��َك َك��َرٍم ِم��ْن نَ��َراُه ِف��ي��َم��ا َك��اَن إِْن

فقال: بكنيتك، تعرف وأنت العشائر، أبا يا الطيب أبو يكنك لم قوم: وقال

َوَص��ْف��نَ��اُه15 إِذَا ِع��يٌّ ذَِل��َك َل��ُه��ْم: ف��ُق��ل��ُت تَ��ْك��ِن��ِه؟ أََل��ْم َق��الُ��وا:
ِب��َم��ْع��نَ��اُه16 اْل��َوَرى َم��َع��اِن��ي َل��بْ��ِس ِم��ْن اْل��َع��َش��اِئ��ِر أَبُ��و ��ى يَ��تَ��َوقَّ َال
أَْم��َواُه17 اْل��َح��ِدي��َد إِالَّ َوَل��يْ��َس ِب��ِه اْل��ِج��يَ��اُد تَ��ْس��بَ��ُح َم��ْن أَْف��َرُس

من ففزع غالًما، خمسون فيها له فمات إليها وانتقل داًرا، عمر قد األسود وكان
وأربعني سبع سنة املحرم شهر يف إياها وأنشده فقال أخرى، دار إىل منها وخرج ذلك

وثالثمائة:

ِف��ي��َه��ا18 الَّ��ِذي اْل��َم��ْل��ِك ُم��بَ��اَرَك��ُة َداٌر ُم��بَ��اَرَك��ًة تُ��ْس��َم��ى ِب��أَْن َداٍر أََح��قُّ
أَْه��ِل��ي��َه��ا19 يَ��ْس��تَ��ْس��ُق��وَن ال��نَّ��اُس َغ��َدا َداٌر ِب��َس��اِك��ِن��َه��ا تُ��ْس��َق��ى أَْن ال��دُّوِر َوأَْج��َدُر
يُ��َس��لِّ��ي��َه��ا؟20 اْألُوَل��ى َع��َل��ى يَ��ُم��رُّ َف��َم��ْن نُ��َه��نِّ��ئُ��َه��ا اْألُْخ��َرى َم��نَ��اِزلُ��َك َه��ِذي
ِت��ي��َه��ا21 َق��بْ��َل��ُه َم��ا َع��َل��ى ِف��ي��ِه َج��َع��ْل��َت َص��اِح��ِب��ِه بَ��ْع��َد َم��َك��انً��ا َح��َل��ْل��َت إِذَا
َم��َغ��اِن��ي��َه��ا22 ِف��ي ُروٌح ِري��َح��َك َف��ِإنَّ ِب��َه��ا تَ��ُك��وُن َداٍر ِم��ْن اْل��َع��ْق��ُل يُ��نْ��َك��ُر َال
ُم��ْع��ِط��ي��َه��ا23 ِم��نْ��َك َح��يَ��اًة اْس��تَ��َردَّ َوَال أَوََّل��ُه ��اَك َل��قَّ َم��ْن َس��ْع��َدَك أَتَ��مَّ

الطائي، ربيعة بن وردان له: يقال برجل ِحْسَمى أرض يف الطيب أبو ونزل
الطيب أبو شعر فلما أمتعته، من له يرسقون فجعلوا الطيب؛ أبي عبيد وردان فاستغوى
تقدم كما عليه فأجهزوا الغلمان وأمر وجهه، فأصاب بالسيف عبيده أحد رضب بذلك

وردان: يهجو وقال —

بَ��نُ��وُه أَْو َرِب��ي��َع��ُة َف��أَْألَُم��َه��ا ِل��ئَ��اًم��ا َك��انَ��ْت َط��يِّ��ئٌ تَ��ُك َل��ِئ��ْن
أَبُ��وُه24 ِل��َغ��يْ��ِرِه��ِم َف��َوْرَداٌن ِك��َراًم��ا َك��انَ��ْت َط��يِّ��ئٌ تَ��ُك َوإِْن
َوُف��وُه25 َم��نْ��ِخ��ُرُه ال��لُّ��ْؤَم يَ��ُم��جُّ ِب��َع��بْ��ٍد ِح��ْس��َم��ى ِف��ي ِم��نْ��ُه َم��َرْرنَ��ا
أَتْ��َل��ُف��وُه26 َوَم��اِل��ي َف��أَتْ��َل��َف��ُه��ْم َع��ِب��ي��ِدي َع��نِّ��ي ِب��ِع��ْرِس��ِه أََش��ذَّ
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اْل��ُوُج��وُه27 ِب��ُم��نْ��ُص��ِل��َي َش��ِق��يَ��ْت َل��َق��ْد ِج��يَ��اِدي ِب��أَيْ��ِدي��ِه��ْم َش��ِق��يَ��ْت َف��ِإْن

وثالثمائة: وخمسني أربع سنة ْو َفنَّاُخْرسَ شجاع أبا الدولة عضد يمدح وقال

ِذْك��َراَه��ا28 َواْل��بَ��ِدي��ُل نَ��أَْت ِل��َم��ْن َواَه��ا َق��ْوَل��ِت��ي: ِم��ْن بَ��ِدي��ٌل أَْوِه
َم��ْرآَه��ا29 َوأَْوِه َواًه��ا َوأَْص��ُل َم��َح��اِس��نَ��َه��ا أََرى َال ِل��َم��ْن أَْوِه
ُم��َح��يَّ��اَه��ا30 نَ��اِظ��ِري ِف��ي تُ��بْ��ِص��ُر ِب��َه��ا َخ��َل��ْوُت َط��اَل��َم��ا َش��اِم��يَّ��ٌة
َف��اَه��ا31 ِب��ِه َق��بَّ��َل��ْت َوإِنَّ��َم��ا تُ��َغ��اِل��ُط��ِن��ي نَ��اِظ��ِري َف��َق��بَّ��َل��ْت
َم��أَْواَه��ا32 يَ��َزاُل َال َوَل��يْ��تَ��ُه آِويَ��ًة تَ��َزاُل َال َف��َل��يْ��تَ��َه��ا
َع��يْ��نَ��اَه��ا33 َدَه��تْ��ُه ُف��َؤاًدا إِالَّ َس��َالَم��تُ��ُه تُ��ْرَج��ى َج��ِري��ٍح ُك��لُّ
ثَ��نَ��ايَ��اَه��ا34 بَ��ْرُق��ُه َم��َط��ٍر ِم��ْن ابْ��تَ��َس��َم��ْت ُك��لَّ��َم��ا َخ��دَّيَّ تَ��بُ��لُّ
أَْف��َواَه��ا35 اْل��ُم��َداِم ِف��ي َج��َع��ْل��تُ��ُه َغ��َداِئ��ُرَه��ا يَ��ِدي ِف��ي نَ��َف��َض��ْت َم��ا
أَْش��بَ��اَه��ا36 َوَل��ْس��َن ِح��َس��اٍن َع��َل��ى ِب��ِه اْل��ِح��َج��اُل تُ��ْض��َرُب بَ��َل��ٍد ِف��ي
أَْم��َواَه��ا37 َف��ذُبْ��َن ُدرٌّ َوُه��نَّ َس��اِئ��َرٌة َواْل��ُح��ُم��وُل َل��ِق��ي��نَ��نَ��ا
َوإِيَّ��اَه��ا!38 إِيَّ��اُك��ُم تَ��ُق��وُل: ُم��ْق��َل��تَ��َه��ا َك��أَنَّ َم��َه��اٍة ُك��لُّ
��اَه��ا39 َس��مَّ اْل��ُم��ِح��بِّ ِل��َس��اُن إِذَا َدًم��ا ��يُ��وُف ال��سُّ تَ��ْق��ُط��ُر َم��ْن ِف��ي��ِه��نَّ
َم��ْح��يَ��اَه��ا40 تُ��ِح��بُّ نَ��ْف��ٍس َوُك��لُّ ُخ��نَ��اِص��َرٍة إَِل��ى ِح��ْم��ًص��ا أُِح��بُّ
ُح��َم��يَّ��اَه��ا41 َع��َل��ى َوثَ��ْغ��ِري ـ��نَ��اَن ـْ لُ��ب�� ��اُح َوتُ��فَّ َخ��دَُّه��ا اْل��تَ��َق��ى َح��يْ��ُث
َم��ْش��تَ��اَه��ا42 ��ْح��َص��َح��اِن ِب��ال��صَّ َش��تَ��ْوُت بَ��اِديَ��ٍة َم��ِص��ي��َف ِف��ي��َه��ا َوِص��ْف��ُت
َغ��َزْونَ��اَه��ا43 ِح��لَّ��ٌة ذُِك��َرْت أَْو َرَع��يْ��نَ��اَه��ا َرْوَض��ٌة أَْع��َش��بَ��ْت إِْن
أُْوَالَه��ا44 اْل��ِج��يَ��اِد ِب��أُْخ��َرى ِص��ْدنَ��ا ُم��َق��زََّع��ٌة َع��انَ��ٌة َع��َرَض��ْت أَْو
َع��ْق��َراَه��ا45 ��ُروِب ال��شُّ بَ��يْ��َن تَ��ُك��وُس تُ��ِرَك��ْت ِب��نَ��ا َه��ْج��َم��ٌة َع��بَ��َرْت أَْو
َوُق��ْص��َراَه��ا46 اْل��َق��نَ��ا ُط��وَل��ى تَ��ُج��رُّ َوَط��اِرَدٌة َم��ْط��ُروَدٌة َواْل��َخ��يْ��ُل
َق��تْ��َالَه��ا47 بَ��ْع��َد ال��دَّْه��ُر يُ��نْ��ِظ��ُرَه��ا َوَال اْل��ُك��َم��اَة َق��تْ��لُ��َه��ا يُ��ْع��ِج��بُ��َه��ا
َم��ْوَالَه��ا48 َرأَيْ��ُت َح��تَّ��ى َوِس��ْرُت َق��اِط��بَ��ًة اْل��ُم��لُ��وَك َرأَيْ��ُت َوَق��ْد
َويَ��نْ��َه��اَه��ا49 ِف��ي��ِه��ِم يَ��أُْم��ُرَه��ا ِب��َراَح��ِت��ِه َم��نَ��ايَ��اُه��ُم َوَم��ْن
َش��َه��نْ��َش��اَه��ا50 َف��نَّ��اُخ��ْس��ُرْو ْوَل��ِة ال��دَّ َع��ُض��َد ِب��َف��اِرٍس ُش��َج��اٍع أَبَ��ا
ذََك��ْرنَ��اَه��ا51 َل��ذًَّة َوإِنَّ��َم��ا َم��ْع��ِرَف��ًة تَ��ِزْدُه َل��ْم أََس��اِم��يً��ا
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ُع��ْظ��َم��اَه��ا52 ��َح��اَب ال��سَّ تَ��ُق��وُد َك��َم��ا َل��نَ��ا اْل��َك��َالِم ُم��ْس��تَ��ْح��َس��َن تَ��ُق��وُد
َوأَْس��نَ��اَه��ا53 أَْم��َواِل��ِه أَنْ��َف��ُس َم��َواِه��بُ��ُه الَّ��ِذي ال��نَّ��ِف��ي��ُس ُه��َو
يَ��ْرَض��اَه��ا54 تَ��َراُه أَْن يُ��ْرِض��َه��ا َل��ْم ِل��نَ��اِئ��ِل��ِه َخ��يْ��لُ��ُه َف��ِط��نَ��ْت َل��ْو
تَ��َالَف��اَه��ا55 َخ��لَّ��ًة انْ��تَ��َش��ى إِذَا َم��َك��اِرِم��ِه ِف��ي اْل��َخ��ْم��ُر تَ��ِج��ُد َال
أَْدنَ��اَه��ا56 ُدوَن ال��رَّاُح َف��تَ��ْس��ُق��ُط أَْريَ��ِح��يَّ��تَ��ُه ال��رَّاُح تُ��َص��اِح��ُب
ُع��ْق��بَ��اَه��ا57 ��ُروَر ال��سُّ تُ��ِزي��ُل ثُ��مَّ َك��َراِئ��نَ��ُه َط��ْربَ��اتُ��ُه تَ��ُس��رُّ
َوَم��ثْ��نَ��اَه��ا58 ِزي��َرَه��ا َق��اِط��َع��ٍة ُم��َوْل��َوَل��ٍة َم��ْوُه��وبَ��ٍة ِب��ُك��لِّ
يَ��ْغ��َش��اَه��ا59 اْألَِم��ي��ِر َك��فِّ ُج��وِد ِم��ْن َزبَ��ٍد ِف��ي ال��َق��ذَاِة َع��ْوَم تَ��ُع��وُم
ِب��َم��ْع��نَ��اَه��ا60 أَْل��َف��اِظ��ِه إِْش��َراَق ِب��ُغ��رَّتِ��ِه ِت��ي��َج��انُ��ُه تُ��ْش��ِرُق
ُدنْ��يَ��اَه��ا61 تَ��ْس��تَ��ِق��لُّ َونَ��ْف��ُس��ُه َوَم��ْغ��ِربُ��َه��ا َش��ْرُق��َه��ا َل��ُه َداَن
إِْح��َداَه��ا62 ال��زََّم��اِن ُف��َؤاِد ِم��ْلءُ ِه��َم��ٌم ُف��َؤاِدِه ِف��ي ��َع��ْت تَ��َج��مَّ
أَبْ��َداَه��ا63 ال��زََّم��اِن ذَا ِم��ْن أَْوَس��َع ِب��أَْزِم��نَ��ٍة َح��ظُّ��َه��ا أَتَ��ى َف��ِإْن
ِب��َم��ْوتَ��اَه��ا64 أَْح��يَ��اؤَه��ا تَ��ْع��ثُ��ُر َواِح��َدًة اْل��َف��يْ��َل��َق��اِن َوَص��اَرِت
ِألَبْ��َه��اَه��ا65 أَْق��َم��اُرَه��ا تَ��ْس��ُج��ُد َف��َل��ٍك ِف��ي ال��نَّ��يِّ��َراُت َوَداَرِت
َوَخ��يْ��َالَه��ا66 اْل��وََغ��ى َع��َل��يْ��ِه ـ��ُم��ثْ��ِن��ي ـْ ال�� ِب��ِه ��َالُح ال��سِّ ال��ُم��تَّ��َق��ى اْل��َف��اِرُس
َع��َرْف��نَ��اَه��ا67 آثَ��اَرَه��ا اْل��َح��ْرِب ِف��ي يَ��ُدُه َح��يَ��اِئ��َه��ا ِم��ْن أَنْ��َك��َرْت َل��ْو
ِس��ي��َم��اَه��ا؟!68 بَ��ْع��ُض اْل��َم��ْوِت َونَ��اِق��ُع ِزيَ��اَدتُ��َه��ا الَّ��ت��ي تَ��ْخ��َف��ى َوَك��يْ��َف
تَ��اَه��ا69 َوَم��ا َوأَبْ��نَ��اِئ��َه��ا نْ��يَ��ا ال��دُّ َع��َل��ى يَ��ِت��ي��َه أَْن اْل��ُع��ذِْر أَْل��َواِس��ُع
َس��َج��ايَ��اَه��ا70 نَ��ْف��ُس��ُه َع��َدْت َل��َم��ا ِن��ْع��َم��تَ��ُه اْل��َع��اَل��ُم��وَن َك��َف��َر َل��ْو
َج��اَه��ا71 َوَال ِع��نْ��َدُه��ْم َم��نْ��َف��َع��ًة َص��نَ��َع��ْت ِب��َم��ا تَ��بْ��تَ��ِغ��ي َال ��ْم��ِس َك��ال��شَّ
ُح��َديَّ��اَه��ا72 تَ��ُك��ْن إَِل��يْ��ِه ْ َواْل��َج��أ َه��ا تَ��َوالَّ َم��ْن ��َالِط��ي��َن ال��سَّ َولِّ
بَ��اَه��ى73 ِب��َه��ا َوإِْن أَِم��ي��ٍر َغ��يْ��ِر ِف��ي اْإلَِم��اَرُة تَ��ُغ��رَّنَّ��َك َوَال
َس��َريَّ��اَه��ا74 اْل��َخ��اِف��َق��يْ��ِن َف��َغ��َم َق��ْد َم��ْم��َل��َك��ٍة َربُّ اْل��َم��ْل��ُك َف��ِإنَّ��َم��ا
َك��َه��يْ��َج��اَه��ا75 ِع��نْ��َدُه اْل��ِع��َدا ِس��ْل��ُم َع��اِب��َس��ٌة َواْل��ُوُج��وُه ُم��بْ��تَ��ِس��ٌم
ال��ل��َه76 ��ِد َك��اْل��ُم��َوحِّ َوَع��بْ��ُدُه آِل��َه��ًة َك��اْل��َع��اِب��ِدي��َن أَل��نَّ��اُس
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هوامش

الصاحب. هنا: والويل النسب. حيز واملراد: اليشء، يحوز الذي املكان الحيز: (1)
النابغة. قول ومنه نميته، فقد رفعته يشء وكل ترفعه، وتنميه:

أُُج��د َع��يْ��َرانَ��ة َع��ل��ى اْل��ُق��تُ��وَد َوانْ��ِم َل��ُه اْرت��َج��اَع َال إذْ تَ��َرى َع��مَّ َف��َع��دَّ

يف الناجية الناقة العريانة: الرحل. ألداة اسم — بالتحريك — قتد جمع (القتود:
أجد وناقة ونشاطها، رسعتها يف — الوحش حمار — بالعري شبهت التي هي أو نشاط،

الخلق.) موثقة
وتكون إليها تنسب عشرية أن يعني الجانبني، أغلب هو فيه أنت الذي الجانب يقول:
هذا، ورفعة. زيادة يف يوم كل فهو أنت ترفعه ومن املساماة، لدى غريهم بك يغلبون منها
وسيبويه املكان، وهو يحوز حاز من فيعل الحيز العكربي: قال فنقول: الحيز، إىل ولنعد
حزت من تفعل هو سيبويه: قال تحيًزا، وتحيز قال: حياوز. واألخفش حياييز، يجمعه:

القطامي: قال وأدغم، قلب ثم تحيوز أصله وكان تفعل، تحيز وزن أن يريد اليشء،

َض��اِرِب َم��َخ��اَف��ة األف��ع��ى انْ��َح��اَزِت َك��َم��ا أُض��ي��َف��َه��ا أَْن َخ��ْش��يَ��ًة ِم��نِّ��ي تَ��َح��يَّ��ُز

ضيًفا.) عليها أنزل أن خوًفا وتتأخر العجوز هذه تتنحى (يقول:
إيلَّ. العم بني — أقرب — أدنى أي بالتنوين؛ ودنيًا دنية عمي ابن هو يقال: (2)
وغذي نعمتك ربيب أنه يعني — العشائر أبا يعني — وأبوه جده أنت الذي هذا يقول:
عن يغنيه القرابة يف بك اتصاله يقول: ولداه. اللذان ال دنية وأبوه جده إذن فأنت دولتك

بهما. ال يفتخر بك فهو واألب، الجد ذكر
وتحب وتسخو الناس عىل تجود أنت يقول: النمام. وهو واٍش، جمع الوشاة: (3)
الوشاة من كنت بالجود ذكرتك فإذا النبل، من ملكانك عنك يذاع أن وتكره ذلك، طي

يظهر. أن صاحبه يكره ما يذيعون الذين
رؤية ألن حال معرتًضا، أي وعارًضا: اإلنسان. من ويذم يمدح ما العرض: (4)
دونه وتحمي عريض عن تدفع رأيتك إذا يقول: واحد. مفعول إىل إال تتعدى ال العني
ألن نفسه؛ بهذا املتنبي يعني — عنه تذود الذي ذلك نرص يريد هللا أن يقينًا علمت
جعلك إذا وأعدائي حسادي عىل ينرصني سبحانه هللا أن يريد ذكره، أجمل الدولة سيف

1589



املتنبي ديوان رشح

اتفقت وإن الراء، ال الهاء هو البيتني هذين يف والروي هذا، يفَّ. القول وتحسن تمدحني
تحرك إذا اإلضمار هاء إن قال: من وقول — الراء أي — التزامها يف األخريتان القافيتان
لم فإن اإليطاء، قبيل من يكون لئال تكررت؛ إذا بما مقيد وصًال إال تكون ال قبلها ما

الحروف. من كغريها كانت البيتني يف كما تتكرر
نظري ال إذ بك اختلفوا رأوك فإذا لبعض، بعضهم وأمثال أشباه الناس يقول: (5)

قال: كما بينهم، لك

ُدونَ��ا َف��ْوٍق َف��ُك��لُّ َح��َض��ْرَت َف��إذَا َخ��اِل��يً��ا بَ��ْع��ٍض َف��ْوَق اْل��بَ��ِريَّ��ة بَ��ْع��ُض

دريد: ابن قول من منقول وهذا وييسء، يحسن بك ألنه الدهر؛ معنى وأنت قال: ثم

َم��ْع��نَ��اه أن��َت َل��ْف��ٌظ اْل��ِوَزاَرَة أنَّ َوِش��ي��َع��تُ��ُه َوال��رَّاِض��ي يَ��ْع��َل��ُم وال��ل��ُه

الحبل وباع اليدين. مد قدر الباع: الشجاعة. والبأس: إنسانها. العني: ناظر (6)
عرب وربما — الشرب من — شربته تقول: كما باًعا، صار حتى معه يديه مد بوًعا: يبوعه

العجاج: قال والكرم، الرشف عن بالباع

َك��َس��ْر اْل��بَ��اِزي إذَا اْل��بَ��اِزي ��َي تَ��َق��ضِّ بَ��َدْر اْل��بَ��اَع ابْ��تَ��َدُروا اْل��ِك��َراُم إذَا

انقض، البازي: وتقىض الوقوع، يريد ينقض حتى جناحيه ضم الطائر: (كرس
ياء.) إحداهن من أبدلت الضادات كثرت فلما تقضض، وأصله

ثعلبة: بن قيس بني أحد خالد بن حجر وقال

َم��نَ��اِق��ُع��ْه ب��ذَمٍّ تَ��ْغ��ِل��ي َوبَ��ْع��ُض��ُه��ُم َوال��نَّ��َدى ِل��ْل��بَ��اِع ال��لَّ��ْح��ِم بَ��ْض��َع نُ��َدْه��ِدُق

أخرى. وتسفل مرة تعلو تراها غلت إذا القدر يف الكثري البضع دوران «الدهدقة:
بمنزلة الجود من أنت املتنبي: يقول ومنقعة.» منقع واحدها الصغار، القدور واملناقع:

جبلة: بن عيل قول من وهذا الباع، من اليمني بمنزلة البأس ومن العني، من الناظر

َواألذنَ��اِن ال��َع��يْ��نَ��اِن ل��ك ل��ك��ان ف��ت��َج��زَّأْت اْل��ُع��َال ال��ل��ه َج��زَّأ َول��و
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خربه مبتدأ، وكل: الضيق. والحرج: الحرب. ساحة به يراد املضيق، املأزق: (7)
عىل يعود تحاماه ويف املأزق، عىل يعود فرسانه يف والضمري تحاماه»، «فرسانه جملة:
أي — التاءين إحدى بحذف — وتحاماه ملأزق. صفة الغبار، كثري أي وأغرب: الذي.
لشجاعته. مالقاته تكره ألنها الحرب؛ يف األبطال تتحاماه الذي أفدي يقول: تتحاماه.

هذا أفدي يقول: بسالحه. املغطى البطل والكمي: املأزق. ذلك يف أي فيه: (8)
للينها رمحه قناة — وتعوج تتثنى — فيه تتأطر ضيق مأزق كل يشهد الذي املمدوح
قال كما منكًسا، الكمي الفارس ويكون أعاله أوسطه فيصري برمحه قرنه يحمل حني

القيس: امرؤ

��اِئ��ل ال��شَّ ك��ال��خ��ش��ب أرج��ل��ه��م

البيت مثل هو فقال: البيت، هذا معنى عن — املتنبي — سألته جني: ابن قال
اآلخر:

ِم��نْ��ُه��ُم ِب��آَخ��َر َف��َق��وََّم��ه��ا َوثَ��نَ��ى ِب��ف��اِرٍس اْل��َق��نَ��اَة أََط��َر َوَل��ُربَّ��َم��ا

ثيابًا عليهم يخلع قال: إذ عثاره، به ولج حماره وتبلد جني ابن قدم زلت هنا (9)
عن برؤيتها يستغني واألصم لجدتها، تقعقع أفواه لهن ما بألسن فيه مدائحهم تنشد
منه، الكثري يرِو ولم الشعر معاني يف ينظر لم من كالم هذا العرويض: قال صوتها.

نصيب: قول يسمع ألم القول، هذا مثل عن الفتح بأبي أربأ وكنت

اْل��َح��َق��اِئ��ُب َع��َل��يْ��َك أثْ��نَ��ْت َس��َك��تُ��وا َوَل��ْو أَْه��لُ��ه أنْ��َت ب��الَّ��ِذي َف��أَثْ��نَ��ْوا َف��ع��اُج��وا

أنا املتنبي أراد كذلك ممتلئة، يرونها أنهم أراد إنما جعجعة، للحقائب يكن ولم
عليه أثنت قد فكأنها هداياه، من أنها فيعلمون علينا الناس فرياها وأثوابه خلعه نلبس
بها يستدل إنما الحقيقة يف تنطق ال ألنها أفواه؛ يف تتحرك ال بألسن مدائحه وأنشدت

ونطقت. أخربت فكأنها جوده، عىل
الذي — األصم عىل مررنا إذا يقول: قبله. للذي تأكيد والبيت األذن، امِلسَمع: (10)
أن عن برؤيتها فاستغنى بها أنعم قد املمدوح أن علم علينا األثواب وهذه — يسمع ال

بعطائه. تخربه
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ويحرز. ينال مما كن أي ونِلن: ذلك. له اختار إذا وبكذا: كذا له هللا خار (11)
ِنلن: الواحدي: وقال الضم، من أفصح — النون كرس أي — بالكرس وهي : الُعْكَربِيُّ قال
بني يجعلها من ومنهم وُفِعْلَن، َفَعْلَن فيه يستوي ِبعن، مثل — الفاء بضم — ُفعلن وزنه
والجدوى: باملجهول. املعلوم أي — وُفِعْلَن َفَعْلَن يلتبس لئال — قيل مثل: والكرس، الضم
لفرقها وأحرزت نيلت لو ألنها البعد؛ للكواكب اختار الذي هللا سبحان يقول: العطية.

عطاياه. جملة يف املمدوح
جمعهم، ففرق عليهم حمل أي أقرانه: الشجاع صاع يقال: فرقه، صاعه: (12)
يوم لكل أن تقدير عىل الشمس وجمع املرعى، يف فرقها أي ماشيته: الراعي وصاع

شمًسا.
إال دنيا وال الناس، عىل يحفظه ألنه به؛ إال دين ال أنه يريد الواحدي: قال (13)

ودعهما. فقد ودعه فمن ملك، ألنه معه؛
قد ألنه كرمك؛ عىل مزيد ال يقول: «كان». اسم ومزيد: «نراه». ب متعلق فيك: (14)

منه. هللا فزادك الزيادة يقبل كان فإن الغاية، بلغ
ذكر كان وصفناه إذا إنَّا يقول: اإلفصاح. ضد والعي: بكنيته، دعاه كناه: (15)
لم وإن بذلك، عرف فقد له إال يصلح ال بكونه كنيته عن يغني وصفه ألن منا؛ عيٍّا كنيته
النفي عىل دخل إذا االستفهام إن قاال: دقيق، نقد هنا والواحدي جني والبن هذا، يكن.
لهم، مثوى فيها أي لِّْلَكاِفِريَن﴾ َمثًْوى َجَهنََّم ِيف ﴿أََليَْس تعاىل: كقوله التقرير، إىل رده

جرير: وكقول

َراِح بُ��ُط��وَن اْل��َع��اَل��م��ي��َن َوأنْ��َدى اْل��َم��َط��ايَ��ا َرِك��َب َم��ْن َخ��يْ��َر أَل��ْس��تُ��ْم

كنيته، معناه تكنه» «ألم قوله: يكون هذا فعىل إلخ. … املطايا ركب من خري أنتم أي
من فكان الكنية، نفي أرادوا إنما هذا، يريدوا لم — املتنبي عىل الحظوا الذين — والقوم
فورجه وابن االستفهام. بحرف يأتي وال تكنه، ولم قالوا: — املتنبي — يقول أن حقه
الطيب أبا سأل القوم من واحًدا كأن تقرير، فيه ليس رصيح استفهام إنه هذا: يف يقول
ال الرصيح واالستفهام — فورجه ابن قول — قوله هذا كنيته؟ هل أي تكنه؟ ألم فقال:
ألم تقل: ولم كذا؟ أفعلت قلت: شيئًا فعل هل أحًدا: استفهمت إذا ألنك بالنفي؛ يكون

تفعله؟
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بمعناه الورى معاني تلتبس أن يخىش وال يحذر ال يقول: االلتباس. اللبس: (16)
الناس عن انفرد قد ألنه ومعانيه؛ غريه بصفات مدحه ومعاني صفاته تختلط أن أي
كنيته. ذكر إىل مدحه يف يحتاج ال وإذن غريه، بها يوصف وال فيها يشارك ال بخصائص
اللفظ وهذا الكنية هذه يستويف ال ومعناه: قال: يتوىف، ال الواحدي: رواها يتوقى، وال
فيهم، ليس ما واملدح الكرم معنى من فيه ألن كلهم؛ الورى معاني عىل معناه يزيد رجًال

بيشء. الرواية هذه وليست
وسبحها: الخيل. والجياد: الفروسية. من وأفرس أفرس. هو أي أفرس: (17)
مقدم، استثناء أنه عىل «الحديد» ونصب بحر، يف تسبح كأنها حتى — جريها — عدوها
يقول: الحديد. إال أمواه األرض يف وليس والتقدير: محذوف، وخربها أمواه، «ليس» واسم
الحديد من كبحر حوله من والدروع األسلحة كون حالة الخيل به تجري من أفرس هو

أمواًها. الحديد جعل الجياد سبح ذكر ملا فيه، الخيل تسبح — لكثرتها —
ملكها دار مباركة وتسمى تدعى بأن الديار أحق يقول: امللك. تخفيف امللك: (18)
تدعى بأن الدور أحق فداره مبارًكا الدار صاحب كان إذا يعني مبارك، فيها الذي

مباركة.
بربكة مسقية تكون بأن وأحقها الدور أجدر يقول: السقيا. سأله استسقاه: (19)
الناس يسقون الدار سكان كان إذا يعني: الناس، سقاة سكانها دار يسكنها من
ومرباتهم. بركاتهم تشملها بهم مسقية تكون بأن الديار أوىل الدار فتلك وينفعونهم

يأتي الذي فمن إليها، بعودك نهنئها وعدت إليها انتقلت التي هذه يقول: (20)
إياها؟ لفراقك الحزن من بساحتها ألم ملا فيعزيها فارقتها التي الدار

عن ارتحلت أن بعد مكانًا نزلت إذا يقول: وافتخر. تكرب إذا تيًها فالن تاه (21)
بنزولك عليه وافتخر — فارقته الذي — األول عىل — حللته الذي — الثاني تاه آخر مكان

إياه.
املنزل وهو مغنى جمع واملغاني الحس». ينكر «ال يروى: العقل ينكر ال (22)
بسكناك تفرح شعور ذات تكون أن تحلها التي الدار عىل ينكر ال يقول: واملسكن،

لها. روح ريحك فإن بمفارقتك وتحزن
أعطاك. يروى: ولقاك، له. يدعو (23)

من و«أو» وردان، أبو هو وربيعة خرم، فيه فيكون تك، أن يروى: تك، لنئ (24)
كانوا إن يقول: الواو. بمعنى تجعلها أن ولك معناها عىل تبقيها أن لك بنوه: أو قوله
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فيهم. دعي هو أي منهم، ليس وردان فأبو كراًما كانوا وإن أبيه، وبنو أبوه فأألمهم لئاًما
بوردان رجًال سميت ولو الورد، من مشتق وردان «وردان»، عىل تعليًقا العكربي. وقال
وال كإعرابه فتعربه مروان مجرى تجريه أن أحدهما: وجهان؛ فيه لك جاز ورد: تثنية
وردين، رأيت نصبه ويف وردان، جاءني رفعه: يف تقول التثنية، تلفظ أن والثاني ترصفه.

بوردين. مررت جره ويف
من واليشء الرشاب ومج مر. وقد موضع، وحسمى تجريد. بعبد: منه مررنا (25)

القائل: قال كما األعراض، يف يستعمل وقد ولفظه، رماه به: ومج ا مجٍّ يمجه فيه

َف��َق��اءُوا ثَ��نَ��ْوا ثُ��مَّ ال��نُّ��ْص��َح ��وا َف��َم��جُّ َل��دٍّ ك��ل ال��نَّ��ِص��ي��َح��َة َل��َدْدتُ��ُه��ُم

الدواء اآلخر يف ويوجر شقيه أحد إىل فيمد الصبي بلسان يؤخذ أن األصل يف (اللد:
قد بعبد وردان من املكان هذا يف مررنا يقول: الشدق.) وبني اللسان بني الصدف يف

لؤمه. عىل يدل بما إال يتكلم ال أي لؤم، أنفاسه إن حتى لؤًما أفعم
الرجل. امرأة والعرس: وأقصاه. هربه غريه: وأشذه هرب، إذا العبد: شذ (26)
ذلك إىل ودعاهم بها، بالفجور أغراهم يعني امرأته، بسبب عبيدي عني فرق يقول:

امرأته. عىل أتلفوه ألنهم مايل؛ أتلفوا وهم الفجور، عىل حملهم ألنه فأتلفهم؛
يقول: شقيت. فلقد أراد: شقيت لقد وقوله: السيف، واملنصل: الخيل. الجياد: (27)
الذي العبد إىل يشري بسيفي، اآلخذ وجه شقي فقد إياها بأخذهم شقيت قد خييل كانت إن
أحدهما وأخذ خيله من فرسني ركبا له عبدين أن وذلك وجهه، فأصاب بسيفه رضبه
أحد فلحق بذلك، الطيب أبو فأحس وهربا. فيه طمع قد وردان كان الطيب ألبي سيًفا

الفاء. قافية يف ذلك تقدم وقد اآلخر، ونجا فقتله العبدين
قال: توجع، كلمة أوه: (28)

وس��م��اء بَ��يْ��نَ��نَ��ا أَْرٍض بُ��ْع��ِد وِم��ْن ذَك��ْرتُ��َه��ا َم��ا إذا ِل��ذْك��َراَه��ا َف��أَْوِه

النجم: أبو قال واستطابة، تعجب كلمة وواًها:

واَه��ا َواًه��ا ثُ��م ل��ريَّ��ا َواًه��ا
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وأستطيب — الحبيبة — وصالها من أتعجب كنت يقول: وبعدت. فارقت ونأت:
وصار واالستطابة، التعجب من بديًال التأوه فصار لفراقها، أتوجع اآلن فرصت قربها
أن ذكراها: والبديل معنى يكون أن ويجوز فارقتني. أن بعد يل منها بديًال إياها ذكري
ملن فقوله أوه، وقلت: توجعت ذكرتها كلما أي لها ذكرى التوجع هو الذي البديل هذا

نأت. من ألجل أي نأت:
أتوجع ولم قربها أستطب لم أرها لم ولو محاسنها، أرى ال ألني أتوجع يقول: (29)

رؤيتها. بسبب هذان أتاني إنما أي لفراقها،
معنيني؛ يحتمل هذا الواحدي: قال الوجه. واملحيا: إنسانها. أو العني الناظر: (30)
وهذا ناظره، يف وجهها ترى بحيث منه إنها حتى منه، قربها فرط يريد أنه أحدهما:
لحبه منه وتدنو وجهه إىل تنظر فهي إياه حبها أراد أنه واآلخر: القرب، غاية عن عبارة

ناظره. يف وجهها ترى حتى
— العينني من البرص موضع وهو — الناظر أن البيت معنى جني: ابن قال (31)
قبلت وإنما عيني، قبلت أنها أوهمتني يقول: فهو صورته، أدى يشء قابله إذا كاملرآة

محياها؟ ناظري يف تبرص قال: تراه أال ناظري، يف رأته الذي فاها
أنه يريد ناظري، إىل تأوي تزال ال وليتها أبًدا، مأواها ناظري ليت يقول: (32)
بأن يرىض أنه املعنى: يكون أن ويجوز الواحدي: قال ذكره. الذي قربها دوام يتمنى
لكان لها مأوى فاتخذته ناظري إىل أوت لو يقول: إياها. حبه من مأواها برصه يكون
تزال ال أراد بأنه للتذكري واحتج آويه، جني: ابن رواها «آوية» وقوله: هذا، مناي. ذلك

اآلخر: قال كما آويه، شخًصا

ع��ام��ر يَ��ا بَ��ْع��ِدَك ِم��ن ل��ي َم��ن َق��ب��ِرِه: ع��ل��ى َوتَ��بْ��ك��ي��ِه َق��اَل��ْت
نَ��اِص��ُر َل��ُه َل��يْ��َس َم��ْن ذَلَّ َق��ْد ُغ��ْربَ��ٍة ذَا اِر ال��دَّ ف��ي تَ��َرْك��تَ��ِن��ي

غربة. ذا شخًصا تركتني أي
ترَج لم فتيمته بعينيها أصابته من يقول: رمته. ويروى: أصابته، دهته: (33)

سالمته.
يرحم عثرة جني ابن عثر وهنا الفم. مقدم يف السن وهي ثنية، جمع الثنايا: (34)
فورجه: ابن قال منه. القرب غاية وعىل عليه مكبة كانت أنها عىل البيت بهذا دل قال: لها،
تبل كاملطر دموعي أن البيت: ومعنى عليه؟ دمعها سال حتى تبكي عليه وقفت أيظنها
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حال يف بكائي كان إذا ثناياها بريق برقه مطر دمعي فكأن بكيت، ابتسمت كلما خدي،
كقوله: ابتسامها

َوتَ��ب��س��م أبْ��ِك��ي ِظ��ل��ت

غريه: وكقول

َوبُ��ك��اِئ��ي ِض��ح��ك��ِه ك��ح��اِض��ر ع��ج��بً��ا ت��َرى َول��ن ب��ك��اَي ِم��ن َوي��ض��ح��ُك أب��ِك��ي

الخوارزمي: بكر أبي قول هذا ونحو

َج��َه��نَّ��م ف��ي أَْوَق��َع��ْت َق��ْد َج��نَّ��ٍة َوِم��ن اْل��بُ��َك��ا َس��بَ��َب َغ��َدا ِض��ْح��ٍك ِم��ن ع��ذي��ِرَي

أخالط واألفواه: الخمر. واملدام: الشعر. من الذوائب وهي الضفائر، الغدائر: (35)
الطيب من به ضمختها ما لكثرة غدائرها إن يقول: الفاء. بضم فوه واحدها الطيب،

املدام. به طيبت يدي يف الطيب غدائرها نفضت وإذا الطيب، منها ينتفض صار
يزين كالقبة بيت حجلة، جمع والحجال: إلخ. … بلد يف املحبوبة هذه بلد: يف (36)
بلد يف هي يقول: العروس. حجلة وهي كبار أزرار له ويكون والستور، واألرسة بالثياب
الحسن يف تفضلهن أنها أي الجمال، يف يشبهنها ال لكنهن مخدرات كثريات حسان فيه
الحسن من منفردة منهن واحدة كل أن املعنى يكون أن ويجوز الواحدي: قال والجمال.

بعًضا. بعضهن يشبه فال غريها فيه يشاركها ال بما
حال. وأمواًها: يكن. لم أم نساء فيها أكان الهوادج عليها اإلبل الحمول: (37)
وصيانة ونقاء حسنًا كالدر وهن بهن الركاب سارت وقد لقيننا، الحسان هؤالء إن يقول:
أسًفا دموعهن أجرين أمواها»: «فذبن معنى جني: ابن وقال عنا، بعدن ملا رسابًا فرصن
وقال دموًعا. وسالت ذابت قد أبدانهن كأن حتى كثري بدمع لفراقنا بكني وبعبارة: علينا،
غريهما: وقال يسيله. والذوب جامد، الدر فإن عنا غبن املعنى يكون أن يجوز الواحدي:

أمواًها. فذبن منا فاستحيني سائرات الوادي يف نزلن املعنى: إن
كل يقول: عينيها. لحسن الحسناء املرأة بها تشبه الوحشية البقرة املهاة: (38)
وتسبيكم، تصيدكم أن احذروا إليها: للناظرين تقول مقلتها وكأن مهاة كأنها امرأة

مصيدة. ال صائدة مهاة أنها يعني:
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أن العاشق يجرؤ ال منيعة هي من فيهن يقول: مهاة. كل يف أي فيهن: (39)
ويحفظها عليها ويغار يمنعها من لكثرة دًما؛ السيوف لقطرت ذكرها هو ولو يذكرها
قومها وبني قومه بني الحرب شبت تنرصه عشرية له وكان العاشق ذكرها إذا أي بسيفه،

الدماء. فسالت
حمص أحب يقول: حياتها. موطن ومحياها: بالشام. بلدان حمصوخنارصة: (40)
وحيث حياتها موطن إىل تصبو نفس وكل نشأتي موضع ألنها خنارصة؛ إىل يليها وما

نشأت.
املوضعني هذين أحب يقول: سورتها. أو الخمر والحميا: الفم. مقدم الثغر: (41)
— أحمر وهو — الشام وتفاح وثغري الحبيب خد الطيبات: هذه يل اجتمعت حيث

املدام. ورشب
املستوية األرض والصحصحان: الشتاء. أقمت وشتوت: الصيف، أقمت صفت: (42)
بالصحصحان وأقمت البادية، أهل كصيف صيًفا بها وأقمت يقول: موضع. أو الواسعة،
ونحوهما والغزو الصيد يف وعادتهم البادية أهل رسم عىل أي البادية؛ أهل كشتاء شتاء

التالية. األبيات يف ذكره مما
بمكان، نزلوا وجماعة لبيوت اسم والحلة: وعشب. بقل فيها األرض الروضة: (43)
أهل كعادة املكان ذلك رعينا مكان أعشب إذا يقول: قبله. للذي كالتفسري البيت وهذا
عليهم. وأغرنا غزوناهم بمكان حلوا قوم لنا ذكر وإذا الغيث، مساقط تتبع يف البادية

وهي كالقزع، مفرقة خفيفة ومقزعة: الوحش، حمر من القطيع العانة: (44)
عىل وأشد لها أخف فهو فزعت، قد أنها يعني مفزعة؛ جني: ابن ورواها السحاب، قطع
أن يعني أوالها، خيلنا بآخر صدنا الوحش حمر من قطيع لنا ظهر إذا يقول: قانصها.
الجري. — العدو برسعة توصف الوحش وحمر القطيع، أول آخرها تلحق رسيعة خيلهم
إذا يكوس؛ البعري وكاس فوق، فما أربعني من اإلبل من القطعة الهجمة: (45)
الخمر. يرشبون الذين يريد شارب، جمع ْرشب، جمع والرشوب: قوائم. ثالث عىل مىش
لينحر، قوائمه إحدى قطعت الذي البعري أي — معقور أي — عقري جمع وعقراها
عليه سطونا اإلبل من قطيع بنا مر إذا يقول: النحر، عن يرشد لئال ذلك به يفعلون

معرقبًا. الشاربني بني يميش فعقرناه
مطرود خيلهم فبعض بالرماح، ويلعبون يتطاردون والفرسان يقول: (46)
تأنيث والطوىل: هذا، منها. والقصري الرماح من الطويل تجر وهي طارد، وبعضها
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وقرصى طوىل مثل أفعل، تأنيث كانت إذا وفعىل قالوا: األقرص، تأنيث والقرصى: األطول،
﴿َوُقولُوا قرئ: قد كان وإن التعريف، بالم معرفة أو مضافة إال استعمالها يجوز ال
يف أتي وكذلك القول، حسنى أي اإلضافة: إرادة عىل فهو تنوين بغري ُحْسنَا﴾ ِللنَّاِس

نواس: أبي شعر

ال��ذََّه��ِب ِم��ن أرض َع��َل��ى ُدرٍّ ح��ص��بَ��اُه َف��ق��اِق��ع��ه��ا ِم��ْن وُك��بْ��َرى ُص��ْغ��َرى َك��أَنَّ

الجر. حرف إسقاط عىل فقاقعها، وكربى صغرى أراد
أضاف يمهلها، وينظرها: بسالحه. املغطى البطل وهو كمى، جمع الكماة: (47)
أي الكماة: قتلهم الخيل فرسان يعجب يقول: أصحابها، يريد وهو الخيل، إىل القتل
وطلب الحرب، وفشو املغاورة، لكثرة بعدهم؛ يقتلوا أن يلبثون وال إياهم بقتلهم يرسون
أصحابها عن ال — الخيل عن اإلخبار عىل املعنى يكون أن يجوز جني: ابن وقال الثأر.

آخر: موضع يف يقول تراه أال الكماة، قتل خيلنا يعجب أي —

ع��ش��اِئ��رُه أَو بَ��نُ��وَه َك��أَنَّ��ُه��نَّ َم��َع��ُه أَع��داِئ��ِه ع��ل��ى ��يُ��وُف ال��سُّ تَ��ْح��َم��ى

أغراض من كثريًا يعرف الذي فالحيوان تحمى، بأنها الجمادات توصف أن جاز فإذا
قتالها» بعد الدهر ينظرها «وال قوله: أما جني: ابن قال مؤدب، معلم ألنه أحرى؛ صاحبه

األعجم: زياد قال فرسه، بعده عقرت الفارس قتل إذا أنه فاملعنى

َس��اِب��ِح ِط��ْرف َوُك��لَّ اْل��ِه��َج��اِن ُك��ْوَم َل��ُه ف��اْع��ِق��ْر ِب��َق��بْ��ِرِه َم��َرْرَت وإذَا

الكرام، البيض اإلبل والهجان: عاليته. السنام عظيمة كوماء: وناقة أكوم (بعري
الفرس والطرف: هجان. وناقة هجان بعري يقال: والجمع، واملؤنث املذكر فيه يستوي

يسبح.) كأنه مشيه يف الرسيع والسابح: واألمهات. اآلباء يعني األطراف، الكريم
قتلته من بقتالها يريد ألنه بيشء هذا ليس قال: جني ابن عىل فورجه ابن ورد
يهلكونها أصحابها أن واملعنى: املقتولني، خيل ال القاتلني خيل يريد فهو أصحابها، وقتله
أن هذا عىل فاملعنى وبعد: بعدهم، لها بقاء فال قتلوهم الذين بعد الركض وكثرة بالتعب
يهلكونها ألنهم أيًضا؛ الخيل يقتلوا أن يلبثون ال ولكنهم عليها، الكماة يقتلون فرسانها

لألضياف. ينحرونها ألنهم أو الغارات يف الركض بكثرة
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القصيدة هذه أنشد الدولة سيف إن املعري: قال حال، جميًعا أي قاطبة: (48)
الجملة؟ يف نحن هل ترى قال: البيت هذا إىل بلغ فلما

منهم شاء من يحيي فهو شاء، كيف فيهم يرصفها بكفه مناياهم ومن يقول: (49)
شاء. من ويميت عليه، يبقي أي — امللوك من —

بني لقب وهو امللوك، ملك أي وشهنشاه: موالها. قوله: من بدًال شجاع: أبا (50)
وبلده املمدوح كنية فيه جمع قد الوزن قصري أنه عىل البيت هذا جني: ابن قال بويه.

واملدح. الجمع أحسن من وهو امللوك، بملك وسماه ونعته واسمه
قال: كأنه فعل بإضمار أساميًا ونصب االسم، جمع األسماء، جمع األسامي: (51)
معرفة تزده لم ذكرتها التي األسماء هذه يقول: ذكرناها. قوله: عليه دل أساميًا، ذكرت
قال وسماعها. بلفظها استلذاذًا ذكرتها وإنما التعريف، عن مستغٍن فهو شهرته فوق
أنهم وذلك فنظمه، منثوًرا تناوله الوصف رضبي أحد يف النحويني كالم وهذا جني: ابن
بأبي مررت كقولك: غريه عن يتميز كي لإليضاح إما لالسم، الوصف يذكر إنما يقولون:
لم هنا فالوصف الرحيم، الرحمن هللا بسم كقولنا: والثناء لإلطناب وإما الكاتب، محمد
ذكر وإنما الوصف، إىل فيحتاج غريه فيه يرشكه ال تعاىل هللا اسم ألن لإليضاح؛ يجئ
أنه علم فقد موالها، رأيت حتى ورست قال: ألنه أساميًا؛ قوله: وكذلك الثناء. يف لإلطناب
وإنما مجهول، ألنه التعريف يريد وليس وإطناب ثناء هو فإنما شجاع، أبا إال يعني ال

عليه. للثناء استلذاذًا ذكرته قال: كما هو
ذكرنا إذا يقول: معظمها. أي وعظماها: ويؤنث. يذكر جمع، اسم السحاب: (52)
العظمى السحابة تقود كما صاحبها، مدح يف الكالم مستحسن لنا قادت األسماء هذه
الداللة من فيها ملا عليه، بها يثني التي املعاني جل عىل مشتملة أنها يريد السحاب، سائر
املعاني عىل محمولة األسامي هذه الواحدي: وعبارة منزلته. ورشف مسماها شجاعة عىل
بقودها يريد أن ويجوز بها. الكالم فيحسن له وضعت ما ذكرت إذا تقود ترجمتها فهي
كما به، وأصفها بعد أذكرها معاٍن مقدمة فهي الذكر إىل سبقت أنها الكالم مستحسن

باقيه. — سائره السحاب معظم يقود
أرفعها وأسناها: ويرغب. فيه يتنافس أي نفيس: فهو وخطر قدر له يشء كل (53)
الدولة: عضد خزان بعض قال جني: ابن قال أمواله. أفضل يهب إنه يقول: وأرشفها.
موازنة بألف تبدل بأن أمر البيت هذا أنشد فلما عدًدا، دينار بألف له أمر قد كان إنه

مثقال. ألف فأعطى
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وأن املمدوح يرضاها أن يرسها لم إليه وفطنت بجوده خيله علمت لو يقول: (54)
فتفارق أمواله أفضل يهب أنه دام ما لزائريه وهبها وأعجبته رضيها إذا ألنه تعجبه؛

غريه. به تتبدل أن ترىض ال وهي مربطه،
— التاءين إحدى بحذف — وتالفاها والثلمة. الخصلة الخلة: سكر. انتىش: (55)
يف وليس جوًدا. الخمر تزيده فال جواد الرشب قبل هو يقول: تتداركها. أي تتالفاها؛ أي

لعنرتة: املعنى هذا وأول الخمر، تتالفاها خلة مكارمه

َوتَ��ك��رُِّم��ي َش��َم��اِئ��ل��ي َع��ِل��ْم��ِت َوك��م��ا نَ��ًدى َع��ن ��ُر أَُق��صِّ ف��م��ا َص��َح��ْوُت َوإذا

زهري: قول هذا من وقريب

نَ��اِئ��لُ��ْه اْل��َم��اَل يُ��ه��ِل��ُك ق��د َول��ِك��نَّ��ه م��اَل��ه اْل��َخ��ْم��ُر تُ��ْه��ِل��ُك َال ِث��ق��ٍة أَُخ��و

نواس: أبي وقول

َوبَ��َواِدي ُع��وٌَّد أَيَ��اٍد ول��ِك��ْن م��اِل��ِه َش��ْح��َم��َة اْل��َخ��ْم��ُر ت��ل��وُك َال ف��ت��ى

مضغه.) يلوكه: والكه تذيب»، «ال تروى: تلوك، (ال
البحرتي: وقول

تَ��َك��رَُّم��ا ِف��ي��َك يُ��ْح��ِدثْ��َن أَن اس��َط��ْع��َن ف��م��ا َع��َل��يْ��ِه��م ال��ك��ئ��وِس َق��ب��ِل ِم��ْن تَ��َك��رَّْم��َت

العمر اقتبال يف هللا آن ولقد فقال: محاوراته بعض يف املتنبي ببيت الصابي وألم
خلة الكهولة تجد فال االستكمال. محامد الشباب عنفوان يف وسوغه الفضل جوامع

الحنكة. بمزايا يسدها وثلمة املدة، بتطاول تتالفاها
اجتمعت إذا يقول: للجود. والنشاط للكرم االهتزاز واألريحية: الخمر. الراح: (56)
فعل أن يريد الرياح، تجلبه ال ما السخاء من يجلب أريحيته فأدنى أريحيته مع الراح
دونها. سقطت سامتها فإذا أريحيته تسامي أن الراح تطيق فال الراح، فعل فوق أريحيته
والكرائن: رضورة. راءها وسكن الطرب، من املرة وهي طربة، جمع طرباته: (57)
طرب إذا يقول: األعواد. الكرائن: جني: ابن وقال املغنية. الجارية وهي كرينة، جمع
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تزيل ثم والعطايا. األموال من عليهن يفيض بما املغنيات جواريه طربه رس الرشب عند
فيخرجن أيًضا الجواري يهب حتى به تزال ال الجود أريحية ألن رسورهن؛ طربه عاقبة

فراقه. يرضني ال ألنهن لذلك، رسورهن فيزول ملكه عن
والزير: غريه. أو ثكل من بالويل الداعية واملولولة: «تزيل». ب متعلق بكل: (58)
بكل رسورهن يزيل يقول: بعده. الثاني الوتر واملثنى: العود. أوتار من الدقيق الوتر
لزوال وأسًفا غضبًا العود أوتار وتقطع فراقه، عىل حزنًا تولول وهي يهبها منهن جارية

عنها. ملكه
تبنة من الرشاب أو العني يف يقع ما القذى؛ واحدة والقذاة: تسبح. تعوم: (59)
التي الجارية هذه يقول: يعلوها. ويغشاها: املاء؛ وجه عىل تطفو الرغوة والزبد: ونحوها.
ويغلبها يعلوها مزبد بحر يف العائمة القذاة بمنزلة الجملة عطاياه، جملة يف تعد وهبها
الكثري وهو — الباء بكرس — زِبد جني: ابن وروى القذاة. الزبد يعلو كما مواهبه سائر

مائه. لكثرة الزبد
كما وجهه بإرشاق تاجه أرشق رأسه عىل التاج وضع إذا يقول: وجهه. غرته: (60)

بمعانيها. ألفاظه ترشق
وإن الدنيا عىل يعودان ومغربها: رشقها يف والضمريان وأطاع، خضع له: دان (61)
ونفسه له، ودانوا والغرب الرشق أهل أطاعه يقول: القرينة. لداللة ذكر، لها يتقدم لم
محال، غمد يف سيفان الدولة: عضد يقول كان وكذا الواحدي: قال الدنيا. جميع تستقل

الدنيا. جميع عىل يستويل أن يقصد وكان واحد، ملك فيها يكفي الدنيا أن يعني:
الزمان كان وإذا إحداها، الزمان تمأل لعظمها همم فؤاده يف اجتمع قد يقول: (62)
ذكر كما اتفاق، يقع أن إال هممه، باقي يظهر لم إحداها إال يسع ال — سعته مع —
وهمت الدبيب، وهو الهميم، من الهمة وأصل همة، جمع والهمم: هذا، التايل. البيت يف
جؤية بن ساعدة قال يدب، أي القلب يف يهم فالهم دبت، إذا األرض: وجه عىل الهوام

سيًفا: يصف الهذيل

ِه��م��ي��م ل��ه��ن ش��ب��ث��ان م��داِرُج ك��أن��ه َص��ْف��َح��ت��ي��ِه ِف��ي أث��َرُه تَ��رى

العنكبوت.] وهو شبث، جمع [الشبثان
أن يعني الهمم، تلك أظهر ترى مما أوسع بزمان هممه حظ أتى فإن يقول: (63)
فيه نحن الذي الزمان من أوسع أزمنة وجود صدف فإن الزمان هذا عنها يضيق هممه
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كان إن الدنيا أن أي للدنيا؛ «حظها» يف الضمري جني: ابن وقال األزمنة. تلك يف أبداها
هممه. املمدوح هذا أظهر فيه هو الذي زمانها من أوسع زمان فأتاها حظ لها

الغارة شن أي جني: ابن قال والجماعة، الكتيبة باعتبار وأنثه الجيش، الفيلق: (64)
— الختالطهما — فصارا الجيش، فخلط — الهمم تلك إظهار عند — األرض جميع يف
ليس جني: ابن عىل يرد فورجه ابن قال باملوتى، منهما األحياء وتعثر الواحد، كالجيش
هممم فؤاده يف البيت: هذا قبل يقول هو وإنما يشء، يف وشنها الغارة ذكر من الطيب أبو
لها قىض فإن يسعها، زمانًا يجد ال ألنه يبديها؛ ال فهو الزمان، فؤاد من أعظم إحداها
هذا أهل ويجتمع الهمم، تلك يظهر فحينئٍذ هذا من أوسع بأزمنة وبختها حظها وجاء
حيهم يعثر حتى بهم األرض وتضيق واحًدا، شيئًا ويصريان األزمنة، تلك وأهل الزمان

أيًضا: وقوله الزحمة ذكر يف هذا ومثل الناس، وكثرة للزحمة بميتهم

وذُُه��وِب َج��يْ��ئَ��ة ِم��ْن ِب��َه��ا ُم��ِن��ْع��نَ��ا أَه��لُ��َه��ا َع��اَش َف��َل��ْو نْ��يَ��ا ال��دُّ إل��ى ُس��ِب��ْق��نَ��ا

زمان يف واجتمعوا عادوا إذا الدنيا ملوك واألقمار بالنريات أراد الواحدي: قال (65)
يبدي فحينئٍذ له، امللوك خضوع األقمار: سجود ومعنى الدولة، عضد بأبهاها وأراد واحد،
نجومه، فيه تدور بفلك ببعض بعضها اختلط ملا الجيوش شبه جني: ابن وعبارة هممه.
وأشهرهم. أرشفهم ألنه بالشمس؛ الدولة عضد وشبه باألقمار، الجيوش ملوك وشبه

النريات. عىل يعود أبهاها يف والضمري وتخضع، تذل وتسجد:
وخيالها: املثنى. فاعل وهي الحرب، والوغى: املتقى. فاعل نائب السالح: (66)
األعداء، سالح جيشه به يتوقى أي السالح، به يتقى الذي الفارس هو يقول: خيل. تثنية
«كنا قال: عيل عن يروى كما عنهم، السالح ويدفع األعداء، إىل الجيش يتقدم أنه يريد
ملا الحرب عليه وتثني العدو.» من أقربنا فكان ملسو هيلع هللا ىلص هللا برسول اتقينا البأس احمر إذا
يعني: العدو، وخيل خيله الوغى: خيل أي خيالها بقوله: وأراد وحذقه، بأسه من تشاهد
ابن وقال إنكاره. يسعه ال ما وإقدامه شجاعته من يرى ألنه عليه؛ يثني أيًضا العدو أن

شيئًا. معه يعمل ال أي السالح به يتقى فورجه:
آثار من أنها لعرفنا جراحاتها أنكرت يده أن لو الواحدي: قال كما — يقول (67)
طعناته. وكذا غريه رضبات من تعرف رضباته أن يريد مثلها؛ عىل يقدر ال غريه ألن يده؛

بالحياء. وال باإلنكار توصف ال اليد ألن صاحبها؛ باليد واملراد
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قول من مأخوذ وهو السوط، — هنا ها — بالزيادة املراد الواحدي: قال (68)
الفقعيس: املرار

َج��ِدي��ُل أَْو َس��ْوٌط زيَ��اَدتُ��ُه��نَّ أي��د َغ��يْ��َر َوَس��اِئ��َد يُ��ْل��ُق��وا َوَل��ْم

نفس يف ثابتًا كان إذا ناقع: سم يقال: الثابت. والناقع: الكثري، املوت: من والناقع
به يقتل سوطها التي اليد تخفى كيف يقول: عالمتها. وسيماها: يقتله، حتى شاربه
من أن أي عالماتها؟ من به واملوت سوطها يد آثار تخفى كيف يعني سيفها. فكيف

قتله. بسوطه رضبه
الدنيا عىل تاه أنه لو يقول: وتعظم. تكرب يتيه: وتاه يتيه، أن يف أي يتيه: أن (69)
ويف ذلك، يفعل لم ولكنه عليهم، مزيته لظهور الواسع العذر له لكان أهلها عىل وتكرب

اآلخر: يقول هذا مثل

نَ��ْزًرا نُ��َك��لِّ��َم��ُه��ْم أَْن َك��لَّ��ُم��ونَ��ا إذا َع��َل��يْ��ِه��ِم ال��ك��بْ��ريَ��اءُ تَ��ْزَدِه��ي��ن��ا َوَم��ا

إنعامه أن لو يقول: واألخالق. الطبائع والسجايا: جاوزت. وعدت: جحد. كفر: (70)
ما نفسه تركت وال إليهم اإلحسان يرتك لم له يشكروه ولم بالكفران الناس من قوبل
العطاء، قطع يشكر لم إذا حتى للشكر يجود ال ألنه الكريمة؛ السجايا من عليه جبلت

بشار: قال كما بطبعه، يجود وإنما

اْل��َع��َط��اء َط��ْع��َم يَ��ل��ذُّ َول��ِك��ن ِف َولِ��ْل��َخ��ْو ِل��ل��رَّج��اء يُ��ْع��ِط��ي��َك َل��يْ��َس

ثم تحصل، ومنها تحور إليها الدنيا منافع أكثر فإن بالشمس املثل له رضب (71)
مسخرة أنها وذلك جاها، وال الناس عند منفعة بصنعها — تطلب ال — تبتغي ال هي

والكرم. الجود عىل مطبوع — املمدوح — هو كذلك املنافع. لتلك
الغلبة، ونازعه باراه إذا تحداه؛ من اسم األصل يف وهو لها، معارًضا حدياها: (72)
كلثوم: بن عمرو قال وجارني، وحدك فيه يل ابرز أي األمر، هذا يف حدياك أنا ويقال:

بَ��ِن��ي��نَ��ا َع��ْن بَ��ِن��ي��ِه��ْم ُم��َق��اَرَع��ًة َج��ِم��ي��ًع��ا ُك��لِّ��ِه��ِم ال��نَّ��اِس ُح��َديَّ��ا
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ويخدمهم يتوالهم ومن ودعهم تخدمهم ال أي يتوالهم، من إىل امللوك أمر كل يقول:
هللا عبد يا الواعظني: بعض قول من وهذا امللوك، مثل تكن املمدوح إىل والجأ ويواليهم،

كلها. الوجوه عليك تقبل واحًدا وجًها صانع
وباهى: «غري». من حال والجملة وصلية، و«إن» اإلمارة، من حال أمري غري يف (73)
فهو أي بها، فاخر وإن حقيقة بأمري ليس فيمن اإلمارة منصب يغرنك ال يقول: فاخر.

مجاًزا. أمري فهو عداه من أما الحقيقة، عىل األمري
مألت إذا الرائحة فغمته ويقال: بكرسها، ملك تخفيف الالم بسكون امللك: (74)
عىل امللك إن يقول: الطيبة. الريح والريا: واملغرب، املرشق أفقا والخافقان: خياشيمه.
مثل فيها، عليه الثناء وشاع وغربًا، رشًقا الدنيا مملكته ذكر مأل الذي هو الحقيقة
وفعمت بريحه، مأله أي البيت املسك أفعم ويقال: مأل، أي فعم يروى وفغم: املمدوح.
ومخلخل فعم، وساعد ساقها، وغلظ خلقها استوى فعمة: وهي وفعومة فعامة املرأة

قال: فعم،

ُف��وَه��ا ��َدا ال��سَّ َط��ْع��ُم ُم��َق��بَّ��لُ��َه��ا َع��ذٌْب ُم��َؤزَُّرَه��ا وَْع��ٌث َم��ْخ��ل��خ��لُ��َه��ا َف��ْع��ٌم

من العسل، هو وقيل: سداة، واحدته: األخرض، البلح هنا: ها والسدا اللني. (الوعث:
سًدا.) تسدو النحل سدت قولهم:
غضبًا. مألته الرجل: وأفعمت

يكرتث وال أعداءه، يحتقر بقوته وثقته لشجاعته يقول: كحربها، كهيجاها: (75)
هو كان األمر وضيق الحال لشدة عابسة الوجوه كانت فإذا وشدتها، الحرب لهول

سواء. عنده وحربهم األعداء وصلح ضاحَكا، مبتسًما
دون من آلهة يعبد كمن لغريه خدمتهم يف الناس يقول: نفسه. بعبده: يعني (76)
دون خدمته عىل اقتصاري يف وأنا زور، امللوك من وغريه الحقيقة عىل امللك هو ألنه هللا؛
كأنهم غريه طاعة يف الذين الناس جني: ابن وعبارة به. يرشك وال هللا يوحد كمن غريه
فال به يرشكون ال هلل املوحدون كأنهم يطيعونه الذين وعبيده مختلفة، آلهة يعبدون
مختلفة. آلهة يعبدون كالذين الخدمة تلك تنفعه لم سواه يخدم ومن سواه، يرجون
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إليه، باملسري كافور األستاذ وكاتبه دمشق، إىل ورحل الدولة، سيف الطيب أبو وفارق
يمدحه فقال الدراهم، من آالًفا إليه وحمل عليه وخلع داًرا كافور له أخىل مرص ورد فلما

وثالثمائة: وأربعني ست سنة اآلخرة جمادى يف إياها وأنشده

أََم��اِن��يَ��ا1 يَ��ُك��نَّ أَْن اْل��َم��نَ��ايَ��ا َوَح��ْس��ُب َش��اِف��يَ��ا اْل��َم��ْوَت تَ��َرى أَْن َداءً ِب��َك َك��َف��ى
ُم��َداِج��يَ��ا2 َع��ُدوٍّا أَْو َف��أَْع��يَ��ا َص��ِدي��ًق��ا تَ��َرى أَْن تَ��َم��نَّ��يْ��َت ��ا َل��مَّ تَ��َم��نَّ��يْ��تَ��َه��ا
اْل��يَ��َم��اِن��يَ��ا3 اْل��ُح��َس��اَم نَّ تَ��ْس��تَ��ِع��دَّ َف��َال ب��ِذلَّ��ٍة تَ��ِع��ي��َش أَْن تَ��ْرَض��ى ُك��نْ��َت إِذَا
اْل��َم��ذَاِك��يَ��ا4 اْل��ِع��تَ��اَق تَ��ْس��تَ��ِج��ي��َدنَّ َوَال ِل��َغ��اَرٍة ال��رَِّم��اَح تَ��ْس��تَ��ِط��ي��َل��نَّ َوَال
َض��َواِريَ��ا5 تَ��ُك��وَن َح��تَّ��ى تُ��تَّ��َق��ى َوَال ال��طَّ��َوى ِم��َن اْل��َح��يَ��اءُ اْألُْس��َد يَ��نْ��َف��ُع َف��َم��ا
َواِف��يَ��ا6 أَنْ��َت َف��ُك��ْن اًرا َغ��دَّ َك��اَن َوَق��ْد نَ��أَى َم��ْن ُح��بِّ��َك َق��بْ��َل َق��ْل��ِب��ي َح��بَ��بْ��تُ��َك
َش��اِك��يَ��ا7 َرأَيْ��تُ��َك إِْن ُف��َؤاِدي َف��َل��ْس��َت بَ��ْع��َدُه يُ��ْش��ِك��ي��َك اْل��بَ��يْ��َن أَنَّ َوأَْع��َل��ُم
َج��َواِريَ��ا8 اْل��َغ��اِدِري��َن إِثْ��َر ُك��نَّ إِذَا ِب��َربِّ��َه��ا ُغ��ْدٌر اْل��َع��يْ��ِن ُدُم��وَع َف��ِإنَّ
بَ��اِق��يَ��ا9 اْل��َم��اُل َوَال َم��ْك��ُس��وبً��ا اْل��َح��ْم��ُد َف��َال اْألذَى ِم��َن َخ��َالًص��ا يُ��ْرَزْق َل��ْم اْل��ُج��وُد إِذَا
تَ��َس��اِخ��يَ��ا؟10 أَْم أَتَ��ى َم��ا َس��َخ��اءً أََك��اَن اْل��َف��تَ��ى َع��َل��ى تَ��ُدلُّ أَْخ��َالٌق َولِ��ل��نَّ��ْف��ِس
َج��اِزيَ��ا11 َل��يْ��َس َم��ْن اْل��ُودَّ تُ��ْص��ِف��ي َرأَيْ��تُ��َك ُربَّ��َم��ا اْل��َق��ْل��ُب أَيُّ��َه��ا اْش��ِت��يَ��اًق��ا أَِق��لَّ
بَ��اِك��يَ��ا12 اْل��َق��ْل��ِب ُم��وَج��َع َش��يْ��ِب��ي َل��َف��اَرْق��ُت ��بَ��ا ال��صِّ إَِل��ى َرَح��ْل��ُت َل��ْو أَلُ��وًف��ا ُخ��ِل��ْق��ُت
َواْل��َق��َواِف��يَ��ا13 َواْل��َه��َوى َونُ��ْص��ِح��ي َح��يَ��اِت��ي أََزْرتُ��ُه بَ��ْح��ًرا ِب��اْل��ُف��ْس��َط��اِط َوَل��ِك��نَّ
اْل��َع��َواِل��يَ��ا14 يَ��تَّ��ِب��ْع��َن ِخ��َف��اًف��ا َف��ِب��تْ��َن اْل��َق��نَ��ا آذَاِن��َه��ا بَ��يْ��َن َم��َدْدنَ��ا َوُج��ْرًدا
َح��َواِف��يَ��ا15 اْل��بُ��َزاِة َص��ْدَر ِب��ِه نَ��َق��ْش��َن ��َف��ا ال��صَّ َواَف��ِت ُك��لَّ��َم��ا ِب��أَيْ��ٍد تَ��َم��اَش��ى
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ِه��يَ��ا16 َك��َم��ا ��ُخ��وِص ال��شُّ بَ��ِع��ي��َداِت يَ��َريْ��َن ال��دَُّج��ى ِف��ي َص��َواِدَق ُس��وٍد ِم��ْن َوتَ��نْ��ُظ��ُر
تَ��نَ��اِديَ��ا17 ��ِم��ي��ِر ال��ضَّ ُم��نَ��اَج��اَة يَ��َخ��ْل��َن َس��َواِم��ًع��ا اْل��َخ��ِف��يِّ ِل��ْل��َج��ْرِس َوتَ��نْ��ِص��ُب
أََف��اِع��يَ��ا18 ِم��نْ��َه��ا اْألَْع��نَ��اِق َع��َل��ى َك��أَنَّ أَِع��نَّ��ًة ��بَ��اِح ال��صَّ ُف��ْرَس��اَن تُ��َج��اِذُب
َم��اِش��يَ��ا19 اْل��ِج��ْس��ِم ِف��ي اْل��َق��ْل��ُب َويَ��ِس��ي��ُر ِب��ِه َراِك��بً��ا ��ْرِج ال��سَّ ِف��ي اْل��ِج��ْس��ُم يَ��ِس��ي��ُر ِب��َع��ْزٍم
��َواِق��يَ��ا20 ال��سَّ اس��تَ��َق��لَّ اْل��بَ��ْح��َر َق��َص��َد َوَم��ْن َغ��يْ��ِرِه تَ��َواِرَك َك��اُف��وٍر َق��َواِص��َد
َوَم��آِق��يَ��ا21 َخ��ْل��َف��َه��ا بَ��يَ��اًض��ا َوَخ��لَّ��ْت َزَم��اِن��ِه َع��يْ��ِن إِنْ��َس��اَن ِب��نَ��ا َف��َج��اءَْت
َواْألَيَ��اِديَ��ا22 إِْح��َس��انَ��ُه ِع��نْ��َدُه��ْم نَ��َرى الَّ��ِذي إَِل��ى اْل��ُم��ْح��ِس��ِن��ي��َن َع��َل��يْ��َه��ا نَ��ُج��وَز
ال��تَّ��َالِق��يَ��ا23 ��ي نُ��َرجِّ إِالَّ َع��ْص��ِرِه إَِل��ى ُج��ُدوِدنَ��ا ُظ��ُه��وِر ِف��ي َس��َريْ��نَ��ا َم��ا َف��تً��ى
َع��ذَاِريَ��ا24 إِالَّ اْل��َف��ْع��َالِت يَ��ْف��َع��ُل َف��َم��ا َق��ْدُرُه اْل��َم��َك��اِرِم ُع��وِن َع��ْن ��َع تَ��َرفَّ
اْألََع��اِديَ��ا25 أَبَ��اَد ِم��نْ��ُه��ْم تَ��ِب��ْد َل��ْم َف��ِإْن ِب��لُ��ْط��ِف��ِه اْل��بُ��َغ��اِة َع��َداَواِت يُ��ِب��ي��ُد
َراِج��يَ��ا26 ُك��نْ��ُت الَّ��ِذي اْل��َوْق��ُت َوذَا إَِل��يْ��ِه تَ��اِئ��ًق��ا ُك��نْ��ُت الَّ��ِذي اْل��َوْج��ُه ذَا اْل��ِم��ْس��ِك أَبَ��ا
َص��اِديَ��ا27 اْل��َم��اءَ يَ��تْ��ُرُك َه��ِج��ي��ًرا َوُج��بْ��ُت ُدونَ��ُه ��نَ��اِخ��ي��َب َوال��شَّ اْل��َم��َرْوَرى َل��ِق��ي��ُت
اْل��َغ��َواِديَ��ا28 أََخ��صُّ َال َس��َح��اٍب َوُك��لَّ َوْح��َدُه اْل��ِم��ْس��ِك أَبَ��ا َال ِط��ي��ٍب ُك��لِّ أَبَ��ا
اْل��َم��َع��اِن��يَ��ا29 ِف��ي��َك ال��رَّْح��َم��ُن َج��َم��َع َوَق��ْد َف��اِخ��ٍر ُك��لُّ َواِح��ٍد ِب��َم��ْع��نً��ى يَ��ِدلُّ
اْل��َم��َع��اِل��يَ��ا30 نَ��َداَك ِف��ي تُ��ْع��ِط��ي َف��ِإنَّ��َك ِب��ال��نَّ��َدى اْل��َم��َع��اِل��َي ال��نَّ��اُس َك��َس��َب إِذَا
َواِل��يَ��ا31 ِل��ْل��ِع��َراَق��يْ��ِن َم��ْل��ًك��ا َف��يَ��ْرِج��َع َراِج��ٌل يَ��ُزوَرَك أَْن َك��ِث��ي��ٍر وََغ��يْ��ُر
َع��اِف��يَ��ا32 َج��اءَ الَّ��ِذي اْل��َف��ْرِد ِل��َس��اِئ��ِل��َك َغ��اِزيً��ا َج��اءَ الَّ��ِذي اْل��َج��يْ��َش تَ��َه��ُب َف��َق��ْد
َف��اِن��يَ��ا33 َوَح��اَش��اَك ِف��ي��َه��ا َم��ا ُك��لَّ يَ��َرى ُم��َج��رٍِّب اْح��ِت��َق��اَر نْ��يَ��ا ال��دُّ َوتَ��ْح��تَ��ِق��ُر
ال��نَّ��َواِص��يَ��ا34 أََش��بْ��َن ِب��أَيَّ��اٍم َوَل��ِك��ْن ِب��اْل��ُم��نَ��ى اْل��ُم��ْل��َك أَْدَرَك ��ن ِم��مَّ ُك��نْ��َت َوَم��ا
َم��َراِق��يَ��ا35 ��َم��اءِ ال��سَّ ِف��ي تَ��َراَه��ا َوأَنْ��َت َم��َس��اِع��يً��ا اْل��ِب��َالِد ِف��ي تَ��َراَه��ا ِع��َداَك
َص��اِف��يَ��ا36 اْل��َج��وَّ تَ��َرى أَْن َص��اٍف َغ��يْ��َر تَ��َرى َك��أَنَّ��َم��ا اْل��َع��َج��اِج ُك��ْدَر َل��َه��ا َل��ِب��ْس��َت
َراِض��يَ��ا37 َويَ��ثْ��ِن��ي��َك َغ��ْض��بَ��انً��ا يُ��َؤدِّي��َك َس��اِب��ٍح أَْج��َرَد ُك��لَّ إَل��يْ��َه��ا َوُق��ْدَت
نَ��اِه��يَ��ا38 ُك��نْ��َت َل��ْو اْس��تَ��ثْ��نَ��يْ��َت إِذَا َويَ��ْع��ِص��ي آِم��ًرا يُ��ِط��ي��ُع��َك َم��اٍض َوُم��ْخ��تَ��َرٍط
َس��اِق��يَ��ا39 اْل��َخ��يْ��َل إِي��َراِدِه ِف��ي َويَ��ْرَض��اَك َواِرًدا تَ��ْرَض��اُه ِع��ْش��ِري��َن ِذي َوأَْس��َم��َر
َف��يَ��اِف��يَ��ا40 إَِل��يْ��َه��ا َج��اَس��ْت َق��ْد اْألَْرِض ِم��َن َع��َم��اِئ��ًرا تَ��ُج��وُس انْ��َف��كَّ��ْت َم��ا َك��تَ��اِئ��َب
َواْل��َم��َغ��اِن��يَ��ا41 َه��اَم��اِت��ِه��ْم َس��نَ��اِب��ُك��َه��ا َف��بَ��اَش��َرْت اْل��ُم��لُ��وِك ُدوَر ِب��َه��ا َغ��َزْوَت
ثَ��اِن��يَ��ا42 اْألَِس��نَّ��َة تَ��ْغ��َش��ى أَْن َوتَ��أَنَ��ُف أَوًَّال اْألَِس��نَّ��َة تَ��ْغ��َش��ى الَّ��ِذي َوأَنْ��َت
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ال��تَّ��َس��اِويَ��ا43 تُ��ِزي��ُل َك��فٍّ ِف��ي َف��َس��يْ��ُف��َك َك��ِري��َه��ٍة َس��يْ��َف��ْي بَ��يْ��َن َس��وَّْت اْل��ِه��نْ��ُد إِذَا
َوَم��اِل��يَ��ا44 َونَ��ْف��ِس��ي نَ��ْس��ِل��ي أَِخ��ي ابْ��َن ِف��َدى ِل��نَ��ْس��ِل��ِه: رَآَك َل��ْو َس��اٍم َق��ْوِل َوِم��ْن
ال��تَّ��نَ��اِه��يَ��ا45 إِالَّ تَ��ْرَض َل��ْم َل��ُه َونَ��ْف��ٌس َربُّ��ُه أَْق��َص��اُه اْألُْس��تَ��اذَ بَ��لَّ��َغ َم��ًدى
َواِع��يَ��ا46 ال��دَّ ال��نُّ��ُف��وَس ال��نَّ��اُس َخ��اَل��َف َوَق��ْد َواْل��ُع��َال اْل��َم��ْج��ِد إَِل��ى َف��َل��بَّ��اَه��ا َدَع��تْ��ُه
نَ��اِئ��يَ��ا47 ال��تَّ��َك��رُُّم يُ��ْدِن��ي��ِه َك��اَن َوإِْن يَ��َرْونَ��ُه اْل��َع��اَل��ِم��ي��َن َف��ْوَق َف��أَْص��بَ��َح

فلبس ونهض األسود، إليه وابتسم القصيدة، هذه إنشاده بعد كافور عىل ودخل
يهجوه: فقال وقبًحا، برجليه شقوًقا الطيب أبو فرأى نعًال

َراِض��يَ��ا48 َع��نْ��َك َوَال نَ��ْف��ِس��ي َع��ْن أَنَ��ا َوَم��ا َخ��اِف��يَ��ا ال��نَّ��ْف��ُس أَْخ��َف��ِت َل��ْو ال��رَِّض��ا أُِري��َك
َم��َخ��اِزيَ��ا؟!49 أَْم ِل��ي لُ��ح��َت أََش��ْخ��ًص��ا َوُج��بْ��نً��ا؟ ��ًة َوِخ��سَّ وََغ��ْدًرا َوإِْخ��َالًف��ا أََم��يْ��نً��ا
َرَج��اِئ��يَ��ا50 ِم��ْن َض��اِح��ٌك إِالَّ أَنَ��ا َوَم��ا َوِغ��بْ��َط��ًة َرَج��اءً ابْ��ِت��َس��اَم��اِت��ي تَ��ُظ��نُّ
َح��اِف��يَ��ا51 ُك��نْ��َت إِذَا نَ��ْع��ٍل ذَا َرأَيْ��تُ��َك إِنَّ��ِن��ي ال��نَّ��ْع��ِل ِف��ي ِرْج��َالَك َوتُ��ْع��ِج��بُ��ِن��ي
َص��اِف��يَ��ا؟!52 أَبْ��يَ��َض َص��اَر َق��ْد أَْم اْل��َج��ْه��ِل ِم��َن أَْس��َوٌد أََل��ْونُ��َك تَ��ْدِري َال َوإِنَّ��َك
َع��اِريَ��ا53 ال��زَّيْ��ِت ِم��َن ثَ��ْوٍب ِف��ي َوَم��ْش��يَ��َك ��ُه َش��قَّ َك��ْع��ِب��َك تَ��ْخ��ِي��ي��ُط َويُ��ذِْك��ُرنِ��ي
َه��اِج��يَ��ا54 َل��َك ِب��ِه ِس��رِّي ِف��ي ُك��نْ��ُت ِب��َم��ا َم��اِدًح��ا ِج��ئْ��تُ��َك ال��نَّ��اِس ُف��ُض��وُل َوَل��ْوَال
َغ��اِل��يَ��ا55 َه��ْج��ُوَك ِب��اْإلِنْ��َش��اِد َك��اَن َوإِْن ُم��نْ��ِش��ٌد أَنَ��ا ِب��َم��ا َم��ْس��ُروًرا َف��أَْص��بَ��ْح��َت
اْل��َم��َالِه��يَ��ا56 ِم��ْش��َف��َريْ��َك ِب��َل��ْح��ِظ��ي أََف��ْدُت َف��ِإنَّ��ِن��ي أََف��ْدَت َخ��يْ��ًرا َال ُك��نْ��َت َف��ِإْن
اْل��بَ��َواِك��يَ��ا57 اْل��ِح��َداِد َربَّ��اِت ِل��يُ��ْض��ِح��َك بَ��ِع��ي��َدٍة ِب��َالٍد ِم��ْن يُ��ْؤتَ��ى َوِم��ثْ��لُ��َك

وتوفيقه هللا بعون والرشح الديوان تم

هوامش

نحو الفاعل يف تزاد كما املفعول يف هنا ها زيدت والباء كفاك. معناه بك: كفى (1)
تتمناه، الذي اليشء أمنية، جمع واألماني: كفى. فاعل ترى: وأن تمييز، وداء: باهلل، كفى
املوت رؤيتك داء كفاك نفسه: مخاطبًا — يقول لغة، وتخفيفها التشديد فيها واألصل
وإن الشدة، غاية فذلك — املوت — املنية تتمنى أن إىل الحال بك أفضت إذا أي شافيًا،
الخطوب، وفاقرة البلية، غاية فهي أمنية صارت إذا واملنية األدواء، أقىس املوت شفاؤه داء

املوت. معه تتمنى ما الزمان أذية من كفاك واملعنى:
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للعداوة، الساتر املداري واملداجي: أعجزه. األمر: وأعياه املنايا. أي تمنيتها: (2)
الظفر حاولت ملا — املوت — املنية تمنيت يقول: الظلمة. أي الدجى: من واشتقاقه
والعدو املصايف الصديق عدم وعند به، تظفر فلم مداٍج عدو أو فأعجزك مصاٍف بصديق
هذا الواحدي: قال البقاء. معها يصعب اليأس من حالة ألنها املنية؛ املرء يتمنى املداجي

األول. البيت يف املذكور الداء تفسري
املنسوب واليماني: القاطع. السيف والحسام: له. عدة يتخذه أن حاول استعده: (3)
أن رضيت فإذا الذل. به لريفع السيف يتخذ إنما نفسه: مخاطبًا — يقول اليمن. إىل
موضع النهي استعمل جني: ابن قال تعده؟ اليماني بالسيف تصنع فما ذليًال تعيش

قوله: يف غريه استعمله الذي االستفهام

تَ��َع��رََّض��ا؟! َم��ْن ِب��ِه أَْض��ِرْب َل��ْم أَنَ��ا إِذَا َونِ��َج��اَدُه َج��ْف��نَ��ُه َح��ْم��ِل��ي َط��اَل ِف��ِل��ْم

الكريمة. الخيل والعتاق: والجيد. الطويل اختيار بمعنى واالستجادة االستطالة (4)
للغارة الطويلة الرماح تتخذن وال يقول: أسنانها. تمت قد التي القرح الخيل واملذاكي:
الذل. لنفي تتخذ إنما هذه ألن ذيًال؛ تعيش أن رضيت إذا أي الكرام، الخيل تتخذن وال
ولم به ولهج تعوده بالصيد: الكلب ورضى تحذر، وتتقي: الجوع، الطوى: (5)
— للحم — له أن أراد الخمر. كرضاوة رضاوة للحم إن عمر: عن وروي عنه، يصرب يكد
النفقة يف أرسف الخمر اعتاد من أن وذلك شاربها، مع الخمر كعادة ألكله طالبة عادة
املرسف باب يف فدخل عنه يصرب يكد لم اللحم اعتاد من وكذلك رشبها، عىل حرًصا
(التجليح: والتجليح الوقاحة عىل حث البيت وهذا اإلرساف، عن هللا نهى وقد نفقته يف
إذا األسد إن يقول: باألسد، املثل رضب وقد وامليض) األمر يف والتصميم الشديد، اإلقدام
إذا ويتقى يهاب وإنما مهيب، غري جائًعا وبقي حياؤه يجِد لم يصد ولم حياء عرينه لزم

الصيد. عىل حريًصا مفرتًسا ضاريًا كان
بعد الذي هذا أنت تحب أن قبل أحببتك لقلبه: يقول بعد. ونأى: منادى، قلبي: (6)
مشتاًقا تكن ال أي أنت، به تغدر فال غداًرا كان وقد — الدولة بسيف يعرض — عنا
عىل قلبه يعاتب جني: ابن وقال يل. تف لم الغدار أحببت إن فإنك أي له، محبٍّا وال إليه
فهو — بالكرس — يحبه حبه يقال: أحببت، يف لغة و«حببت» هذا، فارقه. من إىل حنينه
إال — بالكرس — تفعل املضاعف يف يأتي ال ألنه شاذ؛ وهذا الجوهري: قال محبوب،
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هذا يكون أن بعضهم وأنكر الحرف، هذا عدا ما متعديًا كان إذا بالضم يفعل ويرشكه
النهشيل: شجاع بن غيالن قول وهو لفصيح، البيت

أَْرَف��ُق ِب��اْل��َج��اِر اْل��َج��اَر أَنَّ َوأَْع��َل��ُم تَ��ْم��ِرِه أَْج��ِل ِم��ْن َم��ْرَواَن أَبَ��ا أُِح��بُّ
َوَم��ْش��ِرُق أَْدنَ��ى ِم��نْ��ُه ِع��يَ��اٌض َوَك��اَن َح��بَ��بْ��تُ��ُه َم��ا تَ��ْم��ُرُه َل��ْوَال َف��أُْق��ِس��ُم

غريه: رواه وقد املربد العباس أبي رواية هي ومرشق: أدنى منه عياض (وكان

وُم��ش��ِرق ع��ب��ي��د م��ن أدن��ى ك��ان وال

إقواء.) فيه فيكون
عىل محب قيل: وقد قياس، غري عىل محبوب وهو محب فهو أحبه األكثر فإن وبعد،

عنرتة: قال الشعر يف شاذٍّا املحب جاء وقد األزهري: قال القياس،

اْل��ُم��ْك��َرِم اْل��ُم��َح��بِّ ِب��َم��نْ��زَل��ة ِم��نِّ��ي َغ��يْ��َرُه تَ��ُظ��نِّ��ي َف��َال نَ��َزْل��ِت َوَل��َق��ْد

وأشكيته الشكوى، إىل يحوجه فعًال به فعلت إذا فالنًا: وأشكيت البعد. البني: (7)
السري أتعبها قد إبًال يصف الراجز قال األضداد، من فهو شكواه، وأزلت أعتبته إذا أيًضا:
من غلبها ما وشكواها نشكيها، فال إلينا وتشكي أخرى، وتمدها تارة أعناقها تلوي فهي

قال: كالمها، مقام ذلك فيقوم والهزال الحال سوء

نُ��ْش��ك��ي��َه��ا أَنَّ��نَ��ا َل��ْو َوتَ��ْش��تَ��ك��ي تَ��ثْ��ن��ي��َه��ا أَْو ِب��اْألْع��نَ��اِق تَ��ُم��دُّ
تُ��ْج��ِف��ي��ه��ا ق��ل��م��ا َح��واي��ا َم��سَّ

تجفيها: وقلما يركب. ثم البعري سنام حول يحوى كساء وهي حوية، جمع (الحوايا:
رفعته إذا وأجفيته الفرس ظهر عن الرسج جفا يقال: ظهرها، عن الحوية ترفع قلما أي

عنه.)
إن فقال: هدده، ثم إياه. إللفك فراقه تشكو أنك اعلم لقلبه: يقول األول. هنا واملراد

منك. تربأت فراقه شكوت
وإثر: صاحبها. وربها: لغة. وإسكانها الدال، بضم وأصله غدور. جمع غدر: (8)
عىل الدموع جرت إذا يقول: الظاعنني. يروى: والغادرين، الظرفية. عىل نصبه إثر، يف أي
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يبكى أن الغادر حق من ليس ألنه — صاحبها أي — بربها غادرة كانت الغادرين فراق
الدموع. بصاحب غدر الوفاء ذلك كان له وفاء إثره يف الدموع جرت فإذا فراقه، عىل

لغادر. تفي أن ينبغي ال يريد
يحصل لم — باألذى املراد وهو — به املن من الجود يتخلص لم إذا يقول: (9)
فاملانُّ الحمد، يبطل — املن أي — واألذى الجود، به يذهب املال ألن املال؛ يبَق ولم الحمد
تُبِْطلُوا ﴿َال تعاىل: قوله إىل ينظر املعنى هذا وكأن مأجور، وال محمود غري يعطي بما
كما خربها نصب ثم ومن «ليس» عمل عاملة البيت يف و«ال» َواْألَذَٰى﴾. ِباْلَمنِّ َصَدَقاِتُكم

مالك: بن سعد بيت يف

بَ��راُح ال َق��يْ��ٍس ابْ��ُن ف��أن��ا ن��ي��ران��ه��ا ع��ن ص��دَّ م��ن

تقدمت وقد «الحماسة»، يف مذكورة أبيات من والبيت جاهيل، شاعر مالك بن (سعد
تفسريها.) مع الرشح هذا يف

الفتى، من اشتمال بدل إلخ: … سخاء أكان وقوله: السخاء: تكلف التساخي: (10)
وأخر فقدم بالهمزة، االستفهام حكم من هو ما عىل كان، أسخاء يقول: أن الوجه وكان
سخاء يسخو سخا يقال: اللحياني: قال الجود، السخاوة: وكذا والسخاء الوزن. لرضورة

كلثوم: بن عمرو وقول الجوهري: قال وسخوة. سخاء وسخي وسخًوا

َس��ِخ��ي��نً��ا خ��اَل��َط��ه��ا اْل��َم��اءُ َم��ا إِذَا ِف��ي��ه��ا اْل��ُح��صَّ َك��أَنَّ ُم��َش��ْع��َش��َع��ًة

أسلفنا وقد عمرو معلقة من والبيت الحال، عىل نصب السخونة، من سخينًا (وقيل:
رشحه.)

أم هو أطبع جوده فيعرف عليه تدل اإلنسان أخالق إن يقول: بأموالنا. جدنا أي
العكربي: قال به. يرصح ولم العتب إفراط من قلبه يف عما جمجم جني: ابن قال تطبع؟
الريح من انقالبًا أشد مطبوعة غري تأتي التي األفعال تغري الحكيم: قول من وهذا

الهبوب.
ليس من تحب فإنك فارقته، من إىل تشتْق ال لقلبه: يقول تخلص. تصفي: (11)

البحرتي: قال كما بالحب، يجازيك
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يُ��َج��اِزي��ِن��ي َال َم��ن َوأَْق��َرْض��تُ��ُه َع��نِّ��ي َص��اِئ��نَ��ُه اْل��ُودِّ َص��َف��اءَ َح��بَ��ْوُت َل��َق��ْد

االشتياق، عن النهي به أراد أنه إال اإلقالل من أمًرا كان وإن اشتياًقا أقل فقوله:
التضعيف، مع للخفة طلبًا فالفتح وكرسها: الالم فتح أقل يف ويجوز هذا، تقليله. ال

الكرسة. الكرسة فأتبع القاف كرسة ألجل والكرس
اإللف، صحة يف رأس البيت هذا الواحدي: قال رجعت. بعضهم رواها رحلت: (12)
لبكيت الصبا إىل شيبي فارقت لو يقول: وهو الشيب مفارقة يتمنى أحد كل أن وذلك
فارق أنه عىل ودليل قبله، ملا رشح هذا جني: ابن قال ألوًفا، خلقت إذ إياه؛ إللفي عليه
حياة خري وهو الصبا إىل برحييل الذميم الشيب فارقت لو أي كالشيب: جعله ألنه ا؛ ذامٍّ

لعيني. مبكيًا لقلبي موجًعا الفراق ذلك لكان اإلنسان
لغات: وفيه الشعر، من البيت وأصله قديًما، مرص مدينة اسم الفسطاط: (13)
مفعول والهاء زار تعدية وأزرته: فيهن. لغة الفاء وكرس وفستاط، وفستاط فسطاط
يف ولكن يقول: القصائد. والقوايف: إخاليص. ونصحي: أول. مفعول وحياتي مقدم ثاٍن
التي املحامد من فيه ملا إلفي، فراق عيلَّ هون قد — كافوًرا يعني — بحًرا الفسطاط
نصحي إليه وحملت عنده، أيامي باقي لقضاء أي بحياتي؛ فزرته فارقته، من تنسيني
حال أي يف يصحبه ملا ألوف أنه األول البيت يف ذكر الواحدي: وعبارة وشعري. ومودتي
مرص قصدت األلفة من الحالة هذه عىل لكني فقال: استثنى ثم مكروهة، كانت وإن

كالبحر. هناك جواد زيارة عىل والشعر والنصح هواي وحملت
الخيل. يف يمدح مما وهو الشعر قصار خيًال يريد حياتي، عىل عطف جرًدا: (14)
وأزرته يقول: السنان. ييل مما الرمح صدر وهي عالية جمع والعوايل: الرماح. والقنا:
األخيلية: ليىل قالت كما سريها، يف الرماح عوايل تتبع فباتت آذانها بني رماحنا مددنا خيًال

اْل��َع��َواِل��ي َش��بَ��ا ِب��اْل��ُخ��ُدوِد تُ��ب��اِري ُق��بْ��ًال اْل��َخ��يْ��َل َرأَيْ��َت أَْن ��ا َوَل��مَّ

أبي بن فائض يف ليىل قالته البيت وهذا أنفه، طرف إىل ينظر كأنه الذي (األقبل:
وبعده: قتل، يوم توبة عن فر قد وكان عقيل

ال��ظِّ��َالِل َع��ِن اْألََزبُّ َص��دَّ َك��َم��ا َع��نْ��ُه َوَص��َدْدَت ِوَص��اَل��ُه نَ��ِس��ي��َت
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ينبت ألنه نفوًرا؛ األزب يكون وال والعينني، والحاجبني الذراعني شعر الكثري األزب
نفر.) الريح رضبته فإذا شعريات حاجبيه عىل

والبزاة: الصخر، والصفا: تتماىش. أي — التاءين إحدى بحذف — تماىش (15)
وطئت إذا بأيٍد تميش الجرد هذه إن يقول: حاف. جمع حال، وحوافيا: باٍز. جمع
بالشدة حوافرها وصف يف مبالغة حوايف وجعلها البزاة، صدور مثل فيها أثرت الحجارة
الراجز: قول من منقول وهذا بحوافرها، الصخور يف تؤثر نعاٍل بال أنها يعني: والصالبة،

اْل��ُم��َف��لَّ��ِق َك��ال��َع��نْ��بَ��ِر َح��َواِف��ًرا ��بَّ��ِق ال��سُّ أََم��اَم ال��رَّْك��ِض ف��ي يَ��ْرَف��ْع��َن
ال��زُّرَِّق ُص��ُدوِر ��ْخ��ِر ال��صَّ ف��ي يَ��نْ��ُق��ْش��َن

والباشق.] البازي بني طائر وقيل: البازي، [الزرق:
تريها وصوادق: سود. عيون من أي سود: ومن وينظرن. تروى: وتنظر، (16)
األشباح ترى إنها يقول: الليل. ظلمة وهي دجية، جمع والدجى: حقيقتها. عىل األشياء
النظر، بحدة توصف والخيل الليل، ظلمة يف — نظرها لصدق — هي كما عنها البعيدة
سود عيون من الجرد هذه وتنظر الرشاح: وعبارة غلس. يف فرس من أبرص قالوا: ولذلك
بخالف وذلك القرب من كهيئته البعيد الشخص فرتى الليل ظلمة يف تنظر فيما صوادق

عينه. يف صغر شيئًا بعيد من أبرص إذا الشخص ألن العادة؛
يحسبن. ويخلن: سامعة. جمع آذانًا، أي وسوامًعا: الخفي. الصوت الجرس: (17)
بحدة يصفها بعًضا. القوم بعض ينادي أن والتنادي: الخفي. والحديث الرسار واملناجاة:
حتى سمعها حس ويصدق يقول: النظر. بحدة السابق البيت يف وصفها كما السمع
اآلذان تلك تكاد — بيشء أحست إذا كعادتها — آذانًا له فتنصب الخفي الصوت تسمع

آذانها. حس لحدة كاملناداة، عندها فكأنه ضمريه، اإلنسان به يناجي ما تسمع
الصبح وقت عادة تقع الغارة أن وذلك الغارة؛ فرسان الصباح: بفرسان يريد (18)
اللجام، سري عنان؛ جمع واألعنة: للغارة. اسًما الصباح فصار الناس، يكون ما أغفل
— والنشاط القوة من فيها ملا — الخيل هذه إن يقول: «تجاذب». ل ثاٍن مفعول وهي
من منقول وهذا بالحيات، وامتدادها طولها يف أعنتها شبه ثم أعنتها، فرسانها تجاذب

ناقة: يصف الرمة ذي قول
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ُم��ْط��ِرُق ال��ذَِّراَع��يْ��ِن يُ��ْس��َرى َل��َدى ُش��َج��اٌع ِزَم��اَم��َه��ا َك��أَنَّ أَْس��َف��اٍر َرِج��ي��َع��ُة

والشجاع: الكال. وهو سفر إىل سفر من رجعته ما اإلبل: من والرجيع (الرجيعة
األفعى.)

يقول: بالعزم أي وبه: ذلك. ونحو بعزم رسنا أي بمحذوف: متعلق بعزم (19)
مقيم وهو القلب وكأن الرسج، يسبق الرسج يف مقيم وهو الجسم كأن قوي بعزم رسنا
القلب يكاد العزم لقوة جني: ابن وعبارة السري. عىل العزم لقوة الجسم يسبق الجسم يف

تمام: ألبي معناه ويف صاحبه، مات ملا الحقيقة يف تحرك ولو موضعه، عن يتحرك

َق��َدَم��ا نَ��ْح��َوُه��ْم ��ي تُ��َم��شِّ َرأَْوَك ��ا َل��مَّ ُص��ُدوِرِه��ِم ف��ي أُنَ��اٍس ُق��لُ��وُب َم��َش��ْت

تراهم أال املهلكة. الشدة موضع يف القلب تحرك ذكر ألنه أسلم؛ تمام أبي وطريق
يف قلبه سار رسجه يف الفارس سار إذا عزمنا لقوة واملعنى: فمات. قلبه انخلع يقولون:

جسده. يف ماٍش قلبه فكأن فؤاده، وتيقظ ذكاءه يعني جسمه؛
يقول: الصغري. النهري وهي ساقية، جمع والسواقي: الجرد. من حال قواصد: (20)
قول من وهذا كالساقية، وغريه كالبحر ألنه امللوك؛ من غريه وتركنا كافوًرا بها قصدنا

البحرتي:

اْح��ِت��َف��ال��ِه ِع��نْ��َد ال��ن��ي��ِل ِوْرَد َف��َح��اَوْل��ُت َم��ْوِرًدا ِل��َي ��َرى ال��صَّ َرنْ��ِق ف��ي أََر َوَل��ْم

الويل! له قال: هذا املتنبي بيت سمع ملا الدولة سيف أن روي نهر.» «الرصى:
أبان فلقد هذا قصد املتنبي كان وإذا العكربي: قال بحًرا. األسود وجعل ساقية جعلني
— حمدان بن عيل أعطاه ما أحد يعطه فلم خلًقا مدح ألنه مروءة؛ وقلة عهد نقض عن
عالم تغلب سادات من عربي ألنه وفضله؛ رشفه له من فيهم كان وال — الدولة سيف

الحسني. الكويف هللا عبد بن محمد إال والحسب الرشف يف مثله يمدح ولم بالشعر،
مأق جمع واملآقي: السواد. يف يرى الذي املثال وهو ناظرها، العني: إنسان (21)
الواحدي: قال األذن. ييل مما طرفها واللحاظ: األنف. ييل مما العني طرف واملوق: واملأق
وأبنائه، الدهر من املقصود املعنى هو وأنه لونه، سواد عن كناية الزمان عني إنسان جعله
جفون حوله وما العني سواد يف البرص فإن إليهم بأحد حاجة ال فضول سواه من وأن
يف به ينتفع ال ألنه العني؛ ببياض الناس شبه التربيزي: وعبارة فيها. معنى ال ومآق
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معناه يف البيت وهذا جني: ابن قال فيه. الخاصية ألن العني؛ إنسان كافوًرا وجعل النظر،
الرومي: ابن قول

َواْل��َح��َدِق اْل��ُق��لُ��وِب َح��بِّ ِص��بْ��َغ��َة ُص��ِب��َغ��ْت أَنَّ��َه��ا ال��ُح��بَّ أَْك��َس��بَ��َه��ا

فيها: يقول حسناء، سوداء وصف يف الرومي البن جيدة أبيات (من

بَ��َه��ق وال ك��ل��ف��ة وال ـ��ر ال��ش��ق��ـ ب��رص إل��ى ت��ن��ت��س��ب ل��م َس��وداء
ال��ع��رق ال��خ��ب��ائ��ث ال��ش��ف��اه ـ��ح ال��ق��ل��ـ وال األك��ف ال��ع��بَّ��س م��ن ل��ي��س��ت
ال��ش��ب��ق م��ي��ت ب��ال��دل ت��ن��ش��ر ن��اع��م��ة ال��م��ل��وك ب��ن��ات م��ن ب��ل

األبيات.) آخر إىل
ابن قول البياض عىل السواد به فضل ما بديع فمن باليشء، يذكر اليشء وألن

قالقس:

اْل��َك��اُف��وُر ِع��نْ��َدَه��ا اْل��ِم��ْس��َك نَ��اَف��َس َم��ْع��نً��ى بَ��يْ��َض��اءُ َوْه��َي َس��ْوَداءَ ُربَّ
نُ��وُر ُه��َو َوإنَّ��َم��ا َس��َواًدا ِظ��ُر ال��نَّ��ا يَ��ْح��َس��بُ��ُه ال��ُع��يُ��وِن َح��بِّ ِم��ثْ��َل

فارجع وترصيفه اللغات من فيه وما املوق عىل الكالم يف التوسع أردت وإذا هذا،
العرب». «لسان إىل

باملحسنني يريد ولعله النعم. واأليادي: الخيل. أي وعليها: نتخطى. نجوز: (22)
الذي إىل إلينا أحسنوا الذين عليها نتخطى الخيل هذه يقول: وعشريته. الدولة سيف
عىل يؤخذ مما هذا ومثل فوقهم. أنه يريد كافوًرا، يعني عليهم، وينعم إليهم يحسن
قومه وال الدولة سيف عىل لألسود يكن لم أنه فضًال وفائه عدم عىل يدل إذ املتنبي؛
إحسانه عليهم نرى األسود والية يف أناًسا عليها نتخطى أراد: إنما بعضهم: وقال إحسان.

قال: أنه ولو — وعطاياه خلعه —

واألي��ادي��ا إح��س��ان��ه��م ع��ن��ده ن��رى
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وإحسانهم إنعامهم عنده نرى الذي إىل وعشريته الدولة سيف نتخطى معنى عىل
غناء يغني وحده هو إحسانه أن أي الجميع: إحسان عنده نرى أي يقصدهم، من إىل

معسوًال. الشعر باب يف ولكان مقبوًال يكون أن عىس لكان — مجتمعني إحسانهم
فرصفه مرجني، تقديره الحال: موضع يف ونرجي. مطلًقا. السري هنا: الرسى (23)
يف ينتقل كان حني قديم، مذ لقاءه يرجو كان أنه يريد الواحدي: قال االستقبال. إىل
جعلها ألنه ظهوًرا؛ لها واستعار الحظوظ بالجدود: مراده بعضهم: وقال آبائه، أصالب
ما يقول: كأنه الدابة ظهر من أخذًا أو األرض، ظهر عىل يرسي كما فيه يرسي مكانًا
نلقاه أن نرجو ونحن إال ملكه عرص إىل انتهينا حتى املاضية حظوظنا مسافات قطعنا
موضع يف يكون أن يجوز العكربي: قال و«فتى» هذا، إليه. طريًقا املسافات تلك ونجعل
ويجوز الذي»، «هو بتقدير رفع موضع يف يكون أن ويجوز الذي، إىل قوله: من بدل جر

فتًى. نقصد أو زمانه، عني إنسان قوله: من بدل نصب موضع يف يكون أن
البكر فوق السنني بني التي وهي البكر، خالف وهي عوان، جمع العون: (24)
والعذارى: للرضورة. عينها وسكن الفعل من املرة فعلة، جمع والفعالت: الفارض. ودون
املكرمات يف يفعل أن من قدًرا أجل هو يقول: بعل. يمسها لم التي البكر عذراء؛ جمع

أيًضا: قال كما واخرتاًعا، ابتداًعا باملكارم أتى وإنما إليه، سبق قد فعًال

َوتَ��بْ��تَ��ِدُع تَ��أِْت��ي َم��ا تَ��ْخ��لُ��ُق َوأَنْ��َت َغ��يْ��ِرِه��ِم آثَ��اِر َع��َل��ى اْل��ِك��َراُم يَ��ْم��ِش��ي

وتلطفه برفقه األعداء سخائم يسل يقول: املعتدي. وهو باٍغ، جمع البغاة: (25)
وأهلكهم. أبادهم وعداوتهم أحقادهم تذهب لم فإن لهم

مبتدأ وهو إشارة — الشطرين يف — وذا لسواده، كافور كنية املسك: أبو (26)
كنت الذي الوجه هو أراه الذي وجهك يقول: واشتاق. نزع إليه: وتاق بعده، ما خربه
وقت يعني إدراكه؛ أرجو كنت الذي الوقت هو فيه أنا الذي الوقت وهذا إليه، أشتاق

لقائه.
شنخوب جمع والشناخيب: الواسعة. الفالة وهي املراورة، جمع املرورى: (27)
شناخيب الجوهري: وقال ناتئة، حجارة وفيها املرشفة، الجبل ناحية وهي وشنخاب،
يذكر العطشان، والصادي: النهار. نصف حر والهجري: قطعت. وجبت: رءوسه. الجبل:
ال واملاء املاء، تيبس التي الهواجر حر من قاىس وما إليه، الطريق يف التعب من لقي ما
ينقلب مما هذا جني: ابن قال به. فحسبك املاء عطش وإذا مبالغة، لكنه صاديًا يكون
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وغلظها، مشافره عظم يريد فكأنه الشدة، من ذكر ما الوجه هذا ودون دونه ألن هجاء؛
قوله ويؤكده األسد، مثل أي األسد؛ دونه لتلقني فالنا لقيت لنئ كقولك: وقبحه، ووجهه

هذا. من شعر له يسلم وقلما البيت»، … مشفره «وأسود هجاه: ملا
كل عىل عطًفا تجره أن ولك سحاب. كل ويا أي «أبا» عىل عطف سحاب: كل (28)
صباًحا. تنترش التي السحابة وهي غادية جمع والغوادي: سحاب. كل أبا ويا أي األول:
ودالًال إدالًال بصحبته عليك يدل وفالن عليه، فأفرط بمحبته وثق عليه: أدل (29)
فخر ذي كل يقول: بجمالها. الكبري الشيخ عىل الشابة تدل كما عليك، يجرتئ أي ودالة؛
أبو قال كما واملفاخر. املناقب جميع لك هللا جمع فقد أنت أما واحدة، بمنقبة يفخر إنما

نواس:

اْل��َم��َع��اِن��ي َج��ِم��ي��َع َح��َوى َش��ْيءٌ أَنْ��َت َك��أَنَّ��َم��ا

غريض. وعرف املتنبي وضحك ضحكت البيت هذا إىل وصلت ملا جني: ابن قال
من تعيل وأنت بالجود، والرشف العلو له ليحصل الجواد يجود إنما يقول: (30)
تمام: أبو قال كما محله. ويعىل رشًفا اآلخذ يكسب منك فاألخذ بعطائك، وترشفه تعطيه

َش��َرًف��ا يَ��ْج��تَ��ِن��ي ُس��َؤاًال َرأَيْ��ُت َح��تَّ��ى َزَم��نً��ا أَْع��ُج��وبَ��ًة ُم��نْ��تَ��ِظ��ًرا ِزل��ُت َم��ا

واألمور الواليات يهب أنه املعايل» «تعطي بقوله: يريد أن ويجوز الواحدي: قال
البحرتي: قال كما عطاياه، من فاملعايل الناس، بها يرشف التي

اْل��َم��ْوُه��وِب نَ��يْ��ل��ِه ِف��ي اْل��ُع��َال يَ��َه��ُب َف��إنَّ��ُه اْل��ُم��ْج��تَ��ُدوَن اْج��تَ��َداُه َوإذَا

يحيلها أن ويحاول كافور، يف املتنبي بمدائح الظن ييسء وكان — جني ابن وقال
كسب لك اتفق إذا يريد: قلبه، يمكن مما وهذا آخذه، محل يعيل عطاؤك املعنى: هجاءً:
تدبريها، يحسن من إىل سلمتها قد فكأنك تدبريها، تحسن ال ألنك منها؛ انسلخت معالة

عنده. تقيم فهي
رجله عىل املايش والراجل: بعده. املتأول املصدر عن مقدم خرب كثري: غري (31)
عراق املراد وقيل: والبرصة، الكوفة والعراقان: بكرسها، ملك تخفيف الالم بسكون وامللك
املعايل كسب منك استفاد رآك من أن ظاهره هذا جني: ابن قال العجم. وعراق العرب
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أن ذرعه ضاق — العلو هذا إىل رصت وقد — النقص من بك ما عىل رآك من أن وباطنه
يستكثر ال راجل رآك إذا وكذلك املكارم، كسب إىل ذلك يتجاوز ال وأن بلغته، عما يقرص
يأبى وهكذا هذا، بلغت وقد دونك أحد يوجد ال ألنه العراقني؛ عىل واليًا يرجع أن لنفسه
املدح يحيل وأن باطنًا كافوًرا به يمدح الذي املتنبي، شعر لظاهر يجعل أن إال جني ابن
وابن مقصده، ذلك يكون أن دهاء هو من وهو الطيب أبي مثل عىل ببعيد وليس هجاء،

وبمراميه. به الناس أدرى جني
لسائل فوهبته أخذته جيش غزاك إذا يقول: العفاة. واحد السائل، العايف: (32)

والجود. بالشجاعة يصفه يسألك، أتاك واحد
األمور جربته الذي وبالفتح وعرفها، األمور جرب قد الذي بالكرس: املجرب (33)
تحتقر أنت يقول: لريى. ثاٍن مفعول وفانيًا: بالفتح. به تكلمت العرب أن إال وأحكمته،
تهبها ولذلك يبقى، وال يفنى فيها ما جميع أن وعلم فعرفها، جربها من احتقار الدنيا
للكالم تحسينًا االستثناء هذا ذكر يفنى، مما استثناء وحاشاك: وقوله: تدخرها. وال
به خوطب ما أحسن من «وحاشاك» العكربي: قال امللوك. مخاطبة يف لألدب واستعماًال
ومثلها وسكر، فستق حشوة ولكنها حشوة اللفظة هذه يقولون: واألدباء املوضع، هذا يف

محلم: بن عوف قول الحشوات يف

تَ��ْرُج��َم��ان إَل��ى َس��ْم��ِع��ي أَْح��َوَح��ْت َق��ْد َوبُ��لِّ��ْغ��تَ��َه��ا ال��ثَّ��َم��اِن��ي��َن إنَّ

عليه فسلم طاهر بن هللا عبد عىل دخل حني ارتجلها إنه يقال: التي أبياته (من
األبيات: هذه فارتجل بذلك وأعلم يسمع، فلم هللا عبد

ال��م��ْغ��ِرب��اْن ل��ه داَن وق��ْد ط��رٍّا ال��َم��ْش��َرَف��اْن ل��ه داَن ال��ذي ابْ��َن ي��ا

وبعده: البيت، وبعده:

ال��س��ن��اْن ت��ح��ت ��ْع��َدِة ك��ال��صَّ وك��نْ��ُت ان��ح��نً��ا ب��ال��ش��ط��اِط وب��دَّل��تْ��ِن��ي
ال��ِه��َداْن ال��ج��ب��اِن ه��مُّ وِه��م��ِت��ي ال��ف��ت��ى زَم��اِع م��ن وب��دَّل��ت��ِن��ي
ع��ن��اْن ِم��ن َوثَ��نَ��ْت ُم��ق��اَربَ��ات ت��ك��ْن ل��م ُخ��ًط��ا ِم��نِّ��ي وق��اربَ��ْت
ال��َع��ن��اْن ن��ْس��ج غ��ي��ر ِم��ْن ع��نَ��انَ��ًة ال��َوَرى وب��ي��ن ب��ي��ِن��ي وأن��ش��أت
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ل��س��اْن وِب��ح��س��ِب��ي ِل��س��اِن��ي إالَّ ِل��ُم��ْس��تَ��م��ٍع ِف��يَّ تَ��دَْع ول��ْم
ال��ِه��ج��اْن ال��م��ْص��َع��ِب��يِّ األِم��ي��ِر ع��ل��ى ب��ِه وأث��ِن��ي ال��ل��َه ب��ه أْدُع��و
ال��ب��ن��اْن اْص��ف��َرار ق��ب��ل َوَط��ِن��ي ِم��ْن أن��ت��م��ا ِب��أَِب��ي ف��ق��رِّبَ��اِن��ي
��ت��اْن وال��رَّقَّ ح��رَّاُن أَوَط��انُ��ه��ا ِن��س��َوة إل��ى َم��ن��ع��اي وق��بْ��َل

األمر. يف املضاء والزماع: املستوية. القناة والصعدة: القوام. حسن «الشطاط:
ضعف إىل يشري عنانة، واحدته السحاب والعنان: الحرب. يف الثقيل الوخم والهدان:
عن كناية البنان: واصفرار الكريم. والهجان: سحابة. وراء من يرى فكأنه برصه

املوت».)
مقدم شعر ناصية؛ جمع والنوايص: يتمنى. ما وهي منية، جمع املنى: (34)
املفرسون: قال ِهللا﴾ ِبأَيَّاِم ﴿َوذَكِّْرُهم تعاىل: قول ومنه الوقائع، باأليام: واملراد الرأس.
بالسعي ولكن واالتفاق، بالتمني امللك تدرك لم يقول: الخالية. األمم يف هللا وقائع يريد

البحرتي: قول من وهذا األعداء. نوايص تشيب التي الشديدة والوقائع والجهد

َواْل��ُج��ُدوِد ب��اْألََح��اِظ��ي َال ِب��َه��ا َس��نَ��اءً َف��َح��َوى اْل��َق��نَ��ا َه��زَّ َف��تً��ى

املهلبي: يزيد قول ومثله

ِب��اْل��َم��َق��اِدر َغ��يْ��ُرُك��ْم َق��ْوٌم َوأَْدَرَك َس��ْع��ِي��ُك��ْم ب��َص��اِل��ِح َف��أَْدَرْك��تُ��ْم َس��َع��يْ��تُ��ْم

أيًضا: وله

ِب��ال��َم��نَ��اِق��ب ُق��دِّْم��تُ��ُم َف��إنَّ��ُك��ُم اْل��َه��َوى ع��ل��ى َق��ْوًم��ا ��ْل��َط��اُن ال��سُّ َم َق��دَّ إذَا

يف تكون التي الدرج وهي مرقاة جمع واملراقي: لأليام، «تراها» يف الضمري (35)
يكون ذلك فبحسب الناس، اعتقاد أضعاف املعايل يف تعتقد أي جني: ابن قال السلم.
أعداءك أن — جني ابن قال ما عىل — واملعنى الواحدي: قال عليها. وشحك لها طلبك
— األطراف وتستضم البالد، بها تستفتح ألنك األرض؛ يف مساعي والوقائع األيام يرون

واملجد. العالء ذروة تنال بها ألنك السماء؛ يف مراقي تراها وأنت
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إضافة من وهو أكدر، جمع وكدر: الغربة. وهي عجاجة: جمع العجاج (36)
كأنما مظلًما — غباًرا — عجاًجا والوقائع للحروب لبست يقول: املوصوف. إىل الوصف
رأيت إذا وكأنك الحرب، غبار تثري أبًدا أنت أي الغبار، من يصفو ال أن الجو صفاء ترى

الغبار. من لصفائه لكراهيتك صاٍف غري رأيته صافيًا الجو
العدو الرسيع والسابح: — الشعر قصري أي — أجرد فرس كل أي أجرد: كل (37)
كل والوقائع الحروب إىل وقدت يقول: ويردك. يرصفك ويثنيك: جريه. يف يسبح كأنه
أدركت بما راضيًا ويصدرك غضبان، العدو عىل محنق مغيظ وأنت الحرب يوردك فرس

بأعدائك. وظفرك املطلوب من
وآمًرا: املسلول. املنتىض السيف باملخرتط: وأراد أجرد، عىل عطف مخرتط: (38)
يف فمىض أطاعك بالقطع أمرته إذا سيف كل إليها وحملت يقول: املخاطب. من حال
منهم االستثناء بعد قتلهم عن نهيته أو أعدائك من أحًدا واستثنيت نهيته وإن الرضيبة،

الرضيبة. يف نفاذه لرسعة عليهم يأتي حتى يكف ولم يستثِن فلم عصاك
يف الهاء من حال ووارًدا: ذراًعا. أو كعبًا عرشين ذا أسمر رمًحا يريد وأسمر: (39)
أوردته إذا رمح وكل يقول: الخيل. إياه إيرادك يف أي الخيل: إيراده يف وقوله: ترضاه،
وأنت الدماء يرد ألن أهل فهو منها له ساقيًا ويرضاك لدمائهم وارًدا ترضاه األعداء خيل
والبيت فرسانها، بالخيل واملراد صاحبه، عن راٍض منكما فكل إياها، تورده ألن أهل

السيف: يف طاهر بن هللا عبد قول من منقول

َص��اِح��بُ��ْه أَنَ��ا أَنَّ��ِن��ي ِرَض��اُه َوَف��ْوَق َص��اح��بً��ا ال��رَّْوِع ِف��ي أَْرَض��اه ِث��َق��ٍة أَُخ��و

الرضا. فوق صاحبًا أيًضا بي يرىض هو أي
كتائب، لك انفكت ما أو كتائب، لك تقدير عىل بالرفع قرأتها إما كتائب: (40)
هذه فيها تكون الكتائب ألن يليه؛ وما أجرد كل قوله: من بدل أنها عىل بالنصب وإما
والعمائر: وتدوس. تتخلل وتجوس: الجيش. من القطعة كتيبة؛ جمع والكتائب: األشياء،
ينفرد بنفسه يقوم الذي العظيم الحي وقيل: القبيلة، من أصغر والعمارة عمارة، جمع
بعمارة عمارة العظيم الحي سمي الصدر، اإلنسان من وهي ونجعتها، وإقامتها بظعنها

التغلبي: شهاب بن األخنس قال الصدر،
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َوَج��اِن��ُب يَ��ْل��َج��ئُ��وَن إل��يْ��َه��ا َع��روٌض ع��َم��اَرٍة َم��َع��دٍّ ِم��ْن أُنَ��اٍس ِل��ُك��لِّ

يعجبني ما عروض يف فالن أخذ يقال: الناحية، والعروض: أناس. من بدل (عمارة:
ومن السيوف، حرزهم فإن تغلب بني إال حرز حي لكل يقول: وناحية. طريق يف أي

الجبل.) وهو عرض جمع جعله — العني بضم — عروض رواه:
والفلوات. املفاوز والفيايف: فيافيا، عن مقدمة حاًال تجعلها أن لك األرض: ومن
أن بعد للغارة القبائل وتدوس تتخلل تزال ال — كتائب قدت أو — كتائب لك إن يقول:

عليهم. للغارة األعداء تأتي تزال ال كتائبه أن يعني: البعيدة، الفلوات إليها قطعت
واملغاني: الرءوس. والهامات: الحوافر. أطراف والسنابك: بالكتائب. أي بها: (41)
امللوك ديار الكتائب بهذه غزوت يقول: أهله. به — يقيم — يغنى املنزل وهو مغنى جمع
فيكون امللوك، دون يروى: امللوك ودور وديارهم. رءوسهم خيلك فوطئت قتلتهم، حتى
سواك امللوك ألن امللوك؛ دون العمائر غزوت املعنى: ويكون للعمائر، هاماتهم يف الضمري

وشجاعتك. إقدامك لهم ليس إذ تغزهم لم
واستكرب. استنكف اليشء: من وأنف الرماح. نصال واألسنة: تأتي. تغىش: (42)
يأتيه أن ويأنف سابًقا، الطعان فيأتي يبارز من وأول الحرب يأتي من أول إنه يقول:

سبقه. ألول ثانيًا
سيفني الهند — صنعت — طبعت إذا يقول: الحرب. يف الشدة الكريهة: (43)
أمىض؛ يكون كفك يف ويكون يصاحبك، الذي فالسيف واملضاء، الحدة يف سواء فجعلتهما

الرضب. بشدة تساويهما تزيل كفك ألن
أخيه ولد من السود وأن ولده، من البيض إن ويقال: نوح، ابن هو سام: (44)
القول. حكاية وهو مؤخر مبتدأ إلخ: … أخي ابن وفدى مقدم، خرب قول ومن حام.
ولدي أخي ابن فدى لنسله: قوله لكان نوح بن سام رآك لو يقول: القول. صلة ولنسله:
وإياهم نفسه وجعل نسله عىل لفضله سام رآه لو وفضله لنجابته أنه أي ومايل، ونفيس

له. فًدى
الرئيس. واألستاذ: محامد. من ذكره ما يريد محذوف. خرب وهو الغاية، املدى: (45)
أخذوا وإنما باألستاذ، يخاطبوه أن الخيص عظموا إذا العامة واصطلحت الجواليقي: قال
كان ربما ألنه — األسطى إىل مرص يف حرفت وقد — الصانع هو الذي األستاذ من ذلك
عىل عطف ونفس: أبعده. وأقصاه: األدب. حسن يف أستاذ كأنه يؤدبهم غلمان يده تحت
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تطلبه فيما تأبى التي ونفسه غايته هللا بلغه مًدى مناقبه من ذكرته الذي إن يقول: ربه.
نهايته. تبلغ أن إال

يقول: التنازع. طريق عىل لباها أو بدعته متعلق و«إىل» النفس، أي دعته: (46)
يجيبها؛ ال فإنه املجد إىل نفسه دعته فإذا غريه أما وأجابها، فلباها املجد إىل نفسه دعته
أتاها كما الحميدة واألخالق والشجاعة الجود من والرشف املجد يكسبه ما يأِت لم ألنه

نفسه. إليه تدعوه ما إدراك عن عاجز فغريه هو،
يرونه فهم الناس فوق أصبح إنه يقول: لريونه. ثاٍن مفعول بعيًدا أي نائيًا: (47)

فقريب. ضوءها أما بعيدة كالشمس منهم، يقربه تكرمه كان وإن رتبة عنهم بعيًدا
ألريتك كراهتك من فيها ما النفس أخفت لو يقول: الظاهر. ضد الخايف: (48)
أريك لكنت لقصدك والكراهة لك البغض من نفيس يف ما إخفاء عىل قدرت لو أي الرضا،
حقي. يف لتقصريك أيًضا عنك وال إليك، قصدي يف نفيس عن براٍض لست ولكني الرضا،
بعوامل منصوبة كلها املصادر وهذه الوعد، خلف واإلخالف: الكذب. املني: (49)
جرَّا. وهلم … غدًرا وتغدر إخالًفا وتخلف مينًا أتمني أي وجوبًا، محذوفة لفظها من
خزي يقال: يذل، أي صاحبها؛ يخزى القبيحة الفعلة وهي مخزية، جمع واملخازي:
الحياء: يف ويقال وهان، بذلك فذل وشهرة ورش بلية يف وقع إذا خزيًا: يخزى الرجل
وهو خزيا، وامرأة خزيان ورجل منه، استحييت إذا فالنًا وخزيت خزاية يخزى خزي

ا: رشٍّ تأبط قال وخزايته، حياؤه لذلك فاشتد قبيًحا عمل الذي

ي��ن��ظ��ُر َخ��زي��ان وال��م��وُت َك��ْدَح��ًة ب��ه ال��ص��ف��ا يَ��ْك��َدح ل��م األْرِض َس��ْه��َل َف��خ��ال��َط

تمام.) أبي حماسة يف انظرها أبيات، (من
أتجمع أي كيلة: وسوء أحشًفا العرب: تقول كما املخازي؟ هذه بني أتجمع يقول:
كأنك أي مخاٍز؟ أم يل ظهرت شخص أأنت قال: ثم الحشف؟ وإعطاء الكيلة سوء بني

منك. وحصولها فيك الجتماعها ومقابح مخاٍز
لك رجاء ابتسامتي ظننت ابتسمت إذا يقول: الحال. وحسن املرسة الغبطة: (50)

يرجى. ال ومثلك ملثلك رجائي من أضحك أنا وإنما بقربك، وغبطة
لغلظ نعل ذا حافيًا كنت إذا أراك ألني ناعًال؛ كنت إذا منك أتعجب إني يقول: (51)
النعال تلبس أنك يريد التعجب من فهو تهكم، استحسان تعجبني: وقوله: رجليك، جلد
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وإنني: نعاًال، رجليك جلد من لك أن مع بدونها امليش من تتأذى كأنك باملرتفني تشبيًها
ألنني. معنى عىل بفتحها وإما االستئناف عىل الهمزة بكرس إما

تعرف كنت كما أسود لونك هل لجهلك: تدري ال امللك أحرزت أن بعد يقول: (52)
توهمت كما اللون يف البيض أشبهت قد أنك تتوهم أن يبعد ليس أي أبيض؟ صار أو

الرتف. يف أشبهتهم أنك
ما وقت به كانت التي الشقوق ذكرني لكعبك تخييطك رأيت كلما يقول: (53)
فقد الزيت: من ثوب يف وقوله: عاريًا، تميش فيها كنت التي األيام وذكرني مجلوبًا، كنت
فكأنه به متلطًخا ويميش عاريًا، الزيت يحمل كان األسود وأن زياتًا، كان مواله أن ذكروا
الزيت، كلون الصفرة لون إىل أسود كان أنه يعني فورجه: ابن وقال الزيت. من ثوب يف
عاريًا كونك حال يف أنت أي زيتيًا، السواد مشبع غري كان من يسمون العراق وأهل
اعتساًفا البيت هذا إعراب يف الرشاح اعتسف وقد هذا، حبيش. ألنك الزيت؛ من ثوب يف
مفعول وشقه: تخييط، يذكر ففاعل ترى، بحيث الوضوح من وهو منه، عليهم أشفقنا

عليه. عطف ومشيك ليذكر، ثاٍن
مدحتك وإن رسي يف أهجوك أنا يقول: يعنيه. ال ملا اإلنسان تعرض الفضول: (54)
به أمدحك إني وقلت هجاءك، ألظهرت الفضول من الناس عليه طبع ما فلوال ظاهًرا،
كانوا فهم فضول؛ فيهم الناس ولكن والهجاء، املديح بني تفرق وال لذلك، تفطن ال فكنت

مديح. ال هجاء به أتاك الذي هذا يقولون:
تظنه إذ هجاءك؛ بإنشادي ترس كنت يقول: قبله. الذي البيت عىل تفريع هذا (55)
أن من قدًرا أقل ألنك عليك؛ كثري اإلنشاد أن أي باإلنشاد، يغلو هجوك كان وإن مديًحا

هجاؤك. وينشد تهجى
املرصاع يف وأفدت الغلظ. يف البعري بمشفري الشبيهتني شفتيك أي مشفريك: (56)
مقدًرا. األول املفعول فيكون نفيس أفدت معنى عىل وإما استفدت، بمعنى إما الثاني:
إيلَّ تحسن ولم عندك مقامي يف خريًا تفدني لم كنت إن يقول: رؤيتي. أي ولحظي:
وقوله: مشفريك. بلحظي املالهي نفيس أفدت أو شفتيك برؤيتي املالهي استفدت فإنني
يف مسموع وهو تكرار غري من املايض عىل «ال» أدخل خريًا، أفدت ال أي أفدت: خريًا ال

الشذوذ.
النساء يلبسها سود ثياب وهي — الحداد الالبسات الثاكالت أي الحداد: ربات (57)
عجب إنك يقول: الستور. والحجال: الحجال، ربات الواحدي: وروى حزنًا. — الثاكالت
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به وتسىل منظره، غرابة من ليتعجب النائية البالد من يقصد ومثلك ضحك، رآه من
والبيت واألىس، الحزن عن بذلك فلهون الضحك غلبهن رأينه إذا ألنهن الثاكالت؛ النساء
بجميع البيت هذا يف رصح وقد جني: ابن قال قبله. األبيات يف ذكره ما به يقرر ترى كما

الكافورية: مدائحه إحدى يف بقوله مدحه يف أخفاه كان ما

ف��أْط��َرُب أراك أن أرج��و ُك��ن��ُت ل��ق��د ِب��ْدَع��ًة َرأَيْ��تُ��َك ��ا َل��مَّ ط��َرِب��ي َوَم��ا
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