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مبعثه، قبل ومات ملسو هيلع هللا ىلص النبي مولد أْدَرك هللا، عبد بُن َهزومُة واسمه: انة، سفَّ بأبي يُكنى
قاتََل إذا َظِفًرا وكان منزله، ُعرف نزل حيثما وكان الشعراء، فحول من شاعًرا جواًدا كان
يُرضب أْطَلق. أََرس وإذا سبََق، بالِقداح رضَب وإذا َوَهب، ُسئل وإذا أَنَْهب، َغِنم وإذا َغَلَب،
األسايف عىل بِفنائه عظام ُقُدوٌر له وكانْت شعَره، يُشِبه ُجوُده وكان وسخائه، بكرمه املثل

وأطعم. يوم كلَّ نََحَر رجب أهلَّ فإذا عنها، تنزل ال
َعِبيد فيهم: الشعراء، من جماعة به فمرَّ غالم، وهو إِبلِه يف خلَّفه أباه أنَّ يُرَوى
فقال: ِقًرى؟ ِمن هل له: فقالوا الذُّبْياني، والنابغة حازم، أبي بن وبشري األَبَْرص، بن
فقال بأشعار، فاْمتََدحوه منهم، واحٍد لكلِّ فنََحر واإلبَل؟! الغنَم رأيتم وقد الِقَرى أتسأَلوني
عراقيَب أِرضَب أْن هللاَ أُعاِهد وأنا عيلَّ، لكم الفضُل فكان إليكم أُحسن أن أردُت حاتم:
بعريًا، وتسعني تسعًة الرجُل فأصاَب ففعلوا، فتَْقتَِسموها. إليها تَْقَدموا أو آِخِرها عن إِبِيل
الحمامة طوَق بها طوَّْقتُك قال: باإلبل؟ فعلَت ما فقال: أبوه وجاء َسَفِرهم، عىل وَمَضْوا
فقال إبلك. من عوًضا علينا به أُثِْنَي شعر بيت يحمل الرجل يزال ال وكرًما الدهر، مجَد

أُبايل. ال إذن حاتم: فقال آِويك. وال أبًدا بعَدها أُساِكنُك ال إذن أبوه:

الباء حرف
قال:

ل��ل��ص��واِب ُم��ْرِص��ٌد ال��ُودِّ ح��اف��ُظ ب��أن��ي ع��م��ٍرو ب��َن ال��ح��ارَث أبْ��ِل��ِغ
أص��ح��اِب وذا واح��ًدا َع��ِج��ًال دع��ان��ي إْن دع��اءَه وم��ج��ي��ٌب
ال��ُم��نْ��ت��اِب ل��ل��ع��اج��ل ت��س��ٍع َس��يْ��ُر ف��اْع��َل��ْم وب��ي��نَ��ك ب��ي��نَ��ن��ا م��ا إنَّ
وال��رِّك��اِب ج��اه��ًدا ل��ل��خ��ي��ل ـ��ب��ط ال��ح��ل��ـ إل��ى ��راة ال��سَّ م��ن ف��ث��الٌث
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ب��اإلع��ج��اِب يَ��ْغ��ُرْرَن وث��الٌث َرْه��ًوا تَ��يْ��م��اءَ يَ��ِرْدَن وث��الٌث
ال��ِك��ع��اِب َج��ْم��ِح م��ث��َل ال��خ��ي��َل ف��اْج��َم��ِح ُم��ْس��بَ��ِط��رٍّ ف��ي م��رْرَت م��ا ف��إذا
ون��ه��اِب م��ج��م��وع��ة س��ب��يٍّ م��ن ع��ض��دي وه��ي أص��ب��ح��ْت ذاك ب��ي��ن��م��ا
ال��ح��رَّاِب ل��ل��ح��ارث ق��الٍع َت ذا ق��ب��ًة أَرى م��ت��ى ِش��ْع��ري ل��ي��َت
ب��األح��س��اِب يَ��ِدي��ن َم��ْل��ٍك ف��وق م��ح��لٌّ م��ن��ه��ا وذاك ب��يَ��ف��اٍع
ذب��اِب ه��ض��ب وب��ي��ن ح��ق��ٍل ب��ي��ن َل��بُ��ونِ��ي ف��إنَّ ال��ُم��وِع��دي أيُّ��ه��ا
ال��ِغ��ض��اِب ك��ال��ل��ي��وِث ثُ��َع��ِل��يُّ��ون وَح��ْول��ي ال��خ��زاة أَْرَه��ب ال ح��ي��ث

وقال:
س��ب��اِس��ِب ف��ض��اء ف��ي َط��ْرف��ي أق��لِّ��ب َع��َل��ْوتُ��ه��ا ال��س��م��اء دون وَم��ْرَق��ب��ٍة
ج��ان��ب ك��آِخ��ر أح��يِّ��ي��ه��ا ُط��ُروًق��ا ج��ارت��ي ب��ي��ت إل��ى ب��ال��م��اش��ي أن��ا وم��ا
ال��ض��رائ��ِب ك��رام أنَّ��ا ض��رِّن��ا ع��ل��ى ألي��ق��ن��ْت ب��ال��م��زاح ش��ه��دتْ��ن��ا ول��و
ب��آي��ِب ل��ي��س ال��ق��وم رئ��ي��َس إخ��اُل ع��ارٌق: ال��ذئ��ي��م��ة اب��ُن ق��ال ع��ش��ي��َة
ص��اح��ب��ي وأت��رَك ��ا ِخ��فٍّ ألرك��ب��ه��ا رْح��ِل��ه��ا ح��ق��ي��ق��َة ب��ال��طَّ��اِوي أن��ا ف��م��ا
راِك��ِب غ��ي��ر خ��ْل��َف��ه��ا ي��م��ش��ي رف��ي��َق��ك تَ��دَْع ف��ال ل��ل��َق��لُ��وِص ربٍّ��ا ك��ن��َت إذا
ف��ع��اِق��ِب ال��ِع��ق��اُب ك��ان وإن ف��ذاك َح��َم��َل��تْ��ك��م��ا ف��إْن ف��أْرِدْف��ُه أِن��ْخ��ه��ا
ال��رك��ائ��ِب ق��ب��َل ال��ح��وض ف��ي م��ا ل��ت��ش��رَب زم��ام��ه��ا ب��ف��ْض��ِل ��اِع��ي ب��ال��سَّ أن��ا وم��ا
األق��ارِب ب��ي��وَت ٍج والَّ ب��أخ��ض��َع ن��ك��ب��ًة ال��ده��ُر أح��دَث م��ا إذا ول��س��ُت
ال��م��ك��اس��ب ُخ��ْرَق األخ��ب��ار ع��ن ُع��م��اًة وج��دتَ��ه��م ال��ب��ي��وَت ال��ق��وُم أْوَط��ن إذا
ال��م��آِرِب واتِّ��ب��اُع ال��غ��وان��ي ح��دي��ُث ن��ف��س��ه ه��مُّ ال��ذي ال��ص��ع��ال��ي��ك وش��رُّ

وقال:
ج��ذب��ا يَ��ْج��ِذبْ��نَ��ه ال��لَّ��ْوِم ج��نَ��ب��اُت ب��ه ألم��س��ك��ْت ري��اءً يُ��ع��ِط��ي م��ا ك��ان ف��ل��و
ال��ك��ْس��ب��ا ال��ب��ي��ع��ِة ف��ي أرب��ْح��َت وق��د ف��أع��ِط وح��َده ال��ل��ه ب��ه يَ��بْ��ِغ��ي ول��ك��ن��م��ا

التاء حرف
قال:

ُرزي��ُت م��ا ب��األن��ام��ِل أُع��دِّد ج��اٍد ال��ل��ي��َل أب��ي��ُت ال ك��ري��ٌم
َرِوي��ُت ف��ال ال��ش��راب ف��ي ل��ُس��ْك��ٍر ريٍّ ف��وق أش��رب ب��تُّ م��ا إذا
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َخ��ِف��ي��ُت ف��ال ال��ظ��الُم ل��يُ��ْخ��ِف��يَ��ن��ي ج��اري ِع��ْرَس أخ��ت��ُل ب��تُّ م��ا إذا
َح��ِي��ي��ُت م��ا أف��ع��ُل ال��ل��ه م��ع��اذَ ج��اري وأخ��وُن ج��ارت��ي أَأف��ض��ُح

يُقال ناقة له وكان إليه، يقدِّم ما عنَده يَِجْد ولم ضيًفا مرة أضاَف حاتًما أنَّ يُرَوى
وقال: بقسمها، عياله إىل وبعث منها، وأطَعَمه فَعَقرها «أفعى»، لها

ف��خ��رَِّت أْف��َع��ى س��اَق ب��َس��يْ��ف��ي ض��رب��ُت ك��البُ��ه��م ه��رَّْت ال��ن��اَس رأي��ُت ��ا وَل��مَّ
ق��رَِّت ال��ث��م��ان��ي��ن ل��ي��ل ِم��ن ب��ش��ه��ب��اءَ ون��س��وٍة ص��غ��اٍر ألَْص��ب��اٍه وق��ل��ُت
اْرَم��َع��لَّ��ِت ج��ان��بَ��يْ��ه��ا ��ْت م��سَّ ال��ن��ار إذا َوِريَّ��ٍة ك��ل ال��ش��ط��ي��ن م��ن ع��ل��ي��ك��م
ب��ض��رَِّت م��اًال س��اق م��ا وأض��ي��اَف��ه ِع��ي��اَل��ه ال��ك��ري��ُم ال��م��رءُ يُ��ن��ِزل وال

الحاء حرف
قال:

ال��نَّ��واِب��ُح اس��ت��ْش��َرَف��تْ��ه م��ا إذا ب��ل��ي��ٍل ت��ع��َل��ِم��ي��نَ��ه ل��و ال��ض��ي��ِف َم��ِح��لُّ ��ا ِن��ِع��مَّ
ن��اص��ُح ل��َي ق��ادُه ��ا وإمَّ ع��ل��يَّ دالل��ًة ��ا إِمَّ ال��ح��يَّ إل��يَّ ��ى ت��ق��صَّ

وقال:
ب��نُ��زَّاِح ع��ن��ه��ا أن��تُ��ُم م��ا م��اِل ي��ا َط��َرَق��ْت ق��د ال��دَّْه��ر ُص��روِف إح��دى م��اِل ي��ا
وَض��ْح��َض��اِح ف��ُخ��ْض��ن��اه َغ��ْم��ٍر ب��ي��ن م��ن َواردًة ال��م��وِت ح��ي��اُض ج��اءْت م��اِل ي��ا

الدال حرف

قال:
ُد ي��ت��ردَّ ب��ي��ن��ن��ا ال��زم��ان ك��ذاك غ��ُد أو أم��س أو ال��ي��وُم إالَّ ال��ده��ُر ه��ل
يَ��نْ��َف��ُد ال��ده��ُر وال نَ��بْ��ق��ى م��ا ن��ح��ن ف��ال ي��وِم��ه��ا ب��ع��د ل��ي��ل��ًة ع��ل��ي��ن��ا ي��ردُّ
ن��ت��ورَُّد آث��اره ع��ل��ى ف��ن��ح��ن إم��اَم��ه تَ��نَ��اَه��ى ��ا إمَّ أج��ٌل ل��ن��ا
ُم��س��نَ��ُد أن��ا وم��ا ق��وٍم إل��ى س��واه��م م��دٍَّع أن��ا ف��م��ا َق��ْوم��ي ثُ��َع��ٍل ب��ن��و
أس��َوُد ِن��يَّ��ة ب��ال��دَّ ي��أُْم��َرنِّ��ي ف��ال وخ��ال��ت��ي ��ي أُمِّ ال��ي��وَم ِف��داِك ف��م��ه��ًال
أْم��َرُد أن��ا إذْ أَْع��يَ��يْ��ُت ال��ت��ي أُس��اُم ج��ان��ب��ي واش��ت��دَّ ذَكَّ��يْ��ُت إذ ح��ي��ن ع��ل��ى
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ُم��َخ��لَّ��ُد وخ��س��ًف��ا ض��ي��ًم��ا أبَ��ى َم��ن وه��ل م��ك��انَ��ه��ا؟! ح��ض��وَر ق��ب��ل��ي ت��رك��ْت ف��ه��ل
��ُد ُش��هَّ وال��َق��ْوُم ��يْ��ف ب��ال��سَّ ��ف��تُ��ه ت��ع��سَّ ِص��ح��اِب��ه دوَن ب��ال��رُّْم��ح وُم��ْع��تَ��س��ٍف
ِم��ْزَوُد ال��وق��ي��ع��ِة م��ط��روَر ال��م��وِت إل��ى وَزاَده ال��َج��ِب��ي��ن ُح��رِّ ع��ل��ى ف��خ��رَّ
أس��وُد ال��لَّ��ْون ح��اِل��ُك ع��اله وح��ت��ى َع��ِوي��َص��ه أَزْح��ُت ح��ت��ى ُرْم��تُ��ه ف��م��ا
يُ��غ��رُِّد ال��َح��م��اُم دام م��ا ال��ده��ر م��دى ج��ارٍة ِس��تْ��ِر إل��ى أم��ش��ي ال ف��أق��س��م��ُت
أن��َك��ُد ال��غ��دَر خ��اَل��َط م��اٍل ك��لُّ أَال ع��ِل��ْم��تُ��ه ب��غ��دٍر م��اًال أش��ت��ري وال
ُم��َع��بَّ��ُد م��ال��ي ال��ل��ه ب��ح��م��د ف��إن��ي ألْه��ِل��ه ربٍّ��ا ال��م��ال ب��ع��ُض ك��ان إذا
ال��م��ص��رَُّد ال��ب��خ��ي��ل م��نَّ إذا ويُ��ع��َط��ى َط��يِّ��بً��ا ويُ��ؤَك��ُل ال��َع��اِن��ي ب��ه يُ��َف��كُّ
أْوق��ُدوا ب��ن��ارَي يَ��ْص��َل��ى ِل��َم��ن أق��ول ن��اَره أخ��م��َد ال��ِخ��بُّ ال��ب��خ��ي��ُل م��ا إذا
وأح��م��ُد أع��فُّ ال��ب��اري وُم��وِق��ُده��ا ح��ْس��بُ��ن��ا ثَ��مَّ ي��ك��ن أو ق��ل��ي��ًال ��ْع ت��وسَّ
م��ت��ورَُّد ال��ُع��َل��ى ف��رِع إل��ى وس��اٍم َدِن��يَّ��ٍة راض��و ال��ن��اس: أم��وُر ك��ذاك
أْق��َوُد ال��ط��رِف ن��ائ��ُم ل��ئ��ي��ٌم وم��ن��ه��م ح��وَل��ه ��َت ت��ل��فَّ ق��د ج��واٌد ف��م��ن��ه��م
ال��ُم��بَ��لَّ��ُد إالَّ اِع��ي��َن ال��دَّ يَ��دَُع وه��ل ف��أج��بْ��تُ��ه دع��وًة دع��ان��ي وداٍع

وقال:

��ِدي ُش��هَّ وال��ق��وُم ب��ال��رم��ح ��ف��تُ��ه ت��ع��سَّ َم��ْص��ِدِف��ي راَم ق��د ال��س��ي��ف ك��نَ��ْص��ِل وِخ��ْرٍق
ُم��س��نَ��ِد غ��ي��ر ح��ًش��ا ع��ن ص��ف��اًق��ا ت��ق��طُّ ب��ض��رب��ٍة ال��ج��ب��ي��ن ُح��رِّ ع��ل��ى ف��خ��رَّ
م��ذَوِد ال��ت��رَب ي��ح��ف��ز ع��رٍف ب��ق��ي��َة َع��ِوي��َص��ه ت��رك��ُت ح��ت��ى رم��تُ��ه ف��م��ا
ابْ��َع��ِد ل��ه: وق��ل��ُت تَ��ب��َع��ْد ال ي��ن��اِدي��َن يَ��ُع��ْدنَ��ه ال��ع��ائ��داِت ت��رك��ُت وح��ت��ى
َق��ْرَدِد ��اءَ ب��زخَّ أَْل��ج��اٍف ذاِت إل��ى ب��ه م��َش��ْوا ث��م َط��ْوَف��يْ��ن ب��ه أط��اف��وا
ب��َم��ْرَص��ِد م��ن��ه��ا ال��ش��م��س ط��ل��وَع س��ب��ق��ُت ِط��ِم��رٍَّة ال��س��م��اء دوَن وَم��ْرَق��ب��ٍة
��ِد ُم��َوسَّ َغ��ي��ِر ال��َج��نْ��ِب ُع��َدَواءِ َع��ل��ى وت��ارًة ال��س��الح ج��ف��ُن ب��ه��ا ِوس��اِدي

وقال:

ال��َف��راِق��ُد م��ن��ه��ا ��ْل��َت أمَّ ال��ذي ودون ال��م��واع��ُد م��ن��ك س��وداء أخ��َل��َف��ْت أَال
ج��اِئ��ُد ال��َغ��يْ��ُم وال ص��ْح��ٌو ف��ال ض��ب��اٌب غ��ًدا وَغ��يْ��ُم��ُك��ُم َغ��ْدًوا تُ��م��نِّ��ي��ن��ن��ا
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ح��اِم��ُد ل��ك َم��ا أُْل��ِف��ي��َت ال��ِغ��نَ��ى ب��َف��ْض��ِل تَ��ُج��ْد ل��م ث��م ال��ِغ��نَ��ى أُْع��ِط��ي��َت أن��َت إذا
الِح��ُد وَواَراك ِم��ي��راثً��ا ك��ان إذا وج��م��ُع��ه ع��ن��ك ال��م��اُل يُ��َع��دِّي وم��اذا

وقال:

��ُد أَتَ��َم��عَّ وال أَْرُس��و ال ف��أق��س��م��ُت إل��ُه��ُه��م ورب��ي رب��ي إل��ُه��ُه��ُم

وأنشده: الحارث عىل حاتم دخل

َع��م��ودا ل��ُص��بْ��ٍح تَ��ِب��ي��ُن إْن ف��م��ا ُس��ُه��ودا إالَّ ل��ي��ِل��ك ط��وُل أبَ��ى
ال��ح��دي��دا س��اع��ديَّ ِم��ن وأوج��ُع ال��ن��ج��وَم أُراع��ي ك��ئ��ي��بً��ا أب��ي��ُت
وُج��ودا ح��زًم��ا ي��ج��م��ع ال��ن��اس ِم��ن ب��ه��ج��ٍة ذا ف��واض��َل ��ي أَرجِّ
ج��دي��دا س��ب��ًق��ا ��ل ت��م��هَّ ح��ت��ى ن وال��ح��ارث��ا أُم��ام��ُة ن��م��تْ��ُه
َم��ِدي��دا ش��أًْوا ��نِّ ال��سِّ ع��ل��ى أرب��ى ِن ال��رِّه��ا غ��داَة ال��ج��واِد ك��س��ب��ِق
ُم��ِري��دا ب��خ��ي��ٍر ف��ي��ن��ا ك��ن��َت ِل��َم��ا ال��وال��دان ل��ك ِف��داءٌ ف��أج��م��ْع
ُش��ه��ودا َم��َع��دٍّ ِم��ن وتُ��ح��ِض��ره��ا ح��ات��ٍم ع��ل��ى نُ��ْع��َم��ى ف��تَ��ْج��َم��ع
ال��وَِع��ي��دا ف��أَْخ��َش��ى ُج��ن��اًح��ا ع��ل��يَّ ع��ل��م��َت إْن ف��م��ا أدن��ى ال��ُه��ْل��ُك أِم
ُج��دودا وت��ب��ري ج��دوًدا تُ��ْح��ِي��ي ص��ن��ع��َت ف��ي��م��ا ع��ار ف��ال ف��أْح��ِس��ْن

وقال:

ف��َع��رَّدا ال��ثُّ��َريَّ��ا َع��يُّ��وُق غ��اب وق��د تَ��لُ��وُم��ن��ي ب��ل��ي��ٍل ه��بَّ��ْت وع��اِذل��ٍة
وَص��رَّدا ال��ب��خ��ي��ُل ب��ال��م��اِل ض��نَّ إذا َض��لَّ��ًة ال��م��اَل إع��ط��ائ��َي ع��ل��ى تَ��لُ��وُم
ُم��َع��بَّ��دا ال��ُم��ْم��ِس��ك��ي��ن ع��ن��د ال��م��اَل أرى ف��إنَّ��ِن��ي ع��ل��ي��ك أَْم��ِس��ْك أَال ت��ق��ول:
ت��ع��وَّدا م��ا ع��ل��ى ج��اٍر ام��رٍئ وك��لُّ واِف��ٌر م��اَل��ِك إنَّ وح��ال��ي ذَِري��ن��ي
ِم��بْ��َردا ِل��س��انَ��ِك ف��وق��ي تَ��ْج��َع��ل��ي ف��ال َخ��ِل��ي��ق��ت��ي إالَّ آلُ��وِك ال أع��اذَل
دا ي��ت��ب��دَّ أن ق��ب��ل ع��رض��ي ال��م��اُل يَ��ِق��ي ُج��نَّ��ًة ل��ِع��رض��َي م��ال��ي ي��ك��ْن ذَِري��ن��ي
ُم��خ��لَّ��دا ب��خ��ي��ًال أو تَ��َريْ��َن م��ا أرى ل��ع��لَّ��ِن��ي ُه��ْزًال م��اَت َج��واًدا أَِري��ن��ي
ُم��س��نَ��دا رأْيَ��ِك تَ��ْل��َح��يْ��َن َم��ن رأْي إل��ى واْج��َع��ل��ي ل��وِم��ِك ب��ع��َض ��ي ف��ُك��فِّ وإالَّ
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ال��ُم��َس��ْرَه��دا ��ِدي��َف ال��سَّ أْق��ِري ال��ِق��رى وع��زَّ ن��ابَ��ِن��ي ال��ض��ي��ُف إذا أنِّ��ي ت��ع��ل��م��ي أل��م
ِم��ذَْودا ال��ش��دائ��د ف��ي ق��وم��ي دون وِم��ن ع��اِرًف��ا ال��ع��ش��ي��رِة س��اداِت أُس��وَّد
ال��ُم��س��وَّدا أك��وَن ح��ت��ى ��ِه��ُم وح��قِّ ح��اف��ًظ��ا ال��ع��ش��ي��رة ألع��راِض وأُْل��َف��ى
َس��يِّ��دا ت��ق��ول��ون م��ا ل��وال ك��ن��ُت وم��ا ف��اْق��تَ��ِص��ْد م��اَل��ك أَه��ل��ك��َت ل��ي: ي��ق��ول��ون
َغ��دا ِرْزَق��ُك��ُم ال��رَّح��م��ِن ع��ل��ى ف��إنَّ وأَيْ��ِس��روا اإلل��ِه رزِق ِم��ن اآلَن ك��ل��وا
ُم��َه��نَّ��دا وَع��ْض��بً��ا َخ��طِّ��يٍّ��ا وأس��م��َر وس��اِب��ًح��ا ِدالًص��ا م��ال��ي م��ن س��أذخ��ر
ُم��تْ��َل��دا ع��ن��دَي ك��ان م��ا إذا َم��ُص��ونً��ا ك��لِّ��ه ال��م��ال م��ن يَ��ْك��ِف��ي��ن��ي وذل��ك

وقال:

ي��م��ُج��ِد ل��م م��ج��اَده��م وأنَّ َع��ْق��َرى خ��ي��ول��ه��م ب��أنَّ ألٍم ب��ن��ي أب��ل��غ
األَْص��يَ��ِد رأس م��ث��ل رأَْس��ك ورف��ع��ُت دًم��ا س��م��اُؤك��ُم م��ط��رْت إن��م��ا ه��ا
م��زن��د وس��ب��ٍي ل��ك��ن��ديٍّ ن��ح��ًال ب��ي��ن��ك��م ك��أن��ي ج��ي��ران��ي ل��ي��ك��ون
األَْزبَ��ِد ال��ِع��ج��ان ذي ر ال��َع��ذَوَّ واب��ن ُم��تَ��الِط��ًم��ا غ��دا وإن ال��ن��ج��ود واب��ن
ال��م��س��ن��د َط��واَل ألف��َع��َل��ه��ا أب��ًدا أك��ن ل��م ب��أن��َي ثُ��َع��ٍل ب��ن��ي أب��ل��غ
ي��دي ب��ق��اِئ��ِم��ه تَ��ْغ��ِدْر ول��م ن��ه��بً��ا ص��ح��ب��ت��ي وأت��رك ف��الٍّ ألج��ي��ب��ه��م

ماوية: امرأتَه يخاطب وقال

ال��َوْرِد وال��َف��َرِس ال��بُ��ْرَديْ��ن ذي اب��ن��َة وي��ا م��اِل��ٍك واب��ن��َة ال��ل��ه ع��ب��ِد اب��ن��َة أي��ا
َوْح��دي آك��ل��ُه ل��س��ُت ف��إن��ي أك��ي��ًال ل��ه ف��اْل��تَ��ِم��س��ي ال��زاَد ص��ن��ع��ِت م��ا إذا
ب��ع��دي م��ن األح��ادي��ث ��ات َم��ذَمَّ أخ��اف ف��إن��ن��ي ب��ي��ٍت ج��اَر أو ط��اِرًق��ا أًخ��ا
ال��َع��بْ��ِد ِش��ي��م��ِة ِم��ن ت��ل��ك إالَّ ف��يَّ وم��ا ثَ��اِويً��ا دام م��ا ال��ض��ي��ِف ل��َع��بْ��ُد وإن��ي

الراء حرف
قال:

ف��ال��غ��م��ِر َع��ُم��وراَن ب��ي��ن ال��لِّ��َوى ب��ِس��ْق��ِط َق��ْف��ِر ط��َل��ٍل م��ن يُ��بْ��ك��ي��َك وم��ا ب��ك��ي��َت
ال��ُح��ْم��ِر ف��ال��بُ��ُرق ال��َه��ْض��ِب ذاِت داِر إل��ى َس��ِت��ي��رٍة ب��ي��ن ن ال��غ��الَّ ب��م��ن��ع��رج
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ع��م��رو الب��ن��تَ��ْي ِس��نْ��بَ��ٍس َم��بْ��نَ��ى ف��ب��ل��دِة ف��ثَ��ْرَم��ٍد س��ت��اٍر أع��ل��ى م��ن ��ع��ب ال��شِّ إل��ى
ب��ال��ص��ح��ر ح��لَّ َم��ن م��ث��ل إالَّ ال��م��وت م��ن ح��ص��ون��ه م��ك��ف��ه��رٍّ َط��ْوٍد أه��ُل وم��ا
َوْف��ِر ذي ك��آَخ��َر إالَّ ُم��ْق��ِت��ٌر وم��ا ح��اِس��ٍر ك��آَخ��َر إالَّ دارٌع وم��ا
نَ��ْدري ال ح��ي��ث م��ن ال��م��وُت وي��أْت��ي ش��ق��اءً ن��ف��وُس��ن��ا ال��ح��ي��اِة ح��بَّ ل��ن��ا ت��ن��وُط
ق��ب��ري ب��ه��ا ف��ان��َض��ِح��نَّ ِريٍّ��ا ال��خ��م��ر م��ن ب��ن��ط��ف��ٍة ف��اْس��َع��ْي م��تُّ ��ا إمَّ أم��اويَّ
ال��خ��م��ِر ع��َل��ى الع��تَ��َل��ْج��ن��ا ورٍد األُْس��د م��ن ش��ارٍف رأِس ف��ي ال��خ��م��ر ع��ي��ن أنَّ ف��ل��و
َغ��ْم��ِر ع��ل��ى ال��ض��ل��وع م��ح��ن��يَّ ك��ان وإن ب��الِئ��ه ل��س��وءِ ال��م��ول��ى آُخ��ذُ وال
ِص��ف��ِر وال م��لءٍ غ��ي��ر ك��فٍّ ج��م��ع يَ��ِج��ْد ال��ِغ��ن��ى ي��ب��ت��غ��ي وارث��ي ي��وًم��ا ي��أِْت م��ت��ى
ب��ال��َه��بْ��ِر يَ��ْرَض ل��م ُه��زَّ م��ا إذا ُح��س��اًم��ا وَص��اِرًم��ا ال��َع��نَ��اِن م��ث��َل َف��َرًس��ا يَ��ِج��ْد
ال��ع��ش��ر ع��ل��ى ذراًع��ا أرم��ى ق��د ال��ق��ْس��ب ن��وى ُك��ُع��وب��ه ك��أنَّ َخ��طِّ��يٍّ��ا وأس��م��َر
ال��ُغ��بْ��ِر ع��ش��ي��ات��ه��ا ف��ي ت��م��ش��ي ال��ن��اب ب��ه��ا ت��رى أن األرض م��ن ألس��ت��ْح��ِي��ي وإن��ي
َدْه��ِري ك��ل��ت��اه��م��ا ذاك ب��ك��أَس��ْي س��ق��ان��ي وال��غ��ن��ى ب��ال��ف��ق��ر األق��وام م��ع وع��ش��ُت

وقال:

أح��َم��َرا َس��ْوَط رأَْت أْن َق��لُ��وص��ي وح��نَّ��ْت ط��يِّ��ٍئ أج��ب��اِل األَْج��ب��اِل إل��ى ح��ن��ن��ُت
ف��ت��ن��ظ��را ُم��س��تَ��ِب��ي��نً��ا َض��يْ��ًم��ا تُ��س��ام��ان إن��م��ا َج��ِدي��ل��َة ُع��ْل��يَ��ا راك��بَ��ْي ف��ي��ا
أَْوَج��َرا ال��ظ��الم��ة أع��ط��ى وق��د أراه ِم��ْل��َق��ٍط اب��َن أنَّ غ��ي��ر أن��ك��راه ف��م��ا
ع��ف��زرا اب��ن��َة ِن��ك خ��الَّ م��ن أَن��ا وم��ا ال��َوج��ا ع��ل��ى ل��ل��َم��ِط��يِّ َل��ُم��ْزٍج وإن��ي
��را أت��ن��صَّ أن ِخ��ْف��ُت ح��ت��ى ب��َل��ْح��ي��ان ودارٍة ن��اٍب ب��ي��ن أْس��َع��ى زل��ُت وم��ا
وأش��ق��را َج��ْونً��ا س��بَّ��اَق��يْ��ن ح��ص��انَ��يْ��ن ب��دا إذْ وال��ص��ب��َح ال��ل��ي��ل ح��س��ب��ُت وح��ت��ى
وج��ع��ف��را ال��ك��ب��ي��ر آَل ب��ه أن��اِدي ب��اب��ه أم��ِل��ُك ال��ري��ان م��ن َل��ش��ع��ٌب
ُم��نْ��َك��را ت��ب��دَّل م��ع��روًف��ا ق��ل��ُت إذا رأي��ت��ُه خ��ط��ي��ٍب م��ن إل��يَّ أح��بُّ
ت��غ��يَّ��را ق��د ب��ع��َدن��ا ل��َع��ْم��ري أراه ح��ات��ًم��ا إنَّ ج��ارات��ه��ا: إل��ى ت��ن��ادي
ُم��ن��َك��را ال��ُع��ْرف ل��ذي ي��وًم��ا ق��ائ��ٌل وال ل��ري��ب��ٍة آٍت غ��ي��ر إن��ي ت��غ��يَّ��رُت!
اْل��ُم��ت��بَّ��را ال��ك��ن��ي��ف ال��ق��وم ب��ادر إذا ف��ارٍس أيَّ واس��أل��ي ت��س��أل��ي��ن��ي وال
أغ��ب��را ال��وج��ه س��اِه��َم ض��ي��ف��ي وي��ص��ب��ح ع��ش��اره��ا ج��م��ي��ًع��ا ت��رع��ى م��ا ه��ي ف��ال
ت��ج��زَّرا أن ب��ي��نَ��ه��ا وتُ��ْض��ِم��ر تَ��َخ��ْف��ن��ي وْس��َط��ه��ا ب��س��ي��ف��ي أم��ش��ي تَ��َرن��ي م��ت��ى
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��را ت��ح��سَّ ال��طِّ��وال ال��طَّ��ل��ِح َوَرُق إذا َج��ْف��نَ��ت��ي ال��ح��يِّ أب��ع��ُد ل��يَ��غ��َش��ى وإن��ي
را تَ��َض��وَّ ب��ال��ف��الة ال��م��ط��يُّ م��ا إذا ُص��ْح��بَ��ت��ي ب��َي واس��أل��ي ت��س��أل��ي��ن��ي ف��ال
ال��ُم��ص��دَّرا وال��ُك��َم��يْ��َت ان��ت��ش��ي��ُت م��ا إذا ون��اق��ت��ي ق��ط��وع��ي ��اب ل��َوهَّ وإن��ي
أغ��ب��را ال��وج��ه س��اِه��َم إالَّ ال��ح��رب أخ��ا تَ��َرْي ول��ن ال��ل��ج��ام ك��أش��الء وإن��ي
��را ش��مَّ ال��ح��رُب س��اِق��ه��ا ع��ن ��رْت ش��مَّ وإْن ��ه��ا ع��ضَّ ال��ح��رُب ب��ِه ��ْت ع��ضَّ إْن ال��ح��رب أخ��ا
��را ي��ت��أخَّ أن األن��ف أح��م��ي ��بْ��ر ال��شِّ ِق��َدى ُدونَ��ُه ي��ُك ل��م ال��م��وُت م��ا إذا وإن��ي
م��ت��أثِّ��را ب��اق��يً��ا م��ن��ه ��ْنءِ ال��شَّ م��ع تَ��ْل��َق��ُه َج��دي��ل��َة ِم��ن ا ودٍّ تَ��بْ��ِغ م��ت��ى
أبْ��تَ��را ع��ن��دَي ال��َوْص��ِل ت��وال��ي وج��دُت رم��ل��ٌة س��الم��ان ِم��ن ُدون��ي ح��اَل إذا

وقال:

ال��ُع��ذُْر ِط��الِب��ك��م ِم��ن ع��ذََرتْ��ن��ي وق��د وال��ه��ْج��ُر ال��ت��ج��نُّ��ُب ط��اَل ق��د أم��اويَّ
وال��ذِّْك��ُر األح��ادي��ُث ال��م��ال م��ن ويَ��بْ��َق��ى ورائ��ٌح غ��اٍد ال��م��اَل إنَّ أم��اويَّ
نَ��ذُْر م��اِل��ن��ا ف��ي ح��لَّ ي��وًم��ا ج��اءَ إذا ل��س��ائ��ٍل أق��وُل ال إن��ي أم��اويَّ
ال��زَّْج��ُر يُ��نَ��ْه��ِن��ُه��ُه ال ع��ط��اءٌ ��ا وإمَّ ف��ُم��بَ��يَّ��ٌن م��ان��ٌع ��ا إمَّ أم��اويَّ
��ْدُر ال��صَّ ب��ه��ا وض��اَق ن��ف��ٌس ح��ش��رج��ْت إذا ال��ف��ت��ى ع��ن ال��ث��راءُ يُ��ْغ��ن��ي م��ا أم��اويَّ
ُغ��بْ��ُر ج��وان��بُ��ه��ا زل��ٍج ل��م��ل��ح��ودٍة أح��بُّ��ه��م ال��ذي��ن ن��ي دالَّ أن��ا إذا
ال��َح��ْف��ُر أن��اِم��َل��ن��ا ��ى دمَّ ق��د ي��ق��ول��ون ��ه��م أك��فَّ ي��ن��ف��ض��ون ِع��َج��اًال وراح��وا
خ��م��ُر وال ه��ن��اك م��اءٌ ال األرض م��ن ب��ق��ف��رٍة ص��داَي يُ��ْص��ب��ح إن أم��اويَّ
ِص��ف��ُر ب��ه ب��خ��ل��ُت م��م��ا ي��دي وأنَّ َض��رَّن��ي ي��ُك ل��م أه��ل��ك��ُت م��ا أنَّ تَ��َرْي
أَْس��ُر وال ع��ل��ي��ه َق��تْ��ٌل ف��ال أََج��ْرُت ��ه أمِّ واِح��ِد ُربَّ إن��ي أم��اويَّ
َوْف��ُر ل��ه ك��ان ال��م��ال ث��راءَ أراد ح��ات��ًم��ا أنَّ ل��و األق��واُم ع��ل��َم وق��د
ذُْخ��ُر وآِخ��ُره زاٌد ف��أوَّلُ��ه ص��ن��ي��ع��ًة ب��م��ال��ي آلُ��و ال وإن��َي
ال��خ��م��ُر وال ال��ِق��داُح تُ��َع��رِّي��ه إْن وم��ا َط��يِّ��بً��ا ويُ��ؤَك��ل ال��ع��ان��ي ب��ه يُ��َف��كُّ
ال��ده��ُر ب��إخ��وتِ��ه أَْوَدى وق��د ش��ه��وًدا إخ��وت��ي ك��ان إن ال��ع��مِّ اب��َن أَْظ��ِل��ُم وال
وال��ي��س��ُر ال��ع��س��ُر أي��اِم��ه ف��ي ال��ده��ُر ك��م��ا وال��ِغ��نَ��ى ب��ال��ت��ص��ْع��لُ��ِك زم��انً��ا ع��ن��ي��ن��ا
ال��ده��ُر ب��ك��أِس��ه��م��ا س��ق��ان��اه وك��الٍّ وِغ��ْل��ظ��ًة ِل��ي��نً��ا ال��ده��ر ُص��روَف ك��بَ��ْس��ن��ا
ال��ف��ق��ُر ب��أح��س��اِب��ن��ا أَْزَرى وال غ��ن��ان��ا ق��راب��ٍة ذي ع��ل��ى ب��أًوا زاَدن��ا ف��م��ا
ال��َع��ْش��ُر أن��ام��ل��َي م��ال��ي م��ص��ط��َف��ى ع��ل��ى وُس��لِّ��َط��ْت ال��ع��اذالِت ع��َص��يْ��ُت ف��ِق��ْدًم��ا
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وقال:
ص��اب��ِر غ��ي��َر ع��ن��ه��م��ا أُران��ي وك��ن��ُت ع��اِم��ِر أمِّ وع��ن س��ل��م��ى م��ن ال��ق��ل��ُب ص��ح��ا
ال��ت��ج��اُوِر ط��وِل ب��ع��د م��ن ُغ��ْرب��ٍة ن��وى وت��ق��اذَف��ْت ب��ي��نَ��ن��ا ُوش��اٌة ��ْت ووشَّ
ض��واِم��ِر ك��ال��ِق��داح ُم��ْس��ِه��م��اٍت ع��ل��ى ��َرى ال��سُّ دل��ُج ��ه��م ض��مَّ ِص��ْدٍق وف��ت��ي��ان
ب��َم��ع��اِذِر ح��اج��اِت��ه��م أطَّ��ِرْح ول��م م��ع��رٍَّس خ��ي��ُر ق��ل��ُت: أَتَ��ْون��ي ��ا ف��ل��مَّ
ُم��ب��اِدِر س��اٍع ك��فِّ ف��ي غ��ًض��ا ش��ه��اُب ك��أَنَّ��ه ال��م��ت��وِن ب��َم��ْوِش��يِّ وق��م��ُت
ب��ه��اذِر ك��ال��ه��ض��اب أُْدٍم ع��ق��ي��ل��ِة ج��ل��ب��ٍة َك��ْوم��اءَ ُع��رُق��وُب ب��ه ل��يَ��ْش��َق��ى
وق��اِدِر ش��اٍو ب��ي��ن م��ن��ه��م: ف��ري��ق��ان وط��اِب��ِخ��ي ُم��ْك��َرم��ي��ن ُع��ف��ات��ي ف��ظ��لَّ
ال��م��ج��اور ال��خ��ل��ي��ط ذم وال ال��ط��ب��ي��خ ح��اِس��ر ل��ه يُ��تَّ��َخ��ذ ل��م ش��آم��ي��ٌة
ال��ح��ن��اِج��ِر ال��دِّق��اق ال��ُك��ْدر ال��َق��ط��ا رءُوس ك��أَنَّ��ه ال��ب��ض��ي��ع ده��داق ��ُص يُ��َق��مَّ
ح��واِس��ر ن��س��اءٍ أي��ِدي اس��ت��ح��م��ش��ْت إذا َف��َوران��ه��ا ف��ي ال��ج��ن��ب ض��ل��وَع ك��أَنَّ
ال��ن��واِظ��ِر ال��ع��ي��ون دون تُ��خ��ت��زْن ول��م وط��ع��م��ًة ه��داي��ا ك��ان��ْت اس��تُ��نْ��ِزل��ْت إذا
ال��َع��واِط��ِر أي��دي ب��ي��ن َع��ِب��ي��ٍر ري��اُح ت��َغ��ْط��َم��َط��ْت ح��ي��ن ال��ل��ح��م ري��اح ك��أنَّ
ح��اِب��ِر أك��ن��اَف ال��ح��يُّ ح��لَّ ل��ي��ال��َي ِح��م��اُم��ُه ك��ان ال��م��وَت أنَّ ل��ي��َت أَال
زاِج��ِر ق��ول إل��ى أرع��ى وال ح��ث��ي��ثً��ا ف��أُج��ي��بُ��ه ال��ه��وى ي��دع��ون��ي ل��ي��ال��َي
ال��تَّ��راِت��ِر ِح��ذاِر ِم��ن ال��ي��ت��اَم��ى ِع��واءَ ِس��ب��اُع��ه��ا تَ��ع��اَوى َق��ْف��ٍر يَّ��ٍة ودوِّ
م��خ��اِط��ِر َع��َل��نْ��َدى ك��وٍم ع��ل��ى تُ��ش��دُّ نُ��ُس��وَع��ه��ا ك��أنَّ ب��م��رذاٍة ق��ط��ع��ُت

فقال: الفساد، زمن وكان وثَُعُل، َجديلُة احَرتَبَْت زمَن بَْدر بني حاتم جاور
بَ��ْدِر ب��ن��ي ف��ي ف��ُح��لِّ��ي ه��ات��ي م��ع��ي��ش��تَ��ن��ا ك��اره��ًة ك��ن��ِت إْن
وال��يُ��ْس��ِر ال��َع��ْوص��اء ف��ي ال��ح��يُّ ـ��َم ف��ن��ع��ـ ال��ف��س��اِد زم��ن ج��اورتُ��ه��م
ال��ج��ف��ِر َح��ْم��أَة أواط��س أت��رك ول��م ال��نَّ��ِم��ي��ر ب��ال��م��اء ف��س��ق��ي��ُت
ُخ��ْزِر ب��أَع��ي��ٍن إل��يَّ يُ��ن��ظ��ر ول��م ال��ن��ديِّ أُول��ى ف��ي وُدع��ي��ُت
ت��ج��ري وخ��ي��لُ��ه��م وال��ط��اع��ِن��ي��ن أَِع��نَّ��ِت��ه��م ل��َدى ال��ض��ارب��ي��ن
ال��َف��ْق��ِر ب��ذي م��ن��ه��م ال��ِغ��ن��ي وذوي ب��نُ��ض��اِره��م ن��ج��ي��بَ��ه��م وال��خ��اِل��ِط��ي��ن

وقال:
ب��َغ��ْدِر أَُزنَّ��ك��ُم أن ب��ي وم��ا رس��وًال أس��ٍد ب��ن��ي أبْ��ِل��ْغ أَال
بَ��ْك��ِر ب��ُن م��ع��اوي��ُة أوف��ْت ف��ق��د ِق��ْدًم��ا ب��ال��ج��ي��ران يُ��وِف ل��م ف��َم��ن
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طي حاتم ديوان

َطيِّئًا، يُِريد فخرج له، ابنًا وَقتَلوا الَجْفِني عمٍرو بن للحارث إبٍل عىل طي أغارْت
يومئٍذ وحاتم حاتم، رهط دهم بن وأسلم رجًال تسعني أخزم بن َعِدي بني يف فأصاب
جعلِت الجبلني حاتم قِدم ا فلمَّ الجند، مقدِّمات فأصابَهم امُلنِْذر، بن النُّْعمان عند بالِحرية
إىل سار حتى ليلًة يلبث فلم هذا. أبو أُِرسَ حاتم، يا فتقول: َولِدها ِمن بالصبي تأتيه املرأَُة

حاتم: فقال حارثة، بن ملحان ومعه الحارث،

األََش��ْر وال ال��ن��س��اء ح��بِّ م��ن ذاك وم��ا ال��ذِّْك��ُر ال��ل��ي��ل��َة ه��اَج��ن��ي ق��د إن��ن��ي أَال
��يَ��ْر ال��صِّ ح��واَل��يْ��ه��م ب��أق��راٍن وق��وم��ي ع��ش��ي��رت��ي أص��اب ��ا م��مَّ ول��ك��ن��ن��ي
ج��زر س��ائ��م��ٍة ك��ل م��ن ل��ن��ا ن��ش��اوى وم��س��ط��ٍح ج��وٍّ ب��ي��ن نُ��ْم��ِس��ي ل��ي��ال��َي
ائ��تَ��َم��ْر ال��ذي وي��م��ض��ي خ��ي��ًرا ل��ن��ا ي��ق��ول وم��ي��تً��ا ح��يٍّ��ا ال��ن��اس خ��ي��َر ل��ي��َت ف��ي��ا
ُص��بُ��ر ق��بْ��ِل��ه��ا م��ن ال��دَّْه��ر َوَق��ع��ات ع��ل��ى ف��إنَّ��ن��ا ف��ال��ع��زاءُ ش��رٌّ ك��ان ف��إْن
ُزَغ��ر إل��ى م��آٍب م��ن ��راة ال��سَّ ج��ن��وَب ودي��م��ٍة ��ا س��حٍّ ال��ن��اس ربُّ ال��ل��ه س��َق��ى
ال��َك��َدر ل��ه ول��ي��س ال��ص��اف��ي ال��م��ش��رُب ل��ه ب��ي��تَ��ه ال��ذمُّ يَ��ع��ِرف ال ام��رٍئ ب��الَد
بَ��َك��ر ن��ازٌح إذا م��ع��داه وج��رأَة ج��الدًة ع��م��ٍرو ب��ن وه��م م��ن ت��ذك��رُت
َح��َص��ر وال ض��ع��ي��ًف��ا وال ك��ري��ًم��ا أج��يء ف��إنَّ��ن��ي م��ن��ك ال��ع��ي��ن وق��رَّ ف��أب��ش��ْر

أنزله ثم عدي، بن القيس امرئ بني له فوهب منه، فاستَْوَهبَهم الحارث، به فأُعجب
فاسأله إليه قم األغالل! يف وقومك الخمر أترشب ملحان: له فقال والخمر، بالطعام فأتى

فأنشده: عليه فدخل إياهم،

ف��اْص��َط��ِن��ِع ال��لَّ��ْع��َن أبَ��يْ��َت ش��م��س وع��ب��َد ص��ن��ي��ع��ت��ك��م م��ن أض��ح��ى ال��ق��ي��س َ ام��رأ إنَّ
وم��س��تَ��َم��ِع م��رأًى ع��ل��ى غ��وٍث أم��ر م��ن ج��ان��بَ��ه��ا م��لَّ��ك��َت إذا ع��ديٍّ��ا إنَّ

فقال: عدي، بن شمس عبد بني له أطلَق البيتني هذين أنشده ا فلمَّ

َج��ْح��َدِر ب��ن ب��ق��ي��ِس ��ْع��ن��ي وش��فِّ ف��أْف��ِض��ْل إس��اره��ا م��ن ك��لَّ��ه��ا ع��ديٍّ��ا ف��َك��ْك��َت
وَم��ْع��َش��ري ق��وم��ي ال��ن��ف��س ف��َدتْ��ك ف��أن��ِع��ْم ��ه��اتُ��ن��ا امَّ ��ه��اُت واألمَّ أب��ي أب��وه
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الطائي حاتم

بأموالهم، وِجْرم بوالن بني َمناِزل وكانْت أجأ، أعجاز نزلوا حتى ُمحاِرب سارْت
هم: يحضُّ حاتم فقال عليها، يَغِلبوهم أن طيٌّ فخافْت

ع��ام��ُر ُزوِّج��ه��ا ��ْه��ِو، وال��صَّ ال��ش��ق��ي��ق وراءِ م��ن ً أج��أ أرى
ع��اق��ُر أن��ه��ا أي��ق��ن��وا وق��د ع��نَّ��َس��ْت وق��د زوَّج��وه��ا وق��د
ح��اج��ُر َص��ْدره��ا ع��ل��ى ف��إن��ي ب��أَْع��ج��اِزه��ا أم��ٌر ي��ُك ف��إن

وقال:

ص��رُّ ري��ٌح ُم��وِق��ُد ي��ا وال��ري��ح َق��رُّ ل��ي��ٌل ال��ل��ي��ل ف��إنَّ أَْوِق��ْد
ُح��رُّ ف��أَن��ت ض��ي��ًف��ا ج��َل��بَ��ْت إْن يَ��ُم��رُّ َم��ن ن��اَرك ي��رى ع��س��ى

وقال:

ال��ج��اري األب��ط��ح م��اء يُ��ع��اِرض ك��م��ا يُ��ع��اِرض��ن��ي م��اٍل إل��ى َس��ب��ي��ٌل أَال
إق��ت��اري ��يَّ ك��فَّ نَ��َدى ي��ردُّ ف��ال ِب��َم��يْ��س��رٍة ُج��ودي ع��ل��ى أُع��اُن أَال

طريف بن أَوس بن عمرو عىل فسقطوا لهم، حاجة يف أصحابه من نفر يف حاتم خرج
حارثة بن أوس لهم فقال األرض، من فضاءٍ يف ُودٍّ عبِد بن يَْشُجب بن هللا عبد املثنى بن
تََرْوا لم وإن استََجْرتموه، الناُس بكم أْحَدق وقد أَصبحتم فإْن بَقتِْله تَْعَجلوا ال ألم: بن

حاتم: فقال فأجاَرهم، فاستجاُروه بهم الناس أَْحَدق وقد فأصبَحوا قتْلتُموه، أَحًدا

ع��اٍر وال ُغ��ْرٍم ب��ال ف��أح��رزوه َغ��ِض��ب��وا أش��ي��اُع��ه إذا أوس ب��ن ع��م��رو
أْغ��م��اِر غ��ي��ر أتَ��ْوه��ا ال��َه��ن��ات إح��دى وق��ع��ْت ك��لَّ��م��ا ُودٍّ ع��ب��ِد ب��ن��ي إنَّ

وقال:

أْج��َدُر ب��ال��خ��ي��ر ال��م��رءُ أن��ت ف��إنَّ��ك رس��ال��ًة ع��م��ٍرو ب��ن َوْه��م أب��ِل��غ��ا أَال
وأن��ُص��ُر أح��ب��و ك��ن��ُت م��ن��ه��م وغ��ي��ُرك َق��راب��ًة م��نَّ��ا ال��ن��اس أدن��ى رأي��تُ��ك
��ُر ي��ت��أخَّ ذو وه��ُم ي��ا ف��ك��ن ب��م��وٍت ب��ي��ن��ن��ا ي��ف��رِّق ي��وٌم أت��ى م��ا إذا
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طي حاتم ديوان

السني حرف

لك يَِدين حتى َطيٍِّئ جبَيلْ بني أُدِخلُك أنا املنذر: بن للنعمان قال سعد بن أوس وكان
فقال: حاتًما ذلك فبلغ أهلُهما.

ِس��نْ��بَ��ُس ب��ذل��ك ع��ِل��َم��ْت وق��د ذالٍّ ق��وم��ه أوٍس ب��ج��الد ب��غ��ى ول��ق��د
يَ��ْدِن��س��وا أن أب��ي��ه��ُم ِذم��اَر م��ن��ع��وا إنَّ��ه��م ِس��نْ��بَ��َس ب��ن ع��م��ٍرو ب��ن��ي ح��اش��ا
ل��نُ��ْح��بَ��ُس ال��ع��زي��ز ب��ال��ل��ه وح��ل��ف��ُت غ��دوًة ال��ُق��َريَّ��ة ِورَد وت��واع��دوا
ُم��ْش��ِك��ُس ي��وٌم ل��ظ��لَّ ال��ج��ري��ض ط��رَف ب��س��الف��ه��م أتَ��ى ل��و ي��ع��ل��م وال��ل��ه
يَ��ْل��ِم��ُس م��ا ع��اِل��ًم��ا ال��لُّ��َويْ��ِم��س ب��ي��د ل��ه��ا: ق��ال��ْت ال��ت��ي وال��ش��م��س ك��ال��ن��ار
واح��ب��س��وا ف��ف��وزوا ط��م��ي��ك��ُم ل��ت��م��ام أْوَرْدتَ��ه��م إن ال��م��اء تُ��ْط��ِع��َم��نَّ ال
ي��غ��رس يُ��ْدِرك��وه َم��ن ب��ك��ت��ي��ب��ٍة ِم��رٍَّة ذو وف��ارس ال��ُح��َص��يْ��ن ذو أو
ال��م��ج��ل��ُس إل��ي��ه ��اءٌ َم��شَّ ال��ح��يِّ ف��ي ��ٍن م��ل��عَّ غ��ي��ر األك��ن��اف وم��وطَّ��أ

وقال:

يُ��ن��س��ي م��ث��ل��ه ال��ذي ال��م��اض��ي أك��ث��ر وال ن��اس��ي م��اوي��ة أط��الل تُ��نْ��ِس��ن��ي ل��م
ال��َخ��ْم��ِس آت��ي��ة ال��ظ��م��آُن ي��ِرد ك��م��ا وردتُ��ه��ا ال��ن��ه��ار ش��م��س غ��رب��ْت إذا

العني حرف
زياد: بني يمدح قال

يَ��ِض��ي��ُع ف��ي��َم��ن أب��ي��ه��ُم ذم��اَر زي��اٍد ب��ن��و أض��اع م��ا ل��َع��ْم��ُرك
َص��ِن��ي��ُع ذك��ٌر ك��لُّ��ه��ا ص��وارم ُس��ي��وًف��ا ول��دْت ج��ن��ي��ٍة ب��ن��و
تَ��ُج��وُع ف��م��ا ال��ش��ت��اءِ وط��اع��م��ُة تُ��َزنَّ��ى م��ا َح��ص��اٌن وج��ارتُ��ه��م
َرِب��ي��ُع أب��ًدا غ��ال��ٍب آلِخ��ر ج��م��ي��ًع��ا وت��ك��رم��ت��ي ودِّي ش��رى

وقال:

أْق��َرع��ا ال��زَّاِد ج��ان��ب ف��ي ي��ِدي م��ك��اَن يَ��َرْوا أْن ص��ح��اب��ي ألس��تَ��ْح��ِي��ي وإن��ي
م��ع��ا وح��اج��اتُ��ن��ا أه��َويْ��ن��ا ن��ح��ن إذا ��ه��م أك��فَّ ت��ن��اَل أن ��ي ك��فِّ ��ر أق��صِّ
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الطائي حاتم

أج��َم��ع��ا ال��ذَّمِّ ُم��نْ��تَ��ه��ى ن��اَال وَف��ْرَج��ك س��ْؤَل��ه ب��ط��نَ��ك تُ��ْع��ِط م��ه��م��ا وإن��ك
أت��ض��لَّ��ع��ا أن ال��ذمَّ أخ��اُف ح��ي��اءً ال��َح��َش��ا ُم��ْض��َط��ِم��َر ال��ب��ط��ِن َخ��ِم��ي��َص أب��ي��ُت

اإلبل من مة ْ الرصِّ يُْعِطيها أبوها وكان العرب، نساءِ أجوِد من كانْت انة َسفَّ أنَّ يُرَوى
أو وتُْمِسكي، أُْعِطَي أن ا فإمَّ أتَْلَفتا، اجتَمَعتَا إذا القوَّتني إنَّ حاتم: لها فقال فتُْعِطيها،

حاتم: وقال شيئًا. هذا يُبِقي ال فإنَّه وتُْعطي، أُْمِسك

ت��ف��َج��ِع ل��م وإن ال��ِع��ي��َس ��ِم وج��شِّ أْس��ِرِع ق��ال��ْت ��ان��َة س��فَّ ُخ��بِّ��ْرُت
ألرب��ِع ال��ق��رى وادي ِم��ن ��ان رمَّ

الفاء حرف
قال:

م��وق��ُف ب��ال��دار ل��ي��س إذْ تُ��س��اِئ��ل��ه تَ��ع��رَُّف نَ��َوار م��ن ج��دي��ًدا أَرس��ًم��ا
يُ��خ��ِل��ُف ُس��رَّ إن ال��س��وءِ ع��م اب��ن ف��إنَّ ل��ق��ي��تَ��ُه ح��ي��ث ال��ص��دق ع��م اب��ن ت��ب��غَّ
ويَ��خ��لُ��ُف غ��ن��اه يُ��غ��ِن��ي ل��ه نَ��ظ��ي��ٌر ب��ع��َده ق��ام س��ي��ٌد م��نَّ��ا م��ات إذا
ت��رع��ُف واألِس��نَّ��ُة ِق��ْدًم��ا وأط��ع��ن س��ؤاِل��ِه ق��ب��َل ال��ض��ي��َف ألَْق��ِري وإن��ي
��ُف ونُ��حَّ ط��اوي��اٌت ب��ي��ت��ي وج��اراُت ب��ط��ن��ٌة ب��ي تُ��َرى أن ألَْخ��َزى وإن��ي
َح��ْرَج��ُف نَ��ْك��ب��اءُ األط��ن��اَب ح��رََّك إذا َج��ْف��نَ��ت��ي ال��ح��يِّ أب��ع��َد ألُغ��ِش��ي وإن��ي
أت��ن��كَّ��ُف ال ب��األع��داء وإن��َي أه��َل��ه��ا ب��ال��ع��داوِة أرم��ي وإن��َي
ف��أْك��َل��ُف أس��ت��ط��ي��ُع ال م��ا أَُك��لَّ��ُف ول��رب��م��ا س��ائ��ل��ي ألُع��ط��ي وإن��ي
ي��ع��نَّ��ُف ال��ك��ري��م إنَّ ن��ب��وًة ن��ب��ا ح��ات��ٌم ق��ي��ل إذا ل��م��ذم��وٌم وإن��ي
ُش��رِّف��وا ب��ال��م��ودة ِص��ْدٍق وآب��اءُ ك��ري��م��ٌة أص��وٌل ب��ي وت��أبَ��ى س��آبَ��ى
وأُتْ��ِل��ُف أُِف��ي��ُد ��ا م��مَّ ك��ذل��ك��م إن��ن��ي ِع��رض��َي دون م��ال��ي وأج��ع��ُل
يُ��ْق��ِرُف ك��ان إذا ال��م��ول��ى ف��ي خ��ي��َر وال ن��ع��ل��ٌة ب��م��والي زلَّ��ْت إْن وأغ��ف��ر
ال��ت��ع��طُّ��ُف ع��ل��يَّ يَ��ْك��ثُ��ر ل��م ج��اَر وإْن ت��اب��ًع��ا ل��ل��ح��قِّ ك��ان إْن س��أن��ُص��ُره
يُ��َؤنَّ��ُف ال��ض��ع��ي��ف إنَّ ألن��ُص��َره ُدونَ��ه ب��ال��س��ي��ِف ق��م��ُت ظ��َل��ُم��وه وإْن
��ُف م��س��قَّ ب��ي��ٌت م��اويَّ ويَ��ْع��ِط��ُم��ن��ي َل��َم��يِّ��ٌت ال��ثَّ��واءُ ط��اَل وإن وإن��ي
ُم��تْ��ِل��ُف ه��و ب��م��ا ره��ٌن ام��رٍئ وك��ل ك��اس��ٌب أن��ا ب��م��ا َل��َم��ْج��ِزيٌّ وإن��ي
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طي حاتم ديوان

الالم حرف

قال:

َف��َع��ال م��ا ف��اَت: ل��ش��يءٍ ت��ق��ول��ي وال وال��َع��ذَْال ال��لَّ��ْوَم أَق��لِّ��ي نَ��واُر َم��ْه��ًال
وال��َج��بَ��َال ال��ب��ح��َر أع��ط��ي ك��ن��ُت وإن م��ه��ًال، ُم��ه��ِل��َك��ه: ك��ن��ُت ل��م��اٍل ت��ق��ول��ي وال
ُس��بُ��َال م��اِل��ه ف��ي ي��رى ال��ج��واد إنَّ واح��دًة ال��م��ال س��ب��ي��ل ال��ب��خ��ي��ُل ي��رى
اإلِِب��ال ال��وارُث وي��ح��وي ال��ث��ن��اء س��وءُ يَ��تْ��بَ��ُع��ه م��اَت م��ا إذا ال��ب��خ��ي��ل إنَّ
ُح��ِم��ال ن��ع��ُش��ه م��ا إذا يَ��بْ��ن��ي ك��ان م��ا يَ��تْ��بَ��ُع��ه ال��م��رء إنَّ ح��دي��ثَ��ك ف��اص��دْق
ن��زال إذا يُ��ق��َرى ف��ال ي��راه��م ك��م��ا ك��لُّ��ه��ُم ال��ن��اُس ي��راه ال��ب��خ��ي��َل ل��ي��َت
وص��ال م��ا ال��م��ال س��ب��ي��ل وخ��ي��ُر رح��ًم��ا ب��ه َوَص��ْل��ُت م��اٍل ع��ل��ى تَ��ع��ِذل��ي��ن��ي ال
األج��ال ل��ل��ف��ت��ى يُ��َدنِّ��ي ي��وٍم وك��لُّ يُ��ْدِرك��ه ال��م��وُت وِح��م��اُم ال��ف��ت��ى ي��س��ع��ى
ُم��ْش��تَ��ِغ��ال دن��ي��اي ع��ن وأُص��ب��ح ي��وم��ي يُ��ْدِرك��ن��ي س��وف أن��ي ألع��ل��م إن��ي
ثُ��َع��ال ب��ن��و أض��ح��ى ب��ه��ا ح��اٍل أليِّ ُم��ْدِرك��ٍة غ��ي��ُر ول��ي��ٌت ِش��ْع��ري ف��ل��ي��َت
بُ��ُط��ال وال َم��ْح��ًك��ا ال ال��رس��ال��ِة َج��ْه��َد ُم��َغ��ْل��َغ��َل��ًة ع��نِّ��ي ثُ��َع��ٍل ب��ن��ي أب��ل��ْغ
ثُ��ِك��ال ِل��َم��ن ت��ب��ك��وا وال ال��رَّواب��ي ُع��دُّوا ح��ظُّ��ك��ُم ف��ال��َغ��ْزُو ثُ��َع��ٍل ب��ن��ي اغ��ُزوا
اتَّ��ك��ال َم��ِن واْك��ُف��وا م��ج��ِدك��م ع��ل��ى ح��ام��وا ول��دْت وم��ا أم��ي ف��داؤك��ُم َويْ��ًه��ا
َع��ِص��ال ك��اِل��ًح��ا ن��ابً��ا ال��ح��رُب وأب��دِت ع��ش��ي��رت��ن��ا م��ن ع��ن��ه��م غ��اب َم��ن غ��اَب إذْ
بَ��َدال يَ��بْ��تَ��ِغ��ي خ��ل��ي��ل��ي يَ��ُخ��نِّ��ي ل��م م��ا ُم��ح��اَف��ظ��ٍة ذو أن��ي ي��ع��ل��م ال��ل��ه
َوِك��ال وال ِن��ْك��ًس��ا ال ال��خ��ل��ي��ق��ِة ع��فَّ ث��ق��ٍة أخ��ا أَْل��ف��اِن��ي َل ت��ب��دَّ ف��إْن

عنه: أبيه ل تحوُّ يذكر وقال

ش��ك��ل��ي يُ��واِف��ق��ه ال ش��ك��ٌل وُودَُّك ال��ِغ��ن��ى ُم��ْش��تَ��َرك ال��َف��ْق��ِر ل��َع��فُّ وإن��ي
ِم��ثْ��ل��ي ِن��ي��ق��ٍة ذي ك��لُّ إالَّ ال��ن��اس م��ن ِل��ِم��ثْ��ِل��ه يَ��ُق��وُم ال ش��ك��ٌل وش��ك��ل��َي
ق��ب��ل��ي أح��ٌد م��ض��ى ف��ي��م��ا ت��أنَّ��َق��ه��ا ت��ك��ن ل��م وال��ب��ذِْل ال��م��ْج��ِد ف��ي ِن��ي��ق��ٌة ول��ي
ف��ض��ل��ي م��ن ك��ان ب��م��ا وأس��ت��غ��ن��ي ل��ن��ف��س��ي ُج��نَّ��ًة ِع��رض��َي ُدوَن م��ال��ي وأْج��َع��ُل
ال��ُع��ْص��ِل ن��واِج��ِذه��ا ع��ن أب��َدْت ال��ح��رُب إذا َص��ول��ٌة وال��ب��أِس ال��م��ال ب��ذِْل م��َع ول��ي
أه��ل��ي م��ع��ي ل��ي��س ال��دار ف��ي وأف��ردن��ي ب��أه��ِل��ه س��ع��ٌد س��ار أْن ض��رَّن��ي وم��ا
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أَْزلِ��ي ِم��ن ح��لَّ م��ا ك��لَّ ع��ن��ك��م وأح��م��ل ح��ش��رٍج ب��َن س��ع��َد ال��م��ج��َد اب��ت��ن��اَي س��ي��ك��ف��ي
ال��ب��ْخ��ِل إل��ى اس��ت��م��ال إالَّ ف��ي��ذُك��ره��ا م��رًة ال��ده��ُر ع��اَل��ه ل��ئ��ي��ٍم ِم��ن وم��ا

وقال:

م��ن��زِل ك��لِّ ف��ي األف��ح��اءُ ل��ك تُ��َدقُّ ��ًه��ا ُم��َوجَّ ك��ث��ي��ٍر م��اٍل ذا ك��ن��َت إذا
ال��ُم��َف��ْل��َف��ِل غ��ي��ر ب��ال��َم��ْخ��َش��وِب وأَبْ��لُ��غ َع��يْ��َم��ِت��ي يُ��ذِْه��ُب ال��َج��ْف��ِر نَ��ِزي��َع ف��إنَّ

وقال:

تُ��ح��َم��ُل ب��ال��ه��دي��ِة إالَّ ال��ل��ي��ِل م��ن َه��ْج��ع��ٍة ب��ع��ِد ِم��ن ال��ج��اراِت نَ��ْط��ُرُق ال
يَ��غ��ُف��ُل ح��ي��ن ِع��ْرَس��ُه ن��ت��َص��بَّ��ى وال ب��ي��وتِ��ن��ا وْس��َط ال��ع��مِّ اب��ُن يُ��ل��َط��م وال

وقال:

ُم��واِس��ُل ي��ق��ول م��ا ب��ح��يٍّ وَغ��ْدًرا رس��ال��ٌة أم��ِس ال��رَّيَّ��ان م��ن أت��ان��ي
س��اِئ��ُل أن��ا أح��َدث��ا ��ا ع��مَّ ك��ذل��ك وإنَّ��ن��ي ف��ع��ل��ُت م��ا س��أَالن��ي ه��م��ا
س��اِئ��ُل أرِض��َك ك��لُّ ب��خ��ي��ٍر ف��ق��اال: ع��ل��ي��ك��م��ا؟ ال��زم��اُن ك��ي��ف أَال ف��ق��ل��ُت:

امليم حرف

قال:

ُم��نَ��ْم��نَ��م��ا ك��ت��ابً��ا َرقٍّ ف��ي ك��َخ��طِّ��َك ُم��َه��دَّم��ا ونُ��ْؤيً��ا أط��الًال أتَ��ْع��ِرُف
م��ح��رَّم��ا وح��وًال وأي��اًم��ا ش��ه��وًرا أَِن��ي��ِس��ه��ا ب��ع��َد األرواُح ب��ه أذاع��ْت
ُم��ْع��َل��م��ا ك��ان م��ا األي��اُم وغ��يَّ��َرِت تُ��ْرِب��ه ظ��اه��َر غ��يَّ��ْرَن ق��د دوارج
��م��ا ت��وهُّ إالَّ األط��الَل أع��رُف ف��م��ا وال��ِب��َل��ى ال��ت��ق��اُدم ط��وُل وغ��يَّ��ره��ا
أْه��َض��م��ا ��اِب��ِريَّ��ِة ال��سَّ ك��ط��يِّ وك��ش��ًح��ا ب��ه��ج��ٍة ذاَت َح��ْل��يُ��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا تَ��ه��اَدى
ُم��نَ��ظَّ��م��ا وَش��ذٌر ي��اق��وٍت ��ُد ت��وقُّ يَ��ِزي��نُ��ه ال��َج��ِب��ي��ن ن��وَر ك��َف��ى ون��ح��ًرا
��م��ا ف��ت��نَ��سَّ ��ب��ا ال��صَّ أرواُح ال��ل��ي��ل م��ن َه��ْج��ع��ٍة ب��ع��َد ب��ه ه��بَّ��ْت ال��َغ��ض��ا ك��ج��م��ِر
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��َم��ا ت��ب��سَّ أن ح��اول��ْت ل��ي��ًال ه��ي إذا خ��ص��اص��ًة ال��ظَّ��ِل��ي��ُل ال��ب��ي��ُت ل��ن��ا ي��ض��يءُ
ت��رنُّ��م��ا ال��ُح��ِل��يِّ وس��واُس ت��رنَّ��َم م��رًة ال��َح��ِش��ي��ة ف��وق ان��ق��ل��ب��ْت إذا
أش��أََم��ا ال��ط��ي��ر ب��ه م��رَّْت ب��دًال ب��ه َل��ْت وت��ب��دَّ ل��ه��ا ل��َط��يَّ��اٍت ف��ب��ان��ْت
ُم��َل��وَّم��ا ُم��ِف��ي��ًدا ِم��تْ��الًف��ا ت��ل��وم��اِن َه��ْج��ع��ٍة ب��ع��َد ه��بَّ��تَ��ا وع��اِذل��ت��ي��ن
َم��ْغ��َرم��ا ال��ح��م��ِد ف��ي اإلت��الَف يَ��َرى ال ف��تً��ى ِض��لَّ��ًة ال��ن��ج��ُم ر غ��وَّ ��ا َل��مَّ ت��ل��وم��ان
وتُ��ْص��َرم��ا: تَ��ِب��ي��ن��ا أن َع��ذََران��ي ول��و ع��ل��ي��ه��م��ا ال��ع��ت��اُب ط��اَل وق��ْد ف��ق��ل��ُت
ُم��ْح��ِك��م��ا ل��ل��م��رءِ ال��دَّْه��ِر ب��ُص��روِف ك��َف��ى ت��ق��دَّم��ا م��ا ع��ل��ى تَ��لُ��وم��ان��ي ال أَال
َم��ا ُم��تَ��نَ��دِّ ف��اتَ��ِن��ي م��ا ع��ل��ى ول��س��ُت تُ��ْدِرك��اِن��ه َم��ض��ى م��ا ال ف��إنَّ��ك��م��ا
ُم��ْك��ِرم��ا ال��ده��َر ل��ك تَ��ْل��َق��ى ف��ل��ن ع��ل��ي��َك تَ��ُه��ْن إن ف��إنَّ��ك أْك��ِرْم��ه��ا ف��ن��ف��َس��ك
��م��ا ُم��َق��سَّ نَ��ْه��بً��ا ال��م��اُل ك��ان م��تَّ إذا ف��إنَّ��ه ال��تِّ��الَد تَ��ْه��َوى ل��لَّ��ِذي أَِه��ْن
ُم��ْظ��ِل��م��ا ال��ل��وِن أغ��ب��َر تَ��ْخ��َش��ى ح��ي��َن ب��ه وارٌث ف��يَ��ْس��َع��َد ف��ي��ِه تَ��ْش��َق��يَ��ْن وال
أْع��ُظ��م��ا األرض م��ن خ��طٍّ ف��ي ص��رَت وق��د ك��رام��ًة ويَ��ْش��ِري ُغ��نْ��ًم��ا ��ُم��ه يُ��َق��سِّ
َم��ْغ��نَ��م��ا تَ��ْج��َم��ع ك��ن��َت ��ا م��مَّ س��اق إذا وارٌث يَ��ْح��َم��َدنَّ��َك م��ا ب��ه ق��ل��ي��ٌل
ت��ح��لَّ��م��ا ح��ت��ى ال��ِح��ل��َم ت��س��تَ��ِط��ي��َع ول��ن ُودَّه��م واس��تَ��بْ��ِق األْدنَ��يْ��َن ع��ن ��ْل ت��ح��مَّ
َم��ْح��ِس��م��ا اءُ ال��دَّ ل��ك يُ��ح��َس��ْم األذَى وك��فِّ ب��األن��ا ال��َع��ِش��ي��رِة أض��غ��اَن تَ��ْرِق م��ت��ى
ُم��َق��دَّم��ا إم��اِم��ي ف��ي��ه��ا أَِج��ْد ل��م إذا ل��ج��اج��ٌة ه��واَي ف��ي اب��ت��ع��ث��تْ��ن��ي وم��ا
اْل��ُم��َل��طَّ��م��ا ال��ل��ئ��ي��َم والَط��ْم��َت إل��ي��ك ن��زا م��ا ال��س��وء َ ام��رأ ن��اوب��َت ش��ئ��َت إذا
ي��ت��ك��رَّم��ا أن األخ��الِق َط��بَ��ِع ذوي رأَى إذا ح��ق��ي��ٌق وال��ت��ق��وى ال��لُّ��بِّ وذو
ُس��لَّ��م��ا ت��ط��اَوَل إْن إل��ي��ه وأَس��ِن��ْد ِزن��اِده م��ن واْق��تَ��ِدْح ك��ري��ًم��ا ف��ج��اِوْر
ف��ت��ق��وَّم��ا ق��وَّم��تُ��ه أََوٍد وذي يَ��ِض��ْر ف��ل��م ع��ن��ه��ا أع��رض��ُت ق��د وع��وراءَ
ت��ك��رُّم��ا ال��لَّ��ِئ��ي��ِم َش��تْ��ِم ع��ن وأص��ف��ُح اص��ط��ن��اَع��ه ال��ك��ري��م ع��وراءَ وأغ��ِف��ُر
ُم��ْف��َح��م��ا ك��ان إْن ال��ع��م اب��َن أش��تُ��ُم وال خ��اِذًال ك��ان وإْن ال��م��ول��ى أَخ��ذُُل وال
ُم��ْص��ِرم��ا ال��م��ال م��ن ن��ق��ٍص ذا ك��ان وإن ت��ب��اُع��ًدا ِغ��ن��ائ��ي ع��ن��ه زاَدن��ي وال
��م��ا ت��ج��هَّ ��ع��ي��ِف ال��ضَّ ب��ال��نِّ��ْك��ِس ال��ل��ي��ُل إذا َه��ْوَل��ه ت��س��ْربَ��ْل��ُت ق��ْد ب��ه��ي��ٍم ول��ي��ٍل
ُم��ْع��َظ��م��ا األم��ر م��ن يَ��ْرَك��ْب ل��م ه��و إذا ِغ��نً��ى وال َح��ْم��ًدا ال��ص��ع��ل��وُك ي��ك��س��َب ول��ن
ُم��بْ��َه��م��ا ال��ه��مِّ ِق��لَّ��ِة م��ن ق��ل��بُ��ه يَ��ِب��ْت ش��ب��ع��ًة يَ��ْل��َق وإن تَ��ْع��ِذي��بً��ا ال��َخ��ْم��َص يَ��َرى
وَم��ْط��َع��م��ا َل��بْ��وًس��ا يَ��ْل��َق��ى أَن ال��ع��ي��ش م��ن ��ه وه��مُّ ُم��ن��اه ُص��ْع��لُ��وًك��ا ال��ل��ه ل��َح��ى

20



الطائي حاتم

ُم��َورَّم��ا ال��ف��ؤاِد م��ث��ل��وَج ت��ن��بَّ��َه اس��تَ��َوى ل��ي��لُ��ه إذا ح��ت��ى ��ح��ى ال��ضُّ ي��ن��ام
وَم��ْج��ِث��م��ا ط��ع��اٍم م��ن َج��ْدوى ك��ان إذا ب��ب��ارٍح ل��ي��س ال��ُم��ثْ��ِري��ن م��ع م��ق��ي��ًم��ا
ُم��ْق��ِدم��ا وال��ده��ِر األح��داِث ع��ل��ى وي��م��ض��ي ��ه ه��مَّ يُ��س��اِور ص��ع��ل��وٌك ول��ل��ه
َم��ْغ��نَ��م��ا َع��دَّ نَ��اَل��ه��ا إْن َش��بْ��ع��ًة وال تَ��ْرح��ًة ال��َخ��ْم��ص يَ��َرى ال َط��ِل��ب��اٍت ف��ت��ى
��م��ا ص��مَّ ��َت ثُ��مَّ ُك��بْ��راه��نَّ ��َم ت��ي��مَّ أَع��َرَض��ْت َم��ك��اِرَم ي��وًم��ا رأَى م��ا إذا
ِم��ْخ��ذَم��ا ��ري��ب��ة ال��ضَّ َع��ْض��ِب ُش��َط��ٍب وذا وِم��َج��نَّ��ُه ونَ��بْ��َل��ُه ُرْم��َح��ُه تَ��َرى
ُم��َس��وَّم��ا وِط��ْرًف��ا َه��يْ��ج��ا ف��ت��ى ع��ت��اَد ولِ��ج��اَم��ه ف��اِت��ٍر َس��ْرٍج وأح��ن��اءَ

وقال:

ب��ال��تَّ��الُوِم يُ��وَل��ع��وا ل��م أَْرَم��ل��وا إذا ب��ي��نَ��ه��م َض��غ��ائ��َن ال ِص��ْدٍق وف��ي��ت��اِن
َط��اِس��ِم أغ��بَ��َر ف��وَق تَ��َراه��م وح��ت��ى َم��ِط��يُّ��ه��م تَ��ِك��لَّ ح��ت��ى ب��ه��م َس��َريْ��ُت
ح��اِت��ِم أص��ح��اُب ال��ق��وم ي��ق��ول ب��أيٍّ ُم��َزائ��ٌل ي��ق��ول��وا: أن أَِذي��ٌن وإن��ي
غ��اِن��ِم ب��أش��ع��َث ��ْرك��م أُبَ��شِّ ��ا وإمَّ ��ه��ا َه��مِّ أك��ب��َر ال��ن��ف��ُس تُ��ِص��ي��ُب ��ا ف��إمَّ

ُفصد: بعريًا يذكر وقال

َوِخ��ي��ُم ال��ِف��ص��اِد ك��لُّ إذْ ال��ج��وِف دَم َم��ِط��يَّ��ت��ي س��أل��ُت إن َف��ْص��ِدي ك��ذل��ك

وقال:

َرِم��ي��ُم وْه��َي ال��ِب��ي��َض ال��ع��ظ��اَم ويُ��ْح��ِي��ي غ��ي��ُره ال��غ��ي��َب ي��ع��ل��م ال وال��ذي أَم��ا
َل��ِئ��ي��ُم يُ��ق��ال: أن ي��وًم��ا م��خ��اف��ة يُ��ش��تَ��ه��ى وال��زاُد ال��ب��ط��َن أط��وي ك��ن��ُت ل��ق��د
بَ��ِه��ي��ُم اإلك��ام ف��وَق ل��ه ِرواٌق ِم��ْل��بَ��ٌس وال��ل��ي��ل ك��ان م��ا ب��ي ك��ان وم��ا
ن��ج��وُم واس��ت��ق��لَّ ن��ج��ٌم آَب وق��د ُص��ْح��بَ��ت��ي ُدوِن ِم��ن ال��زاَد ب��ِح��ْل��س��ي أل��فُّ

ا فلمَّ الحرشج، بن سعد جدِّه حجر يف فكان صغري، وحاتٌم مات حاتم أبا أنَّ يُروى
أنهب إذ يوًما، حاتم فبينا داره، يف وخلَّفه جدُّه عليه ضيَّق ماَله وأنَْهَب بالعطاءِ يَده فتح
أَبِْق حاتم، يا فقالوا: قوِمه، إىل فساَقها بعري، مائتا حوله وإذا انتبه إِذ نائم، وهو ماله،
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نُْهبَى إنها فقال: اإلرساف، من عليه كنَت ما إىل تعودنَّ وال ماًال، ُرزقَت فقد نفِسك، عىل
يقول: َ فأنشأ فانتُِهبْت، لكم،

يُ��َغ��نَّ��م��ا أن نَ��ْوم��ٍة ذو ي��ي��أَس��ْن ف��ال ُم��ت��اِل��ٍع ب��َس��ْف��ِح ج��دِّي تَ��َداَرَك��ن��ي

وقال:

ح��راُم تَ��ْط��بُ��ِخ��ي��َن م��ا إذن ع��ل��يَّ َط��بَ��ْخ��ِت��ه��ا م��ا إذا ِق��ْدِري تَ��ْس��تُ��ِري ال
ِب��ِض��راِم ال أَْوَق��ْدِت إذا ب��ج��زٍل ف��أَْوِق��دي ال��يَ��ف��اِع ب��ه��ذاك ول��ك��ْن

الحرية، يُِريد ِعْطر ومعه شمس عبد بن أُمية بن العايص أبي بن الحكم خرج
لبني جعل قد املنذر بن النعمان وكان سنة، كلَّ العرُب إليها يَْجتَِمع سوق بالحرية وكان
ُخبَيْب بن ُرومان بن ذُْهل بن ُجْدعان بن مالك بن ثُمامة بن طريف بن عمرو بن ألم
سعد بنت ألنَّ وذلك لهم؛ ُطْعمة الطريق ربع َطيٍّ بن قطنة بن سعد بن خارجة بن
بحاتم العايص أبي بن الحكم فمرَّ أصهاَره، وكانوا النعمان عند كانْت ألم بن حارثة بن
حاتم أمر ثم فأجاَره، الحرية، إىل يصري حتى طيٍّ أَرض يف الجواَر فسأله هللا، عبد بن
الحرشج بن سعد بن حارثة بن ملحان حاتم ومع فأكلوا، أَعضاء وُطبخْت فنُحرْت بجزور
بن بسعد حاتم فمرَّ طيبه، من الحكم طيَّبهم الطعام، من فرغوا ا فلمَّ ه، عمِّ ابن وهو
اطَعموا، وقال: ُسْفرتَه حاتم فوضع ملحان، غري أبيه بني من معه وليس ألم، بن حارثة
أَفأَنت سعد: له قال جرياني. هُؤالء قال: حاتم؟ يا معك هُؤالءِ َمن فقالوا: هللا. حيَّاكم
لسَت فقالوا: تَه. ذمَّ تَْخِفروا ال َمن وأحقُّ كم، عمِّ ابُن أَنا له: قال بالدنا؟! يف علينا تُِجريُ
كنديُّ فتناَول إليه، فَوثَبوا قبَله، ُجَويْن بُن عامُر ُفضح كما يَْفَضحوه أن وأَرادوا هذاك.
حتى الرشُّ ووقَع أنِفه، أَرنبَة فأطاَر بالسيف حاتٌم له فأَْهَوى حاتًما، ألم بن حارثَة بن

ذلك: يف حاتم فقال تحاَجزوا،

ال��َع��ْظ��ِم ع��ن ال��م��خ��اَط م��تَّ ف��م��ا ه��واءٌ أن��َف��ُه أنَّ ل��و ال��ل��ه وب��ي��ِت َوِددُت
ال��َخ��ْط��ِم ع��ل��ى م��ن��ه ال��س��ي��ُف وم��رَّ ف��أبَّ ��ِه ع��مِّ اب��ِن س��ي��ُف الق��اُه ول��ك��نَّ��م��ا

ففعلوا، الرَّْهن، ونضع بها، فنُماِجدك الِحرية، سوق وبينك بيننا لحاتم: فقالوا
أَوس بن عدي بن القيس امرؤ له: يُقال كلب من رجل يد عىل َرْهنًا، أفراس تسعَة وَوَضعوا
طالب، أبي بن عيل بن الحسني بنت سكينة َجدُّ وهو جناب، بن عليم بن كعب بن جابر بن
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بذلك وسمع الِحرية، إىل انتَهْوا حتى خرجوا ثم فرَسه، حاتٌم ووَضَع عنهم، هللا ريض
ْهر للصِّ وُسْلطاِنه، بماِله يهم ويُقوِّ النعماُن يُِعينَهم أن فخاف الطائي، قبيصة بن إياس
القوم هُؤالء إنَّ حية، بني يا وقال: َحيَّة، بني من َرْهَطه إياٌس فجمَع وبينه، بينَهم الذي
عندي َحيَّة: بني من رجل فقال بُمماَجدِته. أي ِمجاِده؛ يف كم عمِّ ابَن يَفَضحوا أن أرادوا
كل عىل ُحُصن عرشُة عندي فقال: آَخر وقام أدماء. حمراء ناقة ومائة سوداء، ناقٍة مائة
عِلْمتُم قد الخري: جبلة بن حسان وقال عيناه. إالَّ منه يُرى ال ج ُمدجَّ فارٌس منها حصان
الِحرية. سوق يف أَقاموا ما طعاٍم أو لحٍم أَو تمٍر كلُّ فعيلَّ كثريًا، ماًال وترك مات قد أَبي أنَّ
فعلوا، مما بيشء يعلم ال وحاتٌم كلُّكم. أَعَطيْتُم ما جميِع مثُل عيلَّ فقال: إياٌس قام ثم
أَِعنِّي عم، ابن يا فقال: املال، كثري كان بالحرية له عمٍّ ابن جبار بن ماِلِك إىل حاتم وذهب
وأَعطيَك. عيايل وال نفيس ألخرَب كنُت ما مالك: فقال املفاخرة، واملخايلة: ُمخايََلِتي، عىل

عنه. فانَرصَف
له ُمصاِرًما يومئٍذ حاتم وكان عمٍرو، بن وهم له: يُقال له عمٍّ ابن حاتم أَتى ثم
لنا ما فقال: َطَلع. قد حاتٌم انة سفَّ أَبو وهللا هذا وهم، أَْي امرأته: له فقالْت يكلمه، ال
فنزل إيلَّ؟ به جاء فما يُكلِّمني، ال هو َويَْحِك قال: حاتم. فقالْت: النظر. أَثِْبتي ولحاتم،
عىل خاطرُت فقال: حاتم؟ يا بك جاءَ أََوما قال: ثم وحيَّاه، سالَمه فردَّ عليه، سلَّم حتى
تأَُخذُها بعري، تسعمائة يومئٍذ وعدَّته مايل، هذا َعة، والسَّ الرُّْحب يف قال: وَحَسبي. َحَسبك
تُْخِرجنا أنت حاتم، يا امرأَتُه: له فقالْت تُريد. ما تُْصيَب أَو اإلبُل تَذَهب حتى مائًة مائًة
ك غمَّ الذي كان ما فوهللا، عنِّي، اذَهِبي فقال: زوَجها. تَْعِني صاحبَنا؛ وتفضُح مالنا عن

ِقبَِيل. ا عمَّ ِلرَيُدَّني
أُدِخل حتى فُحِمل ِنْقِرٌس، به وكان امَلِلك، إىل احملوني قال: َقِبيصة بن إياس إنَّ ثم
أَتُمدُّ إياٌس: فقال إلُهك. وحيَّاك النعمان: فقال اللعن. أبيَت صباًحا، أَنِْعم فقال: عليه،
بحاتٍم يَْصنَعوا أْن أختانُك أَظنَّ الكنانة؟! َقْعِر يف ثَُعٍل بني وجعلَت والخيل، باملال أَْختَانَك
نَاَجْزناك وهللا شئَت فإْن بالبلد، َحيَّة بني أنَّ يشعروا ولم ُجَويْن، بن بعامِر َصنَُعوا ما
الغضب النعماُن فَعَرف العرب. مجمَع غًدا ِلِمجاِدهم فليحرضوا دًما، الوادي يَْسَفح حتى
سعد إىل النعماُن وأرسل سأَْكفيك. فإني تغضب؛ ال أْحَلَمنا، يا النعمان: فقال وجِهه، يف
أُْعطيكم بالذي أنا ما فوهللا، فأَْرضوه؛ حاتًما كم عمِّ ابَن انظروا أصحابه: وإىل حارثة بن
هذا عن أَْعِرْض له: فقالوا حاتم، إىل ألم بنو فخرج َحيَّة. بني أُِطيق وما تُبَذِّرونه، مايل
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هي فإنَّما وأبَعَدها هللا قبََّحها وقالوا: وأفراَسهم، صاِحِبهم أنِف أَرَش فَرتَكوا اْلِمجاد.
الناس. وأْطَعَمها فَعَقرها حاتم إليها فعدا مقاذيف.

النون حرف
قال:

يَ��ْرتَ��ِج��ي��ن��ي َم��ن م��خ��ل��ٌف أن��ا وم��ا ��ي ع��مِّ اب��ِن ش��تْ��ُم ِش��ي��م��ت��ي ِم��ن وم��ا
يَ��ْش��تَ��ِك��ي��ن��ي ال أن م��اويَّ أرى ح��ت��ى ت ال��ع��الَّ ع��ل��ى س��أَْم��نَ��ُح��ه
ف��ان��ِق��ِذي��ن��ي ُم��رِّي وق��ل��ُت: س��م��ع��ُت ُج��ْرٍم غ��ي��ِر م��ن ح��اس��ٍد وِك��ْل��م��ة
َج��ِب��ي��ن��ي ي��وًم��ا ل��ه��ا يَ��ع��َرق ول��م تَ��ِع��بْ��ن��ي ف��ل��م ع��ل��يَّ وع��اب��وه��ا
يَ��أْتَ��ِس��ي��ن��ي ت��غ��يَّ��ب إذا ول��ي��س َط��ِل��ي��ًق��ا يَ��ْل��ق��ان��ي وج��ه��ي��ن وذي
ودي��ن��ي َح��َس��ب��ي ع��ل��ى م��ح��اف��ظ��ًة ع��ن��ه ف��ك��ف��ف��ُت ب��ع��ي��ِن��ه ن��ظ��رُت
ُم��ِه��ي��ن��ي وأُِه��ْن ُم��ْك��ِرِم��ي وأُْك��ِرْم ض��ي��ًف��ا أَْق��ِر ل��م إذا ف��لُ��وِم��ي��ن��ي

وقال:

ان��ي ب��ال��دَّ ل��ي��س م��ا ل��ه أَُدان��ي وال تَ��أَوَّب��ن��ي إْن ض��ي��ف��ي أُزرُِّف وال
ف��اِن��ي أَبْ��َق��يْ��تُ��ه وإْن زاٍد وك��لُّ تَ��أَوَّب��ن��ي إن ع��ن��دي ال��م��واس��اُة ل��ه

الهاء حرف
قال:

يَ��ِض��ي��ُره��ا ال ب��أن أَْح��َج��ى غ��ٍد ِح��ذاَر أُِدي��ره��ا ف��ب��تُّ ع��ي��ن��ي أَِرق��ْت أَال
يُ��ِن��ي��ُره��ا بَ��ْوٌن ب��اآلف��اِق ي��ُك ول��م م��ائ��ًال ال��ش��م��س م��غ��رَب أْض��َح��ى ال��ن��ج��ُم إذا
يُ��ِن��ي��ُره��ا ال��ع��ن��ك��ب��وت ب��ي��ِت ك��ِج��دَّة َح��ْل��ب��ٍة غ��ي��َر ت��ك��ْن ل��م ال��س��م��اءُ م��ا إذا
أُُم��وُره��ا ��راِر ال��سِّ ب��ع��َد أُع��ِل��ن��ْت إذا َس��راتُ��ه��ا ب��أنَّ��ا َغ��وٌث َع��ِل��َم��ْت ف��ق��ْد
ص��دوُره��ا ال��ب��ي��وت ب��أط��ن��اِب وأَْل��َوْت أَخ��ائ��ٍف أم��اِم م��ن ج��اءَْت ال��ري��ُح إذا
َض��ري��ُره��ا ��ن��ي��ن ال��سِّ ف��ي يَ��ْش��تَ��ِك��ي��ن��ا وم��ا ِض��نَّ��ٍة غ��ي��ر ف��ي ال��م��اَل نُ��ِه��ي��ُن وإنَّ��ا
َع��ُق��وُره��ا ��ع��ي��ِف ال��ضَّ ��ي��ِف ال��ضَّ ع��ل��ى وش��قَّ ِك��البُ��ُه ه��رَّْت ال��ن��اس ب��خ��ي��ُل م��ا إذا
ض��م��ي��ُره��ا ش��حَّ ال��ن��ف��س م��ا إذا أج��وُد ٌ ُم��َوطَّ��أ بَ��يْ��ت��ي ال��ك��ل��ِب ج��ب��اُن ف��إنِّ��ي
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َه��ِري��ُره��ا يَ��ْع��تَ��ِري��ن��ي َم��ن ع��ل��ى ق��ل��ي��ٌل وُع��وِّدْت أه��رَّْت ق��د ك��الب��ي وإنَّ
أِم��ي��ُره��ا وَط��ْوًرا َط��ْوًرا أَُوثِّ��ُق��ه��ا أَْم��َح��َل��ْت ال��ن��اس إذا ِق��ْدري ت��ش��ت��ك��ي وم��ا
وك��ث��ي��ُره��ا ب��ه َم��ْض��نُ��وِن غ��ي��َر يُ��رى ق��ل��ي��لُ��ه��ا ب��ال��ف��ض��اءِ ِق��ْدري وأُبْ��ِرُز
أُِث��ي��ُره��ا ح��ي��ن ال��ب��ي��ِت أم��اَم ع��ق��ي��ًرا ك��ري��ُم��ه��ا ي��ك��ون أن َرْه��ٌن وإبْ��ل��َي
أَْس��تَ��ِش��ي��ُره��ا ال ال��بُ��ْخ��ِل ن��ف��َس وأت��ُرُك تُ��ِط��ي��َع��ن��ي ح��ت��ى ال��ُج��وِد ن��ف��َس أش��اِوُر
أُِن��ي��ُره��ا ول��ك��ْن ل��ي��ًال ل��ُم��ْس��تَ��ْوِب��ٍص ي��ِك��نُّ��ه��ا ِح��ج��اٌب ن��اري ع��ل��ى ول��ي��س
يَ��ُط��وُره��ا م��ا ِق��ْدِرن��ا َح��َواَل��ْي ي��ط��وف ج��ارت��ي اب��ُن يَ��َظ��لُّ م��ا وأب��ي��ك ف��ال
أَُزوُره��ا ال بَ��ْع��لُ��ه��ا ع��ن��ه��ا غ��اَب إذا أنَّ��ه��ا غ��ي��َر ج��ارت��ي تَ��ْش��تَ��ِك��ي��ن��ي وم��ا
ُس��تُ��وُره��ا ع��ل��يَّ يُ��ْق��َص��ر ول��م إل��ي��ه��ا بَ��ْع��لُ��ه��ا ويَ��ْرِج��ُع َخ��يْ��ري س��يَ��بْ��لُ��ُغ��ه��ا
َع��ِذي��ُره��ا ل��س��اءَ ف��ي��ه��ا أُك��ْن ل��م ول��و َش��ِه��دتُ��ه��ا ل��ل��طِّ��ع��اِن تَ��ع��اَدى وخ��ي��ٍل
ُج��ُس��وُره��ا ال��َم��ْش��َرف��يِّ ص��دوُر ي��ك��ون َه��وادٌة ف��ي��ه��ا ل��ي��س م��وٍت وغ��م��رِة
َس��ِع��ي��ُره��ا يَ��بُ��وَخ ح��ت��ى ب��أس��ي��اِف��ن��ا وُم��ص��اِب��ه��ا نَ��ْه��ِك��ه��ا ف��ي ل��ه��ا َص��بَ��ْرن��ا
َج��ُزوُره��ا ب��ِق��ْدر تُ��ط��بَ��ْخ ل��م ال��ج��نِّ ب��ن��و ك��أَنَّ��ه��م ال��رءوِس ُش��ْع��ِث وَع��ْرَج��ل��ٍة
ن��وُره��ا اش��ت��دَّ إذا نَ��ْص��اله��ا ال��ح��رِب ب��ن��و إنَّ��ن��ا أُم��ي��م��ة وع��وَّانً��ا ش��ه��دُت
نُ��ُس��وُره��ا ُم��ْط��َم��ِئ��نٍّ َش��ظ��اه��ا أم��ي��ٍن َض��اِم��ٍر َج��ْرداءَ َك��بْ��داءَ ُم��ْه��رٍة ع��ل��ى
وَغ��ِري��ُره��ا َك��ْه��لُ��ه��ا َع��ِديٌّ وَح��ْول��ي ُظ��الم��ًة َم��ِل��ي��ًك��ا أُْع��ِط��ي ال وأق��س��م��ُت
َف��ِق��ي��ُره��ا ُم��ْس��تَ��ِع��فٌّ ِغ��ن��اه��ا ك��ري��ٌم ثُ��َع��ِل��يَّ��ٌة أُْس��رٌة ذاُك��ْم ل��َي أَبَ��ْت
ُك��وُره��ا َح��لَّ ق��د إح��داه��نَّ ع��ل��ي��ه��نَّ ل��ِف��تْ��ي��ٍة َح��َدْوُت ق��د دق��اٍق وخ��وٍص

وقال:

ش��تَّ��اُم��ه��ا ال��َع��ِش��ي��رِة َح��ُس��وُد ام��رؤ وأن��َت اْل��َخ��يْ��بَ��ِريِّ أب��ا
ه��اُم��ه��ا َص��ِخ��ٍب ب��داِويَّ��ٍة ��ٍة ِرمَّ إل��ى أردَت ف��م��اذا
وأنْ��َع��اُم��ه��ا غ��وٌث وح��وَل��ك وإع��س��اَره��ا أَذاه��ا ��ي تُ��بَ��غِّ
نَ��ْع��تَ��اُم��ه��ا ��ي��ِف ب��ال��سِّ ال��ُك��وِم م��ن أض��ي��اَف��ن��ا ل��نُ��ْط��ِع��ُم وإن��ا

وقال:

ج��وُده��ا ن��ف��َس��ك ض��رَّ ح��ت��ى ون��ف��َس��ك م��اَل��ن��ا ب��ال��ج��وِد أه��ل��ك��َت وق��ائ��ل��ٍة
يَ��ْس��تَ��ِع��ي��ُده��ا ع��ادٌة ك��ري��ٍم ل��ك��لِّ ع��ادت��ي ت��ل��ك إنَّ��م��ا َدِع��ي��ن��ي ف��ق��ل��ُت
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وقال:

أض��ي��اِف��يَ��ْه ال��ك��ْل��ُب يَ��نْ��بَ��ُح وم��ا م��ن��ص��وب��ٌة ب��ص��ح��راءَ ُق��ُدوري
أَْط��َراِف��يَ��ْه ب��ع��َض ل��ه ق��ط��ع��ُت ِق��ًرى ِل��نَ��ِزي��ِل��ي أَِج��ْد ل��م وإن

التالية. الصفحة يف أخباره من نُتٌَف وسيَتْبَُعُه الطائي، حاتم ديوان انتهى هنا إىل

الطائي حاتم أخبار من نُتٌَف

األمثال، به وُرضبْت اآلفاق، يف ذكُره فساَر الكرم، يف النَّظري ُمنَْقِطَع كان حاتًما إنَّ يُقال
الشعراء. به وَلَهَجْت

بعضهم: فيه قال وقد

ُم��َخ��لَّ��َدا ع��اَش ال��ج��وِد ف��ي اس��ِم��ِه ف��نَ��ْش��ُر ج��س��َم��ُه ال��م��وُت َط��َوى إْن ط��يٍّ وح��ات��ُم

آَخر: وقال

ِب��َغ��ي ُرْش��ًدا ْل��َت ب��دَّ ش��ي��ئً��ا س��أْل��تُ��ك ��ا َل��مَّ
ب��َش��ي تَ��ُج��وَد ال أن ه��ذا ت��ع��لَّ��م��َت ��ن م��مَّ
َط��ي ح��ات��ِم ل��ع��ب��ِد ب��ع��ب��ٍد م��ررَت أَم��ا

آَخر: وقال

َع��ْون ال��بُ��ْخ��ِل وح��ات��ُم ط��يٍّ ح��ات��ُم ل��ل��ُج��وِد
َج��ْون أس��وُد وال��ِع��ْرُض ِب��ي��ٌض م��ص��اب��ي��ح ل��ه

فَحَرضوا الحلة، يف كان َمن إليه ودعا اب، للرشَّ يوًما جَلس حاتًما إنَّ قيل: حديثِه وِمن
كلَّ أْعَطى االنرصاف، وأرادوا َرشاِبهم ِمن فرغوا ا فلمَّ رجل، مائتَْي عن يُنَيِّفون وكانوا

النُّوق. من ثالثًا منهم واحٍد
فَضُعْفَن ليَْفِصْدنَه، بعريًا يَُداِريَن عنزَة نساءُ فجَعَل عنزُة، حاتًما ْت أََرسَ حديثه: وِمن
فَوَجأ يَديْه إحدى فأَْطَلْقَن نعم. قال: يَدك؟ أْطَلْقنا إْن أنت أفاِصُده حاتم، يا فُقْلَن: عنه،
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قال: صنعَت؟! ما فُقْلَن: ، حزَّ أْي عنقه؛ لَوى أْي عضد؛ البعري إنَّ ثم منه، فاستَْدَميْنه َلبَّتَه،
ذواِت وال بِكراٍم، عنزَة نساءُ أنتنَّ ما فقال: إحداهن، فَلَطَمتْه مثًال، فَجَرْت ِفصاِدي. هكذا

فعل. ما عليه يَنِْقموا ولم فأْطَلَقتُْه، به أُعِجبَْت عاجزة لها يُقال منهن امرأًة وإن أحالٍم.
املراِضُع وضنَِّت األرض، لها اقشعرَّْت سنٌة أصابَتْنا قالْت: النَّوار، زوجتِه عن ُحكي
الثالثة، أوالُدنا تَضاَغى إذْ الطرفني، بني ما بعيدِة ِصنَِّربة ليلة لِفي إني فوهللا، أوالِدها، عىل
ناُموا ثم الليل، من َهْدأٍَة بعد إالَّ سكتوا ما فوهللا، ِبيَّة، الصَّ إىل أنا وقمُت ِبيَّنْي، الصَّ إىل فقام
نوم، يأْتيني وما فتناَوْمُت يُِريد ما فَعَرْفُت بالحديث، يَُعلِّلني عيلَّ فأقبَل وإيَّاهم، أنا ونِْمُت
ما فقال: البيت؛ كَرس َرَفع قد يشءٌ إذا النجوم، رِت تََهوَّ ثم ، فَسَكتُّ أنَاَمْت؟ لها، ما فقال:
َعِويَّ يَتَعاَوْوَن ِصبْيٍَة عنِد من أتيتُك ، ُّ الرشَّ قالت: َلِك؟ ما قال: فالنة. جارتُك قال: هذا؟
تَضاَغى لقد فوهللا، صنعَت؟! ماذا فقلُت: إليه فهبَبُْت أَْعِجِليهم. قال: الجوع. من الذئاب
ويَْمِيش اثنني تحمُل املرأَة وأقبلِت اسُكِتي. فقال: يَُعلِّلهم! ما أصبَت فما الجوع، من ِصبْيَتُك
ِصبْيَانَِك، ابَْعِثي للمرأة: قال ثم ِجْلِده، عن وكَشَط فنََحَره َفَرسِه إىل فقام أربعٌة، بجاِنِبها
ويقول: بيتًا بيتًا يأْتي جعل ثم ْوِم! الصَّ أهل ُدوَن تأُْكلوَن فقال: فاجتََمْعنا، فبعثَتْهم،
وإنَّه ُمْزَعًة، منها ذاَق ما فوهللا، إَليْنا، ينظر ناحيًة بثَْوبِه فاْلتََفَع فاجتََمعوا، النار! ُدونَكم

حافٌر. أو عظٌم إالَّ األرض عىل وما وأصبَْحنا ألَْحَوُجهم،
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