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األوطان احلننيإىل

كان ما تأليف إىل يدعو سببًا األدب من وصنف الحكمة من ونوع العلم من يشء لكل إنَّ
املعرفة وأهل األدب َحَملة أغفل ومتى متفرًقا. كان ما جمع عىل يحدو1 ومعنًى مشتَّتًا، فيه
من نادر كل وتأليَف شكله، إىل نفيس جوهر كل وضمَّ اآلثار، واستنباَط األخبار، تمييَز
ولوال نادر. كل مستور وَدَرس األدب، وأُِميت العلم، وضاع الحكمة بََطَلِت مثله، إىل الحكمة
وضاع العلم أول َلبََطَل الصخر، يف األوائل آثار ونقرهم الدهر، عىل خواطرهم العلماء تقييد

اآلخر. منه يتعلم ُل األوَّ بقي ما بخري الناس يزال ال قيل: ولذلك آخره؛
تَُربها إىل وشوقها أوطانها، إىل حنينها يف العرب أخبار من نتف جمع عىل السبب وإنَّ
من انتقل من بعَض فاوضت أني أكبادها؛ يف النار َد توقُّ أشعارها يف ووصفها وبلدانها،
أمهَد آخَر إىل بلد من اغرتب أنه يذكر فسمعته األوطان، إىل والنزاع2 الديار، ذكر يف امللوك
السلطان، جليَل الشان، عظيَم يزل ولم جنابه، من وأخصَب مكانه، من وأعمَر وطنه، من
وشجعانُها، أنجاُدها3 العجم شعوب ومن وفتيانُها، ساداتُها العرب عشائر من له تَِدين
ذكر إذا فكان منه، راهب أو إليه راغب إال ببابه وليس الحروب، ويسوس الجيوش يقود

الشاعر: قال كما وكان أعطانها،4 إىل اإلبل حنني إليه حنَّ والوطن الرتبة

ِل��ْل��َه��َم��اِه��ِم5 نُ��ْه��بَ��ًة ُف��َؤاِدي َوأَْض��َح��ى َم��َداِم��ِع��ي َف��اَض��ْت ال��ثَّ��ْغ��َر ذََك��ْرُت َم��ا إِذَا

عليه. بعثه األمر: عىل حداه يحدو: 1
إليه. االشتياق اليشء: إىل النزاع 2

إليه. ُدعي فيما اإلجابة إىل الرسيع الشجاع وهو نجد؛ جمع األنجاد: 3
عطن. واحدها املاء، عند اإلبل مبارك األعطان: 4

الهموم. الهماهم: 5
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ال��تَّ��َم��اِئ��ِم6 ُع��ُق��وُد َع��نِّ��ي ِب��َه��ا َوُح��لَّ��ْت َش��اِرِب��ي اْخ��َض��رَّ ِب��َه��ا أَْرٍض إَِل��ى َح��ِن��ي��نً��ا
ال��تَّ��َق��اُدِم َح��تَّ��ى ِل��ْل��َم��ْرءِ َوأَْرَع��اُه��ُم أَْرِض��ِه أَْه��ُل ِب��اْل��َف��تَ��ى َق��ْوٍم َوأَْل��َط��ُف

اآلخر: قال وكما

اْل��ُم��تَ��َق��اِوِد7 اْألَبْ��َرِق ُع��ُق��َداِت ذَُرا َم��َك��انُ��ُه َم��ْن أََرى أَْن ِب��َع��يْ��ِن��ي يَ��َق��رُّ
َواِخ��ِد8 ُك��لُّ ��َرى ال��سُّ َم��لَّ َوَق��ْد ُس��َل��يْ��َم��ى ِب��ِه َش��ِربَ��ْت الَّ��ِذي اْل��َم��اءَ أَِرَد وأَْن
اْألََس��اِوِد9 ِب��ُس��مِّ َم��ْخ��لُ��وًط��ا َك��اَن َوإِْن تُ��َراِب��ِه ِب��بَ��ْرِد أَْح��َش��اِئ��ي َوأَْل��ِص��ُق

مولدها إىل النفس تكون أن الرشد عالمة من العجم: قالت لقد ذلك، قلت لنئ فقلت:
ألن أبويك؛ كحرمة عليك بلدك حرمة الهند: وقالت توَّاقة10 رأسها مسقط وإىل مشتاقة،
حًمى َواْرَع غذاؤه، حك رشَّ بلًدا احفظ آخر: وقال منه. وغذاءهما جنني، وأنت منهما غذاءك
يقال: وكان غذاءه، وطعمت ماءه، رضعت بلد إليه بصبابتك البلدان وأوىل فناؤه. أكنَّك
كالثور أهله عن املتنحي بلده عن النائي والغريب مهده، وداره ظرئه،11 الرجل أرض

فأبطلها زعمهم، يف العني بها يتقون أوالدها، عىل تعلقها العرب كانت خرزات وهي تميمة، جمع التمائم: 6
األثري. البن «النهاية» يف ذكره اإلسالم.

اإلعرابي: ابن قال البلدان»: «معجم يف وقال وضمها. الذال بكرس ذروة الواحدة أعاليه، بالضم: اليشء ذرا 7

يف قال املستوي، واملتقاود: برق. فقد لونني من ُخلط يشء وكل الربقة، وهي برمل مخلوط جبل األبرق
قال: استوى، املكان: تقاود البالغة»: «أساس

اْلُمتََقاِوِد اْألَبَْرِق ُعُقَداِت ذَُرا َمَكانُُه َمْن أََرى َهْل ِشْعِري َليَْت أََال

إذا ووخاد واخد جمل ويقال: الرسى.» القوم يَْحَمد الصباح «عند املثل: ويف الليل، عامة سري الرسى: 8
ووخدانًا. وخًدا يخد وخد وقد الخطو، واسع كان
الحيات. من العظيم وهو أسود؛ جمع األساود: 9
وتواق. تائق فهو إليه، اشتاق توقانًا: إليه تاق 10

غريها. ولد تحضن التي املرأة الظرئ: 11
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يحن كما جنابه، إىل يحن الكريم آخر: وقال قنيصة. رام لكل هو الذي وطنه، عن 12 النادِّ
الناشط14 كالعري13 رضاعه، ومحل رأسه مسقط عن الجايل آخر: وقال غابه. إىل األسد
يف تَغرس با الصِّ تربة آخر: وقال دريئة.15 رام ولكل قنيصة، سبع لكل هو الذي بلده عن
البلدان أحق آخر: وقال وحفاوة.16 رقة القلب يف الوالدة تغرس كما وحالوة، حرمة القلب
فاإلنسان أوكاره إىل يَِحن الطائر كان إذا آخر: وقال َرضاعه. حلَب َك أََمصَّ بلد إليه بنزاعك
الرعاية، من القلب ورقة القلب، رقة من الحنني الحكماء: وقالت أوطانه. إىل بالحنني أحق
الرِّشدة،17 طهارة من الفطرة وكرم الفطرة، كرم من والرحمة الرحمة، من والرعاية
وقال َمْحِتِدَك. كرم من مولدك إىل ميلك آخر: وقال اْلَمْحِتِد.18 كرم من الرشدة وطهارة

وأنشد: غربتك، يف يرسك من لك أعز دارك يف عرسك آخر:

اْغ��ِت��َراِب19 ِف��ي ��ِع اْل��ُم��َوسَّ اْل��َع��يْ��ِش ِم��َن َخ��يْ��ٌر اْإلِْق��تَ��اِر ِف��ي اِر ال��دَّ َل��ُق��ْرُب

وذابٌل يثمر، ال ذاٍو20 فهو ِرشبه، وفقد أرضه، زايل الذي كالغرس الغريب آخر: وقال
بقراط: قال ولذلك الوطن؛ بحب معجونة الرجل فطرة الفالسفة: بعض وقال ينرض. ال
وقال غذائها. إىل وتنزع لهوائها، تتطلع الطبيعة فإن أرضه؛ بعقاقري عليل كلُّ يُداَوى
أرضه بنسيم العليل ح يَرتوَّ جالينوس: وقال أدويتها. أنجع من الطبيعة غذاء أفالطون:

القطر. ببلل الجدبة األرض ح ترتوَّ كما

شارًدا. وجهه عىل وذهب نََفَر الدال): (بتشديد ا ندٍّ البعري ندَّ 12
أيًضا. واألهيل الوحيش، الحمار العري: 13

أرض. إىل أرض من خارج ناشط: ثور البالغة»: «أساس يف قال 14

الطعن. عليها يُتعلَّم حلقة الدريئة: 15
اإلكرام. يف املبالغة الحفاوة: 16

لغة. والفتح الراء، بكرس وهي النسب، صحة الرشدة: 17
املحاتد. كرام وهم املحتد كريم هو يقال: األصل، املحتد: 18

افتقر. إذا الرجل أقرت مصدر اإلقتار: 19
ذابل. ذاٍو: 20
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بأوطانهم الناس فوجدنا سبق، قد باملحالِّ وافتخارهم والوطن، الناس حب يف والقول
بأوطانهم قناعتهم بأرزاقهم الناس َقنَع لو عباس: ابن قال ولذلك بأرزاقهم؛ منهم أقنع
الصلد، والحجر القفر واملحل الجدب البلد إىل تحنُّ األعراَب وترى الرزَق. عبٌد اشتكى ما

بعضهم: قال حتى الريف، وتستوخم21

َص��بُ��وُر؟22 َواْل��َك��ِري��ُم َع��يْ��ٍش ِض��ي��ِق َع��َل��ى تَ��تَ��َص��بَّ��ِري أَْم اْل��َج��اِل��ي��َن ِف��ي أَتُ��ْج��ِل��ي��َن
ُش��ُروٍر23 َوُك��لُّ َوَط��اُع��وٌن َوُم��وٌم َوَح��ْص��بَ��ٌة ��ى َوُح��مَّ بُ��ْرُغ��وٌث َف��ِب��اْل��ِم��ْص��ِر
تَ��ُم��وُر24 اْإلَِك��اِم ِب��أَْط��َراِف ُرَك��اٌم َك��أَنَّ��ُه يَ��َزاُل َال ُج��وٌع َوِب��اْل��ِب��ي��ِد

ِمن أَْريََف ببالٍد وقع فإذا خصب، وقلة وَمَوتان وباء بأرض يُولد الحرضي وترى
أخبار جمعنا ولو ومستقره. وطنه إىل حنَّ غنًى؛ واستفاد َجنَاِبه، ِمن أَخَصَب وجناٍب بالده
من سنح ما أحسن تدويَن ينا توخَّ ولكن اقتصاصه، لطال املعنى هذا يف وأشعارها العرب

التوفيق. وباهلل وأشعارهم، أخبارهم
عن يخرب الديار ذكر حني وجل، عز هللا قوُل األوطان حب يف قلنا ما يؤكد ومما
ِمْن اْخُرُجوا أَِو أَنُْفَسُكْم اْقتُلُوا أَِن َعَليِْهْم َكتَبْنَا أَنَّا ﴿َوَلْو فقال: عباده، قلوب من مواقعها
ديارهم، من الخروج وبني أنفسهم قتل بني فسوَّى ِمنُْهْم﴾، َقِليٌل إِالَّ َفَعلُوُه َما ِديَاِرُكْم
األول: وقال َوأَبْنَاِئنَا﴾. ِديَاِرنَا ِمْن أُْخِرْجنَا َوَقْد ِهللا َسِبيِل ِيف نَُقاِتَل أَالَّ َلنَا ﴿َوَما تعاىل: وقال
وقال البلدان. لخربت األوطاَن الناِس حبُّ لوال يقال: وكان األوطان، بحب البلدان هللا ر عمَّ
الحكماء: وقالت اإلخوان. عن وقطعتنا األوطان، عن نََفتْنَا الدنيا: َوذََكر الكاتب الحميد عبد
أشدُّها الصفايا وأكرم للُكتَّاب، أبغضهم الصبيان وأكيس السوط، من أجزعها الخيل أكرم

للسكن. موافق غري كان إذا أيًضا: والسكون بالكرس ووْخم وِخم وهو البلد، استوخم 21
منها. خرجوا إذا أوطانهم؛ عن جلوا يقال: البلد. من الخروج الجالء: 22

الحمى. مع الربسام هو املوم: 23
من اجتمع ما وهو كالرابية، رشفة وقيل: تل، واألكمة: بعض. فوق بعضه املرتاكب السحاب الركام: 24
تحرك اليشء: ومار وجبال. جبل مثل إكام، األكم وجمع أََكم، والجمع غلظ، وربما واحد مكان يف الحجارة

برسعة.
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ألمها، مالزمة أشدُّها املهارى وأكرم أوطانها، إىل حنينًا أشدها اإلبل وأكرم أوالدها، إىل ولًها
أوطانه، إىل وحنينه إلخوانه، بره العاقل أمارات من آخر: وقال للناس. آلفهم الناس وخري
ِحسل25 فقال: تشتهي؟ ما له: فقيل غربة أرض يف أعرابيٌّ واعتلَّ زمانه. ألهل ومداراته
فقال: آخر وُسئل مشويٍّا. وضبٍّا رويٍّا، مخًضا28 فقال: آخر وُسئل قالت،27 وَحْسو26 َفالٍة
كربة الغربة وقيل: بك. أحفى وأهلك لك، أحمى حماك العرب: وقالت أعور. عنينًا ضبٍّا

وقال: ذلة، والقلة

َك��انَ��ا َح��يْ��ثُ��َم��ا ذَِل��ي��ٌل اْل��َغ��ِري��َب إِنَّ أَبَ��ًدا ُغ��ْربَ��ٍة ِف��ي إِْخ��َوتِ��ي تَ��ْرَغ��بُ��وا َال

ال آخر: وقال الوحدة. وتَضيَمك الغربة َصك َفتُنَغِّ وكرك عن تنهض ال آخر: وقال
االسرتواح: يف القيافة30 أصحاب وقال قبائلك. فيه بلًدا تَْشُك وال قوابلك،29 بها أرًضا تجُف
إىل اللبيب يحن آخر: وقال النسيم، فعرفت ها مسامُّ تفتحت بمولدها النفس ت أحسَّ إذا
حقُّ ألرضك كذلك لبنها، حقَّ لحاضنتك أن كما وقال: عطنه، إىل النجيب31 يحنُّ كما وطنه
فحضنتني غمامها، ورضيَع ركامها، جننَي كنت رملة فقال: بلده أعرابي وذكر وطنها.
ثَِكل34 الذي اللطيم33 باليتيم الغريب الحكماء وشبَّهت أحساؤها،32 وأرضعتني أحشاؤها

بيضه. من يخرج حني الضب ولد الِحْسل: 25
بمنقاره. تناوله املاء: الطائر وحسا يشء، بعد شيئًا رشبه حسًوا: يحسوه املرق زيد حسا 26

املاء. فيها يستنقع الجبل يف النقرة وهي بالفتح، َقلت جمع القالت: 27
زبده. وأُخذ اللبن من ُمخض ما واملخيض: املخض 28

الوالدة. عند الولد تأخذ التي املرأة وهي قابلة؛ جمع القوابل: 29
فعله ويسمى القافة، والجمع وأبيه، بأخيه الرجل َشبََه ويعرف ويعرفها، اآلثار يتتبع الذي القائف: 30

بالقيافة.
الرسيع. الخفيف القوي اإلبل: من النجيب 31

املاء. فيه يُستنقع األرض من سهل وهو حيس، جمع األحساء: 32
أبواه. يموت الذي اللطيم: 33
ولدها. املرأة فقدان الثكل: 34
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تنَس فال أهلك غري يف كنت إذا أعرابية: وقالت عليه. يحدب36 أب وال تَْرأَمه35 أم فال أبويه،
الشاعر: وقال الذُّل، من نصيبَك

َم��ْرَك��ِب ُك��لَّ ِب��ِه َع��اَل��ْوا َوإِْن َع��َل��يْ��ِه بَ��ِق��يَّ��ٍة َخ��يْ��ُر اْل��َم��ْرءِ َل��َرْه��ُط َل��َع��ْم��ِري
َوَط��يِّ��ِب37 َخ��ِب��ي��ٍث ِم��ْن ُع��ِل��ْف��َت َم��ا َف��ُك��ْل ِم��نْ��ُه��ُم َل��ْس��َت ِع��ًدا َق��ْوٍم ِف��ي ُك��نْ��َت إِذَا

أهلها غري يف هديٍّا كانت إذا املرأة أن وذلك الغريبة»؛ مرآة من «أوضح املثل: ويف
مجلوًة مرآتُها فتكون وأقاربها، قومها يف وهي ُده تَتََفقَّ ال ما وهيئتها وجهها من ُد تَتََفقَّ

الرُّمة: ذو وقال نفسها. أمر بها د تتعهَّ

أَْس��َج��ُح38 اْل��َغ��ِري��بَ��ِة َك��ِم��ْرآِة َوَخ��دٌّ أَِس��ي��َل��ٌة َوِذْف��َرى َح��ْش��ٌر أُذٌْن َل��َه��ا

عليه. عطفت الولد: الناقة رئمت 35

عليه. يعطف عليه: يحدب 36
أيًضا وهو هذا، غري الصفات يف ِفَعل يأِت ولم قال: البيت، وأنشد غرباء، ا: عدٍّ قوم السكيت: ابن قال 37

األسدي سبيع بن لزرافة البيت هذا «االقتضاب»: يف السيد ابن وقال للجمع. اسم وهو سيبويه، مذهب
والِعدا الغرباء، والِعدا: أسد. بني من الجحواني فضلة بن لخالد أنه الجاحظ وذكر يعقوب، ذكر فيما
راغم قد الشاعر هذا وكان املخالفة، وترك للموافقة مرضوبان مثالن هنا ها والعلف واألكل األعداء. أيًضا:

البيت: هذا قبل قال ولذلك قومه، مفارقة عىل وندم غريهم، جاور ثم عليهم، وعتب قومه،

َمْرَكِب ُكلَّ ِبِه َعاَلْوا َوإِْن َعَليِْه بَِقيٍَّة َخرْيُ امَلْرءِ َلَقْوُم َلَعْمِري
ُمَجرِِّب ِمثُْل يُْخِربَْك َوَلْم َجِزيٍل ِغنًى ذَا َكاَن َوإِْن اْألَْقَىص اْلَجاِنِب ِمَن

ِبي َمْرشَ َطاَب َوَال ي َكفِّ َظِفَرْت َفَما َوأَْرِضَها ا نَْرصً ُدوَدان ِمْن ْلُت تَبَدَّ

البيت. رشح يف أفاض ثم
الخدود: من واألسيل األذن. خلف الشاخص العظم الحيوان: من والذفرى اآلذان. من لطف ما الحرش: 38
البالغة»: «أساس يف وقال لحمه، وقل اعتدال يف وطال والن سهل َكَفِرح: الخد، وسجح املسرتسل. الطويل

البيت. وأنشد … ة الرُّمَّ ذو قال سجح، وقد الخدين أسجح ورجل مستٍو، أسجح: وجه
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تستنشقه وَعَفًرا39 رمًال بلدها تربة من معها حملت وسافرت غزت إذا العرب وكانت
ضبة: بني لبعض وأنشد صداع، أو زكام أو نزلة عند

اْل��َم��َزاِوِد40 بُ��ُط��وِن ِف��ي َزاٍد ��ِة ِب��ُع��فَّ َم��ِس��ي��ِرنَ��ا ِب��ُك��نْ��ِه ِع��ْل��ٍم َع��َل��ى نَ��ِس��ي��ُر
اْل��َم��َواِل��ِد41 ِل��ُح��بِّ نُ��ْس��َق��اَه��ا ال��تُّ��ْرِب ِم��َن َق��ِب��ي��َص��ٍة ِم��ْن أَْس��َف��اِرنَ��ا ِف��ي بُ��دَّ َوَال

كيف ألعرابي: وقيل نََشِبه،42 أحرض وأهله نسبه، أوضح الرجل أرض آخر: وقال
يميش ذاك؟ إال العيش وهل قال: ظله؟43 يشء كل وانتعل القيظ، اشتد إذا البادية يف تصنع
يكتال فيئه يف ويجلس كساءه، عليها ويُْلقي عصاه، يَنصُب ثم عرًقا، فريفضُّ ميًال أحدنا
َمن يصرب ال كيف قال: البدو! يف أصربَكم ما ألعرابي: وقيل كرسى، إيوان يف فكأنه الريح،
أثر يف خرجنا لقد وهللا الريح، ورشابُه الشمس، وطعاُمه السماء، وِغطاُؤه األرض، ِوطاُؤه
ظله، يشء كلُّ انتعل حيث السماء، ُقلَّة يف والشمس حفاة، ونحن بمراحل تقدمونا قد قوم
للهواء، شعارهم وإن للحجر، وسادهم وإن للعفر، مهادهم إن منا، حاًال ألسوء وإنهم

للخواء.44 دثارهم وإن
قلت قال: هاشم بني من رجل حدثني قال: ُعَريْنَة من رجل عن ِزيُّ التَّوَّ وحدثني
منها؟ تسكن وأين قلت: البادية. هذه من قال: أقبلت؟ أين من أسد: بني من ألعرابي
عنها نبغي وال بدًال، بها نريد ما هللا َلَعْمُر بأرض يَّة45 َرضِ حمى الحمى؛ مساقط قال:

الرتاب. بفتحتني: العفر 39
ما أكثر يُحلب أن بعد الرضع يف اللبن بقية هي العفة: الزاد. فيه يُجعل ما وهو مزود؛ جمع املزاود: 40

الزاد. من للقليل استعريت ثم العفافة، وكذلك فيه،
البالغة»: نهج «رشح يف الحديد أبي ابن قال أصابعك، بأطراف تناولته وما املجموع، الرتاب القبيصة: 41
رشبته، إذا املاء يف وتطرحه ريحه تستنشق ما أرضها تربة من معها حملت سافرت إذا األعراب كانت

املذكورين. البيتني وأنشد تفعل، اليونان فالسفة كانت وكذلك
والعقار. املال بفتحتني: النََّشب 42

الزوال. وقت دخل حني أي ظله، يشء كل انتعل حني فالن جاء يقولون: 43
الهواء باملد: والخواء الشعار. فوق الذي الثوب والدثار: شعره، ييل ألنه الجسد؛ ييل الذي الثوب الشعار: 44

ويمد. الطعام من الجوف خلو بالقرص: والخوى الشيئني، بني
القصة. بهذه البلدان» «معجم يف ألمَّ وقد نجد، بأرض برئ رضية: 45
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يَْمَعر وال ترابها، يَحمى وال ماؤها، يَْمَلْولُِح فال الفلوات، تها وحفَّ الغدوات نفحتها قد ِحوًال،
نعمة. وأرفع عيش بأرفه فنحن ى، حمَّ وال أنني وال قذًى، وال أذًى فيها ليس جنابها،46
أطيب وطعامنا جاذبه، يعلل عيش وهللا عيشنا بخ! بخ قال: فيها؟ طعامكم فما قلت:
الَقد50 أكلنا وهللا وربما والحيَّات، والقنافذ والريابيع49 باب48 والضِّ الهبيد47 وأهنؤه؛ طعام
السعة من بسط ما عىل هلل فالحمد عيًشا. منا أخصب أحًدا نعلم فال الجلد، واشتوينا

العيش: بلذيذ عامًلا وهللا وكان قائلنا، قول سمعت ما أو َعة، الدَّ من ورزق

َك��َواِن��ِز51 ِص��َغ��اٍر تُ��َم��يْ��َراٍت َوَخ��ْم��َس ُم��ذَيْ��َق��ًة يَ��ْوٍم ُك��لَّ أََص��بْ��نَ��ا َم��ا إِذَا
اْل��َه��َزاِه��ِز52 ِع��نْ��َد ال��َغ��اِب أُُس��وُد َونَ��ْح��ُن َونِ��ْع��َم��ًة ِخ��ْص��بً��ا األَْرِض ُم��لُ��وُك َف��نَ��ْح��ُن
َف��اِئ��ِز َح��قَّ ِب��ِه أَْض��َح��ى نَ��اَل��ُه َوَل��ْو يَ��نَ��الُ��ُه َال َع��يْ��َش��نَ��ا ُم��تَ��َم��نٍّ َوَك��ْم

قناعته من وصف ما عىل منه واقترصنا أضلها، نوًقا فيه وصف طويل خرب ولهذا
وهللا إني قال: الغداء؟ يف لك هل له: قلت نوقه نعت من فرغ فلما الهاشمي: قال بوطنه،
َمْعَمعًة، وجد يربوع، شلو54 إال ِبمضاغ عهد يل ما بالحجاب، القلب الصق إغباب،53 غاٍو

القوم. َمحلَّة من قرب ما والجناب: نباتها، قلَّ معًرا: األرض معرت 46

وطبخه. كرسه وهبده: َحبُّه، أو الحنظل الهبيد: 47
معروف. حيوان وهو ضب، جمع باب: الضِّ 48

خرج أحدها من ُطلب فإذا كًوى، فيها ويتخذ األرض، بطن يسكن حيوان وهو يربوع، جمع الريابيع: 49
غريه. من

الجدب. يف يأكلونه وكانوا السلخة، جلد فلس: بوزن القد 50
وهي املكتنزة؛ والكوانز: باملاء. املمزوج اللبن وهو املذيق؛ من الطائفة وهي مذقة، تصغري املذيقة: 51

الصلبة. املتجمعة
قيل: فإذا زائدة، تكون إذا بعد ما أن وهي مهمة، فائدة وهنا بواحد، لها يُسمع ولم الشدائد، الهزاهز: 52
استعمل وقد أصبنا، إذا أي أصبنا، ما إذا قوله: فمعنى غضبت، إذا أي الحد، عن تخرج فال غضبت ما إذا
خطأ، وهو للنفي، يظنونها العرب كالم يف رأوها إذا فصاروا للنفي، إذا بعد ما املتأخرة األعرص يف الناس
جاء ما إذا تقول: وال خربًا، له فأرسل زيد يجئ لم إذا تقول: بلم، يُؤتى أن وجب إذا بعد النفي أريد فإذا

لذلك. االنتباه فينبغي زيد،
األصل. يف كذا 53

اللحم. أعضاء من العضو الشلو: 54
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وال فأخرجته، ْضتُه تنفَّ ثم وراهطائه،55 ائه ودامَّ وقاصعائه بنافقائه فأخذت مني، فانسلت
طوًرا تخبو نُويْرة يوقد الخرجاء،56 ببطن رويع فتلقاني به، فرحي بيشء فرحت ما وهللا
اختلس حتى نضجه بلغ ما وهللا وال نويرته، فخمدت إَِرته،57 يف َفَدَسْستُه أخرى، وتُشبُّ
ووركاه رجاله بيدي وبقي وبدنه، وصدره وحوشه رأسه عىل فغلبني منه، الرُّويْعي
عن بايظ وبوض منِكظ نََكظ عىل فاغتبقتها عيل، به هللا أنعم مما ذلك فكان صلبه، وفقرتا
إىل حاجة لذو وإني بالطعام، عهدي وهللا فذلك عليه، أعانني هللا أن غري إياي،58 عراكه
املجلود.60 مني وأدرك املجهود، مني بلغ وهللا فقد آدي،59 به وأشد فؤادي به أنوِّه غذاء
وحبٍّا بوطنه، قناعة الفقر، عىل ويصرب الفاقة هذه ويتحمل والجهد، البؤس هذا يصف

عيشه.61 رفاغة من وصف بما واعتداًدا لعطنه،
له أعرابي فجاء خيله، يرسل أن أراد امللك عبد بن الوليد أن معبد بن سليمان وحدثنا
كيف األحنف: بن أسيلم لقهرمانه62 الوليد فقال خيله، مع يدخلها أن فسأله أنثى، بفرس
األعرابي: قال ذهبت. مضمارك ضمها لو حجازيٌة، املؤمنني، أمري يا فقال: أسليم؟ يا تراها
أُجِريَت فلما فرسه، بإدخال الوليد فأمر األب. اسم أعوج االسم،63 منقوص وهللا أنت

فمتى لحفريته، الريبوع اتخذها قد أبواب هي فقال: «الحيوان» كتاب يف األربعة هذه املصنف فرس قد 55

الباب. إىل الجهة تلك خالف بيشء، أحسَّ
طريق يف موىس أبي وحفر البرصة بني الشجى من قريبًا سليمان بن جعفر احتفرها ماءة الخرجاء: 56

البرصة. من الحاج
النار. موضع اإلرة: 57

األصل. يف كذا 58

والقوة. الصلب اآلد: 59
والصرب. القوة املجلود: 60
اتساعه. العيش: رفاغة 61

معرَّب. وهو والخرج، الدخل أمني القهرمان: 62
همزه أوله يف اسم كل أن وهو أمر، وهنا النقص، عىل يدل الغالب يف والتصغري مصغر، اسمه أن يريد 63
همزة ألن أل؛ همزة الحذف يف لحقها ثم حذفت، ثم الالم إىل حركتها نقلت أل عليه دخلت إذا وصل،
نحو الهمزتني تينك عن مجردة الكلمة تلك فتبقى عنها، لالستغناء سقطت بعدها ما تحرك إذا الوصل
الرصف، يف النظر يمعن لم ممن لكثري وهم هنا وقع وقد ذلك، ونحو واالجتماع واالنقباض واالبن االسم
خطأ وهو االقتصاد، يطلب مثل: يف الثانية وبالهمزة مطلوب، االقتصاد مثل: يف مًعا بالهمزتني ينطق فرتاه
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وهللا، ال فقال: أعرابي؟ يا أنت يل أواهبها الوليد: فقال فرسه، عىل األعرابي سبق الخيل
رابض، وهو أول عاًما سبق لها ُمهر عىل أحملك ولكن حق، ولها الصحبة، لقديمة إنها
يف وهو أول عاًما ه أُمُّ سبقت يضحككم؟ وما فقال: مجنون! أعرابي وقال: الوليد، فضحك

يقول: فأنشأ باألطباء، إليه فبعث فمِرض، عنده، واحتسبه فاستظرفه بطنها،

َك��اْل��َم��َج��اِن��ي��ِن أَُداَوى أَْن َج��ْه��ِل��ِه��ْم ِم��ْن تَ��َخ��الُ��ُه��ُم ِح��ْم��ٍص ِم��ْن اْألَِط��بَّ��اءُ َج��اءَ
يَ��ْش��ِف��ي��ِن��ي64 ال��تَّ��ْس��ِري��ِر ِم��َن َرْم��ٍث ُدَخ��اُن َل��ُه��ْم: ُق��ْل��ُت يَ��ْش��ِف��ي��َك؟ َم��ا اْألَِط��بَّ��اءُ َق��اَل
َم��ْوُزوِن65 َغ��يْ��ِر َج��ْزٍل اْل��ُج��نَ��يْ��نَ��ِة ِم��َن ُم��ْح��تَ��َط��ٍب أَْدَخ��اِن إَِل��ى أَِح��نُّ إِنِّ��ي

كما هنا فاالسم اْإلِيَماِن﴾، بَْعَد اْلُفُسوُق اِالْسُم ﴿ِبئَْس قوله: يف العزيز الكتاب يف النوع هذا وقع وقد ، بنيِّ
كشاجم: قال الشعر، يف ذلك مثل وقع وقد الهمزتني، عن مجرد يخفى ال

اِالْخ��ِت��َراُع ِن��ْع��َم َف��ِإنَّ��ُه َم��ْج��ٍد ِالْخ��ِت��َراِع َس��اِل��ًم��ا ِع��ْش

أنه غري النوع، هذا من كثري القصيدة هذه يف وقع وقد االخرتاع، من الهمزتني حذف كيف فانظر
أخرى: قصيدة من قوله يف خالف

اْإلِنْ��ِت��َظ��اِر ِم��َن َس��ِئ��ْم��ُت َوَح��تَّ��ى ال��رَُّس��وَل َك��َدْدُت َح��تَّ��ى ��ْرُت تَ��أَخَّ

املتنبي: وقال ذلك، إىل اضُطر فكأنه

اِالنْ��ِت��َظ��اُر َال ال��طَّ��اِل��ِب��ي��َن ِط��َالُب يَ��ْوٍم ُك��لَّ اْل��َم��َف��اِوَز ��ُط��ُه يُ��َوسِّ

همزة يف وقع وقد ذلك. ملثل االنتباه فينبغي ال، من األلف وحذف االنتظار يف الهمزتني حذف فقد
يف وقعت ولو خطأ، وهو القطع همزة عالمة عليها يضعون بعضهم أن وهو آخر، وجه من خطأ الوصل
وأما القوم. أُغزي وأنا هند يا اْغِزي نحو حركتها عليها يوضع أن تحريكها أريد إذا يكفي ال ألنه االبتداء؛
فقال: بعضهم أغرب وقد وصل، همزة — ريب بال — فهي البتة، أفعله ال قولهم: مثل يف البتة همزة
اللغة، أهل من أحد كالم يف قاله ما أَر ولم حجر: ابن الحافظ قال القياس، خالف عىل قطع همزة إنها

إليه. يُركن أو عليه ل يعوَّ بيشء يأِت لم أنه غري املناقشة، عىل َمِرن من بعض ذلك يف ناقشه وقد
الحمض. من لإلبل مرًعى الرمث: 64

والجنينة. الترسير يف إليه فارجع واألبيات بالقصة البلدان» «معجم يف ألمَّ وقد األصل، يف كذا 65
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الخليفة عند فهو مات، وقد فوافوه رمث من سليخة66 إليه يُحمل أن الوليد فأمر
للوطن. حبٍّا رمث سليخة إىل فحن جنابًا، أخصب وال منه أريف األقاليم يف ليس وببلد

ِبِصْهِريٍج67 أمرت قال: الجعفري إسحق بن هللا عبد عن الجعفري هللا عبد أبو وحكى
زوجتي، وهي وابنتها املرية حسانة بأم فذهبت يمأل، أن ُمطلٌّ نخل عليه بستان يف يل
أال لها: فقلت املاء، يف رجليها وأرسلت عليه، قعدت الصهريج إىل حسانة أم نظرت فلما
َفُدْرنا إيلَّ، أعجب هنا ها فقالت: ثمره؟ من طاب ما لنجني النخل هذا عىل معنا تطوفني
فقلت: شفتيها، وتحرك املاء يف رجليها تخضخض وهي انرصفنا ثم وتركناها، ساعًة

أنشدتني: ثم أجل، قالت: شعًرا، قلت وقد إال أحسبك ال حسانة، أم يا

َس��اِك��بُ��ْه: اْل��ُك��ْح��َل يَ��ْح��ُدُر َدْم��ٌع َولِ��ْل��َع��يْ��ِن أَُس��رُُّه َص��اِح��بَ��يَّ ِألَْدنَ��ي أَُق��وُل
َم��َش��اِربُ��ْه68 َط��ْرٍق َغ��يْ��ُر ال��نَّ��َواِح��ي نَ��ِق��يُّ اْل��َق��ذَى نَ��اِزُح ِب��ال��لَّ��َوى َل��نَ��ْه��ٌي َل��َع��ْم��ِري
َش��اِئ��بُ��ْه69 َواْل��ِم��ْس��ُك اْل��َك��اُف��وِر ِم��َن َس��َح��اٌب َرَج��اَج��ُه َك��أَنَّ ِم��ْج��َراٍع ِب��أَْج��َرَع
َم��َالِع��بُ��ْه َل��َديَّ تَ��ْم��لُ��ْح َف��َل��ْم ِل��لُ��ْع��ٍب ُم��لِّ��ئَ��ْت َص��َه��اِري��َج ِم��ْن إَِل��يْ��نَ��ا أََح��بُّ
َه��َواِض��بُ��ْه70 ِب��اْل��َع��ِش��يِّ َه��َض��بَ��تْ��ُه إِذَا تُ��َراِب��ِه َوِط��ي��ُب نَ��ْج��ٌد َح��بَّ��ذَا َف��يَ��ا
َج��نَ��اِئ��بُ��ْه71 ال��ظَّ��الِم ُج��نْ��َح َس��َرْت أَْو ُض��ًح��ى ��َم��ْت تَ��نَ��سَّ َم��ا إِذَا نَ��ْج��ٍد َص��بَ��ا َوِري��ُح

مرًعى. ليس ما الرمث: من السليخة 66
معرب. وهو املاء، فيه يجتمع حوض كِقنِْديل: الصهريج 67

ونهاء. ونهي وأنهاء أنٍه والجمع شبهه، أو الغدير نجد: أهل لغة يف بالكرس وهو بالفتح النهى 68
وتبعر. اإلبل فيه تبول الذي السماء ماء بالفتح: والطرق

والجرعاء: واألجرع عنه. فليبحث املذكورة األبيات ذكر من البيت هذا يذكر ولم األصل، يف كذا 69

جوهر. فيه ليس ومحلب وسك قرنفل من قالدة والسخاب: األجارع. والجمع رمل، يعلوها حزنة أرض
امُلخالط. والشائب:

شديًدا. مطًرا أمطرتهم القوم: السماء هضبت 70

األبيات هذه بعد الراغب» «محارضات يف زاد وقد الشمال، تقابل ريح وهي جنوب؛ جمع الجنائب: 71
وهما: بيتني،

يَُعاِقبُْه نََهاٍر َعْن َليٌْل َداَم َوَما َحيًَّة ُدْمُت َما أَنَْساُه َال َفأُْقِسُم
َشاِربُْه اْلَماءَ يَْرتَُك َحتَّى ِبِذْكَراُه َلوَْعٍة َمْسِقيَّ اْلَقْلُب َهذَا َزاَل َوَال
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األسدي: النرص أبو وأنشد

اْل��ُج��ُدوُب ِب��َواِدي��َه��ا َك��انَ��ْت َوإِْن ُس��َل��يْ��َم��ى تَ��ْس��ُك��نُ��َه��ا اْألَْرَض أُِح��بُّ
َح��ِب��ي��ُب ِب��َه��ا يَ��ُح��لُّ َم��ْن َوَل��ِك��ْن أَْرٍض تُ��َراِب ِب��ُح��بِّ َع��ْه��ِدي َوَم��ا

املوصيل: إسحق بن حماد وأنشدني

َس��َح��ابُ��َه��ا72 يَ��ُص��وُب أَْن َغ��ْط��َف��اَن إَِل��ى َص��اَرٍة بَ��يْ��َن َم��ا ال��ل��ِه ِب��الِد أََح��بُّ
تُ��َرابُ��َه��ا73 ِج��ْس��ِم��ي َم��سَّ أَْرٍض ُل َوأَوَّ تَ��َم��اِئ��ِم��ي َع��َل��يَّ ِن��ي��َط��ْت ِب��َه��ا ِب��َالٌد

— عنه ريضهللا — عفان بن عثمان إىل الكلبية القرافصة بنت نائلة ُحملت وملا قال:
أخيها: لضبٍّ فقالت أهلها، فراق َكِرَهت

أَْرُك��بَ��ا ال��َم��ِدي��نَ��ِة نَ��ْح��َو ُم��َراِف��َق��ٌة أَنَّ��ِن��ي ِب��ال��ل��ِه َض��بُّ يَ��ا تَ��َرى أََل��ْس��َت
ال��ُم��َط��نَّ��بَ��ا؟! ال��ِخ��بَ��اءُ يُ��ْغ��ِن��ي َم��ا اْل��َويْ��ُل َل��َك َع��اِم��ٍر ب��ِن َع��ْوِف أَْوَالِد ِف��ي َك��اَن أََم��ا
أَبَ��ا َوَال َل��َديَّ ��ا أُمٍّ َال ِب��يَ��ثْ��ِرَب َغ��ِري��بَ��ًة أَُك��وَن أَْن إِالَّ ال��ل��ُه أَبَ��ى

فذكرت حنَّت قد ناقة إىل يوم ذات فنظرت امرأٌة، كلٍب يف أَبَان من وُزوَِّجت قال:
تقول: وأنشأت بالدها،

َل��ُم��ْغ��تَ��ِربَ��اِن74 َك��ْل��ٍب ِف��ي َوإِيَّ��اَك إِنَّ��ِن��ي اْألُبَ��اِن��يُّ اْل��بَ��ْك��ُر أَيُّ��َه��ا أََال

املطر. نزول الصوب: 72
الشاعر: قال املوضع، ذلك يف عنه ُقطعت أي كذا؛ ببلد تميمته ت ُعقَّ فالن يقال: «الكامل»: يف املربد قال 73

َجنَابَُها َجْدبًا َكاَن أَْو أَْخَصبُْت إِذَا أَنَِّني بَْلَجاءَ َداَر يَا تَْعَلِمي أََلْم
َسَحابُها يَُصوَب أَْن َوَسْلَمى َّ إَِيل ٍف َمْرشَ بنَْيَ َما ِهللا ِبالِد أََحبُّ
تَُرابَُها ِجْلِدي َمسَّ أَْرٍض ُل َوأَوَّ تَِميَمِتي بَاُب الشَّ َعقَّ ِبَها ِبالٌد

شتى. أوجه عىل ُروي قد وسلمى» إيل مرشف بني «ما وقوله:
بَْكرة. واألنثى اإلبل، من الَفِتيُّ بالفتح: البَْكر 74
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األوطان إىل الحنني

َل��ُم��ْص��َط��ِح��بَ��اِن اْل��بَ��ْل��َوى َع��َل��ى َوإِنَّ��ا ِل��َص��بَ��ابَ��ٍة ال��َه��َوى ذَا َوأَبْ��ِك��ي ، تَ��ِح��نُّ
َزَم��اِن َل��َش��رُّ َك��ْل��ٍب ِف��ي َوإِيَّ��اَك ��ِن��ي َض��مَّ اْل��بَ��ْك��ُر أَيُّ��َه��ا َزَم��انً��ا َوإِنَّ

آخر: وقال

��َح��اُب ال��صِّ يُ��دََّك��ُر ِح��ي��َن َوَص��ْح��ِب��ي َوأَْه��ِل��ي َوَط��ِن��ي َح��بَّ��ذَا يَ��ا أََال
يُ��َش��اُب ِل��َش��اِرِب��ِه َظ��َم��أٍ َع��َل��ى ُم��ْزٍن َم��اءِ ِب��بَ��اِرِد َع��َس��ٌل َوَم��ا
اْإلِيَ��اُب َوَم��تَ��ى ِب��ِه َل��نَ��ا َف��َك��يْ��َف إَِل��يْ��نَ��ا ِل��َق��اِئ��ُك��ُم ِم��ْن ِب��أَْش��َه��ى

الهذليني: لبعض الغنوي وأنشد

َوتُ��ْح��بَ��ُب تُ��ِظ��لُّ َك��انَ��ْت َوإِْن َج��ْدبً��ا ِب��َغ��يْ��ِرَه��ا َس��َك��نْ��ُت إِذَا اْل��ِب��َالَد َوأََرى
تُ��نْ��َس��ُب أَْو ِم��نْ��ُك��ُم يُ��نْ��َس��ُب َك��اَن إِْن َف��أُِح��بُّ��ُه يُ��ِح��بُّ��ُك��م اْل��َع��ُدوَّ َوأََرى
75… … … إَِل��ى ُح��بٍّ��ا َف��نَ��ُردَُّه��ا ِب��اْس��ِم��ُك��ْم ��ِم��يَّ��َة ال��سَّ َوأََرى

قوله: الطائي أخذ هذا ومن قال:

َم��نْ��ِزِل ِل ِألَوَّ أبَ��ًدا َوَح��ِن��ي��نُ��ُه اْل��َف��تَ��ى يَ��أَْل��ُف��ُه اْألَْرِض ِف��ي َم��نْ��ِزٍل َك��ْم

الوجه: هذا عىل الهذيل ذؤيب أبي ديوان يف األبيات وجدنا وقد األصل، يف كذا 75

َوتَْخِصُب تُِطلُّ َكانَْت َوإِْن َجْدبًا ِبَغرْيَِها َسَكنُْت إِذَا اْلِبَالَد َوأََرى
يَتََقلَُّب َمرًَّة ِلَغرْيِِك َطْرِيف أََرى َفَال ِباْلَمَكاِن أَْهِيل َويَُحلُّ

ُدؤَُّب َضَغاِئَن ذَُوو َعَيلَّ َوُهُم ًال تََجمُّ ِفيَك اْلَواِشنَي َوأَُصاِنُع
َويَْجنُُب يَُحلُّ َلَها اْلِجنَاَب َفأََرى أَْرِضُكْم ِمْن يَاِح الرِّ َساِريَُة َوتَِهيُج
يُنَْسُب َال أَْو ِمنَْك يُنَْسُب َكاَن إِْن َفأُِحبُُّه يُِحبُُّكْم اْلَعُدوَّ َوأََرى
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البجيل: عمرو أبو وأنشد

َع��َراِر76 ِ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��اِر77 ِغ��بَّ َرْوِض��ِه َوِريٍّ��ا نَ��ْج��ٍد نَ��َف��َح��اُت َح��بَّ��ذَا يَ��ا أََال
َزاِري78 َغ��يْ��ُر َزَم��اِن��َك َع��َل��ى َوأَنْ��َت نَ��ْج��ًدا اْل��َق��ْوُم يَ��ُح��لُّ إِذْ وََع��يْ��ُش��َك
َس��َراِر79 َوَال َل��ُه��نَّ ِب��أَنْ��َص��اٍف َش��ُع��ْرنَ��ا َوَم��ا يَ��نْ��َق��ِض��ي��َن ُش��ُه��وٌر
ال��نَّ��َه��اِر80 ِم��َن يَ��ُك��وُن َم��ا َوأَْق��َص��ُر َل��يْ��ٍل َف��َخ��يْ��ُر َل��يْ��لُ��ُه��نَّ ��ا َف��أَمَّ

آخر: وقال

َس��ِب��ي��ُل81 ال��َم��َم��اِت َق��بْ��َل َق��ْرَق��َرى إَِل��ى َونَ��ْظ��َرٍة اْل��ُخ��َزاَم��ى َش��مِّ إَِل��ى َه��ْل أََال
َع��ِل��ي��ُل82 اْل��َم��َم��اِت َق��بْ��َل ِب��َه��ا يُ��داَوى َش��ْربَ��ًة اْل��ُح��َج��يْ��َالءِ َم��اءِ ِم��ْن َف��أَْش��َرُب
َق��ِل��ي��ُل83 َخ��يْ��ِرُك��نَّ َوَج��ْدَوى ِب��ُك��نَّ ُم��َوكَّ��ٌل َق��ْل��ِب��ي اْل��َق��اِع أَثَ��َالِت َف��يَ��ا
َم��َق��ي��ُل؟84 ِظ��لِّ��ُك��نَّ ِف��ي َف��َه��ْل َم��ِس��ي��ِري ُص��ْح��بَ��ِت��ي َم��لَّ َق��ْد ال��َق��اِع أَثَ��َالِث َويَ��ا
ثَ��ِق��ي��ُل َع��َل��يَّ َدي��ٌن َويَ��ْم��نَ��ُع��ِن��ي ِن��ي َف��يَ��ُردُّ نَ��ْح��َوَه��ا انْ��ِح��َداًرا أُِري��ُد
َدِخ��ي��ُل85 ال��ُف��َؤاِد ِف��ي َف��ُح��ْزنِ��ي إَِل��يْ��ِك َراِج��ًع��ا َل��ْس��ُت أَْن َع��نْ��ِك نَ��ْف��ِس��ي ُث أَُح��دِّ

قوله: البيت هذا قبل «الحماسة» يف أورد وقد عرارة، الواحدة الريح، طيب نبات وهو الرب، بهار العرار: 76

َماِر َفالضِّ اْلُمِنيَفِة بنَْيَ ِبنَا تَْهِوي َواْلِعيُس ِلَصاِحِبي أَُقوُل

املطر. وهو قطر؛ جمع والقطار: بعد. وغب: الرائحة. هنا: الري 77
عابه. إذا فعله عليه زرى يقال: عائب، زاري: 78

منه. ليلة آخر الشهر: ورسار نصف. جمع األنصاف: 79
وأطيب. ورواية: وأنرض، رواية: ويف 80

ونخيل. وزروع قرى فيها باليمامة أرض وقرقرى: الرائحة. طيب البادية نبات من نبت الخزامى: 81
باليمامة. برئ اسم الحجيالء: 82

مثل والقيعة األرض، من املستوي والقاع: أثالت. والجمع أثلة الواحدة الطرفاء، نوع من شجر األثل: 83
جمع. هو يقول وبعضهم القاع،

القيلولة. واملقيل: صاحب. جمع بالضم: الصحبة 84
البلدان». «معجم يف كما طالب بن ليحيى األبيات وهذه البدن، أعماق يف الداخل الدخيل: 85
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للمجنون: وأنشد

ال��رَّْح��ُب86 َوال��بَ��َل��ُد ال��َوْع��َس��اءُ ال��رَّْم��َل��ُة ِه��َي َع��اِم��ٍر؟ أَْرُض َوَم��ا أَْص��بُ��و، َع��اِم��ٍر إَِل��ى
َع��ذُْب ِل��ل��نِّ��َدا َم��اُؤَه��ا بُ��ُح��وًرا َوَرْدَت ِب��َالَدُه��ْم َوَرْدَت َل��ْو ِب��ي��ٌض َم��َع��اِش��ُر
اْل��ُق��ْض��ُب87 واْألََس��ُل اْل��ُق��بُّ اْل��ِع��تَ��اُق َف��ثَ��مَّ ِخ��يَ��اُم��ُه��م ِل��ل��نَّ��اِظ��ِري��َن بَ��َدْت َم��ا إِذَا

: املازنيُّ وأنشدنا

ذَِم��ي��ُم88 ُه��ِج��ْرَت ُم��ذْ اْل��َم��َواِرِد ُك��لُّ َل��ُه: َوُق��ْل ��َالَم ال��سَّ اْل��َوْش��ِل َع��َل��ى ْ اْق��َرأ
ُم��ِق��ي��ُم َوال��رَِّم��اِل اْل��َغ��َداِئ��ِر بَ��يْ��َن بَ��َدا إِذَا اْل��ِج��بَ��اِل َع��َل��ى يَ��ِن��ي��ُف َج��بَ��ٌل
نَ��ِس��ي��ُم89 اْل��َج��نُ��وِب ِم��َن ِف��ي��ِه َويَ��ِب��ي��ُت أَْل��َواِذِه ِف��ي َف��تَ��ِب��ي��ُت ��بَ��ا ال��صِّ تَ��ْس��ِري
َح��ِم��ي��ُم َواْل��ِم��يَ��اُه َم��اِئ��َك َولِ��بَ��ْرِد ��َح��ى َوِب��ال��ضُّ ِب��ال��َع��ِش��يِّ ِل��ِظ��لِّ��َك َس��ْق��يً��ا
َل��ِئ��ي��ُم90 َح��ِي��ي��ُت َم��ا ِق��َالِت��ِك ِف��ي َم��ا يَ��ذُْق َل��ْم َم��اِئ��ِك َم��نْ��َع أَْم��ِل��ُك ُك��نْ��ُت َل��ْو

عقيل: من امرأة وقالت

َونِ��َس��اُم��َه��ا91 َم��رَُّه��ا َج��نُ��وٍب ُه��بُ��وُب َه��اَج��ِن��ي َم��اَواَن ُس��كَّ��اِن ِم��ْن َخ��ِل��ي��َل��يَّ
ِس��َق��اُم��َه��ا ال��طَّ��ِب��ي��َب أَْع��يَ��ا ِب��َم��نْ��ِزَل��ٍة َف��ِإنَّ��ِن��ي َوَراِئ��ي َم��ا تَ��ْس��أََالِن��ي َف��َال

آخر: وقال

��ْم��َال ال��شَّ َل��نَ��ا يَ��وًم��ا اْألَيَّ��اُم تَ��ْج��َم��ُع َم��تَ��ى ��ٌة َج��مَّ َوال��َح��َواِدُث ِش��ْع��ِري َل��يْ��َت أََال
اْألَْه��َال َوَج��َف��ا أَْوَط��اِن��ِه َع��ْن بَ��اَن إِذَا ِب��ِذلَّ��ٍة يُ��م��ِس��ي َس��ْوَف َغ��ِري��ٍب َوُك��لُّ

والخزيمية. الثعلبية بني معروف وموضع البقول، أحرار تنبت لينة، رمل من رابية الوعساء: 86
الضامر وهو أقب، جمع والقب: ومعنًى. وزنًا كريم مثل عتيق فرس يقال: عتيق، جمع العتاق: 87

الدقاق. اللطاف والقضب: الرماح. واألسل: البطن.
عذبة. مياه فيه تهامة بناحية عظيم جبل اسم الوشل: 88

الوادي. ومنعطف به يطيف وما الجبل جانب وهو لوذ، جمع األلواذ: 89
وأنشد «املخصص»، يف قاله قالت، والجمع يفيض، أن املاء تمسك الجبل يف نقرة وهي مؤنثة القلت: 90

البيت. هذا
والربذة. النقرة بني ماء فيه واد ماوان: 91
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آخر: وقال

َج��ْع��ِد!92 ثَ��ًرى ذَاِت نَ��ْج��َراَن ِم��ْن ِب��َص��ْح��َراءَ بَ��يْ��نَ��نَ��ا ال��دَّْه��ُر يَ��ْج��َم��ُع ِش��ْع��ِري َل��يْ��َت أََال
َوْرِد93 ُم��ْض��َط��ِم��ٍر ال��رَُّج��َل��يْ��ِن َالِح��ِق َع��َل��ى ��ِت��ي ِل��مَّ أَْف��نَ��اَن ال��رِّي��ُح يَ��نْ��ُف��َض��نَّ َوَه��ْل
نَ��ْج��ِد94 ِص��بَ��ا ِم��ْن نَ��ْف��َح��ٌة َض��َربَ��تْ��ُه َوَق��ْد ُم��َزاِح��ٍم ِح��ْس��يَ��ْي ال��دَّْه��َر أَِرَدنَّ َوَه��ْل

آخر: وقال

أَُش��اِك��لُ��ْه َال ً اْم��رأ َالَق��يْ��ُت ِش��ئْ��ُت إِذَا ُغ��ْربَ��ٍة َداَر ال��نَّ��َوى ُط��وُل َوأَنْ��َزَل��ِن��ي
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 َف��َح��اَم��ْق��تُ��ُه
أَُواِص��لُ��ْه95 ِخ��ْرٍق ُك��لَّ ِف��ي��ِه��ْم َألَْل��َف��يْ��ُت َع��ِش��ي��َرتِ��ي َوُج��لِّ َق��ْوِم��ي ِف��ي ُك��نْ��ُت َوَل��ْو

الرمة: لذي وأنشد

ُه��بُ��وبُ��َه��ا96 َق��ْل��ِب��ي َه��اَج َم��يٍّ أَْه��ُل ِب��ِه َج��اِن��ٍب نَ��ْح��ِو ِم��ْن اْألَْرَواُح َه��بَّ��ِت إِذَا
َح��ِب��ي��بُ��َه��ا97 َح��لَّ َح��يْ��ُث نَ��ْف��ٍس ُك��لِّ َه��َوى َوإِنَّ��َم��ا ِم��نْ��ُه اْل��َع��يْ��نَ��اِن تَ��ذِْرُف َه��ًوى

نٍَد. أي جعٌد: وتراٌب موضع. اسم نجران: 92

واملضطمر: الشجر. أفنان لها واستعار خصلها، ملته بأفنان وأراد باملنكب، يلم الشعر بالكرس: اللمة 93
األشقر. إىل الكميت بني ما الخيل: من والورد لحمه. وقل رق إذا واضطمر؛ الفرس ضمر يقال: الضامر،

موضع. اسم مزاحم: 94

إذا الذي واألخرق: أَُواِصلُه»، َال أَْخَرًقا ِفيِهْم «َلَالَقيُْت هكذا: األخري الشطر األدب كتب بعض يف وقع 95

الخليقة. الكريم الحسن الفتى بالكرس: والِخْرق فيه، يرفق لم عمًال عمل
أوهام يف الغواص «درة كتاب يف الحريري أنكره فقد أرياح عىل جمعها وأما ريح، جمع األرواح: 96
مستهجن، ووهم ، بنيِّ خطأ وهو رياح، قولهم: عىل مقايسة األرياح، هبت ويقولون: قال: حيث الخواص»،
رشح يف قال هشام ابن أن غري البيتني، وأنشد … الرمة ذو قال كما األرواح، هبت يقال: أن والصواب
أعياد؛ عيد: جمع يف قالوا كما روح، بجمع االشتباه كراهة أرياح؛ يقول من العرب من سعاد»: «بانت

أسد. لبني لغة وأرياًحا ريًحا إن السهييل: قال عود، بجمع االشتباه كراهة
دمعها. سال عينه: ذرفت 97
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فصار اليمامة، شقِّ من قدم أسد، لبني حبشيٍّا أسوَد عبًدا رأيت عثمان: أبو وقال
يفهم فال أكرة،98 إال يلقى ال وكان اإلبل، مع الغربة لطول مجنونًا وحشيٍّا وكان ناطوًرا،
بها ليس أرًضا هللا لعن يقول: وسمعته إيلَّ، سكن رآني فلما إفهامهم، يستطيع وال عنهم

يقول: حيث الشاعر هللا قاتل عرف،99

ال��تُّ��َراِب100 ُم��ْس��تَ��ْع��ِرُب ال��ثَّ��َرى ُح��رُّ

فلوال الفرس،101 جلد يف القرحة كمقدار الناس جميع يف الُعَريب هذه إن عثمان! أبا
رأت إذا األعيار أترى آثارهم، العجم هذه لطمست حشاه يف فجعلهم عليهم102 رق هللا أن
لضنه إال بدين يدينون ال إذ بقتلهم ملسو هيلع هللا ىلص نبيه هللا أمر ما وهللا فضًال، لها ترى ال العتاق103

لهم. تنزيًها إال منهم الجزية قبول ترك وال بهم،104
َغيبة. بعد وألفة خيبة، بغري أوبة فقال: الرسور؟ ما ألعرابي: وقيل

يقول: وأنشأ ُمنًى، تُْعقب وأوبة ِغنًى، تفيد َغيبة قال: الرسور؟ ما آلخر: وقيل

َواْل��َم��َط��َرا اْألَْوَط��اَن َج��َم��َع أَْن يُ��َس��رُّ ِب��بَ��ْل��َدِت��ِه َك��َم��ْم��ُط��وٍر ِف��ي��ِه��ْم َوُك��نْ��ُت

آكر. جمع كأنه أكرة والجمع للمبالغة أكَّار الفاعل واسم حرثتها، األرض: أكرت 98
فة. ُمَصحَّ وهي األصل يف كذا 99

العرب من هو النبات. طيبة حرة: ورملة فيه، رمل ال حر: وطني فيها، سبخة ال حرة: أرض 100
املثنى بن جندل وقال فيهم، الدخالء وهم املستعربة: من وفالن الُخلَّص، الرصحاء وهم والعاربة: العرباء

األعاجم. أرض من بعيد أي الرتاب؛ مستعرب القرى جعد الطهوي:
الغرة. دون الفرس وجه يف يسري بياض بالضم: القرحة 101

ينتبهون ال نحوهم نحا ومن األعراب أن إال ذلك، ونحو بهم رأف املوضع هذا مثل يف يقال أن األوىل 102
ذلك. ملثل

الخيل. كرام والعتاق: الحمار. وهو بالفتح، َعري جمع األعيار: 103
وأراد العرب كرَّم هللا أن كالمه من األعرابي مراد البخل، بالفتح: والضنانة بالكرس والضنة الضن 104
يقبل ولم اإلسالم ألزمهم وإذ كثرتهم، عىل األعاجم من قلتهم عىل به يأمنون بمكان جعلهم إذ خريًا، بهم

الكفر. عىل البقاء مع الجزية منهم
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قوله: األوبة وفرحة الوطن حب يف سمعنا ما وأحسن

ال��ُم��بَ��اِش��ُر (ال��طَّ��اِم��ِع��ي��َن) يَ��ْس��تَ��ِخ��فُّ َوَق��ْد ِق��نَ��اِع��َه��ا َع��ْن َف��اْس��تَ��ْع��َج��َل��ْت َوبَ��اَش��ْرتُ��َه��ا
َوتُ��َح��اِض��ُر َم��رًَّة بَ��ِن��ي��َه��ا تُ��َج��اِري َج��ْس��َرٍة َح��ْوَالءَ َس��اِق َع��ْن ��َرٍة ُم��َش��مِّ
َص��اِف��ُر105 ْرِب َوال��دَّ نَ��ْج��َراَن ُق��َرى َوبَ��يْ��َن بَ��يْ��نَ��َه��ا َل��يْ��َس أَْن ال��َورَّاُد َوَخ��بَّ��َرَه��ا
اْل��ُم��َس��اِف��ُر106 ِب��اْإلِيَ��اِب َع��يْ��نً��ا َق��رَّ َك��ْم ال��نَّ��َوى ِب��َه��ا َواْس��تَ��َق��رَّْت َع��َص��اَه��ا َف��أَْل��َق��ْت

مع والجلوس األوطان، لزوم مع الكفاية قال: الغبطة؟ ما األعراب: لبعض وقيل
األوطان. عن والتنحي البلدان، يف التنقل قال: الذلة؟ فما له: قيل اإلخوان.

آخر: وقال

َواْل��َوَط��ْن اْألَِح��بَّ��ِة بَ��يْ��َن ُم��َف��رٌِّق ال��َم��َع��اِش َط��َل��ُب
َواْل��َوَه��ْن ��َراَع��ِة ال��ضَّ إَِل��ى ِل ال��رَِّج��ا َج��ْل��َد َوُم��َص��يِّ��ٌر
ال��رََّس��ْن ِث��نْ��ِي ِف��ي ال��نِّ��ْض��ُو ُد يُ��َق��ا َك��َم��ا يُ��َق��اَد َح��تَّ��ى
يَ��ُك��ْن َل��ْم َم��ا َف��َك��أَنَّ��ُه بَ��ْع��َدُه اْل��َم��ِن��يَّ��ُة ثُ��مَّ

كان من العجم ومن حسبه، يف وأفخر نفسه يف أرشف كان من العرب من ووجدنا
عىل امللوك وكانت تربته، إىل ونزاًعا وطنه إىل حنينًا أشد جوهًرا، وأنفس عنًرصا أطيب

سائر. رواية: يف الرواد، رواية: يف 105

البارقي حماد بن أوس بن للمعقر األخري البيت أن األدب كتب بعض يف ذكر وقد األصل، يف كذا 106

وأول السابقة، األبيات من شيئًا فيها نجد فلم «األغاني»، كتاب يف القصيدة يف فنظرنا له، قصيدة من
فيه: قصيدة

اْألََعاِرص؟ ُقبَيَْل َزاَلْت إِْن اللَّيِْل َمَع اْلبََواِكُر اْلَحُموِل َشْعَفاءَ آِل أَِمْن
َقاَدُر ذَِلَك يَْوَم َعَليَْها َفَليَْس َوأَيَْكٍة ِهَضاٍب ِيف ُسَليَْمي َوَحلَّْت
امُلَساِفُر ِباْإلِيَاِب َعيْنًا َقرَّ َكَما النََّوى ِبَها َواْستََقرَّْت َعَصاَها َوأَْلَقْت
نَاِظُر ِهللا ِمَن أَْمَسْت إِذَا َعَليَْها ِبَكِتيبٍَة أَْمَالُكَها َوَصبََّحَها
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بن إسفنديار سرية يف قرأ أنه امُلوبَذ107 وحكى شيئًا، أوطانها عىل تؤثر ال الدهر قديم
اعتلَّ األرس من أُختَه ليستنقذ الخزر بالد غزا ملا أنه بالفارسية، لهراسف بن بشتاسف
سابور واعتل واديها. ماء من ورشبة بلخ، تربة من شمة قال: تشتهي؟ ما له: فقيل بها،
ما عشقته: وقد الروم ملك بنت له فقالت 109، الِقدِّ يف مأسوًرا وكان بالروم، األكتاف108 ذو
فغربت إصطخر. تربة من وشمًة دجلة ماء من رشبًة قال: غذاؤك؟ فيه كان مما تشتهي
دجلة، ماء من هذا وقالت: شاطئه، تراب من وقبضة الفرات بماء يوًما أتته ثم أياًما، عنه
اإلسكندر وكان مرضه. من فأفاق الرتبة، تلك من واشتم فرشب أرضك، تربة من وهذه
بحرضة111 فمرض الخلق، وأباد الكنوز وكنز بابل، إقليم وأخرب البلدان جال الرومي110

للعجمة. والهاء موابذة والجمع املجوس، وحاكم الفرس فقيه الباء: وفتح امليم بضم املوبذ 107
بشاهبور األعىش عرَّبه وقد الفرس، ملوك من ملك اسم وهو قديًما، به تكلموا شاهپور معرب سابور: 108

قال: حيث

اْل��ُق��ُدْم ِف��ي��َه��ا تَ��ْض��ِرُب َح��ْوَل��يْ��ِن َد ال��ُج��نُ��و َش��اَه��بُ��وُر ِب��َه��ا أََط��اَف

بها. يُنحت التي القدوم جمع والقدم:
املتنبي: قال األسري، به يشد الجلد من سري القد: 109

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

التي «أل» إىل نظرهم إليها نظروا أنهم غري الكلمة، أصل من فيه وأل ألكسندر، معرب اإلسكندر: 110
إسكندر، فقال: والعباس، الحسن من تحذف كما حذفها، عىل الشعراء بعض حمل الذي وهذا للتعريف،

تمام: أبو قال

تَ��ِش��ِب َل��ْم َوْه��َي ال��لَّ��يَ��اِل��ي نَ��َواِص��ي َش��ابَ��ْت َق��ْد ذَِل��َك َق��بْ��َل أَْو إِْس��َك��نْ��َدْر َع��ْه��ِد ِم��ْن

الرومي قولة وأما منه، فحذفوهما والالم، باأللف اإلسكندر أن الناس بني املتعارف التربيزي: قال
املجاز. قبيل من فهو

مدمن القدس حظرية يلج «ال أثر يف «النهاية» يف قال حظرية، األصل يف وكانت قربه، الرجل: حرضة 111

واإلبل الغنم إليه لتأوي عليه يحاط الذي املوضع األصل يف وهي الجنة، القدس بحظرية أراد خمر»:
والحر. الربد ليقيهما
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إىل ذهب من تابوت يف رمته113 تحمل أن ووزرائه حكمائه إىل أوىص أشفى112 فلما بابل،
للوطن. حبٍّا بلده

بها أقام اليمن، عىل املتغلب الحبشة ملك وقتل اليمن، شريزاد بن وهرز افتتح وملا
الوفاة أدركته فلما الثغور، مدن أحسن من وهي اليمن نجران فبنى ألنورشوان،114 عامًال

ذلك. به ففعل أبيه، ناووس115 إصطخر إىل يحمل أن شريزاد ابنه أوىص
أسفارهم يف غادروا وال نعمة، اغرتابهم يف يفتقدوا لم الذين والجبابرة امللوك فهؤالء
األقاليم من شيئًا رءوسهم ومساقط ترابهم عىل يؤثروا ولم أوطانهم، إىل حنُّوا شهوة

األمم. ملوك من املغتصبة واملدن بالتغازي، املستفادة
برتبهم ويقنعون أوطانهم، إىل يحنون فقرهم، وشدة فاقتهم مع األعراب وهؤالء

ومحالِّهم.
مولده تربة من معه أخذ سفًرا سافر إذا منهم املتفلسف الربامكة من املتأدب ورأيت

به. يتداوى جراب يف
الوفاة، أدركته ملا — السالم عليه — يوسف أن الوطن حب يف الشواهد أصدق ومن
عليهم — وإبراهيم وإسحق يعقوب وجده أبيه مقابر موضع إىل رمته تُحمل أن أوىص
موىس هللا بعث فلما حمله، من يوسف أولياء منعوا مرص أهل أن لنا وُرِوي — السالم
إىل رمته يحمل أن أمره األمم من وغريه فرعون يديه عىل وأهلك — السالم عليه —
وكذلك حسامى،116 تسمى بقرية املقدس بيت بأرض معلوم وقربه بالشام، يعقوب تربة
بن إسحاق قرب وهناك املقدس، ببيت قرية إيلياء؛ إىل رمته فُحملت بمرص، مات يعقوب

السالم. عليهما — إبراهيم
إسماعيل أمِّ بهاجَر أتى ملا إبراهيم أن بالعطن، وقناعتهم للوطن الناس حب ومن
﴿َربَّنَا فقال: ربه إبراهيم فدعا إسماعيل، ظمئ ماء وال أنيس بمكة وليس فأسكنها، مكَة
ريض إذ دعاءه هللا فأجاب اْلُمَحرَِّم﴾، بَيْتَِك ِعنَْد َزْرٍع ِذي َغرْيِ ِبَواٍد يَّتِي ذُرِّ ِمْن أَْسَكنُْت إِنِّي

عليه. أرشف الهالك: عىل أشفى 112
ورمام. رمم والجمع البالية العظام بالكرس: الرِّمة 113
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امليت. جثة فيه يجعل تابوت الناووس: 115
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األوطان إىل الحنني

منه فنبع برجله، زمزم موضع فركض117 — السالم عليه — جربائيل وبعث وطنًا، به
زمزم.

فقالت معكم؟ ننزل أن لنا أتأذنون فقالوا: ُجْرُهم، من فرقة وأمه بإسماعيل ومر
عليه — إبراهيم لدعوة مكة ُقطَّان وولده إسماعيل فصار املاء. يف لكم حق وال نعم، هاجر:
وولده وإلسماعيل حرًما، صارت إذ األرض؛ بقاع خري جدوبتها مع وهي نعم، السالم.

الدهر. غابر عىل ومجمًعا منسًكا ولألنبياء مسكنًا،
هارون ولد خاصة الوطن بحب — السالم عليه — إرسائيل بني من تمسك وممن
إال مات البلدان أي يف بابل إقليم يف ميت منهم يمت لم — السالم عليهما — داود وآل
هناك فيودع بالشام،118 الخصاصة يدعى موضع إىل رمته وحملت َحْول، بعد قربه نبشوا

الفرزدق: وقال املقدس، بيت إىل نقلت الحول حال فإذا حوًال،

��بَ��اِب ال��ضِّ بَ��َل��ِد ِم��ْن َف��رَّ َل��يَ��اِل��ي تَ��ِم��ي��ٍم ِم��ْن أَْع��َق��َل َك��اَن َل��ِك��ْس��َرى
ِع��ذَاِب119 َوأَنْ��َه��اٍر َوَج��نَّ��اٍت ِري��ٍف ِب��ِب��َالِد أَْه��َل��ُه َف��أَْس��َك��َن
اْل��ِك��َالِب أَْم��ثَ��اَل نَ��ْح��ُن َوِص��ْرنَ��ا ُم��لُ��وًك��ا ِب��َه��ا بَ��ِن��ي��ِه بَ��نُ��وا َف��َص��اَر
بَ��اِب120 ُك��لِّ ِف��ي ِب��نَ��ا أَْزَرى َف��َق��ْد تَ��ِم��ي��ٍم َص��َدى َل��ُه اْإلِ َرِح��َم َف��َال

الوطن: حب يف آخر وقال

َغ��ِري��ِب ُك��لَّ اْألَْوَط��اِن إَِل��ى َوَردَّ ِب��َغ��يْ��ِث��ِه اْل��َع��اِش��ِق��ي��َن أَْرَض ال��ل��ُه َس��َق��ى
َح��ِب��ي��ِب121 ِب��ُق��ْرِب َم��ْح��بُ��وبً��ا َوم��تَّ��َع ُم��نَ��اُه��ُم َف��ْوَق اْل��َه��يْ��ئَ��اِت ذَِوي َوأَْع��َط��ى
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