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األول الفصل

من غريهم أعني فلست اليهود، شعراءِ من العرب إال أَعني ال أَني هذا عنواني من ظاهٌر
اللغات. سائر من وغريها كالعربية العربية غري يف الشعراءِ

والعربية فهي اليهود؛ من العربية شعراءِ عىل األيام من يوًما كلمة يل كانت وربما
ومعرفًة. علًما بمنزلٍة عندي

لنا معروف فغري القليل، من أقلُّ أو قليلون نعلمه ما عىل اليهود من العربية وشعراءُ
سهل. وابن السموأَل، اثنان: شاعران إِال منهم

غري آخرين شعراءَ العرب شعرائهم من لليهود أنَّ نجد واالستقراء بالبحث ولكننا
بن قيس وأبو عمران، بن ورشيح األرشف، بن وكعب الحقيق، أبي بن الربيع هم: هذين،
آخرون ثم السموأل، أخو شعبة أو وسعية زيد، بن ودرهم الزناد، أبو أو الذيال وأبو رفاعة،

هم. َمن املؤرخون يذكر ولم أشعارهم، بعض رأينا هؤالء غري
من أَثر إال هي ما ذلك مع العرب اليهود شعراءِ من القلَّة هذه أن نفهم أن لنا بدَّ وال

فبقية. بقي وما اليوم، منها أكرب كانت فقد نفسها، اإلرسائيلية ة باألُمَّ أشبه كثرٍي
منهم أصاب وغريه، بالقتل واعتداءً ومطاردًة مضايقًة اليهود وقومه الدهر َ ناوأ فكما

بالجملة. شعراءَهم ذلك
العربي األدب يف لليهود «إِنَّ يقول: وهو حسني طه الفاضل األستاذ بحرضة هنا وكأَني

واليهود.» العرب بني كان ما ظهوره عىل جنى كبريًا أثًرا



العرب اليهود الشعراء

الصغرية األمم أوىل باب ومن بالكثري، يوصف الذي بالعدد ليسوا ة أمَّ كل يف والشعراءُ
إرسائيل. بني ة كأمَّ غريها إىل بالنسبة

فنيٍّا تصويًرا للمعاني وتصويًرا الخيال سماءِ يف تحليًقا غريهم من أقلَّ اليهود وليس
املواهب مَن كثري يف الراقية األمم من غريهم كثريين عن يمتازون قد إِنهم نَُقْل لم إِْن جميًال،

العقلية.
قال كما — كانوا العرب بالد يف اليهود أنَّ من الظن عىل يغلب ما ذلك إىل يضاف
آثارهم وبادت بادوا أن إىل األخرى البالد يف بإخوانهم اتصال غري عىل — ذئيب أبو األستاذ

معهم.
ويُعتدى وعدوانًا، ظلًما رقابهم يف السيف يعمل إرسائيل كبني ُمضطَهدة ة ألمَّ كان وما
يف لها يكون أن كهذه ة ألمَّ كان ما — إجالءً مساكنهم عن ويُجَلْون اعتداءً، دورهم يف عليهم
لشعرائها أبيات أو قصائد من لديها يكون ما بجمع فتهتم فكرية، إفاقة الخطوب هذه مثل

الجالء. حني معها تأخذها
شعراءَ من لهم ما بذكر تحتفظ أن أمرهم عىل لليهود غالبة أخرى ًة أمَّ ليعني كان وما

أشعار. من لشعرائهم بما أو
تغلَّب مشهورة لحادثة إال غريهم لسان عىل حفظه ما ذلك مع لهم التاريخ حفظ وما
حفظه فيما نََر ولم سهل، كابن مثًال أسلم الشاعر ألنَّ أو كالسموأل، نسيانها عىل الدهر

لهم. ما كلَّ يكون أن يجوز وال القليل، اليسري إال الجاهلية يف لشعرائهم
ذُِكر ما إنَّ يقال أن يمكن بل تدليل، أو بيان إىل يحتاج ال لليهود األمم واضطهاد

قريب. عهد إىل االضطهاد معه وذُِكر إِالَّ اليهوديُّ
إنكارها يستطاع وال التاريخ بها يشهد الحوادث من حادثة هنا نورد فإنَّا ذلك ومع
والعرب وكانوا كثريون، منهم بها يقطن وكان يثرب، يف اليهود عىل وقعت األحوال من بحال
النساء. حتى الشعر ملكة لغريهم كان كما فيهم وكانت فصحى، واحدة عربية لغة هنالك
بالوجه عرش التاسع بالجزء لألصفهاني األغاني كتاب يف جاءَ كما هي الحادثة تلك

هجرية: ١٢٨٥ سنة األمريية بالطبعة ٩٤

بأصحاب ليسوا املعاش يف وضيق َجْهد يف باملدينة كانت والخزرج األوس إِنَّ
وليس زرع، وال نخل بأصحاب وليسوا نعم، بالد ليست املدينة ألنَّ شاءٍ؛ وال إبل
واألموال موات، أرض من يستخرجها واملزرعة اليسرية األغداق إال منهم للرجل
إىل وفد العجالن بن مالك إن ثم حينًا، بذلك والخزرج األوس فلبثت لليهود،
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منزلتهم، وعن قومه عن فسأَله ان، غسَّ ملك يومئٍذ وهو اني، الغسَّ ُجبَيْلة أبي
بلًدا منا قوم نزل ما وهللا جبيلة: أبو له فقال معاشهم، وضيق بحالهم فأخربه
أني أَعلمهم له: وقال قومه، إىل بامليضِّ أمره ثم بالكم؟ فما عليه، أهله غلبوا إِال
لليهود: قال ثم جبيلة، أبي بأمر فأخربهم العجالن بن مالك فرجع إليهم. سائر
يف الشام من سائًرا جبيلة أبو وأقبل فأَعدُّوه، نُُزًال. فأَعدُّوا زيارتكم يريد امللك إنَّ

ُحُرض. بذي فنزل املدينة قدم حتى كثيف جمع
باليهود يمكر وأَجمع له، قدم الذي لهم فذكر والخزرج، األوس إىل أَرسل ثم
آطامهم1 يف يتحصنوا أَن بهم يمكر لم إن وخيش وأرشافهم، رءوسهم يقتل حتى
ثم فبُنِي، واسع حائر2 ببنيان فأمر إياهم، حصاره يطول حتى منه فيُْمنعوا
وجوه من وجه يبَق فلم تأتوه، أَن أَحبَّ قد امللك جبيلة أبا أنَّ اليهود إىل أرسل
فلما يحبوهم، أن رجاءَ وحشمه بخاصته معه يأْتي الرجل وجعل أتاه، إال القوم
كلَّ يقتلوا ثم بُني، الذي الحائر يدخلوا أَن جنده من رجاًال أَمر ببابه اجتمعوا
ويدخلوهم الحائر، يف لهم يأْذنوا أَن ابه ُحجَّ أمر ثم اليهود، من عليهم يدخل من
الحائر يف الذين الجند ويقتلهم كذلك لهم يأْذنوا الحجاب يزل فلم رجًال، رجًال
ما جبيلة أبو بهم صنع بعدما زمنًا أقاموا اليهود إن ثم آخرهم، عىل أتوا حتى
ما وهللا لقومه: العجالن بن مالك فقال ويناوئ، يعرتض منهم والبعض صنع،
من مائة يف أُرسل ثم طعاًما، لكم أصنع أَن لكم فهل نريد، كما غلبًة اليهود أثخنَّا
فلما نفعل. فقالوا: جميًعا؟ فاقتلوهم جاءوني فإذا اليهود، من بقي من أرشاف
قتل. من منا جبيلة أبو قتل وقد أبًدا نأْتيهم ال وهللا قالوا: مالك رسول جاءَهم
وتعلموا نمحوه أن أردنا وإنما منا، هوى غري عىل كان ذلك إِنَّ مالك: لهم فقال

القرص، بمعنى والعربية العربية اللغتني يف م»، ط «أ باب من — وبضمتني بضمة — أطم جمع اآلطام: 1
اللغتني يف الفعل ومعنى العربية، املعاجم يف ورد هكذا مسطح، مربع بيت وكل بحجارة، مبني حصن وكل
أذنه: أطم العربية: ويف سرته. والهودَج: فاها، ضيَّق والبرئَ: أغلقه، الباَب: أطم العربية: يف ومنه واحد،
ال قربه يف الدفني يعني مأطومة: ونفس وغطى. سرت وأطم: الخارج. من ضيقة مأطومة: وكوات تصامم.
فال وغضب. تأجم تأطم: أيًضا: املعنى هذا مثل العربية ويف كئيب. متأجم القلب: ومأطوم إليه. يوصل

اللغتني. بني يشء يف للفعل فرق
والرسداب. كاملخدع املنخفض أي املطمنئ؛ املكان الحائر: 2
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فُقتل، مالك به أمر منهم رجل عليه دخل كلما فجعل فأجابوه، عندنا. حالكم
باب عىل قام حتى أقبل منهم رجًال إن ثم رجًال، وثمانني بضعة منهم قتل حتى
وحذَّر فرجع صدر. وأبعد ِورد أرسع أرى فقال: صوتًا، يسمع فلم ع فتسمَّ مالك

أَحد. منهم يأِْت فلم بقوا الذين أصحابه

كان فقد وغيلًة، خيانًة اليهود من ُقتل كم يُفهم ومنها وثانيًا، أوًال الحادثة هي هذه
زيد، وبنو قينقاع، وبنو زغور، وبنو محمر، وبنو ثعلبة، وبنو عكرمة، بنو منهم باملدينة
القصيص رواية: الفصيص—ويف وبنو عوف، وبنو بهدل، وبنو قريظة، وبنو النضري، وبنو

بالقاف.
بني مثول مقام واملقام الشعراءِ، من كان من — قدمنا كما — منهم كان أَن بدَّ وال

والشعراءِ. بالشعر والثناءِ واملدح واإلكرام الرتحيب واجب من له ما له امللك يدي
بقولها: القريظية سارة هي شاعرة منهم امرأٌة اليهوَد رثت وقد

ال��ري��اُح ��ي��ه��ا تُ��ع��فِّ ُح��ُرٍض ب��ذي ش��ي��ئً��ا تُ��غ��ِن ل��م ��ٌة أمَّ ب��ن��ف��س��ي
وال��رم��اُح ال��خ��زرج��ي��ة س��ي��وف أت��ل��ف��ت��ه��ا ُق��ري��ظ��ة م��ن ك��ه��وٌل
ال��َق��راُح ال��م��اءُ أله��ل��ه��ا يَ��َم��رُّ ث��ق��ٍل ذات وال��رزيَّ��ة ُرِزئ��ن��ا
رداُح ج��أَْوى دون��ه��م ه��ن��ال��ك ل��ج��ال��ت ب��أم��ره��ُم أَِرب��وا ول��و

بمعنى والرداح: الدروع. من عليها ما لكثرة السواد يعلوها الكتيبة والجأْوى:
اإلِْرب من والفوز الغلبة لهم لكانت األمر من بينة عىل كانوا أنهم لو أي القوية؛ الشديدة
من أو التفوق، أي والكثرة؛ الزيادة بمعنى اإلرباءِ من أو والخبث، والنكر الدهاءِ بمعنى
يف ال األرض وجه عىل كانوا أنهم لو أي والعلم؛ واإلرشاف واالرتفاع العلوِّ بمعنى الرَّبَا

وُحرِّف. الشعر يف األصل كان هذا ولعلَّ — به علموا — باألمر ربأوا أو منها، حائر
وإذا يهودية، لشاعرة أنه وال التاريخ، ذكره ما بالحادثة الشعر هذا عالقة لوال ولعلَّه

الرجال؟ من الشعر حال كان فماذا ترى، كما شاعرات نساءٌ باليهود كان
فعل: ما عىل يؤنبه العجالن بن ملالك اليهود من رجل وقال

ت��س��وْد وف��ي��َم ب��ق��ي��ت ف��ف��ي��م��ن أخ��الف��ه��ا ِق��ب��ل��ة ��ي��َت ت��س��قَّ
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األول الفصل

بقوله: مالك عليه وردَّ اليهود، يف الشاعر هذا هو من التاريخ يذكر ولم

ي��ه��وْد م��ن ام��رٌؤ وأَن��ت ع��وٍف ـ��ِن بْ��ـ س��ال��م ب��ن��ي م��ن ام��رٌؤ َف��ِإن��ي

التوحيد، عرف ما ولوالها معرَّة، اليهودية كأَنَّ يهوديٍّا، كونه إال عليه ا ردٍّ مالك يَر فلم
عرف اإلسالم قبل الجاهلية عهد والعهد األديان سائر من غريها لها مصدًقا جاءَ وملا

بعد. العرب من غريهم يعرفه ولم ربَّهم، اليهود
إليهم، وإحسان عليهم فضل أُويل كرماءَ إال العرب إخوانهم مع اليهود يكن ولم
مرداس بن العباس شهادة من ذلك عىل أدلَّ وليس الجوعان، ويشبعون يفان الضِّ يكرمون
النضري: وبني قريظة بني هجا حني جبري بن خوَّات عىل يردُّ قال فقد الخنساءِ، ابن الشاعر

تُ��رتَ��بَ��ى ال��ده��ر م��دى ك��ان��ت ِن��َع��م ل��ه��م وف��ي��ك��ُم ال��ك��اه��ن��ي��ن ص��ري��ح ه��ج��وَت
واج��ب��ا ال��ح��ق م��ن أدُّوا ل��و وق��وم��ك ع��ل��ي��ه��ُم ب��ك��ي��ت أن أَح��رى أول��ئ��ك
م��س��غ��ب��ا ك��ان إذ ل��ل��ج��وع وق��ت��َل��ه��ُم ِف��ع��ال��ه��م واذك��ر ه��رون ب��ن��ي ف��بَ��كِّ

والعطش. التعب مع أو املجاعة يف دخل يسغب، أسغب من واملسغب:
وكانوا الجاهلية، يف أخالئي كانوا إنهم لليهود: رثاءَه إنكاره أيًضا عليه يرد وقال
األغاني هنا (انظر الجميل من إليه ُصنع ما يشكر ومثيل فيكرمونني، بهم أَنزل قوًما

.(٧٠ الوجه عرش الثالث الجزءَ
وهي: جبيلة أبا بها مخاطبًا فأَوعت جمعت بقصيدة الحادثة تلك وصف عىل أَتيت وقد

ون��ه��ب��ا ظ��ل��ًم��ا م��ال��ه��م ل��ت��م��ل��ك غ��در ش��رَّ ق��ري��ظ��ة ب��ن��ي غ��درَت
َخ��ط��ب��ا م��ن��ك ج��ب��ي��ل��ة أَب��ا أخ��فُّ ب��ع��اب��ري��ِه ال��ط��ري��ق وُق��ط��اع
ض��رب��ا ب��ال��س��ي��ف وُخ��ن��ت��ه��م إل��ي��ك وف��وًدا ت��دع��وه��م أرس��ل��ت ف��ق��د
ال��ُم��خ��بَّ��ا3 ب��ح��ائ��رك ل��ه��م وك��ان ُف��راَدى تُ��دخ��ل��ه��م ع��ل��ي��ك وك��ن��َت
ح��رب��ا؟ ال��ج��ب��َن م��ل��ي��ُك ي��ا أت��ح��س��ب ب��دوٍّا ب��دا ف��ي��ك ال��ج��ب��ن م��ث��ال

القافية. لرضورة همزته ُحذفت املخبَّا: 3
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ل��بَّ��ى ف��ي��ه ال��س��م��وأَل م��ث��ل ت��رى ذا وم��ن ل��ه��م ال��وف��اءِ ش��رف ك��ف��ى
وأرب��ى أغ��ل��ى اب��ن��ه ل��ه وك��ان ع��ل��ي��ِه ع��ه��ًدا ب��اب��ن��ه ف��داه
ك��رب��ا ع��ن��ه ِع��داه م��ن وف��رَّج ح��م��اه إل��ى ال��م��س��ت��ج��ي��ر4 وآوى
ال��م��ربَّ��ى واألَدب األخ��الق ه��ي ول��ك��ن ع��ق��ي��دت��ه م��ن ي��ُك ول��م
وق��رب��ى ن��س��بً��ا واح��ًدا وك��ان��وا ق��ب��ًال خ��ذل��ت��ه ِح��ْم��ي��ٌر وك��ان��ت
وت��بَّ��ا ُس��ح��ًق��ا ل��ه وق��ل ف��ع��ل��ت ق��د م��ا ب��ئ��س ج��ب��ي��ل��ة ألب��ي ف��ق��ل
وَس��ل��ب��ا ن��ه��بً��ا َس��ْرق��ًة ي��ُك ف��ال ل��ل��رع��اي��ا خ��ي��ًرا ش��ئ��ت م��ا إذا
اس��ت��ت��بَّ��ا أَم��ن��ه��ُم ف��ي��ك ل��ق��وم رق��اٍب ف��ي ي��ع��م��ل ب��ال��س��ي��ف وال
َريْ��ب��ا ف��ي��ك ي��ظ��نُّ��وا ل��م ب��ج��ن��دك ُف��رادى ت��ق��ت��ل��ه��م ب��ال��غ��در وال
ذن��ب��ا س��اءَ غ��درك أن��ت ول��ك��ن ب��ذن��ٍب ل��ه��م ف��ي��ك األم��ن ول��ي��س
وُح��بَّ��ا رًض��ى ال��ض��ي��وف ي��زي��دون ك��راًم��ا ت��دري ك��م��ا ك��ان��وا وق��د
ربَّ��ا س��واه ع��رف��َت م��ا إل��ي��ه ع��وًدا م��ن��ك ظ��ل��ًم��ا ال��ظ��ل��م وزدَت
ب��ُع��ق��بَ��ى ل��ه��م ل��ي��س ال��ج��وع ف��غ��ي��ر ق��وٍم ب��أرض ح��لَّ ال��ج��ه��ل م��ا إذا
رغ��ب��ى وأخ��سِّ ُخ��طَّ��ٍة ب��أدن��ى ب��ط��ونً��ا ي��م��ل��ؤه��ا ال��ش��بْ��ع وب��ئ��س

وأجاره. رشيح بابنه األعىش استجار كما القيس امرؤ هو 4
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البالءَ هذا أنَّ وكيف وأهله، بالدهر مبتلني كانوا اليهود أنَّ كيف املايض الفصل يف بيَّنَّا
ًة. عامَّ اليهود عىل إنحائه جملة يف آثارهم وعىل العرب، شعرائهم عىل أنحى

فأَراد وأشعارهم، العرب شعرائهم من لهم البقية حتى يرتك لم البالءَ أنَّ نبنيِّ واآلن
عنهم. لها سلًخا أو إليهم لنسبتها إمحاءً البقية بهذه يذهبوا أن غرماؤهم

وهما: صاحبهما يف الروايات اختلفت بيتان فهذان

ن��م��ا ق��د ال��ع��واق��ب ف��ت��درك��ه ي��وًم��ا ض��ع��ُف��ُه ب��ك يُ��ِح��ْر ال ض��ع��ي��ف��ك ارف��ع
ج��زى ف��ق��د ف��ع��ل��ت ب��م��ا ع��ل��ي��ك أث��ن��ى َم��ْن وإنَّ ع��ل��ي��ك ي��ث��ن��ي أو ي��ج��زي��ك

السموأَل، بن لسعية الشعر إن قيل: أنه ١٢ بالوجه الثالث بالجزء باألغاني ورد فقد
والصحيح األغاني: قال ثم املجنون. لعامر إنه وقيل: خباب، بن عمرو بن ليزيد إنه وقيل:

سعية. ابنه أو السموأل يعني — لغريض أنه
من نوفل بن لورقة قصيدة جملة من الشعر أن اليسوعي شيخو لويس األب ويزعم

النرصانية. شعراءِ
عيلَّ دخل قالت: عائشة فعن ؛ النبويِّ الحديث من ليهوديٍّ الشعر أنَّ عىل أدلَّ وليس
لقد هللا، قاتله اليهودي قول عيلَّ «ردِّي فقال: البيتني، هذين أتمثل وأنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
الثناءَ إال جزاءً له يجد فلم صنيعًة أخيه إىل صنع رجل أيَّما ربي: من برسالة جربيل أتاني

كافأَه.» فقد له والدعاءَ عليه
الوحُي به نزل ما بمثل نطق فقد النبوية، الشهادة بهذه ليهوديٍّ الشعر كون ومع

.(١٩ الوجه الثالث الجزء األَغاني أيًضا (انظر ترى كما بعُد



العرب اليهود الشعراء

يهودي، ال نرصاني أنه يثبت أَن وغريه املذكور شيخو األب حاول السموأَل وهذا
واملسيح. ومتَّى الحواريني ِذكر وفيه يُقْله، لم ما الشعر من عليه فتقوَّلوا

وما إليه نسبته فساد ونبني الشعر، من عليه تقوَّلوه ما هنا ننقل ألن رضورة وال
أَن الطالب فحسب يهوديته، وجحودهم نرصانيته إثبات محاولتهم يف أنفسهم به ناقضوا
فبقليل اليسوعي، شيخو لويس لألَب ١٩٢٠ سنة ببريوت املطبوع ديوانه نسخة إىل يرجع
ذلك مع للعني ويبدو حاولوه، ما وبطالن تقوَّلوه، ما فساد يرى فيه الحرِّ ن التمعُّ من

القول. يف وتضاربهم تناقضهم
عن فضًال يهوديته، عىل قويٍّا تعزيًزا الشهرية الالمية قصيدته من شيئًا نورد وإنما
عن فضًال ثم العرب، املؤرخني إجماع عن وفضًال شموئيل، وهو محض عربيٌّ فهو اسمه؛
فبقي شعره، إىل وال أخيه شعبة أو سعية إىل كالمهم يتطرق لم وغريه هو شيخو األب أن
بني يُفرَّق أن وعجيٌب مثله، يهودية أشعاره وبقيت مراء، بال هو كما يهوديٍّا هذا أخوُه
فأَصٌل مثله، أيًضا أصًال يهوديٌّ واآلخر أصًال نرصاني أحدهما إن فيقال وأُم، ألب شقيقني

ببعضه. ويتضارب واحد
قوله: فأوًال

ق��ل��ي��ُل ال��ك��رام إن ل��ه��ا ف��ق��ل��ت ع��دي��دن��ا ق��ل��ي��ل أَنَّ��ا ت��ع��يِّ��رن��ا

هم اليهود أليس النصارى؟ أَهم القليل؟ إنهم عنهم يقال أن يمكن الذين هم فمن
إياها؟ الناس هم عريَّ متى أو بالقلة؟ النصارى ُوصفت ومتى واليوم؟ أمس غريهم من األقلُّ

قوله: ثانيًا

وك��ه��ول ل��ل��ُع��ل��ى ت��س��ام��ى ش��ب��اب م��ث��ل��ن��ا ب��ق��اي��اه ك��ان��ت م��ن ق��لَّ وم��ا

من ة األمَّ أصاب عما نشأت إنما الِقلَّة أنَّ يذكر الشاعر أن البيت هذا من فظاهر
منذ والوطن القومية وسبيل هللا سبيل يف جاهدت ة أمَّ تُعَرف ولم وغريه، والقتال الحروب
عىل واإلكراه والتشتيت االضطهاد من غريها من لقيت ما ولقيت ملكها باد أن إىل نشأتها

اليهود. ة كأُمَّ سلكها من االنفراط
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قوله: ثالثًا

ك��ل��ي��ُل وه��و ال��ط��رف ي��ردُّ م��ن��ي��ع ن��ج��ي��ره م��ن ي��ح��ت��ل��ه ج��ب��ل ل��ن��ا

ِصيُّون بالعربية لها قيل وما جباًال؟ كلها ليست أو املقدس؟ أرض جبال يعني أَليس
بمعنى وهذه الصهوة، أو الصوَّانة أو الصوَّان العربية يف الكلمة ومقابل الصخر، ملعنى إال

جبال؟ أو جبل ذوو بأنهم النصارى ُعرفت ومتى الرابية. أعىل يف الربج
قوله: رابًعا

ن��زوُل ال��ب��ط��ون خ��ي��ر إل��ى ل��وق��ٍت وح��طَّ��ن��ا ال��ظ��ه��ور خ��ي��ر إل��ى ع��ل��ون��ا

يف ة أمَّ عرفنا وما والسؤدد، العز بعد امللك زوال من األمة أصاب ما إىل يشري فالشاعر
شبابها، ورشخ ربيعها ريعان يف إال النرصانية كانت وما اليهود، غري بذلك أصيبت أيامه
والرجاء، األمل فهو لوقٍت؛ بقوله: احرتازه أحىل وما السادس. القرن أبناءِ من فالسموأَل

تموت. لن والرجاءِ األمل رمق فيها ة أمَّ وإِنَّ
قوله: خامًسا

وح��ج��وُل م��ع��ل��وم��ة ُغ��َرر ل��ه��ا ع��دون��ا ف��ي م��ش��ه��ورة وأي��ام��ن��ا

جهاًدا غريهم عىل اليهود من كانت إنما وهي الحروب، من كان ما إىل يشري فالشاعر
والوطن. للقومية وتكوينًا هلل

أو يهوديٍّا مثله يكون أن يريدوا فلم أسلم إنه قيل األندليس، اإلشبييل سهل ابن وهذا
مثله. لليهود يكون

سهل: ابن وإسالم السموأَل نرصانية دعوى يف قلت وقد

أس��ل��م��ا س��ه��ل واب��َن يٍّ��ا ن��اص��ر ال��س��م��وأَل ج��ع��ل��وا
ف��ي��ه��م��ا ل��ل��ن��ج��اب��ة ـ��ٍل ب��أَه��ـ ل��س��ن��ا ف��ك��أَن��ن��ا
س��واه��م��ا ال��ي��ه��ود م��ن ـ��ر ال��ك��ث��ي��ـ ت��دري ك��م��ا ون��س��وا
ال��م��ت��ق��دِّم��ا وف��ض��ل��ه ـ��م ال��ح��ك��ي��ـ س��ل��ي��م��ان ون��س��وا
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أح��ك��م��ا ق��د ال��ت��ي م��ي��ر وال��م��زا أَب��اه ون��س��وا
اس��ت��رح��م��ا ��ا ل��مَّ أيُّ��وب ال��م��ب��ت��ل��ى ب��ي��ان ون��س��وا
ان��ت��م��ى ال��ف��ض��ل إل��ى وم��ن غ ال��ن��ب��و م��ش��اه��ي��ر ون��س��وا
يُ��ك��رم��ا أن ل��ن��ا ِذْك��ٍر ف��ي ال��ت��اري��خ ع��ل��ى ف��أَبَ��ْوا
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وال والفصاحة. البالغة من فيه لهم وما الشعر، من اليهود للشعراء ما عىل نتكلم اآلن
واملعنى. اللفظ وجزالة اللغة يف واحدة بمنزلة كانوا والعرب فهم عجب

لنا يذكر لم التاريخ إن وقلنا ضعيفك، ارفع أولها: التي األبيات عىل تكلمنا وقد
بالحديث واستدللنا الوحي، بمثله نزل به نطق ما إن وقلنا اليهود، الشعراء من هي ملن
يكون أن فوجب قصيدة، من البيتان كان وإذا . يهوديٍّ غري ال يهوديٌّ الشاعر أن النبويِّ

الشهادة. صدق رضورة أيًضا له الشعر باقي
قومها من للمغتالني رثاءً القريظية سارة شعر من التاريخ به احتفظ ما وبيَّنَّا
لم ٌة أمَّ بنفيس أولها: التي األبيات وهي ان، غسَّ ملك جبيلة وأبي العجالن مالك بمكيدة

شيئًا. تغِن
وهو: هو، َمن يذكر ولم اليهود الشعراء لبعض أيًضا التاريخ به احتفظ الذي والبيت

ت��س��وْد وف��ي��َم ت��ق��ي��م ف��ف��ي��م��ن أَخ��الف��ه��ا ِق��ب��ل��ة ��ي��َت ت��س��قَّ

يتحلَّب كما اليهود من القوم خيار أفنى إنه له يقول العجالن. مالك به يؤنِّب وهو
وسيًدا عليهم ملًكا بقيامه يفتخر من له يُبِق فلم الرضع، حلمة من اللبن خري الحالب

لهم.
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شعبة أو سعية

بالوجه عرش التاسع بالجزء باألغاني رأَيناه ما الشعر من السموأل أخي شعبة أو ولسعية
وهو: ١٠٠

وال��ِق��دِم اِإلق��واء ع��ل��ى داًرا ُح��يِّ��ي��ت ال��نِّ��ع��ِم تَ��ْل��ع��ة ب��َم��نْ��َض��ى ُس��ْع��دى داَر ي��ا
ص��م��ِم م��ن خ��ل��ت ج��واب ع��ن ب��ه��ا وم��ا ُس��ئ��ل��ت إذ ال��دار ك��لَّ��َم��تْ��ن��ا ف��م��ا ع��ْج��بً��ا
وال��ح��م��ِم ال��ِق��در رم��اد م��ن وه��ام��ٌد س��اك��ن��ًة ال��وح��ش إال ِب��َج��ْزِع��ْك وم��ا

دار يخاطب فهو التوفيق: هللا وأسأل الحاجة، بقدر األبيات هذه أرشح أنا وها
وفارقها أهلها من أقفرت أنها يعني النعم، تلعة بمنىض بأنها ويصفها ُسعدى، محبوبته
األرض من ارتفع ما والتلعة: املنشف، بمعنى ينضو نضا من مفعل فاملنىض: والنعيم، العزُّ
كاألرض أصبحت حبيبته دار أن يعني املراد، هو وهذا املاءِ، ومسيل ، ضدٌّ انهبط وما
العني بتقديم العربية اللغة يف والتَّْلعة النعم. بفيض غامرة كانت أَن بعد القاحلة الجافة
العربية اللغة يف ُعرفت ولذا ؛ العلوِّ إىل املاءِ تدفق ملعنى يعلو عال باب يف وهي الالم، عىل

العنق. طول محركًة: والتلع والرابية. األرض من ارتفع بما
والضعف الفقر واِإلقواء: أصابها، ملا ويأْسف سالمتها ويندب يحيِّيها هذا بعد هو ثم

أصابك. الذي هذا كان ال لها: يقول هو كأَنما والقفر،
إال منها يُرى ال أصبحت عامرًة آهلًة كانت أن بعد الدار أَنَّ كيف متأمًَلا يعجب هو ثم
صمًما بها كأنَّ إياها، ومناجاته لها مناداته عىل جواب منها يُسمع ال والسكوت، السكون

قبل. من يعهده ال ما وهو
صوَّر العني، رأي به اإلنسان يراها تصويًرا الثالث البيت يف الدار حال ر صوَّ ثم
هامدة ساكنة تبرصها كالوحش حالتني: كإحدى إنها فقال وسكونها ووجومها وحشتها
الخراب الدار يف عادًة اإلنسان يراه ما الثانية والحال والغم، الحزن يشبه ما عليها يبدو
يزعج أثًرا عني، بعد أَثًرا يرى فهو واإلكرام، والكرم والضيافة القرى نار النار رماد من
للرضورة إدغامه ُفكَّ الحمُّ، أصله والحمم: القدور، واحدة والقدر: القلب. ويوجم النفس

قبله. النار ملعنى مرادًفا
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وهي: اآلتية القصيدة أيًضا له ورأَينا

س��ائ��ِل ح��اج��ٍة ذي ل��ع��اش��ٍق ن��ائ��ِل م��ن ع��ن��دِك ه��ل ل��ب��اُب
ب��ال��ب��اط��ِل ع��لَّ��ْل��ِت ربَّ��م��ا ي��ا ي��ن��ل ل��م ب��م��ا م��ن��ِك ع��لَّ��ْل��ِت��ِه
ب��اآلج��ِل ال��ع��اج��ل ت��ش��ت��ري ال م��ال��ٍك ب��ن��ي أخ��ت ي��ا ل��ب��اُب
ال��ق��ات��ِل ع��ل��ى ال��ش��اف��ي ��ل ُف��ضِّ ق��د ت��ق��ت��ل��ي وال داوي��ن��ي ل��ب��اُب
ال��س��ائ��ِل ل��دى يُ��ل��َق��ى ق��د وال��ع��ل��م خ��اب��ًرا ف��اس��أَل��ي ب��ي ت��س��أَل��ي إِن
ك��ال��ج��اه��ِل ال��ع��ال��م وم��ا ع��نَّ��ا ع��ال��ًم��ا ب��ه ك��ان م��ن يُ��ن��ب��ي��ك
ل��ل��ق��ائ��ِل ال��س��ام��ع وأن��ص��ت ال��ه��وى دواع��ي ح��ارت إذا إنَّ��ا
وال��ن��ائ��ِل ال��ف��اص��ل ال��م��ن��ط��ق ف��ي ب��أل��ب��اب��ه��م ال��ق��وم واع��ت��ل��ج
ب��ال��ب��اط��ِل ال��ح��ق دون ن��ل��ظُّ وال ��ا ح��قٍّ ال��ب��اط��ل ن��ج��ع��ل ال
ال��خ��ام��ِل م��ع ال��ده��ر ف��ن��خ��م��ل أح��الم��ن��ا ت��س��ف��ه أن ن��خ��اف

كما اليهود الشعراء من وهو النضري، بني من الحقيق أبي بن للربيع الشعر إن وقيل
صحيفة البرصي سالم بن محمد هللا عبد ألبي الشعراءِ طبقات كتاب هنا (انظر قدمنا
وهي: االختالف من يشء ذلك مع بها هي ثم عرشة، ال أبيات ستة أوردها وقد ،(١١٠

ال��س��ائ��ِل ل��دى يُ��ل��َق��ى ق��د وال��ع��ل��م أك��م��ائ��ن��ا خ��اب��ر ب��ن��ا س��اِئ��ْل
ل��ل��ق��ائ��ِل ال��م��ن��ص��ت واس��ت��م��ع ال��ه��وى دواع��ي ج��ارت إذا ل��س��ن��ا
ال��ف��اع��ِل وال ال��ج��ود ب��ق��ائ��ل ب��أل��ب��اب��ه��م ال��ق��وم واع��ت��ل��ج
ال��ف��اص��ِل ال��ع��ادل ب��ح��ك��م ن��رض��ى دي��ن��ن��ا ف��ي ن��ح��ك��م إذا إِنَّ��ا
ب��ال��ب��اط��ِل ال��ح��ق دون ن��ل��طُّ وال ��ا ح��قٍّ ال��ب��اط��ل ن��ج��ع��ل ال
ال��خ��ام��ِل م��ع ال��ده��َر ف��ن��خ��م��ل أح��الم��ن��ا ت��س��ف��ه أن ن��خ��اف

عرش التاسع الجزء (انظر السموأل أخي لسعية قدمنا كما الشعر إن يقول فاألغاني
الحقيق، أبي بن للربيع الشعر إن — بك مرَّ كما — يقول الشعراء وطبقات .(١٠٠ الوجه

يهودي. وكالهما
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الشعر، هذا من األبيات بهذه مجلسه يف الناس اجتمع إذا كثريًا يتمثل معاوية وكان
وهي:

ل��ل��ق��ائ��ِل ال��س��ام��ع وأن��ص��ت ال��ه��وى دواع��ي م��ال��ت إذا إن��ا
وال��ن��ائ��ِل ال��ف��اص��ل ال��م��ن��ط��ق ف��ي ب��أل��ب��اب��ه��م ال��ق��وم واع��ت��ل��ج
ب��ال��ب��اط��ِل ال��ح��ق دون ن��ل��ظُّ وال ��ا ح��قَّ ال��ب��اط��ل ن��ج��ع��ل ال
ال��خ��ام��ِل م��ع ال��ده��ر ف��ن��خ��م��ل أح��الم��ن��ا ت��س��ف��ه أن ن��خ��اف

طبقات ويف يتطلبه، وال به يلحُّ وال له يتشدَّد ال معناه: بالباطل» نلظُّ «ال وقوله
هو وهذا لِزمه، : يلِطُّ باألمر فلطَّ يختلف، ال ذلك مع واملعنى املهملة، بالطاء نلطُّ الشعراءِ

ط». و «ل العربية يف وهو اللغة نشأَة يف األصيل الفعل
— خادًما أي — وصيًفا أقام الناس بني للقضاءِ جلس إذا مروان بن امللك عبد وكان

هكذا: منها الثاني البيت الراوي وأورد األبيات. هذه ينشده رأْسه عىل

ف��اص��ِل ع��ادٍل ب��ح��ك��م ن��ق��ض��ي ب��أل��ب��اب��ه��م ال��ق��وم واص��ط��رع

يتمثل سمعته إال عثمان بن أبَّان إىل جلست ما قال: أبيه عن الزناد أبي ابن وعن
األبيات. بهذه

الناس. بني للقضاءِ يجلسون حني الحكام به يتمثل شعٍر من درُّه
عنده، فيقيمون ويأْتونه والخزرج، األوس من قوًما ينادم السموأَل أخو سعية وكان
من فانتسف اليمن ملوك بعض عليه وأغار فيها، زيارتهم أَِلف قد أوقات يف ويزورونه
حاله وعادت أخصب فلما وجَفْوه، إخوانه عنه فانقطع مال، له يبَق ولم افتقر حتى ماله

فقال: راجعوه وتراجعت

ودَّع��ون��ي ال��ن��وائ��ب وأج��ح��ف��ت م��ال��ي ق��لَّ ��ا ل��مَّ ن ال��خ��الَّ أَرى
راج��ع��ون��ي ل��ك أبً��ا ال أراه��م م��ال��ي وع��اد غ��ن��ي��ت أن ف��ل��م��ا
دون��ي خ��وَّل��ت ل��م��ا وإخ��وانً��ا ل��م��ال��ي خ��النً��ا ال��ق��وم وك��ان
ع��اودون��ي م��ال��ي ع��اد ��ا ول��مَّ ب��اع��دون��ي م��ال��ي م��رَّ ف��ل��م��ا
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كتاب فصاحب خالًفا، فيها أجد لم السموأَل أخي سعية إىل األبيات هذه ونسبة
قط. ذكرها عىل يأِْت لم الشعراءِ طبقات

(انظر رابون» الغنيِّ وهائبو هائبوه، الرثَّ ُ «يشنأ املعنى: هذا يف الحكيم ولسليمان
محبوه يبغضه الفقري إن أي العرشين). الحكمة عرش، الرابع الفصل سليمان، أمثال سفر

كثريون. الغنيِّ ومحبُّو
خاف بمعنى «هاَب» عربيٍّا هو — هنا العربيُّ الفعل وهو — «أَهب» أن واعلم
الشائع العربيُّ واملعنى تهابه، أي هللا» «وأَهبَت التوراة: يف ومنه وعظَّم، وأَجلَّ ر ووقَّ واتقى
واالحتفاء اإلحاطة ومعناُه العربية، يف هو كما العربية يف هذا بلفظه آخر باب وهو الحب،
بالرجل أهاب ولعلَّ اللغتني. يف والوداد التوقري معنى فيه كما بأمره، والعناية باملحبوب

العربية. املعاني من وهو واإلكرام، الحب من أيًضا هو إليه دعاُه العربية يف
أنهما ويدل شبعة، الشعراء طبقات ويف سعية األغاني ففي شعبة؛ أو سعية وقلنا:
األغاني يف عليها أعثر لم أبيات الطبقات يف وله السموأَل، أخو الكتابني يف كليهما أن واحد

وهي: السموأَل، إىل زيدون ابن رسالة رشحه يف نباتة ابن ونسبها

أن��واح��ي ب��ِه تُ��ريِّ��ث��ن��ي م��اذا ه��ال��ًك��ا أن��دب ح��ي��ن ش��ع��ري ل��ي��ت ي��ا
وس��م��اِح ب��ي��س��ارة ف��رج��ت��ه��ا ك��رب��ة ف��ربَّ��ة ت��ب��ع��د ال أي��ُق��ل��ن
ب��س��الح��ي س��الح��ه��ا رددت ي��وًم��ا درؤه��ا يُ��خ��َش��ى ش��ع��واءَ وم��غ��ي��رٍة
ب��رم��اح��ي رم��اح��ه��ا ح��رَّ أط��ف��أُْت وق��وده��ا ي��ش��بُّ م��ش��ع��ل��ة ول��ربَّ
ص��ب��اِح ش��رَّ ص��بَّ��ح��ت وم��ض��اغ��ن ل��ك��ت��ي��ب��ة أدن��ي��ت��ه��ا وك��ت��ي��ب��ة
ورب��اِح م��رة ب��أف��ل��ح أدع��و أس��ه��ل��ت��ه��ا ل��ص��خ��رة ع��م��دت وإذا
ب��ف��الِح ف��ب��ن ت��ل��ٍف م��ن ب��دَّ ال ه��ال��ٌك ح��يٍّ ف��ك��ل ت��ب��ع��دنَّ ال
ب��ق��داِح ك��ض��ارب ال��خ��ل��ود ورج��ا ج��اه��ًال ال��ح��وادث أِم��ن ً ام��رأ إنَّ
ُم��الِح غ��ي��ر ال��ض��ي��م دف��ع��ت ول��ق��د م��خ��اِص��ٍم غ��ي��ر ال��ح��ق أخ��ذت ول��ق��د

روًعا له تهدِّئَ لن أنواحه إن أي التليني؛ بمعنى الرتييث من تريثني؟» «ماذا قوله
الضغن، من واملضاغن: جانب، كل من الغارة بمعنى الشعواء واملغرية نفًعا. تجديه وال
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والِقداح: صدمة. وأشدَّ مقابلة أسوأ منه يلقى ُمضاغنه أن يعني والعداوة، الحقد بمعنى
كمن هو الدنيا يف الخلود راجي أن يعني ويُنَصل، يُراش أن قبل السهم وهو ِقْدح، جمع
حاجة بغري حقه إليه يصل وعظمته لهيبته إنه قال ثم به. نصل ال بِقدح يصيب أن يحاول
يعني منازعة، بال أي ُمالحاة؛ بغري نفسه عن الضيم يدفع وإنه واملخاصمة، املطالبة إىل

يضام. ال أنه

الربيع

وهم قريظة، بني من اليهود شعراء من كان إنه نقول الحقيق أبي بن الربيع ذكر وعىل
أحد الربيع وكان الكاهنان. لها: يقال عمران بن هارون ولد من جميًعا النضري بنو
قريظة بني رياسة فكانت وقومه، هو للخزرج حليًفا وكان بعاث، حرب يوم يف الرؤساء
سالم يومئٍذ النضري بني رئيس وكان البيايض، النعمان بن لعمرو الخزرج ورياسة للربيع

مشكم. بن
نازًال الحقيق أبي بن الربيع فلحقه قينقاع، بني سوق يريد الذبياني النابغة وأقبل
بالنابغة فحاصت عظيمًة سوًقا وكانت الضجة، سمعا السوق عىل أرشفا فلما أطمه، من
للربيع: قال ثم راحلتي. األصوات من تهال كادت يقول: فأنشأ — نفرت أي — ناقته
كاليوم رأَيت ما النابغة: فقال خلُُق. أَوجست ما إذا منها والنَّْفر فقال: ربيع. يا أَجز
راكٌب وإني الزماَم مني فقال: ربيع، يا أجز الجتذبت. بالسوط أُنَْهِنُهها لوال قال: ثم ، قطُّ
انشغفت). (يعني واشتعفت اآلطام يف الحبس ملَّت قد النابغة: فقال حاذق). (أي لِبُق
النابغة: فقال مقيَّدة). غري (أي ُطلُُق أنها لو مناهلها إىل فقال: ربيع. يا أجز وقال:
للربيع، والَعُجز للنابغة الصدر منها مرتَّبة األبيات هنا ولنعد الناس. أشعر ربيع يا أنت

وهي:

ُخ��لُ��ُق أَوج��س��ت م��ا إذا م��ن��ه��ا وال��نَّ��ْف��ر راح��ل��ت��ي األص��وات م��ن ت��ه��ال ك��ادت
َل��ِب��ُق راك��ٌب وإنِّ��ي ال��زم��اَم م��ن��ي الج��ت��ذب��ت ب��ال��س��وط أُنَ��ْه��ِن��ُه��ه��ا ل��وال
ط��لُ��ُق أَن��ه��ا ل��و م��ن��اه��ل��ه��ا إل��ى واش��ت��ع��ف��ت اآلط��ام ف��ي ال��ح��ب��س م��لَّ��ت ق��د
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بقوله: وبينه بينهم يشء يف األنصار من قوًما وعاتب

ُم��رَغ��ِم ال��ع��ش��ي��رة ف��ي ب��أن��ٍف وآب��وا وم��ل��ك��ه��م زال��وا ال��ع��ن��ق��اءِ ب��ن��ي رأَي��ت
وم��أْت��ِم ع��ق��وٍق م��ن ي��وًم��ا ب��د ف��ال ب��ق��وا وإن ل��ذاك ن��ن��دْم يُ��ق��ت��ل��وا ف��إن

األمريية.) غري الطبعة ،٦١ الوجه والعرشين، الواحد الجزء األغاني، (انظر
مرادًفا يحلُّ ال وما الذنب وهو — وُحرِّف املثلثة بالثاءِ — املأْثم الشاعر مراد ولعلَّ
بن زهري قول هذا رأْيي ويؤيد والصالح، الِربِّ وضدُّ االنشقاق، ومعناه قبله، للعقوق

سلمى: أبي

وم��أْث��ِم ع��ق��وٍق م��ن ف��ي��ه��ا ب��ع��ي��دي��ن م��وط��ٍن خ��ي��ر ع��ل��ى م��ن��ه��ا ف��أص��ب��ح��ت��م��ا

بني إخوتهم رقاب يف السيف أعملوا اليهود من قريظة وبني النضري بني أن وحدث
يعتب ذلك يف الحقيق أبي بن ربيعة فقال الخزرج، بني إىل عليهم هؤالء النضمام قينقاع؛

فعلوا: ما عىل ويلومهم والنضري، قريظة بني عىل

َم��غ��َرِم وم��ن ق��وم��ي ُج��ْرم م��ن ش ال��ف��را ره��ن وأَم��س��ي��ت س��ئ��م��ت
يُ��ف��ه��ِم ول��م ال��رش��اُد وِع��ي��َب ال��نُّ��ه��ى ب��ع��د ال��رأي س��ف��ه وم��ن
يُ��ظ��ل��ِم ول��م ي��ت��ع��دوا ل��م ـ��م ال��ح��ل��ي��ـ أط��اع��وا ق��وم��ي أنَّ ف��ل��و
ال��دِم أه��ُل ت��ع��كَّ��س ح��ت��ى ة ال��غ��وا أط��اع��وا ق��وم��ي ول��ك��نَّ
يُ��ب��َرِم ل��م األم��ر وان��ت��ش��ر ـ��م ال��ح��ل��ي��ـ ب��رأْي ال��س��ف��ي��ُه ف��أَودى

وسفه والهالك، الرشِّ معنى من مفعل (بالفتح): واملغرم الذنب. (بالضم): الُجْرم
وقعوا القتىل بهم املراد يكون أن يحتمل الدم أهل وتعكَّس والجهل. وخفته طيشه الرأي:
أصابهم. ملا حالهم ساءَت وأقاربهم أهلهم املراد يكون أن ويحتمل دمائهم، يف يتخبطون

ينتظم. لم يُربم: ولم له، رئيس ال فوىض وأصبح وانتقض انتثر األمر: وانترش
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الذيال أبو أو الزناد أبو

األمريية بالطبعة األغاني وهو — فبعضهم اآلتية، القصيدة صاحب اسم يف الرواة واختلف
طبقات وصاحب اليهودي، الزناد أبو إنه يقول — ١٠٢ بالوجه عرش التاسع بالجزء
الكل دون األبيات بعض األغاني ويف اليهودي، الذيال أبو إنه ١١٢ بالوجه يقول الشعراء

الكتابني: من كلٍّ يف ما ولنورد االختالف، من يشء مع
باألغاني: جاءَ فما

ث��َم��ِد إل��ى ف��ال��م��س��ت��وى ب��ال��ح��ج��ر س��اك��ن��ه��ا خ��فَّ ال��دار ت��ع��رف ه��ل
ال��بَ��َرد ج��ام��د م��ث��ل ع��ن ت��ض��ح��ك َخ��َدلَّ��ج��ٍة ل��ب��ه��ن��ان��ٍة دار
األس��ِد ك��واك��ب وغ��ارت ـ��ي��ُل ال��لَّ��ـ ب��رد إذا ال��ف��ت��ى ض��ج��ي��ع ن��ع��م
ب��ال��َف��َق��ِد أح��ي��ط ره��ي��ٍن ع��اٍن س��ِدٍم م��ت��يَّ��ٍم ل��ق��ل��ب م��ن ي��ا
��ُه��ِد ال��سُّ م��ق��ارن وط��رف��ي ع��ن��ه��ا م��زدج��ٍر غ��ي��ر وه��و أزج��ره
ص��ع��ِد ف��ي ال��م��ب��ه��ور ال��ن��زي��ف م��ش��ي ُف��ُض��ًال م��ش��ت إذا ال��ه��وي��ن��ا ت��م��ش��ي
ال��ك��ب��ِد ع��ل��ى ك��ف��ه��ا واض��ع��ًة ج��ارت��ه��ا ب��ي��ت زور م��ن ت��ظ��ل

أَين للدار وصف البيت وباقي مرسعني، أهلها ارتحل أي ساكنها» «خفَّ قوله
النْفس الطيبة والبهنانة: املاءِ. ومجتمع واملسيل املاءُ (محركًة): اللغة يف والثَّمد موقعها.
(بالفتح والَخَدلَّجة الروح. الخفيفة والضحاكة ومنطقها، عملها يف اللينة أو والريح،
الحزن. الشديد املهموم ككتف، والسِدم: والساقني. الذراعني املمتلئة املرأَة الالم): مشدَّدة
مشت وإذا الوزن. لرضورة همز بال قبلها بما موصولة وأُحيط الذليل. املسكني والعاني:
(بضمتني): والفضل خطأً. ما حرف بزيادة أعني فضًال مشت ما إذا األغاني يف ُفُضًال

واحد. بثوب متشحًة أي املتفضل؛
الشعراءِ: طبقات بكتاب جاءَ وما

ال��ثَّ��َم��ِد إل��ى ف��ال��م��س��ت��وى ب��ال��ح��ج��ر س��اك��ن��ه��ا خ��فَّ ال��دار ت��ع��رف ه��ل
ال��ب��رِد ب��ارد م��ث��ل ع��ن ت��ب��س��م َخ��َدلَّ��ج��ٍة ل��ب��ه��ن��ان��ٍة دار
أََوِد م��ن ال��ن��اظ��رون ي��رى إن م��ا اع��ت��دل��ت إذا ح��ت��ى ف��ط��ال��ت أَثَّ��ت
ال��ج��َرِد ل��ظ��ب��ي��ة م��ن��ه��ا وال��ج��ي��د ف��أَس��ف��ل��ه��ا ن��ق��ا ف��إم��ا ف��ي��ه��ا
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ت��ِع��ِد ل��م ال��ق��ت��ول ف��ل��ي��ت ت��أْت��ي م��واع��ده��ا وال ف��اٍن ال��ده��ر ال
وال��ن��ك��ِد ال��ت��ض��ل��ي��ل ط��الب ذاك ُخ��لُ��ٍف إل��ى م��ح��اص��ل��ه وع��ًدا
وال��ن��ج��ِد ال��ح��دي��ث ع��الل ب��ع��د م��ع��ان��ق��ه��ا ي��ل��ت��ذه��ا ه��ي��ف��اءُ
ال��ك��ب��ِد ع��ل��ى ك��ف��ه��ا واض��ع��ًة ج��ارت��ه��ا ب��ي��ت ن��ح��و إل��ى ت��م��ش��ي
األس��ِد ك��واك��ب وآض��ت ـ��ي��ل ال��ل��ـ ب��رد إذا ال��ف��ت��ى ش��ع��ار ن��ع��م
ال��زَّب��ِد ه��ادر ب��ع��د ص��ف��ا راح خ��ال��ط��ه ال��غ��م��ام م��اءَ ك��أَنَّ
ال��رص��ِد غ��ف��ل��ة ب��ع��د أن��ي��اب��ه��ا ب��ه ع��لَّ وال��زن��ج��ب��ي��ل وال��م��س��ك
ت��ُع��ِد ل��م أري��د م��ا ع��ل��م��ت ل��و ع��اذل��ٍة ربَّ ول��ك��ن ذا دع
ال��خ��َرِد ك��واع��ب وذك��ر ـ��خ��م��ر ال��ـ ش��َرب ف��ي ت��ل��وم ب��ل��ي��ل ه��ب��ت
َرَش��ِدي وال غ��ي��ب��ي غ��ويٍّ��ا ـ��س��ي��ت أم��ـ إن ع��ل��ي��ك ف��ال م��ه��ًال ف��ق��ل��ت
غ��ِد ره��ي��ن إذًا إن��ي ي��وم��َي أَم��ت ل��م ل��ئ��ن ل��م��س��ت��ي��ق��ن إِن��ي
يَ��ِرِد ظ��م��ؤه ت��مَّ م��ن وك��ل ت��ق��دم��ن��ا ك��م��ن إال ن��ح��ن ه��ل
ع��دِد م��ن ال��ح��ري��ص ي��زي��د ��ا ش��حٍّ أرى أَن وم��ا م��ض��ى ق��د ك��م��ن ن��ح��ن
واق��ت��ص��دي ال��ك��ري��م ح��ي��اءَ واق��ن��ي ُخ��لُ��ق��ي ع��ل��ى ت��ل��وم��نَّ��ِن��ي ف��ال

معتدل قوام ذات أنها يعني االعوجاج، (محركة): واألََود عجيزتها. عظمت املرأَة: أَثَّت
يرى ال أي إليها؛ راجع ذلك بعد البيت أول يف «فيها» وقوله به. اعوجاج ال كالغصن
يقول: وهو زهري بالبهاء وكأَنه الرمل من الكثيب (مقصور): والنقا فيها. أََوًدا الناظرون

م��ط��رُق ِص��لٌّ ع��ل��ي��ه ال��ك��ث��ي��ب م��ث��ل ذؤاب��ة ع��ل��ي��ه ك��ف��ٌل وب��ل��ي��ت��ي

ظبية كجيد وعنقها كالنقا، أسفلها أن يعني فيه، نبات ال فضاءٌ (محركًة): والجرد
فراس: أبي كقول القتل، الكثري والقتول: والوعد. امليعاد بمعنى موعد، جمع واملواعد: الفالة.
واإلخالف الوعد بني وهي وتخلف، تعد تزال ال أنها يعني ُكثُْر. فهُم أيُّهم؟ قالت قتيلك،
ُخلُف وعد أَنه بعُد بالبيت وعدها وصف وقد تِعد. لم القتول تلك ليت فيا قتالها، يكثر
بعد أي — محركة — والنجد الحديث وعالل له. إنجاز ال كذب وعد أي — بضمتني —
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أنجد من والنجد: عينه، يف مكانتها تزيد بينهما، سجاًال معها بالحديث محبها يتآنس أن
أنها يعني جارتها» بيت نحو إىل «تميش ذلك بعد وقوله وأَبان. وأَوضح دلَّ بمعنى ينجد
جمالها، لفرط العشاق أو الرقباءِ عني من وتخاف وتخجل تستحي فهي جارتها كونها مع

ماشية. وهي نفسها عىل إشفاًقا كبدها عىل يدها فتضع
ثم واحد. واملعنى غابت، األغاني ويف ورجعت، وتحوَّلت عادت معناه «آضت» وقوله
الحبب من رصيًحا صافيًا الراح به يمتزج الغمام بماءِ عناقها ذكر عىل رضابها شبَّه

تسمع. أذن وال ترى عني وال بالزنجبيل مربَّبًا باملسك مطيَّبًا
لومه، إىل عادت ما عذره علمت لو عاذلٍة ربُّ ولكن فقال: املالم من مستاءً تأَلَّم ثم
الكواعب وذكره الخمر تعاطيه عىل ليلٍة ذات تلومه هبَّت إنها فقال معه حالها ر وصوَّ
لِك شأْن فال األمر عليك هوِّني بقوله: فأجابها البكر، النواهد أي — بضمتني — الُخُرِد
بدَّ ال فاملوت غريي، مثل مثيل محالة ال غًدا فميت اليوم أمت لم إن وإني رشدي، أو بغيِّي
السنني، عدد يف زيادة الحياة والحرصعىل الشح يف وليس للظمآن، كاملاءِ فهو وروده؛ من

القول. يف واعتديل الكريم بحيائي وارفقي اللوم فأَقرصي
أهل يرثي الذيال أبي أو الزناد ألبي الشعراء بطبقات يرد ولم باألغاني ورد ومما

وتبوك: خيرب بني ما وهي تيماء،

ال��ن��س��ِب ك��ري��م��ة خ��ود ذك��ر م��ن ط��رب��ي وع��ادن��ي ش��وق��ي ط��ال ق��د
ال��ذه��ِب ص��ورة ت��م��ث��ال وم��ث��ل ص��ورت��ه��ا ال��ه��الل م��ث��ل غ��رَّاء

الناعمة. أو الشابَّة الَخْلق الحسنة (بالضم): الُخود

كعب

تويف النضري، بني من وأمه طيئ، من وهو األرشف، بن كعب أيًضا اليهود شعراءِ ومن
من هو بل وقيل: أمره، وكرب وساد فيهم َ فنشأ أخواله، إىل أمه فحملته صغري، وهو أبوه
الحروب يف وغريه ثابت بن ان حسَّ مع مناقضات وله فارًسا، شاعًرا وكان النضري، بني
بالجزء باألغاني ورد هكذا فصيح، فحل شاعر وهو والخزرج، األوس بني كانت التي
ما بقولها: منهم امرأته حذرته وقد داره، يف األنصار وقتله ،١٠٦ بالوجه عرش التاسع
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ثابت بن حسان ترجمة يف املناقضات تلك عن وبحثت تحبه. بيشء هذه ساعتهم طرقوك
الشعراءِ: طبقات يف الشعر من له وورد شيئًا. أجد فلم

أَِن��ْف آبَّ��اءٍ ال��ِم��ش��ي��ة َس��ب��ِط أَب��ص��رتَ��ه ل��و ل��َي خ��اٍل ُربَّ
ك��ال��ذع��ْف س��مٌّ األع��داءِ وع��ل��ى أق��رب��ِه ف��ي ال��ج��ان��ب ل��يِّ��ن
ي��غ��ت��رْف ب��إن��اءٍ يَ��ِرْده��ا م��ن ��ة ج��مَّ رواء ب��ئ��ٌر ول��ن��ا
األُك��ّفْ ك��أم��ث��ال ال��ت��م��ر ت��خ��رج ج��م��ٍة ق��الع ف��ي ون��خ��ي��ل
ب��ُدّفْ أه��ازي��ٌج ال��ل��ي��ل آخ��ر خ��لَّ��ٍة م��ح��اٍل ف��ي وص��ري��ر

نزيه عفيف أِنف: وأَبَّاءٌ امِلشية. حسن كان أنه يعني الجعد، نقيض (ككتف): السِبط
وورد ساعٍة، سمُّ أو السمُّ والذعاف: والذعف بالدنيئة. يرىض وال الضيم يقبل ال النفس
زعاف فسمٌّ واحد؛ واملعنى .(٣٢ (وجه كالزعف فقال: بالزاي ذئيب أبي األستاذ كتاب يف
ورصير تحريف. ولعله التمر، تمزج املذكور: األستاذ كتاب يف التمر، وتخرج ذعاف، كسمٍّ
بالكرس: واملحال وحرير، فقال: الصاد بدل بالحاءِ املذكور األستاذ أوردها خلٍَّة محاٍل يف
والعداوة والعقاب والعذاب والجدال والقدرة واملكر والتدبري بالحيل األمر وروم الكيُد
ما وهو الخلِّ، من الطائفة والَخلَّة: واإلهالك. والهالك والشدَّة والقوة كاملماحلة واملعاداة
طبقات يف ورد كما بالصاد رصير الصواب أن أرى وهنا وغريه، العنب عصري من حمض
ومنه الشديد، والصوت الصياح والرصير: غريه. يف ورد كما بالحاءِ حرير ال الشعراءِ
وال للحق خذالن ال حافل وجدٌّ شاغل شغل يومه يف أنه فاملعنى صوتها، األقالم: رصير

وطرب. رسور ليله ويف رفق، للباطل

دني أوسبن

ولكنه الشعراءِ، طبقات كتاب يف أجده لم دني، بن أوس أيًضا العرب اليهود الشعراءِ ومن
الشعر: من له ورد وما و٩٧، ٩٣ بالوجه عرش التاسع بالجزء األغاني يف ذكره ورد

ص��ع��ُب ع��زي��زٍة وص��ل وط��الب ال��ق��ل��ُب زي��ن��َب ت��ذكَّ��َر أَنَّ��ى
ج��ْدُب ح��ول��ه��ا م��ا م��وش��ي��ة ل��ه��ا ال��رب��ي��ع ج��اد روض��ة م��ا
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ال��رك��ُب ي��ل��ح��ِق ق��ل��ي��ًال ِس��ي��را ل��ن��ا ت��ق��ول إذ م��ن��ه��ا ب��أَل��ذَّ

الوصول يتيرس ال املنال عزيزة وهي ويتمناها محبوبته يتذكر قلبه أن كيف يقول
جميلًة، ألوانًا بأزهاره الربيع يوشيها الروضة له كالمها عند نفسه يف تخيَّل ثم إليها.
«ِسريا وقوله عيني. يف منها بأحىل هي ما وهللا فقال: والقحل، الجدب إال حولها ما وليس
ليدركنا السري يف ال تمهَّ أو إخواننا، لندرك قليًال وأرسعا ا أجدَّ أي الركب» يلحق قليًال

بها. يُتغنَّى التي األصوات من األغاني كتاب يف كغريها وهي إخواننا.
وجعلت فأتته إليه نفسها نازعتها ثم وفارقته أسلمت قريظة بني من امرأَة له وكانت

فيها: فقال اإلسالم يف ترغبه

ت��ه��ودي ت��ع��ال��ي ب��ل ال ل��ه��ا ف��ق��ل��ت ل��ق��ي��ت��ه��ا ي��وم اإلس��الم إل��ى دع��ت��ن��ي
م��ح��م��ِد دي��ن ال��دي��ن ل��ع��م��ري ون��ع��م ودي��ن��ه م��وس��ى ت��وراة ع��ل��ى ف��ن��ح��ن
ي��رش��ِد ال��م��راش��د أب��واَب يُ��ه��َد وم��ن دي��ن��ه ال��رس��ال��ة أن ي��رى ك��الن��ا

عمران بن رشيح

الشعر: من له ورد وما األغاني. يف عليه أعثر ولم الشعراء طبقات يف ورد

س��ب��ي��ال إِخ��اِئ��ه��ُم إل��ى ـ��َت اس��ت��ط��ع��ـ إِن ال��ك��راَم آِخ
ال��ث��م��ي��ال ال��س��مَّ ب��ه��ا ش��رب��وا وإِن ب��ك��أْس��ه��ُم واش��رب
ج��م��ي��ال س��ي��ًرا ب��ِه ف��س��ر ـ��ت م��ل��ك��ـ م��اٌل إْن أَأَُس��يْ��د
ال��ب��خ��ي��ال ف��ق��د إذا ي��ب��ك��ي ال ال��م��ال إنَّ أَأَُس��يْ��د
ف��ض��وال ل��ه وج��دت خ��ي��ه ت��ؤا إذا ال��ك��ري��م إنَّ

يويص النقص. ضد الفضل جمع والفضول: املنقع. السمُّ كغراب): الثُّمال (من الثميل
اللئام. من ويحذر الكرام بمصاحبة
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رفاعة بن قيس أبو

الشعر: من له ورد والذي األغاني، يف أجده ولم الطبقات يف وجدته

َع��ري��ُت م��ح��لَّ��ت��ه��ا بَ��ُع��دت ول��و ح��ي��ٍن َف��ْرَط إِم��ام��ُة ذك��رت إذا
ح��م��ي��ُت ت��ذك��ره��ا م��ن ك��أن��ي ن��واه��ا بَ��ُع��دت ول��و أك��لِّ��ف��ه��ا
ُس��ق��ي��ُت ع��اض��ه��ٍة س��مَّ ك��أن��ي ج��س��م��ي إل��يَّ ي��ئُ��وب ال ط��ل��ي��ح
م��ق��ي��ُت م��س��اءَت��ه ع��ل��ى وك��ن��ت ع��ن��ه ال��ن��ف��س ك��ف��ف��ت ِض��غ��ٍن وذي
ال��ن��ب��ي��ُت ال��رََّه��ق م��ن وي��م��ن��ع��ن��ي ف��ي��ه ع��ي��ب ال ص��ارٌم وس��ي��ف��ي
ش��ق��ي��ُت أت��رك��ه ح��ي��ن ب��م��ال��ي ت��ج��دن��ي ال ي��وٌم ي��أِْت م��ا م��ت��ى
ل��ق��ي��ُت إذا ال��رم��اح م��ق��ارش��َة ب��ن��ف��س��ي وأَف��دي��ه��م ل��ه��م أُل��ي��ن
ُده��ي��ُت إن ال��ع��ظ��ي��م��ة ف��ي ل��ج��اري ب��ك��ري ك��ف ال��ح��وادث ف��ي وأره��ن
ب��ق��ي��ُت م��ا ت��الدي ف��ي ش��ري��ك��ي ��ا ح��قٍّ ع��ل��يَّ أق��ام م��ا أَراه

إذا إنه يقول . وحنَّ استوحش يعرى، عرى من وعريُت: حني. بعد معناه حني: فرط
دارها بعدت ولو يراها أن وتمنى اشتياًقا، لها وحنَّ إليها استوحش محبوبته إِمامة ذُكرت
إليها واشتدَّ قلبه بها لهج ومكلَّف، كلف فهو باليشء كِلف من وأكلِّفها: مزارها. وشطَّ
إياها لتذكره فهو يقول . الزِّقُّ والحميت: عنه. بعدها ُكلفة من به ُدهي بما وأحسَّ حبُّه
بكرس ِحِمْت العربية يف والحميت وحنينًا. شوًقا مملوءًا كالزق بها قلبه اشتغال وشدة
كلمٌة، منا أفلتت ملا العربية يف بأختها كلمة كل قابلنا أنَّا ولو الحاءِ، ممدود مماًال األولني
تعاوده ال جسمه: إليه يئوب وال أعيا. كمنع، طلح من فعيل والطليح: نظري. كلمة فلكل
قبلها والسم ساعتها، من تقتل الحيَّة والعاضهة: سقيًما. نحيًال يزال فلن وعافيته، صحته
الغلبة بحجة الظفر بمعنى يمقى ومقي يمقو مقا من ومقيُت: لسقيُت. مقدم مفعول
يمقى أو يمقو أن وسعه ويف عدوَّه ينازل أن عن وترفع نفسه كفَّ أنه يعني والفوز،
أو وسخه، من الطست ويُغسل صداه من السيف يُمقى كما — عليه يردُّها — مساءَته
الضغن ذي عن نفسه ِه كفِّ مع كان أنه بمعنى فاعله، يسمَّ لم ملا مبنيٌّ «ُمقيُت» هو
هللا رَيض عثمان وذكرت عائشة حديث ويف املساءَة، من منه رآه ما يستحق ال بريئًا نقيٍّا
فأَعتبهم أشياء عىل عتبوه أنهم أرادت قتلتموه. ثم الطست مقَو مقوتموه فقالت: عنهما
والخفة والحمق السفه (محركًة): والرََّهق قتلوه. ثم العتب من نقيٍّا وخرج شكواهم وأزال
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أنه يعني واألصل، والنشوءِ املنبت بمعنى والنبيت: املحارم. وغشيان والظلم الرش وركوب
لسانه أو قاطع صارم فسيفه له، ما واملقدرة القوة من له بل الخامل، وال بالضعيف ليس
نظره يف مكانته وحرمة وأخالقه آدابه ولكنَّ شاءَ، كيف به يُصمي أن يستطيع زلق حادٌّ
فال ماله وأتلف نفسه أكرم إذا إنه ذلك بعد يقول هو ثم الرأْي. وسفه الحمق من تمنعه
عىل بعضها ووقوع الحرب يف تداخلها الرماح: ومقارشة يأْسف. وال يحزن ال أي يشقى؛
يقابله ال الرش ويمنع فداءً نفسه ويجعل ويصفح يعفو بطشه قوة مع أنه يعني بعض،
لجاره رهينًة املال من فيها ما بكل ه كفَّ يجعل أنه يعني الكرم، بمعنى هنا والبكر بمثله،
رشيك جاره أن ذلك بعد يبني هو ثم الدهر. حوادث يف العظائم من بعظيمٍة فيه ُدهي إذا

حيٍّا. بقي ما النعمة أَثر من له فيما أي تالده؛ يف يقاسمه رأْيه يف له
له، نظري ال وسخاءٌ وحلم وشهامة وحميَّة بعدها، مزيد ال أخالق مكارم أنها شك وال
يفتن نور يف عليك تتجىل الشعر حروف من حرف كل يف تدبُّ طاهرة روح هي وكأنما

واملعنى. اللفظ يف جزالًة اللب

زيد بن درهم

األبيات: هذه مع الطبقات يف ذكره وورد األغاني يف أجده لم

يُ��ط��رُح ق��د ب��ال��ش��وق ��ك وه��مُّ وج��ارات��ه��ا ال��رب��اَب ه��ج��رت
ت��ب��رُح ال ب��ُغ��م��دان ت��ق��ي��م داره��ا ن��ازح ي��م��ان��ي��ة
وأس��ت��ف��ل��ُح ألع��ط��ي إن��ي ـ��ن أه��ي��ـ ال ال��ذي أب��ي��ك ل��ع��م��ر
ال��م��ج��دُح خ��ف��ق إذا ح��ت��ى ك ال��م��ل��و ش��ط��ر ب��ال��ق��وم وأَدل��ج
أص��ب��ح��وا وق��د ق��ل��ي��ًال ف��ن��ام��وا ي��ن��زل��وا ل��ك��ي ص��ح��اب��ي أم��رت
أَف��ي��ُح ب��دويَّ��ٍة س��راٌب ب��ه��م ف��أَف��ض��ى س��راًع��ا أَج��دُّوا

وينرصف نفسه يملك قد املشتاق وإن جاراتها، وهجر البيضاءَ حبيبته هجر إنه يقول
كعثمان وغمدان: املزار. بعيدة أي دارها نازح يمانية محبوبته إن قال ثم ، عنهنَّ بشوقه
وجوه: بأربعة بناه بيَُرشخ، ويعرف يزن، ذي بن لسيف اليمن بصنعاء حصن أو قٌرص
أربعون سقفني كل بني سقوف، بسبعة قًرصا داخله وبنى وأخرض، وأصفر وأبيض أحمر
واتصل عنها انرصف فقد املجد ورشف املنزلة علوِّ من ملحبوبته ما مع أنه يعني ذراًعا.
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وما الخري، يف والبقاءَ والنجاة الفوز ويكسب يعطي سخيٌّ معطاء بأنه افتخر ثم بامللوك،
ويف وناحيتهم، جهتهم امللوك: وشطر الليل، أول من سار وأَدلج: أُهني. ال الذي قوله أحىل
بفتح بعضهم ورواه يقصد، بمعنى — املهملة بالطاءِ — وأطُعُن العرب: لسان معجم
أو للقمر منزل أو نجم وهو (محركة): بَران الدَّ كمنرب. واملجدح: غاب، وخفق: العني.
إىل قاصًدا أصحابه مع الليل أول من يسري أنه يعني والثريَّا. الدبران بني صغري نجم
ثم الصباح، حتى قليًال فناموا دوابهم عن فنزلوا أصحابه أَمر املجدح غاب إذا حتى امللوك
ماءٌ، كأَنه النهار نصف تراه ما وهو الرساب، لهم يرتاءى أن إىل مرسعني السري يف يجدُّون

األرض. مالئ منترش بمعنى وأَفيُح:
لنفسه يعطي ال إليه، وفادته ويحبون امللوك يعرف وإقدام، جدٍّ رجل أنه واملعنى
ينتصف حتى أمره تحت وهم رفاقه مع سريه يف يجد يزال وال الليل، من قليًال إال راحًة

معه. غريه ويكرم نفسه به يكرم للمال معطاء ذلك مع وهو ملل، أو كلل بال النهار
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سهل ابن

شعراءِ من ليس ألنه فصًال؛ له أفردنا وقد األندليس، اإلشبييل سهل بن إبراهيم هو
ألنه فقال: نظمه رقة يف السبب عن املغاربة بعض وسئل جديد. من به َ ولنبتدأ الجاهلية،
الدرُّ عاد زمنه: أكابر بعض فيه قال غرق وملَّا اليهودية. وذل العشق ذلُّ ذُالن: فيه اجتمع
من صفحة ٥٦ يف يقع ١٣٠٢ سنة يف بمرص حجريٍّا طبًعا مطبوع ديوان وله صدفه. إىل
معناه، وجمال رقته عىل للداللة شعره من البعض إىل نشري بأن ونكتفي الصغري، القطع

ذلك: فمن

ل��ح��دِه زي��ارة م��وس��ى ع��ل��ى ت��خ��فُّ ع��س��ى أُم��ن��يَّ��ًة ال��م��وت ف��ي ي��رى م��ح��بٌّ

وقوله:

أَِرِد ل��م ال��س��ل��س��ال ال��ب��ارد أَم م��وس��ى ظ��م��أٍ م��ن ال��م��وت ره��ن وال��ن��ف��س ق��ي��ل ل��و

حياته. فيه كانت ولو شيئًا مكانه يريد ال أنه يعني
وقوله:

ف��ؤاُد ل��ه ول��ي��س ش��غ��ٌف ل��ه ص��بٍّ ح��ال ال��ع��ج��ائ��ب م��ن أَل��ي��س
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عنده، ال حبيبه عند أنه واملعنى دونه؟ الغالف له يكون فكيف القلب، ِغالف الشغف:
فمزقه. القلب غالف إىل وصل حتى العشق منتهى هنا بالشغف واملراد

وقوله:

ال��ش��ه��دا ع��طَّ��ل ق��د ال��ري��ق أَنَّ ف��أَخ��ب��ر ال��لَّ��م��ى ذل��ك ع��ن ال��م��س��واك ُس��ئ��ل وك��م

أو الشفة يف ُسمرة الالم): (مثلثة واللمى األسنان، مفارق به تُنظَّف العود املسواك:
الرُّضاب. معنى هنا به واملراد فيها، سواد رشبة

وقوله:

ي��ه��ت��دي ال��ص��ب��ح ب��ه��ا إش��راٍق وب��ه��ج��ة م��الح��ٍة ت��اج ال��رح��م��ن وت��وَّج��ك

وقوله:

ت��ع��ب��ا س��ف��ك��ه ف��ي ��ل��ت��ه ح��مَّ أق��ول م��ع��ت��ذر ال��م��س��ف��وك دم��ي ع��ن ل��ه إِن��ي

وقوله:

ب��ن��ارِه ال��خ��ل��ي��ل م��ع��ج��زة ي��ه��دي��ك ف��خ��دُّه ال��ك��ل��ي��م ه��و ف��ي��ه ق��ل��ت إن

وسالًما. برًدا إبراهيم كنار تورًُّدا وجنتيه فاتِّقاد
وقوله:

أوزارِه م��ن ال��خ��ال ن��ق��ط اس��ودَّ ت��ع��م��ًدا ال��م��ش��وق دم أراق ل��م��ا

عمًدا. القتل لجنايته وجهِه يف سوداء نقطة فهي
وقوله:

ل��ل��ظ��ه��وِر ل��ون��ه��ا ف��ع��رَّض��ه��ا ال��دم��وَع أُخ��ف��ي ال��ن��ه��ر ع��ل��ى ب��ك��ي��ت

دًما. يبكي فكان
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وقوله:

ال��ه��ج��ي��ِر ك��وق��ت ال��غ��دوُّ ف��ص��ار زف��رت��ي وق��دت وق��د أَن��اٌر

. الحرِّ اشتداد عند النهار نصف والهجري: الصباح، بمعنى : الغدوُّ
وقوله:

ال��ع��ب��ي��ر ب��ش��م��ي��م أم��يِّ��زه��ا ُخ��ًط��ى م��ن��ه ال��تُّ��رب ف��ي وق��ب��ل��ت

خطاه. موضع به يعرف فهو الطيب، من أَخالط أو الزعفران العبري:
وقوله:

س��رورا ُم��تُّ ب��ال��ل��ق��اءِ ل��ي ج��اَد ف��ل��م��ا ش��وًق��ا ال��ل��ق��اءِ ق��ب��ل ُم��تُّ

البديهة: عىل قلت وهنا

َم��ُزورا أو ال��ل��ق��ا إل��ى م��ش��وًق��ا ـ��َق ت��ل��ـ ل��م م��وت��ك غ��ي��ر ال��ل��ه ف��ل��ك

وقوله:

ال��س��ح��را ت��ب��ط��ل آي��ة م��وس��ى ل��ح��ظ ف��ف��ي ب��س��ح��ره��ا ج��اءَت ال��ع��ذَّال ف��ئ��ة إذا

وقوله:

َف��َرش��ي ف��ي ب��ال��ش��وق ف��أَح��رق��ه��م ح��ام��وا وق��د ك��ال��ف��راش ح��ول��ي ال��ع��واذل ت��رى

وقوله:

أب��ي��ض��ا ي��راه ف��ال ال��ص��ب��اح ي��أْت��ي ن��اظ��ري ب��ل ب��ع��ده ل��ي��ل��َي ط��ال م��ا

وجهه. يف الدنيا فاسودَّت
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وقوله:

وت��ع��رُّض��ا ع��ن��ده��ا ل��ذك��رك ق��ص��ًدا وق��وم��ه ال��ك��ل��ي��م ق��ص��ص إل��ى أص��ب��و

وقوله:

ال��ش��راُع س��ف��ي��ن��تَ��ه يُ��ردي وق��د خ��الص��ي ب��ه رج��وُت ب��م��ا ه��ل��ك��ُت

وقوله:

ال��ي��راُع أن��ام��ل��َي ف��ي ��ب ت��ل��هَّ ب��ُك��تْ��ٍب ش��وق��ي ع��ن ع��بَّ��رت وإن

وقوله:

ط��ف��ا ح��ت��ى ض��نً��ى خ��فَّ ج��س��دي إن��م��ا غ��ري��ًق��ا دم��ع��ي ف��ي ل��س��ت

وقوله:

ف��اع��ش��ِق ال��ع��زَّ ي��ش��ب��ه وُه��ونً��ا ت��ل��ذُّ ص��ب��اب��ًة أَن ت��دِر ل��م إن ص��اح وي��ا

محبوبه: خد يف الخال عن وقوله

ف��اح��ت��رق ��م��س ال��شَّ ق��اب��ل ك��وك��بً��ا ك��ان إن��م��ا

وقوله:

ال��ج��م��ي��ُل ال��ص��ب��ُر م��ن��َي َ ت��ب��رَّأ ب��ي ل��م��ا أن��ص��اري ن��ادي��ُت إذا

وقوله:

م��ك��ان��ي ال��ِح��م��ام ي��در ف��ل��م خ��ف��ي��ت ألن��ن��ي إِال اآلَن ح��ت��ى ع��ش��ت وم��ا
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وقوله:

ال��ي��م��ي��ِن ذا ف��ي ح��ن��ث��ت إن��ي ـ��س��م أُق��ـ وأن��ا أح��ب��ه ال ق��س��ًم��ا

وقوله:

ب��ج��ف��وِن ق��ل��وب��ه��م ب��ل ب��ُم��ًدى أك��فٌّ ت��ق��طَّ��ع ف��ل��م أك��ب��روه

محموم: طبيب يف وقوله

ب��ط��ب��ي��ِب إض��راره��ا ع��ج��ٌب ف��م��ا ح��ب��ي��ب��ه��ا ت��ض��رُّ ��ى ال��ح��مَّ ك��ان��ت ف��إن
ب��غ��ري��ِب ال��ض��ح��ى ش��م��س ف��ي ال��َح��رُّ ف��م��ا ب��دع��ًة ج��س��م��ك م��ث��ل ف��ي ك��ون��ه��ا وم��ا

قبلًة: محبوبته سأَل وقد وقوله

ال��َك��َل��ِف م��ن ش��يءٌ ش��ن��ب ذي ث��غ��ر ف��ي ق��ل��ٍح ذي ث��غ��ر ق��ال��ت ث��م ف��اس��ت��ض��ح��ك��ت

وقوله:

ال��م��ذن��ُب وه��و ال��ذن��ب ج��زاءُ ل��ي ل��دي��ه ج��رم��ي ع��ن ال��س��ائ��ل أيُّ��ه��ا

الصواب، إىل بحٍق ينبِّه من وأدب فضل إىل فشكًرا يشء، يف بناني أو بياني زلَّ وإذا
يتوىل وهللا العباد، من العنارص جميع إىل والوداد باملحبة مشفوًعا العلم إال يل مأْرب فال

والسداد. التوفيق

مراد
Morad Farag Bey
Avocat
Le Caire Egypte – Heliopolis
2 Fevrier 1929
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