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األول القسم





األدبية النوادر

مجلسعمر يف األذكياء

فقال خطأ، الكاتب فكتب ا، رسٍّ كتابًا كاتبه عىل عمر فأمىل عمر، بمجلس جالًسا زياد كان
قال كما األمر فوجد الكتاب عمر فتناول أمليته، ما غري كتب إنه املؤمنني، أمري يا زياد:
قلمه حركة ورأيت كالمك سمعت زياد: قال هذا؟ علمت أين من لزياد: عمر فقال زياد،

اتفاًقا. بينهما أَر فلم

بهلول ذكاء

حتى تعالوا لبعض: بعضهم فقال بفيئها، يستظلون شجرة أصل يف بقوم بهلول مرَّ
من وتأخذ الشجرة هذه تصعد بهلول، يا أحدهم: قال به اجتمعوا فلما بهلول، عىل نسخر
فقالوا: سلًما، هاتوا قال: ثم كمه يف ها فرصَّ الدراهم، فأعطوه نعم، قال: عرشة، الدراهم

رشطكم. دون هو رشطي إن قال: سلم، رشطنا يف يكن لم

سنة؟ كام عندك

أرد لم قال: وأكثر، ألف ألف إىل واحد من قال: تعد؟ كم القرطي: بن لهاشم رجل قال
وستة أعىل من سنٍّا وثالثني اثنني قال: السن؟ من تعد كم فقال: أردت؟ فما قال: هذا،
منها يل ما قال: السنة؟ من لك كم قال: أردت؟ فما قال: هذا؟ أرد لم قال: أسفل، من عرش
اثنني، ابن قال: أنت؟ كم فابن قال: َعْظم، قال: سنُّك؟ فما قال: وجل، عز هلل كلها يشء،



امُلطربة النوادر

قل قال: أقول؟ فكيف قال: لقتلني، يشء عيلَّ أتى لو قال: عليك؟ أتى فكم قال: وأم، أب
عمرك». مىضمن «كم

بيضاء يد الكرماء

األمري، هللا أصلح فقال: بقتله فأمر الطريق، يف متلصًصا كان برجل حاتم ابن روح أتى
نهشل» «بني موالينا مجمع إىل يوًما جئت إنك قال: هي؟ وما قال: بيضاء، يد عندك يل
حاتم: ابن قال فيه، جلست ثم مكاني، من فقمت أحد، لك ز يتحفَّ فلم حافل، واملجلس

إياها. نه وضمَّ الناحية تلك ه ووالَّ بإطالقه، وأمر صدق،

مزيد بن يزيد هبة

بن يزيد يا قائًال: ينادي الليل يف بصارخ نحن فإذا مزيد، بن يزيد مع كنا بعضهم: قال
االسم؟ بهذا النداء عىل حملك ما له: قال به جيء فلما بالصارخ، عيلَّ يزيد: فقال مزيد،
قال وما له: فقال به، فتمنيت الشاعر قول وسمعت نفقتي ونفدت دابتي نقبت فقال:

فأنشده: الشاعر؟

َم��ِزي��ِد بْ��ُن يَ��ِزي��ُد يَ��ا ِب��َص��ْوٍت َف��نَ��اِد َوال��نَّ��َدى َوال��ُج��وِد ل��لِّ��َم��ْج��ِد َم��ن ِق��ي��َل إذَا

… ال قال: مزيد؟ بن يزيد أتعرف وقال: له هشَّ مقاله سمع فلما
ورصفُه. درهم وبألف به ُمعجبًا كان أبلق بفرس له وأمر يزيد، هو أنا قال:

األمة أكرم

فأنشده: دلف أبي عىل — كركزي عيل بن جعفر واسمه — جعيفران دخل

َم��ْف��ُق��وَدا ال��نَّ��اِس أََع��زَّ َويَ��ا َم��ْوُج��وًدا ��َة األُمَّ أك��َرَم يَ��ا
م��ح��ُم��ودا ال��نَّ��اس ب��ي��ن أص��ب��ح س��يِّ��د ع��ْن ال��نَّ��اَس َس��أل��ُت ��ا ل��مَّ
ص��ي��َدا ل��ُه آب��اء أَْش��ب��ه َق��اِس��م إنَّ��ه َج��م��ي��ًع��ا ق��الُ��وا
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األدبية النوادر

َم��ْع��بُ��وَدا ال��َع��اَل��ِم ِف��ي ل��ُك��ن��َت َربّ��ُه��ُم ِس��وى ال��نَّ��اُس َع��بَ��َد َل��ْو

مر بها؟ أصنع وما األمري، أيها فقال: درهم، ألف أعطه غالم، يا أحسنت له: فقال
أعطوه دلف: أبو قال تنفد، أن إىل دنانري عرشة يوم كل منها ويعطيني يأخذها الغالم
حامًدا. شاكًرا وخرج يقبلهما يديه عىل جعيفران فأكب سأل، ما أعطوه جاء ومتى األلف،

جعفر ابن مروءة

به فانتهى العباد، طوائف بجودهم يعمون الذين األجواد من جعفر بن هللا عبد كان
السلطان بجفوة متغرية حالتي إن له: فقال رجل سأله أن إىل عليه، وضيق اإلفالس إىل
منزله دخل ثم عليه، كان رداء فأعطاه أمكنني، ما أعطيك ولكنني الزمان، وحوادث

ومات. مرض حتى أيام إال دعوته بعد مر فما باملوت، اسرتني اللهم وقال:

سليم بني در هلل

عمرو بني وكان السلمي، مسعود بن مجاشع عىل الزبيدي كرب معدي بن عمرو وفد
اذكر له: فقال الصلة، يسأله البرصة يف عليه فقدم الجاهلية، يف حروب سليم وبني
الغرباء بنات من وفرًسا درهم آالف عرش فأعطاه مثيل، صلة حاجتي له: فقال حاجتك،
املجلس: أهل له قال عنده من خرج فلما خباًزا، وغالًما حصينة ودرًعا جراًرا وسيًفا
األواء يف وأكثر لفاءها الهجاء يف أشد ما سليم، بني در هلل قال: حاجتك؟ وجدت كيف

بناها. املكرمات يف وأثبت عطاءها

والعاشق الكريم

هاهنا؟ أجلسك ما فقال: جالًسا بالباب فتى فرأى داره إىل يوًما خارجة بن أسماء رجع
إيلَّ فخرجت آكل، ما الدار هذه أهل سائًال جئت قال: لتخربني، وهللا قال: خري، قال:
قال: إليها، فأنظر ثانية تخرج لعلها جالس فأنا عقيل، وسلبت قلبي اختطفت جارية
عليه يعرضهم وجعل الجواري من الدار يف من كل فدعا نعم قال: رأيتها؟ إذا أتعرفها
إليك، أخرج حتى مكانك قف فقال: هذه فقال: الجارية، مرَّت حتى أخرى بعد واحدة
كانت إنما يل تكن لم ألنها عليك أبطأت إنما للفتى: فقال معه والجارية وخرج دخل ثم
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امُلطربة النوادر

وهذه لك، وهبتها قد فإني بيدها خذ منها، ابتعتها حتى بها أزل ولم بناتي، إلحدى
شأنك. من بها أصلح األلف

النفس إكرام

كتفه وعىل الحي من خرج قد برجل فإذا الكوفة، سكك بعض يف اجتزت األصمعي: قال
ويقول: ينشد وهو جرة

بَ��ْع��ِدي أََح��ٍد َع��َل��ى ت��ك��رم َل��م ��َك َوَح��قِّ أه��ن��تُ��ه��ا إن إنَّ��ن��ي نَ��ْف��ِس��ي َوأَْك��ِرم

يقول سألته إذا مثلك سفيه عن وأستغني نعم، فقال: هذا، بمثل تكرمها له: فقلت
فقال: إليه فالتفت أصمعي، يا بي فصاح فأرسعت عرفني، تراه فقلت: لك، هللا صفح

ال��رَِّج��اِل م��نَ��ِن ِم��ن إل��يَّ أَح��بُّ ال��ج��بَ��اِل ق��ل��ل م��ن ��خ��ِر ال��صَّ ل��نَ��ق��ُل
��َؤاِل ال��سُّ ذُلِّ ف��ي ال��َع��اِر َوُك��لُّ َع��اٌر ِف��ي��ِه َك��س��ٌب ال��نَّ��اُس يَ��ق��وُل
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الثقالء

والدواء الثقيل

الرائحة الكريه الدواء رشب أم املربم الثقيل أمر؟ أيهما الرازي: زكريا بن ملحمد قيل
اإلسقام تُجلب الثقيل مجالسة فإن الشفاء، أعقبه إن الدواء أكسب ما فقال: الطعم؟ املر
األجسام يجلو الدواء ورشب األركان، وتهد األبدان وتؤلم األحزان وتورث األجسام وتحل

األبدان. ويقوي الكسالن وينشط األحزان ويدفع اإلسقام ويحلل

الثقيل الضيف

الصاحب فكتب املحادثة، يف وأبرم الجلوس فأطال عباد بن الصاحب عىل ثقيل دخل
فيها: فإذا فقرأها إياها وأعطاه رقعة

َداَرا َغ��ي��َرَه��ا َف��نَ��ب��ِغ��ي نَ��ُق��وم َح��تَّ��ى تَ��م��ِل��ُك��َه��ا اَر ال��دَّ أنَّ تَ��زع��ُم ُك��ن��َت إْن
َوال��َع��اَرا األش��َج��اَن ت��ذه��َب ل��ك��ي ف��ُق��ْم أم��ِل��ُك��َه��ا اَر ال��دَّ تَ��ْع��َل��ُم ُك��نْ��َت أَْو

آخر وثقيل

عليه: الدخول يسأله إليه فكتب إياس، مطيع دار الراوية حماد قصد

يُ��ِط��ي��ُل ِف��ي��َم��ن اْل��ُج��لُ��وَس يُ��ِط��ي��ُل َال َس��ِب��ي��ُل إَل��ي��َك َح��اَج��ٍة ل��ِذي َه��ل



امُلطربة النوادر

أجابه: قرأها فلما

اْل��َق��ِل��ي��ُل ال��ثَّ��ِق��ي��ِل ِم��َن َوَك��ِث��ي��ٌر ثَ��ِق��ي��ُل اْل��ِك��تَ��اِب َص��اِح��َب يَ��ا أن��َت
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وأبناء آباء

وابنه حاتم بن عدي

أقم ولدي، يا :— صغريًا وكان — لولده فقال مأدبة أقام الطائي حاتم بن عدي أن ُحكي
من وليته يشء أول يكون ال وهللا فقال: تعرف، ال من وامنع تعرف ملن وأذن الباب، عىل
افتحوا وأفطن، مني أكرم أنت ولدي يا وهللا عدي: فقال طعام، عن أحد منع الدنيا أمر

فليدخل. شاء ملن الباب

ولده يرثي أعرابي

ال��َص��ب��ُر يُ��ِج��ِب َوَل��م َط��وًع��ا ال��بُ��ك��ا أََج��اَب َوال��بُ��ك��ا بَ��ع��َدك ��ب��َر ال��صَّ َدَع��وُت َم��ا إِذَا
ال��دَّه��ُر بَ��ِق��َي م��ا ال��ُح��زُن َع��َل��ي��ِك َس��يَ��ب��ق��ى َف��ِإنَّ��ُه ال��َرج��اءَ ِم��ن��ك تَ��ق��َط��ع��ي َف��ِإن

آخر: وقال

ُج��ُف��وُن ع��ل��ي��ك م��نّ��ي َق��ِرَح��ْت ل��ق��د ب��م��ائ��ه��ا ُج��ف��وٌن ض��نَّ��ت ل��ئ��ن بُ��نَ��يَّ
وَدِف��ي��ُن داِف��ٌن م��ن��َه��ا ول��ل��نَّ��ف��ِس ف��أص��ب��ح��ت ن��ف��ِس��ي بَ��ْع��َض ��ي ب��ك��فِّ دف��ن��ُت
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ابنه يرثي آخر وأعرابي

لكان صربت لو له: فقيل به يُكنَّى األعرابي وكان عليه، حزنه فاشتد األعرابي ابن مات
فقال: ثوابك، عظم

َش��ب��اِب��ه ِب��م��س��اءِ َوَودََّع��ن��ي ِب��ي��دي َح��نُ��وَط��ُه َع��بَ��أُت َم��ن وأُّم��ي ب��أب��ي
ب��ِه أُك��نَّ��ى ف��إنَّ��م��ا ُدع��ي��ُت وإذا بَ��ع��َدُه ص��ب��ري وك��ي��َف ال��ُس��لُ��وُّ َك��ي��َف

الثكىل األم

سواه، كلِّ فقد أمتني إياه فقدي إنَّ قالت: عزائك؟ أحسن ما ولدها: مات ألعرابية قيل
تقول: أنشدت ثم بعده، املصائب عيلَّ هونت به مصيبتي وإن

ال��نَّ��اِظ��ُر َع��َل��يْ��َك َف��َع��م��َي ِل��نَ��اِظ��ِري ��َواَد ال��سَّ ُك��ن��َت
أَُح��اِذُر َك��ن��ُت َف��َع��َل��يْ��َك َف��ْل��يَ��ُم��ْت بَ��ْع��َدَك َش��اءَ َم��ْن
َوَم��َق��اِب��ُر َح��َف��اِئ��ٌر َر يَ��ا َوال��دِّ ال��َم��نَ��اِزَل َل��يْ��َت
ل��َص��اِئ��ُر ِص��ْرُت َح��ي��ُث َل��َة َم��َح��ا َال وََغ��ي��ِري إِنِّ��ي
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احلكامء مع

ونديم كاتب

وأنت للشدة أنا للسلم، وأنت للحرب أنا للهزل، وأنت للجد أنا فقال: نديًما كاتب فاخر
جالس، وأنا تقوم للمهنة، وأنت للحرضة أنا للخدمة، وأنت للنعمة أنا نديم: له فقال للذة،
معني، وأنت رشيك وأنا سعادتي، فيه ملا وتشقى لراحتي تذوب مؤانس، وأنا وتحتشم

قرين. وأنا تابع أنك كما

امُلعلِّم ُمعلِّم

عيونهم فإن لنفسك؛ إصالحك لولدي إصالحك أول ليكن ولده: ملعلم عتبة بن عمر قال
هللا كتاب علمهم تركت، ما عندهم والقبيح أحببت ما عندهم فالحسن بعينيك، معقودة
الشعر ومن أرشفه الحديث من روِّهم فيهجروه، فيه ترتكهم وال فيرتكوه منه تُملُّهم وال
مشغل القلب يف الكالم ازدحام فإن يُحكموه؛ حتى علم إىل ِعلم من تنقلهم وال أعفه،
فقد لك، مني عذر عىل تتكل وال السفهاء، محادثة وجنبهم الحكماء سنن وعلمهم للفهم،

منك. كفاية عىل اتكلت

ومبتىل معاًىف

قال الليلة أساهرك أن أريد له: فقال أصحابه من رجل عليه فدخل العالء بن عمر مرض
هللا وأسأل أنام، أن يدعني ال والبالء تسهر تدعك ال فالعافية مبتىل، وأنا معاىف أنت له:

الصرب. البالء وألهل الشكر، العافية ألهل يهب أن



امُلطربة النوادر

الراهب

اليرسىحىص ويف أبيض حىص اليمنى كفه ويف مقربة يف براهب مررت البناني: عمر قال
فاعتربت املقابر أتيت قلبي فقدت إذا فقال: هاهنا؟ تصنع ماذا راهب، يا فقلت: أسود،
عملت فإذا األبيض الحىص أما قال: كفك؟ يف التي الحىص هذه وما قال: فيها، بمن
يف واحدة األسود هذا من ألقيت سيئة عملت وإذا األسود، يف منها واحدة ألقيت حسنة
إىل وقمت أفطرت السيئات عىل الحسنات زادت فإن نظرت، الليل كان فإذا األبيض،
الليلة، تلك يف رشابًا أرشب ولم طعاًما آكل لم الحسنات عىل السيئات زادت وإن وردي،

والسالم. حالتي هي هذه

الزاهد

عليه فتى رأيت الطريق بعض يف أنا فبينما الشام، بالد من أقبلت رافع: بن محمد قال
قال: جئت؟ أين من قلت: أدري، ال قال: تريد؟ أين فقلت: ركوة وبيده صوف من جبة
ُصِبغ قد كفه ُخيِّل حتى لونه فاصفر خلفك؟ َمن فقلت: موسوًسا، فظننته أدري، ال
فقلت: والسماء، األرض يف مما ذرة مثقال عنه يغيب ال من حلَّفني قال: ثم بالزعفران،
أود وهللا إني فقال: مني، تقبض فال أمثالك إىل يأنس وممن إخوانك، من أنا هللا، رحمك
قلبي أجد لعيلِّ غابة يف أو املنال صعب سحيق واٍد يف أنفرد حتى القفار نزل يل جاز لو

وأهلها. الدنيا عن يسلو ساعة
جناياتها فقال: البغض؟ هذا منك ت استحقَّ حتى الدنيا عليك جنت وما فقلت:
عىل أراك ما فقال: العمى؟ هذا من به تُعاَلج دواء من هل فقلت: جناياتها، عن العمى

أصربه. الدواء فاستعمل العالج، هذا
داء أي وقال: فتبسم الدنيا، ِحْب قلت: دوائك؟ فما قال: لطيًفا، دواء صف فقلت:
ثم قال: ماذا؟ ثم قلت: الصعبة، واملكاره الطرية السموم أرشب ولكن هذا، من أعظم

معها. اجتماع ال التي والفرقة فيها أنس ال التي الوحشة
هذا فاستعمل أردت فإن تحب، عما والصرب تريد عما السلوى قال: ماذا؟ ثم قلت:
هللا إىل يقربني عمل عىل دلني له: قلت املظلم، الليل كقطع فإنه الغش؛ واحذر فتأخر وإال
واإلحسان، الرب من أفضل أر فلم العبادات جميع يف نظرت قد أخي، يا فقال: وجل، عز

أَره. ولم عني غاب ثم
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الصديق نعم

فأنشده: عنه أصدقائه بعض فسأل إنسان صحبة أراد رجًال أن يُحكى

ج��اِه��لُ��ه َح��دي��ِث��ك َع��ن اس��تَ��ْخ��بَ��روُه إِذا َك��أَنَّ��ُه َح��تَّ��ى ال��ِس��رَّ يُ��م��ي��ُت َك��ري��ٌم
َش��اِغ��لُ��ه َوُح��بُّ��َك أَْش��َغ��اٌل َوَل��ل��نَّ��اِس َوَه��ي��بَ��ًة َش��ِدي��ًدا ُح��بٍّ��ا َل��ُك��م َويُ��ب��ِدي

والغيوب. الرسائر خفايا عىل ويطلع القلوب بمحبته تناط أن ينبغي هذا مثل قال

الطاعة وعز املعصية ذل

رجل واليتك يف له: فقالوا األطباء أعيت الليث بن ليعقوب علة ظهرت الدقاق: عيل أبو قال
فاستحرضه له، يستجيب سبحانه هللا لعل لك دعا لو هللا، عبد بن سهيل يسمى صالح
ويف فيك دعائي هللا يستجيب كيف سهيل: فقال يل، وتعاىل سبحانه هللا ادُع له: وقال
ذل أريته كما اللهم عندئذ: سهيل فقال حبسه، يف كان من كل فأطلق مظلوم؟ حبسك
ماًال عليه وعرض سهيل واستدعى مدة، بعد فعويف عنه وخرج الطاعة، عز فأره املعصية

أخذه. فأبى

الدنيا وحب الراهب

فلم راهب، يا فناديته: الصني، رهبان من راهب بصومعة مررت زيد: بن الواحد عبد قال
براهب، أنا ما هذا، يا وقال: عيلَّ فأرشف ثالثة فناديته يجبني، فلم ثانية فناديته يجبني،
وحمده بقضائه وريض كربيائه يف وعظمه سمائه يف وجل عز هللا رهب من الراهب إنما
وخضع لقدرته واستسلم لعزته وذل لعظمته وتواضع نعمائه عىل وشكره آالئه عىل
ومسألة النار ذكر أسهره قد قائم، وليله صائم فنهاره وعقابه، حسابه يف وفكر لهيبته
عن ألبعد الصومعة بهذه نفيس حبست عقور، فكلب أنا أما الراهب، هو فذلك الجبار،
بعد وجل عز هللا عن الخلق قطع الذي ما راهب، يا فقلت: بلساني، أعقرهم لئال الناس
الدنيا حب إال عرفوه أن بعد وجل عز هللا عن الخلق يقطع لم أخي، يا فقال: عرفوه؟ أن
من هللا إىل وتاب قلبه عن بها رمى من والعاقل واملعايص، الذنوب محل ألنها وزينتها

ربه. من يُقربه ما عىل وأقبل ذنبه
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والرجل طاهر بن هللا عبد

أبيات، ثالثة ينشده حتى له يقف أن فناشده طريقه يف طاهر بن هللا لعبد رجل وقف
فأنشد: قل له: وقال فوقف

ب��ال��ذاِب��ِل ال��َض��رِب إل��ى أََه��شَّ تَ��ع��َل��م��وَن َف��تً��ى أيُّ ق��ي��َل إِذا
ال��م��اِح��ِل ال��َزَم��ِن ف��ي َوأَط��َع��َم ال��وَغ��ى يَ��وَم ل��ل��ِق��رِن َوأَْض��َرَب
س��اِح��ِل إل��ى َغ��رَق��ى إِش��اَرَة األن��اِم أَُك��فُّ إَِل��ي��َك أَش��اَرت

وانرصف. درهم ألف بخمسني له فأمر

األربع والخصال سحنون

يا وقلت: يده عىل فقبضت يتماثل، وهو بالطواف سحنون رأيت الصالحني: أحد قال
بذكر سمع فلما إليه؟ أوصلك الذي باألمر أخربتني أال يديه، بني موقفك بحق شيخ،

أنشد: أفاق فلما عليه، مغشيٍّا سقط يديه بني املوقف

َس��ِق��ي��ُم ال��ُق��ل��وِب بَ��ي��َن َق��ل��بُ��ُه َك��ذَا ب��ِج��س��ِم��ِه ��َق��اُم ال��سَّ ل��ح َوُم��ْك��تَ��ِئ��ٌب
َع��ِظ��ي��ُم اْل��ِح��َس��اِب يَ��ْوَم َف��َم��ْوِق��ُف��ُه َوَل��وَْع��ًة َخ��ْوًف��ا َم��اَت َل��ْو َل��ُه يَ��ِح��قُّ

أمتُّ أني األوىل الخصلة فأما أحكمتها، خصال بأربع نفيس أخذت أخي، يا قال: ثم
القلب. وهو ميتًا كان ما مني وأحييت النفس، هوى وهو حيٍّا كان ما مني

وغيبت اآلخرة، دار من حظي وهو عني غائبًا كان ما أحرضت فإني الثانية: وأما
الدنيا. من نصيبي وهو حاًرضا عندي كان ما عني

عندي باقيًا كان ما وأفنيت النفي وهو عندي فانيًا كان ما أبقيت فإني الثالثة: وأما
الهوى. وهو

إليه الذي األمر من وفررت تستوحشون منه الذي باألمر آمنت فإني الرابعة: وأما
يقول: عني وىلَّ ثم تشتكون،

أَْق��َل��َع��ْت َم��ا َه��الُك��َه��ا ِف��ي��َك َك��اَن َل��ْو أَْق��بَ��َل��ْت َق��ْد ِب��ُك��لِّ��َه��ا إَل��ي��َك ُروِح��ي
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تَ��َق��طَّ��َع��ْت اْل��بُ��َك��اءِ ِم��َن يُ��َق��اَل َح��تَّ��ى ��ًف��ا َوتَ��َل��هُّ تَ��َخ��وًُّف��ا َع��َل��يْ��َك تَ��بْ��ِك��ي

الطريق يف زاهد

ما له: فقلت داره، صحن كأنه مشيته يف يتبخرت فتى مكة طريق يف رأيت بعضهم قال
أنشد: ثم الرحمن، ام ُخدَّ الفتيان مشية هذه فقال: فتى؟ يا املشية هذه

ِذْك��ِرك ِع��نْ��َد ال��َم��َه��ابَ��ِة ِم��َن أَذُوُب أَنِّ��ي َغ��يْ��َر اْف��ِت��َخ��اًرا ِب��َك أَِت��ي��ُه
َق��ْدِرك َع��ِظ��ي��ِم ألْج��ِل َوإْج��َالًال َش��ْوًق��ا َل��ِم��تُّ َق��َدْرُت أَنِّ��ي َوَل��ْو

ضعيًفا عبًدا أرأيت قال: ثم قويل منكًرا إيلَّ فنظر وراحلتك؟ زادك وأين له: فقلت
عن بطرده الُخدام ألمر ذلك فعل فلو ورشابًا؟ طعاًما بيته إىل حمل كريًما موىل قاصًدا
غاب ثم عليه، التوكل حسن أورثني إليه القصد إىل دعاني ملا قدرته جلَّت املوىل إن بابه،

بعد. رأيته وما عني

الدواء خري

والناس كبرية بحلة هو فإذا البرصة، شوارع أحد يف طالب أبي بن عيل املؤمنني أمري مر
سبب ما ينظر إليهم فمىض األحداق، إليها ويشخصون األعناق إليها يمدون حولها
األخيار وسكينة الوقار هيئة عليه الثياب نقي الشباب حسن شاب فيهم فإذا اجتماعهم،
لكل ويصف املرىض يداوي وهو املاء من بقوارير يأتون والناس كريس عىل جالس وهو
ورحمة الطبيب أيها السالم عليك وقال: إليه م فتقدَّ الدواء، أنواع من يوافقه ما منهم واحد
الطبيب فرفع دواؤها؟ الناس أعيا فقد الذنوب أدوية من يشء عندك هل وبركاته، هللا
صف قال: نعم، قال: فيك؟ هللا بارك الذنوب أدوية أتعرف وقال: السالم رد بعدما رأسه
« «َحبِّ ومن النية حسن «عروق» من فتأخذ اإليمان بستان إىل تذهب قال: التوفيق، وباهلل
اإلخالص و«لب» اليقني و«أغصان» العفة و«ثمر» الورع و«بذر» التدبري و«ورق» الندامة
هذه تأخذ التواضع، و«ترياق» االعتبار و«أكمام» التوكل و«عروق» االجتهاد و«قشور»
يف نضعها ثم التوفيق، من وكف التصديق من بأنامل وافركها حارض بقلب األدوية

21



امُلطربة النوادر

بنار عليها توقد ثم الرجاء، «قدر» يف ونضعها الدموع، بماء نغسلها ثم التحقيق، «طبق»
بمراوح عليها ح وتروَّ الرضا، «صحاف» يف نفرغها ثم الحكمة، زبد ترغي حتى الشوق
هللا، غري أحد فيه يراك ال مكان يف ترشبها جيدة «َرشبة» ذلك من لك ينعقد االستغفار

يقول: الطبيب أنشأ ثم ذنب، عليك يبقى ال حتى الذنوب عنك يزيل ذلك فإن

ن��ْه��ِرَه��ا ِم��ن ال��ل��ِه َف��تَ��ْق��َوى ��ْر َش��مِّ ِخ��ْدِرَه��ا ِف��ي اْل��َح��ْوَراءِ َخ��اِط��َب يَ��ا
َس��يْ��ِرَه��ا َع��َل��ى ال��نَّ��ْف��َس َوَج��اِه��ِد َواِن��يً��ا تَ��ُك��ن َوَال ا ُم��ِج��دٍّ َوُك��ن

اآلخرة، وطبيب الدنيا لطبيب إنك وهللا فقال الدنيا: الحياة بها فارق شهقة شهق ثم
ودفنه. بتجهيزه أمر ثم

ودواء داء

الحالوة، من أجد كنت ما أجد فلم وردي إىل فقمت ليلة أُرِّقت الجنيد: القاسم أبو قال
برجل فإذا وخرجت، الباب ففتحت القعود، أطق فلم فقعدت أرقد، فلم أنام أن فأردت
إىل القاسم، أبا يا وقال: رأسه رفع بي أحس فلما الطريق، عىل مطروح بعباءة مغطى
يحرك أن القلوب ُمحرِّك سألت بىل، فقال: موعد، غري من سيدي يا قمت فقلت: الساعة؟
إذا قلت: دواءها؟ النفس داء يصري متى قال: حاجتك؟ فما فعل، قد قلت: قلقك، إيلَّ
بهذا أجبتك لقد اسمعي، لها: فقال نفسه عىل فأقبل دواؤها، صار هواها النفس خالفت
ولم عني وانرصف سمعت، فقد الجنيد، من تسمعيه أن إال فأبيِت مرات، سبع الجواب

عليه. أقف ولم أعرفه

املجنون سعدون

كيف له: فقلت املجنون بسعدون أنا فإذا بالبرصة، جبَّانة دخلت دينار: بن مالك قال
وال أهبة بال بعيًدا سفًرا يريد وأمىس أصبح من حال يكون كيف مالك، يا قال: حالك؟
فقال: يُبكيك؟ ما فقلت: شديًدا، بكاء بكى ثم العباد؟ بني حاكم عدل رب عىل ويقدم زاد،
من مىض ليوم بكيت ولكن والبالء، املوت من جزًعا وال الدنيا عىل حرًصا بكيت ما وهللا
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أدري وال الكئود، والعقبة املفازة وبُعد الزاد قلة وهللا أبكاني عميل، فيه يحسن لم عمري
النار؟ إىل أم الجنة إىل أأصري ذلك بعد

وأنت فقال: مجنون، أنك يزعمون الناس إن له: فقلت حكمة كالم منه فسمعت
موالي حب ولكن ُجنة، بي وما مجنون أني الناس زعم الدنيا؟ بنو به اغرت بما اغرترت
مشغوف، هائم حبِّه من وهللا فأنا وعظمي، لحمي بني وجرى وأحشائي قلبي خالط قد

يقول: فأنشد وتخالطهم؟ الناس تجلس ال ِلَم سعدون يا فقلت:

َص��اِح��بَ��ا ِب��ال��ل��ِه َواْرَض َج��اِن��بً��ا ال��نَّ��اِس َع��ن ُك��ْن
َع��َق��اِربَ��ا تَ��ِج��ُدُه��ْم ِش��ئ��َت َك��يْ��َف ال��نَّ��اَس َق��لِّ��ْب

الحكمة خذوا

فسمعته فقصدته، «أكام» جبل يف املعرفة أهل من رجل يل ُوصف املرصي: النون ذو قال
وأنني: وبكاء حزين بصوت يقول

أُري��د س��َواَك َم��ا ال��ِذي أَن��َت ِب��ِذك��ِرِه ال��ُف��َؤاُد أَنَ��َس ال��ِذي ذَا يَ��ا
َوِح��ي��ُد ال��ُف��ؤاِد ِف��ي ُغ��ص��ٌن َوَه��َواَك ِب��أَْس��ِرِه َوال��زََّم��اُن ال��لَّ��يَ��اِل��ي تَ��ْف��نَ��ى

ذهبت وقد الصوت، جميل الوجه حسن بفتى فإذا الصوت، فتبعت النون: ذو قال
فسلَّمت الحريان، الولد يشبه وهو واحرتق، اصفر قد نحيل رسومها، وبقيت املحاسن تلك

يقول: شاخًصا وبقي السالم عيلَّ فرد عليه

ُم��ْف��تَ��ِرِق َغ��يْ��ُر ِم��نِّ��ي َوال��رُّوُح َف��أَنْ��َت َوِزي��نَ��ِت��َه��ا نْ��يَ��ا ال��دُّ ِف��ي َع��يْ��نَ��يَّ أَْع��َم��يْ��َت
اْل��َف��َل��ِق َم��ْط��َل��َع َح��تَّ��ى ال��لَّ��يْ��ِل ِل أَوَّ ِم��ْن أََرٌق ُم��ْق��َل��ت��ي َواَف��ى ذََك��ْرتُ��َك إِذَا
َواْل��َح��َدِق اْل��ِج��ْف��ِن بَ��يْ��َن َرأَيْ��تُ��َك إال ِس��نَ��ٍة َع��ْن األَْح��َداُق تَ��َط��ايَ��َرْت َوَم��ا

وماذا نعم، قال: أنت؟ أومجنون قلت: املجانني؟ طلب إىل حداك ما النون، ذا يا قال:
عن وقطعك االنفراد إليك حبَّب الذي ما أخربني قلت: َسْل، قال: مسألة، قال: تريد؟
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قال: هيجني، إليه وشوقي هيمني له حبي فقال: والجبال؟ األدوية يف وهيَّمك املؤانسني
إىل أدِر فلم عني غاب ثم أشجاني، وهللا أي قلت: املجانني؟ كالم أعجبك هل النون، ذا يا

ذهب. أين

الزاهدة

شعر من مدرعة وعليها النيل طريق عىل تسبح امرأة رأيت املرصي: النون ذو قال
مغرور، يا إليك فقالت: للنساء، السباحة ليس هللا، يرحمك لها: فقلت صوف، من ومقنعة

اقرأ. قالت: بىل، قلت: هللا؟ كتاب تقرأ ألست
ِفيَها﴾.1 َفتَُهاِجُروا َواِسَعًة ِهللا أَْرُض تَُكْن أََلْم ﴿َقالُوا

باهلل، هللا عرفت قالت: هللا؟ عرفت يشء وبأي لها: فقلت بالعلم، ة ُملمَّ إنها فقلت:
األعظم. هو هللا اسم إن قالت: هللا؟ اسم وما لها: فقلت هللا، بنور هللا دون ما وعرفت

الحزين املسافر

حملك الذي ما فقلت: سوداء، شعر مدرعة وعليه راهبًا رأيت زيد: بن الواحد عبد قال
محزون؟ يشء أي ومن له: فقلت أكربهم، من وأنا املحزونني لباس هو قال: السواد؟ لبس
ثم عليها، حزين فأنا الذنوب، معركة يف لها مت أني وذلك نفيس، يف أُصبت إني قال:
فيه يحسن ولم أجيل من مىض ما ذكرت قال: اآلن؟ أبكاك الذي وما قلت: دمعة، أسبل
تهبط أين أدري ال ثم صعودها، من يل بدَّ ال وعقبة املفازة وبُعد الزاد لقلة فبكائي عميل،

أنشد: ثم النار؟ إىل أم الجنة عىل بي

ِن��ُزولِ��َك��ا َم��َك��اَن تَ��ْدِري َه��ْل ِب��ال��ل��ِه ُع��ْم��ِرِه َم��َس��اَف��َة يَ��ْط��ِوي َراِك��بً��ا يَ��ا
ُح��لُ��ولِ��َك��ا ب��ُط��وِل تُ��بْ��َل��ى ُح��ْف��َرٍة ِف��ي ال��ثَّ��َرى ِف��ي َح��طِّ��َك َق��بْ��ِل م��ْن َوُق��م ��ْر َش��مِّ

أتيت. حيث من فرجعت الصالة وقت صار ألنه وذهب أستأذنني ثم

.٩٧ النساء: 1
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العجوز السيدة

وهي برصها ُكفَّ وقد شعر، مدرعة عليها عجوًزا داود محراب يف رأيت صالح: قال
وجهها رفعت صالتها من فرغت فلما إليها، أنظر ووقفت صالتي فرتكت وتبكي، تصيل

وأنشدت: السماء إىل

َم��َم��اِت��ي ِف��ي ِت��ي َوُع��دَّ ذُخ��ِري أَن��َت َح��يَ��اِت��ي ِف��ي وَِع��ْص��َم��ِت��ي ُس��ؤلِ��ي أَن��َت
اْل��َخ��َط��َراِت بَ��َواِط��ِن ِف��ي َوِب��َم��ا َوأُْخ��ِف��ى أَِك��نُّ ِب��َم��ا َع��ِل��ي��ًم��ا يَ��ا
اْل��ُم��وِب��َق��اِت اْل��َع��َظ��اِئ��ِم ِل��َدْف��ِع َف��أَْرُج��و ِس��َواَك َم��اِل��ٌك ِل��ي َل��يْ��َس

فرط ما عىل بكائي قالت: عينيك؟ ذهاب أوجب الذي ما لها: وقلت عليها فسلمت
عفاني فإن خدمته، يف ذكره عن تقصريي من كان وما ومعصيته، هللا مخالفتي يف مني
يف تُحرق بعني حاجتي فما عني يعُف لم وإن منها، خريًا اآلخرة يف عوضني سيدي
موالي؛ كتاب من شيئًا عيلَّ تقرأ أن يف لك هل سيدي، يا فقالت: لها، رحمة فبكيت النار؟
يا قالت: َقْدِرِه﴾2 َحقَّ هللاَ َقَدُروا ﴿َوَما اآلية: هذه لها فقرأت إليه؟ شوقي طال قد ألنه
وسقطت سمعها من قلب يتصدع رصخة رصخت ثم الخدمة؟ حق َخَدَمة ومن صالح

دنياها. فارقت قد بها فإذا إنهاضها فأردت عيلَّ،

إىلهللا الطريق

الشباب حسن شاب عيلَّ فوقف املدينة، بجامع أتكلم يوًما قعدت السفطي: الرسي قال
كيف لضعيف «عجبًا وعظي: يف أقول فسمعني فوعظت أصحابه، ومعه الثياب فاخر
أقبل قد به وإذا مجليس، يف جلست الغد كان فلما وانرصف، لونه فتغري قويٍّا؟!» يعيص
يعيص كيف لضعيف «عجبًا تقول: باألمس سمعتك رسي؟ يا وقال: ركعتني وصىلَّ فسلَّم
فنهض يعصاه، وهو العبد من أضعف وال املوىل من أقوى ال فقلت: معناه؟ فما قويٍّا»
كيف رسي، يا وقال: أحد معه وليس أبيضان ثوبان وعليه الغد يف أقبل ثم وخرج،
وإن الليل، وقيام النهار بصيام فعليك العبادة أردت إن فقلت: تعاىل؟ هللا إىل الطريق

.٩١ األنعام: 2
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والخرائب املساجد إال تسكن وال إليه، تصل سواه يشء كل فاترك وجل عز هللا أردت
خارًجا. ووىلَّ والطرق، املسالك أصعب إال سلكت ال وهللا يقول: وهو فقام واملقابر،

الكاتب؟ يزيد بن أحمد فعل ما فقالوا: كثرية غلمان إيلَّ أقبل أيام بعد كان فلما
أعلم وال وكذا» «كذا معه فجرى وكذا» «كذا بصفة جاء رجًال أن إال أعرفه، ال فقلت:
أعرف ال سنة فبقيت داره، عىل ودلنا عرفنا حاله عرفت متى عليك، باهلل فقالوا: حاله،
بالدخول، له فأذنت بطارق وإذا البيت، يف جالس العشاء بعد ليلة ذات أنا فبينما خربًا،
نوى، فيه زنبيل وبيده عنقه عىل وأخرى وسطه يف كساء من قطعة وعليه بالفتى أنا فإذا
فنظرت الدنيا، ِرقِّ من أعتقتني كما النار من هللا أعتقك رسي، يا وقال: عيني بني فقبَّل
ومعها أقبلت قد بزوجته فإذا فمىض، فأخربهم، أهله إىل أميض أن صاحبي إىل فأومأت
سيدي، يا له: وقالت وُحلل ُحيل وعليه حجره يف الولد وألقت فدخلت وغلمانه، ولده

حي. وأنت ولدك وأيتمت حي، وأنت أرملتني
إنكما وهللا وقال: عليهما أقبل ثم وفاء؟ هذا ما رسي: يا وقال: إيلَّ فنظر الرسي: قال
أخربني الرسي هذا أن إال عيلَّ، الخلق وأعز ولدي هذا وإن قلبي، وَحبَّة فؤادي لثمرة
فقال معه ما أخذ وأراد الصبي عىل ما نزع ثم سواه، عما انقطع هللا رضا أراد من أن
اشتغلت قد رآها فحني منه، وانتزعته الحالة، هذه يف ولدي أرى أن أقدر ال وهللا املرأة،
الدار أهل فضج خارًجا، ووىل هللا، وبينكم بيني ليلتي، عيلَّ ضيَّعتم قد وقال: نهض به

هللا. شاء إن فأعلمني خربًا عنه سمعت أو رسي يا عاد إن املرأة: فقالت بالبكاء
الحضور، يسألك غالم كذا جهة يف رسي، يا وقالت: عجوز، أتتني أيام بعد كان فلما
عينيه ففتح عليه فسلمت لبنة، رأسه وتحت األرض عىل مطروح به أنا فإذا فمضيت،
مثيل؟ للذين أيغفر قال: نعم، فقلت: الجنايات؟ تلك هللا يل يغفر ترى رسي، يا وقال:
من دراهم معي يوجد رسي يا قال: الغرقى، ملجأ هو قلت: غريق، أنا قال: نعم، قلت:
كفني وا يُغريِّ لئال أهيل تُعلم وال ني وَكفِّ إليه أحتاج ما أنت فاشِرت مت أنا إذا النوى، لقط

مات. ثم العاملون، فليعمل هذا ملثل وقال: عينيه، ففتح قليًال، عنه فجلست بحرام،
فقلت: يدعون الناس فإذا نحوه، ورست إليه يحتاج مما واشرتيت الدراهم فأخذت
وصلينا لته وغسَّ فجئت عليه، نصيل أن نريد هللا، أولياء من ويل مات فقيل: الخرب؟ ما
امرأته ورأيت بموته، فأخربتهم خربه، يسألون أهله وفد مدة بعد كان فلما ودفناه، عليه
وهللا، ال فقالت: أكفانه، تغريوا أن أخاف فقلت: قربه، أريها أن فسألتني بحاله، فأخربتها
عقارها وأوقفت جواريها فأعتقت فحرضا شاهدين بإحضار وأمرت وبكت القرب فأريتها

ماتت. حتى قربه ولزمت بمالها وتصدَّقت
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القبور أصحاب

ييل مما األرض من مرشف عىل قبور ثالثة إىل نظرت البكري: مرداس بن صدفة قال
واحد قدر عىل ُمسنَّمة قبور هي وإذا مكتوب، يشء منها واحد كل وعىل طرابلس، بالد
القرية إىل ونزلت منها فعجبت غريها، عندها ليس بعض جنب إىل بعضها مصطفة
رأيت؟ وما قال: عجبًا، قريتكم يف رأيت لقد إليه: جلست لشيخ فقلت منها، القريبة
بأمره، حدثني فقلت: رأيت، مما أعجب فحديثهم قال: القبور، قصة عليه فقصصت
والجيوش، املدائن عىل ويأمر السلطان يصحب كان أمريًا أحدهم إخوة، ثالثة كانوا قال:
ربه، لعبادة وتفرد بنفسه تخىل قد زاهًدا والثالث ناحيته، يف مطاًعا موًرسا تاجًرا والثاني
ُويلِّ قد السلطان يصحب الذي وكان أخواه، عند فاجتمع العابد، أخاهم املنية فحرضت
فلما غشوًما، ظامًلا إمرته يف وكان مروان بن امللك عبد عليها أمره قد وكان هنا، بالدنا
دين أحد عىل يل وال به، أويص مال يل ما وهللا قال: تويص؟ أال له: قاال أخيهما عند حرضا
بدا ما قل أخي، يا األمري: أخوه له فقال فأسلبه، شيئًا الدنيا من أخلف وال به، فأويص
شئت بما إيلَّ واعهد أحببت بما منه فأوِص يديك بني مايل فهذا يُفعل، أن تشتهيه وما لك
مايل، وكثرة مكسبي عرفت قد أخي، يا التاجر: أخوه فقال يجبه، ولم عنه فسكت ألفعله،
بما فيه فاحكم يديك بني مايل فهذا باالتفاق، إال تبلغها لم الخري من حاجة قلبك يف فلعل
فال عهًدا إليكما أعهد ولكن مالكما، يف يل حاجة ال وقال: عليهما فأقبل لك، ألنفذه أحببت
األرض من مرشف عىل وادفناني الني فغسِّ مت إذا قال: اعهد، قاال: أحد، فيه يخالفني

الشعر: هذا قربي عىل واكتبا

َس��اِئ��لُ��ه بُ��دَّ َال اْل��َخ��ْل��ِق إَِل��َه ِب��أَنَّ َع��اِل��ٌم ُه��َو َم��ْن اْل��َع��يْ��َش يَ��ِل��ذُّ َوَك��يْ��َف
َف��اِع��لُ��ه ُه��َو ال��ِذي ِب��اْل��َخ��يْ��ِر َويَ��ْج��ِزي��ِه ِل��ِع��بَ��اِدِه ُظ��ْل��َم��ُه ِم��نْ��ه َف��يَ��أُْخ��ذُ

تتعظان لعلكما متوالية أيام ثالثة عىل مرة يوم كل فأتياني ذلك فعلتما فإذا قال: ثم
بي.

القرب عىل يقف حتى جنده يف يوم كل يركب األمري أخوه فكان ذلك، فعال مات فلما
فنزل جنده مع يجيء كان كما جاء الثالث اليوم يف كان فلما ويبكي، تيرس ما فيقرأ
مذعوًرا فقام قلبه، لها يتصدع كاد القرب داخل من أنًَّة سمع االنرصاف أراد وملا وبكى،
داخل من سمعته الذي ما أخي، يا فقال: منامه يف أخاه رأى الليل يف كان فلما فزًعا،
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فأصبح قال ملالقاتي، استعد ولكن تنرصه فلم مظلوًما رأيت أنك أُخربت فأجاب: قربك؟
عىل نكتبه أن أوصانا بما أراد أخي أن أرى ما وقال: وخاصته أخاه ودعا مهموًما،
فكتب العبادة، ولزم اإلمارة وترك أظهركم، بني أقيم ال أني أشهدكم وإني غريي، قربه
الجبال يأوي فصار أراد، وما خلُّوه أن فكتب ذلك يف إليه مروان بن امللك عبد أصحاب
أخي، يا وقال: فأتاه أخاه، ذلك فبلغ الرُّعاة، مع وهو الجبل يف الوفاة حرضته أن إىل
وجهزتني مت أنا إذا عهًدا: إليك أعهد ولكن به، فأويص مال من مايل فقال: تويص؟ أال

البيتني: هذين قربي عىل واكتب أخي بجانب فادفنني

َس��تُ��َع��اِج��لُ��ه ب��ْغ��تَ��ًة اْل��َم��نَ��ايَ��ا ِب��أَنَّ ُم��وِق��نً��ا َك��اَن َم��ْن اْل��َع��يْ��َش يَ��ِل��ذُّ َوَك��ي��َف
أَْه��لُ��ه ُه��َو ال��ِذي اْل��َق��بْ��َر َوتُ��ْس��ِك��نُ��ُه َونِ��ْع��َم��ًة َع��ِظ��ي��ًم��ا ُم��ْل��ًك��ا َف��تَ��ْس��ِل��بُ��ُه

يرحمني. هللا لعل يل فادُع موتي بعد أيام ثالثة توافيني ثم قال:
عادته حسب عىل جاء إتيانه من الثالث اليوم كان فلما ذلك، أخوه به فعل مات فلما
فرجع بعقله، تذهب كادت القرب يف ًة رجَّ سمع االنرصاف أراد فلما قربه، عند وبكى
إليه وثبت رأيته فحينما قال: منامه، يف أتاه قد بأخيه إذا الليل يف كان فلما مقلقًال،
بنا اطمأنت وقد مزار فال املزار بُعد أخي، يا هيهات قال: زائًرا؟ أأتيتنا أخي، يا وقلت:
من قال: عندكم؟ أمرنا وما قلت: األبرار، أئمة مع ذاك قال: أخي؟ يا كيف فقلت: الدار،

فقدك. قبل وجودك فاغتنم وجده، الدنيا من شيئًا قدَّم
وأقبل أرزاقه م وقسَّ أمواله ففرَّق عنها، متخلًفا الدنيا من معتزًال أخوه فأصبح قال:
فحرضت بالتجارة، فاشتغل والهيئة، الشباب حسن ابٌن له ونشأ وجل، عز هللا طاعة عىل
إذا ولكن به، ألويص مال يل بقي ما بني يا قال: تويص؟ أال أبِت، يا له: فقال الوفاة أباه

البيتني: هذين قربي عىل واكتب عمومتك جنب إىل فادفنني مت أنا

َم��نَ��اِزلُ��ه ��بَ��اَب ال��شَّ تُ��بْ��ِل��ي َج��دٍث إَِل��ى َص��اِئ��ُر ُه��و َم��ْن اْل��َع��يْ��َش يَ��ِل��ذُّ َوَك��يْ��َف
وق��ائ��ل��ْه ِج��ْس��ُم��ُه َويَ��بْ��َل��ى َس��ِري��ًع��ا َم��ْوتِ��ِه بَ��ْع��ِد ِم��ن اْل��َوْج��ِه ُح��ْس��ُن َويَ��ذَْه��ُب

اليوم يف كان فلما الفتى، ففعل يل، وادُع ثالثًا بنفسك فقاعدني ذلك فعلت وإذا
فلما أهله، إىل مصفرٍّا ورجع لونه وتغريَّ جلده له اقشعر صوتًا القرب من سمع الثالث
واملوت ناجز، واألمر قريب، عن عندنا أنت بني، يا له: وقال منامه يف أبوه أتاه الليل أتاه
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عنه أنت الذي املنزل من جهازك وحوِّل لرحلتك، وتأهب لسفرك فاستعد ذلك، من أقرب
آمالهم طول من الغافلون قبلك به اغرتَّ بما تغرت وال مقيم، فيه أنت الذي املنزل إىل ظاعن
أشد العمر تضييع عىل وأسفوا الندامة، أشد املوت عند فندموا ميعادهم، أمر عن وا فقرصَّ
يلقاه ما رش من ينقذهم التقصري عىل األسف وال تنفعهم املوت عند الندامة فال األسف،

بادر. ثم بادر ثم فبادر الحرش، يوم املغبونون
فجعل قرب، وقد إال األمر أرى ما وقال: عيلَّ فقصها يوم ثاني الفتى عىل فدخلت
كهيئة عنهم، ويرتد ومعامليه خلطائه من ويستحل ديونه ويقيض ويتصدق ماله يوزع
ثالث فهي بادر» ثم بادر ثم «بادر أبي: قال ويقول: يتوقعه فهو بيشء أنُذر قد رجل
أكثر وهو سنني ثالث أو أدركها، أراني وما بها يل وأنَّى أيام ثالثة أو مضت وقد ساعات،
الرؤيا هذه ليلة من الثالث اليوم يف كان إذا حتى ويتصدق أمواله يقسم يزل فلم ذلك،

ومات. عينيه أغمض ثم فودَّعهم أهله دعا
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والبخالء األعرابي

بعد بكلكله عيلَّ وأناخ بوجهه كلح زمنًا إليكم أشكوا قوم، يا فقال: بقوم أعرابي وقف
فما نوائيه، قيس عن بنبال اعتورني الحال، من وغبطة املال من وثروة املال من نعمة
حنفه؟ عىل مساعد أو رصفه عىل معني من فيكم فهل نفًعا، به ارتجي شيئًا يل ترك

يقول: وهو عنهم فوىل شيئًا، ينيلوه ولم عليه فردوا

ِف��َع��اِل��ُك��ْم ِم��ْن اْل��ُج��وُد َوَل��يْ��َس ُج��وًدا أَْم��ثَ��اِل��ُك��ْم ِم��ْن يَ��أَْم��ل َم��ْن ض��اَع َق��د
ِع��يَ��اِل��ُك��ْم َع��ْن ��وءَ ال��سُّ أََزاَح َوَال َم��اِل��ُك��ْم ِف��ي َل��ُك��ْم ال��ل��ُه بَ��اَرَك َال

َح��اِل��ُك��ْم َص��الح ِم��ْن َخ��يْ��ٌر َف��اْل��َف��ْق��ُر

مطربًا أشعب

عليه فسلموا بينهم، أشعب وأتاه وغريهم، الشعراء فأتاه املدينة جرير قدم األصمعي قال
قعودك ففيم لئيًما، قبيًحا أراك جرير: له فقال أشعب وبقي وخرجوا ساعة وحادثوه
قال: مني، أنفع أحد اليوم عليك يدخل لم إنه هللا، أصلحك له: فقال الناس؟ خرج وقد
أسمعني، جرير: له فقال صوتي، بحسن فأزينه ِشعرك رقيق آخذ ألني قال: ذلك؟ وكيف

يغني: جرير فاندفع

ِل ال��ُع��زَّ َل��وِم َوَق��ب��َل ال��َرواِح َق��ب��َل َع��َل��يْ��ُك��ُم ��الُم ال��سَّ نَ��اِج��يَ��ة أُمَّ يَ��ا
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أَف��َع��ِل َل��م َم��ا َف��ع��ل��ُت ال��َرح��ي��ِل يَ��وُم َع��ه��ِدُك��م آِخ��َر أَنَّ أَع��َل��ُم ُك��ن��ُت َل��و

عينه بني وقبله وأعنقه إليه فزحف بشعره لغنائه الطرب جرير فاستخف قال:
له. فقضاها حاجته عن وسأله

اير الرضَّ

القديمة باب عىل الجديدة وكانت قديمة امرأة عىل جديدة امرأة األعراب من رجل ج تزوَّ
فتقول:

َف��ش��لَّ��ِت ال��زَّم��اُن ف��ي��ه��ا َرم��ى َوِرْج��ٌل ص��ح��ي��ح��ة ِرْج��ٌل ال��رِّج��الن تَ��ْس��ت��وي َوَم��ا

فقالت: أيام بعد مرت ثم

َج��ِدي��ُد ال��ب��ائ��ع��ي��ن ب��أيْ��ِدي َوثَ��ْوٌب ال��ِب��َل��ى ب��ه ثَ��ْوٌب ال��ثَّ��ْوب��ان يَ��س��تَ��ِوي َوم��ا

فقالت: القديمة إليها فخرجت

ِل األوَّ ِل��ل��َح��ب��ي��ِب إِال ال��ُح��بُّ َم��ا اْل��َه��َوى ِم��َن ِش��ئ��َت َح��ي��ُث ُف��ؤاَدَك ��ل نَ��قِّ
َم��ن��ِزِل ِل ألوَّ أَبَ��ًدا َوَح��ن��ي��نُ��ُه ال��َف��تَ��ى ي��أَل��ُف��ُه األرِض ف��ي َم��ن��ِزٍل َك��م

الكوفة بمسجد السائل

ويف الرجل، فذهب شيئًا، يعَط فلم الظهر وقت الكوفة بمسجد سائل سأل زيد: أبو قال
أسألك إني «اللهم هللا: يدعو وسمعوه للقبلة، ه توجَّ الصالة قضيت أن وبعد عاد، العشاء
رزقي كان إن اللهم وترىض، تُِحبُّ فيما وقوًَّة بالهدى وبًرصا قريبًا وفرًجا جميًال صربًا
إليه فتبادروا تكُفلنيه» أن أسألك فإني القوم هؤالء أيدي عىل أجريته يل كتبت الذي
يقول: وهو خرج ثم يأتيني، سوف مايل منكم، شيئًا الليلة أخذت ال وهللا فقال: يعطونه
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ِب��ُس��َؤاِل ال��ِغ��نَ��ى نَ��اَل َوَل��ْو ِع��َوًض��ا ل��ُس��ؤاِل��ِه َوْج��َه��ُه بَ��اِزُل نَ��اَل َم��ا
نَ��َواِل ُك��لِّ ��َة ك��فَّ ��ؤاُل ال��سُّ َرج��َح َوَزنْ��تَ��ُه ��َؤاِل ال��سُّ َم��َع ��َؤاُل ال��سُّ َوإِذَا

الثالثة اد الُحسَّ

ما أولهم: قال الحسد، من بلغوه عما فتساءلوا اجتمعوا، الحساد من ثالثة أن ُحكي
صالح، رجل أنت الثاني: وقال عليه، ذلك أثر أرى لئالَّ قط خريًا بأحد أفعل أن اشتهيت
الثالث: وقال إليه، بالشكر األصابع تشري لئال قط خريًا بأحد يُفعل أن اشتهيت فما أنا ا أمَّ
قال: ولَِم؟ فقالوا: قط، أحٌد خريًا بي يفعل أن اشتهيت ما لكني منكما، األرضخري يف ما

حسًدا. وأكثرنا جسًدا أألمنا أنت له: فقاال ذلك، عىل نفيس أحسد ألني

استشار من خاب ما

فضاقت حاجتي، واشتدت مستحقوه، به وطالبني كاهيل، أثقل َديْن ركبني األسيل: قال
فأشار والرأي، املودة ذوي من به أثق من فشاورت أصنع، ما إىل أهتِد ولم األرض بي
عدلت أني ثم املسافة، بُعد يمنعني له: فقلت بالعراق، حفرة أبي بن املهلَّب بقصد عيلَّ
فرأيت األول، الصديق يل ذكره ا عمَّ زادني ما وهللا فال غريه، استشارة إىل املشري ذلك عن
وقصدت الطريق يف رفقة وصحبت ناقتي فركبت مخالفتها، من خريٌ املشورة قبول أن
قطعت إني األمري، هللا أصلح له: وقلت عليه فسلمت املهلب عىل دخلت وصلت فلما العراق،
بقصدك والرأي الحجى ذوو عيلَّ أشار فقد يثرب، من اإلبل بأكباد ورضبت الهناء إليك
أهًال رأيتك ولكني ال، فقلت: وعشرية؟ قرابة أو بوسيلة أتيتنا هل فقال: حاجتي، لقضاء
أيئس ولم يومك أذمهم لم حائل دونها يحل وإن لذلك، أهل فأنت بها قمت فإن لحاجتي،
فوجد معه فأخذني مالنا، خزانة يف ما إليه وادفع اذهب لحاجبه: املهلب فقال عندك،
إليه وأعادني ورسوًرا فرًحا نفيس أملك لم ذلك رأيت فلما إيلَّ، فدفعها درهم ألف ثمانني
فقال: وبزيادة، األمري أيها نعم فقلت: حاجتك؟ بسد يقوم ما وصلك هل فقال: مرسًعا
عليك أشار من ظن وتصديق مشورتك، جني واجتنائك سعيك، نجاح عىل هلل الحمد

بقصدنا.
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يديه: بني واقف وأنا أنشدته صلته أحرزت وقد كالمه سمعت فلما األسلمي قال

وال��ُج��وِد ال��ب��ذِل غ��ي��ر ي��ح��ِس��ُن ف��َل��ي��َس راح��ت��ُه ال��ل��ه َص��اَغ اْل��ُج��وِد َع��َل��ى َم��ن ي��ا
ُع��وِد ِم��ن م��ن��ح��وت��اِن وال��ُج��ود وأن��ت َق��اط��ب��ًة ب��ال��ش��رِق َم��ن ع��ط��اي��اك ��ت َع��مَّ
َم��س��دوِد َغ��ي��ُر اب��ت��َغ��اه َم��ا َل��دي��ِه ُم��ن��َف��ت��ٌح ال��ن��َج��ح ف��بَ��اُب اس��ت��َش��اَر َم��ن

وعاهدت عيلَّ، املشريين وجازيت أهيل عىل ووسعت ديني ووفيت املدينة إىل عدت ثم
عشت. ما أمري جميع يف االستشارة أترك ال أني تعاىل هللا

أبتسم كيف علموني ليتهم

ممتدًحا بمرص أحمد بن خمارويه الجيش أبا قصدت الكاتب: حماه بن العباس أبو قال
فرست املغني، ُكثري إىل وأُرشدُت حايل، عرف من كل يل فرثى إليه، أصل ال زمنًا ببابه له
أن قدرت إن ولكن أحد، يف أكلمه أن العادة جرت ما فقال: يل يشفع أن وسألته إليه
فيه يكون ما حالك عن عرَّفته قائله عن سألني فإن حرضته، أمام أقدمه شعًرا تعمل

وهو: إليه ودفعه البديهة عىل ِشعًرا فعملت عليك، صالح عائد

وُه��ُم ب��ه إض��م��اري غ��ي��ُر درى ف��م��ا وتَ��ك��ِرَم��ًة َص��ونً��ا ُح��بَّ��ُه��ُم ك��ت��م��ُت
أب��ت��ِس��ُم ك��ي��ف ع��لَّ��م��ون��ي َل��ي��ت��ه��م ي��ا ف��ق��َده��ُم ذُق��ُت ال ال��بُ��ك��ا ع��لَّ��م��ون��ي ه��م

ألبي فقلت: عر؟ الشِّ هذا ملن وقال: فطرب إياها، وأنشدته الجيش أبي إىل فرست
جائزته. وأحسن به فدعا العباس،

الحسود عني

رأى إذا من إال الناس يف بقي وهل قال: قومك؟ وتركت البدو لزمت كيف هللا: لعبد قيل
أنشد: ثم شمت، عثرة رأى وإذا بُهت نعمة

تُ��ْخ��ِف��ي��ه َواإلِِح��َس��اُن ال��َم��َس��اِوئَ تُ��بْ��ِدي نَ��اِظ��َرٌة ال��دَّْه��ُر إَل��ي��َك ال��َح��ُس��وِد َع��ي��ُن
ِف��ي��ه ال��ِذي ِف��ي��ِه ُم��ل��تَ��ئ��ٌم َوال��َق��ل��ُب ُم��َك��ابَ��َرًة يُ��ب��ِدي��ِه ِب��ال��ِب��ش��ِر يَ��ل��َق��اَك
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ومعاوية الزرقاء

الصدور منه وامتألت األمور إليه وانتظمت الخالفة ويل سفيان أبي بن معاوية إن قيل:
أصحابه خواص ليلة فاستحرض املقدور، القدر أمره عىل وعاونه الجمهور، ألمره وأذعن
يف فانهمكوا املعروفني، من الكريهة يوم يتوىل كان ومن صفني أيام وقائع وذاكرهم
بزيادة عليهم الحرب نار إيقاد يف يجتهد كان ما إىل حديثهم وآل الصحيح، القول
الوقوف تعتمد كانت عدي، بنت الزرقاء تسمى الكوفة أهل من امرأة فقالوا: التحريض
مستحثة كالصوارم، كالًما تسمعهم عيل بأصحاب صارخة صوتها وترفع الصفوف بني
واملزلَزل لكر والفارُّ لحارب واملسالم ألقبل واملدِبر لقاتََل الجبان سمعه لو بقول لهم
تُشريون فما فقال: نحفظه، كلنا فقالوا: كالمها؟ يحفظ أيكم معاوية: لهم فقال الستقر،
أيحسن به، أرشتم بئسما معاوية: لهم فقال لذلك، أهل فإنها بقتلها؛ نشري قالوا: بها، عيلَّ
إذن إني لصاحبها؟ وفت قد امرأة أقتل وقدرت ظفرت ما بعد أنني عني يشتهر أن

ذلك. فعلت ال وهللا ال للئيم،
نفر مع عدي بنت الزرقاء عيلَّ أوِفد أن بالكوفة واليه إىل كتابًا وكتب بكاتبه دعا ثم

ذلوًال. وَمركبًا لينًا وطَّاء لها د ومهِّ قومها، من وفرسان عشريتها من
الطاعة، عن بزائغة أنا ما فقالت: إياه، وأقرأها إليها ركب الكتاب عليه ورد فلما
معاوية عىل قدمت فلما صحبتها، أحسن ثم مبطنًا، خزٍّا غشاءه وجعل هودج يف فحملها
سريك؟ رأيِت وكيف خالة؟ يا حالك كيف وافد، قدمه مقدم خري وأهًال مرحبًا لها: قال
هللا، إال الغيب يعلم ال قالت: إليك؟ بعثت ِلَم تعلمني هل قال: مسرية، خري قالت:
الحرب نار توقنني الصفني بني وأنت صفني يوم األحمر الجمل راكبة أنت ألست قال:
إنه املؤمنني، أمري يا قالت: ذلك؟ عىل حملك فما قال: نعم، قالت: القتال؟ عىل وتحضني
األمر، بعد يحدث واألمر أبرص، تفكَّر ومن عرب، ذو والدهر الذنُب وكثر الرأس مات قد
تقولني: سمعتك لقد أبوك، هلل قال: وهللا، ال قالت: كالمك؟ تحفظني فهل صدقِت، فقال:
ال البغل وإن القمر، مع ييضء ال والكوكب الشمس، يف ييضء ال املصباح إن الناس، «أيها
جاوبناه ساءلناه ومن أرشدناه اسرتشدنا من الحديد، إال الحديد يقطع وال الفرس، يسبق
التأم وقد مكانكم، واألنصار املهاجرين معارش يا فاطلبوها، ضالة يطلب كان الحق أن
واملبطل، املحق يستوي ال فإنه الباطل؛ الحق وغلب العدل كلمة وظهرت الشتات شمل
النساء ِخضاب وأنه أال الصرب، والصرب النزال، فالنزال فاسًقا؟ كان كمن مؤمنًا كان أفمن
رجال». يا هيا الحرب، إىل هيا عاقبة، األمور خري والصرب الدم، الرجال وخضاب الحناء
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عليٍّا شاركت لقد قال: ذلك، كان لقد قالت: وتحريضك؟ قولك القول هذا أليس
من مثلُك سالمتك، وأدام املؤمنني أمري يا بشارتك هللا أحسن فقالت: سفكه، دم كل يف
وإني قولك، رسني لقد وهللا نعم قالت: ذلك؟ ك رسَّ أوقد فقال: جليسه، ويرس بخري بُرش
حياته، يف له حبِّك من إيلَّ أعجب موته بعد له لوفائك وهللا معاوية: فقال يقة، لصدِّ له
حاجة، أحًدا أسأل ال نفيس عىل آليت إني املؤمنني أمري يا قالت: تُقَىض، حوائجك فاذكري
لشاركته، أطعته ولو املشري، من لؤٌم قالت: بقتلك، عرفك من بعض عيلَّ أشار قد فقال:
ومثلك املؤمنني، أمري يا منك كرم قالت: ونرعاك، إليك ونُحسن عنك نعفو بل كال، قال:
ودراهم كسوة فأعطاها قال: مسألة، غري من وأعطى أساء عمن وتجاوز وعفا قدر من
عىل وكتب وطنها، إىل وأعادها درهم آالف عرشة سنة كل يف لها تغل ضيعة وأقطعها

وبعشريتها. بها بالوصاية الكوفة وايل

والرَّجل املنصور

رجل من ِجنانًا وأثبت جأًشا أربط رجًال رأيَت ما املنصور): الخليفة (موىل الرَّبيع قال
فأحرضته بإحضاره، فأمرني أمية لبني وأمواًال ودائع عنده أن املنصور إىل به ُسِعَي
أأنت الرجل: فقال عندك، التي واألموال الودائع خرب إلينا ُرفع قد املنصور: له فقال إليه،
مسألتك فما قال: ال، قال: ورعاياهم؟ أموالهم يف لك أُويصِّ قال: ال، قال: أمية؟ بني وارث

ذلك؟ من يدي يف عما
املسلمني ظلموا أمية بني إن وقال: رأسه ورفع ساعة تفكَّر ثم املنصور فأطرق قال:
يدي يف ما أنَّ عادلة بيِّنة إىل فتحتاج املؤمنني، أمري يا قال: أموالهم، بيت يف فاجعله فيه،
املسلمني، أموال غري أموال لهم كانت أمية بني فإن ظلموا، وال به خانوا فما أمية لبني
صدق، قد إالَّ الشيخ أرى ما ربيع، يا وقال: رأسه رفع ثم ساعة املنصور فأطرق قال:
حاجة؟ من لك هل قال: ثم عنه، قيل عما نعفو أن أال يسعنا وما يشء، عليه يجب وما
عندي أمية لبني ما املؤمنني أمري يا فوهلل إليك، بي سعى من وبني بيني تجمع أن قال:
واتباع واإلنصاف العدل من فيه أنت ما وعلمت يديك بني أُحرضت وإنما سالح، وال مال
سألتني ملا وأصلح أنجح هو مني صدر الذي الكالم أن فأيقنت املظالم، واجتناب الحق
أمري يا فقال: بينهما، فجمع به، سعى الذي وبني بينه اجمع ربيع، يا املنصور: فقال عنه،
املنصور فسأل رشعي، مسطور عليه ويل وهرب، دينار خمسمائة يل أخذ هذا املؤمنني،
املال، يل ليخلص قتله أردت قال: كاذبًا؟ السعي عىل حملك فما قال: باملال، فأقرَّ الرجل
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مجلسك، وحضوري يديك بني وقويف ألجل املؤمنني أمري يا له وهبتها قد الرجل: فقال
إىل وأعاده وأكرمه فعله املنصور فاستحسن يل، لكالمك أخرى دينار خمسمائة ووهبته
من أثبت وال قط الشيخ هذا مثل رأيت ما يقول: وقت كل املنصور وكان ُمكرًما، بلده

ومروءته. ِحلمه مثل رأيت وال ُحجته، من وال ِجنانه

األمري وعد

مروان بن امللك عبد املواسم أيام الكعبة ظل يف أجالس كنت اللخمي: عمارة بن مالك قال
ويف مرة املذاكرة ويف مرة الفقه يف نخوض وكنا الزبري، بن وعروة ذؤيب بن وقبيضة
مروان بن امللك عبد عند أجده ما أحد عند أجد ال فكنت مرَّة، الناس وأمثال العرب أشعار
وحالوة تحدَّثت إذا استماعه وحسن العلم فنون يف والترصف املعرفة يف االتساع من
كثرة من شاهدته ملا بك ملرسور إني وهللا فقلت: ليلة يف معه فخلوت حدَّث، إذا لفظه
طامحة العيون تَر قليًال تعش إن فقال: جليسك، عىل وإقبالك حديثك وحسن ترصفك
يديك، فألمألنَّ ركابك إيلَّ تنقل أن فلعلك إيلَّ األمر صار فإذا متطاولة، نحوي واألعناق إيلَّ
ا فلمَّ املنرب، عىل يخطب وهو الجمعة يوم فوافيته إليه توجهت الخالفة إليه أفضت فلما
ودخل الصالة ُقضيت فلما نكره، وأظهر عرفني أو يعرفني لم فقلت: عني أَعَرض رآني
عليه، وأدخلني بيدي فأخذ فقمت، عمارة؟ بن مالك أين فقال: الحاجب رصخ أن ألبث لم
فمرحبًا اآلن فأما رأيت، ما إال فيه يجوز ال موضع يف يل تراءيت إنك وقال: يده إيلَّ فمد
هو ما وهللا فقال: نعم، قال: لك؟ قلت ما أتذكر فقال: فأخربته بعدي؟ كنت كيف وأهًال،
موضع إىل نفيس لها سمت بخصال مني أخربك ولكن ورثناه، إرٍث وال ادَّعيناه بمرياث
وال ينتهي، حتى محدِّثِّ عن أعرضت وال قط، عدوٍّ بمصيبة شمتُّ ما إنني حيث تراه، ما
فعل. وقد منزلتي، هللا يرفع أن بهذه أأمل فكنت بها، متلذذًا هللا محارم من كبريًة قصدت
يف فكنت حسنًا، منزًال يل وأفرد بيدي الغالم فأخذ الدار، يف منزًال بوِّئه غالم، يا
عشائه وقت يف عليه دخل ثم كالمه، وأسمع كالمي يسمع وكان بال، وأنعم حال ألذ
الحجاز عن ومرَّة العراق عن مرَّة ويسألني ويحادثني عيلَّ ويقبل منزلتي فريفع وغذائه
عىل فقال: نهضُت الناس تفرَّق ا فلمَّ عنده، مرة فتغذَّيت ليلة، عرشون يل مضت حتى
املعارشة يف لك املناصفة مع عندنا املقام إليك؟ أحبُّ األمرين أي فقال: فقعدت، رسلك
أمري أزور أن عىل وولدي أهيل فارقت املؤمنني، أمري يا فقلت: الكرامة، ولك الرجوع أو
لك أرى بل ال، فقال: والولد، األهل عىل رؤيته اخرتت أمرني فإن إليهم، وأعود املؤمنني
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وكسوناك دينار ألف بعرشين لك أمرنا وقد زيارتنا، يف بعد لك والخيار إليهم الرجوع
صحبتك. شئت إذا ودِّع وعد، إذا ينىس من يف خري فال يديك؟ مألت أتراني وحملناك،

األعمى جاءه إذ

بالطعام دعيت منزيل دخلت فلما املهدي، الخليفة دار من يوًما انرصفت سوار: ابن قال
فأُرسجت يل ببغلة وأمرت فنهضت النوم، يأخذني فلم القائلة وقت فدخل نفيس، تقبله فلم
ألفا فقال: هذا؟ ما فقلت: مال ومعه يل وكيل استقبلني خرجت فلما فركبتها، وأُحِرضت

واتبعني. معك قلت:امسكها الجديد، مستغلك من بها جئت درهم
حتى الرقيق دار شارع يف مضيت ثم الجرس، عربت حتى البغلة رأس فأطلقت
شجرة عليه نظيف دار باب إىل وانتهيت األنهار باب إىل رجعت ثم الصحراء، إىل انتهيت
دخل ثم نعم، قال: تسقينه؟ ماء أعندك للخادم: فقلت فعطشت، خادم، الباب وعىل
العرص وقت وحرض فرشبت، فناولني منديل، عليها الرائحة طيبة نظيفة ُقلًَّة وأحرض
فقلت: س يتلمَّ بأعمى أنا إذا صالتي قضيت فلما فيه، فصليت الباب عىل مسجًدا فدخلت
وقال: جانبي إىل جلس حتى فجاء حاجتك؟ فما قلت: أريد، إياك قال: هذا؟ يا تريد ما
فقلت: بيشء، أحدثك أن فأردت النعيم أهل من أنك فظننت طيبة رائحة منك شممت
إىل وخرج فباعه ألبي كان قرص هذا قال: نعم، قلت: القرص؟ باب إىل ترى أال فقال: قل،
املدينة هذه فقدمت وعِميُت، فيها كنا التي النعم عنا زالت ثم معه، وخرجت خراسان
ألبي. صديًقا كان فإنه سوار، إىل ل فأتوصَّ به يصلني شيئًا ألسأله الدار صاحب فأتيت
إيلَّ، الناس أصدق كان هو فإذا فعرفته، فالن، بن فالن قال: أبوك؟ ومن فقلت:
والقرار والنوم الطعام من ومنعه بسوار أتاك قد وتعاىل تبارك هللا إن هذا، يا له: فقلت
إليه فدفعتها منه الدراهم فأخذت الوكيل دعوت ثم يديك، بني فأقعده به جاء حتى

منزيل. إىل فاحرض الغد كان إذا وقلت:
فاستأذنت فأتيت هذا، من أظرف بيشء املؤمنني أمري أُحدِّث ما وقلت مضيت ثم
فجلست، اجلس فقال: فنهضت األعمى، إىل ادفعها قال: عليه دخلت فلما يل، فأذن عليه
وقال: ساعة، فحدَّثني ألًفا، خمسون قلت: َديْنُك؟ كم قال: نعم، قلت: َديْن؟ أعليك فقال:
أمري لك يقول وقال: ألًفا، خمسون معه بخادم فإذا منزيل، إىل فمضيت منزلك، إىل امِض
رسول وأتاني األعمى عيلَّ أبطأ الغد كان فلما منه، فقضيت قال: دينك، بها أقِض املؤمنني
يحتاج ثم دينه يقيض فقلت: أمرك يف البارحة فكرت قد فقال: فجئت يدعوني املهدي

38



منوعة نوادر

فجاءني وانرصفت، فقبضتها قال: أخرى، آالف بخمسة لك أمرت وقد أيًضا؟ القرض إىل
أبيك إحسان عىل وكافأك بكرمه تعاىل هللا رزقك قد وقلت: دينًا، ألفي إليه فدفعت األعمى

وانرصف. فأخذه مايل من آخر شيئًا أعطيته ثم إليك، املعروف إسداء عىل وكافأني
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املحبوب يفحماسن

فنن: أبي بن الحكم قال

ال��نَّ��اِس ِف��ي اْل��ُح��ْس��ُن َل��تَ��مَّ َط��رٍّا ال��نَّ��اِس ِف��ي م��َح��اِس��ِن��ِه ِم��ن ُج��ْزءًا ال��ل��ُه َق��َس��َم َل��ْو

قنرب: بن الحكم قال

َط��َل��َع��ا أَْزَراِرِه ِم��ن ال��بَ��دُر َك��أَنَّ��َم��ا

البحرتي: وقال

تَ��َغ��يَّ��ب��ا ��ا َل��مَّ ال��بَ��دِر َم��ق��اَم َوَق��اَم��ت ط��اِل��ٌع َوال��بَ��دُر ال��بَ��دِر ِب��َض��وءِ أََض��رَّت

الرومي: ابن وقال

ال��َم��نَ��اِل بُ��ع��د َوِف��ي ـ��ِن ال��ُح��ْس��ـ َف��ي ال��بَ��دِر َش��ِب��ي��َه يَ��ا



امُلطربة النوادر

الجانحة أو الطالعة كالشمس هو من

الحطيم: بن قيس قال

ِل��ُغ��روِب َك��ُدنُ��وِّه��ا أَو ال��ُح��س��ِن ف��ي ُط��ل��وِع��ه��ا ِع��ن��َد ��م��ِس ال��شَّ ِم��ث��َل َف��َرأَي��ُت

مرتحله: يصف البحرتي وقال

ِل��ألص��ي��ِل تَ��ج��نَ��ُح ال��َش��م��ِس ُدنُ��وَّ بُ��ع��ٍد ِل��َوش��ِك ال��َوداِع ِع��ن��َد َدنَ��ت

األصفهاني: بن عيل وقال

تَ��رِج��ُع ��رِق ال��شَّ إل��ى َج��اءَْت َك��َم��ا َف��َك��انَ��ْت غ��ْدَوٌة ِم��ن��ك ��َح��ى ال��ضُّ َش��ْم��ُس َخ��ج��ل��ْت َوَق��ْد

ولكثري:

َل��ه��ا َل��َق��ض��ى ��ٍق ُم��َوفَّ ِع��ن��َد ال��ُح��س��ِن ف��ي ال��ُض��ح��ى َش��م��َس َخ��اَص��َم��ت َع��زََّة أَنَّ َل��و

ولجميل:

ال��ُع��ق��ُب َل��َه��ا ك��اَن األب��ص��اُر َك��رَِّت َوإِن َوبَ��س��َط��ٌة َع��َل��ي��ِه��م األول��ى ال��نَّ��ظ��َرُة َل��ه��ا

لجماله النواظر قيد من

فراس: أبو قال

ال��ح��َدِق أَِع��نَّ��َة إَِل��يْ��ِه َق��ْس��ًرا َم��َح��اِس��نُ��ُه اق��تَ��اَدْت بَ��َدا َوإذا
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املعتز: والبن

اُه يَ��تَ��َع��دَّ َخ��ْل��ٌق َف��َل��يْ��َس اْل��َوَرى ُع��يُ��وَن َق��يَّ��َد َم��نْ��َظ��ٌر

مشتهاه الحسن أعطى من

املتنبي: قال

ق��اِس��ُم��ه ال��ُح��س��ِن ف��ي ج��اَر أَو َف��آثَ��َرُه يُ��ِح��بُّ��ُه ك��اَن ال��ُح��س��َن َك��أَنَّ َح��ب��ي��ٌب

وهب: بن محمد وقال

وَم��ح��س��ود م��ح��م��ود ِس��رب��اَل وج��ِه��ِه ع��ل��ى ال��ُح��س��ُن َخ��َل��َع ق��د

السافرة حسن

الشماخ: قال

ال��ُم��َح��بَّ��را ال��رداءَ ال��ُح��س��ِن ِم��َن أَط��اَرت

الترتية: بن يزيد وقال

وِم��ع��ص��ِم ك��فٍّ َم��ْوص��ول��ي��ن ب��أْح��س��ن وات��ق��ْت ��م��ُس ال��شَّ ُدون��ُه ق��ن��اًع��ا ف��أل��ق��ْت

بعضهم: وقال

َع��اِش��ق َك��فِّ ِم��ن َل��ونَ��ان َك��أَنَّ��ه��ا ِم��ن��ُه��َم��ا وال��ُق��ب��ُح ال��ُح��س��ُن َح��اِج��بَ��ان َل��َه��ا

45



امُلطربة النوادر

املكرسة العني

بشار: قول صفتها يف ويستحسن

َخ��ْم��َرا ِب��اْل��َع��يْ��نَ��ي��ِن َس��َق��تْ��َك إَل��يْ��َك نَ��َظ��َرْت إْن َح��ْوَراء
ِس��ْح��َرا ِف��ي��ِه ي��ن��ُف��ُث َه��اُروُت ِل��َس��اِن��َه��ا تَ��ْح��َت َوَك��أَنَّ

قوله: ينشد إنسانًا الرمة ذو وسمع

اْل��َخ��ْم��ُر تَ��ْف��َع��ُل َم��ا ِب��األْل��بَ��اِب ُف��ُع��والِن َف��َك��انَ��تَ��ا ُك��ونَ��ا ال��ل��ُه َق��اَل وََع��يْ��نَ��اِن

تعاىل. هللا بأمر ذلك فيكون «فعولني» يقول: أن ع تورَّ كأنه «فعوالن» الرمة ذو فقال

الفاترة العني

البحرتي: قال

ال��س��َق��م ِم��َن ن��اِظ��َري��ِه ف��ي ال��ذي ِج��س��م��ي ف��ي َوَك��أَنَّ

وله:

ُف��ت��وِر ِم��ن ُم��س��تَ��ْج��َل��ٍب ُف��ت��وٍن ِم��ن ال��َغ��ري��ِر ال��َغ��َزاِل َه��ذا ِب��َع��ي��ن��ي م��ا

الرشيد: ولهارون

ال��نَّ��ْص��ُل ِه ِب��َح��دِّ يَ��ن��اُل ال َم��ا ُم��ْق��َل��ِت��ه��ا ِب��َح��دِّ ِم��نْ��َك َوت��ن��اُل

تمام: وألبي

ال��ُع��ي��وُن ال��ُق��ل��وِب َع��ل��ى َس��لَّ��َط��ت��ه��ا َم��ن��اي��ا ال��ِع��ب��اِد ِف��ي ِل��لَّ��ِه إِنَّ
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املرصي: جعفر وقال

َش��اِط��َرا ِس��كِّ��ي��نً��ا اْل��َع��يْ��ِن ب��ِت��ْل��َك نَ��َظ��َرْت َف��َك��أَنَّ��َم��ا نَ��ْظ��َرًة إَِل��يْ��َه��ا نَ��َظ��ْرُت

الساحرة العني

كشاجم: قال

َم��َح��اِج��ِره ب��ي��ن ه��اُروَت وُم��َق��لِّ��بً��ا ُح��س��ِن��ِه ف��ي ُم��تَ��َف��رًِّدا ي��ا ب��ال��ل��ِه

الصاحب: وقال

ِج��ْف��ِن��ِه َح��دِّ ِف��ي ��ْح��ُر ال��سِّ َك��ي��َف تَ��َع��لَّ��َم َع��ي��ِن��ِه َف��تْ��َر َرأَى َه��اُروتً��ا أَنَّ َوَل��ْو

الكحالء العني

القدوس: عبد بن صالح قال

َك��ْح��ل ِب��ال ك��ح��ٍل ِم��ن َف��َغ��نَ��ي��َن أع��يُ��ِن��ه��ا ج��ف��ون ال��َج��م��ال ��ل َك��حَّ

وقال:

ُك��ح��ِل ِم��ن ال��م��الَح��ِة غ��ي��ُر ِب��ِه��َم��ا َوَم��ا ب��أَث��م��ٍد م��ْك��ُح��وَل��ت��ان َك��أنَّ��ُه��َم��ا

الثغر

القبيح. الوجه يُحيلِّ الحسن الثغر قيل:
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البحرتي: قال

أَق��اح أو بَ��َرٍد أو ��ٍد ُم��ن��ضَّ لُ��ؤلُ��ٍؤ َع��ن يَ��ب��ِس��ُم َك��أنَّ��َم��ا

وله:

ُج��ل��نَ��ار أْو أق��ُح��َوان ِم��ن ِش��ئ��َت َم��ا ِه َخ��دِّ َوِم��ْن ث��غ��ِرِه ِم��ن َل��َك

الجيد

عيل: أبو قال الجيد ويف

َوأَظ��َل��َم��ا أََض��اءَ ثَ��نَ��ايَ��اَه��ا ُغ��روُب ب��َط��رِف��ِه إل��ي��َه��ا ال��رَّاِن��ي اج��تَ��َل��ى َم��ا إِذَا

األسنان

البحرتي: قال

ُدرٍّ َع��ْن ي��ض��َح��ُك َك��ال��بَ��دِر َم��ب��َس��ٌم َل��َه��ا

الزاهر: وقال

ُم��ْرَج��ان َداالِت َع��َل��ى ُدرٍّ ن��ون��اُت
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الفم طيب

املتنبي: قال

َوال��ُم��ب��تَ��س��ِم ال��م��ق��بَ��ِل َل��ِذي��ذُ ال��ثَّ��نَ��ايَ��ا ب��َردِّ َم��ع��ُس��وٌل َوأَْش��نَ��ُب

ويقال:
الشباب. برد من أعجب وجسمها الرشاب برد من أعذب فمها

يذقه لم أنه رغم فم طيب ذكر من

قال: النابغة ذكر من أول

ال��ص��دى ال��َع��َط��ش ِم��َن بَ��ِري��َق��ِت��ه��ا يَ��ش��ِف��ي أَنَّ��ُه أذْق��ُه َوَل��ْم ال��ه��َم��ام َزَع��َم

ولبشار:

ال��َم��س��اوي��ِك أَط��راِف َش��ه��اَدَة إِال ُم��خ��تَ��بَ��ٍر َغ��ي��ر ري��ًق��ا ال��ن��اِس أط��ي��َب يَ��ا

مًعا املبتسم وحسن الفم طيب

الرومي: ابن قال

ال��بَ��ْح��ِر ل��ؤل��ؤ ��ب��ت ح��صَّ َخ��م��ٍر يَ��نَ��اب��ي��ُع َك��أَنَّ��َه��ا ِع��ذابً��ا أف��واًه��ا وق��بَّ��ل��ُت

وقال:

ال��َم��َض��اِح��ِك َوِم��ي��ِض ِف��ي ال��َغ��ي��اَرى ُع��ي��وُن ��ِن��ي تَ��ْس��تَ��ِش��فَّ أْن ال��ظُّ��لُ��َم��اِت ِف��ي أَُح��اِذُر
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وقال:

اب��ت��َس��اُم��َه��ا ال��بُ��يُ��وِت بَ��ع��ِض ِف��ي الَح إِذَا َوبَ��ي��ن��َه��ا بَ��ي��ِن��ي ال��بَ��ْرِق اب��ت��َس��اَم َك��أنَّ

وملسلم:

��َم��ا َف��تَ��بَ��سَّ َص��ي��ِف��يَّ��ٌة م��ْزن��ٌة َل��ُه ��َم��ت تَ��ب��سَّ األَق��اِح��ي م��ثْ��ِل ع��ن ��َم تَ��ب��سَّ

وقال:

يَ��ن��ت��ِش��ُر ال��َح��ِدي��ِث ِف��ي ث��غ��ِرَه��ا ِم��ن ��َم��ت تَ��بَ��سَّ ِه��َي إذَا ُدرٍّا َك��أَنَّ

والكالم الحديث الحسن

البحرتي: قال

َوالِق��ُط��ه ُح��س��نً��ا ال��ُدرُّ رائ��ي ��َب تَ��َع��جَّ َل��ن��ا َم��وِع��ٌد َوال��ن��ق��ا ال��تَ��َق��ي��ن��ا ��ا َوَل��مَّ
تُ��س��اِق��ُط��ه ال��َح��دي��ِث ِع��ن��َد لُ��ؤلُ��ٍؤ َوِم��ن اب��ِت��س��اِم��ه��ا ِع��ن��َد تَ��ج��ل��وُه لُ��ؤلُ��ٍؤ َف��ِم��ن

اِب. َ الرشَّ ُسكُر حديثها كأن برد: بن بشار وقال
الرومي: ابن وقال

ت��وج��ز ل��م أن��ه��ا ُث ال��م��ح��دَّ ودَّ أوج��زت ه��ي وإن يُ��م��َل��ل ل��م ط��ال إْن

النساء أحسن

أحسن؟ النساء أي ألعرابي: قيل
وارد. وشعرها بارد فمها الشعر، الوافرة الثغر عن املفرتة الحسنة فقال:
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مًعا والوجه الشعر وصف

النطاح: بن بكر قال

أَس��َح��ُم َل��يْ��ٌل َوُه��َو ِف��ي��ِه َوتَ��ِغ��ي��ُب َف��ْرَع��َه��ا َق��ي��اٍم ِم��ن تَ��ْس��َح��ُب بَ��يْ��َض��اءُ
ُم��ْظ��ِل��ُم َع��َل��يْ��َه��ا َل��يْ��ٌل َوَك��أَنَّ��ُه َس��اِط��ٌع نَ��َه��اٌر ِف��ي��ِه َوَك��أَنَّ��َه��ا

املوسوس: ماني وقال

��ِق ال��رُّمَّ ال��ُوش��اِة ِم��َن ال��ُع��ي��وِن َخ��وَف ِل��تُ��ِظ��لَّ��ن��ي َش��ع��ِره��ا َغ��َداِئ��َر نَ��َش��َرت
ُم��ط��بَ��ِق َل��ي��ٍل تَ��ح��َت ب��ات��ا ُص��ب��ح��اِن َوَك��أَنَّ��ِن��ي َوَك��أَنَّ��َه��ا َف��َك��أَنَّ��ُه

النمري: منصور وقال

َواْل��بُ��ُدور األِه��لَّ��ِة َع��َل��ى ِم اْل��ُك��ُرو َع��نَ��اِق��ي��ُد َوَدنَ��ْت

السوالف

الرومي: ابن قال

َس��رَّنِ��ي َوَل��ِك��ْن َع��نِّ��ي إِْع��َراُض��ُه أََس��اءَِن��ي
َح��َس��ِن َش��يءٍ ُك��لِّ ِم��ن ِع��َوٌض َس��اِل��َف��تَ��اُه

وللصنوبري:

وََع��يْ��ن��اَه��ا ِج��ي��ُدَه��ا َول��ل��رََّش��ا َوَق��اَم��تُ��َه��ا أَْع��َط��اُف��َه��ا ل��ل��ُغ��ص��ِن
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دغ الصَّ

املعتز: ابن قال

يُ��بَ��ال��ي َوَم��ا يَ��ِرقُّ َم��ا َخ��ِل��يَّ َدَالٍل ِب��ِذي بُ��ِل��ي��ُت تَ��َرنِ��ي أََل��ْم
ب��خ��ال ُم��ْع��َج��َم��ٌة ��دِْغ ال��صَّ َونُ��وُن َج��ن��يٌّ َوْرٌد ِه َخ��دِّ غ��َالَل��ُة

الجن: ديك وقال

أَِل��َف��ا بَ��ْع��ِدَه��ا ِم��ن َك��اِت��بُ��َه��ا َواْخ��تَ��طَّ وْج��نَ��ِت��ِه َف��ْوَق أُِدي��َرْت َق��اًف��ا َك��أَنَّ

وللصنوبري:

َوح��ُده َوُه��و َس��ال��م��تُ��ه ِل��م��اذَا ال��ص��دِغ ع��ق��رُب
َخ��دَّه تَ��ل��دَُغ َال ث��م ج��م��ي��ًع��ا ال��نَّ��اَس ت��ل��دَُغ

العذار

العميد: بن الفضل أبو قال

ال��تَّ��َل��ف َألس��بَ��اِب ال��َق��ل��َب َع��رََّض َق��َم��ر َع��ذَاَرى ِم��ن ُع��ذَيْ��ِريٍّ ِم��ْن
َف��َوَق��ْف َع��َل��يْ��ِه َج��اَر أَنَّ��ُه َع��اَج��َل��ُه ال��ِذي ��ْع��ُر ال��شَّ َع��ِل��َم

بعضهم: وقال

َع��اٍج َع��َل��ى يَ��دبُّ نَ��ْم��ًال َوْج��ِه��ِه َع��َل��ى ب��َخ��دِّه ال��ع��ذَاُر َالَح َوَق��د َرأي��ُت

52



املحبوب محاسن يف

واألنامل الكف حسن

النابغة: قال

يُ��ع��َق��ِد ال��ل��ط��اَف��ِة ِم��َن يَ��ك��اُد َع��نَ��ٌم بَ��ن��انَ��ُه َك��أَنَّ َرخ��ٍص ��ٍب ِب��ُم��َخ��ضَّ

املغرت: والبن

ُع��نَّ��اب��ا ال��ُح��س��ِن ِل��ُج��ن��اِة راَح��ِت��ِه أَغ��ص��اُن أَث��َم��َرت

لينها. من تعِقُد أطَراُفها آخر: وقال

املخضبة البنان

الرومي: ابن قال

ال��لَّ��ي��ُل َف��َق��م��َع��َه��ا َم��ْخ��ُض��وبً��ا ال��لَّ��ي��ِل َع��َل��ى بَ��نَ��انَ��َه��ا أَب��َدْت ��م��َس ال��شَّ َك��أَنَّ َوَك��فٌّ

القامة طول

بشار: قال

ال��ج��َم��اِن ِق��َط��ُع َح��ِدي��ثَ��َه��ا َك��أنَّ م��ع��ٍد ِم��ن ال��َم��َداِم��ُع َوَح��ْوَراءُ
َخ��ي��ُزراِن ِم��ن ِع��ظ��اَم��ه��ا َك��أَنَّ تَ��ثَ��نَّ��ت ِل��َم��ش��يَ��ِت��ه��ا ق��اَم��ت إِذا

وآلخر:

تَ��ْح��ِري��ُف اْل��ِك��تَ��اِب ِف��ي َل��ُه َل��ي��َس أَِل��ٌف اْع��ِت��َداِل��ِه ِف��ي َك��أنَّ��ُه
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الخرص دقة

الرومي: ابن قال

َوُج��وَع��ا ً َظ��َم��أ َض��م��ِرِه ِم��ن ِب��َخ��ْص��ِرِه َك��أنَّ َظ��ب��ٌي

آخر: وقال

ال��وَش��اَح��ي��ِن أث��ن��اءَ َص��ِغ��ي��ٌر ال��َح��َش��ى َه��ِض��ي��ُم ال��َخ��ْص��ِر ��ُر ُم��َخ��صَّ

الرفاء: الرسي وقال

َوَف��اِئ��ه َع��ْق��ُد ال��خ��ص��ِر َع��ْق��َد ف��ك��أنَّ وع��ه��وُده خ��ص��ِره م��ع��اِق��ُد َض��ُع��َف��ْت

وللمتنبي:

ِن��ط��اق��ا َح��َدِق ِم��ن َع��َل��ي��ِه َك��أَنَّ ف��ي��ِه األب��ص��اُر تَ��ث��بُ��ُت َوَخ��ص��ٌر

الرفاء: وللرسي

ِن��ط��اُق ال��نِّ��َط��اِق ُدوَن ل��ه َف��ُه��نَّ ِب��َخ��ْص��ِره ال��ع��اش��ق��ي��َن ع��ي��وُن أح��اَط��ْت

عباس: وقال

ال��ج��وُع أَب��ك��اُه��م��ا وإِنَّ��م��ا يُ��ش��َك��ي��ا َوَل��م وش��اح��اه��ا بَ��ك��ى

املتنبي: وقال

ثَ��ِم��ُل َط��رِف��َه��ا َخ��م��ِر ِم��ن َس��ك��ران ان��َف��َل��ت��ت إِذَا ِق��دَُّه��ا َك��أَنَّ��َم��ا
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الرائحة طيب

فقال: امرأة رجل وَصَف
األشجار. يف يبتسم ونور األسحار يف يبتسم كنور إنها

القيس: امرؤ قال

تَ��ط��ي��ُب ل��م َوإن ِط��ي��بً��ا َوج��َدتُّ َط��اِرًق��ا ِج��ئ��ُت ُك��لَّ��َم��ا تَ��َريَ��اِن��ي أََل��ْم

العباس: وقال

ِب��أخ��بَ��اري يَ��أِت��ي��ُه��م ال��َوْرُد َوال��َع��ن��بَ��ُر َس��ِل��ُم��وا َال ِب��ال��َواِش��ي��َن أَْص��نَ��ُع َف��َك��ي��َف

وللنوبجي:

َك��تَ��َم��ْت َم��ا ال��طَّ��ي��ُب أَذَاَع ِزيَ��اَرتَ��َه��ا َك��تَ��َم��ْت إِذَا
نَ��َط��َق��ْت َوَال َك��انَ��ْت َال ال��َواِش��ي��َن أل��ُس��َن َف��أن��َط��َق

امليش يف الثني

مقبل: ابن قال

يَ��بْ��ري��نَ��ا ِع��ي��َداَن ُض��ًح��ى ال��َج��نُ��وِب َه��زَّ ��َم��ًة ُم��نَ��عَّ أوص��اًال ِل��ْل��َم��ْش��ِي يَ��ْه��ُزْزَن
ِح��ي��نَ��ا ال��ثَّ��َرى َويَ��نْ��َه��اُه ِح��ي��نً��ا ِي��نْ��َه��اُل َج��َواِن��بُ��ُه َم��اَل��ْت ال��نَّ��َق��ا َه��يْ��َل يَ��ْم��ِش��ي��َن

البحرتي:

َوُق��دوِد ِب��ِه ُق��ض��ب��اٍن أَع��ط��اُف تَ��َش��ابَ��َه��ت األراِك ِب��ذي َم��َش��ي��َن ��ا َل��مَّ
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ود السُّ تفضيل

َس��َواِدي ِرقَّ ��َواِد ِب��ال��سَّ َم��ل��ك��ْت َس��ْع��ِدي يَ��ك��ألُ َوال��ل��ِه َس��ْع��ِدي إِنَّ
َوُف��ؤاِدي نَ��اِظ��ِري َف��ِه��َي َوِب��َه��ا َق��ْل��ِب��ي َوَح��بَّ��َة ُم��ْق��َل��ِت��ي أَْش��بَ��َه��ْت

سوداء: يف الرومي ابن وقال

َف��َل��ِق َع��ن ُدَج��اُه تَ��َف��رَّى َل��يْ��ٌل يُ��ْض��ِح��ُك��َه��ا َوال��م��َزاُح َك��أَنَّ��َه��ا

حارضفأرسف املوسوي الحسن وأبو السوداء وصف يف الرومي ابن قصيدة وذكرت
بديهة: الحسن أبو فقال مدحها يف بعضهم

ِم��ن��ُك��َم��ا اْل��َق��ْل��ِب ِم��ن َع��زَّ َم��ْن أدِر َف��َل��ْم َش��ب��ُه��ُه ُك��ن��َت إذْ ال��َع��ي��ِن َس��َواَد َس��َك��ن��َت
تَ��ْوأَم��ا َوال��َق��ل��ِب ال��َع��ي��ِن ِف��ي َرأي��تُ��ُك��َم��ا َألَنَّ��ِن��ي ��َواِد ال��سَّ َل��وَن يَ��ا أُِح��بُّ��ِك

الجمال من مجموعة أوصاف

اها. خدَّ وسال ثدياها ونهد اها كفَّ لطفت التي فقال: أحسن امرأة أي ألعرابي: قيل
ريحان وقضيب بان غصن يف ُركِّب قد وتمامه سعده ليلة البدر وجهه كأن ويقال:
الهواء من أرق الذراعني مسبل الخدين أسيل الحاجبني مقرون العينني أدعج القد أهيف
ال األنوار، رسابيل من وأبهى استنار، إذا النهار من وأضوأ الدمى من وأحسن واملاء
فمه وكأن حسام، وحد در قصبة أنفه كأن الفهم، نعته يبلغ وال الوهم بوصفه يجري
دقيق القلب لني األنامل سبط قانص، لرؤية أتلع قد ظبي جيد جيده وكأن خاتم، حلقة
إليه قلب ولكل حظ فيه له حسن فكل قلب، كل من ُخِلق كأنما الشمائل، حلو الخرص

ميل.
وطرفها ساحر ولسانها الورد كجني وخدها البدر كضوء وجهها جارية: وصف ويف
الليل دجى يجلو النظيم كالؤلؤ ثغرها الغلة، ينقع ونطقها اللوعة يهيج ضمها فاتر
وال مجالسها النعيم صنوف يستجمع املفتق، كاملسك ختامه املعتق كالراح ريحها البهيم،

56



املحبوب محاسن يف

ومعصمها طلعة ساعدها كأن الجفون مريضة الحدقة صبيحة مالكها، فاته ما عىل يأىس
زجاج. من وبرشتها ساج من نحرها وكأن فضة، مداري وأصابعها جمار

كفاها ولطف ثدياها ونهد خداها وسهل ثناياها عذب امرأة: وصف يف أعرابي وقال
ومناها. النفس هي ساعداها ونعم

وللمتنبي:

ِل��نَ��اِش��ِق َوِم��س��ٌك ألبْ��َداٍن َوُس��ق��ٌم ِل��نَ��اِظ��ٍر َوَش��ْم��ٌس ألْج��َف��اٍن ُس��َه��اٌد

الحسان. عليه تكون أن يحب ما
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رباعيات

والحدقة. العني وأشفار والحاجبان الرأس شعر سود: أشياء أربعة املرأة يف يكون أن يجب
والساق. واألسنان العني وبياض اللون بيض: وأربعة
واللثة. والوجنتان والشفتان اللسان حمر: وأربعة
والعرقوب. والساعد والعنق الرأس مدورة: وأربعة

والساقان. والذراعان واألصابع الظهر طوال: وأربعة
والوركان. والصدر والعني الجبهة واسعة: وأربعة

واألصابع. والشفتان واألنف الحاجبان دقيقة: وأربعة





الثالث القسم





عر يفوصفالشَّ

الريض: الرشيف قال

ال��َوس��م��ي ِل أَوَّ َع��ن ال��َروِض ِط��ف��ُل اف��تَ��َر َك��َم��ا ط��ل��َق��ًة ِع��ذاِرَي ِف��ي َش��َع��راٍت َرأَت
َوال��ِح��ل��ِم ال��ِس��ي��اَدِة نَ��ب��ُت َوَل��ِك��نَّ��ُه ِب��ع��اِرض��ي س��اَل ال��ش��ع��ُر م��ا َل��ه��ا َف��ُق��ل��ُت
ال��نَّ��ج��م بَ��ه��َج��ِة ِم��ن ال��َظ��ل��م��اءِ تُ��ن��َق��ُص َوَم��ا َوبَ��ه��َج��ًة ِض��ي��اءً َوج��ه��ي ِب��ِه يَ��ِزي��ُد

البياض واختالط الشيب ظهور

الفرزدق: قال

نَ��َه��اُر ِب��َج��اِن��بَ��ي��ِه يَ��ِص��ي��ُح َل��يْ��ٌل َك��أنَّ��ُه ��َواِد ال��سَّ ِف��ي ي��ن��َه��ُض وال��ش��ي��ُب

أُفوال. للظَالم أحدث كالصبح الطائي: وقال
الرومي: ابن وقال

وزن��ُج روم ِج��ي��الن رأس��ي ح��لَّ ودْع��ُج ب��ي��ٌض ال��رأس ف��ي ش��ع��راٌت
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أوانه قبل شاب من

نواس: أبو قال

ِب��رأس��ي ال��نُ��زوِل ف��ي ُع��ذًرا ِل��ل��ش��ي��ِب أَِج��د َل��م ِه��َي َك��م ِس��ِن��يَّ َع��َددُت َوإِذا

كشاجم:

ِم��نِّ��ي نَ��اَل ِف��ي��َم��ا َع��ل��ي��ِه َع��ت��ب��ُت َوس��نِّ��ي َش��يْ��ِب��ي ِف��ي َف��كَّ��ْرُت إِذَا

وقال:

يَ��ل��ث��ُم األَواِن َق��ب��ِل ِم��ن ��ي��ُب َف��ال��شَّ ��ب��ا ال��صِّ َع��ن س��ف��رُت يُ��م��ِك��نُ��ِن��ي َك��اَن َل��ْو
يَ��ع��ِص��ُم َس��واًدا َوَال يُ��م��ي��ُت َش��ي��بً��ا أََرى َف��َال ال��َح��اِدثَ��اِت َرأي��ُت َوَل��َق��د

وقال:

ال��ك��ه��ول ف��ي ن��ع��ده ف��ع��دون��ا غ��الًم��ا ب��ال��ع��ش��يُّ رأي��ن��اه ق��د

املوسوي: وقال

أَْس��ُه��ُم ال��َق��ل��ِب ِف��ي وه��َي َش��بَ��اِب��ي َظ��َل��م��َن أَن��ُج��ُم ِم��ن��ُه َع��اِرِض��ي ِف��ي وََع��اَرَض��ِن��ي

والشدائد الوقائع من شاب من

رجاء: بن الحسن قال

ك��ب��ِره م��ن ال��م��ْرءُ يَ��ِش��ي��ُب َال َك��َرٍم َف��ِم��ن َرأِس��ي ي��ش��ب أَن
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الريض: الرشيف وقال

َس��َواِديَ��ا َغ��طَّ��ى ال��دَّه��ِر ُح��ُروِب ُغ��بَ��اُر َوإنَّ��َم��ا ��ِن��ي��ِن ال��سِّ ُط��وِل ِم��ْن ِش��ب��ُت َوَم��ا

الصبا أيام يف تعاطاه ما لتعاطي املتذمم

فسادي. يصلح ولم حصادي حان الواسطي: قال
البحرتي: وقال

َم��راِح��ال ال��َش��ب��اَب ُج��زُت َوَق��د َس��ف��اًه��ا ال��ِص��ب��ا إِل��ى َف��اِل��تَ��َف��تُّ ِح��ل��م��ي َوأَض��َل��ل��ُت

الرستمي: سعيد وألبي

��بَ��ا ل��ل��صِّ َوَم��ا ِل��ل��َم��ِش��ي��ِب َوَم��ا يَ��ط��ربَ��ا أن ��ي��ِب ال��شَّ ِب��ِذي َق��ِب��ي��ٌح
س��بَ��ا أَي��ِدي ال��لَّ��ْه��ُو ِب��َه��ا َوأَْوَدى ُس��َدى َض��اَع��ْت َخ��ْم��ِس��ي��َن بَ��ع��ِد أَِم��ن
األش��يَ��بَ��ا ال��َع��اِرُض َش��اَم��ْت َوَق��ْد َداِئ��ًم��ا َم��ا ال��دِّ ب��ُروُق تَ��ِش��ي��ُم
األش��نَ��بَ��ا ال��َع��اِرض َق��ابَ��ل إِذَا أَْش��يَ��ِب َع��اِرٍض ِب��ِذي َوأَْق��ِب��ح
ت��ْغ��ربَ��ا أن ��م��ُس ال��شَّ َك��اَدت َف��َق��د ِب��ِه بَ��ادر وال��لَّ��ي��ُل َوأَْه��َل��ك

فأنشدته: الشعر أظهر هل أستنصحه جميًال أتيت كثري: قال

َوح��دي َم��غ��ان��ي��ِم��ه��ا ف��ي تَ��َرك��ان��ي َوَق��د َف��أَص��بَ��ح��ا ال��َش��ب��اِب ِخ��دَن ال��ِص��ب��ا َوك��اَن

الناس. أشعر أنت حسبك، فقال:
طيفور: بن أحمد وقال

َم��ن��ِزِل ِب��أَك��َرِم ال��ت��ق��وى ِم��َن نَ��َزل��ُت ال��ص��ب��ا َونَ��ى م��ا إِذَا َح��تَّ��ى ��ب��ا ال��صِّ َرِك��ب��ُت
ِل َوال��ت��َغ��زُّ ��ب��ا ال��صِّ بَ��ي��َن ال��َف��ت��ى َوُدن��ي��ا َوال��نُّ��ه��ى ��ِك ال��ت��نَ��سُّ بَ��ي��َن ال��َف��ت��ى َودي��ُن
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امُلطربة النوادر

ماللة لغري التصابي ترك أنه زعم فيمن

البحرتي: قال

ُم��ق��ِص��ُر أَنِّ��ي ال��واش��وَن ��َم َوتَ��َوهَّ بَ��ط��اَل��ت��ي بَ��ع��ُض ج��انَ��ب��ُت َوإِن إِنِّ��ي
األح��َم��ُر ال��ُخ��دوِد َورُد َويَ��روُق��ن��ي ال��ُم��ج��تَ��ل��ى ال��ُع��ي��وِن ِس��ح��ُر َل��يَ��ش��وُق��ن��ي

شيبه هجوم قبل الصبا تارك

البحرتي: قال

ال��َع��ن��اق��ي��ِد م��اءِ َع��ن ال��م��اءِ إِل��ى نَ��ف��س��ي َس��َك��نَ��ت َق��د َوال��َص��ه��ب��اءَ ال��ِح��ل��َم أَج��َم��ُع ال
َم��خ��ض��وِد َغ��ي��َر َوُغ��ص��ن��ي َص��َح��وُت َل��ِك��ن ِك��بَ��ٌر َوال َع��ن��ه��ا َف��نَ��ٌد يَ��ن��َه��ن��ي َل��م

والعفة بالوقار الشيب مدح

ولباس العفة ومقدمة الهدى وثمرة الحنكة بزهرة مرحبًا فقال: شيبه حكيم تأمل
التقوى.

هذا؟ ما رب، يا قال: بعارضيه الشيب بدأ ملا السالم) (عليه إبراهيم أن وروي
وقار. قال:

وقاًرا. زدني رب يا قال:
مر يفيده وحلم واأليام، الليايل تعاقب يورثه نور الشيب فقال: بالشيب حكيم وُعريِّ

دعبل: قال الدهر، وميض العمر مدة تلبسه ووقار واألعوام، الشهور

ِج ال��ُم��تَ��َح��رِّ َوِح��ل��يَ��ُة ال��َع��ف��ي��ِف ِس��َم��ُة َف��ِإنَّ��ُه ِب��ال��َم��ش��ي��ِب وس��ه��ًال أَه��ًال
ال��َم��ن��َه��ِج َواِِق��ت��ص��اَد ال��غ��وايَ��ِة َرف��َض َف��َق��َري��تُ��ُه ال��نُّ��ه��ى ِب��ي أََح��لَّ َض��ي��ٌف
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عر الشَّ وصف يف

املشيب عن النساء ازورار

الرومي: ابن قال:

أع��ذَُر َف��ال��ِب��ي��ُض ال��ش��ي��ُب ع��ن��َك ب��ع��ي��نَ��ي��َك نَ��بَ��ا َف��إن َوان��ُظ��ْر ال��م��ْرآَة َط��ْرَف��َك أَِع��ْر
أْج��َدُر ��نَ��اءِة ِب��ال��شَّ س��َواُه َف��َع��ي��ُن نَ��ْف��ِس��ِه وج��َه ال��َف��تَ��ى ع��ي��ُن َش��ِن��ئَ��ت إذا

املعتز: ابن وقال

ال��َك��َواِع��ُب ال��ِب��ي��ُض يُ��ِح��بُّ��ِن��ي َف��َك��ي��َف َم��ِش��ي��ِب��ي ِف��ي نَ��ْف��ِس��ي أَب��َغ��ض��تُّ َل��َق��ْد

بقوله: املشيب عن النساء رغبة يف قال من كل املعتز ابن سبق قد الصاحب: وقال

تَ��ْف��َع��ِل��ي ب��أال يَ��غ��ِم��ُزه��ا َوال��َش��ي��ُب ب��تَ��ذَلُّ��ِل َوْص��َل��َه��ا أط��لُ��ُب َف��َظ��ل��ل��ُت

والبقاء الوفاء بقلة الشباب ذم

بعضهم: قال

تَ��َولَّ��ى َغ��َداة ح��ف��ِظ��ِه َوِف��ي ال��ل��ِه ��ِة ِدعَّ ِف��ي ��بَ��اِب َل��ل��شَّ أَُق��ل َل��ْم
َوَولَّ��ى ِب��ال��ذُّنُ��وِب ��ُح��َف ال��صُّ َس��وََّد َق��ِل��ي��ًال أَق��اَم َزاَرنِ��ي َزاِئ��ٌر

الفقيه: منصور وقال

يَ��دَُع ال��ت��ي ِذْك��َراُه َح��الَوَة أب��َق��ى َوَم��ا ��بَ��اِب ال��شَّ أَيَّ��اِم أق��َص��َر َك��اَن َم��ا
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امُلطربة النوادر

له والدعاء عوده تمني

العتاهية: أبو قال

ال��َم��ِش��ي��ُب َف��َع��َل ِب��َم��ا َف��أَْخ��ِب��رُه يَ��ْوًم��ا يَ��ُع��وُد ��بَ��اَب ال��شَّ َل��يْ��َت أََال

النمريي: وقال

ال��ص��بَ��ا أيَّ��اَم َل��َوَددُت ال��ُم��نَ��ى أُع��َط��ى َل��ْو وال��ل��ِه
ِل��ل��دَُّم��ى َوُم��َداَع��بَ��اٍت ل��ي ُك��نَّ َوُم��َع��اِت��بَ��اٍت

68



الرابع القسم





العزل يف

املتنبي: قال

ب��ي يُ��غ��ري ��ب��ِح ال��صُّ َوبَ��ي��اُض َوأَن��ثَ��ن��ي ِل��ي يَ��ش��َف��ُع ال��َل��ي��ِل َوَس��واُد أَزوُرُه��م

املعتز: ابن وقال

َح��ذَِر َوِم��ن َخ��وٍف ِم��ن ال��َخ��ط��َو يَ��س��تَ��ع��ِج��ُل ُم��س��تَ��ِت��ًرا ال��َل��ي��ِل َق��م��ي��ِص ف��ي َوج��اءَن��ي
األثَ��ِر َع��ل��ى أَذيَ��ال��ي َوأَس��َح��ُب ذُالٍّ َل��ُه ال��َط��ري��ِق ف��ي َخ��دِّي أَف��ِرُش َف��ُق��م��ُت
ال��ُظ��ُف��ِر ِم��َن ُق��دَّت َق��د ال��ُق��الَم��ِة ِم��ث��َل يَ��ف��َض��ُح��ن��ا ك��اَد ِه��الٍل َض��وءُ َوالَح
ال��َخ��بَ��ِر َع��ِن تَ��س��أَل َوال َخ��ي��ًرا َف��ُظ��نَّ أَذُك��ُرُه َل��س��ُت ِم��َم��ا ك��اَن َم��ا َف��َك��اَن

النرصاني: سعيد وقال

ن��ذُوِري َق��َض��ي��ُت َوَف��ى َم��ا َف��ِإذَا َل��يْ��ًال ِب��ال��زِّي��اَرِة ال��بَ��دُر َوَع��َد
ال��ُم��ِن��ي��ِر ال��نَّ��َه��اِر بَ��ْه��َج��ِة َع��َل��ى ال��لَّ��ي��َل تُ��ْؤثِ��ُر َولِ��َم َس��يِّ��ِدي يَ��ا ُق��ل��ُت
ال��ب��ُدوِر ُط��لُ��وِع ِف��ي ال��رَّْس��ُم َه��َك��ذَا َرْس��ِم��ي تَ��ْغ��ِي��ي��َر أَْس��تَ��ِط��ي��ُع َال َق��اَل



امُلطربة النوادر

زورته عند واشيًا والحيل الطيب صار من

البحرتي: قال

ط��ي��بَ��ا ال��َح��زِن أَب��َرُق ِل��َزوَرتِ��ه��ا َف��اك��تَ��س��ى َع��َج��ٍل َع��ل��ى َوزاَرت
َرق��ي��بَ��ا َع��َل��ي��ه��ا ال��ُح��ِل��يِّ َوَج��رُس َواِش��يً��ا ِب��ه��ا ال��َع��ب��ي��ُر َف��ك��اَن

العباس: وقال

َم��ج��م��وُع ��م��َل ال��شَّ أَّن تَ��َودُّ َم��رع��وبَ��ٌة َوه��َي تَ��ثَ��نَّ��ى َق��اَم��ت
ال��ج��وُع أَب��ك��اُه��م��ا َوإِنَّ��م��ا يُ��ش��َك��ي��ا َوَل��م ُوش��اح��اه��ا بَ��َك��ى
َم��رج��وُع ِل��ل��َم��وِع��ِد َوص��اَر أَه��ِل��ه��ا ِم��ن ال��ه��ادوَن َف��ان��تَ��بَ��َه

املحبوب امتناع

أدهم: أبو قال

َك��اْل��ُم��ْح��تَ��ِش��ِم أَْل��َف��يْ��تُ��ُه ُم��َع��ذِِّب��ي َرأَي��ُت ��ا َل��مَّ
��ق��ِم ال��سُّ ِم��َن ��ِق��ي��َم ال��سَّ تَ��ْش��ِف��ي َزْوَرًة ِم��ن��ُه َط��َل��بْ��ُت
ال��ِح��َك��ِم يُ��ْؤتَ��ى بَ��ي��ِت��ِه ِف��ي ِل��ي َوَق��اَل َع��َل��يَّ َف��أَبَ��ى

صديقه به يزور أن رفيقه سأل من

سعد: بن عوف قال

َق��ْص��دا ألرِض��ك��م��ا ه��ن��ٌد تَ��ُك��ْن ل��م وإن ف��ي��ُك��َم��ا ال��ل��ُه بَ��ارَك ع��وج��ا َخ��ل��ي��ل��يَّ
َع��م��ًدا ل��ن��ل��َق��اُك��م ُج��زن��ا ول��ك��نَّ��ن��ا أج��اَزن��ا ��الُل ال��ضَّ َل��ي��َس ل��ه��ا وق��وَال
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العزل يف

نصيب: وقال

ال��َق��ْل��ُب َم��ل��َك َف��َم��ا ت��م��ِل��ي��ِن��ا إْن َوُق��ل ال��رَّْك��َب يَ��ْظ��َع��َن أن َق��بْ��َل أَْل��ِم��ْم ِب��َزيْ��نَ��َب

وذمه النظر كثرة عن النهي

أَبَْصاِرِهْم﴾. ِمْن وا يَُغضُّ لِّْلُمْؤِمِننَي ﴿ُقل تعاىل: هللا قال
اآلخرة». وليست األوىل لك فإنما النظرة، النظرة تتبع «ال ملسو هيلع هللا ىلص: النبي وقال

حرساته». دامت لحظاته كثرت «من وقيل:

الخواطر» فضول من املناظرة «فضول

فغطت قمر، فلقة كأنها جارية فرأيت بحي، فمررت ا، حاجٍّ خرجت الفيض: أبو قال
فقالت: وجهك، برؤية فمتعينا أجر وفينا سفر أنا هللا، يرحمك فقلت: وجهها،

اْل��َم��نَ��اِظ��ر أَتْ��َع��بَ��تْ��َك يَ��ْوًم��ا ِل��َق��ْل��ِب��َك َراِئ��ًدا َط��رَف��َك أَْرَس��ل��َت َم��تَ��ى َوُك��ن��َت
َص��اِب��ر أَن��َت بَ��ْع��ِض��ِه َع��ن َوَال َع��َل��ي��ِه َق��اِدر أن��َت ُك��لُّ��ُه َال ال��ِذي َرأَيْ��َت

ما نمري، بني يا فقالت: النظر، لها فأداموا نمري، بني من بجماعة أعرابية ومرت
الشاعر: بقول وال أَبَْصاِرِهْم﴾ ِمْن وا يَُغضُّ لِّْلُمْؤِمِننَي ﴿ُقل هللا: بقول فعلتم

ِك��َالبَ��ا َوَال بَ��َل��ْغ��َت َس��ْع��ًدا َف��َال نُ��َم��يْ��ٌر ِم��ن إِنَّ��َك ال��طَّ��ْرَف َف��ُغ��ضَّ

حياء. فأطرقوا
األحنف: بن العباس أبو وقال

ال��دَّْه��ِر آِخ��َر ُش��غ��ل��ُه ِم��ن��َه��ا تَ��َزوََّد ِب��نَ��ْظ��َرٍة اْل��بَ��َالءِ بَ��اَب َوُم��ْس��تَ��ْف��ِت��ٍح
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امُلطربة النوادر

تمام: أبو وقال

ال��ُع��يُ��وُن ال��ُق��لُ��وِب َع��َل��ى َس��لَّ��َط��ت��َه��ا َم��نَ��ايَ��ا اْل��ِع��بَ��اِد ِف��ي ل��ل��ِه إنَّ

الرجل إىل النظر من املرأة تمكني عن النهي

رجًال. امرأتي ترى أن من عندي أسهل امرأتي رجل يرى ألن بعضهم: قال
الرمة: ذو قال

أَِم��ي��ن ال��نِّ��َس��اءِ َع��َل��ى ال��رَِّج��اِل ِف��ي َم��ا أًَخ��ا َوَل��ْو ال��نِّ��َس��اءِ َع��َل��ى تَ��أَْم��نَ��نَّ َال
َس��يَ��ُخ��وُن ِب��نَ��َظ��ِرِه أَنَّ بُ��دَّ َال َج��ْه��َدُه ��َظ تَ��َح��فَّ َوإِْن األِم��ي��َن إِنَّ

النظر يف الرخصة

عبادة». الحسن الوجه عىل «النظر الحسن: قال
هللا. سبحان يقول: الرائي أن معناه

وجه إىل أنظر أن عىس قال: وقوفك؟ ما له: فقيل الطريق، بقارعة رشيح ورؤي
العبادة. عىل به أتقوَّى حسن

الدمية: ابن قال

نَ��اِظ��ُر بُ��دَّ َال َع��يْ��نَ��يْ��ِن ِذي ُك��لُّ أََال بَ��ِل��يَّ��ٌة َوتِ��ْل��َك تَ��نْ��ُظ��ْر َال يَ��ُق��ولُ��وَن
��َم��اِئ��ُر ال��ضَّ بَ��يْ��نَ��ُه��نَّ ِف��ي��َم��ا َع��فَّ إِذَا ِري��بَ��ٌة ِب��اْل��َع��يْ��ِن اْل��َع��يْ��ِن اْك��ِت��َح��اُل َوَل��يْ��َس

تحدُّ لم إليه: النظر يحد رآه لصويف — جميًال وكان — الزبري بن مصعب وقال
إيلَّ؟ النظر

ابن قول سمعت أما بالده، يف هللا زينة من فإنك نظري، تنكر ال فقال:
العالف:
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رََّم��َق��ا َم��ن َط��ْرَف يُ��َع��اِدَي أَْن َم��َح��اِس��نُ��ُه نَّ��َم��ْت ِل��ْم��ن َم��ا
اْل��َح��َدَق��ا نُّ��ْع��ِم��َل أن َوَل��نَ��ا ُح��ْس��نً��ا َل��نَ��ا تُ��بْ��ِدَي أَْن َل��َك

آخر: وقال

اْف��تَ��تَ��ْن َم��ْن َوَالُم��وا اْل��َج��ِم��ي��ل َوْج��َه��ُه أَبْ��َرُزوا
اْل��َح��َس��ْن َوْج��َه��ُه ��بُ��وا نَ��قَّ َع��َف��اَف��ًة أََراُدوا َل��و

تمار: وقال

ال��نَّ��َظ��ْر ِم��َن أََق��لُّ َف��َال ُت نَ��َظ��ْر إِن تَ��ْم��نَ��َع��ِن��ي َال
��َه��ْر ال��سَّ ِب��َه��ا أََض��رَّ َف��َق��ْد إَل��يْ��َك تَ��نْ��ُظ��ر ُم��ْق��َل��ت��يَّ دَْع

بلقائه واالستشفاء محبوبه إىل النظر تمنى من

الخبزارزي: قال

اْل��َح��ِب��ي��ب إَِل��ى اْل��ُم��ِح��بِّ نَ��َظ��ُر َل��ذَاذٍَة ُك��لِّ ِم��ْف��ت��اُح
َرِق��ي��ب ِب��َال اْل��َح��ِب��ي��ِب َوْج��َه أَبْ��َص��َرْت ِل��َع��يْ��ٍن ُط��وبَ��ى

قنرب: ابن وقال

ِب��اْل��َح��ِب��ي��ِب َف��أَْك��ِح��لُ��وَه��ا َع��يْ��ِن��ي اْل��ُح��بِّ ِف��ي َرِم��َدْت

العباس: وقال

ال��ش��زُر ال��نَ��َظ��ُر ِب��ِه نَ��رَض��ى َم��ا وَغ��ايَ��َة َح��ظَّ��ن��ا أَك��ثَ��َر ك��اَن ال��تَ��َق��ي��ن��ا م��ا إِذَا
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بالنظر الوجد ازدياد

الهمذاني: وهب قال

ال��نَّ��َظ��ر ِف��ي اْل��ِح��َم��اُم َف��َك��اَن َزاًدا ل��َواِح��ِظ��َه��ا ِم��ن اْل��َع��يْ��َن َزوَّدتُّ

املوصيل: إبراهيم وقال

اْل��ُع��يُ��ون َم��َح��اِس��نَ��ُه اْس��تَ��ْق��َص��ْت َل��َم��ا َع��يْ��ٍن ِب��ُك��لِّ نَ��َظ��ْرُت أَنِّ��ي َوَل��و

والقلب العني عىل الذنب ترك

الصويل: قال

َق��ْل��ِب��ي َوِم��ْن أُوتِ��ي��ُت َع��يْ��ِن��ي ِم��ْن َف��إنِّ��ي َوَص��اِح��ٍب َع��ُدوٍّ ِم��ْن يُ��ْؤتَ��ى َك��اَن َف��َم��ْن
ل��بِّ َوِم��ن رَُّق��اٍد ِم��ن ِل��ي أَبْ��َق��يَ��ا َف��َم��ا ِف��ْك��َرًة ثُ��مَّ نَ��ْظ��َرُة اع��تَ��وَراِن��ي ُه��َم��ا

وقال:

ال��َق��ْل��بَ��ا ِل��َم ِل��ي َق��اَل��تَ��ا يَ��ْوًم��ا ِب��ِج��ْس��ِم��ي أََض��رَّتَ��ا ال��تَّ��ي��ن َع��يْ��نَ��يَّ لُ��ْم��ُت إِذَا
ال��ذَّنْ��بَ��ا ِل��َي تَ��ْج��َع��ُل ثُ��مَّ اْل��بَ��َاليَ��ا إَِل��يْ��َك َق��ادتَ��ا َع��يْ��نَ��اَك َق��اَل َق��ْل��ِب��ي ل��ْم��ُت َف��ِإن

املرصي: القاسم أبو وقال

َق��ْل��ِب��ي َع��َل��ى َوال��نَّ��َوى تَ��َع��اَونَ��ا َف��ُه��َم��ا َون��اِظ��ِري َق��ل��ِب��ي أَلُ��وُم
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القلب دون العني عىل الذنب ترك

تمام: أبو قال

أَتَ��َع��ذَُّب َم��ا َج��لَّ َع��يْ��نَ��يَّ ِب��ُج��ُف��وِن إِنَّ��َم��ا َع��يْ��نَ��يَّ ُج��ُف��وَن َألَُع��ذِّبَ��نَّ

العطوي: وقال

ال��ُق��ل��وب َع��ل��ى ال��ُع��ي��وُن ِج��ن��اي��اُت بَ��دي��ع أَْم��ٌر َوال َع��َج��ٌب َف��َال

العني دون القلب عىل تركه

بالسوء. ألمارة النفس أن الرش فعل إىل وداعيًا مذنبًا القلب بكون كفى
َراِئُد. للَقْلِب العيناِن إنما أال الشاعر: وقال

الريض: الرشيف وقال

ال��رَُّج��ُل ِب��ِه يُ��ب��ل��ى َم��ا أَع��َظ��ُم َوال��َق��ل��ُب َح��اِذُرُه أَن��َت َع��دوٍّ أَدن��ى ال��نَ��ف��ُس

النظر من العني شبع قلة

مطر. من أرض وال خرب من أذن وال نظر من عني تشبع ال قيل:
العباس: أبو وقال

ِم��نْ��ه أَْش��بَ��ُع َل��ْس��ُت َف��ِب��َع��يْ��نَ��ي��ِن ُع��يُ��وُن ُك��لِّ��ي أََراُه إِذْ َل��يْ��تَ��ِن��ي
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الرقباء خشية النظر اختالس

الشيص: أبو قال

األح��َوُل نَ��َظ��ر َك��م��ا ح��ذاًرا تَ��ع��ل��ل��تُ��ه��ا َع��ي��ن َونَ��ظ��َرُة
يَ��غ��َف��ُل َم��ت��ى ال��َرق��ي��ب َوَط��رف ال��َح��ب��ي��ب َوج��ه بَ��ي��َن ��م��تُ��ه��ا تَ��َق��سَّ

ونحوه:

ِب��ال��طَّ��رِف ال��طَّ��رِف ِس��وى ُرس��ٌل َل��نَ��ا َف��َل��ي��َس ِب��َم��ج��ِل��ٍس َوال��ُوش��اة ال��تَ��َق��ي��ن��ا م��ا إِذا
��ق��ِف ال��سَّ إِل��ى نَ��َظ��رُت نَ��ح��وي نَ��َظ��روا َوإِن ِب��نَ��ظ��َرٍة ُف��زُت ال��واش��وَن َغ��َف��َل َف��ِإن

العيناء: أبو وقال

��ذِْر ال��شَّ ال��نَّ��َظ��ِر َع��ِن يُ��ْغ��ن��ي َح��َوٍل َع��ل��ى ِب��ُح��بِّ��ه��ا ِب��الن��ي إِذْ إِل��ه��ي َح��ِم��ْدُت
ال��ُع��ذِْر ِم��َن َف��اْس��تَ��َرْح��ُت إَِل��يْ��ِه نَ��َظ��ْرُت يَ��ُظ��نُّ��ن��ي َوال��رَِّق��ي��ُب إَِل��يْ��َه��ا نَ��َظ��ْرُت

بالنظر التخاطب

هشام: بن عيل قال

َوَح��اِج��ِب َع��يْ��ٍن َك��ْس��ُر َج��َواِب��ي َف��َك��اَن ِخ��ْف��يَ��ًة َوَودََّع��ْت إِي��َم��اءً َف��َس��لَّ��َم��ْت

طاهر: أبي ابن وقال

اْل��َح��ِب��ي��ِب َع��َل��ى اْل��ُم��ِح��بِّ ِل��َح��اَج��اِت ُم��ْس��تَ��َراٌح اْل��َح��َواِج��ِب َغ��ْم��ِز َوِف��ي

وقال:

ال��ذُّن��وِب َع��دِّ َوال َش��ك��وى َع��َل��ى ف��ي��ِه نَ��ق��َو َل��م َل��ذٍَّة َوَم��ج��ِل��س
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ال��ُق��ل��وِب َع��ِن ال��ُع��ي��وُن تَ��َك��لَّ��َم��ِت َك��الًم��ا ف��ي��ِه نُ��ِط��ق َل��م ��ا َف��َل��مَّ

البدن. ترجمان واللسان القلب ترجمان اللحظ الهند: وقال

قاتًال محبه إىل املحبوب نظر كون

الرومي: ابن قال

يَ��ِه��ي��ُم َف��َك��اَد َع��ن��ُه ان��ثَ��ن��ْت ثُ��مَّ ب��َس��ْه��ِم��َه��ا اْل��ُف��َؤاَد َف��أَْق��َص��َدِت نَ��َظ��َرْت
أِل��ي��ُم َونَ��ْزُع��ُه��نَّ ��َه��اُم ال��سِّ وق��ع أَْع��َرَض��ْت ِه��َي َوإِْن نَ��َظ��رُت إن َويْ��َالُه

معشوقه إىل بالنظر العاشق تحري

طاهر: أبي بن أحمد قال

َح��َض��ر إِذا ��َم��اءِ ال��سَّ بَ��دَر ِب��ِه َألل��َق��ى ُه أَُع��دُّ ال��َح��ي��اِة َك��أَيَّ��اِم ِع��تَ��ابً��ا
ال��َح��َص��ر َف��ي��م��ل��ُك��ِن��ي أَل��ق��ى ِل��م��ا ُده��ش��ُت َوج��ِه��ِه َم��ح��اِس��َن َع��ي��ن��ي أََخ��ذَت َف��ِإن

املنال الصعب اللقاء السهل

عيينة: أبو قال

بُ��ع��ُد تَ��نَ��اُولِ��َه��ا ِف��ي َوَل��ك��ن َق��ري��ٌب ض��وؤَه��ا ��م��ُس ال��شَّ ِه��َي ألص��َح��اب��ي ف��ُق��ل��ُت

نواس: أبو وقال

ال��ج��ان��ي أَنَ��اِم��ِل ِم��ن َم��م��ن��وَع��ٌة َزه��َرتُ��ُه ِل��ل��ُع��ي��وِن َم��ب��ذوَل��ٌة
إِن��س��اِن ُك��لُّ ف��ي��ِه ي��ش��رُك��ن��ي نَ��َظ��ٍر ِس��وى ِب��ِه أَح��ظ��ى َوَل��س��ُت
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العباس: وقال

َج��م��ي��َال َع��زاء ال��ف��ؤاَد ف��ع��زَّ ��م��اء ال��سَّ ف��ي م��س��ك��نُ��ه��ا ال��ش��م��ُس ه��ي
ال��نُ��زوَال إَِل��ي��َك تَ��س��تَ��ط��ي��َع َوَل��ن ال��ُص��ع��وَد إَِل��ي��ه��ا تَ��س��تَ��ط��ي��َع َف��َل��ن

باملنازل وصعب بالكالم سهل من

املهدي: بن إبراهيم قال

م��راِق��ي��ه َص��ع��ٌب ِوزر ِف��ي َوال��َوص��ُل يَ��ب��ذُلُ��ه ال��َق��وِل ب��بَ��ع��ِض يَ��ِل��ي��ُن َوَق��د
َالِوي��ه َك��فِّ ِف��ي ِل��ي��نً��ا يُ��َرى َوَق��د َم��ك��َس��ُره ِم��ن��َك َم��ن��ي��ٌع َف��ال��خ��ي��َزراَُن

املتحابني التقاء استحسان

العتربي: مسلم قال

ب��َم��وُم��وق َف��رًدا َخ��َال َق��د َواِم��ٍق ِم��ن َوَس��اِك��ِن��َه��ا نْ��يَ��ا ال��دُّ ِف��ي أَح��َس��َن َش��يءَ َال

املعانقة

الصويل: إبراهيم وقال

��ك��ر ال��سُّ َع��ل��ى نَ��ج��ن��ي م��ا نَ��ح��ِم��ل َم��ع��ا َف��ِب��ت��ن��ا ال��دَّه��ُر َس��اَع��َدن��ا
َك��ال��َخ��م��ر ال��رِّّق��ة ف��ي َوك��اَن ق��اِرع��ا ل��ه َك��ال��م��اءِ َف��ُك��ن��ُت

الجهم: بن عيل وقال

ُم��َع��ذَِّب ُف��ؤاٍد ِم��ن ُف��ؤاًدا َوأَدن��ى ُف��رَق��ٍة بَ��ع��َد ��ن��ا َض��مَّ َل��ي��ًال ال��ل��ُه َس��ق��ى
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تَ��َس��رَِّب َل��م بَ��ي��ن��ن��ا ِف��ي��م��ا ال��رَّاِح م��َن ُزَج��اج��ٌة تُ��َراُق َل��و َج��م��ي��ًع��ا َف��ب��ت��نَ��ا

وقال:

َوال��َخ��م��ِر ال��َغ��َم��اَم��ِة م��اءِ ِم��ن َم��ِزي��َج��ان ك��أن��نَ��ا ال��َح��ُس��وِد َرغ��ِم َع��َل��ى َف��ِب��تْ��نَ��ا

املعتز: ابن وقال

ال��بَ��اِرِد َل��ي��ِل��َه��ا ِف��ي ��َس��ت تَ��ن��فَّ َري��َح��ان��ًة َع��ان��ْق��ُت َك��أنَّ��ن��ي
َواِح��ِد َج��َس��ٍد ِم��ن َح��س��ب��تَ��نَ��ا ال��دَُّج��ا َق��ِم��ي��ِص ِف��ي تَ��َرانَ��ا َف��َل��و

محبوبه من تمكنه ذكر من

حجظة: قال

م��ع��ت��ك��ف��ه َوال��ظَّ��ل��م��اءُ ـ��ِق ِب��ال��رِّي��ـ ل��ِي َج��اَد َح��ِب��ي��ٌب
َواألنَ��َف��ة ال��تِّ��ي��ِه بَ��ع��َد ُه أَْه��َوا ِب��َم��ا َوَس��ام��ح��ِن��ي
ُم��ع��تَ��ِرف��ه ��ك��ِر ال��شُّ ب��َع��ج��ز نَ��ْف��ٌس ِف��ْع��َل��ُه َس��ت��ْش��ُك��ُر

املأمون: وقال

��م��ُل ال��شَّ ِظ��لِّ��َه��ا ِف��ي َج��اِم��َع��ًة ُح��ل��َوًة ِب��َه��ا ُف��زنَ��ا َل��ي��َل��ًة يَ��ا
ال��نَّ��ق��ُل َوال��ُق��بَ��ُل ِش��َف��اُه��نُ��ا َوَك��أُس��نَ��ا ال��رِّي��ُق َش��َرابُ��نَ��ا
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عليه منه واالقتصار الحبيب تقبيل تمني

الصنوبري: قال

َف��أْح��تَ��ِرُق ِم��ن��ُه أَْدنُ��و َف��ِخ��ف��ُت وج��نَ��ِت��ِه نَ��اِر تَ��ْق��ِب��ي��َل نَ��َوي��ُت

اعرتاًضا الحبيب تقبيل

املعتز: ابن قال

ُم��رتَ��ِق��ِب َح��ذَاَر ُم��خ��تَ��َل��َس��اٌت ُق��بَ��ٌل َوَك��ْم َل��نَ��ا ِع��نَ��اٌق َوَك��ْم
ال��ّرَط��ِب يَ��اِن��ُع ال��نَّ��َواِط��ي��ِر ِم��َن َخ��اِئ��َف��ٌة َوِه��َي ال��َع��َص��اِف��ي��ِر نَ��ق��ُر

نواس: أبو وقال

األس��َوِد ال��َح��َج��ِر ال��ت��ثَ��اِم ِع��ن��َد اُه��َم��ا َخ��دَّ ال��تَ��فَّ وََع��اِش��َق��ي��ِن
َم��وِْع��ِد َع��َل��ى َك��انَ��ا َك��أَنَّ��َم��ا يَ��أثَ��َم��ا أْن َغ��يْ��ِر ِم��ْن َف��اْش��تَ��َف��يَ��ا
ال��م��س��نَ��ِد آِخ��ِر اْس��تَ��َف��اَق��ا َل��َم��ا إيَّ��اُه��َم��ا ال��نَّ��اِس ِدَف��اُع َل��ْوَال
ال��َم��س��ِج��ِد ِف��ي األب��َراُر يَ��ف��َع��لُ��ُه يَ��ُك��ن َل��م َم��ا ال��َم��س��ِج��ِد ِف��ي نَ��ْف��َع��ُل

واختفاء: اختالًسا تقبيله استطابة

سكرة: ابن قال

ِه َردِّ ِف��ي َوال��َم��ْوُت ِن��ي َف��َردَّ ُق��ب��َل��ًة َص��ح��ِوِه ِف��ي َس��أل��تُ��ُه
َح��ْم��ِدِه ِب��َال أل��ًف��ا َق��بَّ��ل��تُ��ُه ِج��ي��َدُه ثَ��نَ��ى ��ك��ُر ال��سُّ إِذَا َح��تَّ��ى

املخمور فيها نام لو ريًحا شفتيها بني فوجدت قبَّلتها وهب: بن الحسن وقال
لصحا.
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الصابئ: وقال

َوتَ��ش��ِف��ي ال��َغ��ل��ي��َل تَ��ن��َق��ُع ُق��ب��َل��ًة ��ي ك��فِّ َظ��ه��ر َق��بَّ��ل��ْت ثُ��مَّ أَق��بَ��ل��ْت
��ي َك��فِّ ُه��نَ��اِل��َك أَنَّ��ه��ا ش��َف��ِت��ي َوَودَّْت َع��َل��ي��َه��ا َف��ِم��ي َف��ت��َل��ظَّ��ى
��ي ال��تَّ��َش��فِّ يُ��ِري��ُد َح��اِس��ٍد ب��َف��ٍم َق��بَّ��ل��تْ��َه��ا ال��ِت��ي ال��يَ��َد َف��َع��َض��ض��تُّ

املوسوي: وقال

ِب��ال��تَّ��ق��ِب��ي��ِل َش��َف��تَ��يَّ إل��ى أوَم��ا ب��أَنَّ��ُه َووَدتُّ ��ي َك��فِّ وُم��ق��بِّ��ٌل

التقبيل موضع

الرأس، الولد الوالد وقبلة الفم، زوجته الرجل وقبلة املصافحة، املؤمن املؤمن ُقبلة قيل:
الخد. االبن األم وقبلة

وقبلة عبادة، الوالدين وقبلة الرحمة، الولد قبلة عنه): هللا (ريض املؤمنني أمري قال
طاعة. العادل اإلمام وقبلة رقة، األخ األخ

الوصل محبوبه سأل من

الدمشقي: قال

ن��تُ��وُب ثُ��مَّ ال��َم��وِت َق��ب��َل اْل��َوْص��ِل ِم��َن َونَ��ش��تَ��ِف��ي ال��ُوَش��اَة نَ��ْع��ِص��ي ِب��نَ��ا تَ��َع��اَل

النائل عودة سؤاله

بشار: قال

ال��دي��ِك بَ��ي��َض��َة تَ��ج��َع��ل��ي��ه��ا َوال ع��ودي واِح��َدًة ال��دَِّه��ر ف��ي َم��رًَّة ُزرتِ��ن��ا َق��د
ف��ي��ِك ِم��ن ال��ِف��رَدوِس ِب��راِئ��َح��ِة َح��س��ب��ي َم��ن��اِزلِ��ن��ا ف��ي ُح��لِّ��ي ال��ل��ِه َرح��م��َة ي��ا
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حبيبه من الوصل قليل املستكثر

بعضهم: قال

ب��َج��م��ي��ِل ُع��دتُّ��م إال ال��َوْص��ِل م��َن َوبَ��ي��نَ��ُك��م بَ��ي��ن��ي ك��اَن َق��د م��ا ِب��ُح��رَم��ِة
ِب��َق��ِل��ي��ل أَرَض��ى َال ُك��ن��ُت وإن نَ��َواِل��ُك��م َق��ِل��ي��ُل ل��يُ��رض��ي��ِن��ي َوأَبَ��ى

آخر: وقال

َرِح��ي��ُل َم��ِل��ي��ُح يَ��ا ِم��نَّ��ا َح��اَن َف��َق��ْد ب��نَ��ْظ��َرٍة َم��ِل��ي��ُح يَ��ا َودِِّع��ي��نَ��ا ِق��ِف��ي
َق��ِل��ي��ُل ِم��ن��َك َل��ي��َس َوَك��اَن إَِل��ي��َك نَ��َظ��رتُ��َه��ا إِْن نَ��ْظ��َرٌة َق��ِل��ي��ًال أََل��ي��َس

املعتز: ابن وقال

َح��يٍّ��ا يُ��ح��َس��ُب َم��يِّ��تً��ا َف��أَح��ي��ا َح��يَّ��ا ِل��َم��ن ُق��ل
بَ��ِق��يّ��ا ال��َك��أِس ِف��ي ـ��َق��ي��َت أَبْ��ـ َل��و َض��رََّك ال��ذي َم��ا
ِف��يَّ��ا ق��ي��َل َق��د َك��ي��َف��م��ا ال أَو ِم��ث��َل أَتَ��ران��ي

قلبه يف يخطر حبيبه بأن الرِّضا

الدمينة: ابن قال

ِب��بَ��اِل��َك َخ��َط��رُت أَنِّ��ي َس��رَّنِ��ي َل��َق��ْد ِب��ُم��َس��اءٍَة ن��ْل��تَ��ِن��ي أن َس��اءَِن��ي َل��ِئ��ن

وقال:

نَ��ِص��ي��ب ِم��ن��ُه ال��َوْص��ِل ِف��ي يَ��ُك��ْن َل��م َوإِن َوبَ��ي��نَ��ُه بَ��يْ��ِن��ي ال��َوْه��ِم ِب��َس��ْع��ِي َرِض��ي��ُت
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أرضحبيبه ينظر بأن الرضا

ال��ُم��تَ��َق��اِوِد األب��َرِق ع��ْق��َداِت ذَُرى م��َك��اِن��َه��ا ِم��ن أَرى أْن ب��َع��ي��ِن��َي يَ��ق��رُّ
َواِح��ِد ُك��لُّ ��َرى ال��سَّ َم��لَّ َوَق��ْد ُس��َل��يْ��َم��ى ِب��ِه َش��ِربَ��ْت ال��ِذي ال��َم��اءَ أََراَد ِوإِْن
األَس��اِوِد ب��ُس��مِّ َم��م��ُزوًج��ا َك��اَن وإن تُ��َراِب��ِه ب��بُ��رِد أَْح��َش��اِئ��ي َوأَل��ِص��ْق

الدنيا يف الحبيب مع بكونه الرِّضا

الشاعر: قال
قوله: يف ذريح بن قيس الناس أرىض نواس: أبو قال

تَ��َداِن ِم��ْن ب��ذَِل��َك يُ��ك��تَ��َف��ي أَال َوَل��ي��َل��ى يَ��ج��َم��ُع��ِن��ي ال��لَّ��ي��ُل أَل��ي��َس
َع��َالِن��ي َك��َم��ا ال��ظَّ��َالُم َويَ��ْع��لُ��وَه��ا أََراُه َك��َم��ا ال��نَّ��َه��اِر َوْض��َح تَ��َرى

مناه حبيبه من

الشاعر: قال

ح��ال��يً��ا ال��نُّ��وِر م��ن وب��س��ت��انً��ا أَن��ي��ًق��ا ال��نَّ��َدى ط��لَّ��ه م��ت��رًال نَ��زل��ن��ا َول��م��ا
األم��ان��يَ��ا ف��ك��ن��َت ف��ت��م��ن��ي��ن��ا م��نً��ى وح��س��ن��ه ال��م��ك��اِن ط��ي��ُب ل��ن��ا أج��دَّ

مجاورته تمني

الشاعر: قال

نَ��اَل��َه��ا ثُ��مَّ أُم��ِن��يَ��ًة ال��َف��ت��ى تَ��م��نَّ��ى َوُربَّ��َم��ا األَم��اِن��ي َع��رِض ِف��ي تَ��م��نَّ��ي��ُت
َح��اَل��َه��ا َوأْع��َل��ُم َح��اِل��ي َم��ا َف��تَ��ْع��َل��ُم َح��يَ��اتُ��ه��ا َج��اَوَرتْ��ِن��ي َس��ع��ِدي َل��يْ��َت أََال
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شقاء يف كان وإن بحبيبه يجتمع أن أحب من

الجن: ديك قال

َج��َه��نَّ��ُم أَْو َج��نَّ��ٌة ع��ل��ي��ن��ا تُ��َض��مُّ ال��َه��َوى ف��ي َج��م��ي��َع��يْ��ِن ُك��نَّ��ا ل��ي��ت��ن��ا أََال

باألماني حبيبه من الرضا

ُكثري: قال

بَ��الِب��لُ��ه َل��َق��رَّت ال��واش��ي أَب��َص��َرُه َل��و ِب��ال��ذي نَ��واِل��ِك ِم��ن َألرض��ى َوإِنِّ��ي

كشاجم: وقال

تَ��ِع��دي ب��أْن ف��ِع��دي ه��ذه ي��ا ل��ه��ا ف��ق��ل��ُت ب��م��وع��ِدَه��ا َض��نَّ��ْت

الكاذب وعد انتظار

جحظة: قال

ال��َك��ذَّاِب ِل��س��اِن��َك ِب��َم��صِّ ل��ي َم��ن ِب��ِل��س��اِن��ِه َوع��ِدِه ِف��ي ك��اِذبً��ا يَ��ا
ال��ب��اِب ِل��َق��رِع ُم��رتَ��ِق��بً��ا ِب��ال��بَ��ي��ِت ُم��ف��َرًدا ِل��َوع��ِدَك ُم��ن��تَ��ِظ��ًرا ِزل��ُت م��ا

باألماني األوقات قطع

املعتز: ابن قال

اْل��ِع��َل��ِل َك��ثْ��َرَة اْل��ِج��ْس��ِم َوَم��اِن��َح َرْق��َدِت��َه��ا ِط��ي��َب اْل��َع��ي��ِن ِم��اِن��َع يَ��ا
ِب��األَم��ِل األيَّ��اَم َوَق��ْط��َع ��ي��ِم ال��ضَّ َع��َل��ى ال��ُم��َق��اَم َح��بُّ��ِك َع��لَّ��َم��ِن��ي
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بوصاله ويضن بخياله يسمح من

البحرتي: قال

إِل��م��اِم��ِه ِم��ن يَ��ع��ت��اُد ال��ذي َع��َرَف أَنَّ��ُه َل��َو ال��ُم��ِل��مِّ ِب��زاِئ��ِرن��ا أَه��ًال
ِب��َس��الِم��ِه ال��َك��رى َغ��ي��ِر ف��ي َويَ��ُض��نُّ ِب��ِع��ن��اِق��ِه ال��َك��رى ف��ي يَ��س��َم��ُح َج��ذالَن

طاهر: أبي بن أحمد وقال

يَ��دري َوم��ا يُ��ث��ي��ُب َط��ي��ًف��ا ِب��ن��ا َوب��اتَ��ت ِب��َرح��ِل��ِه ُم��ق��ي��ًم��ا َض��ي��ًف��ا ِب��ه��ا َف��ِب��تُّ
َه��ج��ِر َع��ل��ى َوه��َي ال��ط��ي��ُف َع��ن��ه��ا َوواَص��َل تَ��ُج��د َوَل��م َوج��اَدت زاَرت َوم��ا َف��َزاَرت

املعتز: ابن وقال

ِه َص��دِّ ِم��ن ال��َوص��ل َوأَب��َدَل��ن��ي َح��م��ِدِه ِب��ال ال��َخ��ي��اُل َش��ف��ان��ي
بُ��ْع��ِدِه َع��َل��ى ِب��ال��َح��ِب��ي��ِب أَتَ��ْت َق��وَّاَدة ِل��َي نَ��ْوَم��ٍة َوَك��ْم

كشاجم: وقال

ت��ِع��ِدي ِب��أَْن َف��ِع��ِدي َه��ِذِه يَ��ا َل��َه��ا َف��ُق��ْل��ُت ِب��َم��ْوِع��ِدَه��ا َض��نَّ��ْت

محبه عىل السهاد بتسليط خياله منع من

الشاعر: قال

ال��َخ��يَ��اَال َم��ن��َع َج��َف��ا أْن ��ا َف��ل��مَّ َخ��يَ��اٌل ِم��ن��ُه يَ��ُزوُرنَ��ا َف��َك��اَن

املنجم: يحيى ابن قال

إَل��ي��ِه أَْس��تَ��ِري��ُح ُك��ن��ُت َق��د ل��َك َخ��يَ��اٌل َج��َف��اِن��ي ِل��َم أن��َت ِب��أَِب��ي
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َع��ل��ي��ه ِل��ي َم��وِع��ًدا أت��َق��اَض��اُه ك��ي��م��ا َخ��يَ��اِل��َك إَِل��ى أَرَش��َدِن��ي

الحمداني: فراس أبو قال

ه��اِج��ُرُه األْح��بَ��اِب ُج��م��َل��ِة ِف��ي َوال��نَ��وُم يُ��زاِوُرُه َط��ي��ٍف إِل��ى ال��َس��ب��ي��ُل َك��ي��َف

هجران ذي بغضطيف

املتنبي: قال

ِوص��اِل��ِه َزم��اَن يَ��ه��ُج��ُرن��ا ك��اَن إِذ أَح��بَ��ب��تُ��ُه َم��ن َط��ي��َف ألُب��ِغ��ُض إِنِّ��ي

املهلبي: قال

َه��مُّ يَ��ت��لُ��ُوه َف��َرٌح ال��ُم��ِل��مُّ ال��طَّ��ي��ُف إِنَّ��َم��ا
يُ��ذَمُّ َم��ا ِف��ي��ِه َل��ي��َس أَْم��ٌر يُ��ْح��َم��ُد َق��لَّ��َم��ا

املهلبية: عابدة قالت

بَ��ِخ��ي��ل َص��اِح��ِب��ِه ِم��ثْ��ُل ُل ُم��َط��وَّ َخ��يَ��اٌل َف��ِإذَا َخ��يَ��اَل��ُه َخ��َط��بْ��ُت
ُم��ْس��تَ��ِح��ي��ل بَ��ِخ��ي��ٌل َوَص��اِح��بُ��ُه َج��َواًدا َط��يْ��ًف��ا ��ِع��ي تَ��َوقُّ َف��ِإنَّ

بالفكر الخيال زار من

تمام: أبو قال

اْل��َخ��يَ��اِل َط��يْ��َف ُزْرَت ِب��اْل��ِف��ْك��ِر ـ��َك َوَل��ِك��نَّ��ـ اْل��َخ��يَ��اُل َزاَرك َف��َم��ا ِن��ْم
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املتنبي: قال

َوِزيَ��اِل��ِه َوَداِع��ِه َك��اُر ادِّ َل��ْوَال ِب��ِم��ث��اِل��ِه َوَال ِب��ِه َج��اءَ اْل��ُح��ْل��ُم َال
خ��ي��ال��ه خ��ي��ال إع��ادت��ه ك��ان��ت َخ��يَ��اَل��ُه ال��َم��نَ��اُم َل��نَ��ا ال��ُم��ِع��ي��َد إِنَّ
ِب��بَ��اِل��ه نَّ��َراُه أَن يَ��خ��ُط��ُر لَّ��ي��َس َم��ن ��ِه ِب��َك��فِّ ال��ُم��َداَم يُ��نَ��اِولُ��نَ��ا ِب��تْ��نَ��ا
َم��اِل��ه م��ْن َوَس��َم��اُح��ُك��م َوَس��َم��ْح��تُ��ْم ِع��نْ��ِدِه ِم��ْن َوُدنُ��وُُّك��ْم َف��َدنَ��ْوتُ��م

حبيبه خيال أسهر من

يحيى: بن عيل قال

األَرَق��ا ِب��َي أَْغ��َرى أَْن َزاَد َف��َم��ا ال��َخ��يَ��اِل َط��يْ��ُف َزاَرنِ��ي

الفرزدق: قال

َم��ْرآَه��ا بَ��ْع��ِد ِم��ن ُم��نْ��َزِع��ًج��ا َف��ِب��تُّ َم��ْق��َف��اَه��ا ِع��نْ��َد َس��ْل��َم��ى ِل��َع��يْ��ِن��ِك َش��بَ��ْت
إِيَّ��اَه��ا ُك��نْ��ِت أَْو ِت��ْم��ثَ��اَل��َه��ا ُك��نْ��ِت إْن َل��ن��ا َه��َداِك َم��ا َوَس��ْه��ًال أَْه��ًال َوُق��ل��ُت

الخيال لقاء ألجل املنام تمنى من

ذريح: بن قيس قال

يَ��ُك��وُن ال��َم��نَ��اِم ِف��ي ِل��َق��اءً َل��َع��لَّ نَ��ف��ِس��ِه َغ��يْ��ر ِم��ْن ال��نَّ��ْوَم َألْه��َوى وإنِّ��ي
يَ��ِق��ي��ُن ال��َم��ن��اِم أَْح��َالَم َل��يْ��َت َف��يَ��ا أََراُك��ُم أَنِّ��ي األْح��َالُم تُ��ْخ��ِب��ُرنِ��ي
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الطيف تهدد من املخافة

الشاعر: قال

ِب��اْل��َه��ْج��ِر ُد يُ��َه��دِّ يَ��ْه��َوى َم��ْن َط��يْ��ُف أَتَ��ى َغ��َف��ا إِذَا َح��تَّ��ى ال��نَّ��ْوِم ِف��ي َراَح��ًة َرَج��ا
تَ��ْدِري َوَال َق��ت��ْل��َت أَْه��َوى َم��ْن َط��يْ��َف أَيَ��ا بَ��َواِدُر َوال��دُُّم��وُع يُ��نَ��اِدي َف��َق��اَم

به يسىل ال بما محبوبه عن تسلِّيه ذكر من

كثري: قال

أَْه��ِل َوَال ِب��َم��اٍل َل��يْ��َل��ى َع��ْن يَ��َس��ْل َوَل��ْم ُف��َؤاُدُه ِج��َم��اًح��ا إِال أَبَ��ى ��ا َوَل��مَّ
تُ��ْس��ِل��ي َوَال ِب��َل��يْ��َل��ى تُ��ْغ��ِري ِب��َه��ا تَ��َس��لَّ��ى ال��ِت��ي َف��ِإذَا َغ��يْ��ِرَه��ا ِب��أُْخ��َرى تَ��َس��لَّ��ى

البحرتي: قال

ال��تَّ��َج��نُّ��ُب ُف��َؤاِدَي أَْس��َل��ى َف��َم��ا َزَم��انً��ا َف��اْج��تَ��نَ��بْ��تُ��َه��ا تَ��ِف��ُق تَ��َج��نَّ��بْ��َه��ا َوَق��الُ��وا
ال��تَّ��َق��رُُّب َف��اْخ��تَ��َالِن��ي َق��ْل��ٍب َع��َالَل��َة تَ��ِج��ْد أَْو اْل��ُح��بُّ يُ��ْخ��َل��ُق تَ��َق��رَّْب َوَق��الُ��وا

أبغضه من إىل الرجوع النفسمن امتناع

العباس: قال

تَ��نْ��َص��ِرُف ِح��ي��َن نَ��ْف��ِس��ي ردِّ ِم��ن أََخ��فُّ أََم��اِك��ِن��َه��ا َع��ْن ال��رََّواِس��َي ال��ِج��بَ��اِل َردُّ

الشاعر: قال

َع��بْ��َدا ِل��َق��ْل��ِب��َك اْل��َه��َوى َم��َح��لِّ ِف��ي تَ��َراُه أَْن ِم��ْن أََع��زُّ َق��ْل��ِب��َي إِنَّ
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محبوبته يف الراغب

بغداد: من خرج ملا نواس أبو كتب

َوْج��َدا ِب��ِه��ْم ُه��ْم��ُت َوَم��ْن ِئ��ي َألِخ��الَّ ُق��ْل أََال
ا ج��دَّ َف��أَنْ��َس��انَ��اُك��م بَ��ْغ��َداَد َم��اءَ َش��ِربْ��نَ��ا
ا بُ��دَّ ِم��نْ��ُك��ْم َوَج��ْدنَ��ا َق��ْد َف��ِإنَّ��ا ِم��نَّ��ا ُخ��ذُوا
َع��ْه��َدا َل��ُك��ْم نَ��ْرَع��ى َف��َم��ا َع��ْه��ًدا َل��نَ��ا تَ��ْرَع��ْوا َوَال

كثري: قال

َف��تَ��َس��لَّ��ْت ُس��لِّ��يَ��ْت ُح��رٍّ نَ��ْف��ُس َف��ُق��ْل َه��َج��ْرتُ��ُه��ْم ِف��ي��َم اْل��َواُش��وَن َس��أََل َف��ِإْن

غريك يف رغب عمن التسيل

الخبزارزي: قال

يَ��ْرِج��ُع َال َف��إنَّ��ُه اْل��َك��ِري��ِم ِه��بَ��َة اْخ��تَ��ْرتَ��ُه��ْم ِل��لَّ��ِذي��َن َوَه��بْ��تُ��َك اذَْه��ْب

الشيص: أبو وقال

��ْه��ِل ال��سَّ ِل��ْل��َج��اِن��ِب َوانْ��َح��ْزُت تَ��نَ��كَّ��بْ��تُ��َه��ا ذَِل��ي��َل��ُة ِل��ي اْل��َه��َوى ُط��ُرُق تَ��ُك��ْن َل��ْم إَِذا
ِم��ثْ��ِل��ي َل��ُه َوَل��يْ��َس أَْل��ٌف ِم��ثْ��لُ��ُه َولِ��ي اْل��َه��َوى ِف��ي ِب��اْل��َج��ْوِر ِم��نْ��ُه أَْرَض��ى ِل��َي َوَم��ا

التسيل إىل القلب استدعاء

بشار: قال

َص��اِح��بُ��ه ال��َق��ل��َب يَ��ت��بَ��ُع ح��ي��ٍن ُك��لِّ َوم��ا ال��ص��ب��ا يُ��َك��لِّ��ُف��ن��ي َق��ل��ٌب َرابَ��ِن��ي َوَق��ْد
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شاعر: قال

يَ��ُم��وُت َك��اَد اْل��ِم��ْس��ِك��ي��ِن ال��رَُّج��ِل َع��َل��ى َواْل��َه��َوى ُح ال��ُم��بَ��رِّ اْل��ُج��وُع اْج��تَ��َم��َع إِذَا

جميل: قال

َل��َع��لَّ��َه��ا َف��ُق��ْل��ُت أَبْ��َداًال بُ��ثَ��يْ��نَ��ُة َل��ْت تَ��بَ��دَّ َج��ِم��ي��ُل يَ��ا َوَق��الُ��وا أَتَ��ْونِ��ي
َف��َح��لَّ��َه��ا َرِق��ي��ٍق َواش َل��َه��ا أُِت��ي��َح َع��ْق��َدَه��ا أَْح��َك��ْم��ُت ُك��نْ��ُت ِح��بَ��اًال وََع��لَّ

شاعر: قال

ُم��َداِويَ��ا يُ��ِري��ُد َم��ْن إِالَّ اْل��ُح��بِّ ِم��َن نَ��ِج��ْد َف��َل��ْم يَ��ْوًم��ا اْل��ُح��بِّ َدَواءَ َط��َل��بْ��نَ��ا

طاهر: بن هللا عبد قال

َواْل��َع��اِف��يَ��ة ��َالَم��َة ال��سَّ َج��َف��تْ��ُه يُ��ِح��بُّ َم��ن َج��َف��ا ُم��ْح��بٍّ َوُك��لُّ

الخبزارزي: قال

ش��ْرَك��ا ِل��ي َع��يْ��نَ��يْ��ِه ِف��ي أَنَّ َح��بْ��ِل��ِه ِف��ي َف��أَْوَق��َع��ِن��ي َح��بْ��ِل��ي ِم��ْن تَ��َف��لَّ��َت َظ��بْ��ُي

الهوى يف فقيه استفتاء

العالية: أبو قال

َج��نَ��اُح اْل��ُف��َؤاِد ُم��ْش��تَ��اِق ��ِة َوَض��مَّ تَ��َزاُوْر ِف��ي َه��ْل ال��َم��كِّ��يَّ اْل��َف��تَ��ي َس��ْل
ِج��َراُح ِب��ِه��نَّ أَْح��َش��اءٍ تَ��َالُص��ُق ال��تُّ��َق��ى يُ��ذِْه��ُب ال��ل��ُه َم��َع��اذَ َف��َق��اَل
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العزل يف

العتاب كثرة يف قيل ومما

ِع��تَ��ابَ��ا ذََك��ْرُت إِْن اْل��َق��ِط��ي��َع��َة أَْخ��َش��ى َوأَنَّ��ِن��ي اْل��ِع��تَ��اِب َك��َراِه��يَ��ُة َل��ْوَال
َل��َش��ابَ��ا اْل��َف��ِط��ي��ِم َع��َل��ى يَ��ُم��رُّ َل��ْو َم��ا َوذُنُ��وِب��ُك��ْم َع��ثَ��َراِت��ُك��ْم ِم��ْن َل��ذََك��ْرُت
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اخلامس القسم





الكتاب بعضمنظوماتجلامع يف

صباه: يف قال

��بِّ ال��صَّ َم��ْس��َم��ِع َع��َل��ى ِذك��َراَه��ا َوأَْل��َط��َف أََل��ذََّه��ا َم��ا ��بَ��ا ال��صِّ أَيَّ��اَم ال��ل��ُه َرَع��ى
اْل��ُح��بِّ ثَ��َم��ُر ِس��َوى ِم��نْ��َه��ا ِل��َي َك��اَن َف��َم��ا َج��ِن��يَّ��ٌة ال��َح��يَ��اِة َوأَْغ��َص��اُن ��ْت تَ��َق��ضَّ
ال��ُق��ْرِب إَِل��ى َش��ْوًق��ا َه��اَم إِال ال��بُ��ْع��ِد َع��َل��ى ال��َه��َوى آِخ��َر يَ��ذُْق��َه��ا َل��ْم َل��َع��ْم��ِري ِث��َم��اُر
ال��َق��ْل��ِب َع��َل��ى ال��َع��َف��اُف يَ��ِه��ِدي��َه��ا َع��َواِط��ٌف َوإنَّ��م��ا يَ��َق��اُل َل��ْف��ٌظ َال اْل��ُح��بُّ ُه��َو
ِب��ال��ه��ْدِب ال��ك��تَ��ابَ��َة تَ��َع��وَّدَن ِل��َح��اظ اْل��َه��َوى ُص��ُح��ِف إَِل��ى َم��ْع��نَ��اَه��ا َويَ��ن��ُق��ُل
ال��َك��ْرِب أََل��ِم ِم��ْن ال��ِع��ْش��ِق أَْه��ُل يُ��َالِق��ي��ِه َع��َس��ى َوَم��ا ال��َغ��َراِم َط��ْع��َم يَ��ذُْق لَّ��ْم َف��َم��ن
��بِّ ال��صَّ ِب��ال��َم��ْدَم��ِع ��اُق اْل��ُع��شَّ َل��بَ��َك��ى إِذن َص��َف��َح��اِت��ِه ِف��ي ُخ��طَّ َق��ْد َم��ا َوَراِج��ْع

وقال:

ال��َف��َواِض��ُح ال��دُُّم��وُع ِم��نِّ��ي َف��أََف��اَض��ْت َط��اِف��ُح ِب��ال��ُح��بِّ َوال��ُف��َؤاُد ُزرتُ��َه��ا
يُ��َك��اِف��ُح ل��َع��م��ِري َغ��َدا م��ِح��بٌّ َك��ْم َوُف��َؤاِدي َل��ح��ِظ��َه��ا بَ��ي��َن َظ��ب��يَ��ٌة
َج��اِرُح يُ��َص��اِدُف يَ��ن��ثَ��ِن��ي َح��ي��ثُ��َم��ا ��َف��اِئ��ِح ال��صَّ ِب��ي��ِض بَ��ي��َن َك��ال��ُغ��ص��ِن َوُه��َو
ِب��ال��َج��َواِرِح ٌع ُم��درَّ َوُف��َؤاِدي ِن��بَ��اٍل ذُو َف��َل��ح��ُظ��َه��ا ِب��دُع َل��ي��س



امُلطربة النوادر

العمر: ليايل يصف وقال

ِخ��ْص��ِر َع��َل��ى ِخ��ْص��ًرا ال��َغ��اَداُت ِب��َه��ا تَ��ِم��ي��ُس َوال��َع��ْش��ِر اْل��َخ��ْم��ِس ِف��ي اْل��بَ��ْدِر َوَل��يَ��اِل��ي أََم��ا
ال��َخ��ْم��ِر ِرقُّ ُدونَ��ُه َل��ْف��ٍظ ِب��َراِئ��ِق َج��ِم��ي��لُ��َه��ا تَ��نَ��اَج��ى إذْ بُ��ث��َن ��ٌة وَِع��فَّ
ال��دُِّري م��ب��َس��ِم��َه��ا َع��ذِْب ِم��ْن ثَ��ِم��لُ��وا َوَق��ْد ُظ��لُ��َم��اِت��ِه ِف��ي ��اُق ال��ُع��شَّ َس��َرى َوَل��ي��ٍل
ال��بَ��رِّ ذي َوأَيْ��ِدي لُ��ْق��َم��اَن َوِح��ْك��َم��ُة اْل��وََغ��ى َح��ْوَم��ِة ِف��ي نَ��ابُ��ل��يُ��وَن َوَص��ْوَل��ُة
ِم��ْص��ِر ِف��ي ال��لَّ��ي��َل إِنَّ ال��نَّ��َدى ِث��َم��اُر ِظ��َالِل��ِه��ُم ِف��ي أَيْ��نَ��َع��ْت ِك��َراٍم َوَم��ثْ��َوى
ال��زَّْه��ِر ِم��َن ال��ُق��بَّ��َع��اِت ِت��ل��َك َف��وَق ِب��َم��ا أَنَّ��م��ا ال��ُم��ِن��ي��َرُة ال��زَّْه��ِر ِم��َن َألْزَه��ى
ال��ُخ��ْض��ِر ال��ُح��َل��ِل ِف��ي َل��ْح��ٍن ِظ��بَ��اءَ ُخ��ُدوُد ُغ��ُص��ونِ��َه��ا بَ��يْ��َن َوِه��َي تَ��ْح��ِك��ي أََزاِه��ُر
ال��َق��ْدِر َل��ي��َل��ِة ِف��ي ال��رَّْح��َم��َن َوأْس��تَ��ْغ��ِف��ُر َف��َخ��لَّ��ت��ِن��ي َل��ي��ًال ال��طَّ��ْرُف ِب��ِه��نَّ أََج��لَّ��ْت
��ْع��ر ال��شِّ ُدَج��ى ِم��ْن َه��ال��ٌة َل��وَال ��م��ُس ال��شَّ ِه��َي ِل��َغ��اَدٍة َغ��اٍد ُك��لِّ ِم��ن َح��َوْت َل��يَ��اٍل
��ْح��ِر ال��سِّ ذَِل��َك ِم��ْن ال��ُح��بُّ ِح��م��يَ��ا ُس��ُق��ت��نَ��ا َل��َح��َظ��اِت��َه��ا ِم��ْن ��ح��َر ال��سِّ أََرتْ��نَ��ا َم��ا إِذَا
ُع��ذِْر ِم��ْن َل��َك َف��َم��ا َالَم��ْت َوإن تَ��ِم��ي��ُل ِل��ُح��س��ِن��َه��ا َف��اْل��ُق��لُ��وِب َم��اَل��ْت ِه��َي َوإِْن
َس��ْط��ِر ِف��ي َك��َح��ْرَف��ي��ِن َوإِيَّ��اُه َف��َك��انَ��ْت ِل��َح��ِب��ي��ِب��َه��ا ان��ثَ��نَ��ْت َح��ْس��نَ��اءَ ُك��لِّ َوِم��ن
اْل��َف��ْق��ِر يَ��ِد ِف��ي لُ��ع��بَ��ٌة إِالَّ ِه��َي َف��َم��ا َول��َع��ذِْل��َه��ا َل��نَ��ا َم��ا َوَك��انَ��ْت َوَك��انَ��ْت
اْل��ُع��ْس��ِر ِم��َن تَ��نْ��ُج��و ِب��ِه ِل��َم��اٍل َوأَنَّ��َم��ا ِل��َم��ي��ٍل َال َف��تَ��اَه��ا تَ��نَ��اِج��ي
��ف��ِر َوال��صُّ ال��ِب��ي��ِض ِم��َن ��اُه َك��فَّ َس��تَ��نْ��ثُ��ُر َم��ا ب��َق��ْدِر ال��َغ��َراِم آِي ِم��ْن َوتُ��نَ��ظِّ��ُم
يَ��ْج��ِري ال��َح��َش��ا ِف��ي َدْم��ُع��َه��ا َوَل��ِك��ْن َوتَ��بْ��ِك��ي بَ��اِس��ٍم َغ��ي��َر تَ��َرى َال َح��تَّ��ى َوتَ��ب��س��ُم
��رِّ ال��سِّ ِف��ي َل��َك َم��ي��لُ��ُه��ْم َل��وَال ال��لَّ��وُم ُه��َو َوَح��بَّ��ذَا َج��ْه��ًرا ال��ِف��تْ��يَ��اُن َالَم��َك َل��َق��د
تَ��دِر َوَل��ْم ال��ُف��ؤاُد ِم��ن��ِك ُع��وُِّض��وا َوَق��ْد َغ��َدْوا إذْ َق��ْل��بَ��َك ِب��اْل��َم��اِل أَْف��َس��ُدوا َف��ُه��ْم
ِب��ال��ُح��رِّ ي��ج��ُم��ُل َل��ي��َس َم��ا ال��َه��َوى َل��َع��م��ُر بُ��ُه��ْم َوُط��الَّ أَنْ��ثَ��وا َح��تَّ��ى يَ��ْك��تَ��ُف��وا َوَل��ْم
ال��دَّْه��ِر َرَدى يَ��خ��َش ال��َف��ْق��ِر َك��أَس ال��دَّْه��ِر ِم��َن يَ��ذُْق َوَم��ن ال��بَ��نَ��اِن َط��ْوَع َل��ُه��ْم َف��ُك��ن��ُت
��ك��ِر ال��شُّ ِس��َوى َع��َل��ي��َك ِدي��ٌن َوَال ال��َع��َط��اءَ ـ��ُم َل��ُك��ـ أَْج��َزلُ��وا أَنْ��َص��ُف��وا َل��و أَنَّ��ُه��ْم َع��َل��ى
ال��طُّ��ْه��ِر َج��ب��َه��َة َس��وَُّدوا َال ال��تُّ��َق��ى بَ��يَ��اَض ��ِه��ْم أَك��فِّ ِب��ي��َض َزانُ��وا ِب��أَْن َوُس��رُّوا
ال��ثُّ��ْغ��ِر َع��َل��ى َم��ا َزانَ��ُه َك��ثُ��ْغ��ٍر َع��َف��اٌف يُ��ِزي��نُ��ُه ائ��ِت��الِف ِف��ي َوَك��انُ��وا َوُك��ن��ُت
ال��خ��ْدِر َربَّ��َة يَ��ا نَ��اَداِك ُه ُودُّ َص��َف��ا ِل��َع��اِش��ٍق يَ��وًم��ا لُ��ح��ُت َم��ا إِذَا َوُرْح��ُت
اْل��َق��بْ��ِر ذَِل��َك إَِل��ى َش��وًق��ا أَن��ثَ��ِن��ي َح��َم��اَك ثَ��َرى لُ��َق��ا ُدوَن ال��َق��ب��ِر لُ��ق��يَ��ا أَنَّ َوَل��و
ال��ُع��ذِْري اْل��َه��َوى ِف��ي أَس��ى َم��اتُ��وا َع��ِش��ُق��وا إِذَا أَنَّ��ُه��م اْل��ُم��ِح��بِّ��ي��َن َح��ْس��ُب بَ��ْل َف��َح��ْس��بُ��َك
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الكتاب لجامع منظومات بعض يف

صديق: وداع يف مرتجًال وقال

َف��أْض��نَ��ِت ال��َم��ُج��وِس نَ��اَر َح��َك��ْت ِض��َراًم��ا ُم��ْه��َج��ِت��ي أَْودََع َوال��ل��ِه َوَداُع��ُك��ْم
تَ��ِع��لَّ��ِة َواْزِديَ��اَد َوَش��ْك��َوى بُ��َك��اءً َونِ��ْص��ُف��ُه اْل��َوَداُع يُ��ْج��ِدي َع��َس��ى َوَم��اذَا
ِع��لَّ��ِت��ي أَْص��َل ال��َه��َوى ِف��ي َوَك��انَ��ْت َع��ِل��ي��ًال َع��َرْف��تُ��َه��ا َق��ْد ِج��ي��َرٌة َس��َالِم��ي َف��بَ��لِّ��ْغ

الحبيب»: «غدر عنوان تحت واقعية حادثة يف وقال

ال��َم��ْس��لُ��وُال َل��ْح��َظ��َه��ا أَب��َدْت َه��يْ��َف��اءَ َع��ِل��ي��ًال ال��ُف��َؤاَد َف��َغ��اَدَرِت َغ��َدَرْت
نَ��ِح��ي��َال ال��ُف��َؤاِد َدن��َف َف��تَ��ى ْت َص��دَّ ِب��َه��ا َوإِذَا ِل��َح��اِظ��َه��ا ِش��بَ��اَك َوَرَم��ْت
َع��ِل��ي��َال ال��نَّ��ِس��ي��ُم يَ��ْح��ِك��ي َوِب��لُ��ْط��ِف��ِه َق��ْل��ِب��ِه ��ِة ِب��ِرقَّ ُم��َع��اِط��ُف��َه��ا يَ��ْح��ِك��ي
َدِل��ي��َال ال��ُع��يُ��وِن ِب��َس��نَ��ا َرأَى َح��تَّ��ى َش��ْع��ِرَه��ا َغ��َداِئ��ِر ُدَج��ى بَ��ي��َن َض��لَّ َم��ا
َع��ذُوَال اْل��َغ��َراِم ِف��ي يَ��ْخ��َش��ى ِب��ذَِوي��ِه ُم��تَ��َس��تِّ��ًرا َزاِئ��ًرا ِح��َم��اَه��ا َف��أَتَ��ى
اْل��َم��ْج��ُه��وَل ُم��ِح��بَّ��َه��ا اْل��َف��ت��اُة ِت��ل��َك َوَص��اَف��َح��ْت ال��رَِّح��ي��ُل َح��اَن إِذَا َح��تَّ��ى
تَ��ْع��ِل��ي��َال َوَح��ْس��بُ��َه��ا ال��َغ��َراِم َغ��ي��َر ��نَ��ْت َض��مَّ َم��ا أَنَ��اِم��ٍل ِب��َض��مِّ َش��ع��َرْت
إِْك��ِل��ي��َال َح��َك��ْت َوَق��ْد َع��َل��يْ��ِه ـ��ِرَه��ا ِب��يُ��ْس��ـ َوَه��َوْت َق��ْل��ِب��ِه ِف��ي ِب��َم��ا َف��َدَرْت
ذُبُ��وَال تَ��ِم��ي��ُل يَ��ِدي َوَه��اَك نَ��اًرا ِب��ُم��ْه��َج��ِت��ي أَثَ��ْرَت َق��ْد َح��ِب��ي��ِب��ي َق��اَل��ْت
َق��ِل��ي��َال َل��َك��اَن ِب��َدِم��ي أَْخ��َم��دتُّ��َه��ا َل��ْو َق��اَل ُف��َؤاِدي ِم��ن ِل��َظ��اَه��ا َف��أَْخ��َم��َد
ال��ِق��ي��َال َوَخ��اَف ِب��ِه ال��ُم��َق��اُم َض��اَق َم��ا بُ��َع��يْ��َد اْل��َغ��َراَم َل��َه��ا يَ��بُ��ثُّ وََغ��َدا
ذُبُ��وَال اْل��َغ��َراِم ُج��َم��ُل ِب��َه��ا َك��انَ��ْت َوَق��ْد ِم��نْ��ُه َل��َه��ا َوَرَدْت ِب��ُرَوايَ��ٍة
أُُف��وَال ��َم��اءِ ال��سَّ بَ��ْدِر ِف��ي َخ��اَل إِذْ ال��دَُّج��ى َع��بُ��َس َوَق��ْد َح��ِب��ي��بَ��تُ��ُه َوأَتَ��ى
َم��ْخ��ذُوَال َخ��اِش��ًع��ا اْل��َح��ِب��ي��بَ��ِة َش��ْم��ُس بَ��َدْت ُم��ذْ َولَّ��ى اْل��بَ��ْدَر ذَاَك َوَك��أنَّ
ُس��يُ��وَال َف��اَض ��ْح��ِب ال��سُّ ِب��َدْم��ِع تَ��ذَْرى َك��َواِك��بً��ا ال��دُُّم��وَع نَ��ثَ��َر َوَق��ْد وََغ��َدا
ال��تَّ��ْق��ِب��ي��َال َج��َوابُ��َه��ا َك��اَن تَ��ْه��َواُه ال��ِذي َوَس��اءََل��َه��ا اْج��تَ��َم��َع��ا إِذَا َح��تَّ��ى
اْل��َم��ْس��ئُ��وَال ذَِل��َك َوأْل��تَ��ِق��ي يَ��وًم��ا َس��اِئ��ًال أََراِن��ي ِب��أَْن َوَدْدُت َوَل��َك��ْم
َع��ِل��ي��َال اْل��َح��يَ��اِة ُط��وَل ِب��َه��ا أَْغ��ُدو ِع��لَّ��ٍة ِف��ي َط��ِب��ي��ب��ِت��ي تَ��ُك��وَن أَْن أَْو
ِق��ي��َال َم��ا َع��َل��ى َع��َزاِئ��ِم��ِه��ْم َف��ْوَق ِل��َح��اِظ��َه��ا ِب��ن��ب��ِل َف��تَ��ْل��ِق��ي��ِن��ي أُبَ��اِرُزَه��ا أَْن أَْو
ال��تَّ��ْف��ِص��ي��َال يَ��ْص��ُدُق��وا َل��ْم َل��ِك��نَّ��ُه��ْم ِب��ِه َف��َوَش��ْوا اْل��َف��تَ��ى أَْه��ِل إَِل��ى وََغ��َدْوا
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ُدُخ��وَال يَ��َه��اُب ُس��لُّ��ِم��َه��ا َدَرَج��اِت َع��َل��ى َوإِيَّ��اَه��ا َرأَيْ��نَ��اُه َق��الُ��وا
ال��تَّ��أِْوي��َال أَْك��ثَ��ُروا اْل��ِوَش��ايَ��ِة ِت��ل��َك أَْه��ِل��ِه َم��َس��اِم��َع بَ��َل��َغ��ْت إِذَا َح��تَّ��ى
َع��ُج��وَال َك��اَن اْل��َم��ْرءَ أَنَّ ِب��اْل��ِح��ْق��ِد بَ��يْ��نَ��ُه��ْم ُة اْل��َم��َودَّ ِت��ْل��َك َل��ْت َوتَ��بَ��دَّ
َرِح��ي��َال َف��َراَم َع��ذَُروا َوَم��ا ��وا َل��جُّ َع��ذِْل��ِه ِف��ي أَُه��ي��َل��ُه اْل��ُم��ِح��بُّ َوَرأَى
ذَِل��ي��َال اآلبَ��اءُ َف��يَ��ْدَف��ُع��ُه ِح��ي��نً��ا يَ��ْق��تَ��اُدُه َق��ْل��ِب��ه َوَج��اِذُب َه��ذَا
َس��ِب��ي��َال ��َق��اءِ ِل��ل��شَّ َرأَتْ��ُه َه��ْج��ٌر ك��لُ��وُم��َه��ا َف��َه��اَج َح��ِب��ي��بَ��تُ��ُه َوَدَرْت
ُف��ُص��وَال ال��غ��َراِم م��َن َوأَْوَدَع��تْ��ُه ل��ْل��ح��ب��ي��ِب ِك��تَ��ابً��ا َك��تَ��بَ��ْت َل��ك��نَّ��َه��ا
أُُص��وَال َوَراَق أَْل��َف��اِظ��َه��ا َم��اِرَق َح��ِب��ي��بُ��َه��ا ال��ِك��تَ��اِب ِب��ذَيَّ��اَك َف��َرأَى
َم��ْغ��لُ��وَال َغ��َراِم��َه��ا ِب��َق��ي��ِد أَم��َس��ى َوَق��ْل��بُ��ُه ال��َغ��َداِة ِف��ي إَِل��ي��َه��ا وََغ��َدا
َك��ِل��ي��َال يَ��َزاُل َال ِب��َط��ْرِف��ِك ِرْف��ًق��ا َح��ِب��ي��بَ��ِت��ي َف��َق��اَل تَ��بْ��ِك��ي ِب��َه��ا َوإِذَا
َخ��ِل��ي��َال ِس��َواَك أَْل��َق َوَل��ْم َع��ي��ٌش ال��نَّ��َوى بَ��ع��َد ِل��َي يَ��ِط��ي��ُب َوَك��ي��َف َق��اَل��ْت
َع��ِوي��َال اْل��ُف��َؤاُد ِم��نِّ��ي َك��َف��اِك ُم��ْدًم��ى َل��ْح��َظ��اِت��َه��ا ِم��ن َواْل��َق��ْل��ُب َف��أََج��ابَ��َه��ا
تَ��نْ��ِزي��َال نُ��زَِّل��ْت َخ��دَّيَّ ُص��ُح��ِف ِف��ي َم��َداِم��ِع��ي َوآُي ِل��ي َوأَنَّ��ى َق��اَل��ْت
َوَط��لُ��وَال ُم��َع��اِه��ًدا ُم��ْس��تَ��ْش��ِه��َديْ��ِن َف��تَ��َع��اَه��َدا َع��َل��يْ��ِه��َم��ا اْل��َغ��َراُم َوَق��َض��ى
بَ��ِدي��َال ال��ُق��لُ��وِب ِم��َن تَ��ُك��وُن يَ��ْوًم��ا َع��لَّ��َه��ا َش��ْع��ٍر ُخ��ْص��َالِت َوتَ��بَ��اَدَال
َط��ِوي��َال ذَاَك َوَك��اَن اْل��ُم��ِح��بِّ َس��َف��ِر َع��َل��ى أُْس��بُ��وٌع يَ��ْم��ِض َل��ْم َوَل��ِك��نَّ��ُه
َق��بُ��وَال َف��اَح اْل��ُح��بِّ نَ��ِس��ي��ُم ِف��ي��َه��ا ِرَس��اَل��ٌة اْل��َح��ِب��ي��ِب ِم��َن أَتَ��تْ��ُه َح��تَّ��ى
بَ��ِل��ي��ال ال��ُغ��َص��ي��ن َل��ه��ذَا ذََوى ُغ��ْص��ٍن َع��َل��ى يَ��ْوًم��ا تُ��ِل��َي َل��ْو َم��ا ِب��َه��ا َف��تَ��َال
ال��نِّ��ي��َال تُ��َح��اِك��ي َم��َداِم��ُع��ُه��ْم َل��َغ��َدْت اْل��َه��َوى أَْربَ��اِب بَ��ي��َن َم��ا تُ��ِل��َي َل��ْو أَْو
َم��تْ��بُ��وَال ذَاِه��ًال ِح��َم��اَه��ا َع��َل��ى َح َف��َرا يَ��ْوًم��ا َش��ْع��ِرَه��ا ُخ��ْص��َل��َة َوأََض��اَع
ِح��ِل��ي��َال تَ��ُك��وَن أَْن تَ��ْط��َم��ُع َف��َع��َالَم ِم��ثْ��لُ��َه��ا ُف��ؤاِدي إِذًن تَ��ِض��ي��ُع َق��اَل��ت
َغ��ِل��ي��َال ُش��ِف��ي��ُت إال َوَل��ثَ��ْم��تُ��َه��ا َم��رًَّة ذََك��ْرتُ��ِك َم��ا َك��الَّ َف��أََج��اَب
بَ��ِخ��ي��َال ال��َغ��َراِم أََخ��ا َع��ْه��دتُّ َم��ا َل��ْت َوَق��ا أُْخ��َرى ِب��ُخ��ْص��َل��ٍة إَِل��ي��ِه َف��َرَم��ْت
أَِص��ي��َال َوَك��اَن ِب��ُغ��ْرَف��ِت��ِه يَ��ْوًم��ا َج��اِل��ٌس ُه��َو َوإِذْ ِح��ي��نً��ا َوتَ��َف��اَرَق��ا
ذُُه��وَال َف��َص��اَح َم��اَل��ْت َق��ْد ِل��ْل��َغ��يْ��ِر َل��ُه تَ��ْزَه��ي��ًدا َق��اَل ِب��َواٍس َوإِذَا
َج��ِم��ي��َال اْل��ُم��ِح��بُّ يَ��ْغ��ُدو ِب��ِه ِص��ْدًق��ا َح��ِل��ي��ُف��َه��ا يَ��ُك��وُن َال اْل��َم��َح��بَّ��ُة ِب��ئْ��َس
ُم��ِزي��َال ال��َع��اِذِل��ي��َن ِل��َداءِ إالَّ َدَواءً َك��انَ��ْت َرَس��اِئ��ٍل ِب��َق��ْط��ِع َوبَ��َدا
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ال��تَّ��ْح��ِوي��َال ُف��َؤاُدَه��ا َراَم ��دِّ ال��صَّ ذَا آنَ��َس��ْت ��ا َف��َل��مَّ َح��ِب��ي��بَ��تُ��ُه ��ا أَمَّ
َط��ِوي��َال يَ��ُدوُم َال ال��نَّ��َواِع��ِس ُح��بُّ َوَه��َك��ذَا ِس��َواُه َص��بٍّ إَِل��ى َوَص��بَ��ْت
َم��ِق��ي��َال َف��َع��اَف َل��ُه ال��ُوَش��اُة َك��اَد َ َوم��ا ه��ذَا ِب��أَْم��ِرَه��ا اْل��ُم��ح��بُّ َوَدَرى
ُش��ُم��وَال تَ��ِط��ي��ُب ِب��أَْل��َف��اٍظ اْل��َم��اِض��ي َع��ِن َع��ْف��ًوا يَ��ْرتَ��ِج��ي إَِل��يْ��َه��ا وََغ��َدا
َرُس��وَال ِف��ي��ِه ال��لَّ��ْح��ُظ َوَك��اَن اْل��ُع��ذِْريُّ اْل��َه��َوى َرَس��اِئ��لُ��ُه َك��انَ��ْت َم��ْج��ِل��ٍس ِف��ي
ِع��ي��َال َح��تَّ��ى اإلِع��َراِض ِس��َوى ثَ��َم��ًرا اْل��َه��َوى ُغ��ْص��ِن ِم��ْن يَ��ْج��ِن َل��ْم َل��ِك��نَّ��ُه
نُ��ُح��وَال ذَاَب ال��ُغ��ْص��َن ال��ذُّبُ��وُل يَ��ِن��َي م��ثْ��َل��َم��ا َوَل��ِك��ن َم��َع��اِط��َف��ُه َوثَ��نَ��ى
َخ��ذُوَال ُه يَ��ُع��دُّ ِب��أَِن َع��َل��يْ��ِه َح��ِذًرا َغ��ْدَرُه يَ��ْش��ُك��و َوَل��يْ��َس اْل��َح��ِب��ي��َب يَ��ْش��ُك��و
َم��ْش��ُغ��وَال ِب��ُح��بِّ��َه��ا َرأَْوُه ��ا َل��مَّ أَْه��ِل��ِه ِم��ْن َج��َم��اَع��ٌة إَل��ي��َه َف��أَت��ى
َم��ِث��ي��َال َف��َق��دتَّ أن ِل��نَ��ْف��ِس��َك أََال َواِج��ٌد إنَّ��َك اْل��َق��ْل��َب َع��نْ��َه��ا اثْ��ِن َق��الُ��وا
تَ��ْرتِ��ي��َال َق��اَل��ُه بَ��يْ��تً��ا َم��ِع��ِه َم��ْد نَ��ثْ��َر ِي��ن��ُظ��ُم َوال��ُح��بُّ َف��أََج��ابَ��ُه��ْم
أَِدي��َال ِل��َق��اءَ َل��ُه يَ��ِط��ي��ُب أَنَّ��ى َم��ْري��ُم إِالَّ يُ��ِه��ي��نُ��ُه َال َك��اَن َم��ن

البدر: ظلمة يصف وقال

ال��َف��َض��اءِ ف��ي َس��اِب��ًح��ا َم��ْح��يَ��اُه ِش��بْ��ُه إَِل��يَّ يَ��ْس��َع��ى اْل��َح��ِب��ي��ِب َط��يْ��ُف َراَح
األْح��يَ��اءِ َع��اَل��ِم بَ��يْ��َن ِم��ثْ��لُ��ُه َف��ْرًدا اْل��َك��َواِك��ِب بَ��يْ��َن َف��َرآُه
اْل��َغ��بْ��َراءِ َع��َل��ى َج��َوى َص��ْرَع��ى اْل��ودِّ أَْه��َل َوَغ��اَدَر نَ��ْح��َوُه َف��انْ��ثَ��نَ��ى
ال��رَُّق��بَ��اءِ أَْع��يُ��ِن َع��ْن َل��تَ��َواَرى ِف��ي��ِه َح��لَّ ِب��ال��ِذي اْل��بَ��ْدُر َدَرى َل��و
��َم��اءِ ال��سَّ بَ��ْدَر َح��َل��ْل��َن َح��تَّ��ى األْرِض بُ��ُدوُر أَنَّ��ُه��نَّ ال��ِغ��ي��ُد َك��َف��ى َم��ا

البديهة: عىل فقال اللحظ بنبال نظم بعضهم عليه واقرتح

َق��ْل��ِب ِب��َال َف��أَْغ��ُدو َم��ْح��يَ��اُك��ْم َج��َم��اُل يُ��ِذي��بُ��ُه أَْن ِخ��ْش��يَ��ًة ُف��َؤاِدي َرَس��ْم��ُت
اْل��ُح��بِّ َط��ْع��نَ��ُة َف��ِذي َج��اٍن َط��اِع��ٍن ِب��َال اْل��َح��َش��ا يَ��ْخ��ِرُق َط��ْع��نَ��ٍة ِم��ْن تَ��ْع��َج��بُ��وا َوَال
لُ��بِّ��ي َرَس��َم��ْت َق��ْد ال��لَّ��ْح��ِظ نِّ��بَ��اَل َوَل��ك��ن أَنَ��اِم��ل��ي ال��ُف��َؤاُد َه��ذَا َرَس��َم��ْت َوَم��ا
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ذلك: مثل يف وقال

ُم��َراُدُك��ْم َج��لَّ َم��اذَا أَْدِر َوَل��ْم ُف��َؤاَدُك��ْم َط��ْع��ِن��ي َق��بْ��َل ُف��َؤاِدي َط��َع��نْ��تُ��ْم
ِل��َح��اِظ��ُك��ْم ِم��ن بَ��َدا َط��ْع��ٌن َح��بَّ��ذَا َف��يَ��ا ِب��َع��اِدُك��ْم يَ��ِف��ي َط��ْع��َن َال َه��ذَا َك��اَن َف��ِإْن

ِب��ُك��ْم أََس��ى يَ��ْق��ِض��ي َك��اَد ُف��َؤاًدا َف��أَْدَم��ى

الكأس» «رصيع عنوانها: قصيدة ويف

اْل��َه��َوا ِم��َن أََرقَّ َط��يْ��ًف��ا َغ��َدْت َح��تَّ��ى اْل��َه��َوى َط��يْ��ُف َع��اَدَه��ا أَن َم��ا َه��يْ��َف��اءُ
ال��دَُّم��ى َوِب��ال��لُّ��ْط��ِف َق��ْل��ِب��ي بَ��َح��ْولِ��َه��ا َف��َش��ابَ��َه��ْت ال��نُّ��ُح��وِل أَيْ��ِدي ِب��َه��ا َع��بَ��ثَ��ْت
َف��تَ��ى َل��ْح��َظ��ي ِم��ْن األّْش��َج��اَن ِب��َه��ا َزاَرْت ِج��ي��َرٍة ِزيَ��اَرِة ِس��َوى ذَّاَك يَ��ْج��ِن َل��ْم
��نَ��ى ال��ضَّ اْل��َك��تْ��ِم َوِف��ي بُ��دٌّ َك��ْش��ِف��ِه َع��ْن يَ��ُع��ْد َف��َل��ْم اْل��َغ��َراُم ��نَ��ُه تَ��َض��مَّ َش��َج��ٌن
َع��َرا َم��ا ِم��نْ��َه��ا َع��َراُه ��ُج��وَن ال��شُّ ِم��نْ��َه��ا َرأَى ��ا َل��مَّ اْل��َف��تَ��ى ذَيَّ��اَك َوَك��أَنَّ
َوال��َق��َض��ا تَ��ْع��نُ��و األْق��َداُر َل��ُه َق��اٍض َوإِنَّ��ُه ِل��ْل��َغ��َراِم ُم��ِط��ي��ًع��ا َف��أَتَ��ى
َم��َض��ى ِف��ي��َم��ا تُ��ِح��بُّ��ُه اْل��َف��تَ��اَة أَنَّ َدَرى َوَم��ا اْل��َح��ِدي��ُث اْل��َوْج��ُد َوأَبَ��اَح��َه��ا
أََرى أَْن َع��َس��اِن��َي َم��ا َوَق��اَل��ْت َوْرًدا َج��َم��اَل��َه��ا ال��َح��يَ��اءُ َص��بَ��َغ َوَق��ْد َف��َدنَ��ْت
��نَ��ا ال��سَّ اْل��بَ��اِه��ي َج��َم��اِل��ِك أَِس��ي��ُر بَ��ْل َال ُم��َق��اِط��ًع��ا َف��َق��اَل … إِنَّ��ُه َق��ْل��ِب��ي أُْم��ِل��ي��َك
َواْل��َع��نَ��ا ال��تَّ��ذَلُّ��ُل يُ��َراِف��ُق��ُه َح��تَّ��ى اْل��َه��َوى َألْربَ��اِب يَ��ْح��لُ��و َال َف��اْل��ُح��بُّ
َواْل��َوَال ��بَ��ابَ��ِة ال��صَّ َألْس��َراِر ِح��ْف��ًظ��ا تَ��َع��اَه��َدا ال��َغ��َراُم َش��اءَ َوإِذْا َوَم��َض��ى
اْل��َه��َوى نَ��ْش��ِر َع��َل��ى يَ��لُ��وُم��َه��ا َواٍش َال َح��يْ��ُث ال��زِّيَ��اَرُة ��َه��ا تَ��ُض��مُّ َوَغ��َدْت
اْل��َف��تَ��ى ذَيَّ��اَك َوْج��ِه ِف��ي آن��َس��ْت َم��ا َف��َراَق��َه��ا اْل��َغ��َداَة َح��ِب��ي��بَ��تُ��ُه َوأَتَ��ْت
اْل��َك��َرى تَ��ْدِري َال َص��ْف��َراءُ اْل��َه��َوى نَ��اِر ِم��ن َوِه��َي إِْح��ِم��َراًرا يْ��ِه ِب��َخ��دَّ نَ��َظ��َرْت
اْل��بُ��َك��ا َط��ْرَف��ي��َه��ا َف��َه��اَج َل��َديْ��ِه َط��يْ��ًف��ا نَ��ْف��ُس��َه��ا َوَخ��اَل��ْت َف��َرًح��ا ��َم��ْت َف��تَ��بَ��سَّ
ال��نُّ��َه��ى أَْه��ِل َع��َل��ى َخ��َف��ايَ��اُه ت��خ��َف��ى تَ��ُك��ْن َل��ْم ِب��َدْم��ٍع ت��َس��اِئ��لُ��ُه َق��اَل��ت
اْخ��ت��َف��ى َم��ا َح��ِق��ي��َق��َة ِل��ي َوأَبْ��َدي ِب��ال��ل��ِه اْل��بُ��َك��ا ��ي ُك��فِّ َق��اِئ��ًال إَِل��يْ��َه��ا َف��َرن��ا
��بَ��ا ال��صِّ أَْزَه��اِر ِدي��َك تَ��ْزُه��و بَ��اِدئً��ا َرأَيْ��تُ��َك ُم��نْ��ذُ َح��ِب��ي��ِب��ي َق��اَل��ْت
اْل��َج��َوى َح��رَّ أَذُوُب أََك��اُد َش��ْج��َوى ال��ِت��ي َح��ِب��ي��بَ��تُ��َك َوأَنَ��ا َوَرأَيْ��تَ��ِن��ي
��نَ��ى ال��ضَّ ِم��َن االنْ��ِزَع��اِج َوبَ��يْ��َن ال��زَّاِه��ي ِل��ُغ��ْص��ِن��َك االبْ��ِت��َه��اِج بَ��يْ��َن أَْص��بَ��ْح��ُت
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َوا ال��دَّ يَ��نْ��ِف��ي��ِه اءُ ال��دَّ َه��ذَا َداَم َم��ا تَ��ْج��َزِع��ي َال َق��اِئ��ًال َف��تَ��اَه��ا َف��َدنَ��ا
اْل��َغ��َدا َق��بْ��َل َداِئ��ًم��ا ال��ُم��َداَم��ِة ِري��َق ��ِف��ي ِب��تَ��َرشُّ ِج��َم��اَح��ُه َك��بَ��ْح��ُت َداءٌ
ال��طَّ��َال َك��اُس ��ِه َك��فِّ أَنَ��اِم��َل تَ��ْغ��َش��ى أَثْ��نَ��ى ثُ��مَّ َح��ِب��ي��بُ��َه��ا َوَراَح َه��ذَا
ِب��اْل��َح��يَ��ا اْل��ُم��َورَِّد َم��بْ��َس��ِم��َه��ا ُدرِّ َع��ْن ��َم��ْت َف��تَ��بَ��سَّ بَ��اِس��ًم��ا إَِل��يْ��َه��ا َوَدنَ��ا
��َف��ا ال��شِّ َط��َل��ِب ِف��ي يَ��ِه��ي��ُم َف��َص��اَر أَْش��َف��ى َض��نَ��ى َك��ِذي ال��ُم��َداِم نَ��ْح��َو انْ��ثَ��نَ��ْت ثُ��مَّ
ال��لَّ��َم��ى ذَيَّ��اِك َع��ذٍْب ِم��ْن َش��اَق��َه��ا َم��ا َف��َراَق��َه��ا اْل��َق��ِل��ي��ُل ِم��نْ��َه��ا ��َف��ْت َوتَ��َرشَّ
األذَى َدْف��ِع َع��َل��ى َف��اْرتَ��اَح��ْت ِل��ْل��َق��ْل��ِب َراَح��ًة تَ��َع��ُق��ُب ال��رَّاَح ِب��أَْن َوَرأَْت
َم��ا ال��دِّ َل��ْوَن َخ��دَُّه��ا ال��ُم��َداَم��ِة ِري��ُق َك��َس��ا َوَق��ْد اْل��ُك��ئُ��وِس َل��ثْ��ِم إَِل��ى َوَص��بَ��ْت
اْل��َح��َش��ا بَ��يْ��َن َراِق��ًص��ا يُ��َرْف��ِرُف أَْض��َح��ى َف��ْرَح��ٍة ِم��ْن َح��ِب��ي��ِب��َه��ا َوَق��ْل��ُب َه��ذَا
ال��نَّ��َوى ِب��أَْس��يَ��اِف َص��ْرَع��ى ال��لُّ��َق��ا َش��ْم��ُس َوأَْظ��َل��َم��ْت ال��رَِّح��ي��ُل أََزفَّ إِذَا َح��تَّ��ى
ال��َه��َوى نَّ��اِر ِم��ن َق��ْل��بَ��يْ��ِه أَْوَدَع��ْت َم��ا َق��ْل��بَ��َه��ا َف��أَْودََع تُّ��َودُِّع��ُه َراَح��ت
ال��َم��َه��ى تَ��ْرنُ��و ِم��ثْ��َل��َم��ا َوَل��ِك��ن تَ��ْرنُ��و اْل��ِح��َم��ى َح��يْ��ُث إَِل��ى َم��َع��اِط��َف��َه��ا َوثَ��نَ��ْت
ال��نَّ��َدى ِب��أَنْ��َف��اِس يَ��ْت نُ��دِّ َوَق��ْد يْ��َه��ا َخ��دَّ َص��َف��َح��اِت ُم��َص��اِف��ًح��ا ال��نَّ��ِس��ي��ُم َوَس��َرى
��نَ��ى ال��ضَّ اِم��ي ال��دَّ َوَق��ْل��بَ��َه��ا َواِر ال��دَّ َداءُ َوَص��ْدَغ��َه��ا االْص��َف��َراَر َس��نَ��اَه��ا َف��َع��َرا
ال��طِّ��َال َداءِ أَْو اْل��َوْج��ِد َداءِ بَ��ي��َن َم��ا َع��ِل��ي��َل��ًة ��َق��اِم ال��سُّ َم��ْه��ِد َع��َل��ى َوَغ��َدْت
��َق��ا ال��شَّ َداِع��َي ��ِه ِب��َك��فِّ ال��بُ��َع��اِد َس��يْ��ُف َوانْ��تَ��َض��ى اْل��ُم��َداَم��ِة َداءُ انْ��َق��َض��ى َوإِذْ
ال��لُّ��َق��ا ُق��ْرُب ِس��َوى َع��نْ��َه��ا ال��نَّ��َوى بُ��ْع��ُد يُ��ْرتَ��َج��ي َال ُم��َودًِّع��ا اْل��َح��ِب��ي��ُب َج��اءَ
اْل��بُ��َك��ا يُ��ْج��ِدي َوَم��ا بَ��َك��ْت َوَق��اَل َق��اَل��ْت َوال��نَّ��َوى ��بَ��ابَ��ِة ال��صَّ يَ��َد ْت َم��دَّ
األَس��ى أَْح��َش��اءَه��ا َوَراَع ال��تَّ��َالِق ُح��ْل��ُو َوَش��اَق��َه��ا اْل��ِف��َراُق َط��اَل إِذَا َح��تَّ��ى
َج��َرى َم��ا تَ��ْدِري َل��يْ��َس َوَل��ِك��ْن ِل��تَ��أُْخ��ذَُه َف��َج��َرْت َح��ِب��ي��ِب��َه��ا ِك��ت��اَُب َواَف��ى
اْل��بَ��َال َدْف��ِع َع��َل��ى يُ��َس��اِع��ُدُه َم��ا َال ُف��َؤاَدَه��ا ُع يُ��َروِّ َم��ا َوَل��ِك��ْن َوتَ��َل��ْت
ال��َف��نَ��ا أَيْ��ِدي تَ��نْ��تَ��ابُ��ُه ��نَ��ا ال��ضَّ َم��ْه��ِد َع��َل��ى أَْض��َح��ى َح��ِب��يْ��بَ��َه��ا ِب��أَنَّ َع��ِل��َم��ْت
ال��لَّ��َوا َخ��ْف��َق َخ��اِف��ٍق َوَق��ْل��ٍب َص��ْرَع��ى ِغ��ْم��ِدَه��ا ِم��ْن ِب��ُم��ْق��َل��ٍة إَِل��يْ��ِه َف��َدنَ��ْت
ال��ِم��َس��ا ذَاِك ِف��ي ال��َك��أِس َص��ِري��َع يَ��ْق��ِض��ي َح��ِب��ي��بَ��َه��ا ِب��أَنَّ تَ��ْدِر َوَل��ْم َه��ذَا
اْل��َه��َوى أَْرَدى َف��تَ��ى َوَك��ْم َه��َواُه يَ��ْردَْع َل��ْم َح��يْ��ُث ُك��ئُ��وٍس إَِل��ى َح��َدتْ��ُه َك��أٌْس
َك��اْل��َه��َوا ِح��َراًك��ا يُ��بْ��ِدي َوَال َرْس��ًم��ا ال��َه��َوا يَ��ْح��ِك��ي ُف��َؤاِدَه��ا َم��ِل��ي��َك َف��َرأَْت
��َف��ا ال��شِّ يُ��ْرَج��ى َال َح��يْ��ُث ِش��َف��اُه تَ��ْرُج��و األَس��ى َغ��َل��َب َوَق��ْد األَس��ى ِم��َن َف��َدنَ��ْت
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��َدى ال��صَّ َرْج��َع تَ��ُظ��نُّ��ُه َوِه��َي َف��اِت��نَ��ُه َح��ِب��ي��ِب��َه��ا ِن��َداءَ َس��ِم��َع��ْت ِب��َه��ا َوإِذَا
ال��رََّدى تُ��َش��اِط��ُرُه َك��يْ��َم��ا ذََوى ُغ��ْص��ٍن َع��َل��ى يَ��ْح��نُ��و َك��ِط��اِئ��ٍر َع��َل��يْ��ِه َوَح��نَ��ْت
اْل��ُم��نَ��ى ُروَح يَ��ا اءُ ال��دَّ َم��ا ِب��بَ��نَ��اِن��َه��ا َط��ْرَف��ُه تَ��ْم��َس��ُح َوِه��َي َف��َق��اَل��ْت َف��بَ��َك��ى
َوا ال��دَّ ذَاَك ِم��ْن اءُ ال��دَّ َه��ذَا َويْ��َالُه ِب��نَ��ْف��ِس��ِه يَ��ُج��وُد نَ��َدًم��ا َف��أََج��ابَ��َه��ا

«مريم»: تُدعى فتاة عىل «يعقوب» يدعى صديق زفاف يف وقال

َال أَْم نَ��ْح��َوَك اْل��ُف��َؤاُد يَ��ُك��ْن َم��ا أَْم��َل��ى ِل��َس��اِن��َي َع��َل��ى أَُف��ؤاِدي
َق��ْوَال َل��َك ِب��أَْح��ُرٍف َخ��طَّ��ْت ال��َع��ذَْراءُ َم��ْريَ��ُم َف��ِإنَّ��َم��ا ُرَويْ��ًدا بَ��ْل
َوأَْح��َل��ى ِم��نْ��َه��ا ��َواِد ال��سَّ َم��َك��اَن َع��يْ��ِن��ي ِم��ْن إِنَّ��َك يَ��ْع��ُق��وُب َق��اَل��ْت َح��يْ��ُث
َخ��َال َوال��ل��ِه َف��َل��يْ��َس َل��َع��ْم��ِري يَ��ه��نِّ��ئْ��ُك��ْم َل��ْم َوَم��ْن َل��ُك��ْم َف��َه��ِن��ي��ئً��ا

املرسح»: يف «ليلة عنوانها قصيدة يف وقال

��بِّ ِل��ل��صَّ أَْس��تَ��َر ال��لَّ��يْ��ِل َوِق��نَ��اُع ُدَج��ى َق��ْل��ِب��ي َج��اذَبَ��ِن��ي ال��تَّ��ْم��ِث��ي��ِل َق��اَع��ِة إَل��ى
اْل��َق��ْل��ِب َل��َظ��ى بُ��َخ��اُر يُ��ْج��ِري��َه��ا ��ْوِق ال��شَّ ِم��َن َس��ِف��ي��نَ��ٍة ِف��ي َراِك��ٌب َك��أَنِّ��ي َف��ِس��ْرُت
ال��لُّ��بِّ ذَِوي ُع��يُ��وِن َع��ْن إال ��بْ��َن تَ��َح��جَّ أََواِن��ًس��ا َدَخ��ْل��ُت ُم��ذْ َط��ْرِف��ي َف��آن��َس
اْل��ُح��بِّ َخ��ْم��ُر اْل��َه��َوى ِف��ي أَْس��َك��َرتْ��ُه��ْم َوَق��ْد َع��ْص��ِرنَ��ا ِف��تْ��يَ��اِن اْل��ِف��تْ��يَ��اِن إَل��ى نَ��َظ��ْرَن
ُك��تُ��ِب ِف��ي َق��طُّ ُس��طِّ��َرْت َم��ا ِرَوايَ��اتُ��ُه��م أَنَّ��َم��ا اْل��ُم��َم��ثِّ��ِل اْل��ُج��وِق َع��ْن َف��نَ��ابُ��وا
اْل��َع��تَ��ِب ِم��َن ِم��َداٌد يَ��ْغ��َش��اَه��ا اْل��َج��ْه��ِل ِم��َن َص��ِح��ي��َف��ٍة ِف��ي ُس��طِّ��َرْت َق��ْد أَنَّ��َه��ا َع��َل��ى
��بِّ ال��صَّ ِب��َم��ْدَم��ِع��ِه إال يَ��ْم��ُح��َه��ا َوَل��ْم ال��نُّ��َه��ى أَِخ��ي َل��ْح��ُظ ِل��ْل��َق��ْل��ِب ِب��َه��ا َوأَْوَح��ى
��ُح��ِب ال��سُّ ِب��نَ��َدى َل��ُه َم��ْن َل��ْك��ِن اْل��َوْرُد ُه��َو َوِخ��َض��ابُ��ه��ا األَس��ى يُ��ْج��ِري��َه��ا َم��َداِم��ُع
اْل��َح��ْرِب ِف��ي اْل��بَ��نَ��اِدِق تَ��ْص��ِوي��َب يُ��َح��اِوُل الَّ��ِذي َك��اْل��َع��ْس��َك��ِر ال��ِم��نْ��َظ��اَر بُ��وا َص��وَّ َوَق��ْد
اْل��ُح��ُج��ِب ِم��َن اآلِن��َس��اِت ُخ��ُدوِد ِريَ��اَض َراِئ��ًدا َل��ْح��َظ��يْ��ِه َس��ْه��ٍم ُك��لُّ َوأَْرَس��َل
ِب��ال��ُه��ْدِب ال��ُه��ْدُب ال��لُّ��َق��ا يَ��ْوًم��ا اْل��تَ��َق��ى َم��ا إِذَا نَ��َواِف��ُر أَنَّ��ُه��نَّ إِال أََواِن��ٌس
ال��رَِّط��ِب اْل��ُغ��ْص��ِن ِف��ي ال��طَّ��يْ��َر َويُ��نَ��اِغ��ي َق��ًرى ِل��ل��َك��َرى ال��طَّ��ْرَف يُ��ْص��ِب��َح َح��تَّ��ى نَ��َواِع��ُس
ال��لُّ��َع��ِب َم��ْرَس��ِح ِف��ي َك��اَن َم��ا نَ��اِظ��ٍر َوَال ِل��ْل��ُم��ثُ��ِل َس��اِم��ٍع ِم��ْن َوَم��ا َف��َك��انُ��وا
اْل��َع��َج��ِب ِم��َن ��َف��اِه ال��شِّ َم��صِّ َص��َدى َس��ِم��ْع��َت نَ��ِش��ي��ُدُه َف��َراَق َش��اٍد َش��َدا َم��ا إِذَا
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��ْرِب َوال��ضَّ ال��تَّ��َف��نُّ��ِن ذَاَك ِب��تَ��ْص��ِف��ي��ِق��ِه��ْم َق��اَط��ُع��وا ال��تَّ��َف��نُّ��ِن ِم��َن رَّاَق��ُه��م َوإِن
يُ��ْص��ِب��ي َم��ا تُ��َم��ثِّ��ل َوإيَّ��اُه َوَك��انَ��ْت ِل��َغ��اَدٍة ِب��اْل��بَ��نَ��اِن َ أَْوَم��أ ُه��َو َوإْن
اْل��َع��ذِْب َم��بْ��َس��ِم��َه��ا ِري��َق تُ��َح��اِك��ي ِل��َراٍح َوإنَّ��َم��ا الْرتِ��يَ��اٍح َال َوانْ��ثَ��نُ��وا َرنُّ��وا
ال��نَّ��ْدب َم��ْش��َه��ِد ِف��ي اْل��َم��ْرءِ َض��ح��ُك َويُ��ْق��بَ��ُح اْل��بُ��َك��ا َس��اَع��َة َض��ْح��ُك��ُه��ْم ِم��نْ��ُه َوأَْع��َج��َب
ذَنْ��ِب��ي َف��َم��ا اْل��يَ��َراِع ِب��أَْط��َراِف ِم��َداٌد بَ��َق��ى َل��َم��ا اْل��بَ��َواِق��ي ت��ْع��َداَد َرَم��ت َوَل��ْو
َربِّ��ي ُم��ْس��تَ��ْغ��ِف��ًرا اْل��بَ��يْ��ِت ذَا ِب��َه��ا َك��تَ��بْ��ُت َق��ْط��َرٍة آِخ��َر اْس��تَ��ْوَق��ْف��ُت أَنَّ��ِن��ي َع��َل��ى

مرتجًال: فقال كتاب يف تقرأ غادة ورأى

َف��أُْق��َرا ال��لِّ��َح��اِظ تَ��ْح��َت َس��ْط��ًرا ُك��ن��ُت َل��يْ��تَ��ِن��ي يَ��ا
َف��أُْق��َرى اْل��َج��َم��اِل ِم��َن َل��َديْ��َه��ا َض��يْ��ًف��ا ُك��ن��ُت أَْو

الحب»: «شهيدة حادثة يف وقال

��ُج��ون ال��شُّ ِب��ُم��ْه��َج��ِت��َه��ا َع��بَ��ثَ��ْت َغ��اَدٍة َم��ْوِق��ُف ل��ل��ِه
��ُج��ون ال��شُّ ِب��ُم��ْه��َج��ِت��َه��ا تَ��ِت��ي��ُه ُغ��ْص��نً��ا ِب��ُف��َؤاِدَه��ا ال��َه��َوى َل��ِع��َب
األِن��ي��ن ِم��نْ��َه��ا َع��َال َح��تَّ��ى أَْوَراُق��َه��ا ��َف��ْت َف��تَ��َق��صَّ
ال��َغ��اِرِس��ي��ن أَي��ِدي َق��طُّ َج��نَّ��ِت��َه��ا أَْوَراُق ِت��ْل��َك َم��ا
اْل��َج��ِب��ي��ن َزْه��َراءُ ِل��ل��َع��يْ��ِن َف��تَ��ْج��َل��ى تَ��ُع��وَد َح��تَّ��ى
اْل��ُج��ُف��ون ِل��تَ��ْك��ِس��ي��ِر ��ْت َرقَّ إِنَّ��َم��ا ال��َج��َواِرُح ِت��ْل��َك
ال��ُع��يُ��ون ن��ب��ُل تَ��ْج��ِن��ِه َل��ْم َم��ا اْل��َوْج��َد َع��َل��يْ��َه��ا َف��َج��نَ��ى
اْل��َم��ِك��ي��ن ��ْه��ُم ال��سَّ َق��ْل��ِب��َه��ا ِف��ي َغ��اَدَرْت َق��ْد نَّ��ْظ��َرٍة ِم��ن
ال��ُف��تُ��ون يَ��ْرِم��ي أَْه��يَ��ٍف َح��اِج��ٍب َق��ْوٍس َع��ن بَ��َدا َس��ْه��ٌم
تَ��ْع��َل��ِم��ي��ن َه��َال ��اُه أُمَّ ِب��َل��ْوَع��ٍة تَ��ُق��وُل َف��َغ��َدت
ِح��ي��ن بَ��ْع��َد َس��أُْق��َض��ى إِنِّ��ي ال��َخ��ف��ا َوْح��ُي َج��اءَِن��ي َق��ْد
اْل��َخ��اِئ��ِف��ي��ن بُ��َك��اءَ تَ��بْ��ِك��ي ��َه��ا أُمُّ َع��َل��يْ��َه��ا َف��َح��نَ��ْت
ال��ُغ��ُص��ون ��تْ��ُه َض��مَّ َك��ال��طَّ��يْ��ِر ُف��َؤاَدَه��ا تَ��ُض��مُّ ِب��يَ��ٍد
ال��ظُّ��نُ��ون َه��ِذي َم��ا ل��ل��ِه ِب��َل��ْه��َف��ٍة ت��ُق��وُل َوَغ��َدت
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تُ��ْق��َط��ِف��ي��ن َف��أَنَّ��ى ُح��ِج��بَ��ْت َوْرَدٌة إِالَّ أَنْ��ِت َم��ا
اْل��ُع��يُ��ون َم��اءُ َج��َرْت أَْو ��َح��اِئ��ُب ال��سَّ بَ��َك��ْت َم��ا تَ��ْح��ي��ي��َن
ال��دَِّف��ي��ن اءُ ال��دَّ َه��اَج��ُه ِب��َدْم��ٍع بُ��نَ��يَّ��تُ��َه��ا َف��بَ��َك��ْت
ُم��ِع��ي��ن َال َوَل��ِك��ن تَ��ْش��ُك��و َق��َواِم��َه��ا ُغ��َص��يْ��َن َوثَ��نَ��ْت
ال��َع��اِش��ِق��ي��ن ُق��لُ��وَب اْرَح��ْم إل��ه��ي َوَل��ٍه ِم��ْن َوتَ��ُق��وُل
ال��َغ��اِف��ِري��ن َخ��يْ��ُر َف��َألنْ��َت تَ��ِه��ْم ِذالَّ َل��ُه��ْم َواْغ��ِف��ْر
اْل��ُج��ُف��ون ِم��نْ��ُه َوَف��تَّ��َح��ْت ��بَ��اُح ال��صَّ بَ��َس��َم إذَا َح��تَ��ى
ِح��ي��ن ُم��ن��ذُ َرأَتْ��ُه َش��بَ��ٌح َط��ْرَف��َه��ا َف��َخ��اَل��َج نَ��َظ��َرْت
ال��ُع��يُ��ون اْل��تَ��َق��ْت إِذَا َح��تَّ��ى َش��ْوِق��َه��ا ِب��َج��اِذِب َف��َدنَ��ْت
اْل��ُغ��ُص��ون َوتُ��ْح��ِج��بُ��ُه يَ��ْدنُ��و ُف��َؤاِدَه��ا َح��ِب��ي��َب َوَرأَْت
اْل��َج��ِب��ي��ن َف��ْوَق ِل��َواءَُه ال��َح��يَ��اءُ نَ��َش��َر َوَق��ْد َق��اَل��ْت
ال��َع��اَل��ِم��ي��ن ُدوَن َه��َواُه اْل��ُف��َؤاَد َم��َل��َك ِب��َم��ْن أَْه��ًال
َح��ِزي��ن ِب��لُ��ْق��يَ��اَه��ا َف��ِرًح��ا اْل��َف��تَ��ى ذَاَك َف��أََج��ابَ��َه��ا
ال��َم��ُص��ون اْل��بَ��اِه��ي ِب��َخ��دَِّه��ا ال��رِّيَ��اِض َوْرَد َح��َوْت َم��ْن يَ��ا
َم��ِت��ي��ن َع��ْه��ٍد َع��َل��ى نُ��ْم��ِس��ي وال��ه��وى َوأَن��ِت ِب��أَنِّ��ي ِل��ي َم��ْن
ِح��ي��ن بَ��ْع��َد ِح��َم��اَه��ا َواَف��ى إِذَا َح��تَّ��ى َف��تَ��َع��اَه��َدا
��ُج��ون ال��شُّ َف��َه��اَج��تْ��ُه َدْم��ًع��ا َوْج��ِه��َه��ا ِف��ي اْل��َف��تَ��ى نَ��َظ��َر
ال��ظُّ��نُ��ون َوَراَع��تْ��ُه َل��ُه اْل��َف��تَ��اِة ُح��بِّ ِف��ي َواْرتَ��اَب
تَ��ْش��تَ��ِك��ي��ن َم��اذَا ِب��ال��ل��ِه َق��اِئ��ًال إَل��يْ��َه��ا َوَرنَ��ا
اْل��َج��ِب��ي��ن ُف��ْوَق ِج��نَ��اَح��ُه اْل��َم��َم��اُت بَ��َس��َط َوَق��ْد َق��اَل��ْت
ال��َم��نُ��ون َك��أِْس ِف��ي ال��رَّْح��َم��ُن َص��بَّ��ُه َش��َرابً��ا أَْش��ُك��و
اْل��َح��ِزي��ن اْل��َق��ْل��ِب ذَا نَ��ْح��َو تَ��ْس��َع��ى األْق��َداُر ِب��َه َوأَتَ��ْت
يَ��ُك��ون أَنَّ��ى ِب��َل��ْه��َف��ٍة َوَص��اَح َج��َزًع��ا ��تَ��ى ال��فَّ َف��بَ��َك��ى
ت��ْس��َم��ِع��ي��ن َق��د َم��ا اْل��ُح��ْل��ِم ِف��ي أَْم أُذُُن يَ��ا أَِب��يَ��َق��َظ��ٍة
ال��َع��اِش��ِق��ي��ن ِل��َس��اُن ال��نَّ��ْج��َوى َع��اَل��ِم ِم��ْن َف��أََج��ابَ��ُه
اْل��َح��اِك��ِم��ي��ن أَْق��َوى َوذَاَك اْل��َق��َض��اءُ َح��َك��َم َق��ْد َه��يْ��َه��اَت
ال��ُغ��ُص��ون ُدوَن اْل��َج��نْ��ي ِم��نْ��ُه َح��َال َق��ْد ُغ��َص��يْ��َن يَ��ْج��ِن��ي
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��اِب��ِري��ن ال��صَّ يَ��ْج��ِزي ال��ل��َه إِنَّ بَ��ْل��َواِك َع��َل��ى َف��أَْص��ِب��ْر
تَ��ْس��َم��ِع��ي��ن َه��ْل َح��ِب��ي��بَ��ِت��ي َوَص��اَح َج��َزًع��ا اْل��َف��تَ��ى َف��َج��ثَ��ا
تَ��ْع��َل��ِم��ي��ن َل��ْو ِذْك��ُرُه َق��ْل��بَ��ِك ُع يُ��َروِّ َف��ذَاَك َال َال
ُظ��نُ��ون َق��ْل��ِب��ي يَ��ا ِت��ْل��َك َوَق��اَل��ْت َح��ِب��ي��بَ��تُ��ُه َزاَل��ْت َم��ا
ال��َم��نُ��ون يَ��ْدنُ��و أْن ُق��بَ��يْ��َل ِل��ْل��َوَداِع َح��ِب��ي��ِب��ي َف��اْدنُ��و
يَ��ُك��ون َل��ُه ِل��َق��اءَ َال ِب��نَ��أٍْي َق��ْل��بَ��يْ��نَ��ا ُع َويُ��َروِّ
تَ��ْك��تُ��ِم��ي��ن َم��اذَا ِب��ال��ل��ِه َح��ِب��ي��بَ��ِت��ي َوَق��اَل َف��بَ��َك��ى
اْل��َح��ِن��ي��ن َوإِبْ��َداءَ ِم��نْ��َه��ا اْل��َج��َوى تَ��ْخ��ِف��ي��َف َوأََراَد
ال��ُغ��ُص��ون يْ��َه��ا َخ��دَّ َوْرَد تُ��َج��لِّ��ُل َس��َق��َط��ْت ِب��َه��ا َوإذَا
ِح��ي��ن َالَت َوَل��ْك��ن نَ��َدًم��ا اْل��َف��نَ��ا يُ��نَ��اِزُع��َه��ا َف��َدنَ��ا
اْل��َح��ِزي��ن َوِب��ال��َق��ْل��ِب ِب��ي ِرْف��ًق��ا َع��ذَْراءُ يَ��ا َويَ��ُق��وُل
��ُك��ون ال��سُّ األْرِض ِف��ي َوَع��مَّ ال��ظَّ��َالُم َه��َدأ إِذَا َح��تَّ��ى
األِن��ي��ن يُ��َخ��اِم��ُرُه َص��ْوتً��ا ن��ْح��ِوَه��ا ِم��ن ال��َف��تَ��ى َس��ِم��َع
ل��ل��ع��اش��ق��ي��ن رح��م��ت��ا وا ق��ائ��ٌل وح��ٍي وه��ت��اف

«مريم»: تدعى فتاة يف وقال

َل��َديْ��َه��ا ِع��ي��َس��ى أَُك��وُن َح��تَّ��ى َم��ْريَ��ُم ِل��ي َم��ْن
َع��َل��يْ��َه��ا َوأَْح��نُ��و يَ��ْوًم��ا َخ��دِّي تُ��َق��بِّ��ُل َك��يْ��َم��ا

فيها: وقال

ن��ِح��ي��َال َك��اْل��َخ��يَ��اِل أَْض��َح��ى اْل��بُ��ْع��ِد َع��َل��ى اْل��َه��َوى أََخ��ا ِب��أَنَّ تَ��ْدِري َل��ْو أََم��ْريَ��ُم
َوأَِص��ي��َال بُ��ْك��َرًة َع��َل��يْ��ِه َونَ��َح��ْت تَ��َع��طُّ��ًف��ا ِم��نْ��ُه اْل��َق��ْل��َب َم��نَ��ْح��ِت َل��ُك��ن��ِت

بيتني: نظم عليه اقرتح صديق لسان عن وقال

ال��َع��ذِْب ِب��ال��َم��بْ��َس��ِم اْل��َق��ْل��َب َألِرِوَي َوَل��ْك��ن ِل��ِزيَ��اَرة َال اآلَن إَل��يْ��َك أَتَ��يْ��ُت
ال��َق��ْل��ِب َم��ْرتَ��َع ِب��َه��ا ِم��ْص��َر إَل��ى نَ��َق��ْل��ُت أَنَّ��ِن��ي ال��ِب��َش��اَرِة ِذي إَِل��يْ��ُك��ْم َوأُْل��ِق��ي
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اإلنجليز: ملكة يرثي وقال

اْل��َم��ِن��يَّ��ة ُس��ُط��وُر تَ��ْغ��َش��اَه��ا اْل��ِج��ي��ِل ِم��َن َص��ْف��َح��ًة أَُق��وَل أَْن َع��َل��يْ��نَ��ا َع��ِزي��ٌز
ال��رَِّزي��ئَ��ة ِب��َرْق��م يَ��ْس��ِري اْل��َق��َض��ا بَ��نَ��اَن َوُدونَ��ُه يُ��ْم��ِل��ي اْل��َغ��يْ��ِب َج��نَ��اَن َوأَنَّ
��ة ِه��مَّ ُك��لُّ َه��ْولِ��ِه ِم��ْن َف��َوَه��ْت َه��ًوى ال��نَّ��َوى َس��اَع��ُة َدنَ��ْت َل��ْو َح��تَّ��ى اْل��َم��ْوُت ُه��َو
األِذيَّ��ة ُوُق��وِع ِم��ن َخ��ْوًف��ا اءِ ال��دَّ ِم��َن َرَع��ْوا َق��ْوُم��ِك َك��اَن إْن أَِڤيْ��ُك��ت��وْريَ��ا
اْل��ُم��ِص��ي��بَ��ِة ِب��ِع��َظ��ِم يُ��نْ��ِب��ي ال��رََّدى َج��نَ��اَح بَ��اِس��ٌط َف��ْوَق��ِك َواْل��َم��ْوُت ِب��ِه��ْم َف��َك��يْ��َف
َوب��ال��ِت��ي ِب��ال��ِت��ي نَ��ْف��ًس��ا يُ��َع��لِّ��ُل َغ��َدا َوَق��ْد ��ِح��بٍّ مُّ ِم��ن َك��م أَڤي��ْك��تُ��وْريَ��ا
اْل��َع��ِزي��َم��ِة َوْه��َن ال��رُّْش��ِد َع��ِدي��َم اِد اْل��ُف��َؤ َداِم��َي بَ��ْع��َدِك بَ��اَت َص��ِف��يٍّ م��ْن َوَك��م
ُم��َف��تَّ��ِت َوَق��ْل��ٍب بَ��اٍق َرَم��ٍق ِس��َوى اْل��َوَرى َوِف��ي نَ��أَيْ��ِت إْن َم��ا أَڤي��ْك��تُ��وْريَ��ا
ِة اْل��َم��َودَّ َص��َف��اءِ ِم��ْن آن��ُس��وُه ��ا َل��مَّ ِب��اِس��ٌم ِب��ال��ِب��ْش��ِر اْل��َق��ْوِم َوثُ��ْغ��ِر َم��َل��ْك��ِت
اْل��َك��ِري��َه��ة يَ��ْوَم ِل��ل��َخ��ْص��م َوَال ��ْت أَل��مَّ ل��م��ل��م��ة يَ��بْ��ُس��ُم��وا َل��ْم أَنَّ��ُه��م ع��ل��ى
َح��نَّ��ِت تُ��ْرِب��ِك َف��ْوَق ُزُه��وًرا َف��أَْح��يَ��ْت ��ب��ا ال��صَّ َح��يْ��ُث م��ا ال��ل��ه س��الُم َع��ل��يَ��ك

والحب: الكهرباء يصف وقال

اْل��َك��ْه��ُربَ��اءُ ِب��ِه َس��اَدْت َزَم��اٍن ِف��ي اْل��َح��يَ��اءُ اْل��ُخ��ُدوَد يَ��ْص��بَ��ُغ َال َك��يْ��َف
ِظ��بَ��اءُ َوِه��َي اآلَس��اَد َوتُ��ْل��ِق��ى اْح��تَ��كَّ��ْت ُك��لَّ��َم��ا اْل��ُق��َوى تُ��وِه��ُن آل��ٌة
نَ��َش��اءُ َال َم��ا َف��َك��اَن َج��ذَبَ��تْ��نَ��ا َح��َرَك��اٌت َق��ْل��بَ��َه��ا َه��اَج ُك��لَّ��َم��ا
اإلْغ��َم��اءُ َف��َراَع��ُه رَآَه��ا إِذْ َف��تَ��اه��ْت َف��تَ��اَه��ا َرأَْت َك��َف��ت��اٍة
ِص��الءُ ِم��نْ��ُه اْل��ُف��َؤاِد ِف��ي َق��بْ��ًس��ا ِم��نْ��َه��ا يُ��ْض��َرُم َواْل��ُف��َؤاُد ��َه��ا َض��مَّ
اْل��ِك��ي��ْم��يَ��اءُ تَ��ِح��لُّ��ُه َال َج��اِذٌب َع��نْ��ُه ُ يَ��نْ��َش��أ األْج��َس��اُم َواْخ��ِت��َالُف
األْه��َواءُ ُف��َؤاَدُه َق��اَدْت َح��يْ��ُث َص��َري��ًع��ا َف��َراَح اْل��َه��َوى َف��أََط��اَع
َواإلِخ��اءُ َواْل��َوَال اْل��َوْج��ُد َزاَرُه ُم��ِح��بٍّ َق��ْل��َب اْل��َك��ْه��ُربَ��اءُ َزاَرْت
ال��بَ��َق��اءُ ُم��نَ��اَه��ا ِم��ْن َك��اَن بَ��ْل َع��نْ��ُه َف��تُ��َس��رِّي إَِل��يْ��ِه ُم��وِص��ًال تَ��َر َل��ْم
َه��َواءُ ِم��نْ��ُه َواِل��ْج��س��ُم يَ��ِرفُّ َك��ال��طَّ��ي��ِر َف��ُه��َو ُم��وص��ٌل ِل��ل��َق��ْل��ِب َل��يْ��َس
اْل��َج��َف��اءُ اْل��َح��ِب��ي��ِب ِم��َن يَ��بْ��ُدو ِح��ي��َن َق��ْل��ِب��ي تَ��ْط��ُرُق اْل��َك��ْه��ُربَ��اءُ ِذي َل��يْ��َت
َوال��ط��َالءُ ثُ��ْغ��ِرِه َع��ذُْب َك��بَ��ِدي َف��يَ��ْرِوي اْل��َح��ِب��ي��ُب تَ��ْج��ِذُب َع��لَّ��َه��ا
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��اءُ َص��مَّ آَل��ٌة َوال��ل��ِه َوِه��َي ُق��َواَه��ا تَ��َالَش��ى أَْن َوَع��ِج��ي��ٌب
َك��ْه��ُربَ��اءُ اْل��َه��َوى ِم��َن ِف��ي��َه��ا َك��اَن رَآِن��ي ��ا َل��مَّ اْل��َح��ِب��ي��ِب َولِ��َح��اُظ

غادة: يف ينشدهما بيتني مغنٍّ عليه واقرتح

اْل��بَ��ْدِر َط��ْل��َع��َة ُح��ْس��ِن��َه��ا ِف��ي َح��َك��ْت َم��َه��اٌة ��ْع��ِر ال��شَّ َم��ْح��لُ��وَل��َة ��بَّ��اك ال��شِّ ِم��َن أََط��لَّ��ْت
اْل��َف��ْج��ِر ِف��ي ال��نَّ��َس��اِئ��ُم أََم��اَل��تْ��ُه ُغ��َص��ي��ٌن َك��أَنَّ��َه��ا تَ��ثَ��نَّ��ْت َص��ْوتِ��ي َس��م��َع��ْت َوُم��ذْ

البيت: هذا معنى تكملة بعضهم عليه واقرتح

َوتَ��ْع��َش��ُق ال��نُّ��ُف��وُس ل��َم��ْرآَه��ا تَ��تُ��وُق بُ��ْرُق��ٍع ذَاُت أَنَّ��َه��ا إِالَّ اْل��بَ��ْدُر ِه��َي

قائًال: فأردف

اْل��بَ��َواِرُق َس��نَ��اُه تَ��ْح��ِك��ي َم��ا ��بْ��ُح ال��صُّ َوَال ُس��ُدوَل��ُه ال��ظَّ��َالُم يُ��ْرِخ��ي ال��لَّ��يْ��ُل َوَم��ا
يَ��ْش��ُرُق ِح��ي��َن َوْج��ِه��َه��ا ِف��ي َوَص��بَّ��ْح��ُه��ْم اْح��تَ��َج��ابَ��َه��ا اْل��َع��اِش��ِق��ي��ن لَّ��يْ��ُل َوَل��ْك��ن

الوطن: إىل الحنني يف وقال

��َق��ا ال��شَّ بَ��ْع��ِد ِم��ْن اْل��ِع��زَّ َوأََل��ذَّ ال��لُّ��َق��ا أَْح��َل��ى َم��ا األْوَط��اِن بَ��ِن��ي يَ��ا
اْل��َع��نَ��ا َه��ذَا ِم��ْن اْل��َق��ْل��َب َونُ��ِري��ُح ال��نَّ��َق��ا ِب��ِغ��ْزَالِن نَ��ْح��َظ��ى َف��َم��تَ��ى
ال��طَّ��َالِق ُم��رِّ َع��َل��ى نَ��ْق��َوى َال ِح��ي��َن ِب��اْل��ُف��َراِق َع��َل��يْ��نَ��ا ال��دَّْه��ُر َح��َك��َم
ِب��اْل��ُم��نَ��ى َح��ِب��ي��ِب��ي ِم��ْن أَْح��َظ��ى َح��يْ��ُث ال��تَّ��َالِق ُح��ْل��ِو إَل��ى َش��ْوِق��ي َوا آٍه
ُم��ْغ��َرَم��ا َص��بٍّ��ا اْل��َق��ْل��ُب أَْض��َح��ى َح��يْ��ُث اْل��ِح��َم��ى ذَاَك إَل��ى َش��ْوِق��ي َوا آٍه
��نَ��ى ال��ضَّ تَ��بَ��اِري��ِح ِم��ْن َق��ْل��ِب��ي َواْش��ِف َراِح��ًم��ا ِل��ي ُك��ْن اْل��َع��ْرِش إَل��َه يَ��ا
��بَ��ا ال��صِّ أَُويْ��َق��اُت ِف��ي��َه��ا َق��َض��ى إِذْ َص��بَّ��ا َق��ْل��ِب��ي َل��َه��ا أَْوَط��اٌن ِت��ْل��َك
اْل��ِح��َم��ى ذَاَك إَل��ى ��ْوَق ال��شَّ َع��نِّ��ي ��بَ��ا ال��صَّ ِري��َح يَ��ا ِب��ال��ل��ِه َف��اْح��ِم��ِل��ي
االْح��ِت��َج��اب َم��ْع��نَ��ى أَْع��ِرُف َوَال َال اْل��َع��ذَاِب أَْدِري َال بَ��ْع��َد َق��بْ��َل ُك��نْ��ُت
اْل��بَ��َدنَ��ا َوَداُووا َق��ْل��ِب��ي َف��اْرَح��ُم��وا ذَاب اْل��بُ��ْع��ِد بَ��ْع��َد اْل��َق��ْل��َب أَنَّ َغ��يْ��َر
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اْل��َع��نَ��ا بَ��ْع��ِد ِم��ن اْل��َق��ْل��َب َوأََراَح اْل��َه��نَ��ا أَُوي��ق��اِت ال��ل��ُه َق��رََّب
ال��بَ��َق��ا َداُر تَ��ْج��َم��ُع��نَ��ا َف��َل��َق��ْد اْل��َف��نَ��ا َداُر تُ��ْدِن��نَ��ا َل��ْم َوإِذَا

البيتني: بهذين فأجابه حاجة يطلب صديق إليه وبعث

ُم��ِق��الَّ اْل��ِوَداِد ِم��َن ُف��َؤاِدي َك��اَن َوَم��ا ِم��نِّ��ي اْل��َق��ِل��ي��َل َط��َل��بْ��َت َق��ْد
الَّ أَُق��ل َل��ْم ِل��َس��اِئ��ِل��ي َح��يَ��اِت��ي ِف��ي َف��إنِّ��ي َخ��ِل��ي��ِل��ي يَ��ا ِش��ئْ��َت َم��ا َل��َك

الخديوي: الجلوس عيد يصف وقال

ِه َق��دِّ ِب��م��ْرَه��ِف َق��ًة ُم��َح��دِّ ِم��ْص��َر ِف��ي َس��ْع��ِدِه َك��َواِك��ُب َح��ْت الَّ أن َغ��ْرَو َال
ِغ��ْم��ِدِه ِم��ْن َض��اِح��ًك��ا يَ��بْ��ُدو ��يْ��ِف َك��ال��سَّ ِب��ُج��لُ��وِس��ِه بَ��اِس��ًم��ا أَْق��بَ��َل َواْل��ِع��ي��ُد
ِه ودِّ ِم��ْن َش��َرابَ��َه��ا َك��أَنَّ ثَ��ْم��َل��ى اْل��َه��َوى أُولِ��ي َرَق��َص��ْت ِب��ِه ِع��ي��ٌد
َوْف��ِدِه ِم��ْن ُق��لُ��وبُ��نَ��ا َح��ِس��بَ��ْت َح��تَّ��ى َس��اِك��ٌن ُف��َؤاٌد يَ��بْ��َق َف��َل��ْم َواَف��ى
ِه َخ��دِّ ِب��َرْوَض��ِة َراِئ��ُدَه��ا َوُه��َو األْزبَ��ِك��يَّ��ِة ِريَ��اُض تَ��ْزُه��و أَْن ِب��دَْع َال
َم��ْج��ِدِه أََع��اِل��ي ِف��ي َل��ِك��ْن ال��زُُّه��وَر تَ��ْح��ِك��ي َوِه��َي األَزاِه��ِر ِب��ي��ُض تَ��تَ��َج��لَّ��ى أَْو
ُج��نْ��ِدِه َص��َف��اِئ��ِح َع��َل��ى اْل��ِوَداِد ِب��َل��َظ��ى أَْش��َرَق��ْت َق��ْد َوَالِئ��ِه آِل َوُق��لُ��وُب
َح��ْم��ِدِه ِب��َراِئ��ِق َش��َم��اِئ��لُ��ُه نَ��َط��َق��ْت َم��ْدِح��ِه َع��ن اْل��َوَرى َع��َج��َز َل��ْو َع��بَّ��اُس
َونَ��ْج��ِدِه َواْل��ِع��َراِق ِم��ْص��َر أَبْ��نَ��اءُ ِب��ِه َه��تَ��َف��ْت ال��ِذي ِب��اْل��ِع��ي��ِد ُ َف��ْل��يَ��ْه��نَ��أ
َم��ْه��ِدِه ِم��ْن ُق��لُ��وبَ��نَ��ا انَّ َل��ْو نَ��ْه��َوى ال��ِذي اْل��َع��ْرِش َع��َل��ى َع��بَّ��اُس َف��ْل��يَ��ْح��َي

الحداد: نجيب الشيخ املرحوم يرثي وقال

ال��ُح��ْزُن َداِه��ِم َف��ْق��ِدِه ِف��ي َم��ْن َف��ْق��ِد َع��َل��ى ُم��ْزٌن أَْم ��بِّ ال��صَّ َم��ْدَم��َع َج��َرى أََدْم��ٌع
اْل��ُغ��ْص��ُن ذَاَق��ُه َم��ا اْل��َق��ْل��ُب َف��ذَاَق َع��َل��يْ��ِه َح��اِئ��ٌم َوَق��ْل��ِب��َي َرِط��بً��ا ُغ��ْص��نُ��ُه ذََوى
يَ��ْع��نُ��و ال��نَّ��َوى َق��بْ��َل َك��اَن أَن َوَم��ا َح��ِزي��نً��ا ِل��َدْم��ِع��ِه يَ��ْع��نُ��و ِل��ل��طَّ��ْرِف َم��ا َخ��ِل��ي��ِل��ي
ال��َوْزُن َوال��َخ��اِدُم ��ْع��ِر ال��شِّ َم��ِل��ي��َك َف��أَْض��َح��ى َخ��اِط��ِري َك��نَّ َم��ا ِل��نَ��ْظ��ِم��ي تَ��َراءَى
ِع��َوُن نَ��ْظ��ُم��ُه َف��ُه��َو َع��نِّ��ي َص��دَّ َوَل��ْو يَ��ْف��ِق��ُدُه َق��ْل��ِب��ي َص��يْ��ِد ِم��ْن َص��دى َك��أَن
اْل��َع��يْ��ُن تَ��ْص��ِب��َر أَْن ��بْ��ُر ال��صَّ َف��ُق��ْل��ُت ِب��َم��ْج��ٍد األَس��ى ِف��ي ال��دَّْم��ُع َف��َم��ا َص��بْ��ًرا ِل��ي يَ��ُق��ولُ��وَن
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اْل��َوْه��ُن َص��ابَ��ُه ��َف��ا ال��صَّ َداِع��َي إِذَا ُم��ِق��ي��ٌم اْل��َوَف��ا َع��َل��ى نَ��ِج��ي��ُب يَ��ا َف��ِك��َالن��ا نَ��َع��ْم
َظ��نُّ َوَال َل��يْ��ًال ال��تُّ��ْرِب َض��ِج��ي��َع أََراَك أَنَّ��ِن��ي َح��ِب��ي��ِب��َك بَ��ْع��َد َع��ِج��ي��ٌب أََل��ي��َس
ُح��ْزُن َك��بَ��ِدي ِف��ي ِذْك��َراَك ِم��ْن َه��اَج َوَم��ا َم��ْدَم��ِع��ي َس��اَل َم��ا ال��ل��ِه َس��َالُم َع��َل��يْ��َك

واملال»: «العلم عنوانها قصيدة يف وقال

اْل��ُع��يُ��ونَ��ا يَ��ْس��تَ��ْج��ِذبُ��وَن بَ��اخ��ِت��يَ��اٍل َراِف��ِل��ي��نَ��ا َوانْ��ثَ��نُ��وا اْل��بُ��ْرَد َل��بَ��ُس��وا
َغ��اِف��لُ��ونَ��ا اْل��ُع��َال ُح��َل��ى َع��ْن أَنَّ��ُه��ْم تَ��َح��لَّ��ْوا ��ا مَّ َوَل��يْ��تَ��ُه��م َوتَ��َح��لَّ��ْوا
��اِح��ُرونَ��ا ال��سَّ َل��ُه يَ��ْع��نُ��و لُ��ْط��ٍف َغ��يْ��ُر يَ��ْش��ُم��َه��ا َل��ْم ِش��ي��َم��ٌة ال��نَّ��ْف��ِس ِح��ْل��يَ��ُة
ال��َغ��اِب��ِري��نَ��ا اَل��َف��َط��اِح��ِل ِذْك��َر ال��تَّ��اِري��ُخ َخ��لَّ��َد َواْل��ُح��َل��ى ِب��ال��لِّ��بْ��ِس َل��يْ��َس
َواْل��ُم��ْك��ِث��ُرونَ��ا اْل��ُم��لُ��وُك يَ��نَ��ْل��ُه َل��ْم ِف��َخ��اًرا نَ��الُ��وا ِب��ال��ُع��لُ��وِم إنَّ��َم��ا
ُق��ُرونَ��ا َع��اَش َوذَاَك ُق��ُرونً��ا َع��اَش َه��ذَا َخ��ْل��ُدوَن ابْ��ِن ِم��ْن ِك��ْس��َرى أَيْ��َن
َدِف��ي��نَ��ا يَ��ْح��يَ��ى ِب��ال��ذِّْك��ِر َل��َع��ْم��ِري َخ��ْل��ُدوُن َوابْ��ُن ِب��َم��ْوتِ��ِه ِك��ْس��َرى َم��اَت
ُم��ِع��ي��نَ��ا َف��َك��اَن َه��َدى َوذَِك��يٌّ ُس��ْؤَال يَ��ْق��ِض َوَل��ْم ُق��ِض��َي َغ��ِن��يٌّ َك��ْم
��اِئ��لُ��ونَ��ا ال��سَّ يَ��ُع��وَدَك أَْن َال ِع��نْ��ِدَك ِب��َم��ا تَ��ُج��وَد أَْن اْل��ُج��وُد إَنَّ��َم��ا
َف��ِح��ي��نَ��ا ِح��ي��نً��ا ال��ُع��لُ��وُم َوتَ��ِزي��ُد أَنْ��َف��َق��تْ��ُه يَ��ٌد إِْن اْل��َم��اُل يَ��ْف��َرُغ
اْل��ُم��نْ��ِف��ِق��ي��نَ��ا يَ��ُد تُ��ْف��ِن��ي َم��ا َودَْع اْل��َم��ْرءُ َف��ِن��َي َوإِْن يَ��ْف��نَ��ى َال َم��ا َف��اِج��ِن
��ِن��ي��نَ��ا ال��سِّ َم��رُّ يُ��ْف��ِن��ي��ِه َك��ِث��ي��ٍر ِم��ن َل��َخ��يْ��ٌر يَ��ُدوُم ��ا ِم��مَّ َف��َق��ِل��ي��ٌل
ال��َغ��ِض��ي��نَ��ا ال��نَّ��ْض��ُر ل��ْح��َم��ِه ِم��ن أَْغ��تَ��ِذ َوَل��ْم ِب��ُح��ْس��ِن��ِه َغ��ذَاِن��ي َق��ْد َط��ْرِف��ي َك��اَن َف��ِإن

والثعلب»: «الغراب حكاية يف وقال

اْل��يَ��َس��اِر ذَِوي ِم��ْن ُق��ْوٍم ِل��بَ��ْع��ِض َداٍر ِف��ي ِج��بْ��نَ��ًة اْل��ُغ��َراُب َرأَى
اإلَم��اَرة َم��َل��َك َق��ْد َك��أَنَّ��ُه َوَط��اَرا ِق��ْط��َع��ًة ِم��نْ��َه��ا َف��َس��لَّ
ال��نَّ��َظ��َر َف��أَْح��َدَق ثَ��ْع��َل��ٌب َرآُه ��َج��ر ال��شَّ إْح��َدى َع��َل��ى َح��طَّ َوِح��ي��نَ��َم��ا
اْل��َف��َال ِب��َه��اِت��ي��َك ِم��نْ��ُه اْخ��ِت��َط��اِف��َه��ا َع��َل��ى َف��اْح��تَ��اَل اْل��ِج��بْ��نَ��َة َف��َل��َم��َح
َوال��ظِّ��بَ��اءِ ال��طُّ��يُ��وِر َوُم��ْخ��ِج��َل اْل��ِغ��نَ��اءِ ُم��ْح��ِس��َن يَ��ا َل��ُه َق��اَل
ُغ��نَ��اَك��ا ِم��ْن ال��رَّاِئ��َق َألْس��َم��َع أََراَك��ا أَْن أَْط��لُ��ُب س��نَّ��ٌة ِل��ي
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ال��َم��ْوِرِد ِب��ِط��ي��ِب اْل��َق��ْل��َب َف��تَ��ْرِوي َس��يِّ��ِدي يَ��ا ِب��ال��ُغ��نَ��ا تَ��ُج��وُد َف��َه��ْل
اْل��ُم��ْط��ِرِب ِب��اْل��ِغ��نَ��اءِ يَ��ْش��ُدو َوَص��اَر ال��ثَّ��ْع��َل��ِب َق��ْوَل اْل��ُغ��َراُب َف��اْم��تَ��ثَ��َل
ِل��َج��اِره بَ��اِرَدًة َغ��ِن��ي��َم��ًة ِم��نْ��َق��اِره ِم��ْن اْل��ِج��بْ��نَ��َة َف��أَْوَق��َع
أََك��َل��َه��ا أَْن َوبَ��ْع��َد ِب��َف��ِم��ِه َوانْ��تَ��َش��َل��َه��ا ال��ثَّ��ْع��َل��ُب َف��َف��ِرَح
َع��اَم��ْل��تُ��َك��ا َق��ْد َع��اَم��ْل��َت َم��ا ِب��ِم��ثْ��َل َظ��َل��ْم��تُ��َك��ا َم��ا ُغ��َراُب يَ��ا نَ��اَداُه
َغ��َدا تَ��ْل��َق��اُه اآلَن َف��َع��ْل��َت َوَم��ا اْع��تَ��َدى َع��َل��يْ��َك إنْ��َس��انً��ا َس��َل��بْ��َت
أَتَ��ى الَّ��ِذي اْل��بَ��اِب ِم��َن إِالَّ اْل��َف��تَ��ى َك��فِّ ِم��ن يَ��ْخ��ُرُج َال َواْل��َم��اُل

الرسب: ملك مقتل يف وقال

َغ��َزاَل��ه أََط��اَع يَ��ُك��ْن َل��ْم َل��يْ��تَ��ُه َف��اْس��تَ��َم��اَل��ه َق��ْل��بَ��ُه اْل��ُح��بُّ َط��َرَق
اْل��َع��َداَل��ه َف��أَيْ��َن أَْس��ِرَه��ا ِف��ي َوُه��َو ِح��َم��اُه ِف��ي ال��ظَّ��بَ��ا تَ��ْم��َرُح َم��َل��ٌك
أَْق��َواَل��ه تَ��َل��ْوتُ��م َف��َه��الَّ ال��ل��ِه ُس��نَّ��ُة ِت��ْل��ُك��ْم ��ْرِب ال��سِّ بَ��ِن��ي يَ��ا
َض��َالَل��ه أَْو يَ��ْف��تَ��ِري إثْ��َم َف��َال َع��اٍد َوَال بَ��اٍغ َغ��يْ��َر اض��طُّ��رَّ َوَم��ْن
اْل��َغ��َزاَل��ه ِت��ْل��َك بَ��نَ��اَن ِب��يَ��َديْ��ِه َل��َم��ْس��تُ��ْم أَْو ِب��َع��يْ��ِن��ِه نَ��َظ��ْرتُ��م َل��ْو
أََم��اَل��ه َق��ْد ال��ُه��َدى َع��ْن َش��ْيءٍ أَيَّ َوَع��ِل��ْم��تُ��ْم اْل��َه��َوى َق��ْدَر َل��َع��َرْف��تُ��ْم
أََم��اَل��ه ِخ��لُّ��ُه َم��ْن ُك��لُّ يَ��ْق��َط��َع أَْن َق��بْ��َل َع��َل��يْ��ِه��َم��ا َج��نَ��يْ��تُ��ٍم َق��ْد
َل��ه أَْح��َل��ى َغ��َدا اْل��َه��َوى َف��َع��ْرُش اْل��َع��ْرِش َع��ِن اْل��َم��ِل��ي��ِك َع��ْزُل أَْوَل��ى َك��اَن
أَْوَص��اَل��ه َف��َق��َط��َع��ا َواْل��يَ��َم��اِن��يُّ ِف��ي��ِه ال��لَّ��ْح��ُظ تُ��َش��اَرَك ��َم��اٍت مَّ ِم��ن
��َق��اَل��ه مَّ ِم��ن َرَوْت َك��ْم ِب��ال��لَّ��ْح��ِظ َوِه��َي َغ��ِل��ي��ًال ِدَراَغ��ا ِم��ْن يَ��ْرِو َل��ْم َوُه��َو
اْل��َج��َالَل��ه أََم��اَم اْل��َه��َوى َص��ْرَع��ى أَْع��َظ��ُم انْ��تَ��َف��َض��ْت ِب��ِه َم��ْوِق��ًف��ا َل��ُه يَ��ا
َونَ��َواَل��ه َع��ْف��َوُه ِل��ْل��َف��ِق��ي��َديْ��ِن تَ��ْرُج��و اْل��َغ��يْ��ِب َع��اَل��ِم ِم��ْن َص��اِئ��َح��اٌت

الحبيب: زيارة يصف وقال

َس��اِئ��ُق َل��ُه َق��ْل��ِب��ي َغ��يْ��ُر َوَم��ا أُِح��بُّ َم��ْن إَِل��ى اْل��ِق��َط��اَر َرِك��بْ��ُت
َص��اِدُق اْل��َوَال ِف��ي ِب��ِه َك��أَنِّ��ي ِب��ِن��ي��َراِن��ِه َوَل��ِك��ْن َف��َس��اَر
َس��اِب��ُق َل��ُه َدِل��ي��ٌل َوَل��ْح��ِظ��ي ِس��َراًع��ا َف��يَ��ْج��ِري ال��نَّ��ِظ��ي��ُر يُ��َراِع��ي
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بَ��اِرُق َوَال ال��لِّ��َق��اءِ ِب��نُ��وِر اْل��بُ��َع��اِد ُظ��لُ��َم��اِت َل��ُه يُ��ِن��ي��ُر
َس��اِرُق اْل��َه��َوى َل��ْوَال ُه��َو َوَم��ا َس��يْ��ِرِه ِف��ي األْرَض َف��يَ��ْس��تَ��ِرُق
ال��طَّ��اِرُق َم��ْن َف��ِق��ي��َل َط��َرْق��ُت اْل��َح��ِب��ي��ِب ِديَ��اَر بَ��َل��ْغ��ُت ��ا َف��َل��مَّ
اْل��َخ��اِل��ُق أَبْ��دََع َم��ا ِل��يَ��نْ��ُظ��َر اْل��َه��َوى َدَع��اُه ُم��ِح��بٌّ َف��ُق��ْل��ُت
ال��رَّاِش��ُق َف��ْل��يَ��ْف��تَ��ِدي ِب��َق��ْل��ِب��ي ال��لِّ��َح��اِظ ِب��ِس��َه��اِم َف��َراَش��َق��تْ��ُه
اْل��َواِم��ُق ِم��ثْ��ِل��ِه َع��َل��ى يَ��ُح��وُم َوْرٌد َوثَ��ْغ��ُرِك َوْرٌد ِك َف��َخ��دُّ
َع��اِش��ُق يَ��ا َف��َديْ��تُ��َك َف��َق��اَل��ْت ال��رَُّق��اِد َط��ِل��ي��ُق ��َه��اِد ال��سُّ أَِس��ي��ُر
ال��رَّاِئ��ُق َق��ْل��بُ��َك ِب��َه��ا َل��َه��يْ��نَ��ا اْل��َوَف��ا ُع��ْربُ��وُن ُم��ْه��َج��ِت��ي ِه��َي َوَه��ا
اْل��َف��اِئ��ُق ُح��ْس��نُ��َه��ا ��اِذبُ��ِن��ي يُ��جَّ اْل��ُف��َؤاِد َرْغ��َم َوَل��ِك��ن َف��ُع��دتَّ
اْل��َخ��اِف��ُق َق��ْل��ِب��َي َوِم��ْج��َداُف��َه��ا ُدُم��وِع��ي ِب��َح��اِر ِف��ي ِب��بَ��اِخ��َرٍة
��اِئ��ُق َوال��شَّ اْل��َم��ُش��وُق ِف��ي��َه��ا تَ��َس��اَم��َر َل��يَ��اٍل ِذْك��َرى ُد أَُردِّ

عاشقني: محاورة يف وقال

ذََواِب��ُل ُف��َؤاِدي ِف��ي ِل��َح��اٌظ َوُه��ْدٌب اْل��ذََواِب��ُل اْل��ُع��يُ��وُن َل��ْوَال اْل��َه��َوى َل��َع��ْم��ُر
تُ��َق��اِت��ُل ِح��ي��َن اْل��َع��يْ��نَ��ي��ِن ِس��َوى ِس��َالٌح َوَال ُم��ْه��َج��ِت��ي اْل��َم��َه��ا أُْخ��ُت َص��َرَع��ْت َل��َم��ا
نَ��اْح��ُل ِل��ِج��ْس��ِم��َك َم��ا َوَق��اَل��ْت إَِل��يَّ َف��انْ��ثَ��نَ��ْت اْل��ِج��ْس��ِم نَ��اِح��َل َل��َديْ��َه��ا َرأَتْ��ِن��ي
ِس��اِئ��ُل أَنْ��َت َم��ا ��يْ��َك َك��فَّ َف��ِف��ي َف��َق��اَل��ْت نَ��َدى ِب��َال ُغ��َص��يْ��ٌن يَ��ْح��يَ��ا َوَه��ْل َف��ُق��ْل��ُت
َواِب��ُل َوَدْم��ُع��َك يَ��ذَْوى َوَه��ْل َف��َق��اَل��ْت اْل��َه��َوى ْل��َظ��ى ِم��ن ذََوى َق��ْد َوَل��ِك��ن َف��ُق��ْل��ُت
تُ��َم��اِث��ُل َش��ْم��ٌس َخ��دَّيَّ َف��ِف��ي َف��َق��اَل��ْت ��بَ��ْت تَ��َح��جَّ َع��نْ��ُه ��ْم��َس ال��شَّ َل��َع��لَّ َف��ُق��ْل��ُت
اْل��َوَس��اِئ��ُل َل��َديَّ َق��لَّ��ْت َق��ْد َل��َع��ْم��ُرِك َط��اِل��ٌع َواْل��بَ��ْدُر ��ْم��ُس ال��شَّ أَتَ��بْ��ُدو َف��ُق��ْل��ُت
ُم��تَ��َك��اِم��ُل نُ��وُرنَ��ا َدْوًم��ا َوإِيَّ��اَك َوإِنَّ��ِن��ي ذَك��ْرَت َم��ا َع��ِج��يْ��ٌب َف��َق��اَل��ْت
يَ��تَ��َم��ايَ��ُل ُغ��ْص��ِن��َه��ا َوْرٍد أََزاِه��َر َف��آنَ��ْس��ُت ال��رِّيَ��اِض نَ��ْح��َو ِب��َه��ا َوِم��ْل��ُت
تَ��بَ��اُدُل َواْل��َه��َواء َه��َوانَ��ا أَب��ي��َن َه��ًوا َوَال يَ��ِم��ي��ُل ُغ��ْص��نً��ا أََرى َف��َق��اَل��ْت
��َم��اِئ��ُل ال��شَّ ِت��ْل��َك ِم��ن��َك َف��َح��َك��تْ��َه��ا َس��َرْت ُش��ُم��وَل��ُه َف��ِإنَّ ِب��دٌْع َوَال َف��ُق��ْل��ُت
اْل��َع��َواِذُل َداَه��َم��تْ��نَ��ا َل��َم��ا يْ��ِك َك��َخ��دَّ ُغ��ُص��ونِ��ِه بَ��يْ��َن اْل��َوْرِد اْح��ِم��َراَر َوإنَّ
اْل��َخ��َم��اِئ��ُل ِل��ْل��َوْرَديْ��ِن ُح��بِّ��بَ��ْت َوَال ِل��نَ��اِظ��ٍر َوْرٌد َراَق َم��ا اْل��َح��يَ��ا َف��َل��ْوَال
��َالِس��ُل ال��سَّ ِت��ْل��َك ِب��اْل��َق��ْل��ِب أَْح��َدَق��ْت َوَال َه��َوا ِب��َال ُغ��ْص��ٌن َم��اَس َم��ا اْل��َه��َوى َوَل��ْوَال
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َوذَاِب��ُل َزاٍه َف��ُه��َو ال��تِّ��يَ��اِع َونَ��اَر َم��َالَح��ًة نُ��وَر اْل��َوْرَد َم��نَ��ْح��َت َف��أَنْ��َت
َش��اِغ��ُل َع��نْ��ُه ِل��ي َك��اَن َوَل��ِك��ْن َج��ِه��ْل��ُت أَُك��ْن َوَل��ْم اْل��َج��َم��اِل َوْص��َف وََع��لَّ��َم��تْ��ِن��ي
َق��نَ��اِب��ُل َوَه��ِذي ِس��ْح��ٍر ذَا َوَع��يْ��نَ��يْ��َك َوأَنَّ��ُه َه��َواَك ِل��ي تَ��َراءَى أَْن إَل��ى
تُ��َغ��اِزُل َوِه��َي اْل��ِغ��ْزَالَن ِل��ي يُ��َم��ثِّ��ُل ال��ِذي اْل��َغ��َزِل َع��ِن إِالَّ َف��أَْش��َغ��َل��ِن��ي
َس��اِئ��ُل َف��ال��طَّ��ْرِف َع��ن��ِك أََس��ْل��ُه َل��ْم إذَا َف��إنَّ��ِن��ي َع��نِّ��ي اْل��بَ��ْدَر نَ��اِج��ي ِغ��بْ��َت َوإِْن

رواية: مطلع يف وقال

اْل��َح��َدِق َظ��بْ��ِي ِم��ْن َف��َم��اتُ��وا اْل��َع��َف��اَف أُوتُ��وا إِذا اْل��َج��َم��اِل ��اِق ُع��شَّ َم��ْوِق��ُف ل��ل��ِه
األَرِق ِم��َن َع��انُ��وا َم��ا اْل��َم��ِه��ي��ِن َل��َدى َف��َش��اِف��ُع��ُه��ْم َص��ْرَع��ى اْل��َه��َوى ِف��ي ُق��ُض��وا إذَا

رواية: سياق يف وقال

َع��ِل��ي��ُل َوُه��َو ��بَّ ال��صَّ تُ��نَ��اِج��ي ُط��يُ��وَر َوْك��نَ��اِت��ِه ِف��ي َالَح َربْ��ًع��ا ال��ل��ُه َرَع��ى
يَ��ِم��ي��ُل ��َف��اءِ ال��صَّ ُح��بِّ إَِل��ى ِب��َق��ْل��ٍب اْل��ُع��ال إَِل��ى أَِم��ي��ُل َدْه��ًرا ِب��ِه َق��َض��يْ��ُت
َج��ِم��ي��ُل َواْل��ِف��َخ��اُر َوَم��ْج��ًدا َع��الءً َط��اِل��بً��ا اْل��بَ��ِس��ي��َط��ِة َوْج��ِه َع��َل��ى َوِس��ْرُت
أُُف��وُل ل��َظ��اَي ِم��ن َس��نَ��اَه��ا َف��ِع��ي��ُرو بَ��َواِس��ٌم َوِه��َي ال��لَّ��يْ��َل أَُراِع��ي
تَ��ِم��ي��ُل َوِه��َي ال��رَّْم��َض��اءُ تَّ��ْح��تَ��َه��ا َغ��َدت َم��َط��اِل��ٍب َط��ْوَع ال��رَّْم��َض��اءِ َع��َل��ى َوأَْس��َع��ى
َج��ِزي��ُل األّنَ��اِم بَ��يْ��َن َف��ْض��لُ��ُه أَبً��ا ِب��نَ��يْ��ِل��ِه َف��َق��دتُّ َق��ْد َم��نَ��اًال ِن��ْل��ُت
يَ��ُط��وُل ��َخ��اءِ ال��سَّ بَ��اُع ِل��ي ُم��دَّ َوإْن أَْدبَ��َرْت ��ْح��ُب ال��صُّ إذَا َع��ْونً��ا ِل��ي َك��اَن َل��َق��ْد
يَ��ُزوُل َل��يْ��َس األيَّ��اِم َم��َدى َل��ِه��ي��بً��ا ُم��ْه��َج��ِت��ي َف��أَْودََع تَ��ْوِدي��ٍع ُدوَن ُق��َض��ى
ذُبُ��وُل ِم��نْ��َه��ا اْل��ِج��ْف��َن َويَ��ْع��ُرو ِدَم��اءَ َدْم��َع��َه��ا اْل��َع��يْ��ُن َف��ْل��تَ��ْم��ِزِج ِم��ثْ��ِل��ِه َع��َل��ى

عاشقة: لسان عىل وقال

َواْل��َك��َم��ِد األْش��َواِق ِم��َن َص��ْدِري َوأَنَّ َك��بَ��ِدي َف��انْ��ثَ��نَ��ْت َه��َواُك��ْم ِب��َق��ْل��ِب��ي َه��َوى
َج��َس��ِدي بَ��َرى َق��ْد ُس��َق��اٍم ِم��ْن َف��أُبْ��ِرئْ��ُت َج��اِرَح��ٍة ُك��لُّ ِص��َداٍم ِم��ْن َوأَبْ��َرَق��ْت
َك��بَ��ِدي َع��َل��ى ِم��نِّ��ي َح��ذًَرا َف��َراِئ��ِص��ي َف��اْرتَ��َع��َدْت اْل��بَ��ْرِق أثْ��َر ال��رَّْع��ُد َوَه��ْم��َه��َم
َواْل��َح��ْرِد ال��نَّ��أِْي ثَ��ْوَب اْل��ِغ��ي��ِد أََخ��ا َواْخ��َل��ْع َح��َس��ٍد ِم��ْن ذَاَب َق��ْد ِل��َم��ْن اْل��َع��ذَاَب دَِع
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يَ��ُع��ِد َوَل��ْم َع��ْم��ًدا َف��َه��وى ال��َه��َوى إَِل��ى َق��َدٌر َس��اَق��ُه ِس��َق��اِه��م َح��ِل��ي��َف َواْرَح��ْم
َج��َل��ِد ِم��ْن ال��نَّ��ْف��ِس ِف��ي َوَم��ا ِت��ي��ًه��ا َف��َه��اَم َع��َواِق��بَ��ُه يَ��ْع��َل��ْم َوَل��ْم ال��َغ��َراَم َراَم
َك��بَ��ِدي َوا َص��اَح َح��تَّ��ى ِل��َع��يْ��نَ��يْ��ِه َالَح��ْت َف��َم��ا ال��لِّ��ث��اَم َزاَح َق��ْد ال��م��َالَح��ِة َع��ن
أََس��ِد َع��َل��ى أَبْ��َق��ْت َل��َم��ا أُْس��ٍد َق��ْل��ِب ِف��ي نَ��َش��بَ��ْت َل��ْو ال��لَّ��ْح��ِظ ِس��َه��اُم ��َه��اُم ال��سِّ ِت��ْل��َك
ُم��بْ��تَ��ِع��ِد ِم��ثْ��َل َق��ِري��ٌب َوُه��َو تَ��َراُه َل��ْوَع��ِت��ِه نَ��اِر ِم��ْن َغ��َدا ِف��ي��َم��ْن َف��َك��يْ��َف
أََح��ِد َع��َل��ى يَ��بْ��َق��ى َف��َال يُ��ِم��ي��َت َح��تّ��ى َم��َع��اِل��ُم��ُه تَ��ْح��يَ��ى َال اْل��ُح��بُّ َوَه��َك��ذَا

طريًا: يخاطب عاشق لسان عىل وقال

َك��بَ��ِدي ِم��ن ه��ج��َت َم��ا َك��َف��ى األَراِك َط��يْ��َر اْل��َك��َم��ِد َع��َل��ى يَ��ْق��َوى َال َف��َق��ْل��ِب��ي َم��ْه��ًال
تُ��ِزِد َوَال َم��ْه��ًال َف��ِق��ْف َص��َداَك أُذُِن��ي َس��ِم��َع��ْت َم��ا نَ��ْج��َواَك إَِل��ى َق��ْل��ِب��ي يَ��ِح��نُّ
��ْه��ِد ال��سُّ َزاِئ��ِد ِب��َل��ي��ٍل ال��َح��ِب��ي��ِب ِذْك��ُر َف��يُ��وِح��ُش��ِن��ي إْل��ٍف َع��َل��ى تَ��بْ��ِك��ي أََراَك
َح��َس��ِد ِم��ْن ال��َخ��دِّ َف��ْوَق ال��دَّْم��ُع َويَ��ْه��ِج��ُم َش��رٌع ال��َه��َوى ِف��ي َك��أَنَّ��ا تَ��بْ��ِك��ي
ال��َك��م��ِد ��ي��ِق ال��شَّ ُف��َؤاِد َع��ْن اْل��َه��َوى يَ��نْ��أَى َوَه��ْل يَ��َزاُل َال ِب��َق��ْل��ِب��َي اْل��َغ��َراُم ُه��َو

وقال:

َش��ْك��َوى ِل��ِذي يَ��ِرقُّ َال ال��دَّْه��َر َوأَْش��ُك��و اْل��بَ��ْل��َوى أََل��م ِم��ْن اْل��َق��ْل��َب أَُداِوي َك��ْم إَِل��ى
اْل��بَ��ْل��َوى َم��َض��َض يَ��تَّ��ِق��ي أَْن َل��ُه َف��ِإنِّ��ي اْل��َه��َوا َم��َع يَ��ِط��ي��ُر َق��ْل��ٍب ذَا َك��اَن َوَم��ن
تُ��ْش��َوى َل��وَْع��ِت��َه��ا نَّ��اِر ِم��ن َك��بَ��ِدي َغ��َدْت َع��ِل��ْم��تُ��َم��ا َل��ْو ُم��ْه��َج��ِت��ي َه��ِذي َخ��ِل��ي��َل��ي
ال��نَّ��ْج��َوى إَِل��ى يَ��ْج��نَ��َح��اِن َوَق��ْل��ِب��ي َع��َس��اَه��ا ِب��َه��ا َغ��دا ِب��ال��ل��ِه ِب��َه��ا َف��ِرْف��ًق��ا
��ْل��َوى ال��سَّ إَِل��ى اْرتِ��يَ��اٍح بَ��ْع��َض ِب��نَ��ْج��َواِه��َم��ا أََرى أَْو اْل��َغ��يْ��ُر يَ��ْس��َم��ُع َال َم��ا َف��أَْس��َم��ُع
َص��ْف��وا أَْرتَ��ِج��ي بَ��ْع��َدُه��م إِنِّ��ي َخ��ِل��ي��َل��يَّ اْل��َج��َوى ِم��َن َك��تَ��ْم��ُت َم��ا َع��نِّ��ي َويَ��ذَْه��ُب

الجمال: وصف يف وقال

َم��اِئ��ل ال��َم��َح��اِس��ِن ن��ح��َو َص��بٍّ َغ��يْ��ُر ��َم��اِئ��ل ال��شَّ َربُّ اْل��ُف��َؤاِد َرِق��ي��ُق َم��ا
��َم��اِئ��ل ال��شَّ َوِض��ي��ِع َوِم��ْن رِف��ي��ٍع ِم��ن يَ��ْرتَ��ِق��ي��ِه ُس��لَّ��ًم��ا اْل��ُح��ْس��َن تَ��َرى َم��ا
ِب��ال��َج��اِه��ل َويَ��نْ��ثَ��ِن��ي َق��ْدٍر أَْرَف��ِع إَِل��ى األِدي��َب يُ��بْ��ِل��ُغ ُس��لَّ��ٌم
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َط��اِئ��ل َغ��يْ��ِر ِم��ْن ��اِك ال��نُّ��سَّ تَ��بْ��تَ��ِغ��ي��ِه َف��َظ��لَّ��ْت اْل��ِح��َس��اِن ِف��ي ال��ذَّْوَق أَْودع
َك��اِم��ل بَ��ْدًرا اآلَداِب َس��َم��اءِ ِف��ي تَ��ْح��ِك��ي اْل��َم��َح��اِس��ُن َع��نْ��ُه َوتَ��بَ��دَّْت
اْل��ق��وات��ل ال��لِّ��ح��اظ ِم��َن ِس��َه��اٍم َرش��ِق ِم��ن ُف��َؤاُدَك َخ��َال َه��ًال َص��اَح
ُم��تَ��َم��اِي��ل ال��َه��َواء َم��َع َع��ذَاٍر َخ��ْل��ِع إَِل��ى َواْج��نَ��ْح ال��َوَق��اَر َع��نْ��َك َخ��لِّ
اْل��َم��َج��اِه��ل ِب��ِت��ْل��َك ال��َق��َل��ى ذَاَك ِم��ثْ��َل ُم��ِح��بٍّ َق��ْل��ُب ذَاَق َم��ا َف��َل��َع��ْم��ِري
َغ��اِف��ل َع��نَّ��ا ال��ّم��ِش��ي��ُب َك��اَن يَ��وَم َس��َك��اَرى ��بَ��اِب ال��شَّ ِم��َن ُك��نَّ��ا يَ��ْوَم

وقال:

ِف��َط��اِم��ي ُم��ن��ذُ إَل��ي��ِه َص��بَ��وُت َش��َرٌف َم��َراِم��ي ُدوَن َويَ��ُح��وُل ال��ظِّ��بَ��ا أَْه��َوى
اِم��ي ال��دَّ ال��ُف��َؤاِد َغ��ي��َر ُم��ْؤنِ��ًس��ا ِل��ي أََرى َف��َال اْل��َح��ِب��ي��ُب ِذْك��ُر َويُ��َش��وُِّق��ِن��ي
َغ��َراِم��ي َك��ِل��ي��ُم َع��نْ��َه��ا ال��لَّ��َظ��ى َع��َك��َس َك��لُ��وَم��ًة ال��غ��َراُم َه��اَج إِذَا َق��ْل��ٌب
أََم��اِم��ي اْل��َخ��يَ��اُل ِس��َوى َوَل��يْ��َس َوْه��ًم��ا ُم��َج��اِل��ِس��ي اْل��َح��ِب��ي��َب أَنَّ ِل��ي َف��يَ��لُ��وُح
آَالِم��ي َف��تُ��ْش��َف��ى ال��َح��ِب��ي��ِب ِع��نْ��َد َش��اِف��ٌع ِب��ي َك��أَنَّ��ُه اْل��َخ��يَ��اُل يَ��بْ��ُدو
ال��َه��اِم��ي ِب��َط��ْرِف��ي َم��َح��اِس��نُ��ُه َرَس��َم��ْت َوَق��ْد َف��َغ��َدا َج��َف��اءَُه ��َف��ا ال��صَّ َغ��لُ��َب
س��َق��اِم��ي َوَخ��فَّ َوْج��ِدي ان��َج��َل��ى إِالَّ ُس��ُط��وَرَه��ا تَ��َل��ْوُت َم��ا َدْم��ٍع آيَ��اِت
ِع��َظ��اِم��ي نُ��ُح��وُل يُ��ش��ِج��ي��ِن��ي َويَ��ِب��ي��ُت َج��ِم��ي��َل��ٍة ِل��َق��اءَ أَْش��ُك��و َال َف��أَِب��ي��ُت

وقال:

��رِّ ال��سِّ َع��ِن اْل��ِح��َج��اَب ِب��َل��ْح��ِظ��َه��ا ��ْت َف��َش��قَّ ال��َس��ت��ِر َم��ْك��ُش��وَف��َة ��تُ��ِر ال��سُّ َوَراءَ تَ��َراءَْت
ِب��األْس��ِر ��ُب يُ��َرحَّ اْل��ُح��رُّ َوأَْض��َح��ى أََس��اَرى ِل��ُح��ْس��ِن��َه��ا ال��َع��اِش��ُق��وَن َف��َص��اَر َوَس��اَرْت
اْل��ُع��ذِْري اْل��َه��َوى ِف��ي ُح��بَّ��َه��ا ُخ��َزاَم��ى َونَ��َش��َر َخ��َواِط��ٍر ِل��َك��ْس��ِر إِال َخ��َط��َرْت َوَم��ا
تَ��ْدِر َوَل��ْم إَِل��يْ��َه��ا َش��ْوًق��ا ص��ب��ُت َق��ْد ِب��َه��ا ال��ِت��ي َع��ْن أََح��اِدي��ٌث َوَداَرْت
َوال��َق��ْف��ِر اْل��َم��َه��اَم��ِة ِف��ي َف��َه��اَم��ْت ِس��َواَه��ا َرأْت َوَم��ا َص��َداَه��ا إالَّ َس��ِم��َع��ْت َف��َم��ا
ال��دَّْه��ِر يَ��ُد َع��َل��يْ��ِه َح��طَّ��ْت َط��َل��ٍل ِس��َوى ِل��ُس��ْؤلِ��َه��ا ُم��ْس��تَ��ِج��ي��ٍب ِم��ْن َوَم��ا َونَ��اَدْت
ِب��ال��ُع��ْم��ِر يَ��ذَْه��ُب ال��ُح��بَّ أَنَّ تَ��ْدِر َوَل��ْم َواألَس��ى ��ْوُق ال��شَّ َه��اَج��ُه ِب��َدْم��ٍع َف��َج��اَدْت
األْم��ِر َع��ْن ال��ُق��لُ��وَب ِت��ْل��َك ِب��تَ��ْغ��ِري��ِدَه��ا َوَس��اءََل��ْت اْل��َح��َم��اُم ِل��َش��ْك��َواَه��ا َف��َح��نَ��ْت

116



الكتاب لجامع منظومات بعض يف

اْل��َق��بْ��ِر إَِل��ى َص��اَرْت َق��بْ��ُل ِم��ن ِب��َه��ا أََق��ْم��نَ��ا َم��َس��اِك��نً��ا أَنَّ تَ��ْدُرنَّ أَال َف��َق��اَل��ْت
��ْم��ِر َوال��سُّ ال��ِب��ي��ِض ِم��َن يَ��ْخ��َش��ْوا َوَل��ْم ِظ��بَ��اَه��ا َف��َراَغ��ُه��ْم ال��لِّ��َح��اُظ نَ��ب��َل أُنَ��اٌس
اْل��َه��ْج��ِر ِع��لَّ��ِة َع��ْن ذَاَب َوَق��ْل��بً��ا َف��َم��اتُ��وا تَ��َولَّ��ُه��وا َق��ْوًم��ا َط��يْ��ُر يَ��ا َف��انْ��ُدب��ي أََال

وقال:

ال��َوْه��ِج َل��ْوَع��َة تَ��ْش��ُك��و األِح��بَّ��ِة بَ��ْع��َد َواْل��ُم��ْه��ِج ِل��ْل��َق��ْل��ِب َم��ا اْل��بَ��ي��ِن أََط��اِئ��ُر
ُم��نْ��َزِع��ِج َغ��يْ��َر َوَل��ِك��ْن ال��دُُّم��وَع يَ��ذِْري ُم��نْ��َزع��ٌج اْل��بُ��ْع��ِد بَ��ْع��َد ِل��َط��ْرِف��ي َوَم��ا
َواْل��ُم��ْه��ِج اْل��َق��ْل��ِب ِدَم��اءِ َع��ْن َل��ًظ��ى َل��ْوَال َس��َط��َع��ْت َم��ا َح��ْم��َراءَ َه��اَل��ٍة ِف��ي يَ��لُ��وُح
ال��دَّْع��ِج ِف��تْ��نَ��ُة َرَص��ع��تْ��َه��ا ِق��َالَدًة َف��أَح��َس��بُ��ُه َدْم��ِع��ي نَ��اِث��ًرا َويَ��نْ��ثَ��ِن��ي
َح��َرِج ِم��ْن أَْل��َق��اُه َوَم��ا َط��ْرِف��ي أََراَق َوِب��َم��ا َش��اِف��ًع��ا َق��ْل��ِب��ي ��ِة ِب��ِرقَّ َك��َف��ى
ِع��َوِج ِف��ي األْغ��َص��اَن بَ��ْع��َدَه��ا َف��َغ��اَدَرْت ُض��ًح��ى ال��نَّ��ِس��ي��م ُم��رُّ َص��اَدَه��ا َزْه��َرًة يَ��ا
ِب��األرِج ِم��ن��ِك َف��يَ��ْرَض��ى اْل��ُف��َؤاُد يَ��ْح��يَ��ى َع��َس��ى َش��ذَاِك ِب��نَ��ْش��ِر َع��َل��يْ��نَ��ا ُم��نِّ��ي
ت��ِع��ِج��ي إِْن ِب��ال��ل��ِه ال��رُّبَ��ى ُغ��َص��ي��َن َس��ِل��ي َك��بَ��ِدي وََع��ْن َدْم��ِع��ي َع��ْن ��ُح��ِب ال��سُّ َوَس��اِئ��ِل��ي
ال��َف��َرِج ِم��نْ��َح��َة َراٍج َغ��يْ��َر ال��َه��َوى ِم��َن َش��ْرٌع َواْل��َه��َوا ِب��أَنِّ��ي َع��نِّ��ي يُ��ِج��ي��ُب
َح��َرِج ِم��ْن ��دِّ ال��صَّ بَ��ْع��َد ال��رُّوِح َع��َل��ى َف��َم��ا َل��نَ��ا اْل��ف��َراُق َه��ذَا أَبَ��ًدا يَ��ُدْم َوإن

وقال:

نُ��ْع��َم��اِك ب��يْ��َن ��ى تَ��َق��ضَّ َزَم��اٍن َع��َل��ى اْل��بَ��اِك��ي اْل��َع��اِش��ِق ِف��َداءَ ُف��َؤاِدي ُخ��ِذي
يَ��ْه��َواِك اْل��َق��ْل��َب َألنَّ إِالَّ ِب��اْل��َق��ْل��ِب ُم��ْف��تَ��ِديً��ا ُج��دتُّ َم��ا أَنَّ��ِن��ي َوأَيْ��َق��نَ��ِن��ي
ِل��ُرْؤيَ��اِك َش��ْوًق��ا اْل��َه��َوى ِم��نِّ��ي َواْش��تَ��دَّ أََس��ِف��ي َوا اْل��َع��ْق��ُل َف��تَ��اَه ِت��ي��ًه��ا نَ��أَيْ��ِت
أَْح��َش��اِك بَ��ي��َن ُف��َؤاِدي َج��ذَب��َت َح��تَّ��ى تَ��يَّ��َم��ِن��ي َع��نْ��ِك بُ��َع��اًدا أَنَّ يَ��ْك��ِف َل��ْم
��اِك َس��فَّ َق��ْل��بً��ا َل��َظ��اَه��ا أََه��اَج َف��َم��ا َم��َداِم��ُع��ُه َف��اَض��ْت َف��تَ��ى ِب��َح��اِل ِرْف��ًق��ا
َل��ْم��يَ��اِك ِم��ْن َش��َف��اِئ��ي إِنَّ َف��َق��اَل ُض��ًح��ى ال��َغ��َراِم أََس��ى ِع��لَّ��ِت��ي َع��ْن َس��أَل��ُت
َف��نَ��اِك ثُ��ْغ��ٌر ُم��ْج��تَ��ِن��ي��ِه يَ��ُك��ْن َل��ْم َل��و ِب��ِه أََش��اَر َم��ا أَْح��َل��ى َك��اَن َف��َم��ا نَ��َع��ْم،
ح��م��يَ��اَك َراَق��ْت َوَك��ْم نَ��ْف��ٌس اْل��ُح��بِّ ِف��ي ُق��ِت��َل��ْت َق��ْد اْل��ُح��ْس��ِن ذَاَت ِب��َل��ْح��َظ��يْ��َك َف��َك��ْم
َع��يْ��نَ��اِك ِب��اْل��َق��ْل��ِب َف��َع��َل��ْت َم��ا يَ��ْك��ِف��ي��ِه َج��وَّى َق��ِت��ي��ٍل َع��ْن ��ي ُك��فِّ ِب��َربِّ��َك َك��َف��ى
َرَع��ايَ��اِك ِم��ن َف��َع��بْ��ٌد َق��تْ��ِل��ي ُرم��ِت أَْو َط��َربً��ا َص��َف��ا َق��ْد َف��َق��ْل��ِب��ي َص��ْف��ًح��ا ِش��ئْ��ِت إِْن
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وقال:

اْل��َوْرِد َط��ْل��َع��َة َس��ِل��ي إْل��َه��اِم��ي َم��ْدَم��ِع��ي َوَع��ْن ال��َوْج��ِد َه��اِئ��ِج َع��ْن األْش��َواِق َالِع��َج ِس��ِل��ي
ِع��ن��ِدي ال��ِذي بَ��ع��َض ال��بُ��ع��ِد بَ��ع��َد ال��طَّ��ْرِف ِم��َن ��ي َه��مِّ م��ا أَن َع��ن��ُه��َم��ا ُف��ؤاِدي يُ��ِج��ي��ُب
ال��بُ��ْع��ِد أََل��ِم َع��ْن يَ��ْق��َو َف��َل��ْم َك��ِل��ي��ًم��ا ال��َه��َوى ِم��َن يَ��َزاُل َال َوَق��ِل��ب��ي نَ��أَي��ُت
َوِج��ِدي ِم��ْن ِزي��َد ُك��لَّ��َم��ا َل��َظ��اَه��ا يَ��ِزي��ُد ال��َه��َوى ِم��َن نَ��اٍر َف��وَق ُف��ؤاِدي َك��أَنَّ
َخ��دِّي َع��َل��ى ��ِخ��ي��ِن ال��سَّ َدْم��ِع��ي َوِم��ْن َدْوًم��ا َدِم��ي ِم��ْن تَ��ِري��ِق��ي��َن َم��ا ُس��َل��ي��َم��ى َك��َف��اِك
��دِّ َوال��صَّ ِب��ال��نَّ��أِْي ال��ُودَّ أَِس��ي��َر يُ��َج��اِزي أَنَّ��ُه ��بَ��ابَ��ِة ال��صَّ َش��ْرِع ِف��ي أَيَ��ج��ُم��ُل
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األول القسم

الشجاعة يف

عىل يبعث أحدهما منازعان فيه نارعك أمر لك عرض إذا قواده: ألحد مسلم أبو قال
للعار. وأنفى للثأر إدراك فإنه فأقدم؛ اإلحجام عىل واآلخر اإلقدام

الحرب يف والتحرز والحيلة الخدعة استعمال عىل الحث

خدعة». «الحرب ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قال
فإن بنجدتك، منك أفرح وبحذرك بشدتك، منك أوثق بحيلتك «كن أحدهم: وقال

للمنحدر». غنيمة للمتهور حرب الحرب
النجدة». من أبلغ «املكر وقيل:

وعرشين عرشة يقتل الفارس ألن فارس؛ ألف من خري الحرب يف «حازم وقيل:
وتدبريه». بحزمه جيًشا يقتل قد والحازم

اإلجابة عىل املبارزة إىل ُدِعي من حثَّ

أجبته، إال أحٌد يدعونك وال الرباز إىل أحًدا تدعون «ال أبنائه: ألحد املؤمنني أمري قال
مرصوع». والباغي باٍغ فالداعي
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املنازلة وقت املنازل

املهلل: قال

ال��نُّ��ُزوال يُ��ِط��ي��ُق َم��ْن اْل��َح��ْرِب َوأَْخ��و َف��نَ��َزْل��نَ��ا يَ��نْ��ِزلُ��وا أن يُ��ِط��ي��ُق��وا َل��ْم

وقال:

يُ��ْع��تَ��نَ��ُق َال اْل��َف��َواِرِس َوبَ��ْع��ُض َل��ُه ِوَش��اًح��ا يَ��ِدي َج��َع��ْل��ُت

العواقب يف والتفكر اإلحجام عن والنهي الثبات عىل الحث

الكلبي: قال اإلحجام، يف والِحمام اإلقدام يف السالمة

تُ��َق��طَّ��َع��ا أْن ِب��اْل��َف��تَ��ى ال��ُه��َوي��نَ��ا ِح��بَ��اُل أَْوَش��َك��ْت اْل��َك��ِري��َه��َة يَ��ْغ��َش ل��م اْل��َم��ْرءُ إِذَا

تُوَهب املوت «احرصعىل الردة: أهل لقتال أخرجه ملا الوليد بن لخالد بكر أبو وقال
الحياة». لك

يشجع». لم العواقب يف تفكَّر «من وقيل:

التقدم قبل التفكر عىل الحث

وأكرب الخطر أعظم فقد قوة بغري وصارع حجة بغري وخاصم نجدة بغري قاتل «من قيل:
الغرور».

بثباته ح املتبجِّ

لبعض وقيل تركتموني، حيث قال: نطلبك، فأين الخيل جالت إن الحصني: بن لعباد قيل
هدبة: وقال ساعة، بصرب قال: نلتم؟ ما نلتم بَم املهلب: بني
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اْل��َه��اِرِب َط��ِري��ِق َع��ْن اْل��َم��ِن��يَّ��ِة َح��ذَْر يَ��ْس��أَلُ��وا َل��ْم اْل��وََغ��ى نَ��َزلُ��وا إِذَا َق��ْوٌم

بها مباٍل غري الحرب إىل املبادرة

رجل وسأل هم. أين يسألون وإنما القوم، كم قط سألوا ما فقال: قوًما أعرابي وصف
يدي. يف روحه أن ظننت إال أحًدا بارزت ما فقال: نفسك، يل صف فقال: املهلب بن يزيد
أجنحة بني والحوادث الرتك، بالد يف أوغلت قد له: قيل الصني حد ُقتيبة بلغ وملا
العدة، تنفع لم املدة انقضت وإذا توغلت، هللا بنرص بثقتي فقال: وتدبر، تقبل الدهر

هللا. إال يفله ال هللا عزم فهذا شئت حيث الرجل: فقال
يقول: حيث مرداس بن عباس فقال: شعره؟ يف العرب أشجع َمن امللك: لعبد وقيل

ِس��َواُه أَْم ِف��ي��َه��ا َك��اَن أَْح��تَ��ِف��ي أُبَ��ال��ي َال اْل��َك��ِت��ي��بَ��ِة َع��َل��ى أَش��دُّ

يقول: حيث الحطيم بن وقيس

بَ��َق��اءََه��ا أُِري��ُد َال نَ��ْف��ٍس ِب��ِإْق��َداِم ُم��وَك��ٌل اْل��َع��واِن اْل��َح��ْرِب ِف��ي َوإِنِّ��ي

يقول: حيث واملزيني

اْل��ُوُروُد َط��اَب َف��َق��ْد ِرُدوا َف��ُق��ْل��ُت َف��اْس��تَ��َج��ابُ��وا ُق��َح��اَف��َة بَ��ِن��ي َدَع��ْوُت

التميمية: الهيثم وأم

ال��ُم��ْخ��تَ��اِل َم��ْش��ي��َة ال��َم��ِن��يَّ��ِة َس��بَ��َب تَ��َرى َوَق��د ال��رَِّم��اِح أَْس��ِل إَِل��ى تَ��ْم��ِش��ي

البحرتي: وقال

َح��بَ��اِئ��َب ِل��َق��اءُ أَْم أََع��اٍد ِل��َق��اءُ اْل��وََغ��ى َش��ِه��َد ِم��ْن َق��اَل َح��تَّ��ى تُ��ْس��ِرُع

123



امُلطربة النوادر

بالرَّخاء دة الشِّ إىل املتوصل

الحديد لبس عىل بالصرب األهوال، ركوب يف األحوال ودرك العوايل، هول املعايل نيل قيل:
الرغائب. إدراك النوائب عىل الصرب ويف الجديد، الثوب يف تتنعم

وهللا، أي فقالوا: اإلقدام، يف تعنفونني أراكم لجلسائه: يوًما املهلب بن يزيد وقال
بغضه من آتيه ولكنني حبه، من املوت آِت لم فوهللا عني، إليكم فقال: نفسك، لرتمي إنك

تمثَّل: ثم

أَتَ��َق��دََّم��ا أَْن َق��بْ��َل َح��يَ��اًة ِل��نَ��ْف��ِس��ي أَِج��ْد َف��َل��ْم اْل��َح��يَ��اَة أَْس��تَ��بْ��ِق��ي ��ْرُت تَ��أَخَّ

منه الخوف

خوًفا توارت كتيبة يف طالب أبي بن عيل املؤمنني أمري رأت إذا قريش كانت قيل:
منه.

الذي الجانب يف املوت ملك أن علمت قد فقال: العسكر شق وقد رجل إليه ونظر
عيل. فيه

الجيش تأثري

كيف فقال: يكون، ما أطول برجل جاء أن لبث فما رجًال، قوم طلب يف أمري بعث
خوفه عليه فنرصني مأخوذ، أنه قلبه يف ووقع آخذه، أن قلبي يف وقع فقال: منه؟ تمكنت

وجراءتي.
قلوبهم. يف هيبتي بتمكن قال: األقران؟ غلبت بم املؤمنني: ألمري وقيل

لهم والغالب جماعة عىل املويف

واحًدا كان وإن الحاذق اب القصَّ إن فقال: مقاتل ألف دار عسكر يف إن لإلسكندر: قيل
الغنم. كثرة يهوله ال
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تمام: أبو وقال

َع��َدُد َل��ُه يُ��ْح��َص��ى َال ��بْ��ِر ال��صَّ ِم��َن َج��يْ��ٌش َف��أَنْ��َج��َزُه��ْم َط��ابُ��وا َوَل��ْك��نَّ��ُه��ْم َق��لُّ��وا

باألسد املشبَّه

الحصني. الحصن من منعة وأبلغ أسد، من صولة أشد هو فقال: آخر أعرابي ووصف
فهد. من وتوثبًا أسد، من إقداًما أشد هو فقال: صاحبه آخر ووصف

لها الصابر للشدائد ل امُلتحمِّ

للظالل. ألوف غري لألهوال ركوبًا كان فقال: آخر رجل وصف

العرب فرسان

بن وعمرو العبيس وعنرتة الصمة بن دريد عليهم املجمع العرب فرسان عبيدة: أبو قال
وزيد الحارث بن وعنبسة وعتيبة الطفيل بن عامر أكابرهم من ُعدَّ وقد كرب، معدي
الجاهلية فتاك ومن الورد، بن وعروة مرداس بن وعباس ظالم بن والحارث الفوارس
رجاالتهم ومن األسدي، فاتك بن وحنظلة ا رشٍّ وتأبط قيس بن والرباض ظالم بن الحارث
كان منهم واحد وكل الباهيل، وهب بن واملنترش السلكة بن وسليك املازني مطر بن أوىف
يحملون وال بقرنه، فيأخذ الظبي إىل فيعدو أحدهم جاع وربما الظبي، من عدًوا أشد
حيث الفالة يف ويدفنه ماء فيه فيجعل الربيع يف النعام بيض يأخذ أحدهم وكان زاًدا،

الشنفرى. ومنهم الطريق ذلك سلك إذا الصيف يف له يكون حتى يغزو

شدَّة يف يخضع ال من

وإال تبت عافاني إن الذل، عىل أعطي لست قال: تبت، لو املرض: به اشتد ألعرابي قيل
أموت.

رأيت ما فقال: الزبري بن هللا عبد عن مليكة أبي ابن العزيز عبد بن عمرو وسأل
فما وصدره جنبه بني يصيل قائم وهو املنجنيق من حجر مر نفسه، من أثبت نفًسا

الركوع. دون ركع وال قراءته قطع وال برصه له خشع
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بابنه فتطوَّقت حية فسقطت يصيل قائم وهو بيته يف عليه دخلت أنها أمه وعن
عجل، وال التفت فما يصيل قائم هللا وعبد قتلوها حتى بها البيت أهل فتصايح هاشم

بالكم؟ ما قال: فرغ فلما

الذل يف الحياة عىل العز يف املوت املؤثر

فلم لريجعوا بالناس أهاب أمية بني خلفاء آخر محمد بن مروان عىل الهزيمة وقعت ملا
بأبيات فتمثل األمان، ولك نفسك تهلك ال له: فقيل مستقتل وقاتل سيفه فانتىض يلووا،

وهي: ُقتل يوم الحسني قالها

َوِب��ي��ال َط��َع��اًم��ا أََراُه َوُك��الٍّ اْل��َم��َم��اِت َوذُلُّ اْل��َح��يَ��اِة أَذُلُّ
َج��ِم��ي��َال َس��يْ��ًرا اْل��َم��ْوِت إَِل��ى َف��َس��يْ��ِري إح��َداُه��َم��ا بُ��دَّ َال َك��اَن َف��إْن

املتنبي: وقال

اْل��ُخ��لُ��وِد ِج��نَ��اِن ِف��ي َك��اَن َوَل��ْو ال��ذُّلَّ َوذَِر َل��َظ��ى ِف��ي اْل��ِع��زَّ َف��اْط��لُ��ِب

املوت تصور عىل والحث القتل مخافة عن النهي

أباملوت فقال: ورداء؟ ثوب يف العيش يف وتظهر بالغداة الشام أهل أتقاتل لعيل: قيل
عيلَّ. املوت سقط أم املوت عىل أسقطت أبايل ما وهللا أخاف؟

فراس: أبو قال

اْل��َم��ْه��ُر يُ��ْغ��ِل��ِه َل��ْم اْل��َع��ْل��يَ��اءُ َخ��َط��َب َوَم��ْن نُ��ُف��وُس��نَ��ا اْل��َم��َع��اِل��ي ِف��ي َع��َل��يْ��نَ��ا تَ��ُه��وُن
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يفنهم فلم القتل عليهم تسلط قوم

يزرع، وهللا تحصد أنت فقالت: حصًدا، ألحصدنكم وهللا الخوارج: من المرأة الحجاج قال
أبي آل يف ظهر ما القتىل عدد من يظهر ولم الخالق، قدرة مع املخلوق قدرة أين فانظر

ترى. ما الكثرة من وفيهم املهلب وآل طالب

يقتل بأن يُباِل لم من

فقلت: ورجله، يده قطعت وقد الجرحى يف جهل بأبي عثرت مسعود: بن هللا عبد قال
من عند أهون فإنه عريش؛ من رأيس فخز سيفي فهاك كهام، سيفك فقال: هللا، عدو يا

يراه.
فقد املذهب، يف وافقيه لها: فقيل الحجاج إىل بها وأُتي الخارجية علقمة أم ت وأرسَّ
خبطت قد لها: فقال املهتدين، من أنا وما إذًا ضللت قد فقالت: باملكر، الرشك يظهر
عيني يف صريك خوًفا هللا خفت لقد فقالت: العشواء، خبط هللا عدوة يا بسيفك الناس
أنظر أن أكره فقالت: إيلَّ، وانظري رأسك ارفعي فقال: منكسة وكانت ذباب، من أصغر
فقالت: حالل، قالوا: هذه؟ دم يف تقولون ما الشام، أهل فقال: إليه، هللا ينظر ال من إىل
فقالوا: موىس، أمر يف استشارهم حيث جلسائك، من أرحم فرعون أخيك جلساء كان لقد

فقتلها. وأخاه أرجئه
قاطعها عىل بها وزحف فأخذها الجمل يوم رجله ُقطعت قد حنبل بن حكيم وكان

وقال: فقتله،

ك��َراِع��ي ُق��ِط��َع��ْت إِْن تُ��َراِع��ي َال نَ��ْف��ُس يَ��ا
ِذَراِع��ي َم��ِع��ي إِنَّ

ذكر ودع أذنيك وأرصر رجليك أصفف بني يا للقتل: ُقدِّم وقد البنه أعرابي وقال
فشل. فإنه املوضع هذا يف تعاىل هللا
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للموت املستعد الحرب يف بنفسه الجواد

الخنساء: قالت

َل��َه��ا أَْوَف��ى اْل��َك��ِري��َه��ِة يَ��ْوَم ال��نُّ��ُف��وِس َوَه��ْوُن ال��نُّ��ُف��وُس تَ��ِه��ي��ُن

آخر: وقال

َش��ْه��ُد َف��كَّ��يْ��ِه ِف��ي ال��َم��ْوَت َك��أَنَّ ال��َغ��َواِل��ي ال��ُم��ْه��ُج ِع��نْ��َدُه َرِخ��ي��ٌص

تمام: أبو قال

ُق��ِت��لُ��وا إِذَا نْ��يَ��ا ال��دُّ ِم��َن يَ��ْخ��ُرُج��وَن َال َك��أَنَّ��ُه��ْم َم��نَ��ايَ��اُه��ْم يَ��ْس��تَ��ْع��ِذبُ��وَن

عيينة: أبي بن هللا عبد قال

َوال��دََّم��ا ال��لَّ��ْح��َم تَ��ْس��ُك��َن إِْن أَن��ٌف ِب��َه��ا نُ��ُف��وَس��ُه��ْم َك��أَنَّ َق��ْوٍم ِم��ن َوأَنِّ��ي

الحرب النفسيف تصرب

أسد: لقيه وقد الفرزدق قال

ف��َراِري أَيْ��َن تَ��ُق��وُل إَِل��يَّ نَ��ْف��ِس��ي أَْج��َه��َش��ْت َه��َم��اِه��ْم َل��ُه َس��ِم��ْع��ُت ��ا َل��مَّ
إَِزاِري ال��ُم��َق��اِم َض��نْ��ِك ِف��ي َوَش��دَّْت اْص��ِب��ِري َل��َه��ا َوُق��ْل��ُت نَ��ْف��َرتَ��َه��ا َف��َرب��ط��تُّ

تمام: أبو وقال

َوَط��ِن إَِل��ى ُم��ْش��تَ��اًق��ا َح��نَّ ِب��أَنَّ��ُه ُم��بْ��ِص��ُرُه َظ��نَّ َح��تَّ��ى ِل��ل��َم��ْوِت َوَح��نَّ
اْل��ُح��ْزِن ِة ِش��دَّ ِم��ْن يَ��ُم��ْت َل��ْم إِذَا َل��َم��اَت َك��َرًم��ا اْل��ِع��َدا أَْس��يَ��اِف تَ��ْح��َت يَ��ُم��ْت َل��ْم َل��ْو
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أنفه حتف موته من املستأنف

وأجاد: الحارثي امللك عبد قال

َق��ِت��ي��ُل َك��اَن َح��يْ��ُث ِم��نَّ��ا َط��لَّ َوَال أَن��ِف��ِه َح��ت��َف َس��يِّ��ٌد ِم��نَّ��ا َم��اَت َوَم��ا
تَ��ِس��ي��ُل ��يُ��وِف ال��سُّ َغ��يْ��ِر َع��َل��ى َوَل��يْ��َس��ْت نُ��ُف��وُس��نَ��ا ��يْ��ِف ال��سَّ َح��دِّ َع��َل��ى تَ��ِس��ي��ُل
ِب��َداءِ يَ��ُم��وُت َم��ْن َم��يِّ��ٍت َوأَتْ��َع��َب َراَح��ٌة َواْل��َم��ْوُت اْل��َم��ْوَت َويَ��ْس��تَ��ْح��ِس��نُ��وَن

محالة ال مقتول مخاوضالحرب

ا: رشٍّ تأبط قال

م��ْص��َرًع��ا ال��َم��ْوِت م��ْص��َرِع م��ن ِب��ِه��م َس��يُ��ْل��ِق��ي َخ��اِل��ٍد ُج��ن��ِد ِف��ي بُ��دَّ َال ِب��األْع��َداءِ يُ��ْغ��ِر َوَم��ْن

آخر: وقال

ُدُروُع��َه��ا َع��َل��يْ��ِه َم��ْص��بُ��وبً��ا ال��رُّوِم َل��َدى َخ��اِل��ِد ُج��ن��ِد ِف��ي ال��ت��ط��َواَف يُ��ْك��ِث��ُر َوَم��ن
يُ��َروُِّع��َه��ا َح��ِدي��ثً��ا يَ��وًم��ا ثَ��ْت َح��دَّ إِذَا ُع��ْرَس��ُه تُ��َح��دَِّث أَْن يَ��ْوًم��ا بُ��دَّ َف��َال

مجاهرًة العدا قصد

غلبتي أجعل أن اإلنصاف من ليس فقال: الفرس يبغت أن أصحابه اإلسكندر عىل أشار
رسقة.

الرسي: قال

ِش��َم��اًال أَْو يَ��ِم��ي��نً��ا َف��يَ��بْ��َع��ثُ��َه��ا األَع��اِدي نَ��ذَْر ِب��ْش��َرُه َويَ��ْج��َع��ُل
اْغ��ِت��يَ��اًال يَ��نَ��اَل��ُه��م أْن ت��رف��ُع َوَل��ِك��ن م��ق��ًة يُ��نْ��ِذْرُه��م َوَل��ْم
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فيها والعابس الحرب يف الضاحك

النمريي: قول نحو وطالقته الوجه ببشاشة تارة الحرب توصف

اْل��بَ��َط��ِل اْل��َف��اِرِس َوْج��ُه تَ��َغ��يَّ��َر إِذَا ُم��بْ��تَ��ِس��ًم��ا اْل��َح��ْرِب ِل��َق��اءِ ِع��نْ��َد يَ��ْف��تَ��ُر

تمام: أبو قال بالعبوس، تارة وتوصف

ُم��بْ��تَ��ِس��َم��ا ال��تَّ��ْع��ِب��ي��ِس ِة ِش��دَّ ِم��ْن َف��ُخ��يِّ��َل َح��ِف��ي��َظ��ِت��ِه ِم��ْن َش��َف��تَ��اُه ُق��لِّ��َص��ْت َق��ْد

حريمه عن املقاتل

عني قومي يُقتل أن اإلنصاف من ليس فقال: بنفسه الحرب مبارشته يف اإلسكندر ليم
ونفيس. أهيل وعن عنهم املقاتلة وأترك

عنرتة: قال

ال��زَِّم��ام ِب��إْل��َق��اءِ ��ْت َه��مَّ َوَق��ْد َع��نْ��َه��ا ال��َخ��يْ��َل َرَددتُّ َوَم��ْرَق��َص��ٌة

الغارات قصد

ركبوا املعركة إىل انتهوا فإذا الخيل، وجنبوا اإلبل ركبوا غارة قصدوا إذا العرب كان
الخيل.

السلب من املستكف

همدان: أعىش قال

��ُف َوتَ��َع��فُّ َح��يَ��ا َع��نْ��َه��ا ِن��ي َف��يَ��ُص��دُّ َح��َويْ��تُ��َه��ا أََش��اءُ َل��ْو َم��َغ��اِن��َم َوأََرى

فرائيس. تعر ال غالم، يا فقال: سلبه يأخذ أن قنرب فأراد رجًال، املؤمنني أمري وقتل
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تمام: أبو وقال

��ْل��ِب ال��سَّ َال ال��َم��ْس��لُ��وِب ِف��ي اْل��َك��ِري��َه��ِة يَ��ْوَم ��تُ��َه��ا ِه��مَّ ال��َغ��اِب أُُس��وُد األُُس��وَد إِنَّ

الحرب يف والكهول الشبان وصف

فحول. عىل بكهول أللقينك فقال: جرد، عىل بمرد ألغزونك لرجل: رجل قال

الحرب يف الشبان تفضيل

الحسني: بن طاهر قال

اْل��َع��َم��ِل ِم��َن يَ��ْك��ِف��ي َق��ْول��ه ُم��َج��رٍِّب ِب��ُم��ْك��ت��ِه��ٍل َح��ْرٌب يَ��ُك��ْن َل��ْم إِذَا َه��ي��ٌب
ُم��ْق��تَ��ب��ُل ��نِّ ال��سِّ ِب��َح��ِدي��ِث ال��دَِّم��ا َس��ْف��ُك ِب��ِه ال��لِّ��َق��اءُ َك��اَن إِذْ ال��ل��َق��اءَ َوأْغ��َش
ال��َوَج��ِل ِم��َن َع��يْ��نَ��يْ��ِه بَ��ي��َن ُم��َم��ثَّ��ًال أَبَ��ًدا َح��ت��َف��ُه يُ��ل��ِق��ي ��نُّ ال��سِّ ذَا ف��إذا
َوال��َوَج��ِل ال��َه��مِّ بَ��ِع��ي��َد يَ��َزاُل َف��َال يُ��َم��اِط��لُ��ُه َش��أٌْو َل��ُه ��بَ��اِب ال��شَّ َوذُو

الحرب يف الرسيعة الخيول

نُ��ُزولِ��َه��ا يَ��ْوَم َك��اَن َم��ا إِذَا َوأُْس��ٌد َق��َواِب��ُس ُج��ْرٌد أَثْ��بَ��اج َع��َل��ى ُص��ُق��وٌر

املعركة يف حبسه الفرسعىل تعويد

النابغة: قال

َوتَ��ن��ف��َرا تَ��ِح��ي��َد أْن ال��تَ��َق��ي��نَ��ا َم��ا إِذَا َخ��يْ��َل��نَ��ا نَ��ُع��وُد َال أن��اٌس َونَ��ْح��ُن
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تمام: أبو وقال

تَ��ُع��وِدي َل��ْم إِْن َح��بَ��اِئ��ًس��ا َخ��َرْج��َت ُق��ْل��نَ��ا اْل��َغ��َم��َراِت ِم��َن َخ��َرْج��َت إذَا

الجيش كثرة

بالغيوم. أردف الليل كجنح قيل:
املتنبي: وقال

َم��نَ��اِزَال يَ��ِج��ْدَن َم��ا َح��تَّ��ى ال��طَّ��يْ��ِر َع��ْن َج��ْم��َع��ُه األْرُض يُ��ْش��ِغ��ُل ِل��َه��اٍم ِب��َج��يْ��ٍش
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التهديد يف

باهلل فاستعان السلطان هدده من

كل يف هلل إن محمد: فقال دمك، فألريقن نفسك له: فقال الحنفية بن محمد الحجاج لقي
بأمره. يشغلك أن فعىس ألف، كذا كذا كل يف يقيض نظرة ألف كذا كذا يوم

الوطأة شديد سلطان تهديد

إن أعجله، أن فعيلَّ أجله استعجل ومن داؤه أعياه من الناس، أيها فقال: الحجاج خطب
يدي. يف وقائمه عنقي يف فنجاده سوطي سيفي وجعال ظني سوء ألبساني والجد الحزم
الرشيد: أنشد يديه بني مثل فلما حبسه، من للرشيد صالح بن امللك عبد وأُحرض

ُم��َراِد ِم��ْن َخ��ِل��ي��ِل��َك ِم��ْن ُع��ذَيْ��ُرَك َق��تْ��ِل��ي َويُ��ِري��ُد َح��يَ��اتَ��ُه أُِري��ُد

وقد بالوعيد وكأني ملع، وقد عارضها وإىل همع، وقد شبوبها إىل أنظر لكأني وهللا
َسُهَل فبي هاشم، بني مهًال غالصم! بال ورءوس معاصم بال براجم عن فأقلع ناًرا أورى
باليد خبوط داهية حلول من فحذاِر تََها أَِزمَّ آنًفا األمور إليكم وألقت الكدر، وصفا الوعر
الكفر تجعل وال اسرتعاك، فيما وراقبه والك فيما هللا اتَِّق امللك: عبد فقال بالرجل، لبوط
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القلوب جمعت وقد صلتها، بعد رحمك تقطع وال الثواب، موضع والعقاب الشكر موضع
الشاعر: قال كما وكنت لطاعتك، الرجال همم وأذللت محبتك عىل

َوَج��َدِل َوبَ��يَ��اٍن ِب��ِل��َس��اٍن َف��رَّْج��تُ��ُه َض��يِّ��ٌق َوُم��َق��اٌم
َوَزح��ِل ُم��َق��اِم��ي ��ثْ��ِل مِّ َع��ْن َزلَّ َف��يَّ��الُ��ُه أَْو اْل��ِف��ي��ُل يَ��ُق��وُم َل��ْو

يجرِّبك أن تعرَّضلك من حث

عيينة: أبي ابن قال

َدَواُؤَه��ا يُ��َص��اُب َال أَْف��َع��ى ِري��ُق َل��ُه َدْع��َوتِ��ي أنَّ إْس��َم��اِع��ي��ُل َس��يَ��ْع��َل��ُم

اإلنذار وقدم أوعد من

من يرى املؤمنني أمري فإن بعد، ا أمَّ حمص: أهل إىل الصويل العباس بن إبراهيم كتب
ثم وتوقيف، تنبيه تقديم األوىل بعض، عىل بعضهن تقدم ثالث استعمال تعاىل هللا حق

غريها. الداء لحسم ينفع ال التي ثم وتخويف، تحذير من به يستظهر ما

َع��َزاِئ��ُم��ه أَْغ��نَ��ْت يَ��ِج��ْد َل��ْم َف��إن َوِع��ي��ًدا بَ��ْع��َدَه��ا أَْع��َق��ب تُ��ْغ��ِن َل��ْم َف��إن أَنَ��اٌة

الشاعر: قال

أَْرِض��ي ِب��ُك��ْم تَ��ِم��ي��ُد تُ��َه��يِّ��ُج��ونِ��ي َم��ا َم��تَ��ى َف��إنِّ��ِن��ي َك��َف��ْف��ُت َم��ا ذَُرونِ��ي ذَُرونِ��ي
نَ��ْه��ِض��ي ان��تَ��َظ��َرْت َط��اَل��َم��ا ُس��وًدا َك��تَ��اِئ��َب َع��َل��يْ��ُك��ُم اْل��َح��ِدي��ِد َس��ْرِد ِف��ي َوأُنْ��ِه��ُض
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به يبايل ال من يناوبه من

أنشد: زاد فلما وأرعد آلخر رجل أبرق

َرَواِس��ي��ه نَ��اَل��ْت َف��َم��ا ال��ِج��بَ��اِل َع��َل��ى َواْخ��تَ��َل��َف��ْت ال��دَّْه��ِر ُط��وَل ال��رِّي��ُح َه��بَّ��ْت َق��ْد

بتهديده يُبايل ال من تهدد

اليشء ذلك أجل فقال: رأسك، ألخذت يشء لوال الحصني: بن لعباد مسمع بن مقاتل قال
وقال: سيفي،

َه��َج��اَه��ا َم��ْن نُ��َم��يْ��ٌر َق��تَ��َل��ْت َم��تَ��ى نُ��َم��يْ��ٌر ِل��تَ��ْق��تُ��َل��ِن��ي تُ��َواِع��ُدِن��ي

الوعيد غناء قلة

الوعيد. ال عنك ينبئ الصدق قيل:
الشاعر: وقال

ال��ُح��ْم��ِق اْل��َع��اِج��ِز ِس��َالُح اْل��َوِع��ي��َد إِنَّ أبً��الُ��ُك��ْم َال َم��ْه��ًال وَْع��ي��ِدي َم��ْه��ًال

مع الوثوب إمكانها وعند الفرص، إمكان قيل التهدد ترك العاقل عالمات من وقيل:
بالظفر. الثقة
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األسلحة فضل يف

السيوف». ظالل تحت الجنة أن «اعلموا ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قال
أغمد. إذا وهيبة ُجرد إذا حرز السيف وقيل:

السيف. مع الرشف وقيل:
والنار. الجنة مفتاح السيف محمد: بن جعفر وقال

خطف وهزله عبوس، ضحوك الرءوس، قطف لهوه رئيس فقال: بعضهم ووصفه
النفوس.

املتنبي: قال

ال��َوَج��ُع ِه��َي أَو َك��ري��ٍم ُك��لِّ َدواءُ ُم��َش��رََّف��ًة زاَل��ت ال َوال��َم��ْش��َرِف��يَّ��ُة

القلم عىل السيف تفضيل

املتنبي: قال

ِل��ْل��َق��َل��ِم اْل��َم��ْج��ُد َل��يْ��َس ��يْ��ِف ِل��ل��سَّ اْل��َم��ْج��ُد ِل��ي َق��َواِئ��ُل َوأَْس��يَ��اِف��ي َرج��ْع��ُت َح��تَّ��ى
َك��اْل��َخ��َدِم ِل��َألْس��يَ��اِف نَ��ْح��ُن َف��ِإنَّ��َم��ا ِب��ِه اْل��ِك��تَ��اِب بَ��ْع��َد أَبَ��ًدا ِب��نَ��ا اْك��تُ��ْب



امُلطربة النوادر

تمام: أبو وقال

َوال��لَّ��ِع��ِب اْل��ج��دِّ بَ��ي��َن ال��َح��دُّ ِه َح��دِّ ِف��ي اْل��ُك��تُ��ِب ِم��َن أَن��بَ��اءً أَْص��َدُق ��ي��ُف ال��سَّ

ضده: ويف
إن العصب، يقطع ولكنه قصب، هو فقال: القصبة؟ بهذه تدل إالم للكاتب: قيل

الخوف. مسالك ويؤمن الحيف حكم ويفسخ السيف قضاء يقطع القلم

املوت ورمحه سيفه يف من

الحاجب: ابن قال

ِص��ْم��َص��اِم��ِه إَل��ى إالَّ ال��وََغ��ى يَ��ْوَم يَ��نْ��تَ��ِس��ْب َل��ْم ان��تَ��ِس��ْب ِل��ْل��َم��ْوِت ِق��ي��َل َل��ْو

آخر: شاعر وقال

ِب��األْرَواِح يَ��ْل��َع��بْ��َن اْل��وََغ��ى يَ��ْوَم ُس��يُ��وُف��ُه��ْم

املعتز: ابن وقال

ِدَم��اءُ ِل��َس��ْف��ِك إِال يُ��ن��تَ��َض��ى َف��َم��ا َك��َواِم��ُن ال��َم��نَ��ايَ��ا ِف��ي��ِه َص��اِرٌم َل��نَ��ا

املاضية السيوف

امُلتَاح. كاألََجِل األرواح عىل هو فقال: سيفه؟ وجدت كيف قيل:
خلف: بن إسحاق وقال

اْل��ُم��تَ��اح األَج��ِل ِم��َن أَْم��َض��ى أَْخ��َض��ٍر ِب��َج��اِن��ٍب أَْل��َق��ى
ال��رِّيَ��اح أَنْ��َف��اُس َع��َل��يْ��ِه ءَ اْل��َه��بَ��ا ذَرَّ َوَك��أنَّ��َم��ا
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البحرتي: وقال

ِب��َم��ْع��َق��ِل َل��يْ��َس ْرُع َوال��دِّ ِه َح��دِّ ِم��ْن ِب��َج��نَّ��ٍة َل��يْ��َس َوال��تِّ��ْرُس اْل��َوَغ��ى يَ��ْغ��َش��ى
يَ��ْع��ِدِل َل��ْم َق��َض��ى َوإذَا يَ��ْل��تَ��ِف��ت َل��ْم أَْم��َض��ى َف��إذَا ال��رََّدى ُح��ْك��ِم إَِل��ى ُم��ْص��ٍغ

املصقولة السيوف

الحريي: أبو قال

تَ��ْس��تَ��ِب��ي��ن تَ��َك��ْد َف��َل��ْم ُش��َع��اًع��ا ��ْم��َس ال��شَّ بَ��َه��َر َس��َل��ل��تَ��ُه َم��ا َوإذَا
َم��ِع��ي��ن َم��اءَ َص��ْف��َح��تَ��يْ��ِه َع��َل��ى ِدي ال��بَ��ا َوال��رَّْونَ��َق ال��ِف��ِرن��َد َوَك��أنَّ

املعتز: ابن قال

يَ��ْرتَ��ِع��ُد َخ��ْوِف��ِه ِم��ْن َح��ِس��بْ��تَ��ُه َه��زَُّه إذَا َع��ْض��ٌب ��ِه َك��فِّ ِف��ي

الرضب من املتفللة السيوف

اْل��َك��تَ��اِئ��ِب ق��َراِع ِم��ن ُف��لُ��وٌل ِب��ه��نَّ ُس��يُ��وَف��ُه��م أَنَّ َغ��يْ��َر ِف��ي��ِه��ْم َع��يْ��َب َوَال

دعبل: وقال

َح��َواِل��يَ��ا َم��اءِ ِب��ال��دِّ ُس��يُ��وِف��ي َرددتُّ ُس��يُ��وَف��ُه��م ِب��ال��ل��ِج��ي��ِن َح��لُّ��وا ال��نَّ��اُس إذَا

عقيل: بن عمارة هجاء وبضده

َك��لُ��وُم ِب��ِه��نَّ َل��يْ��َس��ْت ُم��َس��لَّ��َم��ٌة ِج��يَ��اَدُه أَنَّ َغ��يْ��َر ِف��ي��ِه َع��يْ��َب َوَال
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املحارب بدم املترضجة السيوف

الرفاء: ابن قال

َوَس��اِل��ي��ه َك��اِس��ي��ِه َف��ُه��َو ِث��يَ��ابَ��ُه َويُ��ْل��ِب��ُس��ُه ثَ��ْوبً��ا َدِم��ِه ِم��ْن يَ��ْك��ُس��وُه

والرضب بالطعن الكتابة

. محربَّ وبالرِّماح ق منمَّ بالصفاح طرٌس جبينه الكتَّاب: أحد قال
جبينه. عىل الحسام ينمقه خط آخر: وقال

بالرماح الرءوس تناول

البحرتي: قال

ال��ُف��ْرَس��اِن َج��َم��اِج��َم ال��رَِّم��اُح َض��مَّ َص��يَّ��ُروا ال��َك��ِري��َه��َة َش��ِه��ُدوا إِذَا َق��ْوٌم

مسلم: من أخذه

ال��ذب��ِل ال��َق��نَ��ا ِت��ي��َج��اَن اْل��َه��اَم َويَ��ْج��َع��ُل ِب��ِه ال��نَّ��اِس��ِك��ي��َن ُرءُوَس ��يُ��وَف ال��سُّ يَ��ْك��ُس��و

جرير: وقال

َوَق��يْ��َص��َر ِك��ْس��َرى ِت��ي��َج��اُن ال��وََغ��ى َغ��َداَة ِرَم��اِح��نَ��ا َف��ْوَق اْل��َق��ْوِم ُرءُوَس َك��أنَّ

والفؤاد األحداق طعن

ُممتَّع. القلوِب بحبَّاِت سنان تمام: أبو قال
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بقوله: املتنبي وأجاد

ِرَق��اِد ِم��ن ُس��يُ��وُف��َك َط��بَ��َع��ْت َوَق��ْد ُع��يُ��وٌن ال��َه��ي��َج��ا ِف��ي ال��َه��اَم َك��أَنَّ
ال��ُف��ؤاِد ِف��ي إِالَّ يَ��ْخ��ُط��رَن َف��َم��ا ُه��ُم��وٍم ِم��ْن األِس��نَّ��ِة ِم��َن ُص��ْغ��ُت َوَق��ْد

الحسني: الحسني بن عيل الحسني أبو الرشيف وقال

ال��ذََّواِب��ِل ال��رَِّم��اِح ُح��ِل��ي َوأَْك��بَ��اَدُه��م ُع��يُ��ونَ��ُه��م ��يُ��وِف ال��سُّ أَْغ��َم��اُد َف��أَْص��بَ��َح

الرأس منهما تبني وطعن رضب

الجزيل: قال

َوَه��ام ُط��ِل��َي ال��َخ��ِل��ي��ُج َح��َص��ى َك��أَن َح��تَّ��ى اْل��َه��اَم اْل��َخ��ِل��ي��ِج َع��َل��ى نَ��ثَ��ْرُت

املوسوي: وقال

ن��ثَ��اُر َل��َه��ا ءُوُس َوال��رُّ ��ْت َف��ُزقَّ األَع��اِدي ُم��ْه��َج ِب��ال��ظِّ��بَ��ا َخ��َط��بْ��نَ��ا

الحارثي: وقال

أَْغ��َم��اَدَه��ا اْل��َج��َم��اِج��َم َج��َع��ْل��نَ��ا ِب��أَْس��يَ��اِف��نَ��ا َع��َص��ي��نَ��ا َم��ا إذَا

والرضب بالطعن الحاذق

املوسوي: قال

اإلْص��ب��ُع ال��َق��َل��َم َه��زَّْت َك��َم��ا َراَح��ِت��ي ِف��ي يَ��ْه��تَ��زُّ َوأَْس��َم��َر
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األعداء دم والصفاح الرماح سقي

دعبل: قال

َص��َواِديَ��ا ال��َم��نَ��ايَ��ا َح��ْوَض َوَرَدْت َوَق��ْد تَ��ُردََّه��ا أَْن ال��َق��نَ��ا تَ��ْس��تَ��ْح��ِي��ي َف��أَْص��بَ��َح��ْت

الرسي: وقال

َف��َص��َح��ا أَنْ��ُف��ًس��ا َس��َق��ْوُه َم��اءِ ال��دِّ ِم��َن ُم��نْ��تَ��ِش��يً��ا َس��ْك��َراَن َغ��َدا ال��ُح��َس��اُم إذَا

املعاتبة بدل قواضيه الجاعل

إبراهيم: بن عمرو قال

أَرَق��اِب َوَض��ْرِب ال��ِك��َل��ى َط��ْع��ِن َغ��ي��ُر ِع��تَ��اٌب َق��ي��ٍس َوبَ��ي��َن بَ��ي��ِن��ي َل��ي��َس

آخر: وقال

��َالِم ِل��ل��سَّ ال��ُم��َص��اِف��ُح يَ��ْدنُ��و َك��َم��ا ُم��ْش��ِرف��ي ِب��أَبْ��يَ��َض َل��ُه َدنَ��ْوُت

السيوف وصل

سيفي ترى كيف وقال: له سيًفا صفرة أبي بن املهلب إىل دفع األزد من فتى أن يُروى
عمي ابن يا فقال: بخطوة، أصله فقال: قصري، أنه إال جيد سيفك املهلب: فقال عم؟ يا
جبنًا، هذا املهلب يقل ولم الخطوة، تلك من أسهل األفاعي أنياب عىل الصني إىل امليش

الصورة. توجيه أراد وإنما
الشاعر: قال

تَ��ْل��َح��ِق َل��ْم إذَا َونَ��ْل��َح��َق��َه��ا َق��َدًم��ا ِب��َخ��ْط��ِونَ��ا َق��َص��رَن إذَا ��يُ��ِوِف ال��سُّ نَ��ْص��ُل
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آخر: وقال

َف��نُ��َض��اِرُب أَْع��َداِئ��نَ��ا إَل��ى ُخ��َط��انَ��ا َوْص��لُ��َه��ا َك��اَن أَْس��يَ��اُف��نَ��ا َق��ُص��َرْت إذَا

رماح ذي وصفشجاع

غابها. تحمل الغاب أسود فقال: قوم عن أعرابي سئل
البحرتي: قال

َغ��اِب��َه��ا ِف��ي األْرِض أُُس��وَد تَ��َرى ال��َق��نَ��ا َح��َرَج��اِت ِف��ي بَ��َدوا إذَا

والخيول األسلحة معاقلة جعل من

الغمر: أبو قال

ُح��ُص��وُن ��يُ��وُف ال��سُّ إالَّ َل��ُه َف��َل��يْ��َس َع��ُدوُُّه ِب��ال��ُح��ُص��وِن ِم��نْ��ُه َالذَ إذَا

األرشاف. معاقل الخيول إن آخر: وقال
معقل. األِسنَّة إال لنا وليس غريه: وقال

بها واستعان بالقواضب الذ من

َم��ا ال��دِّ تَ��ْق��ُط��ُر إي��َم��اِن��نَ��ا ِف��ي َق��َواِض��ُب َف��أَنْ��َص��َف��ْت يَ��نْ��ِص��ُف��ونَ��ا أْن َق��ْوُم��نَ��ا أَبَ��ى

املوسوي: قال

نَ��ج��اِد ِب��َغ��يْ��ِر َل��بَ��اَه َع��ْج��َالَن ِل��َغ��اَرٍة َدَع��اُه َف��َل��و اْل��ُح��َس��اُم أَِل��َف
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الحسني: بن طاهر وقال

َخ��دِّي َوَق��ِن��ي��نَ��ِت��ي أُنْ��ِس��ي َواْل��َك��أُْس َف��َرِس��ي َوُم��ْس��َع��ِدي َرِف��ي��ِق��ي َس��يْ��ِف��ي

األسلحة تناول استطاب من

البحرتي: قال

م��َخ��اِص��َرا ُروُع َوال��دُّ َزْع��َزُع��وَه��ا إذَا َخ��َواِط��َرا ال��رَِّم��اِح ُم��لُ��وُك

قحفان: بن سلم قال

ذََواِئ��ُف أَُك��فٌّ ذاَف��تْ��ُه ال��ِم��ْس��ِك ِم��َن ِع��نْ��َدنَ��ا أَْط��يَ��ُب ال��َم��س��وَِّد ��َدأِ ال��صَّ َف��ِط��ي��ُب

الرضيبة عن سيفه النابي

سيفه: فنبا رضب وقد زهري بن ورقاء قال

أُبَ��اِدُر َك��اْل��َع��ُج��وِل أَْس��َع��ى َف��أَْق��بَ��ْل��ُت َخ��اِل��ِد َك��ْل��َك��ِل تَ��ْح��َت ُزَه��ي��ًرا َرأي��ُت
ال��َم��َظ��اِه��ُر اْل��َح��ِدي��ِد ِم��َن ��نُ��ُه َويُ��َح��صِّ َخ��اِل��ًدا أَْض��ِرُب يَ��ْوَم يَ��ِم��ي��ِن��ي َف��ِش��َل��ْت

روميٍّا، به ليقتل امللك عبد بن سليمان بحرضة سيف له ُدفع قد الفرزدق وكان
جرير: فقال فيه، يعمل فلم فرضبه

َظ��اِل��ِم ابْ��ِن ِب��َس��يْ��ِف تَ��ْض��ِرْب َوَل��ْم َض��َربْ��َت م��َج��اِش��ُع َس��يْ��ٌف َرْغ��َواَن أَِب��ي ِب��َس��يْ��ِف
َداِرِم ِم��ثْ��َل أًَخ��ا أَو َك��ُك��َل��يْ��َب أَبً��ا َل��ُك��ْم َج��اِع��َل��ٌة ال��رُّوِم��يِّ َض��ْربَ��ُة َف��َه��ْل
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فأجابه:

َخ��اِل��ِد َرأِس َع��ْن َوْرَق��اءَ ِب��يَ��ِدي نَ��بَ��ا ِب��ِه َض��َربُ��وا َوَق��ْد َع��بْ��ٍس بَ��ِن��ي َف��َس��يْ��ُف
ال��َق��َالِئ��ِد َم��نَ��اَط أَْح��يَ��انً��ا َوتَ��ْق��َط��ُع ِظ��بَ��اتُ��َه��ا تَ��نْ��بُ��و اْل��ِه��نْ��ِد ُس��يُ��وُف َك��ذَاَك

الحرب يف الدرع لبس يُكثر من عذر

إليه النظر ناظره فأكثر الحروب بعض يف درعني لبس وقد هللا عبد بن الجراح روى
وكان عمرو بن سعيد بذلك فأُخرب صربي، أقي وإنما بدني أقي ما هذا يا وهللا له: فقال

نفسه. حظرية اإلنسان المة ألن صدق؛ فقال: الشام فرسان من
املحتمة األمور قضائه مع تعاىل هللا إن فقال: الدرع إحكامه يف يزيد بن يزيد عوتب

اللبوس. صنعه يف ما وذكر بالحذر أََمَر

األجل حضور عند الدرع غناء قلة

مستأخر. أجل يف قال: عدوك؟ تلقى أن تحت الجنن أي يف الحسني: ابن ُسئل
العافية. قال: أوقى؟ الجنن أي ألحدهم: وقيل

حارًسا. باألجل كفى فقال: اسرتحت؟ لو آلخر: وقيل

الدروع وصف

املتنبي: قال

َق��َل��ُم َف��ْوَق��َه��ا ِس��نَ��اٍن ُك��لُّ َك��اَن يَ��نْ��ُف��ذَُه��ا َل��يْ��َس اْل��َع��َواِل��ي َف��ي��َه��ا يَ��ُخ��طُّ

املعتز: البن ويستحسن

َج��ُم��ْد ِف��ي��ِه َغ��اَب َم��ا إذَا َح��تَّ��ى َج��َرى َع��َل��ي��ِه َم��اءٌ َك��أَنَّ��َه��ا
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والتقنع التدرع عن بجالدته املستغني

تمام: أبو قال

ِزْرُد َل��َه��ا َم��ا ُدُروًع��ا اْل��يَ��ِق��ي��ِن ِم��َن َل��بَ��ُس��وا َع��اِرًض��ا ِل��ْل��َم��نَ��ايَ��ا َرأَْوا إذَا

ُمسلَّمة: وقال

َداُوِد ن��ْس��ِج ِم��ن َال ��َج��اَع��ِة ال��شَّ ِم��َن َل��ُه اْل��ُم��ْرَه��َف��اُت تَ��ِل��ي��ُن ِدْرٌع َع��َل��يَّ
اْل��ُج��وِد ِم��َن بَ��ْح��ٍر ِف��ي اْل��بَ��أِس ِم��َن نَ��اًرا َرنِ��ي َص��وَّ األْش��يَ��اءَ ر َص��وَّ الَّ��ِذي إنَّ

الرماة من املجيد

عيل: بن إسماعيل قال

ِوان��ثَ��نَ��ى َم��دٍّ أَْح��َس��ِن َوَم��دَّه��ا انْ��ثَ��نَ��ى ثُ��مَّ َق��اِئ��ًم��ا تَ��َم��طَّ��ى إذَا
َدنَ��ا َوَم��ا نَ��أَى َم��ا ِم��نْ��ُه ِس��يَ��ان ُم��َس��نِّ��نً��ا نَ��اِف��ذًا ِم��نْ��َه��ا أَْرَس��َل

َوال��َف��نَ��ا ال��نُّ��ُح��وِس أَْس��بَ��اَب يَ��ُس��وُق

الرمي الرديء

أَر لم وقال: الهدف موضع يف فقعد وشماًال، يمينًا تذهب سهامه راٍم إىل فليسوف نظر
هذا. من أسلم موضًعا

أحسنت. حمدون: ابن له فقال فأخطأه عصفوًرا املتوكل ورمى
العصفور. عىل أحسنت فقال: بي؟ تهزأ فقال:
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األسلحة جماعة وصف

وربما أخوك قال: الرمح؟ يف تقول ما فقال: كرب معدي بن عمر الخطاب بن عمر سأل
وتصيب. تخطئ َمنايا قال: فالنبل؟ قال: خانك،

حصني. لحصن وإنها للراجل، متعبة للفارس مشغلة قال: فالدرع؟ قال:
الدوائر. تدور وعليه مجن، قال: فالرتس؟ قال:

أنت. بل عمر: قال أمك، ثكلتك عنده قال: فالسيف؟ قال:

بالحجر املحاربة

بذا كن بني، يا فقال: أقرانه بعض محارة إىل أرسله وقد ابنه األعراب أحد أوىص
املنية، رسول فإنه الرمح، وألق املوت، ظلة فإنه والسيف وإياك فاتك، ما عىل ألصحابك

الشاعر: قال بما قال: أقاتل؟ فبم قال: مرسلها، تؤامر ال فإنها السهام؛ تقرب وال

اْل��َم��َواِس��ِم ِف��ي َح��َل��َف��ْت ِرَج��اٍل ُرءُوس َك��أَنَّ��َه��ا األُك��فِّ إْم��َالءِ َج��َالِم��ي��ُد

األسلحة أصوات

حلزة: بن الحارث قال

ِج ال��ُم��َش��رَّ ال��ط��َراِف َع��َل��ى ��َح��اَب ال��سَّ َوْق��َع ِب��ُرءُوِس��ِه��م ُس��يُ��وَف��نَ��ا َوَح��ِس��بْ��ُت

هالل: وقال

َج��ْوَع��ا أَْص��بَ��ْح��َن اْل��َم��اءِ بَ��نَ��اِت ِص��يَ��اُح َوِف��ي��ِه��م ِف��ي��نَ��ا ال��رَِّدي��ِن��يَّ��اِت تَ��ِص��ي��ُح

َفاِدِع. الضَّ نَِقيَق َعَواِليِهم تَنُقَّ آخر: وقال
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فيها: لتقصريه وتبكيته املتسلح عىل املحاربة إيجاب

مرداس: ابن قال

ِس��َالِح��ي َح��ْم��َل أُِج��ي��ُد َص��اِح��ب��يَّ يَ��ا ُح��رًَّة نَ��ْف��ًس��ا أَْش��ِف َل��ْم إْن َف��َع��َالَم

املتنبي: قال

اْل��يَ��َم��اِن��يَ��ا ال��ُح��َس��اَم تَ��ْس��تَ��ِع��ْدَن َف��َال ب��ِذلَّ��ٍة أَِع��ي��َش أَْن تَ��ْرَض��ى ُك��ن��َت إذَا
ال��ُم��ذَاِك��يَ��ا ال��ِع��تَ��اَق تَ��ْس��تَ��ِج��ي��َدنَّ َوَال ِل��غ��اَرٍة ال��رَِّم��اَح تَ��ْس��تَ��ِط��ي��َل��نَّ َوَال

باألسلحة االستظالل

أسد: بني من أعرابي قال

ال��ِق��ِس��يِّ وََع��َل��ى أَْس��يَ��اِف��نَ��ا َع��َل��ى ِرَداِئ��ي َل��ُه��ْم ثَ��نَ��يْ��ُت َوِف��ت��يَ��اُن

وقال:

ال��َه��اِزِم ِب��َض��ْوءِ إالَّ اْس��تَ��تَ��ُروا َوَم��ا س��َراِدَق��ا ال��رَِّم��اَح إالَّ اتَّ��َخ��ذُوا َوَم��ا

الحرب يف العذل ذل

الشاعر: قال

َح��اِم��ُل اْل��َح��ْرُب نَ��اِب��َه��ا َع��ْن ��َرْت َك��شَّ إذَا َف��ِإنَّ��ُه اْل��يَ��َديْ��ِن ِم��ْع��َزاَل يَ��ُك َف��َم��ْن
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والسباع الطيور َصاَحبَتُُه من

فقال: الذبياني النابغة ذلك وصف من أول

ِب��َع��َص��اِئ��َب تَ��ْه��تَ��ِدي َط��يْ��ٍر َع��َص��اِئ��ُب َف��ْوَق��ُه��م َح��اَق ِب��اْل��َج��يْ��ِش َغ��ُزوا َم��ا إذَا

تمام: أبو وقال

نَ��واِه��ل َم��اءِ ال��دِّ ِف��ي َط��يْ��ٍر ِب��َع��ْق��بَ��ان ُض��َح��ى أَْع��َالِم��ُه ع��ْق��بَ��اُن َظ��لَّ��ْت َوَق��ْد
تُ��َق��اِت��ْل َل��ْم أَنَّ��َه��ا إِالَّ اْل��َج��يْ��ِش ِم��َن َك��أَنَّ��َه��ا َح��تَّ��ى ال��رَّايَ��اِت َم��َع أََق��اَم��ْت

بشار: وقال

ِب��ال��نِّ��َع��ِم ��ْرنَ��ا َوبُ��شِّ ِب��َف��تْ��ٍح َط��يْ��ُرُه ��َرْت بُ��شِّ َغ��َزا َم��ا إِذَا

بالجراحات املتزين

يوسف: بن يعقوب قال

اْل��ِج��َراِح ِب��أَنْ��َواِع َم��َزيَّ��نَ��ٌة َع��نْ��َه��ا اإلْرَس��اِل تَ��ْع��َج��ُز َوَخ��يْ��ٌل

الخارس: سلم قال

ِد يَ��تْ��َح��دَّ َوَل��ْم اْل��ِح��َم��ى إَل��ى َس��ال��ًم��ا آَب إذَا اْل��َغ��اِزي ِف��ي َخ��يْ��َر َوَال
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بالدم ج املترضِّ

البحرتي: قال

يُ��ْس��َل��بُ��وا َل��ْم َف��َك��أَنَّ��ُه��م ُم��ْح��َم��َرًة َع��َل��يْ��ِه��ْم َم��اءُ ال��دِّ َوأَْش��َرَف��ْت ُس��ِل��بُ��وا

آخر: وقال

ُج ُم��َض��رَّ َخ��ٍد ُك��لُّ ِم��نْ��ُه��ْم َوَع��َف��َر ��ُر ُم��َع��فَّ َخ��دٍّ ُك��لُّ ِم��نْ��ُه��ْم َج تَ��َض��رَّ
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الرابع القسم

االقتصاص يف والرخصة والدية الثأر طلب يف

َعَليُْكْم﴾.1 اْعتََدٰى َما ِبِمثِْل َعَليِْه َفاْعتَُدوا َعَليُْكْم اْعتََدٰى ﴿َفَمِن تعاىل: هللا قال
القتل. يف يُرسف فال سلطانًا لوليِّه جعلنا فقد قصاص والجروح

فشاءُ، شاء وإن فتمُر، تمًرا إن الرجل عند مما والصدقة الديَّة كانت الجاحظ: قال
الشاعر: قال التمر، ديته من يعريون وكانوا

��تَ��اءِ ال��شِّ ِف��ي ُح��ْل��ٌو ال��تَّ��ْم��َر ِب��أَنَّ َرُس��وًال َوْه��ٍب بَ��ِن��ي أَبْ��ِل��ُغ أََال

التمر. ديتهم وبأن الدية بأخذ بشيئني: هذا يف فُعريِّ

أخذه عىل والحث الثأر برتك التعيري

أحدهما رجل فوطئت جائعني، العراق إىل فانحدروا قحط، أصابهما أعرابيني أن ُروي
جائعني، وكانا الدية، وأخذا به فتعلَّقا «حيدان» ى يسمَّ وكان فأدمتها، لفارس فرس

اآلخر: فقال فأكال طعاًما، وابتاعا السوق فقصدا

.١٩٤ آية البقرة، 1



امُلطربة النوادر

إْص��بَ��ُع ِح��ي��َداَن ِرْج��ِل ِف��ي بَ��ِق��يَ��ْت َوَم��ا ُس��وُق��ُه��ْم ال��نَّ��اِس ِف��ي َداَم َم��ا ِح��ي��َرَة َف��َال

الثأر وطالب املحارب عىل املالهي تحريم

فلما دينار، آالف بعرشة اشرتاها بجارية إليه بعث امللك عبد عمال أحد أن ُروي
عن فأجاب األشعث بن الرحمن عبد بن الحجاج رسول إليه دخل بها وأنس استحرضها
بيت قال: يمنعك؟ وما فقالت: املتمني، ُمنية دونك ما لها: وقال كفيه يقلب وجعل كتابه

األخطل:

ِب��أَْخ��َط��اِر بَ��اتَ��ْت َوَل��ْو ال��نِّ��َس��اءِ ُدوَن َم��آِزَرُه��ْم َس��دُّوا َح��اَربُ��وا إذَا َق��ْوٌم

األشعث ابن قتل خرب أتاه حتى امرأة يقرب ال أشهر وخمسة سنني ثالث فمكث
بها. تمتع امرأة أول فكانت

حتى الخبز عىل اقترصت بل حلواء، وال لحًما صفني أيام ذقت ما معاوية: وقال
فرغت.

نقاتل. لم إن الخمر علينا حرام الحطيم: بن قيس قال

الثَّأر ِإلِْدَراِكِه الطَّيبَاُت َلُه َحلَّت من

الشاعر: قال

َق��بْ��ُل ِل��ي يَ��ِح��لُّ ��َراُب ال��شَّ َك��اَن َوَم��ا ��َراُب ال��شَّ ِل��ي َح��لَّ ال��يَ��وَم
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الرابع القسم

لسانه وانطلق العار ثوب نزع من

اليشكري: عباد بن إساف أخو قال

َش��اِف ال��ُم��َخ��اِم��ِر َداِئ��ي ِم��ْن َش��َف��اِن��ي َوأَنَّ��ِن��ي َص��َح��ْوُت أَن��يِّ يَ��أِْت��َه��ا أََل��ْم
إَِس��اِف َداءِ بَ��ْع��َد األِدي��ِم َص��ِح��ي��َح أَِدي��ِم��ِه ِم��ْن ُم��ْط��َل��ًق��ا َظ��ب��يً��ا َف��أَْص��بَ��ْح��ُت
ِع��َط��اِف��ي َواْع��تَ��َط��ْف��ُت ِق��نَ��اِع��ي َك��َش��ْف��َت َخ��ْف��يَ��ًة ِق��نَ��اِع��ي ِف��ي ُم��َغ��طَّ��ى َوُك��ن��ُت

غالب: قاتل وقال

أَُق��وُل َك��ي��َف اْل��يَ��ْوَم أَْدِري َف��أَْص��بَ��ْح��ُت َوُم��ْف��َح��ًم��ا ال��لِّ��َس��اِن َم��ْح��ُروَر ُك��ن��ُت َوَق��ْد

الثأر يفوته ال من

البحرتي: قال

َض��ج��ي��ُع��ه��ا َوه��َو ال��ثَ��أِر دوَن ب��اَت إذَا بَ��ع��ِل��ه��ا ش��ي��َم��َة ال��روُد ال��َف��ت��اُة ت��ذُمُّ
ُخ��ض��وُع��ه��ا ال��ِرج��اَل أَع��ي��ا ُك��َل��ي��ِب��يَّ��ٍة وَِع��زٍَّة َج��اِه��ِل��يٍّ َش��غ��ٍب َح��ِم��يَّ��ُة

اقتصاًصا بعضذويه قتل من

زهري: بن قيس قال

َش��ف��ان��ي َق��د ُح��ذَي��َف��َة ِم��ن َوَس��ي��ف��ي بَ��دٍر ب��ِن َح��َم��ِل ِم��ن ال��نَّ��ف��َس َش��َف��ي��ُت
بَ��ن��ان��ي إِالَّ ِب��ِه��م أَق��َط��ع َف��َل��م َغ��ل��ي��ل��ي ِب��ِه��م بَ��َردُت َق��د أَُك َف��إن

أعرابي: قال

تَ��ِرِد َوَل��م أََص��ابَ��تْ��ِن��ي يَ��َديَّ إْح��َدى َوتَ��ْس��ِل��يَ��ًة ِت��ْع��َزاءً ِل��ل��نَّ��ْف��ِس أَُق��وُل
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امُلطربة النوادر

َوَل��ِدي َوذَا أَْدُع��وُه ِح��ي��َن أَِخ��ي َه��ذَا َص��اِح��ِب��ُه َف��َق��ِد ِم��ن َخ��ْل��َف ِك��الُه��َم��ا
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اخلامس القسم

الصلح وطلب الحرب من التحذير يف

الصلح عىل والحث الحرب تهييج من التحذير

يف ترعى اليوم مذ أنت رجل: له فقال أمة لصلح طويلة خطبة متحرق بن سويد خطب
اآلجال بقاء الصلح فإن بعد، أما فقال: نعم، فقال: املقال؟ عىل أدلك أفال مرعاك، غري

الديات. وتوهبوا تعانقوا ذلك القوم سمع فلما والسالم، األموال وحفظ
ة. ومرسَّ أمن والصلح صعبة الحرب وقيل:

لئيم. مفاجأة أو حكيم مكر تعدم لن فإنك واملعادة؛ إياك الحسني: بن هللا عبد وقال
يف الناس وداروا فتندموا، مرابضها من باع السِّ تستثريوا ال حارثة: بن زيد وقال

تسلموا. األحوال جميع
طعامها. فهو أيقظها فمن نائمة الفتنة وقيل:

كثري: وقال

ِن��ص��الُ��ه��ا َح��كَّ��م��ت��ُه َح��تَّ��ى ال��َج��ه��ِل َع��ن يُ��ِف��ق َف��َل��م ال��زج��اِج ِب��أط��راِف َرَم��ي��ُت



امُلطربة النوادر

كبري يفيضإىل صغري من التحذير

كبرية. همة عادت يسرية خطوة رب أقوالهم: من
أبيات الدولة صاحب مسلم أبي أمر يف محمد بن مروان إىل سيار بن نرص وكتب

مهيم: أبي

ِض��َراُم َل��َه��ا يَ��ُك��وَن أْن ويُ��وِش��ُك َج��ْم��ٍر َوِم��ي��َض ال��رََّم��اِد َخ��َل��َل أََرى
َك��َالُم أوَّلُ��َه��ا اْل��َح��ْرَب َوإِنَّ تُ��ْرَوى ِب��ال��زَّنْ��َديْ��ِن ال��نَّ��اَر َف��ِإنَّ
ِن��يَ��اُم أَْم أَُم��يَّ��ُة أَأَيْ��َق��اٌظ ِش��ْع��ِري َل��يْ��َت ��ِب ال��تَّ��َع��جُّ ِم��َن أَُق��وُل
اْل��ِق��يَ��اُم آَن َف��َق��ْد ُه��بُّ��وا َف��ُق��ْل ُرُق��وًدا أََم��نُ��وا َق��ْوُم��نَ��ا ِي��ُك َف��إْن

كتاب ظهر عىل مكتوبة األبيات هذه الديلم دولة منشأ يف بحر بن مسلم أبو ورأى
تحتها: فكتب

ُش��َع��اُع َم��نْ��ِزَل��ٍة ُك��لِّ ِف��ي َل��َه��ا َواٍد ِب��ُك��لِّ تَ��ِش��بُّ نَ��اًرا أََرى
تُ��َراُع آِم��نَ��ٌة َوِه��َي َف��أَْض��َح��ْت َع��نْ��َه��ا اْل��َع��بَّ��اِس بَ��نُ��و َرَق��َدْت َوَق��ْد
ِدَف��اُع ِب��َه��ا َل��يْ��َس ِح��ي��َن ِل��تَ��ْدَف��َع َه��بَّ��ْت ثُ��مَّ أَُم��يَّ��ُة َرَق��َدْت َك��َم��ا

ينسكب. ثم قطر الغيث أول آخر: وقال
عظيمة. النار تكون الجمرة ومن العميمة الشجرة تنبت الحبة من

صالح: قال

َس��بَ��بَ��ا تَ��ْوِري��ِط��ِه إَل��ى يَ��ُك��وَن َح��تَّ��ى َف��يَ��ْرَك��بُ��ُه يَ��ْه��َوى َم��ا ال��َم��ْرءُ ��ُر يُ��َح��قِّ َق��ْد

بشدة الحرب وصف

املذاق ُمرَُّة هي فقال: الحرب، عن أخربني كرب: معدي بن لعمر الخطاب بن عمر قال
تلف. عنها ضعف ومن عرف، فيها صرب من الساق، عن شمرت إذا

واملسابقة. املبارشة العقول: فيهما تذهب موطنان وقيل:
نجوى. وأوسطها بلوى وآخرها شكوى أولها فقال: الحرب رجٌل ووصف
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الخامس القسم

تمام: أبو قال

تَ��تَّ��ِص��ُل اْل��َم��ْوِت ِب��ِح��بَ��اِل ِح��ب��اَل��ُه ُم��ن��ق��ط��ٌع ال��ذُّلِّ ُح��ْك��ِم بَ��ي��َن َوَم��ْش��َه��دي��ن
ال��ذب��ُل َوال��َخ��ِط��يَّ��ُة ��َواِرُم ال��صَّ ِف��ي��ِه نَ��َط��َق��ْت أَبْ��َط��الُ��ُه َخ��َرَس��ْت إذَا َض��نْ��ٌك

جانيها وغري جانيها الحرب إصابة

جانيها. غري تنال قد ألنها غشوم الحرب تقول: العرب
الشاعر: وقال

َص��اُل ال��يَ��وَم ِل��َح��رَِّه��ا َوإنِّ��ي ال��ل��ُه َع��ِل��َم َج��نَّ��اِت��َه��ا ِم��ْن أَُك��ْن َل��ْم

الرومي: ابن وقال

��َواِج��ُر ال��شَّ ال��رَِّم��اُح ِف��ي��َه��ا اْخ��تَ��َل��َف إذَا ��اِت��َه��ا َك��فَّ َغ��يْ��َر اْل��َح��ْرِب ُج��نَ��اَة َرأَي��ُت

األنذال محاربة من التفادي

جيش «هذا فقال: ذلك يف له فقيل عنهن، فكف النساء، فحاربته موضًعا، اإلسكندر قصد
الدهر». فضيحة فتلك غلبنا وإن فخر به لنا فما غلبناه إذا

الشاعر: وقال

َغ��اِل��َب َش��رٍّا يُ��وِج��ُدوا يَ��ْغ��ِل��بُ��ونَ��ا َوإن َع��َل��ي��ِه��ْم َظ��َف��رنَ��ا إْن َل��ئَ��ام ُق��ب��ي��ل

األهيم: بن عمرو وقال

ال��رَِّق��اِب َوَض��ْرِب اْل��ِك��َل��ي َط��ْع��ِن َغ��يْ��َر ِع��تَ��اُب َق��يْ��ٍس َوبَ��يْ��َن بَ��يْ��ِن��ي َل��يْ��َس
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امُلطربة النوادر

الزبرقان: وقال

إب��َه��اِم��ي األْس��يَ��اِف َع��َل��ى َق��بْ��ًض��ا َوأََش��دُّ َف��َرٍس ذَا ُدْم��ُت َم��ا أَُص��اِل��ُح��ُه��م َف��َل��ْن

يقبله فلم صلح ُعرضعليه من تبكيت

قيس: ابن قال

اْل��َح��ْزِم َع��ْن تَ��ُص��دُّ أَْس��بَ��اٌب َولِ��ْل��ُج��بْ��ِن َك��اْس��ِم��ِه َوال��ِغ��يُّ ال��ِغ��يُّ َدَع��اُه وم��وًل��ى
��ْل��ِم ال��سِّ إَِل��ى َه��لُ��مَّ بَ��ْل َال َل��ُه َف��ُق��ْل��ُت َوبَ��يْ��نَ��ُه بَ��يْ��ِن��ي اْل��َح��ْرَب يَ��ش��ُب أَتَ��اِن��ي
َع��ْزِم َوَال ِب��َح��ْزٍم يَ��ْرِج��ْع َف��َل��ْم إَل��يْ��ِه ثَ��ْوِب��ِه َف��ْض��َل��َة أَْرَس��ْل��ُت أَبَ��ى ��ا َوَل��مَّ
ِع��ْل��ِم َع��َل��ى َج��ْه��ٍل ُم��ْخ��تَ��اِر ِم��ْن َل��َك َف��يَ��ا َم��رٍَّة َل أَوَّ اْل��َج��ْه��ِل َص��ِري��َع َف��َك��اَن
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السادس القسم

املوت من يقي ال الفرار وأن والخوف الهزيمة يف

اْلَمْوِت﴾. َن مِّ َفَرْرتُم إِن اْلِفَراُر يَنَفَعُكُم لَّن ﴿ُقل تعاىل: هللا قال
يفوته وال املقيم يعجزه ال حثيث طالب املوت إن الجمل: يوم املؤمنني أمري وقال

القتل. املوت أرشف وإن تموتوا، تُقتلوا لم وإن الهرب،

الهرب عىل القتل تفضيل

املوت. الفضيحة من رش الرجل: فقال فضيحة، الحرب: من هرب لرجل سقراط قال
منها. أفضل فاملوت رديئة كانت وإذا صالحة، كانت إذا الحياة سقراط: وقال

ليموت قالوا: الطاعة؟ من امللك منعتم ِلَم لحكمائه: قال الهند ملك اإلسكندر قتل وملا
الذل. تحت يعيش وال كريًما

الفرار من املمتنع

القيس: عبد من امرأة قالت

َس��َل��َم��ا اْل��َم��ْوِت ِخ��ْش��يَ��ِة ِم��ْن يَ��ْرتَ��ُق��وا َوَل��ْم نُ��ُح��وِرِه��م ِف��ي َوال��َق��َض��ا يَ��ِف��رُّوا أَْن أَبَ��ْوا
أح��َزَم��ا اْل��َم��ْوِت َع��َل��ى َص��بْ��ًرا َرأَْوا َوَل��ِك��ن أَِع��زًَّة َل��َك��انُ��وا َف��رُّوا أَنَّ��ُه��ْم َوَل��ْو



امُلطربة النوادر

فهرب الحرب آثار من تعيري

الحصيفي: قال

ُم��بْ��َه��َم��ا األْم��ُر أَْص��بَ��َح ��ا َل��مَّ ��ل��م ال��سِّ إل��ى َض��َج��ْع��تُ��م ثُ��مَّ اْل��َح��ْرَب َع��َل��يْ��نَ��ا َج��نَ��يْ��تُ��ْم

بانهزامه امُلعريَّ

وال بنيه عىل الشيخ يلوي ال أوطانها إىل الشوارد كاإلبل وليتم كالمه: يف الحجاج قال
أخيه. عن املرء يسأل

أعرفهم ال فقال: إقداًما أصحابي أشد من عرفني الخوارج: ألحد املنصور وقال
أقفائهم. إال أَر لم فإني بوجوهم؛

العزيمة. عليهم ونفضنا الهزيمة منحناهم عطية: بن قيس وقال
املوسوي: وقال

نَ��َواِع��يَ��ا ال��َف��اِص��ِل��ي��َن َوَرَددتُّ َردى ُج��لَّ��ُه أَْف��نَ��يْ��ُت ال��َج��يْ��َش َل��َق��ي��ُت َم��ا إذَا

شاعر: وقال

اْل��َخ��َواِف��ِق اْل��ُق��لُ��وِب َف��ْوَق يَ��ْم��ِس��ُك��وا َوَل��ْم ِش��َم��اِل��ِه��ْم َع��ْن يَ��نْ��ُظ��ُروا َل��ْم َح��اَربُ��وا إذَا

املنهزم أتباع ترك

قال: أصنع؟ كيف قال: الهرب، أعدائك إىل حبب فقال: له جيش صاحب اإلسكندر أوىص
تتبعهم. ال انهزموا أو قتالهم يف جدَّ ثبتوا إذا

ال أنا فقال: الخيل، اتخذت فلو بغلة، وتركب مُجرِّب رجل أنت املؤمنني: ألمري وقيل
. فرَّ ممن أكر وال كر ممن أفر
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يؤرس ولم نجا عىل املتأسف

عطية: بن عوف قال

وَع��اَرا ِخ��ْزيً��ا اْل��َق��ْوُم َل��َزاَدُك��ْم أْف��َراِس��نَ��ا ُع��َالَل��ُة َوَل��ْوَال

تمام: أبو وقال

ِق��َالِل ِب��َغ��يْ��ِر ِرَق��ابُ��ُه��ْم بَ��اتَ��ْت ِب��َه��ا َع��َل��ُق��وا َوِع��لَّ��ٌة ال��ظَّ��َالُم َل��ْوَال
م��َوال َوال��ظَّ��َالِم ِل��َدُروِد َف��ُه��ْم ودروًدا ال��ظَّ��َالِم ُج��نْ��َح َف��ْل��يَ��ْش��ُك��ُروا

الثبات وقت يف والثابت الفرار وقت يف الفارُّ

فجبان. فرصة يل تكن لم وإن فرصة، أمكنتني ما إذا شجاع أنا النحايس: قال
وقته. غري يف الصرب من خري وقته يف الهرب وقيل:

شجاع. فهو مستقرِّه إىل مصريه فعرف معركة من هرب من وقيل:

األقدام عىل أوفق كونه اإلحجام تفضيل

عجز. الفرصة عن اإلحجام أن كما تضييع، الهلكة عىل اإلقدام املهلب: قال
ذو الكريُم املؤمنني أمري يا فقال: لسانك، من ألخاف إني العيناء: ألبي املتوكل وقال

وإقدام. وقاحة ذو واللئيُم وإحجام، خوف
األنصاري: مالك وقال

اْل��َك��رِب ِم��َن اْل��َج��بَ��اُن َغ��مَّ إذَا َوأَنْ��ُج��و ُم��َق��اِت��ًال ِل��َي أََرى َال َح��تَّ��ى أَُق��اِت��ُل
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قدر أو نبوة هربه أن زعم هارب اعتذار

الشاعر: قال

بَ��الئ��ي��ا وُح��س��ِن أي��ام��ي ب��ص��ال��ح أََس��أْتُ��ُه إن واح��ٌد يَ��وٌم أَيَ��ذَْه��ُب
َوَرائ��ي��ا َص��اِح��بَ��يَّ وتَ��ْرِك��ي ِف��راري ه��ذه َق��ب��َل نَ��ب��وٌة ِم��نِّ��ي تُ��َر َوَل��ْم

غلفاء: بن هللا عبد وقال

ب��األم��س ال��ش��ج��اع��ة م��ن��ه ع��رف��ت إذا ال��ف��ت��ى ع��ل��ى ع��ار ال��ي��وم ال��ف��رار ول��ي��س

الحرب حضور من املتفادي

برجيل؟ إليه أسعى فكيف فرايش، عىل املوت أكره إني فقال: تغزو؟ ال ِلَم ألحدهم قيل
وسالحه، وقوامه زيه أعجبه رجل إىل فنظر أسًدا، منتزهاته بعض يف املعتصم ورأى
وضحك. سواك هللا قبَّح ال؟! فقال: ال، فقال: مراده، الرجل فعلم خري؟ أفيك له: فقال

دابته وربط سالحه وألقى بشجرة استظل قد برجل بعضحروبه يف كرسى واجتاز
هذا بلغت إنما امللك، أيها فقال: الحالة؟ بهذه وأنت الحرب، يف نحن نذل، يا له: فقال

بالتوقي. السن

القتل من بخوفه النهزامه املحتج وصف

ميت. وأنا يرىض أن من خري حي وأنا عيلَّ األمري غضب فقال: انهزمت إنك لرجل قيل
الشاعر: وقال

ال��م��َراُس ِب��نَ��ا َج��دَّ ِح��ي��َن تَ��َق��دَّم نُ��ْص��ٍح ِب��َغ��ي��ِر األِم��ي��ُر ِل��َي يَ��ُق��وُل
َراُس ال��رَّأِس َه��ذَا بَ��ْع��َد ِل��َي َوَم��ا َح��يَ��اٍة ِم��ْن أَط��ْع��تُ��َك إْن ِل��ي َوَم��ا
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آخر: وقال

ال��َع��َط��ُب ِب��َه��ا َم��ْق��ُروٌن ��َج��اَع��َة ال��شَّ أنَّ َع��ِل��َم��ت َوَم��ا ِه��ن��د ��ُع��ِن��ي تُ��َش��جِّ بَ��اتَ��ْت
أََرُب َل��ُه َم��ن ِع��ن��ِدي ال��َم��وُت يَ��ْش��تَ��ِه��ي َم��ا ُرْؤيَ��تَ��ُه األبْ��َص��اَر َم��نَ��َع والَّ��ِذي َال
َوثَ��بُ��وا ِن��ي��َراِن��ه��ا إَل��ى َدَع��ت��ُه��م إذَا َس��ْع��يَ��ُه��ُم ال��ل��ُه أََض��لَّ َق��وٌم ِل��ِل��َح��رِب
��ل��ُب ال��سَّ َوَال ِم��ن��ُه��ْم يُ��ْع��ج��بُ��ِن��ي ال��َق��تْ��ُل َال ِف��َع��اَل��ُه��ُم أَب��ِغ��ي َوَال ِم��ن��ُه��ْم َوَل��س��ُت

قومه عن الهارب

يسأله، ال من يعطي والجواد عرسه، من يفر والجبان يعرفه، ال من يقاتل الشجاع قيل:
نفسه. من يمنع والبخيل

الشاعر: قال

يُ��نَ��اِس��بُ��ه َال ِم��ْن اْل��َق��وِم َش��َج��اَع َويَ��ْح��ِم��ي نَ��ْف��ِس��ِه أُمِّ َع��ْن اْل��َق��ْوِم َج��بَ��اُن يَ��ِف��رُّ

الخوف عليه استوىل وقد نجا من

الشاعر: قال

ال��م��َق��اِت��ِل َداِم��َي اْل��َق��ْل��ِب ِن��يَ��اِط َق��ِط��ي��ُع َف��ِإنَّ��ُه اْل��بَ��اِه��ِل��يُّ ِم��نْ��َه��ا يَ��نْ��ُج َف��ِإْن

املهلبية: عابدة قالت

َط��ِوي��ُل َف��َوي��لُ��ُه��ْم َه��َربُ��وا َوإْن َق��ِص��ي��ُر َف��ُع��ْم��ُرُه��ْم ثَ��ب��تُ��وا َف��إْن
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املنهزم تسلية

بن هللا عبد فدخل يعزُّونه، أو يهنئونه كيف الناس يدِر لم هللا عبد بن أمية انهزم ملا
للشهادة تقدمت فقد علينا، لك ينظر ولم عليك لنا نظر الذي هلل الحمد فقال: األهتم

له. فأبقاك إليك اإلسالم حاجة هللا علم ولكن بجهدك
شاعر: وقال

َم��ْع��َش��ِر َط��ِل��ي��َع��ُة أَْو َع��ُدوٌّ َل��ُق��ْل��ُت َح��َم��اَم��ٌة تَ��ُم��رُّ َل��ْو َح��تَّ��ى ِخ��ْف��َت َل��َق��ْد

آخر: وقال

أَِط��ي��ُر َف��ِك��دُت إنْ��َس��اٌن َوَص��وََّت َع��َوى إذْ ِب��ال��ذِّئ��ِب َف��اْس��تَ��أْنَ��ْس��ُت ال��ذِّئ��ُب َع��َوى

الخوف به زاد من

دعبل: قال

رص��د ال��وغ��ى ي��وم ن��ف��س��ه ع��ل��ى م��ن��ه��ا ح��ي��رت��ه��ا ط��ول م��ن ن��ف��س��ه ك��أن��م��ا

املغلوب

الخوارج: أحد إىل مروان كتب
قضها. عليه وقعت وإن ها رضَّ عليها وقع إن فالحجر للزُّجاجة، كالحجر وإياك إني
قرنك. وفريسة عدوك وسالح خصمك حجة أنت فقال: رجًال شربمة ابن استضعف
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املخافة شيوع

ان: حسَّ قال

اْل��َج��ِن��ي��ُن ��َخ��اَف��ِت��َه��ا مَّ ِم��ن َويَ��ْس��ُق��ُط ِم��نْ��َه��ا ال��َع��ذَْراءُ ال��نَّ��اِه��ُد تَ��ِش��ي��ُب
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املصادر

قتيبة. البن الكتاب أدب •
للمربد. واألدب اللغة يف الكامل •

للجاحظ. والتبيني البيان •
القاىل. عيل ألبي النوادر كتاب •
األصفهاني. فرج ألبي األغاني •
ربه. عبد البن الفريد العقد •

املعلقات. •
املفضليات. •
األصمعيات. •

للقريش. العرب أشعار جمهرة •
تمام. أبي حماسة •
البحرتي. حماسة •




