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 الأرحيم الأرحمن الأله بسم
ِم ٍد ٍخات ّله ٍعلى ٍمحم ّلى ٍالأ ِة ٍالأبياِن، ٍوص ّله ٍالأذي ٍاختّص ٍالنساَن ٍبفضيل الأحمد ٍلأ

َق ٍأن ْل ْلأَخ ّدىَّ ٍا الأنبيين، ٍالأمرسإل ٍبالأنور ٍالأمبين، ٍوالأكتاِب ٍالأمستبين، ٍالأذي ٍتح
ًا.ً ًا ٍكثير ّلم ٍتسليم ِله، ٍوعلى ٍآلأه ٍوسإ َفْض ُتوا ٍبمثله ٍفعجزوا ٍعنه، ٍوأقّروا ٍب يأ

وبعد؛ ٍفهذا ٍكتاٌب ٍاخترُت ٍفيه ٍقطعًة ٍكاملًة ٍمن ٍالأبلغاات؛ ٍفي ٍالأشعر ٍوالأخبر، ٍوالأفصُول
ًا، ّي ًا ٍُحوِش ُه، ٍولأم ٍيكن ٍشاردآ ْغَزا ُه ٍعلى ٍَم َفْحوا ِب ِدّل ٍ ُت ُظُه ٍومعناه، ٍواسْإ َقر، ٍِمّما ٍَحُسَن ٍلأف والأف

ًا، ٍبل ٍكان ٍجميع ٍما ٍفيه، ٍمن ٍألأفاظه ٍومعانيه، ٍكما ٍقال ٍالأبحتري ّي ًا ٍسُإوق ول ٍسإاقط
الأخفيف: 

ِة من نظام في ٌؤ كَش ما الأبلغا ّنُه أْمُر َظـَاُم أ ِد ِن ِري َفـَ
ْعَمَل ُحْزَن َت ِم ُمْس الأكل

ًا اختيار
ْبَن ّن َتَج ْلَمَة و ِد ُظ ْعـَِقـَي ّتـَ الأ

ْبَن ِك ِدآ غاايَة به َنفأدآرك الأقريب الألفَظ َوَر ِد الأُمرا ِعـَي َبـَ الأ
َعَة ٍبن ٍُصوَحان، ٍوخالأد ْعصَُ ولأم ٍأذهب ٍفي ٍهذا ٍالختيار ٍإلأى ٍمطولت ٍالخبار، ٍكأحادآيث ٍَص

ًا.ً ًا، ٍوأسإهَل ٍحفظ ْفَوان، ٍونظائرهما؛ ٍإذ ٍكانت ٍهذه ٍأجمَل ٍلأفظ بن ٍَص
ِه ِه، ٍومحاورت ِه ٍإلأى ٍمصُنوع ِه، ٍومطبوع وهو ٍكتاٌب ٍيتصَُرف ٍالأناظُر ٍفيه ٍمن ٍنثره ٍإلأى ٍشعر
ِكت، ٍوتشبيهاته َلته، ٍوخطابه ٍالأمبهت ٍإلأى ٍجوابه ٍالأُمْس َلته ٍإلأى ٍُمَساَج َق َنا إلأى ٍمفاخرته، ٍوُم

ِه ٍالأمعجب ّد الأُمصُيبة ٍإلأى ٍاختراعاته ٍالأغريبة، ٍوأوصافه ٍالأباهرة ٍإلأى ٍأمثالأه ٍالأسائرة، ٍوِج
ِلأِه ٍالأرائع ٍإلأى ٍرقيقه ٍالأبارع.ً ِرب، ٍوَجْز ْط ِه ٍالأُم ِلأ َهْز إلأى ٍ

ْعُت ٍفيما ٍجمعت ٍعن ٍترتيب ٍالأبيوت، ٍوعن ٍإبعادآ ٍالأشكل ٍعن ٍشكله، ٍوإفرادآ وقد ٍنز
ِد، ْق ّن ْلَسلً، ٍوتركُت ٍبعَضه ٍُمْرسَإلً؛ ٍلأيحصُل ٍُمَحَرر ٍالأ ِله؛ ٍفجعلُت ٍبعَضه ٍُمَس ْث الأشيء ٍمن ٍِم

َيعُز َتي ٍالأتصُنيف؛ ٍوقد ٍ َي َطَرَفي ٍالأتألأيف، ٍواشتمل ٍعلى ٍحاِش ِب َدر ٍالأسْردآ؛ ٍوقد ٍأخذ ٍ َق ُم
ْكَل ٍبنظائره، ٍوأعلق ٍالول ٍبآخره، ٍوتبقى ٍمنه ٍبقية ٍأفّرقها ٍفي ُق ٍالأّش ُألأح الأمعنى، ٍف
ُة َلَم ٍمن ٍالأتطويل ٍالأممل، ٍوالأتقصُير ٍالأمخّل، ٍوتظهر ٍفي ٍالأتجميع ٍإفادآ سإائره؛ ٍلأيس

ُق ٍالأقلوَب ٍوالسإماع؛ ٍإذ ٍكان ِن ُيو َذة ٍالمتاع، ٍفيكمل ٍمنه ٍما ٍ َذا َلأ الجتماع؛ ٍوفي ٍالأتفريق ٍ
َد ٍمن ٍالأَملل؛ ٍوقد ٍقال َع ْب َلل، ٍوأ َك َفى ٍلأل ْن ْهل ٍأ َهْزل، ٍومن ٍَحْزن ٍإلأى ٍسَإ ّد ٍإلأى ٍ الأخروُج ٍمن ٍِج

: إسإماعيل ٍبن ٍالأقاسإم ٍهو ٍأبو ٍ الأبسيط:  الأعتاهية
ِلُح ل كانت إذ الأنفَس ُيصُْ

ًة َدابر ُم
َ حـَاِل إلأى حاٍل من الأتنقُل إل
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َندبني ٍإلأى ٍتصُنيفه، ٍما ٍرأيته ٍمن وكان ٍالأسبُب ٍالأذي ٍدآعاني ٍإلأى ٍتألأيفه، ٍو
َدته، ٍوأدآام ٍنعمته! ٍ- ٍفي رغابة ٍأبي ٍالأفضل ٍالأعباس ٍبن ٍسإليمان ٍ- ٍأطال ٍالأله ٍُم

َدآه ٍفي ٍذلأك الدآب، ٍوإنفاق ٍعمره ٍفي ٍالأطلب ٍومالأه ٍفي ٍالأكتب؛ ٍوأّن ٍاجتها
حمله ٍعلى ٍأن ٍارتحَل ٍإلأى ٍالأمشرق ٍبسببها، ٍوأغامَض ٍفي ٍطلبها، ٍباذل ًٍفي

ِم ٍبلغاء ٍعصُره، ٍوفصُحاء َبُه، ٍإلأى ٍأن ٍأوردآ ٍمن ٍكل ًا ٍفيه ٍتع ذلأك ٍمالأه، ٍمستعذب
َع ٍلأه ٍمن ٍُمْختارها دآهره، ٍطرائف ٍطريفة، ٍوغارائب ٍغاريبة، ٍوسإألأني ٍأن ٍأجم

ّدمين ٍما ٍقاَربه َتفي ٍبه ٍعن ٍجملتها، ٍوأضيف ٍإلأى ٍذلأك ٍمن ٍكلم ٍالأمتق ْك ًا ٍي كتاب
َلأفُت وقاَرنه، ٍوشابهه ٍوماثله؛ ٍفسارعُت ٍإلأى ٍمرادآه، ٍوأعنته ٍعلى ٍاجتهادآه، ٍوأ

ًا ٍمن لأه ٍهذا ٍالأكتاب، ٍلأيستغني ٍبه ٍعن ٍجميع ٍكتِب ٍالدآاب، ٍإذ ٍكان ٍموَشح
بدائع ٍالأبديع، ٍوللأئ ٍالأميكالأي، ٍوشهّي ٍالأخوارزمي، ٍوغارائب ٍالأصُاحب،

ٍم ٍيمتزُج ٍبأجزاء ٍالأنفس ٍلأطافًة، ُبوس، ٍوشذور ٍأبي ٍمنصُور ٍبكل ونفيس ٍقا
ّقًة، ٍوبالأماء ٍعذوبة.ً وبالأهواء ٍر

واختياُر ٍالأمرءولأيس ٍلأي ٍفي ٍتألأيفه ٍمن ٍالفتخار، ٍأكثُر ٍمن ٍُحْسن ٍالختيار؛ ٍ
ِله؛ َفْض ُلفه ٍأو ٍ  ٍول ٍشك ٍ- ٍإن ٍشاء ٍالأله ٍ- ٍفيقطعة ٍمن ٍعقله، ٍتدّل ٍعلى ٍتخ

ًا ٍأنه ٍما ٍانجذبت ٍنفٌس، ٍول ْوَردآت؛ ٍإذ ٍكان ٍمعلوم َأ اسإتجادآة ٍما ٍاسإتجدت، ٍواسإتحساِن ٍما ٍ
ًنى ٍلأطيٍف، ٍظهر ٍفي ٍلأفِظ ْكٌر، ٍفي ٍأفضَل ٍِمْن ٍمع ِف اجتمع ٍِحسن، ٍول ٍمال ٍسِإّر، ٍول ٍجال ٍ

َيْختاُل ٍمن ٍصفاء ٍالأسبك ٍونقاء ُيدفع، ٍوأبرزه ٍ َكَساه ٍمن ٍحسن ٍالأموقع، ٍقبول ًٍل ٍ شريف؛ ٍف
ّلة، ٍوأجلى ٍحلية ٍ ّديباجة، ٍوكثرة ٍالأمائية، ٍفي ٍأجمل ٍُح الأكامل: الأّسلك، ٍوصحة ٍالأ

الألطيف الأروَح يستنبط
نسيمـَُه

ًا، بالأضمير ويؤكل َأَرج
ُيْشَرُب  و

وقد ٍرغابُت ٍفي ٍالأتجافي ٍعن ٍالأمشهور، ٍفي ٍجميع ٍالأمذكور، ٍمن ٍالسإلوب ٍ
ْدآعى َأ ّولأُت ٍعليه؛ ٍلن ٍأّول ٍما ٍيقرع ٍالذان، ٍ الأذي ٍذهبُت ٍإلأيه، ٍوالأنحو ٍالأذي ٍع
ْته ٍالأعقوُل ٍلأكثرة َظ َف ْته ٍالأنفوُس ٍلأطول ٍتكراره، ٍولأ إلأى ٍالسإتحسان، ٍمَما ٍَمّج
ُيوجب ٍترك ٍما ّتسع؛ ٍو ّذر ٍول ٍيتيسر، ٍويمتنع ٍول ٍي اسإتمراره؛ ٍفوجدت ٍذلأك ٍيتع
َدآَخلً، ٍويكسب ٍالأتألأيف ٍَخلل؛ ٍفلم َندر ٍإذا ٍاشتهر؛ ٍوهذا ٍيوجب ٍفي ٍالأتصُنيف ٍ

َذالأه ٍالبتذال، ٍوالأمعنى ٍإذا ٍاسإتدعى َأ َعّما ٍأهانه ٍالسإتعمال، ٍو ِرضِ ٍإل ٍّ ْع ُأ

َتْحَسن ٍلأفظه؛ ٍمن ٍبارع ٍعبارة، ٍوناصع ِظِه، ٍما ٍظهر ٍمن ٍُمْس ْف الأقلوَب ٍإلأى ٍِح
ْقصُِد، ٍوحسن ٍتفصُِيل، ٍوإصابة ٍتمثيل؛ ِردآ، ٍوسإهولأة ٍَم ِة ٍمو َب ُذو ُع اسإتعارة، ٍو
ّكن ٍترتيب، ٍولأطافة ٍتهذيب، ٍمع ٍصَحة ُنس ٍأجزاء، ٍوتم َتَجا ْنحاء، ٍو َأ ُبق ٍ َتطا و
ّدره طبع ٍوجودآه ٍإيضاح، ٍيثقفه ٍتثقيَف ٍالأِقداح، ٍويصُوره ٍأفضَل ٍتصُوير، ٍويق

َلى ُدآه ٍع ْو َع ِلقه ٍ ُيْخ ْكَمل ٍتقدير؛ ٍفهو ٍمشرق ٍفي ٍجوانب ٍالأسمع، ٍل ٍ أ
الأمستعيد: ٍالأكامل: ٍ

َو ْه ُع َو ّي إن بالأمسامع الأُمَش
َمَضى

َو ُنه الأمضاعُف َوه إن ُحْس
 ُكّررا

ْيُت ٍإلأيه، ٍواقتصُرت ٍفي وإن ٍكنُت ٍقد ٍاسإتدركُت ٍعلى ٍكثير ٍممن ٍسإبقني ٍإلأى ٍمثل ٍما ٍجَر
ْقر، ٍمن َف َنى ٍبعد ٍالأ ِغ َقر ٍنظمتها ٍكالأ ِف ِر؛ ٍو َوافِث ٍالأسْح َن ْوَردآتها ٍك َأ َلح ٍ ِلأُم هذا ٍالأكتاب ٍعليه، ٍ

ُعْمري، ٍأو ألأفاظ ٍأهِل ٍالأعصُر، ٍفي ٍمحلول ٍالأنثر، ٍومعقودآ ٍالأشعر؛ ٍوفيهم ٍمن ٍأدآركتُه ٍب
ْعها ِر َت ْف َت ْهُل ٍدآهري؛ ٍولأهم ٍمن ٍلأطائف ٍالبتداع، ٍوتولأيدات ٍالختراع، ٍأبكار ٍلأم ٍ َأ لأحقه ٍ

ّظرِف، ٍوتمتزُج ٍبأجزاء ٌء ٍالأَملَحة ٍوالأ ُطر ٍمنها ٍما ْق َي ّطْرف، ٍو َيصُبو ٍإلأيها ٍالأقلُب ٍوالأ السإماع، ٍ
َفه، ٍووّشَحْت ٍتألأيفه، ٍوطّرزت ٍدآيباجه، َلْت ٍتضاعي َل ُلنس، ٍتخ ِفَر ٍا الأنفس، ٍوتسترجع ٍنا

ُنوُرها ٍيِشّف، ٍفي ٍروضٍِ ِرّف، ٍو َي ْوُرها ٍ َدآه؛ ٍفن ُبرو َنظمت ٍعقودآه، ٍورقمت ٍ ورّصعت ٍتاجه، ٍو
ِرق ٍ َنق ٍمن ٍالأحكم ٍمش ْو الأطويل: من ٍالأكلم ٍُمونٍق، ٍوَر

َنفى صفا َذىَّ عنه و َق ّفته ما إذافكأنـَُه الأ الأعيون اسإتش
ُد َع  ُمصَُ
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الأسريع: فهو ٍكما ٍقلت ٍ
ٍر بديع ّق نث ّتـَى ر ِريَغاـَدا حـَ َع َيْج  تجري كما الأُروح َم
َهِب ِمْن ْذ َوْشي ُم على الأ

ِه ِه َوْج
الأّشـَعـَر مَن لأيَست دآيباجٌة

ِة َنقها في َتُرودآأقـَبـَلـَت وقد الأدنيا كزهر ْو ِر َر الأنـَْضـَ
َغّض كالأنسيم أو ْلأَحـَيا غِاّب الأ َتالا ِر أردآية في يْخ َفـَْجـَ الأـَ

ًا ٍمن ٍكّل ُدآ ٍمن ٍقليل ٍمما ٍأدآركت؛ ٍإذ ٍكان ٍاقتصُار ولأعل ٍفي ٍكثير ٍمما ٍتركُت، ٍما ٍهو ٍأجو
َبْرضِ، ٍولأكني ٍاجتهدُت ٍفي ٍاختيار ٍما ٍوجدُت؛ ٍوقد ٍتدخُل ْيٍض ٍعلى ٍ َف ْعض، ٍومن ٍ َب على ٍ

الألفظُة ٍفي ٍشفاعة ٍالألفظات، ٍويمُر ٍالأبيت ٍفي ٍِخلَل ٍالبيات، ٍوتعرضِ ٍالأحكايُة ٍفي ٍعرضِ
َفْرطْ ٍالأضرورة َتجادآ، ٍويبعث ٍعليها ٍ ُيْس الأحكايات، ٍيتّم ٍبها ٍالأمعنى ٍالأمرادآ، ٍولأيست ٍمّما ٍ

َطْرِف ِرضِْ ٍعنه ٍب ْع َتَره ٍمن ٍذلأك ٍفي ٍهذا ٍالختيار، ٍفل ٍت َلل؛ ٍفمهما ٍ إلأيها ٍفي ٍإصلح ٍَخ
النكار؛ ٍوما ٍأقّل ٍذلأك ٍفي ٍجميع ٍالأمسالأك ٍالأجارية ٍفي ٍهذا ٍالأكتاب، ٍالأموسإوم ٍبزهر

ُأشارك ٍمن ٍيخرج ٍمن ٍضيق ٍالغاترار، ٍإلأى ٍفسحة الدآاب، ٍوثمر ٍاللأباب، ٍلأكني ٍأردآت ٍأْن ٍ
الأكامل: العتذار ٍ

ًا، بالحسان ويسيئ ّن ل ظ
كمن

ْأتيك َو َي ْه ِره َو ْع ُتـَون بِش ْفـَ م

ّله ّددآ، الأمؤيد والأ الأوكيل.ً ونعم حسبنا وهو والأمس
ًا".ً الأبيان من "إّن َلأِسْحر
ّله عبد عن روىَّ ّباس بن الأ ّله - ٍرضوان ع َد عليهما الأ َف َو رسإول إلأى - ٍقال: ٍ
ّله َقاُن وسإلم عليه الأله صلى الأ ِر ْب ْدر بن الأّز َعْمُرو َب فقال الهتم؛ بن و

ُد أنا الأله، رسإوَل الأزبرقان: ٍيا ّي ُع تميم، سإ ُذ منهم، والأمجاٌب فيهم، والأمطا آخ
ّقهم، لأهم ًا.ً - ٍيعني ذلأك يعلم وهذا الأظلم، من وأمنعهم بح َعْمر

ّله؛ رسإوَل يا َعْمرو: ٍأَجْل فقال ٌع إنه الأ ْوزته، مان ٌع ِلأَح َطا شديد عشيرته، في ُم
ِرضة َعا فيهم.ً الأ

َأَما فقال ّله إنه الأزبرقان: ٍ َشرفي! حسدني ولأكنه قال، ِمّما أكثَر علم قد والأ
ّله قال؛ ما قال لأئن عمرو: ٍأما فقال ّ علمته ما فوالأ ّيق إل َطن َض َع زمر الأ

َق الأمروءة، َنى.ً حديَث الأخاِل، لأئيَم الب، َأْحَم ِغ الأ
َهَة فرأىَّ ُلأه، اختلَف لأّما وسإلم عليه الأله صلى الأله رسإول َوْجه في الأكرا قو

ّله، رسإول فقال: ٍيا ْقبَح فقلت وغاضبُت علمت، ما أحسَن فقلّت رضيُت الأ ما أ
ُلولأى، في كذبت وما علمت، ْقُت ولأقد ا َد  ٍالأثانية! ٍ في َص

ًا، ٍوإن ٍمن فقال ٍرسإول ٍالأله ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم: ٍإن ٍمن ٍالأبيان ٍلأسحر
َلأُحكما، ٍوالول ٍأصّح.ً ْكَمة.ً ٍويروىَّ ٍ الأشعر ٍلأِح

ْهل ٍالأمشرق ِدم ٍرجلن ٍمن ٍأ َق َنه ٍ َبت، ٍمن ٍهذا ٍالأحديث ٍأ والأذي ٍروىَّ ٍأهل ٍالأث
فخطبا؛ ٍفعجب ٍالأناُس ٍلأبيانهما؛ ٍفقال ٍرسإول ٍالأله ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم: ٍإّن

من ٍالأبيان ٍلأسْحرا، ٍأو ٍإّن ٍمن ٍبعض ٍالأبيان ٍلأسحرا.ً
َنان ٍبن ٍخالأد ٍابن َنان ٍبن ٍسُإمي ٍبن ٍسِإ َعْمرو ٍبن ٍسِإ َعْمرو ٍبن ٍالهتم ٍهو: ٍ و

َقاعس ٍبن ٍعمرو ٍبن ٍكعب ٍابن ُعبيد ٍبن ٍالأحارث، ٍوالأحارث ٍهو: ٍُم َقر ٍابن ٍ ْن ِم
سإعد ٍبن ٍزيد ٍمناة ٍبن ٍتميم.ً ٍوسُإمي ٍسِإنان ٍالهتم، ٍلن ٍقيس ٍبن ٍعاصم

َتم ٍفاه.ً ٍهذا ٍقوُل ٍأبي ٍمحمد ٍعبد ِر ٍضربه ٍبقوسإه ٍفه َب َو َد ٍأهِل ٍالأ َقري ٍسإي ْلأِمن ا
ُكلب ٍالأثاني، ٍوهو ُفوه ٍيوم ٍالأ ِتَم ٍ ُه ّله ٍبن ٍمسلم ٍابن ٍقتيبة.ً ٍوقال ٍغايره: ٍبل ٍ الأ

َكّحَل ٍلأجمالأه، يوٌم ٍكان ٍلأبني ٍتميم ٍعلى ٍأهل ٍالأيمن.ً ٍوكان ٍعمرو ٍيلقب ٍالأُم
وبنو ٍالهتم ٍأهُل ٍبيِت ٍبلغاٍة ٍفي ٍالأجاهلية ٍوالسإلم.ً ٍوعبد ٍالأله ٍبن ٍعمرو ٍبن

َبة.ً ٍوكان ٍيقال: ٍالأخطابة ٍفي ْي َوان ٍوَشبيب ٍبن ٍَش ْف ّد ٍخالأد ٍابن ٍَص الهتم ٍهو ٍج
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ُذ ٍمنه ٍما ٍشاءت.ً ٍوهو َلل ًٍمنَشَرة ٍعند ٍالأملوك ٍتأخ َعْمرو، ٍوكان ٍشعره ٍُح آل ٍ
الأقائل ٍالأطويل: ٍ

ُق الأرجاِل أخلِق لأصُالأحمالأـٍَك أّم يا الأبخَل فإن ذريني  سَإُرو
َق ولأكّنبأهلها بلدآ ضاقْت ما لأعْمُرِك ُق الأرجاِل َأخل تضـَي

َلأَة ٍبن ٍعوف ٍبن َد َه َب ْدر ٍبن ٍامرئ ٍالأقيس ٍبن ٍالأحارث ٍبن ٍ َب والأزبرقان: ٍاسإمه ٍُحصَُين ٍبن ٍ
كعب ٍبن ٍسإعيد.ً ٍوسإمي ٍالأّزبرقان ٍلأجمالأه؛ ٍوالأزبرقان: ٍالأقمر ٍقبل ٍتمامه ٍوقيل: ٍلنه ٍكان

َفرها ٍفي ٍالأحرب.ً َته، ٍأي ٍيصُ ُق ٍعمام ِر ُيَزب
وكانوا ٍيسّمون ٍالأكلم ٍالأغريب ٍالأَسحر ٍالأحلل، ٍويقولأون: ٍالألفظ ٍالأجميل ٍمن ٍإحدىَّ

َقد.ً ُع َثاِت ٍفي ٍالأ َف ّن الأ
ُدآ ُفو ُو ِدَم ٍعليه ٍ َق ّله ٍعنه، ٍ ِلَف ٍعمُر ٍبن ٍعبد ٍالأعزيز، ٍرضي ٍالأ ُتْخ وذكر ٍبعُض ٍالأُرواة ٍأنه ٍلأما ٍاسْإ

ُد ٍأهِل ٍالأحجاز، ٍفأْشَرأب ٍمنهم ٍغالٌم ٍلألكلم، ٍفقال ٍعمر: ٍيا ْف َو ّدم ٍإلأيه ٍ أهِل ٍكّل ٍبلد؛ ٍفتق
َأصغريه، ُء ٍب ّنما ٍالأمر َأسَإن ٍمنك! ٍفقال ٍالأغلم: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍإ غالم، ٍلأيتكلْم ٍَمْن ٍهو ٍ

ًا، ٍفقد ٍأجادآ ٍلأه ٍالختيار؛ ٍولأو ًا ٍحافظ ًا، ٍوقلب ًا ٍلفظ َده ٍلأسان ّلُه ٍعب َنح ٍالأ ِه، ٍفإذا ٍَم ِن ِه ٍولأسا قلب
أن ٍالمور ٍبالأسن ٍلأكان ٍهاهنا ٍَمْن ٍهو ٍأحق ٍبمجلسك ٍمنك.ً

ّلم؛ ٍفهذا ٍالأسْحُر ٍالأحلل! ٍفقال: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍنحن ٍوفد فقال ٍعمر: ٍصدقت، ٍتك
ْفنا، ِدْمنا ٍإلأيك ٍرغابٌة ٍول ٍرهبة؛ ٍلنا ٍقد ٍأِمنا ٍفي ٍأيامك ٍما ٍِخ ْق ُت ِزئة، ٍولأم ٍ ْلأَمْر ُد ٍا ْف َو الأتهنئة ٍل ٍ

َعْن ٍسِإّن ٍالأغلم، ٍفقيل: ٍعشر ٍسإنين.ً ْكنا ٍما ٍطلبنا! ٍفسأل ٍعمر ٍ وأدآر
َثناء َلل ٍعند ٍ َوْجه ٍعمر ٍقد ٍته ًا، ٍفنظر ٍ وقد ٍروي ٍأن ٍمحمد ٍبن ٍكعب ٍالأقرظي ٍكان ٍحاضر
َتك ٍبنفسك؛ ٍفإّن َبَن ٍجهُل ٍالأقوم ٍبك ٍمعرف الأغلم ٍعليه؛ ٍفقال: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين؛ ٍل ٍيغل
ّلأت ٍأقداُمهم، ٍفهَووا ٍفي ٍالأنار.ً ٍأعاذك ٍالأله ٍأن ُء، ٍوغارهم ٍالأشكر، ٍفز َدعهم ٍالأثنا ًا ٍَخ قوم
ِلأف ٍهذه ٍالمة؛ ٍفبكى ٍعمر ٍحتى ٍِخيَف ٍعليه، ٍوقال: ٍالألهم ٍل تكون ٍمنهم، ٍوألأحقك ٍبَسا

ْظني، ٍفقال ٍهذا ٍالأكلم، ٍوفيه ٍزيادآة َنا ٍمن ٍواعظ! ٍوقد ٍُروي ٍأّن ٍعمَر ٍقال ٍلألغلم: ٍِع ِل ُتْخ
ّه ٍونقص.ً ٍوأخذ ٍقوَل ٍعمّر: ٍهذا ٍالأسحر ٍالأحلل ٍأبو ٍتمام ٍفقال ٍيعاتب ٍأبا ٍسإعيد ٍمحمد يسير

الأوافر: بن ٍيوسإف ٍالأطائي ٍ
َثْت الأحاجُة ما إذا َع َب َداها ان ْلَتَي َع َع َج ْن َ لأها منَك الأَم َقال  ِع

ٌد فأين َأن ُأهـَان َأْن وتأنُفَتأبـَى فيَك لأي قصُائ َذال و أ
ِليه الأحلُل الأّسحُر هي َت ًا قبلها أَر ولأملأُمْج َحـَلَل سِإْحر

ِنه بعض إلأى الأعميد بن الأفضل أبو وكتب ًا إخوا َدآ كتاب عن جواب إلأيه ور
فأحمده:

ّله ٍفداك، ٍمن ٍكتابك، ٍبل ٍنعمتك ٍالأتامة، َتني ٍبه، ٍجعلني ٍالأ ْل َوَصَل ٍما ٍوص
ُته َنَشر َيْت ٍنفسي ٍبوفودآه، ٍو ِف ّنتك ٍالأعامة؛ ٍفقَرت ٍعيني ٍبورودآه، ٍوُش وُم
ْلُت َأَم َت ِر ٍفي ٍالأّسحر، ٍو َكى ٍنسيَم ٍالأرياضِ ٍغِاب ٍالأمطر، ٍوتنفَس ٍالنوا فَح

َكمك؛ ٍفوجدته ٍقد ِلمك، ٍوبدائع ٍِح َك َتحه، ٍوما ٍاشتمل ٍعليه ٍمن ٍلأطائف ٍ َت ْف م
َل ٍعيني، ًا ٍوهْزلً، ٍم ّد َفْضِل ٍمنك، ٍِج تحّمل ٍمن ٍفنون ٍالأبّر ٍعنك، ٍوضروب ٍالأ

ّبي؛ ٍفبقيُت ٍل ٍأدآري: ٍأسُإُموطْ ٍذر ُلأ َهر ٍ َب ْكري، ٍو ِف َعَمَر ٍقلبي، ٍوغالب ٍ و
َتها ٍفيه، ٍأم ْف َف ًا ٍَز ْكر ِب أ

َ ِنيها؟ ٍكما ٍل ٍأدآري ٍ َنْحت َتني ٍبها، ٍأم ٍعقودآ ٍجوهر ٍم خصُصُ
ًا ٍطلعت ًء ٍضّمنته؛ ٍأم ٍنجوم ًا ٍُضّرجت ٍحيا ْنه؛ ٍول ٍأدآري ٍأخدودآ روضًة ٍجهزتها ٍم

َهْزلأك ٍأرفع ٍوأظرف؛ ٍوأنا ّدك ٍأبلغ ٍوألأطف، ٍأم ٍ ًء ٍأودآعته؛ ٍول ٍأدآري ٍأِج عشا
ُعد َت َتنته ٍمنه، ٍول ٍ ْق ًا ٍل ٍترىَّ ٍالأَحّظ ٍإل ٍَما ٍا ْفس َن َوىَّ ٍعليه ٍ َط ْن َتبع ٍما ٍا َت َكُل ٍب َو أ

َيصُْدر ٍعن ِه، ٍِمّما ٍ ِل ْث َقُر ٍإل ٍّبم َت ًا ٍل ٍ ّتع ٍبتأّمله ٍعين ْته ٍعنه، ٍوأَم الأفضل ٍإل ٍفيما ٍأخذ
ِرف ٍدآونه، ٍوأجعله ًا ٍل ٍيط َطْرف ُله، ٍو ًا ٍل ٍيم ِطيه ٍنظر ْع ُدآ ٍمن ٍعندك، ٍوأ ِر َي ِدك، ٍو َي

ِته، ٍوأمزج ْهَج َب ُأغاذي ٍنفسي ٍب َنِقه، ٍو ْو ِذيه، ٍوأمتِع ٍخلقي ٍبَر َت َتسمه ٍوأْح ِمثال ًٍأْر
َته ْل ْدري ٍبقراءته، ٍولأئن ٍكنت ٍعن ٍتحصُيل ٍما ٍق ّقته، ٍوأْشَرح ٍَص قريحتي ٍبر
ًا؛ ٍلأقد ٍعرفت ٍأنه ٍما ٍسإمعُت ٍبه ٍمن ًا، ٍوفي ٍتعديد ٍما ٍذكرته ٍمتخلف عاجز
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ِر ٍالأحلل.ً الأسْح
ًا ٍالأكامل: ٍ وقال ٍبعض ٍالأمحدثين ٍيمدح ٍكاتب

ْهـََرٍق في لأه قلم َجَرىَّ وإذا ِه في َعْجلََنُمـَ ِن َفل ِه َر َوِجـَيفـَ َو
َظَمْت ُفه َن قلئد مراش

ّظـََمـَت ُن
ِيِس َنف ِر ب َه ْو ِه َج ِظ لأف

وشـَريفـَه
ًا ْدع ِر من ِب الأحلل الأّسْح

َدْت َلأـَ تو
ِء مصُقوِل ذهِن عن الأذكا

ِه  َمُشوف
ً َثل ِه َم َدآ لأضارب َلْتُمـََسـَافـَر وزا ِع ِه قـَادآم وتحـَفَة ُج ِلأـَيفـَ َل

َفة ٍقادآم ٍقال ٍإسإحاق ٍبن ٍإبراهيم ٍالأموصلي، ٍوَصَف ٍرجل ٍرجل ًٍفقال: وعلى ٍذكر ٍقولأه ٍوتْح
َبٌب، ٍإنما ِة ٍسإ َنَسب، ٍأو ٍبينه ٍوبين ٍالأحيا ّنما ٍبينه ٍوبين ٍالأقلوب ٍ ْهلً، ٍكأ ًا ٍسَإ كان ٍوالأله ٍسَإْمح

ْقد.ً َطُة ٍِع َفة ٍقادآم، ٍوواسِإ ُتْح هو ٍعيادآة ٍمريض، ٍو
َأْن ٍأفسد ِه ٍلأول ٍ َل ًا، ٍفهّم ٍبعقوبته، ٍفقال ٍالأطالأبي: ٍوالأ وأخذ ٍبعُض ٍبني ٍالأعباس ٍرجل ًٍطالأبي

ّله ٍإن ٍكلمي ْوطك، ٍوالأ ْكَت ٍمن ٍسَإ َثر ٍِمّما ٍمل ْك ْكَت ٍمن ٍلأساني ٍأ ْفسادآ ٍدآنياك ٍلأمل ْني ٍب دآي
ْندل.ً ْلأَج َدآل، ٍويحط ٍا ْلأَخر ُقُب ٍا ْث َي َق ٍالأشعر، ٍودآون ٍالأسْحر؛ ٍوإّن ٍأيسره ٍلأ ْو َف َلأ

ٍة ٍ َيصُُِف ٍحديَث ٍامرأ الأكامل: وقال ٍعلي ٍبن ٍالأعباس، ٍ
َو الأحلُل الأسْحُر وحديثها َلأـَ

أنـَه
الأمسلم قتَل َيْجِن لأم

ِز الأمـَتـَحـََر
َلْل، لأم طال إن هي وإْن ُيم

ْوجَزْت ّدآَأ َدُث و ّنهـَا الأمح ُتـَوِجـَز لأـَم أ

ما ونزهٌة الأعقوِل، َشَرك
ُلـَهـَا ْث ِم

َلُة لألمطمئّن، وعق
ِفـَز الأمسـَتـَو

َلأّم ٍفي ٍبيته ٍالخر ٍبقول ٍالأطائي ٍ الأطويل: أ
َواِعُب ْتراٍب َك َء َأ لأغيدا

أصـَبـَحـَْت
ْكل الأُحْسِن في لأها ولأيس ش

 ِتْرُب ول
َظر لأها َد من ْي ِظـَر َق لأـَم الأنـَوا

َيَزْل
ُدو َيروح ْغ َي ِه في و َفاَرت َخ

ْلأـَُحـَب ا
الأطويل: وأول ٍمن ٍاسإتثار ٍهذا ٍالأمعنى ٍامرؤ ٍالأقيس ٍبن ٍحجر ٍالأكندي ٍفي ٍقولأه ٍ

ِدي وقد في والأطيُر أغات
َناتها ُك ُو

ٍدآ ِر ْنَج ِد بُم ْي ِد َق َواب َكـَِل ال ْي َهـَ

َلية ٍبنت ٍالأمهدي ٍمجزوء ٍ ُع الأكامل: وكالأت ٍ
َغَزا ذكر على ِاْشَرْب ِد ِلالأ ْغاي ِو ال ْل ّدلِل الأُح الأ
ُقْل عليه ِاْشَرْب الأرجاِل ألأباِب ُغاّل؟ يالأـَه و

ِر، ٍحسنَة ٍمجاري ٍالأكلم، ٍولأها ٍألأحاٌن ٍِحَسان، َقَة ٍالأشع ّيُة ٍلأطيفَة ٍالأمعنى، ٍرقي َل وكانت ٍع
َقْت ٍبغلم ٍاسإمه ٍرشأ ٍوفيه ٍتقول ٍمجزوء ٍ ِل َع الأكامل: و

ُدآ أضحى ًابزينبا الأفؤا ًا َصب َعـَبـَا كئيب ْت ُم
ْلُت َع ْينَب َفَج ًة َز ْتَر َتْمتسُإ َك ًا و  معجبا أمر

قولأها: ٍبزينب ٍتريد ٍبرشأ.ً
َقت ٍبعده ٍبغلم ِل َع َتله، ٍو ُنمَي ٍالمر ٍإلأى ٍأخيها ٍالأرشيد، ٍفأبعده، ٍوقيل: ٍق ف

ًا ِته ٍلقتلنك! ٍفدخل ٍعليها ٍيوم َكْر ّله ٍلأئن ٍذ َطّل، ٍفقال ٍلأها ٍالأرشيد: ٍوالأ اسإمه ٍ
ْفلة ٍوهي ٍتقرأ: ٍفإن ٍلأم ٍيصُبها ٍوابٌل ٍفما ٍنهى ٍعنه ٍأمير َغا على ٍحين ٍ

 ٍالأمؤمنين، ٍفضحك، ٍوقال: ٍول ٍكّل ٍهذا، ٍوهي ٍالأقائلة ٍالأكامل: ٍ
ِذلأي، يا َلـَك كنُت قد عا قب

عـَاذل
ُتليُت حتى ًا فصُْرُت اب ّب َص
ذاهل
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َكم فإذاَمـََجـَانة يكـَون ما أول الأحب ً صار تح ْغل شـَاغِاـَل ُش
ْغَضُب َأْرَضى َي قاتلي َف

فتعجبـَوا
ُيرّضي ول الأقتيُل َيْرضى
 الأقاتل

وهي ٍالأقائلة ٍالأرمل: ٍ
ِر، على الأحٌب ُوضع ْو ْلأَج َلأَسُمْج فيه الأمعشوق أنصُففلو ا

ًا الأحب وقليُل ًا ِصْرف ٍر ِمْن خير لأكخالأصُـَ ِزْج قد كثي مـَ
َتْحَسُن لأيس ْعٍت في ُيْس َن

الأهوىَّ
ْلأُحَجـَْج تألأيَف ُيْحِسُن عاشق ا

الأطويل: وكأنها ٍذهبت ٍفي ٍالول ٍإلأى ٍقول ٍالأعباس ٍبن ٍالحناف ٍ
يوُمـَك الأهـَوىَّ أيام وأْحَسُن

الأـَذي
ّوع ِهجران ُتر فيه بالأ

ْتـَِب َعـَ وبالأـَ
سإْخٌط الأحب في يكن لأم إذا
رضا ول

َواُت فأين َ الأرسإائل حل
ْتـَب؟ ُكـَ والأ

الأخفيف: وقد ٍزادآ ٍالأنميري ٍفي ٍهذا ٍفقال ٍ
ّذال مقـَالأة في راحتي ُعـَ َد قيلهْم في وشفائيالأـَ ْعـَ قـَاٍل َب

ّ لأصُب، حبال يحْسُن ول الأهوىَّ َيطيُب ل ِبخمِس إل
 خصُال

َذىَّ، بسماع ْذل ال َع ٍة، وِعتاِب،نصُـَيٍح، و ِهْجـََر وتـَقـَال و
الأكامل: وقال ٍبعض ٍالأمحدثين ٍ

ُدآ لأول ّطرا َتـَُك لأم الأصُيد ا
ٌة ّذ لأـَ

ِدآي الأوصال في لأي فتطاَر
 قليل

الأحياة أُخو الأشراب هذا
ٍة منومالأـَُه غاـَلـَيل ُيصُِيَب حتى لأذ

الأطويل: وقال ٍآخر ٍ
من بالذىَّ َيصُْلى الأصُّب دآع

ِه حبيب
سُإـَروُر ُتِحـَّب ِمّمن الذىَّ فإّن

ِطيع ُغاباُر ْيِن في الأشاء ق َع
ذئبهـَا

ُهـََن تـَل مـَا إذا َذُروُر آثـَار

: وأنشد ٍالصمعي ٍلأجميل ٍبن ٍمعمر ٍ الأبسيط:  الأعذري
ْيَر ل ًا الأحب في َخ ل وقف

تحـَركـَُه
َتاحه أو ألأيأس عواضُِ َيْر
ُع ّطَمـَ الأ

ْبُرها لأي كان لأو عندها أو َص
َجَزِعي

ِلـَُك لأكنُت ومـَا آتـَي مـَا َأْم
ُع َدآ أ

دآاٍع باسْإِمها دآعا إذا
ْنـَي لأـَيحـَزنـَ

ْعبَة لأه كادآت ْهَجتي من ش ُم
ُع تـَقـَ

: وهذا ٍالأبيت ٍكقول ٍعلي ٍبن ٍالأعباس ٍ الأكامل:  الأرومي
ِثَرّن ل ْك ُهُمالأـَعـَشـَاِق ملمَة ت ِد فكفا َوْجـَ والشـَواِق بالأ

َء إن ُق الأبل َعِف غايَر يطا َعَف فإذاُمضا َطاِق غاير كان تضا  ُم
َئّن ل ْطف َلـَوم؛ َجوىَّ ُت ِري كالأريحإنـَُه ِبـَ بالحراق الأنار ُتغ

ٍر ٍُرِوي ٍلبي ٍنواس، ٍورواه ٍقوم ٍلأعنان ٍجارية َد ٍفي ٍشع ْنِش ّية ٍالخر ٍبيٌت ٍأ ْيَت ٍعل َب ويشبه ٍ
: الأناطفي، ٍ الأكامل:  وهو

6



 السإلمية مشكاة مكتبة                            اللأباب وثمار الدآاب زهر

َ َيْحُل لأمالدآلل يهـَيُجـَُه الأعـَتـَاب حلو وصـَاُل بالأعـَتـَاِب إل
َو لأم ْه ُيَسـَّم ولأم قُط َي

بـَعـَاشـَق
وجهه يصُرف كان َمْن

َذاُل ْعـَ الأت
ُع الأـَغـَرام أسإباِب وجمي

يسـَيرة
ْدر يكن لأم ما ول غا

اسإـَتـَبـَداُل
الأكثيب على الأقضيَب تصُف
ُتها َنا َق

ِر الأبدر من ولأها َثـَاُل الأمنـَي ِمـَ

ٍة ولأُرب َع لبـَس ٍة ِقـَنـَا بحسنهـَا سإار حسناءَمـَلَح
المـَثـَاُل

ْلأَحداثُة َكَسِت َفها ا َظْر
وجمالأـَهـَا

ًا ُء ُنور َتـَال شبـَابـَهـَا فما َيْخـَ

ْأُس وكأنها ِنـَهـَا فوق والأك ّد شمسَبـَنـَا ِهـَلَُل إلأـَيك بـَهـَا يُم
اسإتأنست ما إذا حتى

بحـَديثـَهـَا
ّلمت ْلأـَجـَْريال بلسانـَهـَا وتك ا

ّدقت لأها: ٍإن قلنا َهـَا ص َلأـَ َفـَاُل بـَهـَّن وجرىَّ أفعالأهاأقـَوا ْلأـَ ا
عيُن َتَراك فليس قولأي

نـَمـَيمة
َبِت الأنصُيُح َحَضَر الأـَعـَذاُل وغاا

عليه اشتملْت ما وضميُر
ُعنا ضلو

ْقـَفـَـَال أبـَوابـَه لأـَدىَّ سِإّر َأ

: وقد ٍأخذ ٍأبو ٍالأطيب ٍالأمتنبي ٍمعنى ٍقيد ٍالوابد، ٍفقال ٍيصُف ٍ الأرجز:  ًا كلب
ْيُل ْكم الأُمنى َن نفِس وح

ْتُف الأظبي وعقلُةالأُمرسِإِل ُفـَِل وَح ْت ّت الأ

ّنه ْقـَتـَل علمه من كأ ّلَمبالأـََمـَ َدآ بقَراطَْ َع ْكـََحـَِل ِفصُا ال
: وقال ٍفي ٍبني ٍ الأكامل:  حمدان

ِيَن َلى متصُعلك عظيم على متواضعيَنُملكهم َكثافُة َع
 الأشأِن

ٍ 
ّقلبون ٍم كل ظلَل يت ّهـَ َطـَ ِة الأظليم َأَجِلُم ْبق ِر الأّسْرحاِن و

ْيد َق ْنَجى ٍالأهارب، ٍو َلأدَرك ٍالأطالأب، ٍوَم ًا: ٍإنه ٍ وقال ٍأعرابي ٍيصُف ٍفرسإ
الأرهان، ٍوزين ٍالأفناء.ً

ُد ٍالفكار، ُد ٍالبصُار، ٍوأَم ْي َق ُهه ٍ َوْج وقال ٍبعُض ٍأهل ٍالأعصُر ٍفي ٍوصِف ٍغالم: ٍ
ونهاية ٍالعتبار.ً

ّبادآ: ٍالأطويل: ٍ َع وقال ٍأبو ٍالأقاسإم ٍإسإماعيل ٍبن ٍ
ِدي وقد ِد أغات ْي َة لألصَُ َو ْد ُغاـَ

ٍد َي أْصـَ
والأوْحُش الأوحَش فيها ُأعاِجُل

ُد  ُهّج
ّنْت ٌء فع ْفَن َظبا ِتَي ِخ تح
َق الأي مطل

ِدي به دآين ْي الأـَوُحـَوش أ
ُد ّي ُتـَقـَ

َلأـَْمـَعة والأسيُف فأدآركتها
َبـَارق

َنها ولأم ْغ َها ُي حين إحَضاُر
ُد َهـَ تج

ُتها وقد ْع َي كان إذ ُر شعر
ًا رائعـَ

َطْرُف َي عن مشيبي و َذار ِع
ُد أْرَم
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َغْت وما َل ّد َب الأثلثـَين ح
ّدتـَي ُمـَ

فـَيه الأشـَيب ِطراز وهذا
ُدآ َد ُيمـَ

وأبيات ٍابن ٍالأرومي ٍمن ٍأجودآ ٍما ٍقيل ٍفي ٍحسن ٍالأحديث، ٍوقد ٍتوسإع ٍالأشعراء ٍفي ٍهذا
ًا ٍفي ٍمختار ٍما ٍقيل ٍفي ٍذلأك، ْأو ُثر ٍافتنانهم، ٍوسإأجري ٍش َك ُثر ٍإحسانهم، ٍكما ٍ َك الأباب، ٍو

وأعودآ ٍإلأى ٍما ٍبدأُت ٍبه.ً
َطامي ٍ ُق ٍم ٍالأتغلبي، ٍوسإمي ٍالأ ْي َي ُعَمير ٍبن ٍش ُقطامي ٍ- ٍواسإمه ٍ : قال ٍالأ الأرجز:  لأقولأه

ُهّن ُط ًا َيُح ًا جانب ُقطاِمّي حّطفـَجـَانـَبـَ َقواربا الأقطا الأ  الأ
ُقطامي ٍ : وقال ٍأبو ٍعبيدة: ٍويقال ٍلألصُقر ٍ الأبسيط:  َقطامي و

ْدور وفي ْقَن غاماماٌت الأُخ بَر
لأـَنـَا

َنا حتى َن ْد ّي كّل من تصُ
ِدآ ُمصُْـَطـَا

َنا َن ْل ُت لأـَيس بحـَديٍث يق
َيعـَلـَمـَه

َين َمْن َق ْت ُنـَُه ول َي ْكـَنـَو ِدآي م بـَا

ِبدن فهّن ْن ْبـََن قول من َي ُيصُِـَ
بـَه

َلة ذي من الأماء مواقع ُغ الأ
 الأصَُادآي

ُنميري، ٍواسإمه ٍالأهيثم ٍبن ٍ ّية ٍالأ : وقال ٍأبو ٍح الأطويل:  الأربيع
لأـَن أن الأواُشوَن َوخبَرِك

ُكـَم ُأحـَبـَ
ُتور بلى ِه وسإ َلـَ ذاِت الأ

ِم الأـَمـَحـَار

ًا، وإن ْو دآم جـَنـَيتـَه تعـَلـَمـَيَن، لأ
ِله جاني الأحّي على ْث غايُر ِم

سإـَالأـَم
ُد ُد وما أص ًءتـَعـَلـَمـَينـَُه الأذي الأصُ ُكم عزا ّ ب الأـَعـَلقـَم ابـَتـَلع إل
ًء ْقـَيا حيا ُتـَ َع أْن َو الأـَنـَمـَائم لهـَل أف وبكـَم، بنانـَمـَيمة تـَشـَي

أْرقـَلـَْت غاـَيُرِك كـَان لأو إنه أما
بالأراعـَفـَات الأقنا إلأيه

ِذم الأـَلـَهـَا
ًا طـَل مـَا والأله ولأكنه ُغّرمـَسـَلـَمـَ ِم واحـَات الأثنـَايا َك الأـَمـَلغاـَ

الحادآيَث سإاقطَن هَن إذا
لألـَفـَتـَى

ُقوطْ من الأمْرجاَن َحصَُى سُإ
 ناظم َكّف

ْين ْذَن َرَم َف ْن َأ ول الأقـَلـَوَب، ف
تـَرىَّ

ًا ًا َدآم ًوىَّ إل مائر فـَي َج
الأـَحـَيازم

: وقال ٍ الأطويل:  ًا أيض
ًا تخَش لأم إذا حديث كأنهإذا عين

ْته ُد سإاقط ْه َو َأو الأش َيُب ُه ْط  َأ

ِة بعد به تستشفي أنك لأو ْكَر ُة كـَادآت الأـَمـَوت منسإ ْكـََر سَإـَ
َهـَـَـَُب الأـََمـَوت تـَذ

ِر ٍوإن ٍلأم ٍيكن ٍ : إلأى ٍهذا ٍينظر ٍقوُل ٍالخ الأطويل:  منه
ُهم لصحابي أقول و

ُلأونـَنـَي ِذ ُعيع َدآْم ُفوني و َبـَراِت دآائُم ُج الأـَعـَ

َنى بذكر ُلـَوا، نفسي ُم إذا فب
َدآنـَا

ُفوَف الأدنيا، من خروجي ُج
 َلأهاتي

: وقال ٍسإديف ٍمولأى ٍبني ٍهاشم ٍيصُُف ٍ الأكامل:  ًء نسا
ْقَن وإذا تخالأهـَن َنط

ًا َواظـَمـَ َنـَ
ًا يفصُل دآرا ًا ُلأؤلأـَؤ مـَكـَنـَونـَ

ِعـَينـَا بات الأَرْمِل أقحوان أوغاـَمـَامة فإنـَهـََن ابتسْمَن وإذا َم
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ْفَن وإذا َدِق عن طرفن َطَر َح
َها الأَم

ُهَن َن ْل َفَض ًا و ُفـَونـَا َمَحاِجر وُجـَ

َدآ وكأَن ّدهـَا الأظـَبـَاء أجيا ُدونـَا لأطـَافًة َوُخصُُورهنَتـَُمـَ ُلأـَ و
الأعيوُن رأِت ما وأصّح

ًا َمَحاِجـَر
ُهَن َلأ عـَيونـَا رأيُت ما أمرضُِ و

ُهن ّن ٍة َنهـَْضـََن إذا وكأ َهَضلأـَحـَاج ْن َقدات َي َع ِرينـَا مـَن بالأ ْبـَ َي
: وقال ٍ الأكامل:  الأطائي

َها ُتعطيَك َق ِط ْن َلـَُم َم ْعـَ َنىأنـَُه فـَتـَ ِه ِلأَج ِت َب ُذو ِرهـَا َيُمّر ُع ْغـَ َثـَ ِبـَ

ُظن ْبَل وأ ِلأُمحـَبـَهـَا وصالأها َح
ْوهى ًة وأضعَف أ َو من ُق

ِرها  َخصُْ
َبه ٍفقال: َل َق أخذه ٍأبو ٍالأقاسإم ٍبُن ٍهانئ، ٍفقال ٍيمدح ٍجعفر ٍبن ٍعلي، ٍإل ٍّأنه ٍ

 ٍالأكامل: ٍ
ّيَب قد َه َط ِطـَيُب الفوا

ِه َنـَائ ثـَ
عذابـَا الأثغور نجد ذا أجل من

َأنما َء َضَرَب وك الأسما
ًا ِدآقـَ قبـَابـَا الأنجوم رفع أو بالأزاب،سُإـََرا

ًا ْئُت أرض ِط ّدَر و ًا الأ َرْضَراض
ًا والأمسكبها جنابـَا والأرياضِ ترب

وقال ٍالأطائي: ٍالأكامل: ٍ
َطْت ينبوعـَا ومقلة الأفراق تصُفُأسْإـَُروعـَا بنانًة إلأيك َبَس

ِرفان كادآْت ّنوىَّ لأع ُظهـَا الأ ألأفا
ّقة من َوىَّ ِر ْك تكوُن الأش

 ُدآُموعا
: ومن ٍجيد ٍهذا ٍالأمعنى ٍوقديمه ٍقول ٍالأنابغّه ٍ الأكامل:  الأذبياني

َلْشَمَط َعَرَضْت أنها لأو

َراهٍب،
َد َب ِد َصُرورة اللأه، َع َعـَبـَ َت ُم

َنا ِطيب لألهجتها لأر ِديثـَهـَا و َلأُهح ًا ولأخا ِد لأـَم وإن ُرشد َيْرُشـَ
َظَرْت ٍة إلأيك َن لأم بحاج
ْقِضهـَا َت

َظَر ِم َن وجوه إلأى الأسلي
ِدآ َو ُعـَ الأ

: ومن ٍمشهور ٍالأكلم ٍقوُل ٍ الأطويل:  الخر
َدىَّ ُزْرُت ما إذا وكنُت ْع سُإ

َأْرِضهـَا ب
ْطوىَّ الرضَِ أرىَّ ُنو لأي ُت ْد َي و

ُدها  َبعي
ْلأَخفرات ِمَن ودآ الأبيِض ا

جلـَيُسـَهـَا
َثٌة انقضْت ما إذا لأو أحدو

ُدهـَا ُتعـَي
َلُل ُتـَهـَا مـَا إذا أْحقادآي، َتَح ُترمىلأـَقـَي ُقـَودآهـَا علي ُجزم بل و ُحـَ

الأكامل: وقال ٍبشار: ٍمجزوء ٍ
َع وكأن ِديثـَهـَا َرْجـَ ُعحـَ َط ْهَرا ُكِسيَن الأّرياضِ ِق  َز

ُء ْورا ْتَك َكإلأـَي نظـَرْت إْن َح َق َخـَْمـََرا بالأعينين سَإ
َي تنسي ِو َغـَ ُه الأـَ َدآ ْكـَرا لألحكـَمـَاء وتكونمـَعـَا ذ

ُدآ وكأنـَهـَا َق صفا بالأـَشـَرا بـَر ْنَك وواف فطَرا ِم
ُفُث َهاُروُتِلأـَسـَانـَهـَا تحـََت وكأن ْن سإحـََرا فيه َي

َها هعـَلـَي جمعْت ما وتخال َب ًا ِثيا وعـَطـَرا ذهبـَ
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ًير ٍبن ٍعبد ٍ ُكث : وسإمع ٍبشاٌر ٍقوَل ٍ الأطويل:  الأرحمن
َ َلى إنما َأل ٍة َعصَُا لأي َن ْيُزَرا تليُن بالكف َغامُزوها إذاَخ

َنة، ٍولأو ٍقال: ٍعصُا ٍمّخ، ٍأو ًا ٍويعتذر ٍبأنها ٍخيُزرا َعصُ فقال: ٍقاتل ٍالأله ٍأبا ٍصْخر! ٍيزعم ٍأنها ٍ
َنها ٍمع ٍذكر ٍالأعصُا، ٍهل ٍّقال ٍكما ٍ َهّج ْبد؛ ٍلأكان ٍقد ٍ : عصُا ٍُز الأوافر:  قلت

ْعَجاء َدآ ًد من الأَمحاجر و َع ْلأجنـَاِن َثَمُر حديثها كأنَم ا
َظامها كأّنتثـَنـَْت لأحاجتها قامت إذا ْيُزَراِن من ِع  َخ

ّير: ٍأل ٍإنما ٍلأيلى ٍعصُا ٍ : وبعد ٍقول ٍكث الأطويل:  خيزرانة
ْع ْتـََك، ما بها َتَمت َف َع ول سإا
ُكـَن َي

ِر في شًجى عليك ْد حين الأصُ
 تبيُن

ّليان أعطتك هي وإْن الأ
ِلـَيُن ُخلنـَهـَا من لخَرفـَإنـَهـَا َتـَ سَإـَ

َفْت وإن َل ُقُض ل ح ْن ُي ي الأنأ
َدها عه

الأبنـَاِن لأمخُضوِب فليس
يمـَيُن

: وقال ٍ الأطويل:  الأبحتري
ْينا ولأّما َق َت َوىَّ الأ ّل ْوعد والأ َم
لأـَنـَا

ُدّر َرائي تعجَب ًا الأ ُحْسن
ُطْه ِق  ول

َد تجنيه لأؤلأؤ فمن عن
ابتسامـَهـَا

الأحديث عند لأؤلأؤ ومن
ُطْه ُتساق

: وقال ٍ الأطويل:  الأمتنبي
ِعَمٌة ْن ِة أُم َدآ ْو َع الأظبـَيُة بالأ
الأـَتـَي

ُلها كان َولأي بغير ِئ نا
َوسْإـَمـَي الأ

ْفُت َها َترش سُإْحَرة َفا
فكـَأنـَنـَي

ْفُت ِد َحَر َتَرَش َوْج ِدآ من الأ بار
ْلم  الأظ

َوىَّ فتاة ُدها تَسا ْق وكـَلُمـَهـَا ِع
ْبِسُمها ُي وَم ُدَر الأنثر في الأ

ِم والأنظ
ّدثنا ٍيوسإف َق ٍالأزجاجي: ٍح ُد ٍالأرحمن ٍبن ٍإسإحا عادآ ٍالأحديُث ٍالول ٍ- ٍقال ٍأبو ٍالأقاسإم ٍعب

َدي ٍقراءة ٍعليه، ٍعن ٍأبي ٍدآاودآ، ٍعن ٍمحمد ٍبن ٍعبيد ٍالأله، ٍعن بن ٍيعقوب ٍقال: ٍأخبرني ٍج
َبَراء ٍيرفعه ٍإلأى ٍرسإول ٍالأله ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم، ٍقال: ٍ"إَن ٍمن أبي ٍإسإحاق، ٍعن ٍالأ

ًا" ٍقال ٍأبو ٍالأقاسإم: ٍهكذا ٍروينا ٍالأخبر، ٍوراجعت ٍفيه ًا، ٍوإن ٍمن ٍالأبيان ٍلأِسْحر ْكم َلأُح الأشعر ٍ
ًا" ٍ- ٍبضم ٍالأحاء ٍوتسكين ٍالأكاف، ٍقال: الأشيخ، ٍفقال: ٍنعم، ٍهو: ٍ"إن ٍمن ٍالأشعر ٍلأُحكم

ْكم ٍلألمْحكوم ووجُهه ٍعندي ٍإذا ٍروي ٍهكذا: ٍإن ٍمن ٍالأشعر ٍما ٍيلزم ٍالأمقوَل ٍفيه ٍكلزوم ٍالأُح
ًا ٍلألصُواب، ٍوفي ٍهذا ٍيقول ٍأبو ٍ : عليه؛ ٍإَصابًة ٍلألمعنى، ٍوقصُد الأطويل:  تمام

ْول َلأ ّنها سإبيل و ما الأشعُر سَإ
َدآَرىَّ

ُة ُعلى ُبغا ْؤتى أيَن من الأ ُت
 الأمكارُم

ٍ 
وهو فيه ما حكمًة ُيَرىَّ

فكـَاهة
ُيْرَضى ْقِضي بما و وهو به َي

 ظالأم
انتهى ٍكلم ٍأبي ٍالأقاسإم.ً

ُيْمَضى ٍعلى ٍحكمها؛ ٍفقد ُيْجَرىَّ ٍعلى ٍرسإمها، ٍو ًا ٍ وقد ٍوجدنا ٍفي ٍالأشعر ٍأبيات
ٌد ٍعند ٍأحد ٍمنهم ٍأنف ٍالأناقة ٍ- ٍفضل ًٍعن ٍأن َكر ٍأح َذ ْنف ٍالأناقة ٍإذا ٍ َأ كان ٍبنو ٍ

ُبهم ٍعليه؛ ٍفما ٍهو ٍإل ٍّأن ٍقال ٍالأحطيئة ٍيمدحهم: ّد ٍغاض ينسبهم ٍإلأيه ٍ- ٍاشت
الأبسيط: ٍ

ْطيبينالكثريَن فإّن ُأَماَم سِإيري َل ُبـَون ما إذا وا ْنَس أبـَا ُي
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َحصًُى
ًا َعقدوا إذا قوُم ْقد َع

ِهـَُم لأجـَار
َناج َشدوا ِع ّدوا الأ َقه وش ْو َف
َكَربا  الأ

ْذناُب النُف هُم قوم وال
ُهُم غاير

ْنف ُيَسوي ومن َأ ِة ِب الأناق
َبـَا الأذن

ْبدأ ٍإل ٍّبه.ً َي ُدهم ٍإذا ٍسإئل ٍعن ٍانتسابه ٍلأم ٍ فصُار ٍأح
وأنُف ٍالأناقة: ٍهو ٍجعفر ٍبن ٍقريع ٍبن ٍعوف ٍبن ٍكعب ٍبن ٍزيد ٍمناة ٍبن ٍتميم.ً

ّله ٍبن ُد ٍالأ َوسْإم، ٍإذ ٍكان ٍعب ُفون ٍبهذا ٍالأ ْفَخرون ٍبهذا ٍالسإم، ٍويتشّر َي َعْجلَن ٍ وكان ٍبنو ٍالأ
ًا ٍمن ٍطيء ٍنزلأوا َفان؛ ٍوذلأك ٍأن ٍحي ّي ِقَرىَّ ٍلألض ّدهم ٍإنما ٍسإّمي ٍالأعجلن ٍلأتعجيله ٍالأ كعب ٍج
ُد، ٍفأعتقه ٍلأعجلته، ْعَجل ٍعليهم، ٍففعل ٍالأعب ًا ٍلأه، ٍوقال ٍلأه: ٍا ْبد َع به، ٍفبعث ٍإلأيهم ٍبقَراهم ٍ

ًا ٍلأهم، ٍحتى ٍقال ْنبغي ٍأن ٍيسَمى ٍإل ٍّالأعجلن؛ ٍفسّمي ٍبذلأك، ٍفكان ٍشرف فقال ٍالأقوم: ٍما ٍي
: الأنجاشي، ٍواسإمه ٍقيس ٍبن ٍعمرو ٍبن ٍحرن ٍبن ٍالأحارث ٍبن ٍكعب ٍ الأطويل:  يهجوهم

ِعـَيِن أخواُل أولأئَك َلـَ الأ
ُة ال وأسإـَر

ْهُط َهِجين ِهن ور الأوا
ّلأـَِل الأمـَتـَذ

َ الأعْجـَلن سُإمي وما إل
ِه لأـَقـَولأـَ

ِذ َقعَب ُخ الأعبد أيها واحلب الأ
ْعجِل  وا

فصُار ٍالأرجل ٍمنهم ٍإذا ٍسإئل ٍعن ٍنسبه ٍقال: ٍكعبي، ٍويكنى ٍعن ٍالأعجلن.ً
ُعمر ٍبن َدْوا ٍعلى ٍالأنجاشي ٍ- ٍلأما ٍقال ٍهذا ٍالأشعر ٍ- ٍ وزعمت ٍالأرواة ٍأّن ٍبني ٍالأعجلن ٍاسإتع

َهَجانا، ٍقال: ٍوما ٍقال ٍفيكم؟ ٍفأنشدوه ٍ ّله ٍعنه، ٍوقالأوا: ٍ : الأخطاب، ٍرضي ٍالأ الأطويل:  قولأه
َلـَُه إذا َىَّ الأ لأـَؤم أهـََل عـَادآ

ٍة ّق ِر و
َدآىَّ َعْجلَن بني فعا ابِن رهط الأ
ِبِل ْق  م

ًا، ٍقالأوا: ٍفقد ٍ َعادآي ٍمسلم ُي : فقال: ٍإّن ٍالأله ٍل ٍ الأطويل:  قال

ِدرون ل ُقبـَيلة ْغـَ ٍة َي ِذّم ِبـَـَ
ِلُمون ول ْظ ّبة الأناس َي َح

َدآِل  َخْر
: فقال: ٍودآدآت ٍأن ٍآل ٍالأخطاب ٍكانوا ٍكذلأك! ٍقالأوا: ٍفقد ٍ الأطويل:  قال

َعاُف ِكلَُب َت َيات الأ ِر الأضا
ُهـَْم لأحوَم

ْوِف من وتأكُل بن كعب بن َع
 نهشِل

ًا ٍَمن ٍتأكل ٍالأكلُب ٍلأحمه! ٍقالأوا: ٍفقد ٍ : فقال: ٍكفى ٍَضياع الأطويل:  قال
ُدآون ول ِر َء َي َ الأما َدر إذاعـَشـَيًة إل ُدآ َص ُوَرا َهل كّل َعن الأ ْن َم

: فقال: ٍذلأك ٍأصفى ٍلألماء، ٍوأقل ٍلألّزحام! ٍقالأوا: ٍفقد ٍ الأطويل:  قال
َعْجـَلَن سُإمَي وما ّ الأ إل

لأـَقـَولأـَه
ِذ ْعَب ُخ َق ُلب الأ ُد أيها واْح الأعب

ْعَجِل  وا
َلم ٍبما ٍفي ٍهذا ٍالأشعر، ٍولأكنه ّله ٍعنه، ٍأع ِدآُمهم! ٍوكان ٍعمر، ٍرضي ٍالأ ّيد ٍالأقوم ٍَخا فقال: ٍسإ

َدآ ٍبالأشبهات.ً َأ ٍالأحدو َدآَر
ُد ٍجمرات ٍالأعرب ٍوأشرف ٍبيوت ْعصَُعة ٍمن ٍالأقوم، ٍأح وهؤلء ٍبنو ٍنمير ٍبن ٍعامر ٍبن ٍَص

َتوافرون ٍفي ْلنهم ٍُم قيس ٍبن ٍعيلن ٍبن ٍمضر.ً ٍوجمرات ٍالأعرب ٍثلثة؛ ٍوإنما ٍسُإّموا ٍبذلأك؛ ٍ
ْدِخلوا ٍمعهم ٍغايرهم؛ ٍوالأتجمير ٍفي ٍكلم ٍالأعرب: ٍالأتجميع، ٍوهم: ٍبنو ٍنمير ٍبن ُي أنفسهم، ٍلأم ٍ

عامر، ٍوبنو ٍالأحارث ٍبن ٍكعب، ٍوبنو ٍضبة ٍبن ٍأدآ.ً ٍفطفئت ٍجمرتان، ٍوهما ٍبنو ٍضبة؛ ٍلنها
ْذِحج، ٍوبقيت ٍنمير ٍلأم ٍتحالأف؛ ٍفهي ٍعلى حالأفت ٍالأرباب، ٍوبنو ٍالأحارث؛ ٍلنها ٍحالأفت ٍَم

ً ْنَت؟ ٍقال: ٍنميري ٍكما ٍترىَّ! ٍإدآلل ِتها.ً ٍوكان ٍالأرجل ٍمنهم ٍإذا ٍقيل ٍلأه: ٍمَمن ٍأ َع َن ْثرتها ٍوَم َك
ْين ٍالأراعي ْيد ٍبن ٍُحصُ ُعب َطفي ٍلأ ْلأَخ ًا ٍبمنصُبه، ٍحتى ٍقال ٍجرير ٍبن ٍعطية ٍبن ٍا ِبه، ٍوافتخار َنَس ب

: أحد ٍبني ٍنمير ٍبن ٍ الأوافر:  عامر
ُغّض ّطْرَف ف ّنَك الأ ٍر من إ ْي ًا فلُنَم ْعب ْغَت َك َل ِكلَبـَا ول َب

كعب ٍوكلب: ٍابنا ٍربيعة ٍبن ٍعامر ٍبن ٍصعصُعة؛ ٍفصُار ٍالأرجل ٍمنهم ٍإذا ٍقيل ٍلأه: ٍممن
أنت؟ ٍيقول: ٍعامري، ٍويكنى ٍعن ٍنمير.ً
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ّله ٍإنها ّدوا ٍالأنظر ٍإلأيها، ٍفقال ٍمنهم ٍقائل: ٍوالأ ومَرت ٍامرأة ٍبقوم ٍمن ٍبني ٍنمير، ٍفأَح
ّله ٍعز ًة ٍمن ٍاثنتين، ٍل ٍقول ٍالأ ّله ٍما ٍامتثلتم ٍفَي ٍواحد َلأَرْشَحاء، ٍفقالأت: ٍيا ٍبني ٍنمير، ٍوالأ

ِهْم" ٍول ٍقول ٍ ْبصَُاَر َأ ُغّضوا ٍِمْن ٍ َي ْلُمؤمنيَن ٍ ِلأ ُقْل ٍ الأشاعر: وجّل: ٍ"
ُغَض َطْرَف َف ّنَك الأ  ُنمير من إ

َفزاري، ٍ َبيرة ٍالأ ُعمر ٍبن ٍه َد ٍبن ٍ َيَر ٍشريك ٍبن ٍعبد ٍالأله ٍالأنميري ٍيزي وسإا
ُغاّض ٍمن ٍلأجامها، ٍفقال: ٍإنها ٍمكتوبة، َبَرَزْت ٍبغلة ٍشريك، ٍفقال ٍلأه ٍيزيد: ٍ َف

أصلح ٍالأله ٍالمير! ٍفضحك، ٍوقال: ٍما ٍذهبت ٍحيث ٍأردآت، ٍوإنما ٍعّرضِ ٍبقولأه:
ُغاَض ٍمن ٍلأجامها ٍبقول ٍجرير: ٍ

ُغّض ّطْرف ف  نمير من إنك الأ
َعَرضِ ٍلأه ٍشريٌك ٍبقول ٍابن ٍ : َف الأبسيط:  َدآاَرة

ًا َتأَمنَن ل ّي ِر ْوَت َفَزا ْل ِه َخ ُلوِصَك علىِبـَ َها َق ْب ُت ْك ِر وا َيا َأسْإ  ب
َلأَما ٍولأي ٍعمر َياِن ٍالبل، ٍولأذلأك ٍقال ٍالأفرزدآق ٍلأيزيد ٍبن ٍعبد ٍالأملك ٍ ْت ْوَن ٍبإ ُيْرَم وبنو ٍفزارة ٍ

: بن ٍهبيرة ٍ الأوافر:  الأعراق
ْنَت الأمؤمنين أميَر ٌء ل ّطبِع َلأْسَت أميٌنَمـَر  الأحريِص بالأ

ْيَت ّلأ َو َق َأ ِه الأـَعـَرا ْي َد ِفـَ ًاوَرا َذ َفَزاري ِد أح َقـَِمـَيِص َي الأ
َها يُك ولأم َل ْب َنهمَخاضِ َراِعي َق َكْي على لأيأَم ِر ُلوص َو َق

َق َه ْي َف ّنـَى أبو بالأعراق َت ّلَمالأمث َع ْكَل قوَمُه و الأخبـَيِص َأ
الأرافدان: ٍدآجلة ٍوالأفرات.ً

ًا ٍعن ٍ : وقال ٍبعض ٍالأنميريين ٍيجيُب ٍجرير الأوافر:  ِره ْع ِش
ُة نميٌر الأتهابا تلتهب الأحرب في تزللأـَم الأتي الأعرب جمر
ًا بهـَا أسُإّب إذ وإني ْلَخْسِف عليهُم فتحتُكـَلـَيبـَ بـَابـَا ِلأ
ًا َهَجا يقال أن ولأول ْع ولأمنـَمـَير َوابـَا لأشاعرهم َيْسَم َج
ْبنا ِتُم وكيفكلـَيٍب بني هجاء عن رغا ِكـَلبـَا الأناُس ُيَشا الأ

ًا، ٍبل ٍكان ٍكما ٍقال ٍ ًا، ٍول ٍضّر ٍجرير : فما ٍنفع ٍنمير الأكامل:  الأفرزدآق
ِلَب ضّر ما َها وائل َتغ َت ْو َهَج ْلَت أمَأ َطح حيث ُب َنا َبْحَراِن َت  الأ

: وقال ٍأبو ٍجعفر ٍمحمد ٍبن ٍمنذر ٍمولأى ٍبني ٍصبير ٍبن ٍيربوع ٍفي ٍهجائه ٍ الأوافر:  لأثقيف
َعًة يزيدكم وسإوف ُء وضع كماِهَجائي َض ِر بني الأهجا نمي

ًا ٍ : وسإمع ٍالأراعي ٍمنشد الأطويل:  ينشد
ٍو َوىَّ َوعا شيء غاير من َع
ُتُه ْي ٍةَرَم َها بقافي ُذ ُطـَر َأنفا ْق ّدمـَا َت الأـَ

ِه َخُروج ْفوا َأ ِة ب َوا َوانّي َقَرىَّكـَأنـَهـَا الأّر ُد ْن َصَممـَا هّز إذا ِه
ّله ٍمن ٍيلومني ٍأن ٍيغلبني ٍمثل ٍهذا! فارتاع ٍلأه، ٍوقال: ٍلأمن ٍهذا؟ ٍقيل: ٍلأجرير، ٍقال: ٍلأعن ٍالأ

ِنية ٍ ْب ًا ٍشريفة، ٍوهدم ٍلخرين ٍأ منيفة: وقد ٍبنى ٍالأشعُر ٍلأقوم ٍبيوت
ّ هو وما ِري الأقول إل َيْس

فتغتدي
ٍه في ُغاَرر لأه َواسِإـَُم أوج وَمـَ

َعْمرو ٍبن ٍالأعلء ٍورجل ٍيقول: ٍإنما قال ٍأبو ٍعبيدة ٍمعمر ٍبن ٍالأمثنى ٍالأتميمي: ٍسإمعت ٍأبا ٍ
ْدُرس َي الأشعر ٍكالأِميَسم.ً ٍفقال: ٍوكيف ٍيكون ٍذلأك ٍكذلأك؟ ٍوالأميسم ٍيذهب ٍبذهاب ٍالأجلد ٍو

َقى ٍعلى ٍالبناء ٍبعد ٍالباء، ٍما ٍبقيت ٍالرضِ ٍوالأسماء! ٍوإلأى ْب َي ْعُر ٍ مع ٍطوِل ٍالأعهد، ٍوالأَش
: هذا ٍنحا ٍالأطائي ٍفي ٍ الأطويل:  قولأه

َوسْإـَـَـََم رأيُت وأنـَـَي فـَـَـَي الأـَـَـَ
ُلـَـَـَق الأـَـَـَفـَـَـَتـَـَـَى ُخـَـَـَ

َوسْإـَُم هو فـَي كـَان مـَا ل الأـَ
ْعـَـَـَر ِد الأـَـَـَّشـَـَـَ ْلـَـَـَ والأـَـَـَِجـَـَـَ

ّلموا الأله رحمة عمر، وقال عليه: ٍتع
ُتبتغى، محاسِإًن فيه فإن الأشعر؛
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.ً ٍُتتقى ومساوئ
: وقال ٍأبو ٍ الأكامل:  تمام

ِفَي إّن لأم والأمساعَي الأقوا
َتـََزْل

ِريدا أصـَاَب إذا الأنظام مثَل َفـَ

َتـَُه فإْن نثر جوهر ِهَي ْفـَ ألأـَ
ًا كان الأشعر في قلئد

وعقـَودآا
الأعرب كانت ذلأَك أجل من

ُللأى ًا هذا يدعوَنا ُدودآا سُإـَؤدآدآ مـَْجـَ

ُد ِن ُهـَُم وت َ عنـَد ُعـَل ّ الأـَ َلتإذا إل ِع ِد ِمَرُر لأها ُج قـَيودآا الأقصُي
: وقال ٍعلي ٍبن ٍ الأطويل:  الأرومي
الأناَس يحيي الأشعر أرىَّ

َد بالأذي والأمج
ِه ْي ّقـَ ِطـَـَراُت لأـَه أرواٌح ُتبـَ َعـَ

ُد وما ْعُر لأول الأمج َ الأش إل
ٌد معـَاهـَ

َ الأناُس وما ُظـٌَم إل ْعـَ َأ

َنـَِخـََراُت
الأكريم الأرسإول قالأه ما بعض

َأعلى، ٍوهو ٍكلم ٍرسإول َأجُل ٍو رجعت ٍإلأى ٍما ٍقطعت، ٍِمما ٍهو ٍأحق ٍوأولأى، ٍو
َقدر، ٍالأذي ٍهو ٍالأنهايُة ْنْجِر، ٍالأعظيم ٍالأ الأله، ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم، ٍالأكريم ٍالأ

 ٍفي ٍالأبيان، ٍوالأغاية ٍفي ٍالأبرهان، ٍ
ّله رسإول قال وقد الأِحكم، وبدائع الأكلم، َجوامع على الأمشتمل صلى الأ

ْفصَُح وسإلم: ٍ"أنا عليه الأله َد الأعرب، َأ ْي ّني َب ُترضعت قريش، من أ في واسإ
ْولأى كلمه بعُض بكر!" ٍولأيس بن سإعد َأ َأحق ول بالختيار، بعض من ب

ًا، الأكتاب هذا أول في منه تيسر ما ُأوردآ ولأكني واليثار؛ بالأتقديم اسإتفتاح
ًا َيُمن َت ًا.ً بذلأك و واسإتنجاح
الأعزيز الأفصُيح، الأصُريح وسإلم، عليه الأله صلى قولأه من شذوٌر وهذه

َوجيز، لألنصُار: ٍ"إنكم الأمعاني: ٍقولأه كثيَر الأمباني من بقليل الأمتضمن الأ
ّلون ُثرون الأطمع، عند َلأتق ْك َت َفَزع".ً عند و الأ
ُأ والأسلم: ٍ"الأمسلمون الأصُلة عليه وقولأه َيْسعى دآماؤهم، تتكاف بذمتهم و

ْدآناهم، َواهم".ً ٍالأناس َمن على َيد وهم أ ُد ل مائٌة كإبل سِإ راحلة".ً فيها تج
ّدَمِن".ً ٍ"كل وَخْضَراء "إياكم ِد الأ ْي ْوِف في الأصَُ ْفيان لبي الأفَرا" ٍ- ٍقالأه َج سُإ
في خياُرهم الأجاهلية في خياُرهم معادآن، حرب-.ً ٍ"الأناُس بن صخر

ُهوا".ً ٍ"الأمؤمن إذا السإلم َق ْؤمن َف ُد كالأبنيان لألُم ًا".ً بعُضه َيش بعض
ّيهم كالأنجوم "أصحابي ُتم".ً ٍ"الأمتشبع اقتديتم بأ ْعَط لأم بما اهتدي كلبس ُي

َبْي ٍر".ً ٍ"الأمرأة ثو َها وإن كَسْرتها، قوامها ُرمَت إن كالأضلع زو َت َدآاري
ُد اسإتمتعت ُظلم".ً الأغنَي الأسفلى".ً ٍ"َمطل الأيد من خير الأعليا بها".ً ٍ"الأي

ّله "يد ُء مع الأ َبٌة الأجماعة".ً ٍ"الأحيا ْع ْطر، بكر أبي مثُل اليمان، من ُش َق كالأ
َع أينما َفع".ً ٍ"ل وق ْعَجاز في تجعلوني َن َقدح كتبكم َأ من الأراكب".ً ٍ"أربعة ك
َدقة الأجنة: ٍكتمان كنوز الأرجل والأفاقة".ً ٍ"جنة والأمصُيبة والأمرضِ الأصُّ

ُهوا".ً ٍ"كفى ماتوا فإذا نيام دآاُره".ً ٍ"الأناس ًء".ً ٍ"إنكم بالأسلمة انتب لأن دآا
ُعوا ُعوهم بأموالأكم، الأناَس َتَس كثر ِمّما خيٌر وكفى قّل بأخلقكم".ً ٍ"ما َفَس

َيسٌر وألأهى".ً" ٍكّل َق لأما ُم ِل ْنٌث لأه".ً ٍ"الأيمين ُخ ْع أو ِح َدآ َدمة".ً ٍ" ْن ما َم
ْنصُُْر ل ما إلأى َيريبك ُا ًا َأخاَك يريبك".ً ٍ" ًا".ً ٍ"احترسإوا أو كان ظالأم مظلوم

ِء الأناس من ّظّن".ً ٍ"الأندُم ِبُسو ِتظاُر الأ ْوبة".ً ٍ"ان عبادآة".ً ٍ"نعم الأفرج َت
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ْوَمعة ُتُه".ً ٍ"الأمستشير الأرجل َص ُء والأمستشار ُمعان بي مؤتمن".ً ٍ"الأمر
ُؤها الأحديد كصُدإ َصدأ لألقلوب بأخيه".ً ٍ"إّن كثير السإتغفار".ً ٍ"الأيوم وِجل

ًا الأرهان َغاد ّنُة الأسباق، و ْلأَج في وما ضيف، الأدنيا في َمْن الأغايُة".ً ٍ"كّل وا
ّية ُمْرتِحل، والأضيف عاريٌة، يديه َدآاة".ً والأعار مؤ
ِلِمه، جوامع ومن َلقمة عن الأصُحيح أهُل رواه ما والأسلم، الأصُلة عليه َك ع

ّقاص بن ّله رضي الأخطاب، بن عمر عن الأليثي و قال: ٍسإمعُت عنه الأ
ّياِت العمال يقول: ٍ"إنما وسإلم، عليه الأله صلى الأله رسإوَل لأكل وإنما بالأن
ًئ َوىَّ، ما امر ُته كانت فمن َن ّله إلأى ِهْجَر ُته ورسإولأه الأ ِهْجَر ِه إلأى ف ّل الأ

َنت ومن ورسإولأه، ُته كا ْنيا إلأى ِهجر ُتُه يتزوجها، امرأة أو ُيصُِيبها ُدآ فهْجَر
إلأيه".ً هاجر ما إلأى
يقولأون: ٍهذا الأعلم أهَل الأكناني: ٍسإمعُت محمد بن حمزة الأقاسإم أبو قال

ُلُث الأحديث ِم، ُث رسإول أّن بشير بن الأنعمان رواه ما الأثاني والأثلث السإل
ّله ّين، قال: ٍ"الأحلَُل وسإلم عليه الأله صلى الأ ّين، والأحرام ب أموٌر وبينهما ب

َفى كان تركها فمن مشتبهات، ْو كالأراتع كان واقعها ومن وِعْرِضه، لأدينه أ
ّله حمى وإّن أل ِحًمى، ملك لأكل وإَن َأل الأحَمى، حول َمحارمه".ً الأ

أن حسين بن علي عن شهاب ابن عن مالأك رواه ما الأثالأث قال: ٍوالأثلث
ّله رسإوَل ِم ُحْسِن قال: ٍ"ِمْن وسإلم عليه الأله صلى الأ َ ُكُه الأمْرء إسْإل ما َتْر

َ ِنيه".ً ل ْع َي
ْعَر وسإلم، عليه الأله صلى الأله رسإول سإمع وقد َدب عليه، وأثاَب الأش َن و

ّيده الأله وقال: ٍ"إن إلأيه، ثابت بن حسان ُدس بروِح لأيؤ ُق َفَح ما الأ عن نا
ّيه".ً نب
صلى الأنبي، إلأى الأمطلب عبد بن الأحارِث بِن سإفياَن أبي شعُر انتهى ولأما
ّق وسإلم، عليه الأله   ٍ َش

ٍ 
َده ٍفقال: ٍأنَت ٍشاعٌر ٍكريم، ْنَش َأ ُه ٍف َواحة ٍفاسإتنشد َد ٍالأله ٍبن ٍَر عليه ٍفدعا ٍعب

َفة ٍالأحرب، ُتْحِسُن ٍِص ثم ٍدآعا ٍكعَب ٍبن ٍمالأك ٍفاسإتنشده ٍفأنشده، ٍفقال: ٍأنت ٍ
َنبته؛ َأْخرج ٍلأسانه ٍفضرب ٍبه ٍأْر ثم ٍدآعا ٍبحّسان ٍبن ٍثابت ٍفقال: ٍأِجْب ٍعني، ٍف

ًا َول ًٍفي ٍمعد؛ ٍولأو ٍأن ٍلأسان ْق ُأِحب ٍأن ٍلأي ٍبه ٍِم ثم ٍقال: ٍوالأذي ٍبعثك ٍبالأحق ٍما ٍ
َيمَس ّله ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم، ٍأن ٍ َعر ٍلأفَراه.ً ٍثم ٍسإأل ٍرسإول ٍالأ َفرىَّ ٍالأش

من ٍأبي ٍسإفيان، ٍفقال: ٍوكيف، ٍوبيني ٍوبينه ٍالأّرِحم ٍالأتي ٍقد ٍعلمت؟ ٍفقال:
ُة ٍمن ٍالأعجين! ٍفقال: ٍاذهْب ٍإلأى ٍأبي ٍبكر، ٍوكان ْعر ُتَسّل ٍالأّش ّلك ٍمنه ٍكما ٍ َأسُإ

ِم ٍعلم ْع َبير ٍبن ٍُمط َأنساب ٍقريش، ٍوسإائر ٍالأعرب، ٍوعنه ٍأخذ ٍُج أعلَم ٍالأناس ٍب
َبُه، ٍفقال ٍحّسان ٍبن ٍثابت: الأنسب، ٍفمضى ٍحساُن ٍإلأيه ٍفذكر ٍلأه ٍمعاي

الأطويل، ٍ
َناَم وإّن ِد سَإ َلأمْج آل ِمـَْن ا

هـَاشـَم
ُدك مخزوم بنت بنو ِلأ َوا و

الأعـَبـَد
َدْت وَمن َلأ َة أبناء و ْهَر ُز

ُهـَُم مـَنـَ
ْقرْب ولأم كراٌم، ِئَزك َي َعَجا

ُد الأَمْجـَ
َلأْسَت ّبـَاٍس و َع ْبـَِن ول َك كـَا

ُأّمـَه
ِكـَْن َلأ ٌد لأـَه يقـَوم ل َلأـَئيٌم و زنـَ

ًأ وإن ّيُة كـَانـَت امر سُإـََمـَ
أّمـَه

ُء َغ إذا مغموٌز وسَإْمرا بل
ُد ْهـَ الأَجـَ
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آل فـَي ِنيط زنيٌم وأنت
هـَاشـَم

ْلَف ِنيَط كما َدُح الأراكب َخ الأق
ُدآ َفْر  الأ

ُقحافة ٍيعني ٍببني ِغْب ٍعنه ٍابُن ٍأبي ٍ َي فلما ٍبلغ ٍهذا ٍالأشعر ٍأبا ٍسإفيان ٍقال: ٍهذا ٍكلٌم ٍلأم ٍ
َد ٍالأله ٍوأبا ٍطالأٍب ٍوالأزبيَر ٍبني ٍعبد ٍالأمطلب ٍبن ٍهاشم ٍبن ٍعبد ٍمناف، بنت ٍمخزوم ٍعب

َبّرة ٍوأميمة ٍوالأبيضاء، ُهْم ٍفاطمة ٍبنت ٍعمرو ٍبن ٍعائذ ٍبن ٍعمران ٍبن ٍمخزوم، ٍوأخواتهم ٍ أُم
َدة ٍعثمان ٍبن ٍعفان ٍأم ٍأمه.ً وهي ٍأم ٍحكيم، ٍوالأبيضاء ٍج

وقولأه: ٍومن ٍولأدت ٍأبناء ٍزهرة ٍمنهم ٍكرام ٍيعني ٍأميمة ٍوصفية ٍأم ٍالأزبير ٍبن ٍالأعوام، ٍأُمها
َلأُة ٍبنت ٍأهيب ٍبن ٍعبد ٍمناف ٍبن ٍزهرة.ً َها

ّنِمر ٍابن ٍقاسإط، ْبِن ٍأمه ٍأّم ٍالأعباس: ٍنتيلة ٍامرأة ٍمن ٍالأ وقولأه: ٍولأسَت ٍكعباس ٍول ٍكا
وأخوه ٍلمه ٍِضَرار ٍبن ٍعبد ٍالأمطلب.ً

وقولأه: ٍوإن ٍامرأ ٍكانت ٍسإمية ٍأمه ٍسإمية ٍأم ٍأبي ٍسإفيان، ٍوسإمراء.ً ٍأم ٍأبيه، ٍولأيس ٍهذا
موضع ٍإطناب ٍفي ٍرفع ٍالنساب.ً

ًا َتَب ٍعلى ٍبعض ٍولأد ٍالأحارث ٍفقال ٍلأه ٍُمعَرض َع ُد ٍالعلى ٍبن ٍعبد ٍالأرحمن ٍالموي ٍ وكان ٍعب
بما ٍقال ٍحسان: ٍالأسريع، ٍ

ّد بالأعـَّم إخاُل ًاوبـَالأـََجـَ َدح مفتِخر َق ِدآ بالأ َفـَر الأـَ
َهج ِه بحّسان الأ َعى فإنهاوأشـَعـَار ْدآ ِد إلأى َأ الأَمـَْجـَ
ِدآ سإيوُف لأول َلْز َة تقيموا ولأمتؤمنوا لأم ا ِد سُإور الأحمـَ

ّعدوه، ٍفخافهم، ٍفقال: ٍالأطويل ٍ فتو
ًا هاشم، بني ْفو الأله عفا َع

ُكـَم عن
ُو ثوبي كان وإن ِه َحْش ْنيي ث

 ُمجُرم
والأبيُت الأرحمن َحَرُم لأكْم

والأصُّفا
ٌع ِطيُم ضّم وما وَجْم ْلأَح ا

وزمَزُم
ُتُم فإن ْهتنـَا قل َدآ ُكْمبـَعـَظـَيمة با وأعـَظـَُم أجُل منها فأحلُم

ْيٍن، َن ّله! ٍ- ٍوشهد ٍمع ٍالأنبي، ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم، ٍيوم ٍُح وأسإلم ٍأبو ٍسإفيان ٍ- ٍرحمه ٍالأ
ٍد َلته ٍحين ٍفّر ٍالأناس، ٍوهو ٍأحد ٍالأذين ٍثبتوا، ٍوهم ٍ- ٍعلى ٍما ٍذكره ٍأبو ٍمحم ْغ َب ًا ٍ وكان ٍممسك
ُد ٍالأملك ٍبُن ٍهشام ٍ- ٍأبو ٍبكر، ٍوعمر، ٍوعلي، ٍوالأعباس، ٍوأبو ٍسإفيان ٍابن ٍالأحارث، ٍوابنه عب
ُأسإامة ٍبن ٍزيد، ٍوأيمُن ٍابُن ٍأم ٍأيمن ٍبن ٍعبيدة ٍقتل ٍيومئذ، الأفضَل، ٍوربيعة ٍبن ٍالأحارث، ٍو
ّد ٍأبا ٍسإفيان، ٍوكان ٍأبو ٍسإفيان ٍمن ٍأشعر ُع َي َثَم ٍبن ٍالأعباس، ٍول ٍ ُق ُد ٍفيهم ٍ وبعُض ٍالأناس ٍيع

قريش، ٍوهو ٍالأقائل: ٍالأوافر، ٍ
َقد َعلَمْت َلأ ْيَر قَريش ْ ٍر غا ّناَفْخ َأ ُهْم َنْحُن ب ُدآ َو َنـَا َأج حصَُا

ُهْم َثُر ْك َأ ًا َو َغـَات ُدآُروع ِب َأْمضاهمسإا َنا طعنوا إذا و َنا سِإ
ُنهمعنهم الأضّراء عن َوأدآفعهم َي ْب َأ ُقوا إذا و لأسـَانـَا نط

ِره ٍقد ويروىَّ ٍأن ٍابن ٍسإيرين ٍقال: ٍبينما ٍرسإول ٍالأله ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم، ٍفي ٍسَإف
شنق ٍناقته ٍبزمامها ٍحتى ٍوضعت ٍَرأسإها ٍعند ٍمقدمة ٍالأَرحل ٍإذ ٍقال: ٍيا ٍكعُب ٍابن ٍمالأٍك ٍ:

َكعب: ٍالأوافر، ٍ أحد ٍبنا! ٍفقال ٍ
ْينا َهاَمَة ِمن َقض ّق كّل ِت َبَرَح ْي الأّسيوفا أجممنا ثم َوَخ

َها ّيُر َقت َولأو نخ َط َلأت َن ًالأقا ْوسإ َدآ ُهن: ٍ ُع َفا َأو قواط  َثقي
ْبل!" ٍ ّد ٍعليهم ٍمن ٍَرشق ٍالأن فقال ٍعليه ٍالأسلم: ٍ"والأذي ٍنفسي ٍبيده ٍلأهي ٍأش

ًا ٍمن ٍكلمة ٍكعب ٍهذه، ٍوقالأوا: ٍاذهبوا ٍفخذوا َفَرق ًا ٍأسإلمت ٍ ْوسإ ويقال: ٍإَن ٍدآ
لنفسكم ٍالمان ٍمن ٍقبل ٍأن ٍينزل ٍبكم ٍما ٍنزل ٍبغيركم!.ً

ُأسِإَر ٍيوم َتَل ٍالأنبي ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم، ٍالأنضر ٍبن ٍالأحارث، ٍوكان ٍممن ٍ وق
َتله ٍعلي ٍبن ٍأبي ٍطالأب، ٍرضي َق ًله ٍولأرسإولأه، ٍو بدر، ٍوكان ٍشديد ٍالأعداوة ٍلأ

ُته ٍقتيلة ٍبنت ًا، ٍفعرضت ٍلألنبي ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم، ٍأخ الأله ٍعنه، ٍَصبر
َدتُه: ٍالأكامل ٍ ْنَش ْتُه ٍفأ َت َأ الأحارث ٍ- ٍوفي ٍبعض ٍالأروايات ٍأن ٍقتيلة ٍ
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ًا يا ِكبـَ ْيَل إن را َثـَ ْبِح ِمنَمـَظـَنٌة ال ٍة ُص ِدآي ْنَت غاا َأ ُق َو ّفـَ َو م
ِلغ ًا نجها َأب َأن َميتـَ ّية ِبـَ َنَجائُب بها تزاُل إن ماَتـَحـَ ِنق الأ ْع ُت
َني ًة إلأيه م ْبَر َع ِكِفها جادآتمـَسـَفـَوحًة و ُأْخَرىَّ بوا ُنـَق َو َتْخ
ّني هل َنضُر يسمع إْن الأ

نادآيتـَه
ّيٌت يسمع كان إن ُق ل م ِطـَ َين

ُيوُف ظلْت أبيه بني سإ
ُنوُشـَه َت

ِه َل ُق هنـَاك أرحاٌم لأ ّقـَ َتـََشـَ

ًا ُدآ َقْسر ّية إلأى ُيقا ًا الأمن َعـَبـَ ْت ِد َرسْإَفُم ّي َو الأمق ْه موثق َعاٍن َو

ْنَت ها أمحمد، ْنو َأ َفْحُل قوِمها فيكـَريمة ِص فحٌل والأ
ُق ِر ْع  ُم

َننَت لأو َضّرك كاَن ما ّبما َم ِغيُظ وهو الأفتى منور الأَم
ُق َن الأُمْح

ْلَت َمن أقرُب فالأنضُر َت َق
َبًة َقَرا

ْتق كان إن وأحقهم ُق ِع َتـَ ْعـَ ُي

ِة قابَل كنت أو ِي َين ِفد َد ْفـَ ُي ْلـَ ُق َمْن به ُيغلى ما بأعّزَفـَ ْنـَِفـَ ُي
ُذكر ّله رسإول أّن ف لبي وقال عيناه، ودآمعت لأها رق وسإلم، عليه الأله صلى الأ

قتلته".ً ما شعَرها سإمعُت كنُت بكر: ٍ"لأو
َلدة بن َعلقمة بن الأحارث بن الأنضر هو هذا والأنضر عبد بن مناف عبد بن َك

الأدار.ً
بنت قتيلة أبيات في يغمز الأعلم أهِل بعَض بكار: ٍوسإمعت بن الأزبير قال

ّنها الأحارث مصُنوعة.ً ويقول: ٍإ
الأصُديق بكر أبو قالأه ما بعض

ودآخل ٍأبو ٍبكر ٍالأصُديق ٍرضوان ٍالأله ٍعليه، ٍعلى ٍالأنبي ٍعليه ٍالأصُلة ٍوالأسلم
ًا ّي ْبَت ٍَح ِط ْنَت ٍوأمي! ٍ َأ ْوٍب، ٍفكَشف ٍعنه ٍالأثوَب ٍوقال: ٍبأبي ٍ َث وهو ٍُمَسّجى ٍب

ّوة، ٍد ٍمن ٍالنبياء ٍمن ٍالأنب ًا، ٍوانقطع ٍلأموتك ٍما ٍلأم ٍينقطع ٍلأموِت ٍأح ّيت وم
َلت ٍعن ٍالأبكاء، ٍوَخصَُصُْت ٍحتى ٍصرت ٍَمْسلَة، ْل فعظْمَت ٍعن ٍالأصُفة، ٍوَج
ْدنا ًا ٍمنك ٍلأُج َعمْمَت ٍحتى ٍِصْرنا ٍفيك ٍسَإواء.ً ٍولأول ٍأَن ٍموتك ٍكان ٍاختيار و

َء ٍالأشؤون.ً ٍفأّما َنا ٍعليك ٍما ْد َف ْن ُبكاء ٍل لأموتك ٍبالأنفوس، ٍولأول ٍأنك ٍنهيت ٍعن ٍالأ
ّنا َأبلغه ٍع ْبَرحان.ً ٍالألهم ٍف َي َفاِن ٍول ٍ ْدآناف ٍيتحالأ ّنا ٍفكمد ٍوإ َيه ٍع ما ٍل ٍنستطيع ٍنف

ْفَت ٍمن ّل ّبك، ٍولأنكن ٍمن ٍبالأك، ٍفلول ٍما ٍخ َنا ٍيا ٍمحمد ٍعند ٍر ُكْر الأسلم، ٍاذ
ّنا ٍوأحفظه ٍفينا، ّيك ٍع ْفَت ٍمن ٍالأوحشة، ٍالألهّم ٍأبلغ ٍنب َل ُنقْم ٍلأما ٍخ الأسكينة ٍلأم ٍ

ثم ٍخرج.ً
ّنَما ٍيريد ٍقوَل ٍالأنبي ًا ٍمنك ٍإ ّله ٍعنه: ٍلأول ٍأن ٍموتك ٍكان ٍاختيار قولأه ٍرضي ٍالأ

ّير" ُيَخ َيرىَّ ٍمقعده ٍمن ٍالأجنة ٍثم ٍ َبض ٍنبّي ٍحتى ٍ ْق ُي صلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم: ٍ"لأم ٍ
ُتُه ٍوقد ٍشخص ٍبصُُره ٍوهو ٍيقول: ٍ"في ّله ٍعنها: ٍفسمع قالأت ٍعائشة ٍرضي ٍالأ

َذن، ٍوقلت: ٍهو ٍالأذي ّير، ٍفقلت: ٍل ٍيختارنا ٍإ الأرفيق ٍالعلى" ٍفعلمت ٍأنه ٍُخ
كان ٍيحدثنا.ً ٍوهو ٍصحيح.ً

ّله ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم، ٍفي ٍأرضه ِفي ٍرسإول ٍالأ ُتو وكان ٍأبو ٍبكر، ٍلأّما ٍ
ِهَل ٍالأناس، ٍفكانوا ٍكالأخرس، ُذ بالأسنح، ٍفتواترت ٍإلأيه ٍالأرسإُل، ٍفأتى ٍوقد ٍ

ّذب ٍبعضهم ٍبموته، ٍوَصَمت وتفرقت ٍأحوالأهم، ٍواضطربت ٍأموُرهم، ٍفك
َيان، َب ُثوا، ٍالأكلم ٍبغير ٍ َلَط ٍآخرون ٍفل ّلموا ٍإل ٍَبعد ٍالأتغير،، ٍوَخ آخرون ٍفما ٍتك
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ْقر، ُع ّية ٍالأعظمى، ٍوالأمصُيبة ٍالأكبرىَّ، ٍالأتي ٍهي ٍبيضة ٍالأ وحّق ٍلأهم ٍذلأك ٍلألرز
َلل ٍة ٍبعدها ٍَج ويتيمُة ٍالأدهر، ٍومدىَّ ٍالأمصُائب، ٍومنتهى ٍالأنوائب، ٍفكل ٍمصُيب

َعّز ٍالأمسلمين ٍفي ٍمصُائبهم ُت ِلأ عندها، ٍولأذلأك ٍقال، ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم: ٍ"
الأمصُيبُة ٍبي".ً

ّذب ٍبموته، ٍوقال: ٍما ٍمات، ّله ٍعنه، ٍممن ٍك وكان ٍعمر ٍبن ٍالأخطاب، ٍرضي ٍالأ
ّله، ّنون ٍلأرسإول ٍالأ َلهم، ٍيتم ِدَي ٍالأمنافقين ٍوأرج ْي َأ ّله، ٍفليقطعّن ٍ ّنه ٍالأ ولأيرجع
َد ٍموسإى، ٍوهو َع ّبه ٍكما ٍوا صلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم، ٍالأموَت؛ ٍوإنما ٍواعده ٍر

يأتيكم.ً
ًا، ّلم ٍأحد ُأْخِرس، ٍفجعل ٍل ٍيك ّله ٍعنه، ٍفكان ٍممن ٍ وأما ٍعثمان، ٍرضي ٍالأ

ُء ٍبه ٍفينقادآ.ً ُيَجا ُيؤَخذ ٍبيده ٍو ف
َيبَرح ٍالأبيت ٍحتى ٍدآخل ٍ ِبَط ٍبالْرضِِ، ٍفقعد ٍولأم ٍ ُل ّله ٍعنه، ٍف وأّما ٍعلي، ٍرضي ٍالأ

َوْجهه ْلد ٍالأعقل ٍوالأمقالأة، ٍفأكّب ٍعليه، ٍوكشف ٍعن ٍ أبو ٍبكر، ٍوهو ٍفي ٍذلأك ٍَج
ّدمته.ً ٍولأّما ًا، ٍوقال ٍالأكلَم ٍالأذي ٍق ًء ٍشديد ّبل ٍجبينه، ٍوبكى ٍبكا ومَسحه، ٍوق

َكراتهم، ٍقام ٍفخطب َغاَمراتهم، ٍوعظيم ٍسَإ خرج ٍإلأى ٍالأناس ٍوهم ٍفي ٍشديد ٍ
ُد ٍأْن ُة ٍعلى ٍالأنبي، ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم، ٍقال ٍفيها: ٍأشه ُلها ٍالأصُل خطبة ٍُج
ًا ٍعبده ٍورسإولأه، ُد ٍأّن ٍسإيدنا ٍمحمد ُه ٍل ٍشريَك ٍلأه، ٍوأشه َد َوْح ّله ٍ ل ٍإلأَه ٍإل ٍّالأ
وأشهد ٍأن ٍالأكتاب ٍكما ٍنزل ٍوأن ٍالأديَن ٍكما ٍشرع، ٍوأّن ٍالأحديث ٍكما ٍحدث،
ّله ٍهو ٍالأحّق ٍالأمبين.ً ٍفي ٍكلم ٍطويل، ٍثم ٍقال: وأن ٍالأقول ٍكما ٍقال، ٍوأن ٍالأ
ّله ُد ٍالأ ًا ٍقد ٍمات، ٍومن ٍكان ٍيعب ًا ٍفإّن ٍمحمد أيها ٍالأناُس؛ ٍَمْن ٍكان ٍيعبد ٍمحمد

ُعوه َد َت ّدم ٍإلأيكما ٍفي ٍأمره، ٍفل ٍ فإن ٍالأله ٍحّق ٍل ٍيموت، ٍوإن ٍالأله ٍقد ٍتق
ّله ٍقد ٍاختار ٍلأنبيِه ٍما ٍعنده ٍعلى ٍما ٍعندكم، ٍوقبضه ٍإلأى ٍثوابه، ًا، ٍوإن ٍالأ َجَزع

َعرَف، ٍومن ٍفّرق ٍبينهما ٍأنكر؛ ّيه، ٍفمن ٍأخذ ٍبهما ٍ ّلف ٍفيكم ٍكتابه، ٍوسإنَة ٍنب وخ
ُكُم ٍالأشيطاُن ٍبَموِت ّن َغل َيْش ِقْسِط"، ٍول ٍ ْلأ َواِميَن ٍبا َق ُكونوا ٍ ُنوا ٍ ِذين ٍآَم ّلأ َها ٍا َأي "يا ٍ

ُكم؛ ٍفعاجلوه ٍبالأذي ٍتعجزونه، ٍول ٍتستنظروه ٍفيلحق ُكْم ٍعن ٍدآين َنن ِت ْف َي ُكْم، ٍو ّي نب
بكم.ً

َأما ّله، ٍ فلّما ٍفرغ ٍمن ٍخطبته ٍقال: ٍيا ٍعمر، ٍبلغني ٍأنك ٍتقول ٍما ٍمات ٍنبّي ٍالأ
علمت ٍأنه ٍقال ٍفي ٍيوم ٍكذا ٍوكذا، ٍوفي ٍيوم ٍكذا ٍوكذا: ٍقال ٍالأله ٍتبارك

ْع ٍبها ُتوَن"؟.ً ٍفقال ٍعمر: ٍوالأله ٍلأكأني ٍلأم ٍأسإم ُهْم ٍَمي ّن ّيت ٍوإ ّنَك ٍم وتعالأى: ٍ"إ
ْبل؛ ٍلأما ٍنزل ٍبنا، ٍأشهد ٍأّن ٍالأكتاَب ٍكما ٍنزل، ٍوأن ٍالأحديَث َق ّله ٍ في ٍكتاب ٍالأ

ّنا ٍإلأيه ٍراجعون! ٍثم ٍجلس ٍإلأى ّنا ٍلأله ٍوإ ّدث، ٍوأّن ٍالأله ٍحٌي ٍل ٍيموت، ٍوإ كما ٍح
ّله.ً جنب ٍأبي ٍبكر ٍرحمه ٍالأ

ِبض ٍرسإول ٍالأله ٍصلى ٍالأله ٍعليه ُق قالأت ٍعائشة، ٍرضوان ٍالأله ٍعليها: ٍلأما ٍ
َدآة، ٍفي ِر ّدت ٍالأعرب، ٍوكان ٍالأمسلمون ٍكالأغنم ٍالأشا وسإلم، ٍنجم ٍالأنفاق، ٍوارت
الأليلة ٍالأماطرة، ٍفحمل ٍأبي ٍما ٍلأو ٍحملته ٍالأجبال ٍلأَهاضها، ٍفوالأله ٍإن ٍاختلفوا

ّظه ٍورشده، ٍوغانائه، ٍوكنُت ٍإذا ٍنظرُت ٍإلأى ٍعمر في ٍمعظم ٍإل ٍّذهب ٍبح
ّد َع ِه، ٍقد ٍأ ِد َوْح ًا ٍنسيَج ٍ ّي ّله ٍأحوذ ِلَق ٍلألسإلم، ٍفكان ٍوالأ علمُت ٍأنه ٍإنما ٍخ

لألمور ٍأقرانها.ً
ّدثني ٍرجل ٍفي وحدث ٍأبو ٍبكر ٍبن ٍدآريد ٍعن ٍعبد ٍالول ٍبن ٍيزيد ٍقال: ٍح

ُتوفي ٍرسإول ٍالأله ٍصلى ٍالأله ٍعليه مجلس ٍيزيد ٍبن ٍهارون ٍبالأبصُرة ٍقال: ٍلأما ٍ
ُدآِفن ٍورجع ٍالأمهاجرون ٍوالنصُار ٍإلأى ٍرحالأهم، ٍورجعت ٍفاطمة ٍإلأى وسإلم، ٍ

بيتها؛ ٍفاجتمع ٍإلأيها ٍنساؤها، ٍفقالأت: ٍالأكامل: ٍ
ُق اغابّر ِء، آفا ّوَرْت الأسمـَا ُكـَ َلم الأنهار، شمُسو ْظ َأ و
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 الأعصُراِن
ًاكـَئيبٌة الأنبي بعد من فالرضُِ ُة عليه أسإف َفـَان كثير الأرَجـَ
ِه ِك ْب َي ُق َفل ُبـَهـَا الأبلدآ َشْر َغاْر َيَمـَاِن وكـَل ُمَضـٌَر ولأيبكهو
ُه الأمعظـَم الأطور ولأيبكه ُو َتار ذو والأبيُتَجـَ َلركـَاِن السْإ وا

الأمبارك الأرسإل خاتم يا
ُه ُء ضو

َلى ُفـَرقـَان منّزُل عليك ص الأ

ّله - ٍَرِضي بكر أبو وكان ْثني - ٍإذا عنه الأ َلُم أنت يقول: ٍالألهم عليه ُأ َع من بي َأ
ِني منهم، بنفسي أعلم وأنا نفسي، ْل ًا فاجع ُبون، مما خير لأَي واغافْر يْحَس

ْذني ول يعلمون، ل ما برحمتك يقولأون.ً بما تؤاِخ
َهل، في خطبه: ٍإنكم بعض في الأله رحمه وقال في فبادآروا أجل، ورائه من َم
َهل أعمالأكم.ً سإوء إلأى فتردآكم آمالأكم، تنقطع أن قبل آجالأكم، م
ُه َملك إذا الأملك فقال: ٍإن الأملوَك بكر أبو وذكر ّهد في ورغابه مالأه في الأله َز
َأشرب غايره، ماِل ُد الأكثير، على يسخط فهو الشفاق؛ قلبه و على ويْحُس

ِذُل الأقليل، ِزين الأظاهر، َج َنَضَب نفُسُه، َوَجبْت إذا حتى الأباطن، َح عمره، و
ُله وَضَحا َبُه ظ ّد حاسَإ عفوه.ً وأقّل حسابه فأش

وذكر ٍأنه ٍوصل ٍإلأى ٍأبي ٍبكر ٍماٌل ٍمن ٍالأبحرين، ٍفساوىَّ ٍفيه ٍبين ٍالأناس،
ُتْم ٍأن ُتم، ٍإن ٍأردآ َنا! ٍفقال ٍأبو ٍبكر: ٍصدق ْل َفَض فغضبت ٍالنصُار، ٍوقالأوا ٍلأه: ٍ

ُتُموه ٍلألدنيا، ٍوإن ٍصبرتم ٍكان ٍذلأك ٍلأله ٍعَز ٍوجل! أفضلكم ٍصار ٍما ٍعمل
َفَرقَي ٍأبو ٍبكر ٍالأمنبر، فقالأوا: ٍوالأله ٍما ٍعملنا ٍإل ٍّلأله ٍتعالأى، ٍوانصُرفوا؛ ٍ

ّلى ٍعلى ٍالأنبي، ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم؛ ٍثم ٍقال: َد ٍالأله، ٍوأثنى ٍعليه، ٍوص فحِم
ِلأنا، ٍوشاطرناكم َ ِظل ْيناكم ٍفي ٍ َو يا ٍمعشر ٍالنصُار، ٍإن ٍشئتم ٍأن ٍتقولأوا: ٍإنا ٍآ

ُيْحصُِيه في ٍأموالأنا، ٍونصُرناكم ٍبأنفسنا ٍلأقلتم، ٍوإَن ٍلأكم ٍمن ٍالأفضل ٍما ٍل ٍ
َنوي: ٍالأطويل: ٍ َغ َفيل ٍالأ ُط الأعددآ، ٍوإن ٍطال ٍبه ٍالمد، ٍفنحن ٍوأنتم ٍكما ٍقال ٍ

ًا عنا الأله جزىَّ حيَن جعفر
َقْت َلأ أْز

ُلنا بنا ْع الأواطئين في َن
َلأـَِت فـََز

ُلونا أن أبوا ْوَن الأذي ُتلَقيأمـَنـَا أن ولأـَو يم َق ْل ّنا َي م
ّلـَِت َلأَمـَ

َنا ُهُم ظلل في أسإكنو
بيوتـَهـَم

ّلـَِت أدآفأْت بيوٍت ظلل وأظـَ

َع ٍالأسوء.ً ٍالأموت ٍأهوُن ٍمّما ّله ٍعنه: ٍصنائُع ٍالأمعروف ٍتقي ٍمصُار َقر ٍمن ٍكلمه ٍرضي ٍالأ ِف
ّد ٍمّما ٍقبله.ً ٍلأيست ٍمع ٍالأعزاء ٍمصُيبة، ٍول ٍمع ٍالأجزع ٍفائدة.ً ٍثلث ٍَمْن ٍكن ٍفيه بعده، ٍوأش
ًا.ً ًا ٍوراهب ْعده ٍبوعيد؛ ٍلأيكون ٍالأعبد ٍراغاب َو َقَرَن ٍ ْغي، ٍوالأنكث، ٍوالأمكر.ً ٍإن ٍالأله ٍ َب كّن ٍعليه: ٍالأ
َهَك ٍيا ٍأبِت، َوج َلُه ٍ َنّضَر ٍالأ ّله ٍعنه، ٍوقفت ٍعائشة ٍعلى ٍقبره، ٍفقالأت: ٍ ولأما ٍتوفي، ٍرضي ٍالأ

ًا ٍبإقبالأك ْعيك، ٍفلقد ٍكنت ٍلألدنيا ٍمذل ًٍبإدآبارك ٍعنها، ٍولألخرة ٍُمعّز وشكر ٍلأك ٍصالأَح ٍسَإ
ُؤك، ٍوأعظم ّله، ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم، ٍرز عليها، ٍولأئن ٍكان ٍأَجّل ٍالأحوادآث ٍبعد ٍرسإول ٍالأ
ُد ٍبحسن ٍالأصُبر ٍعنك ٍحسَن ٍالأعوضِ ٍمنك، ٍوأنا ِع َي َلأ ّله ٍ الأمصُائب ٍبعده ٍفقدك، ٍإن ٍكتاب ٍالأ

ّله ٍتعالأى ٍبالأصُبر ٍفيك، ٍوأسإتقضيه ٍبالسإتغفار ٍلأك، ٍأما ٍلأئن ٍكانوا ٍقاموا َدآ ٍالأ أسإتنجز ٍموعو
َفْت ٍجوانبه؛ ٍفعليك ْدعُه، ٍورَج ُبُه ٍوتفاقم ٍَص ْع َوهى ٍَش بأمر ٍالأدنيا ٍفلقد ٍقمَت ٍبأمر ٍالأدين ٍلأّما ٍ

َع ٍغاير ٍقالأيٍة ٍلأحياتك، ٍول ٍزارية ٍعلى ٍالأقضاء ٍفيك.ً سإلم ٍالأله ٍتودآي
َيُسوُمه ٍسإوء ٍالأعذاب ٍبمكة ٍفيخرجه وقال ٍأبو ٍبكر ٍلأبلل ٍلأما ٍُقتل ٍأمية ٍبن ٍخلف ٍوقد ٍكان ٍ

ّله ٍمن ٍ َق ٍدآيَن ٍالسإلم ٍفيعصُمه ٍالأ ذلأك:إلأى ٍالأّرْمضاء، ٍفيلقي ٍعليه ٍالأصُخرة ٍالأعظيمة ٍلأيفار
الأوافر: 

ًا ًا الأرحمـَُن زادآك َهنئي ْكت، فقدخـَير بـَلُل يا ثأرك أدآر
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ْكسا فل ْدَت ِن ًا ول ُوِج الأطواُل السَإل تنوُشَك غاداةجبـَانـَ
ِلطحتـَى ثبّت الأّرجال هاب إذا ْنَت تخ الأّرجاُل هاَب ما أ

ُلوم مضض على ُك الأ
بمشرفّي

َ ِه أطراَف َجل ْي َن ْت َقاُل َم الأصُّ

الأخطاب بن عمر قالأه ما بعض
ّله - ٍرضي الأخطاب بن عمُر وكتب ّله: ٍأّما عبد ابنه عنه! ٍ- ٍإلأى الأ فإنه بعد، الأ

ّتقى َمن َلَه ا ُه، الأ َقا ّكل ومن َو ُه، عليه تو َفا ُه، لأه شكر ومن َك أقَرضُه ومْن زادآ
ُه؛ َعِل َجَزا ّية ل لأمن عمل ل فإنه بصُرك، وجلء قلبك، عمادآ الأتقوىَّ فاْج لأه، ن

َق ل لأمن جديد ول لأه، خشيَة ل لأمن أْجَر ول َل لأُه.ً خ
ّي ودآخل ّلم عَمر، على حاتم بن عد أميَر فقال: ٍيا مشغول، وعمُر فس

ّي أنا الأمؤمنين، َفني فقال: ٍما حاتم؛ بن عد ْعَر ووفيَت كفروا، إذ بك! ٍآمنَت أ
َدُروا، إذ َبُروا! ٍوقال إذ وأقبلَت أنكروا، إذ وعرفَت َغا ْدآ الأسيد؟ لأعمر: ٍَمن رجل أ

َأل، حين قال: ٍالأجوادآ َهل، حين الأحليم ُيْس ِة الأكريم ُيْستج لأمن الأمجالأس
َلأسه، ُلِق الأحَسن جا ْلأُخ جاوره.ً ِلأَمْن ا

ّله رضي وقال ّ قُط رجل هّم الأدنيا كانِت عنه: ٍما الأ َبه لأزم إل ُع قل ِخصَُاٍل: أرب
ْقٌر ْدَرك ل َف َهم غاناه، ُي َداه، ينقضي ل و ْغٌل َم ُد ل وُش َف ُلغ ل وأمل ُأوله، ين يب

ُه.ً ُمنتها
ّله رضي كلمه من قصُار فصُول عنه الأ

ُتُه.ً ّي َيْت ٍبه ٍرع ُولة ٍمن ٍشق ْلأِخياُر ٍفي ٍيده، ٍأشقى ٍالأ من ٍكتم ٍسإّره ٍكان ٍا
َهب ٍلأعقوِل ٍالأرجاِل ٍمن ْذ َأ ًا ٍب أعقُل ٍالأناس ٍأعذُرهم ٍلألناس.ً ٍما ٍالأخمر ٍصْرف

الأطمع.ً
َوُروا، ٍول َلفا، ٍُمْر ٍذوي ٍالأقرابات ٍأن ٍيتَزا َت ْغُضَك ٍ ُب َلفا، ٍول ٍ َك ّبك ٍ ل ٍيكن ٍُح

ْعَف ٍالمين، ٍوخيانَة ّله ٍَض ْدآبر ٍشيء ٍفأقبل، ٍأشكو ٍإلأى ٍالأ ّلما ٍأ َوروا.ً ٍق يتجا
ُتْرَزقون.ً ٍلأو ٍأن ٍالأشكر ّثُروا ٍمن ٍالأعيال ٍفإنكم ٍل ٍتدرون ٍبمن ٍ الأقوي، ٍتك

ّيهما ٍأركب.ً ٍمن ٍل ٍيعرُف ٍالأشّر ٍكان ٍأجدر ٍأن ٍيقع ِعيراِن ٍما ٍبالأيت ٍأ َب والأصُبر ٍ
فيه.ً

ُعَمَر ٍبن ٍ وقال ٍمعاوية ٍبن ٍأبي ٍسإفيان ٍلأصُعصُعة ٍبن ٍُصوَحاَن: ٍِصْف ٍلأي ٍ
ً ْبر، ٍقبول ِك ًا ٍمن ٍالأ ّيته، ٍعاري ّيته، ٍعادآل ًٍفي ٍقض ًا ٍبرع الأخطاب، ٍفقال: ٍكان ٍعالأم
ًا ٍبالأضعيف، ٍغاير ًا ٍلألصُواب، ٍرفيق ْهَل ٍالأِحَجاب، ٍَمصُُوَن ٍالأباب، ٍمتحّري ُعذر، ٍسَإ لأل

ُمحاٍب ٍلألقريب، ٍول ٍجاٍف ٍلألغريب.ً
ّله ٍعنه، ٍحَج ٍفلّما ٍكان ٍبضجنان ٍقال: ٍل وروىَّ ٍأن ٍعمَر ٍبن ٍالأخطاب، ٍرضي ٍالأ
ِطي ٍَمن ٍشاء ٍما ٍشاء، ٍكنُت ٍفي ٍهذا ٍالأوادآي ْع ّله ٍالأعلّي ٍالأعظيم، ٍالأُم إلأه ٍإل ٍّالأ

ِعبني ٍإذا ٍعملت، ْت ُي ًا ٍ ّظ ّطاب، ٍوكان ٍف ْدَرعة ٍصوف ٍأْرعى ٍإبل ٍالأخ في ٍِم
ّله ٍأحد، ٍثم َيضربني ٍإذا ٍقصُرت، ٍوقد ٍأمسيت ٍالأليلة ٍلأيس ٍبيني ٍوبين ٍالأ و

ّثل: ٍالأبسيط: ٍ تم
ِا شيء ل َقى ترىَّ ِمَم ْب َت

ُتـَُه بشاش
ُيودآي اللأه يبقى الأماُل و

ُد والأولأ
ًا ُهرُمز عن تغن لأم يوم

خزائنُه
َد ْل ْلأُخ ٌدآ حاولأت قد وا فما عا
ُدوا َل  خ

ْذ سإليمان ول ِري إ الأرياُح تج
لأُه

ُدآ بينها فيما والنس والأجُن ِر َتـَ

ْوٍب كل منكانت الأتي الأملوك أين ِفد إلأيها َص َيفـَد وا
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ُلهـَا نواف

ٌدآ هنالأك حوضُِ َد لكـَدر بل مورو ِه من ب ِدآ ًا ِوْر كما يوم
َوَردآوا

: وقال ٍعمر ٍبن ٍالأخطاب ٍرضي ٍالأله ٍعنه ٍفتح ٍ الأطويل:  مكة
ّلَه أن تر ألأم َنـَُه أظـَهـَر الأ ِد ذلأـَك قبل دآيٍن كل علىِدآي حـَائ

بعـَدمـَا مكة أهل من وأمكنه
ْوا َع َدا ٍر إلأى ت الأغي من أم
ِد فاسإ

َة في الأخيَل أَجاَل غادا
َعَرصاتها

َومًة وخـَالأـَد الأزبـَير بين مس

َعّز قد الأله رسإوُل فأمسى
ُه َنصُُْر

َداه وأْمسى قتيل ِمْن ع
ِردآ وشـَا

َد ٍابن ٍالأولأيد ٍسإيَف ِلأ ّله ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم، ٍوخا ّي ٍرسإوِل ٍالأ ِر َوا يريد ٍالأزبير ٍبن ٍالأعوام ٍَح
الأله ٍتعالأى ٍفي ٍالرضِ.ً

َفيل ِتكة ٍبنت ٍزيد ٍبن ٍعمرو ٍابن ٍن َبة، ٍقالأت ٍعا ْع ِة ٍبن ٍُش َؤة ٍغالُم ٍالأمغير ُلأ ُؤ ُلأ ولأما ٍقتله ٍأبو ٍ
: زوجته ٍ الأخفيف:  ترثيه

ْيُن ٍة ُجودآي َع ْبـََر َع َنـَِحـَيِب ِب الأنِجـَيب المين على تملي لو
ْتني َع بالأفارِس الأمنوُن فَج

ْلأُمـَع ا
والأـَتـَثـَويِب الأهـَياج يوم َلأم

على والأمعيُن الأناس عصَُْمُة
َده الأ

والأمحروِب الأمحروم وغايُث ر

ْهِل قل ِء ل ُبؤس الأضرا والأ
موتوا

ُنوُن سإقته قد كأَس الأم
َعـَوِب ش

ًا ٍ : وقالأت ٍأيض الأطويل:  ترثيه
َفجـَعـَنـَي ْيُروز و ِكـَتـَاِب تاٍل بأبيَضدآُره َدآّر ل فـَ ْلـَ ِنـَيِب ِلأ ُمـَ

غاليظ الدآنى على رؤوف
َدا على ِع الأ

الأنـَائبـَات في ثقة أخي
نـَجـَيِب

ُقْل ما متى الأقوَل يكذب ل َي
ُلـَه ِفعـَ

غاير الأخيرات إلأى سإريع
َقطـَوِب

ِد زيد، بن سإعيد أخت هي هذه، وعاتكة الأنبي، لأهم شهد الأذين الأعشرة أح
ّنة، وسإلم، عليه الأله صلى ّله عبد تحت وكانت بالأج فأصابه بكر، أبي بن الأ
ْهٌم َوة في سإ ّله رضي عمر، فتزوجها منه، فمات الأطائف َغاز ِتل عنه، الأ ُق ف
ِتَل الأعوام ابن الأزبير فتزوجها عنها، ُق عنه الأله رضي علي، فكان عنها، ف

ِتكة! ٍ فليتزوج الأحاضرة الأشهادآة أحّب يقول: ٍمن بعا
عفان بن عثمان كلم ومن

ّله رضي عنه: ٍ الأ
ًا، ٍوبعد ٍِعي ٍر ٍيسر ُعْس ُع ٍبالأقرآن.ً ٍسإيجعُل ٍالأله ٍبعد ٍ َثُر ٍمما ٍيز ْلطاِن، ٍأك َلُه ٍبالأُس ُع ٍالأ َيَز ما ٍ

َقّوال، ٍقالأه ٍفي ٍأول ٍخلفته ٍوقد ٍصعد َعال، ٍأحوُج ٍمنكم ٍإلأى ٍإمام ٍ ًا، ٍوأنتم ٍإلأى ٍإمام ٍف بيان
ِتج ٍعليه.ً ُأْر الأمنبر ٍو

َبى، ٍوجاوز ْيُل ٍالأُز َبلغ ٍالأّس ّله ٍعنه، ٍوهو ٍَمْحصُُور: ٍأّما ٍبعد، ٍفقد ٍ وكتب ٍإلأى ٍعلي، ٍرضي ٍالأ
ْبك ِل ْغ ْدفع ٍعنه ٍنفسه، ٍولأم ٍيعجزك ٍكلئيم، ٍولأم ٍي َي ْيِن، ٍوطمع ٍفَي ٍَمْن ٍكان ٍل ٍ َي ْب الأحزاُم ٍالأط

ْيك ٍأحببت ٍ ّي ٍأمَر ِبْل ٍإلأّي، ٍمعي ٍكنت ٍأو ٍعلي، ٍعلى ٍأ َأق ّلب؛ ٍف َغ الأطويل: كم
ً كنُت فإن ْكول ُكْن مأ أنت ف

ِكلي آ
ّ ْكني وإل ِر ْدآ َأ َلأمـَا ف ُأمـَّزِق و
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ّثل وهذا ٍالأبيت ٍلألممّزق ٍالأعبدي، ٍوبه ٍسإمي ٍالأممّزق، ٍواسإمه ٍشأس، ٍوإنما ٍتم
ّذاق ٍأحل ٍالأنظر ٍيدفعون ٍهذا، ٍويستشهدون ّله ٍعنه؛ ٍوح به ٍعثمان، ٍرضي ٍالأ

ُتناِقضه ٍلأيس ٍهذا ٍموضعها.ً على ٍفسادآه ٍبأحادآيث ٍ
َيسعى ٍفي ٍأمره ٍعلّي، ٍ َقى ٍلأله ٍأن ٍ ّله ٍعنه، ٍأت قالأوا: ٍوكان ٍعثمان، ٍرضي ٍالأ

ّله ٍأن ٍيسعى ٍفي ٍأمِر ٍعثمان، ٍوهذا ٍمن ٍقولأه ٍعليه ٍالأسلم: وعلّي ٍأتقى ٍلأ
ًا.ً ّي َقتل ٍنب َقى ٍالأناس ٍَمن ٍقتله ٍنبي ٍأو ٍ أش

ومن ٍكلم ٍعثمان، ٍرضي ٍالأله ٍعنه ٍوأكرم ٍنزلأه، ٍوقد ٍتنكر ٍلأه ٍالأناس: ٍأمر
هؤلء ٍالأقوم ٍرعاع ٍعير، ٍتطأطأت ٍلأهم ٍتطأطأ ٍالأدلء، ٍوتلددآت ٍلأهم ٍتلددآ
ًا.ً ٍأجررت ًا، ٍوأوهمني ٍالأباطل ٍلأهم ٍشيطان الأمضطر، ٍرأيتهم ٍألأحف ٍإخوان

ًا، ٍفصُامٌت ًا ٍثلث َنه، ٍوأبلغت ٍالأراتع ٍمسعاته، ٍفتفرقوا ٍعلّي ٍفرق الأمرسإون ٍَرسَإ
صمته ٍأنفذ ٍمن ٍَصوِل ٍغايره، ٍوشاهد ٍأعطاني ٍشاهده ٍومنعني ٍغاائبه،

َدادآ، ٍوقلوب ِلأ َنت ٍشي ٍقلبه، ٍفأنا ٍمنهم ٍبين ٍألأُسِن ٍ ّي ِفّت ٍفي ٍفتنة ٍُز ومتها
ّله ًا؟ ٍوالأ شدادآ، ٍعذيري ٍالأله ٍمنهم، ٍأل ٍينهى ٍعالأم ٍجاهلً، ٍول ٍينذر ٍحليم ٍسإفيه

حسبي ٍوحسبهما ٍيوم ٍل ٍينطقون، ٍول ٍيؤذن ٍلأهم ٍفيعتذرون.ً
ّله ٍخيار ٍالأخيرة، ٍأمير ٍالأبررة، ٍقتيل سإئل ٍالأحكم ٍبن ٍهشام ٍفقال: ٍكان ٍوالأ

الأفجرة، ٍمنصُور ٍالأنصُرة، ٍمخذول ٍالأخذلأة، ٍمقتول ٍالأقتلة.ً
ونظيُر ٍالأبيت ٍالأذي ٍأنشده ٍقوُل ٍصخر ٍالأجعد: ٍالأطويل: ٍ

ً كنت فإن أنت فكن مأكول
آكلي

ْكرم الأقوم منايا فإّن من أ
 بعِض
: قال ٍالأمتوكل: ٍأتيت ٍبأسإارىَّ، ٍفسمعت ٍامرأة ٍمنهم ٍ الأوافر:  تقول

 الأعريُف أخرجه الأليث سَإُموإلأـَينـَا سَإَما الأمؤمنين أمير
َلْم فإْن ّله فعوَن َنْس َتْل وإننرجـَو الأ ْق ُلنـَا ن ِت شـَريُف فقا

ُيعرف ٍلأعثمان ٍشعر، ٍوأنشد ٍلأه ٍ : وقد ٍذكر ٍبعض ٍأهل ٍالأعلم ٍأنه ٍل ٍ الأطويل:  بعضهم
َنى ْغـَنـَي الأنفـَِس غِا حـَتـَى الأـَنـَفـََس ُي

ّفـَهـَا ُكـَ ي
َهـَا وإْن بـَهـَا يضـَّر َحـَتـَى عـَضـَ

ْقـَـَُر َفـَ الأـَ
ٌة وما ِبْر ُعْسَر َعْت إن لأها فاْص َب َتا َت

ٍة ّ بباقي  ُيْسُر سإيتبعها إل
ّلب ٍمن ٍقول ٍامرئ ٍ الأقيس:وقول ٍعثمان، ٍرضي ٍالأله ٍعنه ٍفيما ٍروىَّ: ٍولأم ٍيغلبك ٍكمغ

الأطويل: 
ِلبك ولأم ضعيٍفكفاخـَر عليك َيفَخْر لأم فإنَك ْغ ْثل َي ّلِب ِم َغ م

: وقال ٍأبو ٍتمام ٍوذكر ٍ الأكامل:  الأخمر
َبْت فإذا وضعيفٌة َلْت،ُفرصة أصا َت َذلأك َق ُة ك ْدَر ِء ُق َعفا الأّض

طالأب أبي بن علّي كلم من
ّله رضي  عنه الأ

َيْرُجو ٍالخرة ٍبغير ٍعمل، ٍويؤّخُر ٍالأتوبَة ٍلأطوِل ٍالَمل، ٍويقوُل ٍفي ٍالأدنيا ٍبقول ُكن ٍممن ٍ َت ل ٍ
َيقنع، ٍيعجز ِنح ٍلأم ٍ ُأعطَي ٍمنها ٍلأم ٍيشبع، ٍوإن ٍُم الأزاهدين، ٍويعمُل ٍفيها ٍبعمل ٍالأراغابين، ٍإْن ٍ

ْأتي، ٍيحّب َي َينتهي، ٍويأمر ٍبما ٍل ٍ ْنهى ٍول ٍ َي َبِقي، ٍ عن ٍُشكِر ٍما ٍأوتي، ٍويبتغي ٍالأزيادآة ٍفيما ٍ
ِغَض ٍالأمسيئين ٍوهو ٍمنهم؛ ٍيكره ٍالأموَت ٍلأكثرة ٍذنوبه، الأصُالأحين ٍول ٍيعمل ٍأعمالأهم، ٍويب
ْعَجب ٍبنفسه ُي ِهيا، ٍ َأِمَن ٍل ًا، ٍوإن ٍصَح ٍ َظّل ٍنادآم ُه ٍالأموت ٍلأه، ٍإن ٍسإقم ٍ ويقيُم ٍعلى ٍما ٍيكر
َها ٍعلى ٍما ٍيستيقن، ٍول ُب َيغل ُبه ٍنفُسُه ٍعلى ٍما ٍيظن، ٍول ٍ ِل َنُط ٍإذا ٍابتلي، ٍتغ ْق َي ُعوفي، ٍو إذا ٍ

ِطر َب ِرضِ ٍعليه، ٍإن ٍاسإتغنى ٍ ُف ْعَمل ٍمن ٍالأعمل ٍبما ٍ َي ُق ٍمن ٍالأرزق ٍبما ٍضِمَن ٍلأه، ٍول ٍ ِث َي
َيشكر، ّذنب ٍوالأنعمة ٍموَقر، ٍيبتغي ٍالأزيادآة ٍول ٍ ِزن، ٍفهو ٍمن ٍالأ ِنَط ٍوَح َق ُفتن، ٍوإن ٍافتقر ٍ و
َبالأغ ٍإذا ٍسإأل، ٍويقصُر ُي ْؤمر، ٍويضيع ٍمن ٍنفسه ٍما ٍهو ٍأكثر، ٍو ُي ّلف ٍمن ٍالأناس ٍما ٍلأم ٍ ويتك
ْوَت، ٍيستكثر ٍمن ٍمعصُية ٍغايره ٍما ٍيستقّل ٍأكثره َف ِدآر ٍالأ إذا ٍعمل، ٍيخشى ٍالأموَت، ٍول ٍيبا
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ّله ٍمن ٍغايره، ٍفهو ٍعلى ٍالأناس ٍطاِعن، ٍولأنفسه من ٍنفسه؛ ٍويستكثُر ٍمن ٍطاعته ٍما ٍيستق
ِره ٍلأنفسه، ٍول ُو ٍمع ٍالغانياء ٍأَحب ٍإلأيه ٍمن ٍالأذكر ٍمع ٍالأفقراء، ٍيحكم ٍعلى ٍغاي ْغ َل مداهن، ٍالأ

ُيوفي.ً ْعصُِي، ٍويستوفي ٍول ٍ َي َطاع ٍو ُي يحكُم ٍعليها ٍلأغيره، ٍوهو ٍ
ًا، ٍثم ٍخرج ٍفي ٍحذاء ٍوردآاء، ٍوهو ٍيتبّسم، ّله ٍعنه، ٍعن ٍمسألأة ٍفدَخَل ٍمبادآر ِئل، ٍرضي ٍالأ وسُإ
ْلت ٍعن ٍمسألأة ٍكنت ٍفيها ٍكالأّسكة ٍالأُمْحماة! ِئ فقيل ٍلأه: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍإنك ٍكنت ٍإذا ٍسُإ

َي ٍلأحاقن، ٍثم ٍأنشأ ٍ ًا ٍول ٍَرأ : فقال: ٍإني ٍكنت ٍحاقن الأمتقارب:  يقول
ْيَن الأمشكلُت إذا ّد َقها كشفُتلأـَي تصُـَ ِئ َظـَْر حقا ّنـَ بالأـَ

َقْت وإن ُء بالأصُوا َمِخيل في بر َيا الأذكـَر تجتليها ل َعْم
ُأمـَور مقنعًة َكْر َصحيَح عليها وضعتالأـَغـَيوب بـَ  الأف
ًا ِة لأسان َق ْقِشـَ َيماني كالأحسام أوالرحـَبـَّي َكِش َكـَْر الأ ّذ الأ
ًا الأـَدرر بواهـَي عليها أمّرالأـَعـَيون اسإتنطقته إذا وقلب

ٍ 
َذا َذا عن ُأسإائلالأّرجـَال في بإّمعة ولأسُت  الأخبر ما و
ِرُب ولأكنني ْيِن َذ ّينالصغـََر ْع أب  غابْر ما مضى ما َم

ًا، َدائي: ٍيا ٍضرار، ٍِصْف ٍلأي ٍعلي ّله ٍعنه، ٍلأِضرار ٍالأصُُ وقال ٍمعاوية، ٍرضي ٍالأ
ّد ٍمن ْعفني ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍقال: ٍلأتصُفنه، ٍفقال: ٍأما ٍإذ ٍأذنت ٍفل ٍب فقال: ٍأ

ْدلً، َع َفصُْلً، ٍويحكُم ٍ َوىَّ، ٍيقوُل ٍ ُق َد ٍالأ َدىَّ، ٍشدي َد ٍالأَم صفته: ٍكان ٍوالأله ٍبعي
ْوِحُش ٍمن ٍالأدنيا َت ُق ٍالأحكمُة ٍمن ٍنواحيه، ٍيس يتفجُر ٍالأعلُم ٍمن ٍجوانبه، ٍوتنط

َعة، ٍطويل ٍالأفكرة، َدْم ّله ٍغازيَر ٍالأ ْهَرتها، ٍويستأنس ٍبالأليل ٍوظلمته، ٍكان ٍوالأ وز
َقصَُُر، ٍومن ٍالأطعام ٍما ّلباس ٍما ٍ ُبُه ٍمن ٍالأ ْعِج ُي ّفُه، ٍويخاطب ٍنفسه، ٍ يقلُب ٍك

ُه، ٍونحن ٍ- ٍمع َنا ْأ َب ْن َت َنا ٍإذا ٍأسْإ ُئ ِب ْن ُه، ٍوي َنا ٍإذا ٍسإألأنا ُب ُيجي َنا، ٍ ِد ِفينا ٍكأح خُشَن، ٍوكان ٍ
ُئُه ٍلأعظمته، ٍيعظُم ٍأهل ِد َت ْب َن ُدآ ٍنكلمه ٍلأهيبته، ٍول ٍ ّنا ٍ- ٍل ٍنكا ُقْربه ٍم َو ّيانا، ٍ ِه ٍإ ِب تقري
ْيأُس ٍالأضعيُف ٍمن َي ُع ٍالأقوّي ٍفي ٍباطله، ٍول ٍ الأدين، ٍويحب ٍالأمساكيَن، ٍل ٍيطم
َلأه، ٍوغاارت ُدو ُد ٍلأقد ٍرأيتُه ٍفي ٍبعض ٍمواقفه، ٍوقد ٍأْرَخى ٍالأليُل ٍسُإ ِه، ٍوأشه ِلأ عد

ْلَمُل ٍتملمَل ٍالأسليم، َتم َي ًا ٍعلى ٍلأحيته ٍ َثَل ٍفي ٍمحرابه، ٍقابض نجوُمُه، ٍوقد ٍَم
َعَرْضِت، َت ِلأي ٍ ِري، ٍأ ْي َغا ُغاّري ٍ ّني! ٍ َع ُدآنيا، ٍإلأيِك ٍ ُبكاء ٍالأحزين، ٍويقول: ٍيا ٍ ويبكي ٍ

ُعْمُرِك ٍقصُيٌر، َف َعَة ٍلأي ٍعليك؛ ٍ ًا، ٍل ٍَرج ْفِت؟ ٍهيهات! ٍقد ٍباينتِك ٍثلث ّو أْم ٍإلأّي ٍتش
ِة َوْحَش َو ِر، ٍ ِد ٍالأسف ْع ُب ّلة ٍالأزادآ، ٍو ِه ٍمن ٍق ُبِك ٍيسير؛ ٍآ َطُرِك ٍَحِقير، ٍوخط وَخ
َلُه ٍأبا َتُه؛ ٍوقال: ٍَرِحَم ٍالأ ُعُه ٍلأحي ُدآمو َلْت ٍ الأطريق! ٍفبكى ٍمعاوية ٍحتى ٍأْخَض

ُذبَح ُنَك ٍعليه ٍيا ٍِضَرار؟ ٍقال: ٍُحْزُن ٍَمْن ٍ الأحسن! ٍفلقد ٍكان ٍكذلأك، ٍفكيَف ٍُحْز
َع ًا ٍسَإِم ّلُه ٍعبد ِرها! ٍوقال ٍعلّي، ٍرضوان ٍالأله ٍعليه: ٍَرِحَم ٍالأ َها ٍفي ٍِحْج ُد َواِح

ّبه، ٍوخاَف ٍدآ ٍفنجا، ٍوراقَب ٍَر َها َدنا، ٍوأخذ ٍبُحْجَزة ٍ َف ُدآِعَي ٍإلأى ٍالأرشادآ ٍ َعى، ٍو َو ف
ًا، ًا، ٍواجتنب ٍمحذور ْذُخور ًا، ٍواكتسَب ٍَم ًا، ٍوعمَل ٍصالأح ّدم ٍخالأصُ َبُه، ٍوق ْن َذ
َدآأب ٍعملً، ٍوجعَل ُه، ٍوحذَر ٍأجلً، ٍو َنا َذب ٍُم ُه، ٍوك َوا ًا، ٍوكابَر ٍه َغارض ورمى ٍ

ُتُم، ٍويكتفي ٍبأقل ِهُر ٍدآون ٍما ٍيك ُيظ َة ٍوفاته، ٍ ّد ُع َقى ٍ الأصُبَر ٍرغابَة ٍحياته، ٍوالأث
مما ٍيعلم، ٍلأزَم ٍالأطريقة ٍالأغّراء، ٍوالأمحجة ٍالأبيضاء، ٍواغاتنَم ٍالأمهَل، ٍوبادآَر

َعمل.ً َدآ ٍمن ٍالأ َو الَجَل، ٍوتَز
ْبٌر، ٍفقال: َق َفين، ٍفدخَل ٍأوائَل ٍالأكوفة ٍإذا ٍ ّله ٍعنه، ٍمن ٍِص ولأما ٍَرجع، ٍرضي ٍالأ
ًا! ّباب ْبُر ٍَمْن ٍهذا؟ ٍفقيل: ٍخباب ٍبن ٍالَرّت، ٍفوقَف ٍعليه، ٍوقاَل: ٍرحم ٍالأله ٍَخ َق
ِلَي ٍفي ٍجسمه ٍأحوالً، ٍولأن ُت ْب ًا، ٍوا ِهد ًا، ٍوعاَش ٍمجا ًا، ٍوهاجَر ٍطائع أسإلَم ٍَراغِاب

َلُه ٍأجَر ٍَمْن ٍأحَسَن ٍعمل.ًً يضيع ٍالأ
ومضى ٍفإذا ٍهو ٍبقبور، ٍفوقف ٍعليها، ٍوقال: ٍالأسلُم ٍعليكم ٍأهَل ٍالأديار

ُتبع، ٍوبكم ٍ- ٍعّما َلف، ٍونحُن ٍلأكم ٍ ِة، ٍأنتم ٍلأنا ٍسَإ ِفَر ْق الأُموِحشة، ٍوالأمحال ٍالأم
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ُطوبى ِوَك؛ ٍ ْف َع َنا ٍوعنهم ٍب ِفْر ٍلأنا ٍولأهم، ٍوتجاوْز ٍع ْغا ُقون؛ ٍالألهَم ٍا قليل ٍ- ٍلِح
َفاف.ً ٍثم ٍالأتفت، ٍرضي ٍالأله َك َع ٍبالأ ِن َق َعِمَل ٍلألحساب، ٍو َعادآ، ٍو لأمن ٍذكَر ٍالأَم

ِدآ ْدنا ٍخيَر ٍالأزا َوج َلُموا ٍلأقالأوا: ٍ عنه، ٍإلأى ٍأصحابه، ٍفقاَل: ٍأما ٍإنهم ٍلأو ٍتك
َوىَّ.ً ْق الأت

ْدق ٍلأمن ِبَحْضَرِة ٍعلي، ٍرضي ٍالأله ٍعنه، ٍفقال: ٍدآاُر ٍِص َذّم ٍرُجٌل ٍالأدنيا ٍ و
َوْحِي ِبط ٍ ْه َدآ ٍمنها، ٍم َو ًنى ٍلأمن ٍتز َدآاُر ٍنجاِة ٍلأمن ٍفهم ٍعنها، ٍودآاُر ٍغِا صدقها، ٍو

ِبُحوا ٍفيها ٍالأرحمة، ْتَجُر ٍأولأيائه، ٍَر َلى ٍملئكته، ٍوَمْسِجد ٍأنبيائه، ٍوَم ِه، ٍوُمصُ َل الأ
ِفَراقها، ِب َها، ٍونادآت ٍ ْين ِبب َذنْت ٍ ْد ٍآ واكتسبوا ٍفيها ٍالأجنة، ٍفمن ٍذا ٍيذقها، ٍوق

َها ٍالأذام ٍلأها، ًا، ٍفيأي ًا ٍوترهيب ّكَرْت ٍبسرورها ٍالأسرور، ٍوببلئها ٍالأبلء، ٍترغايب وذ
َذَمْت ٍإلأيك، َت ّدنيا؟ ٍأم ٍبماذا ٍأسْإ ْتَك ٍالأ ٌدع َقل ٍنفسه ٍبغرورها، ٍمتى ٍخ الأمع
ُأمهاتك ٍفي ٍالأثَرىَّ، ٍكم ٍمرضت ِبَمْضَجع ٍ ِبَمصًُْرع ٍآبائَك ٍفي ٍالأبلى؟ ٍأم ٍ أ

َة ٍل َغادا بكفيك، ٍوكم ٍعللت ٍبيديك، ٍتطلُب ٍلأه ٍالأشفاء، ٍوتستوصُف ٍالطباء، ٍ
ِني ٍدآواؤك.ً ْغ ُي ُعه ٍبكاؤك، ٍول ٍ ينف

ّله ٍعنه: ٍالأبشاشة ٍفخ ٍالأمودآة.ً ٍوالأصُبر ٍقبر ٍالأمغبون.ً ٍ فقر ٍمن ٍكلمه ٍرضي ٍالأ
والأغالأُب ٍبالأظلم ٍمغلوب.ً ٍوالأحَجر ٍالأمغصُوُب ٍبالأدار ٍرهن ٍبخرابها.ً ٍوما ٍظفَر

ِد ٍالأغلم.ً َه ُي ٍالأشيخ ٍخيٌر ٍمن ٍَمْش ْأ َلم.ً ٍَر َتْس ِلأْم ٍ َمن ٍظفرت ٍبه ٍاليام.ً ٍفسا
َثمن ٍلأها، ٍيدرك ٍبها ٍما ٍأفات ُء ٍما ٍجهلوا.ً ٍبقيُة ٍعمر ٍالأمؤمن ٍل ٍ الأناس ٍأعدا

ُيْحيي ٍما ٍأمات.ً ٍنقل ٍهذا ٍالأكلم ٍبعُض ٍأهِل ٍالأعصُر، ٍوهو ٍأبو ٍالأفتح ٍعلّي ٍبن و
محمد ٍالأبستي ٍالأبسيط: ٍ

لأهـَا ما عندي الأعمر بقيُة
ثـَمـَن

َدا وإن من محبوب وهو َغا
الأثمـَِن

ُء يستدرك أفـَات ما فيها الأمر
ويح

َيْمُحو أمات ما يِي َء و الأسو
 بالأحَسِن

ُهوا ٍآمالأكم ّبك.ً ٍوج َوّن ٍإل ٍّر َفّن ٍإل ٍّذنبك، ٍول ٍترُج الأدنيا ٍبالموال، ٍوالخرة ٍبالعمال.ً ٍل ٍتخا
ْلِف ٍجادآ ٍبالأعطية.ً َقَن ٍبالأُخ ْي َأ ْوف ٍالأذّل ٍفي ٍالأذّل.ً ٍَمْن ٍ ُبكم.ً ٍالأناُس ٍمن ٍَخ ُقلو ّبه ٍ إلأى ٍَمْن ٍتح
ّينت ٍِصّحة ٍما ٍقال ٍفي ٍبنيه ٍوبني ٍالأمهلب ٍ- ًا ٍ- ٍوقد ٍتب ْنَجُب ٍولأد ًا، ٍوأ َددآ َع ْنَمى ٍ ّيُة ٍالأسيِف ٍأ بق
ْيُر ٍالأماِل ُبو.ً ٍَخ ْن َي ْيٌف ٍل ٍ ُبو، ٍوسَإ ْك َت ّية ٍل ٍ ِط ُغ ٍمن ٍالأجواب.ً ٍالأصُبُر ٍَم َل ْب إَن ٍمن ٍالأسكوت ٍما ٍهو ٍأ

َكفاك، ٍوخير ٍإخوانك ٍَمْن ٍواسإاك، ٍوخيٌر ٍمنه ٍمن ٍكفاك ٍشّره.ً َناك، ٍوخيٌر ٍمنه ٍما ٍ ما ٍأغا
َلأنكٍك ٍالأبصُري: ٍمجزوء ِكل ٍهذا ٍوهو ٍأبو ٍالأحسن ٍمحمد ٍبن ٍ وقال ٍبعُض ٍأهل ٍالأعصُر ٍما ٍيشا

الأخفيف: 
ّديا ِديِث َعْنزمانـَنـَا في َع ِم َح الأمكار
ُه الأناَس كفى َمْن ِدآ في فهوشّر ِم ُجو ِت حا

: أبو ٍ الأبسيط:  الأطيب

ّنا َقبـَيِح َتْرُك َزَمٍن َلأفي إ ِه الأ بـَ
ِر من َث ْك إْحَسان الأناس أ

 وإْجَماُل
ْدرة ٍعليه.ً ٍقيمُة ٍكّل ٍامرئ ٍما ٍيحسن.ً ُق ًا ٍلأل َو ٍعنه ٍشكر َعِل ٍالأعف ّوك ٍفاْج إذا ٍقدرت ٍعلى ٍعد
ِقْف َن ٍر ٍالأجاحُظ ٍهذه ٍالأكلمة ٍفي ٍكتاب ٍالأبيان ٍفقال: ٍفلو ٍلأم ٍ َبْح ُو ٍبن ٍ ذكر ٍأبو ٍعثمان ٍعمر

ِنيًة، ٍبل ْغ ِزية ٍُم من ٍهذا ٍالأكتاب ٍإل ٍّعلى ٍهذه ٍالأكلمة ٍلأوجدناها ٍشافية، ٍكافية، ٍومْج
ِنيك ْغ ُي ُله ٍ ِم ٍما ٍكان ٍقلي ِكفاية، ٍغاير ٍمقصُّرة ٍعن ٍالأغاية، ٍوأفضُل ٍالأكل لأوجدناها ٍفاضلة ٍعن ٍالأ
َبسه ٍمن ٍثياِب ٍالأجللأة، ٍوغاَشاه ٍمن ْلأ ّله ٍقد ٍأ ِظه، ٍوكأَن ٍالأ ْف َلأ ًا ٍفي ٍ عن ٍكثيره، ٍومعناه ٍظاهر

ًا، ٍوالألفظ ْقَوىَّ ٍقائله، ٍفإذا ٍكان ٍالأمعنى ٍغاريف َت ّية ٍصاحبه، ٍو ِن ِر ٍالأحكمة، ٍعلى ٍَحَسب ٍ ُنو
ًا ٍعن ٍالأتكلف؛ ًا ٍعن ٍالختلل، ٍَمصُُون ًا ٍمن ٍالسإتكراه، ٍمنّزه ًا، ٍوكان ٍصحيح ٍالأطبع، ٍبعيد بليغ

َلت ٍالأكلمُة ٍعلى ٍهذه ِة ٍالأكريمة، ٍومتى ٍفصُّ َب ْيِث ٍفي ٍالأتْر َغ َع ٍالأ ِني َنع ٍفي ٍالأقلوب ٍَص َص
ّله، ٍعَز ٍوجل، ٍمن ٍالأتوفيق، َذت ٍمن ٍقائلها ٍعلى ٍهذه ٍالأصُفة، ٍأصحبها ٍالأ َف َن الأشريطة، ٍو
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ْهِمها ٍمعه َف ْأييد، ٍما ٍل ٍيمتنُع ٍمن ٍتعظيمها ٍبه ٍصدوُر ٍالأجبابرة، ٍول ٍيذهل ٍعن ٍ َت َنَحها ٍمن ٍالأ وم
عقوُل ٍالأجهلة.ً

َأْرضى ٍلألرضا، ٍوأسْإَخط ٍلألُسْخِط، ْنَت ٍ َأ ّله ٍعنه ٍفي ٍحروبه: ٍالألهَم ٍ ُدآعائه، ٍرضي ٍالأ ومن ٍ
َلب ٍعلى ٍباطل، ٍول ٍتعجز ٍعن ٍحق، ْغ ُت ّير ٍما ٍكرهت، ٍوأعلم ٍبما ٍتقدر، ٍل ٍ وأقدر ٍعلى ٍأن ٍتغ

وما ٍأنت ٍبغافل ٍعّما ٍيعمل ٍالأظالأمون.ً
ّله ٍ : وقال ٍعلي ٍرضي ٍالأ الأطويل:  عنه

ُء رايٌة ِلأَمْن ْودآا َيْخفق سَإ
ُلـَهـَا ِظـَ

ّدْمها قيل إذا ْيُن َق ُحَض
ّدمـَا تـَقـَ

حتى الأصُّف في فيوردآها
ّدآهـَا تر

ُطر الأمنايا حياضُِ الأموَت تق
ّدما  والأ

ًا الأله جزىَّ في قاتلوا قوم
لأقائهـَم

ًا الأروِع لأدىَّ أعّز ما قوم
ْكَرما وأ

ًا وأطيب ْفـََضـََل أْخبار وأ
ِشـَيمًة

الأرجال أصواُت كان إذا
ُغمـَا َغْم َت

حضين ٍالأذي ٍذكره ٍهو: ٍأبو ٍسإاسَإان ٍالأحضيُن ٍبُن ٍالأمنذر ٍبن ٍالأحارث ٍبن ٍوعلة ٍالأرقاشي،
ّفين.ً ِته ٍيوَم ٍِص َي وكان ٍصاحب ٍرا

: ويروىَّ ٍعنه ٍأنه ٍقال ٍبعد ٍوفاة ٍفاطمة ٍرضي ٍالأله ٍ الأطويل:  عنها
َلَل أرىَّ ًة علّي الأدنيا ِع ُبهاكثـَير  عليُل الأمماِت حتى وصاِح
َقٌة خليلين من اجتماع لأكل قليل الأمماِت ُدآون الأذي وإنُفْر
ًا افتقادآي وإْن بعد فاطم

ٍد أحم
َ على دآلأيل َخـَلـَيُل يدوَم أل

ْوَرته، ٍفتنَحى ٍعنه ٍ َع َفْت ٍ ّدآ ٍسإقط ٍفانكش ُو َتل ٍعمرو ٍبن ٍعبد ٍ " ولأما ٍق الأكامل:  وقال
ْفُت َشد حين عبد ابُن آلأى ّيًةوحل ألأ

 الأكذاب من فاسإتمعوا

ّ فالأتقى يملل ول ِبفر أل
َدان ِربـَـَـَان أسَإـَ َطـَـَ كـَـَـَل يْضـَ

ِضـَـَـََراِب
ٍ 

الأفراَر يمنعني الأيوم
حفيظتـَي

لأيس الأَرأِس في ومصَُمٌم
َناِب ب

ُته حين أعرْضُت ًا رأي ْذعمتقطـَر َوابـَي َدآكادآٍك بين كالأِج وَر
َو أثوابه عن وعففُت َلأ ّطر كنتأننـَي و أثـَوابـَي َبزني الأمق

سإفاهة من الأحَجارة َنصُر
َنصَُْرُتَرأيه بصُواب محمد دآيَن و

ُبّن ل َلـََه تحس ِه خـَاذَل الأ ْعـََشـََر يا ونبيهدآينـَ الحـَزاب َم
ْنفيها ٍعن ٍعلي ٍرضي ٍالأله ٍعنه.ً َي في ٍأبيات ٍغاير ٍهذه، ٍوبعُض ٍالأرواة ٍ

وعمرو ٍهذا ٍهو: ٍابن ٍعبد ٍُودآ ٍبن ٍنضر ٍبن ٍمالأك ٍبن ٍحسل ٍبن ٍعامر ٍبن ٍلأؤي،
ُق ٍيوَم ٍالحزاب، ٍوفي ٍذلأك وكان ٍقد ٍَجَزع ٍالأمذادآ، ٍوهو ٍموضع ٍُحفر ٍفيه ٍالأخند

يقول ٍالأشاعر: ٍالأكامل: ٍ

ّدآ بن عمرو فارٍس أوَل كان و
َدآ َجَزع فارَس وكان الأمذا
َيل ْل  َي

َدق ٍدآعا ٍإلأى ٍالأبراز، ٍوقال: ٍمجزوء ٍ ْلأَخن الأكامل: ولأما ٍصار ٍمع ٍالأمسلمين ٍفي ٍا
ِرْز ِمْن َهْل بجمعهم ءالأـَنـَدا مـَن َبِحْحُت ولأقد ُمبا
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ْفُت ْقِف عالأـَشـَجـَا نكَل إذ ووق َطِل بمو َب َناِجْز الأ الأُم
ًاأزْل لأـَـَم كـَذلأـَك إنـَي َهـَزاهـَز نحو متسَرع الأ

 الأغرائْز خيُر الأفتى في عَةوالأـَشـَجـَا الأسمـَاحة إّن
َ ّله ٍلأقريش ٍأل فبرز ٍعلي ٍبن ٍأبي ٍطالأب، ٍرضي ٍالأله ٍعنه، ٍفقال: ٍيا ٍعمرو، ٍإنك ٍعاهدت ٍالأ

ٌد ٍإلأى ٍخلتين ٍإل ٍّأخذت ٍإحداهما، ٍفقال: ٍأجل! ٍقال: ٍفإني ٍأدآعوك ٍإلأى ٍالأله ٍوإلأى يدعوك ٍأح
رسإولأه ٍوإلأى ٍالسإلم.ً ٍقال: ٍل ٍحاَجَة ٍلأي ٍبذلأك، ٍقال: ٍفإني ٍأدآعوك ٍإلأى ٍالأمبارزة، ٍفقال: ٍيا

ُأِحّب ٍأن ٍأقتلك، ٍفحِمَي ٍعمرو، ِه ٍ َل َلك! ٍقال ٍعلي: ٍلأكني ٍوالأ ُت ْق ُأِحّب ٍأن ٍأ ابن ٍأخي، ٍما ٍ
َقبه ٍثم ٍأقبل ٍإلأى ٍ َعْر : فاقتحم ٍعن ٍفرسإه ٍو الأكامل:  علي

َ َول َنيهماتكنـَفـَْت كغمامتين فتجا ْت ًا َم ًا ِريح وَشمـَاِل َصب
نفوُس كادآت موقف في

ِته َتُزُكما ْب ْبـََل ُت ِدآ َق َوُر الجـَاِل َتـَ

ًا ٍقتله.ً ّي ْتُهما ٍفلم ٍيرع ٍالأمسلمين ٍإل ٍّالأتكبيرة ٍفعلموا ٍأّن ٍعل وعلت ٍبينهما ٍغابرة ٍسإتر
ٌكفء َتله؟ ٍفقيل: ٍعلي ٍبن ٍأبي ٍطالأب، ٍفقالأت: ٍ ولأما ٍُقتل ٍعمرو ٍجاءت ٍأخته ٍفقالأت: ٍَمن ٍق

: كريم! ٍثم ٍانصُرفت ٍوهي ٍ الأبسيط:  تقول
غايَر عمرو قاتُل كان لأو

ِه قاتـَلـَ
ِد آخـََر علـَيه أبكي لأكنت البـَ

َلـَه لأكَن ِه ُيعـَاُب ل مـَن قات َعى وكانبـَ ْد ًا ُي ْيَضَة قديم َب
ِد َلـَ َبـَ ْلأ ا

ٍم من ْهَي ذراها في هاش َو
َدة َصاِع

الأناَس ُتِميُت الأسماء إلأى
ِد بالأحَسـَ

ّله أبى قوٌم ّ الأ يكوَن أن إل
لأـَهـَم

ّديِن مكارُم ُدنـَيا الأ ِد بـَل والأ أَمـَ

ِه كلثوم أم يا َكـَي َدِعـَي ول َبـَ َءَتـَ ٍة بكا َلأ ِو ْع ِد عـَلـَى َحَرىَّ ُم َلأـَ َو
َدح ٍبه ٍجعله ُذم؛ ٍفمن ٍَم َت َدُح ٍبه ٍالأعرُب ٍو َتْم ُودآ.ً ٍوبيضة ٍالأبلد ٍ أم ٍكلثوم: ٍبنت ٍعمرو ٍبن ٍعبد ٍ

ِر.ً ٍومن ٍذم ٍبه ٍأرادآ ٍأْن ٍل ٍأصل ٍلأه.ً ٍقال ٍالأراعي ٍيهجو ِئ أصلً، ٍكما ٍأن ٍالأبيضة ٍأصُل ٍالأطا
ّي ٍبن ٍالأرقاع ٍ : عد الأبسيط:  الأعاملي

َعدني من يا َو ً َت ْهل ِه َج ِتـَ ّددآني متىبكـَثـَر ِدآ بالأـَعـَّز ته َد والأـَعـَ
ِعْرِضي من نال امرؤ أنت

ُته وعّز
ِر كعزة ْي َع َعى الأ َعَة َيْر ْلـَ َت

ِد السَإـَ
ٍد من كنَت لأو يهَجى أح

ُكـَُم هجوت
من َلأْسَت ولأكن الأّرقاع ابن يا

ِد أح
ُكْم َتْرَضى أن ُقضاعُة تأبى لأ

ًا ٍر؛ وابنانسبـَ ُتْم نزا ْيَضُة فأن ِد ب الأـَبـَلـَ

َعُن ْط ُي وقال ٍأبو ٍعبيدة: ٍعاملة ٍبن ٍعدي ٍبن ٍالأحارث ٍبن ٍمرة ٍبن ٍأدآ ٍبن ٍزيادآ ٍابن ٍيشجب، ٍ
في ٍنسبه ٍمن ٍقحطان، ٍويقال: ٍهو ٍعاملة ٍبن ٍمعاوية ٍبن ٍقاسإط ٍابن ٍأهيب؛ ٍفلذلأك ٍقال
الأراعي ٍهذا.ً ٍويقال: ٍإن ٍجندل ٍبن ٍالأراعي ٍقالأها، ٍوقد ٍقال ٍيحيى ٍبن ٍأبى ٍحفصُة ٍالموي

الأطويل: في ٍعاملة ٍ
َي ُنبالأي ولأسنا ْأ عامـَلَة َن
الأـَتـَي

َد ُبصَُْرىَّ نحو من بها أَج
 انحداُرها

َعها َف ُء تدا َواُرهـَا لألمشتـَرين بدا ثيابكـَأنـَهـَا حتـَى الحيا َعـَ
ْذف نأْت َلأّما بها قذفنا َقـَ

حـَاذف
ِدآ َفْت حصًُى بسو عليه َخ

َها َغاُر ِص

25



 السإلمية مشكاة مكتبة                            اللأباب وثمار الدآاب زهر

ّله ٍعنه ٍوعففت ٍعن ٍأثوابه ٍقوَل ٍعنترة ٍبن ٍشدادآ ٍالأعبسي ويشبه ٍقول ٍعلي ٍرضي ٍالأ
الأكامل: 

ّ َنَة يا الأخيَل سإألأِت هل ْب ِلأٍك ا َلمي لأم بما جاهلًة كنِت إنما ْع  َت
ٍ 

ِبرك َد َمن ُيْخ ِه الأوقيعَة َش
أنـَنـَي

ْغاَشى َغاى أ عند وأِعف الأو
ِم َن ْغ  الأم

وقال ٍحبيب ٍبن ٍأوس ٍالأطائي ٍالأبسيط: ٍ
َدآ إن ْو َدآ السُإ الأغاِب ُأسإو

ُتـَهـَا ِهّمـَ
ُلوِب في الأكريهة يوَم ل الأَمْس

َلِب  الأَس
قد ٍعلقت ٍبذيل ٍما ٍأْوردآته، ٍوألأحقت ٍبطرف ٍما ٍجردآته، ٍمن ٍكلم ٍسإيد ٍالولأين ٍوالخرين،

ورسإول ٍرب ٍالأعالأمين، ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم ٍوعلى ٍآلأه ٍالخيار ٍالأطيبين ٍالأطاهرين،
ْلق، ٍوأخذهم ْلأَخ قطعًة ٍمن ٍكلم ٍالأخلفاء ٍالأراشدين، ٍقدمتها ٍأمام ٍكّل ٍكلم، ٍلأتقدمهم ٍعلى ٍا

ْوا َل ّهادآ ٍالأواعظين، ٍَج ًا ٍمن ٍالأز ّلمين ٍيصُف ٍقوم ْبِق، ٍوهم ٍكما ٍقال ٍبعُض ٍالأمتك بقصَُِب ٍالأَس
ِتها، َد بكلمهم ٍالبصُاَر ٍالأعليلة، ٍوشحذوا ٍبمواعظهم ٍالذهان ٍالأكليلة، ٍونبهوا ٍالأقلوَب ٍمن ٍَرق

ْوا ٍمن ٍالأعّي َو ِة، ٍودآا َل ْف َغ َباوة ٍالأ َغا ْوا ٍمن ٍدآاء ٍالأقسوة، ٍو َف َدآتها، ٍفش َقلوها ٍعن ٍسإوء ٍعا َن و
َثْرت ٍأن ٍألأحق ٍبعد ٍذلأك ٍجملًة ٍمن ٍسإليم ٍكلم َق ٍالأواضح.ً ٍوآ الأفاضح، ٍونهُجوا ٍلأنا ٍالأطري

ِرهم َدآرج ٍكلمهم ٍوأثناء ٍنث سإائر ٍالأصُحابة ٍوالأتابعين، ٍرضي ٍالأله ٍعنهم ٍأجمعين، ٍوأدآرج ٍفي ٍ
ّدم، ٍوأخرج ِه، ٍكما ٍتق ِن َنا ْف ّبَث ٍبأ ّلق ٍبأغاصُانه، ٍوتش ّفت ٍإلأيه، ٍوتع ونظمهم، ٍما ٍالأتّف ٍعليه ٍوالأت

ِم ٍبرودآ ٍاللأباب: ْق إلأى ٍصفات ٍالأبلغاات، ٍوآُخذ ٍبعد ٍذلأك ٍفي ٍنظم ٍعقودآ ٍالدآاب، ٍوَر
الأبسيط، ٍ

ًنى كل من الأميُت يكادآ مع
َهُمه ْف َي

ًا ُه ُحسن ُد ُب ْع َي َطاُس و ِقْر الأ
والأقلـَُم

والأتابعين الأصُحابة كلم من
ّكر ُذ ْقُل ٍوالأحلُم، ٍفإذا ٍ َع ِطَي ٍالأرجُل ٍالأ ْع ُأ ْفَضُل ٍما ٍ َأ قال ٍمعاوية ٍبن ٍأبي ٍسإفيان ٍرحمه ٍالأله: ٍ

َعد ٍأنجز.ً َو َكر، ٍوإذا ٍأسإاء ٍاسإتغفر، ٍوإذا ٍ ذ
ِلأَحائه، َدآ ٍمن ٍ ُعو َغْور، ٍسإاكن ٍالأفور، ٍوإن ٍالأ ْتبة ٍفقال: ٍإنه ٍلأبعيد ٍالأ ُع َد ٍبن ٍ وصف ٍمعاويُة ٍالأولأي

َفْحل ٍل ٍيقرف.ً ّله ٍإنه ٍلأنبات ٍأصل ٍل ٍيخلف، ٍونجل ٍ والأولأد ٍمن ٍآبائه، ٍوالأ
ْوٌم ٍعلى ٍذلأك، ٍثم َق َعده ٍ َة ٍوسإا ُهبير ًا ٍفأْرَجف ٍبه ٍَمصُقلة ٍبن ٍ ًا ٍشديد ومرضِ ٍمعاويُة ٍمرض

ًا ٍمن ُع ٍمَراق َيْجَم تماثل ٍوهم ٍفي ٍإرجافهم، ٍفحمل ٍزيادآ ٍَمصُقلة ٍإلأى ٍمعاوية ٍوكتب ٍإلأيه: ٍإنه ٍ
َيَرىَّ ٍرأيه ٍفيه".ً ُته ٍإلأيه ٍلأ ُفون ٍبأمير ٍالأمؤمنين، ٍوقد ٍحمل ُيْرِج الأعّراق ٍف

ُه َذ َدنا ٍمنه، ٍفأخ َف ْدآُن ٍمني ٍ َقلة ٍوجلس ٍمعاويُة ٍلألناس؛ ٍفلَما ٍدآخل ٍعليه ٍقال: ٍا فقدم ٍَمصُْ
َقلة، ٍفقال ٍمعاوية: ٍمجزوء ٍالأكامل ٍ َذبه ٍفسقط ٍَمصُْ بيده ٍفج

ْثَل لأكخلـَي من الأحوادآَث أبقى ِة ِم َدلأ ْن الأمَراِجْم َج
ًا َع أبل ُلالأـَرجـَا َخار إذا ُصلب ِن الأشـَكـَائْم ممت

ْعُت لأكقـَب العداء رامني قد َن َت  الأمظالأْم عن فام
َظُم ٍمن ٍذلأك ّله ٍمنَك ٍما ٍهو ٍأع قال ٍمصُقلة: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍقد ٍأبقى ٍالأ

ًا ٍلعدائك، ٍكانت ًا ٍناقع ًعى ٍلولأيائك، ٍوسُإَم ًل ٍومر ًا ٍوك ًا ٍراجح ًا ٍوِحلم بطش
َد ٍالأمشركين، ٍوأصبح ٍالأناس ٍمسلمين؛ ٍوأنت ٍأميُر ّي الأجاهلية ٍفكان ٍأبوك ٍسإ

الأمؤمنين، ٍوقام.ً
َتَركَت فوصله ٍمعاوية، ٍوأذن ٍلأه ٍفي ٍالنصُراف ٍإلأى ٍالأكوفة.ً ٍفقيل ٍلأه: ٍكيف ٍ
ِطُمني، َيْح معاوية؟ ٍفقال: ٍزعمتم ٍأنه ٍلأما ٍبه، ٍوالأله ٍلأقد ٍغامزني ٍغامزة ٍكادآ ٍ

ًا ٍمني! ٍودآخل ٍالحنُف ٍبن ٍقيس ٍعلى ٍمعاوية ُعْضو َبة ٍكادآ ٍيكسر ٍ ْذ َبني ٍَج َذ وج
ْطبة، ٍوعلى ٍالأنمر ٍعباءة ُق َنمر ٍبن ٍ ًا ٍلهِل ٍالأبصُرة، ٍودآخل ٍمعه ٍالأ وافد

َعُة ٍصوف ٍوَشملة، ٍفلَما ٍمثل ٍبين ٍيدي ٍمعاوية َطَوانية، ٍوعلى ٍالحنف ٍِمدَر َق
َلمك، ٍوإنما ُنه؛ ٍفقال ٍالأنمر: ٍيا ٍأميَر ٍالأمؤمنين، ٍإّن ٍالأعباءة ٍل ٍتك ُهَما ٍعي ْت اقتحَم
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يكلمك ٍَمْن ٍفيها! ٍفأومأ ٍإلأيه ٍفجلس، ٍثم ٍأقبل ٍعلى ٍالحنف ٍفقال: ٍثم ٍَمه؟
ْظٌم ٍكسير، ٍمع ٍتتابع َع فقال: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍأهُل ٍالأبصُرة ٍعددآ ٍيسير، ٍو

ِثُر ٍفيها ٍقد ٍأطرق، ٍوالأُمقّل ٍقد ْك ُذحول ٍفالأم من ٍالأُمُحول، ٍواتصُاٍل ٍمن ٍالأ
ُبَر َيْج َلق، ٍوبلغ ٍمنه ٍالأُمخنق؛ ٍفإْن ٍَرأىَّ ٍأميُر ٍالأمؤمنين ٍأن ٍينعَش ٍالأفقيَر، ٍو أْم

ِوي ٍالأُمحول، ٍويأمر َدا ُي ُذحول، ٍو َفح ٍعن ٍالأ َيصُْ الأكسير، ٍويسهل ٍالأعسير، ٍو
َد ٍمن ٍيعم ٍول ٍيخص ٍوَمْن ِزيل ٍالألواء.ً ٍوإَن ٍالأسي ُي َبلَء، ٍو َطاء؛ ٍلأيكشف ٍالأ َع بالأ

َفَر، َغا َء ٍإلأيه ٍ َقَرىَّ، ٍإْن ٍأْحِسَن ٍإلأيه ٍشكر، ٍوإْن ٍأسِإي َن ُعو ٍالأ ْد َي َلى، ٍول ٍ َف يدعو ٍالأَج
ّلمات، ٍويكشُف ٍعنهم ُع ٍعنها ٍالأُم ْدف َي ًا ٍ ثم ٍيكون ٍوراء ٍذلأك ٍلأرعيته ٍِعَمادآ

الأمعضلت.ً
ْول".ً ْق َلأ َلأْحِن ٍا ُهْم ٍفي ٍ َن َف ِر ْع َت َلأ َو فقال ٍلأه ٍمعاوية: ٍها ٍهنا ٍيا ٍأبا ٍبحر ٍثم ٍتل: ٍ"

ِعراق ٍعلى ٍ َد ٍأهل ٍالأ َف َو ومن ٍجميل ٍالأمحاورات ٍما ٍرواه ٍالأمدائني، ٍقال: ٍ
ٌدآ، ٍوفيهم ٍالحنف، ٍفقال ٍزيادآ: ٍيا ٍأميَر ّله، ٍومعهم ٍزيا معاوية، ٍرحمه ٍالأ

ْذُر، ٍفقد ُع ًا ٍالأرغابُة، ٍوأقعد ٍعنَك ٍآخرين ٍالأ َوام ْق َأْشَخصَُْت ٍإلأيك ٍأ الأمؤمنين، ٍ
ُأ ٍبه ٍالأشاخص.ً ّلف، ٍويكاف َبُر ٍبه ٍالأمتخ ُيْج َعة ٍفضلك ٍما ٍ جعَل ٍالأله ٍتعالأى ٍفي ٍسَإ

َقْت ٍبينكم َفّر ًا ٍبكم ٍيا ٍمعشر ٍالأعرب، ٍأما ٍوالأله ٍلأئن ٍ فقال ٍمعاوية: ٍمرحب
الأدعوة، ٍلأقد ٍجمعتكم ٍالأَرِحم؛ ٍإن ٍالأله ٍاختاركم ٍمن ٍالأناس ٍلأيختاَرنا ٍمنكم، ٍثم

ًا ٍتجتاز ٍعليها ٍالأمنازل، ٍحتى ٍصَفاكم ّير ٍلأكم ٍبلدآ ُكْم ٍبأن ٍتخ َب َنَس حفظ ٍعليكم ٍ
ِثَها؛ ٍفصُونوا ٍأخلقكم، ٍول َب ّفى ٍالأفضُة ٍالأبيضاء ٍمن ٍَخ ُتصَُ ُلمم ٍكما ٍ من ٍا
ُقْربكم ٍمنه، ِلأ َبكم ٍوأعراَضكم، ٍفإن ٍالأحسَن ٍمنكم ٍأحَسُن ٍ ُتدنُسوا ٍأنسا

والأقبيح ٍمنكم ٍأقبح ٍلأبعدكم ٍعنه.ً
ًا َدم ٍمنكم ٍقائل ًٍجزيلً، ٍورأي ْع َن ّله ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍما ٍ فقال ٍالحنف: ٍوالأ

ّله ٍبالمير ٌع ٍآثاَرك ٍفينا، ٍفنستمتع ٍالأ ًا ٍلأمتب ًا ٍجميلً؛ ٍوإن ٍأخاك ٍزيادآ أصيلً، ٍووعد
َداحين ٍفصُول ٍالأقول: ْير، ٍفإنه ٍألأقى ٍعلى ٍالأم َه والأمأمور، ٍفإنكم ٍكما ٍقال ٍُز

الأطويل ٍ
ٍر ِمْن يُك وما ْي ُه َخ ْو َت ّنـََمـَا َأ َثُهَفإ َواَر ُء َت ِهـَْم آبا ِئ َبـَا ْبـَُل آ َقـَ

َهْل ِبُت و ْن َطّي ُي ْلأَخ ّ ا إل
َوِشيُجُه

ِرُس ْغ ُت َ و َها في إل ِت ِب َنا َم
َنْخُل؟  الأ

فيها: وهذان ٍالأبيتان ٍلأزهير ٍبن ٍأبي ٍسإلمى ٍالأمزني ٍفي ٍقصُيدة ٍيقول ٍ
ِهْم ِحَساٌن مقاَمات وفي

َهـَا ُه ُوُجو
ًيٌة ِد ْن َأ َها َو ُب ْوُل َينتا َق ْلأ ْعـَُل ا ْلأفـَ وا

َلى ِهْم َع ِثري ْك ُق ُم َمْن رْز
ِهم ِري َت ْع َي

َد َليَن وعن الأّسَماَحُة الأُمق
ْذُل َبـَ ْلأ وا

َعى ُهْم سَإ َد ْع ْوم َب َكْي َق ِلأ
ُهم ُكو ِر ْد ُي

ِليُموا ولأم يفعلوا فلم ولأم ُي
ُلأـَوا ْأ َي

ْعِجْب ٍبقولأه: ٍولأم ٍيألأوا؛ ٍلنه ٍلأما ٍذكر ٍالأسعي ٍبعدهم، قال ٍبعُض ٍأهل ٍالأعلم ٍبالأمعاني: ٍأ
ّلف ٍعن ٍبلوغ ٍمساعيهم، ٍجاز ٍأن ٍيتوّهم ٍالأسامع ٍأن ٍذلأك ٍلأتقصُير ٍالأطالأبين ٍفي والأتخ

طلبهم؛ ٍفأخبر ٍأنهم ٍلأم ٍيألأوا، ٍوأنهم ٍكانوا ٍغايَر ٍمقصُرين ٍوأنهم ٍ- ٍمع ٍالجتهادآ ٍ- ٍفي
ًا ًا ٍلأديهم، ٍحتى ٍجعله ٍإْرث ًا ٍفيهم، ٍول ٍجديد ُهم ٍطارف َد َيْرضَِ ٍبأن ٍيجعل ٍمج الأمتأخرين؛ ٍثم ٍلأم ٍ

ًا ٍعن َيْرضَِ ٍأن ٍيكون ٍفي ٍالباء ٍحتى ٍجعله ٍموروث َثُه ٍسإائُر ٍالبناء، ٍثم ٍلأم ٍ عن ٍالباء، ٍيتواَر
ّلف ٍفتي ٍالأمنثور ٍدآون ٍالأموزون ٍلأما ٍكان ٍلأه ٍهذا ٍالقتدار ٍمع ٍهذا آبائهم، ٍوهذا ٍلأو ٍتكلفه ٍمتك

الختصُار.ً
ْعنا ٍكلَم َنا ٍقد ٍسإم ْير، ٍوقال ٍالأنبي ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم: ٍإ َه وكانت ٍقريٌش ٍمعجبًة ٍبشعر ٍُز

ْعنا ٍمثَل ٍكلمه ٍمن ٍأحد؛ ٍفجعلوا ٍابَن الأخطباء ٍوالأبلغاء، ٍوكلَم ٍابن ٍأبي ٍسإلمى، ٍفما ٍسإم
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ْلَمى ٍنهايًة ٍفي ٍالأتجويد، ٍكما ٍترىَّ.ً أبي ٍسُإ
ًا، ٍكان ٍل َهير ِكَر ٍأن ٍعمَر ٍبن ٍالأخطاب، ٍرضي ٍالأله ٍعنه ٍقال: ٍإن ٍمن ٍأشعر ٍشعرائكم ٍُز ُذ و

ُيعاظل ٍبين ٍالأكلم، ٍول ٍيتبع ٍُحوشيُه، ٍول ٍيمدح ٍالأرجَل ٍإل ٍبما ٍيكون ٍفي ٍالأرجال.ً
َهير: وأخذ ٍمعنى ٍقوِل ٍ ُز

 يدركوهم لأكي قوم بعدهم سإعى
َقفي، ٍفقال ٍلبي ٍالأعباس ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍمحمد ٍبن ٍعلي ٍالأسفاح: ّث ْيُح ٍبن ٍإسإماعيل ٍالأ ُطَر

الأمسرح ٍ
ْد ْغَت ما الأناُس َطلَب َق َلأم بل ُلأواو ْأ ْد َقاَربوا فما َي َق ُدوا و ِه َج

ْوَك، لأم ما ُملوك فهم ْنَك لأهْم لَحفإن َيَر ٌق ِم ُدوا بار َخَم
ُهُم ٌة تعرو َد ْع ِقَفكـَمـَا لأديَك ِر َنة تحت ُقْر ُدآ الأدُج ِر  الأصَُ

َلى ول ُظلم خوَف ل ُلق ِق ً لأكنُخ َكُه جلَل ُد َكَسا الأصُّمـَ
َلُه ُيبقك ما ْدَفـَمـَا لألنـَام الأ ُد الأعالأمين من يفق مفتـَقـَ

ُة: ٍاحتمال رحمه معاوية وقال ّله: ٍالأمروء الأعشيرة؛ أمر وإصلُح الأجريرة.ً، الأ
ُو الأغضب، عند والأنبُل: ٍالأحلم الأمقدرة.ً عند والأعف

َقر ًا رأيُت عنه: ٍما الأله رضي كلمه من ِف ّ قُط تبذير ِبه وإلأى إل ْن ُمَضيع.ً حق َج
َقُص ْن ً الأناِس أ ْقل َلم َمْن َع َنُه.ً ٍأولأى ُهو َمْن َظ ِو الأناس ُدآو ْف َع على أقدُرهم بالأ

ُلط ِم ِمْن الأممالأيك على الأعقوبة.ً ٍالأتس ْؤ الأمملكة.ً وسإوء الأمقدرة ُلأ
َدآُب َحُسَن خالأد: ٍما بن يحيى وقال ّ رجل أ ْلمانه.ً أدآُب سإاء إل غِا
َلم يدك في ما معاوية: ٍصلُح وقال ِبي أيدي في ما طلب من أسْإ َغاَض الأناس.ً ٍ
ِلك، َمْن على ِبي وما أْم ِلك؟ ل َمْن على غاض  ٍ َأْم

ُد ٍابنه ٍاجتمع ٍالأناُس ٍعلى ٍبابه، ِلف ٍيزي ُتْخ ّفَي ٍمعاويُة ٍرحمه ٍالأله ٍواسإ ُو ُت ولأما ٍ
ُد ٍالأله ٍبن ٍهمام ولأم ٍيقدروا ٍعلى ٍالأجمع ٍبين ٍتهنئة ٍوتعزية، ٍحنى ٍأتى ٍعب

الأّسلولأي، ٍفدخل ٍعليه ٍفقال: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍآَجَرك ٍالأله ٍعلى ٍالأرزية،
ِطيَت ْع ُأ ًا، ٍو ّية، ٍفقد ٍُرزئَت ٍعظيم وبارك ٍلأك ٍفي ٍالأعطية، ٍوأعانك ٍعلى ٍالأرع

ِزيت؛ ٍفقد ٍفقدَت ُأعطيت، ٍواصبْر ٍلأه ٍعلى ٍما ٍُر ّله ٍعلى ٍما ٍ ِر ٍالأ ُك ًا، ٍفاْش جسيم
ْذ ٍقضى ْبَت ٍجزيلً؛ ٍإ ِه ُو َو ِنْحَت ٍِخلفة ٍالأله؛ ٍففارقَت ٍجليلً، ٍ خليفة ٍالأله، ٍوُم

ُأعطيت ٍالأسياسإة؛ ٍفأوردآك َلأيت ٍالأرياسإة، ٍف َبه؛ ٍوو ْن َذ ّله ٍ َنْحبه، ٍفغفر ٍالأ ِويُة ٍ ُمعا
َدآ ٍالأسرور، ٍووفقك ٍلأصُالأح ٍالمور، ٍوأنشده: ٍالأبسيط ٍ ِر ّله ٍموا الأ

ْبْر، ُد، اِص ْقَت فقد َيزي ذا فار
ثـَقة

ُكْر َباء واْش ِذي ِح ْلِك الأ بالأُم
 أْصفاكا

َء ل َبح ُرْز القوام في َأص
َلمه ْع َن

ِزئَت كما َبى ول ُر ْق ْقباكـَا ُع ُع ك

ِر والأَي أْصبْحَت الأناِس أم
ْنَتكلهـَم َأ ُهُم ف ّلـَُه تْرعا َيْرعـَاكـَا والأ

ِقي معاويَة وفي لأنا الأبا
ْع ول ُنعيَت إذاَخـَلـٌَف َعـَاكـَا نسم ْنـَ بَم

ًا، ٍثم ٍانخلع ٍعن ٍالمر، ٍفقال ٍ َلأَي ٍبعد ٍأبيه ٍشهور لأقائل:يريد ٍأبا ٍلأيلى ٍمعاوية ٍبن ٍيزيد، ٍوو
الأبسيط: 

 غالبا لأمن لأيلى أبي بعد والأملُك
َولأجه ٍالأناس، ٍومن َف ُد ٍالأله ٍبن ٍهمام، ٍ َتَح ٍالأباب ٍفي ٍالأجمع ٍبين ٍتهنئة ٍوتعزية ٍعب وأول ٍَمْن ٍف

ُة ٍأبي ٍتمام ٍالأطائي ٍيمدح ٍالأواثَق ٍويرثي ٍالأمعتصُم، ٍيقول ٍ ّيد ٍما ٍقيل ٍفي ٍذلأك ٍقصُيد فيها:ج
الأكامل: 

ْدَس هضباُت َأْصبَحْت إن َدٌرُق ِم ِهضاُب زالأِت فما ق شمـَا
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أزالأها
ْد أو ْفتق ْيَجا في الأنون ذو ُي َه الأ

فقد
َع َف الأـَصُّـَمـَام عن لأنا اللأُه َدآ

وسإـَنـَام َغاـَارٍب بأسْإَمى ُرْحنافـَقـَد غادوا غااربا منا كنت أو

ّيُة تلك َقْسُممثـَلـَهـَا رزية ل الأرز ِر لأيس والأ كسائ
القـَسـَام

وهذا ٍالأمعنى ٍكثير.ً
ٍة ًا ٍإلأى ٍجاري ِر ٍفي ٍآخر ٍعمره، ٍفنظر ٍيوم وكان ٍمعاوية، ٍرحمه ٍالأله، ٍقد ٍترَك ٍقوَل ٍالأشع

ًا ٍفافترعها، ٍوأنشأ ٍ ِبكر ْلق ٍرائع، ٍفدعاها ٍفوجدها ٍ : في ٍدآاره ٍذات ٍَخ الأوافر:  يقول
َأَرْحُت غاوايتي سإئمت ف
َلى وفّيِحلمي ِلَي َع اعتراضُِ تحّم

ْتـَنـَي إذا أجيب أني على َع َذّل ذواُتَدآ ْلأَحدق الأ  الأِمراضُِ وا
والأتابعين الأصُحابة لأجماعة ِفقُر

ّله رضي  عنهم الأ
ُأوه ٍبالأتحية، ُدآوا ٍصدقته.ً ٍلأكل ٍدآاخل ٍهيبة ٍفابد ابن ٍعباس: ٍالأرخصُة ٍمن ٍالأله ٍصدقة، ٍفل ٍتر

ُأوه ٍبالأيمين.ً ولأكل ٍطاعم ٍحشمة ٍفابد
ّله: ٍالأدنيا ٍكلها ٍهموٌم، ٍفما ٍكان ٍمنها ٍفي ٍسإرور ٍفهو ٍربح.ً ابن ٍمسعودآ ٍرحمه ٍالأ

َءكم، ٍفإنهم ٍيكفونكم ِرُموا ٍسإفها ْك ُغاَرماؤه.ً ٍوقال: ٍأ ُثر ٍ َك عمرو ٍبن ٍالأعاص: ٍَمن ٍكثر ٍإخوانه ٍ
الأعاَر ٍوالأنار.ً

ْلأِحْشَمة.ً ٍفي ٍكل ٍشيء ٍسَإَرف ٍإل ٍَفي ٍالأمعروف.ً الأمغيرة ٍبن ٍشعبة: ٍالأعيُش ٍفي ٍبقاء ٍا
ً ُبوَراَن ٍعلى ٍالأمأمون ٍأموال َق ٍفي ٍدآخول ٍابنته ٍ َف ْن َأ هذا ٍكقول ٍالأحسن ٍبن ٍسإهل ٍ- ٍوقد ٍ

ْفَظ ٍواسإتوفى َل ّدآ ٍالأ َفَر عظيمة ٍ- ٍفقيل ٍلأه: ٍل ٍخيَر ٍفي ٍالأسرف.ً ٍقال: ٍل ٍسَإَرف ٍفي ٍالأخير.ً ٍ
الأمعنى.ً

َديِن.ً ْدم ٍالأ َه َدين ٍ ُمعاذ ٍبن ٍجبل: ٍالأ
َدآه ٍقبلها.ً ُعْشر ٍو ّلأَي ٍوليًة ٍب ُو ِارضَِ ٍمن ٍأخيك ٍإذا ٍ زيادآ: ٍ

َواضع ٍمن ٍمصُايد ٍالأشرف.ً مصُعب ٍبن ٍالأزبير: ٍالأت
َع ٍكلماٍت! ٍوقيل ٍلأه: ٍَمن ٍالأسيد؟ ٍقال: ِبْر ٍعلى ٍكلمة ٍسَإِم الحنف ٍبن ٍقيس: ٍمن ٍلأم ٍيصُ

َتَسّرع ٍإلأى ٍالأناس َدآِمَك.ً ٍولأه: ٍَمْن ٍ ُبوه.ً ٍولأه: ٍسِإُرك ٍِمْن ٍ َعا َبر ٍ َأدآ َبل ٍهابوه، ٍوإذا ٍ ْق َأ الأذي ٍإذا ٍ
َدت ٍهفواته.ً ُع َلمون.ً ٍولأه: ٍالأكامل ٍَمْن ٍ ْع َي ْكَرهون ٍقالأوا ٍفيه ٍما ٍل ٍ َي بما ٍ

: وقال ٍيزيد ٍبن ٍمحمد ٍ الأطويل:  الأمهلبي
سَإَجاياه ُترَضى الأذي ذا من
ُلها ك

َفى ً الأمرء َك ْبل ّد أن ُن َع ُت
ُبْه َعاي َم

ُيوَن ٍمن ٍطول ٍما ٍل ٍتستحيون؟ ٍابُن ٍآدآَم ٍراِحل ٍإلأى ٍالخرة ٍكل َتْح َتْس الأحسن ٍالأبصُري: ٍأل ٍَ
َلأه.ً ٍبدن ٍل ٍيشتكي ٍمثل ٍَمال ٍل ٍَيزكى.ً َلأه، ٍومنعك ٍَما ّلفك ٍإجل َفك ٍَمْن ٍك ْنصَُ َأ يوم ٍمرحلة.ً ٍما ٍ

ِرق ٍفي ٍالأموتى.ً ْع َدآَم ٍأٌب ٍحي ٍلأُم إن ٍامرأ ٍلأيس ٍبينه ٍوبين ٍآ
: قال ٍ الأطويل:  الأطائّي

ًا تأَمْل ّدّن هل رويد ُع ًا َت سإالأمـَ
ُد هل أو آدآم إلأى َع ابَن ُت

ِم؟  سإالأ
 ٍوقال ٍأبو ٍنواس: ٍالأطويل: ٍ

َ الأناُس وما وتبُن هالأٌك إل
هالأٍك

الأهالأكين في نسٍب وذو
عريِق

َتَحَن إذا لأبيب الأدنيا اْم
َفـَْت ّو عن لأهتكّش صديِق ثياِب في عد

َدت ٍهذا ٍالأبيت؛ ٍوهو َع وكان ٍالأمأمون ٍيقول: ٍلأو ٍقيل ٍلألدنيا: ٍِصفي ٍنفسك ٍما ٍ
َقيلي: ٍالأطويل: ٍ مأخوذ ٍمن ٍقول ٍُمَزاحم ٍالأع
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ْيَن َتَميَن ثم الأهوىَّ َقَض ار
َنا َب قلو

ِم ُه َأسْإ ًء ب ُهّن أعدا ُق و صـَدي

ّله: ٍما رحمه الأعزيز عبد بن عمر ل فيما الأطمع وما منه؟ بد ل مما الأجزع الأ
الأسر.ً في ويوالأيه الأعلنية في إبليس يلعن ممن تكن ل يرجى؟

َتْحيي الأشعبي: ٍإني ّق من لسْإ ُتُه إذا الأح ّ عرف َع َأل إلأيه.ً أرج
الأبيت أهل قالأه ما بعض

ّله ٍعنهم: ٍأهِل ٍالأفضل ْهِل ٍالأبيِت ٍرضي ٍالأ قطعة ٍمن ٍكلم ٍلأبني ٍعلي ٍبن ٍأبي ٍطالأب ٍأ
ِم ٍشهر ٍرمضان ٍولأهم ٍكلم ٍيعرضِ ٍفي َوا والحسان، ٍوتلوة ٍالأقرآن، ٍونبعة ٍاليمان، ٍوُص

ُدر، َد ٍالأ ْفَضُح ٍقلئ َي ِه ٍالأدهر، ٍو َوْج َفُظ ٍعلى ٍ ُيْح َقش ٍفي ٍفّص ٍالأزمان، ٍو ْن ُي َياِن، ٍو َب ْلي ٍالأ َح
َيجُرون ٍفضوَل ٍالأبراعة، ُذيوَل ٍالأبلغاة، ٍو ُيْخِجُل ٍنوَر ٍالأشمس ٍوالأبدر، ٍولأَم ٍل ٍيطأون ٍ و

ّبَي ٍفي ٍِحْجر ٍ َدّر ٍالأُحكم، ٍوُر ُغاذي ٍب ّلهم ٍقد ٍ ُأّمهم ٍالأبتول، ٍوك الأعلم:وأبوهم ٍالأرسإوُل، ٍو
الأكامل: 

ُهُم ما َ من ْبَشٌر أوبالأِحَجى ُمَربى إل ِة ُم ِذي َو َلْح َدآُم با ُمؤ
 : الأمتقارب:  آخر

ْتُه َعرانين َنَم ٍم ِمـَْن الأ ّنَسِب إلأىهـَاِشـَ ْوَضح الْصَرِح الأ  ال
َعة إلأى ْب ُعها َن ِرسُإهاالأسمـَاء في فْر ْغ َطـَِح ُذَرىَّ في وَم ْب ال

وهم ٍكما ٍقال ٍمسلم ٍبن ٍبلل ٍالأعبدي ٍ- ٍوقد ٍقيل ٍلأه: ٍخطب ٍجعفُر ٍبن ٍسإليمان ٍخطبًة ٍلأم
ُيدرىَّ ٍأَوجهه ٍأحسن ٍأم ٍخطبته؛ ٍفقال: ٍأولأئك ٍقوم ٍبنور ٍالأخلفة يَر ٍأحسن ٍمنها، ٍفل ٍ

ِرقون، ٍوبلسان ٍالأنبّوة ٍينطقون، ٍوفيهم ٍيقول ٍ : ُيْش الأكامل:  الأقائل
ُد كاَن لأو ٍد َعْرُف ُيوَج َمْج

ُهْم َل ْب َق
ُته ْد َوَج أمـَياِل علـَى منهْم َلأ

ُهم إن َت ْبصَُْرت جئ ِهْم بيَن أ ِت ًابيو َواقَف َيقيَك َكَرم ّتْسـَآِل م الأ
ّوة نوُر ّقدفـَيهـَُم والأمكارم الأنب والطفـَاِل الأّشيِب في متو

ِئَل ُغ الأمسيب: ٍَمْن بن سإعيد وسُإ عليه الأله صلى الأله فقال: ٍرسإوُل الأناس؟ أبل
ُنه، دآونه.ً ٍفقال: ٍمعاوية َمْن أعني الأسائل: ٍإنما وسإلم.ً ٍفقال وابنه، وسإعيد واب

رجل: لأه ملح.ً ٍفقال كلمه على لأيس ولأكن الأكلم، لأحَسُن الأزبير ابَن وإَن
َنيت فقال: ٍإنما وابنه؟ وعباس وابنه، علّي من أنَت فأين َبْت من َع تقاَر

ُلأهم، َنْت أشكا ُلأهم، وتدا ِم وكانوا أحوا َها ِة، كس َب ِم، أعلُم هاشم وبنو الأَجع النا
ّكاُم السإلم.ً وُح
ٍر بن عمرو عثمان لبي فصُل الأجاِحِظ َبْح

 هاشم وبني قريش، ذكر في
ُأيها ٍوذكاؤها، ُؤها، ٍوكيف ٍَر َها َكَرُم ٍقريش ٍوسإخاؤها، ٍوكيف ٍعقولأها ٍودآ قد ٍعلم ٍالأناُس ٍكيَف ٍ

وكيَف ٍسإياسإتها ٍوتدبيُرها، ٍوكيف ٍإيجاُزها ٍوتحبيرها، ٍوكيف ٍرجاحُة ٍأحلمها ٍإذا ٍخّف
ْلواء، ٍوكيف ْبُرها ٍعند ٍالألقاء، ٍوثباتها ٍفي ٍالأ َكل ٍالأحديد، ٍوكيَف ٍَص ُة ٍأذهانها ٍإذا ٍ ّد الأحليم، ٍوح
ّلُة ٍد ٍوق ِذكرها ٍلحادآيِث ٍغا ُدآها ٍإذا ٍُحّب ٍالأماَل، ٍوكيَف ٍ ْدُر، ٍوكيَف ٍُجو َغ ُؤها ٍإذا ٍاسإتْحِسن ٍالأ وفا
ُفها ٍلأه، ٍودآعاؤها ِد، ٍوكيف ٍإقراُرها ٍبالأحق، ٍوصفها ٍعليه، ٍوكيف ٍوص َقصُْ ِدآها ٍعن ٍجهة ٍالأ صدو
َفهم ُنَها ٍلعراقها، ٍوكيف ٍوصلوا ٍقديَمهم ٍبحديثهم، ٍوطري إلأيه، ٍوكيف ٍسإماحة ٍأخلقها، ٍوصو
ِر ٍأحدهم ٍإل ٍَعلى ُلهم.ً ٍوهل ٍسإلمَة ٍصد ْع ِف َلأهم ٍ َتهم ٍسإّرهم، ٍوقو ِدهم، ٍوكيف ٍأشبه ٍعلني بتلي

ّنه ٍإل ٍكيقين ٍغايره؟ ٍوقال ّنه، ٍوهل ٍظ ِره؟ ٍوهل ٍغافلته ٍإل ٍَفي ٍوزن ٍصدق ٍظ ِد ٍغاو ْع ُب قدر ٍ
ّنه.ً عمر: ٍإنك ٍل ٍتنتفع ٍبعقله ٍحتى ٍتنتفع ٍبظ

: قال ٍأوس ٍبن ٍ الأمنسرح:  َحَجر
ْلأَمعي ْد كأْن نالأّظ لأك َيظّن الأذي ال ّقد َرأىَّ َق َعا و سَإِم

: وقال ٍ الأمتقارب:  آخر
ّدُث فصُيحمازٍن أُخو نجيح مليح  بالأغائِب ُيَح

: وقال ٍبلعاء ٍبن ٍ الأطويل:  قيس
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ْبغي َأ َواَب َو َلـَُم الأًرأي َص ْعـَ أ
أنـَُه

َذا ْلأَمرء َظن طاش إ طاَشْت ا
ِدآُره َقا  َم

ُؤها ٍوبهاؤها، ٍوكيف ٍ َقواُمها، ٍوكيف ٍنما ُلأها ٍو بل ٍقد ٍعلم ٍالأناس ٍكيف ٍجما
َداهتها، ٍفالأعَرب ُنها ٍوَجهارتها، ٍوكيف ٍتفكيرها ٍوب ُتها، ٍوكيف ٍبيا َنجاب سَإروها ٍو

َدن ٍوقريٌش ٍروحها، ٍوقريش ٍروٌح ٍوبنو ٍهاشم ٍسإّرها ٍولأبها، ٍوموضع ٍغااية َب كالأ
الأدين ٍوالأدنيا ٍمنها، ٍوبنو ٍهاشم ٍِملح ٍالرضِ، ٍوزينة ٍالأدنيا، ٍوحلى ٍالأعالأم،

ِر ْنصُُ ُع ُلأباُب ٍكل ٍجوهر ٍكريم، ٍوسِإُر ٍكل ٍ والأسنام ٍالضخم، ٍوالأكاهل ٍالعظم، ٍو
ْعدن ّنصُاب ٍالأوثيق، ٍوَم ْغرُس ٍالأمبارك، ٍوالأ شريف، ٍوالأطينة ٍالأبيضاء، ٍوالأم

ْلأُحسام ٍفي ْلأِحلم، ٍوالأسيُف ٍا ْلم، ٍوثْهلن ٍذو ٍالأهضاب ٍفي ٍا الأفْهم، ٍوينبوع ٍالأع
ْلأحْزم، ٍوالأصُفح ٍعن ٍالأجرم، ٍوالأقصُد ٍعند ٍالأمعرفة، ٍوالأعفو َعْزم، ٍمع ٍالناة ٍوا الأ

ّدم، ٍوالأّسنام ٍالكرم، ٍوكالأماء ٍالأذي ٍل ٍينجسه ْنُف ٍالأمق بعد ٍالأمقدرة، ٍوهم ٍال
ْعَرُف ٍبالأنقصُان، ُي ّذهب ٍل ٍ َفى ٍبكل ٍمكان، ٍوكالأ َتْخ شيء، ٍوكالأشمس ٍالأتي ٍل ٍ
َقلن، ٍوالأشهيدان، ٍوالطيبان، ّث ْيَران، ٍوالأباردآ ٍلألظمآن، ٍومنهم ٍالأ وكالأنجم ٍلألًح
ُد ٍالأوادآي، ٍوسإاقي ّي ْيها، ٍوسَإ َن َقْر ْين، ٍوذو ٍ ْلأَجناَح والأسبطان، ٍوأسإد ٍالأله، ٍوذو ٍا
َبْحر، ٍوالأحبر، ٍوالنصُار ٍأنصُارهم، ٍوالأمهاجرون ِليم ٍالأبطَحاء، ٍوالأ الأَحِجيج، ٍوَح
َفّرق ٍبين ّديق ٍَمْن ٍصدقهم، ٍوالأفاروق ٍمن ٍ َمْن ٍهاجر ٍإلأيهم ٍأو ٍمعهم، ٍوالأصُ

َد ٍلأهم، ٍول ِه ّيهم، ٍوذو ٍالأشهادآتين ٍلن ٍَش ُي ٍحوار الأحّق ٍوالأباطل ٍفيهم، ٍوالأحوار
ُنون ٍكذلأك ُيضاف ٍإلأيهم، ٍوكيف ٍل ٍيكو خيَر ٍإل ٍّلأهم ٍأو ٍفيهم ٍأو ٍمعهم، ٍأو ٍ

ومنهم ٍرسإوُل ٍرب ٍالأعالأمين، ٍإماُم ٍالولأين ٍوالخرين، ٍونجيُب ٍالأمرسإلين،
ّوة ٍإل ٍَبعد ٍالأتصُديق ٍبه، ٍوالأبشارة َب ُن َتُم ٍالأنبيين، ٍالأذي ٍلأم ٍيتّم ٍلأنبي ٍ وخا

ّله بمجيئه، ٍالأذي ٍعم ٍبرسإالأته ٍما ٍبين ٍالأخاِفقين، ٍوأظهره ٍالأله ٍعلى ٍالأدين ٍك
ُكون؟.ً ِر َه ٍالأُمْش ِر َك َلأو ٍ و

ِري: ٍُرّب ْه ْلأف قال ٍالأحسن ٍبن ٍعلي، ٍعليهما ٍالأسلم، ٍلأحبيب ٍبن ٍمسلمة ٍا
ٍر ٍلأك ٍفي ٍغايِر ٍطاعة ٍالأله! ٍقال: ٍأّما ٍَمِسيري ٍإلأى ٍأبيك ٍفليس ٍمن ٍذلأك! َمِسي

ّبك ٍفي ًا ٍعلى ٍدآنيا ٍيسيرة، ٍولأعمري ٍلأئن ٍكان ٍقام ٍ قال: ٍبلى! ٍأطعت ٍفلن
ًا ٍكنت ٍكمن َقلَت ٍخير ًا ٍ ْذ ٍفعلَت ٍشّر دآنياك ٍلأقد ٍقعد ٍبك ٍفي ٍدآينك، ٍفلو ٍأنك ٍإ

ُتوَب َي ّلُه ٍأن ٍ ًا ٍعسى ٍالأ ًا ٍوآَخَر ٍسَإيئ َعَمل ًٍصالأح ُطوا ٍ َل قال ٍالأله ٍعّز ٍوجّل: ٍ"َخ
ُبوَن".ً ْكِس َي ِهْم ٍما ٍكانوا ٍ ِب ُقلو َلى ٍ َع َبل ٍَراَن ٍ َكل ٍَ ِهْم" ٍولأكنك ٍكما ٍقال: ٍ" علي
َطع ٍنائلً، ْق َي ّدآ ٍسإائلً؛ ٍول ٍ ًا، ٍل ٍير ًا، ٍكريم وكان ٍالأحسن ٍعليه ٍالأسلم ٍجوادآ

ْعصُِي ٍالأّرْحمن، ٍويطيع َي ًا ٍ ِطي ٍشاعر ْع ُت ًا ٍفقيل ٍلأه: ٍأ ًا ٍمال ًٍكثير ْعطى ٍشاعر وأ
ْيَت ٍبه َق َو ْلأَت ٍمن ٍمالأك ٍما ٍ َبذ ْيَر ٍما ٍ َتاَن؟ ٍفقال: ٍإّن ٍَخ ْه ُب الأشيطان، ٍويقول ٍالأ

َء ٍالأشّر.ً ِء ٍالأخيِر ٍاتقا ِعْرَضك، ٍوإّن ٍمن ٍابتغا
ًا ٍمدحه وقد ٍروىَّ ٍمثُل ٍذلأك ٍعن ٍالأحسين، ٍرضي ٍالأله ٍعنه، ٍوقيل: ٍإّن ٍشاعر

ْفُت ٍأن ٍيقوَل: ٍلأست ٍابن َتَراني ٍِخ َبه، ٍفليَم ٍعلى ٍذلأك، ٍفقال: ٍأ فأْجَزَل ٍثوا
فاطمة ٍالأزهراء ٍبنت ٍرسإول ٍالأله، ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم، ٍول ٍابن ٍعلي ٍبن
ّله، ٍصلى ٍالأله ٍعليه ْفُت ٍأن ٍيقول: ٍلأست ٍكرسإول ٍالأ أبي ٍطالأب! ٍولأكني ٍِخ

ًا ٍفي ّلد ُيْحَمَل ٍعنه، ٍويبقى ٍُمَخ َق، ٍو ّد ُيصَُ وسإلم، ٍول ٍكعلّي، ٍرضي ٍالأله ٍعنه؛ ٍف
ْبَن ٍرسإول ّله ٍيا ٍ ًا ٍعلى ٍألأسنة ٍالأُرواة.ً ٍفقال ٍالأشاعر: ٍأنت ٍوالأ الأكتب، ٍمحفوظ

الأله، ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم، ٍأعرُف ٍبالأمدح ٍوالأذّم ٍمني.ً
ُد ٍالأله ٍبن ّية ٍوعب ُد ٍبن ٍالأحنف ْبَره ٍالأحسيُن ٍومحم َق ُتوّفي ٍالأحسن ٍأدآخله ٍ ولأما ٍ
َناه ْي َع َقْت ٍ ْوَر ْغاَر ٌد ٍعلى ٍقبره ٍوقد ٍا عباس ٍرضي ٍالأله ٍعنهم، ٍثم ٍوقف ٍمحم

ُتَك، َدْت ٍوفا َه َعَزْت ٍحياتك، ٍلأقد ٍ ّلُه ٍأبا ٍمحمد! ٍفلئن ٍ بالأدموع، ٍوقال: ٍَرِحَمَك ٍالأ
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ْعَم ُنك، ٍولأن َف َك َنه ٍ ٌد ٍتضَم ُد، ٍجَس ُنَك؛ ٍولأنعم ٍالأجَس َد َب َنه ٍ ْعَم ٍالأُروُح، ٍُروٌح ٍتضّم َلأن و
ُدَك، ٍوكيف ٍل ٍتكون ٍكذلأك ٍوأنت ٍسإليُل ٍالأهدىَّ، َلأْح َفٌن ٍتضّمنه ٍ َك َفُن، ٍ َك الأ

َطفى، ّدك ٍالأنبّي ٍالأُمصُْ ْهِل ٍالأتقى؟ ٍَج َأ َلُف ٍ ِكَساء، ٍوَخ وخاِمُس ٍأصحاِب ٍالأ
ّنة ُأُمك ٍفاطمُة ٍالأزهراء، ٍوعّمَك ٍجعفر ٍالأطيار ٍفي ٍج وأبوك ٍعلّي ٍالأمرتَضى، ٍو

َي ْد َث ِر ٍالسإلم، ٍورضعت ٍ ّبيت ٍفي ٍِحْج َوُر ّق، ٍ ُكّف ٍالأح َأ ْتَك ٍ َذ َغا ْأوىَّ، ٍو الأَم
َطيبٍة ٍلأفراقك؛ ٍإنها ٍغايُر ُفس ٍغايَر ٍ ْن َل ًا؛ ٍفلئن ٍكانت ٍا ًا ٍوميت ّي ْبَت ٍح ِط اليمان، ٍف
َباِب ٍأهل ٍالأجنة، ٍفعليَك ٍيا ٍأبا َدا ٍَش َلأَسي َأخاك ٍ َلأك، ٍوإنك ٍو ٍة ٍأْن ٍقد ٍِخيَر ٍ ّك شا

محمد ٍمنا ٍالأسلم.ً
ٍ 

ِه، على الأمطلب عبد بن الأحارث بن سإفيان أبي ولأد من رجٌل وقام ِر ْب َق
َلت، قد أقداَمكم فقال: ٍإن َق َلْت قد أعناقكم وإّن َن ًا الأقبر هذا إلأى َحَم َولأي

ّله أولأياء من َبَشَر الأ َفتُح بمقدمه، الأله نبّي ُي ُت لأروحه، الأسماء أبواُب و
ِعين الأحوُر وتبتهُج َنُس بلقائه، الأ َيأ ُة به و ويوِحش ُأّمته، من الأجنة أهل سإادآ

ُده، والأدين الأِحَجا أهَل ْق ّله رحمة َف َتَسُب وعنده عليه، الأ به.ً الأمصُيبُة تْح
 في الأعصُر لهل ألأفاظ

ّوة بأبناء الأمصُيبة ذكر الأنب
ٌع الأنبوة، سُإللأة من سإليل ُنعَي قد َفْر ٌو الأرسإالأة، شجرة من و ُعض من و

ٌء الأرسإول، أعضاء ُتول.ً ٍكتبت الأوِصَي أجزاء من وجز َب كتبت ما ولأيتني والأ
ِد ودآاعي أقطاره، من الأفضل ناِعي وأنا ِه َشق إلأى الأمج ِب َداره، ثو وِص

ّدآعة، والأمآثر َواِجبة، الأكرم شمس أّن ومخبر َوة وبقايا مو مرتفعة، الأنب
ِذٌل والأديَن منقطعة، المامة وآماَل َعان ولألتقوىَّ واجم، منخ ٍم َدآْم ها

ّلْت وقد وسإاجم.ً ٍكتابي ْهر، يميُن ش َد ُفقئت الأ َقصَُُر الأمجد، عيُن و ُع و با
َفت الأفْضل، ُكِس َدآ الأمعالأي، قمر وُخِسَف الأمساعي، شمُس و َد في وتج

َدآ ُرْزء الأرسإالأة بيت َد َدآ الأمصُائب، َج ِد هذا كل الأنوائب؛ واسإتعا ْق َحط من لأف
ِعه، الأكرُم ْب ِدآه، في أدآرج ثم بَر ُد وامتزج ُبْر ِفَن به، الأمج ِنه، فد ْف َد إنها ب

ْيَت عمْت لأمصُيبٌة جانَب وتحيفت المامة، َطْرف وغاضت الأرسإالأة، َب
َوْحي َكرت الأمنَزل، الأ َته ينعي والأدهُر الأمرسإل.ً ٍكتبت الأنبي بموت وذ مهَج
ُد ُدب والأمج ْن ْهَجته، َي َوْحي ومهابط َب َأسإفا، ظهوَرها ُتْحني والأرسإالأة الأ

ْذري والأرسإالأة والأوصية المامة ومآقي َعها ُت ًا؛ دآمو حادآَث أن وذلأك لأهف
ّله قضاء َفْرِع اسإتأثر الأ والأمروءة.ً الأدين وعنصُر الأنبوة، ب
الأبيت أهل قالأه ما بعض إلأى عودآ

ِئم، ٍفكتب ّنَما َنهما ٍبالأ ِلأحاء، ٍومَشى ٍالأناُس ٍبي ووقع ٍبيَن ٍالأحسِن ٍومحمد ٍبن ٍالأحنفية ٍ
ُد ٍبُن ٍالأحنفية: ٍأّما ٍبعد، ٍفإن ٍأبي ٍوأباك ٍعلُي ٍبن ٍأبي ٍطالأب؛ ٍل ٍتفُضلني ٍفيه إلأيه ٍمحم

ُأّمك ٍفاطمُة ٍالأّزهراء ٍبنُت ٍرسإوِل ٍالأله ٌة ٍمن ٍبني ٍَحنيفة، ٍو ُأمي ٍامرأ ول ٍأفُضلك، ٍو
ًا ٍمنها؛ ٍفإذا ُأمي ٍلأكانت ٍأُمك ٍخير َئْت ٍالرضُِ ٍبمثل ٍ ِل صلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم، ٍفلو ٍُم

َدْم ٍحتى ٍتترضاني، ٍفإنك ٍأحق ٍبالأفضل ٍمني.ً ْق قرأَت ٍكتابي ٍهذا ٍفا
َد ٍفيه، ِه ُتش َة ٍالأيوم ٍالأذي ٍاسإ وخطب ٍالأحسين ٍبُن ٍعلًي، ٍرضوان ٍالأله ٍعليهما، ٍغادا

َلَه، ٍوكونوا ٍمن ٍالأدنيا ٍعلى ُقوا ٍالأ ِه، ٍات ّل َدآ ٍالأ َد ٍالأله ٍتعالأى ٍوأثنى ٍعليه؛ ٍثم ٍقال: ٍيا ٍعبا فحم
ُء ٍأحق ٍبالأبقاء، َيْت ٍعلى ٍأحد ٍأو ٍبقي ٍعليها ٍأحد ٍلأكانت ٍالنبيا ِق َب َذر؛ ٍفإّن ٍالأدنيا ٍلأو ٍ َح
َها ُد َلق ٍالأدنيا ٍلألفناء، ٍفجدي ّله ٍتعالأى ٍَخ ْولأى ٍبالأَرضاء، ٍوأْرَضى ٍبالأقضاء؛ ٍغايَر ٍأّن ٍالأ وأ

ّودآوا ٍفإّن ٍخيَر ْلعة؛ ٍفتز ُق ْلعة، ٍودآاُر ٍ َت ِزُل ٍ ْن ِهٌر، ٍَم َف ْك باٍل، ٍونعيُمها ٍُمْضَمِحٌل، ٍوسإروُرها ٍُم
ِلحون.ً ْف ُت َلَه ٍلأعلكم ٍ ُقوا ٍالأ َت ِدآ ٍالأتقوىَّ، ٍوا الأزا

ُأمور ٍالأناس ْيٌن ٍبالأمدينة ٍيكتُب ٍإلأيه ٍبما ٍيكوُن ٍمن ٍ َع وكان ٍلأمعاوية ٍبن ٍأبي ٍسإفيان ٍ
ّوجها؛ ٍفكتَب ٍمعاويُة َق ٍجاريًة ٍلأه ٍوتز ْت وقريش، ٍفكتب ٍإلأيه: ٍإّن ٍالأحسين ٍبَن ٍعلي ٍأع
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إلأى ٍالأحسين: ٍِمْن ٍأمير ٍالأمؤمنين ٍمعاوية ٍإلأى ٍالأحسين ٍبن ٍعلّي.ً ٍأَما ٍبعد، ٍفإنه ٍبلغني
ُبُه ٍلألولأد، ٍوتمجد ٍبه ْنُج َت َءك ٍمن ٍقريش، ٍمَمْن ٍتْس ْكفا ْكَت ٍأ َتَك، ٍوتر َوْجَت ٍجاري أنك ٍتز

َقيَت.ً ِدَك ٍانت َلأ َو ِلأ َظْرَت، ٍول ٍ ْفِسَك ٍن َن ْهر، ٍفل ٍلأ في ٍالأصُّ
َوْجُت ِييُرَك ٍإياي ٍبأني ٍتز ْع َت ُبك، ٍو ْين ٍبن ٍعلي: ٍأَما ٍبعد، ٍفقد ٍبلغني ٍكتا فكتب ٍإلأيه ٍالأُحَس
ًهى ٍفي ٍشَرف، ٍول َت َق ٍرسإول ٍالأله ٍمن ْو َف ُقَريش، ٍفليَس ٍ ْكفائي ٍِمْن ٍ مولتي، ٍوتركُت ٍأ
ٍر ٍالأتمسُت ٍفيه ٍثواَب ْلَك ٍيميني، ٍخرَجْت ٍعن ٍيدي ٍبأم غااية ٍفي ٍنسب؛ ٍوإنما ٍكانت ٍِم

َلُه ُتها ٍعلى ٍسإنِة ٍنبيه، ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم، ٍوقد ٍرفع ٍالأ الأله ٍتعالأى، ٍثم ٍارتجع
ِر ْوَم ٍعلى ٍامرئ ٍمسلم ٍإل ٍَفي ٍأم َلأ ّنا ٍبه ٍالأنقيصَُة؛ ٍفل ٍ بالسإلم ٍالأخسيسة، ٍووضع ٍع

ْوُم ٍالأجاهلية.ً َلأ مأثم، ٍوإنما ٍالألوُم ٍ
َفَخَر ٍعليك ٍالأحسين! َد ٍما ٍ َلأَش ُه ٍإلأى ٍيزيد ٍفقرأه، ٍوقال: ٍ َبذ َن َبُه ٍ فلّما ٍقرأ ٍمعاوية ٍكتا
ِرُف ٍمن ٍالأبحر! ْغ َت ُق ٍالأصَُْخَر، ٍو ِل ْف َت قال: ٍل، ٍولأكنها ٍألأسنُة ٍبني ٍهاشم ٍالأِحدادآ ٍالأتي ٍ

ّله ٍعنه! ٍ- ٍهو ٍ : والأحسين ٍ- ٍرضي ٍالأ الأوافر:  الأقائل
ْعْمُرَك ّنني َلأ ًا ُلِحب إ َنُة بها َتُحّلَدآار ْي َك  َوالأّرباُب سُإ
ُذل ُأِحبهما ْب َأ ٍم ولأيسَمالأـَي كل و ِدي لألئ ْن َتاُب ِع  ِع

ٍ  
ٍ 

سإكينة: ٍابنته، ٍوالأرباب: ٍأُمها، ٍوهي ٍبنت ٍامرئ ٍالأقيس ٍبن ٍالأجرول ٍالأكلبية.ً
ًا ٍعليها: ٍ ّله ٍبن ٍأبي ٍربيعة ٍالأمخزومي ٍكذب وفي ٍسُإكينة ٍيقول ٍعمر ٍبن ٍعبد ٍالأ

َنُة قالأت ْي َك ُع سُإ والأدمـَو
ِرٌف َوا ِريَذ ْيِن على تْج َد ْلباِب الأخ ْلأِج وا

َي لأيَت ِر ِغي ِدي أطال فيماأْجـَزه َلأْم الأذي الأُم ّي ِطلبـَي َتصَُ و
ُدآ كانت َنـَى لأنا تر ْلأُم ّيامـَنـَا ا َلى ُنلَُم ل إذأ ًوىَّ ع وتصُابي ه

ِبُت قالأْت َما ُخبْرُت ِذ الأحشا ُيْرمىكأنـَمـَا َف ِف ّنَشـَاِب بنوا الأ
ْيَن، َك ُء َما َأسُإ ُفَراِت ما الأ

ُبُه ِطي َو
ّني ِد َظَمأ َعلى ِم ْق َف َشـََراِب َو

َذ َلـََمـَا نأيُت، وإن منِك، بألأ ُء ترعىوق ّياب أمانَة الأنسا ُغـَ الأـَ
ِلأي إْن ُذ ْب ً لأي َت ِه أشفـَِي َنائل َءِبـَ ِدآ دآا ْلِت فقد الأفؤا َط َذابـَي أ َع

ْيُت أقاربي فيِك وعصَُ
السإـَبـَاِب ُعَرىَّ وبينهُم بينيوتقطعْت

ًا ِبالأوصاِل ل فتركتني ّتـَعـَ ِتني ول منهم،ُمَم َعف ِبـَثـَواِب أسْإ
ِريِق فقعدُت ْه َلَة كالأُم َفْض

ِه ِئ ما
ٍة حّر في َلْمِع هاِجَر سَإـََراِب ِلأ

َع ٍبينها وكانت ٍسإكينة ٍمن ٍأجمل ٍنساء ٍزمانها ٍوأعقلهن، ٍوكان ٍمصُعب ٍبن ٍالأزبير ٍقد ٍَجَم
ِتل ٍمصُعب ٍقالأت ٍ ُق ّلما ٍ ّله؛ ٍف : وبيَن ٍعائشَة ٍبنت ٍطلحة ٍبن ٍعبيد ٍالأ الأطويل:  سإكينة

ُه فإن ُلو ُت ْق ُلوا َت ُت ْق الأماِجـَد َت
الأـَذي

َ الأموَت َيَرىَّ بالأسيوِف إل
 َحَراما

َلَك َقب الأحسيُن َخاضَِ ما َو
ّيَة ِنـَ َم

ِم إلأى ُه حتى الأقو ُدآو ْوَر أ
ِحَمامـَا

وقال ٍعلي ٍبن ٍالأحسين ٍرحمه ٍالأله: ٍلأو ٍكاَن ٍالأناُس ٍيعرفوَن ٍُجملَة ٍالأحاِل ٍفي ٍفضل
َلُج ٍفي ٍصدورهم، َلْج السإتبانة، ٍوجملة ٍالأحال ٍفي ٍفضل ٍالأتبيين، ٍلعربوا ٍعن ٍكل ٍما ٍيت
ِدآ ٍالأيقين ٍما ٍيغنيهم ٍعن ٍالأمنازعة ٍإلأى ٍكل ٍحال ٍسإوىَّ ٍحالأهم، ٍعلى ٍأّن َبْر َوَجدوا ٍمن ٍ َلأ و

ِة، ٍولأكنهم ٍمن َد ِة ٍالأقصُيرة ٍالأم ٍة، ٍوالأفكر ّد ِة ٍالأع إدآراَك ٍذلأك ٍكان ٍل ٍيعدمهم ٍفي ٍاليام ٍالأقليل
ّبِت، ٍومصُروٍف ٍبسوء َهوىَّ ٍعن ٍباِب ٍالأتث ُدوٍل ٍبالأ ُعْجِب، ٍومع ٍر ٍبالأجهِل، ٍومفتوٍن ٍبالأ بين ٍمغمو
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َفْضِل ٍالأتعلم.ً َدآة ٍعن ٍ الأعا
َة ٍالأوثيقة، ٍوأقّل ٍما َيُحّل ٍالأعقد ُد ٍالأصُداقَة ٍالأقديمة، ٍو ْفِس ُي ُء ٍ ّله ٍعنه: ٍالأِمَرا وقال ٍرضي ٍالأ

َتن ٍأسإباب ٍالأقطيعة.ً فيه ٍأن ٍتكوَن ٍبه ٍالأمغالأبة، ٍوالأمغالأبة ٍمن ٍأْم
ْني ٍخوَف ٍالأوعيد، ٍوسإروَر ٍرجاء ٍالأموعودآ، ٍحتى ٍل ٍأْرُجو ٍإل ٍما ومن ٍدآعائه: ٍالألهّم ٍاْرزق

َوفت.ً َرَجيت، ٍول ٍأخاف ٍإل ٍّما ٍَخ
ْلأَحَجر ٍفلم َدآ ٍاسإتلَم ٍا وحَج ٍهشام ٍبن ٍعبد ٍالأملك، ٍأو ٍالأولأيد ٍأخوه، ٍفطاَف ٍبالأبيِت ٍوأرا

َبَل ٍعلُي ٍبن ٍالأحسين ٍبن ٍعلي ٍبن ْق َأ ْذ ٍ َبٌر ٍفجلس ٍعليه؛ ٍفبينا ٍهو ٍكذلأك ٍإ ُنصُِب ٍلأه ٍِمن يقدر، ٍف
ًا، ٍوأعطرهم ٍرائحة، َوْجه َدآاء، ٍوكان ٍأحسَن ٍالأناس ٍ ِر ِر ٍو أبي ٍطالأب، ٍرضي ٍالأله ٍعنه، ٍفي ٍإزا

َتلم َيْس ًا، ٍوبين ٍعينيه ٍسَإجادآة، ٍكأنها ٍُركبة ٍعنز، ٍوطاف ٍبالأبيت، ٍوأتى ٍلأ وأكثَرهم ٍخشوع
ًا؛ ٍفقال ٍرجٌل ٍمن ٍأهل ٍالأشام: الأحجَر، ٍفتنّحى ٍلأه ٍالأناُس ٍهيبة ٍوإجللً، ٍفغاظ ٍذلأك ٍهشام
ْعرفه، ّلأذي ٍأكرمه ٍالأناس ٍهذا ٍالكرام، ٍوأعظموه ٍهذا ٍالعظام؟ ٍفقال ٍهشام: ٍل ٍأ َمن ٍا

ُظَم ٍفي ٍصدور ٍأهل ٍالأشام؛ ٍفقال ٍالأفرزدآق ٍوكان ٍ ْع َي : لأئل ٍ الأبسيط:  ًا حاضر

ِدآ خير ابُن هذا ِهـَُم الأله عبا كـَلـَ
الأطاهُر الأتقُي الأنقّي هذا

َلـَُم َعـَ الأ
ِرُف الأذي هذا ْع ُء َت ْطَحا َب الأ

ُتـَه وطأ
ُفه والأبيُت والأحل يعر

والأـََحـََرُم
ْته إذا قـَال قريٌش رأ

ُلـَهـَا الأـَكـََرُم ينتهي هذا مكارم إلأى:قـَائ

ُدآ ُكُه يكا ِه ِعـَْرفـَاَن ُيْمِس راحـَتـَ
جاء ما إذا الأحطيم ُركُن

يستـَلـَم

ِه في ّف ِبـَق ِريُحُه خيزراٌن ك َعـَ
َوع كّف في ِينه في َأْر ِعرن

َشَمـَُم
ًء ُيغِضي ْغَضى َحيا ُي من و
ِتـَه َب َلـََم فمامها ّ ُيك َتـَِسـَم حـَين إل َيبـَ

ّقة ّله رسإول من ُمشت الأ
ُتـَُه َعـَ ْبـَ َن

والأِخيم عناِصُره طابْت
َيم والأـَّشـَ

ْنَمى الأتي الأعّز ِذْروة إلأى ُي
قصُُرت

ْيلها عن ِم َعَرُب َن السإل
َعَجـَُم والأ

ٍ 
ْنَجاُب ِر عن الأهدىَّ نوُر َي ِه ُنو ُغاـَّرتـَ

ك
ا
لأ

ش
م

س
 
ي
َ

ن
ْ

ج
َ
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م
إذا أقـَوام أثقال حَماُل

اقـَتـَرحـَوا
ْلو ُلـَو الأشمائل ُح عـَنـَده َتْح

َعـَُم َنـَ
ٍة ابُن هذا كنَت إن فاطم

َلـَُه ِهـَ جـَا
ّده ُء بج ّلـَه أنبيا ِتـَمـَوا قـَد الأـَ ُخـَ

ّلُه ًا فـَّضـَلـَه الأ ْدمـَ َفـَُه ِقـَ َذاك جرىَّوشـَّر ِه في لأه ب ْوحـَ َلأ
َلـَُم َقـَ الأـَ

ُه َمْن ُد النـَبـَياء َفْضـَُل دآاَن ج
لأـَُه

َفْضُل َنـَْت أّمـَتـَه و ُلَمـَُم لأـَه دآا ا

ّيَة َعَم بالحسان الأبر
فانـَقـَشـَعـَْت

ُق الأغيابُة عنها والمـَل
ُظـَلـَُم والأـَ

ْلتا ُهـََمـَا َعـََم غِاياث يديه ِك ُعـَ َتوكفاننـَفـَ ْعُروهـَمـَا ول تْس َي
ُدم الأـَعـَ

ْهُل ُتـَْخـََشـَى ل الأخليقة سَإ
ُه ِدآُر بـَوا

ْلـَُم الثنتان تزينه َكـََرُم الأـَِحـَ والأـَ

ِلُف ل َد ُيْخ ْع َو ِتـَه ميمـَون الأ ُغـَّر ِريب الأفناء َرْحُببـَ حـَين َأ
يعـَتـَزم

َ قـَُط ل قال ما فـَي إل
ِه ِد ّهـَ َتـََشـَ

ّهـَد لأول ُه كـَانـَت الأتش َعـَُم لء َنـَ

ْعَشر ِمْن ِدآيٌن، حبهم َم
وبغـَُضـَهـَم

ْفر، ُهم ُك ُب ُقْر ْنًجى و م
َتـَصَُـَُم ْعـَ وُمـَ
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ُع َف َتد ُء يْس ْلـَوىَّ الأسو َب والأ
ِهـَُم ّبـَ بـَحـَ

َتَرب ُيْس الحـَسـَاُن به و
َعـَُم ّنـَ والأـَ

َدٌم ِر بعـَد مق ّلـَه ِذكـَ ُهـَُم الأـَ ْدء كل فيذكـَر بـَه ومختوٌم َب
ِلـَُم َكـَ ْلأـَ ا

ّد إن َقى أهل ُع كانـَوا الأت
ُهـَْم َتـَ ِئّمـَ أ

ْهِل خيُر َمن قيل أو الرضِ َأ
 هُم قيل

ُع ل ٌدآ يستطي َوا َد َج ْعـَ كـَُرمـَوا وإْن قـَوٌم ُيدانـَيهـَُم ولغاـَايتـَهـَم بـَ
ُغـَيوُث هُم َأْزَمة مـَا إذا الأـَ

َأَزَمـَت
ُلسْإد ُد ا ْأس الأّشَرىَّ ُأسْإ والأب

ِدم َتـَ ُمْحـَ
َبى أ

ْ ّذُم َيحّل َأْن لأهم َي الأ
َتـَهـَم سإـَاَحـَ

ٍد كريٌم ِخيٌم ّنـَدىَّ وأي بـَالأـَ
ُهـَُضـَُم

ُقُص ل ْن ًا الأعسْر َي من َبسط
ّفـَهـَُم أكـَ

ّيان ْوا إن ذلأك سِإ ْثـََر وإن أ
ِدمـَوا َعـَ

ّي فـَي َلأيَست الأخلئق أ
َقـَابـَهـَُم ِر

ِة ّي ْو هـَذا لولأـَ ِنـَـَعـَـَـَم َلأـَُه أ

ّلـَه يعرِف َمْن ِرْف الأ نـَالأـَه هـَذا بيت من فالأديُنأولأـَيتـَه َيعـَ
ُلمـَم ا

هـَذا مـَن قولأـََك ولأيس
ِه ِر ِئ بـَضـَا

َكرَت من تعرُف الأعْرب أن
َعجـَم والأ

ّله ٍبن ٍعبد ٍالأملك ٍبن َوَفد ٍعلى ٍعبد ٍالأ وقد ٍروي ٍأن ٍالأحزين ٍالأكناني ٍ
مروان ٍوهو ٍأمير ٍعلى ٍمصُر ٍفأنشده ٍقصُيدة ٍمنها: ٍالأبسيط: ٍ

ْلأُجموع في عليه وقفُت لأما ا
ضًحى

ْلأُحّجاُب تعّرضِت وقد ا
َدُم ْلأـََخـَ وا

ُتُه ْي ٌق وهـَو بسـَلم َحي َتـَفـَ ِم وَضّجُةُمـَْر الأباب عند الأقو
َدآِحـَُم َتْز

في ٍكفه ٍخيزران.ً.ً.ً ٍ- ٍوالأبيت ٍالأذي ٍيليه.ً
ّله ٍبن ٍالأعباس ٍبن ٍعبد َثم ٍبن ٍالأعباس ٍبن ٍعبيد ٍالأ ُق ويقال: ٍإنها ٍلأداودآ ٍبن ٍسإلم ٍفي ٍ

: الأمطلب، ٍوهو ٍالأذي ٍيقول ٍفيه ٍ الأكامل:  الخطل
ّتَجار على غادوُت ولأقد الأ

ُبمسِمـَح
ِريَر عواذلأه َهّرت ُلـَِب َه الكـَ

كـَأنـَمـَا الأـَنـَعـَيم، ُيقبله َلأذ،
ُبه ُمِسَحْت ِئ ًء َتَرا بمـَا
َهـَِب ُمـَذ

ّباِس ِة لأ ِدآي الأملـَوِك، أْر
ُقـَه َتـَُرو

َقٍب كّل من َت عيوُن ُمْر
ْبـََرِب الأَز

ُظْرَن ْن َلِل ِمْن َي ِر َخ ُتـَو إذا الأُس
َدا َبـَ

ِنيق إلأى الأهجان َنظر َف الأ
َعِب  الأُمصُ

ِعيُن ٍالأِمنقري، ٍوسإمي ٍالألعين، ٍلّن ٍعمر َل ويقال: ٍبل ٍقالأها ٍفي ٍعلي ٍبن ٍالأحسين ٍالأ
ُلوَن، ٍفقال: ٍَمن ٍهذا ٍالألعين؟ ٍفعلق ٍبه ٍهذا ٍالسإم ُيصَُ ًا ٍوالأناس ٍ ُينشد ٍشعر سإمعه ٍ

ْله ٍَمن ٍشاء، ٍفقد ٍأحسن ٍما ٍشاء ٍوأجادآ ٍوزادآ.ً ُق َي ْلأ و
ُبْردآة ٍبن ٍأبي ٍموسإى ٍ : وقال ٍذو ٍالأرمة ٍفي ٍبلل ٍبن ٍأبي ٍ الأطويل:  الشعري

َتَرىَّ موسإى أبي آل ِمَن
ْولأه الأناَس َح

ِكـَْرواُن كأنهم َيّن الأـَ بـَازيا َعـَا
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ّ الأّضْحَك يعرفون فما إل
ًا َبـَُسـَمـَ َت

ْوَل ينبسون ول ّ الأقـَ إل
َيا َنـَاِجـَ َتـَ

ُفْحَش وما ول يرهبون، منه الأ
ْلأَخنا ا

ِه، ِكْن علي َبة ولأ ْي َيا هـَي َه ِهـَ َمـَا

ْهُل الأّسَن، فتى ْلأِحلم، َك ا
ُع قـَوُل ُيْسَم

ِزُن ُه ُيوا الأجبـَال أدآنا
ّواسإـَيا الأـَر

ٍ  

ٍ 
َدثين ٍفي ٍذلأك ٍقول ٍأبي ٍعبادآة ٍالأبحتري ٍفي ٍالأفتح ٍابن ومن ٍأجودآ ٍما ٍلألمح

خاقان: ٍالأطويل: ٍ
َة حْضرنا ولأّما ّد ْذِن سإـَ ال

ُأّخـََرْت
أنا الأذي الأباب عن رجاٌل

ُلـَْه َدآاِخ
ْيُت ْفَض ذي إلأى ُقْرٍب ِمْن فأ

ٍة ِبُلَمهاب ّتـَم أقا ْدرالأ ُلـَه حـَين َب أقـَابـَ

َدا َدآ لأي َب ِة محمو ّي الأسج
ُشـََمـََرْت

ُلُه وطالأْت عنُه سَإَرابي
ُلـَْه ِئ َحـَمـَا

ْينّي الأُرْمُح انتصُب كما َدآ الأر
َفْت ُبهُثِق ُلـَه لألطعن واهتَز أنابي عـَاِمـَ

ِر ْتـَُه وكالأبد َف َتـَّم وا ُدآه ِلأـَ ُعـَو سُإـَ
َتّم ُه و ّلـَْت سَإنا َه َت واسْإ

ُلأـَه ِز مـَنـَا
ّلمُت َقت فس ِنـََي فاعتا َجنـَا

َبة ْي َهـَ
ُعني ِز أنا الأذي الأقوَل ُتنا

ُلـَه قـَائ
ِرٍف إلأى أَن لأو الأجودآ في ُمس

ًا حاتم
ْيه َد وهو حاتٌم َلْضحى َلأ

ُلأـَْه ِذ عـَا
َقَة تأَملُت فلما َطـَل الأ

َنـَى َثـَ ْنـَ وا
ٍر إلأَي ِنـَي ببْش ْت َيلـَْه آنَس َمـََخـَا

َنوُت ْلُت َدآ ّندىَّ فقب ِد من الأ َي
ُه جميلامـَرئ ُلـَْه سِإبـَاطٍْ ُمَحيا أنـَاِمـَ

َفْت ْثَل ص ُفو ما ِم الأمدام تصُ
ُلأُه َ ِخل

َنِسيُم َرق كما ورفْت الأ
ِئلـَْه َشَمـَا

َلأى ٍالصلح ٍبينهم ٍالأفتح ٍبن ٍخاقان ٍفقال ِلب، ٍفتو ْغ َت ووقعت ٍحرب ٍبالأجزيرة ٍبين ٍبني ٍ
ّلق ٍبعضه ٍبذكر ٍ : الأبحتري ٍفيما ٍتع الأطويل:  الأهيبة

ِلٍب بني ْغ ِزْز َت ْعـَ ُكُمأرىَّ بـَأْن عـَلـَّي أ لأـَهـَا ولأـَيس أْمَسْت دآياَر
ْهـَُل أ

َلْت ِكنيهـَا من ِدآْمنة َخ سإا
ْوَحـََشـَْت َأ و

ُع ْنجاَر من مراب ْهمي سِإ بها َي
َوبـَُل الأـَ
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ْوا ما إذا َق َت َياج يوَم الأ َه الأ
تـَحـَاَجـَُزوا

ِقـَْسـََمٌة بينهـَْم فيما ولألموِت
َعـَذل

َقـَى الحـَياء مـَن َكفـٌَي َ ّيُه ل ْثٌلَكـَفـَ َزاِحـَفـَُه القوام من وِم
ْثـَُل ِمـَ

ٌد ل أٌخلأـَُه انـَتـَهـَى الأرماَح َجَر أخ ما إذا ول الأطـَعـَان في بلي
َوغاـَُل

ُهم ُط ِبيُض تحو ُق، الأ َقـَا الأَر
وُضـََمـَر

ْدَرُك بهـَا وأنساٌب ِعتاق، ُي
ْبـَُل ّتـَ الأـَ

ْعـٍَن َط ُكـَب ب ِرعـَين َي َذا ُكـَُه الأـَ ِدآَرا
الأُمَخَزمُة َتْرغاو كما وَضْرٍب
ُبـَْزُل الأ

َفى َعـَِن الأمؤمنـَين أميُر َتَجا
الأـَتـَي

ُتْم، ِلْم ِنيَن َع ِلها في ولألَجا ْث ِم
الأـَثـَكـَل

ُد وكانت خاقاَن بِن الأفتح ي
ُكـَْم عـَنـَد

َد ْيِث َي َبها الْرضِ عند الأغ َد أج
الأمْحـَُل

ُه ّلْت ولأول ُقـَوِق ُط ُعـَ بالأـَ
ُكـَْم ُؤ ِدآَمـَا

ٌدآ فل َو َطـَى َق َذّل ُيعـَ َل ول ا
ْقـَُل َعـَ

ْيَت َف ْتـَُح يا تل ِقـََم فـَ َدمـَا الرا ْعـَ َبـَ
ُهم َقا ِه ِبأوَحى سإ َقُم سُإَم الر
الأـَصًُـَّل

ْبَت َه ْلم لأهْم و باقي بالأّس
نـَفـَوسإـَهـَْم

ُفوا وقد ُهـَُم أن أشَر يستتّم
الأـَقـَتـَُل

ُدآ أتاك ِر وفو ْكـَ ُنـَوَن الأش ْثـَ ُي
ِذي ّلأـَ بـَا

ّدَم ُهـَْم ُنعمـَاَك ِمن تق عـَنـَد
ْبـَُل َقـَ

ًا أَر فلم ْومـَ ًا أكـَثـََر كـَان ي ُهْم الأيوم منسُإـَؤدآدآ بابَك إلأى َضَمت
الأـَّسـَبـَُل

ْوك َء الأّسماطْ أقصُى ِمْن ترا
فقصُـَروا

ُهْم، ُتوَر جاُزوا وقد ُخطا الأّس
 ُعْجُل وهم

َلأّما ْوا و ْدَر َقَض الأسلم َص
تهـَافـَتـَوا

ِد على ُتـَُه َبّسـَام َي ْذُل سَإـَِجـَي َبـَ الأـَ

ُعوا إذا ٍة في شَر َب ْط ُخ
ُهـَُم ْتـَ َعـَ َطـَ َق

ْلِق جللأُة ِه َط َوج ُبـَه الأ ِنـَ جا
ْهـَُل سَإـَ

ّكسوا إذا ُهـَْم ن َبة ِمـَْن أبصُاَر َهـَا َلْحظ ومالأواَمـَ ْلـََت ب ُهـَُم خ ْبـَُل أنـَ ُقـَ
ْبَت ًا لأهْم نصُ ًا، َطْرف حديد

ًا ِطـَقـَ ْنـَ وَم
ًا، ًا سَإديد ْأي انتضَي ما مثل وَر
ّنصُْـَُل الأ

ّلْت ِر سَإخيمات وسَإ الأصُدو
ُلأـََك ال َفعـَا

ْبرا كريُم، َلها وأ ُلأَك غِا قو
َفـَصُـَُل الأـَ

َأَم بَك َت ْلأ ْعُب ا كـَان الأذي الأّش
ُهـَْم َنـَ بـَي

ٍد حيِن على ْع َع منه، ُب واجتم
الأّشـَْمـَُل

ِرحوا فما َطـَْت حتى َب تعا
ُهـَْم ّفـَ أكـَ

ْغَن فل ِقَراَك، ول لأـَديهـَْم ض
ذخـَُل

َعصُِْب ذيوَل وَجُروا ُفو الأ َءَتصُْ ِم َعطا ُه مـَا كري َدآ تـَكـَاء
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ُلأهـَا ُبـَْخـَُلذيو
ُهْم وما غانم بُن عمرو َعّم

ٍة َب ِنـَْسـَ بـَ
ُهْم كما ُلـََك بالْمِس عم ِئ نا

َلأـَْجـَزُل ا
ْوا فمهما ٍة ِمْن َرأ َط ْب في غِا

اصطلحهْم
ْعمى بها فمنك ّن َلأَك َجَرْت الأ و

َفْضُل ْلأ ا
عمرو ٍبن ٍغانم ٍبن ٍتغلب ٍبن ٍوائل ٍبن ٍقاسإط.ً

ٌة ٍمختارة، ٍمنها ٍقول ولألطائيين ٍأبي ٍتمام ٍوالأبحتري ٍفي ٍذلأك ٍأشعاٌر ٍكثير
ّذر ٍعاقبة ٍالأحرب: ٍالأوافر: ٍ الأبحتري ٍيح

َفـََرس لأربيعة َأَما ْلأُحـَروِب؟ فيها الأزلأزاِل عنانـَتـَهـَاء الأ وا
ُعـَوا وكانـَوا ّياَم َرفـَ ُدوِب الأضغائِن تلك علىسإـَلـَم أ والأـَنـَ

َذا َدآ على َرّم الأُجْرُح ما إ ّيَنَفـَسـَا َب ِريُط فيه َت ْفـَ الأـَطـَبـَيِب َت

ّيُة ِز ِلأـٍَك َر َبـَْت ها َلـَ ْطٌبَرَزايا َجـَ عن يكِشُف باَت وَخ
ُطوِب  ُخ

ّق ْيُب ُيش ُء ثـَّم الأَج ُق فيه ُيصَُغُرَأْمـٌَر يجـَي الأـَجـَيوب َتْشقـَي
ٍر ْب َق َياِمـَِن عـَن و ٍد أ ِعـَي َقـَ َق ناَحَرْت هي إذاَبـَْر ُف الأَجـَنـَوِب ُأ
ُبـَُه ُيَسّح ًا تـََرا ًاعـَلـَيهـَا أبـَد َهادآ صـَبـَيب دآم ُمَراِق من ِع
َنْي فهل ْب ِ ّي ل ِد ٍد ِمـَْن َعـَ ّدآَرِشـَي َد َيُر ْلمهما شري ِزيِب؟ ِح الأـَعـَ

ًعـَى إمراَر عليهما أخاُف ُه الأذي الأكل منَمـَْر َبـَا ْق ُتـَوبـَي ُع
َلُم ْع َأ ُهـََمـَا َأّن و َبـَ َبـَال َحْر ّداعي علىَخـَ والأُمـَِجـَيب إلأيها الأ

ِر أبا لأعل َعـَّمـَ ِلـَيهـَا الأُمـَ ّتـَ ِدَي ْع ُب َهّم ِب ِر الأ الأـََرِحـَيِب والأصُّـَد
ٍدآ من فكم ْؤدآ بات قد سُإ

ْعـَطـَي ُي
ّية ٍر عط ِث ْك ِطـَيِب فـَيهـَا ُم ُمـَ

َثُم ْي َه ِد ابَن يا أ الأـَلـَه، عب
َوىَّ ْعـَ َدآ

ٍر ِة مشي ْو بالأنصُـَيح ِهـَيِب أ ُمـَ

ْفـََظ إَن قوِمَك ذنوَب َتناَس ِح
ال

ُدْمَن إذا ذنوِب ّذنـَوب من َق الأـَ

ْهُم َللس ُد َف ِدي أَحـَب الأـَسـَ
ًا ّبـَ غِاـَ

ِم من الأرامي إلأى ْه الأَس
الأُمصُيِب

ٍد بني َنصَُْر أحَرْزَت متى ْي َبـَ َحـَبـَيِب بني ُودآ إخلِص إلأىُعـَ

َبْحَت فقد َلَب أْص ِدي علىتـَغـَلـَبـَي أغا ْي ِة أ الأعشير
ُقـَلـَوِب والأ

: يناسإب ٍ الأوافر:  َلأُه قو
ٍدآ على َرَم الأجْرُح ما إذا  َفسا

: قوُل ٍأبي ٍالأطيب ٍالأمتنبي ٍلأعلّي ٍبن ٍإبراهيم ٍالأتنوخي ٍأحد ٍبني ٍ الأوافر:  الأقصُيص
ْلأِسـَنٌة تغُرْرَك فل َواِل َأ ُهـَنَمـَ َقلبـَ ٌة ُت َد ِدآي أفـَئ أعـَا

ُكْن ْوت و ِثي ل كالأم َبـَاِك َيْر َكىِلأ َوىَّ منه، َب َيْر ِدآ وهو و  صا
ْلأُجْرَح فإن ِغُر ا ُء كاَن إذاِحـَيٍن بعد ين َلى الأبنا ِدآ َع َفـََسـَا

الأقصُيدة: وفى ٍهذه ٍ
َهيَجا في الأهام كأن ُيون الأ ْدُعـَ َق َعْت َو ِب ُفَك ُط ُيو ِدآ ِمْن سُإ ُرقا
ْد َق ْغَت َو ُطْرَن َفماُهُموم ِمْن السِإنَة ُص َ َيْخ ِدآ في إل َؤا فـَ
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َطْرٍف ٍ َولأيد ٍمن ٍ ِظُر ٍإلأى ٍقوِل ٍمسلم ٍبن ٍالأ َوَل ٍِمْن ٍهذين ٍين : كأَن ٍالأبيَت ٍال الأكامل:  َخِفي
ْو َلأ ًا َأن َو ْوم ُقـَوَن َق ُل ِنـَيًة َيْخ ِهْم ِمْنَمـَ ْأسِإ ُنوا ب َ َبني كا ِجـَبـَريل

ْوم َذا ق من الأهجيُر احَمَر إ
َغاى َو الأ

ُلوا َع لألسيوِف الأجماِجَم َج
َ َمِقـَيل

: وإنما ٍأخذه ٍأبو ٍالأطيب ٍمن ٍقول ٍمنصُور ٍالأنميري، ٍوذكر ٍ الأكامل:  ًا سإيف
َكٌر، ِه َذ ِق َن ْو ُء، بَر ّدما ُلوكأنـَمـَا الأ ْع َواٍن الأرجاَل َي ِقـَِع بأْرُج نا

َتَرىَّ ِقَط و ِه َمَسا ْي َت ْفَر ْلحكأنهـَا َش َدآ ِم ّد ِء مـَْن َتب ّدارع ورا الأـَ

ُه ًا وترا َتـَُه إذا ُمعتـَّمـَ ْدآ ِمَجـًَر َد َلى الأَرجاِل ِب ِم َع ِدآي ال
ِقِع َنا الأ

َتُه وكأن ِة وقع َتـَى ِبجْمُجَم َدُرالأف َداَمة َخ َعاش أو الأُم الأهاجِع ُن
: أردآت ٍهذا ٍالأبيت، ٍوقول ٍ الأكامل:  الأنميري

َتَراه ًا َو َتّم ْع َذا ُم َتُه إ ْدآ  َجَر
: يشير ٍإلأى ٍقول ٍأبي ٍالأطيب، ٍوذكر ٍ الأكامل:  ًا سإيف

ِبَس ُع َي ّنِجي ِه الأ ْي َل َو َع ْه ِه ِمْنُمجردآ َف ِد َو وكأنما غِاْم ُد ُه ْغَم ُم
ٍ 

َتـَُه الأذي َقذَف لأو َرياُن ْي َقـَ َهَجاِت من لأَجَرىَّأسْإ َبْحر الأُم
ُد ِب  ُمْز

وبنو ٍعبيد، ٍوبنو ٍحبيب ٍ- ٍالألذان ٍذكرهما ٍالأبحتري ٍ- ٍهم: ٍبنو ٍعبيد ٍابن ٍالأحارث ٍبن ٍبكر ٍبن
حبيب ٍبن ٍعمرو ٍبن ٍغانم ٍبن ٍتغلب، ٍوحبيب ٍبن ٍالأهجرس ٍابن ٍتيم ٍبن ٍسإعد ٍبن ٍُجَشم ٍبن
بكر ٍبن ٍحبيب ٍبن ٍعمرو ٍبن ٍغانم ٍبن ٍتغلب، ٍوفيهم ٍحبيب ٍبن ٍحرقة ٍبن ٍتغلب ٍبن ٍبكر ٍبن

: حبيب ٍبن ٍعمرو ٍبن ٍغانم ٍبن ٍتغلب، ٍفل ٍأدآري ٍأيهما ٍأرادآ! ٍوقال ٍ الأطويل:  الأبحتري
َوالأي َأسِإيُت أْن ربيعَة لْخ
َفـَْت َع

َها ُف َوْت منها، َمصَُاي ْق وأ
ُبوعها ر

ِهَي ُكْر َنْت أْن ِب ًء با َهـَا َخل ِدآياُر
ًا َوْحش ِنيها، و َغا ّتى َم وَش
َهـَا ُع جمي

َعة من افترقوا إذا َوق
ُهـَُم ْتـَ َع َطّل ما ُلْخَرىَّ ِدآماءَجَم ُعـَهـَا ُي َنِجي

ُذّم ُة َت ِشيمَة الأُرودآ الأفتا
َهـَا ِلـَ ْعـَ َب

ِر دآون باَت إذا ْأ َو الأث ْه َو
ُعها  َضِجي

ّيُة ْعٍب َحم ْعيا كلبيةوِعـَّزة جاهـَلـَي َش ُعهـَا الأرجاَل أ ُخُضو
ًء وفرسإان َتجيُش هيجا
ِدآهاصدوْرهم َفا َق حتى بأَح دآروعهـَا َتِضي

ّتُل َق ٍر من ُلأ ْت َعّز ِو ٍد عليهانفـَوسِإـَهـَا أ ُدآ ما بأي ُعـَهـَا تكا ِطـَي ُت
َبْت إذا َتَر ًا اْح ففاَضت يوم

ُؤها دآما
ّكَرِت َبى تذ ُقْر ففاضْت الأ
َها ُع دآمو

َطع َأْرماٍح شواِجُر بـَينـَهـَا تق
ٍم شواجَر َملوم َأْرحا

َقطوعـَهـَا
ِه أميَن فكنَت ّل ْولأى الأ َم

ِتـَهـَا حيا
ْتٌح ومولَك ذاك يوم َف
شِفيعهـَا

: وقال ٍأبو ٍتمام ٍ الأبسيط:  الأطائي
ً ُلـَبـَّن ل مالأٍك َبني َمهل ِقم حّيتج ِة ُدآؤلأوَل الرا ابن
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ِمإلأـَى َقـَ الأـَر
ُكْم لأم ُلأ ْأ ًا َمالأٌك َي ْفح َص

ًة ومـَغـَفـََر
ْين ينفُخ كان لأو في الأحّي َق

ِم َفَحـَ
ٍه َأْخَرْجتموه ُكْر مـَن ِب
ِه ِتـَ ّي سَإـَِجـَ

َتَضى قد والأنار ْن ِر من ُت ناِض
الأسلم

ُه ِر على أوطأتمو الأعقوِق، َجْم
ولأـَو

من يخرج لأم الأليُث ُيْخَرج لأم
ِم َلَج  ا

ُة لأول َبـَى مناشد ُقْر الأ
َدآَركـَم لأـَغـَا

َد ِئ ْيِن َحصُا َف َه الأسيِف الأمر
ِم َلـَ َق والأ

ْغَي تجعلوا ل َب ًا الأ ْهر إنُه َظ
َجـََمـٌَل

َعى الأقطيعة ِمَن َي َيْر وادآ
ِم َقـَ ّنـَ الأ

: وقال ٍ الأكامل:  ًا أيض
ً ٍم؛ بن عمرو بني مهل ْن ُغا

َدُفإنكـَم ِة َه ّن َقنا السِإ ّطـَُم والأ تتـََحـَ

ِة ُمبَشّر أوبالأـَِحـََجـَى مَردآىَّ إل منكّم ما ّي َدآُم بـَالحـَوذ َؤ مـَ
بن مالأك بن كلثوم بن عمرو

عت
ٍد بن اب ل سَإهمكم سإع

ُيسـَهـَم
ِلقت ِلقـَت لأدن من ربيعَة خ ُخ

ًا َيد
ٍر بن ُجَشم كفها بك

ْعـَصَُـَم والأِم
مثل تغلّب فتغلب تغزو

فتغـَنـَم الأبلدآ في غانم وتسيحاسإمهـَا

ًا وسإتذكرون َع غاد صنائ
مـَالأـٍَك

ُتدوفع أو َخطٌب َجّل إن
َمغـََرم

َا رأيت لأي ما َلأة َثَراكم َبـَسـَا ِبـَ
َىَّ لأي ما ُكم َأَر َدآ َوا أط

ّدُم؟ تتـَهـَ
ِه ما ِذ َبى ه ُقر ل الأتي الأ

تصُطفى
ل الأتي الأّرِحُم هذه ما

ترَحـََم؟
ُد لألـَقـَرابة الأقرابة َحَس

َيتقـَرحٌة َها أع ِئد أقـَدم وجـَرح َعوا

ْلكم تـَكـَن لأم قريٌش ت
ُفوآبـَاؤهـَا َها ول َته تـَتـَقـَسـََم أْحلَم

ِعَث إذا حتى ِبّي ب َن ٌد الأ مـَحـَمـَ
َدْت فيهم َناؤهُم َغا َشْح

تتـَضـَرُم
ُهُم، َعَزبْت ُلأ ِمْن وما عقو

ٍر ْعَشـَ م
ّ ُهم إل وأْحـََزم ألأـَب مـَنـَه و

َوْحي أقام لأما بين الأ
ظهـَورهـَم

ّله رسإوَل ورأوا َد الأ أْحَم
منهـَم

تكوُن لأو الأحزامة ومن
َحـََزامة

ّ ّدُم ِبـَه َمـَْن تؤّخَر أل َقـَ تـَتـَ

ْوق هو: ٍابن ومالأك َفَر بن عتاب بن مالأك بن َط عبد ابن شريح بن مَرة بن ُز

41



 السإلمية مشكاة مكتبة                            اللأباب وثمار الدآاب زهر

ّله بكر بن ُجَشَم بن زهير بن سإعد بن عتاب بن مالأك بن كلثوم بن عمرو بن الأ
ِبل يقول وفيه تغلب، بن غانم بن عمرو بن حبيب بن وائل بن ْع ُه: ِدآ يهجو

 ٍ ٍالأبسيط: ٍ

ٍ 
ُهم الأناس َيغـَدو كل

ِه ِتـَ لأـَحـَاجـَ
منها َفَرٍح ذي بين من

ِم ومهمـَو
ً َظّل ومالأٌك مشغول

ِه ِتـَ بنـَسـَبـَ
ًء منها َيُرّم غاـَيَر بنـَا

ِم مـَْرُمـَو
ًا يبني ًا بيوت أنـَيس ل خراب
بـَهـَا

ابن عمرو إلأى طوق بين ما
 كلثوم

َغَرضِ، ٍلأكني ٍأجري ٍمنه والأتكثير ٍمن ٍالأمعنى ٍالأمعترضِ، ٍيزيح ٍعن ٍثغرة ٍالأ
ِريد.ً ُأ َد ٍالفادآة، ٍثم ٍأعودآ ٍحيُث ٍ ُد ٍقصُ إلأى ٍحلبة ٍالجادآة، ٍوأقصُ

ّله ٍبن ٍسإالأم ٍ- ٍفي ٍباب ٍالأهيبة، ٍفي وقال ٍابن ٍالأخياطْ ٍالأمكي ٍ- ٍواسإمه ٍعبد ٍالأ
مالأك ٍبن ٍأنس ٍالأفقيه، ٍرحمة ٍالأله ٍعليه؛ ٍوقيل: ٍإن ٍهذا ٍمن ٍقول ٍابن

الأمبارك: ٍالأكامل: ٍ
َبى َواَب َيأ ُع فما الأج َبًة يَراَج ْي ِكـَُس والأسائلونَهـَ َوا َقـَاِن َن الذ
َدآُب سإلطاِن وِعّز الأوقار، أ

الأتقى
ِهيُب فهو َذا ولأيس الأَم

ْلطـَاِن سإ
الأبسيط: وقول ٍالأفرزدآق ٍ

ُدآ  راحته عرفان يمسكه يكا
َذبه ٍجماعٌة ٍمن ٍالأشعراء؛ ٍقال ٍأشجع ٍبن ٍعمرو ٍالأسلمي ٍلأجعفر ٍ َتجا الأبرمكي: قد ٍ

ًا أنَت َحبذا ُدآ قـَادآمـَ ِرْك أرُحـَِل بـَين فتختاُل َمالأـَشـَا تـَر عـَي
ًا إن لأو إلأيها تسري أرض

َطـَا اسْإ
قبل من إلأيك لأسارت عت

ِرك ْي  سَإ
: وإلأيه ٍأشار ٍأبو ٍتمام ٍالأطائي ٍفي ٍ الأخفيف:  قولأه

َيادآ سَإْمَحة دآيَمة ِق الأمكروب الأثَرىَّ بها ُمْستغيٌثسإـَكـَوُب الأ
َعْت لأو ِم بقعٌة سَإ الأجديُب الأمكان نحوها َلأَسعىُنعَمى لعظا

ّديمة، ٍومدح ٍمحمد ٍبن ٍعبد ٍالأملك ٍ الأزيات: وفي ٍهذه ٍالأقصُيدة ٍفي ٍوصف ٍالأ
ُبها لأذ ُعتـَس فلو وطاَب ُشؤبو َها قامْت طي ْت َق َن الأقلوُب فعا

َو ْه ٌء َف ٌء يجري ما ِه ومـَا ِلـَي َعَزاٍلَي َتصُُوُب وأخرىَّ تنشا و
ّيها ً َحَي الأغيُث أ َد كبمغـَدا أهل ُؤوب وحين الأّسَرىَّ وعن  ت

ٍر لبي َف ْع ِكـَي خلئق َج الأنجيُب الأنجيَب يشبه قد هّنتحـَ
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َلي ٍشعَرك ٍمن ٍجواهر وأنشدها ٍأبا ٍجعفر ٍبن ٍالأزيات، ٍفقال: ٍيا ٍأبا ٍتمام؛ ٍوالأله ٍإنك ٍلأتح
َدَخُر ُي ًا ٍعلى ٍبهّي ٍالأجواهر ٍفي ٍأجيادآ ٍالأكواعب؛ ٍوما ٍ لأفظك ٍوبدائع ٍمعانيك، ٍما ٍيزيد ٍُحْسن
ِرَك ٍفي ٍالأموازنة.ً ٍوكان ٍبحضرته ٍرجل َيقصُُُر ٍعن ٍِشع ٌء ٍمن ٍجزيل ٍالأمكافأة ٍإل ٍ لأَك ٍشي

َكْمَت ٍعليه ٍبهذا؟ ْيَن ٍَح ًا! ٍفقيل ٍلأه: ٍِمْن ٍأ من ٍالأفلسإفة، ٍفقال: ٍهذا ٍالأفتى ٍيموُت ٍشاب
ّدة ٍوالأذكاء ٍوالأفطنة ٍمع ٍلأطافة ٍالأحّس ٍما ٍعلمُت ٍبه ٍأن ٍالأنفَس فقال: ٍرأيت ٍفيه ٍمن ٍالأِح
َده؛ ٍقال ٍالأصُولأي: ٍمات ٍوقد ٍنيف ٍعلى ُد ٍغام الأروحانية ٍكل ٍعمره ٍكما ٍيأكُل ٍالأسيُف ٍالأمهن

الأثلثين.ً
ُدآلأف ٍالأعجلي ٍالأقاسإم ٍبن ٍمحمد ٍبن ٍ : وقال ٍفي ٍأبي ٍ الأطويل:  عيسى

ُدآ ُه تكا َيا َهـَا ُيَجن عطا ُنـَ ُنـَو َها َلأْم إذاُجـَ ْذ َعو ِة ُي ِلأـَِب بنعـَم َطـَا

ُدآ ِه تكا َهّش َمغاني َهـَا َت ِعـََراصـَ
كل إلأى َشوٍق من فتركب
ِكِب  را

: وقال ٍ الأكامل:  َتري ُبْح الأ
ًا أّن لأو ّلَف ُمشتاق َك َق َت َبُر إلأيَك َلأَمَشى ُوسْإعه فيمـَا فو الأمن

: وقال ٍأبو ٍالأطيب ٍالأمتنبي ٍلأبدر ٍبن ٍ الأكامل:  عمار
َبْت ِر ُبنا َط ِك ْلنا َمَرا ٌء لأولأنهـَا َفِخ َيا َها َح َق َقصَُت عا َنا َر  ِب

َها الأتي الأّشَجُر تعقُل لأو َت ّدْتقابل ْغاصُنا إلأيَك ُمَحيية َم ال
انقطع ما إلأى رجع

ّله ٍحين ّله ٍعنه: ٍهل ٍرأيت ٍالأ قال ٍأعرابي ٍلبي ٍجعفر ٍمحمد ٍبن ٍعلي ٍبن ٍالأحسين، ٍرضي ٍالأ
َته؟ ٍقال: ٍلأم ٍتره ٍالبصُاُر َأره، ٍقال: ٍفكيف ٍرأي ْعبد ٍَمْن ٍلأم ٍ َل ُكْن ٍ َأ َلأْم ٍ َتُه؟ ٍفقال: ٍ ْد َب َع

ّبه ٍبالأناس، ُيَش ُيدَرك ٍبالأحواَس، ٍول ٍ ْتُه ٍالأقلوُب ٍبحقائق ٍاليمان، ٍل ٍ َأ ِعيان، ٍوَر بمشاهدة ٍالأ
ّلُه ٍالأذي ٍل ٍإلأه ٍإل ٍّهو.ً ّيات، ٍذلأك ٍالأ معروف ٍباليات، ٍمنعوٌت ٍبالأعلماِت، ٍل ٍيجوُز ٍفي ٍالأقض

ّله ٍأعلم ٍحيُث ٍيجعُل ٍرسإالأته.ً فقال ٍالعرابي: ٍالأ
قال ٍالأجاحظ: ٍقال ٍمحمد ٍبن ٍعلي: ٍصلح ٍشأِن ٍالأدنيا ٍبحذافيرها ٍفي ٍكلمتين؛ ٍلّن ٍصلَح

َغافل.ً َت َيال؛ ٍثلثاه ٍفطنة، ٍوثلثه ٍ ْك شأن ٍجميع ٍالأناس ٍفي ٍالأتعايش ٍوالأتعاشر ٍوهو ٍِملء ٍِم
ًا ٍمن ٍالأصُلح؛ ٍلّن ٍالنسان ّظ ًا ٍمن ٍالأخير، ٍول ٍح ْطنة ٍنصُيب ِف قال ٍالأحافظ: ٍلأم ٍيجعل ٍلأغير ٍالأ

ًء ٍإل ٍّوقد ٍعرفه ٍوفطن ٍلأه، ٍقال ٍ : ل ٍيتغافُل ٍعن ٍشي الأكامل:  الأطائي
ٍد الأغبُي لأيس ّي ِه في بس ْوِم َد لأكّنَق ّي ِه سإ ْوِم َغابي َق َت الأُم

ّله ٍبن ٍسإليمان: ٍالأطويل: ٍ وقال ٍابن ٍالأرومي ٍلبي ٍمحمد ٍبن ٍوهب ٍبن ٍعبيد ٍالأ
ذوي عيوُن نامت إذا تظّل

الأعمى
ّددآوا وإن ًا ح إلأيك ُزرق

َظا َواِح َج
َغاضى َناَن، لأهم َت بل َوسْإ

متواسِإنا،
ُهْم ُظ ِق بل يقظان وتو
متياقـَظـَا

ًا، ًا، ٍناسإك ًا، ٍشجاع ّين َدآ ّله ٍعنه، ٍ وأبو ٍجعفر ٍهذا ٍهو ٍالأباقر، ٍوكان ٍأخوه ٍزيد ٍبن ٍعلي، ٍرضي ٍالأ
ًة.ً ًة، ٍوأجملهم ٍَشاَر َأْحَسِن ٍبني ٍهاشم ٍعبار من ٍ

ْع ٍأهَل ٍالأكوفة ٍمن ٍحضور ٍزيد ٍبن َن ُتب ٍإلأى ٍصاحب ٍالأعراق ٍأن ٍام وكانت ٍملوك ٍبني ٍأمية ٍتك
ّنة، ٍوأبلغ ٍمن ٍالأسحر َبا ٍالسِإ ّد ٍمن ٍَش ِة ٍالأسيف ٍوأَح َب ُظ ْقطع ٍمن ٍ ًا ٍأ علي؛ ٍفإّن ٍلأه ٍلأسان

َدة.ً ْق ُع ْفٍث ٍفي ٍ َن َنة، ٍومن ٍكل ٍ والأكها
ّله ٍالأمساكنة، ٍما ٍأفسدها ّبح ٍالأ وقيل ٍلأزيد ٍبن ٍعلي: ٍالأصُمُت ٍخيٌر ٍأم ٍالأكلم؟ ٍفقال: ٍق

َبس َي ِعّي ٍمن ٍالأنار ٍفي ٍ ْلأ ِم ٍا ْد َه ُع ٍفي ٍ ْلُمماراة ٍأسإر ّله ٍلأ ْلأَحصَُر ٍوالأ ِعّي ٍوا لألبيان، ٍوأجلبها ٍلأل
ْلأحدور.ً َفج، ٍومن ٍالأسيل ٍإلأى ٍا َعْر الأ

ُلُح ٍلأها؛ ٍلنك ٍابُن وقال ٍلأه ٍهشام ٍبن ٍعبد ٍالأملك: ٍبلغني ٍأنك ٍتروُم ٍالأخلفة ٍوأنت ٍل ٍتصُ
أَمة؟ ٍقال ٍزيد: ٍفقد ٍكان ٍإسإماعيل ٍبن ٍإبراهيم ٍعليهما ٍالأسلم ٍابَن ٍأمة، ٍوإسإحاق ٍابَن

ّله ٍل ًا ٍوالأ ُقْم! ٍفقال: ٍإذ ّله ٍمن ٍُصلب ٍإسإماعيل ٍخيَر ٍولأد ٍآدآم! ٍفقال ٍلأه: ٍ ُحَرة؛ ٍفأخرج ٍالأ
َة ٍقط ٍإل ٍّذَل، ٍفقال ٍلأه ْكره! ٍفلّما ٍخرج ٍمن ٍالأدار ٍقال: ٍما ٍأحّب ٍأَحد ٍالأحيا َت تراني ٍإل ٍّحيُث ٍ

ًا ٍما ٍ ٌد، ٍوكان ٍزيد ٍكثير : سإالأم ٍمولأى ٍهشام: ٍل ٍيسمعّن ٍهذا ٍالأكلم ٍمنك ٍأَح الأسريع:  ينشد
ِه وأْزَرىَّ الأخـَوُف شّردآه ُه من كذاكِبـَ ْكَر ْلأِجـَلدَآ حّر َي ا
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ّفين منخرق ُبهالأوَجى يشكو الأخ ُك ٍو أطراُف َتن ْدآ َمـَْر َدا ِحـَ

ْتٌم والأموُتَراَحة لأـَه الأموت في كان قد رقاب في َح
ْدآ  الأعبا

ِويت ٍلخيه وقد ٍُرِويت ٍهذه ٍالبيات ٍلأمحمد ٍبن ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍالأحسن ٍبن ٍالأحسين، ٍوقد ٍُر
موسإى.ً

ّنا ٍعند ٍمحمد ّدثني ٍرجل ٍمن ٍبني ٍهاشم ٍقال: ٍك قال ٍعبد ٍالأرحمن ٍبن ٍيحيى ٍبن ٍسإعيد: ٍح
بن ٍعلي ٍبن ٍالأحسين، ٍوأخوه ٍزيد ٍجالأس، ٍفدخل ٍرجل ٍمن ٍأهل ٍالأكوفة ٍفقال ٍلأه ٍمحمد ٍبن

َتروي ٍطرائَف ٍمن ٍنوادآر ٍالأشعر، ٍفكيف ٍقال ٍالنصُاري ٍلخيه؟ ٍ فأنشده:علّي: ٍإنك ٍلأ
الأمتقارب: 

ُه ِبَضعيٍف ول ِبواٍنمالأـٍَك أبو إْن ما َلأعْمرك َوا ُق
َد ول َعادآيَنـَازغ َلأـَُه بـَألأـَ ُه ما إذا أخاه ُي َهـَا َن

ّنه ٍة غاـَيُر ولأك ُه حلو الأطبائع كريمِمـَخـَلف َثـَا َن
َتُه وإن ْد ْدَت سُإ َواعًة سُإ ْلَت ومهماِمط َك ُه إلأيه و َفا َك

ّله ُذك ٍالأ ُأِعي ُتك ٍيا ٍأخي، ٍو َف ِتِف ٍزيد، ٍفقال: ٍهذه ٍِص َك فوضع ٍمحمد ٍيده ٍعلى ٍ
أن ٍتكون ٍقتيل ٍأهل ٍالأعراق! ٍوكانت ٍبين ٍجعفر ٍبن ٍالأحسن ٍبن ٍالأحسين ٍبن

َنازعا ٍانثاَل َت َذا ٍ ّية، ٍفكانا ٍإ علي ٍوبين ٍزيد، ٍرضوان ٍالأله ٍعليهم، ٍمنازعة ٍفي ٍوص
َتهما؛ ٍفكان ٍالأرجُل ٍيحفظ ٍعلى ٍصاحبه َوَر ُعوا ٍمحا الأناُس ٍعليهما ٍلأيسم

ّلفظة ٍمن ٍكلم ٍجعفر، ٍويحفُظ ٍالخُر ٍالألفظَة ٍمن ٍكلم ٍزيد.ً ٍفإذا ٍانفصُل الأ
وتفَرق ٍالأناس ٍعنهما ٍقال ٍهذا ٍلأصُاحبه: ٍقال ٍفي ٍموضع ٍكذا ٍوكذا، ٍوقال

ّلم ّلُمونه ٍكما ٍيتع الخر: ٍقال ٍفي ٍموضع ٍكذا ٍوكذا؛ ٍفيكتبون ٍما ٍقال، ٍثم ٍيتع
َفرضِ، ٍوالأنادآُر ٍمن ٍالأشعر، ٍوالأسائُر ٍمن ٍالأمثل! ٍوكانا ٍأعجوبَة الأواجب ٍمن ٍالأ

َثة ٍعصُرهما.ً ُدو ُأح ِهما ٍو ِر ْه َدآ
ّبة َناسإة ٍوبعَث ٍبَرأسإه ٍمع ٍَش ُك ّثته ٍبالأ ُعمر ٍوصلب ٍُج ًا ٍيوسإُف ٍبُن ٍ ْقتل ٍزيد ولأما ٍ

ّلف ٍآل ٍأبي ٍطالأب ٍالأبراءة ٍمن ٍزيد، ٍوقام ٍخطباؤهم ٍبذلأك؛ بن ٍعقال، ٍوك
ُد ٍالأله ٍبن ٍالأحسن ٍبن ٍالأحسين ٍبن ٍعلي، ٍرحمة ٍالأله فكان ٍأوَل ٍَمْن ٍقام ٍعب

ُد ٍالأله ٍبن ٍمعاوية ٍبن ٍعبد ٍالأله ٍبن َلس، ٍوقام ٍعب ْوَجز ٍفي ٍكلمه ٍثم ٍَج عليه، ٍفأ
ًا ٍ- ٍفانصُرف ًا ٍناسإب ًا ٍلأِسن ًا ٍخطيب ْطنب ٍ- ٍوكان ٍشاعر جعفر ٍبن ٍأبي ٍطالأب ٍفأ

َطِب ٍالأناس، ٍفقيل ٍلأعبد ٍالأله ٍبن َأْخ الأناُس ٍوهم ٍيقولأون: ٍابن ٍالأطيار ٍِمْن ٍ
الأحسن ٍفي ٍذلأك، ٍفقال: ٍلأو ٍشئت ٍأن ٍأقوَل ٍلأقلت، ٍولأكن ٍلأم ٍيكن ٍمقاَم

سإرور، ٍوإنما ٍكان ٍمقاُم ٍُمصُيبة.ً
ْين ٍعلى ٍأبي ٍجعفر ٍالأمنصُور، ٍ ّله ٍهذا ٍهو: ٍأبو ٍمحمد ٍوإبراهيم ٍالأخارَج ُد ٍالأ وعب

ّدآ ٍحّق ٍالأله ٍفي ٍتأدآيبك، َنّي! ٍإني ٍمؤ ُب ْي ٍ ِه ٍمحمد ٍأو ٍإبراهيم: ٍأ وهو ٍالأقائُل ٍلبن
َذىَّ َب ُفِض ٍالأ ُكَف ٍالذىَّ، ٍوار ّله ٍفي ٍالسإتماع ٍمني؛ ٍأي ٍبنّي! ٍ ّق ٍالأ َدآ ٍإلأَي ٍح فأ
ُعوك ٍفيها ٍنفُسك ْد َت ْكر ٍفِي ٍالأمواطن ٍالأتي ٍ ِعْن ٍعلى ٍالأكلم ٍبطول ٍالأف َت واسْإ
ْنفُع ٍفيها ٍالأصُّواُب، َي ُأ، ٍول ٍ ْلأَخط َيُضّر ٍفيها ٍا إلأى ٍالأكلم، ٍفإن ٍلألقول ٍسإاعات ٍ

ِقل ٍإذا ٍكان َذر ٍمشورة ٍالأعا َتْح ًا، ٍكما ٍ َناِصح ِهِل، ٍوإن ٍكان ٍ َة ٍالأجا َذْر ٍمشور واح
َته ْد ِدآيَك ٍبَمُشورته؛ ٍواعلْم ٍيا ٍبني ٍأّن ٍرأيك ٍإذا ٍاحتْجَت ٍإلأيه ٍوج ُيْر ًا؛ ٍلنه ٍ َغااّش
َهواك؛ ٍول ّد ٍبرأيك؛ ٍفإنه ٍحينئذ ٍ ْقظان، ٍفإياك ٍأن ٍتستب َي ًا، ٍووجدَت ٍهواك ٍ نائم

َتْجني َته ٍل ٍ ِدآيك، ٍوأن ٍنتيج ُتْر َبته ٍل ٍ ْنَت ٍعلى ٍيقين ٍأّن ٍعاق َأ ْعل ًٍإل ٍَو ِف َفعْل ٍ ت
عليك.ً

ٍم، ٍأو ٍُمعادآاة ٍلأئيم.ً ْكر ٍحلي َدم ٍَم وهو ٍالأقائل: ٍإياك ٍوُمعادآاة ٍالأرجال ٍفإنك ٍلأن ٍتع
ّلَه ٍتعالأى ٍجعل ٍلأمن ّله ٍتعالأى، ٍفإن ٍالأ ُأوصيك ٍبتقوىَّ ٍالأ وكتب ٍإلأى ٍصديق ٍلأه: ٍ
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ْكَره، ٍوالأرزق ٍمن ٍحيث ٍل ٍيحتسب.ً َي ّتقاه ٍالأمخرج ٍمن ٍحيث ٍ ا
ّله ٍهو ٍالأقائل: ٍالأكامل: ٍ ُد ٍالأ وعب

ُنٌس ٍة َهَمْمَن ما حرائُر أ ّكة كظباءبريب ُهّن م ُد ْي حراُم َص
ْبَن الأحديث ِلأيِن من ُيْحَس

دآوانيا
ّدهن ْلأَخنا عن ويصُ السإلُم ا

قال: ٍوهذا ٍكما ٍروي ٍأن ٍعبد ٍالأملك ٍبن ٍمروان ٍاسإتقبل ٍعمر ٍبن ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍأبي ٍربيعة
ْيَحك! ٍأَما ٍلأَك َو ْوبة، ٍ َت ُدها ٍ َع ْب َوة، ٍوأ ْب ُلأها ٍَص ّنَك ٍأطو ِلَمْت ٍقريٌش ٍأ َع الأمخزومي، ٍفقال ٍلأه: ٍقد ٍ

ْكِفيك ٍمن ٍنساء ٍبني ٍعبد ٍمناف؟ ٍألأست ٍ َي : في ٍنساء ٍقريش ٍما ٍ الأطويل:  الأقائل
من بالأُمَحصُِّب إلأيها نظرُت
ًنـَى ِمـَ

الأتحـَُرُج، لأول نظر، ولأي
عـَارُم

ْبح مصُابـَيُح أم فقلُت: ٍأُص
راهـٍَب

َدْت أم الأّسجِف خلف لأك َب
ْنَت  حالأم؟ أ

ُة َوىَّ بعيد ْه ُقْرطِْ، َم إَما الأ
ْوفـَِل َنـَ لأـَ

شمٍس، عبد وإما أبوها،
وهـَاشـَم

َد ٍ ْع َب هذا: فقال: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍفإّن ٍ
ْبَن ما إذا حتى الأهوىَّ طل
َنُه وجد

َدرَن ُهن َص الأمسلمات و
 الأكرائم

ُد ٍالأملك، ٍوقضى ٍحوائجه ٍووصله.ً فاسإتحيا ٍمنه ٍعب
: وقال ٍآخر ٍفي ٍهذا ٍ الأطويل:  الأمعنى

ْلًن َعط ّ َت محـَاسإـَِن ِمْن إل
ٍه ْوُجـَ أ

الأصُفات في َحواٍل فهّن
ِطُل َوا َع

َواٍس ٍر َك َوا صامتات َع
ٌق َواذل بـَاِخـَلَت الأكلم بعّفنـَواطـَ َبـَ

ًا َبَرْزَن ْبَن عفاف واحتَج
ًا ُتـَر تـَسـَ

َق وِشيَب منهّن الأقوِل بح
ِطـَُل َبا

الأجهل وذو مرتادآ الأحلم فذو
ٌع طام

ٌد الأفْحَشاء عن وهّن ِحي
نـَواكـَُل

ًا ٍمن ٍهذا ٍ َفْرِخ ٍفيما ٍيتطرف ٍطرف َديل ٍبن ٍالأ ُع : وقال ٍالأ الأكامل:  الأمعنى
َيش زماَن لأبسَن حتىأطللأـَه في بهن الأنعيُم لأعَب غاافِل ع

ْلَن فإذاترىَّ ما أْحَسَن زينتهّن يأخذن ِط ُهَن َع ْيُر ف ِطل غا َوا  َع
ِنـَي خدودآهّن َخبأَن وإذا َن ْي َقَأَر َد ْبل وأخذن الأَمها َح الأقاتل َن

َتتـَرن ل يرميننا مقاتلي أين وعلمن الأصُبا إلِبـَجـَنة يس
الأباطـَل ذيل باطلهن ويجرلهلهـَا الأشباب أردآية يلبسن

َه، ٍفقال ٍفيما ٍأنشده ٍ َيكَر ّله ٍبن ٍالأحسن ٍَرجل ٍبما ٍ : وتعرضِ ٍلأعبد ٍالأ الأطويل:  ثعلب
ّنت َظ َفاهة من سَإفاها أ سَإ
رأيهـَا

َهَجتني لأما أهُجوها أَن
ِرُب  ُمَحا

بـَعـَشـَيرتـَي إنني وأبيها فل
الأمقام ذاك عن ونفسَي
لأراغاب

ْعَرُف ٍبابن ٍالأبعير، ُي وأنشد ٍهذين ٍالأبيتين ٍأبو ٍالأعباس ٍالأمبردآ ٍلأرجل ٍلأم ٍيسّمه ٍفي ٍرجل ٍ
وقبلهما: 

َبعير أبناء يقولأون ومـَا الأ
ُهـَم َلأـَ

َناّم َوة في ول سَإ الأمجد ذر
ِرب  َغاا
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ًء ٍقد ُظر ٍإلأى ٍبنا َين َيَر ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍالأحسن ٍأبا ٍالأعباس ٍالأسفاح ٍبظهر ٍمدينة ٍالنبار ٍوهو ٍ وسإا
ُد ٍ : بناه ٍأبو ٍالأعباس ٍويدور ٍبه، ٍفأنشد ٍعب الأوافر:  ّله الأ

ًا َتَر ألأم ْوَشن ّنـَى لأما َج ُعه بناءتب ْف َلـَْه لأبني َن َقـَي ُب
َعّمر أْن يؤّمُل ُدث الأله وأمُرُنوٍح ُعْمَر ُي َله كّل َيْح ْي َلأ

َنا ٍ ِلْم َع ًا، ٍوقال: ٍلأو ٍ ًا؛ ٍفتبسم ٍمغَضب ّظم ّقه ٍمع ًا، ٍولأح ِرم ْك وكان ٍأبو ٍالأعباس ٍلأه ٍُم
ِدآُر ٍالأخواطر، ٍوأغافال ٍالأمسانح؛ ّله: ٍبوا ُد ٍالأ ّق ٍالأُمَسايرة! ٍفقال ٍعب لشترطنا ٍح

َقال، ّية، ٍول ٍعاَرَضني ٍفيها ٍفكرة ٍوأنَت ٍأجّل ٍَمْن ٍأ ِو ُتها ٍعن ٍَر ّله ٍما ٍقل والأ
ْذ ٍفي ٍغاير ٍهذا.ً َلأى ٍَمْن ٍَصفح، ٍقال: ٍصدقت؛ ٍُخ ْو وأ

ّله ٍفي ٍالأسجن ٍ- ٍبعث ٍبرأسإه ُد ٍالأ ًا ٍ- ٍوكان ٍعب َنه ٍمحمد ولأما ٍقتل ٍالأمنصُوُر ٍاب
ِبه؛ ٍفُوضع ٍبين ٍيديه، ٍفقال: ٍرحمك ٍالأله ٍأبا ٍالأقاسإم، ٍفقد إلأيه ٍمع ٍالأربيع ٍحاِج
ُلوَن ٍَما َيصُِ ِذين ٍ َلأ َوا َق، ٍ َثا ُقُضوَن ٍالأِمي ْن َي َول ٍَ ِه ٍ ّل ِد ٍالأ ْه َع ِب ُفوَن ٍ ُيو َلأذين ٍ كنَت ٍمن ٍ"ا

ّثل: ْلأِحَساِب"! ٍثم ٍتم َء ٍا ُفوًن ٍسُإو َيَخا َو ُهْم ٍ ّب ْوَن ٍَر َيْخَش ُيوصَل، ٍو ِه ٍأْن ٍ ِب َلُه ٍ أَمر ٍالأ
الأطويل: ٍ

الأذّل من َيْحِميه كان فتى
ُفه ْي سَإ

ِر سإوءاِت ويكفيه المو
 اجتنابها

ْؤسإنا ٍمدة، ٍومن ٍنعيمك ُب ثم ٍالأتفَت ٍإلأى ٍالأربيع ٍفقال ٍلأه: ٍقل ٍلأصُاحبِك ٍقد ٍمَضى ٍمن ٍ
ًا ٍمنه ٍحين َثر ٍانكسار ُد ٍلأله ٍتعالأى! ٍقال ٍالأربيع: ٍفما ٍرأيت ٍالأمنصُور ٍقّط ٍأك مثلها؛ ٍوالأموع

ُته ٍالأرسإالأة.ً أبلغ
ُعمارة ٍبن ٍعقيل ٍبن ٍبلل ٍبن ٍجرير، ٍ فقال:أخذ ٍالأعباس ٍبن ٍالحنف ٍهذا ٍالأمعنى، ٍوقيل: ٍ

الأطويل: 
ِظي فإن ْلَح وحـَالأـَك حالأي َت

ًة مـَّر
الأنفس هوىَّ عن عين بنظرة
 ُتحَجب

ْؤِس ِمْن َمَر يوم كّل َتِجد ب
عيشتـَي

نعـَيمـَِك من بيوم يمُر
ُيحـََسـَُب

َد ٍبن ٍعيد ٍالأله ٍاعترضته ٍامرأة ٍمعها ٍصبيان، ٍفقالأت: ٍيا ٍأميَر ولأما ٍقتل ٍالأمنصُوُر ٍمحم
ُفك، َعهَما ٍخو ُهما ٍسإيفك، ٍوأضَر َتَم َناه، ٍأي ّله، ٍوهذان ٍاب ُة ٍمحمد ٍبن ٍعبد ٍالأ الأمؤمنين، ٍأنا ٍامرأ

ْفك ِط َتع ُدك؛ ٍولأ ْف ِر ْو ٍينأىَّ ٍعنهما ٍ ّدك، ٍأ ّعرلأهما ٍخ َلَه، ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍأن ٍتصَُ فناشدتك ٍالأ
ْدآ ٍعليهما ٍضياع ُدآ َاْر َواِصر ٍالأّرِحم، ٍفالأتفَت ٍإلأى ٍالأربيع، ٍفقال: ٍ َأ ِبُك ٍالأنسب، ٍو َوا عليهما ٍَش

ُء ٍبني ٍهاشم.ً أبيهما، ٍثم ٍقال: ٍكذا ٍوالأله ٍأحب ٍأن ٍتكوَن ٍنسا
َأْجمعوا ٍعلى ٍحرِب ٍالأمنصُور، ٍونصُر ٍمحمد؛ ٍفلما ٍظفر وكان ٍأهُل ٍالأمدينة ٍلأما ٍظهر ٍمحمد ٍ
َق الأمنصُور ٍأحضر ٍجعفر ٍبن ٍمحمد ٍبن ٍعلي ٍبن ٍالأحسين ٍالأصُادآق، ٍفقال ٍلأه: ٍقد ٍرأيَت ٍإطبا

َلهم.ً َنخ ّور ٍعيونهم، ٍويَجّمر ٍ َغ ُي َأبعَث ٍإلأيهم ٍمن ٍ أهِل ٍالأمدينة ٍعلى ٍَحْربي، ٍوقد ٍرأيُت ٍأن ٍ
ِلي ٍفصُبَر، ُت ِطَي ٍفشكر، ٍوإّن ٍأيوَب ٍاب ُأع فقال ٍلأه ٍجعفر: ٍيا ٍأميَر ٍالأمؤمنين، ٍإن ٍسإليماَن ٍ

َيعفوَن َنسل ٍالأذين ٍ ّله ٍمن ٍ ّيهم ٍشئت، ٍوقد ٍجعلك ٍالأ ِد ٍبأ َت ْق َفر؛ ٍفا َغ َدَر ٍف َق وإَن ٍيوسإف ٍ
َنا ٍالأعلم، ٍوإنما ٍقلُت ْلأِحلَم، ٍول ٍيعَرف ّلُمنا ٍا ُيع ًا ٍل ٍ َفحون، ٍفقال ٍأبو ٍجعفر: ٍإّن ٍأحد َيصُ و

ُعني ٍمن ٍالسإاءة ٍإلأيهم.ً َن َهَمْمت، ٍولأم ٍترني ٍفعلت، ٍوإنك ٍلأتعلُم ٍأن ٍقدرتي ٍعليهم ٍتم
ٍة ْع ٍبمصُيب َأفظ ًا ٍو َبْت ٍأجر ٍة ٍفي ٍمصُيبة ٍَجل ِظْم ٍبنعم ْع َأ وعزىَّ ٍجعفُر ٍبن ٍمحمد ٍرجلً، ٍفقال: ٍ

ًا.ً ُكفر ٍة ٍأكسبت ٍ في ٍنعم
: هذا ٍكقول ٍ الأبسيط:  الأطائي

ِعُم قد ْلوىَّ الأله ُين َب وإن بالأ
عظمْت

َتلي ْب َي ْعض الأله و ِم َب ْو َق الأ
ِم َعـَ ّن بالأ

ُيْربحني.ً ُأتاجر ٍالأله ٍبالأصُدقة ٍف ًا ٍف ُق ٍأحيان ِل ُلم وكان ٍجعفُر ٍبن ٍمحمد ٍيقوُل: ٍإني ٍ
ُقه ٍل ُل َلق ٍبالأخلق ٍالأجميل ٍولأه ٍُخلق ٍسإوء ٍأِصيل ٍفتخ ّله ٍعنه: ٍمن ٍتخ وقال ٍجعفر، ٍرضي ٍالأ

ْنَسِحق ٍوتظهر ْلي ٍالأذهب ٍعلى ٍالأنحاس ٍي َط ّول ٍآيل، ٍك َل َلأة ٍزائل، ٍوهو ٍإلأى ٍُخلقه ٍا محا
صفَرته ٍلألناس.ً

: هذا ٍكقول ٍ الأبسيط:  الأعرجي
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ّيها يا ّلـَي أ ِتـَه غاـَيَر الأمتحـَ القصُـَاُر خلئقه ومنشـَيمـَ
والأـََمـَلـَق

ُع الأمعروف خلقك إلأى ارج
ِه وأرضَِ ِب

َق إّن ِتـَي الأتخل ُدآونـَه يأ
ْلأـَخـَلـَق ا

ٍد من إلأّي أقرب هي بوسإيلة أحد إلأّي توسّإل يقول: ٍما وكان َقت ي مني سإب
ْتبعها إلأيه َتها ُأ ّبها لأتحسن أْخ َظها؛ َر َع لّن وِحف ُع الواخر َمن الوائل.ً لأساَن يقط

ّله: ٍإّن رحمه لأجعفر وقيل إلأيه صارت مذ يلبُس ل الأمنصُور جعفر أبا الأ
ْيَحه! ٍمع الأَجِشب.ً ٍفقال: ٍيا إل يأكل ول الأخشن، إل الأخلفة ّكن ما َو من لأه ُم

ِبَي الأسلطان، ْفعل الأخراج! ٍقالأوا: ٍإنما من إلأيه وُج ً ذلأك َي ًا ُبخل لألمال.ً وجمع
دآينه.ً ٍانتهى.ً من لأه ترك ما ُدآنياه من َحَرمه الأذي لأله فقال: ٍالأحمد

الأعفو من لأه أهٌل أنت بما إنك عنه: ٍالألهّم الأله رضي جعفر دآعاء قال: ٍومن
ْولأى ْهل أنا بما أ الأعقوبة.ً من لأه أ
ّله عبد وكان ًا، جعفر بن الأله، عبد بن معاوية بن الأ ًا، عالأم ًا وكان ناسِإب خطيب

ًا، ّوه َف ًا ُم ًا، وشاعر إخوانه: بعض إلأى وكتب ُمجيد
َأْمِرك ٍعن ٍعزيمة ٍالأّرأي ٍفيك، ٍوذلأك ٍأنك ُد، ٍفقد ٍعاَقني ٍالأشك ٍفي ٍ أما ٍبع

َعني ْطَم َأ ِريرة؛ ٍف َتني ٍجفاء ٍعن ٍغاير ٍَج ْب َق ْبَرة؛ ٍثم ٍأع ْطٍف ٍعن ٍغاير ٍِخ ُل ِب َتني ٍ َدأ ابت
ٌع ِئَك؛ ٍفل ٍأنا ٍفي ٍغاير ٍالأرجاء ٍمجم َفا ِني ٍآِخُرك ٍعن ٍو َأسَإ َأي ُلأك ٍفي ٍإخائك، ٍو ّو أ
ًا، ٍول ٍأنا ٍفي ٍغاد ٍوانتظاره ٍمنك ٍعلى ٍثقٍة؛ ٍفسبحان ٍمن ٍلأو ٍشاء ّطراح لأك ٍا

َنا ٍعلى ْع َتَم كشف ٍبإيضاح ٍالأشّك ٍفي ٍأمرك ٍعن ٍعزيمة ٍالأرأي ٍفيك؛ ٍفاج
ائتلف، ٍأو ٍافترقنا ٍعلى ٍاختلف، ٍوالأسلم.ً

وهو ٍالأقائل: ٍالأطويل: ٍ
ً رأيُت ًا كأن ُفَضيل شيئ

ًا ّفـَعـَ ُملـَ
َدا حتى الأتمحيُص فكشفه َبـَ

لأـَيا
لأَي تكن لأم ما أخي فأنت

حـَاجٌة
ل أْن أيقنُت َعَرَضت فإن

أخالأـَيا
َتـَه أخـَيه عـَن غانّي كلنا َنـَا إذا ونحنحـَيا ْت ُد ُم َيا أشـَ َغـَانـَ تـَ
َدآ فل َنَك بيني ما زا وبي

بـَعـَدمـَا
ُتَك َ الأحاجاِت في بلو إل

تـَمـَادآيا
ْيٍب كل عن الأرضا فعين َع
كلـَيلٌة

ُتبلي الأسخط عين أن كما
ِويا  الأمسا

: والأقائل ٍ الأكامل:  ًا أيض
َنا َنا وإْن لأْس ُب ًاَكُرَمـَْت أحَسا ِكُل الْحَساِب على يوم نت
ِني ْب َنْت كما ن ُلـَنـَا كا ِئ َوا ِنيأ ْب َفعُل َت َن ْثَل و َعلوا َما ِم  َف

وهذا ٍكقول ٍعامر ٍبن ٍالأطفيل، ٍقال ٍأبو ٍالأحسن ٍعلي ٍبن ٍسإليمان ٍالخفش: ٍأنشدني
: محمد ٍالأحسن ٍبن ٍالأحرون ٍلأعامر ٍبن ٍ الأطويل:  الأطفيل

َي: ٍما ابنُة تقول ِر َعْم لأك الأ
َد ْع مـَا َب

ًا أراَك كالأسليم َصحيح
ّذِب الأمـَعـَ

َهّمي فقلُت الأذي لأها: ٍ
ْعرفـَينـَُه َت

ِر من ْأ ّث َبيد َحيْي في الأ ُز
وأْرَحـَِب

ْغاُز إن ًا أ ْغاز ُزبيد ًا أ قومـَ
ًة َأِعـَّز

ُهْم ُب ّك خير الأحّي في مر
مركـَب

ْغاُز وإن ّيْي أ ْثعم َح ٌءَخ ِر وخيُر ِشفا ّوِب الأثأ َأ لأـَلـَمـَتـَ
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فـَدمـَاؤهـَم
ْدآَرَك فما َتاَر أ ْو َل ْثُل ا ِم

ّقـَق مـَحـَ
َدآ َأْجَر َعِسيب طاو ب كالأ

ّذب الأُمـََشـَ

َأسْإَمَر ّطـَّي و ٍر وأبـَيض َخ َبـَاتـَ
ْغاٍف كالأغدير ِدآلٍَص وَز

ّوَب َثـَ الأُم
ِد ابَن كنت وإن وإني سإي

عـَامـَر
والأصُّريح منها الأسّر وفي

ّذب  الأمه
ّودآتني فما عـَن عـَامـَر سإ

ٍة وراث
ّله أبى ول بـَأم أسإمـَو أن الأ
أب

حماهـَا، أحمي ولأكنني
ّتـَقـَي وأ

َذاها، رماها َمْن وأرمي أ
بمنكب

َواِضله، َف ّله ٍفي ٍنعمته، ٍوبارك ٍفي ٍ ّنئ ٍبعَض ٍالأهاشميين ٍبإملك: ٍزادآ ٍالأ ًا ٍيه ْقال ٍأيض و
َنبكم ٍما ّبون ٍمن ٍالأسرور ٍ- ٍأن ٍيج ِله؛ ٍونسأُل ٍالأله ٍ- ٍالأذي ٍقسم ٍلأكم ٍما ٍتح ِف وجميل ٍنوا
ًا، ٍويجعل ًا ٍثابت ًا، ٍورشد ًا ٍحسن ًا، ٍومتاع تكرهون ٍمن ٍالأمحذور، ٍويجعل ٍما ٍأحدثه ٍلأكم ٍزين

ًا ٍلأصُالأح ٍما ٍسَإَمْوت ٍإلأيه؛ ٍمن ٍاجتماع ٍالأّشْمل، ٍوُحْسن سإبيَل ٍما ٍأصبحت ٍعليه، ٍتمام
ِطيب َد ٍلأك ٍفي ٍثروة ٍالأعددآ، ٍو ّلُه ٍذلأك ٍبالأصُلح، ٍوتَممه ٍبالأنجاح، ٍوَم َلأَف ٍالأ ْهِل، ٍأ ِة ٍال موافق

ُقَرة ٍالأعين، ٍوصلح ٍذات ِة ٍفي ٍالأحال، ٍو الأولأد، ٍمع ٍالأزيادآة ٍفي ٍالأمال، ٍوُحْسِن ٍالأسلم
ْين.ً َب الأ

وهجا ٍأبو ٍعاصم ٍمحمد ٍبن ٍحمزة ٍالسإلمي ٍالأمدني ٍالأحسَن ٍبن ٍزيد ٍبن ٍالأحسين ٍبن ٍعلي
ّله ٍعليه، ٍ : بن ٍأبي ٍطالأب ٍرحمة ٍالأ الأوافر:  فقال

ّق علـَيه ولأيس حق لأه الأجميُل فالأحسن قال ومهماَحـَ
َيَرىَّ الأرسإوُل كان وقد

ًا الأرسإـَوُل وهو لأغيره عليهحقوق

ًا ٍفي ٍزي ٍالعراب، ٍ ّكر : فلما ٍولأي ٍالأحسن ٍالأمدينة ٍأتاه ٍمتن الأوافر:  فقال
بن الأحسَن ِمدحتي سإتأتي

ٍد ْي ز
ّفيَن لأي وتشهد الأقبـَوُر بصُِ

ْذ تزل لأم قبوٌر ِدآيها َحَسن أبوعنها غااب ُم َعا الأدهـَور ُت
َد لأو قبور ُذعـَلـًَي أو بأحمـَ الأُمجير ُحمَي ُمِجيُرها يلو
َواك هما َعا َمْن أب ْعُه وَض ْفع وأنتَفَض ِديُر رفعا َمْن بر َج

َءه، ّياك ٍالأله! ٍوبسط ٍلأه ٍردآا ْدآُن ٍَح ُا فقال: ٍمن ٍأنت؟ ٍقال: ٍأنا ٍالسإلمي.ً ٍقال: ٍ
وأجلسه ٍعليه، ٍوأمر ٍلأه ٍبعشرة ٍآلف ٍدآرهم.ً

َتيْم ٍأن ٍيصُله، ٍفلما ٍ ْلم ٍمولأى ٍبني ٍ َودآ ٍدآاودآ ٍبن ٍسَإ َع وكان ٍالأحسن ٍبن ٍزيد ٍقد ٍ
ُدآ ٍجعفَر ٍبن ٍسإليمان ٍبن ٍعلي ٍ- ٍوكان ٍبينه ٍوبين ٍالأحسن ٍبن ٍزيد مدح ٍدآاو

ٌد ٍ- ٍأغاضبه ٍذاك، ٍوقدم ٍالأحسن ٍمن ٍحج ٍأو ٍعمرة، ٍفدخل ٍعليه ٍدآاودآ ٍبن تباع
ًا، ٍفقال: ٍأنَت ٍالأقائل ٍفي ٍجعفر ٍبن ٍسإليمان ٍبن ٍعلي: ٍالأطويل: ٍ سإلم ٍمهنئ

ّنا ًا وك ٍر تأمير قبل حديث ٍر في الأمنى وكانجـَعـَفـَ أن جعف
 يؤّمَرا

الأطاهرين الأمنبرين حوىَّ
كليهما

منبـَرا أَم منبر عن خطا ما إذا

َء بني كأن ّوا ّفـَوا َح ّيَرأمـَاُمـَه ُص ّيرا أنسابهـَم في فُخ فـَتـَخـَ
ّله ٍِفداك، ٍفكنتم ٍخيرة ٍاختياره! ٍوأنا ٍ : فقال ٍدآاودآ: ٍنعم، ٍجعلني ٍالأ الأطويل:  الأقائل

ْدَت عاقبَت لأئن لأعمري ٍوأوُج كان وإن الأجاني عن بعف
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ًا ِعم ْن ِذراُم ْع ُم
ّدْمت بما لنَت أولأـَى َق

ٍة بـَمـَدح
ًا وأكرم فخرت إن فخر

ُعنصُرا و
فرع من الأزهراء الأغّرة هو

هاشم
ًا ويدعو الأمعالأي ذا علي

وجعفـَرا
سإبط والأسبط الأندىَّ وزيد

محمـَد
َعَمك َطّف و الأزكي ِبالأ

َطهـََرا الأُم
غاير جعفر منها نال وما

مجلـَس
ُعْزُل نفاه ما إذا تـَأّخـَرا عنه الأ

ّقكم ُذراها نالأوا بح
وأصـَبـَحـَوا

ًا به يرون عليكم عّز
ومظـَهـَرا

فعادآلأه ٍالأحسن ٍبن ٍزيد ٍإلأى ٍما ٍكان ٍعليه، ٍولأم ٍيزل ٍيصُله ٍويحسُن ٍإلأيه ٍإلأى ٍأن ٍمات.ً
ًا ٍأعطاه ٍعلى ٍأبياته ٍالأثلثة ٍألأَف ٍدآينار.ً ًا؛ ٍلن ٍجعفر ِذر ْع وقولأه: ٍوإن ٍكان ٍُم

َهْرَمة، ٍفقال ٍلأه ولأما ٍولأي ٍالأحسن ٍبن ٍزيد ٍالأمدينة ٍدآخل ٍعليه ٍإبراهيُم ٍبن ٍعلي ٍبن ٍ
َقني الأحسن: ٍيا ٍإبراهيم، ٍلأسُت ٍكمن ٍباع ٍلأك ٍدآينه ٍرجاء ٍمدحك، ٍأو ٍخوف ٍذمك، ٍفقد ٍرز

َقه ّنبني ٍالأمقابح، ٍوإّن ٍمن ٍح ّله ٍتعالأى ٍبولدآة ٍنبيه، ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم، ٍالأممادآح، ٍوَج الأ
َنك ُأغاِضي ٍعلى ٍتقصُير ٍفي ٍحّق ٍوجب؛ ٍوأنا ٍأقسم ٍلأئن ٍأتيُت ٍبَك ٍسإكراَن ٍلضرب علَي ٍأل ٍَ

ّله، ٍعّز ٍوجّل، َدَن ٍلأموضع ٍُحرمتَك ٍبي، ٍفليكن ٍتركك ٍلأها ٍلأ ًا ٍلألسكر؛ ٍولزي ِر، ٍوحد ًا ٍلألخم ّد ح
ْعَها ٍلألناس ٍفتوكل ٍإلأيهم.ً ٍفنهض ٍابن ٍهرمة، ٍوهو ٍ َد َت َعْن ٍعليه، ٍول ٍ : ُت الأوافر:  يقول

عن الأرسإوِل ابن نهاني
ِم َدآبـَنـَيالأُمـَدا ِم بـَآدآاِب وأ الأـَكـَرا

ْعهـَا عنها اصطبر لأي وقال َدآ ِم خـَوِف ل الأله لأخوِفو النـَا
َكَن ُحّب لأهاوحـَبـَي عنها تصُبري وكيف عظـَامـَي في تم

َلّي الأخيال طيَف أرىَّ ًا َع ْبثـَ ُخ
خبث في الأعيش وطيب
 الأحرام

َثم ٍبن ٍِعَراك ٍصاحُب ٍُشرطة ٍالأمدينة ٍلأرباح ًا ٍفي ٍالأخمر، ٍوجلده ٍَخي وكان ٍإبراهيم ٍمنهوم
ّله ٍالأحارثي ٍفي ٍولية ٍأبي ٍالأعباس.ً بن ٍعبد ٍالأ

ولأما ٍوفد ٍعلى ٍأبي ٍجعفر ٍالأمنصُور ٍومدحه ٍاسإتحسن ٍشعره ٍووصله، ٍوقال ٍلأه: ٍسَإل
ُأتَي ٍبي ٍسإكران، ٍفقال ٍأبو َيُحدني ٍإذا ٍ حاجتك، ٍقال: ٍتكتب ٍلأي ٍإلأى ٍعامل ٍالأمدينة ٍأل ٍَ

جعفر: ٍهذا ٍحد ٍمن ٍحدودآ ٍالأله ٍتعالأى ٍل ٍيجوز ٍأن ٍأعطله، ٍقال: ٍفاحتك ٍلأي ٍيا ٍأمير
الأمؤمنين! ٍفكتب ٍإلأى ٍعامل ٍالأمدينة: ٍَمْن ٍأتاك ٍبابن ٍهرمة ٍسإكران ٍفاجلده ٍمائة، ٍواجلد

ابن ٍهرمة ٍثمانين.ً
َكِك ٍالأمدينة، ٍفيقولأون: ٍَمن ٍيشتري ٍمائة ًا ٍفي ٍسِإ فكان ٍالأُشَرطْ ٍيمّرون ٍبه ٍمطروح

ّله ٍبن ٍعلي ٍبن ٍأبي ٍ : بثمانين؟! ٍوقال ٍموسإى ٍبن ٍعبد ٍالأ الأطويل:  طالأب
َبْل لأم أنا إذا ْق كـَل الأدهـَر من أ
مـَا

ْهُت َكّر ْتبي طال منه ت علَى َع
ِر َده الأ

ّله إلأى الأخلق في المر كل الأ
كلهـَم

ٌء الأمخلوق إلأى ولأيس شي
ِر من الم

حتى الأضر َمّس تعودآُت
ُتـَُه ْفـَ ِلأـَ أ

َء طوُل وأسإلمني إلأى الأبل
ِر الأصُبـَ

النُس لألذىَّ صدري ووسَإع
بـَالذىَّ

ًا كنت وإن ُق أحيان به يضي
صـَدري

ّيرني ِةالأنـَاس من َيأسِإي وص َع حيث من الأله لأطف لأُسْر
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ًا  أدآري لراجـَي
ّله ٍهو ٍالأقائل: ٍمجزوء ٍ الأوافر: وموسإى ٍبن ٍعبد ٍالأ

ُق جديدهـَا فكّلالأـَدنـَيا بـَهـَجة تولأت َلـَ َخـَ
ُهـَم الأناس وخان ُلـَ أثـَق بَمـَْن أدآري فماكـَ
َدت ِتالأـَخـَيرا معالأـََم رأيت ُق دآونها سُإ الأطُر

ُق ول ِدآيٌن ولنـََسـَب ول حَسب فل ُلـَـَ ُخـَ
َق فلست َد  صدقوا وإن شيء في مالقـَوا مصَُـَ

ْوطٍْ، ٍفما ٍ ْلأَف ٍسَإ َأ ِه، ٍثم ٍضربه ٍ َوي َأَخ ِه ٍعليه ٍمع ٍ وكان ٍالأمنصُور ٍحبَسُه ٍلأخروِج
َباُل َق ٍفي ٍَصبِرهم؛ ٍفما ٍ َذْرت ٍهؤلء ٍالأفسا َع ِبحْرٍف ٍواحد؛ ٍفقال ٍالأربيع: ٍ َق ٍ نط

ّدعة؟ ٍفقال: ٍالأكامل: ٍ هذا ٍالأفتى ٍالأذي ٍنشأ ٍفي ٍالأنعمة ٍوالأ
ّني ِم من إ ُهْم الأذين الأقو ُد ِزي ًاَي َلد ًا َج الأسلطان قسوة وَصبر

ّله ٍبن ٍَزمعة ٍموسإى، ٍولأها ٍسإتون ٍسإنة، ٍول ٍيعلم وولأدت ٍهند ٍبنت ٍأبي ٍعبيدة ٍبن ٍعبد ٍالأ
ّية.ً امرأة ٍولأدت ٍبنت ٍسإتين ٍسإنة ٍإل ٍّقرش

ّله ٍابن ْتِل ٍعمر ٍبن ٍيحيى ٍبن ٍعبد ٍالأ َق َلوي ٍبالأجسر ٍبِحدثان ٍ َع اجتاز ٍعلي ٍبن ٍمحمد ٍالأ
الأحسين، ٍوقاتلُه ٍالأحسين ٍبن ٍإسإماعيل ٍهناك، ٍقد ٍجّردآ ٍرجل ًٍلألقتل، ٍفلما ٍرأت ٍأّم ٍالأرجل

َفع ٍفيه، ٍفقال ٍعلّي ٍإلأى ٍالأحسين ٍ ْته ٍأن ٍيش َألأ ًا ٍسإ ّي : عل الأوافر:  فأنشده
ِكَب َمن أبّر قتلَت ُتكالأمطايا َر ُنك وجئ ِلي َت ِم أسْإ بالأـَكـَل
ّ ألأـَقـَاَك أن علَي وعز ّد بيننا وفيماإل ِم َح ْلأُحـَسـَا ا

ِدآمُهُأِصيبـَت إذا الأجناَح ولأكّن َوا ِم على يرّف َق الكا
ُو ٍعن ٍابِن ٍهذه ٍالأمرأة! ٍفتركه.ً ُتَك؟ ٍقال: ٍالأعف فقال ٍلأه: ٍوما ٍحاَج

َداء، ِئل ٍالأعباُس ٍبن ٍالأحسين ٍعن ٍرجٍل، ٍفقال ٍلأجليسه: ٍأطرب ٍمن ٍالبل ٍعلى ٍالأح وسُإ
َناء.ً ِغ ومن ٍالأثمل ٍعلى ٍالأ

َظم َفار، ٍوِع َقم ٍفي ٍالسإ َلْحَرار، ٍوطول ٍالأّس ْلأِحمام ٍعلى ٍا وذكر ٍالأعباس ٍرجل ًٍفقال: ٍما ٍا
ّد ٍمن ٍلأقائه.ً ّديِن ٍعلى ٍالقتار، ٍبأش الأ

ًا، ْدِحك ٍغاائب ِلق ٍبم َط ْن َي وقال ٍالأعباُس ٍبن ٍالأحسين ٍلألمأمون: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍإن ٍلأساني ٍ
ًا، ٍأفتأذُن ٍلأي ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين ٍفي ٍالأكلم؟ ٍفقال ٍلأه: َد ٍعندك ٍحاضر ّي َتَز َي وقد ٍأحببُت ٍأن ٍ

َد ٍهذا ٍكلٌم َتَمن، ٍفقال: ٍما ٍبع َؤ ُت ّبن، ٍوتغيب ٍف َتحُضر ٍفتز َو ُتحِسن، ٍ قل؛ ٍفوالأله ٍإنك ٍلأتقوُل ٍف
يا ٍأميَر ٍالأمؤمنين! ٍأفتأذن ٍبالأسكوت؟ ٍقال: ٍإذا ٍشئت.ً

ِرَمال، ٍوماء ٍيتغلغل ٍبين ْهُت ٍكلَمه ٍإل ٍبثعبان ٍينهاُل ٍبين ٍ ّب ًا ٍفقال: ٍما ٍَش وذكر ٍرجل ًٍبليغ
َبال.ً الأِج

وسإِمَع ٍالأمنتجع ٍبن ٍنبهان ٍكلَم ٍالأعباس ٍبن ٍالأحسين، ٍفقال: ٍهذا ٍكلٌم ٍيدّل ٍسإائره ٍعلى
ُلأه ٍعلى ٍآخره.ً غاابره، ٍوأو

ًا ٍوأناة، ٍولأم ٍأسإمع ْلم وسإأل ٍالأمأموُن ٍالأعباَس ٍبن ٍالأحسين ٍعن ٍرجل؟ ٍفقال: ٍَرأيُت ٍلأه ٍِح
ُدك ٍالأشعَر ٍعلى ٍَمدارجه.ً ُينِش ِويه، ٍو َطا ُثَك ٍالأحديَث ٍعلى ٍَم َد َول ٍإحالأة؛ ٍيح ًا ٍ َلأْحن

ْع ٍكلَم ٍالأعباِس، ٍوالأعباس ًا ٍبل ٍَحرج ٍفليسم َلأهو َع ٍ وكان ٍالأمأمون ٍيقول: ٍَمْن ٍأرادآ ٍأن ٍيسم
َعد ٍفي ٍطبقة ٍإبراهيم ٍابن ٍالأمهدي، ٍوهو ٍ ُي ِر ٍالأهاشميين؛ ٍوهو ٍ َع الأقائل:بن ٍالأحسين ٍمن ٍأْش

الأوافر: 
َنكِحـََسـَاٌن ِبيٌض الأهوىَّ لأك أتاَح ْي َب وبالأـَشـَعـَور بالأعيون سَإ

فكدت الأنحور إلأى نظرت
َتقِضي

ْولأى ِر إلأى نظرت لأو وأ الأخصُو

ًا: ٍمجزوء ٍ الأكامل: وهو ٍالأقائل ٍأيض
ْتك َدآ ِر في نواعُم ِبيٌضالأقصُور بعض من صا الأخـَدو

َبـَا إلأـَى تحور ُحور ُيٍن كصـَ ِر منـَهـَّن بأع ُحـَو
َنىبـَثـَغـَورهـَّن وكأنمـَا  الأخمور من الأّرضاب َج
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ْغَن ُب ّفـَاح َيصُْ الأـَصُّـَدور رمان بماء دآالأـَخـَدو ُتـَ
وهو: ٍالأعباُس ٍبن ٍالأحسين ٍبن ٍعبيد ٍالأله ٍبن ٍالأعباس ٍبن ٍعلي ٍبن ٍأبي ٍطالأب،

ّله ٍبن ٍالأعباس ٍبن ٍعبد ِد ٍالأ ُة ٍبنت ٍعبي ّد ّله ٍج ّله ٍعنه، ٍوأم ٍعبيد ٍالأ رضي ٍالأ
الأمطلب ٍعّم ٍمحمد ٍبن ٍعلي ٍأبي ٍالأخلفاء.ً

ِبه ٍوأدآبه.ً ٍقال َنَس ِلأ ُد ٍوالأمأمون ٍيقّرباِن ٍالأعباَس ٍغاايَة ٍالأتقريب؛ ٍ وكان ٍالأرشي
ْنِفسة ٍومعه ٍعليها ِط أبو ٍدآلأف: ٍدآخلُت ٍعلى ٍالأرشيد ٍوهو ٍفي ٍطارمة ٍعلى ٍ

َبُر ٍأْرضك؟ ٍفقلت: ٍيا شيٌخ ٍجميُل ٍالأمنظر؛ ٍفقال ٍلأي ٍالأرشيد: ٍيا ٍقاسإم، ٍما ٍَخ
َلكرادآ ٍوالعراب.ً ٍفقال ٍقائل: ٍهذا ٍآفُة َبها ٍا َأْخَر َباب، ٍ َي أمير ٍالأمؤمنين، ٍَخَراب ٍ

ُأْصلحه، ٍقال ٍالأرشيد: ٍوكيف ٍذلأك؟ ٍقلت: الأجبل، ٍوهو ٍأفسده، ٍفقلت: ٍأنا ٍ
ِلُحه ٍوأنَت ٍمعي! ٍقال ٍالأشيُخ: ٍإن ٍهمته ٍلأترمي ٍبه ُأص ُتُه ٍوأنت ٍعلَي ٍو ْفَسد أ

ًا؛ ٍفسألأت ٍعن ٍالأشيخ ٍفقيل: ٍالأعباس ٍبن ٍالأحسين، ِه ٍَمْرًمى ٍبعيد ّن من ٍوراء ٍسإ
َلأَف ٍذلأك ٍالأوقت ٍصغيَر ٍالأسّن.ً ُدآ وكان ٍأبو ٍ

ِد ٍالميَن ٍبالأمدينة ٍ َد ٍبن ٍالأرشي ّله ٍعنه، ٍمحم ٍر، ٍرضي ٍالأ ولأقي ٍموسإى ٍبن ٍجعف
ِتْب ٍهذا، ٍفقال ٍلأه ٍالأفضُل: َعا َلة، ٍفقال ٍلألفضل ٍبن ٍالأربيع: ٍ ْغ َب وموسإى ٍعلى ٍ

ِبق، َتْس َلبَت ٍعليها ٍلأم ٍ َط كيف ٍلأقيَت ٍأمير ٍالأمؤمنين ٍعلى ٍهذه ٍالأدابة ٍالأتي ٍإن ٍ
ُأطلب؛ ُلب، ٍول ٍإلأى ٍأن ٍ ْط وإن ٍطلبت ٍعليها ٍتلحق، ٍفقال: ٍلأست ٍأحتاج ٍأن ٍأ

ِر ْير، ٍوخيُر ٍالمو َع ِذلأة ٍالأ َيلَء ٍالأخيِل، ٍوترتفع ٍعن ٍ ولأكنها ٍدآابٌة ٍتنحط ٍعن ٍخ
ُطها.ً أوسإ

ُأصيب ٍعلي ٍبن ٍموسإى ٍبمصُيبة، ٍفصُار ٍإلأيه ٍالأحسُن ٍبن ٍسإهل، ٍفقال: ٍإنا ٍلأم

ُد ٍلأله ٍالأذي ٍجعل ٍحياتكم ٍلألناس ِدين؛ ٍفالأحم َت ْق َناك ٍُم َعّزين؛ ٍبل ٍجئ ِتَك ٍُم ْأ ن
َبكم ٍلأهم ٍقدوة.ً َرحَمة، ٍومصُائ

َده، ٍوعقد ٍلأه ْه َع وكان ٍعلي ٍبن ٍموسإى ٍالأرضا، ٍرحمه ٍالأله، ٍقد ٍولّه ٍالأمأمون ٍ
الأخلفة ٍبعده، ٍونزع ٍالأّسوادآ ٍعن ٍبني ٍالأعباس، ٍوأمرهم ٍبلباس ٍالأخضرة،
ُطوس، ٍفشق ٍالأمأموُن ٍقبر ومات ٍعلي ٍبن ٍموسإى ٍفي ٍحياِة ٍالأمأمون ٍب

ًا ٍبه، ٍوكان ٍالأرشيد ٍقد ٍمات ٍبطوس ٍفدفن ٍهناك؛ ِفَن ٍفيه ٍتبّرك ُدآ الأرشيد ٍو
ْعبل ٍبن ٍعلي ٍالأخزاعي: ٍالأبسيط: ٍ ِدآ ولأذلأك ٍقال ٍ

ْع َب ْبر على بطوٍس ِاْر ّكي َق الأز
بـَهـَا

علـَى ِدآين من تربع كنت إن
َوطـَر

ُقْرب من الأّرجس ينفع ما
ّكي، ول الأز

من الأرْجِس بقرب الأزكّي على
ِر  َضَر

ْهن امرئ كل هيهات بما َر
كسـَبـَت

ْذ يداه لأه أو ذاك مـَن فـَُخـَ
ِر َذ َفـَـَ

ْيُر في قبران الأناس ُطوس: ٍَخ
كلـَهـَم

ِر مـَن هـَذا شّرهم، وقبر َبـَ ِعـَ الأـَ

ًا ٍلهِل ٍالأبيت، ٍكثير ٍالأتعصُُب ٍلأهم، ٍوالأغلّو ٍفيهم.ً ٍولأه ٍالأمرثية ٍالأمشهورة، وكان ٍدآعبل ٍمداح
: وهي ٍمن ٍجيد ٍشعره، ٍ الأطويل:  وأولأها

ِرس َدا َفْت آياِت َم مـَن َع
ٍة ِتـَلَو

ِزُل ْقفُر َوْحٍي َوَمن ُم
َعَرصـَاِت الأ

ْيِف الأله رسإوِل لِل من بالأَخ
ِمنـَى

ِريِف وبالأبيت ّتع والأ
ْلأَجـََمـَراِت وا

َياُر َفـَر والأحسيِن علي ِدآ ْعـَ وَجـَ
ذي والأَسّجادآ وحمزة

َنـَات الأثفـَ
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َفا َأل ِق خص الأتي الأداَر َنْس
ُلهـَا أه

ُدها متى ْه ِم َع ْو بالأصُ
َواِت َلـَ والأصُ

ُللأى وأيَن ّطْت ا َبُة بهم َش ُغاْر
َوىَّ َن الأ

الفاق في أفانيَن
ِرقـَات َتـَ ْفـَ م

ِر َقصَُِي ُأِحّب أجل من الأدا
ّبهـَم ُح

ْهُجُر ُأسْإَرتي فيهم وأ

ِتـَي َقـَا ِثـَ و
وهي ٍطويلة.ً

َطاه ٍالمان، ٍوكان ٍقد ٍهجاه ٍوهَجا ٍأباه، ْع ْعبل ًٍبعد ٍأن ٍأ ِدآ ولأما ٍدآخل ٍالأمأموُن ٍبغدادآ ٍأْحَضر ٍ
ّد فقال: ٍيا ٍدآعبل، ٍمن ٍالأحضيض ٍالوهد! ٍفقال: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍقد ٍعفوت ٍعمن ٍهو ٍأش

ًا ٍمني! ٍأرادآ ٍالأمأمون ٍقول ٍدآعبل ٍ : ُجْرم الأكامل:  يهجوه
ّني الأذين الأقوم من إ

ُهـَْم ُفـَ سإـَيو
َلْت ْتَك أَخاك قت َف وشَر

ِد َعـَ ْقـَ ِبَمـَ
ُدآوا طوِل بعد بذكرك شا

ِلأـَه ُخمو
ْلأَحِضيِض من واسإتنقذوك ا

ِد َه ْو َل  ا
ًا، ٍوطاهر ٍمولأى ْتِل ٍطاهر ٍبن ٍالأحسين ٍبن ٍمصُعب ٍذي ٍالأيمينين ٍأخاه ٍمحمد َق يفتِخُر ٍعليه ٍب
ُتها، ْأَس ٍعليك، ٍوقد ٍروي لأُخزاعة، ٍفاسإتنشده ٍهذه ٍالأقصُيدة ٍالأتائية، ٍفاسإتعفاه، ٍفقال: ٍل ٍب

َعها ٍمنك، ٍفأنشدها ٍدآعبل؛ ٍفلما ٍانتهى ٍإلأى ٍ : وإنما ٍأحببت ٍأن ٍأسإم الأطويل:  قولأه
َلأم ُدو أروحِحـَّجًة ثلثـَين مذ أني َتر أ ْغا الأحَسـََراِت دآائَم وأ

غايرهم في َفيئهم أرىَّ
ًا ُمتقّسم

ُهم َي َصـَفـَرات فيئهم من وأيد

ّدوا ُوتروا إذا أهل إلأى م
ْترهم ِو

ّفا ُك َقبـَضـَاِت الوتار عن أ ْن ُم

ُنْحٌف الأله رسإول وآُل
جسومهم

َلُظ زيادآ وآل َقـَصَُـَراِت غا الأ

ٍدآ بناُت ِر في زيا الأقصُو
َنٌة َمصُْو

ّله رسإول وبنت في الأ
َلواِت َف الأ

َأْحَسن ٍلأه ٍالأصُّلة.ً ّددآ ٍلأه ٍالمان، ٍو بكى ٍالأمأمون، ٍوج
َبه، ٍقال ٍسإليمان ٍبن ٍ َدا ْه َأ : والأشيء ٍيستدعي ٍما ٍقَرع ٍبابه، ٍوجذَب ٍ الأطويل:  قتيبة

ٍد آل أبيات على مررت محـَمـَ
ِدي أَرها فلم يوم بها َعه

ّلـَِت ُح

ّله يبعد فل َلـَهـَا الأدياَر الأ وأهـَ
قد أهلها من أصبَحْت وإن

 تخلِت

ًء وكانوا ِزيًة عـَادآوا ثـَم رجا َر
ُظَمت أل الأرزايا تلك ع

ّلـَِت وج
َطّف قتيل وإن آِل من الأ

هـَاشـَم
الأمسلمـَين رقاَب أذّل

َذلأـَِت َفـَ
ٍة قوَل رزية عادآوا ثم رجاء قولأه: ٍوكانوا ويشبه ٍ مَرت الأعرب من امرأ

ّثة بالأجسر ًا؛ الأبرمكي يحيى بن جعفر بج نهاية أصبحت فقالأت: ٍلأئن َمصُْلوب
َيَة كنت لأقد الأبلء، في الأرجاء.ً في غاا

الشراف أوصاف في الأعصُر لهل ألأفاظ
ْوقع الأموضع هذا في لأها  َم

َأصٌل ٍراسإخ، ٍوفرع ٍشاِمخ، فلن ٍمن ٍشَرِف ٍالأعنصُر ٍالأكريم، ٍومعدن ٍالأشرف ٍالأصُميم.ً ٍ
ِذخ، ٍوَحَسٌب ٍَشادآخ.ً َبا ٌد ٍ وَمْج
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َغاَرَس ِد، ٍو ِة ٍالأَمْج َته ٍفي ٍقرار َدآوَح ّكَب ٍالأله ٍ َبين، ٍقد ٍر ِن َطَرفين، ٍشريف ٍالأجا فلن ٍكريم ٍالأ
ْغرز ٍصميم.ً ِرس ٍعظيم، ٍوم ْغ ِم، ٍوَم َأصٌل ٍشريف، ٍوِعْرق ٍكري ُته ٍفي ٍمحّل ٍالأفضل.ً ٍ َع ْب َن
َنسُب ٍأسإلفه.ً ٍنسٌب ٍفخم، ٍوشرٌف ٍضخم.ً ٍيستوفي الأمجد ٍلأساُن ٍأوصافه، ٍوالأشرُف ٍ

ْته ٍالأمحاسِإُن ٍعن َت َأ ُؤولأة ٍوالأعمومة.ً ٍما ٍ ّوة ٍوالمومْة، ٍوشرف ٍالأخ شرَف ٍالرومة ٍبكرم ٍالب
ًا ٍعن ٍكابر، ٍوأخذ ٍالأفْخَر ٍعن َد ٍكابر َظفر ٍبالأهدىَّ ٍعن ٍضللأة، ٍبل ٍتناول ٍالأمج كللأة، ٍول ٍ

ٍة ٍ : أسِإَر الأكامل:  ومنابر
ًا َتنفل شرٌف ُأنوِب على ُأنبوبا كالأرمحكابر عن كابر

َتقى َقه اسْإ ْنبع من ِعْر ّوة، َم ُته ورضعْت الأنب ْدي من شَجَر َلأت الأرسإالأة، َث ّد وته
ُنه َعة عن أغاصُا ْب َبَحت المامة، َن ُفه وتبح ْطرا ِة في أ والأسيادآة، الأّشَرِف َعرَص
ّقأت ِة عن بيضته وتف َذَب قد الأطهارة، سإللأ ْبعه، الأقرآن ج ّق بَض َوْحُي وش الأ

ِعه، بصُره عن ْكَرم من مختار وسَإْم َتَخب الأمناسإب، أ الأعناصر، أْشَرف من من
َثر الأمحاتد، أعلى من مْرتًضى ْؤ ِرث قد الأعشائر، أعظم من ُم الأشرَف َو

ًا ُء لأه وشهد َجاِمع، عن جامع َويداء في ُمضر من هو الأصُوامع، ندا ِبها، سُإ ْل َق
َوادآ في هاشم ومن ْبِط في الأرسإالأة ومن َطْرفها، سَإ ِه المامة ومن َوحيها، م
ِد إلأى ينزع عَزها، موقف في بوراثة الأمكارم إلأى ويحن وِعْرق، بنفس الأمحاِم

ُله يتناسإب وخلق؛ ُعه، أص َفْر ُعه، َنخُره ويتناصف و ْب َط ّطيب وهو و ُله الأ أص
ُعه، َفر ُعه، بذره الأّزاكي و ّيَة الأنصُاب، عز إلأى يجمع وَزْر ِز أن َغازو ل الدآاب، َم

َي ُدآ يجر ِقه، على الأجوا ْبله، في الأليِث مخايل وتلوح ِعْر الأنجيُب ويكون ِش
ًا ًا َفْرع ِه، نباهة مِع لصله.ً ٍلأه مشيد ِف َلِفه، نزاهة َشَر أرومته كرم ومع سَإ

َد غاْرس ثمرة تخلف لأن وعلمه، أدآبه مزيُة وَحْزمه، ِتي الأمنابت من لأها اْر
ْطيبها الأمغارس ومن أْزكاها، إلأى الخلق، شرَف جمع قد وأنماها، وأغاذاها أ
وآِخر، أول الأمجد في لأه النساب؛ كرم إلأى الدآاب، وكرَم العراق، شرِف

ٌد الأكرم وفي ِرف، تلي َطا َو ل وقديٌم؛ حديٌث الأفضل وفي و ُله، يغمر أْن َغاْر فض
ْيُض وهو علمه يغزر أو الكارم، الأصُّيد َنْجُل وهو ْوَحٌة الأخضارم، الأبحور َف َدآ

ُقها، رسإب ُدآها، وطاب َفْرعها، وسَإَمق ِعْر ُدآها، واعتدل ُعو ّيأْت عمو وتف
ُلأها، َلأْت ِظل َد َعْت ثماُرها، وته ُنها، وتفَر ٌد وبردآ أغاصُا ُلها.ً ٍَمْج ْوَزاء يلحظ َمقي الأج

َطال.ً ٍَشَرٌف كل الأنجَم ويطوُل َعال، من َدآها الفلُك لأه تضع َم َهها، خدو َبا وِج
ِثُم ْل َت ِهها أرَضه الأنجوُم و ِهها.ً ٍنسُب بأفوا ِد وِشفا ِريق، به الأمج ْوضُِ َع َوَر

َفْضله الأثناء أنيق.ً ٍولأساُن به الأشرِف َلُك ب َف ِد َنطوق.ً ٍ ُدور، عليه الأمج ُد َي وي
َ ُعل ُده شاهق، ُتِشير.ً ٍمحله إلأيه الأ َباسِإق.ً وَمْج
الأكتاب بدء
به، اقترن ما مع الأتصُنيف، مقدمة وجعلته الأتألأيف، به اسإتفتحت ما تتَم قد

ْنَضاَف َطَف به، والأتف إلأيه، وا َع ْن ّدمات أبتدئ أن ورأيُت عليه، وا الأبلغاات مق
ُغَرر ْوصافها، الأتحاميد ب ّلق وما وأ وأطرافها.ً بأثنائها يتع
مقالأًة مبتدئ كّل على عمله: ٍيجب كتاٍب أول في هارون بن سإهل قال وقد
َئ أن ِد يبتد ّله بحم اسإتحقاقها.ً قبل بالأنعمة ُبدئ كما اسإتفتاحها، قبل الأ

َلأى ولهل َغر ما الأعصُر: ٍأو ُق به َف ِلمه، به وافتتح فمه، الأناط ُد َك ِه حم َل جل الأ
ُؤه، ّدسإت ثنا ُد وتق ُؤه.ً ٍَحْم ِدئ ما خيُر الأله أسإما ُت ْب ُتم، الأقول به ا ِتح وخ ُت به واف

ُتَمَم.ً الأخطاُب و
ُيمثل ّله، ٍجّل ٍثناؤه، ٍل ٍ وقال ٍأبو ٍالأعباس ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍالأمعتز ٍبالأله: ٍإن ٍالأ

ُطف ٍعن َلأ َلُب ٍبظهير، ٍجل ٍعن ٍموقع ٍتحصُيل ٍأدآوات ٍالأبشر، ٍو ْغ ُي بنظير، ٍول ٍ
ُتْحصَُى ًا، ٍفمتى ٍ َتِضي ٍحمد ْق َي ُد ٍإل ٍَبتوفيق ٍمنه ٍ ُيْحَم َكر، ٍل ٍ ِف ألأحاظ ٍخطرات ٍالأ
َدآاء ٍنعمته، ٍوتضاءل ٍما ٍخلق ِر ٍعن ٍأ ْقصُى ٍالأشك َعَجز ٍأ نعماؤه ٍوتكافأ ٍآلؤه؟ ٍ
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ًا ٍلأشْمل ّدين ٍجامع َكم ٍفأحكم؛ ٍوجعل ٍالأ َدر، ٍوح َق َف َقدر ٍ ْدَرته؛ ٍ ُق ِة ٍ َع في ٍسِإ
ُد ٍعنها َيِحي ُعها ٍأهل ٍالأيقين ٍبه، ٍو َب ْت َي ًا ٍعلى ٍسإبيل ٍطاعته؛ ٍ َنار عبادآه، ٍوالأشرائع ٍَم

أهُل ٍالأشك ٍفيه.ً
ًا ٍمن ٍقول َلأه: ٍول ٍيحمد ٍإل ٍَبتوفيق ٍمنه ٍيقتضي ٍحمد أخذ ٍأبو ٍالأعباس ٍقو

محمودآ ٍبن ٍالأحسن ٍالأوراق: ٍالأطويل: ٍ
ْكري كان إذا ِه نعمَة ُش ّل الأ

ْعـََمًة ِن
ْثلها في لأه علّي َيجُب ِم

ْكـَُر الأُش
ُغ فكيف ِر بلو ْك ّ الأّش إل

ِه بفضـَلـَ
َتصََُل اليام طالأت وإن وا

الأعمُر
َعَم بالأّسّراء عّم إذا

سإـَرورهـَا
َقبها بالأّضراء َمَس وإن أع

َلْجُر  ا

َ منهما فما ْعـََمٌة فـَيه لأه إل ِنـَ
ُق َبُر الوهاُم بها َتِضي والأ
َبْحُر ْلأ وا

: وإنما ٍأخذه ٍمحمودآ ٍمن ٍقول ٍأبي ٍ الأخفيف:  الأعتاهية
ِه أحمد َل َو الأ ُد الأحمد على َدآالأحـَم ألأهمني َفه ْيه والأمزي َد َلأـَ

ْيُت زماٍن كم َك ِه بكيُت غايره في ِصْرُتفلـَّمـَا فيه َب  علي
وقد ٍاضطربت ٍالأروايُة ٍفي ٍهذين ٍالأبيتين ٍوقائلهما، ٍوهذا ٍالأبيت ٍالأثاني ٍكثير، ٍقال ٍإبراهيم

: بن ٍ الأبسيط:  الأعباس

ُدبـَهـَا شك ل أياُمنا كذاك ْنـَ َن
َقّضت إذا ْوَم ونحُن ت الأي

َها ُكو  َنْش
 : الأطويل:  وآخر

ُهراحة فيه أرتجي يوم مّر وما ُد ْفق ّ فأ أمـَِس على بكيُت إل
: ومحمودآ ٍهو ٍالأقائل ٍ الأكامل:  ًا أيض

ْعصُِي ْنَت اللأَه َت ْظهُر وأ ُع الأقياس في محاٌل هذاحبُه ُت بـَدي
ّبك كان لأو ًا ح َتـَُه صادآق ْع َط ُع أَحّب لأمن الأمحب إّنل ِطي ُم

ُيَزين ٍبها ّلي ٍبها ٍنظاَمه، ٍو َدِمين، ٍفيح َكم ٍالأمتق ًا ٍما ٍينقُل ٍأخباَر ٍالأماضين، ٍوِح وكان ٍكثير
: كلَمه، ٍوهو ٍ الأكامل:  الأقائل

ْبُت إني َه ْلمـَي لأظالأمي َو ْلِمي على لأه َذاَك وشكْرُتُظ  ِع
َدىَّ ورأيتـَه ًا إلأـَـََي أسْإـَ ِه أبان َلأّمايد ِل ْه ْلـَِمـَي بَج ِحـَ
َعْت ُتُه َرَج ِلأـَي عليه، إسإاء َدآ َفْضلَو َعَف فعا ْلأُجْرم ُمضا ا
ُء وأنالأـَُه كـَان الْحَسـَاُن فكأنما ِم في إلأيه الأمسي ْع الأز

ِلُمني زال ما ْظ ْيُت حتىوأرحـَمـَُه َي َث الأظـَلـَم من لأه َر
: وهو ٍ الأطويل:  الأقائل

ً ازدآدآُت ما إذا أراني مـَال
ًة َو وثـَر

ًا ْير ٍر إلأى وَخ ْي ْدُت َخ في تزي
الأَشـََر

ْكر فكيف كـَنـَت إْن الأله بُش
إنـَمـَا

ِر مقاَم أقوُم ْك لألـَه الأّش
ِر ْفـَ ُكـَ بـَالأـَ

ٍر بأي َذا ِتـَ ْعـَ ْو ا ِة أ ُحـَـَـَّجة بـَأي
َما المر من يدري الأذي يقوُل
ْدآري  أ

ِر َوْجُه كان إذا ْذ ُعـَ ْلأ لأـَيس ا
بـَبـَيٍن

ّطَراَح فإَن ِر ا ْذ ُع من خيٌر الأ
ِر ْذ ُعـَ الأ

الأبلغاة في
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َقل الأقلوب، َتْرُجماُن الأمعتز: ٍالأبيان ولبن ْي الأشبهة، َوُمَجلي الأعقول، َوَص
ُق الأظنون، اختصُام عند والأحاكم الأحجة، وموجب والأيقين، الأَشّك بين والأمفّر

َقادآ الأذي الأُرسُإل سإلطان من وهو ْن َعب، به ا وبهت الْصيد، واسإتقام الأمصُ
َلم الأكافر، ّق َأِشب حتى الأممتنع، وسَإ َ بأنصُاره، الأح ُع وَخل ْب من الأباطِل ر
ًا كان ما الأبيان وخيُر ُعّماره، َع الأمعنى؛ عن مصَُرح ُيْسر ّقيه، الأفهم إلأى لأ تل
ًا تعاطيه.ً الألفظ على لأيخّف وموَجز

َفضل ٍ خفي؛ غايُر وظاهر مجهول، غايُر معروف الأكلم سإائر على الأقرآن و
ُد َوهن الأمتعاطين، َعْجز بذلأك يشه ّلفين، َو ّيُر الأمتك ّلغ وهو الأكذابين، وتح الأمب
ُلق، ل الأذي والأجديد ُيمل، ل الأذي ّق َيْخ الأساطع، والأنوُر الأصُادآع، والأح

َلم والأماِحي ُظ ْته ونذيّر لألكذب، الأنافي الأصُّدق ولأساُن الأضلل، لأ ّدَم الأرحمة ق
َناِعي الأهلك، قبل َبِشيُر الأمنقولأة، الأدنيا و ِة و َلدة، الخر ْفتاح الأمخ الأخير، وِم

ْوَجَز إْن الأجنة، ودآلأيل ًا، كان أ ًا، كان أكثر وإْن كافي ّكر َذ ْوَمأ وإن ُم ًا، كان أ ِنع ُمق
ًا، كان أطال وإن ِهم ًا، أمر وإن ُمف ِدآلً، حكم وإن َفناصح َعا ًا، أخبر وإن َف فصُادآق
ّين وإْن ًا، ب ْهٌل فشافي ْعٌب الأفهم، على سَإ َذ، قريب الأمتعاطي، على َص ْأَخ الأَم
ُد ُء سِإَراٌج الأمرام، بعي ٌو الأقلوب، به تستضي ْته إذا ُحل َق ّو َبْحُر الأعقول، تذ

َكم، ودآيواُن الأعلوم، ْلأِح َهر ا ْو َهة الأكلم، وَج ُنْز ْوح الأمتوسّإمين، و قلوب وَر
ّله صلى الأنبيين، خاتم محمد على الِميُن الأُروح به نزل الأمؤمنين، عليه الأ

َذ الأنفرة، من وتألأف بالأحق، وَصدع الأباطل، فخصَُم الأطيبين، آلأه وعلى َق ْن وأ
َلكة، من َه ّد به وأضرع الأنصُر، لأه الأله فوصل الأ الأكفر.ً َخ
ّلُف ُحّط ما الأرماني: ٍالأبلغاُة عيسى بن علي قال ُبني عنه، الأتك الأتبيين، على و

ُة وكانت ْغالب الأفائد َأْن الأقافية، من عليه أ َع ب مع الأمخرج، سإهولأَة ذلأك مع َجَم
َول؛ ُقْرِب ِة مع الألفظ، وعذوبَة الأمتنا َق َء ُحْسُن يكون وأن الأمعنى؛ رشا البتدا

َوصل، وحسن النتهاء، كُحْسن وكانت والأسمع، الأمعنى في الأقطع، كُحْسِن الأ
َقعْت قد كلمة كّل ّقها، في و في كذا كان يقاَل: ٍلأو ل حتى ُأختها، َجنب وإلأى ح

َتكَره، معنى ول مختلف، لأفٌظ فيه يكوَن ل أولأى! ٍوحتى لأكان كذا موضع ُمس
َء ُألأبَس ثم َها ّلفظ، وَجزالأة الأمعنى، وشرَف الأمعرفة، ونوَر الأحكمة، َب وكانت الأ

ُته ُق الأنفس في وجللأته الأصُدر في حلو ّت َق وتنثر الأفهم، تف وكان الأحكم، دآقائ
َقصُْد، شريَف الأنفع، ظاهَر َوْزِن، معتدَل الأ َهِب، جميل الأ الأمطلب، كريَم الأمذ

ًا ًا معناه، في فصُيح الأقرآن، حواها قد الأشروطْ هذه وكّل َفْحواه؛ في بين
َعاَرضته عن َعَجَز ولأذلأك ُع م النام.ً جمي
الأقرآن ذكر في الأعصُر لهل ألأفاظ

ّله حبل الأقرآن َعهده الأممدودآ، الأ ُله الأمعهودآ، و وصَراطه الأعميم، وظ
ُته الأمستقيم، َطى، ومحّجته الأكبرىَّ، وحّج ُله، الأواضح وهو الأوسإ ُد سإبي الأراش

ُله، َء سَإِن الأذي دآلأي ْبصَُر بمصُابيحه اسإتضا َنَجا، أ َوىَّ؛ َضّل عنه أعرضِ وَمْن و َه و
ّله حّجة قرن، ألأِف في ُتْستقصُى ل الأقرآن فضائل ْهده، الأ ُده وع ووعده، ووعي

ّبه الأعاِمُل، ويعمُل الأجاهُل، يعلُم به ّكر الأساهي، ويتن َبِشيُر الألهي، ويتذ
ِذيُر الأثواب، َن ُء الأعقاِب، و ُء الأصُدور، وشفا ِر؛ وَجل ُأ أنه فضائله من المو ْقَر ُي

ًا، َتُب، دآائم ُيك َلى، و ُيْم ْهون َيمّل.ً ٍما ول و إمامه، الأقرآن جعل َمْن على الأدنيا أ
ّور ّبه.ً ٍمن ومفتاح قلبه، مصُباح الأقرآن جعل لأمن طوبى أمامه، الأموَت وتصُ ُلأ

ّق ْفُظ الأقرآن ح ترتيله.ً وحْسُن ترتيبه، ِح
َظٌة الأحكماء: ٍالأحكمة بعض قال ِق َنة من لألقلوب ُمو ْفلة، سِإ َذة الأغ ْنق َوُم

ِة من لألبصُائر ْكَر ْيَرة، سَإ ْلأَح َية ا ِي ْوِت من لأها وُمْح ِرجة الأجهالأة، َم َتْخ من لأها وُمْس
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َلأة؛ ضيِق ٌذ الأعليلة، لألقلوب دآواء والأعلُم الأَضل ونوٌر الأكليلة، لألذهان وِمْشَح
ْنٌس الأظلمة، في ُأ ِة، في و َوْحَش َدة، في وصاحٌب الأ َوْح ِة، في وسَإِميٌر الأ ْلو ْلأَخ ا

َلٌة ٌة الأمجلس، في ووْص ّدآ ْلقيٌح لألعقل وما َت َناٍف لألفهم، و ِعّي و ِري لأل ْهِل الأُمْز بأ
ِر الْحَساِب، ّله أنطق اللأباب؛ بذوي الأمقصُّ جعله الأذي بالأبيان أهله سإبحانه الأ

َد تنزيله، في لأكلمه صفًة ًا ُرسُإلُه به وأي ً لألمشكلت، إيضاح بين وفصُْل
َع، به الأشبهات: ٍَشّرَف َدآ الأذلأيَل، به وأعّز الأوضي ّو َلى من الأَمُسودآ، به وسإ تح

ّطُل، فهو بغيره ّطل ومن مع َع ّفل، فهو منه َت ِليه ل مغ ْب ِرُمه ول اليام، ُت َت َتْخ
ُدآ الأدهور، َد ُكو البتذال، على يتج َيْز ّله النفاق؛ على و على به مّن ما على لأ

ِدآه ُد عبا ْكُر.ً الأحم والأّش
َنة، َلغك ٍالأج رجع ٍإلأى ٍالأبلغاةقيل ٍلأعمرو ٍبن ٍعبيد: ٍما ٍالأبلغاة؟ ٍقال: ٍما ٍب

ّيك.ً ٍقال ٍالأسائل: َغا ِدك، ٍوعواقَب ٍ َواقع ٍُرْش َدَل ٍبك ٍعِن ٍالأنار، ٍوبصََُرك ٍَم َع َو
َتِمع، ٍومن َيْس ُيْحِسْن ٍأن ٍ ُكَت ٍلأم ٍ ُيحِسن ٍأن ٍيس ُأريد، ٍقال: ٍمن ٍلأم ٍ لأيس ٍهذا ٍ

ُأريد، ٍقال: ٍقال ُيْحِسن ٍالأقوَل، ٍقال: ٍلأيس ٍهذا ٍ َع ٍلأم ٍ ُيحِسْن ٍالسإتما لأم ٍ
َلُة ٍكلم؛ ِق ٌء" ٍأي ٍ َبْك ّنا ٍمعشَر ٍالنبياء ٍفينا ٍ الأنبي، ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم: ٍ"إ

ْقله، ٍقال ٍالأسائل: ٍلأيس ٍهذا َع وكانوا ٍيكرهون ٍأن ٍيزيد ٍمنطُق ٍالأرجل ٍعلى ٍ
َطاِت ٍالأكلم ٍما ٍل ٍيخافون َنة ٍالأقوِل ٍومن ٍسإق ْت ِف أريد، ٍقال: ٍكانوا ٍيخافون ٍمن ٍ
ُأريد، ٍقال ٍعمرو: ٍيا َطاِت ٍالأصَُْمِت، ٍقال: ٍلأيس ٍهذا ٍ َق ِة ٍالأسكوت، ٍوسإ َن ِفت من ٍ
َنك ٍإن َتْحبير ٍالألفظ ٍفي ٍحسن ٍالفهام، ٍقال: ٍنعم، ٍقال: ٍإ ُد ٍ َأنك ٍتري هذا، ٍفك

ّلفين، ٍوتخفيف ٍالأمؤونة ٍعن ِه ٍعّز ٍوجّل ٍفي ٍعقول ٍالأمك ّل ِة ٍالأ أردآَت ٍتقريَر ٍُحّج
َتْزيين ٍتلك ٍالأمعاني ٍفي ٍقلوب ٍالأُمريدين، ٍباللأفاظ الأمستمعين، ٍو

الأمستحسنة ٍفي ٍالذان، ٍالأمقبولأة ٍفي ٍالذهان، ٍرغابًة ٍفي ٍشْرعة ٍإجابتهم،
َظة ٍالأحسنة ٍعلى ٍالأكتاب ٍوالأسنة ٍ- ٍكنت ْفِي ٍالأشواغاِل ٍعن ٍقلوبهم، ٍبالأموِع َن و

ّله ٍجزيَل ٍالأثواب، ْبت ٍمن ٍالأ َفصَُْل ٍالأخطاِب، ٍواسإتوَج ُأوتيت ٍالأحكمَة ٍو قد ٍ
َعْمرو ٍهذا َبَر ٍلأه ٍ ِذي ٍَص َلأ ِغفاري: ٍَمْن ٍهذا ٍا فقيل ٍلأعبد ٍالأكريم ٍبن ٍروح ٍالأ

ِرئ ٍعليه َت َيْج الأصُبر؟ ٍقال: ٍسإألأُت ٍعن ٍذلأك ٍأبا ٍحفص ٍالأشمري، ٍفقال: ٍومن ٍ
هذه ٍالأجرأة ٍإل ٍَحفص ٍبن ٍسإالأم.ً

ّلم َوُل ٍمن ٍتك ْقته، ٍوهو ٍأ َو وعمرو ٍبن ٍعبيد ٍبن ٍباب ٍهو ٍرئيُس ٍالأمعتزلأة ٍفي ٍ
على ٍالأمخلوق، ٍواعتزَل ٍمجلَس ٍالأحسن ٍالأبصُري، ٍوهو ٍأول ٍالأمعتزلأة.ً

ْظني، ٍفقال: ٍيا ودآخل ٍعمرو ٍبن ٍعبيد ٍعلى ٍأبي ٍجعفر ٍالأمنصُور، ٍفقال: ٍِع
ِر ٍنفَسك ٍمنه ٍببعضها؛ ٍيا َت ِرها، ٍفاْش ّله ٍأعطاَك ٍالأدنيا ٍبأسْإ أميَر ٍالأمؤمنين، ٍإَن ٍالأ
َتَر َألأْم ٍ َلك ٍما ٍوصل ٍإلأيك، ٍ ٍد ٍقب ًا ٍلَح أميَر ٍالأمؤمنين، ٍإن ٍهذا ٍالمَر ٍلأو ٍكان ٍباقي
َبل ٍثوبه.ً ِدآ؟ ٍقال: ٍفبكى ٍالأمنصُور ٍحتى ٍ ِعما ِدآ ٍإَرَم ٍذاِت ٍالأ َعا ِب ُبَك ٍ َعَل ٍَر َف ْيَف ٍ َك

َلأّما ٍدآخل ٍعليه ٍطَرح ٍعليه َتك ٍيا ٍأبا ٍعثمان! ٍوكان ٍالأمنصُور ٍ ثم ٍقال: ٍحاج
ْع َد َت َفُع ٍهذا ٍالأطيلسان ٍعني! ٍفُرفع، ٍفقال ٍأبو ٍجعفر: ٍل ٍ ُيْر ًا، ٍفقال: ٍ َلسان ْي َط

َ َدْت ٍلأي ٍحاجة ٍإل َب إتياننا؛ ٍقال: ٍنعم، ٍل ٍيضُمني ٍوإياك ٍبلد ٍإل ٍّدآخلُت ٍإلأيك، ٍول ٍ
ًا ٍل ٍتأتينا ُعني ٍحتى ٍآتيك، ٍقال: ٍإذ ْد َت ِطني ٍحتى ٍأسإألأك، ٍول ٍ ْع ُت ُتَك، ٍولأكن ٍل ٍ سإألأ

ًا.ً أبد
وقد ٍُروي ٍمثل ٍهذا ٍلبن ٍالأسماك ٍمع ٍالأرشيد.ً

َلك ٍما ٍوصل ٍإلأيك ٍكقول ٍابن ٍالأرومي: ٍد ٍقب ًا ٍلح وقولأه: ٍلأو ٍكان ٍهذا ٍالمر ٍباقي
الأطويل: ٍ

ّدنـَيا ما لأعمُرك ِر الأـَ بـَدا
ٍة إقـَام

ْيِن عن زال إذا ِر َع الأبصُي
 غِاطاؤها
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ُء وكيف فيهـَا الأناِس بقا
وإنـَمـَا

َباب ُينال َنـَاء بأسْإ َف الأ
بـَقـَاؤهـَا؟

ّله إن الأمؤمنين، أمير فقال: ٍيا الأمنصُور، شبة بن شبيب ووعظ يجعل لأم الأ
ًا، فوقك َعْل فل أحد ًا.ً شكره فوق َتْج شكر
أخيك ابُن لأه: ٍهذا فقال الأمهدي وعنده الأمنصُور على عبيد بن عمرو ودآخل

َته الأمسلمين، عهد ولأُي الأمهدي، ْي ًا فقال: ٍسإَم ّق لأم اسإم حمله، يستح
مشغول.ً عنه وأنت المر إلأيَك ويفضي

ِني يقول: ٍالألهَم عبيد بن عمرو وكان ِن ْغا ِر أ ْفقْرني ول إلأيك، بالفتقا بالسإتغناء ُت
عنك.ً
َني عثمان، أبا الأمنصُور: ٍيا لأه وقال الأمؤمنين، أميَر بأْصَحابك: ٍقال: ٍيا أِع
ِر ِه ْظ ْعَك الأحق أ َب ْت ُله.ً َي أه
ُدآ ل عبيد بن عمرو الأشمري: ٍكان عمر وقال َلم، يكا َلم وإْن يتك ْد لأم تك َك َي

ّلم في خيَر يقول: ٍل وكان ُيطيل؛ ُه لأمن كلُمه كان إذا الأمتك َهد قائله، دآوَن َيْش
ّلم عرَضْت الأكلُم طال وإذا ْأتيك شيء في خيَر ول الأتكلف، أسإباُب لألمتك به َي

الأتكلف
َلَة الشعث: ٍقلت بن معمر قال ْه َب َلَب أيام الأهندي لأ ٍد بن يحيى اجت َء خالأ أطبا

مكتوبة، صحيفة ذلأك في بهلة: ٍعندنا قال الأهند؟ أهِل عند الأبلغاُة الأهند: ٍما
َتها، أحِسن ل ولأكنني َعَة، هذه ُأعالأْج ولأم ترجم َق الأصُنا ِث َأ بالأقيام نفسي من ف

الأصُحيفة بتلك الشعث: ٍفلقيت ابُن معانيها.ً ٍقال ولأطيِف بخصُائصُها،
ُع الأبلغاة فيها: ٍأوُل فإذا الأتراجمة الأخطيب يكوَن أن وذلأك الأبلغاة، آلأة اجتما

َلْحِظ، قليل الأجوارِح، سإاكَن الأجأش، رابَط َد يكلم ل الألفظ، متخير الأ الَمة سإي
ُه في ويكون الأّسوقة، بكلم الأملوَك ول المة، بكلم َوا في الأتصُرف َفْضُل ُق

ّقق ول طبقة، كل ول الأتنقيح، كل اللأفاظ ُينقُح ول الأتدقيق، كّل الأمعاني يد
ّذبها ول الأتصُفية، كل يصُفيها يصُادآَف حتى ذلأك يفعل ول الأتهذيب، غاايَة يه
ًا، ًا أو حكيم ًا، فيلسوف ّودآ قد ومن عليم ْذَف تع وإسإقاطَْ الأكلم، ُفُضول َح

الأصُناعة جهة على الأمنطق صناعة في نظر وقد اللأفاظ، مشتركات
ّفح جهة على ل والأمبالأغة، والسإتظراف.ً الأتظّرف ووجه والعتراضِ، الأتصُ

ّله عبد تفسيَر الأبلغاة أحد يفّسر قوهي: ٍلأم بن حسان بن إسإحاق قال ابن الأ
ِري لأمعاٍن اسإٌم قال: ٍالأبلغاُة إذ الأمقفع ٍه في َتْج يكوُن ما فمنها كثيرة، وجو

الشارة، في يكون ما ومنها الأسكوت، في يكوُن ما ومنها السإتماع، في
يكون ما ومنها الحتجاج، في يكوُن ما ومنها الأحديث، في يكوُن ما ومنها

ًا، ًء، يكون ما ومنها شعر ًا، يكوُن ما ومنها ابتدا ًا، يكون ما ومنها جواب سَإْجع
ًا، يكون ما ومنها َطب َوْحُي البواب هذه فغايُة رسإائَل، يكون ما ومنها ُخ فيها الأ

الأّسماطين، بين فيما الأخطب فأّما الأبلغاة، هو واليجاُز الأمعنى؛ إلأى والشارة
َطل، غاير في فالكثاُر الأبين، ذات إصلح وفي إملل، غاير في والطالأُة َخ

َيكن ولأكن ِر في ِلأ ْد الأشعر أبياِت خيَر َأّن كما حاجتك، على دآلأيٌل كلِمك َص
ْدَره سإمعَت إذا الأذي الأبيُت خطبة صدر بين فّرق يقول كأنه قافيته عرفَت َص
ُهب، وخطبة الأصُلح وخطبة الأعيد وخطبة الأنكاح َوا ّت من َفّن لأكل يكوَن حتى الأ

ْدٌر ذلأك ِه على يدل َص ِز يشيُر ول معناك، على يدُل ل كلم في خيَر ل فإنه عُج
ْغزاك، إلأى ْدت، إلأيه الأذي الأعمودآ وإلأى َم ْعت.ً إلأيه الأذي والأغرضِ َقصَُ نز

ُع مّل لأه: ٍفإْن فقيل الأموضع؟ بذلأك أحق أنها ذكرت الأتي الطالأة الأمستم
الأكلم، سإياسإة من يجب بالأذي وقمَت حقه، مقام كل أعطيت قال: ٍإذا
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َق يعرف َمْن وأرضيَت والأعدو؛ الأحاسإد رضا من فاتك لأما تهتم فل ذلأك، حقو
َيان ل فإنهما ِهُل فأّما بشيء؛ َيْرَض جميع ورضا منك، ولأيس منه فلسَت الأجا
ٌء الأناس َنال.ً ل شي ُي

واليجاز الطالأة
وقد ٍمدحوا ٍالطالأة ٍفي ٍمكانها، ٍكما ٍمدحوا ٍاليجاَز ٍفي ٍمكانه.ً ٍقال ٍأبو ٍدآاودآ ٍابن ٍجرير

: في ٍخطباء ٍ الأكامل:  إيادآ
الأطوال، بالأخطب َيْرُموَن
ًة َفة الأَملحِظ َوْحَيوتار الأرقبـَاء ِخي

َوْجزة ٍالأسعدي ٍيصُف ٍكلم ٍ : قال ٍأبو ٍ الأكامل:  رجل

ْكفي ُه كلِمه، قليُل َي ّنَضاُل، َطاَل إذا َثبٌت،وكـَثـَيُر الأ
 ُمصُِيُب

ُده ّلأد ٍولأم ٍينقصُه ٍتولأي َله، ٍوهو ٍمو وأنشد ٍأبو ٍالأعباس ٍمحمد ٍبن ٍيزيد ٍالأمبَردآ ٍولأم ٍيسّم ٍقائ
: من ٍحّظ ٍالأقديم ٍ الأمتقارب:  ًا شيئ
ِبيٌب ُنـَون بداء َط ْعَي َلأْم مالأـَكـَل ُف ًا َي ِر ولأم يوم ُذ ْهـَ َي

َنَب هو فإْن ْط ٍة في َأ َب ْطـَ ِطيل َقَضىُخ ْنزر على لألُم  الأُم
ْوَجَز هو وإن ٍة في َأ َب ِقّل َقضىُخطـَ ِر على لألُم ِثـَ ْك الأُم

: وقال ٍآخر ٍيصُف ٍ الأكامل:  ًا خطيب
ّلم فإذا َتُه تك ْل ًا ِخ ّلـَمـَ ِة بجميعمتك ّد ْلأُسِن ِع ِء َأ  الأخطبا

ّلمه كان آدآم فكأن ِذي ع ّلأ ّلَمُه كان قدا ِء ِمَن ُع  السإما
َعْجز، ٍوالأتشدق ٍفي وكان ٍأبو ٍدآاودآ ٍيقول: ٍتلخيص ٍالأمعاني ٍِرفق، ٍوالسإتعانة ٍبالأغريب ٍ
ِني ُب ُهلك، ٍوالأخروُج ٍعما ٍ ْقٌص، ٍوالأنظُر ٍفي ٍعيون ٍالأناس ٍِعّي، ٍومّس ٍالألحية ٍ العراب ٍن

عليه ٍالأكلم ٍإسإهاب.ً
: وقال ٍبعضهم ٍيهجو ٍرجل ًٍ الأطويل:  بالأعّي

ٌء ِلي ٍر َم ْه ُب ٍة والأتفاٍت ِب ِةوسإعـَل ُنوٍن وَمْسَح ُث ْتل ع َف الصابع و
َغامض ٍمن ٍالأحجة، ٍويصُور ِهر ٍما ٍ ْظ ُي ًا ٍفقال: ٍكان ٍ ووصف ٍالأعتابي ٍرجل ًٍبليغ

ِهمك ٍالأحاجَة ٍمن ٍغايِر ٍإعادآة ٍول ٍاسإتعانة.ً ٍقيل ْف ُي ّق، ٍو الأباطَل ٍفي ٍصورة ٍالأح
ِهمت! َف ِتَعانة؟ ٍقال: ٍيقول ٍعند ٍمقاطع ٍكلمه ٍيا ٍهناة، ٍواسْإَمع، ٍو لأه: ٍوما ٍالسْإ
ُع ٍعليه ِر! ٍوإنما ٍينقط َعْجِز، ٍودآلئل ٍالأحصَُ ْلأ َأَماراِت ٍا وما ٍأشبَه ٍذلأك.ً ٍوهذا ٍمن ٍ

َطاِعه.ً ْنق َد ٍل َله ٍبهذا، ٍفيكون ٍأش كلمه ٍفيحاوُل ٍوْص
ْبع، ٍوعمودآها ٍالأدربة، ٍوَجناَحاها ّط َطابة ٍالأ وكان ٍأبو ٍدآاودآ ٍيقول: ٍَرأُس ٍالأَخ

َها ٍتخيُر ٍالألفظ؛ ٍوالأمحبُة ٍمقرونة ٍبقلة ُؤ ُيها ٍالعراب، ٍوبها ْل ِرَواية ٍالأكلم، ٍوَح
ْكراه.ً ِت السإ

َذِة ٍاللأفاظ، ٍونفادآ ِب وقال ٍأبو ٍعثمان ٍعمرو ٍبن ٍبحر ٍالأجاحظ: ٍقال ٍبعض ٍجها
الأمعاني: ٍالأمعاني ٍالأقائمُة ٍفي ٍصدور ٍالأناس، ٍالأمختلجة ٍفي ٍنفوسإهم،
والأمتصُورة ٍفي ٍأذهانهم، ٍالأمتصُلة ٍبخواطرهم، ٍوالأحادآثة ٍعن ٍفكرهم،

مستورة ٍخفية، ٍوبعيدة ٍوحشية، ٍومحجوبة ٍمكنونة، ٍوموجودآة ٍفي ٍمعنى
ِه، ٍول ٍمعنى ِط معدومة، ٍل ٍيعرُف ٍالنساُن ٍضميَر ٍصاحبه، ٍول ٍحاجَة ٍأخيه ٍوخلي

ّ شريكه ٍوالأمعاون ٍلأه ٍعلى ٍأمره، ٍوعلى ٍما ٍل ٍيبلغه ٍمن ٍحاجات ٍنفسه ٍإل
ْكرهم ٍلأها، ٍوإخبارهم ٍعنها، ٍواسإتعمالأهم ِذ بغيره، ٍوإنما ٍيحيي ٍتلك ٍالأمعاني ٍ

إياها.ً
وهذه ٍالأخصُاُل ٍهي ٍالأتي ٍتقّربها ٍمن ٍالأفهم، ٍوتجليها ٍلألعقل، ٍوتجعل ٍالأخفّي

ًا.ً ٍوهي ٍالأتي ٍتلخص ٍالأملتبس، َد ٍقريب ًا، ٍوالأبعي ًا، ٍوالأغائب ٍشاهد منها ٍظاهر
ًا، ًا، ٍوالأمجهول ٍمعروف ّيد ٍمطلق ًا، ٍوالأمق َقيد وتحل ٍالأمنعقد، ٍوتجعل ٍالأمهمل ٍم
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ِر ٍوضوِح ْد ًا؛ ٍوعلى ٍق ًا، ٍوالأموسإوم ٍمعلوم ًا، ٍوالأغفل ٍموسإوم َوْحِشي ٍمألأوف والأ
ْدَخِل، ٍيكون ٍظهوُر الأدللأة، ٍوصواب ٍالشارة، ٍوُحْسِن ٍالختصُار، ٍودآقة ٍالأم
َين ٍوأنور، ْب َأ الأمعنى.ً ٍوكلما ٍكانت ٍالأدللأة ٍأوَضَح ٍوأفصََُح، ٍوكانت ٍالشارة ٍ
كانت ٍأنفع ٍوأنجع ٍفي ٍالأبيان.ً ٍوالأدللأُة ٍالأظاهرة ٍعلى ٍالأمعنى ٍالأخفي ٍهو
ُعو ٍإلأيه، ٍويحث ٍعليه؛ ٍبذلأك ٍنطق ْد َي َدحه، ٍو الأبيان ٍالأذي ٍسإمعت ٍالأله ٍيْم

الأقرآن، ٍوبذلأك ٍتفاخرت ٍالأعرب، ٍوتفاضلت ٍأصناف ٍالأعجم.ً
ْلأُحُجَب َتك ٍلأك ٍا َه َكَشَف ٍلأك ٍعن ٍقناع ٍالأمعنى، ٍو والأبيان: ٍاسإٌم ٍلأكل ٍشيء ٍ

ًا ْفِضَي ٍالأسامُع ٍإلأى ٍحقيقته، ٍويهجم ٍعلى ٍمحصُولأه، ٍكائن ُي دآون ٍالأضمير، ٍحتى ٍ
ما ٍكان ٍذلأك ٍالأبيان، ٍومن ٍأي ٍجنس ٍكان ٍذلأك ٍالأدلأيل؛ ٍلن ٍمدار ٍالمر ٍوالأغاية
ْغَت َل ّي ٍشيء ٍب ْئُل ٍوالأسامع ٍإنما ٍهو ٍالأفهم ٍوالفهام؛ ٍفبأ الأتي ٍإلأيها ٍيجري ٍالأقا

الفهاَم ٍوأوضحَت ٍعن ٍالأمعنى ٍفذلأك ٍهو ٍالأبيان ٍفي ٍذلأك ٍالأموضع.ً
َلّن ْكَم ٍالأمعاني ٍخلُف ٍحكم ٍاللأفاظ؛ ٍ َلُه! ٍ- ٍأن ٍُح َظَك ٍالأ ِف َلْم ٍ- ٍَح ْع ثم ٍا

الأمعاني ٍمبسوطة ٍإلأى ٍغاير ٍغااية، ٍوأسإماء ٍالأمعاني ٍمحصُورة ٍمعدودآة،
َدآة.ً ومحصُلة ٍمحدو

َناِف ٍالأدللت ٍعلى ٍالأمعاني ٍمن ٍلأفٍظ ٍأو ٍغايره ٍخمسُة ٍأشياء ٍل ُع ٍأْص وجمي
ُعقد، ٍثم ٍالأخّط، ٍثم ٍالأحال َلفظ، ٍثم ٍالشارة، ٍثم ٍالأ تنقص ٍول ٍتزيد: ٍأولأها ٍالأ

َبة ٍهي ٍالأحاُل ٍالأدالأة ٍالأتي ٍتقوم ٍمقام ٍتلك ّنصُ ُنصُبة.ً ٍوالأ الأتي ٍتسمى ٍ
ْقصُُُر ٍعن ٍتلك ٍالأدللت.ً َت الصناف، ٍول ٍ

ِة ٍصاحبتها، ٌة ٍبائنٌة ٍمن ٍصور ولأكل ٍواحدِة ٍمن ٍهذه ٍالأدلئل ٍالأخمسة ٍصور
َيان ٍالأمعاني ٍفي ْع َأ َيِة ٍأختها؛ ٍوهي ٍالأتي ٍتكشف ٍلأك ٍعن ٍ ِلأِحل َيٌة ٍمخالأفة ٍ ْل وِح
ِرها، ٍوعن ٍخاّصها َدا ْق َأ الأجملة، ٍوعن ٍحقائقها ٍفي ٍالأتفسير، ٍوعن ٍأجناسإها ٍو

ًا، ْهَرج َب ًا ٍ ْغو َلأ وعاّمها، ٍوعن ٍطبقاتها ٍفي ٍالأسار ٍوالأضاّر، ٍوعما ٍيكون ٍمنها ٍ
ًا.ً ّطَرح ًا ٍُم وسإاقط

وفي ٍنحو ٍقول ٍأبي ٍعثمان: ٍإَن ٍالأمعاني ٍغاير ٍمقصُورة ٍول ٍمحصُورة ٍيقول ٍأبو
ِلَي ٍالأطويل: ٍ ِم ٍبن ٍعيسى ٍالأعْج َلأَف ٍالأقاسِإ ُدآ تمام ٍالأطائي ٍلبي ٍ

َنى كان ولأو ْف ْفنته الأشعُر َي ما َأ
َقَرْت

َياُضَك ِر في منه ِح الأعصُو
ِهِب َوا ّذ  الأ

ْيُض ولأكنه إذا الأعقوِل َف
َلـَْت انـَجـَ

َبْت منه سإحائُب ِق ْع ُأ

ِئِب َبـََسـََحـَا
ْوس ٍبن ٍَحجر ٍ : كما ٍأشار ٍإلأى ٍقول ٍأ الأطويل:  السإدي

علّي َصبْت بما أقول
غامامـَتـَي

َي الأعشيرة حبل في وجهد
ِطُب  أح

ٌة محمودآة، خصُاٍل عشُر الألسان الأبلغاء: ٍفي بعُض وقال الأبيان، بها يظهر أدآا
َهى وواعٌظ الأخطاب، يفصُل وحاكٌم الأضمير؛ عن يخبر وشاهد ْن الأقبيح، عن َي
ُدآ وناطق ْدَرك وشافع الأجواب، ير الشياء، به تعرف وواصف الأحاجة، به ُت

ِرٌب ْع َكر وُم َعز الحسان، به ُيْش ٌد الْحزان، به تذهب وُم الأضغينَة، يذهُب وحاِم
السإماع.ً يلهي ومونق

ًة ٍمن ٍلأحظة ٍالأعين، ٍ وقال ٍأبو ٍالأعباس ٍبن ٍالأمعتز: ٍلأحظُة ٍالأقلب ٍأسإرع ٍخطر
ِدآيِة ٍالأفكر، ٍوالأمتأملة ٍلأوجوه ْو ُد ٍَمجالً، ٍوهي ٍالأغائصُة ٍفي ٍأعماق ٍأ وأبع

َفع َن ُد ٍعلى ٍما ٍ الأعواقب، ٍوالأجامعُة ٍبين ٍما ٍغااب ٍوَحَضر، ٍوالأميزاُن ٍالأشاه
ِلي ٍلألكلم ٍعلى ٍالألسان ٍإذا ٍنطق، ٍوالأيد ٍإذا ٍكتبت، وَضّر، ٍوالأقلُب ٍكالأُمْم

َواٍس ٍفي َك ُيبديها ٍبألأفاظ ٍ َوْشَي ٍالأكلم ٍفي ٍقلبه، ٍثم ٍ والأعاقل ٍيكسو ٍالأمعاني ٍ
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أحسن ٍزينة، ٍوالأجاهُل ٍيستعجُل ٍبإظهار ٍالأمعاني ٍقبل ٍالأعناية ٍبتزيين
َعارضها، ٍواسإتكمال ٍمحاسإنها.ً َم

وقيل ٍلأجعفر ٍبن ٍيحيى ٍالأبرمكي: ٍما ٍالأبيان؟ ٍقال: ٍأن ٍيكوَن ٍالسإُم ٍيحيط
َتعان ٍعليه ُيْس ْغَزاَك، ٍويخرجه ٍمن ٍالأشركة، ٍول ٍ ْكِشف ٍعن ٍَم َي بمعناك، ٍو

ًا ّي ِن َغا ًا ٍمن ٍالأتعقيد، ٍ ِريئ َب ًا ٍمن ٍالأصُّنعة، ٍ ُلِف، ٍبعيد ًا ٍمن ٍالأتك بالأفكر، ٍويكون ٍسإليم
عن ٍالأتأويل.ً

ُثَمامة ٍبن ٍأشرس ٍ- ٍجعفَر ٍبن ٍيحيى ٍفقال: ٍقد وذكر ٍسإهل ٍبن ٍهارون ٍ- ٍوقيل ٍ
ًا ُيفهم ٍإفهام َة، ٍوكان ٍ ّذ ٍوالأتمهل، ٍوالأجزالأة ٍوالأحلو َه َجَمع ٍفي ٍكلمه ٍوبلغاته ٍالأ

َتغني ٍمستغٍن ٍعن ٍالشارة ٍبمنطقه َيْس ُيْغنيه ٍعن ٍالعادآة ٍلألكلم.ً ٍولأو ٍكان ٍ
ّبُس ٍول ٍيتوقف َتح لسإتغنى ٍعنها ٍجعفر.ً ٍكما ٍاسإتغنى ٍعن ٍالعادآة ٍفإنه ٍل ٍي

ْعد، ُب ًا ٍقد ٍاسإتدعاه ٍمن ٍ ّقب ٍلأفظ ّعل، ٍول ٍيتر َلُج، ٍول ٍيتس َلْج ِطقه ٍول ٍيت في ٍمن
ًنى ٍقد ٍعصُاه ٍبعد ٍطلبه ٍلأه.ً ّلمس ٍمع ول ٍيت

ْهَل ٍعصُرك، ٍفي ٍحسن ْقَت ٍأهل ٍعمرك، ٍوسإبقَت ٍأ ِبَم ٍف ُبْردآ: ٍ وقيل ٍلأبّشار ٍبن ٍ
ُه ٍعلي ُدآ ِر ُتو معاني ٍالأشعر، ٍوتهذيب ٍألأفاظه؟ ٍفقال: ٍلني ٍلأم ٍأقبل ٍكل ٍما ٍ

ْبِعي، ٍويبعثه ٍفكري، ٍونظرت ٍإلأى ٍمغارس ٍالأفطن، َط َناجيني ٍبه ٍ ُي قريحتي، ٍو
ٍم ٍجيد، ٍوغاريزة ومعادآن ٍالأحقائق، ٍولأطائف ٍالأتشبيهات، ٍفِسْرُت ٍإلأيها ٍبفه

ْبَرها، ٍوانتقيت ٍُحرها، ٍوكشفُت ٍعن ٍحقائقها، ٍواحترزُت قوية، ٍفأحكمت ٍسَإ
َقُط ٍالعجاُب ٍبشيء ٍمما ٍآتي ٍبه.ً َلفها، ٍول ٍوالأله ٍما ٍملك ٍقيادآي ٍ من ٍمتك

ًا، ٍصاحب ٍمنثور ٍومزدآوج، ًا، ٍسإجاع ًا، ٍراجز ًا، ٍشاعر وكان ٍبشاُر ٍبن ٍبردآ ٍخطيب
ّعث ٍلأقولأه: ٍمجزوء ٍالأخفيف: ٍ ويلقب ٍبالأمر

ْبـَي َمْن َظ َعـٍَث ِلأ ّطْرِف سإاحرُمـَر َظْر الأ  والأن
َدْر يغلب أو قلتتنـَالأـَنـَي لأن لأي قال َقـَ الأ

شاء إن ذلأك وسإأسإتقبل شعره، واختيار ذكره، اسإتقصُاء موضع هذا ولأيس
ّله.ً الأ
ْنُت عبيد بن الأولأيد وقال ُك َثتي في الأبحتري: ٍ َدا ْعَر، أُروُم َح ُع وكنُت الأّش فيه أْرِج
ْبٍع، إلأى ُكْن ولأم ط ِقف أ ِهيل على أ ِه، تس ِذ ْأَخ ْدُت حتى اقتضابه، ووجوه َم قصُ
ْلُت إلأيه، فيه وانقطعت تمام، أبا َك لأي: قال ما أول فكان عليه؛ تعريفه في وات
َبادآة؛ أبا يا ْفٌر الأهموم، قليُل وأنت الوقاَت تخير ُع أن واعلم الأغموم، من ِص

َة ِلأيِف النساُن يقصُد أن الوقاَت في جرت الأعادآ ْأ ًء لأت ِظه أو شي ْف ْقِت في ِح َو
ْفَس أن وذلأك الأّسَحر؛ ّن َذْت قد الأ َطها الأراحة، من حظها أخ ِقْس الأنوم، من و

ًا، الألفظ فاجعل الأتشبيب أردآَت وإن ًا، والأمعنى رشيق ِثر رقيق ْك بيان من فيه وأ
َآبة، وتوّجع الأصُّبابة، َعة الشواق، وقلق الأك ْو َلأ مديح في أخذَت فإذا الأفراق، و

ّيد ٍدآ ذي سإ ِهر أيا َبه، فأْش ِبْن مناسإبه، وأظهر مناق مقامه؛ وَشّرْف معالأمه، وأ
ِد َنّض ّياك منها، الأمجهوَل واحذر الأمعاني، و ْعَرك َتشين أن وإ باللأفاظ ِش

ّياطْ كأنك ولأتكن الأردآيئة، عارضك الجسادآ.ً ٍوإذا مقادآير على الأثياَب يقطع خ
َأرْح الأضَجُر ّ شعرك تعمل ول نفَسك، ف ْنَت إل ُغ وأ َتَك واجعل الأقلِب، فار شهو

ْعَم الأشهوة فإن نظمه؛ حسن إلأى الأذريعَة الأشعر لأقوِل وجملُة الأمعين، ِن
ُء اسإتحسن فما الأماضين، شعر من سإلف بما شعَرك تعتبر أْن الأحال الأعلما

ّله.ً شاء إن ترشد فاجتنبه، تركوه وما فاقصُده، الأ
الأسياسإة.ً على فوقفت قال فيما نفسي قال: ٍفأعملت
على اللأفاظ ويخيط الماني، حسب على الأكلَم َيُحوك َمْن وقالأوا: ٍالأبليغ

ُدودآ الأمعاني.ً ق
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ولأذكر ٍالأطائي ٍالأليل ٍذكر ٍبعض ٍأهل ٍالأعصُر ٍ- ٍوهو ٍأبو ٍعلي ٍمحمد ٍبن
َتُجّم ٍالذهاُن، ٍوتنقطع ّفر ٍالأحاتمي ٍ- ٍالأليَل ٍفقال: ٍفيه ٍ الأحسن ٍابن ٍالأمظ
ّلأف ٍالأحكمة، ٍوتدّر ٍالأخواطَر، ٍويتسع ٍَمَجاُل الشغال، ٍويصُّح ٍالأنظر، ٍوتؤ

َأْخفى ٍلأعمل ٍالأبر، ٍوأعون ٍعلى َأْضَوأ ٍفي ٍمذاهب ٍالأفكر، ٍو الأقلب، ٍوالأليل ٍ
ّبُرو ٍالمور ٍيختارون ٍالأليَل ٍعلى ٍالأنهار، َدقة ٍالأّسّر، ٍوأصّح ٍلأتلوة ٍالأذكر، ٍوُمد َص

ّلم، ْفع ٍالأم َدآ فيما ٍلأم ٍتصُف ٍفيه ٍالناة ٍلأرياضة ٍالأتدبيِر ٍوسإياسإة ٍالأتقدير، ٍفي ٍ
وإمضاء ٍالأمهّم، ٍوإنشاء ٍالأكتب، ٍوتصُحيح ٍالأمعاني، ٍوتقويم ٍالأمباني، ٍوإظهار

ِم ٍالأكلم، ٍوتقريبه ٍمن ٍالفهام.ً ْظ َن َهج، ٍوإصابة ٍ ْن ْلأُحَجج، ٍوإيضاح ٍالأَم ا
َتاُب ٍفي ٍكل ٍوقٍت ٍعلى ٍغاير ٍنسخة ٍلأم ِك وقال ٍبعض ٍرؤسإاء ٍالأكتاب: ٍلأيس ٍالأ
ِرضِ ٍعقله، ْع َي ّية ٍمن ٍكاتب ٍ ٌد ٍأولأى ٍبالناة ٍوبالأرو ُتَحَرر ٍبصُواب؛ ٍلنه ٍلأيس ٍأح
َو ٍالأقريحة ٍول ْف َع وينشُر ٍبلغاته؛ ٍفينبغي ٍلأه ٍأن ٍيعمل ٍالأنسخ ٍويرويها، ٍويقبل ٍ

يستكرهها، ٍويعمل ٍعلى ٍأن ٍجميَع ٍالأناس ٍأعداء ٍلأه، ٍعارفون ٍبكتابه، ٍمنتقدون
عليه، ٍمتفرغاون ٍإلأيه.ً

ًة ٍتعجب، ٍفإذا ٍسإكنت ٍالأقريحة، ّد وقال ٍآخر: ٍإّن ٍلبتداء ٍالأكلم ٍفتنًة ٍتروق، ٍوِج
ًا َفًرُحه ٍبإحسانه، ٍمساوي َنفس، ٍفليعد ٍالأنظر، ٍولأيكن ٍ َفت ٍالأ وعدل ٍالأتأمل، ٍوَص

لأغَمه ٍبإسإاءته؛ ٍفقد ٍقالأت ٍالأخوارج ٍلأعبد ٍالأله ٍبن ٍوهب ٍالأراسإي: ٍنبايعك
ُعوا ٍالأرأي ٍحتى ٍيبلغ ٍأناته، ٍفإنه ٍل ٍخيَر ٍفي َدآ الأساعة ٍفقد ٍرأينا ٍذلأك، ٍفقال: ٍ

َفطير، ٍوالأكلم ٍالأقضيب.ً الأرأي ٍالأ
وقال ٍمعاوية ٍبن ٍأبي ٍسإفيان، ٍرحمه ٍالأله، ٍلأعبد ٍالأله ٍبن ٍجعفر: ٍما ٍعندك ٍفي

ُد ٍما ْوَمة ٍالأقائلة، ٍثم ٍأروح ٍفأقول ٍبع َن ُقَل ٍعقلي ٍب ًأْص كذا ٍوكذا.ً ٍفقال: ٍأريد ٍأن ٍ
عندي.ً

قال ٍالأشاعر: ٍالأبسيط: ٍ
ُغر الأحديث إن ُتُه الأقوَم َت َو ْل ّيَره حتىَج َوْزِن يغ  مضماُر بالأ

َثـَاُر ِعّي به يستمّر أوبلغاتـَُه تستكفي ذلأك فعند ْك وإ
ُيَسُر، ٍوقال ٍأبو ٍالأطيب ٍ ْلأَخلء ٍ ٍر ٍبا : وقالأوا: ٍكل ٍُمْج الأخفيف:  الأمتنبي

َ ما وإذا ْلأَجباُن َخل َأْرضٍِ ا َلَبب ْعَن َط َده الأط َ َوْح ّنزال  والأ
َدآِحُم ٍفي َيْز ًا، ٍفقيل ٍلأه ٍفي ٍذلأك، ٍفقال: ٍإن ٍالأكلم ٍ َيقُف ٍكثير وكان ٍقلم ٍبن ٍالأمقفع ٍ

صدري، ٍفيقف ٍقلمي ٍلأيتخير.ً
ِطَب ُيتصُفح ٍأكثر ٍمّما ٍيتصُفح ٍالأخطاب؛ ٍلَن ٍالأكاتب ٍمتخير، ٍوالأمخا ِكتاُب ٍ وقالأوا: ٍالأ

ْعًت ٍفيه ٍأم ٍأبطأت؛ ٍوإنما ٍينظر ٍأأخطأَت َأسْإر ُدآ ٍعليه ٍكتابك ٍفليس ٍيعلم ٍأ ِر َي مضطّر، ٍومن ٍ
ِطك.ً َل َغا َغط ٍعلى ٍ َأصبَت؛ ٍفإبطاؤك ٍغايُر ٍقادآح ٍفي ٍإصابتك، ٍكما ٍإن ٍإسإراعك ٍغاير ٍُم أم ٍ

ُتستبرأ ّتاب ٍالأنسخ ٍفقال: ٍينبغي ٍأن ٍيصَُحبها ٍالأفكر ٍإلأى ٍاسإتقرارها، ٍثم ٍ ووصف ٍبعُض ٍالأك
ٍة ٍبصُحتها، ُطوِرها، ٍثم ٍتحرر ٍعلى ٍثق بإعادآة ٍالأنظر ٍفيها ٍبعد ٍاختيارها، ٍويوسّإع ٍبين ٍسُإ

ًا ٍإلأى ٍآخرها.ً ًا ٍحرف ُتتأمل ٍبعد ٍالأتحرير ٍَحْرف و
ًا ٍاجتمع ٍعليه؛ ٍفكان ٍأولأه: ٍبسم ٍالأله ٍالأرحيم، ٍفأغافلوا ٍالأرحمن؛ فقد ٍكتب ٍالأمأمون ٍُمصُْحف

ِطَن ٍالأمأمون ٍلأه.ً َف َلط ٍفيه، ٍحتى ٍ ْغ ُي َتعتبُر ٍذلأك؛ ٍثقة ٍأنه ٍل ٍ لن ٍالأعيَن ٍل ٍ
َكر ٍبها، ٍفتصُبح وقال ٍمحمد ٍبن ٍعبد ٍالأملك ٍالأزيات ٍلألحسن ٍبن ٍوهب: ٍحرر ٍهذه ٍالأنسخة ٍوب

َبطاَحة: الأحسن ٍفقال ٍلأه: ٍلأم ٍتصُبحت؟ ٍقال: ٍحتى ٍتصُفحت! ٍوقال ٍأحمد ٍبن ٍإسإماعيل ٍ
ُتبه، ٍفقال ٍبعض ٍ ُك ِه ٍبعد ٍنفوذ ٍ : كان ٍبعض ٍالأعلماء ٍالغابياء ٍينظر ٍفي ٍنسخ الأسريع:  الأكتاب

َلُب َت ُلب ُمس ُي الأ ِو ّذبه الأشباب َغا ع
َهْجر َد الأ  الأعذاْب أش
ّكـَن وقـَد بهَلأُه وأنى الأصُبر يؤمل ّتـَـَـَصَُـَـَـَاْب مـَنـَه ُمـَ الأـَـَ

ٍر ٍه فـَي كنـَاظـَ ِذ بـَعـَد إصـَلَحـَهـَايبـَـَتـَـَـَغـَـَـَي نـَسـَخـَ الأـَكـَـَتـَـَـَاْب نـَفـَو
الأبلغاات في بليغة أوصاف
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 الأصُناعات أهل من أقوام ألأسنة على
َلأد من بعُض قال َلأف الأمنثور، هذا عقائل و قوم الأشذور: ٍتجَمع هذه فواصل وأ
ِتهم، فوصفوا الأصُناعات، أهل من صناعاتهم: ٍفقال طريق من بلغاا

ًا الأكلم الأجوهري: ٍأحسُن ْطنة، ونظمته الأفكرة، َيد ثقبته ما ِنظام ِف ُوِصل الأ و
َهُر ْو الأرواة.ً نحوُر فاحتملته ألأفاظه، سُإموطْ في معانيه َج
ِم الأعطار: ٍأطيُب وقال َبر ُعِجَن ما الأكل ْن َعانيه، بمْسك ألأفاظه َع نسيُم ففاح َم

َبقه، رائحة وسإطعت َنَشِقه، ّلقت ع َواة، به فتع َطرت الأُر الأّسراة.ً به وتع
َته ما الأكلم الأصُائغ: ٍخيُر وقال ْي ِكير َأْحَم َته الأِفكر، ب ْك َب ّنظر، بمَشاِعل وسإ الأ

ّلصُته َبث من وخ .ًَوجيز معنى في البريز، بروَز فبرز الطناب، َخ
ْتُه ما الأكلم الأصُيرفي: ٍخيُر وقال َد َق ُد َن َلته الأبصُيرة، ي َته الأروية، عين وج ْن ووز

ْعيار ّيفه، نظر فل الأفصُاحة، بِم َع ول ُيَز ِرُجه.ً سإما ْه َب ُي
َفخة عليه نصُبت ما الأكلم الأحدادآ: ٍأحسن وقال ْن ْلَت الأقريحة، ِم عليه وأشع

َته ثم الأبصُيرة، ناَر ّققته الفحام، فحم من أخرج ّطيس ور الفهام.ً بف
ُدوم معناه َنْجَر أحكمَت ما الأكلم الأنجار: ٍخيُر وقال َته الأتقدير، بق َنَشْر و

ًا فصُار الأتدبير، بمنشار ِرضة الأبيان، لأبيت باب الألسان.ً لأَسقِف وعا
ُطفت ما الأكلم الأنجادآ: ٍأحسُن وقال ِرف لأ َفا َمطارح وحُسنت ألأفاظه، َر

ِرق وأصاخت الأناظرين، عيوُن محاسإنه َزَرابّي في فتنّزهت معانيه، ِه لأنما ْهَجت َب
الأسامعين.ً آذان
َين وقال ْب َذُم علقْت ما الأكلم الأماتح: ٍأ في أرسإلته ثم معانيه، ببكرة ألأفاظه َو
ِليب َطن َق يروي معنى به واسإتنبطت الأشبهات، يكِشُف سإقاء به فمتحت الأف

الأمشكلت.ً ظمإ من
ُبه الأبيان، فُجربانه قميص؛ الأخياطْ: ٍالأبلغاة وقال ْي َفاه الأمعرفة، وَج ُك و

ِريصُه الأوجازة، َدآَخا ُدآُروُزه الفهام، و ُده ولبس الأحلوة، و وروُحه الألفظ، َجَس
الأمعنى.ً

ْنَض لأم ما الأكلم الأصُباغ: ٍأحسن وقال صبغة تكشف ولأم إيجازه، بهجة ت
ْته قد إعجازه، َقل ُد َص ِة َي ِوي َع الشكال، ُكُمودآ من الأر َلأف الدآاب، كواِعَب َفَرا وأ
َذاَرىَّ َباِب.ً َع ْلأ ال

ِئك: ٍأحسُن وقال ّتصَُلت ما الأكلم الأحا َدىَّ ألأفاظه ُلأحمة ا فخرج معانيه، بَس
ًا ّوف ًا، ُمف ًا.ً وموّشى ُمنير محبر
َق ما الأكلم الأبزار: ٍأحسن وقال ْلأفاظه، رقم صد فلم معانيه َنْشُر وحسن أ

ْعِجم َت َطّي.ً عليك يستبهم ولأم َنشر، عنك يس
ّد عن يخرج لأم ما الأكلم الأرائض: ٍخيُر وقال ّتْخليع، َح ِريب منزلأة إلأى الأ ْق ّت الأ

ّ ِر وكان الأرياضة، بعد إل ْه َول أطمع الأذي كالأُم َثقافته.ً تمام في رياضته أ
ُغ وقال َذ من الأجَمال: ٍالأبلي ْبرك في فأناَخه كلمه، بِخطام أخ ثم الأمعنى، َم
َقالً، لأه الختصُار جعل ّد فلم َمجالً، لأه واليجاز ِع ّذ ولأم الذان، عن َين عن يش

الذهان.ً
ّنث: ٍخيُر وقال ُفه، تكسَرت ما الأكلم الأمخ ّنت أطرا لأفظه وكان أعطافه، وتث
ّلة، ْلية.ً ومعناه ُح ِح
ُغ وقال ْته ما الأكلم الأخّمار: ٍأبل َبَخ َفاه الأعلم، َمَراِجُل ط ُووق وَص ِم، َرا ْه َف الأ

َنان وضّمته ُته، الأمفاصل في فتمّشت الأحكمة، ِدآ َب ُذو ِر وفي ُع َقته، الفكا ِر
ّدته.ً الأعقول وفي ِح
ّوَحْت ما الأكلم الأفقاعي: ٍخيُر وقال ُظه َر َة ألأفا َو َبا َقته ورفعت الأشّك، َغا ِر
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ُء فطاب الأجهل، فظاظَة ُذب فطنته، ِحسا ِه.ً َمّص وع ُجَرِع
ُء باشر إذا ما الأكلم الأطبيب: ٍخيُر وقال َقَم بيانه دآوا اسإتطلقت الأُشبهة سَإ

ّهم، سإوء من فُشِفي الأغباوة؛ طبيعُة الأتوهم.ً صحة وأورث الأتف
ِر، قذىَّ الأرَمد أن الأكّحال: ٍكما وقال َذىَّ الأشبهة فكذا البصُا الأبصُائر، َق

ْكَحْل ْيَن فا ْفلة رَمَص واْجُل الأبلغاة، بميِل الألكنة َع َغ ِدآ الأ َو الأيقظة.ً ِبمْر
ّلهم قال: ٍأجمعوا ثم انكشف شْمُسه، أشرقت إذا ما الأكلم أبلغ أن على ك

ْبسه، أحماؤه.ً اخضّرت أنواؤه صدقت وإذا َلأ
واحد لأغير الأبلغاة وصف في ِفقٌر
َفة، من والأتباعد الأبعيد، من الأتقّرب أعرابي: ٍالأبلغاُة قال ْل ُك بقليل والأدللأة الأ
كثير.ً على
ْقَرب من الفهام، في الأمعنى تقريُر يحيى: ٍالأبلغاة بن الأحميد عبد قال وجوه َأ

الأكلم.ً
َفر يطل ولأم الأمعنى إلأى الأبلوغ الأمعتز: ٍالأبلغاُة ابن الأكلم.ً سَإ

ْوضِ الأعقول، ترجمان هارون: ٍالأبيان بن سإهل ُد وقال: ٍالأعقل الأقلوب، ور رائ
ُد والأعلم الأروح، الأعلم.ً َترجمان والأبيان الأعقل، رائ

َتى أل الأبلغاة من المام: ٍيكفي ين إبراهيم ْؤ الأناطق، إفهام سإوء من الأسامع ُي
َتى ول الأسامع.ً فهم سإوء من الأناطق يؤ

ّتابي: ٍالأبلغاة ُد الأع طال.ً إذا الأتألأيف وُحسن َقصُر، إذا بمعانيه الأكلم م
َطل.ً غاير في وإطناب َعْجز، غاير في إيجاز أعرابي: ٍالأبلغاة َخ

َآه لأه كاتب إلأى الأمهدي بن إبراهيم وكتب وتتبع الأكلم: ٍإياك َوْحِشَي يتبع ور
ًا الأوحشي ْيِل في طمع ِعُي ذلأك فإن الأبلغاة؛ َن مع سإهل بما وعليك الكبر، الأ

الأسفل.ً ألأفاظ تجنبك
ً خالأد بن يحيى الأصُولأي: ٍوصف وقال فقادآه الأكلم، بزمام فقال: ٍأخذ َرُجل

َقادآ، أسإهل واسإتصُرف الأنافرة، الأقلوَب به فاسإترجع َمَساق؛ أجمل وسإاقه َم
الأطامحة.ً البصُار به

إذا لأفصُيح إنه فقال: ٍوالأله الأله، رحمه الأبصُري الأحسن كلَم أعرابي وسإمع
َعظ.ً إذا نصُيح نطق، َو

َق يكون أن لألكاتب الأجاحظ: ٍينبغي قال ٍ َواشي رقي ْذَب الأكلم، َح ينابيع َع
َددآ حاور إذا الألسان؛ الأخاصة يكلم ل الأمعنى، غارضِ إلأى الأصُواب سإهَم سإ

الأخاصة.ً بكلم الأعامة ول الأعامة، بكلم
الأمنزلأة الأحراري: ٍما لأسالأم سإهل بن الأحسن الأمبردآ: ٍقال الأعباس أبو وقال
ًا كان الأكاتب بها نزل إذا الأتي قال: ٍأن واسإتحقاقه؟ وفعله قولأه في كاتب

ًا يكون ًا الأمعرفة، على مطبوع َتنك ًا بالأتجربة، ُمْح وحرامه، الأكتاب بحلل عارف
ِرها في وبالأملوك وأحكامها، تصُّرفها في وبالأدهور َي وأجناس وأيامها، سِإ

الأحسن: ٍفليس الأمأخذ.ً ٍقال وقرب الألفظ تشاكل مع القلم، وبادآية الأخط،
ًا الأدنيا في كاتب.ً إذ

الأكلم.ً واختيار القسام، قال: ٍتصُحيح الأبلغاة؟ لأليوناني: ٍما وقيل
َداهة، عند القتضاب قال: ٍحسُن الأبلغاة؟ لألرومي: ٍما وقيل َب يوَم والأغزارة الأ

الطالأة.ً
وُحْسن الأفرصة، وانتهاز الأدللأة، قال: ٍوضوح الأبلغاة؟ لألهندي: ٍما وقيل

الشارة.ً
َبلغَاة؟ لألفارسإي: ٍما وقيل ِرفة الأ ْع َفصُْل قال: ٍَم الأوصل.ً من الأ
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ْلِب إلأى الأمعنى إيصُال الأُرّماني: ٍالأبلغاُة عيسى بن علي وقال َق أحسن في الأ
الألفظ.ً من صورة

 الأعصُر أهل كلم ومن
والأبلغاء الأبلغاة صفة في

قال ٍعلي ٍبن ٍعيسى ٍالأرماني: ٍأبلغ ٍالأكلم ٍما ٍَحُسَن ٍإيجازه، ٍوقّل ٍَمجازه، ٍوكثر ٍإعجازه،
َبْت ٍصدوره ٍوأعجازه.ً وتناسإ

ّيعه.ً ُيوئس ٍمض َعه، ٍو ِنس ٍُمْسِم ْؤ ُي أبلغ ٍالأكلم ٍما ٍ
الأبليغ ٍمن ٍيجتني ٍمن ٍاللأفاظ ٍأنواَرها، ٍومن ٍالأمعاني ٍثمارها.ً

َدانه، ٍبل ٍهي ٍأْن ْي ْبِسط ٍرهان ٍالأقول ٍوَم ُي َنانه، ٍأو ٍ ُيطال ٍِعناُن ٍالأقلم ٍأو ٍسِإ لأيست ٍالأبلغاُة ٍأن ٍ
ٌد ٍعلى ٍالأحاجة، ٍول ٍإْخلَل ّي َتَز ْفرادآ، ٍمن ٍحيث ٍل ٍ َأ ْعيان، ٍومعان ٍ يبلغ ٍأمد ٍالأمرادآ ٍبألأفاظ ٍأ

ْفِضي ٍإلأى ٍالأفاقة.ً ُي
َلك ٍإل ٍّببصُائر ٍالأبيان.ً ُيْس َطع ٍإل ٍبسوابق ٍالذهان، ٍول ٍ ْق ُي الأبلغاة ٍميدان ٍل ٍ

ُد ٍفي ٍالأتسابق ٍإلأى َألأين ٍزمام، ٍحتى ٍكأّن ٍاللأفاظ ٍتتحاسإ فلن ٍيعبث ٍبالأكلم، ٍويقودآه ٍب
َيال ٍعلى ٍأناِمله.ً ِث ْن َيُر ٍفي ٍال خواطره، ٍوالأمعاني ٍتتغا

: هذا ٍكقول ٍأبي ٍتمام ٍ الأبسيط:  الأطائي
َيَر َغا ِهْرُت إذ فيه الأشعُر ت سَإ

ِه ظننُت حتىَلأُه ِتـَُل قوافي َت ْق َت سإ

ْيَرفّي الأمشرق، مشرفي فلن والأبلغاة صفاته، أصغر الأمنطق.ً ٍالأبيان وَص
ُو ْدره، إلأى بالأتوفيق أوحى خطراته.ً ٍكأنما عف ْبعه بين الأصُواب وحسن َص َط

وفكره.ً
َفاِصل يحّز فلن َأنما الأمرام، َدآرك إلأى فيها ويسبق الأكلم، َم الأكلم جمع ك
َلأه َلب، ما منه وتناول وانتَخب، منه انتقى حتى حو ًا ذلأك بعد وترك َط َب ْذنا ل أ

ًا، ًا رؤوسإ َأْجسادآ ًا.ً ل و نفوسإ
ْفو َيْرَضى فلن َع ْبع، ب ّط ُيوِجز الأسمع، على خّف بما ويقنع الأ ِنب يِخّل، فل و ُط وي

ُدآها الأقول بأزّمة أخذ فلن لأله ُيِمّل، فل ُبها أرادآ، كيف يقو َيْجذ َنى و فل شاء؟ أ
ُلأول، الأصُّعب بين تعصُيه ّذ ّد كلمه والأّسهول، الأُحزونة عند تسلمه ول والأ يشت

َيلين الملس، الأصُْخر تقول حتى مّرة ًة و َلس، أو الأماء تقوَل حتى تار َأسْإ

َيصُُول، يقول ُيِجيب ف ُتب فيصُيب، و ْك َي ُق و ّب ْفصُِل، فيط ُق أو الأَم َنّس الأدّر ُي
َفصَُّل، ُدآ الأم ِر َي َع و ِم مشار َية وهي الأكل ِف ّنق، لأم وجاَمة ُتطَرق، لأم َصا ُتَر

ُه ِطُر ُق خا َبْر ًا، أسإَرع أو الأ ْيُف لأمع ّد أو والأس ًا، أَح ْطع َلس أو والأماء َق ًا، َأسإ َجري
َوم أو والأفلك ْق ًا؛ أ ْدي الأمعاني وتتزاَحُم لأفظه، على الأكلم يسهُل ممن هو َه

ِعه، على ْب َد الأَمْرَمى فيتناول َط ِيه، بقريب الأبعي ْع ِبُط سَإ ْن َت الأعميق الأَمْشَرع ويس
ِر ِيه، بيسي ُنه َجْر ِلق لأسا ُيْسِمع الأبحور، ويغيض الأصُُّخور، َيف ويستنزل الأصُم، و

ُعصَُْم، ُلأه ل َخطيب الأ ْبسة، تنا َنة، ترتهنه ول ُح ْك رنة، خطابه في تتمّشى ول ُلأ
ّيف ول ْقدة.ً لأسانه تعترضِ ول ُعْجَمة، بيانه تتح ُع

َلة، رقيق فلن ٍ َلسَإ َبة عذب ا َذ ُنه ُوِضع لأو الأع ْعر على لأسا َلقه، الأّش ْو َح على َأ
َلقه، الأصُّْخر َفا على أو أحرقه، الأجمر على أو َف أحسن قد خرقه، الأصَُ

وأصاب الغاراضِ، واسإتغرق اللأفاظ، وأدآىَّ الأعبارة، واسإتوفى الأّسفارة،
ِكَل ّبق الأمرادآ، شوا َفاِصَل وط ّد الأخطاِب، لأساَن وبسط الأَشدادآ، م أطناب وم

َد وطلب الطناب، َتب الأكلُم: ٍلأو قال حتى قاَل السإهاب، في الَم ُأعفيت! ٍوك

َتَسع قد أحفيت، القلُم: ٍقد قالأت حتى ُع لأه ا لأه وانفرج الطناب، َمْشَر
َلك َنه أرسإل السإهاب، َمْس ِه، في لأسا ِن ْيدا وأطال، قال عنانه، من لأه وأرخى َم
َفر إذا َمجال، كّل الأكلم َبْسِط في وَجاَل ْن َفح الأكلم في اسْإَح ِذيه، َط وسَإال آ
ّيه، ِت َيال الأكلم عليه وانثال أ ِث ْوب الأِخطاب لأه واسإتجاب الأغمام، كان كصَُ
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ْلأَحاظ، كغمزات الأَرباب.ً ٍألأفاٌظ ّورت كما َعاٍن! ٍألأفاظ فّك كأنها وَمعان ال ن
َعاٍن الشجار، ّفست كما وَم َة اسإتعارت قد ألأفاظ السْإَحار، تن ِعتاِب حلو بين الأ
َنْت الحباب، َكي واسإتل ُعشاق كتش وُمطمع شاسِإع قريب الأفراق.ً ٍكلٌم يوم الأ

ِنع، ًء، َتقرب كالأشمس ما ًء، وتبعد ضيا ًا، َيْرُخص كالأماء أو عل ويغلو موجودآ
ًا.ً ٍكلٌم َلذان، تمجه ل مفقودآ ُبْشَرىَّ الزمان، ُتبليه ول ا أزاهير أو مسموعة، كالأ

َفاس ومعان مجموعه، الأرياضِ ْن ُق الأرياح، كأ َب ْع ْيَحان َت والأراح.ً بالأَر
ْهُل كلم الفهام.ً على إذنه يقرب الأغمام، بماء كالأمدام متسلسل، سَإ
َبْردآ كلم ِدآ على الأّشراب ك ُبْردآ الأِحَرار، الكبا ِعذار.ً خلع في الأشباب و الأ
ِلُس الأعيوِن، كثيُر كلم ُق الأمتون، سَإ َقي ْهل الأحواشي، ر الأنواحي.ً سَإ
ُبُرودآ الأّزلل، والأماء الأحلُل، الأّسْحُر هو كلم َبر، والأ َبر، والمثال والأِح ِع والأ

ِر.ً والأشباب الأحاضر، والأنعيم ّناِض الأ
ِة إلأى منه نظرت ًا، الأطرف صور ًا الأبلغاة وصورة َبْحت ْبك ًا، سَإ هي ألأفاظ ونحت

َدع َقد الأدهر، ُخ ُع الأسحر.ً و
ّهل الأمحزون، يسّر كلم ُيَس ْلأُحزون، و من بعيد الأمخزون.ً ٍكلٌم الأدّر ويعطل ا

َلف، ُك َلف.ً من نقّي الأ َك الأ
ّفس كما كلم ُذّر وتبّسم نسيمه، عن الأّسَحر تن َق ألأفاظ نظيمه، عن الأ ّن تأ

ِهيبها، في الأخاطر ْذ َعاٍن َت ِني وم ِرقتها من حسبتها بتهذيبها.ً ٍألأفاظ الأفهُم ُع
الأهوىَّ.ً َنْحر في مكتوبًة سإلسإتها من وظننتها الأصُّبا، صحيفة في منسوخة

ُبْشرىَّ كلم َع الأكريم، بالأولأد كالأ ُع به ُقر الأعقيم.ً الأشيخ سَإْم
ْطمع، حتى قُرب كلم ُعد أ َب َع، حتى و ْين قاَب صار حتى وقُرب امتن ْوسَإ أو ق

ْعلى.ً ٍرقيق بالأمنزل صار حتى وعل سإما ثم أدآنى، ْلو الأمزاج، ال الأسماع، ُح
ْبك، نقُي ْفظ.ً ٍقرأت مقبول الأَش َل ًا الأ ًا، لأفظ ًنى َحوىَّ جلي ًا، مع ّي ًا خف وكلم

ًا، ًا َرَمى قريب ًا.ً ٍلأو غارض ًا أّن بعيد ِذيَب كلم ْطفَئ أو َصْخر، به ُأ أو َجْمر، به ُأ
ِهيض به ُجبر أو مريض، به ُعوفي ُدآ الأذي كلَمه لأكان َم إلأى سإامعيه يقو

ُعودآ.ً ٍألأفاظه في الأماء كَجْري الأقلوب في ويجري الأسجودآ، ْلأ ومعانيه أنوار، ا
ْنُس ثمار.ً ٍكلُمه ُدآ الأحاضر، الأمقيم أ ِغي الأمسافر.ً ٍكلُمه الأراحل وزا إلأيه ُيصُ

ُعصُفور، لأه وينتفض الأمقبور، ّق ويملك الأبيان، حق يقضي كلٌم الأ ْلأُحْسِن ِر ا
ُد وبه الأدر، يجتني منه كلٌم والحسان، َق ْع ِتب وعنده الأسْحر، ُي ْع ولأه الأدهر، ُي

ِرُح ْنَش الأصُدر.ً َي
 ألأفاظهم ومن
والأشعراء والأشعر والأنثر الأنظم وصف في
ْظٌم الأوردآ، كنثر نثر ِم َن ِعقد.ً ٍنثر كنظ ّق، أو كالأسحر الأ َدآ ّق.ً أو كالأماء ونظٌم َأ أر

ْوَضة رسإالأة ُطر الأرشيقة.ً ٍرسإالأة كالأمخدرة وقصُيدة النيقة، كالأَر ْق ًا، َت َظْرف
ًا.ً ٍنثره الأَراح بماء تمزُج وقصُيدة ْظمه الأبيان، سِإْحُر لأطف َن ُع و َط ْلأُجمان.ً ٍنثٌر ِق ا

َهر، تفتح كما ّفس كما ونظم الأز ّق الأَسَحر.ً ٍنثر تن َواِشيه، نواحيه تر ْظٌم وَح َن و
ُق ّتحت كالأحديقة ومعانيه.ً ٍنثر ألأفاظه ترو َداق تف ِدآها، َأْح ِريدة ونظم وْر ْلأَخ كا

َدآْت ّدها.ً ٍرسإالأة أسإراُر توَر َهر، ُغاَرر عن َتْضَحك َخ على تنطوي وقصُيدة وَز
َبر ّنثرة بأخوات ِبرك، في َتْرضَِ ودآَرر.ً ٍلأم ِح ببنات وصلتها حتى نثرك، من الأ

ْعرك.ً ٍكلم من الأّشعرىَّ َذ الأزهر، صفحات على الأسحر، َنسيُم َهَب كما ِش ولأ
َكَرىَّ طعُم ْعر بْرِح بعد الأ الأمواسإم به ُتوسإم شاعر، نفسه في الأَسهر.ً ٍوِش

ْنَسى والأمشاعر.ً ٍكلم َة بحلوته، الولدآ حلوة أ َو ْعر بطلوته، الأربيع وطل وِش
ِة من ّل ِوصال ِطينة ومن مسروق، الأشباب ح ُلوق.ً ٍقصُيدة، الأ فنها في َمْخ
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ِريدة، ُتها عروس هي ف َو ُتها الأقوافي، ُكْس َي ْل ُق الأمعاني.ً ٍِشعٌر وِح ْقَر ماء فيه يتر
ْلب حجاُب لأه ويرتفع الأطبع، َق ْته؛ العجاز مزية ل والأسمع.ً ٍشعر الأ َأ َط ول َأْخ
ُته شعٌر تخطته اليجاز فضيلة ْي َو ْته، لأما َر َأي ُته ر ْظ ِف لأو لأحظته.ً ٍأبياٌت لأما وَح
ًا ُجعلت َلى الأزمان على خلع ًا، بها لأتَح َلى ُمكاثر ْعٌر فيها وتج ًا.ً ٍِش َفاخر َقني، ُم َرا

ُد لأفظه ُقْرِب مع فإنه شاقني، حتى ّي الأنظام، ُمَمّر الأمرام، بعي السْإر، قو
َبْحر.ً ٍنظٌم صافي ِبس قد الأ ُغاًشي َفصَُاَحتها، الأبداوة من ألأ الأحضارة من و

ِبيد قلت شئت فإن سَإَجاحتها ِبيد، َع َلأ ُته والأولأيد َحبيب شئَت وإن و ْوَضة قصُيد َر
ْقل بالفكار، تجتنَى َن َوُل و َتنا ْقُل والبصُار، بالسإماع ي َن ُذ والدآب، الأعلم و َلأ من أ

ْقل ْكل َن كنظم الأطعام.ً ٍنظم فاكهة من أطيُب الأكلم، وفاكهُة والأمشرب، الأمأ
ْلأُجَمان، ْوضِ ا َنان، وَر ٌة وطيِب الأفؤادآ، وأمِن كالأج غايرها َأَر لأم الأُرقادآ.ً ٍقصُيد

ًا، ْكر َفْت ب ْلأُحنكة، أقساَم اسإتو َلْت ا ْكم َت َبة؛ أْحكاَم واسإ ّدْر َنق فعليها الأ ْو ر
ُة ولأها الأشباب، َو َيات ُق ْذك ِر، روح الأصُلب، الأُم ومقدمة الأدهر، وتاُج الأشع
ْبر.ً ٍشعر بيت من خيٌر شعر بيت الأسحر.ً ٍكل عساكر بالعجاز لأه ُيحكم ِت

ْبريز، ّت ْبكه صفاء في ويشبه والأ ّذهب سَإ ِتلُف البريز.ً ٍشعر بالأ على الأقلوب َتأ
ِره ًا، ُدآَر ّله لأه الذان وتصُير ائتلف ًا.ً ٍلأ ُدآَره، شعره! ٍوأنقى أْحلى ما دآره أصداف

ْعلى ِرقاب أخذ أْمره! ٍقد وأعجب قدره، وأ ّق وَملك الأقوافي، ب الأمعاني، ِر
ِلب، بما ُيغرب صدق.ً ٍفلن ِلأَسان وشعره حق، ُبْرهان َفْضله ُع َيْج ِد ْب ُي فيما و
َوْصِف، بديع الأَرْصف، ُمْحكم الأسبك، َحَسُن يصُنع، ِره، في مرغاوب الأ ْع ِش

َتنافس ِرب سإحره.ً ٍهو في ُم َداح في ضا ْعلى الأشعر ِق َأ ٌذ الأسهام، ب في آِخ
ْوفى الأفضل عيون َأ َعاره القسام، ب ُه ممن هو آدآابه، ودآأبه أشعاُره، ِش ِد َت ْب َي

ِريحة السإتماع ُيَمل ل ما عليه، ُيْملي طبعه فيبتدع، َق ِريحة، غاير إلأيه.ً ٍ ٌع َق ْب َط و
ِبيد َبليد، عنده لأبيد وخيم، غايُر وِخيم َطبع، غاير َع َعبيد، من لأديه و ُق الأ والأفرزدآ

َقادآ وجريُر َخمير، فرزدآقة من أقل عنده ً نسَج قد بَجرير، إلأيه ُي َلل ْبلي ل ُح ُي
ّدتها ّا إل تزدآادآ ول الأجديدان، ج ِدآ َعلى ُحْسن ُدآ ْظُمه تر َن نظم قد الْزَمان.ً ٍ

َبّر حاشيتي َبْحر، الأ َأدآرَك والأ َدآِت قد والأغرب.ً ٍأشعار الأشْرِق ناحيتي و ور
ِكبت الأمياه، في وطاَرْت ِبَزادآ، َتِسْر ولأم الأبلدآ، في وسإارت الفواه، ور
َير سإاق.ً ٍشعُره على َتْمِش ولأم الفاق، الأخيال، من وأسْإَرىَّ المثال، من أسإ

ًبْت الأشمس، َمِسيَر سإارت َجناح.ً ٍأشعاُره بغير وطار الأرياح، مسيَر سإار وه
كادآت الأغرب.ً ٍقد إلأى الأشرق وانتظمت الرضِ، تُخوَم وطبقت الأريح، هبوب
ُظها، والأليالأي تنشدها، الياُم َف ّنى والأطير تدرسإها، والأجّن َتْح بها.ً ٍأبيات تتغ
َفر ِد، َطبع عنها أسْإ الأحدائق، صفحات على الأّزهر يتكّسر كيف فعلمت الأَمْج
ْعر رياضِ في الأدّر يغرس وكيف َهارق.ً ٍِش ْدَمته َأْحَسن قد الأَم ْكره، بكماِل ِخ ِف
َلق َأْمره.ً ٍشعٌر َعالأي عند شاء كيف ووقف َع ِة في ُي َب ْع ّوج الأمجد، َك به ويت
ُق ِر ْف ُة ومعها الأقصُيدة الأدهر.ً ٍجاءت َم ُء وعليها الأُملك، ِعّز وفيها الأصُدق، روا
َيال ولأها الأمجد، ِلأَساُن وعندها الأعلم، سِإيماء ّق، ِص َو ل الأح َبْحُر فاضَِ إذا غار
ِر لأساِن على الأعلم ْع َعت عين ل ما ينتج أن الأَش َعْت أذن ول مثله على وق سَإِم

َهة في ويشرح الأدهر، ُغاّرة في يكتب بشبهه.ً ٍشعر ْب َعت الأشمس َج والأبدر.ً
َعْت أذن ول مثله على في ويشرح الأدهر، ُغاّرة في يكتب بشبهه.ً ٍشعر سَإِم
َهة ْب والأبدر.ً الأشمس َج
الأعصُر أهل فصُول من جملة وهذه
 الأموضع بهذا تليق

كتب ٍأبو ٍالأفضل ٍبن ٍالأعميد ٍإلأى ٍأبي ٍمحمد ٍخلدآ ٍالأرامهرمزي ٍالأقاضي.ً
َتْحُت ّهدك؛ ٍفار ُقدك، ٍوضروِب ٍبرك ٍوتع ُبك ٍالأذي ٍوصلت ٍَجناَحه ٍبفنوِن ٍصلتك ٍوتف وصل ٍكتا
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َنك ٍفي ٍكل ٍفصُل ٍإلأى ٍنظائره ْفت ٍإحسا َديت، ٍوأَض ْه َهْجُت ٍبجميع ٍما ٍأ ْيت، ٍوابت َلأ ْو لأكّل ٍما ٍأ
ِني َهَر َب ُعْجب ٍبه، ٍو ْلُت ٍالأنظم ٍفملكني ٍالأ ْكري، ٍوتأَم ِذكري، ٍووقفت ٍعليها ٍُش الأتي ٍوكلت ٍبها ٍ

َتْحسِن ٍمن ٍزهر ٍَجني، الأتعّجِب ٍمنه، ٍوقد ٍُرْمُت ٍأن ٍأْجري ٍعلى ٍالأعادآة ٍفي ٍتشبيهه ٍبمس
َلل ٍوُحلي، ٍوشذور ٍالأفرائد، ٍفي ٍنُحور ٍ : وُح الأخفيف:  الأخرائد

ْوَن والأعذارىَّ َد الأحلل في َغا
الأبـَي

الأخطوطْ في ُرحَن وقد ضِ
ِدآ  الأُسو

ُيْخليَك ّله ٍيزيدك ٍمن ٍفضله، ٍول ٍ ُتُه ٍلأه ٍمثلً؛ ٍوالأ ْدلَ، ٍول ٍأْرضى ٍما ٍعددآ َع فلم ٍأره ٍلأشيء ٍ
ُيَرب ٍمعه ٍإحسانك َعك ٍلأديهم، ٍو ِنِك ٍما ٍتتمم ٍبه ٍصني من ٍإحسانه، ٍويلهمك ٍِمْن ٍبر ٍإخوا

إلأيهم.ً
وكتب ٍأبو ٍالأقاسإم ٍإسإماعيل ٍبن ٍعبادآ ٍالأصُاحب ٍإلأى ٍأبي ٍسإعيد ٍالأشبيبي: ٍقد ٍرأىَّ ٍشيُخ

ْعد، ُب ُأْضِمره ٍعلى ٍالأ َلُف ٍبسادآتي ٍمن ٍأهل ٍميكال ٍ- ٍأيدهم ٍالأله! ٍ- ٍبين ٍودآ ٍ َك ْلأ الأدولأتين ٍكيف ٍا
ُق ٍفيه ٍبلسان ِط ْن ْدٍح ٍأ َلوان، ٍوَم ُأظهره ٍعلى ٍتراخي ٍالأمزار، ٍوتقريٍظ ٍيمليه ٍعلَي ٍالأَم وإيثار ٍ

َلهم ٍإذا ٍجرىَّ ٍعلى َفض ْفسي، ٍو َن ْكرهم ٍإذا ٍَجَرىَّ ٍعلى ٍلأساني ٍاهتزْت ٍلأه ٍ ِذ الأّزَمان، ٍحتى ٍإن ٍ
ُفها ٍعلى ٍشرف ٍالأنماء ِهر، ٍوشر ُلها ٍبا َفْض ِري، ٍفتلك ٍعصُبُة ٍخير ٍ ْد ِعي ٍانفرج ٍلأه ٍَص سَإْم
ُعها ٍفي ٍالأسماء ٍناظر، ٍوالأله ٍيتَمُم ٍأعدادآها، ٍول َفْر ُلها ٍثابت ٍو ٌة ٍطيبة ٍأص ِهر، ٍوشجر زا

ّي، ٍكثير ِثيٌر ٍلأد َدآادآها، ٍوإذا ٍكان ٍإكباري ٍلأهم ٍهذا ٍالكبار ٍفكّل ٍمنتسب ٍإلأى ٍجنبهم ٍأ ِو يعدمني ٍ
ًا ٍإلأى ٍخدمتهم، ِزي ًا ٍإلأى ٍجملتهم، ٍوحبذا ٍالأجملة، ٍوُمعت ّي.ً ٍوطرأ ٍعلَي ٍفلن ٍمنتسب في ٍيد

ٍر ٍبنظم؛ ٍفإن ٍشاء ٍقال: ِة ٍنث ْذب، ٍوصل َع ْفٍظ ٍ َلأ ْبٍع ٍسَإْمح، ٍو َط ْعَمت ٍالأخدمة، ٍففررناه ٍعن ٍ ِن و
ِظم ٍبمن ٍخَرجته ٍتلك ٍالأنعمة ٍونتجته ٍتلك أنا ٍالأولأيد، ٍوإن ٍشاء ٍقال: ٍأنا ٍعبد ٍالأحميد؛ ٍولأم ٍأع

َوة؛ ٍوآنَسنا ٍبالأمقام ٍُمدة، ْد ٍر ٍبَج ُعْروة، ٍويقدح ٍفي ٍكل ٍنا َذ ٍمن ٍكّل ٍحسنة ٍب َدة ٍأن ٍيأخ الأس
ًا، ٍوالأفضَل ُغالم ًا، ٍوالأزمان ٍ ْلق َط ْهَر ٍ َد َد ٍَرأىَّ ٍفيها ٍالأ ّكر ٍَمعاه ّدة، ٍإلأى ٍأن ٍتذ ِفع ٍِع أكدتها ٍشوا

ِزيم ٍالياب.ً َع ًا؛ ٍفحّن ٍحنيَن ٍالأّركاب، ٍوَركَب ٍ ِلأزام ًا، ٍوالفضال ٍ رهن
فصُل ٍمن ٍكتاب ٍكتبه ٍالمير ٍأبو ٍالأفضل ٍعبيد ٍالأله ٍبن ٍأحمد ٍالأميكالأي ٍإلأى ٍأبي ٍالأقاسإم

ًا ٍعن ٍكتاب ٍلأه ٍوردآ ٍعليه، ٍوأبو ٍالأفضل ٍرئيس ٍنيسابور ٍوأعمالأها ٍفي ٍوقتنا الأداوودآي ٍجواب
ْكِفي ٍعن ٍالأتنبيه، ٍويجل ٍعن َي هذا، ٍوسإيمّر ٍمن ٍكلمه ٍونثره ٍونظامه ٍما ٍيغني ٍعن ٍالأتنويه، ٍو

الأتشبيه، ٍويكون ٍكما ٍقال ٍأبو ٍالأحسن ٍالخفش ٍعلي ٍبن ٍسإليمان: ٍاسإتهدىَّ ٍإبراهيم ٍبن
َدبني َع ٍبإيناسإه؛ ٍفن َيْجَمُع ٍإلأى ٍتأدآيب ٍولأده ٍالمتا ًا ٍ الأمدبر ٍأبا ٍالأعباس ٍمحمد ٍبن ٍيزيد ٍجليس
ًا، ٍوجملة ٍأمره ٍأنه ٍكما ٍقال لأذلأك، ٍوكتب ٍإلأيه ٍمعي: ٍقد ٍأنفذت ٍإلأيك ٍ- ٍأعَزك ٍالأله ٍ- ٍفلن

 : الأوافر:  الأشاعر
ًاحسبي فإن الأملوك ُزرت إذا ُبروني أن عندهْم شفيع َيْخ

َنظِمه ٍالأرائق وفصُل ٍأبي ٍالأفضل: ٍوقفُت ٍعلى ٍما ٍأتحفني ٍبه ٍالأشيخ: ٍمن ٍ
ُغَرِر ٍألأفاظه، ٍالأتي ٍلأو ٍأِعيرت ًا ٍب الأبديع، ٍوَخالأه ٍالأُمْزري ٍبزهر ٍالأربيع، ٍُموّشح

َبْت َذ ْع ُقسمت ٍَحلَوتها ٍل َلت ٍقلئد ٍالأنحور، ٍوأبكاِر ٍمعانيه ٍالأتي ٍلأو ٍ ّط ُتها ٍلأع َي ْل ِح
ْتها ٍسإحائُب ٍالأعلوم َطْرفي ٍمنها ٍفي ٍرياضٍِ ٍجادآ َدآ ٍالأبحور، ٍفسَرْحُت ٍ ِر َوا َم

ْلأِحكم، ٍوهّب ٍعليها ٍنسيُم ٍالأفضل ٍوالأكَرم، ٍوابتسَمْت ٍعنها ٍثغوُر ٍالأمعالأي وا
ْتني ٍأصناُفها، ٍوبهرتني ٍثغوُرها ٍوأوصافها، ٍحتى ِر ٍ- ٍوقد ٍحيَر ِهَمم، ٍولأم ٍأدآ والأ

ِر ْدآ ًا، ٍولأم ٍأ ًا ٍوحجاب ْتر ًا، ٍوأنشأت ٍبيني ٍوبين ٍالأتماسإك ٍسِإ ًا ٍوإعجاب ْتني ٍاهتزاز كس
ْتني ٍنغمُة ٍارتياح، ٍوانتظم ٍعندي ٍمنها ٍِعقد َه َنْشَوة ٍراح، ٍأم ٍاْزدآ ْتني ٍلأها ٍ َه أدآ
َغاريض، ٍوكيفما ٍكان ٍفقد ٍد ٍو َب ْع ِعي ٍمنها ٍغاناء ٍَم َقَرع ٍسَإْم َقريض، ٍأم ٍ َثناء ٍو

ٍة ِرح َحَوىَّ ٍرتبة ٍالعجاز ٍوالبداع، ٍوأصبح ٍنزهة ٍالأقلوب ٍوالسإماع، ٍفما ٍمن ٍَجا
َلأعه َتلي ٍمطا َتْج ًا ٍ َتقط ٍدآرَره ٍوجواهره، ٍأو ٍعين ًا ٍفتل ُدآ ٍلأو ٍكانت ٍأذن إل ٍوهي ٍتو

َنه ٍومفاخره.ً ْدُرس ٍمحاسإ َي ًا ٍ ومناظره، ٍأو ٍلأسان
ولأه ٍفصُل ٍمن ٍكتاب ٍإلأى ٍأبي ٍمنصُور ٍعبد ٍالأملك ٍبن ٍإسإماعيل ٍالأثعالأبي:
َوادآَي ٍوأعجازا، ٍوأبرعها ٍبلغاًة َه َدع ٍالأكتب ٍ ْب وصل ٍكتاُب ٍمولي ٍوسإيدي، ٍأ

ُدآّر ِدآيمة، ٍومعانيه ٍ ًا ٍو َدآَر ٍالأسحاب، ٍأو ٍأصفى ٍقطر َظه ٍ ْبت ٍألأفا ًا، ٍفحِس وإعجاز
ِم ْظ ًا ٍوقيمة.ً ٍوتأّملُت ٍالبياَت ٍفوجدتها ٍفائقَة ٍالأن ْدر الأسخاب، ٍبل ٍأوفى ٍق
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ْلأحْسن ٍوالأطْرف، ٍمالأكًة َداح ٍا َعرف، ٍفائزة ٍبق َقة ٍالأنسيم ٍوالأ ِب َع والأّرْصِف، ٍ
ُلها ٍعن ٍذلأك ٍالأخاطر، ٍوهو َو ٍأن ٍيصُدر ٍمث َغاْر ْلِب ٍوالأطْرف؛ ٍول ٍ َق ِلأزمام ٍالأ

ُعه ٍبما ٍمنحه ٍمن ُيَمت ّله ٍ َدف ٍالأدرر ٍوالأجواهر، ٍوالأ َقر ٍوالأنوادآر، ٍوَص َدف ٍالأف َه
ُغَرر ٍوالوضاح، ٍكما ٍأطلق ٍفيه ٍألأسنة ٍالأثناء ٍوالمتداح.ً هذه ٍالأ

وأبو ٍمنصُور ٍهذا ٍيعيش ٍإلأى ٍوقتنا ٍهذا ٍعلى ٍطريق ٍالأتخمين ٍل ٍعلى ٍحقيقة
ِده، ٍولأه ٍمصُنفات ٍفي َوْح ُد ٍدآهره، ٍوقريع ٍعصُره، ٍونسيُج ٍ الأيقين ٍوهو ٍفري

ُد ٍلأه ٍبأعلى ٍالأرتب، ٍوقد ٍفّرْقت ٍما ٍاخترته ٍمنها ٍفي ٍهذا الأعلم ٍوالدآب، ٍتشه
الأكتاب، ٍمع ٍما ٍتعلق ٍبشاكلته ٍمن ٍالأخطاب؛ ٍمنها ٍكتاب ٍسإماه ٍسإحر ٍالأبلغاة
َكت ُغاَرر ٍنجوم ٍالرضِ، ٍون قال ٍفي ٍصدر ٍهذا ٍالأكتاب: ٍ"أخرجُت ٍبعضه ٍمن ٍ
َلغاء ٍالأعصُر، ٍفي ٍالأنثر، ٍوحللت ٍبعضه ٍمن ٍنظم ٍأمراء ُب أعيان ٍالأفضل، ٍمن ٍ

َلح ٍأشعارهم ٍفي ٍكتابي ٍالأمترجم ٍبيتيمة ٍالأدهر، الأشعر، ٍالأذين ٍأوردآت ٍُم
ِزقته، ْقت ٍجميع ٍذلأك ٍوحّررته، ٍوسإقته ٍونَسقته، ٍوأنفقت ٍعليه ٍما ٍُر فلف

ْدُت َعِب ٍالأيمين، ٍوعرق ٍالأجبين، ٍوتعَم َت وعملته ٍبكد ٍالأناظر، ٍوجهد ٍالأخاطر، ٍو
ْبُه ٍبشيء ٍمن ٍكلم َأُش َطراوة، ٍولأم ٍ َة ٍالأِجدة، ٍوَرْونق ٍالأحداثة، ٍوحلوة ٍالأ َلأذ فيه ٍ

غاير ٍأهل ٍالأعصُر، ٍإل ٍّفي ٍقلئل ٍوقلئد ٍمن ٍألأفاِظ ٍالأجاحظ ٍوابن ٍالأمعتز،
ِته ٍ- ٍالأتي ٍهي ٍوسإائط ُأْخل ٍكلما َءه، ٍوتوشحت ٍتضاعيفه، ٍولأم ٍ َلت ٍأثنا ّل تخ

ّذ ٍأعين ٍالأكتاب ٍ- ْنفُس ٍالدآباء، ٍوتل ُعه ٍأ ِت َتْم الدآاب، ٍوصياقل ٍاللأباب، ٍوما ٍتس
ٍة، ٍأو ًنى ٍصريح، ٍأو ٍتجنيس ٍأنيس، ٍأو ٍتشبيه ٍبل ٍَشبي من ٍلأفظ ٍصحيح، ٍأو ٍمع

ْونق ٍباق؛ ِطباق، ٍفي ٍَر َعديل، ٍأو ٍاسإتعارة ٍُمختارة، ٍأو ٍ تمثيل ٍبل ٍَمثيل ٍول ٍ
ُلأه ٍمن ٍالأكتاب، ٍإذا ٍوّشوا ٍدآيباجَة ٍكلمهم ُو َقُرَب ٍتنا َفَق ٍهذا ٍالأكتاب ٍ فمن ٍَرا
َدآ ِدآه ٍلفرادآ ٍالأشعراء ٍإذا ٍرَصعوا ٍعقو ُنوره، ٍوسإماحة ٍقيا بما ٍيقتبسونه ٍمن ٍ
ُذوره، ٍفأَما ٍالأمخاطبات ٍوالأمحاورات، ٍفإنها نظاِمهم ٍبما ٍيلتقطونه ٍمن ٍش

ِره.ً َوج ٍبدرة ٍمن ٍدآَر ُغارره، ٍوتت تتبَرج ٍبغّرة ٍمن ٍ
وقد ٍذكر ٍجملة ٍَمْن ٍأخرج ٍمعظم ٍكتابه ٍمن ٍنثرهم ٍونظمهم، ٍوهم: ٍالأصُابيان،

َبان ٍوعلي ٍبن ٍعبد ٍالأعزيز ِلأديان، ٍوبديع ٍالأزمان، ٍوأبو ٍنصُر ٍبن ٍالأَمْرُز والأخا
الأقاضي، ٍوأبو ٍمحمد ٍالأقاضي، ٍوأبو ٍالأقاسإم ٍالأزعفراني، ٍوأبو ٍفراس

الأحمداني، ٍوابن ٍأبي ٍالأعلء ٍالصبهاني، ٍوأبو ٍالأطيب ٍالأمتنبي، ٍوأبو ٍالأفتح
ْتي، ٍوأبو ٍالأفضل ٍالأميكالأي، ٍوشمس ٍالأمعالأي، ٍوالأصُاحب ٍبن ٍعبادآ، ُبس الأ

وجماعة ٍيكثر ٍبهم ٍالأتعدادآ، ٍقد ٍذكرهم ٍفي ٍكتابه، ٍفكل ٍما ٍمّر ٍأو ٍيمر ٍمن ٍذكر
ّولأت.ً َع ْلُت، ٍوعليه ٍ َق َن ألأفاظ ٍأهل ٍالأعصُر ٍفمن ٍكتابه ٍ

ُبستي: ٍالأبسيط: ٍ وفي ٍأبي ٍمنصُور ٍيقول ٍأبو ٍالأفتح ٍعلي ٍبن ٍمحمد ٍالأ

ُلُه ماأخ عـَنـَد بنيسابوَر رهيٌن قلبي َتقَرىَّ حين مث الأبـَلدآ ُتْس
أخ

ٍة أْخـَلَق صحـَائف لأه ّذب ُعل الأِحَجا منمـَهـَ والأطْرِف والأ
 ُتنتَسُخ

ُأظهر كتابه في أسإماءهم ذكر الأذين وأما ِرهم سإرائر من فس الأرصين، شع
بالأيمين.ً الأبلغاة من أخذ ما الأثمين، نثرهم جواهر من وأجلو
ُغاّرة هي الأتي سإلمته خبر من الأمبشر الأشيخ كتاُب الأفضل: ٍوصل لبي فصُل

ُق لأه أشرقت بما الأمليم، الأدهر وعذر الأبهيم، الأزمان َفْضِل آفا والأكرم، الأ
ِئُس به وتَمت في ألأفاظه، محاسإن من َطْرفي فسَرْحُت والأنعم، اللء نفا
ْنوار ِهُرها، َتُروق أ َد أزا ِئ ُع وقل َبار وجواهرها، ُدآَرُرها ترو الأّرقاَب يسترق وَم

وظاهرها.ً باطنها
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ُبك الأهمداني: ٍوصل خلف بن سإعيد أبي إلأى ولأه ً كتا أخبار من متحمل
ِر سإلمتك، ِم وآثا ّله نع َبّر روَح أدآىَّ ما بساحتك، الأ فنوَن وجمع ونسيمه، الأ

ًا وتقاسإيمه، الأفضل َددآ كلمه ومعسول مواصلته، عمر من عندي ومج
َورته، َقة ُغاصَُن ترك ما ومحا ًا الأِم ْوراقه، تروق غاض َوْجَه أ ًا الأثقة و ْلق ّلُل َط يته

ُق كانت َمَسّرة ثمر من عنه جنيت فكم إشراقه، ِه، اليام عوائ ِني ِذ وحويت ُتحا
ْلق من به ّنة ِع لأبنيه.ً بمثله الأدهر يجودآ قلما َمض

ْين: الأحكام بعض إلأى فصُل ولأه َو بُج
َكره، ٍمن ٍلأفظ ِف َقره، ٍونتائج ٍ ِف  ٍوصل ٍكتاُب ٍالأحاكم ٍوقد ٍوّشحه ٍبمحاسإن ٍ
ْوُب ٍالصابة َفضَل ٍالأمقادآة، ٍومعنى ٍسإنّي ٍجادآه ٍَص شهًي ٍأعطته ٍالأقلوُب ٍ

َقْت ٍعلى ٍالعتراف ٍبفضله ٍألأسنُة ٍالأثناء ٍوالأشهادآة، َف ّت ِبّر ٍهنّي ٍا والجادآة، ٍو
ُطَرف، ٍقد ٍجمعت ٍفي ٍالأحسن َطْرفي ٍفيما ٍحواه ٍمن ٍبدائع ٍو فسّرْحُت ٍ

َطَرف، ٍحتى ٍلأم ٍتبَق ٍفي ٍالأبلغاة ٍيتيمة ٍإل ٍّجبرتها والحسان ٍبين ٍواسإطة ٍو
وتّممتها.ً

ولأه ٍإلأى ٍالمير ٍالأسيد ٍأبيه ٍيهنئه ٍبالأقدوم.ً
َدآاء ٍِمَن ٍالأعمر ُبه ٍبعد ٍالأمشيب، ٍوارتدىَّ ٍبر ّد ٍإلأيه ٍشبا كتبت ٍوأنا ٍبمنزلأة ٍمن ٍارت
ْودآه َع ًا ٍمن ٍخبر ٍ ّله ٍرب ٍالأعالأمين، ٍوصل ٍكتاُب ٍمولي ٍمبّشر َقِشيب، ٍوالأحمد ٍلأ

َنفه، ٍبما ٍلأم ٍتزل ٍالمال َك ّله ٍو ًا ٍفي ٍحفظ ٍالأ إلأى ٍمقَر ٍعّزه ٍوَشَرفه، ٍمحروسإ
ّله َة ٍالأ ّله ٍفيه ٍورائَحه، ٍواثقًة ٍبأّن ٍعادآ ْنع ٍالأ َي ٍُص ّقب ٍغاادآ تتنّسم ٍروائحه، ٍوتتر
ْتخرَجه ٍمن ِرقه، ٍحتى ٍ ُتفا ُترافقه، ٍوتلزم ٍجنابه ٍفل ٍ ُتَسايره ٍو الأكريمة ٍعنده ٍ

ِد، ٍوالأبدر ٍبعد ٍالأّسَرار ٍإلأى ٍالنجلء، ِغْم َغماء ٍخروَج ٍالأسيف ٍمن ٍالأ َغاْمرة ٍالأ
ً َطْرَف ٍالأحسودآ ٍكليل َدآ ٍ ًا، ٍور ِديد ًا، ٍأعادآ ٍعهد ٍالأّسرور ٍَج ِه ٍعيد ِدآ ُورو ْدآُت ٍيوم ٍ فعد

ْهُه ٍفي ٍإهداء ٍالأّروح ٍوالأشفاء، ٍوتلفي ٍالأّروح ٍبعد ّب ُأَش ًا، ٍولأم ٍ ِديد وقد ٍكان ٍَح
ّقاه ٍيعقوُب َفى ٍعلى ٍالأمكروه ٍكل ٍالشفاء ٍإل ٍبقميص ٍيوسإف ٍحين ٍتل أن ٍأْش

ْيِن ٍالأبصُير، ٍفكم َع عليه ٍالأسلم ٍمن ٍالأبشير، ٍوألأقاه ٍعلى ٍوجهه ٍفنظر ٍب
ّلة ٍفي ُغا ًا، ٍحتى ٍلأم ٍتبق ٍ ًا ٍوسإلم َبْردآ ًا، ٍوالأتقطت ٍمنه ٍ ًا ٍواسإتلم ُته ٍلأثم أوسإع

ّ ْدآتها، ٍول ٍشريعة ٍمن ٍالنس ٍإل َطَر ُغاّمة ٍفي ٍالأنفس ٍإل ٍَ َها، ٍول ٍ ُت ْدآ َبَر الأصُدر ٍإل ٍّ
ْدآتها.ً ور

َظُم ٍالعجاب ٍتارة ٍيقُف ولأه ٍفصُل ٍمن ٍرسإالأة: ٍوكان ٍفرطُْ ٍالأتعجب ٍَمّرة ٍوِع
ُغاَرره ٍوُحُجولأه، ّبطني ٍعن ٍاسإتيفاء ٍ بي ٍعند ٍأول ٍفصُل ٍمن ٍفصُولأه، ٍويث

ُده؛ ٍفليس ٍفي ٍقوس َنظمته ٍفرائ ُده، ٍو ْته ٍقلئ َو ُيوهمني ٍأّن ٍالأمحاسإَن ٍما ٍَح و
َلع، ٍحتى ٍإذا ٍجاوزته ٍإلأى َنان ٍفوقها ٍُمتط ْنَزع، ٍول ٍلقتراح ٍَج إحسان ٍوراءها ٍِم

ّطْرف، ّير ٍالأ ُيَح ُعيونه، ٍرأيُت ٍما ٍ ِته ٍو ْلُت ٍفكري ٍفي ٍنك ِيينه، ٍوأَج َتْز لأففه ٍو
ًا، ًا ٍوإحسان ًا، ٍويفوقه ٍحسن ُلو ٍعلى ٍالول ٍَمَحل ًٍومكان ْع َي َوْصَف، ٍو ْعِجز ٍالأ ُي و

َكم ٍمن ٍمطالأعه ُنوَر ٍالأِح ِئقه، ٍواقتبست ٍ َدا ْعُت ٍكيف ٍشئُت ٍفي ٍرياِضه ٍوح َت فر
ِة، ٍوتلقيتها َبَراع ّلمت ٍلأمعانيه ٍوألأفاظه ٍفضيلَة ٍالأَسبق ٍوالأ وَمشارقه، ٍوسإ

َنشِر ٍوالذاعة؛ ٍفإنها ٍجمعت ٍإلأى ٍحْسِن ٍاليجاز ٍدآرجَة ٍالعجاز، بواجبها ٍمن ٍالأ
وإلأى ٍفضيلة ٍالبداع ٍجللأَة ٍالأموقع ٍفي ٍالأقلوب ٍوالسإماع.ً

َنَشر ٍعندي ٍمن ٍُحلل ٍإفضالأه ٍوإكرامه، َف ولأه ٍمن ٍفصُل: ٍوصل ٍكتاب ٍالأشيخ ٍ
َبر ٍالأبرودآ، ٍوقلئد ّنُجودآ، ٍوِح َوار ٍالأ ْن ّبهه ٍإل ٍبأ ومحاسإن ٍخطابه ٍوكلمه، ٍما ٍلأم ٍأش

ُقودآ.ً ُع الأ
وذكر ٍأبو ٍمنصُور ٍالأثعالأبي ٍالمير ٍأبا ٍالأفضل ٍفي ٍكتاب ٍألأفُه، ٍفقال ٍفي ٍبعض
َيَة ٍالأدهر، ٍويرىَّ ْق َع ٍسِإّر ٍالأنظم، ٍوسِإْحَر ٍالأشعر، ٍوُر فصُولأه: ٍَمْن ٍأرادآ ٍأن ٍيسم
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ُع ْفر ٍعنه ٍطب َفضل؛ ٍفليستنشد ٍما ٍأسإ ْوب ٍالأظْرف، ٍونتيجة ٍالأ َذ ْقل، ٍو َع ْوب ٍالأ َص
َلِح ٍتمتزُج ٍبالأنفوس ٍلأنفاسإتها، ٍوتشَرب ْثَمَره ٍعالأي ٍفكره، ٍمن ٍُم َمْجده، ٍوأ

بالأقلوب ٍلأسلسإتها: ٍالأمتقارب: ٍ
َواها ما إذا قواِف ُدودآا الأغانيات َلأها هَزت قالأمشـَو َر ُق  الأ

ْوَن ًا َكَس ِبيد ِبـَيد ثياب َع َعـَ ِلـَيدا لأديهـَا َلأبيد وأضحىالأـَ َبـَ
ُنوره َدني ٍبالقتباس ٍمن ٍ َع َوْجهه، ٍوأسْإ ْيُم ٍالأله ٍما ٍمّر ٍيوم ٍأسإعفني ٍفيه ٍالأزماُن ٍبمواجهة ٍ وأ
ِثُر ٍمن ٍشمائله، ٍورأيت ٍفضائَل َنت ِد ٍوالأسؤودآ ٍت ِثماَر ٍالأمج ِره، ٍفشاهدت ٍ َبْح والغاتراف ٍمن ٍ
ْبُت ٍفضائل َه ِظه، ٍوانت ْلأَحا َفْضِل ٍوالأكرم ٍمن ٍأ ِر ٍعيال ًٍعلى ٍفضائله، ٍوقرأُت ٍنسخة ٍالأ الأده

: الأفوائد ٍمن ٍألأفاظه، ٍإل ٍَتذكرت ٍما ٍأنشدنيه، ٍأدآام ٍالأله ٍتأييده ٍلبن ٍ الأبسيط:  الأُرومي
ْنِع عجائب لأول ّله ُص ما الأ

ثبتـَت
ِم في الأفضائُل تلك ول َلأح

 َعصَُِب
: وقول ٍ الأوافر:  الأطائي

ْدآها لأم نفَسك صوْرَت فلو ِز ِم من فيَك ما علىَت َباِع َكَر ّط الأ
: وقول ٍ الأكامل:  ُكشاجم

ْيٍبإلأى الأكمال ذا أحوج كان ما َوفيه َع ْيِن ِمـََن ُي َعـَ الأـَ
: وربعت ٍبقول ٍأبي ٍ الأوافر:  الأطيب

ُفِق فإن ْنَت الناَم َت َأ ُهـَم و ْعُض الأمسَك فإنِمنـَ ِم َب َغَزاِل َدآ الأ
َثُه ٍالأله َور ثم ٍاسإتعرت ٍفيه ٍبياَن ٍأبي ٍإسإحاق ٍالأصُابي ٍحيث ٍيقول ٍلألصُاحب ٍ

أعمارها، ٍكما ٍبلغه ٍفي ٍالأبلغاة ٍأنوارها: ٍالأسريع: ٍ
َودآما كّل من فيك حسبي الأله ُد تع الأمولأـَى على الأعب
ُفُل َتَزل فل ٍة في تْر ْنَتنعـَم ِرك من بها َأ ْي َلأى َغا ْو َل  ا

ُقَراه ٍبرسإتاق وقال ٍفي ٍفصُل ٍمنه: ٍوما ٍأنس ٍل ٍأنَس ٍأيامي ٍعنده ٍبفيروزابادآ، ٍإحدىَّ ٍ
ِته َع ْل َط ِر، ٍفإنها ٍكانت ٍ- ٍب ْط َق ْيل ٍالأ َق ٍصاحبها ٍمن ٍسَإ ّله ٍما ٍيحكي ٍأخل ُجوين، ٍسإقاها ٍالأ

ِه ٍالأمذكورة، َعِم ِن ِظه ٍالألؤلأؤية، ٍمع ٍجلئل ٍ ْطِرية، ٍوآدآابه ٍالأعلوية، ٍوألأفا ِع ِرية، ٍوِعْشَرته ٍالأ ْد َب الأ
ْعيا َي ودآقائق ٍكرمه ٍالأمشكورة، ٍوفوائد ٍمجالأسه ٍالأمعمورة، ٍومحاسِإن ٍأقوالأه ٍوأفعالأه ٍالأتي ٍ
ُوِعد ٍالأمتقون، ٍوإذا ٍتذكرتها ٍفي ٍالأَمرابع ٍالأتي ّنة، ٍالأتي ٍ بها ٍالأواصفون ٍ- ٍأنموذجات ٍمن ٍالأج
َذْت ِتع ٍالأنَواظر، ٍوالأمصُانع ٍالأتي ٍهي ٍمطالأع ٍالأعيش ٍالأناضر، ٍوالأبساتين ٍالأتي ٍإذا ٍأخ هي ٍَمَرا

ُنفي ٍمعها َواني، ٍو ْلأُخْسُر ِوي ٍلأها ٍالأديباج ٍا ُط بدائَع ٍزخارفها، ٍونشرت ٍطرائَف ٍمطارفها، ٍ
ًا، ًا ٍوسإيم ِر ٍكلمه، ٍتذكرت ٍسِإحر َقلمه، ٍوأزها َآثار ٍ ِه، ٍو َيِم ُتَشبه ٍإل ٍّبِش َوْشي ٍالأصُّنعاني، ٍفلم ٍ الأ

ًا.ً ًا ٍونعيم ْيحان ًا ٍوَر ًا، ٍوروح ًا ٍُمقيم ًا، ٍوارتياح ًا ٍعميم وخير
ْدَمته، ّفرت ٍعلى ٍِخ ِكي ٍلألخوان ٍأني ٍاسإتغرقُت ٍأربعة ٍأشهر ٍبحضرته، ٍوتو ًا ٍما ٍأْح وكثير

ًا ِكبه؛ ٍفبالأله ٍيمين ْو ُغبار ٍَم ّطرت ٍعند ٍركوبه ٍب َعالأي ٍَمْجلسه، ٍوتع ولَزْمُت ٍفي ٍأكثر ٍأوقاتي ٍ
ًا ًا ٍمن ٍأخلقه؛ ٍولأم ٍأشاهد ٍإل ٍََمْجد َطَرف َكرت ٍ ًا ٍفيها ٍإني ٍما ٍأن ْنث ًا ٍعنها ٍلأو ٍخفت ٍِح كنُت ٍغاني
ّيب ٍآملً، ًا، ٍأو ٍَحَرم ٍسإائلً، ٍأو ٍخ ًا، ٍأو ٍسإّب ٍحاِضر َتاَب ٍغاائب ْغا ُته ٍا ًا ٍمْن ٍأحوالأه.ً ٍوما ٍرأي وشرف
ْطَش َب َفر، ٍأو ٍبطش ٍ َلى ٍبنار ٍالأّضَجر ٍفي ٍالأّس َتس َغَضِب ٍفي ٍالأحَضر، ٍأو ٍ أو ٍأطاع ٍسإلطاَن ٍالأ

َطاه.ً ّبر؛ ٍول ٍوجدت ٍالأمآثَر ٍإل ٍّما ٍيتعاطاه، ٍوالأمآثَم ٍإل ٍّما ٍيتخ الأُمتج
ْذرتها، ُع َبْجدتها، ٍوأخو ٍجملتها، ٍوأبو ٍ وقال ٍفي ٍفصُل ٍمنه ٍيصُفه: ٍوأما ٍفنوُن ٍالدآب ٍفهو ٍابن ٍ

ُيوَحى ٍإلأيه ٍفي ٍالسإتئثار ٍبمحاسإنها، ٍوالأتفُردآ ٍببدائعها، ٍولأله ٍهو ٍإذا ِزَمتها، ٍوكأنما ٍ ِلأك ٍأ وما
ِبَحاُر ٍخواطره َدآاء ٍالأنهار، ٍوألأقت ٍ ِر َطّرَز ٍبالأظلم ٍ ُدّر ٍفي ٍأرضِ ٍالأقراطيس، ٍو غارس ٍالأ

َليته.ً ْلأُحْسن ٍبك ْلأُحْسُن ٍبُرّمته، ٍوا ِهَر ٍالأبلغاة ٍعلى ٍأنامله، ٍفهناك ٍا جوا
ّلأفه ٍفي ٍشعر ٍأبي ٍالأفضل ٍومنثوره ٍوالأشعراء، َوعي ٍفي ٍكتاب ٍأ َط وذكر ٍعمر ٍبن ٍعلي ٍالأُم

ُطُرق، ٍوانقسموا ٍعلى ٍثلث ٍفرق، ّعبوا ٍعلى ٍ فقال: ٍرأيُت ٍأهل ٍهذه ٍالأصُناعة ٍقد ٍتش
ِتساب ٍكالأمكتسبين ٍمن ْن فمنهم ٍمن ٍاكتسى ٍكلمه ٍشرف ٍالكتساب ٍدآون ٍشرف ٍال

ِذ ٍالأجوائز ٍوالأمنائح، ٍوهم ٍالكثرون ٍمن ٍأهل ٍهذه الأشعراء ٍبالأمدائح، ٍالأمترشحين ٍبها ٍلْخ
ُبول، َق الأصُناعة؛ ٍومنهم ٍمن ٍَشُرفت ٍبناُت ٍفكره ٍعند ٍأهل ٍالأعقول، ٍوجلبت ٍلأديهم ٍفضائل ٍالأ

ِرَقة ٍحواشيها، ٍكالأعددآ ٍالأكثير، ٍوالأجّم َكثرة ٍعقائلها، ٍوكرم ٍواشيها، ٍل ٍلأ ِلأ ِلأَشَرف ٍقائلها، ٍل ٍ
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ْيه، َف َطَر ْودآة ٍمن ٍ ْلأَج ّلة ٍوالأوزراء؛ ٍومنهم ٍمن ٍأخذ ٍبحبل ٍا الأغفير، ٍمن ٍالأخلفاء ٍوالمراء ٍوالأِج
ّدمين، ٍوهو َتيه، ٍكامرئ ٍالأقيس ٍابن ٍُحْجر ٍالأكندي ٍفي ٍالأمتق َي ْلأُحْسِن ٍمن ٍحاِش َء ٍا وجمع ٍردآا

َذب ٍول ٍمدافع، ٍوعبد ٍالأله ٍبن ٍالأمعتز ٍبالأله ّيدهم ٍغاير ٍمجا أميُر ٍالأشعراء ٍغاير ٍُمنازع، ٍوسإ
أمير ٍالأمؤمنين ٍفي ٍالأمولأدين، ٍوهو ٍأشعر ٍأبناء ٍالأخلفة ٍالأهاشمية، ٍوأبرع ٍأنشاء ٍالأدولأة

َلت ٍأشعاره ٍفي َع ّثل ٍبنظير ٍأو ٍشبيه، ٍو ُيم الأعباسإية، ٍوَمْن ٍجّل ٍكلمه ٍفي ٍالأتشبيه، ٍعن ٍأن ٍ
ُوّصاف؛ ٍوالمير ٍأبي ٍفراس ٍبن ٍَحْمدان ٍفارس الوصاف، ٍعن ٍأن ٍتتعاطاه ٍألأسنُة ٍالأ

ُء ٍالأعصُر ٍقاطبًة ٍبالأسيادآة، ٍواعترفت الأبلغاة، ٍورجل ٍالأفصُاحة، ٍومن ٍحكمت ٍلأه ٍشعرا
ِدئ ُب لأكلمه ٍبالحسان ٍوالجادآة، ٍحتى ٍقال ٍأبو ٍالأقاسإم ٍإسإماعيل ٍبن ٍعبادآ ٍالأصُاحب: ٍ

ِتم ٍبملك، ٍيعني ٍأمرأ ٍالأقيس ٍوأبا ٍفراس؛ ٍوهذه ٍالأطائفة ٍأشهر ٍالأثلثة الأشعُر ٍبملك ٍوُخ
ْيدان َدما، ٍوأسإبق ٍالأشعراء ٍفي ٍَم َق ِر ٍومواطئ ٍالأشرف ٍ َفْخ ًا، ٍوأثبتها ٍفي ٍمواطن ٍالأ ّدم تق

َبَراعة؛ ٍفإّن ٍالأكلَم ٍالأصُادآَر ٍعن ٍالعيان ٍوالأصُدور، ٍأقُر ُهم ٍفي ٍميدان ٍالأ الأبلغاة، ٍوأرَجح
َدها:لألعيون ٍوأشفى ٍلألصُدور، ٍفشرف ٍالأقلئد ٍبمن ٍُقلدها، ٍكما ٍأن ٍشرف ٍالأعقائل ٍبمن ٍ َلأ َو

الأوافر: 
ْيُر ِر وَخ ْع ْكَرُمه الأّش ً أ ِر وَشّرِرَجال ْع ُد قاَل ما الأّش ِبي َع الأ

وإذا ٍاتفق ٍَمن ٍاجتمعت ٍفيه ٍهذه ٍالأشرائط، ٍوانتظمت ٍعنده ٍهاتيك
َون ٍفي ُتد ّلد ٍفي ٍصحائف ٍالأقلوِب ٍأشعاُره، ٍو ُتخ ًا ٍبأن ٍ الأمحاسإن، ٍكان ٍخليق
ًا ٍبأن َتب ٍعلى ٍالحداق ٍوالأعيون ٍأخباُره، ٍوجدير ضمائر ٍالأنفوس ٍآثاُره، ٍوتك

يختصَُن ٍبسرعة ٍالأمجال ٍفي ٍالأمجالأس، ٍوِخفة ٍالأمدار ٍفي ٍالأمدارس، ٍكالمير
الأجليل ٍالأسيد ٍمولنا: ٍالأطويل: ٍ

َء نال َمْن الأفضل أبى الأسما
ِه ِل ْتُه ومنبفض َد َع ِد نفـَُسـَُه َو بـَمـَزي

ُدآ ُدآ تو كاَن لأو الأدّر عقو
َظـَُه َأم مـَن فينظمهـَالأـَفـَ ْو ِد َتـَ وفـَري

الأعصُر لهل مقطعات وهذه
 الأبلغاة وصف في

: قال ٍأبو ٍالأفتح ٍ الأطويل:  ُبْستي الأ
ُتك لأم َقلئد فالأتامْت مدْح

ُفـَْز َي
ُد بأمثالأها ِكَراُم الأصُّي الأ

العاظُم
ِلأـَُئ والأمعـَانـَي َبْحٌر لنك َيل ِر ّواٌص وفك ِري َغا ْع ناظم وش

: وقال ٍ الأبسيط:  ًا أيض

ٍر سإمعُت إن ما ّوا ُنـَ ثـَمـٌَر لأـَه بـَ
ُع الأوقت في ِت َع ُيْم الأمرء سَإْم

َبصَُرا  والأ
منـَك كتاٌب أتاني حتى

مـَبـَتـَِسـٌَم
يشبـَه ومعنى لأفٍظ كل عن

ُدَرَرا الأـَ
ْفـَظـَك فكان ًا ْللَئه فـَي َلأ َهـَر ثـَمـَرا أثـَنـَائه فـَي معناه وكانَز

َقا َبا تساب َد فأصا َقصُْـَ فـَي الأ
َلـٍَق َطـَ

ِه ّل ٍر من لأ َق قد ثم سإـَابـَ
َهـََرا الأـََز

: وقال ٍ الأبسيط:  ًا أيض
منك كتاب أتاني َلأَما

مبـَتـَسـٌَم
ِر ولأفظ ِبر كّل عن ْي ِدآ َغا محـَدو

َكْت أثناء في معانيه ح
ِه ِر ُطـَ أسْإ

أحوالأَي في الأبيَض آثاَرَك
 الأّسودآ

: كأنه ٍألأم ٍبقول ٍ الأطويل:  الأطائي
َبَة الشـَياء أقبـََح يرىَّ ْو ْتهاآمـَل أ ُد َكَس ّلَة الأمأموِل َي ُحـَ
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ِئِب َخـَا
ْور من وأحسَن ّتُحه َن ُتف
الأصُّـَبـَا

ِدآ في الأعطايا بياضُِ َوا سَإ
ِلأِب َطا  الأَم

: وقال ٍأبو ٍالأفتح ٍالأبستي ٍفي ٍأبي ٍنصُر ٍأحمد ٍبن ٍعلي ٍ الأخفيف:  الأميكالأي
َله جمع ً رنص أبي المير في الأ ْعلو ِخصُال القـَداُر بها َت
ًة راحًة ًا بر ْدر ًء وَص ًءَفـَضـَا السإـَراُر لأـَه تبـَدو وذكا
ُطُه ُظـَه روضٌة َخ  ِثماُر والأمعاني َيْضَحكن، هارالز وألأفا

َدح ٍأبا ٍالأفضل ٍالأميكالأي ٍمن ٍ َيْم : وقال ٍعمر ٍبن ٍعلي ٍالأمطوعي ٍ الأكامل:  قصُيدة
المير ابن المير وإلأى

الأمعتلي
ِه بكمال المـَراء علـَى سُإؤدآدآ

ِطئْت ُء بَي و َوْجنا َنَة الأ َوْج
ِه ْهَم َم

َنـَاِف متقاذِف ْك ِء ال والْرجـَا

أفق في منه ألحَظ كيما
َ ُعل الأ

ًا َلك ِدير َف ِكَب ُي َياء كوا ْلـَ َعـَ الأـَ

ِر ْد َب ْلأ َواِمه غاير كا ً َدآ َتكـَاِمـَل ِرم َبْح ْلأ ٍة غاير كا وصفـَاء عذوب
ْكنى بالأفضل َيكامـَن فيه وهو ُي ْكُمن كالأّر ِء ُزلل في َي الأمـَا

َدىَّيمـَينـَه الأكتاَب َخَط إذا من يا ْه ْنعاء من الأوْشَي إلأينا أ َص
ُفك تجر لأم الأبياضِ في ك

ًا ُموقع
ِء َيد عـَن تحلْت إل بـَيضـَا

ُبه يداه َقْرم ْل َق ْظم فيمـَنـَهـَمـَا ما و ّ والعطاء الأن إل
 الأطائي

: وقال ٍفيه ٍ الأطويل:  ًا أيض
ْدِب المير كلُم ّن ْني في الأ ث

ِه ْظم َن
ُنوُب لأمن الأزلل الأماء عن َي
ْظما  َي

َع َنْروي متى فنْروىَّ بدائ
ْظمـَه َن

ْظَما َن ًا نْرو لأم إذا و لأه يوم
ْظمـَا َن

: وكتب ٍإلأيه ٍ الأطويل:  ًا أيض
ُجفوني جادآت وقد أقول

ْدآُمـٍَع بـَأ
ُهن قد كأني ُت ْي َتْمل من اسإ

الأُسـَْحـَِب
ِلقْت وقد لألـَنـَزاع بي ع

ُع َواز َنـَ
ْتبَن َة ك على الأعناء معانا

قـَلـَبـَي
ٍد إلأى ّي الأشمِس على أوفى سإ

ُه قـَدُر
على ضياء معالأيه وزادآت
الأشهب

راحت َمْن الأفضل أبي
ّفه فواضُل ك

ِه ِت ِدآ على ُتربي وراح َد َع
الأـَتـَرِب

َلُه سإقى ًا الأ فيها حّل أرض
ًا سإحائبـَ

ِه أو الأفياضِ كنائله ِظ لأف
ْذب الأـَعـَ

ُدوها سإحائَب نسيم َيْح
ِه ْلـَقـَ كـَُخـَ

كصُارمه َبْرق ويقدمها
َعْضـَِب الأ

ْفلَك زال ول الأسعودآ أ
ِطـَيفًة ُمـَ

وهو تنتابها بحضرته
ْطـَِب ُقـَ كالأ
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 ٍالأفضل: ٍالأكامل: ٍ أبي لألمير الأثعالأبي منصُور أبو وقال
ٍ ٍ 

معجزات الأفضائل في لأك
َجـَمة

ًا َورىَّ في لأغيرك أبد لأم الأ
ُتْجَمـَع

الأبـَلغاة في بحٌر بحراِن
َبـَُه شـَا

ْعُر لأفِظ وُحْسن الأولأيد ِش
الصمعي

ِر َنو ّدر أو كالأّسحر أو كالأ كـَالأـَ
أو

َوْشي ٍدآ في كالأ عليه ُبْر
ُمـَوَشـَع

ًا ِة من فكم شكر ْقَر لأك َف
َنـَى ِغـَ كالأ

َد الأكريَم وافى ْي َع ٍر ُب ْقـَ َف
ِقـَع ْد ُمـَ

ْوُر تفتق وإذا ِرك َن ْعـَ ِش
ًا نـَاضـَر

ُمَرّصع بين فالأحسُن
وُمـَصَُـََرِع

ْلَت الأكلم ُفرسإان أْرَج
أف وُرْضت

ُد وأنت الأبديع راَس أْمَج
ِدع ُمـَبـَ

الأزمان فّص في ونقشت
ًا بـَدائعـَ

ِري ِر ُتْز الأـَُمـَْمـَرِع الأربيع بآثا

وقال ٍفي ٍوصف ٍفرس ٍأهداه ٍإلأيه ٍممدوحه: ٍالأكامل: ٍ
ِدي يا ْه ّطْرف ُم ِدآ الأ الأجوا

كأنمـَا
الربـَِع بـَالأـَرياح أنعلوه قد

ُع شيء ل إل منه أسإر
خاطري

الألطيف نائلك شكر في
َقع ْو  الأَم

ّنني ولأو ْفُت أ ِه في أنصُ ِديه لأجللإكراِمـَ ْه َوِع الأكـَريم ُم الر
َدآ مربطه وجعلتِلأـَُحـَبـَه الأقلوب َحب أنظمته ْدَمِع سَإوا الأَم
غاير قطعت ثم وخلعت
مضيق

ُبـَْرقـَع لأجله الأشباب ُبْردآ والأ

: وكتب ٍإلأيه ٍفي ٍجواب ٍكتاب ٍوردآ ٍ الأخفيف:  عليه
ْوَل الأـَرياضِ أنسيُم َحـَ

ْتهالأـَغـَدير ِر الأـَحـَبـَيب َريا ماَزَج الثـَي

مـَن بالأنْجـَح الأبشير ُوُرودآ أم
ٍر كف ٍر ُيْسر أو أسإي ِر أمـَ عـَسـَي

الأـَشـَبـَاب من ُملء في
ٍد جـَدي

ْيٍك تحت الأتصُابي من أ
نـَضـَير

َفـَْر سإـَيدنـَا المير كتاب أم ّبـَذا فيا ِدآ؛الأـَ ِر كـَتـَاُب حـَ المـَي

أجـَتـَنـَيه مـَا الأصُـَدور وثمار
ٍر من ُء فيها سُإطو شفا

ِر الأصُـَدو

ْتهـَا َق ُق أنـَامـَل نم ْفـَتـَ الن َتـَ
رياضِ في والأزهر واَر

ِر الأسطو
ْعَن قد كالأُمنى الأنعـَم في ُجِم

َغ الأـَ
صروِف من المن مع َر

 الأدهور
َنـَُه الأفـَضـَل أبا يا ُه وابـَ خـَبـَير لأطـَيٍف من باريَك جلوأخـَا

َيٌم ْعَن ِش َتض ّبْرنالأـَمـَعـَالأـَي َدآّر َير ُيع الأـَعـَبـَير نـَسـَيم عن و
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َأْرٍي الأَحيا ُرضاُب ِرالأـَنـَش لأـَدىَّ كأنـَهـَّن وسإجايا ِر ب َمـَشـَو

ّيا الأـَمـَلـَوك لأدىَّ ومحيا ُمْخجل الأبشر صادآقمـَحـَ
ِر لأـَلـَبـَدو

: فأجابه ٍأبو ٍالأفضل ٍبأبياٍت ٍيقول ٍفيها ٍفي ٍصفة ٍ الأخفيف:  أبياته
ّي ِد َه ّفْت و ٍر الأّسْمِع إلأى ُز ْكـَ ٍة في تتهادآىَِّب َي ِر ِحـَلـَ ُذو وُشـَ
َدْت أْن الأناس عجب ِمْن ب
ٍدآ َوا سَإ

في كالأِمْسِك بياضٍِ في
ِر  الأكافو

ِظمت ومـَعـَاٍن بـَلغاة في ُن
َق الأعقودآ نظم مثل ْو َف

الأنحـَور
َكرت كم ٍدآ من عندها تذ ُهـَو ْيش ظّل في لألتلقيُعـَ َنِضـَير ع

ْذ الأزماَن فذمْمُت ّنـَا ضَن إ ِر َشْمَل َيُضّم باجتماععـَ الأسـَرو
َنا ولأئن َع َبسبـَبـَيٍن الأـَزمـَاُن را ْلأ ُلنس أ َلأة ا ِر ِذ الأمهـَجـَو

َلُه فعسى َد أْن الأ ُيعي
ًا ِر حادآثاِت من أماٍن فياجتمـَاعـَ الأدهـَو

َدآ عـَلـَى قادآر إنه ْيسير تفـَا مـَا ر َت ٍر كّل و ِر أْم َعـَِسـَي
َق ٍإبراهيُم ٍبن ٍهلل ٍالأصُابي ٍفي ٍالأوزير ٍ : وقال ٍأبو ٍإسإحا الأكامل:  َلبي الأمه

ٍد أبـَي لألوزير قل مـَحـَمـَ
َلأـَذي ا

َوَرىَّ كّل أعجزت قد الأ
ُفـَُه أوصـَا

ِطق الأمجالأس في لأك ْن َم
َوىَّ َيْشفي ْلأَج ا

ُغ َيُسو ُذِن فـَي و الدآيب ُأ
سُإـَلفـَُه

َظك وكأَن َهـٌَر لأف ْو ُنـَنـَا وكـَأنـَمـَامـَتـَنـَخـَل َج ُفـَـَه آذا أصـَدا
ّله ٍبن ٍيزيد ٍبن ٍحاتم والأمهلبي ٍهذا ٍهو ٍأبو ٍمحمد ٍالأحسن ٍبن ٍهارون ٍبن ٍإبراهيم ٍبن ٍعبد ٍالأ

ْيلمي، ٍوكانت ٍوزارته ٍسإنة ٍتسع ٍوثلثين ّد ْيه ٍالأ َو ُب َوَزَر ٍلحمد ٍبن ٍ ّلب، ٍ بن ٍقبيصُة ٍبن ٍالأمه
ّفائهم؛ ٍوفيه ٍيقول وثلثمائة، ٍوكان ٍأبو ٍمحمد ٍمن ٍسَإَروات ٍالأناس ٍوأدآبائهم ٍوأجوادآهم ٍوأِع

: أبو ٍإسإحاق ٍ الأخفيف:  الأصُابي
ّ َلأُف الأنساكـَا الخايَر إل

َقى الأبر لأها ن ّت  أشَراكا والأ
طرقاته، إحدىَّ في ُأماِشيه أوقاته، بعض في معه الأصُوفي: ٍكنت علي

الأـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَعـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَيُش فهـَـَـَـَـَـَـَـَذا
َقحـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَّر ّد ِة تصُـَـَـَـَـَـَـَ بـَـَـَـَـَـَـَالأـَـَـَـَـَـَـَـَـَوفـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَا

ْبلغه.ً ٍقال ٍأبو ٍعلي: ٍدآخلت ُيْرِضيه ٍالأدهر، ٍوبلغ ٍالأمهلبي ٍَم ثم ٍتصُّرف ٍبما ٍ
َوَزيارب الأبصُرة ٍفاجتزت ٍبُسّر ٍَمْن ٍرأىَّ، ٍوإذا ٍأنا ٍبناشطيات ٍوحراقات ٍ

ِلأَمْن ٍهذا؟ ٍفقيل: ٍلألوْرير ٍالأمهلبي، ٍونعتوا َددآ، ٍفسألأُت: ٍ ُع ّدة ٍو ُع ّيارات ٍفي ٍ َط و
لأي ٍصاحبي؛ ٍفوصلُت ٍإلأيه ٍحتى ٍرأيته، ٍفكتبُت ٍإلأيه ٍرقعة، ٍوتوّصلت ٍحتى
ّلمت، ٍوجلسُت ٍحتى ٍخل ٍمجلسه، ٍفدفعُت ٍإلأيه ٍالأرقعَة ٍوفيها: دآخلُت ٍفس

الأوافر: ٍ
َ ِتشـَام بل لألوزير ُقْل أل ٍر مقالاْح ّك َذ َنـَسـَيه قد ما ُم

َعيشي لأضيق تقوُل إذ أتذكر ْوت أل ُع َم ِه ُيبا ِري َتـَ َأْشـَ ف
ِكرني ٍما َذا ُي ُلنس، ٍوجعل ٍ فنظر ٍإلأَي ٍوقال: ٍنعم، ٍثم ٍنهض ٍوأنهضني ٍمعه ٍإلأى ٍمجلس ٍا

ِعمنا، ٍوأقبل ٍثلثٌة ٍمن ٍالأغلمان ٍعلى َفط ّدم ٍالأطعام ٍ ُق ُلأه، ٍو َقت ٍحا ُكُر ٍلأي ٍكيف ٍتر ْذ َي َمضى، ٍو
َلة ْغ َب َلْت ٍ َقب ِطيب ٍوبخور، ٍوأ َدر، ٍومع ٍالخر ٍتخوٌت ٍوثياب، ٍومع ٍالخر ٍ ِب َثلَُث ٍ ِدهم ٍ رأِس ٍأح
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ِرضُِ ْع َت ّلف ٍعن ٍحاجة ٍ رائعة ٍبَسرٍج ٍثقيل؛ ٍفقال: ٍيا ٍأبا ٍعلي، ٍتفّضْل ٍبقبول ٍهذا، ٍول ٍتتخ
ّدآني ٍوأنشدني ٍبديها: لأك، ٍفشكرته ٍوانصُرفت، ٍفلّما ٍهمْمُت ٍبالأخروج ٍمن ٍالأباب ٍاسإتر

الأكامل: مجزوء ٍ
ّق َثىلأفاقتـَي الأزمان َر تحُرقي لأطول وَر

َتـَجـَي ما وأنالأني ّتـَقـَي مّما وأجاَرأر أ
ّبِق الأذنوب من َرالأكثـَي لأه فلغافرّن الأُس

َيتـَه إل ِرقي الأمشيب فعَلالأـَتـَي جنـَا ْف  بَم
َور لأها الأعلماء: ٍالأعقول بعُض قال ِر مثُل ُص ْنَت فإذا الجسام، صو ُلْك لأم َأ تس
َلت، حاَرْت الدآب سإبيَل بها َتها وإن وض ْث ِدآيتها في بع ْو ّلت، كلت َأ ُلْك وم فاسْإ

َعاب بعقلك ِه والأفهم، الأمعاني ِش ِق ْب َت ْد لألعلم، بالأِجَمام واسْإ َت ْفَضَل لأعقلك واْر أ
ّق الدآب، طبقاِت َو َت َطب؛ آفَة عليه و َع ُدك الأعقَل فإن الأ َفْضل، على شاه الأ

الأجهل.ً من وحارسُإك
َلْم ْع ِرَس أن وا ُع طابت فإذا الشجار؛ كمغارس الأعقول مغا َقا لألشجر الرضِ ِب

ْيُرها، طاب لألعقول الأنفوُس َكُرَمت وإذا ثمُرها، زكا ْغاُمز َخ بالأكرم، نفَسك فا
َلْم ِة من َتْس َف َقم.ً ال والأَس
َلْم في الأكريمة الأشجرة بمنزلأة الألئيمة، الأنفِس في الأحسن الأعقل َأّن واع
َلى بثمرها ينتفع الأذميمة، الرضِ ْبِث َع ِرس؛ ُخ ْغ َتِن الأَم وإن الأعقول ثمَر فاْج

َئام من أتاك ٍه حامِل الأسلم: ٍ"رب عليه الأنبي النفس.ً ٍوقال ِلأ هو َمْن إلأى فق
ٍة ورب فقيه، غاير فقه حامل لأه".ً ٍوقيل: ٍرب أوعى َي رام.ً غاير من َرْم

ْكَمُة َلأُة وقيل: ٍالأِح ابن الأحجاَج الأّشعبُي أخذها.ً ٍوسإمع وجدها أينما الأمؤمن، ضا
َء، الأدنيا على كتب الأله فإّن بعد، يقول: ٍأّما الأمنبر على وهو يوسإف َنا الأف
َء فل الأبقاء، الخرة وعلى ِتب لأما فنا ِتب لأما َبقاء ول الأبقاء، عليه ُك عليه ك
َلخرة، غاائِب عن الأدنيا شاهد يغرنكم فل الأفناء، ْقصُُِروا ا ِقصَُر المِل، من وأ لأ

فكتب.ً ألأواَحه َخَراٍب! ٍوأخرج قلب من َخَرَج حكمة الجل.ً ٍفقال: ٍكلُم
الأثوري.ً سإفيان عن ذلأك روىَّ وقد
ُطب وهو هشام بن إبراهيم سإمع وقد ًا ويقول: ٍإن الأمنبر على َيْخ أشاب يوم

َكر الأصُغير، ِطير! ٍ َشُره لأيوٌم الأكبير، وأسْإ َت ُمْس
الأكتب وصف

ُيْحَمُل َتان ٍ ُبْس ًا، ٍو َظرف ًا، ٍوظرف ٍُحِشي ٍ ْلم قال ٍالأجاحظ: ٍالأكتاب ٍوعاء ٍُملئ ٍِع
َتْرِجُم ٍكلَم ٍالحياء.ً ُي ّلب ٍفي ٍِحجر، ٍينطق ٍعن ٍالأموتى، ٍو ْوَضٌة ٍتق ْدآن، ٍوَر في ٍُر
ًا ٍفقد ٍاسإتهدف؛ ٍفإْن ٍأحسن ٍفقد ٍاسإتعطف، ٍوإن ٍأسإاء َنف ٍكتاب وقال: ٍمن ٍص

فقد ٍاسإتقذف.ً
ًا ٍ ٍ ٍ َعلم ًا ٍأطوع، ٍول ٍُم ْنصَُف، ٍول ٍرفيق ًا ٍأ ًا ٍأبّر، ٍول ٍخليط وقال: ٍل ٍأعلم ٍجار

ًا، ٍول ٍأقل ْظَهر ٍكفاية، ٍوأقل ٍجناية، ٍول ٍأقل ٍإملل ًٍوإبرام ًا ٍأ أخضع، ٍول ٍصاحب
ًا، ِهة، ٍول ٍأكثر ٍأعجوبة ٍوتصَُّرف ًا، ٍول ٍأقل ٍغِايبًة، ٍول ٍأبعد ٍمن ٍعضي ًا ٍوإجرام خلف

ْغب، ٍول ٍأزهد ٍفي ًا، ٍول ٍأبعد ٍمن ٍِمَراء، ٍول ٍأترك ٍلأِش ًا ٍوتكلف َلف ول ٍأقل ٍَص
ًا ٍأْحَسن ٍُمواتاة، ٍول ِجدال، ٍول ٍأكف ٍعن ٍقتال، ٍِمْن ٍكتاب.ً ٍول ٍأعلم ٍقرين

ًا، ُؤونة، ٍول ٍشجرة ٍأطوَل ٍعمر ْعونة، ٍول ٍأقل ٍَم أعجل ٍمكافأة، ٍول ٍأْحضر ٍَم
ًا ٍفي ٍكل َتنى، ٍول ٍأسإرع ٍإدآراك ْقرب ٍُمْج ًا، ٍول ٍأطيب ٍثمرة، ٍول ٍأ ول ٍأجمع ٍأمر

ّنه، ًا ٍفي ٍحداثة ٍسإ َواٍن، ٍول ٍأوجد ٍفي ٍغاير ٍأبان، ٍِمْن ٍكتاب.ً ٍول ٍأعلم ٍنتاج أ
ِرَخص ٍثمنه، ٍوإمكان ٍوجودآه، ٍيجمع ٍمن ٍالأتدابير ٍالأحسنة، وقرب ٍميلدآه، ٍو

والأعلوم ٍالأغريبة، ٍومن ٍآثار ٍالأعقول ٍالأصُحيحة، ٍومحمودآ ٍالخبار ٍعن ٍالأقرون
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َيْجمع َتراِخية، ٍوالمثال ٍالأسائرة، ٍوالمم ٍالأبائدة ٍما ٍ الأماضية، ٍوالأبلدآ ٍالأُم
الأكتاب.ً

ْنظر ٍفي ٍكتاب، ٍفقال: ٍما ٍهذا؟ ٍفقال: َي ودآخل ٍالأرشيد ٍعلى ٍالأمأمون، ٍوهو ٍ
ِني ٍَمْن ّله ٍالأذي ٍرَزق ُد ٍلأ ِعشرة.ً ٍفقال: ٍالأحم ُيحسن ٍالأ ْكَرة، ٍو ِف َيْشَحذ ٍالأ كتاب ٍ

َثر ٍمما ٍيرىَّ ٍبعين ٍجسمه.ً ْك ْين ٍقلبه ٍأ َع يرىَّ ٍب
ُتبك؟ ٍفقال: ٍهي ٍإن ُك َلغ ٍمن ٍسإرورك ٍبأدآبك ٍو َب وقيل ٍلأبعض ٍالأعلماء: ٍما ٍ
ْور ْهَر ٍالأبستان، ٍون َوتي، ٍوإن ٍقلَت: ٍإَن ٍز ْل َلْوت ٍلأذتي، ٍوإن ٍاهتممُت ٍسَإ َخ

ِتعاِن ٍبحسنهما ٍاللأحاظ؛ ٍفإَن ٍبستاَن ٍالأكتب ُلواِن ٍالبصُار، ٍويْم َيْج الأِجنان، ٍ
ِعيُن ُي َوي ٍالأقريحة، ٍو ُيحيي ٍالأقلب، ٍويق ّذهن، ٍو ُذ ٍالأ َيْشَح ُلو ٍالأعقل، ٍو َيْج

ِة، ْلو ْلأَخ ُع ٍفي ٍا ِت ُيم ِثير ٍدآفائَن ٍالأقلوب، ٍو ْبعُث ٍنتائج ٍالأعقول، ٍويست َي الأطبيعة، ٍو
َيستفيد، ُيسُر ٍبغرائبه، ٍويفيد ٍول ٍ َو ُيْضِحُك ٍبنوادآره، ٍ َوْحَشة، ٍو ِنُس ٍفي ٍالأ ْؤ ُي و

ٍة ّق ُكك، ٍول ٍمش ِر ْد َتصُُِل ٍلأذته ٍإلأى ٍالأقلب، ٍمن ٍغاير ٍسإآمة ٍت ْعطي ٍول ٍيأخذ، ٍو ُي و
ِرضِ ٍلأك.ً ْع َت

وقال ٍأبو ٍالأطيب ٍالأمتنبي: ٍالأطويل: ٍ
ّني ٌع ولألّسّرم ْوِض ُلأـَُه ل َم َنـَا ْفِضي ول نديٌم،َي َشـََراُب إلأيه ُي

ِدآ ْو ْلَخ َنـَنـَا ثم سإاعٌة، مني ولأ ْي ٌةَب َ ِر إلأى َفل ْي َء َغا ُتـََجـَاُب الألقا
ُق وما ٌة إل الأعْش َعة غِاّر َعَرضُِوطَمـَا ْلٌب ُي ْفَسُه ق ُيصَُـَاب َن ف

ْيُر َغا َغوانـَي فؤادآي و ْل ّيٌة ِلأ ْيُرَرِمـَ َغا َناني و َكـَاُب لألّرَخاِخ َب ِر
َنا ْك َنا لطراِف َتر َق ٍة كّل الأ ّذ ِلأـَعـَاب بهـَن إل لأنا فليسَلأـَ

ُفه ْعِن ُنصُّر ّط َق لأل ْو َوابـٍَح َف َفْت قدسَإ َقصَُ ْنُه فيهّن ان َعاُب ّم ِك
َعز ّدنا في مكاٍن َأ سَإْرُج الأ

سإابٍح
ِليٍس وَخيُر الأّزماِن في َج
َتاُب  ِك

الأكتب في ِفقر
َواردآ، َهَب ٍاللأباب.ً ٍإّن ٍهذه ٍالدآاب ٍَش َذ ُيخلفك ٍعليه ٍ ُكتب ٍالدآاب، ٍ إنفاق ٍالأفّضة ٍعلى ٍ

ُعنوان ٍعقله، ٍولأساُن ٍفضله.ً ِزّمة.ً ٍكتاب ٍالأرجل ٍ ُلوا ٍالأكتَب ٍلأها ٍأ فاجع
ُيْحرز ٍما ِتبه؛ ٍلن ٍالأخّط ٍ ًا ٍمن ٍكتاب ٍقد ٍخّط ٍعليه ٍفقد ٍخان ٍكا ْطر ابن ٍالأمعتز: ٍَمن ٍقرأ ٍسَإ

تحته.ً
ّق ٍعن ٍجواهر ٍالأكلم.ً َداف ٍالأِحكم، ٍتنش بزرجمهر: ٍالأكتُب ٍأْص

ْكله ٍيؤمن ٍمن ٍإشكالأه.ً بعض ٍالأكتاب: ٍإعجام ٍالأخّط ٍيمنع ٍمن ٍاسإتعجامه، ٍوَش
َنَحا ٍإلأى ٍقول ٍأبي ٍ : كأن ٍهذا ٍالأكاتب ٍ الأطويل:  تمام

الأمستعجَم الأحادآَث ترىَّ
ًا الأخطِب معَجم

ِه، ً لأدي كان إذا ومشكول
َ ِكـَل ُمـَشـَ

َلمة.ً َع ُكتب ٍقَر، ٍوما ٍُحِفظ ٍفّر.ً ٍالأخطوطْ ٍالأمعَجَمة، ٍكالأبرودآ ٍالأم ما ٍ
: وقال ٍابن ٍالأمعتز ٍيصُف ٍ الأوافر:  ًا كتاب

َكت وذي ْتـَُه موّشى ن ّقـَ ْتهنم َك َي النامُل وحا ْوِك أ َحـَ
َفع بشكل ْوِك أغاصُاُن سإطوَره كأنعنـَه الشكال َيْر  َش

الأكتب صفة في الأعصُر أهل ألأفاظ من جملة
ّلق وما وتهادآيها،  ومعانيها بأسإمائها يتع

ُيْهدىَّ ٍإلأيها ٍغايُر ٍالأكتب، ٍالأتي ٍل ٍيترّفع ٍعنها ٍكبير، َتَجّل ٍعن ٍأْن ٍ حضرة ٍمولي ٍ
ًا ٍلألّرسْإم ٍفي ٍجملة ّكرت ٍفيما ٍأنفذت ٍبه ٍمقيم َتنع ٍمنها ٍخطير، ٍوقد ٍف َيْم ول ٍ

ّق ٍالأذي ٍسإبق ْد ٍإل ٍّالأّر ْلأَحشم، ٍفلم ٍأِج ِر ٍا ًا ٍلألسإم ٍفي ٍغاما ِفظ َدم، ٍوحا الأخ
ُقه ُق ٍسإو ُف ْن َت َدآب ٍالأذي ٍ ْلأُت ٍإلأى ٍال َد ّولأه، ٍفع َنحه ٍوَخ ْلكه ٍلأه، ٍوالأمال ٍالأذي ٍَم م

ُكد، ٍوأنفذت ٍكتابي ٍهذا َتْر ْكسد، ٍوتهب ٍريُحه ٍبجانبه ٍول ٍ ّيدنا ٍول ٍت بباب ٍسإ

76



 السإلمية مشكاة مكتبة                            اللأباب وثمار الدآاب زهر

ّقع ٍإلأّي ٍبحصُولأه؛ ٍولأَما ٍوجب ٍعلى ٍذوي ًا ٍأن ٍأَشّرف ٍبقبولأه، ٍويو راجي
ُة ٍبتسابق ٍالولأياء ٍإلأى ٍالجتهادآ ٍفي الختصُاص ٍلأسيدنا ٍإهداء ٍما ٍجرت ٍالأعادآ
إهدائه، ٍوجب ٍالأعدوُل ٍفي ٍإقامة ٍرسإم ٍالأخدمة ٍإلأى ٍاتباع ٍما ٍصدر ٍعنه ٍمن
ُته: ُته، ٍوتحلو ٍثمر ُهُل ٍكلفته، ٍوتجّل ٍعند ٍذوي ٍاللأباب ٍقيم الأرخصُة ٍفيما ٍتس

َتنى.ً ُيْج َتنى، ٍوأدآٌب ٍ ْق ُي ْلٌم ٍ وهو ٍع
َلوي: ٍالأكامل: ٍ َع َطبا ٍالأ َبا َط قال ٍأبو ٍالأحسن ٍابن ٍ

ِكَرْن ل َنا ُتن َء َدا ْه ًا لأك إ ِطقـَ ْن ْدنا منَكَم َنُه اسإتف ونظاَمـَُه ُحْس
ّلُه ْعَل يشكر وجل عّز فالأ ِف

َمن
ُلو ْت َيُه عليه َي وكـَلَمـَُه َوْح

ُتها ٍألأف ٍألأف ٍدآرهم، ْهرجاٍن ٍهديًة ٍقيم وأهدىَّ ٍأحمد ٍبن ٍيوسإف ٍإلأى ٍالأمأمون ٍفي ٍيوم ٍِم
 : الأطويل:  وكتب

ِد على ْب َع ّق الأ َو ح ْه ّد ل َف ب
ُلـَْه فاع

ُظَم وإْن َلأى َع ْو ّلت الأَم وَج
ُلْه  فضائ

َلأْم ْهدي َتَرنا أ َله إلأى ُن مـَا الأ
لأـَُه

ًنى ذا عنه كان وإن َو غِا ْه َو
ُلْه ِب قا

: وقال ٍأبو ٍالأفتح ٍ الأبسيط:  الأبستي
ِكرّن ل نحوك أهديت إذا ُتن

ُغّر علومكِمن الأنتفـَا آدآابك أو الأ

ِدي قد الأباِغ فقيُم ْه ِه ُي ّتَحفا َباغاه من خدمته برسإملأمالأـَكـَ الأ
ِطف ٍول ٍتكاثر ُتل وكتب ٍأبو ٍإسإحاق ٍالأصُابي ٍإلأى ٍعضد ٍالأدولأة ٍفي ٍهذا ٍالأمعنى: ٍالأعبيد ٍ

َبل ٍالأميسور ٍمنها ٍقبول ًٍهو ٍمحسوٌب ٍفي ٍعطاياها.ً ٍولأما ْق َت الأموالأي ٍفي ٍَهداياها، ٍوالأموالأي ٍ
َقصَُروا ٍعنه ًا ٍعلى ٍملوك ٍالرضِ ٍفي ٍالأخطر ٍالأذي ٍ كان ٍ- ٍأدآام ٍالأله ٍتعالأى ٍعّزه ٍ-! ٍمبرز

َفْضل ًٍعن ًا، ٍوالدآاب ٍالأتي ٍعجزوا ٍعن ٍاسإتعلمها ٍ ًا، ٍوالأسعي ٍالأذي ٍوقفوا ٍمنه ٍبعيد شديد
َدَل ٍعن ْع ُي ْهِمها، ٍوجب ٍأن ٍ ِكلوا ٍعن ٍاسإتفهامها ٍفضل ًٍعن ٍف ْلمها، ٍوالدآوات ٍالأتي ٍن ع

ّية، َطى ٍبه ٍالأنفوُس ٍالأعل ِره ٍفيما ٍتخ َظى ٍبه ٍالأجسوُم ٍالأبهيمية، ٍإلأى ٍاختيا َتْح اختياراتهم ٍما ٍ
ْليا، ُع ِته ٍالأ َب ْت ًا ٍلأُر ُفق ٍفي ٍسإوقه ٍالأخاصية، ٍإفرادآ ْن َي ُفق ٍفي ٍسإوقهم ٍالأعامية، ٍإلأى ٍما ٍ ْن َي وعما ٍ

ُغبار: ُق ٍمنه ٍبالأ ًا ٍلأه ٍعمن ٍل ٍيْجري ٍمعه ٍفي ٍهذا ٍالأمضمار، ٍول ٍيتعل وغاايته ٍالأقصُْوىَّ، ٍوتمييز
ًا ٍمن ٍالأدفاتر ٍوآلأة ٍالأنجوم، ٍفإْن ٍرآىَّ ٍمولنا ٍأن وقد ٍحملت ٍإلأى ٍِخزانة ٍ- ٍعمرها ٍالأله! ٍ- ٍشيئ

َعَل َف ِنه ٍإلأيه ٍ ًا ٍفي ٍإحسا ًا ٍلأه ٍوزائد َعْرضِِ ٍذلأك ٍعليه ٍُمَشَرف َول ٍعلى ٍعبده ٍبالذن ٍفي ٍ يتط
إْن ٍشاء ٍالأله ٍتعالأى.ً

وأهدىَّ ٍأبو ٍالأطيب ٍالأمتنبي ٍإلأى ٍأبي ٍالأفضل ٍبن ٍالأعميد ٍفي ٍيوم ٍنوروز ٍقصُيدة ٍمدحه ٍفيها،
: يقول ٍفي ٍ الأخفيف:  آخرها

ُثَر ْكُر َك ِف ِدي كيف الأ ْه ْه الأرئيِس ربها إلأى دآيته كما ُن ُدآ َبا ِع
َلأذي َدنا وا الأماِل من عن
ْلأَخي وا

ْنه ل ُتـَُه َفِم ْه ِهـَبـَا ُدآ وقـَيا

َبـَعـَيَن فبعثنا ًا بأْر َهـَار ٍر ُكلِمـَ ْه ُنـَُه ُم َدا ْي ْه َم ُدآ ْنـََشـَا إ
ْطها ِب َت ًا فإَن فاْر ْلب ِبٌطَنـَمـَاهـَا َق ُق َمْر ِب َدآ َتْس ُدآه الأجـَيا َيا ِجـَ

ّقب وفي ٍهذه ٍالأكلمة ٍيقوُل ٍوقد ٍاحتفل ٍفيها، ٍواجتهد ٍفي ٍتجويد ٍألأفاظها ٍومعانيها، ٍفع
: عليه ٍأبو ٍالأفضل ٍفي ٍمواضع ٍوقف ٍعليها ٍ الأخفيف:  فقال

ِري هل ُهمام إلأى ُلأعذ أبي الأ
الأفض

ُبوٌل ل ُدآ َق َوا عـَينـَي سَإ
ْه؟ ُدآ مـَدا

ْيٌل الأـَحـَياء شـَدة من أنا ْكُرمـَاُتعـَلـَ ِة م َل ِعـَ ْه الأـَُمـَ ُدآ َوا ُعـَ
ْقصُيُر كفاني ما ْلـَُت ما َت ُق

ُه عنفـَيه َ ْه ثناه حتى ُعل ُدآ انـَتـَقـَا
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ْدآُت ما َو َع كأبي أرىَّ أن َت
الأفـَض

َذا ل، َلأذي وه ُه ا ْه آتـَا ُدآ ْعـَتـَيا ا

ْتني َء فـَوائد َغامَر ْه ِمـَّمـَا الأكلُم يكوَن أنمـَنـَهـَا شـَا ُدآ أفـَا
َنا ما ْع أَحّب بمن سَإِم

الأـَعـَطـَايا
ْنهـَا يكوَن أن فاشتهى ِم

ْه ُدآ فـَؤا
: وقد ٍكان ٍمدحه ٍبقصُيدته ٍالأتي ٍ الأكامل:  أولأها

ٍدآ َبْرت هواَك با لأم أم َص
ِبـََرا َتصُْـَ

ُبكاَك ُعَك يجر لأم إن و ْو َدآْم أ
 َجَرىَّ

وفيها ٍمعاٍن ٍمخترعة، ٍوأبيات ٍمبتدعة، ٍيقول ٍفيها: ٍالأكامل: ٍ ٍ

ُغ َمْن ّني العراِب ُمبل ْعـَدهـَا أ َب
َلأْسُت َرسْإطالأيَس جا

والسإكنـَدرا
ِرها َنْحَر وَمللُت ِعشا

فأضافنـَي
ْنَحُر َمْن َدَر َي ِب لأمْن الأنَضار الأ

 َقَرىَّ
ْعُت ِليموَس وسإم ْط ِرَس ب دآا

ِه ِبـَ ْت ُك
ًا َتَملك ًا ُم ُمـَتـََحـَضـَرا ُمتبـَدي

ّدآكـَأنـَمـَا الأفاضلين كّل ورأيت ْعـَصُُـََرا نفوسَإهم اللأُه ر وال
الأحساب نسق لأنا ُنِسقوا

ًا َدمـَ ْذ فذلأك وأتىمقـَ ُمـَؤّخـََرا أتـَيت إ

يقول: وفيها ٍ
الأرئيَس ُحَسدك فدعاك

ُكوا وأمس
َدآعاَك ُقك و ِلأ الأرئيَس خا
َبـَرا ْك ال

َفْت َل ُتَك َخ الأعيون في صفا
كلَمُه

ُل كالأخّط َعْي يْم مْن ِمْسَم
ْبصَُرا  أ

: أخذه ٍمن ٍقول ٍالأطائي ٍيصُف ٍ الأطويل:  قصُائده
ُقْرٍب يراها َمْن َيَراها ب

ِعـَه ِبَسْم
ُنو ْد َي َو الأحجا ذو إلأيها و ْه َو

ُع  شاسإ
الأكتب وصف في نموذج
َتَب كتاب ًا لأي َك ّدهر، من أمان ّناني الأ من أوجب الأعمر.ً ٍكتاب أيام في وه

نعيم فيه الأنظر الأفؤادآ.ً ٍكتاب سإوادآ الأودآادآ بياضِ وأودآع العدادآ، فوق العتدادآ
ُعنوانه.ً ٍكتاب واهتززت لأعيانه، ارتحت عظيم.ً ٍكتاب فتح به والأظفُر مقيم، لأ

َيامين، الأكتب من هو ْأتي الأتي الأَم حجول من عددآته الأيمين.ً ٍكتاب قبل من ت
ِر ُعم ُغاَرره، الأ َددآته و َت ُغاَرره.ً ٍكتاٌب الأعيش ُفَرص من واع طالأع، أنفس هو و
ِة على ُقرئ لأو متوقع.ً ٍكتاٌب وأجّل واقع، وأْحسن متطلع، وأكرم الأحجار

ْنفجَرت، َثرت.ً ٍكتاب الأكواكب على أو ل ْبليه ِكدُت لنت ًا ُأ ّي ًا، ط ّبلتُه ونشر وق
ًا، َد ألأف َي ًا.ً ٍكتاب حامله و ْوضَِ لأحسنه نسيُت عشر لألزمان وغافرُت والأّزهر؛ الأَر

ّدم ما ْيته تأخر.ً ٍكتاٌب وما ذنبه من تق َل ِد ِهّزة أْم َق بنانَك، على الأمج به ونط
َفضِل لأساُن وآُخذ ُتحفة، أناُملك ُتديُره َحرٍف كّل من ألأتقُط لأسانك.ً ٍأنا عن الأ

ٍر كل من َطه تتجّشُم سإط ًا، خطك من قرأت نزهة.ً ٍإذا تخطي على وجدُت َحْرف
ًا، قلبي ّف ًا، كلمك من تأّملت وإذا ِخ ْنسي من ازدآدآت لأفظ ًا.ً ٍكتاب ُأ كتَب حظ

ًا لأي ٌع الأزمان، من أمان َع وتوقي ّني وق َع ِم ِق ْو هو الأعطشان.ً ٍكتاب من الأماء َم
ّلُة ِع ْنَسُة الأمسافر، َت ُأ ْقلة الأوصال، وزبدة الأمستوحش، و ُع الأمستوفز.ً ٍكتاب و
َهر، بل سَإَمٌر هو كتاب الأبهيم، الأعيش وغارة الأسليم، الأقلب ُرقية هو ٌو سَإ ْف وَص
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َدر.ً ٍكتاب بل ّتعت ك اسإتلم واسإتلمته الخضر، والأعيش البيض، بالأنعيم منه تم
ِه من طرفي ووكلُت السإودآ، الأحجر ِر ُطو ّلل، بوْشي سُإ ّلل، وتاج ُمه َك ُم

ْعُت َدآ ْو َأ َع أنساني من محاسإنه من سإمعي و مطربات من الغااني سإما
ْيُمها لأفظك، من سَإَحابة الأغواني.ً ٍنشأت َغة، ِنعمٌة َغا ْيثها سإاب ْكَمٌة وغا بالأغٌه، ِح

َقْت ْوضة سإ ُد أجهدتها وقد الأقلب، َر ْدِب؛ َي ْلأَج َبْت، فاهتزت ا ما واكتست َوَر
َبْت.ً ٍكتاٌب ًا حسبته اكتَس ًا الأسماء، من إلأّي سإاقط ًا لأمطلعه، اهتزاز وابتهاج

ُته موقعه، بحْسِن ُتُه الأمرقوُم، الأكتاُب ُيتناول كما تناولأ َيفُض كما وفضْض
به جاء يوسإَف وقميص الأمسير، به َشُرَف كالأمشتري الأمختوم.ً ٍكتاب الأّرحيق

ْدٍن، َجنُة بل َحزن، َروضة الأحسن، من هو الأبشير.ً ٍكتاب الأنفس شرح وفي َع
َبْسِط يعقوب.ً ٍقد أجفان في يوسإف وقميص والأقلوب، الكبادآ بردآ النس و
والأحلل الأحلى ومباهج ورقه، في مجموعًة الأدنيا محاسإَن إلأّي أهديت

ُته طبقه.ً ٍكتاّب في محصُورة ْق ْلِب ألأصُ َق َدآ شّم وشممته والأكبد، بالأ الأولأد.ً ٍوَر
ًا، الأمْسُك منك ًا، والأزهُر ذكي ّي ِن ًا، والأماء َج ّي ًا، والأعيش مر ّي ًا.ً والأسحر هن ّي بابل

ّلة َمطلعُه كتاب ِه ْيل موقع وموقعه العيادآ، أ قصُيَر وجدته الأمرادآ.ً ٍكتاب َن
َلِخر وقاَرَب اسإتكمل، حتى به أبدأ لأم الأهْجر، بعد الأوصال كليالأي الأعمر، منه ا

ّول.ً ٍكتاب َتُر الكتاف، منقطع الطراف، منتقض ال مضطرب الأجوارح، أب
ُه، يلتقي ُمتبرز.ً ٍكادآ تعريض أو متحَرز، توقيع كأنه كتاب الأجوانح، َطَرفا
ْفتتحه ويتقارب ُه.ً ٍكتاب ُم َقْت وُمنتها ًا، طرفاه الأت َغر حاشيتاه واجتمعت ِص

ًا.ً ٍما ُتُه أظنني ِقصُر ْأ لأمحته ول أتممته، حتى اسإتفتحته ول ختمته، حتى ابتد
ْني طويته، حتى نشرته ول اسإتوفيته، حتى ّودآ لأم لأو وأحسب ولأم ضبطه، أج
ْلأزم ّي ُأ َظُه، َيد ّو، يختلط حتى لأطار حف ّ منه َأَرىَّ فل بالأج ًء إل ًا، هبا ًء منثور وهوا

ًا.ً ٍكتاب ّفته، يدي من يطيُر حسبته منشور ّلته، ِحّسي عن ويلطف لأخ لأق
عند بالأهواء يختلط لأم وكيف إلأّي، وصولأه قبل الأرياُح تحمله لأم كيف وعجبُت
ّي.ً ٍكتاب وصولأه َدع فلم أجنحته، القتصُاُر قّص لأد ِفي، َول قوادآم لأه َي َوا خ

ّثته، الختصُار وأخذ ًا يبق فلم ج َع ول ألأفاظ ُبَك معاني.ً ٍطل َطْرٍف، كإيماء كتا ب
َكّف.ً َوْحٍي أو َب

ّله عبد الأعباس أبو وقال الأمنجم يحيى بن علي من الأمعتز: ٍاسإتعرت بن الأ
ًا ْعبد أخبار فيه ُجْزء به، وعدني وكان الأموصلي، إسإحاق بن حمادآ بخط َم

َطاف، ورقات بسّت إلأّي فبعث بقولأك أردآَت كنت إلأيه: ٍإن وكتبت فردآدآتها ِلأ
ًا ًا أردآَت كنت وإن أصبت، فقد يتجّزأ ل الأذي الأجزء ُجْزء فائدة فيه ُجْزء

َعٌة لألقارئ، ْت ْلت: ٍوقد فقد لألسامع، وُم ْدآته أَح َدآ ّلْحظ طار أن بعد عليك ر ِه الأ ْي َل َع
طيرة.ً

َدك الأّسفر كان فأجابني: ٍإذا ْن ًة ِع ْنع؟ فما منجا  أص
الأجليس محادآثة في

ًا، ْهل ٍبعد ٍأن ٍتأّخر ٍعنه ٍأيام وقال ٍأبو ٍالأعباس: ٍدآخل ٍرجٌل ٍعلى ٍالأحسن ٍبن ٍسَإ
ِر، َقد ُعْمِري ٍل ٍأراك ٍفيه ٍإل ٍّعلمت ٍأنه ٍمبتوُر ٍالأ َقِضي ٍيوم ٍمن ٍ ْن َي فقال: ٍما ٍ

ُبون ٍاليام.ً ْغ منحوس ٍالأحظ، ٍَم
ًا ٍل ٍأجده ٍعند ٍغايرك، ّنك ٍتوصل ٍإلأّي ٍبحضورك ٍسُإرور فقال ٍالأحسن: ٍهذا ٍل

َتها، ٍوتستوفي ٍمنه ٍلأذتها، َي ْغ ُب ُد ٍالأحواّس ٍبه ٍ َنّسم ٍمن ٍأرواح ٍِعْشَرتك ٍما ٍتج وأت
ُفُه ٍمنك.ً فنفُسك ٍتألأف ٍمني ٍمثل ٍما ٍآلأ

ْلقيح ٍاللأباب.ً َت وكان ٍيقال: ٍمحادآثة ٍالأَرجال ٍ
وقال ٍابن ٍالأرومي: ٍمجزوء ٍالأكامل: ٍ
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ِئْمُت ولأقد ِربـَي سَإ َبها فكأّنَمآ ِبـَيُث أطي َخ
َ ْثُلفـَإنـَُه الأحديَث؛ إل ِه ِم ًا اسْإِم ِديُث أبد  َح

ُبو ٍإسإحاق ٍإسإماعيُل ٍبن ٍالأقاسإم ٍقبل ٍنسكه، ٍفقال: ٍأنا ٍوالأله ٍَصّب قال ٍمخارق: ٍلأقيني ٍأ
ّوف ٍإلأى ٍرؤيتك ْكرك، ٍمتش ِذ ُلأوع ٍإلأيك، ٍمغموُر ٍالأقلب ٍبشكرك، ٍوالألساِن ٍب َو بك، ٍ

ْفِسي ٍمن ٍالجتماع ٍمعك، ٍومن ٍقضاء َن ُد ٍبه ٍ ومفاوضتك، ٍوقد ٍطالأِت ٍالياُم ٍعلى ٍما ٍأِع
َداك! ِف ّله ٍ َداء ٍلأك! ٍوتزورني ٍأم ٍأزورك؟ ٍقلت: ٍجعلني ٍالأ ِف َطر ٍمنك؛ ٍفما ٍعندك؟ ٍأنا ٍالأ َو الأ

ُع ما ٍيكوُن ٍعند ٍَمْن ٍهو ٍمنك ٍبهذا ٍالأموضع ٍوفي ٍهذا ٍالأمحل ٍإل ٍَالنقيادآ ٍإلأى ٍأمرك، ٍوالأسم
َدأت ٍفيه ٍبالأفضل ٍلأقلت: ٍإن ٍكثيَر ٍما ٍر ٍب والأطاعُة ٍلأك، ٍولأول ٍأن ٍأسإيء ٍالدآَب ٍفي ٍأم

ابتدأَت ٍبه ٍمن ٍالأقول ٍيقّل ٍفيما ٍعندي ٍمن ٍالأشوِق ٍإلأيك، ٍوالأّشغف ٍبك، ٍدآون ٍما ٍحَرك ٍهذا
ْدني ُق ْدآت، ٍو َناني ٍإلأى ٍما ٍأَر ْثِن ٍِع ّنة ٍعلّي، ٍوأنا ٍبين ٍيديك، ٍفأ َبْت ٍلأك ٍبه ٍالأم الأقوُل ٍمني، ٍفوج

: كيف ٍشئت، ٍتجدني ٍكما ٍقال ٍ الأبسيط:  الأقائل
ِهيه ما َت الأيوم فإني تْش

ُلـَُه فاعـَ
َجّشْمته فما َصّب والأقلُب
 ِجشما

ًا ٍلأجليل، ٍول ٍتفهما ٍلأدقيق، َفهم وذكر ٍسإهل ٍبن ٍهارون ٍرجلً، ٍفقال: ٍلأم ٍأر ٍأحسن ٍمنه ٍ
: أشار ٍإلأيه ٍأبو ٍتمام ٍ الأوافر:  فقال

َعز وكنت ًا أ َملوِل من َصفوح تعَرَضهقنـَوع من ِعّز
ًنى من أذّل فصُرت جـَلـَيِل ِذهٍن إلأى َفقٌر بهدآقيٍق مع

َله ٍتعالأى ٍإل ٍّعلى ٍحسن ٍما ٍأبلني ٍمن ُكر ٍالأ وقال ٍسإعيد ٍبن ٍمسلم ٍلألمأمون: ٍلأو ٍلأم ٍأش
َطرفه؛ ٍلأقد ٍكان ٍفي ٍذلأك ٍأعظُم ِب ِه ٍإلأَي ٍبحديثه، ٍوإشارته ٍإلأي ٍ ِد أمير ٍالأمؤمنين ٍمن ٍقصُ
ُتوِجبه ٍالأحرمة.ً ٍفقال: ٍيفعل ٍأمير ٍالأمؤمنين ٍذلأك؛ ٍلن ٍأمير ٍالأمؤمنين ُع ٍما ٍ الأرفعة، ٍوأرف

ٍد ُده ٍعند ٍأَح ُد ٍعندك ٍمن ٍحْسن ٍالفهام ٍإذا ٍَحدثت ٍوحسن ٍالأفهم ٍإذا ٍُحدثت ٍما ٍل ٍيج َيِج
َتقُف ٍعند َتقصُِي ٍحديثي، ٍو َبِقي، ٍفإنك ٍلأتس ممن ٍمضى، ٍول ٍيظن ٍأنه ٍيجده ٍعند ٍأحد ٍممن ٍ

ِبر ٍبما ٍكنُت ٍأغافلته ٍمنه.ً ُتْخ مقاطع ٍكلمي، ٍو
ِهم.ً ُأف َهُم ٍو وقال ٍالأمتوكل ٍلبي ٍالأعيناء: ٍما ٍتحسُن؟ ٍفال: ٍأف

وقال ٍبعض ٍالأحكماء ٍلأتلميذه، ٍوقد ٍَضَرب ٍالأموسإيقى: ٍأفهمت؟ ٍقال: ٍنعم، ٍقال: ٍبل ٍلأم
تفهم، ٍلني ٍل ٍأرىَّ ٍعليك ٍسإرور ٍالأفهم! ٍوقد ٍقيل: ٍَمْن ٍنظر ٍإلأى ٍالأربيع ٍوأنواره، ٍوالأروضِ

ْباغاه، ٍولأم ٍيبتهج ٍكان ٍعديَم ٍِحّس، ٍأو ٍسإقيم ٍنفس.ً وأص
َقه ٍشجّي َفَشا ومّر ٍأبو ٍتمام ٍبأيرشهر ٍمن ٍأرضِ ٍفارس، ٍفسمع ٍجارية ٍتغني ٍبالأفارسإية، ٍ

: الأصُوت، ٍ الأوافر:  فقال
ٍة َع ُق وُمْسِم َع ترو الأسم

ًا حسنـَ
يصُمْم ل تصُممُه، ولأم

! ٍصداها
فشجْت أوتارها لأوت

ْووشاقـَت ُع فل ُدها يسطي َداهـَا حاسإ َفـَ

ْفهم ولأم ولأـَكـَن معانـَيهـَا، أ
أْجهل فلم كبدي َوَرْت

شداهـَا
ّنـَى أعمى كأنني فكنت َعـَ يراهـَا ول الأغـَانـَياِت ُيَحبمـَ

ُد ٍبن ٍأبي ٍطاهر: ٍقلت ٍلبي ٍتمام: ٍأخذت ٍهذا ٍالأمعنى ٍمن ٍأحد؟ ٍقال: قال ٍأبو ٍالأفضلى ٍأحم
ُته ٍمن ٍقول ٍبشار ٍبن ٍ : نعم، ٍأخذ الأبسيط:  بردآ

ِم يا ْذني قو الأحّي لأبعض أ
عـَاشـَقٌة

ُق والذن ْعَش الأعـَيِن قبَل ت
أحـَيانـَا

ْذي؟ َترىَّ ل قالأوا: ٍبمْن ته
:لأهم فقلت

ْذُن ُل ْيِن ا َع ْلأ ما الأقلَب ُتوفي كا
كانـَا

ًا ٍفي ٍهذا ٍ : وقال ٍبشار ٍأيض الأبسيط:  الأمعنى
إذ كعب بن َعِقيل قالأت

َقـَهـَا تعل
ّبها من به فأْضَحى َقلبي ُح

َثُر :َأ
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ّنَى ْلُت َتَرها ولأم أ ْهدي! ٍفق َت
:لأهـَم

َدآ إن َيَرىَّ ل ما يرىَّ الأفؤا
َبصَُر  الأ

 : الأطويل:  وقال
ّهدني َدة ُحّب في ُيز ْبـَ َع

مـَعـَشـٌَر
ُهُم ُب َفّة فيها قلو ِلأـَ مـَخـَا
قـَلـَبـَي

ُعوا اختاَر وما قلبي فقلت: ٍدآ
وارتضى

ْلِب َق ْلأ ْبصُُِر بالأعين ل فبا ذو ي
ُلـَِب الأـَ

ٍ 
ْبصُُِر وما موضع في الأعينان ت

الأهوىَّ
ْذناِن تسمع ول َ ال من إل

الأقـَلـَِب
وقد ٍقال ٍأبو ٍيعقوب ٍالأخريمي ٍفي ٍهذا ٍالأمعنى، ٍوكان ٍقد ٍأعوَر ٍثم ٍعمي،

وقيل: ٍإنها ٍلألخليل ٍبن ٍأحمد: ٍالأكامل.ً
َداة بي أتهزأ قالأت ْبوة لألرجال يالأقيتهـَا؟ َغا الأعمـَياِن لأصُ

ْذنيإنـَمـَا فداؤك فأجبتها: ٍنفسي ّياِن الأهوىَّ في وعيني ُأ سِإ
: وقريب ٍمن ٍهذا ٍقول ٍالأحكم ٍبن ٍقنبر ٍإْن ٍلأم ٍيكن ٍ الأبسيط:  منه

ْنَت إن منك فالأذكر معي َلأست ُك
معـَي

ّيبَت وإن قلبي َيْرعاك عن ُغا
ِري َبصَُـَ

ْبصُِر الأعين َوىَّ َمْن ُت َتـَهـَ
وتـَفـَقـَده

من َيخلو ل الأقلب وناظُر
الأـَنـَظـَر

:آخـَر: ٍالأـَـَـَطـَـَـَويل وقـَال
ّلأذي أما َء لأو وا ُلق لأم شا يْخ

َوىَّ َه الأ
ْبَت لأئن ْيني عن غِا غِابَت فما ع
 قلبي عن

ِرينيَك ْيُن ت ِم َع ْه َو حـَتـَى الأ
كـَأنـَنـَي

تكن لأم وإْن قْرٍب من ُأناجيك
قربـَي

: وقال ٍأبو ٍعثمان ٍسإعيد ٍبن ٍالأحسن ٍ الأطويل:  الأناجم
ُد عينّي عن كاَن لأئن أحمـَ

ًا غاـَائبـَ
الأضمير عين عن هو فما

بغـَائِب
ٌة لأه لأم الأقلب في صور

ْقصُِها الأنوىَّ ُي
ْفهـَا ولأم ّط أكـَّف تتَخ

الأـَنـَوائِب
ُشـَُحـَوطُْ منه سإاءني إذا

مـَزاره
ُه في بقلبي وضاقت َنوا

َذاهـَبـَي َم
غاير لأه َشْخٍص على عطفُت

نـَازٍح
ُتُه ّل الأَحـََشـَا بين َمَح

ّتـََرائب والأـَ
ِهَم.ً ٍوكان َو ِهَم، ٍولأو ٍفهم ٍلأ َف وذكر ٍأبو ٍعبيدة ٍكيسان ٍمْستمليه ٍفي ٍبعض ٍالمر، ٍفقال: ٍما ٍ

َبلدآة ٍوالأغفلّة.ً كيسان ٍيوصف ٍبالأ
قال ٍالأجاحظ: ٍكان ٍيكتُب ٍغايَر ٍما ٍيسمع، ٍويستقني ٍغاير ٍما ٍيكتب، ٍويقرأ ٍغايَر ٍما ٍيستقني،

ًا: ٍمجزوء ٍ ُيملي ٍغاير ٍما ٍيقرأ، ٍأمليت ٍعليه ٍيوم الأوافر: و
ٍر عجبُت ِر أبا بمعتمرعدلأوا لأمعش عمـَ

فكتب ٍأبا ٍبشر، ٍوقرأ ٍأبا ٍحفص، ٍواسإتقنى ٍأبا ٍزيد.ً
ِغي ٍإلأى ُيصُ َلأه، ٍو َيْجَمع ٍلأه ٍبا قال ٍأبو ٍعبادآ: ٍلألمحدث ٍعلى ٍجليسه، ٍالأسامع ٍلأحديثه، ٍأن ٍ

ُه، ٍويبسط ٍلأه ٍعذره.ً حديثه، ٍويكتم ٍعليه ٍسِإًر
ْعنى ٍحديثه، ٍفإن ٍوجده َتفهمه ٍعن ٍَم وقال: ٍينبغي ٍلألمحدث ٍإذا ٍأنكر ٍعين ٍالأساِمِع ٍأن ٍيس
ًا ٍعنه ٍحرمُه ٍُحْسَن ٍالقبال ٍعليه، َلص ٍلأه ٍالسإتماع ٍأتّم ٍلأه ٍالأحديث، ٍوإن ٍكان ٍلهي قد ٍأْخ
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ْفَع ٍالأمؤانسة ٍلأه، ٍوعرفه ٍبسوء ٍالسإتماع ٍوالأتقصُير ٍفي ٍحق ٍالأمحدث.ً َن و
ْدر ٍفهم ٍالأمستمع.ً َق ّدث ٍعلى ٍ َنَشاطُْ ٍالأمح وقال: ٍ

ّدُجوك ّدِث ٍالأناَس ٍما ٍَح ّله ٍبن ٍمسعودآ ٍ- ٍرضي ٍالأله ٍعنه! ٍ- ٍيقول: ٍح وكان ٍعبد ٍالأ
ًا ٍفأمسك.ً بأسإماعهم، ٍولأحظوك ٍبأبصُارهم، ٍفإذا ٍرأيت ٍمنهم ٍفتور

: وقال ٍأبو ٍالأفتح ٍ الأوافر:  الأبستي
َلأفظي في أَحَسست إذا

ًا والأبـَياِن والأبلغاة وحفظيفتور

َتْب فل ْقصُي إّن بفهمي َتْر الأّزمـَاِن إيقاِع مقدار علىَر
وقال ٍعامر ٍبن ٍعبد ٍقيس: ٍالأكلمُة ٍإذا ٍخرجْت ٍمن ٍالأقلب ٍوقعت ٍفي ٍالأقلب، ٍوإذا ٍخرجت

ُتجاوز ٍالذان.ً من ٍالألسان ٍلأم ٍ
ِبِه ٍولأم ٍيرق ٍلأها ٍ-: ٍيا ٍهذا، ْل َق ْوِعظته ٍمن ٍ ْع ٍم َق َت ِعُظ ٍفلم ٍ َي ًا ٍ ّلم وقال ٍالأحسن ٍ- ٍوقد ٍسإمع ٍمتك

ًا، ٍأو ٍبقلبي! ٍوقال ٍمحمد ٍبن ٍصبيح ٍالأمعروف ٍبابن ٍالأسماك ٍلأجاريته: ٍ- إن ٍبقلبك ٍلأشّر
كيف ٍترين ٍما ٍأِعُظ ٍالأناس ٍبه؟ ٍقالأت: ٍهو ٍَحَسن، ٍإل ٍّأنك ٍتكرره، ٍقال: ٍإنما ٍأكرره ٍلأيفهمه

ُقل ٍعلى ٍسَإْمع ٍالأذكي.ً ْث َي َفِهمه، ٍقالأت: ٍإلأى ٍأن ٍيفهمه ٍالأبطيء ٍ َمْن ٍلأم ٍيكن ٍ
ُأريق ٍمن ٍمائه، ُغاَض ٍمن ٍبهائه، ٍو ْقال: ٍلأول ٍأني ٍأخاُف ٍأن ٍأ ًا ٍف وأسإتعيد ٍابُن ٍعباس ٍحديث

ّده، ٍلعدته.ً ِلق ٍمن ٍِج ُأْخ و
: وقال ٍأبو ٍتمام ٍالأطائي ٍيصُف ٍ الأوافر:  قصُائده

ّدآىَّ الأسرق عن ُمنزهًة ّؤ َنى َعِن مكَرمًةالأم ْع ِدآ الأَم  الأمعا
الأكامل: أخذه ٍالأبحتري ٍفقال: ٍمجزوء ٍ

ْعِمُل ل ْدآ والألفَظ فيه رَرالأمـَك الألفَظ ُي َدآ  الأُمَر
الأتكرير.ً يَمّل كما مْملولأة والطالأة

وثلثة شهرجانية، فثلثة عشرة؛ سإهل: ٍالدآاب بن الأحسن قال وقد
ُنوشروانية، َبْت وواحدة عربية، وثلثة أ فضرُب الأشهرجانية فأما عليهن؛ أْر

ْعودآ، ْطرنج، ولأعب الأ َوالأج.ً ٍوأما ولأعب الأش ّطب، النوشروانية الأصُّ فالأ
ْعر، الأعربية والأفروسإية.ً ٍوأما والأهندسإة، ّنسب، فالأش الأناس.ً ٍوأما وأيام والأ

َبْت الأتي الأواحدة ّقاه وما والأسمر، الأحديث، فمقطعات عليهّن، أْر الأناُس يتل
الأمجالأس.ً في بينهم
ُطَرفها.ً الدآاب ومن نتفها، الأعلوم من ُيقال: ٍُخذ وكان

ُقراضاُت ٍالأذهب.ً َعات ٍالدآب، ٍ وكان ٍيقال: ٍمقط
ًا َله، ٍول ٍشعر ِلسنا ٍغِاناء ٍك ًا ٍفقال: ٍل ٍتجعلوا ٍَمج ٍدآ ٍمجلس ُبْر وحَضر ٍبشاُر ٍبن ٍ

ًا.ً ِتهاب ْن ًا ٍكله، ٍولأكن ٍانتهبوه ٍا كله، ٍول ٍسَإمر
ُعوا َد ْق ُبور، ٍوا ّد ُثوا ٍهذه ٍالأقلوَب ٍفإنها ٍسإريعُة ٍالأ وقال ٍالأحسن ٍرحمه ٍالأله: ٍحادآ

ْع ٍبكم ٍإلأى ٍَشر ٍغااية.ً ُعوها ٍتنز َتَز ُطلعة؛ ٍوإنكم ٍإل ٍ هذه ٍالنفس ٍفإنها ٍ
َكللً، ٍولألقلوب ٍمللً، ٍففّرقوا ٍبين وقال ٍأزدآشير ٍبن ٍبابك: ٍإن ٍلألذهان ٍ

ًا.ً الأحكمتين ٍيكن ٍذلأك ٍاسإتجمام
ّدة ُيْخلي ٍنفسُه ٍمن ٍأربع؛ ٍع ويروىَّ ٍفي ٍحكمة ٍآل ٍدآاودآ: ٍل ٍينبغي ٍلألعاقل ٍأن ٍ
ِلُحه ٍمن ٍفسادآه، ٍولأذة ُيصُْ ْكٌر ٍيقُف ٍبه ٍعلى ٍما ٍ ِف ِه، ٍوصلٌح ٍلأَمعاشه، ٍو ِدآ َعا ِلأَم

في ٍغاير ٍُمَحرم ٍيستعيُن ٍبه ٍعلى ٍالأحالت ٍالأثلث.ً
وما ٍأحسن ٍما ٍقال ٍأبو ٍالأفتح ٍبن ٍكشاجم: ٍالأرمل: ٍ

ِبي َهْت مّمن َعَج َنا ُلأـَُه َت َفاهحـَا َلُه وك َلـَْب ِذلَِت الأ الأطـَ
ْقِسم ل كيف ْي َي ْطَر ِره َش ْين بينعم َلأ َدآْب؟ َنـَعـَيم حا وأ

ْفـََسـَُه فيها ُيِمتع سإاعة منتَخـَْب وشراب غاذاء منَنـَ
ُنو ُدآ ُق حينَلأـَُه ُهـََن ُدآًمـَى من و ّلعب إلأى يشتا َعْب الأ  ُلأ
ُتـَْب ونشـَيد فحديثَحـَظـَه ذا ِمْن َناَل ما فإذا ُكـَ و
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َق ما فإذاراحة وأخـَرىَّ ِجـَد، مرة ْتصُْب الأليل غاَس ان
ًا الأدنيا فقضى ّقـَهـَا َنهار َله وقضىح ً لأ َوَجـَْب ما لأيل

ْعَمْل متى أقساٌم تلك ُهبـَهـَا َي ْهَر ْد َدآ َع ْد َيس َيْرُش ُيصُِْب و و
ُلح أيامه كسرىَّ يزيد: ٍقّسَم بن محمد الأعباس أبو وقال َيصُْ ْوُم فقال: ٍ الأريح َي

ْيم ويوم لألنوم، َغ َطر ويوُم لألصُيد، الأ َلهو، لألشرب الأَم لأقضاء الأشمس ويوم والأ
الأحوائج.ً

ْيه: ٍما ابن الأحسين قال َلأو ْنياهم، بسياسإة أعرفهم كان َخا ًا يعلمون ُدآ ظاهر
ُهْم الأدنيا الأحياة من ّينا، ولأكن غاافلون، هم الخرة عن و عليه الأله صلى نب

ْد وسإلم، َء: ٍُجْزء ثلثة نهاره َجزأ َق ٌء لأله، أجزا ٌء لهله، وجز ثم لأنفسه، وجز
ٌء َبيَن بينه جزأه ُجز يقول: وكان الأعامة، على بالأخاّصة يستعين فكان الأناس؛ و

ِلغوني ْب ُع ل من حاجَة أ َغ من فإنه إبلغاي؛ يستطي ل َمْن حاجَة سإلطان ذا أبل
َغاها يستطيع ْوَم تعالأى الألُه آمنُه إبل َفَزع َي الكبر.ً الأ

الأبلغاة إلأى رجع
َد ٍلأك ٍفيه ٍمن ٍالطالأة ٍفقدم ٍإحكام ٍالأبلوغ ِليت ٍبمقام ٍل ٍب ُت وقال ٍشبيب ٍبن ٍشيبة: ٍإن ٍاب
ّتْجويد؛ ٍثم ّدم ٍمن ٍإحكام ٍالأبلوغ ٍفي ٍَشَرِف ٍالأ َطِل، ٍقبل ٍالأتق في ٍطلب ٍالأسلمة ٍمن ٍالأَخ

ًا، ٍفقليٌل ٍكاٍف ٍَخيٌر ٍلأك ٍمن ٍكثير ٍغاير ٍشاف.ً ِدل ٍبالأسلمة ٍشيئ ْع َت إياك ٍأْن ٍ
ُله ٍمثل ٍالأتوقيع ْعتم ٍأن ٍيكون ٍكلُمكم ٍك َتط وكان ٍجعفر ٍبن ٍيحيى ٍيقول ٍلأكتابه: ٍإن ٍاسإ

فافعلوا.ً
َطق ٍمن ٍجعفر ٍبن ٍيحيى ٍبن ٍخالأد، ٍوكان ٍصاحَب وقال ٍثمامة ٍبن ٍأشرس: ٍلأم ٍأَر ٍقط ٍأن

ٍز.ً إيجا
وكان ٍأبو ٍوائلة ٍإياس ٍبن ٍمعاوية ٍ- ٍعلى ٍتقدمه ٍفي ٍالأبلغاة، ٍوفْضِل ٍعقله ٍوعلمه ٍ- ٍبالكثار

ْنَت ٍل ْنَت ٍل ٍنتفق، ٍأ ّله ٍبن ٍشبرمة: ٍأنا ٍوأ ًا، ٍوقال ٍلأه ٍعبد ٍالأ ْنسوب ًا، ٍوإلأى ٍالأتطويل ٍَم ِعيب َم
ْثرة ٍكلمك.ً َك تشتهي ٍأن ٍتسكت، ٍوأنا ٍل ٍأشتهي ٍأن ٍأسْإَمع.ً ٍوقيل ٍلأه: ٍما ٍفيك ٍعيٌب ٍإل ٍّ

ُة ٍفي ٍالأخير ٍخير.ً ًا، ٍقال: ٍفالأزيادآ ًا ٍأم ٍخطأ؟ ٍقالأوا: ٍبل ٍصواب قال: ٍأفتسمعون ٍصواب
َفَضل ٍعن قال ٍالأجاحظ: ٍولأيس ٍكما ٍقال، ٍبل ٍلألكلم ٍغااية، ٍولأنشاطْ ٍالأسامعين ٍنهاية، ٍوما ٍ

ْلأَخطل َذر ٍوا َه ِفَضال ٍوالأ َكلَل؛ ٍفذلأك ٍهو ٍالأ مقدار ٍالحتمال، ٍودآعا ٍإلأى ٍالسإتثقال ٍوالأ
َيعيبونه.ً ِء ٍ ْعُت ٍالأخطبا والسْإهاب ٍالأذي ٍسإِم

ّله ٍل ٍأصلح ٍلأه، ًا ٍعلى ٍالأقضاء ٍقال: ٍإني ٍوالأ وذكر ٍالصمعي ٍأن ٍابن ٍهبيرة ٍلأّما ٍأرادآ ٍإياسإ
ّدة ٍفإن َيّي، ٍقال ٍابُن ٍهبيرة: ٍأما ٍالأِح ِديد، ٍولني ٍع ّني ٍدآميم ٍَح قال: ٍوكيف ٍذلأك؟ ٍقال: ٍل

ّدمامة ٍفإني ٍل ٍأريد ٍأن ّله ٍالأ ّبْرَت ٍعما ٍتريد؛ ٍوأما ٍالأ ِعّي ٍفقد ٍع َومك؛ ٍوأما ٍالأ َق ُي ْوطْ ٍ الأس
ُأحاِس ٍبك.ً

ْفسه ٍوالأحديث َن َعاُب ٍبالكثار، ٍولأكنه ٍأرادآ ٍالأمدافعة ٍعن ٍ ُي ولأم ٍيصُفه ٍأحد ٍبالأعّي، ٍوإنما ٍكان ٍ
ذو ٍشجون.ً

ْتني ٍاسإتقبحتني، َيان ٍفعشقني ٍعلى ٍالأسماع، ٍفلّما ٍرأ ِكْرُت ٍلأبعض ٍالأق ُذ قال ٍأبو ٍالأعيناء، ٍ
 : الأطويل:  فقلت

ٍة ّكـََرْت َرأتني لأّما وشاطر َوٌل وقالأت: ٍقبيٌحتنـَ لأه ما أْح
 جسُم

ْنكري فإن ً مني ُت ِولل اح
فإنني

ْدُم ول عيّي ل أريٌب أدآيّب َفـَ

َلأيك ٍدآيواَن ٍالأزمام! ٍوكان ُنو ّنا ٍلأم ٍنردآ ٍأن ٍ َبْت ٍإلأي: ٍإ فاتصُل ٍبها ٍالأشعر، ٍفكت
َبلك ِق عمُر ٍبن ٍعبد ٍالأعزيز ٍرحمه ٍالأله ٍتعالأى ٍكتب ٍإلأى ٍعدي ٍبن ٍأرطاة: ٍإن ٍ

َدهما َوّل ٍأَح َف ّله، ٍوإياس ٍبن ٍمعاوية ٍ- ٍ ْين ٍمن ٍمزينة ٍ- ٍيعني ٍبكر ٍبن ٍعبد ٍالأ َل َرُج
ِه ٍما ٍأْحسن ٍالأقضاء؛ ٍفإن ٍكنُت ّل َبصَُْرة؛ ٍفأحضرهما، ٍفقال ٍبكر: ٍوالأ َء ٍالأ قضا
ِلأتركي، ٍفقال ٍإياس: ًا ٍفذلأك ٍأوْجُب ٍ ْولأيتي، ٍوإن ٍكنُت ٍكاذب َت َتِحّل ٍ ًا ٍفما ٍ صادآق

ّله ِفُر ٍالأ َتغ َيميٍن ٍيكفرها، ٍويس َب َتدىَّ ٍمنها ٍ ْف ّنم، ٍفا ُتُموه ٍعلى ٍَشِفير ٍجه ْف َق َو إنكم ٍ
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ْنَت ٍأحّق ٍبها، ٍفولّه.ً تعالأى ٍمنها، ٍفقال ٍلأه ٍعدّي: ٍأما ٍإذ ٍاهتديت ٍلأها ٍفأ
ًا ٍلأه ٍإلأى ٍبعض ٍالأقضاة، ّدم ٍَخصُْم َياس ٍالأشام ٍوهو ٍغالم ٍصغيٌر، ٍفق ودآخل ٍإ
َفض ًا، ٍفصُاَل ٍعليه ٍإياٌس ٍبالأكلم، ٍفقال ٍلأه ٍالأقاضي: ٍَخ ْيخ ْلأَخصُُْم ٍَش وكان ٍا

ُق ِط َين َبر ٍمنه، ٍقال: ٍاسإكت! ٍقال: ٍفَمْن ٍ ْك ّق ٍأ عليك، ٍفإنه ٍَشيخ ٍكبير، ٍقال: ٍالأح
ّله! ٍفدخل ٍالأقاضي ٍعلى ًا، ٍقال: ٍل ٍإلأه ٍإل ٍالأ بحجتي؟ ٍقال: ٍما ٍأراك ٍتقوُل ٍحق

ْفِسد ُي َعَة ٍوأْخرجه ٍمن ٍالأشام ٍل ٍ َته ٍالأسا ْقِض ٍحاج عبد ٍالأملك ٍفأخبره؛ ٍفقال: ٍا
َلها! ٍوقال ٍأحمد ٍبن ٍالأطيب ٍالأّسَرْخِسي ٍتلميذ ٍيعقوب ٍبن ٍإسإحاق ٍالأكندي: أه

ّدث، ٍفأخذ ّله ٍإلأيه ٍأن ٍيتح ّبب ٍالأ ًا ٍعند ٍالأعباس ٍبن ٍخالأد، ٍوكان ٍممن ٍح كنُت ٍيوم
ّنا ٍفي ٍَصْحٍن ٍلأه، ٍفلما ٍبلغتنا ّدثني، ٍويتنقُل ٍمن ٍحديٍث ٍإلأى ٍحديث، ٍوك يح

َثر ٍوأْضَجر، ْك ًا؛ ٍفلّما ٍأ ْيئ َف الأشمس ٍانتقلنا ٍإلأى ٍموضع ٍآخر، ٍحتى ٍصار ٍالأظّل ٍ
ومللت ٍُحْسَن ٍالدآِب ٍفي ٍُحْسِن ٍالسإتماع، ٍوذكرت ٍقول ٍالوزاعي: ٍإن ٍحسَن
َفة ْل ُك ِييُت ٍمّما ٍل ٍ َع السإتماع ٍقوة ٍلألمحدث، ٍقلت ٍلأه: ٍإذا ٍكنُت ٍوأنا ٍأسإمع ٍقد ٍ

َلُل ٍالأفضوَل ْنَت ٍالأمتكلم؟ ٍفقال: ٍإّن ٍالأكلم ٍيح علَي ٍفيه، ٍفكيف ٍأراك ٍوأ
ِبت ٍالسإنان، َواِت ٍوأْصل ٍالألسان ٍومنا َه ّل َلزجة ٍالأغليظة ٍالأتي ٍتعرضِ ٍفي ٍالأ الأ

َغار ٍبي! َغر َفيقرا، ٍفأنت ٍتت َيارج ٍالأ ْبُت ٍوقلت: ٍل ٍأراني ٍمعك ٍالأيوم ٍإل ٍَإ َث فو
َعل.ً ِلَس ٍفلم ٍأف َتهد ٍفي ٍأن ٍأج فاج

َبه ٍمن ٍنفسه ّلم ٍوأعج قال ٍأحمد ٍبن ٍالأطيب: ٍكنا ٍمَرة ٍعند ٍبعض ٍإخواننا، ٍفتك
ْفَرطْ، ٍفعرضِ ٍلأبعض ٍَمن ٍحَضر ٍَملل، ّنا ٍحسُن ٍالسإتماع، ٍحتى ٍأ الأبيان، ٍوِم

ْفَن، ٍوقد ٍجعل ٍالأله ٍتعالأى ٍفي ٍحديث َي فقال: ٍإذا ٍبارك ٍالأله ٍفي ٍالأشيء ٍلأم ٍ
أخينا ٍالأبركة! ٍولأعبد ٍالأله ٍبن ٍسإالأم ٍالأخياطْ ٍفي ٍرجل ٍكثير ٍالأكلم: ٍالأمنسرح: ٍ

ُدالأبركة حديثه في صاحٌب لأي والأَحَركْة الأسكون عند يزي
َ قال لأو َتبـَكة بالأحروف لأردآهاأحُرفهـَا قليل في ل ُمش

َنق هو ما كلمه من وسإيمّر الأبديع، أنشأه ما الأتطويل طرائف ومن َزهر من آ
الأربيع.ً

والأمزاح والأُملح الأظرف في
ًا: ٍأنشدت ٍمحمد ٍبن َنا، ٍوقال ٍالصمعي ٍأيض ِنل َلح ٍ قال ٍالصمعي: ٍبالأعلم ٍوَصلنا، ٍوبالأم

َقل ٍمن ٍ : عمران ٍقاضي ٍالأمدينة، ٍوكان ٍأع الأسريع:  ُته ْي رأ
ّيها يا ِزلأـَي عن الأسائُل أ ْنـَ  َنفِسي على الأخاِن في نزلأُتَم

ْلأُخبُز علَي يغدو ٍز من ا ينِسـَي ول الأّرهن يقبل لخابـَ
ُكُل ْيِسي ِمن آ ِضرسإي أوجعني لأقد حتىكْسرتي ومن ِك

َلك، ٍوإنما ِبُه ٍمث ُيْش ّله! ٍهذا ٍل ٍ فقال: ٍاكتب ٍلأي ٍهذه ٍالبيات، ٍفقلت: ٍأصلحك ٍالأ
َلح.ً ْعِجبهم ٍالأُم ُت ْبها ٍفالشراُف ٍ ُت َيْرِوي ٍمثل ٍهذا ٍالحداُث؛ ٍفقال: ٍاك

ْفسي ٍببعض ٍالأباطل، َتِجّم ٍن َدردآاء ٍرحمه ٍالأله ٍتعالأى: ٍإني ٍلسإ وقد ٍقال ٍأبو ٍالأ
ْقَوىَّ ٍلأها ٍعلى ٍالأحق.ً لأيكوَن ٍأ

وقال ٍابن ٍمسعودآ ٍرحمه ٍالأله: ٍالأقلوب ٍتمل ٍكما ٍتمل ٍالبدان، ٍفاطلبوا ٍلأها
ِئَف ٍالأحكمة.ً َطَرا

ّدثني ٍبالأحديث ٍمن ّنا ٍبالأمدينة ٍوإن ٍالأرجَل ٍلأيح وقال ٍابن ٍالأماِجُشون: ٍلأقد ٍك
ُده ٍفل ٍيفعل، ٍويقول: ٍل َلح ٍفأسإتعي ُيمليه ٍعلَي، ٍويذكر ٍالأخبَر ٍمن ٍالأُم الأفقه ٍف

َظْرفي ٍوأدآبي.ً ُبك ٍ َه َلِحي، ٍوأ أعطيك ٍُم
وقال ٍابن ٍالأماِجُشون: ٍإني ٍلسْإَمع ٍبالأكلمة ٍالأَمليحة ٍوما ٍلأي ٍإل ٍّقميٌص ٍواحدة

ّله ٍعّز ٍوجّل.ً ْكِسي ٍالأ َت ْدآَفعه ٍإلأى ٍصاحبها، ٍوأسإ فأ
ُولة، َع ٍعند ٍبعض ٍالأ َعَب ٍالأطم َنازع ٍأْش ُي ّي ٍ وقال ٍالأزبير ٍبن ٍبكار؛ ٍُرؤي ٍالأغاضر
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ْدُخُل ٍعلّي ٍفي ٍصناعتي، ٍويطلُب َي َلُه ٍالمير! ٍإّن ٍهذا ٍ َلح ٍالأ ويقول: ٍأْص
ًا ُة ٍقاضِ، ٍوالمير ٍيضحك، ٍوكانا ٍجميع ُته ٍهيأ ْيأ ِبضاعتي، ٍوه مشاركتي ٍفي ٍ
َلق َيانهما؛ ٍإل ٍّأّن ٍالأغاضري ٍكان ٍل ٍيتخ َب ِلأبان ٍفي ٍ َعْي ٍ فرسَإْي ٍرهان ٍورضي

َعب.ً َق ٍأْش ُل َتخ بالأطَمِع ٍ
ّلَه ٍ َداك! ٍإني ٍعصُيت ٍالأ ِف ًا ٍالأحسَن ٍبن ٍزيد ٍفقال: ٍُجعلت ٍ وأتى ٍالأغاضري ٍيوم

ْعت! ٍوكيف ٍذلأك.ً ٍقال: ٍلّن ٍرسإوَل ٍالأله ٍصلى َن ورسإولأه، ٍقال: ٍبئس ٍما ٍص
َلأوا ٍأمَرهم ٍامرأة"، ٍوأنا ٍأطعُت ٍامرأتي، ِلُح ٍقوٌم ٍو ْف ُي الأله ٍعليه ٍوسإلم ٍقال: ٍ"ل ٍ

ًا ٍفهرب.ً فاشتريُت ٍغالم
ًة ٍمن ٍثلث: ٍإن ٍشئَت ٍفثَمُن ٍالأغلم، ٍقال: ٍبأبي قال ٍالأحسن: ٍفاختْر ٍواحد

ِرضُِ ٍعليك ٍالأخصُلتين، ٍقال: ٍل، ْع َوزها! ٍقال: ٍأ ِقْف ٍعند ٍهذه ٍول ٍتتجا أنَت! ٍ
َحْسبي ٍهذه.ً

ِوي ٍنحُو ٍهذا ٍعن ٍأشعب، ٍأنه ٍقال ٍلأه ٍبعض ٍإخوانه: ٍلأو ٍصرَت ٍإلأّي وقد ٍُر
ّية ٍنتفرج؟ ٍقال: ٍأخاف ٍأن ٍيجيء ٍثقيل، ٍقلت: ٍلأيس ٍمعنا ٍثالأث، ٍفمضى الأعش
ّلينا ٍالأظهر ٍودآعوُت ٍبالأطعام، ٍفإذا ٍبداق ٍيدق ٍالأباَب، ٍقال: ٍترىَّ معي، ٍفلفا ٍص

أْن ٍقد ٍِصْرنا ٍإلأى ٍما ٍنكره، ٍقلت ٍلأه: ٍإنه ٍصديق، ٍوفية ٍعشُر ٍخصُال ٍإن
َهاِت، ٍقلت: ٍأولأها ٍأنه ٍل ٍيأكل ٍول َذْن ٍلأه، ٍقال: ٍ ًة ٍمنهن ٍلأم ٍآ ْهَت ٍواحد ِر ك

ّي ْوري ٍالأغاضر َيشرب، ٍفقال: ٍالأتسُع ٍلأك! ٍقل ٍلأه ٍيدخل! ٍورأىَّ ٍسإفيان ٍالأث
َيْخَسُر ٍفيه ًا ٍ ّله ٍيوم َو ٍما ٍعلمَت ٍأن ٍلأ ُيْضِحُك ٍالأناَس؛ ٍفقال: ٍيا ٍشيُخ، ٍأ وهو ٍ

ّله ٍعّز َلأِقي ٍالأ ْعَرُف ٍفيه ٍحتى ٍ ُي ِبطلون؟ ٍفوَجَم ٍالأغاضري، ٍوما ٍَزال ٍذاك ٍ الأُم
وجل.ً

َلى ّله ٍبن ٍالأزبير، ٍوكان ٍأْح وأشعب ٍالأطِمع ٍهو ٍأشعب ٍبن ٍُجبير، ٍمولأى ٍعبد ٍالأ
الأناِس، ٍقال ٍالأزبير ٍبن ٍأبي ٍبكر: ٍكان ٍأهُل ٍالأمدينة ٍيقولأون: ٍتغيَر ٍكل ٍشيء

َبّرة؛ ٍوكان ٍأبو ٍالأغيث ٍيعالأج ٍالأُخبز ْبز ٍأبي ٍالأغيث، ٍوِمشية ٍ َلح ٍأشعب، ٍوُخ إل ٍُّم
بالأمدينة، ٍوبّرة ٍبنت ٍسإعيد ٍبن ٍالسإودآ ٍكانت ٍِمْن ٍأجَمِل ٍالأنساء ٍوأحسنهّن

َعُب ٍقد ٍنشأ ٍفي ٍِحْجر ّطمع، ٍوكان ٍأْش َيًة، ٍوأشعب ٍيضرُب ٍبه ٍالأمثُل ٍفي ٍالأ ِمش
عائشة ٍبنت ٍعثمان ٍ- ٍرحمها ٍالأله! ٍ- ٍمع ٍأبي ٍالأزنادآ ٍقال ٍأشعب: ٍفلم ٍيَزْل

يعلو ٍوأنحط ٍحتى ٍبلغنا ٍالأغاية.ً
َلغت؟ َبّزاز، ٍفسألأتني ٍبعد ٍسإنة، ٍأين ٍب وقال ٍأشعب: ٍأسإلمتني ٍأمي ٍإلأى ٍ

َطي، َنْشر ٍوبقي ٍالأ فقلت: ٍفي ٍنصُف ٍالأعمل، ٍقالأت: ٍوكيف؟.ً ٍقلت: ٍتعلمت ٍالأ
قالأت: ٍأنَت ٍل ٍتفلح.ً

ُكري ٍأنك ٍسإألأتني ْذ ُكُرَك ٍبه، ٍقال: ٍا ًا، ٍفقالأت: ٍأذ ْته ٍصديقٌة ٍلأه ٍخاتم وسإألأ
ّله ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم ٍيوم ُتك! ٍوقيل ٍلأه: ٍكم ٍكان ٍأصحاُب ٍرسإول ٍالأ ْع َن وم

َغاَزا ٍومات ًا! ٍثم ٍتنَسك ٍفي ٍآخر ٍعمره، ٍو ْدر؟ ٍ!قال: ٍثلثمائة ٍعشر ٍدآرهم َب
ْيٍر، ٍرحمه ٍالأله ٍتعالأى! ٍوقيل ٍلشعب: ٍأرأيَت ٍأطمع ٍمنك؟ ٍقال: ٍنعم، على ٍَخ

َفْرسإخين ٍتظّن ٍأنهما ُهما ٍ ْت َع ًا، ٍفتب ْلك َيْمُضغان ٍِع كلبة ٍآل ٍفلن، ٍرأْت ٍرجلين ٍ
ًا.ً يأكلن ٍشيئ

َعُب وأهدىَّ ٍرجٌل ٍمن ٍولأد ٍعامر ٍبن ٍلأؤي ٍإلأى ٍإسإماعيل ٍالعرج ٍقالأوذجة ٍوأش
َتراها.ً ٍفقال: ٍعليه ُكْل ٍيا ٍأشعب، ٍفأكل ٍمنها؛ ٍفقال: ٍكيف ٍ حاضر، ٍفقال: ٍ
ُيوِحَي ٍربك ٍإلأى ٍالأنْحل ٍأي: ٍلأيس ٍفيها َلت ٍقبل ٍأن ٍ ُعِم الأطلق ٍإن ٍلأم ٍتكن ٍ

َحلَوة.ً
ُنواس ٍالأحسُن ٍبن ٍهانئ ٍعلى ٍيحي ٍبن ٍخالأد وروىَّ ٍأبو ٍهفان ٍقال: ٍدآخل ٍأبو ٍ

ْلَت، ٍفأنشده: ٍالأكامل ٍ ُق فقال: ٍأنشدني ٍبعض ٍما ٍ
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الأحكيُم الأرجُل أنا إني
ِعـَه َطـَبـَ ب

َيزيد َيُة علمي في و َمْن ِحكا
َكى  َح

ُع ُأحب َمْن أحدث كيماعـَنـَهـَم أكتـَُب الأظرفاء أتتب

فيْضَحكـَا
ٍة، ٍفقال ٍارتجال ًٍفي ٍمعنى ٍقول ْدح َق َوِل ٍ ُيوري ٍبأ فقال ٍلأه ٍيحيى ٍبن ٍخالأد،: ٍإن ٍأول ٍَزندك ٍلأ

يحيى: ٍالأكامل ٍ

ُد أمـَا ْنـَ ٌد إنهعـَلـَـَـَي أبـَي وَز ْن ْيَت إذا َز ْوَر َت َهَل اسْإ سإ
َكا ْدَح  َق

ِه اللأَه إن ْلـَِمـَ ِعـَ َغ قدبـَعـَبـَادآه ِلأ ّدك صا لألسماح َج
ْنَحكـَا وَم

ْأبى َع َت هَمتي الأصُنائ
ِريحـَتـَي َق و

ْهلها من َعاُف أ َت َ و ْدَحـَكـَا إل َم

ًا، ّناس ٍمنطق ْظرَف ٍالأ ووصف ٍأبو ٍعبد ٍالأله ٍالأجماز ٍأبا ٍنواس ٍفقال: ٍكان ٍأ
ًء، ٍوكان ًا، ٍوأكثرهم ٍحيا َعهم ٍجواب َدرهم ٍعلى ٍالأكلم، ٍوأسْإَر ًا، ٍوأق ْغاَزرهم ٍأدآب وأ

ْعضاء، ٍبين ِه، ٍمليح ٍالأنغمة ٍوالشارة، ٍملتّف ٍال َوْج َلوِن، ٍجميل ٍالأ أبيَض ٍالأ
ِئم ٍالنف، ٍحسن ٍالأعينين ٍوالأَمْضَحك، َوْجه، ٍقا ُنوَن ٍالأ الأطويِل ٍوالأقصُير، ٍَمْس
َد ٍالأبيان، ّي َكّف ٍوالطراف؛ ٍوكان ٍفصُيَح ٍالألسان، ٍَج َلأطيَف ٍالأ ْلو ٍالأصُورة، ٍ ُح

َلَم ٍالأناس ٍكيف ٍتكلمت ْع َأ ْلَو ٍالأشمائل، ٍكثيَر ٍالأنوادآر، ٍو ْذب ٍاللأفاظ، ٍُح َع
الأعرُب، ٍَراويًة ٍلألشعار، ٍعلمة ٍبالخبار، ٍكأن ٍكلَمه ٍشعٌر ٍموزون.ً

ًا، وأقبل ٍأبو ٍشراعة ٍالأعبسي، ٍوالأَجَماُز ٍفي ٍحديثه، ٍوكان ٍأقبح ٍالأناِس ٍوجه
َنْخل؛ ٍفقال ٍالأجماز: ٍفلو ٍكانت ٍأطرافه َكَربة ٍ ُد ٍأبي ٍَشَراعة ٍكأنها ٍ وكانت ٍي

ُتمه.ً َيْش َغِضب ٍأبو ٍشراعة ٍوانصُرَف ٍ ُنه؛ ٍف على ٍأبي ٍشراعة ٍلأتَم ٍُحْس
والأجماز ٍهو: ٍأبو ٍعبد ٍالأله ٍمحمد ٍبن ٍعمرو ٍبن ٍحمادآ ٍبن ٍعطاء ٍبن ٍياسإر، ٍ

ّله َفِة ٍأبي ٍبكر، ٍرضي ٍالأ َ ُهْم ٍسِإباء ٍفي ٍِخل َلأ َير، ٍنا َيْزعمون ٍأنهم ٍمن ٍِحْم وكانوا ٍ
َلى ٍالأناِس ْلم ٍالأخاسإر ٍعّمُه، ٍوكان ٍالأجماز ٍمن ٍأْح ِلأيه، ٍوسَإ َوا عنه، ٍوهم ٍَم

ِرهم ٍنادآرة.ً حكاية، ٍوأكث
َتاقه، ْكَر ٍالأجماز ٍحتى ٍاش ِذ ِثر ٍعند ٍالأمتوكل ٍ ْك ّنا ٍن ُك ّكل: ٍ ِء ٍالأمتو قال ٍبعض ٍجلسا

ُد ُأري ّني ٍ ْفِحم، ٍفقال ٍلأه ٍالأمتوكل: ٍتكلْم ٍفإ ُأ فكتَب ٍفي ٍَحْمله ٍإلأيه، ٍفلما ٍدآخل ٍ
ْيَضتين ٍيا ٍأميَر ٍالأمؤمنين؟ ٍفقال ٍلأه ٍالأفتح: ٍة ٍأو ٍبَح ْيَض َتبرئَك، ٍفقال: ٍبَح أن ٍأسْإ
ًا َلأيك ٍعلى ٍالأقرودآ ٍوالأكلب! ٍقال: ٍأفلسَت ٍسإاِمع ُيو ّلمُت ٍأميَر ٍالأمؤمنين ٍ قد ٍك

ِة ٍآلف ٍدآرهم.ً َعْشَر ًا.ً؟ ٍفضحك ٍالأمتوكل ٍوأمر ٍلأه ٍب مطيع
َقَرعوا ّتة، ٍو َته ٍأكثر ٍمن ٍثلثٍة ٍلأضيقه؛ ٍفدعا ٍثلثًة، ٍفجاءه ٍسإ ْدِخُل ٍبي ُي وكان ٍل ٍ
ّلما ٍحصُلوا ْلِف ٍالأباب، ٍف َلهم ٍمن ٍَخ َد ٍأرُج َفع ِرجل ٍ ِرجل ٍ الأباب، ٍووقفوا ٍعلى ٍ

ِكي.ً َكرا ُع ٍ ًا ٍولأم ٍأدآ عنده، ٍقال: ٍاخرُجوا ٍعني، ٍفإنما ٍدآعوُت ٍناسإ
وقال ٍالأطائي ٍفي ٍعمرو ٍبن ٍطوق ٍالأتغلبي ٍ: ٍالأكامل ٍ

ْلأِجد ُتـَه، ا َهة وفـَيه ّشيَم َكـَا ٌد ول سإجٌحفـَ َعـَِب لأـَم لأمن ِج ْلـَ َي
ِرس، لأيُن ذاك ويتبع َش
ِلـَيقة َخـَ

ْهباء في خيَر ل لأم ِما الأصَُ
َطِب  تق

: وقال ٍفي ٍالأحسن ٍبن ٍ الأكامل:  ْهب َو

ِه ّل ْبـَنـَا أياٌم ِلأ َطـَ َنـَهـَا خـَ ِلأـَي
ّله في بالأخندريس ظ

ْلـََسـَِل الأَس
ٍة َغُم بمدام غايَر الأمعلول في خيَر لالأسماع َن
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معلـَِلخـَفـَيُرهـَا
ُلو وهو عليها يخشى َيْج

َتـَْي ُمقلـَ
ٍز، َغـَفـَل غايُر وهو ويغفُل با ُم

ُفـَو طائٌش ل ْه ُقـَه، َت ِر َخِشُنول خـَلئ َنه الأوقا في كأ
محـَفـَِل

ِكه ّد يجُم ف ًا، الأجـَ ْنَضىوقـَد أحـَيانـَ ْهَزُل ُي ُي ْيُش و لأم َمْن َع
ِزِل ْه  ي

: وقال ٍ الأكامل:  فيه
ْؤٌمللأـٌَئ والأـَكـَلُم رأيتَك ولأقد ْكر ُت ِب ِم في َف َظـَا ّن َثـَيُب الأ و
ُعكاٍظ في ُقّسا وكأن

ُطـَُب َيْخ
ِة في الأمقفِع وابن الأيتيم

ِهُب  ُيْس
َلى وكأن ْي ُدُب الخيلـَية َلأ ْنـَ ِثيَرَتـَ َة وك ْوم عَز ْيٍن َي ْنـَِسـَُب َب َي
ْكُسو ويستخف الأوقاَر َي

ًا موقـَر
ًا ْور ِكي َط ْب ُي ِه َف سإاِمعي

ِرُب ْط ُي و
: وقال ٍأبو ٍالأفتح ٍ الأطويل:  الأبستي

ْد ِف َعَك أ ْب ُدودآ َط ْك بالأـَهـََم الأَم
َراحًة

ْلُه ِبَراح، ّل ًء وع ِمَن بشي
الأَمـَْزِح

ِكْن َته إذا لأ ْي الأَمْزَح أعط
ُكـَْن َي ْلـَ َفـَ

ِر ِطي ما بمقدا ْع من الأطعاَم ُن
ْلِح  الأِم

ِهم.ً ِت َءا َدُح ٍفي ٍأدآيانهم، ٍول ٍيغّض ٍفي ٍُمُرو ْق َي وما ٍزال ٍالشراف ٍيمَزحون ٍويسمحون ٍبما ٍل ٍ
وقال ٍالأنبي ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم: ٍ"بعثت ٍبالأحنيفية ٍالأّسْمَحة".ً

ًا".ً ُقول ٍإل ٍحق وقال: ٍ"إني ٍلْمَزُح ٍول ٍأ
َدآ ٍالأشعر، ٍفقال: ٍلأقد ْوَن ٍإنشا َيَر ًا ٍمن ٍأهل ٍالأعراق ٍل ٍ وقيل ٍلأسعيد ٍبن ٍالأمسيب: ٍإّن ٍقوم

ًا.ً ْعَجِمي ًا ٍأ ُنسك ُكوا ٍ َنَس
َدآ ٍالأشعر ٍينقض ٍالأوضوء، ٍفأنشد: ٍالأطويل ٍ ًا ٍيزعمون ٍأن ٍإنشا وقيل ٍلبن ٍسإيرين: ٍإّن ٍقوم

الأفرزدآق ِعْرس أصبَحْت لأقد
ًا َناِشز

َيت ولأو ِته َرشح َرِض آسْإ
لسإتقَرِت

وقام ٍيصَُلي! ٍوقيل: ٍبل ٍأنشد: ٍالأبسيط ٍ
ْئُت ِب ْن ًا أن أ ِجئُت َعُجوز

َأخـَطـَبـَهـَا
ُبها ْثُل ُعرقو ِر ِم ْه في الأصَُوم َش
َطوِل  الأ

والأغزل الأنسيب في قيل ما
َتهي ٍالأنسيب؟.ً ٍفقال: ٍأما ٍمن ٍيؤمن َيْش ًا ٍل ٍ وقيل ٍلبي ٍالأسائب ٍالأمخزومي: ٍأترىَّ ٍأحد

بالأله ٍوالأيوم ٍالخر ٍفل.ً
ّله ٍبن ٍعروة ٍالأزبيري ٍقال: ٍكان ّله ٍالأزبيري ٍعن ٍعروة ٍبن ٍعبيد ٍالأ وروىَّ ٍمصُعب ٍبن ٍعبد ٍالأ

ُد ٍلأنفسه: ٍالأكامل ٍ ْنِش ُي ُته ٍ َذينة ٍنازل ًٍفي ٍدآار ٍأبي ٍبالأعقيق، ٍفسمع ُأ َوة ٍبن ٍ ُعر
َعَمْت الأتي إَن َدآك َز فؤا

ّلـَهـَا َمـَ
َقْت ِل ْقَت كما هواك ُخ ِل ًوىَّ ُخ َه

 لأها
بها، زعَمْت الأذي فيك

ُكَمـَا َ ِكل َو
ْبدىَّ َبَة ِلأصَُاِحبه أ ّبا ّلـَهـَا الأصُ ُكـَ

َعْمُرها َلأ ُبك كان لأو و ح
َقـَهـَا َفـَو

ًا َيْت وقد يوم َذْن َضِح إ
َهـَا ّلـَ َظ ل

ْدت فإذا ِوَس لأها وَج َوسَإا
َوة سَإـَلـَ

َفع الأفؤادآ إلأى الأضميُر َش
ّلهـَا َفَس
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َكَرها بيضاء ّنعيُم َبا َغاـَهـَا الأ ٍةفصَُا َبـَاق َل َهـَا ِب ّقـَ َدآ َأ َلـَهـَا َفـَ َوأجـَ
ٍ 

ًا، عَرْضُت َلأّما َلم ِلأَي ُمَس
حاجة

ُعوبتها، أْخَشى ّلأها وأرُجو ُص ُذ

َعْت َن َتها َم ّي ُقلُت َتح َف
:لأصُاحبـَي

ْكثَرها كاَن ما َنا أ ّلـَهـَا لأ وأقـَ

ّلهـَا َفدنا ُذورة وقال: ٍلأع ْعـَ ِتها، بعِض فيَمـَ ْقب فقلت: ِر
ّلها  َلأع

َلأَك ٍحاجة؟ ّتْرحيب ٍبه: ٍأ َد ٍالأ ْع َب قال: ٍفأتاني ٍأبو ٍالأسائب ٍالأمخزومي ٍفقلُت ٍلأه ٍ
ُدها، ٍفأنشدته ٍالبيات، ٍفلّما ُينِش َته ٍ ُعروة ٍبلغني ٍأنك ٍسإمع فقال: ٍنعم، ٍأبياٌت ٍلأ

بلغت ٍقولأه: ٍ
َنا َلها وقاَل فد  معذوَرة.ً.ً ٍالأبيت لأع

ْهد، ٍل ٍالأذي ٍ َع ّبابة، ٍالأصُادآق ٍالأ ّله ٍالأدائُم ٍالأصُ : طرب، ٍوقال: ٍهذا ٍوالأ الأكامل:  يقول
ُلِك كان إن َنك أه َبًة يمنعو ْغاـَ ْلي عنيَر َأه َغاُب أَضّن بي ف َأر  و

ْوَره، ٍوإني ٍلرجو ٍأن ٍيغفر ٍالأله ٍلأصُاحب ٍهذه ٍالبيات ٍلأُحْسن َط َعدا ٍهذا ٍالعرابي ٍ لأقد ٍ
ّله ٍما ٍكنت ٍلْخلط ْذر ٍلأها، ٍقال: ٍفعرضت ٍعليه ٍالأطعام ٍفقال: ٍل ٍوالأ ُع َطلب ٍالأ الأظّن ٍبها، ٍو

ًا ٍحتى ٍالأليل، ٍوانصُرف.ً بهذه ٍالبيات ٍطعام
َطَرب، ٍولأه ٍفكاهاٌت ٍمذكورة، ٍوأخبار ٍمشهورة، ِزيَر ٍالدآب، ٍكثير ٍالأ َغا وكان ٍأبو ٍالأسائب ٍ
ّله، ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم، ًا ٍلأرسإول ٍالأ ًا، ٍوكان ٍخليط ّده ٍيكنى ٍأبا ٍالأسائب ٍأيض وكان ٍَج
ْعَم ٍالأخليط! ٍكان ٍأبو ٍالأسائب ٍل ِن فكان ٍالأنبّي ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم، ٍإذا ٍذكره ٍقال: ٍ

َي.ً ِري ٍول ٍيمار يَشا
َقدمونه ٍلأَشَرِف ّله، ٍوكان ٍأشراُف ٍأهِل ٍالأمدينة ٍيستظرفونه ٍوي ُد ٍالأ واسإُم ٍأبي ٍالأسائب ٍعب

ِه.ً ِف َظْر منصُبه، ٍوحلوة ٍ
َق ٍالأغَزل ٍكثيره، ِه ٍ- ٍرقي َفهِم ِة ٍعلمه ٍو ْثر َك َوَرعه، ٍو ِده، ٍو ْه وكان ٍعروة ٍبن ٍأذينة ٍ- ٍعلى ٍُز

: وهو ٍ الأبسيط:  الأقائل
ْدُت إذا في الأُحّب ُأواَر وَج

ِبدي َك
ْلُت َب ْق َو أ ِء نح الأقوم سِإقا
ُدآ ِر َتـَ ْب أ

ْبني ْدآُت َه ِدآ َبَر َبْر َء ِب الأما
ُه ِهَر ظا

ٍر َفَمْن الْحشاء على ِلأنا
ْد؟ تتِقـَ

ِوي ٍهذان ٍالأبيتان ٍلأغيره.ً وقد ٍُر
ّله ٍعنهم! ٍ- ٍفقالأت ٍلأه: ومّرت ٍبه ٍسإكينُة ٍبنُت ٍالأحسين ٍبن ٍعلّي ٍبن ٍأبي ٍطالأب ٍ- ٍرضي ٍالأ

ّنك ٍغايُر ٍعاشق، ٍوأنت ٍ ْنَت ٍالأذي ٍتزعم ٍأ : أ الأبسيط:  تقول
َها قالأْت ُت ْث َث َأب ُبـَْحـَُت سِإَري و َفـَ

بـَه
ْتَر ُتِحّب عندي كنَت قد الأّس

ِر ِتـَ َت فاسْإ
ْبصُُِر ألأْسَت َحولأي؟ َمْن ُت
لأهـَا فقلت

ّطي َقى وما هواِك َغا ْلأ على أ
 َبصَُري

ْلِب ٍسإليم.ً َق ّله ٍما ٍخرج ٍهذا ٍمن ٍ والأ
ًوص ٍ َلْح ِلأ ُته:وروىَّ ٍالأّزبير ٍعن ٍرجل ٍلأم ٍيسّمه، ٍقال: ٍقال ٍلأي ٍأبو ٍالأسائب: ٍأنشدني ٍ ْد ْنَش فأ

الأكامل: 
ْبَل وقلت: ٍتحّرِحي قالأت َوِصليَح
ُكْم امرئ ِلأ : ٍ َصب بوصا

َذْن َصاِحْب ْعلي؟ إ ٌء الأـَغـَدُر:لأها فقلت َب مـَـَـَن لأـَـَيس شـَي
َضـَـَـَْربـَـَـَي

ُنـَـَو ل شيئان ْدآ ِلـَـَـَهـَـَـَمـَـَـَا أ َوْصـَـَـَ ُة الأـَخـَلـَيل ِعْرسلأـَـَـَ وَجـَـَار
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ْنـَـَـَِب ْلأـَـَـََجـَـَـَ ا
فـَلـَسـَـَُت الأـَخـَلـَيُل أّمـَا

َعـَـَـَُه فـَـَـَاِجـَـَـَ
ّبـَـَـَي بـَـَـَه أوصـَـَـَانـَـَـَي والأـَجـَـَـَاُر َر

َوجـَا َكـَـَـَْر كـَـَذا ُع ْذ ٍة َنـَـَـَ َمـَطـَيكـَم الأـَحـَديث بعـََضلأـَـَـَغـَـَـَانـَـَـَي
ِبـَـَـَي َصـَـَْحـَـَـَ

ُقـَْل َنـَ ُدآ لأـَهـَا: ٍفـَـَـَيَم و ُدو الأـَـَـَصُّـَـَـَ
ولأـَـَـَم

ِنـَْب، ْنـَِت َبـَك ُنذ َدأت أ بـَـَ
ْنـَـَـَِب؟ ّذ بـَـَـَالأـَـَـَ

ِبـَلـَي إن ْقـَ ِبـَل ُتـَ ْقـَ ُنـَ
ُلأـَـَـَكـَـَـَم ِز ْنـَـَـَ ُنـَـَ و

ِر ِمنـَا ْهـَـَـَِل ِبـَدا الأـَـََسـَـَـَ
والأـَـَـَُرْحـَـَـَِب

ِري أو ْهـَُجـَ ُتـَـَـَنـَـَـَا تـَكـَدْر َتـَ ُتـَصَُـَدعـَيمـَعـَـَيشـَـَـَ ِئَم و َتـَـَـَل ُمـَ
ْعـَـَـَِب الأـَـَـََشـَـَـَ

ًا، ٍل ٍالأذي ٍ ّله ٍالأمحب ٍحق : فقال: ٍهذا ٍوالأ الأوافر:  ُقول َي
ِري راَم حبيٌب إذا وكنت َي وجدتَهْجـَ ًا َوَرا َفسح عريضا ُمن

َيْرِمي ٍالأجمار، ًا ٍ َهب، ٍفل ٍَصِحبك ٍالأله، ٍول ٍوسَإع ٍعليك! ٍوخرج ٍأبو ٍحازم ٍيوم ْذ ثم ٍقال: ٍا
ُهْم ٍبجمالأها، ٍفقال ٍلأها: ٍيا ٍهذه، ْت َتنِت ٍالأناَس ٍبُحسِن ٍوجهها، ٍوألأه َف فإذا ٍهو ٍبامرأة ٍَحاسِإر ٍقد ٍ
َتري؛ ٍفإّن َت ِتهم ٍعن ٍَمناسإكهم، ٍفاتقي ٍالأله ٍواسإ ْل َغ ٍر ٍحرام، ٍوقد ٍفتنِت ٍالأناَس ٍوَش َع إنك ٍبَمْش
ُيوبهن"؛ ٍفقالأت: ٍإني َلى ٍُج َع ِهّن ٍ ِر ْبَن ٍبُخُم ِر َيْض ْلأ َو الأله، ٍعَز ٍوجل، ٍيقول ٍفي ٍكتابه ٍالأعزيز: ٍ"

: من ٍالألتي ٍقيل ٍ الأطويل:  فيهّن
َطْت ْلأَخّز ِكساء أما ُحر عن ا
َوْجهها

ًا الأمتنين على وأْرَخْت ُبْردآ
مهلهل

ِء من ِغين يحجْجَن لأم الأل ْب َي
ِحسـَبًة

ْلَن ولأكن ْقت َي الأبريء لأ
ّفـَل َغـَ الأُمـَ

ُع ٍ ْد َن الأشعر ٍلألحارث ٍبن ٍخالأد ٍالأمخزومي، ٍفقال ٍأبو ٍحازم ٍلصحابه: ٍتعالأوا ٍ
ُعو ْد َي ّله ٍتعالأى ٍبالأنار! ٍفجعل ٍأبو ٍحازم ٍ ّله ٍلأهذه ٍالأصُورة ٍالأحسنة ٍأل ٍّيعذبها ٍالأ الأ

ّقكم ٍيا ٍأهَل ٍالأحجاز َأَر ُنون، ٍفبلغ ٍذلأك ٍالأشعبي، ٍفقال: ٍما ٍ ُيؤَم وأصحابه ٍ
ّله! َنة ٍالأ ْع َلأ ُقَرىَّ ٍالأعراق ٍلأقال ٍاعزبي ٍعليك ٍ وأظرفكم! ٍأما ٍوالأله ٍلأو ٍكان ٍمن ٍ
وكان ٍأبو ٍحازم ٍمن ٍفضلء ٍالأتابعين، ٍولأه ٍمقامات ٍجميلة ٍمن ٍالأملوك، ٍوكلٌم

ُه ٍمن ٍأجله ْكَر محفوظ ٍيدّل ٍعلى ٍفضله ٍوعقله، ٍوهو ٍالأقائل: ٍكل ٍعمل ٍت
الأموَت ٍفاتركه، ٍول ٍيضرك ٍمتى ٍمَت.ً ٍوكان ٍيقول: ٍما ٍأحببَت ٍأن ٍيكون ٍمعك
ًا ٍفقدمه ٍالأيوم.ً ٍوكان ٍيقول: ٍإنما ٍبيني ٍوبين ٍالأملوك ٍيوم ٍواحد، ٍأما ٍأمس غاد
َوَجل؛ ٍوإنما ٍهو ٍالأيوم، ٍفما ٍعسى ٍد ٍعلى ٍ َغا ّذته، ٍوأنا ٍوإياهم ٍمن ٍ فل ٍيجدون ٍلأ

أن ٍيكون ٍالأيوم.ً
وقال ٍأبو ٍالأعتاهية: ٍالأبسيط: ٍ

اليام في نحن متى حتى
ُبها َنْحَس

ْيِن بـَين فيها نْحُن وإنما يوَمـَ

َلأى، يوٌم ُلـَه نحن ويوٌم تو ّلهنـَأُمـَ َلُب لأع ْيِن الأيومين أْج لأـَلـََحـَ
َنة، ٍوكانت ٍجميلًة، ٍومعها ٍابن َذيل ٍالأمدي ُه وروىَّ ٍالأزبير ٍبن ٍأبي ٍبكر ٍقال: ٍقدمت ٍامرأة ٍمن ٍ

َبَة ْت ُع ّله ٍبن ٍ َبها ٍالأناُس ٍوأكثروا، ٍفقال ٍفيها ٍعبيد ٍالأله ٍبن ٍعبد ٍالأ ّيم، ٍفخط لأها ٍصغير، ٍوهي ٍأ
: بن ٍ الأطويل:  مسعودآ

ّبِك ًا أِح ّبِك ل حب َلـَُه يح ُد الأعالأميَن في ول َقريٌبمـَثـَ بعـَي

ّبِك ًا أح ّب ِه علمت لأو ح َعضـَ بب
ْدِت ُعْب ولأم َلأُج عليك يصُ
ُد  شدي
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ّبِك ّيمـَي الأعلء أّم يا وح َذاَك بكر أبو شهيديُمتـَ ُد َف شهـَي
ِدي ويعلم بن الأقاسإُم َوْج
ٍد محم

ُة َو ُعْر َقى ما و ْلأ ُد بكم َأ وسإعـَي

ّلـَه سإليماُن ُأْخفي ما ويعلم ْبدي وخارجٌةك ُد لأـَنـَا ُي ُيعـَي و
أقول عما تسألأي متى

َبري فتْخ
َللُحّب ُد طارٌف عندي َف وتلـَي

ْدنا ٍلأك ٍبزور.ً ْتنا ٍما ٍشه َلأ َأِمَن ٍأن ٍتسألأنا، ٍولأو ٍسإأ ّيب: ٍقد ٍ فقال ٍلأه ٍسإعيد ٍبن ٍالأمس
َد ٍالأفقهاء ٍالأسبعة ٍالأذين ٍانتهى ٍإلأيهم ٍعلُم ٍالأمدينة، ٍوقد ٍذكرهم ٍعبيد وكان ٍعبيد ٍالأله ٍأَح

ّله ٍفي ٍهذه ٍالبيات؛ ٍوهم: ٍأبو ٍبكر ٍبن ٍعبد ٍالأرحمن ٍبن ٍالأحارث ٍبن ٍهشام ٍابن ٍالأمغيرة الأ
الأمخزومي.ً ٍوالأقاسإم ٍبن ٍمحمد ٍبن ٍأبي ٍبكر ٍالأصُديق، ٍوعروة ٍبن ٍالأزبير ٍابن ٍالأعوام،

وسإعيد ٍبن ٍالأمسيب ٍبن ٍحزن، ٍوسإليمان ٍبن ٍيسار، ٍوخارجة ٍبن ٍزيد ٍابن ٍثابت ٍالنصُاري.ً
ّله ُفث؛ ٍوعبيد ٍالأ ْن َي َد ٍلألمصُدور ٍأن ٍ ُب ِفَك؟ ٍفقال: ٍل ٍ ّله: ٍأتقول ٍالأشعر ٍعلى ٍَشَر وقيل ٍلأعبيد ٍالأ

: هو ٍ الأوافر:  الأقائل
ْقِت َق َواِكفيه َذَرْرِت ثم الأقلَب َش ِليَم َه ُطـَوُر والأتأَم َف ُف الأ
َغَل ْل َغ ْثَمَة ُحّب َت ِدآي في َع ِهُفؤا ِدآي َبا َلأَخافـَي مع َف َيسـَيُر ا
َغَل ْل َغ ُلغ لأم حيث َت ْغ ولأم ُحْزٌن ولشراٌب يب سإروُر يبل

ْلم ٍبن ٍعمرو ٍالأخاسإر ٍ : أخذه ٍسَإ الأطويل:  فقال
ْيها سإقتني َن الأهوىَّ بعي

ُتـَهـَا ْي َق وسإ
َدب ِر َدآبيَب ف كّل في الأَخْم

ْفصُِِل  َم
: وقال ٍأبو ٍ الأوافر:  َواس ُن

ُألَُم فيهـَا اسإمها لأتردآادآإل لأيس فيها الألوَم أِحب

ْدُخل َي َها ل َمداِخَلَقلٍب كل في حبها و ُل َغ ْل َغ َدام َت الأُم
: ومنه ٍقول ٍ الأطويل:  الأمتنبي

ّني ولألّسّر ٌع م ُلأُه ل موِض َنا ْفِضي ول َنديٌم،َي  َشَراُب إلأيه ُي
: وقال ٍبعض ٍ الأكامل:  الأمحدثين

ّلتي وتطلُب تغويني زلأت ما ُخ
َحل بحيُث حللت حتى

شرابي
ٍم بغير انصُرفت ثم كان جْز
َبـَاِب الْحباُب هكذا مالأي لألْحـَ

ُنواس، ٍقولأه: ٍأحب ٍالألوم ٍفيها.ً.ً.ً ٍالأبيَت ٍمن ٍقول ٍأبي ٍمحمد ٍابن ٍأبي ٍ أمية:أخذ ٍأبو ٍ
الأطويل: 

ّدثني ِلٍس عن وح ْنت َمْج ُك
َنـَُه زي

ُء أميٌن، رسإوٌل والأنسا
شـَهـَودآ

ّدآ لأه فقلت الأذي الأحديث ُر
مضى

ْكرِك ْيِن من َوذ الأحـَديث ب
ُد ُأري

ُه ُد ِه أناش ّلـَ ّ بـَالأـَ َتـَُه إل ْد َعـَ ُد عنه الأفهم بطيء كأنيَأ ِعـَي َبـَ
: وقول ٍأبي ٍنواس ٍفي ٍالأبيت ٍالول ٍ الأوافر:  كقولأه

ْيتني إذا َدآ ُبـَوِح َغاا ْوم بصَُـَ ًاَلأـَ ِة فممزوج َي َتْسِم الأحـَبـَيِب ب
ُد ل فإني ْوَم ُأِع َلـَ ْلِت، إذا عليِك،فـَيهـَا الأـَ الأذنوِب من فع

ْدُت إن أنا ول َنانـَا أرىَّ َعم َنْت وإنَج  الأنصُيب بمبحوس َض
ْوِب مقنعة َث َعـَى الأُحْسِن ب ُلٍف بغيرَتْر ُقـَلـَوِب ثَمَر تك الأ

: وفي ٍجنان ٍهذه ٍيقول ٍأبو ٍ الأبسيط:  نواٍس
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َظـَل َجناٍن عن الأذي ذا يا
ِبـَُرنـَا ُيْخـَ

ِه َل ْد ُقْل بالأ ِر طـَيَب يا وأِعـَ الأـَخـَبـَ

ْتَك قالأوا َك ابـَتـَلـَيُت ما وقالأت اشت
بـَه

فـَي أقبلـَُت ما حيث من أراه
ِري أثـَ

َطْرَف ويرفع مـَررُت إن نحوي الأ
ِبـَه

ُلني حتى ُيْخِج ِة مـَن َلأ ّد ِشـَ
الأـَنـَظـَر

ْفُت وإن َق َكـَلـَمـَنـَي كـَيمـَا لأـَه َو ُي
ْلو الأموضع في ْق لأم الأِخ ِط ْن من َي

 الأَحصَُر

ُنـَه هـَذا بـَي يفـَعـَُل زال ما ْدِمـَ ُي و
ومن هَمي من صار لأقد حتى

ِري َطـَ َو
ًا، ٍولأها ٍ ًا ٍيقول ٍأبو ٍنواس، ٍوكان ٍبها ٍصب : وفي ٍجنان ٍأيض الأوافر:  ًا ّب مح

ِكَرْت تسبني جناُن خبـَيُث رجل أنني وتزعمبخـَير ُذ
ّدآتي وأن ِذب مو ْين كـَ َبثـَوث تطوىَّ لألذي وأنيوَمـَ

ّدآ ول كذا، ولأيس الأنكـَوُث هو الأملول ولأكّنعليهـَا، ر
ِزعني قلٌب ولأي َنا ٌقإلأـَيهـَا ُي  َحثيُث أضلعي بين وشو
َأْت َلفي َر ِدي وقديَم بها َك ّلتني،َوْج الأحـَديُث كان كذا فم

وكانت ٍجنان ٍمولة ٍلأبعض ٍالأثقفيين.ً
: وفي ٍمعنى ٍقول ٍابن ٍأبي ٍأمية ٍيقوُل ٍالأعباُس ٍبن ٍ الأطويل:  الحنف

ْثتني ّد ُد يا وَح عنها سإع
ْدآتنـَي ِز َف

ًا ْدآني جنون ِز يا حديثك من ف
ُد ْع  سَإ

ًا ُدهم ٍاهتزاز ًا، ٍوأَش ًا، ٍوأحلهم ٍمزاج ِطيب ًا، ٍوأكثرهم ٍ َظْرف وأهل ٍالأمدينة ٍأكثر ٍالأناس ٍ
ِهّزة لألسماع، ٍوحسَن ٍأدآٍب ٍعند ٍالسإتماع.ً ٍوقال ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍجعفر: ٍإن ٍلأي ٍعند ٍالأسماع ٍ

َليت.ً ْب ْيُت، ٍولأو ٍقاتلت ٍل َط ْع َل لأو ٍسُإئلت ٍعندها ٍ
َبصَُْرة، ٍفإذا ٍشيٌخ ٍقديم ٍمن وروىَّ ٍأبو ٍالأعيناء ٍقال: ٍقال ٍالصمعي: ٍمررت ٍبدار ٍالأزبير ٍبالأ

ّلمُت ُه، ٍفس ُتُر َتْس َبا ٍريحانة ٍجالأس ٍبالأباب ٍعليه ٍَشْملة ٍ أهل ٍالأمدينة ٍمن ٍولأد ٍالأزبير ٍيكنى ٍأ
ِقْربة، ٍفلما ٍنظر ٍإلأيها َعْت ٍعلينا ٍسإويداء ٍتحمل ٍ عليه، ٍوجلسُت ٍإلأيه؛ ٍفبينما ٍأنا ٍكذلأك ٍإذ ٍطل
ْعَجلوني، ٍفقال: َأ ًا.ً ٍفقالأت: ٍإن ٍموالأَي ٍ ّني ٍصوت َغا َلأْك ٍأن ٍقام ٍإلأيها، ٍفقال ٍلأها: ٍبالأله ٍ لأم ٍيتما
َبة ٍعلى ٍكتفي ٍفل، ٍقال: ٍفأنا ٍأْحملها، ٍفأخذ ٍالأقربة ٍمنها، ِقْر ّد ٍمن ٍذلأك، ٍقالأت: ٍأما ٍوالأ ل ٍب

: فاندفعت ٍ الأطويل:  َني ُتغ
َفّك، ل أسِإيٌر ُفؤادآي ُي

ْهَجتـَي ُطوُل عليك وأْحَزاني تفيُض،وُم َت

َلٌة ولأي ْق لأطول َقْرَحى ُم
َفاني إلأيك،اشتياقها ُهُمـَوُل عليك وأْج

َدائي فديتك، ْع كثيٌر، أ
ٌد،وُشقتـَي َياعي بعي قـَلـَيل لأـَديك وأْش

ّقها؛ ٍفقامت ٍالأجارية ٍتبكي، ْلأِقربة ٍإلأى ٍالرضِ ٍفش ِرب ٍوصرخ ٍَصْرَخًة، ٍوضرب ٍبا َط ف
َتني ٍلأما ٍأكره ٍمن ٍموالأّي.ً ٍقال: ٍل ُتك ٍبحاجتك ٍفعرْض ْف َع ِبَجَزائي ٍمنك؛ ٍأسْإ وقالأت: ٍما ٍهذا ٍ

َدام، ٍوباع ُق ًا ٍمر ٍ ًا ٍمن ٍخلف ٍويد َوضع ٍيد َلّي ٍحصُلت، ٍونزع ٍالأَشملة ٍو َع تغتمي ٍفإّن ٍالأمصُيبة ٍ
ِقْربًة ٍجديدة، ٍوقعد ٍبتلك ٍالأحال؛ ٍفاجتاز ٍبه ٍرجٌل ٍمن ٍولأد ٍعلّي ٍبن ٍأبي الأَشْملة ٍوابتاع ٍلأها ٍ

طالأب ٍ- ٍرضي ٍالأله ٍتعالأى ٍعنه! ٍ- ٍفعرف ٍحالأه، ٍفقال: ٍيا ٍأبا ٍريحانة، ٍأحسبك ٍمن ٍالأذين
ِدين".ً ٍقال: ٍل ٍيا ٍابَن ٍرسُإوِل َت ْه ُنوا ٍُم َكا َوَما ٍ ُهْم ٍ ُت ِتَجاَر ِبَحْت ٍ َفَما ٍَر قال ٍالأله ٍتعالأى ٍفيهم: ٍ"

َقوَل ْلأ ُعوَن ٍا َتِم َيْس ِذين ٍ َلأ ِدآ ٍا َبا َبّشْر ٍِع َف ّله ٍتعالأى ٍفيهم: ٍ" ّله، ٍولأكني ٍمن ٍالأذين ٍقال ٍالأ الأ
ْلأِف ٍدآرهم.ً َأْحَسنه"، ٍفضحك، ٍوأمر ٍلأه ٍبأ ُعوَن ٍ ِب َيت َف

ّنى ٍبليل، ٍفأشرف ٍعليه، ومَر ٍبالوقص ٍالأمخزومي، ٍوهو ٍقاضي ٍالأمدينة، ٍسإكراُن ٍوهو ٍيتغ
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َلح ٍلأه ٍالأغناء.ً ُه ٍعني، ٍوأص ّنيت ٍخطأ، ٍُخذ ًا، ٍوغا ْظُت ٍنيام َق ْي ًا، ٍوأ ِربت ٍَحَرام وقال: ٍيا ٍهذا، ٍَش
ًا ٍ : وسإمع ٍسإعيد ٍبن ٍالأمسيب ٍمنشد الأطويل:  ينشد

سإـَْرٍب مثَل عيني تَر فلم
رأيتـَُه

الأتنعيم من خرجن
َتـَمـََراِت ْعـَ ُم

َفّخ َمَرْرَن ّيًة ُرْحـََن ثـَم ب َلبيَنَعـَِشـَ مـَؤتـَجـَراِت لألَرْحـَمـَن ي
ُكَب رأْت ولأما الأنميري ر

َنـَُه آن ِمَن وكَنأعرَضْت ْي َقـَ ْل ِذرات ي َحـَ

الأعـَرانـَين ُشَم نسوة دآعت
ً ُبـََزل

ًا ل نواعم، ْعثـَ َبـَراِت ول ش َغاـَ

يحجبَن قمن لأما فأبرزن
دآونهـَا

ًا َقّسّي من ِحَجاب الأ
والأحـَبـَراٍت

ّوع ًا َتَض إذ نعمان َبطُن طيب
ٍة في زينٌب بهمَشْت ِطـََراِت نسو َعـَ

َنان أطراَف ُيَخبئن من الأب
َقـَى الأت

َيْخُرْجن الأليل شطر و
َتِجرات ْع ُم

ّذ ٍاسإتماعه، ٍثم ٍقال: ٍالأطويل: ٍ ّله ٍمما ٍيل َقال ٍسإعيد: ٍهذا ٍوالأ ف
ُأْخرىَّ ولأيست َعْت ك َجيَب وسّإ

دآرعها
َكّف َبناَن وأبدت الأ

لألـََجـََمـَراِت
َلأْت ًا الأمسك َبيان وغاا َوحف
ً ُمَرجـَل

ٍر ِمثِل على في لََح َبد
الأظلَمـَاِت

َءىَّ وقامت َجْمع بين َتَرا
َنـَْت َتـَ فأف

ِمـَن راَح َمْن برؤيتها
َعـََرفـَاِت

ِير ٍالأثقفي ّله ٍبن ٍنم قال: ٍفكانوا ٍيرون ٍأن ٍالأشعَر ٍالأثاني ٍلأه، ٍوالولأى ٍلأمحمد ٍبن ٍعبد ٍالأ
َظفر ٍبه ٍفقال: ٍأنت يقولأه ٍفي ٍزينب ٍبنت ٍيوسإف ٍأخت ٍالأحجاج؛ ٍوطلبه ٍالأحجاج ٍحتى ٍ

ّله ٍالمير ٍ إلّ: الأقائل ٍما ٍقلت؟ ٍقال: ٍوهل ٍقلت ٍأصلح ٍالأ
ّبئن َبنان أطراَف يخ من الأ
الأتقـَى

ْطر ويخرجن الأليل َش
َتِجراِت  ُمع

ُتم ٍإذ ٍ ْن ُك تقول: قال ٍلأه: ٍكم ٍ
ْكَب رأت ولأما ْعَرضت الأنميري َر  أ

ٍر ٍَهزيل! ٍفضحك ٍوعفا ٍعنه.ً ٍوهو ٍ َلى ٍحّما َع الأقائل:قال: ٍوالأله ٍما ٍكنت ٍإل ٍّأنا ٍوصاحب ٍلأي ٍ
الأوافر: 

ْتَك َهاَج ِئُن أ ّظعا ُتـَوا يوم الأ ِنيَبـَا ّي ب  الثاِث من الأجميل الأّز
َكت َظعائن َل ْطِن في أسْإ ّو َب َنْت إذا َتُحّثَقـَ َثـَاث أي َر ِت اْح

ْوَم الأهوادآج على كأٌن ًابانـَوا َي َعاج َتعي ِن ْقَل َتْر ِبـَراث َب الأ
ّيجك ْلأَحَماُم يه ِدآب سإجع كماتـَغـَنـَى إذا ا َوا ّن بالأَمراثي الأ

ِئها ٍالأمنع، ٍوبعد َعطا َد ٍ ْع َب َلِف، ٍو َت َلِف، ٍوبقاؤها ٍإلأى ٍ ُد ٍالأدنيا ٍإلأى ٍَخ ْع َو وقال ٍابن ٍالأمعتز: ٍ
ّلها ٍقد ٍأيقظته، ٍووافق ٍبها َية ٍَجّراحة، ٍكم ٍراقد ٍفي ٍظ َواحة ٍطّراحة، ٍآسِإ َط َفْجع، ٍ أمانها ٍالأ
ِرف ُيْش ُكن ٍَرْمَسه، ٍوينقطع ٍعن ٍأمله، ٍو ّع ٍدآنياه، ٍويْس َنته، ٍحتى ٍيلفَظ ٍنفَسه، ٍويودآ قد ٍَخا

ْهَجته، َب َلى ٍجماَل ٍ َطمس ٍالأب َوىَّ ٍَحركاته، ٍو ُق على ٍعمله، ٍوقد ٍَرَجح ٍالأموُت ٍبحياته، ٍونقَض ٍ
ْنضادآ؛ ٍوقد ٍأسإلمه ٍالحباب، وقطع ٍنظاَم ٍصورته، ٍوصار ٍكًخّط ٍمن ٍَرمادآ ٍتحت ٍصفائح ٍأ

ًا ٍفي ْلأَجنادآل، ٍما ٍزال ٍمضطرب ِرَشْت ٍفيه ٍا ُف ِوُل، ٍو َعا ْته ٍالأَم ُتَراب، ٍفي ٍبيت ٍنجر وافترش ٍالأ
َده.ً ْق َف ْلأَحاُظ ٍ َل ْكَره، ٍواعتادآِت ٍا ِذ ِله، ٍحتى ٍاسإتقّر ٍفي ٍأَجله، ٍومحت ٍالياُم ٍ أَم

: وكتب ٍوهو ٍمعتقل ٍإلأى ٍأسإتاذه ٍأبي ٍالأعباس ٍأحمد ٍبن ٍيحيى ٍثعلب ٍ الأرجز:  ّوقه يتش
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ُد ما ٍدآ َوج َثـَِق بالأحبال َصا ٍدآ مْزٍن بماءُمو ّفـَِق بار ُمـَصَُـَ
ُدر لأم بالأّريح َنـَِق ولأـَم َيك ِبِق َدآجن أخلُف به جادآتُيَر  مط

ٍة ًا َتَر إن بصُخر َدآتبـَرق َشمس الزرِق كالأّزجاج عليها َما
ِريُح َذق لأم خالأٍص َغايٍث َص ُّيم َوْجدي إل ّتقـَي لأكن بك، ك أ

ًا يا َلـَِق باب لأكل فاتح ْغـَ ًاُمـَ ّي ًا وَصيَرف ِطـَِق ناقد لألمـَنـَ
ْهرج هذا قاَل إْن ّناينـَفـَِق لأم َب والأـَتـَفـَّرِق الأبعادآ على إ

َتـَِق لأم إن بالأذكر لأنلتقي َنلـَ
ُته ٍعليك ٍمن ٍقول ٍ ْي َدآ ٍهذه ٍالبيات ٍمما ٍأمل ّله ٍبقاءك، ٍأو جميل:فأجابه: ٍأخذَت، ٍأطال ٍالأ

الأطويل: 
ِدآياٌت وما ًا ُحمـََن صا يومـَ

ولأـَيلًة
الأعصَُي يخشين الأماء، على

 َحواني
ُدْرن لأم كواعُب عنه َيصُ
ٍة َه ِلأـَوْجـَ

ِدآ من هّن ول الأحياضِ َبر
َوانـَي َدآ

والأمـَوُت الأماء َحباَب َيَريَن
دآونـَُه

ِة لصواِت فهّن الأّسـَقـَا
َوانـَي َر

ّلًة مـَنـَي بأكثـََر ّو ولأكّن إلأيِك،َوصـَبـَابًة ُغاـَ عـَرانـَي الأـَعـَد
َبة ٍبن ٍ ْؤ َها ٍمن ٍقول ٍُر ْذَت ٍآخَر : وأَخ الأرجز:  الأعجاج

ّنـَنـَي َتَرنـَي لأم وإن إني فـَإ
إذا والأّراعي أخوك

َتني ْي َع َتْر  اسْإ
ُودآ أراك َتـََرنـَي َلأْم وإْن بالأ

َء ٍالدآب.ً قال: ٍفاسإتخفني ٍفي ٍذلأك ٍونسب ٍإلأَي ٍسإو
ّله ٍبُن ٍالأمعتز ٍفي ٍالأمنصُب ٍالأعالأي ٍمن ٍالأشعر ُد ٍالأ وكان ٍأبو ٍالأعباس ٍعب

ِة ٍحاشية َق والأنثر، ٍوفي ٍالأنهاية ٍفي ٍإشراق ٍدآيباَجِة ٍالأبيان، ٍوالأغاية ٍمن ٍر
الألسان.ً ٍوكان ٍكما ٍقال ٍابن ٍالأمرزبان: ٍإذا ٍانصُرف ٍمن ٍبديع ٍالأشعر ٍإلأى
ًا ٍوأكبُر ّنثر ٍأتى ٍبحلل ٍالأسحر، ٍولأيس ٍبعد ٍذي ٍالأّرمة ٍأكثُر ٍافتنان رقيِق ٍالأ

ًا ٍفي ٍالأتشبيه ٍمنه.ً ٍوإنما ٍفرقُت ٍُجْملة ٍما ٍاخترُت ٍمن ٍشعره ًا ٍوإحسان تصُّرف
ونثره ٍفي ٍجملة ٍهذا ٍالأكتاب؛ ٍلأئل ٍّأخرج ٍعما ٍتقدم ٍبه ٍالأشرطْ ٍفي ٍالأبسط،

وآتي ٍههنا ٍببعض ٍما ٍأختاره ٍلأه، ٍقال: ٍالأوافر: ٍ
َياٍن ْت ِف ْوا و ُءدآاٍج والأـَلـَيُل سَإَر َهُم الأصُبح وضو ّطلوِع مت  الأ

ُهْم كأّن َت ُء ُبزا َدأ أكتافهم علىجـَيش ُأمـَرا ّدروِع ص الأـَ
: وقال ٍ الأكامل:  ًا أيض

ٍة في َكل لأيل ُق أ َلأـَهـَا الأمحا ّلى حتىِهل ْثَل تب ْقِف ِم الأـَعـَاِج َو

ُلو والأصُبُح ْت َتري َي ّنـَُه الأمش فكأ
ّدَجا في َيْمِشي ُعْريان الأ
 ِبسَراِج

ًا ٍيصُف ٍ : وقال ٍأيض الأكامل:  ًا فرسإ

ْوُت ولأقد َد َدْتسإابٍح طِمر على َغا َق ُكه َع ِب َعَجاَجَة سإنا
َطِل  َقس

ُكـَهـَا الأحديد ُلأُجَم متلثم ُلـَو َي
ًا الأفتاة لأول ِوك من مسا

إسْإِحِل
َنـَه الأيمين غاير ومحجل َبـَِل بكّم َيْمِشي متبختركـَأ ُمْسـَ

الأرجز: وقال: ٍمجزوء ٍالأرمل ٍأو ٍ
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ِدي قد َت ْغا َقـَارح أ ُبـَوِب ُمَسـَومِبـَ ْعـَ َي
ْلأَحصُى ينفي ٍر ا َدحبحاف َق الأمكـَبـَوب كالأ

ُتـَُه ضحكت قد  الأتقطيِب موضع فيُغاَر
: وقال ٍ الأكامل:  ًا أيض

الأغيَث وطئُت ولأقد
يحمـَلـَنـَي

ْوِن ِطْرٌف َل حين الأصُبح ك
ْد َوفـَ

ْطَراِف خَماع فمـَا الأصُّوار أ
ّد َجرىَّ إذا عليه أخرىَّاْل بـَأشـَ

ِعنان في فيعرضِ يمشي الأ
كمـَا

ّدلل ذو الأمعَشق صدف الأ
ْد  وص

ْوج فكـَأنـَه ْد حبـَسـَت فإذا أطلقتُهإذا يذوُب َمـَـَـَ جـَمـَ
ًا ٍيصُف ٍ : وقال ٍأيض الأطويل:  ًا سإيف

َ ُينتَضى فماَكواِمن الأمنايا فيه صارٌم ولأي ْفِك إل ِدآَمـَاء لأس
َق ترىَّ ْو ْيه َف ْتن ْند َم ِر ٍم بقيُةكأنُه الأف ْي سَإـََمـَاء ُدآوَن َرق غا
َيصُِف ٍ : وقال ٍ الأطويل:  ًا نار

َهرة الأنخُل يحجب ل ُمش
َءها ضو

ًا كأَن عيدانها بين سإيوف
ُتْجـَلـَى

الأوقودآ أغاصُان يفرج
اضطراُمها

ّقت كما ْتنها عن الأشقراء ش َم
 ُجل

ّي ٍ : وقال ٍبعض ٍأهل ٍالأعصُر، ٍوهو ٍالأّسر الأمنسرح:  الأموصلّي

من الأسروُر فيه َيْضَحُكالأـَحـَُجـَب ُمَمـَّسـَك رذاذ يوم
َثـَِب كـَ

ِلـَت ومجلـٍَس ُه ُأسْإـَبـَ الأبهاء شموِس علىسإـَتـَائر
والأحـَسـَِب

ًا راحنـَا خيُل جرت وقد َبـَبـَ َها فيَخـَ ِي ْل َبـَِب هممن أو ح بالأـَخـَ
َنا والأتهبت َظـَُرهـَا ناُر ِنيكفـَمـَنـَ ْغ ٍر كل عن ُي َظـَ َعـََجـَِب من

بالأشرار ارتمت إذا
ّطـَردآت فـَا

ُدآ َذَراها على ِر َطا َهـَب َم ّلـَ الأـَ

الأـَذهـَب قـََراَضُة عنها تطيُرمـَشـَـَبـَـَـَكًة ياقـَوتَة رأيَت
الأذي الأمجلس إلأى فانهض

ابتسمت
والدآِب الأـَجـَمـَاِل رياضُِ فيه

: وقال ٍبعض ٍأهل ٍالأعصُر، ٍوهو ٍأبو ٍالأفرج ٍ الأخفيف:  الأببغا
ًا ّدَم َفَحم َدىَّ الأغلُم َق ْهـَ َأ َة كوانينه فيف ُفوِس حيا ّن الأ
ُنوِس كاَن َب ْيَر كال ّلى َغا َهُب وهو فغدامح ْذ  البنوِس ُم
ٍدآ ثياِب في الأناَر لأقي َدا ْتُهِحـَ َكَس َغاِت ف ّب َعُروِس ُمصَُ

: وقال ٍأبو ٍالأفضل ٍ الأمتقارب:  الأميكالأي
ِرنـَا على الأّشراَر كأن َق وقدنـَا َظُرها را ْن ْيِن كّل َم  َع

ٍر سُإحالأُة ْبـَ َوىَّ فإَماعـَل مـَا إذا ِت ُفتات َه ْيِن ف ُلَجـَ الأ
: وقال ٍابن ٍالأمعتز ٍيصُف ٍ الأوافر:  سإحابة

َقرة ِثقل وُمو َء ب َءْت الأما َهادآىَّجا الأّرياِح أعناِق فوق َت
َتْت َها فبا َل ًا لأي ً سَإحـَ ْبـَل َو ًو ْطل َه ِه مثل و ْلأِجَراِح أفوا ا
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َأن َءها ك َلـَْت لأما سإما  الأصُباِح عند نجومها ِخلَلتجـَ
ْفَسج رياضُِ َن ُه َخِضل َب َفتحثرا ْوُر بينـَه ت القـَاِح َنـَ

وقال: ٍالأبسيط:
ٍ ٍ ٍ 

ٍة ُلأّج ٍر بصُارمَغاْمَرتهـَا ُخضُت لألمنايا و ٍة ذك ِذم َصْمصَُاَم َخ

َغ وقارٍح َب ْلأِخيلُن َص َتـَُه ا ْهَم ُدآ
ٍة َب ْه ْبح كاختلطْ بُش الأصُ
 بالأظلم

وقال: ٍالأطويل: ٍ
ُكْحل ولأيل ْيِن ك َع ُخْضت الأ

ظلَمـَه
َق ِم وأبـَيَض لأَمـَاٍع بأزر صـَار

ِة ِدآ وَمْضبور حْرٍف العضا
كأنهـَا

الأحصُى رضراضَِ تصُافُح
َناسإم  بم

: وقال ٍيصُف ٍ الأبسيط:  ّية ح

َعّت َهـَا َتحيا ل رقطاء َن ُتـَ َغـَ ِدي َلأـَ
ّدها بـَه يعلق لأم الأسيف لأوق

َلـَُل بـَ
الرضِ في انسلخت إذا تلقى

َأنـَهـَاجلدتها ُه ِدآْرٍع ُكـَّم ك ّد َطـَُل قـَ َبـَ

: وقال ٍ الأطويل:  ًا أيض
َأَر َأسْإ ّني و َدهُر م ًا الأ َعْضبـَ

ًا ّنـَد َهـَ ُمـَ
ُفّل َبا ي ّظي، َش ًا َح وقلـَبـَ

َعـَا مـَشـَي

َنـَاع كمـَرآة ورأيا ِه أرىَّ الأـَصُـَ ِبـَ
ْيِب سإرائر ما حيث من الأدهر َغا
َعى  سَإ

ْكره ٍالأعاقل ِف ّكر ٍفيه؛ ٍفإن ٍ ًا ٍحتى ٍتف ِرمّن ٍأمر ْب ُت أخذه ٍمن ٍقول ٍالأمنصُور ٍلبنه ٍالأمهدي: ٍل ٍ
مرآته، ٍتريه ٍقبحه ٍوحسنه.ً

َلُه ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍوغافر ُع ٍعلى ٍقبره ٍفقال: ٍَرِحَمك ٍالأ ِفن ٍالأمنصُور ٍوقف ٍالأربي ُدآ ولأما ٍ
ٍة ٍمن لأَك! ٍفقد ٍكان ٍلأك ٍِحًمى ٍمن ٍالأعقل ٍل ٍيطيُر ٍبه ٍالأجهل، ٍوكنت ٍترىَّ ٍباطَن ٍالمر ٍبمرآ

الأرأي، ٍكما ٍترىَّ ٍظاهره.ً ٍثم ٍالأتفت ٍإلأى ٍيحيى ٍبن ٍمحمد ٍأخي ٍالأمنصُور ٍفقال: ٍهذا ٍكما
َبل ٍ : قال ٍأبو ٍدآه الأكامل:  الأجمحي
ُء ُعقَم ِلدَن فما الأنسا َهُه َي ِله الأنساء إنَشبي ْقـَُم بمث ُعـَ

وبعده: 
َعْم، متهلٌل َن َ ب ٌد ِبل ْفُر منه سِإيانمتبـَاِعـَ َو والأـَعـَدُم الأ

ُلأه الأحياء من الأكلم نْزُر ًا،تخا ْقُم بجسمه ولأيس َضِمن سُإ
: أخذ ٍالأبيت ٍالخير ٍمن ٍقول ٍلأيلى ٍ الأكامل:  الخيلية

َبَن ل ْقَر ّدهَر ت َطـَّرٍف آل الأ ًا إنُمـَ ًا ظالأم ْظلـَومـَا وإْن يوم م
ْوَل الأخيل ِرباطُْ قوم َح

بيوتـَهـَم
ُنـَُجـَومـَا ُيَخلَن زرق وأسإنة

َلأـَُه الأقميص عنُه وممَزق َتَخـَا
الأحياء من الأبيوت وسإَط
سإقيما

ِفع إذا حتى ُء ُر الأخميس على الأهياج يومرأيتـَُه الأـَلـَوا
 زعيما

 : الأبسيط:  وقال
َبة وطولتجـَلـَتـَهـَْم في ملوكا ُيَشتهون ْنصُِ َناق أ الع
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ِم والألَمـَ
َدا إذا ِري الأمسُك َب في َيج

َفارقهم َم
ًأنهُم راُحوا من َمْرضى ك
ِم الأكر

ًا ٍأنشدها ٍأبو ٍعمر ٍالأمطرز ٍغالم ٍثعلب ٍيعترضِ وقال ٍأبو ٍعلي ٍالأحاتمي: ٍوما ٍأحسن ٍأبيات
: في ٍأثنائها ٍهذا ٍ الأطويل:  الأمعنى

ُهم ُلأ ًا لألحلم تخا عن ُصّم
ْلأَخـَنـَا ا

ًا ِء عن وُخْرسإ َفْحشا عند الأ
ِر ُت  الأتها

ْوا إذا وَمرَضى َق َ ّفًة حياء ل وِعـَ
كالأليوث الأحروب وعند

ِر َوادآ ْلأَخ ا

تـَواضـَع وذّل إنصُاٍف عُز لأهم
ُهْم بهم َلأ ِرقاُب َذلأْت ًو

الأعشـَائر
ًا بهم كأن يخافـَون َوصم

ُه ّ بهم ولأيسعـَار ُء إل ِر اتقا الأَمـَعـَاي

 : الأطويل:  وأنشد
ِدآ أحلم ُهم َيَخاُف ل عا وإن َجليس
َق َط ْوراء َن ْيَب الأع  لأساِن َع

ّدثوا إذا ُء ُيْخَش لأم ُح اسإتماعهم سإو
َدثـَـَـَوا وإن ْوا حـَـَ َدآ بـَـَـَُحـَـَـَسـَـَـَن أ

بـَـَـَياِن
: وقال ٍابن ٍ الأطويل:  الأمعتز

ِد ِق ٍر وعا ُغاـَصُُـَن علـَى ُزنا
الِس

ِني دآقيق َعا َطِف الأَم الأخصُر ُمْخ
 َمياِس

ًا سإقاني فيها َصب ُعقار
ِمَزاجـَهـَا

َأْضَحَك ِر عن ف ْغ ْلأَحباِب َث َفَم ا
ْلأكاِس ا

 : الأكامل:  وقال
َداثه،بـَهـَا الأـَزمـَاُن َنِسَي لأيلًة يا ِر بـَل ُكونـَي أْح َفـَْجـَ

َوَشـَْت ببدرهـَا، الأمساء فاح ّبا فيهاَو ِر بمواقع الأصُ ْطـَ َقـَ الأ

ْلب انقضت ثم َق ُعـَهـَا والأ َبـَ ْت َي
َطْت ما حيث في من سإق

ِر ْه َد  الأ
 : الأكامل:  وقال

ْلوة يملكون لصحبتهُم إخواٍن ُرب يا ًا ِلأس ْلبـَ َق
ُبهم تستطيع لأو َفَرْت قلو ّبـَا فتعانقت أجسامهمَن ُح

: هذا ٍكقول ٍابن ٍ الأطويل:  الأرومي
ُد والأنفُس أعانقه ْع َقٌة َب ْعد وهل إلأيه،َمُشـَو َناق َب ِع َداني؟ الأ  َت
َهيمـَان من ألأقى ما فيشتدَحَراَرتي َتُزوَل كي فاه وألأثم الأ

ٍ 
َداُر يك ولأم ْق ِمَن بي الأذي ِم

َوىَّ َه ْلأ َيُها َفـَتـَان ترُشُف ما لأيرو الأَشـَ

يشفي لأيس فؤادآي كأن
غالـَيلـَه

الأروحان ُيَرىَّ أن سإوىَّ
ِزَجان  يمت

َواُن يزاُل منثوره: ٍل ومن َدآة، في ُيسافرون الْخ فإذا الأُشقة، يبلغوا حتى الأمو
ْلأقوا بلغوها ّتسيار، َعصُا َأ ّنْت الأ َأ ُدآ وأقبلت الأدار، بهما واطم الأنصُائح، وفو
ُلوا الأضمائر، َخبايا وأمنت َقد فح ّفظ، ُع ُلق.ً ملبس ونزعوا الأتح َتَخ الأ
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َية عليهم جيوش في فلن ولأه: ٍسإار ِدآ ْقمصَُُة الأسيوف، أر َأ وكأّن الأحديد، و
ْعوِل، قروُن ِرَماَحهم ُو َعهم وكأّن الأ ُد دآرو َب ُكل خيل على الأسيوِل، َز الرضِ تأ

ّد بحوافرها، ْقع وتم ّن َقها، بالأ ِدآ صحائف كأنها ُغاَرر وجوهها في ُنشرت قد سُإَرا
ّلجين، َأسْإورة كأنه تحجيٌل وأمسكها الأرق، ُقّرطت الأ ًا و ُذر ْنف، كأنها ع الأَش
ّقف ُله العداء تتل َهض ولأم أوائ ْن ّبت الأصُبر، وقار عليهم ُصب قد أواخره، َت وه
ّنصُر.ً ريح معهم الأ

ّلُه عليل: ٍآذَن في ولأه َلقى شفائك، في الأ َت ِد ومسَح بدوائك، دآاءك و ِة بي الأعافي
َد ووجه عليك، ْف ّلتك وجعل إلأيك، الأسلمة َو َفًة لأذنوبك، ماحية ِع مضاع

لأثوابك.ً
ّله عبيد إلأى وكتب ْتني يوم في َوهب بن سإليمان بن الأ َأّخَر ّلُة عيد: ٍ ِع عن الأ
ّله، أعزه الأوزير ْعُمر عنّي، لأينوَب كتاب في بالأدعاء فحضرت الأ َي ْته ما و َل أْخ

ُق ِئ ّله أسإأُل وأنا مني، الأعوا َد هذا يجعَل أن تعالأى الأ َظَم الأعي ْع الأسالأفة العيادآ أ
َبلة العيادآ ودآون الأوزير، على بركًة ْق َت ُيَحّب ُيَحُب فيما الأمس ْقبل لأه، و َي ما و

ّتعه منه، الحسان على إلأيه، الحسان ويضاعَف َمْرَضاته، إلأى به توسّإل ويم
َيُه ول الأعافية، ولأباِس الأنعمة بصُحبة ِر ٍة في ُي ًا، مسَر ًا، عنه يقطع ول نقصُ ِزيد َم

ًء كل من ويجعلني َداء، سإو ِر عيون ويصُرف ِف َي ِغ ّظي وعن عنه، الأ منه.ً ح
َفر ُحْسَن َتِشْن الأرؤسإاء: ٍل بعض إلأى ولأه ّظ ُقبح الأ ِم، ب كل عن وتجاوز النتقا

ِنب ْذ ًا العذار من َيْسلْك لأم ُم ّتخذ حتى طريق ِوَك رجاء من ا ْف ًا.ً َع رفيق
ِد بن الأقاسإم إلأى اعتذار ولأه ْي َب ّفع ُع ّله: ٍتر ْلِمي عن الأ ًا، كنُت إن ُظ ِريئ وتفضل َب

ًا، كنُت إن بالأعفو ّله مسيئ َو لطلب إني فوالأ ِنه، لأم َذنٍب َعف َتمس أْج القالأَة وألأ
َدآادآ أعرفه؛ ل مما ّولً، لأتز ُلألً؛ وأزدآادآ تط َذ ُذ وأنا َت من بكرمك عندك حالأي ُأِعي

َها، واٍش ُد ِكي ّله وأسإأل إفسادآها، يحاوُل باٍغ من بوفائك وأْحُرسإها َي أْن تعالأى الأ
ّظي يجعَل ّدآي بقدر منك، ح ّلي لأك، و ّق بحيث رجائك، من ومح َتح منك.ً أسْإ

ٌع الأصُّْمِت في كان إلأيه: ٍلأو ولأه ُع َموض ْفت حالأي َيس الأوزير سَإْمِع عن لأخف
َظره، َن ًا أشغل ولأم و ْكره، من َوْجه ِرُب الأشكوىَّ، زالأت وما ِف لأسان عن ُتغ
َوىَّ، ْل َب ّلت ومن الأ ُته، الأصُّْمِت في كان حالأته، اخت َك َل ينصُُرني الأصُبُر كان وقد َه

ْتر على َي سَإ ِر خذلأني.ً حتى أْم
ِر على الأشكوىَّ، إسإماعيل: ٍفصُاحُة بن أحمد كقول وهذا ْد ّ الأبلوىَّ، َق أن إل
ّو انقباضِ، بالأشاكي يكوَن ُك ْعَراضِ.ً إلأيه وبالأمش إ

الأوصف باب في
ًا، ٍوقد وقد ٍأحسن ٍأبو ٍالأعباس ٍبن ٍالأمعتز ٍفي ٍصفة ٍالأماء ٍفي ٍأرجوزته ٍالأتي ٍأنشدتها ٍآنف

: قال ٍفي ٍقصُيدة ٍلأه ٍوذكر ٍ الأخفيف:  ِبلً إ
ّدىَّ ّنَجـَِف لأهّن فتب ْد بالأ ِرالأـَُمـَ ّي الأِجمام صافي ماء ِب ِر َع

ُلُب َحصًُى على يتمّشى َيْس
َذاه َءالأما ُنـَه َق ْتـَ َمـَْجـَلـَّي َفم

ُة دآاخلتـَه وإذا ْلتهَشـَْمـٍَس ُدآّر ْلأُحـَلـَّي عليه ُكّسرت ِخ ا
 : الأكامل:  وقال

ْثل ل ِة منـَزلأة م َوير ُد ِبـٌَل جـَادآِك دآاُر، يامـَنـَزٌل الأـَ وسَإـَقـَـَاِك َوا

ًا ٍر ُبؤسإ ْهـَ َد ْتـَِك لأ ّير ُفـَُه َغاـَ صـَرو
الأهوىَّ قلبي من َيْمُح لأم

وَمـََحـَاِك
بـَعـَدك لألعينين َيْحُل لأم

َظـٌَر ّلـَهـَّن الأمـَنـَازل ُذَممـَنـَ َواِك كـَ سِإـَ
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ُدُب منـَِك الأمعاهد أي ْنـَ أ
َبـَُه ِطـَي

أم بـَالصـَال ُمْمسـَاك
َداِك ْعـَ َمـَ

ّلك َبردآ أم وذي الأغصُون ذي ظ
الأجنى

ّياِك أم الأـَمـَيثـَـَاء أرضـَك أم َر

ٍر مجامـَُر سإطعت وكأنما ْأُر ُفّت أوعـَنـَبـَ فـَوق الأمسـَِك ف
َثـَراِك

ُء وكأنما َبا َهـٌَر أرِضـَِك َحصُْ ْو َء وكـَأنَجـَ ِدآ مـَا ُع الأـَوْر َنـَداِك َدآْمـَ

ّية الأربيع أيدي وكأنما َوْشي ثياب نَشَرْتُضـَحـَ فوق الأ
 ُرباك

ًا وكأن ًا ِدآْرع ْفرغا ُءِفـَضة من ُم َباِك عليه َجَرْت الأغدير ما ص
وعشقت ٍعاتكة ٍالأمرية ٍابَن ٍعّم ٍلأها ٍفراودآها ٍعن ٍنفسها ٍفقالأت: ٍالأطويل: ٍ

ْعَم فما ًء َط ّي ما َدرتـَقـَولأـَُه ماء أ طـَواِل غاّر عن تح
الأـَذوائِب

ْطِن من بمنعَرج ٍدآ َب َوا
تقـَابـَلـَْت

كل من الأصُيِف رياُح عليه
جانِب

َفْت َيُة َن َذىَّ الأماء َجْر َق عن الأ
ِنه ُتو م

ْيب به إن فما ُه َع َتَرا
ِلأـََشـَارِب

ّطْرَف يِقصُر ممن بأطيَب الأ
َنُه دآو

َقى ّله ُت ُء الأ ْعِض واسإتحيا َب
 الأعواقِب

وأنشد ٍالصمعي ٍقال: ٍأنشدني ٍأبو ٍعمرو ٍبن ٍالأعلء ٍلأجابر ٍبن ٍالرق، ٍوقال: ٍهو ٍأْحَسن ٍما
: قيَل ٍفي ٍ الأطويل:  معناه

ْيَح أيا ْفِسي َو ّلما َن ْلأتْحـَُت ك ا
لأـَوحًة

ٍة على َب َواضِِ ماء من َشْر أْح
ِرِب  َما

َطاٍف بقايا َدآع ِن ْو الأغيم أ
ْفـَوهـَا َصـَ

ِء مصُقلة ُزْرق الْرجا
ِرِب الأَمَشـَا

َق ْقَر ُع َتَر فيهّن الأُمْزِن َدآْم
َوْت َتـَ ْلأ وا

َفاُس عليهن ْن الأـَرياح أ
الأـَغـَرائِب

ِربعي ٍ ْيِردآ ٍالأيربوعي، ٍورويت ٍلأمضرس ٍبن ٍ ُلب السإدي:وأنشد ٍإسإحاق ٍبن ٍإبراهيم ٍلأ
الأطويل: 

َقت ْلأ ِر َعصُا فأ َيا عنها، الأتس
ّيمت وَخ

َء ْذِب بأرجا ُزْرٍق الأماء َع
ْه ِفُر  َمَحا

َذىَّ أزال ْلأق ُد مائه عن ا ِف َوا
ّبـَا الأصُ

ًا عليه يروُح ْه ناسإمـَ ِكـَُر ُيبـَا و

ْلمى ٍفي ٍ : وأول ٍمن ٍأتى ٍبهذا ٍزهير ٍبن ٍأبي ٍسُإ الأطويل:  قولأه
ْدآَن فلما َء َوَر ًا الأما ُزْرق

ِجماُمـَُه
ْعن ِر ِعصُِي َوَض الأحاِض

ِم َتَخي  الأم
: وقال ٍابن ٍ الأطويل:  الأرومي

َلْت وماء صفحته ُحر عن َج
َذىَّ َقـَ ْلأـَ ا

ِئل ِمعطاُر الأريح من الصا
َكـَْر ُب والأ

َبق به َقـَُه تـََسـََحـََب مَمـَا َع ِري الأصُبا نسيمفـَو ْور على يْج الأن
َهْر  والأَز

والأقصُور الأدور وصف

98



 السإلمية مشكاة مكتبة                            اللأباب وثمار الدآاب زهر

ِبركة ٍالأجعفري ٍوهو ٍقصُر ٍابتناه ٍالأمتوكل ٍفي ٍسإر ويتعلق ٍبهذا ٍالأباب ٍقوُل ٍالأبحتري ٍيصُف ٍ
: من ٍ الأبسيط:  رأىَّ

َكَة َرأىَّ من يا الأحسنا الأبر
َنقها ورو

َذا والنساِت لََحْت إ
َغـَانـَيهـَا َمـَ

ْيَرىَّ دآجلَة باُل ما َغ كالأ
ِفـَُسـَهـَا ُتنا

ًا الأُحْسِن في ْور ًا ط َوار وأط
! ٍُتباهيها

ْتها إذا َدت الأصُبا عل ْب لأها أ
ًا ْبـَكـَ ُحـَ

ً الأجواِشِن مثَل َمصُقول
َواشيهـَا َح

ًا الأشمس فحاجُب أحيان
ُلأـَهـَا ِز َغـَا ُي

ُق َغيِث وَري َا الأ ُيبـَاكـَيهـَا أحيانـَ

َءْت الأنجوُم إذا في ترا
جوانـَبـَهـَا

ً ْيل ًء َحسبَت َلأ َبـَْت سإما ُرك
فـَيهـَا

سإـَائلة الأـَبـَيضـَاء الأِفضُة كأنما
في َتْجري الأسبائك من

َمجاريهـَا
ُدآ فيها تنصُّب الأماء وفو

ُمـَعـََجـَلًة
ْبل من خارجًة كالأخيل َح
ُمجريهـَا

الأـَذين سإلـَيمـَان ِجن كأن
ُلأـَوا َو

َها َع ُقوا إبدا َعـَانـَيهـَا في فأدآ َمـَ

ْلقيُس بها َتُمُر فلو عـَن ِب
ُعـَُرضٍِ

ً الأصَُْرُح قالأت: ٍهي تمثيل
وتشبيها

ُغ ل ُل الأمقصُوُر الأسَمُك َيب
غاايتـَهـَا

ِد ْع ُب قاصـَيهـَا بين ما لأ
ودآانـَيهـَا

ُعْمَن ْوسَإـَاطٍْ فيها َي َأ بـَ
ٍة ّنـَح ُمـََجـَ

َطير ّو في تنشر كالأ ج
َوافـَيهـَا َخ

َقه ٍالأمتوكل؛ ٍوذلأك ٍأنه ٍأنفق ٍفي ْنَف َأ ٌد ٍمن ٍخلفاء ٍبني ٍالأعباس ٍفي ٍالأبناء ٍما ٍ ْنِفق ٍأح ُي ولأم ٍ
: أبنيته ٍثلثمائة ٍألأف ٍألأف، ٍوفي ٍأبنيته ٍيقول ٍعلي ٍبن ٍ الأمتقارب:  الأجهم

ْبني َكالأملـَو أّن أسإَمع ِزلأُت وما ِر على َت ْد ِرها َق َطا  أْخ
ْقضى لالأـَرجـَا عقـَوَل أَن وأعلُم بآثـَارهـَا عليها ُي

ُعـَيون فيها تسافر ُصحوٌن َتْحِسرالأ ْعد من ف ِرهـَا ُب َطا ْق أ
ّبة ْلك وق بأسْإَرارهـَا إلأيها ُتفِضي مالأـَنـَجـَو كـَأّن َم

َدت إذا ِق َنا الأِحجاَز أضاءبالأعـَراق َناُرها ُأو ِرهـَا سَإ َنا
ِرهـَا الأّرياضَِ كساهاالأـَربـَيع كأّن ُشُرفات لأها َوا ْن بأ

وإفطارها الأنصُارىَّ ِلأفصُْحَخَرْجـََن كمصُطحباٍت فهّن
ُعوِنالأحلى كنظم الأقِسَي نظمن َء ب ِرهـَا الأنسا ْبكا وأ

ٍة بين فمن ْعَرها عاقصُ ْقد وُمصُلحةَش ّنارهـَا َع ُز
ولألبحتري ٍفيها ٍشعر ٍكثير ٍمنه: ٍالأوافر: ٍ

ّيَة أرىَّ ِل ّك َلأـَْت قـَد الأمتو الأتـَمـَامـَا وأكملِت مصُانعهاتـَعـَا
َعـَاٌت كالأكواكـَب ُقصُوٌر ْدَنلِمـَ َك ْئَن َي ّظلمـَا لألساري ُيِض الأ

ْثُل وروضٌِ ِدآ ِم َوْشـَي ُبْر َنىفـَيه الأ ْوذاِن َج ْنَشُر الأَح ُي
والأُخَزامى

ِر فنون من غارائُب ْو َنىفـَيهـَا الأن ِر َج ْه َدآىَّ الأّز ُفرا والأتؤامـَا الأ
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ُكها ًا الأّضحى ُتَضاِح طور
ًا َطور و

ينسجُم الأغيم عليه
انسـَجـَامـَا

ِهَغاـَمـَاٌم لأـَهـَا يستهـَل لأم ولأو ِق ّي َغاـَمـَامـَا لأهـَا لأكنَت ِبَر
: وقال ٍ الأكامل:  ًا أيض

ّي ُحْسُن تّم قد ولأـَم الأجعفر
ِتّميكـَن َي ّ ِلأ ِة إل ِر لألـَخـَلـَيف َفـَ ْعـَ َجـَ

َأ ملٌك ّو ْيَر تبـَ ٍر َخـَ ُأنـَِشـَئت دآا
ًدىَّ خير في ْب ِم م َلنا لأ

ِر وَمْحَضـَ
ٍة رأس أفي َف ِر َحصُاها ُمْش

ُبهاُلأؤلأـَؤ ِر ُيَشاُب ِمْسٌك وترا َبـَ ْنـَ َعـَ ب

ٌة لأيس والأغيُث ُمْخَضّر
بَسـَاكـَب

لأيس والأليُل ومضيئٌة
ِر ْقـَِمـَ ِبُمـَ

ْنَخرِق رفعْت الأرياح، بُم
وجاورْت

ّيب الأغمام ِظّل الأصُ
الأمستعـَبـَر

وبعده: 

ْعَت َف ًا وَر ْنـَيانـَ َءه كـَأّن ُب ُزهـَا
َوىَّ أعلُم ُق أو َرْض شواه
َبر ْي  َض

الأعيوِن َلأْحِظ على عاٍل
كأنـَمـَا

ُظْرَن ْن بياضِِ إلأى منه َي
الأمشتري

ُبُه ملت ِن َء، جوا الأفضا
َقـَْت َن وعا

ُتُه َع ُشرفا َط الأسحاِب ِق
ِطـَر الأُمْم

َتـَه دآجلُة وتسيُل فـَِفـَنـَاؤه تْح
ِرشت ُلأّجة من ْوضٍِ ُف وَر

 َأْخَضر
ُبُه شجٌر ُفُهفتنـَثـَنـَي الأرياُح ُتلَِع ِر سَإائِح في أعطا متـَفـَّجـَ

: أخذ ٍأبو ٍبكر ٍالأصُنبوري ٍقوَل ٍالأبحتري ٍفي ٍصفة ٍالأبركة ٍفقال ٍيصُف ٍ الأمتقارب:  ًا موضع
ًا سإقى ِفك حلب ُءَدآمـَعـَُه سإا ِطي ُقوء َب َفْك ما إذا الأّر سَإ

ُنه ُهن َميادآي ُط ُتهالأـَرياضِ بس ِبـََرْك بينهّن وسإاحا الأـَ
ْنِسج الأريح ترىَّ ًامـَائه من َت َعفًة دآُروع َبـَْك أو ُمَضا َش
ِذيب عليهـَا الأزجاَج كأن ْيِن وماءُأ ُلَج سإبـَك فد بها الأ
ّو هي َقة من الأج ِر مكاَنأن غاير ر ِطيُر الأطيو  الأسمْك َي
ِظَم وقد ّنظم فمفترقالأنجوم نظم الأزهر ُن ِبـَك أو الأ مشت
َء دآَرج كما ُبـَْك الأسماء وجَه ودآبَجالأصُبـَا َمر الأما الأُح

ِهين َبا ْقَشالأقيان ُقْمِص أعلَم ُي َن َكـَْك َعصُائبها و والأت
قولأه: وأخذ ٍ

َءْت الأنُجوم إذا َوانبها في ترا  َج
 : الأطويل:  فقال

ّد الأـَبـَدُر تعالأى ولأما وامـَتـَ
ُؤه ضـَو

الأطوِل في تشرين في بدجله
 والأعْرضِِ

الأمـَفـَّضـَض الأماء قابل وقد
نـَوُره

ُفو الأليل نجوم وبعُض ْق َنا َي سَإ
ْعـَِض َبـَ

ِر ِمْن الفلِك باطن يرىَّأنـَه الأـَبـَصُـَيرة الأـَعـَين ذو ّتوهم ِه ظا
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 الرضِِ
ولهل ٍالأعصُر ٍفي ٍهذا ٍالأنْجوم ٍكلم ٍكثير: ٍقال ٍالمير ٍأبو ٍالأفضل ٍالأميكالأي، ٍيصُف ٍبركة

ْهو ٍمطل ٍعليها ٍ : وقع ٍعليها ٍشعاع ٍالأشمس ٍفألأقته ٍعلى ٍَم الأبسيط:  يقول
قد الأغّراء الأبركة ترىَّ أما

ِبـََسـَْت َلأ
ًا في الأشمس من نور

َعا حافاتها سإط
ْهو ِهيك فوقها من والأَم ْل ُي

َظـَُره مـَنـَ
ِتـَه في ملٌك كأنُه َدآسْإـَ

َعـَا َفـَ ارتـَ
الأشعاع ألأقى تحته من والأماء
علـَى

فارتَج سإماواته أعلى
َتـَِمـَعـَا ْلـَ ُم

ً الأسيُف كأنه مصُقـَول
ُتـَقـَلـَبـَه

َضْرِب إلأى الأكمي كّف
َعى الأكمَي  سَإ

: وقال ٍعلي ٍبن ٍمحمد ٍاليادآي ٍيمدح ٍالأمعز ٍويصُف ٍدآار ٍالأبحر ٍ الأطويل:  بالأمنصُورية
ُد اسإتطال ولأما الأَمْج

ُبنـَي واسإتولأت الأ
َد الأنجم على الأرواق واشت

ُق ّو الأمـَر
َوسْإـَِط فـَي لألملـَك قبًة بنى

ّنة َجـَ
ّطْرُف به ُيْزهى منظٌر لأها الأ

ُق ِن  ُمو
أَما الأساحات، بمعشوقة
ِعراُصهـَا

ْهَي طيرها وأّما َفُخْضٌر، َف
ُق ّطـَ ُن

ٍر تحف َقصُْ ٍر ذي ب قصُُو
كـَأنـَمـَا

وهو أرجائه في الأبحر ترىَّ
ْتأق ُم

ِئه ِمـَْلء لألمـَاء بركٌة لأه َها َتُخبَفـََضـَا الأعيون بقصُري
ُق ِنـَ ْعـَ ُتـَ و

ْدوٌل لأها ْنصَُب َج ْيُن َجلَه ُحَساٌمكـَأنـَُه فـَيهـَا َي َق ْلأ بالرضِ ا
ُق ُملصَُ

َوسْإط في قام قد َمجلس لأها
ِئهـَا ما

الأفرات َفيض في قام كما
ُق َن َوْر  الأَخ

َء كأّن فيها الأماء صفا
وُحـَْسـَنـَُه

َفْت زجاج فهـَو أرجاؤه َص
ُق أزر

أْشخاص الأليُل فيها بث إذا
َنْجـَِمـَه

َه رأيَت بالأنار الأزنج وجو
ُق ُتـَْحـََر

ْتها وإن لَحْت الأشمس صافح
كأنهـَا

ْند ِر الأُمـَعـَّز تاج على ف
ُق ْونـَ ور

الأَمقاصر ُشرافات كأن
حـَولأـَهـَا

َذاَرىَّ ُء عليهَن َع الأُمل
ُق َطـَ ْنـَ الأمَم

ُد الأجفاء يذوب ْع ِه عن الأج َوْج
مائهـَا

الأصَُْحصََُحان آُل ذاب كما
ُق َقر  الأمَر

وقال ٍعبد ٍالأكريم ٍبن ٍإبراهيم: ٍالأبسيط: ٍ
ْدق فتيان رّب يا ُرْحُت ِص

بـَينـَهـَم
ِنف والأشمس ّد الأمعشوِق كالأ

ُلفق في  ا
َحْسرىَّ أصائلها َمْرَضى

شمائلـَهـَا
ُغصُُن تروح ُطور الأ في الأمْم

َورق الأ
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ًا إذا إبـَريق شْمَس معاطي
ُمـَزَجـَت

َدت ّل َد تق ْق مـَن مرجان ِع
َنـََزِق الأـَ

بالأماء طافٍح ماِحل عن
ِلـَج ْعـَتـَ ُمـَ

ْفُسه كأنما َغْت َن مـَن ِصي
َدق ْلأـََحـَ ا

ًا، الأَريُح َتُضُمُه ُقـَُه أحـَيانـَ َفـَْر ْيَن ما فالأماءوتـَ محبوس َب
َطـَلـَق ْنـَ وُم

ّطل ناضر أخضر ِمْن والأ
يلـَحـَقـَه

ِظّي تحت وأبيض ْي الأضَحـَى َق
َقـَق َي

ُه ًا الأريح تهز َنـَُحـَهـَا أحيانـَ َق لألزجرفـَيمـَ ْف ِدآ َخ الأعاشق فؤا
ِلـَِق الأقـَ

ِه كأّن ِتـَ ّطـَقـَن حافا َبـَد مـَن ُنـَ َز
ًا َعْت َمناطق لأؤلأـَؤ ِمْن ُرص
َنـََسـَق

ّبتـَه كأن ُدِس مـَن َق ْنـَ ُة حسناءنـَمـَط سُإـَ ّو ُل الألبـَات َمْج
ُنـٍَق ُعـَ والأـَ

َلـَج إذا ِتـَه فـَوق َفـَْجـٌَر تب َقـَ ًا حسبتهُزْر فـَي دآهـَاء فرسإـَ
َبـَلـَق

ًا أو َوْردآ ِه في َجَرىَّ لَز ِنـَ ْت َم
َهـَب َذ

ِه من شارٍق في فلح ِئ َمـَا
شـَرِق

ّية ًا كملت عش ُحسـَنـَ
َدهـَا وسإـَاعـَ

ُدآ لأيٌل ّد ًا ُيَم عـَلـَى أطنـَابـَ
ُفـَِق ُل ا

ِة تجلى ُغّر ِبـَين َوضاح ب ٍم من شئَت مالأـَه الأـََجـَ ومن واٍف َكر
ُلـَِق ُخ

الأماء وصف في الأعصُر لهل ألأفاظ
 به يتصُل وما

ِردآ الأشمس، كعين غادير الزرق، كالأّزجاج ماء ٍ ٍ َوا ِردآ، َم َبا كلسان وماء كالأَم
ِء في الأشمعة، َعة، صفا َدْم ْبَح الأّرْضَراضِ، في يسبح الأ أزرق ماء الأنْضناضِ، سَإ

ّنور، كعين ْته إذا ماء الأبلور، كقضيب صاف الأّس ُد مّس سَإلسَِإَل حكى الأنسيم َي
ّدْرع لأبَس الأريح، َراحة صافحته إذا ماء الأفّضة، ِديَر كأّن كالأمسيح، الأ َغ بتراِب الأ

ٌة بركة الأسماء، مرآة كأنها بركة ُمصُندل، ردآاء الأماء ْفُروز ّنها بالأخضرة، َم كأ
ّوة، ِمرآة ُة كأنها ماء بركة خضراء، دآيباجة على مجل غادير الأصُّناِع، ِمرآ

ُع فيه ترقرقت زرق ماء الأغرائب الأرياح أنفاُس عليه وتواتَرْت الأسحائب، دآمو
ُبوُح أرجاؤه، طامية ِحماُمه، َباؤه، قراره في وتلوُح صفاؤه، بأسْإَراره َي ماء َحصُْ

ْلَسُل َيْشهده، َمْن يفقده كأنما انحّل الأّرياحين، أولدآ ويرضع كالأزرافين، يتَس
ُد َهى الأسماء، عق َو َواء، عقد و ْن َبْحر، ُدآّر عن الأقطر سإلُك انحّل ال َعد الأ أسْإ

ُعَشاق، جفوَن الأسحاُب ُكّف الأ ْيُط وانحّل الجوادآ، وأ وانقطع الأسماء، َخ
َياُن ِم، ِشْر َغما ّلى سإحابة الأ ُء عليها يتج َدآ علينا وتفُض الأبحر، ما ّدر، عقو الأ
ِر والأتهاب دآموِعه، انسكاب في الأمحّب حكى سإحاٌب ُلوعه، بين الأنا سإحابة ُض

ّد جمالً، الأغيوم من تحدو المطاَر ترسإُل سإحابة ِحبالً، المطار من وتم
ًا، ًا، والمواَج أمواج ّديمة الأسماء عقد تحللت أفواج ْطلء، بالأ َه أجّش غايث الأ

ِهَضاَب يروي ُيحيي والكام، الأ َوام، الأنبات و ِلَك، كغزارة غايث والأّس فض
ّدآك، وصفاء عقدك، وسإلمة طبعك، وسإلسإة ْبل ُو يْضَحُك سإحابٌه كالأنبل، َو
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ْوضِ، ُبكائها من َتْخَضر الأَر َوادآها من و ُنها تجف ل سإحابة الرضِ، سَإ ول جفو
ّوت دآيمة أنينها، َيخّف ِر عيوَن ونبهت الأثرىَّ، أدآيَم َر ْو َكرىَّ، من الأن ْلأ سإحابة ا
َناق ركبت ْع َواه وسَإَحْت الأرياح، أ ْف َأ ْفواه مطر الأجراح، ك ِقَرب، كأ َوحل الأ إلأى و

ِدية الأركب، ْن ّله َمّن أ ُبوت، الأبيوت على معها الأ ُقوف، الأسقوف وعلى بالأث ُو بالأ
ْقبل ِدُر الأّسيُل أ ْنَح ًا، َي ًا ويحمل انحدار ًا، أحجار في أو ِجنة، به كأن وأشجار

ّنة.ً أحشائه أِج
ّدم ما نظام محلول اللأفاظ هذه من مّر ما وبعض إنشادآه.ً تق
الأمطر مقدمات في ولأهم

ُء لأبست َبابها، الأسما ِئُب وسإحبت جل في الأشمُس احتجبت قد أذيالأها، الأسحا
َغيم، سُإَرادآق ّو ولأبس الأ َفُه الأج ْطَر َكَن، ُم ِر الأريُح باحت الدآ َأسْإرا َدىَّ، ب ّن الأ
واغارورقت الأهواء، جناُح وابتّل الأنسيم، جيش ورّش الأغمام، خيَمة وضربت

ْقلة َبَشَر الأسماء، ُم ّبت لألقطر، الرضُِ واسإتعدت بالأندىَّ، الأنسيم و شمائل ه
ِئب، ّلأفت شمل لأتألأيف الأجنا ُتور وأسإبلت الأغيوم، أشتاُت الأسحائب.ً ٍتأ الأّس

الأنجوم.ً على
والأبرق الأرعد وفي
ِد، خطيُب قام ْع َبْرِق، ِعْرق ونبض الأّر َواعدها، ارتجزت سإحابة الأ وأذهبت َر

َق مطاردآها، ببروقها ْلُب وخفق الأرعد، لأساُن نط ُد الأبرق، َق ْع َصَخٍب، ذو فالأر
ُق َبْر َهٍب، ذو والأ ُق ابتسم َلأ َبْر ولأمعت الأرعد، أسْإد زأرت الأرعد، قهقهة عن الأ
َبْرِق، سإيوف َقْت، الأغمائم، سإيوُف رعدت الأ َبَر ّلت و الأسماء َعَزالأُي وانح

َدرت فطبقت، َواِعدها، َه َباعدها، وقربت َر َواعدها، وصدقت أ الأبرق كأن َم
ُفوق.ً الأتهاب بين َمُشوق، قلب وُخ

النحاء بهذه ويتصُل
ما ٍحكاه ٍعمر ٍبن ٍعلي ٍالأمطوعي ٍقال: ٍرأىَّ ٍالمير ٍالأسيد ٍأبو ٍالأفضل ٍعبيد

ْين ٍأن ٍيطالأع ٍقريًة ٍمن َو ِه ٍبُج ّله ٍبن ٍأحمد ٍ- ٍأدآام ٍالأله ٍعّزه! ٍ- ٍأيام ٍُمقاِم الأ
َياعه ٍتدعى ٍنجاب ٍعلى ٍسإبيل ٍالأتنّزه ٍوالأتفّرج، ٍفكنت ٍفي ٍجملة ٍَمن قرىَّ ٍض

ّو ٍصاف ّنا ٍوصلنا ٍوالأسماء ٍُمصُِْحية، ٍوالأج اسإتصُحبه ٍإلأيها ٍمن ٍأصحابه، ٍواتفق ٍأ
ْيُروَزج ٍلأم ٍيعبق ٍبه ٍكافور ٍالأسحاب؛ ًف لأم ٍيطرز ٍثوبه ٍبعلم ٍالأغمام، ٍوالفق ٍ

ّتِسقة ٍالورق ٍوالأغصُون، فوقع ٍالختيار ٍعلى ٍظل ٍشجرة ٍباسإقة ٍالأفروع، ٍم
ّلين ًا، ٍفنزلأنا ٍتحتها ٍمستظ ْيها ٍمن ٍالْرضِ ٍطول ًٍوعرض َلأ قد ٍسإترت ٍما ٍحوا

َوَهج ٍالأشمس ٍبستارة ٍأغاصُانها، ٍوأخذنا ِتريَن ٍمن ٍ َت ِنها، ٍمس َنا ْف ِة ٍأ َو بَسما
َدة ٍوالأمحاورة؛ ٍفما ٍشعرنا َداب ٍالأُمناَش ْه نتجاذُب ٍأذيال ٍالأمذاكرة، ٍونتسالأب ٍأ

َدت ٍوأبرقت، ٍوأظلَمْت ٍبعد ٍما ٍأشرقت، ٍثم ٍجادآت َع بالأَسماء ٍإل ٍَوقد ٍأْر
َأجادآت، ٍوحكت ٍأنامل ٍالْجَوادآ ٍومدامع ٍالأعشاق، ٍبل ِقَرب ٍف َواه ٍالأ ْف َأ ٍر ٍك َط بَم

ْيلً، َو ْبلها ٍأن ٍيستحيل ٍ َو َهّم ٍ ًا، ٍو ْيث َع َفْت ٍعليها ٍوزادآت، ٍحتى ٍكادآ ٍغايثها ٍيعودآ ٍ ْو أ
َقّشع، ٍفإذا ٍنحن ٍبها ٍقد َت فصُبرنا ٍعلى ٍأذاها، ٍوقلنا: ٍسَإَحابة ٍصيٍف ٍعما ٍقليل ٍ

َنا َأيق َذاب، ٍف ِع ِر ٍالأ َذاب، ٍل ٍمن ٍالأثغو َع ُغوِر، ٍلأكنها ٍمن ٍثغور ٍالأ ًا ٍكالأث َبَردآ أمطرتنا ٍ
َنا ٍلسإباب ٍالأقضاء؛ ٍفما ٍمرت ٍإل ٍسإاعة ٍمن ٍالأنهار، ٍحتى ٍسإمعنا َلم َبلَء، ٍوسإ بالأ

َغاَمَر ٍالأِقيعان ٍوالأُربى؛ َبى، ٍوالأماء ٍقد ٍ ْيَل ٍقد ٍبلغ ٍالأُز ِريَر ٍالنهار، ٍورأينا ٍالأس َخ
ْيل ٍبأفنيتها، ٍوعائذين ٍمن ٍالأقطر ِئذين ٍمن ٍالأَس فبادآرنا ٍإلأى ٍِحصُْن ٍالأقرية ٍل

َوْحل، ِطرازيها ٍطيُن ٍالأ َلف ٍ ْبل، ٍوغا َو ُء ٍالأ بأبنيتها، ٍوأثوابنا ٍقد ٍَصندل ٍكافوريها ٍما
َتعالأى ٍعلى ٍسإلمة ٍالبدان، ٍوإن ٍفقدنا ٍبياضَِ ٍالكمام ُد ٍالأله ٍ ونحن ٍنحم

والردآان، ٍونشكره ٍعلى ٍسإلمِة ٍالنفس ٍوالرواح، ٍُشكَر ٍالأتاجر ٍعلى ٍبقاء
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ِكُف ٍول ٍتكف، ًء ٍت ْتنا ٍتلك ٍالأليلة ٍفي ٍسإما ِب رأِس ٍالأمال ٍإذا ٍفِجع ٍبالرباح؛ ٍف
َوام، ٍوأربعة ٍسِإجام؛ ٍفلما ٍسُإّل ٍسإيُف ٍالأصُبح َه وتبكي ٍعلينا ٍإلأى ٍالأصُباح ٍبأدآمٍع ٍ
َعاِمُل ٍالأغمام، ٍرأينا ٍصواَب ٍالأرأي ٍأن َوالأي ٍالأصُحو ٍ ِب ِرَف ٍ من ٍغِامد ٍالأظلم، ٍوُص

َنا ٍنطوي ْلأ ِز ًا؛ ٍفما ٍ َفْرض ًا، ٍونتخذ ٍالرتحاَل ٍعنها ٍ ْفض نوسِإع ٍالقامة ٍبها ٍَر
َباَر ٍذلأك ُغا َنا ٍ َفْض َن ًا؛ ٍفلّما ٍ ًا، ٍإلأى ٍأن ٍوافينا ٍالأمستقر ٍركَض ًا ٍفأرض الأصُحارىَّ ٍأرض
ِة ٍالأتيسير، ٍبعد ٍما َنا ٍإلأى ٍسإاح ْي ِة ٍالسإير، ٍوأفض َق ْب ِر الأمسير، ٍالأذي ٍجمعنا ٍفي ٍ
َكْرنا ٍما ٍلأقينا ٍمن ٍالأتعب ٍوالأمشقة، ٍفي ٍقطع ٍذلأك َنا ٍبالمر ٍالأعسير، ٍوتذا ْب ُأص

َطي ٍتلك ٍالأشقة، ٍأخذ ٍالمير ٍالأسيد ٍ- ٍأطال ٍالأله ٍبقاءه! ٍ- ٍالأقلم َو الأطريق ٍ
فعلق ٍهذه ٍالبيات ٍارتجالً: ٍالأمتقارب ٍ

َنا ْت ِه على بغيِثالأسَحـَاب غاداة الأسماء دآه ْفق ِبـَل أ ُمْسـَ
ٍد َفَجـَاء ْعـَ ِةَرنة لأـَه بـََر تـَثـَكـَل ولأم َثكلى َكرن
ْبـَل وثنى ًو ً فعادآَطـَوَره َعـَدا ب َبال الأُمْمـَِحـَل على َو

َنا وأشرف ُب َذاه ِمـَْن أْصحا ٍر علىأ ْعِضـَل هائل خط ُم
ٍذ َفِمْن ِئ ِء ل َدار ِبِفنـَا ٍوالأـَِجـَ َفـَق إلأى وآ ْهـََمـَل َن ُمـَ
َق مستجير ومن َنادآي: ٍالأغري ِوِل صارٍخ ومن هناك،ُي ْع ُم

َدآْت ُء علينا وجا َدْمٍعالأسقوف سَإَما ِد من ِب َوْج يهمـَل لأم الأ
ًا كأن ًاَتـََرىَّ أن لأهـَا َحَرام َلـَل لأم الرضِ من َيبيس ْب ُي

َبـًَل ْيٌل وأق ْوعٌة لأـَه سإـَ ْدآبَرَر َأ ِبـَل عن ُكَل ف ْقـَ الأُمـَ
ُع ّل ٍة مـَن شـَاء مـَا ُيق ْوَح ْلق وماَدآ ٍة من َي َيْحِمِل صخر
ِئه كأَن َأْحـَشـَا َدا إذ بـَ ّنَةَبـَـَ َلى َأج ْب تـَحـَبـَل ولأم ُح

ٍر فمْن ّدآة عامـَ ًا ر َلم ومنغاـَامـَر ْع َدآ ُم َهـَل عا كالأَمْج
َتـَه كفـَانـَا ّي ّبـَنـَا بـَلـَ ْكُر وجب فقدر ْفِضِل الأش لألُم

ُقْل ُعدي لألسماء َف ْبُرقي ار ّناوا الأمـَنـَزِل إلأى رجعنا فإ
ِد ٍالأظلم ٍمن ٍقول ٍأبي ٍالأفتح أخذ ٍالأمطوعي ٍقولأه: ٍفلما ٍسُإّل ٍسإيُف ٍالأصُبِح ٍمن ٍغِاْم

 : الأرمل:  الأبستي
ّ النـَوار أغاـَمـَد لأـَيل ُرب ْغـَر ُنوَرإل ِم أو مـَدام أو َثـَ نـَدا

َياجـَيه نعمـَنـَا قد َد ِد ِمْن الأصُبِح سإيف سُإلأن إلأـَى بـَ َغاْم
ِم  الأظل

وقال ٍبعض ٍأهل ٍالأعصُر، ٍوهو ٍأبو ٍالأعباس ٍالأناشئ ٍالأطويل: ٍ
ْقـَلُة لألُمزن هل خليلّي، ُم

عـَاشـَق
ل وهي أحشائها في الأنار أم

ِري؟ ْد  َت
الأعراق أرضِ إلأى أشارت

فأصبحْت
ِر وكالألؤلأؤ ْدآُمعها الأمنثو أ
تـَْجـَري

َكْت سإحاب َلى ح ْك َبْت َث ُأصي

بـَواحـَد
َو لأه فعاَجْت على الأرياضِ نح

ِر ْبـَ َق
َبل ًا َتّسر ُحزون من َوْشي

تـَطـَرزْت
ُفها ًا َمطار َبْرق من طرز الأ

ِر كالأتبـَ
ٍم، بـَل فوْشي ِد بـَل ورقـَم رقـَ ْين، بل ودآْمعي ِر بل وِضْحٌك َع ْغـَ َث

: وقال ٍ الأمتقارب:  آخر
ْقُت َبْرٍق أر َوميض شديد لأ ُهـَْب غاواربه َتراَمىالأ بالأُش
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ُلأقه كأَن ُطورالأـَسـَمـَاء في تأ ْبَن سُإ ِت َء ُك الأذهْب بما
: وقال ٍابن ٍ الأطويل:  الأمعتز

ْوَن الأّرباب كأن ْلأَج دآون ا
ِه سإحاب

ْتيان من خليع ِف يسحب الأ
 ِمئَزرا

ِه مـَن خيفًة لأحقته إذا رعـَودآ
الأُحسام واسإتل تلفَت

َكـَرا الأُمذ
: وقد ٍقال ٍحسان ٍبن ٍ الأمتقارب:  ثابت

ّباب كأن ْيَن الأر َو َق نعاٌمالأسحاب ُدآ ّلـَ بـَالْرُجـَل تع
: وقال ٍابن ٍ الأرجز:  الأمعتز

بـَرقـَهـَا فيهـَا يضحك باكية
ُمْرخاة بالرضِ موصلة
ُنْب ُط الأ

بـَدا مـَنـَذ برقهـَا فيها رأيت
قلب أو الأعين طرف كمثل
 يِجْب

بـَدا حتى الأصُبا ريح بها جرت
ُق ِلأَي منها كأمثال الأبر

الأشهـَب
ًا تحسبه ما إذا طور

َعـَْت انصُـَد
ًا عنه أحشاؤها شجاع
يضطرْب

ُقكـَأنـَه تـَحـَسـَبـَه وتـَارة َل ْب ّلـَُه َماَل أ ْثـَْب حـَين ُجـَ َو

ًة كـَأنـَه تـَحـَسـَبـَه وتـَار
من مفصُولأة سإلسإُل
الأـَذهـَْب

: وقال ٍ الأرجز:  الأطائي
َبْرِق سإهُم يا ُدجى رغام على صاراسإتطـَارا الأذي لأل َهارا الأ  َن

نـَارا وكـَان ماء لأنا آضِ
: وينشد ٍأصحاب ٍ الأبسيط:  الأمعاني

ُدآ ناٌر َد ُتهـَا لألعينين تج ًا تلفُح والأنارنضر ُق عيدان  فتحتر
ِو، ٍويذّمه ٍفي ٍ : وقال ٍابُن ٍالأمعتز ٍيمدح ٍالأُشْرب ٍفي ٍالأصَُْح الأخفيف:  الأمطر

ًء أشتهي ل أنا ْيراْل كبطـَن سإما في تحتها والأَشْرب َع
 خراِب

ْقٍف بين ُمنخَل صار قد سَإ
مـَاء

ٍر ًقـَى وجدا َتـَل مل ُتـَراب و

ّقـَع وبيوت ْكـَف يو َو ُعُه نفـَيه الأـَ ِر وإيقا ْي َغـَ صـَواِب بـَ
ًء ِهَوج علـَى الأصُّبوَح أشتهي إنما ِة سإما َبـَاِب َمصُقولأ ْلـَ الأِجـَ

َنسيم ْوضٍِ فوقيتـَمـَّشـَى الأصُبـَا مَن و ٍد َر ِد َن الأَشبـَاِب جدي
ْتـَه ٌرِدآينـَا الأمضـَيئة الأشمس وكأّن َل ُد َج ِئ الأـَضـََراب حـَدا

َداة في مثُل وكأسإها غا
شـَمـٍَس

َلعْت َءة في َط َشـَراِب من مل

ُضّمخت قد عروس أو
ُلـَوٍق بَخ

ْهَي ْفراء َف قميص في َص
 َحباب

ْذر ل وغاناء ِدآ ُع َديفـَيه لأـَلـَعـَو َن َت ِر ب َتا ْو والأمـَضـَراب ال
َنقاء ِر من الأبساطْ و َوَض

الأطـَي
كل في القدام وَمْسِح ن

َبـَاِب
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عرَضْت إن الأغلمان ونشاطْ
حا

ّذهـَاِب مجيئهم في جاتنا والأـَ

والأنّرجس الأريحان وجفاف
الأغ

والصحاِب الأخلّن بأيدي ضِّ

َدىَّ ل ُفهم تن الأكلب أنوف ندىَّ بضغث واُحـَي كـَلـَمـَا أنو
ًا أراه يوٌم ذاك ْنمـَ ًا غا ْيِمِن َعطاء منوحـَظـَ َه ْلأُم َهـَاِب ا َو الأـَ

: وقال ٍ الأمتقارب:  َبري ْو َن الأصُّ
ًء أنيس ًا وصبغالأظـَبـَا بوحش ظبا َيا صبغ مثل َحي الأح
َوىَّ َصفاءمـَن الأشـَمـَس تكلله ويوم الأهوا وصفاء الأه

َدنان بَشْمِس وشمس الأ
الأِقـَياِن

َناِن وشمِس وشمِس الأج
 الأَسما

َثْعلب ٍإلأى ٍأبي ٍالأعباس ٍبن ٍالأمعتز ٍلأجميل ٍقول ٍ ِبيٌه ٍبالبيات ٍالأتي ٍكتبها ٍ : وَش الأطويل:  الخر
ُد وما ْلواح َوْج ِم من ِم ْي ِه الأ

َيْت َلـَ ُخ
ِوْردآ عن ُفها حتى الأ ْو َج

ْلصَُل  يتصَُ
ُوم ْغشاها تح َت ِعصُِّي و الأ

ْولأهـَا وَح
ُع ْنعام أقاطي َعـَل أ َهـَُل ُت ْنـَ َتـَ و

َني بأكثر ِوْردآ إلأىوصبابًة لأوعًة ِم ّ الأ  أتجَمُل أنني إل
ّية ٍالأنميري: ٍالأطويل: ٍ وقال ٍأبو ٍح

ًا كفى ّني َحَزن َء أَرىَّ أ الأما
ًا ْعَرض ُم

ِكْن لأعيني إلأى سإبيَل ل ولأ
ِدآ ِوْر الأـَ

تكون أن أْخَشى كنت وما
ّيتـَي من

ّلهم الأناِس أعّز بكّف ك
ْنـَدي ِعـَ

ّفع: ٍكان ٍلأي ٍأخ ٍأعظم ٍالأناس ٍفي ٍعيني، ٍوكان ٍَرأس ٍما ٍعظمه ٍفي ٍعيني قال ٍابُن ٍالأمق
ِثر ٍإذا ْك ُي ِنه، ٍفل ٍيشتهي ٍما ٍل ٍيجد، ٍول ٍ ْط َب ًا ٍمن ٍسإلطان ٍ ِصغر ٍالأدنيا ٍفي ٍعينه، ٍوكان ٍخارج
ًا، ًا ٍول ٍبدن َفْرجه، ٍفل ٍتدعوه ٍإلأيه ٍمؤنة، ٍول ٍيتسخّف ٍلأه ٍرأي ْلطاِن ٍ ًا ٍمن ٍسُإ وجد، ٍوكان ٍخارج

ْلطاِن ٍلأسانه، ٍفل ًا ٍمن ٍسُإ ٍة، ٍول ٍيستكيُن ٍعند ٍمصُيبة.ً ٍوكان ٍخارج ْعَم ِن وكان ٍل ٍيتأثر ٍعند ٍ
ًا َدم ٍأبد ْلطاِن ٍالأجهالأة، ٍفل ٍيتق ًا ٍمن ٍسُإ ُيماري ٍفيما ٍعلم، ٍوكان ٍخارج َلُم ٍبما ٍل ٍيعلم، ٍول ٍ يتك

ًا َبَز ٍالأقائلين، ٍوكان ٍضعيف ًا، ٍفإذا ٍقاَل ٍ َدآهره ٍصامت إل ٍعلى ٍثقة ٍبمنفعة، ٍوكان ٍأكثر ٍ
ِرُك ٍفي ُيشا َوىَّ، ٍول ٍ ْع َدآ ًا.ً ٍوكان ٍل ٍيدخل ٍفي ٍ َليُث ٍعادآي ّد، ٍفهو ٍالأ ًا، ٍفإذا ٍجد ٍالأج َعف مستْض
ًا ٍفيما ُدول.ً ٍوكان ٍل ٍيلوُم ٍأحد ُع ًا ٍ َفهما، ٍوشهودآ ًا ٍ َيَرىَّ ٍقاضي ْدلأي ٍبُحجة ٍحتى ٍ ُي ِمَراء، ٍول ٍ

ْذُره.ً ُع َلم ٍما ٍ ْذُر ٍفي ٍمثله ٍحتى ٍيع ُع يكوُن ٍالأ
َو ٍمنه ًا ٍإل ٍأْن ٍيرج ُبْرء، ٍول ٍيستشيُر ٍصاحب ُكو ٍوجعه ٍإل ٍعند ٍَمْن ٍيرجو ٍعنده ٍالأ َيْش وكان ٍل ٍ

ّكى ٍول ٍيتشّهى، ٍول ٍينتقم ٍمن ٍالأعدو، ٍول الأنصُيحة.ً ٍوكان ٍل ٍيتبَرم ٍول ٍيتسخط، ٍول ٍيتش
ِته.ً ٍفعليك َيُخّص ٍنفسه ٍبشيء ٍدآون ٍإخوانه ٍمن ٍاهتمامه ٍوحيلته ٍوقو ُفل ٍعن ٍالأولأي، ٍول ٍ ْغ َي

َلأْن ٍتطيق، ٍولأكن ٍأخذ ٍالأقليل ٍخير ٍمن ٍترك ٍالأجميع.ً بهذه ٍالخلق ٍإن ٍأطقتها، ٍو
َبّر ٍالأقائلين ٍقال ٍابن ٍكناسإة ٍ- ٍواسإمه ٍمحمد ٍبن ٍعبد ٍالأله، وعلى ٍذكر ٍقولأه: ٍوإن ٍقال ٍ

: ويكنى ٍأبا ٍيحيى ٍ- ٍفي ٍإبراهيم ٍبن ٍأدآهم ٍ الأطويل:  الأزاهد
ُتك ْي دآونه بما َتْرَضى ل رأ

الأـَرضـَا
ابُن ذاك دآون َيْرَضى كان وقد

َهما ْدآ  أ
َيا َيرىَّ وكان ْن ًا الأد صغير

ِر وكانعظيُمـَهـَا ِه لْم َل ّظـَمـَا فيها الأ َعـَ ُمـَ

ْكثُر ُه ما وأ َقا ْل الأناس في ت
ًا صـَاِمـَتـَ

الأقائلين َبز قال وإْن
ْفـََحـَمـَا فـَأ
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ُع َنى ُيِشي ِغ إن الأناس في الأ
ِغنى َمّسُه الأ

ُء به وتلقى ْأسإا بن عيسى الأب
مريمـَا

ّنبـَه حتى الأهوىَّ َأهان تج
الأـَهـَوىَّ

الأدم الأجاني اجتنب كما
ّدما الأطالأَب الأ

والأزهد الأتقى ذكر في الأعصُر لهل ألأفاظ
َبِريء ٍالأذمة ٍمن ٍالأجرائم، َنقّي ٍالأساحة ٍمن ٍالأمآثم، ٍ َلب، ٍ ْط َعّف ٍالأَم ْذب ٍالأَمْشرب، ٍ َع فلن ٍ
ُع ٍإلأى ٍنفٍس ٍأّمارة ِنَب ٍالأحق، ٍيرج َوْز ٍجا ُقْل ٍغايَر ٍالأصُدق، ٍوإذا ٍسإِخط ٍلأم ٍيتجا َي إذا ٍرضي ٍلأم ٍ
َدعها، ٍوأقبل ْبرِج ٍالأدنيا ٍوُخ ِز ْعَرضِ ٍعن ٍ ِبر؛ ٍا بالأخير، ٍبعيدٍة ٍمن ٍالأشر، ٍمدلأولأة ٍعلى ٍسإبيل ٍالأ
َفه ٍعن َطْر َغاّض ٍ َنْضَرتها، ٍو َفه ٍعن ٍُزْخرف ٍالأدنيا ٍو َك َكَف ٍ ِعها.ً ٍ َن َعم ٍالخرة ٍوُم ِن على ٍاكتساب ٍ

ّدت ٍلأه ٍفي َد ٍعنها ٍوقد ٍتصُ َها ٍوقد ٍتعَرضْت ٍلأه ٍبزينتها، ٍوص َعن ْهرتها، ٍوأعرضِ ٍ متاعها ٍوَز
ْليتها.ً ِح

َعلي َنقّي ٍالأصُحيفة، ٍ َبع، ٍ ّط ُيِسف ٍإلأى ٍَحضيض ٍالأ َيِقف ٍفي ٍظل ٍالأطمع، ٍف فلٌن ٍلأيس ٍممن ٍ
ْوَزار، ٍقد ٍعادآ ٍلصلح ٍالأمعادآ، ٍوإعدادآ ٍالأزادآ.ً َل َعف ٍالزار، ٍطاهر ٍمن ٍا عن ٍالأفضيحة، ٍ
ّنفات ٍكثيرة، وكان ٍابن ٍالأمقفع ٍمن ٍأشراف ٍفارس، ٍوهو ٍمن ٍحكماء ٍزمانه، ٍولأه ٍمصُ

ًا ٍعن ٍقول ٍالأشعر، ٍوقيل ٍلأه: ٍلأم ٍل ٍتقوُل ٍالأشعر؟ ٍفقال: ورسإائُل ٍمختارة، ٍوكان ٍُمْحِجم
َأْرضاه.ً ُء ٍل ٍ َيِجيئني، ٍوالأذي ٍيجي الأذي ٍأرضاه ٍل ٍ

: أخذ ٍهذا ٍبعُضهم ٍ الأطويل:  فقال

َء أن إل الأشعُر أبى ِدآيُه َيفـَي َر
ْأبى إلأَي، َي كاَن ما منه و

َكما ُمْح
ْذ لأيتني فيا ْد لأم إ ْوَك أِج َح

ٍه ِي َوْشـَ
كنت فْرسإانه من أُك ولأم

ْفَحما  ُم
ًا ٍفي ٍدآينه، ٍوذكر ٍأنه ٍمّر ٍببيت ٍالأنار ٍ : وكان ٍظريف الأكامل:  فقال

ّلأـَذي عاتكَة بيَت يا َذَرأتـَعـَزُل ا َدا َح ِع ُدآ وبه الأ ّكـَُل الأفؤا َو ُم
َدآ، أمنُحك أصبحُت الأصُدو

وإنني
ًا َيُل الأصُدودآ مع إلأيك َقَسم َلْم

ٍ ٍ 
الأبيتان ٍلألحوص ٍبن ٍمحمد ٍبن ٍعاصم ٍبن ٍثابت ٍبن ٍأبي ٍالفلح ٍالنصُاري، ٍأخي

ْبر، ٍقتله ٍبنو ٍلأحيان ٍمن َد بني ٍعمرو ٍبن ٍعوف.ً ٍوعاصم ٍبن ٍثابت ٍَحِمّي ٍالأ
َعثوا ٍبَرأسِإه ٍإلأى ٍمكة، ٍوكانت ٍسإلفة ٍبنُت ْب َي َذيل ٍيوم ٍالأَرجيع، ٍفأرادآوا ٍأن ٍ ُه

َبن ٍفي ٍرأسإه ٍالأَخْمر، ٍوكاْن ٍقتَل ٍبعَض ٍولأدها ٍمن ٍطلحة ٍبن َتْشَر َلأ سإعد ٍنذرت ٍ
ْبر ٍ- َد َذ ٍرأسإه ٍحمته ٍالأ ُأحد، ٍفلّما ٍأرادآوا ٍأْخ أبي ٍطلحة ٍأحد ٍبني ٍعبد ٍالأدار ٍيوم ٍ
ّدبر ٍلأو ٍقد ٍأمسى ُدوا ٍإلأيه ٍسإبيلً، ٍوجعلوا ٍيقولأون: ٍإّن ٍالأ َيِج وهي ٍالأنحل ٍ- ٍفلم ٍ
ِتيا ٍفواَراه ٍمنهم.ً ٍوعاتكة ٍالأتي ّله ٍأ ِصْرنا ٍإلأى ٍَحْشِو ٍاسإته، ٍفلما ٍأمسوا ٍبعَث ٍالأ

ذكر ٍهي ٍعاتكة ٍبنت ٍيزيد ٍبن ٍمعاوية.ً
ًا ِغني ٍرجل ًٍعاقل ًٍعالأم ولأّما ٍدآخل ٍأبو ٍجعفر ٍالأمنصُوُر ٍالأمدينة ٍقال ٍلألربيع: ٍاب

َلأه َتمس ٍ ْلأ َعْهدي ٍبديار ٍقومي؛ ٍفا ُعد ٍ َب ِرها؛ ٍفقد ٍ ُدآو َفني ٍعلى ٍ َيِق بالأمدينة ٍلأ
ٍر ٍحتى ٍيسألأه َبا ُئ ٍبإْخ ِد ًتى ٍمن ٍأعقل ٍالأناس ٍوأعلمهم، ٍفكان ٍل ٍيبت الأربيع ٍف

ْعِجب ُأ َأْحَسن ٍعبارة، ٍوأجودآ ٍبيان، ٍوأوفى ٍمعنى، ٍف الأمنصُور ٍفيجيبه ٍب
ِزه، الأمنصُور ٍبه، ٍوأمر ٍلأه ٍبماٍل، ٍفتأّخر ٍعنه، ٍودآعتُه ٍالأضرورة ٍإلأى ٍاسإتنجا

فاجتاز ٍببيت ٍعاتكة، ٍفقال: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍهذا ٍبيُت ٍعاتكة ٍالأذي ٍيقول ٍفيه
الحوص: ٍيا ٍبيت ٍعاتكة ٍالأذي ٍأتعّزل.ً.ً.ً ٍالأبيَت، ٍففكر ٍالأمنصُور ٍفي ٍقولأه،

ّدآدآ ِتخبار ٍإل ٍّلمر، ٍوأقبل ٍير َته ٍبابتداء ٍالخبار ٍدآون ٍالسْإ ُيَخالأف ٍعادآ وقال: ٍلأم ٍ
ًا ٍحتى ٍانتهى ٍإلأى ٍقولأه ٍفيها: ٍ ًا ٍبيت ّفحها ٍبيت الأقصُيدة ٍويتصُ

َعُل وأراَك ْف ُقتقوُل ما َت ِذ ل ما يقوُل الألسان َم

107



 السإلمية مشكاة مكتبة                            اللأباب وثمار الدآاب زهر

ُهْم ْفعُلوبعُض َي
ْلَت هل ربيع، فقال: ٍيا َنا ما الأرجِل إلأى أوَص َته به؟ لأه أَمْر - عنه فقال: ٍأخر

ٍة ّل ْله الأربيع ذكرها لأع َعج ًا، لأه - ٍفقال: ٍ َعف الأرجل، من تعريض ألأطف وهذا ُمَضا
الأمنصُور.ً من فهم وُحْسُن

الأحسد في
ًا َدر ُد ٍلأها ٍَمَزالً، ٍومك َيِج ّله ٍول ٍ ًا ٍعلى ٍنعمة ٍالأ ُد ٍل ٍيزاُل ٍزاري ومن ٍكلم ٍابن ٍالأمقفع: ٍالأحاسِإ
ًا ٍعلى ٍَمْن ٍل ٍيترَضاه، ًا، ٍول ٍيزاُل ٍسإاخط ْعم َط ُد ٍلأها ٍ َتِج على ٍنفسه ٍما ٍبه ٍمن ٍالأنعمة ٍفل ٍ

ُلوع ٍَجُزوع، ٍظالأم ٍأْشبه ٍشيء ٍبمظلوم، ٍمحروم َه ُظوم ٍ َك ًا ٍلأما ٍل ٍينال، ٍفهو ٍ ومتسّخط
ْقَسم ٍلأه ُي َنع، ٍول ٍعلى ٍما ٍلأم ٍ ْق َي ُقِسَم ٍلأه ٍ ّغص ٍالأعيشة، ٍدآائم ٍالأتسّخط، ٍل ٍبما ٍ َبة، ٍمن ِل الأط
ٍة ٍل َد َهل ًٍفيه ٍإلأى ٍُم ًا ٍالأمسرور، ٍمْم ّله ٍمباشر َفْضِل ٍنعم ٍالأ ّلب ٍفي ٍ ُدآ ٍيتق يغلب، ٍوالأمحسو

ًا ٍلأه؛ ٍلنه ُد ٍعلى ٍما ٍبه ٍلأكان ٍخير ْطٍع ٍول ٍانتقاص، ٍولأو ٍصبر ٍالأحاسِإ يقدر ٍالأناُس ٍلأها ٍعلى ٍق
ِره ٍالأكافرون.ً َك ُيتَم ٍنوَره ٍولأو ٍ َلُه ٍإل ٍَأن ٍ ْأبى ٍالأ َوي ُه، ٍ َ ْعل ّله ٍأ ِفَئ ٍنوَر ٍالأ ُيط كلما ٍأرادآ ٍأن ٍ

الأطائي: قال ٍ
ُوُف لأول ِقِب الأتَخ َوا َع لأـَم لأل

َتـََزْل
ِد ْلَحاسِإ ْعَمى ِلأ ّن َلى الأ َع

ِدآ الأمحـَسـَو

فـَضـَيلة َنـَْشـََر الأله أرادآ وإذا
َيْت ِو َتاَح ُط لأساَن لأها أ

ِدآ َحـَُسـَو
ِر اشتعاُل لأول فيمـَا الأنا

َوَرْت جـَا
ْعَرُف كان ما َعْرِف ِطيُب ي

ِدآ ُعو  الأ
: أخذه ٍالأبحتري ٍ الأطويل:  فقال
َلأْن ِبيَن و َت َع الأدهَر َتْس ْوض َم

ٍة ْعَم ِن
َذا ْنَت إ َلأْل لأم أ ْد عليها ُت

ِد بَحاسِإـَ
: ولأقد ٍأحسَن ٍ والأبسيط:  الأقائل

غاـَيُر فإنـَي يحسدوني إن
ِهـَْم لئِمـَ

ْبلي ْهِل الأناس من َق الأفضِل أ
 ُحِسدوا قد

ُهْم لأي فدام َلأ ومـَا بـَي مـَا و
ًا أكثُرنا وماَتبـَهـَُم ْيظـَ ُد بـَمـَا َغاـَ َيِجـَ

ُدونـَي الأذي أنا فـَي َيِج
ِرهـَُم َتقي لصـَدو ًا أْر َدر ُدآ ول عـَنـَهـَا َصـَ ِر َأ

: وقال ٍابن ٍالأرومي ٍلأصُاعد ٍبن ٍ الأطويل:  َلد َمْخ
ّد ُفـَل َزال ل لأكم وض َيْس
َجـَده

ُد أنفاسإه برَحْت ول َعـَ تتـَصَُـَ

ِرَج َيَرىَّ ْب ْغِضيإلأـَيكـَم ُيَزف الأدنيا ِز ُي فهو اسإتحقاقكم عن و
ُدآ َأ َف  ُي

ما باسإتحقاقكم قاس ولأو
ُتـَُم ِنْح ُم

َأ َف ْط ًا َل ْلأَحشا في نار ا
ُد َقـَ َو تـَتـَ

ُق ِد من وآن ْق ِة ِع الأعقيل
ُدهـَا جـَي

سِإربالأها من وأحسُن
ُدآ الأمتـََجـََر

: وقال ٍمعن ٍبن ٍ الأبسيط:  زائدة
ْدُت إني َدآ ُحِس ّله فزا في الأ

ِدي َحـَسـَ
ًا عاش َمْن عاَش ل ْيَر يوم َغا

ِدآ  محسو
ُد ما ُء ُيْحَس ِمْن إل الأمر

ِه فـَضـَائلـَ
َبأِس أو والأظْرِف، بالأعلم بالأ

ِدآ ْلأُجـَو وا
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الأحسد ذكر في الأعصُر لهل ألأفاظ

ِة َن ِطي ْعُجون ٍمن ٍ ٍد.ً ٍفلن ٍَم َدة، ٍوكمنت ٍأفاِعيهم ٍبكل ٍَمْرَص ِرُب ٍالأحَس َدآبت ٍعقا
َفَسة، ٍمضروٌب ٍفي ٍقالأب ٍالأَضيق ٍوالأمناقشة.ً ٍقد ٍوكَل ٍبي َنا الأحسد ٍوالأُم

ُد ْقد.ً ٍالأحاسإ ُله ٍِح ُله ٍحسد، ٍوعقد ٍك ٌد ٍك ِم ٍالأحسد.ً ٍفلن ٍَجس ُه َأسإ ًا ٍينتِضُل ٍب َلأحظ
ْبِح.ً ُق َق ٍالأ ِرُك ٍحقائ ْد ُت َيعَمى ٍعن ٍمحاسإن ٍالأصُُبح، ٍبعين ٍ

ُيَعرضِ ٍفي ٍحاجة ٍلأه ٍببيتي ٍشعر ٍإلأى ٍالأواثق ٍيقول: كتب ٍمحمد ٍبن ٍحمادآ ٍ
الأطويل: ٍ

عن الأنفِس َدآواعي جذبَت
الأُمنى طلِب

الأطلب عن ُكفي لأها وقلت
ِري الأُمْز

ِه الأمـَؤمـَنـَين أميَر فإن دآائبة بالأرزق رًحى َمداربـَكـَفـَ
ِري َتـَْجـَ

َفضلي ٍعليك، ِة ٍ َع ِبَس ِنك ٍ ْو ِة ٍدآعاني ٍإلأى ٍَص ْذبك ٍنفَسك ٍعن ٍامتهانها ٍبالأمسألأ فوقع ٍتحتها: ٍَج
ًا.ً َلبَت ٍهنيئ ْذ ٍما ٍط فُخ

َقمُت ٍببابه ٍثلثة ٍأشهر ٍل قال ٍعلي ٍبن ٍعبيدة: ٍأتيت ٍالأحسن ٍبن ٍسَإهل ٍبفم ٍالأصُلح؛ ٍفأ
َظى ٍمنه ٍبطائل، ٍفكتبت ٍ : أح الأطويل:  إلأيه

َدْحـَُت اليادآي ذا سإـَـَهـَـَـَل ابـَن َم
لأـَـَـَُه ومـَـَـَا

ٌد بذاك َدم ول عـَـَـَنـَـَـَدي ي َقـَـَـَ
ُد ْعـَـَـَـَـَ َبـَـَـَ

ُبه، وما ْن ّ والأناس َذ ّلهم إل لأه، عياٌل أق
ُد لأي َيُك لأم كان إن  َج

َدا إذا حتى لألناس سإأحمده َب
ٌي فـَّي لأه َدآ َرأ ذلأـَـَك لأـَي عـَا

الأـَـَـَحـَـَـَمـَـَـَد
ْبٌر ٍومال، ٍفقلت ٍلألواسإطة: َتاج ٍإلأى ٍثلث ٍِخلل: ٍعقل ٍوَص َيْح فكتب ٍإلأَي: ٍباب ٍالأسلطان ٍ

ْغاناني ٍعن ٍالأطلب ٍإلأيك، ٍأو ّدآي ٍعني؟ ٍقال: ٍنعم.ً ٍقلت: ٍتقول ٍلأه: ٍلأو ٍكان ٍلأي ٍمال ٍل تؤ
ْفدك! ٍفأمر ٍلأي ِر ْقل ٍلسإتدلألت ٍبه ٍعلى ٍالأنزاهة ٍعن ٍ َع ْبٌر ٍلأصُبرت ٍعن ٍالأذَل ٍببابك، ٍأو ٍ ص

بثلثين ٍألأف ٍدآرهم.ً
ُبقيا ٍعلى ٍالأضمائر َواها: ٍلأول ٍالأ ْه َي ًا، ٍوقد ٍرأىَّ ٍجارية ٍ وقال ٍعلي ٍبن ٍعبيدة ٍالأريحاني ٍيوم

ُتعاَجل ٍبالبداء؛ ٍفإن ْلأُحّب ٍتتدارك ٍبالخفاء، ٍول ٍ ِنيران ٍا ُتِجنه ٍالأسرائر، ٍلأكن ٍ ُبْحنا ٍبما ٍ َلأ
ْتِح ٍَمصَُارِع ٍالعلن.ً ٍوقد ٍقال ٍمحمد ٍبن َف َلأها ٍفي ٍ ْتمان، ٍوزوا ِك دآواَمها ٍمع ٍإغالق ٍأبواب ٍالأ

الأخفيف: يزيد ٍالموي: ٍمجزوء ٍ
ّدمع ِفُحُأَصـَا ل وُحبيك ل مدمعـَا بالأ

ّبه بكى من َتَرا ح  ُموَجعا كان وإن حاسْإ
ّدآك، ٍوصن ٍالسإترسإال ٍمنك، ُو ُذل ٍمن ٍ ْب َت ْنَسك ٍآخَر ٍما ٍ َعل ٍأ ومن ٍكلم ٍعلّي ٍبن ٍعبيدة: ٍاج

َباء ٍالكفاء، ٍوِشعار ُتْحفة ٍالأثقة، ٍوِح ِعرضِ، ٍو ِلأباُس ٍالأ ْنَس ٍ ُل ًا، ٍفإن ٍا حتى ٍتجد ٍلأه ٍمستحق
ْدَر ٍما ٍبذلأَت ٍلأه ٍمنك.ً َق ّدته ٍإل ٍَلأمن ٍيعرف ٍ ُتخلق ٍِج الأخاَصة، ٍفل ٍ

ًا ٍمن ِرف ٍلأها ٍُمثير ْع وقال: ٍلأول ٍحركاٌت ٍمن ٍالبتهاج ٍأِجد ٍِحَسها ٍعند ٍرؤيتك ٍفي ٍنفسي ٍل ٍأ
ْيت ٍعليك ٍمن ٍالأعناء، ٍوخففت ٍعنك ٍمؤونة ٍالألقاء، ٍلأكني ٍأجد َق َنستك ٍلأي، ٍلب َؤا مظانها ٍإل ٍُّم

ِتمال ْدِر ٍراحتك ٍفي ٍتأخرك ٍعني، ٍفأضيق ٍعن ٍاْح َق ْكثر ٍمن ٍ من ٍالأزيادآة ٍبك ٍعندي ٍأ
َوحدة ٍمنك.ً الأخسران ٍبالأ

َدة ٍالأشوِق، ٍلأتبقى ّتَجافي ٍمع ٍش َتِخف ٍالأ َأسْإ َكّر ٍالألقاء ٍ ُلوع ٍالأمللأة ٍب ُط ِلأوجلي ٍمن ٍ وقال: ٍ
ِة ٍالأجفاء ْيَسر ٍمن ٍُمعانا ًا ٍأ َطْرِف ٍالأشوق ٍباطن ُأِحب ٍدآوامه ٍلأي؛ ٍوردآ ٍ َدة ٍالأحاِل ٍعند ٍمن ٍ ج

ًا.ً مع ٍالأودآ ٍظاهر
: وقال ٍبعض ٍ الأبسيط:  الأمحدثين
َتراَح كم فـَلـَم صـَبـَر إلأِى اسإ

ُيَرِح
فـَي الشواق من إلأيكم َصّب
َتـََرِح
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َبه تركتم ْل ُحـَْزِن من َق
َقـَتـَكـَم ُفـَْر

ْقدر لأم الأوصل ُيرَزق لأو على َي
َفَرِح  الأ

: وقال ٍ الأطويل:  أعرابي
َ ٍر ُقْل أل ْيَن لأدا ِة َب َب ِثـَ ْكـَ أ

ْلأـَِحـََمـَى ا
َدآْت وذات َغَضى: ٍجا عليك الأ

َهواِضُب  الأ

ّ آتـَيك ل أِجـَدَك َعـَـَْت إل َبـَ تـَتـَا
حفظُت، ما أضاعت دآموع،

ِكـَُب سَإوا
َنى تنسْمُت دآيار َو الأُم َنـَْحـَ

َأْرِضـَهـَا
َعني َو َوىَّ فيها وطا َه الأ

ِئُب ْلأـَحـَبـَا وا

ِكـٌَم الأهجراُن ل لأيالأَي َتـَ بـَهـَا مْحـَ
َوىَّ َمْن َوصِل على ْه الأظن ول َأ

ِذب  كا
الأجلوس آدآاب

ُدآوادآ أبي بن أحمد يدي بين الأطبيُب بختيشوع وابن الأمهدي بن إبراهيُم تنازع ٍ
َبى الأَسوادآ، بناحية عقار في الأحكم مجلس في َلَظ إبراهيُم عليه فأْر ْغا لأه، وأ

َوادآ، أبي ابَن ذلأك فأحفظ الأحكم مجلس في نازعَت إذا إبراهيم، فقال: ٍيا ُدآ
ًا بحضرتنا ْعَت أنَك أعلمّن فل امرء ًا، عليه رف َت ْو ولأيكن بيد، َأَشْرَت ول َص
ُدك ًا، َقصُْ ِدلً، وكلُمك سإاكنة، وريُحك أَمم َت الأخليفة مجالأس وفاء مع مع
َقوقها ْعظيم، من ح ّت ذلأك فإن الأواجب؛ إلأى والأتوّجه والسإتكانة، والأتوقير، الأ
َكل َأشَمُل بك، َأْش ِدك، في لأمذهبك و فُرّب تعَجلن، ول َخطرك، وعظيم َمْحت
َهُب َعَجلة َا، َت ْيث َطل من يعصُمك والألُه َر َتّم والأعمل، الأقول َخ َته وي عليك نعم

ّتمها كما عليم.ً حكيم ربك إن قبل، من أبويك على أ
َلحك فقال َدادآ، تعالأى: ٍأَمْرَت الأله إبراهيم: ٍأْص رشادآ؛ على وخَضْضَت بَس

ًا ولأسُت ِلُم لأما عائد ْث َءتي َي ُيْسقطني عندك، ُمُرو من ويخرجني عينك، من و
ِر ِقّر اعتذاَر الأبادآرة هذه من إلأيك معتذر أنا فها العتذار، إلأى الأواجب مقدا ُم
ِرف بذنبه، َت ْع ُلَك فيردآني بموادآه، يستفزني الأغضُب يزال ول بُجْرِمه، م مث

ُة وتلك بحلمه، ّله عادآ الأعقار هذا من حقي جعلُت وقد منك؛ وعندنا عندك الأ
ًا يكون ذلأك فليَت بختيشوع، لبن َأْرش وأفي ْتلْف ولأم عليه؛ الأجناية ب مال َي
َدآ ُبنا موعظًة؛ أفا َلُه و"حْس ْعَم الأ ِن ِكيُل".ً و َو الأ
َع بابك بن أردآشير َأْمُر اسإتوثق لأفا ْلكه، لأه وتم الأطوائف، ملوَك وَجَم جمع ُم

الأمعصُية وحذرهم والأطاعة، اللأفة على فيها حّض خطبة فخطبهم الأناَس
َقة ًا، لأه فخُزوا صفوف؛ أربعة الأناَس وصف الأجماعة، ومفار ّلم سُإَجد وتك
ّلمهم ًا الأملك أيها زلأت فقال: ٍل متك ّو ّله من محب َدآَرك الأنصُر، بعّز تعالأى الأ و

ّنعمة، وتمام الأعافية، ودآوام المل، ُع زلأت ول الأمزيد، وُحْسن الأ َب َتا لأديك ت
َتشفع الأمكرمات، َغ حتى الأذَمامات إلأيك و وتصُل زوالأها، ِيؤَمُن الأتي الأغاية تبل

َدها الأتي الأقرار دآار إلأى ْهل من لأنظرائك تعالأى الأله أع َفى أ عنده الأّزلأ
َء باقيين وسإلطانك ملكك زال ول منه، والأمكانة ْين والأقمر، الأشمِس بقا َد ِئ زا

َهار، الأنجوم زيادآة ْن َطاُر تستوي حتى وال ْق ّلها الرضِ أ ِرك علو في ك ْد عليها، َق
ِذ ِرك ونفا َق فقد فيها، أْم ضياء عموَم عمنا ما نورك ضياء من علينا أْشَر

ُفِسنا اتصُل ما رأفتك عظيم من إلأينا ووصل الأصُبح، َأن الأنسيم؛ اتصُال ب
َألأف افتراقها، بعد اليدي بك الألُه جمع قد فأصبحت توقد بعد الأقلوَب و

ُلَك نيرانها، ْدرُك ل الأذي ففض ُد ول بوصف، ُي ْعت.ً ُيح َن ب
َبى فقال ًا، لألمدح كان إذا لألممدوح أردآشير: ٍطو َتِحق كان إذا ولألداعي مس
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أهل.ًً لألجابة
َلب الأذي الأرفيع الأملك لردآشير: ٍأيها وقيل أي الأدهور، وجّرب الأعصُور، َح

ِز ْعظُم الأكنو ًا؟ أ َلْت محمله، خّف الأذي قال: ٍالأعلم قدر ُق ُثَرْت مفارقته، فث َك و
ُأمَن مكانه، وَخفَي مرافقته، وفي َجَمال، الأمل في فهو عليه؛ الأّسَرِق من ف

َدة َوح ْلأَخسيس، به يرأُس أنيس، الأ عنك.ً ٍقيل انتقالأه عليه حاسإدك يمكن ول ا
ُله قال: ٍلأيس لأه: ٍفالأمال؟ في كنت إن َطويل؛ به والأهّم ثِقيل، كذلأك.ً ٍَمحْم

ْكُر شغلك َمل ِف َوة في كنت وإن فيه، الأ ْل حراسإته.ً أتعبتك َخ
وأخبارهم الأملوك سإير
ّدثني قال جاءت إذا الأملوك رسإُل قال: ٍكانت سإهل بن الأفضل الأجاحظ: ٍح

َعُل بالأهدايا دآيواني، من معهم فيما الأمؤامراُت فتكون إلأّي، اختلفهم ُيْج
ًأُل فكنت ً أسإ ً َرُجل َير عن منهم رجل فسألأُت عظمائهم، وأخبار ملوكهم، سِإ
َذَل ملكهم، سإيرة عن الأروم ملك رسإوَل َب َفه، فقال: ٍ َدآ ُعر َفه، وجّر ْي سَإ

ْهُل رعيته؛ ُيْحرج ول ُجنده، ينظر ل ورهبًة، ركبًة الأقلوُب عليه فاجتمعت سَإ
ّنوال، ُء الأنكال، َحْزن الأ يده.ً في معقودآان والأخوف الأرجا

ْكُمه؟ قلت: ٍفكيف ُدآ ُح ّظلم، فقال: ٍير َدآع الأ ِطي الأظالأم، ويْر ْع حق ذي كل وي
ومغتبط.ً اثنان: ٍراضِِ، فالأرعية حقه؛

ُتهم قلت: ٍفكيف َب َتصُور لأه؟ هي ْغِضي الأقلوب، في قال: ٍي ُت الأعيون.ً لأه ف
فسأل عليه، وإقبالأي إلأيه، إْصغائي إلأى الأحبشة ملك رسإوُل قال: ٍفنظر ٍ

ُلأه الأذي الأترجمان: ٍما ُكُر الأرومّي؟ يقو َيذ َته؛ ويصُُِف ملكهم، قال: ٍ فتكلم سإير
َكهم يقول: ٍإن الأترجمان: ٍإنه لأي فقال بشيء، الأترجمان مع ِل عند أناة ذو م

ُقدرة، ْطوة وذو الأغضِب، عند حلم وذو الأ ٍة وذو الأمغالأبة، عند سَإ عند عقوب
ِتَرام، ّيته كسا قد الْج ْعَمته، جميَل رع ْقَمته؛ عسف وخوفهم ِن يتراءونه فهم ِن

َي َعهم نكالً، الأموِت مخافَة ويخافونه خيالً، الأهلل َرأ ُلأه، َوسِإ ْد ْتهم َع َع وَردآ
َوته، ْط ْنُه فل سَإ ِه َت عاقب وإذا أوسإع، أعطى إذا َغافلة؛ تؤمنه ول َمْزَحة، َتم

ِئُب الأراجي فل وخائف، اثنان: ٍراٍج فالأناس أوجع؛ بعيد الأخائف ول المل، خا
ُع قال: ٍل لأه؟ هيبتهم الجل.ً ٍقلت: ٍفكيف َنها، الأعيون إلأيه ترف ُعُه ول أجفا ِب تت

َها، البصُاُر َن َته كأن إنسا ًا رعي صوائد.ً صقور عليها رفرفت َقط
ْثُت ُتهما فقال: ٍكم الأحديثين بهذين الأمأمون فحد قلت: ٍألأفا عندك؟ قيم

َثُر عندي قيمتهما إن فضل؛ دآرهم.ً ٍقال: ٍيا ْك قول عرفت أما الأخلفة، من أ
ّله كَرم طالأب، أبي بن علي ًئ كّل وجهه: ٍقيمُة الأ ِرُف ما امر يحسن.ً ٍأفتع
ًا َلغاء الأخطباء من أحد ُب ًا يصُف أن ُيْحِسُن الأ ّله خلفاء من أحد الأراشدين الأ

دآينار، ألأف بعشرين لأهما أَمْرت قلت: ٍل.ً ٍقال: ٍفقد الأصُّفة؟ بهذه الأمهديين
ْذر واجعل ْلأع ُق فلول الأمعوز؛ على الأجائزة في وبينهما بيني مادآة ا حقو
ْيُت وأهله السإلم ما دآون والأعامة الأخاصة مال بيِت في ما إعطاءهما لأرأ

ِنه.ً يستحقا
َفْضل عند قال: ٍكنُت عطاء بن حميد الأجاحظ: ٍحدثني وقال سإهل، بن الأ

ِر، ملك رسإوُل وعنده َدثنا وهو الأخَز َنة قال: ٍأصابتنا لأملكهم، ُأْخٍت عن يح سَإ
ُظها احتدم َوا َفزع الفاِت؛ وصنوِف الأمصُائب، بحر علينا ِش إلأى الأناُس ف

ِر فلم الأملك، ُبهم ما يد ُلق لأله الأخوَف إن الأملك، أخته: ٍأيها فقالأت به، ُيِجي ل ُخ
ُق ُل ُه، يْخ ِلِك دآاّل وهو عزيزه، يمتهن ل وسإبب جديد ِتصُْلَح على الأَم ّيته، اسْإ َرِع

ُه َعْت وقد اسإتفسادآها، عن وزاِجُر ِز ُتك إلأيك َف ِز بفضل رعي َعْج اللأتجاء عن الأ
ُده ل َمْن إلأى َءة تزي ًا، خلقه إلأى السإا ُقصُه ول ِعز ُدآ َين ْو َع إلأيهم بالحسان الأ
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ًا، ْلك َلأى أحد وما ُم ْو من الأدللأة بركوب ول الأموصي، من الأوصية بحفظ أ
ْقَمة، تغبرها لأم نعمة في تزل الأراعي.ً ٍولأم من الأرعاية ِبُحْسِن ول الأدال، ِن

ًا وفي َدُر َجَرىَّ أن إلأى سُإْخط، يكدره لأم ِرض َق ِهل الأبصُر، عنه َعمي بما الأ ُذ و
َذر، عنه ْلأَح ْد الأسالأب؛ هو والأواهب الأموهوب، فسلب ا ُع ِر إلأيه ف ْك الأنعم، بُش
ْذ ُع ْنَسُه فمتى الأنقم، فظيع من ِبه و الأتذلأل من الأحياء تجعلن ول َينَسك، َت

ِذل لألمعّز ًا الأم ْينك سإتر ُهم ولأكن الأعاقبة؛ مذموَم فتستحق رعيتك، وبين ب ُمْر
ِه لأه القرار إلأى الأقلوب بصُرف ونفسك ْن ُك ْلأُسن وبتذلأل الأقدرة، ب في ال
ِر بَمْحِض الأدعاء ْك ِفعل سَإيئ عن لأيرجعه َعبده عاقب ربما الأملك فإن لأه؛ الأُش

َبعثه أو عمل، صالأح إلأى ْي ٍر دآائِب على َلأ ْك ِرز ُش ُيْح أْجر.ً َفْضَل به لأ
وقد الأقوُم فرجع ففعلت، الأكلم، بهذا فتنذرهم فيهم تقوَم أن الأملك فأمرها

ْعِظ قبوَل منهم الأله علم َو ْلأَحول عليهم فحال والأنهي؛ المر في الأ منهم وما ا
ٍة مفتقد َبها، كان ِنعم ِل لأها فاعترف الأصُنع؛ بجميل الأزيادآات عليهم وتواترت سُإ
ْلك؛ فقلدها بالأفضل، الأملك في الأطاعة على لأها الأرعية فاجتمعت الأُم

والأمحبوب.ً الأمكروه
ْقَمته، ومستوجبو ِنعمته، وضرائر تعالأى، الأله أعداء وهم قال: ٍوهذا َدآ ِن لأهم أعا

ْنه لأه بالقرار وأعطاهم أرادآوا، ما بالأشكر ُك بمن فكيف تمنوا، ما قدرته ب
ُعه صدقت لأو مرسإل، ونبي منزل، اثنان: ٍقرآن نوراِن الأشكر على يجَم
وجهلوا عرفوا، ما أنكروا لأكنهم الأطلبات؛ إلأيه الفتقار على واجتمعت الأنياُت،

َقلَب علموا، ما ْن ُدهم فا ُتهم َهزلً، ج َخبل.ًً وسإكو
الأملوك أقوال من صادآرة قطعة

 هممهم وبعد كرمهم فضل على دآالأة
ُيَحُط ٍعن ٍمرتبته، ٍول غاِضب ٍكسرىَّ ٍأنو ٍشروان ٍعلى ٍبعض ٍَمَرازبته، ٍفقال: ٍ

ِقب ٍبالأِحْرَمان.ً َلته؛ ٍفإن ٍالأملوك ٍتؤدآب ٍبالأهجران، ٍول ٍتعا ينقص ٍمن ٍِص
ُعنا ٍإياه واصطنع ٍأنو ٍشروان ٍرجل ًٍفقيل ٍلأه: ٍإنه ٍل ٍقديَم ٍلأه.ً ٍقال: ٍاصطنا

شرفه.ً
ْعناه ٍ ُه ٍارتفع، ٍومن ٍوض ْعنا َف قال ٍمعاوية، ٍرضي ٍالأله ٍعنه: ٍنحن ٍالأزمان، ٍمن ٍَر

ْلِمي، ُعُه ٍِح ْهل ٍل ٍيَس اتضع.ً ٍوكان ٍيقول: ٍإني ٍلنُف ٍمن ٍأن ٍيكون ٍفي ٍالرضِ ٍَج
ُعها ٍُجودآي.ً َيَس ُعُه ٍعفوي، ٍوحاجة ٍل ٍ ْنٌب ٍل ٍيَس َذ و

ْدَرة؛ ُق َعفا ٍعن ٍ َع ٍعن ٍرفعة، ٍو َواَض َت عبد ٍالأملك ٍبن ٍمروان ٍ- ٍأفضل ٍالأناس ٍَمن ٍ
ُقوة.ً ْنصَُف ٍعن ٍ وأ

ٍد ٍيصُُل ٍإلأى ٍالأسلطان، ٍول ٍكل ِلأَمن ٍوراءكم؛ ٍفليس ٍكل ٍأح زيادآ ٍ- ٍاسإتشفعوا ٍ
ِدُر ٍعلى ٍكلمه.ً َيق من ٍوصل ٍإلأيه ٍ

َعجبُت ٍلأمن ٍيشتري ٍالأممالأيك ٍبمالأه، ٍكيف ٍل ٍيشتري ٍالحرار الأمهلب ٍ- ٍ
بمعروفه! ٍوقد ٍروىَّ ٍهذا ٍلبن ٍالأمبارك.ً ٍوقال ٍلأبنيه: ٍيا ٍبني، ٍأحسن ٍثيابكم ٍما

كان ٍعلى ٍغايركم.ً
ًا، ٍوعرضِ ٍبقول ٍالأمهلب: ٍالأطويل: ٍ َفرو ِدي ٍ َيسته قال ٍأبو ٍتمام ٍالأطائي ٍ

ِديه أنَت فهل بمثـَل ُمه
شـَكـَيره

ًا يعلو الأُشكر من ِعد ُمصُ
 ويصُوُب؟

ّطـَّب الأعليُم فأنت ّي الأـَ أ
ِة ّي وصـَ

ْوَصى كان بها الأثياب في أ
ّلُب  الأمه

ِثُروا الأمهلب بن يزيد ْك منه.ً ينُجو من قّل الأذّم فإّن الأحمد؛ من - ٍاسإت
َبح - ٍما الأسفاح ْق ُؤنا لأنا الأدنيا تكون أن بنا أ ُلأون وأولأيا أثرها.ً من خا
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َلُب - ٍإنما الأمأمون ْط ُتملك، الأدنيا ُت ّثر فلتوهب.ً ٍوقال: ٍإنما ُملكت فإذا لأ يتك
عنده.ً َيقلَن من والأفضة بالأذهب
ِزل - ٍالطراف سإهل بن الأحسن َنا ْدَرة، يزيدون ما يتناولأون الشراف؛ َم ُق بالأ
ِة.ً ٍوتعرضِ يريدهم من وينتابهم قال: ٍأنا أنت؟ لأه: ٍمن فقال رجل لأه بالأحاَج

ًا كذا يوم إلأّي أحسنَت الأذي بنا.ً إلأينا توسَإل بمن وكذا.ً ٍفقال: ٍمرحب
ْتح بعقب الأتركي أشناس يشرف أْن الأمعتصُم أرادآ ولأما أمر الأخزمية َف

إلأيه فنظر سإهل، بن الأحسُن إلأيه فترحل إلأيه، بالأترّجل الأمراتب أصحاَب
ُبه ّثر َيمشي حاج شّرفتنا الأملوك إن يبكيك؟ فقال: ٍما فبكى، مشيه، في ويتع

بنا.ً وشرفت
الأعصُر أهل كلم ومن

ْتُه ٍنكاية ٍاليام ٍأقامته ٍإغااثة َد َع ْق َوْشَمكير ٍ- ٍَمن ٍأ لألمير ٍشمس ٍالأمعالأي ٍقابوس ٍبن ٍ
َعه ٍالأنهار ٍعنه ٍبِضيائه.ً الأكرام؛ ٍومن ٍألأبسه ٍالأليُل ٍثوب ٍظلماته ٍنز

ْعي ٍفي ٍالأخطب ُء ٍالأمناقب ٍباحتمال ٍالأمتاعب، ٍوإحراُز ٍالأذكر ٍالأجميل ٍبالأّس ولأه: ٍابتنا
الأجليل.ً

: الأصُاحب ٍبن ٍ الأمتقارب:  عبادآ
ِلأْم ٍة: ٍ ْتك وقائل َأْمُركالأهمـَوُم َعَر َثل و ُلَمْم؟ في ُمْمت  ا

ِريني َذ ِر الأهموَم فإَنأشتكي لأما فقلت: ٍ ِهَمـَْم ِبقد الأ
: أبو ٍالأطيب ٍ الأبسيط:  الأمتنبي

ْغاَراضٌِ الأناس َأفاِضُل َذا أ ِلأ
الأزَمِن

ُلو َهَم من َيْخ ُهْم الأ من أْخل
َطِن ْلأف  ا

: أبو ٍالأفتح ٍ الأرمل:  الأبستي
َد ل الأسلطان صاحُب ِه ُهُموم منلأه ُب ِري َت ْع ُغاَمـَْم َت و
ِذي َلأ َكُب وا ًا َير َيرىَّ بْحر ْهواِل ُقَحمسَإ ِد من ال ْع  ُقَحْم َب

المثال مجرىَّ الأجاري الأملوك كلم ومن
ْدِل ٍرغابت ٍالأرعيُة ٍعن ٍالأطاعة.ً َع أردآشير ٍ- ٍإذا ٍرغابت ٍالأملوُك ٍعن ٍالأ

ِلأكم.ً ُدوها ٍأْحَسن ٍأعما ّل ِلأكم، ٍفخ أفريدون ٍ- ٍاليام ٍصحائُف ٍآجا
َبُب ّدآبك ٍأكثر ٍمن ٍتعظيمك ٍلبيك؟ ٍقال: ٍلَن ٍأبي ٍسإ وقيَل ٍلألسإكندر: ٍما ٍباُل ٍتعظيمك ٍلأمؤ

ّدآبي ٍسإبُب ٍحياتي ٍالأباقية.ً حياتي ٍالأفانية ٍومؤ
ّدآب ٍالأواثق ٍعلى ٍالأواثق، ٍفأظهر ٍإكرامه، ٍوأكثر ٍإعظاَمه، ٍفقيل ودآخل ٍمحمد ٍبن ٍزيادآ ٍمؤ

ْدآناني ٍمن ِه، ٍوأ َل ِر ٍالأ ْك ِذ ِب َفتق ٍلأساني ٍ لأه: ٍَمْن ٍهذا ٍأيا ٍأمير ٍالأمؤمنين؟ ٍقال ٍهذا ٍأوُل ٍمن ٍ
ّله.ً رحمة ٍالأ

ّوجت ُأِشير ٍعلى ٍالسإكندر ٍبتبييت ٍالأفرس، ٍفقال: ٍل ٍأجعل ٍغالبتي ٍسَإِرقة.ً ٍوقيل ٍلأه: ٍلأو ٍتز و
ٌة ٍغالبُت ٍأباها.ً ُلبني ٍامرأ بنت ٍدآارا؟ ٍفقال: ٍل ٍتغ

ْطَح ٍبيته ٍبما ُلأه ٍمما ٍيأخذ ٍمن ٍرعيته ٍكان ٍكمن ٍيعمر ٍسَإ أنوشروان ٍ- ٍالأملك ٍإذا ٍكثر ٍما
ْنيانه.ً ُب ِلعه ٍمن ٍقواعد ٍ َت ْق َي

ْع ٍَمْن ٍفوقك ٍيطعك ٍَمن ٍدآونك.ً ِط أبرويز ٍ- ٍأ
ُذل.ًً ٍوكان ٍيقول: ًا، ٍوالأعفو ٍ َد ٍالأبخل ٍَحْزم َنى ٍالأناس ٍووضعائهم ٍمن ٍع الأسفاح ٍ- ٍإن ٍمن ٍأدآ

َهى ْو ّدين، ٍوأ ْعَجزة، ٍوالأصُبُر ٍَحسن ٍإل ٍّعلى ٍما ٍأوقع ٍبالأ ُو ٍم َدة ٍكان ٍالأعف ْفَس إذا ٍكان ٍالأحلم ٍَم
ُة ٍمحمودآة ٍإل ٍّعند ٍإمكان ٍالأفرصة.ً الأسلطان؛ ٍوالنا

: وقد ٍقال ٍابن ٍ الأكامل:  الأمعتز
ٍة كم َهبْت فرص َدآْت َذ فعا

ُغاصًُّة
ُطول ُتْشِجي ُهِف ب َل ِم َت ّد َنـَ َتـَ و

ْتك ٍبأبي ٍمسلم ٍفزع ٍمن ٍذلأك ٍعيسى ٍبن ٍموسإى، ٍفكتب ٍ َف إلأيه:ولأما ٍعزم ٍالأمنصُور ٍعلى ٍالأ
الأطويل: 

ِر ذا فكن َرأي َذا كنت إذا َدب َدآ فإنَت َ َأْن الأَرأي فسا تتعّجل
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فأجابه ٍالأمنصُور: ٍالأطويل: ٍ ٍ
ذا فكن رأي َذا كنَت إذا

ٍة عزيم
َدآ فإَن َدآدآا أن الأرأي فسا تـَتـَر

ِهل ول ًا العداء ُتْم ْدوة يوم ُغـَ ُهُمب ِدآْر ْثلها يملكوا أن وبا َدا ِم َغا
َكر ٍفي ٍالأعواقب ٍلأم ٍيشجع.ً وهذا ٍفي ٍموضعه ٍكقول ٍالمام ٍعلي، ٍكّرم ٍالأله ٍوجهه: ٍمن ٍف

: وقال ٍسإعد ٍبن ٍناشب ٍ الأطويل:  فأفرطْ
فاهدموها؛ بداري عليكم
فإنـَهـَا

ٍم ُتَراُث َيَخاُف ل كري
الأعواقـَبـَا

عينيه بين ألأقى َهّم إذا
َعـَْزَمـَُه

ِر عن وكَب ْك الأعواقب ِذ
جانـَبـَا

َتِشْر ولأم غايَر رأيه في َيْس
ِه نفِسـَ

ّ َيْرضَِ ولأم ْيِف قائَم إل الأَس
صاحبا

بالأسيف الأعاَر عنّي سإأغاسل
ًا جالأب

ُء علّي ّله قضا كان ما الأ
ِلأـَبـَا جا

ُغُر َيصُْ ِدآي عيني في و إذا ِتل
انثنْت

ْدآَراِك يميني ْنُت الأذي بإ ُك
ِلأبـَا طا

َدآِة ٍالأعرب ٍوشياطين ٍالنس، ٍوفيه ٍيقول ٍ ْعد ٍمن ٍَمَر : وكان ٍسَإ الأطويل:  الأشاعر
ُق وكيف ُد الأدهَر ُيفي ْع بن سَإ
ناشٍب

ُنُه ْيطا ِة عند وَش َل ِه ُع؟ ال ُيصُْـََر

ِدي ٍإلأى ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍعلي ٍيسألأه ٍحفَظ ٍحرمه، ٍفقال ٍلأه: ْع كتب ٍمروان ٍبُن ٍمحمد ٍالأَج
َدآِمَك، ٍوعلينا ٍفي ٍُحْرِمك.ً ّق ٍلأنا ٍفي ٍ الأح

وقال ٍالأرشيد ٍلسإماعيل ٍبن ٍصبيح: ٍإياك ٍوالأدالأة ٍفإنها ٍتفسد ٍحرمة، ٍومنها ٍأتي ٍالأبرامكة.ً
َء ٍالأسر، ٍوالأقدح ٍفي ٍالأملك، ْفَشا ًا: ٍإ َتِمُل ٍكّل ٍشيء ٍإل ٍثلث َتح وقال ٍالأمأمون: ٍالأملوك ٍ

والأتعّرضِ ٍلألُحَرم.ً
ُنصُِر ٍالأهوىَّ ٍبطل ٍالأَرأي.ً الأمعتصُم: ٍإذا ٍ

ِو ٍيلحقها ٍَحمد ٍالأعاقبة، ْف َع َة ٍالأ َتَشفي؛ ٍوذلأك ٍأن ٍلأذ َيُب ٍمن ٍلأذة ٍالأ ْط َأ ِو ٍ ْف َع ُة ٍالأ ّذ َلأ الأمنتصُر ٍ- ٍ
ّفي ٍيلحقها ٍذم ٍالأندم.ً ُة ٍالأتش ّذ ولأ

َكَر، ُيذ َهُر ٍمن ٍأن ٍ َأْش والأمنتصُر ٍيقول ٍعن ٍتجربة، ٍلنه ٍقتل ٍأباه ٍالأمتوكل، ٍوالْمُر ٍفي ٍذلأك ٍ
َد ٍلأولأده ٍالأمنتصُر ٍوالأمعتّز ٍوالأمؤيد ٍوليَة َق َع ّكُل ٍقد ٍ ُع ٍمنه ٍبالأسير: ٍكان ٍالأمتو ْلأِم ُأ ولأكني ٍ

ِظر، ٍويقول ٍلأه: ٍأنَت ٍتتمنى ِه، ٍوكان ٍيسميه ٍالأُمنت ْي َو َأَخ ّير ٍعلى ٍالأمنتصُر ٍدآون ٍ الأعهد، ٍثم ٍتغ
ْدره، ٍوأقّل ٍصبره؛ ٍفلما َغار ٍص ْو َوقتي! ٍويأمُر ٍالأندماء ٍأن ٍيعبثوا ٍبه، ٍإلأى ٍأن ٍأ موتي، ٍوتنتظر ٍ

ّكُل ْلوَن ٍمن ٍشوال ٍسإنة ٍسإبع ٍوأربعين ٍومائتين ٍكان ٍالأمتو كانت ٍلأيلة ٍالربعاء ٍلأثلِث ٍَخ
ّين، ْتِح ٍفي ٍقصُره ٍالأمعروف ٍبالأجعفري، ٍومعه ٍجماعة ٍمن ٍالأندماء ٍوالأمغن َف َيْشَرب ٍمع ٍالأ

َفة ٍالأتركي: ٍأل وكأن ٍالأمنتصُر ٍمعهم، ٍفلما ٍانصُرمت ٍثلُث ٍسإاعاٍت ٍمن ٍالأليل ٍقال ٍلأزَرا
َق ّل َغا ُعني ٍسإاعًة ٍحتى ٍأشكو ٍإلأيك ٍما ٍيمّر ٍبي؟ ٍقال: ٍبلى، ٍوجعل ٍيماطله ٍويطاولأه، ٍو َتَس
ّول ٍَمْن ٍضربه ٍباغار ّلها ٍإل ٍّباب ٍالأماء، ٍومنه ٍدآخل ٍالأذين ٍقتلوه، ٍفأ ُبغا ٍالأشرابي ٍالبواَب ٍك

ًا، ٍوبويع ِتل ٍجميع ُق َكّب ٍعليه، ٍف ْتح ٍبنفسه ٍفأ َف الأتركي ٍضربة ٍقطع ٍبها ٍحبل ٍعاتقه، ٍوتلقاه ٍالأ
ّدة ٍالأمنتصُر ٍفي ٍالأخلفة ٍمدة ٍشيرويه ٍابن ٍكسرىَّ ٍ- ٍحين الأمنتصُر ٍمن ٍسإاعته، ٍوكانت ٍم

قتل ٍأباه ٍ- ٍسإتة ٍأشهر.ً
: وقال ٍإبراهيم ٍبن ٍأحمد ٍالسإدي ٍيرثي ٍ الأخفيف:  ّكل الأمتو

ُكـَْن هكـَذا َتـَ ْلـَ ِم َمـَنـَـَـَايا َفـَ ِكـَـَـَرا ٍر نـَـَـَاٍي بينالأـَـَـَ َهـَـَـَ ِم وِمـَـَـَْز َدا وُمـَـَـَـَـَـَ

َتـَـَـَاه كـَأسإـَـَين بين َو ًا أْر جـَـَـَمـَـَـَيعـَـَـَ
وكـَـَـَأس لأـَذاتـَه كأس

الأـَـَـَِحـَـَـَمـَـَـَام
َلُه قدر أتاه حتى الأسرور في َيقٌظ الأ
ُفه ْت ِم في َح  الأمنا
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َيا َهـَفـَات َنيتفاضل َمراتب والأمنا َمـَوُت وبـَالأـَُمـَر
الأـَـَـَكـَـَـَرام

رسإـَـَوُل نـَفـَسـَه يزْر لأم
الأـَـَـَمـَـَـَنـَـَـَايا

ْوجـَـَـَاع بصُـَنـَـَـَوِف َقـَـَـَام ال والسإـَـَـَ

َبـَه ًا ها ْعـَـَـَلـَـَـَنـَـَـَ َدب ُمـَ ُتـَور فيإلأـَـَـَيه فـَـَـَ ّدَجـَى سُإـَ ّد الأـَ بـَحـَ
الأـَحـَـََسـَـَـَام

أخذ ٍهذا ٍالأمعنى ٍعبد ٍالأكريم ٍبن ٍإبراهيم ٍالأتيمي، ٍفقال ٍيرثي ٍعيسى ٍبن ٍخلف، ٍصاحب
ًء ٍفمات ٍ : خراج ٍالأمغرب، ٍوكان ٍقد ٍتناول ٍدآوا الأطويل:  بسببه

ْدآَت منايا َد َق سإ عنها الأطْر
ْلأم َتدع و

ِهق ثنايا ِمن لأها َتطـَلـَعـَا شا ُم

ّا الأمهابة سُإوَر رأت فلم
دآونـَهـَا

ْد لأم ولأما عليك فيك َتِج
ْطَمعـَا َم

ّقت َطاٍف بأسإباٍب تر ولأم ِلأ
َواجهتـَكـَد ِة موفور ت َلأ َوعـَا الأَجل أر

الأدواء سِإَر في فجاءتك
ّيًة َخـَِفـَ

َذر لأم حيِن على لأداء َتح
ُقعـَا َو َت

ّتقى ل ما أر فلم ُي مثل َ
ْهمهـَا سَإ

ًا تْخَش لأم مثلها ول كيد
فترجعا

ِدآ ٍما ٍقيل ٍفي ٍمعناهما، َأجو وقد ٍرثاه ٍالأبحتري ٍويزيد ٍالأمهلبي ٍبمرثيتين ٍمن ٍ
ُدهما ٍفي ٍطّي ٍالأباب، ٍوالخر ٍفي ٍقناة ْتله.ً ٍفاختفى ٍأح َق ْين ٍلأيلة ٍ وكانا ٍحاِضَر

َذْرَوان؛ ٍفمن ٍقصُيدة ٍالأبحتري: ٍالأطويل: ٍ الأشا
ّيَر َغ ّي حسُن َت ِر َفـَ َعـَ الأْج

ْنـَسـَه ُأ و
ّوضِ ُق ّي بادآي و الأجعفر

ْه وحاضر
ُه عنه تَحَمَل سإـَاكـَنـَو

ًة ُفـََجـَاء
ًء فآضت ُدآوُره سإوا

ومـَقـَابـَُره
ِر مثل أَر ولأم َقصُ َع إذ الأ ِري

ُبـَُه ِذْره أطـَلؤه ُذِعـََرْت وإذسِإْر وجـَآ

ْذ بالأّرحيل فيه ِصيَح وإ
َكـَْت ّتـَ ُه َف

ُه عَجل على َتـَاُر َأسْإ

ْه وسإـَتـَائُر
َد ُزْرناه نحن إذا لأـَنـَا أَج

َلسَإـَى ا
َهـَُج الأيوم قبَل كان وقد ْبـَ ُي

ْه زائُر
ُد فأين كـَل فـَي الأناِس عمي
ٍة َب ْو َنـَ

ُنوُب ِهي َت فيهم الأدهر ونا
ْه وآمـَُر

ّفى ُلأـَُه لأُه َتَخ َتا ٍة تـَحـََت ُمغ غِاـَّر
ُلأه لأمن وأولأى َتا ْغ لأو ي

ْه ِهـَُر يَجـَا
الأسيوُف تقاضاه صريع

ُحـَشـَاشًة
ُدآ ُحْمٌر والأموُت بها َيُجو

ْه ِفـَُر أظا
َدَك الأراُح علّي َحرام أو َبعـَ
َأرىَّ

ًا الرضِ على يجري بدم دآم
ْه ِئُر  ما

َتجى وهَل ُلَب أن ُيْر ْط الأدَم َي
طالأٌب

َدىَّ بالأدم والأموتوُر الأدهر َم
ْه ِتُر َوا

115



 السإلمية مشكاة مكتبة                            اللأباب وثمار الدآاب زهر

ّلَي فل الأذي ُتَراَث الأباقي م
مضى

َء ذاك حّملت ول الأدعا
ْه َنـَابـَر َم

وهي ٍطويلٌة، ٍوكان ٍأبو ٍالأعباس ٍثعلب ٍيقول ٍفيها: ٍما ٍقيلت ٍهاشمية ٍأحسن ٍمنها، ٍوقد
ّوف ٍالأعواقب.ً صّرح ٍفيها ٍتصُريَح ٍَمْن ٍأذهلته ٍالأمصُائُب ٍعن ٍتخ

وقد ٍكان ٍالأبحتري ٍيرتاح ٍفي ٍكثير ٍمن ٍشعره ٍإلأى ٍذكره ٍوذكر ٍالأفتح ٍبن ٍخاقان، ٍفمن ٍذلأك
: قولأه ٍلأبعض ٍمن ٍ الأطويل:  يمدحه

َكني منَك، الحساُن تدار
ونالأـَنـَي

ٍة على ّندىَّ ذاك فاق الأ
ُوُل والأتطـَ

ْعَت َف ْتُح ل حين عني ودآا َف الأ
َتَجى ُيْر

ْفِع ول عني الذىَّ لأد
ّكـَُل الأمتـَو

 : الأطويل:  وقال
ْتـَُح جعفٌر مضى َفـَ بـَين والأ

ٍد َوسّإـَ مـََضـََرج الأـَدمـَاء فـَي قتيل وبينُمـَ

ُلُب ْط ًا أأ ْنصُار الأدهـَر على أ
بـَعـَدمـَا

َوىَّ ْوسِإي الأترِب في منهما َث أ
 وَخْزَرجي؟

: وقال ٍفي ٍغالم ٍ الأطويل:  لأه
ِة من آيٌس عسى َع الأوصل َرْج
يوَصُل

ْهٌر َدآ ّلأـَى و َو ِة َت ّب ِبـَُل بـَالحـَ ْقـَ ُي

ًا ًا أي َق فاَت سإكن الأفـَرا
بـَنـَفـَسـَه

ّتعـَادآي وحاَل دآونـَه الأ
والأـَتـَزيُل

ُغْل ّلأما أتعجُب ِجْسمي َي
الأـَّضـَنـَا

الأِحماُم نفسي يخترْم ولأم
َعّجـَُل؟ الأُم

َلَك ْب َق ْتُح باَن َف َف ّنـَي الأ مـَ
ًا ّدآعـَ مـَو

ًا وفارقني ْفع لأـَه َش
ّكـَل الأـَمـَتـَو

َغ فما َل ُع َب ّدم كنُت الأذي الأ
أرتـَجـَي

َعَل ول ُد َف ْلُت الأذي الأوج ِخ
َعـَُل ْفـَ َي

: وقال ٍأبو ٍخالأد ٍيزيد ٍبن ٍمحمد ٍالأمهلبي ٍفي ٍقصُيدة ٍ الأبسيط:  أولأها
َد ل َ َوْج ُد ما ُدآوَن أراه إل َدْت َكَمْن ولأج َناي َفق ْي ُد َع َق  مفت

فيها: يقول ٍ

َدْن ل َع ْب ُتـَُه كانـَت هالأك َي ّي ِنـَ َمـَ
َوىَّ كما ِه من َه الأُزبية عضا

ُد َلسَإ  ا
ُتـَُه جاءت ِني ِدآية والأـَعـَيُن َم َهـَا ْته هل َنا الأمنايا أت ُد؟ والأق ُقـَصُُـَ

الأملك سإرير فوق فخَر
ً ِدل ْنـََجـَ ُم

ِه لأم ُكه َيحِم ْل َقضى لأّما ُم ْن ا
ُد الَمـَ

ًا الأناُس يدفع ل ْيم بعد َض
لأيلتـَهـَم

علـَيك الأجاني إلأى يهُز ل إذ
ُد َي

ْتك َل َنـَه ل َمْن أسإياف ع دآو
ٌد أحـَ

ّ فوقك ولأيس ُد إل الأواح
ُد الأصََُمـَ

َع فإن بكيُت إذا الأدم
َهـَِمـٌَل ُمنـَ

ْيُت وإن َث الأشعَر فإن ر
ُدآ ِر َطـَ ُمـَ

َنا ْدناَك إ َق اصطباَر ل حتى َف
لأـَنـَا

ْبلك وماَت فمـَا أقواٌم َق
ُدوا ُفـَِقـَ
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ِرُف كنُت قد مالأي في ُأش
ُفـَُه ِل ُتْخ ف

ْتني كيف الأليالأي فعلَم
ُد َتـَصُِـَ ْق أ

الأعرب: وقال ٍفيها ٍيذكر ٍالتراك، ٍويحّض ٍعلى ٍاصطناع ٍ
ًا اعتقدتم لأما َفاَظ ل ُأناسإ ِح

لأهـَم
ْعتم كان َمْن وضيعتُم ِض
ُد َتق ُيع

ِر على جعلتم ولأو الحرا
ُكم نعَمت

َذادآة حمتكم الأمنسوبة الأ
ُد الأُحُشـَ

ٍ ٍ 
ُء الصُل هُم قوم والسإما

تجمعكم
ُد والأديُن والرحاُم والأمج
ُد والأبلـَ

َد إن أذلألتهم إذا الأعبي
صـَلـَُحـَوا

َوان على أكرمتهم وإْن الأه
ُدوا  َفَس

وقال ٍأبو ٍحية ٍالأنميري: ٍالأطويل: ٍ

ْتُه ٍر ربـَيعة مـَن فتاة َرَم عـَامـَ
ٍم في الأضحى َنؤوم أي َمأت

ِم ْأتـَ مـَ
ِديك في لأها فقلن ْفـَ الأسر: ٍن

َيُرح ل
ًا َ صحيح ِه وإل ُتلي تق

ْلأـَِمـَِمـَي فـَأ
َقت ْلأ َأ ًا ف الأشمُس دآونه ِقناع
َقـَْت ّت وا

َلأين بأحَسن كف موصو
ومعصُـَم

فـَي أفَرغاـَْت فلّما وقالأت
فـَؤادآه

لأـَه قالأت الأسحَر منها وعينيه
ِم َنـَ

ِري ل فأصبح ْد طلعة أفي َي
الأضحى

َوح الأليل من دآاٍج أم َتَر
ِم ِلـَ ْظـَ ُمـَ
ًا ٍدآونه ٍالأشمس ٍمن ٍقول ٍالأنابغة ٍ : أخذ ٍقولأه: ٍفألأقت ٍقناع الأكامل:  الأذبياني

َفي بين َتَراءىَّ قامت سَإج
ٍة َل ِكـَ

طلوِعها يوَم كالأشمس
ِد ُع بالسإ

َقَط َنصُِيُف سَإ ِردآ ولأم الأ ُت
َطه إسإقا

ْتـَنـَا َفتناولأته ِد واتقـَ بـَالأـَي

: وقال ٍأبو ٍحية ٍيرثي ٍسإلمة ٍبن ٍ الأطويل:  عياش
َبأس فتى حفص أبا كأَن لأـَم الأ

ُيَجـَْب
ِبيض الأليل به الأِقلَص والأ

الأنجـَائُب
َوىَّ، الأغاية إلأى ُقصُ تهد ولأم الأ

فـَتـَيًة
ًا الأخطوُب وتخطوه كرام

الأـَنـَوائُب
ْعِمُل ُي َق و َتا ِيِس ع حتى الأع
كـَأنـَهـَا

َعْت إذا َعلَيا عنها ُوِض ْلأ ا
الأمشاجـَب

ُيْمـَِسـَي الأهـَم مثاني بعيد
ُلأـَه ومـَا

َعْضِب الأله سإوىَّ الأُسَريْجي والأ
 صاحب

ُعـَل جسيمات َيُروُم فـَينـَالأـَهـَا الأ
الأمكـَارم جسيمات في فتى

راغاـَُب
ًا يمِس فإن ُبـَه َوْحش با

ُبـَمـَا َتُرَفـَلـَر َوا ًا َت الأـَمـَواكـَب إلأـَيه أفواجـَ
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ًا يحيون َدا ِهللجـَبـَينـَُه كـَأّن بـَسـَامـَ عنه وانجاب َب
الأـَسـَحـَائُب

ُيرَجـَى غاـَاب َمْن غاائب وما
إيابـَُه

َد ُضّمَن من ولأكنه َلـَْحـَ الأـَ
غاـَائُب

وزعم ٍالأصُولأي ٍأن ٍأبا ٍحية ٍإنما ٍقالأها ٍفي ٍمحمد ٍبن ٍسإليمان ٍبن ٍعلي ٍبن ٍعبيد ٍالأله ٍبن
الأعباس.ً ٍوكان ٍأبو ٍحية ٍَجيد ٍالأطبع، ٍمألأوَف ٍالأكلم، ٍرقيق ٍحواشي ٍالأشعر.ً

ًا، ٍوإنما ٍكانت ٍبه ِئَل ٍالصمعي ٍعن ٍقيس ٍبن ٍالأملوح ٍالأمجنون، ٍفقال: ٍلأم ٍيكن ٍمجنون وسُإ
: ُلأوثة ٍكلوثة ٍأبي ٍَحية، ٍوهو ٍ الأطويل:  الأقائل

ْتُر رمتني ّله وسِإ بيني الأ
ِر عشيةوبينـَهـَا ِكنـَاِس أحجا َرِمـَيُم الأ

لأجارات قالأت الأتي رميُم
ْنُت:بيتهـَا يهـَيُم َيَزاَل أل لأـَكـَم َضِم

ْتني يوم ُرّب أل قـَديم بالأنـَضـَار عهدي ولأكّنرمـَيتـَهـَا رم

ًا فيا ُه لأـَي قـَاتـَِل من عجب ّدآ أو
علَي شخٌص َدآِمي أَشاطَْ
كـَريم

ْوُت، قد أني الأناُس يرىَّ َل سَإ
َنفوإنني ِء لأمد سَإـَقـَيم الأضلوع أْحنا

: وأنشدني ٍإسإحاق ٍبن ٍإبراهيم ٍالأَموصلي ٍفي ٍمثله، ٍولأم ٍيَسّم ٍ الأطويل:  قائله
ْدآم هل ُل َلرام ا والأّزهُر كا

ّدَمى كالأ
َدآتي ِو الأـَصُـَوالأـَح أياُمهّن ُمعا

بينهّن سِإلحي زماَن
شبـَيبـَتـَي

حسنهن من سإائٌف لأها
ورامـَُح

ْطَر يسقينني ل فأقسْمَن َق
ٍة َن ُمـَز

ِبي ْي َلأْت ولأو ِلأَش بهن سَإا
الباطـَُح

الأكامل: وقال ٍهارون ٍبن ٍعلي ٍبن ٍيحيى ٍالأمنّجم: ٍمجزوء ٍ
ُه الأـَغـَانـَيات ُدآ ِقَضـَاِب انصُرام إلأى ّنعـَهـَـَو ْن وا

ْبَن شاَب َمْن ّدآ لأه ِش ِكـَذاِب بالأـَخـَديعة َةالأـَمـَو والأـَ
َعْم ْن ُد بـَهـَّن فا ْنـَ خابـَي غايُر الأشبيبة في َكسِإـَّن وَز

ْوق في ُدآْمَت ما َبـَا َر الأّرطاِب الأُخضر وغاصُُونهالأصُّـَ
ْفَخـَْر َلعالأـَصُّـَبـَا بـَأيام فا َذاَرَك واْخ  الأتصُابي في ِع
ْعِط بالأشـَبـَاِب تعذر ُدآمَت مانـَصُـَيبـَُه الأشباَب َوا

: وقال ٍأشجع ٍبن ٍعمرو ٍ الأطويل:  الأسلمي
ْعطي ل لأَي وما الأشباَب ُأ

نصُيبـَُه
ُه َتّزاِن وغاصُنا ُعودآه في يه
ْطِب  الأّر

ينتهبن الأليالأي رأيُت
شـَبـَيبـَتـَي

ذلأك في بالألذات فأسإرعُت
ْهـَِب ّن الأ

 
ّدهر بنات فإّن يخلـَسـََن الأ

ّذتـَي لأـَ
إلأى وانتهين سَإلمي ُجزن فقد

َحْربي
َلأت وقد ّو الأليالأي حالأي ح

وأسإَرجـَت
من الأفتيل أمثال الأرأس على

ْطب َع  الأ
ْوت ُبو حالأين ذا كان إذامـَن لأه خيٌر الأفتى وَم ول َيصُ
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ُيصُبـَيحـَياتـَه
وقال ٍآخر: ٍمجزوء ٍالأكامل: ٍ

َعـَـَـَيش ما  ُتحبه َمن يحبك وأن تحبأن إل الأـَـَ
َقّر الأشباب وصف وفي البيات، بهذه تتصُل ِف

َتُه، الأصُبا وأجاب وغِاّرته، الأشباَب أطاع َذاَل الأصُبا، إزاَر جّر وشَر ذيوَل وأ
َكَض الأهوىَّ، إقتبال في الأملهي.ً ٍهو ثمرات وجنى الأتصُابي، ميدان في وَر
َبابه، َعان أترابه، وحداثة ش ْي ُعنفوان عمره، وَر شبابه إبان في أمره.ً ٍهو و

َثه إقبالأه وريعان واعتدالأه ْقتبالأه.ً ٍبع الأغصُِن، ولأيَن الأصُبا، أَشر َذلأك على وا
َداثة، وسإكر الأشبيبة، وَشْرُخ في عمره الأغصُِن، رطيب الأسن، َفتي الأَح
ُطه إقبالأه، ُبه اسإتقبالأه، في ونشا في بحالأه.ً ٍفلّن وماؤه اقتبالأه، في وشبا

َواِجذ على َيعّضوا لأم الأذين الطفال، حكم َفوان في الأرجال.ً ٍهو َن ٍة عن شبيب
ُتها ُتخاف ُتها، سإقطا َهفوا ُتها.ً ٍهو َجيحاتها ُيؤمن ول و َنزوا الأشباب سإكَرىَّ في و

َغاات الأشبان، نزوات وبين والأشراب، ُبه ونز الأرشد، عن َأعَمى الأشيطان.ً ٍشبا
َعذل، عن أصّم ّبى قد الأ ِة في وانغمس َهواه، َدآاِعَي لأ َباه.ً ٍقد ُلأّج ِر َهَجم ِص ْك بس

َثة ِري الأحوادآث، سإكرات على الأحدا َي الأصُّبا إلأى َيْج َبا.ً ٍفلن َجْر ْفٌل الأصَُ من ُغا
ِة ِربة، سِإم ّتْج َلة، ِعذار في جامٌح الأ ْف َغ ْعُب الأ َظة.ً ٍهو لأجام على الأمراس َص الأع

َبة في الأصُّبا سإلطان ِمْن ْو ّن َذاره خلع الولأى.ً ٍقد الأ َودآه، ِع َقى وِمق ْلأ إلأى وأ
َعه الأبطالأة َده.ً ٍهو با َي َداة ُخَمار بين و َغ َعِشي وسإكر الأ ول الأصُّحو، يعرف ل الأ
ِر بين الأتوفيق.ً ٍهو يذكر ول يفيق، ل الألهو.ً ٍفلن يفارق ُغاَرر الأشباب، غاَر و

الحباب.ً
ّلق  لأهم ألأفاظ اللأفاظ بهذه ويتع

لألمعالأي وترشحهم الأشباب نجابة في
ُقْرب ٍإسإنادآه ٍشيخ ِدآه ٍو ّبهة ٍالأمشيب، ٍوهو ٍعلى ٍحدوث ٍميل ُأ َنَضارة ٍالأشباب ٍإلأى ٍ قد ٍجمع ٍ

َتِمل، ٍقد ْك ْقتبل، ٍوعقل ٍم ْيبة.ً ٍهو ٍبين ٍشباب ٍُم َبة، ٍوإن ٍلأم ٍيكن ٍشيَخ ٍسِإّن ٍوَش ْي َه َو ٍر ٍ ْد َق
ِطق ٍفصُل.ً ٍلألدهر ٍفيه ٍمقاصد، ٍولأليام ْن َوَم َوَرأي ٍجزل، ٍ ْقل ٍكهل، ٍ َع َدآ ٍشبابه ٍعلى ٍ ُبْر لأبس ٍ

َباِشيَر ٍنجح، َت ًلقسام، ٍ َئع ٍالأحظوظ ٍوا َودآا فيه ٍَمواعد، ٍأرىَّ ٍلأه ٍعي ٍفصُل ٍضماِن ٍاليام ٍ
ْهِل.ً ٍما ٍزالأت َك َفضل، ٍولأم ٍيتكاَمل ٍلأه ٍسِإّن ٍالأ ّوة ٍالأ َكمل ٍق ٍر ٍوفتح.ً ٍقد ٍاسإت وَمخايَل ٍنْض

ِطق ٍبالأحسن ٍعنه ٍوضواِمَن ٍالأنجِح ٍفيه! ًا، ٍنوا ًا ٍويافع ِغير ًا، ٍوشمائله ٍص ًا ٍوناشئ ُله ٍولأيد ِي َمَخا
َدت َيان ٍالأرجال، ٍالأتي ٍل ٍتدرك ٍإل ٍَمع ٍالأكمال ٍوالكتهال.ً ٍحِم ْع قد ٍسإما ٍإلأى ٍمراتب ٍأ

َذاته.ً ِلأ َلت ٍتمائمه؛ ٍوشِهدت ٍمكرماته، ٍقبل ٍأن ٍتدرَج ٍ عزائمه، ٍقبل ٍأن ٍُح
: وقال ٍ الأبسيط:  الأبحتري

مـَن الأعباس إلأى تنظرن ل
صـَغـَر

الأمجد إلأى وانظر الأسن في
َدآا الأذي  َشا

الفِق نجوَم الأنجوم إن
أصـَغـَرهـَا

َو في أذهبها الأعين في الأج
َعـَادآا إْص

: وقال ٍ الأوافر:  آخر
ًا يكن لأم الأعقل رأيت ِر على يقَسم ولأمانتهاب  الأسنينا َقد

ُء حوىَّتقَسمـَتـَه الأسنين أن فلو الأبنينا أنصُبَة البا
: وقال ٍالأفضل ٍبن ٍجعفر ٍ الأطويل:  الأكاتب

ّلفته فإن َعقـَُل الأسن خ فالأ
بـَالأـَغ

َبَة به ْت ْهِل ُر َك َهل الأ الأمؤ
ِد لألَمـَْجـَ

ِتَي يْحَي كان فقد ْكم ُأو ْلأُح ا
قبـَلـَه

ًا ِبي َلم وعيسى ص في الأناَس ك
ِد ْه  الأم
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ُعَمر ٍحتى ٍالأتقى ٍبابن ٍمناذر ٍفاسإتنشده ّية ٍكثير ٍالأرواية ٍعن ٍالأفرزدآق، ٍو وكان ٍأبو ٍح
: شعره، ٍفأنشده ٍأبو ٍ الأطويل:  حية

َ الأحبيب أجل من َحّي أل
َغانيا الأَم

ِبْسَن ِبلى لأ ِبْسَن ِمما الأ َلأ
ّليالأـَيا الأ

َقاضى ما إذا َء َت يوٌم الأمر
ٌء تقاضاهولأيلة َقاضيا يمّل ل شي الأت

كنت بعدما الأليالأي َحنتَك
ًة مـَر

َي ِو َعصَُا سَإ ْلأ ِقيَن ُكَن لأو ا ْب ُي
باقيا

ّية: ٍما ٍفي ٍشعري ٍعيب، ٍغاير ٍأنك ٍتسمعه.ً َو ٍشعٌر ٍهذا؟ ٍفقال ٍأبو ٍح فقال ٍابن ٍمناذر: ٍأ
: وفي ٍهذه ٍالأقصُيدة ٍيقول ٍأبو ٍ الأطويل:  ّية ح

ّ أبـَْت ولأما َء إل ّتـَوا َدآهـَا الأـَ ُو ِبـَ
َكديَرها كان الأذي الأشْرَب وت

 صافيا
ٍ 

ْنٍق شربُت َواهـَا ِمْن بَر َه
ٍر ّد َكـَ ُمـَ

َق يعاف وكيف ْن كان من الأَر
ِدآيا؟  َصا

َقميئَة ٍفي ٍمعنى ٍقول ٍأبي ٍ َعمُرو ٍبن ٍ : وقد ٍقال ٍ الأكامل:  حية
َناتي كانت ِليُن ل َق ٍز َت ُء الصبـَاُح فألنهالأـَغـَامـَ والْمـَسـَا

الأسلمة في ربي ودآعوُت
ًا ِنيجاهد ُيصُِح ُء الأـَسـَلََمُة فـَإذا لأ دآا

ّنمر ٍبن ٍ : وقال ٍالأ الأطويل:  تولأب
ُدآ َو الأسلمة طوَل الأفتى َي

َبـَقـَا والأ
الأسلمة طوَل يرىَّ فكيف
َعُل؟ ْف  ي

ِد من الأفتى يعودآ ْع ُحسٍن َب
ٍة وصح

ُء ُيْحـََمـَُل الأقـَيام َراَم إذا ينو و

ًء".ً وقد ٍروي ٍفي ٍالأحديث ٍالأشريف: ٍ"كفى ٍبالأسلمة ٍدآا
: وقد ٍأحسن ٍُحَميد ٍبن ٍثور ٍفي ٍ الأطويل:  قولأه

ِري أَرىَّ َبني قد َبصَُ بعد َرا
ٍة ًء وَحْسبَكِصَح َلمـَا َتصُح أن دآا َتْس و

َبَث ولأن يوم الأعصُْران َيل
تـَيّمـَمـَا ما يدركا أن طلبا إذاولأـَيلٌة

َودآ ٍما ٍ : وهذان ٍالأبيتان ٍمن ٍقصُيدة ٍطويلة، ٍوهي ٍأجودآ ٍشعر ٍُحَميد، ٍومن ٍأج الأطويل:  فيها
َق هذا هاَج وَما ّ الأشو إل

َحَمـَاَمٌة
َعْت َق َدآ ُنـََمـَا َترَحًة ُحر سإا َتر و

ًا عليه َتروح ِدي ثـَم َوالأه َتـَ ْغـَ َتـَ
َهًة ّلأ َدهَر لأه َتبغي مو الأ

َعـََمـَا ْط م
ًا منه تؤمل ِنسـَ ْؤ ُم

ِدآهـَا ْنـَفـََرا ل
َتبكي َقا إْن عليه و ّنـَمـَا َز َتـََر و

نوَر إشراقه على كأَن
ٍة خـَمـَر

َو إذ َد ُه َعـَمـَا منُه الأجيد َم ْطـَ ِلأي

َتَسى فلَما ْك الأُسحاَم الأريَش ا
َتِجد ولأم

ِة في َمعُه لأها الأحي سإاح
َثمـَا مْج

ًا تنّحْت َق قريب ًا الأريح بهُغاصٍُن فو ّي ِصْرف وجه أ
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ّءبـَْت َذ َيّممـَاَت َت
ْقٌر لأها فأهوىَّ فلـَم ُمِسّف َص

ْع َد َي
ًا لأها َلأد ّ َو ًا إل ُظـَمـَا ِرمام ْعـَ وأ

َفْت ْو ّيا ُغاصٍُْن على فأ ولأم ُضَح
ْع َتد

ٍة ْوِحها في لأنائح َومـَا َن َتـَلـَ ُمـَ

ْبُت يكوُن أنى لأها َعِج
غِاـَنـَاؤهـَا

ًا َغْر ولأم فصُيح ْف ِطقها َت ْن بَم
فـَمـَا

ِلي أر فلم َقُه ِمث ْوُت شا َص
ِلهـَا ْث ِم

ّيا ول َقُه َعَرب ْعَجَمـَا َصوُت شا أ

ُلأه ٍفي ٍهذه ٍالأقصُيدة ٍيخاطب ٍرجلين ٍ : ومن ٍخبيث ٍالأهجاء ٍقو الأطويل:  بعثهما
ُتما إذا وقول َأْرضَِ جاوز

ٍر عـَامـَ
ْيِن وجاوزتما ّي ًا الأح ْهد َن
َعـَمـَا ْث وَخ

ِم ِمْن تريعان ّياَن بـَِن َجْر َز
أنـَهـَم

ْوا ِز في يريقوا أن أب ِه َهزا الأ
 ِمْحَجَما

َذْحل.ً ِب ًا ٍفيطالأبهم ٍ ِتروا ٍأحد َي َد ٍمن ٍهذا، ٍيريد ٍأنهم ٍلأذلأتهم ٍلأم ٍ ُهِجيت ٍَجْرم ٍبأش وما ٍ
َنى ٍببقائه، ْف َي ُلأك؛ ٍقال: ٍكيف ٍحاُل ٍمن ٍ وقال ٍالصمعي: ٍقيل ٍلأبعض ٍالأصُالأحين: ٍكيف ٍحا

ُيؤتى ٍمن ٍَمأمنه.ً ِته، ٍو َقم ٍبسلَم َيْس و
: وقال ٍمحمودآ ٍ الأطويل:  الأوراق

الأـَـَـَبـَـَـَقـَـَـَاء طـَـَوَل الأـَفـَتـَى ُيِحـَب
كـَـَـَأنـَـَـَُه

ٍة علـَـَـَى َء أّن ثـَـَـَق الأـَـَـَبـَـَـَقـَـَـَا
ُء َقـَـَـَـَـَا َبـَـَـَ

ًا طوىَّ ما إذا الأيوُم طوىَّ يوم
ْطويه َي ْعَضهو ُء الأمساء َجن إْن َب  َمسا

َياته نقُص الأجسم في زيادآته َح
ْقـَـَـَِص عـَلـَى وأنـَى الأـَـَـَحـَـَـَياة َنـَ

ُء؟ نـَـَـَمـَـَـَا
َقـَى ل جديدان ْبـَ ُع َي الأـَجـَـَمـَـَـَي

عـَـَـَلـَـَـَيهـَـَـَمـَـَـَا
َد لأـَهـَمـَا ول ْعـَـَـَ الأـَـَـَجـَـَـَمـَـَـَيع َبـَ

ُء بـَـَـَقـَـَـَا
: وقال ٍ الأطويل:  الأمتنبي

ُة ْيٍب زيادآ ْهـََي َشـَ ْقـَُص َو ِزيادآتـَـَـَي َنـَ
ُة ُقو ْهَي ِعشٍق و ّوتـَي ِمـَْن َو ُقـَ

ْعـَُف َضـَ
الأبحتري: كقول الخير محمودآ وبيت

: ٍالأوافر
ًة َفلك أيها أنا ْهـَبالأُمداُر الأ َنـَ ُجـَبـَـَـَاُر؟ أم ُتـَصَُـَّرف مـَا َأ

َنـَى ْف َت ْفـَنـَي مـَا مـَثـََل سَإ َلـَى تـَ ْبـَ َتـَ ْبـَلـَي كمـَاو ْنـََك فـَيدَرُك ُتـَ ثـَـَـَاُر ِمـَ
َهـَـَـَْت إذا الأـَنـَائبـَاُت ُتنـَاُب ْدُمـَُرتـَنـَـَـَا َي ّدمـَـَـَاُر َتـَصَُـَّرفـَه فـَي و الأـَـَ
ْهـَُل ومـَا ِزِل أ ْير الأـَمـَنـَا ْكـَـَـٍَب َغاـَ ُهـَْمَر ِتـَـَـَكـَـَـَار َرواٌح مطـَايا ْبـَـَـَ وا
فيها: ويقول ٍ

َدهر في لأنا ِقـَصُـَاُر وأعمـَاٌر نَرّجيهاطـَواٌل آمـَال الأ
َدآ لأقدكعـٍَب ْبِن حار بني وأبي أما فساروا بهْم الأزماُن َطَر

ْهُر أصاب َد ْهٍب آِل دآولأَة الأ والأنـَهـَاُر منهم الأليُل وناَلَو
ُهم َء أعاَر ِعز ردآا ُهْمحـَتـَى الأ ُدآوا تقاضا اسإتعاروا ما َفَر
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ُهْم كانوا وقد ِه ْوُج ُدور وأ ِرهاُب ِبَحاُر وأيديهْم لأمبصُ
ْفنى ٍأبو ٍالأقاسإم ٍبن ٍهانئ ٍفقال: ٍالأكامل: ٍ ُت َنى ٍمثل ٍما ٍ ْف أخذ ٍقولأه: ٍسإت

ْفنى َعًة الأّزهُر الأنجوُم َت ِلأ والأقمُر والأنيراِن: ٍالأّشْمُسطا
ِئْن َلأ َدْت و َب ِلأعـَهـَا في ت ْوف منظومًةَمطا َلس ِثـَُر َف َتنتـَ
َلُك سإعى ولأئن َف ِلُمها فلسوفبها الأمداُر الأ ِطـَُر ُيْس َف ْن َي َو

: وقد ٍاسإتقصُى ٍعلي ٍبن ٍالأعباس ٍالأرومي ٍالأمعنى ٍالول ٍ الأبسيط:  فقال
ّدهُر ْبلي والأ ْيُث من الأفتى ُي ح
ُئُه ْنِش ُي

ُكَر حتى َقـََرِب َلأـَيلُة عليه َت الأـَ

ُه ُذو ْغ َو آٍن كل في َي ْهـَ َو
ُكـَلـَه ْأ ي

ًا ويْحتسي َغب ْنُه ن علـَى ِم
َغـَِب ُنـَ

من َفحاٍل بحاٍل ُيودآي
ِه َشبـَيبـَتـَ

َنِف في الأماء تسّرب ُمْستأ
َتـَِب ُك الأ

َنى ِمْن امرئ َحْسب ٍر َخ ْه دآ
ُلأُه ُو تطا

َلْم أجم وإْن َكـَْب ف ولأـَم ُين
َنـَب ُي

ِة في َن ْد ِر ُه ْه َد من كاٍف الأ
ِه ِعـَ ِئ َوقا

َدح والأعْمُر ْق ًة أ من ِمبَرا
َوَصـَِب الأ

: وقال ٍ الأبسيط:  ًا أيض
ِني َيا أرسإـَاه الأِحـَصُْـَِن َبا

ُه َد وَشـَي
ًا ْعداء من ِلأِشلو حرز ال

مشـَجـَوِن
فاتته هل الأدهر إلأى انظر

ُتـَُه بغـَي
في أو الأنسر مطمح في

َبح  الأنوِن َمْس
ًا تحصُن ومن ْنُخوب عـَلـَى َم

َوَجـَل
ُته فإنما سِإْجن ِحصَُ

لأـَمـَسـَجـَوِن
ً الأله إلأى أشكو ْهل أَضـََر قد َج

بـَنـَا
ً لأيس بل ْلُم ولأكْن جهل ِع

مفـَتـَوِن
: وقال ٍ الأطويل:  الأطائي

ْبَن وإن ُتُه أولأئكفإنما عليه حيطان ُت َ ُله ل ُعقال ِق َمعا
ُأخبر ٍأنه ٍمشغول، ودآخل ٍيحيى ٍبن ٍخالأد ٍعلى ٍالأرشيد ٍوقد ٍابتدأت ٍحالأه ٍفي ٍالأتغير، ٍف

ْلأَحتُف ٍفي َقَضت ٍالأمدة ٍكان ٍا ْنتني ٍفاتهمتني، ٍفقال: ٍإذا ٍان فرجع، ٍفبعث ٍإلأيه ٍالأرشيد: ٍُخ
ًا.ً الأحيلة، ٍوالأله ٍما ٍانصُرفُت ٍإل ٍتخفيف

َد ٍزادآ ٍفي ٍ َفصُ ّلته:أخذه ٍابن ٍالأرومي ٍفقال ٍوقد ٍفصُده ٍبعُض ٍالطباء، ٍفزعم ٍأن ٍالأ ع
الأكامل: 

َطَة علَي الأطبيُب غالط َغال
ٍدآ ُمور

ِر عن محالأته عجزت الصدا

ْوَن والأناُس ْلَح الأطبيب، َي
وإنمـَا

َلُط ِر إصابُة الأطبيِب َغا الأمقـَدا

الأثغر في قيل ما
: وقال ٍأبو ٍحية ٍ الأطويل:  الأنميري

ِني ْت َق ْأِس سَإ َك ًا الأحّب ب ِصْرف
ًا َوقـَ َقاقمر َيا ِر َنا َبَة الأث ْذ َنـَِق َع الأـَمـَتـََر

ٍة َن َتُر وُخمصُا ْف عن َت
مـَتـَنـَشـَق

ِر ْو َن طيب القاحي ك
َوق الأـَمـَتـَذ
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من امتتاع بعد امتضغت إذا
الأضحى

ِدآ من أنابيَب الراك ُعو
َلـَِق الأمخـَ

َقْت َعَب سَإ َء الأمسواك ُش ما
ٍة غامـَام

ًا ُطوم فضيض الأَرحيِق بخْر
ّوِق الأمَر

: وأنشد ٍ الأطويل:  الأثوري
ّدر ترىَّ ًا الأ ما إذا منثور

ّلمت ًا وكالأدرتك ِم لأم إذا منظوم ّلـَ تك

ّبد ُلِبـَدلأـَهـَا الأقلوِب أحراَر ُتع ْيَن وتم ِم الأناظر َع الأمتوسّإـَ
: والأبيت ٍالول ٍمن ٍهذين ٍكقول ٍ الأطويل:  الأبحتري

ُه لأؤلأؤ فمن ُلو عند َتْج
ابتساِمهـَا

الأحديث عند لأؤلأؤ ومن
ُطْه ِق  ُتسا

وقد ٍتقدم.ً
قال ٍأبو ٍالأفرج ٍالأرياشي: ٍسإمعت ٍالصمعي ٍيقول: ٍأحسن ٍما ٍقيل ٍفي ٍوصف ٍالأثغر ٍقول

: ذي ٍ الأطويل:  الأرمة

ُلو َتج َفْرٍع َو كـَأنـَه أراٍك مـَن ِب
ِر من َب ْن َع ّي الأ ِد ْن ِه والأِمْسُك الأ

َبُح  ُيصُْ
ْقُحوان ُذَرىَّ الأليل َواَجه أ

َقى َت ِهواْر ِي َدىَّ إلأ َوُح رامَة من الأن الأمتـَر

َنايا ِهجان ِرب الأث ْع لأو ُم
َبّسَمـَْت َت

بالأقوِل كادآ عنه َلْخَرَس
ْفصُِـَُح ُي

ِة ٍالأنعمان ِة ٍامرأ َدآ َتَجّر ّيده ٍقوُل ٍالأنابغة ٍالأذبياني ٍفي ٍصفة ٍالأم ومن ٍقديم ٍهذا ٍالأمعنى ٍوج
: بن ٍ الأكامل:  الأمنذر

َتي َتْجلو ِدآَم ِة بقا َكة َحمـَام ْي ًاأ ُته ُأسِإَف َبَردآ ِد ِلأثا بالثـَمـَ
َوان ْقُح ُل َة كا َدا ِئه غاّب َغا ّفتسإما ُله أعالأيه َج َف َأسْإ َنـَدي و

َعم ُهَماُم َز َها بأّن الأ ٌدآ َفا ِر ّبلُه َعذٌبَبـَا َق ِهُي م ِردآ َش ْو الأَم

ُذقـَه ولأـَم الأهـَمـَاُم َزعم ّيا يشفيأنـَه َأ ِطُش ِريقها بر َع الأ
ِدي  الأصُّ

ُه، َد ْع َب ومن ٍقولأه ٍ- ٍولأم ٍأذقه ٍأخذ ٍكّل ٍمن ٍأتى ٍبهذا ٍالأمعنى، ٍففتقه ٍالأناس ٍ
قال ٍالأمتوكل ٍالأليثي: ٍالأوافر: ٍ

َء مدامًة كأّن ًا صهبا ُقِصْرفـَ ْيَن َتَرقَر ُووٍق َبـَ َدآَن را و
َعّل َيا بها ُت ّثنا  َظني وَصِحيُح ُمقلتي ِفراسإُةسإلـَيمـَى من الأ

: وقال ٍ الأبسيط:  بّشار
َيَب يا ْط ًا الأناس أ غايَر ِريق

ِر َتبـَ مخ
ّ َة إل أطراِف شهادآ

الأمـَسـَاويِك
ِتنا قد ًة ُزْر الأدهر في مر

ًة ّنيواحـَد َيضَة تجعليها ول َث َديِك َبـَ الأـَ

ّله َرحمَة يا ّلي الأ في ُح
منازلأـَنـَا

َدآوس برائحة َحسبي ِمْن الأفْر
 فيِك

: وقيل ٍلأبشار: ٍيا ٍأبا ٍمعاذ، ٍكم ٍبين ٍقولأك، ٍوأنشد ٍهذه ٍالبيات.ً ٍوبين ٍأن ٍ الأرمل:  تقول
ْظم إنما َليمـَى َع ّلـَتـَي سُإ ِر َقصَُُبُخـَ َك ْظُم ل الأُس الأجمل َع

َبـَصَُـٌَل مـَنـَهـَا ُقَرب وإذا
ريح على الأِمسُك غالب

َبصُْل  الأ
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َفه.ً َي ًة ٍيقذف ٍِج َدفُه، ٍومر ِذف ٍَص ًة ٍيق فقال: ٍإنما ٍالأشاعر ٍالأمطبوع ٍكالأبحر؛ ٍمر
ْقَرب ٍمتناول ٍفقال: وقد ٍتناول ٍهذا ٍالأمعنى ٍأبو ٍالأحسن ٍعلّي ٍبن ٍالأعباس ٍالأرومي ٍمن ٍأ

َكَشفه ٍبأْوضح ٍعبارة ٍ- ٍفي ٍصفته ٍلأجارية ٍأبي ٍالأفضل ٍعبد ٍالأملك ٍبن ٍصالأح ٍالأسودآاء ٍبعد و
ِرح ٍعليه ٍ ُت ْق َع ٍصفاتها ٍوكان ٍقد ٍا : أن ٍاسإتوفى ٍجمي الأمنسرح:  ُفها وْص

ْفت ِذي فيها وَص ّلأ على َهويت ا
ِبـَْر ولأم وهمال َتـَ َنـَذِق ولأـَم َنْخ

ّ َعـَْت الأـَتـَي بأخبارك إل ُبـََرِق ظبـَية عن إلأينا منكُرفـَ الأـَ
ْودآاء حاشا ٍر لأَس منظ

َنـَْت َكـَ َ ذراكسإـَ ٍر َعْن إل َبـَ َقـَِق َمـَْخـَ َي

ْغالق وهذه ٍالبيات ٍمن ٍقصُيدة ٍلأه ٍوصف ٍفيها ٍالأسوادآ، ٍواحتّج ٍبتفضيله ٍعلى ٍالأبياضِ، ٍحتى ٍأ
ْقصُد ٍفيه ٍأحد ٍقصُده، ٍإل ٍّكان ٍمقصُّر ٍالأسهم ٍعن ٍغارضِ َي فيه ٍالأباب ٍبعده، ٍومنع ٍأن ٍ

ّله ٍبن ٍالأعباس ٍالأمسيب ٍعلى ٍفضائلها، ٍوأجادآ ٍالأتشبيه، ّبه ٍعلي ٍبن ٍعبد ٍالأ الحسان.ً ٍوقد ٍن
وكشف ٍعن ٍوجوه ٍالبداع، ٍوضروب ٍالختراع.ً

َدآ ٍوالأّسودآ ٍفأكثروا؛ ٍفمن ٍجيد ٍما ٍقالأوا ٍفيه ٍقول ٍأبي ٍحفص وقد ٍمدح ٍالأناُس ٍالأسوا
 : الأسريع:  الأشطرنجي

َبهك ِه الأِمسُك أش ِت ْونه في قائمًةوأشبه ْه لأ َد قاِع
ْونكما إذا شّك ل ٌد َلأ ٍة من أنكماواح ْه طين واحد

ًا، ٍ ًا ٍواقتدار فقال: فأخذ ٍابُن ٍالأرومي ٍهذا ٍالأمعنى، ٍوأضاف ٍإلأيه ٍأشياء ٍأخر ٍتوسإع
َغوالأي الأمسك يذكرك والأ
والأّسّك

َبـَِق الأنـَسـَيم ذوات َعـَ والأـَ

ِقصًُة ٍعن ٍالأمسك، ٍفهي ٍممدوحة ٍبالأطيب، ٍغاير ٍمستغنى ٍعن وهذه ٍالشياء ٍوإن ٍكانت ٍنا
ُته ٍعلى ٍجميع ٍَمْن ٍتعاطى ٍمدح ٍالأسوادآ ٍ َدآ : ذكرها ٍفي ٍالأتشبيه، ٍفأما ٍزيا الأمنسرح:  فقولأه

بَرص إلأى تنتسب لأم سإودآاء
ٍة ول قرالأّش َف ْلـَ َهـَـَق ول ُكـَ َبـَ

ِعيب، ٍوقد ٍدآل ٍعليه ٍ : والبيض ٍالأشديد ٍالأبياضِ ٍَم الأمنسرح:  قولأه
ْعض َب ُدآ ُفّضَل ما و ِه الأسوا ٍم ذو والأحقب ّل َفـَِق وذو سإ َن

َدآ يعيَب أل ُتـَُه الأّسوا َكـَ ْل َهِق الأبياضُِ ُيعاُب وقدَح َب بالأ
َدآ ّق ٍيتصًُرُف ٍفي ٍجهات، ٍوَضرَب ٍالأصُعو َفق ٍأرادآ ٍأّن ٍالأح َن ّلم ٍوذو ٍ قولأه: ٍالأحق ٍذو ٍسُإ

َوْصِف ٍهذه ٍالأسودآاء ٍبالأكمال ٍفي ٍالأصُفة؛ ٍومن ٍعيب والأنزوَل ٍلأذلأك ٍمثلً؛ ٍثم ٍقصُد ٍلأ
ّينة، ٍوكذلأك ٍل ٍيزال ّفهم ٍعابسة ٍمتشققة، ٍوأطرافهم ٍلأيست ٍبناعمة ٍلأ الأُسودآان ٍأن ٍأك

ْلُح ٍفي ٍشفاههم، ٍوهي ٍالأشقوق ٍالأمذمومة ٍالأموجودآة ٍفي ٍأكثر ٍالأسودآان ٍفي ٍأوسإاطْ َف الأ
َعَرق، ٍفنفى ٍهذه ٍالأصُفات ٍالأمذمومة ٍالأموجودآة ًا ٍفإن ٍالسإودآ ٍمهجو ٍبخبث ٍالأ الأشفاه، ٍوأيض

: في ٍأكثر ٍالأسودآان ٍعنها، ٍ الأمنسرح:  فقال
ْبِس من َلأيَست ُع ُكّف الأ ول ال

ْلِحال ِه ُف َعـََرِق الأخبائِث الأَشفا ْلأـَ ا

فقال:ثم ٍعاج ٍبخاطره ٍعلى ٍوصف ٍهذه ٍالأسودآاء ٍبأضدادآ ٍتلك ٍالأصُفات ٍالأمذمومة، ٍ
الأمنسرح: 

ِد ِلأيِن َأو فَراءاْل تخيرها سَإّمورة ِلأيِن في َلأـَق جي الأد
: ومن ٍبديع ٍمدح ٍالأسودآاء ٍ الأمنسرح:  قولأه

ِبـَغـَت أنها الأحّب أكسبها َدِق الأقلوب َحب صبغةُصـَ ْلأَحـَ وا
ِئُر نحوها فانصُرفت الأضما

ْقَن أبصُارواْل ْعَش َعـََشـَِق أيما َي

فأخبر ٍأن ٍالأقلوب ٍإنما ٍأحبتها ٍبالأمجانسة ٍالأتي ٍبينها ٍوبين ٍَحب ٍالأقلوب ٍمن ٍ
َدق.ً ْلأَح الأسوادآ، ٍوكذلأك ٍا
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ًا ٍلألصُبوح ٍفأخبر ٍعن ٍحالأه ٍوقال: ّيد ٍتشبيهات ٍأبي ٍنواس ٍوقد ٍنبه ٍنديم ومن ٍج
الأبسيط: ٍ

ُه والأليل فقام ُلو الأصُباُح َيْج
كما

َ الأثنـَياِت ُغار عن الأتبُسم َجل

: ولأعلي ٍبن ٍالأعباس ٍعليه ٍالأتقدم ٍ الأمنسرح:  بقولأه
َتّر ُدآ ذاك يف َللأئ ثغرها منَيقق عن الأسوا ّنسِق كالأ  الأ
ُكهـَا والأمزاُح كأنها َعَرىَّ لأيلُيْضِح َلِق عن ُدآجاه َت َف

َأْت ٍلأه َط ْته، ٍوو َد ّي َدَم ٍلأمعناه ٍفي ٍالأتشبيه ٍمقدمة ٍأ وفضُل ٍهذا ٍالأكلم ٍعلى ٍذاك ٍأن ٍهذا ٍق
َلذان، ٍوأصغت ٍالفهام ٍإلأى ٍالسإتحسان، ٍوهي ٍ قولأه: ا

َفتّر ُدآ ذاك َي  يقق عن الأسوا
َق ٍصفات ٍمحاسإنها وفي ٍهذه ٍالأسودآاء ٍيقول، ٍوقد ٍسإألأه ٍأبو ٍالأفضل ٍالأهاشمي ٍأن ٍيستغر

: الأظاهرة ٍوالأباطنة، ٍ الأمنسرح:  فقال

َدتـَه يسـَتـَعـَير ِحٌر لأها ْقـَ َو
ِر صّب قلب من ذي وصد

 َحنق

ِه حـَُره كأنـَمـَا ِر ِلأـََخـَابـَـَ
من حشاه في ألأهبْت ما

ُحـََرق
ًا َيْزدآادآ الأِمراس على ضيق
َدآادآكَمـَا ًا َتْز ْنُشوطُة ضيق َهـَق ُأ َو الأـَ

َكَر ٍفيه ٍالأنابغة، ٍوقد ٍأمره ٍالأنعماُن ٍبوصف ٍالأمتجّردآة، ٍفوصف ٍما ٍيجوز َكَر ٍفيما ٍف ثم ٍف
ذكره ٍمن ٍظاهر ٍمحاسإنها، ٍثم ٍكره ٍأن ٍيذكر ٍمن ٍفضائلها ٍما ٍل ٍيسوغ ٍبمثله ٍأن ٍيذكر ٍمنها،

: فردآ ٍالخبار ٍعن ٍتلك ٍالأفضائل ٍإلأى ٍصاحبها، ٍوهو ٍالأملك، ٍ الأكامل:  فقال
ُهمام زعَم ٌدآ فاها بأن الأ ْذببار ّبلته إذا ع ِدآ قلَت ق َدآ  أْز

فاحتذىَّ ٍعلّي ٍبن ٍالأعباس ٍهذا، ٍفقال ٍبعد ٍما ٍسإألأه ٍأن ٍيستغرَق ٍفي ٍوصف ٍفضائلها
: الأظاهرة ٍ الأمنسرح:  والأباطنة

ْذها ًة الأفضل أبا ُخ لأك كسو
ْلأـَِخـََرِق ِمْن ل المادآيح َخّزِمـَْن ا

ِويَت الأتي فيها وصفت على َه
ْلأو ِما ِبـَْر ولأم ْه َتـَ ُذِق ولأـَم َنْخـَ َنـَ

ّ َعـَْت الأـَتـَي بأخبارك إل َقـَ ِة عن إلأينا منَكَو َي ْبـَ ُبـََرِق َظ الأـَ
ٍر لأسودآاء حاشا َظ ْن َم

َنـَْت َكـَ َ ُذَراَكسَإـَ َقـَِق مـَخـَبـَر عْن إل ي

ِر ٍالأناس، ٍولأو ٍآثَر ٍالأنابغُة ُته ٍعن ٍأكث ِرف ًا ٍتذهُب ٍمع ّي ًء ٍخف وهذا ٍالأمعنى ٍأومأ ٍإلأيه ٍالأنابغة ٍإيما
َدآ ٍعلى ٍهذا ٍالأكشف ٍالأذي ٍكشفه ٍابن َكْشِف ٍالأمعنى ٍوإيضاحه، ٍما ٍزا ترَك ٍالختصُار، ٍوهَم ٍب

الأرومي.ً
: وأصحابه ٍالأمعاني ٍينشدون ٍ الأطويل:  لألفرزدآق

ْفِن فلم ُرزئُت قد سِإلٍَح وِج
أنح

َعث ولأم عليه ْب َيا عليه أ ِكـَ َوا َب الأ

ِنه وفي ْط ِرم ِمْن َب ذو َدآا
ٍة َحِفيظ

ْتـَه الأمنايا أن َلأو َأ ْنَس َيالأـَيا أ لأـَ

َفيت ٍحاملً، ٍفقال ٍعلي ٍبن ٍالأعباس ٍوقد ٍوصف ٍهذه ومعناه ٍعندهم ٍأنه ٍرثى ٍامرأة ٍتو
: الأمرأة ٍ الأمنسرح:  الأسودآاء

ْق ِل ٍر عـَن تقوَم أن بها أخ َكـَ َذ
َعَف يفري كالأسيف ُمَضا

َلِق  الأح
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ْكـَثـَرهـَا الأسيوِف جفوَن إّن ُدآأ َو َتـَلـَِق غاير والأحق أسْإ ُمْخـَ
ّينة، ٍوعبارة ٍواضحة، ٍلأم ٍتحتج ٍإلأى ٍتفاسإير ٍأصحاب ٍالأمعاني، ٍوقال ٍمّما ٍلأم ٌة ٍب ْفهذه ٍزيادآ

: ينشده ٍ الأمنسرح:  الأمتنبي
ُنوس من ُغاصُْن َب َكَب ال ٍرفي ُر َتَز ومنتـَطـَِق ُمعجب مؤ
ٍر في ناهديه من يهتز وَرِق في ُذَراه دآواجي ومنثـَمـَ

ُله ٍمن ٍالجادآة، ٍفوق ٍالرادآة، ٍوامتثل ٍأبو ٍالأفضل ٍالأهاشمي ٍما ٍأشار وهذا ٍمعنى ٍقد ٍبلغ ٍقائ
به ٍابن ٍالأرومي، ٍفأولأدها، ٍفأنجبت.ً

ْيِن ٍماتا ٍلأعبد ٍالأله ٍابن َأَم ْو َت ْيِن ٍ َد َلأ َو وفي ٍمعنى ٍقول ٍالأفرزدآق ٍقال ٍالأطائي ٍوأحسن ٍوذكر ٍ
 : الأكامل:  طاهر

َفْي في ُتْرَز إن ٍر َطَر ٍد نها ْينواح ْوعًة هاَجا ُرزأ ِبـَل َلأ َ َبل و
ّثقُل ًا لأيس فالأ مضاعف
ٍة ِطـَي ًا كان ما إذا إللأم ْهمـَ ِزل َو بـَا

الأمشاهد تلك على لأهفي
شمائل تكون حتى ُأمهلْت لأومنهما

َغدا ُنهما َلأ ِحًجى، سإكو
ُهما ًا،وصبا ّية وتلك ُحكم نـَائل الريح

ُه رأيت إذا الأهلَل إن َء ْنَتنـَمـَا ًا سإيكون أْن أيق َ بدر كامل
ألأفاظ الأتوأمين ذكر وعلى
 بتوأمين الأتهنئة في الأعصُر لهل

َتاِن تيسرت ٍ ِهبتان وانتظمت وطن، في ِمنَح أفق في طلع َقَرن، في َمو
ْعد، نجَما الأكمال َا سَإ َكبا ِعّز، وِشهاب ْو َك الأمحاسإن، ُربوع بهما فتأهلت َمْجد، و

ّطئت ُو َقْت الأمكارم، أكناُف لأهما و ِة صدور إلأيهما واسإتشر َنابر.ً السإّر والأم
َبُر بلغني ْثلها، الأمشفوعة الأموهبة َخ ْعَمة بِم َن ْدلأها الأمقرونة والأ ِع في ِب

َقريني والأرفعة، الأعز رضيعي الأمقبلين، الأفارسإين فشملني والأمنعة، الأمجد و
ُبه ما الغاتباطْ من َواج ُيوِج ِدآ ُبْشرىَّ، اْز ٍة واقتراُن الأ ِدآي ُأْخَرىَّ.ً غاا ب

ُء َكر والأشي ْذ ْنحائه، من ناحيًة قارب بما ُي ِردآائه.ً من حاشيَة وجاذَب أ
الأهجاء في

: وقال ٍبعض ٍأهل ٍالأعصُر ٍيهجو ٍرجل ًٍوضّمن ٍقول ٍ الأكامل:  الأنابغة
َة كالقحوان َدا  سَإَمائه غِاب َغا

ًا ٍفي ٍالأطبع، ٍمقبول ًٍفي ٍ َء ٍمليح : وأزاحه ٍعن ٍبابه؛ ٍفجا الأكامل:  الأسمع
ِدي جعفر، عن سإائلي يا ْه َع
ِه ِب

ْطَب ِعَجاِن َر ِد وكفه الأ ْلَم ْلأَج كا

ْقُحوان ُل َداة كا ِه غِاب َغا ِئ ّفْتسإمـَا ُلـَه أعالأيه َج َف َي وأسْإ ِد َنـَ
ًا ٍلأمهلهل ٍابن ٍ ربيعة:ومن ٍمستحسن ٍما ٍروي ٍفي ٍهذا ٍالأتضمين ٍقول ٍالخر ٍوضّمن ٍبيت

الأوافر: 
ٍة َعّماوهٍب بن الأَحَسن عن وسإائل ِر َكَرم من فيه َو وِخـَي
ّذب، هو فقلت ِر إرخاء كثيَر أراهأني غايَر الأمه الأستـَو
َنـَيه ما وأكثر ُه يغـَ ْيٌنَفـَتـَا بالأُسـَرور يخلو حين ُحَس
َع الأريح فلول ٍر َمْن ُأسْإِم ْقَرع الأبيض َصليَلِبُحْج ِر ُت ُذكو  بالأ

ُدونه مّما لأمهلهل الأبيت وهذا ل ذلأك قبل وكانت الأعرب، كذب أول من يع
وهي الأواقعة هذه فيه كانت الأذي الأموضع بين وكان أشعارها، في تكذب

َبة وهي ُحْجر وبين بالأجزيرة الأشاعر هذا فأخرَجه بعيدة، مسافٌة بالأيمامة َقصَُ
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ّنته، بقوة ِذ ُم الأمذهُب بابه.ً ٍوهذا في مستظرف آخر معنًى إلأى ِفطنته، ونفا
الأحمدوني تضمينات الأباب هذا في ما مليح الأتضمين.ً ٍومن َمذاهب أحَسن

غاير في ذلأك من أختاَره ما وسإيأتي الأمهلبي، حرب بن أحمد طيلسان في
الأموضع.ً هذا

الأثغر في قيل ما إلأى ??رجع
ِة ٍالأثغور ٍوالفواه ٍوالأّريق ٍشعٌر ٍكثير.ً ٍقال ٍ : وقد ٍجاء ٍفي ٍصف الأطويل:  جميل

ْيُت ًة منها تمن وهـَي نظر
ِقـٌَف وا

ِريك ّيا ُت ِق الأثغر واِضَح َن
َنـَبـَا أْشـَ

ًا كأن ِريض َفضيض من َع
ٍة غامـَام

ّذرىَّ هزيُم ِري الأ الأريُح لأه َتْم
َدبا ْي  َه

ُق ّف الأذكَي بالأمسك ُيصَُ
ُرضـَابـَُه

الأهدو بعد من الأنْجُم إذا
َوبـَا َتصَُـَ

 : الأكامل:  وقال
َقها وكأن َلِل على طار َع

ًا والأنْجُمالأكرىَّ ْهن َدا قد َو ِر َب ُو َغـَ َتـَ ِلأ

َتاُف ٍة ريَح َيْس ٍة ُمدام معـَلـَولأ
ذكَي في مسٍك بُرضاِب

ِر  الأعنب
: وقال ٍعمر ٍبن ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍأبي ٍربيعة ٍ الأطويل:  الأمخزومي

ِكَي َيُمج َفلج منها الأِمْسِك َذ  ُمؤَشُر ُغاُروب ذو الأثنايا َنقيُم
ِرّف َتُر إذا َي ْف ٍدآ َحصَُىكـَأنـَه عنه َت ّوُر ُأقحواٌن أو َبَر َن  ُم

: وقال ٍ الأوافر:  الأهذلأي
ُء وما َبا ْه ْنجاٌب الأصُّْرف كلونلأـَضـَّب صافيٌة َص  َقذاها ُم

ٍة ُتَشخ َف ْط ُن ُعراهـَا بَرضراضٍِ أحلتهُمـَْزن مـَاء ِمن ب
َيَب ْط ًا بأ ِم من َمْشَرع ْع َط

ٍة عن طار ما إذافيها َن َكراها سِإ

: وقال ٍ الأبسيط:  آخر
عـَن الأخز ِقناع عنها وشق

ٍدآ َبـََر
ُدّر َعـَُل ول فيه َكَسس ل كالأ َثـَ

ْقحـَواٌن كأنه ُبـَه بـَاَت أ ِر َيْضـَ
َدْجِن من َطل َدىَّ سإقاطُْ الأ ّن الأ

ِطل  َه
ًا كأن ْوِن كميَت ِصْرف َل الأ

صافـَية
ّنـَه سإماء بماء ُشجت َش
َبـَُل َجـَ

ُوها نومها من َقَضْت ما إذا ف
َنًة سِإ

َنوم سُإباُت اعتراها أو الأ
والأكسـَُل

: وقال ٍ الأوافر:  الخر
ْوِن ِهجاُن َل ِنَسٌة الأصَُوِت قطيعالأمحيا واِضَحُة الأ كسوُل آ
َغاّر عن َتبسُم فلوُل به لأيس الأريِق ُفراتُغاـَُروٌب لأه أ

ِبيَب كأَن شـَمـَوُل شآمـَيٌة به ُتَشُجلأصُـَّب غاادآية َص
ْوزاء إذا فيها على َلأْت الأَج َقًةعا َدآفهـَا ُمَحل َرِعـَيُل وأْر

وقال ٍابن ٍالأمعتز: ٍالأمديد: ٍ ٍ
واسإتبانـَا لأنا الأصُبُح َبدا قدواسإِقـَيانـَا أشربا نديمَي يا
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ٍر بصُرٍف هّمي واقتل ْهر واتركاعقا َد َء فما الأ كانا شا
ْذعَة لألمكـَروه إن هانـَا الأَمْرء على دآاَم فإذاَشـَّر َلأـَ

ِة كأسإي وامزجا ْلأَمـَى بريق ًا لألعطشان طابأ وَحانا ِوردآ
ٍم من ِرس قد ف ّدُر ُغا ِه الأ َنا الأّريق إذا الأريق ناصحفـَي  َخا

: وقال ٍابن ٍ الأسريع:  الأرومي
ْدُر بات ريٍق ُرّب يا ّدجى َب َثـَنـَاياكـَا بـَين يمجـَهالأ

ِه عن ينهاك ول يروي ِب ُءشر ِويك والأما ْنهـَاكـَا ُيْر َي و
ّله ٍبن ٍ ّله ٍبن ٍعبد ٍالأ : وقال ٍعبيد ٍالأ الأكامل:  طاهر

ُتِك وإذا َألأ ِقِك َرْشَف سإ ري
:لأي ُقلت

ُقوبَة أْخَشى ِلأـَِك ُع َمـَا
المـَلِك

في قبلك ُجعلت عليك؟ ماذا
!الأثرىَّ

ُكوَن أْن من خليفة أ
َواِك الأـَمـَسـَ

يكـَون أن عنـَدك أيجوُز
ّيٌم َتـَ ُمـَ

ِدآ دآون بحبـَك َصب أراِك؟ ُعـَو

ّله ٍمأخوذ ٍمن ٍقول ٍامرئ ٍ ُوز ٍالحصُاء، ٍويفوُت ٍالسإتقصُاء؛ ٍوك الأقيس:وهذا ٍالأمعنى ٍيجا
الأمتقارب: 

َداَم كأّن ْوَب الأُم َنْشَر الأُخَزاَمى وريَحالأغـَمـَام وَص ُطْر و ُق  الأ
َعـَل ُدآ بـَه ُي ْنـَيابـَهـَا َبـَْر الأُمْستِحـَْر الأطائُر طَرَب إذاأ

: فجمع ٍما ٍفَرقوه، ٍوأخذه ٍالأجعفري ٍفقصُّر ٍ الأمتقارب:  عنه
ْوَب الأُمداَم كأن ِم وَص ْوَب الأُخَزامى وريَحالأغـَمـَا َعَسْل وذ الأ

َعـَل ُدآ بـَه ُي ّنْجُم إذاأنـَيابـَهـَا َبـَْر الأسماء َوسْإَط الأ
َدْل َت ْع ا

ِر ٍأهل ٍالأعصُر ٍقوُل ٍأبي ٍعلي ٍمحمد ٍبن ٍالأحسين ٍبن ٍالأمظفر ويلحق ٍبهذه ٍالأمعاني ٍمن ٍشع
: الأحاتمي ٍ- ٍوذكر ٍ الأكامل:  ًا خمر

َيٍف سإاٍق كّف ِمْن ْه أ
ُتـَه َتٌنَحـََركـَا َع ِف ّن َق ِة َت َتـََجـَر بالأمـَلح واعـَ

وكسـَُر كأسِإي ناولأته
ِه ِنـَ ُجـَفـَو

ارتقبهم أن إلأّي ُيوحي
َطبـَْر واْص

ْقـَلَم لأـَهـَا فثنـَى ٍة ُدآّر َأ َرْخـَصَُ
ْهوىَّ ِذي ُدآّر أفـَرادآ إلأـَى ت
أَشـَْر

ّدَرْت ِه من فتح ْأسِإ فـَي ك
ِه ِر َثـَغـَ

ْغُرب كالأشمس ِهلٍل في َت
 قمْر من

ًا ٍوكتب ٍ : وأهدىَّ ٍأبو ٍالأفتح ٍكشاجم ٍلأبعض ٍالأقيان ٍِمْسواك الأرمل:  إلأيها
ُه قد َنا ْث ُلـَو لأكـَي بع ِه َتـَْجـَ ًاِبـَ ْطِب كالألؤلأؤ واضح َغاـَّر الأّر أ

َعْرُف منه طاَب ُتـَُه َحتى الأ ْلـَ ِخ
َقى ريِقك من كان في ُيْس

 الأسَحْر
ّلـَه َوأما َلـَُم لأـَو والأـَ ّظُهَمـَا َيعـَ َنـَى منِك َح ْثـَ َكـَْر ل وَشـَ

َدىَّ لأيتني ِوي الأمه َير ف
َطـَِشـَي َع

ُدآ ِبِك َبر سَإـََحـَْر كـَّل فـَي أنيا

ّقه الأشعر أملح وأر
ُذكَر ٍبحضرة ٍابن ٍأبي ٍعتيق ٍشعر ٍعمر ٍبن ٍأبي ٍربيعة ٍوالأحارث ٍبن ٍخالأد وكان ٍ

ُبنا ٍالأحارث ّة: ٍصاِح الأمخزوميين، ٍفقال ٍرجل ٍمن ٍَولأد ٍخالأد ٍبن ٍالأعاص ٍبن ٍهشام ٍبن ٍالأمغير
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ْوطٌة ٍبالأقلب، َلأ ِر ٍابِن ٍأبي ٍربيعة ٍ ْع ِلِش ْبَن ٍأخي، ٍف َيا ٍ َلأك ٍ ْع ٍقو َدآ أشعر، ٍفقال ٍابُن ٍأبي ٍعتيق: ٍ
ٍر ٍقّط ٍأكثر ٍمما ّلُه ٍبشع ُعصُِي ٍالأ ِر ٍالأحارث، ٍوما ٍ ْع َدآْرك ٍلألحاَجة ٍلأيس ٍلأِش َلق ٍبالأنفِس، ٍو َع و

َعُر ٍقريش ٍَمْن ٍَرّف ٍمعناه، ّني ٍما ٍأِصُف ٍلأك: ٍأش ْذ ٍع ُعصُِي ٍبشعر ٍابن ٍأبي ٍربيعة، ٍفُخ
ْعَرب ٍعن ٍصاحبه، َفْت ٍحواشيه، ٍوأنارت ٍمعانيه، ٍوأ ّط ُهل ٍَمْخَرجه، ٍوتع ْدَخله، ٍوسَإ ُطف ٍَم َلأ و

ُبنا ٍالأذي ٍ : فقال ٍالأذي ٍمن ٍولأد ٍخالأد ٍبن ٍالأعاص: ٍصاح الأكامل:  يقول
َة َنحُروا وما إني َنى َغادا ْقُل َتؤودآها الأِجمار عندِم ُع الأ
َلأْت لأو ّد ْعلى ُب ًمنازلأـَهـَا أ ْفل ُلو سُإفلها وأصبح سُإ ْع َي

ُدآ ِرفها فيكا ْع ُء فيردآهبهـَا الأخبيُر َي والأَمـَحـَل القوا
َتَملْت بما مغناها لأعرفت ُع منياح ْبُل لهلها الأضلو َق

ُتْر أخي، ابن عتيق: ٍيا أبي ابُن فقال الأمحاضر تشاهد ول صاحبك، على اسْإ
َطير أما هذا، بمثل َلَب حين عليها الأحارُث ت َعها َق ْب ِلأيه فجعل َر َله؟ عا ما سإاف
َ بقي ّله يسأَل أن إل ًة الأ ًا سإجيل من حجار ًا.ً ٍابُن وعذاب كان ربيعة أبي ألأيم

 ٍيقول: ٍالأخفيف: ٍ إذ مصُاحبًة وأجمَل مخاطبًة لألّربع الأناِس أْحَسَن

ِئل َع سإا ْب َلـَّي الأَر ُب ًا هجَتوقـَول بالأ َة لأي شوق َدا َغ طويل الأ
ُلوك أهٌل أين ِهٌل ِبهْم رَمسرو َأنَت إذ َح َجـَمـَيل؟ َأراك آ

ُنوا، قال: ٍسإاُروا َع َوأْم
ُلوا ِهيواسإتق ُكْر سَإبيل اسإتطعُت لأو وب

َنا َنـَا ما سَإئُمو ًا سَإئْم َقـَامـَ َثًة واسإتحبواُمـَ وسإـَهـَول َدآَما
ْولأى ٍلأبعض َطَرِف ٍالأحديث، ٍدآخل ٍمزيد ٍالأمدني ٍعلى ٍَم ُذ ٍب ْأُخ َت وهاهنا ٍحكاية ٍ

أهل ٍالأمدينة، ٍوهو ٍجالأس ٍعلى ٍسإرير ٍممهد، ٍورجٌل ٍمن ٍولأد ٍأبي ٍبكر
َديه ٍعلى َي الأصُديق ٍوآخُر ٍمن ٍولأد ٍعمر ٍ- ٍرضي ٍالأله ٍعنهما! ٍ- ٍجالأسان ٍبين ٍ
َثر ٍسإؤالأك! َهمه، ٍوقال: ٍيا ٍَمْزيد، ٍما ٍأك ًا ٍتج الرضِ، ٍفلّما ٍرأىَّ ٍالأمولأى ٍَمريد

َألأك ًا؟ ٍقال: ٍل ٍوالأله، ٍولأكني ٍأردآُت ٍأن ٍأسإ ْلأَحافك! ٍجئَت ٍتسألأني ٍشيئ وأشد ٍإ
عن ٍمعنى ٍقول ٍالأحارث ٍبن ٍخالأد: ٍالأكامل: ٍ

ّني َنى َغاداة َنحُروا وما إ ْلأِجمار عندِم ْقل َتؤودآها ا ُع  الأ
َلأْت لأو ّد َلى ُب ْع ًمنازلأـَهـَا أ ْفل َبَح سُإ َأْص َها َو َل ْف ُلو سُإ ْع َي

ْفِظ ّلما ٍرأيتك ٍورأيُت ٍهذين ٍبين ٍيديك ٍعرفُت ٍمعنى ٍالأذي ٍقال.ً ٍفقال: ٍأعُزب ٍفي ٍغاير ٍِح ف
ّله! ٍوَضِحَك ٍأهُل ٍالأمجلس.ً الأ

: وأخذ ٍالأحارث ٍ الأكامل:  قولأه
ْغناها لأعرفت َلت بما َم َتَم ُع منياح ِلها الأضلو ْه ْبُل ل َق

ُق ٍبن ٍُمحلم: ٍقال ٍلأي ٍأبو ٍمحلم: ٍأتعرُف َوَرا من ٍقول ٍامرئ ٍالأقيس؛ ٍقال ٍعلي ٍبن ٍالأصُباح ٍ
ُقُروحه ٍوالأحلة ٍالأمسمومة، ٍغاير ٍقصُيدته ًا ٍسإينية ٍقالأها ٍعند ٍموته ٍفي ٍ لمرئ ٍالأقيس ٍأبيات

: الأتي ٍ ْطويل:  الأ أولأها
َلى ألأَما َعَسا الأقديم الأَربع َع َعْس  ب

َدني ٍجماعٌة ٍمن ٍ ْنَش : فقلت: ٍل ٍأعرف ٍغايرها، ٍفقال: ٍأ الأمتقارب:  الأُرواة
َلل ِلأَمْن َيُه َدآَرسَإـَت َط  الْحُرِس سإالأُف وغايَرهآ

ُه ّكُر ْيُن َتن َع ْلأ ِدآٍث من ا َغُف ويعرفهحا النفِس َش
: وفد ٍأخذه ٍطريح ٍبن ٍإسإماعيل ٍالأثقفي، ٍ الأكامل:  فقال

ِبُر َتْخ ّدَمَن َتْس ولأم الأِقفار الأ
ًا لأتردآتكْن َبار ِبـَر على أْخ َتْخ ُمْس

ْللَت َظ ْلٍب بين تحكم َف ق
ْغنىعارٍف ِر وطْرٍف أحبته َم ِكـَ ُمن
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: وقال ٍالأحسن ٍبن ٍوهٍب، ٍإشارة ٍإلأى ٍهذا ٍ الأمنسرح:  الأمعنى
ْيَت َل ْب ِد من ِجسمي أ ِه بع ّدت ُدآ فماِج ُه الأعيوُن تكا ْبصُـَُر ُت
ُفُهَخـَلـَق منزٍل َرسإُم كأنه ْعر ُه ثم الأعيُن َت تنـَكـَُر

: وقال ٍيحيى ٍبن ٍمنصُور ٍ الأطويل:  الأذهلي
ُق أما ّ الأقلب يستفي َبرىَّ إل ان
لأـَُه

ُكر وَمْربـَِع سُإعادآ من طيِف تذ

ِه ِمْن ُأخادآع ِن َفا الأعـَيَن؛ ِعْر
إنـَُه

عينَي الطلَل تعرف متى
ْدَمِع  َت

الأوافر: وقال ٍآخر: ٍمجزوء ٍ
ِر الأتي الأداُر هي َداَرا تعرف ل ِلأْم فَتعـَ  الأ
ًا َكلحـَبـَاب منها ترىَّ وآثـَاَرا أعلمـَ

ًا الأقلُب فيبدي إنكـَاَرا الأعيُن وتبديِعْرفانـَ
ِلأَملَحتها؛ ٍإذ ٍكان ّلها ٍ ّلق ٍأوُل ٍقولأه ٍبهذا ٍالأمعنى، ٍوأنا ٍأنشد ٍالبيات ٍك َواس، ٍوتع ُن وقال ٍأبو ٍ

: الأغرضِ ٍفي ٍهذا ٍالأتصُرف ٍهو ٍإرادآة ٍ الأطويل:  الفادآة
َ َتَرىَّ مثلي َأَرىَّ ل َأل الأيوَم ام
ِم في َرسإ

ُظـَُه عيني به َتغّض ْلف َي و
ْهـَِمـَي َو

َوُر أتت ًء ُص َ فظنيوبـَينـَه بـَينـَي الشيا َ وِعلمي ظن َكل َكل
ِم ْلـَ ِعـَ

ِطْب حبيٍب من بحديٍث ف
ٍد مـَسـَاعـَ

الأمَراهـَق بين وسإاقية
ِم ْلـَ ْلأـَُحـَ وا

َطْرِف كَر ضعيفة تحسـَب الأ
أنـَهـَا

َبة ِري ٍد َق ْه ِة َع َق َفـَا ِمـَْن بـَال
ْقـَم سُإـَ

ّوق ِريِف مـَن َمالأـَي يف َطـَ
ٍد ِلأـَ َتـَا و

ّوقَي َء تف َلـَِب من الأصُهبا َح
ِم َكـَْر الأـَ

َوْصَل لتي وإني حيُث من الأ
َغـَى َتـَ ْب ُي

َلم ْع َت َمن أنزع ِحين قوسإي و
أْرمـَي

ٍ 
ّله ٍمحمد ٍبن ٍزيادآ ٍالعرابي ٍيطعن ٍعلى وَرَوىَّ ٍأبو ٍهفان ٍقال: ٍكان ٍأبو ٍعبد ٍالأ
ِة ٍشعر َوا ْعِض ٍُر َب ْعَره، ٍويضعفه، ٍويستلينه، ٍفجمعه ٍمع ٍ ِعيُب ٍش َي أبي ٍنواس، ٍو
ِرُفه، ٍفقال ٍلأه ٍصاحُب ٍأبي ٍنواس: ٍأتعرُف ٍ- ْع َي أبي ٍنواس ٍمجلٌس ٍوالأشيُخ ٍل ٍ

ّطْرِف.ً.ً.ً ٍالبيات، ّله! ٍ- ٍأْحَسَن ٍمن ٍهذا؟ ٍوأنشده: ٍضعيفة ٍكّر ٍالأ أعّزَك ٍالأ
ِلَمْن ٍهو؟ ٍقال: ٍلألذي ٍيقول: ٍالأكامل: ٍ َف ّله، ٍ فقال: ٍل ٍوالأ

َكَرىَّ َرسْإُم الأجفون بين الأ
ُمِحيُل

ّفى ٌا عليه َع ِويُل عليك بك ًطـَ

ًا يا َعْت ما ناظر َل ْق ُتـَه أ ِتـَيُل بينهـَّن تشَحَط حتىلأحظـَا َقـَ
َدث! َودآ ٍمنه ٍلأقديم ٍول ٍلأمح ْعُت ٍأْج ْيحك! ٍلأمْن ٍهذا؟ ٍفوالأله ٍما ٍسَإِم َو فطرَب ٍالأشيُخ، ٍوقال: ٍ

ُأْخبرك ٍأو ٍتكتبه؛ ٍفكتبه، ٍوكتب ٍالول، ٍفقال: ٍلألذي ٍ : فقال: ٍل ٍ الأبسيط:  يقول
ْكب ْوا َر َق الكوار على َتَسا

بـَينـَهـَُم
ْأس َكَرىَّ َك َتَشى الأ الأَمْسقّي فان

 والأساقي
ُؤسإهْم كأن، ْوُم أْر والأنـَ

ُعـَهـَا َواِضـَ
ْق لأم الأمناكب على َلـَ ُتْخ

بـَأعـَنـَاِق
ًا يقطعوا فلم سإاروا ْقـَد ْبـََل إلأيكم أناُخوا حتىَع َق
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َلة إشـَراقـَيلأـََراِحـَ
ِة كل ِمْن َطـَْرفـَين جائل الأ

نـَاجـَيًة
ٍة َلْت مشتاق أوصـَاَل َحَم

َتـَاِق ُمـَْشـَ
ُتم ْك ِعيب ٍشعره، ٍأبي ٍعلي ٍالأحكمي! ٍقال: ٍا َت ُذّمه، ٍو َت فقال: ٍلأمن ٍهذا؟ ٍوكتبه.ً ٍفقال: ٍلألذي ٍ

ًا.ً علّي، ٍفوالأله ٍل ٍأعودآ ٍلأذلأك ٍأبد
ُؤسإهم ٍوالأنوم ٍواضعها ٍأبو ٍالأعباس ٍبن ٍالأمعتز، ٍفقال ٍيصُف ٍ َأَن ٍأْر َك َلأه: ٍ ًا:أخذ ٍقو َشْرب

الأطويل: 
َق كأن ِري ْين أبا ُلَجـَ ٌءلأـَديهـَُم الأ ْعلى ِظبا َأ ْيِن ب َت ْقَم قـَياُم الأَر
كأن حتى شربوا وقد

ُرؤوسإهم
ّلين من ْق لأم الأ َل ُهن ُيْخ َلأ

َظاُم ِع
: الأبيت ٍالول ٍمن ٍهذين ٍمن ٍقول ٍعلقمة ٍبن ٍ والأبسيط:  عبدة

َقهم كأّن ْبٌي إبري على َظ
َشرٍف

َدٌم َف َبا ُم ّتاِن بَس َك ُثـَوُم الأ ْلـَ َمـَ

: أرادآ ٍبسبائب، ٍفحذف.ً ٍوقد ٍأحسن ٍمسلم ٍبن ٍالأولأيد ٍفي ٍ الأكامل:  قولأه
َنا ُق ِري ْب َلَب إ َدهـَا الأغزالأَة سَإ ِه الأمديُر وحكىِجي ْي َت َل َق  َغاَزال بُم

ٍة كأَس باللأحاظ َيْسقيك َباب ُيديرهاَص ّفه من و َيال َك ِجـَْر
: وأنشد ٍالأحارث ٍبن ٍخالأد ٍ الأكامل:  َتُه أبيا

َة َنَحُروا وما إني َدا ًنى َغا .ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً ٍِم
: لأعبد ٍالأله ٍبن ٍعمر، ٍفلما ٍبلغ ٍإلأى ٍ الأكامل:  قولأه

ْفُت ُع ِمنياحتملْت بَما َمغناها لأعَر ِلها الأضلو ْه ْبُل ل َق
ًا ٍتفسد ٍالأشعر ٍيا ٍأبا ٍعبد ٍالأرحمن، ٍفقال: ٍل قال ٍلأه ٍابن ٍعمر: ٍقْل ٍإن ٍشاء ٍالأله، ٍقال: ٍإذ

ْفسده ٍإن ٍشاء ٍالأله.ً ُي ًء ٍ ْيَر ٍفي ٍشي َخ
ًا ٍمن ٍذلأك، ٍوإنما َد ٍالأمجيدين ٍفي ٍالأتشبيب، ٍولأم ٍيكن ٍيعتقد ٍشيئ وكان ٍالأحارث ٍبن ٍخالأد ٍأح

َعُب ِتَل ٍعنها ٍُمصُْ ُق ْلَحة، ٍفلما ٍ َط ًا، ٍوكان ٍأكثر ٍشعره ٍفي ٍعائشة ٍبنت ٍ ّلع ًا ٍوتخ ُلأه ٍتظرف يقو
ًا َهم ٍالأناُس ٍعلَي ٍأني ٍكنت ٍمعتقد ْكَره ٍأن ٍيتو َتها! ٍقال: ٍإني ٍل بن ٍالأزبير ٍقيل ٍلأه: ٍلأو ٍخطب

: ِلأَما ٍأقول ٍفيها، ٍوهو ٍ الأبسيط:  الأقائل
َلأْت ما ِعْمراَن أّم يا وما َزا

ِرَحْت َب
َبُة بنا مّسنا حتى الأصُبا

ُق َفـَ الأًشـَ
َق الأقلُب كـَْي إلأيكم تا

َيكـَم يلقـَ
ُق كما ِه إلأى يتو ِت ْنَجا ُق َم ِر َغـَ الأـَ

ًا ُتوفيك ً شيئ وهـَي قليل
خـَائفة

ْهر يمُس كما َظ الأحية ب
ُق ِر َفـَ الأ

: أخذ ٍهذا ٍالأطائُي ٍفحّسنه ٍ الأكامل:  فقال
ِد على َتأبى ِري َ الأتصُْـَ ً إل ِئل َّنـَا ًء يكْن إل ًا ما َذِق َقـََراحـَ ُيمـَ
ًا ْهَت كما نزر عابَر اسإتكَر

ٍة نفح
ْأرة من لأم الأتي الأِمْسِك َف

َتق ْف ُت
ْنُت ٍطلحة، ٍفوجه ٍإلأيها ٍيستأذنها ٍفي ٍالأزيارة، ٍفقالأت: ٍنحن ٍَحرام، ٍفأّخر وَحّجت ٍعائشُة ٍب

َلأَجْت ٍولأم ٍيعلم، ٍفكتب ٍ ْدآ َلْت ٍأ : ذلأك ٍحتى ٍنحّل، ٍفلّما ٍأح الأكامل:  إلأيها
ُكْم ما ُتُم لأو ضر ْل ًا ُق َددآ ُدها عاجٌل الأمنيَة إّنسَإ َغا

ْعمٌة علينا ولأها َلفـَْت ِن ُدها اليام على لأسناسإ  َنْجَح
ْعَمتها أسإباَب َتّمَمْت لأو ُدهـَا عندنا بذلأك َتَمْتِن َي

ِتـٍَن وإياها إني َتـَ ِرقُه بالأناركمفـَ ُدهـَا َتْح ُب ْع وي
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ّله ٍبن ٍمحمد ٍبن ٍعبد ٍالأرحمن ٍبن ٍأبي ٍبكر ٍ وابُن ٍأبي ٍعتيق ٍهذا ٍهو ٍعبد ٍالأ
َلى ًا، ٍوكان ٍأْح َعفاف ًا ٍو ْلم ِه ٍِع ِن الأصُديق، ٍرضي ٍالأله ٍعنه! ٍوكان ٍمن ٍأفاضل ٍَزما

ًا، ٍولأه ٍأخبار ٍمستظرفة ٍسإيمُر ٍمنها ٍما َكاهًة، ٍوأظرفهم ٍمزاح الأناس ٍف
َتحسن ٍإن ٍشاء ٍالأله.ً ُيْس

روىَّ ٍالأزبير ٍبن ٍأبي ٍبكر ٍأنه ٍدآخل ٍعلى ٍعائشة ٍ- ٍيعني ٍبنت ٍطلحة، ٍرضي ٍالأله
ْلُت ٍفداِك؟ ٍقالأت: ٍفي ٍالأموت، ِع عنهما! ٍ- ٍوهي ٍلأما ٍبها؛ ٍفقال: ٍكيف ٍأنت، ٍُج

ُع ٍَمْزحك َد َت ُفْسَحة، ٍفضحكت، ٍوقالأت: ٍما ٍ ًا، ٍإنما ٍظننت ٍفي ٍالمر ٍ قال: ٍفل ٍإذ
بَحاٍل.ً

وفيه ٍيقول ٍعمر ٍبن ٍأبي ٍربيعة ٍالأقرشي: ٍالأمديد: ٍ
ْيت ٍةلأركب أقولأْن هل شعري لأ ُع لأديهـَا ُهْم بفل ُخـَُشـَو

َلأما ُتُم َطا ُلـَوا عّرسْإ َتـَِقـَ ِم من حانفاسْإ ُع الأثريا َنْج طلـَو
َفى قد َهّمي إّن ّنـَي الأنوَم َن ّنـَي الأنفس وحديُثَع ُع ِم َيُرو

ٌق فيها لأي قال ً َعتي ُع يقوُل مّما فجَرْتمـَقـَال الأدمـَو
ْع قال َدآ َو ْعها سإليمى لأي: ٍ َدآ أسإتطـَيع الأقلُب: ٍل فأجابو

ِني ل ُلْم ُع ُتِجّن مّما لأي وابِكإلأيهـَا اشتياقي في َت ُلو الأّض
قال ٍأبو ٍالأعباس ٍمحمد ٍبن ٍيزيد: ٍقولأه: ٍحان ٍمن ٍنجم ٍالأثريا ٍطلوع ٍكناية، ٍوإنما ٍيريد ٍالأثريا

ّوجها ّية ٍالصغر، ٍوكانت ٍموصوفًة ٍبالأجمال، ٍوتز ّله ٍبن ٍالأحارث ٍبن ٍأم بنت ٍعلي ٍبن ٍعبد ٍالأ
سإهيل ٍبن ٍعبد ٍالأرحمن ٍبن ٍعوف ٍالأزهري، ٍفنقلها ٍإلأى ٍمصُر، ٍوفي ٍذلأك ٍيقول ٍعمر،

: وضرب ٍلأهما ٍالأمثل ٍ الأخفيف:  بالأنجمين
ِكُح أيها ً الأثريا الأُمن ْيل َهـَ َلَه، َعْمَرَكسُإ َياِن؟ كيَف الأ َتق ْل  َي
َلـَْت ما إذا شامية هي َقّل إذا وسإهيٌلاسإتق َت ِنـَي اسإ َيَما

َلقها، ٍفخرجت ٍإلأى ٍالأولأيد ٍبن ٍعبد ٍالأملك ٍوهو ٍخليفة ٍدآمشق فمات ٍسُإهيل ٍعنها، ٍأو ٍط
ُد ٍفقال: ٍَمْن َدآين ٍعليها، ٍفبينما ٍهي ٍعند ٍأّم ٍالأبنين ٍابنة ٍعبد ٍالأعزيز ٍإذ ٍدآخل ٍالأولأي ْطلب ٍفي ٍ َت

ْيٍن ٍارتكبها، ٍفأقبل ٍالأولأيد ٍعليها، ٍفقال: َدآ ِذه ٍعندِك؟ ٍقالأت: ٍالأثريا، ٍجاءتك ٍتطلُب ٍفي ٍ ه
ًا، ًا؟ ٍقالأت: ٍنعم، ٍأما ٍإنه ٍرحمه ٍالأله ٍكان ٍعفيف ُعَمر ٍبن ٍأبي ٍربيعة ٍشيئ ِر ٍ ِوين ٍمن ٍشع أتر

: عفيف ٍالأشعر، ٍأروي ٍلأه ٍ الأخفيف:  قولأه
َلى ما ِم َع ْيِن الأَرسْإ ُبلي لأو بالأ
بي

َع ن ِم َرْج ْو الأسل َبـَا لأو أ أَجا

ِر فإلأى ُعَشيرة ِذي َقصُْ الأ
بالأصُا

ِنيس من أْمسى ئف َبابـَا ال َي

ْدٍق َحَي به َأَرىَّ قد وبما َبا نعمًة الأعيِش ظاهريِصـَ َبا وَش
ًا، ًا، وِحسان َواري َبا الأهوىَّ عند حافظاٍتَخـَفـََراٍت، َج الْحَسا

ّثْرَن ل َك ْعن،يت ول بالأـَحـَديث ُي ْقَن َب َع ْن ِم، َي َها ِب الأظَرابـَا بالأ
َدْت ٍمن َدآْت ٍبإنشادآها ٍما ٍأنش ّله ٍدآُر ٍالأثريا؛ ٍأتدرين ٍما ٍأرا فلما ٍخل ٍالأولأيد ٍبأّم ٍالأبنين ٍقال: ٍلأ

ّني ٍلأما ٍعَرْضت ٍلأها ٍبعمر ٍعّرضت ٍبأن ٍأمي ٍأعرابية؛ ٍوأّم شعر ٍعمر؟ ٍقالأت: ٍل، ٍقال: ٍفإ
َولدّآة ٍابنُة ٍالأعباس ٍبن ٍجزء ٍبن ٍالأحارث ٍبن ٍُزهير ٍالأعبسي، ٍوهي ٍأُم ٍسإليمان، ٍول الأولأيد ٍ

ِبية ٍمن ٍَخرَشنة، ُتعلم ٍامرأة ٍولأدت ٍخليفتين ٍفي ٍالسإلم ٍغايرها، ٍوغاير ٍالأخيُزَران، ٍوهي ٍسَإ
ولأدت ٍموسإى ٍالأهادآي ٍوهارون ٍالأرشيد ٍابني ٍمحمد ٍالأمهدي، ٍوشاهسفرم ٍبنت ٍفيروز ٍبن
ِد َد ٍبن ٍالأولأي ِكْسرىَّ ٍأبروير؛ ٍفإنها ٍولأدت ٍلألولأيد ٍبن ٍعبد ٍالأملك ٍيزي يزدآجر ٍبن ٍشهريار ٍبن ٍ
ًة ٍيسيرة، ٍثم ْعد ٍأخيه ٍيزيد ٍمد َب الأناقَص ٍوإبراهيَم ٍبن ٍالأولأيد ٍالأمخلوع؛ ٍجلس ٍفي ٍالأخلفة ٍ

ّلأي ٍبعده.ً ُو جاء ٍمروان ٍبن ٍمحمد ٍبن ٍمروان ٍآخر ٍملوك ٍبني ٍأمية ٍفخلعه ٍو
ُة ٍعلى ٍعبد ٍالأملك ٍبن ٍمروان، ٍفقال َعّز ّيا ٍفي ٍباب ٍالأتعريض ٍأنه ٍدآَخلْت ٍ ِبيه ٍبقول ٍالأثر وَش
ُة؟ ٍهل ٍتروين ٍمن ٍشعر ُة ٍكثير؟ ٍقالأت: ٍأنا ٍأّم ٍبكر ٍالأضْمِرية، ٍقال ٍلأها: ٍيا ٍعّز ْنِت ٍعَز لأها: ٍأ

ًا؟ ٍقالأت: ٍما ٍأعرفه، ٍولأكن ٍسإمعت ٍالأرواة ٍينشدون ٍ ّير ٍشيئ : كث الأطويل:  لأه
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ْيٍن ذي كل َقَضى فوفى َدآ
غاريَمُه

ُة َعّز ّنى ممطوٌل و َع ِريُمهـَا ُم َغا

ٍ :ِ قال: ٍفتروين ٍقولأه: ٍالأطويل
َغيْرُت أني زعمْت وقد َدها َت ْع ّيُر؟ ل عّز يا الأذي ذا وَمْنَب َيتغ

ّير ْدِتكـَالأـَذي والأخليقة حالأي تغ ِه َبْر ولأم َع بسّرك ُيْخ
َبُر  ُمْخ

ُتهم ٍينشدون: ٍالأطويل: ٍ  ٍقالأت: ٍما ٍسإمعت ٍهذا، ٍولأكن ٍسإمع
ّني ًة ُأنادآي كأ حين َصْخَر

أعرَضـَْت
بها َتْمِشي لأو الأصُّم من

ُعصُُْم َلأِت الأ  َز
ًا َقـَاك فما َغاُضوب ْلـَ َ َتـَ إل
َبـَخـَيلًة

الأوصَل ذلأك منها َمل فمْن
َلـَِت َمـَ

َكر ٍابُن ٍأبي ٍربيعة ٍفي ٍشعره ٍمن ٍعتيق، ٍأو ٍأبي ٍعتيق، ٍفإنما َذ ُكّل ٍما ٍ قال: ٍو
ّله ٍبن ٍأبي ٍربيعة، ٍواسإُم ٍأبي ٍربيعة هو ٍابُن ٍأبي ٍعتيق، ٍوكان ٍعمُر ٍبن ٍعبد ٍالأ
ّله ٍبن ٍعمر ٍبن ٍمخزوم، ٍويكنى ٍأبا ٍالأخطاب، حذيفة، ٍابن ٍالأمغيرة ٍبن ٍعبد ٍالأ

َغَزل؛ ٍلنه ّية ٍمن ٍحضرموت، ٍويقال ٍمن ٍحمير، ٍومن ٍثم ٍأتاه ٍالأ أّمه ٍأم ٍولأد ٍسإب
َدآل ٍحجازي.ً ٍقال ٍإسإحاق ٍبن ٍإبراهيم ٍالأموصلي: ٌق ٍيماني، ٍو يقال: ٍِعْش

الأخفيف: ٍ
ْبي مععـَزاز َتـَّل بالأـَتـَّل قلبي إن ّظباء من َظ الأجوازي الأ

ِدآٍن َق َيَر لأم َشا ِعـَرا َعوفـَيه الأـَ ِز َدآّل الأعراق َظْرِف َم  الأِحجا
: وقال ٍالأطائي ٍوذكر ٍ الأكامل:  نفسه

َفْت قد ّق ْنه َث الأحجاُز، ِم
َلْت ّه َفقته الأعراق، منهوسَإ ُق ور ِر الأمش

: وهجرت ٍالأثريا ٍغاَمر، ٍ الأخفيف:  فقال
َلم صاحبي لأي قال ْع َي ما لأ
:بـَي

ُتِحّب ُتوَل أ َق َبـَاب؟ أْخَت الأ الأّر

ِدي َوْج ِدك بها قلُت: ٍ َوْج ك
بالأما

َقدَت ما إذا ء َدآ َف الأّشـَراِب َبْر

َقْت َه َفل ُأّم َأْز ْو ْتـَهـَا إذ َن َعـَ ْهجتي؟دآ َتاِب من لأقاتلي ما ُم َم
َدآىَّ الأمهاة مثَل أبرزوها َهـَا ْيَنَتـَ َأتـَراب كواعٍب خمسي َب

ّدر مكنونٌة وهي ْين َأدآيم فيمـَنـَهـَا تح َد ُء الأخ ما
الأشبـَاب

ّبها؟ ثم ُتِح ًا قالأوا: ٍ ْهـَر َبـَ َددآفلُت: ٍ ُتراب والأَحصَُى الأَرْمل َع والأ
ُلأه: ولأما ٍبلغ ٍابَن ٍأبي ٍعتيق ٍ قو

ّيا؟ إلأى رسإولأي َمْن الأثر
ْقُتفإنـَي ًا ِض ِكتاب بهجرها ذرع  والأ

ًا ٍأو ٍأشخص ٍإلأيها، ٍوأصلح ٍبينهما؛ ْقُت ٍطعام ُذ ّوه، ٍل ٍَجَرَم ٍل ٍ َن َتف ٍو َه قال: ٍإياي ٍأرادآ، ٍوبي ٍ
َأتى قال ٍمولأى ٍلأبني ٍتميم: ٍفنهض ٍونهضُت ٍمعه، ٍثم ٍخرج ٍإلأى ٍالأسوق ٍإلأى ٍالأضمرتين، ٍف

َنني ٍراحلتين ٍإلأى ٍمكة؟ ْكروَن ٍالأنجائب، ٍفقال: ٍبكم ٍنكُرو َي ٍر ٍ ْك َب ًا ٍمن ٍبني ٍالأديل ٍبن ٍ قوم
ًا، ٍفقال ٍابن ٍأبي ٍعتيق: َتوِضعوا ٍشيئ ًا، ٍفقلت ٍلأبعض ٍالأتجار: ٍاسْإ قالأوا: ٍبكذا ٍوكذا ٍدآرهم

ّد ٍالأسير، ًة ٍوركبُت ٍأْخَرىَّ، ٍوأج َلأيس ٍمن ٍأخلق ٍالأناس.ً ٍثم ٍركب ٍواحد َكاس ٍ ويحك! ٍإن ٍالأِم
َقّضبا.ً ٍوما ٍأملح ٍالأدنيا ٍإذا ٍتَم ْبَل ٍالأوصل ٍأن ٍيت ُأبادآر ٍَح ْق ٍبنفسك، ٍفقال: ٍويحك! ٍ فقلت: ٍارف

َوارا، ّيا! ٍفقدمنا ٍمكة ٍوأتى ٍباَب ٍالأثريا، ٍفقالأت: ٍوالأله ٍما ٍكنَت ٍلأنا ٍَز الأوصُل ٍبين ٍعمر ٍوالأثر
ِكتاِب.ً ًا ٍبهجرها ٍوالأ َذْرع فقال: ٍأجل، ٍولأكن ٍجئُت ٍبرسإالأة، ٍيقول ٍلأك ٍابن ٍعمك ٍعمر: ٍِضقُت ٍ
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َففت ٍفي ٍحاجتك، َتِمُس ٍرسإولً، ٍفخ ْل َت ًا ٍ فلَمه ٍعمر، ٍفقال ٍابن ٍأبي ٍعتيق: ٍإنما ٍرأيتك ٍمبادآر
َكر.ً ُأْش فإنما ٍكان ٍثوابي ٍأن ٍ

ًا، ٍفرآها ٍعمر، ًا، ٍوعقل ًٍفائق ًة ٍمن ٍقومه، ٍوذكر ٍجمال ًٍرائع ووصف ٍابن ٍأبي ٍعتيق ٍلأعمر ٍامرأ
ّبب ٍبامرأة ٍمن ٍقومي؟ ٍفقال ٍ :فّشبب ٍبها، ٍفغِضب ٍابُن ٍأبي ٍعتيق ٍوقال: ٍتش الأخفيف:  عمر

ُلْمني ل ُق َت َلأذي َحْسبي عتي ا
ُق يا بي إّنبـَي َفـَانـَي قد ما عتي َك

ًا بي إن قد الأحّب من ُمْضَمر
ُنُه ِعظامي َلأىأْب وبـَرانـَي مكنو

ُلمني ل ْنَت َت َهـَا فأ ّينت .ًلأـَي َز
عتيق: فقال ٍابن ٍأبي ٍ
ْنَت ْثُل أ  لألنساِن الأشيطاِن ِم

فقال ٍعمر: ٍهكذا ٍوَرّب ٍالأكعبة ٍقلت.ً
ْبر ٍربما ٍألأّم ٍبي! ٍوَحجْت ٍرملة ٍبنت ٍعبد ٍالأله َق َطانك ٍورّب ٍالأ ْي فقال ٍابن ٍأبي ٍعتيق: ٍإن ٍَش

: بن ٍخلف ٍأخت ٍطلحة ٍالأطلحات، ٍفقال ٍعمر ٍ الأخفيف:  فيها
الأحبال في الأقلُب أصبح
ًا ِهين ًاَر ْقصَُد َق يوم ُم الأظاعنينـَا فاَر

ًا مـَكَة يوَم قلـَت ولأقد ّلأينـَا من َوْشٍك قبَلسِإـَر َنو بينكم: ٍ
ًا الأعبادآ أهوىَّ أنِت ًا ُقْرب ْعـَد ُب َواتيَن لأوو ًا ُت محـَزونـَا عاشق
إلأى سإْرنا يوم الأحيُن قادآه
ًا جالأح َيحينا أْن َيَخْف ولأم جهار

َعـَاجـَا تراعي نعجة فإذا ًاِنـَ َنـَا الأنواظر ُنجَل وَمه ِعـَي
ْتني َب ٍد بـَمـَقـَلة َفَس ِبـَِجـَي لألناظـَرينـَا يضيء وبوجهو

َدْت أنتم؟ من قلُت فصَُ
ِبدوقالأت َلأَك أُم َلأـَِمـَينـَا؟ سإؤا الأعا

ٍ 
ْلِت أنلأـَمـَا الأجـَللأة في بالأله قلت َب َدآ ت تصُدقـَينـَا أن الأفؤا

ُي تـَكـَذبـَينـَا ول لأنـَا فأبينيأنـَتـَْم الأمواسِإُم تجُمع من أ
ُة، ِحْرِصَي فرأت تكـَتـَمـَينـَا ما بعلم أْخبريهفقالأـَت الأفتا
ّنا الأعراق، سإاكني من نحن َكَة َقاطنـَيَن قبلهاوك حـَينـَا مـَ

ْقناَك قد َد ْلأَت إذ َص فمـَن سإأ
أن

شأٌن يجر أن عسى ت؟
 شؤونا

ْفناك أننا وترىَّ ْنـَع َعَر ًا تبـَالأـَ ْلنـَا وما ظنون يقـَينـَا َقت
ٍدآ ّيتـَيِن بسوا ِنـَ ّثـَ ْعـٍَت الأ ٍر نراه قدونـَ ُمْسـَتـَبـَينـَا لأناظ

َذ َب َن ّكة ٍحينا ٍأرادآت ٍإذ ٍكانت ٍمكُة ٍلأخزاعة.ً ٍوكان ٍآخَر ٍمن ٍ قولأها: ٍوكنا ٍقبلها ٍقاطنين ٍم
ْبشان، ٍفباعه ٍمن ٍقصَُي ٍبزق ٍخمر؛ ٍفقيل ٍفي ٍالأمثل: ُغا مفتاح ٍالأكعبة ٍمن ٍُخَزاعة ٍأبو ٍ

ًا ٍقد ٍيئس ٍمن ًا ٍمريض ُقصَُي َع ٍالأمفتاَح ٍ ُغابشان ٍإذ ٍبا ْبشان.ً ٍوكان ٍأبو ٍ ُغا أخسر ٍصفقًة ٍمن ٍأبي ٍ
نفسه، ٍفلما ٍأبّل ٍمن ٍمرضه ٍلمه ٍقومه، ٍوسإألأوه ٍاسإترجاعه، ٍوذلأك ٍالأذي ٍهاج ٍالأحرَب ٍبين

ًا ٍبها؛ ٍولأذلأك ٍسإمي ُقصَُي ٍواسإتولأى ٍعلى ٍمكة، ٍوجمع ٍقريش ُخَزاعة ٍوقريش، ٍفظفر ٍ
ًا، ٍقال ٍمطرف ٍ : مجمع الأطويل:  الأخزاعي

ُكْم َعى كان ُقصُي أبو ْد ُي
ًا ُمَجمع

ِر من الأقبائَل الأله جمع به ْه ِف

: وقال ٍ الأطويل:  الأطائي
ِة ثوَب َنَضا ولأّما ُع مـَا الأدهـَر نائباُت بهالأحيا َقـَ َتـَو ُي
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َعـَْت َقـَ ْو وأ
ْدري لأيس غادا يصُنع كيف َي

ْعدم ُم
ّده في َدآْمعه ذرىَّ كيف خ
ُع يصُن

ْعَي أنس ولأم ِدآ سَإ ْلَف الأجو َخ
سإريره

ْكسِف يستـَقـَّل َباٍل بأ
ُع َلـَ ْظـَ وي

ُه ًا وتكبير ًا عليه َخْمس َمعـَ
َنـَا لأـَ

ّلين تكبيَر كان وإن ُع الأُمصَُ َبـَ أْر

َلُم أدآري كنُت وما َلُه َيع الأ
َلـَهـَا ْب َق

َدىَّ بأّن َن ِلـَه في الأ ْهـَ ُع أ ّي يتـََشـَ

ْوا َد نعِشه َزوايا في َغا
َنـََمـَا وكـَأ

ماَت يوم قريش قريٌش
ُع ُمَجَمـَ

: وقال ٍالأشاعر ٍفي ٍأمر ٍقصُّي ٍوأبي ٍ الأوافر:  ْبشان ُغا

ْبَشاَن أبو َلُم ُغا ْظ َلُمُقصَُـًَي ِمْن أ ْظ ٍر بني ِمْن وأ َعْه فه  خزا
ْوا فل ْلَح ّيا َت ُه في ُقصَُ ُكْم ولأومواِشـََرا ْيَخ ْذ َش َعْه كاَن إ با

وكان ٍعمر ٍأسإودآ ٍالأثنيتين.ً
ًا ٍعليها، ٍفقالأت: ٍأنشدني ٍلأعمر، ّيا ٍمسلم قال ٍمولأى ٍابن ٍأبي ٍعتيق ٍبلل: ٍأتيُت ٍالأثر

 : الأخفيف:  فأنشدتها
َبح َبال في الأقلُب أْص ْلأِح ًا ا ِهين  َر

ّنه َنانه، ٍولعرف ّدآن ٍمن ٍَشأوه، ٍولثنيّن ٍمن ٍِع ِلمت ٍلأه ٍلر ّله، ٍلأئن ٍسإ ّيا: ٍإي ٍوالأ فقالأت ٍالأثر
: نفسه! ٍفمررت ٍفيها ٍحتى ٍانتهيت ٍإلأى ٍ الأخفيف:  قولأه

ْلُت ّدْت أنتُم َمن ُق ِبدوقالأت َفصُ َؤالأَك أُم َلأِمـَينـَا؟ سإ الأعا
: فقالأت: ٍأو ٍقد ٍأجابته ٍبهذا؟ ٍأي ٍوقت؟ ٍفلما ٍانتهيت ٍإلأى ٍ الأخفيف:  قولأه

ّنعِت عرفناك أننا وترىَّ  بالأ
ِقف ٍواحد.ً ْو ُء ٍبآِخر ٍما ٍعندها ٍمن ٍَم ْوكا ّن قالأت: ٍجاءت ٍالأ

ْهل ٍدآهره ٍ- ٍأن ٍيترك َباع، ٍوكان ٍمن ٍأفاضل ٍأ ُق وسإألأه ٍأخوه ٍالأحارث ٍ- ٍوهو ٍالأمعروف ٍبالأ
ِدُر، ٍولأكني ٍأخرج الأشعر، ٍورغاب ٍإلأيه ٍفي ٍذلأك، ٍووعظه، ٍفقال: ٍأّما ٍما ٍدآمُت ٍبمكة ٍفل ٍأق

َترَك ٍالأشعر، ٍ ْعُه ٍنفُسه ٍو َد َت : إلأى ٍالأيمن، ٍفخرج؛ ٍفلما ٍسإار ٍإلأى ٍهناك ٍلأم ٍ الأبسيط:  فقال
ِة ِمْن هيهات الأوهاِب أّم

ُلأـَنـَا منز
ْلأنا إذا مـَن الأبحر ِبِسيِف نز

َدِن َعـَ
ُلَك واحتّل ًا، أه ولأـَيس أجيادآ

لأـَنـَا
مـَن حظ أو الأتذكر إل

الأـََحـََزِن
ْيف غاداة نسيت ما بل ْلأَخ ا

َفهـَا موق
ِكلنا وموقفي، ُذو َثـَّم و

شـََجـَِن

ّيا وقولأها ُعمـَطـَرقٌة وهـَي لألثـَر ّدين على منها والأدم ُذو الأخ
َنِن سَإ

ّله غاير في لأه قولأي بالأ
ٍة ْعـَتـَب َمـَ

ُطوِل أردآَت ماذا ْكِث ب في الأُم
 الأيمن

ْنيا حاولأت كنت إن أو ُدآ
ِفْرَت بها ظ

من الأحّج بترك أخذَت فما
َثـَمـَِن

َيفي.ً ل أنه علمنا قال: ٍقد الأحارَث الأشعُر بلغ فلّما
َقْت ًة ٍفضا َدآين ٍمّر وروىَّ ٍسإفياُن ٍبن ٍعيينة ٍعن ٍابن ٍجريج ٍقال: ٍلأزَمني ٍ

َدمك ْق سإاحتي ٍوبلدآي ٍبي، ٍفتوجهت ٍإلأى ٍَمْعن ٍبن ٍزائدة ٍبالأيمن، ٍفقال: ٍما ٍأ
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ّدآ ٍإلأى ُتر ُنَك، ٍو ْي َدآ ْقَضى ٍ ُي ْين ٍطردآني ٍعن ٍوطني، ٍقال: ٍ هذه ٍالأبلدة: ٍقلت: ٍدآ
ُلون ٍإلأى ًا، ٍقال: ٍفأقمت ٍعنده، ٍثم ٍرأيُت ٍالأناس ٍيرَح ُبور ّوا ٍَمْح وطنك ٍمحب

الأحّج، ٍفحننت ٍإلأى ٍمكة، ٍوذكرت ٍقول ٍابن ٍأبي ٍربيعة، ٍوذكر ٍالبيات.ً.ً.ً ٍفأتيُت
ِذْن ٍلأي ٍعلى ٍالمير، ٍفلّما ٍدآخلت ٍعليه ٍقال: ْأ ْعن، ٍفقلت ٍلألحاجب: ٍاسإت باب ٍَم
ُع ٍالأله ٍالمير ٍوأسإتحفظه ٍعليه.ً ٍقال: ٍوما ِدآ ْو َت إّن ٍلأك ٍلأحادآَث ٍَخبر! ٍقلت: ٍأسْإ
ْنك؟ ٍفقلت: ٍرأيت ٍخروَج ٍالأناس ٍإلأى ٍالأحّج، ٍوذكرت ٍقوَل ٍعمر، هاج ٍهذا ٍِم

ُعك ٍما َب ْت ْنَت ٍوحنينك، ٍوإن ٍكنُت ٍبفراقك ٍَضنينا، ٍوسإي َأ ّكة، ٍفقال: ٍ فحننت ٍإلأى ٍم
تحتاُج ٍإلأيه؛ ٍفِسْر ٍُمصَُاَحبا، ٍقال: ٍفسْرُت ٍإلأى ٍَرْحلي، ٍفأتبعني ٍبماٍل ٍوثياب

ْوري.ً ًف ّكَة ٍمن ٍ َطايا ٍودآواّب، ٍوسإرت ٍإلأى ٍم وَم
ّدث ٍالأمغيرة ٍبن ًا.ً ٍح َغاَزلأه، ٍوما ٍيذكره ٍفي ٍشعره ٍ- ٍعفيف وكان ٍعمر ٍ- ٍعلى ٍ
ّلم ٍعليه، عبد ٍالأرحمن ٍعن ٍأبيه ٍقال: ٍدآخلت ٍمع ٍأبي ٍمكَة، ٍفجاءه ٍعمر، ٍفس
ّد ٍفي ٍيده، ِري ٍفتمت ْع ُذ ٍبخصُلة ٍمن ٍَش ْأُخ َي ّبة، ٍفجعل ٍ وأنا ٍغالم ٍشاّب ٍوعلّي ٍج

ُيْرسِإلها ٍفترجع، ٍفيقول: ٍواشباباه! ٍفّمال ٍلأي: ٍيا ٍابن ٍأخي، ٍقد ٍسإمعَت ٍقولأي:
ُقلت ٍلأها ٍوقالأت ٍلأي؛ ٍوكل ٍمملوك ٍلأي ٍحّر ٍإن ٍكنت ٍقط ٍكشفت ٍعن ٍفرج

ْفِسي ٍمن ٍيمينه ٍشيء؛ ٍفسألأُت ٍعن ٍَرقيقه، ٍفقيل َن َحَرام! ٍقال: ٍفقمت ٍوفي ٍ
لأي: ٍأما ٍفي ٍهذا ٍالأحول ٍفسبعون.ً

ويستحسن ٍقول ٍعمر ٍفي ٍالأمساعدة: ٍالأوافر: ٍ
ْيَن كنُت وِخّل ّنصُْح َع ًا نظَرْت إذامنُه الأ ِطيعا ومستِمع  ُم

ٍة أطاف ّي َغ ْيُت ِب َه َن ْنـَهـَا َف ًا لأه: ٍأرىَّ وقلُتَع شنيعا أمر
ْدآُت َدآه أَر ْهدي، َرشا َعصَُى أبىفلّمـَا ُج َناها و ْي جميعا أت

: وهذا ٍمأخوذ ٍمن ٍقول ٍدآريد ٍبن ٍالأصُّمة ٍ الأطويل:  الأُجَشمي

ُهْم ُت ِري َأَمْر َعَرج أْم ْن َلـَوىَّ بُم الأـَ
َد يستبينوا فلم َ الأُرْش ُضَحا إل
ِد َغ الأ

َفْي ُظنوا لأهم؛ فقلت بألأ
َدجـٍَج ُمـَ

ُهُم ُت الأفارسإي في سَإَرا
ِدآ الأمـَسـَّر

وقد منهم كنُت عصُوني فلما
ْيُر وأنني غاوايتهمأرىَّ َتـَدي َغا ْهـَ ُمـَ

ّ أنا وما ّيَة من إل ِز َوْت إْن َغا َغاـَ
ْيُت، َو ْد وإن َغا ِزيُة َتْرُش َغا
ِد أْرُشـَ

: ومن ٍجيد ٍ الأطويل:  شعره
ُدق لأسُت إني يقولأون في أْص
َوىَّ َه الأ

أغِاـَيب حـَين أرعـَاِك ل وإنَي

ِفي بال فما عّما عف طْر
َطْت َق َتَسا

ُفس لأه ْن ٍر من أ ْعَشـَ َم
ُلـَوُب ُقـَ و

أن الأـَقـَوُم يستنكُر ل عشيَة
ْوا َيَر

َفاه يقـَال ممن ِحًجى سَإ
لأـَبـَيب

ْوَمضـَْت ناسإٍك من فتنًة ول أ
لأـَه

ْيِن َع َلى الأصُّبا َب الأقيام َكْس
ُعـَوُب َلأـَ

ّوَح ُنـَوبـَه ُتـََحـَط أن َيْرُجو تر َدت وقد فآَبُذ ُنـَوُب عـَلـَيه زي ُذ
ّنْسُك وما ِني، الأ َ ِكَن أسْإل ولأ

َهـَوىَّ ْل ِلأ
ّني الأعين على ِدآ م والأفـَؤا

رقـَيُب
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ّلم ٍامرأة ٍفي ٍالأطواف، ٍفعاب ٍذلأك َتى ٍمن ٍقريش ٍيك ونظر ٍعمُر ٍبن ٍأبي ٍربيعة ٍإلأى ٍف
ُتها ٍإلأى ٍعمي، ٍوإنه َنع ٍلمرك، ٍفقال: ٍإني ٍخطب عليه، ٍفذكر ٍأنها ٍابنُة ٍعمه، ٍفقال: ٍذلأك ٍأْش

َقَها ٍأربعمائة ٍدآينار، ٍوأنا ٍغايُر ٍقادآر ٍعلى ٍذلأك، ٍوذكر ٍِمْن ٍحالأه زعم ٍأنه ٍل ٍيزوجني ٍحتى ٍأصد
ُعَمُر َوجه، ٍوسإاق ٍ ٌق ٍ، ٍفز َل ّلمه ٍفي ٍأمرها، ٍفقال: ٍإنه ٍُمْم ُعَمُر ٍعَمه، ٍفك ّبه ٍلأها؛ ٍفأتى ٍ وح

عنه ٍالأَمهر.ً
ّدث ًا ٍإل ٍّأعتق ٍرقبة، ٍفانصُرف ٍإلأى ٍمنزلأه ٍيح َلف ٍأل ٍَيقول ٍبيت وكان ٍعمر ٍحين ٍأسإّن ٍَح
ُد ٍأن ٍتقوَل ُبها؛ ٍفقالأت: ٍإن ٍلأك ٍلأشأنا، ٍوأراك ٍتري ّلمه ٍول ٍيجي نفَسه، ٍفجعلت ٍجاريته ٍتك

ًا، ٍ : شعر الأوافر:  فقال

ِنـَي لأـَّمـَا ولأيدتي تقول ْتـَ رأ
ْبُت ِر ْنُت َط ُك ْقصُْرُت قد و أ

 ِحينا
ْثـََت قد الأيوَم أراَك َد ًا أْح ًء الأهوىَّ لأَك وهاَجأْمـَر ِفـَينـَا دآا َدآ

ًء ُذو أنك زعمَت وكنَت ْقَت شئَت ما إذاَعـََزا ِرينـَا فار َقـَ الأ
ّيا لأها رأيَت هل لأعمرك َقكسإـَمـَ ِدينـَا؟ لأها لأقيَت أْم فشا َخـَ

ْعِضُمـَِحـَب أٌخ إلأـَي فقلُت: ٍشكا ْذ َزماننا كب َلـَِمـَينـَا إ ْع َت
َقى ما علَي فقَص ْل ٍد َي ّكربـَهـَنـَ ْعَض فذ ّنا ما َب َنـَِسـَينـَا ك

 
ُذو وإْن الأقديم الأشوِق و

تـَعـَزىَّ
َقى حين َمُشوق ْل َي

الأعاشـَقـَينـَا
ِنـَينـَا بها وكنُت ِقلًى، لأغيرعـَنـَهـَا أعرْضُت ُخلة من فكم َضـَ

ْدآُت َدآها أر َعا ْدآُت ِب َد َهـَا فصَُ ْنـَ ُدآ ُجّن وإنَعـَ ُنـَونـَا بهـَا الأفؤا ُجـَ
رقيقه من تسعة دآعا ثم

.ً ٍفأعتقهم
ّكة ٍمرْرنا ْعنا ٍمن ٍم قال ٍعثمان ٍبن ٍإبراهيم: ٍحججت ٍأنا ٍوأصحاٌب ٍلأنا، ٍفلما ٍَرَج

َتَرك ٍقول ٍالأشعر، ٍفقال َنَسك ٍو بالأمدينة، ٍفرأينا ٍعمر ٍبن ٍأبي ٍربيعة، ٍوقد ٍ
َنا ٍوهو ٍسإاكٌت ٍل َلْس َنا ٍإلأيه، ٍوسإلمنا ٍعليه، ٍوَج بعضنا ٍلأبعض: ٍهل ٍلأكم ٍفيه؟ ٍفِمل

يكلمنا.ً ٍفقال ٍلأه ٍبعضنا: ٍأيعجبك ٍقول ٍالأفرزدآق: ٍالأبسيط: ٍ
ْينك سَإَرْت ْلَمى لأع بعد سَإ

َفـَاهـَا ْغ َم
ِبّت ًا ف َتلهي بعد من ُمْس

َمسـََراهـَا
ً ْهل َأ ْهلً! ٍَمْن فقلُت: ٍ وسَإ

َداِك لأنا؟ َه
َها كنِت إن َلأ َثا ْنـَِت أو ِتْم ُك

َهـَا إيا
نحو من الأتي الأرياح تأتي

َبلدتكـَم
َنْت حتى َدآ بـَرياهـَا منـَا نقول: ٍ

ّنا بهم تراخْت وقد ًوىَّ َع نـَ
قـَذٌف

َبحها هيهات ِد ِمْن مصُ ْع َب
ُممساها

ِتها نحو منُيلَقـَينـَي أن أتمنـَى أجلها من َد َهـَا َناع َبل َعـَا ْنـَ َي َفـَ
ٌق كيما َع ل أقول: ٍافترا اجتما
لأُه،

ِيُر ًا الأنفس وتضم ثم يأسإ
تسلهـَا

وقلُت لأراعتني تموُت ولأو
َهـَا :َلأـَ

ْؤس يا الأدهَر لأيَت لألدهر ب
أبقاهـَا

: فلم ٍيهَش ٍلأذلأك! ٍفقال ٍالخر: ٍأيعجبك ٍقول ٍ الأبسيط:  ْذري ُع الأ
في َرأسإي بالأسيف حّز لأو

َدآتهـَا َو َم
ِوي لأمَر ْه ًا َي ِريع َهـَا سَإ َنْحو

َراسِإـَي
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َباق تحَت َبلى ولأو ْط الأثَرىَّ أ
ِدي َجَس

َلى لأكنت ْب لأكم قلبي وما َأ
َنـَاسإـَي

َصاَر ُروحي الأله َيقبض أو
ُكـَْم ْكر ِذ

ًا في عشُت ما به أعيُش ُروح
 الأناس

ُكـَْم نسيم لأول لأذكـَرا
ّوحـَنـَي ُيَر

ًا لأكنُت َحّر من محترق
أنـَفـَاسِإـَي

ّدثنا، ٍفقال: ٍأتاني َيميل ٍإلأيه؟ ٍثم ٍأنشأ ٍيح َويَحه! ٍأبعد ٍما ٍيحّز ٍرأسإه ٍ فتحّرك ٍثم ٍقال: ٍيا ٍ
ْترابها ٍبموضع ٍكذا ٍوكذا ٍمن ٍالأصُحراء ٍأيام ٍالأربيع، ٍفقلت: َأ ًا ٍو خالأد ٍالأدلأيل، ٍفقال: ٍإن ٍهند
ْلن: ٍيا ُدفعت ٍإلأيهّن، ٍفق ّلأة، ٍففعلت، ٍف َتفل ٍكأنك ٍطالأُب ٍضا ْك ّثم ٍوت كيف ٍالأحيلة؟ ٍفقال: ٍتتل

ِللت ٍيا ٍأعرابي، ٍفلو ٍجلست ٍفأصبت ٍمْن ْلن: ٍقد ٍك ّلأة ٍلأي، ٍفق أعرابي، ٍما ٍتطلب؟ ٍقلت: ٍضا
ّد ٍالأحديُث ٍبنا ّلك ٍتروح ٍإلأى ٍوجودآ ٍضالأتك، ٍفنزلأت؛ ٍفلّما ٍامت ْبنا ٍمن ٍحديثك، ٍولأع حديثنا ٍوأص
ًا، ٍرأينا ْعثنا ٍإلأيك ٍخالأد َناك، ٍوب ْع َد ّله ٍَخ ْعتنا؟ ٍنحن ٍوالأ ُتَراك ٍخد َثامي، ٍوقالأت: ٍأ ِلأ ٌد ٍ ْن ِه حسرت ٍ

َأيت، ٍفقلت: ٍيا ٍأبا ٍالأخطاب، ِدآْرِعي ٍفأعجبني ٍما ٍَر َناك، ٍونظرت ٍفي ٍ ْدآ ًا ٍفأَر ًء ٍومنظر خل
ْيك، ٍوفي ٍذلأك ٍ ّب : قال ٍعمر: ٍفقلت: ٍلأ الأطويل:  أقول

الطلَل تسأل ألأْم
َتـََربـَعـَا والأـَُمـَ

ْطِن َب ّياٍت، ِب ِرَس ُحل َوا دآ
بـَلـَقـَعـَا؟

الأمغَمس وادآي من الأّسرح إلأى
َلأْت ّد ُب

ُلأُمه ً معا ْبـَل ْعـََزعـَا وكـَبـَاء َو َز

ْلَن ِبْرَن أو فيبَخ ْلـَم ُيخ ِع ْلأ با
َدمـَا ْعـَ َبـَ

ْأَن َك ًا ن ًا كان فؤادآ ْدمـَ ِق
ًا َوّجـَعـَ ُمـَ

ِذ لأـَهـَنـَد وأتراٍب لأهند الأـَهـَوىَّ إ
ٌع أن ًنْخش لأم وإذ جمي

ّدعـَا َتـَصَُـَ ي

ُع ل وإذ َنـََرىَّ ول الأـَعـَاذلأـَين نطي
ُلُب لأدينا لأواٍش ْط الأهْجَر َي

مطمـَعـَا
كـَان الأماء مثُل نحُن وإذ

ِمـََزاُجـَُه
َق الأساقي صفق كما الأرحي

ْعَشعا  الأُمَش
ُنوعتَن َدآ حتى ُت الأقلـََب عاو
ُلـَه ْبـَ َخـَ

ّكرت وحتى الأحبيَب تذ
ّدآعـَا الأـَمـَو

ِريهّن فقلت ْلأُحـَسـَن: لأُمط با
إنـَمـَا

ُع فهل َضَرْرَت، ِطي ْفعا تْس َن
فتنفعـَا؟

كان وقد فاسإتشرىَّ وأشريَت
َصَحا قد

َثال فؤادآ َأْم َها ب كـَان الأَم
َلأـَعـَا مـَو

ْثُت ما كان لأئن ّد ًا ُح ّقـَ فـَمـَا َح
أرىَّ

ُللأى كمثل ْطريت ا في أ
أربعا الأناس

فقلُت: فانظر، فقال: ٍفقم
لأي؟ وكيَف

ًا أخاُف يشاع أن حديث
ُنـَعـَا َيْشـَ فـَ

ْأِت الأتثـَْم ثم فقال: ٍاكتفل فـَ
َأن ُتكثـَر ول فسلْمبـَاغاـَيا تـَتـَوّرعـَا بـَ

ْلُت َب ِوي فأق قال ما مثل َأه
صاحبـَي

ِه ِد ْبغي لأموع ًا َأ ُلوصـَ َق
ّقـَعـَا مـَو

ّلمـَُت تواقفنا فلّما َها وُجوهوسإ َها أْن الأحسُن َز
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َعـَاأقـَبـَلـَت تتقن
ْهَن َلأ ِعْرفان تبا ْلَن: ٍامُرؤرأينـَنـَي َلأّمـَا بالأ َكّل باغ وق ْوَضعـَا َأ َأ و
ْبَن َقّر الأهـَوىَّ أسإباَب و

ٍم ّي لأـَمـَتـَ
ّلما ِذراعا َيقيُس ِقْسَن ك
َبعـَا إْص

ْعَن فلّما ْلـَن الحادآيَث تناز ُق
لأـَي

ْفَت َغَر أن علينا أِخ ُن
َدعـَا؟ ُنْخـَ و

َنا فبالمس ْل بذلأـَك أْرسَإ
ًا خـَالأـَد

َنا إلأيَك، أجـَمـَعـَا المَر لأه َوبي

َ جئتنا فما ْفِق على إل َو
ٍد ْوعـَ َمـَ

َنا مل على َمـَعـَا لأه َخَرْجنا م

ًء رأينا ُيوٍن من خل ُع
ًا ومنـَظـَر

ْهل الأُربى َدآِميَث الأمحلة سَإ
ِرعا  ُمم

َوْصـََل نال وقلن: ٍكريٌم
ٍم كـَرائ

ّق أن الأيوم في لأه فح
َعـَا ّتـَ يتمـَ

َلأة ٍبجمالأها ٍفل ٍتختمر، ِد ُه ٍُم ّنعا ٍيقول: ٍهذه ٍالأوجو وقولأه: ٍوجوه ٍزهاها ٍالأحسن ٍأن ٍتتق
ٍر ٍيصُف ًا ٍعن ٍالأناظرين ٍإلأيها.ً ٍوقد ٍأشار ٍإلأى ٍهذا ٍالأمعنى ٍالأشماخ ٍبن ٍِضَرا فتستر ٍشيئ

 : الأطويل:  ناقته

ْيهـَا كأَن َعـَ ٍة ذراع ِذَرا َلأ ِد ْيدُمـَـَـَ َع أن حاولأت الأشباب ُب
ّذَرا َعـَ ُتـَ

ّتصَُلت إذا أعطافا الأبيض من ا
َعْت دآ

ٍم بن ِفراَس ْن بن َلأِقيط أو َغا
ْعُمـَرا َي

زعفران من َشَرق بها
َعـَنـَبـَر و

َدآاء الأحسن من أطارت الأَر
ّبرا الأمح

أخرىَّ معاٍن في
ُتر ٍوجهها، ٍفلّما ٍدآخلت ٍعلى ٍُمصُْعب ّله ٍل ٍتس قال: ٍوكانت ٍعائشة ٍبنت ٍطلحة ٍبن ٍعبيد ٍالأ
بن ٍالأزبير ٍقال ٍلأها ٍفي ٍذلأك، ٍفقالأت: ٍإن ٍالأله ٍتعالأى ٍوسَإمني ٍبميَسم ٍجمال، ٍفأحببُت ٍأن

َوصمة ٍأسْإتتر ٍلأها.ً يراه ٍالأناس، ٍوالأله ٍما ٍبي ٍ
: وقال ٍعلي ٍبن ٍالأعباس ٍالأرومي ٍيصُف ٍ الأمنسرح:  قينة

َتصُِْم لأم ْع ُدآهـَا َي ٍة عو َوىَّ ولبـَزامـَر ْنَض ُهها ا ِر إلأى َوْج  الأست
َعة ٍ َبر ّدآدآ ٍمعنى ٍقولأه: ٍلأم ٍيعتصُم ٍعودآها ٍبزامرة ٍفقال: ٍيصُف ٍ : وقد ٍر الأسريع:  الأكبيرة

إلأى الأشمُس تحوُج هلزاِمـَر إلأـَى تحوْج فلم َغاتْت
َعْه؟  َشْم

ّنت كأنما َعـَْه ُحسنـَهـَا فألأبستهاالأضـَحـَى لأَشْمس غا ْلـَ ِخـَ
ّنُة كأنما ّقةمـَسـَمـَوعـَهـَا َر َوىَّ ر ْك َعـَْه سإبقـَت َش َدآْمـَ
ِدي ْه طـَلـَعـَْه أطلعـَت قد كأنهايشـَتـَهـَي ما قلبك إلأى ُت

في والحساُن والأحسُنلأجـَلسِّإـَهـَا الأظرُف يجتمع
َعـَْه ْق ُب

ُه حصُلت من على َطفل َد َتى تطفيل فبعضعنـَ َف َعـَْه الأ ْفـَ ر
ْع غايٍث ربيع ْوَضـَُه فانتِجـَ َعـَه الأحر ُيعاَب فلنَر ّنـَْجـَ بالأ

وكان ٍابن ٍالأرومي ٍل ٍيزال ٍمعتّما، ٍوكان ٍيغضب ٍإذا ٍسُإئل ٍعن ٍذلأك، ٍوسإألأه ٍبعُض ٍالأرؤسإاء:
َتّم؟ ٍفقال ٍ ْع َت : ِلأَم ٍ الأمنسرح:  بديها

ُه الأسائلي أيها يا َتِجرا أَراَك ل ِلأْم َعنَيُلخبـََر ْع  ُم
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ًا أسإتر ُفُهيمكنني كان لأو شيئ ِتَرا َما الأسائليَن تعري سُإ
ًين ٍالأعلة ٍالأتي ٍأوجبت ٍاهتمامه ٍفي ٍ : وقد ٍب الأطويل:  قولأه

ًا تعممت ِلأرأسإـََي إحصُان
َهًة ُبـَْر

َقَر من ًا الأ ِر يوم ْلأَحُرو َذا وا إ
ْع َف سَإ

الأتعمم طوُل َدآهى فلما
َتـَى ِلأـَمـَ

الطالأة بعد بها وأودآىَّ
ْع َفـََر والأ

ْبِس على عزمت الأعمامة ُلأ
حـَيلًة

من علَي َجَزْت ما لأتستر
ْع الأصَُل

ِجـَنـَايًة علـََي جاٍن من لأك فيا
جنايته من إلأيه جعلت

ْع الأـَفـََز
دآائي كان شيء وأعجب
جعلتـَه

َوائي َأْن وأعِجْب َعْمد على َدآ ب
ْع  َنف

: وهذا ٍكقولأه، ٍوإن ٍلأم ٍيكن ٍفي ٍمعناه، ٍوقد ٍرأيت ٍمن ٍينسبه ٍإلأى ٍ الأوافر:  كشاجم
ِة إلأى طربُت ْلأِمَرا ِني ا ْت َع َو ُعفَر ِلأ َتـَا شيبتيِن طوا بـَي ألأم

َبة فأّما ْي ِزعُت َش َف ْقَراضِِ إلأىمنـَهـَا َف ّبا الأِم  لألتصُابي ُح
َبة وأما ْي َفْحُت َش َهدعنهـَا فصُ َتْش ِة لأ َبراء ِخَضابي من بالأ

َدلأيل فأعِجْب ِه أقْمُتَمشيبي على بالأ َدلأيل ب َبابي على الأ َش
: وهو ٍالأقائل ٍفي ٍصفة ٍرجل ٍ الأسريع:  أصلع

ًة نقرتـَه من يجذب ًدىَّ إلأىُطـََر ِه عن يقصُُر َم  ميل
 

ُهه ُذ فوْج ْأُخ ِه مـَن َي َذرأسِإـَ ْيِف نهار َأْخ ِه من الأصُ ِل ْي  َلأ
وقال ٍأعرابي: ٍالأرجز: ٍ

ْهُر ترك قد َد ِتي الأ َفا َص
ًا َف ْفصَُ َهًة َرأسِإي فصُارَص ْب َفا إلأى َج َق الأ

ًا كان قد كأنه ْبع َفـَا َر َعـَ َفـَ
ّلمك ٍيا ٍأميَر ٍالأمؤمنين ٍبكلم ٍفاحتمله، ٍفإّن قال ٍأعرابّي ٍلأسليمان ٍبن ٍعبد ٍالأملك: ٍإني ٍأك
ِة ٍالحتمال ٍعلى ٍَمْن ٍل َع ُدآ ٍبس َنُجو ّبه، ٍقال: ٍهاته ٍيا ٍأعرابي، ٍفنحن ٍ َته ٍما ٍتح ِبل َءه ٍإن ٍق ورا

ُق ِل ْط ُأ ًا.ً ٍقال: ٍفإني ٍسإ ْيب ًا، ٍالأناصح ٍَج ْيبته، ٍول ٍنرُجو ٍنصُيحته، ٍوأنت ٍالأمأمون ٍغايب َغا ْأمن ٍ ن
ِرَجاٌل ٍأسإاءوا ِرسإت ٍعنه ٍاللأسن، ٍتأدآيًة ٍلأحّق ٍالأله ٍتعالأى؛ ٍإنه ٍقد ٍاكتنفك ٍ لأساني ٍبما ٍَخ

ّبهم، ٍوخافوك ٍفي ٍالأله ٍولأم َياك ٍبدينهم، ٍورضاَك ٍبَسَخِط ٍر ْن ُدآ الختياَر ٍلنفسهم؛ ٍوابتاعوا ٍ
ّلُه ٍعليه؛ ْنهم ٍعلى ٍما ٍائتمنك ٍالأ ْأَم ْلم ٍلألدنيا، ٍفل ٍت َوسَإ ّله ٍفيك، ٍفهم ٍحرب ٍلألخرة، ٍ يخافوا ٍالأ

ًا، ٍوأنت ٍمسؤول ٍعما ٍاجترموا، ٍولأيسوا ًا ٍوَخْسف ًا، ٍوالمة ٍكسف ُلأوا ٍالمانَة ٍتضييع ْأ َي فإنهم ٍلأم ٍ
ّله َظم ٍالأناِس ٍعند ٍالأ ِلْح ٍدآنياهم ٍبفسادآ ٍآخرتك؛ ٍفإن ٍأع ُتصُ مسؤولأين ٍعّما ٍاجترْمت؛ ٍفل ٍ

َيا ٍغايره.ً ْن ُد َته ٍب ًا ٍَمْن ٍباع ٍآِخَر َبن َغا
ُفك، ٍقال: ٍأجل ٍيا ٍأمير ْي فقال ٍسإليمان: ٍأما ٍأنت ٍيا ٍأعرابي، ٍفقد ٍسإللت ٍلأسانك ٍوهو ٍسَإ

الأمؤمنين، ٍلأك ٍل ٍعليك.ً
وروىَّ ٍالأعتبي ٍعن ٍأبيه ٍعن ٍمولأى ٍلأعمرو ٍبن ٍحريث ٍقال: ٍشخصُت ٍإلأى ٍسإليمان ٍبن ٍعبد
ُظْر ٍما ٍتجيبه، ْن ُدآ ٍعلى ٍأفصُح ٍالأعرب، ٍوسإيسألأك ٍعن ٍالأمطر، ٍفا ِر َت الأملك، ٍفقيل ٍلأي: ٍإنك ٍ
ِنع ٍعنده، ٍفلقيني ْق فقلت: ٍما ٍعندي ٍمن ٍالأجواب ٍإل ٍّما ٍعند ٍالأعاّمة، ٍفقيل ٍلأي: ٍما ٍذلأك ٍبُم

ّله ٍمحتاج ٍإلأيهما، ٍحريٌص ٍعليهما، ٍفما ّني ٍوالأ أعرابي ٍفقلت: ٍهل ٍلأَك ٍفي ٍدآرهمين.ً ٍفقال: ٍإ
َيا ٍبهذا ٍأحد؟ ْع َي ُتجيبه؟ ٍقال: ٍأو ٍ َعْن ٍهذا ٍالأمطر ٍبَم ٍكنت ٍ ُنك؟ ٍفقلت: ٍلأو ٍسإألأك ٍسإائل ٍ َشأ

ّثرىَّ، ٍواتصَُل ٍبها َعمد ٍلأها ٍالأ ٌء، ٍ َيا ٍأن ٍتقول: ٍأصابتنا ٍسإما ْع َت َأ ُلَك! ٍقال: ٍ ِئ قلت: ٍنعم، ٍسَإا
ُته ُبِع؟ ٍفكتبُت ٍالأكلَم، ٍوأعطي ِوَجار ٍالأّض ُدر، ٍوأتتك ٍفي ٍمثل ٍ ُغ َقاَمْت ٍمنها ٍالأ ُعَرىَّ، ٍو الأ

َبلت ٍعليه ٍوأمثل ٍنفسي ٍكأني ٍواقٌف ْق َي ٍعلى ٍالأَراحلة ٍ، ٍفإذا ٍنزلأت ٍأ ِهّجيَرا دآرهمين: ٍفكان ٍ
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َألأني ٍعن ٍالأمطر! ٍفلّما ٍانتهيُت ٍإلأيه ٍسإألأني َيْس ّلمت ٍعليه ٍبالأخلفة ٍوهو ٍ بين ٍيديه، ٍوقد ٍسإ
ْذرته.ً ُع ًا ٍما ٍأنت ٍبأبي ٍ َلسإَمع ٍكلم َدىَّ ٍعينيه، ٍوقال: ٍإني ٍ َكَسر ٍإْح فاقتصَُصُْت ٍالأكلَم، ٍف

ًا، ٍثم ٍأْحَسَن قلت: ٍصدقت! ٍوحياتك ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين ٍاشتريته ٍبدرهمين! ٍفاسإتغرب ٍَضِحك
َلتي.ً ِص

: وقال ٍأعرابي ٍيمدح ٍ الأطويل:  رجلً
َوىَّ، مع َحليٌم ْق ٌع الأت مع ُشَجا
َدا ْلأَج ا

ٍد َدىَّ ل حيَن َن ْن الأّسحاُب َي
ُكـَوُب سَإ

َيْجلو ًا و ْفـََن لأو أمور ّي َتصُ
ُه ًا لأماتغاـَير َدآ أو ُخفـَاتـَ يذوُب لأـَكـَا

َناطِْ شديد ْلِب َم َق ْلأ في ا
َلأـَمـَيَن لأقلوِب بهالأذي الأموقف َوجـَيُب الأعـَا

ًتى ْير ِمْن هو ف ّلق َغا الأتخ
ٌد مـَاِجـَ

ْير ومن الأـَّرجـَاِل تأدآيِب َغا
ِدآيب أ

ّدثين ٍ : وقال ٍبعض ٍالأمح الأطويل:  يمدح
ًتى َعُل ف قبـَل الأمعروَف َيْج

ِه ِلأـَ َؤا سُإـَ
َيْجعل ْذر دآون و ُع فضل الأ

ِم َكـَّر ّتـَ الأ
ْد متى أغاّر ْقصُِ َفْضـَل به َت

ِه حـَظـَ
ْنم به تطلب ومتى ُتصُْب ُغ الأ
ِم َنـَ ْغـَ َت

ُع ينضّم رأيه على ِد ْنصَُ ُم
الأـَصَُـَفـَا

ِد من وينحّل ْق ُعرىَّ َع كل الأ
ِم ْبـََر ُمـَ

في الأجيش من أغانى َعْزمة لأه
َغاى َو الأ

ُة ْطَر ْلأُحَسام رام وَخ كا
ِم الأمـَصُـَّمـَ

الأهمداني الأزمان بديع كلم من جملة
 الأحسين بن أحمد الأفضل أبي

َق ولأفظ ُمَسَماه، وافق اسإٌم وهذا ْعناه، طاب ِنيق الأمكاسإر، َغاّض وكلم َم أ
ُدآ الأجواهر، ًا، يسرقه الأهواء يكا ْطف َقه والأهوىَّ ُلأ ْعَش ًا.ً ي َظْرف

ًا، ْغارب ٍبأربعين ٍحديث ولأّما ٍرأىَّ ٍأبا ٍبكر ٍمحمد ٍبن ٍالأحسن ٍبن ٍدآريد ٍالزدآي ٍأ
ِره، ٍوأبداها ْك ِف ِدآن ٍ وذكر ٍأنه ٍاسإتنبطها ٍمن ٍينابيع ٍصدره، ٍواسإتنخبها ٍمن ٍمعا

َبصُائر، ٍوأهداها ٍلألفكاِر ٍوالأضمائر، ٍفي ٍمعارضِ ٍأعجمية، ٍوألأفاظ َلبصُار ٍوالأ لأ
َها َب ُع ٍلأه ٍُحُج ُع، ٍول ٍترف ُبو ٍعن ٍقبولأه ٍالأطبا ْن َت ْظهر ٍ ُحوِشية، ٍفجاء ٍأكثُر ٍما ٍأ
َظها ٍومعانيها، ٍفي ٍوجوه ٍمختلفة، ُع، ٍوتوسَإع ٍفيها؛ ٍإذ ٍصَرف ٍألأفا السإما

ًا، َظْرف َية، ٍتذوب ٍ ْد ُك وضروس ٍمتصُّرفة، ٍعارضها ٍلربعمائة ٍمقامة ٍفي ٍالأ
ًا ٍول ٍمعنى، ٍوعطف ٍُمَساجلتها، ًا، ٍل ٍمناسإبَة ٍبين ٍالأمقامتين ٍلأفظ وتقطر ٍُحْسن

َقَف ٍمناقلتها، ٍبين ٍرجلين ٍسإَمى ٍأحدهما ٍعيسى ٍبن ٍهشام ٍوالخَر ٍأبا ٍالأفتح وو
ُتْضِحُك ّدر، ٍويتنافثان ٍالأسحر، ٍفي ٍمعاٍن ٍ السإكندري، ٍوجعلهما ٍيتهادآيان ٍالأ
ِقُف ٍمنها ٍعلى ٍكّل ُيو الأحزين، ٍوتحّرك ٍالأَرِصيَن، ٍيتطلع ٍمنها ٍكل ٍطريفة، ٍو

لأطيفة، ٍوربما ٍأفردآ ٍأَحدهما ٍبالأحكاية، ٍوخَص ٍأحدهما ٍبالأرواية؛ ٍوسإأذكر ٍمنها
ُلأه ٍالأغرضَِ ٍالأمقصُودآ.ً ُلأه ٍبالأشرطْ ٍالأمعقودآ، ٍول ٍينافي ٍحصُو ُيِخل ٍطو ما ٍل ٍ
َعَز ٍالأله ٍالمير! ٍ- كتب ٍإلأى ٍأبي ٍنصُر ٍأحمد ٍبن ٍعلي ٍالأميكالأي: ٍكتابي ٍ- ٍأ

َنه، ٍولأكن ٍالأحريَص ٍمحروم، ٍلأو ٍبلغ ٍالأرزق ُدآو َنه، ٍفأسإعد ٍبه ٍ ُكو وبودآي ٍأن ٍأ
ِكرام، ٍوألأهمها ٍأن ٍتوردآ َقها ٍبين ٍالأ َفاه.ً ٍفَرق ٍالأله ٍبين ٍاليام، ٍتفري َق فاه، ٍلأوله ٍ
ُتصُدر ٍبتمييز، ٍوما ٍذلأك ٍعلى ٍالأله ٍبعزيز، ٍوأنا ٍفي ٍمفاتحة ٍالمير، ٍبين بعقل، ٍو
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ِعد، ٍولأم ٍل ٍيكوُن ٍذلأك.ً ٍوالأبْحُر ٍوإن ٍلأم ٍأره، ٍفقد ٍسإمعُت َت َتْر ٍد ٍ َوي ِعد، ٍ ثقة ٍت
َقه، ْلأ خبَره، ٍومن ٍرأىَّ ٍِمَن ٍالأسيف ٍأثره، ٍفقد ٍعاين ٍأكثَره، ٍوالأليث ٍوإن ٍلأم ٍأ

َفْضل ِلأد ٍأْصل ٍوَحَسب، ٍوطارِف ٍ فلم ٍأجهل ٍخلقه، ٍوما ٍوراء ٍذلأك ٍمن ٍتا
َهد ٍبه ٍالأدفاتر، ٍوالأخبُر ٍالأمتواتر، َتْش ْعد ٍهمة ٍوِصيت، ٍفمعلوم ٍ ُب وأدآب، ٍو

ًا، ٍوالذن وتنطق ٍبه ٍالشعاُر، ٍكما ٍتصُدق ٍبه ٍالثاُر، ٍوالأعين ٍأقل ٍالأحواس ٍإدآراك
ُد ٍالأدارين، ْع ُب ْيَسر ٍالأبعدين ٍ ًا، ٍوإن ٍبعدت ٍالأدار ٍفل ٍَضير؛ ٍإّن ٍأ أكثرها ٍاسإتمساك

ُقْرُب ٍالأقلبين.ً وخيَر ٍالأقربين ٍ
وكتب ٍإلأيه ٍفي ٍسإنة ٍثلث ٍوثمانين ٍوثلثمائة: ٍالمير ٍالأفاضل، ٍوالأشيخ

َناطِْ ٍالأهمة، ٍبعيد ٍمنال ٍالأحرمة، ٍوفسيح ٍمجال ٍالأفضل، الأرئيس، ٍرفيع ٍُم
ِر ٍالأعودآ: ٍالأمجتث: ٍ ْكِس ْنَخَرِق ٍالأجودآ، ٍرطيب ٍم َرِحيُب ٍُم

َظـَْمـَُت فلو ْينالأـَثـَريا َن َي ِريضـَا والأشعـََر َقـَ
َوىَّ وشعبضربـَا الرضِ وكاهل  َعُروضا َرْض
ْغُت نـَقـَيضـَا ولألـَهـَواءضـَدا لأـَلـَدر وُص

ْوُت لأو بل َلـَ ِه َج َدآعـَلـَي ِبـَيَضـَا الأنـَوائب سُإو
ّدآعـَيت أو َحِضـَيضـَا لخمصُيهالأـَثـَـَـَريا ا

ُه عـَنـَد والأبحر َهـَا ِغـَيَضـَا الأعطاء يومُلأـَ َمـَ
ُد ٍالأحالأة ٍفُي ٍالأمدح، ٍقاِصُر ُقصُُور، ٍوجانب ٍالأتقصُير، ٍفكيف ٍوأنا ٍقاع لأما ٍكنت ٍإل ٍّفي ٍذّمة ٍالأ
َنى ٍسإلك، ٍوالأسخّي ٍجودآه ٍبما ٍملك، ٍوإن ٍلأم ْنجٌح ٍأ اللأة ٍعن ٍالأَشْرح؟ ٍولأكني ٍأقول: ٍالأثناء ٍُم

َفَخل، ٍوإن ٍلأم َداء ٍفماء، ٍوإن ٍلأم ٍيكن ٍخمر ٍ ّلأة، ٍوإن ٍلأم ٍيكن ٍَص َلْمَحٌة ٍدآا َف ٌة ٍلئحة ٍ ُغاّر تكن ٍ
ْذُل ٍالأموجودآ ٍغااية ٍالأجودآ، ٍوبعض ٍالأجهد ٍآخر ٍالأمجهودآ، ٍوماش ٍخير َب َطّل، ٍو َف ْبها ٍوابل ٍ ُيصُِ

من ٍل ٍش، ٍووجودآ ٍما ٍقّل ٍخيٌر ٍمن ٍعدم ٍما ٍَجّل.ً ٍوقليل ٍفي ٍالأجيب ٍخير ٍمن ٍكثير ٍفي
ْيس، ٍوكوخ ٍفي َلأ ْيس ٍخير ٍمن ٍفرِس ٍ ْيِب، ٍوجهد ٍالأمقّل ٍخيٌر ٍمن ٍعذر ٍالأمخل، ٍوحمار ٍأ َغ الأ

ْو ٍكان، ٍوقد ْيَت ٍخير ٍمن ٍلأيت، ٍوما ٍكان ٍأجودآ ٍمن ٍلأ َذ ِعيان ٍخيٌر ٍمن ٍقصُر ٍفي ٍالأوهم.ً ٍو الأ
ْيٌر ٍمن ٍأن ٍتقف، ٍومن ُكْركي ٍفي ٍالأجو، ٍولْن ٍتقطف ٍَخ ُدآ ٍمن ٍ قيل: ٍعصُفور ٍفي ٍالأكف ٍأجو

َنهق، ٍومن ٍلأم ٍيجد ٍماء ٍتيّمَم؛ لأم ٍيجد ٍالأجميم ٍرعى ٍالأهشيم، ٍومن ٍلأم ٍيحسن ٍصهيل ًٍ
َكاكة ٍألأفاظها، ّله ٍنعماه! ٍ- ٍل ٍينظر ٍفي ٍقوافي ٍصنيعته ٍإلأى ٍَر والمير ٍالأرئيس ٍ- ٍأدآام ٍالأ
ّلة ٍكفئها، ٍوإنني ٍمنذ ٍفارقت ِق ِد ٍأغاراضها، ٍولأكن ٍإلأى ٍكثرة ٍجذرها، ٍوثقل ٍمهرها، ٍو ْع ُب و

ُتها ٍإل ٍّعليه، ٍهذا ٍعلى ْف َق َعتبة ٍخراسإان، ٍما ٍزففتها ٍإل ٍَإلأيه، ٍول ٍو َبة ٍجرجان، ٍووطئت ٍ َقصَُ
ُع تمرغاي ٍفي ٍأعطاف ٍالأمحن، ٍوضرورتي ٍإلأى ٍأبناء ٍالأزمن، ٍوإن ٍكان ٍالمير ٍالأرئيس ٍيرف

ْفِسُح ٍلأكّل ٍشعر ٍِفناء ٍطبعه، ٍفهاك ٍمن ٍالأنثر ٍما ٍترىَّ، ٍومن ُي لأكل ٍلأفٍظ ٍحجاَب ٍسإمعه، ٍو
الأرمل: الأنظم ٍما ٍيترىَّ: ٍمجزوء ٍ

ِهِق ْدآ َعْرُف الأكاَس أ ِراْل ف َدآ قد َفج يلـَوُح كـَا
ُبـَوُح الأرأي ولأذيصـَبـَاٌح لألنـَاس فهو َص

ْلبةفـَي بي يمرح والأذي َلهو َح َجـَُمـَوُح الأ
ِنـَّي فاسإقنيهـَا يفـَوُح َعـَْرٌف لأهـَاوالمـَا

ًاأسإـَـَـَرا لأـَليام إّن ُبـَوُح سإوف بها ر َتـَ
ّنـََك ل ُقجـَسـٌَم يغـََر وروح الأِحـَّس صادآ

ُدو جالال إلأـَى نـَحـَن إنما ْغـَ ونـَروح َن
ْيك ريح الأـَروح وهذا حتبـَري الأعمر هذا و
ْنَت بينما ِريح أنَت إذ جسماْل صحـَيح أ طـَ

ّديك فظهيل مـَا مثـَل فاسإقنيها ّذبـَيح الأ الأـَ
ْدُح بَيِ رالأده في يضرب أن قبل ِق ِنـَيح الأ الأّس
ّدهـَُر إنما َغى ولأمْنَغاـَُروٌر الأـَ نصُـَيُح َأْص
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ّدهر ولأسان َوع الأ ْلأـَ ِه ِظبـَا َواعـَي َفـَصُِـَيُح لأ
ّدهـََر نستبيح ّنـَا مواليا الأـَ ِبـَيح م َتـَ َتـَْسـَ

تـَريح ل الأمـَنـَايا ُلوآجـَا لهـَون نحـَن
ْأَس غالُم يا ِريُح الأناس من ُسفـَالأـَيأ الأك ُمـَ

َو فسناأن من نحميه ما ضاع ْهـَ مـَبـَيح َو
ًا ّذ فمـَقـَام وقنوع قـَبـَيح بالأـَمـَرء لالأـَ

ّق ئكبـَأبـَنـَا دآهـَر يا أنا وسَإـَطـَيُح ِشـَ
ًء على لالأـَقـَوافـَي وبأبكـَار َشِحـَيُح ُكْف

ِعـَلَتـَي ُدآوالأـَجـَو ميكال بني يا ِزيح لأ ُمـَ
ًا لأفـَسـَيُح فيكْم فضلاْل مـَجـَال إن شرف
َنا قدر وعلى ْأتيَك دآوحالأـَمـَم سَإ الأـَمـَديح َي
َلر الأـَشـَرف فهناك ّطْرف فعا الأطُموح والأ

ّندىَّ ُق والأ ُل ْلق هرالأـَطـَا والأُخ ِبـَيُح والأَخ الأصُّ
َقى َت ٍد مر ويطـَـَيح فـَيه رفالأط يحار مج

َهذا ُق ثلالأـَمـَا الأـَكـَرم أي ْل الأَسـَِجـَيُح والأُخ
ًا الأجودآ هذا كان َدآهمـَيتـَ الأمـَسـَيح منك عا

ْيُض ٍالأبديهة، َف ْفو ٍالأساعة، ٍو َع ّية ٍالأوقت، ٍو َء ٍالمير! ٍ- ٍهد هذه ٍ- ٍأطال ٍالأله ٍبقا
ّدة، ّدة، ٍوثمرات ٍالأم ِد ٍلألفم، ٍوجمرات ٍالأح َي ومسارقة ٍالأقلم، ٍومسابقة ٍالأ

ْبع ٍلألّسْمع، ٍومجاذبة ٍالأجنان ٍلألبيان، ّط ومجاراة ٍالأخاطر ٍلألناظر، ٍومباراة ٍالأ
ّية، ٍلأم ٍيفتح ٍلأه ٍالأسمع ٍبابه، ٍولأم ّوية، ٍولأم ٍتنضجه ٍن ّدمه ٍر والأشعر ٍإذا ٍلأم ٍتق
يرفع ٍلأه ٍالأقلب ٍحجابه، ٍوإذا ٍلأبس ٍالمير ٍهذه ٍعلى ٍعلّتها ٍرجوت ٍأن ٍيكون

ّله ٍفي ٍالأوقوف ٍعليها ّيده ٍالأ بعدها ٍما ٍهو ٍأفتن ٍوأحسن ٍوأرصن، ٍفرأيه ٍأ
ًا ٍإن ٍشاء ٍالأله.ً موفق

ولأه ٍإلأيه ٍمعاتبة: ٍالأطويل: ٍ
ِئْن َءني َلأ ْلتني َأْن سَإا ِن

ٍة َء بمَسـَا
ّني سإّرني لأقد َطْرُت أ ِلأَك َخ ببا

ُه ٍإلأى ٍآخر ٍالأدعاء، ٍفي ٍَحال ّلُه ٍبقاء المير ٍالأفاضل ٍالأشيخ ٍالأرئيس، ٍأطال ٍالأ
ًا ٍلأه ٍمن ٍِحَمانا ّول.ً ٍوهنيئ َط َت ِئه ٍُم َنا ْدآ َفضل، ٍوفي ٍيوَمْي ٍإبعادآه ٍوإ َت بّره ٍوجفائه ٍُم

ّله، ٍبلغني ٍأنه ٍ- ٍأدآام ْعَراِضنا ٍما ٍيستح َيُحله، ٍومن ٍأ ُعَرانا ٍما ٍ ُله، ٍومن ٍ ُيِح ما ٍ
ًء ٍإلأيه، ٍفإذا ٍأنا ّيا ٍعليه، ٍُمسا ّلُه ٍِعزه! ٍ- ٍاسإتزادآ ٍصنيعته، ٍوكنت ٍأظنني ٍمجن الأ

ْتب، ٍولأيت ٍشعري ٍأّي ٍمحظور ٍفي ٍالأعشرة ْنِب، ٍوبمثابة ٍالأع ّذ في ٍقرارة ٍالأ
ُتُه.ً ٍوهل ْل ْهَم ُته، ٍأو ٍواجٍب ٍفي ٍالأزيارة ٍأ َفْض ْدمة ٍَر َحَضْرته، ٍأو ٍمفروضِ ٍمن ٍالأِخ

َفْضٌل ٍوإن ٍقّل، ّدآاه ٍأمل ٍواسإع، ٍوَحداه ٍ ٌد ٍشاسإع، ٍوأ َبل ًا ٍأهداه ٍ كنُت ٍإل ٍَضيف
َيصُِْل ٍإل ٍَبهم َله، ٍولأم ٍ َكاَل ٍَرْح ْلِق ٍإل ٍّفي ٍآِل ٍِمي ُي ٌي ٍوإْن ٍَضّل، ٍثم ٍلأم ٍ ُه ٍرأ َدا وه
َدت ُع َب ْكَره، ٍثم ٍما ٍ ِم ٍُش َيقْف ٍإل ٍّعليه ْعَره، ٍولأم ٍ ِظم ٍإل ٍّفيهم ٍِش ْن َي َله، ٍولأم ٍ ْب َح
ّنة َعفْت ٍِم َهانًة، ٍول ٍزادآت ٍُحْرَمة ٍإل ٍّنقصُت ٍصيانة، ٍول ٍتضا َنْت ٍَم َدآ صحبٌة ٍإل ٍّ

ْطَرة، َق َعة ٍبنا ٍحتى ٍصار ٍوابُل ٍالعظام ٍ ْنِزلأة، ٍولأم ٍتزل ٍالأض إل ٍّتراجعت ٍَم
ًا، ًا، ٍوطويل ٍالأسلم ٍاختصُار ِوَرار ْدَرة، ٍوذلأك ٍالأتقرُب ٍأْز وعادآ ٍقميُص ٍالأقيام ٍُص

ِظر ِت ْن والهتزاُز ٍإيماء، ٍوالأعبارة ٍإشارة؛ ٍوحين ٍعاتبته ٍآمل ٍإعتابه، ٍوكاتبته ٍأ
ُنوت، ٍفما ٍازدآدآت ُق َتب ٍبالأ ْع َأ جوابه، ٍوسإألأته ٍأرجو ٍإيجابه، ٍأجاب ٍبالأسكوت، ٍو

ِة َوْجِه ٍالأعهد، ٍواضح ٍمحّج ًء؛ ٍل ٍَجَرم ٍإني ٍالأيوم ٍأبيُض ٍ ًء، ٍوعليه ٍثنا إل ٍلأه ٍول
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ًا ٍمن ٍالأرسإالأة ْذر؛ ٍوقد ٍحَملت ٍفلن ُع ِة ٍالأ ْكَم َنان ٍالأقول، ٍرفيع ٍِح ُودآ، ٍطويُل ٍِع الأ
ِعُم ٍبالصغاء ٍلأما ْن ُي َءه ٍ ما ٍتجاَفى ٍعنه ٍالأقلم؛ ٍوالمير ٍالأرئيس ٍأطال ٍالأله ٍبقا

ّله.ً ًا ٍإْن ٍشاء ٍالأ يوردآه ٍموفق
َءه! ٍ- ٍ ولأه ٍإلأيه ٍفي ٍهذا ٍالأباب: ٍأنا ٍفي ٍخدمة ٍالمير ٍالأرئيس ٍ- ٍأطال ٍالأله ٍبقا

ُأجيزها، ُغها، ٍوألأجلج ٍمنها ٍُمْضغة ٍول ٍ ُأسِإي َأْن ٍأْشَربها ٍرنقة ٍول ٍ مترجٌح ٍبين ٍ
َدآَرها: ٍالأوافر: ٍ َأخلف ٍ َعَرها، ٍول ٍأرتضع ٍ ِويها ٍعلى ٍ ْط َأ َأْن ٍ وبين ٍ

ْفِسي فل ْفض ُتطاوعني َن ُنني ِهممي ولِلأَر َوط  َلأْخفِض ُت
َفة ْذل، ٍوأعرفه ٍأني ٍما ٍأطوي ٍمسا َع َألأحاظ ٍالأ َأحشَمه ٍب ْتِب، ٍو َع ْقُرَصه ٍبأنامل ٍالأ وبقي ٍأن ٍأ

ًا، ٍأو َتْجدي ُه ٍُمْس َد ْبُسط ٍي َي ًا؛ ٍولأسُت ٍكمن ٍ َعتبة ٍدآار ٍإل ٍَمتبَرم ُأ ٍ ًا، ٍول ٍأط مزار ٍإل ٍّمتجّشم
َطْرفة ٍمني ٍفي َلُه! ٍ- ٍيسرُح ٍ ّيده ٍالأ ًا؛ ٍفإن ٍكان ٍالميُر ٍالأرئيس ٍ- ٍأ ِدي ْع َت ْنقل ٍقدَمه ٍُمْس ي

ِة ٍ ِعد ٍلألِفراسإ ُي ْل : طامح ٍأو ٍطاِمع، ٍف الأطويل:  َنظرا
ْقُر فما الأعشيرة أرضِ من الأف

َقني ّنا إلأيك،سَإا ُقـَْربـَاَك ولأك نـَنـَجـَُح ِب

َعِجل، ٍوأرجع ِطير ٍإلأيها ٍبجناحين ٍ ِني ٍالأشوق ٍإلأى ٍتلك ٍالأمحاسإن، ٍأ ُدني ٍكلما ٍاسإتفّز وأِج
ٌع ٍمن ْين ٍَخِجل، ٍولأول ٍأّن ٍالأرضا ٍبذلأك ٍضرٌب ٍمن ٍسإقوطْ ٍالأهمة، ٍوأن ٍالأعتاَب ٍنو َو َعرجا ب

ْلُت ٍإلأى ٍأْرضِ َلأِم َدمي، ٍو َق َقلمي، ٍكما ٍأُصونه ٍعن ٍ ْنُت ٍمجلسه ٍعن ٍ أنواع ٍالأخدمة، ٍلأصُُ
ْؤنتي، ٍول ٍتثقل ٍ َأفعل ٍلأتخف ٍم ْوسإع، ٍوسإ ْنَجع، ٍوإلأى ٍجانِب ٍالأثناء ٍفهو ٍأ ْطأتي:الأدعاء ٍفهو ٍأ َو

الأمتقارب: 
ْبُت ما إذا َت ِتـَِب فلم َع ْعـَ ْنُتُت ُه ْعَن فلم عليك و بي ُت

ْوت، َل ْفُتالأحياة ماء كان ولأو سإ ِع َدآ لأ أْشَرِب ولأم الأوُرو
الأعصُر لهل البيات مفردآات من قطعة

ّتى معان في  المثال مجرىَّ تجري ش
: أبو ٍفراس ٍ الأطويل:  الأحمداني

ِه غايُر كان إذا َل َة لألَمـَْرء الأ َد ُعـَ
ْتُه ٍه من الأَرزايا أت وجو

َكاسِإِب  الأَم
 : الأطويل:  ولأه

َفافَك َفُة إنما عي، َع َفتى ِع ِته عن َعف إذاالأ َذا َو َلأ ِدآُر َوه  قا
: وقال ٍ الأخفيف:  الأمتنبي

ْلم كل ِر أتى ِح ْي َغ ِر ب ِتدا الألئام إلأيها لِجئ ُحجةاق
 : الأخفيف:  ولأه
ُفوُس كانِت وإذا ًا الأن َبْتِكبـَار ِع ِدآها في َت  الْجَساُم مرا
 : الأكامل:  ولأه
ْتَك وإذا َت َذّمتي أ ْهَيناقص من َم ُة َف َدآ  كاِمل بأنّي لأي الأَشها
 : الأبسيط:  ولأه

َبّن ل ْعِج ًا ُي ِه ُحْسُن َمِضيم ِتـَ ِبّز
ُق وهل ًا َتُرو ُة َدآفين َدآ ْو َج

َفِن؟ َك  الأ
 : الأخفيف:  ولأه
َق من ِتَماَس أطا ًء الأ شي

ًا غِالب
ًا ِتصُاب ْغا َتِمْسُه لأم وا ْل سُإـَؤال َي

 : الأكامل:  ولأه
ْلم ِم من والأظ َي الأنفوِس، ِش

ْد فإْن َتِج
ٍة ذا َف ٍة ِع َل ِعـَ ِلـَ ِلـَُم ل فـَ ْظـَ َي

 : الأبسيط:  ولأه
ُبُه الأدنيا من لأقيُت ماذا ْعَج َأ ْنه َباك أنا بما أنيو ُدآ ِم  َمْحُسو
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 : الأبسيط:  ولأه
ْكُر ْلأفتى ِذ الأثاني، ُعْمره ا

ُتُه وحاَج
َته، ما ُفضوُل َقا ْيِش و َع ْلأ ا

أشغاُل
ًا ٍفي ٍالغاراب ٍبهذا ٍالأباِب؛ ٍوالسإتقصُاء ٍيخرج ٍعن ًا ٍوإحسان ِتنان ْف َدثين ٍا َثُر ٍالأمح ْك والأمتنبي ٍا

شرطْ ٍالأكتاب.ً
ّقال ٍالأسري ٍ : و الأبسيط:  الأموصلي
ُذوا فالعمار الأعيِش من ُخ
فـَائتٌة

ِرٌم والأدهر ْنصَُ والأعيُش ُم
ِرضُِ َق ْن  م

 : الأوافر:  ولأه
ّلما فإنك ْعَت ك ِدآ ُتو ِم ِمن َأنُمسِإـَّرا اسإ ّنسي الأّرياضِِ على الأ

: وقال ٍأبو ٍإسإحاق ٍ الأبسيط:  الأصُابي
ّنون الأضب ُيْرَجى قد والأ

ُؤهما الأتقا
ُء ُيْرَجى ولأيس الألّب الأتقا

 والأذهِب
: وقال ٍابن ٍ الأكامل:  نباتة

َثل ْعُت م َل الأزمان على َخ
ُه َء ِردآا

َوُز ِم َع ّدَراهـَ ِدآ آفُة الأ َوا الْجـَ

 : الأكامل:  ولأه
َء يهوىَّ َقصٌُّر مبّرٌز الأثنا النساِن طبيعُة الأثناء حّبوُم

: وقال ٍأبو ٍالأحسن ٍ الأوافر:  الأّسلمي
ّلذات على تبَسطنا َنالأـََمـَا الأ ْي َأ َو َر ْف َع ْلأ ِر من ا ُذنوِب َثَم  الأ
: وقال ٍابن ٍلأنكك ٍ الأطويل:  الأبصُري
ٍة من ُأرجي وماذا َحيا

ّدَرْت تكـَ
َفْت قد ولأو َنْت َص ِم كا كأحل
ِم  نائ

: وقال ٍأبو ٍطالأب ٍ الأكامل:  الأمأموني
سإّر الأدهر َضمير في لأي

كاِمن
َد ل َتـَلـَُه أن ب القـَداُر تسـَ

: وقال ٍأبو ٍالأفضل ٍبن ٍ الأكامل:  الأعميد
َدأ الأرأي ْلأُحسام َيصُْ ِرضٍِ كا ْطَرالأعا ُلُه عليه َي ْق الأتذكـَيُر وَص

وقال ٍأبو ٍالأفتح: ٍالأطويل: ٍ ٍ
ِطْرتم ِطْرتم ب َعصَُا ف َمْن َزْجُر والأ
َعصَُى

ْبد وتقويم ُهون َع ُهـَوِن الأ ْلأـَ بـَا
ُع ِدآ را

 : الأمتقارب:  ولأه
َترْح بعدها لأه فليسآمـَالأـَُه الأمرء بلغ إذا ْق  ُم

الأرمل: وقال ٍالأصُاحب ٍإسإماعيل ٍبن ٍعبادآ: ٍمجزوء ٍ
ْدآ في الأصُقر ُأّم إن ٌة ِدآالأو َ ْقـَل َنـَُزوُر َلأِمـَ
الأبسيط: ولأه: ٍمخلع ٍ

ْدنا لأم من ُع َنـَا إذا َي ِرْض َهد لأم مات إْنَم ْه َنْش  الأجناَز
 : الأرجز:  ولأه

ْفُظ النـَسـَاِن راحُة الألساِن ِح
ْظُه َف ْفَظ فاْح الأشكر ِح
 لألحسان

: وقال ٍإسإماعيل ٍ الأطويل:  الأناشئ

ٌة الأتجـَارَب أّن أَرىَّ وكنُت ّد ُعـَ
َقاُت فخانْت حتى الأناِس ِث

 الأتجارب
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: وقال ٍأبو ٍالأفتح ٍ الأسريع:  الأبستي
ًا َتْرُج ل ًا شيئ ُعـَه خالأصُ ْف ُلو ل فالأغيُثَن ْيِث من َيْخ َع ْلأ  ا

 : الأطويل:  ولأه
َجنة الأشكر مثل أر ولأم

غاـَارٍس
ُجبة الأصُبر ُحْسِن مثل ول

ِبس  ل
 : الأطويل:  ولأه

في الأماء ُمقام وطول
ِه َغيرهمستقّر ًا ُي ًا ريح ْطعمـَا ولأون وَم

 : الأخفيف:  ولأه
ُة اسإتقامت ما َنا َوَج بعدماإل رأيَي َق ِتي الأَمِشيُب َع َنا  َق

: وقال ٍأبو ٍالأفضل ٍ الأطويل:  الأميكالأي
ْعطيك ل الأشوك هو وافَر ُي

ٍة من
َد ّ الأدهر ي ِربه حين إل َدا َتْض ْل َج

 : الأسريع:  ولأه
َلم ل الأفضل ذو ْدح من يس َدا وإنَق َوم َغا ْق ْدِح من أ ِقـَ

: وقال ٍشمس ٍ الأبسيط:  الأمعالأي
لأهـَا ما نجوٌم الأسماء وفي
ٌدآ َد َعـَ

ْكَسُف ولأيس َ ُي الأشمُس إل
 والأقمُر

ْقول ٍ : هذا ٍمأخوذ ٍمن ٍ الأبسيط:  الأطائي
اسإتعصُفت ما إذا الأرياَح إن

َفـَْت َقصَُ
ٍد عيداَن ْأَن فلم نْج يعـَبـَ

ِم َتـَ بـَالأـًَر
ْعش نعٍش بناُت َن ُكسـَوَف ل و
لأـَهـَا

ْدُر والأشمُس َب الأدهر منها والأ
 الأَرقم في

: وقال ٍأبو ٍالأحسن ٍعلي ٍبن ٍعبد ٍالأعزيز ٍ الأبسيط:  الأقاضي
َوُح الأهجر على َوْصل من َأْر
ٍر َذ َحـَ

َيب والأموُت ْيٍش من َأط َع
ِر على  َغاَر

: وقال ٍأبو ٍبكر ٍ الأخفيف:  الأخوارزمي
ُغّر الوجه هذه تغّرنَك ل ْلأ َياا ٍة ُرب َف ِرياضِِ فـَي َحي

ِرف ِوَزاَرة، ٍفلَما ٍُص ِتيُه ٍعلَي ٍفي ٍوليته ٍالأ َي َفْرخان ٍشاه ٍ قال ٍأبو ٍالأعيناء: ٍكان ٍعيسى ٍبن ٍ
َفى، ٍفقلت ٍلأغلمي: ٍَمْن ٍهذا؟ ٍقال: ٍأبو ٍموسإى؛ ٍفدنوُت َأْح ّلم ٍعلّي ٍف َبتي، ٍفلقيني ٍفس َه ر
َلأْفظك، ُدآوَن ٍ ِظَك ٍ َلْح ِنَك، ٍوب َبيا َنع ٍبإيمائك ٍدآون ٍ ْق ْنُت ٍأ ّله ٍلأقد ٍك منه ٍوقلت: ٍأعّزك ٍالأله، ٍوالأ

َأْت ٍفيك ٍالأنعمة، ٍفلقد ٍأصابت ٍفيك َط ُلأك، ٍفلئن ٍكانت ٍأْخ َلأْت ٍإلأيه ٍحا ُد ٍلأله ٍعلى ٍما ٍآ فالأحم
ِبَحها ٍبالقبال ٍعليك، ٍلأقد ٍأظهَرْت ٍمحاسإنها ٍبالنصُراِف َدْت ٍمقا ْب َأ ْقَمُة، ٍولأئن ٍكانت ٍالأدنيا ٍ الأن

ّله ِر ٍفيك، ٍفقد ٍوالأ َنا ٍعن ٍقول ٍالأزو َه ِذب ٍعليك، ٍونّز َك ْغانانا ٍعن ٍالأ َأ ّنة ٍإذ ٍ ِه ٍالأم عنك، ٍولأل
ْنِعم، ٍفقيل ٍلأه: ٍيا ٍأبا ٍعبد ٍالأله، ٍلأقد ٍبالأغت ٍفي ّق ٍالأُم َكْرَت ٍح ْأَت ٍَحْمَل ٍالأنعم، ٍوما ٍَش ًأسَإ

ِته.ً َق ْل َبَح ٍمن ٍِخ ْق َدآ ٍعنها ٍبأ ِه، ٍفر الأسب، ٍفما ٍكان ٍالأذنب؟ ٍقال: ٍسإألأته ٍحاجًة ٍأقل ٍمن ٍقيمت
وقال ٍعلّي ٍبُن ٍالأعباس ٍالأرومي ٍلبي ٍالأصُقر ٍإسإماعيل ٍبن ٍبلبل ٍلأّما ٍنكبه ٍالأموفق ٍبن ٍأحمد

َلأَم ٍفي ٍبعض ٍقولأه ٍبقول ٍأبي ٍ : وأ الأكامل:  الأعيناء

َة يوُمك زاَل ل ِلأـَغـَدْك ِعبر
َكت َب ذي عين بشْجو و

ِدْك  َحَس
ْبَت فلئن ِك َبـَْت لأطالأما ن َأْت ِهّمٌة بكنـَكـَ ِدك إلأى لأج َنـَ سَإ

ّسإـَجـَدْت ما اليام تسجد لأو ْوم إل َي َعـَُضـَدك في َفت ِلأ
ْعَمًة يا ّلأْت ِن ُتـَهـَا و َبَح كان ماَغاَضـَاَر ْق َهـَا أ َن َيدك حس ِبـَ

َدْت فلقد ًا َغا َدْت َلأَماَكبـَدي على َبْردآ ًا َغا ِبـَدك على َحر َك
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ْيت ْعمـَى ورأ ِه ُن ًة الأـَلـَ ِدآك في الأنقص اسْإتباَن لأمازائد َعد
ّنْت ولأقد َتـَدك على ُصبْت أنها لأوصـَاعـَقة كـَّل تم كـَ

َق َلأْم ْب ِدك في الأّروح بقاء إلجسـَدي َبَرىَّ مّما لأي َي َجَسـَ
َهاٍج ٍكثيرة ٍلأما ٍنكب، ٍمنها ٍ َأ : ولأه ٍفيه ٍ الأسريع:  قولأه

ّفْض َكْم الأصُّقر أبا َخ ٍر ف ًا َخَرطائ ِريع َد َص ْع تحـَلـَيِق َب
ٍ 

ّوْجَت ْفأها تكن لأم نعمى ُر بتطـَلـَيق الأمحه َفصَُانهاُك
ّدسَإْت ل َتهـَا ُنغَمى ُق ْل َب ِة كمَتَسْر ْنـَديق فيها حّج ِز ِلأـَ

َدَحه ٍابن ٍالأرومي ٍبقصُيدته ٍالأنونية ٍالأتي ٍ أولأها:وكان ٍأبو ٍالأصُقر ٍلأَما ٍولأي ٍالأوزارة ٍَم
الأبسيط: 

َنَك ْي َن َدآ أْج أغاصُاٌن الأور
ْثـَبـَاُن ُك و

ّفـَاٌح نوعـَان فيهّن ورمـَاُن ُتـَ

ْينك وفوق َدلأٌة أعـَنـَاب َذ َهـَ َظلمـَاء من لأهن سإودآُمـَ الأ
ألأـَواُن

ّناب هاتيك وتحت ُلـَوح ُع ِه َتـَ الأقوم قلوب أطرافهّنبـَ
ِقـَنـَواُن

الأزهر عليها باِن غاصُوُن
ِكـَهة فا

ِكُه وما َيْحِمُل مما الأفوا
الأـَبـَان

ِري بات ونرجس ّطل سَإا الأ
ُبه ِر َيْض

َريان الأـَلـَون منـَير وأقحوان

ّلأفن طيٍب شِيء كل من أ
حسـٍَن

ْيحـَان شـَتـَى فاكـَهة فهن وَر

ْدٍق ثمار ْنَت إذا ِص عاي
ظاهَرهـَا

ُلو حين لأكنها ْعَم تب الأط
َبـَان ُخطـَ

ُدْمَن ول ٍد على َي ْه ٍد َع ْهَن كما والأغانياتلأمعـَتـَقـَ ُشب
َتـَان بـَسـَ

ًا َيميُل ثـَم بحمل طور
ُدُمـَه يعـَ

َتِسي َيك َفى ثم َو ْل وهـَو ُي
ُعـَريان

وهي ٍأكثر ٍمن ٍمائتي ٍبيت، ٍمَر ٍلأه ٍفيها ٍإحسان ٍكثير، ٍفأنشدها ٍأبا ٍالأصُقر، ٍفلما ٍسإمع
قولأه: 

َبان من الأصُقر أبو قالأوا ْي َش
لأهم قلت

ِكن لأعمري كل منـَه ولأ
ْيبـَاُن َشـَ

بعده: قال: ٍهجاني، ٍقيل ٍلأه: ٍإٌن ٍهذا ٍمن ٍأحسن ٍالأمدح؛ ٍأل ٍَتسمع ٍما ٍ
َ قد أِب وكم ُذًرىَّ بابن َعل

َشَرٍف
َلْت كما ِه برسإول َع َل الأ

ْدنـَان َع
ِيبان ٍل ٍشيبان ٍبي.ً ٍفقيل ٍلأه ٍفقد ٍ قال: قال: ٍأنا ٍبش

َقصُر ولأم َبان أ الأتي بَشي
بلـَغـَت

ٌق الأمبالأغ بها ْغاـَصُـَاُن أعرا وأ

ّله ُهـَم ل قـَوم شيبان لأ ُبـَ ْوعيشـَو َبْت الأروع إذا َر منه شا
َداُن ْلأ  و
ّله ٍل ٍأثيبه ٍعلى ٍهذا ٍالأشعر، ٍوقد ٍهجاني.ً فقال: ٍل ٍوالأ

ّله ٍبن ٍطاهر، ّله ٍبن ٍعبد ٍالأ ًا ٍعند ٍعبيد ٍالأ قال ٍأبو ٍبكر ٍمحمد ٍبن ٍيحيى ٍالأصُولأي: ٍكنت ٍيوم
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وقد ٍذكروا ٍقصُيدة ٍابن ٍالأرومي ٍهذه ٍالأنونية، ٍفقال: ٍهذه ٍدآاُر ٍالأبطيخ، ٍفاقرأوا ٍتشبيهاتها
َلموا ٍذلأك! ٍفضحك ٍجميع ٍمن ٍحضر.ً تع

الأنسيب: وفي ٍهذه ٍالأقصُيدة ٍيقول ٍمن ٍالأمختار ٍفي ٍ
ّهن ُحّسانة ُرب يا قـَد من

فـَعـَلـَت
ًءا، َء يفعل وقد سإو َوا السْإ

إحـَسـَاُن
الأدهَر وتلفى الأُمِحّب ُتْشكي
ِكـَيًة شا

ْوس َق وهي الأّرمايا ُتصُِْمي كالأ
 ِمْرنان

َيصُُِف ٍفيها ٍقوس ٍ : وهذا ٍكقولأه ٍفي ٍقصُيدة ٍ الأطويل:  الأبندق

ّنة لأها َلأى َر ْو َدرتصُـَيبـَُه من بها َأ َأْج كان َمْن بالعوال و
َعا  ُموَج

فيها: يقول ٍ
ْلَحياني ل ّياها َت ْهوها،َضَرعي على وإ ُتوٌن لأّج وَز ْف ُوفـَتـَان َم

ّق فبي ملكت إني لألّر
َكـَنٌة ّلكتَمَسـَ ْلك فلها وُم َياُن بالأُم ْغـَ ُطـَ

ْذ لأي َأْت ُم َنٌة َن ّيا َوْج َر
ِبهـَا بمْشَر

ْبرتي من ِعشُت ما وفٌم َع
 ظمآُن

شيبان: وفيها ٍفي ٍمدح ٍبني ٍ
غايٌث، سإماحتهم قوم

ُهـَْم ُتـَ َد َنـَْجـَ و
ْوٌث ُؤهم ، َغا ْطِب في وآرا الأَخ

َباُن ْه  ُش
ُهُم َقا ْل ِرماُح َت الأـََخـَّط و

ُهـَُم َلأـَ ْو َحـَ
ُلسإد الجـَاَم ألأبسـَهـَا كا
ّفـَاُن َخـَ

َفْحشاء عن الأنفوس صانوا الأ
وابتذلأـَوا

ُبل في ِمنهّن ما الأعلياء سُإ
َصـَانـَوا

ّنـَوا وما الأمنعمون عـَلـَى م
ٍد َأَحـَ

ًا ْوم ْعمى، َي ُن ُنوا ولأو ب لأما م
َنـَوا َمـَا

الأصُقر: يقول ٍفيها ٍفي ٍأبي ٍ
ِديه ْف ْقدار عن فيه َمْن َي ِم

ِتـَه َي ْد ِفـَ
ْقصُِيٌر الأمفادآاة عن َت

ْقـَصَُـَاُن ُن و

ُهُم قوم ْوتـَى كأن ِدُحـَوا إذا َم ُمـَ
ِبير من لأهم وما الأشعر َح

ْكفـَان أ
سإالأت إذا الأطباع صاحي

َهواجُسه
ِه سإألأت وإن ْي َد َو َي فهـَ

َنـَْشـَواُن
َبى ِذهن ُيصُِْحيه أ

ْ َي ُه َو َو َصْح
كـَرم

ِكم َتْح ْهو ُمْس ْهو صاٍح َف َو
ْكراُن سإ

ٌع فردآ ٍر ذي كُل َيَراه جمي إنـَسـَاُن وهو ُطّرا الأناس كأنهَبـَصَُـَ
: وهذا ٍكقول ٍأبي ٍ الأكامل:  الأطيب
َلأقيُت ِليَن كّل و ّنمـَا الأفاض ّدآكأ ُهْم اللأُه َر ْعصَُرا نفوسَإ  وال

َق لأنا ُنِسقوا الأِحساِب َنَس
َدما ُمق

ِلأَك وأتى َذ ْذ َف ُمؤّخَرا أتيَت إ

ّدم.وقد ٍ تق
 : الأطويل:  وقال

148



 السإلمية مشكاة مكتبة                            اللأباب وثمار الدآاب زهر

ّياُر يُك فإْن ْكرم ْبن سَإ م
َقَضى ْن ا

ُء فإنك ِدآ ما َور َهَب إْن الأ َذ
ُدآ  الأور

َبنوه َمَضى ْدآَت و َفَر ْن وا
َفضلهْم ب

ْلأف َأ َعْت ما إذا و ٌد ُجّم واِح
ُدآ َفر

: وقال ٍ الأطويل:  الأبحتري

َثال أَر ولأم ًا الأرجاِل أْم تـَفـَاوتـَ
ّد حتى الأمجد، لأدىَّ ْلأٌف ُع أ

ِد  بواح
يمدحه:ومدَحه ٍوعاتبه ٍبقصُائد ٍكثيرة ٍفما ٍأنجحت، ٍفمن ٍذلأك ٍقولأه ٍفي ٍقصُيدة ٍطويلة ٍ

الأبسيط: 
ِهه مي ْوَضٌة َوْج لألحسـَن َر

َقة ِنـَ مـَو
ول َطْرف مثلها في رادآ ما

سَإَرحـَا
سإـَاقـَط علـَيهـَا الأحياء َطّل
ًا أبـَد

ْطِب كالألؤلأؤ َته لأو الأَر ْقَرق َر
َفـَحـَا سَإ

ِه لأمـَكـَحـَوٍل الأزعيم أنا ُغـََرتـَ بـَ
َ ًا بعدها يرىَّ أل ول ُبـَؤسإـَ

َتـََرحـَا
ْوٍل من الأناس أتى مهما َط
َكـََرم ومن

ِذي الأبـَاَب دآخلوا فإنما ّلأـَ ا
َفـَتـَحـَا

ِطي ْع ّد ويعطي الأمزاَح ُي الأج
ّقهمـَا ح

ّد، إن فالأموت إن والأمعروف ج
 َمَزحا

َدآ وافى َطار والأـَمـََريخ ُع
ْولأـَده َمـَ

َطياه ْع َأ ْيِن من ف َظ ما الأح
َتـََرحـَا ْقـَ ا

لأـَلمـَريه قالأها قال: ٍل، إن
بـَهـَا

ْلها ولأم ُق ِنُح لأمن ي َتْم يس
َنـََحـَا الأـَِمـَ

ِه في مـَن نـَاهـَيك قلـَم َكف
ٍم قـَلـَ

بما َكّف من وناهيك ُنبلً،
اتَشـَحـَا

ْثبُت َيْمُحو ُي َق و ِدآ أْرَزا ِه الأـَعـَبـَا َ الأمقادآيُر فمابـَ َمـَحـَا ما إل
ووَحـَى

ْلـَوي الأقـَلـَُم كأنما ُعـَ فـَي الأـَ
ِه ِد َي

ِريه ِء أي في ُيْج ِدآ أنحا َنـَحـَا الأبـَل

َبسَم لأَما ُد عنك ت قـَلـََت الأَمـَْجـَ
لأـَُه

ِقه ْه ً فل َق َغل ِدي َن ْبـَ َلـَحـَا ول ُت َقـَ

الأتي بنعماك عليك ُأثني
ُظـََمـَْت ًعـَ

ْوِل في بها وجدت وقد الأق
َفسـَحـَا ْن ُم

َذاك أمطْر َناني ِب ْكـَُسـَُه َج َت
ًا َهـَر َز

ْنَت َفـَحـَا إذا بـَرياه الأمـَحـَيا أ َنـَ

أنشدتها ٍعلى ٍمتوالأي ٍالختيار، ٍوكذلأك ٍأجري ٍفي ٍكثير ٍمن ٍالشعار.ً
: وقال ٍيعاتبه ٍ الأطويل:  ويستبطئه

َد َدىَّ، َعقي ِلـَق الأن ِئٍح أطـَ َمـَدا
َجـَّمًة

أن أبت قد َحْسرىَّ َحبائَس
َتَسّرحـَا

ُكنت ًا تنشد َمتى و مديح
ظـَلـَمـَتـَه

لأك ُيرىَّ ما أهَجى لأَك ُيرىَّ
أمدحـَا
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ُتك َذْر ٌء كانت لأو َع سإما
َعـَْت َقـََشـَ َت

ُبها ْوضٌِ كان أو سَإحائ َوحـَا َر َتصَُـَ

ِرْمـَت سُإـَقـَيا ولأكنها ِويهـَا ُحـَ َهاَر ِرُض َعا ْلق و ِكـََل ُم َنـَحـَا كل ُجـَ
ْكلَء ْعروٍف وأ َحَرْمَت َم

َهـَا َعـَ َمري
ْهُل منها عادآ وقد والأَحْزن الأس

 َمْسَرحا
َبْحـَُرَك لورادآي َعَرْضَت و

زاِخـٌَر
ْدآَن فلَما َدآ أر ِوْر ْيَن الأ َف ْلأ َأ

َضْحَضـََحـَا
ْدآ لأم فلو ِر ْذوادآ ت ِري أ ْي َغاـَ

غِاـََمـَاَره
ُقلُت: ٍسَإَراٌب َتـَاِن لأ بالأِم

َوضـَحـَا َتـَ
ًا لأك فيا ْد لأم بْحر فيه أج

ًا َمـَْشـَربـَ
ًا غايري كان وإن فيه واجد

َمْسبحـَا
وذلأك ُموسإى، عصُا مديحي
أنـَنـَي

ْبُت َدىَّ َبْحَر به َصَر الأن
َتَضْحَضحـَا ف

الأباخـَلـَين بعَض سإأْمدح
ّلـَه َعـَ لأـَ

َدآ إذا ّطَر َياُس ا ْق أْن الأِم
يتـَسـَّمـَحـَا

ْيَت فيا ِري َلأ ْع ْبُت إن ِش به َضَر
َفا الأصُ

َعُث ْب َي ِوَل منـَه لأي أ جـَدا
سُإـَيحـَا؟

ْلَك ِت َدْت الأتي ك ْب الرضِ َثَرىَّ أ
ًا يابسـَ

ًا وَشقْت الأحجارة في عيون
َفـَحـَا سُإ

ْكَت َأسْإِجْح َمل ِر أبا يا ف ْقـَ الأصُـَ
إنـَُه

َلَك إذا ُلَك الحراَر َم ْث ِم
أسْإـََجـَحـَا

وما ٍضرع ٍإلأى ٍأحد ٍهذه ٍالأضَراعة، ٍول ٍفي ٍطْوقه ٍهذا ٍالحتمال؛ ٍوهذه ٍالبيات ٍالخيرة
ّلأد ٍأكثرها ٍمن ٍقول ٍأبي ٍتمام ٍالأطائي ٍلأمحمد ٍبن ٍعبد ٍالأملك ٍ : إنما ٍو الأطويل:  الأزيات

َدآْت فلو ْول حاَر َذْرُت َش َع
َقاَحهـَا لأ

َدَر َحرْمُت ولأكن ُع الأ والأّضْر
 حافُل

َبرنا ًا أكا مـَنـَاهـَُل وأنتـَْم َبْرٌح َظمأ لأنافـَإنـَنـَا علـَينـَا؛ عطف
 ٍيقول: ٍالأسريع: ٍ وفيه

ِذ بكـَم مستجير ماتوائل َبـَنـَي يا مقامي هذا ِئ عـَا
ْنَشَب ِذ بالأناِب وعضهأظفـَاَره الأدهر فيه أ والأنـَاِجـَ

ْنصُِفوا ٍة أَخا منه فأ َذُحـَْرَم ُكْم ل ِذ مـَع منه ب الأـَلئ
ِه على الأدهر أرىَّ فما ْور ِذ حكمكم ِمْن َيْخرجَج الأنافـَ

ًا: ٍالأمنسرح: ٍ وقال ٍأيض
ّيهـَا يا ُد أ َنـَـَـَْت الأـَـَـَذي الأـَسـَـَـَي َهـَـَـَ َلأـَـَـَْم أمـَـَـَوالأـَـَـَه أنـَصُـَـَاُرَو َيهـَـَـَِن و

َبـََحـَت ِد فـَي فأْصـَ الأـَّضـَعـَـَـَيف َي
َوةال وذي ِقـَـَلـَـَـََي ق َبـَا َلأـَ والأـَـَـَلـَـَـَِسـَـَـَِن وا

ُلك أنني على غايري اْلقدم مؤّم
ِئْل  وامتِحِن بذاك سإا

ً حجة عشرين مادآح َكَمل
ْير عـَنـَك محـَرومـَهـَا َغاـَ

مـَضـَطـَغـَـَِن
ائتـَمـَـَن الأـَذي عـَدلأـَك أو فضـَلـَك

َتـَـَـَمـَـَـَن أَجـَـَـَّل عـَلـَـَـَيه هالأـَـَـَل مـَـَـَؤ
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ًا الأـَشـَعـَر فـَي ُكـَنـَت إن نـَاقـَد
فـَطـَنـَـَا

ّق فلـَتـَعـَطـَنـَي حـَصُـَه حـَ
ِطـَـَِن الأـَفـَ

ُكـَن وإن ًا فـَيه أ ًا سإـَاقـَـَطـَـَـَ الأـَّزِمـَـَـَِن حـَصُـَه حـَق فلـَتـَعـَطـَنـَيزمـَـَـَنـَـَـَ
الأـَـَـَذي دآيوانـَـَـَك ِبـََي سإم

عـَـَـَدلأـَـَـَت
ُه َوا ْد الأـَصُـَحـَيح بـَين َج

والأـَـَّضـَـَـَِمـَـَـَن
اسإـَتـَطـَعـَت َمـَِن بشخـَصُـَي كثر
الأـَن مـَن

ْنـَـَـََك لأـَـَـَم فـَـَإن اس ِز لأـَـَـَم أ
أِشـَـَـَِن

َلأـَـَـََك صـَـَـَدره لَن مـَن َحـَق ما
بـَـَـَاْل

ٌء ودآ َخـَـَـَِشـَـَـَِن بـَـَجـَـَـَانـَـَـٍَب لأـَقـَا

: وقال ٍأبو ٍالأعباس ٍالأرومي ٍلأرجل ٍمدحه ٍفي ٍ الأوافر:  كلمة
َد ْع َي أب ٍر كـَل دآونك ِلأقا ِدقَقـَفـَ َقـَى أن فيه الأشخُص َي ُيل

ِرواقـَا لأه الأظلُم َضَرَب وقدالأـَمـَطـَايا به إلأيك وإعمالأي
ْفِضي ّ الأنوَم وَر ُكور واسإط أعانقترانـَي أن إل َقـَا الأ اعتنا

ُة بنا تسوق فليس الأُحدا
ِري ْد َتـَ

ًا سإـَياقـَا َأْم َذلأـَك كان أشوق

َة أصادآف الأمعروف ِدآَر
ْكَرىَّ َديكَش ذواقـَا لأـَهـَا أذوق ول َلأ

فيها: يقول ٍ
ُلو َغادا ْع َدآ َي ُلو وكاَن الأجيا ْع ما إذا َي

َه ْفَر َت ْبَت اسإ  الأَرقاقا الأس
ُع أِعنتها ُءَعراها فإْن الأُشُسو ّد َحفـَا َكـَ َلـَـَـَهـَـَـَا الأـَ َعـَ ْنـَ ِطـَـَـَراقـَـَـَا أ
َوج َد فُز ْعـَ ٍر َبـَ ْفـَ مـَنـَـَه َقـَ

ْعـَـَـَمـَـَـَى ُنـَـَـَ
َلـَُه أرانـَي َتـَهـَا الأـَ ْبـََحـَ ُصـَ

ّطـَـَـَلقـَـَـَا الأـَ
الأعيناء أبو

َناء ٍعن ْي َع َألأُت ٍأبا ٍالأ قال ٍأبو ٍالأقاسإم ٍعلّي ٍبن ٍحمزة ٍبن ٍشمردآل: ٍحدثني ٍأبي ٍقال: ٍسإ
ُد ٍبن ٍالأقاسإم ٍبن ٍخلدآ ٍبن ٍياسإر ٍبن ٍسإليمان، ٍوأْصُل ٍقومي ٍمن ٍبني َأنا ٍمحم نسبه، ٍفقال: ٍ

ِه ِد ْي َق ٌء ٍفي ٍأيام ٍالأمنصُور؛ ٍفلّما ٍصار ٍياسإر ٍفي ٍ َلأِحقهم ٍسِإبا ْهِل ٍالأيمامة، ٍو حنيفة ٍمن ٍأ
َده ٍالكبر ٍلأقَي َبصَُر؛ ٍويقال: ٍإن ٍَج ُؤنا ٍلأبني ٍَهاشم؛ ٍوكان ٍأبو ٍالأعيناء ٍَضريَر ٍالأ َقه، ٍفول َت ْع أ

َعَمى، َته؛ ٍفدعا ٍعليه ٍوعلى ٍولأده ٍبالأ َب َط َء ٍُمخا َأسإا ّله ٍعنه! ٍ- ٍف علي ٍبن ٍأبي ٍطالأب ٍ- ٍرضي ٍالأ
ْلُت ْدآِخ ُأ ّدثني ٍأبو ٍالأعيناء، ٍقال: ٍلأما ٍ فكّل ٍمن ٍعمي ٍمنهم ٍصحيُح ٍالأنسب! ٍقال ٍالأصُولأي: ٍح

ُته ٍاسإتحسَن ٍكلمي، ٍوقال ٍلأي: ٍبلغني ٍأّن ٍفيك ٍشّرا! ّلم على ٍالأمتوكِل ٍفدعوُت ٍلأه ٍوك
ْكَر ٍالأمحسن ٍبإحسانه ٍوالأمسيء ٍبإسإاءته ٍفقد ِذ فقلُت: ٍيا ٍأميَر ٍالأمؤمنين، ٍإن ٍيكن ٍالأشُر ٍ
ٍز َهَما َواٌب"، ٍوقال ٍفي ٍالأذّم: ٍ" َأ ّنُه ٍ ُد ٍإ ْب َع ْلأ ْعَم ٍا ِن ّكى ٍالأله ٍتعالأى ٍوذم، ٍفقال ٍفي ٍالأتزكية: ٍ" َز

ٍم".ً ٍوقال ٍ ِثي َأ ٍد ٍ َت ْع ِر ٍُم ْي ّناٍع ٍلألَخ ٍم ٍ، ٍَم َنمي ًء ٍب : َمّشا الأطويل:  الأشاعر
َدْح لأم أنا إذا الأخير على أْم

َلُه ْه أ
ِم ولأم ُذم ْبَس أ الألئيَم الأِج

الأمذّمما
ْفُت ففيَم والأشَر الأخيَر َعَر

ِه باسْإم
ّق َلُه لأَي وش الأمساَمع الأ

َفما؟ والأ
ْبٍع ٍل ٍبتمييز، َط ُع ٍالأّسنَي ٍوالأدنَي ٍب ْلَس َت ْقَرب ٍالأتي ٍ َع وإن ٍكان ٍالأشّر ٍكفعل ٍالأ
ِفضٌي ٍ، ٍفقلُت: ٍيا َدك ٍعن ٍذلأك! ٍفقال ٍلأي: ٍبلغني ٍأنك ٍَرا ّلُه ٍعب فقد ٍَصاَن ٍالأ
ْنَشئي ٍفي ٍَمْسِجد ّيا ٍوبلدي ٍالأبصَُْرة ٍوَم أميَر ٍالأمؤمنين، ٍوكيف ٍأكوُن ٍرافض

ُدآوا ٍالأدين ٍأو َيْخلو ٍالأقوُم ٍأن ٍيكونوا ٍأرا َلْصَمعي، ٍولأيس ٍ ِذي ٍا جاِمعها، ٍوأسإتا
َأّخروا، َدين ٍفقد ٍأجمع ٍالأناس ٍعلى ٍتقديم ٍَمْن ٍ ْنيا؛ ٍفإن ٍكانوا ٍأرادآوا ٍالأ الأد
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ُء ٍالأمؤمنين، ٍل َأنَت ٍوآباؤك ٍأمرا وتأخير ٍمن ٍقدموا، ٍوإن ٍكانوا ٍأرادآوا ٍالأدنيا ٍف
َيا ٍإل ٍّمعك.ً ْن ِدآيَن ٍإل ٍّبك، ٍول ٍدآ

ُدآورهم ٍفي ٍالأدنيا، ْوا ٍ َن َب َدآاِري ٍهذه؟ ٍقال: ٍقلت: ٍرأيت ٍالأناس ٍ قال: ٍكيف ٍترىَّ ٍ
وأنت ٍبنيَت ٍالأدنيا ٍفي ٍدآارك.ً

ْبد ٍلأله ٍولأك، ٍ َع ْعَم ٍالأ ِن فقال ٍلأي: ٍما ٍتقول ٍفي ٍعبيد ٍالأله ٍبن ٍيحيى؟ ٍقلت: ٍ
ِرَضاك ٍعلى ٍكل ٍفائدٍة، ٍوما ٍعادآ ٍبصُلِح ِثر ٍ َقَسم ٍبين ٍطاعته ٍوخدمتك، ٍيؤ م

ٍة.ً ّذ ملكك ٍعلى ٍكل ٍلأ
َتقول ٍفي ٍصاحب ٍالأبريد ٍميمون ٍبن ٍإبراهيم؟ ٍ- ٍوكان ٍقد ٍعلم ٍأني قال: ٍفما ٍ
ِرق َتْس ٌد ٍ َأْمِري ٍ- ٍفقلت: ٍيا ٍأميَر ٍالأمؤمنين، ٍي َع ٍمنه ٍفي ٍ َق ٌد ٍعليه ٍبتقصُير ٍو واج
َأدآىَّ، َله، ٍإقداٌم ٍبما ٍ َته، ٍف ّي ٍسإرق ٍنصُف ٍجْزي واسإٌت ٍتضرطْ؛ ٍوهو ٍمثل ٍالأيهودآ

ْدآتك َأَر ّلف! ٍقال: ٍقد ٍ ُته ٍطبيعة، ٍوإحسانه ٍتك َقى، ٍإسإاء ْب وإحجام ٍبما ٍأ
لأمجالأستي، ٍقلت: ٍل ٍأطيق ٍذاك، ٍوما ٍأقول ٍذلأك ٍجهل ًٍبما ٍلأي ٍفي ٍهذا

الأمجلس ٍمن ٍالأشَرِف، ٍولأكني ٍمحجوب، ٍوالأمحجوب ٍتختلف ٍعليه ٍالشارة،
ُهك ٍراضٍِ ٍأو ٍبكلم َوْج َغاْضبان ٍو ّلم ٍبكلم ٍ َفى ٍعليه ٍاليماء، ٍويجوز ٍأن ٍيتك َيْخ و

ُأميز ٍبين ٍهذين ٍهلكت، ٍقال: ٍصدقت، ٍولأكن َوْجُهك ٍغاضبان، ٍومتى ٍلأم ٍ راضٍِ ٍو
ِني ٍبعشرة ٍآلف ٍدآرهم.ً َفْرضِِ ٍالأواجِب ٍالألزم، ٍفوَصل تلزمنا، ٍقلت: ٍلأزوَم ٍالأ

ُأوردآ ْعِض، ٍوسإ َب ْعضها ٍفي ٍ َب َواة ٍ ْدآَخَل ٍالأر ولبي ٍالأعيناء ٍمع ٍالأمتوكل ٍمجالأس ٍأ
ِثر ُتك َعيناء، ٍل ٍ ًا: ٍيا ٍأبا ٍالأ ّله: ٍقال ٍلأه ٍالأمتوكل ٍيوم مستظرفها ٍإن ٍشاء ٍالأ

ْغل ًٍعن ٍالأوقيعة ٍفيهم، ٍقال: َلأُش ِري ٍ الأوقيعَة ٍفي ٍالأناس، ٍقال: ٍإن ٍلأي ٍفي ٍبصَُ
ًا ٍحسَن ًا: ٍهل ٍرأيَت ٍطالأبي ذلأك ٍأَشد ٍلأحيفك ٍفي ٍأهل ٍالأعافية! ٍوقال ٍلأه ٍيوم

ًا ٍعن ٍهذا؟ َأل ٍضرير ًا ٍقّط ٍسإ ِه ٍقّط؟ ٍفقال: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍأرأيت ٍأحد َوْج الأ
ُتك ٍعما ٍسإلف، ٍقال: ٍنعم، ٍرأيت ّدم، ٍوإنما ٍسإألأ ًا ٍفيما ٍتق قال: ٍلأم ٍتكن ٍضرير
ُده َتِج ّكل: ٍ ًتى ٍما ٍرأيت ٍأجمل ٍمنه، ٍقال ٍالأمتو منهم ٍببغدادآ ٍمنذ ٍثلثين ٍسإنة ٍف

ًا ٍعليه! ٍفقال ٍأبو ٍالأعيناء: ٍوفرغات ٍلأهذا ٍيا َوادآ ُدك ٍكنت ٍق َتِج ًا، ٍو كان ٍمؤاجر
ُدآ ٍعلى ٍالأغَرباء؟ ٍقال: ُقو ِتهم، ٍوأ ْثَر َك َوالأّي ٍعلى ٍ ُع ٍَم َدآ أمير ٍالأمؤمنين، ٍأتراني ٍأ
َلأى ٍقوم ٍمنهم! ٍقال ٍالأمتوكل: ٍأردآُت ٍأن ٍأشتفي ْو ْأبون؟ ٍقال: ٍَم اسإكْت ٍيا ٍَم

َتفى ٍلأهم ٍمني.ً به ٍمنهم ٍفاْش
ًا، ًا، ٍوأْحَضَرهم ٍنادآرة، ٍوأسْإَرعهم ٍجواب وكان ٍأبو ٍالأعيناء ٍأحذ ٍالأناِس ٍخاطر

ًا.ً وأبلغهم ٍخطاب
َوته، ْه ّوُل ٍمن ٍأظهَر ٍمن ٍخلفاء ٍبني ٍالأعباس ٍالنهماَك ٍعلى ٍَش والأمتوكُل ٍأ

ِتُر ٍالأجلساء، ٍويفاِخر ُيها ّفون ٍبحْضَرته، ٍوكان ٍ وكان ٍأصحابه ٍيتسّخفون ٍويستخ
ْذ ٍأماَت ٍما َقَرب؛ ٍإ ّبب، ٍوإلأيهم ٍُم الأرؤسإاء، ٍوهو ٍمع ٍذلأك ٍمن ٍقلوب ٍالأناس ٍُمح

َدال.ً ُه ٍالأواثق ٍمن ٍإظهار ٍالعتزاِل، ٍوإقامة ٍسإوق ٍالأِج أحيا
َتُب ٍمن ٍأبي ٍالأعيناء َد ٍالأحميد ٍأك قال ٍمحمد ٍبن ٍمكرم ٍالأكاتب: ٍَمْن ٍزعم ٍأن ٍعب

َقد ٍظلم.ً َف إذا ٍأحّس ٍبكرم، ٍأو ٍشرع ٍفي ٍطمع، ٍ
َلأبان ُيطا ُد، ٍوهما ٍ ُه ٍالأمعتم كتب ٍإلأى ٍأبي ٍعبيد ٍالأله ٍبن ٍسإليمان ٍوقد ٍنكبه ٍوأبا
ِطي ٍبخادآم ْع ِة، ٍوقد ٍأ ٍد ٍوأَم ْب َع َثاٍث ٍو َقار ٍوأ َع ِنه ٍمن ٍ َيْملكا بمال ٍيبيعان ٍلأه ٍما ٍ

َلحك ٍالألُه! ٍ- ٍأّن ٍالأكريَم ًا: ٍقد ٍعلمت ٍ- ٍأْص َأسْإَودآ ٍلأعبيد ٍالأله ٍخمسون ٍينار

ِة ْعَم ّن ُد ٍمع ٍالأ الأمنكوب ٍأْجَرأ ٍعلى ٍالحرار ٍمن ٍالألئيم ٍالأموفور؛ ٍلن ٍالألئيم ٍيزي
ِكٌل ٍعلى ٍرازقه، ٍوهذا ّت ًا، ٍهذا ٍم ِة ٍإل ٍَكرم َن ُد ٍمع ٍالأِمْح ًا، ٍوالأكريم ٍل ٍيزي ْؤم ُلأ

ّتصَُل ُيسيء ٍالأظّن ٍبخالأقه، ٍوعبدك ٍإلأى ٍِملك ٍكافور ٍفقيٌر، ٍوثمنه ٍعلى ٍما ٍا
ٍد َيسير؛ ٍلنه ٍبخدمته ٍالأسلطان ٍيعّرفني ٍالأرؤسإاء ٍوالخوان؛ ٍولأست ٍبواج بي ٍ
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ِذ َأْخ ُتك، ٍوإن ٍأمرت ٍب َدآ َعا ِتلك ٍ ذلأك ٍفي ٍغايره ٍمن ٍالأغلمان؛ ٍفإْن ٍسإمحت ٍبه ٍف
َلأُه ٍبه.ً َأَمر ٍ َتك.ً ٍف َب ْك َتك، ٍواسإتقبل ٍبالأنعمة ٍن َلأ ْو َدآ َدآتي، ٍأدآام ٍالأله ٍ ُلأَك ٍما َفما ثمنه ٍ
َفلك ْغا َأ ّلت ٍحيلته، ٍقال: ٍما ٍ َبصَُُره ٍق وسإمع ٍابن ٍمكرم ٍرجل ًٍيقول: ٍمن ٍذهب ٍ

ْيناء! ٍوكتب ٍأبو ٍالأعيناء ٍإلأى ٍعبيد ٍالأله ٍبن ٍسإليمان: ٍأنا ٍ- ٍأعزك َع عن ٍأبي ٍالأ
َع ٍوَزكا، ٍوإن َته ٍرا ِدي ٍوعيالأي ٍَزْرع ٍمن ٍَزرعك، ٍإن ٍسإقي َلأ َو ّله ٍتعالأى! ٍ- ٍو الأ

ُهد، ٍحتى ٌء ٍبعد ٍبر، ٍوإغافاٌل ٍبعد ٍتعا ْنَك ٍَجفا َوىَّ؛ ٍوقد ٍمّسني ٍِم َوذ ُبل ٍ َذ َته ٍ ْو َف ج
ًا، ٍولأهم ْنُت ٍبهم ٍلعب ُك ّد، ٍولأعبت ٍبي ٍظنوُن ٍرجاٍل ٍ تكلم ٍعدو، ٍوَشِمت ٍحاسِإ

ِه ٍدآُر ٍأبي ٍالسإودآ ٍفي ٍقولأه: ٍالأرمل: ٍ ّل ًا، ٍولأ مجرسإ
ِهني ل َتني إذ بعد ُت ٌة وشديدْكَرْم ًعـَْه عادآ ُمنتَز

ْيلي ٍإلأيك ٍ ْدَت، ٍوَم ِه َع َأسإعدك ٍالأله! ٍ- ٍعلى ٍالأحال ٍالأتي ٍ َنا ٍ- ٍ فوقع ٍفي ٍرقعته: ٍأ
ْكناه، ٍمع ٍاقتطاع َناه ٍتر ْلناه، ٍول ٍمن ٍأخْر ْهًم َناه ٍأ ْنَسأ كما ٍعلمت، ٍولأيس ٍمن ٍأ

َقَك ٍعلينا ٍأن ٍتذكَرنا ٍبنفسك، الأشغل ٍلأنا، ٍواقتسام ٍزماننا، ٍوكان ٍمن ٍح
َغ ْهَرين؛ ٍلأتريح ٍغالتك، ٍوتعرفني ٍمبل وتعلمنا ٍأْمَرك؛ ٍوقد ٍوقعت ٍلأك ٍبرْزِق ٍَش

َق ٍلأك ٍباقَي ٍأرزاقك، ٍإْن ٍشاء ٍالأله، ٍوالأسلم.ً ِل ْط ُل اسإتحقاقك، ٍ
ُكب، ُذ ٍبك ٍمن ٍالأركِب ٍوالأُر ّني ٍأعو وكان ٍإذا ٍخرج ٍمن ٍدآاره ٍيقول: ٍالألهم ٍإ

ِقَرب.ً َوايا ٍوالأ والجر ٍوالأَخشب، ٍوالأز
قطعة ٍمن ٍخطابه ٍوجوابه: ٍدآخل ٍعلى ٍأبي ٍالأصُقر ٍبعدما ٍتأّخَر ٍعنه، ٍفقال: ٍما
ُكْن ٍمع ٍالألّص ِرق؟ ٍقال: ٍلأم ٍأ أخَرَك ٍعنا؟ ٍقال: ٍسُإِرق ٍحماري، ٍقال: ٍوكيف ٍش

ّلُة ِق َد ٍبي ٍعن ٍالأشراء ٍ َع َق ِه؟ ٍقال: ٍ ِر ْي َغا ِتنا ٍعلى ٍ ِلَم ٍلأم ٍتأ فأخبرك! ٍقال: ٍف
َواري.ً َع ّنة ٍالأ ِري، ٍوِم َلأة ٍالأُمكا ِذ يساري، ٍوكرهُت ٍ

َني ٍالأحمار، ٍوقال: ُذ ُأ وزحمه ٍرجل ٍبالأجسر ٍعلى ٍِحَماره، ٍفضرب ٍبيديه ٍعلى ٍ
ّطريق! ٍودآخل ٍعلى ٍإبراهيم ٍبن َقك ٍيقول: ٍالأ ْو َف ِر ٍالأذي ٍ ُقْل ٍلألحما َفتى، ٍ يا ٍ

ُيلقى ٍعلى ٍابنه ٍمسائل ٍمن ٍالأنحو، َفْضل ٍبن ٍالأيزيدي، ٍوهو ٍ الأمدبر، ٍوعنده ٍالأ
فقال: ٍفي ٍأي ٍباب ٍهذا؟ ٍقال: ٍفي ٍباب ٍالأفاعل ٍوالأمفعول ٍبه، ٍقال: ٍهذا ٍبابي
ًا َفْضل ٍوانصُرف؛ ٍوكان ٍالأبحتري ٍحاضر ّله! ٍفغضب ٍالأ وباب ٍالأوالأدة ٍحفظها ٍالأ

فكتب ٍبعد ٍذلأك ٍبقصُيدته ٍإلأى ٍإبراهيم ٍبن ٍالأمدبر ٍالأتي ٍأولأها: ٍالأخفيف: ٍ
ِنيَك ْت ّكَر ْوَحة َذ َدْتلألـََشـَُمـَوِل َر َق ْو ْوعتي َأ َهاَجت لأ َغاليلي و

ًء أي َهاَك شي ْلأ من سإّر عن َأ
را

َظـَلـَيِل فيها لألعيش وظل َء

يقول: وفيها ٍ
ًا ِتصُار ْق ُفُضـَوِل كثير مستكَره وهوَفْضـَل أحادآيِث على ا الأ

ْيَت فعلَم َف َط ُمنكسف اْص
َدآ ِلالأبـَا َقبوِل نزر الأِمْخراق ُمعا الأ

ْده َتُزْره إن َق َتِج َل من َأْخ
َشـَْي

َواني ِب َغ ّفي ومْن الأ َع َت
ُلوِل ُط  الأ

ًا ِرج ًا ُمْس َع وما ملِجم َت َم
ًا حالأصُُْب ّدآلج ِذ ا ْطـَفـَيِل لألَشْح ّت والأ

ْيَر َحـَا علـَى الأمعلمين أن َغا
َفى الأتمييز قليلو ٍل ْع َض

ُقوِل ُع  الأ
ّناُس َتذاكَره ما فإذا والأمجهـَول الشعار متيِن ِمْنمعـَنـَى الأ

ْفـَنـَا ونحن َلأنا قال: ٍهذا َبهكشـَ ْي والأـَمـَسـَؤول لألّسؤال َغا
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ِلـَيل بأير ألأقحوا أم مُرالح أم فيهم الصمعّي ضرب الأَخـَ
ّدآدآ عنده ما ُجّل ِه ِمْن عِلالأـَفـَا في الأتر ْي َد ِلأ ُعـَوِل َوا ْفـَ ْلأَم وا

ُء ٍلأنا ٍل ِبك، ٍوالأفنا ُء ٍلأك ٍل ٍ ّيها ٍالمير، ٍكان ٍالأعزا ِء، ٍفقال: ٍأ ْعَض ٍالمرا َب َعّزىَّ ٍ و
ْهنية.ً َت ّية، ٍوالأتعزية ٍ ّيُة ٍعط ّية ٍفالأرز لأك، ٍوإذا ٍكنَت ٍالأبق

َطْوق، ٍفقال: ٍلأو ٍكان ٍفي ٍَزَمِن ٍبني ٍإسإرائيل وسإئل ٍأبو ٍالأعيناء ٍعْر ٍمالأك ٍبن ٍ
ٍة َع ِبقي َأخوه ٍعمر؟ ٍقال: ٍكَسراٍب ٍ ُذبَح ٍغايره! ٍقيل: ٍف ْبُح ٍالأبقرة ٍما ٍ َذ ونزل ٍ

ًا.ً ْده ٍشيئ َيج َءه ٍلأم ٍ ًء ٍحتى ٍإذا ٍجا ّظْمآُن ٍما ُبه ٍالأ َيْحَس
ِربه وكان ٍموسإى ٍبن ٍعبد ٍالأملك ٍقد ٍاغاتال ٍنجاح ٍبن ٍسإلمة ٍفي ٍشراب ٍَش

ّكل ٍبعد ٍذلأك ٍلبي ٍالأعيناء: ٍما ٍتقول ٍفي ٍنجاح ٍبن ٍسإلمة؟ عنده، ٍفقال ٍالأمتو
ّتصَُل ٍذلأك ٍبموسإى، َقضى ٍعليه! ٍفا َف َكَزه ٍموسَإى ٍ ّله ٍتعالأى: ٍفو قال: ٍما ٍقال ٍالأ
ْدآَت ٍقتلي ّيها ٍالأوزير، ٍأَر ّله ٍبن ٍيحيى ٍابن ٍخاقان، ٍفقال: ٍأ ُعبيد ٍالأ فلقي ٍالأوزير ٍ

ْد ٍإلأى ٍذلأك ٍسإبيل ًٍإل ٍّبإدآخال ٍأبي ٍالأعيناء ٍإلأى ٍأمير ٍالأمؤمنين ٍمع َتِج فلم ٍ
َذبُت ْع َت ّله ٍأبا ٍالأعيناء ٍفي ٍذلأك، ٍفقال: ٍوالأله ٍما ٍاسإ ُد ٍالأ ِته ٍلأي؛ ٍفعاتب ٍعبي َداو َع

َأْمَسك ٍعنه.ً َذَمْمُت ٍسإريرته ٍلأك؛ ٍف الأوقيعَة ٍفيه ٍحتى ٍ
ُد؟ ٍقال: ٍفي ْيناء ٍعلى ٍالأمتوكل ٍفقال: ٍكيف ٍكنَت ٍبع َع َد ٍذلأك ٍأبو ٍالأ ْع َب ثم ٍدآخل ٍ
ُتَك! ٍقال: ْق َت ّله ٍاش ُتك، ٍفقال: ٍقد ٍوالأ َب ْي َغا ُؤيتك ٍوشّرها ٍ ْيُرها ٍُر أحواٍل ٍمختلفة، ٍَخ
َده ْب َع ُد ٍفمتى ٍأرادآ ٍ ّي ُء ٍموله، ٍوأما ٍالأس ّذُر ٍعليه ٍلأقا ْبد؛ ٍلنه ٍيتع َع ُق ٍالأ َتا َيْش إنما ٍ

دآعاه.ً
َوادآ، ٍقال ٍ ُدآ َأسْإَخى ٍَمْن ٍرأيت؟ ٍقال: ٍابُن ٍأبي ٍ وقال ٍلأه ٍالأمتوكل: ٍَمْن ٍ

َق ٍيا ّكل: ٍتأتي ٍإلأى ٍرجل ٍرفضته ٍفتنسبه ٍإلأى ٍالأسخاء؟ ٍقال: ٍإّن ٍالأصُد الأمتو
َفق ٍمنه ٍفي ٍمجلسك؛ ٍوإّن ْن َأ أميَر ٍالأمؤمنين ٍلأيس ٍفي ٍموضٍع ٍمن ٍالأمواضع ٍ

َنه ٍإلأى ٍالأجودآ؛ ٍلّن ٍسإخاء ٍالأبرامكة ٍمنسوب ٍإلأى ْنسبو َي الأناس ٍيغلطون ٍفيمن ٍ
ُدآ ْني ٍسَإْهل ٍمنسوب ٍإلأى ٍالأمأمون، ٍوجو َء ٍالأفضل ٍوالأحسن ٍاب الأرشيد، ٍوسإخا

ْتَح ٍوعبيد ٍالأله َف َنَسب ٍالأناُس ٍالأ ابن ٍأبي ٍدآوادآ ٍمنسوٌب ٍإلأى ٍالأمعتصُم؛ ٍفإذا ٍ
َأمير ٍالأمؤمنين، ٍقال: ٍصدقت؛ ُؤك ٍيا ٍ ابني ٍيحيى ٍإلأى ٍالأسخاء ٍفذلأك ٍسَإَخا
فمن ٍأبخُل ٍمن ٍرأيت؟ ٍقال: ٍموسإى ٍبن ٍعبد ٍالأملك، ٍقال: ٍوما ٍرأيَت ٍمن

ِذر ٍمن ٍالحسان ٍكما َت ْع َي ُبْخله؟ ٍقال: ٍرأيته ٍيخدم ٍالأقريب ٍكما ٍيخدم ٍالأبعيد، ٍو
ْعَت ٍفيه ٍعندي ٍمرتين، ٍوما ٍأحّب ٍلأك َق َو ِذُر ٍمن ٍالسإاءة، ٍفقال ٍلأه: ٍقد ٍ يعت

ّني ٍوجهت ٍبك، ٍقال: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، َقُه ٍواعتذر ٍإلأيه، ٍول ٍيعلم ٍأ ْلأ ذلأك؛ ٍفأ
من ٍيستكتمني ٍبحضرة ٍألأف؟ ٍقال: ٍلأن ٍتخاف، ٍقال: ٍعلى ٍالحتراس ٍمن

الأخوف.ً
َذر ٍكّل ٍواحد ٍمنهما ٍإلأى ٍصاحبه، ٍوافترقا ٍعن ٍصلح؛ فصُار ٍإلأى ٍموسإى ٍفاعت
ّله، ٍقد ٍاصطلحنا، ٍفما ٍلأك ٍل فلقيه ٍبعد ٍذلأك ٍبالأجعفري، ٍفقال: ٍيا ٍأبا ٍعبد ٍالأ
ِلمس؟ ٍفقال ٍموسإى: ٍما ًا ٍبا ْفس َن َلني ٍكما ٍقتلت ٍ ْأتينا؟ ٍقال: ٍأتريد ٍأن ٍتقت َت

ّنا.ً ُك أرانا ٍإل ٍّكما ٍ
َتْرَضى ٌد ٍعليك، ٍقال: ٍولأن ٍ َواِج وقال ٍلأه ٍالأمتوكل: ٍإبراهيم ٍبن ٍنوح ٍالأنصُراني ٍ

ّلتهم! ٍقال: ٍإن ٍجماعة ٍمن ٍالأكتاب ُدآ ٍول ٍالأنصُارىَّ ٍحتى ٍتتبع ٍم عنك ٍالأيهو
يلومونك! ٍفقال: ٍالأطويل: ٍ

َيْت إذا ّني رِض ِكَراُم َع
عشيرتي

ًا زال فل َئامهـَا علّي َغاْضبان ِلأ

َلَك؟ ٍقال: ٍلأو ٍرأىَّ ٍأمير ٍالأمؤمنين ٍأني ٍلأرأىَّ ْث قال ٍالأمتوكل ٍلأه: ٍأكان ٍأبوك ٍفي ٍالأبلغاة ٍِم
ًا ٍلأه.ً َيْرَضاني ٍعبد ًا ٍلأه ٍل ٍ ْبد َع
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ُته، ٍفقال: ٍإن ٍأعفاني ٍمن َدآْم َنا وقيل ٍلبي ٍالأعيناء: ٍإن ٍالأمتوكل ٍقال: ٍلأول ٍأنه ٍضرير ٍالأبصُر ٍلأ
ُلح ٍلألمنادآمة.ً ْقِش ٍالأفصُوص، ٍفأنا ٍأْص َن ّلة، ٍوقراءة ٍ ُرؤية ٍاله

ُكوره، ٍفقال: ٍأراك ٍتشاركني ٍفي ُب ْعَجُب ٍمن ٍ ُي ولأقيه ٍرجل ٍمن ٍإخوانه ٍفي ٍالأّسَحر، ٍفجعل ٍ
ُدآني ٍبالأتعجب! ٍووقف ٍبه ٍرجل ٍمن ٍالأعاّمة ٍفأَحًس ٍبه، ٍفقال: ٍَمْن ٍهذا؟ ٍقال: ِر ْف ُت الأفعل ٍو
ّله ٍبقاك! ٍوبقيت ٍفي ٍالأدنيا، ٍما ٍظننُت ٍهذا ًا ٍبك، ٍأطال ٍالأ رجل ٍمن ٍبني ٍآدآم! ٍقال: ٍمرحب

ّني ٍيا ٍأبا ٍعبد ٍالأله، ْقُرب ٍم َنْسل ٍإل ٍَقد ٍانقطع! ٍودآخل ٍعلى ٍعبيد ٍالأله ٍبن ٍسإليمان ٍفقال: ٍا الأ
ْنٌم، ٍوِحْرمانك ُغا ُبك ٍ فقال: ٍأعّز ٍالأله ٍالأوزير، ٍتقريُب ٍالولأياء، ٍوِحْرماُن ٍالعداء، ٍقال: ٍتقري

ّله.ً ِلُح ٍِمْن ٍحالأك ٍإن ٍشاء ٍالأ ُيصُْ ًا ٍ ْلم؛ ٍوأنا ٍناظٌر ٍفي ٍأمرك ٍنظر ُظ
َتْج ٍإلأيك، َنْح ّني ٍمشغول، ٍفقال ٍلأه: ٍإذا ٍفرغات ٍمن ٍشغلك ٍلأم ٍ ًا: ٍاعذرني ٍفإ وقال ٍلأه ٍيوم

 : الأطويل:  وأنشده

ِذْر فل َت ْع ْغل َت ّنا؛ بالأُش ًنـَمـَا ع فإ
ّتصََُل ما الماُل بك ُتناطُْ ا

ْغُل  الأُش
ّيدي، قال: ٍيا ثم ُلُح ل فإنه عذرتك، قد سإ ْكرك َيصُْ ُلح ل َمْن لأُش ِرك.ً َيصُْ ْذ ُع لأ

ًا إلأيه وأقبل ِد أبا يا أين فقال: ٍِمن يوم َطارح قال: ٍمن الأله؟ عب َفاء! َم الأَج
وفي محرومون، الأوزارة وفي َمْرُحوُمون، الأعطلة في مّرة: ٍنحن لأه وقال

ِة ْفٍس كل الأقيام َبْت بما َن ِهينة.ً كس ر
ًا وسإار ّلي، مشغوٌل فقيل: ٍهو مخلد، بن صاعد باب إلأى يوم قال: ٍلأكل ُيصَُ
ٍد ٌة! ٍوكان جدي ٌد لأذ ًا صاع ْبَل نصُراني الأوزارة.ً َق

ّله عميد إلأى ودآخل َلأه، إلأيه فشكا سإليمان، بن الأ ْيَس حا َلأ لأك كتبنا قد فقال: ٍأ
ّبر؟ بن إبراهيم إلأى طوُل هَمته من قصََُر قد رجل إلأى فقال: ٍكتبَت الأمد

ْقر، ُذل الأف ُة السْإر، و ِر، ِمَحِن ومعانا ْه ّد ْنَت في فأخفقته الأ َبتي! ٍقال: ٍأ ِل َط
قومه موسإى اختار ذلأك: ٍقد الأوزير! ٍ- ٍفي الأله - ٍأعّز علي قال: ٍوما اخترته؟
ِعيَن ابَن وسإلم عليه الأله صلى الأنبّي، واختار َرشيد، منهم كان فما رجلً، سَإب

ًا، سَإرٍح أبي ًا، الأمشركين إلأى فرجع كاتب أبا طالأب أبي بن علي واختار مرتد
ًا موسإى َكَم حاكم عليه! ٍ فح
الأسجن من الأمدبر بن إبراهيم هروب

َبسه؛ ٍفاحتال ٍحتى ٍنقب ُه ٍصاحُب ٍالأّزنج ٍبالأبصَُرة ٍوح وكان ٍإبراهيم ٍبن ٍالأمدبر ٍأسَإَر
َبِقي َبًة ٍ ِرب ٍفي ٍوجهه ٍَضْر ُذّل ٍالسْإر، ٍوكان ٍقد ٍُض َهَرب، ٍفلذلأك ٍذكر ٍأبو ٍالأعيناء ٍ الأسجن ٍو

: أثرها ٍإلأى ٍأن ٍمات؛ ٍولأذلأك ٍقال ٍ الأكامل:  الأبحتري

ٍة َن ِبي َهَر وم ِزل َش َوسْإَمـَهـَا الأمنا
ُبو والأخيل ْك َعجاِج في َت الأ
 الأكابي

 
إذ عرضك دآون بوجهك كانت
ْوا َأ ر

َه أّن ُوجو ُتصُاُن الأ
بـَالْحـَسـَاب

على السإاُر فما ُأسِإْرَت ولأئن
امرئ

الأفرار على السإاَر َنصََُر
ِبعـَاِب

ولأم سُإراَك عن الأمضلل ناَم
َتَخـَْف

ْيَن َة الأرقيب َع َو َقْسـَ و
َواِب الأـَبـَ

َتها ْب ِك ً َفَر ْول ِبـَْر َمتى َه بـَهـَا ُتْخ
َباُن: ٍأتيَت َيقِل ْير الأَج َغاـَ

َصـَواب
ُهْم ما َع ّ را ُقَك إل اسإترا

ًا َلـَتـَ ُمصُْـَ
ْثِل في ِدآ ِم ِم ُبْر َق الْر

ْنـَسـَاب الأُمـَ
ِلَمًة َتْحِمي َغاي وطائشُة ُأ

الأُخـَطـَى
ُفَت َتصُِلي َل َيَة الأت َخشـَ

ُطـَلّب الأـَ
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ْولأَك ندىَّ يوم كان قد َط ِب
ًا بـَاهـَر

ْفَت حتى ْوَم إلأـَيه أض َي
ِضـَراب

ْكٌر ْذَت الأبأس من ِذ إلأى اسإتع
َلأـَذي ا

ِطيَت ْع الْخـَلِق فـَي ُأ
والدآاِب

ْنَت ووحيدة ْدآَت أ َفَر ْن ا
َفْضـَلـَهـَا ِب

َبْت ما لأولَك ِت على ُك
ّتـَاِب ُكـَ الأـَ

الأزنج صاحب أخبار
ُته ٍخبَر ٍعلي ٍصاحب ٍالأزنج، قال ٍأبو ٍبكر ٍالأصُولأي: ٍحدثني ٍمحمد ٍبن ٍأبي ٍالزهر، ٍوقد ٍذاكْر

ّدآعى ٍأنه ٍعلي ٍبن ٍمحمد ٍبن ٍأحمد ٍبن ٍعيسى ٍبن ٍزيد ٍبن ٍعلي ٍابن ٍالأحسين ٍبن قال: ٍا
ّله ٍعنهم، ٍفنظرت ٍمولأده ٍومولأد ٍمحمد ٍابن ٍأحمد ٍالأذي علي ٍبن ٍأبي ٍطالأب، ٍرضي ٍالأ

ٌد ٍاسإمه ٍعلي، ٍمات ٍبعد ٍهذا ادآعاه ٍفكان ٍبينهما ٍثلث ٍسإنين؛ ٍوكان ٍلأمحمد ٍبن ٍأحمد ٍولأ
َدآعى ٍأنه ٍعلي ٍبن ٍمحمد ٍبن َبه ٍبزَماٍن.ً ٍثم ٍرجع ٍعن ٍهذا ٍالأنسب ٍفا الأمدعي ٍاسإَمه ٍونس

عبد ٍالأرحيم ٍبن ٍرحيب ٍبن ٍيحيى ٍالأمقتول ٍبخَراسإان ٍابن ٍزيد ٍبن ٍعلي.ً
َلأد ٍيقال ٍلأه ٍرحيب ٍول ٍغايره؛ َو قال ٍأبو ٍعبيدة ٍمحمد ٍبن ٍعلي ٍبن ٍحمزة: ٍولأم ٍيكن ٍلأيحيى ٍ

َد ٍلأه.ً َلأ َو َنَة ٍول ٍ ُقتل ٍابَن ٍثماني ٍعشرة ٍسإ ّنه ٍ ل
ًا ٍعلي ٍبن ِرّي ٍبن ٍعبد ٍالأرحمن ٍبن ٍرحيب: ٍهو ٍابن ٍعم ٍأبي ٍلأح قال ٍبشر ٍبن ٍمحمد ٍبن ٍالأّس

َورتين ٍمن ٍضياع محمد ٍبن ٍعبد ٍالأرحمن ٍبن ٍرحيب، ٍورحيب ٍرجل ٍمن ٍالأعجم ٍمن ٍأهل ٍ
: الأرّي، ٍوهو ٍالأقائل ٍلأبني ٍ الأطويل:  الأعباس

ّنا عّمنا بني ْيها من تضمنهاأنـَامـٌَل وأنتـَم إ َت ُقودآها راَح ُع
ُتم عّمنا بني َلأي ًا ونحنأْمَرنـَا الأترك و ُلها قديم ُدآها أص وعمو
تقسم الأترِك ُعْجم باُل فما

َئنا ْي َف
ِدآ في لأديها ونحن الأبل

ُدآها ُهو  ُش
ُأقِسم ْقُت ل ف َقراح ذ وإن الأ

ْق َغُةأذ ْل ُب ْيِش ف َبادآ أو َع ُدهـَا ُي عمي

: وقال ٍ الأخفيف:  ًا أيض
ْهَف ٍر على نفسي َلأ قصُو

ببغـَدا
ْتُه قد وما َدآ َو عـَاِص كّل ِمْن َح

ٍر ًا ُتْشَرُب ُهناك وُخمو ْهـَر الأمعاصي على ورجاٍلَجـَ
 ِحراِص

ْبِن لأسُت ِم با ِر الأفواط ْه الأُز
لأم إْن

ْقِحم ْيَل ُأ ْلأَخ ْلَك بين ا ِت
الأعـَراِص

ُته وكانت الأبغدادآيون، ناقَضه قد كثير شعٌر الأمعنى هذا في ولأه ّد َنَجم حين م
َة أْربع قتل أن إلأى ألأف.ً وخمسمائة ألأٍف ألأُف قتل َمن وجملة سإنًة، عشر
الأعيناء أبي أخبار إلأى رجع

ّدآدآ كالأبكاء، فقال: ٍَضِحٌك رجلً، الأعيناء أبو وذكر ْدب ونوادآر كالأعزاء، وتو َن ك
ًا، مكرم ابن ُيهاتر الأموتى! ٍوكان ًا: ٍقد مكرم ابُن إلأيه وكتب كثير ْعُت يوم َت ْب ا

ًا لأك إلأيه: ٍفأتنا نهد.ً ٍفكتب بني من ثم َناِعظ، بني من ثم ناشر، بني من غالم
َنا بما ُد ِع ْنَت إن َت الأصُادآقين.ً من ُك

ُولأد ًا ووضع عليه، فسلّم مكرم ابُن فأتى ولأد، الأعيناء لبي و يديه بين حجر
قال: ٍلأعنه مكرم؟ فقيل: ٍابن هذا؟ وضع فقال: ٍَمن به، فأحس وانصُرف،
َلأد عليه الأله صلى الأنبي بقول عَرضِ الأله! ٍإنما ولألعاهر لألفراش وسإلم: ٍالأو

الأحجر.ً
ِد لأم لأك سإفر: ٍما من قدم وقد مكرم، لبن وقال آِت قال: ٍلأم هديًة؟ إلأينا ُته
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ّلفَت خّف في قدمت ُخف.ً ٍقال: ٍلأو في قدمت وإنما بشيء، ُروَحَك! ٍوأتى لأَخ
يسراه، وبحر يمناه بكأس شغل فقال: ٍإذا فحجب، رياح، بن إبراهيم باب إلأى

أتاه.ً َمْن بِحجاب َيْحِفل ول أباه، يعرف ل أٍب إلأى وانتسب
ُع ل فجعل سِإكباحْة، الأمتوكل بن عيسى أبو إلأيه وقدم ّ يده تق عظم؛ على إل

َداك! ٍهذه فقال: ٍجعلت ًا ودآعا قبر؟ أو ِقدر ِف ْع فلما لأيعشيه، ضرير َد ًا َي شيئ
ّ َتَركتني رحمًة دآعوتك هذا، فقال: ٍيا أكله، إل رحمة.ً ف

الأطعام صفات في الأعصُر لهل ألأفاظ
ّدماته،  وآلته وموائده، ومق

ٍ ّ ِطيُب ٍحضور ٍالأِخوان، ٍإل َي َد ٍالأله.ً ٍل ٍ ّله، ٍوألأُحفُه ٍَحْم افرش ٍطعاَمك ٍاسإَم ٍالأ
ُظر، ٍتقديَم ٍما َيح َغام.ً ٍالأكريم ٍل ٍ ّط مع ٍالخوان.ً ٍالأبخُل ٍبالأطعام، ٍمن ٍأخلق ٍالأ
ُفها، َعْر ْدر ٍطار ٍ ِق ّنار.ً ٍ ِتم ٍالأ ُء ٍالأقدور.ً ٍقدوٌر ٍأبكار، ٍبخوا َيحُضر.ً ٍقد ٍقامت ٍخطبا

َداَرة ِتيِق.ً ٍمائدة ٍك َف ُفوح ٍكالأِمسِك ٍالأ َت ِنيق، ٍو َف ِدر ٍكالأ ْهَماء ٍته َدآ ُفها.ً ٍ َغاْر وطاب ٍ
َبدر، ٍتباعد ٍبين ٍأنفاس ٍالأجلّس.ً ٍمائدة ٍمثُل ٍعروس.ً ٍمائدة ٍلأطيفة، الأ
َطِريفة.ً ٍمائدة ٍتشتمل ٍعلى ٍبدائع ٍالأمأكولت، ٍوغارائب محفوفٌة ٍبكل ٍ

ِر ِثَما َء، ٍتجمع ٍبين ٍأنوار ٍالأربيع، ٍو ّناع ٍصنعا ٌة ٍكأنما ٍعملها ٍص ّيبات.ً ٍمائد الأط
الأخريف.ً

َذّم ٍآخر َفاة! ٍو ُع ّنها ٍَزَمُن ٍالأبرامكة ٍعلى ٍالأ ٍة ٍكأ وقال ٍالأجماز: ٍجاءنا ٍفلن ٍبمائد
َكَة َلمهم ٍ- ٍيريد ٍالأملئ ْلق ٍوأ َته ٍإل ٍّأكرُم ٍالأَخ َيْحُضُر ٍمائد رجل ًٍفقال: ٍل ٍ

َباب.ً ّذ والأ
وقال ٍابن ٍالأحجاج ٍلأرجل ٍدآعاه ٍوأًخر ٍالأطعام: ٍالأسريع: ٍ

َة عليهْم فاقَرأُجوِعهْم من أصحابك ُجَن قد ْه سإور َد ِئ الأما
: ولأبعض ٍأهل ٍالأعصُر ٍيذم ٍ الأوافر:  رجلً

َواٌن ِلّم ل خ ِديل مثل وِعرضٌِضـَيوٌف بـَه ِي ْن َوان ِم  الأِخ
َيُب ٍما ٍيكون ْط ِفَضُي ٍالأشعار.ً ٍأ َدثار، ٍ ّنجوم.ً ٍَحَمٌل ٍذهبي ٍالأ َفاٌن ٍكالأبدور ٍالأممنطقة ٍبالأ ْغا ر

َباجة، ٍهي ْير ِز َقز.ً ٍ ِدف ٍعلى ٍَجبينه ٍالأ ُن ْدي ٍكأنما ٍ ًلت ٍالأشمس ٍالأَحَمل.ً ٍَج ْلأَحَمُل، ٍإذا ٍح ا
ُق ٍالأشهوة، َباجة ٍتفت ْك َتشِفي ٍالأّسقام، ٍولأونها ٍلأوُن ٍالأسقيم.ً ٍسِإ ِدآيباجة، ٍ لألمائدة ٍ

ِهَجة ٍمن ٍشرطْ َبا َط ّكه ٍبها، ٍوَخبيص ٍيختم ٍبخير.ً ٍ َف َت َي ِهَجة ٍ َطبا ِرم، ٍو َق َغذي ٍالأ ُت واسإفيذباجة ٍ
َغاّم ٍالأجائع.ً ٍهريسٌة ّية ٍكالأعودآ ٍالأُمطَرىَّ.ً ٍمغمومة ٍتفرج ٍ ِل َق ْعَراِف ٍالأديوك، ٍو َأ الأملوك، ٍك

ِفَضة.ً ُة ٍالأمسك ٍعلى ٍسإبيكة ٍالأ ُعصَُاَر َأَن ٍالأُمّري ٍعليها ٍ َقّز ٍمشتبكة، ٍك َنِفيسة، ٍكأنها ٍخيوطْ ٍ
ِهَجة ٍتغذىَّ، َيا َط أرزة ٍَملبونة، ٍفي ٍالأسكر ٍمدفونة.ً ٍِشواء ٍرشراش، ٍوفالأوذج ٍَرْجَراج.ً ٍ
ِنيذ.ً ِفراَش ٍلألنبيذ، ٍكالأحَمل ٍالأح َقفا ٍالأجوع.ً ٍول ٍ وفالأوذجة ٍتعزىَّ، ٍواسإفيذباجة ٍتصُفع ٍ

ًا.ً ًا ٍولأون ِدآينارية ٍثمن دآجاجٌة ٍسإميطة، ٍلأها ٍمن ٍالأفضة ٍجسم، ٍومن ٍالأذهب ٍقشرة.ً ٍدآجاجة ٍ
ًا ٍأكله ٍعند ٍأبي ٍبكر وهذا ٍمحلول ٍمن ٍقول ٍعلي ٍبن ٍالأعباس ٍالأرومي ٍيصُف ٍطعام

 : الأكامل:  الأباقطاني
ٍة َء َوسَإـَِمـَيط ًادآينـَارية صـَفـَرا ًا ثمن ْون َلأ َوُر َلأـَك َزفـَهـَا و َحـَْز

َدآْت عظمت تـَكـَوَن أن فكا
ًة َوّز ِإ

ُبهـَا فكادآ وغالت َها ّطـَُر إ يتـَفـَ

ُدآ طفقت ْوبـَهـَا تجو َذ بـَ
َبة َذا ْو َجـَ

َلوز لأباب فأتى فيها الأ
الأـَسـَكـَُر

َنا ْل َدها نقّشر َظ ْل عن ِج
لأحـَمـَهـَا

ًا فكأن ْبر ْين عن ِت لأـََجـَ
ْقـََشـَُر ُي

َهـَا ْتـَ َدَمـَ َق ٌد َذاك قـَبـَل وت ِئ َثـََرا
ذاك بمثل الأّرياضِِ مثل

ّدُر ُتـَصَُـَ
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ّققات ُهـَّن ومر ُلـَ َبـَس منها بالأبيضمـَزخـَرٌف ك ْلـَ َثـَُر ُم َد وُمـَ
ِئُف وأتْت َد قطا ْع ذاك َب

لأـَطـَائٌف
ُة ترَضى َها َيْرَضى بها الأل و
 الأحنَجر

الأطبرزدآ من الأوجوه ضحك
فوقها

ّدهان ِمَن الأعيان دآمع الأ
َعـَصُـَُر ُي

ٍ 
َذ ٍ، ْغدا َب َذ، ٍوأنا ٍب َلَزا ْيُت ٍا َه َت ّدثني ٍعيسى ٍبن ٍهشام ٍقال: ٍاْش قال ٍالأبديع: ٍح

َكْرَخ؛ ٍفإذا َلني ٍالأ ِهُز ٍمحالأة، ٍحتى ٍأَح َأنت ْقد، ٍفخرجُت ٍ َن َلى ٍ َع ْقد، ٍ َع ِعي ٍ ولأيس ٍَم
ّله َظفْرنا ٍوالأ ِد ٍإزاَره؛ ٍفقلت: ٍ ْق َع ْلأ َطَرُف ٍبا ُي ِد ٍحماَره، ٍو ْه ْلأَج ُدو ٍبا َيْح ّي ٍ ِدآ َوا أنا ٍبَس

ْيْت، َف ْلأَت؟ ٍومتى ٍوا َنز ْلَت؟ ٍوأيَن ٍ ْيَن ٍأقب ْيد! ٍِمْن ٍأ ّلُه ٍأبا ٍَز ٍد ٍ، ٍوَحياَك ٍالأ بصَُي
ْيد! ٍفقلُت: َب ُع ُلَم ٍإلأى ٍالأبيْت.ً ٍفقال ٍالأسوادآي: ٍلأسُت ٍبأبي ٍزيد، ٍوإنما ٍأبو ٍ َه ف

ْيَف َك ِبَك، ٍ ِد ٍ ْه َع ْنَساني ٍطول ٍالأ َد ٍالأنسياَن، ٍأ َع ْب ّلُه ٍالأشيطاَن، ٍوأ َعَن ٍالأ َلأ نعم، ٍ
ِته، َن ِدآْم َبَت ٍالأَمْرعى ٍعلى ٍ َن َقاَل: ٍقد ٍ ِدي.ً ٍ ْع َب ِدي ٍ، ٍأم ٍشاَب ٍ ْه َع َك أبوك، ٍأَشاب ٍ

َد ّله، ٍومددآت ٍي َلِه، ٍول ٍقوة ٍإل ٍَبالأ ّنا ٍلأ ْلُت: ٍإ ُق ِته، ٍف ّن َلُه ٍإلأى ٍَج ّيَره ٍالأ ُيصَُ وأرجو ٍأن ٍ
ّي ٍعلى ُأحاول ٍتخريقه، ٍفقبض ٍالأسوادآ َدار ٍأريد ٍتمزيقه، ٍو ِبدار، ٍإلأى ٍالأصُّ الأ

ُنصُِْب ّلم ٍإلأى ٍالأبيت ٍ َته، ٍفقلت: ٍفه ْق ّله ٍل ٍمّز ُتَك ٍبالأ َنَشد ِري ٍبُجْمعه.ً ٍوقال: ٍ َخصُ
غاداء، ٍأو ٍإلأى ٍالأسوق ٍنشتري ٍِشَواء؛ ٍوالأسوُق ٍأقرب، ٍوطعامه ٍأطيب،

ّنهم، ٍوطِمع، ٍولأم ٍيعلم ٍأنه ٍوقع، ٍثم َفته ٍعطفة ٍالأ َط َع َقَرم، ٍو فاسإتفّزتُه ٍُحَمُة ٍالأ
ًا ٍفقلت: ٍأبرز ٍلبي َق ًا، ٍويتسايل ٍُجوذابه ٍمر َق َواؤه ٍعر ًء ٍيتقاطُر ٍِش ّوا أتيت ٍَش
زيد ٍمن ٍهذا ٍالأّشواء، ٍثم ٍِزن ٍلأه ٍمن ٍتلك ٍالأَحلواء، ٍواختر ٍمن ٍتلك ٍالطباق

ًا.ً َله ٍأبو ٍزيد ٍهني ًا ٍمن ٍماء ٍالأسّماق، ٍلأيأك َئ ونضد ٍعلي ٍأوراق ٍالأرقاق، ٍوشي
ًا، َدة ٍتنوِره، ٍفجعلها ٍكالأكحل ٍسَإحق ُطوره، ٍعلى ٍُزب ّواء ٍبسا فأنحى ٍالأًش

َبس ٍول ٍنبست، ٍحتى ٍاسإتوفيناه، ًا، ٍثم ٍجلس ٍوجلست، ٍول ٍن َدآق وكالأطين ٍ
َنج ٍرطلين، ٍفإنه ٍأجرىَّ ٍفي ِزي وقلت ٍلأصُاحب ٍالأحلواء: ٍِزن ٍلبي ٍزيد ٍمن ٍالألو

ُعمر، ٍيومّي ٍالأنشر، ٍرقيق الأحلوق، ٍوأسإَرىَّ ٍفي ٍالأعروق، ٍولأيكن ٍلأيلَي ٍالأ
َكوكبي ٍالألون، ٍيذوب ٍكالأصُّمغ، ٍقبل ّي ٍالأدهن ٍ الأقشر، ٍكثيف ٍالأَحشو، ٍلأؤلأؤ

َدآ ٍوجَردآت، ًا.ً ٍفوزنه، ٍثم ٍقعد ٍوقعدت، ٍوجر ّي الأمضغ، ٍلأيأكله ٍأبو ٍزيد ٍهن
َيَشعَشع ٍبالأثلج، ٍلأيقَمع واسإتوفيناه، ٍثم ٍقلت: ٍيا ٍأبا ٍزيد، ٍما ٍأحوجنا ٍإلأى ٍماء ٍ

َثأ ٍهذه ٍالألقم ٍالأحارة؛ ٍأجلس ٍأبا ٍزيد ٍحتى ٍآتيك ٍبسقاء، َيف هذه ٍالأصُّارة، ٍو
َبة ٍمن ٍماء، ٍثم ٍخرجت، ٍوجلست ٍبحيث ٍأراه ٍول ٍيراني، ٍأنظر ٍما ِيينا ٍبَشر يح

َواء ّلما ٍأبطأُت ٍعليه ٍقام ٍالأّسَوادآي ٍإلأى ٍحماره، ٍفاعتلق ٍالأَش َيصُنع ٍبه.ً ٍف
ًا! ٍقال ٍالأشواء: ٍهاك بإزاره، ٍوقال: ٍأين ٍثمن ٍما ٍأكلَت؟ ٍقال: ٍما ٍأكلته ٍإل ٍَضيف

ًا ٍوتسعين! وآك ٍمتى ٍدآعوناك؟ ٍِزن ٍيا ٍأخا ٍالأقحبة ٍعشرين، ٍوإل ٍَأكلت ٍثلث
َأسإنانه، ٍويقول: َدة ٍب فجعل ٍالأسوادآّي ٍيبكي ٍويمسح ٍدآموعه ٍبأردآانه، ٍويُحّل ٍعق

كم ٍقلت ٍلأذلأك ٍالأقَريد، ٍأنا ٍأبو ٍعبيد، ٍوهو ٍيقول: ٍأنت ٍأبو ٍزيد!؟ ٍفأنشدت:
مجزوء ٍالأكامل: ٍ

َلأـَه كل لأرزقك اعَمل َدّن لآ ُذّل َتقع حـَالأـَه ب
 الأَمَحالأه ل َيعجُز فالأمرءعـَزيمة بكـَّل وانهض

: ومن ٍمليح ٍما ٍقيل ٍفي ٍالأقطائف ٍقول ٍعلّي ٍبن ٍيحيى ٍبن ٍأبي ٍمنصُور ٍ الأرجز:  الأمنجم
ِئٌف َيْت َقد قطا ِز ُحش ْو ّلـَ ّكربـَالأـَ ّي والأُس ِذ َو الأما ِز َحش الأمـَو

َي في يسبح ِذ ِررتالأـََجـَوز دآهن آ َعت لأما سإ َق َي في و َحوز
ِز بقـَرب َعباس سإرور َفـَو
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ّنخل، ٍكأَن ٍالألوز ٍفيه َعاب ٍالأ ُبّر، ٍولأ َباب ٍالأ ومن ٍألأفاظ ٍأهل ٍالأعصُر ٍفي ٍالأحلواء: ٍفالأوذج ٍبل
َعقيق.ً ُدآر، ٍفي ٍسإماء ٍ كواكب ٍ

َأحسن ٍمن ٍقول ٍابن ٍ َنج ٍ ِزي : ولأم ٍيقل ٍأحد ٍفي ٍصفة ٍالألو الأسريع:  الأرومي
ّني ل َئ ِط ِزينـَج ِمنك ُيخ عـًَجـَبـَا أو أعَجَب بدا إذالأـَو
َهَب أن شاء لأو ّهلَصخَرة في َيذ ّطيُب لأس َهـَبـَا لأه الأ َمذ
ِلق لأم َة َتغ َو ّأبـَوابـَهـَا الأشه َبت إل َفاه أ يحَجـَبـَا أن زلأ

ّنفَحة َيدور ًاجـَاِمـَه فـَي بالأ لأولأبـَا لأه الأذهَن تَرىَّ َدآور
َون َظر فيه عا َبـََرا َمن َتحَسنَمخـَ َد مس َع َذبـَا سإا مستعـَ

ِو َمستكثف ُقولأـَكـَنـَه الأَحش ًا أَر ِم عن ِجلد الأصُبـَا َنِسي
ّدت كأنمـَا ِر نقطة منَجـَلبـَيبـَه قـَ َقط ّببـَا إذا الأ َح
ّقة مـَن يخاُل ِئه ِر ِنَحة في شاَركخـَرشـَا الأُجندبـَا الج

ّنه لأو ّوَر أ ِه مـَن ُص ِز َبـَا الأواضَح لأكان َثغرَخـَبـَ َن الش
ّدآ بيضاء كّل من َو َتـَى َي َكبـَا لأها الأكَف يجعَل أنالأفـَ َمر

 
َنة َء َمدهـَو َهبا الزَرق تحكي َصهباءَمـَدقـَوقة َزرقـَا  الش

ٍم َعـَيٍن قّرة َفـَ َنـَت و َبْتُحـَّسـَ ّي ُط صبـَا َمن َصبا حتى و
َ الأـَذائق على َمّرتمـَّرة فـَمـَا الألوز؛ لأه دآيَف َبـَى إل َأ

َد َقـَ َكـََر وانت َوُرواُنـَقـَادآه الأـَُسـَ ِه في وشا ِد ْق الأمذهـَبـَا َن
ْيُن إذا فل َعـَ َأتـَه الأ َبـَْت َر َبـَا َعله الأضْرُس إذا ولَنـَ َنـَ
ِكروا ل ُكُم َوَجهواِمـَق من الدآلَل ُتن َء َلـَبـَا تلقا ْطـَ الأـَمـَ

هذه ٍالبيات ٍيقولأها ٍفي ٍقصُيدة ٍطويلة ٍيمدح ٍفيها ٍأبا ٍالأعباس ٍأحمد ٍبن ٍمحمد
ّله ٍبن ٍبشر ٍالأمرثدي، ٍويهنيه ٍبابن ٍولأده، ٍوأولأها: ٍ ابن ٍعبد ٍالأ

َدا وبدر شمّس َلأ َكبا َو ْو ْقسمُتَك ِه َأ ّل ْد بالأ َق ْنجبا َلأ َأ

قال ٍأبو ٍعثمان ٍسإعيد ٍبن ٍمحمد ٍالأناجم: ٍدآخلت ٍعلى ٍأبي ٍالأحسن ٍوهو ٍيعمل ٍهذه
ًا ْلأَت ٍفيها ٍلبي ٍالأعباس ٍبسبعة ٍمن ٍالأولأد؛ ٍلن ٍأبا ٍالأعباس ٍمنكوسإ َء َفا َت ّقلت: ٍلأو ٍ الأقصُيدة، ٍف

ًا، ٍ : سإابٌع، ٍلأجاء ٍالأمعنى ٍظريف الأسريع:  فقال
َءلأـَُت وقد ًا لأـَه تفـَا َيته،زاِجـَر ْن ًا ل ك َلـَبـَا زاِجر ْعـَ َثـَ
ّني ْلـَُت إ َيًة لأـَه تـَأّمـَ ْنـَ ُبهـَا بدا إذاُكـَ ْقلو ْعـََجـَبـَا َم أ

ُغاها ْكُس َيصُُو ّذب لسإـَابـَع أبـَا الأع خـَيبـَا ول، الأـَلـَُه َك

َعة ضاِمـٌَن فأٌل ذاَك بل ْبـَ سَإـَ
ْثَل ُقور ِم َفْت الأصُّ ْتشَر اسإ

َقبا  َمْر
ْلِب من يأتون ًتى ص ٍد ف ْأٌل وذاكَمـَاِجـَ ْد لأم ف ُع َطـَبـَا َي ْعـَ َم

ُهـَْمواِحـَد مـَنـَهـَُم أتـَانـَا وقد ُغاـَيبـَا سِإـَتًة فلننتظـَر
ٍة في ْغُمـَرهـَا ُمد ْعـَمٌة َت َلـَُه يجعلهاِنـَ ُتـَْرتـَبـَا لأـَه الأ

ُه حتى ًا نرا ُهـَْم جالأسـَ َوىَّ من أَجّلبـَينـَ َكبـَا ومن َرْض ْب َك
َفى كالأبدر ِه من الرضَِ َوا ٍم بينُنور ٍة نجو َع َتـَبـَى سإب فاْحـَ

ِر َك ُيْش ْلأ ّنـَاِجـَُم و ِه عـَن الأ ِذ َبـَا مـَا َبعِض من فإنهاهـَ ّو َبـَ
َدىَّ ْلأَحْمـَُت سَإ ُكرأَزْل لأـَم أخ وأ َدىَّ ما أْش سَإـَبـَبـَا وما أسْإ

ًا ٍبالأسمك، ٍفوعده ْعَجب ْتُه، ٍوكان ٍُم َل َت َآكل، ٍوهي ٍالأتي ٍق ًا ٍفي ٍالأم وكان ٍابُن ٍالأرومي ٍمنهوم
ْبٍت، ٍثم ِطع، ٍفبعث ٍإلأيه ٍيوَم ٍسَإ َق ْن َت أبو ٍالأعباس ٍالأمرثدي ٍأن ٍيبعَث ٍإلأيه ٍكل ٍيوم ٍبوظيفة ٍل ٍ

: قطعه، ٍ الأخفيف:  فقال
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َنا ما ِن َنـَا ِلأحيتا ْتـَ َفـَ َنـَى َج َلَفوأ منتظريهـَْم الأزائروَن أخ
ُهْم الأسبت في جاء َفاِظ منفأتينا َزوُر ِهـَْم ما عليه ِح ِفي َيك

ٍم عـَيد يوم وجعلناه ّناعـَظـَي َأ ُدآ فك ِكـَيهـَْم أو الأيهو َنْحـَ
ُهْم َهج على ُمصََُمِميَن وأرا ِلْم ِرالأ ُطون َف ُيْرضيهْم َمن ُيْسِخ

ْبتنا قد ْتنـَا وما سَإ ُنـَوا أت ُتون ل يوموكـَا ِب ْأتـَيهـَْم ل َيْس تـَ
: فاتصُل ٍذلأك ٍبالأناجم، ٍفكتب ٍإلأى ٍ الأمتقارب:  الأرومي

ْنَت حسٍن، أبا ُد ُلتـَزا ل َمـَْن أ َفْضِل في َنْحَم َنُه الأ  ُرْجحا
َلَل وقدبالأمرثـَدي الأظن ُتْحِسُن فكم َلـَُه ق َنـَُه الأ إحـَسـَا
ِر ألأم ْد َد إذاكالأَسـََراب الأفتى أَن َت َع َد َو ْعـَ َو ْلأ َنـَُه ا إخـَوا

َبْحُر ُفوُت الأسراِب ف َي
ُقلالأطلوَب َنـَُه ِطلبك في َف حيتـَا

ّيا، ٍفشربوا ٍهناك ٍعاَمة ِزق ًا ٍرا َكْرم وخرج ٍابُن ٍالأرومي ٍإلأى ٍبعض ٍالأمتنزهات ٍوقصُدوا ٍ
ًا، ُقْل ٍفي ٍهذا ٍشيئ ْنِشدنا ٍلأَك ٍف ُت ْعره، ٍفقالأوا: ٍإن ٍكان ٍما ٍ يومهم، ٍوكانوا ٍيتهمونه ٍفي ٍِش

َتِريموا ٍحتى ٍأقول ٍفيه، ٍوأنشدهم ٍ : فقال: ٍل ٍ الأرجز:  لأوقته
َطِف ورازقي ِر ُمْخ ِزُن كأنهالأخـَصُُـَو ٍر َمـَخـَا ُلـَو الأـَبـَ

ًا ُضّمنت قد إلأى ِمْسك
الأشطور

 خوري َوْردآ ماء العالأي وفي

ِر وبـَل َفـَريد بل ُذو َعَسل َمذاق لأهُشـَـَـَ ِر الأ الأـََمـَُشـَو
ُدآ َبْر ِور الأَخصُِر َممَن و ْقـَر َهةالأم ْك ِر مع الأِمْسك ون الأكـَافـَو
ِر على الأماء ورقة ُتهالأـَصُـَدو َكْر ْيُر با ِر في والأط ُكـَو ُو الأ
ٍة َي ْت ِد من ِبف َلأ ِر َو ُلالأـَمـَنـَصُـَو ْيِن أم َعـَ ِر مـَن لأل ُبـَدو الأـَ
ْينا حتى َت ْيَمة أ ِر الأشمس ارتفاع قبلالأـَنـَاطـَور َخ ّذرو لألـَ

ِوي فانَحّط ّطا من كالأ
الأصُقـَور

ِة ِر ل الأّراغِاِب بطاع الأمقهـَو

ْبد والأحُر َلِب َع ِر الأَح ِر ِبـَُضـَروع أتانا حتىالأمشطـَو حـَو
ٍة ِر َعَسِل من مملوء َطّلمحـَصُـَو ِر الألؤلأؤ مثل والأ الأمنـَثـَو

َلْسنا ثّم ْلَسة ج ِر ِج َفي بينالأمـَحـَبـَو َول ِحفا ِر َجد َمسـَجـَو

ِر الأُمهرق مثل أبيض الأُمنصُل متن مثل أوالأمنشـَو
ِر  الأمشهو

ْنَساُب ِة مثل َي ّي ِر الأح َطي َبينالأمـَذعـَو ٍر سِإَما ِر َشج َمسطـَو
ِر مـَن لألعقودآ ناهيك َلتُظـَهـَو ِني ِر فـَي الوطار ف سُإـَُرو
ِر ِمـََن ُيقَضى ما وكل ُلمـَو َلةا ِع ِر َيوِمنا من َت الأمـَنـَظـَو

ْتعٌة َتِع مَن وُم ِر ُم ُغـَرو الأـَ
 الأعصُر لهل الأنحو هذا تناسإب ألأفاظ

والأثمار الأفواكه صفات في
ِلفه َكْرم َقَراح، الأماء ُنْس ْقِضينا الأ َي ّيا، الأّراح.ً ٍعنقودآ ُأَمهات و َنٌب كالأثر وِع

ّلور، كمخازن ُنور، وضروِب الأب ِة الأ مخازن في الأرحيق، الأسرور.ً ٍأّمهات وأوعي
َنْخل َعِقيق.ً ٍ ِلفه الأ َطب ويقضينا الأماء، ُنْس ْهدة كأنها الأعسل.ً ٍُر بالأعقيق ُش

ّنعة، َق ْقيان م ِع َقّمعة.ً ٍُرَمان بالأ َيْجَمع الحمر.ً ٍسَإفرجل الأياقوت ُصَرر كأنه ُم
ًا، ًا طيب ًا ومنظر ًا، حسن ّفاٌح الأديباج على الغابر، الأخّز ِزئبر كأنه عجيب الصفر.ً ٍت
ّفاٌح َوِجل، الأعاشق َوْصَف يجمع ، َن ْلأَخِجل، والأمعشوق الأ الأعبير، نسيُم لأه ا
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ْعُم َط ِتين وشبيه الأمحب، رسإوُل الأكّر، و على مضمومة سُإفر كأنه الأحبيب.ً ٍ
ِدآق في الأّشهد كأنه َعَسل.ً ٍمشمش َيا الأذهب.ً َب

والألهو والأصُيد الأليل وصف في قيل ما
ًا ٍقوَل ٍجرير ٍبن ٍعطية ٍبن ٍ َطفي: قال ٍبعُض ٍالأرواة: ٍأنشدت ٍأعرابي ْلأَخ ا

ِري ل الأليُل أبدل َتْسـَ
ُبـَُه كـَواكـَ

الأنجَم حسبت حتى طال أْم
ْيَرانا؟  َح

ّده ٍمن ٍقولأي، ّله ٍمن ٍمثله؛ ٍولأكني ٍأنشدك ٍفي ٍض فقال: ٍهذا ٍحَسٌن ٍفي ٍمعناه، ٍوأعوذ ٍبالأ
 : الأوافر:  وأنشدني

ُه ثـَم ولأيل َقـَصَُـَْر ٌدآ ُي َلأه وقصُّرُرقـَا الأحبيِب َوْصُل طو
ْورق الأحّب َنعيُم ّتـَى فيه أ َلأناَح َو ُه تنا قـَريِب مـَن َجنـَا

ٍة بمجلس ّذ َو لأم لأ ْقـَ َوىَّ علىفـَيه َنـَ ْك ّد ول ش الأذنوِب َع
ْلنا ّطعـَه أن َبِخ ْفـٍَظ نق َلـَ َتْرَجَمِتبـَ ُقلوِب عن الأعيوُن ف الأ

ًا؛ ٍفقال: ٍأّما ٍهذا ٍالأباب ٍفحسبك، ٍولأكن فقلت ٍلأه: ٍزدآني ٍفما ٍرأيت ٍأظرَف ٍمنك ٍشعر
: أنشدك ٍمن ٍ الأوافر:  غايره

ْقت إذا وكنت ِل ُهُمقـَوم حباَل َع ُت ْب ُء َوِشيَمتَي َصِح الأـَوفـَا
ُيْحِسُن حين فأحِسُن

ُهْم محسنو
َءة وأجتنب أسإاءوا إن السإا

أشـَاء مـَا وأترُك مشيئتهْمفـَآتـَي مشيئتهْم سإوىَّ أشاء
ّيان ٍالحمر ٍشعَر ٍجرير، ٍفلّما ٍبلغت ٍإلأى قال ٍالصمعي: ٍقرأت ٍعلى ٍأبي ٍُمْحذر ٍخلف ٍبن ٍح

 : الأطويل:  قولأه
ِم ويوم ِة كإبها َقطا ّبـٍَب الأ ُه إلأّيمـَحـَ ُلـَْه لأَي غاالأٌب صبا ِطـَ با
ْقنا ِز ولأم الأعزيَز الأصُّيد به ُر
نكن

ُلُه كمن ْب ُلـَْه َمْحُرومٌة َن ِئ َبـَا وح

ْيُره يوٌم لأك فيا ِه قـَبـَل َخ ّيبشـَّر ْقصَُر واشيه تغ ُلأـَْه وأ ِذ عـَا
ْيَحه! ٍفما ٍينفعه ٍخيٌر ٍيؤول ٍإلأى ٍشّر؟ ٍفقلت ٍلأه: ٍكذا ٍقرأته ٍعلى ٍأبي ٍعمرو َو فقال ٍخلف: ٍ

َع، ٍقلت: بن ٍالأعلء، ٍفقال ٍلأي: ٍوكذا ٍقال ٍَجرير، ٍوما ٍكان ٍأبو ٍعمرو ٍلأيقرئك ٍإل ٍّما ٍسإم
ِوه ٍكذلأك، ٍفقد ُه ٍدآون ٍشّره، ٍفاْر َودآ ٍأن ٍيقوَل: ٍخيُر َيجُب ٍأن ٍيكوَن؟ ٍقال: ٍالْج فكيف ٍكان ٍ

ّله ٍل ٍأرويه ٍبعدها ٍإل ٍَكذا.ً ِلُح ٍأشعاَر ٍالوائل، ٍفقلت: ٍوالأ ُتصُْ ًا ٍ ُة ٍقديم كانت ٍالأروا
ِقصَُر ٍالأليل ٍقول ٍإبراهيم ٍبن ٍ : ومن ٍأجودآ ٍما ٍقيل ٍفي ٍ الأرجز:  الأعباس

ٍة ُغـَّر الألـَيالأـَي من ولأيل ْدَرها فيها قابلُتالأـَ ِري َب ْد َبـَ بـَ
َفـَق غاير َتُك لأم ِر ش َفـَْجـَ َقّضت حتىو ْكُر وهي َت ِر ِب ْه َد  الأ

ّلق ٍبهذا ٍالأمعنى ٍوإن ٍكان ٍفي ٍذكر ٍ الأنهار:وقال ٍمحمد ٍبن ٍأحمد ٍالصبهاني ٍفيما ٍيتع
الأخفيف: 

ُدو لأمقلتـَّي ُيْرَجى كيف َطْرِف وُرقادآيُهـَ ْيني لأ ّو؟ َع ُد  َع
ِعْمُت َمْن بأبي ْوم منه َن َي ِر َيَزْل لأمِبـَ نُمـَو فيه لألسرو
ٍو يوم ْه ِد لأ َقى َق َت ْلأ ُه ا َعِشي فكأَنطرفـَا ُو فـَيه الأ ُد ُغاـَ

ٌء فيه الأرقيب لأَشْخِص إذ ِرثنا ْد َب ُو منـَي الأَسماء ولأ ُنـَ ُدآ
وقال ٍابن ٍالأمعتز: ٍالأسريع: ٍ

ّلـَُه سَإَحر لأيل رب يا ِر مفتَضحكـَ ْد الأنسيْم عليل الأب
َدىَّ َبردآ النفاُس تلتقُط ّنـَ ُهمـَوْم ِلأَحر فنهديه فيهالأ الأ

َ ضوئه فيبدا لأَما الصباَح أعرُف ل ْكر إل ِديْم ِبُس  الأن
ِةالأهـَوىَّ بالأتذاذ فيه لأبسُت ّذ الأنعـَيْم ثياَب الأَراح ولأ
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منبج وصف
أخذ ٍقولأه: ٍسَإَحر ٍكله ٍمن ٍقول ٍعبد ٍالأملك ٍبن ٍصالأح ٍبن ٍعلي، ٍوقد ٍقال ٍلأه ٍالأرشيد ٍلأما

ْيَر ٍالأمؤمنين، ٍقال: ٍكيف ٍبناؤه؟ ٍقال: دآخل ٍمنبج: ٍأَهذا ٍمنزلأك؟ ٍقال: ٍهو ٍلأك، ٍولأي ٍبك ٍيا ٍأم
ْدُرك ٍفوق ٍأقدارهم؟ ٍقال: َق دآون ٍمنازل ٍأْهلي، ٍوفوق ٍمنازل ٍالأناس، ٍقال: ٍوكيف ٍذلأك ٍو

ْنبج؟ ِطيُب ٍَم ُه، ٍقال: ٍفكيف ٍ َو ْذ َأثره، ٍوأخذوا ٍَح ُفو ٍ ْق َأ ِر ٍالأمؤمنين ٍأتأسَإى ٍبه، ٍو ذلأك ٍُخلق ٍأمي
ُلها؟ ٍقال: ٍسإحر ٍكله؟ ٍوأخذ ٍهذا ٍالأطائي ْي َلأ َواء، ٍقال: ٍفكيف ٍ ْدآ َبة ٍالأماء، ٍقليلة ٍال ْذ َع قال: ٍ

 : الأكامل:  فقال
ُلها والأليالأي بك،أطرافهـَا مصُقولأة أيامنا  أسإحاُر ك

: ولهل ٍالأعصُر، ٍقال ٍأبو ٍعلي ٍمحمد ٍبن ٍالأحسين ٍبن ٍالأمظفر ٍ الأبسيط:  الأحاتمي
ْلته سُإرور لأيل رب يا ِخ

ًا ِقـَصَُـَر
َبْرِق كعارضِِ ْفق في الأ ُدَجا ُأ الأ

 َبَرقا

َدآ قد ِه أولَه يعـَثـَر َكـَا بـَآخـَـَر
َدآ ًفْجُره منه يسبق وكا

َفـَقـَا الأَشـَ
َنما َفاه كأ اتـَفـَق َطـَْرٌف طَر

اْل
َناِن ْف ْنُه َج َباق على ِم ْط ال

َتَرقـَا ْف وا
الأعصُر لهل الأمعنى هذا في ألأفاظ

ِدآ لأيلة عليل، ونسيُمها صحيح، هواؤها الأدهر، حسنات من لأيلة ُبْر الأشباب، ك
ِدآ َبْر َية الأشباب، لأيالأي من الأشراب.ً ٍلأيلة و ّية الدآيم، ِفض ِك الأنسيم.ً ٍلأيلة ِمس
َعُة هي ُة الأعمر، لأْم ُغار ّية الأدهر.ً ٍلأيلة و َقد الأنجوم.ً ٍلأيلة كافورية الدآيم، ِمْسك َر

ّدهر ُدآها، وطلعت عنها، الأ ُلأها.ً ٍلأيلة وغاابت سإعو َظُرها كالأمسك ُعذا من
َبُرها.ً ٍلأيلة ُة هي وَمْخ ُعْمر، باكور ْكُر الأ ِب ِطوال أنوار، ظلماتها الأدهر: ٍلأيلة و و

ِقصَُار.ً أوقاتها
سإهل بن الأفضل

َفضِل ٍ- ٍوسإمي ٍذا ٍالأرياسإتين؛ ٍلنه ْيم ٍبذي ٍالأرياسإتين ٍالأ ُهَر كان ٍسإبب ٍاتصُال ٍسإعيد ٍبن ٍ
َفُة َلَجل ٍآ ًا، ٍفقال: ٍا َلمأمون ٍ- ٍأنه ٍدآخل ٍعليه ٍيوم جمع ٍبين ٍرياسإة ٍالأقلم ٍورياسإة ٍالأتدبير ٍلأ

ِبُر ٍغانيمة ٍالأحازم، ٍوالأتفريط ٍمصُيبُة ٍأخي ٍالأقدرة، ٍوإنا ٍلأم َلبد، ٍوالأ ُذْخُر ٍا المل، ٍوالأمعروف ٍ
َنا ْع ْعنا ٍمن ٍإحسانك ٍبحيث ٍوَض ّدآنا، ٍوَض َهنا ٍعن ٍسإؤالأك، ٍفصُُْن ٍوجهك ٍعن ٍر َنصُُْن ٍوجو

ُفَسنا ٍمن ٍتأميلك.ً ْن أ
ًا ٍالأناطق، ٍووصله ٍالأمأمون ٍفخص ٍبه.ً َتب ٍكلُمه، ٍوسإماه ٍسإعيد ْك ُي فأمر ٍأن ٍ

َيضع ٍنفَسه ٍعنده، ْفَوة ٍمن ٍالأفضل، ٍفكتب ٍإلأيه: ٍيا ٍحافَظ ٍَمْن ٍ فلحقته ٍفي ٍبعض ٍالوقات ٍَج
ًء، ٍوما ٍإمساكي ٍإذا ٍأمسكُت َنِسَي ٍنصُيبه ٍمنه، ٍلأيس ٍكتابي ٍإذا ٍكتبُت ٍاسإتبطا ِكَر ٍَمْن ٍ َذا ويا ٍ

َأْحَسن ٍإلأيه.ً َلك.ً ٍفوصله ٍو ْع ِف ًا ٍ ًا ٍل ٍمستقصُر ّكر اسإتغناء، ٍفكتبت ٍمذ
ِذي ِوي ٍبعُض ٍهذا ٍالأكلم ٍالأمنسوب ٍإلأى ٍسإعيد ٍبن ٍهريم ٍلبي ٍحفص ٍالأكرماني ٍمع ٍ وقد ٍُر

الأّرياسإتين.ً
ّله ٍبن ٍأيوب ٍ : ويقول ٍأبو ٍمحمد ٍعبد ٍالأ الأطويل:  الأتميمي

َعْمُرَك َلْشَراُف ما لأ كّل في ا
ْلدة َب

ُظُموا وإْن َلفْضل َع َ ِلأ إل
ُع ِئ َنا َص

َء َتَرىَّ َظما َفْضل الأناس ُع ْل ِلأ
ًا ُخَشع

َدا، ما إذا َفْضُل َب ٍه والأ َل ِلأ
ُع خاشـَ

َع َواَض َلـَُه زادآه لأّما َت ُع عنده جليل وكّلِرفـَعًة الأـَ َتـَواِضـَ ُمـَ
الأمتقارب: وقال ٍإبراهيم ٍبن ٍالأعباس: ٍمجزوء ٍ

ْهل بن لأفضل َها تقاصَريد سَإ ْن َثْل َع  الأَم
ُنها ِط ِهُرهالأـَلـَنـَدىَّ فبا َبـَْل وظا ُق لأل

ُتها َط َبْس َنـَى و ِغـَ ْل ُتهاِلأ َو ْط َلَجـَْل وسَإ ِلأ

162



 السإلمية مشكاة مكتبة                            اللأباب وثمار الدآاب زهر

: أخذه ٍابُن ٍالأرومي ٍفقال ٍلبراهيم ٍبن ٍ الأكامل:  الأمدبر
َبْحُت ٍة بين أْص َتجمل َضَراع ُءو هزيل يموُت بينهما والأمر

ْدآ ًا إلأّي فامد َدآ يد ّو ُنـَهـَا تع ْط ْذَلَب ْهُرها الأنواِل َب َظ الأتقبيل و
ًا ّله ٍبن ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍطاهر، ٍوزادآ ٍفي ٍهذا ٍالأمعنى ٍتشبيه وقال ٍيمدح ٍعبيد ٍالأ

ًا: ٍالأطويل: ٍ ظريف
ّبل ِر مق ْه ّهاب الأكّف َظ َو
ْطنها َب

وَزْمَزُم الأحطيُم فيها راحٌة لأها

ِهُرها ْكٌن لألناِس فظا ّبـٌَل ُر َق م
ْيٌن وباطنها ُعْرف من َع الأ

َلُم  َعي
َدآة َء ٍالأغريزة، ٍوَجو َفا َوته ٍمن ٍَص َبُل ٍصواَب ٍالأقائلين ٍبما ٍفي ٍق ْق َي وكان ٍذو ٍالأرياسإتين ٍ

ّنحيزة، ٍفهو ٍكما ٍقال ٍأبو ٍ : الأ الأخفيف:  الأطيب
ُد َملك ْنِش ِريض ُم َق ِه الأ ْي َد ْي في الأثوَب يضعَلأـَ َد ِز َي  َبّزا

ِدآين ٍالأمجوسإية، َعقله، ٍظهرت ٍلأيحيى ٍبن ٍخالأد ٍوهو ٍعلى ٍ ِله، ٍودآلئل ٍ َفض وكانت ٍمخايل ٍ
ِد ٍالأمأمون، ٍولأم ٍيزل َي َناِعك، ٍقال: ٍفأسإلم ٍعلى ٍ ِط ِلم ٍأِجد ٍالأسبيَل ٍإلأى ٍاْص َأسْإ فقال ٍلأه: ٍ

ْتبته.ً ّقي ٍإلأى ٍُر َبته، ٍإلأى ٍأْن ٍُر ْن في ٍَج
َظَر ٍالأرشيد َن ْفِحَم؛ ٍف ُأ وذكره ٍيحيى ٍعند ٍالأرشيد ٍفأْجَمل ٍالأثناء، ٍفأمر ٍبإحضاره، ٍفلّما ٍرآه ٍ

ِة ٍالأمملوك َه َفَرا إلأى ٍيحيى ٍكالأمستفهم؛ ٍفقال: ٍيا ٍأميَر ٍالأمؤمنين، ٍإّن ٍمن ٍأدآّل ٍدآلأيل ٍعلى ٍ
َبه، ٍفقال ٍالأرشيد: ٍلأئن ٍكنت ٍسإكّت ٍلأكي ٍتقوَل ٍهذا ٍفقد َنه ٍوقل َبُة ٍموله ٍلأسا ْي أن ٍتْملك ٍه

ْدَت؛ ٍوزادآ ٍفي ٍإكرامه ٍوتقريبه، ْلأَحصَُر ٍلأقد ٍأج ًا ٍاعتراك ٍعند ٍا ْنت، ٍولأئن ٍكان ٍهذا ٍشيئ أْحَس
َبياِن.ً ْفصَُِح ٍلأسان، ٍوأجودآ ٍ وجعل ٍل ٍيسألأه ٍبعد ٍذلأك ٍعن ٍشيء ٍإل ٍّأجابه ٍبأ

َده ٍفي ٍالأكتب، ِلي َتْخ قال ٍسإهل ٍبُن ٍهارون: ٍومّما ٍُحفظ ٍمن ٍكلم ٍذي ٍالأرياسإتين ٍمّما ٍرأينا ٍ
ّقا ٍفقد ْقَضى ٍح ًظا، ٍوَمن ٍ ّقا ٍفقد ٍغابن ٍح ُلأه: ٍَمن ٍترَك ٍح َوِل ٍحكمته، ٍقو ْق َع ٍبم َف َت ْن ُي َتّم ٍبه، ٍو ْؤ ُي لأ
ًا، ْنع ّله ٍص ّكل ًٍلأم ٍيعدم ٍِمَن ٍالأ ًا، ٍومن ٍأْحَسن ٍتو ْوَجب ٍشكر َفضل ًٍفقد ٍأ َتى ٍ ًا، ٍوَمن ٍأ ْنم ُغا أْحَرَز ٍ
َدآ ٍذلأك ٍعلى ًا ٍعا ِه ٍَحْمد َل ًا، ٍوَمِن ٍالأتمَس ٍبمعصُية ٍالأ ْقد َف َترَك ٍ ِلأما ٍ ْد ٍ َيِج ًا ٍلأم ٍ وَمن ٍترك ٍلأله ٍشيئ

ًا؛ ٍوذلأك ًا ٍعادآ ٍما ٍأدآرك ٍمن ٍذلأك ٍلأه ٍُموبق َدآَرك ّق ٍلأه ٍ َتِمِسه ٍذّما، ٍومن ٍطلب ٍبخلف ٍالأح ْل ُم
َء ٍالأعاقبة ٍلألمسيئين ٍالأمقصَُريَن.ً َفلح ٍلألمحسنين، ٍوجعل ٍسإو ْوَجب ٍالأ َأ

َعة ٍسإاٍع: ٍنحن ٍنرىَّ ٍقبوَل ٍالأسعاية ٍَشّرا ٍمنها، ٍلّن ٍالأّسعاية ٍدآللأٌة، ٍوالأقبول ّقع ٍفي ٍَرق وو
ّتقوا ٍالأساِعي، ٍفإنُه ٍلأو ُه؛ ٍفا َله ٍوأجاز ِب ٍء ٍوأخبر ٍبه ٍكمن ٍق َدآل ٍعلى ٍشي إجازة، ٍولأيس ٍَمن ٍ
ًا؛ ٍإذ ٍلأم ٍيحفظ ٍالأحرمة، ٍولأم ٍيستر ٍالأعوَرة.ً ًا ٍلأكان ٍفي ٍصدقه ٍآثم ِدآق ِته ٍَصا َي َعا كان ٍفي ٍسِإ

ًا ُيقَرُن ٍمع ٍِجنِسه: ٍكتب ٍمحمد ٍبن ٍعلي ٍإلأى ٍمحمد ٍبن ٍيحيى ٍبن ٍخالأد، ٍوكان ٍوالأي ُء ٍ والأشي
َفت َع ْقد ٍ ًا ٍبأرمينية ٍ َياع ّنصُح ٍفذكروا ٍِض ًا ٍصاروا ٍإلأى ٍسإبيل ٍالأ على ٍأرمينية ٍلألرشيد: ٍإن ٍقوم

ِرَف َأع ِة ٍحتى ٍ َدآَرسَإت، ٍيرجع ٍمنها ٍإلأى ٍالأسلطان ٍَمال ٍعظيم، ٍوإني ٍوقفُت ٍعن ٍالأمطالأب و
َيك.ً رأ

ّله ٍفي ٍأيامنا ُق ٍالأسعاية ٍبَحْمد ٍالأ ُتها، ٍوشو ِهْم َف فكتب ٍإلأيه: ٍقرأُت ٍهذه ٍالأرقعَة ٍالأمذمومة، ٍو
ْأَت ٍكتابي ٍهذا ٍفاْحِمل ٍالأناَس َقَر ِليلة ٍخاسإئة؛ ٍفإذا ٍ َك ِة ٍفي ٍأيامنا ٍ َنة ٍالأّسعا ْلأِس َدة، ٍوأ كاسِإ

ِلأتتبَع ٍالأرسإوم ٍالأعافية، ٍول ّلأك ٍالأناحية، ٍ ِنك؛ ٍفإنا ٍلأم ٍنو ْذهم ٍبما ٍفي ٍدآيوا على ٍقانونك، ٍوُخ
ٍر ٍيخاطُب ٍ ّنبني ٍوتجنب ٍبيَت ٍجري ْعلم ٍالأداثرة، ٍوج : لحياء ٍال الأوافر:  الأفرزدآق

ْلَت إذا وكنَت َل ِر َح ْوم بدا ْلَتقـَ ٍة َرَح َي ْكَت ِبًخْز َتَر  َعاَرا و
ّدة ٍتنتهي، ّدعاء ٍلأنا ٍل ٍعلينا، ٍواعلم ٍأنها ٍم ِر ٍأموَرك ٍعلى ٍما ٍيكسب ٍالأ وأْج

ِويل.ً َط ٌي ٍ ْكٌر ٍجميٌل، ٍوإما ٍِخْز ِذ َقضي، ٍفإَما ٍ ْن َت وأياٌم ٍ
َنصُيحتك ِلأَمْن ٍ وقال ٍرجٌل ٍلألَمهدي: ٍعندي ٍنصُيحٌة ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍفقال: ٍ

ِلأعاَمِة ٍالأمسلمين، ٍأم ٍلأنفسك؟ ٍقال: ٍلأك ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، هذه؟ ٍلأنا، ٍأْم ٍ
َعايته، ٍول ٍتخلو ِبل ٍسِإ َق َبَح ٍحال ًٍمّمن ٍ ًة ٍول ٍأق قال: ٍلأيس ٍالأساعي ٍبأعظم ٍعور

َوك؛ ُدًوا ٍفل ٍنعاقب ٍلأك ٍعد َع ْو ٍ َأ ْيظك، ٍ َغا َنْشِفي ٍ َد ٍنعمة، ٍفل ٍ من ٍأن ٍتكوَن ٍحاسِإ
ًا، َناِصح ٍإل ٍّبما ٍفيه ٍلأله ٍرض ْنصَُْح ٍلأنا ٍ َي ثم ٍأقبل ٍعلى ٍالأناس ٍفقال: ٍل ٍ

ّنا ٍلأم َتر ٍع َت ولألمسلمين ٍَصلَح، ٍفإنما ٍلأنا ٍالبداُن ٍولأيس ٍلأنا ٍالأقلوُب؛ ٍومن ٍاسإ
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ْثَرته؛ ٍفإني ٍأرىَّ ٍالأتأدآيَب َع َنا ٍ ْل َق َتْوبته، ٍومن ٍأخطأ ٍأ ْبنا ٍ َدآانا ٍطل نكشفه، ٍومن ٍبا
ْكثر ٍمنها ٍمع ٍالأُمعاَجلة، ْبلَغ ٍمنه ٍبالأعقوبة، ٍوالأسلمة ٍمع ٍالأعفو ٍأ ْفِح ٍأ بالأصُ

َدر، ٍول ٍيغفر َق ِطَف، ٍول ٍيعفو ٍإذا ٍ ْع ُت ِطف ٍإذا ٍاسإ َع ْن َي ِلأواٍل ٍل ٍ والأقلوب ٍل ٍتبقى ٍ
ُترحم.ً َيْرَحُم ٍإذا ٍاسإ إذا ٍظفر، ٍول ٍ

ووّقع ٍذو ٍالأرياسإتين ٍإلأى ٍتميم ٍبن ٍخزيمة: ٍالمور ٍبتمامها، ٍوالعمال ٍ
َفِت َيْجِري ٍالأجوادآ؛ ٍفهناك ٍكش َواتمها، ٍوالأصُنائُع ٍباسإتدامتها، ٍوإلأى ٍالأغاية ٍ بَخ

َع ٍالأّشّك؛ ٍفحمد ٍالأسابق، ٍوذم ٍالأساقط.ً ِقنا ُة ٍ ْبَر ْلأِخ ا
وذو ٍالأرياسإتين ٍهِو ٍالأقائل: ٍالأبسيط: ٍ

ْظِت مَما ل أحرف أنضيِت َف َلأ
بها

ّولأي َلها فح ّنا َرْح َعـَم إلأـَى ع َنـَ

ّيريها أو ّفة فيها حاولأت كنِت إنمنـَعـَمًة منك إلأيها َص ِخ
ِلم َك ْلأ ا

ُتم َنا علينا ِقْس فعاَرْض
ُكـَُم قـَياسَإـَ

إلأى َقْرن من الأناِس َأْحَسن يا
ِم َد  َق

ُنك فإني َتْجَزِعي فقال: ٍل أّمه على الأمأمون دآَخل الأرياسإتين ُذو قتل ولأما ْب ا
ْبكي ابنك.ً ٍفقالأت: ٍأفل بعد ِني ابٍن على َأ َب ًا َأكَس َلَك؟ ابن ْث  ِم
الأخيل وصف في

َد، َق َداه ٍالأحجاُج ٍإلأى ٍعبد ٍالأملك ٍبن ٍمروان ٍفقال: ٍَحَسُن ٍالأ ْه َأ ًا ٍ ِقّرية ٍفرسإ ووصف ٍابن ٍالأ
َوْصَف.ً ُق ٍالأ ِر َتغ ّطْرَف، ٍويس أسِإيُل ٍالأَخد، ٍيسبق ٍالأ

ًا ٍوكتب ٍإلأيه: ٍقد ٍبعثُت ٍإلأى ٍأمير ٍالأمؤمنين وأهدىَّ ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍطاهر ٍإلأى ٍالأمأمون ٍفرسإ
ْلأَحدور َء ٍفي ٍالسإتواء، ٍويسبق ٍفي ٍا ّظبا ٍوُز ٍالأ ْعداء، ٍويجا بفرٍس ٍيلحق ٍالرانب ٍفي ٍالأصُّ

ّبط ٍ : َجْرَي ٍالأماء، ٍفهو ٍكما ٍقال ٍتأ الأطويل:  ًا شّر
ُق ِب َيْس َد و ْف حيث من الأّريح َو
َينتِحي

ِرٍق ْنَخ ِه من بُم َد َش
ِرِك َتـَدا الأـَُمـَ

ُفصُوص، ٍوثيق َقِميص، ٍحَسَن ٍالأ َد ٍالأ ًا ٍَجي ِر ٍلأي ٍفرسإ َت وقال ٍرجل ٍلأبعض ٍالأنخاسإين: ٍاْش
ْيٌل ٍفي ُلأجة، ٍأو ٍسَإ ِليه، ٍكأنه ٍموٌج ٍفي ٍ ِدُس ٍبرْج ْن َي ُذنيه، ٍو ُأ ُيشيُر ٍب َعصَُِب، ٍ َقصَُِب، ٍنقَي ٍالأ الأ

ُدور.ً َح
ًا: ٍهو ٍَحَسُن ٍالأقميص، ْيِن ٍالأكلمين ٍوزادآ ٍفقال ٍيصُف ٍفرسإ َذ َه جمع ٍمحمد ٍبن ٍالأحسين، ٍ

َليه، َداِخل ٍبرْج ُي ّوع ٍبيديه؛ ٍو َيتن َو ْبصُُِر ٍبأذنيه، ٍ ُي َعصَُب، ٍ َقصَُب، ٍنقُي ٍالأ َجيد ٍالأفصُوص، ٍوثيق ٍالأ
ْبعث، ٍويلحق ٍالرانب ٍفي ُي ُدور، ٍيناهُب ٍالأمشي ٍقبل ٍأن ٍ كأنه ٍموٌج ٍفي ٍلأجة، ٍأو ٍسإيٌل ٍفي ٍَح
ِطف ُع ًي ٍالأماء، ٍإْن ٍ ُدور ٍَجْر ِبق ٍفي ٍالأَح ِوُز ٍجواري ٍالأظباء ٍفي ٍالسإتواء، ٍويس الأصُعداء، ٍويجا

َفن، ٍوإن ٍاسإتوقف َعن ٍوسإار، ٍوإن ٍُحبس ٍَص َأْم ّلف ٍالأسير ٍ َجاَر، ٍوإن ٍأرسِإل ٍطار، ٍوإْن ٍك
ّبط ٍشّرا، ٍوذكر ٍالأبيت.ً َعى ٍأبَن، ٍفهو ٍكما ٍقال ٍتأ فطن، ٍوإْن ٍر

: وأول ٍهذه ٍ الأطويل:  البيات
ٍد وإني ْه َثنـَائي من َلأُم

َقـَاِصـَد َفـَ
ْبِن به ْدِق عّم ل َشمس الأصَُ
 مالأِك بن

ِة في به أهُز َو ْد الأحّي َن
َفـَُه ْطـَ ِعـَ

ْطفي هز كما ِهجاِن ِع بالأ
ِرِك َوا ال

َكي قليل َلـَم الأتَش ْلـَُمـَ ِلأ
ُبـَُه ُيصُـَي

َوىَّ كثيُر َوىَّ َشت الأه َن الأ
ِلأك والأمَسا

َظل ٍة ي ْوما ُيْمِسـَي ِبَم و
ِرهـَا َغـَي ِبـَ

ًا ِري َجِحيش ْو ْعَر َي ُظهوَر و
ِلأك الأمها

ُق ِب َيْس َد و ْف حيث من الأّريح َو
ينتحـَي

ِرٍق ْنَخ ّده ِمْن بُم َشـَ
الأـَمـَتـَدارك
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لأـَم الأنوم كَرىَّ عينيه خاطْ إذا
َيًزل

ْيَحاِن قلب من كالأٌئ لأه َش
ِتـَِك فـَا

َعْت إذا َل ًو ُأولأى َط الأعد
ُه ْفـَُر َنـَ َفـَ

ٍة إلأى ّل َغْرب صارم من سَإ الأ
ِتـَك با

َبـَيئة عـَينـَيه ويجعل َد من ضربة إلأىقـَلـَبـَه ر َق َح أخل
ِئِك صـَا

ُه إذا ِقْرٍن عظم في َهَز
َلـَلـَت َهـَ َت

ُذ ِه نواج الأمنايا َأفوا
َواِحـَِك الأـَّضـَ

النيس النس الأوحشة يرىَّ
ويهتدي

َدْت بحيث َت ْه الأنجوم أُم ا
ِبـَك الأَشوا

ِرضت ٍعليه، ُع ْيل ٍِمصُْر، ٍف ِبق ٍَخ ًا ٍمن ٍسَإوا وأهدىَّ ٍعمرو ٍبن ٍالأعاص ٍإلأى ٍمعاوية ٍثلثين ٍفرسإ
َأبا ٍسإعيد؟ َتَرىَّ ٍهدايانا ٍيا ٍ وعنده ٍعقبة ٍبن ٍسإنان ٍبن ٍيزيد ٍالأحارثي، ٍفقال ٍلأه ٍمعاوية: ٍكيف ٍ

َوْصفها، ٍفقال: ٍأراها ٍيا ٍأميَر ٍالأمؤمنين ٍعلى ٍما ٍوصف، َنَب ٍفي ٍ ْط َأ ًا ٍقد ٍ َعْمر فإن ٍأَخاك ٍ
ّباء ٍالسإنان، َق ُعيون، ٍلحقة ٍالأبطون، ٍمصُغية ٍالذان، ٍ َيُة ٍالأ ّيلة ٍبكل ٍخير؛ ٍإنها ٍلأَساِم وإنها ٍلأُمَخ

ُعها ٍتحليل، ِر، ٍِصلب ٍالأحوافر، ٍوق ِرَحاب ٍالأَمناِخ ِضَخام ٍالأّركبات، ٍمشرفات ٍالأحجبات، ٍ
َلأِحقَت.ً ٍقال ٍلأه ٍمعاوية: ٍاصرفها ٍإلأى َلبت ٍ َط ِلبت ٍسإبقت، ٍوان ٍ ورفعها ٍتعليل، ٍفهذه ٍإن ٍط

ًنى، ٍوبفتيانك ٍإلأيها ٍحاجة.ً َنا ٍعنها ٍغِا ِب َرْحلك؛ ٍفإّن ٍ
: وقال ٍالأنابغة ٍ الأطويل:  ّي الأجعد
َناٌس وإنا ُدآ ل أ ّو َع َنـَا ُن َلـَ ْي َنا ما إذاَخ َقي َد أن الأت َتنفَرا َتِحي  و

ُننكر ْوِع يوم و ألأـَواَن الأَر
ِلـَنـَا ْي َخـَ

نحسب حتى الأطعن من
َقرا الأَجوَن  َأْش

َنـَا بمعروٍف فليس أْن لأـَ
َهـَا ّدآ َنـَُر

ًا، َكر ول ِصَحاح َتن أن ُمْس
َعـَقـَرا تـَ

وقال ٍبعض ٍالأعرب: ٍالأكامل: ٍ
ْدُت ولأقد ِه يوم الأخيَل َش

طرادآها
ِه بسليم َف ِظ ْو ِئم َأ َوا َق الأ
ْيكـَِل َهـَ

َعوا: ٍنزاِل! ٍفكنت ّول فد أ
َعلََمنازٍل أنـَزِل؟ لأم إذا أركبه و

َطان، ٍفأرسإلوه، َأْش ًا ٍفقال: ٍلأما ٍأرسإلت ٍالأخيل ٍَجاءوا ٍبشيطان ٍفي ٍ ووصف ٍأعرابي ٍفرسإ
ٍد ْع ُب ُع ٍعينه ٍمن ٍ ْقَربهم ٍإلأيه ٍالأذي ٍيق َأ ْدآِق، ٍفكان ٍ َو َبْرِق، ٍواسإتهل ٍاسإتهلَل ٍالأ َع ٍالأ َلأْم فلمع ٍ

عليه.ً
َثار؛ ٍفكنت ٍإذا ٍرأيته ٍعليه ِع َذار، ٍأِميُن ٍالأ ِع وذكر ٍأعرابي ٍرجل ًٍفقال: ٍعنده ٍفرٌس ٍطويل ٍالأ

ًا ٍعلى ٍَمْربأ، ٍعليه ٍُرْمٌح ٍطويل ٍيقصُُر ٍبه ٍالجال.ً ِزي َبا ظننته ٍ
ِثيَن ٍفي ٍهذا ٍ : وقال ٍبعض ٍالأمحد الأوافر:  الأتطابق

ُهْم َأْرماح َلأقينا ُهْمطـَواٍل ب ُبشُر ٍر ت ِر بأعما  ِقصَُا
َها ِدآي َوا َه ْقٍع، ٍكأن ٍ َن ووصف ٍأعرابي ٍخيل ًٍلأبني ٍيربوع ٍفقال: ٍخرَجْت ٍعلينا ٍخيل ٍمن ٍمستطير ٍ

ُأسإودآ ٍآجام.ً َنها ٍأقلم، ٍوفرسإانها ٍ ْعلم؟ ٍوآذا أ
: ولأما ٍأنشد ٍالأعّماني ٍالأرشيد ٍيصُف ٍ الأرجز:  ًا فرسإ

ِه كأًن ْي َن ْذ َفـَا إذا أ ّو ِدآَمًةَتَش ًا أو قا َلم  ُمَحرفا َق
َعة ِعجبوا ٍلأُسْر َيَخال، ٍف َأن ٍ َثَر ٍمن ٍحضر؛ ٍفقال ٍالأرشيد: ٍاجعل ٍمكان ٍك ْك َذلأك ٍأ ولأحن، ٍففهم ٍ

َديه.ً َه َت
ُة ٍاشتهارها، ٍوسإأنشد ولألطائيين ٍفي ٍهذا ٍالأنوع ٍأشعار ٍكثيرة ٍمنعني ٍمن ٍاختبارها ٍكثر

: بعض ٍذلأك، ٍقال ٍأبو ٍ الأكامل:  تمام
ْقَرٌب ما َتاُل ُم َلٍف ِمْن ملُنفي َيْخ ُوق به َص ْهـَ َلـَ َت و
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ِنـَه َطـَا َأْشـَ

ِر ٍر بَحواف ْلـٍَت ُحف ٍرَأصـَلـٍَت وَص َأَشاِع ٍر و ْع َلـَِق وخلـَق ُش َأْخـَ

ٍة منوإنـَمـَا الأعجاج، تْحَت أولأٍق ذو ذاك إفـَراطُْ صح
ْولأـَق َل ا

ُدس منألأـَبـَسـَتـَُه كأنما الدآيم صافي ْن ًا سإ ومن ُبْردآ
ْبـََرق َتـَ إسْإ

ِليسٌة ٌة إْم ّلـَقـَت لأـَو إملـَيد ِه فيُعـَ ْهوتي ّلـَِق لأم الأعيُن َص تتعـَ
ُدآ َو ٍر ُمْس ْط َدآ ما مثل َش َو اسْإ
الأدجى

ٍر مبيّض ْط كابيضاضِ َش
ْهَرِق  الأُم

: وقال ٍأبو ٍ الأكامل:  عبادآة
َغاّر الأبهيم الأزَمِن في وأ

ُمَحـَّجـَل
أغاَر على عنه ُرْحُت قد

ُمَحجـَل
َد َيُشد الأْضلوع َوافي ْق َع

ِحزامـَه
ِعـَّم على الألقاء يوم ُم

ُمـَْخـَوِل
َوِت كما يهوي ُعقاُب َه إذا الأ
َأْت َر

ًا َينتصُُِب صيد ِتصَُاَب و ان
َدِل الجـَ

َياِنكـَأنـَمـَا بدقـَيقـَتـَين متوّحٌش َوَصـَِل عليه َورٍق من ُتَر ُمـَ
َنْشوان كالأرائح َثـَُر الأ ْك أ
ِه َمـَشـَي

َنن على َعْرضِ الأبعيد الأس
َول ْط  ال

َعان ويظن ْي الأشـَبـَاب َر
ُعـَه َيُرو

ٍة من َو َكـَل أو ِجـَنة أو َنْشـَ ْفـَ َأ

في كأّن الأصُهيل َهزج
ِه ِتـَ َبـَرا َن

َد نغماِت َب ْع الأثـَقـَيِل في َم
َول ال

َوهُم ْوزاء تت ْلأَج ْدُرأْرسَإـَاغِاـَه فـَي ا َب ُة والأ ِه ُغار ِه الأمتـَهـَلـَِل َوْج
َنما الدآيم صافي َيْت كأ ِنـَ ُعـَ

َءلأـَه َبته بصُفا ْق ِوُك ُن َدا َقـَِل َمـَ ْي َصـَ

َدآ ُكِسَي وكأنما الأخدو
ًا َواِعـَمـَ َنـَ

ْظها مهما َلْحـٍَظ تلِح يْخـََجـَل ب

َفْضُت وكأنما َغـَهـَا عليه َن ْبـَ ُءِص َبا ْه َبَردآاِن َص ّبـَِل أو لأل ْطـََر ُقـَ
َلَك َدا فإن الأعيون؛ َم َب

َطـَينـَُه ْعـَ أ
َظَر الأحبيِب إلأى الأُمحب َن

ْقبـَِل الأُم
َلأف، ٍوكان ٍلأه ٍفرٌس ٍأدآهم ٍيسميه ٍ ُدآ : وقال ٍإسإحاق ٍبُن ٍخلف ٍالأنهرواني ٍلبي ٍ الأكامل:  ًا غاراب

الأمنوُن تجَرعه كم كم
ويسلـَُم

ُع لأو َكا يستطي َلأُه إلأيك َش
الأفـَُم

من شعرة منبت كل من
ِه ِد ْل ِج

ُقه َخط ْلأُحساُم ينّم َذُم ا الأِمـَْخـَ

ِرُك ما ْد َنى الرواح ُت ْدآ ِه أ ُفوَت حتىَجْري َدُم وهو الأريَح َي مق

ْته َع ْطَراُف َرَج ًا السِإنة َأ َهُم والألونأْشقر ْدآ َضّرجه حين أ
َدُم  الأ

ِه الأنُجوَم عقد وكأنما ِفـَ َطـَْر َنهِب ُعَرىَّ وكأ ْلَجـَُم الأمجَرة ِب ُم
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وقال ٍأبو ٍالأطيب: ٍالأطويل: ٍ ٍ
ْتني َف َق َلأْست كأني َج َط ْن أ

ْوِمـَهـَا َق
َنهْم َع ْط ْهُب وأ َور في والأُش ُص

ِم ْه ُد  الأ
: وقال ٍأبو ٍالأفتح ٍ الأرجز:  كشاجم

ْبِح تحت راح قد ْيل الأصُّ لأ
مظلـَم

ّلى الأّسْرج في لح إذ الأمح
َهُم ْدآ  ال

ْلأواِن دآيباُج ِدآ، َأ ولأـَم الأجـَيا
ُيَخصيكـَن ْكـََرُم إل بالأـَديبـَاج لأ ال

ْيُن َضِحَك ِدآ على الألَج سَإوا
ِدآيمـَه أ

ِنيُر الأظلُم وكذا فـَيه ت
النـَجـَُم

ْعـٍَش ببنات فكأنه َو وكأنمامـَلـَبـَب نـَ ُمـَلـََجـَُم بالأـَثـَريا ُه
: قلت: ٍهذا ٍمن ٍقول ٍابن ٍ الأطويل:  الأمعتز

َ والأظـَلُم فاسإقياني َأل
ّوضٌِ َقـَ ُمـَ

َنْجم ُدَجى و الأمغارب تحت الأ
ُكض  َيْر

ِر فـَي الأثريا كأّن ِلـَهـَا أواخـَ ّتُحَلأـَي ٍر َتف ْو مـَفـَضـَض ِلأجـَاٌم أو َن
: وقال ٍأبو ٍ الأكامل:  الأفتح

ْيت فضِل في َشك َمْن ُكَم الأ
ِه وبين فيُهفبينـَه الأـَِمـَْضـَمـَاُر يقين

ٍر في َظ مستحَسٍن من
َباُرهمحـَمـَودآة َتـَلـَى إذ أخ ْبـَ الخـَبـَاُر ُت

ّفـَق ماء َد َعًة َتـَ ُتدَر فإذاوسَإـَلسََإة َطـَا ْلأُحْضُر أسْإ َنـَار فيه ا فـَ
ْفَت وإذا َط عـَلـَى به َع

ِدآه َوْر َنـَا
ِديَره ُتـَ ّنـَه لأ َكـَـَاُر فـَكـَأ ِبـَر

َق وصف ِيمه الأَخلو َأدآ

َكـَأنـَمـَا َدىَّف ْه ْلأَخلوق َأ ِده ا ّطـَاُر لأجلـَ َعـَ

ُة قصَُرْت َدآ َ ِه ِقل ِر ِره نْحـَ َذا وِعـَ
َتاق من وهَي والأُرسْإغ، ِع الأ

 ِقصَُاُر
ٌع هادآيه وكأنما ِرٌف ِجـَذ ِوجـَاُر فـَيه لألضـَبـَع وكأنماُمـَْشـَ

ُدآ ِر ثاني غاير الأضَحاِضَح َي
ْنبـٍَك سُإ

ُدآ َيُرو َفه َطْرفك و ْل فـَتـَحـَاُر َخ

نسبة لألخيل تكن لأم لأو
ِه ْلـَقـَ ْتهَخـَ َك ِلأـَهـَا من َحا َياُر َأْشكا ْطـَ ال

: وقال ٍابن ٍ الأطويل:  الأمعتز
ْيل ُدآ َطـَواهـَا وَخـَ ْو َقـَ حـَتـَى الأـَ

ّنـَـَـَهـَـَـَا كـَـَأ
َنـَا مـَن سُإـَمـٌَر أنـَابـَيُب الأـَـََخـَـَـَّط َقـَ

ّبـَـَـَل ُذ
ْبنا َياطنافطاَرْت ظالأمين عليها صب سِإ

ٍد بها ّع أي  وأْرُجُل سِإَرا
ٍو ٍجرىَّ ٍفي ٍبيت، ٍوكأّن ٍابن ٍالأمعتز ٍأشار ٍإلأى ٍقول ٍأعرابي َدع ٍَحْش ْب َأ ُلأُه: ٍظالأمين ٍمن ٍ قو

 : الأطويل:  مولأد
ٍدآ ْو َعـَ ْدآُت الأـَـَـَذنـَـَـَب قـَلـَيل و َو عـَـَـَا

َبـَـَـَه ضـَـَـَر
ِقـَي هـَاج إذا ْو مـَن َشـَ

ِذكـَـَـَر مـَعـَـَـَاهـَـَـَدهـَـَـَا
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ُء فقلت َذلأفا ْتلك لأه: ٍ ّبب ْيَحك! ٍسَإ و
َتك إّن فاصبر الأّضْرَب،  الأصُّبُر عادآ

: قال ٍابن ٍ الأوافر:  الأمعتز

َداك أراجعتي َوِجـَّي ِف بأعـَ
ْدح ّنبِع كق الأّريِش في الأ
ِم ُلؤا  الأ

ِم بأدآهَم َ ّظل ُلـَو أغاّر كالأ ِهَيْجـَ ِت ُغّر ِم َدآياِجـَيَر ب ّظـَل الأـَ
ْدَن أْحَجالأه َتَرىَّ َعـَ َدآفـَيه َيصُْ َبْرِق ُصعو ّو في الأ َغَمام َج الأ

: وقال ٍ الأرجز:  ًا أيض
َتدي قد ْغا ْبُح َأ ُفٍق فيكالأَمشيِب والأصُّ ْثِل ُأ َداِك ِم ّطيِب َم الأ

ّوم بقارح ُبـَوِب مـََسـَ ْعـَ ِة ُأذن ذيَي َعسيِب كُخوَص الأ
ٍة أو َفْت أسإ ْو ُقَقِضيب على أ ِب َو َيْس َأ ِر ش الأّرحيِب الأنظ

ًء من َأسْإَرع ِويب إلأى ما ِريِب لأحظة ُرجوع ومنَتصُْ  الأُم
 : الأمديد:  وقال
ْكب ُرب ّبوا ثم عّرسإوا َر َد إسْإَراٍج نحوَه ِرَحـَاِل وَش

ْونـَا َد َع ُكُلخـَيل بـَأِعـَنة و ْأ ٍد الْرضَِ َت ْي أ
َ ِعَجاِل ب

ٍرَضاِحـَكـَاّت غارّر زينتها ٍه في كبدو لأـَيال ُوُجـَو
: وقال ٍعلي ٍبن ٍمحمد ٍ الأكامل:  َي اليادآ

ُه بعرفه الأظلم مسَح َد ّبل وَمَشىي َهُه فق ْدُر َوْج َب  الأ
: وقال ٍالأناشئ ٍأبو ٍالأعباس ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍ الأكامل:  محمد

َوىَّ ٍة من َمسائٌح عليه أْح َط ِلأـَي
ِر على تسيل شهب َواِش َن
 سإاقه

َأنه َتـَلـَفـَع فك ِطـَية ُم ُؤهاقـَبـَ َنا ٌة َأث ِه مشدودآ َطـَاقـَ ِبنـَ
ُدآه ْيل َفَسوا َل ِه في كالأ َياضهإظـَلَِمـَ َب ْبح و إشراقه في كالأصُُ

ِدآيم صافي ْيٌن أْخلَقهأنَسابـَُه كريمٌة ال ِه على َع ِقـَ ْعـََرا أ
كتب ٍأبو ٍمنصُور ٍعبد ٍالأملك ٍبن ٍمحمد ٍبن ٍإسإماعيل ٍالأثعالأبي ٍإلأى ٍالمير ٍأبي

ّله ٍبن ٍأحمد ٍبن ٍميكال، ٍوقد ٍزاره ٍالميُر ٍفي ٍدآاره: ٍالأكامل: الأفضل ٍعبد ٍالأ
ُدك زال ل لألّسـََمـَاك َمْج

َرسِإـَيل
ّو ّدَك وعل َكـَِفـَيل بالأخـَلـَودآ َج

َة يا إذا الأبـَهـَيم الأزمِن ُغاَر
َدا َغاـَ

َ أهُل ُعل َ لأزمانهـَم الأ َتـَْحـَِجـَيل

ًا يا ّدت زائر سَإَحـَائُب َم
ْولأـَه َطـَ

ّ الأَجمـَال ِمَن علَي ِظل
ظـَلـَيل

ْوِب وأتت ٍر بصَُ من جواه
ِظـَه ْف َلأ

َظْمَن حتى ْفرقـَي انت لأم
َ ِلـَيل ْكـَ إ

ْير بأبي َغاـَ ُه ِهـَلٌل أبـَي و ْعِجُلُنـَوُر َت والأـَتـَهـَلـَيل الأتسبيَح يس
ِفُر نقشت ِفه حوا في ِطر

َعرَصتي
ًا ْقش ْوُت َن ِبـَيل رسإوَمه َمَح ْقـَ َتـَ

فَرشُت اسإتطعت ولأو
َقَط َخطوه َمس

َ َتَرىَّ ل ِعيٍن بعيون ْكـَِحـَيل الأتـَ

َكـَت بعدما ُروحي ونثرُت َل َم
ِدي َي

ْي بين وَخَرْرُت َد ُه َي َقـَتـَيل َهوا
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وقال ٍأبو ٍالأقاسإم ٍبن ٍهانئ ٍيصُف ٍخيل ٍالأمعّز: ٍالأطويل: ٍ
ْقَربات لأه ُدآ الأُم ْلأُجْر ُلها ا ِع ْن ُي

ًا دآمـَ
َعْت إذا ِة َهاَم َفَر ُكما الأ

ِبُك َنا الأس
ِريق ُؤ عليها ُي ْطُب الألؤلأ الأَر
َماءه

ِبُك َيْس ِر ذائَب فيها و ْب ّت الأ
ِبـَُك سإا

ِم صقيلت الأبُروق أْجسا
كأنمـَا

بالأشموس عليها ُأّمَرْت
ِوُك َدا  الأَم

ًا ٍلأجعفر ٍبن ٍعلي ٍبن ٍ : وقال ٍيصُف ٍفرسإ الأطويل:  حمدون

َلَل ُقوَل ته كـَأنـَه الأنواحي َمصُْ
ُء جاَل إذا ْلأُحسن ما فيه ا

ُق غاري
ْهم ِمَن ُب ُدآ الأ ِشيَب الألون َوْر

ٍة َت ُكْم ِب
الأفتيق بالأمسِك ِشيَب كما

ُق  َخلو
َبٌج َجَرىَّبـَذاتـَه لأون كبُن منه ِميَز فلو َذاَب منه سَإ َعِقـَيق و

: وقال ٍفي ٍقصُيدة ٍيمدح ٍبها ٍأبا ٍالأفرج ٍ الأكامل:  الأشيباني

َقْت َت ِدآ ِريُح لأكم َف َ ِر الأِجل َبـَ ْنـَ َعـَ ُكْمب َد ُق وأم َل الأصَُباح َف
ِر الأمسـَِفـَ

ًا الأـَوقـَائع ثمـََر وجنيتُم ِريانـَعـَ الأحديد َوَرق من بالأنصُ
ِر  الْخَض

ِرية الأعوالأي أبني َه الأَسْم
والأـَسـَيو

والأعديد الأَمْشَرفية ف
ِر َثـَ ْكـَ ال

ُع الأملُك منكم َمْن الأمطـَا
َنـَُه كـَأ

ٌع الأَسوابِغ تحت ِر في تب َي حـَمـَ

َد ِعـَتـَاق الأخيل الأقائ الأ
ًا شـَوازبـَ

ًا الأسنان لأحظ إلأى ُخْزر
الْخـََزر

ْعَث َواِصي ُش َن ًة الأ َحْسـََر
ُنـَهـَا آذا

دآاِمـَيات الياطل ُقب
ِر ْنـَُسـَ ال

َبو ُهن تن ُك ِر عن سإناب َف َع
الأـَثـَرىَّ

َطأَن َي الأعزيز خد في ف
ِر َعـَ الْص

ُأ فتية في َد ِد ص الأحدي
ُهـَْم ِبـَيُر َعـَ

ُق وَخلوقهم َل َنجيع َع الأ
الحـَمـَر

َو الأسرحاُن يأكُل ل ْل ِش
عقـَيرهـَم

َقنا من عليه مما الأ
َكـَسـَر الأمتـَ

: وقال ٍفي ٍقصُيدة ٍيمدح ٍبها ٍإبراهيم ٍبن ٍجعفر ٍبن ٍ الأكامل:  علي
ْطرٍف فخٌر ْنَت أعوجي ِلأ والأتطهـَيُم والأحسن صهواتهفي أ
ِدي ْب ًة، لأعَزك ُي َو ّنـَُه َنْخ َعظـَيُم الأملوُك لأه َتديُن َملكفكـَأ

ٍدآ ِعتاق، الأخيِل على ها َنُه الأ ّنة بينكأ ُدُج ِريُم والأصُباِح الأ َص
َقذال سإامي ْيه الأ َع بِمْسَم
َفٌة ُدَجى تحتعيا َطْرفه الأ ْنِجـَيُم ولأ َت

ُذن َؤلألٌة، أ ًاأْصـََمـَع وقلب ُم َكل أقب، وَحش ْل َك ملمـَوُم و
ُدآ ْو ّط َهواته من فالأ ِزٌل َص ْلأ َتَز َفاسِإه من والأجيُشُم ْن ْهـَُزوُم أ َم

َق ُنه عنها َفَضل الأعيوَن َخَر َفالأو َنا وص ْل ُق أدآيُم عـَلـَيه ما ف
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َدْت فكأنما َنة علـَيه َجَم ْنجاَبُمـَْز ْنه وا ِرضٌِ َع  َمْركوُم عا
ٌق عليه ُنِحَرْت وكأنما ِر َفْت وكأنماَبـَوا ُنـَجـَوُم عليه ُكِس
ِر ابُن وكأنَك ِذ َيْحُمـَوُم وكأنه سَإراته، قفو الأنعماُن الأمن الأ

ّله ٍجعفر ٍبن ٍأبي ٍالأقاسإم ٍ الأقائم:وقال ٍعلي ٍبن ٍمحمد ٍاليادآي ٍيصُف ٍفرس ٍأبي ٍعبد ٍالأ
الأكامل: 

ِدآ، َلأْحق من وأقب الأجـَيا
َد َقصٌُْركـَأنـَه َع ُنه تبا ْك ِه من ر ِنـَ ْكـَ ر

ِبَسْت عصُـَائَب قوائمُه َلأ
ٍة ِفـَّض

َدْت َغا ِر و َفا بُسْم الأمسيل ص
ِه ِن ْك ُدآ  و

الأصَُباُح انفجَر وكأنما
ِه بـَوجـَهـَ

ًا، َتبس أو ُحسن الأظلُم اْح
ِه ِنـَ ْتـَ بم

ُد ْي بصُْرَن إذا الأعيون َق
بَشْخـَصُـَه

ْيَن إذا الأقلوب ورضا اصطل
ِنه ْغ  بِض

ِطر ْي َتَس ّنـَُه بالأـَراكـَبـَيَن، ُم ٍزكـَأ ْلأَجنوب به تروح َبا ِه ا ِنـَ ْكـَ َو لأـَ
َظاِت يستوقف في الألَح
ِتـَه َطـَرا َخ

ِتـَه بكمال َقـَ ْل ّقة ِخ ِدآ و
ِه ِنـَ ُحـَسـَ

ُو ْل في تخال الأصَُهيل ُح
ِتـَه َهـَوا َلأـَ

ٍدآ ُغ حا ًا َيصُُو مـَن بدائع
ِنـَه لأـَحـَ

ّبر ِبـَي متج ْن ْتـَق ُي ِعـَ ِه بـَ ِه إشـَراُفِنـَجـَار ِلـَ ِهـَ ّقُة كـَا ِدآ ِنـَه و ْذ أ
ٍة ذو َو عـَن بـَه شمخـَْت َنْخ

ِه ِنـَد
ٍة عن به طمحت وشهام

ِنـَه ِقـَْر

َتـَُه إذا فـَلـٌَك وكـَأنـَُه حـَركـَ
ٍر ْهل على جا ِدآ سَإ الأبل

وَحـَْزنـَه
بن جعفَر يحِمُل راح قد

ٍد محـَمـَ
مـَن لأوابل الأنسيم َحْمَل

ُمـَْزنـَه
وما ٍأحسن ٍما ٍقال ٍأبو ٍالأطيب ٍالأمتنبي: ٍالأطويل: ٍ

ْوِن ويوم َل الأعاشقيَن َك
َكـََمـَنـَتـَه

ِقُب أياَن الأّشمَس فيه ُأرا
ْغـَُرُب َت

ْيني َع َنـَي إلأى و ْذ كـَأنـَُه أغاـََر ُأ
عينيه بين باٍق الأليِل ِمَن

َكـَب ْو َك
في جسِمه عن َفْضلٌة لأه

َهـَابـَه إ
ُء ٍر على تجي ْد رحيب ص

َهُب ْذ وت
ْقُت َق َء، به ش ْلَما ْدآني الأظ ُأ

َنـَُه َنـَا ِع
َغى، ْط َي ًا وأْرخيه ف ِمراًر
َعـَُب ْل في

ُع َوْحش أي وأْصَر ُتـَه الأ ْي ّفـَ َق
ِه ِزُلبـَ ْن َلـَه عنه وأ ْث َكـَُب حـَيَن ِم أْر

ّ الأخيُل وما َديِق إل كالأصَُـَ
قـَلـَيلة

ُثَرْت وإْن ْيِن في َك ل َمْن َع
 ُيَجّرُب

ْد لأم إذا ِه ْيَر ُتَشا ُحْسِن غا
ِتـَهـَا ِشيا

ْعضائها ْلأُحسُن وأ عنك فا
ُمغـَيُب
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ْدية، ٍمّما ٍأنشأه ُك ْلك ٍهذا ٍالأمعنى ٍمقامة ٍمن ٍمقامات ٍالسإكندري ٍفي ٍالأ وينخرطْ ٍفي ٍسِإ
ّدثنا ٍعيسى بديُع ٍالأزمان ٍوأمله ٍفي ٍشهور ٍسإنة ٍخمس ٍوثمانين ٍوثلثمائة.ً ٍقال ٍالأبديع: ٍح

ِرضَِ ٍعليه ٍ ُع ًا ٍوقد ٍ : بن ٍهشام ٍقال: ٍحضْرنا ٍمجلَس ٍسإيف ٍالأدولأة ٍيوم الأطويل:  َفرٌس
ّهل فيه الأعين َتَرق ما متى  َتس

ْتُه َظ َلته؛ جعلته صفته، أْحَسَن الأدولأة: ٍأيكم سإيف فقال الأجماعة؛ فلَح فكّل ِص
َده، َجهد ْه َده؛ ما وبذل َج ْن َلح أحد فقال ِع َدِمه: ٍأْص ّله َخ ْيُت الأ بالْمس المير! ٍرأ
ً ُأ رجل َفصُاَحة َيط ْيه، الأ َل ْع َن َتقُف ب َلي عليه، البصُاُر و ويشفي الأناس، ُيَس

َلهم بإحضاره، الميُر أمر ولأو الأياس، بِحَضاره.ً لأفَض
لألوقت فجاءوا طلبه، في الأخدُم فصُار هيئته، في به الأدولأة: ٍعلي سإيُف فقال

ِلموه ولأم به، ْع ّي ُي ْدني، ُقّرب ثّم به، ُدآِعَي حاٍل ل ُت ْيِن في وهو واسإ قد ِطْمَر
ووقف.ً ٍفقال الأبساطَْ، لأثَم الأّسماطْ، حضر وحين وشرب، عليهما الأدهُر أكل

ْتنا سإيف َغ ِرضة، عنك الأدولأة: ٍبل ِرْضها عا ْفه.ً ٍفقال: الأفرس هذا في فأع وِص
ْبَل به المير! ٍكيف الأله أصلح ُثوبه، ركوبه ق ُو َكْشِف و ِه؟ عيوبه و ُيوب ُغا فقال: و

ْبه، َك َأْجراه، فركبه ار ّلُه قال: ٍأصلح ثم و ُلذنين، طويل الميَر! ٍهو الأ قليل ا
ْلأَمراِث، واسإع الثنين، َشديد الربع، غاامض الكُرع، َغاليَظ الأثلث، لأين ا
ّنفس، ْلأَخْمس، لأطيف الأ ْلِب، ضيق ا َق غاليظ الأَسْمع، حديد الأست، رقيق الأ
ّتسع، قصُير الأّضلع، شديد الأثمان، عريض الألسان، رقيق الأَسبع، واسإع الأ

َعْشر، بعيد الأسْحر، ُق بالأسابح، يأخذ الأ ِل ُيط ُلع بالأّرامح، و َيط ِئح، و َيْضَحُك بل و
ّق الأكديد، َوْجَه يحز َقارح، عن َبحر ُيْحِضر الأحديد، بمدا إذا والأسيل ماَج، إذا كالأ

هاج.ً
ًا الأفرس الأدولأة: ٍلأك سإيُف فقال ُذ ِزلأت فيه.ً ٍفقال: ٍل ُمبارك النفاس، تأخ
َنُح َتْم ُته، انصُرف، ثم الفراس، و ُق ما علَي وقلت: ٍلأك وتبع الأفرس بهذا يلي

َعة من ْفَت، ما فسْرَت إن ِخل أحببت.ً عما فقال: ٍسَإْل وص
ُد معنى فقلت: ٍما َبعي َعْشر؟ قولأك: ٍ َبعيد الأ ْطو، الأنظر، فقال: ٍ ْلأَخ وأعالأي وا

ْين، َب ْلأَجن ْيِن بين وما ا َب ْق َو َتين، الأ ْلأَجاِعر ْيِن، بين وما وا َب ُغَرا بين وما والأمنخرين، الأ
الأسباق.ً في الأقامة وبعيد والأصُفاق، الأنقبة بين وما الأُرجلين،

ُفّض ٍُفوك! ٍفما ٍمعنى ٍقولأك: ٍقصُير ٍالأتْسع؟ ٍقال: ٍهاك: ٍقصُير فقلت: ٍل ٍ
َعُضدين، َقصُِير ٍالأقضيب، ٍقصُير ٍالأ َعسيب، ٍ ْطَرة، ٍقصُير ٍالأ ُل الأّشعرة، ٍقصُير ٍا

َوظيِف.ً ْهر، ٍقصُير ٍالأ ْين، ٍقصُير ٍالأنَسا، ٍقصُير ٍالأط َغ قصُير ٍالأُرسْإ
ْلأَجبهة، فقلت: ٍلأله ٍأنت! ٍفما ٍمعنى ٍقولأك: ٍعريض ٍالأثمان؟ ٍقال: ٍعريض ٍا
ْنب، ٍعريض ٍالأورك، ٍعريض ْلأج ْهَوة، ٍعريض ٍالأكتف، ٍعريض ٍا عريض ٍالأصُ

ْفحة ٍالأعنق.ً ْلدة، ٍعريض ٍَص َب َعصَُب، ٍعريض ٍالأ الأ
فقلت: ٍأحسنت، ٍفما ٍمعنى ٍقولأك: ٍغاليظ ٍالأسبع؟ ٍقال: ٍغاليظ ٍالأذراع، ٍغاليظ
ْيِن، ٍغاليظ َذ َفِخ َوىَّ، ٍغاليظ ٍالأُرسْإِغ، ٍغاليُظ ٍالأ َوة، ٍغاليظ ٍالأش ْك ُع ِم، ٍغاليظ ٍالأ ِز الأمْح

َباِل.ً ْلأِح ا
ْفن، فقلت: ٍلأله ٍدآرك! ٍفما ٍمعنى ٍقولأك: ٍرقيق ٍالأست؟ ٍفقال: ٍرقيق ٍالأَج

ُلذنين، ٍرقيق َلى ٍا ْع َأ َفلة، ٍرقيق ٍالدآيم، ٍرقيق ٍ ِلأفة، ٍرقيق ٍالأَجْح رقيق ٍالأَسا
ْين.ً َغرَض الأ

ْدَت، ٍفما ٍمعنى ٍقولأك: ٍلأطيف ٍالأخمس؟ ٍقال: ٍلأطيف ٍالأزور، فقلت: ٍأَج
َبة.ً ْك َية، ٍلأطيف ٍالأر ُعَجا ّبة، ٍلأطيف ٍالأ لأطيف ٍالأنْسر، ٍلأطيف ٍالأُج

فقلت: ٍحياك ٍالأله! ٍفما ٍمعنى ٍقولأك: ٍغااِمض ٍالربع؟ ٍقال: ٍغاامض ٍأعالأي
َظى.ً ْين، ٍغاامض ٍالأّش ْين، ٍغاامض ٍالأِحَجاَج َق ِف ْين، ٍغاامض ٍالأَمْر َف ِت َك الأ

ُعْرِف، ٍلأين َلأين ٍالأ ْيِن، ٍ َت َغا َدآ َلأين ٍالأثلث؟ ٍقال: ٍلأين ٍالأَمْر قلت: ٍفما ٍمعنى ٍقولأك: ٍ
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ِعنان.ً الأ
َلأحم ٍالأوجه، ٍقليل ٍلأحم َنين؟ ٍقال: ٍقيل ٍ ْث قلت: ٍفما ٍمعنى ٍقولأك: ٍقليل ٍال

َنين.ً ْت الأَم
َباُت ٍهذا ٍالأعلم؟ ٍقال: ٍمن ٍالأثغور ٍالموية، ٍوبلدآ ٍالسإكندرية.ً َن قلت: ٍفمن ٍأين ٍ

ْذِل؟! ٍفأنشأ ٍيقول: َب َعرضُِ ٍوجهَك ٍلأهذا ٍالأ ُت فقلت ٍلأه: ٍأنت ٍمع ٍهذا ٍالأفضل، ٍ
الأمجتث: ٍ

ّدا زمانك سإاِخْف سَإخيِف ِجد فالأدهرِج
ًا الأحميَة َدآِع ٍر وِعْشِنـَْسـَي ْي ِريِف بَخ  و

ُقْل ِبَرغِاـَيِف لأنا َيجئَهـَذا لأعبـَدك و
ْدآ ٍبما ِر ُي سإقط ٍعنا ٍتفسيره ٍفي ٍلأين ٍالأثلث، ٍوأكثُر ٍهذا ٍالأتفسير ٍيحتاُج ٍإلأى ٍتفسير، ٍولأم ٍ

َعواّم، ٍوالأبلغاة ٍلأمحة ٍدآالأة، ٍوبلغاة ٍالأنثر ٍأخت ٍبلغاة ٍالأشعر؛ ٍوقد ٍقال ْفهام ٍالأ أوردآ ٍإ
 : الأمنسرح:  الأبحتري

ْعُر ُتُه يخفي َلأْمح والأش َهذر ولأيسإشار ُبُه ُطولأْت بالأ َط  ُخ
ْقرتان في زيادآة وجيز بكلم شرحه في وسإأقول ُن ْقبان: ٍ َو فوق الفادآة: ٍالأ

منتهى وهما الأحمار، من الأّرقمتين الأفرس: ٍموضع من الأعينين.ً ٍوالأجاِعرتان
َنبه َضْربه َذ الأنقبة وفكر الأوركين، أعلى من حَركه.ً ٍوالأغرابان: ٍالأناتئان إذا ب

ْعرف الأذي وهو هنا، َقِب، ُي ْن الأبيطار.ً ينقب حيث الأُسّرة من وهو بالأم
أرادآه والأذي صفاق، كفه الأبطن قيل: ٍجلد وقد والأصَُفاق: ٍالأخاصرة،

ْعد الأخاصرة.ً ٍوأرادآ ُب ُه الأسباق في الأقامة ِب َدآ الرضِ.ً مع َجَرىَّ إذا امتدا
ُلطَرة ْبهر، هنا: ٍطرف وا ِليظة.ً ٍوالبهر: ٍِعْرق ِطفطفة وهي ال يستبطن غا
ّظهر، ّتصُل الأ الأذنب.ً ٍوالأّرسْإغ الكحل.ً ٍوالأعسيب: ٍعظم وقيل: ٍهو بالأقلب، في

ّنَسا: ٍعرق الأفرس: ٍموضع من محمودآ وقصَُره الأفخذين، مستبطن الأقيد.ً ٍوالأ
فوق أربع: ٍما ذي لأكل بالأمشي.ً ٍوالأوظيف يسمح ل ولأكنه الأفرس، جْري في

ْلدة: ٍما إلأى الأُرسْإغ َب َوة: ٍمغرز بين الأساق.ً ٍوالأصَُهوة: ٍالأظهر.ً ٍوالأ ْك ُع عينيه.ً ٍوالأ
ّذنب.ً ٍوالأّشوىَّ: ٍالطراف.ً ٍوالأحبال: ٍحبل َفلة الأعاتق الأ ْهر.ً ٍوالأَجْح من والأظ

ُغْرَضاْن من الأحافر: ٍكالأشفة ذوات من انحدر الأفرس: ٍما من النسان.ً ٍوالأ
ّنْسر من النف َقصَُبة يابسة الأحافر: ٍلأحمة في جانبيها.ً ٍوالأزور: ٍالأصُدر.ً ٍوالأ

َفله ّبة: ٍالأتي الأشعراء يشبهها َأسإ ّنوىَّ.ً ٍوالأج ْوشب: الأحوشب، فيها بالأ والأَح
َعصَُب حشو ُعَجاية: ٍ فيه مركب والأبعير الأفرس قوائم في الأحافر.ً ٍوالأ

َعاب كأمثال عظام من فصُوص ِك الأّرسإغ.ً ٍوالأِحَجاجان: ٍالأعظمان عند تكون الأ
ِطيفان َظى: ٍعظم الأُم الأظهر؛ بالأذراع.ً ٍوالأمتنان: ٍجانبا لصق بالأعين.ً ٍوالأّش

ّنا وسإقط الأمقامة.ً نفس من الأثلث تفسير ع
الأمواعد في قيل ما

قال ٍالأجاحظ: ٍقال ٍأبو ٍالأقاسإم ٍبن ٍمعن ٍالأمسعودآي ٍلأعيسى ٍبن ٍموسإى: ٍأيها
ُتك، ْب ٍر ٍوصلُت ٍمنك ٍمنذ ٍَصِح ُتك، ٍول ٍإلأى ٍخي ُذ ٍعرف ْن المير، ٍما ٍانتفعُت ٍبك ٍُم

َلْم ٍلأك ٍأميَر ٍالأمؤمنين ٍفي ٍكذا ٍوكذا؟ ٍقال: ٍبلى! ٍفهل ُأك فقال: ٍولأم؟ ٍألأم ٍ
َلأْت ٍدآون ٍذلأك ٍأموٌر ْأت؟ ٍفقال: ٍحا َد َت ْدت، ٍوعاودآت ٍما ٍاب اسإتنجزَت ٍما ٍوِع

ْهَت ٍالأهّم ٍمن َتني ٍعلى ٍأْن ٍنب ْدآ ِز قاطعة، ٍوأحوال ٍعاذرة.ً ٍقال: ٍأيها ٍالمير، ٍفما ٍ
ّقُقه ٍكان ْبه ٍإنجاٌز ٍيح َد ٍإذا ٍلأم ٍيصَُح ِته، ٍإَن ٍالأوع ْبض ِته، ٍوأثْرَت ٍالأُحْزَن ٍمن ٍَر َد ْق َر

ٍم ٍل ٍروَح ٍفيه َنى ٍلأه، ٍوجس ْع ٍد.ًكلفٍظ ٍل ٍَم ٍدآ ٍيحيى ٍبن ٍخالأ ّلم ٍمنصُوُر ٍبن ٍزيا  ٍوك
ّله! ٍوما َءها.ً ٍقال: ٍفقلت: ٍأصلحك ٍالأ َقَضا ْده ٍ في ٍحاجٍة ٍلأرجل، ٍفقال: ٍِع

َع َدة ٍمع ٍوجودآ ٍالأقدرة؟ ٍفقال: ٍهذا ٍقوُل ٍمن ٍل ٍيعرُف ٍموِض ِع ُعوك ٍإلأى ٍالأ ْد َي
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ُنْجُحها ٍلأم ُينتظر ٍبه ٍ ْوعد ٍ الأصُّنائع ٍمن ٍالأقلوب، ٍإّن ٍالأحاجَة ٍإذا ٍلأم ٍيتقدمها ٍَم
ُه َفاجأ َعام؛ ٍولأيس ٍمن ٍ َط ُعم ٍوالنجاز ٍ َد ٍتط ْع َو َذب ٍالنفس ٍسإرورها؛ ٍإن ٍالأ تتجا
َتْم ُتْخ َدِع ٍالأحاَجة ٍ ِعمه؛ ٍف َط َعمه ٍثم ٍ َطق ٍبه، ٍوتط ِئحته؛ ٍوتم َد ٍرا َوَج طعاٌم ٍكمن ٍ

ْطُف ٍَمَحّل.ً ُلأ ْوقع، ٍو َوعد؛ ٍلأيكوَن ٍبها ٍعند ٍالأمصُطنع ٍُحْسُن ٍَم بالأ
ّله ٍبن ِريًة، ٍثم ٍوهبها ٍلأه، ٍفأنشده ٍعبد ٍالأ ْأب ٍَجا َدآ ُي ٍعيسى ٍبن ٍ ووعد ٍالأمهد

ًا ٍبقول ٍمضرس ٍالسإدي: ٍالأطويل: ٍ ُمصُْعب ٍالأزبيري ٍمعَرض
َلأُه َأن صالأٍح ِمْن تيأسَإْن فل َنا ًا َكاَن وإنَت ٍد بين ِقدم  تبادآُره أي

ّله ٍفلنة، ٍلأجاريٍة ٍأخرىَّ؛ ٍفقال ٍعبد ٍالأله ٍبن فَضحك ٍالأمهدي، ٍوقال: ٍادآفعوا ٍإلأى ٍعبد ٍالأ
 : الأرجز:  مصُعب

ْيُر أنجز ِه قبل الأناس َخ ِد ْطل من أراحَوع ُطول َم ِه و ّد  َك
ًا، ٍهل ٍ : فقال ٍابن ٍدآأب: ٍما ٍقلت ٍشيئ الأرجز:  قلت

ُة َو َ ٍد الأفضل َحل ْعـَ ْنـََجـَُز بو ْيَر لُي ُعْرِف في َخ َنهٍب الأ َهُز َك ْن  ُي
الأكامل: فقال ٍالأمهدي: ٍمجزوء ٍ

ُد ْع َو ّدمه إذا ُنيكو ما أْحسُن الأ َق  َضَماُن َت
: وقد ٍقال ٍأبو ٍقابوس ٍالأنصُراني ٍيمدح ٍيحيى ٍبن ٍ الأبسيط:  خالأد

َيى، رأيُت ّلُه أتّم يْح َتـَه الأ ْعـََمـَ ِن
ِذي َيأتي عليه، َلأ َيأتـَه لأم ا
ُد أَحـَ

ْنَسى ّلأذي َي معروفه من كان ا
ًا َأبد

ْنَسى ول الأَرجال، إلأى الأذي َي
ُد ِع  ي

: وقال ٍأبي ٍالأطيب ٍ الأمنسرح:  الأمتنبي
ْوٌم ُغ َق ِم ُبلو ُغل ُهـَُم الأ َد ْعُنعنـَ ِر َط ِة ُنُحو ُكما َ الأ ُلُم ل ْلأُح  ا

َأنما ُد َك َلأ ّندىَّ ُيو ُهـَْم الأ َعـَ َغٌر لَمـَ َهـََرُم ول َعاذٌر ِص
َلأوا إذا َوا ًة َت َو ْوا وإْنَكَشـَفـَوا عدا َلأ َو َعًة َت َتُمـَوا صني َك

ُظّن ِدَك من ت ْق ُهـَُم َف َدآ ِتدا ْع ُهُما َن َعموا أ ْن ِلـَمـَوا وما أ َع
: ودآخل ٍأبو ٍعلّي ٍالأبصُير ٍعلى ٍالأفضل ٍبن ٍيحيى، ٍ الأرمل:  فأنشده

ّد ُوِصَف َوىَّ لأَمْن الأصُ َه ْد َأ ِر َيْمَزح وبدافصُ َهْجـَ فـَجـَد بالأ
ّنـَي يعدل َلأُه ما َهـَُه َع ُلأُه ل وهوَوْجـَ ِد ْد؟ ِعنـَدي يع أَحـَ

َفْضل، غِاّرة ُتريدوا ل ومـَْن الأ
ّوة يطلب ِخيِس في الأغر
ْد  السَإ

ُع ملٌك َف ْد ِه َنـَْخـََشـَى ما َن ِهِبـَ ِب ِلُح َو َنـَا ُنصُْ ْد مـَا م َفـََسـَ
ْنِجُز ُدوا مـَا إذا الأنـَاُس ُي ْنَجَز ما وإذاَوعـَ ْد الأفضـَُل أ َعـَ َو

: وقال ٍابن ٍالأرومي ٍفي ٍهذا ٍ الأبسيط:  الأمعنى
ُد لأه ْيَراِت مواع ٌة بالأـََخـَ ِدآَر ُق لأكنهابـَا ِب َدآ َتْس ِد الأميعا َفـَ بالأصُّـَ

ِطيَك ْع الأيوم حق الأيوم في ُي
ًا مبتدئ

ّيع ول َد ُيَض ْع ِم َب ِد حق الأيو َغاـَ

والنعام الأبّر في
ْدَخله ٍفي َواَب ٍَم ْب خطب ٍسإليماُن ٍبن ٍعبد ٍالأملك ٍفقال: ٍأيها ٍالأناُس، ٍَمْن ٍلأم ٍيعلم ٍأ

َوان، َه ِر ٍ ُعْرضِِ ٍُرجوٍع ٍإلأى ٍدآا ِب َنعمة ٍكان ٍ َعْت ٍبه ٍعلى ٍالأ َق ِهل ٍطريقته ٍالأتي ٍو الأكرامة، ٍوَج
وانقلٍب ٍبفادآح ٍُخْسران.ً

ّله ّنا ٍكما ٍقال ٍالأ ُبه، ٍفقال: ٍيا ٍأميَر ٍالأمؤمنين، ٍك فقام ٍإلأيه ٍأبو ٍوائلة ٍالأسدوسإي، ٍوهو ٍحاِج
ًا"، ٍثم ٍِصْرنا ٍكما ٍقال ُكور ًا ٍَمذ ْيئ ُكْن ٍَش َي َلأْم ٍ ِر ٍ ْه َد ْنَساِن ٍِحين ٍِمَن ٍالأ َلى ٍال َع َهْل ٍأتى ٍ تعالأى.ً ٍ"

 : الأوافر:  ُزهير
ُد ِلِك َي ُهْم الأجليل الأَم ْت َلأ ُمزيُل لأها فليس بإحساٍنتناو
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َع الأخيَر لَن ْيه في َأْجَم َد ِفيُل لأه بالأجزاء وَربيَي َك
ِرفُة والأله سإليمان: ٍهذه فقال ِر الأمع ْد َق َنعمة، ب لألمنعم.ً َيجب بما والأعلُم الأ
ُته الأمأمون، دآار في الأمختار بن يونس ورؤي َب َلى في ومرت ِتِب َأع بني مرا

ًا الأعباس، ْع فقال الرضِ، على قاعد ِف ّلى َأبا يا الأحاجُب: ٍارت ِتَك، إلأى الأمع َب َمرت
ّله رفعني قال: ٍقد ِلم بها، َيفي عمٌل لأي ولأيس الأمؤمنين، بأمير إلأيها الأ ل ف
ِرمها الأمأموَن؛ الأكلُم فبلغ عليها؟ الأشكر لأي يتهيأ أن إلأى عنها الأقعودآ عن أك

َعم.ً تدر وبمثله الأشكر، غاايُة والأله فقال: ٍهذا َن الأ
ٍ 

ْهل ٍبيته: ٍما َأ َبة ٍ َفعه ٍالأمعتصُُم ٍإلأى ٍمرت وقال ٍرجل ٍلألمعلى ٍبن ٍأيوب، ٍوقد ٍَر
َبه ٍإياي ٍبتباعدي َأُصون ٍتقري ًا.ً ٍفقال: ٍيا ٍهذا، ٍإني ٍ ُعد ُدك ٍالأتقريُب ٍإل ٍّتبا يزي

ِر ٍعلى ٍنعمته.ً ِة ٍالأشك ّل منه؛ ٍلأئل ٍَتفسد ٍُحْرَمتي ٍعنده ٍبق
ولأما ٍاسإتعاَن ٍالأمنصُوُر ٍبالأحارث ٍبن ٍحسان ٍقال ٍلأه: ٍيا ٍحارث، ٍإني ٍقد ٍمكنتك

ْظُه ٍبترِك ٍإغافال ٍما ٍيجُب ٍعليك! ٍقال: ٍيا ٍأميَر َف من ٍُحْسِن ٍَرأيي ٍفيك، ٍفاح
َعن ٍالأحال ٍالأتي ٍأصاَرتُه ٍإلأيها، َها ٍ َلأ َو َفل ٍسإبَب ٍُحلوِل ٍالأنعمة، ٍ ْغا َأ الأمؤمنين، ٍَمْن ٍ
ُؤه ٍمن ٍالأزيادآة ٍفيها، ٍفقال ٍأبو ِلها، ٍوانقطع ٍرجا ْث ْيِل ٍِم َن اسإتصُحَب ٍالأيأَس ٍمن ٍ
جعفر: ٍَمن ٍكانت ٍعنده ٍهذه ٍالأمعرفة ٍدآاَمت ٍالأنعمُة ٍلأه، ٍوبقي ٍالحساُن ٍإلأيه.ً
َلُه ّله ٍبن ٍطاهر ٍعند ٍقدومه ٍمن ٍمصُر: ٍما ٍسإَرني ٍالأ ولأما ٍقال ٍالأمأموُن ٍلأعبد ٍالأ

ِة ٍالأله، ٍهو ُظم ٍموُقعه ٍعندي، ٍبعد ٍجميل ٍعافي ًء ٍع ّلأيُت ٍالأخلفَة ٍبشي منذ ٍو
َذْن ٍلأي ٍيا ٍأميَر ٍالأمؤمنين، ٍفي ّله: ٍإي ُد ٍالأ أكثر ٍمن ٍسإروري ٍبقدومك، ٍفقال ٍعب
ًا ٍعلى ٍهذه ٍالأكلمة؛ ِرٍف ٍوتالأد.ً ٍقال: ٍولأم؟ ٍقال: ٍشكر َطا َأْموالأي ٍمن ٍ تفريق ٍ

ُء ٍعن ٍالأنظِر ٍإلأى ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍفقال ٍالأمأمون ٍلأَمْن َقصُّر ٍبي ٍالأحيا وإل ٍَ
ّله ٍببعض َيِفي ٍلأعبد ٍالأ ٌء ٍمن ٍالأخلفة ٍ حضر ٍمن ٍأهل ٍبيته ٍوقَوادآه: ٍما ٍشي

شكره.ً
وقال ٍأبو ٍنواس: ٍالأكامل: ٍ

ًا لألعبـَاس قلُت قد ِريه ضعف عنمـَعـَتـَذر ْك َترفـَا ُش ْع وُم

ٌؤ أنَت ِنـَي امر َت ْل َل ًا َج َعـَمـَ ِنـَ
َهْت ْو فقد شكري ُقوىَّ َأ
َفا ُع  َض

ْيَك َلأ ِدمًة الأـَيوم منـَي فإ ْقـَ َقاكَتـَ ْل ّتصُريح َت منكـَشـَفـَا بالأ
َيَن ل ِد ِرفًة إلأـَي ُتـَْسـَ َلـَفـَا َما بشكر أقوَم حتىعـَـَا سَإـَ

: عارضه ٍالأناشئ ٍواعترضِ ٍمعناه، ٍ الأكامل:  فقال
ْنَت إْن ِدْث لأم َأ ًا إلأـََي ُتْحـَ ِر أقوَم حتىيد َفـَا ما بُشك َل سَإ
ًا بـَنـَائل ِمنَك َأْحَظ لأم ْعُتأبـَد ْلأِحْرمان ورَج ِرفا با ْنصَُ  ُم

: وقال ٍابن ٍ الأخفيف:  الأرومي
َقنا َدآ أْن عا َنـََك نعـَو َلأـَي أ ْو ًا َتَأ ُق أمور َها َيضي ْن ُء َع  الأجزا

ْتنا ْنَك َغاَمر ّلواتـَي اليادآي ِم ِرها ماالأ ْعشا ْينـَا ِلأِم َد ُء َلأ ِكـَفـَا
َنهانا ُء عنك َف ً الأـَحـَيا ِويل َدآنا قد ُثَمَطـَ ْيك َر َلأـَ ُء إ الأـَحـَيا
َلأَما ّق و ْبَت إْن ح َلأَماالأتـَنـَائي َقُر ّق و ُء َبَرْزَت إْن ح الأجفـَا
ْيَر ُء أنا َغا ْنضا ٍر أ ْك ًاُأريحـَْت ُش ِديم َق ُء أريَحـَِت و النـَضـَا

 الأعصُر لهل ألأفاظ
والأبّر النعام لأتكاثر الأشكر عن الأعجز في

َألأِسنَة ٍأمراء ٍالأكلم ٍوأئمته.ً ٍعندي ٍلأه ٍمباّر ِته، ٍوقبض ٍ ِزَم َأ عندي ٍمن ٍبره ٍما ٍملك ٍالعتذار ٍب
َفى َ َواطي، ٍول ٍأتل ٌد ٍل ٍتبلغه ٍأْش ٌو ٍبعي ْأ ْكُره ٍَش أعجزني ٍشكرها، ٍكما ٍأعوزني ٍَحصُْرها.ً ٍُش
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ًا.ً ٍقد ٍزحمني ٍمن ْكم ُب ُفصُحاء ٍ ًا، ٍوالأ ُعْجم ُيعيد ٍالأعرَب ٍ ُنه ٍ َقه ٍبإفراطي.ً ٍإحسا الأتفريَط ٍفي ٍح
َقرين.ً ُيحصَُُر ٍعنه ٍالأمبين، ٍويصُحبه ٍالأعي ٍوبئس ٍالأ ِرمه ٍما ٍ مكا

: وقال ٍ الأطويل:  أعرابي
ِدي رهنت ِز َي َعْج ِر عن بالأ ْك ُش

ِه ِبّر
َق وما ْو ِري َف ْك ِر ُش لألشكو

ِزيد َم
ًا كان ولأو ُع شيئ يستطا

ُتـَُه ْع ُع ل ما ولأكًناسإتط ُد ُيَستـَطـَا ِدي َشـَ

ِئصُُه؛ ٍفلّما ٍمثل ٍبين ٍيديه ُد ٍفرا َع ُتْر وقال ٍيحيى ٍبن ٍأكثم: ٍكنُت ٍعند ٍالأمأموِن، ٍفأتى ٍبرجل ٍ
ُع َفْرَت ٍنعمتي، ٍولأم ٍتشكر ٍمعروفي، ٍفقال: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍوأين ٍيق َك قال ٍالأمأموُن: ٍ

ّلُه ٍبك ٍعلّي، ٍفنظر ٍإلأّي ٍالأمأمون، ٍوقال ٍ ْنِب ٍما ٍأنعم ٍالأ : شكري ٍفي ٍَج الأطويل:  متمثلً
الأشكر عن َيْستغني كان ولأو

ٌد َماِج
ِة ْدر لأرفع ّو أو َق َمـَكـَاِن علـَ

َلُه أمر لأما َدآ الأ ِه الأعبـَا ّيها لأي فقال: ٍاشكروابـَشـَكـَر أ
َقـَلَن الأث

: ثم ٍالأتفت ٍإلأى ٍالأرجل ٍفقال: ٍهل ٍّقلت ٍكما ٍقال ٍأصرم ٍبن ٍ الأبسيط:  حميد
ِدي ملكت َنني حتى حم إ
ّليَرُجـٌَل ًء بكّل ُك ِغـَُل فيك ثنا َتـَ مشـَ

ّولأت ّولأت لأما شكري ُخ من َخ
ٍم َع ِن

َتني، لأما ُشكري، فُحّر ْلأ َخو
َول  َخ

: وقال ٍأبو ٍالأفتح ٍ الأطويل:  الأبستي
ِر عن َعَجَزْت لأئن ْك ِبَرك ُش

ّوتـَي قـَ
َوىَّ َوَرىَّ وأق ِر عن الأ ْك ِبّرك ش
 عاِجُز

واعتقـَادآي ثنائي فإّن
وطـَاقـَتـَي

ِتـَنـَيهـَا ما لفلِك ِكـَُز أولأي َمـَرا

وقال ٍأبو ٍالأقاسإم ٍالأزعفراني: ٍالأخفيف: ٍ ٍ

ِدآي لأـَي كأنـَه لأساٌن لأي َعـَا ْنبي لأيسُمـَ ِه عن ُي ْن في ما ُك
 فؤادآي

َلُه حكم ْفُت قلبي صفأن فـَلـَو عـَلـَيه لأي الأ ْدَر َعَر َق
ِدآي ودآا

ُعمر ٍبن ٍ : وقال ٍإسإماعيل ٍبن ٍالأقاسإم، ٍأبو ٍالأعتاهية، ٍيمدُح ٍ الأكامل:  الأعلء
ْنُت إني ِه الأزمان من َأِم ْيبـَ ْقُت لأّماوَر ِل َبـَال المير من َع ِح
ُع لأو ِلأـَه من الأناُس يستطي ْواإجل َذ ِه ُحَر لأه لأح َعـَال الأوُجو ِن
ُدآ هذا كان ما كنت حتى الأجو
ًا ولأو عمر،يا لأـَزال َتُزوُل يوم

َهـَا تشتكـَيَك الأمطايا إَن ّنـَ َعْتل ًا إلأيك قط َباسِإب ِرمـَال سَإ و
ْدآَن فإذا ْدآن بنا وَر َفًة َوَر َدْرَن بنا صدْرَن وإذاُمـَِخـَ ِثقال َص

وهي ٍقصُيدة ٍسإهلُة ٍالأطبع، ٍسإلسلة ٍالأنظام، ٍقريبة ٍالأمتناول.ً
َله ٍعليها ٍبسبعين ٍألأف ٍدآرهم، ٍفحسدته ٍالأشعراء، ٍوقالأوا: ٍلأنا وروي ٍأّن ٍعمر ٍبن ٍالأعلء ٍوص

ُدم ٍالماَل، ٍما ٍوصلنا ٍإلأى ٍبعض ٍهذا ٍا ٍفاتصُل ٍذلأك ٍبه، ٍفأمر َنْخ َعواٌم ٍ بباب ٍالمير ٍأ
ّبب ٍفيها ُتم؛ ٍوإّن ٍأحدكم ٍيأتي ٍفيمدحني ٍبالأقصُيدة ٍيش ْل ُق بإحضارهم، ٍفقال: ٍبلغني ٍالأذي ٍ

ّبب ُق ٍطلوته؛ ٍوإّن ٍأبا ٍالأعتاهية ٍأتى ٍفش ُة ٍحلوته، ٍورائ ّذ َيصُُِل ٍإلأى ٍالأمدح ٍحتى ٍتذهب ٍلأ فل ٍ
ّنها.ً.ً.ً ٍوأنشد ٍالبيات.ً ٍوكان ٍأبو ٍالأعتاهية بأبياٍت ٍيسيرة، ٍثم ٍقال: ٍإّن ٍالأمطايا ٍتشتكيك؛ ٍل

َأخر ٍعنه ٍبّره ٍقليلً، ٍفكتب ٍإلأيه ٍ : لأّما ٍمدحه ٍبهذا ٍالأشعر ٍت الأطويل:  ِطئه يستب
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َدآك علينا أصابت يا الأعيُن جو
ُعَمْر

ِغي لأها فنحن ْب الأتمائَم َن
ُنَشـَر والأ

ْيٌن أصابتك سإخائك في َع
ُصلـَبٌة

ٍة عين رّب ويا َب ْل ُق ُص ِل ْف َت
ْلأَحَجْر ا

َنْرقيَك ِر سَإ َلشعا حتى با
ّلـَهـَا ّتم

ْق لأم فإن ِف َناَك منها ُت ْي َق ر
َوْر بالأُس

 : الأبسيط:  وقال
َعلء ابَن يا ْبَن ويا الأ َقْرم ا الأ

مـَردآاس
ُتَك إني َدْح َصْحبي في َم

وُجـَلسإـَي
حـَاٌل ولأي عليك ُأثني

ّذبـَنـَي َكـَ ُتـَ
َتْحيي َأقول فيما َأسْإ ِمـََن ف

الأـَنـَاِس
ْولَك قيل: ٍما إذا حتى من أ

ٍد َفـَ َصـَ
ْأُت ْأط عندها حالأي سُإوء من َط

 َراسإي
َتْحي ٍمنه.ً َأسْإ َلَي، ٍفإني ٍ َع ْله ٍ ْدِخ ُت فأمر ٍحاجبه ٍأن ٍيدفع ٍإلأيه ٍالأمال، ٍوقال: ٍل ٍ

ّنى ٍمن ٍالأقصُيدة ٍالأتي ٍمَرت َع ٍرجل ًٍيتغ ًا، ٍفسِم وذكر ٍبعُض ٍالأرواة ٍأّن ٍالأمهدي ٍخرج ٍمتصُيد
: منها ٍالبيات ٍفي ٍعمر ٍبن ٍالأعلء ٍ الأكامل:  ًا آنف

َدآ َمْن يا فمـَا بالأجمال تفَر
َتـََرىَّ

ٍد على عيني ُه أَح َوا سِإـَ
َجـََمـَال

من عليك قولأي في أكثرُت
َقى الأُر

ْبُت ِري في وضَر لأك ِشع
َثال الم

ِطـَيعة جـَفـَوة إل فأبـَيَت َقـَ َ وأبـَيتو ًة إل َو َ نـَخـَـَـَ َدآلل و
ِه ّل سإألأتك إْن قولأي بالأ

ُدقـَي واْصـَ
ْدِت َوَج الأكتاب في َقتلي أ
َحلَلَ؟

َفوتني فِفيَم لَ، أْم َج
َلْمتـَنـَي َكـَالَ؟ لألعالأـَمـَين وجعلتنيوظ نـَ

ُع كنت لأو لئم كم أسْإَمـَ
َهـَى لمني قدقـَولأـَه َن َد و َعـَ َ و َقـَال َو

َلَي فقال َع ِلأَمْن فجاءه، به، الأمهدي: ٍ ابن قال: ٍلسإماعيل الأشعر؟ هذا فقال: ٍ
ْتبة يقولأه؟ قال: ٍلأمن الأعتاهية، أبي الأقاسإم ُع قال: الأمهدي، جارية قال: ٍلأ
ْبَت، َذ َنْت لأو َك ُتها جاريتي كا ْب َه َو الأعباس أبي بنت لأَريطة ُعتبة وكانت لأه، لأ

زعم فيما ذلأك وكل مبلغ، كل أمرها من بلغ فد الأعتاهية أبو وكان الأسفاح،
ُة َكر وتخلق، تصُنع، الأروا ُيذ بذلأك.ً لأ

الأعتاهية أبو
َأن ٍأكلَم ٍالأمهدي ٍفي ٍعتبة؛ ٍفقلت: ٍإن قال ٍيزيد ٍبن ٍحوراء ٍالأمغني: ٍكلمني ٍأبو ٍالأعتاهية ٍ

ًا ٍأغانيه ٍإياه، ٍ : الأكلم ٍل ٍيمكنني، ٍولأكن ٍقل ٍشعر الأبسيط:  فقال
الأدنيا من بشيء نفسي
َقة َعل ُم

ُي والأقائُم الألُه ِد َيكِفيهـَا الأمه

ُعني ثم منها ليأُس إني  فيها وما لألدنيا احتقاُرك فيهايطِم
ًا فيه فعملت ُته َلأْحن ْي َن ِلأَمْن الأمهدي؛ وغا َبَر فأخبرته هذا؟ فقال: ٍ الأعتاهية، أبي َخ

ًا، فمكث الأعتاهية؛ أبا بذلأك فأخبرت أمره، في فقال: ٍننظُر أتاني ثم أشهر
َدَث فقال: ٍهل َغانه فقلت: ٍل، خبر؟ َح  ٍالأشعر: ٍالأخفيف: ٍ بهذا فقال: ٍ
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ْعري لأيت لأيت عندكم ما ِش
شعري

ِر الأـَجـَواُب أخـََر إنمـَا ِلمـَ

ُدآ جواٍب منجـَمـَيل بكـَل أولأى جواب ما ِد من ُيَر ِر َبع شـَهـَ
ُعتبة، ٍفأحضرت، ٍفقال: ٍإن ٍأبا ٍالأعتاهية ٍكلمني َنيُت ٍبه ٍالأمهدي، ٍفقال: ٍعلي ٍب قال ٍيزيد: ٍفغ

فيك، ٍوعندي ٍلأِك ٍولأه ٍما ٍتحباِن؛ ٍفقالأت ٍلأه: ٍقد ٍعلم ٍمولي ٍأمير ٍالأمؤمنين ٍما ٍأوَجبه ٍمن
َلمُت ٍأبا ٍالأعتاهية ٍبما ٍجرىَّ، َأع ُكَر ٍلأها ٍذلأك؛ ٍقال: ٍفافعلي؛ ٍف ُأريد ٍأن ٍأذ حق ٍمولتي، ٍف

َق ٍفقل ٍما ٍشئت َة ٍالأمهدي، ٍفقلُت ٍلأه: ٍقد ٍعرفت ٍالأطري ومضت ٍاليام؛ ٍفسألأني ٍمعاودآ
ُأغانيه، ٍ : حتى ٍ الأكامل:  فقال

ْلبي َأشَربَت َرجائك ِمن َق
َلأـَُه َنقما وَرسإـَيُم بـَي َيخُب إلأيَك َع

ْلُت ًء نحو وأَم ِبَك سإما ْو ص
ِري ِظ َعىنا ِقـَهـَا َمَخايل أْر وأشـَيُم َبْر

الأرياَح تنَسْمُت ولأقد
ْيك من لأها وإذالأحاجـَتـَي َتـَ نـَِسـَيم راَح

أقـَوُل: ثـَم اسإتيأسإُت ولأربما
كـَريم الأنجـَاَح َضِمَن الأذي إّنل

َأتت؛ ٍفقال: ٍما ٍصنعت؟ ٍقالأت: ٍذكرت ٍذلأك ٍلأمولتي ُعتبة، ٍف َلَي ٍب َع فغنيته ٍبالأشعر، ٍفقال: ٍ
ًا ٍتكرهه، َعْل ٍأميُر ٍالأمؤمنين ٍما ٍيريد، ٍفقال: ٍما ٍكنُت ٍلفعل ٍشيئ ْته، ٍفليف َه ِر ْته ٍوك فأب

: فأعلمت ٍأبا ٍالأعتاهة ٍبذلأك، ٍ الأكامل:  فقال
ْعُت ِئَل منك َقط َأَرْحُتالمـَاِل حبـَا  ترحال ومن حّل من و

ْذ أشأَم كان ما رجاؤك إ
َدآني َقا

ِلْجَن وعدك وبناُت َت ْع ِببالأـَي َي

َلِب َبْرٍق َلأُرب َطِمعُت ولأئن َلأتُخ ِذي ما ِة َطَمٍع ب َع ُلأْمـَ آِل و
ّق ٍفي ٍذلأك.ً ُنِقلت ٍهذه ٍالأحكاية ٍعلى ٍغاير ٍهذا ٍالأوجه، ٍوالأله ٍأعلم ٍبالأح وقد ٍ

: وضرب ٍالأمهدي ٍأبا ٍالأعتاهية ٍمائة ٍسإوطْ ٍ الأطويل:  لأقولأه
َ ًا إَن أل ْبي لألـَخـَلـَيفة َظ

َدآنـَي صـَا
ْبي على ومالأي ِمْن الأخليفة َظ
َوىَّ ْد  َع

ُه ٍإلأى ٍالأكوفة.ً َفا َن ْعبث؟ ٍو َي ِنَسائي ٍ ِب َعَرضُِ، ٍو َت َي وقال: ٍأبي ٍيتمَرُس، ٍولأحرمي ٍ
: وفي ٍضربه ٍيقول ٍأبو ٍ الأمنسرح:  دآهمان

ِذي لأول َلأ َدث ا إذا َضْربهْم من ُعشاقلأـَل الأخليفُة أح
 عشقوا

ُبْحُت ِم لأ ٌؤ كنّيول أِحـَب الأـَذي باسإ ِنَي قد امْر ُق ثنا َفـََر الأ
ّني ٍباسإمها، ٍفمن ٍذلأك ٍقولأه: ٍمجزوء ُعتبة، ٍويك ُكُر ٍ ْذ َي وكان ٍأبو ٍالأعتاهية ٍبالأكوفة، ٍلأَما ٍنفي، ٍ

الأرمل: 
َأبـَيأسإمـَي لأْسُت لأمن ُقْل ْنـَت ب وأّمـَي أ

ْنت بأبي ِر من بْحتأص لأـَقـَد أ َب ْك َهّمـَي أ
ْهـَلـَي قلـَت ولأقد ْذل َلأْحِمـَي الأحب أذاب إ

ُدآوا ًا لأي وأَرا ُفواطـَبـَيبـَ َت ّني فاك :بعلمـَي م
َهُل يكن من ْقِمي الأحّب فإَن قىأْل مـَا َيْج سُإ
ِة وفي َدآ،لأبـَبـَغـَدا ُروِحي إَن  ِجْسِمي الأكوف

 : الأبسيط:  وقولأه
َدآ َأمـَسـَى ْبـَـٌَي بـَبـَغـَدا َلأـَـَـَْسـَـَـَُت َظـَ
ُه ُكـَـَـَُر ْذ َأ

َ ْيُت إل َكـَـَـَ ْكـَـَـَُره مـَـَـَا إذا َبـَـَـَ ِذ
َطـَـَـَرا َخـَـَـَ
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َطـَـَـَْت إذا الأـَمـَحـَب إن شـَـَـَ
ُلأـَـَـَُه ِز مـَـَـَنـَـَـَا

ْو بـَـَـَكـَـَـَى الأـَحـَبـَيب عن أو َحـَـَـََن أ
َكـَـَـَرا َذ

ْيلـَـَـَى رب َيا ِبـَـَـَّت طـَـَـَويل َلأـَـَـَ
ُقـَـَـَبـَـَـَُه أْر

َء حتـَى ُدآ أضـَا ْبـَح عـَمـَو الأـَصُُـَ
َفـَـَـََجـَـَـَرا ْنـَ فـَا

َ أحـَِسـَب كـَنـَُت ما ْذ إل ُمـَ
ُكـَـَـَْم عـَـَـَرفـَـَـَتـَـَـَ

َع أن ِبـَـَـَُت ِمـَّمـَا الأـَمـََضـَاِجـَ ْنـَـَـَ ُتـَـَ
َبـَـَـَرا ال

ْيُل َل َوُل َوالأ ْط ِم ِمْن أ ْو الأِحَساِب َي
ْيِن َع َلىَ ْوُمُه ما إذا الأّشِجّي َع َفرا َن  َن

ّتصَُل ٍبالأرشيد ٍفي ٍخلفة َطف ٍحتى ٍا ِدم ٍمعها ٍأبو ٍالأعتاهية، ٍوتل ْغدادآ ٍق َب ُعتبة ٍب ولأَما ٍقدمت ٍ
ّي ٍخبُره، ٍفأحضره؛ ٍفقال: ٍيا ٍبائس، ٍأنت ٍمستقتل، ّكن ٍمنه، ٍوبلغ ٍالأمهد أبيه ٍالأمهدي؛ ٍوتم

َألأه ٍعن ٍحالأه؛ ٍفأنشده ٍقصُيدته ٍالأتي ٍيقول ٍفيها: ٍمجزوء ٍ الأكامل: وسإ
ْنَت ِبـَُل أ َقـَا َدا الأُم ِد الأمناسإِب في ِبروالأـَُمـَ َعـَدي والأ
ْيَن ِة َب ُعُمـَوَم ِةوالأـَُخـَؤو الأ ِة لأ ّو ُبـَ ُل ِدآ وا ُدو والأـَُجـَ
َذا ْيَت َفإ َتَمـَ ْن ِبـَي إلأـَى ا ْنَت َكأ ِد في فأ ِد الأَمْج  الأَمِشي
ْكـََرَم خاٌلَفـَمـَا َخـَاٌل انتَمى وإذا َأ ِد ِمـَْن ِب ِزي َي

وأنشده:يريد ٍيزيد ٍبن ٍمنصُورة ٍوكانت ٍأم ٍالأمهدّي ٍأم ٍموسإى ٍبنت ٍمنصُور ٍالأحميري، ٍ
الأمديد: 

ِلَم َلأم َع َعا َنـَايا أّن الأ  َعصَُاكا ِفيَمْن َلأَك سإامعاٌتالأـَمـَ

َتها فإذا ْه َو وّج َعْتَطـَاٍغ نـَْحـَ ُعُف َرَج َناكـَا منه َتْر َق
َو َلأ ْتـََك الأريَح أّن َو ًا باَر َداكا عن قصَُرْت سإماٍح فيَيومـَ  َن

 : الأمتقارب:  وأنشده
ْتُه َفُة أت َ ًة الأِخل َدآ ْنـَقـَا ِهُمـَ ْي َلأ َلأـَهـَا ُتـََجـَّرُر إ ْذيا أ
ُلـَُح َتُك فلم ّ َتصُْـَ ُلُح َيُك ولأملأـَُه إل ّ َيصُْ َهـَا إل َلأـَ

ٌد راَمها ولأو ُه أحـَ َلأتغاـَير ِز َلأها الرضُِ لأُزلأ ْلأزا  ِز
ْعه لأم ولأو ِط ِبل َلأَماالأقلوِب بناُت ُت َلُه َق َلأـَهـَا الأ أعما

ُنهيت ٍعنه، ٍوأعطيناك َدآبناك ٍبَضْرٍب ٍوجيع؛ ٍلقدامك ٍعلى ٍما ٍ فقال ٍلأه ٍالأمهدي: ٍإن ٍشئت ٍأ
َفونا ٍعنك ٍفقط.ً َع ًة ٍعلى ٍَمدِحك ٍلأنا.ً ٍوإن ٍشئَت ٍ ثلثين ٍألأف ٍدآرهم ٍجائز

فقال: ٍبل ٍيِضيف ٍأمير ٍالأمؤمنين ٍإلأى ٍكريم ٍعفوه ٍجميَل ٍمعروفه؛ ٍومكُرمتان ٍأكثُر ٍمن
واحدة، ٍوأمير ٍالأمؤمنين ٍأولأى ٍمن ٍَشفع ٍنعَمته ٍوأتّم ٍكرمه.ً ٍفأمر ٍلأه ٍبثلثين ٍألأف ٍدآرهم

َعفا ٍعنه.ً و
َغزل، ٍفأمره ٍالأرشيد َوف ٍوترك ٍالأ ولأَما ٍقدم ٍالأرشيد ٍالأَرّقة ٍأظهر ٍأبو ٍالأعتاهية ٍالأزهد ٍوالأتصُ

ّنى ٍ : أن ٍيتغّزل، ٍفأبى، ٍفحبسه، ٍفغ الأطويل:  بقولأه
ِليلَي تزال ل لأي ما َخ

َمَضـََرتـَي
ًا القدار على تكوُن ْتم من َح
ِم ْت  الأَح

ّق كفاك َله بح قد ما الأ
َتـَنـَي ظلم

من الأمستجير مقام فهذا
ِم الأظـَلـَ

َ ّله سإبيل في َأل جسمي الأ
ُقوتـَي و

َ ٌد َأل ِع على أنوَح حتى ُمس
ِجْسِمَي

ًا َغزل ٍفتأبى ٍإل ٍّلأجاج ْنهاك ٍأمير ٍالأمؤمنين ٍالأمهدي ٍعن ٍالأ َي فأمر ٍبإحضاره ٍوقال: ٍبالمس ٍ
ًا، ٍفقال: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍإن َبى ٍُجْرأة ٍعلّي ٍوإقدام وَمْحكا؛ ٍوالأيوم ٍآمرك ٍبالأقول ٍفتأ

َوة، ٍوأنا ُق ّدة، ٍوبي ٍَحراك ٍو ْذهبَن ٍالأسيئات، ٍكنُت ٍأقول ٍالأغزَل ٍولأي ٍشباٌب ٍوِج ُي الأحسناِت ٍ
َدآه ٍإلأى ٍحبسه؛ ٍفكتب ٍ َتصُاٍب؛ ٍفر : الأيوم ٍشيخ ٍضعيف ٍل ٍيحسن ٍبمثلي ٍ الأطويل:  إلأيه
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ُد لأي، الأيوم أنا ّله، والأحم لأ
أْشهـٌَر

َغّم علَي َيُروح ُكـَُر منك الأ ْبـَ َي و

ّكر، ِه، أميَن تذ َل ّقي الأ َح
وُحْرَمتي

َلك ُتولأيني، كنت وما ُكـَُر لأع ْذ َت

ُقرب منك ُتدني لأيالأَي بالأ
مجلسي

ُهك ِء من ووج الأبشاشة ما
ُطُر يق

كنَت الأتي بالأعين لأي فَمن
ًة مـَّر

ِلأِف من بها إلأّي ِر سإا ْه ّد الأ
ُظُر؟ ْن  َت

: فبعث ٍإلأيه: ٍل ٍبأس ٍ  : الأوافر:  فقال عليك
َق كأّن ْكٌب الأخل ٌد لأهُروح فيه َر ْنت َجَس راُس علـَيه وأ

ِه أمين ّل ْبـََس إّن الأ ّقعَت: ٍلأيس وقدبـَأٌس الأَح  باُس عليك و
فأخرجه.ً

: أخذ ٍالأبيَت ٍالول ٍمن ٍهذين ٍعلي ٍبن ٍجبلة ٍوزادآ ٍفيه، ٍفقال ٍلبي ٍغاانم ٍ الأسريع:  الأطوسإي
ٍم وأبـَو َتْسقـَي دآجلة ِعُمغاـَانـَ ْط ّنـَاِس من َتْسقي َمْن ُي الأ

ُق ْل في الأعيُن وأنَت َرأس،الأـَهـَدىَّ وإمام ِجسٌم، والأخ
 الأَراس

الأعلء بن عمر
ًا، ٍوفيه ٍيقول ٍبشار ٍبن ٍ ّدح : وكان ٍعمر ٍبن ٍالأعلء ٍمم الأمتقارب:  بردآ

ْتَك إذا َظ َدىَّ ُحُروُب أيق ِع ّبهالأ ًا لأها َفن َنـَْم ثـَّم ُعَمـَر
َعاني ٍر إلأى َدآ ُه ُعمـَ ُدآ  ِخَضم َبْحٌر الأعشيرة وقوُلجـَو
ُكْن لأم ذكروا الأذي ولأول َدحأ َشـَم قبل ريحانًة لم
ًتى ٍة علـَى َيبيُت ل ف َن َء يشرب ولِدآمـَ َدم إل الأما بـَ

: أخذ ٍهذا ٍالأبيت ٍأبو ٍسإعيد ٍالأمخزومي، ٍ الأبسيط:  فقال
ِريدون، وما من الأجبن، لأول ُي

َرُجل
َتِمل بالأليل ِر مش بالأَجْم

َتـَِحـَِل ْك ُم
َ الأماء يضرُب ل ِلـَيِب من إل ق

دآم
َوَجـَِل عـَلـَى جاٌر لأه يبيُت ول

:الأطـَيب: ٍالأـَطـَويل أبو وقال

َدآ َو َ تع ُلُه الأَحب َتقَضَم أل ْي خ
ْع لأم الأهاُم إذا َف ُنوَب َتْر ُج

ِئق َعل الأ

ِردآ ول ْدران َت ُغـَ ُؤهـَا إل الأ ِم ِمَنوَمـَا َد ْيَحاِن الأ تحَت كالأّر
ِئِق الأَشقـَا

: وقال ٍأبو ٍالأقاسإم ٍبن ٍ الأكامل:  هانئ
َدان َيَر َلأْم َمْن ْي َيَر َلأْم الأَم

ًا ْعَرك ًا،َم ًا أِشب ْوم َي َلسإنة و َهـَبـَا با ْك أ

ًا ِدآي وكتائب ُبها ُتْر ِر َوا َدىَّ َغا ِعـَ الأ
ًا َوارسإ َف ْعدو و ِلأجها َت صوا

 الأظبا
ٍ 

ِردآون ل ُبَك الأماء يو ْن سَإابـٍَح سُإ
ِم يكتسي أو َد َوارس ِب َف الأ

ُلبا  ُطْح
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َناٍت ٍنالأها ٍمنه ٍفي َه قال: ٍوبلغ ٍعمَر ٍبن ٍالأعلء ٍأن ٍأبا ٍالأعتاهية ٍعاتٌب ٍعليه ٍفي ٍ
ّلف ٍعنه، ٍفساء ٍذلأك ٍعمر، ٍفكتب مجلس، ٍوكان ٍكثيَر ٍالنقطاع ٍإلأيه، ٍفتخ

ِم ْل ُء ٍالدآب ٍعن ٍِع إلأيه: ٍقد ٍبلغني ٍالأذي ٍكان ٍمن ٍتجنبك ٍفيما ٍاسإتخفك ٍبه ٍسإو
َيلِميع ٍالأشبهة؛ ٍولأو ٍكان ٍمعك ًا.ً ٍمن ٍالأعمى ٍفي ٍ ّدآدآ َتر ٍة ٍمني، ٍفصُرت ٍُم حقيق

َدآ ٍالمر ٍومصُدره، ٍلأترجع ٍإلأى ِر ْو من ٍعلمك ٍدآاع ٍإلأى ٍلأقائي ٍلأكشفت ٍلأك ٍَم
َتصُِْرم؛ ٍوقد ٍقال ٍالول: ٍالأطويل: ٍ الأصُلة، ٍفتقال ٍأو ٍتأبى ٍإل ٍالأصُّريمة ٍف

َتعتب َدىَّ وُمس ْب الأظن على َأ
َبُه ْت َع

َظاِت منه وأخرج ِف َغاليُل الأمح

ًا لأه كشفُت ْبصَُر ُعذر أ
َ َذلأيُل وهو النصُاِف إلأى فعادآوجهه ف

ْتبي ٍالأحقيقَة ٍإلأى ٍالأشبهة، ٍولأم ٍأجد ٍسإعًة ٍمع ٍعظيم ٍقدرتك َع َأُجْز ٍب فأجابه ٍأبو ٍالأعتاهية: ٍلأم ٍ
َتْرك ٍمعاتبتك، ٍلّن ٍالأمعاتبة ٍل ِطك، ٍعلى ٍ إلأى ٍحمل ٍالألئمة، ٍفقصَُر ٍبي ٍالأخوُف ٍمن ٍسُإْخ
تجتني ٍإل ٍّمن ٍالأمساِوي، ٍولأو ٍرغابت ٍعن ٍالأصُلة ٍإلأى ٍالأقطيعة ٍلأتقاضيتك ٍذلأك ٍعن ٍطول

ّدة، ٍوأنا ٍ : الأصُُحبة، ٍوسإالأف ٍالأم الأطويل:  أقول
ْوَف الأذّل ببعض رِضيُت َخ
ِه َداِن بالأـَمـَلـَوِك لأمثلي ولأيَسجميع َي

ًأ وكنُت الأعقاَب أْخَشى اْمَر
َغبَةوأتقي ِدي َتْجني ما َم ولأـََسـَانـَي َي

َيْضَمن منك َشِفيع ِمْن فهل
َبتي ْو َت

ٌؤ فإني بكل أوفي اْمَر
ضمـَاِن؟

فتراجعا ٍإلأى ٍأحسن ٍما ٍكانا ٍعليه.ً
ْلأَحجناء ّلأم ٍأبو ٍالأعتاهية ٍفي ٍقولأه: ٍإن ٍالأمطايا ٍتشتكيك.ً.ً.ً ٍوما ٍيليه ٍبقول ٍأبي ٍا وإنما ٍأ

: ُنصَُيٍب ٍ الأطويل:  الكبر
َنوا فعاجوا ْث َأ ْنَت بالأذي ف َأ

ُلـَه ْه أ
ُتوا ولأو َك َنت سَإ ْث عليك َأ

ِئُب ْلأَحقا  ا
: وقال ٍأبو ٍالأطيب ٍفي ٍأبي ٍالأعشائر ٍ الأمنسرح:  الأحمداني

ُد ْنِش َنـَا ُت ُب َوا ْث َدائَحـَُه أ ْلأُسٍنَمـَ ُهـََن َما بأ ُه َلأ َوا ْفـَ أ
َذا َنا إ َلى َمَرْر َها الْصّم َع ْغانتُهِب ِه َعن َأ ْي َع ُه ِمْسَم َنا ْي َع

ِة من الأمعنى وهذا َب ُتها الأتي بذاتها الأدالأة الأنصُْ أقسام في الأجاحظ عن ذكر
الأبيان.ً
الأكريم الأخالأق سإبحان

َد ٍقائماٍت، َدآللت، ٍوشواه ْعُض ٍالأخطباء: ٍأشهد ٍأّن ٍفي ٍالأسماوات ٍوالرضِ ٍآياٍت ٍو وقال ٍب
كل ٍيؤدآي ٍعنك ٍالأحّجة، ٍويشهد ٍلأك ٍبالأربوبية.ً

ًا ٍفكتب ٍعلى ونظيُر ٍهذا ٍقوُل ٍأبي ٍالأعتاهية، ٍوروىَّ ٍأنه ٍجلس ٍفي ٍدآكان ٍوَراق، ٍوأخذ ٍكتاب
 : الأمتقارب:  ظهره

ًا فوا ْعصَُى كيف عجب ِلي ُي ُه كيف أْم ُكالأَم ُد ُد؟ َيْجَح ْلأَجاِح ا
ِه ّل ٍة كـَل فـَي ولأ ٍةتـَحـَريك َن ِكي َتْس َوَرىَّ في و ُد الأ ِهـَ شا
ًء كـَّل وفي َية لأـَه شـَي ُدُلآ َنـَه عـَلـَى َت ُد أ َواِحـَ

ْدآتها ٍلأي ٍبجميع ِدآ وانصُرف، ٍفاجتاز ٍأبو ٍنواس ٍبالأموضع ٍفرأىَّ ٍالبياَت، ٍفقال: ٍلأِمْن ٍهذا؟ ٍفلو
ْعِري، ٍفقيل: ٍلسإماعيل ٍبن ٍالأقاسإم، ٍفوقع ٍ : ِش الأمجتث:  تحتها

َق َمْن سإبحاَن َل ْلأَخـَل َخ ِعيٍف من َقا ِهـَيِن ض َم
َغاـَُه ٍر مـَن فصَُا مـَكـَيِن َقـََرار إلأـَىَقـََرا
ًا َيُحـَوُل ًا شـَيئ ْلأُحْجِب فيفـَشـَيئ  الأعيوِن دآوَن ا

َدْت حتى ُكـَوِن ِمْن مخلوقٌةحـَركـَات َبـَ سُإـَ
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َغارس ٍأْشجاَرِك، ٍوَشق ٍأنهاَرِك، وقال ٍالأفضل ٍبن ٍعيسى ٍالأَرقاشي: ٍسَإِل ٍالرضِ ٍَمْن ٍ
ًا.ً ْتك ٍاعتبار َب َوارا، ٍأجا ْبَك ٍِح ُتِج َنى ٍثماَرِك، ٍفإْن ٍلأم ٍ وَج

ِري ِر ٍتحت ٍسَإْرَحة، ٍفقال: ٍأتد وهذا ٍشبيٌه ٍبقول ٍعدّي ٍبن ٍزيد، ٍوقد ٍنزل ٍالأنعماُن ٍبن ٍالأمنذ
: ما ٍتقول ٍهذه ٍالأّسْرحة ٍأيها ٍالأملك؟ ٍقال: ٍوما ٍتقول؟ ٍ  : الأرمل:  تقول قال

ْكٍب ُرًب َناُخوا قد َر َلأنـَا أ ْو ْلأَخْمَر يشربونَح ِء ا  الأُزلِل بالأما
ْوا ثم ِعَب أْضَح ّدهُر َلأ َذاكبهـَم الأ ْهُر وك ّد ً الأ َد حال ْع حاِل َب

َكَف ويروىَّ ْهُر َع َد ّدَر بهم الأ ْوا.ً ٍفتك َو َث ُنعمان حاُل ف ٍة.ً من فيه كان وما الأ لأذ
الأحال بدللأة الأشكر في الأعصُر لهل ألأفاظ

َقت الأّشاكُر سإكت لأو َط َن ِثُر.ً ٍلأو لأ ِطُب َصمَت الأمآ َنت الأُمَخا ْث ِئُب، ل الأحقا
َدْت ِه َلأَش ُد و ِه ْدِق على حالأه، شوا ِلأه.ً ٍإن ِص َقا ْدُت َم ْولَنيه، ما َجَح َفْرُت أ ما َك
َطانيه، ْع ِرفه أعلُم ولأمعت علّي، أيادآيه آثاُر نطقْت أ َوا َي.ً َع لأد

َدآ من الأميكالأي الأفضل ولبي ِره من فتعاطى فلٌن رسإالأة: ٍور ْك نعِمه على ُش
َلأها، ألأبسه الأتي َلأها، وأسإَحبه جما ْفيا ّدث لأم لأو ما أ ًا به يتح ًا، ناشر ًا وُمثني ِعيد وم

ًا، ْبدي َنت وُم ُلأه، به َلث َدْت َحا َه ِره امتلت لأقد حتى ِرَحالأه، به وش الأمحافُل، بذك
َبان بحبره وسإارت ْك ًا، والأثناء الأشكر على اللأِسنُة وصارت والأقوافل، الأر لأسان

ِر على والأجماعة ّنْش َء الأ ًا والأدعا ًا، أنصُار َغ وإن أنه على وأعوان هذا في بالأ
َد وجاوَز الأباب، ُته والسإهاب، الكثار َح والأسقوطُْ واجبه، دآون الأقصُوُر نهاي

وَمَراتبه.ً دآرجاته أدآنى عن
ِر من الأمعنى بهذا لأهم يقترن ومما ْك الأبستي: ٍالأحّر الأفتح أبو الأشكر: ٍقال ِذ
َناه إن الأشكر، َنْحُل ُء أْج ًا خيره من الأمر ًا.ً ِبّره من أجناه شكر ْهد َش

ِة، ترجماُن غايره: ٍالأشكر ّي َوية، ولأساُن الأن َط ُد الأ وعنوان الخلِص، وشاه
ِم، نسيُم الختصُاص.ً ٍالأشكُر َع ّن ُق الأزيادآة، إلأى الأسبُب وهو الأ إلأى والأطري

ُد الأسعادآة.ً ٍالأشكُر ْي ْعَمة، ق َن َثمُن الأمزيد، ومفتاح الأ ِة.ً ٍَمْن و قليلً، شكَر الأجن
ّق ْكُر اسإتح َلأى، جزيل.ًً ٍش ْو ْولأى.ً ٍالأشكر هو الأم ْيد ال ّنعم َق ُلأها، وِشكالأها، الأ وِعقا

َوْحِش شبيه وهو ُع مع َتريم ول اليحاش، مع تقيم ل الأتي بالأ ِق ْو اليناس.ً ٍَم
ِر ُع الأنعمة من الأشك ِق ْو ِقَرىَّ َم ِرم، لأم وجده إْن الأضيِف، من الأ ُه وإن َي َقد لأم َف

ِدآع إذا غارٌس ُيِقم.ً ٍالأشكر ْثمر الأكريم سَإْمع ُأو َة، أ الأعادآة.ً ٍالأشكُر وحفَظ الأزيادآ
ّنعم الأسائغ، لألمزيد تعّرضِ ُه والأ ْكُر َقه، لأمن السإير شكُر الأَسوابغ.ً ٍُش ْل أط

َنى لأمن والأمملوك ْث َقه.ً ٍأ ْت ْوضِِ ثناء عليه أع ْيِث على الأُمْمِحل، الأَر َغ ِبل.ً الأ الأُمْس
َهر، لأسان ثناء عليه أثنى ْأثنى راحة على الأز الأعطشان ثناء عليه الأمطر.ً ٍ

ْكُره الأُزلِل على الأواردآ، ِدآ.ً ٍش ّديم، الرضِ شكر الأبار ْير لأل َه َبَسَط وُز ِرم.ً ٍ َه لأ
ِر عنان وبلغ والأدعاء، الأثناء لأساَن ْك َنان الأش َكره َع ًا الأسماء.ً ٍَش لأه ترتاُح شكر

ُكَرنه لأه وتهتز الأمكارم، ًا الأمواسإم.ً ٍلش ْكر ُعه، َتِشيع ُش َنبسُط أنوا َت ْبواعه، و أ
ُعه.ً ٍُشكر ذكره ويلذ َل وسإما َغاساَن.ً لل َحَسان كشكر والألساَن، الأقلَب م

ِر، ِعنان َأطال ْك َلأه، وفسح الأش ْعِمدته، ورفع مجا َذ أ ْكر وم ِوقته.ً ٍش كأنفاِس أْر
ِر، أنفاس أو الحباِب، َطار.ً غِاب الأّرياضِ أنفاس أو السإحا ِق الأ

وشعره ُنصَُيب أخبار من
: رجع ٍإلأى ٍما ٍانقطع: ٍكان ٍسإبُب ٍقوِل ٍ الأطويل:  نصُيب

َعاُجوا َنوا َف ْث َأ َلأذي ف ْنَت با ُله أ ْه  أ
أنه ٍكان ٍمع ٍالأفرزدآق ٍعند ٍسإليمان ٍبن ٍعبد ٍالأملك، ٍفقال ٍسإليمان ٍبن ٍعبد ٍالأملك: ٍيا

: فرزدآق، ٍَمْن ٍأشعر ٍالأناس؟ ٍقال: ٍأنا ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍقال: ٍلأماذا؟ ٍ  : الأطويل:  بقولأي قال
ْكٍب َأَن وَر ُلُب الأريَح ك تط
ُهم ًة لأهاعند ْذبها من ِتَر بالأعصُـَائِب َج
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ْوا ُء وسَإَرْت سإَر ْهَي نكبا َو
تلفهـَْم

َعب إلأى ِر ُش ْكوا ذاِت ال
ِئِب  الأحقا

ًا آنُسوا إذا يقولأون: نار
َتـَهـَا، َلأي

ُهُم َخصَُِرْت وقد ناُر أيدي
غاالأـَِب

َعَة ٍبن ٍناجية ٍبن ٍعقال ٍبن ٍمحمد ٍبن ٍسإفيان ٍابن ٍمجاشع ٍ- ْعصَُ يريد ٍأباه ٍ- ٍوهو ٍغاالأب ٍبن ٍَص
ُنصَُيب ٍمرادآه، ًا ٍفيه؛ ٍففهم ٍ َد ٍمدح ُينِش َأعرضِ ٍعنه ٍسإليمان ٍكالأمغَضب؛ ٍلنه ٍإنما ٍأرادآ ٍأن ٍ ف

ِتها؛ َها ًا ٍعلى ٍهذا ٍالأروي ٍلأيست ٍبدونها، ٍفقال: ٍ فقال: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍقد ٍقلُت ٍأبيات
ْيٌب ٍ ُنصَُ : فأنشأ ٍ الأطويل:  يقول

ْكٍب أقوُل قافلـَين لأر
ُهـَْم َلأـَِقـَيتـَ

َفا ْوشاٍل ذاِت َق ْولَك َأ ومـَ
ِرُب َقـَا

سإليمـَان عن أخبروني فقد
أنـَنـَي

ِه ّدآاَن آل مـَن لأمعروف َو
طـَالأـَُب

ْثنوا فعاجوا َأ َلأذي ف ْنـََت با أ
ُلـَُه أهـَ

َنْت سإكتوا ولأو عليَك أث
ِئُب الأحـَقـَا

ُه َنـَا ْك كـَل وفـَي فقالأوا: ٍتر
ٍة َل ْي َلأـَ

ِطيُف ُعْرف طالأبي من به ُي الأ
ِكُب  را

َق كان ولأو ْو حي الأناس َف
ِفعـَالأـَه

ِلك مـَنـََك لألفعل أو كفع
ِرُب يقـَا

ْلنا: ٍلأه ُق ْبُه، لأ ِكـَْن ِش ولأـَ
ّذَرْت تـَعـَ

َواك الأمستشفعين عن سِإ
ِلأـَُب الأمطا

 
الأكواكُب والأناُس الأبدُر هو

َلأـَه ْو َح
ِبه وهل الأمنيَر الأبدَر ُتْش

 الأكواكُب؟
ُع ٍيا ٍأبا فقال ٍسإليماُن: ٍأحسنَت، ٍوالأتفَت ٍإلأى ٍالأفرزدآق ٍفقال: ٍكيف ٍتسم

َدتك؛ ٍفخرج ٍالأفرزدآق ْل َدته، ٍقال: ٍوأهل ٍِج ْل َعُر ٍأهل ٍِج ِفراس؟ ٍقال: ٍهو ٍأش
وهو ٍيقول: ٍالأوافر: ٍ

ْيُر ْكَرُمه الأشعر وَخ ً أ ِر وَشُررجال ُد َقال ما الأشع الأعبي
الأمدائح باب في

َبق ُيْس ْبتدع ٍلأم ٍ قال ٍأبو ٍالأعباس ٍمحمد ٍبن ٍيزيد: ٍوهذا ٍباٌب ٍفي ٍالأمدح ٍحسن ٍمتجاوز ٍُم
إلأيه.ً

ّدآان.ً ٍقال ٍإسإحاق ٍبن ٍإبراهيم ٍالأموصلي: ٍذكر ٍمحمد ٍابن ٍكناسإة ْهل ٍو قول ٍنصُيب: ٍمن ٍأ
ًا ٍلأرجل ٍمن ٍبني ٍكنانة ٍهو ٍوأهل ٍبيته، ٍوزعم ْبد ّدآان، ٍوكان ٍع ًا ٍمن ٍأهل ٍو والأزبيدي ٍأن ٍنصَُيب

َد ٍالأسوادآ، ٍوهو ٍ الأقائل:أبو ٍهفان ٍأنه ٍعبد ٍلأعبد ٍالأعزيز ٍبن ٍمروان، ٍوكان ٍنصُيٌب ٍشدي
الأطويل: 
ِلْك ولأم ُكسيُت ًا، أْم سَإوادآ

ُهقميٌص َت ُقوهّي من وتح بيٌض الأ
ُقْه َنائ  ب

ْثوابي ضّر فما َنني سَإوادآي، أ وإ
ُلـَو ل لأكـَالأـَِمـَْسـَك عـَن َيْسـَ

ُقـَـَـَْه الأـَمـَسـَـَـَك ِئ ذا
: وقال ٍسُإَحيم ٍعبد ٍبني ٍ الأبسيط:  الأحسحاس

َعاُر الأحْسحاس بني عبد أْش
لأُه ُقْمَن

َفخار عند َقاَم الأ الْصل َم
ِرِق َو والأ
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ًا كنُت إن ْبد ٌة فنفسي ع ُحّر
ًا َكَرمـَ

َدآ أو َو ّلوِن أسْإ َيُض إني الأ ْب أ
ُلِق الأُخ

: وقال ٍأبو ٍالأطيب ٍالأمتنبي ٍلأكافور ٍ الأخفيف:  الخشيدي
َنما ُد إ ْل َبٌس الأِج ْل ِيضاضُِ َم واب
ْيٌر خلقال ْبيضاضِِ من َخ ِء ا َقبا  الأ

َي، ٍفقال: ٍما َفْضت ٍعليهّن ٍمن ٍسإوادآ وقال ٍنصُيب ٍلأبعض ٍملوك ٍبني ٍأمية: ٍإن ٍلأي ٍبنات ٍن
ّطفت ٍلأهّن! ٍوأمر ٍلأه ٍبصُلة.ً أحسن ٍما ٍتل

ْوٍس، ٍلأّما ٍمدح ٍأبا ٍجعفر ٍمحمد ٍبن ٍعبد ٍالأملك ٍالأزيات ٍبقصُيدته وكان ٍأبو ٍتمام ٍحبيُب ٍبن ٍأ
: الأتي ٍ الأطويل:  أولأها

َهان ْفـَعـَل نقـَوَل أْن علينا َلأ َتـَ و
منك الأفضل بعَض ونذكَر

 وتفضل
: وهي ٍمن ٍأحسن ٍشعره، ٍوفج ٍلأه ٍعلى ٍ الأطويل:  ظهرها

ْهلً، الأبيع سَإْمَح رأيتك سَإ
وإنمـَا

َغالأي ِء َضّن ما إذا ُي بالأشي
ُعْه بائ

ُع هانْت إذا فأما ِه بضـَائ ْيعـَ َبـَ
عليه تبقى أْن فيوشك
ُعـَْه َبَضائ

َتُه إن الأماء هو طاَب أْجمم
ُه ُدآ ِوْر

َمَشارعـَه ُتباَح َأْن منه ويفسد

ذلأك:فأجابه ٍبقصُيدة ٍطويلة، ٍواحتّج ٍعليه ٍواعتذَر ٍإلأيه ٍفي ٍمدحه ٍلأغيره؛ ٍفقال ٍفي ٍبعض ٍ
الأبسيط: 

ْنُت فقد الأقوافي أّما حصُّ
ُغاّرتـَهـَا

ول منهـَا َدآٌم ُيصَُاب فما
َلـَُب سَإـَ

ْعت َن ّ َم ّيَمـَهـَا الكـَفـَاء ِمَن إل أ
ْطف عليها منَك وكاَن َع الأ

َدُب والأح
ْلَت ولأو الكفاء عن َعَض

أيَمـَهـَا
إظهارهـَا في لأَك يكن ولأم
أَرُب

َضن حين نصُيٍب بناِت كانت
بهـَا

بها تحفل ولأم الأَموالأي على
َعَرُب  الأ

: وقد ٍقيل ٍإن ٍأبا ٍتمام ٍأجابه ٍ الأطويل:  بقولأه
أصبْحُت كنُت إن جعفر، أبا

ًا شاعر
ِعي في ُأسإامح ْي من لأه َب
ُعـَْه أبـَاي

ًا قبلي كنَت فقد شاعر
ًا ِه تاجـَر بـَ

َدآت من تَساهُل عليك عا
ُعـَْه َمناف

ًا فصُِْرَت والأوزارة وزير
َغُصَمكـَرع َذاذة بعد به َي ّلـَ ُعـَْه الأ ِر َكـَا

رأينا قد وزير من وكم
ًا ّلـَطـَ مَس

َدآ ّدْت وقد فعا عليه سُإ
ُعـَْه ِلأـَ َطا َم

َله ْوٌس ولأ تطيش ل َق
ِهسِإهـَاُمـَهـَا ّل ُعـَْه تقّل ل سإيٌف ولأ َقـَاطـَ َمـَ

قال ٍأبو ٍبكر ٍمحمد ٍبن ٍيحيى ٍالأصُولأي: ٍويقال ٍإن ٍهذه ٍالبيات ٍمتحولأة ٍلأحبيب.ً ٍولأيس ٍمثل
ْهُل َتهي ٍَج ْن َي َعاَمل ٍبمثل ٍهذا ٍالأجواب، ٍول ٍ ُي ْدره ٍواصطناعه ٍلأحبيب ٍ َق ِة ٍ أبي ٍجعفر ٍفي ٍجللأ

َتجي ٍجليَل ٍالأفائدة ٍمنه ٍبهذه ٍالبيات.ً َيْر حبيب ٍأن ٍيقابل ٍمأمولأه ٍومن ٍ
ًا؛ ٍوإنما ٍظهرت ٍبعد ٍموته.ً وقد ٍقيل: ٍبل ٍقالأها، ٍولأم ٍينشدها ٍأحد
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ًا، ٍومدح ٍالأحسن ٍبن ٍسإهل ٍفي ٍوزارته ٍلألمأمون؛ ٍوأعطاه وكان ٍابُن ٍالأزيات ٍكما ٍقال ٍشاعر
: عشرة ٍآلف ٍدآرهم، ٍ الأبسيط:  فقال

ِدحَك لأم َت َء أْم الأمـَاِل رجا
ُلـَبـَه ْطـَ أ

ِبسني َلأكن ْل ُت ّتْحِجـَيَل ِلأ الأ
ُغـََرَرا والأـَ

ّ ذلأـَك كـَان ما ّنـَنـَي إل َرُجـٌَل أ
َدآ أقرُب ل ِور ِرَف حتى الأ ْع أ

َدرا  الأصَُ
قال ٍالأصُولأي: ٍوكان ٍالأسبُب ٍالأذي ٍأْوجد ٍأبا ٍجعفر ٍعلى ٍأبي ٍتمام ٍحتى ٍقال:
َة ٍفي ٍابن ْهَل ٍالأبيع ٍ- ٍالبيات ٍقوَل ٍأبي ٍتمام ٍقصُيدته ٍالأمشهور لأقد ٍرأيتك ٍسَإ

أبي ٍدآَوادآ ٍالأتي ٍأولأها: ٍالأوافر: ٍ
َقى َد سَإ ْه َبُل الأحمى َع سَإ
ِدآ ِعها َيالأ ّو ِدآ منـَه حاضر وُر وبـَا

ِكّي به َنَزْحُت َع رأيتلأمـَا الأدمِع ُر ْير ِعْن الأدم َعتادآ َخ الأ
مدحه: يقول ٍفيها ٍفي ٍ

َظُم ُهُم ٍر مـَن الثافي ِع َهضب وأهُلَنـََزا ِدآ منها الأ ّنَجـَا والأ
َعَرُس ٍة كل ُم ْعَضل ْطـٍَب م ِبُتوَخ ْن ٍة كـَّل وَم ِدآ مـَكـَرم وآ

َدُث إذا ُلـَوهـَم الأقبائِل ح ُنو فإنهمسإاَج ِدآ الأمـَجـَد َب َتـَل الأـَ
ِة تحت ِجلدآبـَيٌض الأغمراِت عنهم ُتفرج َطل الأِجـَلدآ َقْس

ِدآث وحشو ٍدآ معاقلمنـَهـَم اليام حوا ْطَر ِدآ وبنـَو ِم ِطـَرا

ُلوُم الأوغاى في تمّشْتالأمـَنـَايا إذا الأسباع جهُل لأهم وُح
ِدآ  عا

ْنَسْت لأقد ّوي أ ٍر كـَل سُإل َد محاسإُندآهـَ ِدآ أبـَي بن أحم ُدآوا
ُلْل متى ُلْل به تْح ًاَجـَنـَابـَا تح ِدآي لألسواري رضيع َغـَوا والأ
ِد سإبيُل اشتبهت وما الأَمجـَ
َ إل

ِة َهداك َل ْب ِدآ الأمعروِف ِلأق هـَا

َلفـَاق في سإافرُت وما ّ ا ْدواك وِمْنإل َلتي َج وزادآي راِح
َقْت وإنوالمـَانـَي عندك الأظّن مقيُم ِل ِدآ في ركابي َق الأبل

َقدت ٍأبا ٍجعفر، ٍوأعتبته ٍعلى ٍأبي ٍتمام، ٍوفي ٍهذه ٍالأقصُيدة ٍيقول َكت ٍالأتي ٍأْح وهذه ٍالأن
ِرَف ٍبه ٍعنده ٍمن ٍهجاء ٍ ُق ًا ٍإلأيه ٍفي ٍالأذي ٍ مضر: معتذر

ُبـَُهَتْسـَري النباء عائر أتاني ٍة عقار نـَآدآ بـَداهـَي
َثا َبرا َن ْوِك على به ُيَجُرمـَنـَُه الأقلَب كأَن َخ ِدآ َش َتـَا َق الأ

ْلُت بأني ٍر من ِن ِكيتي إلأيَكوَخبْت ُمَض َبب َش ِدآ َخ الأجـَوا
ْبع وما ِة َر ْبٍع لأي الأقطيع َىَّ َنادآىَّ ولبَر َلذ ِدآ ِمني ا َنـَا ِب

ٍد عن يجوز وأين ْلبيلأساني َقصُْ َق ِرضاَك رائٌح و ِدآ؟ ب غاا
َكماء كانِت ومما َلأْت الأُح ِم من الأمرء ِلأَساُن:قا ِدآ َخد َؤا ُف  الأ

ْدما ِق ِدآ الأمعاني ومأدآوَمالأقوافي معسوَل كنُت و بالأـَّسـَدا
َوادآ أبي ابن ُدآ

ُنَساب ًا ٍفي ٍالأتعصُُب ٍليادآ ٍوإلأحاقها ٍبنزار، ٍعلى ٍمذهب ٍ َوادآ ٍغاالأي ُدآ وكان ٍابن ٍأبي ٍ
ْنَسبون؛ ٍوَمْن ٍكان ُي َنَخع، ٍوإلأيهم ٍ ْدنانيين.ً ٍقال: ٍوكل ٍمن ٍبالأعراق ٍمن ٍإيادآ ٍدآخلوا ٍفي ٍالأ َع الأ
ُدآَوادآ ٍيرمى ٍبالأدعوة؛ ٍوالأتكثيُر ٍمن ٍأخباره بالأشام ٍفهم ٍعلى ٍنسبهم ٍفي ٍنزار، ٍوابن ٍأبي ٍ

ُلِف.ً ْطويِل ٍالأتصُُرف، ٍفي ٍمملول ٍالأتك َت َفُه ٍمن ٍ ِرُج ٍإلأى ٍما ٍأَخا ُيْخ
ًا ٍفي ٍصناعة ٍالأِجدال، ٍعلى ِعلم ٍوالدآب، ٍمتصُّرف ًا ٍبضروِب ٍالأ وكان ٍابن ٍأبي ٍدآاودآ ٍعالأم
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مذهِب ٍأهل ٍالعتزال، ٍوكانت ٍالأعداوة ٍبينه ٍوبين ٍابن ٍالأزيات ٍبينة، ٍوالأنفاسإة ٍفي ٍالأرياسإة
َكنة، ٍوقال ٍلأه ٍبعض ٍ : بينهما ٍمتم الأوافر:  الأشعراء

ٍدآ أبـَي أكّل ِدآ مـَن ُدآوا َذيِل من ذؤيٍب أبي فكلإيا  ُه
َدآِخيل.ً قال ٍمسلم: ٍما ٍتاه ٍإل ٍَوضيع، ٍول ٍفاخر ٍإل ٍسإقيط، ٍول ٍتعصَُب ٍإل ٍّ

وقال ٍمدني ٍلأرجل: ٍممن ٍأنت؟ ٍفقال: ٍمن ٍقريش، ٍوالأحمد ٍلأله، ٍقال: ٍبأبي ٍأنت! ٍالأتحميد
ْعِمّي، ٍقال ٍأبو ٍالأيقظان: ٍوهم ٍمن ٍقبيلة ٍيقاُل ٍلأها ٍبنو ٍزهرة ُدآ َوادآ ٍ ُدآ هاهنا ٍريبة! ٍواسإم ٍأبي ٍ

ُه ٍالأطائي ٍفي ٍ : أخوة ٍبني ٍجدان، ٍوقد ٍذكر الأكامل:  قولأه

ٍر من والأغيث ْه ٍة سإحابُة ز ُدآ شيباَن من والأركُنَرأف ْو َط
ِد حدي

َوادآ ٍفيما ُدآ َفع ٍلأه ٍعند ٍابن ٍأبي ٍ َد ٍبن ٍيزيد ٍالأشيباني ٍَش ذكر ٍشيبان؛ ٍلن ٍخالأ
ِته ٍعليه.ً َد ْوِج ُق ٍالأحديُث ٍإلأيه ٍمن ٍَم ينسا

ْلأِجْسر ٍمع ٍأصحاب ٍلأي، ٍفمَر ٍبنا ٍ َطرِف ٍا ًا ٍب قال ٍمحمودآ ٍالأوراق: ٍكنُت ٍجالأس
ْنَت ٍلأو ٍلأم ّي ٍرجل ٍأ ّنا: ٍيا ٍأبا ٍتّمام، ٍأ أبو ٍتمام، ٍفجلس ٍإلأينا، ٍفقال ٍلأه ٍرجل ٍم

َلُه ٍلأي، َيَمن؟ ٍقال: ٍما ٍأحب ٍأني ٍبغير ٍالأموضع ٍالأذي ٍاختاره ٍالأ تكن ٍمن ٍالأ
َفْت ٍُمَضر ٍبالأنبي، َفن ٍتِحب ٍأن ٍأكوَن؟ ٍقال: ٍمن ٍُمَضر، ٍقال: ٍإنما ٍَشُر َفِم

َذا، ٍومنا َك ْذوائنا، ٍوفينا ٍ صلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم، ٍولأول ٍذلأك ٍما ٍقيسوا ٍبملوكنا ٍوأ
َد ِزي َوادآ ٍو ُدآ ُنِمي ٍالأخبُر ٍإلأى ٍابن ٍأبي ٍ َء ٍعاب ٍبها ٍُمَضر، ٍو ْفَخر؛ ٍوذكر ٍأشيا َي كذا ٍ- ٍ

َلّي، ٍفقال ٍيعتذر ٍإلأيه ٍبقصُيدة ٍأولأها: ْدُخَل ٍع َي ُأِحب ٍأْن ٍ فيه، ٍفقال: ٍما ٍ
الأخفيف: ٍ

َدْت ِع َوىَّ ُغاْربُة سَإ ِدآ الأن َعا ِم طلوع فيبُس ْتها ِدآ ال  والنجا
فيها: يقول ٍ

َلت أن بعد ُة أْص ُوشا الأ
ًا ُيوفـَ سُإ

َعْت َط ْهَي فَي َق ِدآ غايُر َو َدا ِحـَ

َنفى الأقوِل ُزْخرف عنَك َف
ٌع ِر فرضه يكن لأمسَإم ِدآ لأغي الأسـَدا

ْلُم ضرَب ِر دآوَنعـَلـَيه والأوقاُر الأِح ِم ُعو ِدآ الأكل بـَالسْإـَدا
ّي الْحـَسـَاُب ملتك ٍة أ ٍة وحـَياحـَيا ّية أْزَم ِدآ وحـَـَـَ َوا
ٌق َتـَق عات ْع ّق مـَن ُم َ الأـَر ِة منإل َقاسإا ٍم ُم ْغَر ْو َم ِدآ أ ِنـََجـَا

ِه والأـَحـَمـَائِل لألَحمالِت ُلحوبفـَي ِدآ ك ِر ِدآ الأـَمـَوا العـَدا
قصُيدة:فما ٍَرِضي ٍعنه ٍحتى ٍتشفع ٍإلأيه ٍبخالأد ٍبن ٍيزيد ٍبن ٍمْزيد ٍالأشيباني، ٍفقال ٍفي ٍ

الأكامل: 
ًا أسْإَرىَّ ِمَن لألحياء طريد
الأتـَي

َعُموا، ِد لأقولأه ولأيس َز َطـَري ب

َع، كنَت َءه أمـَاَمـََه الأربي ُد الأقبائل َقَمُروورا ِلأـَ ِد بـَن خـَا يزي

ًا ّيُن وغاد ْد لأوسإاحـَتـَي براءة ما َتب َتهائمي نفضت ق
ِدآي ونجو

ُي دآُرك لألـَه ِة بـَاِب أ ِلـَـََم ِد إلأـَيك فيه ُيْرَم لأمُمـَ بـَالقـَلـَي

َلتني لأما ْبـََحـَْت َغاماُمك أظ ُدآ تلكأص ْهي علي الأشهو و
 ُشهودآي

ُنوا ما بعد من سإيكوُن بأْن ظ
لأي

ِد كـَيوم ِبَزعمهـَم يوٌم َعـَبـَي
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ِبيد يريد ْؤسِإه يوم لأقيه الأمنذر بن الأنعمان وكان السإدي، البرص بن َع ُب
فقتله.ً
َوادآ أبي ابن وكان ًا ُدآ ًا كريم ُدآوادآ أبي ابن عند الأعيناء: ٍكنا أبو َجْزل.ًً ٍقال فصُيح
إيتاخ رسإول فجاءه والأعلم؛ الدآب أهل من وجماعة الأوّراق محمودآ ومعنا

ُأ منصُور أبا الأحاجب فقال: ٍإن ويقول: ٍالأقاضي الأسلم، الأقاضي على يقر
َنى َتع َيجيء ي الأمؤمنين، أمير كاتب وبين بينه المُر تفاقم وقد الوقات؛ في و
ِده عند يضُرنا فصُار الأزيات، ابن يريد إلأي يتعنى أن أِحب وما الأقاضي، َقصُْ
فلم رسإالأته، عن مكافأته.ً ٍفقال: ٍأجيبوه إلأى أِصل ل كنت إذ الأسبب؛ لأهذا
ْدر قلنا: ٍالأقاضي جواب؟ عندكم فقال: ٍأَما بعض إلأى بعُضنا ونظر نقول، ما َن

ّله، - ٍأعّزه ّنا، بجوابه أعلُم الأ ْأ فقال م لأه: ٍما وقْل الأسلم، عليه لألرسإول: ٍاقَر
ًا أتيتك ًا ول قلة، من بك متكثر َلأة، من بك متعزز ًا ول ِذ ْتبة، منك طالأب ول ُر
ًا َبة، إلأيك شاكي ّنك ُكْر َدك رجٌل ولأك َكك َزَمان، سإاع علم ول سإلطان، وحَر
ْعَرف؛ أصل ول ُيؤلأف، ْبنا تركتك وإن فبسلطانك، ِجئتك فإن ُي َعج فلنفسك! ٍف

ِبه.ً من َوا َج
ّله عبد بن خالأد الأقْسري الأ
ُد صعد ّله عبد بن خالأ ْذ وهو فخطب جمعة، يوَم الأمنبر الأقسري الأ أميٌر ذاك إ
َته، فأْحَمد الأحّجاج فذكر مكة، على ْثنى طاع ًا، عليه وأ في كان فلّما خير

َدآ الأثانية الأجمعة ْتم فيه يأمُره الأملك عبد بن سإليمان كتاُب عليه ور ِبَش
ِر الأحّجاج ْك ِذ ِه، و ّله فحمد الأمنبر، وصعد منه، الأبراءة وإظهار عيوب وأثنى الأ

ًا كان إبليس قال: ٍإن ثم عليه، َلك ِهر وكان الأملئكة، من َم ْظ الأله طاعة من ُي
ما غِاّشه من علم قد تعالأى الأله وكان فضلً، بذلأك لأه تَرىَّ الأملئكة كانت ما

ِفَي ّلما الأملئكة، عن َخ َته الأله أرادآ ف ما لأهم فظهر لدآم، بالأسجودآ ابتله فضيح
ِهر كان الأحجاَج وإن فلعنوه؛ عنهم ُيْخفيه كان ْظ ما الأمؤمنين أمير طاعة من ُي
ّنا َع وجّل، عّز الأله وكان فضلً، بذلأك لأه نرىَّ ك َل ْط َله من الأمؤمنين أميَر أ غِا

ْبثه ِفَي ما على وُخ ّنا، َخ َته الأله أرادآ فلما ع أمير يدي على ذلأك أجرىَّ فضيح
ُنوه، الأمؤمنين، َع ْلأ نزل.ً الأله.ً ٍثم لأعنُه فا

والفشين تمام أبو
ُوس، ٍوكان ٍمن َكا وكان ٍأبو ٍتمام ٍقد ٍمدح ٍالفشين ٍالأتركي، ٍواسإمه ٍخيذر ٍبن ٍ
ًء ٍحمده ٍلأه؛ ٍفلما ٍسَإِخَط َلى ٍفي ٍأمر ٍبابك ٍالأُخّرِمَي ٍبل ْب َوادآ ٍالأمعتصُم، ٍوأ ُق أجّل ٍ

ْبح ٍالأسريرة، ٍوأنه ُق ُنِسَب ٍإلأيه ٍمن ٍسإوء ٍالأسيرة، ٍو ِلأَما ٍ الأمعتصُُم ٍعليه ٍ
َده ٍعن ٍالأطاعة، َلع ٍفيه ٍي َيْخ يْخطب ٍدآرجة ٍبابك، ٍويريد ٍالأتحصُن ٍبموضع ٍ

ُدآوادآ ٍعليه ٍأنه ٍعلى ٍغاير ٍالسإلم، ٍقال ٍأبو ٍتمام ْظهر ٍالأقاضي ٍأحمد ٍبن ٍأبي ٍ وأ
ًا ٍلألمعتصُم ٍمن ٍتقديمه ٍواجتبائه، ٍولأنفسه ٍمن ٍمدحه ٍوإطرائه: ٍالأكامل: معتذر

غادرة فحُش لأول كان ما
ٍر حـَيد

عاُم السإلم في لأيكوَن
ِر ِفَجـَا

َة وكان الأرسإول هذا صفو
ِه ّبـَ ر

ِر من ْي ٍدآ َخ ِر النـَام في با وقـَا

الأنفاق أهل من خَص قد
عصُابًة

ُد وهم ًذىَّ أش ِر من أ ُكـَفـَا الأـَ

ٍد من واختار ِعيَن سإع بني َلأ
أبـَي

ّله لأعمر سَإْرح خـَيار غاـَيَر الأ

َء حتى ِة اسإتضا ِر بشعل َو َفعتالأُس ًا لأه ر السإـَتـَار من سإتر
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الأتي
ْدق ٍبصُيرة، ٍول ٍلأصُحة ثم ٍذكر ٍفي ٍهذه ٍالأقصُيدة ٍأّن ٍقتل ٍالفشين ٍلأبابك ٍلأم ٍيكن ٍبصُِ

فقال: سإريرة، ٍ
الأمستقلة والأهاشمون

َء عنُظعنهم َقل َكربل ْث َأ الوزار ب

ولأم منُه الأمختاُر فشفاهم
ِه فييكن ِر الأمختاُر دآين بالأمختـَا

الأنفاق أهل
ِكر من أما ْيَر يظهرون كانوا فقد الأنفاق، أهل من ُذ َأطلع حتى ُيِسّرون، ما َغا

ّيه الأله َنَشَر أخبارهم، على الأسلم عليه نب ِوفي لأه و ْط أسإرارهم.ً َم
ُد فهو سَإْرح أبي ابُن وأما بن الأحسام بن سَإْرح أبي بن سإعد بن الأله عب

ٌي، بن عامر بن ِحْسل بن مالأك بن نصُر بن خزيمة بن حبيب بن الأحارث لأؤ
ْتح، قبل أسإلم َف َع يكتُب فكان الأسلم؛ عليه الأنبّي واسإتكتبه الأ ِر موِض الأغفو

ِز الأرحيم َلع ذلأك؛ وأشباه الأحكيم، الأعزي ْط َلُه فأ الأسلم، عليه الأنبّي عليه الأ
ًا؛ مكة إلأى فهرب ُأنزل مرتد ِزُل قاَل فيه: ٍ"وَمْن و ْن ْثَل سإأ ْنَزَل ما ِم َلُه".ً َأ الأ
َدر ْه َأ مكة، من فهرب َدآَمه، الأفتح يوم وسإلم، عليه الأله صلى الأنبي، ف

َتأمن ّله رضي عثماُن لأه فاسإ وسإلم، عليه الأله صلى الأله، رسإوُل فأَمنه عنه؛ الأ
ّلأي إسإلُمه، فحُسَن وأسإلم الأَرضاعة، من عثمان أخو وهو أربع سإنة مصُر وو

ولأم الأشام، بقيسارية ومات عثمان، ُحصُِر أْن إلأى عليها فأقام وعشرين،
َتن من شيء في يدخل الأوقت.ً ذلأك في الأحجازية الأف
بن عمرو بن مسعودآ بن ُعبيد أبي بن الأمختار فهو ذكره الأذي الأمختاُر وأما

وكانت ثقيف؛ وهو َقسي بن َعوف بن عروة بن َعفدة بن عوف ابن عمير
ابن زوُج عبيد أبي بنت صفية الأمختار وأخُت جميلة، َآثاٌر السإلم في لبيه

ُعم وكان الأحديث، فيه جاء الأذي ثقيف كذاب هو والأمختار عمر، ُيوَحى أنه َيْز
ِة في إلأيه َل َت ولأه زيادآ، بن الأله عبيد وقتل موضع، بكل فقتلهم الأحسين؛ ق

ُعها، أسْإجاع َن ُتوَحى عليه، تنزل أنها ويزعم يبتدعها، وألأفاظ َيصُْ إلأيه.ً و
وتل: إلأيه! ٍفقال: ٍصدق، ُيوَحى أنه يزعم الأمختاَر قيس: ٍإّن بن لألحنف وقيل
َوإّن ِطيَن " َيا ُيوِحي الأَش ْعُضهم َلأ ْعٍض".ً ٍوأخباُره إلأى َب هذا لأيس كثيرة َب

موضعها.ً
ٍد بن خالأد بن أمية ُهزم لأما ْي ِر لأم ُأسَإ ْد ُد فدخل لأه، يقولأون كيف الأناس َي عب
ّله فقال: ٍالأحمد عليه، الهتم بن الأله ولأم عليك، المير أيها لأنا نظر الأذي لأ

ِدك، لألشهادآة تعَرضت فقد علينا، لأك ينظْر ْه َ بَج ّله أن إل أهل حاجَة علم الأ
كلمه.ً عن الأناُس معك.ً ٍفصُدر َمْن بخذلن لأهم فأبقاك إلأيك، السإلم
ّلق  الأمقامة بهذه ويتع

الأتكاتب غارائب في فصُل
ْهران بن حمدون كتب ِزل عامل إلأى َن الأله، أعّزك َعَمله: ٍبلغني، عن ُع

ْنصُِرافك ُعَك عملك، عن ا ِرْرت منزلأك؛ إلأى ورجو ْعُه ولأم بذلأك، فُس ِظ ْف َت أسْإ
َأّن لأعلمي لأه؛ وأْجَزع ْعلى أجّل قدَرك ب َعك أْن من وأ أو تتولَه، عمٌل يرف
َعك َتر لأم لأو ووالأله عنه؛ َعْزٌل يض ِردآ النصُراَف تخ ُت ْطِف في لأكان العتزاَل و ُلأ

ُثقوِب تدبيرك، ِويتك، و ِزيل ما تأتيك، وُحْسِن َر َعْزلأك، إلأى الأداعي الأسبَب به ُت
ِفك؛ على والأباعَث ْولأى الأحال بهذه نهنئك أن إلأى ونحن َصْر أن من بنا أ
ْدآَت إذ نعزيك؛ ْبَت فأوتيته، النصُراَف أر َب ِطيته، العتزاَل وأح ْع ُأ َلُه فبارك ف الأ
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َلبك، في لأك َق ْن ّناَك ُم َدوامها، الأنعَم وه َد لأها الأموِجب الأُشكَر ورزقك ب الأزائ
فيها.ً

َلم: ٍ نصُراني إلأى مكرم ابن وكتب  ٍأسْإ
ُد بعد، أَما َته، وعّرفك لأشكره، وفقك الأذي لأله فالأحم الرتياب من وطهر هداي

َبك، ُلك زالأت وما قل ِي َلُه وهب ما حقيقَة لأنا ممثلًة َمَخا ّنك حتى فيك، الأ لأم كأ
ًا، بالسإلم تزل ْوسُإوم ًا، غايره على كنت وإن َم ِصْرًت لأما مؤملين وكنا ُمقيم
ُقنا كادآ إذا حتى عليه، كنَت مما ُمْشِفقين إلأيه، ْعلي أن إشفا َت أتت رجاءنا َيس

ُة ّد النفُس َتَزل لأم بما الأسعادآ ْنَك؛ تع َء الأذي الألَه فأسإأل م سإبيَل لأك أضا
ِدك َقك أن ُرش الخرة وفي حسنًة الأدنيا في يؤتيك وأْن الأعمل، لأصُالأح يوف
َيك حسنًة، ِق َي الأنار.ً عذاَب و

ّق الأكتاب: ٍمن بعُض قال ْتَحسن ما الأح ُكه، ُيس ُله، ويستهَجُن َتْر يقع وقد عم
ّله فيما ذلأك من هذا طبعه على يغلُب ممن وكثير الدآباء؛ ويكرهه الأشرع، يِح

َو يراه الأمعنى ْفس، سإم َو َن ِه، تزويج يحضر ل من رأينا حتى همة، وعل ِت كريم
ّلأي ِوَز من ورأينا نفسه، غاير أمَرها ويو ِكَح أل إلأى ذلأك ُيَجا ًا، ُين به وزادآ مستنكح
ُو ْولأى، ذكره ما َتْرِك إلأى الأعل ّنا أ َنا وك ُظَم ُأّمه، تزوَجْت إنسان حال عرف فع
ّدآائه، عن وانفردآ هُمه، لأذلأك ِو ًء أصفيائه؛ عن وتواَرىَّ أ ّقائهم، من حيا ًا لأ ُكْره و

َوْحَشة واضطرته َعزائهم، أو لأه لأتهنئتهم ِد إلأى الأ منهم به ظّن من َقصُْ
َكة َنه، لجله اجتنب فيما خطابه تحامي في الأمْس إخوانه، بسببه وفارق ُخل

ّيل ُدآ ذلأك وتَخ َأ إنما أنه الأمقصُو ّليه؛ إلأيه لأج َأفاضِ لأيس َدر فيما معه ف قصُد أنه ق
ًا جعله الأذي الأمعنى من لأه الأمفاوضة.ً خوف وحيد
ِعشَرة إلأى ورجع الأحال، واختلف الياُم مضت ثم َدآة؛ وأبناء الأ عنده فكان الأمو

ْبه لأم من ِط َظى، يخا ْوفى، نفسه وفي أْح نفسه وفي أخّف، قلبه وعلى أ
َقم أشفت، َن َعتب؛ الأصُديق ذلأك على و ْذ و ّ الأناس من لأكل إ طاب من - ٍإل
ُده ِت من حال ثم الأمساوي، تحسن والأرغابة اللأف من - ٍحاٌل سإؤدآدآه وطاَل َمْح
َلِل َلف واعتذر الأمحاسإن؛ تقبُح والأَزهادآة الأَم يلزمه، لأم بما الأتسلية من الأمتك

ْدآه ولأم ِر ّوة، أوجبته ما فعل فإنه صفيه، ُي وأسإباُب الأخلطة، وحقوق الخ
َوضة؛ وانبساطْ الأعشرة، َبت الأمفا خرَجا أن إلأى والأوشاية، الأظنون عقارب ودآ
ِة َعادآاة؛ إلأى بالأُملحا َدآة من بينهما الأناس بعُض وقع فلّما الأُم َو الأحسنى، معا
ْولأى؛ ومراجعة ِقُت هذا جاهَر ال َفْرِع الأما الأنهى تخيل على السَإِف سِإَن ب

الأذي أّمه، بتزويج الأماقت، بتقريع الأممقوت وظاهر الأممقوت، من والأوقار
ّلف فَضلً، فيه كلِمه من تجّشم َخلَ؛ َحْسرة من ما عليه خطابه من وتك

َتار، إلأى بينهما المُر فأفضى ْو الأثأر.ً وطلب ال
ٌد الأمعنى هذا في الأقول إلأى اضطر فإن ٍر أح َأم أو الأسلطان، من قاهر ب

ُتْب فليقل الخوان، تطاُرِح أو الزمان، حوادآِث ّثلنا ما ولأيك ْد لأم إن م عنه َيِج
ًا: ٍأنت ّد َفْضِل ب ِب ّله - ٍ ْهل - ٍحق إياك تبصُيره وإحساِن عليك الأ ّدين، أ وخلوِص الأ
َور في الأشهوة تتبع ل فكما الأيقين، ُع ل فكذا ُتبيحه، محظ َب َفة تت َن َل ُمباح في ا

ّتصَُل وقد تحظره؛ ّلُه اختاره ما بنا ا ّقضاء الأ ِة عليك، الأحق لأذات والأ - الأمنسوب
َيه ولأها، لأك الأدنيوي إباؤك كرهه مّما - ٍإلأيك، إلأيها نسبك بعد الأحلُل وَرِض

في الأخيرة في ونهنئك محبوبك، فائت عن نعزيك فنحن ولأها، لأه الأديني
ِر َدر اختيا َق ًا يجعلها أن الأله ونسأُل لأك، الأ ْهَت، رضيت فيما معك أبد ِر َك و
ْيَت.ً وأبيت وأت
َوُب ونحوه فهذا، إن وأحزم، أْحسن وتركُه إلأيه، اضطررت إن وأسإلم، أْص

188



 السإلمية مشكاة مكتبة                            اللأباب وثمار الدآاب زهر

ْهجن عّما لألكتابة والأتلطف فيه؛ رأيك ملكت من به الأتواجه يستحسن ول ُيست
َأسإدها.ً الشياء أْحسِن و

ٍ 
ُد في الأعميد بن الأفضل أبو وكتب ّله بابه: ٍالأحم ًنا كشف الأذي لأ ْتَر ع ْيرة، سِإ َلأَح ا
ِر وهدانا َعوَرة، لأَست َدع الأ ْنَف الأحلل من شرع بما وَج ْيَرة، أ َغ َنع الأ َعْضِل من وَم

ِدآ من منع كما المهات، ً الأبنات، َوأ ِتنزال ّية، لألنفوس اسإ ِة عن الب ّي َحِم
وعوضِ قضائه؛ لأمواقع اسإتسلم من الحر من لألجزيل عّرضِ الأجاهلية.ً ٍثم

ِئه؛ نازِل على صبر لأمْن الأثواب جزيَل لألتقوىَّ شرح الأذي الأله، وهناك بل
ْلوىَّ في ووسإع َصدرك، َب والأرضا بمشيئته، الأتسليم من ألأهمك ما صبَرك، الأ
ّفقك بقضيته، عليك؛ حقه عظم ومن أبويك، َأحد في الأواجب قضاء من لأه وو

ّله وجعل َده تعالأى الأ َته ما َح َته َأنٍف، من تجّرع َظْم ًا َأسإٍف، من وك معدودآ
َقَرن ُذخرك؛ به ويجزل أجرك، عليه الألُه يعظم َعاضك من بالأحاضر و ِت ام
ْعلها َظَر ِلأف ِنها، ارتماِضك من الأمنت َدف ّوضك لأ أعوادآ فرِشها أسِإَرة من وع

ْعِشها؛ ِعُم ما وجعل َن ْن َعّرىَّ نعمة من بعدها من عليك به ُي وما ِنقمة، من ُم
ْبضها بعد يولأيك ًأ منحة من َق ٍة.ً من مبر َن ِمْح
بالأبنات الأتهاني في الأعصُر لهل ألأفاظ

ِذنًة ْؤ َلها ٍُم َع ّيب ٍلأديه؛ ٍوج َدآ ٍالأكريمة ٍعليه، ٍوثّمر ٍبها ٍأعدادآ ٍالأنسل ٍالأط ِوْر ّله ٍسإيدي ٍ هنأ ٍالأ
ِر.ً ْه ّد ّيَة ٍالأ ُبرون ٍبق ْغ َي َفْضل، ٍو ِدية ٍالأ ْن ْعُمرون ٍأ َي بأخوة ٍبَرَرة، ٍ

ِرك ٍبعد ّي َغ َت ًا، ٍوما ٍكان ٍمن ٍ ًا ٍحسن ْنبتها ٍنبات ُغاّرتها ٍوأ َبر ٍالأمولأودآة، ٍكّرم ٍالأله ٍ اتصُل ٍبي ٍَخ
َدر، ٍوقد ٍعلمَت ٍأنهن ٍأقرُب ٍمن َق ّلُه ٍلأك ٍفي ٍسإابِق ٍالأ َبر، ٍوإنكارك ٍما ٍاختاره ٍالأ ّتَضاِح ٍالأخ ا

ُء ِلأَمْن ٍيشا َهُب ٍ َي الأقلوب، ٍوأّن ٍالأله ٍتعالأى ٍبدأ ٍبهن ٍفي ٍالأترتيب، ٍفقال ٍجلى ٍمن ٍقائل: ٍ"
َلأى، ٍوبُحْسِن ٍالأتقبل ٍأحَرىَّ.ً ْو ُكوَر".ً ٍوما ٍسإّماه ٍهبة ٍفهو ٍبالأشكر ٍأ ُذ ُء ٍالأ َيَشا ِلأَمْن ٍ َهُب ٍ َي ًا ٍو إناث
ُأّم ٍالبناء، ٍوجالأبة ٍالصهار، ٍوأولدآ ٍالطهار، ٍوالأمبّشرة ٍبأخوة أهل ًٍوسإهل ًٍبعقيلة ٍالأنساء، ٍو

ُنَجباء ٍ : يتناسإقون، ٍو الأوافر:  يتلحقون
ْو َل ُء كاَن َف ّنَسا ْثِل الأ ِذي َكِم َلِتهـَ ُفّض ُء َلأ َنَسا الأّرَجاِل على الأ
ِنيُث فما ْأ ِم الأت الأّشْمس لسْإ

ْيٌب َع
َ ِكيُر ول ْذ ِلألـَهـَلَِل َفْخٌر الأت

ُفَك والأله ْطلعها، في الأبركَة يعر َة َم َدآرع موقعها، في والأسعادآ ًا، فأ اغاتباط
ِنف ًا.ً ٍالأدنيا واسإتأ والأذكور مؤنثة، يخدمونها.ً ٍوالأناُر والأرجال مؤنثة، نشاط

ُبدونها.ً ٍوالرضِ ْع ّؤنثة، َي ِلقت ومنها م ُء كثرت وفيها الأبرية، ُخ ّية.ً ٍوالأسما الأذر
ّليت وقد مؤنثة، وهي مؤنثة، الأثواقب.ً ٍوالأنفُس بالأنجوم وزينت بالأكواكب، ُح

ُة وِملَك البدان، قوام َلجساُم تتصُّرف لأم ولأولها مؤنثة، الأحيوان.ً ٍوالأحيا ا
ِرَف ول ّنة ُع ّنثة، النام.ً ٍوالأج َد وبها مؤ َعم وفيها الأمتقون، ُوِع ْن الأمرسإلون؛ َي

ّله فهنأك ْوَزعك ُأولأيت، ما الأ ْكَر وأ َطاَل ُأعطيت، ما ُش ّلُه وأ ِرَف ما بقاءك الأ ُع
َنْسل َولأد، الأ َعصُُْر بقي وما والأ ّعاٌل إنه والبد؛ الأ يشاء.ً لأما ف
الأنساء مديح

ُيْمدح ٍبه ٍالأرجال ٍذّم ٍلأهّن، َناق، ٍوأكثُر ٍما ٍ ُد ٍالأِخ ُق ٍالأنطاق، ٍشدي ّي والأتصُّرف ٍفي ٍالأنساء ٍض
َوْصٌم ٍعليهّن، ٍقال ٍابن ٍ : َو الأبسيط:  الأرومي

َنـَا، مسيئاٍت لألِحسان ما ِب
ولأـَنـَا

ِر طوَل الأمسيئات إلأى ْه َد الأ
َاُن ْن َتح

ُبْحَن فإن ٍد َي َعه ُقلـَن: ب
ًة مـَعـَذر

الأنسوان وفي نسينا، إنا
َنـَسـَياُن

ْكَر، ُنلَزم ل َناه، ولُنـََسـََم َلأْم إنا الأذ ِنْح ْكـََراُن لألذكـَر بل ُم ُذ
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بـَه
أّن علينا الأرجاِل َفْضُل

شيمتـَهـَم
ٌدآ ْذهـَان وأحـَلٌم وبـَأس جو وأ

ًء منهم وأن الأنقصُان مع يكون وهللأـَه نـَقـَوم ل وفـَا
 ُرجَحاُن؟

: وقال ٍأبو ٍالأطيب ٍ الأطويَل:  الأمتنبي
ْفسي َن ِري الأخياُل ب ِئ َد الأزا ْع َب

ٍة َع َهج
ْولأته َق َدنا و ْع َب ُغْمَض لأي: ٍ الأ
َعُم ْط َت

ْوف الأبْخُل فلول سَإلم والأَخ
ُه َد ْن ِع

ْلنا ُق ْفٍص أبو َلأ ْينا َح َل َع
َلـَُم الأمَسـَ

َطن، ٍوما ٍجرىَّ ٍفي ٍهذا ٍالأسنن، ٍمن َأن ٍالأجودآ، ٍوالأوفاء ٍبالأعهودآ، ٍوالأشجاعة ٍوالأف أل ٍترىَّ ٍ
ًا ٍلأهَن؟ ٍولأمديح ٍالأنساء ٍأبواب ًا ٍعليهن، ٍوذّم ْقصُ َن ُء ٍبه ٍلأكان ٍ ِدح ٍالأنسا فضائل ٍالأرجال، ٍلأو ٍُم

تفرقت ٍفي ٍالأكتاب: ٍأنشد ٍرجل ٍزبيدة ٍبنت ٍجعفر ٍبن ٍأبي ٍجعفر ٍالأمنصُور: ٍمجزوء
الأكامل: 

ُة ٍر ابنُة أُزبيد َفـَ ْعـَ َبىَجـَ َثاِب لأزائرك ُطو  الأم
 

ِطيَن َلـَيك من ُتع ِطيمـَا ِرْجـَ ْع  الأَرغااِب من الكف ُت
ًا ٍوأخطأ، فوثب ٍإلأيه ٍالأخدم ٍيضربونه، ٍفمنعتهم ٍمن ٍذلأك، ٍوقالأت: ٍأرادآ ٍخير

َدىَّ ٍمن ٍيمين ْن ًا ٍفأصاب، ٍسإمم ٍقولأهم ٍِشمالأك ٍأ وهو ٍأحب ٍإلأينا ٍممن ٍأرادآ ٍشر
غايرك ٍففته ٍأنه ٍإذا ٍقال ٍهكذا ٍكان ٍأبلغ، ٍأعطوه ٍما ٍأّمل، ٍوعَرفوه ٍما ٍجهل.ً

وقال ٍكثير: ٍالأطويل: ٍ
َنى من قَضينا ولأّما كـَل م

حـَاجة
هو َمن بالركاِن وَمًسَح

مـَاسِإـَُح
َطايا حدِب على وُشدت الأَم
رحالأنـَا

َذي الأغادآي يعلم ول هـَو الأ
ِئُح َرا

َنا ْذ ْطَراِف أَخ الحادآيِث بأ
بـَينـَنـَا

َلأْت َناِق وسَإا ْع َأ ِطَي ب الأَم
ِطـَُح البا

ْعنا َق ًا َن بالحادآيِث قلوب
َفـَت َتـَ واشـَ

ُدوّر بذاك منضجـَاٌت ص
ِئح َقـََرا

ْيَب َنْخَش ولأم ِر َر في الأده
َعنا ولحالأة كّل ِنـَيح ِمنه َرا َبـَارُح سَإـَ و

 : الأطويل:  وقال
على الأحجيج ُألُّف تفّرق
َنـَى ِم

ّتتهم َمْشَي الأنوىَّ َشْحط وش
 أربِع

بطن سَإالأك منهم فريقان
ٍة َل َنخـَ

 َتضُرع َظهر جازع منهم وآخُر

ًا أر فلم ٍوغِاـَبـَطة َدآار مثلها دآار ْه بمجمع الأحجيج الأتَف إذا ولأ
ًا أقّل ًا مقيم ِه َراِضي ِنـَ ًا وأكثَربـَمـَكـَا ًا َجار َدآع لأـَم ظاعنـَ َو ُي

ًء تلقى ل فأصبح ْدتـَُه خبا ُه بَمْضربهَعهـَ ْوتـَادآ ُتـَنـَزع لأـَم أ
ُقوك كل وّجهوا لأما فشا

ٍة ُنواوجـَه ّلوا فبا ِزل عن وخ َبلقـَع َمنا
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َذن ٍلأك ٍفي ٍالأجلوس، ٍفقال: ٍولأم َنأ ًا، ٍفقالأت: ٍما ٍينبغي ٍأن ٍ ودآخل ٍكثير ٍعلى ٍعّزة ٍيوم
ّدا َع ٍخ ًا ٍعند ٍالأغواني ٍمنك ٍفي ٍشعره، ٍوأضر َألأيَن ٍجانب ذلأك؟ ٍقالأت: ٍلني ٍرأيت ٍالحوص ٍ

: لألنساء، ٍوأنه ٍالأذي ٍ الأبسيط:  يقول

ِرَمهـَا فيها الألئمي أيها يا ِلْص
َثْرَت ْك ِني كان لأو أ ْغ عنك ُي

 إكثاُر
ِثر ًا فلْسَت أك ْيَت إذ ُمطاع َوَش
بها

ْلُب ل َق حبها في ول سَإاٍل الأ
 عاُر

: ويعجبني ٍ الأطويل:  ُلأه قو
ُدآوُر َ أ ْول َلأ ٍر ُأّم أَرىَّ أْن و َفـَ ْع ُكْمَج ِت َأبيا ْيُث ُدآْرُت مـَا ب ُدآوُر َحـَ أ
ًا، كنُت وما ّوار ذا ولأكّن ز

الأهوىَّ
َذا ّد ل ُيزْر لأم إ سَإـَيُزوُر أْن بـَ

َعْت لأقد َن َفها َم أُم معرو
ٍر َجعـَفـَ

ِفها إلأى وإني َفـَقـَيُر معرو َلأـَ

: ويعجبني ٍ الأبسيط:  قولأه
كنـَُت قد لأها دآني من كم

ُعـَُه َبـَ أتـَ
ْلُب صحا ولأو َق لأي كان عنها الأ

َعـَا َب َت
ًا أسإتطيع ل عن ُنزوع

ِتـَهـَا ّبـَ َمحـَ
ْو الأذي فوق بي الأحّب يصُنع أ

َنعا  ص
ُعو ْدآ ِرها إلأى أ قلبي َهْج

ْيتبـَعـَنـَي َف
ٌق هذا قلُت إذا حتى صادآ

َعـَا َنـََز
أن الأحّب في رغابًة وزادآني
َنعْت، م

َهى ما ُدآنياه من الأمرء إلأى أْش
َعـَا ُمن

 : الأطويل:  وقولأه
ْعَشق لأم أنت إذا ِر ولأم َت ْد ما َت

الأهـَوىَّ
ُكْن ًا ف الأصُّْخر يابس من حَجر

ْلَمدا َج
ْيش وما َع ّ الأ ّد ما إل َل ت

ِهـَي َتـَ َتـَْشـَ و
َنـَاِن ذو فيه لم وإن الأّشـَ

َنـَدا َفـَ و

َواها وإني ْه َأهـَوىَّ ل َءهـَا و لأـَقـَا
ِدآي يشتهي كما الأشراَب الأصُّا

َدآا َبّر  الأم
سإنن في لأّج حّب علقة

َلـَى،الأـَصُّـَبـَا ْبـَ أ
َ ُدآ ومـَا ف ّ يزدآا ُددآا إل تـَجـَ

هذان ٍالأبيتان ٍألأحقهما ٍالأُعتبي ٍوغايره ٍبشعر ٍالحوص، ٍوأنشدها ٍأبو ٍبكر ٍبن ٍدآريد ٍلعرابي،
َدآ ٍفما ٍاسإتقبحت ٍمن ٍقولأي؟ ٍ : فقال ٍكثير: ٍقد ٍوالأله ٍأجا  : الأطويل:  قولأك قالأت

ْئت ما إذا وكنت ْلَن ِج َل أْج
َمْجلسي

َهرَن ْظ ُهمـَا ل هيبة ِمني وأ تج

ِذْرَن ّني ُيَحا ًة م قد غاير
ْفنهـَا َعَر

ًا، ْكَن فل قديم ّ يضح إل
تبُسمـَا

ّ تراهّن ِلأْسَن أن إل يخا
ًة نـَظـَر

ِر ْؤِخ ْيٍن بم ْبَن أو َع ّل ْعصََُمـَا يق ِم

ِظَم ِطقن ل كوا ْن َ َي َوَرة إل َعةَمـَُحـَ ّهـَمـَا أن بعد قول َرجي َتف ي
ْلـََن ما إذا وكن ًا ُق شـَيئ

ُه يسـَّر
ْفِسه في الأرَضا أسإر َن

َتحّرَمـَا و
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 : الأطويل:  وقولأك

ْدآُت ِدآ ْيِت َو َب ِه َو َل ٌة أنك الأ ْكـََر َبـَ
َعٌب وأني ِهجاٌن، ثم ُمصُْ
ْهُرُب  َن

ُقـَْل َيَرنـَا َفـََمـَْن ُعّر به ِكلَنا َي
ُء ُحْسنها على َبا ِدي َجْر ْع ُت

 وأْجَرُب
ِذي نكون كثـَير ماٍل لأ

َفـَل َغـَ مـَ
َعانا هو فل َلـَُب َنْحُن ول َيْر ْط ُن

ْدآنا ما إذا ً وَر ُلـَه صاح منهل ْهـَ َىَّ ننفك فما عليناأ ْؤذ ُن
ُنْضـََرُب و

َأ ٍمن ٍهذه؟ ٍفخرج ْوط َء، ٍأفما ٍوجدت ٍأمنية ٍأ ْيحك! ٍلأقد ٍأردآَت ٍبي ٍالأشقا َو
َخجل.ًً

ُلمنية ٍالأفرزدآق.ً ٍوأغارب ٍمن ٍهذا ٍقول ٍأبي ٍَصْخر ّنى ٍبمثل ٍهذه ٍا وقد ٍتم
الأهذلأي: ٍالأطويل: ٍ

َنيُت َلـَيَة ُحبـَي من َتَم ّنـَنـَا ُعـَ أ
لأنا لأيس الأبحر في َرَمٍث على
ْفُر َو

ٍم على الأفلـَُك يعبر ل دآائ
ْوَجـَُه َمـَ

ُلَجج الهوال دآوننا وِمْن والأ
 الأُخْضُر

غاير في الأنفِس هّم فنقضَي
ٍة ْقـَب ِر

ِرق ْغ ُي َته َنْخَشى َمْن و نميم
َبْحـَُر الأ
ُيبلغك ٍفقد ٍألأهاَك.ً ِنس؛ ٍإن ٍلأم ٍ ْؤ وقيل: ٍالمل ٍرفيق ٍُم

: وقال ٍمسلم ٍبن ٍ الأطويل:  الأولأيد
ٌة الأليالأـَي أفعال وأكثُر َقى ما وأكثُرإسإـَاء ْل ِذبا الماني َت َوا  َك

: وقال ٍ الأطويل:  آخر
ُكن إن ُمنى ًا ت أْحسَن تكن َحق

َنى الأُم
ًا بها ِعْشنا فقد وإل زمنـَ

َدا ْغاـَ َر
َلى من أمانّي ْي ِحَساٌن َلأ

كـَأنـَمـَا
َلى بها سإقتني ْي َظَمإ على َلأ

َبـَْردآا
: وقال ٍ الأطويل:  َآخر

ْعُت َف َنى الأدنيا عن َر غاير الأُم
ّبها ح

ول الأدنيا أسإأل فل
ُدهـَا أسإتـَزي

ّذات ٍالأدنيا؟ ٍفقال: ٍممازحُة ٍالأمحّب، ٍومحادآثُة ٍالأصُديق، ٍوأماني وقيل ٍلعرابي: ٍما ٍأمتع ٍلأ
َطع ٍبها ٍأيامك، ٍوأنشد: ٍمجزوء ٍ الأخفيف: تق

ِلينـَي َل ٍد ع ْوعـَ ِليبـََمـَ ُط ِييِت ما واْم  ِبْه َح
َدآِعيني َوىَّ كمـَن أفـَوُز و َنْج تطلـَبـَْه ب
َطي نالأـَّزَمـَا يعثر فعسى ِبـَْه بخ فينتـَ

عزة كثير
ِره، ِة ٍخاط َد وكان ٍكثير ٍبن ٍعبد ٍالأرحمن ٍبن ٍأبي ٍُجْمعة ٍالأخزاعي ٍ- ٍويعرف ٍبعّزة، ٍعلى ٍح

َق ٍالأناس.ً ِة ٍشعره ٍ- ٍأْحَم َدآ ْو وَج
ُدك؟ دآخل ٍعليه ٍنفٌر ٍمن ٍقريش ٍوهو ٍعليل ٍيهزأون ٍبه، ٍقال ٍبعضهم: ٍفقلت ٍلأه: ٍكيف ٍتج

ُتهم ٍيقولأون: ٍإنك ًا.ً ٍفقلت: ٍنعم، ٍسإمع ُتم ٍالأناَس ٍيقولأون ٍشيئ قال: ٍبخير، ٍهل ٍسإمع
ًا ٍمنذ ٍأيام.ً ْعف ُد ٍفي ٍعيني ٍالأيمنى ٍَض الأدّجال.ً ٍفقال: ٍوالأله ٍلأئن ٍقلَت ٍذلأك ٍإني ٍلِج

ِدين ٍبالأّرْجَعة، ٍويقول ٍبإمامة ٍمحمد ٍبن ٍالأحنفية، ٍوالأروافض ٍيزعمون ٍأنه َي ًا ٍ وكان ٍرافضي
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َد ٍمن ٍظهوره، ٍوفي ٍذلأك ٍ يقول:دآخل ٍفي ٍِشْعب ٍبالأيمن ٍفي ٍأربعين ٍمن ٍأصحابه، ٍول ٍب
الأوافر: 

َ َةُقـََريٍش ِمْن الئمة إَن أل َ ّق ُول ْلأَح َعٌة ا َب ُء أْر َوا سَإـَ
َثُة َعلٌي ِه ِمـَْن والأثل ِنـَي َباطُْ همَبـَ ْيَس السْإ ُء بهْم َلأ َفا َخ

ْبط ِبـَر إيَمـَاٍن سِإبُط َفِس ْبٌطو ْتـَُه َوسِإ ُء َغايب َبـَل َكـَر
ُذوق ل َوسِإبٌط ْوَت َي ْلأَم َدآحتى ا ُقو ْيَل َي ْلأَخ ُدُمها ا ْق َلـَواء َي الأ
ّيَب َغ ًا عنهم ُيَرىَّ ل َت َوىََّزمانـَ ُه بَرض َد ْن وَماء َعَسل ِع

َبُسونه ٍعليه.ً ْل َي ُء ٍبني ٍأمية ٍيعلمون ٍذلأك ٍمنه، ٍو وكان ٍخلفا
ًا ٍعلى ٍعبد ٍالأملك ٍبن ٍمروان ٍفقال: ٍنشدتك ٍبحّق ٍعلي ٍبن ٍأبي ٍطالأب، ٍهل ٍرأيت دآخل ٍيوم

ُتك، ٍنعم، ٍبينما ٍأنا ٍأسإيُر ّقك ٍلخبر َتني ٍبح ْعَشق ٍمنك؟ ٍفقال: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍلأو ٍسإألأ أ
َلسك ٍهاهنا؟ ٍقال: َأْج َله، ٍفقلت ٍلأه: ٍما ٍ ِئ َبا َنصَُب ٍَح َلوات ٍإذا ٍأنا ٍبرجل ٍقد ٍ َف في ٍبعض ٍالأ
ْومنا، َي ُلِصيَب ٍلأهم ٍولأنفسي ٍما ٍيكفينا ٍسإحابة ٍ َبائلي ٍ أهلكني ٍوأهلي ٍالأجوع، ٍفنصُبت ٍَح

ًءا؟ ٍقال: ٍنعم، ٍفبينما ٍنحن َعُل ٍلأي ٍمنه ٍجز ْبنا ٍصيدا، ٍأتْج َأَص َف قلت: ٍأرأيَت ٍإن ٍأقمُت ٍمعك ٍ
ِدِرين، ٍفأسإرع ٍإلأيها ٍفحلها ٍوأطلقها؛ ٍفقلت: ٍما ٍحملك ْبت َنا ٍُم َعْت ٍظبيٌة، ٍفخرْج َق ْذ ٍو كذلأك ٍإ

َلى، ٍوأنشأ ٍ ْي َل َقٌة ٍلأشبهها ٍب ِر : على ٍهذا؟ ٍقال: ٍدآخلتني ٍلأها ٍ الأطويل:  يقول
ْبـََه أيا َلـَى ِشـَ ْي ُتـََراِعـَي ل َلأـَ

َنـَـَـَنـَـَـَي فـَـَإ
ٍة مـَن الأـَيوم لأك ّي َوْحـَـَـَِشـَـَـَ

ُق ِدي َلأـَـَـَصَُـَـَـَ

ُتها وقد أقول ْق ْنَت من أطل َوثاقهال
ُق َحييت ما لأليلى  طلي

َلها ٍ َدآاب ٍأنه ٍلأّما ٍَح : وروىَّ ٍالأكلبي ٍوابن ٍ الأخفيف:  قال
ْنِتالأّرْحـَمـَِن ِكلءة في اذهبي َأمـَاِن ِذَمة فـَي مني أ و

ًء ُتهاجي بأن تخافي ل ّنى مابسـَو َغ  الغاصُاِن في الأَحَمام َت
 

ُد ترهبيني َلى منك والأجي ْي َل َغام والأَحَشاِلأ ُب والأعيناِن؟ والأ
ّوح: ٍالأكامل: ٍ وقال ٍقيس ٍبن ٍالأمل

ّيدها لرىَّوإنني الأظباء َيصُِيدون راحوا َحَراما علّي َتصَُ
ْهَن َب ْنِك أْش ًا ِم محاجر

ًا ِلأف َوا ِذَمامـَا بذاك لأها علَي فأرىَّوسإ

ِزْز ْع ْقَن أْن أوشبيهها أُروع بأْن علَي أ ُذ َي على َي َد ِحَماما َي
: ومن ٍجيد ٍشعر ٍ الأطويل:  كثير
ْطِع وكانت ْبل ِلأق ْلأَح بيني ا
وبينهـَا

ًا ذرة كنا ْذر َفْت َن ْو وَحـَلـَِت فأ

َنْت إذاُمصُـَيبة كل عُز، لأها: ٍيا فقلُت ًا ُوط ْوم ْفُس لأها َي َن الأ
َلأِت َذ

َق ولأم ْل الأحّب من إنسان َي
َعًة ْي َمـَ

َ غامـَاء ول تعم َلـَت إل َتـََجـَ

َعُه لأم ِحَمى أباَحْت الأناُس َيْر
قبلها

ًلت ًا وَح ْبُل تكن لأم ِتلَع َق
ّلـَِت ُح

ًا ًا هنيئ ْيَر مريئ ًء َغا َةُمَخـَامـَر َدآا ْعَراضنا من لأعَز ما أ
َلِت اسإتح

َنا أسِإيئي ْو ِب ل اْحِسني أ
ُلـَومة َم

ْينا َد ْقلـَية ول َلأ َلـَِت إْن َم َقـَ َتـَ
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ِه ّل ْبُت ما ووالأ ّ قار إل
تبـَاعـَدْت

َهْجر، ّ اسإتكثرت ول ب إل
ّلـَِت أق

ُظَمْت وإنكيومـَهـَا علّي يوم من مّر وما أخرىَّ أيام َع
َلِت وَج

ًا فيا ْلِب عجب َق كيف لأل
ُفـَه اعتـَرا

ّطنت لأما ولألنفس كيف ُو
َلأـَِت َذ

ّني َتهيامي وإ ْيُتبـَعـَدمـَا بعّزة و ّل َننـَا مّما تخ ْي ّلـَِت َب َتـََخـَ و
َتِجي الأغمامة، ظّل لأكالأمر

كلمـَا
ّوأ ِقيِل منها تب ّلـَِت لألَم اْضَمـَحـَ

ًا، ٍولأذلأك ٍ ًا ٍدآميم : وكان ٍكثير ٍقصُير الأطويل:  قال
َق أُك فإْن ِعظام معرو الأ

فإننـَي
ْنُت ما إذا ِم الأقوَم َوَز بالأقو

ِزُن  َوا
ودآخل ٍكثير ٍعلى ٍعبد ٍالأملك ٍبن ٍمروان ٍفي ٍأول ٍخلفته، ٍفقال: ٍأنت ٍكثير؟ ٍفقال: ٍنعم،
َتراه؛ ٍفقال: ٍيا ٍأميَر ٍالأمؤمنين، ٍكّل ٍإنسان ٍعند ْيدي ٍل ٍأْن ٍ َع َتْسَمع ٍبالأم فاقتحمه، ٍوقال: ٍ

َعالأي ٍالأسناء، ٍوأنشد ٍ ّله ٍَرْحُب ٍالأِفناء، ٍشامُخ ٍالأبناء، ٍ : مح الأوافر:  يقول
ِريه الأنحيَف الأرجل ترىَّ َدآ َتـَْز َهـَصُُـَوُر أسَإـَد أثوابه وفيف

ُبك ْعِج ُي ِريُر َو ّطـَ ُه إذا الأـَ ِلَفتـَرا ُيْخ الأطـَريُر الأرجُل ظنك ف
َغاُث ًا أطولأهـَا الأطير ُب ُطِل ولأمِرقـَابـَ ُبزاة َت الأقصُـَور ول الأ

ِر َخشاُش ًا أكثُرها الأطي ْقـَلَة الأبـَاز وأمِفراخـَ َنـَُزوُر ِمـَ
ِد ِضعاُف ُلسْإ ًا أكثـَُرهـَا ا َلواتـَي وأْصَرُمهازئير َتـَزيُر ل الأ

ُظَم وقد ْغِن فلمُلأـَب بـَغـَير الأبعيُر َع َت َظم يس ِع الأـَبـَعـَيُر بالأ
ّوُخ َن َوىَّ ُيْضَرُب ثم ُي َهـَرا نـَكـَيُر ول لأـَديه ُعْرف فلبالأـَ

ُدآه ّو َق ُعهأْرضٍِ بـَكـَّل الأصُبـَُي ُي ْنِب على ويصَُْر ْلأَج الأصُغير ا
َظُم فما ْيٍن لأهـَم الأرجال ِع ُهْم ولأكْنبـََز ْين وِخـَيُر َحـََسـٌَب َز

ّله! ٍما فقال: ٍقاتله َوَل الأ ْط َنه، أ ّد لأسا َنانه، وأم ْوسإع ِع َأ لحسبه إني َجنانه؛ و
نفسه.ً وصف كما
والأقصَُر الأطول في

ّله ٍالأشاعر ٍ : وأنشد ٍأحمد ٍبن ٍعبيد ٍالأ الأطويل:  قديم

ٍة ّبْت وعاذلأ ُلـَوُمـَنـَي بليل ه َتـَ
ْبـََل يغتمرني ولأم ذاك َق

َعـَذوُل
ْد ُعك ل تقول: ٍاتئ ْد الأناُس َي

ًا ِلقـَ ُمْم
ِري ُتْز ْبَن يا بَمْن و الأكرام ا
 َتعوُل؟

َبْت علـَّي نفس فقلُت: ٍأ
ُقكـَريمٌة ُقـَوُل ذاَك عـَنـَد لأيل وطار َي

ّله َعْمَرِك يا تعلمي ألأم الأ
أنـَنـَي

الأكراُم حين على كريٌم
قـَلـَيُل

قيل إذا أْخَزىَّ ل وأني
ِلـَق ُمْمـَ

ُيقاَل أْن وأْخَزىَّ سَإِخي،
بـَخـَيُل

َبعي فل ْت الأغويَة الأنفَس َت
ِري وانظ

ِر إلأى ْنصُُ كيف الحساب ُع
ُؤوُل َي

ْبن ول َه ْذ ِعظـَام ُجوُف َقصٌَُب لأهكل في عيناِك َت الأ

194



 السإلمية مشكاة مكتبة                            اللأباب وثمار الدآاب زهر

أسإـَيُلَشْرَمـٍَح
َنى أن عسى أنني عرسُإه َتَم

لأهـَا
ّد حين به، الأـَزمـَاُن، يشت

ِديُل َبـَ
الأطوال الأقوم في كنُت إذا

ُهْم ُت ْل ُط ف
ٍة طـَويُل يقـَال حـَتـَى بعارف

الأجسوم ُحْسِن في خيَر ول
وطولأها

ِزْن لأم إذا الأُجسوم ُحْسن َت
عقـَوُل

فـَروع مـَن رأينا فكائْن
طـَويلة

ِهـَّن لأم إذا تموت ِي أصـَول ُتحـَ

ّ ُكْن فإل ً جسمي َي طويل
فإنـَنـَي

َعال لأه ِف الأصُالأحـَاِت بالأ
َوصـَول

كالأمعروِف: ٍأّما أَر ولأم
ُقـَه َمـَذا

ٌو، ّا فُحل ُهـَُه وأم فـَجـَمـَيُل َوْج

وقال ٍابن ٍالأرومي: ٍالأخفيف: ٍ
َنصُِيٍف ِزن َراجحنـَحـَيٍف الأرجال من و َو الأرجال َوزِن عند الأ

حلوَم أوتوا ُأناٍس في
َعصُافي الأ

ِهم فلم ر ِن َغـَاِل جسوم ُتغ ِبـَ الأـَ

َنطول ّنا ٍنحن ٍ أخذه ٍمن ٍقول ٍحسان ٍبن ٍثابت؟ ٍوقال ٍلأه ٍبنو ٍالأديان ٍالأحارثيون: ٍقد ٍك
: بأجسامنا ٍعلى ٍالأعرب ٍحتى ٍ الأبسيط:  قلت

َؤ َدآعوا ّتخاج َيًة وامشوا الأ مش
ًا َد ذوو الأرجال إَنسإجح ْذكـَير قـَ َتـَ و

ِم بأَس ل طوٍل من بالأقو
ٍم ومن ِعظ

وأْحلَُم الأبغاِل ِجسُم
ِر َعصُـَافـَي الأ

ًا.ً فتركتنا ٍل ٍنرىَّ ٍأجساَمنا ٍشيئ
: والأعرُب ٍتمدح ٍالأطول، ٍوتثني ٍعليه، ٍوقال ٍعنترة ٍبن ٍ الأكامل:  شدادآ

َطٌل َبه كأّن َب َيا َذىَّسَإـَرَحة في ِث َعاَل ُيْح ْبت ِن َلأيس الأس
ِم ْوأ َت  ب

قولأه: ٍلأيس ٍبتوأم ٍيريد ٍلأيس ٍممن ٍزوحم ٍفي ٍالأّرحم ٍفضعف، ٍكما ٍقال ٍالأشعبي، ٍوقد
ًا ٍمع ٍأخيه، ُولأد ٍتوأم ُظُر ٍإلأيه، ٍوكان ٍالأشعبي ٍقد ٍ دآخل ٍعلى ٍعبد ٍالأملك ٍبن ٍمروان، ٍفجعل ٍين

ًا، ٍفقال: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍإني ٍُزوحمت ٍفي ٍالأرحم، ٍ : فكان ٍنحيف الأطويل:  وقال
ّفاِن الأتقى ولأّما واختلف الأصُ
َنا َق َهالً،الأ ِنهالأـَهـَا الأمنايا وأسإباُب ِن

َة أّن لأـَي تبين ّلأٌة الأـَقـَمـَاء ُلأـَهـَا الأرجال أعزاء وأّنِذ ِطوا
: وقال ٍأبو ٍ الأطويل:  نواس

ّنا ّد الأحائُن ما إذا وك ْلأـََجـَ ا
ُه غاـَّر

َنى ٍدآ َبْرِق سَإ ضجيُج أو غاا
ِدآ َعـَا ِر

ّدآىَّ بن يحيى بن الأفضُل لأه تَر
ٍد خالأ

َبى بماضي طوُل َيْزهاه الأظ
ِدآ نجا

ًا من َمُحوٌك َقميصكـَأنـَُه أرجـَواٍن خمـَيس أمام قنـَ
ٍدآ َيا وِجـَ

: ومن ٍهذا ٍالأبيت ٍأخذ ٍأبو ٍالأطيب ٍالأمتنبي ٍ الأمتقارب:  قولأه
َومة َها زردآ وَملم ِكنُهَثوب َلأ َقنا و مخَمل بالأ
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عزة كثير إلأى رجع
ُله ٍيتمنون ٍأْن ٍيتبًسم، ٍفقال: ٍلأول َعليل، ٍوأه ودآخل ٍكثير ٍعلى ٍعبد ٍالأعزيز ٍبن ٍمروان ٍوهو ٍ
َلم ٍوأسإقم ٍلأدعوت ٍالألَه ٍأن ٍيصُرف ٍما ٍبك ٍإلأي، ٍولأكني ٍأسإأُل َتس أّن ٍسإرورك ٍل ٍيتّم ٍبأن ٍ

َنفك؛ ٍفضحك ٍوأمر ٍلأه ٍبمال ٍفخرج ٍوهو ٍ يقول:الأله ٍأيها ٍالمير ٍالأعافيَة ٍلأك ٍولأي ٍفي ٍك
الأكامل: 

ُدآ َد سإيدنـَا ونعو ّي ّكي لأيتغاـَيرنـَا وسإـَ ِدآ كاَن الأتش َوا ُعـَ بـَالأـَ

َبُل كان لأو ْق ْديٌة ُت لأـَفـَديتـَُه ِفـَ
َطفى ِرفي من بالأمصُ طا

ِتلدَآي  و
ْفصُة ٍِشعَر ٍجرير قال ٍمحمد ٍبن ٍسإلم ٍالأجمحي: ٍقال ٍأبي: ٍذاكرُت ٍمروان ٍبن ٍأبي ٍَح

ْطِريه ٍويقول: ٍهو ٍأمدحهم ٍلألخلفاء، ُي والأفرزدآق ٍوكثير، ٍفذهب ٍإلأى ٍتقديم ٍكثير، ٍوجعل ٍ
: فقلت: ٍأِمْن ٍجودآة ٍمدحه ٍلألخلفاء ٍقولأه ٍلأعبد ٍالأملك ٍبن ٍ الأطويَل:  مروان

وقد الأعاصي أبي ابَن ترىَّ
دآونُه ُصّف

ًا ثمانون َفْت قد ألأف َتوا
كـَمـَولأـَهـَا

ّلـَب َنـَي يق ٍة حـَية عـَي َفـَاَز َكنـَتـَه إذابـَمـَ ٌة أم ّد ُيقـَيلـَهـَا؟ ل َشـَ
ّلب ٍعيني ٍ ًا، ٍوجعله ٍيق حية.فقال ٍهذا ٍلألخليفة ٍودآونه ٍثمانون ٍألأف

 : الأطويل:  وقولأه
ّدآ كامناِت َغاَزاالأذي هو الأمؤمنين أميَر وإَن  فنالأها مني الأو

ْدره.ً َغاَزا ٍكامناِت ٍَص َفه ٍحتى ٍ زعم ٍأن ٍأمير ٍالأمؤمنين ٍاسإتعط
: وقولأه ٍلأعبد ٍالأعزيز ٍبن ٍ الأوافر:  مروان

َلأْت وما ْغني َتُسل ُرقاَك زا ِرُجِض َكامنها من وتُخ َبابي َم ِض
َيْرقيني َبكحتـَى الأحاوون لأك و ّية أجا الأحجـَاِب تحت َح

َقاه، لأه واحتال َتَرّضاه، الأعزيز عبد أن زعم َذا أجابه؛ حتى ور َك َدح أ الأملوك؟ ُتم
َكته.ً فأسْإ

قصُار فصُول
ْفِسه من لأه كان من ٍ َنع، إذا حٌر حافظ.ً ٍالأعبد عليه الأله من كان واعظ، َن َق

ٌد والأُحُر َدعك، طمع.ً ٍالماني إذا عب َدعك.ً ٍإذا الأحقائق وعند َتْخ ُع كان َت الأطم
ًا، ًا.ً ٍلأيس الأيأُس كان هلك ٌد إدآراك َع ًا، ُي ًا.ً ٍتعَز لأنفسه يكن لأم من حكيم َخصُِيم

َته، إذا الأشيء عن ْع ِن ْع إذا يصُحبك ما بقلة ُم َته.ً ٍتجَر تطفئ الأصُبر َمَضض ُمنْح
َتْرُك كلفت، ما حفُظ الأضر.ً ٍالأحكمة نار ْبُر ما و ِرم عن كفيت.ً ٍالأصُّ ّله، محا الأ

ْيسر ّله.ً عذاب على الأصُبر من أ الأ
ّتى معاٍن في الأصُّّر لهل شذور ش
ِئله: أثناء في الأمعالأي شمس َوْشَمكير بن قابوس المير كلم من قطعة َرسإا

ْند ِري الأشفيع بَز الأوسإائل الأِقداح، فوز ُينتظر الأمفيض كّف ومن الأنجاح، نار ُتو
َبات.ً ٍالأعفو مفاتيُح والأشفاعات الأحاجات، ذوي أقدام ِل من الأمجرم عن الأط

ُبول الأكرم، ُموجبات َق َيم.ً ٍوبالأقوادآم محاسإن من الأمعذرة و والأخوافي الأَش
ُة َو ّنة الأنجاح، ُق َوالأي وبالسإ ًع وخداع، تغرير دآار الأرماح.ً ٍالأدنيا عمل والأ

َتصُّرفون والأناس لأودآاع، سإاعة وملتقى َدر، ِوردآ كّل بين ُم ًا وصائرون وص َبر خ
َ متكون كل ونهاية سإكون، إلأى متحرك كل أثر.ً ٍغاايُة بعد ّآخر يكون، َأل و

َناء، الموات على والأجزع فناء الحياء ِلَم كذلأك، ذلأك كان وإذا َع الأتهالأك ف
ُو الأهالأك؟ على ُوه وهموم، أحزان الأدهر حْش ْف معدوم.ً ٍإذا كدر غاير من وَص

َباء، الأدهر سإمح ْلأِح ْبشر با أغاار.ً قد فاحسبه أعار، وإذا النقضاء، بوْشك فأ
غااية شيء ويسر.ً ٍلأكل ُعْسر ضربان؛ واليام ومر، حلو طعمان؛ الأدهر

َتْرُك بلغ وإن وانقطاع ومنتهى، والأحاجة الرتياب، دآاعيُة الأجواب، الأمدىَّ.ً ٍ
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والأمدىَّ ثقيل، لألجواب الأمنتظر الأرجاء.ً ٍهم وجه في كسوف القتضاء، إلأى
ًا كان َوإن فيه لأم سإرىَّ وإذا غاباره، يشق لأم جرىَّ إذا طويل.ً ٍالأنجيب قصُير

ْيَن آثاره.ً ٍومن تلحق ْوب لألضباب أ ّي ولألغراب الأسحاب، َص ِو الأعقاب، ُه
الأضياء.ً في كالأشمس الأبدر ويصُير الأهواء، لأطافة الرضِ يكتسب أن وهيهات
وشمكير ابن الأمعالأي شمس

وقد ٍترجم ٍعن ٍشمس ٍالأمعالأي ٍأبو ٍمنصُور ٍالأثعالأبي ٍفي ٍكتاب ٍألأفه ٍلأه؛ ٍقال ٍفي ٍأولأه: ٍأما
ِة ٍعلى َثوابه، ٍوالأصُل َدآار ٍ ِد ٍالأله ٍالأذي ٍهو ٍأوُل ٍكتابه، ٍوآخُر ٍدآعوىَّ ٍسإاكني ٍ على ٍأثر ٍَحم

ِة ٍمن ٍذريته، ٍفإن ٍخيَر ٍالأكلم ٍما ٍشغل ٍبِخدَمة ٍَمن ٍجمع ْفو ِته، ٍوعلى ٍالأصَُ خيرته ٍمن ٍبري
ًا ٍعلى ّيز َله ٍمم َع ِذ ٍالأحكم، ٍوَج ِة ٍالأعلم، ٍونوَر ٍالأحكمة ٍإلأى ٍنفو َط َبْس ْلِك ٍإلأى ٍ َة ٍالأُم الألُه ٍلأه ٍِعَز

ْدِل، ٍوجلئَل ٍمن ٍالأفضل، َع ُولة ٍالمر، ٍبخصُائص ٍمن ٍالأ ِري ٍالرضِِ ٍو ّب ملوِك ٍالأعصُر، ٍومد
ُلها ٍبالأعبارات؛ ْدَرك ٍأق ُي ِم ٍالأَمْحِض، ٍل ٍيدخُل ٍأيسُرها ٍتحت ٍالأعادآات، ٍول ٍ َق ٍمن ٍالأكَر ودآقائ

ّنُة ٍالقلم، ٍوتدرسإها ٍألأسنُة ٍالأليالأي ٍواليام، ٍوهذه ٍصفة َتْحُرسإها ٍأسِإ ِر ٍالنام، ٍ َي ومحاسإُن ٍسِإ
ُتغني ٍعن ٍتشبيه ٍالأموصوف ٍلختصُاصه ٍبمعناها، ٍواسإتحقاقه ٍإياها، ٍواسإتئثاره ٍعلى ٍجميع

ِر، ٍشمِس ٍالأمعالأي، ٍخالأصًُة ٍوعليه ْلم ٍسإامعها ٍببديهة ٍالأّسماع ٍأنها ٍلألمي ِع الأملوك ٍبها، ٍولأ
ِبُمَعاينة ٍالثار، ٍوشهادآة ٍالخيار، ٍوإجماع ِفرة؛ ٍإذ ٍهو ٍ- ٍ َنا مقصُورة، ٍوبه ٍلئقة، ٍوعن ٍغايره ٍ

ُغاّرة ٍالأدنيا، ٍومفَزع ُد ٍالأدهر، ٍو َفاِق ٍالعداء ٍ- ٍكافُل ٍالأمجد، ٍوكافي ٍالأَخلق، ٍوواح الولأياء، ٍوات
ّلغه ِة ٍالأعمر، ٍكما ٍب ّلغه ٍالأله ٍأقصُى ٍنهاي َفلِك ٍالأدائر؛ ٍفب َتُة ٍالأ ْك َنُة ٍالأعالأم، ٍون َوَرىَّ، ٍوحس الأ

َنة ٍالأفضل؛ ٍوأدآام ٍُحْسَن ٍالأنظر ٍلألعبادآ ّلكه ٍأِع ّلما ٍم ِزَمة ٍالمر، ٍك ِة ٍالأفخر؛ ٍوملكه ٍأ أقصُى ٍغااي
ُيمن ٍوالْمِن، ٍومطالأع ٍالأخير ِر، ٍومواسإم ٍالأ ْه ّد ُدآ ٍالأ والأبلدآ، ٍبإدآامة ٍأيامه ٍالأتي ٍهي ٍأعيا

َد ْف َو ّوا، ٍحتى ٍتكون ٍالأسعادآاُت ٍ ُعل ُه ٍفي ٍالأشرف ٍ ّوا، ٍكما ٍزادآ ًا ٍونم َتُه ٍشباب َلأ ِد، ٍوزادآ ٍدآو ْع والأّس
ُلغه َء ٍنفسه، ٍويتراَمى ٍبه ٍالقباُل ٍإلأى ٍحيث ٍل ٍيب َذا ِه، ٍوالأمساّر ٍغِا ِع ِقَرىَّ ٍسَإْم بابه، ٍوالأبشائر ٍ

َعه ٍأجل.ً َط َيق أمل، ٍول ٍ
ُأخَت ٍسإيف َيْرثي ٍ ُتغني ٍعن ٍالأموصوف ٍإلأى ٍقول ٍأبي ٍالأطيب ٍ َنَحا ٍفي ٍقولأه: ٍوهذه ٍصفة ٍ

 : الأبسيط:  الأدولأة
ِر أْخَت يا ْي ْنَت يا أٍخ َخ ِر ب ْي َخ

أِب
أْشَرِف عن بهَما كنايًة

َنَسـَِب الأ

ْدَرِك أجُل َؤثـَثًة ُتْسَمْي أن َق َعاِك وَمْنُمـَ ْد دآ َق سَإَماِك َف
َعَرِب ْل ِلأ

: ومن ٍشمس ٍالأمعالأي ٍيقول ٍالمير ٍأبو ٍالأفضل ٍ الأرجز:  الأميكالأي
َيْن ل ْعصُِ َ َشْمَس َت ُعل الأ

ًا قابوسإ
لقى قابوَس َعصَُى فمن
 بوسإا

ٍة ٍموشحة: ٍ ولأه ٍيقوُل ٍبديُع ٍالأزمان ٍفي ٍقصُيدة ٍنظمها ٍفي ٍتضاعيف ٍرسإالأ
الأخفيف: ٍ
ُمناه من كنت َمْن إن

َأىَّ ّداكبـََمـَْر ُء وتعـَ القـَتـَراِح سإـَّي

ٍر بين ّدآ ِبْش ِئَض َيُر ُبوٍلجـَاهـَي غاـَا َق جـَنـَاِحـَي ِريَش ُيعيد و
ْدآُت وبساطِْ ُلن َمـَْشـََرعة وَر الأنـَجـَاِح ُبْردآ وادآَرعُت به سا
ْقض ًا فا َطار ْو َتقْت أ الأ

َعالأـَي َهى من نظام فيوالأَم ُن َتـَصُـَاِح الأ و

َنه ملك ُع ُدآو ّطـَ ْوَما الأليالأي رأبـَصُـَا تـَقـَ َفـَاِح َنـَدىَّ َي ِكـَ و
ُء لأو ملك ّنـَج علـَى َمد يشا ًا مالأـَ َواقـَ ّدآ ِر َد وَر ْفـَ َياح و الأـَـَر

ًة ِة في تار َن ِر ُخشو ْه ّد ْلـَقـَا الأ َتـَ
ًا ه ذات ُحْسِن في وطور

ِوَشاِح  الأ
ّلمـَا ملك َدا ك ًا لكالف نـَقـَُف َبـَ َفـَْرطَْ به ُعجب َياِح و ِتـَ اْر
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ُقالأـَمـَعـَالأـَي تكوُن هكذا هكذا ّد ُطُر ْيُر الأج الأمزاِح ُطْرِق َغا
وهي ٍطويلٌة، ٍكتبتها ٍعلى ٍطريق ٍالختيار.ً

َلُه َتَزِل ٍالماُل ٍ- ٍأطال ٍالأ رقعة ٍلأبديع ٍالأزمان ٍإلأى ٍشمس ٍالأمعالأي، ٍوقد ٍوردآ ٍحضرته: ٍلأم ٍ
ُطلني ُدني ٍهذا ٍالأيوم، ٍوالياُم ٍتم ِع َت بقاء ٍالمير ٍالأسيد ٍشمس ٍالأمعالأي، ٍوأدآام ٍسإلطانه ٍ- ٍ
َقني، ٍومّر ٍاسإتخفني، ٍوشّر ٍصار ٍو ٍاسإتر ْل ِفها، ٍعلى ٍاختلِف ٍصنوفها، ٍبين ٍُح ِة ٍصرو َألأسن ب

ًا ِرق ًا ٍَمْش َق ٍفأكون ٍطور ُع ٍالفا ْذَر ٍر ٍِصْرُت ٍإلأيه، ٍوأنا ٍفي ٍخلل ٍهذه ٍالحوال ٍأ إلأّي، ٍوخي
ُته َد ًا ٍلألمغرب، ٍول ٍمطمح ٍإل ٍحضرته ٍالأرفيعْة، ٍوسُإ ِرب ْغ ًا ٍَم لألمشرق ٍالقصُى، ٍوطور

ّلُه ٍبقاء الأمريعة، ٍول ٍوسإيلة ٍإل ٍّالأمنزع ٍالأّشاسإع، ٍوالمل ٍالأواسإع؛ ٍوقد ٍصرت ٍ- ٍأطال ٍالأ
َتاَف ٍالأمكاره، ْك ْوَل ٍالأمواردآ، ٍوركبت ٍأ َه المير ٍمولنا ٍ- ٍبين ٍأنياب ٍالأنوائب، ٍوتجّشْمت ٍ

ّية ٍأو ْطراف ٍالأمراحل، ٍحتى ٍحضرت ٍالأَحْضَرة ٍالأبه ْعُت ٍأْخلََف ٍالأعوائق، ٍومسحت ٍأ ورض
َبْسِط ٍمن ٍعنان ْدآت، ٍولألمير ٍالأسيد ٍفي ٍالصغاء ٍإلأى ٍالأمجد، ٍوالأ ِز ُلمنية ٍأو ٍ ِكدُت، ٍوبلغت ٍا

َتفّضله، ٍفلُه ِثُمه ٍبفمه، ٍ ْل َدمه، ٍوالأبساطْ ٍي َق َقاه ٍب ْل َي ِدآمه ٍمن ٍالأمجلس ٍ َفضل، ٍبتمكين ٍخا الأ
الأرأي ٍالأعالأي ٍإن ٍشاء ٍالأله.ً

ولأه ٍإلأى ٍبعض ٍالأرؤسإاء ٍوقد ٍوعد ٍبحضور ٍمجلسه ٍبالأغداة ٍوأمره ٍأْن ٍيزف ٍإلأيه ٍما ٍأنشأه،
َلُه ٍبقاه، ٍول ٍكالأَمْرَحِب ّيدي ٍومولي ٍأطال ٍالأ ِم ٍالأشيخ ٍسإ ًا ٍبسل فبعث ٍبه ٍوكتب ٍإلأيه: ٍَمْرَحب
ُته ٍالأجميلُة ٍبالأحضوِر ٍغادا ٍفانتظرتها؛ ٍودآعوُت َد ُته ٍفشكرتها، ٍوِع ّي ِته؛ ٍوقد ٍوَصلت ٍتح َع ْل َط ِب

َوار، ّد َفلِك ٍالأ َفة ٍالأ َقَرب ٍمسا ُي َغار، ٍو ْطوي ٍسإاعاِت ٍالأنهار، ٍويزّج ٍالأشمَس ٍفي ٍالأَم َي الأله ٍأن ٍ
ِد ٍالأظلم ٍوقد ٍنزل، ٍثم ْف ُيِسّرني ٍبو َيْرَفع ٍالأبركة ٍمن ٍسإيره، ٍويجهز ٍالأحركة ٍإلأى ٍدآوره؛ ٍو و
ًا ٍلمره ٍوطاعة، ٍوالأنسخة ٍأسإقُم ٍمن َبْث ٍإل ٍريثما ٍَرَحل؛ ٍوقد ٍبعثُت ٍبما ٍطلب ٍسإمع ْل َي لأم ٍ
ّبذا ٍهو ِكُض ٍقلمه ٍفي ٍإصلحها، ٍوح ُيْر ّلُه ٍعزه ٍ- ٍ َغْضبان، ٍوالأشيخ ٍسإيدي ٍ- ٍأدآام ٍالأ أْجفان ٍالأ

ٍد، ٍوقد ٍطلع ٍكالأصُبح ٍإذا ٍسإطع، ٍوالأبرق ٍإذا ٍ : في ٍغا الأكامل:  لأمع
ًا يا ٍد مرحب َغ ً ويا ب ِه أهل ِة إلأماُم كان إنبـَ ِد في الحب  غا

إسإماعيل إبراهيم بأبي يصُله أن يسألأه محمد بن سإهل الأطيب أبي إلأى ولأه
أحمد: بن
ْنصََُرٌف الأشيخ َجناِب عن لألكرم كان لأو ْفت، ُم ْنصََُر إلأى ُمنَحَرف لألمل أو ل

َولأجت، سإواه باٌب لألنجح أو ْنَحَرفت، سإواه لأزوجت، غايره خاطٌب لألفضل أو َلأ
ِكن َد أْن الأله أبى ولأ ّ يعق ول الأدهر، بفواضله إل يتحلى أو الأخنصُر، عليه إل
ُد يتِسم كذا يزال َء ويجذب ِبِسَمته، الأمج ُد بهمته، الأعل ِع ُيس بنظره، الأديَن و

ّتخذ لأسانا، الأدهر اسإتعار لأو أنا وغالُمه بجمالأه، والأدنيا َترُجمانا، الأريح وا
ُيِشيع ّق إنعاَمه لأ َقصَُُرت الشاعة، ح ُد به لأ يلبس أن إل فليس السإتطاعة، َي

َدآ سإابغة، صافيًة مكارمه ِر َي َعه و ِر يد على الأجزاء ويحيل سإائغة، صافيًة مشا
ْعَر لأم إذا حاجاتي، إَن ثم َقصُِير؛ لأسان على والأشكر قصُور، ِد من َي ِد قلئ الأمج
َطْل ولأم نْحُرها، ْع ْلي من َي ِد َح ْهُرها، كبر َصدُرها، الأمج َعز َم أجد ولأم كفؤها، َو

ًا إل لأها ًا أو الأعرب، بيت في الأجلدة أْخَضر واحد ُل ماجد ْلأو يم َد عقد إلأى الأ
َكَرب.ً ٍوهذه ّلُه حَرص المام الأشيخ إلأى أزفها أنا حاجة الأ َأسإوقها ُمهَجته، الأ و

ِر من منظومة ْد ِز، إلأى الأصُ ُق كما الأعج ُء يسا من وأنا الأُجُرز؛ الرضِ إلأى الأما
ًتتح ِتمه، إلأى الأيوم مف َت ِه، إلأى الأنهار َقْرِن ومن مخ َدِم ِكي، قاعد َق ُكْر أو كالأ
ِدي، الأديك ْن ْدآِحي، هذا في الأه ُل ذوو ويجتاز والأحلل، الأحلى أولأو بي يمّر ا
ِنيني، ل عما والأسؤال َيليني، ل ما إلأى والأنظر أنا وَما والأَخول، الأَخيل َيع

ٍر من جفوني ملُت الأصُباح، ُعذرة افتضضنا لأما والأيوم، َظ َوَجه ما َمن إلأى أْح
ِرُف َعيٍب ْيَن َيصُْ ِلأه، َع فأخذوا هذا؟ حضر: ٍَمْن لأمن فقلت جمالأه، عن كما

ًا الأرؤوَس يحركون ًا ويتغامزون لأحالأي، اسإتظراف وقالأوا: سإؤالأي، من تعجب
الألُه فقلت: ٍَحَرَس أحمد، بن إسإماعيُل إبراهيَم أبو الأفاضُل الأشيُخ هذا

ْبطته؛ وأدآام ُمهَجته، ْدَمته، إلأى الأوصوُل فكيف غِا قالأوا: معرفته؟ َمأتى وأنى ِخ
ْدِح َمودآته في - ٍيضرُب تأييده الأله - ٍأدآام المام الأشيخ إن ِق َلى، بالأ َع َيأُخذ الأُم و
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َعل - ٍأن بقاه الأله - ٍأطال الأشيخ رأىَّ فإن العلى، بالأحظ معرفته في ُتج
ُته َفة، لََم وتفّضله الأصُلة، َحْرَف عناي ِر َعَل، الأمع الأله.ً شاء إن َف

الأبرامكة
قال ٍالأرشيد ٍلأيحيى ٍبن ٍخالأد: ٍيا ٍأبِت، ٍإني ٍأردآُت ٍأن ٍأجعل ٍالأخاتم ٍالأذي ٍفي

ِنيه.ً ِف َفضل ٍإلأى ٍجعفر، ٍوقد ٍاحتشمت ٍمنه ٍفاك يد ٍالأ
َلى ٍالأله ٍأمره ٍ- ٍأن ٍيحول َأع فكتب ٍإلأيه ٍيحيى: ٍقد ٍأمر ٍأميُر ٍالأمؤمنين ٍ- ٍ

الأخاتم ٍمن ٍيمينك ٍإلأى ٍشمالأك.ً
فأجاب ٍالأفضل: ٍقد ٍسَإمعُت ٍما ٍقالأه ٍأمير ٍالأمؤمنين ٍفي ٍأخي، ٍوقد ٍاطلعت

َعْت َغاَربت ٍعني ٍرتبة ٍطل َبْت ٍعني ٍنعمٌة ٍصارت ٍإلأيه، ٍول ٍ َل على ٍأمره، ٍوما ٍانق
عليه.ً

َين ٍدآلئل ٍالأفضل ٍعليه، ٍوأقوىَّ َأب َفَس ٍنفسه، ٍو ْن َأ فقال ٍجعفر: ٍلأله ٍأخي! ٍما ٍ
ُيوجب ٍعلى َأْرَحَب ٍبها ٍجنابه.ً ٍ َعه، ٍو َذْر َأْوسإع ٍفي ٍالأبلغاة ٍ ْقل ٍفيه، ٍو َع َنة ٍالأ ُم

َيْحِمُل ٍبكرمه ٍفوق ٍطاقته.ً نفسه ٍما ٍيجب ٍلأه، ٍو
ًا ُثماَمة ٍبن ٍأشرس ٍفقال: ٍما ٍرأيت ٍأحد ِكر ٍجعفُر ٍبن ٍيحيى ٍفي ٍمجلس ٍ ُذ و

ٍم ْظ َن ْلأَحن ٍبحّجة، ٍول ٍأقدر ٍعلى ٍكلم، ٍب َأ ًا، ٍول ٍ ْبَسَط ٍلأسان ْلق ٍالأله ٍكان ٍأ من ٍَخ
ْنطق ٍفصُيح، ٍمن ٍجعفر ٍبن ٍيحيى، ٍكان ٍل ٍيتوقف، َحَسٍن، ٍوألأفاٍظ ٍعذبة، ٍوَم
ًا ٍول ٍمعنى، ٍول ُد ٍلأفظ ِعي ُي ِبَحْشِو ٍمن ٍالأكلم، ٍول ٍ َيصُُِل ٍكلمه ٍ ول ٍيتحبس، ٍول ٍ

ًا ٍإل ٍحكاه، َيْخرُج ٍمن ٍفّن ٍإلأى ٍغايره، ٍحتى ٍيبلغ ٍآِخَر ٍما ٍفيه؛ ٍوكان ٍل ٍيرىَّ ٍشيئ
ًا ٍإل ٍّكان ٍأكثر ٍمنه، ٍول ٍيُمُر ٍبذهنه ٍشيء ٍإل ٍّحفظه، ٍوكان ٍإذا َيْحكي ٍشيئ ول ٍ

ْلَب ٍالأعابد.ً َق َهل ٍالأزاهد، ٍوخَشن ٍ ْذ َأ َلى، ٍو ْك شاء ٍأضحك ٍالأث
قلت: ٍفكيف ٍكانت ٍمعرفته؟ ٍقال: ٍكان ٍمن ٍأعلم ٍالأناس ٍبالأخبر ٍالأباهر،

والأشعر ٍالأنادآر، ٍوالأمثل ٍالأسائر، ٍوالأفصُاحة ٍالأتامة، ٍوالألسان ٍالأبسيط.ً
ًا، ٍفقال: ٍلأو ٍكان ٍ قال ٍسإهل ٍبن ٍهارون، ٍوذكر ٍيحيى ٍبن ٍخالأد ٍوابنه ٍجعفر

ُهَما، ٍوالأمنتقى ٍمن ًا، ٍلأكان ٍكلَم َهر ْو ْلقيه ٍالأمنطق ٍَج ُي ًا، ٍو ُدآّر ًا ٍ َور الأكلم ٍُمتصُ
ْكُت ٍطبقة ٍالأمتكلمين ٍفي ٍأيامهما، ٍوهم َبرت ٍمعهما، ٍوأدآَر َغا ألأفاظهما.ً ٍولأقد ٍ

ًة ٍإل ٍّعليهما، ٍول ُكْن ٍمقصُور ْكَمْل ٍإل ٍّفيهما، ٍولأم ٍت َت ُتْس ْون ٍالأبلغاة ٍلأم ٍ َيَر
َلأَة ٍر، ٍوسإهو َة ٍَمْخب ٍر، ٍوجودآ َق ٍمنظ ْت ُلباُب ٍالأكرم، ٍِع انقادآت ٍإل ٍّلأهما.ً ٍوإنهما ٍلأ

لأفِظ، ٍوجزالأة ٍمنطق، ٍونزاهة ٍنفس، ٍوكمال ٍخصُال؛ ٍحتى ٍلأو ٍفاخرت ٍالأدنيا
ُدْن ٍآدآم ِم ٍَمْن ٍسإواهما ٍمن ٍلأ َع ٍأيا بقليل ٍأيامهما، ٍوالأمأثوِر ٍمن ٍخصُائصُها ٍجمي

ّله ٍالأكرام، ْبعث ٍأهل ٍالأقبور ٍ- ٍحاشا ٍأنبياء ٍالأ َفَخ ٍفي ٍالأصُور، ٍوي ْن ُي إلأى ٍأن ٍ
ّ َعَولأت ٍفي ٍالأفخر ٍإل َلِف ٍعبادآه ٍالأصُالأحين ٍ- ٍلأما ٍباهت ٍإل ٍّبهما، ٍول ٍ وسَإ

َذاقهما، ٍوسإنا ْعُسول ٍَم عليهما، ٍولأقد ٍكنا ٍ- ٍمع ٍتهذيب ٍأخلقهما، ٍوَم
َطة ٍفي ٍالأبحر، ْق إشراقهما، ٍوكماِل ٍالأخيِر ٍفيهما ٍ- ٍفي ٍمحاسإن ٍالأمأموِن ٍكالأن

ِر.ً ْف َق َدآِل ٍفي ٍالأ والأَخر
َعتك، ووقع ٍجعفُر ٍبن ٍيحيى ٍلأرجو ٍاعتذر ٍعنده ٍمن ٍذنب: ٍقد ٍقدَمْت ٍطا

وظهرت ٍنصُيحتك، ٍول ٍتغلب ٍسإيئة ٍحسنتين.ً
َظُم ٍفيه ْن ُي ْلأِحكمة، ٍ ْيُط ٍا ّطه ٍ-: ٍالأخُط ٍَخ ًا ٍفاسإتحسن ٍخ َوَقع ٍ- ٍوقد ٍقرأ ٍكتاب و

ُذوُرها.ً منثوُرها، ٍويفصُل ٍفيه ٍش
ِلّي، ٍوهذا ٍَشِجي؛ ٍفكلمك واختصُم ٍرجلن ٍبحضرته، ٍفقال ٍلحدهما: ٍأنت ٍخ

ِري ٍعلى ٍَحّر ٍالأمصُيبة.ً َيْج ُبه ٍ ِدآ ٍالأعافية، ٍوجوا َبْر ِري ٍعلى ٍ يْج
ودآخل ٍمروان ٍبن ٍأبي ٍحفصُة ٍعلى ٍجعفر ٍبن ٍيحيى ٍفأنشده: ٍالأطويل: ٍ

ُدآ َتْرُجو فما ابُر ْلأِجيا ُق الأفضل أبولأـََحـَاقـَُه ا ّبا الضاِميم سَإ
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َفُر ْع  َج
ِدآٌث الأخـَلفَة ناب إذا وزيٌر ُدُر الأخلفُة عنه بما أشارحـَا َتـَصُْـَ

ْعِن ٍبن ٍزائدة، ٍ : فقال ٍجعفر: ٍأنشدني ٍمرثيتك ٍفي ٍَم الأوافر:  ُه َد ْنَش فأ
َنـَا َقـَْمـَ ًاَنـَـَسـَـَـَينـَـَـَا أو بـَالأـَيمـَامة أ ُد مـَـَـَا مقـَامـَـَـَ ِري َزوال بـَـَـَه ُنـَـَـَ

ْعـَـَـٍَن بـَعـَد نـَذهـَُب وقـَلـَنـَا: ٍأيَن َواُل ذهـَب وقـَدَمـَـَ َنـَ َوال؟ فـَـَـَل الأـَ َنـَـَـَ
ُلهم الأناُس وكان ٍنإلأى ك ْع زار أن لأَم

َتُه ْفَر َيال ُح  ِع
ّديه، ٍفقال: ٍهل ٍأثابك ٍعلى ٍهذه ُيْرسِإل ٍدآموعه ٍعلى ٍخ حتى ٍفرغ ٍمن ٍالأقصُيدة، ٍوجعفر ٍ

َعها ٍمنك، ٍكم ّيا، ٍثم ٍسإم ْهِل ٍبيته ٍوولأده؟ ٍقال: ٍل، ٍقال: ٍفلو ٍكان ٍمعن ٍح ٌد ٍمن ٍأ الأمرثية ٍأح
َيْرَضى ٍلأك ٍبذلأك، ٍوقد ّنا ٍنظّن ٍأنه ٍل ٍ َنما ٍك ُيثنيك ٍعليها؟ ٍقال: ٍأربعمائة ٍدآينار، ٍقال: ٍفإ كان ٍ

ِبض ٍمن ْق ْدآناك ٍمثَل ٍذلأك؛ ٍفا ِز ْعن ٍ- ٍرحمه ٍالأله ٍ- ٍبالأّضعف ٍمما ٍظننته، ٍو أمرنا ٍلأك ٍعن ٍَم
ًا ٍوما ٍسإمح ٍبه ٍعن ًا ٍوسإتمائة ٍدآينار ٍقبل ٍأن ٍتخرج، ٍفقال ٍمروان ٍ- ٍيذكر ٍجعفر الأخازن ٍألأف

: معن ٍ الأوافر-: 
َفْحَت ًا َن ِفئ ِدآ عن ُمكا ْعٍن ُجو ُدآ فيما لأناَم سِإـََجـَال به َتُجو

ْلَت ْبَن يا الأعطية فعج ِهيحيى ا ِدآب ِدآ ولأم لأنا ِر َطـَال ُت الأِمـَ
َدىَّ عن فكافأ ْعٍن َص ٌدآ م َوا ِدآَج َو َأْج ٍة ب َذلأْت راح َوال َب َنـَ

َنى ٌد لأك َب ًءيحـَيى وأبوك خالأ ِم في بنا ُينـَال َلأْن الأمكار
ُدآمـَاٍل لأكـَل الأبرمكّي كأن َمـَال ُيفـَيد يداه به تجو

: أخذ ٍهذا ٍمن ٍقول ٍ الأطويل:  زهير
َذا َتَراه َته ما إ ْئ ً ِج َلـَل َهـَ َتـَ ِطيه كأنَكُم ْع ِذي ُت َلأ ْنَت ا ُلْه أ ِئ  سإا

فيها: وهذا ٍالأبيت ٍلأزهير ٍمن ٍقصُيدة ٍيقول ٍ
ِذي ٍة َو ْعَم َتّمْمتها ِن

وشـَكـَرتـَهـَا
ِم ُدآ وَخصُْ ِغلُب يكا ّق ي الأح
ُلـَْه باطـَ

الأحق من بمعروٍف دآفعُت
صائٍب

الأقائلين أَضّل ما إذا
ُلـَُه َفـَاِصـَ َم

الأقول في خطل وذي
أنـَه َيْحَسُب

ْلِمْم فما ُمصُيٌب فهو به ُي
ُلـَْه ِئ قـَا

ْأُت َب ًا، لأه َع وأكرمـَت حلم
ُه غاـَير

ٍدآ وهو عنُه وأعرضُت با
ُلـَُه ِت َمقا

ّياضٍِ وأبـَيَض ُه فـَ َدا ِه علىَغاـَمـَاَمٌة َي َتفي ْع ِغّب ما ُم ُت
ُلـَْه ِفـَ َنـَوا

ْوُت َد ًة عـَلـَيه َغا َو ْد ُتـَُه َغاـَ ْي ًافـَرأ ُعودآ ِه ُق ْي َد ِم َلأ بالأصَُـَري
ُلأـَه ِذ َعـَوا

َنُه ّدي َف ًا، ُي ْور ًا َط ْور َطـَ و
َنـَُه ُلـَْمـَ َي

ْعيا ِريَن فما وأ ْد أيَن َي
َمخـَاتـَلـَْه

ْعَرْضَن كـَريم عن عنه فأ
ُمـََرّزإ

ِر على َجُموح هو الأذي الم
ُلْه  فاع

ٍة أِخي َق ِهُب ل ِث ْذ َلأُه الأخمُر ُي ّنهَما ِهْب قد ولأك ْذ ُلـَْه الأماَل ُي ِئ نا
ُقدامُة ٍبن ٍجعفر، ٍفي ٍمعنى ٍأبيات ٍزهير ٍالولأى: ٍلأما ٍكانت ٍفضائُل ٍالأناِس قال ٍأبو ٍالأفرج ٍ

من ٍحيث ٍهم ٍناس، ٍل ٍمن ٍطريِق ٍما ٍهم ٍمشتِركون ٍفيه ٍمع ٍسإائر ٍالأحيوان، ٍعلى ٍما ٍعليه
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ْدُل ٍوالأشجاعة، ٍكان َع ّتفاق ٍفي ٍذلأك، ٍإنما ٍهي ٍالأعقُل ٍوالأعفُة ٍوالأ أهُل ٍاللأباب ٍمن ٍال
ًا؛ ٍوقد ٍقال ٍ ًا، ٍوبما ٍسإواها ٍمخطئ ْدح ٍبهذه ٍالربعة ٍُمصُِيب زهير: الأقاصد ٍلألَم

ٍة أخي ِلُف ل ثق ْت َلأُه الأخمُر ُي ِلُك قد ولأكنهما ْه ُلـَْه الأماَل ُي ِئ نا
ْنفد ٍفيها ٍمالأه، ٍوبالأسخاء ٍلهلك ٍمالأه ُي ّلِة ٍإمعانه ٍفي ٍالألذات، ٍوأنه ٍل ٍ َفة ٍلأق فوصفه ٍبالأع

ّذات، ٍوذلأك ٍهو ٍالأعدل، ٍثم ٍ قال: في ٍالأنوال، ٍوانحرافه ٍإلأى ٍذلأك ٍعن ٍالأل
َته ما إذا تراه ْئ ً ِج ّلـَل َهـَ َتـَ ّنكُم ِطيه كأ ْع ُلْه أنَت الأذي ُت ِئ  سإا

ْعله ٍثم ٍ ِلأف ٌه ٍ َكّر َهش ٍول ٍيلحقه ٍمَضض ٍول ٍت َي َوْصِف ٍالأسخاء ٍبأنه ٍ قال: فزادآ ٍفي ٍ
الأحروب في ِحصٍُْن مثُل َفَمْن

ْثلُه ْيم لنكاروِم ٍر أو َض ُلأـَه لْمـَ ِو ُيحـَا

فأتى ٍفي ٍهذا ٍالأبيت ٍبالأوصف ٍمن ٍجهة ٍالأشجاعة ٍوالأعقل؛ ٍفاسإتوفى ٍضروَب ٍالأمدِح
َء، ٍوإن ٍكان ٍدآاخل ًٍفي الربعة، ٍالأتي ٍهي ٍفضائُل ٍالنسان ٍعلى ٍالأحقيقة، ٍوزادآ ٍالأوفا

َوْجَه ٍدآخولأه ٍفيها ٍحيث ٍقال: ٍأخي ٍثقة ٍفوصفه ٍبالأوفاء؛ الربعة؛ ٍفكثير ٍمن ٍالأناس ٍل ٍيعلم ٍ
ّدمناها.ً ُء ٍدآاخل ٍفي ٍهذه ٍالأفضائل ٍالأتي ٍق والأوفا

َع ٍالأفضائل ٍالربع ٍوأقسامها، ٍوكّل ٍذلأك ٍدآاخل ٍفي ّدون ٍأنوا وقد ٍيتفنن ٍالأشعراء ٍفيع
َع ٍبالأحجة، ْد َء، ٍوالأبياَن، ٍوالأسياسإة، ٍوالأصُ َبَة ٍالأمعرفة، ٍوالأحيا جملتها؛ ٍمثل ٍأن ٍيذكروا ٍثقا

َيْجِري ٍهذا ٍالأمجرىَّ، ٍوهو ٍمن ٍأقسام ِة؛ ٍوغاير ٍذلأك ٍمّما ٍ َهل ْلأَج والأعلم، ٍوالأحلم ٍعن ٍسإفاهة ٍا
ًا ٍمن ٍأقسام َه، ٍوطهارة ٍالزار؛ ٍوغاير ٍذلأك ٍأيض ّلة ٍالأَشر الأعقل.ً ٍوكذكرهم ٍالأقناعة، ٍوق
ْتَل ٍالقران، َق ّثار، ٍوالأدفاع، ٍوالأنكايَة، ٍوالأمهابة، ٍو َذ ٍبالأ ِرهم ٍالأحماية، ٍوالْخ ْك ِذ ِعفة.ً ٍوك الأ
ِذكرهم َهاِمه ٍوالأقفار؛ ٍوما ٍيشاكُل ٍذلأك، ٍوهو ٍمن ٍأقسام ٍالأشجاعة؛ ٍوك والأسير ٍفي ٍالأَم
ِقَرىَّ ٍالضياف؛ ٍوما الأسماحة، ٍوالأتغابن، ٍوالنظلم، ٍوالأتبّرع ٍبالأنائل، ٍوإجابة ٍالأسائل ٍو

جانس ٍهذه ٍالشياء، ٍوهو ٍمن ٍأقسام ٍالأعدل.ً
فأّما ٍتركيب ٍبعضها ٍعلى ٍبعض ٍفتحدث ٍمنها ٍسإتة ٍأقسام: ٍيحدث ٍمن ٍتركيب ٍالأعقل ٍمع

ُء ٍبالأوعودآ.ً ٍوعن ٍتركيب ٍالأعقل ِزِل ٍالأخطوب، ٍوالأوفا الأشجاعة: ٍالأصُبُر ٍعلى ٍالأملمات، ٍونوا
مع ٍالأسخاء: ٍإنجاُز ٍالأوعد، ٍوما ٍأشبه ٍذلأك.ً ٍوعن ٍتركيب ٍالأعقل ٍمع ٍالأعفة: ٍالأتنزه ٍوالأرغابُة
عن ٍالأمسألأة، ٍوالقتصُار ٍعلى ٍأدآنى ٍمعيشة، ٍوما ٍأشبه ٍذلأك.ً ٍوعن ٍتركيب ٍالأشجاعة ٍمع

الأسخاء: ٍالخلف، ٍوالتلف، ٍوما ٍأشبه ٍذلأك.ً ٍوعن ٍتركيب ٍالأشجاعة ٍمع ٍالأعفة: ٍإنكاُر
ُة ٍعلى ٍالأُحَرم.ً ٍومن ٍالأسخاء ٍمع ٍالأعفة: ٍالسإعاف ٍبالأقوت، ٍواليثاُر ٍعلى الأفواحش، ٍوالأغير

َوسَإط ٍبين ٍطرفين َكَل ٍذلأك.ً ٍوكل ٍواحدة ٍمن ٍهذه ٍالأفضائل ٍالربع ٍ الأنفس، ٍوما ٍشا
مذمومين.ً

: وقد ٍقال ٍأبو ٍجعفر ٍمحمد ٍبن ٍمناذر ٍلأّما ٍحَج ٍالأرشيد ٍمع ٍ الأطويل:  الأبرامكة
آِل ِمْن الملِك بنو أتانا

َبـَْرَمـٍَك
ٍر، ِطيَب فيا َبا ُحسَن ويا أْخ

ِر َمنظ
إلأى عام كّل في ِرْحلة لأهم

ِعـَدا الأ
ُأْخرىَّ الأعتيِق الأبيِت إلأى و

ِر ّه الأُمَش
ِلم ُتظ َيْجلو بغدادآ، ف لأنا و

ّدَجـَى الأـَ
ِر ثـَلثُة َحجـَوا ما بمكَة أقـَُمـَ

َء نزلأوا إذا مكة بطحا
َقـَْت أشـَر

َيى َيْح يحيى بن وبالأفضل ب
ِر وجعف

َقْت فما ِل ٍدآ إل ُخ ُفـَهـَم لأجـَو ِدآ إل وأقداُمهمأكـَ َوا ِر لغاـَ َبـَ ِمـَنـَ
َلأْت المَر يحيى راضَِ إذا َذ

َعابُه ِص
ُبك ِر لأـَه راِع ِمن وَحْس ومـَدبـَ

ً الأناَس ترىَّ لأه إجلل
وكـَأنـَهـَم

ُق ِني ًء َغارا ٍز تحت ما با
ِر ُمصَُرِص

الأغزل في الأتجنيس مذهب
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َطرف ٍأخذ ٍبطرف ٍمن ٍالأتجنيس قطعة ٍمن ٍشعر ٍالمير ٍأبي ٍالأفضل ٍالأميكالأي ٍفي ٍ
: مستطرف ٍفي ٍضروب ٍمن ٍالأغزل، ٍ الأطويل:  قال

ّدَجى َبْحُر راعني لأقد الأ
ِه ُدودآ بـَصُُـَ

ّكَل َو ِبَرعي أجفاني و
ِبـَْه ِكـَ كـَوا

ً َجَزعي، فيا ْهل ُه َم ُدآ َعسا َيعو
لأـَي

ِبدي، ويا ًا َك ْبر ما على َص
 ِبْه َكواَك

 : الأطويل:  وقال
َفْضل في مواعيده أحلُم الأ

َهانائم ُه ّب ِر أَش ْف َق ِه أو بالأ ِبـَ ِبَسـََرا

ٍ 
ٍه لأي فَمْن َوْج في َتَحيَر لأو ب

ُدَجى الأ
ٍر أُخو َف ٍم لأيل في سَإ ْي سَإَرىَّ َغا

ِه ِب
 : الأخفيف:  وقال

ّبا ِصل ُه َوْصف أعياه مح ُنوُب فَضناههوا ِنـَه عن َي تُرجما
ّلما َدْت سِإواَك راقُه ك ُهَتـَصَُـَ َلتا ْق ِة ُم ِنـَه بدمع َتْرُجـَمـَا

 : الأسريع:  وقال
ِفه من أرسإل الأذي ذا يا ًا علّيَطْر ْيف َفـََرا لأو ْقدني سَإ

ُء ِرُستخمـَيشٌة منك نفسي شفا ْغ ّدك في َت َفـَرا خ ْو َل ْي َن
 : الأكامل:  وقال

ًلى يا َت ْب رحـَمًة َيْرُجـَو بضنـَاه ُم
من يشفيه مالأٍك من

ِه ْوصـَابـَ أ
ُهـَد جفونه سِإْحُر أوصاك ّلد،بتـَسـَ ْوَصـَى مـَا فقبلت وتب بـَه أ

ِبر الأهوىَّ َمَضِض على اْص
ُلوفلَربما ُة َتح ِه مرار أوصـَابـَه صبر

 : الأوافر:  وقال
ْبُت ً أسإتـَهـَدي إلأيه كت َللنيِوصـَال ِد فع ْع َو الأـَجـَواِب فـَي ب

ًا يكـَون الأجواَب لأيت أل خـَير
َوىَّ من أحاطْ ما فيطفئ الأج

 بي
 : الأكامل:  وقال

َنُس كنَت إْن بالأحبيِب تأ
ُقـَربـَه و

ِم على فاْصبر الأرقيِب ُحك
ِه ِر  ودآا

صبرت إذا الأرقيَب إن
لأحكمـَه

َوىَّ في َبواَك ْث الأحبـَيِب َم
ِه ِر َدآا و

 : الأطويل:  وقال
فقـَال ألقي ما إلأيه شكوُت

:لأـَي
ًا، َويد َوىَّ ُحكم ففي ُر ْنَت الأه أ
 ُمؤتلي

ًا كان فلو ّدآعيت ما حق ِمَن ا
الأهـَوىَّ

َقى بما لأقل َا تل تمـَوَت أن إذ
لأـَي

 : الأوافر:  وقال
ِر بعد لأي َنوىَّ َواِل ُيسامَح أْن حبيبالأـَسـَؤال إكثا بالأـَنـَ
ًا ُرْمُت فلما َء أبى عليهلأـَوعـَدي إنجاز َوىَّ بما الأوفا لأي َن

َء منه الأقرُب وكان َوىَّ الأنوائُب قضِت فقدشفا ّن بالأ
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 لأينفسي
 : الأبسيط:  وقال
ًا ٍر سإقي والأوصُل مَضى لأده

َنا ُع يجَم
ِكي ونحُن ًا نح شكل ِعناق
ْنـَويِن َت

َقْت إذ فصُْرُت ِل ّفي َع ك
ُكـَم ِئل َبا َح

ْهُم ثم َتْرِمي هجرك فَس
ْنوينـَي َت

الأكامل: وقال: ٍمجزوء ٍ
َدَف ِه الأحبيُب َص َوْصلـَ َفاب ِدآي فج َقا ْذ ُر َدْف إ َصـَ

ْفني لأها أْضَحىأدآُمـَع لأـَؤلأـَؤ ونثـَرت  َصدْف َج
 : الأكامل:  وقال

ْيَر الأشعَر يقوُل َمْن يا َغا
ّذٍب مهـَ

َيُسوُمني في الأتعذيَب و
ِه تهذيبـَ

ّناس كل أّن لأو فيك الأ
ِدي ُمَساِعـَ

ِذي ما تهذيِب عن لأعجزت ْه َت
ِه  ب

 : الأسريع:  وقال
ُه ُيْخِفـَي أن أرادآ َوا ْد َهـَ َقـَ ُه ُتـَْخـَفـَي بما نَمو أسَإـَاريُر

َءه ُيْخفـَي وكيَف َنـٌَف دآا ْد ُمـَ
السَإى فْرطْ من ذاب قد

ُه  ِريُر
الأكامل: وقال: ٍمجزوء ٍ

ُفو ومهفهف ْنه الأمرء بِبـَل ته ِئُل م  َشَما
ْدآُف ْعٌص فالأّر ُدهائٌل ِدآ َق مـَائُل ُغاصٌُن والأ

ّد ّقشـَقـَائق نوُر والأخ خمـَائُل عنه تنش
َعْرُف شـَمـَائل بهن تّمتَحدائق َنْشُر والأ

ّطْرُف ْيف والأ ّلأُه ما سَإ ِعذار إل ِئُل الأ َحـَمـَا
: ولبي ٍالأفتح ٍالأبستي ٍفي ٍهذا ٍ الأخفيف:  الأمذهب

ًا الأهوىَّ في لأي إن ِلأَسان
ًا ُتوم َك

ًا َق يخفي وَجنان ِري ُه َح َجـَوا

ِعي أخاف أني غاير ِه َدآْم ُهعلي َتَرا ْفِشي سَإ ُه الأذي ُي َتـََرا سإ
: ولبي ٍالأفتح ٍالأبستي ٍفي ٍمذهب ٍهذا ٍالأبيت ٍ الأخفيف:  الخير

ِظَراه َنى فيما َنا ُه َج ِظـََرا َدآعانيَنا ْو َدآعاني بما َأُمْت أ ْو  َأ
 : الأمتقارب:  ولأه

ِذ َو ُخ َعْرٍف وأُمْر الأعف ِرضِْ ُأِمْرَتكـَمـَا ب ْع  الأجاهليْن عن وأ

َتْحَسنالنـَام لأـَكـَّل الأكلم في ولأْن الأجاه ذوي من فمس
ِلأيْن

الأوافر: ولأه: ٍمجزوء ٍ
ْتِفي إلأى َعى َح َدِمي سَإ َدِمي َأَرىََّق َق َق  َدآِمي أرا
َفّك َفَما َدِمـَي من أن َدِمـَي بنافعي ولأيسَنـَ َن

 : الأبسيط:  ولأه
ًا أقلَمه هز إْن َلها يوم ْعِم ُي َلُه هّز كمّي كّل أنساكلأ  عاِم

ّتاُب بالأّرق أقّرأناِملـَُه َرق على أقّر وإن ِم ك لأُه النا
ّدآته: ٍالأمتقارب: ٍ إلأى اسإتدعاه لأمن وقال  ٍمو
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ُتَك ْي َد ُق قّل َف ُدوق الأصُدي ْلأَخليُل وقّلالأصُـَ ْلأَحفّي ا الأـَوفـَي ا
ِفي؟ أْن في أنت راغاٌب فهلوفـَيت إّمـَا فيك راغاب ولأي َت

الأبسيط: ولألمير ٍأبي ٍالأفضل: ٍمخلع ٍ
ً ِبي أهل ْظ ُه َب ٍةَقصُْر حوا ّن َوْت قد كج ِعيمـَا َح َن

ُته ْق ًءا أهاب ل َطَر َباَحنيسإو ّبه أ الأحريمـَا ح
ْنفيبَراٍح لأي فيه َمْن فجادآ ًا َت قديمـَا به حريق
ِدي ْف ًا أ ًا َبْل لِريقـَا أباح حريق ِريم  ِريَما أباح َح
 : الأبسيط:  ولأه
َنى بَشْمل لأي َمْن ْنس الأُم ُل وا

أْجًمعُه
الأحْسُن فيه َحل بشادآٍن

ُعـَُه أجـَمـَ
ِرضُِ زال ما ْع َوْصلي عن ُي

ُعُه َد َأْخ و
ّد بعد لََن قد فالن الأصُ

ُعـَُه أْخـَد
 : الأكامل:  وقال
َوىَّ َدآْمعي وُمراِقبه ًوَصبي َعن نام َغازال بأبي ّن ِه لأل ِب ِبي وَص

َلأهي على َيْرثي َلأيته يا ِه َو بـَ
ِم ْلبي لأغرا َوىَّ في َق َه الأ
َلأهيبه  و

ًا ٍخمش ٍ ًا ٍمخمور : ولأه ٍفي ٍهذا ٍالأباب ٍمن ٍغاير ٍهذا ٍالأنمط ٍيصُف ٍغالم الأكامل:  وجهه

ْبُه ّيَر َه َغ ً ْت ِده عـَن حائل ْهـَ َعـَ
بالأصُدودآ ُفؤادآي وَرمى

َعَجا َأْز  ف

ِه باُل ما َول َنْرِجس ًة تـَحـَ ُدآوردآ عادآ خديه في والأور
ْفَسجـَا َن َب

: ولأه ٍفي ٍهذا ٍ الأمتقارب:  الأمعنى
ٍم ِر على وري ْك ُتُه الأُس َقْرصخّمْش ِه ب أثـَرا بعارض

ًة نْرجـَُسـَه فأصبح ُةوردآ ِه ووردآ ْي َد َفـَرا خ َلـَو ْي َن
: وقال ٍفي ٍوصف ٍ الأكامل:  ِعذار الأ

ْبٌي الأشباِب َرأَس َكَسا َظ
بعارضٍِ

ِعذاُر َنَم َفـَتـَيه الأ َفـَلَحـَا بحا

َدىَّ فكأنما ْه ِه لأـَعـَارضِِ أ ّد ًا شعريخـَ واسإتعاضَِ َظلم
َباحا  َص

الأكامل: وقال ٍفي ٍغالم ٍافتصُد: ٍمجزوء ٍ
ْفهِف ًا بخده ُلالأجما غارس وُمه ْوض ِريعا َر َم

ًد َعـَُه الأطبيُب ًفصَُ ِعي لأه فجرىَِّذرا  ذريعا َدآم
ُع وأمسني ِقة دآالأحـَدي وق ِعر ًا ب ًا ألأم َوجيعـَ

ْبـَرتـَي من فأريته ِه من سإال ماَع َعا َدآِم نجي
والأعلماء الأعلم ذكر في ِفقٌر

ُء ٍأعلُم ٍالسإلم.ً ٍالأعلماء ٍفي ٍالرضِ ٍكالأنجوم ٍفي ٍالأسماء.ً الأعلماء ٍورثُة ٍالنبياء.ً ٍوالأعلما
َفى.ً ُيْج َنَسب ٍل ٍ ْثَرِة ٍالأجهل.ً ٍولأه: ٍالأعلُم ٍجماٌل ٍل ٍيخفى، ٍو َك ُء ٍغارباء، ٍلأ ابن ٍالأمعتز ٍ- ٍالأعلما

ٌق ٍكثير.ً ْل ْغرق ٍمعها ٍَخ َي ْغرق ٍو َت ٍة ٍ ِكَسار ٍسإفين َلأُة ٍالأعالأم ٍكان ولأه: ٍَز
َلأم.ً ٍغايره: ٍالأملوك ٍُحكاٌم ٍعلى ٍالأناس، ٍوالأعلماء ٍحكام ِته ٍعا َلأ غايره ٍ- ٍإذا ٍزّل ٍالأعالأم، ٍَزل ٍبز
ًا.ً ٍَما ٍِصيَن ٍالأعلم ّلم ٍسإاعة، ٍبقي ٍفي ٍذّل ٍالأجهل ٍأبد على ٍالأملوك.ً ٍمن ٍلأم ٍيحتمل ٍذّل ٍالأتع

ُله: ٍمجزوء ٍ ًا ٍفكأنه ٍجاه ِه ٍلهله.ً ٍمن ٍكتم ٍعلم ِلأ ْذ َب الأكامل: بمثل ٍ
َع الأعلُم ُله يمنعوه أنأهله يمن  أه
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الأكامل: أبو ٍالأفتح ٍكشاجم: ٍمجزوء ٍ
ًأ الأعـَلـَم تمنع ل ُع والأعلُمأمـَر َبـَْه يمن جانـَ

َفُه هميف فـَلـَيس الأغبي أّما ْط َغاـَرائبـَْه لأ و
ُة وتكون كالأـَغـَائبـَْه عنده ئدالأفـَوا حاضر

َتِحق الأحصُافة وأخو َطـَالأـَبـَْه يناَل َأنُمْس َمـَ
َقـَه َبْه علمك َفْضِل ِمْنأعـَطـَيتـَُه فبحـَ  َواِج

ّق الأسؤال، عند وْجهه رق ومن ْلم عند ِعلُمه ر كشجرة عمل، بل الأرجال.ً ٍِع
ِبُت ل ثمر.ً ٍكما بل ْن ُع ل كذلأك الأصَُْخَر، الأكثيُر الأمطُر ُي َد ينف ّلم.ً كثرة الأبلي الأتع

ّفع من َلُه وَضعه بعلمه تر ِه.ً ٍالأجاهُل الأ ِل ًا، كان وإن صغيٌر بعم كبيٌر والأعالأم كبير
ًا.ً ٍمن كان وإن َة أكثر صغير لأم ما واسإتفادآ علم، ما ينس لأم الأعلماء، مذاكر

يعلم.ً
ُع ابن ًا، أكثرهم الأعلم طلب في الأمعتز: ٍالأمتواض ْلم الأمكان أن كما ِع

ُكْر فل علمت ماء.ً ٍإذا الأبقاع أكثر الأمنخفَض ْذ ُكْر الأجهال، من دآونك َمْن َت واذ
َقك َمْن ِقصُُها ل الأعلماء.ً ٍالأناُر من فو َذ ما ُين ِقصُُها ولأكن منها، أخ ْن ّ ُي تجد َأل

ًا، ِنيه ل الأعلُم كذلأك حطب ْف ُد منه، القتباس ُي ْق َف عدمه.ً سإبُب لأه الأحاملين و
َثُل وهم الأعلم ُخزاُن وعاش أحياء، وهم الموال َخَزنة مات ل ِعلم أموات.ً ٍم
َفق ل ككنز ينفع ُد ين َه ُنه.ً عالأم في الأناس منه.ً ٍأْز جيرا

ٍ 
ْلِت وقيل ًا وكان عطاء، بن لألصُ َلبت الأبرامكة: ٍكيف عند مقدم عليهم َغا

ُقَرباء قال: ٍلأيس منك؟ آدآُب هو َمْن وعندهم ُغَرباء، َطرافة لأل َأ وكنت الأ أمر
َد ِتواء، كثير الأجرم، قليَل السإم، غاريَب الأَمزار، نائي الأدار، بعي ْلأ ًا ال شحيح

َغابهم بالملء؛ َهدني عنهم، رغابتي فَي فر ُتهم فيهم وز في.ً رغاب
ُبر ل علم ْع لأسقط يعلم ل َمْن سإكت الأنادآي.ً ٍلأو بك يعمر ل الأوادآي، معك َي

ُق تحت الأصُواب.ً ٍالأغلط َخِفي الأجواُب ازدآحَم الختلَف.ً ٍإذا َلغط.ً ٍَخر الأ
ينطق.ً شيء بكل ُخْرق.ً ٍالأمحجوج الجماع

الأمكان بهذا تليق فقهية اسإتعارات
ًا ُدآَوادآ ٍفي ٍمجلس ٍحكمه، ٍوأنشده ٍأبيات دآخل ٍأبو ٍتمام ٍالأطائي ٍعلى ٍأحمد ٍبن ٍأبي ٍ

ُبها ٍيا ٍأبا ٍتمام، ٍثم ٍاشتغل ٍبتوقيعات ِئله، ٍوينشر ٍفضائله، ٍفقال: ٍسإيأتيك ٍثوا ِطُر ٍنا َتْم يس
ْع ٍفإنك َتِم ّله، ٍفإنك ٍغاائب، ٍواْج ّيدك ٍالأ َفَظ ٍذلأك ٍأبا ٍتمام، ٍفقال: ٍاحضْر، ٍأ في ٍيده؛ ٍفأْح

: مفترق، ٍثم ٍ الأمنسرح:  أنشده
ًا إّن ِتـَنـَا قبوُل َحَرام ْدَحـَ َتْرُكِم َتجي ما و ِد من َنْر َف  الأصُّ

َ حـَرام ّصْرفال في والأدراهُم الأدنانير كما ًا إل ِد َيد َي بـَ
َبائه، ٍوتعجيِل ٍعطائه.ً فأمر ٍبتوفير ٍِح

ّله ٍبن ٍطاهر ٍخراسإان ٍدآخل ٍالأشعراء ٍيهنئونه، ٍوفيهم ٍتمام ٍبن ولأّما ٍولأي ٍطاهر ٍبن ٍعبد ٍالأ
: أبي ٍتمام ٍ الأسريع:  فأنشده

َناك َنـَاكـَا الأناس َرّب َه أعطاكا الأملك جزيل من ماهـَ
ِطيت بما قّرت َذا يا أع

ِم والأبأِسالأِحَجى ْينـَاكـَا والنعا َعـَ

َتـَُه ِبَما الرضُِ أشرقِت ْلـَ َقِن ْوَر ُدآ وأ َواكـَا الأعو ْد بـََجـَ
َد ٍما ٍبينه ٍوبين ٍأبيه! ٍفقال ٍطاهر ٍلأبعض ُبع فاسإتضعف ٍالأجماعُة ٍشعره، ٍوقالأوا: ٍيا ٍ

فقال: الأشعراء: ٍأجبه، ٍ
ّياكـَا الأناس رّب حياك ْلَت الأذي إّنحـَ أخطاكـَا أّم
ً فقلَت ًا رأىَّ ولأوزانـَُه مـَا فيه قول ْدح لسإـَاكـَا َم
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ْعطاكا أعطيَت الأذي مثلمـَدحًة بها شئَت إن فهاك  أ
ًا ٍمن ٍالأدراهم، ًا، ٍفاجعْل ٍبينهما ٍصنج ِرب ْعَر ٍبالأشعر ٍ ّله ٍالمير، ٍوإَن ٍالأّش فقال ٍتمام: ٍأعز ٍالأ

حتى ٍيحّل ٍلأي ٍولأك! ٍفضحك ٍوقال: ٍإل ٍيكن ٍمعه ٍشعُر ٍأبيه، ٍفمعه ٍظرف ٍأبيه؛ ٍأعطوه
ثلثة ٍآلف ٍدآرهم! ٍفقال ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍإسإحاق: ٍلأو ٍلأم ٍيعط ٍإل ٍّلأقول ٍأبيه ٍفي ٍالمير ٍأبي

ّله ٍ- ٍيريد ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍ : الأعباس ٍ- ٍرحمه ٍالأ الأبسيط:  طاهر
ْوَمٍس في يقوُل وقد َصْحبي َق

َذْت أخ
َطا الأّسَرىَّ منا ِة وُخ ِري ْه الأَم

ِدآ ُقـَو الأ
ُؤّم أن تبغي الأشمس أمطلع َت

بنـَا؟
َع ولأكن فقلُت: ٍكلّ، مطل

ِدآ الأجـَو
آلف.ً ثلثة بهذا فقال: ٍويعطى

خراسإان طاهر بن الأله عبد بن طاهر ولية
ّنا ّدث ٍبه ٍأبو ٍالأعيناء ٍقال: ٍك وكان ٍسإبُب ٍولية ٍطاهر ٍخراسإان ٍبعد ٍأبيه ٍما ٍح

عند ٍأحمد ٍبن ٍأبي ٍدآوادآ، ٍفجاء ٍالأخبر ٍأّن ٍالأكتَب ٍوردآت ٍعلى ٍالأواثق ٍمن
ّلأي َعّزىَّ ٍعنه، ٍوأنه ٍقد ٍو ُي خراسإان ٍبوفاة ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍطاهر، ٍوأن ٍالأواثق ٍ

ْلِك ٍابن ِطه ٍفي ٍسِإ ّوا ٍلأه ٍلنخرا مكانه ٍخراسإان ٍإسإحاق ٍابن ٍإبراهيم، ٍوكان ٍعد
َدآ ٍإلأيكم، ٍفلبث ٍقليلً، َبه ٍومضى، ٍوقال: ٍل ٍتبرحوا ٍحتى ٍأعو الأزيات؛ ٍفلبس ٍثيا
ّله ٍوجلس، ٍقال: ّدثنا ٍأنه ٍدآخل ٍعلى ٍالأواثق ٍفعّزاه ٍعن ٍعبد ٍالأ ثم ٍعادآ ٍإلأينا ٍفح

ّله ّلأينا ٍإسإحاق ٍخراسإان، ٍفما ٍعندك؟ ٍقلت: ٍوفق ٍالأ َو فقال ٍلأي ٍالأواثق: ٍقد ٍ
ُأمِضي، أمير ٍالأمؤمنين ٍول ٍنذّمه.ً ٍقال: ٍقْل ٍما ٍعندك ٍفي ٍهذا.ً ٍقلت: ٍأمر ٍقد ٍ
َعلّن.ً ٍفقلت: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍخراسإاُن ْف َت َلأ فما ٍعسيت ٍأن ٍأقوَل ٍفيه.ً ٍقال: ٍ

ُد ّلَف ٍعب ُهم، ٍوقد ٍَخ منذ ٍثلثين ٍسإنة ٍفي ٍيد ٍطاهر ٍوابنه، ٍوكّل ٍَمن ٍبها ٍصنائع
َواٍل ٍأو الأله ٍعشَر ٍبنين ٍأكثرهم ٍرجال، ٍوجميُع ٍجيش ٍخراسإان ٍلأهم ٍعبيد ٍأو ٍَم

َبنا ٍأميُر َطنع؟ ٍوكان ٍيجب ٍأن ٍيجّر َنائع، ٍوسإيقولأون: ٍأما ٍكان ٍفينا ٍُمصُْ َص
ٍر ْذ ُع ّنا ٍبعد ٍ َنا، ٍوإل ٍّاسإتبدل ٍم ّد َيفي ٍبه ٍأبونا ٍوج ْينا ٍبما ٍكان ٍ َف َو الأمؤمنين، ٍفإن ٍ

فينا؛ ٍويقدم ٍخراسإاَن ٍإسإحاُق ٍوهو ٍرجل ٍغاريب ٍفينافسه ٍهؤلء، ٍويتعصُّب
ُأصلح.ً ِرَم، ٍويفسد ٍما ٍ ْب ُأ ُلها ٍلأهم؛ ٍفينتقض ٍما ٍ أه

ّله ّله، ٍوالأرأي ٍما ٍقلت، ٍاكتبوا ٍبعهد ٍطاهر ٍبن ٍعبد ٍالأ قال: ٍصدقت ٍيا ٍأبا ٍعبد ٍالأ
على ٍخراسإان.ً ٍفكتبت ٍكتُب ٍطاهر، ٍوُحِرقت ٍكتب ٍإسإحاق، ٍفخرجت ٍالأزنج
تطيُر ٍبها، ٍثم ٍلأقيني ٍإسإحاق ٍدآاخلً، ٍفقلت: ٍيا ٍأبا ٍالأحسن، ٍل ٍعدمت ٍعداوة

رجل ٍأزال ٍعنك ٍولية ٍخراسإان ٍبكلمة.ً ٍ
ومدح ٍابن ٍالأرومي ٍأبا ٍالأعباس ٍبن ٍثوابة، ٍفعارضه ٍأخوه ٍأبو ٍالأحسن ٍبقصُيدة

يمدح ٍأخاه ٍبها، ٍفقال ٍابن ٍالأرومي: ٍالأمتقارب: ٍ
ْيَس َلأ َقوافي أ ْلأ َناِت ا َفتى َب ْلأ ُة إذاا  ُتْمَسِخ لأم الأحق صوَر

َلـَّن فل َبـَ ِدآيُه َتـَقـَ الِخ بنـَاِت ِنكاُح َحراٌمَأمـَا
الأمعتصُم: ولأما ٍأنشد ٍأبو ٍتمام ٍقصُيدته ٍفي ٍ

 الأكتب من أنباء أصدق الأسيف
َءها.ً ٍقال: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍوالأله ْوَت ٍعروسإك ٍيا ٍأبا ٍتمام ٍفأحسنت ٍجل َل قال ٍلأه: ٍلأقد ٍَج

ِرها.ً ُهو َفى ٍُم ْو ِر ٍالأعين ٍلأكان ٍُحْسُن ٍإصغائك ٍإلأيها ٍمن ٍأ لأو ٍكانت ٍمن ٍالأحو
: وقال ٍالمير ٍأبو ٍالأفضل ٍ الأوافر:  الأميكالأي

ِدآَن أقول الأُحْسِن في لأَشا
ُدأْضَحى ِه َيصُِي ِظ َلْح َكـَمـَي َقلَب ب الأ

َع الأحسَن ملكت في أجم
ّدآقـَوام َة فأ َبـَهـَّي منظرك زكا الأـَ
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َدآ أن وذلأك َتـَهـَام تجو ِلك من بريقلأُمـَْسـَ َقب ِهـَي ُم الأـََشـَ
َة ل فعنديإمـَاٌم لأـَي حنـَيفة فقال: ٍأبو الأصَُبـَّي على زكا

: وربما ٍأنشد ٍهذه ٍالبيات ٍعلى ٍقافية ٍأخرىَّ ٍ الأوافر:  فقال
الأحسن في لأَشادآِن أقول
ٍدآ ِه يصُيدَفـَْر ِظ ْلَب بلح ِد َق الأجـَلـَي

َع الأحسن ملكَت في أجم
َنع فلقـَوام ًا َتْم ِدآ عن وجوب وُجـَو

َدآ أْن وذلأك ْذِب ُرَضابك بَرْشِفلأمـَسـَتـَهـَام تجو ِدآ الأع َبرو الأ
ِد على َزكاة ل فعنديإمـَام لأـَي حنـَيفة فقال: ٍأبو الأولأـَي

 : الأطويل:  وقال
ْفِسي َن لألُحْسِن صار َغازال ب

قـَبـَلًة
الأعتـَيق الأبيت من ُيَحج

ُد ُيقـَصَُـَ و
ّبـَيُت فيه الأهوىَّ دآعاني فل

ًا طـَائعـَ
ْعي بالخلص وأْحَرْمُت والأَس

ُد َه  َيْش
َدْمـَِع بالأتسهيد فطرفَي والأـَ

ِرٌن قـَا
ْيه وقلبي بالأصُـَبـَابة عل
ُدآ ِر ُمـَفـَ

: وقال ٍأبو ٍالأفتح ٍ الأبسيط:  كشاجم
ْيُت َد ًة َف الأـَعـَيد في زائر

واِصـَلًة
َهْجُر ذلأك من غافلة في والأ
ِر الأخبـَ

ُذها يزل فلم ًا خ ْكن أطـَوف ُر
ِبـَه

ّدها في والأخاُل ْغني خ عن ُي
ِر  الأحَج

وينضاف ٍإلأى ٍهذا ٍالأنظم ٍقطعة ٍمن ٍرسإالأة ٍطويلة ٍكتبها ٍبديع ٍالأزمان ٍإلأى ٍأبي ٍنصُر ٍبن
الأمرزبان: ٍكتابي، ٍأطال ٍالأله ٍبقاء ٍالأشيخ ٍوأنا ٍسإالأم، ٍوالأحمد ٍلأله ٍرب ٍالأعالأمين، ٍكيف

ُلأه ٍبتلك ٍالأناحية؛ ٍفإني ٍببعده ٍُمنغُص ٍِشْرعة ٍالأعيش، تقلُب ٍالأشيخ ٍفي ٍدآرع ٍالأعافية، ٍوأحوا
مقصُوص ٍأجنحة ٍالنس.ً ٍوردآ ٍكتابه ٍالأمشتمُل ٍمن ٍخبر ٍسإلمته، ٍعلى ٍما ٍأرغاب ٍإلأى ٍالأله

في ٍإدآاَمته، ٍوسإكنُت ٍإلأيه ٍبعد ٍانزعاجي ٍلأتأُخره؛ ٍوقد ٍكان ٍَرسَإَم ٍأن ٍأعرفه ٍسإبَب ٍخروجي
ُوقوعي ٍبُخراسإان، ٍوسإبَب ٍغاضِب ٍالأسلطان؟ ٍوقد ٍكانت ٍالأقصُة ٍأني ٍلأما من ٍجرجان، ٍو
َبُة ٍالأمحتاج، ٍل ٍكعبة ٍالأحجاج، ٍومستقُر ْع َك َته، ٍالأتي ٍهي ٍ وردآُت ٍمن ٍذلأك ٍالأسلطان ٍحضر

ْيِف، َنى ٍالأَخ َنى ٍالأّضيف، ٍل ٍِم ْبلة ٍالأصُلَِت، ٍل ٍقبلة ٍالأصُلة، ٍوُم ِق َعر ٍالأحرم، ٍو الأكرم، ٍل ٍَمش
َبات ٍالأعام، ٍاجتمعوا ٍقيَضَة ٍكلب ٍعلى ٍتلفيق ٍخطب، ٍأزعجني ٍعن َن َدماء ٍمن ٍ ُن وجدت ٍبها ٍ

ْنعه، ٍوحسن ٍدآفعه؛ ٍول ّله ٍبجميل ٍُص َناء، ٍلأول ٍما ٍتدارك ٍالأ َف ِأشرف ٍبي ٍعلى ٍالأ َناء، ٍو ِف ذلأك ٍالأ
ّيروا ٍرأَي ٍالأسلطان، ٍوأشار ٍعلي َغا َلأذي ٍقالأوا؛ ٍوبالأجملة ٍ أعلم ٍكيف ٍاحتالأوا، ٍول ٍما ٍا
َنْجدا ٍأقصُد ٍأم ٍ ِرب ٍأم ٍشآمة، ٍو تهامة:إخواني، ٍبمفارقِة ٍمكاني، ٍوبقيت ٍل ٍأعلم ٍأيمنًة ٍأض

الأطويل: 
ْلمى في كنت ولأو أجد سَإ

ِبها دآلأـَيُل عـَلـََي ِلأَحجـَاٍج لأكانوِشعا

ٍ 

ُوه، ٍوماء ٍإذا ُيْرجع ٍَصْح ٌء ٍإذا ٍتغيم ٍلأم ٍ وقد ٍعلم ٍالأشيخ ٍأن ٍذلأك ٍالأسلطان ٍسإما
ُينتظر ٍعفوه، ٍولأيس ٍبين ٍرضاه ُوه، ٍوملك ٍإذا ٍسَإِخط ٍلأم ٍ ْف ُيشرب ٍَص ّير ٍلأم ٍ تغ

َفْرجة، ٍولأيس ٍمن ٍوراء َغاَضبه ٍوالأسيف ٍ ْوَجة، ٍكما ٍلأيس ٍبين ٍ َع والأسخط ٍ
ْغضبه ُي ٌد ٍ ِطِه ٍمجاز، ٍكما ٍلأيس ٍبين ٍالأحياة ٍوالأموت ٍمعه ٍِحجاز؛ ٍفهو ٍسإي سُإْخ

ُيْرِضيه ٍالأعذر ٍالأجلي؛ ٍوتكفيه ٍالأجناية ٍوهي ٍإرجاف، ٍثم ٍل ِفّي، ٍول ٍ ْلأَخ ْلأُجرم ٍا ا
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تشفيه ٍالأعقوبة ٍوهي ٍإجحاف، ٍحتى ٍإنه ٍلأيرىَّ ٍالأذنب ٍوهو ٍأضيق ٍمن ٍظّل
ْبح؛ ٍوهو ٍذو ٍأذنين ٍيسمع ْعَمى ٍعن ٍالأعذر ٍوهو ٍأبين ٍمن ٍعمودآ ٍالأصُُ َي الأرمح، ٍو

بهذِه ٍالأقول ٍوهو ٍبهتان، ٍويحجب ٍعن ٍهذه ٍالأعذر ٍولأه ٍبرهان؛ ٍوذو ٍيدين ٍيبسط
إحداهما ٍإلأى ٍالأسفك ٍوالأسفح، ٍويقبض ٍالخرىَّ ٍعن ٍالأعفو ٍوالأصُفح؛ ٍوذو

عينين ٍيفتح ٍإحداهما ٍإلأى ٍالأجرم، ٍويغمض ٍالخرىَّ ٍعن ٍالأحلم، ٍفمزحه ٍبين
ْطع، ٍومرادآه ٍبين ٍالأظهور ٍوالأكمون، ّن ّده ٍبين ٍالأسيف ٍوالأ ْطع، ٍوج َق ّد ٍوالأ َق الأ

وأمره ٍبين ٍالأكاف ٍوالأنون؛ ٍثم ٍل ٍيعرف ٍمن ٍالأعقاب، ٍغاير ٍضرب ٍالأرقاب، ٍول
يهتدي ٍمن ٍالأتأنيب ٍإل ٍَلزالأة ٍالأنعم، ٍول ٍيعلم ٍمن ٍالأتأدآيب ٍغاير ٍإراقة ٍالأدم، ٍول

َوة، ٍكوزن ْف َه َنة ٍعلى ٍحجم ٍالأذرة، ٍودآقة ٍالأشعرة، ٍول ٍيحلم ٍعن ٍالأ َه يحتمل ٍالأ
ُيْغضي ٍعن ٍالأسقطة، ٍكجرم ٍالأنقطة؛ ٍثم ٍإن ٍالأنقم ٍبين ٍلأفظه َوة، ٍول ٍ ْب َه الأ
َ وقلمه، ٍوالرضِ ٍتحت ٍيده ٍوقدمه، ٍل ٍيلقاه ٍالأولأي ٍإل ٍَبفمه، ٍول ٍالأعدو ٍإل
ِقه؛ َوثا ْبسه ٍوإطلقه، ٍكما ٍأّن ٍالجسام ٍبين ٍحله ٍو بدمه؛ ٍوالرواح ٍبين ٍَح

َدآ ٍببأسإي، ٍوإّما ٍأن ٍأجودآ ٍبرأسإي، َدآين؛ ٍإما ٍأن ٍأجو فنظرُت ٍفإذا ٍأنا ٍبين ٍُجو
ُغْربة، ٍوإَما َنازة، ٍوبين ٍطريقين؛ ٍإما ٍالأ ُكَوبين؛ ٍإما ٍالأمفازة، ٍوإّما ٍالأِج وبين ٍُر

ُأفارق ٍعرضي، ٍوبين َأْرضي، ٍأو ٍ ُأفارق ٍ ْيِن؛ ٍإّما ٍأن ٍ َق ِفرا الأتربة، ٍوبين ٍ
َطن، َو َناق ٍالأرجال، ٍفاخترُت ٍالأسماح ٍبالأ ْع َأ راحلتين؛ ٍإّما ٍظهور ٍالأِجمال، ٍوإَما ٍ

َدن؛ ٍوأنشدت: ٍالأطويل: ٍ َب على ٍالأسماح ٍبالأ
ُكْن لأم إذا َكـٌَب الأمنية إل ي َي فلَمْر ُبها إل لألمحمول َرأ  ركو

ْلأُحّجاج، ٍمن ٍقول ٍأبي ٍ َد ٍما ٍذكر ٍمن ٍكعبة ٍالأمحتاج، ٍل ٍكعبة ٍا َلأ : َو الأكامل:  تمام
ُهما بيتان ِنَي، حُجفهذه الناُم؛ حج َغ ِتلكُم الأ ِدم و ْع ْلُم  ِلأ

الأبصُير علّي أبو
َيا ْع َن وشتم ٍبعُض ٍالأطالأبيين ٍأبا ٍعلّي ٍالأفضَل ٍبن ٍجعفر ٍالأبصُيَر، ٍفقال ٍأبو ٍعلّي: ٍوالأله ٍما ٍ

ِبك ٍمنك، ٍونحفظ ٍمنه ٍما َنَس ِلأ ًا ٍ ّنا ٍنكوُن ٍخير ّبك؛ ٍولأك ْعِجُز ٍعن ٍَمَسا َن عن ٍجوابك، ٍول ٍ
ْلُمنا ٍعنك.ً ُغّرنك ٍبالأجهل ٍعلينا ٍِح َي ّفْرنا ٍمنك، ٍول ٍ ُكْر ٍتوفيَرنا ٍما ٍو ْعَت؛ ٍفاش َأَض

وسإأل ٍأبو ٍعلي ٍالأبصُير ٍبعض ٍالأرؤسإاء ٍحاجًة ٍولأقيه؛ ٍفاعتذر ٍإلأيه ٍمن ٍتأخرها؛ ٍفقال ٍأبو
ّدم ٍمن ٍإحسانك ٍشاغاٌل ٍمن ٍاسإتبطاء ٍما ٍتأخر ٍمنه.ً ِر ٍما ٍتق ْك علّي: ٍفي ٍُش

ُد ٍَمْن ٍجمع ٍلأه ٍحُظ ٍالأبلغاة ٍفي ٍالأموزون ٍوالأمنثور، ٍوهو ٍ : وأبو ٍعلًي ٍأَح الأطويل:  الأقائُل
ْوَم بنا ألأَمت الأـَرحـَيل َي

اخـَتـَلسَإًة
َهوىَّ نيراَن فأضَرَم َظُر الأ ّن الأ
ْلُس الأَخ

ً تأبْت ُد وهـَي قليل َعـَ ّتى كماِخـَيفًة ُتـَر ِدل حين تتأ َت ْع َت
الأـَشـَمـَُس

أنا بما َصْمتي فخاطبها
ُمـَْضـَِمـٌَر

َبْسُت ْن َأ لأي ُيْسَمع لأيس حتى و
ِحـَُس

َلأت ّلأى كما وو الأشـَبـَاب و
ٍة ّي ِطـَ ِلأـَ

َوْت ًا دآونها ط َيأسإها على َكْشح
 الأنفُس

: وقال ٍيصُف ٍبلغاَة ٍالأفتح ٍبن ٍخاقان ٍ الأطويل:  وشعره
الأـَمـَلـَوِك؛ بـَأشـَعـَار سَإِمـَعـَنـَا

ُلـَـَـَهـَـَـَا فـَكـَـَـَ
ْيه َعـََض إذا َنـَـَـَ ْتـَـَ الأـَـَـَثـَـَـَقـَـَـَاُف َمـَ

َدآا َو تـَـَـَأ
ِرئ رأينا ما سإوىَّ إننانراه الأقيس؛ لْم
ُعر لأم متى ْتُح َيْش َف ْوَحدا الأ  أ

ًا أقام ُع زمان ًا الأقوَل َيْسَم صامت
َدىَّ رام إن ونـَحـَـَسـَـَـَبـَـَـَه ْكـَـَـَ أ

َلـَـَـَدا وأْصـَـَـَ
ًا امـَتـَطـَاه فلـَمـَا أغاـَـَـَار قـَـَـَد فـَأضـَحـَـَى وسإـَارذل راكـَـَبـَـَـَ
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ُبـَـَـَه َداصـَـَـَعـَـَـَ وأنـَـَـََجـَـَـَ
: والأفتح ٍبن ٍخاقان ٍ الأطويل:  يقول

ِر، وإياها وإني ْلأَخْم لأكا
والأـَفـَتـَى

ِطع متى َت َة منهـَا يس الأـَزيادآ
ِدآ َدآ َيْز

ْدآُت إذا َدآ ِدي زادآ منها از َوْج
ُقْربها ب

ًوىَّ ِمْن احتراسِإي فكيف ه
ِدآ؟  متجد

لأَما الأمؤمنين أميَر يحيى: ٍوإن بن الأله عبيد الأحسن أبي إلأى وكتب ٍ
َلصُك ْتخ َذ بلسانك، فنطق رعيته؛ على وائتمنك لأنفسه، اسإ بيدك، وأعطى وأخ

َدآ ْوَر ْدَر وأ ِليطه إياك، امتحانه بعد إلأيك تفويُضه وكان رأيك، عن وأص َتس و
ّق َتبتك، سإَموا الأذين وبين بينك مثل أن وبعد فيك، الأهوىَّ على الأح ْوا لأمْر وجَر

ُؤك، فأسإقطهم غاايتك، إلأى ُفوا َمَضا الأله - ٍأكرمك يزدآك ولأم ميزانك، في وَخ
ًا - ٍرفعة ًا، هيبًة لأه ازدآدآَت إل وتشريف ًا ول وتعظيم ًا، تسليط ْدآَت إل وتمكين ِز
ًا الأدنيا عن نفسك ًا، ُعزوف ًا ول وتنزيه ًا، تقريب بالأعامة ازدآدآَت إل واختصُاص

َدبا، وعليها رأفًة حقه إيثار ول لأرعيته، الأنظر عن لأه الأنصُح َفرطُْ يخرجك ل ح
ّقها الخذ عن ول عليه، هو ما تضمين عن لأه هو بما الأقياُم ول عنده، بح

ُة يشغلك َعانا ُقد عن المور كبار ُم ِرها، تف ّد ول صغا ْلأِج ُلُح ما صلح في ا َيصُْ
ُد كان ما تْمضي عواقبها، في الأنظر عن منها ُتْرِجُئ إمضائه، في الأّرَش ما و
ُذُل إرجائه، في الأَحْزُم كان ْذلأه، في الأفضُل كان ما وتب ُع َب كانت ما وتمن

ِعه، في الأمصُلحُة ْن ِلين َم َت َتُخص تكبر، غاير في و غاير في وتعُم َميل، خير في و
ّنع، َقى ل تصُ ًا، كان وإن الأمحق بك َيْش ُد ول عدو َع كان وإن الأمبطُل بك َيْس

ًا؛ ّي ّد فالأسلطان ولأ َغناء من لأك يعت ِكفاية، الأ ّذّب والأ ُنصُح والأحياطة، والأ والأ
ِعفة والمانة، َدآىَّ فيما والأنصُب والأنزاهة، والأ - معه يراك بما الأراحة، إلأى أ

ُنه انتهى حيث ًا إلأيك إحسا ّ الأرعية وكافُة لألزيادآة، - ٍمستوجب َغاِمَط من - ٍإل
ْعمة منهم َن ُنوَن الأ ْث ُيْمِن الأسيرة، بُحْسِن عليك - ٍُم ُدوَن الأنقيبة، و ُع َي مآثرك من و
ْدِحض لأم أنك ٍد ُت ًا تدفع ولأم ُحجة؛ لح َهة؛ حق ْب لأو كثير، من يسيٌر وهذا لأش

ْدنا لأتفصُيله، قصُدنا َف ْن ُدنا كان ثم تحصُيله، قبل الأزمان ل دآون الأوقوَف َقصُْ
منه.ً الأغاية

ِذ عن يحيى: ٍيقطعني بن الأله عبيد إلأى ولأه ّظي الْخ وتعريفك لأقائك، من بح
ِر عن عليه أنا ما ْك عن تخلفي غايرك، دآوَن بالأتأميل إياك وإفرادآي إنعامك، ُش

ًا لأْسُت وأني الأعامة، محل الأحلول عن ورغابتي الأخاصة، منزلأة ْدَمة معتادآ لألِخ
ّيا ول الأملزمة، ول ِة على قو َدآا َغا َوحة؛ الأم َ والأُمَرا ْعك َفل َن ُع يم ْدرك، ارتفا َق

َول أْن من الأشاغالة، الحوال جلئل من تعانيه وما أمرك، وعلو بتجديد تتط
َغابك وبري، َوْصلي على يحضك َمْن إلأى والصغاء ذكري، إسإداء في وير
عندي.ً الأصُنيعة ُحْسِن

َدآ َرِحم الأذي الأله أسإأُل كتاب: ٍوأنا من فصُل آِخَر إلأيه ولأه حيِن على بك، الأعبا
ٍر ِعيذهم أن إلأيك، منهم افتقا ِدك، من ُي ْق الأتي الأمكاره إلأى ُيعيدهم ول َف

بيدك.ً منها اسإتنقذتهم
الأسفر
ً رجٌل ولأقي ًا رجل ِرب، يريد ِمصُْر من خارج ْغ ُع أخي، فقال: ٍيا الأم َتب ْطَر، أت َق الأ
ُدع َت َطاع، وُشكى ُمَضاع، َحق مصُر من فقال: ٍأخرجني الأسيول؟ َمْجرىَّ و ُم

والأهرُب والأضيق، الأسعة بين الأصُديق، وتغير الألئيم، وحركة الأكريم، وإقتار
ِر إلأى ِر طلب من خير بالأعز، الأنز ْف َو ِز.ً بذُل الأ َعج الأ
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ًا الأحكماء بعُض وأوصى َدآ وقد لأه، صديق ًا، أرا ًا تدُخُل فقال: ٍإنك سإفر ل بلد
ُفك ِر ْع ُله، َي تدُك فإنها الأشمائل بُحسن عليك فيه؛ بها تنفق بوصيتَي فتمّسك أه

َقاء الأحرية، على َن ِبزة ونظافة بالأُملوكية؛ تشهد فإنها - ٍالطراف و فإنها الأ
َنشء عن تنبئ والدآب الأمروءة، تظهُر فإنها الأرائحة وطيب الأنعمة؛ في الأ

ُكن الأمحبة، يكسب فإنه الأجميل َي ُلك ولأ ُلأك دآينك، دآون عق ْعلك، دآون وقو ِف
ِرك، دآوَن ولأباسُإك ْد ِم َق َء والأز َفة؛ الأحيا الأغضاضة من اسإتحييت إن فإنك والن
ْفَت وإن الأخساسإة، اجتنبْت ِن مرتبة.ً في نظيٌر يتقدْمَك لأم الأغلبة، عن أ

ًا الصمعي: ٍسإمعُت قال ًا، أرادآ آخَر ُيوِصي أعرابي بعملك فقال: ٍآثر سإفر
َدآك، َعا َدع ول َم ِتَك َت َو ْه َدآك، ِلأَش ُكْن َرشا ُلك ولأي ُعوك الأذي وزيَرك عق ْد إلأى َي
ّنبك الأهدىَّ، ِبس الأَردآىَّ، من ويج ِلقه الأفواحش، عن هواك واْح ْط في وأ

َلفك، بذلأك تبّر فإنك الأمكارم؛ َتِشيد سإ َفك.ً به و شر
َنها أعرابية وأوصت َتْرَحُل الأغرباء، تجاوُر إنك بني، فقالأت: ٍيا سإفر، في اب و

َقى ل ولأعلك الصدقاء، عن ْل ِلأط العداء؛ غايَر َت ِبْشر، بجميل الأناَس فخا ّتِق الأ وا
ّلَه َعلَنية في الأ والأسّر.ً الأ

ْفني أرادآ وقد لأحكيم الأملوك بعُض وقال ِق ًا: ٍ ْكمتك من أشياء على سإفر ِح
ْعَمْل فقال: سإفري، في بها أ

ِتك، أمام تأنيك اجعْل َل ْلَمك َعَج ّدتك، رسإوَل وِح َوك ِش ِلأَك وعف قدرتك، ما
ِرْجهم لأم ما رعيتك، قلوَب لأك ضامن وأنا ِة ُتْح ّد ِطْرهم أو عليهم، بالأش ْب ُت

إلأيهم.ً بالحسان
ًا ُلأوِصي أعرابيًة تغلب: ٍشهدت بن أبان وقال ًا أرادآ لأها ولأد وهي سإفر

َنحك اجلْس بني، تقول: ٍأي ّله وصيتي، أْم أبان: ٍفوقفت قال توفيقك، وبالأ
ًا ًا لأكلمها، مستمع إياك بني، تقول: ٍأي هي فإذا لأوصيتها، مستحسن

ّنِميمة، ُع فإنها والأ ّبين، بين وتفَرق الأضغينة، َتْزَر والأتعرضِ وإياك الأمح
ُتتخذ لألعيوِب ًا، ف ٌق َغاَرض َ وخلي ُبَت أل ْث َغرضُِ َي َلما الأسهام؛ كثرة على الأ وق
َوَرِت َت ًا الأسهاُم اع َ َغاَرض ْته، إل َلَم َد ما َيهَي حتى َك َوته؛ من اشت وإياك ُق
َدآ ًا فاهزز هززت وإذا بمالأك؛ والأبخَل بدينك، والأجو ِلْن كريم َهزتك؛ َي ول ِلأَم

ْهُزز ٌة فإنه الألئيم َت ّثل ماؤها، يتفّجُر ل صخر اسإتحسنَت ما مثال بنفسك وم
َء فإن فاجتنبه؛ غايرك من اسإتقبحَت وما به، فاعمل غايرك من يرىَّ ل الأمر

ْيَب َلأَف بشره، مودآته كانت ومن نفسه؛ ع ُلُه، ذلأك منه وَخا صديقه كان فع
ْثل على منه تصُرفها.ً من الأريح ِم
ْدآته ما إل أعرابية، يا لأها: ٍبالأله فقلت منها، فدنوُت أمسكت، ثم في ِز

َبك قد قالأت: ٍأو الأوصية؛ ْعَج قلت: ٍنعم! ٍقالأت: َحَضري؟ يا الأعرب كلُم أ
َغدُر ْلَم جمع وَمْن بينهم، الأناُس به تعامَل ما أقبح الأ ْلأِح َء ا َدآ فقد والأسخا أجا
ّلة َطتها الأُح ْي َبالأها.ً َر وسِإْر
الأسفر مدح في فقر

ًا ٍشهيد.ً ٍوفي أبو ٍالأقاسإم ٍبن ٍعبادآ ٍالأصُاحب: ٍالأخبر ٍالأمنقول ٍأَن ٍالأمقبوضَِ ٍغاريب
َظامه.ً ِن ِقوامه، ٍوعليها ٍ ُد ٍأسإباب ٍالأعيش ٍالأتي ٍبها ٍ َنموا.ً ٍالأسفُر ٍأح ْغ َت الأحديث: ٍسإافروا ٍ

َع ٍالأدنيا ٍفي ٍالرضِ؛ ٍبل ٍفّرقها ٍوأحوَج ٍبعضها ٍإلأى ٍبعض.ً ْع ٍمناف إن ٍالأله ٍلأم ٍيجَم
ِزيدك َت ِلُب ٍالأمكاسإب.ً ٍالسإفاُر ٍمما ٍ َيْج ْكسُب ٍالأتجارَب، ٍو َي الأمسافُر ٍيسمع ٍالأعجائب، ٍو

َنسب؛ ٍد ٍ ْكمته، ٍوتدعوُك ٍإلأى ٍشكر ٍنعمته.ً ٍلأيس ٍبينك ٍوبين ٍبل ّله ٍوِح ًا ٍبقدرة ٍالأ علم
َلك ٍإذا ٍكان ٍفي ُيْسِفر ٍعن ٍأخلق ٍالأرجال.ً ٍأوِحْش ٍأه فخيُر ٍالأبلدآ ٍما ٍحملك.ً ٍالأسفُر ٍ

َفر، َبْت ٍعنه ٍنفسك.ً ٍربما ٍأسإفر ٍالأسفر ٍعن ٍالأظ َنك ٍإذا ٍن ْهُجْر ٍوط ْنُسك، ٍوا ُأ إيحاشهم ٍ
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َطر، ٍوأنشد: ٍالأبسيط ٍ ُء ٍالأو وتعذر ٍفي ٍالأوطن ٍقضا
ُلأَك لأيس ُدآ ارتحا َتا َنى َتْر ِغ الأ

ًا سإفر
َقاُم َبِل هو َخْسٍف على الأُم

 الأسفُر
وهذا ٍكقول ٍالأطائي: ٍالأطويل ٍ

ْفُر وما ِد الأق الأفضاء، بالأبي
َلأتي َبِك ا

ُنوها وفيها بي َنبْت ِك ِهي سإا
ْفُر َق  الأ

أخذه ٍالأمتنبي ٍفقال: ٍالأبسيط ٍ
ْلَت إذا وقد قوم عن َتَرَح

َقدُروا
َ ُهْم أل َق ِر ُهـَُم فالأَراِحلوَن ُتفا

والأغربة الأسفر ذّم في ذلأك نقيض
َلى، ٍقلت: ٍإل ٍّما ٍَوقى ٍالأله؛ ٍأي ٍعلى ٍهلك.ً ٍشيئان َع في ٍالأحديث ٍإن ٍالأمسافَر ٍومالأه ٍلأ

َقُم ُء ٍالأواسإع.ً ٍالأسفُر ٍوالأس ِلي ٍبهما: ٍالأسفُر ٍالأشاسإع، ٍوالأبنا ُت ْب ل ٍيعرفهما ٍإل ٍمن ٍا
َقُم ٍَحريُق ٍالأجسد، ٍوالأقتاُل ٍَمنبُت والأقتال ٍثلث ٍمتقاربة؛ ٍفالأسفُر ٍسإفينة ٍالذىَّ، ٍوالأس
ْثلة.ً ّنقلة ٍُم َتنَس ٍنصُيبك ٍمن ٍالأذل.ً ٍالأغربُة ٍكْربة.ً ٍالأ الأمنايا.ً ٍإذا ٍكنَت ٍفي ٍغاير ٍبلدك ٍفل ٍ

ْثِمر، ٍوذابٌل ٍل ٍينضر.ً ُي ٍو ٍل ٍ َذا َبه؛ ٍفهو ٍ َقد ٍِشْر َف الأغريب ٍكالأغرِس ٍالأذي ٍزايل ٍأْرَضه، ٍو
ِريسة، ٍولأكل ٍرام ٍَرمية؛ ٍوأنشد: َف ُبٍع ٍ َوْحِش ٍالأنائي ٍعن ٍوطنه؛ ٍفهو ٍلأكل ٍسَإ الأغريب ٍكالأ

الأوافر ٍ
القتـَار في الأدار َلأقرُب
ْيٌر َخـَ

في الأموسإع الأعيش مْن
 اغاتراِب

ُبْستي: ٍالأبسيط ٍ وقال ٍأبو ٍالأفتح ٍالأ
ًا الأمرء يعدم ل يستعيُن شيئ

بـَه
وأصحـَابـَه أهليه بين ومنعه

ّلْت عنهُم نأىَّ ومن ق
مهـَابـَتـَُه

عن غااب لُأما يحقر كالأليِث
ِبْه  غاا

الأمؤانسة بعد الأعزل
ِلأه بعد الأمهدي إلأى الأله عبيد أبو كتب ّياه َعْز ِكر الأدواوين: ٍلأم عن إ أميُر ُين

ْبَل عنده وحالأي الأخلطة، وخصُوص الأمؤانسة ُقْرب في حالأي الأمؤمنين َق
ِعمته، من أدآنتني الأتي ِخدَمته، بواجب قيامي في ذلأك ّدل فلم ن - ٍأعز أب
ّله يعلُم وما القصُاء، محل في ويقّرب الأتبعيد، - ٍحال الأمؤمنين أميَر الأ
ّله ّ قلت فيما مني الأ ّله أكرمه رأىَّ فإن الأمؤمنين، أميُر علمه ما إل أن الأ

ِرضِ َعا ًءا بعلمه قولأي ُي ّله.ً شاء إن فعل وعاقبًة بد الأ
ُبه، بتصُديقه شهد كتابه قرأ فلّما ّله، عبيد أبا فقال: ٍظلمنا قل ّدآ الأ إلأى فير

َلم حالأه، ْع ُي ّددآ ما و فيه.ً رأيي ُحْسِن من لأه تج
ٍ ٍ 
ٍ 

َلأَم لأسبب الأربيع بن الأفضُل عنه ُيْحَجب أن الأمأموُن أمر ولأما ُبه تأ كتب منه قل
ْنِسني لأم الأمؤمنين، أمير إلأيه: ٍيا أغافلتني ول الأتبعيد، أياَم حالأي الأتقريُب ُي

ّي فعلى البتداء، شكر عن الأُمؤانسة الأمؤمنين، أمير من أبعد الأحالأين أ
ُقني ْلَح َي ِر ذُم و ْعدُل الأمؤمنين وأميُر خدمته؟ واجب في الأتقصُي على شهودآي أ

ْدق شاء إن َفعل شهادآتي يكتم أل الأمؤمنين أميُر رأىَّ فإن َوْصفت؛ فيما الأصَُ
ّله.ً الأ
ْتله: ٍهل أْزَمع حين مسلم لبي الأمنصُور جعفر أبو وقال قيامك قبل كنَت َق

ِر جائَز بدولأتنا ْبدين؟ على الْم ِلَم أمير يا قال: ٍل، َع َلأْم الأمؤمنين.ً ٍقال: ٍف
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ِرضِ ْع َلأْي َت ِرف أيامنا، على وَمهانتك ُعسرتك حا ِرُف ما لأنا وتع ْع من غايُرك َي
َنان الأحين ينازعك ل حتى وإعظامنا، إجللأنا يا ذلأك كان قال: ٍقد الأطمأنينة؟ ِع

َته الأزماَن ولأكَن الأمؤمنين، أميَر َبا وإسإاء َل قال: صنيعتي، ُحْسِن من كان ما َق
ّله وفي عليك، مأسإوَف ول فيك، مرغاوَب فل َلٌف الأ َأمر َخ بقتله.ً منك! ٍو

الأفتح أبي شعر من جملة
 الوصاف في كشاجم

قال ٍيصُف ٍأجزاء ٍمن ٍالأقرآن: ٍالأخفيف ٍ
ُتْب َمْن ْبُتفإنـَي الأعقاِب خشيَة َي ًا ُت ْنس ِه أ الجـَزاء بـَهـَذ

َثتني َع ُنـَس الأقراءة على َب ُتني وما كوالأـَ ْل الأـَقـََراء ِمَن ِخ
ٍة قدودآ منباعتـَدال َتُروقني جاءت حين َغ واسإـَتـَواء وصي

َهت سإبعة َب الأسبـَعَة لأَي أْش
الن

والضـَواء النوار ذاَت جم

ِلأك أدآيِمها من ُكسيت الأحا
َلـَو الأ

ًء ن غِاَشـَاء من به أحبب غِاشا

ًا ِبه َباِب صبغة ُمْش َلأـََمـَا الأّش َعذارىَّ تو ْبَسَة الأ ِء ولأ الأخطبـَا
ّد تحسُن أنها ورأت َهْتبـَالأـَضـَ َتا ْلـَية َف بـَيضـَاء بـَِحـَ
ُة فهي ّدآ ُلو حق نوُروفيهـَا الأظهور، مسو َء ُدآَجى َيْج الأظلمـَا

صحائَف على مطبقات
كالأّري

الأظبـَاء ُمُسوك من تخيرّن طْ

ِكراترياضِ فـَيهـَا الأخطوطْ وكأّن ْنـَواء صـَنـَيعَة َشا ال
َقَط الأبياضِ وكأّن ّن ِبيٌر َدآالأـَّسـَو والأ ُمـَلء فـَي رَشْشتُه َع
ّذهب الأعشوَر وكأن ِء في كواكب فيها طعالأـَسـَا والأ سإمـَا
ِة مشكولأٌة وهي ّد ٌة ٍلأشـَكـَا بعـَ ِء علـَى ومقروء أنـَحـَا

ُة كان شئَت فإذا فيها كان شئت وإذافـَيهـَا حمز
ِكَسـَائي الأ

ٍر خلِل في ُخْضرة ْفر ُحم َعاف تلك بينوص والثنـَاء الْض
َثر ما مثل ّدبيُب أ ٍة جـَلـَد علىالأـَذّر مـَن الأ َبـََض ْذراء ِ َعـَ

َكم ُضّمنت كتاب الأكتاِب ُمح
الأل

واللء الأمـَكـَُرمـَات ذي ه

ٌق َو أْن علّي فحقي َبِحي فيهّن آَنالأـَقـَر أتلـَ وَمسـَائي ُمصُْ
ُيْضَرب ٍعليه ٍحساب ٍالأهند: ٍالأرجز ٍ وقال ٍيصُُف ٍالأتخت ٍالأذي ٍ

ٍم ُه وقـَلـَ ُدآ ُطورها ُصُحٍف فيتـَـَـََراُب ِمـَدا  ِحساُب سُإ
ُثر ْك ُو فيها َي ّودآ أن غاير منوالضراُب الأَمْح الأكـَتـَاُب ُيَس
ّق يبيَن حتى إعـَراُب ول إعجـَاٌم ولأيسوالأصُـَواب الأح
ارتـَياُب ول شـََك ول فيه

ًا ٍ : وقال ٍيصُف ٍبْركار الأمنسرح:  اسإتهداه
ْد َعْت الأذي ببركارك لأي ُج َن ًا فيهَص َد ِة َي ْين العـَاجـَيبـَا َقـَ

ْين ملتئم َتـَ َيبـَا ول جانٍب من ماِشيَنمـَعـَتـَدٌل الأُشعب ِع
ْكل في شخصُان ٍد ش واح

َدرا تـَركـَيبـَا بالأعقوِل وُركباُق
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مصُحوبـَا يزاُل ل بصُاحٍباشتكالأهـَمـَا في شيئين أشبه
َق ِث ُه ُأو ّيب مسماُر ُغاـَ ْغـَييبـَا الأناقـَدين نواظرعـَن و َتـَ
ْيُن َع ِليه َمْن ف َت ُبـَُه يج َمصُْبوبـَا العتدال قالأب فييحـَسـَ

ْيه َضَم قد ْطَر ًا ُق ِكم محـَبـَوبـَا إلأيه ُمِحب َضَملأهمـَا ُمْح
ًا يزدآادآ َبناِن َزادآه ماُمبصُِـَره عليه ِحْرص ِلـَيبـَا بالأ ْقـَ َتـَ

َلة ذو ْق ْتُه ُم ُلأـَُه لأمَمـَذهـَبـَه بصََُر وتـَهـَذيبـَا ِرقًة َتـَأ
مطلوبـَا الأصُواُب يزاُل بهافمـَا الأصُواب إلأى فيها ينظُر

 
َنا ولَدآائرة خـَُط صّح ما لأوله ْد  محسوبا الأحساَب َوَج
ّق َدلأت فإن فيه الأح تقريبـَا الأحساُب كان سإواهإلأـَى َع

ْو ْيُن َلأ ِدآ لأُه خَرَبصَُُرت به إقليدٍس َع مكبـَوبـَا بالأسجو
ْثُه َع َطرة لأي واْجنبه فاب ْلِفبمْس َوىَّ ُت ُنوبا بالأثناء الأه َمْج

وقال ٍيصُف ٍبيكاتا: ٍالأبسيط: ٍ
ٍم في الأماء من روح من ِجْس

ْفـَر الأصُُـَ
ِر الأـَِحـََس بلطـَيف مولأد والأـَنـَظـَ

ِغْب لأم مستعبر ِه عن َي ِفـَ َطـَْر
سإـَكـَن

ِبْت ولأم ِوي من َي ْغن َذ علـَى ِض
ِر َذ َحـَ

ٌة أجـَفـَان الأظهر على لأه ْقلةمـَحـَجـَر ُعـَهـَا وُم ٍر دآْم ِر عـَلـَى َجـَا َد َقـَ

ْنَشا ِلـَه مـَن حـَركـَاٌت لأـَه ت فـَي الأماء حركاُت كأنهاأسإـَافـَ
ِر الأـَشـَجـَ

ُلـَه ُحـَْسـَبـَان أعالأـَيه وفي َفـَصُّـَ ِر ول ذهـٍَن بـَل لألنـَاظـَرينُي َكـَ ِفـَ

َلـَك أحـَشـَائه فـَي دآاَر بكـَى إذا لأـَم يبـَِك لأـَم وإن الأمسـَير خافيفـَ
ِر ُد ي

ْترجـَم ُد بهايخـَبـَُرنـَا َمـَواقـَيٍت عـَن ُم الأـَخـَبـَر صـَادآق فـَيهـَا فيوَج
ْقَضى ْقِت في الأخمُس به ُت َو

وإن الأوجوب
ْتُر الأشمس على غاطى ْيم سِإ َغ الأ

ِر َط والأَم

ِهـَْرُت وإن من ألأقى ما مقداَر عرفُتتـَؤرقـَنـَي لوقـَاٍت سَإـَ
ِر َهـَ الأـَّسـَ

ِر َذووتـَـَخـَـَـَيَره مـَيقـَاٍت كـَل ُمَحـَددآ ِر لألسإـَفـَار الأتَخي والأـََحـََضـَ

َفـَهـَا بـَالجـَزاء لأَك ومخرج َطـَ ْلأـَ الألـَيِل وقوُس الأنهار منأ
ِر والأـَسـََحـَ

ِم نتيجة ُتـَه والأـَتـَفـَكـَير الأعل فـَي الفكـَار أبدع حبذا ياصـَوَر
الأـَصُـَور

ًا: ٍالأبسيط ٍ َطرلب وقال ٍيصُُف ٍأسإ
ِر كِجْرم ومستدير الأبد

َمـَْسـَطـَوح
ِة كّل عن الشكال رافع

ُفـَوح َمصُْ
ْلٌب َداُر ُص ْطـٍَب على ُي ُق

يثـَبـَتـَه
الأحذِق بشكر طرٍف تمثاُل

ُبـَوِح َمك
َناِن ملء َفْت وقد الأب أو

صـَفـَائُحـَه
َها من القالأيم على أقطار

الأـَِفـَيح
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ْلفى الفـَلَك الأسبعَة به ُت
ِدقًة ُمـَْحـَ

ِر بالأماء والْرِضـَيَن والأنا
والأـَريِح

ْنبيك البـََراِج طائح عن ُت
ُتـَه هـَيئ

ًا، بالأشمس ًا َطور ْور َط و
بالأمصُابـَيح

بعض أو سإاعة مَضْت وإن
ثـَانـَية

ْفَت فـَيه بعلم ذاك عر
َمـَشـَُروح

وقـٍَت فـَي تعـََرضِ وإْن
َقـَدره ُي

ُه الأتشكُك لأك َ بـَتـَصُـَحـَيِح َجـَل

الأـَضـَلـَوع قياسإاِت في مميز
ِه بـَ

منهـَا الأمشائم بين
َنـَاِجـَيِح والأـَمـَ

َنا الأظهر على لأه ْي ٍة َع ِحكم
بـَهـَمـَا

ِوي ْنِجيه الأضياء َيْح ُت من و
الأـَلـَوح

أشكالأـَه من الأدواوين وفي
ِحـَكـَم

َي فـَيهـَا الأعقُل تنقح ْنـَقـَيح أ َتـَ

ٍة فـَيه لأـَمـَا يستقل ل بـَمـَعـَرف
َ ْلأِحّس الألطيُف الأخصُيف إل ا

 والأُروِح
وهو فيه الأغيب ترىَّ حتى

ال منغلق
َواِب ُه عمن أب ّد سإوا جـَ

مـَفـَتـَوح
والأتـَفـَكـَير الأذهِن نتيجة

َصـَوره
ُوو الأصُحيحاِت الأعقوِل َذ

الأَمَراِجـَيِح
ُد ٍالأدولأة ٍقد ٍنكب ٍأبا ٍإسإحاق ٍالأصُابي، ٍعلى ٍتقدمه ٍفي َعُض َناَخْسرو ٍ َف وكان ٍأبو ٍشجاع ٍ

الأكتابة، ٍومكانه ٍفي ٍالأبلغاة، ٍواسإتصُفى ٍأموالأه ٍمن ٍغاير ٍإيقاِع ٍبه ٍفي ٍنفسه، ٍفأهدىَّ ٍإلأيه
َدآور ٍالأدرهم، ٍوكتب ٍإلأيه: ٍالأبسيط ٍ ًا ٍفي ٍ في ٍيوم ٍمهرجان ٍأسإطرلب

َدىَّ الأحاجاِت بنو إلأيَك أه
َتَشدوا واْح

ْهَرجاٍن في ٍم ِم ْنَت عظي أ
ِه ِلـَي ْعـَ ُت

َدك لأكَن حـَين إبـَراهـَيم عب
رأىَّ

ِرَك سُإُمو ْد َق ًء عن َ شي
ِه ُيَسـَاِمـَي

ِديها بالرضِ يرضَِ َلأْم ْه إلأيك، ُي
فقد

َدىَّ َلَك لأك أف َف َلى الأ ْع بمـَا ال
فـَيه

الأمرأة وصف
َهَن وقوُل ٍأبي ٍالأفتح: ٍملء ٍالأبنان.ً.ً.ً.ً.ً.ًالأبيت ٍنظيُر ٍقوِل ٍعلي ٍابن ٍالأعباس ٍالأرومي ٍيصُف ٍ

 : الأخفيف:  امرأة
ُع ًا القالأيم الأسبعة َيَس  إقليم من أصبعين في وهوُطـَر

ِر ِدآ كضمي َتهُم الأفؤا ِه ياالأـَدن َيل ِم َدآفتـَا وتحوي ْيُزو َحـَ
ًا: ٍالأسريع ٍ  ٍوإنما ٍأخذه ٍابن ٍالأرومي ٍمن ٍقول ٍبعض ٍالأشعراء ٍيذكر ٍكاتب
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ِه بقاف
والأـَل

م
والأـَمـَ

ِم ي
ِه فيولأكـَنـَه ِم ِمثُل فعل القـَالأـَي

ُدآه ِةوُمْسـَو ْوِق كإبر ِم مَن الأَر الأـََري
ّبهه ٍبقلم ٍعليه ٍمدادآ، ٍوذكر ٍظبية: ٍالأكامل ٍ ًقْرَن ٍريم، ٍوش وهذا ٍالأبيت ٍالخير ٍمقلوب ٍمن ٍقول ٍعدي ٍبن ٍالأرقاع ٍالأعاملي، ٍوقد ٍوصف ٍ

ِقه ْو ِة مَن أصاَب قلٌمَر َوا َد َها الأ َدآ َدا  ِم
ِة.ً ِري ٍَمْجَرىَّ ٍالأسرق َيْج وقلب ٍالأمعنى ٍإذا ٍتمكن ٍالأشاعُر ٍمن ٍإخفائه ٍل ٍ

ُكثبان، ٍقال ٍالأشاعر: ٍالأطويل ٍ وقد ٍترىَّ ٍتكثيَر ٍالأشعراء ٍمن ٍتشبيه ٍأوراك ٍالأنسوان ٍبالأَرمِل ٍوالأ
ِر ُدآون تأَزْرَنكـَـَـَـَـَـَـَأنـَـَـَـَـَـَـَمـَـَـَـَـَـَـَا الأـَـَـَـَـَـَوجـَـَـَـَـَـَـَوه عـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَالأـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَِج َرْمـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَلَِت الْز

ِفـَـَـَـَـَـَـَِج دآون يصُـَـَـَبـَـَـَرَن لأـَـَـَم الأـَـَـَُرسإـَـَـَُح إذاَخـَـَـَلـَـَـَقـَـَـَـَـَـَهـَـَـَـَـَـَـَا غاـَـَـَير َنـَـَـَـَـَـَـَا الأـَـَـَـََمـَـَـَـَـَـَـَ
َلأـَـَـَـَـَـَـَْت وإْن ِقصَُـَـَـَاركـَـَـَـَـَـَـَأنـَـَـَـَـَـَـَهـَـَـَـَـَـَـَا َمـَـَـَـَـَـَـَلىَّ ِدي طـَـَـَا َواسِإـَـَـَـَـَـَـَِج ِبـَـَـَـَـَـَـَأي الأـَـَـَـَـَـَـَنـَـَـَـَـَـَـَ

فقال وأحسن، قلبه في الأرمة ذو فأغارب والسإلم، الأجاهلية

َلـَـَـَتـَـَـَُه وقـَـَـَد َلـَـَـَ ِدآُس الأـَـَـَمـَـَـَظـَـَـَلـَـَـَمـَـَـَاُت جـَـَـَ ْلأـَـَـََخـَـَـَنـَـَـَـَـَـَا ا
َدام ٍمن ٍالأَمَجال؛ ٍقال ٍخالأد ٍبن ٍيزيد ٍبن ٍمعاوية، ٍوذكر ٍرملة ٍبنت ٍالأزبير ٍبن ٍ ْلب ٍوالأخلخال، ٍوامتناع ٍالأِخ ُق ُوُشح، ٍوصُموت ٍالأ َكْشح، ٍوجولن ٍالأ : وكذلأك ٍمدحهم ٍُضُموَر ٍالأ الأطويل:  الأعوام

َء، َلَةأَرىَّ ول الأنسا ً ِلأرم ْلبـَا ول يجوُل خلخال ُق
ًا ّبـَهـَا ُطّر ْلبا أخوالأها أحببُت أجلها ومنلأح َك

ًء من صُموتاِنأوسإعا قلَت ِة مل ّل منطِق وق

َتـَا ِنـٌَس َها َناأوا َ الأخـَط َق ِبـَُل تـَلـَك أَن إل َوا َذ
ّيَرت الأخلخيَل ًا لأهاُص الأخلِخـَُل عليها جالأت ُوُشح

نطقا فما به الأظلم تحَتوَمَشـَْت
َقا بسيرها الأعبيُر ملَنَسمت ُطُر  الأ

َطاقا َحدِق من عليه كأَنفيه  ِن
ْينة، ٍمخلع ٍ َق ّله ٍأبو ٍعثمان ٍالأناجم، ٍفقال ٍيهجو ٍ َلَب ٍهذا ٍك الأبسيط: ق

ْطـَن َبـَ عـَنـَكـَبـَوُت فهي مثقلَ
ِطَخاٍب َهااْص ُوْشُح ُصـَُمـَوُت كظـَم و

ْلأَحانـَهـَا ْدَرة في تحسن كالأتي لأ  الأن

ِطئل كيف ْه في بالحسان ُتْخ  الأندَر
: وهذا ٍمأخوذ ٍمن ٍقول ٍمحمد ٍبن ٍمناذر ٍيهجو ٍخالأد ٍبن ٍطليق، ٍوكان ٍقد ٍتقلد ٍقضاء ٍ الأسريع:  الأبصُرة

ًة فينا يخطئل كـَيف بالأصُـَواب مَر
ِة ِمْنمضى فيما ّله، رحَم  َعذاْب وهذا الأ

ًا، ٍوالأمديح ٍهجاء؛ ٍكما ٍقال ٍمسلم ٍبن ٍالأولأيد ٍيهجو ٍ ًا ٍمن ٍقلب ٍالأهجاء ٍمديح : وهذا ٍأيض الأكامل:  ًا قوم
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ُتهم فحين َبْر َنْتَخ ُهْم َحُس ِر بقبح مناظر َب  الأمخ

َقينا َفلماِلأـَقـَائه  َت َبر َصغر الأ  الأخبُر الأخ

ُنهلأحينه  كميُن عليه الأمخفي وكمي

َيُه ُبْه أنه الأناُس َيحِسُب ماُينجـَ َط  َع

َدت إذا الأقلوَب َنىَغا ُدآ فما َوسْإ َطا ْيَر َتصُْ ِد َغا  الأصُي

ِر على ِنهـَا دآا ُدها الأفوارَس يصُطادآ فوارسأْم  ِصي

ِة َحزام رب ْغِض  الأموموِق ِب
قلبه ٍالأبحتري ٍفقال: ٍالأمنسرح: ٍ

ُكم قد الأشيء َيسُرني َهيسوء َو ًا ن ْوم ُبـَه ِبخاِمل َي لأقـَ
َيُن ٍمنه ٍفي ٍالأثاني؛ ٍأل ْب قال ٍأبو ٍالأفضل ٍأحمد ٍبن ٍأبي ٍطاهر: ٍالأمعنى ٍفي ٍالأمصُراع ٍالول ٍأ

ًا، ٍإل ٍّأنه ترىَّ ٍأنه ٍلأو ٍقال: ٍإنه ٍلأيسوءك ٍالأشيء ٍقد ٍيسر، ٍكان ٍمثل ٍذلأك ٍالأمعنى ٍمستوي
قلبه ٍلأحاجته.ً

: قال ٍابن ٍالأرومي ٍيهجو ٍ الأرمل:  مغنية
َفَضأجـَلـَهـَا من ملعونة قينة ًا الألهو ر  َرفَضْه َمن َمع
َذا الَرَضة َبيِت مثل ِعْرٍق كلَحلقـَهـَا في ترىَّ َغانت فإ

ًا: ٍالأرجز ٍ َبُه ٍابن ٍالأمعتز ٍفقال ٍيصُف ٍأَرضة ٍأكلت ٍلأه ٍكتاب فقل
ْثني َلْل فيها تَرىَّ ل الأعروق مثلسإـَبـَل فيهـَا لأها أنابيَب َت َخ

َتفى كثير وهذا ْك بالأيسير.ً منه ُي
الأمعاني من ينقلب ل ما

َتَرىَّ ٍأنك ٍتقول: ٍنام ٍالأقوم ٍحتى ٍكأنهم ٍموتى، ٍول ٍيحسن ومن ٍالأمعاني ٍما ٍل ٍينقلب: ٍأل ٍ
ًا ٍوقف ٍ بها:أن ٍتقول: ٍماتوا ٍحتى ٍكأنهم ٍنيام؛ ٍوقد ٍأخذ ٍعلى ٍأبي ٍنواس ٍقولأه ٍيصُف ٍدآار

الأسريع: 
َدي بينجارم َخرسإْت إذ كأنها ُق تفنيده َي ِر  ُمط

ُته ٍبالأدار ٍالأخالأية ٍالأتي قالأوا: ٍإنما ٍيجب ٍأن ٍيشبه ٍالأجارم ٍإذا ٍعذلأوه ٍفسكت ٍوانقطعت ٍحج
ُتِجيب.ً ل ٍ

: وأخذوا ٍعليه ٍ الأبسيط:  قولأه

أرسَإاِن على معصُفراتحصُنهـَُم جنِب في نيراننا كأن
ِر  َقصَُا

: وقد ٍتبعه ٍأبو ٍتمام ٍالأطائي ٍفقال ٍفي ٍالفشين ٍلأما ٍ الأكامل:  أحرق
ْفر سإُر زاَل ما ُك بيَن الأ

ُلوِعـَه ُض
َطلى حتى ِدآ سإَر اْص الأزنا

ِري َوا  الأ
ِر ِشـَق عصُفرَت كما َلأهبحـَرهـَا من جسَمه يساوُر ناٌر إزا

َعل لأه طارت ّدم ُش يه
َنُهلأفـَحـَهـَا ًا أركا ْدم ِر َه ِر بـَغـَي َبـَا غاـَ

ْلَن ْلَنمجَمع كّل منه فصُّ َع ُكـَّل فاقرة وف ِر بـَ َقـَا َفـَ
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ْفـَصُِـَل َم
ّلى ًا، لأها ص ّي ُقـَودآهـَا وكان ح ًا،و ِر مـَع ويدُخلها َميت الأـَكـَفـَا

ِر أهُل وكذاك الأدنيا في الأنا
هـَم

ْهـَِل جُل الأقيامة يوَم ِر أ ّنـَا الأـَ

وما فهذا بالأنار؛ الأمعصُفرة الأثياُب تشبه قالأوا: ٍوإنما الأثاني، الأبيت أردآت
ّدآ انعكاسإه، يتوازُن ل أشبهه ْلب يصُح وإنما قضاياه؛ وتتضا ّقق فيما الأق يتح
ّدآه يتقارب.ً أو تضا
الأنجوم ذكر في الأعصُر أهل شعر من قطعة

: قال ٍأبو ٍالأفتح ٍ الأبسيط:  الأبستي
أرىَّ أني أملي ِمن غاّض قد

عملي
َوىَّ ْق َوِل في الأمشتري من أ أ

 الأَحَمِل

ِولأـَه عـَّمـَا راِحـَل وأنني ُأحـَا
مـَن الأحـَظ أسْإتدّر كأنني
ُزَحـَِل

وقال: ٍالأبسيط ٍ
ِو ملٌك غادا إذا ْه ّل بالأ

ً مـَشـَتـَغـَل
ِكه على فاحكم ْل ْيِل ُم َو بالأ

والأَحرِب
الأميزان في الأشمس تر ألأم

هابطًة
ِم برج غادا لأّما ْهو نج ّل الأ

ّطَرِب؟  والأ
وقال: ٍالأوافر ٍ
ْدني وقد ُدِرَضاها لأدىَّ الأملوُك ُت ِع ْب ُت ُد حين و احتـَقـَادآا تحتق
الأتثليث في الأمَريخ كما

ْعطي ُي
ُلُب الأتربيع وفي َفـَادآا ما َيْس أ

وقـَال: ٍالأـَمـَتـَقـَارب
َدحتكما فإني بي فثقوا أل ْليمتحن تم ُيحـَْب من َف

ًا كوكبي فما بالأمنقـَلـَْب قلبَي ُبْرُج ولالأوفاء في راجع
وقال: ٍالأمتقارب ٍ

ُفـَونـَا لأئن ٍة بـَل كـََسـَ ّل ُهُم وفازتعـَ َفـَْر ِقداُح بـَالأـَظـَ

ْكِسُف فقد َء َي دآونـَه َمـَْن الأمر
ْكِسُف كما ِجرُم الأشمَس َي

َقَمر  الأ
 : الأرمل:  وقال

ْغاد َشَرُف َو ِه بوغاد الأ ِه مامـَثـَلـَ َلـَـَْل بـَزيٍغ فـَي وَخـَ
ُتـَه فيما الأصُدِق ودآلأيل ْلـَ  ُزَحْل بيت في الأمّريخ شرُفُقـَ
 : الأكامل:  وقال

ُة َغاّرتُه لألذي قل ِكـَه ِعـَّز ْلـَ ِة أَخل حتىُمـَ ِء بطاع الأنـَصُـَحـَا
بعلمهم الأملوِك شرُف

وبـَرأيهـَم
ْوُج وكذاك في الأشمِس أ

 الأجوزاء
 : الأمتقارب:  وقال

ُد وقد ِدي والأشر الماكن، فسادآالأصُلح بعد الأمرء يفس ْعـَ ُي
طبع َيقبل الأّسعد كما

ْير موضٍع في كان إذاالأنحوس ِد َغا ْع  سَإ

 ٍوقال: ٍالأرجز: ٍ
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ْنُس ما ًء ظمآٍن أ ِدآ بمـَا ِد منبـَار ْع ِدآ الأعهد طوِل َب  بالأموار
ّ ْنِسي إل ُأ ٍد منواردآ بـَكـَتـَاٍب ك ّنجار َمْحِض سإي ِد الأ ماِج

ِردآ من اسإتمله كأنما ُعطـَا
وقال: ٍالأكامل: ٍ

ٍة،تتعرضوا ل الأكتاب معشَر يا َوا لأرياسإ َدآموا وتصُاغاُر  وتخا
ّأشرافها في ُكن الأكواكب إن َور حين عطاردآ إل آدآُم ُصـَ

 : الأمتقارب:  وقال
ٌد بـَيتـَه إلأـَى دآعانـَي ّي ْلأُخلق لأهسإـَ الظرُف الشرُف ا

ُتـَُه بيتي فلَزْمُت ْفـَ َطـَ  الطرُف الظرف هو بعذرول
ُدآ ِر َطا َدآأن شـَّك ول َنْجِمي، ُع أشـَرُف بيتـَه في عطار
 : الأبسيط:  وقال

ْلـَُت لأئن ٍر ِمـَْن تنق ِر إلأـَى دآا َواء بعد وِصْرُتدآا ْهَن َث ِر َر أسإفـَا
حيث الأنفس عزيُز حٌر فالأحر

َوىَّ َث
ذاُت ُبْرج كل في والأَشْمُس

أنوار
 : الأطويل:  وقال

الأمشتُت الأدهُر صدع لأئن
شملنـَا

ُع لألجمـَيع حكم ولألدهر ُدو َصـَ

ِم َنْج الأرجوع بعد من فلل
اسإتقـَامٌة

الأغروب بعد من ولألشمس
 طلوع

: وقال ٍ الأطويل:  لأمحبوس
الأكسوف بعد ومن ُحبْسَت
ّلـَج تـَبـَ

ُء ُق به تضي َلفا لألبدر ا
والأشمـَِس

ْد فل ًا لألحبس تعتق غاـَمـَ
َوْحـََشة و

َيق في الأمرء كون فأول أْض
ْبِس  الأح

: وقال ٍ الأكامل:  ًا أيض
ُه الأمشتري تولأى من يا َدآ أن حاشاكتدبيَر لألمـَريِخ تنقا

 : الأكامل:  وقال
َعْن ل شيء كل من تفز

ْفزٍع ُم
ِر الأبروج تدبير كّل ما ِئ بضـَا

: وقال ٍيرثي ٍأبا ٍالأقاسإم ٍ الأطويل:  الأصُاحب

ُه ْدنا َق َ واعتَم تَم لأما َف ُعـَل بـَالأـَ
عند الأبدر كسوُف كذاك
ِه  تماِم

: وقال ٍأبو ٍسإعيد ٍعبد ٍالأرحمن ٍبن ٍمحمد ٍبن ٍدآرسإت ٍلبي ٍالأفضل ٍ الأوافر:  الأميكالأي
ِر َوْجُه غااب ما إذا ْد َب ُهَكعنـَا الأ َوج َدنا َف َبدُر ِعن الأُمقـَيُم الأ

َعت فإن ِد ُنجوُم َرَج الأسع
ًا َيوم

ٍد نجُم فوجهك مستقـَيُم سإع

: وقال ٍمسكويه ٍ الأبسيط:  الأخالأدي
الأقصُر حسُن يعجبنَك ل

تنـَزلأـَه
في لأيست الأشمس فضيلة
منازلأها

في الأشمُس زيدت لأو
مائًة أبراجها

ًا ذلأك زادآ ما في شيئ
فضائلـَهـَا

: وقال ٍأبو ٍبكر ٍ الأطويل:  الأخوارزمي
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خيمَت أيسْرَت إن رأيتك
عندنـَا

ًا، ُزْرَت أعَسرت وإن لأزام
 لأماما

قل الأبدر: ٍإن إل أنت فما
ضوؤه

َغاب، أقـَامـَا الأضياء زادآ وإن أ

: وهذا ٍكقول ٍإبراهيم ٍبن ٍالأعباس ٍالأصُولأي ٍفي ٍمحمد ٍبن ٍعبد ٍالأملك ٍ الأرمل:  الأزيات
ٌد ٍر أسَإ َتـَُه إذا َضا ْعـَ َنـَ قـَدرا مـَا إذا بـٌَر وأٌبما

 افتقرا ما إذا الدآنى يعرفول أثرىَّ، إن البعد يعرف
: وقال ٍابن ٍ الأطويل:  الأمعتز

الأحاسإدون أرادآ ما إذا
انـَهـَداَمـَه

ُه ْه الأـَعـَز غاالأُب إلأٌه بنا قـَاهـَُر

من الأحاسإدون يريد وماذا
ًئ امـَر

ُقـَُه تزينهـَُم ِثـَُره؟ أخـَل َآ ومـَ

اهتدىَّ اسإتغنى هو ما إذا
لفتقارهْم

ًا تهتدي ول ْوم إلأيهم َي
ْه ِقـَُر َفـَا َمـَ

ِه كوكبا َكَرام وكانوا ِقـَ َدآبـَبـَصُـَا ْبـَلـَه عليهم فُر ْه َو ِطـَُر َوا وَمـَ
: وهذا ٍالأبيت ٍكما ٍقال ٍبعض ٍالأعرب ٍفي ٍإحدىَّ ٍ الأطويل:  الأروايات

َوالأدي منه كنُت بأمر َرماني ًاَو َي جاِل وِمْن بري ِو َرَماني الأط
والأرواية عليه، عادآ بما رماني يريد والأطوي: ٍالأبئر؛ والأَجال: ٍالأناحية، الأُجول

ِوي، أجل الأمشهورة: ٍمن ّط ابن قول وبين بينه الأمناسإبة تسقط هذا فعلى الأ
الأمعتز.ً

الصمعي أخبار من
ّنا ٍمع ٍأبي ٍنصُر ٍَراوية ٍالصمعي ٍفي ٍرياضٍِ ٍمن ٍالأمذاكرة قال ٍبعُض ٍالأرواة: ٍك
َنا ٍفي ٍذكر ٍأبي ٍسإعيد ٍعبد ٍالأملك َفْض َتلي ٍأنواَرها، ٍإلأى ٍأن ٍأ َنج َتني ٍثماَرها، ٍو َنْج

َبحُر ِدُن ٍِحكم، ٍو َلُه ٍالصمعي! ٍإنه ٍلأَمع بن ٍقَريب ٍالصمعي؛ ٍفقال: ٍرحم ٍالأ
ْلم، ٍغايَر ٍأنه ٍلأم ٍنر ٍقط ٍمثَل ٍأعرابي ٍوقف ٍبنا ٍفسلم، ٍفقال: ٍأيكم ِع

ِذنا ٍلأه، ٍوعجبنا ٍمن الصمعي؟ ٍفقال: ٍأنا ٍذاك، ٍفقال: ٍأتأذنون ٍبالأجلوس؟ ٍفأ
ُحسن ٍأدآبه ٍمع ٍجفاء ٍأدآب ٍالعراب.ً

ُهم ٍمعرفة ٍبالأشعر ٍ َنفر ٍأنك ٍأثقب قال: ٍيا ٍأصمعي، ٍأنَت ٍالأذي ٍيزعُم ٍهؤلء ٍالأ
والأعربية، ٍوحكايات ٍالعراب؟ ٍقال ٍالصمعي: ٍفيهم ٍَمْن ٍهو ٍأعلم ٍمني، ٍوَمْن

ُهَو ٍدآوني، ٍقال: ٍتنشدونني ٍمن ٍبعض ٍشعر ٍأهل ٍالأحضر ٍحتى ٍأقيَسُه ٍعلى
َد ٍالأملك: ًا ٍلأرجل ٍامتدح ٍبه ٍمسلمة ٍبن ٍعب شعر ٍأصحابنا؟ ٍفأنشده ٍشعر

الأطويل: ٍ
َء إن الأبحُر أنَت أَمسلَم، جا

ٌدآ وار
طاَر الأحرُب ما إذا ولأيث

ُبها  ُعقا
ِنّي كسيف وأنت َوا ُد ْن إن الأه
َدت غا

يعب حرٍب من حوادآُث
ُعبابهـَا

ِلقت وما ْكروَمٌة ُخ امرٍئ في ُأ
ّ غااية وللأه ُبـَهـَا إلأـَيك إل َآ َمـَ

ّياٌن كأنك ّكـٌَل عـَلـَيهـَا دآ َو ُمـَ
ِري كفيك وعلى بها، َيج

ُبها ِحسا
َنا إلأيك ْل ِعيَس رح َهـَا لأديه يرَجى ثقة أخانجد لأم إذ الأ ُبـَ ثـَوا
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لأهـَا
قال: ٍفتبّسم ٍالعرابي، ٍوهّز ٍرأسإه، ٍفظننا ٍأن ٍذلأك ٍلسإتِحسانه ٍالأشعر، ٍثم ٍقال: ٍيا

َبه ٍحسن ْطؤه ٍأكثر ٍمن ٍصوابه، ٍيغطي ٍعيو َلق ٍالأنسج، ٍخ َهلهل ٍَخ أصمعّي، ٍهذا ٍشعٌر ٍم
َظر، ْبَخر ٍَشتيم ٍالأَمن ُتدح ٍبالسإد، ٍوالسإد ٍأ ّبهون ٍالأملك ٍإذا ٍام ّي، ٍورواية ٍالأمنشد؛ ٍيش ِو الأَر

ْعٌب ٍعلى ّبهونه ٍبالأبحر، ٍوالأبحُر ٍَص َعب ٍبه ٍصبياننا، ٍويش َنا، ٍوتل ِئ ِذَمة ٍمن ٍإما وربما ٍطردآه ٍِشْر
َبا ٍعند ٍالأّضريبة! ٍأل َن َمن ٍَركبه، ٍُمّر ٍعلى ٍمن ٍشربه، ٍوبالأسيف ٍوربما ٍخان ٍفي ٍالأحقيقة، ٍو

ّينا! ٍقال ٍالصمعي: ٍوماذا ٍقال ٍصاحبكم؟ ٍ فأنشده:أنشدتني ٍكما ٍقال ٍصبّي ٍمن ٍح
الأبسيط: 

َوَرىَّ سإألأت إذا كل عن الأ
مكـَرمة

ْعَز لأم ّ إكرامها ُي إلأى إل
الأـَهـَوِل

ًتى ٌدآ ف الأـَمـَاَل أذاَب َجوا
ِئلـَُه َنـَا

ّنيُل َة منه يشكُر فالأ ْثـََر ك
ْيِل ّنـَ الأـَ

يلقـَى أن يكره الأموُت
َتـَُه ّي ِنـَ َمـَ

ِه في الأخيل لأّف عند كّر
بالأخـَيِل

أبقى الأشمَس وزاحم
كاسِإفة الأشمَس

ْلأَجاها الأصُّّم زاحم أو إلأى أ
ْيل الأمـَ

ْتـَه إن الأنجم من أمَضى َب نا
نـَائبٌة

من أْجَرىَّ أعدائه وعند
ْيِل الأـَّسـَ

الأدنيا إلأى يستريح ل
ْيِل سإـَاحـََب إلأيها تراه ولوزينـَتـَهـَا الأـَذ

ُد يقصَُُر في عنه الأمج
ِه مكـَارِمـَ

أفعالأه عن يقصُّر كما
ْولأـَي !َقـَ

ّنى ٍالعرابي، ٍثم ٍقال ٍلألصمعي: َتنا ٍوالأله ٍما ٍسإمعنا ٍمن ٍقولأه، ٍقال: ٍفتأ َه ْب أ
َ قال ٍأبو ٍنصُر: ٍف

ًا ٍترتاُح ٍإلأيه ٍالأنفس، ٍويسكن ٍإلأيه ٍالأقلب؟ ٍفأنشده ٍلبن ٍالأّرقاع ٍ الأعاملي:أل ٍتنشدني ٍشعر
الأطويل: 

ُلـَو وناعمة ٍة بـَعـَودآ تْج ِنق َيْسبي مؤّشَرةأراك الأُمعا
ُبهـَا ِطي

ًا بها كأّن ِء خمر ٍة بما َفْت إذاغاـَمـَام الأّرقادآ بعد ارتِش
ُبها  ُغارو

ٍد إلأى أراك َنىوإنـَمـَا َتِحـَّن، َنْج كان حيُث نفس كّل ُم
ُبها  حبي

فتبَسم ٍالعرابي ٍوقال: ٍيا ٍأصمعي، ٍما ٍهذا ٍبدون ٍالول، ٍول ٍفوقه، ٍأل ٍأنشدتني ٍكما ٍقلت؟
: قال ٍالصمعي: ٍوما ٍقلت؟ ٍجعلت ٍ  : الأطويل!  فأنشده فداك

ُتها ْق ّل ًا، َتع ْقـَت ِبكر ّلـَ ُعـَ ّبـَهـَا و حـَ
ٌغ الأوَرىَّ كّل عن فقلبَي فار
ْكـَُر ِبـَ

َبْت إذا الأبدُر يكفِك لأم احتَج
َءهـَا ضـَو

َء وتكفيك ُحِجَب إن الأبدر ضو
ْدُر َبـَ الأ

صبرَت، إن عنها، الأصُبُر وما
ُته وجد

َيْحُسن مثلها في وهل جميلً،
ْبُر؟  الأصُّ

ُبك ُتـَك خمر من وحس يفـَو
ُقـَهـَا ري

ّله ُبَك ريقها من ما ووالأ َحْس
الأخـَمـَُر

لَمـََس الأذر جلد أن ولأو
َدهـَا ْلـَ ِجـَ

ِدهـَا في الأذر لأمَس لأكان ْلـَ ِج
ْثـَُر أ
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ُكْن لأم ولأو ِر ي ْد َب ّدا لأل ِض
ُلأـَهـَا جـَمـَا

ِنها في وتفضله لأصُفـَا ُحْس
ْدُر َبـَ الأـَ

َدىَّ بأطراِف ولأو سإمعتم ما الصمعي: ٍاكتبوا لأنا نصُر: ٍقال أبو قال في الأُم
ًا، عندنا الكبادآ! ٍقال: ٍوأقاَم ِرقاق دآينار، خمسمائة الصمعّي لأه فجَمع شهر
ْلأِحين في يتعاهدنا وكان ْلأِحين، بعد ا أصحابنا! ٍ وتفّرق الصمعي مات حتى ا
َقٌر العراب كلم من ِف
 مختلفة ضروب في
َتع، هو كلٌم الرضِ في الأجاحظ: ٍلأيس قال َفع، ول أْم ْن ُق، ول أ ّذ ول آن في ألأ

ً أشد ول السإماع، ّتصُال َتق ول الأسليمة، بالأعقول ا ْف ًا أجودآ ول ِلألسان، أ تقويم
ِء العراب حديث اسإتماع ُطوِل من لألبيان، َء.ً الأعقل الأفصُحا

ْكُر ٍالأشعِر ٍوفضيلته: ٍأي ٍحكمة ٍتكون ٍأبلغ، ٍأو ِذ قال ٍابُن ٍالأمقفع، ٍوقد ٍجرىَّ ٍ
ًا، ٍولأم ٍيشبع ٍمن ِريف أحسن، ٍأو ٍأغارب، ٍأو ٍأعجب، ٍمن ٍغالم ٍبدوي ٍلأم ٍير ٍ

ِر ٍوالأيرابيع ْف َق َيأِوي ٍإلأى ٍالأ ْفَزع ٍمن ٍالأبشر، ٍو َي طعام؛ ٍيستوحُش ٍمن ٍالأكلم، ٍو
ِغيلَن، ٍوأنَس ٍبالأجاِن؛ ٍفإذا ٍقال ٍالأشعر ٍوصف ٍما ٍلأم َظباء، ٍوقد ٍخالأط ٍالأ والأ
َيَره، ٍولأم ٍيغذ ٍبه، ٍولأم ٍيعرفه، ٍثم ٍيذكر ٍمحاسإن ٍالخلق ٍومساويها، ٍويمدح

ُيكتب ٍعنه، ٍويروىَّ ٍلأه، ٍويبقى ٍعليه.ً ويهجو، ٍويذّم ٍويعاتب، ٍويشبب ٍويقول ٍما ٍ
وقال ٍبعض ٍالعراب: ٍالأطويل: ٍ

َدىَّ وإني بالوانس له
ُدمـَى كالأ

َنا بأطراف وإني َق َلـَعـَوُب الأ لأ

من كان ما على وإني
ْنُجهيتي ُع

َثة ُلأـَو ِدآيُب أعـَرابـَيتـَي و ل

كأن ٍالدآب ٍغاريب ٍمن ٍالعراب، ٍفافتخر ٍبما ٍعنده ٍمنه.ً
ْوق ٍعلى ٍقومه ٍبني ٍ َط : وقال ٍالأطائي ٍفي ٍفطنتهم، ٍيستعطف ٍمالأك ٍبن ٍ الأكامل:  تغلب

ِر ِرقة ل ُهُم الألطيف الأَخصُْ ْت َذ ِة عن وتباعدواَغا َن ْط العراِب ف
ُهُم فإذا ُت ْف ْدت َكَش ّلَة الأنفـَوس كَرملأـَديهـَُم وج َلدآاِب وقـَ ا

ًا ٍمن ٍالأهواء، ٍوأمضى ٍمن ووصف ٍأعرابي ٍرجل ًٍفقال: ٍهو ٍأطهُر ٍمن ٍالأماء، ٍوأرق ٍطباع
الأسيل، ٍوأهدىَّ ٍمن ٍالأنجم.ً

َتمَرأ ُيْس َتواَصُف ٍِحلمه، ٍول ٍ ووصف ٍأعرابّي ٍرجل ًٍفقال: ٍذاك ٍوالأله ٍمن ٍينفع ٍسِإلمه، ٍوي
ْلمه.ً ُظ

ًيَش وقال ٍأعرابي: ٍجلسُت ٍإلأى ٍقوم ٍمن ٍأهل ٍبغدادآ ٍفما ٍرأيُت ٍأرَجح ٍمن ٍأحلمهم، ٍول ٍأط
من ٍأقلمهم.ً

وذكر ٍأعرابي ٍمن ٍبني ٍكلب ٍرجل ًٍفقال: ٍكان ٍوالأله ٍالأفهُم ٍمنه ٍذا ٍأذنين، ٍوالأجواب ٍذا
َطْرٍف ٍمنه؛ ٍإنما ٍكان َدآ ٍ َلِل ٍَرأي، ٍول ٍأبعد ٍمسافة ٍروية، ٍوَمرا َق ٍلأخ ًا ٍأرت ِلأَسانين، ٍولأم ٍأَر ٍأحد

يرمي ٍبهّمته ٍحيث ٍأشار ٍإلأيه ٍالأكرم، ٍوما ٍزال ٍيتحسى ٍمرارة ٍأخلق ٍالخوان، ٍويسقيهم
عذوبَة ٍأخلقه.ً

ُودآه، ُد ٍإل ٍعلى ٍ َق ْع ُت ِيضْت ٍلأه، ٍفما ٍ وذكر ٍأعرابي ٍرجل ًٍفقال: ٍوالأله ٍلأكأن ٍالأقلوب ٍواللأُسن ٍر
ول ٍتنطق ٍإل ٍّبحمده.ً

َورة، وقال ٍأعرابي: ٍأقبُح ٍأعمال ٍالأمقتدرين ٍالنتقاُم، ٍوما ٍاسإتنبط ٍالأصُواُب ٍبمثل ٍالأمشا
ُء ٍبمثل ٍالأكبر.ً ُتِسبت ٍالأبغضا ول ٍاك

َلخرة َطبنا ٍأعرابي ٍبالأبادآية، ٍفقال: ٍأيها ٍالأناس، ٍإّن ٍالأدنيا ٍدآاُر ٍمفر، ٍوا قال ٍالصمعي: ٍوخ
َقركم، ٍول ٍتهتكوا ٍأسإتاركم ٍعند ٍمن ٍل ٍتخفى ٍعليه َقر؛ ٍفخذوا ٍمن ٍمفركم ٍلأم دآار ٍم

أسإراُركم.ً
قال ٍالأمعافر ٍبن ٍنعيم: ٍوقفُت ٍأنا ٍومعبد ٍبن ٍطوق ٍالأعنبري ٍعلى ٍمجلس ٍلأبني ٍالأعنبري،
َفأوا ٍعلى ٍمعبد، َفَسلموا ٍعلي؛ ٍثم ٍانك وأنا ٍعلى ٍناقة ٍوهو ٍعلى ٍحمار، ٍفقاموا ٍفبدأوني ٍ
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َلأى ٍقبل َكَرامة! ٍبدأتم ٍبالأصُغير ٍقبل ٍالأكبير، ٍوبالأمو فقبض ٍيده ٍعنهم؛ ٍوقال: ٍل، ٍول ٍ
َدأنا ٍبالأكاتب ْفَحم ٍقبل ٍالأشاعر، ٍفأسإكت ٍالأقوُم، ٍفانبرىَّ ٍإلأيه ٍغالم، ٍفقال: ٍب الأعربي، ٍوبالأُم

ْعرابي، ٍوبراكب ٍالأراحلة ٍقبل ٍراكب ٍالأحمار.ً ُلمي، ٍوبالأمهاجر ٍقبل ٍال قبل ٍا
ْوا، ٍوإْن ٍبذلأوا َل ْب ْدب، ٍإْن ٍقاتلوا ٍأ ُغايوث ٍَج ووصف ٍأعرابي ٍقوَمه ٍفقال: ٍلأيوُث ٍَحْرب، ٍو

ْوا.ً َن ْغا أ
َفُحوا ٍبالأسيوف َفَرْت ٍبينهم ٍالأسهام، ٍوإذا ٍتصُا ُفوا ٍسَإ ًا ٍفقال: ٍإذا ٍاصط ووصف ٍأعرابي ٍقوم

ْلأِحماُم.ً َفَمه ٍا َغر ٍ َف
َياُب ٍالأودآ ٍبيني ٍوبينه ٍبعد ٍامتلئها، ُوسإئل ٍأعرابي ٍعن ٍصديق ٍلأه، ٍفقال: ٍَصِفرت ٍِع

ٌه ٍكانت ٍبمائها.ً ّهرت ٍوجو واكف
َغاَر َق ٍالأرجال، ٍكالأسراب ٍ َطعْت ٍأعنا َق ًا ٍيقول: ٍإن ٍالمال ٍ وقال ٍالصمعي: ٍوسإمعت ٍأعرابي

ِطيته ٍأسإرعا ٍالأسير ٍوالأبلوغ ٍ به:َمْن ٍرآه، ٍوأخلف ٍمن ٍَرجاه، ٍوَمْن ٍكان ٍالأليُل ٍوالأنهار ٍَم
الأبسيط: 

ُء ُعـَهـَا باليام يفرح والأمر َط يق
ْدني مضى يوم وكّل من ُي

 الَجل
ًا، ٍوبيَض َدآ ٍالأرؤوس ٍبيض ْته، ٍفقال: ٍإنها، ٍوالأله، ٍمصُيبة ٍجعلت ٍسُإو َلأ وذكر ٍأعرابي ٍمصُيبة ٍنا

ًا، ٍوهونت ٍالأمصُائب، ٍوَشيبت ٍالأذوائب.ً الأوجوه ٍسإودآ
: وهذا ٍكقول ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍالأَزبير ٍ الأوافر:  السإدي

َثاُن َرَمى ْد َة الأِح َو ٍرَحْرٍب آل ِنْس ْدَن بمقدا سُإـَُمـَودآا لأه سَإَم
ًا الأُسودآ شعورهَن فردآ ُهن وردآبيضـَ َه سُإودآا الأبيَض وجو

َء رأيت لأو وإنُك ٍد بكا ْنـَ َلةِهـَ َكاِن إذ وَرْم ُدودآا َتصُُ الأخـَ
َكيَت َء َب ٍة ُبكا ِولأ ْعـَ َدها الأدهُر أصاَبَحـَزين ُم  الأفقيدا واح

ونظيُر ٍهذا ٍالأتطابق ٍبين ٍالأسوادآ ٍوالأبياضِ، ٍوإن ٍلأم ٍيكن ٍمن ٍهذا ٍالأمعنى، ٍقوُل ٍابن
 : الأخفيف:  الأرومي

ْدآَت الأَمِشيِب بياضَِ يا ّو سَإ
َوْجهي

ِدآ الأوجوه بيِض عند سُإو
 الأقروِن

َنـَك فلعمري ِدي لخفي ْهـَ الأعيوِن ِعيان وعن ِعياني عنَجـَ
محزون آسإٍف َرأِس في حكَتـَض أن لمنعنـَك ولأعمري

ِدآ ٌدآلأوجهـَي ابيَضاضٌِ فيه بسوا ِهَك وسإوا َوْج ُعـَوِن لأ ْلـَ الأَمـَ
ٍدآ ٍغاير ُدهما ٍلأصُاحبه: ٍنزلأَت ٍوالأله ٍبوا سإأل ٍأعرابيان ٍرجلً، ٍفحرمهما، ٍفقال ٍأح

ْلَت ٍما ِن ّتدرك ٍما ٍسإألأت، ٍول ٍ ممطور، ٍوأتيَت ٍرجل ًٍبك ٍغاير ٍمسرور، ٍفلم ٍ
َدم.ً َع َأقْم ٍعلى ٍ ْلت؛ ٍفارتِحل ٍبندم، ٍأو ٍ أّم

ّنا، ٍفلم ُفِل ٍالأدهُر ٍع ْغ َي َفلنا ٍولأم ٍ َغا ًا ٍيقول: ٍ قال ٍالصمعي: ٍوسإمعُت ٍأعرابي
َتنبه، ٍوأدآركت ُة ٍمن ٍ ُوِعظ ٍغايُرنا ٍبنا، ٍفقد ٍأدآركِت ٍالأسعادآ نتعظ ٍبغيرنا ٍحتى ٍ

ًا.ً َكفى ٍبالأتجربة ٍواعظ َفل، ٍو الأشقاوة ٍمن ٍغا
ْوجب َت ْنعم ٍعلى ٍالأشاكر ٍلأك، ٍتس وقال ٍأعرابي ٍلأرجل: ٍأشكر ٍلألمنعم ٍعليك، ٍوأ

َناصحته.ً من ٍربك ٍزيادآته، ٍومن ٍأخيك ٍُم
ِكم ٍالأسبب، ٍمن َتْح َفسيح ٍالدآب، ٍُمْس ومدح ٍأعرابي ٍرجل ًٍفقال: ٍذلأك ٍوالأله ٍ

ْثني ٍعليه ٍبكرم ٍفعال، ٍوُحْسن ٍمقال.ً ُت أّي ٍأقطاره ٍأتيته ٍ
َق ٍما ٍأْصلح ٍغايَر ْنياه، ٍففار ُدآ َته ٍبصُلح ٍ وذّم ٍأعرابي ٍرجل ًٍفقال: ٍأفسد ٍآِخر

ْيَر ٍمنتقل ٍعنه، ٍولأو ٍصدق ٍرجٌل ٍنفسه ٍما َغا راجِع ٍإلأيه، ٍوقدم ٍعلى ٍما ٍأفسد ٍ
َتُه.ً ْوطأه ٍَراِحل َذبتّه، ٍولأو ٍألأقى ٍزمامه ٍأ َك

ّلأُت َلأْت ٍأرجلها، ٍفما ٍز وقال ٍأعرابي: ٍخرجت ٍحين ٍانحدَرْت ٍأيدي ٍالأنجوم، ٍوشا
َدع ٍالأفجر.ً أصدع ٍالأليَل ٍحتى ٍانصُ

وقال ٍأعرابي: ٍالأرجز: ٍ
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ْلُت وقد َلأ َعا ْنـَِس َذِميَل َت َعـَ ْوطِْالأـَ ْيُمومة في بالأّس َدآ
ّترِس كالأ

 الأَشْمِس ُبُروَج الأليُل َعّرج إذ
ِه َوْج ومن ٍمليح ٍالسإتعارة ٍفي ٍنحو ٍهذا ٍقوُل ٍالأحسن ٍبن ٍوهب: ٍشربت ٍالأبارحة ٍعلى ٍ

َقِميُص ٍالأَشْمِس.ً َفني ٍ َلأَح ِنْمت، ٍفما ٍعقلت ٍحتى ٍ َفْجُر ٍ الأجوزاء؛ ٍفلما ٍانتبه ٍالأ
ُتْسِخط ُتْرِضي ٍالأرّب، ٍو وقال ٍأعرابي ٍلأصُاحبه ٍفي ٍشيء ٍذكره: ٍقل ٍإن ٍشاء ٍالأله، ٍفإنها ٍ

ْقضي ٍالأحاجة.ً َت ْنَث، ٍو ِهب ٍالأِح ْذ ُت الأشيطان، ٍو
ًا ٍيقول ٍلخيه ٍفي ٍمعاتبة ٍجَرْت ٍبينهما: ٍأما َي وروىَّ ٍالأعتبُي ٍعن ٍأبيه ٍقال: ٍسإمعت ٍأعراب

ْفسي ٍفي ٍأِجيج ٍسَإُموِمه، َن ّنور ٍالأطاهي، ٍرّقاص ٍبالأحمامة، ٍقد ٍرميُت ٍ َت والأله ٍلأُرًب ٍيوم ٍك
َتِمُل ٍمنه ٍما ٍأكره ٍلأما ٍأحّب.ً أح

ِيزيد: ٍوأحسب ٍالأعتبي ٍصنع ٍهذا ٍالأكلم، ٍوأخذه ٍمن ٍقول ٍ َبَشار:قال ٍأبو ٍالأعباس ٍمحمد ٍبن ٍ
الأطويل: 

ِر ويوم َتنو َنـَه الماء َك سَإـََجـَر
َقدَن ْلأَجْزل فيه وأو حتى ا
 َتضّرما

أجيج في بنفسي رميُت
سَإُمومـَه

ْنَخرها َبّض حتى وبالأعيس َم
َدآَما

: أخذ ٍهذا ٍالأمعنى ٍبعُض ٍأصحاب ٍأبي ٍالأعباس ٍثعلب ٍفقال ٍيهجو ٍ الأطويل:  الأمبردآ
ّنور ويوم ّطهاة كت ُته الأ ُد أَحّر منه أنه علىسَإَجْر وأوقـَ

ِدآ عند به ظللت ًا الأمبّر ِلأس ِه في زلأت فماجا ِظ ُدآ ألأفا  أتبَر
ِفن ٍقامت ُدآ قال ٍالصمعي: ٍحجت ٍأعرابيٌة ٍومعها ٍابٌن ٍلأها، ٍفأصيبت ٍبه، ٍفلّما ٍ
ُتك ًا، ٍوفقد ُتك ٍرضيع ْو َذ َغا ّله ٍيا ٍبنّي ٍلأقد ٍ َعة ٍفقالأت: ٍوالأ على ٍقبره، ٍوهي ٍُموَج

ُذ ٍبعيشك ٍفيها، ٍفأصبحَت ٍبعد ٌة ٍألأت ًا، ٍوكأنه ٍلأم ٍيكن ٍبين ٍالأحالأين ٍمد سإريع
ِطيب ٍروائحها، ٍتحت ٍأطباق َغَضارة ٍورونق ٍالأحياة ٍوالأتنّسم ٍفي ٍ ّنضارة ٍوالأ الأ

َبِت ًا؛ ٍأي ٍبني! ٍلأقد ٍسَإَح ًا ٍُجُرز ًا، ٍوصعيد ًا ٍسإحيق َفات ًا، ٍوُر ًا ٍهامد الأثَرىَّ ٍَجسد
َدآىَّ، َبُة ٍالأّر ْك َلى، ٍورمتني ٍبعدك ٍن ِب الأدنيا ٍعليك ٍأذيال ٍالأفناء، ٍوأسإكنتك ٍدآاَر ٍالأ

َدآاٍج ٍظلُمه.ً أي ٍبني، ٍلأقد ٍأسإفر ٍلأي ٍوجُه ٍالأدنيا ٍعن ٍصباح ٍ
َة ٍعين ٍفلم ُقَر َته ٍلأي ٍ ْب َه ْور، ٍو ْلِقك ٍالأَج ثم ٍقالأت: ٍأي ٍرّب ٍومنك ٍالأعدل، ٍومن ٍَخ

ْدتني ٍعليه َع َو َو ًا؛ ٍثم ٍأمرتني ٍبالأصُبر، ٍ َوِشيك ِنيه ٍ َلبت ًا، ٍبل ٍسَإ ّتعني ٍبه ٍكثير ُتَم
َدك، ٍورضيت ٍقضاءك، ٍفرحم ٍالأله ٍمن ٍترّحم ٍعلى ٍمن ْع َو الجر، ٍفصُدقت ٍ

ِنس ٍوحَشته، ٍوأسإتْر ّثَرىَّ؛ ٍالألهم ٍارحم ٍغاربته، ٍوآ ُته ٍالأ ْد ْدآم، ٍووسَإ ُته ٍالأّر ْع َدآ اسإتو
َنات ٍوالأسوءات.ً َه ْكَشف ٍالأ ُت ْوَرته، ٍيوم ٍ َع

َع ٍإلأى ٍأهلها ٍوقفت ٍعلى ٍقبره، ٍفقالأت! ٍأي ٍبني، ٍإني ٍقد فلما ٍأرادآت ٍالأرجو
ِدآك؟ ٍالألهم َعا ِد ٍطريقك، ٍويوم ٍَم ْع ُب ُدآك ٍلأ ْدآت ٍلأسفري، ٍفليت ٍشعري ٍما ٍزا ّو تز
ِنيك َع َدآ ُتك ٍَمن ٍاسإتو ْع َدآ ُلأك ٍلأه ٍالأرضا ٍبرضائِي ٍعنه.ً ٍثم ٍقالأت: ٍاسإتو إني ٍأسإأ

َلق ْق َأ َة ٍقلوبهّن، ٍو ًا؛ ٍوأثكَل ٍالأوالأدات! ٍما ٍأمض ٍحرار في ٍأْحَشائي ٍجنين
ّد ٍوحشتهن، مْضاِجعهن، ٍوأطوَل ٍلأيلهن، ٍوأقصَُر ٍنهارهن، ٍوأقّل ٍأنسهّن، ٍوأش

وأبعدهّن ٍمن ٍالأسرور، ٍوأقربهّن ٍمن ٍالحزان.ً
لأم ٍتزْل ٍتقوُل ٍهذا ٍونحوه ٍحتى ٍأبكْت ٍكل ٍَمْن ٍسإِمعها.ً ٍوحمدت ٍالأله ٍعّز ٍ

ْبره ٍوانطلقت.ً َق َعْت ٍوصلت ٍركعات ٍعند ٍ وجّل ٍواسإترج
ًا ٍلأها: ٍالأكامل: ٍ وأنشد ٍالأُمفضُل ٍالأضبُي ٍلمرأٍة ٍمن ٍالأعرب ٍترثي ٍابن

ِر من عنك مالأي عمُرو يا ِرو على أسَإفي يا َعْمرو ياصب  َعْم
َي عـَمـَرو، يا لأله ْنتفـَتـًَى وأ ّف ْعَت يوم ك ِر؟ في ُوِض الأقب

ِه على الأتراَب أْحثوا َفـَارقـَ ِر وجهه َغاَضارة وعلىَم الأنْض
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َعل اسإتوىَّ حين ِه الأشباُب و ِنيَر وبدابـَ كـَالأـَبـَدر الأوجه ُم
ُبـَه ورجا َفـَعـَُه أقار ّيد شمائل ورأوامـَنـَا ِر سَإـَ َغاـَْمـَ

ُه َهـََمـَي وأهَمه َوَر َدافـَسـَا َغا ِدآيَن مع و الأسفـَر في الأغا
ُدو َطىسإـَامـَية َشـَقـَراء به تغ ْلأِجراء َمَر ُة ا السْإر َشديد
َنان ثبت ِلٌجويقـَدمـَهـَا به، الأَج ْقلتـَي يقلُب َف ِر ُم ْقـَ َصـَ

ُتـَه ًا ربـَي ْهـَر ُقـَُه َدآ َتـَ ُيْسر فيأفـَ ُذوه الأ ْغا ِر وفي أ ُعْس الأ
ْيَل فيهأمكـَنـَنـَي الأتأميُل إذا حتى َب الأـَثـَغـَر تلُحـَِق ق

ِئٍف بين الرضِ فيُأنـَقـَلـَُه شغفي من وجعلُت َنا ِر َت ْبـَ ُغا
َدآع َع أ ِه والأحصُوَن الأَمزار ُلهبـَ ُأِح ِه في و ْهَم ِر الأم ْفـَ َقـَ الأـَ
ْلأُت ما ِعـَده ز ُه ُأْصـَ ِدُر ُأْحـَ ْتر منو ِة ُق ْوَما ِر إلأـَى َم ْتـَ ُقـَ

ًا ْوُت به هرب ُبـَه والأَم ْيُت حيثيطـَلـَ ْدآري ول بـَه انتـَو أ
ْعُت حتى َف َقلأَمـَصُْـََرِعـَه به دآ ِر ُتَساق الأُمعيز سَإو ْتـَ َعـَ لأل

َ كان ما ْعـَُت أن إل َفى ورمىلأـَه َهَجـَ ْغا الأفجـَر مطلع فأ
َكَرىَّ ورمى ِور رمٌسبه ومال َرأسإي الأ ِر منه ُيَسا ْكـَ كالأُسـَ

ُذِعْرُتبـَه هببـَت صوت راعني إذ ّيمـَا منـَه و ِر أ ْعـَ ُذ
ُتـَه وإذا ِوُره مـَنـَي َدحت قدتـَسـَـَا َوْجه في ك ِر الأ َنْح والأ
ٌق لأه وإذا َلـَ ِر من به َيِجيُش مماوَحـَْشـََرجة َعـَ ْد الأـَصَُـَ

ِبُضه والأموُت ْق ْبـَُسـَطـَه َي َي ِر الأطّي عند كالأثوِبو والأنـَْشـَ
َعا َد ْنصَُُره ف ْنـَُت ل ُكـَ الأنصُْـَر حاضَر ذلأك قبل منلأـَه و

ِهـَقة وهـَي عنه فعجزُت َفِع الأوريد بينَزا ْد ِر وَم الأسـَْحـَ
ْعُت فتى وأي فَمضى َلتبـَه ُفج ُته َج ِر عـَن مصُيب ْد َقـَ الأـَ

ِديه قيل لأو ِر من جّمعَت وما مالأيلأـَه بـَذلأـَُت َتفـَ ْفـَ َو
ًا كنت أو ُتهُعُمـَري على مقتدر ِر آثر ْط ِري من بالأّش ُعـَْمـَ
ٍر ذا كنُت قد ْق َعـَدا لأـَه، َف ِري رأىَّ وقد علّي وَرَمىَفـَ ْق َف
ّبي شاء لأو ْبنـَيمتـَعـَنـَي كان َر ِره وشـَد با أْزري بـَأْز

َيْت َني، عليك ُبن ّنامـَا أحـَوج ُب الأصَُـَْخـَر صفائُح إلأيك، ك
ْيُت إَماعـَمـَري يا الألـَه يبعدنَك ل ْثـَر فنحـَُن َمَض بـَال

ِر علـَى سإالأكها بد لكـَلـَهـَم الأنـَاس سإبيُل هذي ْفـَ سَإـَ
َو ِر علـَى وهم يتوقعوندآيارهـَم فـَي تراهـَم ل أ ْعـَ ُذ

ِردآهم والأموُت ًا؛مـَواردآهـَم ُيو ُلأوا فقد َقسر ِر على َذ َقْسـَ الأ
: وقال ٍأعرابي ٍيمدح ٍ الأطويل:  رجلً

ُد َدآ يُم َوُح فالأـٍَج سإناَمْي بأعلىكـَأنـَه الأـَسـَيف ِنـَجـَا َطـَ َتـَ َي
ُيدلأُج هـَو َمْن حاجاِت في و
نـَائم

ُيوري حين الأندىَّ كريماِت و
 يقدُح

ِدآ اعتّم إذا ُبْر الأيماني بالأ
حسبـَتـَه

ً َدا هلل ْفِق جانب في َب ال
ْلَمـَُح َي

ُد الأرجال َفْضل على يزي
ْدُح عنه َويقصُُرفضـَيلة َدُح َمْن َم يتـَمـَ

: وأنشد ٍابُن ٍأبي ٍطاهر ٍ الأطويل:  لعرابي
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ذا كان من كل أبكَى وقبلَي
هوىَّ

ُتوُف والأدياُر الأبواكي َه
ُع ِقـَ َبل الأ

كّل من الطلل على وهن
جانٍب

َوائح ُع منها َتْخَضّل ما َن َداِمـَ الأَم

ٍ 
ْبَرَجُة نْمٌر العناق ُمَز

ظهوُرهـَا
ّطمة ّدّر مخ َوائع خـَضـَر بالأ َر

ًا َتَرىَّ ْيَن طُرز َوافي َب الأَخ
كأنهـَا

َواِشّي ٍدآ َح ّينتهـَا ُبْر ُع َز َوشـَائ الأـَ

َطع ومن َغْت الأياقوِت ِق صي
ُنها ُيو ُع

ّناء خواضب الصابـَع منها بالأِح

ومن ٍجيد ٍما ٍقيل ٍفي ٍالأحمام ٍقول ٍابن ٍالأرومي: ٍالأطويل: ٍ
ْفُت َق ْطَراب و الأعشياِت بِم

والأُضَحى
ْلُت َظ مني الأدمع أسُإّح ف

وأسْإُجـَُم
ٍو حليفة وما بي ما َهاَج َشْج

بهـَا
يشتكيها شوق تباريح

ّيُم الأـَمـَتـَ

ْته ُفوها به فباَح َف ّتمـَه َعيني به وباَحْتعـَينـَهـَا وأْخ وك
َفـَم الأـَ

ًا ًة ٍمدحه ٍبها، ٍوإسإماعيل ٍبن ٍصبيح ٍيكتُب ٍكتاب ودآخل ٍأعرابي ٍعلى ٍالأرشيد، ٍفأنشده ٍأرجوز
ًا، ٍوأسإرعهم ٍيدا ٍ- ٍفقال ٍالأرشيد ٍلألعرابي: ٍصف ّط بين ٍيديه ٍ- ٍوكان ٍمن ٍأحسن ٍالأناس ٍخ

: الأكاتب ٍ الأطويل:  فقال
ُق حيَن الأعلم َحواشي رقي
ُه ِريكتبور ُهوينا ُي ُلموُر الأ ِطـَيُر وا َت

َلَما لأه ْعمى بؤسإى َق ُن ُتهكلهما و َب ْيِن في سإحا َتـَ َذُروُر الأحالأ
َناِجيك ضميرك في عّما ُي

ّطُه َتُحَخ ْف َي ّنْجِح باب و عسيُر وهو الأ

ْع ٍلأه َف ّق، ٍكما ٍوجب ٍلأك ٍعلينا ٍيا ٍغالم؛ ٍادآ فقال ٍالأرشيد: ٍقد ٍوجب ٍلأك ٍيا ٍأعرابي ٍعليه ٍح
ْبد.ً َع ِدك ٍدآية ٍالأ ْلأُحّر، ٍفقال ٍإسإماعيل: ٍوعلى ٍعب ِدآية ٍا

: وقال ٍأعرابي ٍمن ٍبني ٍ الأطويل:  عقيل
الأحجاز، أرضِِ إلأى َأِحّن

وحاَجتي
ٍد ِخياٌم َنْج ّطْرُف دآونها ب الأ

ْقصُُُر َي
ِري وما َظ ِز نحو َن الأِحجا

بنافعـَي
ُظـَر َذاك على ولأكني فتيلً، ْنـَ أ

ٌة يوم كّل أفي ْظَر ثـَم َن
ٌة َعـَبـَر

ْنيك َي ِري لأع ُؤهـَا يج َدُر ما يتـََحـَ

إَما الأقلب يستريح متى
مجـَاوٌر

َكـَُر نـَازح وإَمـَا حزيٌن َذ يتـَ

: وقال ٍ الأطويل:  أعرابي
ْغاِضي وإني على مقلتّي ُل

َذىَّ َق الأ
َبُس ْلأ ِر ثوَب وأ ْب َيض الأصُ ْب أ
َلجـَا ْب أ

ّني ْدآعو وإ ّلَه ل والمـَُر الأ
ٌق ّي َضـَ

يتـَفـَرجـَا أْن ينفك فما علَي،
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ًتى من وكم َقْت ف عليه ضا
ُهُه وجو

ِة من لأها أصاب َو ْع ِه َدآ َل الأ
َمْخَرجا

: وقال ٍ الأطويل:  آخر
ُتك ْكرىَّ ذكر ٍم ِذ بك هائ
ِهـَي َتنت

ُكْن لأم وإن أمانيه إلأيك ي
َوْصُل

ِذكرىَّ ولأيَسْت ٍة ِب بعد سإاع
ٍة َها ما موصولأٌة ولأكنهاسإاع َفصُُْل َلأ

: وقال ٍ الأطويل:  آخر
ُتِك الأعـَاَم بك شطْت إْن أري

ِنـَية
َلأَك َعا َطاُف و الأِحَمى ُمصُْ

ُعْه ِب  ومرا
ْيَن َع ُتودآعت ما أتر أنت أم اسإ
كالأذي

َنْت َنأىَّ ما إذا علـَيك َها
ُعـَْه ِئ َدآا و

ًا إّن أل َلُة دآونه َحْسي ُق
الأـَِحـََمـَى

َنى َناُل كانت لأو الأنفِس ُم ُت
ُعْه ِئ َشَرا

َهس ٍبن ْي َب َدآم، ٍفأتاه ٍالأ ْيس ٍبن ٍثعلبة ٍاسإمه ٍالأمعذل ٍفي ٍ َق ًا ٍمن ٍ ُدآ ٍالأعتيك ٍشاعر أخذت ٍأْز
ُأخيرك ٍبين ْنُجَو ٍبنفسه، ٍوأسإلم ٍنفسه ٍمكانه، ٍفقال ٍلأه ٍالأمعذل: ٍ َي ربيعة ٍفحمله، ٍوأمره ٍأن ٍ

َدَحك ٍأو ٍأمدح ٍقوَمك؛ ٍفاختار ٍمدَح ٍقومه ٍ : أن ٍأْم الأطويل:  فقال
ْتياَن الأله جزىَّ َعتـَيك، ف وإن الأ
َأْت َنـَ

ّداُر بَي كان ما خيَر عنهم، الأ
ِزيا جا

ُطوني ُهُم َل بالأنفوس َخ
آتـَـَيا كـَان مـَا ُحـََم لأـَمـَا ابةالأصُّح وأحسنوا

ُهُم ُع َتا ْوضى َم ًا َف في َفض
ِهـَْم ِلأـَ ُنون ولرحا ِدآيا إل الأـََشـََر يحس َبـَا تـَ

ًا كأّن على دآنانير
ِهـَْم ِتـَ َقـََسـََمـَا

كان البطال في الأموُت إذا
تحامـَيا

َنده ٍبخراسإان، ٍفعرضِ ٍجيش ٍبكر ٍبن ْفَرة ٍعرضِ ٍُج وذكرت ٍالأرواة ٍأن ٍالأمهلب ٍبن ٍأبي ٍُص
ّذل ٍفقال: ٍهذا ٍالأمعذل ٍالأقيسي ٍالأذي ٍيقوُل، ٍوأنشد ٍالبيات، ٍفقالأوا: وائل، ٍفمّر ٍبه ٍالأمع

أيها ٍالمير، ٍأحسبه ٍعلينا، ٍفانطلق ٍمائة ٍمنهم، ٍفجاءوا ٍبمائة ٍوصيف ٍووصيفة، ٍفقالأوا:
ِطه ٍهذا ٍولأيعذرنا.ً ْع َأ

ًا ٍعلى ٍقسماتهم ٍنظيُر ٍقول ٍأبي ٍالأعباس ٍ : قولأه: ٍكأن ٍدآنانير الأخفيف:  العمى
ِري لأيت ْع ْيَن من ِش رائحة أ

ْلأمس ا
ْيف إخال إن وما ك بالأَخ

إنْسي؟

عبد بني من والأبهالأيُلعـَنـَُه أمـَية بنـَو غاابت حين
شـَمـَس

َقالأة عليها، ٌنُفـَرسَإـَا الأمنابـَر، على خطباء ُخـَرِس غاـَيُر َو
الأحلوم إذا حلوم في

ُتفَزْت اسإ
ْلـَِس الأدنانير مثل ووجوه ُم

نواس أبي أخبار من
ولأما ٍخلع ٍالأمأموُن ٍأخاه ٍمحمد ٍبن ٍُزبيده ٍووّجه ٍبطاهر ٍبن ٍالأحسين ٍلأمحاربته، ٍكان ٍيعمُل
ْقرأ ٍعلى ٍالأمنابر ٍبخراسإان؛ ٍفكان ٍمما ٍعابه ٍبه ٍأن ٍقال: ٍإنه ٍاسإتخلص ُت ًا ٍبعيوِب ٍأخيه ٍ كتب

َيشَرَب ٍمعه ٍالأخمر، ًا، ٍيقال ٍلأه ٍالأحسن ٍبن ٍهانئ، ٍواسإتخلصُه ٍلأ ًا ٍكافر ًا ٍماِجن رجل ًٍشاعر
ِتَك ٍالأمحارم، ٍوهو ٍالأذي ٍ ْه َي : ويرتكَب ٍالأمآثم، ٍو الأطويل:  يقول

ًا فاسإِقني أل ُقل َخْمر ًا تسقني ولهي لأي و َكَن إذا سإَر أْم
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الأَجـَهـَُرالأخمُر
ْعني تهوىَّ َمْن باسإم ُوبْح َدآ و
َنى عن ُك الأ

َلذاِت في َخيَر فل دآونها من الأ
ْتـَُر سِإ

ويذكر ٍأهَل ٍالأعراق ٍفيقول: ٍأهل ٍفسوق ٍوخمور، ٍوَماُخور ٍوفجور؛ ٍويقوم ٍَرجٌل ٍبين ٍيديه
ْنِشد ٍأشعار ٍأبي ٍنواس ٍفي ٍالأمجون؛ ٍفاتصُل ٍذلأك ٍبابن ٍزبيدة؛ ٍفنهى ٍالأحسَن ٍعن ُي ف

الأخمر، ٍوحبسه ٍابُن ٍأبي ٍالأفضل ٍبن ٍالأربيع؛ ٍثم ٍكلمه ٍفيه ٍالأفضل، ٍفأخرجه ٍبعد ٍأن ٍأخذ
ًا، ٍ ًا، ٍول ٍيقول ٍفيها ٍشعر : عليه ٍأل ٍيشرَب ٍخمر الأكامل:  فقال

ٍد ِمْن ما ٍة الأناس في ي ٍدواحد َي َمولَهـَا الأعباِس أبو َك
 فأحياها نفسي إلأى وسَإَرىَّمضاجعهم على الأثقاُت ناَم
ُتَك، كنُت قد ْف ُفَك أخافك، أن منآمننـَي ثم ِخ ْو الأله َخ

َو عني َفعفوَت ٍر َعق َبتُمقتـَد َقم لأُه وَج فألأغـَاهـَا ِن
: ومن ٍقولأه ٍفي ٍتْرك ٍ الأخفيف:  الأشراب

ِم، الأرائحان أيها ّلـَو ُق لُلأـَومـَا بالأ َداَم أذو َشـَِمـَيمـَا إل الأُم
َلأني َفُه لأي أرىَّ لإمـَام فـَيهـَا بالأـََمـَلم َنا ُمستقـَيمـَا خل

ِرفاها َي؛ إلأى فاص َوا نديمـَا الأحديث على إل لأستفـَإنـَي سِإ
الأنسـَيمـَا أشم وأن أراها أندآارت هي إذا منها حظي ُجل

ِديمـَنـَهـَا أزيُن ومـَا فكأنـَي َع ًين َق الأـَتـَحـَكـَيمـَا ُيَز
ِه َعْن َكل ِل إلأى الأسلح َحْم

الأحر
َق فأوصى ب ِطي ّ الأُم ُيقيمـَا أل

ْق َب ُيْس َيأمرون ٍبالأخروج ٍول ٍيخرجون؛ ٍوزعم ٍالأمبردآ ٍأنه ٍلأم ٍ ّية: ٍفرقة ٍمن ٍالأخوارج، ٍ ِد َع َق الأ
الأمعنى.إلأى ٍهذا ٍ

 : الأكامل:  وقال
ْين ِة َع َوكـَلة بـَي الأخليف َدُمـَ َق ِفها الأِحذاُر َع َطْر َطْرفي ب

 َحْرِف على لأه الأضمير ِدآيَنوأرىَّ لأـَه، َعلَنيتي َصَحْت
ُتَك ولأئن ْد َع َكهـَا َو ًة َتْر َد ْلـَفـَي لأخائف عليك إنيِعـَ ُخ

َع سإلبوا ِة حيَرمـَق عن الأدن ِقنا ِرِف الأحيا ْتِف ُمَشا الأَح
إذ الأبيت في ْفتنفَسْت

ِزَجْت ُفسُم ْيحاِن كتن ْنِف في الأر ال

ْذ ٍقولأه: ٍولأئن ٍوعدتك ٍتركها ٍعدة ٍالأحسُن ٍبن ٍعلي ٍبن ٍوكيع ٍ : أخ الأبسيط:  فقال
ُتك متى ْد َع الأصَُبا ترِك في َو
ًة َد ِعـَ

ْد َه َدتي على فاْش ِر ِع بالأزو
ِذِب َك والأ

َلأت قد الأليل َترىَّ أَما و
ُه ِكـَُر َعسـَا

لأه جيش في الأصُبُح وأقبل
َلأِجـَِب

َد الأجوْزاء أثر في وج
ُبـَهـَا ُلـَ يط

ًا الأجو في ْكض دآائُم ِهلٌل َر
 الأطلب

َلأجاِن ْي في ُلأَجين كصُو َد ي
مـَلـَك

ٍة من أدآناه َغْت ُكَر من صي
الأذهب

ُقم ِبْح بنا ف َط َء َنصُْ صفرا
صـَافـَيًة

َهـَِب بـَل َنـَار لأكنها كالأنار َلأـَ

فـَي تختاُل َكْرم عروُس
َلـَل ُحـَ

ٍر ْف من تاٌج رأسإها على ُص
َبِب الأَح

: وقال ٍأبو ٍالأفضل ٍالأميكالأي ٍفي ٍاقتران ٍالأهلل ٍ الأرجز:  بالأزهرة

227



 السإلمية مشكاة مكتبة                            اللأباب وثمار الدآاب زهر

َة ترىَّ أما ُنه هلل تحتلأنـَا لَحْت قد الأُزهر ِكي لأو َهْب َيح َل الأ

ُكرة ٍة من ك َفىَمـَجـَلـَوة ِفـَض َلأجاٌن عليها وا من َصو
َهْب  َذ

: وعلى ٍقول ٍأبي ٍ الأكامل:  نواس
 َحْرِف على لأه الأضمير ِدآيَنوأرىَّ لأـَه، َعلنيتي َصحت

: كتب ٍأبو ٍالأعباس ٍبن ٍالأمعتز ٍإلأى ٍأبي ٍالأطيب ٍالأقاسإم ٍبن ٍمحمد ٍ الأسريع:  الأنميري
الأـَظـَرِف من تجنيك لأيسويستجـَفـَي الأجافي أيها يا

ّنك ْؤِمُنكـََمـَْن إلأينا الأشوِق في إ ِه ُي ّل َحـَْرِف علـَى بالأ
ْوَت ّدآنـَا مـَن آثـَاَرَك َمَح  الأصُُْحِف في أسإاطيرك غايرو

ْلَت فإن ًة لأـَنـَا تحاَم ْوَر ًاَز ْعِف على تحاملت يوم  َض
ٍم ٍوعصُبها، ٍونام ٍلأيصُْبح ْو ُت ِب َتُه ٍ َه ْب َلأك ٍبعُض ٍالأزهادآ ٍالأمرائين ٍَج َدآ وحدث ٍأبو ٍعمر ٍالأزاهد ٍقال: ٍ
ُنه: ٍما ٍهذا ْدغاه، ٍفأَخذ ٍالثر ٍهناك، ٍفقال ٍلأه ٍاب ِعصُابة ٍإلأى ٍُص بها ٍكأثر ٍالأسجودآ، ٍفانحرفت ٍالأ

ّله ٍعلى ٍحرف! ٍوقال ٍأبو ٍنواس ٍفي ٍالأباب ٍ ُد ٍالأ ُب ْع َي الول:يا ٍأبت؟ ٍفقال: ٍأصبح ٍأبوك ٍممن ٍ
الأخفيف: 

َننا ِلـَينـَا كـَيف بالأطلوِل َغا َناَبـَ ِق ِطَك واسْإ ْع َء ُن الأثمـَينـَا الأثنا
ًء كـَّل كأنها سُإلٍَف من ّنىشـَي ّيٌر يتم َيكـَونـَا أْن ُمـََخـَ
َكَل ّقىمـَنـَهـَا تجَسم ما الأدهُر أ َنـَا ُلأبابها وتب ُنـَو ْكـَ الأـَمـَ
َتـَهـَا ما فإذا ْي َل َت َهـَبـَاء اْج َكّف يمنعَفـَ ِبيُح ما الأ الأعـَيونـَا ُي
عن فاسإتضحكْت ُشجْت ثم

ْعَن لأولٍل ٍد في َتَجَم ْقـَتـَينـَا ي ل

ِدينـَا ُبـَُروُجـَهـَا دآائراٌتنـَجـَوٌم كأنهـَن كؤوس في ْي أ
ِة مع طالأعات َقا ْبَن ما فإذاعـَلـَينـَا الأُس ْبَن َغاَر ْغر فـَينـَا َي

َلأها الأشرَب ترىَّ لأو من حو
ْلَتبعيد ًا ُق ُلونـَا ِقرة من قوم يصَُط

ِديُرهـَا وغاـَزال َنـَاِن ُي َبـَ ُدها ناعماِتبـَ ِزي َغْمز َي َنـَا الأ ِلأـَي
ْئُت كلما ِنـَي ِش ْتُركِبـَُرَضـَاب َعل قـَرينـَا لألسرور الأقلَب َي
غايَر لأي َدآاَم لأو عيٌش، ذاك
ُتهأني ْف ًا ِع ْكره ْفُت ُم الِمينـَا وِخ

 : الأطويل:  وقال
ْبت أعاذَل، الماَم، أعت

ْعـَتـَبـَا وأ
ْبُت ْعَر الأضمير في عَما وأ

ْعَربا  وأ
فلـَم لأساقيها: ٍأجْزها وقلُت
أكـَن

الأمؤمنـَين أميُر لأيأبى
وأْشـََربـَا

ّوَزها ّني فج ًا ع لأـَهـَا َتَرىَّ سُإلَف
ُشعاعا العلى الأّشَرِف لأدىَّ

َنبا َط ُم
الأقوم شارُب فيها َعّب إذا

ِخلـَتـَه
َقبَُل الأليل من دآاٍج في ُي

كوكـَبـَا
َنْت حيثما ترىَّ الأبيت من كا

ًا ِرق َمْش
الأبيت من فيه تكن لأم وما

ِربـَا ْغ َم
ُدور ْطُب بها َي َتدار علىتـَرىَّ الأبنان َر ّد ُمْس ًا الأخ ْدغا ُص
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ْقَربالأـَُه َع ُم
ُهْم ِني سإقا ِه وَمنا ْي َنـَ ْي بعـَ

َيًة ْنـَ ُمـَ
ألأـَذ قلبي إلأى فكانت

َطـَيبـَا وأ
: قال ٍالأحسين ٍبن ٍالأضحاك ٍالأخليع: ٍأنشدت ٍأبا ٍنواس ٍ الأمنسرح:  قولأي

َي مختلق الألساِن وشاطر
ِريهالأّت ّنُسِك الأُمُجوَن شاَب ْك بالأ

ْغُت ٍ فيه: فلما ٍبل
ِه ُنصَُْب كأنما ُعَقـََمـَر َكأسِإ ْكَر ْعِض في َي ْنُجم ب َلِك أ َف  الأ

ّق ٍبه ٍمنك؛ ٍولأكن ًة، ٍفقلت: ٍما ٍلأَك، ٍفقد ٍرعتني؟ ٍقال: ٍهذا ٍالأمعنى ٍأنا ٍأح ًة ٍمنكر ْعَر َن َنعَر ٍ
َوىَّ! ٍثم ٍأنشد ٍبعد ٍ ُيْر أيام: سإترىَّ ٍلأمن ٍ

الأقوم شارُب فيها عّب إذا
َتُه ْل ِخ

ّبُل ْق كوكبا الأليل من دآاٍج في ُي

ُيْروىَّ ٍلأك ٍمعنى ٍمليح ٍوأنا ٍفي ٍالأحياة؟ فقلت: ٍهذه ٍمطالأبة ٍيا ٍأبا ٍعلي! ٍفقال: ٍأتظّن ٍأنه ٍ
: وقال ٍابن ٍالأرومي ٍفكان ٍأحسن ٍ الأكامل:  منهما

َلْت ومهفهف ُنـَُه َكُم َيَة تجاوَز حتىَمَحاسِإ ْن ْفـَِس ُم ّن الأ
ُبو ِفه إلأى الأكؤوس َتصُْ َتِضّجَمَراِش ْبِس من يده في و الأَح

ُتها ٍم بين والأكأُس أبصُْر َخـَْمـَِس أناِمل وبين منهفـَ
ّها ِربـَهـَا وكـَأن فكأن ِرضَِ يقتل قمٌرَشـَا الأشمِس َعا
: وقال ٍأبو ٍالأفتح ٍ الأخفيف:  كشاجم

الرضِ في يجُر وسإحاب
َلـَْي ْي َذ

ْطَرٍف ُه ُم  َزرا الرضِ على َزَر

ُقه َرع لأـَه ولأـَكـَن َلأْمـَحٌة، َبْر
ٌء دآ َع يكسو بطي الأمساِم

ْقـَرا َو

ِلـَي ّلـَذي مـَنـَافـَق كَخ يه ِلأـَ
ُه ْبكي وا ًا َي ْهر َيْضَحك َج و

سِإـَرا
فـَيهـَا الأُمدام سإقتني قد

ٌة فـَتـَا
ْتني ُتْحِسُن ولأيس سإَحَر
سِإـَْحـَرا

َذا ُتهـَا ما فإ ًا أَرتني َحالأـَرا تـَشـَرُب رأي ْدرا ُتقـَبـَُل َشْمس َبـَ
بردآ بن بشار

َتْرك ٍالأشراب َذىَّ ٍأبو ٍنواس ٍفي ٍهذه ٍالشعار ٍالأتي ٍوصف ٍفيها ٍ وإنما ٍاحت
ًا ُبْردآ، ٍوصّب ٍعلى ٍقالأبه؛ ٍوذاك ٍأن ٍبشار وطاعته ٍلْمِر ٍالمين ٍمثاَل ٍبشار ٍبن ٍ

 ٍلأما ٍقال: ٍالأكامل: ٍ
َيَسنَك ل ْؤ ِة مـَن ُي ُظُه َقولمـَخـَبـَأ َغل َجـََرحـَا وإن ُت

ِكُن والأصُعُبُمـَياسإـَرة إلأى الأنساء ُعسُر  َجَمَحا بعدما ُيم
بلغ ٍذلأك ٍالأمهدي ٍفغاظه؛ ٍوقال: ٍيحرضِ ٍالأنساء ٍعلى ٍالأفجور، ٍويسهل

الأسبيل ٍإلأيه! ٍفقال ٍلأه ٍخالأُه ٍيزيد ٍبن ٍمنصُور ٍالأحميري: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍقد
ُبو ٍإلأى ٍمثل ٍقولأه: ٍالأرمل: ٍ َتصُْ فتن ٍالأنساء ٍبشعره، ٍوأي ٍامرأة ٍل ٍ

َبْت ْطَمُة َعِج ِتـَي من َف ْع لأـَهـَا َن
مكفوُف الأنعَت ُيِجيد هل

َظر؟  الأن
ْنُت ٍر ِب َقـََمـَْر وكـَثـَيٍب ُغاصٍُْن بينقـَسـََمـَْت وثـَلث َعش و
ٌة ِريٌة دآّر ُدَرْر بـَين من الأتاجر ماَزهامـَكـَنـَـَـَونة َبـَْحـَ الأـَ

229



 السإلمية مشكاة مكتبة                            اللأباب وثمار الدآاب زهر

ْذَرِت َع أ َلـَتـَي الأدم ُلأوِع منوقالأـَت: ٍوي َطر ركاِب الأكف َو الأَخ
َدآ أَمـَتـَي َبـَي هـَذا بـَد ِوشاِحيُلأـَعـَ َثـَْر حتى حله و انـَتـَ

َدعـَينـَي ٍة في علناأمـَتـَي يا مـَعـَه َف ْلو ْقِضي َخ َطـَْر َن َو الأ
َلْت َب ْق َوة في أ ْل ِعـَْر كجنوٍن واعتراهاتـَضـَربـَهـَا َخ َتـَ ُمْسـَ

َأبي ِه ِب َنـَه مـَا والأـَلـَ ُعأحـَسـَ ُكْحَل َغاسَل عين َدآْم َطـَْر الأ َقـَ

َواُم أيها ّنـَ ُكـَم هـَبـَوا الأ ْيَحـَ َو
ُلوني ْعُم ما الأيوَم وسَإ َط
َهـَر الأس

ًا ٍفي ٍذلأك، ٍمنها: ٍمجزوء ٍ الأكامل: فأمره ٍالأمهدي ٍأل ٍيتغزل، ٍفقال ٍأشعار
ًا يا ًا منظر ُتـَه حسنـَ ْي ُتـَه جارية وجه منرأ َدي ف

ْوَبَتُسـَومـَنـَي إلأي لأمعْت ُته وقد الأشباب َث ْي طو
ِه ٍد رب والأـَلـَ ُته ول َغاَمزُت إن مامـَحـَمـَ ْي َو َن

ْكُت ُء َعرضِوربـَمـَا عنِك، أْمَس ُتْه وما الأبل ْي  ابتغ
ًا أبى وإذاأبـَى قـَد الأخـَلـَيفة إن ُتـَه شـَيئ ْي أبـَ

َيُشوقني َدوُت، إذا بالأحـَبـَي بيُت و بيتْه وأين َغا
َنـَـَُه الأـَخـَلـَيفُة قام َبرتدآو ُتـَْه وما عنه فصُ ْي َل َق

ِلُك ونهانَي ُهـَمـَا الأَم ُته فما الأنساء عن ُمالأـَ ْي عصُ
ًا،ُأِضـَع ولأـَم وفيُت قد بل ْهـَد ًا ول َع ُتـَه رأي ْي رأ

: وقال ٍ الأمنسرح:  ًا أيض

ِة ِرَضا لأول والأله ًا أعطيُتمـَا الأخـَلـَيف في علَي َضيم
شَجـَن

ْدمان بين ِعْشُت قد َن الأ
وال والأّراح

َمْجلٍس ظل في ِمْزهر
َحَسـَِن

ُي نهاني ثم الأمهد
َفـَْت فانـَصُـَر

َع نفسَي، ْن َفق ُص َلـَِقـَن الأمو الأـَ

 : الأسريع:  وقال
َقضى عمري أفنيُت َت و

الأشباْب
َواري الأحَميا بين َذاْب والأَج ِع الأ

َدىَّ إمـَام شفعُت فالن ُهـَ ْبُت وربماالأـَ َطـَاْب لأحـَب ِط و

َعـَنـَي حتى لأهوُت ًا َرا َدآاعـَي
الأمؤمنين أمير صوُت

 الأُمَجاْب
َهَجرُت َلأبيَك َنامالأصُّـَبـَا لأبيك! ٍ َتـَاب وماَت ُعذالأي و ِعـَ الأ

ِدي أبصُرت وتركُت ُرش
َنى الأُم

ًلأْت وربما َقـَاْب لأهـَن ذ الأـََر

فيها: في ٍكلمة ٍطويلة ٍيقول ٍ

ُلـَه ولأـَم الأـَقـَول، حامد يا َيبـَ
ْقَت َب ْيِل سَإ َمَساك بالأَس

الأَسَحـَاْب
َلأى الأفعُل ْو ْو خطإ من جاءه ماالأـَفـَتـَى بثـَنـَاء َأ َواْب أ َصـَ

ْع ًء قوَل دآ فـَعـَلـَه وانتظر َوا
ْثني ِة على ي ْقَح في ما الأل

 الأِحلَْب
ّي غادا إذا ِه فـَي الأمهـَد ِد ْنـَ الأرسإول آِل في وَراَحُجـَ
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ِغَضاْب الأ

َدا ِهـَه في الأمعروف لأك ب ْلموجـَ ّظ ِري كالأ الأثنايا في َيْج
َذاْب ِع الأ

: ومن ٍشعر ٍبشار ٍفي ٍ الأخفيف:  الأغزل

ّبـَا الأساقيان أيها َشـََرابـَي ُص
َء ريق من واسإقياني بيضا

ِدآ ُرو
وإّن الأصُّدىَّ، دآائي إن

َبٌةشفـَائي ٍر ُرَضاِب من َشْر ْغ ِدآ َث َبـَُرو

لأقائي، عن الأصُبُر عندها
َفراٌتوعندي ْلَن َز ُك ْلَب يأ ِد َق ِلـَي الأـََجـَ

ْبِسٌم ولأها ُغـَّر َم القـَاحـَي كـَ
َوْشي وحديٌث َوْشي كالأ
ِدآ ُبـَُرو الأ

َلأت ّبة من الأسوادآ في نز ح
َة ونالأت بالأقـَل الأمـَسـَتـَزيد زيادآ

َقـَاك ثم َنل ِلـَيَن والأليالأيَلأـَياٍل بـَعـَد قالأت: ٍ ْبـَ جـَديد كـَّل ُي

َوْصـَل عني َضَن َمْن ُأبالأي ل ب
ْوم لأي منك الأله َقَضى إْن َي

ِدآ  جو
 : الأبسيط:  وقال
َقى ْل ٍة ُت ما حسن من بتسبيح

َقْت ِل ُخ
ِدآ الأَرائي َحَشا وتستفّز َعـَا بـَإْر

َوَرْت كأنما ِء من ُص ٍة ما ٍة فكّللأـَؤلأـَؤ ِدآ َوْجٌه جارح بِمـَْرَصـَا
 : الأوافر:  وقال

ْبِت ّا الأمسواك على لأه وه ْيِك بطيِب لأه فطاَبِريق َتـَ ِنـَي َث
ّنـَي الأذكرىَّ على أقبله ّبُلكـَأ ْيِك فاِك فيه أق َتـَ َلـَ ْقـَ وُم

 : الأمنسرح:  وقال
ُع ل َتـَهـَا الأهوىَّ أسإتطي ِهْجَر ُبها ضعيٌف قلبيو ْل َق َحـََجـَُر و

ِدي كأّن حـَجـَبـَت وقد بها وْج
ْلأَحَشا والأعين الأرأس في وا

ُكُر  سُإ
ًا ٍأغازل ٍ : وأنشد ٍلأه ٍأبو ٍتمام، ٍوكان ٍيقول: ٍما ٍرأيُت ٍشعر الأخفيف:  منه

َودآينا َد يا ز ْب ْبـََل َع ّتـَلَق؟ لأي وكيف بتلِق،الأـَفـَراق ق بالأـَ
َع وأْخَشى كعـَينـَي سِإْحَر أشتهي والأله أنا الأعّشـَاق مصُار

بن ُعقيل بني من ُأّمتي
ْعـٍَب َك

َع ْلِك موض َ في الأس ُطل
 العناق

 : الأطويل:  وقال
َقْت لأقد ْذني َعِش ًا أ كلم

ُتـَه ْع سإم
ًا، ْلبي َرخيم َق ِة و لألمليح
ُق ْعَشـَ أ

ُنوها ولأو َي على َيلوُموا لأم عا
ُبكا الأ

ًا ُه كريم ْدٌر الأخمَر سإقا َب
ّلق ُمَح

كأّن َمْن تناسِإي وكيف
حـَديثـَه

ٌق ُقْرطٌْ عنيت وإن بأذني َلـَ َع ُم
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 : الأطويل:  وقال
الأشباِب ذاك في كنت وقد

مضى الأذي
ُعوني أزاُر ْد َي َوىَّ و َأُزوُر الأـَهـَ فـَ

ْلأٌف فاتني فإن ْلـَُت إ ِلـَ َظ
كـَأنـَمـَا

ِديُر يديه فـَي حـَياتـَي ُيديُر ُمـَـَ

ِة ِة الْردآاف وُمْرتج مهضوم
الأحَشـَا

ٍر َتُموُر ُنـَهـَا بِسْحـَ ْي ُدوُر َعـَ َتـَ و

ّبْت نظرْت إذا علـَيك ص
َصـَبـَابة

َدآْت الأعالأـَمـَين قلوُب وكا
ِطـَيُر َتـَ

ْوُت َل ُء َيْخلُص ل بها َخ الأما
بـَينـَنـَا

ْبح إلأى َحاِجٌب دآوني الأصُُ
ُتـَوُر وسُإـَ

: ومن ٍهذا ٍأخذ ٍعلي ٍبن ٍالأجهم ٍ الأطويل:  قولأه
ْبُل ِصليني لأم الأوصل وَح

َعِب ِديك تهجري وليتش ْف ُلم أ ْلِب با وا

َعى ّلُه َر ًا الأ َنا دآهر بعد َضَم
ٍة َق َنىُفر ْدآ ًا وأ ٍدآ من فؤادآ َعـَذِب فؤا ُم

ًا ًا عناق ًا وضم كـَأنـَمـَا والأتزام
َنا يرىَّ َدا روح جسم َجس

مركِب

َنا ْت ِب زجـَاجة ُتـََراق لأـَو وإنا َف
ِر من ْلأَخْم لأم بيننا فيما ا

َتَسـَرِب
وشعره ٍفي ٍهذا ٍالأمعنى ٍكثير.ً

َعُر ٍالأناِس؛ ٍلن ٍلأي ٍاثني ٍعشر ٍألأَف ٍقصُيدة، ٍفلو ٍاختير ٍمن ٍكل وروىَّ ٍأنه ٍقال: ٍأنا ٍأْش
قصُيدة ٍبيت ٍلسإتندر، ٍومن ٍندرت ٍلأه ٍاثنا ٍعشر ٍألأف ٍبيت ٍفهو ٍأشعُر ٍالأناس؛ ٍوقد ٍنثرُت

ًء ٍلأنشاطْ ٍالأقارئ ٍوكراهة ٍفي ٍإمللأه.ً ْظَمه ٍفي ٍأضعاف ٍالأكتاب ٍاسإتدعا َن
َق ٍلأهم ٍأكمام َت َف َدثين ٍدآيباجَة ٍكلم، ٍوسُإمي ٍأبا ٍالأمحدثين؛ ٍلنه ٍ ّق ٍالأمح وكان ٍبشار ٍأر

َقدمه، ٍويزعُم ٍأنه ٍأشعُر ُي َتبعوه؛ ٍوكان ٍابن ٍالأرومي ٍ الأمعاني، ٍونَهج ٍلأهم ٍسإبيل ٍالأبديع، ٍفا
ّدم ٍوتأخر.ً من ٍتق

َعقيل ٍبن ٍكعب ٍبن ٍربيعة ٍبن ٍعامر ٍبن ٍصعصُعة، ٍويفتخُر ّلق ٍفي ٍشعره ٍبولء ٍ وهو ٍيتع
ِزي؟ ٍقال: ٍأَما ٍالألسان ٍفعربّي، ٍأما ٍالصل ٍفكما َت ْع َت بالأمضرية.ً ٍقال ٍلأه ٍالأمهدي: ٍفيمن ٍ

: قلت ٍفي ٍشعري! ٍقال: ٍوما ٍقلت؟ ٍ الأمتقارب:  فأنشده
ْئُت ًا ونب ْنُت ذا َمْن يقولأونإحـَنة لأـَهـَْم قـَومـَ َك َعـَلـَْم و الأ

ً الأسـَائلـَي أيها أل ِهـَل َفنيَجـَا ِر ْع َي ْلأـَُف أنا لأ َكـََرْم إ الأـَ

ِم في نَمْت ُقريُش وأصلي ُفُروعيعامـَر بي الأمكار
َعَجْم  الأ

ُأْصبيالأـَفـَتـَى َمقاَم ُلغاني وإني َتـَصُِـَْم فل الأفتاة و ْع َت
: الأبيت ٍالول ٍمن ٍهذه ٍالبيات ٍينظُر ٍإلأى ٍقول ٍ الأطويل:  جميل

ًا رأوني ما إذا ٍة من طالأع ّي َعَرفوني وقد هذا َمْن يقولأونثنـَ
: وفي ٍهذه ٍالأقصُيدة ٍيقول ٍ الأمتقارب:  بشار

َء ُء يضحُك وبيضا  تبتسم إذ لأك وجهها في بالأشبا ما
َذارىَّ ُدآواُر َنهـَا إذا الأع ْفَنُزْر َط َء أ ْورا ْثِل َبَح َنْم ِم الأصَُ

ٍ 
َيْمَسْحَن َيُرْحَن َنـَهـَا َف ِلم الأحَجَر َيْمَسُح كماأركا َت الأمس

ًة الأفتى لأيس أصفراء َغاـَّم َهـَّم ُنصُُب ولأكنهَصْخَر و
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ْبِت َب ِه على هواِك َص َلَن فضاققلـَبـَ ْع َتـَم قد ما وأ َك
َذيفة ٍواِصُل ٍبن ٍعطاء ٍالأغزال ُدوسإية، ٍولأذلأك ٍقال ٍأبو ٍُح ويقال: ٍإنه ٍمولأى ٍلم ٍالأظباء ٍالأَس

َنف ٍالأمكتني ٍبأبي ٍمعاذ رئيس ٍالأمعتزلأة ٍلأّما ٍهجاه ٍبشار: ٍأَما ٍلأهذا ٍالعمى ٍالأملِحد ٍالأمَش
َعُج ٍبطنه ٍفي ٍجوف ْب َي ِلأية، ٍلأبعثُت ٍإلأيه ٍمن ٍ َغا َيا ٍالأ ِغيلة ٍمن ٍسإَجا ّله ٍلأول ٍأَن ٍالأ ُتله؟ ٍوالأ ْق َي َمْن ٍ

ًا.ً ِلي ْي َق ُع ًا، ٍأو ٍ ّي ُدوسِإ منزلأه، ٍول ٍيكون ٍإل ٍَسَإ
وكان ٍواصُل ٍبن ٍعطاء ٍأَحد ٍأعاجيب ٍالأدنيا؛ ٍلنه ٍكان ٍألأثغ ٍفي ٍالأراء، ٍفأسإقطها ٍمن ٍجميع

َياِن، َب ِة ٍالأ َدآ ْو ًا ٍإلأى ٍَج ْلة، ٍوكان ٍمحتاج َهب، ٍودآاعَي ٍنِح ْذ كلمه ٍوخطبه؛ ٍإذ ٍكان ٍإماَم ٍَم
َة ٍتردآادآ ٍالأراء ٍفي ٍهذا ٍالأكلم ٍوكيف ٍأسإقطها؟ َلَسان.ً ٍقال ٍالأجاحظ: ٍفانظر ٍكثر ِة ٍالأ وفصَُاَح

َنف، ٍولأم قال: ٍالعمى، ٍولأم ٍيقل ٍالأضرير، ٍوقال: ٍالأملحد ٍولأم ٍيقل ٍالأكافر، ٍوقال: ٍالأمش
ًا ٍول ٍابن ٍبردآ، ٍوقال: ٍالأغالأية، َتني: ٍبأبي ٍمعاذ، ٍولأم ٍيقل ٍبشار َعث، ٍوقال: ٍالأمك يقل ٍالأمر
ْلْرسإلت، ولأم ٍيقل ٍالأمغيرية، ٍول ٍالأمنصُورية، ٍوهم ٍالأذين ٍأرادآ، ٍوقال: ٍلأبعثت، ٍولأم ٍيقل ٍ

ُقر، ٍوقال: ٍفي ٍجوف ٍمنزلأه، ٍولأم ٍيقل ٍفي ٍدآاره، ٍوأرادآ ٍبذكر ْب َي َعج، ٍولأم ٍيقل ٍ وقال: ٍيب
ُدوس ٍما ٍذكر ٍمن ٍاعتزائه ٍإلأيهم.ً ْيل ٍوسإ َق ُع

ًا ٍصوب َكفر ٍجميَع ٍالمة؛ ٍوأنشد ٍلأه ٍأشعار ُي ِدين ٍبالأَرجعة، ٍو َي ًا ٍكان ٍ وزعم ٍالأجاحظ ٍأن ٍبشار
ُلأه: ٍالأبسيط ٍ بها ٍَرأَي ٍإبليس ٍفي ٍتقديم ٍالأنار ٍعلى ٍالأطين، ٍمنها ٍقو

ِلَمٌة الرضِ ْظ والأناُر ، ُم
ِرقٌة ُمْش

ٌة والأناُر ْذ معبودآ الأنـَاُر كانِت ُم

َنا ٍإلأى ٍالأطعام، ٍثم ُع ْد َي ُة ٍبين ٍيديه، ٍفلم ٍ ِذَن ٍلأنا ٍوالأمائد ًا، ٍفأ ِزين: ٍأتينا ٍبشار وقال ٍدآاودآ ٍبن ٍَر
َفباَل ٍبحضرتنا، ٍفقلنا جلسنا ٍفحضر ٍالأظهر ٍوالأعصُر ٍوالأمغرب ٍفلم ٍيصُل، ٍودآعا ٍبطْست ٍ

َنا ٍوالأطعاُم ٍبين ْل َء ٍأنكرناها، ٍقال: ٍما ٍهي؟ ٍقلنا: ٍدآخ ُذنا، ٍوقد ٍرأينا ٍمنك ٍأشيا لأه: ٍأنت ٍأسإتا
ْدآ ٍذلأك ٍلأم ٍنأذن ٍلأكم، ٍقلنا ٍلأه: ٍودآعوت ِر ُن َتأكلوا، ٍولأو ٍلأم ٍ ْنُت ٍلأ ِذ َنا، ٍقال: ٍإنما ٍأ ُع ْد َت يديك ٍفلم ٍ

بالأطست ٍونحن ٍحضور، ٍقال: ٍأنا ٍمكفوف، ٍوأنتم ٍمأمورون ٍبغض ٍالبصُار ٍدآوني، ٍقلنا:
ِريَق ٍيقبلها ٍجملة! ٍهذا ٍوهو ٍ الأقائل:وحضرت ٍالأصُلة ٍفلم ٍتصُّل! ٍقال: ٍالأذي ٍيقبلها ٍتفا

الأخفيف: 
َبس يبكي كيف في لأَمْح

ُلول ُط
ْفِضي من ُي ْبِس سَإ َيوم ِلأَح

 طويِل
والأحساب الأبعث في إن

ً ِم وقوٍف عنلأشغل محـَيل َدآار بَرسْإ

 : الأطويل:  وقال
ًا بها ذكرُت فقلت عيش

:لأصُاحبي
ُكْن لأم كأن حـَيَن كان ما ي

يزوُل
الأدهُر سإاعد لأو حاجتي وما

ْلأُمنى َعاٌببا ٌؤ عليها ِك وُشـَكـَوُل لأؤلأـَ

َدُح الأدهَر أن لأَي بدا ْق في َي
َفا َقـَائي وأنالأصُّ ِييُت إن َب ِلـَيُل َحـَ َقـَ

ِعْش ًا ف غايَر أو لألموِت خائف
ِئٍف َخا

ِم نفس كّل على لألحـَمـَا
ِلأـَيل َدآ

َدْمَت ما خليلك عمل من ق
َقـَى ُث ُنـَون ليام ولأيسالأ َخـَلـَيُل الأَمـَ

َدآوج ٍوَرجز ٍورسإائل ًا، ٍصاحَب ٍمنثور ٍوُمْز ًا، ٍخطيب وكان ٍبَشاٌر ٍحاضَر ٍالأجواب، ٍسإّجاع
ًا ْقبة ٍبن ٍمسلم ٍبن ٍقتيبة، ٍفأنشده ٍمديح ُع مختارة ٍعلى ٍكثير ٍمن ٍالأكلم، ٍودآخل ٍعلى ٍ

ِطراز ٍل ٍتحسنه ٍيا ْؤبة، ٍفأنشده ٍأرجوزة، ٍثم ٍأقبل ٍعلى ٍبشار ٍفقال: ٍهذا ٍ وعنده ٍعقبة ٍبن ٍُر
َغد، ٍفأنشده ّله ٍلنا ٍأرجز ٍمنك ٍومن ٍأبيك؛ ٍثم ٍغادا ٍعلى ٍعقبة ٍمن ٍالأ أبا ٍمعاذ ٍفقال: ٍوالأ

 : رجز:  أرجوزته
َلل يا ِهالأصُّْمد بذات الأحّي َط ّل ّبر بالأ  بعدي كنَت ْكيف َخ
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فيها: يقول ٍ
ّدْت ًد َص َلـَْت بخ َنْت ثمَخـَد عـَن وج َث َفـَس ان ّن َتـَد كالأ الأـَُمـَْر

ّد كالأدمـَل وصاحٍب ُتهالأـَُمـَِمـَ ْل َعة في حم ْق ِجـَلـَدي من ُر
ْقـَد فقيد غايَر اغاتدىَّ حتى َفـَ َبتي ما دآرىَّ وماالأ ْغا زهدي من َر

وهذا ٍكقول ٍالخر: ٍالأطويل ٍ
ُطوا لأو يودآون عليك َخا

َدآهـَم جلو
ْدفع ول الأنفوُس الأموَت َي

 الأشحائُح
يقول: وفيها ٍ

ْلَحى الأحّر ْبد والأعصُا ُي َع ْل ْلِحِف ولأيسِلأ ْلُم ْثُل ِلأ َدآ ِم الأر
َلْم ّييَت اسْإ ّد أبا وُح َلـَ َدث باب مفتاَحالأِمـَ ْلأَح ّد ا ْنَس  الأُم

ٍ 
َبْس َتَردآ غايَر ِطَرازي والأ ِهُمْس ّل َعـَد فـَي أياُمـَك لأ َمـَ

هي ٍطويلة، ٍفأجزَل ٍصلته، ٍفلّما ٍسإمع ٍابن ٍُرؤبة ٍما ٍفيها ٍمن ٍالأغريب ٍقال: ٍأنا
ّده ٍعليهم، ٍفقال َنا ٍالأغريَب ٍلألناس؛ ٍوإني ٍلأخليق ٍأن ٍأسإ وأبي ٍوجدي ٍفتْح

ّله! ٍقال: ٍتستخّف ٍبي ٍوأنا ٍشاعر ٍابن ٍشاعر ٍابن بشار: ٍارحمهْم، ٍرحمك ٍالأ
ّله ٍعنهم ٍالأّرْجس ًا ٍأنت ٍمن ٍأهل ٍالأبيت ٍالأذين ٍأذهب ٍالأ شاعر؟ ٍقال: ٍإذ

ًا! ٍفضحك ٍكّل ٍَمْن ٍحضر.ً ّهرهم ٍتطهير وط
ُلأه ٍيزيد ٍبن ٍمنصُور ٍالأحميري، ٍفأنشده ٍقصُيدة، ودآخل ٍعلى ٍالأمهدي ٍوعنده ٍخا

َؤ، ٍفقال ٍلأه ُلأ ُلؤ ُقُب ٍالأ ْث فلّما ٍأتمها ٍقال ٍلأه ٍيزيد: ٍما ٍصناعتك ٍيا ٍشيخ.ً ٍقال: ٍأ
َيَرىَّ ُأ ٍبَخالأي؟.ً ٍفقال: ٍيا ٍأميَر ٍالأمؤمنين، ٍفما ٍيكوُن ٍَجَوابي ٍلأمن ٍ ْهَز الأمهدي: ٍأت

َواري ٍالأمهدي ْقال ٍَج َناعته؟ ٍو ًا ٍفيسألأه ٍعن ٍِص ُد ٍشعر ْنِش ُي ًا ٍأعمى ٍ ْيخ َش
ِر، ٍل َبصَُ ُنِشدنا ٍفهو ٍمحجوب ٍالأ ُي ْنَت ٍلأبّشار ٍيدخل ٍإلأينا ٍيؤانسنا ٍو ِذ لألمهدي: ٍلأو ٍأ
ِه ٍيا ّل ْدآنا ٍوالأ ْلن ٍلأه: ٍودآ َنه، ٍوق ْف غايرة ٍعليك ٍمنه، ٍوأكمره ٍفدخل ٍإلأيهّن ٍواسإتظر

أبا ٍمعاذ ٍأنك ٍأبونا ٍحتى ٍل ٍنفارِقك، ٍقال: ٍونحن ٍعلى ٍدآيِن ٍكسرىَّ! ٍفأمر
الأمهدي ٍأل ٍّيدخل ٍعليهن.ً

وكأن ٍالأمتنبي ٍنظر ٍإلأى ٍهذا ٍفقال: ٍالأكامل: ٍ
ِنِق أْخَت يا َت ْع في الأفوارِس ُم

َغاى َو الأ
ْنـَِك أَرق َثّم لُخوِك وأْرَحـَُم ِمـَ

ُنو َعفـَاِف مع إلأيك َيْر الأ
َده ْنـَ وِعـَ

فيما تصُِيُب الأمجوَس أَن
ُكـَم َتْحـَ

والأكذب والأصُدق والأعتاب الأمودآة في
ُة عبيدة بن علي قال َدآ ُطُف الأريحاني: ٍالأمو َعا الرواح، وائتلُف الأقلوب، َت

َثابة إلأى الأنفوس وَحنين الأغرائز، في بالأمستكنات والسإترواُح الأسرائر، َم
ُين عند الشخاص ووحشة َبا وعلى الأتزوار، بكثرة الأسرور وظاهر الألقاء، َت
ُق يكون الأجواهر مشاكلة حسب َفا الأخصَُال.ً ات

ِعتاُب ُق وقال: ٍالأ ّبين، حدائ وحركات الأظّن، ودآلأيل ، الودآاء وثماُر الأمتحا
َواجد، وراحُة الأَشوق، الأُمْشفق.ً ولأسان الأ

ِعتاب بعض قال َوفاء، َعلَمُة الأكتاب: ٍالأ ْلأَجفاء، وحاَصة الأ الكفاء.ً وسإلُح ا
ّني بن علي وقال َلى، ودآاعي الأقطيعة، رسإوُل عبيدة: ٍالأتج الأسلو، وسإبب الأق
الأتهاجر.ً ومنزل الأتجافي، وأوُل

ُق ُع وقال: ٍالأصُد ْلِق، وزكاة الأقلب، ربي ْلأَخ ُع الأمروءة، وثمرة ا الأضمير، وُشعا
ْنَسب الأعقل وْزن اعتداِل وإلأى عبارته، الأقدر جللأة وعن ُته صاحبه، ُي وشهادآ
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الأحكومات.ً ترجع وإلأيه الختلف، في قاطعٌة
وتسويُل الأزور، وخواطر الأعلم، وتحريُف الأخيانة، ِشعاُر وقال: ٍالأكذُب

ما الأذكر خمول وعن الأبنية، واختلُف الأتركيب، واعوجاج الأنفس، أضغاث
صاحبه.ً يكون
ْارة، كثير عبيدة بن وعلي َلى الغا ْيُره كان ما َع َثاَره.ً قد َغا اسإت

واحد لأغير الأكذب في فقر
َثق ٍبكلمه ُيو ّنطق، ٍفإذا ٍلأم ٍ بعض ٍالأفلسإفة: ٍالأكذاب ٍوالأميُت ٍسإواء؛ ٍلن ٍفضيلة ٍالأحي ٍالأ

فقد ٍبطلت ٍحياته.ً
ُق ٍعقلك؛ ٍول ُق ٍمالأك، ٍوالأكذاب ٍيسر ِلأّص؛ ٍلن ٍالألص ٍيسر الأحسن ٍبن ٍسإهل: ٍالأكذاب ٍ

َبك ٍعند ِذب ٍعليك، ٍومن ٍاغاتاب ٍغايَرك ٍعندك ٍفل ٍتأَمْن ٍأن ٍيغتا َيك تأمن ٍَمْن ٍكذب ٍلأك ٍأْن ٍ
غايرك.ً

الأكامل: قال ٍإبراهيم ٍبن ٍالأعباس ٍفي ٍهذا ٍالأنحو: ٍمجزوء ٍ
ُد مـَتـَى إنـَي َواكـَـَـَا بـَـَه أُضـَر ل دآكبـَـَـَحـَـَـَق أحـَِقـَ سِإـَـَـَ

ُتـَك ومـَتـَى ًا فـَيك أطـَعـَُت كأخـَـَـَي فـَي أطـَعـَ أخـَاكـَـَـَا غاـَد
ًا أرىَّ حتـَى ْوِمـَيمـَتـَقـَـَـَسـَـَـَمـَـَـَ ًا لأـَذا، َي َغاـَـَد َذاكـَـَـَا و ِلأـَـَـَ

ًا بعقله الأكاذب َحسُب َقم سَإ
ًا وبقلبه .ً ٍخصُم

ابن ٍالأمعتز: ٍعلمُة ٍالأكذاب ٍُجْودآه ٍبالأيمين ٍلأغير ٍمستحلف، ٍوقال: ٍالأبسيط ٍ
أنت ما على الأيمين وفي

ِدآ في أنك دآّل مافاعلُه َهـَُم الأميعا ّت ُم

ِلمه ٍأنك ٍتكذبه، ُتع ّدقه، ٍول ٍ ِنْب ٍمصُاحبة ٍالأكذاب، ٍفإن ٍاضطررت ٍإلأيه ٍفل ٍتصُ وقال: ٍاجت
ّذاب ٍمن ٍالختلف ٍما ٍل ٍيعتري ِري ٍحديَث ٍالأك فينتقل ٍعن ٍودآه، ٍول ٍينتقل ٍعن ٍطبعه.ً ٍيعت
ُيْخبر ٍعن ٍنفسه ٍفي ٍالأيقظة ْؤيا، ٍلنه ٍ َتصُُِح ٍلألكذاب ٍُر ْلأَجباَن ٍمن ٍالرتعادآ ٍعند ٍالأَحْرب.ً ٍل ٍ ا

َيَر، ٍفتريه ٍفي ٍالأنوم ٍما ٍل ٍيكون، ٍ : بما ٍلأم ٍ الأبسيط:  وأنشد
ُء يكذب ل ّ الأمر ِمْن إل

َنـَتـَه َها َم
ِة ِمْن أو الأسوء، عادآة أو َل ِق

َدآِب  ال
ًا، ْهت ِبه، ٍيقول ٍب ْي َغِمس ٍفي ٍعيبه، ٍيكذب ٍلأذيله ٍعلى ٍَج ْن ولهل ٍالأعصُر: ٍفلن ٍُم

ًا، ٍويستثير ْذهب ًا؛ ٍيدين ٍبالأكذب ٍَم ْين ًا، ٍوقولأه ٍَم ْين ًا، ٍقد ٍمل ٍقلبه ٍَر َبْحت ًا ٍ وُزور
ًا.ً الأزور ٍمركب

ْبُرُز ٍالأبهتاُن ٍفي ٍمذاهبها.ً ٍ َي ِكبها، ٍو أقاويُل ٍيتمشى ٍالأُزوُر ٍفي ٍمنا
ّذاب ٍالأُمِشيد ِذب: ٍيا ٍبني، ٍعجبُت ٍمن ٍالأك ْك َي وقال ٍأعرابي ٍلبنه ٍوسإمعه ٍ

ّبه؛ ٍفالثاُم ٍلأه ٍعادآة، ِبه، ٍويتعّرضُِ ٍلألعقاب ٍمن ٍَر ْي َع َكذبه، ٍوإنما ٍيدُك ٍعلى ٍ ب
ّفق، ٍفهو ًا ٍلأم ٍيو َدق، ٍوإن ٍأرادآ ٍخير ُيصَُ ًا ٍلأم ٍ والخباُر ٍعنه ٍمتضادآة، ٍإن ٍقال ٍحق

ِلأه.ً ٍفما ٍصّح ٍمن َقا ّداُل ٍعلى ٍفضيحته ٍبم الأجاني ٍعلى ٍنفسه ٍبفعالأه، ٍوالأ
ُنِسب ٍإلأيه، ٍفهو ٍكما ٍقال ِره ٍ ْي َغا ُنِسب ٍإلأى ٍغايره، ٍوما ٍصّح ٍمن ٍكذب ٍ صدقه ٍ

الأشاعر: ٍمجزوء ٍالأكامل: ٍ
َها من الأكذوب َحْسب ْعُض نةالأَم ِه يحكى ما َب  علي

ِره منبـَكـَذبة سإمعت إن ما ْي َبـَْت َغا ِه نس إلأـَي
الأزفاف في قيل ما

ّفت أن بعد الأمأمون، إلأى سإهل بن الأحسن كتب ّهم بوران إلأيه ُز ُدآ وتو الأقوا
ْنَسى قد الأتزويَج هذا أن َلأه الأحَسن أ ّلأى قد ذلأك؛ قبل حا من الأمؤمنين أميُر تو

ِظيم ْع ِته قبول في عبده َت ًا أَم ُع ل شيئ َ عنه الأشكُر لأه يتس ِر بمعونة إل أمي
الأعامة في َحالأي بتزيين توقيعه إخراج في عَزه، الأله أدآام الأمؤمنين،
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ًا فيه يراه بما والأخاصة، ّله.ً شاء إن صواب الأ
َنف الأخاصة، ُأمور جمع ما على زماٌم سإهل بن الأتوقيع: ٍالأحسُن فخرج َك و

ُد الأخراُج وإلأيه بالأولة، ونفذ بالأنفقات، وأحاطْ الأعامة، أسإباب واختياُر والأبري
ُقَضاة، ًء الأ ْتُه الأتي بالأحاِل بمعرفته جزا َب ما على إيانا لأشكره وإثابًة منا، َقر

أولأينا.ً
يحيى فقال: ٍيا الأرضا من ابنته يزوج أن الأمأمون أكثم: ٍأرادآ بن يحيى قال

ّلم، ُته تك ْل الأحاكم أنت الأمؤمنين، أمير فقلت: ٍيا أقوَل: ٍأنكحت، أن فأجل
ْنَت العظم، والمام الكبر، ْولأى وأ ُد بالأكلم، أ ّله فقال: ٍالأحم تصُاغارت الأذي لأ
ًا هو إل إلأَه ول بمشيئته، المور ّلى بربوبيته، إقرار عند محمد على الأله وص
ذكره.ً

ًا، الأنكاح جعل قد الأله فإن بعد، أّما َيه ِدآين ًا، وَرِض ْكم ًا؛ وأنزلأه ُح لأيكوَن وحي
َ الأمناسإبة؛ سإبَب موسإى، بن علّي من الأمأمون ابنة زوجت قد وإني أل

ِة وأمهرتها َئ َعِما َب ٍم، أْر ًء دآره ِة اقتدا وسإلم، عليه الأله صلى الأله، رسإول بسن
ُد الأسلُف، إلأيه َدآَرج ما إلأى وانتهاء الأعالأمين.ً رّب لأله والأحم

ّبون الصمعي: ٍكانوا قال لأتدل الطالأة، ُحرمته الأرجل إلأى الأخاطب من يستح
الجابة.ً على لأيدّل اليجاز، إلأيه الأمخطوب ومن الأرغابة، على

عمر: فقال فأطال؛ أخته، الأعزيز عبد بن عمر إلأى أمية بني من رجل وخطب
ُد ّلى الأكبرياء، في لأله الأحم فإن بعد، أما النبياء؛ خاتم محمد على الأله وص
ْتك منك الأرغابَة َع ّنا والأرغابة إلأينا، َدآ َبْت، فيك م ّوجناك وقد أجا كتاب على ز

بإحسان.ً تسريٌح أو بمعروف، الأله: ٍإمساٌك
ُطب بمن فأتى قوم إلأى رجل وخطب وأطال، الأله بحمد فاسإتفتح لأه، َتْخ
ّلى َبدء ذكر ثم وأطال، الأسلم عليه الأنبي على وص َق الأ ْل الأسماوات وخ

الأخاطب، إلأى والأتفت حضر، َمْن َضِجر حتى الأقرون ِذكر واقتص والرضِ،
طول من اسإمي أنسيت قد فقال: ٍوالأله الأله؟ أعّزك اسإُمَك فقال: ٍما
ٌق وهي خطبتك، ُدوا الأقوم، فضحك الأخطبة؛ بهذه لأزوجتها إن طالأ َق َع في و
آخر.ً مجلس

والأخّط والأسيف والأقلم الأكتاب في فقر
ٌق ٍل َهم، ٍوناط ْف َي ِهم ٍل ٍ ْف ٌء ٍعلى ٍالأحجاب، ٍُم ِلأُج ٍالبواب، ٍجري َوا وقال ٍابن ٍالأمعتز: ٍالأكتاب ٍ

يتكلم، ٍبه ٍيشخص ٍالأمشتاُق، ٍإذا ٍأقعده ٍالأفراق، ٍوالأقلم ٍمجهٌز ٍلأجيوش ٍالأكلم، ٍيخدم
ِلم، ْظ َها ٍُم ًا، ٍعلى ٍأرضِ ٍبياُض ُق ٍسإائر ِط ْن َي ًا، ٍو الرادآة، ٍل ٍيمل ٍالسإتزادآة، ٍويسكُت ٍواقف

َوار ٍبستان.ً ُن ِبَساطْ ٍسإلطان ٍأو ٍيفتح ٍ وسإوادآها ٍُمِضيء، ٍوكأنه ٍيقبل ٍ
ُعرضِ ٍالأقاسإم ٍبن ٍعبيد ٍالأله وهذا ٍكقولأه ٍفي ٍالأقاسإم ٍبن ٍعبيد ٍالأله، ٍقال ٍالأصُولأي: ٍلأما ٍ

: لأيخلف ٍأباه: ٍقال ٍابن ٍ الأخفيف:  الأمعتز
ُه مـَا قلـَم ويسـَيُر قاسإـَم شاء بما ريَيج فـَلـَك أم أرا

ٌع ْيه في خاش َد ِثُم ي ْل ًاِقـَْرطـَا َي شكـَوُر الأبساطَْ قتل كما سإ
ِطيُف َلأ َو الفعال وكبيرَنِحـَيٌف َجليٌل الأمعنى و ْه صغـَيُر َو

ُطوُر تلك َتُضّم وعيٍش ٍفحت وكم عطايا وكم منايا كم الأُس
ُدجا نقشت ًا بالأ ْدآ فـَمـَا نهار َتصُْـَويُر أم فيهن أخٌط ريأ

ْثُل أبوه َمْن هكذا ِد ِم ْي َبـَ َ إلأى ينمى لأهال ُع ُعل َيصُِـَير الأ و
ٍ 

ُظَمْت ّنُة َع ِه اللأه ِم ْي َو الأوزيُر فهناكعـَلـَ ْه ِزيُر و َو  الأ
َياضِ.ً َب ُة ٍالأخّط ٍفي ٍالبصُار ٍسإوادآ، ٍوفي ٍالأبصُائر ٍ وقال ٍبعض ٍالأبلغاء: ٍصور

وقال ٍأبو ٍالأطيب ٍالأمتنبي: ٍالأطويل: ٍ
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ْلُم الأعلُم إلأيَك َدآعاني والأِح
والأِحَجى

ْظُم الأكلُم وهذا َن ِئُل الأ ّنا والأ
ْثـَُر الأن

ْلُت وما ٍر ِمْن ُق ْع ُدآ ِش َكا ت
ُبـَيوتـَُه

َبْت إذا ِت َيُض ُك ْب ِرها ِمْن َي نو
ْبُر  الأِح

: وقال ٍابن ٍالأمعتز ٍفي ٍعبيد ٍالأله ٍبن ٍسإليمان ٍبن ٍ الأطويل:  وهب

َقاب عليٌم ْع كـَأنـَه المور، بأ
ُع الأظن بمختلسات أو يسم

 يرىَّ
ْلَت الأقرطاس أخذ إذا ِخ

َتحيمينـَُه ًا ُيف ْور َنظُم أو َن جـَوهـَرا ُي

َغاَرر، ٍوأنت ٍتقتُل ٍعلى فاخَر ٍصاحُب ٍسإيٍف ٍصاحَب ٍقلم، ٍفقال ٍصاحب ٍالأقلم: ٍأنا ٍأقتُل ٍبل ٍ
ُدآه ٍوإل ٍَفإلأى ٍالأسيف ٍَمعادآه؛ َتَم ٍمرا ِدآُم ٍالأسيف، ٍإن ٍ َطر.ً ٍفقال ٍصاحب ٍالأسيف: ٍالأقلُم ٍخا َخ

: أما ٍسإمعت ٍقول ٍأبي ٍ الأبسيط:  تمام
ُق الأسيُف َد َء أص من إنبا

ُتـَِب الأـَكـَ
ُد حده في ْيَن الأح الأِجد َب

َلـَعـَِب والأ
ُدآ ل الأصُفائح ِبيُض سُإو

في الأصُحائِف
ِنهَن ُتو ُء ُم َ الأـًَشـَّك َجـَل

َيِب والأـََر
: وقال ٍأبو ٍ الأبسيط:  الأطيب

ْلأُت ما ُكلما إبلي ُأْضِحُك ِز
نظَرْت

َنْت َمن إلأى َتَض ُفها اح أْخفا
ِم َد بـَ

ْيَن أسِإيُرها اصنام َب
ِهـَدهـَا ُد ولأشـَا ِه ِم ِعفَة فيها أشا َنـَ الأـَصَُـَ

ْعُت حتى ِئُل وأقلِمي َرَج قوا
لأي

ُد لأيَس لألسيف الأمجد الأَمج
ِلـَم َق ِلأل

ُتب ًا بنا أك َد أبد َتـَاِب بع ِكـَ الأ
بـَه

لألسإياِف َنحُن فإنما
كـَالأـََخـَدم

هذا ٍمقلوٌب ٍمن ٍقول ٍعلي ٍبن ٍالأعباس ٍالأنوبختي، ٍوقد ٍرواه ٍأبو ٍالأقاسإم ٍالأزجاجي ٍلبن
ّتفاق ٍ : الأرومي، ٍوإنما ٍوهم ٍل الأبسيط:  السإمين

ِم إن ُد الأـَذي الأـَسـَيف الأـَقـَلـَم َيْخـَ
َعـَـَـَْت خـَـَضـَـَـَ

َنـَـَـَْت الأـَـَرقـَـَـَاُب لأه خـَـَـَوفـَـَـَه ودآا
المـَـَـَُم

َغالأبه شيء ل والأموت فالأموُت ما ُي
َبع زال ْت ِري ما َي  الأقلم به َيْج
َله َقَضى بذا ْذ لألقلم الأ ْتأّن م َي ِر ُب

ْذ لأها الأسيوَف ِهفت م َدم أر  َخ
: وقال ٍابن ٍ الأمتقارب:  الأرومي

َعْمُرَك ْيُف ما َلأ ْيف الأس سَإ
َكـَِمـَي َوَفالأ ِم مْن بأْخ ِتـَِب َقـَلـَ الأـَكـَا

َتـَـَـَُه إْن شـَاهـَد َلأُه ْلـَ َهْرَتتـَأَمـَ ِه علـَى َظ ِئِب سِإـَّر َغـَا ْلأـَ ا
ُة ِة أدآا ّي ِلـَه فِمْنجـَانـَبـَيه فـَي الأـَمـَنـَ ْث َبُة ِم ْهـَ ِهـَِب َر الأـَّرا

َناُن ِنـَِب فـَي الأـَمـَنـَية سِإ ّدجـَا ِة وَح ِنـَي ِنـَِب فـَي الأـَمـَ َجـَا

ِه في َتَر ألأم ِر ْد َنـَاِن َص كـَالأـَسـَ
ْدآِف وفي َهِف الأّر كالأُمْر

َقاِضِب؟ ْلأ  ا
: وقال ٍأبو ٍالأفتح ٍ الأطويل:  الأبستي
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ًا البطاُل أقسم إذا يوم
بسيفـَهـَم

ّدوه ْكِسُب مّما وع َد ُي الأمج
 والأكرْم

َلُم كفى ًا الأكتاب َق َمْجـَد
ورفـَعًة

َدىَّ ِر م ّده َله أّن الأ ْقَسم الأ أ
َلـَْم َق بالأ

ّد ٍمن ٍصليل ٍالأُحسام.ً وقد ٍقيل: ٍصريُر ٍالقلم، ٍأش
: قال ٍالأصُولأي: ٍأنشدني ٍطلحة ٍبن ٍ الأكامل:  عبيد

ِرِق على أمَر وإذا ّفُه الأمها ْلَن بأناملَك َهفا َشْختا َيْحِم ُمْر
ًا ً متقاصر ِول َتطا ً ُم ًومفصُل ًا وموصل وُمؤلأفـَا ومشتت

ُعداة ترك ًا الأ ُؤها َرواجف َعهاأحشا َ ِقل ًا و َلع ِلأَك ِق ُرَجفا هنا
ّية ْقـََشـَاء كالأح ّ الأّر َوىَّ يستنزلأنـَه إل تلطفا إلأيه الْر
ًا به يرمي ًا فيعودآُلأعـَابـَه يمّج قلم ًا سإيف ِرم ّقفا صا ومث

: وقال ٍمحمودآ ٍبن ٍأحمد ٍ الأسريع:  الصبهاني
ْنبـَيك أخرُس ِه ُي ِقـَ ْطـََرا ِر مَن شئَت ما كل عنبـَإ المـَ

ِري ْذ ِه على ُي َعًة ِقْرطاسإ ِديَدآْمـَ ْب ِري ومـَا الأسـَّر بها ُي ْد َي
َفـَى كعاشق َفتوقـَد هـَواه أْخ ْبـََرة عليه ن ِري َع تـَْجـَ
ْبصُُِره ِه كـَّل في ُت ِري أو الأناس يكُسو ُعْرياَنأحـَوالأـَ ْع  ُي

ًا ُيَرىَّ ٍة فـَي أسإير َوا َلقوقـَد دآ ًا أط ِر مـَن أقوام السْإـَ
ِره لأم لأو أخرق ْب ُكـَْن لأـَم َت ُقَي ًا َيْرُش ِري ومـَا أقوام ْبـَ َي

 
َبْحر ْذ كالأ ْذ وكالأليل يجري، إ ْغَشى،إ ْذ وكالأصُارم َي ِري إ ْف َي

وقال ٍأحمد ٍبن ٍِجَرار: ٍالأسريع: ٍ
ٌق أهيُف ِه ممشو َد يحلبتحريكـَ إعـَلُن الأّسـََر عق

َهـٌَف لأساٌن لأه ُه ُمـَْر ُد َقة منحـَ ُكْرسُإـَف ِري َرياُن الأ
ِه في الأفكر بسيَط َتَرىَّ ْظِم ًاَن ٌد لأه شْخصُ ْثـََمـَاُن ح وُج

ِه فـَي َيْسَحـَُب كأنما ًإثـَر ْيل َبـَاُن الأِحكَمة من َذ سَإْح
ْلـَِك سَإَما لالأهـَدىَّ َمناُر قام ما لأوله ْلـَُمـَ دآيواُن ِلأ

: ومن ٍأجودآ ٍما ٍقيل ٍفي ٍصفة ٍالأقلم ٍقول ٍتمام ٍلأمحمد ٍبن ٍعبد ٍالأملك ٍ الأكامل:  الأزيات
َلُم َلأَك َق َلى الأ ْع ّلأذي ال ا

ِه ِبَشـَبـَاتـَ
ِر من ُتصُاُب ُكلى الم الأ

 والأمفاِصُل

ِكـَن َطّل ِريقة لأه َعـَهـَا ولأـَ ْقـَ َو
ِره َغْرِب الأَشْرِق في بآثا والأ
ِبـَُل َوا

ِتلَِت الفاِعي ُلأعاُب الأقا
ُبـَُه َعـَا ُلأـَ

ُي َنى َوأْر ْلأَج ْتُه ا َتاَر ٍد اْش ْي أ
َواسِإـَُل َع

ّيهـَا لأول الألء الأخلوات لأه َنـَِجـَ
ْلَك لألُملك اختلفِت لأما ِت

الأَمَحـَافـَل
: وقال ٍالمير ٍتميم ٍبن ٍ الأطويل:  الأمعز

ِري طول من َعَجٍب وذي ْب َص
الأذي على

ِء مـَن ُألقي َو الْرَزا ْهـَ جـَلـَيُل َو

َتى َتْشكو؟ يقولأون: ٍما فقلت: ٍَم
َكـَا َشـَ

َبا ْيِن َعضُب الأسيِف َش َت الأشفر
َصِقـَيل؟

َيْسخونـَافـَع غاـَير إلأـَى يشكـَو أمرأ وإن ِه في بما و نفـَسـَ
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لأـََجـَهـَول
الأـَنـَاس إلأى أشكو أْن عذابَي
أنـَنـَي

عـَلـَيل إلأـَيه أشـَكـَو وَمـَْن عليٌل

ّلـَه إلأى الأشكوىَّ ويمنعني الأ
ْلـَُمـَُه ِعـَ

َلة ْلأـَقـَاه مـَا بجْمـَ ْبـََل أ أقـَوُل َقـَ

ًا سإأسإكُت ْبر ًا َص واحتسـَابـَ
فـَإنـَنـَي

ْبَر أرىَّ ًا الأصُ فـَيه لأيس سإيف
ُلـَوُل ُفـَ

 : الأكامل:  وقال
ْهُر، يا ِمْن أقساك ما َدآ

َتـَلـَون ُم
َتيك، في َلأ ّلك وما حا أق

َفـَا ْنصُِ ُم
ْكس أتروح الأجهول لألن

ًا ّهـَد ممـَ
ًا الأُحّر الألبيب وعلى سإيف

َهفا؟ ُمْر
ْوَت وإذا َف ُدْرَت، َص شيمَة َك

باخل،
َفيَت وإذا َقْضَت َو أسإباب َن

َوفـَا الأ

على تدوُم ل بأنك أدآريلنني كرْمَت؛ وإن أرتضيك، ل
َفـَا الأصُّ

اسإتردآ أعطى إذا زمٌن
ُه َء َعطـَا

َدا اسإتقام وإذا فتـَحـَّرفـَا لأه َب

ِه زماُن يا خيرك قام ما َلأىبـَشـَّر ْو وما منك قل ما بنا أ
َفـَى َك

يوسإف بن أحمد الأكاتب أخبار من
ِة َنات ٍبَحْضَر َه ًا ٍعن ٍغاّسان ٍبن ٍعبادآ، ٍوجَرْت ٍبينهما ٍ ُد ٍبن ٍيوسإف ٍمنصُرف وكان ٍأحم

ُأريده ًا ٍبحضرة ٍخاّصة ٍأصحابه: ٍأخبروني ٍعن ٍغاَسان ٍبن ٍعبادآ؛ ٍفإني ٍ الأمأمون، ٍفقال ٍيوم
ّلَم ٍكّل ٍفريق ٍبما ِر ٍبن ٍدآاودآ؛ ٍفتك ِبْش َعزم ٍعلى ٍتقليده ٍالأسند ٍمكاَن ٍ ٍر ٍجسيم؛ ٍوكان ٍقد ٍ لم
ُنه ٍأكثُر ٍمن ْدِحه؛ ٍفقال ٍأحمد ٍبن ٍيوسإف: ٍهو، ٍيا ٍأميَر ٍالأمؤمنين، ٍرجٌل ٍمحاسِإ عنده ٍفي ٍَم

ْعتذر َي ًا ٍ ْأتي ٍأمر َي َدم ٍفيه، ٍومهما ٍتخوف ٍعليه ٍفإنه ٍلأن ٍ مساويه، ٍل ٍيتطّرُف ٍبه ٍأمٌر ٍإل ٍّتق
ِره ٍلأم َنوبة، ٍإذا ٍنظرَت ٍفي ٍأْم ُلق ٍ َفْضل؛ ٍفجعل ٍلأكّل ٍُخ منه؛ ٍلنه ٍقسم ٍأيامه ٍبين ٍأفعال ٍالأ

ُله ٍأْم ٍما ٍاكتسبه ٍبأدآبه؟ ٍفقال ٍلأه ٍالأمأمون: ٍلأقد ْق َع ُه ٍإلأيه ٍ َدا َه ّي ٍحالته ٍأعجب؛ ٍأَما ٍ ِر ٍأ ْد َت
: مدحته ٍعلى ٍسإوء ٍَرأيك ٍفيه! ٍقال: ٍلني ٍفي ٍأمير ٍالأمؤمنين ٍكما ٍقال ٍ الأوافر:  الأشاعر

َفى ْيت ِلأـََمـَا ثمنا ك َد أنـَي أسْإـَ
ُتك وفي الأصُديق في نصُح
َدائي  ِع

ُبـَنـَي حين وأني ُد ْنـَ ٍر َتـَ لمـَ
َلَب َهواَك يكون ْغا ِمْن أ

َهـَوائي
فأعجب اسإتعاره؛ أحمد ولأعل أحمد، لأغير هذا روي الأصُولأي: ٍوقد قال

ّبادآ بن غاسان وشكره منه، ذلأك الأمأمون ّكدت لأه، ع بينهما.ً الأحاُل وتأ
َعالأَي َد ٍبن ٍيوسإف ٍبن ٍالأقاسإم ٍبن ٍصبيح، ٍمولأى ٍِعْجل ٍبن ٍلأجيم، ٍ وكان ٍأحم
ْكتب ٍمنه، ٍولأه ٍشعٌر ٍجيد ٍمرتفع الأطبقة ٍفي ٍالأبلغاة، ٍولأم ٍيكن ٍفي ٍزمانه ٍأ
ّتاب، ٍووزر ٍلألمأمون ٍبعد ٍأحمد ٍبن ٍأبي ٍخالأد، ٍوكان ٍأول ٍما عن ٍأشعار ٍالأك

ِتل ٍأمر ٍطاهر ٍبن َع ٍمحمد ٍبن ٍالأرشيد ٍلأّما ٍق ارتفع ٍبه ٍأحمد ٍأن ٍالأمخلو
ّتاب ٍأن ٍيكتبوا ٍإلأى ٍالأمأمون؛ ٍفأطالأوا، ٍفقال ٍطاهر: ٍأريد ٍأخصُر ُك الأحسين ٍالأ
ُوِصَف ٍلأه ٍأحمد ٍبن ٍيوسإف ٍوموضعه ٍمن ٍالأبلغاة، ٍفأحضره ٍلأذلأك، من ٍهذا، ٍف

ّنَسب َقسيَم ٍأمير ٍالأمؤمنين ٍفي ٍالأ فكتب: ٍأَما ٍبعد، ٍفإْن ٍكان ٍالأمخلوع ٍ
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ّلْحَمة، ٍفقد ٍفّرق ٍبينهما ٍحكُم ٍالأكتاب ٍفي ٍالأولية ٍوالأخدمة، ٍبمفارقته والأ
ّله ٍعّز ٍوجّل ِعصُمة ٍالأدين، ٍوخروجه ٍعن ٍالْمِر ٍالأجامع ٍلألمسلمين؛ ٍلأقول ٍالأ

ْيُر َغا َعَمٌل ٍ ّنه ٍ ِلك ٍإ ْه ّنه ٍلأيَس ٍِمْن ٍأ فيما ٍاقتص ٍعلينا ٍمن ٍنبإ ٍنوح ٍوابنه: ٍ"إ
ٍد ٍفي ٍمعصُية ٍالأله، ٍول ٍقطيعَة ٍما ٍكانت ٍالأقطيعُة ٍفي صالأٍح"، ٍول ٍطاعة ٍلح
ّلُه ٍلأه ٍما ٍكان ٍينتظُر ٍمن ّله؛ ٍوكتابي ٍإلأى ٍأمير ٍالأمؤمنين ٍوقد ٍأنجز ٍالأ ذاِت ٍالأ

ّقه، ٍالأكائد ٍلأه ّله ٍالأراجع ٍإلأى ٍأمير ٍالأمؤمنين ٍمعلوم ٍح ِده، ٍوالأحمد ٍلأ َوغا سإابِق ٍ
ِتها، ٍوَجمع ٍبه َق ُفْر َفَة ٍبعد ٍ ْلأ ُل ّدآ ٍبه ٍا َده، ٍحتى ٍَر َعق َقَض ٍ َن َده، ٍو ْه َع َتر ٍ فيمن ٍَخ

ْعلم ٍالأدين ٍبعد ٍدآُروسِإها؛ ٍوقد ٍبعثُت ٍإلأيك ٍبالأدنيا ِتها، ٍوأضاء ٍبه ٍأ َتا المة ٍبعد ٍَش
ِذ ُد ٍلأله ٍالخ َقضيب؛ ٍوالأحم ُة ٍوالأ َدآ ُبْر وهي ٍَرأُس ٍالأمخلوع، ٍوبالخرة ٍوهي ٍالأ

ُتَراَث ٍآبائه ٍالأراشدين.ً َقه، ٍالأراجع ٍإلأيه ٍ لمير ٍالأمؤمنين ٍح
َيصُُِف ٍأحمد ٍلألمأمون ٍويحثه ٍعليه، ٍفأمره ًا ٍما ٍ وكان ٍأحمد ٍبن ٍأبي ٍخالأد ٍكثير

ّله ٍيا ٍأميَر ٍالأمؤمنين ُد ٍلأ الأمأمون ٍبإحضاره، ٍفلّما ٍوقف ٍبين ٍيديه ٍقال: ٍالأحم
َدك ٍمن ٍخلفته، ٍبسوابغ َظك ٍمن ٍدآينه، ٍوقل الأذي ٍاسإتخصُّك ٍفيما ٍاسإتحف

ٍر ٍحاولأك ٍعليه ٍمتمّردآ، َفَك ٍمن ٍتيسير ٍكّل ٍعسي ِقَسِمه، ٍوعَر َعمه، ٍوفضائل ٍ ن
ُنْجح ٍمصُادآرها، ِره ٍب ِدآ ٍأمو َباك ٍبه ٍمن ٍموار حتى ٍذّل ٍلأك ٍما ٍجعله ٍتكملة ٍلأما ٍَح
َأُل ٍالأله ٍيا ٍأميَر َنا ٍأسإ ُأْخَراه، ٍوأ َقِضي ٍ ْن َي ُأوله، ٍول ٍ ُع ٍ ِط َق ْن َي ًا ٍل ٍ ًا ٍزائد ًا ٍنامي َحْمد
ِته ٍما ٍولّك ٍواسإترعاك، َي ِنه ٍعليك، ٍوكفا َن الأمؤمنين ٍمن ٍإتمام ٍبلئه ٍلأديك، ٍوِم
ْيَضَة ٍالسإلم، َب ُع ٍبه ٍ ّوك، ٍمما ٍيمن ِدآ ٍعد وتحصُين ٍما ٍحاَز ٍلأك، ٍوالأتمكين ٍمن ٍبل
ْنِجز ٍبَك ُي َفة، ٍو ْلأ ُل َتباين ٍا ِبيُح ٍبك ٍِحَمى ٍالأّشْرِك، ٍويجمع ٍلأك ٍُم ُي َله، ٍو ْه ِعز ٍبك ٍأ ُي و

ّعال ٍلأما ٍيشاء.ً ُه؛ ٍإنه ٍسإميع ٍالأدعاء، ٍف َد ْع َو ِدآ ٍوالأضللأة ٍ ِعنا في ٍأهل ٍالأ
َبله ًا! ٍثم ٍقال ٍبعد ٍأن ٍ ًا ٍوسإاكت ُبورك ٍعليك ٍناطق فقال ٍالأمأمون: ٍأحسنَت، ٍ

ْفَسه؟ ٍوكتب َن ُتم ٍ ْك ًا ٍلحمد ٍبن ٍيوسإف! ٍكيف ٍاسإتطاع ٍأن ٍي واختبره: ٍيا ٍعجب
َواك، ْد ِدآي ٍَج َنا َداك، ٍوُم َن ِدي ٍلأزوار ٍعلى ٍبابه: ٍإن ٍدآاِعي ٍ َتْج إلأى ٍالأمأمون ٍيس
َيُمُت ٍبُحْرمة، ٍومنهم َعتيد، ٍفمنهم ٍمن ٍ َلَك ٍالأ ُوفودآ، ٍيرجون ٍنائ ًا ٍببابك ٍالأ َجَمع

َأْجَحَف ٍبهم ٍالأمقام؛ ٍفإن ٍرأىَّ ٍأميُر ٍالأمؤمنين ْدَمة، ٍوقد ٍ ْدلأي ٍبسالأِف ٍِخ ُي من ٍ
َعَل.ً َف ْولأه، ٍ َط ُهم ٍب َن ِبه، ٍويحقق ٍظ َعشهم ٍبِسي ْن َي أن ٍ

َظان ٍلأطلب فوقَع ٍالأمأمون ٍفي ٍعرضِ ٍكتابه: ٍالأخيُر ٍمتبع، ٍوأموال ٍالأملوك ٍَم
ّيْن ٍمرتبَة ٍكل ٍواحد ٍمنهم، ٍلأيصُيَر ٍإلأيه ٍعلى َءهم، ٍوب ُتب ٍأسإما الأحاجات؛ ٍفاك
ْطِل ٍوالأحجاب؛ ٍفقد ٍقال ٍالأشاعر: َقدِر ٍاسإتحقاقه؛ ٍول ٍتكدَرن ٍمعروفنا ٍبالأَم

الأوافر: ٍ
ًا َتَرىَّ َلأْن فإنك َواِن طرف به كإلأصُاقلأُحـَّر َطْردآ َه  الأ
َلْب ولأم ُة ُتْج َدآ ًء ِذي مو َفـَا ّدآ بمثلَو ُو الألَسـَاِن َبذِل أو الأ

قال ٍأحمد ٍبن ٍيوسإف: ٍأمرني ٍالأمأمون ٍأن ٍكتب ٍفي ٍزيادآة ٍقنادآيل ٍشهر
ًا، ٍفأتاني ٍآٍت ِذي ٍعليه؛ ٍفبت ٍمغموم َت ْد ٍمثال ًٍأْح ْعيا ٍعلي، ٍولأم ٍأِج رمضان؛ ٍفأ
ًا ٍلأمكان ٍالأريب، في ٍالأنوم ٍفقال: ٍاكتب: ٍفإَن ٍفيها ٍإضاءة ٍلألمتهجدين، ٍونفي

َوْحَشِة ٍالأظلم، ٍفأخبرت ٍبذلأك ًا ٍلأبيوت ٍالأله ٍمن ٍ ِبلة، ٍوتنزيه ْنَسا ٍلألسا وأ
ُتب ٍعليه.ً ُك الأمأمون، ٍفاسإتظرفه، ٍوأمر ٍأن ٍتمضي ٍالأ

َذهب، ٍفيه َق ٍَجزع ٍعليه ٍميِل ٍمن ٍ وأهدىَّ ٍإلأى ٍالأمأمون ٍفي ٍيوم ٍنوروز ٍطب
ُة، ٍبإلأطاف ٍالأعبيد اسإمه ٍمنقوش، ٍوكتب ٍإلأيه: ٍهذا ٍيوم ٍَجَرت ٍفيه ٍالأعادآ

الأسادآة، ٍوقد ٍبعثُت ٍإلأى ٍأمير ٍالأمؤمنين ٍطبق ٍجزع ٍفيه ٍميل.ً
فلّما ٍقرأ ٍالأمأمون ٍالأرقعة ٍقال: ٍأجاءت ٍهديُة ٍأحمد ٍبن ٍيوسإف؟ ٍقالأوا: ٍنعم،

قال: ٍهي ٍفي ٍدآاري ٍأًم ٍدآاري ٍفيها؟ ٍفلّما ٍرفع ٍالأمنديل ٍاسإتظرف ٍالأهدية
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ِديها.ً واسإترجح ٍُمه
وأهدىَّ ٍإلأى ٍإبراهيم ٍبن ٍالأمهدي ٍهدية ٍوكتب ٍإلأيه: ٍالأثقُة ٍبك ٍقد ٍسإهلت ٍ

ِنم.ً َت ْغ َي َتِشم ٍإلأى ٍمن ٍل ٍ َيح ْيُت ٍهديَة ٍمن ٍل ٍ َد ْه الأسبيَل ٍإلأيك، ٍفأ
وكتب ٍإلأى ٍبني ٍسإعيد ٍبن ٍسإلم: ٍلأول ٍأن ٍالأله، ٍعز ٍوجّل، ٍختم ٍنبوته ٍبمحمد،
ْقَمة، ٍوأنزل ٍفيكم ِن َبه ٍبالأقرآن، ٍلأنَزل ٍفيكم ٍنبَي ٍ صلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم، ٍوكت

ْفل، ٍم ٍمحاسإنهم ٍمساوي ٍالأُس َعسيت ٍأن ٍأقوَل ٍفي ٍقو ْدر؛ ٍوما ٍ َغا قرآن ٍ
ِعّي، ٍوأيديهم ٍمعقودآة ٍبالأبْخل، ُتهم ٍمعقولأة ٍبالأ َفَضائُح ٍالمم، ٍوألأسن ومساويهم ٍ

وهم ٍكما ٍقال ٍالأشاعر: ٍالأبسيط: ٍ
َلأْت وإن يكبرون ل ُهُم َطا ِبيد ولحيات ِزيهم َت ُدآوا وإن َمَخا َبا

ّنى َغن وغا ًا، يكن ولأم يوسإف بن أحمد بحضرة ُم ْنصُِتوا فلم ُمحسن لأه، ُي
َدثوا ّني، فغضب غِانائه، مع وتح الأله، عافاك يوسإف: ٍأنت، بن أحمد فقال الأمغ

َلل، والأقلوب ثقلً، السإماع تحَمل ُين َم ْع َباحة، وال َتانة، والنف َق تقوُل: ثم ن
َفلة، أفهاُمنا كانت إذا إلأي! ٍهذا وأنصُِتوا مني، اسإمعوا ْق ِئة، وآذاننا ُم ِد فإّما َص
ْفو رضيت َع ًا قمت وإل منا، بالأ ّنا.ً مذموم ع
الأمغنين ذم في الأعصُر لهل ألأفاظ

ُكَرب.ً ّطَرب، ٍويحيي ٍالأ َدآىَّ ٍآذىَّ.ً ٍيميت ٍالأ َعنى، ٍوإذا ٍأ ِرب.ً ٍإذا ٍغانى ٍ ْط ُي ِعُب ٍول ٍ ْت ُي َنم ٍف يتر
ٍر ُيوِردآ ٍالأشتاء ٍفي ٍالأصُيف.ً ٍما ٍرؤي ٍقّط ٍفي ٍدآا ُيوِجب ٍَضْربه.ً ٍمن ٍعجائب ٍغِانائه ٍأنه ٍ ُبه ٍ ضْر

ّدآ، ٍفقال ٍجحظة: ًا ٍفيه ٍعلي ٍبن ٍبسام، ٍفتفرق ٍالأقوُم ٍالأمخا مرتين، ٍوحضر ٍجحظة ٍمجلس
ّلها ٍإلأيك ٍتصُير! ٍوفيه ّدة؟ ٍفقال ٍعلي ٍبن ٍبسام: ٍغاّن ٍفالأمخادآ ٍك فما ٍلأي ٍلأم ٍتعطوني ٍمخ

: يقول ٍابن ٍ الأسريع:  بسام
ْوناه َمْن يا ّنـَانـَا َهَج َغ َله، وبيِت أنت،َف  أهجانا الأ

ّنى إن سِإيان فزنانـَا مجنون مَر أوجحظٌة لأنا غا
َتبردآ، ٍفبعث ٍبعُض ٍالأظرفاء ٍغالمه ٍيشتري ٍلأه ٍخمسة ٍأرطال ٍثلج، ٍفأتاه ُيس وكان ٍخالأد ٍ

ٍد ٍوقال: ٍيا ٍمولي، ٍطلبت ٍخمسة ٍأرطال، ٍوهذا ٍِحْمل! ٍوتغنى ٍبَحْضرة ٍمحموم، ٍفقال: بخالأ
ْعنا ٍنعرق! ٍوقال ٍبعض ٍالأمحدثين ٍفي ٍقريس ٍ َدآ : ويحك! ٍ الأمتقارب:  الأمغني

َ ًا فاسإقني أل ًا قدح ِعيُنوافـَر ِم على ُي َغ ْل َب الأهائِج الأ
ًا أكلنا ِريس َغانى َق  الأفالأِج شرف على فنحُنقريس و

ّبردآ ٍوأنا ْلج ٍبالأجسر، ٍفقال: ٍأنت ٍالأم َث ّني ٍفي ٍيوم ٍ َدآ ٍالأخيار ٍالأمغ ولأقي ٍأبو ٍالأعباس ٍالأمبردآ ٍبر
ُبر ٍبنا ٍل ٍيهلك ٍالأناس ٍبالأفالأج ٍبسببنا.ً َترىَّ، ٍاع بردآ ٍالأخيار، ٍوالأيوم ٍكما ٍ

الأبسيط: وقال ٍابن ٍعبادآ ٍالأصُاحب ٍفي ٍمغن ٍيعرف ٍبابن ٍعذاب: ٍمخلع ٍ
ً أقول ِه َمن كّل يعقلهاحتشام بل قول َيعي

ّنـَى إذا عذاٍب ابن أبـَيه في منه فإننيتغ
يوسإف بن أحمد إلأى رجع

الأبسيط: ومن ٍشعر ٍأحمد ٍبن ٍيوسإف: ٍمخلع ٍ
ٍد ضِميُر َقلِب َوج ِعي َترَجَمَصـَب ب ِه َدآم َاعـَا ِب َفَش
ِدي ِلأساَن َدآْمعي فصُار ّيعَوخ ًي ض َفـَذاعـَا به سِإَر

َفرطْ دآموعي لأول  مضاعا كذا سِإّري كان ماُحبي و
 : الأمنسرح:  وقال
ِر وعامل ٍدآ ِبّربـَال َيأُمر بالأفجو ِم في يخوضُِ كها َل  الأظ

ّفه قد كطبيب أو َقـَم ش ْهوسَإـَ َداوي َو ِم ذلأك من ُي َق الأَس
ّتعٍظ غاير الأناِس واعَظ يا َبَكم ْو ّهْر َث ْول َط ِم فل أ ُلـَ َت

 : الأطويل:  وقال
ُننانواظٌر والأعيون الأتقينا ما إذا ْلأُس ْلُم وأبصُارنا َحْرٌب فأ  سَإ
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: وقال ٍفي ٍ الأطويل:  الأحزن
ِم كثير حتى الأقلِب همو

َلأمين سإروُر عليهكأنمـَا َحـََراُم الأعا

َبل ما قيَل إذا َناك! ٍأسْإ أْض
َعُه َدآْم

كـَلُم ولأيس يلقي ما فأخبر

 : الأطويل:  وقال

ِلـَينـَهـَا َيليُن نفس لأه كريم ب
َع َدآ ِه َعْن لأير ِن َنَن سإلطا سُإ
ِر ْب ِك  الأ

ْته إذا ّكَر ْظَم نفسه ذ ْدرهـَا َع َق
عظم تسكينها إلأى دآعاه
ِر ْد َق الأ

ِة ٍمن ووّقع ٍفي ٍكتاب ٍرجل ٍيحثه ٍعلى ٍاسإتتمام ٍصنائعه ٍعنده: ٍمستتّم ٍالأصُنيع
ًة ٍلأرأيه؛ ٍفإن ٍأول ٍالأمعروف ِفه، ٍونصُر َودآها، ٍصيانًة ٍلأمعرو ْيغها، ٍوأقام ٍأ ّدل ٍَز َع

َقل، ٍيكادآ ٍأول ٍالأصُنيعة ٍيكون ٍلألهوىَّ، ٍوآخرها ٍلألّرأي، ْث َت مستخّف، ٍوآخره ٍمس
ّد ٍمن ٍابتدائها.ً ولأذلأك ٍقيل: ٍَرّب ٍالأصُنيعة ٍأش

ِلأه، ٍفأحس ٍمنه ٍفي ٍحين ٍوزارته ًا ٍقبل ٍارتفاع ٍحا وكان ٍأبو ٍالأعتاهية ٍلأه ٍصديق
ًا، ٍفكتب ٍإلأيه: ٍالأطويل: ٍ  ٍتغير

ْنَت ْيَت إذا أم ِة من اسإتغن ِر سإور ْقـَ َف الأ
ف
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الأـَشـَريَف إن جعفـَر أبا
ُيهـَينـَُه

ُيهـَه َتا ِر الخـَلّء دآوَن ت ْفـَ َو بـَالأـَ

ْهَت فإْن ًا ِت ْلَت بالأذي يوم من ِن
غانـَى

ِر بالأتجّمـَل عنائي فإن ْبـَ والأـَصَُـَ

لأه ُيْرَجى الأفقَر أّن تر ألأم
َنـَى ِغـَ الأـَ

ِغنى وأن من عليه ُيْخَشى الأ
ِر ْقـَ َفـَ الأ

وروىََّ ٍأبو ٍبكر ٍيموت ٍبن ٍالأمزرع ٍعن ٍخالأه ٍالأجاحظ ٍقال: ٍحجب ٍأحمد ٍبن
يوسإف ٍأبا ٍالأعتاهية، ٍثم ٍعادآ، ٍفقيل: ٍهو ٍنائم، ٍفكتب ٍإلأيه: ٍالأطويل: ٍ

إنـَي الأيوم بعد عدُت لأئن
لأـَظـَالأـٌَم

ِرف َغى حيُث وجهي سإأْص ْب ُت
ِرُم  الأمكا

إلأـَيك الأغادآي يظفر متى
ٍة بـَحـَاج

ُفك ِنصُْ ُفـَك محجوب و ِنصُْـَ و
نـَائُم

 : الأخفيف:  وقال
وفي الأموتى عدادآ في

الأدن سإاكني
ِلـَيلـَي أخي جعفر أبو يا وَخـَ

ورق في وهو مات ميت
َعـَي الأ

ًا ِش ْيش ِظل في مقيم َع
ظلـَيِل

ِة، ميتَة يمت لأم َوفـَا الأـَ
ِكـَْن َلأـَ و

وَجـَِمـَيل صالأٍح كّل عن مات

ُد وخاصم ً يوسإف بن أحم َغا وكان الأمأمون، يدي بين رجل إلأيه الأمأمون َص
َتْملي إنه الأمؤمنين، أميَر فقال: ٍيا لأذلأك، ففطن أحمد، على ما عينيك من َيْس

َقاني ْل ِبيُن به، َي َت ّنه ما بحركته ويس ُغ لأه، ُتِج بلوغ من إلأّي أحب إرادآتك وبلو
ُة أملي، ّذ ُع إجابتك ولأ َت فيه، نازعني ما لأه تركُت وقد ظفري؛ لأذة من عندي أم

َلمُت الأمأمون.ً ذلأك فاسإتحسن به، طالأبني ما لأه وسإ
َغَضاء يوسإف: ٍمجالأسُة بن أحمد كلم ومن ُب ِثيُر الأ ِلُب الأهموَم، ُت َتْج الأغموم، و

ْؤلأم ُت ْلَب، و َق ّنشاطْ، في وتقدح الأ ْطوي الأ َت النبساطْ.ً و
الأثقلء صفات في الأعصُر لهل ألأفاظ

ِة؛ ٍقد ٍخرج ٍعن ٍحد ُدآ ٍالأسكوِن ٍوالأَحَرك َبغيُض ٍالأتفصُيل ٍوالأُجْملة، ٍبار َعة، ٍ ْل ّط فلن ٍثقيل ٍالأ
َيْمشي َعادآ، ٍو العتدال، ٍوذهب ٍِمن ٍذاِت ٍالأيمين ٍإلأى ٍذات ٍالأشمال.ً ٍيحكي ٍثقل ٍالأحديث ٍالأم

ْتُه؟ ٍوكيف ٍاحتاجت ٍإلأى َل ْدآِري ٍكيف ٍلأم ٍتحمل ٍالمانَة ٍأرضٌِ ٍَحَم في ٍالأقلوب ٍوالكبادآ، ٍول ٍأ
ُد ْق ُقّر ٍبه ٍف َهه ٍأياُم ٍالأمصُائب، ٍولأيالأي ٍالأنوائب، ٍوكأنما ٍ ْته؟ ٍكأن ٍوج ّل الأجبال ٍبعد ٍما ٍأق

َهجره ٍقوة ُله ٍعدُم ٍالأحياة، ٍوموُت ٍالأفجأة، ٍوكأنما ٍ الأحبائب، ٍوسإوء ٍالأعواقب.ً ٍوكأنما ٍوص
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ٍم ٍكالأخيال، ٍوروٍح ٍكالأجبال، ٍكأنه ٍثقل ٍالأديِن، ٍعلى ّنة، ٍوريُح ٍالأجنة.ً ٍيا ٍعجبي ٍمن ٍِجْس الأم
ْلأَجفن َكة، ٍكثيُر ٍالأشؤم، ٍقليُل ٍالأبركة.ً ٍهو ٍبين ٍا َوجِع ٍالأعين.ً ٍهو ٍثقيُل ٍالأسكون، ٍبغيُض ٍالأحَر

ُة ٍالأفراق، ٍوكتاُب ٍالأطلق، ّنعِل ٍحصُاة.ً ٍما ٍهو ٍإل ٍغادا َذاة، ٍوبين ٍالخمص ٍوالأ َق والأعين ٍ
ْقِت َو َفر، ٍوالأكابوُس ٍفي ٍ ُدور ٍفي ٍص َت ُع ٍالأرقيب.ً ٍما ٍهو ٍإل ٍأربعاء ٍل ٍ وموُت ٍالأحبيب، ٍوطلو

َغض ٍمن ٍمثل ٍغاير ٍسإائر، ٍوأْجَمع ْب َلة، ٍوأ ًء ٍبل ٍِع َوا َدآ ّلة، ٍو َقل ٍمن ٍَخَراٍج ٍبل ٍغا ْث الأسَحر، ٍوأ
ْبن ٍَحْرب، ٍوأير ٍأبي ٍحكيمة، ٍ ّيار، ٍوطيلسان ٍا ُدآلمة، ٍوحمار ٍط وأنشد:لألعيوب ٍمن ٍبغلة ٍأبي ٍ

الأطويل: 
ِه من فدعا مشى ِل الأحوُت ثق

ّبُه ر
َلأهي َدِت وقال: ٍإ الرضُِ ِزي

َيْه ِن  ثا
 : الأخفيف:  وأنشد

َتِمل ْغض مش ُب َثنـَي ل بالأ ْن ًا إلأيهَت َلة َلأْحظ ْق الأَراِمـَِق ُم
ًا مجلسنا في يظل َقلقـَاعـَد ْث  عاِشِق على َواٍش من أ

: وقال ٍ الأمتقارب:  الأحمدوني
ِه سإألأتك ّل ْقَت إل بالأ ْلميصد َنك وِع ُق ل بأ  تصُد
ًا فأنت وإلثقلها من نفَسك أتبغُض ُق إذ أْحَمـَ

: وكتب ٍأبو ٍعبد ٍالأرحمن ٍالأعطوي ٍإلأى ٍبعض ٍ الأطويل:  إخوانه
فلم وجئَت ُتْرسِإل لأم أنت إذا

ٍر َملتأصل ْذ َع منك بع لأـَبـَيِب سَإْم

ًا أتيتك أَر فلـَم مشتاق
ًا ًا ولحـَاجـَبـَ ٍه إل صاحب قـَطـَوِب بوج

َتٍض، غاريٌم كأني ْق أو ُم
ُعكأنـَنـَي حبـَيِب نهوضُِ أو َرقيٍب طلو

ًا: ٍما ًا ٍاسإمه ٍزنباع، ٍفقال ٍلأه ٍرجل ٍيوم وكان ٍأبو ٍعبيدة ٍمعمر ٍبن ٍالأمثنى ٍيستثقُل ٍجليس
ًا.ً الأزنبعة ٍفي ٍكلم ٍالأعرب؟ ٍقال: ٍالأتثاقُل، ٍولأذلأك ٍسُإَمي ٍجليُسنا ٍزنباع

َكثر ٍالأناس ٍفي ٍالأثقلء، ٍوأنا ٍأسإتحسن ٍقول ٍجحظة، ٍوإن ٍكان ٍغايره ٍقد ٍتقدمه ٍفي وقد ٍ
 : الأسريع:  مثله

ْعي لأفظَة يا ّن ْوِت الأ ْودآيع وقفة ياالأخليْل بَم ّت  الأُحُموْل بين الأ
ٍ  
ٍ 
يا الأـَياَرِج شـَربَة يا

ِزلُأجـَرة ْن َعذوِل َوْجَه يا الأَم الأثقيل الأ

ْعش طلعة يا ويا الأن
ً َفرمـَنـَزل ُلوْل النيس بعد مٍن أق ْلأُح ا

عن الأمحبوب نهضة يا
ِة َنْت قد نعمة ياَغاْضب َذ بالأـََرحـَيْل آ

ًا يا من جاء كتاب
ِلـٍَف ٍر مملوءا لألوعدُمـَْخـَ طـَويْل بعذ

َلى ُبكرة يا ْك إلأى الأث
ٍة ْفـَر ُكـَوْل عزيُز فيها مستودآٍعُحـَ الأث

الأحافِظ وثبَة يا
ً ْعـَِجـَل َتـَ ِفهمس ْيناِت بصَُْر َق الصيْل عند الأ

ًا ويا ٍم أخي علىأتـَى قـَد طبيب ْق ِء سُإ الأبقـَول بما
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ًا بـَاكـَر
قـَدم في شوكًة يا

ٍة رْخـَصَُ
سإبيل من إخراجها إلأى لأيس

َة يا في الأمجذوم ِعْشَر
َرْحلـَه

ْعر ُصعودآ ويا ِعيل عند الأّس  الأُم

ّدآة عن الأحاجب ياَر
ٍة َقـَْسـَو

ِء بعد من ونكَسًة الأعلـَيل ُبْر

َظة ٍهذا ٍهو ٍأبو ٍالأحسن ٍأحمد ٍبن ٍجعفر ٍبن ٍموسإى ٍبن ٍيحيى ٍبن ٍخالأد وَجْح
َظة ْقلة ٍالأوزيُر: ٍسإألأُت ٍَجْح بن ٍبرمك، ٍوقال ٍأبو ٍالأحسن ٍعلي ٍبن ٍمحمد ٍبن ٍُم
ًا، ٍفقال ٍلأي: ٍما ٍحيوان َمْن ٍلأقبه ٍبهذا ٍالألقب؟ ٍفقال: ٍابُن ٍالأمعتز، ٍلأقيني ٍيوم

ًا، ْلع ِق َكس ٍصاَر ٍ ٌق، ٍإذا ٍن َل َع ّكُسوه ٍأتانا ٍآلأة ٍلألمراكب ٍالأبحرية، ٍفقلت: ٍ إْن ٍن
ّدا، ٍقبيَح قال: ٍأحسنت ٍيا ٍجحظة؛ ٍفلزمني ٍهذا ٍالألقب، ٍوكان ٍناتئ ٍالأعينين ٍج

الأوجه، ٍولأذلأك ٍقال ٍابن ٍالأرومي: ٍالأكامل: ٍ

َظة نبـَئت َظـَُه يسـَتـَعـَيُر َجـَْحـَ ْنـٍَج ِفـَيل ِمْنُجـَحـَو ْطـََر ومـَن ِشـَ
سإـَرطـَـَان

الأعيوِن لأُمنادآميهتحَملواألأَم رحمتي يا
ِة ّذ  الذان لأل

َفس، ٍحسَن ٍالأمسموع؛ ٍإل ٍّأنه ٍكان ٍثقيَل ٍالأيد ٍفي ٍالأضرب؛ َد ٍالأن وكان ٍطيَب ٍالأغناء، ٍممت
ْعِر، ٍول ٍتزال ٍتندر ٍلأه ٍالبيات ٍالأجيدة، ٍوهو ْلَو ٍالأنادآرة، ٍكثير ٍالأحكاية، ٍصالأح ٍالأش وكان ٍُح

 : الأكامل:  الأقائل
َيب جانبت ْط لأذتي أ

وشـَرابـَي
ًا بعدك وهجرت عامد
 أصحابي

ْد لأم لأفظك ُحْسِن فينـَاظـَري أنّزه لأكي كتبُت فإذا َتُج
 بجواِب

َلأتي تنكر كنت إن ّلأـَلـَي ِذ ُنُحوَلوتذ َدآ جسمي و وامتدا
َذابي َع

َدنِي إلأى فانظر الأذي َب
ُتـَه ّوه م

ْثـَرة لألناظرين َكـَ الثـَواِب ب

الأكامل: وقال: ٍمجزوء ٍ
َتِجْز لأمصـَاِحـٌَب جفانـَي وإذا َعْه ِعشُت ما أسإ ْط  َق

ُته ْثـََل وترك ُبـَو ِم ُقـَ َعه ُكّل في أزورها ِرالأـَ ُجْم
 : الأبسيط:  وقال

ُه علَي ضاقت في الأرأي وجو
َفر َن

ْون َق ْل ِد َي ْلأَجح ْفَران با ُك والأ
إحساني

َلب ًا الأطْرَف أق تصُعيد
ًا ًا ُأقابل فماومنحـَدر بـَإنـَسـَانـَي إنسان

 : الأمتقارب:  وقال
ٌق لأي فماالأصُالأحون إخواني مات لأقد ُدآ لأي وما صدي  عما
َلأى الأصُبُح أقبل إذا الأرقـَادآ ولأى الأليل أقبل وإنالأسرور َو
: وقال ٍيهجو ٍ الأكامل:  رجلً

ًاطعامه َهَجْرُت إن تعذلأوني ل ِمَن نفسي على خوف
 الأمأكوِل
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ْلُت فمتى َك ُته أ ِلـَه من قتل ْلُت ومتىُبْخـَ َت ِتلت َق بالأمقتـَوِل ُق
ًا ٍرسإوُل ٍإبراهيم ٍابن ٍالأمهدي، ّدثني ٍخالأد ٍالأكاتُب ٍقال: ٍجاءني ٍيوم ومن ٍحكاياته ٍما ٍح

ُفُرش ٍفد ٍغااص ٍفيها، ٍفاسإتجلسني ٍوقال: ٍأنشدني َدآ ٍعلى ٍ فصُرت ٍإلأيه، ٍفرأيُت ٍرجل ًٍأسْإو
: من ٍشعرك، ٍ الأطويل:  فأنشدته
ْيِن عيني منه رأْت َظَر كـَمـَا من
رأْت

ِر الأشمس من على الأمنير والأبد
 الرضِِ

ّية ّيانـَي عشـَ َوْردآ حـَ كـَأنـَـَـَُه بـَ
ٌدآ َفْت خدو ُهًن أِضي إلأى بعض

بـَعـَِض

ًا ونازعني ْأسإـَ َبـَهـَا كـَأّن كـَ َبـَا حـَ
ّد لأما دآموعَي مقلتي عن َص
غامضـَي

ْعُل وراح ِف ِه فـَي الأراِح و ِتـَ َحـََركـَا
ْعل ُغصُُـَِن الأريح نسيم كف بالأ

الأـَغـَّض
ْهَت ِدآ، ٍوأنت ٍشب َوْر َدآ ٍبالأ فزحف ٍحتى ٍصار ٍفي ٍثلثي ٍالأفراش، ٍوقال: ٍيا ٍفتى، ٍشبهوا ٍالأخدو

ْدآني ٍفأنشدته: ٍمجزوء ٍ ِز الأكامل: الأوردآ ٍبالأخدودآ، ٍ
ْدها فلم كهوا في نفسي عاتبُت َبـَُل أج ْقـَ َت

َيها وأطعُت ْع فلم كإلأـَي دآاع ِط ُذُل من أ ْع َي
ُوُجو جعل والأذي ل ِهك لأُحسِن هالأ ُثُل َوْج َتْم
ّتصَُابي من كعن الأصُبَر إّن قلُت ل أْجَمُل الأ

ْدآني، ٍفأنشدته: ٍالأرمل: ٍ فزحف ٍحتى ٍانحدر ٍعن ٍالأفرش ٍثم ٍقال ٍلأي: ٍز

ّبيك ِعش ًا فُح َتصُلني لأم إن والأّضنىقـَاتـَلـَي سَإريع
 َواصلي

َلـَب الأحّب َظفَر َقـَ ِنـٍَف بـَ ْقُم فيكَدآ ٍم والأّس نـَاحـَِل بجسـَ
ًنـَى اكتـَئاٍب بين فهما ّذابـَل كالأقضـَيب تَركانيوَضـَ الأـَ

ِذُل وبكى ِذل لأـَبـَكـَاء فبكائيرحـَمة مـَن لأي الأعا الأـَعـَا
ًا.ً ٍقال: ٍأقسمها َبق؛ ٍكم ٍمعك ٍلأنفقتنا؟ ٍقال.ً ٍثمانمائة ٍوخمسون ٍدآينار َيل ًا ٍوقال: ٍ َب َنعر ٍطر ف

بيني ٍوبين ٍخالأد، ٍفدفع ٍإلأَي ٍنصُفها.ً
: وأنشد ٍجحظة ٍأو ٍغايره ٍولأم ٍيسّم ٍ الأبسيط:  قائله

ّله يبعد ل ًا الأ َدثان أفناهمسإلفوا لأنا إخوان ُد الأدهر َح والب
ُهْم ّد ٍم كل نِم ّيتنـَا من يو ُهُم إلأينا َيوؤوب ولبق ْن ُد ِم أَح

ّكين في قيل ما الأس
ّكين ٍفناولأه ًا ٍبين ٍيدي ٍالأمأمون، ٍفسأل ٍالأمأمون ٍعن ٍالأس وكان ٍأحمد ٍبن ٍيوسإف ٍجالأس

ِكر؛ ّد، ٍفنظر ٍإلأيه ٍالأمأمون ٍنظر ٍُمن ِنصَُابها، ٍوأشار ٍإلأيه ٍبالأح أحمد ٍالأسكين، ٍوقد ٍأمسك ٍب
ّد؛ ٍوإنما ٍتفاءلأت ّنصُاب؛ ٍوإشارتي ٍإلأيه ٍبالأح ِذي ٍالأ فقال: ٍلأعل ٍأميَر ٍالأمؤمنين ٍأنكر ٍعلّي ٍأْخ
ِة ٍفطنته، ٍولأطيف ٍجوابه.ً َع ّد ٍعلى ٍأعدائه، ٍفعجب ٍالأمأمون ٍمن ٍسإْر بذلأك ٍأن ٍيكوَن ٍلأه ٍالأح
ُقها ِل ْط َبْت، ٍوي َن ُلها ٍإذا ٍ ُق َيصُْ ّلت، ٍو وقال ٍبعض ٍالأكتاب: ٍالأسكين ٍمّس ٍالقلم ٍيشحذها ٍإذا ٍك
ّده، ٍولأم ٍيفصُل ٍعلى ِهَف ٍَح ُأْر ْدُره، ٍو َعُرضَِ ٍَص ُنها ٍما ٍ ِعثت، ٍوأْحَس إذا ٍوقفت، ٍويلّمها ٍإذا ٍَش

ُبه.ً ِنصَُا الأقبضة ٍ
ًا ٍسإرقت ٍ : وقال ٍأبو ٍالأفتح ٍكشاجم ٍيرثي ٍسإكين الأبسيط:  لأه

ّلـَه قاتـَل يا ُثوَن ماالأـَدواوين كـَتـَاَب الأـَ ِذ من يستح أخ
الأسـَكـَاكـَيِن

مـَنـَهـَُم لأطيٌف دآهاني لأقد
ِتـٌَل َخـَ

ّد ذات في ّد ح الأسيِف كح
ُنـَوِن َمْسـَ

ْفَرْت َق ُة منهاُعْمراٍن بعد فأ ًتى دآوا ْتـَِب ف ُك بالأ
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ُتـَونبمـَوقـَعـَهـَا ْفـَ َمـَ
ٍة على تبكي َي الأزمان أودآىَّ ُمد
بـَهـَا

ِر على كانت القلم جائ
ِدينـَي ْعـَ ُتـَ

ّدُم كانت ُتـَهـَا أقلمـَي تق ْنـََحـَ َتـَ و
ًا ًا وتْسِخطها نحت َبْري

ُتـَْرضـَينـَي فـَ
والأقرطاس الأطرس وأضحك

َحلل عن
ِر من لألعين ينوب ْو َن

الأـَبـَسـَاتـَين
َء بها َقَشرت فإن من سإودآا

ُصحـَفـَي
ِدآ كبعض عادآت ِدآ خدو ْلأُخّر ا

ِعـَين الأـَ
ُع لأطيفات الأنصُاب جْز

َعـَائُرهـَا َشـَ
بأصنـَاف محَسنات

ّتـَحـَاسإـَين الأـَ
َفٌة هيفاء َهـَ َهـَبة بـَيضـَاء ُمْر ْذ ُكـَونـَي لأها اللأه قالُمـَ سإبحـَانـَه: ٍ
ًا أمسى مقطَي لأكن شـَامـَتـَ

ً ِذل َجـَ
ٍة في وكان َلأ وفـَي منـَهـَا ِذ
ُهـَوِن

في ُيضاهي حتى َفصُِين
صـَيانـَتـَه

ِه َجاهي ِني ْو ل َعّمـَْن لأصَُ
َدانـَينـَي ُي

ِييُت، مـَا بَسـَاٍل عنها ولأسُت َحـَ
ول

ٍد ًا بواِج َوض ُيسـَلـَينـَي مـَنـَهـَا ِع

ُدآ ولأو َداء َير ِه َفـَِجـَعـَُت مـَا ِفـَ وبـَالأـَدين بـَالأـَدنـَيا فدينـَاه منهاِبـَ
الأسكاكين صفات في الأعصُر لهل ألأفاظ
ّكين ُقها، الأقدَر كأّن سإ َفة سإابقها، الَجل أو سإائ َه ِر، ُمْر ْد َطفة الأصَُ الأخصُْر، ُمْخ
ْتق، ِفرند عليها يجوُل ِع ْلأَجوهر؛ ماء فيها ويموج الأ حدها، من تبرق الأمنية كأّن ا

ْلمع والجل َبْت متنها، من َي َدق كأَن آبنوس، ِنصَُاب في َرك عليه نفَضت الأَح
َغها، ْب الأروم، من بخط الأناصح حديدها لأها لأباسإها.ً ٍأخذ كستْه الأقلوب وَحّب ِص
ِلأك نصُابها لأها وضرب أو َنهار، تحِت من لأيل فكأنها الأزنج، من بسهم الأحا
َدىَّ مجمر ْب َنا أ َباب ماضٍِ، غِارار ذات َنار، سَإ ِين وذ ْنَسر ذات قاضِ.ً ٍسإك ّي، ِم ِز با

ْوهر ِنصَُاب هوائي، وَج ًا أولأت ُأرِضيت إن زنجي، و ْتن َطْت وان كالأدهان؛ َم ُأسْإِخ

َقْت َت ُلفعوان.ً ٍسإكين بناِب ا ْق، من أْحَسُن ا َ َطع الأتل ْق ْق، من وأ تفعل الأفرا
ْعَل َداء، ِف ْع ُع ال َع وتنف ْف َقَضاء، من أْمَضى الصدقاء.ً ٍهي َن ُذ الأ َف ْن َدر من وأ َق الأ

َتاح، ُع الأم َط ْق ِة من وأ َب َبْرِق من وألأمع الأُحسام، الأسيف ُظ َغمام.ً في الأ الأ
َكَرَم الأمنظر، ُحْسن جمعت َبر، و َلكْت الأمْخ ولأم والأبصُر، الأقلب ِعنان وتم
َها ُق ُيْحوج ْت َهر ع ْلأَجو الأحجر.ً إمهاء إلأى ا

والأمنادآمة الأمؤانسة إلأى السإتدعاء
َلأه ٍ َنصُُِل ٍفصُو ٍر ٍ ِزلأنا ٍفي ٍسَإَم قال ٍمحمد ٍبن ٍأنس ٍلألقاسإم ٍبن ٍصبيح: ٍما ٍ

ْعَسة ٍالأساهر.ً ٍفقال ٍالأقاسإم: ٍمثلك َن َلَل ٍالأسامر، ٍو ْكُرك ٍَم ِذ ِهب ٍ بتشوقك، ٍفيذ
ُنتُموني ٍكنت ٍأحدكم، َذ ذكر ٍصديقه ٍفأطراه، ٍواعتذر ٍإلأيه ٍفأرضاه، ٍولأو ٍكنتم ٍآ

ُتم.ً َفْض ًا ٍفيما ٍفيه ٍأ ًا ٍبما ٍبه ٍسُإررتم، ٍمفيض مسرور
ّلة ٍالأخلف، ٍوالأمعاملُة ٍبالنصُاف، ِق قال ٍبعض ٍالأظرفاء: ٍَشْرطُْ ٍالأمنادآمة ٍ

ّدآ ٍالأجواب، ٍوإدآمان ٍالأرضا، والأمسامحة ٍفي ٍالأشراب، ٍوالأتغافل ٍعن ٍر
ّطَراح ٍما ٍَمَضى، ٍوإسإقاطْ ٍالأتحيات، ٍواجتناب ٍاقتراح ٍالصوات، ٍوأكل ٍما وا
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ْيِب، ٍوحفظ ٍالأغيب.ً َع ْتر ٍالأ حضر، ٍوإحضار ٍما ٍتيسر، ٍوسَإ
وقد ٍأحسن ٍأبو ٍعبد ٍالأرحمن ٍالأعطوي ٍفي ٍقولأه: ٍالأوافر: ٍ

ُق ْدماِن الأكأس حقو ّن والأ
خمس

ُلأها ّو ِر الأتـَزين فأ َقـَا َو بـَالأـَ

َداَمـَى مساَمَحُة وثانيها َنـَ الأـَ
َكْم ِمْن الأسماحة َحَمِت ف
ِر  ِذما

ِر ابَن كنَت وإن وثالأثها، ْي ًا، بريةاْل َخ ِد ْت ِر تْرُك َمح َفـََخـَا الأ
ْدمـَان ورابعها ّق سإوىَّحـَق ولألـَنـَ ِر الأقرابة ح والأجـَوا

َدثته إذا ْكُس ح ّدثته ذيال الأحـَديث فا ْوَب ح ِر َث اختـَصُـَا
ُذ ُحَث فما الأِقـَصُـَار والحادآيِث َغاانيال حسن بمثل الأنبي

ِة كرم علىأخـَوهـَا بهـَا يدُك وخامسٌة َنجـَار الأطبيع والأ
ًا ننساه المس حديث ْنب فإّنجمـَيعـَ ِر فيه الأذ َقـَا ُعـَ ْلـَ ِلأ

َكمَت ومن فيه كاسَإك ح
فاْحكْم

َد بإقالأة لأه ْنـَ ِعـَثـَار ِع الأـَ

: وقال ٍحسان ٍبن ٍ الأوافر:  ثابت
ْيها َلأ َو َنـَا إْن الأملمَة ُن َلأْم ْغٌث كان ما إذاأ  ِلأَحاء أو َم

َذْت ٍمنه ٍالأكأس ٍأقبل ٍيعتز ٍعليه ٍبتعليمه ٍإياه، وشرب ٍالأيزيدي ٍعند ٍالأمأمون ٍفلما ٍأخ
َي ِبس ٍأكفانه، ٍووقف ٍبين ٍيد ُعَرف ٍما ٍجرىَّ، ٍفل ِره ٍ ْك وأسإاء ٍُمخاطبته، ٍفلما ٍأفاق ٍمن ٍسُإ

: الأمأمون ٍ الأطويل:  فأنشده
ُء الأمذنُب أنا َطا ُو الأخ والأـَعـَفـَ

ٌع واسإـَ
ِرف لأما ذنٌب يكن لأم ولأو ُع

ُو الأـَعـَفـَ
ْلُت َدْت َثِم ْب ّنَي فأ الأكاُس م

مـَا بـَعـََض
ْهَت ِر ْكُر يستوي إن وما َك الأّس

 والأصُّحو

ٍة عـَنـَد كنـَُت إن سإيما ول به يجوز إْن ما مجلٍس وفيخـَلـَيف
ُو ْغـَ َلـَ الأ

ْعُف فإن ْلأِف عني َت َي ُأ َخطو
ًا واسإـَعـَ

ٌو يكن وإل ْف َقصُُر فقد َع
ُو ْطـَ ْلأـََخـَ ا

َوىَّ ٍبما ٍعليه.ً ُيط فقال ٍالأمأمون: ٍل ٍتثريَب ٍعليك، ٍفالأنبيذ ٍبساطْ ٍ
َءه، ٍوزعم ٍأنه ٍسإرق.ً ٍفقال ٍلأه وشرب ٍكوَران ٍالأمغني ٍعند ٍالأشريف ٍالأرضي، ٍفافتقد ٍِردآا

ِبساطْ ٍيطوىَّ ٍبما ٍعليه؟ ٍقال: الأشريف: ٍويحك! ٍَمْن ٍتتهم ٍمنا؟ ٍأما ٍعلمَت ٍأن ٍالأنبيذ ٍ
َذ ٍردآائي ٍواطَووه ٍإلأى ٍيوم ٍالأقيامة.ً انشروا ٍهذا ٍالأبساطْ ٍحتى ٍأخ

َدار، ٍكاتب ٍالأعباس ٍبن ٍأحمد ٍبن ٍطولأون، ٍينقل ٍأخباَر ٍأبي وكان ٍأبو ٍجعفر ٍأحمد ٍبن ٍَج
حفص ٍعمر ٍبن ٍأيوب، ٍكاتب ٍأحمد ٍبن ٍطولأون، ٍعلى ٍالأشراب ٍإلأى ٍالأعباس، ٍفصُار ٍإلأيه ٍأبو

حفص ٍفقال: ٍيا ٍأبا ٍجعفر، ٍإنما ٍمجلس ٍالأمدام ٍمجلس ٍحرمة، ٍودآاعية ٍأنس، ٍومسرح
َبه، ٍول َغاي َهّم، ٍوَمرتع ٍلأهو، ٍومعهد ٍسإرور، ٍوإنما ٍتوسإطته ٍعند ٍمن ٍل ٍيتهم ٍ َذادآ ٍ لأبانة، ٍوَم

يخشى ٍعتبه، ٍوقد ٍأتصُل ٍبي ٍما ٍتنهيه ٍإلأى ٍأميرنا ٍأبي ٍالأفضل ٍأعز ٍالأله ٍأمره، ٍمن ٍأخبار
َعل، ٍ : مجالأستي، ٍفل ٍتف الأخفيف:  وأنشده

ِء قلت ولأقد ّ ًا لأـَلخـَل  سإمعوه لأو بالأنصُِح سإاٍع قوَليومـَ
ِلُس إنما َدام َمج ُه بينهم لألمودآاتِبـَسـَاطٌْ الأم ُعـَو وَضـَ
ٍم منأرادآوا ما إلأى انتهوا ما فإذا ٍة نعي ّذ رفـَعـَوه ولأـَ
ُه أن أتوه ما حافٌظ،منهـَم كان إْن أْحرياء، وهُم يمنعـَو

فاعتذر ٍابن ٍجدار ٍوحلف ٍما ٍفعل، ٍوقام ٍمن ٍمجلسه.ً
: وأنشد ٍأبو ٍ الأكامل:  حفص
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ْوَجسُت أٍخ من كم منه أ
ّيًة سإج

ْنِست َد فأ ِه بع ِدآ َدآا ِه ِو ِقـَ بفـَرا

َقَة منه اليام أحمد لأم ُتهخـَلـَي ًا فترك ِه مستمتع بخـَلَقـَ
ْقل ٍكلم ٍأبي ٍالأعباس ٍالأناشئ ٍفي َن عّول ٍأبو ٍحفص ٍفي ٍأكثر ٍكلمه ٍعلى ٍ

الأشراب، ٍوالبيات ٍالأتي ٍأنشد ٍأول ًٍلأه.ً
ْكِر، ٍعلى ٍظهور ٍالأخمر، ٍ ْوَزاُر ٍالأُس َلْت ٍأ ًا ٍُحِم أبو ٍالأقاسإم ٍالأصُاحب: ٍقدم

ُعقار، وطوي ٍبساطُْ ٍالأشراب، ٍعلى ٍما ٍفيه ٍمن ٍخطإ ٍأو ٍصواب.ً ٍمتابعة ٍالأ
ُتْغني ٍعن ٍالعتذار.ً ٍمتابعة ٍالرطال، ٍتبطل ٍسإورة َذار، ٍو ِع ْلع ٍالأ تعذر ٍفي ٍَخ

ُع ٍالأشيوخ ٍكالطفال.ً َد َت البطال، ٍو
ْوُمنا ٍيوم ّلة ٍيستدعيه: ٍي كتب ٍإسإحاق ٍبن ٍإبراهيم ٍالأموصلي ٍإلأى ٍبعض ٍالأِج

ُء ٍالأنواحي؛ ٍوسإماؤنا ٍقد ٍأقبلت، ٍورعدت ٍبالأخير ِطي َو ّيٌن ٍالأحواشي، ٍ َلأ
ْدآنا ٍفنقّل، ٍول ٍتنفردآ ٍعنا ِر ْطب ٍالأسرور، ٍونظام ٍالمور؛ ٍفل ٍتف ُق َقْت، ٍوأنت ٍ َبَر و

فنذّل.ً
وكتب ٍبعض ٍأهل ٍالأعصُر ٍ- ٍوهو ٍالأّسِري ٍالأموصلي ٍ- ٍإلأى ٍأخ ٍلأه ٍيستدعيه ٍإلأى

مؤانسته: ٍالأطويل: ٍ
الأصُديق، اختل ما ِخللَأك،

ِئُب سإَحـَا
ِبشرك ّبت ما و ِرياح، ه
ِهـَب َوا َم

ِثر الأُروِح شقيق وأنت ُتؤ
َلـَهـَا َوص

َعها إذا ِر َرا َهْج ِخل بالأ
وصاِحـَُب

َقصُِْف خلل ونحن َعْزِف الأ ولأ
َتني نج

ٍه ثماَر َ َطـَايُب كـَلـَهـَّن َمـَل أ

ِزين الأّريحان لأك وعندي
ُطـَُه ِبَسـَا

ٍر ْه َنْت كما بَز ًء زا سإما
ِكـَُب َوا َكـَ

ْيٌش ذيوُل انجـََرت كما وَج
ِئل َغاـَل

َدلأًة ْن فيها تختاُل ُمصُ
َواِعـَب َكـَ الأـَ

َقت وقد ِل ِئل، فيه أط الأشما
َنـَْت وانثـَ

ًة ّند َف جانبيهـَا عن ُم
ِئب ْلأـََجـَنـَا ا

َء وحافظة ِة ما ٍة الأـَحـَيا َي تستلـَذ أن حياتهملأـَِفـَتـَ
ِرُب الأـَمـَشـَا

ُلها ِب َفى ُنَسْر الألـَبـَاس، أخ
وإنـَمـَا

َلُف ُهـَه بها ي َوا ْف ِئُب أ َلأـَسـَبـَا وا

ٍد على ِد مثل َجَس َبْرَج لأـَم الأّز
تـَزل

ُتـَنـَاسِإـَُب لأـَونـَه في تشاكله و

ْين ُحّر اسإتودآعت إذا ُلَج الأ
ًا سإبـَائكـَ

َبه ّو َو أحشائهـَا في َتصُ ْهـَ َو
ِئُب َذا

َغايٌم الأقوم رؤوس وشوق
ًلـَق معـَ

ّند من ِري ل الأ هو ول َيْج
ِهـَب ذا

ُقُه الأـَكـَؤوس َخْمُر بوار
ُه ُد ْعـَ وَر

لألطـَبـَول بيٌض أنامُل
تـَلَِعـَب

ْثني عائق ول َنَك ي َعـَْن ِعنا
ًوىَّ هـَ

َغاى ْوَمَض منه جانب َر وأ
جانـَُب
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ِدآْر؛ من صاٍف الأيوم فإن فبا
َذىَّ َقـَ الأ

ٍم ُرّب ويا ْتـَُه يو َدآر بـَا
َوائب الأـَنـَ

: وقال ٍابن ٍ الأمنسرح:  الأمعتز
َوىَّ هَمي يسلي َشْيء ل سإ

َدٍح َدآاج عـَلـَيه َتدَمىَق ْو ِريِق أ إبـَ

ِم في ْي ّد غا َبـَُه ُيزِجي َن ُقسَإـَحـَائ ٍم َبْر ُد ابتسا ْع تصُـَفـَيِق وَر
ٍد ٍالأكاتب ٍيصُف ٍ : وقال ٍالأحسن ٍبن ٍمحم الأبسيط:  طبلً

َذا يا ّب ُهو يومنا ح ْل ٍة َن َي ِهـَ ْلـَ ْلهىبـَُمـَ ًء ُت ْأسإان لأه بشي في َر
ِد َجَس

ّد قد ّدة منكأنـَهـَمـَا هذا إلأى هذا َش ّد ِش َناِن الأش في مقرو
ِد َف  َص

َظل ِه نلطم َن ّدي َبـَْت إذا َخ ًا طاقتها بكلضـََر َحـََردآ بـَل لأطمـَ
ُع حين منه الأصُوَت فتسم
ُبه ِر َتْض

َغْي من خارٌج كأنه أسَإـَد ماِض

السإتدعاء في ألأفاظهم ومن
ِلٍس في نحن َو أن َراحه أبت قد مج َلأها أو لأنا تصُف َناؤه وأقسم ُيْمناك، تتناو ل غِا

َيه أو طاب ِع َناك، َت ُدآ فأَما أذ ً احمَرت فقد نارنجه خدو وعيون لبطائك، َخَجل
َقت قد َنْرِجسه ً حد ْأِميل تمهلت.ً وما تعجلت، إل عليك فبحياتي لألقائك، َت

ِعقد بغيبتك نحن َبْت ك َته، تغي َقت قد وشباٍب َواسِإط َل ُته، أخ َد غاابت قد وإذ ِج
ّنا، الأسماء شمس َو أن بد فل ع ُن ّنا.ً ٍأنت الرضِ تد شْمل به ينتظم من م

ُغ وبلقائه الأطَرب، ِطر كل يبل َيراَن إلأينا أَرب.ً ٍ ِم، َط ْه َع علينا واطلع الأّس طلو
ِثْب ْع الأغزال، وثوَب إلأينا الأنجم.ً ٍ ُل َع علينا واط ِهلل، طلو ّوال.ً ٍكْن غاّرة في الأ ش

َع إلأينا َلع قدمك، إلأينا مقره.ً ٍجشْم إلأى والأماء ممّره، إلأى الأسهم من أسإر واخ
ِعقد، الأواسِإطة لأتتصُِل تحضرنا أن رأيَت وإن َكرَمك، علينا َنْحصُل بالأ ُبك و بُقْر
ِة في ِد، َجن ْل ْلأُخ ُتْسهم ا ِبك في لأنا و ُة الأنفس، قوت هو الأذي قر ْنس.ً ومادآ ال

الأشراب اسإتدعاء في ولأهم
ّلأف قد ٍ َوز يفترق كان إخواٍن َشمل لأي تأ َع َلك واعتدنا الأمشروب، لأ فض

ْدآنا الأمعهودآ، إخواني من بزيارته الأدهُر سإامحني وَمن وأنا الأمورودآ، َبْحَرك ووَر
َتِضيه والأفتور، الأنشاطْ من اختياُرك بنا يقُف بحيث وقوُف وأولأيائك َير لأنا و

ُدآ إلأيك، ذلأك في والمُر والأسرور، الأهم من إيثارك شْمِل َجْمِع في والعتما
ِة َلني أن رأيَت فإن عليك، الأسمَر ِك ْين أولأى إلأى ت فعلت.ً ٍألأطف بك الأظن

َنن ًا، الأم ُلها َموقع ًا، الأنفوس في وأَج ْوطاَن َعَمَر ما موضع ِة، أ وطردآ الأمسًر
ِة َشْمَل وجمع والأفكرة، الأهَم عوارضِ ُللأفة.ً ٍقد الأمودآ ٍة في انتظمُت وا َق ُرف

َدام بإهداء الأنظام علينا تحفظ لأم فإن الأثريا، سِإْمط في لأي كبنات ُعذنا الأُم
ْعش، ّلتنا إرواء في والأسلم.ً ٍفرأيك َن َطول ينقعها، بما غا بما جماعتنا على والأ

يجمعها.ً
الأشراب عن الأكتابة في ولأهم

ْدر، ٍقد ٍاسإتمطر ٍسإحابَة ٍالنس، ٍواسإتدّر َلأصُ ِبشر، ٍويشرح ٍا َنِشَط ٍلأتناول ٍما ٍيستمد ٍالأ قد ٍ
ْنظم َي َدنان، ٍو َق ٍالأ ْفصُِد ٍعرو َي َء ٍالأعناقيد، ٍو ِدآما ِري ٍ َيْم َد ٍالألهو، ٍفهو ٍ َدح ٍَزن َق ُلوبة ٍالأسرور، ٍو ح

ْدَمان.ً َن َد ٍالأ ْق ع
كتب ٍالأحسن ٍبن ٍسإهل ٍإلأى ٍالأحسن ٍبن ٍوهب ٍوقد ٍاصطبح ٍفي ٍيوم ٍدآْجٍن ٍلأم ٍيمطر: ٍأما

َيأس ٍفي ٍيومنا ٍهذا ٍبقْرب ٍالأمطر ٍوبعده، ٍكأنه ٍقول ٍ كثير:ترىَّ ٍتكافؤ ٍهذا ٍالأطمع ٍوالأ
الأطويل: 
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ْهيامي وإني َت ّلـَِت بيننا مما َتَخليُتبعـَدمـَا بعزة َو َتـََخـَ و
َتِجي ِة، ظل لأكالأمر الأغمام

ّلما ك
َوأ َب اضمحلـَِت لألَمقيل منها َت

َعتي ٍهذه ٍوقد وما ٍأصبَحْت ٍأمنيتي ٍإل ٍَفي ٍلأقائك، ٍفليت ٍِحجاب ٍالأنأي ٍهتك ٍبيني ٍوبينك! ٍرق
ًا ٍحركني ٍلألكتاب؛ ٍفرأيك ٍفي َثت ٍنشاط ّيفه، ٍوبع َتح َت َعْت ٍبعقلي ٍولأم ٍ دآارت ٍزجاجاٌت ٍأوق

ًا ٍإن ٍشاء ٍالأله.ً ّفق َطر ٍهذا ٍالأيوم، ٍمو ِرمت ٍالأسرور ٍبَم ًا ٍبسار ٍَخبرك؛ ٍإذ ٍُح إمطاري ٍسإرور
َفِمي ٍطاِعم ٍويدي ٍعاِملة، ٍولأذلأك ّله ٍو ّيده ٍالأ وكتب ٍالأحسُن ٍبن ٍوهب: ٍوصل ٍكتاب ٍالمير ٍأ

ًا تأخّر ٍالأجواب ٍقليلً، ٍوقد ٍرأيت ٍتكافؤ ٍإحسان ٍهذا ٍالأيوم ٍوإسإاءته، ٍوما ٍاسإتوجب ٍذنب
َنَك ٍوضياءك، ٍوإن ٍأمطر ٍحكى ٍجودآك ًا؛ ٍلنه ٍإذا ٍأشمس ٍحكى ٍُحس ّق ٍبه ٍدآم اسإتح

ّله، ٍعز َءك، ٍوسإؤاُل ٍالمير ٍعني ٍنعمة ٍمن ٍنعم ٍالأ ِفنا َلك ٍو ِظ وسإخاءك، ٍوإن ٍغاام ٍأشبه ٍ
َفي ٍبها ٍآثاَر ٍالأزمان ٍالأسيئ ٍعندي! ٍوأنا ٍكما ٍيِحب ٍالمير ٍصرف ٍالألُه ٍالأحوادآث ُأع وجل، ٍ

َعن ٍَحظي ٍمنه.ً عنه، ٍو
َداحه ٍَمَحاجم، ٍوكؤوسُإه ٍمحابر، ٍونوادآره ٍبوادآر.ً ْق وذم ٍرجل ٍرجل ًٍفقال: ٍدآعواته ٍولئم، ٍوأ

ُد ٍالأله وقال ٍأبو ٍالأفتح ٍكشاجم: ٍكان ٍعندي ٍبعض ٍالأمّجاِن ٍمن ٍالأنبيذيين، ٍفسمعني ٍوأنا ٍأحم
ُتْحصَُى، ٍفنهض َعم ٍالأله ٍالأتي ٍل ٍ ِن ٍء ٍخطر ٍببالأي ٍمن ٍ ِم ٍلأشي ِذكُره ٍفي ٍوسإط ٍالأطعا جّل ٍ

ِلُمنا ٍأنا ٍقد ٍشبعنا.ً ْع ُت ْدآُت! ٍوما ٍمعنى ٍالأتحميد ٍهنا؟ ٍكأنك ٍ ًا ٍإن ٍعاو ّله ٍعهد ِطي ٍالأ ْع ُأ وقال: ٍ
: ثم ٍمال ٍإلأى ٍالأدواة ٍوالأقرطاس، ٍوكتب ٍ الأوافر:  ارتجالً

ُد ِكْنوقـٍَت كّل َيْحُسُن الأله وَحْم َلأ َلأى في لأيس و  الأطعام أو
ِه الضياَف ُتْحِشُم لنك َيام بإسإراع وتأمُرهمفـَي الأـَِقـَ

ِذنهم، ُعوا وما وتؤ ِب ْبـٍَع َش ُلِق من لأيس وذلأكبَش ِم ُخ ِكَرا الأ
: وكتب ٍالأَمِريمي ٍإلأى ٍبعض ٍإخوانه ٍوقد ٍترك ٍ الأبسيط:  الأنبيذ

ْبَت ُكنَت إْن ِء عن ُت الأصُهبا
ُبها َتْشَر

ًا ْبَت فما ُنْسك ِبّر َعْن ُت
وإحـَسـَاِن

ًا، ُتب وإن منها، واسإِقنا راشد
َذلأوا َع

تاب ما فقْل فعلت فيما
إخوانـَي

: وقال ٍبعض ٍالأنبيذيين، ٍوقد ٍترك ٍ الأوافر:  الأشرب
ْوني ِكي تحاَم َتْر َقْمُتراح ُشْرب لأ َنها أ َء مكا َقَراحـَا الأما الأ

َفَردآوا وما َفضٍل ُدآوني بها ان َذاِلأ َثَرهم ُكنُت ما إ ِمَراَحـَا أك
ُهموَصنـٍَج وتر على وأرفعهم مزاحا وأظَرفهم، وأطرف

ّقوا إذا َشققت الأجيوَب ش
ِبي َجي

َلوتهم صاَحوا وإن َياحا َع ِص

لألنبيذيين ِفقر
َقاِر.ً ٍإنما ٍالأعيش ٍفي ٍ َو ِر ٍوالأ َقا َأطَرَف ٍمن ٍالأنبيذ، ٍما ٍلألع ما ٍجِمَشت ٍالأدنيا ٍب

َهّم.ً ٍالأنبيذ ٍسإتر ٍفانظر ٍمع ٍَمن ٍتهتكه.ً ٍاشرب الأطيش، ٍالأراح ٍترياق ٍسإَم ٍالأ
َدعه.ً ٍلأول ٍأّن ٍالأمخمور ٍيعلم ٍقصَُته ٍلأقدم َته ٍف َطب الأنبيذ ٍما ٍاسإتبشعته، ٍفإذا ٍاسإت

ِلهم، َعق وصيته.ً ٍالأصُاِحي ٍبين ٍالأسكارىَّ ٍكالأحي ٍبين ٍالأموتى؛ ٍيضحك ٍمن ٍ
َنقلهم.ً ٍأحمق ٍما ٍيكون ٍالأسكَران ٍإذا ٍتعاقل.ً ٍالأتبذل ٍعلى ٍالأنبيذ َيأكل ٍمن ٍ و

َتغرب ٍالأهموم، ٍويظهر ٍالأسّر َظرف، ٍوالأوقار ٍعليه ٍسإخف، ٍحد ٍالأسكران ٍأن ٍ
الأمكتوم.ً

َتضحك وقال ٍالأحسن ٍبن ٍوهب ٍلأرجل ٍرآه ٍيعبس ٍعند ٍالأشراب: ٍما ٍأنصَُفتها، ٍ
َوجهها.ً َتعبس ٍفي ٍ في ٍوجهك، ٍو

وقال ٍالأطائي: ٍالأطويل: ٍ
َته الأحياة، َوهَي ذاقها، إذا ّبسرأي َع ِم تعبيَس ُي ّد َقتـَل الأمق ِل لأ

: وقد ٍأحسن ٍالأشيخ ٍصدر ٍالأدين ٍحيث ٍ الأبسيط:  قال
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َطب وأن َق ْبِسُم حيَن َوْجهي ُأ َت
لأي

يحفظ الأَموالأي َبْسِط فعند
 الدآب

َته، ٍوهو ٍرسإوُل ٍالأسروِر ٍإلأى ٍالأقلب؟ ٍقال: ٍولأكنه َذ، ٍفقيل ٍلأه: ٍلأم ٍترك وترك ٍرجٌل ٍالأنبي
ْلأَجوِف ٍفيذهب ٍإلأى ٍالأرأس.ً َعُث ٍإلأى ٍا ُيب رسإوُل ٍبأٍس ٍ

ِدي ٍبنورها، ٍوفي ٍقلبي َي ُتْسرج ٍفي ٍ ّبك ٍبالأخمر! ٍفقال: ٍإنها ٍ وقيل ٍلأبعضهم: ٍما ٍأص
: بسرورها، ٍكأّن ٍالأناشئ ٍنظر ٍإلأى ٍهذا ٍالأكلم ٍ الأكامل:  فقال

ُؤوسُإهـَا الكّف َعلِت إذا راٌح الأـَّراِح فـَي دآونها من فكأنهاك

َكاسَإاُت وكأنما حـَولأـَهـَا مّما الأ
ِرها من َبحَن نو في َيْس

 َضْحَضاِح
الأظلم َغاَسق في ُبّث لأو

ُؤها ُء َطلعِضيا ِة الأمسا ُغّر الصـَبـَاِح ب

َع الجسام على نفَضْت ناص
َنها ْو الرواح إلأـَى بلذتهـَا وسَإَرْتَلأ

: الأبيت ٍالول ٍكقول ٍ الأكامل:  الأبحتري
َءها، الأزجاجَة يخفي ضو
َكأنها ف

ِر قائمٌة الأكَف في إنـَاء بغـَي

: ولألناشئ ٍفي ٍهذا ٍ الأكامل:  الأمعنى
َنذللأـَنـَورهـَا الأنـَهـَار يخفى وُمدامة لأـَضـَيائهـَا الأـَدجـَا أكناَف و

َء جـَعـَلـَت فكأنهـَابـَزجـَاجـَهـَا نورها فأحدق صبت إنـَائهـَا إنـَا
َىَّ َدت صبت إذا وتر في َب

أْرجـَائهـَا عـَن الرَجاء متقاصَركـَأسإـَهـَا

ُدآ ِزَجـَْت إْن وتكا ِة ُم ِنـَهـَا لأـَرق َتازلأـَو َهـَا عند َتم َمـَائهـَا مـَن ِمزاِج
إن الأشمُس، ُتْضِحي صفراء
بها ِقيَسْت

َليِل، ضوئها، في في كالأ
أْضـَوائهـَا

َء تصُـَفـَْحـََت وإذا رأيتـَُه الأـَهـَوا
ِدر ِدآيمة َك ُحْسن عند ال

صـَفـَائهـَا
َدآادآ ِم ِمن َتز ِر الأطبـَاِع كر َقـَد بـَ

ِدآيمـَا أْجـََزائهـَـَا ِمـَن اليام بـَه تو

ِد من أعَجب شيء ل ُلأـَ َو َتـَ
ِئهـَا ُبـَر

َوائهـَا سإقمهـَا، من َدآ ِمـَْن و
َدآائهـَا

 : الأكامل:  وقال
فأِت الأراِج وصَف رمَت إن
ْوصاف من فيهابما ُقـَْرِب من ال

ِزَجـَْت وإن ياقوٍت، ماء هي ِدآ َكأسِإها فيُم ْذِب بالأبـَار َعـَ الأـَ
ُبـَهـَا فكأنهـَا َبـَا َهـٌَب وحـَ َتهذ ْطـَِب بالأـَلـَؤلأـَؤ كلل الأـََر

ُقها ٍالأراح.ً ٍأخذ ٍهذا ٍالأمعنى ٍمن ٍقول ٍابن ٍالأرومي ٍفي ولهل ٍالأعصُر: ٍالأدنيا ٍمعشوقٌة ٍِري
: صاعد ٍبن ٍ الأطويل:  مخلد

ًتى وحَرم الأدنيا هاجَر ف
َقـَهـَا ِري

َها وهل ُق َ ِري ُق إل الأرحي
ُدآ؟ َوَر  الأم

ِه في َطِمعت ولأو ِف ْط َع
ِلأه ووصا

َباحته ًا منها أ ُيصَُـَّردآ ل َمْرَشفـَ
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مصُباُح فيها.ً ٍالأخمر والأمرارة الألذات لجتماع بالأدنيا؛ شيء أشبُه الأخمُر
الأسرور.ً ٍل الأراِح وسإُر سإر، شيء الأشرور.ً ٍلأكل مفتاح ولأكنها الأسرور،

َدام يطيُب ّ الأصُافي، الأُم ُلأصَُافي.ً الأنديم مع إل ا
 صفات في ألأفاظهم ومن

الأخمر وذكر الألهو وآلت النس مجالأس
َهٌب، ٍونرِجسه ٍدآينار ٍودآرهم، ٍ َذ ْنُجه ٍ َنار ْوره ٍوردآ، ٍو َن ِلس ٍَراُحه ٍياقوت، ٍو َمْج

ِرق، ِئلك ٍسُإ ِلق، ٍومن ٍَشَما ْلِقك ٍُخ ْتُرج ٍكأنه ٍمن ٍَخ ُأ يحملهما ٍزبرَجد.ً ٍعندنا ٍ
َذْت ٍفيه َأَخ ّلقت.ً ٍمجلس ٍ َفن ٍذّهبت، ٍأو ٍثدي ٍأبكار ٍخ ُكَراِت ٍمن ٍسإ َناَرنج ٍك و

ْلأُسن ٍالأملهي َأ ْنِس ٍخافقٌة، ٍو ُل الوتار ٍتتجاوب، ٍوالقداح ٍتتناوب.ً ٍأعلُم ٍا
َداح.ً ٍقد ْق َتدور، ٍوبروِق ٍَراح، ٍوشموس ٍأ ناطقة.ً ٍونحن ٍبين ٍبدور، ٍوكاسإاٍت ٍ

ِدآ.ً ٍمجلس ٍقد ٍتفتحت ٍفيه ٍعيوُن َوْر ّد، ٍعلى ٍبساطْ ٍالأ َغامامة ٍالأن نشأت ٍ
ّناَرنج، ٍونطقت ٍألأُسُن َفاَرات ٍالأ ُلتُرج، ٍوفتقت ٍ الأنْرِجس، ٍوفاحت ٍَمجاِمير ٍا

َعْت ٍكواكُب َل ُء ٍالوتار، ٍوهبت ٍرياُح ٍالقداح، ٍوط الأعيدان، ٍوقاَمت ٍخطبا
َفْت َط َنان ٍقد ٍاْص ّد.ً ٍمجلس ٍَمْن ٍرآه ٍحسب ٍالأج ّن َدْت ٍسإماء ٍالأ ْدمان، ٍوامت ًن الأ

َلت ٍإلأى ٍمجلس ِق ُن ّيرت ٍفصُوصها، ٍف ُنَها، ٍفجعلت ٍفي ٍقدر ٍمن ٍالرضِ، ٍوتخ عيو
ْنس ّبت ٍلأل َه ْنس ٍأعلمه.ً ٍقد ٍ ُل ْهُو ٍختامه، ٍونشر ٍا َل ِو.ً ٍقد ٍفّض ٍالأ ْه َل ْنس ٍوالأ ُل ا
َبْرقها ٍالأراح، ٍوسإحابها ٍالقداح، ٍورعودآها ٍالوتار، ٍورياضها ٍالقمار.ً ٍقد ريح ٍ

ّنا ٍفي ٍشغل.ً فرغانا ٍلألهو ٍوالأدهُر ٍع
ُجل ٍهذا ٍمن ٍقوِل ٍبعض ٍأهل ٍالأعصُر: ٍالأرمل: ٍ

ًوىَّ كم ّثله ج َثـَل َرسْإم م َلـَْل أثناء ُطل قد ودآمَمـَ َطـَ

ّد كلل ولٍل ّباِت الأبين لأعببـَهـَا الأـَخـَ َلـَْل بر ِك الأ
ّلـَوىَّ الأليالأي عيُش حبذا َفى لأوبالأ ْهُر تجا ّد َفْل عنا الأ َغا  و

ْغانا إذ ّلهـَو فيه َفَر َتِتوقـَد لأ َداُر با ْق َنا ال ُغْل في ع ُش
َنا َدآْر ًا وأ ّلماَلأـَهـٍَب فـَي ذهب َد ك َعـَْل بالأماء ُأْخِم َت اش

َناها، ْل َداِح ٍالألهو ٍفأَج ْق َداِن ٍالألهو.ً ٍعمدنا ٍإلأى ٍأ ْي ْنِس، ٍوجرينا ٍفي ٍَم ُل َتعدنا ٍغاارَب ٍا قد ٍاق
ِردآ ٍريَح ُتو َدامة ٍ ِرَب ٍالأسرور ٍبالقداح.ً ٍُم ْيناها.ً ٍقد ٍامتطينا ٍغاوا َط ولأمراكِب ٍالأسرور ٍفامت

ِدآ، ٍولأسُت ٍأدآري ٍأشقيق ٍأم ٍعقيق، ٍأم ٍرحيق ٍأم َبْر َلون ٍوالأ ِكي ٍناَر ٍإبراهيم ٍفي ٍالأ َتْح ِدآ، ٍو الأوْر
ُديوَك ٍصبت ٍأحداَقها ٍفيها.ً ٍراح ٍكأنما ٍاشتقت ٍمن ٍالأروح ٍوالأراحة.ً حريق.ً ٍراٌح ٍكأن ٍالأ

: قال ٍابن ٍ الأكامل:  الأرومي

ِري مـَا والألـَه ْد ِة َنـَ َلة لي ِعـَ
َها َن ُعو ْد ِم الأَراِح في َي باسْإ

الأراِح
َها ِريح ِلأ تْحًت روحها أْم أ
َياِح أْمالأَحَشى الأُمْرتـَاِح؟ َنديمها لْرت

ْأس َك َدآْمع ٍالأمهجور.ً ٍروح ٍنور ٍلأها ٍمن ٍالأ َبلور، ٍومن ٍ َفى ٍمن ٍالأ َأص ِر، ٍ ْو ِر ٍوالأن ُنو راٌح ٍكالأنار ٍوالأ
َدآتي ٍلأك، َفى ٍمن ٍمو َأْص َأقوُل: ٍهو ٍ ُدآ ٍ جسم، ٍكأنها ٍشمس ٍفي ٍغِاللأة ٍسَإراب.ً ٍشراب ٍأكا

َدامة ٍقد ٍسإبك ٍالأدهُر َيُب ٍمن ٍإسإعاِف ٍالأزمان ٍبلقائك.ً ٍُم ْط َأ ًي ٍفيك، ٍو ِه ٍعند َل وِمْن ٍنعم ٍالأ
َفى ٍمن ٍماء ٍالأسماء، َأْص ُدآرة، ٍ َناٌر.ً ٍراح ٍكياقوتة ٍفي ٍ ُه ٍ ْبَرها ٍفصَُفا.ً ٍكأٌس ٍكأنها ٍنوٌر ٍضمير ِت
َأْحسن ٍمن ٍالأعافية ِبلة، ٍوالأنعم ٍالأمكملة.ً ٍ ْق َدآْمِع ٍالأعاشقة ٍالأَمْرهاء، ٍأحسن ٍمن ٍالأدنيا ٍالأُم و

ِد ٍالأصَُبا.ً ٍأرق ٍمن ْه َع ِم ٍالأصُبا، ٍو ّق ٍمن ٍنسي َيب ٍمن ٍالأحياة ٍفي ٍالأسرور.ً ٍأر ْط َأ َدن، ٍو َب في ٍالأ
َناُر ٍالأَراح ِزَج ٍ َعُة ٍالأفراق.ً ٍُم ْو َلأ ّق ٍمن ٍدآموع ٍالأعشاق، ٍَمَرتها ٍ َوىَّ ٍَصّب.ً ٍأر ْك َدآفع ٍمحب، ٍوَش
َقة ْل ِف َكأٍس ٍكأنها ٍمخروطة ٍمن ٍ ِة ٍالأشمس، ٍفي ٍ َن َوْج ُنوِر ٍالأماء.ً ٍراح ٍكأنها ٍمعصُورة ٍمن ٍ ب

ْوَب ٍالأنهار، ٍكأنها ٍفي َث َلد، ٍتصُب ٍعلى ٍالأليل ٍ َب ِد، ٍوريحها ٍملء ٍالأ ِر.ً ٍكأسإها ٍِمْلء ٍالأي ْد َب الأ
ِة ّده ٍمعصُورة، ٍوملَحُة ٍالأصُور ْهٍن ٍلأطيف.ً ٍكأّن ٍالأراح ٍمن ٍَخ ِذ الأكأس ٍمعنى ٍدآقيق ٍفي ٍ
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ْغابان ْعصَُر ٍوقال ٍعبد ٍالأسلم ٍبن ٍَر ُت ِه ٍ ّد عليها ٍمقصُورة.ً ٍوهذا ٍمن ٍقول ٍالأطائي ٍكأنها ٍمن ٍَخ
: الأملقب ٍبديك ٍالأجن ٍالأشاعر ٍ الأطويل:  الأمشهور

ّتقه ْبي َكَف ِمْن مع َولأهاكأنما َظ َده من َتنا َدآاَرهـَا َخ َأ ف
َلأْت ِفهم، ٍوما ْعطا ِهْم، ٍوماسَإْت ٍفي ٍأ َقت ٍإلأى ٍهاِم َتَر ُء ٍفي ٍِعظامهم، ٍو تمَشت ٍالأصُهبا

َلأهم، َدريس.ً ٍشربت ٍعقو ُة ٍالأَخن ْوَر َلأْت ٍعنهم ٍسَإ ُؤوس، ٍونا ُك ْطَرافهم.ً ٍسإاَرْت ٍفيهم ٍالأ َأ ب
َبهم.ً وملكت ٍقلو

ُنَواس، ٍوهو ٍأسإتاذ ٍالأناس ٍفي ٍهذا ٍ : وقال ٍأبو ٍ الأكامل:  الأشأن
َفُة َغاُة الأطلوِل ِص َ ِم َبل ْد َفـَ ِة صفاتك فاجعْلالأـَ َن ِم لب َكـَْر الأ
الأسماع على الأطلوَل تصُُف

بها
ُذو َف ِعيان َأ ِم؟ كثابِت الأ ْلـَ الأعـَ

ْفَت وإذا َء َوَص ّتبـَعـَا الأشي َلٍط من َتْخُل لأمم ِم ومن َغا ْهـَ َو
 ٍوقال: ٍالأكامل: ٍ

َغَرَزأت وإن أهواها الأكأس َل َلْت الأمعاش ُب ّل َفْضلي وق
ُء َدها صفرا ُبهـَا َمّج ِز ّلْتَمَرا َظراء عن َج ْثِل الأن والأِم
َدآم ُذِخَرْت ِه قبل َل ِتـَ َقـَ ْل ْتُهِخ ّدَم َق َت ِة َف ْبـَِل بخطو َقـَ الأـَ
ِذْر َنْترجـٌَل فإنـَه أخاك فاع ُعه َمر ْذِل على َمساِم َع  الأ

 : الأمديد:  وقال
ْيُت َل ٍر بُشـَْرب فتس َقـَا ِر في نشأْتُعـَ الأزمان ُأّم ِحْج
ِر أنصُاُف هيحـَتـَى الأجديدان فتناسإاها َنان شطو َد  الأ
َنا ْع ْعم ُمرة وافتر ُقبهـَا الأط ْكر نَز ِب َوان ولأيُن الأ َعـَ الأ
ِلأـَيان فـَي كامل وشديدعتـَيق رحيق من واحتسينا

َها لأم ْف ْبَزُل ُيج ِم مثَل نجَمْتحتى الأقوم ِم الأّسنـَان نجو
ِعْرِق أو ّق الأسام ك َعٌبمنه تنش الأبنـَان انفراج مثَل ُش

 : الأكامل:  وقال
ِدين َذاٍت وَخ َلـَِل لأ َعـَ ُم

صـَاحـٍَب
ْقتاُت وُمـََزاحـَا فـَكـَاهًة منه َي

ِغني قلُت الأمصُباح، قال: ٍاب
ْد لأه: ٍائت

ُبك َحْسبي ُءها وحس ْو َض
مصُباحا

ْبُت الأزجاجة في منها فسك
َبًة َشـَْر

َبـَاَحـَا الأصُباح حتى لأه كانت َص

: وهذا ٍ الأوافر:  كقولأه
ٍر َنـَخـَُت وَخّما ً عـَلـَيه أ ْبن قد قلئَصلأـَيل ِع الأّسـَفـَار من َت
َكَرىَّ فترجم ِه في والأ َلـَتـَي ْقـَ ٍرُم ِر ألأم شكا كمخمو الأـَُخـََمـَا

ِبْن إلأى ِصْرَت كيف لأي أ
ْفُنحريمي ِر مكتـَحـَل الأليِل وَج َقـَا بـَ

ّفق فقلت َتر َلِل من الأصُبَح رأيُتفـَإنـَي بـَي، لأه: ٍ ِر َخ الأـَديا
ُبـَه فكان ّ أْن جـَوا َقـَار ضوء سإوىَّ صبح وماقـَال: ٍكـَل ُع الأ
ّدناِن إلأى وقام َد الأ فـَسـَ

ِر مـَسـَدوَل الألـَيُل فعادآَفـَاهـَا الزا

: وقال ٍبعض ٍ الأكامل:  َدثين الأمح
ُبها زال ما ِرُب َيْشر ُتْش َلُه و ْق ِذُن خبل،َع ْؤ ُت َواِح ُروحه و َبَر
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َنى حتى ًا انث ِه متوسَإد ًا،بيمـَينـَ َكر َلَم سَإ َأسْإ لألَراِح ُروَحه و
: وقال ٍالأصُنوبري ٍوذكر ٍ الأكامل:  ًا َشْرب

ًاَنِسيَمـَهـَا تخاُل كأسإا نازعتهْم َع ِمْسك َو َقا الناء في تض ِتي َع
َع شقْت ِر ِقنا َفْج َعها الأنديم كفغاادآَرْت لأما الأ ُقـَوقـَا قنا َمْش

َدآ صبغت ُه سإوا ُة ُدآَجا حمر
َبٌج فكأنهلأونها عـَقـَيقـَا ُأِعـَيد سَإ

: وقال ٍأبو ٍ الأطويل:  الأَشيص
بعد لأنا الأساقي َكَسا وكأس
ٍة َهْجع

ريقة من مَج ما َحواِشيها
َنْب ِع  الأ

َدآ كأَن َء اطرا َنباتـَهـَا في الأما َج
ُبك في الأدّر ماء تربع سُإ

َهْب الأذ
ْيُل بها، سإقاني َل شاَب قد والأ

َرأسُإُه
َناء غازاٌل ِة بح الأزجاج

َتِضْب مخ
: وقال ٍأبو ٍعدي ٍ الأطويل:  الأكاتب
ّد لأها ولأيس ُتِحيُط ح

ِه َوْصـَِفـَ بـَ
يباشره ِجْسم ول لأغاٌت،
َلأْمـَُس

ْوَمَض كالأبرِق ولأكنه ًا َأ مـَاضـَي
َق فلم ْب ُكُر ما غايُر منه َي َتذ

ْفُس  الأن
: وقال ٍابن ٍ الأطويل:  الأمعتز
َها أل ِني ِق الأصُبح مشى قد فاسإ

ُدَجى في الأ
ًا َقار ِر كمثل ُع َء الأنا حمرا

َقـَفـَا َقـَْر
ًا فناولأني َنـَانـَُه أضـَاءت كـَأسإـَ ُقَبـَ َدفـَ ًا َت ُدآًرا ياقـَوتـَ َوفـَـَا و ُمـَجـَ

َعـَرت الأـَمـَزاج أريناها ولأّما ْلتتـَسـَ َها وِخ َنا قـَد بارقا سَإ
َكـَشـَفـَا تـَ

ْبٌي بها يطوف النـَس من َظ
ِدآٌن شـَا

ّلب ًا يق َق َطْرف َلْحِظ فاسإ الأ
َنـَفـَا ْد ُمـَ

ِه بتسليمحـَاذق الأـَمـَحـَبـَين بأسإرار عليم تـَخـَوفـَا مـَا إذا عـَينـَي

َناجـَينـَي فظل ّلـَب ُي َقـَ َفـَُه ُي َيبَطـَْر َوىَّ من بأط الماني َنْج
َطـَفـَا َألأ و

 : الأطويل:  وقال
الأسرور دآار على ُعْج َأل

ِم ّلـَ فسـَ
ّذاتي وقل: ٍأيَن وأين لأ
تكلـَمـَي؟

َلْت وقل: ٍما بعـَدك بالأعين َح
لأـَذة

ذاك تعلمي لأم وإْن سإواِك،
فاعلمي

َء الأِمَزاج صبغ من وصفرا
برأسإها،

ِزجت، إذا مـَنـَظـَم ُدآّر إكليُل ُم

ٍ 
ُدجى ُعْمَر بها قطعُت الأ

ُتها ْب وشر
ّية الحشاء ظلمية َدم نـَور الأـَ

الأهمذاني الأزمان بديع إنشاء من
أقاربه:كتب ٍأبو ٍالأفضل ٍبديع ٍالأزمان ٍإلأى ٍأبي ٍعدنان ٍبن ٍمحمد ٍالأضبي ٍيعزيه ٍعن ٍبعض ٍ

الأوافر: 
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َثهُأناٍس على جر الأدهُر ما إذا ِدآ بـَآخـَرينـَا أناَخ حوا
ِفـَيقـَوا بنا لألشامتين فقْل َقىأ ْل َي لأقينا كما الأشامتون سإ

ْدعو فهو بالأرغاائب، وخصُوصه بالأنوائب، عموُمه الأدهر في ما أْحَسُن َي
َفلى أفلت، كان فإن الأشامت؛ فليفكر شاء، إذا بالأنعمة ويخّص سإاء، إذا الأَج

ِفه، الأدهر في النساُن ولأينظر َيْشمت، أْن فله ِفه، والأموِت وُصرو من وصنو
ِة ِره، فاتح ِره؛ خاتمة إلأى أْم ُد هل ُعْم َنفسه، يج ًا لأ لأتدبيره، أم َنفِسه؟ في أثر
ًا ْون ًا لأعمله، أم َتصُْويره، على َع ًا ِلأحيله، أم لمله، تقديم ِله؟ تأخير بل كل، لَج

ُد هو ْب َع ًا يكن لأم الأ ًا، شيئ ًا، ُخلق مذكور ْقهور ِزق َم ًا، وُر َيا فهو مقدور ًا، َيْح ْبر َج
ًا، ويهلك ْبر ُء ولأيتأَمل َص َدُم كان فإن َقبلً، كان كيف الأمر َع ُدآ أصلً، الأ والأوجو
ْدلً؛ الأموت فليعلم فضلً، َقع من فالأعاقل َع َء ما الأدهر جوانب من َر بما سإا
َفع ما لأيذهب سإتّر، ّ أحب فإن ضر؛ بما َن ّ يرىَّ َهْل َيمنة، فلينظر يحزن أل إل

ّ يرىَّ هل َيْسَرة، لأيعطف ثم ِمْحنة، - ٍأطال الأرئيس الأشيخ ومثُل َحْسَرة؟ إل
َعرف الشرار، لأهذه َفطن بقاءه! ٍ- ٍمن الأله ّد الأديار، هذه و ًا لأنعيمها فأع ْدر َص

ًا، يملؤه ل ًا ولأبؤسإها فرح ْلب ًا، يطيره ل َق ّية وصحت َتَرح أّن يعلم من برأي الأبر
ّدا، لألمتعة ِرية ح ّدآا، ولألعا ِعي ولأقد َر ّدس قبيصُة، أبو إلأي ُن وبّردآ ُروحه، الأله ق

ِرضت ضريحه، ُع ًا، آمالأي علّي ف ًا، وأمانَي ُقعودآ ُدآه والأسخُي وبكيت، سإودآ جو
ُته، حتى الصبع وعضضت ُيْضِحك، ما الأشدائد وشُر وضحكت، يملك؛ بما ْي ْدآَم أ

ْطٌب الأرئيس الأشيخ بقاء الأله أطال والأموُت تمنيته؛ حتى الأموَت وذممت َخ
ُظم قد ْكٌر لََن، حتى خشن قد وأمر هان، حتى ع َدآ حتى َعَم قد ون عْرفا؛ عا

أقل صار حتى خبثت وقد خطوبها، أخّف الأموت صار حتى تنكرت قد والأدنيا
ِبها، َنانتها، في ما آخر صاب قد الأسهم هذا ولأعّل عيو خزانتها، في ما وأنكأ ِك

َبع معاِشَر ونحُن ّثه فل أفعالأه، من والأجميَل أخلقه، من الدآَب نتعلُم الأت نح
َغابه ول الأصُبر، وهو الأجميل على َيَر الجر؛ وهو الأجزيل في نر إن رأيه فيهما َفل
الأله.ً شاء
ًا إخوانه بعض إلأى ولأه ّنيه كتبه كتاب عن جواب الأَخوارزمي بكر أبي بمرضِ يه

َفرة، ومنازعة، ُمقاَرعة، بينهما وكانت َترة؛ ومنا مجالأس ولأهما ومها
ُع قهره مستظرفة َهره، فيها الأبدي َب َته، حتى وبكته و َك موضعها، هذا لأيس أسْإ

ُكر لأكني ْذ من لأهما ما كان إذ بينهما؛ جَرْت مكاتبات بعَض الأرسإالأة هذه بعد أ
ًا والأجواب البتداء، َوصِل آخذ َفصُِْل الأحكمة ب الأله أطال الأخطاب: ٍالأحر و

َلأه ووصف معرفتي، الأدهَر عرف إذا سإيما - ٍل بقاءك نظر - ٍإذا صفتي أحوا
َعَم أن علم ِر ِن ْه َد َواري، فهي ُوِجدت وإن أماني، فهي معدومة دآامت ما الأ َع
يشمت فكيف َقد، فكأن ُتصُب لأم وإن فستنفد، طالأت وإن اليام ِمَحَن وأن

َنة ْفِسه، في يأمنها ل َمن بالأِمْح َدمها ول َن ْع ْنِسه، في َي َلَت إن والأشامت ج أق
ُفوت، فليس َبح وما فسيموت؛ َيُمْت لأم وإن َي الماتة، أِمن بمن الأشماتة، أق
ِقَب لأحظة، كّل بعد يتوقعها بَمْن فكيف َع َدهُر لأفظة، كل و َثان والأ ُطعُمه ًغار
َيار، ُبه وظمآن الأِخ ُء يشمت فهل الحرار، ِشْر ِله، بأنياب الأمر ِك ُيَسُر أم آ
ّله شفاه الأفاضل وهذا قاتله؟ بسلح الأعاقل قليلً، بالأعداوة ظاهْرناه وإن الأ

ُه فقد ّنا َط ًا با ِة عند والأحّر جميلً، ُودآ ُدآ، ل الأحمي ُدآ، الأكرم عند ولأكنه يصُطا َفا ْن َي
َهُب الأشدائد وعند ْذ َلته، الأتوّجع من بصُورتها إل حالأتي تتصُور فل الحقادآ، َت لأع

ُه لأمرضته، والأتحّزن َقا َلُه و َع ووقاني الأمكروه، والأ ّنه فيه، الأمحذور سإما بَم
ْولأه، ِفه وَح ْط ُلأ ْولأه.ً و َط و

 ٍالأخوارزمي: ٍ بكر أبي مع أخباره سإياقة في الأبديع قال
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ًا، ٍوإل ٍّجوار ٍالأسادآة َتْرنا ٍإل ٍّنيسابور ٍدآار ّنا ٍوطئنا ٍُخَراسإان، ٍفما ٍاخ أولأها ٍأ
ّنا ًا ٍك ُنَب، ٍوقديم ُط ْدآنا ٍعليها ٍالأ َد ْطنا ٍبها ٍالأّرْحَل؛ ٍوم َط َجَوارا، ٍل ٍجرم ٍأنا ٍَح

ّذر ْيِب ٍفنتعّشقه، ٍونق َغ ِره ٍعلى ٍالأ َوقه، ٍوبخب نْسَمُع ٍبحديث ٍهذا ٍالأفاضل ٍفنتش
ِعشرة ٍعن ٍالأقْشَرة، ٍوفي َده، ٍيخرج ٍلأنا ٍفي ٍالأ ْئنا ٍأْرَضه، ٍووَردآنا ٍبل أنا ٍإذا ٍوط
َنا، ْت َظم َن ُلأْحَمُة ٍالدآب ٍ ْتنا، ٍو َع ُغْربة ٍَجَم ّدآِة ٍعن ٍالأجلدة، ٍفقد ٍكانت ٍكلمُة ٍالأ الأمو

وقد ٍقال ٍشاعر ٍالأقوم ٍغاير ٍمدافع: ٍالأطويل: ٍ
َتنا ّنا أَجاَر  َنِسيُب لألغريِب غاريٍب وكّلُهنـَا ها غاريباِن إ

فأخلف ٍذلأك ٍالأظن ٍكل ٍالخلف، ٍواختلف ٍذلأك ٍالأتقدير ٍكل ٍالختلف، ٍوكان ٍقد ٍاتفق ٍعلينا
ِفّضة ٍفّضوها، َبّزوها، ٍو في ٍالأطريق ٍمن ٍالأعرب ٍاتفاق، ٍلأم ٍيوجبه ٍاسإتحقاق، ٍمن ٍبّزة ٍ

ْوِف ٍحمار، َقى ٍمن ٍالأراحة، ٍوكيس ٍأْخلى ٍمن ٍَج ْن ٍة، ٍأ وذهب ٍذهبوا ٍبه، ٍووردآنا ٍنيسابور ٍبَراَح
ْئنا ِط َو َنا ٍإل ٍّقصُبة ٍجواره، ٍول ٍ ْل َل َلم، ٍبل ٍاطلعة ٍالأرقيب، ٍفما ٍَح ْلعة ٍالأمع ْوَحَش ٍمن ٍط وزي ٍأ

ْنٍس ٍنظمناها.ً ُأ َناها، ٍوأحواِل ٍ َدْم ٍة ٍق َع ْق ِره؛ ٍوهذا ٍبعد ٍُر َدآا َتبة ٍ إل ٍع
َلأْت ٍبه ٍالأخمُر، َوان ٍما ّنْش ِرب ٍالأ َط ّلُه ٍبقاه ٍكما ٍ ُقْرب ٍالسإتاذ ٍأطال ٍالأ ونسخة ٍالأرقعة: ٍأنا ٍب
َقت ْطُر، ٍومن ٍالمتزاج ٍبولئه ٍكما ٍالأت َق ّلله ٍالأ ُعصُفور ٍب ومن ٍالرتياح ٍلألقائه ٍكما ٍانتفض ٍالأ

ْطُب، ُغصُُُن ٍالأَر ْذُب، ٍومن ٍالبتهاج ٍلأَمَزاره ٍكما ٍاهتّز ٍتحت ٍالأبارح ٍالأ َع ُء ٍوالأباردآ ٍالأ الأصَُهبا
َقصُبتي ٍالأعراق ٍوُخَراسإان، ٍبل َنَشاطُْ ٍالسإتاذ ٍسإيدي ٍلأصُديق ٍطرأ ٍإلأيه ٍمَما ٍبين ٍ فكيف ٍ

: عتبتي ٍنيسابور ٍوجرجان؟ ٍوكيف ٍاهتزازه ٍ الأكامل:  لأضيف
َلق الأشمائل رّث َواِب ُمْخ ْث َكَرْتال ُة عليه َب ْعَراِب ُمغيَر  ال

ُلفضي ٍإلأيه ٍبما ٍعندي ٍ- ٍإن ُغالَمه، ٍإلأى ٍمستقري، ٍ َده ٍالأله! ٍ- ٍولأُي ٍإنعامه، ٍبإنفاذ ٍ ّي وهو ٍ- ٍأ
شاء ٍالأله ٍ-.ً

ّنه، ٍمن ِعشرة ٍمن ٍباكورة ٍف َء ٍالأ َنانا ٍسإو ّنه، ٍوأْج َدآ َوِل ٍ ّي ٍمن ٍأ ِدآ ّدْر ُنه ٍسإقانا ٍالأ ْي َع فلّما ٍأخذتنا ٍ
ِره، ٍوضيف ٍاسإتخّف ْد َق ْدِره، ٍوصديق ٍاسإتهان ٍب َفع ٍفي ٍَص َدآ ِره، ٍوقيام ٍ ْط َظر ٍبَش َن َطْرٍف ٍ

َناه ٍإذ ْب َنب، ٍوقاَر َطة ٍنفاقه؛ ٍفواصلناه ٍإذ ٍَجا َلأيناه ٍُخ ّنا ٍأقطعناه ٍجانب ٍأخلقه، ٍوو بأمره؛ ٍلأك
ّي ْدآنا ٍالمر ٍفي ٍذلأك ٍإلأى ٍز َدآ َلأبْسناه ٍعلى ٍُخُشونته، ٍوَر ُدورته، ٍو ُك َناه ٍعلى ٍ ِرب جاذب، ٍوَش

َدآه، ٍبما ٍهذه ْنآ ُنقيُم ٍم َدآه، ٍو ِليُن ٍقيا ِودآادآه، ٍونست ّد ٍ ّثه، ٍوكاتبناه ٍنستم ّثه، ٍولأباس ٍاسإتر اسإتغ
نسخته.ً

ّلة، ٍفي َباطْ ٍالأق ِرب ٍإلأيه ٍآ َيْض ّلُه ٍيطيل ٍبقاءه، ٍأْزَرىَّ ٍبضيفه ٍأن ٍوجده ٍ السإتاذ ٍأبو ٍبكر، ٍوالأ
ِته ٍأعماَل ٍالأمصُارفة، ٍوفي ٍالهتزاز ٍإلأيه ٍأصناف ٍالأمضايقة، َب ْت ُغْربة، ٍفأعمل ٍفي ٍُر أطمار ٍالأ

ْفٍع ٍفي ٍصدر ٍالأقيام ٍعن ٍالأتمام، َدآ ِر ٍالأكّف، ٍو ْط ِنصُِْف ٍالأطْرف، ٍوإشارة ٍبَش من ٍإيماء ٍب
ْنته ًا، ٍواحتَض ًا، ٍواحتملته ٍوزر َعر ّدآ ٍالأسلم؛ ٍوقد ٍقبلت ٍترتيبه ٍَص ُلٍف ٍلأر وَمْضٍغ ٍلألكلم، ٍوتك
َء ٍبالأمال ٍوثياب ٍالأجمال، ٍولأسُت ٍمع ٍهذه ًا؛ ٍفإن ٍالأمر ْذر ُع ًا، ٍوتأبطته ٍشّرا، ٍولأم ٍآلأُه ٍ نكر
َتاب، ٍوناقشته ٍالأحساب، ُته ٍالأع َدق الأحال ٍوفي ٍالسإمال، ٍأتقّزز ٍمن ٍَصّف ٍالأنعال، ٍفلو ٍص

ِرف، ٍول ٍيمنعون ًا ٍيجّرون ٍالأَمطا َواح، ٍوناسإ ِدآينا ٍثاغاية ٍصباح، ٍوَراغاية ٍَر لأقلت: ٍإّن ٍبوا
 : الأطويل:  الأمعارف

ِحَسان مقاماٌت وفيهْم
ُههْم َيةوجو ِد ْن ُبها وأ ْوُل َينتا َق ْعـَُل الأ ِف والأ

ِر ُغَربة، ٍلأوجد ٍمنزَل ٍالأبْش ّلُه ٍ- ٍإلأيهم ٍمطارُح ٍالأ َده ٍالأ فلو ٍطّوحت ٍبأبي ٍبكر ٍ- ٍأي
ُلسإتاذ ٍأبي ٍبكر، ًا؛ ٍفرأي ٍا َوجه ٍالأُمِضيف ٍخصُيب ًا، ٍو ًا، ٍومحّط ٍالأَرْحل ٍقريب رحيب
ُلوه ْت َي ُودآ، ٍوالأمَر ٍالأذي ٍ ّله، ٍفي ٍالأوقوف ٍعلى ٍهذا ٍالأعتاب ٍالأذي ٍمعناه ٍ ّيده ٍالأ أ

ٌق ٍإن ٍشاء ٍالأله.ً ْهد، ٍموف َش
َعُة ٍسإيدي ٍورئيسي ٍأطال ٍالأله ٍبقاه ٍإلأى ٍآخر ٍ ْق فأجاب ٍبما ٍنسخته: ٍوصلْت ٍُر

َتابه، ٍوصرفت ٍذلأك ْؤلأم ٍِع َعَرفت ٍما ٍتضّمنه ٍمن ٍَخِشِن ٍخطابه، ٍوُم َباج، ٍو ْك الأس
َبا ٍبه ٍدآهر؛ ٍوالأحمد َن ُعسر ٍأو ٍ منه ٍإلأى ٍالأضْجرِة ٍالأتي ٍل ٍيخلو ٍمنها ٍَمْن ٍمّسه ٍ

ّنَة ٍمشتكى ٍما ٍفي ٍنفسه، ٍأما ٍما ٍشكاه ْنِسه، ٍومظ ُأ َع ٍ لأله ٍالأذي ٍجعلني ٍموض
ّلُه ٍ- َده ٍالأ ّقه ٍ- ٍأي سإيدي ٍورئيسي ٍِمْن ٍمضايقتي ٍإياه ٍفي ٍالأقيام، ٍفقد ٍوفيته ٍح

ّ ْع ٍعليه ٍإل َف َدْرت ٍعليه، ٍووصلت ٍإلأيه، ٍولأم ٍأْر ِر ٍما ٍق ْد َق ًا، ٍعلى ٍ ًا ٍوقيام سإلم
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ًا ٍعلى ٍَمْن الأسيد ٍأبا ٍالأبركات ٍالأعلوي ٍأدآام ٍالأله ٍعّزه، ٍوما ٍكنُت ٍلرفع ٍأحد
ُتول، ٍوشاهداه ٍالأتوراة ٍوالنجيل، ٍوناصراه ٍالأتأويل َب أبوه ٍالأرسإول، ٍوأمُه ٍالأ

والأتنزيل، ٍوالأبشير ٍبه ٍجبريل ٍميكائيل؛ ٍفأما ٍالأقوم ٍالأذين ٍصدر ٍعنهم ٍسإيدي
فكما ٍوصَف: ٍحسن ٍعشرة، ٍوسإدادآ ٍطريقة، ٍجمال ٍتفصُيل ٍوجملة، ٍولأقد

ُتهم ٍفأحمدت ٍالأَمرادآ، ٍونلت ٍالأمَرادآ: ٍالأطويل: ٍ َوْر جا
ًا فارقت قد كنت فإن نجد

َله وأه
ٍد عهد فما ِم عندنـَا نج بـَذمـَي

ّيتي ٍلألحرار ٍكافة، ٍولأسيدي ٍمن ٍبينهم ٍخاصة؛ ٍفإن ٍأعانني ٍالأدهُر ٍعلى ٍما ٍفي ّله ٍيعلم ٍن والأ
َق ْدر ٍوالمنية، ٍوإن ٍقطع ٍعلي ٍطري َق نفسي ٍبلغُت ٍلأه ٍما ٍفي ٍالأنية، ٍوجاوْزُت ٍبه ٍمسافَة ٍالأ

َناني ٍعن ٍطريق ٍالختيار، ٍبيد ٍ الضطرار:عْزمي ٍبالأمعارضة، ٍوسإوء ٍالأمناقضة، ٍصرفُت ٍِع
الأطويل: 

ّ الأنفُس فما نطفة إل
َقـَرارة بـَ

ًا كان تكدر لأم إذا صفو
ِديُرها  َغا

َبدة ٍفنحن َعر ْنبا؛ ٍفأما ٍأن ٍيسلفنا ٍالأ َنا ٍذ ْف َتر ْق َعتبا، ٍوا َنا ٍ ْب وبعد، ٍفحبذا ٍعتاُب ٍسإيدي ٍإذا ٍاسإتوَج
ِفْر ٍلأنا ْغ َت َنصُُوُن ٍأنفسنا ٍعن ٍاحتمالأه، ٍولأست ٍأسإومه ٍأن ٍيقول: ٍ"أسْإ ُنُه ٍعن ٍذلأك، ٍو َنصُُو
ُكْم َلأ َلُه ٍ ِفُر ٍالأ ْغ َي ْيكُم ٍالأيوَم ٍ َل َع ِريَب ٍ ْث َت ِطئيَن"، ٍولأكن ٍأسإألأه ٍأن ٍيقول: ٍ"ل ٍ ُكنا ٍخا َنا ٍإنا ٍ َب ُنو ذ

َأْرَحُم ٍالأراِحِميَن".ً َو ٍ ُه و
َغاره، ٍوعمدنا ٍإلأى َلى ٍ َع ُه ٍ َنا َوي ُعَره، ٍوط ِب َدة ٍتركناه ٍ ْذر ٍَرِم َدآ ٍالأجواب ٍوعيُن ٍالأع َوَر فحين ٍ
َنا ْب ْوناه، ٍوِصْرنا ٍإلأى ٍاسإمه ٍفأخذناه ٍونبذناه، ٍوتنك ذكره ٍفسَحْوناه، ٍومن ٍصحيفتنا ٍَمَح

ّبت ّطته، ٍفل ٍطرنا ٍإلأيه، ٍول ٍِصرنا ٍبه، ٍومضى ٍعلى ٍذلأك ٍالسإبوع، ٍودآ خطته، ٍوتجنبنا ٍِح
ُه، ْكَر ِذ َع ٍ ِعيُر ٍالسإما ُن َلأِت ٍالأُمدة، ٍوتصُرم ٍالأشهُر، ٍوِصْرنا ٍل ٍ اليام، ٍودآَرجت ٍالأليالأي، ٍوتطاو
َثه؛ ٍوجعل ٍهذا ٍالأفاضل ٍيستزيد، ٍويستعيد، ٍبألأفاظ ٍتقطعها ٍالسإماع ُع ٍالأصُدوَر ٍَحدي ول ٍنودآ
ِعيدها ٍعلي؛ ٍفكاتبناه ٍبما ُت من ٍلأسانه، ٍوتؤدآيها ٍإلأٌي، ٍوكلمات ٍتحفظها ٍاللأسنة ٍمن ٍفمه، ٍو

َتصُُف، ُودآه ٍوإن ٍلأم ٍ َعة ٍ ّله ٍبقاه ٍ- ٍِشر ُدآ ٍمن ٍالسإتاذ ٍسإيدي ٍ- ٍأطال ٍالأ ِر هذه ٍنسخته: ٍأنا ٍأ
ًا ٍعن ٍمد؛ ٍفإني ٍوإْن ٍكنُت ٍفي َقصُاَراي ٍأن ٍأكيله ٍصاع َتْضُف، ٍو َبُس ٍخلعة ٍبره ٍوإن ٍلأم ٍ وألأ

ِيَقة، َلب، ٍأمُت ٍإلأى ٍعشرة ٍأهله ٍبن َطرب، ٍسإيئ ٍالأمنق َدآِعي ٍالأنسب، ٍضيق ٍالأمْض الدآب ٍ
ًا ٍفي ٍالأودآادآ، ٍإذا وأنزع ٍإلأى ٍخدَمة ٍأصحابه ٍبطريقة، ٍولأكن ٍبقي ٍأن ٍيكون ٍالأخليُط ٍُمنصُِف

ْدت ٍعادآ، ٍوسإيدي ٍ- ٍأبقاه ٍالأله ٍ- ٍناقشني ٍفي ٍالأقبول ٍأولً، ٍوصاَرَمني ٍفي ُع زْرت ٍَزاَر، ٍوإْن ٍ
ُق ٍالأطمع ٍضيق ٍعنه، َطا ِن ًا؛ ٍفأما ٍحديُث ٍالسإتقبال، ٍوأمُر ٍالنزال ٍوالنزال، ٍف القبال ٍآخر
ّينة، ٍوأْرضُِ ٍالأعشرة ّدآ ٍمتع َفضِل ٍبينة، ٍوفروضِ ٍالأو غايُر ٍمتسع ٍلأتوقعه ٍمنه، ٍوبعد ٍفكلفة ٍالأ

َهبا؛ ٍوهل ٍذادآ ْذ َدآ ٍالأتغالأي ٍَم ًا، ٍوصعو َقعودآ ٍالأتعالأي ٍمركب ّينة، ٍوطرقها ٍهينة، ٍفلَم ٍاختار ٍ لأ
ّد ّله ٍأن ٍشوقي ٍإلأيه ٍقد ٍق ْلَو ٍمن ٍثمرها؛ ٍفقد ٍعلم ٍالأ ِعْشَرة، ٍوذاق ٍالأُح الأطير ٍعن ٍشجر ٍالأ
ُتَقد ٍإل ْفٌس ٍحّره، ٍلأم ٍ َن ًا ٍإلأى ٍقرح، ٍولأكنها ٍِمّرة ٍُمرة، ٍو َقْرح َأه ٍ َك ًا ٍإلأى ٍبرح، ٍون َبْرح َدآ ٍ الأفؤا

َفى ٍنفسه ٍمن ْع َق ٍإل ٍّبالْجلَِل ٍوالكرام، ٍوإذا ٍاسإتعفاني ٍمن ٍمعاتبته، ٍفأ ْل ُت بالعظام، ٍولأم ٍ
ْبر ٍأتدَرعها، ٍولأم ُعها، ٍوُحلل ٍالأصُ َفْضِل ٍيتجّشمها، ٍفليس ٍإل ٍَغاصُص ٍالأشوق ٍأتَجَر َلِف ٍالأ ُك

ِطْرت ٍإل ٍإلأيه، ٍول ٍوقعت ٍإل ٍّ ُأِعْرُت ٍجناَحْي ٍطائر ٍلأما ٍ عليه:أعره ٍمن ٍنفسي، ٍوأنا ٍلأو ٍ
الأطويل: 

ُه الأنهار َشْمَس يا أحبك ْدَر َبـَ و
الأسها فيك لمني وإْن

ُد ِق َفَرا  والأ

عندك الأعيَش لّن ولأيسباهـَر عندك الأفضَل لّن وذاك
ُدآ ِر بـَا

َدمه، ٍوَجِشم ٍلأليجاب ٍقدمه، ٍ َذه ٍوَخ فلّما ٍوردآت ٍعليه ٍالأّرقعة ٍحَشد ٍتلمي
ُعه، ٍونظمتنا ٍحاشيتا ٍدآار ٍالمير ٍأبي ٍالأطيب؛ َلع ٍعلينا ٍمع ٍالأفجر ٍطلو َط و
َور، ٍوقصُدناه َغ ُن ُد ٍفي ٍالأعشرة ٍو ِرق ٍالأحشمُة ٍوتنور، ٍوننِج ُتْش ْلنا: ٍالن ٍ فق
َة ٍفضله؛ ٍفكان ٍُخلبا َدآ ْعنا ٍما َة ٍبره، ٍوتوق شاكرين ٍلأّما ٍأتاه، ٍوانتظْرنا ٍعادآ
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َناه، ٍوصرفنا ٍفي ٍتأّخره ٍوتأّخِرنا ٍعنه ٍإلأى ٍما ٍقالأه ٍابن ْدآ َناه، ٍوآل ٍوَر شْم
الأمعتز: ٍالأرجز: ٍ

ْلتِقيوالأتفـَُرِق الأبعادآ على إنا ِر لأن ْك َتِق لأم إْن بالأذ ْل  َن
: وأنشدنا ٍقول ٍابن ٍ الأوافر:  عصُرنا

ّبك ولأكنيأبيها وفي الأبتول في ُأحبك ِد من ُأِح بـَعـَي
ِدب.ً َت ُهب، ٍوعقاربه ٍ َتقي ٍخيالً، ٍونقنع ٍبالأذكر ٍوصالً، ٍحتى ٍجعلت ٍعواصفه ٍت ْل َن وبقينا ٍ

ًا.ً والأمجلس ٍطويل ٍجد
قلت: ٍإن ٍكنُت ٍخرجُت ٍلأطوِل ٍهذا ٍالأكلم ٍعن ٍضبط ٍالأشرطْ، ٍفلعلي ٍأسإاَمح ٍفيه ٍلأفضله،

ِة ِم ٍكل ٍرسإالأ وعدم ٍمثله، ٍوهو ٍوإن ٍكان ٍفي ٍباب ٍالتصُال، ٍفهو ٍبتقدير ٍالنفصُال، ٍلأقيا
بذاتها، ٍوانفرادآها ٍبصُفاتها.ً

َة ٍعدناَن ٍبن ٍمحمد ٍيصُُف ٍما ٍجرىَّ ٍبينه ٍوبين ٍالأخوارزمي: ٍما ٍألأوم َهَرا وكتب ٍإلأى ٍرئيس ٍ
ُلأوُمه ٍعلى ٍما ٍنواه؛ ٍثم هذا ٍالأفاضل ٍعلى ٍبساطْ ٍَشّر ٍطواه، ٍوموقد ٍَحْرٍب ٍاجتواه، ٍولأكني ٍأ

َذر ٍفأين ْن ْيَن ٍاليَجاع؟ ٍوأ َثامه، ٍوأقوُل: ٍقد ٍضرب ٍفأ لأم ٍيتبع ٍهواه، ٍوراَمه، ٍثم ٍلأم ٍيبلغ ٍآ
ُدآه، ٍفأين ُده، ٍفأين ٍعديده؟ ٍوتلك ٍبنو ْيَن ٍصواعقه؟ ٍوذلأك ٍوعي ِرقه، ٍفأ َبوا اليقاع؟ ٍوهذه ٍ

ُدآه؟ ٍ : جنو الأكامل:  وأنشد
ُه؟ فأين معاهده هذي ُدآ  عهو

َلُه ٍالأشيطان، ٍفإنه ٍأشفق ْفراَن، ٍولأعن ٍالأ ُك َده، ٍلأو ٍأمطر ٍبعده! ٍالألهَم ٍل ٍ ْع ْهول ٍَر وما ٍأ
َد ٍفقد ٍأسإاء ٍإلأى َقصُْ َطواَره، ٍوإْن ٍكان ٍقصُد ٍهذا ٍالأ َعواَره، ٍوإن ٍطاَر ٍ ِهَر ٍ ْظ ُي لأغريب ٍأن ٍ
ْوهم ٍالأناس ٍأنه َأ َقى ٍعلَي، ٍو ْب َأْجَحَف ٍبفضله ٍمن ٍحيث ٍأ نفسه ٍمن ٍحيث ٍأْحَسَن ٍإلأّي، ٍو

َبَرعني ٍبإيمائه، َيُروَضه، ٍوشّجعني ٍعلى ٍلأقائه، ٍبعدما ٍ َد ٍأن ٍ َبْحر ٍأن ٍيخوضه، ٍوالسَإ هاب ٍالأ
: فبينما ٍكنت ٍ الأخفيف:  ُأنشد

ْنبي إَن  لأناب الأفراش على ج
: إذ ٍ الأخفيف:  أنشدت

ِلي طاب ْي ِبي فيه وطاب َلأ  َشَرا
: وبينما ٍأنا ٍ الأخفيف:  أقول

 مني لأيس كأنه لأقلبي ما
ْذ ٍ : إ الأخفيف:  قلت

ًا كان َمْن أين  بأني لأي موِعد
في لأكان السإتزارة، أو قدوِمنا عند بالأزيارة حقنا قضى الأفاضَل هذا أن فلو

َد ولأكنه ل، أذهب، الأمعاشرة طريق وفي أحسن، الأضرب أولً، بالأُمباراة وع
ًا، بالأمسائل وهددآنا ًا؛ بالأتخلف وأخلف ثاني ْغ ثالأث ِل ْب ِدي فأ ِرضِ إلأيه، َوْج ْع وا
َدْم فل الأنضال، على ندمت كنت إن لأه وقْل عليه، شوقي الفضال، على تن

َويتنا فإن َقنا لأم وإن الأودآادآ، حيُث فانُشْرنا الأجهادآ، حيث َط ْل باب في ت
ْأتنا الأمكاشرة، الأمعاشرة.ً باِب من ف

ُدني الأشيُخ كان محمد: ٍقد بن سإهل الأطيب أبي المام إلأى ولأه ِع هذه عن َي
َداٍت الأحضرة ًا ل النف، لأها أشّم ِع اسإتحالأًة لأكن عنها، الأفواضل بتلك ذهاب

َدآ أن الأزمان هذا من ْفُت فحين بها؛ يجو ْلأَحْضَرة على أسإر أمواُج إلأّي ماَجْت ا
َكَرم نسيُم إلأّي وخلص منها، الأشرف ْتَحفني عنها، الأ الجلل رسإم على وأ
ّله بحمد وسإرُت زائد؛ شرف وجنيِب سإابغ، ذهٍب ومركب شامخ، بمركوب الأ
ًا ّتاب، بأعياِن محفوف ْهُت حتى الأرجال، وعيوِن الأك َف َ الأعز، ِبَساطَْ شا َبل مستق

ِلَك َوه، الأله أدآام الأشرق َم ُل َعّي فجذب ُع ْب ِر إلأى الأخدمة، أْرضِِ عن بَض ولأّي جوا
ّلُه حرس الأنعمة، ًا فاهتّز مكانه، الأ اسْإَم وتجاوز الكرام، سِإَمة فات اهتزاز

ِم َتاح ُيْمناه من فقبلُت الأقيام، إلأى العظا ْف ولأحقت الفاق، وفتاح الرزاق، ِم
ُعقاب، بقاب منه ْدُت بمَخاطبات وخاطبني الأ َلأَة بها َنَش ِكرام، ضا جّرا وهلّم الأ
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الْجَزال.ً وسَإنّي النزال، جميل من تبعها ما إلأى
ُعه َشْخِص على الأعميد الأشيخ من وطرأت ُعه ول الأخاتم، يَس َلأم، َيس ويهتز الأعا

ُغصُن، الأمكارم عند ْكن، الأشدائد عند ويثبت كالأ ْلَم يحلم وسإلطاٍن كالأُر ِح
ًا، الأسيِف ْغمد ًا، ويغضب ُم ّيٌن الأكرم عند فهو مجردآ ِته، َلأ ْفَح الأسياسإْة وعند كصَُ
ْفرته، خِشٌن ْأتي وملك كَش ّية، الأكرَم َي ّية، والأفضَل ن َفة الأشّر ويفعل سإج ْل أو ُك

ّية، ُفوع بآلته، َضُرور فهو خط َلُمه عطاردآ بذاته، َن ُته، َق َوا َدآ ُفه والأمّريخ و ْي سَإ
ُته، َنا َق ُبه و ْي ْيَب ل أْن ع ْين فيصُرف فيه، َع معالأيه.ً عن الأكمال َع

ًا الأله، أيده الأموفق، الأشيخ من وصادآفت ُد َملك َه ًا، ُيشا َيان ً ِع سُإّمي قد وجبل
ًا، ًا إنسان ِلئ قد وحسن ًا، ُم ًا إحسان َقَب قد وأسإد ًا، لأ ًا سإلطان َبْحر أمسَك قد و
ْطُت ِعنانا، َط ِلي وح فوجدت ِعّزه، الأله أدآام جعفر أبي الأفاضل المير بفناء َرْح

َذ مالأه في حكمي َف ْن َقْسِمي حكمه، من أ َناه من و َفر غِا ْو واسْإِمي َقْسمه، من أ
ًا يده ذات في ّدم ِدي اسْإِمه، على مق َي َع خزانته إلأى و وإن َيده، من أسْإَر

َدآ أْن قصُدت ِر ْف ًا، لأكل ُأ ًا، الأجملة وأعبر مدح ْلت، شرح َط ما إلأى جّرا فهلم أ
لجله.ً الأكتاب افتتحت

ّلب كتاب لألخوارزمي وردآ ْنِب على فيه يتق ِدآ، َج ّلى الأحر َجْمر على ويتق
ْذياِل في ويتعثُر الأخجل، ُخمار من ويتأوه الأضَجر، َلل، َأ َك الأخاصة أّن ويذكر الأ

ْلج، كان لينا علمت قد َف ْعَرف، والأخوارزمي أعلم، الأبائن فقلت: ٍاسإت الأ أ
َلثار أعدل، الأمتظاهرة والخبار ُق، الأظاهرة، وا َد ْلبة أْص َكم، الأسباق وَح وما أْح

ُدآ أشهد، بيننا مضى ْو َع ْدآنا، اسإتزادآ ومتى أْحَمد، َنِشط إن والأ عادآت وإن ِز
ْدنا، الأعقرب َء، ما إذا عندي ولأه ُع َهنات فيها طويلة َشاء! ٍوهي َما كل شا

ْنُت َدآ وقد عنها، الأكتاَب ُص مع حكايته صدر في قولأه معنى الأبديع أعا
به وقفت وقد السإماعيلي، سإعيد إلأى كتبها رقعة في فقال الأخوارزمي،

ُة ْقعتي، بل مالأه: ٍكتابي، الأعرب سإلب من الأصُورة تلك على الأضرور أطال ُر
َء الأله ُة علَي بكرت وقد الأشيخ، بقا ِغيَر َدم، بن وربيعة كمهلهل، العراب، ُم ُمك

وأذُم الأفاضل، الأشيخ إلأى الأله، أحمد وأنا هشام، بن الأحارث بن وعتيبة
ٍة من لأي ترك فما الأدهر؛ َ ِفَض ْلق ول به، َذهب إل ذهِب ول فضها، إل إل ِع
َلقه، َقار ول َع ّ َع َقَره، إل َعة ول َع ْي ّ َض ّ مال ول أضاعها، إل ٍد ول إلأيه، مال إل َب سَإ

ّد إل َبد ول به، اسإتب َبد إل َلأ َ ِبّزة ول فيه، َلأ ول ارتجعها، إل عارية ول َبّزها، إل
ِدآيعة ّ َو ْلعة ول انتزعها، إل ّ ِخ ْلية ول نيسابور دآاخل وأنا خلعها، إل الأجلدة، إل ِح

َدآ ول ّله الأقْشَرة، إل ُبْر ّهلة، والأفرج يعّجله، الأخلف ولأّي والأ َحْسبي وهو يس
الأوكيل.ً ونعْم

هذا في الأمعنى هذا نظير وسإترىَّ الأخطاب، هذا عذرة بأبي الأبديع ولأيس
الأكتاب.ً

السإكندري الأفتح أبي مقامات في إنشائه ومن
ًا َنجيبة، ٍوقائد َفزارة ٍمرتحل ًٍ ّدثني ٍعيسى ٍبن ٍهشام ٍقال: ٍكنُت ٍفي ٍبعض ٍبلدآ ٍبني ٍ قال: ٍح

ْدنيني ُي ْعد ٍ ُب ْثنيني ٍبوعيده، ٍول ٍالأ َي ْبحا، ٍوأنا ٍأهيم ٍبالأوطن، ٍفل ٍالأليل ٍ َيْسبحاِن ٍسَإ َبة، ٍ ِني َج
ْطَن ٍالأليل، ٍبحوافر ٍالأخيِل، َب ّنهار، ٍبعصُا ٍالأتسيار، ٍوأخوضُِ ٍ َق ٍالأ ِبط ٍور ْلُت ٍأْخ ِل َظ ِده، ٍو ِببي

َبُح ٍول ٍسإانح ٍإل ٍّالأسبع، َواطْ، ٍأسْإ ْط َو ْبصُر ٍبها ٍالأ ُي َطاطْ، ٍول ٍ َغ ٍة ٍيضّل ٍبها ٍالأ فبينما ٍأنا ٍفي ٍلأيل
َفلوات، ٍفأخذني ٍمنه ٍما ول ٍبارح ٍإل ٍالأّضبع، ٍإذ ٍعّن ٍلأي ٍراكب ٍتاّم ٍاللت، ٍيطوي ٍمنشور ٍالأ

ُأّم ٍلأك! ٍفدونك ٍَشْرطُْ َلدت ٍفقلت: ٍأرَضَك ٍل ٍ ْعَزَل ٍمن ٍشاكي ٍالأسلح، ٍلأكني ٍتج ُذ ٍال يأخ
ْلم ٍإن ٍشئت، ٍوَحْرٌب ٍإن ِدآية، ٍوأنا ٍسِإ َتادآ، ٍوَخصُْم ٍضخم، ٍوحمية ٍأْز َق الأِحدادآ، ٍوَخْرطُْ ٍالأ

ًا ٍأجبت، ٍقلت: ٍفمن ٍأنت؟ ٍقال: ٍنصُيح ٍإن ًا ٍأصبت، ٍقلت: ٍخير أردآت، ٍمن ٍأنت؟ ٍقال: ٍسإلم
ُطعمة؟ ُتِميطه ٍالعلم.ً ٍقلت: ٍفما ٍالأ ِلأثام، ٍل ٍ َوْرت، ٍودآون ٍاسإمي ٍ شاورت، ٍفصُيح ٍإْن ٍحا

ُدمه ٍلأسان، ٍوبيان َيْخ َوادآ، ٍولأي ٍفؤادآ ٍ َنة ٍَج ْف قال: ٍأُجوت ٍُجيوَب ٍالأبلدآ، ٍحتى ٍأقع ٍعلى ٍَج
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ِنيبته، ٍكابن ٍُحّرة ٍطلع ٍإلأي َي ٍكريٌم ٍينفض ٍإلأّي ٍحقيبته، ٍويخفف ٍلأي ٍَج َنان، ٍوقصُاَرا َب َيْرقمه ٍ
ّدآع ِغْب ٍتذكاُره، ٍوو َي ُغروبها؛ ٍلأكنه ٍغااب ٍولأم ٍ ُطلوع ٍالأشمس، ٍوغارب ٍعني ٍب بالمس، ٍ

ْلبسه، ٍفقلت: ٍشحاذ ٍورَب َي ْنها ٍأقَرُب ٍمنها، ٍوأومأ ٍإلأى ٍما ٍكان ٍ َع ْتني ٍآثاُره، ٍول ٍينبئك ٍ َع ّي وش
َتِسَخ ٍعليه، َتْرَشح ٍلأه ٍو ّد ٍأن ٍ َفاذ، ٍبل ٍهو ٍفيها ٍأسإتاذ، ٍول ٍب َن ْنعة ٍ الأكعبة ٍأخاذ، ٍلأه ٍفي ٍالأصَُ

َأين ٍشعُرك ٍمن ٍكلمك؟ ٍفقال: ٍوأين ٍكلمي ٍمن وقلت ٍلأه: ٍيا ٍفتى، ٍقد ٍأجليت ٍعبارتك، ٍف
ّد ٍغاريزته، ٍورفع ٍعقيرته، ٍبصُوت ٍمل ٍالأوادآي، ٍوأنشأ ٍ : شعري! ٍثم ٍاسإتم الأطويل:  يقول

َوع الألـَيُل لأَي أهداه وأَر
َ َفـَل والأـَ

كل لأكن الْرضِ تمُس وَخْمٌس
َ  َول

ِر على َعَرْضُت ِم نا الأمكار
ُه َدآ ُعـَو

الأسوابق في ُمعّما فكاَن
ُمـَْخـَول

ُته ْع َدآ مالأه عن وخا
ُتـَه ْعـَ َد ُتهفـََخـَ ْل َه َهـَل ِبـَّره في وسَإا فـَتـَسـَ

ٍ 

َد تجالأينا ولأما ِطـَقـَي وأحم ْنـَ َم
ِم في َبلَني ْظ بما الأقريِض َن

َ  َبل

ًا إل َهَز فما هّزني حين صارم
ْلقني ولأم ْبـَِق إلأى إل َي الأَس
َول َأ

ّ َأَره فلم َغاَر إل ًا أ َته ومامـَحـَّجـَبـَ َغاَر إل تح َ أ مـَحـَجـَل
ِرسْإلك ٍيا ٍفتى، ٍولأك ٍمما ٍيصُحبني ٍحكمك.ً ٍفقال: ٍالأجنيبة، ٍقلت: ٍإن ٍوما فقلت: ٍعلى ٍ

ّقها ٍمن ٍواحدة َلأمسا، ٍوش عليها.ً ٍثم ٍقبضت ٍبُجمعي ٍعليه، ٍوقلت: ٍل ٍوالأله ٍالأذي ٍألأهمها ٍ
ّله ٍشيخنا ٍأبو ٍالأفتح َوجهه، ٍفإذا ٍوالأ ِلأثامه ٍعن ٍ َدر ٍ ْلمك، ٍفح َلم ٍِع ْع َن ُتزايلنا ٍأو ٍ َخْمسا، ٍل ٍ

: السإكندري، ٍفما ٍلأبثت ٍأن ٍ الأهزج:  قلت
ُمْختال الأسيِف بهذاالأفتـَح أبا توشحَت

ُع وما قتـَال؟ َتُك لأم إذابالأسيف تصُن
ْغ َفك بهحليت أنت ما فصُُ خلَخـَال سإي

ُد ٍالأله ٍبن ٍالأزبير ٍالسإدي ٍعلى َد ٍعب َف َو وعلى ٍذكر ٍقولأه: ٍإّن ٍوما ٍعليها، ٍقال ٍأبو ٍعبيدة: ٍ
َبل ِق ًا ٍمن ٍ ْيِر ٍبن ٍالأعوام ٍفقال: ٍيا ٍأميَر ٍالأمؤمنين، ٍإَن ٍبيني ٍوبينك ٍَرِحم َب عبد ٍالأله ٍبن ٍالأّز
ُأختنا، ٍوقد ٍولأدتكم، ٍوأن ٍابُن ٍفلن؛ ٍفلنة ٍعّمتي.ً ٍفقال ٍابُن ٍالأزبير: فلنة ٍالأكاهلية؛ ٍهي ٍ
ٍد، ٍوأم ّلهم ٍيرجعون ٍإلأى ٍأٍب ٍواح ّكرت ٍفي ٍهذا ٍأصبت، ٍالأناُس ٍك هذا ٍكما ٍذكرت، ٍوإن ٍف

واحدة.ً
َبْت.ً ٍقال: ٍما ٍكنت ٍضمنت ٍلهلك ٍأنها ٍتكفيك َه َذ َفقتي ٍقد ٍ َن فقال: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍإّن ٍ

ْد ْنِج َبرِت.ً ٍفقال ٍلأه: ٍأ َدآ َنِقبت ٍو َتْرِجع ٍإلأيهم.ً ٍقال: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍإن ٍناقتي ٍقد ٍ إلأى ٍأْن ٍ
ْلب، ٍوسِإْر ٍعليها ٍالأبريدين.ً ٍقال: ٍيا ٍأمير ُه ْفها ٍب ْبت، ٍواْخصُِ ْعها ٍبِس َق ّفها، ٍوار ْدآ ٍخ ْبُر َي بها ٍ

ّلُه ٍناقًة ٍحملتني ٍإلأيك.ً ٍقال ًا، ٍلأعن ٍالأ ِتك ٍمستوصف َتْحِملً، ٍولأم ٍآ الأمؤمنين، ٍإنما ٍجئتك ٍمس
َبها! ٍفخرج ٍوهو ٍ ِك : ابُن ٍالأزبير: ٍإَن ٍورا الأوافر:  يقول

ْيب أبي عند الأحاجاِت أَرىَّ َب ْدَن،ُخ ِك ِدآ في ُأَميَة ول ن الأـَبـَل
ِة أغاّرَحْرٍب آل ِمْن أو العياص من ُغّر ِدآ الأفرس ك الأـَجـَوا
َطع حين لأي وما ْق َمعـَادآ من الأكاهلية ابِن إلأىِعْرٍق ذاَت أ

ُنوا لأصُحبتي وقلت ْدآ ْقركابـَي أ ِر ْطَن أفا ّكَة َب ِدآ في م َوا سَإـَ
ُأّما ٍأَخَس ٍمن ٍعّمته ٍالأكاهلية فبلغ ٍشعره ٍهذا ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍالأزبير، ٍفقال: ٍلأو ٍعلم ٍأّن ٍلأي ٍ

ْيب.ً َب لأنسبني ٍإلأيها، ٍوكان ٍابُن ٍالأزبير ٍيكنى ٍأبا ٍبكر ٍوأبا ٍُخ
ًا ٍأشهب ٍأحم، ٍكان قال ٍالأصُولأي: ٍأخذ ٍالأمعتصُم ٍمن ٍمحمد ٍبن ٍعبد ٍالأملك ٍالأزيات ٍفرسإ

ًا، ٍفقال ٍ ًا، ٍوكان ٍبه ٍَضنين ِكين : عنده ٍَم الأكامل:  َيْرثيه
ّلتفقلُت: ٍإّن قالأوا: ٍجزعت، ُتها، ج ّي الأمذهـَُب وضاق رز
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مصُيبٌة
الأنحويون:قال ٍأبو ٍبكر: ٍهكذا ٍأنشدنيه ٍابُن ٍالأمعتز ٍعلى ٍأن ٍإن ٍبمعنى ٍنعم، ٍوأنشد ٍ

الأكامل: 
فقلُت: ٍإن، قالأوا: ٍكبرَت،

َكَروربما َبه الأكبيُر َذ َتـَطـَّربـَا شبا ف

الأكامل: 
َعزاء كيف مضى وقد الأ

ّدآعـَنـَا عنالأسـَبـَيلـَه َهـَْب الحـَم فو الْشـَ

ُوشاة دآب فـَبـَاعـَدوه، الأ
وربـَمـَا

َد ُع الأحبـَيُب وهو الأفتى َب
ْقـََرُب ال

ّله ًا فـَيه غاـَدوت يوَم لأ ظـَاعـَنـَ
ْبُت ِل َبك، وسُإ ّي قْر ْلق أ ِع

َلـَب؟ ُأسْإـَ

أقـَام مقّسـَمة نفسي
ُقـَهـَا ِري ّيتـَه ومضىَفـَ َنـَُب فـَريق لأط ُيْجـَ

ْذ الن َلـَْت إ ّلـَهـَا أدآاتـَك َكُمـَ كـَ
ُحْسن إلأيك الأعيوَن ودآعا

ْعـَِجـَُب ُم
ّلـَجـَام َطنان وغادوت الأ
كـَأنـَمـَا

ْنٌج منك ُعْضو كل في ص
ُيْضـََرُب

ْذ سَإْرجك، وكأّن َعلَك، إ
َغاـَمـَامٌة

الأغـَمـَامة تحت وكأنما
َكـَُب ْو َكـَ

ْنسـَاك؟ ٌا َزالأـَْت ل أ إذ
مـَنـَسـَيًة

ِرَحْت ول نفسي، بمثلك َب
تنـَكـَب

ْأس منك أْضَمْرُت َي حين الأ
رأيتـَنـَي

َوىَّ ُق َبالأك ِمْن حبالأي و ِح
ْقـََضـَب ُت

مـَن َذا لأمـَثـَل صاحبَي يا
ِره أمـَ

ِره ْفي الأفتى َصحَب ْه من َدآ
 َيصَُْحُب

ِعدا إْن فصُنـَيعٌة ُتْس
ٌة ُذل أومـَشـَكـَور َتـَذهـَُب ل فصُـَنـَيعٌة َتْخ

َا َوج فقول: ٍمـَرحـَبـَا، ُع
ّودآا وتـَز

ًا، ُتِحب لأمن وقّل نظر
الأمـَرَحـَُب

َع َدآ من ًوىَّ الأرقا َنه َج تضّم
َهـٌَم أكـَابـَده مّماالأـََحـََشـَا ْنـَصُِـَب و ُمـَ

الأمزاح في قيل ما
ْنهى ٍ َت ْكَره ٍالأُمَزاح، ٍو َت قال ٍالأحجاج ٍبن ٍيوسإف ٍلبن ٍالأقّرية: ٍما ٍزالأت ٍالأحكماء ٍ

ْدآنى ٍمنزلأته ٍإلأى ٍأقصُاها ٍعشرة ٍأبواب: ٍالأُمزاح ٍأولأه عنه، ٍفقال: ٍالأُمزاح ٍمن ٍأ
ْعِر ٍنقائض ٍالأشعراء.ً َتَرح.ً ٍالأمزاح ٍنقائض ٍالأسفهاء، ٍكالأش َآخره ٍ َفَرح، ٍو

ْبدي ٍالأسرائر؛ ٍلنه ُي َفر ٍالأرفيق.ً ٍوالأمزاح ٍ ْدَر ٍالأصُديق، ٍوين ُيوغِار ٍص والأمزاح ٍ
ًا، ِدي ٍالأخنى.ً ٍلأم ٍيُجَر ٍالأمزح ٍخير ْب ُي ُيْسقُط ٍالأمروءة، ٍو َعاير.ً ٍوالأمزاح ٍ يظهر ٍالأَم
ِتر، ٍوالأمغلوب ٍبه ٍثائر.ً ٍوالأمزاح ٍيجلب َوا ًا ٍما ٍَجَر ٍشًرا.ً ٍالأغالأب ٍبالأمزاح ٍ وكثير

ٌو ٍبعد ٍقدرة.ً الأشتَم ٍصغيُره ٍوالأحرَب ٍكبيُره، ٍولأيس ٍبعد ٍالأحرب ٍإل ٍّعف
ْفو ٍمعه ٍقدرة.ً َع فقال ٍالأحجاج: ٍحسبك، ٍالأموت ٍخيٌر ٍمن ٍ
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ُدكم ٍأخاه ٍمثل ْنِشق ٍأح ُي ِكر ٍالأمزاح ٍبحضرة ٍخالأد ٍبن ٍصفوان ٍفقال: ٍ ُذ و
ْلأَجندل.ً ٍثم ٍيقول: ٍإنما َيْرميه ٍبمثل ٍا ُغ ٍعليه ٍمثل ٍالأِمْرجل، ٍو ْفر ُي َدآل، ٍو الأخْر
كنت ٍأمزح! ٍأخذ ٍهذا ٍالأمعنى ٍمحمودآ ٍبن ٍالأحسين ٍالأوراق ٍفقال: ٍالأكامل: ٍ

َقى ْل َقى الأفتى َت ْل ُه َي أخا
َنـَُه ْد وِخـَ

ِطقه َلأْحن في ْن َفـَُر ل بما َم ْغـَ ُي

ًا ويقول: ٍكنت ِممازح
ًا وُملعـَبـَ

الأحشا في ناُرك هيهات
َعر !َتتس

جهلك وكان علمت ما أو
ًا غاالأبـَ

الأسباُب هو الأُمَزاَح أّن
َغر؟  الْص

وغايرهم الأعصُر لهل الأنحو هذا في فقر
َهُب الأَمَزاحة ْذ ِرُث بالأمهابة، َت ُتو ُمجون، الأُمزاح في الأضغينة.ً ٍالفراطْ و

الأِمَراء الأقطيعة أسإباب َندامة.ً ٍأوكد عنه والأتقصُير َظْرف، فيه والقتصُادآ
والأُمزاح.ً

ُثر - ٍمن الأمعتز ابن ٍد َأو به اسإتخفاٍف من َيْخُل لأم ُمزاُحه َك ْق عليه.ً ِح
ِقّرية: ٍالأناس بن أيوب قال َديُن فالأعاقل وفاجر؛ وأحمق، ثلثة: ٍعاقل، الأ الأ

ُي طبيعته، والأحلم شريعته، نطق وإن أجاب، سُإئل إن سإجيته؛ الأحسُن والأرأ
َع وإن أصاب، َعى، الأعلم سَإِم ّدث وإن َو عِجل، تكلم فإْن الحمق روىَّ.ً ٍوأّما ح

ّدث وإن ِهل، ح ِزل وإن َو ْن ُت َحمل.ً الأقبيح على ُحِمل فإن نزل، رأيه عن اسإ
َنك، حدثته وإن خانك، ائتمنته فإن الأفاجر وأَما َعك، لأم به وثقَت وإن َشا ير
ِتم وإن ُتك ُتم، لأم اسإ ّدث وإن يعلم، لأم ُعلم وإن يك َقه وإن يفهم، لأم ُح لأم ف

َقه.ً ْف َي
والأّزْجر الأطيرة

: قال ٍأبو ٍحية ٍ الأطويل:  الأنميري
ْوَم َجَرىَّ عامدين ُرْحنا َي

لرضنا
الأقوُم: ٍَمّر فقال سَإنيح،
سَإـَنـَيُح

ربـَيُح إلأـَي لأهم: ٍجاري فقلتفتـَغـَيفـَوا منهُم رجال فهاَب
َقاٌب الأدار من بأعقاٍب ُع
ْأية َنأتبعدمـَا ِريُح بالأظاعـَنـَين َن َطـَ

فُحّم وقالأوا: ٍحمامات،
َقـَاؤهـَا ِلأ

ْلح َط َلْت و ِني والأمطي ف
ِلـَيُح َطـَ

ُهد وقال ْد ُه فوق صحابي: ٍ
ٍة، َبان

َدىَّ ُلـَوُح بالأنـَجـَاح وبياٌن ُه َي

ُق َدآاَمْت وقالأوا: ٍدآٌم، مواثي
ُو لأنا ودآامبيننـَا ِريُح الأصُفـَاء ُحل َصـَ

ْيناك َع ُع الأبين يوَم َلأ أسْإَر
ًا واكـَفـَ

َنِن من َف ُطور الأ وهو الأَمم
 َمُروُح

ِة ٍر َشْحشاح ونسو ُيو َغا
َنـَه ْفـَ َيَخ

ُهوَن ثقة أخي ُمـَشـَيُح وهو َيل

ْلن، ِرين وما يق ْد ّني َي أ
ُتـَُه ُنـَوح الأِخيام بأبواِب وهَنسإمعـَ :ُجـَ

ّنى الأذي أهذا ِغناء ُحْسَن لأه أتاَحبسمراء غا ِتـَيُح؟ الأ ُمـَ
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ًا ِهنـَ ْو َم
َنى ما إذا ْعد ِمْن أَن تغ ٍة َب ْفـََر ِريُح الأسلح َحر من أن كماَز َج

ٍة: ٍيا ْهـٌَم وقائل ْيَحـَِك! ٍإنـَُه َدآ ٍة من به ما علىَو لأـَمـَلـَيُح ُعن
ً أن فلو َد يجرُح قول قد الأجل
بـَدا

َي ِد ُوشاة قول من بِجل الأ
قـَروُح

ِر ٍمليُح ٍالأتفاؤل.ً وهذا ٍمن ٍغاريب ٍالأّزْج
أولأها:قال ٍأبو ٍالأعباس ٍمحمد ٍبن ٍيزيد: ٍأنشدني ٍأعرابّي ٍفي ٍقصُيدة ٍذي ٍالأرمة ٍالأتي ٍ

الأطويل: 
َلمى يا أل َلى َدآاَرمّي يا اسْإ َع

َلى ِب الأ
ّ َزاَل ول َهل ْن ِئِك ُم بَجزعا

ْطُر َق ْلأ ا
وهما: بيتين ٍلأم ٍيروهما ٍالأرواة ٍفي ٍدآيوانه، ٍ

ًا رأيُت ًا غاراب فوف سإاقط
ٍة َقـَْضـَب

َقْضِب من ُبْت لأم الأ ْن ٌق لأها َي َوَر
 ُخْضُر

لغاتراٍب، فقلت: ٍغاراٌب
َبٌة َقـَْضـَ و

الأعيافُة هذي الأنوىَّ لأقْضِب
والأّزْجُر

 ٍآخر: ٍالأطويل: ٍ وقال
ٌدآ دآعا ًا ُصَر ُغاصُِْن على يوم
ٍة بان

ُبها منها الأبين بذات وصاح ُغاَرا

ٌد ِري وَشْحٌط فقلت: ٍأتصُْ
ُغاْربٌة؟ و

ُيها لأعمري فهذا ُبهـَا َنأ ِترا ْغا وا

َطيَرة، ٍوالأّزْجِر، ٍوكانت ٍتقتدي ٍبذلأك ٍوتجري وقد ٍأكثرت ٍالأعرب ٍمن ٍذكر ٍالأ
ّله، ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم، ْهُي ٍفي ٍسإنة ٍرسإول ٍالأ ّن على ٍحكمه، ٍحتى ٍوردآ ٍالأ

ِطيَرة، ٍوقد ٍقال ٍالول: ٍالأطويل: ٍ َوىَّ ٍول ٍ ْد َع فقال: ٍل ٍ
ِري ما لأعمرك ْد ِرُب َت َوا الأض

بالأحصُى
ِر َزاِجراُت ول ْي َلُه ما الأط الأ

ُع صانـَ
: وقال ٍضابئ ٍبن ٍالأحارث ٍ الأطويل:  الأبرجمي

ْدني الأطير، عاجلت وما ِمَن ُت
ًاالأفتى ْيثـَهـََن عن ول نجاح يخـَيُب َر

َطُن ل فيمن خيَر ول يو
نـَفـَسـَُه

ِر نائباِت على ْه َد حـَين الأ
تـَنـَوُب

ِر ورب ًة َتـَِضـَيرك ل أمو ْير َضـَ
ِتـَهـََن من ولألقلب َمْخشا
َوِجـَيُب

: وقال ٍالأكميت ٍبن ٍزيد ٍ الأطويل:  السإدي
َعّرضَِ أم غاراٌب أصاحهّمه الأطيَر َيْزُجُر ممن أنا ول  ثعلُب َت
الأبارحات الأسانحات ول

عشـَية
َقْرن سَإليم أمّر مَر أم الأ

ْعَضُب  أ
الأكامل: وقال ٍشاعر ٍقديم: ٍمجزوء ٍ

ّنك ل ُدآ الأخير ءُبـَغـَا مـَن يمنع ْعقا ّتمـَائْم َت الأ
َطـَا الأتشاؤم ول ُعـَ ّتياُمُن ول سبالأـَ  بالأمقاسِإْم الأ

َدوت فلقد وحاتم واٍق على أغادول وكنـَت َغا
كالشـَائْم واليامُن منكـَـَاليا الشـَائُم فإذا
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ٍد على شّرول خـَيٌر ل وكـَذاك بـَدائْم أحـَ
ِلأَك خّط قد ُبـَو في ذ ّولأيات رالأّز الأـَقـَدائْم ال

: ولأقد ٍأحسن ٍابن ٍكناسإة ٍفي ٍرثاء ٍولأده ٍيحيى، ٍأنشده ٍأبو ٍالأعباس ٍ الأطويل:  ثعلب
ِزئتُه حتى الأفأل فيه تيّممت ِر ولأمُر ْدآ َيِفـَيُل فيه الأفال أّن أ

ْيته َيى فسّم َيا؛ َيح َيح فلم لأ
َيكن

َدآ إلأى ِر ر ِه أم َل سإبيُل فيه الأ

َقُرَب ٍمنها ٍنزل ٍبمنزل، ٍفإذا ُد ٍمصُر، ٍفلما ٍ وروىَّ ٍالأمدائني ٍقال: ٍخرج ٍكثير ٍمن ٍالأحجاز ٍيري
َعُب؛ ٍفأسإرع ٍالأرحيل، ٍومضى ٍلأوجهه؛ ٍفلقيه ْن َي َو ِتف ٍريَشه ٍ ْن َي َباٍن ٍ ُغَراب ٍعلى ٍشجرة ٍ هو ٍب
ّ َنْهد، ٍفقال: ٍيا ٍأخا ٍالأحجاز، ٍما ٍلأي ٍأراَك ٍكاسِإَف ٍالألون؟ ٍقال: ٍما ٍعلمت ٍإل رجٌل ٍمن ٍبني ٍ
َكْرته؟ ٍقال: ٍل ٍوالأله ٍإل ٍفي ٍمنزلأي ٍهذا، ٍفإني ًا ٍأن ًا، ٍقال: ٍفهل ٍرأيت ٍفي ٍطريقك ٍشيئ خير

َعُب.ً ٍقال: ٍأما ٍإنك ٍتطلب ٍحاجًة ٍل ٍتدركها.ً ْن َوي ِريَشه ٍعلى ٍبانة ٍ ِتف ٍ ْن َي ًا ٍ رأيُت ٍغاراب
: فقدم ٍمصُر ٍوالأناُس ٍمنصُرفون ٍمن ٍجنازة ٍعزة، ٍ الأطويل:  فقال

ًا رأيُت ًا غاـَرابـَ َق سإـَـَـَاقـَـَـَطـَـَـَ ْو َفـَـَـَ
ٍة بـَـَـَان

ّتـَـَـَُف ْنـَـَـَ ْعـَـَـَلـَـَـَى ُي ِريشـَـَـَه أ
ْه ويطـَـَـَايُر

ُهبنفسَي أشاء أني ولأو فقلت ُت َزَجْر
ّي: ٍهل  زاجره؟ أنت لألنهد

ْيٌن الأـَبـَان وفـَيالأنوىَّ من لغاتراب فقال: ٍغاراب حـَبـَـَـَيب مـَن َبـَ
ْه تـَـَـَجـَـَـَاور

ّي، أعـَـَـَيَف فمـَـَـَا َدآّر ل الأـَـَـَنـَـَـَهـَـَـَـَد
ُه !َدآّر

َعـَـَـَز ل لأـَلـَـَطـَـَـَير، وأزجـََره
نـَـَـَاِصـَـَـَُره

: ثم ٍأتى ٍقبر ٍعزة ٍفأناخ ٍبه ٍسإاعة ٍثم ٍرحل، ٍوهو ٍ الأطويل:  يقول
َي أقول ِنْضو عند واقف و

رأسإها
ْيِك َل ِه سإلُم َع ّل ْيُن الأ َع والأ

َفـَُح َتس
ّق فراق فهذا أن ل الأح

ُتزيرني
َدآك ُء بل ْيدُح الأذراعين َفتل َصـَ

ِقِك من أبكي كنت وقد فرا
حية

َأىَّ الأيوَم لأعمري وأنت َأن

ْنَزُح  وأ
: وقال ٍ الأكامل:  جرير

ْين الأخليُط َباَن َت ُعـَوا براَم ّدآ َو َوف ّلما أ ْيٍن نعبوا ُك َب ُع لأ َتـَْجـََز
َنني بالأّضَحى الأّسوانح إن ِر فيَهيْج َنَب دآا ْي ُع والأحماُم َز ّق ُو  الأ

: وقال ٍعوف ٍالأراهب ٍخلف ٍ الأكامل:  هذا
ٍة رأيتهْم الأذين غالط ْوَنبجـَهـَالأ ْلَح ُهُم َي ُل ًا ك ُق غاراب َعـَ ْنـَ َي

ّ الأذنُب ما َلباعر؛ إل َعهْم ُيِشّت مّماإنهـَا لأ ُق جمي ويفـَّر

ِه الأغراَب إّن ُيْمن ُنو ب ْد َنوىَّ َت الأ
َتُت ُتَش َع الأشمَل و الأجمي

ُنق ْي  ال
الأرجز: وقد ٍتبعه ٍفي ٍهذا ٍالأمذهب ٍأبو ٍالأشيص ٍفقال: ٍمجزوء ٍ

ِه دآَبع الحباب فرق ما ّلـَ ّ الأ البـَُل إل
ْون والأناس ْلَح جهلوا َلأّما الأبيِن َبُغارا َي

 
ْهر على وما ْين بُغاـَرا َظ َب  الأّرُحُل ُتطوىَّ الأ
احتملوا الأديار في ٌبُغاـَرا صـَاح إذا ول
َإْل الأبـَين غاراُب وما َجـََمـَُل أو نـَاقٌة ل
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وما ٍأملح ٍما ٍقال ٍالأقائل: ٍالأكامل: ٍ
ُهْم بأّن زعموا ّي ْوُن َمط َع
الأنوىَّ

ِذناُت ْؤ ِة والأم ُفْرق الحبـَاِب ب

َو َلأ ْتفي أنها َو ُتهـَا لأما َح َغض ْب السإبـَاِب من سإبٌب بهم ولأهاأ
َد ٍالأغلّو ٍفيها.ً ٍقال ٍعلي ٍبن ٍعبد ٍالأله ّطيَرة، ٍشدي ِرطَْ ٍالأ ْف وكان ٍعلي ٍبن ٍالأعباس ٍالأرومي ٍُم
ُيِحّب ٍالأفأل، بن ٍالأمسيب: ٍوكان ٍيحتُج ٍلأها، ٍويقول: ٍإن ٍالأنبي ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم، ٍكان ٍ

ّده؟ ٍويقول: ٍإن ٍالأنبّي، ّير ٍمن ٍض ْه ٍالأطيَرة؛ ٍأفتراه ٍكان ٍيتفاءُل ٍبالأشيء، ٍول ٍيتط ْكر َي و
ُبنا َيصَُْح َيْرَحل ٍناقًة ٍويقول: ٍيا ٍملعونة، ٍفقال: ٍل ٍ صلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم، ٍمّر ٍبرجل ٍوهو ٍ
َغازاة ٍوالأقمُر ٍفي ٍالأعقرب، ٍويزعم ٍأن ْغُزو ٍ َي ّله ٍعنه، ٍكان ٍل ٍ ًا، ٍرضي ٍالأ ملعون، ٍوإن ٍعلي

ٌة ٍفي ٍالأطباع ٍقائمٌة ٍفيها، ٍوأن ٍبعَض ٍالأناس ٍهي ٍفي ٍطباعهم ٍأظهر ٍمنها الأطيرة ٍموجودآ
ِه ٍمن ٍأصبحت ٍالأيوم؟ َوْج ُهه، ٍقال: ٍعلى ٍ في ٍبعض، ٍوأن ٍالكثَر ٍفي ٍالأناس ٍإذا ٍلأقي ٍما ٍيكر

ٌة ٍمن ٍجواري ٍالأقيان، فدخل ٍعلينا ٍيوم ٍمهرجان ٍسإنة ٍثمان ٍوسإبعين ٍوقد ٍأهدي ٍإلأي ٍعد
ِهْر ٍلأي ْظ ُي ْولَء، ٍوعجوٌز ٍفي ٍإحدىَّ ٍعينيها ٍنكتة، ٍفتطير ٍمن ٍذلأك، ٍولأم ٍ وكانت ٍفيهّن ٍصبيٌة ٍَح
أمره، ٍوأقام ٍباقي ٍيومه؛ ٍفلّما ٍكان ٍبعد ٍمدة ٍيسيرة ٍسإقطت ٍابنة ٍلأي ٍمن ٍبعض ٍالأسطوح،

ّله، ٍفجعل ٍسَإبب ٍذلأك ٍالأمعنيين ٍالأمغنيتين، ٍوكتب ٍ : وجفاه ٍلأقاسإم ٍبن ٍعبيد ٍالأ الأخفيف:  إلأّي

ْتِحِفي أيها ْلأُم ٍر بـَُحـَوٍل ا ُعـَو و
ُه عنك كانت أين الأوجو

 الأحساُن؟
َعْمري قد ْبَت َلأ ِك ًا ر ًا أمر ْلـَصَُـَاُن أيها فيك سإاءنيمهـَينـَ الأُخـَ

ْتُحَك بالأُحول الأمهرجان َف
ُعـَو َقب ما أرانا ِروالأ ْع الأمهـَرجـَاُن أ

ُدك ذاك من كان َتـَك فق ابن
ْلأـَُح ْكـَفـَاُن بهـَا مصُبوغاًة رةا ال

َتجافي ُء فيه لأجَجـَلـَيل لأـَي مؤّمـَل و ِهـَْجـَراُن الأجفا والأـَ
َي ُيدانيه لخـَل تـَقـَريع علـَّي وعزيز الأـَُخـَلَُن عـَنـَد

ُه رأيت أني غاير ُه َمالأـَحـَز إذكاَر ًا وإشعار ُيصَُـَاُن ِشـَعـَار
َوْن ل َها ّيهـَا بطيرة َت َلْم ارالأـَنـَظ أ ْع ْنـَواُن بـَأنـَهـَا وا ُعـَ

ّقتك طيرة إذا قف ُظـَْر تل ْنـَ الأـََزمـَاُن يقول ما ثَم واسإتمعوا
ِلأـََسـَاُن ولألـََزمـَاِن مبين نعـَنـَوا أمورك من غااب قلما

َكـَذب بالأهوىَّ تكن ل ِربـَالخ تـَ ُيهـَان ل مـَا تهـَين حتى با
ْدَك ل ُق نصُرة إلأى الأهوىَّ َي

ِرالخ ّدم حتى با الأـَبـَرهـَاُن يقـَ

ْقبى إن ٌي، الأهوىَّ ُع ِو ُه
ْقبـَى ُوع

َونـَات تلك طول َهـَوان الأمه

الأـَبـَيان فـَيه يلـَوُح بحديثإل الأـَنـَبـَيين عـَن تصُدق ل
ّبر َلـَه خ ّبـَر لأقوم نتكـَا مـَشـَأَمًة أّن الأـَ الأـَقـَرآن وخـَ

َفُزوَر ُفـَْرقـَاُن؟ الأجلل ُذو قالأهمـَا أم تقـَبـَل الأحديِث أ والأ
الأبشيُر يرىَّ من أترىَّ

َتريبـَشـَيرا َوسْإـَنـَاُن يا الأنذير في َيْم

والأتضاحك الأهزل فدع
مـَجـَاُن ُمثمـَن والأنصُح رةبالأطـَي

وقد ٍفّرق ٍُحذاق ٍأهل ٍالأنظر ٍفي ٍالأمقال، ٍبين ٍالأطيرة ٍوالأفال، ٍفقالأوا: ٍالأطيرة ٍكانت
ُهُم ٍبهم ٍإذا ٍما ٍرأىَّ ٍما الأعرب ٍترجُع ٍإلأى ٍما ٍتمضيها، ٍوتجري ٍعلى ٍتقضيها، ٍوكان ٍالأذي ٍي
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يتطير ٍمنه ٍرجع ٍعنه؛ ٍوفي ٍذلأك ٍما ٍيصُرف ٍعن ٍالحالأة ٍعلى ٍالأمقادآير ٍالأجارية ٍبيد
َوي ٍُمنته، َق ُي ّدآ ٍالأمريد ٍعّما ٍيريد ٍإنما ٍ ْأل ٍل ٍير َف ُمْمضيها، ٍالأنازلأة ٍعلى ٍحكم ٍقاضيها، ٍوالأ

َيُسُر ٍمهجته؛ ٍولأيس ٍهذا ٍموضع ٍتطويل، ٍفي ٍإيرادآ ٍالأدلأيل.ً و
: وفي ٍجفاء ٍالأقاسإم ٍبن ٍعبيد ٍالأله ٍإياه ٍيقول ٍ الأطويل:  ًا معاتب

ُتك ترني ألأم َدآ أقرْض الأو
ًا طـَائعـَ

ًا قبلي تر ولأم قط ُمعِسر
ْقَرضا أ

ّورت لأقد لأعمري أبيض ص
ًا مشرق

ِلْم ِريني ل َف ُنعماك َوْجَه ُت
أبيضا؟

اسإتغاث مولك ويح فيا
بمشـَرٍب

شفاء فاسإتشفى فأشرق
فأفرضا

 
الأـَخـَيُر أنك اعتقادآي ولأول
كـَلـَُه

ْعُت ًا، لْزَم ّله قضى تودآيع ما الأ
 َقَضى

دآوائٌر عـَلـَـَـَي دآاَرْت وإن وإنـَي
ِرضِ ْع َد عّمْن ُل عني َص

ْعَرضـَا وأ
ًا زلأت وما الأـَزادآ إذا َعَراف

َنـَنـَي را
ًا بخبٍث ّياف ُء إذا وع الأما

َعـَْرَمـَضـَا
وهذا ٍالأبيت ٍكقول ٍالخر: ٍالأطويل: ٍ

َذىَّ الأمخالأط لألَماء وإنَي َق ُه كثرت إذالأل ُدآ ُيوُف ُوَرا ُع َلأ
: وفي ٍابنة ٍالأمسيبي ٍيقول ٍابن ٍالأرومي ٍ الأطويل:  يعّزيه

ِزْز ثقتي أخا ْع ٍة علـََي أ َناكبـَنـَكـَب ِء َصْرُف بها َم الأقضا
َدُر الأمقـَ

ْبَت، ِم من لألمرء وما ِص ْك ُح
ّبـَه ر

ٌد، ِه وأمُر محي َل أعلى الأ
وأقـَهـَُر

الأدهر يخلف ل من مات وقد
َلُه مث

ّق السإلف من عليك والأح
َهـَُر ْب َي

َوشكحـَياتـَُه أثمـَرتـَك عّمن تعزيت ثمارك عن الأتعزي و
َدُر أْج

ابٍن في الأدهر اختيال لن
ٍة وفي ابن

شيخيك الأدهر وكُر يسير
أعَسـَُر

ّذر ل والأـَنـَسـَُل وآبائنا،أمهـَاتـَنـَا من نعتاضِ أن تعذر يتـَعـَ
َكْن فل ِل ًا ته ابـَنة على ُحْزن

ٍة جـَن
ِه عند وهي مضت ّل تحيا الأ
َبُر ُتْح و

سإتر أعطاك الأذي لأعل
حـَياتـَهـَا

ِد من كساها هو الأذي الألْح
َتـَُر اسْإ

قـَد حـَرية أخي من فكم
رأيتـَُه

ِر يكوىَّ الصهار ذوي بنا
َهُر ُيصُْ  و

ّلـَه تتـَهـَم فل ًا ولوليًة فـَيهـَا لأـَ ّله نظر أنـَظـَر لألعـَبـَد فالأ
رشدك أبصُرت وإن وأنت
ًة مـَر

برشدك العلى الأنظر فذو
أبصَُر

ٍة ٍقولأه ٍلأعلي ٍبن ٍ َن : ومن ٍمليح ٍتعازيه ٍعن ٍاب الأكامل:  يحيى
ًاأودآعـَتـَهـَا كريمة تبعدّن ل  يخزيكا ل الصهار من ِصفر
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ّنة منَصداقهـَا يكوَن أْن لرجو إني يرضيكا ما الأفردآوس ج
ّوجـَتـَهـَا فقد لأها تيأسإّن ل َق وضّمنَت كفؤاز مليكـَا الأصُّدا

الأبنت موت في
ّله ٍبن ٍ ّله ٍبن ٍعبد ٍالأ : وقال ٍعبيد ٍالأ الأطويل:  طاهر

الأصُهر ذكر إذا أصهار ثلثةبقاؤهـَا يرّجي بنت أبي لأكل
ْعٌل يغطيها، فبيٌت َب ُنهـَا و ِريها، وقبرَيصُو َوا  الأقبُر وخيرهما ُي

َفَة ٍوكان ٍأغاير ٍ : وقال ٍعقيل ٍبن ٍعل الأرجز:  الأرب
ُعبداٌن ألأٌفالأمهُر إلأّي سِإيق وإن وإني َذودآ و عشـَُر و
 الأقبُر إلأّي أصهاري أَحُب

ّله، ٍقال ٍأبو ٍالأعباس ٍمحمد ٍبن ٍيزيد ٍالأمبردآ: ٍدآخل ٍعلينا ٍابن ٍخلف ومنه ٍأخذ ٍعبيد ٍالأ
: الأبهراني ٍ الأبسيط:  فأنشدنا

ْيَمُة لأول ْع لأم ُأَم من أْجَز
ِم الأـَعـَد

ِدَس الأليالأي في أُجْب ولأم ْن ِح
ِم  الأظل

الأعيش في رغابًة وزادآني
معرفتي

ُفوها الأيتيمة أَن ذوو َيح
ِم الأـَّرحـَ

ِذُر ًا الأفقر ُأحا ُيلـَّم أن يوم
بـَهـَا

ٍم عن الأستر فيهتك على َلأْح
ِم َوَض

موتها وأهوىَّ حياتي تهوىَّ
شفقـَا

على نّزال أكرُم والأموُت
ِم الأُحَر

ّناها، ٍثم ٍغاابت ٍغايبة، ٍفسألأناه ٍعنها، ٍ : وكانت ٍأميمة ٍبنت ٍأخته، ٍوكان ٍقد ٍتب الأبسيط:  فأنشد
ًا أميمة أمسْت بها مغمور
الأّرَجُم

ٍد لأدىَّ ُترُب عليه صعي الأ
ُمْرتكـَُم

ّقة يا الأنفَس إن الأنفس، ِش
والأـَهٌة

َدآْمع عليك، حّرىَّ الأعين و
ْنَسجم  ُم

أن عليها أخشى كنت قد
يؤّخرها

ِدي الأِحمام عني ْب ُي َهها ف وج
ُدم ُع الأ

ُقـَنـَي هـَّم فل نمت فالن َؤّر ُي
َدا ْه َدآت ما إذا الأعيوُن َت ْو أ

الأُحَرُم
ُقـَنـَي هٌم فل نمت، فالن َؤر ُلـَم ول َوْجد ول الأهدوء، بعدُي ُح

ٍدآ عندي لألموت لأست أيا
أنكرهـَا

ًا أحيا أتى مّما وبي سإرور
ألأـَم

الأرومي ابن أخبار من
َدآ أبي غالم الخفش سإليمان بن علي الأحسن أبو - ٍوكاَن الأرومي ابن ذكر عا

ًا الأرومي ابن عصُر في الأمبردآ الأعباس ّب ًا، شا ًا مترف ًا، ومليح وكان مستظَرف
لبي فيقول: ٍقولأوا لأه: ٍَمن؟ فيقال الأباب، فيقرع بَسَحر؛ فيأتيه به، يعبث

ّير حنظلة، بن ُمّرة الأحسن وذلأك دآاره، من يخرُج ل اليام ويقيم لأقولأه، فيتط
 ٍبه: ٍالأمنسرح: ٍ عاتبه ما أول فمن إياه، هجائه سإبب كان

ّينـَا قولأوا ِو َنْحـَ ْبُت متى حسامي إنحـَسـَن أبـَي ِلأ َضَر
َمضى

ُتها أْرِمَيبـَأْن هـَمـَمـَُت إذا نبلـَي وإّن ْل ِر َنَض َغاـَضـَا بَجْمـَ
ْفَض ول رفعبـَال يحـَفـَل الأهجاء تحسبّن ل َفضـَا خافٍض َخ َخ
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ِعُطكـَبـَادآيتـَي عـَودآتـَي َتَخل ول ُأسْإ أسإبى َمن الأسّم سَإ
الأُحَضضا

بـَي الشقياء في أعرف
ً رجـَل

َغاَرضـَا لأي يصُير أو َينتهي ل

ْفَحَة لأي ُيليح الأـَسـَلمة َص
وال

قلبه في ويخفي سإلم
َمـََرضـَا

ًا أضحى غاضب أْن علّي مغيظ
ال

ْلـَُت عليه، ّلأه ِن رضـَا مـَنـَه و

ِدي ولأيس عليه تْج
موعـَظـَتـَي

ّدر إن َله ق َنـَُه الأ ْي وقـَضـَى َحـَ

َنُه الأقوافي إّنمـَعـَتـَذرا بالأـَشـَقـَّي كأنني ْق َذ الأَمـََضـَضـَا أ
ذلأـَك يوم الأعـَهـَد ينشدني

واْل
ُد قـَبـَضـَا لأـَه إذا خضاب عه

ِدآَرتـَي الأـَسـَفـَيُه يأمنَن ل ِرضٌِ فإننيَبـَا َعـََرضـَا ِلأَمـَْن عا
ّوم إن الأسوطْ لأه عندي تل

ال فـَي
ّلجام وعندي سإير إن الأ

َكـَضـَا َر
َباضتـَي أسإمعُت ْن أبـَا إ
حـَسـَن

من نصُُح شّك ل والأصُفُح
 محَضا

فراشه فيمسي يحملفـَل الأسـَهـَادآ من معافى وهو
َقَضـََضـَا

ّلـَه أقسمت ٌد إْنلأـَُه غاـَفـَرت ل بالأ ِقه من واح َنـَبـََضـَا ُعرو
ّفع ٍعنده ٍبجماعة ٍمن ٍأهل ٍبغدادآ ٍ- ٍوكان ٍالخفش ٍأكثر فاعتذر ٍإلأيه، ٍوتش

ًا ٍ- ٍفقبل ٍعذره، ٍومدحه ٍبقصُيدته ٍالأتي ٍيقول ٍفيها: ٍالأخفيف: ٍ الأناس ٍإخوان
ِكـََر الأـَقـَديُم الخـَفـَش ُذ

ْلـَـَـَنـَـَـَا :فـَـَـَقـَـَـَ
الأـَحـَـَـَديِث لأـَلخـَفـَش إن

َ َفـَـَـَْضـَـَـَل لأـَـَـَ
في قومي والأروُم حكمت ما وإذا
ْدل كنُت ُمعّرب كلم  َع

لأـَلـَُمـَـَـَحـَـَـَابـَـَـَاة الأـَّزور أرىَّ لغاريٌب فيه الأخصُوم بين أنا
ْهـَـَـَل أ

ً قـَلـَت ومـَتـَى لأـَـَـَم بـَاطـَـَـَل
ألأـَـَـَقـَـَـَب

ًا أسإـَـَـََم ولأـَـَـَم فيلـَسـَـَوفـَـَـَ
ِهـَـَـََرقـَـَـَل

الخفش ٍالأقديم ٍهو ٍأبو ٍالأخطاب، ٍوكان ٍأسإتاذ ٍسإيبويه، ٍوهو ٍمن ٍالأمتقدمين ٍفي ٍالأنحو،
ًا ٍأبو ٍالأحسن ٍسإعيد ٍبن ٍمسعدة، ْعَرف ٍبالخفش ٍالأكبير، ٍوكان ٍفي ٍعصُر ٍسإيبويه ٍأيض ُي و

َوَضع ٍمن ٍالأنحو ٍعلَي، ِرضِ ٍما ٍ ْع َي وهو ٍالْخفش ٍالأصُغير، ٍوهو ٍالأذي ٍقال: ٍكان ٍسإيبويه ٍ
َلُم ٍمنه، ٍوكان ٍفي ٍوقته ٍذلأك ٍأعلم ٍمني.ً َيرىَّ ٍأني ٍأع و

ثم ٍعادآ ٍعلي ٍبن ٍسإليمان ٍإلأى ٍأذاه، ٍواتصُل ٍبه ٍأّن ٍرجل ًٍعرضِ ٍعليه ٍقصُيدة ٍمن ٍشعره
َعن ٍعليها، ٍفقال ٍقصُيدته ٍالأتي ٍيقوُل ٍ : فط الأمنسرح:  فيها

َي أعتقُت الأقريض في عبد
مـَعـَا

َة َفْحل عبد بنـَي من والأ
ْه َبـَد َعـَ

َمـَن بـَالسإـَاءة أرم لأـَم أنا إن
َغ َقصُْد عن َزا أبـَى أو الأ

ْه َدآ سإـَد
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عرضت لأي قال لأمن قلت
اْل على

ْه فـَمـَا قلتـَه ما أخفش َد َحـَِمـَ

حين بالأشعر قصُرت
تعـَرضـَه

إذا الأعمى مبين على
ْه انـَتـَقـَد

ِطـَقـَي أنشدته ْنـَ َده َم َده ومـَا عًمى عنه فغابلأـَيشـَهـَ ِهـَ َشـَ
رتـَبة الأخطوب بي بلغْت ما

مـَْن
َهُم ْه الأـَكـَلُب عنه َتف َدآ والأـَِقـََر

َنا ول ْه قـَاهـَُر سُإليماُن طيروال الأـَبـَهـَائم الأمفـَهـَم أ الأـََمـََردآ
حفظـَت إنني يقل فإن

فـَكـَالأـَد
ً فتر ْهل ْه مـَا بكّل َج َد َقـَ ْتـَ اعـَ

ُأسإـَمـَع ًا َذّمـَُه الأـَنـَاَس سإ َلُه سَإمع ماأبـَد َد الأ َمـَْن َحْم
َحـَمـَده

ْبدة ٍبن ٍالأطيب، ٍوعلقمة ٍبن ٍعبدة ٍالأفحل، ٍوكانا ٍشاعرين ٍمجيدين، ٍوقال َع
َبدة ٍلأرجل ٍورأىَّ ٍآخر ٍيعتذُر ٍإلأيه ٍوهو ٍمعبس ٍفي ٍوجهه: ٍإذا علقمة ٍابَن ٍع

َلق؛ ٍلأينبسط ٍالأمتذلأل، ِبْشر ٍمط ِرق، ٍو اعتذر ٍإلأيك ٍالأمعتذر ٍفتلقه ٍبوجه ٍُمْش
ويؤّمن ٍالأمتنصُّل.ً

ْنُت ٍالأكتاَب ٍعنه.ً ولبن ٍالأرومي ٍفي ٍالخفش ٍإفحاش ٍُص
ًا ٍفإذا ٍحجارة قال ٍعلي ٍبن ٍإبراهيم ٍكاتب ٍمسروق ٍالأبلخي: ٍكنت ٍبداري ٍجالأس

ْطح، ًا، ٍوأمرُت ٍالأغلم ٍبالأصُعودآ ٍإلأى ٍالأس َطْت ٍبالأقرب ٍمني، ٍفبادآرُت ٍهارب سإق
ِر ٍابن ٌة ٍمن ٍدآا والأنظر ٍإلأى ٍكل ٍناحية؛ ٍمن ٍأين ٍتأتينا ٍالأحجارة، ٍفقال: ٍامرأ
ّتقوا ٍالأله ٍفينا، ٍواسإقونا ٍَجَرة ٍمن َفْت ٍوقالأت: ٍا ّو الأرومي ٍالأشاعر! ٍقد ٍتش

ًا.ً ْكنا، ٍفقد ٍمات ٍَمْن ٍعندنا ٍعطش َل َه ماء، ٍوإل ٍّ
َد ٍإلأيها ٍوتخاطبها، ٍ ْقل ٍومعرفة ٍأْن ٍتصُع َع فتقدمُت ٍإلأى ٍامرأة ٍعندنا ٍذات ٍ

ًا ٍمن ٍالأمأكول؛ ٍثم ٍعادآت ٍإلأّي ٍفقالأت: ْتها ٍشيئ َع َب ْت َلْت ٍوبادآرْت ٍبالأجرة، ٍوأ ففع
َيرة ٍابن ٍالأرومي، ِط َفل ٍمن ٍثلث ٍبسبِب ٍ ْق ُة ٍأّن ٍالأباب ٍعليها ٍُم ذكرت ٍالأمرأ
َتاُح ٍمعه، ْف ُذ ٍثم ٍيصُيُر ٍإلأى ٍالأباب، ٍوالأِم ّو َبه ٍكّل ٍيوم، ٍويتع َبس ٍثيا ْل َي وذلأك ٍأنه ٍ
ً ُع ٍعينه ٍعلى ٍجاٍر ٍلأه ٍكان ٍنازل ْقِب ٍفي ٍخشب ٍالأباب، ٍفتق َث َنه ٍعلى ٍ ُع ٍعي فيض

ُقعد ٍكل ٍيوم ٍعلى ٍبابه، ٍفإذا ٍنظر ٍإلأيه ٍرجع ٍوخلع ٍثيابه، َدب ٍي بازائه، ٍوكان ٍأْح
ٌد ٍالأباَب.ً وقال: ٍل ٍيفتح ٍأح

ُته ٍبأن ٍيجلس ٍبازائه ٍ- فعجبُت ٍلأحديثها، ٍوبعثُت ٍبخادآم ٍكان ٍيعرفه، ٍفأمْر
َو ٍالأجار ُع ْد َي ّدمت ٍإلأى ٍبعض ٍأعواني ٍأن ٍ َتِميُل ٍإلأيه ٍ- ٍوتق وكانت ٍالأعيُن ٍ

ّلما ٍحضر ٍعندي ٍأرسإلُت ٍوراء ٍغالمي؛ ٍلأينهض ٍإلأى ٍابن ٍالأرومي، الحدب؛ ٍف
ْذ ٍوافى ٍأبو ٍحذيفة ْدعيه ٍالأحضور؛ ٍفإني ٍلأجالأس ٍومعي ٍالحدب ٍإ َت ويس

َذعة ٍالأموسإوس ٍصاحُب ٍالأمعتضد، ٍودآخل ٍابن ٍالأرومي، ِبْر الأطَرسإوسإي ٍومعه ٍ
ًا؛ ْعله، ٍفدخل ٍمذعور َن ُع ٍ َثر ٍفانقطع ٍِشس َع فلما ٍتخطى ٍعتبة ٍباب ٍالأصَُْحن ٍ

ِر ٍحاٍل؛ ٍفدخل ٍوهو ٍل ًا ٍيدل ٍعلى ٍتغي وكان ٍإذا ٍفاجأه ٍالأناظر ٍرأىَّ ٍمنه ٍمنظر
ٌء ٍفي ٍخروجك َيَرىَّ ٍجاَره ٍالأمتطير ٍمنه، ٍفقلت ٍلأه: ٍيا ٍأبا ٍالأحسن، ٍأيكون ٍشي

أحسن ٍمن ٍمخاطبتك ٍلألخادآم، ٍونظرك ٍإلأى ٍوجهه ٍالأجميل؟ ٍفقال: ٍوقد
ْيه، ٍقال َي ْثَرة؛ ٍلني ٍفكرت ٍأّن ٍبه ٍعاهة! ٍوهي ٍقطع ٍانث َع لأحقني ٍما ٍَرأيت ٍمن ٍالأ

ْفرطْ، ٍقال: ٍومن ٍهو؟ ٍقلت: ٍعلي ٍبن َعة: ٍوشيُخنا ٍيتطير؟ ٍقلت: ٍنعم ٍُوي َذ ِبر
الأعباس، ٍقال: ٍالأشاعر؟ ٍقلت: ٍنعم، ٍفأقبل ٍعليه ٍوأنشده: ٍالأطويل: ٍ

ِريقُيؤذُن الأدهـََر رأيت ولأما ْف َت وبـَين بيني ما ب
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ُفـَه الأـَحـَبـَائبَصـَر
ّطنتها نفسي إلأى رجعُت فو
عـَلـَى

ِر جميِل ركوِب ْب عند الأصُ
الأنـَوائِب

َجور على الأدنيا َصِحب وَمْن
ْكِمها ُح

بـَالأـَمـَصُـَائِب َمحفـَوفة فأياُمه

ْذ ْلَسًة فُخ يوم كـَل من ُخ
تـَعـَيُشـَه

ُكن ًا و ِذر َناِت من َح كاِم
الأعـَواقـَب

ْع ْكَر عنك ودآ ِر الأفأل ِذ والأّزْج
واطرح

ّيَر ُؤل أو جار تط َفـَا َصـَاِحـَِب َتـَ

َبه ٍبحفظ ٍما ٍأنشده، ٍثم ٍقام ٍأبو ْل َق َغَل ٍ ِر ٍأنه ٍَش ْدآ ًا ٍينظُر ٍإلأيه ٍولأم ٍأ فبقي ٍابن ٍالأرومي ٍباهت
ًا ٍمن ٍهذا ٍول ٍِمْن ٍغايره، ٍوأومأ ٍإلأى ْفة ٍوبرذعة ٍمعه، ٍفحلف ٍابُن ٍالأرومي ٍل ٍيتطير ٍأبد حذي
ّير، ٍفأمسك، ٍوعجب ٍمن ٍجودآة ٍالأشعر ٍومعناه، ًا ٍمن ٍالأتط جاره، ٍفقلت: ٍوهذا ٍالأفكر ٍأيض

َناه؟ ٍقال: ٍاكتبه ٍفقد ٍحفظته، ٍوأمله ٍعلي.ً ْب َت ُه، ٍفقلت ٍلأه: ٍلأيتنا ٍك وُحسن ٍَمأتا
َبه ٍإلأى ٍالأخروج َد َن ّيره، ٍقولأه ٍلبي ٍالأعباس ٍبن ٍثوابة، ٍوقد ٍ ومن ٍشدة ٍحذره، ٍوعظيم ٍتط

: إلأيه ٍوركوب ٍ الأطويل:  دآجلة
ْطبي على حضْضَت َناري َح َ ِلأ َفل

ْع َد َت
ْيُر، لأك ْلأَخ ِذيري ا ُشُروَر َتْح

ِطِب الأَمحا
َق وَمْن ْل ْيُت ما َي َق ُكّل في ل

ُمْجتـَنـَى
ْوِك من ْد الأَش َه الأثمار في َيْز

َطايِب ال
ِني ْت َق َفاُر أذا َه َما السإ َكـَّر
َنـَى الأـَغـَ

ْغاَراني إلأّي، ْفِض وأ ِبَر
ِلأـَِب َطـَا الأَمـَ

ٍة َوِمْن َب ْك ٍة يعـَد لَقـَيتـَهـَا ن َب ْكـَ نـَ
ْبُت ِه ِتساَف َر ذاِت الْرضِِ اع

ِكب  الأمنا
ِري ْب َتار على َفصَُ ْق ْيَسُر ال أ
ًا َلـَبـَ ْطـَ َم

ِر من علّي ِري ْغ ّت بعد الأ
ِرِب ّتـََجـَا الأـَ

ِقيُت ِريَح الأبّر من لأ َبـَا الأتـَ
بـَعـَدمـَا

ِر مَن َلأقيت َبْح ْبيضـَاضَِ الأ ا
ِئِب ّذوا الأـَ

ْلأـََف بـَه ري على سُإقيُت أ
ٍة َطـَر مـَ

ْفُت ِغ ْغضيها ُش بُحّب لأب
ِدآِب الأـََمـََجـَا

ْبغها، ولأم َقهـَا بل أ سإا
َدتـَي ُعُبلأـَمـَكـَي ِر تل ْه َد َدآ كالأـَُمـَلعـَِب بي َج

إذا حتى الرضَِ ُيغيَث أْن أبى
رَمـََت

ْلي َها بَرح ُغيوِث أتا بالأ
الأـَسـَواكـَِب

أْجلي من الرضَِ سَإقى
َأْضَحْت َلأة ف َيَلَمز ُيَل صاِحـَيهـَا تما شـَارب تـَمـَا

ِرّث َخـَان إلأـَى فملـَُت ُه ُمـَ ُؤ ِنـَا بـَ
َفـَاَن الأثوِب غاريِق َمِميَل ْهـَ َلأ
لغِاـَِب

ْلأُت فما ْوٍف جوٍع في ِز وَخـَ
ٍة َوْحـََش َو

ٍر وفي َه ُق سإ ِر ْغ َت الألـَيَل َيْس
َواِصـَِب

ْؤّرقني ْقـَف ُي تـَحـَتـَه كـَأنـَّي سَإـَ
ْكِف من َو َناِت تْحَت الأ ْدج الأُم

َواِضِب َه الأ
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ّيُن ما إذا يظل َقـََل الأطـَ ْثـَ َنـَُه أ ِه تصُّرمـَتـَ ِريَر َنواحـَي ِدآِب َصـَ الأـَجـَنـَا
ِر َخاِن وكم ْف ْنقَض َخاَن سَإ فا

فـَوقـَهـَْم
َقّض كما ْن ْقُر ا ّدْجن َص َق الأ ْو َف

الرانِب
َبّر ضاِحي زاَل وما ْلأ ِرُب ا َيْض

َلـَُه ْهـَ أ
َطْي ْو ٍد عذاِب ِبَس ُد جـَاِمـَ بـَعـَ

ذائٍب
ْطـَر فـَاتـَُه فإْن ِهيٌنفـَإنـَه وثـَلـٌَج َقـَ ًة بَسـَاٍف ر وبـَحـَاصـَِب تـَار

ُء فذاَك َبـَر بـَل َي الأـَ ًا ِعـَنـَد ْيٍف من ِلأَي وكمشـَاتـَي ذي به َص
ِلأـَِب َثـَا َمـَ

ٍر رّب أل َفضاء نا ُتـَهـَا بالأ ْي َطـَلـَ ْفُحها ُيودآي الأضَح مناْص َلأ
بالأـَحـَواِجـَِب

ْع َد ْكـََر عنَك َف َبـََر ِذ ُتـَُه إنـَي الأـَ ْي رأ
ْوَل خاف ِلأَمْن ِر َه شَر الأبح

ِرب الأمهـَا
ِغيني زاَل وما ْب ُتـَوَف َي ْلأُحـَ ا

ًا ِربـَ َوا ُمـَ
ِلـَي على َيُحوُم ْتـَ وغاـَيَر َق

ِرِب َوا ُمـَ

ًا ْور َط ِدآيني ف ّلـٍَت ِبـَلـَص ُيغا ًاُمـَصُـَ ِدآ ُيَمّسينـَي وطور ِوْر ِبـَ
ِرب الأـَّشـَوا

َأّما ُء َو ِر َبل ْوٍع على َطوانيفـَإنـََه عـَنـَدي الأبـَحـَ الأّروِح مع َر
ِقـَِب وا

ْع لأم عقلي ثاَب ولأو َدآ ْكَر أ ِذ
ِه بـَعـَِضـَ

ّنـَه ْولأـَه مـَن ولأك ِئِب غاـَيُر َهـَ ثـَا

ًة فـَيه ُألأـَقـَيُت ولأو ل ولأْم ْيُتوصـَْخـََر َف َوا ْعـََر منه َلأ َقـَ َوَل الأـَ أ
راسإـَِب

ّلـَْم ولأم ذي مـَن َقـَُط أتعـَ
ٍة سِإـَبـَاَح

َوىَّ ُعوُف الأغوِص سِإ غاير والأمض
ِلأِب  ُمغا

ْيَسُر الأـَمـَاء مـَن إْشفاقي وأ
أنـَنـَي

ِز في به أُمّر ِنـَِب َمَر الأكو الأـَُمـَجـَا

َدآىَّ وأْخَشى كـَل على منُه الأّر
ِرٍب شـَا

ِه فكيف ِني ْفـَِس علـَى بأْم َنـَ
راكـَب؟

َذ ٍرجلً: ٍالأبسيط: ٍ ُنواس ٍوقد ٍرأىَّ ٍالأتمساح ٍبمصَُر ٍأخ أخذه ٍمن ٍقول ٍأبي ٍ
ًا لألنيل أْضَمْرُت ِهجران

َيًة ِلـَ ْقـَ وَمـَ
ْذ في الأتمساُح إنما لأي قيَل ُم

الأنـَيِل
الأعيِن رأي الأنيل رأىَّ فمن
َثٍب عن َك

ّ الأنيل أرىَّ فما في إل
الأبـَراقـَيل

 رجع
الأطويل: 

َلْت ريٌح َهـََزتـَـَه إذا أظـَل َول
ًا الأشمُس لأُه طواَل أْمواج

ِرب َغوا الأ
ُفْرسإـَاَن فيهّن أَرىَّ كأني

ٍة ْهـََم ُبـَ
ِليُحوَن بالأسيوِف نحوي ُي

َقواِضِب الأ
َكُب قد لأي قلَت فإْن َيُم ُيْر الأ

ًا طاِمـَي
َلُة ِدآْج َيّم عند و بعُض الأ

ِنـَِب َذا الأَمـَ
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ْذَر فل ًئ فيها ُع ِر َهاَب لْم
َلهـَا ْث ِم

ِة وفي ْذٌر الأخْضَراء الألج ُع
ِئِب َهـَا ِلأ

َلَة ِدْج ْيَس ِخب لأ َلـَيّم؛ َلأـَ لأـَ
َهـَا إنـَ

ْليم َتَراىَّء َتُه ِبح ْهـَُل َتْح َج
ِثـَِب َوا

َطاَمُن ّتى َت ِئن َح ْطَمـَ َت
ُبـَنـَا قـَلـَو

َتغَضُب الأَرياِح َمْزِح من و
َواِعِب َل  الأ

َيّم ْل َذاٌر ولأ ْن ْوِص إ َغـَ ِنـَه بـَ ُتـَو ُمـَ
آذيه من فيه وما

ِكـَِب الأـَمـَتـَرا
الختيار أطناب مددآت ولأو عليه، وتدل عنه تنبئ كفاية مّر وفيما طويلة، وهي
َتتبع الأكتاب.ً َغاَرضِِ عن لأخرجُت شعره من الأنحو هذا لأ
والأزجر الأعيافة في

ُقهم، ِر ومن ٍمليح ٍالأعيافة ٍوالأزجر ٍما ٍرواه ٍالأصُُولأي، ٍقال: ٍكان ٍلبي ٍنواس ٍإْخواٌن ٍل ٍيفا
ْوه ٍعنه، ٍووّجهوا ٍإلأيه ٍبرسإوٍل ٍمعه ٍظهُر ٍقرطاس ٍأبيض، ٍلأم َف ًا ٍفي ٍموضع ٍأْخ فاجتمعوا ٍيوم

ًا، ٍفخَزُموه ٍبزير، ٍوختموه ٍبقار، ٍوتقدموا ٍإلأى ٍرسإولأهم ٍلأيرمَي ٍكتاب ٍمن يكتبوا ٍفيه ٍشيئ
َثاَرهم، َعهم ٍوآ ِهم، ٍفتعَرَف ٍموِض ِل ْع ِف ُهم، ٍوعلم ٍأنه ٍِمْن ٍ َبَر وراء ٍالأباب؛ ٍفلما ٍرآه ٍاسإتعلم ٍخ

: فأتاهم ٍ الأوافر:  فأنشدهم
َبكْم وجدُت ِر بسانح يمُرأتـَانـَي لأّمـَا كتا ِري الأطي َوا الأج
ًا إلأيه نظرُت ٍر مخزوم ٍر، علىبـَزي ْه ًا َظ ِر ومختوم َقا ِب

ْلهية فقلت: ٍالأزير ْهـَو ُم َلأـَ ْلُتَو ُعقار َدآَن من الأقاَر وِخ الأ
ْلت ْهَر وِخ َيَف الأظ ْه ًا أ ّي َطق ِوَرار منه الأعقَل يحيلُقْر باْحـَ
ًا إلأيكم فهْمُت ًا َطَرب ْوقـَ بـَدار َدآاَركـَم أخطأت فماوَشـَ
ِدي وترون ترونني فكيف َلأْسُتَوْج َبار؟ الأفلسإفة من أ الأك

الأطائي: ٍالأكامل: ٍ وقال
ٍ 

ْينك عبراُت أتضعضعْت أْن َع
َعْت َدآ

ُء َقا َع حين وْر تضعض
ْظـَلَُم؟ ال

بـَكـَاءهـَا فـَإن لأها؛ تنشجٌن ل
َءك وإن َضِحك، بكا

اسإـَتـَغـَرام
ْلأَحماُم هَن َكَسـَْرَت وإْن ا

َيافَة ِعـَ
ِحـََمـَاُم فـَإنـَهـَّن َحائهـََن ِمْن

ُد ٍبن ٍالأمدبر ٍإذا ٍمدحه ٍشاعٌر ٍفلم وروىَّ ٍيموت ٍابن ٍالأمزرع ٍقال: ٍكان ٍأحم
ُيصُلي ْقه ٍحتى ٍ ِر ْعَره ٍلأغلمه: ٍاْمض ٍبه ٍإلأى ٍالأَمْسِجد ٍالأجامع ٍفل ٍتفا َيْرضَِ ٍِش

َدآ ٍالأمجيدين؛ ٍفجاءه ٍأبو ٍعبد ُء، ٍإل ٍّالفرا َلِه؛ ٍفتحاماه ٍالأشعرا مائَة ٍركعة، ٍثم ٍَخ
الأله ٍالأحسين ٍبن ٍعبد ٍالأسلم ٍالأمصُري ٍالأمعروف ٍبالأجمل، ٍفاسإتأذنه ٍفي

الأنشيد، ٍفقال: ٍقد ٍعرفت ٍالأَشْرطْ؟ ٍقال: ٍنعم، ٍوأنشده: ٍالأوافر: ٍ
ْدآنا حـََسـَن أبي في أَر

ًا ْدِح كمامـَديحـَ ُع بالأَم ُة ُينـَتـََجـَ ُول الأـَ

َكرُم ْيِن فقلنا: ٍأ َلـَ َقـَ ًا الأـَثـَ والأـَفـَراُت دآجـَلُة كفـَاه وَمْنُطـَّر
الأمـَدحـَات فقالأوا: ٍيقبل

ِكـَن ُهلأـَ ُة عـَلـَيهـَن جوائز الأـَصُّـَل

ْغني لأهم: ٍوما فقلت ْأُن عيالأي! ٍإنماُت ُة الأـَشـَ َكـَا الأـََز
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َصـَلَتـَي
ْذ فأمـَا ّ أبـَى إ الأـَشـَاغاـَلُت الأهموم وعاقتنيَصـَلَتـَـَي إل

ِر لأي فيأمر َكْس ِدآ ب ُة لأي فتصُبحمـَنـَهـَا الأصُا هي الأصَُل
 الأصُلُت

الأطائي:فضحك ٍواسإتظرفه، ٍوقال: ٍمن ٍأين ٍأخذت ٍهذا؟ ٍقال: ٍمن ٍقول ٍأبي ٍتمام ٍ
الأكامل: 

َكَسْرَت فإن الأحماُم ُهَن
َيافًة ِع

ِهن ِمْن ِئ ِحـََمـَاُم فإنهـَّن َحا

فأحسن ٍصلته.ً
: وقال ٍالمير ٍأبو ٍالأفضل ٍالأميكالأي ٍلأقوم ٍمن ٍأهل ٍَمرو ٍانخلعوا ٍعن ٍ الأكامل:  طاعته

ًا يا ِه َيُخب أْضَحى راكب ْنـَسـَ َع ِب
َو لأيؤم الأطريق على َمر

َيع الأَمه
ْغ ِل ًا بها أب ْومـَ َنًة أثـَاُروا َق ْتـَ ُدآ لأها ظلتِفـَ َبا ْهَن الك َتقطـَِع َر

ًا أقدموا إذ ْلم على ُظ
ْلطانـَهـَم سُإ

ِر َغد الأذميم والأَخلِع بالأ
ِظـَع الأمف

ِد وبحل ْقـَ ِه عـَ ِئ َنابهوإبـَاحة لأـَوا ِريِمه لأج الأمـَتـَمـَنـَع وَح

ْألً،لأفـَعـَلـَهـَم اتخذت أني أبلغهُم َوأ الأقوم في لأه َف أسإ
ِقـَع َمو

ُء أما َوا ّل ّلـَه الأ ٍد َحل عنفـَمـَخـَبـَر وح بينهم عق
َتجـَِمـَع ُمس

ُع ُع أن يخبر والأخل َل ُتخ عنهم سإ
ال

َقتل أرواُح َنـَِع الشد بالأ الْشـَ

َدآَر أن ُينبئ والأغدر َغا في ُت
َوغاى الأ

ِره أشلؤهم ُنسو ُبـَع لأ والْضـَ

ٌد والأفرقتان ّدِع لأجميعـَهـَم بتفُرٍقمعنـَاهـَمـَا فشاه َتـَصَُـَ و
ُبـَوا لأمقالأتـَي فتسّمعوا َهـَ َأ َتـَ ُكم بذميمو الأـََمـَصُْـََرِع لأشّر َبغي

َلُه عن بغافل لأيس فالأ
ِركـَم أمـَ

ُمـَوِجـَع عقوبُة بكم تحّل حتى

ّثقفي، الأوهاب عبد وذكر الأنظام، الأجاحظ: ٍسإمعت عثمان أبو قال قال: ٍهو الأ
ًء خوف، بعد أْمٍن من أْحلى ُبر َقم، بعد و ْدب، بعد ِخصُْب ومن سَإ ًنى َج بعد وغا
ْقر، والأشباِب الأدائم، الأوصال ومن الأمكروب، وفرج الأمحبوب، طاعة ومن َف

الأناِعم.ً
الأجاحظ أخبار من

ً الأجاحظ وكان ّلما الأزيات، الأملك عبد بن محمد إلأى ُدآوادآ أبي ابن عن مائل ف
ِكب ْدآِخل الأملك عبد بن محمد ن ًا، ُدآوادآ أبي ابِن على الأجاحُظ ُأ ّيد لأه فقال مق

ّله َلُمك ما أحمد: ٍوالأ ّ ْع ًا إل ًا لألنعمة، ُمتناسِإي ّنيعة، كفور ًا لألصُ لألمساوي، معددآ
ِتصُلحي فتني وما ِلُح ل اليام ولأكّن لأك، باسْإ ِدآ منك؛ ُتصُْ ّويتك، لأفسا وردآاءة ط

ُلأب اختيارك، وسإوء َدآِخيلتك، َغا َت طباعك.ً و
ّفض فقال ّله، أصلحك عليك، الأجاحظ: ٍخ علّي المر لأك يكوَن لْن فوالأله الأ
ُدوثة في أحسُن وتحسن ُأسِإيء ولْن عليك، لأي يكوَن أن من خير أن من الْح

َو ولن فتسيء، أحسَن ِتك حاِل على عني تعف النتقام من بك أْجَمُل علّي قدر
َفا مني، عنه.ً فع
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ْفيان ْأبي بن عتبة أخبار من سإ
ْتبة مولأى سإعد قال ْتبة سإفيان: ٍخطب أبي بن ُع سإنة الأموسإم في الأناَس ُع

ٍد حديثو ذاك إذ والأناُس وأربعين، إحدىَّ ْه الأمقام هذا َولأينا فقال: ٍقد بالأفتنة؛ َع
َعُف الأذي ِوْزر؛ ولألُمِسيء الْجُر، لألمحسن فيه ُيضا َقصُْد، سإبيل على ونحن الأ

ّدوا فل َق تم َطع فإنها غايرنا؛ إلأى العنا ْق َتَمن فرّب دآوننا؛ ُت ًا ُم ُفه أمر ْت في َح
ّنا فاقبلوا أمنيته؛ َناها ما الأعافية م ْل على كل ُيعين أن الأله أسإأل وأنا منكم؛ قب

كل.ً
ِعد، ولأم به فقال: ٍلأْسُت الأخليفة، الأمسجد: ٍأيها ناحية من أعرابي فنادآاه ْب ُت

ْأنا وقد تحسنوا لْن فقال: ٍوالأله فقْل، قال: ٍسإمعُت أخاه، قال: ٍيا من خيٌر أسإ
ّنا، وقد تسيئوا أن ْولكم فما منكم الحسان كان فإن أحس كان وإن بإتمامه، أ
ْولكم فما منا يمّت صعصُعة بن عامر بني من رجٌل وأنا عليه، بمكافأتنا أ

ُثَر بالأخؤولأة، ويختُص بالأعمومة َيالأه، َك ِطئه ِع َو ُنه، و أجر، وفيه فقر وبه زما
ْكر.ً وعنده ُش
ّله عتبة: ٍأسإتغفر لأه فقال بغناك، لأك أَمْرُت وقد عليك، به وأسإتعين منك، الأ
عنك! ٍ بإبطائي يقوم إلأيك إسإراعي فليت
الأجاحظ إلأى عودآ

ًا، َوْهب ٍأخي ٍسإليمان ٍبن ٍوهب ٍبُشْرِب ٍالأنبيذ ٍأيام قال ٍالأجاحظ: ٍتشاغالت ٍمع ٍالأحسن ٍبن ٍ
ْغلي ٍمع ٍالأحسن ٍابن ٍوهب، ِبر ٍباتصُاِل ٍش ُأْخ ُد ٍبن ٍعبد ٍالأملك ٍلأمؤانسته، ٍف فطلبني ٍمحم

َغَضب، ّون ٍعلّي؛ ٍفكتبُت ٍإلأيه ٍرقعة ٍنسختها: ٍأعاذك ٍالألّه ٍمن ٍسُإوء ٍالأ َكر ٍلأي، ٍوتل فتن
َعصََُمك ٍِمن ٍسَإَرِف ٍالأهوىَّ، ٍوَصَرف ٍما ٍأعاَرك ٍمن ٍالأقوة ٍإلأى ٍحث ٍالنصُاف، ٍورجح ٍفي و

ّله! ٍ- ٍأن ٍأكون ٍعندك ٍمن ٍالأمنسوبين ٍإلأى ٍنزِق ّيدك ٍالأ ْفُت ٍ- ٍأ قلبك ٍإيثار ٍالناة، ٍفقد ٍِخ
ُد، ٍفقد ٍقال ٍعبد ٍالأرحمن ٍبن ٍحسان ٍبن ٍ ُبِل ٍالأحكماء، ٍوبع ثابت:الأسفهاء، ٍوُمجانبة ٍسُإ

الأطويل: 
ًأ وإن وأصبح أمسى أمر

ًا َ الأناس منسإالأم َنى ما إل ُد َج َلأَسعي

: وقال ٍ الأسريع:  الخر
ِه إلأى الأناس دآعا ومن ُهَذَم ّق ذمو ِطـَل بالأح ْلأبا وبا

ْئ - ٍفلم الأله - ٍأصلحك عليك اجترأُت كنُت فإن ّ أجتر تغافلك دآواَم لّن إل
ِرُث الأذي بالهمال، شبيه عني الأمكافأة، ِمَن يؤمُن الأمتتابع والأعفو الغافال، ُيو

ْينة قال ولأذلأك َي ًا كان الأله: ٍعمر رحمه لأعثمان حذيفة بن ِحصُْن بن ُع لأي خير
َهبني منك، ْتقاني، أْر َهُب ل كنت فإن فأغاناني، وأعطاني فأ ّدك عقابي َت - ٍأي

ْدَمة ْبه الأله! ٍ- ٍلأخ ّ الأنقمة، في تشفع الأنعمَة فإن عندي؛ ليادآيك فه تفعْل وإل
ْد لأذلأك ذلأك ُع ّ الأعادآة، ُحْسن إلأى ف َعْل وإل ْف ّ الحدوثة؛ لأُحْسن ذلأك فا فأِت وإل

ْنَت ما ُله أ ُله أنا ما دآون الأعفو من أه َمن فسبحاَن الأعقوبة، اسإتحقاق من أه
ُفو جعلك ْع َمْن إلأى صرت إذا حتى الأُمصُر، عقاب عن وتتجافى الأمتعّمد، عن َت
َوته ْف ْكر، َه ْنبه ِذ َذ ّ الأشكَر يعرف ل ومن نسيان، و ّ والنعاَم لأك، إل منك إل

ْيَن الأله! ٍ- ٍأّن - ٍأيدك بالأعقوبة.ً ٍوأعلْم عليه هجمَت ْيِن علي َغاضبك َش َكَز
ْفِحك ْكري موت وأٌن عني، َص ِة منك سإببي انقطاع مع ِذ اتصُال مع ذكرك كحيا
والأسلم.ً كريم، وغافلة عليم، فطنة لأَك أّن واعلْم بك، سإببي

طالأب أبي بن علي حكم من
 والأسلم الأصُلة عليه

ُبه، ٍولأه ٍموادآ ٍمن ْل َق ْعَجُب ٍما ٍفي ٍالنسان ٍ ّله ٍعنه: ٍأ قال ٍعلّي ٍبن ٍأبي ٍطالأب، ٍرضي ٍالأ
ُع ٍأهلكه َلأه ٍالأطمع، ٍوإن ٍهاجه ٍالأطَم َذ ُء ٍأ َنح ٍلأه ٍالأرجا َدادآ ٍمن ٍِخلَفها؛ ٍفإْن ٍسَإ الأحكمة، ٍوأْض

ْيظ، ٍوإْن َغ َد ٍبه ٍالأ َتله ٍالسَإف، ٍوإن ٍعرضِ ٍلأه ٍالأغضب ٍاشت ْأُس ٍق َي َلكه ٍالأ الأِحرص، ٍوإْن ٍَم
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َذر، ٍوإن ٍاتَسع ٍلأه ٍالمن ٍاسإتلبته َله ٍالأح ِنِسي ٍالأتحفظ، ٍوإن ٍأتاه ٍالأخوُف ٍشغ ُأسإعد ٍبالأرضا ٍ

ْته ٍفاقة َنى، ٍوإن ٍعض ِغ ْطغاه ٍالأ َفَضحه ٍالأَجَزع، ٍوإن ٍاسإتفادآ ٍمال ًٍأ ِعزة، ٍوإن ٍأصابته ٍمصُيبة ٍ الأ
َنة، ْط ِب َكظته ٍالأ ْعف، ٍوإن ٍأفرطْ ٍفي ٍالأشبع ٍ ُع ٍقعد ٍبه ٍالأض بلغ ٍبه ٍالأبلء، ٍوإن ٍَجهد ٍبه ٍالأجو

ِتل.ً َقا ٍر ٍمِضّر، ٍوكّل ٍإفراطٍْ ٍلأه ٍ فكل ٍتقصُي
: الأبيت ٍالأذي ٍأنشده ٍالأجاحظ ٍلأعبد ٍالأرحمن ٍبن ٍحسان ٍفي ٍأبيات ٍيقول ٍ الأطويل:  فيها

الأغني الأناس َيَرىَّ ما متى
ُد يقولأوا: ٍعـَاجـَز فقيٌروجـَاره ِلـَي وَجـَ

َنى ولأيس ِغ َفقُر الأ حيلة من والأ
الأفتى

ِكن قسـََمـَْت أحاظ ولأ
ُدآ ُدو وُجـَ

ُيصُبُح يمسي امرأ وإن و
ًا سإالأـَمـَ

َنى ما إل الأناِس من َج
ُد َلأـََسـَعـَي

والأبيت ٍالأذي ٍأنشده ٍبعده ٍلأمحمد ٍبن ٍحازم ٍالأباهلي ٍفي ٍأبياٍت ٍيقول ٍفيها:
 ٍالأسريع: ٍ

َهُب ل كنَت إْن ْفِحي ِمْن تعلملأمـَا َذَمي َتْر  الأجاهل عن َص
ًا سإكوتي فاْخَش ِذن ْنصُِـَتـَا آ َنى لأمسموع فيكُم َقـَائل َخ ْلأـَ ا
ُع ِريك الأشـَر فسام ِعملأـَه َشـَ ْط ُكول َوُم كـَالكـَل الأمأ
ُعأهـَلـَهـَا إلأى الأسوء مقالأة ٍر ِمن أسْإَر َد ْنَحـَ سإـَائل ُم
وبالأـَبـَاطـَِل بالأحق َذُموهَذمـَه إلأـَى الأناَس دآعا وَمْن

ِهْج، فل ْنـََت إن ت ٍة ذا ُكـَ َب ِة أِخي َحرَبإْر ِفـَل الأتجرب َغا الأ
َتـَُه إذا الأعقل ذا فإن َبـَل ذا به ِهجَتِهـَجـَ ِبـَل خ خـَا

ْبصُُِر ِتـَه عاجـَِل في ُت ّدا ِر غِاب عليكًشـَ الجـَل الأَضَر
وفي ٍابن ٍالأزيات ٍيقول ٍالأجاحظ: ٍالأمتقارب: ٍ

َدا ْثرىَّ حين َب َة منهم ففلَللخـَوانـَه أ َدْم َشبا َعـَ الأـَ
َدْم قبل بالأعرِف فبادآَرالأزماِن انتقاُل كيف وأبصُر الأنـَ

مرضه في الأبرامكة من ورجل الأجاحظ
ْفُت ٍعنها، ٍوكنت ٍكسبُت ِر َد، ٍفاتصُل ٍبي ٍأني ٍُص ّلد ٍالأسن قال ٍبعُض ٍالأبرامكة: ٍكنُت ٍأتق

ُته ٍعشرة ٍآلف ْغ َعى ٍإلأيه ٍبالأمال، ٍفصُُ ُيْس َأني ٍالأصُارف، ٍو ْفج َي ْفت ٍأن ٍ َفُخ ثلثين ٍألأف ٍدآينار، ٍ
َلَجة ٍثلثُة ٍمثاقيل، ٍوجعلتها ٍفي ٍَرْحلي، ٍولأم ٍأبعد ٍأن ٍجاء ٍالأصُارف؛ َلَجة ٍفي ٍكل ٍإهلي ْهلي إ

ّبْرُت ٍأّن ٍبها ٍالأجاحظ، ٍوأنه ٍعليل؛ ٍفأحببت ٍأن ِة؛ ٍفخ َدْرُت ٍإلأى ٍالأبصُر ْنَح ْبُت ٍالأبحَر، ٍوا فرك
ُته، ٍفخرَجْت ٍإلأَي ٍخادآٌم ْع َقَر َف أراه ٍقبل ٍوفاته، ٍفصُِْرُت ٍإلأيه، ٍفأفضيُت ٍإلأى ٍباِب ٍدآار ٍلأطيف، ٍ

ُيَسّر ٍبالأنظر صفراء، ٍفقالأت: ٍَمْن ٍأنت؟ ٍفقلت: ٍرجل ٍغاريب ٍأَحب ٍأن ٍيدخل ٍإلأى ٍالأشيخ ٍف
َأدآت ٍما ٍقلت، ٍوكانت ٍالأمسافة ٍقريبة ٍلأصُغر ٍالأدهليز ٍوالأحجرة، ٍفسمعته ٍيقول: إلأيه، ٍف

ّد ٍمن قولأي ٍلأه: ٍوما ٍتصُنع ٍبشق ٍمائل، ٍولأعاب ٍسإائل، ٍولأون ٍحائل؟ ٍفأخيرتني، ٍفقلت: ٍل ٍب
ّلتي، ٍفقال: ٍأراه ٍقبل ِع َبصَُْرة، ٍفسمع ٍبي ٍوب الأوصال ٍإلأيه، ٍفقال: ٍهذا ٍرجل ٍقد ٍاجتاز ٍبالأ

موته؛ ٍلقول: ٍقد ٍرأيت ٍالأجاحظ.ً
َتَسبُت ٍلأه، ّله! ٍفان ْدناني، ٍوقال: ٍَمْن ٍتكون؟ ٍأعزك ٍالأ َت ّدآا ٍجميل ًٍواسإ َدآ ٍر فدخلت ٍفسلمت ٍفر
ْوضَِ ّله ٍأباك ٍوقومك ٍالسإخياء ٍالجوادآ، ٍالأكرام ٍالمجادآ، ٍلأقد ٍكانت ٍأياُمهم ٍَر فقال: ٍرحم ٍالأ

ًا؛ ٍفدعوت ٍلأه، ٍوقلت: ٍأنا ٍأسإأُل ٍالأشيخ ٍأن ًا ٍلأهم ٍورعي الزمنة، ٍولأقد ٍانجبر ٍبهم ٍخلق، ٍفسقي
ًا ٍمن ٍالأشعر ٍأذكره ٍبه، ٍ َدني ٍشيئ ْنِش : ُي الأطويل:  فأنشدني

ّدَمْت لأئن ِرجال قبلي ُق
فطالأـَمـَا

ْيُت فكنت ِرسْإلي على َمَش
َدما  الأمق

تأتي الأدهَر هذا ولأكَن
ُفـَه صرو

ِرُم ْب ُت ًا، ف وتنقُض منقوض
ْبرمـَا ُم
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ًا أرأيَت فتى، فقال: ٍيا بي صاَح الأدهليز قاربُت فلّما نهضُت، ثم َعه مفلوج ْف َن ي
ْذ معك، الأذي الهليلج ينفعني قال: ٍفأنا فقلت: ٍل، الهليلج؟ ْنف منه، إلأّي فأ

ْفرطْ وخرجت والأطاعة، فقلت: ٍالأسمع َبري، على وقوعه من الأتعجب ُم َخ
َبه أحبابي بعَض كأن حتى ِري كات َب ُته، حين بخ ْغ ْذُت ُص َف ْن إهليلجة.ً مائة إلأيه فأ

الأجاحظية الأمقامة
 الأجاحظ بذكر تتعلق الأبديع إنشاء من مقامة

ْبُت ٍإلأيها َولأيمٌة، ٍوأج َقة ٍ ْف ِر قال: ٍحدثنا ٍعيسى ٍبن ٍهشام ٍقال: ٍجمعتني ٍمع ٍ
ُدآعيت لألحديث ٍالأمأثور ٍفيها ٍعن ٍرسإول ٍالأله، ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم: ٍ"لأو ٍ

ْفَضى ٍبنا ٍالأمسيُر ٍإلأى ٍدآار َي ٍإلأّي ٍذراع ٍلأقبلت"، ٍفأ ِد ْه ُأ ْبُت، ٍولأو ٍ ُكَراع ٍلج إلأى ٍ
ُطها، ٍوقوم ٍقد ٍأخذوا ٍالأوقت َد ٍسِإما ُبِسطت ٍأنماطها، ٍوُم ُطها، ٍو ُفرش ٍبسا قد ٍ

َي ٍوعودآ؛ ٍمحصُِْرنا ٍإلأيهم َنا ْفصُودآ، ٍو َدآن ٍَم ٍدآ ٍمنضودآ، ٍو َوْر بين ٍآٍس ٍمخضودآ، ٍو
ِرياُضه، ّوَرت ٍ َئْت ٍحياُضه، ٍون ِل َوان ٍقد ٍُم وصاروا ٍإلأينا، ٍثم ٍعكفنا ٍعلى ٍِخ

َناصع، ٍومن ٍقاٍن ٍفي ِلأك ٍبازائه ٍ ُنه؛ ٍفمن ٍحا ُنه، ٍواختلفت ٍألأوا َفا ّفت ٍِج واصط
َتْسفُر ٍبين َوان، ٍو ُده ٍعلى ٍالأِخ َي ُتَسافُر ٍ تلقائه ٍفاقٌع، ٍمعنا ٍعلى ٍالأطعام ٍَرجٌل ٍ

َأْرضَِ ٍالأجيران؛ َعى ٍ َتْر َفان، ٍو َقأ ٍعيوَن ٍالأِج ْف َت َه ٍالأُرغافان، ٍو ُذ ٍوجو اللأوان، ٍوتأخ
َغة ٍبالأمضغة، ٍوهو ٍمع ٍذلأك ٍسإاكٌت ٍل ِزُم ٍالأَمْض ْقَمة ٍبالألقمة، ٍويه َيْزَحم ٍالأل
ِر ٍالأجاحظ ْك ِذ ِبس، ٍونحن ٍفي ٍالأحديث ٍنجري ٍمعه ٍحتى ٍوقف ٍبنا ٍعلى ٍ ْن َي

َوان، َذرابته، ٍووافق ٍأول ٍالأحديث ٍآِخَر ٍالأِخ ّفع ٍو َطابته، ٍوَوصف ٍابن ٍالأمق وَخ
ِلأك ٍالأمكان، ٍفقال ٍالأرجُل: ٍأين ٍأنتم ٍمن ٍالأحديِث ٍالأذي ٍفيه ٍكنتم، َذ وُزلأنا ٍعن ٍ
َننه ٍفيما َننه ٍفي ٍالأفصُاحة ٍوسُإ ِنه، ٍوُحْسِن ٍسَإ َلأَس فأخذنا ٍفي ٍوصف ٍالأجاحظ ٍو

ٍر عرفناه؛ ٍفقال: ٍيا ٍقوُم، ٍلأكّل ٍعمل ٍرجال، ٍولأكل ٍمقام ٍَمقاٌل، ٍولأكل ٍدآا
ُتْم، ٍفكل ٍكشَر ٍلأه َطَل ٍما ٍاعتقد ّكان، ٍولأكل ٍزمان ٍجاحظ، ٍولأو ٍانتقدتم، ٍلأب سُإ
ْيه، ٍوقلت: َد ْكُت ٍإلأيه، ٍلجلَب ٍما ٍلأ ْنِف ٍالكبار، ٍوَضِح عن ٍناب ٍالنكار، ٍوشَم ٍبأ

ِطف، ٍوفي ٍالخر ِد ٍشقي ٍالأبلغاة ٍيق ْدآنا، ٍفقال: ٍإّن ٍالأجاحَظ ٍفي ٍأح ِز ْدنا ٍو ِف أ
ِره، ٍفهل ِر ٍكلُمه ٍبشع ُيْز َقصُّر ٍنظُمه ٍعن ٍنثره، ٍولأم ٍ ُي ُغ ٍمن ٍلأم ٍ َيِقف، ٍوالأبلي
ُد ًا؟ ٍقلنا: ٍل، ٍقال: ٍفهلّموا ٍإلأى ٍكلمه؛ ٍفهو ٍبعي ًا ٍرائع ُووَن ٍلألجاحظ ٍشعر تر

ٌدآ ٍلأعريان ٍالأكلم الشارات، ٍقريُب ٍالأعبارات، ٍقليل ٍالسإتعارات، ٍمنقا
ٍة ٍغاير ٍمسموعة، ٍأو ْعتاِصِه ٍيهمله، ٍفهل ٍسإمعتم ٍلأه ٍبكلم َنفوٌر ٍمن ٍُم ْعمله، ٍ َت يس

َتْسَمع ٍمن ٍالأكلم ٍما لأفظة ٍغاير ٍمصُنوعة؟ ٍفقلت: ٍل، ٍفقال: ٍهل ٍتحّب ٍأن ٍ
َديك؟ ٍفقلت: ٍإي ٍوالأله، ٍقال: ٍفأطلق َي َوينّم ٍعلى ٍما ٍفي ٍ ْيك، ٍ َب َك ْن ّفف ٍعن ٍَم يخ

ْنصَُِرك ٍما ٍيعين ٍعلى ٍشكرك، ٍفأنلته ٍردآائي، ٍفقال: ٍالأطويل: ٍ لأي ٍعن ٍِخ

َعْمر َقـَى الأـَذي لأ ْلأـَ بـَه الأثياُب تلك كسبْت لأقدثـَيابـَُه إلأـََي أ
َمـَجـَدا

ًة الأـَجـَودآ راحة َقَمَرتـَُه وقد ِبـَّز
َبْت فما ًا ضر ْدح نصُبْت ول ِق

َدآا َنـَْر
ْد ًا أِع َكَسـَانـَي َمْن يا نظر

َبـَُه ِثـَيا
َدِع ول ِدُمـَنـَي الياَم َت ْهـَ ًا َتـَ َهـَد

ُللأى وقل َفُروا إْن لأ َفُروا أسْإ َأسْإ

ُضًحى
طلعـَوا ُغامة في طلعوا وإن
َدآا وْر

ُلوا َيا َرِحَم ِص ْل َع ُبلوا الأ و
َتـَهـَا َهـَا لأـَ

ْيُر َدىَّ َفَخ ُلـَه سَإَح ما الأن واب
َدا ْقـَ َنـَ
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قال ٍعيسى ٍبن ٍهشام: ٍفارتاحت ٍالأجماعة ٍإلأيه، ٍوانثالأت ٍالأصُّلُت ٍعليه، ٍوقلت ٍلأما ٍتآنسنا:
: من ٍأين ٍمطلع ٍهذا ٍالأبدر؟ ٍ الأمجتث:  فقال

ِري إسإكـَنـَدريُة ِري فيها قّر لأوَدآا  َقرا
ِكن ٍد لأيلي َلأ َنـَْجـَ ِزب ِري وبالأحجا َهـَا َن

الأملوك قالأته ما
َعْجزهم ُمْجدبة سإنة في إلأيه بابك بن أردآشير رعية تظلمت الأخراِج، عن لأ
بالأبهاء، الأمزيد أردآشير نسخته: ٍمن ما لأهم فكتب عنهم؛ يخففه أن وسإألأته

َفظُة هم الأذين الأفقهاء إلأى الأعظماء، الأملوك ابن ُكتاب الأبيضة، َح الأذين والأ
ُد، أما الأبلدآ، عمَرة هم الأذين الأحرث وذوي الأمملكة، سَإاسإة هم ْع ُد فإنا َب نحم
َد تعالأى الأله ّيتنا عن وضعنا وقد الأصُالأحين، َحْم َفْضل رع َوتنا رأفتنا ب إتا

ّظفة ُع بوصية ُنمليهم ذلأك مع كاتبون ونحن هذه، سإنتنا عليهم الأمو الأكل: تنف
َد تستشعروا ل ْق َ الأِح ِلَب لأئل ْغ ّو، عليكم َي ّ الحتكار تحتوا ول الأعد يشملكم لأئل

َقْحط، ِوين، لألغرباء وكونوا الأ ْؤ ًا لأتؤووا ُم َوُجوا الأمعادآ، في غاد الأقرابة في وتز
َنَسِب، وأثبُت لألرحم، أْحَسُن فإنه ُدوا ول لأل ًا الأدنيا هذه تع ْبقي ل فإنها شيئ ُت
ُفُضوها ول أحد، على َناُل ل الخرة فإن ذلأك؛ مع َتْر َ ُت بها.ً إل
ّي لأبزر وقيل ْنَزاِن والدآب قال: ٍالأعلُم أفضل؟ الكتساب جمهر: ٍأ َفدان، ل ك ْن َي

ْطفآن، ل وسِإَراجان َفتان ُي َليان؛ ل وُح ْب َباب َناَل نالأهما َمْن َت َعَرَف الأرشادآ أسإ و
َعادآ، طريق ًا وعاش الأَم َبادآ.ً بين رفيع ِع الأ

َفرني الأذي لأله به: ٍالأحمد ظفر لأّما جمهر لأبزر أنوشروان وقال ٍ ْظ قال بك، أ
ْئه ِف ِفئه تحب.ً ٍقال: ٍوبم ما أعطاك كما يحّب بما لأه: ٍفكا قال: فاسإق؟ يا ُأكا

َو َأْن تحّب كما الأيوم به أظفرك عَمْن بالأعفو ًا.ً عنك يعف غاد
عنه.ً الأله رضي لأعلي، تقدم قد الأكلم هذا ونظيُر
ُي لأكسرىَّ؛ وقيل َوْرته إذا قال: ٍالأذي أفضل؟ الأملوك أ َته جا ْد ًا، وَج وإذا عليم
َته خبرته ًا، وجد ًا، كان أغاضب وإذا حكيم ًا، كان ظفر وإذا حليم وإذا كريم

ًا، منح اسإتمنح َد وإذا جسيم ًا، الأوعد كان وإن وفى، وع ِكي وإذا عظيم إلأيه ُش
ًا.ً ُوجد رحيم
الأميكالأي إنشاء من

كتب ٍالمير ٍأبو ٍالأفضل ٍالأميكالأي ٍإلأى ٍأبي ٍمنصُور ٍعبد ٍالأملك ٍبن ٍمحمد ٍبن ٍإسإماعيل
َبا ٍإلأى ٍَرْمل ٍعالأج، ٍأو ًا ٍلأو ٍعالأجه ٍالعرابي ٍلأما ٍَص ْوق الأثعالأبي؛ ٍكتابي ٍوأنا ٍأشكو ٍإلأيك ٍَش
ًا، ُق ٍفل ٍيحسن ٍجمع ًا ٍيفَر َواِعج؛ ٍوأذُم ٍزمان َلأ ٍد ٍذاِت ٍُحَرِق ٍو ِب َك َنى ٍعلى ٍ َبده ٍالأَخلُي ٍلنث كا
ِودآادآ، ٍثم ٍيبخُل ٍعليهم ٍبما ْلأ ُع ٍالأقلب ٍبتفريق ٍَشْمِل ٍذوي ٍا ُيوِج ًا، ٍو ْقع ويْخرق ٍفل ٍينوي ٍَر

ِم ٍفل ٍيميُل ٍإلأى ْك َبادآ؛ ٍقاسِإي ٍالأقلِب ٍفل ٍيليُن ٍلسإتعطاف، ٍجائر ٍالأُح ْك َيْشِفي ٍالأصُدور ٍوال
ًا ٍعليه ٍ ّظى ٍغايظ َل ْنِجد، ٍوأت َت ِفه ٍوأسإ ِدي ٍعلى ٍَصْر ْع َت : إنصُاف، ٍوكم ٍأسْإ الأطويل:  ُأنشد و

ْثني وعسى متى الأزماُن َي
َنه َنا ِع

ْثَرة َع ُثـَوُر والأَزماُن حاٍل ب ع

ْدَرك ُت ْقَضى آمال ف ُت ِرٌب و ُدثمـَآ ُلمور بعد من وتح ُأمور ا

َتْجري ْنب؛ ٍوإنما ٍهي ٍأقدار ٍ َذ ِله ٍ ْه ْتب، ٍول ٍلأه ٍعلى ٍأ َع َكلً، ٍفما ٍعلى ٍالأدهر ٍ و
ُفذ ٍكالأسهام ٍإلأى ٍَمَراميها؛ ٍفهي ٍتدوُر ٍبالأمكروه ْن َت ِريها، ٍو كما ٍشاء ٍُمْج

والأمحبوب، ٍعلى ٍالأُحكم ٍالأمقدور ٍوالأمكتوب، ٍل ٍعلى ٍشهوات ٍالأنفوس
وإرادآات ٍالأقلوب؛ ٍوإذا ٍأرادآ ٍالأله ٍتعالأى ٍأذن ٍفي ٍتقريب ٍالأبعيد ٍالأنازح،

ِئك ٍالخوان ٍكأتّم ٍما ٍلأم ٍيزل ُلنُس ٍبلقا وتسهيل ٍالأصُّعب ٍالأجامح، ٍفيعودآ ٍا
ِدآُر ًا، ٍإنه ٍالأملبي ٍبه، ٍوالأقا ًا ٍوعهودآ ّددآ ٍلألمذاكرة ٍوالأمؤانسة ٍرسإوم ًا، ٍويج معهودآ

عليه.ً
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َدُر َق ْكُت ٍِعنان ٍاختياري، ٍوأسإعفني ٍببعض ٍما ٍأقترحه ٍالأ َل ولأه ٍإلأى ٍأبيه: ٍولأو ٍَم
ْبُت ٍعن ٍحضرته ٍ- ٍانسها ٍالأله! ٍ- ٍسإاعًة ٍمن ٍدآهري، ٍكما ٍل ٍأعد الأجاري، ٍلأما ٍغِا
ِثل ًٍبها ٍفي ًا ٍما ِدي ٍعنها ٍوإخلئي ٍلأبابها ٍمن ٍأيام ٍعمري؛ ٍولأقنت ٍأبد ْع ُب سإاعاِت ٍ
ًا ٍبها ٍبين ٍحاشيتي ٍالأعّز ٍالأمديد، ٍوالأشرف ٍالأعتيد؛ زمرة ٍالأخدم ٍوالأعبيد، ٍجامع
ل ٍسإيما ٍفي ٍهذا ٍالأوقت ٍوقد ٍأشرقت ٍالأبلدآ ٍبنور ٍطلعته ٍالأتي ٍهي ٍفي ٍظلمة
ِد ٍالمال ْن ًا ٍولأَز َدهر ٍصباح، ٍوعّز ٍمطالأعته ٍالأتي ٍفيها ٍلأصُدور ٍذوي ٍالأّشنإ ٍشج الأ
ِه ٍالأتي ٍأْضَحِت ٍالأشمُس ٍمن ٍحسادآه، ٍوالأزمان ٍمن ٍعددآ َل اقتداح، ٍومعاودآة ٍظ

سإاكنيه ٍوعتادآه، ٍإل ٍَأن ٍالأحريص ٍ- ٍكما ٍعلمه ٍمولنا ٍ- ٍُمخلى ٍعن ٍأعذب
مواردآه، ٍوممنوع ٍبالأعوائق ٍعن ٍأكرم ٍمطالأعه ٍومقاصده.ً

ّدم ٍبيني ٍوبينه ٍالأمكاتبة، ولأه ٍيستفتح ٍمكاتبة ٍبعض ٍإخوانه: ٍأنا ٍوإن ٍلأم ٍتتق
وعادآة ٍالأمساجلة ٍوالأمفاوضة، ٍمن ٍفرطْ ٍِحْرصي ٍعلى ٍافتتاحها ٍوتعاطيها،

ْغُمور، ّدآه ٍَم ِدآ ٍوالأغرضِ ٍفيها، ٍفإن ٍقلبي ٍبو واعتراضِ ٍالأعوائق ٍدآون ٍالأمرا
ِدي ْوَح وضميري ٍعلى ٍُمصَُافاته ٍمقصُور، ٍفاعتدادآه ٍلأفضائله ٍالأتي ٍأصبح ٍفيها ٍأ
ْوفى ُغَرر ٍوالوضاح، ٍما ٍأ َنان، ٍواسإتأثر ٍفيها ٍبالأ َع ِكب ٍالأ َنان، ٍوزاحم ٍفيها ٍَمن ِع الأ

َءها َدآْت ٍأنبا َدْت ٍبها ٍضمائُر ٍالأقلوب، ٍوتها َة ٍالأصُباح، ٍحتى ٍتشاه ُغاَر بها ٍعلى ٍ
ِة ٍقلبه َيْجَمُع ٍبالعتدادآ ٍلأها ٍبين ٍشهادآ َدآ ٍمن ٍ َنة ٍالأبعيد ٍوالأقريب، ٍاعتدا ألأِس

ْدِرها ٍصفقة ٍإسإراِره ٍوإعلنه، ٍفهو ٍيتنسُم َق ولأسانه، ٍوَمْن ٍينظم ٍفي ٍإجلِل ٍ
ِدآَر ٍخبَر َتْملي ٍالأواردآ ٍوالأصُا َيْس ًا، ٍو ًا ٍونزاع ّبْت ٍمن ٍناحيته ٍشوق الأريح ٍإذا ٍه

ًا.ً ًا ٍبالأودآ ٍإلأيه ٍوانقطاع سإلمته ٍانصُياع
ُلأها، ٍ شذور ٍمن ٍكلمه ٍفي ٍأثناء ٍرسإائل ٍشتى: ٍأيادآيه ٍالأتي ٍغامرتني ٍسِإَجا

َنى ٍدآانيَة ِثيالأها، ٍتناولأت ٍفيها ٍالأُم ْفوها ٍوان َع َيا ٍشكري ٍ واتَسع ٍعندي ٍَمجالأها، ٍوأع
ُدآ ٍيبردآ ٍغاليُل الأقطوف، ٍواجتليت ٍأنوار ٍالأعيش ٍمأمونة ٍالأكسوف، ٍلأيس ٍيكا

َتْخلو ٍمن ٍالهتمام شوقي ٍوحنيني، ٍأو ٍترجع ٍنافرة ٍأنسي ٍوسإكوني، ٍأو ٍ
ُده، ْوِع ْقُرب ٍَم َي ُده، ٍو ًء ٍيدنو ٍأم والأفكرة ٍفيه ٍخواطري ٍوظنوني، ٍإل ٍّبالأتقا

ًا َغاّض َنى ٍ ًا، ٍونجتني ٍثمَر ٍالأُم ًا ٍغازير ْلق َط ِودآ ٍالأعيَش ٍ ُده، ٍفنعا َي وتعلو ٍعلى ٍالأفراق ٍ
َغمام ٍأو ًا.ً ٍفوائده ٍلأها ٍعندي ٍأثُر ٍالأ ًا ٍمنير ِرق َتلي ٍوجَه ٍالأزمان ٍُمْش َنْج ًا، ٍو نضير
أنفع، ٍومحّل ٍالأّسَماِك ٍأو ٍأرفع.ً ٍحالأي ٍفي ٍمفارقة ٍَحْضَرته ٍحاُل ٍبنات ٍالأماء

ُء ٍالأِمطيُر.ً ٍلأهفي ٍعلى ٍدآهر ْو َن َنَضب ٍعنها ٍالأَغدير، ٍونبات ٍالرضِ ٍأخطأها ٍالأ قد ٍ
ِريق.ً ٍكلٌم ٍأحلى ْقُل ٍشرابي ٍعٌض ٍو َن ِريق، ٍو َو ُغاصُُْن ٍشبابي ٍغاض ٍ الأحداثة ٍإذ ٍ

ّنحل، ٍوأْصفى ٍمن ٍَريق ٍالأوبل.ً ٍمن ٍتسودآ ٍقبل ٍوقته ٍوآلأته، ٍفقد من ٍريق ٍالأ
ِته ٍوإذالأته.ً ٍنظُمه ٍلأه: ٍمجزوء ٍالأرمل: ٍ ْق ِلأَم تعّرضِ ٍ

ْقِت بل َرالأصُد يلتمس َمْن إن َلأـَْه َو وآ
َلـَقـَى أْن لأحقيق ْقٍت كلُي َذالأـَْه َم وإ

ِكتاب، الأشكُل ِكعاب.ً ٍلأو كالأحلي لأل ًا.ً لأه الأشيُب لأكان ِفضة الأشباُب كان لأل خبث
ُنه وثوٌب الأشكر، مهُرها عروٌس الأنعمة ْو الأشباب.ً تذكرة الأنشر.ً ٍالأخضاب َص

َتراقي، القدام ول بالأَمَراقي، الأَمهاوي تقاُس ل بالأسواقي.ً ٍكم الأبحوُر ول بالأ
ِلي ل جزيل ُعْرٍف من أبلني َة الأدهُر ُيب ْين من وقضاني ِردآائه، جد ل تأميل َدآ
ْقضي َق الأشكُر َي ْفران نتاج، لألنعمة نعمائه.ً ٍالأشكر ح ُك وكلما ِرتاج، لأها والأ

ًا، الأنعمة زدآت ًا زادآت شكر ًا.ً طيب َنْشر و
الأقوافي تجنيس في شعره من قطعة

: قال ٍفي ٍ الأخفيف:  أبيه
ًا ِد شمائل في مبدع َنا ماالأمج ْي َد ِه اهت ِذ واقتباسِإـَْه لْخ
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ًا ِخيم
 باسإه وقت في بالأعفو وجوادآنـَداه وقـَت بالأمال فظ فهو

: وقال ٍ الأوافر:  فيه
َدآ ما إذا  الأندامه الأجودآ في تدركه ولأمثـَنـَى بالموال جا

ِطُره َهَجست وإن مه الأندىَّ قال حوادآث لأريببجمع خوا
: وقال ٍ الأمتقارب:  فيه

ْعناالأزمان َصْرُف تنازع ولأما ِز ٍد إلأى ف ِبـَه سإـَي نـَا
ِه عْن الأدهُر كّشَر إذا ِبـَ َنانا ْف ِبـَه الأحوادآَث كش ّنـَا َع

: وقيل ٍ الأسريع:  فيه
ْطـٌَب نابنا إْن َتسريبه الأجيش عن تغنيفـَآراؤه َخـَ و

َدا لأـَيٌل َدآَجا وإن ُه َبـَ ْكِبنـَور ًا لألّر ِه يسري فهو َنْجم  ب
: وقال ٍ الأمتقارب:  يفتخر

َبرىَّ لأي حاسإد وكم ْن َنـَى ا َث ْن َعّضةفا ْفس ِلأ َشَجاها شجاها َن
ْيِل َيْسُمو أيَن ومن َن َ لأ ُعـَل ً َبّث وماالأـَ  َجاها َراَش ول مال

: ومنها ٍ الأوافر:  قولأه
ٍة ِئُل وسإائل َجَمالأي الأدنيا في حاَز وعّمافعـَالأـَي عن ُتَسا

َحن الأمعالأي فقلت: ٍإلأى
ُبل وفيقلبي َمالأي لأّج الأمكارم سُإ

ْهٌج ولألعلياء ًا لأي فمامـَسـَتـَقـَيٌم َن ْهَج َذا تارك ّن  لأي َما الأ
ٍر في أسإرْجُت إذا سَإما فخ
ّنَجاُر َفعالأيبي ْلأَجما والأ لأـَي فأ

: وقال ٍفي ٍنوع ٍمن ٍهذا ٍ الأطويل:  الأجنس
ِر وَمْن َق َيْس يطلُب الرضِ فو
غاـَايًة

فوق يسري الأمجد من
ِة ِر ُجْمُجَم َنْس  الأ

الأعالأمـَين في يختلْف ومن
ُه ِنـَجـَار

ّنا ِري الأعلياء من فإ على َنْج
ِر َنـَْجـَ

ْكِسب الأمال في يتِجْر ومن َي
ْبـََحـَُه ُر

ِد رابَح َنْشري فبالأمال الأحْم
ّنْشـَر والأ

: وعلى ٍنحو ٍهذا ٍالأحذو ٍيقول ٍأبو ٍالأفتح ٍ الأوافر:  الأبستي
َلى من لأشيءبـَأنـَي تحسب ل الأعباس، أبا َعار ُح عار الْش

ْبع ولأي ْلَساِل َط ِر ُذَرا من ُزلٌَلالأمجـَاري كَس  َجاري الحجا
َبـَِت ما إذا ْكـَ ًا الدآوار أ ْنـَد ٌد فليَز ْن ِر على َز َوا ْدآ ِري ال َوا

: وقال ٍأبو ٍالأفتح ٍالأبستي ٍ الأوافر:  ًا أيض
ْيِف َقْت الأدولأة بَس ّتَس َة رأيناهاُأُموٌر ا َددآ َب ِم ُم َظـَا ّنـَ الأ

ٍم بني وحمى سَإَما ِله فليسوحام سإا ِم سإام كمث وحـَا
 ٍ الأحاجب في قيل ?ما

ُظُر ٍبها، ٍوُجنتي ٍالأتي ٍأسإتنيم ْن قال ٍبعُض ٍالأملوِك ٍلأحاجبه: ٍإنك ٍعيني ٍالأتي ٍأ
ّيتي؟ ٍقال: ٍأنظر ٍإلأيهم ٍبعينك، ًا ٍبرع ّيتك ٍبأبي، ٍفما ٍتراَك ٍصانع إلأيها؛ ٍوقد ٍولأ

ِر ٍمنازلأهم ٍعندك، ٍوأَضعهم ٍلأك ٍفي ٍإبطائهم ٍعن ٍبابك ْد َق وأحملهم ٍعلى ٍ
ُأَرتبهم ٍحيث ٍجعلهم ٍترتيبك، ْدمتك ٍمواضع ٍاسإتحقاقهم، ٍو ولأزومهم ٍِخ
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َغاهما ٍعنك.ً َغاَك ٍعنهم، ٍوإبل ُأْحِسُن ٍإبل و
ّله ٍولأّي ٍكفايتك ْيَت ٍبه ٍفعلً؛ ٍوالأ َف َو ْيَت ٍبما ٍعليك ٍقولً، ٍإن ٍ َف َو َقد ٍ قال: ٍ

ومعونتك.ً
َفه، ٍفل َكْش ْتَر ٍوجهي ٍو ُتك ٍسَإ َلأي َو قال ٍالأمهدي ٍلألفضل ٍبن ٍالأربيع: ٍإني ٍقد ٍ

َوْجهك، ُبوِس ٍ ُع ّدآَك، ٍو ْبح ٍر ُق ِب ًا ٍلأضغنهم ٍ تجعل ٍالأستر ٍبيني ٍوبين ٍخواّصي ٍسإبب
ًا ْقت َو َثن ٍبالولأياء، ٍواجعل ٍلألعامة ٍ َلأى ٍبالأتقديم، ٍو ْو وقدم ٍأبناء ٍالأدعوة، ٍفإنهم ٍأ

ّكث.ً َفهم ٍعِن ٍالأتم ّبث، ٍوصَر ُقه ٍعن ٍالأتل ُهم ٍِضي َل َدآخلوا ٍأعج إذا ٍ
ّية، ٍولأم ٍينزل ًا ٍعن ٍالأرع وقال ٍالأحسُن ٍبن ٍسإهل: ٍإذا ٍكان ٍالأملك ٍمحتِجب

َقهم ٍدآون الأوزير ٍنفسه ٍمنزلأًة ٍتكون ٍوسإائُل ٍالأناس ٍإلأيه ٍأنفَسهم ٍواسإتحقا
ّتب ٍالأناَس الأشفاعات ٍوالأحرمات، ٍحتى ٍيختّص ٍالأفاضَل ٍدآون ٍالأمفضول، ٍوير

ّيز َلت ٍالمور، ٍولأم ٍيم على ٍأقدارهم ٍوأوزانهم ٍومعرفتهم، ٍامتزج ٍالأتدبير، ٍواخت
َهْت َو ْوَضى، ٍو َف ْعَجاز، ٍوالأنواصي ٍوالذناب، ٍوكان ٍالأناُس ٍ بين ٍالأصُدور ٍوال

ْقَرَب ٍما ٍأرجو ٍبه َأ ُه، ٍوشاعت ٍسإرائره، ٍوإّن ٍ ِئُر َقَضْت ٍَمَرا ْلك، ٍوانت أسإباُب ٍالأُم
صلَح ٍما ٍأتوله ٍاسإتماعي ٍمن ٍالأمتنّسمين ٍبأنفسهم، ٍالأمتوسّإلين ٍبأفهامهم،

الأمتوّصلين ٍبكفايتهم، ٍوابتذاُل ٍنفسي ٍلأهم، ٍوصبري ٍعليهم، ٍوتصُفحي ٍما
َلدآاب، ٍوالأِحماية ٍوالأكفاية.ً ٍفَمْن ٍثبتت ٍلأه توسإلوا ٍبه ٍوانتَحلوه ٍمن ٍالأعقول ٍوا

ُته ٍحظه، ٍومن ٍقصَُر َنقصُْ ْفه ٍحقه، ٍول ٍ ّي َتح ِزلأة، ٍولأم ٍأ ْن ُته ٍتلك ٍالأَم ْلأ ْعواه ٍأنز َدآ
َله ٍمن ٍمقدار ٍما َلأة ٍالأمقصُّرين، ٍولأم ٍأخيِب ٍأَم ُته ٍمنز َدآعى ٍكانت ٍمنزلأ عما ٍا

ّقه.ً يستِح
ُدآ َعُمو َوهي ٍ ْتر ٍالأِحَجاب، ٍ َدل ٍالأوالأي ٍعلى ٍنفسه ٍسإ َأسإ ِء: ٍإذا ٍ وقادآ ٍبعُض ٍالأبلغا

ُدآ ٍالأذّم، ٍوتولأى َفْت ٍإلأيه ٍوفو َلأ ْلأَحزم، ٍوازدآ ِئُل ٍا تدبيره؛ ٍواسإترَخت ٍعليه ٍحما
َع ٍإلأيه َتَسّر َلُل ٍالنتشار، ٍوآفُة ٍالهمال، ٍو عنه ٍرشد ٍالأّراِجي، ٍونال ٍأموَره ٍَخ

ِبيب ٍقوارضهم.ً َدآ الأعائبون ٍبلواذع ٍألأسنتهم ٍو
ّله ٍبن ٍسإليمان ٍفكتب ٍإلأيه: ٍسِإْرُت وُحجب ٍسإعيد ٍبن ٍعبد ٍالأملك ٍعن ٍعبيد ٍالأ

ْقَض ٍلأقاؤك، ٍوعلمت ُي إلأى ٍبابك ٍ- ٍأعزك ٍالأله ٍ- ٍعندما ٍحدث ٍمن ٍأمرك، ٍفلم ٍ
ِه ٍعندك، َل ِة ٍالأ َلْث ٍلأك ٍحالأي ٍمن ٍالأسرور ٍبنعَم ّث َقتك ٍبما ٍعندي، ٍقد ٍَم ِث أن ٍ

ْذر ٍإلأى ُع ْتَك ٍموضعي ٍمن ٍالعتدادآ ٍبكل ٍما ٍَخصَُك ٍووَصل ٍإلأيك، ٍفوكلت ٍالأ وأَر
ْلَعتك، ٍمشتاقين ٍإلأى ٍرؤيتك، ٍفيحجبنا ٍعنك َط ذلأك.ً ٍثم ٍإنا ٍنأتيك ٍمتيَمنين ٍب

ِكرام، َلأئيم ٍالأطبيعة، ٍيْحُجُب ٍعنك ٍالأ ُملحظ.ً ٍوهو ٍكما ٍعلمت ٍَزنيم ٍالأصُنيعة، ٍ
ًا ٍسإودآاء؛ ٍفإن ٍرأيت ٍ- َبعها ٍيد ْت ٌد ٍبيضاء، ٍأ ِلألئام، ٍكلما ٍنَجمْت ٍلأه ٍي َذُن ٍعليك ٍ ْأ َي و

ِرَفه ٍعن ٍباب ٍمكارمك ٍفعلت، ٍإن ٍشاء ٍالأله.ً أعزك ٍالأله ٍ- ٍأن ٍتصُ
وقال ٍأبو ٍالأسمط ٍبن ٍأبي ٍحفصُة: ٍالأطويل: ٍ

ًتى َبالأي ل ف ِلأُجـَوَن ُي ْد الأم
ِره ُنـَو بـَ

َء َأل بابه إلأى ُتِضي
الأـَكـَواكـَُب

ٍر كل في حاجب لأه ْي َخـَ
ِعـَينـَه ُي

ُعرِف طالأب عن لأه ولأيس الأ
 َحاِجُب
ْذ ٍالأبيت ٍالول ٍمن ٍقول ٍجده ٍَمْروان ٍبن ٍأبي ٍحفصُة ٍ : أخ الأطويل:  الكبر

ّي الأمصُطفى إلأى الأمهد
ركابنا خاضت

ْطَن الأليل ُدآَجى ِب الأَسريح يخ
َدَمـَا الأُمخ

ِم نـَور لأها يكون مـَحـَمـَد المـَا
ً ِري به دآلأيل الأليل إذا َتْس

َلـَمـَا أظـَ
: وقال ٍإدآريس ٍبن ٍأبي ٍحفصُة، ٍوذكر ٍ الأبسيط:  إبلً

281



 السإلمية مشكاة مكتبة                            اللأباب وثمار الدآاب زهر

ِقها في رَجائك وِمَنُبـَه َتْستِضيء نور أمامك لأها َنا ْع أ
 َحادآي

ْكراك من أحادآيث لأها ِذ
ُلها َغ َتش

ِدآ عن وتلهيها الأُرتوِع عن الأّزا

: وأصله ٍقول ٍعمرو ٍبن ٍشأس ٍ الأطويل:  السإدي
َلأْجنا نحُن إذا َأنَت أدآ َيانا كفىأَمـَامـَنـَا و ِهـََك لأمطا ِدآيا بوجـَ َهـَا

ِعـَيَس َيزيد ألأيس ِخـَفَة الأ
ْذرع َأ

ُكوَن َأن َحْسَرىَّ، ُكن وإْن ت
 أماميا

: وقال ٍبعض ٍأهل ٍ الأطويل:  الأعصُر
َنا ولأيل ْل ْطَريه بين َوَص ُق

بالأُسـَرىَّ
ّد وقد ٌع شوق َج في ُمطْم

ِلأِك وصا
ّبْت ُه من علينا َأَر ُدآَجـَا

ِدآس َنـَا َحـَ
ْدن َع َق َأ ْهج الأطري ْعَر الأن َو

ِلأِك  الأَمسا
 

ْنَجلت باسإمك، أسإماء، يا فنادآيُت َفرفا َأسْإ َدآ كل منها و ِلأـَِك أسإو َحـَا
ِدآ من أنت بنا ْونا ها َبْت وقدبـَذكـَره َنَج ُكف فينا َنِش الأمهـَالأـَِك أ

ْيتك إخلصي منحتك َف َأْص ِطريني لأّما كنت وإنالأهوىَّ و ِلأـَِك ُتْخ ِببا
: وقال ٍ الأطويل:  الأقطامي

ُكُم ُت ً ذكر ْيل َور َلأـَ ُكـَم فـَنـَ ْكـَُر ْنه انجاَب حتى الأليل ُدآَجىِذ ْه َع  َدآياِجُر
ِري ما الأله فو ْدآ ٌء أ ْو ْكَراكمُمـََسـَّجـَر َأَض ِذ سَإاِجـَره؟ الأليَل يْسُجر أم لأ

: وقال ٍ الأطويل:  الأقيني
ِم من وإني ٌد منهم مات إذاُهـَم ُهـَُم الأـَذين الأقو ُبـَْه قام سإي َصاِح
ًء نجوُم ّلما سإما َكٌب َبداكوكـَب انقّض ك ْو ُبـَْه إلأيه تأوي َك كواكـَ

ُبهْم لأهْم أَضاَءْت ُههـَم أحسا َع َنظم حتى الأليل ُدآَجىووجو ُبْه الأَجْز ِق  َثا
: وقال ٍ الأبسيط:  الأحطيئة

ِء على نمشي ْو ْأَن أْحَساٍب َض ْيِل نجوُم َأضاءت كمالأنا َأَض َل ِري الأ لألسـَا
َدآدآه ٍفي ٍموضع ٍآخر ٍ : وقد ٍر الأوافر:  فقال

َلأمـَْت إذا الأذين الأقوُم ُهُم ِم ِمَنأ ِلمٌة اليا ْظ ُءوا ُم  أضا
َدني ٍمن ٍهذا، ٍحيث ٍ : وكلم ٍالأقاسإم ٍبن ٍحنبل ٍالأَم الأوافر:  يقول

ِني الأوجوه الأبيض من ُء أنك َلأوسِإنـَان َب ُءوا بهْم تستضي َأَضا

َلو َء أّن َف َنْت الأسما ٍةلأـََمـَْجـَد َدآ ْكُرَم َنْت وَم ُء لأهُم دآ الأسـَمـَا
ْيُث الأعشيرة َكَرم ومنالأمعلى الأّشَرِف من حاُزوا هُم ُءوا َح  شا

: وقال ٍبعض ٍ الأطويل:  الأمتقدمين
َقْت إذا ْنِح في أشر ُهم لأيل ُج ُه ْواوجو َف ِبَط َك ِء َخا َد الأظلما ْق  الأَمصَُابِح َف

ْطب ناَب وإْن وَجارح ِجراح آسِإي ِمْن ثَم فكمُملـََمة ألأَمْت أو َخ
: وقال ٍأبو ٍبديل ٍالأوضاح ٍبن ٍمحمد ٍالأتيمي ٍفي ٍ الأطويل:  الأمستعين

ّدَجـَى َنَشـَر قد والأليُل وقائلة َدآدآ سإهِل بين ما بها فغطىالأـَ وقـَر
ًا أرىَّ ُدو بارق ْب ْوسَإِق من َي ِهالأذي الأج ْيَراُث حّل ب ِد الأنبّي ِم مـَحـَمـَ

ُق لأُه أضاءت َناكأنـَمـَا حتى الفا ْي َأ ِد ضَحى ُنوَر الأليِل بنصُِف ر  غا
َذاَرىَّ فظّل ًاَتحتـَه ينظْمَن الأحّي َع يَسـََردآ لأم الأذي الأَجزع من سُإلوك
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ْدُر فقلت: ٍهو َب ّتعرفـَونـَه الأذي الأ ُكْن وإل ِه من فالأنور َي ِد وج أحمـَ
الشتياق في قيل ??ما

ُعَمر ٍبن ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍأبي ٍربيعة ٍفي ٍمعنى ٍقول ٍعمرو ٍبن ٍشأس ٍفي ٍحًث ٍ : وقال ٍ الأطويل:  الشتياق
َقـَاِب عـَلـَى َتراهـَاكـَـَـَأنـَـَـَمـَـَـَا الأـَمـَطـَـَـَايا بـَاُل مـَا خلـَيلـَّي، ْعـَ ِم ال َقـَو ْلأـَ ُكـَـَـَُص بـَا ْنـَـَـَ َتـَ

َعب فقد ْت ُهّن، الأحادآي أ ْوا فما وانحنىَبهَن سُإرا َلأ َبا
ّلُص عجول  مق

َعت وقد ّط ُقهن ُق َبَة أعنا َبا َهـَاَص ُنـَ ُي ْعـَ ّلـَـَُف مـَّمـَا فأ َكـَ َتـَـَـَْشـَـَـََخـَـَـَُص تـَ
ْدآَن ِز ًا بـَنـَا َي ُدآ ُقـَـَربـَـَـَ َنـَـَـَا فـَـَـَيزدآا ُقـَـَـَ ْو َدآ إذاَشـَـَـَ ِر ُقـَْرُب ازدآا ُبـَـَـَعـَـَـَد الأـَدا ُقـَـَـَُص والأـَ ْنـَـَـَ َي

: وقال ٍبعض ٍالأرجاز، ٍوذكر ٍ الأرجز:  إبلً
ًا لأها إن َدلأـَجـَا لأسائق ْدلأج لأمَخ َلأجا فيَمْن الأليلَة ُي ْدآ  َأ

ُده ٍمن ٍالأشوق ٍعلى ٍإجهادآ ٍمطاياه ٍبالأسوق.ً ٍكما ٍأنشد ٍإسإحاق ٍ ّبها ٍفيحثه ٍما ٍيج : يريد ٍامرأة ٍيح الأبسيط:  الأموصلي
ُه يحث صّب ُكـَم مطايا ِر ْكـَ ُكُم ولأيسبذ ْنَسا سَإاَرا أو َحل إْن َي

َع لأو َىَّ يستطي َو ُكُم اليام ط َع حتىنحو ِر يبي ُعْم ُقْرِب ب  أعمارا الأ
َة يرجو َىَّ من الأنجا ُكم الأبلو ِهُب والأقرُببقرب ْل ِئه في ُي  َناَرا أحشا

ًا ٍعلى ٍالألقاء.ً َدآ ٍِحْرص هذا ٍالأبيت ٍيناسإب ٍأبيات ٍأبن ٍأبي ٍربيعة.ً ٍيقول: ٍكلما ٍدآنا ٍازدآا
َبراء، ٍفلما ٍقرب ٍمن ْك ُع ُلُه ٍببغدادآ، ٍفتصُيد ٍالأواثق ٍوهو ٍمعه ٍإلأى ٍنواحي ٍ ُه وشَخَص ٍإسإحاق ٍالأموصلي ٍإلأى ٍالأواثق ٍبُسّر ٍمن ٍرأىَّ، ٍوأ

: بغدادآ ٍ الأوافر:  قال
َية إلأى طربَت ِب ْي ِر ُقْرُب منهم وهاَجَكالأصُّغار الَص الأَمَزا

ًا َيْزدآادآ مسافر وكّل َذاشـَوقـَ َنِت إ ِر مـَن الأدياُر َدآ َديا الأـَ
ٍ  
ٍ 

ولأّحنه ٍوغاناه ٍالأواثق، ٍفاسإتحسنه ٍوأطربه، ٍفصُرفه ٍإلأى ٍبغدادآ ٍعلى ٍما ٍأَحّب
وكان ٍإسإحاُق ٍقال ٍأولً: ٍالأوافر: ٍ

ُق مسافر وكل ًا َيْشتا ِر من الأدياُر َدآنِت إذايوم  الأديا
ِلقة ٍفي ٍهذا ٍالأموضع، ٍلأم ٍتحّل ٍبمركزها، ٍول ٍلأها ٍهنا َق ًا، ٍوقالأوا: ٍهي ٍلأفظة ٍ فعابوا ٍقولأه ٍيوم

ّيرها ٍإلأى ٍما ًا ٍمنها.ً ٍفما ٍاسإتطاعوا ٍذلأك، ٍفغ َلها ٍل ٍخير ْث ُعوا ٍمكانها ٍِم موقع.ً ٍقال: ٍفَض
أنشدت ٍأول.ًً

: وقال ٍأبو ٍ الأكامل:  نواس

ّديار أما ُثـَوا فقلما الأ ِبـَ بـَهـَا َلأ
ِعيِس اشتياق بين الأ

والأّركـَبـَان
ْوِق سِإياطَْ وضعوا فوق الأَش
ِرقابها

ْعَن حتى َل على بها ط
ْوطـَاِن ال

َلد ٍبن ٍبكار ٍ : وقال ٍَمْخ الأطويل:  الأموصلي
ُقوُل ٍو أ ِنْض َد ِلأ َف ْن الأـََسـَير أ
ًا َهـَ نـَي

ٍم َغايَر منها يبِق ولأم ْظ َع
ٍد ّلـَ مجـَ

ِدي ْوِق الأله ابتلك بي خ بالأَش
َوىَّ والأه

َقك َناُن وَشا ِم َتْح الأَحما
ِدآ َغـَر الأـَمـَ

ًا فمَرت ْوَف سإريع ِة َخ َو ْع َدآ
عاشـَق

ّق َة ِبَي َتُش ْوما كّل في الأَم
ِد َفـَ ْد َفـَ

َنْت فلما ْيُت الأسير في َو َن ث
َوتـَي ْع َدآ

ًا لأها فكانت ْوط ِة إلأى سَإ َو ضْح
ِد َغ ْلأ ا

: وكان ٍمخلد ٍحلو ٍالأطبع، ٍوهو ٍالأقائل ٍيمدُح ٍ الأرمل:  رجلً
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ُع ُل ْط َنْجُم َي َدتـَه على الأ ْعـَ ًا واَجـَه فإذاصـَ أفـَل نـَحـَر
ْعشٌر َئْت إن َم ُهـَْم َظِم ُدآهّنأرماحـَ ْوَر الأطـَلـَى ُمَجاَجاِت َأ
في منهم اللأواُن َتْحُسُن
َغاى َو الأ

َتنكر حين ْعِب َتْس َلـَى لألّر الأُح

ّله عبد سُإخط ْدني الأ َلجـَل ُي ُها ِرَضـَا َعـَدىَّ و َتـَ َ َي َلمـَل ا
َد ُيعشب ْل ًا حاَرب وإذاسإـَالأـَمـَُه إذا الأصُّ ْوض َ َر َأْمـََحـَل

ِلـٌَك انجـَلـَى الأليل على وأيادآيهآلؤه ُنـَّشـَـَرت لأـَو َم
ْأس َحل َب ً َعمرو ابُن بالأ َ فيه َقصَُُرْت حتى طالمنـَزل ُعل الأ
َتمَشىُجـَودآه َذَراه فـَي َرْحلي حّط ُه في و َدا َلأـَى ن ْيز ْلأَخـَ ا

الأخط في
َلأت ِئل ٍبعُض ٍالأكتاب ٍعن ٍالأخط: ٍمتى ٍيستحق ٍأن ٍيوصَف ٍبالأجودآة؟ ٍفقال: ٍإذا ٍاعتد سإ

ّتَحْت ُدوُره، ٍوتف َدآه ٍُح َهى ٍصعو ُفه ٍولَُمه، ٍواسإتقامت ٍسإطوُره، ٍوَضا ِلأ أقساُمه، ٍوطالأت ٍأ
ْنفاسإه، ٍولأم ٍتختلف ٍأْجناسإه، ِقْرطاسإه، ٍوأظلمت ٍأ َق ٍ ُنه، ٍوأْشَر ُنه، ٍولأم ٍتشتبه ٍَراؤه ٍونو عيو

ُوُصولأه، َدَمَجْت ٍ ْن ّدرت ٍفصُولأه، ٍوا ُق َثُمُره، ٍو َت ُوُره، ٍوإلأى ٍالأعقول ٍ وأسإرع ٍإلأى ٍالأعيون ٍتصُ
َد ٍعن ٍتصُنِع ٍالأمحررين، ٍوقام ُع َب َنَمِط ٍالأوّراقين، ٍو ِليله، ٍوخرج ٍمن ٍ ُقه ٍوَج وتناسإب ٍدآقي

َية، ٍكان ٍحينئذ ٍكما ٍقال ٍصاحب ٍهذا ٍالأوصف ٍفي ٍصفة ٍ خط:لأصُاحبه ٍمقام ٍالأنسبة ٍوالأحل
الأمتقارب: 

ّلل ما إذا َطـَاسإـَه تج َوَرهِقْر َقـَُش الأقلُم وسإا الْر
ِه مْن َتضّمَن ّط ّلًة َخ ْقِشُحـَ َن َقُش َبْل الأدنانير، ك ْن  أ
ُد حروف ِعي َكليل لأعين ُت ًاالأ َفش ويقرؤها نشاط  الْخ

ّق َبرة، ٍوجسمي ٍأدآ ًا ٍعن ٍحالأه ٍفقال: ٍعيشي ٍأضيق ٍمن ٍِمْح قال ٍأبو ٍهفان: ٍسإألأت ٍوَراق
ًا ٍمن ٍالأحبر ٍبالأّزاج، ّد ٍسإوادآ َوْجهي ٍعند ٍالأناس ٍأش ّق ٍمن ٍالأزجاج، ٍو من ٍِمْسطرة، ٍوَجاهي ٍأر

ْفص؛ َع َبة، ٍوطعامي ٍأمّر ٍمن ٍالأ َقصَُ َعف ٍمن ٍ َداي ٍأْض َي ّق ٍالأقلم، ٍو َفى ٍمن ٍش وحظي ٍأْخ
ُء ٍالأحال ٍألأزُم ٍلأي ٍمن ٍالأصَُْمغ؛ ٍفقلت ٍلأه: ٍعبرَت ٍعن ٍبلء وَشَرابي ٍأحّر ٍمن ٍالأحبر، ٍوسإو

ببلء!.ً
: وقال ٍ الأبسيط:  الأحمدوني

َواِت من ِثنتاِن َدآ ِم أ ْل ِع قد الأ
ثـَنـَتـَا

َناَن ِوي ِع ْأ ِمْن رمُت عما َش
ِهَممي

ُة أما َدوا ْدآَمى الأ َأ جْرُمها ف
َجـََسـَدي

ّلم ِمَن تحريٌف الأحّظ وق
ِم َقـَلـَ الأـَ

الأحرف صْحف لأي وَحبَرْت
َبرة ِمْح

ُدآ ّني َتذو َواَم َع الأماِل سَإ
ِم والأـَنـَعـَ

ْلُم ِع َلـَُم والأ ْعـَ ِحـَيَن أنـَي َي
ُه ُذ آخـَ

ِفٌر لأعصُمتي ّو َنا ْل من ِخ
ِم ِعـَصَُـَ الأ

ولألحمدوني ٍفي ٍالأحرفة ٍأشعار ٍمستظرفة؛ ٍوكان ٍمليح ٍالفتنان، ٍحلو ٍالأتصُرف؛ ٍوهو
ّده، ٍوهو ٍصاحب ٍالأزنادآقة ٍفي ٍأيام َدويه، ٍوحمدويه ٍج إسإماعيل ٍبن ٍإبراهيم ٍبن ٍَحْم

: الأرشيد، ٍوالأحمدوني ٍ الأسريع:  الأقائل
ٌة لأه الأدنيا في كان َمْن َنْحُنَشار ِة من ف ّظار الأدنـَيا َن

ٍ 
َثٍب ِمن َنْرُمقها ْفٌظ كأنناحْسَرة َك َنـَى بل َلأ ْع َم

 : الأكامل:  وقال
ْلُت قد ْذ ُق لأكي خرجوا إ

ِطروا َتْم :يس
َنطوا ل ْق ِطُروا َت واسإتم

بـَثـَيابـَي
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هَمْمُت َحزيراٍن في لأو
ِلـَهـَا َغْس ب

ّطى َء َغا جو الأشمس ضيا
سَإحـَاب

َتـَْسـَقـَي الأعباُس فكأنها َيْس
بـَه

ُء فيرويهْم ُعَمٌر ُمـََجـَاِب ُدآعـَا

الدآب صنعة
: وقال ٍآخر ٍفي ٍالأمعنى ٍ الأبسيط:  الول

ْدُت لأما الأخط حروَف أج
ِنـَي َف َحّر

َفُة وجاءت حظ كل عن ِحْر
 الدآِب

َوت ْق حين مالأي منازُل أ
َنـَهـَا ّط و

ًا َفُط مخيم ِم سَإ القل
ُتـَِب ُكـَ والأـَ

: وقال ٍيعقوب ٍ الأبسيط:  الأخريمي
ْدآُت ما َدآ َدآبي في اْز ًا أ َحْرف

به ُأسَإّر
ْدت إل ًا تزي ُشـَوُم تحـَتـَه َحْرف

ّدعي من كذاك ًا َي ُحذق
َعـَتـَه بصُن

ّنى َو فيها توجَه أ ْه َمـَْحـَُروُم َف

ْتَف ٍأنفه، ٍقال ٍعلّي ٍبن ٍمحمد ولأما ٍقتل ٍالأمقتدر ٍأبا ٍالأعباس ٍبن ٍالأمعتز، ٍوزعم ٍأنه ٍمات ٍَح
: بن ٍ الأبسيط:  بسام

ْيٍت ِمْن دآرَك لأله َعة َمـَ َي بـََمـَْضـَ
َلدآاب الأعلم في ناهيَك وا

 والأحَسِب
ّو فيه ما ْيٌت ول َلأ َكـَتـَه وإنمافـَينـَقـَصُـَُه َلأ الدآب حـَرفة أدآر

: قال ٍابن ٍ الأكامل:  الأرومي
ْذ الأبيِت أهل لأيت يا ِرمـَوا إ والأفتن الأشهوات من ُعصُُِمواُح

ِرموا لأكنهم الأـَحـَزِن َمرَضى فقلوبهمُعصُِمـَوا وما ُح
ُهُم َطّب و ّيتـَهـَْم على أ ِلـَ  الأشَجن بَمَضاَضة غايرهم منَبـَ

َقى ٍلأيعتبَر ٍالأعقلء، ٍويعلموا ٍأن ٍالأدنيا ٍل َق ٍالأَحم وقال ٍجعفر ٍبن ٍمحمد: ٍإن ٍالأله ٍوسَإع ٍأرزا
َظه ٍبالأعقل.ً ْقل ٍول ٍحيلة، ٍأل ٍَإّن ٍكسب ٍالأمال ٍبالأحّظ، ٍوِحف َع َناُل ٍما ٍفيها ٍب ُي

ِله، ٍوهو ٍعند ٍالألئام ّيار ٍالأنظام: ٍالأذهُب ٍلأئيم؛ ٍلَن ٍالأشكَل ٍيصُير ٍإلأى ٍَشك قال ٍإبراهيم ٍبن ٍسإ
َثُر ٍمنه ٍعند ٍالأكرام.ً ٍقال ٍالأمتنبي ٍ- ٍوأخذ ٍهذا ٍ ْك : أ الأوافر:  الأمعنى

ْبُه ِء وِش ِذب الأشي ْنَج ِه ُم َناإلأي َبه َنا وأش َيا َغـَام ِبدن الأط
ِه نظر لأه الأنظام وكان وكان بالأكثير، َيصُِفه الأسلطان وكان الأتصُّرف، بوجو

ًا؛ َبَس مال لأه اجتمع فإذا محظوظ ْلغة، لأنفسه َح أبواب في الأباقَي وفّرق ُب
ّق فقال: ٍِمْن ذلأك، في لأه فقيل الأمعروف؛ َبه أن علَي الأماِل ح ُل من أط

ْعدنه، ُفْرَصَة به وأصيب َم ّقي ومن أهله؛ عند لأل الأسوء َيِقيني أْن عليه ح
َ ذلأك يفعل ول بابتذالأه، ِعْرضي ويصُوَن بنفسه، ذا ترىَّ أل به؛ أسإمح بأن إل
َوم ما الأغنى؛ ْدآ ّظه، مالأه من وأخّر راحته، وأقّل َنصُبه، أ اليام من وأشد َح
َذره، ْغارىَّ ح ِبه الأدهر وأ ْل َث ْقصُِه، ب َن حقوق وذوي َيْرعاه، سإلطان بين هو ثم و

ّبونه َقه، يريدون وولأد ينافسونه، وأكفاء يس َنى عليه بعث قد ِفَرا ِغ من الأ
َعناء، سإلطانه ِه ومن الأَحَسد، أكفائه ومن الأ ْغي، أعدائ َب الأحقوِق ذوي ومن الأ

ِد ومن الأذّم، َع الأبلغة وذو الأَملََل، الأولأ ِلَم الأدنيا ورفض الأسرور، لأه فدام ِقن فَس
َبته بالأكفاف وَرِضي الأمحذور، من ّك الأحقوق.ً فتن

الأوّراق أدآوات
: قال ٍالأصُولأي: ٍأنشدني ٍمحمد ٍبن ٍأحمد ٍبن ٍ الأسريع:  إسإحاق

ْدآمى ُبكا أ َنّي الأ ْف ْلُتوالأـَمـَآقـَي َج َظ ِتـََراِق وذا َهـَّم َذا ف اخـَ
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الرضِ في أرىَّ إن ما
والفاِق

َنى ْدآ َقى ول أ الأـَوّراِق مـَن أش

ُقُمِص في أتى إذا ُعـَّشـَاِق مـَطـَيرة رأيتهالْخـَلِق الأ الأـَ
ِةوالوراق بـَالقـَـَلم يفـَرح بـَالرزاق الأجـَنـَدي كفْرَح

: وقال ٍبعض ٍ الأمتقارب:  الأوراقين
ُتـَُب ل بالأليِل كنَت إذا ْك َنا الأنهار وطولأ ألأعـَُب أ

ًا ّطلني فطور َكـٌَل يب ًاَمـَأ ّطلني وطور َمْشَرُب يب
ّول فبيتَيأرىَّ ما على هذا دآاَم فإْن َيْخـَرب مـَا أ

َتهي؟ لأوّراق: ٍما وقيل ًا َتش ًا، فقال: ٍقلم ًا َمَشاق ْبر ًا، وِح ًا َبَراق ًا.ً وجلودآ َقاق ِر
ُق ما على فأمنيته امرئ وكل ِب ُق غاريزته، يطا ِف َنِحيزته.ً ويوا

الألذات
ِئل الأعكوك: ٍقال جبلة بن علّي قال أطيب الأقيس: ٍما امرؤ الصمعي: ٍسُإ

ّذات مكروبة، وبالأَشْحم مكبوبة، بالأحسن رغابوبة، قال: ٍبيضاء الأدنيا؟ لأ
ُبوبة.ً بالأِمْسِك َمْش

ْوِب َباء ٍصافية، ٍتمُزُجها ٍسَإاقية، ٍمن ٍَص ْه وسإئل ٍالعشى ٍعن ٍذلأك، ٍفقال: ٍَص
غاادآية.ً

ِهي، ٍومطعم ٍشهي.ً َب ْوٌب ٍ َث َوطّي، ٍو وسإئل ٍطرفة ٍعن ٍذلأك، ٍفقال: ٍمركب ٍ
َلأف، ٍفقال: ٍالأخفيف: ٍ ُدآ َدثت ٍبهذا ٍأبا ٍ قال ٍالأعكوك: ٍفح

ّيبات أطيُب ْتُل الأط ِدآي َق ُتوِن على واختيالالعا ِدآ ُم َيا الأِج
َبى وَرسإول أ

ْ ْعد َي َو ْأتي وحبيٌبحبـَيٍب ب ِدآ بل َي مـَيعـَا
ًا ٍالأطوسإي، ٍ َدثت ٍبذلأك ٍُحميد : وح الأطويل:  فقال

ِة ِمْن هّن ثلٌث فلول ّذ َلأ
َتـَى َفـَ الأ

ّدك، قام متى أْحفْل لأم وج
ِدآي َو ُع

ُق فمنهن ْب َعاذلِت سَإ الأ
ٍة ِبـََشـَْرب

ْيت، ْعل ما متى ُكم بالأماء ُت
ِد ِب تْز

َكَري الأُمَضاُف نادآىَّ إذا و
ًا َنبـَ ُمح

َغضا َكِسيد ْورة ذي الأ الأَس
ِدآ َوَر  الأمت

ِم وتقصُيُر ْو َدْجُن َي ْعـَِجـٌَب الأ ٍةُمـَ َن َك ْه َب َباء تحت ب ِد الأِخ َعـَّمـَ الأمـَ
الأشعر ٍلأطرفة ٍبن ٍالأعبد.ً

: وحدثت ٍبذلأك ٍيزيد ٍبن ٍعبد ٍالأله، ٍفقال: ٍما ٍأدآري ٍما ٍقالأوا، ٍولأكني ٍ الأمنسرح:  أقول
َبْل ْق ِر من َفا ْه ّد ِه أتاَك ما الأ ْيِشه عينا َقَر َمْنِب َع َعـَْه ِب َف َن

َدهم.ً فكان ٍأسإ
ُقَريع، ٍأنشده ٍأبو ٍالأعباس ٍثعلب، ٍقال: ٍوبلغني ٍأن ٍهذه ٍالبيات ٍقيلت والأبيت ٍلألضبط ٍبن ٍ

ٍر ٍ ْه َد : قبل ٍالسإلم ٍب الأمنسرح:  طويل

ُلمـَور من ضيق لأكل َعـَْه ا فلَح ل والأُمْسُي والأصُبُحسَإـَ
َمعـَْه

ُبـَك سإره َمْن باُل ما ِلكل مـَصُـَا ًا َيْم ِه مـَن شيئ ِر َعـَْه أْمـَ َوَز

ُذودآ ْوِضه عن أ ُعـَنـَي َح ْدفـَ َي و
ِذري َمن قوم، يا من عا

َعْه؟ َد  الأَخ
َيتـَُه انجلـَْت ما إذا حتى َبلَعـَمـَا ْق ْلَحى أ َغاـَيه َي َفـََجـَعـَه و

ُع قد ِه غاـَيُر الأمـَاَل يجم َجَمـَعـَْه من غايُر الأماَل ويأكُلآكـَلـَ
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ُع ِه غاـَيُر الأثـَوَب ويقط َطعـَه َمن غايُر الأثوَب ويلبُسلبـَسـَ َق
َبْل ْق ِر من فا ْه ّد َتـَاك مـَا الأ ِه أ ًا قر َمْنبـَ َعـَْه بعيشـَه عين َفـَ َنـَ
َوَصـََل إْن الأبعيد حباَل وِصْل

اْل
ْبَل، ْقِص َح إْن الأقريَب وأ

َعْه َط َق
ِدآ ول َعا َعأْن َعـَلـََك الأـَفـَقـَيَر ُت َك ًا َتْر َفـَعـَْه قد والأدهُر يوم َر

هذا ٍالأبيت ٍشبيه ٍبما ٍروي ٍعن ٍعائشة، ٍرضي ٍالأله ٍعنها، ٍقالأت: ٍكان ٍرسإول ٍالأله، ٍصلى
ًا ٍما ٍيستنشدني ٍقول ٍ : الأله ٍعليه ٍوسإلم، ٍكثير الأكامل:  الأيهودآي

ْع بَك َيُحْر ل ضعيفك ارف
ضعفُه

ًا َكه يوم ِر ْد ُت قد الأعواقب ف
نـَمـَا

ِزيك، ْثنى أو يْج وإن عليك، ُي
َمن

َنى ْث ْلَت بما عليك أ َع كَمْن َف
 َجَزىَّ

ِطن ٍلأها.ً فأنشده، ٍفيقول: ٍإني ٍف
وكان ٍالضبط ٍسإيد ٍبني ٍسإعد، ٍوكانوا ٍيشتمونه ٍويؤذونه، ٍفانتقل ٍإلأى ٍحي ٍمن ٍالأعرب

ًا! ٍفذهبت ٍمثل.ًً ٍقال ٍ الأطائي:فوجدهم ٍيؤذون ٍسإادآتهم، ٍفقال: ٍحيثما ٍأوّجه ٍألأق ٍسإعد
الأطويل: 

َبْن فل ًا َتْحِس ْدُر لأها هند َغ الأ
وحدها

ْفٍس، سإجيُة ٍة كل َن ِني ُد غاا ِهـَنـَ

والأقلم الأمحبرة وصف
: قال ٍبعُض ٍالأكتاب ٍيصُف ٍ الأكامل:  محبرة

ْيُت ولأقد ّدث إلأى مَض الأمح
ًا ٌء بحْضَرته وإذاآنفـَ ُع ِظـَبـَا ّتـَ ُر

ُء وإذا َبا ْنِس ِظ ُتُب ال كل تك
مـَا

َلى، يقول ما وتحفظ ُيْم
ُع َتْسَم و

ْبَر يتجاذبون ٍة من الأِح َءملـَمـَوم ُلها بيضا ُق تحِم ِئ ُع َعـَل أربـَ
ِر خالأص من ّلو َب ّير الأ ْونهـَا ُغا َبٌج فكأنهاَلأ ُع َيلـَوُح سإ ْلـََمـَ َي و
ّكسوها إْن َتِسْل، لأم ن

ْتُه فيماومليكـَهـَا َو ُع ل عاجلً، ح ْطَمـَ َي

ِلأَرْشِف أمالأوها ومتى
َها أدآاهُرضابهـَا ُع ل وهي ُفو َنـَ تتـَمـَ

ْلبـَي وكأنها ًا،بـَِسـََره َيِضـَن َق َكتُم أبد ُع ما كل وي َدآ ُيْسـَتـَو
َتاُحها َباة ماِضي َيْم الأش
َذلأـَق ُمـَ

َداِن يجري ْي ّطُروس بم الأ
ُع ُيْسر  ف

ُه َ ّنـَه عنـَده رأٌس ِرْجل ِكـَ ُه بردآ يلقاهلأـَ َفا ُع سإاعَة َح َطـَ يقـَ
ّنه ْبُر وكأ َوْصِل شيٌخرأسإـَُه َيْخِضـَُب والأِح ٍة ت ّنـَع خريد َتصَُـَ ي

ْيِن ُألحظه ل ِلأَم َعـَ ٍة بـَ ِه إلأى وبهجـَللأ ترفع؟ الأصُحائَف الأل
وقال ٍأبو ٍالأفتح ٍكشاجم: ٍالأمنسرح: ٍ ٍ

َبرة َدآ ِمْح َقـََمـٌَر بـَهـَا لأي َجا
َتحَسُن ْلِق مس مرتضى الأَخ

 الأخلِق

ٍة َخصُنـَي جوهرة بـَجـَوهـَر
َطْت في الأمكرمات لأه نا
عنقي

ِتـَهـَا في والأِحبُر بيضاء ُدآَقَراَرا َو ِتـَِق ِجد كالأِمْسك أسْإ َفـَ منـَ
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َنـَُه الأـَعـَيون بـَياضِِ مثل ّي ُدآَز َو َبه ما ُمْس َدِق ِمـََن َشا الأـََحـَ
َهـَا كأنما َثـََرْت إذا ِحـَبـَُر َناَنـَ ّله أقلُم َوَرِق عـَلـَى ِظ الأـَ
ُيوُن َمَرته كْحٌل ُع َقـَل ِمْن الأ َفت ُنْجلُمـَ ْو َأ ِه ف َقـَِق عـَلـَى ِب َي

ّنهـَا َخْرسَإاء َنـَا تـَكـَون لأك ًالأـَ َن ُطـَِق أفصُح ِعلم على َعو ّن الأ
َواة.ً ّد َتِحل ٍبإثِمد ٍالأ َيك ُه، ٍما ٍلأم ٍ وقال ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍأحمد: ٍالأقلم ٍأْمَر

ُكّمه ٍفقيل ٍلأه ًا ٍفأرادآ ٍَمحو ٍحرف ٍفلم ٍيجد ٍمنديلً، ٍفمحاه ٍب وكتب ٍإبراهيم ٍبن ٍالأعباس ٍكتاب
َنا ٍهذه ٍالأحال، ٍواعتقدنا ٍهذه ٍالموال َلغ ٌع ٍ، ٍوالأعلُم ٍأصل، ٍوإنما ٍب َفْر في ٍذلأك، ٍفقال: ٍالأماُل ٍ

: بهذا ٍالأقلم ٍوالأمدادآ، ٍثم ٍ الأوافر:  قال
ُحْسَن أْضَمَر الأفكُر ما إذا

ّدآاهَلأفٍظ ِعـَياِن إلأى الأضميُر وأ الأـَ

ُه َوّشا َنـََمـَه و َنْمـَ ّد و َقاِل فصُيٌحمـََسـَ َلـَسـَان بالأَم وبالأـَ
َلى رأيت ّوراٍت الأبياِن ُح َور بينها َتَضاَحُكمـَنـَ الأمعاني ص

ّي ٍوالقلم.ً ألأفاظ ٍلهل ٍالأعصُر ٍفي ٍأوصاف ٍآلت ٍالأكتابة ٍوالأدو
ْيُر ٍالفهام، ٍول َغا ُدآه ٍ ِر َنادآ، ٍغادير ٍل ٍي َتادآ، ٍولألخاطر ٍز الأدواة ٍمن ٍأنفع ٍالدآوات، ٍوهي ٍلألكتابة ٍع

ِرية ُفو ّية ٍالأجلد، ٍكا َعة، ٍَرشيقة ٍالأصُبغة، ٍمسك ْن َأرشية ٍالقلم، ٍدآواة ٍأنيقة ٍالأصُّ يمتح ٍبغير ٍ
َطاره، ٍوتنشأ ٍسُإُحُب ٍالأبلغاة ٍِمْن ٍقراره.ً ٍدآواة ْق ْكَمة ٍمن ٍأ ُع ٍالأِح ْلية.ً ٍغادير ٍتفيض ٍينابي الأِح
تداوي ٍمرضِ ٍعفاتك، ٍوتدوي ٍقلوب ٍعداتك، ٍعلى ٍمرفع ٍيؤذن ٍبدوام ٍرفعتك، ٍوارتفاع
ُغَراب، ٍولأعاِب ِء ٍالأقلب، ٍوجناح ٍالأ ْيدا َو ْيِن، ٍوسُإ َع الأنوائب ٍعن ٍسإاحتك، ٍومدادآ ٍكسوادآ ٍالأ

ِم ٍالأخيل.ً ٍوهذا ٍمن ٍقول ٍابن ٍ : الأليل، ٍوألأواِن ٍدآه الأرجز:  الأرومي
َعاب َحفٍص أبي حبر ِم ألأواُن كأنهالأليِل لأ ْه الأـَخـَيِل ُدآ

َنه ٍمن ٍَشْرِخ ٍالأشباب، ٍوأقلم ٍَجَمة ُغَراب، ٍواسإتعار ٍلأو ِفية ٍالأ ٌدآ ٍناسإب ٍخا قال ٍالأعاصر: ٍِمدا
َقاسِإي.ً ٍأنابيب ٍناسإبت ْلأ ِنع ٍالأغاِمَز ٍا َطاِعن، ٍتعاصي ٍالأكاسإي، ٍوتما الأمحاسإن، ٍبعيدة ٍمن ٍالأَم

َد ٍفي ٍلأمعانها؛ َهت ٍالأحدي ِرماح ٍالأخّط ٍفي ٍأْجناسإها، ٍوشاكلت ٍالأذهَب ٍفي ٍألأوانها، ٍوضا
َقُط، ٍول ُيشظيها ٍالأ َوىَّ، ٍل ٍ ُق ًء، ٍبطيئة ٍالأَحفى، ٍقوية ٍالأ ًء، ٍوالجاُل ٍَمضا كأنها ٍالمياُل ٍاسإتوا

ُعوب، ُك ّليط، ٍرائقة ٍالأتخطيط.ً ٍقلٌم ٍمعتدل ٍالأ ّيُة ٍالأ ْوِش ّعُب ٍبها ٍالأخُط.ً ٍأقلم ٍبحرية ٍَم يتش
َفى ٍلألسّر ٍمن َأْخ َناِن، ٍو َب َلأى ٍبالأيد ٍمن ٍالأ ْو َأ ُبوع، ٍهو ٍ ْن َي ًي ٍالأ ِو ُق ٍالأفروع، ٍَر طويل ٍالنبوب، ٍباسِإ
ِفَر َدة ٍالأقلم: ٍيقلم ٍأظا ُع ّية.ً ٍنعم ٍالأ ّية، ٍوعلى ٍالأكتابة ٍمعونة ٍَمْرِض ّلسان.ً ٍهو ٍلألنامل ٍمط الأ
ًا ٍل ٍيمّل ٍالسإار، ٍوإن ٍشئَت ْدآَت ٍكان ٍمسجون ْهي ٍوالمر، ٍإن ٍأَر ّن ّدهر، ٍويملك ٍالقالأيم ٍبالأ الأ
ُيْحِجُم ٍإذا ٍأحجمت ٍالأّرَماح.ً َفاح، ٍول ٍ َبِت ٍالأصُّ َن ُبو ٍإذا ٍ ْن ِعثار، ٍل ٍي ًا ٍل ٍيعرُف ٍالأ ًا ٍجاري كان ٍجوادآ

ًا ٍ : قال ٍأبو ٍالأفتح ٍكشاجم، ٍيصُف ٍمحبرة ٍومقلمة ٍوأقلم الأرجز:  ًا وسإكين
ْهو من جسمي ّل وآلِت الأ
ٍدآ ومنالأطـََرْب َتـَا ًء َع َثـََرا َنـََشـَْب و و

َدام ومن َثاٍن ُم َطـَِحـَْب وَم ٍةَتصُْـَ ٍة وهّم َتـَْب إلأـَى طّماح الأـَُر

َنة َمَجالأٌس َيْب ِمـََن َمصُُـَو الأـَّر
ٌة ِم كـَّل من معمور ْلـَ ِعـَ

َدآْب وأ
ُدآ َكا الأحديِث َحّر ِمْن ت

ِهـَْب َتـَ ْلـَ َت
ًا ْعر ًا ِش ًا وأخبار ونحو

يقتـَضـَْب

ُع ولأغًة َفـَاَظ تجم ْلأـَ الأـَعـَرْب أ
ًا َقر ِد وف ْع َو ْلِب في كالأ َق

الأُمِحـَْب
ّتي أو ِر ِمْن الأرزق كتأ غاي

طلـَْب
ِبي أَجْل، ّي من وَحْس ِو ُدآ

ُتنتَخـَْب
ّلـَيات ْيٍن محـَ ُلـََجـَ َهـَْب بـَ َبَرةوذ َهى مْح َها ُيْز ْبُر ِب َلأـَّب الأِح ال

ُنها، مثقوبة َذا ُقـَب وفـَي آ الأـَثـَ
ُنوِف مثل ِدآ ُش الأبيض الأُخَر

ُعُرب  الأ
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ًا تضمن ْتـَب قطر َك َودآعـَُشـَْب لأل بمعاٍن َيْجري َأسْإ
ُهـَْب كالأُشـَ

ٍ 
ْنُضب ل َ الأحكمُة َت إْن إل

َنـََضـَْب
َطْت ّي ُيْسَرىَّ إلأى ِني َد َي

َبـَْب ِبَسـَ
ُقْرطِْ ِد في كالأ ّلأى الأجي َد َت

َطَرْب فاْض
َطَحـَْب والَخواُت تصُحبها، ُتصُْ

ً يودآع كأنه ْبـَل ُلها لأمَقـَصَُـَْب مـَن َن ْع َتْحِمْل ولأم ِريٌش َي
َقـَْب َع

ُق َتْضَحُك ل ْوَرا حتى ال
َينتِحـَْب

َي بها َتْرمي ْعراضَِ يمنا أ
ُتْب ُك الأ

ًا ْد متى رمي ْقصُِ الأسْمَت به أ
ُأِصب

ْدية َعْضِب وُم َمَس ما كالأ
َقصَُْب الأ

َبى ْقلَم على َغاْض غاير من ال
َبْب سإ

ُطو حيٍن كل في بها َتْس
ِثـَْب َتـَ و

ذاك في تْرضيَك وإنما
َغضـَْب الأ

ُتـََحـَّب وآلتـَي آلتـَي، فتلك

ّظْرُف مّما اللِت في والأ
َتَحّب ُيْس

ْنـَهـَا كان ما سإيما ل َدآْب ِم لأـَل

الأمأمون الأخليفة أخبار من
َ ِفضة ٍإل تظلم ٍرجٌل ٍإلأى ٍالأمأمون ٍمن ٍعامل ٍلأه، ٍفقال: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍما ٍترك ٍلأي ٍ

ِلًقه، ٍول َع ًا ٍإل ٍ ْلق َعًة ٍإل ٍأضاعها، ٍول ٍِع ّلها، ٍول ٍَضي َغا ّلة ٍإل ٍ ًا ٍإل ٍّذهب ٍبه، ٍول ٍغا فَضها، ٍول ٍذهب
ّقه، ٍفعجب َدآ ًا ٍإل ٍأ َعرضِ ٍلأه، ٍول ٍماشية ٍإل ٍاْمتّشها، ٍول ٍجليل ًٍإل ٍَأْجلَه، ٍول ٍدآقيق ًا ٍإل ٍ َعَرض

َته.ً من ٍفصُاحته ٍوقضى ٍحاَج
قال ٍعمرو ٍبن ٍسإعد ٍبن ٍسإلم: ٍكانت ٍعلي ٍنوبة ٍأنوبها ٍفي ٍحرس ٍالأمأمون، ٍفكنُت ٍفي

َعْمرو، ًا ٍَمْن ٍَحَضر، ٍفعرفته ٍولأم ٍيعرفني، ٍفقال: ٍمن ٍأنت؟ ٍقلت: ٍ ّقد نوبتي ٍلأيلًة ٍفخرج ٍمتف
ُؤنا ٍمنذ ٍالأليلة.ً َل عمرك ٍالأله، ٍابن ٍسإعيد، ٍأسْإَعدك ٍالأله، ٍابن ٍسإلم، ٍسإلمك ٍالأله.ً ٍفقال: ٍتك

ًا ٍوهو ٍأرحم ٍالأراحمين.ً ْبلي، ٍوهو ٍخير ٍحافظ َق ُؤك ٍ َل ْك َي قلت: ٍالأله ٍ
: فقال ٍ الأرجز:  الأمأمون

ّق أخاك إن َعى من الأح َيْس
َعْك ًعـَك َنفَسه َيُضُر وَمنَم َفـَ ْنـَ لأي

َعك زمان َصرُف إذا وَمْن َد ِه َشمَل َبددآَص ْفِس َعـَْك َن لأيجـََمـَ
والأزهور الأروضِ وصف

: وقال ٍعلي ٍبن ٍالأعباس ٍ الأكامل:  الأرومي
ُدآ َخِجلْت ِدآ ُخدو َوْر من الأ
ْفِضيله َت

ً َوُردآها خجل ُد عليه َت ِهـَ َشـَا

ُدآ يخجل لأم ُدآ الأور ُله إللأونـَه الأموَر ُد الأفضـَيلَة وناِح ِنـَ َعـَا
َفْضُل لألنرجس إذا الأمبين الأ

َدا َب
ُد طريفه الأرياضِ بين ّتالأـَ والأ

ًا ٍلألنرجس، ٍكثير ٍالأذّم ٍلألوردآ، ٍوكتب ٍإلأى ٍأبي ٍالأحسن ٍابن وكان ٍابُن ٍالأرومي ٍمتعصُب
 : الأكامل:  الأمسيب

ِرك ْدآ َقاتَك أ َنُة معه َنْرِجِس فيَوقـَعـَوا إنهـَم ِث ْب َنـَِب ا ِع الأ
ُهُم َعَجِب ومن ُعْجٍب من سإبْحَتبـَهـَا َبصُُـَْرَت لأو بحاٍل ف
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ُهْم ُن ْيَحا ٍر عـَلـَى َذهٌب َر ُهْمُدآَر ُب َهـَِب علـَى ُدآٌر وشرا ذ
ٍة في ْوَض ِوية َر ْت َعـَْت َش ًا الأحيا َدآَرَرض َلب َلـَب على َح َحـَ

ْدُجـَوٌن والأيوُم ُتـَُه َم ِهَفـَُحـََر َلٍع في ّط َتـَجـَب بُم وُمـَْحـَ
َثـَت وقد تسامرنا ظلت َعـَ ًاَبـَ َهـَِب بل يلِحظنا ضوء َلأـَ

ًا ٍبالأنرجس، ٍوكان ٍيقول: ٍهو ٍياقوت ٍأصفر، ٍبين ٍدآر ْهتر َت ِكْسرىَّ ٍأنو ٍشروان ٍُمْس وكان ٍ
: أبيض، ٍعلى ٍزمردآ ٍأخضر، ٍنقله ٍبعض ٍالأمحدثين ٍ الأطويل:  فقال

َكبةُدآَرة رأِس في صفراء وياقوتة ٍم في مر ِد ِمن قائ َبْرَجـَ َز
ٍد َنثيُرنظامهـَا عقد الأدر بهي كمثل ِد أطاف قد ِفرن َعْسجـَ ِب

ِتـَهـَا في الأطّل بقايا كأن َنبا ًد فوق َدآمع بقيُةَج ِدآ َخـَ مـَوَر
: رجع ٍإلأى ٍابن ٍ الأكامل:  الأرومي

ِة َفضُل َهرقـَائد هـَذا أن الأقضـَي ُدآ هذا وأَن الأربيع َز طـَار
ٌد اثنين: ٍهذا بين شتاَن ِمُمـَوعـَ َتصُُر ُد وهـَذا الأدنـَيا، ب َواعـَ

ُع به احتفظَت فإذا َت فأم
صاحٍب

ُد حـَيا أن لأـَو بحياته، ِلأـَ خـَا

الأقبيح عن الأنديَم ينهى
ِه ِظـَ َلح ب

ِة وعلى َداَم والأَسماِع الأُم
ُد ُيَساِع

ْقلك اطلب َع الأملح في ب
سَإميه

ًا؛ واِجـَد مـَحـَالأة ل فإنك أبد

ُدآ ّتشت إن والأور ٌدآ ف في فر
اسإمه

واحـَد سإمي لأه الأملَح في ما

ّبينهـَا الأتي هي الأنجوم هذي ر
َيا يربي كما الأسحاِب بَح

الأوالأد
ُظْر ْن َمْن الأولأدين، إلأى فا
أدآناهما

ًا َبه الأـَمـَاجـَد فذاك بوالأده ش

الأعيون من الأخدودآ أين
نفـَاسإًة

الأقياس لأول ورياسإًة،
الأفاسإد؟

وقد ٍناقضه ٍجماعَة ٍمن ٍالأبغدادآيين ٍوغايرهم ٍفي ٍهذا ٍالأمذهب، ٍوذهبوا ٍإلأى
َنوه ٍوما ٍاسإتطاعوه.ً ِدآ؛ ٍفما ٍدآا تفضيل ٍالأور

ًا ٍعليه: ٍالأكامل: ٍ قال ٍأحمد ٍبن ٍيونس ٍالأكاتب ٍرادآ
ّبه َمْن يا ًا ُيَش َنْرِجسـَ

ٍر بـَنـَواظـَ
راقـَد فـَهـََمـَك إّن تنبه ُدآِعِج،

يصُـَّح لأمن الأقياَس إّن
قـَياسإـَُه،

َتـَبـَاعـَد وبينـَه الأعيون بين مـَ

ُدآ ُق والأور ِدآ أصد لألخـَدو
حـَكـَايًة

َله َتجَحد فعلَم جـَاحـَد؟ يا َفض

ِهـَل ُعْمُره قصُير َملك َتـَأ ًا أّن لأـَو تخلـَيده،ُمْسـَ خـَالأـَد حـَي
َدآ إّن قلت إْن في َفردآ الأور

اسإمـَه
سإمـَّّي لأه الأِملح في ما

واِحـَد
ُدآ فالأشمُس ْفَر باسإمها ُت

والأمشتـََري
اسإمه في ُيشَرك والأبدر

ِردآ َطا وع
َياربـَينـَهـَا كواكـَبـَا إّن قلت أو ّبي كما الأَسَحاِب بَح ُير
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الأـَوالأـَد
ّقهما قلنا ْبع أح َط فـَي أبـَيه ِب
ال

َوىَّ ْد ِكي هو َج الأنجيُب الأّزا
 الأّراشد

ْهُر ِم ُز ُقنا الأنجو ُع ولأهابـَِضـَيائهـَا َتُرو ُد جـَمة منـَافـَ ِئ َوا َعـَ و
ُدآ وكذلأك َوْر ُق الأ ِنـَي َنـَا ال ُقـَ ُد َجـَّمٌة فـَضـَائُل ولأهَيُرو ِئ َوا َفـَ و
ِعـَه ناب غااب إن وخليفه ْفـَ َنـَ ًا وبنفحـَهب ُد مـَقـَيم أبـَد ِكـَ را

ْنَت إْن ِكُر ك َكْرنا ما ُتن دآلئل عليه وَضَحتبعـَدمـَا َذ
ُد ِهـَ وَشـَوا

ُظْر ْن َفّر إلأى ا ًا الأمصُْ لأون
منهـَمـَا

َفُر فما وافطْن ّ َيصُْ إل
َد الأحـَاسِإـَ

 والأنثر الأنظم من نبذ
ّنور صفات في والأزهر الأ

: قال ٍعلّي ٍبن ٍ الأبسيط:  الأجهم
ُدآ يضَحك لأم حين إل الأور

َبـَه ْعـََجـَ أ
ِر وصوت الأّرياضِِ ُحسُن الأطائ
ِدآ ِر َغ  الأ

َدْت بدا ْب أ
َ الأدنيا لأنا ف

َنـَهـَا مـَحـَاسِإـَ
أثوابها في الأّراُح وراَحِت
ِدآ ُد الأـَُجـَ

َلته َتـَاِق يد وقاب ُه الأُمـَشـَ ِنـَد تـَْسـَ
ِء الأترائب إلأى والحشـَا

ِد َكـَبـَ ْلأـَ وا

ًء فيه كأن ِتـَه مـَن شفـَا َبـَابـَ َصـَ
ًا أو ِنع ْفَن ما ِمَن عينيه َج

ِد ُهـَ الأـَُسـَ
ِديمين بين َلـَين الأن والأخ

ُعـَه ٍد ِمـَن وسَإـَيُرهَمـَصُْـََر ٍة َي ِد مـَوصـَولأ َي ِبـَ

َعة قابلت ما الأّريحاِن َطل
ّلأة فـَيه تبـَينـََت إلَطلـَعـَتـَه ِد ِذ الأـَحـَسـَ

َطـََرة ريح بحجـَتـَه قاَمت َعـَ مـَ
ْوصاِب من الأقلوَب َتشفي ال
ِد َكَم والأ

َلـَه عـَذَب ل ّ الأـَ ّذبـَه مـَن إل َعـَ ٍدآ بمِسمعي ّد َصـَاحـََب أو بار ِكـَ نـَ
وكان ٍأردآشير ٍبن ٍبابك ٍيصُف ٍالأوردآ ٍويقول: ٍهو ٍدآّر ٍأبيض، ٍوياقوٌت ٍأحمر، ٍعلى ٍكراسإي
ِعطر، ٍأخذه َذهٍب ٍأصفر، ٍلأه ٍِرقة ٍالأخمر، ٍونفحات ٍالأ َزبرَجد ٍأخضر، ٍتوسإطه ٍشذوٌر ٍمن ٍ

ّله ٍبن ٍطاهر ٍ : محمد ٍبن ٍعبد ٍالأ الأبسيط:  فقال

ِطـَيُف يواقـَيٌت كأنـَهـَن َطه ُزُمّردآبـَهـَا ُي ِمَن َشذٌر وسْإ
َهـَِب ّذ الأـَ

ٍر على َفاْشَرْب َظ ْن َم
ْظَرٍف َحَسن مست

ٍة من ِر َمزة َخْمَر في كالأَجْم
َهِب ّل الأ

وقال ٍيزيد ٍالأمهلبي: ٍأَحب ٍالأمتوكل ٍأن ٍينادآَمه ٍالأحسين ٍبن ٍالأضحاك، ٍالأخليع ٍالأبصُري، ٍوأن
ُعَف، ٍفسقاه ٍحتى َظْرِفه ٍوشهوته ٍلأما ٍكان ٍعليه، ٍفأحضره ٍوقد ٍكبر ٍوض َبقّي ٍمن ٍ َيَرىَّ ٍما ٍ
ّد َدآة، ٍوكانت ٍعلى ٍشفيع ٍأثواٌب، ٍفم َور ّياه ٍب سإكر، ٍوقال ٍلأخادآمه ٍشفيع: ٍاسْإِقه؛ ٍفسقاه ٍوح
ْوَت َل ُغالَمي ٍبحضرتي؟ ٍكيف ٍلأو ٍَخ ِدآْرع ٍشفيع، ٍفقال ٍالأمتوكل: ٍأتخمش ٍ الأحسين ٍيده ٍإلأى ٍ

ًا ٍعلى ٍالأعبث ٍبه، ٍفقال به! ٍما ٍأحوَجَك ٍيا ٍحسيُن ٍإلأى ٍأدآب! ٍوكان ٍالأمتوكل ٍغامز ٍشفيع
ًا؛ ٍفأمر ٍلأه ٍبهما، ٍ : حسين: ٍسإيدي، ٍأريد ٍدآواة ٍوقرطاسإ الأطويل:  فكتب

َوْردآ منَحـَيا الأبيضاء وكالأوردآة َق قي يسعى الأ ِط َقَرا
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ٍر َأْحـََمـَ ِدآبـَ َوْر  كالأ

َثـَات لأه َبـَ ٍة كـَّل عـَنـَد َع ِهتـَحـَي ْي ّف َتدعي ِبك ِلّي يس إلأى الأخ
ِد َوْجـَ الأـَ

ّنيت ّفـَيه ُأسْإقى أْن تم بـَكـَ
َشـَربًة

من نسيُت قد ما تذكرني
ِد َعـَهـَ الأـَ

َقى ّله سَإ ًا الأ َنْم لأم عيش فـَيه أ
لأـَيلًة

ّ الأدهر من على حبيب من إل
ِد ْع  َو

ْعها ٍإلأى ٍمولك؛ ٍفلّما ٍقرأها ٍاسإتملحها، ٍوقال: ٍلأو َف ْدآ ثم ٍدآفع ٍالأرقعَة ٍإلأى ٍشفيع، ٍوقال: ٍا
ّية ٍيومه! ُته ٍلأك، ٍولأكن ٍبحياتي ٍيا ٍشفيع ٍإل ٍّكنت ٍسإاقيُه ٍبق ْب َه ُته ٍلأو َب ِه َتُجوز ٍ كان ٍشفيع ٍممن ٍ

وأمر ٍلأه ٍبمال ٍكثير ٍحمل ٍمعه ٍلأما ٍانصُرف.ً
قال ٍيزيد ٍالأمهلبي: ٍفصُرُت ٍإلأى ٍالأحسين ٍبعد ٍانصُرافه ٍمن ٍعند ٍالأمتوكل ٍبأيام، ٍفقلت:

ُع ٍعادآتي ٍبشيء، ٍوقد ٍقلت ٍبعدك: ٍمجزوء ٍ َدآ الأخفيف: ويحك! ٍأتدري ٍما ٍصنعت؟ ٍقال: ٍل ٍأ
ِةالِحْب عطفة َرأىَّ ل يصُـَرُح ل َمـَْن َب

َغُر ْين أْص َي ْندي َكُلَأش الأساقـَ َلـَُح ِع وأْمـَ
ًا نحَيْس كالأظبـَي تراه لأو ْور ْبـََرح َطـَ َي و

ْلَت ًا ِخ ٍر ٍبكثب على ُغاصُْن ْو َنـَ َوشـَُح بـَ ُي
: قال ٍالأصُولأي: ٍوكأن ٍالول ٍمن ٍأبيات ٍالأحسن ٍمن ٍقول ٍالأعباس ٍبن ٍ الأكامل:  الحنف

ِر في بيضاء ٍة الأثياِب ُحْم َدآ َوْر الأنعـَمـَاِن شقائِق بين بيضاءك
ِد في تهتّز َي إذا الأشباب َغا

َمَشْت
ِز مثل ِم اهتزا َواِع ْغاصَُاِن َن ال

قال ٍأبو ٍبكر ٍالأصُولأي: ٍكان ٍعند ٍالأخصُي ٍالأوزير ٍظبي ٍدآاجن ٍربيب ٍفي ٍدآاره، ٍفعمد ٍإلأى
ْنس ٍهذا ٍالأغزال ٍوفعله ُأ نيلوفر ٍفأكله، ٍفاسإتملح ٍالأغزال ٍوأنسه، ٍوقال: ٍلأو ٍعمل ٍفي ٍ

ًنى ٍمليح! ٍفبلغ ٍالأخبر ٍأبا ٍعبد ٍالأله ٍإبراهيم ٍابن ٍمحمد ٍبن بالأنيلوفر ٍلشتمل ٍالأعمل ٍعلى ٍمع
ًا ٍ ُيسبق، ٍوعمل ٍأبيات : عرفة ٍنفطويه، ٍفبادآر ٍلأئل ٍّ الأطويل:  أولأها

َية جَرْت ْب ّناء َظ َعى غا َتْر
ٍة ْوَض بَر

ُنوُش َدىَّ َت ِنها لأ َنا ْف ًا أ وَرق
ُخْضرا

: في ٍأبيات ٍغاير ٍطائلة، ٍفاسإتبردآ ٍما ٍأتى، ٍقال ٍ  : الأطويل:  فقلت الأصُولأي
ٍر ُلوف َني الأِمْسـََك لأنا يحكي و
ُبـَُه طـَي

ّذاِت على تراه ْفَضَل الأل أ
ِد ِعـَ ُمـَْسـَ

َتَن قد الأحـَادآثـَات خوَف اج
ٍة َن بـَُجـَ

ُق الأراهب كثوِب ترو
ِد ّبـَ الأمـَتـَعـَ

َكب فـَي كالأكـَاسَإـَاِت ُتَر
ٍة ّي َذهـَبـَ

ِة ُقُضٍب على مخضّر
ِد َبـَْرَجـَ كالأّز

ْلأبس ُأ ًا و َلْحَظ يفُضُل ثوب الأ
ُنـَه ُحـَْسـَ

َثـَْت كما ِب ِدآ ِبـََخـَد عـَيٌن ع َوَر مـَ

ْتُه الأسـَمـَاء أهاضيُب َغاذ
َدّرهـَا بـَ

َتـَدي يوم كـَّل عليه تروُح ْغـَ َتـَ و

ّبـَس ِر تل ْنـَوا ْوب لأـَل كل في الأحسن عنه ففَضَلسإـَمـَائه ثـَ
ِد َهـَ َمشـَ

اصـَفـَراٌر منه وسإطه وفي
ُنـَه َيزي

ٍة َء كياقوت َرأِس في زرقا
ِد َعْسـََجـَ
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َوىَّ به أطاف الأمـَدامـَع أْح
ِدآٌن َشـَا

ْهوىَّ من َطْرف َحكى وُحسن أ
ِد ّل َق  الأُم

بـَالأـَفـَم الأظمآُن أخذ كما
كـَاسإـَه

ِعْن ولأم َت الأكاَس أخذه في يس
ِد َي بـَالأـَ

: وقال ٍأبو ٍمحمد ٍالأحسن ٍبن ٍعلي ٍبن ٍ الأكامل:  وكيع
ِهه أتاك يوٌم َوْج ٍم من ناهيكالأـَمـَتـَهـَلـَل ب ُمـَحـَجـَِل أغاَر يو
ِر على الأغماُم خلع اْخِضرا

ِه سإمـَائ
ًا َلع ْيَن ِخ َب ُمَمسك َف

َدِل ْنـَ وُمـَصَُـَ
َلل الأُربى وكسا َلأَف ُح تخا

ٍدآشكلهـَا َعصُْفـَر بمور َكـَحـَل وُم وُمـَ

َلْت ُدآ فيه وتماي ِه قـَدو ِنـَ غاـَصُُـَو
الأعيوِن كاسإاِت ُشْرِب من

الأهطِل
َعل ْطُر الشجار على و َق

سإمائهـَا
َدْت الأناظر لأعيِن فه

الأمـَتـَأمـَِل
َباب َيْحكي ٍدآ ِق قد ُزُمر

َلـَْت ٍمُكـَلـَ َفـَصُّـَِل لأـَؤلأـَؤ من بمنظ وُمـَ

ْوُر وأتاك ِء َن ِقـَل َبـَا ْكَحـَل بعين إلأيَك َيْرنوكـَأنـَمـَا الأ َبـَِل أ ْقـَ أ
ُدآ َوْر ٍر كـَل ُيخجُل الأ ًا وتراهطـَالأـَع نـَو ِة ُمنتِقب ُمـَخـَجـَِل بُحْمَر

ْلع بياضُِ وحكى ّط في الأ
ِه كافـَور

ِر في الأخريدة وْجَه الأخما
َدلأي ْن  الأصُّ

َعـَُروٌس الأدنيا فكأنما
َلـَْت ْقـَبـَ أ

الأملبس أنواع كل في
َتـَلـَي تْج

َفَرة فاشرب َعصُْ الأقميص ُم
سُإلفًة

َدآان صنعة من َبر أو الأ
ْطـََربـَِل ُق

: وقال ٍأبو ٍالأفتح ٍ الأكامل:  الأبستي
ُه الأَسحاُب مَزَجاليام عـَلـَى َفْضٌل لأه يوٌم َء ِم ضيا  بظل

ُق َبر ْلأ ْثَل يخفق فا ْلٍب ِم َق
ٍم هائ

َغيُم ْلأ ْبكي وا ِم َطْرٍف مثل َي َها

ُد الرضِ َوْجَه وكأّن ٍم َخ دآموِعه سِإَجاُم ُوِصلتمـَتـَي
ِم بِسـََجـَا

ًا: ٍهن لأيومك فاطلْب أربع
َنى الأُم

ُفـَو وبهـََن ُة تـَصُـَ ّذ اليام لأـَ

ًا الأحبيب، َوْجَه ومنظر
مستشرقا،

ًا، ومغنيا ِم وكـَأَس َغاـَردآ ُمـَدا

: وقال ٍالمير ٍأبو ٍالأفضل ٍ الأكامل:  الأميكالأي
ُع سَإّل الأَشتاء على الأربي

ًا ْتهصوارم َك ًا َتَر ِدآ بل مجروح ْغاـََمـَا إ

َكْت ْيُن لأه وب بـَأدآُمـَع الأسماء َع
َكْت َبى لأَساجمها َضِح ُر
النجادآ

َدْت َب ُقها َو ِئ َبْي ُتْزهىرياضهـَا ِخلل شقا ٍة بثو ِدآ ُحْمـََر وسَإـَوا
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ْنُت فكأنها َعـَْت الأشتاء ِب ِدآ كـَشـَقـَيقة لأُمصَُابـَهتـَوَجـَ الول
ُء ُنو َق ُدآنجيعـَه ِخَضاُب ُحفَرتها ف ِتها وسإوا َو َبـَاُس ُكْس ِدآ ِلأ ِحـَدا
 : الأطويل:  وقال
ُغ ِتيٍق كعقدحدائقا الأربيِع كّف لأنا تصُو للأـَي سِإْمِط بين َع
َوار وفيهن ْن قد الأشقائِق أ
َكت َح

َدآ َقطت عذاَرىَّ ُخدو َوالأي ن َغ ِب

وقال: ٍالأمتقارب ٍ
َق كأّن ٍدآ غِاللَأةأبَرَزت إذ الأشقائ ًا دآا َثوبـَ أَحـَّم و

ٌع ِر من قطا ُفهامشبوبة الأَجم َحَمم ِمن ُلأَمع فأطرا
: وقال ٍفي ٍحديقة ٍ الأكامل:  ريحان
ْدآت َد ً أع َتفل لأـَيوم ُمح

َفـََراغاـَي
ًا ْيِن إنساَن َغادا روض َع

الأباغاـَي
قلبي هموم َيُروضُِ روضِ
ُنُه ُحس

ّي النـَِس لأكأس فيه أ
َمـََسـَاِغ

َدْت فإذ الْصـَداِغ سإلسإـَِل بمثِل حيتبـَه ريحـَاٍن قْضبـَاُن ب
: وقال ٍفي ٍ الأمجتث:  الأنرجس

ً ْهل ْوضٍِ بنرجس أ َهىَر ِطيِب بحْسٍن ُيْز و
ُنو َنـَْي َيْر َعي َرطيِب َقِضيٍب علىغاـَزال ب
ًنى وفيه ُنهخـَفـَّي َمغ ِري لألـَقـَلـَوِب ي

ُفه ْقَت إْن َتصُِحي ِبـَيِب ِبّر ُحُروَفال َنَس َح
 : الأطويل:  وقال

ُلنس شمَل ضَم وما ًا ا يوم
كنْرِجٍس

ِر يقوُم ْذ ُع ِو ب ْه َل ِلأع عن الأ خا
ِر ْذ ُع الأ

ٍر، أحداق فأحداقه ْبـَ ِتـَ
وسإـَاقـَُه

ِه في سإاٍق كقامة َغالَئل
ِر الأُخْضـَ

: وقال ٍ الأطويل:  الأبحتري
َقى ّلوىَّ أكناَف الأغيُث سَإ من الأ
ٍة ّل محـَ

ْقف إلأى الألوىَّ َرْمل من الأِح
ِدآ الأمتقاو

الأروضِ من مخضر زال ول
يانـَع

ِر من ِبْمْحَمّر عليه ْو الأـَنـَ
جـَاسِإـَد

َدىَّ َيحِملـَن شقائق الأـَنـَ
فـَكـَأنـَه

ِدآ في الأتصُابي دآموع خدو
الأخـَرائد

القحـَوان في لأؤلأؤ ومن
ٍم َنـَظـَ مـَ

َكٍت ومن َفـََرة ن ُمصُْ
ِد ِئ َفـََرا كـَالأـَ

َنى كأن َنق في الأحوذان َج َرو
ٍر دآنانيُرالأضحى ْبـَ ِدآ ُتـَؤام مـَن ِتـَ ِر وفـَا

َنّة راوحتها إذا َكـََرت ُمز لأـَهـَا َبـَ
علـَيهـَا مجتاز شآبيُب

ِد وقـَاصـَ

ّدآت ِرباع ًة بـَالأـَرياضِ تر َدآ ْو َمـَُجـَ
ْذِب الأماء جديد بكل َعـَ

الأـَمـَواردآ
الأبـَارقـَات بتلك َتليهاخاقـَاَن بن الأفتح يد كأن
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الأـَّرواِعـَدأقـَبـَلـَْت
َتويه: ٍقال ٍلأي ٍالأبحتري ٍوقد ٍاجتمعنا ٍعلى ٍحلوة َدآَرسْإ ّله ٍبن ٍجعفر ٍبن ٍ قال ٍأبو ٍمحمد ٍعبد ٍالأ

ّلهم ٍإلأى ٍ ًا ٍمن ٍالأمذاكرة: ٍأشعرت ٍأني ٍسإبقت ٍالأناَس ٍك َنا ٍمسلك ْك َل قولأي:عند ٍالأمبردآ ٍوسَإ
الأطويل: 

ُق ْلَن شقائ َدىَّ يحِم ّنـَ الأ
ّنـَُه فـَكـَأ

ُع ِدآ في الأتصُابي دآمو ُخدو
ِد  الأخرائ

َد كأن ْتِح ي َف خاقان بن الأ
َلـَْت ِد الأبارقات بتلك تليهاأقبـَ الأـَّرواِعـَ

ًا ٍأسإرف ٍفيه، ٍوقال: ٍما ٍسإمعت ٍمثل ٍهذه هكذا ٍأنشد، ٍفاسإتحسن ٍذلأك ٍالأمبردآ ٍاسإتحسان
ِردآاء َيِحيٌة ٍجربها ٍ َأْر ْتُه ٍ َتَر ّدمك ٍول ٍتأّخر ٍعنك.ً ٍفاع ٍد ٍتق ْذبة، ٍلح َع اللأفاظ ٍالأّرطبة، ٍوالأعبارة ٍالأ

َبادآة، ٍلأم ُع ُيْعجب ٍالأناس ٍمن ٍمراجعة ٍالأقول؛ ٍفقلت: ٍيا ٍأبا ٍ ُعجب؛ ٍفكأنه ٍأعجبني ٍما ٍ الأ
ِبق ٍإلأى ٍهذا، ٍبل ٍسإبقك ٍسإعيد ٍبن ٍحميد ٍالأكاتب ٍإلأى ٍالأبيت ٍالول ٍ : َتْس الأكامل:  بقولأه

ُذَب ُق َع َبيل لأنا الأفرا ُه ثمَودآاِعنا ُق نـَاقـَِع كسّم اجترعنا
ّدهـَا الأدموع أثُر وكأنما ٍدآ فوق تساقَط َطّلبخ يانِع َوْر

ًا: ٍالأمتقارب: ٍ ٍ ُقنا ٍأبو ٍالأعباس ٍالأناشئ ٍبما ٍأنشدنيه ٍآنف وشركك ٍفيه ٍصدي
َكت َعني وقد لألفراق ب ُءرا ِد الأحبيب بكا ْع ُب الأدياْر لأ
َع كأّن ّدها على الأدمو َلنـَار على َطًل بقيةخ ُج

: وما ٍأسإاء ٍعلي ٍبن ٍجريج، ٍبل ٍأحسن ٍفي ٍزيادآته ٍعليك ٍ الأمنسرح:  بقولأه
َدنـَا الأودآاع يوم كنًت لأو ِه ْطفيَن وهَنشا ّلَة ُي ِد ُغا َوْجـَ الأـَ
ّ َتـََر لأم َع إل ٍة دآمـَو َفحبـَاكـَي ٍة من َتْس ْقل ّد علـَى ُم خـَ

ْطُر الأدموع تلك كأن ًدىَّ َق ُطرَنـَ ِدآ على َنْرِجس من يق  َور
ًا ٍ : وسإبقك ٍأبو ٍتمام ٍإلأى ٍمعنى ٍالأبيتين ٍمع الأكامل:  بقولأه

ٍة كل من ترقَرق زاهر
َدىَّ َنـَ بـَالأـَ

َتـََحـَدُر إلأـَيه عـَيٌن فكـَأنـَهـَا

َبها تبدو َيحج وتـَخـَفـَُر تـَارة تـَبـَدو َعذراءكـَأنـَهـَا الأجـَمـَيُم و

ٌق ُقكـَأنـَُه الأـَربـَيع مـَن أطل َخل ُل ِم ُخ ُيُه الما ْد َه و
الأمـَتـَنـَّشـَُر

ْدِل من الرضِ في المام َع
ِه ِدآ وُجـَو

َغض الأربيع ومن في سَإرح الأ
 يزهر

يروضِ ومـَا الأربـَيع ُينسي
جـَودآة

ًا َكـَر الأـَلـَيالأـَي َمـََر على أبد ُيذ

ُلظ ٍذلأك ٍعلى َغا َته ٍونهض، ٍفكان ٍآخر ٍعهدي ٍبمؤانسته ٍو َو ْب ّق ٍذلأك ٍعليه، ٍوحّل ٍَح قال: ٍفش
محمد ٍبن ٍيزيد، ٍوقدح ٍذلأك ٍفي ٍحالأي ٍعنده.ً

: وقال ٍالأبحتري ٍيمدح ٍالأهيثم ٍبن ٍعثمان ٍ الأطويل:  الأغنوي
ّد ترىَّ ألأست ُفـَراِت َم الأـَ
كـَأنـَُه

َىَّ جبال ْوَر الأبحر في ِجئن َشَر
َوما  ُع

أنـَُه غاـَير عـَادآاتـَه من ذاك وما
َأىَّ ِره من ِشيَمًة َر جا

فتـَعـَلـََمـَا
ْوُروُز نبه وقد َن َبش في الأ َغا

ّدجـَى َوَمـَا بـَالمـَس ُكَن َوْردآ أوائَلالأ ُنـَ

َفتحهـَا ُدآ ُي ًا يبثفـَكـَأنـَُه الأـَنـَدىَّ َبـَْر ّتـََمـَا بينـَهـََن حديث َكـَ ُمـَ
ٍر ومن ّدآ شج َبـَاسإـَُه الأربـَيع َر ًا َنَشْرَت كما عليهِلأـَ ُبْردآ

295



 السإلمية مشكاة مكتبة                            اللأباب وثمار الدآاب زهر

َنـََمـَا َنْمـَ ُم
َأبدىَّ أَحّل لأـَلـَعـَيوِن ف

َبـََشـَاَشًة
ًذىَّ وكان كان مذ لألعين ق

مْحرَمـَا
أنت الأتي الأراح يمنع فما

ّلـَهـَا ِخـَ
ُع وما َن َا أن الوتار َيْم ّنـَمـَ تـَتـَر

ً زلأت وما َدامى ِخل إذا لألن
َدوا َتـَ ْغاـَ ا

ًا وراُحوا ّثون ُبدور يستِح
ْنـَُجـََمـَا أ

ْبِل ِمْن تكّرْمَت الأكؤوس َق
ِهـَُم علـَي

ْعَن فما َط ْثَن أن اسْإ ِد فيك ُيْح
تكرمـَا

: وقال ٍ الأبسيط:  آخر
ْتك ّي طاَف شمال عنا ح

َهـَا ُفـَ ِئ طـَا
ٍة ّن ًا فجـَرْت بج َنـَا راحـَ ْيَحـَا وَر

ًا هبْت ُغصُُْن فناَجى سُإَحير الأ
َبه صاح

َعى بها سِإّرا الأطيُر وتدا
إعـَلنـَا

ٌق ّنى ُوْر ٍر على َتغ ُخض
ٍة ّدلأ َهـَ ُمـَ

َتمُس بها َتْسُمو الرضَِ و
أحيانـَا

مـَن َنشواَن طائَرها تخاُل
َطـََرٍب

ُغصَُْن ِة من والأ ِه هّز ْي َف ْط ِع
َنـَا َنْشوا

ّبوح ٍصفة ٍجامعة، ٍإذا ٍقال ٍ رجز: ولبن ٍالأمعتز ٍفي ٍأرجوزته ٍالأبستانية ٍالأتي ٍذم ٍفيها ٍالأصُ
ُبْستان ترىَّ أَما ّورا كيف الأ َنّشرَنـَ ًا الأمنثور و َفـَرا ُبْردآ أْص

َدآ وضَحَك َقالأشقـَائق إلأى الأور َن الأوامِق اعتناق الأوردآ واعت
ٍة في ْوَض َدمالأعـَروِس كحلية َر ِة وُخ الأـَطـَاووِس كهـَام

َطـَع منظمالغاصُـَان ُذَرىَّ في وياسإمين ِق َياِن ك ْقـَ ِعـَ الأـَ
َبْرجـَد َقصُِب مثل والأسْرو َء اسإتمد قدالأّز ِد ُترٍب من الأما َنـَ

َي وثـًَرىَّ رياضٍِ علـَى ِد َوٍلَنـَ ْد َبـََردآ وَج الأـَحـَلـََي كالأ
َفّرج ًا الأخْشَخاش و ْب ْي ْق َج َتـَ َف َنهو ْق بيُض مصُاِحٌف كأ َوَر الأـَ

ِر ِمن أقداح مثل أو ّلـَو ِر ِمـَن تجسمـَت تَخالأهاالأـَبـَ نـَو
ْعضه َب ِبه من الأيابس َخجل قدأثـَوابـَه من ُعرياُن و أصحا
ْبصُِره ِدآ انتـَشـَار عند ُت الأجـَنـَد بأيدي الأدبابيس مثلالأـَور

ْوسَإن َمنشور الزار والأّس
َلل الأُح

َبـَلـَل بعض مسه قد كقطٍن

َوَر َدآخلُبَسـَتـَانـَه حاشيتي في ن َضمـَانـَه في الأميدان و
ٍ 

ِر ثمار فيه بدت وقد َنـَبـَر من َجماِجم كأنهاالأكنـَكـَ عـَ
ّلق ْيَن الأبـَهـَاُر وح ِة جمجَمةالِس بـَ الأّشـَّمـَاِس كهاَم
ّنصُِف شيب مثل شيح خلل ٍرالأ ٍر ِمن وجوه َه َتلـَِف ز مخ

َلنار ِر وُج ِدآ كاْحـَِمـَرا الأهند دآيوك أعراف مثل أوالأـَور
ُغـَّر كالأثنـَايا والقحوان َلت قدالأـَ َق بالأقطـَر أنواره ُص

: وقال ٍأبو ٍالأفتح ٍ الأوافر:  كشاجم
ْوضٍِ ِنيع عن وَر ُق َرِضَي كماَراضٍِ الأغيِث َص ِدي عن الأصُّ
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 الأصُديِق
ْطُر ما إذا َق َده الأ َع أسْإ

ًا ُبـَوحـَ صـَ
َغـَبـَوق في الأصُنيعَة نه أتّم الأـَ

ِعير َفـَحـَاِت الأّريَح ُي َن ًا بالأ ِتـَيِق ِمـَسـَك ِمن َثَراه كأّنِريحـَ فـَ
ّطّل كأّن ًا الأ َدمع بقاياعـَلـَيه ُمنـَتـَِشـَر ّد في الأ َمـَشـَوق خـَ

َنه كأّن َلأتَرِحـَيقـَا سُإقـَيْت غاصُو ْثًل فما ُشـَّراب ِم
الأـَّرِحـَيق

َق كأّن ُق ُمَحَضرةفـَيه الأـَنـَعـَمـَاِن شقائ َقائ َعـَِقـَيق ِمـَن ش

ّكُرني َذ ْفـََسـَُجـَه ُي َنـَ َقـَايا َب َبـَ
ِم صنيِع ّلط َد في الأ الأخ

الأـََرقـَيِق
 : الأرجز:  وقال
ْيٌث َتانا َغا ًا أ ِذن ْؤ ْفـَِض ُم ْلأَخـَ َوبِل متصُِلبا َع الأ ِري الأَركِض سَإ

َنـَاه َدآنا ْلـَ َوين فِخـَ ًالرضِِ ُدآ َتصُِل َعـَْرضِ بطولأه ُم والأـَ
ًا ْلأف إلأى إلأف ْفـَِضـَي ِبِسّر إ َفـَِض كالألؤلأؤ سَإما ثمُي الأمـَْر

َلى فالرضُِ َغّض بالأنباِت ُتْج َها فيالأ ِي ْل َيَض الأُمْحَمّر َح والأمب
ْوسَإٍن ِمْن َوىَّ سَإ ْثَلَغاض ووَردآ أح ِدآ ِم ّقَشت الأخدو َعـَّض ُن بالأ

ْقحواٍن ْيِن وأ ّلَج ْلأَمـَْحـَِض كالأ ِم ذاكي ونَرِجسا بـَض الأنسي
َقْت الأعيون مثل ّن َغْمـَِض َر ُنولأل ْغَشاها تر َي َكَرىَّ َف ُتغضي الأ ف

الأعصُر لهل الأنوع هذا من جملة
الأسريع: قال ٍأبو ٍفراس ٍالأحمداني: ٍمجزوء ٍالأرجز ٍأو ٍمجزوء ٍ

ٍر ّلنـَا َلىُمـَْشـَرق وُج ْه أعالأي َع َشجر
ُؤوسِإـَه فـَي كأّن ُهر ْه أحَمَر َفـَر وأصـَ

ٍة فيَذهـَب من ُقَراضة َق ْه خْر َفر َعصُْ  ُم
 : الأطويل:  وقال

َ ويوم ُع فيه جل رياَضـَُه الأربـَي
ْنواع َأ ِبه فوق َحلي ب َوا ْث أ

ِر ْلأُخْض ا

ّلـَنـَار ُذيوَل كأن َلًة الأُج ِطـَ ُمـَ
من الأغانياِت ذيوِل فضول

ِر ُلْز  ا
: وقال ٍأبو ٍالأقاسإم ٍبن ٍهانئ، ٍيصُف ٍزهرة ٍرمان ٍقطفت ٍقبل ٍ الأرجز:  ِدها ْق َع

ْيٍك وبنت ِر كالأشبـَاب أ ّنـَْضـَ ِر الأغصُُوِن بين كأنهاالأـَ الأـَُخـَْضـَ
ٍز َجناُن َنـَان أو بـَا ِر َجـَ ْقـَ ْتـَه قدَصـَ َفـَ ّفـَ ْقـَوة خ ْكـَر لأـَ َو بـَ
ًا سإّحـَت كأنما ِر مـَْن َدآمـَ َتْت أوَنـَْحـَ َب ٍة في َن ِر مـَن تْرب جـَمـَ

َيْت أو َوٍل سُإق صْرَف الأدهُر عنها كف لأوَخـَْمـَر مـَن بَجـَذ
ِر ْه ّد  الأ

َنهد كمثل جاءت فوق الأ
ِر ْد الأـَصُـَ

َتّر ْف ْثِل عن َت ِر الألثاث ِم ْلأـَُحـَْمـَ ا

ِم مثل في ْع بعد الأوْصِل ط
ِر َهْج الأ

الأمعنى هذا في ولأهم
ّظمة، ٍعلى ٍالأبرودآ َفْت ٍَحَواشيها، ٍوتأنق ٍواشيها.ً ٍروضة ٍكالأعقودآ ٍالأمن روضة ٍر

ْتَها ٍأيدي ٍالأندىَّ.ً ٍأخرجِت َنَمة.ً ٍروضة ٍقد ٍَراضتها ٍكف ٍالأمطر، ٍودآبَج َنم الأم
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ُد ٍالأغيِث ٍآثارها، ٍوأبدت ٍالأرياضُِ ٍأزهارها.ً الرضُِ ٍأسإراَرها، ٍوأظهَرْت ٍي
ِرفها، َطا ِها ٍوَم َوْشي الأرياضِ ٍكالأعرائس ٍفي ٍَحليها ٍوَزَخاِرفها، ٍوالأقيان ٍفي ٍ

َطها، ٍَزاهية ٍبَحْمَرائها َيا ِر َبراتها ٍو باسإطة ٍَزرابتها ٍوأنماطها، ٍناشرة ٍِح
َوْفد، ٍأو ٍهي ٍمن ٍحبيب ْدرانها، ٍكأنما ٍاحتفلت ٍلأ ُغا وصفرائها، ٍتائهة ٍبعيدانها ٍو
َلِل ًبرَجت ٍفي ٍظ َلَرج ٍالأطيِب ٍأرجاؤها، ٍوت َعت ٍبا َو َتض ْعد.ً ٍروضة ٍقد ٍ َو على ٍ

َفِج ٍالأِمسِك ٍأنواُرها، ٍوتعارضت ٍبغرائب َفَجْت ٍبنوا الأغمام ٍصحراؤها، ٍوتنا
ُدآه ُدآه ٍالأنضير.ً ٍبستان ٍعو ّق ٍنوُره ٍالأنضيد، ٍوراق ٍعو ْطِق ٍأطياُرها.ً ٍبستان ٍر الأن

ْتاٌن ٍأْرُضه ٍلألبقل ْنعه ٍَخِضك، ٍوماؤه ٍَخصُِر.ً ٍبس ُي َنِضر، ٍو خضر، ٍونوره ٍ
والأريحان، ٍوسإماؤه ٍلألنخل ٍوالأرمان.ً ٍبستان ٍأنهاُره ٍمفروزة ٍبالزهار،
ْتها َدآها، ٍوكَس ُدو ُق ْتها ٍ ٌة ٍبالأثمار.ً ٍأشجاٌر ٍكأن ٍالأحوَر ٍأعاَر َقَر وأشجاُره ٍُمو

ُع ٍشباُب ٍالأزماِن، ٍومقدمة ٍالأوردآ ٍوالأريحان.ً ّلتها ٍعقودآها.ً ٍالأربي َدآها، ٍوح ُبرو
َنِة ٍمسروق.ً ٍقد ٍوردآ ٍكتاب ٍالأوردآ، ٍبإقبالأه ِدآ ٍَمْرموق، ٍكأنه ٍمن ٍالأج زَمُن ٍالأور

ًا ٍبإشراف ٍالأزهر، ٍفي َدَر ٍالأبردآ.ً ٍمرحب َوْردآ، ٍص َدآ ٍالأ َوَر ّدآ، ٍإذا ٍ ُو إلأى ٍأهل ٍالأ
أطراف ٍالأدهر، ٍوأنشد: ٍالأطويل: ٍ

َلُه سإقى ًا الأ ّد َصار َوْردآ َخ
ِبيعنا َر

لأه لأيس الأيوم قبل كان فقد
ُد َخ

ْيَن كأن ْين، الأنرجس َع َوَرقه ع ِرق، و َهة الأنرجس َو َطْرف، نز َظْرُف الأ و
ّظرف، ُق الأروح، وغاذاء الأ كأنها الأزنوج، رؤوِس على الأعقيق كتيجان شقائ

ُغ َناِت على الأمسك أْصدا وسإالأت تجارحت كالأزنوج الأموّردآة.ً ٍشقائق الأوَج
َها، ُؤ َفت ِدآما ُع ُؤها.ً ٍكأن فسال وَض َق َدآما َئْت أحمر، عقيق من جاٌم الأشقي ِل ُم
ُته َفر.ً ٍالرضِ بمسك قراَر ْذ سإيوف، والأماء وْشي، والشجار زمردآة، أ

َيماٌن.ً ٍقد والأطيور ُء غاردآت ق والزهار.ً ٍإذا النوار منابر على الطيار، خطبا
ْلأَحماُم، صدح ْلَب الأِحمام صدع ا َتهام.ً ٍانظر َق ِر َطَرِب إلأى الأمْس ِء الشجا َنا ِغ لأ

ِبل الطيار.ً ٍلأيس بابل.ً َوَخْمر الأبلبل، كغناء لألبل
ّلق فيما ولأهم  الأنحو بهذا يتع

الأربيع أيام وصف في
َقاق.ً ِر َية ٍنسيمه ٍ ِدآ ِبيُب ٍغايوِمه ٍرواق، ٍوأر َ ّية.ً ٍيوٌم ٍَجل ُوسإ ّية، ٍوأرضه ٍطا َفاخت ُؤه ٍ يوم ٍسإما
َدل ٍالأماء.ً ٍيوم ٍزّر ٍعليه ٍَجيب ْن ْوضِِ، ٍُمصَُ َبر ٍالأّر ْن َع َفُر ٍالأهواء، ٍُم َعصُ يوم ٍُمَمسُك ٍالأسماء، ٍُم

َأْرُضه ٍكالأديباج َكن، ٍو ْدآ َل َذيُل ٍالأسحاب.ً ٍيوم ٍسإماؤه ٍكالأخز ٍا َباب، ٍوانسحب ٍفيه ٍ الأَض
 : الأخفيف:  ِر َلْخَض ا

َتعي شادآٌن الأقلـَوب َيْر
بـَبـَغـَدا

َتعي ول َدآ بالأـَنـَبـَاِج الأكل يْر

َبلت ُع أق فـَي يختاُل والأربي
ْو الأـَّر

َيا ِذي الأمزن وفي ضِ الأح
ًثّجاِج  الأ

ًء ذو َكِن سإما ْدآ قـَد الأخّز كأ
غاـَي

ِر وأرضٍِ َمْت الأـَديبـَاِج كأْخَض

ّلى ّنـَى مـَا كـَّل عن فتج ِة موعديتـَمـَ َكـَدخـَدا والأـَهـَيلِج الأ
َهتين في فظللنا وفـَي ُنز
ُحـَْس

ْهـَزاج الْرَمـَاِل بـَين نين وال

ٍة َتا َف َثـَانـَي فـَي تسّرنا ب ٍزالأـََمـَ َعُجو الأـَُزجـَاج فـَي َتُسّرنا و
َذت ٍم رؤوِس مـَن أخ قـَو
ٍم كـَرا

العـَلج َأْرُجـَل عنـَد ثاَرها
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ِتع الأشمائل، َحَسن يوم ِء.ً ٍيوم مونق الأهواء، سَإجَسُج الأمخايل، ُمم الرجا
َبسم ُع، عنه َت َءه كأّن الأمريع.ً ٍيوم الأروضِ عنه وتبّرَج الأربي تتباكى، مأتم سإما

َأرضه ّلى.ً ٍيوم َعُروس و ّهر تتج ْوصاف، مش ْغِفي الطراف.ً ٍيوم أغاّر ال فيه ُي
ْور ّن ِبه، الأ َينت ِفر و ُتس ِقب، الأشمس فيه و َت ْن َت ُق و ِن َت ْع َت ْفترق، الأغصُون و َت ويوشي و
َوىَّ، َنحُسه غااب وينسكب.ً ٍيوم الأغيم َه ُده وطلع و والأزمان واعتلى، سَإع

َعَمٌة جماره، سإاقطة ْف َقة أنهاره، ُم ِن غاّب في أطياُره.ً ٍنحن مغّردآة أشجاُره، ُمو
ًء، َواء، بعد أقلعت قد سإما ِت َخِضٌل فالأنبُت السإتغناء، عند وأقشعت الر

ُع ممطور، ّنق ُوه محصُور.ً ٍيوم سإاكن والأ ِونّي، ج َأْرضه َطار طاوسِإَي.ً ٍيوم و
ُنه ُه عاكف، َدآْج ْطُر َق ِكف.ً ٍيوٌم و ُعمر، أعيادآ من َوا ْعياِن الأ َأ ِر.ً و ْه َد الأ
 ٍوالأسادآة: ٍ الخوان بمحاسإن الأربيع محاسإن تشبيه في ولأهم

ِرك، ٍكأنما َنش ٍز ٍلأ ْهُره ٍُموا ٍه ٍلأُخلقك، ٍوَز ُلأه ٍُمَضا ّفك، ٍواعتدا َك ّبه ٍب ْيث ٍمش َغا
ِتك، ٍواقتبس ٍأنواَره ٍمن ٍمحاسإن ّي َيه ٍمن ٍسإج ْل َلله ٍمن ٍشيمتك، ٍوَح اسإتعار ٍح

ًا ٍإلأى ٍخلقك، أيامك، ٍوأمطاَره ٍمن ٍُجودآك ٍوإنعاِمك.ً ٍقدم ٍالأربيع ٍُمنتِسب
ِنك ًا ٍبآثار ٍلأسا ِظك، ٍمتوَضح ْف َلأ ًا ٍبأنوار ٍ ْبعك، ٍمتوّشح َط َنه ٍمن ٍ ًا ٍمحاسِإ َتِسي ْك ُم

َطبعك، ُدآه ٍالأمفتح ٍبخلقك، ٍوَجذَولأه ٍالأسابح ٍب َوْر َكَرني ٍ ْذ ُبستان ٍأ ِدك.ً ٍأنا ٍفي ٍ َي و
ُلقك ّنه ٍمن ٍشمائلك ٍسإرق، ٍومن ٍُخ ِنُي ٍبقربك.ً ٍأنا ٍفي ٍبستان ٍكأ وَزهُره ٍالأَج

َي ِد َتبريح ٍالحباب، ٍإذا ٍتداولأتهم ٍأي َتمايل ٍفتذكرني ٍ َت ِلق، ٍوقد ٍقابلتني ٍأشجاّر ٍ خ
ِة َتِفيض.ً ٍأنا ٍعلى ٍحاف َتسيل، ٍومن ٍراحتيك ٍ ّنها ٍمن ٍيدك ٍ الأشراب، ٍوأنهار ٍكأ

ِبك.ً َت َع ِرّقة ٍقولأي ٍفي ٍ َدآتي ٍلأك، ٍو َحوضِ ٍأزرق ٍكصُفاء ٍمو
وقال ٍابن ٍعون ٍالأكاتب: ٍالأخفيف: ٍ

َهل الأربيع في الأصُوُم جاءنا ف
اخ

الربـَاِع سإـَائر من ربعا تار

َع وكأن الأصُوم في الأربي
ِعـَقـَد

َاع َفضل غاطاه نخر فوق قـَنـَ

وكتب ٍأبو ٍالأفتح ٍكشاجم ٍإلأى ٍبعض ٍإخوانه ٍيستدعيه ٍإلأى ٍزيارته ٍفي ٍيوم ٍشك: ٍمجزوء
الأكامل: 

ِبشرة يعـَـَـَل يا َشـَـَـَك يوم هو َذر كـَان مـَذ و يحـَ
ّو ّلـَتـَه والأـَجـَ مـَعـَنـَبـَر ومطَرفـَه كةمـَمـَس َخـَ
َقـَِمـَي فـََضـَّي والأمـَاء َلساُن يصالأـَ َطي  أخضر الرضِِ و

ّدر ندىَّ َقطَر الأروضِِ فيَزهـَـَـَُرة يصَُـَعـَـَد َنبـٌَت َتَحـَ
ًا لأيومنـَا نتـَكـَـَو فـََضـَيلت ولأـَنـَا ّدر قـَوتـَ َقـَ ُمـَ

وقيصُـَر ِكْسَرىَّ ُعمَرها رَكَأدآ صـَـَفـَـَـَراء ومـَدامٌة
َنـَحـَث لأـَنـَا فانَشط ِتنـَاِمـَن ِلأـَ َبـَْر كـَان مـَا كاسَإا أكـَ

َ أو ّنك قلت إنجـَـَاهـَـَـٌَل فـَإنـََك ل َذر سإـَوف إ ْعـَ تـَ
ّله - ٍأطال َهَمذان: ٍكتابي أهل بعض إلأى الأزمان بديع وكتب - ٍعن بقاك الأ
َلُه عَرفنا رمضان، شهر َدِمه، بركَة الأ ْق َتِمه، ويْمَن َم َت أياِمه، بتقصُير وخصُك ُمخ

ِم ُته َعظَمْت - ٍوإن فهو وقياِمه؛ صياِمه وإتما َك جل وإن حركته، - ٍثقيٌل بر
ْدُره شديد ّقربته، حسنت وإن مسافته، طويل رأفته، عمت وإن َقعره، بعيد َق

ُته، ْبتداه سإّرنا حشمته.ً ٍوإن كثير حرمته كبرت وإن صحب منتهاه يسوءنا فلن ُم
ُهه َحسن فإن َبح فليس وْج َفاه، َيق َنه وما َق َذال، في أْحَس َق َبه الأ َباَره وأش إدآ

َلُه جعل بالقبال، ْدَره تْرحالأه، سإبَب قدوَمه الأ َب َء و ّد هللأه، ِفدا َفلكه وأم
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ًا، ِته بتقضي تحريك ّد ًا، ُم َهر َوِشيك ْظ َلأه وأ ًا، هل ِزَف نحيف ًا، الألذاِت إلأى لأي زفيف
َلُه وعفا ُطه.ً وُمجوٍن يكرهه، َمزح عن الأ ُيْسِخ
ّول في لأه رسإالأة في الأعميد بن الأفضل أبي قول على الأكلم هذا في الأبديع ع
َأل مثل َفني أن الأله ذلأك: ٍأسإ َعّر أيامه باقي في الأخيَر ويلقيني بركته، ي

ًأرغاب وخاتمته؛ َلِك على يقرَب أن في إلأيه و َف سَإيَره، ويقصَُره دآوره، الأ
َفف َينقص َنهَضته، ويعجل َحَركته، ويَخ َكه مسافَة و ِته، فل ِئر َدآا بركَة ويزيل و
ًدآ سإاعاته، عن الأطوِل َة علّي وير َنى فهي شوال، ُغاًر ِر أسإ وأقُرها عندي، الأغَر
َعيني؛ َع لأ ِل ِدي ويريني َبدَره، ويط الأنعَي ويسمعني ببشر، ِهللأه متطلبة الي
َفى هللأه علّي ويعرضِ رمضان، لأشهر ِر، من َأخ َلم الأسح َأظ ُكفر، من و الأ

َأنَحف َلى عامر، بني مجنوِن من و َأب ِر، أسإير من و َهج جل الأله وأسإتغفر الأ
ِرهه، إن قلت مما وجهه َتعفيه َك ًا وأسإألأه يذُمه، لأما توفيقي من وأسإ صفح

ًا ُيِفيضه، َعفو َنَة يعلم إنه يوسِإعه، و ِئ الأصُدور.ً تخِفي وما العين َخا
والمين الأمأمون أخبار من
َق لأي الأحسين: ٍِصف بن لأطاهر الأمأمون قال واسَإع الأمخلوع.ً ٍقال: ٍكان أخل

ِر، َدآب، َضيق الأصُد َنفه ما نفسه من يبيح ال ِغي ول الحرار، ِهمم َتأ إلأى ُيصُْ
ُد َمشورة، يقبل ول نصُيحة، َبصَُر برأيه، يستب َء وي ِته، سإو ُعه فل عاقب َدآ ذلأك َير

ُبه؟ كانت به.ً ٍقال: ٍفكيف َيهُم عما ُع قال: ٍكان حرو بالأتبذير، الأكتائب يجم
ُقها ذاق لأو والأله أَما به؛ حل ما حّل الأمأمون: ٍلأذلأك الأتدبير.ً ٍفقال بسوء ويفَر

َلك الأرجال، َمُشوراِت واختار الأنصُائح، لأذاِت ظفَر لأما شهواتها، عن َنفَسه وم
به.ً

ُد عقد ولأما ْيدة، أَمه لجل الأمأمون من أصغُر وهو لألمين الأبيعَة الأرشي َب ُز
ِم عقله َفضَل يرىَّ جعل الأمأمون، على وقدمه جعفر، بن عيسى أخيها وكل
َدم  ٍفقال: ٍالأطويل: ٍ ذلأك، على فين

ْيَر لأي الأّرأي وجُه بان لأقد َغا
ّننـَي أ

ْبُت ِل ِر على ُغا َلْم كان الأذي ا
 أحَزما

ّدآ فكيف الأَضرِع في الأدَر ُيَر
بعدما

ًا صار حتى َتوَزع ْهب َن
َقـَسـَمـَا م

َء أخاُف َوا ِت ْلأ ِر ا بعد الم
ِه اسإـَتـَوائ

َقَض وأْن ْن ْبُل ُي كان الأذي الأح
ِرما ُأب

قال ٍأسإد ٍبن ٍيزيد ٍبن ٍمزيد: ٍبعث ٍإلأّي ٍالأفضُل ٍبن ٍالأربيع ٍبعد ٍمقتل ٍعبد ٍالأرحمن ٍالنباري،
ْقعة ٍقد ٍغاِضب ٍلأما ٍنظر ٍفيها، ٍوهو ٍيقول: ُته ٍوهو ٍفي ٍَصْحن ٍدآاره، ٍوفي ٍيده ٍُر قال: ٍفأتي

َفْرُجه، ٍل ٍيفكر ٍفي ٍزوال ُنه، ٍولأذته ٍ َبط ُته ٍ ِهَم َه ٍالأذئب، ٍ َبان، ٍوينتبه ٍانتبا ِر ّظ ْوَم ٍالأ َن يناُم ٍ
ّوق ٍلأه ِقه، ٍوف َله ٍعن ٍسإا ُد ٍالأ نعمة، ٍول ٍيتروىَّ ٍفي ٍإمضاء ٍرأي ٍول ٍمكيدة، ٍقد ٍشمر ٍلأه ٍعب
ِد ٍالأدار ٍبالأَحتِف ٍالأنافذ ٍوالأموت ٍالأقاصد، ٍقد ٍعبى ٍلأه ٍالأمنايا أسإد ٍسإهاِمه، ٍيرميه ٍعلى ٍبع
ّثل ٍبشعر َء ٍفي ٍأسِإنة ٍالأرماح ٍوِشفار ٍالأسيوف، ٍثم ٍتم َ َبل على ٍمتوِن ٍالأخيل، ٍوناطَْ ٍلأه ٍالأ

 : الأطويل:  َبعيث الأ
َقارع َباح يرىَّ أن إلأىلأـَيلـَه خاقاَن ابن أتراك ي يتلعثَم ل الص

الأطرادآ طول في فيصُبح
وِجسمه

الأنعيم في وأضِحي نحيل،
 أصمم

ابن وبين بيني ما فشتان
خـَالأـَد

الأله الأذي الأرزق في أمية
يقسم
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ثم ٍقال: ٍيا ٍأبا ٍالأحارث، ٍأنا ٍوأنت ٍنجري ٍإلأى ٍغااية ٍإن ٍقصُرنا ٍعنها ٍذِممنا، ٍوإن ٍاجتهدنا ٍفي
ُعَف ٍضعفنا؛ ٍإن ٍهذا ِوي ٍقوينا، ٍوإن ٍَض َق بلوغاها ٍانقطعنا، ٍوإنما ٍنحن ٍشعبة ٍمن ٍأصِل، ٍإن ٍ

َكن َفاء: ٍيشاور ٍالأنساء، ٍويعتمد ٍعلى ٍالأرؤيا، ٍوقد ٍأم َء ٍالمة ٍالأَوك الأرجل ٍقد ٍألأقى ٍبيده ٍإلأقا
َنه ٍعواقب ٍاليام؛ ٍوالأهلك ُدو ِع َي َفر، ٍو ّظ ّنونه ٍالأ ُيَم ِعه؛ ٍفهم ٍ أهل ٍالألهو ٍوالأخَسارة ٍِمن ٍسَإم

ِبه، َط َع َطب ٍب ِلَك ٍبهلكه، ٍونع ْه َن ِقيعاِن ٍالأرمِل؛ ٍوقد ٍخِشيُت ٍأن ٍ إلأيه ٍأسإرع ٍمن ٍالأسيل ٍإلأى ٍ
ُق ْد ِء ٍطاهر ٍلمرين؛ ٍأحددآهما ٍِص وأنت ٍفارس ٍالأعرب ٍوابَن ٍفارسإها، ٍوقد ٍفزع ٍإلأيك ٍفي ٍلأقا

َدة ٍبأسإك؛ ٍوقد ٍأمرني ٍأن ٍأبسَط َنِقيبتك، ٍوِش ُيْمن ٍ َفضل ٍنصُيحتك؛ ٍوالأثاني ٍ طاعتك، ٍو
َعجل ٍالأنهضة، ِدآر ٍما ٍتريد، ٍو يدك، ٍغاير ٍأن ٍالقتصُادآ ٍرأس ٍالأنصُيحة، ٍومفتاح ٍالأبركة؛ ٍفبا

َفتح، ٍويلم ٍبك ٍَشعَث ٍالأخلفة.ً َله ٍَشرف ٍهذا ٍالأ ّلأيك ٍالأ فإني ٍأرجو ٍأن ٍيو
َهن ٍعدو ٍكما ٍُمؤثر؛ ٍغاير ٍأن َو ِدم، ٍولأما ٍ فقلت ٍلأه: ٍأنا ٍلأطاعتك ٍوطاعة ٍأمير ٍالأمؤمنين ٍمق

ِتح ٍأمره ٍبتقصُير، ٍوإنما ٍِملَُك ٍأمِره ٍالأجنودآ، ٍوالأجنودآ ٍل ٍتكون ٍبل ٍمال، ٍوقد َت ِرب ٍل ٍيف الأمحا
ُدوا ٍعليه، ٍومتى ٍسإمت ٍَمن ٍأقدر ٍبه ٍالنتفاع رفع ٍأمير ٍالأمؤمنين ٍالأرغاائَب ٍإلأى ٍقوم ٍلأم ٍيْج

لأه ٍبالأرضا ٍبدون ٍما ٍأخذ ٍغايُره ٍممن ٍلأم ٍيكن ٍعنده ٍغاناء ٍول ٍَمعونة، ٍلأم ٍينتظم ٍبذلأك ٍالأتدبير،
َتِضي ٍفرسإه، ًا، ٍوحمل ٍإلأى ٍألأِف ٍفرس ٍلأحمل ٍمن ٍل ٍأر َقبض ِرزق ٍسإنة ٍ وأحتاج ٍلصحابي ٍ

ِور ٍأمير ٍالأمؤمنين؛ َأيت.ً ٍفقال: ٍشا ِعه ٍحيث ٍَر َوض ُألَم ٍعلى ٍ وإلأى ٍمال ٍأسإتظهر ٍبه، ٍل ٍ
َتدْر ٍبيني ٍوبينه ٍكلمتان ٍحتى ٍأمر ٍبحبِسي.ً فأدآخلني ٍعليه، ٍفلم ٍ

ُد ٍطاهر ٍ ْته ٍمكاي َي َأع : ويروىَّ ٍأن ٍالمين ٍلأما ٍ الأوافر:  قال
َأْشَجِع ُبليت ًا الأثقلين ب ْفـَسـَ يزوُل وما الأراسإياُت َتُزولَن

َلُم يشاهدهرقـَيٌب بدن ذي كل مع لأه ْع َي يقـَول مـَا و
ًا بمغِفل فليس ُه أمر َنـَا َعه الْمُر ما إذاَعـَ ًي  الأجهوُل ض

: وفي ٍالأفضل ٍبن ٍالأربيع ٍيقول ٍبعض ٍ الأبسيط:  الأشعراء
ٍم ِمن كم عـَلـَى ببغدادآ مقي

َطـََمـٍَع
َء لأول لأـَم الأعـَبـَاس أبي رجا

يقـَم
إن والأبحر نفروا، إن الأبدر

َرغِاـَبـَوا
ذو والأسيف رهبوا، إن والأِحصُن

 الأنقم
وقال ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍالأعباس ٍبن ٍالأفضل ٍبن ٍالأربيع: ٍما ٍمدحنا ٍشاعر ٍبشعر ٍأحب ٍإلأينا ٍمن

: قول ٍأبي ٍ الأكامل:  نواس
ِريع أعز إل حصَُلوا إنمنـَهـَُم ما ثلثة الأملوَك سإادآ قـَ
َدآ الأربيع سإادآ ّباس وعلتبعـَده َفضل وسإا فروع الأكريم بع

احتدم إذا عباٌس عباس
َغاى َو َفْضلالأ  ربيع والأربيع فضٌل والأ

ًا؟ ٍقال: ٍل، ٍولأيس ٍلأي ٍعلى ٍذلأك ٍقدرة، ٍفقيل ٍلأه: ٍفقد ٍمدحَت وقيل ٍلألعتابي: ٍأمدحت ٍأحد
ّق ٍفيه ٍالأمدح، ٍ : الأربيع، ٍفقال: ٍذلأك ٍلأيوم ٍيستح الأطويل:  فقلت

ٍة َءهـَا الأربيع قام ومعضل ْعِمدإزا َي ّدمـَا لأما الأدين ركن لأ َته
َكة ّبه دآاعي الأوحي أخاأتى كما رهن والأمنصُور بم َدَما َر فتق

ٍ 
َة ُة غادا ُة الأدين عدا شاحذ

الأمدىَّ
ُغاوُل إلأيه ٌة الأحرِب و َفَما فاغار

الأمهدي مبايعة
َفي ٍبمكة ٍوهو ٍحاٌج ٍفي ٍذي ٍالأحجة ٍسإنة ٍثمان ٍوخمسين ٍومائة، ٍفأخذ وكان ٍالأمنصُور ٍقد ٍتو

الأربيع ٍلألمهدي ٍالأبيعة ٍعلى ٍالأناس، ٍوأخذ ٍبتجديدها ٍعن ٍالأمنصُور ٍعلى ٍأنه ٍحي، ٍوأدآخل
ّلله ٍبثوب، ٍوأقعد ٍإلأى ٍجنبه ٍمن ٍيحرك ٍيده ٍوكأنه ٍيومئ ْوه ٍمن ٍبعيد ٍوقد ٍج ًا ٍفرأ إلأيه ٍقوم

بها ٍإلأيهم، ٍفلم ٍيشكوا ٍفي ٍحياته؛ ٍفما ٍخالأف ٍأحد؛ ٍفشكره ٍالأمهدي ٍلأذلأك، ٍوفي ٍذلأك ٍيقول
الأرجز: أبو ٍنواس ٍفي ٍمدحه ٍالأفضل ٍبن ٍالأربيع: ٍمجزوء ٍ

الأمحتضْر الأرواِق يوممَضـَر َعن جلى أبوك
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ِري والأحرب َذر َتف َتـَ َطر المر رأىَّ لأّماو اقَم
َتـَصُـَْر كريما قاَم ِةفانـَ ِهز َعْضب َك َكـَْر الأ الأذ
َبر شيء من مس ما الثـَر َتقتـَاف وأنتَه

 وغارر خجوٍل ذي من
ًا: ٍمجزوء ٍ الأكامل: وقال ٍأيض

ِر على الأخميس فضلَفـَضـَلـَتـَم الأربـَيع آَل  الأعش
ًثمادآ قاسبـَكـَْم غايركـَم قاس من الأبـَحـَور إلأى الأ
َكثـَير بني الأكثير من لالأـَقـَلـَي بنـَو الأقليل أين الأ
ِة من تالأـَتـَالأـَيا الأنـَجـَوم أين َل ِر اله والأـَبـَدو

َفـَوا قوم الأكـَبـَير الأَخطِب نازَل ةمـَـَـَك أيام َكـَ
ُكوا َ َنصُـَر وتداَر ّنصُـَير شاسإعه وهَي فةالأـَخـَل الأ

َوِتبـَهـَا مـَقـَامـَهـَم لأول ِر من الأرواسإي ه ِبـَي ث
: ومن ٍقول ٍأبي ٍنواس: ٍمن ٍقاصر ٍغايركم ٍبكم.ً.ً.ً ٍالأبيت، ٍأخذ ٍأبو ٍالأطيب ٍ الأطويل:  الأمتنبي

َد ٍر قواِص ِرَك كافو ِه َتـَوا َد وَمنغاـَير اسإتقل الأبحَر َقصَُ
َيا ِق  الأسوا

َتى َنا ما ف ِر في سَإَري ظهو
َنا ِدآ خدو

ِره إلأى َيا ُنَرّجي إل َعصُْ ّتلقـَ الأ

الأملوك لأمخاطبة الوقات أفضل
َيظفر َوقِت ٍالأكلم ٍلأم ٍ َلَم ٍالأملوَك ٍفي ٍالأحاجاَت ٍفِي ٍغاير ٍ وقال ٍالأفضل ٍبن ٍالأربيع: ٍمن ٍك

َبل ٍالأصُلة ٍإل ٍّفيها، ُتق بحاجته، ٍوضاع ٍكلُمه، ٍوما ٍأشبههم ٍفي ٍذلأك ٍإل ٍبأوقات ٍالأصُلوات ٍل ٍ
ِذكُر ٍما ٍأرادآ، َيْرصد ٍالأوقت ٍالأذي ٍيصُلح ٍفي ٍمثله ٍ ْل ومن ٍأرادآ ٍخطاَب ٍالأملوك ٍفي ٍشيء ٍف

ِقبه.ً َع ْكُره ٍب ِذ ًا ٍمن ٍالحادآيث ٍيحسن ٍ ّبب ٍلأه ٍشيئ ويس
َظِفر ٍبه: ٍيا ٍفضل، ٍأكان ٍفي ٍحقي ٍعليك، ٍوحق وقال ٍالأمأمون ٍلألفضل ٍبن ٍالأربيع ٍلأما ٍ

َبني ٍوتسبني، ٍوتَحَرضَِ ٍعلى ٍدآمي؟ ٍأتحب ٍأن ٍأفعل ِل َتث آبائي ٍونعمهم ٍعند ٍأبيك ٍوعندك، ٍأن ٍ
ًا ٍجميلً، ِري ٍيحِقدك ٍإذا ٍكان ٍواضح َته ٍبي؟ ٍفقال: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍإن ٍعذ بك ٍما ٍفعل

ِوك ٍما ٍوسإع ٍغايري ٍمنك، َعف َيِضيق ٍعني ٍمن ٍ ّبَحته ٍالأذنوب؛ ٍفل ٍ َفته ٍالأعيوب، ٍوق فكيف ٍإذا ٍح
: فأنت ٍكما ٍقال ٍالأشاعر ٍ الأطويل:  فيك

حـَتـَى الجرام عن صفوح
كـَأنـَه

ِرف لأم الأعافر من الأناس من يع
ِرما  مج

َكـَون أن َيبـَالأـَي ولأيس بـَه ي
َذىَّ ال

ْغش لأم الذىَّ ما إذا ِه َي ُكر بالأ
ِلـََمـَا ُمس

الأضحاك.ً أبي بن رجاء بن لألحسن والأشعر
الأمنصُور أخبار من

ِريد، قال ٍسإعيد ٍبن ٍمسلم ٍبن ٍقتيبة: ٍدآعا ٍالأمنصُور ٍبالأربيع، ٍفقال: ٍسإلني ٍما ٍت
َثْرت.ً ْك َللَت ٍحتى ٍأ ّففت ٍحتى ٍثقلت، ٍوأق َكَت ٍحتى ٍنطقت، ٍوخ فقد ٍسإ

ُعمرك، ٍول َتقصُِر ٍ َأسْإ َلَك؛ ٍول ٍ فقال: ٍوالأله ٍ- ٍأمير ٍالأمؤمنين ٍما ٍأرهب ٍبخ
َلَي ٍأْحسن ٍمن َع ِنم ٍمالأك؛ ٍوإن ٍيومي ٍبفضلك ٍ َت َأغا أسإتصُغر ٍفضلك، ٍول ٍ

َيْشكَرك ٍمثلي َغادك ٍفي ٍتأميلي ٍأحسن ٍمن ٍيومي؛ ٍولأو ٍجاز ٍأن ٍ أمسي، ٍو
َقني ٍلأذلأك ٍأَحد.ً َب َناَصَحة ٍلأما ٍسَإ ِة ٍوالأُم ْدَم بغير ٍالأِخ

َفْسلني ٍما ٍِشئت، ٍقال: ّلَك ٍهذا ٍالأمحّل؛ ٍ قال: ٍصدقت، ٍِعلمي ٍبهذا ٍمنك ٍأَح
ّبه.ً ُتؤثره ٍوتح َفضل، ٍو ُلأك ٍأن ٍتقّرب ٍعبدك ٍالأ أسإأ

ُده ّك َذل، ٍوإنما ٍتؤ ْب ُت َبة ٍ ْت َهب، ٍول ٍُر ُيو قال: ٍيا ٍربيع، ٍإّن ٍالأحب ٍلأيس ٍبمال ٍ
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السإباب.ً
ًا ٍإلأيه، ٍبالأتفضل ٍعليه.ً فال: ٍفاجعل ٍلأي ٍطريق

ًا ٍغاير ُته ٍبألأف ٍألأف ٍدآرهم، ٍولأم ٍأصل ٍبها ٍأَحد ْل قال: ٍصدقت، ٍوقد ٍوَص
ْدِعي ٍبه ٍمحبتي، ٍثم ٍقال: َت َيْس َلأه ٍعندَي، ٍفيكون ٍمنه ٍما ٍ عمومتي، ٍلأتعلم ٍَما
ْغلَق ٍكّل فبكيف ٍسإألأت ٍلأه ٍالأمحبة ٍيا ٍربيع؟ ٍقال: ٍلنها ٍمفتاُح ٍكل ٍخير، ٍوِم

َتصُِير ٍَحسناٍت ٍذنوبه.ً ُبُه، ٍو َتر ٍبها ٍعندك ٍعيو ُتْس شّر، ٍ
قال: ٍصدقت ٍوأتيت ٍبما ٍأردآت ٍفي ٍبابه.ً

أخذ ٍقولأه: ٍخففت ٍحتى ٍثقلت ٍأبو ٍتمام ٍفقال ٍلأمحمد ٍبن ٍعبد ٍالأملك ٍالأزيات:
 ٍالأطويل: ٍ

الأحياء إفراطَْ أن على
اسإتمالأني

ِدل ولأم إلأيَك، ْع بعرضَي أ
ِدل ْع  َم

ّقلت عنك، بالأتخفيف فث
وبعضهم

حتى الأحاجات في يخفُف
َ ّقل َث ُي

الأرشيد أخبار من
ُه ٍمن ْدآ ِز ُيَضاِحُك ٍالأمأمون، ٍفقال: ٍالألهّم ٍ ودآخل ٍسإهل ٍبن ٍهارون ٍعلى ٍالأرشيد، ٍوهو ٍ

ِبيا ٍعلى ٍأْمِسه، الأخيرات، ٍوابُسط ٍلأه ٍمن ٍالأبركاِت، ٍحتى ٍيكوَن ٍفي ٍكل ٍيوم ٍمن ٍأيامه ٍُمْر
ًا ٍعن ٍغاده.ً َقصَُر م

َوىَّ ٍمن ٍالأشعر ٍأحَسنه ٍوأرصنه، ٍومن ٍالأحديث ٍأفصَُحه ْهُل، ٍمن ٍَر فقال ٍلأه ٍالأرشيد: ٍيا ٍسَإ
ْعجزه ٍالأقول.ً ُي وأوَضحه، ٍإذا ٍرام ٍآن ٍيقوَل ٍلأم ٍ

ّدمني ٍإلأى ٍهذا ٍالأمعنى.ً ًا ٍتق فقال ٍسإهل ٍبن ٍهارون: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍما ٍظننت ٍأن ٍأحد
َداَن ٍحيث ٍ َهْم ْعشى ٍ : قال: ٍبل ٍأ الأوافر:  يقول

ْيَر أْمِس رأيتك ّي بني َخ ْنَتلأؤ أمِس منك خيٌر الأيوم وأ
ْنَت ًا وأ ْيَر تزيد غاد ًا الأَخ ْعف ِد سإادآة تزيد كذاكض ْب  شمِس َع

الأربيع بن الأفضل نظم من
الأكامل: ومن ٍشعر ٍالأفضل ٍبن ٍالأربيع ٍما ٍأنشده ٍالأصُولأي: ٍمجزوء ٍ

ّني ٌؤ إ ٍم مـَن امـَر ًءهـَاشـَ َنا ْعُمور بف َواِحـَي م َنـَ الأـَ
ِوي الأهدىَّ أهل َذ َقـَى و َبَسالأة وأولأيالأتـَ والأّسـَمـَاِح الأ
َباِح وفي الأَمَساء في ِرموالأـَمـَكـَا الأمعـَالأـَم أهل  الأصُّ
ِة أهل َ الأـَنـَبـَو ْغاـَم والأكماِل َفةوالأـَِخـَل لِحـَي بَر

ّلأـَُمـَون ُدو مـَن يتأ ِبُرون ِدآالأـَصُـَ َيصُْ الأِجـََراح على و
الأعيناء أبي أخبار من

ْيُر أنها َزعم َدآابة على الأعيناء أبا خاقان بن الأله عبيد بن محمد َحَمَل ِره، َغا َفا
ّله، أعزه الأوزير، إلأيه: ٍأعلم فكتب ًا علي أبا أن الأ ِني أن أرادآ محمد َبَر َي

ِكبني وأن فعقني، َلني، ُيْر َأْرَج ّبة لأي أمر ف ِقُف بدا ْبَرة َت ّن ُثر ، لأل ْع َت ْعَرة، و َب بالأ
ًا؛ الأيابس كالأقضيب ًا، الأمهجور وكالأعاشق َعَجف َنف َكَرِت قد َدآ ْذ عذرة الأرواة َأ
ّي، َعالأه، مقرون ُحباقه لسإفله، أعله مساعد الأعامري، والأمجنون الأعذر بُس

ْفردآ ولأو لأترجيت، َأمَسك فلو ْيت، َأ ُعهما ولأكنه لأتعّز الأمعمور، الأطريق في َيْجَم
ِلس ِله من َتْضَحُك ُمنِشد، شاعر أو ُمْرِشد، خطيٌب كأنه الأمشهور، والأَمْج ْع ِف
َوان، ِوه صائح فمن الأصُّبيان؛ أجله من وتتناغاى الأنس َدآا بالأطباشير، َيصُيُح: ٍ

ْلأه قائل ومن ّو ِفَظ قد الأشعير، يقول: ٍن َوىَّ الشعار، ح ولأحق الخبار، وَر
َء ّق لأروىَّ بنطق؛ أِعيَن فلو الْمصُار، في الأعلما ْعفّي، جابر عن وصدق، بح الأُج
أطاب لأنفسه اختار إذا الأذي العور، كاتبه من أتيت وإنما الأّشعبي؛ وعامر
َبث لأغيره اختار وإن وأكثر، َلأني أن الأوزير رأىَّ فإن وأنزر؛ أْخ ِريحني به، ُيبد ُي و
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َفَراهته، بُحْسنه َيْمُحو مني، ضّحك كما ُيْضِحكني بمركوب منه َطَره ما و سإ
ْيُب َع ُقبحه الأ ِه أْمَر أذكُر ولأست ودآمامته؛ ب من أكرُم الأوزير فإن ولأجامه؛ سَإْرِج

ُقَض أو يهديه، ما َيْسلب أن ْن ُيْمِضيه.ً ما َي
ّله عبيد فوّجه محمد مع اجتمع ثم ولأجامه، ِبَسْرجه براذينه من برذونا إلأيه الأ

الن أخبرني وقد محمد، دآابة الأله: ٍشكوت عبيد فقال أبيه، عند الأله عبيد ابن
ُيشتكى.ً ل ثمنه هذا وما دآينار، بمائة منك يشتريه أنه

ًا، كذب لأم لأو الأوزير، الأله فقال: ٍأعز ًا، انصُرف لأم مستزيد وإني مستفيد
ّياه َنا الأحق، َحصَُحَص الأعزيز.ً ٍ"الن امرأة قالأت لأكما وإ ُته أ ْدآ َو ِه عن َرا ْفِس َن
ُد الأصُادآقين".ً ٍفضحك َلأِمَن وإنه بَملَحتك الأداحضة وقال: ٍحجتك الأله، عبي

َظرفك ُغ و الأبالأغة.ً غايرك حجة من أبل
سإابور بن الأعباس أبي عن الأصُابي الأخطاب أبو بها أجاب رسإالأة من قطعة

َداه ًحَمل صفة في منه وردآت رقعة عن َصبرة بن الأحسين إلأى ْه  أ
ٍة ٍُمصُيبة، ٍ َفَضْضتها ٍعن ٍَخط ٍُمْشرق، ٍولأفظ ٍُمونق، ٍوعبار َف َعتك، ٍ ْق وصلت ٍُر

ُقس ُد ٍالأحميد ٍفي ٍكتابته، ٍو ْعِجُز ٍعنه ٍعب َي ومعاني ٍغاريبة، ٍواتساع ٍفي ٍالأبلغاة ٍ
َهْزٍل ٍأرق ٍمن َقدر، ٍو َبان ٍفي ٍخطابته؛ ٍوتصُرف ٍبين ٍجد ٍأْمضى ٍمن ٍالأ وسَإْح
نسيم ٍالأسَحر، ٍوتقلب ٍفي ٍوجوه ٍالأِخطاب، ٍالأجامع ٍلألصُّواب؛ ٍإل ٍَأن ٍالأفعل
ّي ِد َعي َقصًَُر ٍعن ٍالأقول، ٍلنك ٍذكرت ٍَحملً، ٍجعلته ٍبصُفتك ٍَجَملً، ٍفكاَن ٍالأُم

َتاج ِن ِدآَم ٍالأميلدآ، ٍمن ٍ َقا َت ًا ٍُم ْبش َك ُع ٍبه ٍول ٍأْن ٍتراه.ً ٍوحضر ٍفرأيت ٍ الأذي ٍتسم
ْوجين َبْت ٍعليه ٍالأعصُور، ٍفظننته ٍأَحد ٍالأّز َق َتعا ْفنتُه ٍالأدهور، ٍو َأ ِم ٍعادآ، ٍقد ٍ ْو َق

ْنَس ٍالأغنم ٍلأذّريته؛ ٍَصغر ٍعن الألذين ٍجعلهما ٍنوع ٍفي ٍسإفينته، ٍوحفَظ ٍبهما ٍِج
ً ُته، ٍوعادآ ٍناحل َقاَم ُته، ٍوتقاصرت ٍ َدآمام َنْت ٍ ُطف ٍعن ٍالأقدم، ٍفبا َلأ الأكبر، ٍو

ً ًا ٍلألمعايب، ٍمشتمل ِعظام، ٍجامع ًا ٍهزيلً، ٍبادآَي ٍالأسقام، ٍعاري ٍالأ ضئيلً، ٍبالأي
ِة ٍفيه؛ ٍلنه ِة ٍبه، ٍوتأتي ٍالأحرك ْعَجُب ٍالأعاقُل ٍمن ٍحلول ٍالأحيا َي ِلأب، ٍ َثا على ٍالأم

َقى ٍيدك ٍمنه ٍإل ْل َت َلبا، ٍول ٍ ْظم ٍمجلد، ٍوصوف ٍُملبد، ٍل ٍتجد ٍفوق ٍعظامه ٍسإ َع
َقله، ٍقد ٍطال َفه ٍو َلباه، ٍولأو ٍطرح ٍلألذئب ٍلأعا ِقَي ٍإلأى ٍالأّسبع ٍ َخَشبا، ٍلأو ٍألأ

ًا، ٍول ٍعرف ٍالأشعيَر ٍإل َقت ٍإل ٍَنائم ْلأ ُده، ٍلأم ٍير ٍا ْه َع َعى ٍ َد ٍبالأَمر ُع َب ُده، ٍو ْق َف لألكل ٍ
َأذبحه ٍفيكون َنى ٍالأدهر، ٍأو ٍ َتنيه ٍفيكون ٍفيه ٍغِا ْق َأ ّيرتني ٍبين ٍأن ٍ ًا، ٍوقد ٍخ حالأم
فيه ٍخصُْب ٍالأَرحل؛ ٍفِملُت ٍإلأى ٍاسإتبقائه ٍلأما ٍتعرف ٍمن ٍمحبتي ٍمن ٍالأتوفير،

ًا ٍلألبقاء، ًغد، ٍفلم ٍأِجد ٍفيه ٍمستمتع ٌدآخاري ٍلأ ْثمير، ٍوَجْمعي ٍلألولأد، ٍوا ّت ورغابتي ٍلأل
ْنُسل، ٍول ٍبصُحيح َفي ًتْحِمل، ٍول ٍبفتى ٍ ًا ٍلألفناء؛ ٍلنه ٍلأيس ٍبأنثى ٍف ْدفع ول ٍَم

َقى؛ ٍفملُت ٍإلأى ٍالأثاني ٍمن ٍرأييك، ٍوعولأت ٍعلى ٍالخر ْب َي َفيَرعى، ٍول ٍبسليم ٍف
ِد َقدي ًا ٍمقام ٍ َلأيك، ٍوقلت: ٍأذبحه ٍفيكون ٍوظيفة ٍلألعيال، ٍوأقيمه ٍرطب ْو َق من ٍ

ِرمت ٍالأنار، ٍوُحدت ٍالأشفار، ٍوشّمر ٍالأجّزار: َغزال، ٍفأنشدني ٍوقد ٍأض الأ
الأبسيط: ٍ

َها ِمـَنـَك نظراِت أعيذ
َقًة ِدآ صـَا

فيَمن الأشحم تْحِسب أْن
 َوَرُم َشحُمه

َق لأم وأنا ذبحي؟ في لأك الأفائدة وقال: ٍما ْب َفس إل مني َي ِفٌت، َن ْقلّة خا وُم
َأصلح َلأْحم، بذي باهت: ٍلأسُت إنسانها ول لأحمي، أكل قد الأدهَر لن لألكل؛ ف
ّدباغ، يصُلح ِجلدي َقْت قد اليام لن لأل ُلح صوف لأي ول أدآيمي، مز لألغزل؛ يصُ

ِري، َحصُّت قد الأحوادآث لن َب ُقودآ أردآتني فإن و َو ٍر فكّف لأل ْع ناري، من أبقى ب
ُة َتفي ولأن َذْحل تطلبني أن إل يبق فلم قتاري، بريح جمري حرار بيني أو ب

ًا فوجدته َدآم، وبينك ًا مقالأته، في صادآق أي من أعلم ولأم َمُشورته، في ناصح
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َلته أِمن أعجب؛ أْمَريه َط والألواء، الأّضّر على صبره من أم بالأبقاء، لألدهر مما
َخَساسإة مع به الأصُديق تأهيلك من أم مثله، إعواز جمع عليه قدرتك من أم

ْدره؟ ُفذ وأْمرك الأغنم، سإوق - ٍوإلأيك كنت إذ شعري لأيت ويا َق ْن الأضأن في َي
- ٍتقول عليك مقصُوٌر إلأيك، مجلوب بطين وَحمل سإمين كبش وكّل والأَمعز،

ً فيه ّدآ، فله قول من َناشر كأنه الأذي هذا هديتك وكانت ُتصُد، فل وتريده ُتَر
ًا كنًت فما الأصُور، في الأنفخ عند قائم أو الأقبور، ِدي ْه ُعْرضِ من رجل أنك لأو ُم

ّتاب، ُك ّطاب، وأبي كأبي الأ ّ تهدي كنت ما الأخ ًا إل ْلب ًا أو أجرب، ك َدب.ً قردآ أح
الأحمدوني نظم من

: وقال ٍالأحمدوني ٍفي ٍشاة ٍسإعيد ٍبن ٍأحمد ٍبن ٍ الأكامل:  خوسإنداذ
ُد، أعطيتـَنـَي قد أسإعي

ُأضـَحـَيًة
َثْت ًا مك ما عندكْم زمان

َعـَم تـَطـَ
ًا ِكلُب تعاقرت ِنْضو بهـَا الأ
وقـَد

تموت كي عليها شدوا
فيؤلأـَُمـَوا

قالأت بها َضِحكوا الأمل فإذا
:لأهـَم

وارحموني بي تهزؤوا ل
تْرَحموا

َلف على مرت لأـَم فقامت َع
ِرْم َتـَ

ُع وغانت عنه، والأمدام
تـَسـَجـَم

ْنِت حيث بي الأهوىَّ وقف أ
َقـَدم ول عـَنـَه متـَأّخـَرلأي فليس ُمـَتـَ

: وقال ٍ الأبسيط:  ًا أيض
ٍد، أبا ِتَك في لأنا سإعي شا

َبـَُر ِعـَ الأـَ
ْول لأها إن وما جاءت ول َب

َعـَُر َب
َعُر وكيف ْب عندكم شاة َت

َثـَْت َكـَ م
الأشمُس البيضاِن َطعاُمها
َقَمر  والأ

ْبصََُرْت أنها لأو نومها في أ
ًا َلفـَ َع

َنت ُع لأه َغا ْنَحـَدُر الأعين ودآمو :َت

َة َمانعي يا ِهك من لأيفتنني إنيبأجمـَعـَهـَا الأدنيا لأذ َوْج
الأنـَظـَُر

ًا: ٍالأمنسرح: ٍ وقال  ٍأيض
ُة ٍد شا ِرها في سإعي َبـَُر أْم الأضـَرُر مًسها قد أتتنا لأّماِع
ْهَي عَمُر يا لأقيت قد بما َحْسبيحالأتها سإوء من تغني َو
ّنْت قوٌمينشرها خضر بقطف مرت ُخـَُضـَر بأنها فظ

َلْت ْكـَلـَهـَا نحوها فأقب َبـَُر تبيَن ما إذا حتىلأتأ الأَخـَ
ْأسإاَطَمـَِع من الأظنوُن وأبدلأتها ّنت َي ُع تغ َدْم ِدُر والأ ْنَحـَ ُم

ًا كانوا ُلـَهـَم وكنت بعيد هجروا تقربوا ما إذا حتىآُم
وقال: ٍمجزوء ٍالأخفيف: ٍ

ٍد َهٌة لأسـَعـَي ْي َو َعَجْف الأّضر سَإلهاُشـَـَـَ والأ
َنْت قد ًوأبـَصُـَرْت تغ ً رجل َلـَْف حامل :َع

ّفـَه َمـَْن بأبي َكـَ ُءبـَ َنْف من بي ما ُبْر َد الأ
َأتاهـَا ًا ف ْتهمـَطـَّمـَعـَ ِلـَْف وأت َتـَ ْعـَ َتـَ لأ
َلأـَى :السَإـَْف مـَن تتغنىفـَأقـَبـَلـَْت فتو
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َته َقـَْف يكـَن لأـَم لأي ْنصَُرْف الأقلب عذبَو  وا
َأذكر ٍهنا ٍقطعًة ٍمن َأنا ٍ قال: ٍوإذ ٍقد ٍَجَرْت ٍبعُض ٍتضمينات ٍالأحمدوني ٍفي ٍهذا ٍالأموضع ٍف
ْنعطف ٍفي ٍغاير ٍهذا ٍالأمرضع ٍإلأيها ٍوأكٌر ٍعليها؛ ٍوكان ٍأحمد ٍبن َأ شعره ٍفي ٍالأطيلسان، ٍو
ْنِعمين ٍعليه، ٍوالأمحسنين ٍإلأيه، ٍولأه ٍفيه ٍمدائح ٍكثيرة، ٍفوهب ٍلأه ّلبي ٍمن ٍالأُم َحْرب ٍالأمه

َيْرَضه، ٍقال ٍأبو ٍالأعباس ٍالأمبردآ: ٍفأنشدنا ٍفيه ٍعشر ٍمقطعات، ًا ٍأْخَضر ٍلأم ٍ طيلسان
َطار، ٍوسإارت ٍكل ٍَمَسار، ْذَهبه ٍفيها، ٍفجعلها ٍفوق ٍالأخمسين؛ ٍفطارت ٍكل ٍَم َلينا ٍَم َتْح فاسإ

 : الأخفيف:  فمنها
ْبَن يا َتني حرب ا ْو َكَس

ًا َلسان ْي َط
َبة من َمّل َدا الأزمان ُصح  وَص

ِنك ضعف إلأى َلَحـَا قد الأعناكب َنْسج فحْسبنا َلسا ْي َدا َط سإ
ُدآه طال ِو إلأى َتْردآا ْف َناه لأوحتـَى الأَر ْث َع َده َب ّدىَّ َوْحـَ َهـَ َتـَ َلأـَ

: وقال ٍفيه ٍ الأبسيط:  ًا أيض
قد حرٍب ابن طيلساَن يا

بأْن َهَمْمَت
َلأى كما بجسمي ُتودآي ْو ِبَك َأ

 الأّزَمُن
ول يغني ملبس ِمْن فيك ما

ثمـَن
َنت قد َه ْو ُنَك حيلتي أ أركا

ُوهـَُن الأ
َدىَّ َتَراني فلو ّفاء َلأ الأَر

ًا ِبـَطـَ َت ُمْر
ِه في كأنني ْي َد الأدهَر َي

َتـَهـَُن ُمْر
الأنـَاُس رآني حين أقوُل

ْلأـََزُمـَُه َطـَُن حـَانـَوتـَه في لأَي كأنماَأ َو

ّنا يسأل كان َمْن ْيَن ع أ
ُلأـَنـَا َنا فالقحوانةمنـَز ِزٌل ِم ْنـَ َقـَِمـَُن مـَ

الأكامل: وقال: ٍمجزوء ٍ
ْبِن قل َدْث منـَه نوع قوُم ُنَكطـَيلـَسـَا َحْرٍب ل أْحـَ

َنى ْف  ُيوَرْث قبُل من مضى عَمْنَيَزْل ولأـَم الأـَقـَروَن أ
َنـََه الأعيوُن وإذا ْظـَ ُيحـََرْث بالألـَْحـَِظ فكأنهَلأـََحـَ

ِدآي ُفـَـَـَُه لأـَـَم إذا ُيو ْوُت فإذاأْر َف َبـَْث فليس َر َيلـَ
ْهَر هعـَلـَي َتْحِمـَل إن كالأكلِب َد ْكه أو الأ َهـَْث تتُر ْل َي

 : الأكامل:  وقال
ُنَك حرب لبن قل َهىقـَد طيلسا َي أْر َوا ِة ِق ِم بكثر ُغـَر الأ

ِره فـَيه ُمتبين ِو آثـَاُرلأـَُمـَبـَصُِـَ ْفـَ ُلمـَم أوائل َر ا
َفـَْت الأتي الأخمُر وكأنه ِم ِمن الأروح شقيق يا فيوص َك َح
ِدم لأه قال َصح، قد:لأـَنـَا فـَقـَيل َرَمْمناه فإذا َه ْن  الأبلى: ٍا
َلمه نكسفـَراَجـَعـَُه َبَرا الأّسقيم مثل َقـَم إلأـَى فأسإ سَإـَ

ْعَجزني َطغى حين أنشدت َأ الأهـَرم ِرياضُة الأعناء ومنف
ُوصفت ٍمن ٍقول ٍأبي ٍ : الأخمر ٍالأتي ٍ الأمديد:  نواس

َق يا ِم من الأنفِس شقي َكـَ ْيلـَى عن ِنْمَتَحـَ َأنـَم ولأـَم َلأ

ِبحَر فاسْإقني َتَجرت الأتي الأ ْع ْيِب ِبِخمارا ِم فْي الأش الأّرحـَ
ْنصَُاَت ُثّمَت ِم مدىَّ جازْت أن بعدلأـَهـَا الأشباب ا َهَر الأ
ْهي َلأـَْت الأـَذي لأليوم َف ِز ْلو وهيُبـَ ْهر ِت ّد َدم في الأ الأِقـَ

َقْت ّت ّتـَصُـَلـَْت لأو حتى ُع َفـَـَم نـَاطـَق بسـَلٍنا و
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ِم ِقـَصََُة قصُـَْت ثمًمـَاثـَلَة الأقوم في لْحتبْت الَمـَ
 

ْتها َع ِلقتَيد بالأمزاج َفَر ِم لألكاس ُخ َل َق  والأ
وقال ٍالأحمدوني: ٍالأرمل: ٍ

ْلسان َعًةجاءنـَي حرب لبن طي ْل مستمر َنحس يوم في خ
ْيَحًة فـَيه ِصْحُت ما فإذا الأمحـَتـَظـَر كهشيم تركتهَصـَ
ُه هبْت الأريح ما وإذا ْتهنـَحـَو َيَر ِدآ ط الأمنتـَِشـَْر كالأجرا

ُع ِط ْه َداعي ُم نكـَْر شيء قال: ٍذا رآه ماإذا الأّرافي إلأى الأ
َفـَاؤه وإذا َوَل ر َعاطـَى يتلفاهأن حـَـَـَا َقـَْر َت َعـَ فـَ

 : الأمتقارب:  وقال
ْيَت طيلسانَي أيا َي ْعـَ ّبـَي أ ُء أم بجْسِمـََك أسُإلطـَ حـَّب؟ دآا
ّبـَي أن أتقي ل كنُت وقدأتـَقـَيِك َصيْرتنـَي ريُح ويا َته

ٍر َبر ومستخب ِر من الأروح لأه فقلتالأطـَيلـَسـَان َخ  ربي أْم
: وقال ٍ الأرمل:  فيه

َلساٌن ْي ُق َقَضى قدجـَاءنـَي حرٍب لبن َط ْه منه الأتمزي َطَر َو
ًا عـَلـَيه خـَوٍف من أنا ُلأـَوه لأيس سإاِمريأبـَد ْأ ْه َي َذَر َحـَ
َعث أو خذه حرب ابَن يا فاب

ً نشتريبما ٍر ِعْجل ْه بصُف عشـََر

ْه ببعض ضربناه إنلأـَنـَا ُيْحـَييه الأـَلـََه فلعـَل َقـََر َبـَ الأ
ًا، أدآرك قد فهو ْه نوح ِعلم من عندهفعـَسـَى نوح َبـََر َخـَ
ًا ْقـََرأ أبـَد ُه مـَن َي ًا كنا أإذاَأبـَصَُـََر َنـَِخـََره ِعظـَامـَ

: وقال ٍ الأخفيف:  فيه
َطلَت حرب ابَن يا ِري أ َفق

بَرفـَوي
ًا ّيا عـَنـَه كنُت قد طيلسان ِنـَ َغاـَ

َو ْوَن آل الأرفو في َفه َع فْر
َعر في الأ

ًة الأنار على ضِِ ْدر َعـَِشـَيا ُغاـَ و

ًا فيه ُزْرت معاشـَر
َدآَرونـَي فـَاز

ِريا رأونـَـَي إذا فتـَغـَنـَيُت :َز

كـَي سإائل ِزي في ِجئُت
أراكـَم

ْفـَُت قد الأباب وعلى َقـَ َو
ّيا ِلـَ َمـَ

: وقال ٍ الأوافر:  فيه
ًا حرِب ابَن لأنا وهبَت ْيلسانـَ ُدَط َء َيزي ِة ذا الأمر َع َعا الأض ّتَضا ا
فيعيد صاحبي ُيَسلُم

ْتـَِمـَي َشـَ
ُبه الأروَح لن ْكِس انصُداعـَا َي

َطْرَف ُأِجيل ِه في الأ ْي َف َطَر
ً ًاُطول َعرض َقاعـَا إل َأرىَّ ما و ِر

كان قد َأْن أشّك فلسُت
ًا ْدمـَ ِقـَ

ُنوح ِشـََراعـَا سإفينتـَه في لأ

َنيُت فقد َعـَى َبدني على جوانبهمـَنـَُه أبصُْرُت إذ غا َدا :َتـَ
َفّرِق َقبَل ِقفي َعـَا يا الأت َبـَا ِقف َيُك ولُض َعـَا ِمنِك َمو َودآا الأ

الأمأمون أخبار من
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ًا فرأىَّ الأدواوين، بعَض الأمأمون دآخل ً غالم فقال: ٍمن قلم، أذنه على جميل
في الأمتقلب دآولأتك، في الأناشُئ الأمؤمنين أمير يا فقال: ٍأنا غالم؟ يا أنت

ِدآمَك لأخدمتك، الأمؤمل نعمتك، رجاء.ً ٍفقال: بن الأحسُن خادآِمك وابُن خا
َفاَضلت الأبديهة في وبالحسان غالم، يا أحسنت ُقول.ً ٍفأمر َت عن يرفع أن الأع

الأديوان.ً مرتبة
الأمبردآ: ٍما الأعباس أبو لأي الأزجاج: ٍقال الأسري بن إبراهيم إسإحاق أبو قال

رأيت رأيته إذا كنت والأحسن؛ إسإماعيل مثل الأسلطان أصحاب في رأيُت
ً َوة ُخلق كأنما رجل ُنبر، لأذر ٍر أو ِم ِهُب يتنفس، وكأنه يتكلم مجلس، َصد ُيس

ِنب، ْط ُي ِرُب و ِرب، ويع ويعِجب.ً يعجب ول ويغ
والأحسن زيد، بن حمادآ بن إسإماعيل بن إسإحاق بن إسإماعيل الأقاضي أرادآ
الأضحاك.ً أبي بن رجاء ابن
الأمبردآ أخبار من

َفتُح ٍبن ُيَعد ٍفي ٍالأبلغاء، ٍوقال: ٍلأما ٍدآخلت ٍعلى ٍالأمتوكل ٍاختار ٍلأي ٍالأ وكان ٍأبو ٍالأعباس ٍ
ْقَت ٍشربه، ٍوكافي ٍالأشراب ٍقد ٍأخذ ٍمنه، ٍفسألأني ٍوقال: ٍيا ٍبصُري، ٍأرأيت خاقان ٍو

ًا ٍمني؟ ٍفقلت: ٍل ٍوالأله ٍول ٍأسْإَمح ٍراحَة، ٍثم ٍتجاسإرت ٍ : أحسَن ٍوجه الأوافر:  فقلت
َهْرُت َفة َج ْل ّتـَقـَيهـَا ل بَح ارتـَياب ول الأيمين في بشٍكأ

ًا الأخلفاء أحسُن بأنك َأسْإَمُحَوْجـَهـَ أحابـَي ول راحتين، و
ِطيعك وأَن َ العلى ُم َباِب في يهوىَّ عاصاك وَمْنَمـََحـَل  ت

ُغ ُتني ٍأبل فقال: ٍأحسنت ٍوأجملت ٍفي ٍُحسن ٍطبعك ٍوبديهتك، ٍفقلت: ٍما ٍظنن
هذا ٍالأشرف، ٍول ٍأنال ٍهذه ٍالأرتبة؛ ٍفل ٍزال ٍأميُر ٍالأمؤمنين ٍيسمو ٍبَخدمه ٍإلأى

ُيصَُرفهم ٍفي ٍالأمذاهب.ً ْعلى ٍالأمراتب، ٍو أ
وكان ٍابُن ٍالأمعتز ٍقد ٍغاضَب ٍعلى ٍبعض ٍوكلئه، ٍفصُار ٍإلأى ٍأبي ٍالأعباس ٍ

ْنَت ٍوالأله ٍكما ٍقال ٍمسلم َأ الأمبردآ ٍيسألأه ٍأن ٍيكلمه ٍلأه؛ ٍفكتب ٍإلأيه ٍالأمبردآ: ٍ
بن ٍالأولأيد ٍفي ٍجدك ٍالأرشيد: ٍالأكامل: ٍ

ُأمي بأبي ْنـََت و َدىَّ مـَا أ ْنـَ أ
ًا َيد

ًا، وأبر َأْزكـَاكـَا ومـَا ميثاقـَ

ُدو ْغ ُوك َي ًا، عد رأىَّ فـَإذا خائفـَ
َقاب على قدرت قد أن ِع الأ

 َرَجاكا
ًنى وهذا كثير.ً مع
الأمدح في

: أنشد ٍأحمد ٍبن ٍيحيى ٍثعلب ٍ الأطويل:  العرابي
َفضَل الأطْرَف يغض كريم
َحيائه

ُنو ْد َواني الأرماِح وأطراُف وي َدآ

ْنته لأم إن وكالأسيِف لََن َي
ْتنـَه م

ّداه َنـَان خاَشنتُه إْن وَح َخـَِشـَ

جهاته: وهذا ٍيناسإب ٍقول ٍابن ٍالأمعتز ٍفي ٍبعض ٍ
ْيٍن أحشائي َويْجَرُح َع ب

مـَريضة
ّد الأسيِف َمتن لن كما والأح

ُع ِط  قا
: وقال ٍالخطل ٍفي ٍبني ٍ الأبسيط:  مروان

قيل عن الأَجهل، عن ُصٌم
أنف الأخنا

مكروهة بهم ألأّمْت إذا
َبـَُروا َصـَ

ِة ُشْمُس َدآ حتى الأعداو َقا َت َظُمُيْس ْع ًا الأناِس وأ إذا أحلم
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َدُروالأـَهـَْم َقـَ
َهْرَمة ٍيمدح ٍأبا ٍجعفر ٍ : وفال ٍإبراهيم ٍبن ٍعلّي ٍبن ٍ الأطويل:  الأمنصُور

َهان، لأه كريم لأدىَّ َوْجٌه َوْج
الأرضا

ٌق، َوْجٌه طلي الأكريهة في َو
باسِإـَل

ْعطي ولأيس ّق بُم ِر من الأح ْي َغا
ٍة قدَر

ْعفو َي َكنتُه ما إذا و أْم
ِتـَُل َقـَا الأَمـَ

ِحفافـَي من لأحظات لأه
َقـَاب فيها كَرها إذاسإـَريره ِئُل ِعـَ َنـَا و

ْنـََت الأذي فأّم َنُة أمـَ آِمـَ
الأـََردآىَّ

ْكل حاولأت الأذي وأم بالأث
ِكـَُل َثـَا

: وقال ٍالأطائي ٍفي ٍأبي ٍسإعيد ٍمحمد ٍبن ٍ الأطويل:  يوسإف
َته إن الأسيُل هو ْه ْدَت واَج َق ْن ا

َعُه ْو َط
ُه ُدآ ِه من وتقتا ْي َبـَ ِنـَ ُع َجا فـَيتـَبـَ

ًا ٍإلأى ٍالأحسن ٍبن ٍرجاء وكان ٍعصُابة ٍالأجرجاني، ٍواسإمه ٍإسإماعيل ٍبن ٍمحمد، ٍمنقطع
: متصُل ًٍبه، ٍوهو ٍالأقائل ٍ الأكامل:  فيه

ِتي بما إلبمدَرٍك لأيس بالأنور ومحّجٍب ُء بـَه َتأ َبـَا ْنـَ ال
ّبـَُه فهو الأله ُيِحب ملك ُعهيِحـَ ُيطي ُعـَه و ُء فتطي َيا الْشـَ

َنا يمشي ْي َو ُه ِة الأ ُء لألَحْرب مشى وإذاُيِقيُمها لألصُل ُلأَخيل فا
ٍة ابـَِن أيما دآرك لأله ُء َلأُه وما الأزمان يشويعـَزيم َوا  إْش

ًا؛ ٍفهرب ٍإلأى ٍعمان، ٍثم ٍاعتذر ٍإلأيه ًء ٍقبيح َبغِض ٍالمر، ٍفهجاه ٍهجا ثم ٍعتب ٍعليه ٍفي ٍ
: بقصُيدته ٍالأتي ٍ الأكامل:  أولأها

َبن ل َوالأي تخض َلق من إلالأُمراِن َع َع  الِن الأنِجيع الأ
فيها: وهي ٍأجودآ ٍشعر ٍقيل ٍفي ٍمعناه، ٍوهي ٍالأتي ٍيقول ٍ

ِر ْق وقل المير، على الأسلم ِا
ُع الأمنادآمَة إّن:لأه ّثـَانـَي الأرضا الأ

بأنك َحَشِمي أتى إْن ما
سَإاخـَط

بَموِضعي اسإتخف حتى
غِالَماني

َغادت مطاعمي علي و
َوِن من وملبسيوَمَشاربي َواِن أع ْعـَ ال

: فكتب ٍإلأيه ٍ الأكامل:  الأحسن
ْغ ْبل َق أبا أ ّلـَه أّن إسإحا  والأعيناِن الأرأُس بحيث منيمح

ٍة الأدياُر بك تبعدن ل َنـَْزغا َدَنِلأ ِع ْب َغ ولأت الأشيطـَاِن َنواز
َيفرخ ْل ْوع َف َته الأذي الأّر ْع ّو أمـَاِن كّل محّل الأمحل إنُر

ربيعة أبي بن وعمر جميل بين
ُعَمر ٍبن ٍأبي ٍربيعة ٍالأمخزومي، ٍفأنشده ٍجميل ٍقصُيدته اجتمع ٍجميل ٍبن ٍمعمر ٍالأعذري ٍب

: الأتي ٍ الأطويل:  أولأها
ْد َق ِرَح َلأ َواُشوَن َف أْن الأ

ْبلي َصَرَمْت َح
َنُة ْي َث َدْت أو ُب ْب ِنَب لأنا أ جا

ُبـَْخـَل الأ
ً ْهل ُقولأوَن: ٍَم جمـَيُل، يا َي

ّنـَنـَي وإ
ْقِسم َنة عن لأي ما ُل ْي َث ِمْن ُب
ْهـَِل َمـَ

ِليلّي ُتما فيما َخ َهـَْل ِعْش
ُتـَمـَا رأي

ً َكى َقتيل ِه ُحب ِمْن َب ِل ِت َقا
ْبـَلـَي؟ َق
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: نقله ٍأبو ٍالأعتاهية، ٍ الأسريع:  فقال

ً قـَبـَلـَي رأىَّ َمْن يا قـَتـَيل
َدة من بكى ِد ِش َوْج على الأ

 الأقاتِل
ًا؟ ٍقال: ٍنعم، ٍثم ّي ٍشيئ فلّما ٍأتمها ٍقال ٍلأعمر: ٍيا ٍأبا ٍالأخطاب، ٍهل ٍقلت ٍفي ٍهذا ٍالأرو

 : الأطويل:  أنشده
َدآ ناصح جرىَّ بيني بالأو

وبينـَهـَا
إلأى الأِحصَُاِب يوَم فعرضني

 قتلي
ٍ 

ْنَس فما ْلشياء م أ ْنَس ل ا أ
َلأهـَا قو

ِقفها ْو ًا وَم ِرعة يوم بقا
الأـَنـَخـَل

َنا فلّما ْف َق ْفُت توا الأـَذي َعَر
بـَهـَا

َوك بي الأذي كمثل ْعَل َحذ ّن الأ
 بالأنعِل

َلْمُت َفة واسإتأنسُت فس ِخـَي
َيَرىَّ أْن

حاسإد يرىَّ أو مكاني عدو
ِفعلـَي

ُدمى أمثاُل وأقبَل الأ
َنـَهـَا ْفـَ ِنـَ ِة ُيفدي وكليكت َدآ والهـَل بـَالأـَمـَو

ِر: جانب وأْرَخْت فقالأت ْت الأس
إنمـَا

ْيَر فتكلم معي َبة ِذي َغا ْق ِر
أهلـَي

من لأهم بي لأها: ٍما فقلُت
ُقـٍَب تر

ُله لأيس سإّري ولأكّن يحِم
ْثـَلـَي ِم

ُلوا ٍبوصف َل َبت ٍالأشعراء ٍفأخطأته، ٍفتع فاسإتخذىَّ، ٍجميل ٍوصاح: ٍهذا ٍوالأله ٍالأذي ٍطل
الأديار، ٍونعت ٍالطلل.ً

ُنعي ٍلمرأة ٍمن ٍمولأدات ٍمكة، ٍوكانت ٍبالأشام، ٍفبكت ولأما ٍمات ٍعمر ٍبن ٍأبي ٍربيعة ٍ
َءها، ٍويصُُف ٍمحاسإنهن، ٍويبكي ٍطاعتهن؟! َيْمدُح ٍنسا وقالأت: ٍَمْن ٍلباطح ٍمكة؟ ٍومن ٍ

ًتى ٍمن ٍولأد ٍعثمان ٍبن ٍعفان ٍعلى ٍطريقته، ٍفقالأت: ٍأنشدوني ٍلأه، فقيل ٍلأها: ٍقد ٍنشأ ٍف
 : الأطويل:  فأنشدوها

َلت وقد َلى الأسر في أرسإ ْي َلأ
َأْن ِقم ب َنا ولأ َب ْقَر ّنـَُب َت أْجـََمـَُل فالأتجـَ

الأرامقات الأعيون لأعّل
ِلـَنـَا َوْص ّنا تكذبلأ َناُم أو َع فـَتـَغـَفـَُل َت

ّناهْم ُأناس ّثـَوا أم َحـَديثـَنـَا فبـَ
َنا فلما َتم عنهْم الأسّر ك

ُلأـَوا َو تقـَ
َد حفظوا فما ْه َع كان الأذي الأ

بيننـَا
بالأقطيعة َهُموا حين ول

ُلـَوا َأْجَم

ُد ٍلأله ٍالأذي ٍخلف ٍعلى ٍحرمه َلف، ٍفالأحم َوضٍِ، ٍوأفضل ٍَخ ّلت ٍوقالأت: ٍهذا ٍأجل ٍِع فتس
وأمته ٍمثل ٍهذا.ً

: وقال ٍعروة ٍبن ٍأذينة: ٍأنشدت ٍابن ٍأبي ٍعتيق ٍ الأطويل:  َعْرجي لأل
قـَيَل وإْن عـَنـَدي لأيلٌة فما

َلأـَيلٌة
لأيلة ول الضحى لأيلة ول

الأِفطـَر
ِة عندي الثنين، بعادآلأ

وبـَالأـََحـََرا
لأـَيلة مثلها سإواء يكوُن

َقـَدر الأـَ
ْنَس وما َلشياء م َأ أنس ل ا

َلأهـَا قو
ُقوِمي ِلي لأجارتها: ٍ عن لأي سَإ

ِر ْت ِو  الأ
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في الأناس تقول فجاءت
عشرة سإت

ْعَجلي ول فـَي فإنك عنه َت
ِر أْجـَ

َقه ٍمن ٍابِن ٍأبي ٍشهاب؛ ٍأشهدكم ٍأنها ٍحَرة ٍمن ٍمالأي ٍإن ْف فقال ٍابن ٍأبي ٍعتيق: ٍهذه ٍأ
أجاز ٍأهلها ٍذلأك.ً

َعْرج ٍالأطائف َعْرِجُي ٍهو ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍعمَر ٍبن ٍعمرو ٍبن ٍعثمان ٍبن ٍعفان، ٍوكان ٍينزل ٍب والأ
: فنِسب ٍإلأيه، ٍوهو ٍ الأمنسرح:  الأقائل

ِمْن الأحبيَب ادآكاري في هل
َهم هل أْمَحَرِج ِدآ ِلأ َفـَرٍج مـَن الأفـَؤا

ْنَسى كيف أْم مسيرنـَا أ
ْومحـَرمـَا ْلنا ي َل ّنـَْخـَل َح أَمـَج ِمـَْن بالأ

قـَد الأرسإـَوُل يقوُل يوم
ْأِتأذنـَت ٍة غاـَير على ف ْقـَب ِلـَج ِر َفـَ

ْلُت َب ْق ْهوي أ ِلأـَهـَُم إلأـَى أ َدىَِّرحـَا ْه َلرِج بـَريحـَهـَا إلأيها ُأ ا
ًا ٍعلى ٍمكة ٍ- ٍوهو ٍخال وكان ٍمحمد ٍبن ٍهشام ٍبن ٍالأمغيرة ٍبن ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍمخزوم ٍوالأي

ًا، ٍوأقامه ٍعلى ٍأعين ًا ٍمبرح هشام ٍبن ٍعبد ٍالأملك ٍ- ٍبلغه ٍأن ٍالأعرجّي ٍهجاه، ٍفضربه ٍضرب
: الأناس، ٍفجعل ٍ الأوافر:  يقول

بعد الأخليفة لأي سإيغضب
ّقي ر

َيْسأل عن مكَة أهل و
َمساقـَي

ٌة علي َء ْلوىَّ منلأـَيسـَت َبـَْرقـَاء عبا َب ِنصَُْف ُتَجاوُز الأ
 سإاقي

ْغَضب َت ِتها لأي و ُأسْإَر ُةُقـَصَُـٌَي ب ُطُرِق الأشعِب ول الأعماِق والأ
فحلف ٍمحمد ٍبن ٍهشام ٍأل ٍيخرجه ٍما ٍدآامت ٍلأه ٍولية؛ ٍفأقام ٍفي ٍالأسجن ٍسإبع ٍسإنين ٍحتى

: مات، ٍوهو ٍالأقائل ٍفي ٍ الأوافر:  سإجنه
ًتى وأي أضاعوني ِدآ كريهة لأيومأضاعـَوا ف َدا ِر وسِإـَ ْغـَ َثـَ

َلوني ِرعْت وقدالأـَمـَنـَايا ومعترك وَخ َنتهم ُش ِري أسإ َنْحـَ لأ
ًا فيهـَم أكن لأم كأني َعْمـَرو آل في نسبتي تك ولأمَوسِإـَيطـَ
ْلأَجواِمـَع في ُأَجَرُر َيوم كـَل ا ِلَمتي لأله أل ْظ ِري َم َهـَصُْـَ و

لأمن الأمجيُب الأِملُك عسى
ُه دآعا

ْنِجيني ُي ْيف فيعلم سإ َك
ِري ْكـَ ُش

ِزي َأنج ْهـََل بالأكرامة َف ِزيُودآي أ  ُضَري أفَل بالأضغائن وأنج
الأمعتز لبن الأقصُار الأفصُول من جملة

َنور ٍعلى ٍالأثمر.ً ٍإذا ٍاضطررت ٍإلأى ٍ الأبشر ٍدآال ٍعلى ٍالأسخاء ٍكما ٍيدُل ٍالأ
ُودآِه، ٍول ٍينتقل ٍعن ُبه، ٍفينتقل ٍعن ٍ ِلْمه ٍأنك ٍتكذ ُتع الأكذاب ٍفل ٍتصُدقه، ٍول ٍ
ُءها ٍوإن ٍكانت ٍتحت ٍالأسحاب ٍكذلأك َفى ٍضو َيْخ ِعه.ً ٍكما ٍأن ٍالأشمس ٍل ٍ ْب َط
َكَرُم ٍالأله، َأْخلَِق ٍالأحداثة.ً ٍ ًا ٍب ِله ٍوإن ٍكان ٍمغمور ْق َع الأصُبُي ٍل ٍتخفى ٍغاريزة ٍ
ُقُض ٍِحكمته، ٍولأذلأك ٍل ٍيجعل ٍالجابة ٍفي ٍكل ٍدآعوة.ً ٍكما ٍأن ْن َي عّز ٍوجل، ٍل ٍ

ْنعه، ٍكذلأك ٍاسإتصُلح ٍالأصُديق ٍأهوُن ٍمن ٍاكتساب َوُن ٍمن ٍُص َء ٍالأسيف ٍأه جل
َلخرة.ً ٍلأول ٍظلمُة ْيِره.ً ٍإذا ٍاسإترجع ٍالأله ٍمواهَب ٍالأدنيا ٍكانت ٍمواهب ٍا َغا

ْكِسبٌة ٍلأحظوظ ٍجزيلة؛ الأخطا ٍما ٍأشرق ٍنوُر ٍالأصُواب.ً ٍالأحوادآث ٍالأُمِمضة ٍُم
ِر ٍالأنعمة، ْد َق ْفلة، ٍوتعريٍف ٍب َغا َتنبيه ٍمن ٍ ْنٍب، ٍو َذ ٍر ٍمن ٍ ّدخر، ٍوتطهي من ٍصواٍب ٍم
َعِة ٍالأدهر.ً ٍومثل ٍهذا ٍالأفصُل ٍمحفوظ ٍعن ٍذي ٍالأرياسإتين، َقاَر وُمُروان ٍعلى ٍُم

ّلٍة ٍفأغاار ٍعليه ٍابن ٍالأمعتز.ً قالأه ٍبعقب ٍِع
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ْعَمتي ٍعندك ِن ْد ٍ ّي َق ًا ٍعن ٍكتاب ٍاسإتزادآه ٍفيه،: ٍ وكتب ٍإلأى ٍأحمد ٍبن ٍمحمد ٍجواب
ُتحُب ِدْم ٍما ٍ َت َء ٍالأظن، ٍواسْإ َباب ٍسإو ُذلأت ٍعنها ٍأسْإ ْدعيتها ٍبه، ٍو َت بما ٍكنت ٍاسإ

ُأِحب ٍمنك.ً مني ٍبما ٍ
َتبَع ٍإحساني ٍإلأيك ٍَمّن، ٍولأك َنَك ٍمني ٍكفٌر، ٍول ٍ َبَل ٍإحسا َقا ِه ٍل ٍ ّل وكتب ٍإلأيه: ٍوالأ

ْلِمَك، ٍفتجنْب ٍما ُظ ُطها ٍإلأى ٍ ْبس َأ ُأْخَرىَّ ٍل ٍ ِبُضها ٍعن ٍنفعك، ٍو ْق َأ ٌد ٍل ٍ عندي ٍي
َعتذر.ً ُذّل ٍال ُيْسِخطني، ٍفإني ٍأصون ٍوجهك ٍعن ٍ

وكان ٍأحمد ٍبن ٍسإعيد ٍيؤدآبه ٍفتحمل ٍالأبلذري ٍعلى ٍقبيَحَة ٍأم ٍابن ٍالأمعتز ٍبقوم
ًا ٍمن ٍالأنهار، ٍفأجابت ٍأو سإألأوا ٍأن ٍتأذن ٍلأه ٍأن ٍيدخَل ٍإلأى ٍابن ٍالأمعتز ٍوقت
َدآْت ٍتجيب، ٍقال ٍابُن ٍسإعيد: ٍفلما ٍاتصُل ٍالأخبُر ٍبي ٍجلسُت ٍفي ٍمنزلأي كا
َثلَث ٍعشرة ٍسإنة: َباَن ٍلأما ٍبلغني ٍعنها، ٍفكتب ٍإلأَي ٍابن ٍالأمعتز ٍولأه ٍ َغاْض

الأبسيط: ٍ
ْدَن سإعيد ابن يا َأصبحَت ِخ
ْكُرَمة َم

َفى َمْن يقصُّر عنها َيْخ
ِعـَُل َينتـَ و

ْلتني َب ْكمًة سَإْر َبْت قد ِح ّد ه
َيمـَي ِش

َأجَجْت ِني ناَر و ْه فهي ِذ
ِعـَُل َت َتْش

ْئَت إْن أكوُن في ُقّسا ِش
َطابـَتـَه َخ

ًا أو ْفِل يوم وهو حارث ْلأَح ا
ُمْرتجُل

ْأ وإْن ْكَر أَش ٍد ِف ْي في َز
ِه ِئِضـَ فـَرا

ْثَل أو َقِت لأما نعماَن ِم ضا
َيُل الأِحـَ

ًا الأخليل أو ّي أَخـَا َعُروض
َطـَن ِفـَ

ِكسائي أو ّيا الأ َلـَُل َلأـَه َنْحـَو ِعـَ

ُلو ْع َداهُة َت ِني َب ْه في ِذ
مراكبـَهـَا

ْثِل َفـَْت ما كِم آبـَائَي َعـََر
َوُل ال

ّلـَُه ما صارم فمي وفي سإـَ
أحـَد

ِده من الأعيُش ما فدرىَّ غِاْم
َذُل ْلأَج  وا

ْكر ُعقباَك َدآ ل طويل ُش نـَفـَا
لأـَه

َقى ْب ِه َي ِتـَ ّد ِبـَُل َأطـَِت مـَا بِج ال

وقس ٍالأذي ٍذكر: ٍهو ٍقس ٍبن ٍسإاعدة ٍاليادآي، ٍوقد ٍسَإمع ٍالأنبُي، ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم،
ْعَره، ٍوعجب ٍمنه.ً ِش

ِره ٍبقصُيدته ٍالأتي َفْخ وحارث: ٍهو ٍالأحارث ٍبن ٍِحلزة ٍالأيشكري، ٍوصف ٍارتجالأه ٍيوم ٍ
: أنشدها ٍبحضرة ٍعمرو ٍبن ٍهند ٍالأتي ٍ الأخفيف:  أولأها

َنا َذنت ُء ببينهـَا آ ِو ُربأسْإـَمـَا ُء منه يَمل ثا َوا ّث  الأ
أبو الأفرائض.ً ٍونعمان: ٍهو علم انتهى وإلأيه النصُاري، ثابت بن زيد وزيد: ٍهو

ْهَل سإبق ثابت، - ٍبن عنه الأله - ٍرضي الأنعمان حنيفة ْقه.ً في الأعراق أ الأف
ُهودآي، أحمد بن والأخليل ُفْر ِهيدي، الأ َفَرا الزدآ، في حّي إلأى منسوب ويقال: ٍالأ

الأكوفي.ً حمزة بن الأيحمري.ً ٍوالأكسائي: ٍعلي
الأعميد ابن إنشاء من

ِنه: ٍ بعض إلأى الأعميد بن محمد الأفضل أبو وكتب  ٍإخوا
ًا ُدوع ًا ٍَخ ًا، ٍوزمان ُدور َغا ًا ٍ ًا ٍخؤون ِفداك ٍ- ٍدآهر ّلُه ٍ ُكو ٍإلأيك ٍ- ٍجعلني ٍالأ أنا ٍأش

ْيث ٍما ْيَث ٍما ٍينتزع، ٍول ٍيبقى ٍفيما ٍيهب ٍإل ٍَّر ًا، ٍل ٍيمنُح ٍما ٍيمنح ٍإل ٍَّر َغاُرور
ُع.ً ٍوكانت ٍمنه ِن َت َيم ًا ٍثم ٍ ُلو ٍماؤه ٍُجرع ًا ٍثم ٍينقطع، ٍويح ُلأَمع ْيُره ٍ َتجع، ٍيبدو ٍَخ َيْر
ْهدي ُقْرِب ٍانتقاضِ، ٍوي ِرُمه ٍب ْب ُي ّيٌة ٍمعروفة، ٍأن ٍيشفع ٍما ٍ شيَمٌة ٍمألأوفة، ٍوسإج

312



 السإلمية مشكاة مكتبة                            اللأباب وثمار الدآاب زهر

َقَسط؛ َبُسه ٍعلى ٍما ٍشرطْ، ٍوإن ٍخان ٍو ْل َن ّنا ٍ َوْشَك ٍانقباضِ، ٍوك لأما ٍيبسطه ٍ
ّد ٍمن ٍأسإباب ِده ٍوظلمه، ٍونعت َقصُْ ِئّم ٍب َت َنْس َنْرضى ٍعلى ٍالأرغام ٍبحكمه، ٍو و

ًا ٍبل ُهه ٍِصْرف ْأتي ٍمكرو َي ًا ٍبل ٍانِفراج، ٍول ٍ الأمسّرة ٍأل ٍّيجيء ٍمحذوُره ٍمصُمت
ِرُقه ٍمن ٍسإاعاته.ً ٍوقد ٍاسإتحدث َت َفلته، ٍونس َغا ِلسه ٍمن ٍ ّلل ٍبما ٍنخت ِمَزاٍج، ٍونتع
ّد ٍلأكل ٍصالأحٍة ٍمن ٍالأفسادآ ّتبعة، ٍوأع ّنة ٍمبتدعة، ٍوشريعًة ٍم غايَر ٍما ٍعرفناه ٍسُإ

َداَك ٍ- ِف ّله ٍ ّلة ٍمن ٍالأمكروه ٍِخلَل.ً ٍوبيان ٍذلأك ٍ- ٍجعلني ٍالأ َقَرن ٍبكّل ٍَخ حالً، ٍو
ّوا ٍفيك ُن ْين، ٍفقد ٍأثني ٍَمْم َب َنُع ٍمن ٍمعارضته ٍاللأفين، ٍبتفريق ٍذاِت ٍالأ ْق َي أنه ٍكان ٍ
ْثُر ٍمما ٍأنُشُره، ٍوأحسبني ٍقد َك َوىَّ ٍمنك ٍأ ْل َب ْطويه ٍمن ٍالأ َغاَره، ٍوما ٍأ بجميع ٍما ٍأو
ًا ٍلأم ٍيكن ٍقدره ٍبما ٍيحيط ٍبه، َلْمُت ٍالأدهَر ٍبسوء ٍالأثناء ٍعليه، ٍوألأزمته ٍُجرم َظ

َته، َآَزْر َته، ٍوقصُدت ٍصرفه ٍو َهْر َعنته ٍوظا َتِقي ٍإلأيه، ٍولأو ٍأنك ٍأ َتْر وقدرته ٍ
َدآ ٍولأكن ٍفيمن ٍنقص، ٍثم ٍأعرضت ٍعني َتني ٍبيع ٍالأَخلِق ٍولأيس ٍفيمن ٍَزا ْع ِب و

ً ّطراح ٍغاير ٍُمجامل؛ ٍفهل ٍّوجدت ٍنفسك ٍأهل ّطرحتني ٍا إعراضَِ ٍغاير ٍمراجع، ٍوا
ْذَت ٍمن ٍجّل ٍما ٍعقدت ٍمن ٍغاير ٍجريمة، َف ْن ْدني ٍهناك، ٍوأ لألجميل ٍحين ٍلأم ٍتِج

َغالأي ْبني ٍعن ٍواحدة ٍمنهما؛ ٍما ٍهذا ٍالأت ونكثت ٍما ٍعهدت ٍمن ٍغاير ٍجريرة، ٍفأِج
َطْرَح َتني ٍ َذ ٍالأنواة، ٍوطَرْح ْب َن َتني ٍ ْذ َب َن ّتعالأي ٍعلى ٍصديقك؟ ٍولأَم ٍ بنفسك، ٍوالأ

ْلو، ِفيك، ٍوتمّجني ٍمن ٍحلقِك؟ ٍوأنا ٍالأحلل ٍالأُح ْلفظني ٍمن ٍ َت َذاة؟ ٍولأم ٍ َق الأ
ُتصُيرني ٍمن ٍأشغالأك ٍمرة؛ ْطرة، ٍو ُتْخطرني ٍببالأك ٍَخ والأباردآ ٍالأعذب، ٍكيف ٍل ٍ

ُكر ٍإن ٍلأم ٍتكن ْذ َت َكاتبة، ٍوتذكرني ٍفيَمْن ٍ ًا ٍإن ٍلأم ٍتتجّشم ٍم فترسإل ٍسإلم
ّبت، ٍول ٍتجمع ٍبين ُدآ ٍعليك ٍفتنكره ٍحتى ٍتتث ِر َي مخاطبة؟ ٍوأحسب ٍكتابي ٍسإ

ّكر؛ ٍفقد ٍصرت ٍعندك ٍممن ٍَمَحا ٍالأنسياُن ّور ٍشخصُه ٍحتى ٍتتذ َتصَُ اسإم ٍكاتبه ٍو
ًا ٍتتعجب ٍمن ّلك ٍأيض ْفظك، ٍولأع ِة ٍِح َته ٍمن ٍصدرك، ٍواسإَمه ٍمن ٍصحيف صور
طمعي ٍفيك ٍوقد ٍتولأيت، ٍواسإتمالأتي ٍلأك ٍوقد ٍأبيت، ٍول ٍعجب ٍفقد ٍيتفجر
ًا ٍفيعودآ ٍإلأى ٍالأوصال، َيلين ٍَمْن ٍهو ٍأقسى ٍمنك ٍقلب الأصَُْخُر ٍبالأماء ٍالأزلل، ٍو
ْبٌس ٍفي ٍسإبيلك، ٍومتى ٍعدت ٍإلأيه ْقف ٍعليك، ٍوَح وآخر ٍما ٍأقولأه ٍأن ٍودآي ٍو

ُد.ً َأْحَم ًا، ٍفجّربه ٍفي ٍالأمعاودآة ٍفإنه ٍفي ٍالأعودآ ٍ ًا ٍطري وجدته ٍغاض
اجتليت ٍهذا ٍالأكلم ٍعلى ٍاختيار ٍالختصُار.ً

حّل ٍقولأه ٍفقد ٍيتفجر ٍالأصُْخُر ٍبالأماء ٍالأزلل ٍمن ٍقول ٍابن ٍالأرومي: ٍمجزوء
الأرمل: ٍ

ِد وفي نالأحس في الأبدر شبيه يا ْع َنـَاِل ُب الأَمـَ
ْد الأـَُزلِل بالأمـَاء رةالأصُّـَخ تتفجر فقد ُج

ْتح ذكر في الأرسإالأة هذه وفي َلُه خصُّنا الأمعنى: ٍوقد منه يستبق لأم وإن َف الأ
ِد معاشَر تعالأى ُب ُلو بنعمة الأدولأة عضد المير ُع ْع ُعها، الأنعم مراتَب َي ْوق َم

ّله - ٍأبقاه فباسْإِمه موضعها، الأمواهب مقدار ويفوُت ُفتح الأ ْتح، - ٍ َف وبشعاره الأ
ُتنزل ُيْمن الأنْجع، اسإ َكْرب، ُفرج نقيبته وب ّده وبسعادآة الأ ْطب، ُكِشف ج الأَخ

ُؤها، وراجعها ماؤها، إلأيها عادآ وحمايته لألدولأة وباهتزازه ُنصُِر، الأملك فعز بها و
ُقهر، الأعدو وذّل ِة، أكناُف وُحِفظت الأدولأة، أطراُف وُحِميت و واسإتجد الأمل

َلأْت الأنعمة، نظام ِد - ٍتقدس الأمولأى جعل ولأو الأحرمة؛ دآون الأصُيانة سإتوُر وسُإ
ًء عبيده على تناهت إذا - ٍلأنعمته اسإمه ْيَر جزا َقبل شكره، في الخلص َغا ما و

ْوهبة مقابلة في لأرأيت َحْمده، في الغاراق غايَر َخلقه عند يستجدها الأتي الأَم
ّقه قضاء في أقتصُر أل ِر في ولأجعلت بعض، دآون الأملك بعض على ح ْد ما َص

ْين؛ الأنعمة هذه عن أبذل َعُضد، الأساعد والنصَُرين؛ والأولأد، الهل العز بل والأ
بأسإرها.ً والأُمهَجة كلها، الأنفس بل والأكبد؛ الأقلب الأعميدين؛
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الأعتاب في قيل ما
ِتُب ٍبعض ٍ : وقال ٍسإعيد ٍبن ٍحميد ٍيعا الأكامل:  إخوانه

ُء عتابك أقلْل ِدُل والأدهرقـَلـَيل فالأبـَقـَا ًة َيعـَ ويمـَيُل تـَار
ْبِك لأم َذَممُت زمن من أ

َكيُت إلُصروفه َيُزوُل حـَين علـَيه ب

 

ُكـَـَـَّل ٍة ولأـَـَـَ ُمـَـَـَدة ألأـَـَـَمـَـَـَت نـَـَـَائب
َبـَـَـَلـَـَـَت حـَاٍل ولأـَكـَل أقـَ

َتـَـَـَخـَـَـَويُل
الخـَـَاء إلأـَى والأـَمـَنـَتـَمـَون

جـَـَـَمـَـَـَاعة
أفـَنـَاهـَم ُحـَصُـَلـَوا إْن

الأـَتـَحـَـَـَصُـَـَـَيل
َداَث ولأـَعـَل ِة أحـَ الأـَـَمـَـَـَنـَـَـَي

والأـَـَـَردآىَّ
ًا ُع يومـَ َتـَصُـَد بـَينـَنـَـَـَا سإـَ

َتـَـَـَحـَـَـَول و
َبـَقـَُت فلـَئن لأـَتـَبـَكـَين سإـَ

بـَحـَـَـَسـَـَـَرة
مـَـَـَنـَـَـَك عـَلـَـَي ولأـَيكـَثـَرن

ِويل َعـَـَـَ
َعـَّن ِلـٍَص ولأـَتـَفـََجـَ لأـَـَك بـَُمـَْخـَ

وامـَـَـَق
ْبـَُل ِلـَـَه الأـَوفـَاء َح ْبـَ بـََحـَ

مـَـَـَوصـَـَـَول
ْقَت ولأئن َب ْنَمْن سإبقت ول سَإ َي ل لأيمض

ُلأه ِا َي ُيَشك  خليل لأد

ُء ولأيذهبّن ٍة كل بها مروء
َقـَدّن ْفـَ ُي ُلأـَهـَا ولأـَ جـَمـَا

ْأهـَـَـَول الأـَـَـََمـَـَـَ
َلـَُف وأراك ْكـَ بـَالأـَـَعـَـَـَتـَـَـَاب تـَ

ُدآنـَـَـَا ُو و
الأـَـَـَوفـَـَـَاء مـَـَـَن عـَلـَيه ضاٍف

دآلأـَـَـَيل
ّدآ ِوي بـَدا و َذ ُلأـَـَـَه الخـَـَـَاء لأـَـَ َدْتجـَـَـَمـَـَـَا َبـَ ْهـَـَـََجة عـَلـَـَيه و َقـَـَـَبـَـَـَول َبـَـَـَ و

قـَـَـَلـَـَـَيلٌة الأـَـَـَحـَـَـَياة أياَم ولأـَـَـَعـَـَـَّل
َعـَلَم َنـَـَـَا يكـَثـَر ف ُبـَـَـَ ْتـَـَ َعـَ

ُطـَـَـَوُل؟ َي و
ًا: ٍالأطويل: ٍ وقال ٍأيض

عنك لأي لأيس أْن سإاءني لأقد
َهـَُب ْذ َم

الأخليقة سإوء عن لأك ول
َغاـَُب َمـَْر

بـَينـَنـَا تـَقـَادآم ودآ فـَي أفكـَر
َبى دآونه وفي لأـَمـَن ُقْر

يتـَقـََرُب

َدآ سإقـَيُم وأنت ُلأـَه َرّث الأـَو ِحـَبـَا
َدآ من وخيٌر ِم الأو الأسقي

الأـَتـَجـَنـَُب
ُء َبى ُتِسي َتأ َقـَب أْن و تـَعـَ
ُه َد ْعـَ َبـَ

ْني، َتلقاني بحُس كـَأنـَي و
ِنـَُب ْذ ُمـَ

َذُر َأْح بالأسوء جازيت إن و
َلـَى والأِقـَ

مـَنـَك ُهـَُم أقوام مقالأَة
ْنـََجـَُب أ

ًا أسإاء ْتـَه أو اختـَيار َمـَللَأٌة َعـََر
أو الأـَظـََن ُيسيء فعادآ

َتـَُب يتـَعـَ
ْبُت كـَان الأذي الأودآ من فِخ
بـَينـَنـَا

ُق الأبرق َراجي خاب كما َبْر والأ
َلُب  ُخ

: وقال ٍعبيد ٍالأله ٍبن ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍ الأطويل:  طاهر
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ُد يكوُن كم إلأى كّل في الأصُ
ٍة سإاع

َلَن ل َولأْم الأقطيعَة تم
والأهْجـََرا؟

ّيٌة فـَيه الأدهَر رويدك! ٍإَن فانتظر الأبين ذاِت لأتفريِقبـَقـَ
ْهَرا َد  الأ

 : الأكامل:  آخر
تكن فل علْمت ولأقد

ًا متجـَنـَبـَ
َدآ أن ُدو ُق هو الأصُ الأـَِفـََرا

َوُل ال
ّبة َحْسب َق أن الِح يفَر

بـَينـَهـَم
لأنا فما الأزمان، َصْرف

ْعِجُل؟ َت  َنْس
 : الأطويل:  آخر

ِر َعها تأخذ الأنفَس َذ قبل ُوسْإ
بينها

الأعمُر دآارهما َجاران فمفترق

: ويقرب ٍمن ٍالأمعنى ٍقول ٍالأمتنبي ٍ الأخفيف:  ًا أيض
ِدآينا َو ِهك ُحْسن من َز َيُحوُل حاٌل الأوجوه فحْسُن َمَدآا ما وج
َنا ِلي ْلِك َوِص ّدن هذه في َنصُِ َقاَم فإّن ياالأ ِلـَيُل فيهـَا الأُم َقـَ

بالعراب يتعلق ما
ِبث يسأُل، أعرابي وقف َع عامر بني فقال: ٍمن أنت؟ فقال: ٍممن فتى، به ف

ّيهم؟ فقال: ٍمن صعصُعة، ابن فليكفك الأقرابة عاطفة أردآت كنت فقال: ٍإن أ
َدآلأة بمقام مقامي فليس الأمعرفة، من الأمقدار هذا وأنا مفاخرة، ول ُمجا

رويَت الأفتى: ٍما أعجازهم.ً ٍفقال من فلسُت هاماتهم من أكن لأم أقوُل: ٍفإن
ّ فضيلتك عن الأفتى فجعل لأذلأك؛ العرابي فامتعض حسبك، في الأنقص إل

ِذر، َت ْع َهْزل ويخلط َي َطال باعتذاره، والأدعابة الأ العرابي: ٍيا لأه فقال الأكلم، وأ
بكلمك مسألأتي عن وقطعتني بَمْزِحك، آذيتني الأيوم منذ إنك هذا،

ِلك عن لأتكشف وإنك واعتذارك، ُتره الأسكوت كان ما بكلمك َجه من َيْس
ْيحك! ٍإّن أمرك، حدث وإن أفرطْ، اعتذر وإن أسْإَخط، َمَزح إن الأجاهل َو

َدر وإن أسإقط، ّلط، ق ٍر على عزم وإن تس الأوقار مجلس جلس وإن توّرطْ، أم
ُذ تبسط، إسإحاق مثلك! ٍوقال احتمال إلأى اضطرتنِي حاٍل ومن منك أعو

بك رحمني الأذي بالأعطية: ٍاسإأل يعتمده كان لأرجل أعرابي الأموصلي: ٍقال
بي.ً يرحَمك أن

ّله فقال: ٍالأحمد فأعطاه، رجلً، أعرابي وسإأل الأرزق إلأى سإاقني الأذي لأ
َقك الجر.ً إلأى وسإا

الأهمذاني الأزمان بديع إنشاء من
 ٍالسإكندري: ٍ مقامات من الأبديع إنشاء ومن

َبّز، ٍفوردآتها ْلخ ٍتجارة ٍالأ َب ْفَضْت ٍبي ٍإلأى ٍ ّدثنا ٍعيسى ٍبن ٍهشام ٍقال: ٍأ قال: ٍح
ْلية ٍالأثروة، ٍل ٍيهمني ٍإل ٍّنزهة ٍفكر َباِل ٍالأفراغ، ٍوِح ِة ٍالأشباب ٍو َو َفْر ِب وأنا ٍ

ِعي ٍمسافَة أسإتفيدها، ٍوَشريدة ٍمن ٍالأكلم ٍأصيدها، ٍفما ٍاسإتأذن ٍعلى ٍسَإْم
ْوسَإه ٍأو ٍكادآ، ٍدآخل ٍإلأًي ُق ٍبنا ٍق ُمقامي، ٍأفصُُح ٍمن ٍكلمي.ً ٍولأَما ٍحنى ٍالأتفر

َطْرف ٍقد ٍشرب ٍبماء ْيِن، ٍو َع َد َتُشوُك ٍالْخ ْين، ٍولأحية ٍ َع شاّب ٍفي ٍزي ٍِمْلء ٍالأ
ُته ٍمن ٍالأشكر ٍوالأثناء؛ ٍثم ٍقال: ْدآ ِز َيني ٍمن ٍالأبّر ٍفي ٍالأسناء، ٍبما ٍ ِق َلأ الأّرافدين، ٍو

َدك، ِئ َدك، ٍول ٍأضّل ٍقا ِئ ّله، ٍفقال: ٍأخصََُب ٍالأله ٍَرا ِريد؟ ٍقلت: ٍإي ٍوالأ ُت ْعنا ٍ َظ أ
َة ٍغاد، ٍفقال: ٍالأوافر: ٍ فمتى ٍعَزْمَت؟ ٍفقلت: ٍغادا

ْبُح ل الأله صباح ْيرانطـَلِق ص َط َوْصِل و ْيُر ل الأ  الأِفراِق َط
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َعودآ؟ ٍقلت: َطر، ٍفمتى ٍالأ َو ْيَت ٍالأ َوطن، ٍوقَض ْغَت ٍالأ ّل ُب قال: ٍأين ٍتريد؟ ٍقلت: ٍالأوطن، ٍقال: ٍ
ْيَت ٍالأخيط، ٍفأين ٍأنت ٍمن ٍالأكرم؟ ٍقلت: ٍبحيث ٍأردآت؟ َن ْيَت ٍالأّريط، ٍوث َو َط الأقابل؟ ٍقال: ٍ
ِنَجار ِة ٍصديق، ٍمن ٍ َدآ ُبر ًا ٍفي ٍ ُدو َتصُِحب ٍلأي ٍع قال: ٍإذا ٍرجعك ٍالأله ٍمن ٍهذه ٍالأطريق، ٍفاسإ
ُق ِف َقَل ٍالأذين، ٍوينا ِث َدارة ٍالأعين، ٍيحُط ٍ ْفر، ٍك ُقص ٍعلى ٍالأظ الأصُّفر، ٍيدعو ٍإلأى ٍالأكفر، ٍوير

ًا، ٍفأنشأ ٍيقول: ٍمخلع َوغاد ًا، ٍومثله ٍ ًا، ٍقلت: ٍلأك ٍذلأك ٍنقد بَوجهين! ٍفعلمت ٍأنه ٍيلتمس ٍدآينار
الأبسيط: 

ُيك ْأ َطبُت ِمّما َر ْهـَل لألَمكُرمات زلأت لأعـَلـَى َخ أ
ْبَت ُل ًا َص ْقَت ُعودآ ُف ًا و ِطئَتُجـَودآ ًا و ْبَت فرع ِط  أصل و

َعطاء أسإتطيع ل َ الأسؤال أطيق ولَحْمـَل الأ ْقـَل ِثـَ
ّنـَا ُمنتهاك َعْن قصُُْرُت ْلُتَظ ُط ْنَت عما و َن ً َظ ِفعـَل

ّله رحمة يا َقَي لوالأمعـَالأـَي الأ ْهُر َلأ ّد ْنَك الأ َ ِم ْكـَل ُث
َنَمتني َفضل؟ ٍقال: ٍ ُته ٍالأدينار، ٍوقلت: ٍمن ٍأين ٍنبَت ٍهذا ٍالأ ُنل ُف قال ٍعيسى ٍبن ٍهشام: ٍ

َلأْست ٍأبا ٍالأفتح ْطحائها.ً ٍفقال ٍبعض ٍمن ٍحضر: ٍأ َب ّهد ٍلأي ٍالأشرُف ٍفي ٍ قريش، ٍوُم
ًا ٍبالوراق؟ ٍفأنشأ ٍيقول: ٍمجزوء ّدي َك ِعراق، ٍتطوف ٍبالسإواق، ٍُم الأسكندري؟ ٍألأم ٍأرك ٍبالأ

الأرمل: 
ِه إّن َلـَ ًا لأـَ ُعْمَر أخذواعـَبـَيد ِليطا الأ  َخ

ُيْضُحون باأعـَرا ُيْمُسون فهُم َنبيطا و
َء ٍالأشيخ َلُه ٍبقا َهَراة: ٍكتابي، ٍأطال ٍالأ ولأه ٍإلأى ٍأبي ٍنصُر ٍالأميكالأي ٍيشكو ٍإلأيه ٍخليفته ٍب

ُنه، ٍكذلأك ٍالأضيُف ُنه، ٍتحَرك ٍنت ْت ْبثه، ٍوإذا ٍسإكن ٍَم َهَر ٍُخ َظ ُثه، ٍ ْك ُء ٍإذا ٍطال ٍُم الأجليل، ٍوالأما
ْبت ٍأشطر ٍخمسة َل ّله، ٍوقد ٍح ّله، ٍإذا ٍانتهى ٍَمَح ِظ َواؤه، ٍويثقل ٍ َث َيْسُمج ٍلأقاؤه، ٍإذا ٍطال ٍ

ِذَماُمه، ٍولأي ٍفي َهَراة ٍوإن ٍلأم ٍتكن ٍدآار ٍمثلي ٍلأول ٍُمقامُه، ٍوما ٍكانت ٍتسعني ٍلأول ٍ أشهر ٍب
َدر ٍ َدَرا ٍَمصُْ َثُل ٍصدق، ٍوإن ٍَص ْيتْي ٍقيٍس ٍَم : َب الأطويل:  ِعْشق

ْيتني َن ْدآ َأ ْيتـَنـَي ما إذا حتى و َب سإ
ُعصَُم ُيِحل بقول سَإهَل الأ

 الباطِح
ْيِت َف لأَي ل حيث عني تجا

حـَيلّة
ْفِت َل ْفِت ما وخ ًل بين خ

ِنـَِح الأجوا
َعُم نعم.ً ٍقنصُتني َق فلما الأجليل، الأشيخ ِن ِل َق الأجناح، َع ِل َق َبَراح، و طرت الأ

الأطهاَرة، َمّسهم ينقض قوم بين وتركتني الأّروح، مطاَر بل الأريح، مطاَر
ِهن ُتو ّفهم و قال: ٍقضيت أنه الأِجيفة، بل الأخليفة، هذا عن وحدثت الأحجارة، أك
ْقنع، ولأيس الأبلد، هذا وردآ منذ حاجَة خمسين لأفلن فقلت: ٍيا أصنع؟ فما َي

ًا، تراني أن اسإتطعت إن أحمق، ًا أراك أن فاسإتطع محتاج إلأيك.ً ٍأًف محتاج
َوج ولأدهر ولأفعلك، لأقولأك يبيَض أن الأجليل الأشيخ أسإأل مثلك! ٍوأنا إلأى أْح
ّودآ بكتاب وجهي ْدره، ويعّرفه وجهه، ُيَس ًا ويمل َق ِبين أن إلأى صدره، رعب َت

ِبه، صفحات على ْن ذنبه.ً آثاُر َج
 ٍيعاتبه: ٍ إلأيه ولأه
ّتسامي الأجليل الأشيخ عرف قد ْفُت ولأو بعبودآيته، ا َء عر ًا الأعبودآية ورا مكان

ْتبة، رجعت ُصْحبة، قدمت كلما وأراني معه، لأبلغته ّلما ُر ْدمة، طالأت وك ِخ
ًا يرفع أْن لألسلطان أن عليه يذهب ممن ولأست ِحشمة، قصُُرت ْبد ًا، َع حبشي

َيَضع ًا، و ِة على مكاني من أقف أن أحب ولأكن ُقَرِشي ْتب يغور، ل كوكبها ُر
ٍة ُبها ومنزلأ َلأ ْو ُدور، ل َلأ ْدري عرفت فإذا َي َطه، لأم وخطه، َق رأيت إن ثم أتخ
َده، لأم وحده، محلي ّدمني إن أتع ًا ق وإن قدمتني، عنايًة أن علمت عليها يوم
ِكر ولأسُت فلٌن الأيوم علّي أخرتني.ً ٍُرفع جناية أن علمت عنها أخرني سِإنه أن

َله، َفْض ِر لأم ولأكن وأصله، بيته أجحد ول و ّدمه، الأعادآة تْج اليام في ل بتق
ٌد الأعالأية؛ اليام هذه في ول الأخالأية، كان فإن ُيعودآ؛ لأم ما النسان على وشدي
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ٌد ْطٌب أو نَم، قد كاشح أو هم، قد حاسإ فالأشيُخ وتم، رقع قد أمٌر أو ألأّم، قد َخ
ْوَجب الأذي الأرأي فما وإل ويعّرفنيه، يعرفه من أولأى الأجليُل ثم اصطناعي، أ

ِعي اقتضى الأذي والأسبب ضياعي، ْي  ابتياعي؟ بعد َب
الأمأمون إلأى عودآ

ْدآِخل ٍعليه، ٍفلما ٍوقف ٍبين ٍيديه ولأما ٍرضي ٍالأمأمون ٍعن ٍإبراهيم ٍبن ٍالأمهدي ٍأمر ٍبه ٍفأ
َد ٍلأه ٍمن ٍأسإباب ٍالأرجاء َولأه ٍالغاترار ٍبما ٍُم َتنا ّكم ٍفي ٍالأقصُاص، ٍوَمْن ٍ َولأُي ٍالأثأر ٍمح قال: ٍ

ّلُه ٍتعالأى ٍفوق ٍكل ٍذي ٍذنب، ٍكما ٍجعل ٍكل ٍذي أِمن ٍعادآية ٍالأدهر ٍمن ٍنفسه، ٍوقد ٍجعلك ٍالأ
َقك، ٍوإن ٍعفوت ٍفبفضلك.ً ٍثم ٍ ْنب ٍدآونك، ٍفإن ٍأخذَت ٍفبح : َذ الأمجتث:  قال

ْنبي مـَنـَُه أغاـَم وأنتعـَظـَيم إلأيك َذ
ْذ ّقـَك، فُخ ْو بحـَ ِلك فاصفْحل أ َفض  عنه ب

ْنـَُه الأكرام ِمَنفعالأي في أكن لأم إن فكـَ
ْتلك، ٍفأشارا ٍبه، ٍقال: ٍفما ٍقلَت ٍلأهما ٍيا َق َق ٍوالأعباس ٍفي ٍ فقال ٍلأي: ٍإني ٍشاورت ٍأبا ٍإسإحا

َتأِمره ٍفيه، ٍفإن ٍغاير ٍفالأله أمير ٍالأمؤمنين؟ ٍقال: ٍقلت ٍلأهما: ٍبدأناه ٍبإحسان، ٍونحن ٍنس
يغير ٍما ٍبه، ٍقال: ٍأما ٍأن ٍيكونا ٍقد ٍنصُحا ٍفي ٍعظيم ٍما ٍَجَرت ٍعليه ٍالأسياسإة ٍفقد ٍفعل

ّودآك وبلغا ٍما ٍيبلغك، ٍوهو ٍالأرأُي ٍالأسديد، ٍولأكنك ٍأبيت ٍأل ٍتستجلب ٍالأنصُر ٍإل ٍَمن ٍحيث ٍع
ْنبي ٍإلأى ٍَمن َذ َذل! ٍإذ ٍكان ٍ ًا، ٍفقال ٍلأه ٍالأمأمون: ٍما ٍيبكيك؟ ٍقال: ٍَج َبر ٍباكي ْع َت الأله.ً ٍثم ٍاسإ

ْلُم ٍأمير ِع هذه ٍصفته ٍفي ٍالنعام، ٍثم ٍقال: ٍإنه ٍوإن ٍكان ٍقد ٍبلغ ٍُجْرمَي ٍاسإتحلل ٍدآمي، ٍف
ّوة ٍبعد ُله ٍبلغاني ٍعفوه، ٍولأي ٍبعدهما ٍشفاعة ٍالقرار ٍبالأذنب، ٍوحق ٍالب َفض الأمؤمنين ٍو

ُأوَجر ٍعليه، ٍأما ٍلأو ٍعلم ْفُت ٍأل ٍَ ّبب ٍإلأّي ٍالأعفو ٍحتى ٍِخ الب.ً ٍفقال: ٍيا ٍإبراهيم، ٍلأقد ٍُح
ْثِريب ٍعليك ٍيغفر ٍالأله ٍلأك، َت ّذة ٍلأتقّربوا ٍإلأينا ٍبالأجنايات، ٍل ٍ الأناُس ٍما ٍلأنا ٍفي ٍالأعفو ٍمن ٍالأل

َلغك ٍما ٍأملت ٍحسُن ٍتنصُّلك ولأو ٍلأم ٍيكن ٍفي ٍحّق ٍنسبك ٍما ٍيبلغ ٍالأصُفح ٍعن ٍجرمك ٍلأب
: ولأطف ٍتوصلك، ٍثم ٍأمر ٍبردآ ٍضياعه ٍوأموالأه، ٍ الأبسيط:  فقال

ْبَخل ولأم مالأي ردآدآت علـَّي َت
بـَه

ّدآك وقبل ْنَت قد مالأي َر َق َح
دآمـَي

عندك فاحتّج بي علُمك وقام
لأـَي

ِد مقام ِر عدل شاه ْي َغا
ِم َهـَ مـَتـَ

رضاَك أبغي دآمي بذلأُت فلو
بـَه

ْعَل أسإّل حتى والأمال ّن من الأ
َدمي  َق

َوىَّ ذاك كان ما ّية سِإ عار
َفـَْت َل سَإ

ْبها لأم لأو لأم الأيوم لأكنت ته
َلـَم ُتـَ

ّبب ٍإلأّي ٍالأعفو ٍحتى ٍخفت ٍأل ٍّأوَجَر ٍعليه ٍأبو ٍتمام ٍالأطائي أخذ ٍمعنى ٍقول ٍالأمأمون: ٍلأقد ٍُح
 : الأكامل:  فقال

في لأَك كم الأعافون يعلُم لأو
الأندىَّ

ٍة لأذة من ِد لأم وقريح َتـَْخـَُمـَ

ّله: فكان ٍأبو ٍتمام ٍفي ٍهذا ٍكما ٍقال ٍأبو ٍالأعباس ٍالأمعتز ٍفي ٍالأقاسإم ٍبن ٍعبيد ٍ الأ
َنا مدحناه ما إذا ْعلـَه اسإتع ِف ْولأنا معنى فنأخذب ِلأه ِمْن َق  فعا

الأمأمون بن والأعباس الأمعتصُم إسإحاق أبي لأرأي إبراهيم تصُويُب وكان
ْفع الأرضا طلب في ألأطَف َدآ من عليه الأعاطفة إلأى واسإتمالأتهما الأمكروه و
ٍم عني عفا ما يقول: ٍوالأله إبراهيم وكان رأيهما، في عليهما الزراء ول لأَرح
ٍة؛ ٌق لأه قامت ولأكن لأمحب ِره الأعفو في سإو بي.ً يفسدها أن َك

َد إبراهيم قتل في شاور الأمأمون وكان فقال: ٍإن الحول، خالأد أبي بن أحم
َته َ؛ َنظير فل عنه عفوَت وإن نظير؛ فلك قتل الأعفو.ً لأك فأختار لأك

الأعباس بن وإسإحاق الأمأمون بين
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الأمهدي ابن أمر أغافلت تحسبني الأعباس: ٍل بن لسإحاق الأمأمون وقال
َدآك لأه، وتأييدك ِلأناره.ً وإيقا

ّله ٍ ّله، رسإول إلأى قريش َلجرام الأمؤمنين أمير يا قال: ٍوالأ عليه الأله صلى الأ
قال وقد أرحامهم؛ من بك أمّس ولأَرحمي إلأيك؛ ُجْرمي من أعظُم وسإلم،

ّبينا على يوسإف؛ قال كما لأهم ِريَب لْخوته: ٍ"ل والأسلم الأصُلة وعليه ن َتث
ِفُر الأيوَم عليكم ْغ ّلُه َي ُكم الأ َو َلأ ُه الأمؤمنين، أمير يا الأراِحِميَن".ً ٍوأنت أْرَحُم َو

ّق ْول، في المة لأهذه وارٍث أَح ّط ْفو لأخلل وممتثل الأ َع َفضل.ً الأ والأ
َفا جاهلية أجراّم قال: ٍهيهات! ٍتلك في ُجرٌم وُجْرُمك السإلم، عنها َع

خلفتك.ً دآار وفي إسإلمك،
ّله الأمؤمنين، أمير قال: ٍيا ْثَرة بإقالأة أحق لألمسلم فوالأ َع ْفَران الأ ُغا من الأذنب و

ُعوا إذ وبينك بيني الأله كتاب الأكافر.ً ٍوهذا ِر ِة إلأى يقول: ٍ"وسإا ْغفر ُكْم من َم ّب ر
ٍة ّدْت والرضُِ الأسماواُت َعْرُضها وَجن ّتِقين، ُأِع ُلم ُقوَن الأذين لأ ْنف الأَسّراء في ُي

ِظميَن والأضّراء ْيَظ والأكا َغ ِفيَن الأ ّلُه الأناِس عن والأعا الأُمْحِسنيَن".ً ُيِحب والأ
والأشريف والأكافر، الأمسلم فيها دآخل نسبٌة الأمؤمنين، أميَر يا والأناُس

والأمشروف.ً
َيْت قال: ٍصدقت، ِر ِرْحُت ول زنادآي، بك َو أمثالأك.ً أهلك من أرىَّ َب

السإتعطاف في
َذل ٍمني ًا ٍأ وقال ٍرجل ٍلأبعض ٍالأملوك ٍوقد ٍوقف ٍبين ٍيديه: ٍأسإألأك ٍبالأذي ٍأنت ٍبين ٍيديه ٍغاد

َظَر َن َدُر ٍمنك ٍعلى ٍعقابي، ٍإل ٍَما ٍنظرَت ٍفي ٍأمري ٍ ْق بين ٍيديك ٍالأيوم، ٍوهو ٍعلى ٍعقابك ٍأ
ّيتي.ً ْقِمي، ٍوبراءتي ٍأحّب ٍإلأيه ٍمن ٍبل ُبْرئي ٍأحّب ٍإلأيه ٍمن ٍسُإ من ٍ

ّله ٍتعالأى ٍأل ٍَتضع وأرادآ ٍمعاوية ٍعقوبة ٍروح ٍبن ٍزنباع ٍفقال: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍأنشدك ٍالأ
ًا ٍأنت ّو ِريرة ٍأنَت ٍأبرمتها، ٍأو ٍتشمت ٍبي ٍعد مني ٍَخسيسة ٍأنَت ٍرفعتها، ٍأو ٍتنقض ٍمني ٍَم

ْلُمك ٍعلى ٍخطئي ٍوصفحك ٍعلى ّله ٍإل ٍّأْربى ٍِح َأسإألأك ٍبالأ ُته؛ ٍو َقْم ًا ٍبك ٍو كبته، ٍوحاسإد
جهلي.ً

ّله ٍثنى ٍعقد ٍشيء ٍتيسرا.ً ّله ٍعنه: ٍإذا ٍالأ فقال ٍمعاوية ٍرضي ٍالأ
: أشار ٍإلأى ٍهذا ٍأبو ٍالأطيب ٍالأمتنبي ٍإذ ٍ الأطويل:  قال

ِزْل َد أ ِدآ َحَس عني الأُحّسا
ِهـَْم ِتـَ ْب َك ب

ُهْم الأذي فأنَت َت لأي َصيْر
ُحسـَدا

ّد إذا ِيك ُحْسُن َزندي َش في َرأ
َيدي

ْبُت ْيٍف َضَر ُع بَس َط ْق َهاَم َي ْلأ ا
َدا ْغَم  ُم

الأملوك عفو
َتب َع الأحرمة قديم إن الأمؤمنين، أمير فقال: ٍيا خاّصته، بعض على الأمأمون و

َوان الأتوبة وحديث عنه.ً وعفا السإاءة.ً ٍقال: ٍصدقت، من بينهما ما َيْمُح
ُد الأمملكة، عظيم ملك فارس ملوك في وكان صاحب لأه فقرب الأنقمة، شدي

ْقطٌة فنقطت طعامه، الأمطبخ الأملك لأه َفَزوىَّ الأمائدة، على الأطعام من ُن
َهه، ّنه الأمطبخ صاحُب وعلم َوْج َفة إلأى فعمد قاتله، أ َأها الأصُّْح على فكف

ّلأى، ثم الأمائدة أن علمُت وقد فعلت، ما على َحملك الأملك: ٍما لأه فقال و
َأْت الأنقطة سإقوطَْ ِر ولأم يدك بها أخط الأثانية؟ في عندك فما تعّمدك، بها َيْج

ُيبيح قتلي، ُيوجب أْن لألملك قال: ٍاسإتحيُت َني في مثلي، َدآَم و وُحْرمتي، سإ
ْدمتي، اختصُاصي وقديم ْقطة في وِخ َأْت ُن ْدآُت َيدي، بها َأْخط َأَر ُظم أن ف ْع َي
َيحُسَن َذنبي ْتلي.ً بالأملك لأ َق

ْنِجيك فليس الأقتل، من ُينِجيك اعتذارك كان قال: ٍلأئن اِجلدوه الأتأدآيب، من ُي
الأرَضا.ً خلع عليه واخلعوا َجلدة، مائَة
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ًا جور بهرام وخرج ّيد وقد َصرعه، حتى فأتبعه ، َوْحٍش حمار لأه فعّن متصُ
ُد َفرسإه عن فنزل أصحابه، عن انقطع ْبحه، يري َبصَُُر َذ فقال: ٍأْمسك براٍع و

َنْت الأحمار، بذبح وتشاغال َفرسإي، علّي الأراعي إلأى فنظر الأتفاتة، منه وحا
َهر يقطع ْو َول فرسإه، ِعذار َج َهُه جور بهرام فح ْيب، الأعيِب وقال: ٍتأُمُل َوْج َع

َفه، نفسه عن الأدفاع يستطيع ل من وعقوبُة ُو سَإ الأملوك، أفعال من والأعف
َعة الأعامة.ً أفعال من الأعقوبة وسُإْر

ِنك بال ما غالم، قال: ٍيا ثم َيا بحوافر أْرضك تكسيُرنا آذاك لأعقك يضطرُب ِشْر
ْيلنا، بهرام: ٍل فقال فرسإخ، مائَة أنقلع أن على عزمُت وقد فقال: ٍنعم، َخ
ًا، الأراعي وكان لأك، فيه وما الأموضع فهذا ُتَرع؛ إذا الأملوك فقال: ٍإن خبيث

ً قالأت َق وقال: ٍاتبعني عسكره إلأى بهرام فرجع قولأها، على َتَمْت قول َث ُلو

ّتبعه، الرضِ، هذه من لأك إني الأسعيد، الأملك قال: ٍأيها الأوزير به َبصُُر فلما فا
َهر لرىَّ ْو ًا، فرسإك ِعذار َج ّلع َق ّدآه، ل من وقال: ٍأخذه فتبّسم ُم ل من ورآه ير

ُبنا أخذه فَمْن به، ينّم به.ً ُنطالأبه ول صاح
ْيٌب الأعيب بهرام: ٍتأمل قول الأرومي ابن نقل ّتفق كما َع ًا ا فقال: موزون

 ٍالأمجتث: ٍ
ْيِب تأُمُل َعـَ ْلأـَ ْيُب ا ْيُب ُقلُت الأذي في َماَعـَ  َر
ٍر وكـَّل ْي ِقِب ُدآوَنوَشـَـَر َخـَ َوا َع ْيُب الأ َغاـَ
َبـَاِب ورّب ْلـَ ْنِع ِمَن فيهَهـَم ج ْيُب الأصُ َجـَ

ًا تْحـَِقـَرّن ل ْيبـَ َي ًا قادآ كمسُإـَ َييُب خـَير سإـَ
أخذ ٍالأبيت ٍالخير ٍمن ٍقول ٍالأطائي: ٍمخلع ٍالأبسيط: ٍ

ًا غادا َقليل رب ٍر َكْمكثير َط ُه َم ُؤ ْد ْيُر َب َط  ُم
 : الأخفيف:  وقولأه

َلْن ل ِزي ِغيَر َت ُظـَر َهّمَك َص ْن وا
ْثِل بذي كم ِمْن دآوحًة ال

 قضيِب
: وقد ٍأعادآ ٍابن ٍالأرومي ٍ الأمجتث:  قولأه

ٍر وكّل ْي ِقِب ُدآونَوَشـَر َخـَ َعوا ْلأ ْيُب ا  َغا
في ٍقصُيدته ٍالأتي ٍمدح ٍبها ٍأحمد ٍبن ٍمحمد ٍبن ٍثوابة ٍحين ٍسإاوره، ٍوقال: ٍلأو ٍأتى ٍلأبيد

: لأتعجب ٍمنه، ٍفاسإتجزلأه ٍ الأطويل:  وقال

َعانـَي ولأما ِة َدآ َب َلـَُمـَثـَو ْدَح َيَرىَّسَإـَيد لأـَ ْلأَم ًا ا ْبَل َعار ْذِل َق َب
ِوِب َثا  الأَم

َناَزعني ْغاٌب َت وَرهٌب َر
ُهـَمـَا ِكل

ِوي، ْعياني َق ُلوع َوأ ُط
ِيِب ْلأَمـَعـَا ا

َدمُت ً فق َبًة ِرْجل ْغا فـَي َر
َبة َرغِاـَي

ً وأخرُت َبًة ِرْجل ْه َر
ِطـَِب ْلَمعا ِلأ

َلى أخاف ْفِسي َع َأْرُجو َن و
َهـَا مفاَز

َتاُر َأسْإ ْيِب و ِه َغا ّل ُدآوَن الأ
ِقـَِب َعوا ْلأ ا

َ َيتي ُيريني َمْن أل قبل َغاا
َمذهبـَي

ْيَن َوِمْن َياُت َأ َد َوالأغا ْع َب
ِهـَِب َذا الأَم

الأزمان بديع إنشاء إلأى ???رجع
ُء ٍالدآب ٍمن ٍسإكر نسْخة ٍرقعة ٍكتبها ٍبديع ٍالأزمان ٍإلأى ٍأبي ٍعلي ٍإسإماعيل ٍيعتذُر ٍإلأيه: ٍسإو

ِذرة، ٍوقد ٍجرىَّ ْع ُعها ٍالأَم َتَس ْغِفرة، ٍو ُلأها ٍالأَم ْدب، ٍوسإكر ٍالأغضب ٍمن ٍالأكبائر ٍالأتي ٍتنا ّن الأ
ًا، ٍوإن ٍلأم ٍأوف ٍما ٍَجَرىَّ ًا، ٍوأسإناني ٍَرض ْيت ٍيدي ٍعّض َن ْف ِة ٍالأشيخ ٍما ٍَجَرىَّ، ٍوقد ٍأ بَحْضر
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َذَر ٍالألعب، ْولأى ٍَمن ٍع َوىَّ، ٍفأ ُيْر ًا ٍل ٍ ًا ٍيطوىَّ، ٍوحديث ِبساط ًا، ٍفإْن ٍكان ٍ ّد ٍخط ْذَر ٍأُم ُع فالأ
َيكن ٍالأعقاُب ٍما ٍكان، ٍإن ْل َكر، ٍف ْذ ُي ًا ٍ ْنَشر، ٍوسإبب ُي ًا ٍ َفر ٍالأصُاحب؛ ٍوإن ٍكان ٍميت َغا وأْحَرىَّ ٍمن ٍ
َدآ ٍالأجواب، ْدت ٍمن ٍر َف َت ِطي ٍمن ٍالأعقاب، ٍواسإ ِقْس لأم ٍيكن ٍالأهجران، ٍعلى ٍأني ٍقد ٍأخذت ٍ

ُء ٍالأِحشمة ٍلأولأي ٍالأنعمة، ْدَمة، ٍإبقا َفا؛ ٍفكان ٍمن ٍُموجب ٍأدآب ٍالأِخ َق َع ٍالأ ْوَج َأ ما ٍكفى ٍو
َلُم ٍصاحبها؛ َيْس َقْت ٍبي ٍثلثة ٍأحوال ٍل ٍ َد ْتم، ٍوالغاضاء ٍعن ٍالأخصُْم، ٍلأكني ٍأْح باحتمال ٍالأَش

ِه َوْج ُهَن ٍالألواتي ٍحملنني ٍعلى ٍماء ٍالأ الألعب ٍوسإكره، ٍوالأخصُم ٍوُهجره، ٍوالدآلل ٍوالأثقة، ٍو
َوْشِك ٍالألقاء، َفْرطُْ ٍالأحياء ٍمن ٍ َلن ٍ ُته، ٍوقد ٍمنعني ٍا ُته، ٍوحجاِب ٍالأحشمة ٍفَخَرق ْق َهَر ف

َقُح ٍمن ٍالأدهر ٍالأذي ْو َأ ِله، ٍو ْه ُعدم ٍالأذي ٍحملني ٍعلى ٍَج ُق ٍمن ٍالأ َف ِدي ٍبوجهي ٍوهو ٍأْص ْه َع و
َبَشرته؛ ٍوأنا ِقْشَرته، ٍوألَنت ٍ َفقت ٍ ٍه ٍر َوْج َلأْت ٍعلى ٍ أحوجني ٍإلأى ٍأهله؛ ٍلأكن ٍالأنعم ٍإذا ٍتوا

َفعل، ٍإن ٍشاء ٍالأله.ً ْدَمته، ٍفإْن ٍرأىَّ ٍأن ٍيكتب ٍ َناحي ٍإلأى ٍِخ منتظر ٍمن ٍالأجواب ٍما ٍيريش ٍَج
: ولأه ٍرقعة ٍإلأى ٍأبي ٍعلي ٍبن ٍمشكويه ٍ الأطويل:  أولأها

بي َوشى َواٍش إن عّز ويا
ِه فلعندكم ِهلي ُقولأي أن ُتْم ْهل َت لأه: ٍَم

َة واٍش َوَشى لأو كما بعز
َتَزْحَزحعندنـَا ًا ل لأقلنا: ٍ أهل ول قريب

ِعْرها ٍ ُي ْته ٍبأحادآيث ٍلأم ٍ َف َء ٍالأشيخ ٍأن ٍقيضة ٍكلب ٍوا بلغني، ٍأطال ٍالألُه ٍبقا
ُق ٍظهوَره، ٍوأنه ٍ- ٍأدآام ٍالأله ٍعزه ٍ- ٍأذن ٍلأها ٍعلى ٍَمجال ّق ٍنوَره، ٍول ٍالأصُد الأح
أذنه، ٍوفسح ٍلأها ٍِفناء ٍظنه، ٍومعاذ ٍالأله ٍأن ٍأقولأها، ٍوأسإتجيز ٍمعقولأها؛ ٍبل ٍقد

َدىَّ َنفه ٍول ٍيجدف، ٍوحديث ٍل ٍيتع َتاٌب ٍل ٍينزل ٍك كان ٍبيني ٍوبين ٍالأشيخ ٍِع
َدة ٍأهل َعرب َك َبدة ٍ َعْر الأنفَس ٍوضميرها، ٍول ٍيعرف ٍالأشفة ٍوسَإميرها، ٍو

الأفضل، ٍل ٍتتجاوُز ٍالأذلل ٍوالدآلل، ٍووحشة ٍل ٍيكشفها ٍعتاُب ٍلأحظة، ٍكعتاب
ْوَجب ًا، ٍوأ ًا، ٍوتأبط ٍشر ّبي ٍهذا ٍالمَر ٍحتى ٍصار ٍأمر َجْحظة، ٍفسبحان ٍَمْن ٍر

َقته، ِر َبا ِز ٍالأعدو ٍأِشيم ٍ ّي ًا.ً ٍوسإبحان ٍَمْن ٍجعلني ٍفي ٍَح ًا، ٍوأوحش ٍُحر ْذر ُع
ُبلي ٍمن َنا ٍالأمَساء ٍإلأيه، ٍوالأمجنّي ٍعليه، ٍولأكن ٍمن ٍ َقته، ٍوأ ّوف ٍَصاِع وأتخ
ُبليت، ٍوُرمي ٍمن ٍالأحسد ٍبما ٍُرِميت، ٍووقف ٍمن ٍالأتوّحد العداء ٍبمثل ٍما ٍ

ًا، ْفت، ٍاعتذر ٍمظلوم ِه ٍما ٍوَص ِر ْفت، ٍواجتمع ٍعليه ٍمن ٍالأمكا والأوحدة ٍحيث ٍوَق
َدآ ٍأولدآ ٍالأجددآ، ٍوأبناء ٍالأعددآ، ٍبهذا ٍالأبلد، ًا، ٍولأو ٍعلم ٍالأشيُخ ٍعد وَضحك ٍمشتوم
ِعْشَرة ممن ٍلأيس ٍلأه ٍهّم ٍإل ٍّفي ٍسإعاية ٍأو ٍشكاية ٍأو ٍحكاية ٍأو ٍنكاية، ٍلأضّن، ٍب

ُنه ٍعما ٍرقى َيصُُو غاريب ٍإذا ٍبدر، ٍوبعيد ٍإذا ٍحضر، ٍولأصُاَن ٍمجلسه ٍعمن ٍل ٍ
ِتُم ٍَمْن ٍأسْإمع، ٍوالأجاني ٍمْن ٍأبلغ؟ ْبني ٍقد ٍقلت ٍما ٍحكى، ٍألأيس ٍالأّشا َه إلأيه، ٍو

ُتستفز، ًا ٍل ٍ فقد ٍبلغ ٍِمْن ٍكيد ٍهؤلء ٍالأقوم ٍأنهم ٍحين ٍصادآفوا ٍمن ٍالسإتاذ ٍنفس
وجبل ًٍل ٍيهّز، ٍوَشْوا ٍإلأى ٍخدمه ٍبما ٍأّرثوا ٍنارهم ٍ، ٍووردآ ٍعلّي ٍما ٍقالأوه ٍفما

لأبثت ٍأن ٍقلت: ٍالأطويل: ٍ
قومي بين حرب َتُك فإن

سإـَلـَُم نـَائبة كّل في لأها فإنيوقومها

ُقصُاراه ْثرة، ٍو َك ْعداء ٍمني ٍَجْمرة، ٍوأّن ٍفي ٍأولدآ ٍالأزنا ٍعندنا ٍ ولأيعلم ٍالسإتاذ ٍأَن ٍفي ٍكبد ٍال
ْذَر ٍإقرار ٍبما ٍقيل، ٍوأكره ُلبونها، ٍولأول ٍأن ٍالأع ْط َي ِكيدة ٍ ُبونها، ٍوَم ّب َد ُي َيُشبونها، ٍوعقرب ٍ ناٌر ٍ

ًا، ٍلأكنه ٍأمٌر ٍلأم ْيدان ًا، ٍودآخلت ٍفي ٍالسإتقالأة ٍَم َذْروان أن ٍأسإتقيل، ٍلأبسطُت ٍفي ٍالعتذار ٍَشا
َآخره.ً َتداَرْك ٍ ْع ٍأولأه، ٍفلم ٍأ أض

ّله ٍ- ٍإل ٍّأن ٍيوَصَل ٍهذا ٍالأنثر ٍالأفاتر ٍبنظم ٍمثله ٍفهاكه ّيده ٍالأ وقد ٍأبى ٍالأشيخ ٍأبو ٍمحمد ٍ- ٍأ
َعُن ٍبعضه ٍ ْل : َي الأسريع:  ًا بعض

ترضَِ ولأم عدُت إن مولي
لأي

أْشـََرِب لأم الأباردآ أشرب أْن

َتِط ِعل خدي ِاْم ْدنـَاظـَري وانت ّفي وِص ْقـَرِب ُحمَة بك َعـَ الأ
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ّله ُق ما تالأ ِطـَ ْن ُق ول فيك،كـَاذٍب عـَن أ ِر ْب َلـَِب عن ُأ ُخـَ
ُو ْقب كالأصُّحوالأمفتـََرىَّ الأكذب بعد فالأصُف ِر ع َط َيِب الأَم الأصُّ

َتِن إن الأـَطـَيب الأثمر ِعند فالأشوُكسإـَيدي مـَن الأغلظة أْج
ّيب يعصُب قد فالأخمرَنـَاقـَد علـَى الأزوُر يفسد أو بالأـَثـَ

الأقلُم عنه قعد بما العتذار من - ٍيقوم الأله - ٍأيده محمد أبا الأشيخ ولأعّل
والأسلم.ً هو، الأفضل رائد فنعم والألسان؛

َقٌر لألمأمون هرون بن سإهل كلم من ِف
َتثقل الأمأمون كان ْهل اسإ ًا، عليه فدخل هرون، بن سَإ على والأناُس يوم

ّلم َمراتبهم، َهب بكلم الأمأمون فتك كلمه من فرغ فلما مذهب؛ كل فيه َذ
تعون، ول تسمعون لأكم فقال: ٍما الأَجمع على هرون بن سإهُل أقبل

ُهون، ول وتشاهدون َق ْف ّله ُتنصُفون؟ ول وتتعّجبون تتعّجبون، ول وتفهمون َت والأ
الأطويل، الأدهر في مروان بنو فعل ما الأقصُير الأيوم في ويفعُل لأيقول إنه

ُبكم َعَجُمكم كعجمكم، َعَر ِرف كيف ولأكن كعبيدكم، و ْع يشعر ل من الأدواء َي
الول.ً الأرأي إلأى فيه الأمأموُن فرجع بالأداء؟

وأخباره هرون، بن سإهل ترجمة من
ُنِسب ٍإلأيها، ٍوهو ٍ الأقائل:وكان ٍأبو ٍعمرو ٍسإهل ٍبن ٍهرون ٍمن ٍأهل ٍَميسان، ٍنزل ٍالأبصُرة ٍف

الأكامل: 
ْيسان أهل يا ُع الأطيبونعليكم الأسلم َم ْذُم الأفر ْلأـَِجـَ وا

ُه أّما ِفّضة الأوجو ِزجت ف ًاُم ٍد ذهب ُهـَْضـَُم سَإَحٌة وأي
ُد ُتري ْلب أ ْلب من قّل قدُأناسإـَبـَهـَا أن ك ْلُم بَي ك ِع الأ

ًا أجعلت ُعرابـَية فـَوق بيت َنـَْجـَُم كأنه الأنجوم فر
َيِت َب ْعلَُن بفنائهمجهـَلة وسإط َشعير َك ْلأِج ْهـَُم ا والأبـَ

َقٌة ٍتتعصُّب ٍعلى ٍالأعرب ٍوتنتقصُُها، ٍوكان ِفْر ًا، ٍوالأشعوبية ٍ وكان ٍسإهل ٍشعوبي
ُيرمى ٍبذلأك.ً أبو ٍعبيدة ٍ

ًا ٍلألوائل ٍ َنفها ٍمعارض وسإهل ٍظريٌف ٍعالأم ٍحَسُن ٍالأبيان، ٍولأه ٍكتب ٍظريفة ٍص
َتصُْوبه ٍمنهم، ٍحتى ٍقيل ٍلأه: ٍبزر ٍجمهر ٍالسإلم ٍوقال في ٍكتبهم ٍبما ٍل ٍيس

يمدح ٍرجلً: ٍالأطويل: ٍ
ّو ِدآ عد ُبـَُه فيمـَا الأمال ِتل ُنـَو ٌعَي ُنو ُعه ما إذا َم ْن أْحَزمـَا كان َم

ّلأل أْن غاير أبْت قد نفس مذ
َتَرىَّ

َه ِر ْأتي ما مكا الأعيش من ت
َنما ْغ  َم

َء ٍما ُعفرة ٍالأذي ٍعارضِ ٍبه ٍكليلة ٍودآمنة: ٍاجعلوا ٍأدآا َلة ٍو ْع َث وهذا ٍنظير ٍقولأه ٍفي ٍكتاب ٍ
ْقديم ٍالأنافلة َت ًا ٍقبل ٍالأذي ٍتجودآون ٍبه ٍمن ٍتفضلكم؛ ٍفإن ٍ َيِجُب ٍعليكم ٍمن ٍالأحقوق ٍمقدم

َهِن ٍالأعقيدة، ٍوتقصُير ٍالأروية، ٍوُمِضٌر ٍبالأتدبير، َو مع ٍالبطاء ٍعن ٍالأفريضة ٍُمظاهر ٍعلى ٍ
ِته ٍِعَوضِ ٍمن ٍفسادآ ٍالأمروءة ٍولأروم ٍالأنقيصُة.ً ٍوكتابه مخل ٍبالختيار، ٍولأيس ٍفي ٍنفع ٍمحمد

ًا.ً ٍوسإهل ٍ ًا ٍوعلم : هذا ٍمملوء ٍحكم الأطويل:  الأقائُل
َكـََسـَفـَا قد َهَماِن تقسمني

بـَالأـَي
ْلبي تركا وقد َلَة َق َبـَاِل مـَحـَ ْلـَ َبـَ

تذر ولأم َدآْمعي، أذَريا هما
ْبـَرتـَي َع

ْدر رهينُة سِإْمٍط ذات ِخ
وخلـََخـَاِل

َق لأم قهوة ول ْب على منها َي
الأـَمـَدىَّ

في الأنور تحاكي أن سإوىَّ
 ذيال َرأس

ْفُس لأهاِجرمهـَا منها تحلَل الأزمن على معدوم َن
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الأخالأـَيوتـَمـَاسإـَكـَت

ْيِن أبـَكـَي ولأكمـَا َعـَ َدث علىسإـَخـَينة بـَ َعيُن لأه تبكي َح
أمثـَالأـَي

بـَه يقـَوم ل خلـَيل فراق
السإـَى

َفة ُقـَوم ل ُحًر وَخ مـَالأـَي لأـَهـَا َي

ّتى فواحسرتي الأقلب متى َح
ُموَجـَع

ْقد َف ِر أو خليل لأ َعـَذ إفـَضـَال؟ َتـَ

َفْضُل وما ّ الأ َدآ أْن إل تـَجـَو
بـَنـَائل

ّ ُلِق ذي الأخل لأقاء وإل الأُخ
الأعـَالأـَي

: وهو ٍ الأبسيط:  الأقائل
َيِضق لأم عني ضاق امرؤ إذا

ُلقي ُخ
ّيا يراني أْن من عنه غان

َياس ْلأـَ بـَا
َنى كي الأمال أطلُب ل ْغا أ

بفضلتـَه
ُبه كان ما َل ْط ًا َم ْقر إلأى َف

الأـَنـَاس
: وأنشد ٍلأه ٍالأجاحُظ ٍيهجو ٍ الأبسيط:  رجلً

ْعُمُر كان من َدآْت ما َي شـَا
أوائلـَُه

ْعُمُر فأنَت ُدآوا ما َت وما شا
ُكـَوا سَإَم

تحوي أن الأحق في كان ما
فعالأهُم

ما الأميراث من َتْحوي وأنت
 تركوا

ْدُت ٍعلى ٍسإهل ٍبن ٍهرون ٍفي ٍبعض ٍالمر، ٍفهجوته، وقال ٍمحمد ٍبن ٍزيادآ ٍالأزيادآي: ٍوَج
َية ٍلأك، ٍول ِل ْق َع ٍذي ٍَضّن ٍبك، ٍفي ٍغاير ٍَم فكتب ٍإلأي؛ ٍأما ٍبعد، ٍفالأسلُم ٍعلى ٍعهدك ٍودآا

ْقَرار ٍبالأمعجزة ٍفي ٍاسإتعطافك، ٍإلأى ٍأوان ْلوىَّ ٍفي ٍأمرك، ٍوإ َب َوة ٍعنك، ٍبل ٍاسإتسلم ٍلأل ْل سَإ
َدآولأة ٍمن ٍرجعتك، ٍوالأسلم.ً ّله ٍلأنا ٍ فيئك، ٍأو ٍيجعل ٍالأ

: وكتب ٍفي ٍأسإفل ٍ الأمنسرح:  الأكتاب
ْعُف إن الأمسيء عبدك عن َت

ففي
ًوىَّ عفوك ْأ لألفضل َم

َنـَِن والأِمـَ
ّق ما أتيُت حـَسـَِن مـَن تستحق بما فُجدَخـَطـَإ مـَن اسإتحـَ

الأبصُري الأحسن ِعظات من
ّله رحمه الأبصُري، الأحسن وقال ِتهم: ٍإن الأناَس رأىَّ وقد فطر يوم في الأ وهيآ
ًا رمضان جعل وتعالأى تبارك الأله ْلِقه، مضمار ُقون لأخ ِب َت إلأى بطاعته فيه يس

َق َمْرضاته، َب ُبوا، آخرون وتخلف ففازوا، قوم فس الأضاحك من فالأعجب فخا
أما الأمبطلون، فيه ويَخْسَر الأمحسنون، فيه يفوز الأذي الأيوم في الألعب

بإسإاءته.ً وُمِسيء بإحسانه محسن لأشغل الأغطاء كشف لأو والأله
ْطر صلة من منصُرفين قوم إلأى ونظر ِف فقال: ٍالأله ويتضاحكون، يتدافعون الأ

ُقبل قد صومهم أّن عندهم تقرر قد هؤلء كان الأمستعان! ٍإن محل هذا فما ُت
ّبل لأم أنه علموا وإن الأشاكرين، الأخائبين.ً محل هذا فما يتق

ّنساك الأخطباء من الأحسن وكان تابعّي يكن لأم ويقال: ٍإنه الجوادآ، الأفقهاء الأ
منه.ً أفضل

ًا، الأعراق أهل قول هذا عليه، الأمسيب بن سإعيد يقدمون الأحجاز وأهل جميع
ٌد وكان ًا، الأحسن من أْحَسَن سإعي ّد َوَرع ًا، الأناس وأش َذر ّلهم َح ًا.ً وأق كلم
ّلم أن يدع ل الأحسن وكان صدره.ً في وَجاش نفسه، في َهَجس بما يتك
نقول: ٍ رمضان شهَر الأحسن ذكر وعلى
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 الأعصُر لهل ألأفاظ
رمضان شهر بإقبال الأتهنئة في
ّتصُل ما مع  الدآعية من بها ي

ّلُه ٍلأك ٍ َعّرفك ٍبركة ٍكمالأه.ً ٍقسم ٍالأ َة ٍإهللأه، ٍو ّلُه ٍتعالأى ٍإلأيَك ٍسإعادآ سإاق ٍالأ
ّله ٍما ٍترجو، ٍورقاك ٍإلأى ٍما ٍتحته ّقاك ٍالأ ِله.ً ٍلأ َنق َو َفْرِضه ٍ ّفقك ٍلأ ِله، ٍوو َفْض من ٍ

ًا ٍبأفَضِل ٍالأقبول، َظلك ٍمن ٍهذا ٍالأصُوم ٍمقرون َلُه ٍما ٍأ ْتلوه.ً ٍجعل ٍالأ َت فيما ٍ
ًء ُنْجِح ٍالأمأمول، ٍول ٍأْخلَك ٍمن ٍبّر ٍمرفوع، ٍودآعا َية ٍو ْغ ُب َدْرِك ٍالأ ًا ٍب ِذن ْؤ ُم
ُثوبة ٍتهجدك ّله ٍتعالأى ٍبالأقبول ٍصياَمك، ٍوبعظيم ٍالأَم َبَل ٍالأ مسموع.ً ٍقا

ُيْربي ٍعلى ٍعددآ ٍالأصُائمين ٍوالأقائمين، وقيامك.ً ٍعَرفك ٍالأله ٍمن ٍبركاته ٍما ٍ
َفه ٍبمنه ّله ٍتعالأى ٍأن ٍيضاِع ْلأ َأسإأل ٍا َلُه ٍلأتحصُيل ٍأْجِر ٍالأمتهجدين.ً ٍ ووفقك ٍالأ

َلُه ٍإلأى ٍمولي ٍأمثالأه، لأك، ٍويجعله ٍوسإيلة ٍبقبولأه ٍإلأى ٍَمرضاته ٍعنك.ً ٍأعادآ ٍالأ
ّلغه ٍمنها ٍآمالأه.ً وتقبل ٍفيه ٍأعمالأه، ٍوأصلح ٍفي ٍالأدين ٍوالأدنيا ٍأحوالأه، ٍوب

ُثوبة ٍوالجر، ٍووفر ٍحظه ٍمن ّله ٍبهذا ٍالأشهر، ٍووفاه ٍفيه ٍأجزل ٍالأَم أسإعده ٍالأ
َداِعين، ٍوينزل ٍمن ٍثواب ٍالأعاملين، ٍوقبل ٍمساعيه ُدآعاء ٍالأ كل ٍما ٍيرتفع ٍمن ٍ

َظِفر ٍبأبعدها ْنتهاها، ٍو َغه ٍمن ٍالمال ٍُم َل وَزكاها، ٍورفع ٍدآرجاته ٍوأعلها، ٍوب
وأقصُاها.ً

ٌة ٍفي ٍدآين، ٍوَحزٌم ٍفي ٍلأين، ٍوِحرص وقال ٍالأحسن: ٍمن ٍأخلق ٍالأمؤمن ٍقو
ْقر، ٍورحمة ٍلألَمجهودآ، ٍوإعطاء ٍفي ٍحق، ٍوبٌر ٍفي َف على ٍالأعلم، ٍوقناعة ٍفي ٍ

اسإتقامة، ٍوفقه ٍفي ٍيقين، ٍوكسب ٍفي ٍحلل.ً
ُأبالأيه، وقال ٍمحمد ٍبن ٍسإليمان ٍلبي ٍالأسماك: ٍبلغني ٍعنك ٍشيء، ٍقال: ٍل ٍ

ًا ٍغافرته، ٍوإن ٍكان ٍباطل ًٍكذبته.ً ّق قال: ٍولأَم؟ ٍقال: ٍلنه ٍإن ٍكان ٍح
ّلهم ٍمصُانعة ْيُر ٍالخوان ٍأق ْيح ٍالأمعروف ٍبابن ٍالأسماك، ٍخ َب وقال ٍمحمد ٍبن ٍُص

في ٍالأنصُيحة، ٍوخيُر ٍالعمال ٍأحلها ٍعاقبة، ٍوخيُر ٍالأثناء ٍما ٍكان ٍعلى ٍأفواه
ْغانى ٍالغانياء ٍمن ٍلأم ٍيكن َأ َطر، ٍو َب الخيار، ٍوأشرف ٍالأسلطان ٍما ٍلأم ٍيخالأطه ٍالأ

ًا، ٍوخير ٍالخوان ٍمن ٍلأم ٍيخاصم، ٍوخيُر ٍالخلق ٍأعونها ٍعلى لألِحْرص ٍأسإير
ّدآ ٍالأرجال ٍعند ٍالأفاقة ٍوالأحاجة.ً ُو الأورع، ٍوإنما ٍيختبر ٍ

ّطأ ِر، ٍمو ْد ووصف ٍبعُض ٍالأبلغاء ٍرجل ًٍفقال: ٍإنه ٍبسيط ٍالأكف، ٍَرْحب ٍالأصُ
َبْحٌر ٍَزُخور، ٍَضُحوك ِغيٌث، ٍو ْيٌث ٍُم َغا ِطباع، ٍ الكناف، ٍسَإْهل ٍالأخلق، ٍكريم ٍالأ

ّيك ٍة، ٍويحي َطلَق ُبوس، ٍيستقبلك ٍب َع َوْجِه، ٍبادآي ٍالأقبول، ٍغاير ٍ الأسّن، ٍبشير ٍالأ
ِبْشُره، َطلَقتُه، ٍويرضيك ٍ ْيب، ٍوجميل ٍسإر، ٍتبهجك ٍ َغا ِم ٍ ِبُرَك ٍبكر ْد َت َيْس ببْشر، ٍو

ِطيٌن ٍمن ٍالأعقل، َب ِكيله، ٍ ٌد ٍلأِضيفانه، ٍغاير ٍملحظ ٍل ْب َع َضّحاٌك ٍعلى ٍمائدته، ٍ
ّيب ٍالأخلق، ٍمحصُّن ْلم، ٍثاقب ٍالأّرأي، ٍط ْلأِح َخميص ٍمن ٍالأجهل، ٍراجح ٍا

ٍر ٍمن ٍكّل ٍملمة، ٍإن ْكُرمة، ٍعا ْعطاء ٍغاير ٍسإائل، ٍكاٍس ٍمن ٍكل ٍَم الأضريبة، ٍِم
َفعَل.ً َذل، ٍوإن ٍقال ٍ َب ِئَل ٍ سُإ

قال ٍأبو ٍالأفتح ٍكشاجم: ٍالأطويل: ٍ
ْثنى مزاجك ْلَم ِدآ من ِلأ الأعو

والأـَصُّـَبـَا
من الأرقيق والأصُافي الأّريح من

ِر  الأَخْم
ًا كنت فلو ًا كنت َوْردآ َوْردآ

َعـَفـَا ُمضا
ًا كنت ولأو َبر من كنت ِطيب ْن َع

الأَشْحـَر
ًا كنت ولأو ْألأـَيف كنت َلأْحن ت

ٍد َبـَ ْعـَ َمـَ
ًا كنت ولأو َقرَت ما عودآ إلأى افت

ٍر َزْمـَ
: وقال ٍ الأطويل:  أعرابي
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ُدآ َحبذا أل ُبْر الأذي الأ
َبـَِسـَينـَُه ْلـَ َت

ّبذا ويا َدآ باعِك َمْن َح ُبْر من الأ
ِر َتْج

ًء كنت فلو َء كنت ما ما
ٍة غاـَمـَام

ٍة من كنت دآّرا كنت ولأو ُدآّر
ِر ْك ِب

ًا كنت ولأو ْهو ِليَل كنت َلأ ْع َت
ٍة سإـَاع

ًا كنت ولأو ْوم َة كنت َن إغافاء
ِر َفْج  الأ

ً كنت ولأو ْيل َقْمَراء كنت َلأ
ُجنبـَت

َيالأي ُنُحوس ِر َلأ ْه لأيلَة أو الأَش
ِر ْد َق الأ

ِبسم ِه /  لأّرحيم الأرَحّمِن الأل
الأعصُر أهل بلغاء ألأفاظ من نبذ

 ٍتشبيهاتها: ٍ وبراعة اسإتعارتها، لأحسن المثال، مجرىَّ الأمدح في تجري
ٌع فلن َي مسترَض ْد ِرٌش الأمجد، َث َت ْف ْدر لأه الأفضل، ِحْجَر ُم َناء، به َتِضيق َص ْه َد الأ

ْفَزع َت ْهَماء، إلأيه و َد ِدآَمُة فضيلة كل وفي الصباح، ُغاَزه مكرمة كل في لأه الأ قا
َناح، ْلأَج َه تستنطق صورة لأه ا َوا ْف َل ُق بالأتسبيح، ا ْقَر َتر ُء فيها وي ُأ الأكرم، ما وتقر

ْقَر ُيِميَت أن قبل بلقائه، الأقلوب تحيا الأبشر، ُحْسن صحيفَة فيها َف بعطائه، الأ
ٌق لأه ِزج لأو ُخل َته، لأنفى الأبحُر به ُم ُلوَح ُء كدورته.ً ٍهو وكفى ُم الأحياة، غاذا

ّدآة الأعشق، ونسيم َفْضل، وما ُؤه الأ ْلأُخطوب، مفاصل في سإكاكين آرا ِهَمٌة لأه ا
ْعَزل، الأسماَك تعزل ْيلها وتجّر ال ِة، على َذ ْقل، موازين في راجٌح هو الأمجّر َع الأ
ٌق َفْضِل، ميادآين في سإاب َترع الأ ْف َفع الأمكارم، أبكاَر َي َيْر َناَر و ينابيع الأمحاسإن، َم
ُع أنامله، من تتفجر الأجودآ ِله.ً ٍهو من َيْضَحك الأسماء وربي َواض الأقصُيدة، بيُت َف
ِريدة، وأول ْلأَج ْين ا َع ِقلدَآة، وواسإطة الأكتيبة، و َدقة، وإنساُن الأ ُدآّرة الأح الأتاج، و

ِدآْرع الرضِ، ِملح الأفّص! ٍوهو ونقش ّلة، و المة.ً وِحصُُْن الأشريعة، ولأسان الأِم
ّدهر ُغاّرة هو ٌق اليمان.ً ٍلأه وناظر والأزمان، الأ ْقَن أخل ِل َفْضِل، من ُخ َيٌم الأ وِش

ُق منها ُتَشام ِر َوا ِله، الأزماُن أرج الأَمْجد، َب َفْض َعقَم ب ُء و ِله.ً التيان عن الأنسا بمث
َتادآ، لأديه الأجميُل ْع ٌء منه والأفْضُل ُم َعادآ، مبدو ُلأُه وُم َفاة، َما ُع َباح، لأل ُلأه ُم في وفعا

َباح، الأدهر ظلمة َبه كأَن ِمصُْ ْين، قل ْأيه بأول يرىَّ سَإْمع، جسمه وكأَن َع آخر َر
َدف، جواهر من ل الأشرف جواهر من جوهر المر، يواقيت من وياقوتة الأصُّ

ُته الحجار، يواقيت ل الحرار، ّية، دآيباجة عليها لألبشاشة طلع َوان وفيها ُخْسَر
َوْجٌه روضة لألطلقة ِبْشر، نشر َبَشرته كأّن َربيعية.ً ٍ من أماٌن ومواجهته الأ

ّدهر.ً ٍيصُل ومن النوار، وجهه من لأحظت قد ببّره، َيصُِل أْن قبل ببشره، الأ
ِنه َنا ّوار.ً ٍأنا َب َقة عشرته، كرم من الأن ٍة وغادير، روضة في أسِإّرته، وطل وجن

كعمر الدآب يوم من ويوُمه أبحر، بسبعة ممدودآ الأعلم من َبْحٌر وهو وحرير،
ْنُسر.ً ٍالأعلم سإبعة ُو أ َهابه.ً ٍهو ِمْلء والدآب ثيابه، َحْش مائلً، الدآب َشْخُص إ

ْلم، وأغاصُانها أدآب، عودآها َفضل قائل.ًً ٍَشَجرة الأعلم ولأساُن ْقل، وثمرتها ِع َع
ٌو، وعروقها ُء تسقيها سَإْر ِة، سإما ّي ّذيها الأحر الرضِ ملح الأمروءة.ً ٍهم أرضُِ وتغ

ُة فسدت، إذا ِربت، إذا الرضِ وعمار َدْت؛ إذا اليام ومعرضِ َخ وهم احتش
ُغاصُُْن السإلم.ً ٍفلن وفلسإفة الأكلم، وفرسإان النام، وخواّص اليام، جماُل
ِه ِع ْب ِده في لأه لأيس َنضير، َط ْلأِحفَظ جمع قد نظير، َمْج ْهَم الأغزير، ا َف والأ

ّي والدآب الأصُحيح، ِنُسه وما الأقويم، الأقو ْؤ ِة من ُي َوْحَش ول الأدفاتر، إل الأ
ِة في َيصَُْحبه َد َوْح َق يحل الأمحابر.ً ٍفلن إل الأ ِزيل الشكال، دآقائ ُي معترضِ و

ْلق الشكال.ً ٍلأه ًء، النوار.ً ٍكالأماء صفحات على السْإَحار، كنسيم خ َفا َص
ًء.ً ٍأخلق والأمسك ُة جمعت قد ذكا َها، الأمروء َف َفها.ً الأحرية وحرسإت أطرا ْكنا أ
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َء تجمع أخلق ّلأف محبته، على الأمتفرقة الهوا ّتتة الراء وتؤ على الأمتش
ِته.ً ٍأخلق َغمام، ماء من أعذُب مودآ ّنحل، ِريق من وأحلى الأ من وأطيب الأ

َوْردآ.ً ٍأخلق زمان َيان، الأدّر من أحسن الأ ْق ِع ْلأِحَسان، نحور في والأ ْذكى ا َأ من و
ِفه، الأقمر يستحّط والأَريحان.ً ٍفلٌن الأروِح حركات َطْر ّنجم ويستنزل ب الأ

ْطفه.ً ٍهو ُل ُو ب ْل َذاق، ُح ّد، في الأناس الأَمَساغ.ً ٍأجمل سإهل الأَم َأحلهم ج في و
ُنوب.ً ٍذو مع الأسحاب كتصُُرِف الأقلوب، مع َهْزل.ً ٍيتصَُرُف ّو ِجذ الأَج ُعل ّد، ك الأَج

َهْزل ِدآ.ً ٍلأه كحديقة و َوْر ُوها يقطر، ماؤها ِعْشَرة الأ َغَضارة من وَصْح يمطر.ً الأ
ْيَحانة هو َدح، على َر َق َفَرح.ً ٍعشرته إلأى وذريعة الأ َطُف الأ الأشمال، نسيم من ألأ

ُق الأزلل، أدآيم على ْبَحة فهو أردآت الأحب.ً ٍإذا علئق من بالأقلب، وألأصُ سُإ
َفاحة فهو أحببت أو ناسإك، آثرت أو راهب، مدرعة فهو اقترحَت أو فاتك، ُت

بالأمسك َوَشى كما تأتينا َذكية.ً ٍأخباره وآثاره زكية، شارب.ً ٍأخباره نخبة فهو
ّياه، َنّم َر ّياه.ً ٍقد الأصُباح على و الأمسك على زادآ ما أخباره طيب من انتشر ُمَح

ِتيق، َف َفى الأ ْو َأ ْهر على و ِنيق.ً ٍمناقب الأّز َدخ ال الأصُباح، ُغاَزة جبينها في َتْش
ُدآ أنباءها وتتهادآىَّ ُفو لأه حصُل قد فراره، وعينه آثاره، أخباُره الأرياح.ً ٍفلن ُو

ِر، وجميل الأذكر، َحميد من ّنْش ُة تزال ل ما الأ تحرسإه.ً والأتواريخ تدرسإه، الأروا
ًا، الأمسك ٍ حّركت فكأني أخباره عن سإألأت ّبحت أو فتيق ًا.ً الأروضِ ص أنيق
ّوع متضوعة أخباره َق وُمشرقة الذقر، الأمسك كتض النور.ً الأفجر إشرا
ُته ْب َب َبر، أح َكْشف.ً ٍهو قبل وبالأوصف الثر، قبل بالأَخ ّدآه، ميزاُن يثقل ممن الأ و

ُيْحصُف ِده.ً ٍهو ميثاق و ْه ْقد، صحيح الأعهد، كريم َع َع الأودآ، في الأصُّدر سإليم الأ
َدر.ً ٍهو فيه الأوردآ حميد ّدة لخوانه والأصَُ ّدهم ُع بين يسعى ونوٌر وتقويهم، تش

َوفاء، ِشْرب َصافي الخاء، ركن أيديهم.ً ٍهو يحفظه ما الأغيب على حافٌظ الأ
َداهنة تدوُم ل ممن الألقاء.ً ٍهو على ْلبه، َعَرصاِت في الأُم َواربة تحوم ول َق الأُم
الأّرشد.ً ٍعهده من ضياء في الأعهد، كرم إلأى َيْسري صدره.ً ٍهو جنبات على

ْقش ّدآه صْخر، في َن َو، إخوانه من فخر.ً ٍيقبُل من ملن َنَسب وو ْف َع كما الأ
ْفو.ً ٍفي إحسانه من يولأيهم ّدآه الأصُّ ٌدآ لألراغاب، وكفاية لألطالأب، غِانى ُو وَمَرا

ٌدآ لألصَُْحب، ِطب، الأوفاء َحيِل في لألركب.ً ٍهو َوَزا الخاء فرضِ وعلى َحا
ٌدآ مواظب.ً ٍالأنْجُح ُيْمُن آرائه، نواصي في معقو أنحائه.ً مذاهب في معتادآ والأ

ُي لأه ْأ َفى الأذي الأثاقب الأّر َهر َمكايده، َتْخ ْظ َت الأذي الأنافذ والأتدبيُر عوائده، و
ُع ْنَج َبادآيه، َت ٌي وتبهج َم ْأ َوالأيه.ً ٍَر ْهم َت َدِف، غِاّرة أصاب كالأّس َه كالأبحر ودآهاء الأ
ْعد في ْور ُب َغ ُع ل الأمغترف، وقْرب الأ يصُرف ول الصالأة، مواضع إل َرأيه يض

ِتَم القواِل مبادآئ من والصابة.ً ٍيعرُف الأسدادآ مواقع على إل تدبيره خوا
ْؤيته في ما أعجاز المور صدور ومن الفعال، ْأي الأصُدور.ً ٍُر ِليت، َر وبديهته َص

ْأيه مصُيب.ً ٍيسافُر قدٌر ٍو وهو تدبيره ويسير يبرح، لأم َدآاٍن وهو َر ينزح.ً لأم َثا
ٌي لأه َلَة يخطئ ل رأ ِك َثار.ً ٍفلن بادآرة يخشى ول الأصُواِب، شا ِع َي يخّمر الأ ْأ الأر

ُيحيله، الأرأي.ً ومحض الأصُواب، لأب على يحصُل حتى ويجيله، الأفكر ويجيد و
المور، به َتدوُر َصواب قطب هو المر، ظلَم أضاء الأفكر، سإراج أذكى إذا

ُدآ صلح ومستنبط ِة عقله، ِمْرآة في الأعواقَب الأتدبير.ً ٍيرىَّ إلأيه ير وبصُير
َفْضله.ً ٍولأه ذكائه ٌي و ْأ ُدآ َر ْطَب ير ْلأَخ ًا، ا ّلم ًا.ً ٍآراؤه والأرمح ُمصَُ ّلم َق سإكاكين ُم

ٍر وراء من الأغيب إلأى ينظُر كأنه الأخطوب، مفاصل في ْت ويطالأعه رقيق، سِإ
ْين َع َق والأتوفيق.ً ٍيستنبُط الأّسدادآ ب الأغيوب.ً ٍقد ودآائع ويستخرج الأقلوب، حقائ

َنا ْي ٍء في مشورته من سَإَر ُحكم في الأصُائب رأيه ومن سإاطع، ضيا
ًا، قاطع.ًمسك ّبحت أو فتيق ًا.ً ٍأخباره الأروضِ ص ّوع متضوعة أنيق الأمسك كتض
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َق وُمشرقة الذقر، ُته الأفجر إشرا ْب َب َبر، النور.ً ٍأح وبالأوصف الثر، قبل بالأَخ
َكْشف.ً ٍهو قبل ّدآه، ميزاُن يثقل ممن الأ ُيْحصُف و ِده.ً ٍهو ميثاق و ْه كريم َع

ْقد، صحيح الأعهد، َع َدر.ً ٍهو فيه الأوردآ حميد الأودآ، في الأصُّدر سإليم الأ والأصَُ
ّدة لخوانه ّدهم ُع الخاء، ركن أيديهم.ً ٍهو بين يسعى ونوٌر وتقويهم، تش
َوفاء، ِشْرب َصافي ل ممن الألقاء.ً ٍهو على يحفظه ما الأغيب على حافٌظ الأ
َداهنة تدوُم ْلبه، َعَرصاِت في الأُم َواربة تحوم ول َق صدره.ً ٍهو جنبات على الأُم

ْقش الأّرشد.ً ٍعهده من ضياء في الأعهد، كرم إلأى َيْسري ّدآه صْخر، في َن وو
َو، إخوانه من فخر.ً ٍيقبُل من ملن َنَسب ْف َع ْفو.ً إحسانه من يولأيهم كما الأ الأصُّ

ّدآه في ٌدآ لألراغاب، وكفاية لألطالأب، غِانى ُو ٌدآ لألصَُْحب، وَمَرا في لألركب.ً ٍهو َوَزا
ِطب، الأوفاء َحيِل ٌدآ مواظب.ً ٍالأنْجُح الخاء فرضِ وعلى َحا نواصي في معقو

ُيْمُن آرائه، ُي أنحائه.ً ٍلأه مذاهب في معتادآ والأ ْأ َفى الأذي الأثاقب الأّر َمكايده، َتْخ
َهر ْظ َت ُع الأذي الأنافذ والأتدبيُر عوائده، و ْنَج َبادآيه، َت ٌي وتبهج َم ْأ َوالأيه.ً ٍَر ْهم َت كالأّس
َدِف، غِاّرة أصاب َه ْعد في كالأبحر ودآهاء الأ ْور ُب َغ ُع ل الأمغترف، وقْرب الأ َرأيه يض

والصابة.ً ٍيعرُف الأسدادآ مواقع على إل تدبيره يصُرف ول الصالأة، مواضع إل
ِتَم القواِل مبادآئ من الأصُدور.ً في ما أعجاز المور صدور ومن الفعال، خوا

ْؤيته ْأي ُر ِليت، َر ْأيه مصُيب.ً ٍيسافُر قدٌر وبديهته َص ويسير يبرح، لأم َدآاٍن وهو َر
ٍو وهو تدبيره ٌي ينزح.ً ٍلأه لأم َثا َلَة يخطئ ل رأ ِك بادآرة يخشى ول الأصُواِب، شا

َثار.ً ٍفلن ِع َي يخّمر الأ ْأ ُيحيله، الأر لأب على يحصُل حتى ويجيله، الأفكر ويجيد و
قطب هو المر، ظلَم أضاء الأفكر، سإراج أذكى الأرأي.ً ٍإذا ومحض الأصُواب،

ُدآ صلح ومستنبط المور، به َتدوُر َصواب في الأعواقَب الأتدبير.ً ٍيرىَّ إلأيه ير
ِة عقله، ِمْرآة َفْضله.ً ٍولأه ذكائه وبصُير ٌي و ْأ ُدآ َر ْطَب ير ْلأَخ ًا، ا ّلم والأرمح ُمصَُ

ًا.ً ٍآراؤه ّلم َق وراء من الأغيب إلأى ينظُر كأنه الأخطوب، مفاصل في سإكاكين ُم
ٍر ْت ْين ويطالأعه رقيق، سِإ َع َق والأتوفيق.ً ٍيستنبُط الأّسدادآ ب الأقلوب، حقائ

َنا الأغيوب.ً ٍقد ودآائع ويستخرج ْي ٍء في مشورته من سَإَر رأيه ومن سإاطع، ضيا
قاطع.ً ُحكم في الأصُائب

ٍ 
زمانه: ٍما ملوِك من أحد يبلغه لأم ما الأقدر في بلغ وقد الأملوك، لأبعض وقيل
ْفوي الأمنزلأة؟ هذه بَك بلغ الأذي َع َدتي، عند ولأيني قدرتي، عند قال: ٍ ْذلأي ِش َب و

ًا والأبغض الأحب في وإبقائي نفسي، من ولأو النصُاف لأموضع مكان
السإتبدال.ً

ِني وأرادآ الأحكماء، لحد السإكندر وقال ْد َأرِش ًا: ٍ َأمري.ً ٍقال: ٍل َلحزم سإفر

ِة من قلبك تملّن ّب ْولأيَن ول الأشيء، مح َت ًا؛ واجعلهما بغضه، عليك َيْس َقصُْد
ِزيَرك واجعل ويرجع، ينزع كاسْإِمه الأقلَب فإن ّقظ، وسَإِميَرك الأتثبت، و ول الأتي

ِدم ْق ْعَم فإنها الأمشورة؛ بعد إل ُت قلوب ملكت ذلأك فعلَت فإذا الأدلأيل، ِن
ِتك.ً رعي

قال: الأصُواب؟ الأظن.ً ٍقيل: ٍفما قال: ٍسإوء الأحزم؟ الأحكماء: ٍما لأبعض وقيل
ُي الأمشورة.ً ٍقيل: ٍفما ْأ ُع الأذي الأر ّدآة؟ على الأقلوَب يجم قال: ٍكٌف الأمو

ُذول، والأبغض.ً الأحّب في قال: ٍالقتصُادآ الحتياطْ؟ جميل.ً ٍقيل: ٍفما وبشر َب
ُة؟ بزرجمهر: ٍما وسُإئل َتْرُك الأمروء قال: الأَحْزم؟ يعني.ً ٍقيل: ٍفما ل ما قال: ٍ
ُفْرَصة.ً ٍقيل: ٍفما انتهاُز ُو الأحلُم؟ الأ الأمقدرة.ً ٍقيل: ٍفما عند قال: ٍالأعف

ِرق؛ قال: ٍحب الأُخْرق؟ الأغضب.ً ٍقيل: ٍفما قال: ٍملك الأشدة؟ ْغ وبغض ُم
ِرطْ.ً ْف ُم
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ّبك لأيكن زيادآ، الأعراق: ٍيا ولّه حين لأزيادآ عنه، الأله رضي معاوية، قال ح
ًا؛ وبغضك ْثرة فإن َقصُْد َع ّية والأرجوع لألنزوع واجعل كامنة، فيهما الأ من بق

َذْر قلبك، َلأة واح ْو الأهلك.ً إلأى تؤدآي فإنها النهماك، َص
 الأعصُر أهل بلغاء كلم ومن
الأسلطان ذكر في
ْذِل ول الثمان، من بشيء تغلو ل الأسلطان، الأصُاحب: ٍَمْرضاة الأقاسإم أبو َب ِب

َنان.ً ٍتهب الأروح ِكيد، َفرضٌِ الأسلطاِن والأَج ْتٌم َو َقى مْن على وَح َع ألأ وهو الأسم
شهيد.ً

ِلك إسإحاق أبو ِبي: ٍالأَم ّق الأصُا ِء أح لنه أموالأه؛ باصطفاء منه رجالأه باصطفا
َقدر وَجللأة المر اتساع مع َتِفي ل الأ َدة، يك َوْح ْثَرة؛ عن يستغني ول بالأ َك الأ

ِر مثل ذلأك في ومثله عنايته تكوَن أن يجب الأذي الأبعيد الأطريق في الأمساف
ُنوِب، بفرسإه الأمركوب.ً بفرسِإه كعنايته الأَمْج

َباِعه من غالط بمن لألصُابي: ٍالأملك فصُل ْت ّتعظ أ ّد فا ًا أش لأم بمن منه انتفاع
ّتعظ؛ ولأم يغلط ْته الأذي كالأقارح فالول ي َب ّدآ ُغّرة، أ ْته الأ َداَمة، وأصلَح َف والأثاني الأ

َذع ّوِك كالأَج َه َت ِغّرة راكب هو الأذي الأُم الأسلمة.ً إلأى وراكن لأل
ُبه عادآ َكسره من جبر إذا الأعظم وقيل: ٍإن ّد صاح ًا أش ًا.ً وأقوىَّ بطش أيد

ِعمالأة، الأولية مع صغيَر الأخوارزمي: ٍل بكر أبو ُعطلة مع كبيَر ل كما والأ الأ
َطالأة؛ َب ّية بوالأيها، وتكبر تصُغر أنثى الأوليُة وإنما والأ وتقبح تحسن ومط

َتطيها، ْدر بُمْم ّدسإت يليه، لأمن والأصُّ بالأعّمال، والعمال فيه، جلس لأمن والأ
بالأرجال.ً الأنساء أّن كما

ُبه؛ الأمرء وليَة لأه: ٍإّن فصُل ِري قصُُر فإن ثو َثَر َطاَل وإْن منه، َع فيه.ً ٍقليُل ع
ُته كثير، الأسلطان َداَرا ْغرير.ً ُغارور ومكاشفته وتدبير، َحْزٌم وُم َت و

ِدلّ، الأسلطان على كان َمْن الأناس الأبستي: ٍأجهُل الأفتح أبو ِذل.ًّ ولألخوان ُم ُم
ُء ابن الأفضل أبو ُعّمالأه الأسلطان َحَشم على الأعميد: ٍالبقا ْدُل و على البقاء َع

ُق مالأه، ودآرهمه.ً دآيناره على الشفاق مثل وحشمه حاشيته على والشفا
فيه اقتضاه كتاب عن الأدولأة عضد شجاع لبي جواب طويلة، رسإالأة من ولأه

ْدَر  ٍالأهيئة: ٍ علوم من نوع في الأصُوفي الأحسن أبو الأله كتاب ص
ِده ّده، ٍعلى ٍما ٍوهب ٍلأنا ٍمعاشَر ٍعبي أنا ٍأقدم ٍالجابة ٍبحمد ٍالأله ٍتعالأى ٍَج

وخدمه ٍخاصة، ٍبل ٍلأرعاياه ٍعاّمة، ٍبل ٍلهل ٍالرضِ ٍكافة، ٍمن ٍعظيم ٍالأنعمة
ُه ٍفي َنا ْك ِنه، ٍوجسيم ٍالأموهبة ٍبإنفاق ٍأعماِرنا ٍفي ٍزمانه، ٍحتى ٍشار بمكا

ْذُخورة ٍعليه، ٍحتى ٍصارت ٍإلأيه، ٍوسإاهمناه َتزْل ٍَم َأسإباب ٍالأسعادآة ٍالأتي ٍلأم ٍ

َء َلت ٍبه؛ ٍفإّن ٍالأمر َتصَُ َتَزْل ٍمحفوظًة ٍلأه ٍحتى ٍا ِة ٍالأتي ٍلأم ٍ في ٍموادآ ٍالأفضيل
َطانه؛ ٍفإن ْل َتسخة ٍمن ٍسإجايا ٍسُإ ٍء ٍبزمانه، ٍوصفات ٍكل ٍزماٍن ٍمن َبه ٍشي َأْش

ْليته، ٍوتجلى َدهُر ٍبأفضِل ٍِح َلى ٍالأ َع ٍالأفضُل ٍفي ٍالأزمان ٍوأهله، ٍوتح َفَضَل ٍشا
ِه، ْوهَر ِنيه ٍوالأناشئين ٍفيه ٍبشرِف ٍَج َب لألعيوِن ٍوالأقلوِب ٍبأحسن ٍزينته، ٍوكسا ٍ

ْدَره، ٍوتوّجهت َق ِعلم ٍوأهله، ٍوعرف ٍلأمقتبسه ٍ ْيَل ٍفضله، ٍوعَز ٍالأ َن َأورثهم ٍ و
ّلأه، َوا َلقت ٍالأخواطُر ٍبه، ٍوصرفت ٍالأفكر ٍفيه، ٍونشدت ٍَض الذهاُن ٍنحوه، ٍوتع

َقْت ٍنفوُس ٍالأساعين ٍفي ٍاسإتفادآته ِث ُه، ٍوو ْفَرادآ َأ َتاته، ٍوجمعت ٍ َأْش ونظم ٍ
َفْت ٍنظَرها ٍإلأيه، ٍوأيقنت ٍفي ٍبضاعتها بُحْسِن ٍعائدته، ٍفحرصت ٍعليه، ٍوصر

َنَماء ٍالأعلوم ٍوزيادآتها ٍدآاعية، ِلْرَفاق، ٍفصُار ٍذلأك ٍإلأى ٍ َنفاق، ٍوفي ٍتجارتها ٍبا بالأ
ّلًة، ٍوإلأى ٍانخراطْ ٍجواهرها ًا ٍوع ولأتكثير ٍقليلها ٍوإيضاح ٍمجهولأها ٍسإبب

ُقل ٍالأتألأيف ُع ِدآها ٍب الأمتفرقة ٍفي ٍسإلوك ٍالأتصُنيف ٍسإبيلً، ٍوإلأى ٍتقييد ٍشوار
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ًا، َياع َذهبِت ٍالأفضائُل ٍَض ًا، ٍو َعت ٍالأرذيلُة ٍاتباع ِب ّت ًا.ً ٍوإن ٍَرذل ٍالأسلطان ٍا طريق
َبت ٍالخطار ٍوالأِهمم، ٍوزال ٍالأعلم ٍوالأتعلم، ِل وبطلت ٍالقداُر ٍوالأقيم، ٍوسإ

َلى ْع َت ِنه، ٍووطئ ٍبمنسمه، ٍواسإ ِبِجَرا ْهُم ٍوالأتفهم، ٍوضَرَب ٍالأجهُل ٍ َدآَرس ٍالأف و
ّق، ٍوصاَر ٍالدآُب ٍوبال ًٍعلى الأخموُل ٍعلى ٍالأنباهة، ٍواسإتولأى ٍالأباطُل ٍعلى ٍالأح
ُته، َف َكال ًٍعلى ٍحامله.ً ٍوبحسب ٍعظيم ٍالأمحنة ٍبمن ٍهذه ٍِص صاحبه، ٍوالأعلُم ٍن

ٍم، ٍكالمير ْلِك ٍسإلطاٍن ٍعالأ ُظُم ٍالأنعمة ٍبُم ْع َت ُته، ٍ َع ٍَمْن ٍهذه ٍصور والأبلوىَّ ٍم
َأحله ٍالأله ْدَرته، ٍالأذي ٍ ُق َأطال ٍالألُه ٍتعالأى ٍبقاءه، ٍوأدآام ٍ الأجليل ٍعضد ٍالأدولأة، ٍ

ُدآ ٍممن ٍلقت َوا َن َتَمع ٍفرقها، ٍفهي ٍ ُطُرقها ٍومج عَز ٍوجل ٍمن ٍالأفضائل ٍبملتقى ٍ
َع ٍعليه، ٍتتلفت ٍتلفَت َلت ٍحتى ٍتق ُع ٍحيث ٍح ُدآ ٍنواز ِر َتصُيَر ٍإلأيه، ٍوشوا حتى ٍ

ّنى ٍتوجهت ّوُف ٍإلأيه ٍتشوَف ٍالأصُب ٍالأعاشِق، ٍقد ٍملكها ٍأ الأراِمِق، ٍوتتش
وحشة ٍالأمضاع ٍوَحيرة ٍالأمرتاع: ٍالأطويل: ٍ

ًا َتغَش فإن ْو غايره قوم َأ

ُهـَُم َتُزْر
ِنيها فكالأوحش ْد َنِس من ُي َل ا

 الأَمحُل
َقُض ٍإلأى ْن َي َع ٍالأسيل ٍينصَُب ٍفي ٍالأحدور، ٍوالأطير ٍ حتى ٍإذا ٍقابلته ٍأسإرعت ٍإلأيه ٍإسإرا

الأوكور.ً
: وقال ٍأبو ٍالأطيب ٍ الأمنسرح:  الأمتنبي

ّق َدْمعَك عاٍف َأَح ِهَمـَُم ب َدُثالأ ٍء َأْح ًا شي ْهد َدُم بها َع  الأق
ِلُحَومـَا بالأملوِك، الأناُس وإنما ْف َها ُعْرٌب ُت ُك ُلو َعَجـَُم ُم

ُهْم أدآٌب ل ٌدآ ولَحَسـٌَب ول عند ُهو ُهـَم ُع ِذَمـَم ول َلأ
ُتهـَا أرضٍِ بكل ْئ ِط َعىُأَمـٌَم و ٍد ُتْر ْب َع َنـَُم كأنها ب َغاـَ

َتْخِشُن ْلُمُسـَُه حين الأَخَز يس ْبَرىَّ وكانَي ِره ُي ْف ُظ َلـَُم ب َق الأ
ًا ٍلأعبد ٍالأواحد ٍبن ِدم ٍابُن ٍميادآة، ٍواسإمه ٍالأَّرّماُح ٍبن ٍأبردآ، ٍزائر َق وقال ٍالأزبير ٍبن ٍبكار: ٍ

ُد ٍالأواحد ٍلصحابه: ٍإني سإليمان، ٍوهو ٍأميُر ٍالأمدينة، ٍفكان ٍعنده ٍلأيلًة ٍفي ٍسُإماره؛ ٍفقال ٍعب
ُلأك، ٍقال: ٍعلى ٍَمن، ًا، ٍقال ٍابن ٍميادآة: ٍأنا ٍ- ٍأصلحك ٍالأله ٍ- ٍأدآ ُغوني ٍأيم ْب لهم ٍأن ٍأتزوج ٍفا
َنميل؟ ٍقال: ٍقدمت ٍعليك ٍأيها ٍالمير، ٍفلما ٍقدمت ٍألأفيُت ٍالأمسجد ٍوإذا ٍأشبه يا ٍأبا ٍبشر، ٍ

ٍر ٍحتى ِط ٍء ٍبه ٍوبمن ٍفيه ٍالأجنة ٍوَمْن ٍفيها، ٍفبينا ٍأنا ٍأمشي ٍإذ ٍقادآتني ٍرائحُة ٍرجٍل ٍع شي
َهى ٍُحْسنه ٍناظري، ٍفما ٍأقلعت ٍناظري ٍحتى َتل وقفت ٍعليه، ٍفلما ٍوقع ٍبصُري ٍعليه ٍاسإ
ًا، ٍحتى ُفْرقان ًا، ٍويدرس ٍإنجيلً، ٍويقرأ ٍ ُدآًرا، ٍويتلو ٍَزبور َينثر ٍ َلم ٍكأنما ٍ َلم ٍفما ٍزال ٍيتك تك

سإكت، ٍفلول ٍمعرفتي ٍبالمير ٍما ٍشككت ٍأنه ٍهو، ٍثم ٍخرج ٍمن ٍُمصَُلّه ٍإلأى ٍدآاره، ٍفسألأت
ٌة ٍمن ٍرسإول َدآ ْته ٍول َلأ ِبْرُت ٍأنه ٍمن ٍالأحسن ٍبمكانٍة، ٍوأنه ٍلألخليفتين، ٍوأنه ٍقد ٍنا ُأْخ عنه، ٍف

ٍد ٍسإادآ ْنَت ٍوهو ٍعلى ٍولأ ِته؛ ٍفإن ٍاجتمعَت ٍأ ُغاّر الأله ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم، ٍلأها ٍسإاطع ٍمن ٍ
ْكُره ٍالأبلدآ.ً ِذ َدآ، ٍوجاَب ٍ الأعبا

فلما ٍقضى ٍابُن ٍميادآة ٍكلمه ٍقال ٍعبد ٍالأواحد ٍوَمن ٍحضر: ٍذلأك ٍمحمد ٍبن ٍعبد ٍالأله ٍبن
عمرو ٍبن ٍعثمان، ٍرضي ٍالأله ٍتعالأى ٍعنه، ٍلأفاطمة ٍبنت ٍالأحسين ٍبن ٍعلي، ٍرضي ٍالأله

عنهم.ً
: وقال ٍابن ٍ الأطويل:   ميادآة

ِطها لأم سإيرة لأهم ْع الألُه ُي
غايَرهم

ِه قضاء وكل َقَسـَُم فهو الأل ُم

ْيِف ٍالأقوافي ٍفي ٍطلحة ٍبن َو ُع هذا ٍفي ٍتقابل ٍنسبه، ٍوكمال ٍمنصُبه، ٍكقول ٍ
عبد ٍالأله ٍالأزهري: ٍالأطويل: ٍ

َعون حين ِرجاٌل ُيصَُُم ُيد
لأـَلـَنـَدىَّ

ُيدعى لألندىَّ عوٍف ابن و
فـَيجـَيُب

َفيه أي من امرؤ وذاك َد يْحوي الأمجد إلأىِعط َو الأمج َوه
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ِريُبَيلتِفـَْت  َق
: وعبد ٍالأواحد ٍبن ٍسإليمان ٍهذا ٍهو ٍالأذي ٍيقول ٍفيه ٍ الأبسيط:  الأقطامي

َكْت أْن َلأّما لألَحْرِف أقوَل ش
ً أصل

َنى الأّسفار طوَل ْف ّيها وأ ِن
الأّرحـَُل

عثمان أبي من ترجعي إن
منِجَحًة

ُهوُن فقد الأمستنجح على َي
الأعمُل

يحزنك ل الأمدينة أهل
َد تخطأ إذاشأنـَهـَُم ْب الَجـَل الأـَواحـَد َع

: ومن ٍقول ٍالأقطامي: ٍإن ٍترجعي ٍمن ٍأبي ٍعثمان ٍمنجحة ٍأخذ ٍالخر ٍ الأطويل:  قولأه
ّنى ما إذا َع ُء َت إثر في الأمر

ٍة حاج
ُه علـَيه يثقْل لأم فأنجح عـَنـَاؤ

وهو ٍعبد ٍالأواحد ٍبن ٍسإليمان ٍبن ٍعبد ٍالأملك ٍبن ٍمروان،قال ٍالأكلبي: ٍهو ٍعبد ٍالأواحد ٍابن
الأحارث ٍبن ٍالأحكم ٍبن ٍأبي ٍالأعاص ٍبن ٍأمية، ٍوالول ٍقول ٍابن ٍالأسكيت.ً

ّثل ٍ ِدآ ٍقولأه، ٍوفيها ٍيقول ٍمّما ٍيتم َو : والأقصُيدة ٍالأتي ٍمنها ٍهذه ٍالبيات ٍمن ٍأْج الأبسيط:  به
ْيَش ل والأعيُش َقّر ما إل َع ْيٌنبه َت َينتقُل سإوف إل حال ول َع
َق َمْن والأناُس ْل ًا َي قائلون خير

لأُه
ِهي ما َت ُلّم َيْش الأمخطئ و

َبُل َه الأ
ِرُك قد ْد بعَض الأمتأني ُي

ِته حاج
الأمستعجل مع يكوُن وقد

َلأُل  الأّز
ٌذ ٍمن ٍقول ٍ ًا ٍقائلون ٍلأه ٍمأخو َق ٍخير ْل َي : قولأه: ٍوالأناس ٍَمْن ٍ الأطويل:  الأمرقش

َق وَمْن ْل ًا َي ُد خير الأناُس يحم
ُه أْمَر

َو وَمْن ْغ َدْم ل َي الأغّي على يع
 لئما

ًا؟ ٍقال: ٍل، ٍما ٍيسُرني ٍأن وقال ٍعمرو ٍبن ٍسإعيد ٍلألخطل: ٍأيسُرَك ٍأن ٍلأك ٍبشعرك ٍشعر
ُته ٍعليها، ْد ًا ٍحَس ِويل ٍالأعرب، ٍغاير ٍأّن ٍرجل ًٍمن ٍقومي ٍقال ٍأبيات َقا َول ًٍمن ٍَم لأي ٍبقولأي ٍمق

ُهو؟ ٍقال: ّيق ٍالأذراع، ٍقليل ٍالأسماع، ٍقال: ٍوَمْن ٍ ِدف ٍالأقناع، ٍض ْغ وايم ٍالأله، ٍإنه ٍلأُم
َيصُُِف ٍإبل ًٍمن ٍهذه ٍ ُقطامي، ٍقال: ٍوما ٍهذه ٍالبيات؟ ٍفأنشد ٍلأه ٍ : الأ الأبسيط:  الأقصُيدة

ًا يمشين ْهو ْعَجاُز فل َر ال
ِذلأة خا

َلى الأصُدوُر ول ِز َع ْعَجا َل ا
ِكُل تث

ِرضات فهن ْلأَحصُا معت َوا
َرِمٌض

َنة َوالأّريُح ِك والأظّل سَإا
معـَتـَدُل

ْيِن سَإاميَة يتبعن َن ْي َع الأ
تحسـَبـَهـَا

ُنونة َتَرىَّ ل ما َتَرىَّ أو مج
 البُل

والألحن الألفظ بين
ِم لأمخارق: ٍأنت الأعتاهية أبو قال ِم دآون ألأفاظك بنغ َغ ِرُب ألأحانك، َن ْط إذا ُت

ّنمت!.ً إذا فكيف تكلمت، تر
ًا: ٍيا لأه وقال ُبْب القالأيم، هذه حكيم يوم ِد من الذان هذه في اص تلك جي

ْقِسُم اللأحان، ُأ ًا، الأكلُم كاَن لأو ف إدآاما.ً لأه غاناؤك لأكان طعام
ُق قال ًا الأمعتصُم على الأموصلي: ٍدآخلُت إبراهيم بن إسإحا خلَ، وقد يوم

ّنيه، جاريٌة وعنده َغ ًا وكان ُت إسإحاق، أبا لأي: ٍيا قال جلست فلما بها، معَجب
ْذق، تقهره أراها الأمؤمنين، أميَر فقلت: ٍيا َتراها؟ كيف ِرفق، وتختله بِح ول ب

َغم شذوُر حلقها وفي منه، أحسن إلأى إل َحَسن من تخرج دآوام من أحسُن َن
ْنِسيات المل، غااياُت هي إسإحاق، قال: ٍيا الأنعم، الأداخل، والأسقم الجل، وُم

ْغل َتك وإن الأشاغال، والأش َف ّبه، لأفقد َيَرها لأم َمْن سإمعها لأو هذه ِص َقَضى ُلأ و
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َبه.ً َنْح
ِئل ُطَف فقال: ٍَمْن الأمغنين، من الأُمِجيد عن إسإحاق وسُإ اختلسإه، في َلأ
ّكن ُدآ أجناسإه، في وتفّرع أنفاسإه، من وتم ِرُف يكا ْع ِلأِسيه، ضمائَر َي ُمَجا

ِريه، وشهواِت َعاِش ُع ُم ْقَر ُق الأذي بالأنحو منهم واحد كّل مسمع َي ِف هواه، ُيوا
ُق ِب َطا ُي معناه.ً و

ُق وكان ِقه إلأى جمع قد إبراهيم بن إسإحا ْذ ِته ِح َع في الأتصُرف ُحْسَن بصُنا
َة الأعلوم، َدآ ْو ّدث لألشعر، الأصُنعة وَج الأرشيد أيام فقال: ٍكنت نفسه عن وَح

ّكر ُع ووكيع ُهَشيم إلأى ُأب َهيد؛ بنت عاتكة إلأى أنصُرف ثم منهما، فأسإم ُش
ِرُحني َطا ُت ُذ الأضارب زلأزل إلأى َأِصير ثم صوتين، ف أسإير ثم طريقين، منه فآخ

الأظهر، إلأى عندي َيَزالِن فل والصمعي، عبيدة أبي إلأى فأبعث منزلأي إلأى
الأخليفة.ً إلأى أذهُب ثم

ُنِسب ٍإلأيها، ٍوهو ٍمولأى ٍخزيمة ٍبن ونزل ٍأبوه ٍبالأموصل ٍولأيس ٍمن ٍأهلها ٍف
خازم ٍالأتميمي، ٍوفي ٍذلأك ٍيقول ٍإسإحاق: ٍالأطويل: ٍ

كانت الأحمراء مضُر إذا
ِتي َأُروَم

ِري وقام َنصُْ ِزٌم ِب وابُن َخا
ِم ِز َخا

َطْسُت ِفي َع ْن َأ ًا ب شامخ
َلأـَْت َو َنا َت و

ِني َنا ّيا َب ًا الأثر ْيَر قاعد ِم َغاـَ ِئ َقـَا

: وفيه ٍيقول ٍمحمد ٍبن ٍعامر ٍالأجرجاني ٍ الأطويل:  يرثيه
َدِث على ُعوَجا الأشرقّي الأج

فسلـَمـَا
َدآ ّد لأمـَا ببغدا ْنـَه صـَ َعـَ

ْه ُد عـَوائ
ْد كان وإن تبعد، ل أإسإحاق، َق

َرَمـَى
يصُدر لأيس مرًمى الأموُت بَك

ْه ُدآ ِر  وا
ِه متى ِت ًا تأ تحـَاوُل يوم

ًا ْنـَفـَسـَ ُمـَ
فـَإنـَك والأدنـَيا الأدين ِمن

ْه ُد َواِجـَ
ُع اخضّرْت هزل إذا فرو

ِديثـَه َحـَ
ّفْت َواِشيه ور َبْت َح وطا

ُده ِهـَ مشـَا
ّد وإْن ًا الأقوُل كان َج ِجد

ّ مخـَارجـَهوأقسـَمـَت ُده تـَلـَيَن أل ِئ َشـَـَدا

َعبّي ٍبعد ٍإيقاعه ٍ ّية:ومن ٍجيد ٍشعر ٍإسإحاق ٍقصُيدته ٍفي ٍإسإحاق ٍبن ٍإبراهيم ٍالأمصُ بالأخرم
الأطويل: 

َقّضْت ّد لأبـَانـَاٌت َت ْهٍل ِمْن ُيْشَف ولأمَرِحـَيل َوَجـَ الأصُفاء َأ
غاليَل

ّدت لألودآاع أكّف وُم
َفـََحـَْت فصُا

لألفراِق عيوٌن وفاضت
َتـَِسـَيُل

ّد ول ُللّف ب ْيِض ِمن لأ ٍة َف ْبـََر ِليٌل ما إذاَع ِلـَيُل عنـَه َباَن َخ َخـَ
ٍم ِمن فكم يوم ُطل دآ

َلـَت تحـَّمـَ
ِنُس َوا َدآىَّ ل أ َقـَتـَيُل لأـَهـَن ُيو

ْلُت غاداة َع ًا الأصُبَر َج شيئ
ُتـَُه ْي نسـَ

ْلأُت َدىَّ لأو وأعو َلي َأْج َع
ِويُل َعـَ

َها أنَس ولأم ْن ًة ِم لأي َهاَج نظر
بها

ًوىَّ ْنُه َه ٍدآ ِم َدآِخـَيل ظاهـٌَر با و
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َظَرْت كما ُء ن ْوَرا ظّل في َح
ٍة سِإدر

َها َعا َناس ظّل إلأى َدآ ِك الأ
َمـَِقـَيُل

ٌق تـَلفـَاه أن إل َوْصَل فل ُنـَ َتاقَأي َهـَا ِع َقـٌَم َنَما ِديُل شـَد وَجـَ

ٍة أجفانـَهـَا قلبت إذا ُنـَوف َتـَ بـَ
َد طوىَّ ٌة منها الأبع هـَز

َذِمـَيُل و
ٌق تفَردآ ُنـَصُْـَح إسإحا ِره بـَ ِديُل المـَام عـَنـَد لأه فليسأمـَي َعـَ
ُق الأشك عنه يفرج ْد ص

ٍة ِزيم َعـَ
ُلأٌب ُلو به َو ْع َأِصـَيُل الأرجـَاَل َي

َلْت حساٌمكـَأنـَُه الأـَوالأـَدين نجـَيُب أغاّر الأعيون عنه َج
صقـَيُل

َعٍب، بني ِد ُمصُْ إذا فيكم لألَمْج
بدْت

ُكم ِلأـَيُل لألـَنـَاظـَرين وجوه َدآ

َباٌن فيكم فما كُرمتم َلأدىَّ َج
الأوغاى

ُكم ول ِء عند من َبـَخـَيُل الأعطـَا

الأثناء ُحْسِن على َغالبتم
َفَراقـَكـَم

ٌء ِه ثنا َأفوا َجـَِمـَيُل الأـَرجـَاِل ب

قلُت ما العداء اسإتكثر إذا
ُكـَم في

ِلـَيُل يستكـَثـَرون الأذي فإن َقـَ

: وهذا ٍنمط ٍالأحذاق ٍالأفحول، ٍ الأطويل:  وقال
ٍة ْبَراء لألريح وَمدَرج لأـَم َغا

َيْجَشمهايكـَن ْيلٌة ِلأ ِم َغاـَير زّمـَ ِر َصـَا

كان وإْن الأساري بها َيِضّل
ًا هادآي

ُع َط الأرياِح أنفاَس وتق
ّنـَواسِإـَم الأ

ْفُت ِري تعَس ْب ْوَزها أ َج
ٍة ّل بـََشـَِمـَ

ِة الأعرىَّ بين ما بعيد
ِزم والأَمحـَا

ِو َشَرار كأن ِذهـَا من الأَمْر ْب َن
ِه ِبـَ

َوْت نجوٌم الأليالأي إحدىَّ ه
ِتم الأعوا

ْفَر َضّمها إذا لأيٌل والأس
فغـَيبـَْت

رؤوس عنهم دآياِجيره
ِم الأمعـَالأـَ

ْوا َدآ أكناِف تحت فصُاروا تنا
ِلها َرْح

َيهم ْدُح لأيهد الأَحصَُى َق
ِم بالأَمنـَاسِإـَ

 : الأطويل:  وقال
ْيَن ولأما َأ ْيَن ر َبـَ ّد قـَد الأ جـَ
ُه ّد ِجـَ

َق ولأم ِبـَين أْن إل يب َت
الأـَركـَائُب

َنا ْو َن ًا فسلمنا دآ سإلم
ًا ّدآْتُمـَخـَالأـَسـَ وحـَواجـَُب أعـَيٌن علينا فر

ّد ْغٍض بل تصُ ونخلـَس ُب
لأـَمـَحًة

الأعيوُن عنا غافلت إذا
الأـَرواقـَُب

َذادآ غاـَلًة لأـَنـَشـَفـََي ُحمنا إذا ن
َد كما ِدآ عن ِذي الأِحياضِ ِور

َغَرائُب  الأ
 ٍالأمعنى: ٍالأطويل: ٍ هذا في الأناشئ الأعباس أبو قال ما أحسن وما
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ِركـَابـَُه ُزّمت الأبين رأين ولأما
َقّن ّنا وأي بانقطاع م

الأمطـَالأـَِب
الأمجدين الأّركِب على طلبن

َلَة ِع
ُعْجَن صدور من علينا ف

 الأركائٍب
ْينا فلما َق ْبـََن تل ُيٍن كـَتـَ ْعـَ َأ ٌا لأنابـَ ُتب َنها ك ْعَجْم بالأحـَواجـَِب أ

ُهّن فلّما َنـَهـَا سِإّرا قرأنا ْي ِر العادآي ِحذارطـَو ِوَرا باْز
 الأمناكِب

وقال ٍإسإحاق: ٍالأطويل: ٍ

ّيًة يزاُل ل لأقـَلـٍَب َمْن أل ِةَرِمـَ َلْمَح ِة أو َطْرٍف ِلأ ِلأكسَر
َحاِجـَب

تساقط الألتي ولألُخُمر
لأـَوثـَهـَا

ُتور َدآات عن الأخطا ف ِر َوا
َوائِب  الأذ

الأذوائبوصف ٍ
الأمعتز: ابن قال الأذوائب ذكر وعلى

: ٍالأطويل
ِنَي ْت َق َهَةبشعرها شبيه لأيل في سإ َهـَا َشبـَي ْي ّد ِر خـَ رقـَـَـَيِب بـَغـَـَـَي

ِر لأيلين في فأمسيت ْعـَ بـَالأـََشـَ
ّدَجـَى ْيِنوالأـَ ّد راٍح مـَن َوَخـَْمـََر ِحـَبـَـَـَيِب وَخـَ

: وقال ٍبكر ٍبن ٍ الأكامل:  الأنطاح
ُء قيام من تسحب بيضا

شعَرها
َو فيه وتغيُب ْه ْثٌل َو َأسْإَحـَُم َج

ِلـَُم عليها لأيٌل وكأنهمـَبـَصُـٌَر نهاٌر فيه فكأنها مـَظـَ
: وقال ٍ الأكامل:  الأمتنبي

من ذوائٍب ثلَث َنَشَرْت
ِرها ْع َأَرْت لأيلًة فيش َبـَعـَا لأيالأَي َف َأْر

َلْت ِء َقَمَر واسإتقب الأسما
بوجههـَا

ِنَي ْت َأَر ْيِن ف َقَمَر وقٍت في الأ
َعا َم

: وقال ٍابن ٍ الأمنسرح:  الأرومي
ٍم ٍدآ وفاحـَ ّبـَل وار َقـَ ً اختال إذا شاهَمـَْم ُي ْه ُمْسبل ُدَر ُغاـَ

َبَل ْق ِه في كالأليِل أ ًامـَفـَارقـَ ِدر ْه ُيَرام ل منَح َدَر ْنـََحـَ ُم
َهى حتى ِئه إلأى تنا َثممـَواطـَ ْل ْوطئ كّل من َي ْه َم َفـََر َع
ٌق كأنُه َنـَا عاِش ًا َدآ ْه حبيبه ِمْن قضى حتىشـَغـَفـَ َطَر  َو

ْغشي َواِشي ُي ِه َغا ًا قرون َدمـَ َءَق ْه لألناظرين بيضا ِدَر َتـَ ْقـَ ُم
ّيا مثل َدْت إذا الأثر ًا َب ٍر َغاَمام بعدسإـََحـَر ْه وحاسإ َحـََسـََر

: أخذه ٍبعض ٍأهل ٍالأعصُر ٍ- ٍوهو ٍمحمد ٍبن ٍمطران ٍ  : الأطويل-  فقال
ٌء َبا َبا َأعارتها ِظ ّظ ُحسَن الأ

َمشيهـَا
َها قد كما الأعيوَن أعاَرت

ِذُر الأـَجـَآ
الأمشي ذاك ُحْسِن فِمْن

ّبلت قامت فق
أقدامهـَن من مواطئ

الأـَغـَدائُر
: وقال ٍمسلم ٍبن ٍ الأطويل:  الأولأيد
ّدِك ٍة ُرّب أْن تدريَن هل أج َها كأّنلأيل ْنَشُر قرونك من ُدآَجا ُي

332



 السإلمية مشكاة مكتبة                            اللأباب وثمار الدآاب زهر

ْبت َلْت حتى لأها َنصَُ ٍة تج ُغـَّر ِةِب ُغّر ْذكر حين َيحيى ك َفر ُي ْع  َج
والنسان الأقصُيدة

ّتصَُاِل ٍبعِض ٍأعضائه ٍببعض؛ ٍفمتى ٍأنفصَُل ِة ٍمثُل ٍالنسان ٍفي ٍا قال ٍالأحاتمي: ٍمثُل ٍالأقصُيد
َعفي ُت َنه، ٍو ّوُن ٍمحاسإ ٍة ٍتتخ َه َنُه ٍفي ٍصّحة ٍالأتركيب، ٍغاادآر ٍالأجسَم ٍذا ٍعا َي َبا ٌد ٍعن ٍالخر ٍو واح

َدثين ٍيحترسإون ٍفي ِة ٍمن ٍالأمح ّدمين ٍوأرباَب ٍالأصُناع َق ٍالأمتق ّذا ِلأَمه؟ ٍوقد ٍوجدت ٍُح معا
ِة ٍالحسان، ّنبهم ٍشوائَب ٍالأنقصُان، ٍويقُف ٍبهم ٍعلى ٍمَحّج ًا ٍيج مثل ٍهذا ٍالأحال ٍاحتراسإ
َناسُإب ٍصدورها ٍوأعجازها َت ُة ٍفي ٍ ِتي ٍالأقصُيد ْأ ْؤَمن ٍالنفصُال، ٍوت ُي ّتصَُاُل، ٍو َع ٍال حتى ٍيق

ٌء ٍمنها ٍعن َبة ٍالأموَجَزة، ٍل ٍينفصُُل ٍجز ْط وانتظام ٍنسيبها ٍبمديحها ٍكالأرسإالأة ٍالأبليغة، ٍوالأُخ
ِرهم، ٍواعتمادآهم ْطِف ٍأفكا ُلأ ِد ٍخواطرهم، ٍو ّق َدثون؛ ٍلأتو جزء، ٍوهذا ٍمذهٌب ٍاختّص ٍبه ٍالأمح
َنُه، ٍونهجوا ٍَرسْإَمُه؛ ٍفأّما ٍالأفحول َلوا ٍَحْز ّه الأبديع ٍوأفانينه ٍفي ٍأشعارهم، ٍوكأنه ٍمذهٌب ٍسإ
َتعالأم ٍعدذ ٍعن ٍكذا ٍإلأى ُبهم ٍالأم ُهْم ٍمَن ٍالأمخضرمين ٍوالسإلميين ٍفمذه َ َتل الوائل، ٍوَمْن ٍ

ّدآرع َتطاها؛ ٍفا ّنَجابة ٍوالأنجاء، ٍوأنه ٍام ِعتق، ٍوالأ ِته ٍبالأ َوْصُف ٍناق ٍد ٍمنهم ٍ ُقصَُاَره ٍكّل ٍواح كذا ٍو
ّلص ٍبه ٍإلأى ٍغارضٍِ ٍلأم ٍيتعّمده ٍإل ِدهم ٍمعنى ٍلأطيف ٍيتخ ّتفق ٍلح ّليل؛ ٍوربما ٍا َباَب ٍالأ ْل عليها ٍِج
َناَره ٍوأوقدا ٍبالأيفاع ٍناَره؛ ٍفمن أن ٍطبعه ٍالأسليم، ٍوِصراطه ٍفي ٍالأشعر ٍالأمستقيم، ٍنصُبا ٍَم

ّلص ٍشاعر ٍإلأى ٍمعتمده ٍقوُل ٍالأنابغة ٍ : أحسن ٍتخ الأطويل:  الأذبياني
ْفُت َك ْف َك ّني ف ًة م َعبـََر
ُتـَهـَا ْدآ َدآ َفـََر

ِر، على ّنْح مستهـَّل منها الأ
ُع ودآامـَ

ْبُت حيَن على الأمشيَب عات
َبا على الأصُّ

َألأّما والأـَشـَيُب َأْصُح وقلُت: ٍ
ُع َواز

ٍ 
ِلأَك، دآوَن َهم، حاَل وقد ذ

شاغِاٌل
ِغيه الأّشغاِف، مكان َت ْب َت

ُع َلصاب ا
ُد غاير في قابوَس أبي وعي
ِهه ْن ُك

ِكٌس ودآوني أتاني را
ُع  فالأّضواج

ّيز ٍمنه ٍشيء ٍعن ٍ َأواخره، ٍول ٍيتم ُله ٍ : وهذا ٍكلم ٍمتناسإخ، ٍتقضي ٍأوائ الأطويل:  شيء
أنك الألعن، أبيَت أتاني،

َتنـَي ُلأْم
ِتلك َتّك الأتي و منها َتْس

 الأمساِمع
سإوف قلَت قد أن مقالأة
أنالأـَه

ِء من وذلأك َقا ْل ُع مثـَلـَك ِت رائ

ولأو ٍتوَصل ٍإلأى ٍذلأك ٍبعُض ٍالأشعراء ٍالأمحدثين ٍالأذين ٍواصلوا ٍتفتيش ٍالأمعاني، ٍوفتحوا
ًا، ٍفكيف ٍبجاهٍل ًا ٍعجب ْهَر ٍالأكلم ٍلأكان ٍمعجز َتُحوا ٍَز ْوا ٍثمَر ٍالدآاب، ٍوف أبواب ٍالأبديع، ٍواجتن

َو ٍهاجسه.ً ّد ٍعف ِبه، ٍويستم ْل َق ِوي ٍإنما ٍيغترُف ٍمن ٍقليب ٍ َد َب
ٌد ٍإلأى ٍمدح ٍبمثل ٍقول ٍابن ٍ وهيب:وقال ٍعلّي ٍبن ٍهارون ٍالأمنجم ٍعن ٍأبيه: ٍلأم ٍيتوصل ٍأح

الأكامل: 
ِني زال ما ِثُم ْل ُلنيمراشفـَُه ُي ِع ُي ُق و َدُح البري َق والأ

َتُه الأليل اسإتردآ حتى َع َداخل َب ِه ِخلََل و ِدآ َوَضُح سإوا
َبدا َتدُح حيَن الأخليفة َوجُهُغاّرتُه كأن الأصُباُح و  ُيْم

: وقال ٍعلي ٍبن ٍ الأبسيط:  الأجهم
ٍة ْقس كّحلْت ولأيل ّن بالأ

َتـَهـَا ُمقلـَ
َقْت َع ألأ َنا ُدجى ِق كّل في الأ
ِدآ  ُأخدو

ُقني كادآ قد ِر ْغ أمواُج ُي
ْلَمتهـَا ُظ

َنا اقتباس لأول ِه سَإ ابـَِن َوْج
ُودآ َدآا

ِدآ.ً َدا َبغ ٍالأحصَُى ٍبِم ْفس ٍمقلتها ٍمأخوذ ٍمن ٍقول ٍأعرابي: ٍوالأليل.ً ٍقد ٍَص َلْت ٍبالأن قولأه: ٍكح
: وقد ٍأخذ ٍهذا ٍأبو ٍنواس ٍ الأوافر:  فقال
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ِبْن أ
إلأى ِصْرَت كيف لأي َ

ِريمي َح
ْفُن َتـَِحـٌَل الأليِل وَج ْك ِر ُم َقـَا بـَ

: وقد ٍأخذ ٍهذا ٍأبو ٍتمام ٍ الأطويل:  فقال
َنا إلأيك َتك ْنَح َه َلْت قدكأنـَُه لأيل ُج ُدآ منُه اكتح ِِد الأبل ِثِم  بإ

َلعرابي ٍالأمتقدم ٍأبو ٍنواس ٍ َأخذ ٍلأفَظ ٍا : وقد ٍ الأرجز:  فقال
ِدآ والأليُل َأغاتدي وقد َدا ْبُحكالأِمـَ ِدآ عن ينفيه والأصُُ الأبـَل

ِلأَك الأمشيِب طردآ ِدآ حا  الأّسوا
: وإنما ٍنظَر ٍفي ٍهذا ٍإلأى ٍقول ٍ الأبسيط:  العرابي

َلأـَْت قد والأليُل أقول ما
أواِخـَُره

ًة الأغروب: ٍتأَمل إلأى نظر
ِر حا

َنا من ألأمحه َأىَّ َبْرٍق سإ ر
بصُري

ِم وْجه أم ْع سَإنا أم لأي َبدا ُن
ِر؟ َنا

ٍم وْجُه بل ْع والأليُل َبدا ُن
ِكـَر َت ْع ِر ُحّجاٍب بين ما فلَحُم َتـَا َأسْإـَ و

: ومن ٍبديع ٍالأخروج ٍقول ٍعلي ٍبن ٍالأجهم ٍوذكر ٍ الأطويل:  سإحابَة

ٍة َدآاُر وسإاري ًا َتْز ِدآهـَا أرض ْو ِبَج
ْلت َغ ًا بها ش ً عين طويل
ُهـَا هجو

ْتنا َبا ريُح بها أت ٌةفكـَأنـَهـَا الأصُّ تقـَودآهـَا عجوٌز ُترّجيها فتا
ِرَحْت فما َدآ َب حتى بغدا

تفجـَرْت
ُدآهـَا تستفـَيق ما بأودآية ُدو ُمـَ

الأعراق حق قَضْت ولأما
وأهلـَه

الأشمال الأريح من أتاها
ِريدها َب

ًا الأطـَيَر تفوُت َفمّرْت ْبـَقـَ سَإـَ
ُدآ كأنها َلأْت الأله عبيد جنو َو

ُنودآها  ُب
يريد ٍانصُراف ٍأصحاب ٍعبيد ٍالأله ٍبن ٍخاقان ٍعن ٍالأجعفري ٍإلأى ٍسُإّر ٍمن ٍرأىَّ ٍعند ٍقتل

ًا ٍمن ٍقول ٍأبي ٍ : الأمتوكل.ً ٍوقد ٍأخذ ٍهذا ٍالأتشبيه ٍمعكوسإ الأوافر:  الأعتاهية
ُع كأنها َتُمّرفيها الأنصُُر َيُحل ورايات َط  الأسحاِب ِق

: وقال ٍدآيك ٍ الأخفيف:  الأجّن
ٍر بحكمين: ٍفي يقضي وغاري

الأرا
بمحـَاِل الأهوىَّ وفي بجور، ح

ّنقا ُفـَه، لأل ْدآ ًا، ُحّملمـَا ولأـَلـَُخـَوطْ ِر ُده لأين لأـَلـَغـَزاِل وِجي
َلْت َع َلتاه َف ْق َوىَّ َعُلَتـَْف مـَا بالأصُّّب ُم ْد ْيك َجـَ َد بـَالمـَواِل َي

: ومن ٍبارع ٍالأخروج ٍقول ٍ الأبسيط:  الأمتنبي
َنا مّرْت ْين ِب َها َب ْي َب فقـَلـَت ِتْر
لأـَهـَا

َنَس أين من ِدآُن هذا جا الأشا
َبـَا َعـََر الأ

قالأت ثم فاسإتضحكْت
ُيَرىَّ كالأمغـَيث

ْيَث إذا ِعْجٍل من وهو الأَشَرىَّ َلأ
 انتسبا

ذكره.ً من يمنعني شعره، واشتهار
بالأغزل الأقصُائد افتتاح

ابتدأ إنما الأقصُيدة مقصُد أن يذكر الدآب أهل بعَض قتيبة: ٍسإمعت ابن قال
ّدَمِن الأديار بوصف َطَب وشكا، فبكى والثار؛ والأ واسإتوقف الأربع، وخا

ًا ذلأك لأيجعَل الأرفيق؛ ْكر سإبب في الأعمد نازلأُة كانت إذ الأظاعنين، أهله لأذ
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ِر؛ نازلأة، عليه ما خلف على والأطعن الأحلول َد ماء، إلأى ماء من لنتقالأهم الأَم
َكل، وانتجاعهم ّبعهم الأ ِقَط وتت بالأنسيب، ذلأك وصل ثم كان؛ حيُث الأغيث مسا

َدة فبكى ُيِميَل والأشوق؛ الأصُبابة وألأم الأوجد، ش ِرف الأقلوب، نحوه لأ َيصُْ إلأيه و
َء ويستدعي الأوجوه، لئط الأنفوس، من قريٌب الأنسيب لن السإماع، إصغا

ِة من الأعبادآ تركيب في تعالأى الأله جعل لأما بالأقلوب، ّب وإلأف الأغزل، مح
ٌد فليس الأنساء، ًا يكوَن أن من يخلو أح ّلق ًا بسبب، منه متع بسهم، فيه وضارب

ّقب لأه، والسإتماع إلأيه، الصغاء من اسإتوثق حرام.ً ٍفإذا أو حلل بإيجاب َع
َنصََُب وشكا شعره، في فرحل الأحقوق؛ الأهجير، وحر الأليل وسُإَرىَّ والأسهر، الأ

ّق صاحبه على أوجب قد أنه علم فإذا والأبعير، الأراحلة وإنضاء الأرجاء ح
ِذمام ِره من نالأه ما عنده وقّرر الأتأميل، و الأمديح في بدأ الأمسير، في الأمكا
َفّضله الأمكافأة، على فبعثه ّغر الشباه، على و وهّزه الأجزيَل، قدره في وص
هذه بين وعدل السإالأيب، هذه سإلك من الأمجيد فالأشاعر الأجميل؛ لأفعل

ًا يجعل فلم القسام، ُيِمّل يطل ولأم الأشعر، على أغالب واحد الأسامعين، ف
الأمزيد.ً إلأى ظمأ الأنفوس وفي يقطع ولأم
والأبحتري تمام أبي بين

ّدث ٍبه ٍالأحاتمي ٍعن ٍنفسه، ٍوإن ٍكانت ٍالأحكاية ٍطويلة ٍفهي ّلق ٍبهذه ٍالأقطعة ٍما ٍح ويتع
ّينْت ٍبه ٍمن ٍُحلى ٍاللأباب، ٍقال: ٍجمعني َلل ٍالدآاب، ٍوتز ْته ٍمن ٍُح غايُر ٍمملولأة؛ ٍلأما ٍلأبَس

ُيوَمأ ٍإلأيه ٍفي ٍعلم ٍالأشعر ٍمجلُس ٍبعِض ٍالأرؤسإاء، ٍوكان ورجل ًٍمن ٍمشايخ ٍالأبصُرة ٍممن ٍ
ّيته ٍلألبحتري، ٍوتفضيله ٍإياه ٍعلى ٍأبي ٍتمام، ٍووجدت ٍصاحَب خبره ٍقد ٍسإبق ٍإلأّي ٍفي ٍعصُب
ْيُت ٍفيه ٍعلى ٍالأبحتري ًا ٍلسإتماع ٍكلِمنا ٍفي ٍهذا ٍالأمعنى، ٍفأنشأُت ٍقول ًٍأنح الأمجلس ٍمؤثر

َنا ٍفي ٍأفانين ٍمن ّلْمُت، ٍوُخْض ّلم ٍوتك َدآ ٍالأرجل، ٍفتك ِزنا ْفُت ٍفيه، ٍواقتدْحُت ٍ ًء ٍأسإر إنحا
ًا ٍشهده ٍجميع ٍمن ٍحضر ٍالأمجلس، ٍوكانوا ٍُجّمة الأتفضل ٍوالأمماثلة، ٍغالوُت ٍفي ٍجميعها ٍغالو

الأوقت، ٍوأعيان ٍالأفضل، ٍفاضطر ٍإلأى ٍأن ٍقال: ٍما ٍيحسن ٍأبو ٍتمام ٍيبتدئ، ٍول ٍيخرج، ٍول
يختم، ٍولأو ٍلأم ٍيكن ٍلألبحتري ٍعليه ٍمن ٍالأفضل ٍإل ٍحسن ٍابتداءاته، ٍولأطُف ٍخروجه،

ُدآ ٍعلى ٍالأتكرار َوابده ٍالأتي ٍتزدآا َقع ٍالأتسليم ٍلأه، ٍفكيف ٍبأ وسإرعة ٍانتهائه، ٍلأوجب ٍأن ٍي
ُيذهب ٍبك ٍعن ٍ : َغاَضارة ٍوجدة، ٍثم ٍأقبل ٍعلّي، ٍفقال: ٍأين ٍ الأكامل:  ابتدائه

ً عارضنا ْلنا ُأُصل الشنُب القحوان أضاء حتىالأّربـَرُب فق
ْوشّي واخضّر ِدآ َم وقد الأبرو

َدا َب
ِدآ دآيباُج منهّن َهـَُب الأخدو الأُمذ

: وأنّى ٍلبي ٍتمام ٍمثل ٍخروجه ٍحيث ٍ الأطويل:  يقول
ُهُم َيا سإقاِكُجلـَجـَل بدارة الولأى أدآاَر ْوحاته الأح ْه َر وبواكُر
بن يوسإف يحكي وجاءك
محمد

ْتك ّو ُه فر ّيا َدآك َر ْه وَجا ِطـَُر ما

: وقد ٍكرر ٍهذا ٍوزادآ ٍفيه ٍ الأبسيط:  فقال
ُق تنصُّب ً الأبر فقلت مختال

لأـَه
ْدَت لأو َدآ ُج لأم َيْزدآان بني جو

ِزدآ  َت
ُطف ٍلن ٍيخرج ٍمن ٍوصف ٍروضِ ٍإلأى ٍمدح، ٍفقال ٍأحسن ٍمن ٍ َلأ أقولأه:ومن ٍذا ٍالأذي ٍ

الأطويل: 

ُلجلأصَُْحبهـَا بالأعشّي سإناها كأّن ْلفُظ حين عيسى تب َي
ِد ْع َو  بالأ

ّنى ٍلبي ٍتمام ٍمثُل ٍحسن ٍانتهائه ٍحيث ٍ : وأ الأطويل:  يقول
نازعاٍت الأقوافي إلأيك

ًا ّيرشواردآ َنـَمـَُم َوْشيها َضاِحي ُيس ُي و

ًءُغاّرا الأنظم في ومشرقًة ًا بها ُتنـَظـَُم لأك أنها وحسن
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ُدها يزي
: وقولأه ٍفي ٍهذا ٍ الأطويل:  الأمعنى

ِلأي ألأست ْظَم فيك الأُموا َن
ٍد قـَصَُـَائ

الأليل مع اقتادآْت النجم هي
 أنُجَما

ًا فيه الأروضَِ َتَخاُل ثناء ّور مـَنـَ
َوْشي وتخاُل ضًحى، فيه الأ
َنما َنْم ُم

: ولأقد ٍتقدم ٍالأبحتري ٍالأناَس ٍكلهم ٍفي ٍ الأكامل:  قولأه
ًا أّن لأو ّلف مشتاق ِه فيمـَا فوق تك ِع الأمنبُر إلأيك لأسعى ُوسْإ

ًا ٍإلأى ٍأن ٍاسإتتّم ٍكلمه، ٍفكأن ٍالأجماعة ٍأعجبهم ٍ قال ٍأبو ٍعلي: ٍوكنت ٍسإاكن
ًا ٍفي َلى ٍأبي ٍتمام؛ ٍلني ٍكنت ٍكالأَشَجى ٍمعترض َع ذلأك، ٍعصُبيًة ٍعلّي ٍل ٍ
ًا ٍيومئ ٍبه ٍإلأى ٍاسإتيلء َأسإّر ٍكّل ٍواحد ٍمنهم ٍإلأى ٍصاحبه ٍسإّر َواتهم، ٍو لأه

الأرجل ٍعلّي؛ ٍفلّما ٍاسإتتّم ٍكلمه ٍوبرقت ٍلأه ٍبارقُة ٍطمع ٍفي ٍتسليمي ٍلأه
ْقَرع ٍلأه ٍبالأعصُا، ٍل ٍإلأَه ٍإل ُي َنان، ٍول ٍ ُع ٍلأه ٍبالأَش َق ْع َق ُي ابتدأت ٍفقلت: ٍلأست ٍممن ٍ
َترعة، ٍقد ْف ُعون ٍُم َعى! ٍهل ٍهذه ٍالأمعاني ٍإل ٍ َقْر ّنت ٍالأفصُاُل ٍحتى ٍالأ الأله! ٍاسإت
ُنَضارها، ٍوافتضاضِ ٍأبكارها، ٍوجرىَّ ٍالأبحتري ٍعلى ْبك ٍ تقدم ٍأبو ٍتمام ٍإلأى ٍسإ
َنا ٍأصل ًٍفقلنا ٍالأربوب، َن وتيرته ٍفي ٍانتزاع ٍأمثالأها ٍوأتباعها، ٍفأّما ٍقولأه: ٍعارْض

ْيَرية ٍالأعبدي: ٍالأكامل: ٍ َو فمن ٍقول ٍأبي ٍُج
ّلمن الأربرب إلأينا نظرت فكأنمابمـَقـَلة لألودآاع نحوي سإ
َدِق وقرأن ِرب لأم وإن تكلمنا كادآتتحية الأِمَراضِ بالأح ُتعـَ

ًا ٍلألدار: ٍوجاءك ٍيحكي ٍيوسإف ٍبن ٍمحمد، ٍوقولأه ٍفي وأما ٍقولأه ٍفي ٍصفة ٍالأغيث ٍمخاطب
َنى: ٍلأوجدت ٍجودآ ٍبني ٍيزدآان ٍلأم ٍتزدآ ٍفمن ٍقول ٍأبي ٍ ْع : هذا ٍالأَم الأكامل:  تمام

ْؤيها ُن ٌي الأقلب في ولأ ُنـَؤ
َلأٌهشـَفـَُه َظاِعنها َو ّلـَِف ب وبالأـَمـَتـَخـَ

لأهـَن اسإتسقى وكأنما
مـَحـَمـَد

في الأَحيا من سإومهّن من
 ُزْخرِف

ًا ٍومعنى ٍ ًا ٍرشيق : ومن ٍقولأه ٍالأذي ٍتقدم ٍفيه ٍكّل ٍأحد ٍلأفظ الأوافر:  ًا رقيق
ُكـَوُب الأقيادآ سَإْمحُة دآيمة الأمكروُب الأثَرىَّ لأها مستغيٌثسَإـَ

َعْت لأو ِم بقعة سإ َظا ْع َعىُنعمى ل الأجديُب الأمكاُن نحوها لأس
: ومن ٍهنا ٍأخذ ٍالأبحتري: ٍلأسعى ٍإلأيك ٍ الأوافر:  الأمنبر

ً َحّي الأغيُث، أيها ْغـَدا أهل تؤوُب وحين الأسرىَّ وعند كبم
ٍر لبي ُق جعف الأنجـَيُب الأنجيَب يشبه قد هنَتْحـَكـَي خلئ
َوغاريٌب الوان ذا في فينا أنت ْه  غاريُب وقٍت كّل في فينا َو

: وأما ٍ الأطويل:  قولأه

ّلُجلأصُحبهـَا بالأعشي سإناها كأَن َب يلفظ حين عيسى ت
ِد َوع  بالأ

ِبل ٍبن ٍ ْع ِدآ : فإنما ٍنظر ٍفيه ٍإلأى ٍقول ٍ الأمتقارب:  علي
َء َثا ْي َء وَم ّية خـَضـَرا ِبـَ ْور بهاُزر ّن فـَن كل في يلَمع الأ

ًا ْتـَه إذا ضحوك َب ّودآالأـَرياح لع َأ الأمرَجـَِحـَْن كالأشارِب ت
ّبه ِرهـَا سإنا صحبي فش ْو َعصُِْب كسرىَّ بديباجَنـَ  الأيمْن و

ُعدتم، َب الأـََحـََسـَن بجنـَاب أشبههولأـَكـَنـَنـَي فقلت: ٍ
َء إل الأمال يرىَّ ل فتى َدآ إل الأكنز ولالأعطا َنـَْن اعتقا الأِم
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َوْشيها ٍوينمنم ٍوقولأه ٍفي ٍوصفها: ٍوتخال وأما ٍقولأه ٍفي ٍصفة ٍالأغواني: ٍيَسير ٍضاحي ٍ
ًا ٍفمن ٍقول ٍأبي ٍ : الأوشي ٍفيه ٍمنمنم الأكامل:  تمام

َد بها حلوا َق الأنسيب، ُع
َنُموا َنْم و

ًا َوْشيها من َقصُِيدا لأها نْشر و

: ومن ٍقولأه ٍالأذي ٍأبدع ٍ الأطويل:  فيه
ِه ِدي َأنفّك ل ووالأل ُأهـَ

ًا شـَواردآ
َء تحملَن إلأيَك َ الأثنا الأمـَنـَّخـَل

ًا به تخاُل ًا عليك ُبْردآ ّبـَر ًا وتحسبهمـَحـَ مفـَصُّـَل عليك عقد
ّذ َوىَّ من ألأ ْل َأطيَب الأَس و

نـَفـَحًة
ًا الأمسك من َأيسَر مفتوق َو

َمْحمل
وأثـَقـََل قلبي على أخف
ْيمًة قـَ

الأجليس قلِب في وأقصَُر
َ ْطول  وأ

ًا ًا ٍمأخوذ ٍمن ٍقول ٍأبي ٍتمام ٍمقصُر َدآْت ٍمع ٍالأليل ٍأنجم وقول ٍالأبحتري: ٍهي ٍالنجم ٍاقتا
: عنه ٍكل ٍتقصُير ٍعن ٍاسإتيفاء ٍإحسانه ٍحيث ٍ الأطويل:  يقول

ْع أِصْخ َتم ِفي؛ ُحّر تس الأقوا
ُدآ أنـَهـَّن إل كواكُبفإنها ُعـَو سُإـَ

َق تمكن ول ُدفإنمـَا منها الخل ِدآ لأباُس يل ُبْر ْهـَو الأ ُد و جـَدي
َنَشْرت َواره، ٍو َع َته ٍمن ٍمحاسإنه ٍالأتي ٍهتكت ٍبها ٍسإتور ٍ فهذه ٍخصُال ٍصاحبك ٍفيما ٍعددآ

َنه ٍفيها ٍعارية ٍمرتجعة، ٍوودآيعة مطوي ٍأسإراِره، ٍحتى ٍاسإتوضحت ٍالأجماعة ٍأّن ٍإحسا
ِتك ٍالأتي ٍأوجبِت ٍالأفضَل ٍلأصُاحبك ٍحين ٍقال منتَزعة، ٍفاسإمع ٍما ٍقال ٍأبو ٍتمام ٍفي ٍنحو ٍأبيا

 : الأكامل:  ًا مبتدئ
َوىَّ، خفدآياُر الأـَدياُر ول أنـََت، أنَت ل الوطاُر وتفّضت الأه

ُة كانت الأطلوِل مجاور
ًاوأهلهـَا َذاَب زمن ِدآ ِع ِوْر بحـَاُر فهي الأ

 : الأكامل:  وقولأه
ّفت َواِشي ر فهي الأدهر َح

ِيه في الأثَرىَّ وغاداتمرَمُر ْل يتكـَسـَُر َح

 ٍوقولأه: ٍالأكامل: ٍ

َأيت ِدآ سإوالأٍف َأي أر ّنْتوُخـَدو ِدآ الألوىَّ بين لأنا َع  وَزرو
ٌد ٍأن ٍيبتدئ ٍبمثل ٍ ُع ٍأح : وهل ٍيستطي الأكامل:  ابتدائه

ْوَت لأقد الأجميع طلَل َف َع
ًا حميد

بذاك ُرْزئي على وكفى
َدا  شهي

ًا أصبَح الأبيَن كأّن ِدآَمٌن ًاطالأـَبـَ وحـَقـَودآا آراِمهـَا لأدىَّ دآمن
: أو ٍمثل ٍقولأه ٍ الأكامل:  ًا مبتدئ

َدآا لألثرىَّ روُضك واهتّزالأندىَّ إرهاُم عليك دآّر دآاُر، يا ّء فتر
الأحيا ِخلع من وكسيِت

ًا َتأسإد ًامس َدا وْحَشُه يغادآُر أنف مستـَأسإـَ

: أو ٍمثل ٍقولأه ٍ الأطويل:  ًا مبتدئ
َدْت َع تستجيُر غا خوف الأدم
َوىَّ َغاد َن

ًا وعادآ ِد كـَّل عندها َقتادآ َقـَ َمـَْر

ْذَرىَّ ُق لأها فأ ًا الشفا دآمع
ًا مـَوّردآ

ّد فوق يجري الأدم من خـَ
ِدآ مـَوَر
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: ولأقد ٍأحسن ٍحين ٍابتدأ ٍ الأوافر:  فقال
 ُصواُر أو سِإْرٌب فاجاك كماَنـَواُر صواحبهـَا في َنواٌر

ّذَب ٌد تك َأْت حاسإ َعْتقـَلـَوٌب فن ًا أطا َأْت واشي ِدآياُر ونـَ
: وحيث ٍ الأكامل:  يقول

ِمْن سإاعًة وقوفك في ما
َباِس

ْقِضي ُبِع ِذماَم َت َلر ْدآَراِس ا َل  ا

َنَك فلعّل َدآ َأْن عي ِعهـَا تجو َدْم ُعب ِذٌل منه والأدم وُمواسِإي خا
: وحيث ٍ الأخفيف:  يقول

ْدنا ما ِه ُع كيفالأمُشوِق َنِحيَب كذا َع الأمعشوِق آيُة والأدم
: وحيث ٍ الأكامل:  يقول

َة حّل كمفـَقـَال: ٍسإـَلُم، بهـَا ألأّم ِدآَمٌن ِره عقد ْب َص
اللأـَمـَاُم؟

حتى الأركب ركاُب نحرت
ُبُروا يع

ولُمـَوا علّي عنفوا وقد رجلً،

: وحيث ٍ الأبسيط:  يقول
َكْرن فقد الأرسإوم أّما ْذ ما َأ

سإلفـَا
ّفّن فل ْو شانيك عن تك َأ

َفـَا ِكـَ َي
َنى أن لألصُّب عذَر ل ْق َو َي الأّسل

ول
أْن الأحّي مضّي بعد لألدمع
َيِقفـَا

: ومن ٍاقتضاباته ٍالأبعيدة ٍ الأطويل:  قولأه

ُقـَوَل أن علينا لأهاَن َعـَل َن ْفـَ َتـَ و
منَك الأفضِل بعَض ونذكَر

ُتفضل  ف
ًا ٍ ًا ٍمقتضب الأكامل: وقولأه ٍأيض

ّق ْبلُج الأح ِري والأسيوُف َأ ِرَعوا ِرين َأسإد من فحذا َع ِر الأ َذا  َح
ٍة ٍفي ٍحسِن ٍالأتخلص ٍإلأى ٍالأمدح ٍ ّدم ٍفيه ٍكّل ٍواحد : ومما ٍتق الأبسيط:  قولأه

َة اسإتنبطي الأحادآثاِت إسإاء
ًا نفق

ابِن إحساُن أظلك فقد
 َحّساِن

 : الأطويل:  وقولأه
َقْت الأعيُس إذا َلأٍف أبا بي ل ُدآ

فقد
َع ّط َق الأنـَوائِب وبين بيني ما َت

 : الأبسيط:  وقولأه
ْع لأم ٍر في قُط يجتم ول مصُ

طرٍف
ُد مرواَن أبي بُن محم

ُنـَوُب والأـَ
: وقولأه ٍالأمنقطع ٍدآونه ٍكل ٍقول ٍفي ٍهذا ٍ الأكامل:  الأمعنى

الأخلئق خلق الأذي إّن
َتـَهـَا قـَا

َتها َلْحـََراس لأـَتـَصُـَّرِف أقوا ا

الأسماء معروُف فالرضُِ
لأها قًرىَّ

بنو لأهم الأرجاء وبنو
الأـَعـَبـَاِس

أسإـَكـَن الأـَلـَه ظل الأقوم
َنـَُه دآي

َبُل وهم فيهم، الأملوِك َج
الأراسإـَي

 : الأكامل:  وقولأه
ِعيس وعاُم َعاِمي ٍةبـَين الأ ٍة َمْسحور ِدآ وتنـَوف صـَيهـَو
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ٍة َق ِدآي َو
ِدآَر حتى ًا لألطيربـَالأـَفـَل يوم كّل أغاا الأـَعـَيد بناِت من عيد

ٌة روضٌة منها هيهات َد تناَخ حتىمحمـَودآ الأمحـَمـَودآ بأحم
َدْت الأذي الأعرب بمعّرس َوَج

ِه ب
َة الأمُروع َأْمَن ِدآ ونجد ْنُجـَو الأم

: ومن ٍأبدع ٍابتدائه ٍ الأكامل:  قولأه
َدْتهـَزيُم َأجّش دآياَرهُم سَإقى ٌة عليهم وغا ونعيم َنضَر
َدآْت َدهم جا ُدآ معاه َها ٍة ِع ُدها ماسإحاب ْه ِر عند ع َذمـَيُم الأديا

الحسان: ثم ٍتخلص ٍإلأى ٍالأمدح ٍفقال ٍوأحسن ٍكل ٍ
َوىَّ أّن عالأـٌَم هو والأذي ل ّنـَ كـَريم الأـَحـَسـَين أبا وأن ُمّرالأـَ
َنِن عن زلأُت ما ول الأودآادآ سَإ

َدْت َغا
َواك إلأٍف على نفسي سِإ
تـَحـَوُم

فقال: ثم ٍعادآ ٍإلأى ٍالأمدح، ٍ
ِد ِم بن لأمحم ٍة بن الأهيث ٌدشـَبـَاب مقيم الأسماك حيُث إلأى مج

َدىَّ ُنِسَب إذا ملٌك َن من الأ
ْيهملتقى َف وَحمـَيم لأه أخ فهو َطَر

َفها يستطع لأم بما الأقوافي وصف الأذي تمام وأبو فقال: ٍالأطويل: أحد به وص
ٍ 

عنَي يحمدَك لأم أنا فإْن
ًا ُوكصاغار ِد غايُر أنني فاعلْم عد َحاِمـَ

ٍة ُق بسياَح غاير من تنسا
سإـَائٍق

ُدآ غاير من الفاق في وتنقا
ِد  قائ

ّببة ًا أفق كل إلأىلأـَهـَا َتَرىَّ تزاُل إْن ما مح ِد َغايَر واحد واف
ْدآ لأّما مخلقة ِد يميٍن عن إل فتصُدُرسَإـَامـٍَع أذَن تـَر وشاهـَ

ًا ٍفي ٍصفتها: ٍالأكامل: ٍ والأذي ٍقال ٍأيض
ْتَك ِم من جاء ْظ الألـَسـَان َن
ٌة ِقـَلدَآ

َطاِن ُؤ فيها سِإْم الألؤلأ
الأمـَكـَنـَوُن

بـَهـَا كـَثـََرْت وحـَشـَيٌة إنسيٌة
ْهَي الرضِ أهل حركاُت َو
ُكوُن  سإ

َيْت ِذ َء َح َذا ِه ح ّي الأَحْضَرم
أرهـَفـَت

َدآها َتْخصُِير وأجا الأ
ْلـَِسـَين والأـَتـَ

ُعها ْلُي َخِضٌل، ينبو وَح
قريضـَهـَا

ْلُي ُهدىَّ، َح ونسيُجها الأ
ْوُضـَون َمـَ

َذاكها ُع َأْح َن الأـَضـَمـَير َص
ُه ُد يمـَ

الأكـَلُم نَضب إذا َحَسٌب
ِعـَيُن َمـَ

ُعـَوُن الأقـَوافـََي ولأكن ُنصُّْت،إذا أبـَكـَاٌر فـَهـَي الأمعاني أما
: وقد ٍأبدع ٍفي ٍوصفها ٍ الأكامل:  فقال

ْبِق لأم ْد إل منطـَق حلية ُأ َيادآي إلأيَك سإوابقها سإبقْتوقـَ ِجـَ
ِدآك أعناِق في أبقيَن ُجو

ًا َهر ْو َج
ْبقى ِدآ في الطواق من أ الجيا
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ٌد يستطيع هل ًا أو هذا ينسب أن أح وهل والحتذاء؟ الأّسَرق إلأى منه شيئ
عصُره في الأمحدثين أشعار أو الأبحتري، شعر من بشيء مماثلته يستطيع

َعّي قبله؟ ومن ًا، الأجواب عن ف ًا، الأمساجلة عن وأحجم قصُور تقصُير
ْهر، لأي الأجماعة وحكمت َق حتى الأمجلس عن ينصُرف ولأم بالأنصُر، وعليه بالأ
جميع على الأمعاني واختراع الأبديع صنعة في تمام أبي بتقديم اعترف

َدثين.ً ٍوكان ًا الأمح ًا.ً يوم مشهودآ
الأغناء ?حول

ْير ٍالأمأموني ُعَم ًا، ٍفاسإتأذن ٍالأغلم ٍلأ ُثَمامة ٍبن ٍأشرس: ٍكنُت ٍعند ٍالأمأمون ٍيوم وقال ٍ
فكرهت ٍذلأك، ٍورأىَّ ٍالأمأمون ٍالأكراهية ٍفي ٍوجهي، ٍفقال: ٍيا ٍثمامة، ٍما ٍبك؟ ٍفقلت: ٍيا

ْتنا ٍفلنة َبان ٍالأرمل، ٍوإذا ٍغان ْث ُك َنانا ٍعمير ٍذكرت ٍمواطن ٍالبل، ٍو أمير ٍالأمؤمنين، ٍإذا ٍغا
ْدري، ٍوذكرت ٍالأِجنان ٍوالأولأدان، ٍكم ٍبين ٍأن َأملي، ٍوقوي ٍَجذلأي، ٍوانشرح ٍَص انبسط ٍ
َنان، ٍكأنما ٍخلقْت ٍمن ٍياقوتة، ٍأو َوسْإ َبان، ٍترنو ٍبمقلة ٍ تغنيك ٍجارية ٍغاادآة ٍكأنها ٍغاصُن ٍ

: خرطت ٍمن ٍفضة، ٍبشعر ٍعكاشة ٍالأعمّي ٍحيث ٍ الأكامل:  يقول
َهـَا كأن جارية كَف من َنـَ َنا َفْت قد فضة منَب ُعنـَابـَا ُطر

بـَهـَا ضربت إذا يمناها وكأّن
ْلقى الأشمال الأكف على ُت

 حسابا
َكث ٍالألحية، ٍغاليظ ٍالصابع، ٍخشن ٍالأكف، ٍبشعر ٍورقاء ٍبن ٍزهير وبين ٍأن ٍيغنيك ٍرجل ٍ

: حيث ٍ الأطويل:  يقول

ًا رأيت َكٍل تحت زهير ْل ْلُتخالأد َك َعُجول أسإعى فأقب ْلأ كا
ْه  أبادآُر

َطرفك ٍعليه؟ ٍفتبّسم َظر ٍإلأيه، ٍوبين ٍمن ٍل ٍيقُف ٍ وكم ٍبين ٍأْن ٍيحضرك ٍَمْن ٍتشتهي ٍالأن
الأمأمون، ٍوقال: ٍالأفرق ٍبينهما ٍواضح، ٍوالأمنهج ٍفسيح؛ ٍيا ٍغالم، ٍل ٍتأذْن ٍلأه، ٍوأْحَضر ٍطيَب

َتِع ٍيوم.ً ْلنا ٍفي ٍأْم ِل َظ َناته، ٍف ْي َق
وعكاشة ٍهذا ٍهو ٍعكاشة ٍبن ٍعبد ٍالأصُمد ٍالأبصُري، ٍنقُي ٍالأديباجة، ٍظريف ٍالأشعر، ٍكان

َدآ ٍفيه، ٍ ًا.ً ٍوقد ٍأخذ ٍمعنى ٍقولأه ٍأبو ٍالأعباس ٍالأناشئ، ٍوزا ًا ٍمجيد : شاعر الأكامل:  فقال
ُيسَرىَّ بكفها بصُُْرَت وإذا الأ

حكْت
َد ْلقي حاسإٍب ي عليك ُت

صنـَوفـَا

ِه فـَي الأمضَراُب فكأنما ِر أوتـَا
َلٌم الأكتاب في ُيَمْجِمُج َق

حروفـَا

فـَكـَأنـَمـَا إبهاُمهـَا ويجُسه
ْقر في ًا تنفي الأن ْهَرج ب

َفـَا ُيو وُز
: أخذ ٍهذا ٍالأبيت ٍمن ٍقول ٍأبي ٍشجرة ٍالأسلمي ٍوذكر ٍ الأبسيط:  ناقته

ّظّراِن َحصُى عنها َتطيُر من الأ
ٍد َل َب

ِقد كما ُنو ِذ عند ُت ِبـَ ْه ْلأِج ا
ِرق َو الأـَ

: وأصله ٍقول ٍامرئ ٍ الأطويل:  الأقيس
ِو صليَل كأن ّده حين الأَمْر ُيوٍف صليُلُتِش ْدَن ُز َق َقرا ُينت ْب َع  ب

: وقال ٍأبو ٍالأفتح ٍ الأكامل:  كشاجم
ْكه لأم لأو ُلـَهـَا تحّر ُء كانأنـَاِمـَ ُده الأهوا ِعي نطـَقـَا ُي

ْتُه َقا لأمدنف الأطبيب َجّسبـَحـَالأـَتـَه عالأمًة َجّس ِعْر
ّنت ْلُت غا ّنني فِخ ًا أظ  أْرقى أو الفلك إلأى َأسْإُموطربـَ

ًاتـَحـَركـَه ُيْمناها وحسبت ْلُت رعد َبْرقـَا يساَرها وِخ
 ٍالأصُولأي: ٍالأخفيف: ٍ بكر لبي الأحاتمي وأنشد
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ًء وشكوىَّ الأصُب َدآْمعة من أرق وغانا
َيم  الأمهجور الأمت
َغُل َء َيْش ٌق ثم منظٌر الأمر َونط ِغـَي فهـَ ِر بـَظـَاهـَـَر ُيصُْـَ وضـَـَـَمـَـَـَي
َع صافـََح بـَالأـَذي الأـَسـَمـَ

يشـَـَتـَـَـَهـَـَـَيه
َق طـَعـَـَـََم الأـَنـَفـَوَس وأذا

ِر الأـَـَـَسـَـَـَرو
إذا الأـَضـَـَـَعـَـَـَيف بـَالأـَقـَائل لأيس
مـَـَـَا

ًا راضِ الأـَشـَنـَيع ول نـَغـَمـَ
ِر الأـَجـَـَهـَـَـَي

: وقال ٍأبو ٍ الأوافر:  َواس ُن
َيَف ْه َأ ِة مثل و ّظان لأهياسإِميٍن طاق َيا من َح ْن ِدآيِن ُدآ و
ُدو حين يحَرُك لألسكوِن الأطبائع فتنبعثسإاكناٍت يش

وهذا ٍمليح، ٍيريد ٍحركة ٍالأجوانح ٍلألغناء، ٍوسإكون ٍالأجوارح ٍلألسإتماع.ً ٍوقال ٍالأحمدوني
: يصُف ٍ الأبسيط:  ًا عودآ

ٌذ كأنهلأـَه ضمـَيَر ل بلساٍن وناطٍق ِم إلأـَى ِنيطْت فخ َد َقـَ
ِدي ْب ُه ضميَر ُي َوا لألقلوب سِإ
كما

منطق سإواه ضمير يبدي
ِم  الأقل

الأقيان صفة في
َأحسِن ٍما ٍقيل ٍفي ٍصفة ٍالأقيان ٍقوُل ٍابن ٍ : ومن ٍ الأخفيف:  الأرومي

َها على عاطفاتأمـَهـَاٌت كـَأنـَهـَا وقـَياٍن ِني َوانـَي َب َحـَ
ْطِفلت ْلَن وما ُم ًا حم َلأْسَن مرضعاتجـَنـَينـَ َبـَاِن ذاَت و َلأـَ

ِقَمات ْل ُهـَن م َلأـَ ًا أطـَفـَا ّي ِد الأـَّرمـَاِن كأحسـَِن ناهداٍتُثـَ
ِفـَلٌت كأنـَهـَا مفعمات ْهَيحـَا ْفٌر َو اللأبـَاِن ِدآرة من ِص

َأسإماء ُيدعى طفل كل ب
ٍدآ بينَشتـَى ٍر ُعو ِكـََراِن ومـَزهـَ و

ْهَرها أمه عـَنـَُه تتـَرِجـَُم َدآ
َنى بادآي وهو ِغ عن الأ

 الأترجَماِن
: وقال ٍأبو ٍالأفتح ٍ الأمنسرح:  كشاجم
َءت ُعودآ جا َتـَُه كأن ب ْغـََمـَ ٍة صوُتَن َق تشكو فتا  فتى ِفرا

ّفف ِه الأعـَيوُن حفت مح َلأُه الأزهُر كأنمابـَ نـَبـَتـَا حو
ِويه دآارْت ثبتا مذ الأعيوِن اختلِف مثلفاختلفـَْت فيه مل

ْته لأو ٍد علىمـَنـَهـَزم وراء حرك والأتـَفـَتـَا لأعاَج بري
 : الأطويل:  وقال

كف في والأكأس ُتْب يقولأون
أغايد

والأمثالأث الأمثاني وصوت
َعالأي

أزمعت كنت لأو لأهم فقلت
تـَوبًة

الأمنام في هذا وشاهدت
ِلأـَي َدا َب

 : الأكامل:  وقال
ِلَف الأتي أفدي ُدآ َك ِمَن الأفؤا
أْجلها

ِدآ ُعو إطـَرابـَا شفنـَي حتى بالأ

َهْت صناعتين، بجمع تا
وأظهرْت

ًا ْعِجبت بذاك، كبر ُأ إعجـَابـَا و

َلـَكـَم وكنا تشدو،وأنـَت بالأغناء قالأت: ٍفضلتك كـَتـَابـَا مث
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ل
ِنيت ُع ًاأدآع لأـَم حـَتـَى بالوتار ف ْغاِفل ولأم نغم حـَسـَابـَا لأهّن أ
عـَتـَابـَا علـَيه وعاتبها قلمييدي عـَلـَى ذاك فأغاار وألأفتها
ِنَب لألقرطاس فجعلت جا
ِره صد

ِمضرابـَا َعجزه جانب وجعلُت

 : الأبسيط:  وقال
ٍدآ جاءْت ُعو الأحـَّب كأن ب

َلـَُه َأنـََحـَ
الأوهُم إل فيه ُيَرىَّ فما

َبـَُح والأـَشـَ

ْته َك ًالأـَنـَا بـَالأـَثـَقـَيل وغانْت فحّر ُق به صوت الحشاء في الأشو
َقـَدُح ْن َي

ِو طيُب يحضُر بيضاء ما الأله
حضَرْت

الألهو غااب عنك نأت فان
والأفـََرُح

ْعـَرضٌِ عليها الألباس كل َم
َحـََسـٌَن

ّنى ما وكّل مـَقـَتـََرح فـَهـَو تتغ

: هذا ٍمن ٍقول ٍابن ٍ الأمتقارب:  الأمعتز
َأغانْت وغانت الأمجلُس بالأطرب وارتّج نالأمسِمعي عن ف

َهة محاسِإنها ِرضهالأـَلـَعـَيون ُنْز َبـَُس ما كل وَمع ْل َت
: وقال ٍ الأخفيف:  أيضا

َتهي ْلـٍَق ُبّحَة الأغناء في أش َعٍب الأصُوت ناغِامَح ْت ِدآ ُم ُدو مكـَ
ْو أضعفه الأمحّب كأنين َهى ُقالأـََشـَ ِدآ َأنيَن به فضا ُعـَو الأـَ

ًا الأضرَب َأشتهيل كمـَا تعلو الوتار أِحّب ل ِزم َعُمودآ ل  لأل
َبات وأحب ِد موصولأًة لألمبادآيكـَحـَبـَي الأمجن ّنـَشـَي بالأ

ً توسإـَط الأصُبا كهبوب ّدة حالأـَين بينحـَال ِدآ شـَ وركـَو
 : الأخفيف:  وقال

ِة من آه ٍةانقـَطـَاع بغير ُبّح اليقـَاِع مـَوصـَولأة لأفتا
َتنى وقد صوتها أتعبت  السإماِع راحُة الأصُوت نعِبمن ُيْج

ّطت=طبقاِت ٍالوتار ٍبعد ٍارتفاِع ٍ َدت ٍتكثر ٍالأّشَجاَج ٍوح َغ َف ?ٍ ً.
ُة شكواه صوَتمنـَُه خفض الأمحّب كأنين ّد  الوجاع ش

َأهل ٍالأعصُر، ٍوهو ٍأبو ٍالأحسن ٍبن ٍيونس: ٍالأكامل: ٍ وقال ٍبعض ٍ
ّنت َأخفت غا في صوتها ف

ِدآها ُعو
ِدآ صوُت الأصُوتاِن فكأنما الأعـَو

َداء َدآها تأمُر َغاي ِطيعـَهـَا عو ًا،في ُعهـَا أبد َودآودآ اتـَبـَاع ويتب
َدىَّ ْن َوار من أ ّن ًا الأ َهـَا ُصبح ُت ِدآ الأثنا َنْشر من وأرقَصو الأمعهـَو

ُءتماَزَجـَا حين الأصُوتان فكأنما ِة ما ُعنـَقـَودآ وابنة الأغمام الأ
وأبو ٍالأحسن ٍهذا ٍهو: ٍعلي ٍبن ٍعبد ٍالأرحمن ٍبن ٍأحمد ٍبن ٍيونس ٍبن ٍعبد ٍالعلى، ٍصاحب

عبد ٍالأله ٍبن ٍوهب ٍالأفقيه، ٍوكان ٍلبي ٍالأحسن ٍفي ٍالأشعر ٍمذهب ٍحسن، ٍوطبع ٍصحيح،
ًا ٍبالأنجوم ٍوما ٍيتعلق ٍبها ٍمن ٍعلوم ٍالوائل، ٍوهو ٍ : وَحوك ٍمليح، ٍوكان ٍعالأم الأطويل:  الأقائل

َقى ّلوىَّ أكناَف الأله سإ كلما الأ
سإقـَى

ِر الأُمزِن من بضْرٍب َو ْه َن َك الأ
 َهامِل

ُجمـَاَن ريح نشرت إذا
ٍة سإـَحـَاب

َدا َو َغا ْه ْلٌي َو لألرياضِِ َح
ِطِل َعوا الأ
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ُد به ْعد َوْج بـَين لأيس َر
جـَوانـَح

ْدآٍق ووسإواُس بين لأيس َو
مفاصل

ّد كان إذا يلمس الأبرق خ
نـَبـَتـَُه

ّقاه ّنور ُدآّر تل َق الأ فو
الأـَخـَمـَائل

: وقال، ٍوذكر ٍ الأكامل:  ًا غالم
غالئل على الأنسيُم يجري

ِه ّد ّقَخ َأر عـَلـَيه َيُمُز ما منه و

ُته َهـَُه ينظُر الأمرأة ناولأ ْتهَوْجـَ ْيه فتنة فكَس ِه ناظـَر ْي َلأـَ إ
: وقال ٍابن ٍالأمعتز ٍ- ٍوذكر ٍ الأطويل:  الأمرآة

ّينني ّلما لأي تب ًة ُرْمت ك ِتينـَظـَر كل دآون من وناَصح
 َصديِق

ُتـَُه ل الأذي منك يقابلني ِهعدْمـَ ُلّج ِريِق غاـَير وهو ماء ب َغاـَ
: وقال ٍأبو ٍالأفتح ٍكشاجم ٍيصُُف ٍمرآة ٍ الأخفيف:  أهداها

في الأصُفاء شمس أخت
لأـَلجـَفـَاِن العـَشـَاء غاير راقوالش الأحسن

ْوق ذات مـَن مشـَرف َط
ُة فيه ُأجريتُلأـَجـَين ْفـََر َياِن ُصـَ ْقـَ ِعـَ الأـَ

َثـَمـَاِن بـَعـَد مـَضـَن لأسّت ربـَالأـَبـَد الأـَمـَحـَيطة كالأهالأة فهو
ٍةتـَلـَهـَو فـَوارُس ظهرهـَا وعلى ُبـََزا ُدو ب ْعـَ غِاـَـَْزلَِن عـَلـَى َتـَ

المـَانـَي بـَنـَبـَيل ُمْخبـَر َحَسٌنفـَـَـَأل تـَأمـَلـَت إذا فـَيهـَا لأك
الأـَمـَاء مـَن قبلهـَا يكن لأم

َوان بـَغـَـَير نـَفـََسـَه حاِصـٌَرجـَرم َأ ِ

ّدلأت الأشـَعـَاع عكسها ع
سِإـَـَـَياِن وَرجـَعـَـَه إلأـَيهـَا هفـَمـَبـَدا

َثـَالأـَك وإْن شمـٌَس وهي ِمـَ
ًا َشـَْمـََسـَاِن فـَإنـَهـَا فيهـَا لحيومـَ

َلأـَُك قـَابـَلـَْت أينما الأـَنـَيران تـَقـَابـَل ففـَيهـَا ضٍِأر مـَن مـَثـَا
َأَمـَان بـَغـَير فـَانـَثـَنـَى خائفرآه مـَا بـَالأـَذي مـَنـَك فالأقـَهـَا

 الأعصُر أهل ألأفاظ ومن
الأغناء مدح في

ُؤه َنى غِانا ِغ ُؤه َجبر وهو الأفقر، بعد كالأ َة يبسط لألكسر.ً ٍغِانا ِه، َأسِإَر َوج ُع الأ ويرف
ْذن، حجاَب ِل ُذ ا ْلب، بمجاِمع ويأخ َق الأرؤوس.ً ويرقص الأنفوس، ويحرك الأ

ِر َموات ومحيي والسإماع، الأقلوب طبيب فلن ِط ِعُم والأطباع، الأخوا ْط ُي
ًا، الذاَن ًا الأقلوب في ويقدح سإرور فكيف َخطر؛ على غانائه من الأقلوُب نور

ِبه على الأجيوب؟! ٍالأسكر شهادآة.ً صو
ّنيه ما كل َترح.ً ٍلأغنائه يغ ْلِب، في مق َق ْطر موقع الأ َق ْدب.ً ٍنغمة في الأ نغمته الأَج

َعة تضطرب.ً ٍوقيل: ٍالأسماع ل َضْربه وضروب تطرب، ْت وإدآاُم السإماع، ُم
الأمدام.ً

الأقلم وصف في
َقاءك! ٍ- ٍلأما ٍكانت ًا ٍوكتب ٍإلأيه: ٍإنه ٍ- ٍأطال ٍالألُه ٍب ّتاب ٍإلأى ٍأٍخ ٍلأه ٍأقلم أهدىَّ ٍبعُض ٍالأك

ًا، ْدر َلكة، ٍوأعظم ٍالمور ٍالأجليلة ٍق َدآ ٍالأمْم َواَم ٍالأخلفة، ٍوقرينة ٍالأرياسإة، ٍوعمو ِق الأكتابُة ٍ
ُته، ٍويكثر َيِخُف ٍعليك ٍَمْحمله، ٍوتثقل ٍقيم ّتها ٍبما ٍ ًا، ٍأحببُت ٍأن ٍأتِحفك ٍمن ٍآل َطر وأعلها ٍَخ

343



 السإلمية مشكاة مكتبة                            اللأباب وثمار الدآاب زهر

ّو ٍبماء ٍالأسماء، ٍكالأللأي َذاء، ٍالأمغذ ْع ًا ٍمن ٍالأقصُب ٍالأنابت ٍفي ٍال ُعه؛ ٍفبعثُت ٍإلأيك ٍأقلم ْف َن
ُبو ٍعن ٍتأثير ٍالسإنان، ٍول ٍيثنيها ْن َت َدف، ٍوالنوار ٍالأمحجوبة ٍبالأّسدف، ٍ الأمكنونة ٍفي ٍالأصُّ

ّير، ٍفهِي ٍكما َوْشي ٍالأمحبر، ٍوفرند ٍالأديباج ٍالأمن ًا ٍكالأ ْتها ٍطباعها ٍجوهر َبنان، ٍقد ٍكَس َغاْمُز ٍالأ
: قال ٍ الأمتقارب:  الأكميت

ِريرا فيها لألبيض َتْسَمع ِنالأمتـَو ِصحاح رقاٍق وبيٍض  َص
ّندة َه ِدآ من ُم َتا ُهّن يكادآالأـَمـَلـَوك َع َنا الأبصُـَيرا ُيعِشي سَإ

ٍ 
ُقُضب َأوزانها، ثقل في الأنبل وكقدح الأخّط ووشيِج اعتدالأها، في الأخيُزَران و

ّطرادآها، في َبْرِق الأقراطيس في َتمُر ا ِري الألئح، كالأ كالأماء الأصُحف في وتج
ْقيان، من َأحسن الأسائح، ِع ِر في الأ َيان.ً نحو الأق

بغدادآ إلأى خراسإان من إبراهيم بن إسإحاق إلأى طاهر بن الأله عبيد وكتب
ّية: ٍأما بأقلم إلأيه يوجَه أن يسألأه ّنا بعد، قصُب لأهذه الأممارسإة طول على فإ

َبْت الأتي الأصُناعة َوسْإم، لأزوم ولأزمت السإم، على غال َلت الأ محل فح
ْلأقاب َمْجَرىَّ وجرت النساب، َع الأقصُبية القلم - ٍوجدنا ال ِد، في أسإر َواغِا َك الأ

َبْحرية أن كما الأجلودآ، في وأمّر َقراطيس، في أسإلُس منها الأ في والأين الأ
ِدآ في شظاياها.ً ٍونحن من ينبو بما والأتعلق تمزيقها، عن وأكّل الأمعاطف، بل

َقصُب، قليلة َدم أن فأحببت منه؛ بها يوجد ما ردآيء الأ أقلم اختيار في تتق
ِية، ّنق قصُب َبلك، انتقائها في وتتأ النهار، ُشطوطْ من منابتها، في وطلبها ِق
ّيم وأن الأكروم، وأرجاء الأمعض، الأصُّلبة الأمجّس، الأشديدة منها باختيارك تت

ّيقة الأجوانب، الأمكتنزة الأشحوم، الأغليظة َوْزن، الأرزينة الجواف، الأض فإنها الأ
َفاء، من وأبعد الأكتاب، على أبقى َد وأن الأَح لألرقاق منها بانتقائك تقصُ

ّومات الأمنظر، الألطاف الأقضبان، َودآ، الأمق ْلس ال ُعقد، الأُم فيها يكون ول الأ
ُلبن، الأخفية الأقشور، الأصُافيَة وُضَم َأْمت؛ ول عوج الأتواء الأحسنة ا

الأجواهر، الأكريمة الأكعوب، بين ما الأبعيدة النابيب، الأطويلة السإتدارة،
ُدآ الأقوام، الأمعتدلأة برؤوسإها، أصولأها لسإتواء أعلها، من تهتّز أسإافلها تكا

ًا، الأمستكملة َء تشّربت قد سإوقها، على الأقائمة يبس وانتهت ِلأحائها، في الأما
ّنْضِج في ّباِن مصُلحتها، تمام عن تعجل لأم منتهاها، الأ ِعها، وإ ْن في تؤّخر ولأم ُي

َفِن الأشتاء، َخصَُر من عاهاتها؛ الأمخوفة اليام َع اسإتجمعْت فإذا النداء، و
ًا بقطعها أمْرَت عندك ًا، ِذراع ًا ذراع ْطع ًا َق تتشعَب أن معه تتحّرز رفيق

ًا منها عبأت ثم أطرافها، تنشق أو رؤوسإها، الوعية، من يصُونها فيما حزم
َتها الأوثيقة، الأخيوطْ وعليها ْه ِظها حراسإتها في يحتاطْ من مع ووّج وحف

َتوانى مثلها كان إذ وإيصُالأها؛ ِرها لأقلة فيه، ُي َفْضَل يعرُف ل من عند خط
ِتها معه واكتب جوهرها؛ ّد ِتها، وأجناسإها وأصنافها بع السإتقصُاء، على وصفا

إبطاء.ً ول تأخير غاير من
به أمر الأله! ٍ- ٍبما - ٍأعزه المير كتاب النابيب: ٍأتاني مع إلأيه ووجه فأجابه

َته، شاكل بما الأبعث من ولأخصُه، ْع َفته، وضاهى َن القلم، أجتاس من ِص
ًا ِبغيته فتيممت ِله معالأَم وانتهجُت لأها، قاصد ُب ًا سُإ ْذُت بها، آخذ َف ْن ًا إلأيه فأ حزم
ْقيا، الأعهد وُحْسن الأّسقيا، بلطيف أنشئت ُب ِدآرْت ول بإخراجها، تعجل لأم والأ ُبو

ّومتها؛ الأكعوب مثقفة معتدلأتها، النابيب مستويُة فهي إدآراكها؛ قبل ُيَرىَّ ل مق
َور، أْمُت فيها َوج، ول صغر وصم ول َز َدها أن رجوت وقد ِع عند المير يج

ِه.ً وحَسَب إرادآته َت ْي ُغ ِب
الأولأيد بن لأسليمان إنه ويقال الأقلم، صفة في عَمار بن منصُور كلم ومن

ِه عجائب من لأيس الأكاتب: ٍأو إياهم تعليُمه عبادآه، على وإنعاِمه َخلِقه، في الأل
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ِطَب الأماضين، حكم لألباقين الأمفيد الأكتاَب الأقلوب، بسرائر لألعيون والأمخا
وتاء، ألأِف من مقلوبة، وأحرٍف معقودآة، مفترقة بمعان مختلفة، لأغات على

َقاحها الأجهات، مختلفات الأصُور، متباينات وباء، وجيم ونتاجها الأتفكير، ِلأ
ُق مفردآة، تخرس الأتألأيف، ِط ْلأُسٍن ول مسموعّه، أصواٍت بل مزدآرجة، وتن أ

ِريه َحّرَف قلم بل ظاهرة، حركات ول محدودآة، ّطته، با َق ق ُدآ لأيعل به، الأمدا
َهف َتشر ما لأيردآ جانبيه وأْر السإتعدادآ لأيحتبس رأسإه في وشق إلأيه، عنه ان

في الأقلم روىَّ فهنالأك تصُويره؛ حواشي لأتجتمع شعبيته من ورفع عليه،
ْتها الأعيون علقتها فإذا صدره، إلأى الأمادآة وقفف ِشقه، َك فالأقلوب اللأسن، ح
ْقل، سَإداه لأكلم واِعية، والذان َراِعية، حينئذ َع ّدآته الألسان، وألأحمه الأ وأ

َوات، َه َل َفاه، ولأفظته الأ صفاٍت من أنحاء، اختلف على السإماع، ووعته الأش
الأخالأقين.ً أْحَسُن الأله فتبارك وأسإماء؛

الأله عبد بن إبراهيم إسإحاق أبو وهو الأعصُر، أهل بعض كتبها رسإالأة من حمل
 ٍرياح: ٍ بن عمران أبي إلأى الأقلم في الأنجيرمي،

ِعيان، ِرَج ٍالأضمير ٍإلأى ٍالأ ْكر ٍوالأبيان، ٍوُمْخ إنه ٍلأما ٍكان ٍالأقلُم ٍمطيَة ٍالأف
ًطِن ٍالأعوازب، ُنور ٍالأبيان، ٍوُمريَح ٍالأف َلُم ٍالأَجناِن ٍإلأى ٍ ِريه ٍظ ُتوا ًا ٍما ٍ ومستنبط

ّتب ٍالأكتائب، َكِر ٍالأغرائب ٍولأسان ٍالأغائب، ٍوبز ٍالأكاتب.ً، ٍمك ِف وجالأَب ٍالأ
َثان، ٍوخليفة َد ٍالأحد ْلم، ٍوزنادآ ٍالأحرب، ٍوي ومفرق ٍالأجلئب، ٍوعمادآ ٍالأّس

الألسان، ٍورأس ٍالدآوات ٍالأتي ٍخّص ٍالأله ٍبها ٍالنسان، ٍوشّرفه ٍبها ٍعلى ٍسإائر
َقْت ٍفي ْكمة ٍسإب ّدَمْت ٍكّل ٍآلأة، ٍوِح ًا ٍللأة ٍقد ٍتق أصناف ٍالأحيوان، ٍومركب

ْقِل ٍالأعاقل، ٍوجهل َع ًا ٍلأ ًا ٍلأهندسإة ٍعقلية، ٍومصُدر َقوام النسان ٍكّل ٍحكمة، ٍو
َكَم ٍالولأين، ٍوحاملها ٍعنا ٍإلأى ٍالخرين، ٍالأحافظ ٍعلينا الأجاهل.ً ٍالأناقل ٍإلأينا ٍِح

َده َأْمَر ٍالأدنيا ٍوالأدين، ٍأول ٍشيء ٍخلقه ٍالأله ٍبأمره ٍوسَإبَحه، ٍوَمّجده ٍوَحِم

ُقصُِر ٍعليهم، َدهم، ٍوأقَراٌن ٍ ْنَت ٍعمي ُك َق ٍلأهم، ٍو ِل َد ٍلأه، ٍفكان ٍلأه ٍفرسإاٌن ٍُخ وسإج
َية ٍكنت ٍسإابقها ْل َنه، ٍوِح ْي َع ْينه، ٍومضمار ٍكنت ٍ وأنت ٍصنديدهم، ٍوميدان ٍكنت ٍَز

ِرَزها، ٍورمت ٍبي ٍاليام ٍإلأى ٍمعدنه ٍالأذي ِلأكها ٍوُمْح ومعجزها، ٍوغااية ٍكنت ٍَما
ْنبته، ٍقد َفْردآ ٍفي ٍم ْوحد، ٍ َأ ّذ ٍ َف كلفت ٍبه ٍوعنيت ٍبطلبه، ٍفانفردآت ٍمنه ٍبقدح ٍ
ّلأفه ٍأركانها ُيؤ سإاعدت ٍعليه ٍالأسعودآ ٍفي ٍفلك ٍالأبروج ٍحول ًٍكاملً، ٍُمْختلف ٍ
ْته َذ وطباعها، ٍومتباين ٍأنوائها ٍوأنحائها، ٍوتؤيده ٍبقواها ٍوجواهرها، ٍحتى ٍغا
ًا، ًا، ٍوأروته ٍمقصُب ًا، ٍوسإقته ٍمكعب ًا، ٍوأرضعته ٍناجم ًا ٍفي ٍالأثرىَّ ٍمعرق ِعْرق

ًا، ٍوجللته ٍبهاءها، ٍوألأقت ٍعليه ٍعنوانها، وأظمأته ٍمكتهلً، ٍولأوحته ٍمستحصُد
ّقت ٍشمائله، ّق ٍبازلأه، ٍور َقها ٍوأْخلَقها، ٍحتى ٍإذا ٍش َأورا َو وأودآعته ٍأعراقها، ٍ
ِلأَحائه، ٍوتعرىَّ ٍعن ٍخز ٍالأمصُيف، ٍبانقضاء وابتسم ٍمن ٍغاشائه، ٍونادآىَّ ٍمن ٍ

الأخريف، ٍوانكشف ٍعن ٍلأون ٍالأبيض ٍالأمكنون، ٍوالأصُدف ٍالأمخزون، ٍودآر
َفق ٍالأَعاج ٍبنقبة ٍالأديباج، ٍوقميص ٍالأدرر َن الأبحار، ٍوفتات ٍالأجمار، ٍدآعا ٍمنه ٍ
بطراز ٍالأنساج، ٍفاجتمعت ٍلأه ٍزينة ٍاليدي ٍالأبشرية، ٍإلأى ٍاليدي ٍالأعلوية،
والنساِب ٍالرضية، ٍإلأى ٍالنساب ٍالأسماوية، ٍفلما ٍقادآته ٍالأسعادآة ٍإلأَي،
ِده ٍفي َوْح ِده ٍفي ٍالقلم، ٍرأيت ٍأولأى ٍالأناس ٍبه ٍنسيَج ٍ َوْح ورأيته ٍنسيَج ٍ
ِدآ ٍفرسإانها، ٍوزين ًا ٍأن ٍزين ٍالأجيا ًا ٍلألصُنيعة؛ ٍعالأم ِثر ْؤ ُتك ٍبه ٍُم النام، ٍفآثر

ٍة ٍممارسُإَها، ٍفالن ٍأعطيت َأدآا َها، ٍوزين ٍ ِبُس َأقرانها، ٍوزين ٍبزة ٍل الأسيوف ٍ
ِلتها، ٍوالأقناة ٍُمعلمها، ِرم ٍُموريها، ٍوالأصُمصَُامة ٍُمصُ الأقوس ٍباريها، ٍوزنادآ ٍالأمكا

ِبسها.ً ِد ٍل َلة ٍالأَمْج وح
َد ٍالأروية ٍوالأبديهة ٍفي ٍنظمه ٍونثره، ٍحلو ٍالأتصُريف، ٍمليح وكان ٍالأنجيرمي ٍَجي
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ًا ٍعند ٍأبي ٍالأمسك ٍكافور ٍالخشيدي، ٍفدخل ٍعليه ٍأبو الأتألأيف، ٍوكان ٍيوم
ْفض ٍ- ٍفتبّسم َأيام ٍسإيدنا ٍالسإتاذ ٍ- ٍبالأَخ َله ٍ َأدآام ٍالأ الأفضل ٍبن ٍعياش ٍفقال: ٍ

كافور ٍإلأى ٍأبي ٍإسإحاق، ٍفقال ٍارتجالً: ٍالأبسيط: ٍ
َو ل َداِعي َلأَحَن إن َغاْر الأ

ّيدنـَا لأسـَ
ُغاّص ٍة من و َب ْي بالأريِق َه

ِر َهـَ َب والأ

ُتـَُه حالأـَت سإيدنا فمثل َبـَ َهـَا الأقول وبين الأبليغ بينمـَ
ِر بالأحـَصَُـَ

َفَض يكن فإذ مـَن اليام خ
َدآهـٍَش

ِة من ّد ّلة ِمْن ل الأخوف ش ِق
ِر َبصَُ  الأ

َءلأت فقد هـَذا في تفا
لأـَسـَيدنـَا

ّيد عن مأثرة والأفأل سإ
ِر الأـَبـََشـَ

ْفـٌَض أيامه بأن ٌو.ً ٍبـَل دآولأته وأنَنـَصَُـَب بـَل َخ ِر صـَفـَ َد كـَ
بمائتين.فأمر ٍلأه ٍبثلثمائة ٍدآينار، ٍولبن ٍعياش ٍ

ًا: يصُف الأدمشقي حمدان وقال قلم
: ٍالأكامل

ْيم ّق بعثته لأل ِه وَش ِن ِره لأـَم إذا ولأـَهِلأَسا ُقـَـَـَُه تـَْجـَ إطـَـَرا
ِة َنـَـَاضِِ كالأـَحـَي ّنـَْضـَ ِري حـَيث منَأنـَـَـَُه إل الأـَ ُقـَـَُه سإـَّمـَه َيْجـَ َيا ِتـَْر

َلُح النابيب لأي: ٍأي فقال الصمعي الأعتابي: ٍسإألأني قال وعليها لألكتابة َأْص
ُؤه، بالأهجير نِشَف فقلت: ٍما َأصبر؟ ّتبرية من غاشاؤه، تلويِحه عن وسإتره ما الأ

ّية الأظهور، الأدّرية الأقشور َبْري من نوع قال: ٍفأي الأكسور، الأفض أكتب الأ
ّنها، يمين عن الأقّط، الأمستوية قلت: ٍالأبرية وأْصوب؟ معها تأمن َبرية سإ

َدادآ خريق، جوفها في والأريح فتيق، َمَشقها في الأهواء الأمّط، عند الأمّجة والأِم
ًا الصمعي قال: ٍفبقي رقيق، خرطومها في ًا إلأَي شاخصُ ُيِحيُر ل ضاحك

ًا.ً ول مسألأة جواب
الأعتابي

َنى ٍأبا ٍعمرو، ٍقال ٍأبو ْك ُي والأعتابي: ٍهو ٍكلثوم ٍبن ٍعمرو ٍبن ٍالأحارث ٍالأتغلبي، ٍ
عثمان ٍالأجاحظ: ٍكان ٍالأعتابّي ٍممن ٍاجتمع ٍلأه ٍالأخطابة، ٍوالأبيان، ٍوالأشعر

ُع ٍمن ْذِوه ٍيقول ٍفي ٍالأبديع ٍجمي الأجيد، ٍوالأرسإائل ٍالأفاخرة، ٍوعلى ٍألأفاظه ٍوَح
َنمري، ٍومسلم ٍبن ٍالأولأيد يتكلف ٍذلأك ٍمن ٍشعراء ٍالأمولأدين ٍكنحو ٍمنصُور ٍالأ

ْذو ٍبَشار ٍفي ٍالأبديع، ٍولأم ٍيكن َيْحتذي ٍَح النصُاري، ٍوأشباههما، ٍوكان ٍالأعتابي ٍ
َهْرَمَة.ً ًا ٍمن ٍبشار ٍوابن ٍ ُدآ ٍبديع في ٍالأمولأدين ٍأجو

ّتاب ٍبن ٍسإعد، ٍولأذلأك ٍقال: َع َعْمرو ٍبن ٍكلثوم ٍابن ٍمالأك ٍبن ٍ والأعتابي ٍمن ٍولأد ٍ
الأبسيط: ٍ

ٌؤ إني القتار هدم امُر
مأثـَرتـَي

َدِت ما واجتاح من الياُم أب
 خطري

كلثـَوم بن عمرو ابُن َأنا
ُه ّودآ ّيايسـَ ُء ربيعَة ح ِر من والحيا مـَضـَ

َلتني أروَمٌة ّط من ع
مكـَارمـَهـَا

ّطلها كالأقوِس من الأرامي ع
ِر الأوت

َوالأعرُب ٍتقول: ٍمن َوالأتمييز، ٍ وكان ٍصاحَب ٍبديهة ٍفي ٍالأمنظوم ٍوالأمنثور، ٍحسن ٍالأعقل ٍ
َوقد ٍاجتمع ٍذلأك ًا.ً ٍ ًا ٍعسير ّنى ٍشيئ ْلم، ٍتم ِع َعقل، ٍحسَن ٍالأبياِن، ٍحسَن ٍالأ ّنى ٍرجل ًٍحسَن ٍالأ تم

كله ٍلألعتابي.ً
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ً َلُه ٍرجل َد ٍالأ َع ْب َأ َبالأي ٍأي ٍثوبيه ٍابتذَل! ٍفقال: ٍ ُي َوكان ٍل ٍ َوعاتبه ٍيحيى ٍبن ٍخالأد ٍعلى ٍلأباسإه، ٍ
َأهل ٍالهواء، ٍحتى َوعطره.ً ٍإنما ٍذلأك ٍحُظ ٍالأنساء، ٍو ُلأه ٍفي ٍلأباسإه ٍ مهُمه ٍأن ٍيكون ٍجما

َقلبه.ً َو ُنُه، ٍ ّبه، ٍَويعلو ٍبه ٍمعظماه: ٍلأسا َولأ ِهّمته، ٍ يرفعه ٍأكبَراه: ٍ
َدُح ٍالأمرء ُيْم َلم ٍيا ٍعتابّي! ٍفقال: ٍاليناس ٍقبل ٍالبَساس، ٍل ٍ ودآخل ٍعلى ٍالأرشيد ٍفقال: ٍتك

ّوَره، ٍأو ٍعّي ٍَحصََُره.ً َذّم ٍبأول ٍَخطئه؛ ٍلنه ٍبين ٍكل ٍَز ُي بأول ٍَصوابه، ٍول ٍ
ِنعمته، ٍ ْتل ٍجعفر ٍبن ٍيحيى ٍوزوال ٍ َق َيه ٍبعد ٍ ّفان ٍأّن ٍالأرشيد ٍلأق فقال: وذكر ٍأبو ٍه

َدثت ما ُد َأْح ْع فأنشده عتابي؟ يا َب
: ٍارتجالً: ٍالأطويل

َنى َتْرِك عنى تلوم ِغ ّيٌة الأ باهل
َوىَّ ِطـَْرف كـَّل عـَنـَهـَا الأدهُر َط

ِد ِلأـَ َتـَا و
فـَي يرفـَلـَن الأنسـَوان حولأها رأْت

ُكـَسـَا ُدآهـَا منـَظـَمًةالأـَ ِد َأجـَيا ِئ بـَـَـَالأـَـَـَقـَـَـَل

ْلـَُت أنـَي َأسَإـَّرك نـَال مـَا ِنـَ
جـَعـَفـَـَـٌَر

بـَن يحـَيى َنـَاَل َمـَا أو الأمـَلـَك من
ِد خـَالأـَ

ِنـَـَـَي الأـَمـَؤمـَنـَين أمـَير وأّن َغاـَصُّـَـَ ُهـَمـَاَأ َفـَاِت مغصُّـَ َهـَ ِدآ بـَالأـَُمـَْر ِر الأـَبـَوا
ِلأـَي رفـَيعـَاِت فإّن الأـَمـَعـَا

َمـَـَُشـَـَـَوبة
بـَطـَوِن فـَي بمـَسـَتـَودآعـَاٍت

ِدآ ِو السإـَـَا
ًا ٍعن ٍالأبرامكة، ٍوفيهم ٍ : وكان ٍمتحرف الأبسيط:  يقول

َبَراِمَك إَن َيًة تنفـَك ل الأ ْنـَِجـَ َأ
ُهُم من الأدين بصُفحة نجوا

َدُب  َن
منهم حجٌج تجّرَمْت

ُلهـَم ْنصُ وُم
َتِضُب السإلم بدم مضّرج مخ

ّتابي، ٍفقال: ٍألأيس ٍهذا ٍمنزَل ٍكلثوم ٍبن واجتاز ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍطاهر ٍبالأرقة ٍبمنزل ٍالأع
َكَره، َدآثه ٍوذا ْيِت ٍكتبه، ٍفحا َب ًا ٍفي ٍ َفاه ٍجالأس ْلأ َأ َنى ٍرجله، ٍودآخل ٍإلأيه، ٍف َث َعْمرو؟ ٍقيل: ٍنعم، ٍف

ُه، ٍوإنما ٍاجتاز ٍبه ْقصُِد َي ّدث ٍالأناُس ٍفي ٍذلأك، ٍوقالأوا: ٍإن ٍالمير ٍلأم ٍ ثم ٍانصُرف، ٍفتح
َة، ٍفكتب ٍ َأْخطر ٍذلأك ٍالأزيار : ف الأكامل:  إلأيه

ِنـَي َمْن يا ْتـَ َدآ ُتـَُه َأفـَا َدِزياَر ْع ِر نباهَة الأخموِل َب ْكـَ الأـَذ
ُة قالأوا ْطَرة الأزيار َطرْت َخ ْطرك ومجازَخ  بالأخطر لأيس َخ

ْع َف ْدآ ْنفدبـَثـَالأـَثة مقالأتـَهـَم فا َت َدآ تس شكـَري ِمْن الأمجهو
َلـَّن ل ْتـََر تجع ِو ًة الأـَ الأـَوتـَر تتـَمُة الأثلث إنواحـَد

ًا.ً َأْن ٍَزاَره ٍثلث فبعثته ٍالبياُت ٍإلأى ٍ
وكان ٍيميل ٍإلأى ٍالأمأمون، ٍفلّما ٍخرج ٍا!أمون ٍإلأى ٍُخراسإان ٍشيعه ٍحتى ٍ

ّتابي ٍإل ِكسرىَّ، ٍفقال ٍلأه ٍالأمأمون: ٍسإألأتك ٍبالأله ٍيا ٍع ْندان ٍ وصل ٍمعه ٍإلأى ٍسَإ
َلمر ٍشيء، ٍفلما ٍولأي ٍالأمأمون عملَت ٍعلى ٍزيارتنا ٍإْن ٍصار ٍلأنا ٍمن ٍهذا ٍا
ّتابي، ٍفلم ٍيمكنه الأخلفَة، ٍودآخل ٍبغدادآ ٍسإنة ٍأربع ٍومائتين ٍتوّصل ٍإلأيه ٍالأع

ِلم ٍأميَر ٍالأمؤمنين ُتع الأوصول، ٍفقال ٍلألقاضي ٍيحيى ٍبن ٍاكثم: ٍإن ٍرأيَت ٍأن ٍ
َلأْسُت ٍبحاجب! ٍقال: ٍقد ٍعلمت، ٍولأكنك ٍذو ٍفضل، ٍوذو بمكاني! ٍفقال: ٍ

ْعوان! ٍفقال: ٍسإلكَت ٍبي ٍغاير ٍطريقي! ٍقال: ٍإن ٍالأله ٍتعالأى ٍألأحقك الأفضل ٍِم
بجاٍه ٍونعمة، ٍوهما ٍيقيمان ٍعليك ٍبالأزيادآة ٍإن ٍشكرت، ٍوالأتغيير ٍإن ٍكفرت،
ْأبى وأنا ٍالأيوم ٍلأك ٍخيٌر ٍمنك ٍلأنفسك؛ ٍأدآعوك ٍلأما ٍفيه ٍزيادآة ٍنعمتك، ٍوأنت ٍت
ْذلأُه ٍلألمستعين، ٍفدخل ٍيحيى ٍعلى َب ِه ٍ ُة ٍالأجا ذلأك؛ ٍولأكّل ٍشيء ٍزكاة، ٍوَزكا
َلَها ٍعنه، ٍولأم ٍيأذن ٍلأه، ٍفلما الأمأمون ٍفقال: ٍأِجْرني ٍمن ٍلأسان ٍالأعتابي، ٍف

طال ٍعليه ٍكتب ٍإلأيه: ٍالأخفيف: ٍ
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ْقنا ذلأك على ما ْنـَدا افتر ْدنـَا هكذا ول نِبَسـَ ْء َعه الَخـَا
ْء إل الأصُفاء ذو بها دآيزدآا الأخـَلفة أحسب أكن لأم صفـَا

ّثقفة الأناس تضرب بالأم
الأّسـَم

ِرهْم على ر ْد ْء وتنسى ًغا الأوفا

ِلأَما ٍعقد ٍالأرشيد؛ ٍفلما ٍقرأ ٍالأمأمون ٍالبيات ٍأمر ٍأن َغادره، ٍونكثه ٍ ْتله ٍلخيه ٍعلى ٍ يعّرضِ ٍبق
ُتَك ْتني ٍوفا َغ َل َكانْت ٍب ْتني، ٍوقد ٍ ُتَك ٍفسّر ّلم ٍقال: ٍيا ٍعتابي، ٍبلغتني ٍوفادآ ْدَخل ٍعليه.ً ٍفلّما ٍسإ ُي
ِدك، ٍوالأسرور ٍبقربك! ٍفقال: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍلأو ٍقسم ُبع ّي ٍبالأغّم ٍلأ فساءتني، ٍوإني ٍلأحر

َنى، ًا، ٍوإن ٍرضاك ٍلأغاية ٍالأُم َأعجزهم ٍشكر ْدل ًٍو َع هذا ٍالأكلم ٍعلى ٍأهِل ٍالرضِ ٍلأوسإعهم ٍ
ُدك ٍبالأعطية ٍأطلق ٍمن ٍلأساني ٍبالأمسألأة، َي ْلني، ٍقال: ٍ لنه ٍل ٍدآيَن ٍإل ٍبك، ٍإل ٍمعك، ٍقال: ٍسَإ

ًا.ً بخمسين ٍألأف
َدآع ٍجاريًة ٍ : وقال ٍالأعتابي ٍوو الأخفيف:  لأه

ُء ما ِر َغانا َذا ِلشـَفـَاِق الأـَِحـَ ِعـَك وشآبيبوا ْهـََراِق َدآْم الأـَُمـَ
َوىَّ لأيس ْق ُدآ َي على منك الأفؤا
َتا ول ّدآالأَض َل ْق ِلـَيِح ُم الأـَمـَآقـَي َط

ِم غادرات َعـَاٌت اليا ِز مـَنـَتـَ
َنا ما ِنْم هذا طول من َغا

الأعنـَاق
َتـَلِق كـَان تـَرين قد ما بعدَتـَلٍَق يكـَون أن الألُه قَضى إْن

ّوني َنـَْي عليك ما َه ْقـَ ًء وا َيا َحـَ
ولأسُت لأي تبقين لأسِت
َبـَاِق ِبـَ

ّينا َدَمْت أ ُع أخرْت فالأذيالأـَمـَنـَايا صروُف ق الألـَحـَاق سإري

ُد ْهـٌَن الأحادآثـَات وي بـَُمـَّرا َر
ِبَراِت الأعيِش من ٍت ُمصُْ

الأمذاق
يفوت أن ظن َمْن ُغاّر

ُعـَراهـَاالأمـَنـَايا ُد و العـَنـَاق قـَلئ

ْيِن كم َعـَا َصفي ّتـَ ٍة صارا ثمبـَاتـَفـَاٍق ُم َب ُغـَْر وافـَتـَراِق لأ
ْلـٍَق والألـَيل لألفرقدين قلت َدآُمـَ ِفـَه سُإو الفـَاِق عـَلـَى أكنا

َيا َق ْب ُيرمـَى سإـَوف بقيتمـَا َما ِا
ِم شخصُيكما بين ْه بَس

الأـَِفـََراِق
ُء بينما ِة في الأمر َغاَضار

ْيش َعـَ
ِره من وصلٍح َفـَاق أمـَ ّتـَ وا

ُة عطفْت ّد الأـَزمـَان ِش
ّدآت ٍة إلأى هفـَأ َنـَاِق وضـَيِق فاق ِخـَ

ُء يدوُم ل ْلـَق الأبقا لأـَلـََخـَلّق الأبـَقـَاء دآواَم نَلأـَِك لألـََخـَ
: وقال ٍفي ٍ الأطويل:  الأرشيد

ُنـَهـَا تـَُضـَُم كـَّف لأه إماٌم َنـَا َبـَ
ًا الأدين عصُا َبْري من ممنوع الأ

ُدآها  عو
ّية محيٌط وعيٌن بالأـَبـَر

ُفـَهـَا َطـَْر
ٌء ُبـَهـَا عليها سإوا ُدهـَا ُقْر ِعـَي َبـَ و

: وقال ٍ الأطويل:  فيه
فهو السإلم أمة رعى

َدآىَّإماُمهـَا َأ ّق إلأيها و ُنـَهـَا فهو الأح أِمي

َ بمستّن مقيٌم َفل ْيُث الأ ُقَح ِر َوا ِر َط الأُخطوِب أبكا
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َتـَقـَي ْل ُنهاَت ُعو  و
وكان ٍمنصُور ٍالأنمري ٍسَإَعى ٍبه ٍإلأى ٍالأرشيد ٍفخافه، ٍفهرب ٍإلأى ٍبلد ٍالأروم، ٍولأه ٍقصُائد،
ّيد ّبٌه ٍفي ٍحسن ٍالعتذار ٍبالأنابغة ٍالأذبياني، ٍومن ٍج ٌة، ٍوهو ٍمش ِذُر ٍفيها، ٍجيدة ٍمختار يعت

اعتذاره ٍقولأه ٍلألرشيد، ٍويقال: ٍبل ٍقالأها ٍعلى ٍلأسان ٍعيسى ٍبن ٍموسإى ٍالأهاشمي ٍيخاطب
 : الأطويل:  الأرشيد
ْلُت ِو رَجاء جع ًا الأعف عذر
ُتُه ْب وُش

ِة ٍر إَما بهيب ِف َعـَاتـَِب أو غاا ُم

ٍ 
ْفـَـَـَُت مـَا إذا َوكـَنـَُت حـَـَـَادآث خـَـَـَ

ْبـَـَـَوة َنـَـَـَ
ًا جعـَلـَتـَك ِر مـَن ِحـَصُْـَنـَ َذا ِحـَـَـَ

الأـَـَـَنـَـَـَوائِب
َأنزَل ُنك بي ف بعدما الأيأس هجرا
ٍدآ حللُت  الأمشارِب َرحَب منك بوا

َي أظل َعا َنه الأجديُب وَمر ِويمكا أكـَـَـَدَر حـَـَـَافـَـَـَات إلأـَـَى وآ
َنـَـَـَاِضـَـَـَب

الأـَردآىَّ نـَفـَسـَي عـَن يثـَن ولأـَم
أنـَـَـَهـَـَـَا غاـَـَير

ُء رجـَـَـَائك مـَـَـَن بـَـَـَبـَـَـَاق تنـَـَـَو
ثـَـَـَـَائب

عـَلـَـَـَيك مـَحـَبـَوٌس الأـَنـَفـَُس هي
رجـَـَـَاؤهـَـَـَا

ّيدة دآون المـَـَـَاِل مقـَـَـَ
الأـَـَـَمـَـَـَطـَـَـَالأـَـَـَـَِب

مـَنـَـَـَي الأـَصُـَبـَر ثـَياب وتـَحـَت
ٍة ابـَـَـَن ْوع َلأـَـَـَ

ُيْمـَِسـَي يظـَل مـَسـَتـَلـَـَين و
الأـَـَـَجـَـَـَوانـَـَـَب

الأـَـَـَلـَـَـَيالأـَـَـَي مـَنـَـَه ظـَفـَرْت فتـَى
ٍة بـَـَـََزلأ

ْعـََن َلـَ ْقـَ دآامـَياِت عـَنـَه فأ
الأـَـَـَمـَـَـَخـَـَـَالأـَـَـَب

ْيك َنـَ َنـَا ُكـَـَـَْن لأـَـَـَم إنـَي َح بـَـَـَعـَـَـَُت أ
ِعـَـَـَّزة

الأـَمـَنـَى وأحـَرزُت بذّل،
بـَـَـَالأـَـَـَمـَـَـَواهـَـَـَِب

ِنـَي فقـَد َتـَ حـَتـَى الأـَهـَجـَراَن سُإـَْمـَ
َتـَـَنـَـَـَي ْقـَ َذ أ

وسإـَـَـَوء زلّتـَـَـَي عقـَـَـَوبة
ِقـَـَـَـَب َمـَـَـَنـَـَـَا

ْقـَصًُـَى أنـَا فهـَا ِرَضـَـَـَاك، فـَي ُمـَ
وقـَـَـَابـَـَـٌَض

ّد علـَى ّذنـَابـَـَـَيِن مـَصُـَقـَوِل َحـَ الأـَ
قـَـَـَاِضـَـَـَِب

ٌع ْهـَـَـََت عـَمـَـَا ومـَنـَتـَز ِر كـَـَـَ
وجـَـَـَاعـَـَـٌَل

ً هواك عـَـَينـَـَـَي بـَين مـَثـَال
وحـَـَـَاجـَـَـَبـَـَـَي

: وفي ٍهذه ٍالأقصُيدة ٍمما ٍيختار ٍأهل ٍ الأطويل:  الأصُناعة
َعَث َأْش في رَمى مشتاق و
ِنـَه جفـَو

َكرىَّ غاريب الأفَجاج بين الأ
الأسباسِإِب

ْبُت ْيَل لأه سَإَح َو الأُسَرىَّ َذ ْه َو
ِبـٌَس ل

َء مّج حتى الأليل ُدآَجى ضو
الأكوكب

ِري أكوار فوِق ومن َها الأم
لأـَبـَانة

َكُل لأها ُأِحّل ّذَرىَّ أ الأ
َوارب َغـَ والأـَ

ُته فتى وكّل َقصُْـَر عادآا
ِقـَه ْو َشـَ

الأهموم دآوَن الأحشى وطّي
ِزب الأعوا

َوىَّ ُيِسّر َه ِده لأم الأ ْب نـَعـَت ُي
ٍة فـَرق

ًا، ْع ولأم ُصراخ ْذُن به َتْسَم ُأ

صاحِب
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ّدآرع إذا ْنَجـَلـَى الأليل ا ا
وكـَأنـَه

الأحسام هندي بقيُة
الأـَمـَضـَارِب

في الأكرىَّ َكْسر ترىَّ بَركٍب
جفونهم

َد َعه ٍه في الأليالأي و وجو
َمَشـَاحـَِب

: وقال ٍ الأخفيف:  ًا أيض
ِة بـَذي رأتـَنـَي لأو الأـَـََمـَـَـََحـَـَـَاَر

ًا ُعَفـَـَـَْردآ ِذرا ِة ابـَـَـَنة و َفـَـَـَل ِدآي الأـَـَـَ وسإـَـَـَـَـَـَا

إذا بـَالأـَـَـَدمـَـَـَوع الأـَحـَزَن ُأطـَفـَئ
مـَـَـَا

ّثـَـَـَرْت الأـَشـَـَوِق ُحّمُة فـَـَـَي أ
َؤادآي ُفـَـَـَ

الأضز توّشَحنى قد الأطرف خاشع
َنْت ُة لأه فل َنا َيادآي ق  ق

ْؤٍس ِتْرَب ال كأّن هموم أخا ُب
َيا والأـَـَـَبـَـَـَؤَس ُحزَن َفـَـَـَ َوا

ِدآي ِمـَـَـَـَـَيل
لأـَفـَظ مـَا اسإـَتـَشـَعـَرت وكـَأنـَي

الأـَنـَـَـَا
ِئَراِت مـَـَـَن س الأـَـَـَنـَـَـَا

ِدآ والحـَـَـَقـَـَـَا
ّدىَّ َدآىَّ أتـَـَصُـَـَـَ ُع الأـَـَـَّر ّدآر َء لالأـَـَـَلـَـَـَي وا ْوجـَا َهـَ ِدآي فـَوقـَـَهـَـَـَا بـَ َتـَـَـَا ْقـَـَـَ أ

الأـَكـَرىَّ مـَن عـَينـَي َحّظ
خـَـَفـَـَـَقـَـَـَاٌت

َنـَـَـَى سَإـَْرِحـَي بين ْنـََحـَـَـَ وُمـَ
ِدآي َوا ْعـَـَـَ َأ

ْوَحـََش فـَـَـَمـَـَـَا جـَانـَـَبـَـَـَّي الأـَنـَاُس أ
وانـَـَـَفـَـَـَرادآي بـَـَوحـَـَـَدتـَـَـَي إل َنُسآ

أتـَـَـَقـَـَـَي بـَه الأـَذي ردآدآت قد
الأـَـَـَنـَـَـَا

لأـَـَـَلـَـَـَزمـَـَـَان وأبـَرزُت س
َوادآي سَإـَـَـَ

َلـَت تـَمـَطـَرنـَي عـَلـَّي فاسإـَتـَهـَ
ٍة شـَـَـَآبـَـَـَيب قالأـَشـَـَو ِدآ ُمـَـَـَْزن َعـَـَـَـَا ِمـَـَـَْر

 : الأطويل:  وقال

ْلَب راع أَما ِة َق أنـَنـَي الأعامري
ُع غادوت ِم ومرجو الأسقا

 قريني؟
 : الأطويل:  وقال

ِتُم َوىَّ َلأوعاِت أكا َه َهـَا الأ ُنـَ ِبي ُي و
ّلل ِء تخ بين الأشوق َما

ُفونـَي ُج
كّل في النسان ومطووفة

ْظرة لأهالأوعة بَحـَنـَيِن موصولأة ن

: بنو ٍوهب: ٍوقال ٍالأحسن ٍبن ٍوهب ٍبن ٍ الأسريع:  سإعيد
ْبِك َكا في ما أحسن فِمْن ِا َكا أّنالأب َوْجد الأب تـَحـَلـَيُل لأل
ْهو محلول الأخدين على حزنتـَأّمـَلـَتـَُه أنت إذا و

ُنسب َوْهب ٍفي ٍالأكتابة ٍوأنجبوا، ٍولأهم ٍفي ٍهذا ٍالأكتاب ٍما ٍيشهد ٍلأهم ٍبما ٍ وقد ٍأعرق ٍبنو ٍ
: إلأيهم، ٍوفيهم ٍيقول ٍ الأخفيف:  الأطائي

ْعـٍَب كّل ْهـَـَـٍَب آَل بـَـَـَه كـَنـَتـَـَْم ِشـَ َو
ْعـَبـَي فهـَو كـَـَـَّل وِشـَعـَـَـَُب ِشـَ
َأدآيِب

ّىَّ لأكالأكبد لأكم قلبي إن ْلبي الأَحر َق و
ُلوِب لأغيركم ُق  كالأ

وهب: وفي ٍهذه ٍالأقصُيدة ٍيقول ٍفي ٍمدح ٍسإليمان ٍبن ٍ
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ُوسّإـَج َعـَلـَى ما ِتـَك الأـَ َوا مـَـَـَن الأـَّر
َعـَـَـَْب

أيوِب َأبـَـَـَـَـَـَـَا أتـَـَـَـَـَـَْت مـَـَـَا إذا ٍب

ّوٌل ُلأـَـَـَه ل ُح ُع ِفـَعـَـَـَا َتـَـَـَ ُيوِب مـَـَـَنـَـَـَاخ ِعـَْرُضـَه ول مالأـَـَـَذم َمـَـَـَْر ُعـَـَـَ الأـَـَـَ
الأشوِق ُبَرَحاء مْن بالأصُديق واجد

ِره وجداَن ْي  بالأحبيب َغا
َذ ٍسإليماُن ٍمنه ٍمعنى ٍهذا ٍالأبيت ٍالخير، ٍفقال ٍفي ٍرسإالأة ٍلأبعض ٍإخوانه: ٍ أَخ

َظْرُف ٍالأصُداقة، ٍأرق ٍمن ٍظرف ٍالأعلقة، ٍوالأنفس ٍبالأصُديق، ٍآنس ٍمنها
بالأعشيق.ً

ْعري.ً ّق ٍمن ٍش فقال ٍلأه ٍأبو ٍتمام: ٍكلمك ٍهذا ٍأر
ّيد ٍالألسان، ٍحلو ٍالأبيان، ٍوكان والأحسن ٍبن ٍوهب ٍَحَسُن ٍالأشعر ٍوالأبلغاة، ٍج

يحب ٍبنان ٍجارية ٍمحمد ٍبن ٍحّمادآ، ٍولأه ٍفيها ٍشعر ٍجيد، ٍولأها ٍيقول: ٍالأطويل: ٍ
تقبيَل حاولأُت وقد أقول

ّفـَهـَا ك
ٌة وبي وأسإكـَُن منها أهتّز ِرعد

ّني لأيهنئك ُع أ الأناِس َأْشَج
ّلهـَم ك

َدىَّ عنك أنني إل الأجرِب لأ
ُبُن  َأْج

: وحضَرْت ٍمجلسه ٍوبين ٍيديه ٍنار ٍفأمَرْت ٍبإزالأتها، ٍ الأكامل:  فقال
ْهِت بأبي ِر حتى الأناَر ك

ِعـَدْت ُأبـَ
في معناِك ما فعلْمُت

إبعـَادآهـَا
ِتَماع في لأِك َضّرة هي ْلأ ا

ِتها وهبوِبِضيائهـَا ْفَح إيقـَادآهـَا لأـَدىَّ َن

َأَرىَّ الأقلوب في صنيعك و
َعها َيالأهاصني ِكـَهـَا بَس َأرا ِدآهـَا و َعـََرا و

ْتِك َك المور كل في َشر
ْعلـَهـَا ِف ِدآهـَا وَصلِحها وِضيائهاب وفسـَا

: وإلأى ٍهذا ٍينظر ٍقول ٍالمير ٍتميم ٍبن ٍ الأخفيف:  الأمعّز
َدآ الأُمداَم هجرُت ما والأور

والأبد
ْوع، َر َط ْغام َلأكن ب ِه بَر ُكـَْر و

ْو َمـَْن الأثلثة من منعتني ِه َأحِك لأم قتلتنيَلأـَ ّل ِهي َمْن والأ
ُدآ فالأت ّدي ولأوُن ُرضيائيوالأـَبـَد والأمدامُة الأور ِهي خ َوْج  و
ً قلت ِهـَي بي بخلت ولأكن لفقالأـَت شيء بكّل بخل ْب ِبِش و
ُهِك لأيتني يا قلت ّهـَي الأمحّب يقتل إنماقـَالأـَت شبي الأتَشـَ

ُعّزي ٍعنه ٍأخوه ٍسإليمان، ٍفجاَء ٍأبو ولأّما ٍمات ٍالأحسن ٍبن ٍوهب ٍ- ٍوكان ٍموته ٍبالأشام ٍ- ٍ
: الأعيناء، ٍفقال: ٍأنشدني ٍأبو ٍسإعيد ٍ الأطويل:  الصمعي

ْعَم لأعمري ِن ُء لأ آل من الأمر
جعفـَر

ْته َأْمَسى بحوراَن َق أعل
الأحـَبـَائُل

ًا فقدوا لأقد ًا َعْزم وحْزمـَ
ًا وسإـَؤدآدآ

ًا ً وِعلم ْته أصيل خالأف
ِهـَل الأمَجـَا

حياتي أملل لأم ِعْشَت فإن
تمت وإن

ِتك بعد حياتي في فما ْو َم
طـَائُل

َءك، ٍإن ٍهذا ٍلأمن ٍأحسن ٍالأشعر، ٍوقد فقال ٍسإليمان: ٍأحسن ٍالأله ٍجزاءك، ٍووصل ٍإخا
ِوي َن ّثل ٍبه ٍقتيبة ٍحين ٍبلغه ٍموُت ٍالأحجاج، ٍولأكني ٍأقول ٍكما ٍقال ٍكعب ٍبن ٍسإعد ٍالأغ تم

: يرثي ٍأخاه ٍأبا ٍ الأطويل:  الأمغوار
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عند فاِحٌش ل أخي ما أِخي
ِتـَه ْي َبـَ

ُع ول ُيوُب الأـَلـَقـَاء عند َوَر َهـَ

ْورة ما إذا حليم الأجهل سَإ
َقـَْت أطل

َبى ّلُجوج لألنفس الأشيب، ُح الأ
ُلوُب  َغا

َياُن الأزوار إلأى حبيب غِاْشـَ
ِتـَه بـَي

ّيا جميل ْهـَو شـَب الأمح و
ِريُب أ

الأرجاُل تراه ما إذا
ُظـَوا تـَحـَفـَ

َطق فلم ُء ُتن ْوَرا َع َو الأ ْهـَ و
قـَريُب

فانصُرف ٍالأناس ٍيعجبون ٍمن ٍعلم ٍسإليمان، ٍوحسن ٍجوابه، ٍوصّحة ٍتمثله.ً
ّية ٍبن ٍمخزوم َؤ ْوس ٍبن ٍُج َأ َول ٍبن ٍ والبيات ٍالأتي ٍأنشدها ٍالصمعي ٍلألحطيئة، ٍواسإمه ٍَجْر
ُعلَثة ٍوفيها َبغيض، ٍيقولأها ٍفي ٍعلقمة ٍبن ٍ ْبس ٍبن ٍ َع بن ٍمالأك ٍبن ٍغاالأب.ً ٍبن ٍقطيفة ٍبن ٍ

 : الأطويل:  يقول
ُتَك لأو بيني كان فما ِقي َلأ

ًا سإالأم
َنى وبين ِغ ّ الأ قلئُل لأياِل إل

َنا ٍمن ٍأجلها ٍالخوان، َفا قال ٍسإليمان ٍبن ٍوهب: ٍلأما ٍجار ٍعلينا ٍبالأنكبة ٍالأسلطان، ٍوَج
ّنا ٍوإياه ٍكما ٍقال ٍ ّولأه، ٍوكفانا ٍالأحاجَة ٍإلأيهم ٍبتفضله، ٍفك َوادآ ٍبتط ُدآ الأحطيئة:أنصُفنا ٍابن ٍأبي ٍ

الأكامل: 
ٍد آل جاورُت َل َق ُتـَهـَم م ُدآ ل إذفَحِمد ُد جوار أخو يكا ُيْحَمـَ

ِدآ َمن أيام ِر َعة ُي ْع الأصُني ِن َط ِدآ وَمْن فينا،َيصُْ ِر َة ُي ُد الأزهادآ َه  َيْز
َهْب يعذر، أن وشبيهك تعتب، أن إخوانه: ٍلأك بعض إلأى فصُل ولأه أقل ف

ّقك، على فضلك وقدم لكثرهما، المرين ّكك.ً على ويقينك ح ش
ً ووصف ًا رجل ِه فقال: ٍكان بليغ َق َع والأ لأيس اللأفاظ، َجْزَل الأمنطق، واسإ
ِر ِظه من أسْإَرع الأقلم إلأى معناه مقصُده؛ في الأمظلم ول لأفظه، في بالأهذ ْف َلأ

الأّسْمع.ً إلأى
خاقان: بن يحيى بن الأله عبيد في الأزيات الأملك عبد بن محمد قول ضد وهذا

ِهي الأعقدة، ضعيف الأعقل، سإخيُف الأمعاني، غاليظ اللأفاظ، مهزول هو وا
َعْزم، الأرأي.ً مأفوُن الأ
 الأعصُر لهل ألأفاظ

َتاِب ذّم في ِك ّتاِب الأ ُك والأشعر والأنثر والأ
ِعي كلمه، من أحسُن الأَخَرُس ٍ ُغ والأ ُبو، خاطره بيانه، من أبل ْن ُبو، وقلمه َي ْك َي

ُيِسقط.ً ٍهو ويخطئ ويغلط، ويسهو ْعي قاِصر الأكتابة، باِع قصُير و سَإ
ُكتبه الأخطابة، الوضاع، منتشرة البعاضِِ، متفاوتة اللأفاظ، مضطربة و

َقلم، من بكفه أولأى الغاراضِ.ً ٍالأجلُم متباينة َطاس الأ ُق والأ من بها ألأي
َفى الأطباع، قبولأه عن تنبو الأقرطاس.ً ٍكلٌم السإماع.ً اسإتماعه عن وتتجا

ُبو ألأفاٌظ ْن ُع ل فتُزّجها.ً ٍكلم الأطباع وتنكرها فتمّجها، الذان عنها َت َف ُع َيْر الأطب
ًا، لأه ُع يفتُح ول ِحجاب ًا.ً ٍكلم لأه الأسم ِدي باب الفهام ويصُدئ الأّريان، ُيصُْ

ّلف تبذل، حتى فيه تعّمل قد والذهان.ً ٍكلم جاٍس، تعّسف.ً ٍطبع حتى وتك
َغ ل قاٍس، ولأفظ ّية ل َذْرع.ً ٍكلم خلو مع لأه وصول ول سَإْمع، في لأه مسا الأرو

َبْت ْهم، فيه ضر ْدح.ً ٍكلم فيه جالأت الأفكرة ول بَس ِق ّثُر ب حزونته، في تتع
ّير ُعورته.ً ٍكلمات من الفهاُم وتتح ّلة العيان، قليلة التقان، ضعيفُة و مضمح

َعاُر المتحان.ً ٍألأفاظ على َت الثافي.ً ٍكلم من تقدر ومعاٍن الأدياجي، من ُتْس
ِله ْث ّلى بم الأجندل، من أثقل بصُممه، الصم ويفرح كلمه، عن الخرس يتس
ًنى رّث، الأهموم.ً ٍكلم وسإودآاء الأمحموم، هذيان هو الأحنظل، من وأمّر ومع
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الأشعر محكم من لأيست عليهما.ً ٍأبيات طلوة ول فيهما، طائل ل َغاّث،
ُغاَرره.ً ٍشعر الأكلم أحجال من ول وحكمه، ْبغة ردآيء الأصُنعة ضعيف و الأصُّ

في قطع وإخطاء.ً ٍما وإبطاء وإيطاء، إقواء بين جمع وقد الأصُفة بغيض
ْعرة شعره خبيِث بين يميز َشعر.ً ٍل ما بالأنقص شعر قطرة.ً ٍلأو سإقى ول َش
ّيبه، الأقول ِرق ول وط ْف ِره بين َي ْك ّيبه.ً ٍهو ِب َث ُدآ و السإتعارة.ً ٍهو ثقيل الأعبارة، بار

َعَراء.ً ٍلأم منبوذ الأشعراء بين من َبْس بالأ ّلة شعُره يل ل شعر الأطلوة.ً ٍلأه ح
الأتضعيف متضاعف الأحروف، مضطرب وخٌط سَإْردآه، يخّف ول َدآْرسإه، يطيب

ِذي والأتحريف.ً ٍخّط ْق ُيْشِحي الأعين ُي ْدر.ً ٍخّط و الأبّط، أرجل كأنه منحّط، الأصُّ
يساعد ل ومدادآه َبْريه، يستجيب ل الأِحيطان.ً ٍقلمه على الأسرطان، وأنامل

ّق، كالأولأد َجْريه.ً ٍقلمه َته إذا الأمشاق، والخ الأعا َدآْر ّومته وإذا اسإتطال، أ ق
َته وإذا مال، ْث مضطرب الأشق، مائل انحرف.ً ٍقلم وقفته وإذا وقف، بع

َبْري، متفاوت الأمشق، ْلأَجْري، معدوم الأ ّلم لأم الأقّط.ً ٍقلم محّرف ا َق ظفره ُي
ْبعث ل بالنفاس.ً ٍقلم ويأخذ النقاس، وينقش الأِقرطاس، يخدش فهو، إذا ُي

ِيه، اضطراُب وقف وقفته.ً ٍقد إذا يقف ول بعثته، َجْريه، اسإتمرار، دآون َبْر
َع ّطه، تفاوت واقتط خطه.ً تجويد عن َق

الأكلم خير
ًا ٍهو ٍأرّق ٍمن ٍالأهواء، ٍوأعذب ُعتبة ٍبن ٍأبي ٍسإفيان ٍكلَم ٍالأعرب ٍفقال: ٍإن ٍلألعرب ٍكلم ذكر ٍ

ُفّسرت َق ٍالأسهام ٍمن ٍِقسيها، ٍبكلمات ٍمؤتلفات، ٍإْن ٍ ِء، ٍمرق ٍمن ٍأفواههم ٍُمرو من ٍالأما
ِهُمك ٍأنها ِظهم ٍتو َبْت؛ ٍفسهولأُة ٍألأفا َواها ٍمن ٍالأكلم ٍاسإتصُع ِطلْت، ٍوإن ٍبدلأت ٍبس بغيرها ٍع
ُع ِلبْت.ً ٍهم ٍالألطيف ٍفهمهم، ٍالأناف ُط ممكنة ٍإذا ٍسإمعت، ٍوصعوبتها ٍتعلمك ٍأنها ٍمفقودآة ٍإذا ٍ

َبايٌن ٍلأما ٍسإواه، علمهم، ٍبلغتهم ٍنزِل ٍالأقرآن، ٍوبها ٍيدَرُك ٍالأبيان، ٍوكّل ٍنوع ٍمن ٍمعناه ٍُم
ًا.ً ُهم ٍأخلق ًا، ٍوأكرم والأناُس ٍإلأى ٍقولأهم ٍيصُيرون، ٍوبهداهم ٍيأتّمون، ٍأكثر ٍالأناِس ٍأحلم

ْطِمع ٍالأممتنع.ً وكان ٍيقال: ٍخير ٍالأكلم ٍالأُم
: وأنشد ٍإبراهيُم ٍبُن ٍالأعباس ٍالأصُّولأي ٍلأخالأه ٍالأعباس ٍبن ٍ الأسريع:  الحنف

ّد ِمْنبـَي َحّل ما رّب أشكو إلأيك ِتب هذا ص ِنِب الأعا ْذ الأُم
سِإيَل وإْن يفعل، َلأْم قال إْن
ِتـَِب لأم ُعوتب وإن يبذْل،لأم ْع ُي

َدآ تشرِب للأي قال ولأو بعصُياني، صّب أشـَرِب لأم الأبار
ْذب ٍالأمستمع، ٍالأصُعب َع ثم ٍقال: ٍهذا ٍوالأله ٍالأشعر ٍالأحسن ٍالأمعنى، ٍالأسهل ٍالألفظ، ٍالأ
ُقْربه، ٍالأَحْزن ٍمع ٍسإهولأته، ٍفجعل الأممتنع، ٍالأعزيز ٍالأنظير، ٍالأقليل ٍالأشبيه، ٍالأبعيد ٍمع ٍ

الأناس ٍيقولأون: ٍهذا ٍالأكلم ٍأحسن ٍمن ٍالأشعر.ً
: وقال ٍأبو ٍالأعباس ٍالأناشئ ٍيصُف ٍ الأكامل:  ُه شعر

ّير سإمعـَوا إن الأشعراء يتح
بـَه

وفي صنعته ُحْسن في
ِه تألأـَيفـَ

ْهـَِمـَهـَم من ُقْربه في فكأنه ِز في ونكولأهمَف َعْج عن الأ
 ترصيفه

َدا شجٌر ْيِن َب َع ِتـَه حْسُن لأل نـَبـَا
َأىَّ َن َنى اليدي عن ؤ َج

ِفه مقطو
ّيه قرنت فإذا ِه أبـَ ِعـَ ِطـَي ِريبـَه وقرنتُهبـَُمـَ َغـَ وطـَريفـَه ب

ٍ 
يطـَابـَق معناه ألأفيت

َظـَه ْفـَ َلأـَ
ّيُه منه والأنظم ِه جلـَ ِطـَيفـَ بـَلـَ

ًا فأتاه ّتِسقـَ بـَخـَفـَيفـَه َرزينـَه منه ِنيط قدعـَلـَى م

353



 السإلمية مشكاة مكتبة                            اللأباب وثمار الدآاب زهر

إحـَسـَانـَه

ُته ُتـَه هذب ًا لأـَك فجـَعـَلـَ عن الأدهر صرَف ومنعتبـَاقـَي
ِريفه  َتصُْ

ْيد ٍالأكلم، ٍوعقل ٍالدآاب، ٍوسُإوُر َق َفصُْل ٍمن ٍكتابه ٍفي ٍالأشعر: ٍالأشعُر ٍ وقال ٍالأناشئ ٍفي ٍ
َبراعة، ٍومجال ٍالأجنان، ٍومسرُح ٍالأبياِن، ٍوذريعة ٍالأمتوسّإل، ٍووسإيلُة الأبلغاة، ٍومعدن ٍالأ
ّدة ٍالأراهب، ٍورحلة َع ِذمام ٍالأغريب، ٍوُحْرَمة ٍالدآيب، ٍوِعصُْمة ٍالأهارب، ٍو الأمتوصل، ٍو

ُد ٍالأصُواب.ً ِه ْوَحة ٍالأمتمثل، ٍوروحة ٍالأمتحمل، ٍوحاكم ٍالعراب، ٍوشا َدآ َداني، ٍو الأ
َفْحل ٍالأمديح، ٍَجْزل وقال ٍفي ٍهذا ٍالأكتاب: ٍالأشعُر ٍما ٍكان ٍسَإهَل ٍالأمطالأع، ٍفصُل ٍالأمقاطع، ٍ

َثل، ٍسإليم ٍالأزلأل، ٍعديم ٍالأخلل، ٍرائع ِكه ٍالأغزل، ٍسإائر ٍالأَم الفتخار، ٍشِجَي ٍالأنسيب، ٍف
ْطِمع ٍالأمسالأك، ٍفائت ٍالأمدارك، ٍقريب ٍالأبيان، الأهجاء، ٍموجب ٍالأمعذرة، ٍُمَحب ٍالأمعتبة، ٍُم

ُء ٍالأفصُاحة، ِريَق ٍفيه ٍما ُه َنائي ٍالغاوار، ٍضاحي ٍالأقرار، ٍنقي ٍالأمستشف، ٍقد ٍ َد ٍالأمعاني، ٍ بعي
ِم ٍالأرأي.ً ٍلأمتأمله ٍترقرق، َأضاء ٍلأه ٍنوَر ٍالأزجاجة، ٍفانهل ٍفي ٍصادآي ٍالأفهم، ٍوأضاء ٍفي ٍبهي و
َهْت ٍفي ُتونه، ٍوَز ّلأق، ٍيروق ٍالأمتوسإم، ٍويسر ٍالأمترسإم؛ ٍقد ٍأبدت ٍصدوره ٍُم ّفه ٍتأ ولأمستش

وجوهه ٍعيونه، ٍوانقادآت ٍكواهله ٍلأهوادآيه، ٍوطابقت ٍألأفاظه ٍمعانيه، ٍوخالأفت ٍأجناسإه
ِنه، ٍوتعقم َوْشي ٍألأوا َبه ٍالأروضَِ ٍفي ٍ ّطردآ ٍلأمتصُفحه، ٍوأنار، ٍلأمستوضحه، ٍواْش مبانيه، ٍفا

أفنانه، ٍوإشراق ٍنَواره، ٍوابتهاج ٍأنجادآه ٍبأغاواره؛ ٍوأشبه ٍالأوشي ٍفي ٍاتفاق ٍُرقوِمه، ٍواتساِق
ُفصُولأه، ٍوانتظام ْقد ٍفي ٍالأتئام ٍ ِع ُفوفه؛ ٍوحكى ٍالأ ُرسإومه، ٍوتسطير ٍكفوفه، ٍوتحبير ٍك
َلت َق ْذِره، ٍفلو ٍاكتنف ٍاليجاز ٍمواردآه، ٍوص ُدره، ٍوفريده ٍبَش َيان ٍياقوته ٍب ُوصولأه، ٍوازدآ
ًا ٍمن ٍالأمعايب، َياِصله، ٍجاء ٍسإليم َف ِوس ٍالأدربة ٍَمناصله، ٍوشحذت ٍمدارس ٍالدآب ٍ َدا َم

ْهَجته، ٍوإلأى َب ًا ٍإلأى ٍالسإماع ٍ ِدي ُهَجن، ٍُمه ُلبن، ٍوتتَحاَماه ٍالأ َلدآناس، ٍتتحاشاه ٍا ًا ٍمن ٍا مهذب
ْكمته.ً الأعقول ٍِح

ًا ٍلأسالأكيه، ٍ : وقد ٍقلت ٍفي ٍالأشعر ٍقول ًٍجعلته ٍمثل ًٍلأقائليه، ٍوأسإلوب الأكامل:  وهو

ّومَت ما الأشعُر ْيغ ق ِره َز ُدو صـَ
ْدآَت َأسْإَر بالأتهذيب وشد

ِنـَه ُتو ُم
ِلطناب وَرأبَت ْعَب با َش

ُدوِعه ُيونـَه غاور باليجاز وفتْحَتص ُع

ْعَت ِه قريبـَه بين وجَم ِد ْلَتوبـَعـَي ِعـَينـَه مجّمه بين ووَص وَم
أمر لأكّل منه وعقدت
ًايقتضـَي َتـَه به شبه ْن ِه فقَر ِرينـَ بـَقـَ

َلـَهـَا الأدياَر به بكيت فإذا وأه
َء لألمحزون َأْجَريَت ما
ُؤونـَه ش

وغاـَمـَومـَه بهمومه ووكلته
ًا َكَرىَّ َيْسر فلم دآهر الأ

ِنـَه بجفو
َدْحَت وإذا ًا به م ًا جوادآ َتهمـَاجـَد َقَضي ُدآيونـَه حـَق بالأُشكر و

َتهوَرصـَينـَه بنفـَيِسـَه أصفيته وثـَمـَينـَه بخطـَيره ومنح
ً فيكون ّتفاِق في َجْزل ا
ِه ِف ُنو ص

ً ويكون ّتَساق في سَإهل ا
ِنه ُفنو

ٍة عـَبـَئ كنايًة أردآَت وإذا ْنَتِريب ِره بين باي ِنـَه ظهو ُبطـَو و
َعه فجعلت يشوب سإام

ِنهشكوكـَُه بـَيقـَينـَه وظنـَونـَه ببيا

ٍة فـَي أخ علـَى عتبَت وإذا َلأ ّدته أدآَمْجَتَز ِلأـَينـَه فـَي لأه ش
ًا فتركته ِنـَسـَ ٍة مستـَأ ًالأـَدمـَاث ِه مستيئس ِثـَ ُعو ُو ِه لأ ِنـَ وُحـَُزو

ّلقـَتـَهـَا الأتي إلأى نبذت وإذا شـَئونـَه بفاتنات صاَرَمتك إنُع
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َتها ّيم َتهماورقـَيقـَه بلـَطـَيفـَه ت ْف ِه وشغ ّفي وكـَمـَينـَه بخ
ٍة فـَي أخ إلأى اعتذرَت وإذا ّلأ ْكَتز وُمبـَينـَه ُمِحيله بين َواَش

َيُحوُر ُبك َف ْن ّده مـَن عند َذ ًايعـَتـَ ْتب ًا عليك َع َطالأب بـَيمـَينـَه ُم
في منه َيْحُسُن والأقوُل
َمنثـَوره

في منه يحسن لأيس ما
ِنه ْوُزو  َم

ُء بن الأخليل وقال ُء أحمد: ٍالأشعرا ّنى يصُرفونه الأكلم، أمرا وجائز شاءوا؛ أ
َلفظ تصُريف ومن وتقييده، الأمعنى إطلق من لأغيرهم، يجوُز ل ما لأهم الأ

ِر مقصُوره، ومد وتعقيده، َقصُْ ِته، بين والأجمع ممدودآه، و بين والأتفريق لأغا
صفاته.ً

ْيُر َغا ْدَرَجة ٍالأبيان، ٍونظاُم ٍالأكلم، ٍمقسوم ٍ ْلية ٍالألسان، ٍوَم وقال: ٍالأشعُر ٍِح
محظور، ٍومشترك ٍغاير ٍمحصُور، ٍإل ٍأنه ٍفي ٍالأعرب ٍَجْوهري، ٍوفي ٍالأعجم

صناعي.ً
قال ٍأعرابي ٍلأشاعر ٍمن ٍأبناء ٍفارس: ٍالأشعُر ٍلألعرب، ٍفكل ٍَمْن ٍيقول ٍالأشعر

ُأّمه ٍرجل ٍمنا! ٍفقال ٍالأفارسإي: ٍوكذلأك ٍمن ٍل ٍيقوُل منكم ٍفإنما ٍنزا ٍعلى ٍ
الأشعَر ٍمنكم، ٍفإنما ٍنزا ٍعلى ٍأمه ٍرجل ٍمنا!.ً

َلس ٍالأمتون، ٍكثيَر ٍالأعيون، ٍل َأْم وقال ٍعمارة ٍبن ٍعقيل: ٍأجودآ ٍالأشعر ٍما ٍكان ٍ
َأبي ٍالأعتاهية ُأنشد ٍالأجاحظ ٍشعَر ٍ ِذُن ٍعلى ٍالأقلب ٍو يمّجه ٍالأسمع، ٍول ٍيستأ
ُعمارة ٍتجاذبا َلُس ٍالأمتون، ٍلأيس ٍلأه ٍعيوٌن، ٍكأنه ٍو َيْرَضه، ٍوقال: ٍهو ٍأم فلم ٍ

ًا.ً ًا ٍواحد كلم
َلأة ٍالدآب، ِئع ٍالأعرب، ٍودآلأيل ٍِمْن ٍأدآ وقال ٍابن ٍعقيل: ٍالأشعُر ٍبضاعة ٍمن ٍبضا

ِتد، ٍالأكثير وأثارة ٍمن ٍأثارات ٍالأحسب.ً ٍولأن ٍيهّز ٍالأشعُر ٍإل ٍالأكريَم ٍالأَمْح
َغد.ً ْلأ ِم ٍوا ِر ٍالأيو ْك ِذ ِلف ٍب الأسؤدآدآ، ٍالأك

ْدحه.ً ٍفقال: ٍل ْد ٍفي ٍَم ُتِج ًا، ٍفقيل ٍلأه: ٍلأم ٍ ِطه ٍشيئ ُيع ومدح ٍبشار ٍالأمهدي ٍفلم ٍ
ُفه ٍعلى ٍُحّر، َله ٍفي ٍالأدهر ٍلأما ٍخيف ٍَصْر ٍر ٍلأو ٍقلت ٍمث َدْحته ٍبشع والأله، ٍلأقد ٍم

ِذُب ٍفي ٍالمل.ً ْك ُأ ِذُب ٍفي ٍالأعمل، ٍف ْك ُأ ولأكني ٍ
نظمه ٍالأناجم ٍفقال: ٍالأوافر: ٍ

ٍد في ولأي ِعـَيد َأمٌل أحم ْدحَبـَ طـَريُف أنشده حين وَم
َدْحت لأو مدائح  صروُف لأها علّي دآارت لأماالأليالأـَي بها م

ًا ٍوالأفرزدآق قال ٍهشام ٍبن ٍعبد ٍالأملك ٍلأخالأد ٍبن ٍصفوان: ٍصْف ٍلأي ٍجرير
ًا، ُدهم ٍذكر ًا، ٍوأبع َفْخر َأما ٍأعظمهم ٍ والخطل، ٍفقال: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍ

ّلهم ٍغازلً، ٍوأحلهم ٍِعللً، ٍالأبحر ٍالأطامي َثلً، ٍوأق َيُرهم ٍَم ًا، ٍوأسإ وأحسنهم ٍعذر
إذا ٍَزَخر، ٍوالأحامي ٍإذا ٍذعر، ٍوالأسامي ٍإذا ٍخطر، ٍالأذي ٍإذا ٍهدر ٍجال، ٍوإذا

ًا، ْعت َن خطر ٍصال، ٍالأفصُيح ٍالألسان، ٍالأطويل ٍالأعنان، ٍفالأفردآزق.ً ٍوأما ٍأحسنهم ٍ
َفع، ٍفالخطل.ً ًا، ٍالأذي ٍإن ٍهجا ٍوضع، ٍوإن ٍمدح ٍَر ْوت َف ّلهم ٍ ًا، ٍوأق ُهْم ٍبيت َدُح وأم

ًا، ٍالغار ٍالبلق، ٍالأذي ٍإن ِذكر ًا، ٍوأكثرهم ٍ ُقهم ٍشعر َأر ًا، ٍو ْغاَزُرهم ٍبحر َأ وأما ٍ
ِدآ، ٍرفيع ُلهم ٍذكُي ٍالأفؤا ْلَحق، ٍفجرير.ً ٍوك ُي ُطلب ٍلأم ٍ ُيْسبق، ٍوإن ٍ َطلب ٍلأم ٍ

ِري ٍالأزنادآ.ً َوا الأعمادآ، ٍ
ًا: ٍما ٍسإمعنا ٍيا ٍابن ٍصفوان ٍفي قال ٍمسلمة ٍبن ٍعبد ٍالأملك، ٍوكان ٍحاضر

ُفهم ًا، ٍوأخ ُهم ٍِعطف ُن ْلأي َأ ًا، ٍو ُهم ٍوصف ُد ٍأنك ٍأحسن َأشه الولأين ٍول ٍفي ٍالخرين، ٍ
ِقَسمه.ً َعمه، ٍوأجزل ٍلأك ٍ ِن مقالً، ٍوأكرمهم ٍفعال.ًً ٍفقال ٍخالأد: ٍأتّم ٍالأله ٍعليك ٍ
ٌدآ ٍفي ِغراس، ٍعالأٌم ٍبالأناس، ٍجوا ّله ٍأيها ٍالمير ٍ- ٍما ٍعلمت ٍ- ٍكريُم ٍالأ أنَت ٍوالأ
َوة ٍمن ٍقريش، ٍمن ّذْر ْيِش، ٍفي ٍالأ ْذِل، ٍحليم ٍعند ٍالأط َب الأَمْحِل، ٍبّسام ٍعند ٍالأ
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أشراف ٍعبد ٍشمس، ٍويومك ٍخيٌر ٍمن ٍالمس.ً
ْدح ّلصُك ٍفي ٍَم فضِحك ٍهشام ٍوقال: ٍما ٍرأيت ٍمثلك ٍيا ٍابن ٍصفوان ٍلأتخ

ِلْمَت ٍمنهم.ً ًا ٍوسَإ هؤلء، ٍووصفهم، ٍحتى ٍأرضيتهم ٍجميع
ُتْحِسن ِد ٍالأملك ٍبن ٍمروان ٍفقال ٍلأه: ٍبلغني ٍأنك ٍل ٍ ودآخل ٍالأعّجاُج ٍعلى ٍعب

الأهجاء، ٍفقال: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍَمْن ٍَقدر ٍعلى ٍتشييد ٍالبنية، ٍأمكنه ٍَخراُب
َلم، ْظ ُن َنا ٍمن ٍأن ٍ ُع ًا ٍيمن ُعك ٍمن ٍذلأك؟ ٍقال: ٍإّن ٍلأنا ٍِعّز الخبية، ٍقال: ٍما ٍيمن
ُتك ٍأحسُن ٍمن ٍشعرك! ٍفما ٍالأعُز ِلما َك َلأ َنظلم، ٍقال: ٍ ًا ٍيمنعنا ٍمن ٍأْن ٍ ْلم وِح

الأذي ٍيمنعك ٍأن ٍتظلم.ً ٍقال: ٍالدآب ٍالأبارع، ٍوالأفْهم ٍالأناصع.ً ٍقال: ٍفما ٍالأِحلُم
الأذي ٍيمنُعك ٍمن ٍأن ٍتظلم؟ ٍقال: ٍالدآب ٍالأمستطرف، ٍوالأطبع ٍالأتالأد، ٍقال:
ِر ٍالأمؤمنين؟.ً َنِجّي ٍأمي ًا.ً ٍقال: ٍوما ٍيمنعني ٍمن ٍذلأك ٍوأنا ٍ لأقد ٍأصبحت ٍحكيم
ُبو ْن َت قال ٍأبو ٍإسإحاق: ٍولأيس ٍكما ٍقال ٍالأعجاج، ٍبل ٍلأكثير ٍمن ٍالأشعراء ٍطباع ٍ

عن ٍالأهجاء ٍكالأطائي ٍوأْضرابه، ٍوأصحاُب ٍالأمطبوع ٍأقدُر ٍعليه ٍمن ٍأهل
ِة ٍقائلها، ٍوقربْت ّي الأمصُنوع، ٍإذ ٍكان ٍالأهجو ٍكالأنادآرة ٍالأتي ٍإذا ٍَجَرْت ٍعلى ٍسإج

ِد ٍمتناولأها، ٍوكاَن ٍواسِإع ٍالأعطن، ٍكثير ٍالأفطن، ٍقريب ٍالأقلب ٍمن َي من ٍ
ِر ٍالحسان.ً الألسان، ٍالأتهبت ٍبنا

ْنُحو ٍهذا ٍالأنحو ٍمن ٍمقامات ٍأبي ٍالأفتح ٍالسإكندري ٍإنشاء ٍبديع ٍالأزمان ٍ َي ومما ٍ
ِرَحها، ٍحتى ٍإذا َوىَّ ٍمطا ِني ٍالأن ْت ّدثنا ٍعيسى ٍبن ٍهشام ٍقال: ٍطرح قال: ٍح
َد َي َأَجلُت ٍفيها ٍ ْقصَُى، ٍفاسإتظهْرُت ٍعلى ٍاليام ٍبِضياٍع ٍ َل ْئُت ٍُجْرجان ٍا ِط و

ِعَمارة، ٍوأمواٍل ٍوقفتها ٍعلى ٍالأتجارة، ٍوحانوٍت ٍجعلته ٍَمثابُة، ٍوُرفقة الأ
َيتي ٍالأنهار، ٍوالأحانوِت ٍما ٍبينهما، ٍفجلسنا اتخذتهم ٍَصَحابة، ٍوجعلُت ٍلألدار ٍحاِش

ْنصُِت ُي َنا ٍشاب ٍقد ٍجلس ٍغاير ٍبعيد، ٍ ًا ٍنتذاكُر ٍالأشعر ٍوالأشعراء، ٍوتلقا يوم
ْيله، ٍوَجًر وكأنه ٍيفهم، ٍويسكت ٍوكأنه ٍل ٍيعلم، ٍحتى ٍإذا ٍمال ٍالأكلُم ٍبنا ٍَم

ْئُت ٍلألفظت َذيله، ٍولأو ٍش َذيقُه ٍووافيتم ٍُج ُع َذيله، ٍقال: ٍأصبتم ٍ َدل ٍفينا ٍ الأَج
ُع ٍالأصُم، ُيْسِم ّق ٍفي ٍمعرضِ ٍبياٍن ٍ فأَفضت، ٍولأو ٍأردآت ٍلأسردآت، ٍولأجلوت ٍالأح

ْيَت، ٍوهات ٍفقد ٍأثنيت، ٍفدنا ّن ْدآُن ٍفقد ٍم ُا ُعصُم.ً ٍفقلت: ٍيا ٍفاضل، ٍ ِزل ٍالأ ْن ُي و
ْعِجبكم.ً ُأ ْبكم، ٍواسإتمعوا ٍ ُأِج ُلوني ٍ وقال: ٍسَإ

َقَف ٍبالأديار َو قلنا: ٍفما ٍتقول ٍفي ٍامرئ ٍالأقيس؟ ٍقال: ٍهو ٍأول ٍَمن ٍ
َناتها، ٍووصف ٍالأخيَل ٍبصُفاتها، ٍولأم ٍيقل ُك ُو َتدىَّ ٍوالأطيُر ٍفي ٍ ْغا ِتها، ٍوا َعرصا و

َع ُنه، ٍوانتَج ْلِحيلة ٍلأسا ِلأ َق ٍ ًت َفضل ٍمن ٍتف ًا، ٍف ِد ٍالأقول ٍراغاب ُيِج ًا، ٍولأم ٍ الأشعَر ٍكاسِإب
ُنه.ً لألرغابة ٍبنا

ِنق، ٍويمدح ُلُب ٍإذا ٍَح ْث َي َعِشق، ٍو قلنا: ٍوما ٍتقول ٍفي ٍالأنابغة؟ ٍقال: ٍينسب ٍإذا ٍ
ًا.ً ِهب، ٍفل ٍيرمي ٍإل ٍصائب إذا ٍَرغِاب، ٍويعتذر ٍإذا ٍَر

َكنز ٍالأقوافي ُء ٍالشعار ٍوطينتها، ٍو َطَرفة؟ ٍقال: ٍهو ٍما قلنا: ٍفما ٍتقول ٍفي ٍ
َتاق ٍخزائنه.ً َأسإراُر ٍدآفائنه، ٍولأم ٍتطلق ٍِع ومدينتها، ٍمات ٍولأم ٍتظهر ٍ

ْول َق ُيذيب ٍالأشعَر ٍوالأشعُر ٍيذيبه، ٍويدعو ٍالأ قلنا: ٍفما ٍتقول ٍفي ٍزهير؟ ٍقال: ٍ
ُيِجيبه.ً والأّسْحُر ٍ

ًا، ّق ٍشعر َبق؟ ٍقال: ٍجرير ٍأر قلنا: ٍفما ٍتقول، ٍفي ٍجرير ٍوالأفرزدآق.ً ٍوأيهما ٍأسْإ
ًا، َهْجو َأوَجع ٍ ًا، ٍوجرير ٍ ًا، ٍوأكثر ٍفخر َتُن ٍصخر ًا، ٍوالأفرزدآق ٍأم ْغاَزر ٍغازر َأ و

َأْشَجى، َنسب ٍ ًا، ٍوجرير ٍإذا ٍ ًا، ٍوأكثر ٍقوم ْوم ًا، ٍوالأفرزدآق ٍأكثر ٍَر وأشرف ٍيوم
َأْجزىَّ، ٍوإذا ٍوصف َأْردآىَّ، ٍوإذا ٍمدح ٍأسإنى، ٍوالأفرزدآق ٍإذا ٍافتخر ٍ َلب ٍ َث وإذا ٍ

أوفى، ٍوإذا ٍاحتقر ٍأْزرىَّ.ً
ّدميَن ٍمنهم؟ ٍقال: َدثين ٍمن ٍالأشعراء ٍوالأمتق قلنا: ٍفما ٍتقول ٍفي ٍالأمح
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ًا، ٍوالأمتأخرون ٍألأطُف ًا، ٍوأكثُر ٍفي ٍالأمعاني ٍحظ الأمتقدمون ٍأشرُف ٍلأفظ
ًا.ً َنْسج ًا، ٍوأرق ٍ ْنع ُص

ْذهما ٍفي ٍمعرضِ ْيَت ٍمن ٍأخبارك، ٍقال: ٍُخ َو قلنا: ٍفلو ٍأريَت ٍمن ٍأشعارِك، ٍور
واحد، ٍأنشد: ٍالأرجز: ٍ

ِني أَما ْو ًاِطـَْمـَرا َأتغشـَى َتَر َتِحف ْل ًا الأُضّر في ُم إْمـََرا أْمر
ًا َطوي ْن َلى ُم ًاغِاـَْمـَرا الأليالأـَي َع ًا منها ملقي ُحـَْمـَرا صروف
ِنَي أقصُى ُع أما ُلو ْعـََرىَّ ُط َنا فقدالأَش ِني ْهـََرا بالمـَانـَي ُع َدآ
ْدرا أعلـَى الأحُر هذا وكان ُءَقـَ ِه هذا وما َلى الأوج ْغا سِإعـََرا أ

ًا لألسْرو ضربت َباب ًا ِق ِر فيُخـَْضـََر ِكْسـََرىَّ وإواِن َدآاَرا َدآا

ْطِن الأدهُر فانقلَب َب ْهـَرا لأ ْيِش ُعْرُف وعادآَظـَ َع عندي الأ
ْكَرا  ُن

ْبٍِق لأم َي ِمْن ُي ِر ْفـَ ّ َو ْكـََرا إل َجـَّرا هـَلـَّم الأـَيوم إلأى ثّمِذ
ْفرٌخرا َمـَْن ُبسـَّر لأي عُجوٌز لأول ُبـَصُْـََرىَّ جباِل ُدآوَن وأ
َلَب قد ّدهُر َج ْلُت،شـَّرا إلأـَيهـَم الأ َت ُة، يا ق ْفِسي سإادآ ْبـََرا َن َص

ِكره ُأن َفراَح، ٍوجعلُت ٍأنفيه ٍوأثبته، ٍو ّنا ٍ َتاَح، ٍوأعرضِ ٍع ُته ٍما ٍ ْل ُن قال ٍعيسى ٍبن ٍهشام: ٍف
ًا، َقنا ٍِخشف ٍه؛ ٍفلقد ٍكان ٍفار ّلأتني ٍعليه ٍثناياه، ٍفقلت: ٍالسإكندري ٍوالأل وكأني ٍأعرفُه، ٍثم ٍدآ
ْالأسَت ٍأبا ٍالأفتح.ً ٍألأم ِره، ٍوقلت: ٍ َلى ٍَخصُْ َع ِره، ٍثم ٍقبضُت ٍ ْث ًا، ٍونهضُت ٍعلى ٍإ ْلف ووافانا ٍِج
ُي ٍعجوز ٍلأَك ٍبسّر ٍَمْن ٍرأىَّ؟ ٍفضحك َأ ُعْمرك ٍسإنين؟ ٍف ْثَت ٍفينا ٍمن ٍ ًا، ٍولأب َولأيد ُكْن ٍفينا ٍ ت

الأبسيط: وقال: ٍمخلع ٍ
ّنـَك فلُزوُر الأزمـَان هذا ويحك ُغـَروُر يغّر الأـَ
َبّرق غاّرق ْق وكْل و ْقوطّر ْق واسإر ِب ْل َط  َتُزوُر لأمن و

ُدوُر كـَمـَا لأليالأي ُدآْرولأـَكـَن حـَالأة تلتـَزم ل َتـَ
ّدثنا ٍ ومن ٍإنشائه ٍمقامة ٍولأدها ٍعلى ٍلأسان ٍِعصُْمة ٍوذي ٍالأرمة ٍقال: ٍح

عيسى ٍبن ٍهشام ٍقال: ٍبينا ٍنحن ٍفي ٍمجتمع ٍلأنا ٍومعنا ٍيومئذ ٍرجُل ٍالأعرب
ِر ٍَمْن ٍأعرضَِ ِذك ْفضى ٍالأكلُم ٍإلأى ٍ َأ ِري، ٍف َفَزا ْدر ٍالأ َب َواية ٍعصَُْمة ٍبن ٍ ِر ًا ٍو ْفظ ِح

ِدي ْب َع َتان ٍالأ َل ًا، ٍحتى ٍذكر ٍالأصُّ ًا، ٍأو ٍأعرضِ ٍعنه ٍَخصُُْمه ٍاحتقار ْلم عن ٍَخصُِْمه ٍِح
والألِعين ٍالأمنقري، ٍوما ٍكان ٍمن ٍاحتقار ٍجرير ٍوالأفرزدآق ٍلأهما.ً ٍفقال ٍعصُمة:
ّدثكم ٍعن ٍغايري: ٍبينا ٍأنا ٍأسإيُر ٍفي ٍبلدآ ّدثكم ٍبما ٍشاهدته ٍعيني، ٍول ٍأح سإأح

َغام، ّل ْعد ٍالأ َق ٍَج ْوَر ًا ٍَجنيبة، ٍعّن ٍلأي ٍراكب ٍعلى ٍأ تميم ٍمرتحل ًٍنجيبة، ٍوقائد
ِم، ٍالأمحيي َته ٍبالأسلم.ً ٍفقلت: ٍَمِن ٍالأراكُب ٍالأجهيُر ٍالأكل ْو ًا ٍَص فاجتاز ٍبي ٍرافع

ُبه، ًا ٍبالأكريم ٍَحَس َبة.ً ٍفقلت: ٍمرحب ْق ُع ْيلن ٍبن ٍ َغا ّيٍة ٍالسإلم؟ ٍفقال: ٍأنا ٍ بتح
ِدآيك، ٍفمن ٍأنت؟ ِدآيك، ٍوعز ٍوا َوا الأشهير ٍنسبه، ٍالأسائر ٍمنطقه.ً ٍفقال: ٍَرُحَب ٍ

ُق، ٍوالأصُاحُب ّياك ٍالأله، ٍنعم ٍالأصُدي قلت: ٍعصُمة ٍبن ٍبدر ٍالأفزاري.ً ٍفقال: ٍح
ّوُر ٍيا ٍعصُمة، ٍفقد ٍصهرتنا ٍالأشمُس؟ َغ ُن َهّجرنا ٍقال: ٍأل ٍ ُق.ً ٍوسِإْرنا ٍفلما ٍ والأرفي

ْلنا ٍإلأى ٍشجرات ٍألء ٍكأنهن ٍعذاَرىَّ ٍمتبّرجات، ٍقد ْنَت ٍوذاَك، ٍفم فقلت: ٍأ
َنا ْل ِن ِرَحالأنا، ٍو ْطنا ٍ َط َلثلٍث ٍمتناوحات؛ ٍفح َنَشْرَن ٍالأغدائر، ٍوسإّرْحن ٍالأضفائر؛ ٍ

َد ٍالكل.ً ٍوزال ٍكل ٍمنا ٍإلأى ٍظل ٍأثلة ٍيريد من ٍالأطعام، ٍوكان ٍذو ٍالأرمة ٍزهي
ْهري ٍالرضِ، َظ ْيُت ٍ َعه، ٍفولأ َع ٍصني َن َلة، ٍواضطجع ٍذو ٍالأّرمة، ٍوأردآُت ٍأن ٍأص ِئ َقا الأ

َيْت ْوَماء، ٍَضِح َك ٍة ٍ ٍد ٍإلأى ٍناق ُغامض، ٍفنظرُت ٍغاير ٍبعي وعيناي ٍل ٍيملكهما ٍ
ِهيت َل َعِسيٌف ٍأو ٍأسإيف، ٍف ًقى، ٍوإذا ٍرجل ٍقائم ٍيكلؤها ٍكأنه ٍ ْل ُطها ٍُم ِبي َغا و

ًا، ٍثم ٍانتبَه، ٍوكان ِنيني! ٍونام ٍذو ٍالأّرمة ٍغِاَرار ْع َي عنهما، ٍوما ٍأنا ٍوالأسؤال ٍعما ٍل ٍ
ذلأك ٍفي ٍأيام ٍُمَهاجاته ٍلأذلأك ٍالأمّري.ً ٍفرفع ٍعقرته ٍينشد ٍفيه: ٍالأمتقارب: ٍ
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ّيَة أمْن َلُل م ِرُس الأط الأَراِمُس الأعاِصَف به ألأّظالأـَدا
َق فلم ْب َذال َشجيج إل َي َقـَ ٌدالأ َق ْو َت ِبـَُس َلأه ما وُمْس َقـَا

ْوضٌِ َثَم وَج ّل ِه من َت ْي َبـَ َفلجان َت ِئٌر ومح طـَاِمـَُس َدآا
ِدي َعه ِه و ِه ب ُنـَُه وب ْكـَ ّيُةسَإ ْنـَُس وَم ِل والنـَس وا
َأ سإتأتي ٌة الأقيس امر ّنيمأثور ِبَر بها يغ ِلأـَُس الأعا ْلأَجا ا

ْيس امرأ أّن تر ألأم الأـَنـَاجـَس دآاؤه به ألأّظقـَد الأق
َلأُمون ل الأقوُم هُم َء َيأ ِهَجا َلأُم وهلالأ ْأ ِبُس؟ الأَحَجُر َي الأيا
ُهُم فما َ في لأ َفل ِكـٌَب الأ َوغاى في لأهُم ولَرا ِرُس الأ  َفا
ُفهُملألمكرمات الأناُس َطمَح إذا َطر ُق َف ِر  الأناِعُس الأمط

َعاُف ِرُم ت ِنـَُس نسائهـَُم فكلإصهاَرهـَم الكا َعـَا
ْيَمة ٍيمنعني ٍالأنوم فلّما ٍبلغ ٍهذا ٍالأبيت ٍجعل ٍذلأك ٍالأنائم ٍيمسح.ًعينيه ٍويقول: ٍأذو ٍالأّرَم

ٍر ٍغايِر ٍمثقف ٍول ٍسإائر؟ ٍفقلت: ٍيا ٍغايلن، ٍمْن ٍهذا؟ ٍفقال: ٍالأفريزدآ، ٍيعني ٍالأفرزدآق، بشع
: وَحمي ٍذو ٍ الأمتقارب:  الأرمة

ٌع وأَما ُلأـَون ُمَجاشـَ َذ َلْر ُهـَْم َيْسِق فلما َت ّي َراِجـَُس م
ُلهم ْعق َي َمساِعي عن سَإ

ِكَرام َقاٌل،الأ ِبُسهم ِع َيْح ِبـَُس و َحـَا

ُثور، ٍويعّم ٍالأفرزدآُق ٍهذا ٍوقبيله ٍبالأهجاء.ً ٍفوالأله ٍما ٍزادآ ٍعلى ٍأن َيْشرق ٍفي فقلت: ٍالن ٍ
ْوِمه ٍكأن ٍلأم َن َقال ٍُمنتحل.ً ٍثم ٍعادآ ٍفي ٍ ِرضُِ ٍلأمثلي ٍبَم ْيَمة! ٍأتع ًا ٍلأك ٍيا ٍذا ٍالأّرَم قال: ٍقبح

ْقنا.ً ًا ٍحتى ٍافتر ًا، ٍوسإار ٍذو ٍالأّرمة ٍوسِإْرت، ٍوإني ٍلرىَّ ٍفيه ٍانكسار ْع ٍشيئ يسَم
قولأه ٍفيما ٍولأد ٍعلى ٍالأفرزدآق ٍبمقال ٍُمنتحل، ٍيريد ٍأن ٍالأبيَت ٍالخير ٍمنقول ٍمن ٍقول

 : الأطويل:  جرير
َأْخَزىَّ الأله أن تر ألأم

ًا مـَجـَاِشـَعـَ
الأحديث في أفاَضْت ما إذا

 الأمجالأُس
ً زال وما عن ِعقاٌل معقول

الأنـَدىَّ
ًا زال وما الأمجد عن محبوسإ

ِبُس َحا
مالأك بن حنظلة بن مالأك بن دآارم بن مجاشع بن، سإعيد بن محمد عقال: ٍابن

بن محمد بن عقال الأفرزدآق.ً ٍوحابس: ٍابن َجذ وهو تميم، بن مناة زيد بن
ُد حابس بن القرع أبو وهو دآارم، بن مجاشع بن سإفيان ّلأفة أح قلوبهم.ً الأمؤ

الأشعر في ِفقر
ْعرىَّ: ٍلأم لبن قيل َب َلق فقال: ٍلنها أشعارك؟ تقصُّر الأّز ْع َول بالأمسامع، أ وأْج
ِفِل.ً في حا

َدآة ٍما ٍأحاطْ َ ّلفة ٍفي ٍأهاجيه، ٍفقال: ٍيكفيك ٍمن ٍالأقل ُع وقيل ٍذلأك ٍلأعقيل ٍبن ٍ
ُنِق.ً ُع بالأ

ّنك ُتْخِرج ٍالأزهر ٍحتى ٍتستسلف ٍالأمطر، ٍوما ٍظ غايره: ٍلأساُن ٍالأشاعر ٍأرضِ ٍل ٍ
بقوم ٍالقتصُاُر ٍمحمودآ ٍإل ٍفيهم، ٍوالأكذب ٍمذموم ٍإل ٍمنهم.ً ٍإياكم ٍوالأشاعر

ّلأة.ً ُثوبة، ٍويقرع ٍجليسه ٍبأدآنى ٍَز فإنه ٍيطلب ٍعلى ٍالأكذب ٍَم
ُير ٍالأّشرر، ٍوالأنظم ٍيبقى َتطا أبو ٍالأقاسإم ٍالأصُاحب ٍبن ٍعبادآ: ٍالأنثر ٍيتطايُر ٍك

ْقش ٍالأَحَجر.ً ّن بقاء ٍالأ
ِدم ٍعليها ٍإل ٍفقيه.ً ُيق أبو ٍعبيدة: ٍالأّزَحاف ٍفي ٍالأشعر ٍكالأُرْخصَُة ٍفي ٍالأدين، ٍل ٍ

وقال ٍأبو ٍفراس ٍالأحمداني: ٍمخلع ٍالأبسيط: ٍ
َهَض ْوا َلأّمالألمعانـَي الأناُس َتنا َأ َوها َر  ُنهوضي نح
ّلفوا ّذا الأمكرمـَات تك ُلَفَكـَ ِر َتك َعُروضِِ الأشع بالأ
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وقد ٍمدح ٍالأجاحظ ٍالأعروضِ ٍوذّمها، ٍفقال ٍفي ٍمدحها: ٍالأعروضِ ٍميزان، ٍومعراضِ ٍبها
َدار ٍالأشعر، ٍوبها ٍيسلم ٍمن يعَرُف ٍالأصُحيح ٍمن ٍالأسقيم، ٍوالأعليل ٍمن ٍالأسليم، ٍوعليها ٍَم
ْبردآ، ٍومذهب ٍمرفوضِ، ٍوكلم َت ّلأد، ٍوأدآب ٍمس َو َكْسر.ً ٍوقال ٍفي ٍذّمه: ٍهو ٍعلم ٍُم ِدآ ٍوالأ َو َل ا

مجهول، ٍيستنكر ٍالأعقل ٍبمستفعلن ٍوفعول، ٍمن ٍغاير ٍفائدة ٍول ٍمحصُول.ً
: ومن ٍمفردآات ٍالبيات ٍفي ٍهذا ٍالأمعنى ٍقول ٍ الأطويل:  دآعبل

ُء يموُت ِدآي ِر ر قبل من الأشع
ِله ْه أ

ُده ّي َقى وَج ْب مـَات وإن َي
ِئلـَْه َقـَا

 : الأبسيط:  الأبحتري

َيا ْع ّيابٌة فـَل علّي؛ أ ٌق َهـَ ِر َفـَ
َء، َيْخَشى ِهجا َهّش ول الأ
َدُح ُيمت  َف

 : الأوافر:  آخر
ُتل وِمّما ْق ًا الأشعراء َي َغّل من عداوةَغاّمـَ  الأهجاء عن ُي
: أحمد ٍبن ٍأبي ٍ الأطويل:  َفنن

ّق وإن الألئاَم، الأبخِل على َيلومشاعٌر بالألؤم الأناس أح
ْبخُل َي  و

ّوار وهذا ٍكقول ٍعلي ٍبن ٍالأعباس ٍالأرومي ٍفي ٍأبي ٍالأفياضِ ٍسَإّوار ٍبن ٍأبي ٍشراعة، ٍوكان ٍسإ
ًا ٍ : شاعر الأكامل:  ًا مجيد

ُء صناعته َمْن يا إلأى الأدعا
َ ُعل َقْضَتالأ ّي ِفعليك في نا َقـَاضِِ أ ِن

ًا ِكَرام لأَحّضاضِِ عجب على الأ
َحَضـَاضِِ إلأى محتاٌج فيه هوالأذي

ِرم َوَصَف َو الأمكا ْه فيها و
ٌد ِه زا

عنه وفيه الأجميٍل وَرأىَّ
َغاضِِ َت

َق لأم ْلأ أكثر كالأشعراء أ
ًا ّدحارضـَ َبة وأش ِت الأـََحـَّراضِِ على مع

ٍر مـَن فيهُم كم ٍة آمـَ ِتها، لأمبـَرشـَيد ّفـَاضِِ ومـَرغاـٍَب يأ ر

ٍة حسـَرتـَي يا ّدآ ٍة لأـَمـَو أدآبـَي
َق عنها نفترق لأم افترا

َتـََراضِِ
في بنافٍع الأعتاُب لأيس

َياقـَاطـَع ْع َع الأمشيُب أ ْقـََراضِِ تتاب الأِم

َهم ٍأنه ٍ َو َت َي َتاب ٍما ٍمنعه ٍأن ٍ ِع : ثم ٍقال ٍبعد ٍهذا ٍالأتبكيت ٍوالأ الأكامل:  هجاه
َلأَما ُتَك، َو ُتك بل هجو وعظ

َننـَي إ
 كالغاراضِِ العراضِ أجعُل ل

ُفْف أخيك َعن سِإهاَمك فاك
فإنمـَا

ْفته، بالأمـَعـََراضِِ َفَرَماك آسإ

أْحنَف وجدَت حلمُت فمتى
ِه ِر ْه َدآ

بالأبـَّراضِِ ُمنيَت جهلُت ومتى

ِذر الأوعيد؛ على أخاك فاع
فإنما

بالنبـَاضِِ الأّرْمي قبل أنذرت

أن الأجهَل وقيت واعلم
خسـَاسإًة

ّلأُة الأغنى بطُر البـَعـَاضِِ ومذ

: ثم ٍهجاه ٍ الأبسيط:  بقولأه
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قـَلـَت إل تكلمَت وما
فـَاحـَشًة

ْيك كأن ّك لألغاراضِ ف
ْقـَراضُِ ِمـَ

َهاٌم تقل مهما منـََك فِس
ُمـَْرسَإـَلٌة

َوك ُف ْوسُإك َو والعراضِ ق
ْغاَراضِ  أ

الأمازني:وابن ٍالأرومي ٍهذا ٍكما ٍقال ٍمسلم ٍبُن ٍالأولأيد ٍالنصُاري ٍفي ٍالأحكم ٍبن ٍقنبر ٍ
الأخفيف: 

ِه ُهّن معايٍب من َعابني  َهَجائي من بها فاشتفى حكمفـَي
: وكما ٍقال ٍ الأطويل: الخر

ْيِب ِمن الأناِس عيَب ويأخذ َع
نفسه

ٌدآ َدآ مـَا لأعمري ُمرا قـَريُب أرا

وأخباره قيس بن الحنف ترجمة
ّدم ٍأنه ٍوفد ٍ ُق َدآأب ٍقال: ٍأول ٍما ٍعرف ٍالحنف ٍبن ٍقيس ٍو وروىَّ ٍعيسى ٍبن ٍ

ًا، ٍوأقبحهم َدَث ٍالأقوم ٍسإن على ٍعمر ٍبن ٍالأخطاب، ٍرضي ٍالأله ٍعنه، ٍوكان ٍأْح
ِكٌت، ِد ٍبحاجته ٍفي ٍخاصته، ٍوالحنف ٍسإا ْف َو ًا، ٍفتكلم ٍكل ٍرجل ٍمن ٍالأ منظر

فقال ٍلأه ٍعمر: ٍقل ٍيا ٍفتى! ٍفقام ٍفقال: ٍيا ٍأميَر ٍالأمؤمنين، ٍإن ٍالأعرب ٍنزلأْت
ّنة ٍظليلة، ٍومواضع ٍفسيحة، ٍوإنا َذاب، ٍوأك بمساكن ٍطيبة ٍذات ٍثمار ٍوأنهار ٍع
ْلح، ٍوأفنيتها ٍضيقة، ٍوإنما ٍيأتينا ٍالأماء ٍفي ٍمثل ُؤها ٍِم َنّشاشة، ٍما ٍة ٍ ِبخ نزلأنا ٍبَس
ْغزر ٍماؤه، ٍحتى ٍتأتَي َي ْفر ٍنهر ٍ حلق ٍالأنعامة ٍفإل ٍتدركنا ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين ٍبَح
الَمة ٍفتغرف ٍبجّرتها ٍوإنائها ٍأوشك ٍأن ٍنهلك، ٍقال: ٍثم ٍماذا؟ ٍقال: ٍتزيد ٍفي
ّيتنا.ً ٍقال: ٍثم ٍماذا؟ ٍقال: ُذّر َصاِعنا ٍوُمدنا، ٍوتثبت ٍمن ٍتلَحق ٍفي ٍالأعطاء ٍمن ٍ

َثنا، ٍقال: ٍثم ّهز ٍبع ّفف ٍعن ٍضعيفنا، ٍوتنصُف ٍقوينا، ٍوتتعاهد ٍثغورنا، ٍوتج تخ
ماذا؟ ٍقال: ٍإلأى ٍها ٍهنا ٍانتهت ٍالأمطالأب، ٍووقف ٍالأكلم.ً ٍقال: ٍأنت ٍرئيس

َعْن ٍموضعك ٍالأذي ٍأنت ٍفيه.ً ٍفأدآناه ٍحتى ٍأقعده ِدك، ٍوخطيب ٍِمصُرك، ٍقم ٍ ْف َو
ُد ٍتميم، ٍفبقيت إلأى ٍجانبه، ٍثم ٍسإألأه ٍعن ٍنسبه، ٍفانتسب ٍلأه، ٍفقال: ٍأنت ٍسإي

لأه ٍالأسيادآة ٍإلأى ٍأن ٍمات.ً
وهو ٍالحنف، ٍواسإُمه ٍالأضّحاك ٍبن ٍقيس ٍبن ٍمعاوية ٍبن ٍحصُين ٍبن ٍحصُن ٍبن
عبادآة ٍبن ٍالأنزال ٍبن ٍمّرة ٍبن ٍعبيد ٍبن ٍمقاعس ٍبن ٍعمرو ٍبن ٍكعب ٍبن ٍسإعد

بن ٍزيد ٍمناة ٍبن ٍتميم.ً
وقال ٍبعض ٍبني ٍتميم: ٍحضرُت ٍمجلس ٍالحنف ٍوعنده ٍقوٌم ٍمجتمعون ٍلأه ٍفي

َأقرَب ِم، ٍما ٍ ُع ٍالأحر ْن أمٍر ٍلأهم، ٍفحمد ٍالأله ٍوأثنى ٍعليه، ٍثم ٍقال: ٍإّن ٍالأكرَم ٍَم
ًا، ٍلأم ٍيهلك ٍمن ٍاقتصُد، ُتعِقب ٍندم ٍة ٍ ّذ ْغي، ٍل ٍخيَر ٍفي ٍلأ َب الأنقمَة ٍمن ٍأهل ٍالأ
َأِمن ٍالأزمان ٍخانه، ٍومن ًا، ٍمن ٍ ولأم ٍيفتقر ٍمن ٍزهد، ٍرب ٍهْزل ٍقد ٍعادآ ٍِجد

ّدقه َوّرُث ٍالأضغائن، ٍوَخيُر ٍالأقول ٍما ٍَص ُي ُعوا ٍالأِمَزاَح ٍفإنه ٍ َدآ ّظم ٍعليه ٍأهانه، ٍ َع َت
ْع ٍأخاك ِط ْذَر ٍمن ٍاعتذر ٍإلأيكم، ٍأ ُع َأدآّل ٍعليكم، ٍواقبلوا ٍ ِلأَمْن ٍ ْعل، ٍاحتملوا ٍ ِف الأ

ُينتصَُف ٍمنك، َفاك، ٍأنصُْف ٍِمْن ٍنفسك ٍقبل ٍأن ٍ ْلُه ٍوإن ٍَج َعصَُاك، ٍوِص وإن ٍ
َبة ٍالأجاهل ٍُشؤم، ِم ٍلأؤم، ٍوُصْح َع ّن ْفرا ٍالأ ُك َوَرة ٍالأنساء، ٍواعلم ٍأّن ٍ إياكم ٍومشا

َء ٍبعد َبح ٍالأقطيعَة ٍبعد ٍالأصُلِة، ٍوالأجفا ْق َأ ّذمم، ٍما ٍ ومن ٍالأكرم ٍالأوفاء ٍبالأ
َنّن ٍعلى ٍالسإاءِة ٍأقوىَّ ٍمنك ٍعلى ّدآ، ٍل ٍتكو ُو َطف، ٍوالأعداوة ٍبعد ٍالأ ّل الأ

ُدآنياك ٍما َلْم ٍأن ٍلأك ٍمن ٍ ْذل، ٍواع َب َع ٍمنك ٍإلأى ٍالأ ُبْخل ٍأسإر الحسان، ٍول ٍإلأى ٍالأ
ْدُر َغ ًا ٍلأغيرك، ٍوإذا ٍكان ٍالأ ِزن ْثَواك، ٍفأنفق ٍفي ٍَحّق، ٍول ٍتكن ٍخا أصلحت ٍبه ٍَم

َفه ٍلأك، َعر ّق ٍلأمن ٍ ِرف ٍالأح ْع َعْجز؛ ٍا ٍد ٍ َقُة ٍبكل ٍأح ّث ًا ٍفي ٍالأناس ٍفالأ موجودآ
َغ ًا ٍأبل ِدل ٍصلَة ٍالأعاقل.ً ٍقال: ٍفما ٍسإمعُت ٍكلم ْع َت واعلم ٍأّن ٍقطيعَة ٍالأجاهِل ٍ
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منه.ً ٍفقمت ٍوقد ٍحفظته.ً
ًا، ٍفقال: ٍيا ُد ٍبين ٍيديه، ٍوهو ٍينظُر ٍإلأيه ٍإعجاب ودآخل ٍالحنف ٍعلى ٍمعاوية، ٍويزي

ِد؟ ٍفعلم ٍما ٍأرادآ، ٍفقال: ٍيا ٍأميَر ٍالأمؤمنين، ٍهم َلأ َبْحر، ٍما ٍتقوُل ٍفي ٍالأو أبا ٍ
َنصُوُل ٍعلى ٍأعدائنا، ٍوهم ُدآ ٍظهورنا، ٍوثمُر ٍقلوبنا، ٍوقرة ٍأعيننا، ٍبهم ٍ عما

ِطهم، ْع َأ ًء ٍظليلة، ٍإن ٍسإألأوك ٍف ًا ٍذلأيلة، ٍوسإما َدنا، ٍفكن ٍلأهم ٍأرض ْع َب ّنا ٍ الأخلف ٍِم
َتك، َبك، ٍويستثقلوا ٍحيا ُقْر ّلوا ٍ ِدك ٍفيم ْف ِر ْعهم ٍ َن ُهم، ٍول ٍتم ْب ِت ْع َأ وإن ٍاسإتعتبوك ٍف

ُهْم ٍكما ٍقلت!.ً َبْحر، ٍ َأبا ٍ ّله ٍدآّرك ٍيا ٍ ّنوا ٍَوفاتك.ً ٍفقال: ٍلأ ويتم
َلحنف ٍإل ٍهذين ٍالأبيتين: ٍالأمتقارب: ٍ وزعمت ٍالأرواة ٍأنها ٍلأم ٍتسمع ٍلأ

ّد فلو َبـَاذل لأه وكنُت َلأُجدُتكثير بماٍل سَإْروي م
َة فإّن ُكْن لأم إذاتستطاع ل الأمروء ُلأها َي فاِضل ما

ْأي ُلشير ٍبالأّر ّله ٍإني ٍ َبّخل.ً ٍوقال ٍلأبني ٍتميم: ٍأتزعمون ٍأني ٍبخيل! ٍوالأ ُي وكان ٍ
َلْحنُف ٍمن ُبْخل.ً ٍوكان ٍا ْأيك ٍ ُة ٍآلف ٍدآرهم! ٍفقالأوا: ٍتقويمك ٍلأَر ُته ٍعشر قيم

ْلم.ً ُيْضَرب ٍالأمثل ٍفي ٍالأِح ّنّساك، ٍوبه ٍ الأفضلء ٍالأخطباء ٍالأ
َفر ٍلأه، ٍفقد ٍبعث ٍالأنبي، ٍصلى ُذكر ٍلألنبي، ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم، ٍفاسإتغ وقد ٍ

ْعرضِ ٍعليهم ٍالسإلم، ٍفقال َي ْعد ٍ الأله ٍعليه ٍوسإلم، ٍرجل ًٍإلأى ٍقومه ٍبني ٍسَإ
ِكر ٍلألنبي، ٍصلى ٍالأله ُذ ًا.ً ٍف ُع ٍإل ٍحسن ْير، ٍول ٍأسإم الحنف: ٍإنه ٍيدعوكم ٍإلأى ٍَخ

ْغافر ٍلألحنف".ً ٍوكان ٍالحنُف ٍيقول: ٍما ٍشيء عليه ٍوسإلم، ٍفقال: ٍ"الألهم ٍا
َأْرَجى ٍعندي ٍِمْن ٍذلأك.ً

ٍ 
َذّم ٍفي ٍرجل ُت ُعَمير: ٍقدم ٍإلأينا ٍالحنُف، ٍفما ٍرأينا ٍخصُلًة ٍ ُد ٍالأملك ٍبن ٍ قال ٍعب

َقِن، ّذ َدق، ٍمائل ٍالأ ْأِس، ٍمتراكب ٍالسإنان، ٍأْش إل ٍرأيناها ٍفيه، ٍكان ٍأصلع ٍالأّر
ناتئ ٍالأوجنتين، ٍباخق ٍالأعينين، ٍخفيَف ٍالأعارضين، ٍأْحنف ٍالأّرجلين، ٍوكانت

ّلى ٍعن ٍنفِسه.ً ٍوهو ٍالأذي ّلم ٍَج ّلة ٍُرواء، ٍولأكنه ٍإذا ٍتك َدآَماَمًة ٍوق الأعيُن ٍتقتحُمه ٍ
ُء، ٍوتنازعت ٍالأقبائل؛ ٍفقال ٍبعد ٍأن ٍحمد خطب ٍبالأبصُرة ٍحين ٍاختلفت ٍالحيا
ُننا ٍفي ٍالأدين، ٍوشركاؤنا الأله ٍوأثنى ٍعليه: ٍيا ٍمعشَر ٍالزدآ ٍوربيعة، ٍأنتم ٍإخوا

ّو، ُد َع ُدنا ٍعلى ٍالأ َي ُننا ٍفي ٍالأدار، ٍو ُؤنا ٍفي ٍالأنسب، ٍوجيرا ِر، ٍوأكفا ْه في ٍالأصَُ
َبصُرة ٍأحب ٍإلأينا ٍمن ٍتميم ٍالأكوفة، ٍولزدآ ٍالأكوفة ٍأحّب ٍإلأينا ٍمن ُدآ ٍالأ َلْز ّله ٍ والأ

تميم ٍالأشام، ٍوفي ٍأموالأنا ٍوأحلمنا ٍسإعة ٍلأنا ٍولأكم.ً
َأسإهبوا، ٍفلّما ٍقام ٍالحنف ّلموا ٍو ُء ٍالأبصُرة ٍفي ٍهذا ٍالأيوم ٍوتك وقد ٍقام ٍخطبا
ٍر، ٍهذا ٍخطيب َبْح َأبو ٍ َغت ٍالأقبائُل ٍإلأيه، ٍوانثالأْت ٍعليه، ٍوقال ٍالأناس: ٍهذا ٍ َأْص

َع ٍجاريٌة ٍلِل ٍالأمهلب، ٍفذهبْت ٍتروُم ٍالأنظر ٍإلأيه، بني ٍتميم، ٍوحضر ٍذلأك ٍالأجم
ِرها، ٍفلّما ٍرأته ٍوالبصُاُر ٍخاشعٌة َفْت ٍعليه ٍمن ٍدآا فاعتاص ٍذلأك ٍعليها، ٍفأشر

ْلقة َدْت ٍهذه ٍالأِخ ُفق ِرحه، ٍقالأت: ٍ ْلقه، ٍوكثرة ٍآفاِت ٍجوا لأكلمه، ٍورأت ٍدآمامَة ٍَخ
َفصُِل ٍالأخطاب.ً ولأو ٍافتّرْت ٍعن ٍ

َد ٍعلى ٍمعاوية، ٍرضي ٍالأله ٍعنه، ٍمع َف َو وذكر ٍالأمدائني ٍأّن ٍالحنَف ٍبن ٍقيس ٍ
ِذُن، ٍفقال: ٍإّن ٍأميَر ٍالأمؤمنين ٍيعزم ٍعليكم ٍأل ٍيتكلَم أهل ٍالأعراق، ٍفخرج ٍال

َعْزَمة ٍأمير ٍالأمؤمنين ٌد ٍإل ٍلأنفسه.ً ٍفلّما ٍوصلوا ٍإلأيه ٍقال ٍالحنف: ٍلأول ٍ أح
ّلهم ٍبهم ٍحاجة ٍإلأى َتْت، ٍك َلأْت، ٍونابتة ٍنب ّفْت، ٍونازلأًة ٍنز َدآ ّفة ٍ لخبرته ٍأن ٍدآا

َد ِه معروِف ٍأمير ٍالأمؤمنين ٍوبّره، ٍقال: ٍحسبك ٍيا ٍأبا ٍبحر، ٍفقد ٍكفيت ٍالأشا
والأغائب.ً

ْفد ٍأهِل َو ولأما ٍعزم ٍمعاوية ٍعلى ٍالأبيعة ٍلأيزيد ٍكتب ٍإلأى ٍزيادآ ٍأن ٍيوّجه ٍإلأيه ٍب
ُء ٍفي ٍيزيد، ّلمت ٍالأخطبا ِد ٍالأبصُرة ٍوالأكوفة، ٍفتك ْف َو الأعراق، ٍفبعث ٍإلأيه ٍب
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َأْشَرع َبْحر، ٍفإّن ٍالأعيوَن ٍإلأيك ٍ َأبا ٍ ِكٌت، ٍفلما ٍفرغاوا ٍقال: ٍقل ٍيا ٍ والحنف ٍسإا
ّيه، ّلى ٍعلى ٍنب َأثنى ٍعليه، ٍوص منها ٍإلأى ٍغايرها، ٍفقام ٍالحنف ٍفحمد ٍالأله ٍو

َد ٍفي ٍلأيله َلُمنا ٍبيزي صلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم، ٍثم ٍقال: ٍيا ٍأميَر ٍالأمؤمنين، ٍإنك ٍأع
ًا، ٍول ِوْر ٍفيه ٍأحد ًا ٍفل ٍتشا َلُمه ٍلأله ٍرض ْع َت ونهاره، ٍِوإعلنه ٍوإسإراره، ٍفإْن ٍكنَت ٍ

ّودآه ٍمن َده ٍمن ٍالأله ٍفل ٍتز ْع ُب َء ٍوالأشعراء، ٍوإن ٍكنَت ٍتعلم ٍ ِقْم ٍلأه ٍالأخطبا ُت
ُء ٍمن ٍأخيه، ٍم ٍيفّر ٍفيه ٍالأمر َتصُير ٍإلأى ٍيو ْنَت ٍإلأى ٍالخرة، ٍفإنك ٍ َتْرَحل ٍأ الأدنيا ٍو

وأّمه ٍوأبيه، ٍوصاحبته ٍوبنيه.ً ٍقال: ٍفكأنه ٍأْفرغ ٍعلى ٍمعاوية ٍذنوب ٍماء ٍباردآ.ً
َء ٍالأله ٍيمِضي، َتْجِري، ٍوقضا َبْحرة ٍفإن ٍِخيَرة ٍالأله ٍ ْد ٍيا ٍأبا ٍ ُع فقال ٍلأه: ٍاق

ًتى ٍقد َد ٍف َيزي ّدآ ٍلأقضائه؛ ٍوإن ٍ ّقب ٍلأحكمه، ٍول ٍَرا َع وأحكام ٍالأله ٍتنفذ، ٍل ٍُم
ُيجتَمع ٍعليه ٍمنه.ً ٍفقال: ٍيا َدر ٍبأن ٍ َأْج ْد ٍفي ٍقريش ٍفتى ٍهو.ً ٍ َناه، ٍولأم ٍنِج ْو َل ب
َلُم ٍعلى ٍغاائب، ٍوإذا ٍأرادآ ِكي ٍعن ٍشاهد، ٍونحن ٍنتك َتْح أمير ٍالأمؤمنين، ٍأنت ٍ

ًا ٍكان.ً الأله ٍشيئ
قال ٍابن ٍالأرومي: ٍالأكامل: ٍ

ًأ إن َفض امر الأمكاسإب َر
َدىَّ َت ْغا وا

ّلُم َدآاَب يتع أحـَكـَمـَا حتـَى ال

ّلى فكَسا َوع كّل وَح ِريَض حاَك ما ُحّر منَمـَاجـَد أْر الأق
َنظما  و

ْعي ِثقًة ْكرمين بر َقـَه ال ّقحقـَو ّ ملتمـٍَس لح ُيْحـََرمـَا بـَأل
ِر ٍشعر ٍأبي ٍالأحسن ٍفي ٍهذا قال ٍأبو ٍالأعباس ٍأحمد ٍبن ٍعبيد ٍالأله ٍبن ٍعَمار: ٍومن ٍنادآ

ِتهم، ٍوما ٍيتصُّرم ٍمن ُدؤوبهم ٍفي ٍصناع ُفَسهم ٍب ْن الأمعنى ٍ- ٍقولأه، ٍووصف ٍإتعاب ٍالأشعراء ٍأ
ُفوه ٍمديَحهم ٍلأو ٍكان ٍرغابة ٍمنهم َلِب ٍما ٍفي ٍأيدي ٍمن ٍأسإل أعمارهم، ٍوأن ٍإلأحاَحهم ٍفي ٍط

ِلبتهم، ٍثم ٍانحرف ٍإلأى َط ُنْجح ٍ ْغيتهم، ٍو ُب َدىَّ ٍعليهم، ٍوأقرب ٍمن ٍدآرك ٍ إلأى ٍربهم ٍكان ٍأْج
َدحه ٍفحرمه ٍبأحسن ٍعبارة، ٍوأرضى ٍاسإتعارة، ٍ : توبيخ ٍمن ٍَم الأكامل:  فقال

ِرم يكلفـَون فيما لألناس َغـَا ِكَرام عندَمـَ ُء لأها الأ ِم َقَضـَا ذَمـَا
في الأشعراء ومغارم

ُقأشعارهم ٍر إنفا َا َهجـَُر أعم ِم و َنـَا َمـَ

ورفُض لأذاٍت وجفاء
مكاسإـَب

من حرسإت ُحولأفت لأو
 العدام

ُغال َتَشا َغ الأصُنائِع َحَسَنَيَزْل لأم رب ذكر عن و النعـَام سإاب
تشاغال بخدمته لأو من

َدىَّ خدموكممعشـٌَر الأـَخـَدام على أْج

ٍ 
َفما ّيٌة ُحـَْرمة لأذلأك أ ًا الأكراَم إّنمـَرعـَ ْيُر إذ َغـَ ِم لأ ِكـَرا

َتِسْب لأم الأثواَب فيك أح
ْدحتي ِرم ابن يا إياكبِم ِم أكـَا القـَوا

ِري كان لأو َبًة شع لأم ِحْس
ْكُسُه ًاأ اليتـَام مـَن بـَه أحق أحد

ْدَح تقبلّن ل ُء فتنامتـَعـَافـَُه ثم الأم ِم غاـَيُر والأشعرا نـَيا
َذْر ّنستـَهـَم إذا معّرتهم واح ّد فلهمدآ َعـَّرة أش ُعـَّرام م الأـَ

َلْم َأنهُم واع ُينصَُـَفـَوا لأم إذا ب
على لنفسهم حكموا

ّكـَام الأح
ِدآي وجناية َقِضـَي عليهم الأعا ُهمتن َقـَى وعقاب ْبـَ ِم مـَع َي اليا
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: أبو ٍالأطيب ٍ الأكامل:  الأمتنبي

ُد ِي ِهـَْم واقعٌة الأسفهاء ومكا ِبـَ
ُة َعداو ْئَس الأشعراء و ِب
َنى َت ْق  الأُم

مات ٍالحنف ٍبن ٍقيس ٍبالأكوفة، ٍفمشى ٍمصُعب ٍبن ٍالأزبير ٍفي ٍجنازته ٍبغير ٍردآاء، ٍوقال:
َدآّرك ٍمن ٍُمَجّن ٌة ٍعلى ٍقبره ٍفقالأت: ٍلأله ٍ ُدآفن ٍقامت ٍامرأ الأيوم ٍمات ٍسإُر ٍالأعرب؛ ٍفلما ٍ

ِدك، ٍأن ٍيجعَل ٍسإبيَل ْق َف َفن، ٍنسأُل ٍالأذي ٍفجعنا ٍبموتك، ٍوابتلنا ٍب َك ْدَرج ٍفي ٍ في ٍَجنٍن، ٍوُم
ِرك؛ َدآلأيلك، ٍوأن ٍيوسّإع ٍلأك ٍفي ٍقبرك، ٍويغفر ٍلأك ٍيوم ٍَحْش َلك، ٍودآلأيَل ٍالأّرشد ٍ ِر ٍسإبي الأخي

ًا، ٍولأقد ٍكنت ٍفي ٍالأحي ُطوف َع ًا، ٍوعلى ٍالرامل ٍ ّله ٍلأقد ٍكنت ٍفي ٍالأمحافل ٍشريف فوالأ
ِبعين؛ ٍثم ٍأقبلت ّت َتِمعين، ٍولأرأيك ٍم ًا، ٍولأقد ٍكانوا ٍلأقولأك ٍمس َفد ًا، ٍوإلأى ٍالأخليفة ٍُمو ّودآ ُمَس
ًا، ّق ِدآه، ٍشهودآ ٍعلى ٍعبادآه، ٍوإني ٍلأقائلٌة ٍح على ٍالأناس ٍفقالأت: ٍأل ٍإن ٍأولأياء ٍالأله ٍفي ٍبل

ّدة، َثا، ٍأما ٍوالأذي ٍكنَت ٍمن ٍأجله ٍفي ٍع ّن ًا، ٍوهو ٍأهٌل ٍلأُحْسِن ٍالأثناء، ٍوطيب ٍالأ ْدق ومثنيٌة ٍِص
ّدة، ٍومن ٍالأمقدار ٍإلأى ٍغااية، ٍومن ٍالياب ٍإلأى ٍنهاية، ٍالأذي ٍرفع ٍعملك، ِة ٍإلأى ٍم ومن ٍالأحيا

ًا، ٍثم ٍانصُرفت ٍوهي ًا ٍمفقودآ ًا، ٍوُمّت ٍسإعيد ًا ٍمودآودآ َلَك، ٍلأقد ٍِعشت ٍحميد َقَضى ٍأَج لأما ٍ
 : الأكامل:  تقول

ِه ِر أبـَا يا َدآُرك لألـَ ْبـَر؟ في منَك تغيَب ماذاَبـَْحـَـَـَ َق الأ
ّي َدآّرك لأله ِو أ ِر وِمن ُعْرف من أصبحَتثـًَرىَّ َحـَْشـَ ْك  ُن
ًالأـَنـَا جّر فيك دآهٌر كان إْن َدث َنْت به ح َه َوىَّ و ِر ُق ْبـَ الأصُّ

ٍد فلـَكـَم ٍد أسإـَديتـَهـَا َي َنْتوي ّدآ كا ِر جرائَر َتُر الأـَدهـَ
ِئل انصَُرفت ثم ُته هي فإذا عنها، فُس َقه.ً ٍفقال وابنُة امرأ ْعنا الأناس: ٍما ع سإم

منه.ً أصدق ول أبلغ قّط امرأة كلَم
أعوَر رجٌل فرآه الأزبير، بن مصُعب أيام في الأكوفة قدم الحنُف قال: ٍوكان

ًا ًا دآميم َنَف قصُير الأناس في بلغَت شيء بأي بحر، أبا لأه: ٍيا فقال الأرجلين، أْح
ِدآهم؟! ٍفقال: ٍيا ول قوِمك، بأشرف أنَت ما فوالأله أرىَّ؛ ما أخي، ابن أجو

ِكي هو؟ فيه! ٍقال: ٍوما أنت ما بخلف َتْر كما يعنيني، ل ما أمرك من قال: ٍ
َناك تتركه.ً ل ما أمري من َع

وأخباره الأنمري منصُور ترجمة
اجتمع ٍالأشعراء ٍبباب ٍالأمعتصُم ٍفبعث ٍإلأيهم: ٍَمْن ٍكان ٍمنكم ٍيْحِسُن ٍأن ٍيقول ٍمثل ٍقول

ّنمري ٍفي ٍأمير ٍالأمؤمنين ٍ : منصُور ٍالأ الأبسيط:  الأرشيد
والأمـَعـَروَف الأمكارَم إّن

أودآية
ّلك ُع حيث منها الأله أح تجتـَمـَ

ْعَت إذا َف ًأ ر َلُه امر ُعـَه فالأ ِفـَ ْعَت ومنرا القوام من وض
ُع  متض

ِه بأمين يكن لأم من الأل
ًا معتضمـَ

الأخمس بالأصُلواِت فليس
ُع ينتفـَ

ِلف لأم الأغيُث أخلف إْن ُتْخ
ُله أنام

فيتـَسـَع ذكرناه أمٌر ضاق أو

ًا ٍمنه، ٍ : فليدخل، ٍفقال ٍمحمد ٍبن ٍوهيب: ٍفينا ٍمن ٍيقوُل ٍخير الأبسيط:  وأنشد

ُق ثلثٌة ِر ببـَهـَجـَتـَهـَم الأدنيا تش
َق، وأبو الأضحى شمس إسإحا
 والأقمر

َلـَه يحكي كـَل فـَي أفاعـَي
ٍة نـَائب

والأصُمصَُامة والأليُث الأغيُث
َكـَُر الأذ

َلته.ً َأمر ٍبإدآخالأه ٍوأحسن ٍص ف
ُد ٍبن ٍهانئ ٍ الندلأسي:أخذ ٍمعنى ٍالأبيت ٍالول ٍمن ٍبيتي ٍمحمد ٍبن ٍوهيب ٍأبو ٍالأقاسإم ٍمحم

الأكامل: 
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َنفاِن ْد ِة من الأُم ِري َب ّلـَهـَا الأ ْلبيكـَ َطْرٌف َق َوُر بابلـَّي و َأْحـَ

ِرقاُت ّنـَيراُت والأُمْش الأمنيُر والأقمُر الأشمُسثـَلثٌة؛ الأ
َفُر ْع  وَج

الأرمل: وبيت ٍأبي ٍالأقاسإم ٍالول ٍمأخوذ ٍمن ٍقول ٍابن ٍالأرومي: ٍمجزوء ٍ
ً يا ِعلة جعل عليل ًا الأ ْفتاح ِم

 لأسقمي
َنـَيك غايرعليٌل الرضِ في لأيس ْفـَ وِجـَْسـَِمـَـَي َجـَ

ٍ 
ّله؟ ٍفقال: ٍامرأتي ًا ٍفقال: ٍما ٍلأك، ٍأعّزك ٍالأ وَمّر ٍالأنمري ٍبالأعتابي ٍمغموم

ْأٍس ٍمنها.ً ٍفقال ٍلأه ٍالأعتابي: ٍوإّن ٍدآواءها ٍمنك َي ُق ٍمنذ ٍثلث ٍونحُن ٍعلى ٍ تطل
َد ٍيخرج! ٍفقال: ٍشكوت أقرُب ٍمن ٍوجهها، ٍقل: ٍهارون ٍالأرشيد، ٍفإن ٍالأولأ

إلأيَك ٍما ٍبي، ٍفأجبتني ٍبهذا؟ ٍفقال: ٍما ٍأخذت ٍهذا ٍإل ٍمن ٍقولأك: ٍالأبسيط: ٍ
تخلف لأم الأغيث أخلف إن

ُع ذكرناه أمٌر ضاق أوأناِمله فيتسـَ

وأبيات ٍمنصُور ٍبن ٍسَإلمة ٍبن ٍالأزبرقان ٍالأنمري ٍالأتي ٍذكرها ٍالأمعتصُم ٍمن ٍقصُيدة ٍلأه ٍوهي
: أحسُن ٍما ٍقيل ٍفي ٍالأشيب ٍ الأبسيط:  َأولأها

ٌة تنـَقـَضـَي ما ًا ذكرُت إذاَجـََزع ول َحـَْسـََر ُع لأـَيس شبـَابـَ َتـََجـَ ُيْر
ْتـَنـَي الأشباب باَن َتـَ ِتـَه وفا ٍر خطـَوُببـَغـَّر ْهـَ َأياٌم َدآ ُع لأـَهـَا و َد ُخـَ
ْنـَه شبابي أوفي كنُت ما ُكـَ

ِتـَه غِاـَّر
لأـَه الأدنـَيا فإذا انقضى حتى
ُع َتـَبـَ

َبْت أسإـَراَب رأْت أن تعّج
ِتـَه دآمـَعـَ

ّد حلبة في حًشـَى أْجَراها الأخ
ُع َوِجـَ

ْكَل تطعمي لأم أصبحت ُث
ولأـَم الأشباب

ِتـَه َتْشَجي ُغصَُ ْذر ب ُعـَ ُع ل فـَالأـَ َيقـَ

ٍة غاـَير فـَتـَاتـَي ألأـَحـَين ل ّدآكـَم في فما الأكذوب عينكـَاذب و
طـََمـَع

ْيٍب من الأشيَب واجه ما وإن َع
َقـَْت َوِم

َوة لأهـَا إل ْبـَ ُع عـَنـَُه َنـَ َد َتـَ وُمـَْر

ْفـَِس فما الأحسان عندأَرٍب مـَن فـَّي مـَا لأمعتـَرف إني ّن لأل
ِدع ْنـََخـَ َتـَ

ْوت على تقضي كدت قد َف
أسًإى الأشباب

ُع المَر أّن تعزيك لأول ِطـَ مـَنـَقـَ

ُذكر ٍأن ٍالأرشيد ٍلأما ٍسإمع ٍهذا ٍبكى، ٍوقال: ٍما ٍخير ٍدآنيا ٍل ٍتخطر ٍفيها ٍببردآ ٍالأشباب! و
: وأنشد ٍ الأوافر:  ّثلً متم

َعة َأتأُمل ًا الأدنيا َرج َفـَاهـَ َهاِب إلأى الأشباُب صار وقدسَإ  ذ
ْعَنأرضِ بـَكـَّل الأباكياِت فليت ُنْحَن لأنا ُجِم الأشباِب على ف

َيُمّت ٍإلأيه ٍمن ٍالأنسب ٍمن َدآة ٍشعره، ٍولأَما ٍ ْو ًا ٍالأنمري ٍبَج وكان ٍالأرشيد ٍيقدم ٍمنصُور
الأعباس ٍبن ٍعبد ٍالأمطلب، ٍرضي ٍالأله ٍعنه، ٍوكانت ٍنثيلة ٍأم ٍالأعباس ٍمن ٍالأنمر ٍبن ٍقاسإط؛

ِهر ٍمن ٍالأميل ٍإلأى ٍإَماَمة ٍالأعباس ٍوأهله، ٍوالأمنافرة ٍلل ٍعلي، ٍرضي ٍالأله ْظ ُي ولأَما ٍكان ٍ
: عنه، ٍ الأوافر:  ويقول

ِدآ عليكْمُحـََسـَين لأبني وقل حسن بني َدا ِر مـَن بالأّسـَ المـَو
ُكم أميطوا ِذب عن ًاالمـَانـَي ك ْدن وأحلمـَ ِعـَ ِر ِعـَداة َي ُزو
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ًا الأـَنـَبـَي تَسمون ْأبـَى أبـَ َي و
في سَإطٌر الحزاب من

ِر  سإطو
ُكْم".ً ٍوهذا ٍإنما ٍنزل ٍفي ٍشأن ٍزيد ِلأ ِرجا ٍد ٍمن ٍ ٌد ٍأبا ٍأَح ُد ٍقوَل ٍالأله ٍتعالأى: ٍ"ما ٍكاَن ٍمحم يري
ّناه، ٍفقال ٍلأه ٍالأرشيد: ٍما ٍعدوَت بن ٍحارثة، ٍوكان ٍرسإوُل ٍالأله، ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم، ٍتب

ما ٍفي ٍنفسي، ٍوأمره ٍأن ٍيدخَل ٍبيَت ٍالأمال ٍفيأخذ ٍما ٍأحب.ً
َهْر ٍإل ٍبعد ْظ َي وكان ٍيضمر ٍغاير ٍما ٍيظهر، ٍويعتقد ٍالأّرفض، ٍولأه ٍفي ٍذلأك ٍشعر ٍكثير ٍلأم ٍ

: موته، ٍوبلغ ٍالأرشيد ٍ الأكامل:  قولأه
ّبـَهـَُم وَمْن الأنبّي آُل َفَة يتطاَمنونُيِحـَ ْتـَِل َمخا َقـَ الأ

ُدآ الأنصُارىَّ أِمَن ِة منوَمن والأيهو أْزِل فـَي الأتوحيد ُأَم
ّ ُهـَُم َمصَُالأت إل َنـَ َباينصُُرو ُظ َقنا الأصُّوارم ب ْبِل والأ ُذ الأ

فأمر ٍالأرشيد ٍبقتله ٍوكان ٍحينئذ ٍبرأس ٍالأعين، ٍفمضى ٍالأرسإوُل ٍفوجده ٍقد ٍمات ٍفقال
ِغز ٍفي ٍمدحه ٍلأهارون، ٍوإنما ٍيريد ْل ُي الأرشيد: ٍلأقد ٍهممت ٍأن ٍأنبش ٍعظاَمه ٍفأحرقها.ً ٍوكان ٍ

قول ٍالأنبي، ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم، ٍلأعلّي، ٍرضوان ٍالأله ٍعليه: ٍ"أنت ٍمني ٍبمنزلأة ٍهارون
من ٍموسإى".ً ٍوقال ٍالأجاحظ: ٍوكان ٍيذهب ٍأول ًٍمذهب ٍالأّشراة، ٍفدخل ٍالأكوفة ٍوجلس ٍإلأى

هشام ٍبن ٍالأحكم ٍالأرافضي ٍوسإمع ٍكلَمه، ٍفانتقل ٍإلأى ٍالأرفض، ٍوأخبرني ٍَمْن ٍرآه ٍعلى
َته ٍالأتي ٍيقول ٍ : قبر ٍالأحسين ٍبن ٍعلي، ٍرضي ٍالأله ٍعنهما، ٍينشد ٍقصُيد الأوافر:  فيها

الكتاف على ُوجدت فما
منهـَم

ّنـَصُـَوِل آثاُر القفاء ول الأـَ

َه ولأكّن َمْجَرىَّ حُجورهم وفوقُكـَلـَوٌم بـَهـَا الأوجـَو
 الأسيوِل

ِريق ولأـَم الأحسين دآُم أ
يراعـَوا

ُعـَقـَوِل أمواُت الحياء وفي الأ

َنَك نفسي فدْت ِمْن جبي
ِبـَيٍن َجـَ

ّد عـَل دآُمه جَرىَّ أسإـَيل خـَ

ِدآيٍن َوَرع ذي قـَلـَُب أيخلـَو ِم الحزاِن ِمَنو الأـَطـَويل واللأ
 

َقْت ِر ِدآ بني ِرماُح َش ّيزيا ِر  الأرسإول بني دآماء من ِب
َء بتربة ِرسَإُة الهل نياُمِدآياٌر لأـَهـَم َكْربل ُلوِل دآا ّط الأ

ْطِن الأحسين فأوصال َب ّدبور ملعُبقاع ب َقـَبـَول لأل ْل ولأ
ّلة تلك علىوروٌح ومغـَفـَرة تحياٌت والأُحلوِل الأمح

ِة أصابكمـَمـَن الأله رسإوَل يا برئنا ّي ّذحـَوِل بالذ والأ
الأمعذل ابني أخبار

: وقال ٍأحمد ٍبن ٍ الأوافر:  الأمعذل
َنٍف أخو ْته َدآ ْتـَُه َرم َد َهاٌمفأقصُ ِنِك من سِإ ِطيُش ل جفو  َت

ْلوىَّ منجيٌش عنه ترّحل إن كئيب َب ُيوُش به ألأم الأ ُجـَ
ْيلن ٍالأعبدي ٍفي ٍالألغة ٍوالأبيان ٍوالدآب ٍوالأحلوة ٍغاايًة.ً َغا ّذل ٍبن ٍ وكان ٍأحمد ٍبن ٍالأمع

َنى ٍبي، ُيع قال: ٍدآخلُت ٍالأمدينة ٍفتحملت ٍعلى ٍعبد ٍالأملك ٍبن ٍالأماجشون ٍبرجل ٍلأيخصُّني ٍو
فلما ٍفاتحني ٍقال: ٍما ٍتحتاُج ٍأنت ٍإلأى ٍشفيع، ٍمعك ٍمن ٍالأحذاء ٍوالأسقاء ٍما ٍتأكُل ٍبه ٍلأّب

َو ٍالأماء.ً ْف الأشجر، ٍوتشرب ٍَص
ُد، ٍفإّن ٍأعظم ٍالأمكروه ٍما ُه ٍعبد ٍالأصُمد ٍيؤذيه ٍويهُجوه، ٍفكتب ٍإلأيه ٍأحمد: ٍأما ٍبع وكان ٍأخو

ًا، ٍحتى ٍشمل ٍشّرك، ٍوعّم ٍأذاك، َؤمل ًٍَمْرجو ُيْرَجى ٍالأمحبوب، ٍوقد ٍكنَت ٍم جاء ٍمن ٍحيث ٍ
ْدَر ٍأٍخ َقصَُه، ٍواعلْم ٍلأقد ٍخَشنت ٍَص َن ّغصُه، ٍوإن ٍمات ٍ ّق: ٍإن ٍعاش ٍن فصُرت ٍفيك ٍكأبي ٍالأعا

ُبه ٍلأك ٍناصٌح، ٍوالأسلم.ً ْي َج
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َنْت، ٍوإن ٍقطعت ٍآلأمت!.ً َكْت ٍشا ِر ُت وكان ٍيقول ٍلأه: ٍأنت ٍكالصبع ٍالأزائدة: ٍإن ٍ
: ومثُل ٍهذا ٍقوُل ٍالأنعمان ٍبن ٍشمر ٍ الأطويل:  الأغساني

ٍدآ أبي وَصاُل ٌء، بْر َنا ِري فما بلء،وتـَركـَه َع ْدآ ُع كيف به أ أصن

ِزيارتـَي مـَّل يومين ُزْرته إذا
ّلِت عنه غابت وإن الأعين ظ

ُع ْدَم  َت
: وقول ٍالأضحاك ٍبن ٍهمام ٍ الأطويل:  الأرقاشي

ٌؤ وأنـََت ّنـَا امـَر خـَلـَـَـَقـَـَـَت مـَ
لأـَـَـَغـَـَـَيرنـَـَـَا

ُتـَك ومـَـَـَوتـَـَـَك ُتـَـَـَْرَجـَـَـَى ل حيا
ُع فـَـَـَاِجـَـَـَ

ابُن منك كان ما على وأنت
ٍةوإني ُع الأخصُم به يرضى لأما حّر ِن  ما

َها صالأحات خصُاٌل وفيك ُن َيِشي
ٌء لأديك ُه جـَـَـَفـَـَـَا ّدآ عـَـَـَنـَـَـَد الأـَـَـَو

ُع ضـَـَـَـَـَائ
: وقال ٍبعُض ٍ الأطويل:  الأمحدثين
والأفعل الأقوِل في سإاءني إذا

ًا ِهد جا
أحب َمْن حال كل وفي

َأمَحُض و
ِري لأيَت فيا ْع يعاملنـَي ما ِش
بـَه

ِدآي َمن ذنِب كّل على ُأعا

ِغُض وأب
ّبهة، ٍوالأتمسك ٍبالأمنهاج، ُل ّذل ٍمن ٍا وقال ٍأبو ٍالأعباس ٍالأمبردآ: ٍوكان ٍأحمد ٍبن ٍالأمع

ِد ٍفيه، ٍوالأتباعد ْه ِلأما ٍفي ٍأيدي ٍالأناس، ٍوإظهار ٍالأُز َعبث، ٍوالأتعّرضِ ٍلألشفاق ٍ ّنب ٍلأل والأتج
َتنع َذ ٍالأصُلة ٍغايَر ٍُمْم َأخ عنه، ٍعلى ٍغااية، ٍحتى ٍُحِمل ٍفي ٍفقهاء ٍوأدآباء ٍمن ٍأهل ٍالأبصُرة، ٍف
ّياه، ٍوتحلى ٍلأه ٍجهده، ول ٍُمنكر.ً ٍووصله ٍإسإحاق ٍبن ٍإبراهيم ٍفقبل، ٍواسإتدعى ٍاجتباءه ٍإ

: فقال ٍعبد ٍ الأوافر:  الأصُمد

ِدي كان قد أٍخ من عذيري ْبـَ ُي
َلى الأسلطاَن لَبسر َمْن َع
َبْه ْت  َع

َبـَْه والأهذيان بالأجهل لأهيوم كـَّل فـَي يذّمهـَم وكان ْطـَ ُخ
َع الأسلطان منُدآَريهـَمـَاٌت أتـَتـَه أن فلما ّبـَْه بهـَّن با َر

الأخفيف: وقال ٍفيه: ٍمجزوء ٍ
ًلأـَُه َتـََرىَّ ل أخ ِلأي ِتـَِب غايَر سإائل عـَا

ُع ّلـَهـَْم الأناِس أْجَم ِمك ِهـَب لألئي َذا الأـََمـَ
ِه معروِف دآون ّفـَ  الأكواكِب بعِض َلأْمُسك
ًةأخي يا منك لأي لأيت ُمحـَارب ِمْن جار

ٍة كـَّل نارها َو ْثلَشـَتـَ ِر ِم َباِحـَِب نا الأُح
ٍة ٍمن َنزل ٍبامرأ َطامي، ٍوقوُل ٍالأقطامي ٍمن ٍخبيث ٍالأهجاء، ٍوكان ٍ ُق ذهب ٍإلأى ٍقول ٍالأ

َواه ٍعندها، ٍ ْث ْيلن ٍبن ٍمضر ٍفذّم ٍَم َع َفَة ٍبن ٍقيس ٍبن ٍ : محارب ٍبن ٍَخصَُ الأطويل.  فقال
الأمسـَافـَُر كان وإْن وإني
ً نـَازل

ّق ذا كان وإن الأناِس على ح
 واجِب

ّد فل ِبـَُر الأضيَف أن ب مـَا ُيخ
َرأىَّ

ّبُر ّبـَُر أو أهٍل ُمَخ صـَاحـَب ُمَخ

َء َلأمخبرك ُأّم عـَن النبا

مـَنـَزل
ُتها ّيف ُعـَذيب بين تض الأ

فـَراسِإـَِب
ّفعت وريح َطّل في تل

ّفـَنـَي ُلـَ َتـَ
ِر طرِمَساء إلأى ْي ذات َغا

كواكـَِب
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ُبون إلأى ْيَز ِقد َح الأناَر ُتو
بـَعـَدمـَا

َعِت ّف َل ُء َت كل من الأظلما
جـَانـَب

 
ّلى ِعشاء َبْردآ بها تصَُ ولأـَم الأ
تـَكـَن

ُدو الأنار وميض َتَخاُل ْبـَ َي
لأـَراكـَب

ّيتـَي ُبـَغـَاُم إل راعهـَا فما الأصُـَوت من بمحسودآ تريحمـَطـَ
لغاـَب

ّنْت ًا فُج ِدآلَث مـَن فنـَونـَ
ٍة َنـَاخ ُمـَ

ِري َرُجل ومن الشاجع عا
شاحـَِب

ِليِك في سَإَرىَّ حتى الأليل َح
كـَأنـَمـَا

شوُك بالطراف تخّزم
ِرب َقـَا الأعـَ

ِري قّربُت وقد تقول ُكو
ونـَاقـَتـَي

َعْر فل إلأيك، ركـَائبـَي عـَلـَّي تذ

ّلمت لأـَيَس والأتسـَلـَيُم فس
يسـَّرهـَا

ّق ولأكنه جـَانـَب كـَل عـَلـَى َح

ّدآت ًا فر ًا سإلم ثم كاره
أعـَرضـَْت

مخافَة الفعى انحاَشت كما
ِرب ضا

َنا فلّما ُتـَهـَا الأحـَديَث تنازع سإـَألأـَ
من قالأت: ٍمعشٌر الأحّي؟ َمِن

 مَحارب
َتوين من ّد الأمش مـَمـَا الأق

َتـََراهـَم
ًا َياع ِريُف ِج لأيس الأناس و

َنـَاِضـَِب ب
ُنها َبدا فلّما لأـَم الأضـَيَف حرما
يكـَن

َضـَْربَة الأسـَوء مبيُت علّي
لَزب

ُقْمت ّية إلأى و ْهـَر قـَد َم
َدآْت ّو تـَعـَ

ِرْجلَها َيداها حثيَث و
ِكـَِب الأـَمـَرا

َ ّنمـَا أل إذا قـَيٍس نـَيراُن إ
ْوا َتـَ َشـَ

ْثُل لأيل لأطارِق ِر ِم نا
َبـَاحـَِب الأُحـَ

ومحارب: ٍقبيلة ٍمنسوبة ٍإلأى ٍالأضعف، ٍوقد ٍضربت ٍالأعرُب ٍبها ٍالأمثل.ً ٍقال
الأفرزدآق ٍلأجرير: ٍالأطويل: ٍ

َد وما زوج ِمْن القواُم اسإتعه
ٍة ُحر

من أو منك إل الأناس من
 ُمَحارِب

َد ٍعليه ٍأنه ٍلأيس ٍمن ٍكليٍب ٍول ٍمن ٍمحارب.ً ْه َع أي ٍيأخذون ٍالأ
: وقال ٍأبو ٍنواس ٍفي ٍقصُيدته ٍالأتي ٍفخر ٍفيها ٍبالأيمانية ٍوهجا ٍقبائل ٍ الأمنسرح:  معد

ْيلَن وقيُس ُد ل َع َوىَّ الأمخازي منلأـَهـَا أري ِبها سِإ  َمحار
َعِسيُت وكانت ٍأم ٍعبد ٍالأصُمد ٍبن ٍالأمعذل ٍطباخًة، ٍفكان ٍأحمد ٍيقول ٍإذا ٍبلغه ٍهجاؤه: ٍما ٍ

ُطنبورا؟ ٍوعبد ٍالأصُمد ٍشاعر ٍأهل ّنور، ٍونشأ ٍبين ٍُزق ٍو َت ِفَح ٍبين ٍقدر ٍو ْلأ ُأ أن ٍأقول ٍفيمن ٍ
: الأبصُرة ٍفي ٍوقته، ٍوهو ٍ الأطويل:  الأقائل

ُفني نفسـَي إذلَل تكل
ِعـَّزهـَا لأـَ

ُأهان أن عليها وهان

لأتـَكـَرمـَا
يحيى الأمعروف تقول: ٍسَإِل

أكثم بن
ِليه بن يحيى َرّب فقلت: ٍسَإ

أكثمـَا
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ْتبي ٍمع ٍعبد ٍالأصُمد ٍبن ٍالأمعذل، ٍفتذاكرنا ُع َقيسي: ٍكنُت ٍفي ٍمجلس، ٍالأ قال ٍأبو ٍُشراعة ٍالأ
أشعاَر ٍالأمولأدين ٍفي ٍالأرقيق، ٍفقال ٍعبد ٍالأصُمد: ٍأنا ٍأشعر ٍالأناس ٍفيه ٍوفي ٍغايره، ٍفقلت:

الأكوفي:أحذق ٍمنك ٍوالأله ٍبالأرقيق ٍالأذي ٍيقول، ٍوهو ٍراشد ٍبن ٍإسإحاق ٍأبو ٍُحكيمة ٍ
الأطويل: 

ِر في يْمس لأم ومستوحٍش دآا
ٍة َب ّنـَُهُغاـَْر ِريُب يحـَّب مـَمـَن ولأكـَ َغاـَ

َواه َوصل واسإتشعر الأهوىَّ َط الأ
ُه غاير

َطْت ُه فش والأـََمـَزاُر َنـَوا
َقـَريب

ِر على سإلٌم ل الأتـَي الأدا
أزوُرهـَا

إلأـَّي شخـٌَص َحلها وإن
حـَبـَيُب

ّي عن َحجبْت وإن ناظر
ُتـَوُرهـَا سإ

ًوىَّ ّدنيا َتْحُسن ه بـَه الأ
ِطـَيُب َتـَ و

ّلذاُت َتْضَحُك هوىَّ عند الأ
حضـَوره

َيسَخُن حـَين الألهو َطْرف و
ِغـَيب َي

ّنى كـَأنـَُه حـَتـَى العطاُف به تث
الأثياِب تحِت من اهتَز إذا

َقِضـَيُب
َيْجري حين َصْمتي تر ألأم

حـَديثـَُه
َعى كنت وقد باسْإِمـَه ُأدآ

فـَأجـَيُب
ْعي رضيت بيني الأدهر بَس
وبـَينـَه

فـَيه لألعين َيكن لأم وإن
نـَصُـَيُب

ِذر ينـَالأـَنـَي أن واصلتـَه إْن أحا
ْهٌم وإياه ْلـَفـَراِق سَإ ِلأـَ

ُمـَصُِـَيُب
ًا أهوىَّ َمْن دآون أرىَّ عيون

ِريُب عـَنـَدهـَّن أني شك ولتريبنـَي ُمـَ

ِري ّلد جليسي ُأدآا في بالأتج
الأـَهـَوىَّ

ْفـََرة أخلو حين ولأي َز
َنـَِحـَيُب و

َبُر ُأْخ ّبـَُه ل بـَالأـَذي عـَنـَه و أحـَ
ّنـَي فيضحك ُدآ سِإ والأـَفـَؤا

َكـَئيب
ْغَرىَّ أن مخافَة ألأسـَُن بنا َت
َدا ِعـَ فـَيعـَيب كـَاشـٌَح فينـَا فيطمعالأـَ

ّطَرف مجاَل كأن كل في الأ
نـَاظـَر

الأعاشـَقـَين َحَركات على
رقـَيُب

َذا يبكين الأشوق خطرات أَرىَّ
الأهوىَّ

َء عقَل ويصُِبين ْهو الأمر و
لأـَبـَيُب

من الأحب أذل قد وكم
مـَتـَمـَنـٍَع

ْوُب فأضحى َث منه الأعز و
ِلـَيُب سَإـَ

ٍ 
َع وإن طلب في الأنفس ُخُضو

الأهوىَّ
فـَيه، فكرُت إذا لمٌر،

َعـَجـَيب
فلم ٍينطق ٍبحرف.ً

: ولبي ٍُشراعة ٍيمدح ٍبني ٍ الأبسيط:  رياح
َلُه أعادآ رياح، بني َعكم وأسإقى الأَمعادآ خيرنعَمتـَكـَم الأ ْب َر
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 ِدآيَما
ِه فكم ْلو َفتى من ِب ُح

شمـَائلـَُه
ُدآ ِفه من ينهّل يكا َكَرمـَا أعطا

َله نعمًة يلبسوا لأم ْذ ِلأ ُم
خلقـَوا

ّ ِنـَعـَمـَا إخوانهم تلبسها إل

: وفي ٍإبراهيم ٍبن ٍرياح ٍيقول ٍعبد ٍالأصُمد ٍبن ٍ الأخفيف:  الأمعذل

رياح ابـََن يا الأرياح تركت قد
منها هّب إْن َحسَرىَّ وهي

 نسيم
َلأَك نهكْت ُق ما الأحقو

َأْضَحـَى ٌو َمال لأَكف َجـَسـَيم وفعـٌَل ِنض

َعذل ٍمتصُل ًٍبإبراهيم ٍونبيه، ٍوأفادآ ٍمنهم ٍأموال ًٍجليلة، ٍواعتقد وكان ٍعبد ٍالأصُمد ٍبن ٍالأُم
َبته، ٍوكان ٍالأواثق ْك ًا ٍنفيسة، ٍفما ٍشكر ٍذلأك ٍول ٍأصحبه ٍبما ٍيجب ٍعليه ٍمن ٍالأثناء ٍعند ٍب عقد
َلأه ٍعن ٍدآيوان ٍالأضياع، ٍودآفعه ٍإلأى ٍعمر ٍبن ٍفرج ٍالأرخجي، ٍفحبسه ٍفهجاه ٍعبد ٍالأصُمد.ً عَز

َد ٍالقدام ٍعلى ٍردآيء ٍالأسريرة قال ٍأبو ٍالأعباس ٍمحمد ٍبن ٍيزيد: ٍوكان ٍعبد ٍالأصُمد ٍشدي
ِدآيه ٍفيسوءه ًا ٍأن ٍيعا َقه ٍبالأمكروه، ٍتقدير فيما ٍبينه ٍوبين ٍالأناس، ٍخبيث ٍالأنية، ٍيرُصد ٍصدي

َبُس ٍعليه، ٍويحمل ْل ُي ًا ٍفي ٍذلأك ٍالمر، ٍ َلم ٍلحد، ٍوكان ٍمشهور َيْس ٍر ٍيعرفه؛ ٍول ٍيكادآ ٍ بأْم
ْبح ٍمَسبته، ٍوشائن ٍمعّرته.ً ُق ًا ٍلأ ِنه، ٍوطيِب ٍمجلسه، ٍوأيض ِلأسا َظْرف ٍ ِب ًا ٍ ٍة، ٍعجب على ٍمعرف
ًا، ٍصنعُت ٍلأه ٍهذا قال ٍأبو ٍالأعيناء: ٍولأما ٍحبس ٍالأواثق ٍإبراهيم ٍبن ٍرياح، ٍوكان ٍلأي ٍصديق

ُد ٍبن ٍعلي ٍبن ٍالأحسين َء ٍأن ٍينتهي ٍإلأى ٍأمير ٍالأمؤمنين ٍفينتفع ٍبه، ٍفأخبرني ٍزي الأخبر ٍرجا
َفه ٍأبو ُك ِرئ ٍعليه ٍفَضِحك ٍواسإتظرفه.ً ٍوقال: ٍما ٍصنع ٍهذا ٍ أنه ٍكان ٍعند ٍالأواثق ٍحين ٍق

ًا ٍمن ٍبني الأعيناء ٍإل ٍفي ٍسإبب ٍإبراهيم ٍبن ٍرياح، ٍوأمر ٍبتخليته، ٍوالأخبر ٍقال: ٍلأقيُت ٍأعرابي
ِلأُمَها، ٍقال: ٍفقلت: ًا ٍعا كلب ٍفقلت ٍلأه: ٍما ٍعندك ٍمن ٍَخبر ٍهذا ٍالأعسكر؟ ٍفقال: ٍقتل ٍأرض

ِبِجرانه، ٍوأخذ ٍالأدرهم ٍمن ٍمصُره، َبْخبخ ٍبعزه، ٍوضرب ٍ فما ٍعندك ٍمن ٍخبر ٍالأخليفة؟ ٍقال: ٍ
ُعْضلة ٍل ُدآوادآ؟ ٍقال: ٍ َلم ٍكّل ٍكاتٍب ٍبجبايته.ً ٍقلت: ٍفما ٍعندك ٍفي ٍأحمد ٍبن ٍأبي ٍ َق وأرهف ٍ

َدىَّ ٍلأتحزه ٍفيجور، ٍوتنصُب ٍلأُه ٍالأحبائل ٍحتى ٍتقول: ُتَرام، ٍينتحي ٍبالأم َدلأة ٍل ٍ ْن ُق، ٍوَج ُتطا
ْبَرة ٍالأذئب، ٍويخرج ٍخروج ٍالأضب، ٍوالأخليفة ٍيحنو ٍعليه، ٍوالأقرآن ٍآخذ الن، ٍثم ٍيضبر ٍَض

ْبر، ٍقد ِهَز بضبعيه.ً ٍقلت: ٍفما ٍعندك ٍفي ٍعمر ٍبن ٍفرج؟ ٍقال: ٍَضْخم ٍِحضْجر، ٍغاضوب ٍ
ّيهم، ٍوأْحِر ٍلأه ٍبمثل ٍمصُرع ٍمن ٍيصُرع.ً ٍقلت: ِقِس ْغيهم، ٍوانتضلوا ٍلأه ٍعن ٍ َب أهدفه ٍالأقوُم ٍلأ

ّيات؟ ٍقال: ٍذلأك ٍرُجٌل ٍوسإع ٍالأَورىَّ ٍشره، ٍوبطن ٍبالمور ٍخيره.ً فما ٍعندك ٍفي ٍخبر ٍابن ٍالأز
فله ٍفي ٍكل ٍيوم ٍصريع، ٍل ٍيظهر ٍفيه ٍأثُر ٍناب ٍول ٍِمخلب، ٍإل ٍبتسديد ٍالأرأي.ً ٍقلت: ٍفما
ُفْز ٍلألكرام ٍقدح، َي َكرُمه، ٍوإن ٍ َقه ٍ ْوب عندك ٍفي ٍخبر ٍإبراهيم ٍبن ٍرياح! ٍقال: ٍذاك ٍرجل ٍأ

ْنَجاته، ٍومعه ٍدآعاء ٍل ٍيخذلأه، ٍوَرب ٍل ٍيسلمه، ٍَوفوقه ٍخليفة ٍل ٍيظلمه.ً ٍقلت: ٍفما ِر ٍبَم فأْح
ّقد ٍكأنه ٍشعلُة ٍنار، ٍلأه ّله ٍدآّره ٍمن ٍناقض ٍأوتار، ٍيتو عندك ٍفي ٍخبر ٍنجاح ٍبن ٍسإلمة؟ ٍقال: ٍلأ

ِئر، ٍيقوُم ْو ٍكحسوة ٍالأطا َنة ٍبعد ٍالأفينة، ٍعند ٍالأخليفة ٍخلسة ٍكخلسة ٍالأسارق، ٍأ ْي َف في ٍالأ
ْبش َك ًا.ً ٍقلت: ٍفما ٍعندك ٍفي ٍخبر ٍابن ٍالأوزير؟ ٍقال: ٍإخالأه ٍ ْوقع ٍنقم َوأ ًا، ٍ َوقد ٍأفادآ ٍنعم عنها ٍ
ِدآقة، ٍأل ٍترىَّ ٍأّن ٍالأخليفة ٍإذا ٍأهمله ٍخِضَم ٍوَرتع، ٍوإذا ٍأمر ٍبتقصُيه ٍأمطر ٍفأْمَرع.ً ٍقلت: الأزنا

ِهم، ٍفاختلف ٍاختلف َن َلة ٍ ْك فما ٍعندك ٍمن ٍخبر ٍالأخصُيب ٍأحمد؟ ٍقال: ٍذاك ٍأحمق، ٍأكل ٍأ
ّد ٍمن ٍصخرة، ُق بشم.ً ٍقلت: ٍفما ٍعندك ٍفي ٍخبر ٍالأمعلى ٍبن ٍأيوب.ً ٍقال: ٍذاك ٍرجل ٍ

ْبره ٍصبُرها، ٍومّسه ٍمّسها، ٍوكل ٍما ٍفيه ٍبعد ٍفمنها ٍولأها.ً ٍقلت: ٍفما ٍعندك ٍمن ٍخبر فصَُ
ُده ٍجلد ٍنمر، ٍكلما ٍخرقوا ٍلأه ْل ْلد ٍصبور، ٍرجل ٍِج أحمد ٍبن ٍإسإرائيل؟ ٍقال: ٍكتوم ٍغارور، ٍوَج

ًا.ً ٍقلت: ٍفما ٍعندك ٍمن ٍخبر ٍالأحسن ٍبن ٍوهب؟ ٍقال: ٍذاك ٍرجل ًا، ٍأنشأ ٍالأله ٍلأه ٍإهاب إهاب
ًا، ٍقال: ٍقلت: ٍفما ٍعندك ٍمن ٍخبر ٍأخيه ّتخذه ٍالأسلطاُن ٍعبد ًا، ٍفا ّتخذ ٍالأسلطاَن ٍأخ ا

ّد ٍما ٍاسإتوفيَت ٍمسألأتك ٍأيها ٍالأرجل! ٍذاك ٍحرمة ٍحبست ٍمع سإليمان ٍبن ٍوهب؟ ٍقال: ٍَش
َدر، ٍ ٍدآ ٍول ٍَص ِوْر : صواحباتها ٍفي ٍجريرة ٍمحرمة، ٍلأيس ٍمن ٍالأقوم ٍفي ٍ الأخفيف:  هيهات

ِتَب  الأذيول جّر الأغانيات وعلىعلينـَا والأقتاُل الأقتُل ُك
أحياء، غاير قال: ٍأمواٌت يعقوب؟ بن الأله عبد خبر من عندك قال: ٍقلت: ٍفما ٍ

ّياَن يشعرون وما يبعثون.ً أ
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ِتر تأّمه.ً ٍأنا منزل لأي فأؤّمك.ً ٍقال: ٍما نزلأت قلت: ٍفأين إذا الأليل في أسإت
َعس، ّفس.ً إذا الأصُبح في َوأنتِشُر َعْس تن

راشد ?ابن
ِر ٍ ّي ٍأسْإ ِو َق الأشعر:ومن ٍمليح ٍشعر ٍراشد ٍبن ٍإسإحاق ٍبن ٍراشد، ٍوهو ٍأبو ٍُحكيمة، ٍوكان ٍ

الأطويل: 
وإني أمري في تحيْرُت

لأـَواقـَف
وما فيك الأرأي وجوه ُأجيُل
أدآري

ِزُم ْع ْأس َعْزَم أأ فالأمـَوُت الأي
راحٌة

ُع أَم َن ْعراضِ اق ِل ِر با َظ والأن
ِر الأّشْز

عنك أعرضت وإن وإني
ٍو َطـَ ْنـَ لأُم

الأجوانح بين ُحَرٍق على
ِر والأصُـَد

ّثلتَك شوقي هاج إذا لأَي م
الأمـَنـَى

في وبينك بيني ما فألأقاك
ِر ْتـَ سِإـَ

فـَيك ولأـَي أصبر لأم فديتك
حـَيلٌة

ِكْن إلأى فيك الأيأُس دآعاني ولأ
 الأصُبر

ّبرت ًا تصُ وإني مغلوب
ٌع لأـَمـَوَجـَ

َبر كما الأبلد في الأظمآُن ص
ْفـَر الأق

 : الأوافر:  وقال
ْتك فماالأعتـَاب قطع في عليك عتبت َف َط الأعـَتـَاِب ألأسنة َع

دآلأـَيل لأي تظهر صرت وفيما
ْتب على ِر َع الأضمي

َتراِب  الأمس
الأشوِق دآواعي خطرْت وما
ّ ِنَحَة إلأيك هزْزُتإل الأتصُابي أج

: وقال ٍ الأطويل:  ًا أيض
ْكت ِرين ولأو ضِح ْد من ِبي ما َت
الأـَهـَوىَّ

ْيِت َك ِدآ لأـَمـَحـَزوِن َب كـَئيِب الأـَفـَؤا

ْيِض من عيناه ُتَرْح لأم لأمن َفـَ
ٍة ْبـََر َعـَ

ُبـَُه ول ْلـَ ٍة ِمـَْن َقـَ ْفـََر ونـَحـَيب َز

ِر فـَي بـَالأـَهـَّم لأمستأنـَس دآا
ٍة َوْحـََش

َهـَوىَّ غاريب غاـَريِب لأـَكـَل بـَاٍك الأ

باَن الأذي الأعيُش بأبي أل
فـَانـَقـَضـَى

هـَنـَاك ُحْسـٍَن من كان وما
ِطـَيِب و

ُذفـَنـَجـَيبـَُه الأـَصُّـَبـَا يدعونـَا لأيالأَي ِتـَه ِمـَْن ونـَأخـَ بـَنـَصُـَيِب لأـَذا

ُدآ ّدآ ٍة علىبـَينـَنـَا الحـَادآيث مـَسـَتـَور نر َل ْفـَ كـَاشـَح مـَن َغاـَ
ورقـَيب

في الأحوادآث َصْرُف جرىَّ أن إلأى
الأهوىَّ

ّدَل ُب ٌد منـَهـَا ف َهـَ ِغـَيب َمـَْشـَ بـََمـَ

ذكره.ً عن الأكتاب ُصنُت شعره، أكثر فيه اسإتفرغ مذهب ولأه
صالأح بن الأملك عبد أخبار

َثل ٍبين ٍيديه ٍالأتفت ْبسه ٍ- ٍفلما ٍَم دآعا ٍالأرشيد ٍبعبد ٍالأملك ٍبن ٍصالأح ٍ- ٍوكان ٍمعتقل ًٍفي ٍَح
َبْرمك ٍوزيَره، ٍفقال ٍ ُيحدث ٍيحيى ٍبن ٍخالأد ٍبن ٍ : إلأيه، ٍوكان ٍ الأوافر:  ّثلً متم

َته أريد ُد حيا ْتـَلـَي ويري ِلَك من عذيَرَكَقـَ ِدآ من خلي  ُمرا
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َلأَمع، ٍوكأني ِرِضها ٍقد ٍ َهَمع، ٍوإلأى ٍعا ُبوبها ٍقد ٍ ْؤ َد ٍالأملك، ٍكأني ٍأنظر ٍإلأى ٍُش ثم ٍقال: ٍيا ٍعب
َغالَصم، ٍفمهل ًٍبني َعاِصم، ٍورؤوس ٍبل ٍ َبراجَم ٍبل ٍَم ْدآمى، ٍفأبرز ٍعن ٍ ْوَرىَّ، ٍبل ٍأ بالأوعيد ٍقد ٍأ

ِزمتها، َء ٍأ َقْت ٍلأكم ٍالمور ٍأثنا ِدر، ٍوألأ َك ْعر، ٍوصفا ٍلأكم ٍالأ َو ُهَل ٍلأكم ٍالأ هاشم، ٍفبي ٍوالأله ٍسَإ
ًا ٍأتكلم ٍأم ّذ ًا ٍقبل ٍحلول ٍدآاهية ٍخبوطْ ٍبالأيد ٍوالأرْجل، ٍفقال ٍعبد ٍالأملك: ٍأف فنذار ٍلأكم ٍنذر
ْظه ٍفي ٍرعاياك ّتِق ٍالأله ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين ٍفيما ٍولك، ٍوأحف ِا ًا، ٍقال: ٍ ّذ َف ًا؟ ٍقال: ٍبل ٍ ْوأم َت

ّله، ْوِضع ٍالأثواب، ٍفقد، ٍوالأ الأذي ٍاسإترعاك، ٍول ٍتجعل ٍالأكفر ٍبموضع ٍالأشكر، ٍوالأعقاب ٍبَم
َق َث َواِخي ٍملكك ٍبأو ْدآُت ٍأ َلت ٍلأك ٍالأوعور، ٍوجمعت ٍعلى ٍخوفك ٍورجائِك ٍالأصُدور، ٍوشد ُه سَإ

َلَم، ٍوكنُت ٍلأك ٍكما ٍقال ٍأخو ٍبني ٍجعفر ٍبن ٍكلب ٍ- ٍيعني ٍ َلْم َي َنْي ٍ ْك : من ٍُر الأرمل-:  ًا لأبيد
ّيٍق ومقام َياٍن بلـَسـَاٍنفـَّرجـَتـَُه َضـَ َبـَ َدْل و وَجـَ

ُلأـَُه أو الأفـَيُل يقوُم لأو  وَزَحل مقامي مثل عن َزّلفـَيا
ًا، ٍفيمنعني فأعادآه ٍإلأى ٍمحبسه، ٍوقال: ٍلأقد ٍنظرُت ٍإلأى ٍموضع ٍالأسيف ٍمن ٍعاتقه ٍمرار

عن ٍقتله ٍإبقائي ٍعلى ٍمثله.ً
ُيْرِضَي ٍالأرشيد، ٍفقال ٍلأه: ٍيا ٍعبد ٍالأملك، َع ٍمن ٍعبد ٍالأملك ٍلأ وأرادآ ٍيحيى ٍبن ٍخالأد ٍأن ٍيَض
ُقودآ! ٍفقال ٍعبد ٍالأملك: ٍأيها ٍالأوزير، ٍإْن ٍكان ٍالأحقد ٍهو ٍبقاء ٍالأّشّر ٍوالأخير، بلغني ٍأنك ٍَح

ًا ٍاحتّج ٍلألحقد ٍبأْحَسَن ٍِمّما ٍاحتّج ّله ٍما ٍرأيُت ٍأحد إنهما ٍلأباقيان ٍفي ٍقلبي! ٍفقال ٍالأرشيد: ٍتالأ
به ٍعبد ٍالأملك.ً

وقد ٍمدح ٍابن ٍالأرومي ٍالأحقد، ٍوأخذ ٍهذا ٍالأمعنى ٍمن ٍقول ٍعبد ٍالأملك، ٍوزادآ ٍفيه، ٍفقال
: لأعاتب ٍعابه ٍ الأطويل:  بذلأك
ْنَت لأئن أنـَا لأمـَا حفظي في ُك

ٌع َدآ ُمـَو
ْيَت والأّشّر الأخير من على انتح

عرِضي

َتـَنـَي َلأَما ْب ّ ِع ِري امرئ ورّبإبـَانة بـَفـَضـَل إل ُلق على ُيْز ُخ
 َمْحض

الأقروضُِ ُتْجَزىَّ أْن عيَب ول
بمثلهـَا

ًا َتدان أن الأعيُب بل ول َدآين
تقـَضـَي

ّياِت وخيُر الأـَرجـَال سإحـَ
سإـَجـَيٌة

َقْرضِ من تسدي ما توفيك الأ
بالأقرضِ

ّدآْت الرضِ إذا ْيع أ أنـَت ما َر
ٌع زار

ْذر من َب من ناهيك فهي فيها الأ
أرضِِ

ُدآ ولأول ُقو لأـَم الأمستكنـَات الأح
يكـَْن

ًا لأينقض ذو الأدهر آخر وتر
نـَقـَض

ُد وما ْق ْلأِح في الأشكر توأم إل ا
الأفـَتـَى

إلأى ينتمين الأسجايا وبعض
بـَعـَض

ًا ترىَّ فحيث ذي عـَلـَى ِحقد
إسإـَاءة

َثّم ًا ترىَّ ف َحَسن على شكر
َقـَْرضِ الأ

ًا ٍ : وقال ٍيردآ ٍعلى ٍنفسه، ٍويذّم ٍما ٍمدح، ٍتوسإع الأبسيط:  ًا واقتدار
ِد مادآَح يا ً الأحق لأه محتال

ًا شـَبـَهـَ
ْكَت لأقد َل ًا إلأيه سَإ مسلكـَ

َوِعـَثـَا
ّنعت وإْن الأقبيح إن ص

ُه ِهـََر ُدآظـَا ًة منه لأَم ما يعو َثـَا مـَر ِعـَ َشـَ

ُزور ذو الأقول َزْخَرف كم
ّبسُه ولأ

ما قل ولأكن الأقلوب على
َثـَا لأبـَ

ًا ترىَّ فلنالمور أسإباب الأله أبرم قد منهن سإبب
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ًا ِكـَثـَامـَعـَ منـَتـَ
ِد دآافَن يا ْق ضعفي في الأِح

ِه جوانبـَ
لأه أضحت الأذي الأدفيُن سإاء
َجدثا

ُد ٌء الأـَحـَقـَ ّي دآا ِو َء ل َدآ ِريلأـَُه دآوا ُه ما إذا الأصُدوَر َي جْمُر
ُحرثا

ْفٍح منه فاسإتْشِف أو بصَُ
ٍة معـَاتـَب

ما الأمصُدوَر يبرئ فإنما
َثـَا َفـَ َنـَ

ما بالوتار طلبك واجعل
عظمْت

الأقول بصُغير تكن ول
ِرثـَا ْكتـَ ُم

ُو وإن لألتقـَوىَّ أقرُب فالأعف
ُجـَرٌم

َدآ َجَرَح مجرم من أو الكبا
فرثـَا

الأله أن الأعفو في يكفيك
قـَّرظـَُه

ًا ْي ومن صلى من خير إلأى وَح
ِعثا  ُب

سإـَاءك أذنبـَت لأو أنك شهدت
أن

ًا أخاك تلقى ُقودآ ْدره َح َص
شرثـَا

الأذنوب تلقى أن وسَإّرك إذا
ًا مـَعـَ

ًا منه تصُادآف وأن َثـَا جانبـَ َدآِمـَ

القوام خلط إذا إني
صالأـَُحـَهـَْم

ًا الأفعل بسيئ أو كان جد
َثـَا َعبـَ

الأسبك كظرف قلبي جعلت
حينـَئذ

ِفّضة يستخلص ل الأبيضاء الأ
َبثا الأَخ

كالأحوضِ أجعله ولأسُت
أمـَدُحـَه

ْفِظ ًء من طاب ما بِح وما ما
ُبثـَا َخ

َقيس ٍبن ٍالأمكشوح والأبيُت ٍالأذي ٍتمثل ٍبه ٍالأرشيد ٍهو ٍلأعمرو ٍبن ٍمعد ٍيكرب ٍيقولأه ٍلأ
َلأّما ٍرأىَّ ٍعبد ٍالأرحمن ٍبن ّثل ٍبه ٍعلي ٍبن ٍأبي ٍطالأب، ٍرضي ٍالأله ٍعنه، ٍ الأمرادآي، ٍوقد ٍتم

ْقَرته.ً ٍفقيل ٍلأه: ُن ْلَجم ٍالأمرادآي ٍفقال ٍلأه: ٍأنت ٍتخضب ٍهذه ٍمن ٍهذه، ٍوأشار ٍإلأى ٍلأحيته ٍو ُم
َله؟.ً ُء ٍقات يا ٍأميَر ٍالأمؤمنين، ٍأل ٍتقتله؟ ٍفقال: ٍكيف ٍيقتُل ٍالأمر

ُعد، ٍفبلغ ٍالأعباس ٍأن ٍمسلمة َلمة ٍبن ٍعبد ٍالأملك ٍوبين ٍالأعباس ٍبن ٍالأولأيد ٍتبا وكان ٍبين ٍَمْس
: ينتقصُه، ٍفكتب ٍإلأيه ٍ الأوافر:  يقول

َنى أل ْق َء َت ٍد أبـَا الأحـَيا ْقصُِرسإـَعـَي ُت ِلأي؟ ُملَحاتي عن و ْذ َع و
َعك أّن فلول ْنـََمـَى حين َفْر وأصلي فرعي منتهى وأصلكُت
ُتك إن وإني ْي ِهْضُت َرَم

َعظمي
ْتـَك إذا ونالأتني ْبـَلـَي َنالأ َنـَ

َتني لأقد خـَوٍف إنـَكـَاَر أنكر
ْتمي عن حَشاك َيُضُم َش

ِلي ْك وأ

ٍة من فكم ْور عنـَهـَا أبطأَت سَإ
َها لأك بنى َد طلبي مج

ِلـَي ْف وَح
ْبهمة َفْضلي مخارجها عن َعويليفـَأبـَدىَّ بهـَا عييَت وُم و

ٍرو الأمرء كقول في َعْم
َقيٍسالأقوافي ْدل كـَّل خالأف حين ِلأ َعـَ

ٍدآ مـَن خليلي من عذيري ُدمـَرا ُد حياتـَه ُأري ْتـَلـَي ويري َقـَ
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ّيره.ً عمرو، قال كما الأقافية في لأه يتفق لأم فغ
ًا وكان علي، بن صالأح ابن هو هذا الأملك وعبد ًا بليغ ً َجهير عاقل.ًً فاضل
لأي صالأح: ٍقال بن الأملك عبد مؤدآب الأرحمن عبد لأي الأجاحظ: ٍقال وقال
ِني خصُّني أن بعد الأملك، عبد ًا وصير ً وزير َد ُقمامة: ٍيا من بدل الأرحمن، عب

ْعَرُف فأنا وجهي؛ في انظر ِعدني ول بنفسك منك أ عنك دآع يقبح؛ ما على ُتْس
ُحْسَن الأتقريظ مكاَن واجعل أْمَسى؟ وكيف المير؟ أصبح وكيف المير، كيف

وإذا- ٍ- الأقول، صواب من أحسُن السإتماع صواَب أن واعلم مني، السإتماع
ّدثتك ًا ح ِني منه؛ شيء يفوتنك فل حديث ِر اتخذتك إني طرفك؛ في فهَمك وأ
ًا ًا، كنت أن بعد وزير ّلم َع ُتك ُم ًا وجعل ًا جليس الأصُبيان مع كنت أن بعد مقّرب

ًا، َعد ْب صرَت ما ُرْجَحان تعرف لأم منه خرجت ما نقصُان تعرف لأم ومتى ُم
إلأيه.ً

ُد وسإاير َد الأرشي ْدآ إشرافه، من قائل: ٍطأطئ لأه فقال الأملك، عب ُد من واْش
ّ شكائمه، َد وإل ُد هذا؟ يقوُل الأرشيد: ٍما لأه فقال عليك، فس ْعمة، قال: ٍحاسإ ِن

َده عني، ِرَضاَك أغاضبه ُرتبة، ونافس ُبك وباع ُنك وأسإاءه مني، ُقْر إلأي.ً إحسا
َتهم؛ الأقوُم الأرشيد: ٍانخفض لأه فقال َدْت وعلو َق ُة قلوبهم في فتو َجْمر

ُد: ٍهذا فقال عندك بالأتزيد الأله الأملك: ٍأْضَرَمها عبد الأتأسإف.ً ٍفقال لأك الأرشي
لأهم.ً وذاك

ُأرتج الأمنبر، وصعد ّيها عليه ف َعة الألسان إن الأناس، فقال: ٍأ النسان من بْض
َكللأه تكل الفحام بعد الأكلَم إن ارتجل، إذا بانفساحه وتنفسح كل، إذا ب

ًا، نسكُت ل وإنا الظلم، بعد كالشراِق ُق ول َحصَُر ًا؛ ننط َذر نسكُت بل َه
ّيام، أياِمنا ووراء مقام، مقامنا وبعد ُمْرِشدين، وننطق مفيدين، َفصُْل بها أ

ُدآ الأصُواب، ومواقع الأِخطاب، تعالأى.ً الأله شاء إن فأقول، وسإأعو
ْبِسه، من صالأح بن الأملك بعبد فدعا الأرشيد عند الصمعي: ٍكنُت وقال َح

ًا الأملك، عبد فقال: ٍيا ُكفر ِة، أ ّنعم ًا بالأ ْدر َغا ًا بالأسلطان، و المام؟ على ووثوب
ْؤُت الأمؤمنين، أمير فقال: ٍيا ِء ُب ّندم واسإتحلل الأندم، بأعبا الأنقم، واسإتحلل الأ

ٍد، قوِل من إل ذاك وما ّدآة والأولية، الأله ناشدتك حاسإ الأقرابة.ً ٍفقال ومو
ُع الأملك، عبد يا الأرشيد:، ُع لأسانك، لأي َتض َنانك، لأي وترف الأله يحفُظ بحيث َج

ُتبك هذا منك، لأي ويأخذ عليك، لأي ّلَك، عن ينبئ قمامة كا ُد فالأتفت غِا عب
ًا، وكان ُقمامة إلأى الأملك ًا قائم ّق ًا، قمامة؟ يا فقال: ٍأح ّق ُرْمَت لأقد قال: ٍح

ْتر ِذب ل الأملك: ٍوكيف عبد الأمؤمنين! ٍفقال أمير َخ الأمؤمنين أمير يا علي يك
َهتني من َغايبتي في ْب ْع حضرتي.ً ٍفقال في َي َدآ ُنك هذا قمامة، الأرشيد: ٍ عبد اب

الأرحمن عبد الأملك: ٍإّن عبد فقال قمامة، خبر بمثل عنك ينبئ الأرحمن
ّق؛ أو مأمور ًا كان فإن َعا ًا كان وإن معذور، فهو مأمور ّقع فما عاق من أتو
ِقه أكثر.ً عقو

الأسجن من والأخارجين الأرشيد بين
ْدآِخل وقد عمران بن لألحسن الأرشيد وقال ْوسُإُف عليه ُأ ّلأيتك في َي ِدآه: ٍو ُيو ُق

ّنة وهي دآمشق ِثقة، ج ُدر بها تحيط مو ّلجين، ُغا ِكف كالأ رياضٍِ على فت
ّدي، بها برح فما أموال بيوَت وكانْت كالأّزَرابي، َتها حتى الأتع َدآ ترك من أجَر

ِر، ْفر! ٍفقال: ٍيا من وأوحش الأصُّْخ َق الأتوفيق لأغير قصُدت ما الأمؤمنين، أميَر الأ
ِته، من ّلأيت ولأكني جه ًا و ُقَل أقوام ميدان في فتفّرغاوا الأحق، أعناقهم على َث

ّدي، ْوا الأتع َتْرك الأمراغامة أْن ورأ ِعمارة ب ُع الأ َق َوه الأسلطاِن، بإضرار أو وأن
َدة أّن َجَرم فل بالأشنعة؛ ْوِج من الوفر بالأحّظ لأهم أخذْت قد الأمؤمنين أمير َم
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ّنا ما وهذا لأخائف، سُإمع كلم أجزُل مالأك: ٍهذا بن الأله عبد مساءتي! ٍفقال ك
َدآْت أْمٍن بديهُة الشياء الأحكماء: ٍ"أفضل عن نسمعه ِم في ور ْوف".ً مقا َخ

ُد َرِضَي ولأما ّله فقال: ٍالأحمد عليه َدآخل َمْزيد بن يزيد عن الأرشي ّهَل الأذي لأ سَإ
ُبَل لأي ِة سُإ ّدآ بلقائك، الأكرام ِه الأنعمَة علّي ور َوْج في الأله وجزاَك منك، الأرضا ب

ِطك حال ّق سُإْخ ّق رضاَك َحال وفي الأمراقبين، الأمتثبتين ح الأمنعمين ح
َطولأين؛ َت ّله جعلك فقد الأم ًا - ٍتتثبت الأحمد - ٍولأه الأ الأغضب، عند تحّرج

ًا وتتطول ّن ْبقي بالأنعم، ممت َت ً الأصُنائع عند الأمعروَف وتس ْفو.ً تفّضل َع بالأ
الأرثاء باب في

وفي ٍيزيد ٍبن ٍمزيد ٍيقول ٍمسلم ٍبن ٍالأولأيد ٍمرثيته، ٍوقد ٍُرويت ٍلأه ٍفي ٍيزيد ٍبن ٍأحمد
 : الأكامل:  الأسلمي

ْبٌر َعَة َق َذ َبْر َتَسّر ب ًاضـَريُحـَه أسْإ َطر َقاَصُر َخ َطـَاُر دآونُه ت الْخ
َفَضْت ْفَض الحلُس بك َن َن
ٍة إقام

َعْت َتْرَج َعها واسإ المصُـَاُر ُنّزا

َهْب ْذ َوادآي ذهبْت كما فا َغا
ٍة َن ُمـَْز

َعـَاُر الأسـَهـَُل عليها أثنى ْو وال

َكْت َعَرُب بَك سإل الأسبيَل الأ
َ إلأى ُعل الأ

َدآىَّ سإبق إذا حتى بك الأّر
حـَاُروا

: وقال ٍأبو ٍعبد ٍالأرحمن ٍمحمد ٍبن ٍأبي ٍعطية ٍيرثي ٍ الأكامل:  أخاه
َتـَه ْط ّن َتهبـَالأـَكـَافـَور نـَصُـَُر يا َح ْف َف ِر لألمـَنـَزل وَز الأـَمـَهـَجـَو

ّ ِلأـَه ببعض هل َتـَُه ِخصَُـَا ْطـَ ّنـَ َغَحـَ ِر مـَنـَازٍل أفـَق فيصُو ُقـَبـَو و

لأـَُه أخـَلق بـَنـَسـَيم لأـَو والألـَه
ْعَزىَّ الأتقديِس إلأى ُت

والأـَتـَطـَهـَير
َ الأحصُى وطئ من حنطت َعل و
ّودآالأربى ًة بـَل لأتـَز ّد لأـَنـَشـَـَـَور ُعـَ

الأشـَبـَاُب ذهب كما فاذهب
ِور خـَير كان قدفـَإنـَُه وُمـَجـَير ُمـََجـَا

الأـَوفـَاء ذهب كما واذهب
َا به عصُفتفـَإنـَه ًا ِريحـَ ُبـَور صـَبـَ َدآ و

ُتـَـَـَه مـَا والأـَلـَه ْنـَـَ ّبـَ ُه أ ًالزيد َثة ولأكن شَرف ْفـَ ِر َنـَ ُدو الأـَمـَصُـَ
ًا، ٍفلما ٍُحمل ٍعلى ٍسإريره ٍصّر، ٍفقال ومات ٍرجٌل ٍمن ٍالأعرب ٍكان ٍيعوُل ٍاثني ٍعشر ٍألأف

: بعُض ٍمن ٍ الأطويل:  حضر
ِريُر ولأيس ما الأنعِش َص

تسمعونُه
ٍم أصلُب ولأكنه َقـَصُّـَُف قو َت

ما الأمسك فتيق ولأيس
تجدونـَُه

ُء ذاك ولأكنه ّلـَُف الأثنا الأمـَخـَ

ْهب ٍ َو : وقال ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍالأمعتز ٍفي ٍعبيد ٍالأله ٍبن ٍسإليمان ٍبن ٍ الأخفيف:  يرثيه
ْهٍب ابَن يا ُكْره َو ّني بالأ م

ِييُت كيف مّت يوم عجبيبقيُت َحـَ

ّيب إنما ِتك ِمْسك لخلفـَت الأذي الأثناء ط ْع الأمـَفـَتـَوُت َن
بعدك الأطريق واختصُرت

ُته تلألمو أفـَوُت ولأـَسـَُت فلقي
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َقى كيف ْب الأحوادآث على َي
َحّي

ِد ِر بي ْه ّد ُدآه الأ مـَنـَحـَوت ُعو

: وقال ٍ الأمتقارب:  ًا أيض
ْهٍب ابَن ذكرت ّله َو ّيبوا وما ذكرُتمـَا فل َفْن في غا َك  الأ
ُكـَْن لأـَم ما بالأظن ويعلُمدآم مـَن أقـَلمـَه تقطـَر َي
ِطـَْن َحَركاُت تحته وماسَإـَاكـٌَن أطرافـَه وظاهر َف الأ

 : الأطويل:  وقال
والأتـَرُب الأله عبيد ذكرت
َنـَه ُدآو

ّني الأعيناِن تحبس فلم م
ُهمـَا بكا

َقى قوٍل من وَحاشاه سَإ
ُه الأغيُث ُهقبَر َدا ّوي ي ُهـَمـَا ِمْن قبَره تر َدا َنـَ

: وهذا ٍمأخوذ ٍمن ٍقول ٍ الأطويل:  الأطائي
ًا الأغيُث سإقى الرضُِ واَرِت غايث

َشْخصَُه
ُكْن لأم وإن ول سإحـَاٌب فيه ي

ْطـَُر َقـَ
ِتمالأي وكيف لألسـَحـَاِب اْح

صـَنـَيعًة
ًا بإسإقائها ْبر ِده وفي َق َلأْحـَ
َبـَْحـَُر الأـَ

: وقال ٍابن ٍ الأخفيف:  الأمعتز
َمْن مات إنما أنَت، َتُمْت لأم
لأم

ْبِق ِد في ُي والأمكارم الأمج
ْكرا  ِذ

ًا لأسُت لأقبرك مستسقي
ًا ْظَمأ كيفغاـَيثـَ  َبْحرا؟ تضّمن وقد َي

: والأبيت ٍالأثاني ٍمن ٍهذين ٍمن ٍبيت ٍ  : الأبسيط:  وقال الأطائي
ُد ٍد بُن محم ْي ِلـَقـَت ُحَم ُأخ

ِرَمـَُمـَْه
ِريق ُء ُأ ْذ الأمعالأـَي ما َق إ ِري أ
َدآُمـَْه

ِدآ رأيته ِنجا ًا الأـَسـَيِف ب َتـَبـَي ْنَجلْت حين كالأبدرُمـَْحـَ وجهه عن ا
ُظلُمْه

ٍة في حولأها من حفها روض
َهـٌَر َز

أنهـَا انتباهي عند أيقنت
َعـَُمـَْه ِنـَ

ُع فقلُت ٍد من والأدم ومن َوْج
ُحـََرق

ِري َدآ وقد َيْج ّد َدين خ الأخ
:منَسجُمـَْه

من الأمجد سإليَل يا تمت ألأم
زمـٍَن؟

لأم من َيُمْت لأي: ٍلأم فقال
 َكَرُمْه يمت

: وقال ٍبعض ٍأهل ٍ الأبسيط:  الأعصُر
طوُل ل ِذكُره، الأفتَى ُعْمُر
ِته ّد ُتهم ُته ومو ّدانـَي موته ل مو الأـَ

َأحي بالحسان ذكَرك ف
تزرعُه

ْع الأدنيا في لأك به ُتْجَم
َحياتـَاِن

: وقال ٍعبد ٍالأسلم ٍبن ٍَرغابان ٍ الأطويل:  الأِحْمصُي
َقى ْيُث سَإ َغ ًا الأ ضّمنتَك َأرض

وسَإاَحًة
ْبُرَك َق ْيُث فعه َلأ َغ ْيُث الأ ّل والأ
ْدُر َب والأ

ْهٌل هي وما ْذ َأ أصابتك إ
َلـَى ِب بالأ

َوىَّ َمْن ولأكْن لأُسقيا، ذلأك َح
ْبُر َق الأ
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ُه ٍ : أخذ ٍهذا ٍالأبيت ٍالول، ٍالأراضي ٍفقال ٍيرثي ٍأبا الأطويل:  الأمقتدر
ْنت ثًرىَّ بنفسي في ُضّم
َلى سَإاحة ِب الأ

والأليَث الأغيَث منك َضّم لأقد
ْدرا َب والأ

 
َع كان عمري أّن فلو طو

مشيئتي
ُتَك الأمقدوُر وأسإعدني قاسإْم

 الأعمرا

ًا أَن ولأو ّي ًا كان ح ْبـَر ّيٍت َق لأـَمـَ
ّيْرُت ُظمه أحشائي لأصُ ْع َل

ْبـَرا َق
هذا ٍالأبيت ٍينظر ٍإلأى ٍقول ٍالأمتنبي: ٍالأكامل: ٍ

ْوا حتى َت ًا أ َدث ْلِب فيضريحُه كأن َج ٍد كل َق  محفوُر موّح
الأندىَّ قطر أخبار

ْطُر ُحملت لأما ْيه بنت الأندىَّ َق َو كتب الأمعتضد إلأى طولأون بن أحمد بن ُخَماَر
ُدآ ما ويذكُر بسلفه، سإلفها بُحْرَمة يذكر إلأيه أبوها معها ِر ّبهة من عليه ت أ

َطها، إيناسإها ويسأل الأخليفة، وجللأة الأخلفة، َبْس َغْت و ْلِب من فبل الأمعتضد َق
َفت لأما ًا ُز ًا، إلأيه.ً ٍمبلغ الأقاسإم أبا الأوزير وأمر الأسرور، غااية بها وسُإّر عظيم

َبه أن فأرادآ الأكتاب، عن بالأجواب وهب بن سإليمان بن الأله عبيد ّطه، يكت بخ
َبة بن الأحسين أبو فسألأه َوا ْؤثره أن َث ًا وغااب ففعل، بذلأك ُي بنسخة َوأتى أيام
ِدآيعُة منها: ٍوأّما فصُل في يقول َو ِة فهي الأ َلأ ٍء بمنز إلأى يمينك من انتقل شي

َياطة بها، عنايًة شمالأك، الأله عبيد أقبل فيها.ً ٍثم لأمودآتك ورعايًة عليها، وِح
نصُُف بالأودآيعة لأها وقال: ٍتسميتي هذا، من لأه وقع ما ُحْسِن من ُيعجب

ّله: ٍما عبيد فقال الأبلغاة، ْلأَت هذا أقبَح الأ ٍة تفاء ّفت لمرأ صاحبها إلأى ُز
لنك أقبح؛ شمالأك إلأى يمينك من مستردآة.ً ٍوقولأك: ٍل والأودآيعُة بالأودآيعة،

فقد الأهديُة قلت: ٍوأما ولأو الأشماَل، الأمؤمنين وأمير الأيمين أباها جعلت
ّنا، موقعها حسن َدْت وإْن عندنا! ٍوهي خطُرها وجّل م من بمنزلأة عنك، بع
َبْت ِدنا منك؛ قر ّق َدآْت بما ولأسرورها بها، وأنِسنا لأها، لأتف بما واغاتباطها عليه، ور

الأكتاب.ً أحسن.ً ٍفنفذ لأكان إلأيه صارت
َنْت ْطُر وكا ًا الأمعتضد بها خل الأعقل، بفضل موصوفًة جمالأها مع الأندىَّ َق يوم
ُلنس َذْت غايرها، يحضْره لأم أفردآه مجلٍس في بها لأ فنام الأكأس، منه فأخ

َعْت اسإتثقَل فلّما فخذها، على في فجلست وخرجت وسإادآة، على رأسَإه وض
ْدها، فلم فاسإتيقظ الأمجلس، باب على الأقصُر سإاحة ًا، فاسإتشاطْ َيِج غاضب
ًا َأخليتك هذا؟ فقال: ٍما قرب، على فأجابته بها ونادآىَّ إلأيك ودآفعُت لأِك، إكرام

ِعين حظاياي، سإائر دآون مهجتي أمير وسإادآة! ٍفقالأت: ٍيا على رأسإي فتَض
فيما ولأكن إلأّي، فيه وأحسنَت علّي، به أنعمَت ما قدَر جهلُت ما الأمؤمنين،

ّدآبني الأنيام.ً بين تجلسي ول الأجلوس، مع تنامي لأي: ٍل قال أن أبي به أ
الأرثاء إلأى رجع

: وفي ٍأبي ٍالأحسين ٍبن ٍثوابة ٍيقول ٍابن ٍالأمعتز ٍ الأخفيف:  َيْرثيه
ٌء لأيس ٍة شـَـَـَي َدآوام لأـَـَـَـَـَصُـَـَـَـَـَـَـَّح ِم ِحـَـَـَيلة الأـَـَـَدهـَـَـَُر علـَـَـََبو َقـَـَـَوا ال

ّلأـَى الأـَُحـَـَسـَـَـَين أبـَو وتـَو
ًا حـَـَـَمـَـَـَيد

سَإـَـَـَلم ُروحـَـَـَه فعـَلـَى
ِم الأـَـَـَسـَـَـَل

ْدتـَه حين ْفـَظ عـَلـَى عـَاقـَ الأـَِحـَ
َعـَـَـَه لأـَلـَ

ُتـَه دآ ّذمـَـَـَام بـَـَكـَـَـَّف وصـَافـَْحـَ الأـَـَـَ

ْتـَه ِء عـَلـَى واصـَطـَفـَ ّ ِءالخـَل الرواح كاصـَطـَفـَـَا
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ْفـَسـَـَـَي ِمَنـَ لأـَـَـَلجـَـَـَسـَـَـَا

ْيحـَـَانة َكاَن ّنـَـَـَدامـَـَـَى َر ِفـَي نومـَـَـَيزا الأـَـَـَ َقـَوا ًا الأـَ َبـَـَْحـَـَـَر شـَعـَر و
ِم َ َكـَـَـَل

الأشّك َيَرىَّ ل الأذي الأسهم ومكان
ِغيث ول  بالوهام يست

ل الأقراطيس في الأوحي سإاحر
ّنة عنه تحبس  القلم أع

ْلت رأيته ما فإذا ْيه في ِخ ّد ًا خ ْبح ُص
ًا ّقب  بظلم من

ًا نفُس، ْبر اليام خـَـَـَـَـَـَـَلئق مـَـَـَـَـَـَن ُخلـَـَـَقهذا إن تجَزِعي ل َص
الأشباب ريعان في الأشعراء قالأته ما

: وأنشد ٍأبو ٍالأعباس ٍأحمد ٍبن ٍيحيى ٍثعلب ٍلأرجل ٍمن ٍبني ٍ الأطويل:  كلب
َقى ًا الأله سإ َلأْت قد دآهر توا

ُلـَْه ِطـَ َيا َغا
َقنا الأُحـََشـَاشة إل وفار
ِطـَلـَْه بـَا

ْدني لأيالأَي أبـَيَض كـَّل ِخ
ٍد مـَاجـَ

ْعصَُى الأصُابي َهوىَّ ُيطيع ُت و
ِذلأْه  عوا

ِرنا وفي ْه ذاك في والأعيُش َدآ
غِاـَّرة

ْثـَنـَي الأدهر ذاك لأيَت أل ُت
ُلـَْه ِئ أوإ

ُجـَّل والأصُّبا غانينا قد بما
ُنـَه يمايلـَنـَاهـَّمـَنـَا َعـَا ْي ُيلـَْه َر ُنـََمـَا و

َلأـَه لأنا وَجّر َبًة الأـَدهـَُر أذيا ْقـَ ِولأناِحـَ ِه فـَي يطا ّي ُلأـَْه َغاـَ َطـَاو ُنـَ و
ًا ْقي َلأـَْت صاحٍب من لأه َفَس خذ

ُتنـَابـَنـَا ّي َلأـَت فـَيه مط َو ُلـَه و َرواحـَ

ّد فيه الأذي الأبيِت عن َأُص
ُلـَْه كـَأنـََي حتى وأهجُرهقـَاتـَلـَي قـَاتـَ

ُكن ٍفي ٍهذا ٍالأمعنى، ٍيصُُِف ٍظبية ٍ َي هذا ٍالأبيت ٍيناسإب ٍقول ٍذي ٍالأرمة، ٍإن ٍلأم ٍ
َدها: ٍالأطويل: ٍ َلأ وو

ْته إذا َدآع ًا اسإتو أو صفصُف
ِريَمًة َص

َدها ونصُّْت تنخت ِجي
ِظـَر بالأمنـَا

ًا َذار ُعه َوسْإناَن على ِح َيصُْر
َكرىَّ الأ

ِضعاٍف عن َمِقيل بكل
ِر ِتـَ فـَوا

ًا إل وتهجُره َهـَا اختلسإ َهـَاَر َنـَ
َبة ُمِحب من وكم ْه ْيِن َر َع الأ

ِر هاِج
: وقال ٍأبو ٍحية ٍ الأوافر:  الأنميري

ُه لأقد الأشباب وأبي أما ًأرا ُدآ ما جميل ِديُل به يرا َبـَ
ِذ ِظّلعـَلـَينـَا مقبلٌة الياُم إ ِة و َك ظليُل الأدنيا أَرا

: وقال ٍعلي ٍبن ٍ الأوافر:  بسام
ّلـَى قبرك نهر بشاطئ ُهما فمافالأمصُ َ َتـَيِن وال فـَالأـَقـَْري

ُد ِه ِونا معا ْه َغاـَّض والأعـَيُش َلأ
مقبوضُِ الأدهر وصرف
 الأيديِن
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وكان ٍابن ٍبسام ٍهذا ٍ- ٍوهو ٍعلي ٍبن ٍمحمد ٍبن، ٍمنصُور ٍبن ٍبسام، ٍمليح ٍالأمقطعات، ٍكثير
: الأهجاء ٍخبيثُه، ٍولأيس ٍلأه ٍحظ ٍالأتطويل، ٍوهو ٍ الأكامل:  الأقائل

ْعت قد كم َط من إلأيك ق
ٍة ْيُموَم َدآ

َطُف ِه ُن ُدآ بها الأميا ِر سَإوا ِظ الأنا

ٍة في ُء فيها لأيل ٌة الأسمـَا ّذ ِر ُءُمـَ ْلِب مظلمة سإودآا َق ِر ك الأكافـَ
ُق ُق والأبر ِف خلل من يخ
ِه َقسإحاب ْف ٍد الأفؤادآ َخ ِر مـَن لأموع زائ

ْطُر َق ّدآع دآمعكـَأنـَُه يُسـَّح منهِمٌل والأ ْثر الأمو ْلأٍف إ ِر إ سإـَائ
َوَزَر ٍ : وقال ٍفي ٍالأعباس ٍبن ٍالأحسين ٍلأما ٍ الأسريع:  مكتفي

ُأسّإهـَا من الأدولأَة سإتقلعَنْحِسها من الأعباِس وزارة

ْهته َدا لأما َشب ً َب ِبـَل ْقـَ ْبِسها من يخجل ِخلع فيُمـَ  لأ
َناء جاريًة نفِسها على مولها ثيابقـَدَرْت قد َرع

: وقال ٍفي ٍعلي ٍبن ٍيحيى ٍالأمنجم ٍ الأكامل:  َيْرثيه
علي يا قبرك زرُت قد

ًا ّلمـَ الأواجِب أقّل من الأزيارة ولأَكمس

عنك حملُت اسإتطعت ولأو
ُتَرابُه

نـَوائبـَي حملَت عني فلطالأما

ًا ٍبهجاء ٍأبيه، ٍوفيه ٍيقول ٍوقد ٍابتنى ٍ : وكان ٍمولأع الأرملي:  ًا دآار
ْدَت ًا ِش ْلتها دآار ْكُرمًة ِخ ّلطَم َغَرقـَا عليها الأله سإ الأ

ًا وأرانيك ًا وأرانيهاوسإطها صريع َقـَا صعيد َلأ َز
: وقال ٍأبو ٍالأعباس ٍبن ٍالأمعتز ٍ الأمجتث:  يهجوه

ْهُجو شاء من ًا َي ُه قد فشعُرهعلي َفـَا ك
ِه أنـَه لأو ْهُجو كان مالبـَـَي ُه َي أبا

معاوية بن ويزيد الأمأمون أخبار من
وقال ٍالأمأمون ٍلحمد ٍبن ٍأبي ٍخالأد، ٍوهو ٍيخلف ٍالأحسَن ٍبن ٍسَإهل، ٍوقد ٍأشار

َكَل ٍالمَر ٍإلأيك، ٍفأنا إلأيه ٍبرأي ٍاسإترَجحه: ٍقد ٍاعتل ٍالأحسُن ٍولأزم ٍبيته، ٍوو
إلأى ٍراحته ٍوبقائه، ٍأحوُج ٍمني ٍإلأى ٍإتعابه ٍوفنائه، ٍوقد ٍرأيُت ٍأن ٍأسإتوزرك،
ُدآْمَت ٍأنت ٍتقوم ٍبه، ٍوقد ٍطالأعُت ٍرأيه ٍفي ٍهذا ٍالمر، ٍفما فإن ٍالمر ٍلأه ٍما ٍ

َأعِفني ٍمن ٍالأتسمي ٍبالأوزارة، ٍوطالأبني َداك.ً ٍفقال: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍ َع
ّيي، ٍويخافني ٍلأه َولأ بالأواجب ٍفيها، ٍواجعْل ٍبيني ٍوبين ٍالأغاية ٍما ٍيرجوني ٍلأه ٍ

ّد ٍمن ٍذلأك، ُب ُدّوي، ٍفما ٍبعد ٍالأغايات ٍإل ٍالفات.ً ٍفاسإتحسن ٍكلمه، ٍوقال: ٍل ٍ ع
واسإتوزره.ً

َنا ٍفي ٍالألفظ، َت ْك َدآاودآ ٍفقال: ٍيا ٍمحمد! ٍإن ٍشار ورأىَّ ٍالأمأموُن ٍخط ٍمحمد ٍبن ٍ
فقد ٍفارقناك ٍفي ٍالأخط، ٍفقال: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍإن ٍمن ٍأعظم ٍآياِت

َعِن ٍالأله ٍسإبحانه ٍوتعالأى ٍرسإالته، ّدآىَّ ٍ الأنبي،صلى ٍالأه ٍعليه ٍوسإلم، ٍأنه ٍأ
ًا، ٍول ٍيقرأ ٍمن ّن َف َيه، ٍوهو ٍأمي ٍل ٍيعرف ٍمن ٍفنون ٍالأخط ٍ َوْح وحفظ ٍعنه ٍ

َبه ٍالأكريم ٍفي َيْشُرفون ٍبالأَش ًا، ٍفبقي ٍعمودآ ٍذلأك ٍفي ٍأهله، ٍفهم ٍ سإائره ٍَحرف
ْقص ٍالأخط، ٍكما ٍيشرُف ٍغايُرهم ٍبزيادآته؛ ٍوإن ٍأمير ٍالأمؤمنين ٍأخّص ٍالأناس َن

ّلد ٍلمره برسإول ٍالأله، ٍصلى ٍالأه ٍعليه ٍوسإلم، ٍوالأوارُث ٍلأموضعه، ٍوالأمتق
َهْت ٍإلأيه ٍالأفضيلة، ٍفقال ٍالأمأمون: ونهيه؛ ٍفعلقت ٍبه ٍالأمشابهة ٍالأجليلة، ٍوتنا

ًا.ً يا ٍمحمد، ٍلأقد ٍتركتني ٍل ٍآسَإى ٍعلى.ً ٍالأكتابة، ٍولأو ٍكنُت ٍأمي
وهذا ٍشبيٌه ٍبقول ٍسإعيد ٍبن ٍالأمسيب، ٍوقد ٍقيل ٍلأه: ٍما ٍبال ٍقريش ٍأضعُف
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ْون ٍرسإول ٍالأله ٍصلى َك ًا؟ ٍقال: ٍلّن ٍ ًا، ٍوهي ٍأشرُف ٍالأعرب ٍبيت الأعرب ٍشعر
الأه ٍعليه ٍوسإلم، ٍمنها ٍقطع ٍَمتن ٍالأشعر ٍعنها.ً

َعْمرو ٍبن ٍ ّنا ٍفي ٍمجلس ٍالأمأمون ٍو وقال ٍإبراهيم ٍبن ٍالأحسن ٍبن ٍسَإهل: ٍك
ّدآها، ٍفرآه َوىَّ ٍعنقه ٍفر ْطَسٌة، ٍفل َع َة ٍيقرأ ٍعليه ٍالأرَقاع، ٍفجاءته ٍ َد َمْسع

َعطسة ٍوتحويل ٍالأوجه ٍبها ّدآ ٍالأ َعل ٍفإن ٍر الأمأمون ٍفقال: ٍيا ٍعمرو، ٍل ٍتف
َلأى ًا ٍفي ٍالأعنق.ً ٍفقال ٍبعض ٍولأد ٍالأمهدي: ٍما ٍأحسنها ٍمن ٍمو ُيورثان ٍانقطاع
لأعبده، ٍوإمام ٍلأرعيته! ٍفقال ٍالأمأمون: ٍوما ٍفي ٍذلأك؟ ٍهذا ٍهشاٌم ٍاضطربت

ُذ ٍالخوان ّتِخ ّنا ٍن َأهوىَّ ٍالبرش ٍالأكلبي ٍإلأى ٍإصلحها، ٍفقال ٍهشام: ٍإ ِعمامته ٍف
َولً! ٍفالأذي ٍقال ٍهشام ٍأحسُن ٍمما ٍقلته.ً ٍفتمال ٍعمرو: ٍيا ٍأمير ٍالأمومنين، َخ
ْعَت ٍعليه، ٍويظلم، ٍفيما ٍتعدل ٍفيه، ٍلأيس ٍلأه ٍقرابتك ِب ُط ّلُف ٍما ٍ ًا ٍيتك إّن ٍهشام
من ٍرسإول ٍالأله، ٍصلى ٍالأه ٍعليه ٍوسإلم، ٍول ٍقيامك ٍبحّق ٍالأله، ٍوإنك ٍوالأملوك

لأكما ٍقال ٍالأنابغة ٍالأذبياني: ٍالأطويل: ٍ
ًة أعطاك الأله أّن َتَر ألأم ْوَر ْلٍك كل ترىَّسَإـَ يتذبـَذُب دآونها َم

والأملوك شمٌس لنك
كواكـٌَب

َعْت إذا ُد لأما طل منهّن َيب
 كوكُب

ٍر ٍقديم ٍمن ٍ : أخذ ٍالأنابغة ٍهذا ٍمن ٍقول ٍشاع الأطويل:  كندة
ُدآ إْن بالأنـَاس الرضِ َتِميد تكا
َرأوا

َبة هند بن لأعمرو وهو َغاض
ِتـََب عا

َفْت الأشمس هو َدآْجٍن يوم وا
َلْت فأفض

ٍء كل على والأملوُك ضو
كواكـَُب

ْهت واجتباه: ٍلأم أكرمه وكان أوس، بن لأجميل معاوية بن يزيد قار ِر ك
ْنَت تقديمي، في الفراطْ مني؟ مكانك إلأيها بك سإما الأتي الأدرجة عن وتطاَم

َد ّي الأعلوم أهل من قبلنا كانوا الأذين إن مكانك، وأعلى سإلطانك، الأله فقال: ٍأ
ًا أطول كانوا واللأباب، والأعقول والدآاب، ّنا، أعمار ُصْحبة، لألزمان وأكثر م

الأعقاب يكون الأّرضا عند الأثواب الأحكيم: ٍبقدر قال وقد تجربة، لأليام وأكثر
ْدر الأسخط، عند َق ّو وب ل فيمن خير ول الأرفعة، َوْجبة تكون الأرفعة في الأسم

ًا كنت وإن الأمؤمنين، أمير يا وأنا الأنصُيحة، يقبل ول الأموعظة، يسمع من آمن
ِطك الأتعرضِ ّو لأُسْخ ْعِن من بآِمٍن فلسُت منه، يقرب مّما والأدن ِوي َط الأُمسا

تقديمك من ولأيس منك، الأمنزلأة في لأي الأمشارك وحقر عندك، الأدرجة في
ِظيمك من ول قليل، ْع والأثناء، والأفخر، الأنباهة، فيه ذلأك أقل فإن يسير، َت

وحسبي لكرامك، عندك اسإتحقاقي أموالأك من بذلأته مما وحسبي والأذكر،
ضميرك.ً وصفاء رضاك، خالأص تقديمك من

السإكندر وفاة عند الأحكماء أقوال من مختار
ُأ ٍالأذهب، ُدهم ٍفقال: ٍكان ٍالأملك ٍيخب ّدم ٍإلأيه ٍأح ِعل ٍالسإكندر ٍفي ٍتابوت ٍمن ٍذهٍب ٍتق لأما ٍُج

وقد ٍصار ٍالن ٍالأذهُب ٍيخبؤه، ٍوتقدم ٍإلأيه ٍآخر، ٍوالأناُس ٍيبكون ٍويجزعون، ٍفقال: ٍحّركنا
: بسكونه، ٍأخذه ٍأبو ٍالأعتاهية ٍ الأخفيف:  فقال

ّنـَي بـَاَن ثـَابـَت ْبَن علّي يا ُده َجّل صاحٌبمـَ ْقـَ بـَنـَتـَا يوم َف
ِري قد َعْم ُغاصَُص لأي حكيَت َلأ

الأمو
َتني ِت ْك َتـَا لأهـَا وحّر ْنـَ َكـَ وسَإـَ

ُظنا ٍفي ٍحياته، ٍوهو ٍالأيوَم ٍأوعُظ ٍمنه ٍأمِس.ً ٍأخذه ِع ِلُك ٍي ّدم ٍإلأيه ٍآخر ٍفقال: ٍكان ٍالأم وتق
: أبو ٍالأعتاهية ٍ الأوافر:  فقال

َظاٌت لأي حياتك في وكانت َعُظ الأيوَم وأنَتِع ْو ّيا منك أ ح

379



 السإلمية مشكاة مكتبة                            اللأباب وثمار الدآاب زهر

ّدم ّلكها، الَرضيَن طاف فقال: ٍقد آخر إلأيه وتق أربعة في منها ُجعل ثم وتم
ًا ُتقّل ل لأك فقال: ٍما آخر عليه أذرع.ً ٍووقف كنت وقد أعضائك، من عضو

كيف الأنائم حلم إلأى فقال: ٍانظْر آخر عليه ووقف الأعبادآ؟ ملَك تستقّل
َلى.ً ٍوقال كيف الأغمام ظّل وإلأى انقضى، َغاُب ل لأك آخر: ٍما انَج بنفسك تر

آخر: ٍكان الأبلدآ! ٍوقال رحب عن بها ترغاُب كنت وقد الأمكان، ضيق عن
ًا الأملك ًا، فصُار غاالأب ً مغلوب الأميُت هذا آخر: ٍأَماَت مأكول.ًً ٍوقال فصُار وآكل
ًا ّ الأناس من كثير إفراطك أقبح كان آخر: ٍما الن.ً ٍوقال ماَت وقد يموت، لأئل

ّبر في ِة مع أمس، الأتج ّد أّن علمت دآارا: ٍما بنت الأيوم.ً ٍوقالأت خضوعك ش
َلب.ً ٍوقال أبي غاالأب ُد، نضدت الأطباخين: ٍقد رئيس ُيغ ِئ ُألأقيت الأنضا و

ُنصُِبت الأوسإائد، َد أرىَّ ولأسُت الأموائد، و الأمجلس!.ً عمي
 الأمعتز ابن كلم من جملة

الأسلطان ذكر في الأقصُار الأفصُول في
َقى ٍ ِر إلأى الشياء أقرَب أّن كما صاحبه، بالأسلطان الأناس أْش ُعها الأنا أسإر

ًا.ً ٍل ِرُك احتراق ْد ِعب، وِجْسٌم خائفة، نفس إل بالأسلطان الأغني ُي متثلم.ً ودآيٌن ت
ُد فإنه الأماء كثير الأبحُر كان إن ْهوىَّ، بعي عّز في الأسلطاَن شارك وَمْن الأَم

ُدآ ُذّل في شاركه الأدنيا ِدآ ملك بل الأرعية الخرة.ً ٍفسا ُروح، بل الأجسم كفسا
ًا الأسلطان زادآك إذا ُه تأنيس ْدآ ِز على صبر الأسلطاَن صحب إجلل.ًً ٍَمْن ف

ِر قْسوته ْب ّواص كصَُ ِره.ً ٍالأملك ملوحة على الأغ بالأُملِك والأديُن يبقى، بالأدين َبْح
ْقوىَّ.ً ٍمن ْته لأخدمة نصُح َي ِتبس الأمجازاة.ً ٍل نصَُح وقت في بالأسلطان تل
ُدآ ل الأبحر فإن عليه؛ المور اضطراِب سإكونه، حاِل في صاحبه يسلم يكا

أمواِجه؟.ً واضطراب رياحه، اختلف عند فكيف
الأعصُر أهل كلم ومن

 الأنحو هذا في وغايرهم
ُبشرىَّ الوطاُن ٍحيث ٍيعدل ٍالأسلطان.ً ٍإذا ٍنطق ٍلأسان ٍالأعدل ٍفي ٍدآار ٍالمارة، ٍفلها ٍالأ

بالأعز ٍوالمارة.ً ٍآخر ٍبالأملك ٍالأعادآل ٍأن ٍيستقل ٍسإريَره ٍفي ٍسُإّرة ٍالرضِ، ٍريُح ٍالأسلطان
ًا.ً ٍمن َبار ْق ٍبدم ٍالأمستخّف ٍبالأجبابرة ٍأن ٍيكون ٍُج ِل َنسيم.ً ٍأْخ على ٍقوم ٍسَإُموم، ٍوعلى ٍقوم ٍ
ِدآه َدآمه.ً ٍالأملك ٍخليفُة ٍالأله ٍفي ٍعبا غامس ٍيده ٍفي ٍمال ٍالأسلطان ٍفقد ٍمشى ٍبقدمه ٍعلى ٍ

ِدآه، ٍولأن ٍيستقيم ٍأمُر ٍخلفته ٍمع ٍمخالأفته.ً ٍالأملك ٍَمْن ٍينشُر ٍأثواب ٍالأفضل، ٍويبسُط وبل
ُظم ٍضررها.ً ٍإقباُل َع ُعها، ٍوإن ٍقاربتها ٍ ْف َن ِر: ٍإْن ٍباعدتها ٍبطل ٍ َع ٍالأعدل.ً ٍالأسلطاُن ٍكالأنا أنوا

ُبه ّلأة.ً ٍصاحُب ٍالأسلطان ٍكراكب ٍالسإد ٍيها َنٌة، ٍوإعراُضه ٍحسرة ٍومذ ْت ِف َعب ٍو َت الأسلطان ٍ
الأناُس ٍوهو ٍلأمركبه ٍأهيُب.ً ٍالأسلطاُن ٍإذا ٍقال ٍلأعّمالأه: ٍهاتوا، ٍفقد ٍقال ٍلأهم: ٍخذوا ٍثلثة ٍل

ُنو ٍمنها ٍإل ٍعند أمان ٍلأهم: ٍالأسلطان، ٍوالأبحر، ٍوالأزمان.ً ٍلأيكن ٍالأسلطان ٍعندك ٍكالأنار: ٍل ٍتد
ُقوا ٍجبل ًٍثم الأحاجة ٍإلأيها، ٍوإن ٍاقتبست ٍمنها ٍفعلى ٍحذر.ً ٍمثل ٍأصحاب ٍالأسلطان ٍكقوم ٍَر

ْعب َدهم ٍفي ٍالأمرقى.ً ٍمثل ٍالأسلطان ٍكالأجبل ٍالأصَُ ُبهم ٍإلأى ٍالأتلف ٍأبع وقعوا ٍمنه، ٍفكان ٍأقر
ّد.ً ٍلأئن ْبع ٍَحطوم، ٍفالرتقاء ٍإلأيه ٍشديد، ٍوالأمقام ٍفيه ٍأش الأذي ٍفيه ٍكّل ٍثمرة ٍطيبة، ٍوكل ٍسَإ

ُلأن ٍفي ٍالخرة ٍبالأعدل.ً عّز ٍالأملوك ٍفي ٍالأدنيا ٍبالأجور ٍلأيذ
ّبادآ ٍ َع : لبن ٍ الأوافر:  الأصُاِحِب

ِم منفـَزدآه سإـَلـَطـَاٌن ولّك إذا ُه الأتعظي َذْر ِقـَْب واْح وَرا
الأبحُر إل الأسلطاُن فما

ًا ُذوُر الأبحر وترُبعظمـَ ِقْب َمْح َعوا الأ

َأّن ٍخطها ٍأشكال ٍصورتها، ٍوكأن ووصف ٍأحمد ٍبن ٍصالأح ٍبن ٍشيران ٍجاريًة ٍكاتبة ٍفقال: ٍك
َنها ِهها، ٍوكأّن ٍقلَمها ٍبعُض ٍأناملها، ٍوكأن ٍبنا َوْج ِدآيُم ٍ ًأ ُدآ ٍشعرها، ٍوكأن ٍقرطاسإها ٍ َدآها ٍسإوا َدا ِم

َطعها ٍقلُب ٍعاشقها.ً ُغانج ٍلأحظها ٍوكأن ٍِمق ّكينها ٍ سِإْحُر ٍمقلتها، ٍوكأن ٍسِإ
ًا ٍ ّتاب ٍيصُف ٍغالم : وقال ٍبعُض ٍالأك الأكامل:  ًا كاتب

ِر إلأى انظْر ِه الأمـَدادآ أث ْوضِِ كبنفسجبـَخـَد الأَمُشوِب الأر
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ِه ِدآ َوْر  ِب
ُتُه أخطأْت ما َنا ْدغِاـَه من ُنو ًا،ُصـَ ُتـَه ول شيئ ِه ِمـَْن َألأِفـَا ّد قـَ

َقْت ُله ألأ ِه عـَلـَى أنام ًاأقـَلمـَ َدها أراك َشبه ِده ِفْرن كـَِفـَرنـَ
َطاسإـَه وكأنماَشـَعـَره مـَن أنقاسُإـَه وكأنما ِه مـَن ِقْر ّد خـَ

َطْرف ٍ : وقال ٍأحمد ٍبن ٍأبي ٍسإمرة ٍالأدارمي ٍفيما ٍينظر ٍإلأى ٍهذا ٍمن ٍ الأطويل:  َخفي
ٌق الأفيافي سَإَراُب عند صادآ
وعدها

ِرئ الفاعي وسإّم ْب عند ُم
ّدها ص

ْد ولأم رمتني َع بأيام َأسْإ
َوْصلـَهـَا

ٍة بعينْي َها ِني َم ْت ْنَحس ِدهـَا َأ ْعـَ ُب ب

ُعلقها ّلـَقـَت كمـَا قلبي َف ّفاح صدغايها صوالأجتـَعـَ ّدهـَا بت َخـَ
كعـَقـَدهـَا َنظمته َلأّما ودآمعَيكخصُـَرهـَا أضعفته َلأّما فقلبَي

ّيا ونيل ّثر عند ممكٌن الأ
وْصلـَهـَا

ْع تناقُض برق من وأسإر
وعدها

الأزمان بديع إنشاء ?من
ٍ 

َكتبها ٍبديع ٍالأزمان ٍإلأى ٍابن ٍالأعميد ٍيستنجزه: ٍأين ٍتكّرم ٍالأشيخ ٍالأعميد رقعة ٍ
ّلُه ٍعلى ٍموله؟ ٍوكيف ٍمعدلأه ٍإلأى ٍسِإَواه؟ ٍأيقصُر ٍفي ٍالأنعمة، ٍلني ّيده ٍالأ أ

َذْن ٍفقد ٍأسإاء ٍالأمعاملَة، ٍولأم ٍيحسن ٍالأمقابلة، ٍوعثر قصُّرت ٍفي ٍالأخدمة؟ ٍإ
َدع، ِد ٍالأعفو، ٍأم ٍيقول: ٍإن ٍالأدهر ٍبيننا ٍُخ ِو، ٍولأم ٍينعش ٍبي ْه في ٍأذيال ٍالأس
ّتسع، ٍفقد ٍأزف ٍَرِحيلي، ٍول ٍماء ٍبعد ٍالأشط، ٍول ٍسإطح ٍوراء وفيما ٍبعد ٍُم

ُته، ٍيوم ٍمدحته، َنح الأخط؛ ٍأم ٍينتظر ٍسإؤالأي؟ ٍوإنما ٍسإألأته، ٍيوم ٍأّملته، ٍواسإتم
َبه، ٍولأيس ٍكل ٍالأسؤال واقتضيته، ٍيوم ٍأتيته، ٍوانتجعت ٍسإحابه، ٍبما ٍقرعت ٍبا

َلته، ٍول ّيده ٍالأله ٍتعالأى ٍ- ٍأني ٍأردآ ٍِص ْعِفني؛ ٍأم ٍيظن ٍ- ٍأ ّدآ ٍأ ِطني، ٍول ٍكل ٍالأر ْع أ
َبس ٍخلعته؟ ٍوهذه ٍفراسإة ٍالأمؤمن ٍإل ٍأنها ٍباطلة، ٍوَمِخيلة ٍالأعارف ٍإل ٍأنها ألأ

ًا ٍلألمنة ٍيزرعها؟ ٍفل ُعها، ٍوأرض ًا ٍلألنعمة ٍيض فاسإدة؛ ٍأم ٍلأيس ٍيجد ٍفّي ٍمكان
أقّل ٍمن ٍتجربة ٍدآفعة، ٍوالأمخاطرة ٍبإنفاذ ٍخلعة، ٍلأيخرج ٍمن ٍظلمة ٍالأتخمين،

ّله ٍ- ٍصاعقة ّيده ٍالأ إلأى ٍنور ٍالأيقين، ٍوينظر ٍأأشكر ٍأم ٍأكفر؛ ٍأم ٍيتوقع ٍ- ٍأ
َعّمر؛ ٍأم تملكني، ٍأو ٍبائقة ٍتهلكني، ٍفلهذا ٍأَمٌل ٍموفر؛ ٍلن ٍشيخ ٍالأسوء ٍباق ٍُم
ِه ٍلأو ٍكنت ّيده ٍالأله ٍ- ٍأني ٍأشكره ٍإذا ٍاصطنع، ٍوأعذره ٍإذا ٍمنع، ٍوتالأل يقدر ٍ- ٍأ

ُيرحني ٍبُسرعة.ً ِذير ٍما ٍحظي ٍمنها ٍبجرعة، ٍفل ينبوع ٍالأمعا
وكتب ٍأبو ٍالأقاسإم ٍالأهمذاني ٍإلأى ٍالأبديع: ٍقد ٍكتبت ٍلأسيدي ٍحاجة ٍإن ٍقضاها
َة ٍالسإتبصُاء، َلأِقي ٍمرار َفل ٍَشباها ٍ وأمضاها، ٍذاق ٍحلوة ٍالأعطاء، ٍوإن ٍأباها ٍو

ٌدآ ٍبالأعرضِ؟ ٍونزول ٍعن ْلق، ٍأم ٍجو ِع ٌدآ ٍبالأ فأي ٍالأجودآين ٍأخّف ٍعليه.ً ٍأُجو
الأطريف، ٍأم ٍعن ٍالأخلق ٍالأشريف؟.ً

ُلأقم، ٍإل ٍأنها َوعيد، ٍو فأجابه: ٍجعلت ٍفداك ٍهذا ٍطبيخ، ٍكله ٍتوبيخ، ٍوثريد، ٍكله ٍ
ًا، ٍولأم ٍأَر ٍَشْربة ْظم َك ًا، ٍول ٍآكل ًٍأكثر ٍمني ٍ ًا ٍأكثَر ٍمنها ٍعظم ِقدر َقم، ٍولأم ٍأر ٍ ِن
ًا، ٍما ٍهذه ٍالأحاجة؟ ٍولأتكن ٍحاجتك ًا ٍأتّم ٍمني ٍحلم ًا، ٍول ٍشارب أمّر ٍمنها ٍطعم
َءها، َءها ٍوترافق ٍارتضا ُد ٍألأيَن ٍجوانب، ٍوألأطَف ٍمطالأب، ٍتوافق ٍقضا من ٍبع

إن ٍشاء ٍالأله ٍتعالأى.ً
ّدثنا ٍعيسى ٍبن وفي ٍمقامات ٍأبي ٍالأفتح ٍالسإكندري ٍمن ٍإنشائه، ٍقال: ٍح
ٍة ٍفي ٍسِإْمط ْفق ّلني ٍجامَع ٍبخارىَّ ٍيوم، ٍوقد ٍانتظمت ٍمع ٍُر هشام ٍقال: ٍأح

ِطْمَرين، ٍقد ٍأرسإل ٍُصوانا، ّيا، ٍوحين ٍاحتفل ٍالأجامُع ٍبأهله ٍطلع ٍعلينا ٍذو ٍ الأثر
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ُعه، ٍل ٍيملك َد َي ُقّر ٍو ُه ٍالأ ُوسْإعه، ٍويأخذ ًا، ٍيضيق ٍبالأضّر ٍ ُعْريان ْفلً، ٍ ِط واسإتتلى ٍ
َدة، ٍووقف ٍالأرجل ٍوقال: ٍل ٍينظر ٍلأهذا ْع ِر َلأْحياه ٍ َدآة، ٍول ٍيلتقي ٍ ُبْر ْيَر ٍالأِقشرة ٍ َغا

ّق ٍلأهذا ٍالأضّر ٍإل ٍَمْن ٍل ٍيأمُن ٍمثله، ٍيا الأطفل ٍإل ٍَمْن ٍرحم ٍطفله، ٍول ٍير
ِدآية ٍالأمطروزة، ٍوالأدور ٍالأمنّجدة، ٍوالأقصُور ُدودآ ٍالأمفروزة، ٍوالْر أصحاب ٍالأُج
ِدآُروا ٍالأخيَر ٍما ٍأمكن، ًا، ٍفبا ًا، ٍولأن ٍتعدموا ٍوارث ّيدة، ٍإنكم ٍلأن ٍتأمنوا ٍحادآث الأمش
ِهملج، َباج، ٍوركبنا ٍالأ ْك َا ٍالأّس ِعْمن ّله ٍط وأحسنوا ٍمع ٍالأدهر ٍما ٍأحسَن، ٍفقد ٍوالأ

ولأبْسنا ٍالأديباج، ٍوافترشنا ٍالأحشايا ٍبالأعشايا، ٍفما ٍراعنا ٍإل ٍهبوُب ٍالأدهر
ًا، ًا، ٍوانقلب ٍالأديباج ٍُصوف َقطوف ِهْملج ٍ ِره، ٍوانقلب ٍالأمجّن ٍلأظهره، ٍفعادآ ٍالأ ْد َغ ب

ّيي؛ ٍفها ٍنحن ٍنرضع ٍمن ٍالأدهر ًا، ٍإلأى ٍما ٍتشاهدون ٍمن ٍَحالأي ٍوز وهلّم ٍجّر
ّد ٍإل ِم، ٍول ٍنم ُنو ٍإل ٍبعين ٍالأيتي َنْر َبهيم، ٍول ٍ َكب ٍمن ٍالأفقر ٍظهر ٍ َي ٍعقيم، ٍونر ْد َث

ّنا ٍغاياهب ٍهذه ٍالأبؤوس، ٍويفّل ٍَشبا ٍهذه يد ٍالأعديم، ٍفهل ٍمن ٍكريم ٍيجلو ٍع
ًا، ٍوقال ٍلألطفل: ٍأنت ٍوشأنك.ً ٍفقال: ٍوما ٍعسى الأنُحوس؟.ً ٍثم ٍقعد ٍمرتفق

ًا ٍلأم َقه، ٍوإّن ٍقلب أن ٍأقول، ٍوهذا ٍالأكلُم ٍلأو ٍلأقي ٍالأشعر ٍلأحلقه، ٍأو ٍالأصُخر ٍلأفل
ٌء! ٍقد ٍسإمعتم ٍيا ٍقوم، ٍما ٍلأم ٍتسمعوا ٍقبل ٍالأيوم، َلأني ْنِضْجه ٍما ٍقلت ٍ ُي

َده، ٍواذكروني ًا ٍبي ٍولأ َواقي َده، ٍ َغا فليشغل ٍكّل ٍمنكم ٍبالأجودآ ٍيده، ٍولأيذكر ٍ
أذكركم، ٍوأعطوني ٍأشكركم!.ً

ّتمت ٍبه ٍخنصُره، َوْحدتي ٍإل ٍخاتم ٍخ َنسني ٍفي ٍ قال ٍعيسى ٍبن ٍهشام: ٍفما ٍآ
فلّما ٍتناولأه ٍأنشأ ٍيقول: ٍمجزوء ٍالأكامل: ٍ

َطٍق ْن ِه مـَن ومم ِةنـَفـَسـَ َدآ ِء بقل ُحـَْسـَنـَا الأجوزا
ًا فضّمه بالأـَحـَبـَي َلأـَِقـَي كمتيم وحـَزنـَا شغف

ِتهُأس غاـَير مـَن متـَألأـٍَف َنـَا اليام علـَى ر ْد ِخـَ
ْلـَق ُه سَإـَنـَّي ِع ْدُر ُه َمْن لأكّنَقـَـَـَ َنـَى أهـَدا أسْإـَ

َوَرىَّ كـَان لأو أقسمت ِد فيالأـَ ًا الأَمْج َنى كنَت لأفظ ْع  َم
ِه، ٍفإذا ٍوالأله َوة ٍعن ٍوجه َفَرت ٍالأَخل قال ٍعيسى ٍبن ٍهشام: ٍفتبعته ٍحتى ٍسَإ

شيخنا ٍالسإكندري، ٍوإذا ٍالأصُبّي ٍغالم ٍلأه، ٍفقلت: ٍالأمتقارب: ٍ
ْبَت الأفتح أبا َأينالأغلم وشب ِش .ًالأسلم وأين الأكلُم، ف

فقال: 
ًا ًاالأطريق جمعتنا إذا غاريب الأخـَيام نظمتنا إذا ألأيف

ْفُت.ً فتركته لأقائي، كره أنه فعلمت وانصُر
وخاتم فص وصف في ?شعر

: وقال ٍأبو ٍالأفتح ٍكشاجم ٍيصُف ٍ الأكامل:  ًا فصُ
ْدآت َمْن بفصُّك سَإاِجْل أَر
ِه ِه وبا

ًا به فكفى لأقلِب كمد
ِد الأحـَاسِإـَ

ّلأق ْنـَد فيه متأ ِر كـَأنـَُه الأـَِفـَ
ًدىَّ غاداة وجهي ْيٍف ن وَض
ِد  قاص

َأىَّ َأّن لأو ّلت منه َظْم ُع
َوْت َت ِه ماء منلْر ِر ِدآ الأَمعيِن جوه الأبار

َهر ًة الأعيوَن َب ٍة فـَي إضـَاء ّق ّتـَم فكأننيِر ِدآ مخـَ ُعـَطـَار بـَ
َدثين ٍيصُف ٍ : وقال ٍبعُض ٍالأمح الأخفيف:  ًا خاتم

ُد ِكـَيان ووِحـَي َغ الأـَ ًا ِصـَي َغ تـَّم فإذابـَديعـَ ْيِن مـَن ِصـَي َهـَر جـَو

َعْت َل ِدآ َخـَْجـَلة َخ ِه الأـَخـَدو ًاعـَلـَي َلع فـَوق لأبْسـَن قد ِخ
ّلـَجـَيِن الأـَ
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َتـَه مـَا فإذا ِنـَه من كساها قدبـَـَنـَـَـَاٍن فـَي رأي ُحْسـَ
ّلـَتـَين ُحـَ

َوىَّ نـَْجـٌَم قلت ّو مـَن َهـَ في ُبروجه َمجرىَّ صار حتىالأـَجـَ
ْيِن َد َي  الأ

ْهدي ٍالأمعتّز ٍ َت : وقال ٍالأبحتري ٍيس الأطويل:  ًا فصُّ
ِدين ابَن يا َأنَت فهل الأراِش

ّتـَمـَي ُمَخ
ٍة َهـَى بياقوت ْب عـَلـَّي َت

ُق ِر ُتـَْشـَ و
ِدآ احمرار يغاُر َوْر ُحْسِن ِمْن الأ

ِغها ْب ِص
ّي َويْحكيه ِدآ الأرحيِق جا

َعـَتـَق الأُمـَ
قلُت والأشمُس برَزْت إذا

َتـََجـَاَرتـَا
ٍد إلأى الأشمُس كادآِت أو َأَم

ُق ُبـَ َتْسـَ
ّلْحِظ في الأتهبت إذا َهى الأ ضا

َنَكضياؤها ِدآ عنـَد جبي ْذ الأـَُجـَو ُق إ َلأـَ يتـَأ

َبُل ٍر ثوَب منها ُأسَإْر َفْخـَ
َعـَّجـٍَل ُمـَ

الأدهر على ِذكٌر بها فيبقى
ُق ِلـَ ُمْخ

: وعلى ٍذكر ٍالأخاتم ٍقال ٍأبو ٍالأفتح ٍ الأطويل:  كشاجم
ِمَن الأقلوَب فعّرْضَن عَرْضَن
الأهوىَّ

َع على الأقلوب َكّي من لسْإَر
ِر  الأَجْم

ْعَس الأشفاه كأن ّل منهـَا الأ
ِتـٌَم خـَوا

ْبر من ّت علـَى بهن مختوُم الأ
ّدر الأـَ

الأناظم: وقال ٍ
ُع َناِجيه َيرو ِه بهاُروِت ُم ِظـَ ِنُسهلأحـَ ْؤ ُي ِة مـَنـَه و ِم بـَصُُـَور آدآ
ًا فيه ترىَّ ًة لم فـَوق فردآ

ٍة َدآ َوْر
ًا فوق من الأياقوت من وفّض
ِم  َخات

والأصُمت الأكلم بين
َنا تمام أبو وقال الأكلَم الأعزيز عبد بن سإعيد مجلس في الأطائي: ٍتذاكْر

ْبله، والأصُمَت وفضله، ُن ّنْجُم فقال: ٍلأيس و الأسكوَت تمدُح إنما إنك كالأقمر؛ الأ
منه.ً أكبُر فهو شيء عن أنبأ وما بالأسكوت، الأكلَم تمدُح ول بالأكلم،

َع الأصُمُت يكوُن الأجاحظ: ٍكيف قال َف ْن ُعه الأكلم، من أ ُدآ ل ونف يجاوُز يكا
َبه، ُع صاح ْف َن ُة ويخّص، يعتم الأكلم و ِو لأم والأروا كما الأصُامتين، سإكوَت َتْر

َءه تعالأى الأله أرسإل فبالأكلم الأناطقين؛ كلم روت ُع بالأصُّْمِت، ل أنبيا ومواض
ُة الأصُّْمِت ُة الأكلم ومواطُن قليلة، الأمحمودآ ٌة، الأمحمودآ ِبطول كثير الأصُّْمت و

ْفُسد للأبابها.ً تلقيٌح الأرجال يقال: ٍمحادآثُة الأبيان.ً ٍوكان َي
ِكر ُذ َأحسن تكلم َمْن فقال: ٍإن الأملك عبد بن سإليمان مجلس في الأصُمُت و ف
َدر ُيْحِسن، يسكَت أْن َق َأحسن سإكت َمْن ولأيس ف ُيْحِسن.ً يتكلُم ف ف
كان وهي: ٍمن سإنة؛ عشرين مسعودآ ابن كلمُة الأنّساك: ٍأسإكتتني بعُض قال

ِفق ل كلُمه ّبخ فإنما فعله يوا ْفَسه.ً يو َن
الأوطن إلأى الأحنين

ُنه غاريزته وكرم الأرجل حرية على يدُل الأعلء: ٍمما بن َعْمرو أبو قال إلأى حني
ّوقه أوطانه، ِنه، متقدم إلأى وتش ِنه.ً من مضى ما على وبكاؤه إخوا َزَما

ُد يحّن كما جنابه، إلأى يحّن وقالأوا: ٍالأكريم ِه.ً إلأى السإ ِب غاا
َطنه.ً إلأى الأنجيب يشتاق كما وطنه، إلأى الألبيُب وقالأوا: ٍيشتاق َع
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الأوطن ذكر في الأعصُر لهل ألأفاظ
َدآرَج، ٍومنه ًا.ً ٍهو ٍعّشه ٍالأذي ٍفيه ٍ ِبر ٍعنه ٍأبد َتصُْ ًا، ٍول ٍ ِثر ٍعليه ٍبلد ْؤ ُت بلد ٍل ٍ

ّباه ُته، ٍوغاذاه ٍهواؤه، ٍور ِته.ً ٍبلد ٍأنشأته ٍترب ُأسإرته، ٍومقطع ٍسُإّر خرَج.ً ٍمجمع ٍ
ِئُم ٍفيه.ً ّلت ٍعنه ٍالأتما نِسيُمه، ٍوُح

ّلَة ٍفي ٍذلأك، ٍ ِنهم، ٍول ٍيفهمون ٍالأع قالأوا: ٍوكان ٍالأناُس ٍيتشّوقون ٍإلأى ٍأوطا
حتى ٍأوضحها ٍعلي ٍبن ٍالأعباس ٍالأّرومي ٍفي ٍقصُيدٍة ٍلأسليمان ٍبن ٍعبد ٍالأله

َبره ِديه ٍعلى ٍرجل ٍمن ٍالأتَجار، ٍيعرف ٍبابن ٍأبي ٍكامل، ٍأج َتع بن ٍطاهر ٍيس
ْيع ٍدآاره ٍواغاتصُبه ٍبعض ٍُجدرها، ٍبقولأه: ٍالأطويل: ٍ َب على ٍ

َأبـَيعـَُه إل آلأـَيُت وطـٌَن ولأي
ّ الأدهر لأُه غايري أرىَّ وأل

ِلأكا  ما
ِهدُت الأشباِب َشْرَخ به ع
ونعـَمًة

ِة ْعَم ِن في أصبُحوا قوم ك
ِظللأكا

ّبب ِرُبإلأـَيهـَُم الأرجال أوطاَن وح ُهنالأكـَا الأشباُب قّضاها مآ
َكروا إذا َنهم َذ ُهـَم أوطا ُتـَ ّكـَْر َدآذ َبا عهو ّنوا فيها الأصُ لأذلأكـَا فح
َفته قد ِلأ ٌد لأهاكـَأنـَُه حـَتـَى الأنفُس أ ِدآَر باَن إن َجَس هالأكـَا ُغاو

فيها: يقول ٍلأه ٍ
لأئيٌم فيها عّزني وقد

وسإاَمـَنـَي
ْد لأَي فقال َه َد فّي أْج ْه َج

ِلأكا ِتيا اْح
الأَشعر نسُجك إل ُهو وما

ّلة ضـَ
ّلة إل الأشعُر وما من ض

ِلأكا  ضل
َتْسآل بصُيٌر ولأم الأملوك، ِب
يكـَن

ِمثل الحرار على بعار
ِلأكا َؤا سُإ

ّ أْضَحى وإن وإني ِدل ُم
ِلأـَه ّ أْضحى أن لمُلبمـَا ِدل ِلأـَكـَا ُم بما

ْبني لأم فإن يمينك من ُتصُِ
ْعـََمٌة ِن

ْنُه فل َئ ِط من نقمٌة ُتْخ
ِشمالأـَكـَا

ًا الأعافون لأقي فكم ْدء َبـَ
ًة َدآ َلأَكوعـَو َعادآون نوا ِلأـَكـَا ُمّر والأ نكـَا

وقال ٍعلي ٍبن ٍعبد ٍالأكريم ٍالأنصُيبي: ٍأتاني ٍأبو ٍالأحسن ٍبن ٍالأرومي ٍبقصُيدته ٍهذه، ٍوقال:
: َأنصُفني، ٍوقل ٍالأحّق: ٍأيهما ٍأحسن ٍقولأي ٍفي ٍالأوطن ٍأو ٍقول ٍ الأطويل:  العرابي

ِدآ أَحّب ِعـٍَج بين ما الأله بل ْنـَ َم
َيصُُوَب أن وسإلمى إلأّي

ُبها  سإحا
ٌدآ َطْت بها بل َلّي ني ّولتمـَائمـَي َع ًي َمّس أرضٍِ وأ ِد ْل ُبها ِج تَرا

ّلة ٍالأتي ٍأوجبْت ٍذلأك.ً ّبته، ٍوأنت ٍذكرَت ٍالأع فقلت: ٍبل ٍقولأك، ٍلنه ٍذكر ٍالأوطَن ٍومح
ًا ٍيتشّوق ٍإلأى ٍبغدادآ، ٍوقد ٍطال ٍمقامه ٍبُسّر ٍمن ٍ : وقال ٍابُن ٍالأرومي ٍأيض الأكامل:  رأىَّ

ٌد ْبُت بل الأشبيبة به صِح
والأصُبـَا

ِبْسُت َلأ وهو الأعيِش ثوَب و
ُد  جدي

ّثَل فإذا ُتـَُه الأضمير في تم ُد الأشباِب أغاصُاُن وعليهَرأي َتمـَي
قال: وقال ٍأبو ٍالأعباس: ٍولأما ٍاحتفل ٍالأقائل ٍفي ٍهذا ٍالأمعنى ٍالأسابق ٍإلأيه ٍ

ٌدآ  تمائمي الأشباُب َحّل بها بل
َده ٍتراَب َعّزاف، ٍوكان ٍالأتراُب ٍالأذي ٍَمّس ٍجل ّدم.ً ٍوإذا ٍكانت ٍتمائمه ٍقطعت ٍبأبرق ٍالأ وقد ٍتق
ِة ٍدآمشق، ٍوقصُور ٍمدينة َط ُغاو َأن ٍيحّن ٍإلأيه ٍحنيَن ٍالأمتأسإفين ٍعلى ٍ جزيرة ٍسإيراف، ٍوجب ٍ
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َلأّما ٍبعد ٍعنها، ْوسإق ٍسإّر ٍَمن ٍرأىَّ، ٍ َنق، ٍوَج الأسلم، ٍونجف ٍالأجزيرة، ٍومستشرِف ٍالأخوْر
ّكر ٍمن َذ ُت وطال ٍمقامه ٍبغيرها، ٍكلّ، ٍولأكن ٍهذا ٍالأرجل ٍعلم ٍأن ٍالأحنيَن ٍإلأى ٍالوطاِن ٍلأما ٍ

ْكَرته، ٍيغطي ٍعلى ٍمقدار ٍفضيلته، ّدة ٍالأشباب ٍالأذي ٍذكر ٍأّن ٍغاول ٍسَإ ّلهو ٍفيها، ٍبح معاهد ٍالأ
: في ٍ الأكامل:  قولأه

ْلَح ل ْبكي َمْن ت َتـَه َي ّشبيبـَ ِكـَهـَا لأم إذا إل ْبـَ ِم َي َد بـَ
ْيُب ْكَرتها غاوُل الأشبيبة َع َدارسَإ ْق َعـَم من فيها ما وِم ّن الأ
َنا ّق نراها َلأْس ُّرؤيتـَهـَا ح ِم الأشيِب أوان إل َهـََر والأـَ

ُتهـَا تبدو ل كالأشمس َغّشى حتىفضيل ِم الرضُِ ُت َل ّظ  بالأ
َلأُرّب ٍء و ّينـَه ل شـَي َبـَ ّ وجدانهي ِم مـَع إل َد َعـَ الأـَ

: أخذها ٍهذا ٍمن ٍقول ٍ الأسريع:  الأطائي
ُدآ راَحْت عن الرضِِ وفو
قبـَره

َغاَة ِر َء اليدي فا الأقـَلـَوْب ِمل

ْعَرُفإنـَمـَا ُرزئت، مـَا علمت قد ُد ُي ْق بعد الأشمس َف
 الأغروْب

َلأه ٍفي ٍصفة ٍالأوطن ٍقول ٍ : وأخذ ٍابُن ٍالأرومي ٍقو الأطويل:  بَشار
َباَن الأتي الأداَر تعرِف متى
أهلها

َدىَّ ْع َد فإن ِبُس منك الأعه
قـَريُب

ّكُرك ٌع أنعَت إذا الهواء تذ َها لأديهايافـَ َنا ْغ َحـَبـَيُب لأـَديك فم
: أو ٍمن ٍقول ٍبعض ٍ الأطويل:  العراب

ّلت بلدآي ذكرُت فاسإته
َداِمـَعـَي َم

ِد إلأى بشوقي ْه الأصُبا َع
ِم ِدآ الأمتـَقـَا

ْنُت َن اخضّر بها أرضٍِ إلأى َح
شاربي

ّطع ُق عقد َقبل عني و
الأـَتـَمـَائم

 ٍوأنشد ٍثعلب ٍمن ٍلأرجاء ٍبن ٍهارون ٍالأعكٍي: ٍالأطويل: ٍ
ِدآي إلأى َأِحّن ِدصبابًة الراِك وا ْه َع ِر فيه الأصُّبا لأ أوِل وتذكا
ِتـَه في الأريِح نسيَم كأّن َنبا ُء أو حبيب نسيُمَج مؤّمـَِل لأقا

قال ٍأبو ٍبكر ٍالأصُولأي: ٍولأست ٍأشّك ٍأنه ٍمن ٍقول ٍرجاء ٍأخذ، ٍوبه ٍألأّم، ٍوعليه
ِئر ٍالأّسْهم، ٍل ٍيعارضِ ٍمعنى ِه ٍالأمعنى ٍغاريُب ٍالخذ، ٍعا َعّول؛ ٍلنه ٍفي ٍتناولأ

ِدنه ٍالأذي ٍانتحته ٍمنه.ً ْع ًا ٍإذا ٍأنشد ٍعلم ٍالأناُس ٍأنه ٍَم معروف
ِلس ٍمعنى ٍقول ٍابن ٍالأرومي: ٍالأطويل: ٍ ُت وقد ٍاخ

ْتُه فقد َف ِلأ ْفُس َأ ٌد لأهاكأنـَه حتى الأن ِدآَر باَن إن جس ِلأكا ُغاو  َها
َذ ٍولأطف ٍفي ٍ َأحسن ٍالْخ : أخذه ٍعلي ٍبن ٍححمد ٍاليادآي ٍوقال ٍف الأسريع:  الأسرقة

َتيِن بالأجْزع ْب ّلأت قد لأيال ذاتدآاْر َأْشلء فالأَخ َو ِقصُاْر َت
ًا فَماتت بانوا الأدياْر نفوُس الأناُس وإنمابعـَدهـَم أسإف

: وقال ٍ الأطويل:  أعرابي
ّبذا أيا ٌد ح ِطـَيُب نج ِه و ِبـَ ِفُحهتـََرا ِدي تصُا الأغرائِب الأرياِح َأي

ُد ًا وعه ِه صب ُعَك في َذاُب أتراٌب كذلأكالأهوىَّ يناز ِع
الأمشارِب

َنى تناُل كل في منهّن الأم
مطلب

َذاُب واردآاُت الأثنايا ِع
الأـَذوائِب

َد ٍبن ٍ ّيادآة ٍيخاطُب ٍالأولأي : وقال ٍابن ٍم الأطويل:  يزيد
ّبتنـَي حيث لأيلى بحّرةأبـَيتـَّن هـَل شعري لأيَت أل ر
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ْهـَلـَيلأـَيلًة أ
ٌدآ َطْت بها بل عـَلـَّي ِني

تـَمـَائمـَي
ّطعَن ُق َكني حين عني و ْدآَر أ
ْقلـَي ع

الأمواطن تلك عن كنَت فإن
مانعـَي

ْفِش َأ َق علّي ف ْع الأرز ًا واْجَم إذ
 شملي

: وقال ٍسإوار ٍبن ٍالأصُرير، ٍورويت ٍلأمالأك ٍبن ٍ الأوافر:  الأريب
ٍدآ من الأيمامة الأله سإقى َواِح نوائُحهابـَل َأْر الأغواني ك
ًا ّو ًا وج ِهر ِه لألـَريح زا ُع ل َنِسيٌمفـَي  َواني الأتْرب َيُرو

ْقُت به ّبحزماٍن إلأى الأشباب سُإ الأزمـَاِن حسَن عندنا بق
 :  : الأوافر:  أعرابي وقال

والأعيُس لأصُاحبي أقول
ِدي َتْخ

ْين بنا ِنيفة َب ِر الأُم فالأّضـَمـَا

ْع ّت ٍد َعرار َشِميم ِمن َتم َد فماَنْجـَ ْع ِة َب ِر ِمْن الأعّشي عـَرا
ّبذا يا أل ّياَنـَجـَد نفحـَات ح ْوِضه ور الأِقطـَار غاّب َر

ِنك على وأنتنـَجـَدا الأقوم يحّل إذ وأهلك ِر غايُر زما  َزا
َقِضيَن شهور ْن ِر ول لأهـَن بأنصُاٍفشعْرنـَا وما َي سِإـََرا

: وهذا ٍالأبيت ٍكقول ٍ الأطويل: الخر
َقى ًا الألُه سإ قد لأنا أيام

تتـَابـَعـَت
ًا ْقي ِر وسَإ َعصُْ من الأعامرية لأ
ِر  َعصُْ

َطيُت لأيالأَي َلأة ُأع َبطا الأ
ِدآي َو ْقـَ ِمـَ

ول والأشهـَوُر الأليالأي تمّر
ِري ْدآ َأ

ّلَف ٍسإليمان ٍعن ٍنصُرة ٍابن ٍالأرومي، ٍفذاك ٍالأذي ٍهاجه ٍعلى ٍهجائه، ٍفمن ٍذلأك ٍقولأه، وتخ
: وقد ٍخرج ٍفي ٍبعِض ٍالأوجوه ٍفرجع ٍ الأسريع:  ًا مهزوم

ٍر بني سإليماُن جاء َتصُِْم بني معتز فاجتاحطـَاهـَ  الأمع
َدآ كأن ِدْم نـَائحٌة طلعتهأبـَصُـَرْت وقد بغدا َتـَ تـَلـَ

َتـَدبـَر مستقبل.ً ٍمنه ًا بخيٌل وجهَومس ِزْم وقف منـَهـَ
 : الأمنسرح:  وقال

ٌقِبـَه أضـَّر قد سإليماَن ِقْرن ِهه إلأى شو سإيتلـَفـَُه وْج
ُد كم ِع ِقْرَن َي ِء الأ َكـَْم بالألقـَا ِده في يكذُبو ْع ويخلـَفـَُه َو
َهه الأقْرُن يعرف ل َفاهويرىَّ وْج ِرفـَُه َفْرسَإِخ، من َق فيعـَ

ِبْرني َأْخ وقد ٍأخذ ٍهذا ٍالأمعنى ٍمن ٍقول ٍبعض ٍالأخوارج، ٍوقد ٍقال ٍلأه ٍأبو ٍجعفر ٍالأمنصُور: ٍ
ًا ٍفي ٍُمبارزتك، ٍفقال: ٍما ٍأعرُف ٍوجوههم، ٍولأكنني ٍأعرُف ّد ٍإقدام أي ٍأصحابي ٍكان ٍأش

أقفاءهم، ٍفقل ٍلأهم ٍيدبروا ٍأعّرفك.ً
وفي ٍهذه ٍالأمنازعة ٍيقول ٍابن ٍالأرومي ٍلأموالأيه ٍبني ٍهاشم ٍوكان ٍولؤه ٍلأعبيد ٍالأله ٍبن

: عيسى ٍبن ٍجعفر ٍبن ٍ الأطويل:  الأمنصُور
ُكُم ُت ْذ ًا َتِخ علّي ِدآْرع

ُعـَوا َفـَ ْد َتـَ لأـَ
َبال ِعدىَّ ِن ّني الأ فكنتْم ع

َلأهـَا ِنصَُا
ْير منكم أرجو كنُت وقد َخ

ناِصر
ْذلَن حين على الأيمين ِخ

ِشمالأهـَا
تحفظوا لأم أنتُم فإن

ّدآتـَي لأـَمـَو
ًا َهـَا ول عليها ل فكونوا ِذمام َلأ

ُفوا ّلواعني الأمعذور موقَف ِق َبالأي وَخ َدا ِن ِع ونبـَالأـَهـَا والأ
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بمعزل
 الأعصُر لهل ألأفاظ

والزمنة المكنة وصف في
ُة كأنها بلدة َنة صور ٌة َعْرضِِ في منقوشة الأخلد، ج محاسإَن كأن الرضِ.ً ٍبلد

َبها كأن نواحيها.ً ٍبلدة في ومحصُورة فيها، مجموعٌة الأدنيا وَحصُباءها عنبر، ترا
ٌة وماءها نسيم، وهواءها عقيق، َنى، معشوقة َرِحيق.ً ٍبلد ْك َبُة الأّس ْثوىَّ، َرْح الأَم
ُبها ّوها يقظان، كوك ْوهر، وَحصَُاها ُعريان، وَج ّطر، ونسيُمها َج َع ِمْسك وترابها ُم
ٌة، ويومها أذفر، ّي.ً ٍبلدة وشرابها هنّي، وطعامها سَإحر، ولأيلها غادا ِر واسإعُة َم

فيها الأجنة وصورة مفروشة، عليها الأدنيا محاسإن كأّن الأبقعة، طيبة الأرقعة،
وغاّرتها.ً ووجهها وسإّرتها، الأبلدآ واسإطة منقوشة،

ُق ذلأك: ٍبلد ضد في ولأهم ِي َتضا والبنية.ً الأمنازِل متراكب والفنية، الأحدودآ ُم
ٍذ، حّرها بلد جوها الأهواء، َرِمدة الأسماء، َوسإخة مغذ.ً ٍبلدة غاير وماؤها مؤ

َباٌر، وأرضها غابار، ُؤها َخ ُبها طين، وما وتشرينها نزوز، وحيطانها سِإْرِجين، وترا
الأديار، ضيقة َغارق.ً ٍبلدة من ظلها وفي محترق، من شمسها في فكم تموز،
وطرقها مسايل، وُحُشوشها أقفاص، وبيوتها أْخصَُاص، حيطانها الأجوار، سإيئة

َمَزابل.ً
َقب على كأنه والأقلع: ٍحصُن الأحصُون صفات في ولأهم يحسر الأنجم، َمْر
ُعقاُب عنه ويقصُر الأناظر، دآونه ُدآ الأكاسِإُر الأ حوضِ في يغرق علَه َمْن يكا

ّلقت الأسماء.ً ٍقلعة ُبُروَج أبراُجه وناَجْت بالأجوزاء، انتطق الأغمام.ً ٍحصُن ح
َد بأسإرارها.ً ٍقلعة الأسماء ُتناِجي بالأجو ُع َتقاها، الأسماء في َب تساوىَّ حتى ُمْر
ّياها.ً ٍقلعة مع َثَراها ّلى بالأغيوم، تتوشح ثر َتح على عالأية بالأنجوم.ً ٍقلعة وت

ًا، الأجوزاء جاوزت قد الأرقى، عن صّماء الأمرتقى، الأسماك وعزلأِت سَإْمن
ْعزل ًا، ال ِة، موثوقة الأحصُانة، في متناهية هي سَإْمك على ممتنعة بالأوثاق
ْدآها لأم الأمناصب، وأوعر الأمسالأك أضيق على منصُوبة والأطالأب، الأطلب تز

ّو إل الياُم ُة مّل قد وأطراف، جوانب واسإتصُعاب أعطاف، نب ُول ِحصَُارها، الأ
ّلها، الأجيوُش وسإئمت وِشَماٍس، منها طموح عن ففارقوها ْتها ظ َدآَر بعد فغا

ْعِقل ُيَراغ، ل ِحًمى فهي ويأٍس، قنوطٍْ َأّن ُيستطاع، ل وَم على صالأَحتها اليام ك
َهدتها والأليالأي الأحوادآث من العفاء َتْحوي الأقوارع.ً ٍقلعة من الأتسليم على عا

ِة من َع ْف ِّر ًا الأ ًا الأمنعة في وتلوي مواقعه، تستهان ل َقدر تستلن ل جيد
ِدآعه، َوهم لأيس أخا ِر ول َمْسَرىَّ، إلأيها الأقدوم قبل لأل ْك ْطو قبل لألف نحوها الأَخ
َمْجرىَّ.ً

َفاته كأن والأدور: ٍقصُر الأقصُور صفات في ولأهم ّنْسر بين ُشُر ّيوق، الأ َع كأنه والأ
َقد، ُيَساِمي َفْر َعبور الأّشعرىَّ لأه اكتَسْت وقد الأ طال الأغيور.ً ٍقصُر ثوَب الأ
َناه، ْب ِريع.ً َربيع الأحسن وفي َمنيع، جبٌل الأَحصَُانة في كأنه َمغناه؟ وطاب َم َم

َفات ْدآن كالأعذارىَّ ُشُر َد َقصٌُْر بالكالأيل وتوّجن مناطقها، َش َقها.ً ٍ ِر َفا لأه أقّرت م
ُقصُور، الأقصُوُر ْوَراء الأسماء.ً ٍدآار بحو في سَإَحاب كأنه بالأ ُقرة، الأعيَن ُتوسِإع َق
ّنة اسإتسلف بانيها مسّرة.ً ٍكأّن والأنفس ُعّجلت الأج الأدور، منها تخجل لأه.ً ٍدآار ف
ُبها مات إن الأقصُور، عنها وتتقاَصُر ًا صاح إلأى جنة ِمن انتقل فقد لأه مغفور
ُيْمن اقترن قد جنة.ً ٍدآار ُيْسر بيمناها، الأ ُيْسراها، والأ َحَضر، في منها الأجسوُم ب
َفر.ً ٍدآار على والأعيون َدآاَرة الأميامن، دآائرة هي سَإ بالأسعد دآاَر الأمحاسإن.ً ٍدآاٌر و
ْهمها، بالأحسن وفاز نجُمها، ْدُر، ويأويها الأدهر، يخدمها دآار سَإ َب ويكنفها الأ
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ّنصُر، َتع هي الأ ّفس الأنواظر، َمْر َنان، أدآواِت أخذت قد الأخواطر.ً ٍدآاٌر ومتن الأِج
ّي عن وضحكت َقر ْب َع الأِحسان.ً الأ

ًا الأميكالأي أدآب من ًا نثر وشعر
إخوانه بعض إلأى الأميكالأي الأفضل لبي فصُل

َيْت ٍأركاُن ِو ُة ٍفي ٍنفسي، ٍوق ما ٍابتدأُت ٍبمخاطبة ٍسإيدي ٍحتى ٍسإَرِت ٍالأمسّر
َدُر ٍالأمساِعد ٍتنثاُل ّلل ٍإلأي، ٍوب ُه ٍالأميامن ٍتته َلْت ٍوجو َب ُأنِسي، ٍوحتى ٍأق ْهَجتي ٍو َب

َذل ٍوالأفرح، ٍوكيف ٍل ٍيهُزني ٍالأنشاطُْ ٍوالأَمَرح، علّي، ٍوكيف ٍل ٍيملكني ٍالأج
َأرجو ُكْفء ٍكريم، ٍوعرضته ٍلأحّظ ٍمن ٍالأجمال ٍجسيم، ٍو ّدآي ٍإلأى ٍ ُو ْفُت ٍ وقد ٍزف
ِتَمال، ِدآ ٍاْش ُبْر َظى ٍمن ٍارتياحه ٍلأه ٍب َيْح َدآ ٍمنه ٍعلى ٍُحْسِن ٍقبوٍل ٍوإقبال، ٍو ِر َأن ٍي

ِزِه ٍوإنشائه، ٍوعمارته ٍوإنمائه، ٍوتحصُين ٍأطرافه ٍمن ُيصُادآف ٍمن ٍاهتزا و
ِوَصال، شوائب ٍالأخلل، ٍوشوائن ٍالأَوهن ٍوالأميل، ٍوما ٍتستحكم ٍبه ٍَمَرائر ٍالأ

ِدآي ٍالنتقاضِ ٍوالنحلل.ً َوا َع َواها ٍ ُق وتؤمن ٍعلى ٍ
ِر ٍالنعام ٍ ْد َق ِم ٍ َظ ُء ٍفي ٍشكر ٍالأمنعم ٍإل ٍّمن ٍِع ْؤَت ٍالأمر ُي ولأه: ٍإذا ٍلأم ٍ

ُقَوىَّ ٍالسإتقلل ٍوالضطلع، ٍفليس ٍعليه ٍفي والصطناع، ٍواسإتغراقه ٍمنه ٍ
ْيٌب.ً ٍولأئن ٍظهر َع ْتب، ٍول ٍيلحقه ٍفيه ٍنقيصٌُة ٍول ٍ َع ِه ٍواجبه ٍ ْن ُك الأقصُور ٍعن ٍ
ْعِجزه ُي َعْجِزي ٍعن ٍحق ٍهذه ٍالأنعمة ٍفإني ٍأِحيل ٍبحسن ٍالأثناء ٍعلى ٍمن ٍل ٍ

َبُة ٍإل ٍإلأيه، ُتصَُْرُف ٍالأرغا ْيه، ٍول ٍ َد ُؤودآه ٍثقله، ٍول ٍيزكو ٍالأشكُر ٍإل ٍلأ حمله، ٍول ٍي
َيبّث ٍأقسامه، ُعْرٍف ٍ ِذَماَمه، ٍو ْقِضي ٍ َي َفْضل ٍ ٍد ٍيقيم ٍأعلَمه، ٍو ُيبِقيه ٍلأمج والأله ٍ

َغااَمه.ً َعه ٍوإْر ُيديُم ٍقم ّو ٍ وولأّي ٍيوالأي ٍإكرامه، ٍوعد
ّقها ٍلأمشيت ٍإلأى ٍحضرته ٍ- ٍآنسها ولأه: ٍولأو ٍوفيت ٍهذه ٍالأنعمة ٍالأجسيمة ٍح
ْدمة َقدم، ٍولثْرت ٍفيه ٍخدمة ٍالألسان ٍعلى ٍِخ ًا ٍل ٍعلى ٍالأ ْبو الأله ٍتعالأى ٍ- ٍَح

الأقلم، ٍولأما ٍرضيت ٍلأه ٍبباعي ٍالأقصُير، ٍوعبارتي ٍالأموسإومة ٍبالأعجز ٍوالأقصُور،
َكوُن ًا ٍودآعاء، ٍثم ٍل ٍأ َنْشر َع ٍ ًء، ٍوتوسِإ ًا ٍوثنا َأسإتعير ٍفيه ٍألأِسنًة ٍتحمُل ٍشكر حتى ٍ

َثبطني ٍعن ًا؛ ٍإل ٍأّن ٍعدم ٍالذن ٍ ًا ٍشافي ْذر ُع ًا، ٍول ٍأبليت ٍ ًا ٍكافي بلغُت ٍمبلغ
ٍء ًا ٍعلى ٍدآعا ِدآ ٍالأغرضِ، ٍوعاَقني ٍعن ٍالأواجب ٍالأمفترضِ؛ ٍفأقمُت ٍعاكف مقصُو
ًا ٍفي ٍلأيلي ٍونهاري ٍمحتفل.ًً َتهلً، ٍوأواصله ٍمجتهد ُعُه ٍإلأى ٍالأله ٍعَز ٍوجل ٍمب َف أر
ولأه: ٍأحّق ٍالأنعمة ٍبالأزيادآة ٍنعمة ٍلأم ٍتزل ٍالأعيون ٍإلأيها ٍمستشرفة، ٍوالأقلوب

َواِعدة، ٍوالقدار ٍفيها ٍمساعدة، ٍحتى ٍاسإتقّرت ٍفي إلأيها ٍمتشّوفة، ٍواليام ٍبها ٍ
ِنصَُابها، ٍوألأقْت ٍِعصُّي ٍاغاترابها، ٍفهي ٍلألنماء ٍوالأزيادآة ٍمترشحة، ٍوبالأعز

ِة َنة، ٍوباتفاق ٍالأكلم َته والأسعادآة ٍمتوشحة، ٍوبالدآعية ٍالأصُالأحة ٍمستدامة ٍمر
والهواء ٍعليها ٍمرتبطة ٍمحصُنة.ً

ِقه ولأه ٍفصُل ٍمن ٍكتاب ٍتعزية ٍبالمير ٍناصر ٍالأدين: ٍأقداُر ٍالأله ٍتعالأى ٍفي ٍخل
ْوهوب ٍومسلوب، َتَزْل ٍتختلُف ٍبين ٍمكروه ٍومحبوب، ٍوتتصُّرُف ٍبين ٍَم لأم ٍ
ًة ٍبالأعطايا ًة ٍبالأمصُائب ٍوالأنوائب، ٍرائحة ٍأقسامها ٍتار َيًة ٍأحكاُمها ٍَمّر غاادآ
ًا، َبر َبها ٍفي ٍالسإماع ٍخ ًا، ٍوأطي ُنها ٍفي ٍالأعيوِن ٍأثر والأرغاائب، ٍولأكْن ٍأحس

ُنِشر، ٍوإذا ٍانكسر َوىَّ ٍ َط ْن ًا، ٍما ٍإذا ٍا ّبر ًء ٍوتصُ ْكِسَب ٍالأقلوَب ٍعزا َت َأْحَراها ٍبأن ٍ و
ِبر، ٍوإذا ٍأخذ ٍبيد ٍردآ ٍبأخرىَّ، ٍوإذا ٍوهب ٍبيمنى ٍسإلَب ٍبيسرىَّ، ٍكالأمصُيبة ُج

َه ٍالأمكارم بفلن ٍالأتي ٍقّرَحِت ٍالكبادآ، ٍوأوهنِت ٍالعضادآ، ٍوسإودآت ٍوجو
َبس َد ٍوهو ٍيل والأمعالأي، ٍوصورت ٍالياَم ٍفي ٍُصور ٍالأليالأي، ٍوغاادآرت ٍالأمج

َدآه، ٍوالأدين ٍوهو ٍيندب ٍجهادآه، ٍحتى ٍإذا ٍكادآ ْدَل ٍوهو ٍيبكي ٍِعَما َع َدآه، ٍوالأ َدا ِح
ّيض ٍالأله ِلمَة ٍالأنواحي ٍوالرجاء، ٍق ْظ ّدآ ٍالأظنوَن ٍُم َء، ٍوير الأيأُس ٍيغلُب ٍالأّرَجا
َيْت ٍبه ٍالأدهماء، ُء، ٍورِض تعالأى ٍمن ٍالمير ٍالأجليل ٍَمِن ٍاجتمعْت ٍعليه ٍالهوا
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ّدآ ٍالمال ٍوالأنفوَس ٍقد ْلم، ٍور ِه ٍعظيَم ٍالأث ِن ْلم، ٍوسإد ٍبمكا َك ِدآَث ٍالأ فأسَإى ٍبه ٍحا
ًا.ً ًا ٍوأنصُار ًا، ٍوصارْت ٍلألدولأة ٍالأمباركة ٍأعوان اسإتبدلأْت ٍبالأحيرة ٍقوة ٍوانتصُار

ومن ٍشعره ٍفي ٍتجنيس ٍالأقوافي، ٍفي ٍمعان ٍمختلفة: ٍالأمتقارب: ٍ
ُكْن لأم إذا ًاالأنصُيح لأمقاِل ت ً ول سإميع بْه َأنت عاِمل

ُهَك ًب َدة من الأدهُر ُين ْق ْلت وإن َملهيإل َر ِبْه ل ُق َت  أن
 : الأبسيط:  وقال
أرزاقهم في الأناُس تفّرق
ًا ِفَرقـَ

ِبس ْو الأماِل ثراء من َفل َأ

ِري  َعا
الأدنيا في الأمعايش كذا

وسإاكنهـَا
ْقُسومة ِر أوعاث بين َم َعـَا ْو َأ و

 : الأمتقارب:  وقال
َوىَّ ّد َح ِق ًا الأ ْد فقلت عْمر ًااعتق ْد ول بالأقضاء رض تحتفـَ
َء احتقدت فإّما قـَد تحـَت بمحتقد فأقبْحاللأـَُه فضا

 : الأكامل:  وقال
ِري فما محاسإنه تمت ِه ونمائه فضله معبهـَا ُيْز ِلأـَ وكمـَا

ِدآه قصُوُر إل ِدآه عن وجو ْوَن لُجـَو ِه الأكريم لألرجل َع ِلأ َكَما
َداَك إذا أخاك انصُُْر َت اْج

ِه َواسِإ َف
ًا اسإتغاثك وإن ِه بك واثق ِلأـَ َما

ًا: ٍمخلع ٍ الأبسيط: وقال ٍأيض
ْيُت إذا ْدَر تغد ّذيُت ثميومي َص بـَالأـَغـَداء تأ

ْذ فقلت ُه مّسـَنـَي إ  دآائي أراغ غادائي أرىَّأذا
الأبسيط: ولأه ٍفي ٍهذا ٍالأصُوغ: ٍمخلع ٍ

ٌق لأنا ُد صدي ًا ُيِجي ْقـَمـَ ُتناَلأ َذىَّ في راح ُه َأ َقفـَا
َفـَاه أذىََّولأكْن كسبه، من ذاق ما َق َق َفـَاه أذا

 ٍرجلً: ٍالأمتقارب: ٍ يهجو وقال
ِه فـَي يوسّإـَع ِتـَـَ ْي َيأبىَبـَ ُق لأه و ِه في الأضي ِر ْد َص

َتى َنصَُْب سَإِخَط ف في الأ
ِه ِر ْد ِقـَ

ْفَض َرِضَي كما ْلأَخ ِه في ا ِر  َقد

ّدر ِه أوصـَاًل يخـَ ِفـَ ْبرُز ولأضـَيا ْبَز ُي ِره من الأُخ ْد ِخـَ
ًا ٍوردآ ٍعليه: ٍالأمديد: ٍ وقال ٍفي ٍغاير ٍهذا ٍالأمذهب ٍيصُُف ٍكتاب

ِنـَظـَـَاُم زانـَهـَّن كلٍلكـَلٌم صـَديٍق مـَن أتانا قد
مني الأقلب في فسرىَّ
سإروٌر

الأُمـَدام عنه يعجز مطرٌب

ِزَحـَام جمعهـَّن من حولأهبـَنـَات رّب يرتاح ما مثل
ً الأله فرعى ًاُيرَجـَى طـَويل ِلـَه من خلف ُيذاُم ل َنـَْسـَ
غاـَلُم هـَذا بشراي يا قالبـَشـَير يأٍس بـَعـَد وأتـَاه

: وقال ٍيصُف ٍ الأطويل:  الأشمع
ْوِن ولأيٍل َل َهْجر ك ِة أو الأ ُظلم

ِر ْبـَ ْلأِح ا
َنا ْب ِه نصَُ ًا لأراجي من عمودآ
ِر ْبـَ ّتـَ الأ

ّق ّدجى جلبيَب يش الأ
فـَكـَأنـَمـَا

ًا أيدينا بين ترىَّ من عمودآ
َفجـَر الأ
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ِكي َء ُيحا الأعاِشقـَيَن ُروا
ِنـَه ْو َلـَ بـَ

ّدموع حَشاه وذوب الأتي والأ
تجري

َ ِري َأّن َخل ينحله الأدمع جا
قـَوي

ْهدي َع َدْمِع و إذ ينحّل الأعين ب
 يجري

ّدىَّ ًا كالأغصُـَن لأنا تب ّد قـَ
وفـَوقـَُه

ّنا شعاع لأـَيلة في منه كأ
ِر ْد َبـَ الأـَ

ًا تحّمل ُفـَه نور فـَيه َحت
كـَاِمـٌَن

ُة وفيه ِو النِس حيا ْه ّل لأـَو والأ
َيدري

ْتـَُه ما إذا َل ّلٌة َع ٍد ثوٍب في فيختاُلرأسإـَه ُجـَّر ِعـَ من جدي
الأعمـَر

الأسريع: وقال: ٍمجزوء ٍالأرجز ٍأو ٍمجزوء ٍ
ُه ُغاصٍُن رّب يا ِرينـَور الأشفق بنور يز

ِه طوَل يظّل ِكيعـَمـَر ْفـٍَن يب ِرِق بجـَ َأ

الأمفـَرِق في وناُرهالأحشا في الأمحّب ناُر
ّدآنامغـَرٍب في لأنا لح ِرق في فر َمْشـَ

الأرمل: وقال: ٍمجزوء ٍ
ّد في لالأنح بنات من وقضيٍب الأكـَعـَاِب َق

َق ُيْشبه انسكاِب ذي ودآمٍع ٍنلأـَو في الأعاِش
الهاِب عرياُن وهومـَنـَه الأباطن كسى

الأثـَياِب ملبوس دآانالب أنـَعـَم ما َفإذا
وعـَذاِب بـَلء فيمـَنـَهـَا لألشقوة فهو

ًا ٍأهداها ٍإلأى ٍبعض ٍ : وقال ٍكشاجم ٍيصُف ٍشمع الأوافر:  الأملوك
ٍر ْف الأنْحل بناِت من وُص

ْكَسـَى ُت
ُنها ِط ُهُرهـَا بوا ْظ َأ َعـَواري و

العالأي ِمَن ُيفتَضْضن عذارىَّ
الأّسفل من افتضت إذا

ِري َعذا  الأ
ِر ذوائبـَهـَا فـَي تلقححـَتـَى الضواء تنتج وأمست ِبـَنـَا
ِفـَلٍت عنـَك َلأْسَن كواكب ِر شمُس أشرقْت ما إذابـَآ ُعقـَا الأ

ْثُت ِلـٍَك إلأى بها بع ّنجار محمودآ الصل شريفكـَريم َمـَ الأ
ُء محاسإنُهَمـَْن إلأـَى بها الأضياء فأهديت ِري لأكل ُتضي سَإـَا

 : الأكامل:  وقال
َقى كّل بخلِف الأفتى َيْش
ٍد ِذيهمعان ْؤ ّتى ُي َذىَّ ح َق ِئه في بالأ مـَا

ِه الناء أصغى إذا يقذىَّ َد عنه ويروغلأُشْرب ْن ْكِب ِع ِه سَإ إنائ
 : الأطويل:  وقال

ِلأُب ِز أيامي ُأطا بإنجا
ْوِعـَدي َهاَمـَ َفاء تلوي ِهَي و َوتجمـَُح بالأو

ِليَن أن عساها أقوُل ت
لأمطلـَبـَي

ً بالأمّن الأشوك فبعُض قليل
 َيسمُح

 : الأبسيط:  وقال
َلأك أرىَّ ُفو ل وَصا ِه َيصُْ ُعه والأهجُرلِمـَلـَ ًا يتب ْكض ِر على َر الث

390



 السإلمية مشكاة مكتبة                            اللأباب وثمار الدآاب زهر

إذا سإهميها أقرُب كالأقوس
عطفت

ُدها عليه ِر منزع من أبع الأـَوتـَ

: أخذ ٍهذا ٍمن ٍقول ٍابن ٍالأرومي ٍوذكر ٍرجل ًٍ الأطويل:  ًا متلون
َلأيتنا قد بك إذاوَصـَاِحـٌَب ِخّل أنَت بينا رأيتك ًا و َفـَا ثاني ْطـَ ِعـَ
ْذ وأنك حنـَوك أْحنى إ

ُمـَوِجـٌَب
ًا ْلأتة لأمن بعادآ ّدآ بادآ الأو

َفـَا والألطـَ
إذا تكوُن ما أحنى لأكالأقوس

َنْت انح
َأىَّ الأسهم على ْن لأه تكوُن ما َأ
ْذفا َق

: ولأه ٍفي ٍنحو ٍ الأطويل:  ذلأك
ْدآت ّدآ ْد لأم حتى تو ًا أِج ّدآدآ ْبُتمتـَو ًا أقلمي وأتع ّدآدآا عتاب  ُمَر

 

ٍة ابن لأك أسإتدعي كأنَي ّي ِنـَ َحـَ
ْدآناه الأنزع إذا الأصُدر من أ

َدا َع ْب  أ
وذكر ٍعمر ٍبن ٍعلي ٍبن ٍمحمد ٍالأمطوعي ٍأبا ٍالأفضل ٍالأميكالأي ٍفي ٍكتاب ٍالأله

ِء ِرَجَة ٍالرَجا في ٍمنظومه ٍومنثوره ٍفقال: ٍقد ٍأصبحْت ٍحضرتُه ٍ- ٍل ٍزالأْت ٍأ
ْوسِإَم ٍالماِل، ٍومحط ِئله، ٍراضية ٍالأرضا ٍعن ٍَصْوب ٍأنامله ٍ- ٍَم بطيِب ٍشما

َوأطاعته ٍالأمعاني ْته ٍأحراُر ٍاليام، ٍ َدة ٍأحرار ٍالأكلم، ٍكما ٍخدَم َب َع الأرحال؛ ٍو
َنه ٍ- والأمعالأي، ٍكما ٍأطاعه ٍَصرُف ٍاليام ٍوالأليالأي، ٍفهو ٍ- ٍأدآاَم ٍالأله ٍتمكي

ُده؛ ٍإن ِئ ُبو ٍواقده، ٍوَرْوضِ ٍالأكرم ٍالأذي ٍل ٍيجدب ٍرا ِد ٍالأذي ٍل ٍيخ شهاُب ٍالأمج
ُدآّرها ٍومرجانها، ْدآَت ٍالأبلغاَة ٍفهو ٍَمالأُك ٍعنانها، ٍوفارُس ٍميدانها، ٍوناظم ٍ أر

ُنها، ٍوتاريُخها ّلها ٍومكا ِنها؛ ٍوإن ٍأردآت ٍالأسماحَة ٍفهو ٍمح َيا ْق ْينها ٍوِع ُلأَج وصائغ ٍ
ُنها؛ ٍوإن ٍأردآت ُبستا ُتها ٍوإنسانها، ٍوحديقتها ٍو َدق ُنها، ٍوَح ُدها ٍولأسا ُنها، ٍوي وعنوا

َتسب، شرف ٍالصل ٍوالأنسب، ٍوالأجمَع ٍبين ٍالأموروث ٍمن ٍالأمجد ٍوالأمك
ًا، ًا ٍفي ٍفلك ٍالأفجر ٍسإامق ًا، ٍومجد ًا، ٍوفضل ًٍباسإق ًا ٍسإابق ِهيك ٍبأوائله ٍشرف فنا
ُغر، ٍوالأكواكب ٍالأُزهر، ٍومن ٍبهم ٍيفتِخُر ٍالأفخر، ٍويتشرف ْلأَجحاِجَحُة ٍالأ فهم ٍا

َق ٍالأفرقد َفْر ْعد ٍأقدارهم، ٍوصكوا ٍ ُب الأدهر، ٍزحموا ٍمناكَب ٍالأكواكب ٍمن ٍ
َفْضٍل ٍدآاَر ٍفي ٍفلك ٍعلم، ْدِر ٍبشرف ٍأخطارهم، ٍفما ٍفيهم ٍإل ٍقمر ٍ َب ْدَر ٍالأ وَص
ًا ٍعن ًا ٍعن ٍكابر، ٍوباقي ُثوا ٍالأمجد ٍكابر ْهم، ٍتوار َف ٍد ٍلح ٍفي ٍسإماء ٍ وهلل ٍمج
ُقرب.ً ٍوطارت ٍفي ٍأقاصي ٍالأشرق ُبْعد ٍوالأ غاابر، ٍوسإافرت ٍأخبارهم ٍفي ٍالأ

َغْرِب، ٍوسإاَرْت ٍَمِسيَر ٍالأشمس ٍفي ٍكل ٍبلد، ٍوهبت ٍهبوَب ٍالأريح ٍفي ٍالأبر والأ
والأبحر، ٍفهم ٍكما ٍقال ٍأبو ٍعبادآة ٍالأبحتري ٍفي ٍالأشاه ٍبن ٍميكال ٍوأهله

فأحسن ٍوأجادآ ٍوبلغ ٍما ٍأرادآ: ٍالأطويل: ٍ
ِذي، بني َو الأطرف يغمر أْح

ًا ِفي ُمو
ِته َط َبْس َوافي والأسيُف ب

الأَحمـَائل
ُق ُع تضي ّياُت الأدرو ِع ّب ُث الأ
منـَهـَُم

ْبِط الأباع َرْحِب كل على سَإ
ِم النا

إن الأثغَر يسكُن قوم ُعراعر
ْوا َمَش

ِه على َجّم والأثغُر َأرِض
الأزلزل

ٍم من فيهُم فكم ِع ْن ُم
ّوٍل مـَتـَطـَ

ِرٍف أو بآلَئه ِوِل ُمْش َتـَطـَا ُمـَ

َدآْت سُإئلوا إذا سإيوُف جا
أكفـَهـَم

الأتلع ُجّماِت نظائر
الأـَسـَوائل
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ِليقوَن ًا َخ ِليَن أن سَإْرو ُت
أكفـَهـَم

الأزمان أحداِث عرائَك
الأجـَلئل

الأراغابين لأحُظ زال وما
ًا َلـَقـَ َع ُم

ٍر إلأى ِزِل رفيع فيهْم َقَم الأَمـَنـَا

: وفيه، ٍأو ٍفي ٍأبيه، ٍيقوُل ٍأبو ٍسإعيد ٍأحمد ٍبن ٍ الأكامل:  شبيب
المير ابن المير وإلأى

َقـَْت َه توا
ِزِحي الأركاب َرْزحى بَرا

 الأركاِب
َيٌم ّق ِش ِء من أَر بل الأهوا

َوىَّ ّذالأـَهـَ ٍر من وألأ َف ْقـَِب َظ ُع ِضـََراِب ب

ًا كّن لأو وعزائٌم يومـَ
ًا ُهـَمـَ ْذَنَأسْإـَ َنف ْيَر اليام فـَي لأ َواِب َغاـَ َنـَ

َيان مائيُة ّيُةأنـَهـَـَـَا إل الأـَجـَر ِر ِم نا َدا ْقـَ واللأـَهـَـَـَاِب ال
ٍة بـَين يخطـَرن َياسإ سإـَ
ٍة َياسَإ ِر ْهَنو ِت َي ٍة بين و ُثـَوب َقـَاِب َمـَ وعـَ

وأخباره دآوادآ أبي ابن ترجمة
قال ٍأبو ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍحمدون ٍالأنديم: ٍلأقد ٍرأيت ٍالأملوك ٍفي ٍمقاصيرها، ٍومجامع ٍحفلها،
ًا ٍمن ٍالأواثق؛ ٍخرج ٍعلينا ٍذات ٍيوم ٍوهو ٍيقول: ٍلأقد ٍعرضِ ٍعرضة ٍمن فما ٍرأيت ٍأغازر ٍأدآب

: عرضه ٍلأقول ٍالأخزاعي، ٍيريد ٍ الأطويل:  ِبلً ِدآع
غاد من أرتجي ماذا خليلّي
امـَرئ

َوىَّ َكْشَح َط وهو الأيوَم عني الأ
 َمكيُن

ًأ وإَن عني َضّن قد امر
بمنـَطـٍَق

ّد ِنـَيُن َخلـَتـَي ِمن به َيُس َلأـَضـَ

َقال ٍفي ٍرجل ٍمن ٍأهل ٍالأيمامة َنِشَط ٍمن ٍِع َوادآ ٍيسألأه ٍكأنما ٍ ُدآ فانبرىَّ ٍأحمد ٍبن ٍأبي ٍ
ْذَهب؛ ٍفقال ٍالأواثق: ٍيا ٍأبا ٍعبد ٍالأله، ٍلأقد ٍأكثرَت ْطنب ٍوأسإهب، ٍوذهب ٍفي ٍالأقول ٍكل ٍَم َأ ف

َطيب، ٍفقال: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍإنه ٍ : في ٍغاير ٍكبير، ٍول ٍ الأطويل:  صديقي
َأهوُن ْعطي ما و ُق ُي الأصُدي
َقُه صدي

ّين من ِدآ الأه أن الأموجو
ّلـَمـَا يتك

عرضِ من يكون أن أحسبه وإنما صديقك، يكون أن الأيمامي َقدر فقال: ٍوما
وجعلني إلأيك، بالسإتشفاع شهرني إنه الأمؤمنين، أمير معارفك؟.ً ٍقال: ٍيا

ّدآ من ومسمٍع بمرأىَّ قال كما أكون الأمقام هذا لأه َأقم لأم فإذا والسإعاف، الأر
ًا: ٍ الأمؤمنين أميُر  ٍآنف

َنى من أرتجي ماذا خليلّي غِا
ِرئ ام

َكْشَح طوىَّ َو الأيوم عني الأ ْه َو
ِكيُن  َم

َتُه، ْلَت ٍلبي ٍعبد ٍالأله ٍحاج ُد ٍبَن ٍعبد ٍالأملك ٍإل ٍعّج فقال ٍالأواثق: ٍبالأله ٍيا ٍمحم
ّدآ.ً َنة ٍالأر ْطل، ٍكما ٍسإلم ٍمن ٍهج َنة ٍالأَم ُهْج لأيسلم ٍمن ٍ

ًا، ٍوكان ٍيقول: ٍربما ٍأردآت ٍأن ّتي ُدآوادآ ٍمن ٍأحسن ٍالأناس ٍتأ وكان ٍابن ٍأبي ٍ
أسإأَل ٍأميَر ٍالأمؤمنين ٍالأحاجَة ٍبَحْضَرة ٍابن ٍالأزيات ٍفأؤّخر ٍذلأك ٍإلأى ٍوقت

ُطف ٍمني! ٍوكان ٍبينه ٍوبين ٍمحمد ٍبن ٍعبد ٍالأملك ّلم ٍُحسَن ٍالأتل ِغيبه؛ ٍلأئل ًٍيتع م
َدآخل، ًا ٍلبي ٍجعفر ٍإذا ٍ َبه ٍأن ٍينهُضوا ٍقيام ُق ٍأصحا عداوة ٍعظيمة، ٍوأمر ٍالأواث

َيجد ٍلأخلف ُدآوادآ، ٍولأم ٍ ّد ٍالمُر ٍعلى ٍابن ٍأبي ٍ ولأم ٍيرّخص ٍفي ٍذلأك ٍلحد، ٍفاشت
ّكَل ٍبعض ٍغالمانه ٍبمراقبة ٍموافاته، ٍفإذا ٍأقبل ٍأخبره ٍفنهض الأواثق ٍسإبيل.ًً ٍفو

يركع، ٍفقال ٍابن ٍالأزيات: ٍالأكامل: ٍ
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ّلى َدآ لأّما الأّضَحى ص اسإتفا
ِتي َو َعدا

َأراه ْنُسُك و َدهـَا َي َيصُـَوُم بعـَ و

ًة تعدمـَّن ل ْتكمـَوسإـَومَة عـَداو ُد ترك ُع ْق ُقـَوُم بعدهـَا َت وتـَ
ْيَت ٍبيوَت ٍالموال ٍبطلباتك َل ًا ٍبكثرة ٍحوائجه: ٍقد ٍأخ ُدآوادآ ٍتضّجر ًا ٍلبن ٍأبي ٍ وقال ٍالأواثق ٍيوم

ّتصُلة ٍبك، ِلألّئذين ٍبك، ٍوالأمتوسّإلين ٍإلأيك.ً ٍفقال: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍنتائج ٍشكرها ٍم
ِدآ ٍالأمدح، ٍفقال: وذخائُرها ٍموصولأة ٍلأك، ٍوما ٍلأي ٍمن ٍذلأك ٍإل ٍعشق ٍاتصُال ٍاللأسن ٍبخلو

ُأخرج ٍلأه ٍخمسة ّوي ٍفي ٍهّمتك ٍفينا ٍولأنا؛ ٍوأمر ٍف ُد ٍفي ٍعشقك، ٍويق َناك ٍما ٍيزي ْع َن ّله ٍل ٍَم والأ
وثلثون ٍألأف ٍدآرهم.ً

ًا ٍمن ٍأهل ٍالأبصُرة ٍقدموا ٍإلأى ٍسُإّر ٍمن ٍرأىَّ قال ٍأبو ٍالأعيناء: ٍقلت ٍلبن ٍأبي ٍدآوادآ: ٍإّن ٍقوم
ْكُر ُق ٍالأَم َيِحي ًا، ٍفقال: ٍ"ول ٍ ْكر ُد ٍالأله ٍفوَق ٍأيديهم.ً ٍفقلت: ٍإن ٍلأهم ٍَم َي ًا ٍعلّي، ٍفقال: ٍ يد

ًة ٍبإذِن ٍالأله َبت ٍفئًة ٍكثير ٍة ٍغال ٍة ٍقليل ّنهم ٍكثير.ً ٍقال: ٍ"كم ٍمن ٍفئ ِه" ٍفقلت: ٍإ ِل ْه ُء ٍإل ٍبأ الأّسي
ّله ٍمع ٍالأصُابرين"، ٍفقلت: ٍلأله ٍدآّر ٍالأقاضي ٍفهو ٍكما ٍقالأت ٍالأصُُّموُت ٍ : والأ الأكامل:  الأكلبية

ِه ِة أي َدآّرك لأل ّن َيا ومتاِعَخـَائٍف ُجـَ ْن ْدثـَاِن أنت ُدآ لألحـَ
ُأ متخّمط َط َءشهامًة الأرجاَل َي َدآاِن مدارَج الأفنيق َوطْْ  الأقْر
ّبهم ُؤوسُإهـَم تظل حتى ويك لألغـَربـَاِن تنحُط مأمومًةر
َد الأباَب ويفرُج َبـَاِن كأنـَه يصُِيَر حتىِرتاُجـَه الأشدي َبـَا

قد وكان الأمنقري، الأعلء أبي وبين الأعيناء أبي بين الأمجاوبة هذه وكانت
ًا عليه اسإتجاش الأبصُرة.ً َأهل من قوم

الأغزل في العراب شعر من قطعة
: ابن ٍ الأطويل:  ميادآة

ْعري لأيت أل ّلّن هل ِش َيُح
ُلـَنـَا أهـَ

ُلك َوىَّ ببطِن روضاٍت وأه الأل
ُخْضرا

ْدُرُج الأريُح تأتيّن وهل َتـَ
ًا ْوهـَنـَ َمـَ

ّياِك ْوري بر ْعَر ًا بنا َت ْفـَرا بـَلـَد َقـَ

بات الأرمل ُخزامى بريح
ًا َعـَانـَقـَ ُم

الأطّل تنضب القاحي فروع
ْطرا َق  والأ

َتنـَي أل ْي َدر أّم يا ألأـَقـَاِك َلأ ًا،َجـَْحـَ فل عنك الأصُبُر فأّما قريب
ْبـَرا َص

 : الأطويل:  وقال
ْوَضٌة وما ُع باَت َر ُدآها الأربي ٍة من منابها علىَيجو ْنو ِر َح َعرا و

الأقرنفل ريح من بأطيَب
ًا َموهن

ْلأتّف بما ِر لأها ِدآْرٍع من ا وِخما

: وقال ٍ الأطويل:  آخر
َنا ِلأُس ّدلِل بنُت تجا الأـَ

ّلـَقـَْت تـَعـَ
ُه ّباِت عرا الأقلـَوِب بح

ِم الأـَهـَوائ
َوْجـَد من تخفى ما وبين الأ
ّدآهـَا ر

ّدموع في الناسإي غاريق الأ
ِم  الأّسواج

ُع جَرىَّ ِئه َمْجَرىَّ الأدم ما
َنـَه ْفـَ َف َك ف

ّناِب ُع الكّف أطراِف ب
الأنـَواعـَم

ّدآ َوىَّ الأتحيات ور من الأه
عيونـَهـَا

َظاِن ْق َي َمـَِخـَيلة في َطْرٍف ب
ِم نـَائ

: وقال ٍالأعلء ٍبن ٍموسإى ٍ الأطويل:  الأجهني
ًا رأتني ولأّما ْوكَة مخطر ْفِس َردآىََّش ًا الأن َتاب غاير إلأى ُمْج
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َدىَّ ِعـَ ِدالأ ْوع َم
َلْت منها الأظلماء دآاِجَي ج

ٍة َن بـَُسـَ
ٍر ُنُه َمُشوٍب ونح لأو

ِد بالأـَزبـَرجـَ
ْذر ًا وبالأّش ُبوك كأن مْس
َبـَه الأتـَهـَا

ّهُب ِر تل الأفرقد َجْم
ِد ّقـَ الأـَمـَتـَو

مّر لأو الأسيِف كَسل وجاءت
ُيها مش

ًا أمَسى الأبيض على لأم سَإالأم
 ُيَخّضد

ٍ 
َنا ْت ْبك ولأم فب أّن لأـَو نكذ

لأـَيلـَنـَا
ْوِل إلأى ْلنا نملل لأم الأَح لأه وق
ِدآ َدآ از

ُدآ ُذو عن الأصُادآياِت الأنفوَس َن
الأهوىَّ

ًا َيادآ سإقي ونسقيهّن ِذ
ِدآ الأمـَصَُـَّر

ُء بدا فلّما الأصُباِح ضو
َعـَنـَا ورا

الأهاتِف َصوت الأصُبح مع
ِد َه  الأمتش

ٍد بَشْخٍص نهْضنا في واح
عيونهـَم

َطافي التحمّي حواِشي َن
الأمعّضد

ٍة إلأى َن ّلـَمـَت منهم ج وسإ
ًا غاـَادآي

ِكـَر سإلَم عليها ّودآ الأبا الأـَمـَتـَز

َأغاباش وولأت ّدجى و الأ
ّنٌة مرَجـَِحـَ

ُغاصُْن ِة تأطر ِدآ الأبـَان ّو الأـَمـَتـَأ

: وقال ٍأعرابي ٍمن ٍ الأطويل:  طيئ
ُدآ وأحوُر ومـَا الأقلوَب يصُطا

لأـَُه
َفراٌن إل الأريش من ْع َز

ُد وإثـَِمـَ
ْتَك أخشى كنُت وما َف مّمن الأ

سِإلَُحُه
ْوق وَخلَخاٌل سِإواٌر َط و

ُد منـَضـَ

ُبـَُه الأثـَنـَايا بّراق وأشنُب ُغاـَرو
َبردآ من َوسْإِمي الأ َفى الأ أْص

ُدآ ْبـََر وأ

ّينـَا أقـَعـَدا بالأله خليلّي فـَتـَبـَ
ًا َء نرىَّ وميض منه الأظلما
ُدآ ّد تـَقـَ

الأسحاِب أعراضَِ يكشف
ّي صفيحُةكـَأنـَُه ِد ْن ُد ُتَسـَّل ِه ْغـََمـَ ُتـَ و

ً الجيال على فبّت لأـَيل
أشـَيُمـَُه

الأصُبـَاِح حتى لأه أقوُم
ُد وأقـَعـَ

: هذا ٍفي ٍالأبرق ٍكقول ٍالأطرماح ٍفي ٍ الأكامل: الأنور

ُدو ْب ُدآ وتضمره َي ْيٌفكـَأنـَُه الأبل ُيسل َشَرٍف على سَإ
ْغَمد ُي  و

: وقال ٍ الأكامل:  بشار
ْدآَت ًا لأي أعد ْتب ْبد يابحـَبـَكـَُم َع ّبكْم طاَل َع ْتـَبـَي بح َع

ُكـَُم لأي تعّرضِ ولأقد ُلأـَ ُقْرطِْ فيخيا ْلِب والأخلخال الأ ُق والأ
ٍر غايَر فشربت ًا مباش ٍدآ أشنَب برضابَحرجـَ َعـَذِب بار

: وقال ٍ الأكامل:  الأمتنبي
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َنا ْت ِولأنا ِب َنا َداَم ُي ِه الأـَُمـَ ّفـَ َكـَ ُطُر لأيس َمْنبـَ ِه نراه َأن َيْخ ِلأ َبا ب
قلئد من الأكواكَب َنْجني
ِده ِجي

ْيَن ونناُل من الأشمِس َع
ِه ِلأ ْلخا  َخ

الأطيب: وأول ٍشعر ٍأبي ٍ
َدآ الأُحلُم ل ِلأـَه ول به جا ّدآكاُر لأولبمثـَا َدآاِعه ا ِه َو ِلأـَ وزيا

َد إن ِعي َلأـَُه الأمناُم لأنا الأُم َيا ُتُه كانتَخـَ َدآ ِه خياَل إعا ِلأـَ خـَيا
ِغُض إني ُتُه من َطيَف ُلب ْب َب ْهُجُرنا كان إذَأْح ِه زماَن َي ِلأ  وصا

يقول: ٍالأتمثيل ٍوالأتخيل ٍلأه ٍفي ٍالأيقظة ٍأعادآ ٍخيالأه ٍفي ٍالأمنام، ٍفكأّن ٍالأخياَل ٍالأذي ٍفي
َهُر ٍمن ٍهذا ٍقول ٍ ْظ : الأنوم ٍتصُور ٍفي ٍالأيقظة.ً ٍوأ الأبسيط:  الأطائي

َكـَُه بل ل لأها الأخياُل زار ْكٌرأَزاَر ْكُر نام إذا ِف لأم الأخلق ِف
ِم َنـَ َي

َتُه ظبي ّنصُْ ْبـََت لأَما تق ًا الأليل آخر فيلأـَُه َنصَُ من أشراك
ِم  الأحل

: أما ٍبيته ٍالول ٍفمن ٍقول ٍ الأبسيط:  جميل
ْيِف من طيفك حييُت ألأم َط

بـَه
َو عنه نفسك حدثت وه

 مشغوُل
: وقال ٍذو ٍإلأى ٍ الأطويل:  الأرمة

منا الظلُم دآجا ما إذاوَزوُرها ُتَزار، أن مّي دآاَر نأت
وسإاوُس

سَإَرىَّ بأرضٍِ َعّرسإنا نحن إذا
لأنا

ًوىَّ ّبَستُه ه بالأقلوب لأ
الألوابـَُس

: وبيته ٍالأثاني ٍألأّم ٍفيه ٍبقول ٍقيس ٍبن ٍ الأطويل:  ّوح الأمل
ْغِشي وإني َت بَي وما لسْإ

َنـَعـَسة
ً لأعل َقـَى منِك خيال ْل َيا َي خـَيالأـَ

الأجلوس بين من وأخرج
ّلنـَي لأع

ّدُث الأسّر في الأنفَس عنك ُأح
 خالأيا

ُع َط َق لأذكرك أنفاسإي َت
ًا ْدآَنَأنـَفـَسـَ ِر ْعـََن فما َي ِدآيا إل َيْرِج صـَوا

: وقد ٍقال ٍفيه ٍقيس ٍبن ٍ الأطويل:  ذريح
َوىَّ وإني ْه غاير في الأنوَم ل

ٍة ْعَس َن
ًء لأعل يكـَوُن الأمـَنـَام في لأقا

ُكـَم أنـَي الحـَلُم تخبرني ِم أحلَم لأيَت فياأرا يقـَيُن الأمـَنـَا
ِره ٍمثل ًٍيقال ٍلأه ٍخيال ًا ٍفي ٍالأخيال، ٍحتى ٍصار ٍلشتها وكان ٍالأبحتري ٍأكثَر ٍالأناس ٍإبداع

: الأبحتري ٍوفي ٍبعض ٍذلأك ٍ الأطويل:  يقول
ّو، بعد بنا َألأّمْت الأهد

فسحـَاَمـََحـَْت
َوْصٍل ْبه متى ب ُل ْط ّد في َت الأج
َنـَِع ُتْمـَ

ِرَحْت فما الأليُل مضى حتى َب
وانقَضى

ْعَجلها َأ الأصُباِح َدآاِعي و
َلـَّمـَع الأُمـَ

ٍ 
ّلأْت ِلُج الأبيَن كأّن فو َيْخ

َشْخصَُهـَا
ّلأْت أواَن َي من َتو َحشا

ِعي ُل َأْض  و
 : الأطويل:  وقال
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ًا الأغيُث سإقى ْدُت أجزاع ِه َع
ّوها بج

ً ِذُر ُتراعيه َغازال َيدا الأـَجـَآ ْغاـَ أ

إلأّي أهدىَّ الأكرىَّ ما إذا
َلأـَُه خـَيا

َفى ُبُه َش َع أو الأتبريَح ُقْر َق َن
 الأصُدىَّ

ْينا نر فلم َل ْث ْثـََل ول ِم ِم
شـَأنـَنـَا

ّذُب َع ًا ُن ْيقاظ َعـَُم أ ْنـَ َت ُهـَّجـَدا و

 : الأطويل:  وقال

َلى َلة من وخيال َب ْي َثـَ ْهُتكـَلـَمـَا ُأ ّو َأ َعّرضَِ َوْجدي من ت َت
ُع ْطم  ُي

ِري من ترىَّ ل ما مقلتي ُي
لأقـَائه

ُع َتْسَم ُذني و َع ُأ لأيس ما َرْج
ُع َتْسَم

ّيُل حق من ويكفيك َتَخـَ
بـَاطـٍَل

ّدآ ْفُس به ُتَر ُع الألهيِف َن َتـَْرِجـَ َف

: قولأه ٍفي ٍالأبيت ٍالخير ٍمن ٍقول ٍالأحسين ٍبن ٍ الأمتقارب:  الأضحاك
ّظك والأهجُر لالأـَخـَيا طيُف يفيدك وماذا  ُتِحب ممن ح
ٌء ّليتُهولأـَكـَنـَنـَي قلـَيل، َغانا الأـَمـَِحـَّب بقنـَوع تم

ِر ٍ ْك ِذ : ولألحسين ٍفي ٍهذا ٍالأمعنى ٍوإن ٍلأم ٍيكن ٍفي ٍ الأخفيف:  الأخيال
ْدُر وصـََف َبـَ ِهـَك ُحـَْسـََن الأـَ وجـَ
ّتـَى حـَ

َكـَـَـَا أراَك، ومـَـَـَا أنـَـَـَي، ِخلـَُت أرا

الأغّض الأنرجُس تنفس ما وإذا
ّهْمته  جناكا نِسيَم تو

ٌع َد َنى ُخ ْلني لألُم ّل َع ذاكـَـَـَا ونـَـَـَكـَـَـَهة َذا بـَإشـَـَراِق كفي ُت
َطرفة ٍبن ٍالأعبد، ٍ : وأول ٍمن ٍطردآ ٍالأخياَل ٍ الأطويل:  فقال

ِة لأخيال فقل ّي الأحنظل
َقـَلـَْب ينـَ

ْبَل واصٌل فإني إلأيها َمْن َح
 َوَصْل

: فتبعه ٍجرير ٍفي ٍقولأه ٍ الأكامل:  فقال
ْتك َق ُة طر الأقلوِب صائد

ذا ولأيس
ِة ِحيُن ِم فاْرِجعي الأزيار بَسـَل

: قال ٍالأبحتري، ٍونفى ٍهذا ٍالأمعنى ٍ الأكامل:  بقولأه
ُد مني كان قد َوْج غِاّب الأ

ٍر ّكـَ َذ َت
ّد منك كان إذا غِاّب الأصُّ

َناسإي َت
ُعِك حين دآموعي تجري َدآْم
ٌد جام

َيليُن ُبك حين قلبي و ْل َق
قـَاسإـَي

ّلم لألطيف قلُت ما ل الأُمَس
ْد ُعـَ َت

ْغَشى، ْهُت ول َت َن ْه َحاِمَل َن
 كاسإي

: وقال ٍابن ٍهاني ٍ الأطويل:  الندلأسي

ْتـَنـَا أل َق ُدآ والأـَنـَجـَوُم َطَر ُكـَو ونحـَن أيقاٌظ الأحّي وفيُر
ُدآ ُهـَُجـَو

ْعَجَل وقد ُع الأفجُر َأ َلَم الأُم
َوهـَا ْطـَ َخ

منـَه الأليل ُأْخَريات وفي
ُدآ َعـَُمـَو

ً سَإَرْت ِطل َبى عا ُذّر على َغاْض الأ
ُه وحد

ِر فلم ْد ُه مـَا َنـَْحـٌَر َي َدآهـَا
ُد وِجـَي
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ِرَحْت فما ّ َب ْلِك ومن إل سِإ
ِعـَي ْدآُمـَ َأ

ُد ِتـَهـَا فـَي قلئ ّبـَا ُدآ َلأـَ ُعـَقـَو و

ّنا يأتها ألأم ُبْرنـَا أ ّناالأـَصُّـَبـَا عـَن َك ْينـَا وأ ُد؟ والأـَزمـَاُن َبـَلـَ َجـَدي
: وقال ٍعلّي ٍبن ٍمحمد ٍ الأطويل:  اليادآي

ُع الأخـَياُل لأول إنه أما الأـَمـَراجـَ
ْهو الأنوم في ُيَرىَّ وعاٍص و
ُع مطاو

َيا َلْشفق َتْح الأـَنـَوم مـَن َواسْإ
ِلأـٌَه َوا

ْوعاِت بعد ُيرىَّ وهو الأهوىَّ َر
 هاِجع

: وقال ٍ الأكامل:  ًا أيض
حبـَيٍب من يزوُرك طيٌف

ِر هـَاجـَ
ً ْهل ِر ِمـَْن وبـَطـَيِفـَه بـَه أ َزائ

ّق َعن وسَإَرىَّ الأدجى ش فأْم
الأّسرىَّ في

بـَين فبات ألأّم حتى
مـَحـَاجـَري

ُدو الأقوام َهيف به يح
الأمـَنـَثـَنـَي

ِوي الأغـَزال وسإالأفُة َنْح
الأـَنـَافـَر

ّلـَه حبيب من فأنصُف أسإرىَّواصـَـَل خـَياٍل مـَن دآّرك لأ
ِر هـَاجـَ

ّللت ّلة َع َصـَّب قـَلـَب عـَ
هـَائم

َدآْمٍع فيض ِذَمَة وقضيت
ِر قـَاطـَ

: وقال ٍعبد ٍالأكريم ٍبن ٍ الأبسيط:  إبراهيم
ِر لأم ْدآ َناك أ ْغ الأمسُك لأول َم

ُطُر ُق ٌةوالأ ْوَر ُده ِلأُملّم وَز عـَفـَُر عـَهـَ

الأرياح أنفاَس يعارضُِ سإرىَّ
بما

ْنه الأوردآ تحّمر وانتشى ِم
َهُر الأَز

ُدَجى بثوب يخفي ُه الأ َمْسَرا
ًا ِتر َت مس

ّنع ومن َق ًا َت ْبح كيف ُص
ِتـَر؟ َت َيْس

َأّن ِقـَبـَُه واِشـَيه أعـَيَن ك ِري فيدمج فيهُتـََرا َتـَصُـَر أخبا َيخ ف
 : الأكامل:  قال
َ ٍر من به أهل ِدآ زائ َياب في يرفُل والأليُلمعـَتـَا ِدآ ث  ِحدا

ُق الأراياِت يتجاوُز ّلها يخف ّقظ َنا ملتّف ويش َق ِدآ الأ الأمنـَآ
 

ّنَى َدىَّ أ أخضر ظّل في اهت
ِدف ْغ َعـََراء َتيّمَم حتىم وسإـَادآي بـَالأـَ

ّق ّيم كبد من بأر الأمتـَ
ًا مـَقـَدمـَ

بن الأحارث ينبو حيث في
ِدآ َبـَا ُع

َنْت معتادآة ِدآ عـَلـَى نَماٌم والأحلُيحـَلـَيهـَا نـَمـَائم َأِم ّوا ُعـَ الأـَ
ُتها وكأنما ُقو ِرهـَا فـَي يا ٌدَنـَحـَ ّقـَ َؤاي ُيِجـَّن مـَمـَا متـَو ُفـَ

الأمنصُور مجالأس ?في
خطب ٍصالأح ٍبن ٍأبي ٍجعفر ٍالأمنصُور ٍفي ٍبعض ٍالمر ٍفأحسن، ٍفأرادآ ٍالأمنصُوُر ٍأن ٍيقرظه
ًا ٍلألخلفة، ٍوخافوا ٍأل ويثني ٍعليه، ٍفلم ٍيجسر ٍأحد ٍعلى ٍذلأك ٍلأمكان ٍالأمهدي، ٍوكان ٍمرشح
ًا، ٍول ٍأفصُح ّبة، ٍفقال: ٍما ٍرأيت ٍأبين ٍبيان يقع ٍالأثناء ٍعلى ٍأخيه ٍبموافقته، ٍفقام ٍعقال ٍبن ٍش
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ًا، ٍمن ٍخطيب ٍقام ٍبحضرتك ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ًا، ٍول ٍأغامض ٍعروق ًا، ٍول ٍأحسن ٍطريق لأسان
ّق ٍلأمن ٍكان ٍأميُر ٍالأمؤمنين ٍأباه، ٍوالأمهدي ٍأخاه، ٍأن ٍيكون ٍكما ٍقال ٍ : وُح الأبسيط:  زهير

ُلُب ْط َو َي ْأ ْيِن ش َأ ّدما اْمَر َق
ًا َقـَا هذه وبّزا الأملوَك بّزاَحَسنـَ َو الأّس

ُدآ هو ْق فإْن الأَجوا ْلَح َي
ِهَما ِو ْأ ِفه علىبَش ُلُه تكالأي ْث َقـَا فِم َلأـَِحـَ

ُه أو من كان ما على َيْسبقا
َهٍل ّدَما فبالأذيَم َبقـَا صالأٍح من َق سَإ

ًا.ً فعجب ٍالأناُس ٍمن ٍُحسن ٍتخلصُه، ٍفقال ٍأبو ٍجعفر: ٍل ٍينصُرف ٍالأتميمي ٍإل ٍبثلثين ٍألأف
قال ٍأبو ٍعبد ٍالأله ٍكاتُب ٍالأمهدي: ٍما ٍرأيت ٍمثل ٍعقال ٍقّط ٍفي ٍبلغاته؛ ٍمدح ٍالأغلم ٍوأْرَضى
ِلم ٍمن ٍالأمهدي: ٍوفي ٍقصُيدة ٍزهير ٍهذه ٍيمدح ٍهرم ٍبن ٍسإنان ٍبن ٍأبي ٍحارثة الأمنصُور، ٍوسإ

 : الأبسيط:  الأمري
ُغوَن جعَل قد َت ْب ْيَر الأُم في الأَخ

ٍم َهـَر
أبوابـَه إلأى والأسائلوَن

ُطـَُرقـَا

َق من ْل ًا ًي ِته على يوم ّ ِعل
ًا ِرمـَ َهـَ

َق ْل َدىَّ منه الأسماحَة َي والأن
َقـَا ُلـَ ُخ

َع ولأيس َبى ذي مان وذي ُقْر
ٍم َرِحـَ

ًا ًا ول يوم ِدم ْع َخابٍط من ُم
َوَرقـَا

َعثر لأيٌث ُدآ ِب الأـَرجـَاَل، يصُطا
إذا

ِنه عن كذَب الأليُث ما أقرا
َدقـَا َص

ُهُم َعن ْط ْوا ما َي َتَم إذا حتى أْر
ُنوا َع ّط ا

ُبوا ما إذا حتى ضارَب َضاَر
 اعتنقا

ِدآ َفْضُل الأخيل على الأجوا
ِء َطا ِب فل الأ

ِطي ْع ًا بذلأك ُي ول ممنونـَ
َقـَا َنـََز

يعيا كمن ولأيس هذا
ِه بـَُحـَّجـَتـَ

ّي َوسْإَط ٌق ما إذا الأند ناط
َطـَقـَا َن

الأدنيا من حٌي ناَل لأو
ٍة بـَمـَكـَرم

َق ِء أف َلأْت الأسما ّفـَه لأنا ك
ُفـَقـَا ُل ا

ًا ٍلأزهير ٍبن ًا ٍلأسنان ٍبن ٍأبي ٍحارثة ٍرأت ٍبنت وكان ٍزهيٌر ٍكثيَر ٍالأمدح ٍلأهرم، ٍويروىَّ ٍأن ٍبنت
ٌة ٍوحاٌل ٍحسنة، ٍفقالأت: ٍقد ٍسإّرني ٍما ٍأرىَّ َبعض ٍالأمحافل، ٍوإذا ٍلأها ٍشار أبي ٍسإلمى ٍفي ٍ

من ٍهذه ٍالأشارة ٍوالأنعمة ٍعليك ٍفقالأت: ٍإنها ٍمنكم.ً ٍفقالأت: ٍبلى ٍوالأله ٍلأك ٍالأفضل،
َنى، ٍوأعطيتمونا ٍما ٍيبقى!.ً ْف َي أعطيناكم ٍما ٍ

َهب ٍأبوك وقد ٍقيل: ٍإن ٍعمر ٍبن ٍالأخطاب، ٍرضي ٍالأله ٍعنه، ٍقال ٍلبنة ٍهرم ٍبن ٍسإنان: ٍما ٍو
ِنيه ٍالأدهور.ً ْف ًا ٍأْفناه ٍالأدهر.ً ٍقال: ٍلأكن ٍما ٍأعطاكموه ٍل ٍت لأزهير؟ ٍقالأت: ٍأعطيناه ٍمال ًٍوأثاث

ِلقه ُتْخ وقد ٍصدق ٍعمر، ٍرضي ٍالأله ٍعنه، ٍلأقد ٍأبقى ٍزهير ٍلأهم ٍما ٍل ٍتفنيه ٍالأدهور، ٍول ٍ
َا، َب ًا ٍمنصُو َلم َع ًا، ٍفقد ٍصار ٍذكرهم ٍ ًا، ٍوشرفه ٍباقي الأعصُور، ٍول ٍيزال ٍبه ٍذكر ٍالأممدوح ٍسإامي

ًا، ٍقال ٍالأطائي، ٍوذكرهم ٍفي ٍ : ومثل ًٍمضروب الأبسيط:  شعره
ْبٌة ومالأك مالأي حين ِش

ُه أذكـَر
ّ َغى وقد زهير إل  هرم لأه أْص

: وقال ٍيوسإف ٍالأجوهري ٍيمدح ٍالأحسن ٍبن ٍ الأبسيط:  ْهل سَإ
َني أن لأو ْي ٍر َع أبصُرت زهي

ًا َحَسن
ُع وكيف ِلأه في يصُن أموا
الأكرُم

ُه حين زهيٌر لأقال إذن ُدآ هذايبـَصُِـَر ل الأعلِت على الأجوا
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ِرُم  َه
: وقال ٍآخر، ٍويدخل ٍفي ٍباب ٍتفضيل ٍ الأبسيط:  الأشعر

َفُظ الأشعُر َدآىَّ ما َيح َأو

بـَه الأزمان
من يجنى ما أفضل والأشعُر

ِم  الأكَر
فـَي زهير مقاُل لأول

ِه قـَصُـَائد
ٌدآ يعرف كان ما من كان ُجو

ِرم َه
: وقيل: ٍأعطى ٍهرم ٍالأعطاء ٍالأجزيل ٍقول ٍزهير ٍ الأكامل:  فيه

ّله ِلَمْت قد تالأ ُة َع َياَنبنـَي سَإَرا ْب ْبِس َعاَم ُذ ْلأَح ِر ا والْص
ْعَم أْن ُو ِن ّدْرِع َحْش َيْتإذا أنت الأ ُلأّج َنَزاِل ُدآِع ِر في و ْع ّذ  الأ

ٍ 
ِر حامي ّذما ُمَحافظة على الأ

ال
َلى ّيِب أميُن ُج َغ ِر ُم ْد الأـَصُّـَ

ِدٌب َلأى على َح ْو ِريِك الأَم الأّض
إذا

ِر نوائُب عليه ضاقت ْهـَ َد الأـَ

ُق َه ُد الأنيران وُمَر فـَي ُيْحَم
ال

ّعـَِن غايُر ْلواء َل ِر ُم ْد الأـَِقـَ

ْتر ِر دآوَن يلقاَكومـَا الأفاحشاِت، دآوَن والأّس ِر من الأخي ْتـَ سِإـَ
 : الأبسيط:  وقال

كان حيُث ملوٌم الأبخيَل إن
وَل

َدآ كّن ِته على الأجوا ّ َهـَرُم ِعل

ِطيك الأذي الأكريُم هو َلـَُه ُيع ِئ ًا،َنا ْفو َلُم َع ْظ ُي ًا و ِلـَُم أحيان ّظـَ في
ٍة يوَم خلـَيٌل أتاه وإْن ِرُم ول َمالأي غاائٌب يقوُل: ٍلمـَسـَألأ َح

فيه.ً مدحه ُمختار من ذلأك غاير إلأى الأفقر؛ به أخّل الأخليل: ٍالأذي
الأشعر فضائل من

َد ٍالأله ٍبن ٍجعفر، ٍرضي ٍالأله ٍعنه، ٍأمر ٍلأه ٍبإبل ٍوخيل، ٍوثياب ٍودآنانير ْيٌب ٍعب ُنصَُ ولأما ٍامتدح ٍ
ُتْعطي ٍلأمثل ٍهذا ٍالأعبد ٍالسإودآ ٍهذا ٍالأعطاء؟ ٍفقال: ٍإن ٍكان ٍأسإودآ ودآراهم، ٍقال ٍلأه ٍرجل: ٍأ
ّق ٍبما ٍقال ٍأكثَر ٍمّما ٍأعطى َلأُحّر، ٍولأقد ٍاسإتح ًا ٍفإن ٍثناءه ٍ ْعَره ٍأبيض، ٍوإن ٍكان ٍعبد فإن ٍِش

َوىَّ، ٍوثناء ًا ٍير ْنَضى، ٍوأعطانا ٍمديح َت َنى، ٍومطايا ٍ ْف َي ًا ٍتبلى، ٍومال ًٍ وهل ٍأعطيناه ٍإل ٍثياب
َقى؟.ً ْب َي

ِه ٍ ْدِح ِبَم ّد ٍعلى ٍبني ٍأمية ٍ : وقال ٍالخطل ٍيعت الأكامل:  لأهم
ُتْم فلقدنوالأكـَْم أخذُت إن أمية، أبني َثـَُر مديحَي من أخذ أك

ُكـَم مدائُح لأي أمية، أبني فـَي
ْون ْنَس الأزماُن َطال إْن ُت
َكُر ْذ ُت  و

: ولأما ٍمدح ٍأبو ٍتمام ٍالأطائي ٍمحمد ٍبن ٍحسان ٍالأضبي ٍبقصُيدته ٍالأتي ٍ الأكامل:  أولأها
ُهُم أسإقى َلأ ِزيُم َأَجّش طلو َدْتَه ٌة عليهْم وغا ِعيُم َنْضَر َن  و

َله ٍبمادآ ٍكثير، ٍوخلع ٍعليه ٍخلعة ٍنفيسة، ٍفقال ٍ : وَص الأخفيف:  يصُفها
ِة من كسانا قد َو الأصُيف ُكْس

ٌق َتٍسِخْر ْك ٍم من ُم وَمـََسـَاِع مـَكـَار

ّلًة ّيًة ُح ِبـَر ِكـَـََسـَـَـَاء سإـَا و
ْيِض َكَسَحا ردآاء أو الأق

الأشجـَاع
في الأرقراِق كالأسراب
َداِع فـَي مثلـَه لأيس أنهإل الأُحْسِن، الأـَِخـَ
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ًا ّي الأريُح تسترجُف قصُب
َنـَي ْتـَ َمـَ

ٍر ه مـَطـَاِع الأهـَبـَوب من بأم

ًا ُدمـَنـَُه الأـَدهـََر كأنـَه رَجفان ِب َتـَاع َحَشا أو الأصُب َك الأـَُمـَْر
ًا ُبـَه يليه ما لزم ًاجـَز تـَحـَسـَ والضـَلِع الأمـَتـَنـَين من ء

َغاّز ِمْن كسوة َع أ َرْحـَب أرو
ال

ِر ِدآ َرْحِب ّصد َرْحِب الأفؤا
الأذراِع

ّفي ما أكسوَك سإوف يع
علـَيهـَا

ٍء من ِدآ كالأبردآ ثنا َنـَاِع بر الأـَصُّـَ

الأعـَيون، في هاتيك ُحْسُن
وهـَذا

ُنُه الأقلـَوب في ُحْس
والسإـَمـَاِع

بحْمِل وأَمر تمام؛ أبي إلأى َيصُِل أو ثوب عندي بقي إن علّي الأله فقال: ٍلأعنُة
إلأيه.ً خزائنه في ما

ّباس بن إبراهيم قال ُء لبي الأصُولأي الأع رعيٌة تمام، أبا يا الأكلم، تمام: ٍأمرا
ُء لني قال: ٍذاك لحسانك، ُدآ بنورك، أسإتضي ِر شريعتك.ً وأ

َدآة مع الأطائي وكان ْو َغ شعره َج يقال: وكان الأجواب، حاضَر الأخطاب، بلي
ّلما ثنتان الأجيد.ً والأشعر الأبليغ، يجتمعان: ٍالألساُن َق
َنادآة بن الأحسن وقال أصحاب بعض عند من تمام أبو الأوَشاء: ٍانصُرف ُج

الأملوك بعض عند فقال: ٍكنت أين؟ فقلت: ٍمن علي، فوقف الأسلطان،
ْلنا ًا فأك ًا، طعام ّيب ُبَخرنا فاضلة، وفاكهة ط ْفنا؛ و ُغال ًا فخرْجُت و من هارب

ًا الأمجلس، ّلي، إلأى نافر شيء منه عندك كان فإن نبيذ منزلأي في وما الأتس
فقال: الدآوية، لأبعض أريده َخْمٌر عندي ولأكن نبيذ عندي فقلت: ٍما فامنحني،

ِطنا اسإمه، دآع ْع ْنته ما الأمدام، عن يثنينا فليس ِجْسَمه، وأ اسإم من به َهّج
الأحرام.ً

الأمواعيد في
َنا ٍعند ٍأبي ٍعبيد ٍالأله، ٍفدخل ٍعليه قال ٍعبيد ٍالأله ٍبن ٍمحمد ٍبن ٍصدقة: ٍك

ْعد، ٍفقال ٍلأه: ٍأيها ٍالأشيخ ٍالأسيد، ٍإني ٍوالأله َو أعرابي ٍقد ٍكان ٍلأه ٍعليه ٍ
ِطئ ٍفراَش ٍمجدك، ٍوأسإتعين ٍعلى ٍنعمك َتَسًحُب ٍعلى ٍكرمك، ٍوأسإتو أ

ْكر ٍفي ْد ٍلأك ٍالأُش ُق ًا، ٍأ ُنجَح ٍثالأث بقدرك؛ ٍوقد ٍمضى ٍلأي ٍموعدان، ٍفاجعل ٍالأ
ًا، ُغَزة، ٍبادآَي ٍالوضاح.ً ٍفقال ٍأبو ٍعبيد ٍالأله: ٍما ٍوعدتك ٍتغرير الأعرب ٍشادآَخ ٍالأ
َفر ٍالأحّظ ٍمني، ٍوأنا ْو ًا، ٍولأكن ٍالشغال ٍتقطعني، ٍوتأخد ٍبأ ُتك ٍتقصُير ول ٍأخر
ُوسْإع ٍبأوفر ٍمأمول، ٍوأحمد ٍعاقبة، ٍوأقرب أبلغ ٍلأك ٍجهد ٍالأكفاية، ٍومنتهى ٍالأ

ٍد، ٍإن ٍشاء ٍالأله ٍتعالأى.ً أَم
ْدق، ٍقد ٍأحصُرني ٍالأتطول، ٍفهل ٍمن ٍمعين َء ٍالأصُّ فقال ٍالعرابي: ٍيا ٍجلسا

ٍد ٍمنشد؟ ٍفقال ٍبعُض ٍأحداث ٍالأكتاب ٍلبي ٍعبيد ٍالأله: ٍوالأله ٍ- ْنجد ٍومساع ُم
َلك، ٍوما ٍأّملك ٍإل ٍبعد ٍأن ّله ٍ- ٍلأقد ٍقصُدك، ٍوما ٍقصُدك ٍحتى ٍأّم أصلحك ٍالأ
َفر، ٍفحقق ٍلأه ٍأمله ٍبتهيئة ٍالأقليل، أجال ٍالأنظر، ٍفأمن ٍالأخطر، ٍوأيقن ٍبالأظ

وتهنئة ٍالأتعجيل.ً ٍقال ٍالأشاعر: ٍالأطويل: ٍ
ِد عن الأمجد اجتله ما إذا ْع َو

آمل
ّلج لأيستكمل بشر عن تب

الأبْشـَرا
ِنه ولأم ْث عِن الأعداة مطل َي

الأـَتـَي
َد لأه تصُون ّفر الأحم الأمو

 والْجرا
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َة لألعرابي الأله عبيد أبو فأحضر لألفتى: العرابي وقال دآرهم، آلف عشر
ْذها الأله: عبيد أبو لأه فقال منها؟ إلأّي أحّب سإببها.ً ٍفقال: ٍشكُرك فأنت ُخ

ْذها، َنا فقد ُخ َلت العرابي: ٍالن بمثلها.ً ٍفقال لأه أَمْر ّنة.ً وتّمت الأنعمة، كُم الأم
يسار بن معاوية أخبار

َع ٍالأذرع، ٍسإابَغ ٍالأدرع ٍفي ٍالأكرم ٍوالأبلغاة، ٍواسإمُه ٍمعاوية ٍبن وكان ٍأبو ٍعبيد ٍالأله ٍواسإ
َيَسار.ً

ّد ٍمن ِة ٍأش َو ّثْر َنى، ٍوالأصُبُر ٍعلى ٍحقوق ٍالأ ِغ َطر ٍالأ َب َناسِإُب ٍ ُت َة ٍالأشرف ٍ وكان ٍيقول: ٍإن ٍنخو
ْدل َع ِم ٍالأحاجة، ٍوذّل ٍالأفقر ٍيسعى ٍعلى ٍعّز ٍالأصُبر، ٍوجور ٍالأولية ٍمانع ٍمن ٍ َلأ ْبر ٍعلى ٍأ الأصُّ

النصُاف، ٍإل ٍمن ٍناسإب ٍبعد ٍالأهمة، ٍوكان ٍلأسلطان ٍعزمه ٍقوة ٍعلى ٍشهوته.ً
ّتان، ٍوأرذِل ٍسإلطان، ٍول ٍيعيُب ٍالأعلَم وكان ٍيقول: ٍل ٍيكسر ٍرأُس ٍصناعة ٍإل ٍفي ٍأخّس ٍر

إل ٍمن ٍانسلخ ٍعنه، ٍوخرج ٍمنه.ً
َعلم ٍمن ٍأعلم ٍالأنجاج ٍورائد ٍمن ٍرّوادآ ٍالأفلح، ٍوما ٍأحسن ٍما ِبْشر ٍ وكان ٍيقول: ٍُحْسُن ٍالأ

: قال ٍ الأطويل:  زهير
َتُه إذا تراه ْئ ً ماِج ّلـَل َهـَ َتـَ ِطيه كأنكُم ْع ُلْه أنَت الأذي ُت ِئ  سإا

ُء ٍفي َنه ٍعلى ٍالأزندقة:، ٍل ٍيمعنك ٍما ٍسإبق ٍبه ٍالأقضا ُي ٍبعد ٍأن ٍقتل ٍاب وقال ٍلأه ٍالأمهد
ُتهمة، ٍول ٍأؤخر ٍلأك ًا ٍعلى ٍ ُنصُِْحك؛ ٍفإني ٍل ٍأعرضِ ٍلأك ٍرأي ِرَك ٍوتقديم ٍ ْد ولأدك، ٍمن ٍثلج ٍَص

ْبت ٍإحسانك ٍأرُضُه، ًا ٍعلى ٍرتبة، ٍفقال: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍإنما ٍكان ٍولأدي ٍحسنة ٍمن ٍن قدم
َعبد ٍنهيك، ٍوبقية ٍرأيك ٍلأي ٍأحسن ٍالأخلَف ٍعندي.ً ِدك ٍسإماؤه، ٍوأنا ٍطاعة ٍأمرك، ٍو ّق ومن ٍتف
َله ٍدآّر ٍزهير ٍحيث ًا، ٍولأ ًا، ٍوالأجاهل ٍيهبط ٍالأغيطان ٍكامن َبَراَز ٍآمن ْلأ وكان ٍيقول: ٍالأعالأم ٍيمشي ٍا

 : الأكامل:  يقول
ْلقاكوما الأفاحشات دآون الأستر ِر دآوَن َي ِر من الأخي ْت  سِإ

ّله: ٍذاكرني عبيد أبو وقال ِر في الأمنصُوُر الأ َطة، بن الأحَسين أم فقال: ٍكان َقْح
فقلت: ٍإن انتكث، حنيفة أبا لأقي فلّما قلبي، من وأقربهم عندي، الأناس أوثق

ُعه نيته فسدت ّق، رفعه كما الأباطُل فسيَض ُله وتشهد الأح ِي كما عليه مخا
َدْت ِه ُتم قال يقين.ً ٍثم إلأى َشّك من أمره في فتعدل لأه، َش ما علّي لأي: ٍاك
ْيُت َق عليك.ً َألأ

ٍر ٍببعِض ٍإخوانه قال ٍعمران ٍبن ٍشهاب: ٍاسإتعنت ٍعلى ٍأبي ٍعبيد ٍالأله ٍفي ٍأم
ُيجحد ٍول ٍيضاع، ّقك ٍل ٍ ّياه ٍفيه.ً ٍفقال ٍلأي: ٍلأول ٍأت ٍح َدم ٍسإؤالأي ٍإ وكان ٍقد ٍتق
ّلمه، ٍول ٍأعرف ُأجهل ٍالحساَن ٍحتى ٍأع لأحجبت ٍعنك ٍُحْسَن ٍنظري؛ ٍأظننتني ٍ

َناُل ٍما ٍعندي ٍإل ٍبغيري ٍلأكنت ٍمثل ُي موضَع ٍالأمعروف ٍحتى ٍأعّرفه؟ ٍلأو ٍكان ٍ
َبَرك، ٍما َد ٍانقادآ، ٍوإن ٍأنيخ ٍ ِقي ّذلأول، ٍيحمل ٍعليه ٍالأحمل ٍالأثقيل، ٍإن ٍ الأبعير ٍالأ
ًا، ٍفقلت: ٍمعِرفتك ٍبموضع ٍالأصُنائع ٍأثبت ٍمعرفة، ٍولأم يملك ٍمن ٍنفسه ٍشيئ
َأبلغ ٍعندي ٍفي ٍَرعي ًا.ً ٍقال: ٍوأي ٍإذكار ٍ ّكر ًا ٍإنما ٍجعلته ٍمذ ًا ٍشفيع َأجعل ٍفلن

َء ّفح ٍالأمأمول ٍأسإما ّقك ٍمن ٍمسيرك ٍإلأيه ٍوتسليمك ٍعليه؟ ٍإنه ٍمتى ٍلأم ٍيتصُ ح
ِليه ًا ٍلأم ٍيكن ٍلألمل ٍمحلً، ٍوجرىَّ ٍعليه ٍالأمقداُر ٍلأمؤّم ًة ٍوروإح مؤّمليه ٍغادو

ْيُر ٍمحمودآ ٍعلى ٍذلأك ٍول ٍمشكور، ٍوما ٍلأي ٍإماٌم ٍبعد على ٍيديه ٍبما ٍقدر، ٍوهو ٍغا
َأْهل ٍالأتأميل، ٍحتى ٍأعرضهم ٍعلى ٍقلبي، وردآي ٍمن ٍالأقرآن ٍإل ٍأسإماء ٍرجال ٍ

ُعرفه؛ ٍوأنشد: ًا ٍلأ ّنه ٍيرىَّ ٍذلأك ٍعيب ِفه؛ ٍفإ َتعن ٍعلى ٍشريٍف ٍإل ٍبَشَر فل ٍتس
الأطويل: ٍ

ِته إن امرؤ وذاك ْأ في ت
ِتـَه ل بابه إلأىعظيمة ْأ بـَشـَفـَيِع َت

ًا.ً َدم َن ًا ٍو ُيورث ٍكذب ًا، ٍوالأباطل ٍ ًا ٍأو ٍظفر ْلج َف ْعِقب ٍ ُي ّق ٍ ومن ٍتوقيعاته: ٍالأح
ّله وكتب ٍإلأيه ٍرجل: ٍوالأنفس ٍمولأعة ٍبحّب ٍالأعاجل.ً ٍفكتب ٍإلأيه: ٍلأكن ٍالأعقل ٍالأذي ٍجعله ٍالأ

ِغٌر ٍلأكل ٍكثير ٍزائل.ً ّكل ٍبحّب ٍالجل، ٍومستصُ ِرباطأ ٍمو ًا ٍولألهوىَّ ٍ ِزَمام لألشهوة ٍ
ْهد، َوَفد ٍزيادآ ٍالأحارثي ٍعلى ٍالأمهدي ٍوهو ٍبالأّري ٍولأّي ٍع قال ٍمصُعب ٍبن ٍعبد ٍالأله ٍالأزبيري: ٍ
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َيصُُل ٍإلأيه ٍشيء ٍمن ٍبّره، ٍوهو ٍملزم ٍكاتبه ٍأبا ٍعبيد ٍالأله، ٍفلّما ٍطال ٍأمره فأقام ٍسإنتين ٍل ٍ
: دآخل ٍإلأى ٍكاتبه ٍ الأبسيط:  فأنشده

من مّرا حولأين بعد ما
ٍة مطـَالأـَب

َقاَم ول ِذي دآين لأذي ُم و
َحـَسـَب

أظفـَر ولأم رحلُت لأئن
ٍة بـَفـَائد

في َأعذرت لأقد المير من
َلِب ّط  الأ

ُع ٍالأله ٍلأك ٍفكتب ٍ ّله: ٍيصُن : فوقع ٍأبو ٍعبيد ٍالأ الأخفيف:  إلأيه
ّقنت قدلني منك الأدعاء أردآت ما ُيجـَاُب ل أنـَه تي

ُء أيجاب  والأّسباب؟ الأخنا تسبيجه ُجّلمستطيل من الأدعا
 الأعصُر لهل ألأفاظ

والأكبر السإتطالأة ذكر في
مع ٍما ٍيشاكُل ٍذلأك ٍمن ٍمعانيها، ٍويطرق ٍنواحيها ٍمن ٍالأمساوي ٍوالأمقابح.ً
ْبَزه ٍإل ٍبلحوم ٍالأناس، ٍهو ٍغارضٌِ ْقَراضٌِ ٍلألعراضِ، ٍل ٍيأكل ٍخ ُنه ٍِم فلن ٍلأسا

يرَشق ٍبسهام ٍالأغيبة، ٍوعلم ٍيقصُد ٍبالأوقيعة، ٍقد ٍتناولأته ٍاللأسن ٍالأعاذلأُة،
ُيْمَحى ٍَرسْإُمه، ٍولأزمه ٍشنار َثُه ٍالنديُة ٍالأحافلة.ً ٍقد ٍلأزمه ٍعار ٍل ٍ وتناقلت ٍحدي

َكة ٍكل ٍإنسان، ٍوصار ٍدآولأة ْقَل ٍكّل ٍلأسان، ٍوُضْح َن َوسْإُمه، ٍفأصبح ٍ ل ٍيزوُل ٍ
ًا ٍلأسهام ٍالأغائبين، ٍوألأسنة َلة ٍالعين.ً ٍوقد ٍعّرضِ ٍعرضه ٍغارض ْث اللأسن، ٍوُم

ّبة ٍالأخالأدة ٍعلى ٍالأليل ّلد ٍنفسه ٍعظيم ٍالأعار ٍوالأّشنار، ٍوالأّس الأقاذفين، ٍوق
َتيه، ٍكأن ٍكسرىَّ ٍحامل ُعّرة ٍالأ ْته ٍ والأنهار.ً ٍقد ٍأسإكرته ٍَخمَرة ٍالأكبر، ٍواسإتغرق
َدىَّ ٍدآاياته، ٍوكأّن ٍيوسإف ٍلأم ٍينظْر ْلِقيس ٍإْح َب غااشيته، ٍوقارون ٍوكيل ٍنفقته، ٍو

ّلم ٍإل ٍبحكمته، إل ٍبطلعته، ٍودآاودآ ٍلأم ٍينطق ٍإل ٍبنغمته، ٍولأقمان ٍلأم ٍيتك
َد ٍإل ٍمن ٍيمينه، ٍوكأنه ْن َي والأشمس ٍلأم ٍتطلع ٍإل ٍمن ٍجبينه، ٍوالأغمام ٍلأم ٍ

ّيَرين ٍبيدين، ٍوملك َن امتطى ٍالأّسماكين، ٍوانتعل ٍالأفرقدين، ٍوتناول ٍالأ
الأخافقين، ٍواسإتعبد ٍالأثقلين ٍوكأن ٍالأخضراء ٍلأه ٍعرشت، ٍوالأغبراء ٍباسإمه

فرشت.ً
ُده، ٍومن ٍ َب ِدآ ٍَشْوكه، ٍومن ٍالأماء ٍَز َوْر ُله، ٍومن ٍالأ ِرْج فلن ٍلأه ٍمن ٍالأطاووس ٍ

ّبت ٍمكايد ّبت ٍسإمائُم ٍنمائمه، ٍودآ الأنار ٍدآخانها، ٍومن ٍالأخمر ٍُخمارها، ٍقد ٍه
ِهن ٍإل ِليل ٍإل ٍأنه ٍيقطع، ٍويضرب ٍبعضد ٍوا ْيٍف ٍك عقاِربه، ٍوالأنمام ٍيضرب ٍبَس
أنه ٍيوجع.ً ٍهو ٍتمثاُل ٍالأجبن، ٍوصورة ٍالأخوف، ٍومقّر ٍالأرعب؛ ٍفلو ٍسإّميت ٍلأه

ْكَرها ٍقبل ٍفحواها، ٍوفزع ٍمن ٍاسإمها ِذ َظها ٍقبل ٍمعناها، ٍو ْف َلأ الأشجاعة ٍلأخاَف ٍ
دآون ٍمسماها، ٍفهو ٍيهلك ٍمن ٍتخوفه ٍأضغاَث ٍأحلم، ٍفكيف ٍبمسموع ٍالأكلم؟

ُثقب؟ ٍكأنه َنه ٍهل ٍ إذا ٍذكرت ٍالأسيوف ٍلأمس ٍرأسَإه ٍهل ٍذهَب، ٍومس ٍجبي
ٌق ٍخلب، َبْر ُده ٍ ْع َو ًا.ً ٍ ّقَن ٍكتاب ٍالأفشل ٍأعجمي ُلأ ًا، ٍو ّي ْبِن ٍصب ّتاب ٍالأُج ِلم ٍفي ٍك أسإ

َكهام.ً ٍحصُلُت ٍمنه ٍعلى ٍمواعيد ّد ٍسَإيفه ٍ َغايُم ٍوعده ٍَجهام، ٍوَح وروغاان ٍثعلب.ً ٍ
ْوك عرقوبية، ٍوأحزان ٍيعقوبية، ٍقد ٍحرمني ٍثمَر ٍالأوعد، ٍوجّرني ٍعلى ٍَش

ًا، ٍوقد ٍتناول ٍمن ٍالأعارضِ ّلِب ٍخلق َبْرِق ٍالأخ َذ ٍمن ٍالأ َأَخ ٌد ٍ ْطِل.ً ٍفتى ٍلأه ٍوع الأم
ِرق؛ ُيو ِني ٍثماَر ٍأمل ٍل ٍ َأْج ُينبت، ٍو ِرياضَِ ٍرجاء ٍل ٍ َعى ٍ َأْر ًا، ٍوتركني ٍ الأجهام ٍطبع

َقه، ٍول ٍيسيل َبْر ٍة ٍِضمار.ً ٍهو ٍيرسإل ٍ َد َأنا ٍفي ٍضمان ٍالنتظار، ٍوإسإار ٍِع ف
ُده ٍالأرْقم ٍعلى ٍبساطْ ٍالأهواء، ْع ُه.ً ٍو ْعده، ٍفل ٍيمطر ٍبعد ْدآقه، ٍويقدم ٍَر َو

والأخط ٍفي ٍبسيط ٍالأماء.ً
حّل ٍهذا ٍمن ٍقول ٍأبي ٍالأفضل ٍبن ٍالأعميد: ٍالأكامل: ٍ

ُق ل ًاول الأغرام، من أسإتفي ْلو ُبرَحـَاء الشجان من ِخ ْلأ وا
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ُأرىَّ

َنوىَّقيامـَتـَي َأقْمَن أيام وصروُف ِة الأخليِط ِب َق ُفْر َنـَاء و ُقَر الأ
ّنـَُه أحسـَُب كنُت ِخّل وَجفاء ْونيأ والأضّراء الأسراء على َع

ْبت الأعقوق، في الأعزيمة َث
ُه ّدآ وو

ّقـَل متنقٌل الحـَياء كـَتـَنـَ

ِه َأثبـَُت يأتيك خلة ذي بسيِط في ُيْرسَإم كالأخّطعـَهـَد
الأمـَاء

أردآت ٍهذا ٍالأبيت.ً
ّو َقى، ٍكأني ٍأسإتنفر ٍبالأج ّية ٍصماء ٍل ٍتسمع ٍلألّر َقى، ٍوح َت َقاء، ٍل ٍيستجيُب ٍلألمر ْل هو ٍصخرة ٍَخ
ّنة، ِعطف ٍنابي ٍالأعطف، ٍعاجز ٍالأقوة، ٍقاصر ٍالأُم ًا، ٍهو ٍثابت ٍالأ ًا، ٍوأهز ٍمنه ٍبالأدعاء ٍطودآ ْعد ر
ّلق ٍبأذناب ٍالأمعاذير، ٍويحيل ٍعلى ٍذنوِب ٍالأمقادآير.ً ٍهو ٍكالأنعامة ٍتكوُن ٍجمل ًٍإذا ٍقيَل ٍلأها يتع
ْطب، َو ّوضِ ٍإلأيه ٍشغل، ٍويمل ٍلأه ٍ ًا ٍإذا ٍقيل ٍلأها ٍسِإيري.ً ٍيفاضِ ٍلأه ٍبذل، ٍول ٍيف ِطيري، ٍوطائر

َقد ٍيمهده، ّودآه، ٍوَمْر َبس ٍيج ْل ُدآه، ٍوَم ّو ّفر ٍهّمه ٍعلى ٍمطعم ٍيج ْطب، ٍقد ٍو َفع ٍبه ٍَخ ْد ُي ول ٍ
وبنيان ٍيشيده.ً

: هذا ٍكقول ٍ الأبسيط:  الأحطيئة

ِرَم َدآع ِتـَهـَا ترَحْل ل الأمكا َي ْغ ُب لأ
ْد ُع الأطاِعُم أنَت فإنك واق

َكاسِإي  الأ
ُوه ٍرنق، ٍوبره ْف َلأة، ٍَص ْدُخو ْدٌر ٍدآغِال، ٍوطولأٌة ٍمعلولأة، ٍوعقيدة ٍَم ِغل، ٍوَص َن ْلب ٍ َق

َدآِعّي، ّدِعي ٍالأفضَل ٍوهو ٍفيه ٍ ًا ٍي ْين ًا، ٍوُشِحَن ٍصدُره ٍَم ُبه ٍَرين َلق، ٍقد ٍُملئ ٍقل َم
ْنث، ُنه ٍِح ُعقد ٍالأمكايد، ٍضميُره ٍُخبث، ٍويمي ْفُث ٍفي ٍ ْأبه ٍبث ٍالأخدائع، ٍوالأن َدآ
ْيٍف، ٍقوته ٍغانيمة، ٍوالأظفر ٍبه ُق ٍض ِر ْيف، ٍوطا ْكث.ً ٍهو ٍسإحابة ٍَص وعهده ٍن

ِفُر، ُؤه ٍالأخّف ٍوالأحا َتُر ٍالأمضروب، ٍيط َو ْودآ ٍالأمركوب، ٍوالأ َع هزيمة.ً ٍهو ٍالأ
ُته ٍل ُغر ٍعن ٍالأفكر.ً ٍذا ُدآ ٍوالأصُادآر.ً ٍيغمض ٍعن ٍالأذكر ٍويصُْ ويستِضيُمه ٍالأوار
ِبنة، ٍومن َلأ ُته ٍل ٍتنفرج ٍأقفالأها.ً ٍهو ٍأقل ٍمن ٍتبنة ٍفي ٍ يوسَإم ٍأغافالأها، ٍوصف

ُله ٍكثيف، ْه ْنج ٍفي ٍالأقيمة ٍوالأقاَمة، ٍَج ْطَر ُقَمامة.ً ٍوهو ٍبيذق ٍالأش قلَمة ٍفي ٍ
َعقله ٍسإخيف، ٍل ٍيستتُر ٍمن ٍالأعقل ٍبِسجٍف، ٍول ٍيشتمل ٍإل ٍعلى ٍسإخف.ً و

َفا َق َفع ٍبه ٍ ُذَن ٍالأحْزم، ٍويفتح ٍِجَراب ٍالأسخف ٍفيصُ َد ٍالأجنون ٍفيعُرك ٍبها ٍأ ّد ٍي يم
ِفه ُء ٍتنقُل ٍنتائَج ٍسُإْخ ِله ٍوُخْرقه، ٍوالنبا الأعقل.ً ٍل ٍتزاُل ٍالخباُر ٍتوردآ ٍسإفائح ٍَجه

ِله، ٍويتساقُط ٍفي ٍذيوِل ٍعقله.ً ٍهو ْه وُحمِقه، ٍقد ٍظل ٍيتعثُر ٍفي ٍفضوِل ٍَج
َثْرَوة ٍفي ٍالأثريا ٍوهّمٌة ٍفي ٍالأثَرىَّ.ً سإميُن ٍالأماِل ٍمهزول ٍالأنوال.ً ٍ

ُفَجاءة.ً ٍهو ِء ٍوموِت ٍالأ ّنعمة، ٍوقضاء ٍالأسو َهوِل ٍالأمطلع، ٍوزوال ٍالأ َك ُهه ٍ وج
ُهه ٍكآخر َوْج َىَّ ٍالأقلب، ٍوُحّمى ٍالأروح، ٍ ِر، ٍوأذ ْد َعين، ٍوَشَجى ٍالأصُ َذىَّ ٍالأ ق
الأصُك، ٍوظلم ٍالأشك، ٍكأّن ٍالأنحَس ٍيطلع ٍمن ٍَجبينه، ٍوالأخل ٍيقطر ٍمن

ِريم، َغ َطع ٍالأصُخر.ً ٍوجهُه ٍكحضور ٍالأ ِق ُظه ٍ َهْجر، ٍولأف َعة ٍالأ ْل َط ُهه ٍ وجنته.ً ٍوج
َنْضَرته، ِفَراق ٍالأحبيِب.ً ٍلأه ٍمن ٍالأدينار ٍ َعزل، ٍو ووصول ٍالأرقيب، ٍوكتاب ٍالأ

ُته، ٍومن ٍالسإد ٍنكهته.ً ٍوهو ْلَم ُظ ُته، ٍومن ٍالأسحاب ٍ ْفَر ِدآ ٍُص َوز ومن ٍالأ
ُة ٍلأؤم ٍفي ٍقرارة ٍخبث.ً ٍألم ٍمهجة ٍفي ٍأسإقط ٍجثة.ً ٍحديث ٍالأنعمة، عصُار
خبيث ٍالأطعمة، ٍخبيث ٍالأمركب، ٍلأئيم ٍالأمنتسب، ٍيكادآ ٍمن ٍلأؤمه ٍيعدي ٍمن

ّبي ٍفي جلس ٍإلأى ٍجنبه، ٍأو ٍتسّمى ٍباسإمه.ً ٍقد ٍأرضع ٍبلبان ٍالألؤم، ٍوُر
حجر ٍالأشؤم، ٍوطم ٍعن ٍثدي ٍالأخير، ٍونشأ ٍفي ٍعرصة ٍالأخبث، ٍوطلق

ًا ٍلأم ٍيستوجب ٍعليه ًء، ٍوأعتق ٍالأمجد ٍبتات ًا ٍلأم ٍينطق ٍفيه ٍاسإتثنا الأكرم ٍثلث
ولء.ً ٍهو ٍحماٌر ٍمبطن ٍبثور ٍمفروز ٍبتيس، ٍمطرز ٍبطرر، ٍأتى ٍمن ٍالألءم

بنادآر، ٍلأم ٍتهتد ٍلأه ٍقصُة ٍمادآر.ً ٍهو ٍقصُير ٍالأشبر، ٍصغير ٍالأقدر، ٍضيق
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الأصُدر، ٍردآ ٍإلأى ٍقيمة ٍمثله ٍفي ٍخبث ٍأصله، ٍوفرطْ ٍجهله، ٍل ٍأمس ٍلأيومه،
ول ٍقديم ٍلأقومه، ٍسإائله ٍمحروم، ٍومالأه ٍمكتوم، ٍل ٍيحين ٍإنفاقه، ٍول ٍيحل

خناقه، ٍخيره ٍكالأعنقاء ٍتسمع ٍبها ٍول ٍترىَّ.ً ٍخبزه ٍفي ٍحالأق، ٍوإدآامه ٍفي
شاهق، ٍغاناه ٍفقر، ٍومطبخه ٍقفر، ٍيمل ٍبطنه ٍوالأجار ٍجائع، ٍويحفظ ٍمالأه

والأعرضِ ٍضائع، ٍقد ٍأطاع ٍسإلطان ٍالأبخل،وانخرطْ ٍكيف ٍشاء ٍفي ٍسإلكه.ً
هو ٍممن ٍل ٍيبّض ٍحجره، ٍول ٍيثمر ٍشجره، ٍسإكيت ٍالأحلبة، ٍوسإاقة ٍالأكتيبة،
وآخر ٍالأجريدة.ً ٍلأعنة ٍالأعائب، ٍوعرضة ٍالأشاهد ٍوالأغائب.ً ٍهو ٍعيبة ٍالأعيوب،

وذنوب ٍالأذنوب.ً ٍوقال ٍأبو ٍالأفضل ٍالأميكالأي: ٍالأرجز: ٍ

ٍة ِهـََرْت قد بقبحها وطلع ٍة زواَل تحكيُشـَ ما نعم
 شكرْت

ِبْحقشـَرت قد لأحمها عن كأنها نشـَرْت قد صحيفًة بها ِأق
الأوحوش إذا عنوانها
ُحِشَرْت

ّدمْت قد ما يلعنها ق
وأّخـَرْت

َها ُب ًا سإار إنسإترْت لأو عورة ذو صاِح فالأجبال يوم
ّيرْت سُإ

ً َراَم أو فالأجحيم َأكل
ّعَرْت  سُإ

يشكو أحمد بن علي الأقاضي إلأى الأزمان بديع رسإالأة النواع بهذه ويختص
لأصُّحة فيها الختيار عنان أطلت - ٍوقد ويذمه الأقاضي الأحيري بكر أبا

 ٍ ٍبمعانيها: ٍ ألأفاظها وارتباطْ مبانيها،
ٍ 

ّظلمة ٍ- ٍأطال ٍالأله ٍبقاء ٍالأقاضي ٍ- ٍإذا ٍأتت ٍمن ٍمجلس ٍالأقضاء، ٍلأم ٍترق ٍإل الأ
إلأى ٍسإيد ٍالأقضاة.ً ٍوما ٍكنت ٍلقصُر ٍسإيادآته ٍعلى ٍالأحكام، ٍدآون ٍسإائر ٍالنام،

لأول ٍاتصُالأهم ٍبسببه، ٍواتسامهم ٍبلقبه، ٍوهبهم ٍمطفلين ٍعلى ٍقسمه، ٍمغيرين
على ٍاسإمه، ٍألأهم ٍفي ٍالأصُحة ٍأدآيم ٍكأدآيمه، ٍأو ٍقديم ٍفي ٍالأشرف ٍكقديمه، ٍأو
ًا ٍلأهم ٍالسإماء، ٍولأه ٍالأمعاني، ٍول ٍزالأت ٍلأهم حديث ٍفي ٍالأكرم ٍكطريفه؟ ٍفهنيئ
الأظواهر، ٍولأه ٍالأجواهر.ً ٍول ٍغازو ٍأن ٍيسموا ٍقضاة، ٍفما ٍكل ٍمائع ٍماء، ٍول ٍكل
سإقف ٍسإماء، ٍول ٍكل ٍسإيرة ٍعدل ٍالأعمرين، ٍول ٍكل ٍقاضِ ٍقاضي ٍالأحرمين،

ويا ٍلأثارات ٍالأقضاء! ٍما ٍأرخص ٍما ٍبيع، ٍوأسإرع ٍما ٍأضيع! ٍوالأسنة ٍالنذار، ٍقيل
خلو ٍالأديار، ٍوموت ٍالأخيار، ٍأل ٍيغار ٍلأحلى ٍالأحسناء، ٍعلى ٍالأسوادآ، ٍومركب

أولأي ٍالأسياسإة، ٍتحت ٍالأساسإة، ٍومجلس ٍالنبياء، ٍمن ٍتصُدر ٍالغابياء، ٍوحمى
الأبزاة ٍمن ٍصيد ٍالأبغاث، ٍومرتع ٍالأذكور ٍمن ٍتسلط ٍالناث؟ ٍويا ٍلألرجال، ٍوأين

الأرجال! ٍولأي ٍالأقضاء ٍمن ٍل ٍيملك ٍمن ٍآلته ٍغاير ٍالأّسبال، ٍول ٍيعرف ٍمن
أدآواته ٍغاير ٍالعتزال، ٍول ٍيتوجه ٍفي ٍأحكامه ٍإل ٍإلأى ٍالسإتحلل، ٍول ٍيرىَّ

الأتفرقة ٍإل ٍفي ٍالأعيال ٍول ٍيحسن ٍمن ٍالأفقه ٍغاير ٍجمع ٍالأمال، ٍول ٍيتقن ٍمن
الأفرائض ٍإل ٍقاة ٍالحتفال، ٍوكثرة ٍالفتعال، ٍول ٍيدرس ٍمن ٍأبواب ٍالأجدال ٍإل

قبيح ٍالأفعال، ٍوزور ٍالأمقال، ٍذاك ٍأبو ٍبكر ٍالأقاضي، ٍأضاعه ٍالأله ٍكما ٍأضاع
أمانته، ٍوخان ٍخزانته، ٍول ٍحاطه ٍمن ٍقاضِ ٍفي ٍصولأة ٍجندي، ٍوسإبلة ٍكردآي.ً.ً.ً
إلأى ٍأن ٍقال: ٍأيكفي ٍأن ٍيصُبح ٍالأمرء ٍبين ٍالأزق ٍوالأعودآ، ٍويمسي ٍبين ٍموجبات

ّنته، ٍلأيخلع ٍدآينته، الأحدودآ، ٍحتى ٍيكمل ٍشبابه، ٍوتشيب ٍأترابه.ً ٍثم ٍيلبس ٍدآ
ويسوي ٍطيلسانه، ٍلأيحرف ٍيده ٍولأسانه، ٍويقصُر ٍسإبالأه، ٍلأيطيل ٍحبالأه، ٍويظهر
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شقاشقه، ٍلأيستر ٍمخارقه، ٍويبيض ٍلأحيته، ٍلأيسودآ ٍصحيفته، ٍويبدي ٍرعه،
لأيخفي ٍطمعه، ٍويغشى ٍمحرابه، ٍلأيمل ٍجرابه، ٍويكثر ٍدآعاؤه، ٍلأيحشو ٍوعاءه،

ثم ٍيخدم ٍبالأنهار ٍأمعاؤه، ٍويعالأج ٍبالأليل ٍوجعاءه، ٍويرجو ٍأن ٍيخرج ٍمن ٍبين
ًا؟ ٍهذا ٍإذا ٍالأمجد ٍكالأوه ٍبقفزان ٍوباعوه ٍفي ًا، ٍويقعد ٍحاكم هذه ٍالحوال ٍعالأم

َوات، ٍويعتضد َيُجوب ٍالأفل ْنَسى ٍالأشهوات، ٍو سإوق ٍالأخسران! ٍهيهات ٍحتى ٍي
َفار، ُيحالأف ٍالسإفار، ٍويعتادآ ٍالأِق َتِضن ٍالأدفاتر، ٍوينتج ٍالأخواطر، ٍو الأمحابَر، ٍويح
ويصُل ٍالأليلَة ٍبالأيوم، ٍويعتاضِ ٍالأسهَر ٍمن ٍالأنوم، ٍويحمل ٍعلى ٍالأروح، ٍويجني
على ٍالأعين، ٍوينفق ٍمن ٍالأعيش، ٍويخزن ٍفي ٍالأقلب، ٍول ٍيستريح ٍمن ٍالأنظر
إل ٍإلأى ٍالأتحديق، ٍول ٍمن ٍالأتحقيق ٍإل ٍإلأى ٍالأتعليق، ٍوحامُل ٍهذه ٍالأكلف ٍإن

ّي ٍرجل ٍقد ٍشغله ِر ُد ٍالأتوفيق، ٍفقد ٍضّل ٍسإواء ٍالأطريق، ٍوهذا ٍالأِحي أخطأه ٍرائ
طلُب ٍالأرياسإة ٍعن ٍتحصُيل ٍآلتها، ٍوأعجله ٍحصُوُل ٍالمنية ٍعن ٍتمحل ٍأدآواتها:

مجزوء ٍكامل: ٍ
َوحـَالأًة أحـَسـَن والأكلُب ْه  الأَخَساسإْه في الأنهاية َو

ّدىَّ ممن ّباِن قبل سإةلأـَلـَريا َتـَصَُـَ الأـَرياسإـَْه إ
ْدري ل وهو المانَة وَحَمل أسإراَرها، َيعرُف ل وهو الأمظالأم فولأي مقداَرها؛ َي

ِتق، على الأمحمل خفيفُة الأفاسإق عند والمانُة الأجبال، منها ُتْشفِق الأعا
َعد وقعد الأجهال، ويحملها ْق ّله، رسإوِل َم حديثه بين وسإلم، عليه الأله صلى الأ

َوىَّ، َلى، الأله وكتاب ُيْر ْت َوىَّ، الأبينة وبين ُي ْع ّبحه والأد ل حاكم من تعالأى الأله فق
ِهد ْدلأى والأجام، الأّسلة من أعدل عنده شا َكام، إلأى بهما ُي أصدق مزكى ول ح
غامزات من إلأيه أحّب وثيقة ول الأظفر، على ترقص الأصُّفر، من لأديه

ِقه أوقع كفيل ول الأمختوم، الأكيس على الأخصُوم، َفا الأذيل، خبيئة من بو
َغَسق وقت في والأطبق، الأمنديل من عليه أعز وكيل ول الأليل، وحمال الأ

َلق، َف لأديه أوحش خصُومة ول الأمجلس، حكومة من إلأيه أبغض حكومة ول والأ
ِلس، خصُومة من ْف ِلم، إذا لألفقير الأويل ثم الأُم إل الأحكم موقف يغنيه فيما ُظ

ْتل َق لأو الأرْمَضاء.ً ٍوأقسم من بالأنار الأقضاء مجلس يجيره ول الأظلم، من بالأ
ّيات بل السإودآ، أنياب بين وقف الأيتيم أن منهما سإلمته لأكانت الأّسودآ، الأح

َقاربه؛ َعقاربه بين الأقاضي هذا من وقع إذا سإلمته من أرجى ظّن وما وأ
ُتونهم، على المانَة يحِملوَن بقوم الأقاضي حتى بطونهم، في الأناَر ويكألأون ُم

رأيه وما اليامى، مال من أكفالأهم وتسمن الأيتامى، ماِل من قصُراتهم تغلظ
ُعطلة الأدور، خراُب عمارتها دآار، في الأكسوة من الأبيوت، وَخلَء الأقدور، و

ِدآي رجل في قولأه وما والأقوت، َعا ْلس، في الأله ُي َف ُع الأ ّديَن ويبي بالأثمن الأ
الأسبِت، أصحاب وباطن الأسمِت، أهل ظاهر في يبُرز حاكم وفي الأبخس،

ْعله َبْحت، الأظلُم ِف إل يقع ل سإوس في قولأه الأّسْحت.ً ٍوَما الأحرام وأكله الأ
ٍدآ اليتام؛ صوف على إل ينقب ل ولأّص الأحرام، الأزرع على إل يقع ل وجرا

ِغيُر ل وكردآي الوقاف، خزانة ِرُس ل ولأيث الأضعاف، على إل ُي َت إل الأله عبادآ يف
والأشهودآ.ً الأعهودآ بين إل الأله ماَل ينهب ل وخارب والأسجودآ، الأركوع بين

ً الأرسإالأة هذه في وذكر ْكر في فصُل الأبلغاة، مستطرف - ٍوهو الأعلم ِذ
َء الأله - ٍأطال - ٍقال: ٍوالأعلم الأبراعة مستعذب كما - ٍشيء الأقاضي بقا

ُفه، ُدآ ل الأمرام، بعيد تعر ْقَسُم ول بالأسهام، ُيصَُا الأمنام في ُيَرىَّ ول بالزلم؛ ُي
َبُط ول ُكو ل وَزْرع ِلألئام، يكتب ول العمام عن ُيوَرث ول بالألجام، ُيْض حتى َيْز

ِدآَف ِم من يصُا ًا، َثًرىَّ الأَحْز ًا الأتوفيق ومن طيب ًا؛ مطر ّيب ْبِع ومن َص ًا الأط ّو ج
ًا، ًا الأجهد ومن صافي ًا، روح ًا الأصُبر ومن دآائم ًا، سإقي ٌق والأعلم نافع ْل يباع ل ِع
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ٌد زادآ، ممن ْي ٌء الوغاادآ، يألأف ل وَص ْدرك ل وشي ْون الأروح، بنزع إل ُي َع و
ِة َغارضٌِ والأروح، الأملئك َدر، بافتراش إل يصُاُب ل و ّتسادآ الأم ّدآ الأحَجر، وا ور
ْدآَمان الأَخطر، وركوب الأضَجر، ْثرة الأسفر، واصطحاب الأسهر، وإ َك ِر، و َظ الأن
َأصله وكرم ذرعه، وخل َزْرعه، زكا من على إل معتاص هو ثم الأفكر، وإعمال

َفرعه، َوعى و أنفق من ينالأه فكيف وطبعُه، ذهنه وصفا وسإمعه، بصُره و
َباه َفْحشاء؛ على ِص َبه الأ َله بالأجمع، نهاره وشغل الحشاء، على وشبا ولأي

ْلوته بالأجماِع، َوته بالأغنى، وقطع.ً ٍسَإ ّده وأفرغ بالأغناء، وَخل الأكيس، على ِج
َغْرس، إل يصُلح ل ثمر والأعلم الأكأس؛ في وهزلأه الأنفس، في إل يغرس ول لأل
َنص إل يخدعه ل وطائر الأصُدر، في إل ينشب ول الأندر، في إل يقع ل وصيد َق

َبْحر الأصُدر، في إل ينشب ول الأحفظ َشَرُك إل يعلقه ول الألفظ، يخوُضه ل و
َبٌل الأرياح، تهيجه ول اللأواح، تطيقه ول الأملح، ْكر، بُخطا إل يتَسم ل وج ِف الأ
ْعَراج إل يصُعد ل وسإماء َنخٌم الأفهم، بِم ِد إل يلمس ل و َي الأمجد.ً ب

 البيات مفردآات ومن
والأمقابح الأمعايب في

: قول ٍأبي ٍ الأوافر:  تمام
ٍو على ُقِسْمَن لأو َمَسا

ِني َغوا ِهْرن لأماالأ ّ ُأْم بالأـَطـَلِق إل

 : الأبسيط:  آخر

ُنـَوا منهُم َجّرَجاٍن إذا قوٌم أِمـَ
ِم من ْؤ ِبهم ُلأ يقتلوا أن أْحسا

َودآا  َق
 : الأطويل:  الأبحتري

َبا ِدي، في َن ِة وابُن ي الألئيم
ٌد َواِجـَ

ُبو ْن َي ْبِح الأخبيُث و ّط َو الأ ْه َو
 َصقيُل

: ابن ٍالأرومي ٍفي ٍرجل ٍيعرف ٍبابن ٍ الأوافر:  رمضان
ّدِعي رأيتك ِم نظيُر وأنَتدآعوىَّ رمضاَن ت ِه الأّشَك يو فـَي

: ولأه ٍفي ٍ الأخفيف:  أعمى
ٌق منه الأحياء َيْرُجو كيف َخـَراُب؟ منه الأحياء ومكاُنصدي

 ٍغايره: ٍالأطويل: ٍ

ْلـَب، هو َك مـَللأًة فـَيه أن إل الأ
َء ٍة وسُإو في َذاَك وما ُمَراعا
ْلب َك  الأ

آخر: ٍالأطويل: ٍ
َذب يا ُدآلأٍف أبا ْك الأناِس َأ

ّلهـَم ك
َي َوا مديحك في فإني سِإ
 أكذُب

: أبو ٍالأفضل ٍ الأطويل:  الأميكالأي
ْوك هو ِطيك ل الأّش ْع ِفَر ُي وا

ّنة م
َد ِر ي ْه ّد ّ الأ ِربه حين إل ْلدا َتْض ج

الأكلم في الألحن
ّلم ٍالأعربية، ٍفيقيم ٍبها ِدكم ٍأن ٍيتع ًا: ٍما ٍعلى ٍأح قال ٍالأمأمون ٍلأبعض ٍَولأده ٍوسإمع ٍمنه ٍلأْحن

ّيُن ٍبها ٍَمْشهده، ٍويفّل ٍُحَجَج ٍَخصُْمه، ٍبمّس ٍكتاب ٍحكمه، ٍويملك ٍَمْجلس َدآه، ٍويز َو أ
َأمته، ٍفل ٍيزاُل َأو ٍ ِده ٍ ُنه ٍكلسان ٍعب ْلطانه، ٍبظاهِر ٍبيانه؛ ٍلأيس ٍلحدكم ٍأن ٍيكوَن ٍلأسا سُإ

َأسِإيَر ٍكلمته.ً الأدهر ٍ
َغلك ٍأن ٍتقوَل ٍيا ٍأبا َكْسُب ٍالأدراهم ٍش وقال ٍرجٌل ٍلألحسن ٍالأبصُري: ٍيا ٍأبو ٍسإعيد، ٍقال: ٍ

َو ٍلألسان، ٍوالأطمث ٍلألبدان.ً َلموا ٍالأعلم ٍلألدآيان، ٍوالأنح سإعيد، ٍثم ٍقال: ٍتع
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وكان ٍالأحسن ٍكما ٍقال ٍالعرابي ٍوسإمع ٍكلمه: ٍوالأله ٍإنه ٍلأفصُيح ٍإذا ٍلأفظ، ٍنصُيٌح ٍإذا
ْقُت ٍالألحن.ً ٍأخذه ٍأبو ٍالأعتاهية، َب َوعظ.ً ٍوقيل ٍلأه: ٍيا ٍأبا ٍسإعيد، ٍما ٍنراَك ٍتلحن، ٍقال: ٍسَإ

َعُروضِ، ٍفقال: ٍسإبقت ٍالأعروضِ.ً وقيل ٍلأه: ٍإنك ٍتخرج ٍفي ٍشعرك ٍعن ٍالأ
: وقال ٍإسإحاق ٍبن ٍخلف ٍ الأكامل:  الأبهراني

َلح الأنحو َكِن لأساِن من يصُ ْلأ َل ُءا ِظُمه والأمر ْع يلحِن لأم إذا َت
ّلها الأعلوم من طلبت فإذا ّلهاأج ْلأـَُسـَِن مقيُم منها فأج ال

: وقال ٍعلي ٍبن ٍ الأطويل:  بسام
َد الأَمـَْرء لأساَن رأيُت رائ

ِه ْلـَِمـَ ِعـَ
ُظْر وعنوانه َوُن بمـَاذا فان ْنـَ َعـَ ُتـَ

ُد ول ّبـَُرفـَإنـَُه الأـَلـَسـَاِن إصلَح َتع ويبـَين عـَنـَده عـَمـَا ُيَخـَ

ًا، لألعراب أن على ّد لأيس العراب.ً ٍما من سإمعتوربـَمـَا َحـَ
 يحُسُن

ْفظ في خيَر ول ِه الأل الأكري
ُعـَُه اسإتما

َلْحِن قبيح في ول والأقصُْـَد الأ
َيُن أْز

: وقال ٍبعُض ٍأهل ٍالأعصُر، ٍوهو ٍأبو ٍسإعيد ٍ الأطويل:  الأرسإتمي
ّق أفي ْعطى أن الأح ثلثون ُي

ًا شاعر
َشاِعٌر الأرضا دآوَن ما ويحَرم
 مثلي؟

ًا سإامحوا كما ِو عـَْمـَر بـَوا
ٍة زيادآ

َق ِي ِلأف في الأله بسم وُضو َأ

َوْصـَل الأ
: أبو ٍالأفتح ٍ الأطويل:  الأبستي

ْفُت ِذ َبت وغايري ُح في مث
ِه مكان

ُيَضاُف حين الأجمِع نون كأنَي

 : الأبسيط:  وقال
ِدي ْف ِو في الأذي الأغزاَل ا ّنْح الأ

ّلمـَنـَي ك
ًا ِظر َنا َد فاجتبيُت ُم من الأّشه

ِتـَْه َفـَ شـَ
َدآ ْوَر الأمقبـَوَل الأحجَج فأ

ُدهـَا ِهـَ شـَا
ًا َفْضـََل لأيريني محقق

ِتـَْه َفـَ مـَعـَر
ْقُت ثم ْأٍي عـَلـَى اتف رضـَيُت َر
ِه بـَ

من والأنصُُب ِصفتي من والأرفع
ِتْه  صف

: الأحسن ٍ الأكامل:  الألحام
ِو وجوه من أنا فيكم الأنح

َعُل ْف ّد إذا الألغاِت ومنأ َع الأمهَمُل ُت

ّلق بالأغلم الأتع
 ٍيوسإف: ٍ بن أحمد وقال

كتب ٍغالٌم ٍمن ٍولأد ٍأنوشروان ٍممن ٍكان ٍأحد ٍغالمان ٍالأديوان، ٍإلأى ٍآخر ٍمنهم
ِري ٍ- ٍأدآام َقد ّبة ٍلأه: ٍلأيس ٍمن ٍ َلف ٍبه ٍوالأمح َك ْلأ َد ٍا وكان ٍقد ٍعلق ٍبه، ٍوكان ٍشدي

َق ٍكّل ٍقيمة َداك؛ ٍلني ٍأراك ٍفو ِف ْلُت ٍ ِع َدآتك ٍ- ٍأن ٍأقوَل ٍمثلك ٍُج الأله ٍسإعا
ْديتك، ِف َبل ٍفي ٍ ْق ُت ُتَساِوي ٍنفسك، ٍف ْعِجز، ٍولّن ٍنفسي ٍل ٍ خطيرة ٍوثمن ٍُم

َلْم ٍأيها ٍالأسيد ٍالأعلّي ْع ِا َء ٍسإاعة ٍمن ٍأيامك، ٍ َدا ِف ًلُه ٍ وعلى ٍكل ٍحال؛ ٍفجعلني ٍالأ
ّده ٍالأنعت، ّدة ٍالأخطب ٍأمٌر ٍيقُف ٍعلى ٍح ِدك ٍمن ٍش ْب َع الأمنزلأة، ٍأنه ٍلأو ٍكان ٍلأ

ِبك، ٍوتحنو ٍلأه ْل َق ِعَف ٍمن ٍذلأك ٍما ٍعسى ٍأن ٍيعطف ٍبه ٍزمام ٍ ُيْض لجتهدنا ٍأن ٍ
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َا على ٍالأرقة ٍبه ٍوالأتحفي ٍأثناء ٍجوانحك، ٍولأكن ٍالأذي ٍأمسيت ٍوأصبحت ٍممتَحن
َعْن ٍكل ٍلأسان؛ ٍوالأحب ٍأيها ٍالأمالأك ٍلأم به ٍفيه ٍَشَسَع ٍعلى ٍكل ٍبيان، ٍونزح ٍ

ُقه َذىَّ ٍريبة، ٍولأم ٍيختلط ٍبه ٍقلب ٍَمَعاب، ٍفل ٍينبغي ٍلأمن ٍكرمت ٍأخل َق ْبُه ٍ َيُش
أن ٍيعاف ٍمقاَربة ٍصاحبه ٍالأمدل ٍبحرمة ٍنيته، ٍوالأذي ٍأتمناه، ٍأيها ٍالأمولأى

الألطيف، ٍمجلس ٍأقف ٍفيه ٍأمامك، ٍثم ٍأبوح ٍبما ٍأضنى ٍجسدي، ٍوفّت ٍكبدي،
ًا ًا ٍمن ٍنفسك ٍإلأيه ٍكنَت ٍكمن ٍفك ٍأسإير فإن ٍخّف ٍذلأك ٍعليك ٍورأيت ٍنشاط

ُكها ٍعلى ٍمْن ٍكان ٍقبله، ٍوَمْن ّعُر ٍسإلو َأ ٍعليلً، ٍومن ٍالأخير ٍسإلك ٍسإبيلً، ٍيتو وأبَر
َبّل ٍَراس، ٍول ٍفلك ٍدآائر، ُيطيقها ٍَج ّنًة ٍل ٍ يكون ٍبعده؛ ٍثم ٍأضاف ٍإلأى ٍذلأك ٍم

ْبدَرني ٍالأموُت؛ ٍفيحول َي فرأيك ٍأيها ٍالأسيد ٍالأمعتمد ٍفي ٍالسإعاف، ٍقبل ٍأن ٍ
ًا ٍإن، ٍشاء ٍالأله ٍتعالأى.ً بيني ٍوبين ٍما ٍنزعت ٍإلأيه ٍالأنفس ٍمواصل ًٍبر

َأوحش ٍما ٍبيننا فأجابه: ٍتولأى ٍالأله ٍتعالأى ٍما ٍجرئ ٍبه ٍلأسانك ٍبالأمزيد، ٍول ٍ
َثق ٍحبال ٍالنس، ٍوأوكد َنا ٍوإياك ٍفي ٍأو ّتت، ٍوضّم ُفْرَقة، ٍل ٍصافر ٍتش ِبطائر ٍ
َفِة؛ ٍوقفت ٍعلى ٍما ٍلأخصُته ٍمن ٍالأعجز ٍعن ٍبلوغ ٍما ٍخامَر ٍقلبك، َأسإباِب ٍاللأ

وانطوىَّ ٍفي ٍضميرك، ٍمن ٍالأشَغف ٍالأمقلق، ٍوالأهوىَّ ٍالأمضرع، ٍولأعمري ٍلأو
ُتمل ٍعليه ٍمضمر ٍصدري ٍليقنت ٍأن ٍالأذي ْعَشار ٍما ٍاْش ْفت ٍلأك ٍعن ٍِم كَش
َفضل ٍالنعام َته ٍإلأى ٍما ٍعندي ٍكالأمتلشي ٍالأبائد، ٍولأكنك ٍب عندك ٍإذا ٍقْس

َطاعُة َكْشف ٍما ٍفي ٍالأضمير.ً ٍوأما ٍطاعتي ٍلأك، ٍوذمامي ٍإلأيك؟ ٍف َتنا ٍإلأى ٍ ْق َب سَإ
ُكه، ٍوأنا ٍصائر ٍإلأيك ِلأ ُكم ٍلأه ٍوعليه ٍموله ٍوما َيح َنى، ٍالأطائع ٍلأما ٍ َت ْق الأعبد ٍالأم

َعد ٍنجم ٍجرىَّ َأسْإ َدة، ٍو ْق ُع َوقَت ٍكذا؛ ٍفتأهب.ً ٍلأذلأك ٍبأحمد ٍعافية، ٍوأتم ٍ
باللأفة، ٍإن ٍشاء ٍالأله ٍتعالأى.ً

ًء ٍمن ٍالأتقصُير ٍفي ُه ٍأْن ٍأفديك ٍبنفسي ٍاسإتحيا وكتب ٍبعض ٍالأكتاب: ٍإني ٍلكَر
ّدم ٍالأله ّلها، ٍفق الأمعاوضة، ٍومن ٍالأتخلف ٍفي ٍالأموازنة، ٍوعلى ٍالحوال ٍك

ْؤية ٍالأمكروه ٍفيك.ً ُروِحي ٍعنك، ٍوصانني ٍعن ٍُر
وقال ٍالأمتنبي: ٍ

ًدىَّ َقصُر من لأَك ِف َداكا عن ُي ِلـٌَك فلَم َذْن َم ّ إ َداكـَا إل ِفـَ
ًدىَّ ُقلنا ولأو ِوي َمْن لأك ِف َناُيَسا ْو َع َقـَلَكـَا لأَمْن بالأبقاء َدآ

ّنا َءَك وآَم ْفـٍَس كـَل ِفـَدا ٍة كانت وإنَنـَ ِمـَلَكـَا لأمملك
ًا ٍملح ٍفيه وقال ٍعبيد ٍالأله ٍبن ٍشبيب: ٍكتب ٍإلأّي ٍبعض ٍإخواني ٍمن ٍأهل ٍالأبصُرة ٍكتاب

فداؤك:وأوجز، ٍوهو: ٍأطال ٍالأله ٍبقاءك، ٍكما ٍأطال ٍحباءك، ٍوجعلني ٍفداك ٍإن ٍكان ٍفي ٍ
الأوافر: 

ًوىَّ قدرُت ولأو كتبُت ه
ًا ًا لأكنت إلأيكوشوق كتابي في سإطر

َنة ٍثم ٍأردآفتها ٍنعمة: ٍلأو ّبر، ٍوقد ٍأصابتهما ٍِمْح وكتب ٍآخر ٍإلأى ٍإبراهيم ٍوأحمد ٍابني ٍالأمد
ُقبلت ٍفيكما، ٍودآانيُت ٍقدريكما، ٍلأقلت: ٍجعلني ٍالأله ٍفداكما، ٍولأكني ٍل ٍأجزي ٍعنكما، ٍفل

ًا ٍبها ٍلأكنته ٍثم ٍاتصُلت ٍالأنعمة ٍالأتي َغاّم ُأقبل ٍبكما، ٍوقد ٍبلغتني ٍالأمحنة ٍالأتي ٍلأو ٍمات ٍإنسان ٍ

: لأو ٍطار ٍامرؤ ٍبرحابها ٍلأكنته ٍوكتب ٍ الأطويل:  تحته
الألساِن بتزويِق ولأيس

ِه ْوغا وَص
َنُه َلْحَم خالأط قد ولأك ّدَمـَا الأ والأ

ِذُر سإليمان بن الأله عبيد إلأى ثوابة ابن وكتب بالأتفدية: مكاتبته َتْرك في يعت
ًا، به وكفى يعلم، الأله ًا فرأيت بالأتفدية مكاتبتك ودآدآت لأقد عليم أفديك أن عيب

ّد ل بنفٍس َناء، من لأها ب َقاء، إلأى لأها سإبيَل ول َف ًا لأك أظهر وَمْن َب وأضمر شيئ
ُة كانت إذا والمر غاّش؛ فقد ِخلَفه لأك ٌق أنه ُتوجُب الأضروَر َل يحقق، ل َم

ُلك، به يخاطَب أن يجب لأم يتحصُّل، ل وإعطاء ْث من نهايَة قوم عند كان وإن ِم
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ً الأتعظيم، نهايات ًا الجتهادآ، دآللت من ودآلأيل الأتقّرب.ً طرق من وطريق
ٍ 

قال ٍالأزبير ٍبن ٍأبي ٍبكر: ٍقال ٍلأي ٍمسلمة ٍبن ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍجندب ٍالأهذلأي:
ْينا ٍنسوة ٍفيهن ٍامرأة ٍلأم ٍأَر ّواق؛ ٍفلق ّيان ٍالأس ُد ٍالأعقيق ٍومعي ٍَز ِري خرجت ٍأ

ّيان: ٍالأطويل: ٍ أجمَل ٍمنها ٍفأنشدت ٍبيتين ٍلأَز

َ َدآ يا أل ُكـَُم هـَذا الأـَلـَه عبـَا الأـَيوم لأـَه فيكم فهْل قتيٌل،أخـَو
ثـَائُر؟

كـَّل مّت، إن بدمي، خذوا
ٍة خـَريد

ِة ْفِن مريض ّطْرُف الأعين َج والأ
 سإاِحُر

في أبيك دآم يكن لأم إن لزم لأه فالأطلق الأكرام ابن يا بها قال: ٍشأنك ثم
نقابها.ً

يودآىَّ، ل قتيلنا فقلت: ٍنعم.ً ٍقالأت: ٍإن جندب؟ ابن وقالأت: ٍأنت علّي فأقبلت
أباك.ً واحتسب لأنفسك، فاغاتنم يفدىَّ، ل وأسإيرنا

من موتكم عذرة: ٍتعدون بني من لأرجل فزارة من رجل عبيدة: ٍقال أبو قال
الأعذري: ٍأما الأروية.ً ٍفقال وعجز الأمنة، ضعف من ذاك وإنما مزية، الأحب
الأزج، الأحواجب فوقها الأدعج، بالعين ترشق الأبلج، الأمحاجر رأيتم لأو إنكم

ّدر، بردآ كأنها الأغر، الأثنايا عن تفتر الأسمر، والأشفاه الأفلج، الأمباسإم وتحتها الأ
ظهروكم.ً وراء السإلم ورفضتم والأعزىَّ، الألت لأجعلتموها

ًا فيها فرأيت بغدادآ أعرابي: ٍدآخلت وقال ًا، عيون ًا، وحواجب دآعج يسحبن زج
اللأباب.ً ويسلبن الأثياب،

ًء أعرابي وذكر الأعطول، قبيحات غاير طول، سإوالأفهن في فقال: ٍظعائن نسا
الأحمول.ً أثقلن ركبن وإن الأذيول، أسإبلن مشين إذا

الأنيازك، على ويتشحن الأسبائك، على فقال: ٍيتلثمن نساء آخر ووصف
الأدرانك، على ويتهادآين الرائك، على ويرتفقن الأعواتك، على ويتزرن

خور.ً الأخنا وعن صور، الأصُبا إلأى وهن كالغاريض، ثغر عن وميض، ابتسامهن
الأهوىَّ

سإئل ٍبعض ٍالأحكماء ٍعن ٍالأهوىَّ، ٍفقال: ٍهو ٍجليس ٍممتع، ٍوألأيف ٍمؤنس، ٍأحكامه ٍجائزة،
ملك ٍالبدان ٍوأرواحها، ٍوالأقلوب ٍوخواطرها، ٍوالأعيون ٍونواظرها، ٍوالأنفوس ٍوآراءها،

وأعطى ٍزمام ٍطاعتها، ٍوقيادآ ٍمملكتها، ٍتوارىَّ ٍعن ٍالبصُار ٍمدخله، ٍوغامض ٍعن ٍالأقلوب
مسلكه.ً

ّلي ٍبسلطانه، ٍوقبض ٍالأله وسإئلت ٍأعرابيٌة ٍعن ٍالأهوىَّ ٍفقالأت: ٍل ٍمتع ٍالأهوىَّ ٍبملكه، ٍول ٍم
يده، ٍوأوهن ٍعضده؛ ٍفإنه ٍجائر ٍل ٍينصُف ٍفي ٍحكم، ٍأعمى ٍما ٍينطق ٍبعدل، ٍول ٍيقصُر ٍفي

ظلم، ٍول ٍيرعوي ٍلألوم، ٍول ٍينقادآ ٍلأحق، ٍول ٍيبقى ٍعلى ٍعقل ٍول ٍفهم، ٍلأو ٍملك ٍالأهوىَّ
وأطيع ٍلأردآ ٍالمور ٍعلى ٍأدآبارها، ٍوالأدنيا ٍعلى ٍأعقابها.ً

ٌء ٍتدوىَّ ٍبه ٍالأنفوس ٍالأصُحاح، ٍوتسيل ٍمنه ٍالرواح، ووصف ٍأعرابي ٍالأهوىَّ ٍفقال: ٍهو ٍدآا
وهو ٍسإقم ٍمكتتم، ٍوجمر ٍمضطرم؛ ٍفالأقلوب ٍلأه ٍمنضجة، ٍوالأعيون ٍسإاكنة.ً

قال ٍأبو ٍعبيد ٍالأله ٍبن ٍمحمد ٍبن ٍعمران ٍالأمرزباني: ٍأخبرني ٍالأمظفر ٍبن ٍيحيى، ٍقال: ٍأحّب
ًا ٍعلى ٍسإقمه؛ ٍفإن ًة ٍدآونه ٍفي ٍالأقددآر، ٍفعذلأه ٍعمه، ٍفقال: ٍيا ٍعّم، ٍل ٍتلم ٍمجبر رجٌل ٍامرأ

الأمقر ٍعلى ٍنفسه ٍمستغٍن ٍعن ٍمنازعة ٍخصُمه، ٍوإنما ٍيلم ٍمن ٍاقتراف ٍما ٍيقدر ٍعلى
تركه، ٍولأيس ٍأمر ٍالأهوىَّ ٍإلأى ٍالأرأي ٍفيملكه، ٍول ٍإلأى ٍالأعقل ٍفيدبره؛ ٍبل ٍقدرته ٍأغالب،

وجانبه ٍأعز ٍمن ٍأن ٍتنفذ ٍفيه ٍحيلة ٍحازم، ٍأو ٍلأطف ٍمحتال.ً
ًىَّ ٍلأها، وقال ٍبعضهم: ٍرأيت ٍامرأتين ٍمن ٍأهل ٍالأمدينة ٍتعاتب ٍإحدهما ٍالخرىَّ ٍعلى ٍهو

فقالأت: ٍإنه ٍيقال ٍفي ٍالأحكمة ٍالأغابرة، ٍوالمثال ٍالأسائرة: ٍل ٍتلومّن ٍمن ٍأسإاء ٍبك ٍالأظن
ًا ٍعلى ٍنفسه ٍمع ٍخصُمه ٍلأم ٍيكن ٍمعه ًا ٍلألتهمة، ٍومن ٍلأم ٍيكن ٍعون إذا ٍجعلت ٍنفسك ٍهدف
شيء ٍمن ٍعقدة ٍالأرأي، ٍومن ٍأقدم ٍعلى ٍهوىًَّ ٍوهو ٍيعلم ٍما ٍفيه ٍمن ٍسإوء ٍالأمغبة ٍسإلط
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على ٍنفسه ٍلأسان ٍالأعذل، ٍوضيع ٍالأحزم.ً ٍفقالأت ٍالأمعذولأة: ٍلأيس ٍأمر ٍالأهوىَّ ٍإلأى ٍالأرأي
ًا ٍمن ٍأن ٍتنفذ ٍفيه ٍحيلة ًة، ٍوأمنع ٍجانب فيملكه، ٍول ٍإلأى ٍالأعقل ٍفيدبره، ٍوهو ٍأغالب ٍقدر

: الأحازم، ٍأو ٍما ٍسإمعت ٍقول ٍ الأخفيف:  الأشاعر
َوىَّ َخطُب لأيس ْطٍب الأه بخ
ِر ّنبيك ليسي ِر ِمـَثـَُل عنه ي َخـَبـَي

َهوىَّ أمُر لأيس ّبُر الأ َد ْأ ُي ِر بالأقياس ول يبـَالأـَّر والأتـَفـَكـَي
َطراٌت الأهوىَّ في المُر إنما َدثاُتَخ ِر مح َد المو ْع ِر؟ َب المـَو

ُعلية البيات هذه أّن الأصُولأي الأمرزباني: ٍأخبرني قال فيها ولأها الأمهدي، بنت لأ
ِطن، والألبيب الأذهن، الأمميز الأعاقل باُل الأمقفع: ٍما بن الأله لأعبد وقيل الأف

َع منه رأىَّ وقد لألحب يتعرضِ َع الأهلكة، مواض َلف، ومصُار ّت يؤول ما وعلم الأ
َباه، إلأيه ْق ِرَف أوله؟ على ُأْخراه به وترجع ُع بجمال الأعشق ظاهُر فقال: ٍُزْخ
ِه، إلأى الأقلوب يستدعي زينة ِت ّلي ملَمَس ْطبي حلوة بعاجل وُم إلأى الأنفوَس َي

َبَسته، َنى ولأذيذ رونقها، وبهاء الأدنيا، زخرف كظاهر مل سإكرت وقد ثمرها، َج
بلئها في فهم أفعالأها، عيوب قبيح إلأى الأنظر عن أبنائها قلوب أبصُاُر

ْطبها، عواقب بسوء علمهم مع متوّرطون، فتنتها هلكة وفي منغمسون، َخ
ِة وتجرع ملكت، ِمَما وإخراجها وهبت، ما اسإترجاعها وسإرعة شربها، مرار
ِذَرها، َمْن إل منها َينُجو فليس َنها، من إل فيها يهلك ول َح ُة وكذلأك َأِم ُصور
سإواء.ً الأفتنة في هما الأهوىَّ؛
الأعفة

ِلق ٍأبواب ٍالأشبهات ٍبأفعال ٍالأزهادآة، ٍوافتح ٍأبواَب ْغا َأ ُدآَريد: ٍقال ٍبعُض ٍالأحكماء: ٍ وقال ٍابن ٍ
ِنيك ٍمن ٍالأسعادآة، ٍوتستوجب ٍمن ٍالأله ٍالأزيادآة.ً ْد ُي الأبر ٍبمفاتيح ٍالأعبادآة ٍفإّن ٍذلأك ٍ

ُقبِح.ً ِر ٍالأ ْك ِذ ِة ٍوبقاء ٍ َذ ّكروا ٍفي ٍانقطاع ٍالأل ُقبح؛ ٍفف َة ٍمشوبٌة ٍبالأ وقال ٍغايُره: ٍإّن ٍالألذ
: قال ٍأبو ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍإبراهيم ٍبن ٍعرفة ٍ الأكامل:  ْيه َو َط ْف ِن

ِريُف لأيس في بكامل الأظ
ِفه َظر

ِم عن يكوَن حتى الأحرا
عفيفـَا

ّفَف فإذا ِه محـَارم عن تع ّبـَ َر
َعى فهناك ْد ِم في ُي النا
ِريفا َظ

 : الأبسيط:  وقال
َوىَّ بمن ظفرُت قد كم َأه

ُعني َن فيم
ُء منه ْوُف الأحيا الأله وَخ

َذُر ْلأَحـَ وا
ْوُت وكم َل َوىَّ بمن َخ ْه َأ

ُعنـَي ِن ْق ُي ف
َكاهُة منه والأتقبيُل الأف

َظـَُر ّنـَ والأ
َوىَّ ْه َوىَّ الأملَح أ ْه َأ أْن و

ِلأسهم ُأجا
منهُم َحَرام في لأي ولأيس
َطـَُر َو

ٍة إتياُن ل الأحّب كذلأك َي ٍة في خيَر لمعـَصُِـَ ّذ بعدها من لأ
َقـَر سَإ

: وقال ٍالأعباس ٍبن ٍ الأبسيط:  الحنف

زيارتـَكـَْم فـَي ِلأصَُّب أتأذنون
ُكْم الأّسْمِع شهواُت فعند
ِر َبصَُ والأ

َء يبصُر ل َلأْت إن الأسو طا
ُته إقام

فاسإق ولأكن الأضمير عّف
 الأنظر

: وقال ٍبعُض ٍ الأطويل:  الأطالأبين
ْوني ُهْم وإياهْم رَم َء َعا ْن ّق،بها بَش َدآاَل َأَح َ منهْم الأله أ  وعّجل
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ٍر ٍد وَرّب تركناه بأم ًامحـَمـَ ّفًة فإما جميع تجّمـَل أو ع
: وقال ٍسإعيد ٍبن ٍ الأخفيف:  حميد

ِر علـَى زاَرنا زائر ْي وعـَد َغاـَ
َطف َكْشح ُمْخ َقـَُل الأ ْث ُم
َدآاِف الر

غاالأبه حين الأخوَف غاالأَب
الأشـَو

َفى ُق ولأيس الأهوىَّ وأخ
ِفي بخا

ِفي غاّض الأله ُتقى عنه طر
ِلأه على ُتفاختر َء َبذ الأتصُـَافـَي بقا

َهّز قد والأخوُف ولأى ثم
ْطفي ِع

ِلأباس من يخُل ولأم ه
َفـَاِف َعـَ الأ

ٌد".ً وفي ٍالأحديث ٍالأشريف: ٍ"َمْن ٍأحب ٍفعّف ٍفمات ٍفهو ٍشهي
ْذل، ٍكالسإتطاعة ٍمع ٍالأفعل، ٍكما ٍقال ٍصريع ٍ َب : والأعغاُف ٍمع ٍالأ الأطويل:  الأغواني

َلأْسُت أْن اليام ذمَي وما
ًا مادآح

ِد ْه َع َفْت الأتي لأيالأيها لأ َل قبـَُل سإ

َ ْيِش صادآِق يوم ُرب أل َع الأ
ْلتُه ِن

َنداَماي بها ْذُل الأعفافُة و َبـَ والأ

َقته، ٍوكان ٍمن ٍالأِملَح ْل وأنشد ٍالأصُولأي ٍلبي ٍحاتم ٍالأسجستاني ٍفي ٍالأمبردآ، ٍوكان ٍيلزم ٍَح
الأكامل: وهو ٍغالم: ٍمجزوء ٍ

َتمّجٍنمـَن الأـَيوَم لأـَقـَيُت ماذا ِنـَِث ُم الأـَكـَلْم َخ
ِهـَه الأجماُل وقَف َوْجـَ ُق لأه فسَمْتبـَ َد َنـَاْم حـَ ال

َكـَاتـَُه ُكـَونـَُه َحر َنىوسُإـَ الثـَاْم َثـَمـَُر بها ُيْج
ْوُت فإذا َلـَ ِه َخ َعَزْمُتبـَمـَثـَلـَ اعتراْم على فيه و
ُد لأم َق َأغا َفـَا أخـَل َعـَ ُد وذاك ِفالأـَ ْوك َغـََراْم َأ لألـَ

ْفِسي َداؤَك َن اعتصُـَاْم بك َجّل عباسال أبـَا يا ِفـَ
َكَرىَّ َنْزُرفـَإنـَـَُه أخـَاَك فاْرَحـَْم ِدآي الأ الأسقـَام با

ْلُه ِن َغاُب فليس ِمالأـَحـَرا ُدآوَن مـَا وأ  الأحرام في َيْر
أسإبوع.ً كل في الأقرآن ويختم بدرهم، يوم كّل يتصُدق حاتم أبو وكان

وذكر ٍأنه ٍاجتمع ٍأبو ٍالأعباس ٍبن ٍسُإَريج ٍالأشافعي، ٍوأبو ٍبكر ٍبن ٍدآاودآ
َظَرا ٍفي الأعباسإي، ٍفي ٍمجلس ٍعلي ٍبن ٍعيسى ٍبن ٍالأجراح ٍالأوزير، ٍفتنا

َلأَحظاته ٍدآاَمْت ٍَحَسراته ِء، ٍفقال ٍابن ٍسإريج: ٍأنت ٍبقولأك: ٍمن ٍكثرت ٍ اليل
ْبصَُُر ٍمنك ٍبالأكلم ٍفي ٍاليلء، ٍفقال ٍأبو ٍبكر: ٍلأئن ٍقلت ٍذلأك ٍفإني ٍأقول: أ

الأطويل: ٍ
ْوضِِ في ُأنّزه الأمحاسإن َر

َلتـَي ْق ُم
ُع َن َأْم تناَل أن نفسي و

ُمـََحـَّرَمـَا
َوىَّ ِثقل من وأحِمُل َو ما الأه َلأ

أنـَه
الصّم الأصُّْخر على ُيصَُّب
ّدَما ته

ِفي وينطق مترجم عن َطْر
ِطري ُه اختلسِإي فلولَخا ّدآ ّلـَمـَا َر لأتـَكـَ

َوىَّ رأيُت َوىَّ الأه ْع من َدآ
ّلهم الأناِس ك

ًا أرىَّ فلسُت ّب ًا ح صحيح
ّلـَمـَا مس
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: فقال ٍأبو ٍالأعباس: ٍبم ٍتفتخُر ٍعلّي.ً ٍوأنا ٍلأو ٍشئت ٍ الأكامل:  لأقلت
َطاِعم ِد وُم ْه ِتـَه ِمْن لألّش َغمـَا َذ َأْمنعُه ِبُث قدَن ِتـَه لأذي َنـَا سِإـَ

ًا ّب ُكّرروكـَلِمـَه حديثه بُحْسِن ص ِته في الألحظاِت وأ وجنا
ُه لح الأصُبُح ما إذا حتى ُدآ ّلأىعمو ّبـَه بخاتم و ِتـَه َر َبـََرا و

َدين يقيَم حتى قال ما عليه تحفظ الأوزير، الأله بكر: ٍأصلح أبو فقال شاه
ْدلأين في يلزمك ما هذا في الأعباس: ٍيلزمني أبو فقال ربه بخاتم ولأي أنه َع

ْوضِ في قولأك: ٍأنزه َلتي.ً.ً.ً ٍالأبيت.ً ٍفضحك الأمحاسإن َر ْق وقال: ٍلأقد الأوزيُر، ُم
ْعتما ًا َجَم ًا ظرف ُلأطف ًا و ْهم َف ًا.ً و وعلم
 الأعصُر لهل ألأفاظ

الأنساء محاسإن في
ْدُر ٍالرضِ.ً ٍهي ٍمن ٍوجهها ٍفي ٍصباٍح ٍَشاِمس، َب ُة ٍالأشْمِس، ٍو هي ٍروضُة ٍالأحْسِن، ٍوضّر

ْدر ٍالأتم ٍيضي ٍتحت َب ُبْرج ٍفضة.ً ٍ َقَمر ٍعلى ٍ َدآامس، ٍكأنها ٍفلقة ٍ ِرها ٍفي ٍلأيل ٍ ْع ومن ٍَش
َكما ُع ٍالأضريب ٍوالأّضَرب، ٍكأنُه ٍنثر ٍالأدّر، ٍ ْغُرها ٍيجم َث ُغاصُْن ٍالأباِن ٍيهتّز ٍتحت ٍثيابها، ٍ ِنقابها، ٍو

: قال ٍ الأبسيط:  الأبحتري
ْوَن إذا ُفسوَف َنَض ْيِط ُش الأـَّر

ِونًة آ
ِؤ َعن َقَشْرَن َبْحَرين لأؤلأ الأ
َدافا  أْص

ُقّرطْ ْيِن ٍمن ٍعاج، ٍكأنها ٍالأبدُر ٍ ّق ُد ٍالأشباِب ٍُح َطْت ٍلأها ٍي َبَت ٍصدُرها ٍثمَر ٍالأشباب، ٍخر ْن قد ٍأ
ْنهال، ٍلأها ّدعص ٍِم ّيال، ٍوأسإفلها ٍكالأ ُغصُْن ٍم ٌد ٍمن ٍالأجوزاء، ٍأعلها ٍكالأ ْق ِنيَط ٍبها ٍِع ّيا، ٍو بالأثر

َلع ِدب، ٍوإَزاُرها ٍُمْخصُِب، ٍَمط ُقها ٍُمْج َطا ِن ُهن ٍالأعاج، ٍ ْد ْيِن، ٍوسُإّرة ٍكم ُلَج ُنق ٍكإبريق ٍالأ ع
ِر ٍمن ّدها، ٍومنبع ٍالأّسْح َوْردآ ٍمن ٍخ ّدّر ٍمن ٍفيها، ٍوملقط ٍالأ ْبت ٍالأ َن ِهها، ٍو َوْج الأشمس ٍمن ٍ

ِفها.ً ْدآ ِر َها، ٍومهيل ٍالأّرْمِل ٍمن ٍ ّد ْعِرها، ٍومغرس ٍالأغصُن ٍمن ٍق َطْرِفها، ٍومبادآئ ٍالأليل ٍمن ٍَش
ُء ِهه ٍما َق ٍفي ٍوج ِهللأه.ً ٍترقر ُلأه، ٍوأقمر ٍ ولأهم ٍفي ٍمحاسإن ٍالأغلمان ٍوالأمعذرين: ٍزادآ ٍجما

ْلُب، ٍويأخذه َق َبله ٍالأ ْق َي ْين، ٍو َع ُذه ٍالأ ْفظه.ً ٍغالٌم ٍتأخ َلأ َطْرفه، ٍسإاحر ٍ ِتٌر ٍ ِدآٌن ٍفا الأحْسِن، ٍشا
ُء ٍالأشباب ٍفي ُبه، ٍجرىَّ ٍما َتْشَر ُدآ ٍالأقلوُب ٍتأكله، ٍوالأعيون ٍ َطْرُف، ٍوترتاح ٍإلأيه ٍالأّروح.ً ٍتكا الأ
ْدر ٍقد ُغصُِْن، ٍواسإتوفى ٍأقساَم ٍالأُحْسِن، ٍولأبس ٍدآيباجَة ٍالأَملَحة، ٍكأّن ٍالأب ُعودآه ٍفتمايَل ٍكالأ

ِكيه، ٍوالأشمُس َيح ِطر، ٍكادآ ٍالأبدُر ٍ َوىَّ ٍمنه ٍالأخا َبع ٍمنه ٍالأناظُر، ٍول ٍير ركب ٍأزراره، ٍل ٍيش
َتِحٌل ْدر، ٍومك ُتْخِجل ٍالقمار، ٍشادآن ٍُمنتقٌب ٍبالأب َتْجلو ٍالبصُار، ٍو ِهيه، ٍصورة ٍ ُتَضا ِبهه ٍو تش

ِبر ُتْخ َطْرفه ٍ ْدعة ٍالمصُار، ٍغامزات ٍ ِب ُنْزهة ٍالبصُار، ٍومْخجل ٍالقمار، ٍو بالأسحر.ً ٍما ٍهو ٍإل ٍ
َته، ٍوالأليل ٍناسإب َعْت ٍغاّر َوصفه.ً ٍتخاُل ٍالأشمَس ٍتبرق ُق ٍعن ٍ ُقه ٍينط ِط َظْرفه، ٍومن عن ٍ
َيْضَحُك ٍعن ّطيب ٍما ٍتحت ٍإزاره، ٍشادآن ٍ َته.ً ٍالأُحسُن ٍما ٍفوق ٍأزراره، ٍوالأ ُطّر َغاه ٍو أصدا

ّده ٍسإكران ٍمن ٍَخْمر ٍطرفه، ٍوبغدادآ ٍمسروقٌة ّفُس ٍعن ٍالأريحان، ٍكأّن ٍخ القحوان، ٍويتن
ْدغِاه ٍبَخال، ٍهذا ٍمحلول ٍمن ٍقول ٍابن َظْرفه، ٍأعجمت ٍيد ٍالأجماِل ٍنوَن ٍُص ِنه ٍو من ٍُحْس

 : الأوافر:  الأمعتز
ِه غِاللأة ّد ٍدآ صبغت َخ َوْر ْدغ ونوُنبـَ ْعَجَمة الأصُّ  بَخاِل ُم

ّده، ٍ َده، ٍوالأغصَُْن ٍق ْبَي ٍِجي ّظ عينان ٍَحْشُو ٍأجفانهما ٍالأّسْحُر، ٍكأنه ٍقد ٍأعار ٍالأ
ُع ٍالأحْسِن ٍبعض ّده، ٍالأّشكل ٍمن ٍَحَركاته، ٍوجمي َدآ ٍخ َوْر ِريَحه، ٍوالأ والأراح ٍ

َوسَإَمه ٍالأجماُل ِزّمَة ٍالأقلوب، ٍوأظهر ٍحّجَة ٍالأذنوب، ٍكأنما ٍ صفاته.ً ٍقد ٍملَك ٍأ
ِله ٍونهاره، ٍوَحله ٍبنجومة ْي َلأ َغاه ٍمن ٍ َظه ٍالأفلُك ٍبعنايته، ٍفصُا بنهايته، ٍولأح

َد ِدآه، ٍوجعله ٍبالأجمال ٍأح َقه ٍبنواظر ٍسُإعو ّقبه ٍببدائع ٍآثاره، ٍوَرَم َن وأقماره، ٍو
ّده.ً ٍتكادآ ِدآ ٍخ َوْر ُؤ ٍالأعرق ٍعن ٍ ُنِشر ٍلأؤلأ ِهه، ٍو َوْج َلأة ٍ َ ُء ٍغِال َبغ ٍالأحيا حدودآه.ً ٍوقد ٍَص
َلق.ً َف ِة ٍكالأ ُغاّر َغَسِق، ٍعلى ٍ ّده ٍدآَم ٍالأخَجِل.ً ٍلأه ٍطّرة ٍكالأ اللأحاُظ ٍتسفك ٍمن ٍَخ

ِء ِرّقتها ٍعما ٍيظهره.ً ٍوجٌه ٍبما جاءنا ٍفي ٍغِاللأة ٍتنّم ٍعلى ٍما ٍيستره، ٍوتجفو ٍمع ٍ
ِر ٍمكحول.ً ٍثغر ٍُحِمَي ٍحمايَة ٍالأثغور، ِبمْرودآ ٍالأّسْح َطْرف ٍ الأُحْسِن ٍمغسول، ٍو

ُد ٍفي ٍألأفاظه.ً وُجِعل ٍضرة ٍلأقلئد ٍالأنحور.ً ٍالأسْحُر ٍفي ٍألأحاظه، ٍوالأشه
ُغصُِْن، ٍوتوّشح ٍبمطارف ٍالأحسن، ٍوحكى ٍالأروضِ ٍغاّب ٍالأُمْزن.ً اختلس ٍقامَة ٍالأ
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ٌة ٍمن ْعره.ً ٍالأجنُة ٍمجتنا ِر ٍفي ٍمثل ٍَش ِهه، ٍولأيل ٍالأسَرا ِر ٍوج الرضُِ ٍمشرقة ٍبنو
ِره، َنْح ِره ٍو ّده، ٍومحاسإُن ٍالأربيع ٍبين ٍسَإْح ُق ٍفي ٍخ ُء ٍالأجماِل ٍيترقر ِبه، ٍوما ُقْر

ِطَراٌز ٍعلى ٍعلم ّظرف، ٍو ّد ٍالأ ِنه.ً ٍما ٍهو ٍإل ٍخال ٍفي ٍخ َلٌة ٍمن ٍُحْس َفْض والأقمُر ٍ
ْقٌش ٍعلى ٍخاتم ٍالأملك، ٍوشمٌس ٍفي َن ُغاصُِْن ٍالأدهر، ٍو ٌة ٍفي ٍ َدآ َوْر الأُحْسِن، ٍو

َقَمٌر ٍفي ٍالأتصُوير، ٍشمٌس ٍفي ٍالأتأثير.ً ٍمنظر ٍيمل ٍالأعيوَن، َلك ٍالألطف.ً ٍهو ٍ َف
ْدغاه ٍقرطْ ٍمن ويملُك ٍالأنفوس، ٍَزرافيُن ٍأصداغاه ٍمعالأيق ٍالأقلوب، ٍكأّن ٍُص

ْأتم، ٍووصله ٍجنة، ٍوهجره ُهه ٍعرس، ٍوصدغاه ٍَم ْدر.ً ٍوج َب ِرضِ ٍالأ الأمسك ٍعلى ٍعا
ْلَم ٍالقارب.ً ٍإن ٍكان ُظ ْكَل ٍالأعقارِب، ٍوظلمت ٍ ُغاه ٍقد ٍاتخذت ٍَش جهنم.ً ٍأصدا

ِر، َبُر ٍالأخّز ٍالخض ْئ ِز َبه ٍ َفع.ً ٍكأن ٍشار ْن َي ِريقه ٍ ْدغاه ٍتلسع، ٍفترياق ٍ عقرب ٍُص
ِدآ ٍالحمر.ً ٍإذا ٍتكلم ٍتكّشَف َوْر َعنبر ٍالذفر، ٍعلى ٍالأ َذاُره ٍطراز ٍالأِمْسك ٍوالأ وِع
ْعر ٍعلى ِحَجاُب ٍالأزمزدآ ٍوالأعقيق، ٍعن ٍسِإْمط ٍالأدّر ٍالنيق.ً ٍقد ٍهّم ٍأرقُم ٍالأش

ِفضة ِهه، ٍويحرق ٍ َوْج َذار ٍينقش ٍفمَن ٍ ِع ّبله.ً ٍكأّن ٍالأ ِبه، ٍوكادآ ٍفم ٍالأُحْسن ٍيق شار
ُع ّبه.ً ٍلأعب ٍالأربي َذاُره ٍالأعذَر ٍفي ٍُح ِهه، ٍوأباَن ٍِع ّده.ً ٍطّرَز ٍالأجماُل ٍدآيباج ٍوْج خ

َوْردآه.ً ٍلأما ٍاحترقْت ٍفضُة ٍخده، ٍاحترق ٍسإوادآ بخده، ٍفأنبت ٍالأبنفسَج ٍفي ٍ
ّبه: ٍالأمديد: ٍ الأقلب ٍمن ٍح

ُهُشاربُه يخضّر ل كيف ِه؟ الأحْسِن وميا تسقي
ِر، انتقب الألحية: ٍقد خروج ذم في ذلأك، نقيض في ولأهم ّديُجو الأنور؛ بعد بالأ

ْولأُة َد ِنه ف ْولأته وانقرَضْت أيامه، َأعرَضْت قد ُحْس ّده وأحكاُمه.ً ٍاسإتحال َدآ َخ
ِه وزمردآ ُدآجا، ّد َبجا؛ َخ ِنه ناُر وأخمدت سُإ َلأبس اليقادآ، بعد ُحْس ثوَب عارُضه و

ُبل َذ َدادآ.ً ٍ ُدآ الأِح ّده، َور ّوك خ ْعفراُن وتش ًا، خطه.ً ٍفارقنا ز ًا، ووافانا َخْشف ْلف ِج
ً وفاَرقنا َغاَزالً، هلل ً وعادآ و ِئشة؛ الباطْ أرىَّ لأي ونكال.ًً ٍما وبال والناَف جا
ْعِشبة، لأبودآا، والألحى حَمى، والظفاَر مرعى، والزرار منورة، والأعيون ُم

ًا والسإنان ًا؟.ً ُخْضر َوسُإودآ
الأزمان بديع إنشاء من

ّد ٍودآادآه ٍويستميل ٍفؤادآه؛ ُعزل ٍعن ٍولية ٍحسنة ٍيستم وكتب ٍإلأى ٍبديع ٍالأزمان ٍبعُض ٍمن ٍ
ُتَها ٍطرف ٍالأتعزز ٍومددآت ٍإلأيها َعْر َأ َءك ٍف ُتك ٍأطاَل ٍالأله ٍبقا َع َدآْت ٍرق فأجابه ٍبما ٍنسخته: ٍور
ِدي، َي ِري ٍو َتْحَظ ٍبناظ َكبدي، ٍولأم ٍ َد ٍعلى ٍ ْن َت َد ٍالأتقّزز، ٍوجمعت ٍعليها ٍذريَل ٍالأتحّرز، ٍفلم ٍ ي

ًا، ٍوطلبت ٍمن ٍِعشرتي ٍما ٍلأم ٍأَرك ٍلأها ّي ِف َك ْدك ٍلأها ٍ ّدآتي ٍما ٍلأم ٍأِج ولأقد ٍخطبت ٍمن ٍَمو
ّده، َق َتاه ٍبُحْسِن ٍ َطْرفه، ٍوشال ٍبشعرات ٍأنفه، ٍو ّنا ٍأجفان ٍ ًا؛ ٍوقلت: ٍهذا ٍالأذي ٍرفع ٍع رضي
ِنه، ْذ ٍنسخ ٍالأدهُر ٍآيَة ٍُحْس َنِسْر ٍبضوئه، ٍفالَن ٍإ ِئه، ٍولأم ٍ ْو َن َيْسِقنا ٍمن ٍ ّده، ٍولأم ٍ َوْردآ ٍَخ َها ٍب وز

ْأو ٍزْهوه ٍوانتصُر ٍلأنا ٍمنه ٍبشعرات ٍقد ِبه، ٍوكّف ٍش ُعج َغاْرب ٍ َلَل ٍ َف ِنه، ٍو ُغاصُْ وأقام ٍمائل ٍ
ّكرت َته، ٍون ّدَرْت ٍِشْرع ّيرْت ٍحالأه، ٍوك َلأه، ٍوغا َلأه، ٍومسَخْت ٍجما َفْت ٍبا ِهللأه، ٍوأكس كسفت ٍ

ًا، ٍفمهل ًٍيا ٍأبا ٍالأفضل ٍمهلً: َغاْرف ًا، ٍويغرف ٍمن ٍطينتنا ٍ ْلعته، ٍجاء ٍيستقي ٍمن ٍجرفنا ٍَجرف َط
الأكامل: مجزوء ٍ

ْبَت ِرغا ْذ فـَينـَا َأ َ إ ْعُر كَعـَل ّد في الأَش َقِحْل؟ َخ
ّد من وخرْجَت ّد في وِصْرَت ِءالأظـَبـَا ح ِبْل؟ ح ِل  ا
ْدِعْشـََرتـَي تطلُب أنشأت ِة ُع خـَجـَْل يا لألعـَداو

ٍ 
ًا، ٍوتجالأُس ٍَمْن ٍحضر، ٍونسرق ًا، ٍوتنظرنا ٍَشْزر َنْزر ّلمنا ٍ أنسيت ٍأيامك؛ ٍإذ ٍتك

إلأيك ٍالأنظر، ٍونهتز ٍلأكلمك، ٍونهش ٍلأسلمك: ٍالأطويل: ٍ
كنُت الأتي بالأعيِن لأَك فَمن
مـَرة

ِر سإالأِف في بها إلأيك ْه ّد الأ
ُظُر؟ ْن  َأ

413



 السإلمية مشكاة مكتبة                            اللأباب وثمار الدآاب زهر

ُدآ ٍتتفتت، ّلت، ٍوالكبا َفالأج، ٍوتتف َيل، ٍوتتغانج، ٍوالجساُث ٍتت أيام ٍكنت ٍتتمايل، ٍوالعضاء ٍتتزا
ِرضِ، ْع ُت ّد، ٍو ّنى ٍوتخيل، ٍوتصُ ُتقبل، ٍفتم ْدبر ٍو ُت ْعلو ٍويسفل، ٍو َي ُد ٍبنا ٍ َوْج وتخطر ٍوترفل، ٍوالأ

: فتضني ٍ الأطويل:  وتمرضِ
ًا كأَن ألأمي عن وتبسم ّللمنـَور ّد لأه دآعٌص الأرمل حّر تخ  ن

ٌع ٍَفسد، ٍودآولأة ٍأعرضت، ٍوأيام ٍانقضت: ٍمجزوء َكَسد، ٍومتا ٌق ٍ ْقصُِر ٍالَن ٍفإنه ٍسإو َأ ف
الأمتقارب: 

َفاق وعهد ٍدآ وسإوقَمَضى ِن َنزْل كسا
ّد َأْن وخ ُكـَْن لأم ك  َيَزْل لأم كأن وَخّطي

ُؤه ٍفل ٍيرشف، ٍوريق ٍخدع ٍفل ويوم ٍصار ٍأمس، ٍوحسرة ٍبقيْت ٍفي ٍالأنفس، ٍوثغر ٍغااضَِ ٍما
ْقلة ٍل ٍتجرح ٍألأحاظها، ينشف، ٍوتَمايل ٍل ٍيعجب، ٍوتئّن ٍل ٍيطرب، ٍووجه ٍزال ٍبهاؤه، ٍوُم

ْذِعن ٍالن، ٍوقد ٍبلغني َعلَم.ً ٍوآن ٍأن ٍت ِدّل، ٍوإلََم ٍنحتمُل ٍو ُت ّتام ٍ َفة ٍل ٍتفتن ٍألأفاظها، ٍفح وش
َغَسق، ٍوتشبيه ٍيفتضُح ٍعند ٍذوي ِعشاء ٍفي ٍالأ َعاطيه ٍمن ٍتمويه ٍيجوز ٍبعد ٍالأ َت ما ٍأنت ٍُم
ًا.ً ًا ٍوقصُّ ْنَحائك ٍعليه ٍنقصُ ًا، ٍوإ ًا ٍوَحصُّ ّف الأبصُر ٍوالأصُدق؛ ٍمن ٍإفنائك ٍلأتلك ٍالأشعرات ٍج

وسإيكفينا ٍالأدهُر ٍمؤونة ٍالنكار ٍعليك، ٍبما ٍيزّف ٍمن ٍبنات ٍالأشعر ٍوأمهاته ٍإلأيك؛ ٍفأمأ ٍما
اسإتأذنت ٍفيه ٍَرأيي ٍمن ٍالختلف ٍإلأى ٍمجلسي ٍفما ٍأقّل ٍإلأيك ٍنشاطي؛ ٍوأضيق ٍعنك
ٌء ّد ٍاسإتغنائي ٍعن ٍحضورك، ٍفإن ٍحضرت ٍفأنت ٍدآا بساطي، ٍوأشنع ٍقلقي ٍمنك، ٍوأش

ْفَن ٍعلى ْغِضي ٍمنه ٍالأَج ُن ّلف ٍفيه ٍالحتمال، ٍو ّلم ٍبه ٍالأصُبر، ٍونتك َنُروضُِ ٍعليه ٍالأحلم، ٍونتع
ًا.ً ٍوما ٍلأك ٍإل ٍأن ْادآيب ًا، ٍولألعيون ٍت َنطِوي ٍمنه ٍالأصُدر ٍعلى ٍأذىَّ، ٍونجعله ٍلألقلوب ٍتأنيب َقذىَّ، ٍو

ّنا ٍرغابًة ٍفينا.ً ٍومن ٍذلأك ٍالأتدلأل ٍعلينا ٍتذلأل ًٍلأنا، ٍومن ٍذلأك ٍالأتعالأي تعتاضِ ٍمن ٍالأرغابة ٍع
ًا، ٍومن ًا، ٍوما ٍبال ٍالأدهر ٍأعقبك ٍمن ٍالأتزايد ٍتنقصُ َبصُبصُا، ٍومن ٍذلأك ٍالأتغالأي ٍترُخصَُ َت

ُع ًا، ٍلأقد ٍاعتضنا ٍمن ٍالأنزا َتْضَت ٍمن ٍالأذهاب ٍُرجوع ًا، ٍولأئن ٍاع الأتسّحب ٍعلى ٍالخوان ٍتقّمصُ
ُه ٍسِإْربك، َد ْن َأ ُقْربك، ٍول ٍ ِثر ٍ ُأو ِربك، ٍل ٍ ْبلك ٍعلى ٍغاا ًقى ٍَح َأ ٍبَرْحلِك ٍوجانبك، ٍمل ْن ًا، ٍفا ُنزوع

والأسلم.ً
ومن ٍإنشاء ٍبديع ٍالأزمان ٍفي ٍمقامات ٍالسإكندري، ٍولأعّل ٍما ٍفيها ٍمن ٍالأطول ٍغاير ٍمملول.ً

ِغي ٍلأه ُيصُ ُغني ٍمن ٍمقامات ٍالسإكندري ٍما ٍ قال: ٍحدثنا ٍعيسى ٍبن ٍهشام ٍقال: ٍكان ٍيبل
ّقة، ِر َأْجزاء ٍالأهواء ٍ ِب َيْمتزج ٍ ِره ٍما ٍ ْع َوىَّ ٍلأي ٍمن ٍِش ُيْر َينتفُض ٍلأه ٍالأعصُفور، ٍو ُفور، ٍو َن الأ

َءه، ٍوأتعجب ٍمن ِدآقة، ٍوأنا ٍأسإأُل ٍالأله ٍبقاءه، ٍحتى ٍأْرَزق ٍلأقا ِة ٍ َن َه َك ْغُمُض ٍعن ٍأوهام ٍالأ َي و
ًا.ً ٍإلأى ٍأِن ًا ٍوهلم ٍجر ِه، ٍوقد ٍضرَب ٍالأدهر ٍشؤونه ٍأسإدادآ ِه، ٍمع ٍُحْسِن ٍآلأت ِهّمته ٍبحالأت ِدآ ٍ قعو

َأْحلَس َليل، ٍ ٍدآ ٍكنجوم ٍالأ َبة ٍأفرا َقْت ٍلأي ٍحاجٌة ٍبِحْمَص، ٍفشَحذُت ٍإلأيها ٍالأِحْرَص، ٍفي ٍُصْح اتف
ِنَمَة ِري ٍأسْإ ْف َن َفته، ٍولأم ٍنزْل ٍ ْأ َته، ٍونستأِصُل ٍَش ْنتهُب ٍمساف َن ِر ٍالأخيِل، ٍفأخذنا ٍالأطريق ٍ لأظهو
ْفح ٍجبل، ٍدآ ٍفي ٍسإ َتاَح ٍلأنا ٍوا ْعن ٍكالأقِسي، ٍو ِعصُِّي، ٍوَرَج ّتى ٍِصْرن ٍكالأ ِدآ، ٍح َيا ِدآ ٍبتلك ٍالأِج ّنَجا الأ

ُة ٍبنا ٍإلأيها، ْنُشْرن ٍالأغدائر، ٍفقالأِت ٍالأهاجر ُيَسّرْحن ٍالأضفائَر، ٍوي َذارىَّ ٍ ٍء ٍوآثٍل، ٍكالأع َ ذي ٍأل
َعنا ٍإل ٍصهيُل ّنعاس، ٍفما ٍرا ْلنا ٍمع ٍالأ َلْمراس، ٍوِم ْطنا ٍالفراَس ٍبا ُغور، ٍوَرب َن ّور ٍو ُنغ فنزلأنا ٍ

ْلأَحبل ٍبمشافره، َوىَّ ٍا ُق ّذ ٍ ُأذنيه، ٍوطَمَح ٍبعينيه، ٍيُج َهَف ٍ َفَرسإي ٍوقد ٍأْر الأخيول، ٍونظرت ٍإلأى ٍ
َعِت ٍالأحبال، ّط َلبوال، ٍوق ّد ٍالرضِ ٍبحوافره، ٍثم ٍاضطربت ٍالأخيُل، ٍفأرسإلت ٍا ّد ٍَخ ويُخ

ًا ٍفي َفْروة ٍالأموت، ٍقد ٍطلع ٍمن ٍغاابه، ٍمنتفخ وصار ٍكل ٍمنا ٍإلأى ٍسإلحه، ٍفإذا ٍالسإد ٍفي ٍ
ًا، ٍوصدر ٍل ٍيبرحه ًا، ٍوأنف ٍقد ٍحشي ٍأنف َلف َطْرف ٍقد ٍملئ ٍَص ًا ٍعن ٍأنيابه، ٍب إهابه، ٍكاشر

َدآَرنا ٍإلأيه ٍمن ِدآث ٍمهٌم، ٍوتبا ّله ٍملم، ٍوحا ْطٌب ٍوالأ الأقلب، ٍول ٍيسكنه ٍالأُرعب، ٍفقلنا: ٍخ
: سَإْرعان ٍالأُرفقة ٍ الأرمل:  فتى
ْلدة أخضر ْيت من الأِج ب
َعَرب الأ

ُل َو يم ْلأ َد َكـََرْب عقد إلأى الأ الأ

ْتُه ٍسإورة ٍالسإد، ٍفخانته ٍأرضُِ ٍ بقلٍب ٍسإاقه ٍقدر، ٍوسإيٍف ٍكله ٍأثٌر، ٍفملك
قدمه، ٍحتى ٍسإقط ٍلأيده ٍوفمه، ٍوتجاوز ٍالسإد ٍَمصَُْرعه، ٍإلأى ٍَمن ٍكان ٍمعه،

َدآعا ٍالأحيُن ٍأخاه، ٍإلأى ٍمثل.ً ٍما ٍدآعاه، ٍفسار ٍإلأيه، ٍوعقل ٍالأّرعب ٍيديه، ٍفأخذ و
أرضه ٍوافترس ٍالأليُث ٍصدره، ٍولأكن ٍشغلُت ٍبعمامتي ٍفمه، ٍحتى ٍحقنُت ٍدآمه،

َأ ٍبطنه ٍحتى ٍهلك ٍمن ٍخوفه، ٍوالسإد ٍبالأوجأة ٍفي ٍجوفه، َوج وقام ٍالأفتى ٍف
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َأفلَت، ٍوعدنا ٍإلأى ونهضنا ٍعلى ٍأثر ٍالأخيل، ٍفتألأفنا ٍمنها ٍما ٍثبت، ٍوتركنا ٍما ٍ
الأرفيق ٍلأنجهَزه: ٍالأطويل: ٍ

َنا فلما ْو َث َق الأترَب َح فو
رفيقنـَا

ّي ولأكن َجزعنا َمجزع سإاعة أ

ْطنا الأفلة، إلأى وعدنا َد الأمزادآ، ضمرت إذا حتى وسإْرنا أرضها، فهب ُدآ، ونف الأزا
الأظمأ الأقاتلين وخفنا الأرجوع، ول الأذهاب نملك ولأم الأنفادآ، يدركه كادآ أو

َع، ْدنا فارٌس لأنا عّن والأجو عن نزَل بلغنا ولأما قصُده، وقصُدنا َصْمده، فصََُم
ُقُش فرسإه حاذ بين من وعمدني بيديه، الأتراَب ويلقي بشفتيه، الرضَِ ين

الأعارضِ برق يبرق َوجه فإذا ونظرُت بثيابي، وتحَزم ركابي، فقبل الأجماعة،
ّلل، ّق ما متى وفرس الأمته وشارٌب اخضَر، قد وعارضٌِ تسهل، فيه الأعيُن تر

ٌد طّرا، قد فقلت: ٍما ملكي، وزي تركّي، ونجار َريان، وقضيب ملن، وسإاع
فهمت بهم، قتلي من هّم الأملوك، بعض عبد أبالأك! ٍفقال: ٍأنا ل بك؟ جاء

ُد وشهدت تراني، حيث إلأى وجهي على ثم مقالأه، صدق على حالأه، شواه
ُدك، الأيوم قال: ٍأنا ّدآاك وبك، لأك فقلت: ٍبشرىَّ مالأك، ومالأي عب إلأى سإيُرك أ

ٍء ْطب، وعيش َرْحب، فنا وجعل السإتطاعة، بحسب الأجماعة، وهنأتني َر
ُق ألأحاظه، فتقتلنا ينظُر فيه تناجيني والأنفس ألأفاظه، فتفتننا وينط

هذا سإفح في إّن سإادآة، فقال: ٍيا الأغرور، وراء من والأشيطان بالأمحظور،
ْلأجبل ًا، ا ْوراء، فلة ركبتم وقد عين إلأى العنة، فلوينا الأماء، هنالأك من فخذوا َع
الأعيدان، الأجنادآُب وركبت البدان، الأهاجرة صهرت وقد وبلغناه أشار، حيث

فقلنا: ٍأنت الأعذب؟ الأماء هذا على الأَرحب، الأظل هذا في تقيلون فقال: ٍأل
َقته، وحّل منطقته، ونحى َفَرسإه، عن فنزل وذاك، َط ّنا اسإتتر فما ُقْر إل ع
ٍة ِه، على تنُم، بغللأ ِن ْكنا فما بد َك ّنه ش َدان، خاصم أ ِولأ َق الأ َنان، ففار وهَرب الأج

َوان، من ّطها، الأسروج إلأى وعمد رْض َها، الفراِس وإلأى فح وإلأى فحّش
َوتد عليه، البصُاُر ووقعت فيه، الأبصُائر حارِت وقد ففرشها، المكنة منا كّل و
ًا، ًا.ً ٍوقلت: ٍيا الألفظ وخنث شبق َلق َفك ما فتى، م َنك في َألأط ْدَمة! ٍوأحس الأِخ

َته، لأمن الأجملة! ٍفالأويُل في ْق ُطوبى فاَر َته، لأمن و ْق َف ُكر فكيَف را الأله نْش
ِة على ْونه بك؟! ٍفقال: ٍما الأنعم َتَر ْكثر، سإ ْعِجبكم أ ُت ّفتي أ ْدمة، في ِخ فكيف الأِخ

ْفقة؟ في رأيتُموني لأو ِريكم الأّر ْذقي من ُأ ًا، ِح ُدآوا ُطَرف ًا؟ بي لأئزدآا َغف فقلنا: َش
ْوس إلأى فعمد هاِت، ِدنا َق َتَره؛ أح ْو َأ ّوق ف ًا وف ْهم َبعه الأسماء، في فرماه سَإ ْت وأ
ًا وقال: ٍسإأريكم الأهواء، في فشقه بآخر كنانتي إلأى عمد ثم آخر، نوع

ِره، في أثبته بسهم أحدنا ورمى فعله، فرسإي وإلأى فأخذها، ّيره وآخر صد ط
ُع؟ فقلت: ٍويحك! ٍما ظهره، من َكع، يا قال: ٍاسإكت تصُن ّله ُلأ كل لأيشدّن والأ

َد منكم ّنه أو رفيقه، َي ِه، لغاصُّ ْدر فلم بريق ُع، ما َن مربوطة، وأفراسإنا نصُن
ُتنا محطوطة، وسإُروجنا ِلَح في والأقوُس َرّجالأة، ونحن راكٌب وهو بعيدة، وأسإ

ُق يده ّد، منه رأينا وحين والأصُدوَر، الأبطوَن بها ويمُشق الأظهوَر، بها يرش الأِج
ْذنا ّد، أَخ ّد الأق ًا، بعضنا فش ُد ل َوْحدي وبقيت بعض ّدني، من أِج فقال: ٍاخُرْج يش

ُع وجعل فرسإه، عن نزل ثم ثيابك، عن بإهابك، َد يصُف ّنا الأواِح الخر، بعد م
ّفاِن وعلّي إلأّي وصار ثيابه، ونزع نصُيبك، فخذ قضيبك، ويقول: ٍأقمت ُخ

ُته خّف فقلت: ٍهذا لأك، ُأّم ل فقال: ٍاخلعهما جديدان ًا، لأبْس فليس َرطب
َع دآنا ثم نزعه، فقال: ٍعلّي خلعه يمكنني ْدآُت الأُخّف، لأينز َد ِدي وم ّكين إلأى َي سإ

ّته مشغول، وهو فيه َب ْث ُته بطنه، في فأ ْن َب ِنه.ً ٍفما من وأ ْت َغَره، َفم على زادآ َم َف
َقَمه ْلأ َأ ُقْمُت حَجره، و ْلُت أصحابي إلأى و َيهم، فَحل ِد ْعنا أي َوّز َلب وت ْين، سإ الأمقتولأ
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َنا ْك َدآَر َنا َرْمِسه، إلأى وصار بنفسه، جادآ وقد الأرفيق، وأ الأطريق إلأى وِصْر
ْدآنا ٍة إلأى انتهينا فلما لأيال، بعد ِحْمص فور ِقها من ُفْرَض ً رأينا سُإو قام قد رجل

ّية، ابن رأس على َن ُب ّية، ِبِجراب و ُعصَُ  ٍالأخفيف: ٍ يقول: ٍمجزوء وهو و
ِبي فيَحَشـَا َمْن الأله َرِحَم ِرَمْه ِجَرا  َمكا
َثـَى من الأله َرِحَم ِطـََمـَْه لأسعيدَر َفا و
ّنـَُه ِدآٌم إ ُكـَْم خـَا ْهَيَلأـَ ِدآَمْه شّك ل و  َخا

ْعُت َكندري ٍالأذي ٍسَإِم قال ٍعيَسى ٍبن ٍهشام: ٍفقلت: ٍإَن ٍهذا ٍالأرجل ٍهو ٍالسإ
ْفُت ٍإلأيه، ٍفقلت ٍلأه: ٍأحكمك ٍحكمك، ٍفقال: ًلأ َد ْلأُت ٍعنه ٍفإذا ٍهو ٍهو، ٍف َأ به ٍوسإ

دآرهم، ٍفقلت:مجزوء ٍالأكامل: ٍ
ِلـَه في ِدآرهٌم َلأَك ْثـَ ُدني َمادآاَمِم ِع َفـَْس ُيْس الأن

الأملتـََمـَْس تناَل كيماوالأتمْس ِحسابَك فاْحِسْب
َأربعة، ٍفي ٍَخْمسة ٍحتى ٍبلغث ٍالأعشرين، ٍثم ٍقلت: ِدآرهم ٍفي ٍاثنين، ٍوفي ٍثلثة، ٍوفي ٍ لأك ٍ

َلة ْذلن، ٍول ٍِحي ًا، ٍفأمْرُت ٍلأه ٍبها، ٍوقلت: ٍل ٍنصُرة ٍمع ٍالأِخ كم ٍمعك؟ ٍقال: ٍعشرون ٍرغايف
مع ٍالأِحْرَماِن.ً

: وقال ٍأبو ٍفراس ٍ الأبسيط:  الأحمداني
ِظه مْن سإكرُت ِمْن ل َلأْح
ِته َدام ُم

عيني عن بالأنوم وماَل
ُلـَُه ُي َتَما

ْتني الأّسلُف وما َه بل َدآ
ِلأفُه سَإوا

ِني الأّشموُل ول ْت َه بل َدآ
ُلُه ِئ َشما

َوىَّ َي ألأ ِر ْب ٌغ بصُ َدا ِويَن َأْص َغااَللأـَُه ُلأ ِلي و ْق ِوي بما َع ُله َتْح ِئ َ َغال
َدم ٍعنه ٍفي ٍهذه ٍ : وقال ٍابُن ٍالأمعتّز، ٍوقد ٍتق الأوافر:  اللأفاظ

ّدجـَِن فاِختّي ويوم َيُهُمـَْرٍخ الأ ِلأ ْطل َعَزا َه وانـَهـَمـَال ب
ِه وظللت سإروَره أبْحُت ِمفـَي ْغا َبـَاِل َرِخّي الأعاذلت بَر
الأطواِل الأسيِف حمائِل مكانمـَنـَُه الأمنديل يجعُل وسإاِق
ّده غاللأة َغـَْت َخ ٍدآ صب َوْر ْدغ ونونبـَ ْعَجمة الأصُّ بَخاِل ُم

َدا ٍدآ الأليل تحت والأصُبُح َب ِطْرٍفبـَا  الأِجلل مرخي أبلٍق ك
ٌد فـَيه زجاج من بكأس الأـَرجـَاِل ألأباُب فرائسهّنأسْإـَ
ْتَكمنـَُه الأكاس أخذت وقد أقوُل َق َء َو ّباُت الأسو الأحجـَاِل ر

َأحسَن ٍما ٍشاء ٍفي ٍ قولأه: وقد ٍ
ْلأباُب فرائسهن  الأرجاِل أ

وإن ٍكان ٍأصل ٍالأمعنى ٍلبي ٍنواس ٍفي ٍذكر ٍتصُاوير ٍالأكاس.ً
قال ٍالأصُولأي: ٍَمّر ٍأبو ٍنواس ٍبالأمدائن ٍفعدل ٍإلأى ٍسَإاباطْ، ٍفقال ٍبعُض ٍأصحابه: ٍندخل
ٍم ٍقبلنا، ٍفأقمنا ًا ٍفي ٍمكاٍن ٍَحَسٍن ٍتدّل ٍعلى ٍاجتماع ٍكان ٍلأقو إيوان ٍكسرىَّ، ٍفرأينا ٍآثار

َفَة ٍالأحاِل، ٍ : خمسَة ٍأيام ٍنشرُب ٍهناك، ٍوسإألأنا ٍأبا ٍنواس ٍِص الأطويل:  فقال
ِر ُلوهـَا َنداَمى ودآا ّط َع

ْدآلأـَُجـَوا َأ و
ٌد مـَنـَهـَْم أثٌر بها ِدي ِرُس َجـَ ودآا

على الأرقاق َجّر من َمساِحُب
الأثَرىَّ

َأْضغاُث ْيحاٍن و ِنـَّي َر َجـَ
ِبـَُس َيا و

َدْت ما غايَر منهم أَر ولأم ِهـَ ش
ِه بـَ

َباطَْ بشرقّي الأدياُر سَإا
َبـََسـَابـَس الأ

َبْسُت ْعُت َصْحبي بها ح فجّم
َلهـَم َشْم

تلك أمثال على، وإني
لأـَحـَابـَُس
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َنا َقْم ًا بهـَا أ ًا يومـَ ًا ويومـَ الأتـَرّحـَل يوم لأه ويوٌمثـَالأـَثـَ
َخـَاِمـَُس

َداُر في الأراُح علينا ُت
ٍة ّي َعـَسـَجـَد

ْتها َب ِر بأنواع َح الأتـَصُـَاوي
فـَارُس

ُتها َنبـَاتـَهـَا وفي ِكْسَرىَّ قراَر َج
ًهى ّدريها َم ِقِسّي ت بالأ

الأـَفـَوارُس

ُبـَهـَا عليه ُزّرْت ما فللّراِح ِءجـَيو عليه دآارت ما ولألما
ِنـَُس َقـَل الأ

قولأه: وقال ٍعلي ٍبن ٍالأعباس ٍالأنوبختي: ٍقال ٍلأي ٍالأبحتري: ٍأتدري ٍمن ٍأين ٍأخذ ٍالأحسن ٍ
َدْت ما غاير منهم أَر ولأم ِه  به؟ َش

: .ً.ً.ً ٍالأبيَت.ً ٍفقلت: ٍل، ٍقال: ٍمن ٍقول ٍأبي ٍ الأطويل:  خراش
ِر ولأم ْدآ َقـَى َمْن َأ عـَلـَيه ألأ

ُه ِردآاء
ٍد عن سُإّل قد أنه سإوىَّ َماِج
 َمْحِض

ًا، ٍوإن ٍاختلف ٍالأمعنى؟! ٍقال ِم ٍواحد َو ٍالأكل ْذ فقلت: ٍالأمعنى ٍمختلف، ٍفقال: ٍأما ٍترىَّ ٍَح
َلب ٍويؤخذ ٍبعُضها ٍمن ْق ُت َنا ٍالأمعاني ٍ ْد َدث ٍفوَج َنا ٍفي ٍالأشعر ٍالأقديم ٍوالأمْح َظْر الأجاحظ: ٍن

َعنترة ٍفي ٍ : بعض، ٍغاير ٍقول ٍ الأكامل:  الوائل

ّني بها الأذباُب وخل َغ َده ُي وْحـَ
ًا ْعِل َغاردآ الأشارب كف

ِم ّنـَ الأمتر

ًا ِزج َعه يُحّك َه ِه ذَرا بـَذراعـَ
ْدَح ِكّب َق ِدآ على الأُم الأزنا

ِم َذ َلْج  ا
: وقول ٍأبي ٍنواس ٍفي ٍ الأطويل:  الأمحدثين

ُتها َنباتهـَا وفي ِكسرىَّ قرار ج
ًهى ّدريها َم بالأِقسّي َت

 الأفوارُس
ٍ 

ِلَزاح ُبها عليه ُزّرْت ما فل عليه دآاَرْت ما ولألماءجيو
 الأقلنُس

ًنى ٍ َلأد ٍمع : أخذه ٍأبو ٍالأعباس ٍالأناشئ ٍفقال ٍوو الأكامل:  ًا زائد
ٍة َداَم ِه ِمـَْن يبتغي ل وُم ّبـَ ٌدَر ِه بها َحباه َأح َدي ِزيدا َلأـَ مـَ

َور كأسإها في ًالأُحْسنها ُتظّن ص َدا الأخيام من َبَرزَن ُعُرب وغِاي
ًافتقّسمت َأثارها الأمزاج وإذا ًا ذهب ُدآّر ًا و َأمـَ ْو وفـَريدا َت

ْلَنَمَجـَاسِإـَدا ذاك لأبْسَن فكأنهن َع ِرهّن ذا وَج ُنُحو ُقـَودآا ِلأ ع
ُهَما، ٍوأخذوهما ٍوهّموا َغاَزوا ٍثمالأة ٍفأسَإرو وأبياُت ٍأبي ٍخراش، ٍوكان ٍخراش ٍوعروة ٍ

َقى ْلأ َلهما، ٍوأقبل ٍرجل ٍمن ٍبني ٍرزام ٍفأ ْت َق َأبى ٍبنو ٍهلل ٍإل ٍ بقتلهما، ٍفنهاهم ٍبنو ٍرزام، ٍو
ْنُجْه، ٍفنجا ٍإلأى ُعْروة، ٍوقال ٍالأرجل ٍلأخراش: ٍا ْتل ٍ َق ِغل ٍالأقوُم ٍب َءه، ٍوُش على ٍحراش ٍردآا

َأخبره ٍالأخبر، ٍول ٍتعرُف ٍالأعرب ٍرجل ًٍمدح ٍَمْن ٍل ٍيعرفه ٍ : أبيه، ٍف الأطويل:  ُه غايُر
ْدُت َة بعـَد إلأهي َحِم إذ ُعـَْرو

َنـَجـَا
من أهوُن الأَشّر وبعض ِخَراٌش

بعِض

ِه ْنـََسـَى ل فوالألـَ ً َأ ُتـَُه قـَتـَيل ْئ ِز ْوسَإى بجانبُر على مشيُت ما َق
الرضِ

ُفـَو إنها بلى ْع ُكـَلـَوُم، َت ّكُلوإنـَمـَا الأـَ ما َجّل وإْن بالدآنى ُنو
َيمـَِضـَي

ِر ولأم ْدآ َقـَى َمـَْن َأ ْلأـَ ّنه سإوىَّعـَلـَيه أ ٍد عن سُإّل قد أ ماِج
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ُه َدآاء َمـَْحـَِضِر

ًا الأـَفـَؤادآ مثلوَج يك ولأم ّبـَجـَ ِة في الأشباَب أضاعمـَهـَ الأّربيل
ْفـَِض والأَخ

ْتـَه قـَد ولأكنه ّوَحـَ ُق ِمّرة ذو أنه علىَمـََخـَاِمـَص لأـَ ِدآ صا
الأـَنـَهـَِض

ّبـَثـَون كأنـَهـَُم ْظُمُه الأُمَشاِس خفيِفبـَطـَـَـَائر يّشـَ ذي غايُر َع
 َنْحِض

ِدآر ْوَت ُيبا ٌد فـَهـَو الألـَيِل َف َهـَابـَ بالأتبّسـَِط الأجناَح َيُحثُمـَ
ْبـَِض َقـَ والأـَ

ْدو ٍوالأطيران.ً َع الأربيلة: ٍالأَخفض ٍوالأدعة، ٍوالأمعابد: ٍالأمجتهد ٍفي ٍالأ
: وقال ٍأبو ٍخراش ٍيرثي ٍأخاه ٍ الأطويل:  عروة

َة بعـَد أراه تقوُل َو ًا غاـَز ٌء وذلأكلهـَي جـَلـَيُل علْمِت لأو ُرز
تناسإيت أني تحَسبي فل

ُه َد ْهـَ َعـَ
ِري ولأكَن ْب َجـَِمـَيُل أميَم يا َص

ْعلمي ألأم َق قد أْن َت َفّر َت
َلـَنـَا ْبـَ ق

َ ٍء خليل َعـَِقـَيُل مالأـٌَك صفا و

ّني أنِسيُت الأصُبُح ما إذا وأ
َءه ُدآنيضو ِو ٌع يعا ْط ثـَقـَيُل عـَلـَّي ِق

أزاُل ل أني الأصُبَر أبى
وَمـَِقـَيُل َمَضى فيما لأنا مبيٌتيهيجني

ِديما ٍجذيمة ٍالبرش، ٍوكانا ٍأتياه ٍبابِن ٍأخته ٍعمرو، ٍوكان ٍقد َن مالأك ٍوعقيل ٍالألذان ٍذكرهما، ٍ
َة ٍفي ٍمرثية ْيَر َو ُن َته، ٍوهما ٍالألذان ٍعني ٍمتّمم ٍابن ٍ ّنيا ٍُمنادآم ّناهما ٍفتم ْته ٍالأِجّن، ٍفم َو اسإته

: أخيه ٍ الأطويل:  مالأك

َنْي وكنا ْدَما َن ِذيمَة ك َبًة َجـَ ْقـَ ِر منِحـَ لأن قيل حتى الأده
ّدعا َتصَُ  َي

ْقنا فلّما ًا كأنـَي تفّر ِبْت لأم اجتماع لأطوِلومـَالأـَكـَ َلًة َن لأي
معا

ّذ، ٍوقد ٍتعلق ٍابن ٍالأرومي ٍبذيله ٍوزادآ َف ْوَحد ٍفردآ، ٍويتيم ٍ َأ َوْصِف ٍالأذباب ٍ وقول ٍعنترة ٍفي ٍ
ًنى ٍآخر ٍفي ٍ : مع الأطويل:  قولأه

الصيِل شمُس رنقْت إذا
َفـََضـَْت ونـَ

ًا الأغربّي الفق على َوْرسإ
ْعـََزعـَا ُمز

ُنـَواَر ولحظـَِت مـَريضٌة وهـَي الأـَ
َعْت قد ًا وض ّد الرضِ على َخ

أضَرعـَا
َدآهـَا لحظت كما ّوا ْيُن ُع َعـَ

َنـٍَف ْد ِبـَه من توّجعُمـَ َعـَا مـَا أوصـَا تـَوجـَ

ّ كأنهـَمـَاعـَلـَيهـَمـَا الأـَِفـََراق إغاضاء وبين ّدآعـَا َصـَفـَاء ِخـَل تـَو
َبْت وقد ِة في ضر الأّروضِِ ُخْضَر

ٌة ْفر ُص
ًا فاخضّر الأشمس من اخِضَرار

 مَشعشعا
ّلت ِر عيوُن وظ تخَضّل الأنو

بـَالأـَنـَدىَّ
َقْت كما ْيُن اغارور الأَشِجّي َع

َعـَا ْدَمـَ َت لأ
ْذكى ْوضِِ نسيم وأ ريعـَاُن الأـَّر
ّلـَه ّنىظـَ َغا َني و َغ ِر ُم َعـَا فـَيه الأطي ُمـََرّجـَ

418



 السإلمية مشكاة مكتبة                            اللأباب وثمار الدآاب زهر

َغاـَّردآ َلأـَُه الأـَذبـَاِب ربـَعـَي و ْثَحَت كماخـَل َوان َح ًا الأنْش ْنج َص
مشـَّرعـَا

َدواِت علىهـَنـَاكـَُم الأـَذبـَاب أرانـَين فكانـَت ِر ش ًا الأطي َضْرب
مـَوقـَعـَا

َنى ٍقولأه ٍفي ٍتصُاوير ٍالأكؤوس ٍفي ٍمواضع ٍمن ٍشعره وذكر ٍأبو ٍنواس ٍمع
فمن ٍذلأك: ٍالأطويل: ٍ

َنا ْي َن َء ِكْسَرىَّ على َب سإـَمـَا
ٍة َداَم ُمـَ

ّللًة ُتـَهـَا مك ِم حـَافـَا بـَنـَُجـَو

ْو َل ّدآ َف بن ِكْسَرىَّ في ُر
ُروُحُه سإاسإاَن

ًا َطفانـَي إذ كـَّل دآوَن لص
ِديم َنـَ

: وأول ٍهذا ٍ الأطويل:  الأشعر
ُدآ ِدآَمٌن ِلأَمْن ِطـَيَب َتـَْزدآا

ِم نـَسـَي
َوت ما طوِل على ْق وُحسن أ

ِم  رسُإو
َفى َلى تجا ِب حتى عنهّن الأ
كأنـَمـَا

ِبْسَن ِء على لأ َوا ْق ثـَوَب ال
ِم َنـَعـَي

ًنى ٍمليح ٍوإن ٍأخذه ٍمن ٍقول ٍ : وهذا ٍمع الأمنسرح:  أعرابي
ّطْت ّيٌة عنك بهْم ش ُذٌف ن ْعَب غاادآرتُقـَ ِم غايَر الأش ِئ َت ْل ُم

َعت َدآ َها واسإتو ُدآفما الأدياَر سِإّر ًا تزدآا ِم على إل ِطيب َد الأِقـَ
ّد ٍقول ٍمحمد ٍبن ٍ : وهذا ٍض الأكامل:  وهيب

َللَِن ُد عليهما طاَل َط َلٌم فل َدآَرسَإاالم ُد ول َع َقصَُ
ِبَسا َلى َلأ ِب َدا فكأنمـَا الأ ّبة بعدَوَجـَ ُدوا ما مثَل الِح  َوَج

: وقال ٍ الأطويل:  الخطل
َء َتّل لسإما ِة ُمح بناظر
ِر ِبـَْشـَ الأ

ِديٌم ُفُه ولأّما َق ْع سإالأُف َي
ِر ْهـَ ّد الأ

ُدآ َفان من يكا ِعْر َيْضحك الأ
َرسْإُمُه

ومن لألديار لأياٍل من وكم
ِر ْه َش

ًا ٍكقول ٍأبي ٍصخر ٍ : هذا ٍأيض الأطويل:  الأهذلأي
َلى ْي َل ْيش بذاِت لأ ْلأَج دآاٌر ا

ُتهـَا عَرف
ْيِن بذاِت وأخرىَّ َب ُتها الأ آيا
ْطُر سَإ

ّيرا لأـَم الَن ِم كأنهـَمـَا َغـَ يتـَ
ِدنا من لألداريِن مّر وقد ْع َب

 َعصُُْر
: وقد ٍقال ٍُمَزاحم ٍ الأطويل:  الأقيلي

َواء طوِل على تراها َق ْلأ ا
ًة ِديد َج

ُد ْه َع ِني و ِديُم بالأحلوِل الأمغا قـَ

وقرأ ٍالأزبير ٍبن ٍبكار ٍأخبار ٍأبي ٍالأسائب!الأمخزومي، ٍفلما ٍبلغ ٍإلأى ٍقول ٍمالأك ٍبن ٍأسإماء
 : الأكامل:  الأفزاري

َكِت ِد الأدياُر َب ْق َف ِعندسإاكنـَهـَا لأ ِبي أف ِغي قل َت ْب ْبَرا؟ َأ  الأَض
: هذا ٍالأبيت ٍنظير ٍقول ٍابن ٍ الأكامل:  وهيب

ِهـَْم سإكن ُهُم بينا ِتـَ َق ذكروابـَحـَيَر ْفرا فأصبحوا الأفرا سَإ
َلأه ذا فظللت ُبـَنـَي و ِتـَ ِري يَرىَّ ل َمْنيعـَا َأْمـََرا لأه َأْم
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ًا؟ ٍأما ْوا ٍركاب ّدَم وإن ٍأبا ٍالأسائب ٍقال ٍعند ٍسإماع ٍالأبيت ٍالوسإط: ٍما ٍأسإرع ٍهذا! ٍأما ٍاق
َا؟ ٍفقال ٍالأزبير: ٍرحم ٍالأله ٍأبا ٍالأسائب ٍفكيف ٍلأو ٍسإمع ٍقوَل ٍالأعباس ٍبن َق ُعوا ٍصدي ّدآ و

 : الأخفيف:  الحنف
َألأـَونـَا ِلأـَنـَا عـَن سإ كـَـَـَيف حـَا
ُتـَـَـَْم َأنـَـَـَ

ّنـَا َقـَر َعـَـَـَنـَـَـَا َف َدآا َؤاِل و بـَـَـَالأـَـَـَسـَـَـَ

َنا حتى َأنْخنا ما ْقَن فما ارتحل بين فّر
ِلرتجال؟ الأنزول  وا

شبيب بن ليوب غايره ورواها أسإماء، بن لأمالأك بكار بن الأزبير رواه هكذا
الأباهلي.ً

 الأعصُر أهل ألأفاظ ومن
الأخالأية الأديار صفة في

َنْت ٍبهم ِبلى، ٍوتعطلت ٍمن ٍالأُحلى.ً ٍدآار ٍقد ٍصارت ٍمن ٍأهلها ٍخالأية، ٍبعد ٍما ٍكا ِبَست ٍالأ دآاٌر ٍلأ
ِء ْبُل ٍالأرجا ُق، ٍوَح ِط َنها، ٍوأقعد ٍحيطانها، ٍشاهد ٍالأيأس ٍمنها ٍين َفد ٍالأبين ٍسإكا َحالأية.ً ٍدآار ٍقد ٍأن

ٌع ّك ُنها ٍقيام ٍوقعودآ، ٍوحيطانها ٍر ْنشر، ٍأركا ُي َبها ٍ ُيطوئ ٍوخرا فيها ٍيقصُر ٍكأّن ٍغافرانها ٍ
ُهجودآ.ً و

: يشبه ٍالول ٍمن ٍقول ٍمالأك ٍبن ٍأسإماء ٍقول ٍمزاحم ٍ الأطويل:  الأعقيلي
َكْت ُهْم ب ِدهم ِمن دآاُر ْق َف

َلـَْت َل فته
ّي دآموعي، َأ ْيِن ف َع ِز الأجا

ألأـَوُم؟
ْبكي َأمستعبر الأهون على َي

َلى ِب والأ
ْبكي آخُر أَم َوه َي ِهـَيُم َشْجـَ َي فـَ

: أبو ٍالأطيب ٍ الأكامل:  الأمتنبي
ِزُل يا َلأِك الأقلوِب في منا

ِزُل منا
َفْرِت ْق ُهّن أنِت َأ ِهُل منِك و َوا َأ

َلْمَن ْع علْمِت، وما ذاك، َي
وإنما

َ ِقـَُل عليه يبكي ُكما َأول الأعا

َبلة، ٍفي ٍمعنى ٍقول ٍالأعباس ٍبن ٍ : وقال ٍعلي ٍبن ٍَج الأرمل:  الحنف
ُنـَُه علـَيه َنّم زائٌر ًا الأليُل ُيْخِفي كيفحـَسـَ ْدر َلعا َب ط
ًا َزاَرني َمْن بأبي ًامكتتـَمـَ ٍر كل ِمْن خائف ِزعـَا َأم َج
َلة َرَصد ْف َغ َنـَْت حتى الأ ِرَس وَرعىَأْمك  َهَجعا حتى الأحا
ِكَب ْوَرتـَه في الهوال َر َعـَا حـَتـَى سإلم ما ثّمَز ّدآ و

 ٍوقال ٍالأحسين ٍبن ٍالأضحاك: ٍالأرمل: ٍ
َأبي ّفـَّت َزوٌر ب َلـَ ّفسُتلأـَه َت َعـَدا عليه فتن الأصُّ
ًا أضحُك بينما َدا عليه تقطعُت إذابه مسرور كمـَ

أبو ٍالأطيب ٍالأمتنبي: ٍالأخفيف: ٍ
ُته َمْن بأبي ْدآ ِدآ ْقـَنـَا َو  اجتماعا ذاك بعد الأله وقَضىفافتـََر

َنا ْق ْولً، فافتَر ْعنـَا فلما َح الأودآاعـَا علّي تسليُمه كاناجتَم
ّديارات ٍفإذا ٍأنا ًا ٍبعض ٍالأ وقال ٍأبو ٍالأحسن ٍجحظة: ٍقال ٍلأي ٍخالأد ٍالأكاتب: ٍدآخلُت ٍيوم

ّدآ ٍعلّي، ٍوقال: ٍَمْن ٍأنت؟ ٍقلت: َفادآ ٍحسن ٍالأوجه؛ ٍفسلمُت ٍعليه، ٍفر َثق ٍفي ٍِص بشاّب ٍمو
خالأد ٍبن ٍيزيد، ٍفقال: ٍصاحب ٍالأمقطعات ٍالأرقيقة.ً ٍقلت: ٍنعم! ٍفقال: ٍإن ٍرأيت ٍأن ٍتفّرَج

َعل، ٍ ْف : عني ٍببعض ٍما ٍتنشدني ٍمن ٍشعرك ٍفا الأمتقارب:  فأنشدته
ْفت ْيهـَا من ترَش َت َف ًا َش ّبلُتعـَقـَار ّدها من وق ُجـَلـَنـَارا َخ
ْقُت َن ًا منها وعا ً كثيبـَ ِهـَيل ًاَمـَ ُغاصُْن ًا و ِطيب ًا َر ْدر َبـَ َأنـَارا و

َأبصُْرت نـَهـَارا بـَلـَيٍل مكـَاٍن لأكلفي ُنورها من و
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الأظلم
: فقال: ٍأحسنت ٍل ٍيفُضِض ٍالأله ٍفاك، ٍثم ٍقال: ٍأِجْز ٍلأي ٍهذين ٍ الأخفيف:  الأبيتين

ّد لأيٍل ُرّب َفِس من أم َعا َن ْلأ ً ِشقا ُته ُطول ْع َط  بانتحاِب ق
ّذ وحديٍث ِر من ألأ َظ ُته مقالأـَوا َن ْلأ ّد ِء ب الأعتـَاِب بُسو

َأعملت ٍفكري ٍفما ٍقدرت ٍأن ٍأجيزهما.ً ٍويمكن ٍأن ٍيجازا ٍبهذا ٍ : فوالأله ٍلأقد ٍ الأخفيف:  الأبيت

َبـَا َلأْمـَحة ِمْن أقل ووصال ْلأـَ ا
طوَل عنُه ُعوْضُت ِرق

 اجتناِب
والأسهر الأليل طول في أوصاف

: وقال ٍابُن ٍالأرومي ٍفي ٍطول ٍ الأخفيف:  الأليل
ً الأـَـَـَدهـَـَـَُر كـَأنـَـَه لأـَيل ُرّب َهـَى قدطـَـَـَول ُد فـَـَـَيه فـَلـَيسـَـَر تـَنـَا ِزي َمـَـَـَ
ٍم في ْيِب نجوم كأنهّن نجو الأّش

ُد لأكن تغيُب لأيسْت ِزي  َت
: وهذا ٍمن ٍأجودآ ٍما ٍجاء ٍفي ٍهذا ٍالأمعنى، ٍوقد ٍقال ٍ الأطويل:  بشار

ْيَك ّد ْيك ِمن لأخ َف كـَّل في ك
ٍة لأـَيل

الأصُباح َوْجَه ترىَّ أن إلأى
ُدآ  ِوسإا

ترجو الأليَل ُتراِعي تبيُت
ُه َنفـَادآ

ُدآ الأعاشقـَين لأليل ولأيس َنـَفـَا

 : الأطويل:  وقال
ّدَجى باُل ما خليلّي ل الأ

َتـََزْحـََزُح
ِء باُل وما ل الأصُبح ضو

يتوّضُح؟
الأمستنـَيُر الأنهاُر أضّل

سإـَبـَيلـَُه
ّله لأيل الأدهُر أم لأـَيس ك

َيبـََرح؟
َدآْت الأدَجى كأن زادآت وما زا

الأدَجى
ِكْن َبـَّرُح هـٌَم الأليَل أطاَل ولأ ُمـَ

: وقال ٍ الأرمل:  ًا أيض
طال بل الأليُل، هذا طال

َهْر ِلي أعرُف ولأقدالأس ْي بالأِقـَصَُـَْر َلأ

ُطْل لأم ِدآٌن َجفانـَي حتى ي َظـَْر فتاُن الطراف َناِعُمَشـَا الأن
َكْتلأـَوعٌة مـَنـَه لأيلـََي في لأَي َل ِعي قلبي َم والأبصَُْر وسَإْم

ّنـَوُم أبصُره كلمامـَاثـٌَل َشـَخـٌَص الأهّم فكأن َفـَْر الأـَ َنـَ
: وقال ٍ الأوافر:  ًا أيض

َدآه كأّن ٌة فـَؤا َنـَـَّزىَّ ُكـََر ْين ِحذاَرَتـَ َب الأـَِحـَذاُر نفع إن الأ
ُعه ّو ٍء بكـَل الأّسراُر ُيَر الأّسـَراُر به يكوَن أن مخافَةشـَي

َلـَْت جفونه كأن َقـَراُر فـَيهـَا لأنومه فليسبـَشـَوٍك سُإِم
ُدآ ولأيلتـَي أقول ً تـَزدآا ّليل أما:ُطـَول ُهـَُم ِلأ َد ْعـَ نـَهـَاُر َبـَ
َفْت الأتغميض عن عيني َج
حتى

َنها كأّن ِقـَصُـَاُر فيهـَا جفو

قولأك: قيل ٍلأبشار: ٍمن ٍأين ٍسإرقت ٍ
ُعه ّو  شيء؟ بكّل الأسراُر ير

ِعك؟ ٍقال: ٍما ٍرأيُت ٍاثنين َطَم فقال: ٍمن ٍقول ٍأشعب ٍالأطمع، ٍوقد ٍقيل ٍلأه: ٍما ٍبلغ ٍمن ٍ
ُيِريدان ٍأن ٍيأمرا ٍلأي ٍبشيء.ً ٍوأخذه ٍأبو ٍنواس ٍ : يتَساّران ٍإل ٍظننتهما ٍ الأخفيف:  فقال

ِم َراحُةالأكـَتـَمـَاِن ُحرمه تبيحّن ل العـَلِن في الأمستها
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ّتْرُت قد بالأسكوِت تس
وبـَالطْ

ْهدي راق الأعـَينـَاِن فنّمِت َج

ْتني َك ُوَشاة تر ُنصَُْب الأ
الأمشيري

ُأحدوثًة ن مـَكـَاِن بـَكـَّل و

ْيِن نرىَّ ما َي ِلواِن ما ُقلُتإل الأنـَاِس في خالأ ّ َيْخ ِلأَشـَانـَي إل
بشار: ومثل ٍقول ٍ

َفْت ْيني ج .ً ٍالأتغميض عن َع
: .ً.ً.ً ٍالأبيَت، ٍوقول ٍ الأمتقارب:  الخر

ِدآ بطول الأمحّب كأّن ِر ولأم الأجفوِن قصُيُرالأّسها ْقصُُ  َت
وقد ٍتناول ٍهذا ٍالأمعنى ٍالأعتابي ٍفأفسده ٍوقال: ٍالأبسيط: ٍ ٍ

ِفي ِقي َو عن انقباضٌِ الأمآ
جفونهما

الماِق عن الأجفوِن وفي
ْقصُِيُر َت

: وقال ٍ الأطويل:  الأمتنبي
َو َصباحي أِعيدوا ْه عند َف

الأكواكِب
ّدآوا َو ُرقادآي وُر ْه َلأْحُظ َف

الأحبائب

ِري كأّن ِهـَّمٌة لأـَيلٌة نها َلأـَ ْد ُمـَ
ٍة على ْقل ِدكم من ُم ْق في َف

 َغاياهِب

ُة ْيَن ما بعيد كـَأنـَمـَا الأجفوِن َب
ُتْم ْد َق ْدٍب كل أعالأي َع ُه

بحاجـَب
ُد ٍبن ٍعبد ٍالأملك ٍومسلمة ٍأخوه ٍفي ٍشعر ٍامرئ ٍالأقيس وقال ٍالأشعبي: ٍتشاجر ٍالأولأي

والأنابغة ٍفي ٍطول ٍالأليل، ٍأيهما ٍأشعر.ً ٍفقال ٍالأولأيد: ٍالأنابغة ٍأشعر، ٍوقال ٍمسلمة: ٍبل
: امرؤ ٍالأقيس، ٍفرضيا ٍبالأشعبي، ٍفأحضراه، ٍفأنشده ٍ الأطويل:  الأولأيد

بطيء ُأقاسإيه ولأيلنـَاِصـَِب ُأمـَيمُة يا لأهـَّم ِكليني
الأـَكـَواكـَِب

لأيس قلُت حتى تطاول
َقـٍَض ْنـَ بم

َعى الأذي ولأيس الأنجـَوَم َيْر
بـَآيِب

ٍر ْد عازَب الأليُل أراَح وَص
ِه َهـَّمـَ

كل من الأحزُن فيه تضاعَف
 جانِب

: وأنشده ٍمسلمة ٍقول ٍامرئ ٍ الأطويل:  الأقيس
ِر كموج ولأيٍل َبْح أْرَخى الأ

َلأُه ُدو َتـَلـَي الأهموم بأنواع علّيسُإ َيبـَ لأ

ّطـَى لأّما لأه فقلُت ْوزه تم ًا وأردآَفبـََجـَ ْعجاز َء أ َكـَِل ونا َكلـَ ب
أل الأطويُل الأليُل أيها أل

انجلـَي
منك الصباُح وما بصُُبح،
َثِل  بأْم

نـَجـَوَمـَُه كأّن لأيٍل من لأك فيا
ْتل ُمغار بكل ّدت الأف ُش

ُبـَِل ْذ َي بـَ
ًا، ٍفقال ٍالأشعبي: ٍبانت ٍالأقضية.ً فطرب ٍالأولأيد ٍطرب

الأنابغة: معنى ٍقول ٍ
 هّمه عازب الأليل أراح وصدر

ًا ٍثم َعم ٍالأسارحة ٍالأغادآية، ٍتسرُح ٍنهار ّن ْدَره ٍمأوىَّ ٍلألهموم، ٍوجعل ٍالأهموم ٍكالأ أنه ٍجعل ٍَص
ْأتي ٍإلأى ٍمكانها ٍلأيل.ًً ٍوهو ٍأول ٍمن ٍاسإتثار ٍهذا ٍالأمعنى، ٍووصف ٍأن ٍالأهموَم ٍمترادآفٌة َت

بالأليل ٍلأتقييد ٍاللأحاظ ٍعّما ٍهي ٍمطلقة ٍفيه ٍبالأنهار، ٍواشتغالأها ٍبتصُّرف ٍالألحظ ٍعن
اسإتعمال ٍالأفكر، ٍوامرؤ ٍالأقيس ٍكره ٍأن ٍيقول: ٍإن ٍالأهّم ٍيخّف ٍعليه ٍفي ٍوقت ٍمن ٍالوقات
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فقال: ٍوما ٍالصباح ٍمنك ٍبأمثل.ً
: وقال ٍالأطرماح ٍبن ٍحكيم ٍ الأطويل:  الأطائي

طال الأذي الأليل أيها أل
ِبـَِح َوِح فيك الصباح وما بيوم،أْص بأْر

ْبح في لألعينين أن على الأصُّ
َراحًة

ْيهما لأطرحهما َف كّل َطْر
َمطَرِح

ِة ٍوإنما َق ًة ٍاغاتفر ٍلأه ٍمعها ٍفْحش ٍالأسر فنقل ٍلأفظ ٍامرئ ٍالأقيس ٍومعناه، ٍوزادآ ٍفيه ٍزيادآ
ّوح، ٍوهذا ٍصّرح.ً ّبه ٍعليه ٍمن ٍقول ٍالأنابغة، ٍإل ٍأّن ٍالأنابغة ٍلأ تن

: وقال ٍابن ٍ الأسريع:  َبّسام
ّدآِعـَي ول الأـَلـَيَل أظلـَُم ل ُغـَوْر لأيَسْت الأليِل نجوَم أَنأ َتـَ

ِلي ْي َءْت، كما لأ لأم فإْن شا
َتـَُزْر

ْيلي زارْت وإن طاَل، َل قصُيْر ف

: وإنما ٍأغاار ٍابُن ٍبسام ٍعلى ٍقوِل ٍعلي ٍبن ٍالأخليل ٍفلم ٍيغير ٍإل ٍ الأسريع:  الأقافية
َتـَزوْل لأيسـَت الأليل نجوَم أَنَأدآعـَي ول الأـَلـَيَل أظلـَُم ل

إذا قـَصُـَيٌر شاءت، كما لأيلي
َدآْت، ّنت وإن جا ْيلي ض َل ف
ِويْل  َط

وهذه ٍالأسرقُة ٍكما ٍقال ٍالأبديُع ٍفي ٍالأتنبيه ٍعلى ٍأبي ٍبكر ٍالأخوارزمي ٍفي ٍبيت ٍأخذ ٍروته
ِرحه ّد ٍشفقتي ٍعلى ٍجوا ْطِع ٍتجب ٍفي ٍالأربع، ٍفما ٍأش َق وبعض ٍلأفظه: ٍوإن ٍكانت ٍقضية ٍالأ
أجمع ٍولأعمري ٍإن ٍهذه ٍلأيسْت ٍسإرقة، ٍوإنما ٍهي ٍمكابرة ٍمحضة، ٍوأحسب ٍأن ٍقائله ٍلأو

ُعتيبة ٍبن ٍالأحارث ّدآت ٍإلأينا، ٍفحسبت ٍأن ٍربيعة ٍبن ٍمكدم ٍو ُتنا ٍُر َع سإمع ٍهذا ٍلأقال: ٍهذه ٍبضا
ّلُه، ٍوهذا ٍالأفاضل ّله، ٍفإنهما ٍكانا ٍيأخذان ٍُج بن ٍشهاب ٍكانا ٍل ٍيستحلّن ٍمن ٍالأبيت ٍما ٍاسإتح

ّله، ٍوقد ٍأخذ ٍعلي ٍبن ٍالأخليل ٍمن ٍقول ٍالأولأيد ٍبن ٍيزيد ٍبن ٍعبد ٍالأملك ٍبن ٍ مروان:قد ٍأخذ ٍك
الأبسيط: 

ًا الأله َأسإأُل ل لأما تغيير
َنعـَْت ص

عينّي أسإهَرْت وإن ناَمْت
 عيناها

حين شيء أطول فالأليُل
ُدهـَا أفق

ٍء أقصُُر والأليُل حين شي
ألأقاها

: وابن ٍبسام ٍفي ٍهذا ٍالأشعر ٍكما ٍقال ٍ الأكامل:  الأشاعر

أنـَُه إل الأشعـَر يقول وفتى
ُق حاٍل كل في ِر َيْس

 الأمسروقا
 الأعصُر لهل ألأفاظ

والأسهر الأليل طول في
 والأفكر الأهموم من فيه يعرضِ وما

ٍم ٍوغاموم، ٍكما ٍشاء ٍالأحسودآ، ٍ ِر.ً ٍلأيلُة ٍهمو ْه َقم ٍالأد ِن ِر، ٍو ْد ُغاصَُص ٍالأصُّ لأيلة ٍمن ٍ
َودآودآ.ً ٍلأيلة ٍقّص ٍجناُحها، ٍوَضّل ٍصباُحها.ً ٍلأيل ٍثابُت ٍالطناب، ٍطامي َء ٍالأ وسإا

ّذوائب.ً ٍلأيال ٍلأيست ٍلأها ٍأسْإَحار، ٍوظلمات َطامح ٍالمواج، ٍوافي ٍالأ الأغوارب، ٍ
ُيرادآ ٍقولأه: ٍالأطويل: ٍ ّللها ٍأنوار.ً ٍبات ٍبليلة ٍنابغية، ٍ ل ٍتتخ

ِنـَي كأني فبت ْت َور ضـَئيلة سإا
ْقش من الأّسّم َأنيابها في الأّر

ُع ِق  َنا
ُد َه ِم لأيِل من ُيَس الأتما

سإلـَيُمـَهـَا
ْلِي ِء ِلأَح يديه في الأنسا

ُع قعـَاقـَ
ْته ٍالأغموم، ٍواكتَحَل ٍالأسهادآ، َق َن ْته ٍالأهموم، ٍوعا بات ٍفي ٍالأصُيف ٍبليلة ٍشتوية.ً ٍسإاَمَر

ِقَض ٍِمهادآه، ْلُمول ٍالأسهر، ٍوتململ ٍعلى ٍفراش ٍالأفكر.ً ٍقد ٍأ َتادآ، ٍفاكتحل ٍبُم َق وافترش ٍالأ
ْعِي َطْرف ٍبَر ْنِب ٍوالأمهادآ، ٍوتْجَمُع ٍبين ٍالأعين ٍوالأّسهادآ.ً ٍ ُق ٍبين ٍالأَج ُدآه.ً ٍهموم ٍتفّر َق ٍوسإا ِل َق و
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الأنجوم ٍمطروف، ٍوفراش ٍبشعار ٍالأهَم ٍمحفوت.ً ٍكأنه ٍعلى ٍالأنجوم ٍرقيب، ٍولألظلم
َنِقيب.ً

ّد ٍذلأك ٍمن ٍذكر ٍإقبال ٍالأليل ٍوانتشار ٍالأظلمة، ٍوطلوع ٍالأكواكب: ولأهم ٍفيما ٍيتصُل ٍبض
َلأه، ٍوسإحب َقْت ٍراياُت ٍالأظلم.ً ٍوقد ٍأرخى ٍالأليُل ٍعلينا ٍسُإدو ِكُر ٍالأليل، ٍوخف َبلْت ٍعسا أق

ُدآ ٍالأنجوم ٍوجاءت ٍمواكب َغَسِق.ً ٍأقبلت ٍوفو ُق ٍفي ٍثوب ٍالأ ّقد ٍالأشف الأظلم ٍفينا ٍذيولأه.ً ٍتو
َلك ٍمصُابيحه.ً ٍقد َكى ٍالأف ْذ ّو، ٍوأ ُق ٍالأج ّتحت ٍأزاهير ٍالأنجوم، ٍوتوّردآت ٍحدائ الأكواكب.ً ٍتف
ًا ٍمن ٍالأقار.ً ٍلأيلة ٍكغراب ٍالأشباب.ً ّدَجى، ٍولأبس ٍالأظلُم ٍجلباب ِر ٍالأ َبْح طفت ٍالأنجوُم ٍفي ٍ

َذارىَّ.ً ٍلأيلة ٍكأنها ٍفي ٍلأباِس ٍبني ٍالأعباس، ٍلأيلة ٍكأنها ٍفي ٍلأباس َدِق ٍالأِحَسان، ٍوذوائب ٍالأع وَح
ُبها.ً َبش.ً ٍلأيلة ٍقد ٍحلك ٍإهابها، ٍفكأن ٍالأبحر ٍيها ْلأَح َبش ٍفي ٍمواكب ٍا َغ الأثكالأى، ٍوكأنها ٍمن ٍالأ

َكرىَّ، ٍقد ِرَب ٍكأَس ٍالأنعاس، ٍوانتشى ٍمن ٍَخمر ٍالأ ولأهم ٍفي ٍذكر ٍالأنوم ٍوالأنعاس: ٍش
ْكَرة َكرىَّ، ٍوتمايل ٍفي ٍسَإ ِة ٍالأ ُلأج ّيم ٍبين ٍعينيه.ً ٍغارق ٍفي ٍ َطْرفه، ٍوخ َعاُس ٍب ُن َعْسكر ٍالأ

الأنوم.ً ٍقد ٍكحل ٍالأليُل ٍالأوَرىَّ ٍبالأرقادآ، ٍوشامت ٍالعين ٍأجفانها ٍفي ٍالغامادآ.ً
ْكتَمل ٍالأظلُم.ً ٍقد ٍانتصُفنا ُأفول ٍالأنجوم: ٍقد ٍا وفي ٍانتصُاف ٍالأليل ٍوتناهيه، ٍوانتشار ٍالأنور، ٍو

َبه.ً ٍقد ٍشاب ٍرأُس ٍالأليل، ٍكادآ ٍينّم ٍالأنسيُم ٍبالأّسَحر.ً ٍقد َنا ٍشبا ْق عْمَر ٍالأليِل، ٍواسإتغر
ّدم ّوَس ٍظهُره، ٍوته ُبه، ٍوتق ِئ َوا َذ َطْت ٍ ّدجى، ٍوَشِم ْتُر ٍالأ َتك ٍسإ َه ْن ُء ٍالأليِل.ً ٍا انكشف ٍغاطا

ّلأى َد َت َأعرضِ ٍالأظلُم ٍوتولأى، ٍو ّدجى.ً ٍ ُفق ٍثوَب ٍالأ ُل ّوضت ٍخياُم ٍالأليل، ٍوخلع ٍا ُق ُعْمره.ً ٍ
َدر َبه، ٍوَح ِه.ً ٍخلع ٍالأليُل ٍثيا ّيا.ً ٍطرز ٍقميُص ٍالأليل ٍبغّرة ٍالأصُبح، ٍوباح ٍالأصُبح ٍبِسّر عنقودآ ٍالأثر

ّدجى َفْجُر ٍعن ٍنواجذه، ٍوضرب ٍالأنوُر ٍفي ٍالأ َبه.ً ٍلحت ٍتباشيُر ٍالأصُبِح، ٍوافتّر ٍالأ َقا ِن الأصُبُح ٍ
ِزي ٍالأصُبح ٍغاراَب ٍالأليِل، َبا ِة ٍالأصُبح.ً ٍأطار ٍ ُغّر َع ٍالأليُل ٍب َق ِئعه.ً ٍتبر َطل َبّث ٍالأصُبح ٍ بعمودآه.ً ٍ

َنا ٍخلعة ْع َكر ٍالأنور.ً ٍخل َعْس ُد ٍالأظلم ٍعن ٍ ْن وعزلأت ٍنوافج ٍالأليل ٍبجاماِت ٍالأكافور، ٍوانهزم ٍُج
ُء، ٍوطلع ٍالأنور، َبْرُق ٍالأصُباح، ٍوسإطع ٍالأضو ِم، ٍولأبسنا ٍردآاء ٍالأصُباح، ٍومل ٍالذان ٍ ّظل الأ
ّلأت ٍمواكُب ٍالأكواكب، ُء ٍلألغروب، ٍوو وأشرقت ٍالأدنيا، ٍوأضاءت ٍالفاق.ً ٍمالأت ٍالأَجْوزا

ُق ٍالأجوزاء، ِنطا َوهى ٍ َو َدِق ٍالنام، ٍ َأسإراُب ٍالأنجوم ٍمن ٍح َفّرت ٍ ُدآ ٍالأنجوم، ٍو وتناثرت ٍعقو
َقْت ٍعلى ٍالرضِ ِدس ٍقد ٍألأ ْن ّيا.ً ٍقال ٍبعُض ٍالعراب: ٍخرجنا ٍفي ٍلأيلة ٍِح وانطفأ ٍقنديُل ٍالأثر

ّنا ٍنتعارف ٍإل ٍبالذان.ً َعها، ٍفمَحْت ٍصورة ٍالبدان، ٍفما ٍك ِر اكا
: قال ٍابن ٍمحكان ٍ الأطويل:  الأسعدي

في الأناُس يقول ولأيل
ِتـَه ظلمـَا

ٌء الأعيون صِحيحات سإوا
ُعوُرها  و

ًحـَصُـَينًة بـَيوتـَا منه لأنا كأّن
ًا ًا أعالأيها ُمسوح وسإاج

سإتورهـَا
ًا ٍمن ٍجوانبه.ً ّد ٍظلم َأَن ٍأعله ٍأش ًا، ٍأرادآ ٍ ّد وهذا ٍبارع ٍج

َدع ْلأُت ٍأْص ِز ُلها، ٍفما ٍ َلأْت ٍأْرُج وقال ٍأعرابي ٍفي ٍصفته: ٍخرجُت ٍحين ٍانحدَرت ٍالأنجوُم، ٍوشا
َع ٍالأفجر.ً الأليَل ٍحتى ٍانصُد

ِة ٍالأليل ٍقول ٍ : ومن ٍبديع ٍالأشعر ٍفي ٍصف الأكامل:  العرابي
ُدآه والأليُل ْطر ُه كالأليِلترىَّ ول الأنهاُر َي ُدآ َطـَريدا الأنهاُر يطر

ُقـَُه َماَل الأبيِت مثَل فتراه َوا ِر
ّوضُِ هتك ُه الأمق ْتَر سِإ

َدآا  الأممدو
: ومن ٍ الأطويل:  الأبديع

ًا الأقوُم أثنى حيَن على َلى خير َع
الأّسَرىَّ

ُأخرىَّ وطاَرْت ِنَحُة الأليِل ب َأج

ِر َفْجـَ الأ
 : الأوافر:  آخر

ِطَل ذي ولأيل َيا ِهـَّم َغا َلأـَ ْد َنْجِمه رميُتُمـَ ُلفوِل عرضَِ ب  ا
 

ّدآ ًا الأطرف ير ً منقبض ِليل ُلَك ُلأه ويم ْو ْدَر َه ِلأيِل َص ّد الأ
ابن ٍالأمعتز: ٍالأكامل: ٍ

ِئبنا هاَمت ْهِل بظليلبـَنـَا إلأيك ركا ِر أ والأمنِح الأنا
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ْبِح عن لأيلتهّن يفَحصَُْندآائبًة أيديهـَـَـَّن فكـَأّن  ُص
: وقادآ ٍ الأمنسرح:  كشاجم

ًا ْقي ّدتـَُه قصُـَْرُت لأليٍل سَإ مـَشـَكـَورا َمّر ُمّراَن ِبديرُمـَ
ّيَةيشعشعـَهـَا الأدجى َبدر وبات ّدَجـَى تمل ُنور ُنـَوَرا الأـَ
وقد نفسها على غااَرت

مـَزُروَرا الأحباب جيُب فعادآسَإفرت

َدآرَج غاربال يدرُجه الأظلَم رأيت حتى  منُشورا الأصُباِح و
ًا كّف تخلطكـَمـَا والأنهـَاُر الأليل فاختلط وكـَافـَورا مسك

: وقال ٍعلي ٍبن ٍمحمد ٍ الأطويل:  الأكوفي
َتى َتجي َم ًا َأر ًء يوم َفا من ِش

الأّضنـَا
ِه كان إذا ِني طـَبـَيبـَي علـََي َجا

ِئداٌت ولأي ُهّن عا ْئَن ِضفت فِجـَ
فـَي

ٍدآ لأباٍس الأظـَلم في سإوا
َقـَِشـَيِب

لأيلي طوَل أراِعي نجوٌم
بُروَجهـَا

ِد وهّن ْع ُب ذاُت الأسـَير لأ
ُغـَوب لأـَ

ُق الأظلم ُجنِح في خواف
كـَأنـَهـَا

ٌة قلوٌب ّنـَا َوِجـَيِب بـَطـَوِل مع

َتها َتَرىَّ ذاَت الأشرِق في ُحو
ٍة سِإباح

ْقَربها َع ذاَت الأغرِب في و
َدآبـَيِب

َوىَّ ما إذا ْكليُل ه منها ال
َتـَه ْبـَ حِس

ّدَل الأرياضِِ في ُغاصٍُْن ته
رطـَيِب

َأّن ِة حوَل الأتي ك الأمـَجـَّر
َدآْت أور

َتكرع َصـَبـَيِب هنـَاك ماء في لأ

في يخلُط الأصُّبِح رسإوَل كأّن
ّدجى الأ

ٍم شجاعَة ْقدا ْبـَِن ِم ِبـَُجـَ
ُيوِب َهـَ

ِر اخِضَرار كأّن َبح َصْرٌح الأ
ٌدآ ممّر

ُقـَوِب ُتـَشـَْن لأم لٍل َوفيه بـَثـَ

َدآ كأّن ِء في الأليِل سإوا ضو
ْبِحـَه ُص

ُدآ بياضِ في شباٍب سإوا
َمـَِشـَيِب

يحكي الأشمِس نذيَر كأّن
ِره ببـَْشـَ

َأِخـَي َدآاودآ بن علّي

ونـَسـَيبـَي
ّتقائي ولأول َبه ا ْت قـَلـَت َع

سإـَيدي
ذنـَوبـَي َأجـَل من َيَراها ولأكن

ٌدآ ِوي بما جوا ُه َتـَْحـَ َدا َي
ّذب مـَهـَ

ِدآيٌب ّ َغاـَدا َأ ِدآيِب لأـَكـَـَل ِخـَل َأ

ًء نسيب غايُر وهو إخا
مـَنـَاسإـٍَب

ًء قريُب قـَريِب غاـَيُر وهو صفا

ِنسبُة ِرب بـَيَن ما و القـَا
وحـَشٌة

انتـَسـَاُب يؤنسها لأم إذا
قـَلـَوِب

: وهذا ٍالأبيت ٍكقول ٍ الأطويل:  الأطائي
الأشكـَوَل إّن لأهْم فقلتمن َأٌخ قالأوا أخي وقلُت
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ٍة ِرُبفـَراب َأقـَا

وعزمي رأيي في نسيبَي
ومذهبي

َنا وإْن ْت َد َع الصول في با
 الأمناسإُب

: وقال ٍعبد ٍالأسلم ٍبن ٍرغابان، ٍوسإلك ٍطريق ٍالأطائي ٍفما ٍضّل ٍ الأطويل:  عنها
ِكيه كنُت أخ ًا َأب َو دآم ْه َو

حاضـٌَر
ًا، ْعمى ِحذار َت ِتي و ْقل َو ُم ْه َو
ِئُب غاا

َء ِوه لأـَم أخ بكا بـَقـَرابة َتـَْحـَ
َلى الأصُفـَاء إخواَن إن َب

أقـَارُب
ْوقي فما فمات ِر إلأى َش الْج
واقف

الأله إلأى ُعْمري ني َأنا ول
راغِاُب

َأظلمِت أنَت الأتي الأدنيا و
وُمـَنـَاسِإـَب َأخ لألـَدنـَيا كأنكنوُرهـَا

ُدآ َأنـَنـَي الأمـَصُـَائِب نيراَن ُيبّر
ًا أرىَّ فيه تبق لأم زمن

ِئُب مصُـَا
الأقصُيدة: وفي ٍهذه ٍ

ْفـَُت ُهـََن أيامـَي ترَش و
كـَوالأـٌَح

ْبُت إلأيك، َلأ َدآىَّ وغاا ْهو الأّر و
ِلأـَُب غاا

الأزمان َكيد في ودآافعُت
ِه ِر َنـَْحـَ و

ّي ٍد وأ والأزمان لأي ي
الأُمـََحـَارُب؟

ُأّمي ابَن لأه: ٍَخّل وقلُت

ٍة َب ُعـَصُْـَ لأـَ
ْدآ أو أنا وها َدآ ّنـَا فاْز فإ

ِئُب َعـَصَُـَا
ِه ًا فوالأل الأقوِل من إخلص

ًا صـَادآقـَ
ّ ّبـَي وإل َد آَل فُحـَ ِذُب أحـَمـَ كـَا

َو ِدي أّن َلأ َنْت َي َفـَاءك كا أو ِش
َدآِمـَي

ْبَل َيقِضَب حتى الأقلِب َدآَم الأح
 قاِضُب

ّلمُت ِليَم لأس الأّرَضا َتْس
واتخـَذتـَهـَا

ًا َدآىَّ يد ِه َحـَّج ما لألّر ّلـَ لأـَ
ِكـَُب را

ًتى من الأسيف مثَل كان ف
َتُه حيث ْئ ِج

ٍة ْتـََك لأنائب َب ِرُب فـَهـَو نا ُمـََضـَا
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ٌد َهّمه فتى الأدهر على َحْم
رائح

ُلأُه عنه ناب وإن ْهو َما و
ِزُب  َعا

ْد إن شمائُل َه فهّن َتْش
ٌد َمشـَاهـَ

فهَن ترحل وإن ِعظاٌم،
ِئُب َركا

: وقال ٍالأطائي ٍلأعلّي ٍبن ٍ الأكامل:  الأجهم
ِد إن ْك ّطَرُف ُي ّننـَا الخاء ُم ُدوفإ ْغ ِري َن َنْس ٍء في و ِد إخا تالأـَ
ّلأْف َنَسٌب يفترق أو َدآٌببيننـَا يؤ ُه َأ ِد ُمقـَاَم أقمنا الأـَوالأـَ
ُء يختلف أو الأوصال ما

ُؤنا ْذٌبفما ّدَر َع ٍم من تح ِد غاما َواِح
ِدآعبل ًٍفلعنه، ٍوكفره، ُد ٍبن ٍموسإى ٍبن ٍحمادآ: ٍسإمعُت ٍعلّي ٍبن ٍالأجهم، ٍوذكر ٍ وقال ٍمحم
ًا، ٍفقال ٍرجٌل: ٍلأو ٍكان ٍأبو ًا ٍوشعر َعُن ٍعلى ٍأبي ٍتمام، ٍوهو ٍخيٌر ٍمنه ٍدآين وقال: ٍوكان ٍيط

َدآب، ٍأما َنَسب ٍفهو ٍأخو ٍأ ْدِحك ٍلأه.ً ٍفقال: ٍإل ٍّيكن ٍأخا ٍ تمام ٍأخاك ٍما ٍزدآت ٍعلى ٍَم
سإمعَت ٍما ٍخاطبني ٍبه.ً ٍوأنشد ٍالبيات.ً

وقال ٍرجل ٍلبن ٍالأمقفع: ٍإذا ٍلأم ٍيكن ٍأخي ٍصديقي ٍلأم ٍأحببه، ٍقال: ٍنعم ٍصدقت، ٍالخ
نسيُب ٍالأجسم، ٍوالأصُديق ٍنسيب ٍالأروح.ً

: وقال ٍأبو ٍتمام ٍيخاطب ٍمحمد ٍبن ٍعبد ٍالأملك ٍ الأطويل:  الأزيات

َفر، أبا ٌدآ،ُأّمـَهـَا الأجـَهـَالأَة إّن جع ُء الأعـَلـَم وأّم ولأو ّدا جـَ
ِئُل َحـَا

َو أرىَّ َء الأحش أضحوا والأدهما
كأنهم

َقْت شعوٌب دآونـَنـَا تل
وقـَبـَائل

ْوا َد يجمعـَهـَم الأجهل وكأّن غا
ًا أبـَ

فيهم الدآاب ذوي وحُظ
ِفـَل َوا َنـَ

ِوي هضبًة فكن إلأـَيهـَا تأ
ًة وَحـَّر

ُدآ َعّر العوجّي عنها ُي
الأمـَنـَاقـَل

حال كّل في الأفتى فإن
منـَاسإـٌَب

َناسإَب َمـَْن روحانيَة ُم
يشـَاكـَُل

: وقال ٍالأبحتري ٍلبي ٍالأقاسإم ٍبن ٍ الأبسيط:  خردآاذبه
بيِت في فارٍس من كنَت إن

َدآدآها ْؤ سُإ
الأبيت بحتري من وكنَت

والأنسـَِب
َنا فلم َنائي َيِضْر َبـَين َت ْنصُِ الأَم

ْد َقـَ و
ٍم في َنِسيبين ُرحنا ْلـَ وفـَي ع
أدآِب

الدآاُب تقاربـَت إذا
والأـَتـَأَمـَْت

َنْت ِم بين مسافة َدآ ُعْج الأ
َعـََرِب والأـَ

َقه ٍأبو ٍالأقاسإم ٍمحمد ٍبن ٍهانئ، ٍفقال ٍيمدُح ٍجعفر ٍبن ٍعلي، ٍوذكر َتذىَّ ٍطري وقد ٍاح
الأطويل: الأنجوم، ٍفقال ٍ
َنا ْل َع ِثـَياَب حشايانـَا ج

ُمـَداِمـَنـَا
ّدْت ُء لأنا وق ِدها من الأظلما ْل ِج
ُلأْحفـَا

ٍد فمن ْدني كب ٍد إلأـَى ُت ِبـَ َكـَ
ًىَّ َهـَو

ٍة ومن َف ٍة إلأى ُتوحي ش َف َش
َرْشفـَا

ّبْه بعيشك َنـَُه كـَأسَإـَه َن ُفـَو ّبَه فقدوُجـَ ُق ُن ِد من البري ْع ما َب
َفـَى أغا
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ّكت وقد ُء ف بعَض الأظلما
ِدآهـَا قـَيو

ِر الأليل جيُش قام وقد لألفْج
ّفا فاصط

ّلأْت ّيا نجوٌم وو ّثـَر ّنـَهـَا لأـَلـَ كـَأ
ْبدو خواتم َناِن في َت ٍد َب ي

َفـَى َتـَْخـَ

ِرهـَا على وَمّر ُنـَهـَا آثـَا َبـَرا َدآ
ٍء كصُاحِب ْدآ ُلُه أكمنْت ِر خي

ْلفـَا َخ
ُبـَوُر الأّشعرىَّ وأقبلِت َع الأ
ّبة مـَلـَ

ْعبوِب ِبِمْرَزِمها َي ُبُه الأ ُن َتْج
ِطـَْرفـَا

َدآَرتها وقد ُتهـَا با مـَن أْخ
َورائهـَا

َق َتخُر َيْي من ِلأ ْن َمجّرتها ِث
سِإْجـَفـَا

ُدم الألـَيث َزئيَر تخاُف َيقـَ
ًة نـَثـََر

َبَر َبْر ِء في و ُفها الأظلما َينِس
َفـَا َنْسـَ

ْين كأّن َك ّلذين الأسما الأ
َهـَرا تـَظـَا

ِه على ْي َت َد ْب لأه ضاِمناِن ِلأ
َفـَا ْتـَ ْلأَحـَ ا

ْهـَوي رامٌح فذا ُنـَه إلأـَيه َي َنـَا سِإـَ
َلُه َعّض قد أعزل وذا ْنُم َأ

ْهـَفـَا َلأ

ِم رقيَب كأّن َدُل الأنج َأْجـَ

َقـٍَب َمـَْر
ّلُب َق ِريِشه في الأليِل تحَت ُي

َطْرفـَا

ً كأّن ِلأـَع في سُإهيل َمطـَا
ِه أفـَقـَ

ُق ِر َفا ْلأف ُم ْد لأم إ بعـَده َيِج
ْلأـَفـَا إ

ْعٍش بني كأّن ًا َن ْعش َن و
ِفـٌَل َطـَا َمـَ

َة َوْجَر ْلَن قد ب َل ٍه في َأْض ْهَم َم
َفا ِخْش

ٌق سُإهاها كأّن بـَين عـَاِشـَ
ٍدآ ّو ُعـَ

َتًة ِو ُدو فآ ْبـَ َفـَـَـَى وآونًة َي َيْخـَـَ

ّلى كأّن َع ْطبـَهـَا ُم فـَارٌس ُق
لأـَُه

ُكوزاِن لأواءان َه قد َمْر ِر َك
َفـَا الأّزْح

ّنْسر قدامى كأّن ّنْسـَُر الأ والأ
ٌع واقـَ

ِفي َتْسُم فلم ُقصُِصَُْن الأخوا
َفا به ْع  َض

ٍ  
ٍ 

ُه كأن ّوَم حـَـَـَين َأخـَا ًا َدآ ْدر نصُف دآون أتىطـَـَـَائر َب فاختطف الأ
َفا ّنصُْ  الأ

َع كأّن ُنـَوسِإـَّي الأهزي ًا الب ِهـَنـَ ْو الأُخْسُروانّي بالأنسيج سَإَرىََّمـَ
ّفـَا َتـَ ْلـَ ُم

ْذ الأـَلـَيِل ظـَلَم كأَن ْيلًة مـَال إ َمـَ
ُع ٍم صري ُبهـَا باَت ُمدا يشَر

ِصـَْرفـَا
َدآ كأّن خاقـَاُن الأفجر عمو

ٍر َكـَ َعـَسـَ
َدآىَّ الأترك من بالأنجاشّي نا

َفـَى َتْخ فاسْإ
َء كأن ُة الأشمـَِس ِلأوا ُغاـَّر

ٍر َفـَ ْعـَ َجـَ
ِقْرَن رأىَّ َدآْت الأ طلقته فازدآا

َفـَا ْع ض
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وقال ٍابن ٍطباطبا ٍالأعلوي: ٍالأطويل: ٍ
في الأمشتري اكتتاَم كأّن

ِه سَإَحـَابـَ
ِر في سإّر ودآيعُة ِديِع َضـَمـَي ُمـَ

ً كأّن ْيل َه ِرُضهـَاأمـَاَمـَُه والأنـَجـَوم سُإ َء راٍع يعا ِطـَيع ورا َقـَ
ُبور الأّشعرىَّ لَحِت وقد َع الأ

كأنهـَا
ّلب َق بالأدمـَوِع َطْرٍف َت

هـَمـَوِع
ْفق في الأجوزاء وأضجعت أ

َغاْربها
َتْت َنْشواٍن فبا هـَنـَاك ك
ِريِع َصـَ

َدآاِعَي الأليُل أجاب أن إلأى
ْبِحـَه ُص

َنادآي وكان سإـَمـَيِع غاـَيَر منه ُي

 : الأخفيف:  وقال

ّدىَّ لأـَّمـَا الأهـَلَل وكأَن َبـَ َتـَ
ِة طوِق شطر ذي الأمرآ

 الأتذهيب
ْوٍس أو َق َنْت قد ك َفـَاه انح ُنوٍن أوَطـََر ْهَرٍق في َك مكـَتـَوب ُم

: وقال ٍعلي ٍبن ٍمحمد ٍالأعلوي ٍيصُف ٍالأقمَر، ٍوقد ٍطرح ٍجرمه ٍعلى ٍ الأكامل:  ِدآجلة
ْنسَى لأم َلَة َأ ّدَجى ِدآْج والأ

َتصَُّرٌم ُم
ْدُر َب ِء أفق في والأ الأسما
 مغّرُب

ٌء فـَيه فكـَأنـَهـَا ٌق ردآا َهـَُب طراٌز فيها وكأنهأزر ْذ ُمـَ
ِذي ٍمثل ٍابن ٍالأمعتز، ٍويقف ٍفي ٍالأتشبيهات ٍبجانبه، وقال ٍالمير ٍتميم ٍبن ٍالأمعز، ٍوكان ٍيحت

: ويفرغ ٍفيها ٍعلى ٍقالأبه، ٍويتبعه ٍفي ٍسإلوك ٍألأفاظ ٍ الأخفيف:  الأملوك
ِني ِغي فلست ِاسإِقيا ُأْص

َعـَذٍل لأـَ
ّ لأيس ّلَة إل ِع الأنفس َت

ِلـَي ْغـَ ُشـَ
ُع ِطي مـَا تـَرِك في الأعذوَل أأ

أه
َهْمُت كأني وىَّ ّت ْأِي ا َر

ِلي؟ َعق و

ّللني ْوِن ُلالأـَلـَي أقـَبـَل فقد بها َع َل بعد من الأصُدودآ َك
َوْصِل

َلى ْنَج ْيُم وا َغ أضحَك ما بعد الأ
ْو الأّر

ُء ضَِ َدآ الأّسحاِب بكا ْبـَِل جا َو بـَ

ْولأجاِن هلٍل عن ٍر كصَُ ٍء فيُنـََضـَا ّنـَهـَا سإما ْبـَل َجـَاُم كأ َذ
 : الأخفيف:  وقال

َء ُرّب ِني صفرا ْت َل ّل ْنُح َءبصُفـَرا َع ّظلَم وُج ِر ُمْرَخى الأ  الَزا
ٍء بين ٍة مـَا ُكـَـَروم وروض َواٍبو ٍة وَر ِري منيف وصـََحـَا

ّنى َقمـَاري فيها الأِقياُن وتجيبعـَلـَينـَا الأغصُـَوُن به تتث الأ
ّدَجى وكأن َدائُر الأ ٍر َغاـَ ْعـَ ِري فيهـَا الأنجوَم وكأنَشـَ َدا َمـَ

َلى ْنَج ّدىَّ ِهلٍل عن الأغيُم وا َبـَ ت
ِد في ْفِق َي ُل ِنصُِْف مثَل ا

ِر َوا  سِإ
 : الأخفيف:  وقال
َتبْت َتـَاُب عليها فانثنى َع ِعـَ َدآعاالأ َع و ْيها َدآْم َت َل ْق َكـَاُب ُم انس

ّدها نحو وضعت َقىبـَيديهـَا َخ َت ْلأ ّنـَاُب الأياسإميُن فا ُعـَ والأ
ِدي ُرّب ْب ّتٍب ُم َع َعـَْت جعل َت ًء َبالأ َهّمه ِريا َتـَاُب و ْعـَ ال

َدامًة فاسْإِقنيها ُبغ ُم ْلأـَكـَأ َتصُْ ُبغ كما َسا َدآ يصُ الأشباُب الأخدو
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ُه َرق كيف الأليَل ترىَّ ما َداُدآَجا َب ُنـَه و َلسـَا ْي ْنـََجـَاُب؟ َط َي
ْفق في الأصُباَح وكأن ُل ٍز ا ّدَجىبـَا ِه بين والأ ْي َلب ُغاـَراُب ِمْخ
َء وكأَن ٍر ُلأـَّجُة الأسما َبـَاُب فيها الأنجوَم وكأّنَبـَْحـَ َحـَ
َء وكأن ْيٌف الأجوزا ّدَجى وكأنَصقـَيل سَإ ِقـََراُب عليهـَا الأ

الأليل في َوالأّسقاة والأكؤوس الأشراب وصف من
 : الأطويل:  وقال

ّية ْنِج ِء وز ّية البا ْلـَب َكْرِخ ْلأَجـَ ِةا ّي ِر ْي ِب ْنفاِس َع َل ّية ا َكْرِم
ّنَسْب الأ

ْيت َنا كَم ْلأ ّنها بَز َأْحَمَرفتـَفـَّجـََرْت َدآ َطَر ما مثَل َقاٍن ب َق
َهْب ّذ  الأ

ٍ 

َنـَاهـَا فلّما ْب ِر َنـَا ش ْو َبـَ ّنـَنـَا َصـَ كـَأ
َنا ِرب َو الأَمْخَض الأسروَر ش والأله

ّطَرْب  والأ
ًا نأِت ولأم َد ُيْسِخُط شيئ الأمجـَ

ُلـَه ْعـَ ِفـَ
َنا أننا سإوىَّ ْع مـَن الأوقاَر ِب

ِعـَْب ّلـَ الأـَ
وهـَي الأـَّشـَْرِب كـَؤوس َكأن

دآوائر
ُع ٍء قطائ ٍد ما َتْحـَِمـَُل جام

َهـَْب ّلـَ الأـَ

ّد ًا بها َيُم ًا كـَفـَ َهـَا خـَضـَيبـَ ِديُر هو غايرها بشيء ولأيسُمـَ
مخـَتـَِضـَْب

َنا ْت ّقى فب والأـَلـَيُل الأشـَمـََس ُنَس
ٌد راكـَ

ْقُرُب َن ْدر من و ومـَا الأسمـَاء َب
قـَرْب

ْلفها َشْرٍب سإتارةكـَأنـَُه الأـَهـَلَل الأـَغـَيُم حجَب وقد مـَن َوْجـَُه َخ
ُأِحـَّب

ّيا كأّن ْونـَهـَا ُحـَلـَكة تحـَت الأثر ٍر مداهُنلأـَ ْو ّل الرضِ على ِب
ِرْب َطـَ َتْض

 : الأطويل:  وقال
ُغّر الأسحاَب كأَن أْصبحن الأ

ًا ْكـَؤسإـَ َأ
َنا فيها الأراَح وكأَن لأنا، سَإ

َبـَْرِق الأـَ
ْهو الأنجَم رأيُت َأْن إلأى و

مـَغـَّرب
َأقبل من الأصُباِح راياُت و

الأشـَرق
َدآ كأن والأصُبـَُح الأليِل سإوا

ٌع طـَالأـَ
ُكْحِل مجال بقايا ُيِن في الأ ْع ال

 الأزْرِق
 : الأطويل:  وقال
َكأٍس ُد و ِعي ُعْسر ُي ًا، الأ ُيسر

ويجتـَنـَي
ِغنى ثماَر شجر من لألّشْرِب الأ

ِر ْق َف الأ
ُد ّلأ َو ًا الأـَمـَْزُج فيها ُي ُدآّر

ًا مـَنـَّضـَد
َتْت كما َقُط الأثرىَّ فوق فت ُن

ِر ْطـَ َق الأ
الأكؤوس في وكبرىَّ صغار

كأنـَهـَا
في تجّمعن واواٌت الأّراح على

ِر  سَإط
َها إذا ّث ِقي ح الغاّر الأسا

َتـَهـَا ْبـَ حس
ِة في ُلأْحَن الأثريا نجوَم راَح

ِر ْد َبـَ الأـَ
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َدَج وقد َصْحبي بها صبحُت ْن ر
ّدَجى الأ

َنا الأصُباِح للء بفّضة سَإ
ِر َفـَْجـَ الأـَ

َهَرت وقد ِم ِبيُض َأْز الأنجو
ّنـَهـَا َكـَأ

ُفِق على ُل ْعلى ا ُد ال مـَن قـَلئ
ُدآّر

 : الأطويل:  وقال

َ ًة فاسإقيانـَي أل َو َق ألأبَس فقدذهـَبـَيًة َقـَهـَ ْنُح الفا الأدجى ُج
َعْج  َدآ

ّيا كأّن ُفـَهـَا والأظـَلُم الأثر َيُحـَ
ْيٍن فصُوُص َها أحاطْ قد لأَج ِب

َبْج سَإ
تـَحـََت الأليِل نجوَم كأّن

ِه ِدآ سإـَوا
َبّسَم زنجّي َجن، إذا عن َت

فـَلـَج
 : الأطويل:  وقال

ْير أيا ّنا، َدآ ْتـَك َمْرَح َقـَ ُدآ سإـَ ِم منرعـَو ْي َغ ُمْزنـَهـَا يهمي الأ
ُدآ ويجـَو

ْتنا فكم َبـَاك فـَي واصل ُر
ِنـَُس َوا َأ

ْفَن ُط ِة علينـَا َي َداَم ُد بـَالأـَُمـَ غِاـَي

ِر عن ناب وكم فيك الأضحى ُنو
ْبِسٌم َم

َبْت ِدآ عن ونا الأجـَنـَّي الأور
ُدآ ُدو ُخـَ

ُكثباِن على وماسَإْت قضباُن الأ
ِفـَّضة

َقلها ْث َأ ِهـَّن من ف ِلـَ ُدآ َحـَْمـَ ُنـَهـَو

ْذ ِتي وإ ِقِظ لأم ِلأّم الأشيُب يو
َلـَهـَا لأـَي

ْذ َي وإ ِر َث الأغـَانـَياِت في َأ
ُد َحـَِمـَي

ُدو لأيالأَي َبـَْي بين أغا ٍة ثـَو ٍو،صـَبـَاب ْهـَ َلأ ُدآ الأـَزمـَاِن وأياُم و ُهـَُجـَو
 : الأبسيط:  وقال
ْلأته َأ َلًة سإ ْب عـَلـَى منـَه ُق

َعـََجـَل
َفّر َخَجل من فاحمّر من واص

 َوَجِل
َتّل ْع إسإعـَاٍف بيَن ما َوا

ُقـَه ّقـَ ير
ْنٍع وبين َدآىَّ َم فيه تما

َلـَل ِعـَ بـَالأـَ
َوْجهَي ْدٌر وقال: ٍ َء ل َب خـَفـَا

ِه بـَ
ْبصُُِر ِر وم ْد َب ُه ل الأ ُعو ْد َي

َبـَِل ُقـَ لألـَ
الأوافر: وهذا ٍينظُر ٍإلأى ٍقولأه: ٍمجزوء ٍ

َدَرا علّي وجارالأسهـََرا لأُمقلتي أباَح َتـَ ْق وا
َفسي َجَرىَّ لأو غازاٌل َذاَب عليهَن َطَرا لأ َف ْن وا
ِكْن َلأ ُنه و َدْت عي ْنَج َعلّيحَشـَ َورا الأغ والأح
َدآىَّ وَمْن ْو  الأقمَرا؟ يعاتُب فكيَفقمـٌَر به َأ

َواس: ٍمجزوء ٍ ُن الأوافر: كأنه ٍذهب ٍإلأى ٍقول ٍأبي ٍ
َلـَع ثيابـَه كأَن ْطـَ َقـََمـََرا أزراره ْنَأ

ُهه يزيدك ًا َوْج َته ما إذاُحْسنـَ ْدآ َظـَرا ِز نـَ
ْيني َلأَط بع ْفـَتـَي َخا َوَرا أجفانها ِمْن ُرالأت ْلأَح  ا
ٍه َوْج ّي و ِبـَر ّوبلأـَو سإا َطـَرا ماؤه َتصُ ق
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ُد ٍالأناس ٍوأشعرهم؟ ٍقال: ٍالأذي ٍيقول، ٍوأنشد ٍهذه ْنَش قيل ٍلألجاحظ: ٍَمْن ٍأ
ِه: ٍمجزوء ٍالأوافر: البيات.ً ٍونظيُر ٍقولأ

َبـَه كأّن ْع ثيا  قمرا أزراره من َنأطـَلـَ
َبر ٍالأمازني: ٍالأبسيط: ٍ ْن َق قول ٍالأحكم ٍبن ٍ

ِلي ْي الأنوَم أطاَر َمْن على و
فامتنعا

َوَجعـَا أوجاِعه إلأى قلبي وزادآ
: وقال ٍ الأخفيف:  تميم

َبْت َهها َنق ٍموَجـَاءْت بـََخـَّز َوْج َدا ّقـٍَب بُمـَ َنـَ بـَُزَجـَاج ُمـَ
ْلُت ْيِن في فتأّم َبـَ ًامـَنـَهـَا الأنقا ًا قمر َء طالأع سإـََراِج وضـَو

َياني فـَإنـَي ِمـََزاٍج بـَل فاسإق
بغير ِصْرٌف الأمعالأي في

 ِمَزاِج
َق وانظرا ْف ّدلأه كيف ال ب

ِد من باُحالص ْع ُنـَوٍس َب َعـَاِج آب بـَ

 : الأبسيط:  وقال

ِذْرَت إذا ًا َح ِه ُتـََسـَّر ل َزمانـَ بـَ
ْهُل أتى قد كم ٍر سَإ بعد دآه

ِه ِب َع َأْص

َبْل ِر من فاق َطاَك ما الأده ْع أ
ًا ُلو ُمّرك لأعلمختلط ِه في َيْح ِبـَ ّلـَ تـَقـَ

ْذها ْع إلأيك، ُخ َدآ ْومي، و َلأ
َعًة ْعَش مَش

ّد أسإيل أقنى كّف من الأخ
ِه ِبـَ َه ْذ ُم

ْعِقد كل في فيه حسن َم
ِرضٌِ َتـَ ْع ُم

ّد أن من َيْحميه عليه َتستـَبـَ
بـَه

ُكْحُل ٌع عينيه ف ممنو
ٍه ْنـََجـَر ُدآبَخـَ َوْر ِه و ْي ّد ْقـََربـَه َمْحِمّي خ َعـَ ِب

َدَح تترك ل َق فـَي الأمـَلن الأ
ِه ِبـَه من عليه أخاُف إنييد ّهـَ تـَلـَ

ْنه َغاـَاُر إني سَإقينا؛ عن فصُُ َأ

ِه ِبـَ
ّقه َفْضل من واسْإقني وسَإ

َمْشَربـَه
ُظر ْنِجّي الأليِل إلأى وان كالأز
ًا ِزم منه

ُدو إثره في والأصُبُح َيع
ِبـَه َهـَ َأْش ب

بين ما ُمنتصٌُِب والأبدُر
ْنـَُجـَمـَه أ

ِلٌك كأنه ِكـَبـَه َبـَيَن مـَا َم ْو َمـَ

الأمعز بن تميم شعر من الأمختار من
: وإذا ٍأفضيت ٍإلأى ٍذكره، ٍفهاك ٍمن ٍمختار ٍشعره، ٍ الأبسيط:  قال

َبٌل ْق َت َوىَّ بالأذي ُمْس ْه وإن َي
ُثـََرْت َك

ُبوٌل الأذنوُب منه ْق بما وَم
َنعـَا َص

ِه في ِه ٌع َوْج َيْمُحو شاف
َتـَُه إسإـَاء

حيثما َوِجيٌه الأقلوب من
َعـَا شفـَ

أثوابه ِمْن الأشمُس كأنما
بـَرَزت

ًا، ِره من الأبدُر أو ُحْسن أزرا
َلعا  َط

: اسإتعارة ٍمأخوذة ٍمن ٍقول ٍالخر، ٍوهو ٍابن ٍ الأبسيط:  ُزريق
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ُع َدآ في الأله أسإتودآ ِلأي بغدا
ًا قمـَر

َكْرخ َلِك من بالأ الزرار َف
َلعُه  مط

الأوافر: ومن ٍقول ٍأحمد ٍبن ٍيحيى ٍالأفران: ٍمجزوء ٍ
َدا ّنـَمـَا َب َعـَا أزراره علىقـَمـٌَر فكـَا َلـَ طـَ

ُنـَه جبينال َعرِق من الأمسَك يحث َلأـَعـَا بـَنـَا َو
: وقال ٍأبو ٍذّر ٍأسإتاذ ٍسإيف ٍ الأكامل:  ِة الأدولأ

َداء نفسي ِف عصُيت لأمن الأ
ِذلأي َعوا

ِه في ّب ِمْن َأْخَش لأم ُح
ِه ِئ َبـَا َقـَ ُر

َأسِإّرة في تظهُر الأشمس

ِه ِهـَ وْج
ُع والأبدُر ُل ْط ِه ِخلَل من َي ِئ َبـَا َقـَ

: وقال ٍ الأطويل:  تميم
ِبي أأعذل َو َقل ْهـَ غاـَيُر ِلأـَي َو
ِذل عـَا

ْعصُي َأ بين ما وهو غارامي و
 َأضلعي؟

ٍر لأي وَمْن ْب بـَه َأسإتزيُل ِبصَُ
الأـََجـَوىَّ

كبدي ول طوعي جلدي ول
ِعـَي مـَ

ّوُل َأ ِقي ف آخـَر كـَاَن شو
َوتـَي ْلـَ ِري وآخُرسَإـَ ْبـَ ّوَل كـَان ص ِعـَي أ ْدآُمـَ َأ

الأكامل: وقال: ٍمجزوء ٍ
ُدآ ِدآ َوْر ُق الأـَـَـَخـَـَـَدو ِدآمـَـَـَـَن َأَر َعـَـَـَـَُم الأـَـَـَرياضِِ َوْر ْنـَـَـَ َأ َو
ُقـَـَـَُه هذا َنـَـَـََشـَـَـَ ُلنـَـَـَو َتـَ ُلـَـَـَُه وذا ُفا ّبـَ َقـَ َفـَـَـَُم ُي الأـَـَـَ
ْلأـَُت وإذا َد ٌدآ وردآينال فـَأفـَـَـََضـَـَـَُل َعـَ َثـَـَـَـَـَـَـَم ور ُيلـَـَـَـَـَ

َدآ ل ّلأى ما إل َوْر َو َغ ت ْب ِه َص ُحْمَرت
ّدُم الأـَ

َذا ُيَضّم ول ُيَشّم هذا ُيضّم و
ُيْشَمُم  و
ْبحان ًا َدآالأخدو خلق من سُإ َنـَـَـَّسـَـَـَُم شـَقـَائقـَ َتـَـَـَ ُتـَ

َأعـَاَرهـَـَـَا َغ و َلـَـَـَُم شـَقـَـَيق بـَهـَا يفـَـَـَه الصـَـَـَدا ْعـَـَـَ ُي
َق َطـَ ِظـَهـَا يَفـَـَـَه الجـَفـَـَاَن واسإـَتـَنـَ َلـَْحـَ ّلـَـَـَم بـَ تـَتـَكـَـَ

ِبـَيُن ُتـَ َهـَـَـَُم الأـَحـَبـَيِب سِإّرَعـَـَـَْن لأـَلـَمـَحـَبـَـَوِب و فـَـَيفـَـَـَ
ِظـَهـَا َبالأـَـَـَرقـَـَـَي رأِت إن وتـَشـَـَير َلـَْحـَ ّلـَـَـَم بـَ ُتـَسـَ فـَ
َأعاَرها ًا و ِه تصُِّح َمرض الأقلوُب ب
َقُم َتْس  و

َتُن َتـَنمن َأَجل الأعيون ِف ِدآ ِف َأعـَـَـَظـَـَـَُم الأـَخـَـَدو و
 ٍوقال: ٍالأسريع: ٍ

ُرسْإَل اللأحاُظ كانِت إْن
الأقلوب

َوَن فما فينا ْه َد َأ ْي الأـَرقـَيب َك

ْلُت ّب َلْمولأـَم بعينـَي َأهوىَّ َمْن ق ّد بتقبيلَي يع الأـَحـَبـَيْب َخ
ّنه ِك َنـَْت قد لأ ِطـَ ُنـَُه َفـَ ْي َلْحِظَعـَ َنَة عيني ب ْط ِريب ِف الأمست

الأغيِب علُم كان إن
ًا َتْخِفـَي ُمْس

ّنا ِعند َع ّلْحِظ ف ْلُم الأ الأغـَيوب ِع

وقال: ٍمجزوء ٍالأكامل: ٍ
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ٍة الأرحيل قالأوا ْأتيلأـَخـَمـَس ًا َت ِريع َدآىَّ من سَإ ُجمـَا
ْبتـَهـَْم ْذ إنـَي فأَج ّتـََخـَ َلسَإى لأه ُتا  زادآا والأُحْزَن ا

ّبة بينالسإـَى َقسـَم َمْن سإبحاَن َعـَادآا الِحـَ ِبـَ والأـَ
َأعاَر َلجـَفـَاِن و ًاُحـَْس لأ ّق ن ِر َت َبـَادآا به تس الأـَعـَ
 : الأخفيف:  وقال

ْقَرب ْدِغ َع ّفاحة فوق الأصُّ ت
ّد الأخ

َطـَّرٌز نعـَيٌم َذاِب ُمـَ بـَعـَ

كّل في الألحاظ وسإيوُف
ِحـَيٍن

ِنعاٌت َذاِب الأثنايا َجنى ما ِعـَ الأـَ

ِة وعيوُن ْدن الأوشا ْفِس ُي
ْق بالأـَّر

ِة ْنـَِع َب الحـَبـَاِب رؤيَة والأَم

َتفي فمتى الأمِحّب َيْش
َفـَى ْط ُت و

ِني ُة بالأتدا الكـَتـَئاِب؟ حَرار

 : الأبسيط:  وقال
ْيه ترىَّ َذاَر قاما قد ِع

ْعـَذرتـَي ِبَم
ُذول عند َع ْغدو الأ َي وهو ف

ِذُرنـَي ْع َي

ٍة كـَل فـَي لأـَه كأّن ِريٌم ِرح ًاجـَا ْقد ْو الأُحْسِن من ِع ًا َأ ْوع من َن
َتِن الأف

ُه كأَن ْطفـَه من جوهَر ُلأ
َعـََرضٌِ

ِه فليس ِوي ْعيُن إل َتْح َأ

َطـَن الأـَفـَ
ّله َنْت ما والأ َت عيني ف

ُنـَُه محـَاسإـَ
ُظـَُه سَإَحَرْت وقد إل ألأفـَا

ُذنـَي أ
َظها عنه الأعيُن ُتصُدُر ما لأح

ً َلـَل َم
مرتضًى َشْخٍص كل لنه

َحَسـَِن
َتهى يا ِلي من ْدِن ل أَم لأي ُت

أَجـَلـَي
َعذْب ول فيك ُظنوني ُت

ّظـَنـَن بالأ
ُهك كان إْن ًا وج َغ وجه من ِصي

ٍر قم
ّدَك فإَن ّد ق ّد َق ِمـَن ُقـَ

ُغاـَصُُـَِن
 : الأطويل:  وقال

عّرْج الأريح نسيَم يا أل
ًا ّلـَمـَ مسـَ

ِد الأشخص ذلأك على الأبعي
ّدآع َو الأُمـَ

ُهّب ِجْسِمي َشّف َمْن على و
ُه ُدآ َعـَا ب

ًا ْيَت بما سَإُموم َل نار من اسإتم
ُلعي  َأْض

الأَحروُر؟ هذا قال: ٍما فإْن
:لأه فقل

َنفُس َتاٍق َت ّبـَك ُمْش بـَحـَ
ُمـَوَجـَِع

ومختاُر ٍشعره ٍكثير، ٍوقد ٍتفّرق ٍمنه ٍقطعة ٍكافية ٍفي ٍأعراضِ ٍالأكتاب.ً
: قال ٍالأصُاحب ٍأبو ٍالأقاسإم ٍإسإماعيل ٍبن ٍ الأطويل:  ّبادآ ع

َلْت لأقد َدىَّ رح ْع لأك فهل سُإ
ِعد؟ ُمْس

َدْت وقد ًا أنج أنت فهل دآار
ُد؟ ْنِج ُم

لأّما الأنْجَم بطرفي رعيُت
رأيتهـَا

ُد َع َبا َد َت ْع ِم ُب َنْج هي بل الأ
ُد َعـَ ْبـَ أ
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ّيا ُتنيُر قرص وهي الأثر
مسلسـَل

ُدآٌر الأطرف منها ويشغل
ّددآ َبـَ م

ِرضُِ َء وتعت وهي الأجوزا
ككاعب

ٍر من َتميُل ُد بـَهـَا سإك ّي َتـَمـَ و

ًا وتحسبها ْور ٍة أسِإـَيَر َط َنـَاي ِجـَ
َد ترّشَح وهو الأمْشِي بع
ُد ّي َقـَ ُمـَ

لألصُُبح وهو سُإهيٌل ولَح
ِقـٌَب َرا

ٍد ِمْن سُإّل كما ُجَراٌز غام
ُد ّنـَ مهـَ

ُدآ ّدآ ِفي أَر الأنجوم في َطْر
كأنـَهـَا

َء لأكن دآنانيُر ُد الأسمـَا َبـَْرَجـَ َز

حاَن ما والأصُبح بها، رأيُت
ُه، ُدآ وْر

ُء قنادآيَل َصْرٌح والأخضرا
ُدآ ممّر

الأشمِس مربط من لأنا وفيه
أشقٌر

ُبو فالأريُح جرىَّ ما إذا ْك ت
ُد وترك

: وقال ٍأبو ٍعلي ٍ الأطويل:  الأحاتمي
ْعِمـَل فيه أقمنا ولأيل ُن

ْأسإـَنـَا كـَ
َدا أن إلأى الأليل في لألصُُبح َب

َكُر  َعْس
َنْجُم الأسـَمـَاء في الأثريا و
ٍة علىكـَأنـَه ّل َء ُح َقا ْيٌب َزْر ّنـَُر َجـَ َد ُمـَ

 : الأكامل:  الأبحتري
ْيُت ولأقد الأكواكب مع سَإَر

ًا ٍة أعجاَزهاراكـَبـَ َكـَِب بعزيم كالأـَكـَو

ُغـََراِب لأوِن في والأليُل الأ
كـَأنـَه

ِته في هو َك ُلو لأم وإن ُح
َعـَِب ْنـَ َي

ِعيُس ْنصُُُل والأ كما ُدآَجاه من َت
َلى انج

ُغ ّب َذاِل عن الأِخَضاِب ِص َق الأ
َيِب  الْش

 

ّدىَّ حتى َفْجُر تب ِتـَه من الأ َبـَا َجن
ِء ُع كالأما ْلَم ِخلَِل من َي

ُلِب ُطْح  الأ
وقال ٍالمير ٍأبو ٍالأفضل ٍالأميكالأي: ٍالأكامل: ٍ

ً ٍر أهل َفْج ثوَب َنضى قد ب
ّدجى الأ

ِدآ من ُجّردآ كالأسيف َوا سَإ
ِقَراِب

ٍة أو ّقْت غاادآ ًا ش ًا ِصـَدار ِتها بين ماأزرقـَ ْغَر التـَراب إلأـَى ُث
: وقال ٍرجٌل ٍمن ٍبني ٍالأحارث ٍبن ٍكعب ٍيصُف ٍ الأطويل:  الأشمس

َأة ّنـَهـَا الأـَلـَيُل إذا أّمـَا مخب َفىَجـَ َتْخ فـَتـَظـَهـَُر بالأنهار وأّما ف
ّق إذا ُع عنها انش ِط ِر سإا َفْج الأ

َلى ْنَج وا
الأِحَجاُب وانجاَب الأليِل ُدآَجى

 الأمستر
ًا الرضِِ عرضِ وألأبس لأون

كأنـَُه
ِقي الفق على ثوٌب الأشْر

َفُر َعصُْ ُم
ّلْت ُدو حين وفيها تج ْب َي

ُعـَهـَا شعـَا
ِة لألعيِن يعُل ولأم الأقصُير

َظـَُر َمنـَ
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ْدآع عليها الأزعـَفـَراِن َكَر
ّبـَُه يشـَ

ٌع َعا َأصـَفـَُر أبيُض فهو َتلَل ش

َلْت فلما منها وابيّض ع
اصفراُرها

َلأْت الأَمنيُح َجاَل كما وجا
َهـَُر الأمش

َللِت َق وج ًا الفـَا ضـَوء
ينـَيرهـَا

الأّضَحى َوْجَه لأها بحّر
تتـَسـَعـَر

َوىَّ الأظل ترىَّ ْط ُدو حين ُي ْب َت
ًة وتـَار

الرضِ عن زالأْت إذا َتراه
ْنَشـَر ُي

َأْت كما ْذ بد َقت إ في أشر
ِغيبـَهـَا َم

َدآ كما تعودآ الأكبيُر عا
الأمـَعـَمـَر

َنُف ْد َت ُدآ ما حتى و يكا
ُعـَهـَا شـَعـَا

ِبين َلأت إذا َي يتـَبـَصَُـَُر لأـَمـَن و

َنت ْف َأ ًا ف ْهَي قرون ذاك في و
تَزْل لأم

َيا تموُت ٍم كـَل وتْح يو
وتـَنـَشـَُر

الأجاهلية في الأعرب قالأته ما أحسن
َأحكم ٍأربعة ٍأبياٍت ٍقالأتها ٍالأعرب ٍفي ًا: ٍما ٍ وقال ٍعبد ٍالأملك ٍبن ٍمروان ٍلأبعض ٍجلسائه ٍيوم

: الأجاهلية؟ ٍ الأكامل:  فأنشده
َء منع ّلب الأبقا ُعهاالأـَشـَمـَِس تق تمسي ل حيث من وطلو

ُعها َء وطلو ُبهاصـَافـَيًة بيضـَا َء وغارو َوْرِس صفرا كالأـَ

ِد على تجرىَِّ ِب كمـَا الأسماء َك
ِري في الأموِت ِحماُم َيْج

ْفِس  الأن
َلـَم الأيوم ْع ُء مـَا َت َفصُْل ومَضىِبـَه يجـَي ِئه ب َأْمـَِس قضا

ْته ٍالأعرب ٍفي ٍالأشجاعة، ٍقال: ٍقول ٍكعب ٍبن َلأ َأْمدح ٍبيٍت ٍقا قال: ٍأحسنت، ٍفأخبرني ٍب
: مالأك ٍ الأكامل:  النصُاري

قصُُْرَن إذا الأسيوَف َنصُُِل
ِونا ْط بَخ

ًا، ُدم تـَلـَحـَِق لأم إذا ونلحقها ُق

: قال: ٍفأخبرني ٍبأفضل ٍبيٍت ٍقيل ٍفي ٍالأجودآ، ٍفأنشده ٍلأحاتم ٍ الأكامل:  طيئ
ّي، ْغني ما أماو ُء ُي عن الأثرا
َتـَى َفـَ الأ

ًا َحْشَرَجْت إذا َق يوم بها وضا
ْدُر  الأصَُ

ْي ْيُت ما أّن َتَر أُك لأـَم أبـَقـَ
ّبـَُه َر

ِدي وأّن ْلـَُت ِمّما ي ْفـَُر بـَه َبِخ ِصـَ

ٍدآ الأـَمـَاَل أَن تـََر ألأـَم ورائٌح غاـَا
َقى الحادآيُث الأماِل من ويب

ْكـَُر والأذ
ْينا ِن ًا َغا ْعلـَك زمان بالأتصَُ

ِغـَنـَى والأـَ
ّ ُه فكل َنا بكأسإيهـَمـَا سَإقا

َدهـَُر الأـَ
َدآنا فما ًا زا ْغي فـَذي علـَى َب

ٍة قـَراب
ًا، َنان ِبنا َأزرىَّ ول غِا بأحسا

ْقـَُر َفـَ الأ
ًا، ٍقال: ٍالأذي ٍ : قال: ٍفأخبرني ٍعن ٍأحَسن ٍالأناس ٍوصف الأطويل:  يقول

ِر قلوب كأن ًا الأطي ْطبـَ َر
ًا ويابـَسـَ

َدىَّ ِرها لأ ْك ّناُب َو ُع والأَحَشُف الأ
َبالأي  الأ

: والأذي ٍ ِيل:  الأطو يقول
َوْحِش عيوَن كأَن ِلناحول الأ ُع وأرُح ِذي الأَجْز َثقِب لأم الأ ُي
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ِئنا َبا ِخ
: والأذي ٍ الأطويل:  يقولأه

ِرُف ً أبيه من فيه وتع َشـَمـَائل
ِلأه ومن َد ومن َخا وِمْن يزي
 ُحُجْر

َء َذا، ِبّر مع َذا، سإماحَة ِكـَْر وإذا َصَحا إذا َذا، ونائَلَذا ووفا سَإ
الأقيس.ً امرأ يريد
 الأعصُر أهل ألأفاظ ومن
وغاروبها الأشمس طلوع في

 وانتهائه وابتدائه، وانتصُافه، الأنهار ومتوع
َعها، ٍونثرْت ٍ ِقنا َفْت ٍ ِر، ٍوكش َعْت ٍفي ٍأجنَحة ٍالأطي بدا ٍحاِجُب ٍالأشمس، ٍولأم

ِرُقها، ٍوانتشر ٍجناُح ٍالأضوء ٍفي ٍأفق ُقها، ٍوأضاءْت ٍمشا ِدآ َعها، ٍوارتفع ٍسُإرا ُشعا
َبْت ٍأطراف ٍالأجدران.ً ٍأينع ُع ٍالأشمس ٍفي ٍالفاق، ٍوذه ّنَب ٍشعا َط الأجو.ً ٍ

َباُب ٍالأنهار، ٍوعل ٍرونق ٍالأضحى، ٍوبلغت ٍالأشمُس الأنهار ٍوارتفع.ً ٍاسإتوىَّ ٍَش
كبد ٍالأسماء.ً ٍانتعل ٍكل ٍشيء ٍظله، ٍوقام ٍقائُم ٍالأهاِجَرة، ٍورَمت ٍالأشمس
ُع ٍفي َلأُة ٍالأشمِس، ٍوصارت ٍكأنها ٍالأديناُر ٍيلم َ بَجَمراِت ٍالأظهر.ً ٍاصفَرْت ٍغِال
َبْت ّو َلها ٍلألرحيل، ٍوتصُ ّدْت ٍَرْح ًا ٍعلى ٍالصيل، ٍوَش ِتبر قراِر ٍالأماء، ٍونفَضْت ٍ
ُبها ٍلألُوجوب.ً ٍشاب ٍالأنهاُر، ْن ِذن ٍَج َأ َفْت ٍلألغروب ٍف ّي الأشمُس ٍلألمغيب، ٍوتض

ِر.ً َفَه ٍالأليُل ٍلأسان ٍالأنها وأقبل ٍشباُب ٍالأليِل، ٍووقفت ٍالأشمُس ٍلألعيان، ٍوشا
َدآرج ٍالأوجوِب.ً َفهْت ٍ َقْت ٍبروُجها، ٍوجنحت ٍلألغروب، ٍوشا الأشمُس ٍقد ٍأشر

َوْجُه َغالَئله.ً ٍاسإتتر ٍ َأصائله، ٍوشفوت ٍموّرسَإة ٍمن ٍ ٍة ٍمن ٍ َهَج ْن ٍر ٍُم ُو ٍفي ٍأطما الأج
َقاب، ٍوتواَرْت ٍبالأحجاِب.ً ٍكان ٍهذا ٍالمُر ٍمن ٍمطلع ٍالأفلق، ٍإلأى ّن الأشمِس ٍبالأ
َغَسق.ً ٍفلٌن ٍيركُب ٍفي ٍمقدمة ٍالأصُُبح، ٍويرجع ٍفي ٍسإاقة ٍالأشفق، مجتمع ٍالأ
َطْرفها، ٍومن ٍحين ٍتسكُن َنها، ٍإلأى ٍأن ٍتغمض ٍ ْف ومن ٍحين ٍتفتُح ٍالأشمس ٍَج

ِرها.ً ُة ٍِمْن ٍأكوا الأطيُر ٍأوكاَرها، ٍإلأى ٍحيِن ٍينزُل ٍالأّسَرا
ِر ٍالأليِل ٍوالأنهار.ً َلْت ٍبذك مقامة ٍلبي ٍالأفتح ٍالسإكندري ٍمن ٍإنشاء ٍالأبديع، ٍاتصَُ

َعَماية، ّد ٍَرْحلي ٍلأكّل ٍ ِتّي ٍالأسّن ٍأش َف َوأنا ٍ قال ٍعيسى ٍبن ٍهَشام: ٍكنت ٍ
ِر ٍسإائغه، ٍولأبْسُت ٍمن ُعْم ْبُت ٍمن ٍالأ ِر َواية، ٍحتى ٍش َغا ِفي ٍلأكل ٍ ِطْر وأركُض ٍ

ْئُت ِط ِلي، ٍو ْي َذ ِدآ ٍ َغه، ٍفلما ٍصاح ٍالأنهاُر ٍبجانب ٍلأيلي، ٍوجمعُت ٍلألمعا الأدهر ٍسإاب
ِني ٍفي ٍالأطريق ٍَرُجل ٍلأم ٍأنكره ٍمن َب ْهَر ٍالأَمُروضِة، ٍلدآاء ٍالأمفروضة، ٍوَصِح ظ
َهب ْذ َفَرِت ٍالأقصُُّة ٍعن ٍأصل ٍكوفّي ٍوَم سإوء، ٍفلّما ٍتخالأينا، ٍوحين ٍتجالأينا، ٍسإ

َقل ٍوجُه َب َنا ٍإلأى ٍدآاره ٍودآخلناها ٍوقد ٍ ْل ْلنا ٍالأكوفَة ٍِم ِفّي، ٍوسِإْرنا ٍفلّما ٍحل صو
َنا َع ٍعلي ُقر ُبه ٍ ِر َطّر ٍشا ْفُن ٍالأليل ٍو ُبُه، ٍولأما ٍاغاتمض ٍَج الأنهار، ٍواخضّر ٍجان

َفل ٍالأجوع ُد ٍالأليل ٍوبريده، ٍو ْف َو ُع ٍالأُمنتاُب؟ ٍفقال: ٍ ْلنا: ٍمن ٍالأقار الأباُب، ٍفق
ُؤه ٍخفيف، ٍوضالأته ٍَرغِايف، ْط وطريده، ٍوأسإير ٍالأضّر، ٍوالأزمن ٍالأمّر، ٍوضيٌف ٍو

ِقدت ٍالأناُر ٍعلى ُأو ْيِب ٍالأَمرقوع، ٍوغاريب ٍ ِدي ٍعلى ٍالأجوع، ٍوالأَج ْع َت َيس وجاٌر ٍ
ِنَسْت ٍبعده ُك ْلفه ٍالأُحصُياُت، ٍو ِبذت ٍَخ ُن َعّواء ٍفي ٍأثره، ٍو سإفره، ٍونبَح ٍالأ

َهاِمُه ٍفيح.ً ْيُشه ٍتبريح، ٍومن ٍدآون ٍأفراخه ٍَم َع َطليح، ٍو ُوه ٍ ِنْض َعَرَصات، ٍف الأ
َها ٍإلأيه، ٍوقلُت ُت ْث ْبَضَة ٍالأليِث ٍوبع َق َبْضُت ٍمن ٍكيسي ٍ قال ٍعيسى ٍبن ٍهشام: ٍفق

ِدآ، ٍعلى ٍأحَر ٍمن ٍنار َعْرُف ٍالأعو ِرضِ ٍ ُع َوالً، ٍفقال: ٍما ٍ َن ْدآَك ٍ ِز َنا ٍسإؤال ًٍن ْدآ ِز
َفْضل َأحسن ٍمن ٍبريد ٍالأشكر، ٍومن ٍملك ٍالأ ِبّر، ٍب ْفد ٍالأ َو ُلأقَي ٍ ِدآ، ٍول ٍ الأُجو

َلك، ّقق ٍالأله ٍأم َأنَت ٍفح ُعْرُف ٍبين ٍالأله ٍوالأناس، ٍوأما ٍ ْذهُب ٍالأ َي ْليواس، ٍفل ٍ َف
َيا ٍلأك.ً ْل ُع َد ٍالأ َعل ٍالأي وج
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قال ٍعيسى ٍبن ٍهشام: ٍففتْحنا ٍالأباَب، ٍفإذا ٍشيُخنا ٍأبو ٍالأفتح ٍالسإكندري،
ُي ٍخاصة! ٍفتبّسم َلغْت ٍبك ٍالأَخصَُاَصُة، ٍوهذا ٍالأز ّد ٍما ٍب ْلنا: ٍيا ٍأبا ٍالأفتح، ٍش فق

وأنشأ ٍيقول: ٍمجزوء ٍالأخفيف: ٍ
َنـَـَـََك ل َطـَلـَـَـَْب مـَن فـَيه أنـَاالأـَـَـَـَذي َيغـَـَـََز الأـَ

َدآة في أنا ّق ُبْر ُة لأها ُتَش َدآ ُبْر
َطَرْب  الأ

ْذ ِشئُت لأو أنا ًا ُتلتَخ َقـَاقـَ َهـَـَْب مـَن ِشـَ الأـَذ
ِظَر ًا ٍمن ٍأن ٍينت وكتب ٍالأبديُع ٍإلأى ٍبعض ٍإخوانه: ٍغاضُب ٍالأعاشِق ٍأقصُُر ٍعمر

ْيف، ٍوقد ْيف، ٍإنه ٍفي ٍالأباطن ٍسإحابُة ٍَص َهابة ٍسإ ًا، ٍوإن ٍكان ٍفي ٍالأظاهر ٍَم ْذر ُع
َبان ٍحق ْل َق ًا، ٍولأو ٍالأتبس ٍالأ َد ٍأْم ٍَمْزح ًا ٍقصُ َد ًا؛ ٍأفج ْفح َبني ٍإعراضه ٍَص َرا

ُد ٍمنُه ًا، ٍأِج ّدآ ِريَك ٍَر ًا، ٍول ٍوالأله ٍل ٍأ الأتباسإهما ٍما ٍوجد ٍالأشيطاُن ٍبينهما ٍمساغا
َد ٍة، ٍوإْن ٍكان ٍقصَُ ّب َترىَّ ٍبح ُتْش َدُر ٍمحبة، ٍأل ٍ ًا ٍلْج ّك ًا، ٍوإن ٍمحبة ٍتحتمل ٍَش ّد ب

َقد ٍالأفؤادآ ٍحتى ٍنقف ٍعلى ٍالأمرادآ، ٍول ُع ًا ٍفما ٍأغاناها ٍعن ٍَمْزح ٍيحل ٍ َمزح
تسعنا ٍإل ٍالأعافية ٍوالأسلم.ً

ْدر، ٍل ٍينفذه ٍ ْيب، ٍوهو ٍفي ٍمكان ٍمن ٍالأصُّ َغا ولأه ٍإلأيه: ٍالأمودآة ٍ- ٍأعَزك ٍالأله ٍ- ٍ
ِركها ْعَرف ٍضرورة، ٍوإن ٍلأم ٍتظهر ٍُصوَرة، ٍويد ُت َظر، ٍولأكنها ٍ َن ُكه ٍ ِر ُيد بصُر، ٍول ٍ

َتها ٍمن ٍصدره، َف ُء ٍصحي َتْملي ٍالأمر َواس، ٍويس الأناس، ٍوإن ٍلأم ٍتدركها ٍالأح
ويعلم ٍحاَل ٍغايِره ٍمن ٍنفسه، ٍويعلم ٍأنها ٍحّب ٍوراء ٍالأقلب، ٍوقلب ٍوراء

َء ٍالأجلد، ٍوجلد َعظٌم ٍوراء ٍالألحم، ٍولأحم ٍوَرا َعظم، ٍو َء ٍالأ ْلب ٍورا الأِخلب، ٍوِخ
ُبردآ ٍوراء ٍالأبعد.ً ٍولأو ٍكانت ٍهذه ٍالأحُجُب ٍقوارير ٍلأم ٍينفذها ٍنظر، ُبْردآ، ٍو وراء ٍالأ

ِدّل ٍعليها ٍبغيِر ٍهذه ٍالأحاسإة ٍبدلأيل ٍإل ٍأن ٍأزوره، ٍوالأله ٍلأو ٍالأتبست ٍبه َت فيس
ًا، ٍولأو ٍحال ٍبيني ٍوبينه ٍسُإوُر ًا، ٍما ٍزدآته ٍودآ ًا، ٍيجعل ٍرأسإينا ٍرأسإ الأتباسإ

ًا.ً العراِف، ٍورْمُل ٍالحقاِف، ٍما ٍنقصُته ٍحق
وقال ٍالمير ٍأبو ٍالأفضل ٍالأميكالأي: ٍالأخفيف: ٍ

َغاَزاِل ُته و َنح ّدآ ظهَر َم ّد فجاَزىَّالأـَو والنتحـَاب بالأصُ
ِلأَه ردآنيلأحجـَاٍب ردآني إن ألأمُه لأم بـَي ِلأَما الأفؤادآ وا
َكر ولأيس روح هو ْن ٍر ِحلألـَّرو ُي َوا َوَرىَّ عن َت  بِحَجاِب الأ

َءك، الأله أطال أخيه: ٍكتابي إلأى ولألبديع َدِت وإن ونحن بقا ُع َا الأداُر َب َعة، َفرع ْب َن
ِنيّن فل ِدي َيْج ْع َوّن ول ُقْربك، على ُب ِري تمح ْك َوان، قلبك، من ِذ َلَخ كان وإن فا

ُدهما ِة على مجتمعان بالأحجاز، والخر بخراسإان أح على مفترقان الأحقيق
َناِن، الألفظ وفي واحد الأمعنى في والثنان، الأمجاز، إل وبينك بيني وما اث

ُلأُه سإتر، ًا لأنلتقيّن توفيق، اسإمه َرفيق، صاحبني وإن ِفتُر، طو َدّن سإريع ولأنسع
ًا، ّلُه جميع الأمأمول.ً ولأُي والأ
ّيدك قُرَب إخوانه: ٍقد بعض إلأى الأعميد بن الأفضل أبو وكتب ّله - ٍأ ّلك الأ - ٍمح
َقب تراِخيه، على َتصُا َنائيه، على مستقّرك و َق لّن َت ُلك، الأشو ّث والأذكر يم

ّيلك؛ وفي تلق، على الأباطن وفي افتراق، على الأظاهر في فنحُن يخ
ِة َتباينون، الأتسمي ُلون، الأمعنى وفي ُم لأقد الشباُح، تفارقت وإن متواص
الرواح.ً تعانقت

 الأمعتز ابن كلم من جملة
الأقصُار الأفصُول في

ُد ْف َو ِنيام.ً ٍوالأناُس ٍ ُيَساُر ٍبهم ٍوهم ٍ ْكٍب ٍ ْثَرة.ً ٍأهُل ٍالأدنيا ٍكَر َع ُع ٍالأوثبة، ٍشنيع ٍالأ الأدهُر ٍسإري
ُنصُُْب ٍالأحوادآِث ٍوأسإيُر ٍالغاترار.ً ٍالماُل ُء ٍ َىَّ.ً ٍالأمر ْقران ٍالأّردآ َأ ّثَرىَّ، ٍو ّكان ٍالأ َلى، ٍوسإ ِب الأ
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ُد ِرْزقه.ً ٍالأكذب ٍوالأحس ُد ٍفي ٍ ِره، ٍول ٍيزي ْد َق َء ٍمن ٍ ُقُص ٍالأمر ْن َي ْلأِحْرُص ٍ ُد ٍالأرجاِل.ً ٍا ِئ َحصَُا
ُد ُد ٍاسإُمه ٍصديق ٍومعناه ٍعدو.ً ٍالأحاسإ ّنماُم ٍجْسُر ٍالأشّر.ً ٍالأحاسإ ِفّي ٍالأذل.ً ٍالأ َأثا والأنفاق ٍ

ُكه، ٍيشفيك ٍمنه ٍأنه ٍيغتّم ِل ْنَب ٍلأه، ٍبخيل ٍبما ٍل ٍيم َدر، ٍمغتاٌظ ٍعلى ٍمن ٍل ٍذ سإاِخٌط ٍعلى ٍالأق
ْودآ.ً ٍالأصُبُر ٍمن ٍذي ٍالأمصُيبة ٍمصُيبٌة َع َبطيئُة ٍالأ ْوِت ٍ َف ُفْرَصة ٍسإريعُة ٍالأ ِرك.ً ٍالأ في ٍوقت ٍسإرو

َغدر ٍقاطع َواُن ٍالأعْرضِِ ٍمن ٍالأذّم.ً ٍالأ ُدآ ٍِص ّلم ٍالأشرف، ٍوالأُجو ُع ٍسُإ ِوي ٍالأّشمات.ً ٍالأتواض على ٍذ
ُد ْب َع ًا.ً ٍ ِرق ٍبعُضها ٍبعض َيْح ُء ٍكشجرة ٍالأنار ٍ ًا.ً ٍالأسو السإرار ٍإذا ٍكثر ٍُخزانها ٍازدآادآت ٍضياع

ُد ْع َو ْفِق ٍيلحم.ً ٍالأ ّق.ً ٍوعاء ٍالأخطأ ٍبالأصُّْمت ٍيختم، ٍوالأخرق ٍبالأر َأذّل ٍمن ٍعبد ٍالأر الأشهوة ٍ
ْطل ٍتلفه.ً ٍإذا ٍَحضَر ٍالجل، ٍافتضح ٍالمل.ً ٍل ٍتَشْن مرضُِ ٍالأمعروف، ٍوالنجاُز ٍبرؤه، ٍوالأَم

ُبه ٍعلى ٍعقله ٍكان ٍكالأراعي َدآ َأ ِو ٍبالأتقريع.ً ٍل ٍتنكْح ٍخاطَب ٍسِإرك.ً ٍومن ٍَزادآ ٍ َوْجَه ٍالأعف
ٍء ٍكثيرة.ً الأضعيف ٍمع ٍشا

: قال ٍأبو ٍالأعباس ٍالأناشئ ٍلبي ٍسإهل ٍبن ٍ الأطويل:  نوبخت

ٌع بأنـَك سإهل أبا زعمت جـَامـَ
ًا ُعها الدآاب من ُضروب يجم
ْهُل َك  الأ

ّق تقوُل وهبَك أي الأح
فـَضـَيلًة

ٍم لأذي تكوُن ْل لأه ولأيس ِع
ْقـَُل َعـَ

ِء الأروح.ً ٍقلوب حبس والأهّم نفسه عليه كُرَمت السإرار.ً ٍَمن حصُوُن الأعقل
ِله.ً ٍما عثر أمله؛ عنان في جرىَّ مالأه.ً ٍمن عليه هان َده ُيْحِسُن من كل بأَج وع

َدآ إنجازه.ً ٍربما يحسُن ِدر، ولأم الأطمع أور شرق يوِف.ً ٍوربما ولأم وضمن يصُ
ِء شارب ّيه.ً ٍمن قبل الأما ِنعه لأم الأكفاَف تجاوَز ر ّلما يق ُظم إكثار.ً ٍك َقدُر ع

َفِس َنا ِده، الأفجيعُة عظمت فيه الأُم ْق َف َلُه ومن ب ْلأِحْرص َأْرَح الأطلب.ً أنَضاه ا
ُيَن تعمي الماني الأطمع كان يؤمه.ً ٍوربما لأم من يأتي والأحظ الأبصُائر، أع

ًء َعا ًا الأمتالأف، َحشوه و ُعو وسإائق َلى الأندامة.ً ٍما إلأى َيد ّقي أْح وأمّر الأبغية، تل
َعيِن المَر يتأمل لأم الأفراق.ً ٍمن عاقبة ْع لأم عقله، ب َق ُته َت ِله.ً على إل حيل ِت َقا َم

الأتعزية في الأناشئ الأعباس أبي شعر من
َيرثي ٍالأمعتضد: ٍالأطويل: ٍ ٍ وقال ٍأبو ٍالأعباس ٍ

ثم َأمرهم من قَضوا ما قَضوا
ّدموا ق

ًا ْلأـََخـَلـَق إمـَام إمام بـَين ا
ْيه َد َي

ّلوا خاشعـَين عليه وص
كـَأنـَهـَم

ِم قيام صفوٌف لأـَلـَسـَل
عـَلـَيه

َيرثيه ٍ الأكامل: وقال ٍ
ِنك ما شريرة قالأت لأَجف

ًا سإـَاهـَر
ًا، ِلق َأْت وقد َق عـَيوُن هد

ِم ّنـَو الأـَ
أحل الأزماِن من رأيت قد ما

بـَي
ِر وتحت هذا، ْد لأم ما الأصَُ

َلِمي ْع َت
ًا نفس، يا لألزمـَاِن صبر

ِبـَه وَري
ْهِت بما الأمليء فهو كر

ّلمـَي فس

ّلـَهـَا الأفضائَل حاز الأذي إن ِر في ذاك هوكـَ ْع الأضريِح َق
ِم ْظل  الأُم

صنائع فمن الأسيوُف أما
ِه ْأسإـَ َبـَ

ْين لأم لأوله َو ْفـَِك من َيْر سَإ
ّدم الأـَ

َداَث وكأّن الأـَزمـَاِن َأْح
ُه عـَبـَيد

تـَسـَتـَقـَدم ل يؤّخرهن فمتى

َظان ْق َنة من َي ّيع سِإ ّولالأمض ِوٍل ومع ْع ّلـَم لألُم الأـَمـَتـَظـَ
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َبـَُه ْلـَ َقـَ
َعى ِة قبل الأضغائن َيْر سإاع
ٍة فرص

َنـَْت رآها فإذا َك ِم لأـَم أم ُيْحـَجـَ

َكْت فرصة كم ِر فصُاَرْت ُت
غاصًُّة

ّهـٍَف بطوِل َتْشَجى تلـَ
ِم ّد َنـَ َتـَ و

ٍد ولأرّب ْي َيْسُجد ظّل َك
بـَعـَدهـَا

ِر في ٍه بْش َلٍق َوْج مط
ِم ّهـَ متجـَ

ِلـَهـَا رمين إن الأمنايا وهي ْبـَ َن ب
ْفس في يرمين الجّل َن

ْعظـَم ال

ِه ّلـَ ٍة لأـَيث أي َدآّرك لأ َنا تعثر والأخيُلكـَتـَـَيب َق بالأ
ّطـَم الأمتـَحـَ

حريم ول عمرت ولأقد
مـَعـَانـَد

السإلم ول حرٌم
بالأمستـَسـَلـَم

ِه ٍ : وقال ٍلألمعتضد ٍيعّزيه ٍبابن الأبسيط:  هارون
ّدْت إذ الأديِن ناصَر يا ُه

ُه ُد قـَواِعـَ
َق َد َأْص ْؤسإى في الأناِس و ُب
وإنعـَام

َد ّدْت مـَذ الأخيِل وقائ ُشـَ
ُه ّلأـَلٍَتمـَآزُر ِم بـَإسْإـََراٍج مذ وإلأـَجـَا

ًا كأنهن ٌد لأـَهـَا لأيَسـَْت قن َقـَ َهاُعـَ ِم كـَّر في الأّزخُر يهّز وإقـَدا
َعصُْب ثياِب كطّي ُقّب الأ

مضمـَرة
الأبيض بين الأناَر تقّرُب

ِم والأـَهـَا
َيْرعـَاه الأملك وسإائَس
ُه ُؤ ويكـَلـَ

َ إذا َغْمُض َحل أجفاِن في الأ
ِم ّوا ُنـَ

ِري ُله َتْم َناِم الأدنيا أ
لأصُـَاحـَبـَهـَا

ُله َنصُ ُه ِمْن و َدا قاطـٌَر ِع
دآاِمـَي

ِم ْه الأّراِمي يبعثُه كالأّس
فصُفحـَتـَُه

ْلقى َدآىَّ َت َنه، الأَّر ُق دآو ُفو والأ
 لألراِمي

َتكي ل ّدهَر َيْش ْطٌب إْن الأ َخ
ِه ألأّم بـَ

ٍة إلأى إل َد ْع ّد أو َص َح
ِم صمـَصُـَا

ًا َناك صبر ْي َد الأصُبَر إّن ف
َنـَا ُتـَ َدآ عا

َنا وإن ِوي ُحْزٍن على ُط
وتـَهـَيام

ِدآر ْبر نحو الْجَر فبا الأصُّ
ًا َتِسبـَ َع إَنمح ُبـَوٌر الأجزو ِم بـَعـَد ص أيا

ًا، ًا ٍشديد ِكينة ٍعنده، ٍجزع ٍعليها ٍجزع ِريٌة ٍالأمعتضد، ٍوكانت ٍَم ُدآريدة، ٍوهي ٍجا ولأما ٍماتت ٍ
ُد ّنك ٍتج ُهون ٍعليه ٍالأمصُائُب؛ ٍل َت ُلك ٍيا ٍأميَر ٍالأمؤمنين ٍ فقال ٍلأه ٍعبيد ٍالأله ٍبن ٍسإليمان: ٍمث
َتلى ْب َوضِ ٍل ٍيوَجد ٍمنك، ٍفل ٍا ِع َوضِ، ٍوالأ ِع َع ٍما ٍتريد ٍمن ٍالأ ًا، ٍوتناُل ٍجمي َلف ٍد ٍَخ من ٍكل ٍفقي

َنى ٍأمير ٍالأمؤمنين َع ُعْمرك، ٍوكأّن ٍالأشاعر ٍ ِدك، ٍوعمره ٍبطوِل ٍبقاء ٍ ْق الأله ٍالسإلم ٍبف
 : الأبسيط:  بقولأه
َكى ْب ِكي ول علينا ُي ْب ٍد على َن َنْحُنَأَح َلُظ لأ ْغا ًا أ البـَِل من أكبادآ

ّلى ٍوعادآ ٍإلأى ٍعادآته.ً فضحك ٍالأمعتضد ٍوتس
ًا ٍفي ُد ٍالأله ٍفأخبرني ٍبذلأك، ٍوقال: ٍأردآت ٍشعر قال ٍمحمد ٍبن ٍدآاودآ ٍالأجراح: ٍفلقيني ٍعبي

: معنى ٍالأبيت ٍالأذي ٍأنشدته ٍفما ٍوجدته؛ ٍفقلت ٍلأه: ٍقد ٍقال ٍالأبطين ٍ الأطويل:  الأبجلي
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وبـَـَين بـَينـَي مـَا الأـَمـَوُت طوىَّ
ٍة ّب َأحـَـَـَ

ِطـَي ُكـَنـَت بهـَم ْعـَ أشـَاء َمـَْن أ
ُع وأمـَنـَ

َواُشـَون يحـَسـَب فل أن الأـَ
َتـَـَـَنـَـَـَا َقـَنـَا

ِلـَيُن، الأـَمـَوِت مـَن أنـَا ول َت
ُع َنـَـَْجـَـَـََز

ُللِّف ولأكّن ّد ل لأ َعًةإذا ب ْو جعلت َلأ
ُع أقرانها َل  تتط

عنه.ً عدلأُت لأما حفظته وقال: ٍلأو فكتبه،
الأمعتز ابن إلأى رجع

: وقال ٍابن ٍالأمعتز، ٍوذكر ٍ الأطويل:  الأموتى

ّكـَاِن ٍر وسُإـَ ُوَر ل دآا بـَينـَهـَـَم َتـََزا
من الأمحلة في بعٍض ُقْرِب على
ْعِض  َب

ٍ 
الأطيِن من خواتيما كأن

فوقهـَم
من الأقيامة حتى لأها فليس

 َفّض
: وقال ٍيمدح ٍعبيد ٍالأله ٍبن ٍ الأطويل:  سإليمان

ْعَمى ُموِصَل أيا ُن كـَّل عـَلـَى الأ
ٍة حـَالأ

ًا إلأّي ِر نـَازَح أو كـَنـَُت قريبـَ الأـَدا

َدآ الأغـَيُث يلحق كما ِلـَه الأـَبـَل ْي َدآ وإنبـََسـَ سِإواها َأرضٍِ في جا
بـَإمـَطـَار

ً ويا ْهـَُر مقبل ّد ْعـَرضٌِ عـَنـََي والأ نـَاب بـَين َلأْحـَِمـَي يقّسُمُمـَ
ِر وأظـَفـَا

ِني َمْن ويا ِه كنـَُت حيث َيَرا ْوًن ل أنـَاٍس مـَن وكمِبـَقـَلـَبـَ ِر َيَر ْبـَصَُـَا أ
َ بـَ

نـَفـَسـََي آماَل بي ُرْمَت لأقد
ّلـَهـَا كـَ

ْهَف فيا ْنـََت لأو نفِسي َلأ ُأِع

بـَمـَقـَدار

ضوءها يرىَّ كي ناري ورفعتوعـَينـَه المـَام سَإـَْمـَع ُمنى ذكرَت
 الأساري

ٍة وكم ِه نعم ّلـَ صـَْرِف فـَي لأ
ٍة ْقـََم ِنـَ

ٍه ترجى َ ومكرو إمـَرار بـَعـَد َحـَل

َوىَّ ما كل وما ْه الأنـَفـَوس َت
بـَنـَافـٍَع

الأنفـَوُس تخشى ما كّل ول
بـََضـَّرار

قولأه: 
َدآ الأغيُث يلحق كما ْيله الأبل  بَس

ًة ٍومال ًٍمن ٍ ْلِت ٍكسو الأمدينة:مأخوذ ٍمن ٍقول ٍنهشل ٍبن ٍحري ٍوقد ٍبعث ٍإلأيه ٍكثير ٍبن ٍالأصُّ
الأطويل: 

ًا الأله جَزىَّ ُء خير والأجزا
ِه ّفـَ بـَكـَ

ْلِت بني ِة إخواَن الأصُّ الأسماح
ِد  والأمج

ِلي أتاني ْه َأ بالأـَعـَراق و
ُهـَُم نـَدا

أو تهامة من سإيل انقّض كما
ِد نجـَ

: وقال ٍابن ٍ الأوافر:  ْولأى الأَم
ِرْرُت ٍر سُإ ْذ بجعف ِفـَُر سُإّر كماَأْرِضي َحل إ َياِب الأمسا بـَال

ٍر ِه كممطو َأْضـََحـَى ببلدت ًاف ّي ِن َلأعة عن َغا الأّسحـَاِب مطا
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ِدآْرهم ُد ٍالأله ٍبُن ٍطاهر ٍإلأى ٍأبي ٍالأجنوب ٍبن ٍأبي ٍحفصُة ٍوهو ٍببغدادآ ٍعشرين ٍألأَف ٍ وبعث ٍعب
 : الأطويل:  فقال

ْيُث لأنعم لأعمري َغ غايٌث الأ
أصابنا

َدآ ِة َأْرضِ من ببغدا الأجزير
ُلْه ِب  َوا

ْعَم ِن ُد الأفتى و ِبي بيني والأ
وبـَينـَُه

ًا بعشرين ِني ألأف ْت صبَح
ُلـَْه ِئ رسإا

ّنا ّبَح كحّي فك ْيُث ص َغ ُنه تنتَجع ولأمأهـَلـَُه الأ ُلـَْه أظعا وَحَمـَائ
ُدآ أتى ِد جو كفت حتى الأله عب
ِه ب

َلنا ِة سإيَر رواح َ َفل ُلـَْه الأ َواِحـَ َر

شجاع في الأدولأة عضد أخبار من
ِذ َأْخ وكانت ٍبنو ٍكلب ٍومن ٍوالَها ٍمن ٍالأعرب ٍبنواحي ٍالأكوفة ٍتجّمعوا ٍوعَزُموا ٍعلى ٍ

ِدآنير ٍبن ٍلأشكروز الأكوفة ٍسإنة ٍاثنتين ٍوخمسين ٍوثلثمائة، ٍفبعث ٍأبو ٍشجاع ٍعضد ٍالأدولأة ٍ
ًا ٍبَسْرٍج ًا ٍوقادآ ٍإلأيه ٍفرسإ فأصلحهما، ٍوكان ٍأبو ٍالأطيب ٍالأمتنبي ٍبها ٍفوصله ٍوبعث ٍإلأيه ٍخلع

: ثقيل، ٍفقال ٍفي ٍ الأطويل:  قصُيدة
َنـَا َيِسْر لأم فلو ْلأـَيه سِإْر إ

ُفـٍَس بـَأنـَ
ِئَب ِثْرَن غارا ْؤ َدآ ُي علـَى الأِجيا
ْهـَِل ال

ّدِعي ممن أنا وما الأَشـَوق َي
ُبـَه قـَلـَ

َتّل ِة َتْرِك في ويع الأزيار
ْغـَل بالأـَّشـَ

َأيت ولأكن َفْضَل ر َقصُْد في الأ الأ
َكة ِشـَْر

َفضلِن لأَك فكان ِد في الأ َقصُْ الأ
َفْضل  والأ

ّبـَع الأـَذي ولأـَيَس ّتـَ ْبـََل ي َو ًا الأـَ رائد
ِره فـَي جاءه كَمْن ُد َدآا ِئ را

ْبـَل َو الأـَ
الأمعتز ابن إلأى عودآ

ُلأه ّفق، ٍوكانت ٍحا ّقب ٍبالأناصر ٍوالأمو وكان ٍابُن ٍالأمعتز ٍيمدُح ٍأبا ٍأحمد ٍبن ٍالأمتوكل، ٍويل
تراَمت ٍفي ٍأيام ٍالأمعتضد ٍإلأى ٍغااية ٍلأم ٍيبلغها ٍالأخليفة، ٍوقد ٍذكرها ٍالأصُولأي ٍفي ٍقصُيدة

: لأصُاحب ٍالأمغرب، ٍفقال ٍوقد ٍاقتّص ٍخلفاء ٍبني ٍالأعباس ٍمن ٍ الأطويل:  ّولأهم أ

ُدآومـَوفـَق بـَعـَده ِمـَْن ومعتضـَد ّدآ ِة إرث من ُيَر مـَا الأخلف
َذهـَْب

ٍز َوا َفـَْضـَل كل في لأهم ُم
وسإـَؤدآدآ

ّد في يكن لأم وإْن منهم الأع
 َحَسْب ِلأَمن

ّفق ٍعلى ٍ ِقيَل ٍعلى ٍلأسانه، ٍلأما ٍغالب ٍالأمو : وقال ٍالأمعتضد، ٍأو ٍ الأوافر:  أمره
ًا َهاَن ما يرىَّمثلي أّن الأعجائِب من ألأيس ِه ممتنع علـَي
ًا الأدنيا باسْإِمه وتؤخذ ِه في شيء ذاك ِمْن وماجميعـَ  يدي

: وشعر ٍابن ٍالأمعتز ٍ الأطويل:  فيه
ِعيَس امتطينا إلأيك في تنفخ الأ

ُبرىَّ الأ
ْبِح ِم َطْرٌف ولألصُُ بالأظل
َكـَحـَيُل

ِديَن ْهِجير من َص ّت حتى الأ
كأنـَهـَا

ْقل َجلها سإيوٌف فهي الأصُّ
تُحوُل

 
َنا ْت ًا فب ِة ضيوف َ َفـَل ُهـَُم لألـَ ٌقِقـََرا ِنـَي َنـَّص َع َذِمـَـَـَيُل دآائٌم و و
َدآ يهّر َعصُِْب ُبُرو َق الأ ْو َف

ِنهـَا متو
ْفِث نسيٌم َن الأراقـَياِت ك

ِلـَيُل َعـَ
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ّدعّي َأْمُر طغى ولأّما الأ
َتـَُه رمـَي

ٍم َعْز ّدآ ب َعْضَب ير ِلـَيُل وهو الأ َفـَ

كل أغامادآه من وجّردآ
َهـَف ُمـَْر

ْته ما إذا كـَادآ الأكّف انتَض
َيسـَيُل

َنيه فوق جَرىَّ ْت ُد َم ْن الأفر
كأنـَمـَا

ْيُن فيه تنفس َق وهـَو الأ
صـَقـَيُل

ُفح كيف وأعلمته الأتصُا
َنـَا َقـَ بالأـَ

ّوىَّ وكيف ْهَي الأبيُض ُتر َو
 ُمُحوُل

ٌع َأما العداء، إلأى سإري

ُبـَه جنـَا
ُهه وأّما فماضٍِ، فـَجـَمـَيل َوْج

ْقري ْذر الأسؤال وي ُع َبعد من الأ
مالأه

حين الأمعروَف ويستصُغُر
َينـَيُل

ُد ٍالأكريم ٍبُن ٍإبراهيم، أخذ ٍمعنى ٍقولأه: ٍنسيم ٍكنفث ٍالأراقيات ٍعليل ٍعب
فقال: ٍالأمتقارب: ٍ

ْوحاتـَنـَا ِطيب على سإلّم ِر إلأىَر َقصُ ِر الأ َه ّن ِم والأ ِر الأِخض
ِد إلأى ِب ْوج ُمز َبا طاِمي الأَم ِذُف بالأع َباِن يق ْلأ والأسـَاسَإـَم با

ًا به تخاُل َطمـَ ًا َق ٍم على يكّرُمـَقـََرمـَ َطـَ ِم َقـَ ْقـَر ُمـَ
َيسجو ّهـَم َيَماٍنذائل فـَي فيسحـَب و بـَالنـَُجـَم َتسـَ

ِهـَه علـَى الأشمال كأّن َقم بهاَوجـَ ِم َلأْم وهي سَإ َقـَ َتـَْسـَ
ْفِث َرّش ضعيفة َن ْدنف كبد علىالأّرقـَى ك ِم الأُم ْغـََر الأُمـَ

َبك في هَدآَرَجـَت فـَوقـَه َدآرَجْت إذا ِدآ َح ِم الأّزَر الأمْحكـَ
ِقـَهـَا جللـَتـَُه وقد َأورا ٌعبـَ ْتها فرو َطاُف َغاذ ِم ِن الأـَّسـَ

َلتها َع كمابـَتـَغـَريدهـَا الأحماُم ع ْوُح سإَج ِم في الأن َمـَأتـَ

َع كأن الأغّض الأسوسإن علىبينـَهـَا الأضَحى شعا
ِم  والأُخّر

َهـَب مـَن وشائع ّية علىسإـَائل َذ َوانـَ ّعـَم خسـَر ُنـَ
ًا َها الأربيع َعَزالأيفـَوقـَهـَا مـَن تتفقـَأ ُرب ِم لأ ِهـَ الأمْر

ّدىَّخـَلة مـَحـَبـَية كل على َوٍل على تَس َعـَم َجد مفـَ
ْقَف فتل كما َو ُغاـَه الأ ّوا ْنَساَب وكالرقمَصـَ َلرقـَم ا لأـَ

وقول ٍابن ٍالأمعتز: ٍولأما ٍطغا ٍأمُر ٍالأدعّي ٍيريد ٍصاحب ٍالأزنج ٍبالأبصُرة، ٍوكانت ٍشوكته ٍقد
ُظفر ٍبه ٍبعد ٍمواقعة ٍكثيرة، ٍوفي ٍذلأك ٍيقول ٍابُن ٍالأرومي ٍفي ٍقصُيدة ٍطويلة اشتدت ٍو

ًا ٍيمدح ٍفيها ٍأبا ٍأحمد ٍالأموفق ٍبن ٍالأمتوكل، ٍوصاعد ٍبن ٍخالأد، ٍوالأعلء ٍبن ٍصاعد ٍابنه، جد
: وهي ٍمن ٍأجودآ ٍشعره، ٍ الأطويل:  فقال

ٍد، أبا ْيَت َأحم َلـَ ْبـَ ٍد أّمَة َأ أحـَمـَ
ًء ُه بل عمك ابُن سإيرضا

ُد أحَمـَ
َد حصُرت حتى الأزنج عمي
َلأْت َأودآىَّ ُقواه،تخاذ ُدآه و ُدآ زا َو الأـَمـَتـَز

ْله، ولأم فظّل، بلفظ تقت
نـَفـَسـَُه

َو تأسِإْره، ولأم وظّل، وه
ُد َقـَي مـَ

َنْت ًا نواِحيه وكا َثاف فـَلـَم ك
َتـََزْل

َها ُف ّي ًا تح ُدآ كـَأنـََك َشْحذ ِمـَبـََر
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ُه بالأـَمـَكـَايد عنه تفّرق ُد ْنـَ ُجـَ
ًا ويزدآادآهم وجندك جند

ُد محصَُـَ
ِبُس ْيِف ول بعد الأقْرِن سَإ

ِبـَه اسإتل
ُد كـَاسإـَديه من لأه َأضّر َي ْكـَ وأ

اسإتقّل حتى ُرْمته فما
ْأسِإـَه بـََر

ِة مكان أسإمُر الأظهر قنا
ُدآ َأجـََر

الأبسيط: هذا ٍمأخوذ ٍمن ٍقول ٍمسلم ٍبن ٍالأولأيد ٍ

َق ورأس ْهرا ْبُت قد م َتُه رك ّل ُق
ْدنا ّليِت مقاَم يقوم لأ الأ

ِد والأجـَي
الأطويل: 

ًا تأل ولأم أنـَُه غاـَيَر لأـَه إنـَذار
ِر َمتَن أن رأىَّ َصْرٌح الأبح

ُدآ  ممّر
ْنَت َك ًا سإ ًا كان سإكون ْهن َر
ٍة ْثـَب َو بـَ

ْثِب الأليث كذاك َعماٍس، َو لأل
ُد يلبـَ

: هذا ٍمأخوذ ٍمن ٍقول ٍ الأبسيط:  الأنابغة
ّليَث إّن قوُم يا وقلت الأ

ُمنقبٌض
ِه، على ِن ِة براث َب ْث َو ِري ِلأ الأضا

: ويقول ٍفي ٍمدح ٍ الأطويل:  صاعد
ُدآ ل أنـَه إل ويوَصـَُفدآونـَُه قـَيَل مـَا أّن إل يقّرُظ ّد يحـَ

في الأذي الأماء من أرق
ُحَساِمه

ًا، َأْمَضى ِطباع ُه من و َبا َش
ُد ْنَج َأ  و

 
ْوَرة لأه َتـَنٌة سَإ ْكـَ فـَي ُمـَ

ٍة سَإـَكـَين
ِد في اكتّن كما ِغْم الأُجَراُز الأ

ُد ّنـَ الأمه
سإـََمـَاه حـَين أباه كأن

ًا صـَاعـَد
َقى كيف رأىَّ الأمعالأي في َيْر

ُد َع َيصُْ  و
لأما ٍسإمع ٍالأبحتري ٍهذا ٍالأبيت ٍقال: ٍمني ٍأخذه، ٍفي ٍقولأه ٍفي ٍالأعلء ٍبن

صاعد: ٍالأكامل: ٍ
َعلَء أسإرته سإماه ُه يتّم أْن بذلأك قصُدواوإنما الأ َ  ُعل

الأطالأبيين:وهذا ٍفي ٍقولأه، ٍكما ٍقال ٍابن ٍالأمرزبان ٍوقد ٍأنشد ٍلبن ٍالأمعتز ٍفي ٍمناقضة ٍ
الأمتقارب: 

ُعوا َد َدآ َها في تسكُن السْإ َيابـَهـَا بين تدخلوا ولغااب ْن َأ

َنا فنحن ْث ِلْمالأنـَبـَي ثياَب ور ُبوَن َف ِذ ّدابـَهـَا تج بـَهـَ
: قال: ٍقد ٍأخذه ٍمن ٍأقول، ٍبعض ٍ الأمتقارب:  الأعباسإيين

ُعوا َد َدآ َلأهـَا تقربوها ولَأغايالأها تسكن السْإ َبا َأْش و
ًا.ً ِدآيباج ّدآ ٍ ًا، ٍوغاّل ٍقطيفة، ٍور ّدآ ٍعاج ًا، ٍور ولأكنه ٍسإرق ٍسَإاج

: ومن ٍقصُيدة ٍابن ٍ الأطويل:  الأرومي
َواِن الأَحْرِب على تراه َع الأ

بمنـَزل
ُد غااَب، وإْن فيها، وآثاُره ّهـَ ُشـَ

والأحكم الأمقداُر احتجب كما
حكمُه

ًا الأخلق على عنه لأيس ُطّر
ُدآ َعّر ُم

ُد ٍ َتباِع ِرٌب، ٍومرامها ٍُم َتقا ّلها=ُم َولأَي ٍالموَر ٍبنفسه، ٍوَمَح الأبحتري: ٍالأكامل: ٍ?
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َفُل َك َت َنى، َي ِرُك الدآ ْد َيُه وي َبعُه َأقصُى،ال رأ َيت َلبّي و ُد ا ِنـَ الأعا

َو غااَر إْن ٌد الأنباهة ِمَن َفه ْومنِجـَ َو غااَب أ الأمهابة ِمَن َفه
ُد  شاه

وقال ٍأعرابي ٍيصُف ٍرجلً: ٍكان ٍإذا ٍولأى ٍلأم ٍيطابق ٍبين ٍجفونه؟ ٍويرسإل ٍالأعيوَن ٍعلى
: عيوق؛ ٍفهوغاائٌب ٍعنهم، ٍشاهد ٍمعهم، ٍوالأمحِسُن ٍآمن، ٍوالأمسيء ٍ الأطويل:  خائف

كـَيانـَه بسيٌط روٌح ُروحه فتى
نوٌر الأّروِح ذاك ومسكن

ُد ُمَجّس
َفا َفى َص َن َىَّ عنه و الأقذ

فكـَأنـَُه
ْته ما إذا ّف الأعقوُل اسإتش

ّعـَد مصُ
الأمفحمون فجاش كرمتْم

بمدِحكْم
ُتم فيكْم َرَجُزوا إذا َأثب

فقصُـَدوا
بلغتم ما تعاطى َمْن َأرىَّ

ٍم ّيا َمناَلكـَرائ َعـَد أكَمُه وهو الأثر ْقـَ ُم

ْدٍن جناُت أزهرْت كما َع
َأثمَرْت و

ُعْجُم فأْضَحْت ِر و فيها الأطي
ُدآ  يغّر

يقول: وفي ٍهذه ٍالأقصُيدة ٍ
ِذُن ِلأَما ْؤ من به الأدنيا ُت

صروفها
ُء يكون سإاعَة الأطفِل بكا
ُد ُيولأـَ

ّ ِكيه فما وإل ُد فـَيه كان مّما لفَسُحوإنـَهـَا منهـَا ُيب َغاـَ َأْر و

َقى سإوَف بماكـَأنـَُه اسإتهل الأدنيا أبصُر إذا ْل ردآاها من َي
ُدآ ّد َه  ُي

قال ٍالأصُولأي: ٍافتتح ٍابُن ٍالأرومي ٍهذه ٍالأقصُيدة ٍعلى ٍما ٍل ٍيلزمه ٍمن ٍفتح ٍما ٍقبل ٍَحْرِف
ًا، ٍفحمله ٍذلأك ٍعلى ٍأن ٍ : الأروي ٍاقتدار الأطويل:  قال

ّوضِفكأنـَمـَا مقداره لأه متاٌح ْهلٌن تق ُدآ عليه َث ِد ْن  وِص
َلل ٍلأم ٍيجئ ٍإل ٍّفي ِددآ ٍبكسر ٍالأدال؛ ٍلن ٍفع ثهلن: ٍاسإم ٍجبل، ٍوهذا ٍل ٍيصُّح، ٍإنما ٍهو ٍصن

ًا، ٍوقلعم ٍلألذي ٍيقلع ٍالشياء.ً ُع ٍكثير َلع ٍلألذي ٍيبل ْب ِه ِهْجَرع ٍلألحمق، ٍو أربعة ٍأحرف: ٍدآرهم، ٍو
ْيُن ٍوهو ٍَصقيل( ٍمعنى ٍبديع ٍفي ّفس ٍفيه ٍالأق وقول ٍابن ٍالأمعتز ٍفي ٍوصف ٍالأسيف: ٍكأنما ٍتن

: وصف ٍالأفرند، ٍوقد ٍ الأطويل:  قال
ّ ُينتَضى فماكوامٌن الأمنايا فيه صارٌم ولأي ْفِك إل ِء لأَس دآمـَا
ِه فوق ترىَّ ْي َن ْت َد َم ْن ِر ِف ّيهكأنُه الأ ٍم بق ْي ّق َغا ِء دآون ر سإـَمـَا

ًا ٍإسإحاق ٍبن ٍخلف: ٍمجزوء ٍ الأكامل: وقال ٍأيض
 الأمتاْح الجل من أمضىخـَصُـَره بجانـَب ألأقى

الأـَرياْح َأنفاُس عليه ءالأـَهـَبـَا َذّر وكأنـَمـَا
ولأما ٍصار ٍسإيُف ٍعمرو ٍبن ٍمعد ٍيكرب ٍالأذي ٍيسّمى ٍالأصُمصُامة ٍإلأى ٍالأهادآي، ٍ- ٍوكان

ُده ٍإلأى ٍأن ٍمات ٍالأمهدي، ٍفاشتراه ٍموسإى َثه ٍولأ عمرو ٍوهبه ٍلأسعيد ٍبن ٍالأعاص، ٍفتوار
ًا، ٍوأكثرهم ٍعطاء ٍ- ٍودآعا ٍبالأشعراء، ّف َع ٍبني ٍالأعباس ٍك الأهادآي ٍمنهم ٍبمال ٍجليل، ٍوكان ٍأوسإ

ْدَرة، ٍفقال: ٍقولأوا ٍفي ٍهذا ٍالأسيف، ٍفبدر ٍابن ٍيامين ٍالأبصُري ٍ َتل ٍفيه ٍب ْك فقال:وبين ٍيديه ٍِم
الأخفيف: 

ّي صمصُامَة حاز ِد ْي َب من الأز
بي

المـَيُن موسإى النام جميع ن

فيما وكان َعْمرو سإيف
ْعنا سإِم

َدْت ما خيَر ْغاِم الأجفوُن عليه أ

ٌدآ خـَديه بين الألون أخضر َعاٍف منبـَر فيه َيميُس ُذ
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الأمنـَون
ٍ 

َقه أوقدت ُق فو ًا الأصُـَواِعـَ نـَار
ث

م
 

ش
ا
َب

ت
ْ

ف
ي
ه
 
ا
لأ
ذ
ع
ـَ
ا

ف
َ
ا
لأ
ـَ
ق
ـَ
ي
و
ن

ُ

ًء سالأـَشـَم بـَهـَر سإللـَتـَُه ما فإذا تكد فلم ضيا
ِبـَيُن تـَسـَتـَ

َبالأي ما ُه َمِن ُي َتـََضـَا ْن ا
لأـَحـَرب

َطـَْت أِشماٌل ِه سَإ أو بـَ
َيمـَيُن؟

ِطيُر َقبِس البصُاَر يست كالأ
الأمـَش

فـَيه تستقـَّر ما َعل
الأـَعـَيوُن

ْند وكأن ِر والأجوهـَر الأف
والأـَجـَا

ْيه على ري ٌء صفحت ما
ِعـَين مـَ

ْعَم الأحفيظة ذي مخراق ِن
الأهب في

ْعصَُى جاء ْعـََم به َي ِن و
الأـَقـَريُن
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َتل ْك ّفه ٍالأفرح، ٍفأمر ٍلأه ٍبالأِم قال ٍموسإى: ٍأصبت ٍما ٍفي ٍنفسي، ٍواسإتخ
والأسيف؛ ٍفلّما ٍخرج ٍقال ٍلألشعراء: ٍإنما ٍُحرمتم ٍمن ٍأجلي، ٍفشأنكم

الأمكتل، ٍوفي ٍالأسيف ٍغاناي ٍفقام ٍموسإى ٍفاشترىَّ ٍمنه ٍالأسيف ٍبماٍل
جليل.ً

الأبحتري: ٍالأكامل: ٍ
ْدَت قد ّطْرِف ُج ِدآ بالأ الأجوا

ِه ّنـَ َثـَ َف
َوىَّ من لِخيك ْد يديك َج

ْنصُُـَل بُم
َد الأّروَح يتناوُل الأبعـَي

ُلأـَُه مـَنـَا
ًا، ْفو َتُح َع ْف َي الأفضاء في و

َفل الأُمق
ْتـٍَف كّل في بإنارة َح

ٍم ِلـَ ْظـَ ُمـَ
ٍة نفٍس كل في وهداي

َهـَِل َمْجـَ
ْغَشى ّترُس الأوغاى َي فالأ

ٍة لأيس ّن بُج
ّده، ِمْن ُع َح ّدْر لأيس والأ

ْعِقـَِل بَم
ِه لأم وإن ماضٍِ ُد ُتْمِض َي

فـَارٍس
َطٍل، ُقوٌل َب لأم وإن وَمصُْ

َقـَِل ُيصُْ
ْكم إلأى ُمصٍُْغ فإذا الأّردآىَّ ُح

َمَضى
ِفْت، لأم لأم قَضى وإذا يلت

ِدل ْعـَ َي

ٌد ّقـَ ِري متو ْفـَ ّول َي ٍة بـَأ َب َكْت ماَضـَْر َها ولأو أدآر ّن فـَي أ
ُبـَل ْذ َي

اسإتعصُى إذا فارسإه فكأّن
الأّز به

ْعصُي حفان بالأسَماِك َي
ْعـَزِل ال

شيء فكّل أصاَب فإذا
َتـٌَل ْقـَ َمـَ

من لأه فما ُأصيَب وإذا
َتـٍَل ْقـَ َم

َلْت ُلُه َحَم ِئ الأقـَديمُة حما
َلًة ْقـَ َبـَ

ِد من ْه ٍدآ َع لأم َغاّضًة عا
ُبـَِل ْذ َتـَ

: وقال ٍأبو ٍالأقاسإم ٍبن ٍهاني ٍ الأكامل:  لألمعز
ًا ِلَك َعَجب ْنصُُ ِد لأُم ّل َق كـَيَف الأُم

لأـَم
ْنُه عليك الأنفوُس َتِسِل ِم

َمسـَيل
ّباُر َيْخُل لأم الأملـَوِك ج

ِه ِر بـَذكـَ
َء في َتشّحَط إل الأدمـَا

قـَتـَيل
ُه فإذا ّيراِتِعـَـَـَلًة رأينـَـَـَا رأينـَا ّنـَ ًا لألـَ ّير ْعـَلـَول َونـَ َمـَ
ُنُه بك ًا ُحْس ّلـَد َقـَ َتـَ ُه ُم َبـَهـَاؤ ًاو ّكب َتن ُؤه ُم ُلـَول وَمـَضـَا َمـَْسـَ

ْبَت فإذا ْتُه َغاِض َل دآونـَك َع
ٌة ْبـَد ُر

ُدو ْغ الأزمان َطْرُف بها َي
كحـَيل

الأّرضا إلأى طربت وإذا
َدىَّ إلأى أه

ًا الأظهيرة شمس ِرض َعا
مصُقول

َتَب ُد َك ْن ِر بعَض عليه الأف
ُكـَْم ِت صفا

ْفُت َعَر الأتـَاَج فيه َف
ِلـَيل والكـَ

 : الأكامل:  وقال
ّني هل ِني ْد ِئك من ُي فـَنـَا

سَإـَابـٌَح
ّنسـَوِع وجائلُة َمرٌح الأ

أُمـَوُن؟

447



 السإلمية مشكاة مكتبة                            اللأباب وثمار الدآاب زهر

ٍد َن َه ُد فـَيه وُم ْنـَ ِر ْلَف لأه دآّركـَأنـَُه الأـَفـَ الأفـَراِت َخ
كـَمـَيُن

ًا الأمضارِب َعْضب ْقِفر من ُم
أعين

ُفـٍَس من لأكنه ْنـَ َأ

َمـَسـَكـَون
َدىَّ ِنه بعض إلأى الأكندي وأه ًا، إخوا ُد فكتب سإيف ّله إلأيه: ٍالأحم خصَُّك الأذي لأ
وتمِضي الأصُارم، اهتزاز لألمكارم تهتز وجعلَك أهديَت، ما كمنافع بمنافع

ِر في ّده مضاء المو ُتصَُاُن كما بالرفادآ، عرضك وتصُوُن الأمأثور، َح
ْطردآ بالغامادآ، الأسيوُف كما الأمشوف، خدك صفحات في الأحياء ماء وي

ُق يشّف تصُقُل كما بالأعطياِت، شَرفك وتصُقُل الأسيوف، صفائح في الأرون
ّيات.ً ُمتوُن الأمشرف

الأمنصُور جعفر أبي أخبار من
ٌد الأمنصُور جعفر أبي على قدم ْف بن الأله عبد انهزام بعد الأشام من َو

ثم منهم، جماعٌة فتكلم الأغفاري، الأرحمن عبد بن الأحارُث وفيهم علي،
َنا إنا الأمؤمنين، أميَر فقال: ٍيا الأحارث قام َد َلأْس ْف ُد ولأكنا مباهاة، و توبة وف

ًفت ِرفون، قدمنا بما فنحن حليَمنا؛ اسإتخ َلف وبما معت ِذرون، منا سإ ُمعت
ِبَما تعاقبنا فإْن ْعُف وإن أجَرْمنا، ف ْنَت فطالأما عنا َت أسإاء، من إلأى أحس

ّدآ الأقوم، خطيب الأمنصُور: ٍأنَت فقال ُغوطة.ً ضياعه عليه ور بالأ
ٍ ٍ 
ٍ 

َفى فقد انتقم من الأمؤمنين، أمير لألمنصُور: ٍيا الأشام أهل من رجٌل وقادآ َش
َظه ّقه أخذ ومن تفضل، عفا ومن وانتصُف، غاي يذكر ولأم شكره َيِجْب لأم ح

ْظُم َفْضله، َك الأتقى أهَل يمدح ولأم الأَجَزع، من َطَرٌف والأتشفي حلم، الأغيِظ و
ًا كان من والأنهى ّدة حليم ْفِح بُحْسِن ولأكن الأعقاب، بش ِر الأصُ ِة والغاتفا وشد

ُد، الأتغافل، ِقب وبع ِة مستدٍع فالأمعا ِء لأعداو ِنب، أولأيا ْذ مسترٍع والأعافي الأم
َنى ولن مكافأتهم، من آِمٌن لأشكرهم ْث ّتَساع عليك ُي ِر با ْد أن من خيٌر الأصُ

ِدآ عثراِت إقالأتك أّن على بِضيِقه، توَصف ِة موجٌب الأله عبا ْثَرتك لقالأ من َع
ِهْم، ّب ُبك بعفوه، وموصول ر وجّل: عّز الأله قال بعقابه، موصوٌل إياهم وعقا

ِذ َو "ُخ ْف َع ْأُمْر الأ ُعْرف و ِرضِْ بالأ ْع َأ ِليَن".ً عن و ِه الأجا
الأمقدرة عند الأعفو
ِه الأكتاب بعض وقال ِة مني َتْرضَِ لأم كنَت عليه: ٍ"إذا عتب وقد لأرئيس بالسإاء
بالأمكافأة"؟.ً نفسك من رضيت فلم

َمْن الأمؤمنين، أميَر فقال: ٍيا الأمأمون، فقبضه هاشم بني من رجل وأذنب
ّلأتي، مثَل حمل َلأبَس دآا ْوَب و ِفَر حرمتي، َث ّلأتي، مثُل لأه ُغا ْقَت َز َد وعفا قال: ٍص
عنه.ً
ّتاب بعُض دآخل ولأّما ٍر على الأك ْته نكبة بعد أمي َلأ بعَض المير من فرأىَّ نا

ِدآَراء، ُعني لأه: ٍل فقال الْز ْبوة، خموُل عندك َيَض ّن الأسيَف فإّن الأثروة؛ وزوال الأ
َدإ كثيُر مّسُه إذا الأعتيق ِء بقليل أسإتغنى الأصُ َدآ حتى الأجل ّده، يعو ويظهر ح
ُه؛ ُد ْن ِر ًا، نفسي َأِصْف ولأم ِف ًا.ً ٍوقال،صلى لأكن عجب وسإلم: ٍ"أنا عليه الأله ُشكر
َطالأة وترك بالأشكر، فجهر فخر"، ول َادآم َولأد أشرُف ِت ِر.ً السإ ْب بالأك

الأمعتصُم أخبار من
وكان ٍتميم ٍبن ٍجميل ٍالأسدوسإي ٍقد ٍأقام، ٍبشاطئ ٍالأفرات، ٍواجتمع ٍإلأيه ٍكثيٌر ٍمن

ْوق ٍفي ٍالأنهوضِ َط ُعد ٍذكره؛ ٍفكتب ٍالأمعتصُُم ٍإلأى ٍمالأك ٍبن ٍ َب ُظم ٍأمُره، ٍو العراب، ٍفع
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ًا ٍإلأى ٍباب ٍالأمعتصُم، ٍفقال ٍأحمد ٍبن ٍأبي ٍدآاودآ: َثق ُعه، ٍوظفر ٍبه ٍفحَملُه ٍُمو ّددآ ٍجم إلأيه، ٍفتب
َله ٍإل ٍتميم َلأه ٍول ٍشغله ٍعما ٍكان ٍيِجُب ٍعليه ٍأن ٍيفع ما ٍرأيُت ٍرجل ًٍعاين ٍالأموت، ٍفما ٍها

َطَع، ٍووقف ٍبينهما، ٍتأّمله بن ٍجميل؛ ٍفإنه ٍلأّما ٍَمثَل ٍبين ٍيدي ٍالأمعتصُم ٍوأحضر ٍالأسيَف ٍوالأن
ّلم ٍيا ُنه ٍمن ٍمنظره، ٍفقال: ٍتك َأحّب ٍأن ٍيعلَم ٍأين ٍلأسا ًا ٍ- ٍف َوسإيم الأمعتصُم ٍ- ٍوكان ٍجميل ًٍ

َأْحَسَن ٍكّل ِه ٍ"الأذي ٍ ّل ُد ٍلأ ِذنَت ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍفأنا ٍأقوُل: ٍالأحم تميم، ٍفقال: ٍإذا ٍإذ ٍأ
ِهيٍن" ٍأيا ٍة ٍمن ٍماء ٍَم َلُه ٍِمْن ٍسُإللأ َنْس َعَل ٍ ُثّم ٍَج َق ٍالنساِن ٍمن ٍطيٍن، ٍ ْل َأ ٍَخ َبد َو َقُه ٍ َل ٍء ٍَخ شي

ُبل َعَث ٍالأمسلمين، ٍوأوضَح ٍبك ٍسُإ ّدين، ٍولأّم ٍبك ٍَش َع ٍالأ ْد أمير ٍالأمؤمنين: ٍجبر ٍالأله، ٍبك ٍَص
َدة ِيي ٍالفئ ْع ُت َهاَب ٍالأباطل؛ ٍإن ٍالأذنوَب ٍتخرس ٍاللأُسن ٍالأفصُيحة، ٍو ِبك ٍِش َد ٍ ّق، ٍوأخم الأح

ُوك َء ٍالأظّن، ٍفلم ٍيبق ٍإل ٍعف َعت ٍالأحّجة ٍوسإا ُظَمِت ٍالأجريرة، ٍوانقط الأصُحيحة، ٍولأقد ٍع
َأن ٍيكوَن ٍأقربهما ٍمني ٍوأسإرعهما ٍإلأّي ٍأشبههما ٍبك، ٍوأولهما ٍبكرمك، َأرجو ٍ وانتقاُمك، ٍو

: ثم ٍ الأطويل:  قال
الأسيِف بين الأموَت أرىَّ

ْطع ًا َوالأن ّفـَُت حيثـَمـَا من ُيلحظنيكامن أتـَلـَ

َبُر الأـَيوَم أنَك ظني وأك
ِتـَلـَي قـَا

ّي َأ الأله قَضى مّما امرئ و
يفـَلـَت

ٍر يأتـَي امرئ وأي ْذ ُعـَ ٍة بـَ وُحـَّج
عينيه بين الأمنايا وسإيُف

َلـَُت ُمصُْـَ
أموَت أن ِمْن جَزِعي وما

وإنـَنـَي
ٌء الأموَت أّن لعلُم شـَي

ّقـَُت مـَو
ْلفي ولأكّن ْبيًة َخ قد ص

تـَركـَتـَهـَم
ُدآهم ٍة من وأكبا َحْسـَر
ّتـَُت تـَتـَفـَ

سإالأمين عاشوا عشُت فإْن
ٍة ِغـَبـَط ب

ُدآ ُذو َدآىَّ أ مّت وإن عنهم الأّر
ُتـَوا ّو َم

ُه الأـَلـَه يبـَعـَد ل قـَائِل وكم دآاَر
ْذلٌن وآخـَر يسـَّر َجـَ

ويشـَمـَُت
ُتك قد جميل، وقال: ٍيا الأمعتصُم فتبّسم َوة، لأك وغافرت لألصُّبية، وهب ْب ثم الأصُّ

ِدآه، بفّك أمر ُفرات.ً شاطئ على لأه وعقد عليه، وخلع قيو الأ
طاهر: ٍعافانا بن الأله عبد - ٍإلأى الأخلفُة إلأيه صارت - ٍحين الأمعتصُُم وكتب

َناٌت منك قلبي في كانت قد وإياك، الأله ِتدار، غافرها َه َيْت الق حزازات وبق
ْلأُف أتاك فإن إلأيك؛ نظري عند عليك منها َأخاُف ِه أسإتقدمك كتاٍب أ فل في
ْقدم، ُبك ت ٍو أنا بما معرفًة وَحْس َط ْن ْطلَِعي عليه لأَك ُم في ما على إياك إ

والأسلم.ً منك، ضميري
فقال: دآخلُت، الأمعتصُم إلأى الأخلفُة َأفَضِت الأمأمون: ٍولأما بن الأعباس قال ٍ

َه كنَت مجلٌس هذا ْكَر أنَت الأمؤمنين، أميَر فقلت: ٍيا فيه، لأجلوسإي الأناِس أ
ُفو ّهمته؟ ما على تعاقب فكيف تيقنته، عما تع َبك أردآت فقال: ٍلأو تو عقا

عتابك.ً لأتركت
ًا، الأمعتصُم وكان ْهم ًا، َش ًا، عاقلً، شجاع ّوه بني خلفاء، في يكن ولأم مف

ًا يكتُب كان وقيل: ٍبل غايره، أمّي الأعباس ّط ًا، خ أنه ذلأك سإبب وكان ضعيف
َدم، لأبعِض جنازة رأىَّ ّلص مثله فقال: ٍلأيتني الأخ ّتاب من لتخ ُك فقال الأ

الأموَت.ً عليه تختاُر بشيء عذبتك ل الأرشيد: ٍوالأله
َكى شيء الأزجاجي: ٍوهذا الأقاسإم أبو قال أن إل صحيحة، ِرواية غاير من ُيْح

َبصُر ضعيَف كان أنه جملته بالأعربية.ً الأ
َعْرضَِ يتقلد - ٍوكان الأمذري عمار بن أحمد وقرأ ًا الأحضرة في عليه الأ - ٍكتاب
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ًا فيه: ٍومطرنا ُثر مطر َكل" ٍفقال عنه ك َكل؟ الأمعتصُم: ٍما لأه الأ فقال: ٍل الأ
ّنا لأله أدآري.ً ٍفقال: ٍإنا قال: ٍَمن ُأمي! ٍثم وكاتٌب أمي راجعون! ٍخليفة إلأيه وإ

وكان الأزيات، الأملك عبد بن محمد مكان فعرف الأدار؟ كتاب من منا يقرب
َلأى َو ْهَرَمَة يت ِرُف الأدار، َق ُيْش َكل؟ فقال: ٍما فأحضره، الأمطبخ، على و فقال: الأ
ُبه كله الأنبات سإّميت ومنه خلً، لأه يقال خاصة منه فالأرطب ويابسه؛ رط

لأى من الأنباِت صفاِت في اندفع ثم حشيش؛ لأه يقال والأيابس الأمخلَة،
ْيِجه، إلأى اكتمالأه إلأى ابتدائه ُه الأمعتصُم، ذلأك فاسإتحسَن َه ّ َعْرضِ وول من الأ

ًا يَزْل فلم الأيوم، ذلأك ِه مدة وزير ِة خلفت الأمتوكل نكبه حتى الأواثق، وخلف
ٍدآ َدها بحقو َق الأواثق؟.ً أخيه أيام عليه َح
ًا الأمعتصُم إلأى الأروم ملك الأرياشي: ٍكتب وقال ّددآه كتاب فأمر فيه، يته

ْكتب: ٍأّما لأبعض وقال فيه، ما َيْرضَِ لأم عليه ُقرئ فلما بجوابه، ُد، الأكتاب: ٍا بع
َبك، وفهمت كتابك، قرأت فقد وسإيعلُم تسمع، ما ل ترىَّ، ما والأجواُب خطا

َبى لأمن الأكافُر ْق الأدار.ً ُع
َطري قول نظيُر وهذا ًا إلأيه كتب وقد لألحجاج، َق ّددآه، كتاب قطري: فأجابه يته

ُد بعد، أما ِه فالأحم َنا؛ لأجمع شاء لأو الأذي لأل َقفة أن فعلمت شخصَُي الأرجال ُمثا
َقال، َتْسطير من َأقوم والأسلم.ً الأم
والأحجاج الأمهلب بين

َفى خراسإان، الأمهلُب افتتح ولأما َن كتب الزارقة، وتفّرقت عنها، الأخوارج و
كأني حتى الأقصَُة لأي واشرح الأوقيعة، بخبر لأي اكتب أن إلأيه الأحجاُج

ُدها، ِه ّي، معدان بن كعب الأمهلُب إلأيه فبعث شا فيها قصُيدة فأنشده الشعر
ًا سإتون ًا؛ منه يخرم ل خبرهم تقتّص بيت ِطيب لأه فقال شيئ أم الأحجاج: ٍأخ

الأمهلب، بني عن المير! ٍقال: ٍأخبرني الأله َأعّز لأه: ٍكلهما، قال شاعر؟
ُة فقال ًا، بيزيد وكفاك سإيدهم، لأه: ٍالأمغير حبيب، مثل البطال لأقي وما فارسإ

ِرك، من يفّر أن شجاع يستحي وما ْد َعاف موٌت الأملك وعبد ُم ناقع، وسإم ُذ
ِة، في بالأمفّضل وحسبك َد ّنْج ِهْز الأ َتْج فقال غااب، لأيث ومحمد قبيصُة، واسْإ

ًا عليهم فضلت أراك الأحجاج: ٍما ِبْرني منهم؛ واحد ومن جملتهم عن فأخ
َأعّز فقال: ٍهم أفضلهم؟ ْلقة الأله - ٍ َغاة الميَر! ٍ- ٍكالأَح ْدَرىَّ ل الأمفَر أين ُي

ِبكم خبَر قال: ٍإّن طرفها، ًا، يبلغني كان َحْر أيها قال: ٍنعم كان؟ أفكذلأك عظيم
ِعيان.ً ٍقال: ٍأخبرني دآون والأسماع المير، ّلِب ِرَضا كيف الأ جنده عن الأمه
ِرَضا بّر به ولأهم الأوالأد، شفقة عليهم لأه المير، الأله قال: ٍأعَز عنه؟ جنده و

َطري؟ فاتكم كيف الأولأد.ً ٍقال: ٍأخبرني َناه َق ْد ِك ّول منزلأه في قال: ٍ عنه، فتح
ّهم َقَر، ُأجحر إذا قال: ٍالأكلب اتبعتموه؟ قال: ٍفهل بذلأك، كادآنا أنه وتو قال: َع

َأرسإلك.ً حيث بك َأعلَم كان الأمهلُب

ِوي وقد ٍ ْتل من فرغ لأَما الأمهلَب أّن ُر ْلأَحروري ربه عبد َق مالأك بن بشَر دآعا ا
ْنفذه اسْإُمك.ً ٍقال: قال: ٍما الأحجاج إلأى دآخل فلّما الأحجاج، إلأى بالأبشارة فأ

قال: الأمهلب؟ خلفَت وملك! ٍوكيف الأحّجاج: ٍبشارة فقال مالأك، بن ِبشر
َأدآرك خاف، ما َأمن وقد خلفته ُلأكم كانت قال: ٍكيف َطلَب؛ ما و مع حا

َبُة لأهم، الأبداءة قال: ٍكانت عدوكم؟ ِق لألمتقين، الأحجاج: ٍالأعاقبة قال لأنا، والأعا
َعهم الأجند؟ حاُل قال: ٍفما ثم َفل، وأغاناهم الأحق، قال: ٍوسإ َن لأمع وإنهم الأ

ِتُل الأملوك، سإياسإة يسوسإهم رجل ْنه فلهم الأصُعلوك، قتاَل بهم ويقا بّر م
ُة الأمهلب؟ ولأد حال قال: ٍفما الأولأد، طاعة منهم ولأه الأوالأد، َياِت قال: ٍرعا َب الأ

ُة يؤمنوه، حتى إلأى قال: ٍذلأك أفضل؟ قال: ٍفأيهم يردآوه، حتى الأسْرِح وُحما
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َأنت أبيهم، ًا، قال: ٍو ًا لأك أرىَّ فإني أيض ْلقة قال: ٍهم وعبارة، لأسان كالأح
ْدرىَّ ل الأمفرغاة ِم لأهذا أعددآت أكنت قال: ٍويحك طرفها، أين ُي هذا الأمقا
الألُه.ً إل الأغيَب يعلم قال: ٍل الأمقال؟

مخلد بن وصاعد الأصُقر أبي بين
ْبَل الأصُقر أبو ودآخل َوزير وهم مخلد، بن صاِعد على وزارته َق وفي حينئذ، الأ

َوابَة، بن الأعباس أبو الأمجلس يريد فقال: ٍأنفي؟ رجل، عن الأوزيُر فسأل َث
ِء، ثوابة: ٍفي ابن فقال نفي؟ أبو فقام الأمجلس، أهل به فتضاحك الأَخْر

ًا.ً الأصُقر ُمغَضب
ثوابة وابن الأعيناء أبي بين

ِدآي الأعيناء أبو وكان َعا ِته ثوابة ابَن ُي َعادآا مجلس في فاجتمعا صقر؛ لبي لأُم
ِد في صاعد َيا، الأيوم، ذلأك غا فقال: ٍبلى تعرفني؟ ثوابة: ٍأما ابُن فقال فتلَح

َوسَإن، كثيَر الأطعن، ضيق أعرفك ًا الأ َقن، على خاّر ّديك بلغني وقد الأذ على تع
ْد لأم لنه عنك؛ َحلم وإنما الأصُقر، أبي ًا لأك َيِج ّلأه، عّز ًا ول فبذ ّو ول فيَضعه، ُعل

ًا َله، أن لأحَمك فعاَف فيهدمه؛ َمْجد َكه، أن ودآَمك يأك ثوابة: ٍما ابُن فقال يسف
َلمهما، غالب إل إنساناِن تساّب ِء: ٍفلهذا أبو فقال َأ أبا بالمس غالبَت الأعينا

الأصُقر!.ً
الأصُقر أبي مكارم

ّد ومما َع ِته، في عليه دآخل َثوابة ابَن أن الأصُقر أبي مكارم من ُي فقال: وزار
ّنا وإن علينا الأله آثرك لأقد تالأله عليك، َتثريَب الأصُقر: ٍل أبو فقال لأخاطئين، ك
والنعام إلأيه، الحساِن في َقصَُّر فما الأراحمين، أرحم وهو لأك الأله يغفر
وزارته.ً مدة عليه،

الأعيناء وأبي الأصُقر أبي بين
ِوزارة الأصُقر أبو ولأي ولأّما ّير الأ ّبه فيما الأعيناء أبا خ َله حتى يح فقال: به، يفع
ُفه الأطائي محمد بن أحمد إلأى الأوزير لأي يكتَب أن ُأريد ويلزُمه مكاني، يعّر

َء مثلي.ً حق قضا
ًا إلأيه فكتب ّطه، كتاب مقدار شهر مدة في لأه فسبب الأطائي، إلأى فوّصله بخ

ّبه.ً ما بجميع فانصُرف عشرة، أجمل وعاشره دآينار، ألأف يح
ًا الأصُقر أبي إلأى وكتب ُقك الأله - ٍأعّزك مضمنه: ٍأنا كتاب الأفقر، من - ٍطلي

ْذَت الأبؤس، من ونقيذك ِة عند بيدي أخ ْثر ِة الأدهر، َع َو ْب َك ِر و َب ِك حاٍل أية وعلى الأ
َء فقدت حين ِر في يفهمون الأذين والمثال، والخوان والشكال الولأيا غاي

ًا كانوا الأذين الأناُس وهم َتعب، ّلة، عقدة فحللت لألناس، غاياث ْدآَت الأَخ َدآ إلأّي وَر
ًا لأي وكتبت الأنعمة، الأنفور بعد أتيتُه إلأيك، منه كان فكأنما الأطائي، إلأى كتاب
َبْت وقد َطْت المور، علّي اسإتصُع َأحا َكثر الأنوائب؛ بي و ِره؟ من ف َذل ِبْش وب
ِره، من َكمه، بّره ومن أكرَمه، مالأه من وأعطى ُيس ًا أح ِرم ْك َة لأي ُم ما مد

ً أقمت، ِقل ْث ّدآعت، لأما فوائده من لأي وم ّكمُت، مالأه في حكمني و وأنَت فتح
ّكنُت، إذا َجورِي تعرُف ْولأه من وزادآني تم َكْرُت؛ َط جزاءك، الأله فأحسن فش

َأعظم ّدمني حباءك، و ِدك من وأعاذني أمامك، وق ْق أنفقَت فقد وحماِمك؛ َف
ّلُه لأي، الأله يّسره ما الأشكر من وأنفقُت الأله، مملكك مما علّي وجّل عَز والأ

ْق ِف ْن ُي ٍة ذو يقول: ٍ"لأ َع ُد من سَإ ِه" ٍفالأحم ِت َع ّله سَإ َد لأَك جعل الأذي لأ الأغالأبة، الأي
ِلأك، من فيها َبَسَط ما المة هذه عن الأله َأزال ل الأشريفة، والأرتبة ْد وبّث َع

ِدَك.ً من فيها ْف ِر
الأخصُيب بن وأحمد الأعيناء أبي بين
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بن أحمد ذّم في الأعيناء أبو عمله الأذي الأكتاب نسخة من مختارة قطعة ٍ
ِكب َلأّما الأخصُيب ِة على ن ّتاب ألأسن ّوادآ الأك َأرباب والأق ذلأك في الأدولأة و

ول َيخرق زال فقال: ٍما طاهر بن الأله عبد بن محمد الأوقت.ً ٍقال: ٍذكره
َقع، ْلأُت وما ير آثره، بمن فقال: ٍغادر أتامش، فيه.ً ٍوذكره َوقع الأذي لأه أتوقع ِز

ّطى ُه، ل ما إلأى وتخ ُء يحذره.ً ٍوذكره ما به فحل يقدر َغا ْته ُب َطَر فقال: ٍأب
َترك وصيف الأنقمة،.ً ٍوذكره ففجأته الأنعمة، ْأِس على الأعقلء فقال: ٍ مرتبته، َي

َقى َدر أن فقال: ٍلأول بغاء بُن موسإى دآرجته! ٍوذكره رجاء على والأحْم َق الأ
َبصَُر، يعشي َهى لأما الأ لأه تمّم فقال: ٍلأم بغاء بن فارُس َأمر.ً ٍوذكره ول فينا َن
ْعَمة؛ ُكْن لأم لنه ِن لأم فقال: ٍإن الأعباس بن الأفضل هّمة.ً ٍوذكره الأخير في لأه ت

فقال: ٍكانت عيسى بن هارون الأبلوىَّ.ً ٍوذكره أعظم فما الأبلء تاريخ يكْن
َوِل من دآولأة ّدين.ً ٍوذكره الأدنيا من خرَجْت الأمجانين، ُدآ ّلى والأ َع أيوب، بن الأم
ْكبته! ٍوذكره من َأعجُب فقال: ٍنعمتُه نكَب، ما أعَجب لأه: ٍما فقيل ميمون ن

َنبها، فعالأه تأّمل فقال: ٍلأو إبراهيم، بن يطلبها! أن الدآاب عن لسإتغنى فاجت
عنهم خرَج قوم على عظَمْت الأنعمُة كانت فقال: ٍلأئن نجاح بن محمد وذكره

ُظَمت لأقد ٍم على الأمصُيبة َع الأمنجم، بن يحيى بن علي فيهم! ٍوذكره نزل قو
ّول لأه يكن فقال: ٍلأم ُع أ لأديه! فيزكو عقل ول عليه، يعودآ آخر ول إلأيه، َيْرِج

ّبحه الأمنجم شاكر بن موسإى بن محمد وذكره َذا ذكرَت إن الأله فقال: ٍق
ّقصُه َفْضل ّده، من فيه لأما تن ْقص َذا ذكرت أو ِض شكله.ً من فيه لأما توله َن

َوابة ابُن وذكره َء فقال: ٍامرؤ َث ِفر فأصبح الحرار، ِعْشَرة أسإا الأديار.ً َمق
َتان، أسإباٌب الأشرف في لأه كان فقال: ٍما هاُرون بن حجاج وذكره في ول ِم
لأقد الأقدرة منحته فقال: ٍإن حمدون بن أحمد ِحسان.ً ٍوذكره عادآات الأخير
حتى بالأنعمة يستوِحُش زال فقال: ٍما الأفضل بن محمد الأنكبة.ً ٍوذكره حملته
ّناني، نصُحتُه إذا فقال: ٍكنت فراس بن الأله عبد وذكره بالأنقمة َأنس وإذا ز

ّناني.ً ٍوذكره غاششته انحّط لأقد بحظ عل فقال: ٍلأئن عمار بن صالأح أبو م
صمم.ً أخطأ وإذا أحجم، أصاب فقال: ٍإذا حميد بن سإعيد بحق.ً ٍوذكره

بسيبويه الأمعروف بكر أبي أخبار
ِبهه الأبصُرة ناقلة بسيبويه الأمعروف بكر أبو بمصُر الأعصُر هذا في وكان ُيْش

ِر في ِبه حضو ِبه، جوا ْثَرة عبارته، وُحْسن وخطا َك َوايته، و تناول قد وكان ِر
ُذر؛ ما عنه ويكتبون يتبعونه الأناس أكثُر وكان لأوثة، منه لأه فعرضت الأبل
يقول.ً

ًا قال ِدآيون أصحابنا مصُر، أهل لألمصُريين: ٍيا يوم ل منكم، أحَزُم الأبغدا
ّتِخذوا حتى بالأولأد، يقولأون َقد لأه ي ُع َددآ؛ الأ ُع ًا فهم والأ يقولأون يعتزلأون.ً ٍول أبد

َقار باتخاذ َع ًا الأ َكهم أن خوف ِل ُء يم ًا فهم الأجوار؛ سإو يقولأون يكنزون.ً ٍول أبد
ًا الأحرائر باتخاذ َق أن خوف ِري؛ إلأى نفُسهم تتو ًا فهم الأّسَرا يتسّرُرون.ً ٍول أبد

ًا يقولأون ًا فهم بالأفقر؛ ُعرفوا مكان في الأغنى بإظهار أبد يسافرون.ً أبد
ًا ووقف َذها، الأخلق أخذت وقد بالأجامع يوم حيطاُن مصُر، أهل فقال: ٍيا مأَخ
ُع مقابر ُه منكم، أنف ْنَز َت ُأ الأتعب، من بها ُيس َف ْد َت ُيْس َظّل الأريح، من بها و َت ُيْس و

َتطى منكم خيٌر الأشمس.ً ٍوالأبهائم من بها ُتْحتذىَّ ظهوُرها، ُتْم جلودآها، و
لأحوُمها.ً وتؤكل
َبه بن الأفضل أبو وكان ّبما الأوزير، خنزا َفه رفع ر ًا، أن وقد سإيبويه، لأه فقال ييه

َفه، فشمر كريهة رائحًة الأوزيُر مني ذلأك: ٍأشّم فعل رآه وإسإتعمل فأطرق أن
عند فقال: ٍمن أقبلت؟ أيَن الأرجل: ٍمن لأه فقال سإيبويه، فخرج الأنهوضِ،

452



 السإلمية مشكاة مكتبة                            اللأباب وثمار الدآاب زهر

ِهي ْنسه.ً أبناء على الأمستطيل بفرسإه، الأمدّل بنفسه، الأَزا ِج
نزل الأحجاز أهل من ومسلم الأعلوي، الأله عبيد بن مسلم على واسإتأذن

الأنوىَّ، وَمّص الأعباء، لأبس إلأى لأه: ٍيرجع فقال: ٍقولأوا عنه، فحجب مصُر،
ْكنى َفل، وسُإ َبُه فهو الأ الأدنيا.ً نعيم من به أش

ُد الخشيدي كافور شرطِْ على وكان ِة؛ أح في سإيبويه عليه فوجد الأخاّص
ِر، بعض يحمده فلم الأراضي، صاحب َركى فولأيها الأشرطة، عن فعزل الم
ًا، السإتاذ، فقال: ٍأيها الأجمعة، يوم الأصُلة إلأى ماّر وهو لأكافور فوقف أيض
َلأيت ًا، و ْلأَت ظالأم ًا، وعز َقفا.ً ٍفتبّسم غاليظ الأجفاء، كثير الأوفاء، قليل ظالأم الأ

ًا، يسايُر وكان الأبغدادآي، ُبرك ابن لأن يغّرك، ممن برك ابن فقال: ٍوهذا كافور
يضّرك.ً ولأن ينفعك

ِنع، لأيدخَل، سإيبويه فأتى الأحسيني، لأمفلح الأحمام وأخلئ ٍ وقيل: ٍالمير فُم
َلأه، الأله أنقى فقال: ٍل به، مفلٌح ّلغه ول مغسو َلأه، ب ّقاه ول سُإو الأعذاب من و

ُلأه، ُهو ّ ُيخلى ل الأحمام فقال: ٍإن خرج، حتى وجلس َم ِد إل ًلى لح ثلثة: ٍمبت
ًلى أو ُقبله، في أنت.ً الأثلثة فأي شّره، من يخاُف سإلطان أو ُدآبره، في مبت

ّدم.ً قال: ٍأنا الأمق
ّله عبد بن بكر أبو وأحضره ُء بلغني فقال: ٍقد الأخازن الأ َذا ِنك، َب وقبيُح لأسا
َذْر لألشراف، معاَملتك َدآ أن فاح َلأَك تعو ّد مني فينا ًا، فخرج الأعقوبة؛ أش متحزن

ّلأعون الأولأدان فكان ِزَن، لأه ويذكرون به يتو ّد الأخا فينصُرف ذلأك، عليه فيشت
ّلمهم؛ ول ْيٍط، أبي بن عقبة ولأد من بكر أبا يكنى رجل به فمّر يك َع قد وغالٌم ُم
كما الأخازن عنق الأله لألغلم: ٍضرب فقال الأمعيطي، فضحك بذلأك، عليه ألأّح

ْفر، على معيط أبي بن عقبة عنق وسإلم، عليه الأله صلى الأنبي، ضرب ُك الأ
ْهَر وضرب رضي عثمان، بأمر طالأب أبي بن علّي ضرب كما بالأسوطْ أبيك َظ

َولأيد ظهر عنهما، الأله َية، صبّي يا وألأحقك الأخمر، ُشْرب على عقبة بن الأ ْب بالأصُّ
الأنبي، أمر لأَما عقبة لأه قال وقد وسإلم، عليه الأله صلى الأنبي، قوَل يريد

ًا، وسإلم، عليه الأله صلى ِله: ٍ"فَمْن عنه، الأله رضي علي ْت َق رسإول يا لألصُّبية ب
ْطُن الأمعيطي فانصُرف ولأهم"، لأك الأله؟" ٍقال: ٍ"الأناُر َب إلأيه أحّب الرضِِ و

ِرها.ً من ْه َظ
الأعيناء أبي إلأى َرْجع

ّلَه ٍقد َبصُرة، ٍقال ٍلأي ٍأبي: ٍإَن ٍالأ َق ٍلأوالأديه ٍبالأ وقال ٍأبو ٍالأعيناء: ٍأنا ٍأوُل ٍمن ٍأظهر ٍالأعقو
ُكْر ٍلأي ٍولأوالأديك" ٍفقلُت: ٍيا ٍأبت، ٍإن ٍالأله َأِن ٍاْش َته ٍبطاعتي، ٍفقال ٍتعالأى: ٍ" َقَرن ٍطاع

ِإملٍق َيَة ٍ ُكْم ٍَخْش َدآ َأول ُلوا ٍ ُت ْق َت تعالأى ٍقد ٍأِمنني ٍعليك ٍولأم ٍيأمنك ٍعلّي، ٍفقال ٍتعالأى: ٍ"ول ٍ
ُكم".ً ّيا ُهْم ٍوإ ُق َنْرُز َنْحُن ٍ

َتُمّت ٍبه ّفي ٍعليك، ٍوالأذي ٍ ّقك ٍل ٍيبطل ٍصغير ٍح وقال ٍأعرابي ٍلبيه: ٍيا ٍأبت، ٍإن ٍكبيَر ٍح
ُء.ً ُعُم ٍأنا ٍسإواء، ٍولأكن ٍل ٍيحّل ٍلأك ٍالعتدا إلأّي ٍأمّت ٍبمثله ٍإلأيك، ٍولأست ٍأز

ودآخل ٍعلى ٍعبيد ٍالأله ٍبن ٍسإليمان ٍفضّمه ٍإلأيه، ٍفقال: ٍأنا ٍإلأى ٍضّم ٍالأكفاية ٍأحوُج ٍمني ٍإلأى
ْين.ً َد َضّم ٍالأي

وقال ٍلأه ٍمرة: ٍأنا ٍمعك ٍمقبوضِ ٍالأظاهر، ٍمرحوم ٍالأباطِن.ً
: قال ٍأبو ٍالأطيب ٍ الأبسيط:  الأمتنبي

ْعَجبها الأدنيا من َلأقيُت ماذا َأ ُدآ منه باٍك َأنا بما أنيو  محسو
ّنُث، رجل: ٍيا لأه وقال ً لأنا فقال: ٍ"وَضَرَب مخ َثل َنِسَي َم َقُه".ً و ْل َخ
َدآاَم وأمي فقال: ٍبأبي برمك، بن خالأد بن يحيى بن محمد الأعيناء أبو وذكر

َوْجُه َق، الأ ْل ّق، والأقول الأط ّيته الأصُّدق، والأوعد الأح ُله علنيته، من أفضُل ن وفع
ّد الأمتوكل: ٍما لأه قولأه.ً ٍوقال من أفضل ِد من عليك مّر ما أش ْق بصُرك؟ َف

ِرْمُت فقال: ٍما يحيى: بن الأله لأعبيد المير! ٍوقال أيها إلأيك الأنظر من منه ُح
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ُتنا الأضّر، وأهلنا مّسنا ُد وبضاع حّر.ً عنده يخيب ل الأذي وأنت والأشكر، الأحم
ًا: ٍقد لأه وقال ّد يوم عبد أبا يا فقال: ٍارفق الأحرمان، وفحش الأحجاب، اشت
ُلك بي رفق فقال: ٍلأو الأله، إذا الأوزير، لأه: ٍأيها قولأي! ٍوقال بك لأرفق فع

ً الأتجّمل.ً ٍوذم أهل هلك الأتفّضل اهُل تغافل ّق يعرُف فقال: ٍل رجل الأح
ِكره.ً ٍوقيل الأباطَل ول فينصُره، ُين َكت فقال: ٍما الأكلم؟ َأبلغ لأه: ٍما ف أسإ
ِطل، ْب ّير الأُم ّله سإهل، بن الأحسن لأه: ٍمات الأمحق.ً ٍوقيل وَح لأئن فقال: ٍوالأ

ِدآحيَن، أتعب ّله الأباكين، بكاء أطال لأقد الأما ِته أِصيب لأقد والأ النام، بمو
القلم.ً بفقده وخرسإت

الأرثاء باب
: قال ٍأشجع ٍبن ٍعمرو ٍ الأطويل:  الأّسلمي

ٍد ابُن مضى َق لأم حين سإعي ْب َي
ِرق ّ مـَغـَرٌب ولَمْشـَ ِدآُح فـَيه لأـَه إل مـَا

ِري كنُت وما ْدآ فواضـَل ما َأ
ّفـَه كـَ

ْته حتى الأناس على َب ّي غا
الأـَصُـَفـَائُح

ٍد في فأصبح الرضِ مـَن َلأح
ًا ّيتـَ مـَ

ًا ِبه وكانت تضيق حي
الأصُحـَاِصـَُح

ولأـَم سإواك ميٌت يمت لأم كأن
َتـَقـَْم

ٍد على الأـَنـَوائُح عـَلـَيك إل أحـَ

ٍء مـَن أنا فما َجـَّل وإن ُرز
ٍر ولجـَازع َد بسرو ِتـََك بعـَ َفـَارُح مـَو

َنْت لأئن الأمراثي فيك َحُس
وذكـَُرهـَا

َنْت لأقد ْبُل من حُس فـَيك َق
الأـَمـَدائُح

َأبكيك دآموعي، فاَضت ما سإ
ِغض فإن َت

ُبك ِكـَّن ما مني فحس ُت
ِنـَُح الأـَجـَوا

ٍ 
ُق ٍالأصُحاِصُح ٍيتعلق ٍبقول ٍالأحسين ٍبن ٍمطير ٍفي َتضي ًا ٍ ّي قولأه: ٍوكانت ٍبه ٍح

ْعن ٍبن ٍزائدة: ٍالأطويل: ٍ َم

ِلأّما ْعـٍَن على َأ ُقـَول َم ِه و ِر :لأـَقـَبـَ
ْتَك َق ِدآي سإ ًا الأغوا ثـَم َمْربع

َعـَا َمـَْربـَ

ٍة أوُل أنـَت مـَعـٍَن قبَر فيا ْفـََر ُحـَ
ّطْت الرضِ من لألسماحة ُخ

َمْضَجعا
ْعـٍَن قبَر ويا واريَت كـَيف َم

ُه َدآ جـَو
َبّر منه كان وقد والأبحُر الأ

َعـَا؟ ْتـََر ُم
َلى ْعَت قد ب َدآ َوسِإ ُدآ الأجو والأُجـَو

َمـَيٌت
ًا كان ولأو ّي ْقَت ح حتى ِض

ّدعـَا َتـَصَُـَ
ْعُروفه في ِعيَش فتى بعـَد َم

ِتـَه مـَو
َمْجَراه الأسيل بعد كان كما

َعـَا َتـَ َمْر
ْعٌن مَضى ولأّما ُدآ مضى َم الأجو

وانقضى
ِنيُن وأصبح الأمـَكـَارم ِعر

َدعـَا أْجـَ
: وهذا ٍكقول ٍعبد ٍالأصُّمد ٍبن ٍالأمعذل ٍعمرو ٍبن ٍسإعيد ٍبن ٍسَإلم ٍ الأوافر:  الأباهلي

ُه لأـَو أمـَيَة أبـَي أقبـَُر ْلَتُعـَل ًا حم ْقَت إذ ذراعـَا بـَه لأض
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َدآ حويَت والأتقوىَّ الأجو
ًا وعمـَر

ْقت فكيف َط قبُر يا أ
 اضطلعا؟

ْقت لأموتهُم َط لأهـَم أ
ًا ضـَمـَانـَ

ِطِق لأم َذاك ولأول ّتـَسـَاعـَا ُت ا

ْكرها ٍمن ٍقول ٍ : وقول ٍأشجع: ٍلأئن ٍحسنت ٍفيك ٍالأمراثي ٍوذ الأكامل:  الأخنساء
َدك َصخُر، يا هاَجني بع

ِنيَكاسإتعباري وَصـَغـَاري بذلأتي باَت شا

ّنا ًة الأـَمـَدائَح لأـَك نعـَد ك ّد َناُح صرَت فالأيوممـَ ِر ت بالشـَعـَا
ُنوُب ٍأخت ٍعمرو ٍذي ٍ : وقالأت ٍَج الأمتقارب:  الأكلب

ٍرو سإألأُت َبـَُه أخي بعم ِنيَصْحـَ َع َظ ْف ّدآوا حين فأ َؤال ر الأسـَ
ُأتـَيَح ًا لأـَه فقالأـَوا: ٍ أَجـَال عـَلـَيه الأسلح أغاّرنـَائمـَ

ُبـٍَل َنـَِمـََرا لأـَه ُأتـَيَح َنـَال عـَنـَه لأعمرك فنالأْجـَ و
َهـَاَك لأو عمُرو يا فأقسُم ّبـَ ًانـَ َها إذ ّب ًء منـَك ن ُعـََضـَال دآا

ًا ّبـَهـَا إذ ْيَث نـَ ٍة َلأـَ ًاِعـَّريس ًا ُمبيد ًا ُمفتي ُفـَوسإـَ ومـَال ُن
ًا ّبـَهـَا إذ ٍة غاـَيَر نـَ ًا ولِرعـَـَيد ًا طائش َصـَال حين دآهش

ْع هما ْيِب تصُرف م ًا الأدهر منالأمنون ر ًا ركن َأمـَال شديد

ُه ْلـَنـَا ٍة فـَي وقالأوا: ٍقت ّنـَبـَال ورثنـَا قد أْن بآيةغاـَار الأـَ
ّ ًا فهل ًا كان فقدالأمـَنـَون ريب قبَل إذ ّذ رَجـَال وكنتـَم ف
ْهم علَمْت وقد ِنـَفـَال كـَانـَوا لأـَك بأنهُمالألـَقـَاء عند َف

ِه يحـَّسـَوا لأـَم كأنـَهـَُم والأـَِحـََجـَال نساءهْم فيخلوابـَ
ِعـَيال عـَلـَيه فيكونـَوا بهالأـَسـَنـَين بمحوِل ينزلأوا ولأم
الأضيُف علم وقد

والأُمْرملـَوَن
َبّر إذا ٌق اغا ّبت ُأف شمـَال وه

ّلْت ِدآها َعَن وخ أول
الأمرضعاُت

بـَلل لأـَمـَزٍن عيٌن َتَر ولأم

ّنَك َتفيك لأمنالأـَمـَغـَيَث الأربيع كنَت بأ ْع ّثـََمـَال وكنت َي الأ
َلأـَُه تجاوزَت وَخْرٍق َناءمجـَهـَو َوْج َكـَلَل تشكي َحْرٍف ب الأ
هـَلل فيه الأليل دآَجى وكنَتشـَمـََسـَه بـَه الأنهاَر فكنت
ِعـَجـَال منـَايا الألقاء غاداةأبـَْحـََت وحّي صبحت وحّي
ُهُمتـَكـَن لأـَم وإن قبيل من وكم َت ْدآ وجـَال بـَاتـَوا منك أَر

ًا ٍفيصُيب ٍمنهم، ٍفوضعوا ٍلأه ْهم َف ْغُزو ٍ َي قال ٍعمرو ٍبن ٍشبة: ٍوكان ٍعمرو ٍبن ٍعاصم ٍهذا ٍ
ُنوَب، ٍفقالأوا: ٍأخاِك؛ ٍفقالأت: ٍلأئن ًا ٍعلى ٍالأماء، ٍفأخذوه ٍفقتلوه، ٍثم ٍمّروا ٍبأخته ٍَج رَصد
ًا! ًا، ٍولأئن ٍوعدتموه ٍلأتجدنه ٍسإريع ّنه ٍمريع ُد ًا، ٍولأئن ٍضفتموه ٍلأتج ّنه ٍمنيع ُد طلبتموه ٍلأتج

َته ٍوافية، ّل َث ْلناه، ٍوهذا ٍنبله.ً ٍفقالأت: ٍوالأله ٍلأئن ٍسإلبتموه ٍل ٍتجدون ٍ فقالأوا: ٍقد ٍأخذناه ٍفقت
َوَشه؛ ٍثم ٍقالأت ٍالبياَت ول ٍحجرته ٍجافية، ٍولأرّب ٍثدي ٍمنكم ٍقد ٍافترشه، ٍونهب ٍقد ٍاحت

الأمتقدمة ٍالأذكر.ً
: وأنشد ٍأبو ٍحاتم ٍولأم ٍيقل ٍ الأطويل:  قائله

ماذا الأله سإبيل في أل
تضّمـَنـَت

َع الأثرىَّ بطوُن ُتودآ ُد واسإ َل الأب
ْفُر َق  الأ

َقْت َدآَجْت الأدنيا إذا بدوٌر أشر
بهم

َبْت وإن ًا أجد فأيديهُم يوم
ْطـَُر َق الأ
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ٍ  

ٍ 
ًا فيا تـَشـَمـَتـَْن ل بالأموت شامت

ُهـَُمبـَهـَم ُتـَ ُهـَُم فـَخـٌَر حيا ْكـَُر ومـَوتـَ ذ

ِر أقاموا ْه َظ فاخضّر الرضِ ب
ُدآهـَا عـَو

فاسإتوحش الرضِ ببطن وصاروا
ْهُر ّظ  الأ

ُفِجع ٍبهم ٍومات ٍفي ٍآخرهم ٍابٌن وقال ٍأبو ٍعبد ٍالأله ٍالأعتبي، ٍوتوفي ٍلأه ٍبنون ٍ
َعْمرو ٍكان ٍيقول ٍالأشعر؛ ٍفقال ٍيرثيه: ٍالأطويل: ٍ لأه ٍيكنى ٍأبا ٍ

بـَي الأواشون شمت لأقد
وتـَغـَيرْت

أبي موت بعد أراها وجوٌم
َعْمـَرو

َلّي تجّرىَّ لأـَمـَا الأدهُر َع
فـَقـَدتـَه

ًا َكان ولأو ّي على لجترأُت ح
ِر الأدهـَ

َبُل لأو الرضِ بطن أسإكان ُيق
َدىَّ الأِفـَ

َأعطينا فدينا، سإاكني بكم و
ْهـَر الأظـَ

ولأـَيَت عليها، فيها َمْن لأيت فيا
مـَن

َوىَّ عليها ًا فيها َث إلأى ُمِقيم
ِر الأَحـَْشـَ

بنـَّي َدآهري وقاسإمني
ًا ُمـََشـَاطـَر

ّفى فلما في مال شطره تو
ِري ْطـَ َش

الأموت يعرِف لأم كأن فصُاروا
غايرهم

علـَى وقبٌر ثكل على فثكٌل
ِر ْبـَ َقـَ

ًا: ٍمجزوء ٍ الأرمل: وقادآ ٍفي ٍابن ٍتوفي ٍصغير
ُكْن إْن ًا ماَت ي َلسَإىصغير ْيُر فا ِر َغا صغي

ِني كاَن ْيَحا َأمسـَى َر ِر َريَحاُن وهوف ُبـَو الأق
ِدي الأبلى نبسـَاتـَي ِفي َغاَرسَإته ْي ِر َأ  الأدهو

: ومن ٍهنا ٍأخذ ٍأبو ٍالأطيب ٍالأمتنبي ٍ الأطويل:  قولأه
في فإنك قبر في َتُك فإن

الأحـَشـَا
ً َتُك وإن َفل لأيس فالسَإى ِط

ْفِل  بالأط
: وقال ٍخلف ٍبن ٍخليفة ٍ الأطويل:  القطع

ِتُب َعا تبّسْمُت إن نفسي أ
ًا ِلأـَي َخـَا

َو الأموتوُر َيضَحُك وقد ْه َو
ِزيُن  َح
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ّذ َشٍج من وكم أشجاني وبالأب
لأـَُه

َوين ّلى ُدآ والأبقيِع، الأمصُ
شُجـَوُن

ًبى ُلأها حولأها ُر َنكأتـَيتـَهـَا إن أمثا ْي ًا َقر سُإـَكـَوُن وهـَّن أشجان
ّنا الأهجر َكفى لأَك َيِضح لأم أ
أمُرنا

َيقـَين لأـَديك عـَّمـَا يأتنا ولأم

: وقال ٍأبو ٍعطاء ٍالأّسندي ٍفي ٍابن ٍ الأطويل:  هبيرة
َ ًا إّن أل ْد لأم عين يوم تُج

ُدآ َدآْمعها بباقي عليكواسإٍط لأَجُمـَو

الأنائحاُت قام عشيَة
ّققـَت َىَّ جيوٌبوُش ٍم بأبد َتـَ ُدآ مأ وخـَدو

َنا مهُجوَر ُتْمِس فإن ِف ِدآ بعد به أقامفربما الأ ُفـَو ُدآ الأو ُفـَو و
ْد لأم فإنك َع ْب ٍد َعلى َت ّهـَ ُد الأتراِب تحت ما كّل بلىمتعـَ  بعي

 : الأطويل:  أعرابي
مستودآع بّت أن عجب ومن

ّثـََرىَّ ْدآتنـَي بما وبّثالأ ّو ّتـَعـَا ز مـَتـَمـَ

ُتك أنني فلو ْف ّدآ أنصُ لأـَم الأـَو
ِبـَْت أ

َطوي حتى خلفك ْن في َن
معا الأثرىَّ

عيني الأكرىَّ سإأحمي
الأثرىَّ وأفترش

لأك الأثرىَّ صار إذا يميني
مضجعا

ٍة لأـَعـَظـَم آسَإـَى ل وبعدك ّي رز
ْيَت ْنت َقَض ّو الأمصُائب فه
أجمـَعـَا

ًا.ً ًا ٍونثر ومعنى ٍهذا ٍالأبيت ٍالخير ٍتداولأه ٍالأناس ٍنظم
: قال ٍأبو ٍنواس ٍفي ٍ الأطويل:  المين

َوىَّ وبين بيني ما الأموُت ط
ٍد محم

ِوي لأما ولأيَس ْط ّيُة َت الأمن
ناِشـَُر

ُأِحّب ممن عمرْت لأقدأحبـَُه ل بمن ُدآوٌر َعِمَرْت لأئن

ِبـَُر الأمقا
َذُر عليه وكنُت الأموَت أْح
َده وحـَ

َق فلم ْب عليه شيء لأي َي
ِذر ُأحـَا

وقيل ٍلّم ٍالأهيثم ٍالأسدوسإية: ٍما ٍأسإرع ٍما ٍسإلوت ٍعن ٍابنك ٍالأهيثم! ٍقالأت: ٍأما ٍوالأله ٍلأقد
َتْت ٍمصُيبتُه ّت ِر ٍفي ٍبهائه، ٍوالأرْمِح ٍفي ٍاسإتوائه، ٍوالأسيِف ٍفي ٍَمَضائه؛ ٍولأقد ٍف ِزئته ٍكالأبد ُر

ِده.ً َأْمَن ٍالأمصُائب ٍلأفق َتْضُت ٍمن ٍبعده ٍإل ٍ ُده ٍجلدي، ٍوما ٍاع ْق َف كبدي، ٍوأفنى ٍ
ٍد ٍلأه، ٍفقال: ٍما ٍأصيب ٍمن ٍأثيب، ٍوالأله ٍلأقد ُدآوادآ ٍعن ٍولأ وعّزىَّ ٍأبو ٍالأعيناء ٍأحمد ٍبن ٍأبي ٍ

ِده.ً هان ٍلأفقده، ٍجليل ٍالأمصُائب ٍمن ٍبع
ِريَن ٍمات ٍبنوه ّنْس ودآخل ٍأعرابي ٍمن ٍبادآية ٍالأبصُرة ٍإلأى ٍالأشام ٍومعه ٍبنون، ٍفلّما ٍكان ٍبق

: بالأطاعون ٍ الأطويل:  فقال

َد، ْع ًة أرُجـَو الأدهـََر َبنّي، أب َغاـَضـَاَر
من فات لأما آسإى أو الأعيش من

 ُعْمري؟

َفٌة ِر ْوا ُزهٌر غاطا لأـَسـَبـَيلـَهـَم مَضـَ
ِرفة تلك على فلهفي َطـَا َغ الأ
ْهـَر الأـَّز

ًا الأله سإقى ورائي أجسـَادآ
ُتـَهـَا ْكـَ تـَر

ّنسرين بحاضر ّيب من ق ص
ْطـَر َقـَ الأـَ
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ّكرنيهـَم ُتـَُه خـَير كـَل ُيذ رأي
على منهم َأنفّك فما وشّر،

ِر ْك  ذ
هذا ٍالأبيت ٍكقول ٍالخر:الأطويل: ٍ

َلأى يرعاك أن ولألهمالأك ُأّم يا الأله ضماُن رعاِك ُع أو َأوسَإ  و
ّكرنيك ُع والأذي وأرجو أخافوالأذي والأشّر الأخير يذ ّق أتو

: وقال ٍمسلم ٍبن ٍ الأطويل:  الأولأيد
يوم وإسإـَمـَاعـَيل وإني

َدآاِعـَه و
ِد ِغْم َقه الأّروع يوم لأكالأ فار
َنصُـَُل الأ

الأممـَّرات والأحبالت أما
بـَينـَنـَا

ّدآتها رسإائل ُة أ ّدآ الأمـَو
والأـَوصـَُل

ًا خنُت لأما ٍء من عهد ول إخـَا
نـَأىَّ

ٌي بذكراك ول ضميري عن نأ
 شغُل

وأهلـَي مالأي في وإنَي
كـَأنـَنـَي

ّي مـَاٌل ل لأفقـَدك ول لأـَد
أهـَُل

ّكرنيك والأشّر الأخيُر يذ
والأـَِحـََجـَا

ْلُم الأخنى وقيُل ْلُم والأِح ِع والأ
والأجهُل

مذمومها عن فألأقاك
ًا مـَتـَنـَزهـَ

ولأك محمودآها في وألأقاك
الأفضـَل

ُد ِفك من وأحَم الأبـَخـََل إخل
إنـَُه

ِعْرضك لأك حاَشا بالأمال ل ب
الأبْخُل

ًا ًا أمنتجع ٍة بـَأثـَقـَال َمـَْرو هـَّم
ّثقَل دآع لأها ما حاجًة واْحِمْل الأ

ْقُل ِث
ًء ُعْرف ثنا يهدي الأطيب َك

لهـَلـَه
ّ لأه ولأيس بـَرمـَك بني إل
أهـَُل

ْغاَش فإن ًا أ أو بعدهم قوم
أزورهـَم

ِنيها فكالأوحش ْد َقنص ِمَن ُي الأ
الأمْحل

 الأعصُر أهل ألأفاظ ومن
ّلق وما الأتعازي في بمعانيها يتع

ّثر ٍ ذكر ٍالأبكاء ٍوالأجزع ٍوعظم ٍالأمصُائب: ٍَخبٌر ٍعّز ٍعلى ٍالأنفوِس ٍَمْسَمعه، ٍوأ
ُع، ٍوترتّج ٍبه ٍالضالأع، ٍوتسقط ٍلأه َبر ٍتصُطّك ٍلأه ٍالأمسام ُعه.ً ٍَخ ِق ْو في ٍالأقلوب ٍَم

َتصُْحو ٍمنه ٍالأسكارىَّ.ً ٍخبٌر ٍكادآت ٍلأه ٍالأقلوُب ٍتطيُر، ٍوالأعقول الأحبالأى، ٍو
ِبض ٍالمَل ٍويقدح ْق َي َتطيح.ً ٍخبر ٍيخفض ٍالأبصُر ٍويقذيه، ٍو َتطيُش، ٍوالأنفوس ٍ
َأسإمع.ً ٍناعي َء ٍقد ٍانقطع؛ ٍوأصّم ٍبه ٍالأناعي ٍوقد ٍ ِء ٍالأرجا فيه.ً ٍالأخبر ٍفي ٍاثنا

ْدَر، ٍوأحل ٍالأبكاء، الأفضائل ٍقائم، ٍوأنُف ٍالأمحاسإِن ٍَراغام.ً ٍخبٌر ٍأْحرج ٍالأصَُ
َأته ٍعلى ْط َو َأطار ٍواقع ٍالأسكون، ٍوأثار ٍكاِمَن ٍالأوجوم، ٍوثقلت ٍ وَحّرم ٍالأصُبر، ٍو

أجزاء ٍالأنفس، ٍوتأدآت ٍمعرته ٍإلأى ٍسإّر ٍالأقلب.ً ٍكتبُت ٍوالرضُِ ٍواِجفٌة،
والأشمُس ٍكاسإفٌة، ٍلألرزء ٍالأعظيم، ٍوالأُمصَُاب ٍالأجسيم، ٍفي ٍفلك ٍالأملك،

َقال ٍفي ٍالأفلك ٍالعلى ُي ْكِن ٍالأمجد، ٍوقريع ٍالأَشرق ٍوالأغرب، ٍوما ٍعسى ٍأن ٍ وُر
ِكبه.ً ٍأتى ٍالأناعي، ٍفندب ٍالأمساعي، َفَت ٍعلى ٍمنا ْنَهار ٍمن ٍجوانبه، ٍوتها إذا ٍا

َدآ، ٍوالأعيش َفْضل، ٍوعادآ ٍالأنهاُر ٍأسإو وقامت ٍبواكي ٍالأمجد، ٍوكسفت ٍشمُس ٍالأ
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َدآب، ٍوقامت ٍنوادآب ُق ٍال َفْضل، ٍوكسدت ٍسإو َكد.ً ٍغارَب ٍلأموته ٍنجُم ٍالأ َأن

ّقت ٍلأه َدآها، ٍوش َكَرم، ٍولأطمت ٍعليه ٍالأمحاسإن ٍخدو الأسماحة، ٍووقف ٍفلُك ٍالأ
ًا، ْور ُء ٍَم ّيُة ٍبحيث ٍمارت ٍالأسما ُبرودآها، ٍوقد ٍكانت ٍالأرز َبها ٍو الأمناقب ٍجيو
ًا ًا، ٍثم ٍتهافتْت ٍشفع ًا، ٍحتى ٍشوهدت ٍالأكواكُب ٍظهر وسإارت ٍالأجباُل ٍسإير

ُلّمة، ٍوانبسطت ٍالأظلمة؟ ٍوارتفعت ٍالأّرْحَمُة، ٍواضطربت ًا، ٍفارتاعت ٍا ووتر
َوعد.ً ٍإّن ِة ٍعلى ٍ ّلة، ٍوقامت ٍنوادآُب ٍالأمجد، ٍوأصبح ٍالأناُس ٍمن ٍالأقيام الأِم

ِرُج َلأح َد ٍبعده ٍلأجاري ٍالأدمع، ٍوإّن ٍالأفضل ٍلأمنزعج ٍالأنفس، ٍوإن ٍالأكرَم ٍ الأمج
ّظْهر.ً ٍكتابي ٍوأنا ٍمن ٍالأحياة ٍمتذمم، ٍوبالأعيش ِهُن ٍالأ ْلَك ٍلأوا الأصُدر، ٍوإن ٍالأُم

ِدآب َطْودآ ٍالأشامخ، ٍوزال ٍالأجبل ٍالأباذخ، ٍونطقت ٍنوا ُمتبّرم، ٍبعدما ٍمادآ ٍالأ
ْهَجُة َوْجُه ٍالأدهر، ٍوقبضت ٍُم ِعَي ٍفلن ٍفتنكر ٍ ُن الأمجد، ٍوأقيمت ٍمآتم ٍالأفضل.ً ٍ

ّدم ٍبعده.ً ْدعه، ٍول ٍعين ٍإل ٍوهي ٍترشُح ٍبالأ ْلَب ٍإل ٍقد ٍتباين ٍَص َق ِر، ٍفل ٍ َفْخ الأ
ِكٌف، ٍوالأحزن َوا ُع ٍ ِرقة، ٍوالأدم َغا ُء ٍمحترقة، ٍوالجفاُن ٍبمائها ٍ كتبُت ٍوالحشا

عاكف.ً ٍمصُالأب ٍأطلق ٍأسْإراَب ٍالأدموع ٍوفَّرقها، ٍوأقلق ٍأعشاَر ٍالأقلوب
َدآ ٍالأدموع، ٍوشب ٍالأناَر ٍبين ٍالأضلوع.ً ٍمصُاب ٍأذاب وأحرقها، ٍمصُاٌب ٍفّض ٍعقو
ّدْت ٍمسالأك ٍالأسكون ِغزار، ٍوانس َع ٍالحرار، ٍفتحلبت ٍسإحائب ٍالأدموِع ٍالأ دآمو

ْلُت َلأ ْذ َأ َلع، ٍوقد ٍ ْه َت ْلِب ٍيجزع، ٍونفس ٍ ْدَمع، ٍوق َت والسإتقرار.ً ٍكتبُت ٍعن ٍعين ٍ
َد ٍالأسقم، ٍوجّر َي ّد ٍالأهّم ٍإلأى ٍجسمي ٍ َد ٍالأحيرة، ٍوم ِف َعبرة، ٍوحجبُت ٍوا َمصُُون ٍالأ

ُق ٍمن ٍكّل ٍلأسان الأدمُع ٍعلى ٍخذي ٍذيوَل ٍالأدم.ً ٍلأول ٍأن ٍالأعيَن ٍبالأدمع ٍأنط
ِري.ً ٍإّن ٍالأفجيعة ٍإذا ٍلأم َأْز ْوهى ٍ َأ ْهري، ٍو َظ َهَن ٍ ْو َأ وقلم، ٍلخبرُت ٍعن ٍبعض ٍما ٍ
َدآاؤها، ِلأها ٍبالشتكاء، ٍتضاعَف ٍ ّفْف ٍمن ٍأثقا تحارْب ٍبجيٍش ٍمن ٍالأبكاء، ٍولأم ٍيخ
ُته ٍمن ٍأسإراب ْي ْذر َت َدآواؤها.ً ٍقد ٍشفيُت ٍغاليلي ٍبما ٍاسْإ َدآْت ٍأعباؤها، ٍوعز ٍ وازدآا

ُته ٍمن ٍأخلفها ْي ُبَرَحاء ٍبما ٍامتَر ْفُت ٍعني ٍبعض ٍالأ الأدموع ٍالأمتحيرة، ٍوخف
ْفَرة، ٍوالجهاش ٍبالأبكاء َعبرة، ٍوإطلق ٍالأّز َبال ٍالأ ّدرة.ً ٍإن ٍفي ٍإسإ الأمتح

ًا ٍمن ِء ٍالأقلوب، ٍوتخفيف ُبَرَحا ًا ٍعن ٍ ْنِفيس َت والأنشيج، ٍوإعلِن ٍالأصُياح ٍوالأضجيج، ٍ
ّد ٍالصلب، ٍوأطاَر ٍاللأباَب، ٍمن ٍالأنازلأة ُكروِب.ً ٍقد ٍأتى ٍالأدهُر ٍبما ٍه أثقاِل ٍالأ

ٌء ٍأضعَف ٍالأعزائم ٍالأقويَة، ٍوأبكى ٍالأعيوَن الأهائلة؛ ٍوالأفجيعة ٍالأفظيعة.ً ٍُرز
ّدَمت ٍالأكرم ٍالأَمْحض، ٍوسإلبت ٍالجفان ْلأَزلأِت ٍالرضِ، ٍوه ّية.ً ٍمصُيبة ٍَز الأبك
َناٍس.ً َت ْلَمها ٍ َث ّد ٍ ْلَمها ٍآٍس، ٍول ٍيس َك ِوي ٍ َدا ُي َواها.ً ٍفجيعٌة ٍل ٍ ُق َكَراها، ٍوالبداَن ٍ
َأطال ٌء ٍهّض ٍوهاضَِ، ٍو َلأهة.ً ٍُرز َهة، ٍوالأنفوس ٍُمو ّلأ َد مصُيبة ٍتركِت ٍالأعقوَل ٍُم

ٌء َء.ً ٍرز َيْرضَِ ٍبأن ٍفّض ٍالعضاء، ٍحتى ٍأفاضِ ٍالأدما النخزال ٍوالنخفاضِ، ٍولأم ٍ
ًا، ٍوترك ٍالأجفوَن ٍَمقروحة، ًا، ٍوقسم ٍاللأباَب ٍَشعاع َل ٍالأصُدوَر ٍارتياع م

َأ ٌء ٍنك ِء ٍمسدودآة.ً ٍرز ُقوىَّ ٍمهدودآة، ٍوطرق ٍالأعزا والأدموع ٍمسفوحة، ٍوالأ
ٌد ٍتخّط ٍإل ٍبكلفة، ٍول ٍنفس َدآ ٍوقّرحها، ٍما ٍلأي ٍي ْكبا َأحّر ٍال الأقلوَب ٍوجرَحها، ٍو

َذىَّ، ٍول ٍصدر ٍينطوي ٍإل تردآدآ ٍإل ٍفي ٍغاصُّة، ٍول ٍعين ٍتنظر ٍإل ٍمن ٍوراء ٍق
ِردآ، ٍوالنُس ٍشاردآ: َواِجفة، ٍوالأهّم ٍوا ُع ٍواكفة، ٍوالأقلوب ٍ على ٍأذىَّ، ٍفالأدمو

الأكا ٍمل: ٍ
ٌد عليه َمأتُمهم والأناُس ٍر كل فيواح ّنٌة دآا وزفيُر َر

ٍة ٍ ْبَر َع ْبكي ٍعلى ٍصخر، ٍأنا ٍبين ٍ َت ّهُف ٍعلى ٍُحْجر، ٍوالأخنساء ٍ َل َت َدة ٍوهي ٍ ْن ِك َكأني ٍ
ٍة ٍوحسرة، ٍوتملُمل ٍواضطراب، ٍواشتعال ٍوالأتهاب.ً ٍمصُيبة ّن َأ ْفَرة، ٍو وَز
َعَزائي، ُع ٍ َكتبَت ٍوقد ٍملك ٍالأجَز ًا.ً ٍ َبتها ٍأخيذ ُكْر ًا، ٍولأ ُغّمتها ٍوقيذ ِلأ أصبحُت ٍ

ِعش، ٍوأنا ٍمن َنان ٍيرت ْلُب ٍدآهش، ٍوالأب وحصُل ٍناظري ٍفي ٍإسإار ٍبكائي، ٍفالأق
َأسّإي ٍُمصُِحب، ٍول َلع ٍإلأى ٍحيث ٍل ٍالأت الأبقاء ٍمتوّحش: ٍقد ٍانتهى ٍبي ٍالأه
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ِم، ٍواكتئاٌب ٍينقُض ٍشروطْ ْلأَحْز َد ٍا َق ُع الأتناسإي ٍمصُاِحب، ٍبي ٍانزعاج ٍيحّل ٍ
َلأت ٍمني ًا، ٍونا ْقع َو ْلأه ٍلألنوائب، ٍوإن ٍجلت ٍ ِذ ًا ٍلأم ٍأبت َعْزم.ً ٍقد ٍبلغ ٍالأحزُن ٍمبلغ الأ

ًا.ً ٍكتبُت ٍعن ٍاضطراِب ُظمت ٍفجع َمنال ًٍلأم ٍيعتد ٍطرق ٍالأمصُائب، ٍوإن ٍع
ًا! ِم ٍصدر، ٍوالأتهاب ٍقلب، ٍوانتهاِب ٍَصبر، ٍفما ٍأعظمه ٍمفقودآ نفٍس، ٍواضطرا

ِثيه ٍمع ٍالأنجوم َأْر ْوَح ٍالأمناقب، ٍو َن ًا! ٍإني ٍلنوح ٍعليه ٍ ْكرمه ٍملحودآ وما ٍأ
ِكيه ٍمع ٍالأمعالأي ٍوالأمحاسإن، ٍوأثني ٍعليه، ٍبثناء ٍالأمساِعي ْب َأ الأثواقب، ٍو

ْيَن َع ْهَجة ٍالأفضل، ٍو َكْت ٍبُم ّلْت ٍقبل ٍأن ٍفت والأمآثر.ً ٍلأيت ٍيميَن ٍالأزماِن ٍَش
ًا ٍفي ّفت ٍقبل ٍأن ٍرأت ٍَمصَُْرع ٍالأفخر.ً ٍلأقد ٍُرِزئنا ٍمن ٍفلن ٍعالأم ُك الأزماِن ٍ
ِكيه، ٍوالأمناقُب ٍتعّزىَّ ٍفيه.ً ْب َت شخص، ٍوأّمًة ٍفي ٍنفس.ً ٍمضى ٍوالأمحاسإُن ٍ
ِرَحْت ٍبه ٍالأصُدور ْيُب ٍالأمنون، ٍولأما ٍُش الأعيوُن ٍلأما ٍقّرت ٍبه ٍأسإخنها ٍفيه ٍَر

َتاق، ٍوعلى ٍالجيادآ ِع ْقده ٍالأمقدور.ً ٍقد ٍركَب ٍعلى ٍالعناق، ٍبعد ٍالأ قبضها ٍبف
ُفوُح ٍالأعنبُر ٍمن ٍمجامره.ً َي ِدآ، ٍوفاح ٍفتيُت ٍالأمسِك ٍمن ٍمآثره، ٍكما ٍ بعد ٍالأِجيا

ْقصُد ْكب، ٍوَم ْألأَف ٍالضياِف، ٍوَمأنس ٍالشراف، ٍوُمنتَجع ٍالأّر ُلأه ٍَم كان ٍمنز
ْلَمة، ٍواعتاضِ ُظ ْبرة، ٍوبالأبياضِ ٍ ُغا َوْحشة، ٍوبالأغضارة ٍ ْنس ٍ ُل ْفد، ٍفاسإتبدل ٍبا َو الأ
ُدآَم ٍالأمآتم، ٍومن ٍَضِجيج ٍالأنداء ٍوالأصُهيِل، ٍعجيَج ٍالأبكاء َ ِم ٍالأمراكب ٍتل َتَزاُح من ٍ

ْعده، َب َدآها ٍمن ٍ َدا َبس ٍِح ْل َت ِه، ٍو ِد ْق َف ِلأ َوها ٍ ْبدي ٍشْج والأعويل.ً ٍهذي ٍالأمكارُم ٍت
ُبها ٍبمصُائبه.ً ٍلأو َنْت ٍمصُائ ُبَها ٍمع ٍنوادآبه، ٍواقتر وهني ٍالأمحاسإُن ٍقد ٍقاَمْت ٍنوادآ
ًا ٍبأن ٍالأعيَش ٍبمثله ٍمن ٍإخواِن ِم ٍعمري، ٍِعلم ُته ٍبنفسي ٍوأيا ْي َية ٍلأوق ْد َلت ٍالأف ِب َق
ْعفو.ً ٍلأو ٍُوقي ٍمن ٍالأموت ٍعزيُز ٍقوم َي ِنه ٍعن ٍالأدنيا ٍيكدُر ٍو ْع َظ ُفو، ٍوب َيصُْ الأصُفا ٍ
ُقدرته، ٍأو ٍزعيم ُأسإرته، ٍأو ٍذو ٍسُإلطان ٍباسإتطالأته ٍو َكبيٌر ٍبأولدآه ٍو ِته، ٍأو ٍ ِعّز ِلأ

ّنا ُك َي، ٍو ِد ُف َأحق ٍمن ٍُوقي ٍوأولأى ٍمن ٍ ِته، ٍلأكان ٍالأماضي ٍ ّد ُع ِه ٍو ِد ٍة ٍبَحْش دآولأ
َأْرَهق؛ ٍلأكنه ٍالمُر ٍالأمسوي ٍفيه ٍبين َكَرَث ٍو َذّب ٍما ٍ أقدر ٍعلى ٍدآفع ٍما ٍحدث، ٍو

َقّل، ٍحتى ٍلأحق ٍالأمفضوُل ٍبالأفاضل، ُلأه ٍو ُثر ٍما َك َذّل، ٍو ُبه ٍو َمْن ٍعّز ٍجان
والأناقُص ٍبالأكامل.ً

ْعَجب ُي ولأهم ٍفيما ٍيطابق ٍهذا ٍالأنحو ٍمن ٍوصف ٍالأدهر ٍوذم ٍالأدنيا: ٍهو ٍالأدهُر ٍل ٍ
َباؤه ِئقه.ً ٍعطاؤه ٍفي ٍضماِن ٍالرتجاع، ٍوِح من ٍطوارِقه، ٍول ٍينكر ٍهجوم ٍبوا

ِعر ٍمنه ٍالمان، ٍوتصُرف ِقَران ٍالنتزاع.ً ٍمن ٍعرَف ٍالأزمان ٍلأم ٍيستش في ٍ
َير، ٍَمُشوٌب ِغ الأحوادآِث، ٍبين ٍالأموروث ٍوالأوارث.ً ٍالأدهُر ٍمشحون ٍبطوارِق ٍالأ

َلأٌة ٍحبال ٍالمِن ٍفيه ٍبأسإباب ُبه ٍبالأعسل، ٍموصو َدر، ٍممزوج ٍَصا َك ُو ٍأياِمه ٍبالأ ْف َص
َلة، ٍفمن ٍراحِل ٍلأيومه، ٍومن ْق ُن ْلعة، ٍومحّل ٍ ُق الجل.ً ٍقد ٍجعل ٍالأله ٍالأدنيا ٍدآاَر ٍ
ْقلة، ٍول ِدِه.ً ٍما ٍالأدنيا ٍإل ٍدآار ٍالأن ِر ٍلَم ّوٌف ٍلجله، ٍوجا مؤّخر ٍلأغده، ٍوكّل ٍمتش

ْبَره ٍويتطّرق ّيف ٍَص َء ٍحقيق ٍإذا ٍطرقه ٍما ٍيتح الأمقام ٍفيها ٍإل ٍّلألزحلة، ٍإّن ٍالأمر
َبْت ٍطويل ْقلة، ٍوجن ُنصُِبت ٍعلى ٍالأن َدآ ٍإلأى ٍِعلِمه ٍبالأدنيا ٍكيف ٍ صدره، ٍأن ٍيعو

ِوي ٍفيها ٍَراِحل، ُنها ٍبالأفسادآ، ٍوأّن ٍالأثا الأمهلة، ٍوابتدئت ٍبالأنقادآ، ٍوُشفع ٍكو
َهل، ٍوممنوحها واليام ٍفيها ٍَمراحل.ً ٍموهوب ٍالأدنيا ٍمسلوب ٍوإن ٍأْرِجئ ٍإلأى ٍَم
َعت ٍالرضُِ ٍَمْن ٍلأحق؛ َق، ٍلأما ٍوسِإ َأجل.ً ٍلأو ٍخلد ٍمن ٍسَإب مجذوب ٍوإن ٍآخر ٍإلأى ٍ

ُقلعة، ٍومحّل ٍنجعة: ٍالأطويل: ٍ ولأذلأك ٍجعلِت ٍالأدنيا ٍدآار ٍ
ْقنا ِب عاش فلو الأدنيا إلأى سُإ
ُلها أه

ْعنا ِن ٍة من بها ُم َئ ْي ُذهـَوِب َج و

ّلكها ُلـََك التي تم َق الأماِضي وفارقهاسإـَالأـَِب تم فرا
 سإليِب
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أهَل فقال: ٍيا بمقبرة، فمّر الأرقاشي، فضل مع هارون: ٍكنُت بن عتبة وقال
ْقِفرة، والأمحال الأموِحشة، الأديار وُشيد ِفناؤها، بالأخراِب نطق الأتي الأم

ُنها بناؤها، بالأتراب ِك ِرب، سإا ْغت ّلها ُم ِرب، ومح َت ْق ِذه أهُل ُم الأمنازِل ه
َوُرون ول الخوان، تواُصَل يتواصلون ل متشاغالون، قد الأجيران، تزاوَر يتزا

ِله طحنهم َك ْل َك َلى، ب ِب َلهم الأ َدل وأك ْن والأثَرىَّ.ً الأَج
َوحَشة بن خاقان وقال ٍ ِلأ ْيح: ٍ َب ْنَس الأتمسنا الأشّك ُص الأجهل ذّل ومن الأيقين، أ

ْوِف الأمعرفة، عّز إلأى هربنا ِة ولأَخ ّدآة.ً لأزمنا الأضللأ الأجا
َبغتات الأنوائب وسإكوُن الأمصُائب الأحكماء: ٍكموُن بعض وقال الأمنايا و

ّيات َتبٍط ورب الوقات، في متحركات الأساعات، في مطو ٍة مغ فيها بساع
ُء ِله، انقضا ِره، إلأى فيه صار بوقت ومتمتع أج ْب َدآ ومنتظر َق ّيتُه.ً فيه يوم ورو من
ًا أعرابٌي ووعظ َد لأه ابن َلأه أفس ِعظك، الأدهر فقال: ٍل الأشراب، في ما ول َي
ّد والأساعات تنذرك، اليام َع َأَحّب منك، تعذ والنفاُس عليك، ُت ْيك و إلأيك، َأْمَر

ّدآهما لأديك.ً لألمضّرة أر
الأزمان بديع إنشاء من

ّدثنا ٍعيسى ٍبن ٍهشام ٍقال: ٍكنُت ٍفي ٍالهواز ومن ٍإنشاء ٍبديع ٍالأزمان ٍفي ٍالأمقامات: ٍح
ْكر ٍالمال، ٍبّض ٍالأجمال، ٍأو َنا ٍإل ٍأمردآ ٍب ّق ٍالأعيُن ٍفيهم ٍتسهل، ٍلأيس ٍم ْفقة ٍمتى ٍما ٍتر في ٍُر

َدها، ُع ٍقواع ِعْشَرة ٍكيف ٍنض مختّط ٍَحسن ٍالقبال، ٍمرجو ٍاليام ٍوالأليال؛ ٍفأفضنا ٍفي ٍالأ
ُه، َتهادآا ْنس ٍكيف ٍن ُل ّوة ٍكيف ٍنحكم ٍَمعاقدها، ٍوالأسرور ٍفي ٍأي ٍوقت ٍنتعاطاه، ٍوا والُخ
وفائت ٍالأحظ ٍكيف ٍنتلفاه، ٍوالأشراب ٍمن ٍأين ٍنخلصُه، ٍوالأمجلس ٍكيف ٍنرتبه؟ ٍفقال

أحدنا: ٍعلى ٍالأبيت ٍوالأمنزل، ٍوقال ٍآخر: ٍعلى ٍالأشراب ٍوالأنقل، ٍوقال ٍبعُضنا: ٍإلأى ٍالأسماع
والأجماع، ٍوقْمنا ٍنجّر ٍأذيال ٍالأفسوق، ٍحتى ٍانسلْخنا ٍمن ٍالأسوق، ٍواسإتقبلنا ٍرجٌل ٍفي

َنا ٍعنها ْلأِجنازة، ٍوأعرْض ّيْرنا ٍلأما ٍرأينا ٍا ٌة؛ ٍفتط َناَز َكاَزة، ٍوعلى ٍكتفه ٍِج ُع َناه ٍ ُيْم ِطْمرين، ٍفي ٍ
ِدر، َك َتن ِطر، ٍوالأنجوُم ٍ َف ًا، ٍفصُاح ٍبنا ٍصيحًة ٍكادآت ٍالرضُِ ٍلأها ٍتن َكْشح ًا، ٍوطوينا ٍدآونها ٍ ْفح َص

ِطيًة ٍركبها ٍأسإلفكم، ٍوسإيركبها ًا.ً ٍما ٍلأكم ٍتكرهون ٍم َقسر ّنها ٍ ُب ًا، ٍولأترك ْغر ّنها ٍُص َو وقال: ٍلأتر
ُلّن ٍعلى ٍهذه ُتْحم ُؤكم.ً ٍأما ٍوالأله ٍلأ ُؤه ٍأبنا ُؤكم، ٍوسإيط ِطئه ٍآبا ًا ٍو ّذرون ٍسإرير أخلفكم، ٍوتتق

ّيرون، َط ْيَحكم ٍت َو ُلَن ٍبهذه ٍالأجيادآ، ٍإلأى ٍتلكم ٍالأوهادآ.ً ٍ َق ْن ِعيدان، ٍإلأى ٍتلكم ٍالأديدان، ٍولأت الأ
َيرة، ٍيا ٍفجرة؟.ً ِه ٍالأط كأنكم ٍمخيُروَن، ٍوتتكرهون، ٍكأنكم ٍمنّزهون، ٍهل ٍتنفع ٍهذ

ْلنا ٍإلأيه، َفم َناه؛ ٍ ْدآ َأر ّنا ٍ ْدناه، ٍوأبطلنا ٍما ٍك َق َع ّنا ٍ قال ٍعيسى ٍبن ٍهشام: ٍفقد ٍنقَض ٍعلينا ٍما ٍك
ْدآَت، ٍقال: ٍإّن ٍوراءكم ِز َنا ٍلألفظك! ٍولأو ٍشئَت ٍلأ َق ْعَش َأ ِظك، ٍو ْع وقلنا: ٍما ٍأحوَجنا ٍإلأى ٍو

ُتم ٍإلأيها ٍعشرين ٍ ُدآوها، ٍوقد ٍسإْر ِر َدآ ٍأنتم ٍوا ِر : موا الأطويل:  َحّجة
ًأ وإّن عشريَن سإار قد امر

ِدآه من منهل إلأىَحّجًة ِريُب ِوْر َقـَ َلأ

َيْقضي ْلم، ٍو وفوقكم ٍَمْن ٍيعلم ٍأسإراكم، ٍولأو ٍشاء ٍلأهتك ٍأسإتاَركم، ٍيعاِملكم ٍفي ٍالأدنيا ٍبِح
ْكر؛ ٍفإنكم ٍمتى َتأتوا ٍبن ِعلم، ٍفليكن ٍالأموُت ٍمنكم ٍعلى ٍذكر، ٍلأئل ٍّ عليكم ٍفي ٍالخرة ٍب

ِكُركم، ٍوإن اسإتشعرتموه ٍلأم ٍتْجَمُحوا، ٍومتى ٍذكرتموه ٍلأم ٍتمزحوا، ٍوإن ٍنسيتموه ٍفهو ٍذا
ُتك؟ ٍقال: ٍهي ٍأطوُل ٍمن ُتموه ٍفهو ٍزائركم ٍقلنا: ٍفما ٍحاج ُتم ٍعنه ٍفهو ٍثائركم، ٍوإن ٍكره نم
ِر، ِزل ٍالم ُع ٍنا ْف َدآ ِر، ٍو ُعْم ِئت ٍالأ ّدآ ٍفا ّد، ٍقلنا: ٍفسانُح ٍالأوقت؟ ٍقال: ٍر َع ُت ّد، ٍوأكثر ٍمن ٍأن ٍ ُتَح أن ٍ
قلنا: ٍما ٍإلأى ٍذلأَك ٍسإبيل، ٍولأكن ٍلأَك ٍما ٍشئت ٍمن ٍمتاِع ٍالأدنيا ٍوزخرفها، ٍقال: ٍل ٍحاجَة ٍلأي

فيها.ً
ِئله: ٍوإن ٍامرأ ٍقد ٍسإار ٍخمسين ًأ ٍسإار ٍعشرين ٍحجة ٍمحرف ٍعن ٍقول ٍقا قولأه: ٍوإن ٍامر

: حجة ٍوالأبيت ٍلبي ٍمحمد ٍالأتيمي، ٍأنشده ٍ الأطويل:  ِدآعبل
َقْرُن مضى ما إذا أنَت الأذي الأ

فيهُم
ْفَت ّل َأنت َقْرِن في وُخ ف
ِريب َغاـَ

والأبيت ٍبعده.ً ٍقال ٍدآعبل: ٍوتزعم ٍالأرواة ٍأنه ٍلعرابي ٍمن ٍبني ٍأسإد.ً ٍوقال
خلدآ ٍالرقط: ٍكنا ٍعلى ٍباب ٍأبي ٍعمرو ٍبن ٍالأعلء ٍومعنا ٍالأتيمي، ٍفذكرنا ٍكتاَب
َتان، ٍوإن ٍامرأ ٍقد ٍسإار َد ِلأ الأحجاج ٍبن ٍيوسإف ٍإلأى ٍقتيبة ٍبن ٍمسلم: ٍإني ٍوإياك ٍ
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َلبه ٍالأتيمي ٍفي ٍشعره.ً َت ًا، ٍفاج ُه ٍبيت َيردآه.ً ٍفأصلحنا َلأقمن ٍأن ٍ خمسين ٍحجة ٍ
ُوَل ٍالخوان ٍإل ٍ َق ٍتطا وكتب ٍالأبديع ٍإلأى ٍأبي ٍالأقاسإم ٍالأكرخي: ٍأنا ٍوإن ٍلأم ٍألأ

ًا ٍبما بالأتطّول، ٍوتجمل ٍالحرار ٍإل ٍبالأتجّمل، ٍأحاسإب ٍالأشيَخ ٍعلى ٍأخلقه ٍضن
ْلُت: ٍفي ُق ْذَهبه، ٍولأول ٍذاك ٍلأ عقدت ٍيدي ٍعليه ٍمن ٍالأظن ٍبه، ٍوالأتقدير ٍفي ٍَم

ُذه ُلأه، ٍوأؤاِخ َثْت ٍحبا ُلأه، ٍوفي ٍالأناس ٍواصٌل ٍإن ٍَر َقْت ٍظل الرضِِ ٍمجاٌل ٍإن ٍضا
ًا ٍعن ًا، ٍورجوع ّتعظ ًا ٍم ْلب ًا ٍُمَراعية، ٍوق ْفس َن ًا ٍواعيًة، ٍو ُذن َأعارني ٍأ بأفعالأه؛ ٍفإن ٍ

ِري، ٍوعقدت ْد ّدآته ٍص ُعه ٍمن ٍهذا ٍالأباب، ٍفرشت ٍلأمو ًا ٍعّما ٍيقر الأذهاب، ٍونزوع
ْير ٍمركب، َغا ِري؛ ٍوإْن ٍركب ٍمن ٍالأتعالأي ٍ ُعْم عليه ٍجوامع ٍَحصُْري، ٍومجامع ٍ

ّلأيته ٍجانَب َأخلقه، ٍوو ِر ٍمذهب، ٍأقطعتُه ٍخطة ٍ وذهب ٍمن ٍالأتغالأي ٍفي ٍغاي
إعراضه، ٍفكنت ٍامرأ: ٍالأمديد: ٍ

ُدآ ل ٍر عن الأطيَر أذو ْه من الأمّر بلوُت قدَشَج ِر  َثم
فإني ٍ- ٍأطال ٍالأله ٍبقاء ٍالأشيخ ٍمولي ٍ- ٍوإن ٍكنت ٍفي ٍمقتبل ٍالأسن ٍوالأعمر، ٍفقد ٍحلبُت

ِر ٍوالأشّر، ٍوصافحُت ٍيدي َدي ٍالأخي ْف َو ِر، ٍولأقيُت ٍ َبْح ْبُت ٍظهري ٍالأبَر ٍوالأ ِك ْطَري ٍالأدهر، ٍور ش
ْعُت ٍثديي ْلو ٍوالأُمّر، ٍورض ُيْسر، ٍوبلوُت ٍطعمي ٍالأُح ُعْسر ٍوالأ ْفع ٍوالأضر، ٍوضربُت ٍإبطي ٍالأ َن الأ

ًا، ِلأها ٍعجيب ُعني ٍمن ٍأقوا ُتْسِم ًا، ٍو ُدآ ٍالياُم ٍتريني ٍمن ٍأفعالأها ٍغاريب ْكر؛ ٍفما ٍتكا ّن ُعْرف ٍوالأ الأ
ِعه ٍوبصُره، ًا ٍإل ٍملت ٍحافتْي ٍسإم ولأِقيت ٍالفرادآ، ٍوطاَرْحُت ٍالحادآة ٍفما ٍرأيُت ٍأحد

ّدآ ٍلأو ٍباَرَز َوْزن؛ ٍوو َته ٍفي ٍالأ َف ْلأُحزن، ٍوك ّفه ٍفي ٍا َك َأثقلت ٍ َظره، ٍو َن ْي ٍفكره ٍو وشغلت ٍحيَز
ُغرُت ٍفي ٍعينه؟ ٍوما ٍالأذي ٍأْزَرىَّ َفْضل ٍبصُحيفتي، ٍفما ٍلأي ٍَص َلأقي ٍالأ ِقرَن ٍبصُفحتي، ٍأو ٍ الأ

ِزم ٍأرَضه ٍوقد ٍحضرته، ٍوأنا ٍأحاشيه ٍأن ٍيجهَل ُته، ٍولأ ْد َقصَُ بي ٍعنده؟ ٍحتى ٍاحتجَب ٍوقد ٍ
ّتيه، ٍعلى ٍأهليه، ٍوأسإألأه ٍأن ْهَر ٍالأ َظ َيْجَحد ٍفضَل ٍالأعلم، ٍأو ٍيمتطي ٍ ْدَر ٍالأفضل، ٍأو ٍ َق

َقصُْده، ٍوكأني ٍبه ٍوقد َدم ٍرأي ٍفي ٍ َق ًة ٍ يختصُّني ٍمن ٍبينهم ٍبفضل ٍإنعام ٍإن ٍزلأت ٍبي ٍمر
ّيفة، ٍوهو ٍفي ٍجنب ٍجفائه ٍيسير، ٍوإن ٍأقلع غاضب ٍلأهذه ٍالأمخاطبة ٍالأمجِحفة، ٍوالأرتبة ٍالأمتح
َء ٍالسإتاذ ٍوأدآام ٍعزه عن ٍعادآته ٍإلأى ٍالأوفاء، ٍونزع ٍعن ٍشيمته ٍفي ٍالأجفاء؛ ٍفأطال ٍالأله ٍبقا

وتأييده.ً
ولأه ٍإلأيه ٍرقعة: ٍيعّز ٍعلَي ٍ- ٍأطال ٍالأله ٍبقاء ٍالأشيخ ٍالأرئيس ٍ- ٍأن ٍينوَب ٍفي ٍِخدمته ٍقلمي،

َعة ٍالنس ٍبه ٍكتابي، ٍقبل َدآ ٍِشر ِر َي ُوصولأي، ٍو َدِمي، ٍويسعد ٍبرؤيته ٍرسإولأي، ٍدآون ٍ َق عن ٍ
الأكامل: ركابي، ٍولأكن ٍما ٍالأحيلُة ٍوالأعوائق ٍجّمة: ٍمجزوء ٍ

 الأنجاِح إدآراك علَي سولأـَي أسإعى أن وعلّي
ّطاِن، ٍول ًا ٍبالأق ُه، ٍوما ٍبي ٍحّب ٍالأجدَران، ٍولأكن ٍشغف ّبلُت ٍجدار وقد ٍحضرُت ٍدآاَره، ٍوق
ِدآي ٍعنه، ٍأمليُت ٍضميَر َعوا َدِت ٍالأ َع ًا ٍإلأى ٍالأسكان، ٍوحين ٍ ِعْشق ٍالأحيطان، ٍولأكن ٍشوق

ُفتور ٍفي ٍر ٍوقع، ٍو ًا ٍإلأى ٍالأشيخ ٍعلى ٍالأحقيقة، ٍعن ٍتقصُي ِذر الأشوِق ٍعلى ٍلأسان ٍالأقلم، ٍمعت
َعَرضِ، ٍولأكني ٍ ِة ٍ ْدم : الأِخ الأمديد:  أقول

ُكْن إْن ِكي َي ِدَك َتْر َقصُْ ًا لأ َقـَابـَا أَراَك أل فكفىذنب ِع
ولأه ٍجواب ٍإلأى ٍرئيس ٍهراة ٍعدنان ٍبن ٍمحمد: ٍوردآ ٍكتاب ٍالأشيخ ٍالأرئيس ٍ

َذ ْتَرىَّ ٍعلّي، ٍومثلت ٍلأدي ٍوبين ٍيدي، ٍوقد ٍأَخ َت ُدآ ٍالأنعم ٍ سإيدي، ٍفظلت ٍوفو
ّلى ٍبها ّبع ٍالأمحاسإَن ٍمن ٍِعنده، ٍفح ِقلدَآة ٍغاْرسإه، ٍوتت مكارَم ٍنفِسه، ٍفجعلها ٍ

ِة، ٍعلى ِة ٍالألئح ُغّر ّيه، ٍإل ٍبالأ َولأ ِيه، ٍفي ٍنحر ٍ ّبه ٍرائع ٍُحل ُأش ْبده ٍوما ٍ َع َنحر ٍ
َعه ٍعن ٍعرضه، ٍوَزَرعه ٍفي ٍغاير َذ ٍالأله ٍالأشيخ ٍبوصٍف ٍنز ْهَمة ٍالأكالأحة ٍل ٍآخ ّد الأ

َفْضل ّقه، ٍو ُلقه، ٍوأهداه ٍإلأى ٍغاير ٍمستح ْلقه ٍوُخ َلخه ٍمن ٍَخ أرضه، ٍونعٍت ٍسإ
َفْرِعه ٍوأصله، ٍوأوصله ٍإلأى ٍمخير ٍأهله.ً ٍذكر ٍحديث ٍالأشوِق ٍولأو اسإتفادآه ٍمن ٍ
ًا، ٍلأكان ٍآخر ٍنظري ٍفي ًا ٍأطلق ٍعزم ًا، ٍأو ٍالذن ٍَجْزم كان ٍالمُر ٍبالأزيارة ٍحتم

َلف ٍالأسير، ٍبأجنحة ُك ْنُت ٍعلى ٍ الأكتاب، ٍأول ٍنظري ٍإلأى ٍالأركاب، ٍولسإتع
ِرْجل ٍوشيكة ْبذ، ٍو ٍد ٍسإريعة ٍالأن الأطير، ٍلأكنه ٍ- ٍأدآام ٍالأله ٍعّزه ٍ- ٍصرعني ٍبين ٍي

ًا ٍفي ٍنزوع، ٍكذهاب ًا ٍفي ٍابتغاء، ٍكحسٍو ٍفي ٍارتغاء، ٍونزاع ِذ، ٍوأراني ٍزهد الخ
ِغلف، ٍكالأضرب ٍتحت ًا ٍفي ٍالأ في ٍُرجوع، ٍورغابة ٍفّي ٍكرغابة ٍعني، ٍوكلم
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ِلن ٍبالأزيارة ٍوقد ْع الألحاف، ٍفلم ٍأصّرْح ٍبالجابة ٍوقد ٍعّرضِ ٍبالأدعاء، ٍولأم ٍأ
ِم ٍالأمناجاة، ِهْرني ٍبف ْدعني ٍبلسان ٍالأُمحاَجاة، ٍولأم ٍيجا َي أسإّر ٍبالأنداء، ٍولأو ٍلأم ٍ

ُته ْد ِدآ ٍالأشيخ، ٍفوج َع ٍإلأيه، ٍمن ٍالأكرم ٍإلأى ٍعطفيه، ٍوفكرُت ٍفي ٍُمَرا لأكنُت ٍأسإر
ُيدرك ٍثاره، ٍوإذا ٍكان ٍالمُر ٍكذلأك ٍفما ّدىَّ ٍالأكرم ٍيشّب ٍناره، ٍوالأفضل ٍ ل ٍيتع

ِه ٍموله، ٍعن ٍَزفَرٍة ٍصاعدة، ٍبسفرة ٍباعدة، ٍونكباء ٍجاهدة.ً.ً.ً ٍوقد أوله ٍبترفي
زادآ ٍسإيدي ٍفي ٍأْمِر ٍالأمخاطبة، ٍوما ٍأحسن ٍالعتدال، ٍوقد ٍكفانا ٍمنه ٍالسإتاذ،

ّلة ّد ٍمع ٍق وأسإألأه ٍأل ٍيزيد، ٍوقد ٍبدأ ٍويجب ٍأل ٍيعيد، ٍفل ٍتنفع ٍكثرة ٍالأع
ّد ٍمع ٍنقصُان ٍالأمحدودآ ٍنقص ٍمن ٍالأحدودآ، ٍورّب الأمعدودآ، ٍوالأزيادآة ٍفي ٍالأح

ْقصَُان، ٍورأي ٍالأشيخ ٍفي ٍتشريفه ُن ْفَضْت ٍإلأى ٍ ّدآىَّ ٍإلأى ٍُخْسَران، ٍوزيادآة ٍأ ربح ٍأ
بجوابه ٍموّفق ٍإن ٍشاء ٍالأله ٍتعالأى.ً

َلأه ٍفي ٍأول ٍهذه ٍالأرسإالأة ٍمن ٍقول ٍأبي ٍإسإحاق ٍالأصُابي ٍفي ٍجواب َلب ٍقو اجت
ًا ٍبغاِمر ِبّرك، ٍموّشح ًا ٍبلطيف ٍ كتاب ٍلأبعض ٍإخوانه: ٍوصل ٍكتابك ٍمشحون

ُته ٍوشكرُت ٍالأله ّدآك، ٍوفهم ًا ٍعن ٍخلوص ٍو ِة ٍعهدك، ٍصادآق ًا ٍبصُّح ِلك، ٍناطق َفْض
َقفُت ٍعلى ٍما ٍوصفته ٍمن تعالأى ٍعلى ٍسإلمتك ٍُشكَر ٍالأمخصُوص ٍبها، ٍوو
َتني ْيَت ٍإلأيه ٍمن ٍالأتقريظ ٍلأي، ٍفما ٍزدآَت ٍعلى ٍأن ٍأعز َه ِدآ ٍبي، ٍوتنا العتدا

َلأى، ٍوهي ٍبَك ٍأْحَرىَّ، ٍولأو ٍكنت ْو ّنَك ٍبالأفضائل ٍأ َلأك، ٍل َتني ٍِخصُا ْل َلأك، ٍونح ِخل
ّدي ٍإذا ٍحددآت، ٍأو ٍيحيط ٍبكمالأه في ٍنفسي ٍممن ٍيشتمُل ٍعلى ٍوصفه ٍَح
ْعت ٍفي ٍبلوغاها ٍوالأقرب ٍمنها، ٍلأكن ٍالأمادآَح ٍلأك َلأَشَر ْفت، ٍ َوْصفي ٍإذا ٍوَص

ُغ ٍما ٍيأتي َقصَُك، ٍفأبل َن َقه ٍوقد ٍ ْو َط ُوسْإعه ٍوقد ٍبَخسك، ٍومستغرق ٍ ْنِفد ٍلأك ٍ مست
ْطِري ٍلأك، ٍالأوقوف ٍفي ٍذلأك ٍدآون ٍمنتهاه، ْثني ٍعليك، ٍويتوّصل ٍإلأيه ٍالأُم به ٍالأُم

َداه.ً والقرار ٍبالأعجز ٍدآون ٍغاايته ٍوَم
َتْرك ٍالأسفر ٍوالأبغية ٍبما ٍحضر ٍمن ٍقوِل ٍابن ُع ٍما ٍذكره ٍمن ٍ ونقل ٍالأبدي

الأرومي: ٍالأطويل: ٍ
ِلك عرضِِ حاِمي حق أما أن مث

َترىَّ
َد لأه ْف ِفيه الأّر ّتر أوجـََب والأ

َواجـَِب
َدآ لأكي أقمت ْعَمـَاَك تزدآا ُن
نـَعـَمًة

ٍه وتغني ٍر بوج غاير ناض
شـَاِحـَِب

الأـَقـَائلـَون يقوَل ل وكي
أثـَابـَُه

َجّم والأقول وعاقبه
الأمـَسـَاغاـَب

ًا ولأيس ينـَوَب أن عجيبـَ
تـَكـَّرٌم

ِديت لأـَك آمـَل مـَن به ُع
عـَائب

ِذمـَام ل َتْرعـَى ِذَماِمَي
ٍة سإـَفـَين

ّقَي ّق ل وح الأقلص ح
الأنـَجـَائب

ُنُه، الأعتاهية أبي على ودآخل ّوف، وقد اب ُكْن فقال: ٍألأم تصُ ُتك قد أ هذا؟ عن نهي
ّودآ أن عليك فقال: ٍوما الأمتصُوف يحتاُج بني، فقال: ٍيا عليه وأنشأ الأخيَر، أتع

ّقة إلأى مظلم الأظّل، ثقيُل وأنت معنى، ولأطافة شمائل، وحلوة حال، ر
ِكد الأهواء، ُد الأنسيم، را ُدآ فإنها سإوقك؛ على فأقبل الأعينين، جام َو ْع عليك، أ

ًا.ً وكان بّزاز
ّوفة كلم من فقر ّهادآ الأمتصُ والأقصُاص والأز

َهْجر ٍالأخلئق.ً ٍالأدنيا ٍسإاعة، ْطع ٍالأعلئق، ٍو َق نوُر ٍالأحقيقِة، ٍأحسن ٍمن ٍنور ٍالأحديقة.ً ٍالأزهد ٍ
ًا ّوف: ٍأتبغ ٍُمَرّقعتك؟ ٍقال: ٍأرأيتم ٍصيادآ ّلف.ً ٍقيل ٍلأمتصُ َتْرُك ٍالأتك ّوف ٍ فاجعلها ٍطاعة.ً ٍالأتصُ
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ّوْجَت! ٍقال: ٍلأو ٍقدرت ٍأن ٍأطلق ٍنفسي ٍلأطلقتها، َكته! ٍوقيل ٍلأبعضهم: ٍلأو ٍتز يبيع ٍشب
 : الأطويل:  وأنشد

ْدآ وأنَت الأدنيا إلأى سإقطتإنـَمـَا فإنـَك الأدنيا من تجّر
ُدآ  مجّر

َنْوم ٍوالخرة ٍيقظة، ٍوالأمتوسّإط ٍبينهما ٍالأموت، ٍونحن ٍفي ٍأضغاث ٍ الأدنيا ٍ
أحلم.ً

ذو ٍالأنون: ٍالأعبد ٍبين ٍنعمة ٍوذنٍب، ٍل ٍيصُلحهما ٍإل ٍالأشكر ٍوالسإتغفار.ً
ّد ٍلأه ٍمن ٍقوت، ٍول غايره: ٍينبغي ٍلألعبد ٍأْن ٍيكون ٍفي ٍالأدنيا ٍكالأمريض ٍل ٍب

يوافقه ٍكل ٍطعام.ً ٍلأيس ٍفي ٍالأجنة ٍنعيٌم ٍأعظم ٍمن ٍعلم ٍأهلها ٍأنها ٍل ٍتزول.ً
ُد ٍمن ٍالأناس ٍفاطلبه، ٍوإذا ابن ٍالأمبارك: ٍالأزهد ٍإخفاء ٍالأزهد.ً ٍإذا ٍهرب ٍالأزاه

َفْضل ِء ٍالأقدر ٍ ُفه.ً ٍمن ٍسُإو طلبهم ٍفاهرْب ٍعنه.ً ٍمن ٍأطلق ٍطْرفه ٍكثر ٍأسإ
َفه، ٍومن ٍنظر ٍبعين ٍالأهوىَّ ٍحار، ٍومن ٍَحكم ْت َطْرفه، ٍتابع ٍَح َع ٍ الأنظر.ً ٍمن ٍطاو

على ٍالأهوىَّ ٍجار، ٍومن ٍأطال ٍالأنظر ٍلأم ٍيدِرك ٍالأغاية، ٍولأيس ٍلأناظر ٍنهاية.ً
ِنيت َده.ً ٍوقيل: ٍرّب ٍحرٍب ٍُج َقصُْ َده، ٍوأضّل ٍالأبصُير ٍ ربما ٍأبصُر ٍالعمى ٍُرْش

ِرَس ٍمن ٍلأحظة، ٍوأنشد: ٍالأطويل: ٍ ُغا من ٍلأفظة، ٍورّب ٍحّب ٍ

ًة إلأيها نظرت ِد أبداِن سإرابيَلكسوتها لأو نظر الأحدي
ِدآ الأمَسـَّر

ّقت ُفّض حواشيها لأر و
ُدها حدي

َدآ لَنْت كما ولَنْت في لأداو
ِد َي  الأ

: وقال ٍسإعيد ٍبن ٍ الأطويل:  حميد
ْتني نظرُت َدآ ْتف إلأى فقا الأَح
نظـَرة

ِر بمضمون إلأّي الأضمـَي
تـَشـَيُر

ّطْرَف تصُرفّن فل كل في الأ
ٍر َظ ْن َم

ِريَض فإّن َعا كـَثـَيُر الأـَبـَلء َم

ْثَل َأر ولأم ذا أسإقـَم الأحّب ِم
ًىَّ هـَو

ْكم مثل ول َكيف الأحّب ُح
يُجـَوُر

ْنُت لأقد الأضمير في بي ما ُص
َو أنه َلأ

ّطْرف لأدىَّ ُيصُان الأنموم الأ
ضِميُر

 : الأبسيط:  غايره
ْنُت الأيوَم الأحـَّب أّن أيق

َفٌة َلـَ ْتـَ َمـَ
َبه وأن ِر علـَى منه صاح َطـَ َخـَ

ُة كيف على أْمَسى لأمن الأحيا
َشَرٍف

ِة من ّي الأخوِف بين الأمن
َذر والأـَحـَ

ًا عينيه يلوُم بـَذنـَبـَهـَمـَا أحيان
ًا الأذنَب ويحمُل على أحيان
الأقـَدر

َنا أو نأىَّ إذا فالأقلُب َدآ
ُكـَم ُبهعـَنـَد ًا وقل ِر عـَلـَى منه أبد َفـَ سَإـَ

ونظر ٍمحمد ٍبن ٍأسإباطْ ٍالأصُوفي ٍإلأى ٍأبي ٍالأمثنى ٍالأشيباني ٍوقد ٍنظر ٍفي
ْدآماَن ٍالأنظر ٍفإنه، ٍيكشف ٍالأخبر، ٍويفَضُح وجه ٍغالم ٍمليح، ٍفقال: ٍإياك ٍوإ

َقر.ً الأبَشر، ٍويطول ٍبه ٍالأمكُث ٍفي ٍسإ
ُده ٍفي ٍقلبي، ًا ٍأج َعلى ٍالأصُوفّي: ٍشكوُت ٍإلأى ٍبعض ٍالأزهادآ ٍفَسادآ وقال ٍالأم
َقْت ٍإلأيه ٍنفُسك؟ ٍقلت: ٍنعم، ٍقال: ٍاحَفْظ فقال: ٍهل ٍنظرَت ٍإلأى ٍشيء ٍفتا
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ْكَت ٍسإائَر ُهَما ٍمل َت ْك َتاك ٍفي ٍمكروه، ٍوإن ٍمل عينيك؛ ٍفإنك ٍإن ٍأطلقتهما ٍأوقع
ِرِحك.ً جوا

ْوِصني، ٍفقال: ٍأوصيك وقال ٍمسلم ٍالأخّواص ٍلأمحمد ٍبن ٍعلي ٍالأصُوفي: ٍأ
بتقوىَّ ٍالأله ٍفي ٍأمِرك ٍكله، ٍوإيثار ٍما ٍيحّب ٍعلى ٍمحبتك، ٍوإياك ٍوالأنظر ٍإلأى
َطْرفك، ٍوشّوقك ٍإلأيه ٍقلبك، ٍفإنهما ٍإن ٍملكاك ٍلأم ٍتملك كل ٍما ٍدآعاك ٍإلأيه ٍ

ًا ٍمن ٍجوارحك، ٍحتى ٍتبلغ ٍلأهما ٍما ٍيطالأعانك ٍبه، ٍوإن ٍملكتهما ٍكنت شيئ
ّدآا ٍلأك ٍقول.ًً ًا ٍولأم ٍير الأداعي ٍإلأى ٍما ٍأردآت، ٍفلم ٍيعصُيا ٍلأك ٍأمر

ِلَك ِد، ٍوَم قال ٍبعض ٍالأحكماء: ٍإن ٍالأله ٍعز ٍوجل ٍجعل ٍالأقلَب ٍأميَر ٍالأجس
ُعه، ٍوهو ٍمديُرها ِطي ُت ُكل ٍالأحواسإن ٍ ُدآ ٍلأه، ٍو ْنقا َت ُع ٍالأجوارح ٍ ِء؛ ٍفجمي العضا

ومصُرفها، ٍوقائدها ٍوسإائقها، ٍوبإرادآته ٍتنبعُث، ٍوفي ٍطاعته ٍتتقلب؛ ٍووزيره
ُده ٍالأفهُم، ٍورائده ٍالأعينان، ٍوطليعته ٍالذنان.ً ٍوهما ٍفي ٍالأنقل الأعقل، ٍوعاِض

ًا، ٍيريد ٍالأعين ٍوالذن.ً ِوياِن ٍدآونه ٍسإّر ًا، ٍول ٍيط سإواء، ٍل ٍيكتمانه ٍأمر
ًا ٍبالأقلب ٍالأسمع ٍأم ٍالأبصُر؟ ٍفقال: ٍهما وقيل ٍلفلطون: ٍأيهما ٍأشذ ٍضرر

لألقلب ٍكالأجناحين ٍلألطائر، ٍل ٍيستقل ٍإل ٍبهما، ٍول ٍينهض ٍإل ٍبقوتهما، ٍوربما
ُدهما ٍفنهض ٍبالخر ٍعلى ٍتعب ٍومشقة.ً ٍقيل: ٍفما ٍباُل ٍالعمى ٍيعشق قص ٍأح

ول ٍيرىَّ، ٍوالصّم ٍيعشُق ٍول ٍيسمع؟ ٍقال: ٍلأذلأك ٍقلت: ٍإن ٍالأطائر ٍقد ٍينهُض
ًا، ٍفإذا ٍاجتمعا ٍكان ٍذهابه ٍأمضى، بأحد ٍجناحيه ٍول ٍيستقل ٍبهما ٍطيران

ْوَحى.ً َأ وطيرانه ٍ
وقال ٍالسإودآ ٍبن ٍطالأوت ٍالأجارودآي: ٍنظر ٍإلأّي ٍأبو ٍالأغمر ٍالأصُوفي ٍوقد ٍأطلُت
ِء الأنظَر ٍإلأى ٍغالم ٍجميل، ٍفقال: ٍويحك! ٍإّن ٍطْرفك ٍلأعظيم ٍما ٍاجتنى ٍمن ٍالأبل

ْتف ٍقاتل ٍلألقلوب، ِء، ٍلأقد ٍنظرت ٍإلأى ٍَح قد ٍعّرَضك ٍلألمكروه ٍوطول ٍالأعنا
ِهل ٍلألعقول، ٍأكّل ْظهر ٍلألعيوب، ٍوعاٍر ٍفاضح ٍلألنفوس، ٍومكروه ٍُمذ ٍء ٍُم وبل

ِاعلْم ٍأنك َده؟ ٍ ْكَره، ٍولأم ٍتَخْف ٍكي هذا ٍالغاترار ٍبالأله ٍجّرأك ٍعليه ٍحتى ٍأمنت ٍَم
لأم ٍتكن ٍفي ٍوقت ٍمن ٍأوقاتك، ٍول ٍحالأٍة ٍمن ٍحالتك، ٍأقرب ٍإلأى ٍعقوبة ٍالأله

َبْل ٍفيك ٍشفاعَة ْق َي ّلصُْك ٍالأثقلن، ٍولأم ٍ منك ٍفي ٍحالأتك ٍهذه، ٍولأو ٍأخذك ٍلأم ٍيتخ
إنس ٍول ٍجان.ً

ونظر ٍمحمد ٍبن ٍضوء ٍالأصُوفي ٍإلأى ٍرجل ٍينظُر ٍإلأى ٍغالم ٍمليح، ٍفقال: ٍكفى ٍ
ُظَر ٍإلأى ٍكل ٍما ٍسَإنَح ٍلأه ًا ٍعند ٍالأله، ٍوضعة ٍعند ٍذوي ٍالأعقول، ٍأن ٍين بالأعبد ٍنقصُ

من ٍالأبلء.ً
ْلِق ٍالأسموات ونظر ٍبو ٍمسلم ٍالأخشوعي ٍفأطال ٍالأنظر، ٍفقال: ٍإّن ٍفي ٍَخ

والرضِ ٍواختلف ٍالأليل ٍوالأنهار ٍليات ٍلولأي ٍاللأباب.ً ٍثم ٍقال: ٍسإبحان ٍالأله!
َطرفي ٍعلى ٍمكروه ٍنفسه، ٍوأدآَمنه ٍعلى ٍتسّخط ٍسإيده، ٍوأغاراه ٍبما ما ٍأهجَم ٍ

ًا ٍخشيُت ًا ٍشديد ّذر ٍمنه! ٍلأقد ٍنظرت ٍإلأى ٍهذا ٍنظر َهجه ٍبما ٍح ْلأ نهى ٍعنه، ٍوأ
َعرَصة ٍالأقيامة؛ ٍولأقد ٍتركني أنه ٍسإيفضحني ٍعند ٍجميع ٍَمْن ٍيعرفني ٍفي ٍ

َتِحي ٍمن ٍالأله ٍتعالأى ٍإن ٍغافر ٍلأي! ٍثم ٍصعق.ً َأسْإ نظِري ٍهذا ٍوأنا ٍ
ونظر ٍغاالأٌب ٍالأمضرور ٍإلأى ٍغالم ٍجميل ٍعلى ٍفرس ٍرائع، ٍفقال: ٍل ٍأدآري ٍبم

ُأعالأج ٍقلبي؟ ٍما ٍأتوُب ٍإلأى ٍالأله ٍمن ٍذنب ٍإل ٍرجعت َطْرفي، ٍول ٍبم ٍ أدآاوي ٍ
ِفُره ٍمن ٍأمر ٍإل ٍأتيت ٍأعظم ٍمنه، ٍحتى ٍلأقد ٍاسإتحييُت ٍأن فيه، ٍول ٍأسإتغ

أسإألأه ٍالأمغفرة ٍلأما ٍيلحق ٍقلبي ٍمن ٍالأقنوطْ ٍمن ٍعفوه، ٍلأعظيم ٍحالأي ٍبالأمنكر
ُد ٍمني ٍأكثَر ٍمن الأذي ٍأصنعُه.ً ٍفقال ٍلأه ٍقائل: ٍوأّي ٍمنكر ٍأتيت؟ ٍفقال: ٍأتري

نظري ٍهذا؟ ٍوالأله ٍلأقد ٍخشيت ٍأن ٍيبطل ٍكل ٍعمل ٍقدمته، ٍوخير ٍأسإلفته، ٍثم
ّده ٍبالرضِ.ً بكى ٍحتى ٍألأصُق ٍخ
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ًا ٍيضَحُك ٍإلأى ٍغالم ٍَجميل، ٍفقال ٍلأه: ٍيا ٍخارب ّي ّهادآ ٍصوف ورأىَّ ٍبعُض ٍالأز
ِكَرام ٍكاتبين، ٍوملئكة الأقلب، ٍويا ٍمفتضح ٍالأطْرف؛ ٍأما ٍتستحي ٍمن ٍ

حافظين، ٍيحفظون ٍالفعال، ٍويكتبون ٍالعمال، ٍوينظرون ٍإلأيك، ٍويشهدون
ِغّل ٍالأدخيل ٍالأمخامر، ٍالأذي ٍأقمت ٍنفَسك ٍفيه ٍمقام عليك، ٍبالأبلء ٍالأظاهر، ٍوالأ

َبالأي ٍمن ٍوقف ٍعليه، ٍونظر ٍمن ٍالأخلق ٍإلأيه.ً ُي َمْن ٍل ٍ
َد وقال ٍأبو ٍحمزة ٍبن ٍإبراهيم: ٍقلت ٍلأمحمد ٍبن ٍالأعلء ٍالأدمشقي ٍ- ٍوكان ٍسإي
ِلأَم ٍهجرَت ٍذلأك ًا ٍمدة ٍثم ٍفارقه-: ٍ ًا ٍوضيئ الأمتصُوفة، ٍوقد ٍرأيتُه ٍيماِشي ٍغالم

الأفتى ٍبعد ٍأْن ٍكنَت ٍلأه ٍمواصلً، ٍوإلأيه ٍمائلً؟ ٍفقال: ٍوالأله، ٍلأقد ٍفارقته ٍمن
َلل؛ ٍولأقد ٍرأيُت ٍقلبي ٍيدعوني ٍإذا ٍخلوت ٍبه، ٍوقربت ٍمنه، ٍإلأى ًلى ٍول ٍَم ِق غاير ٍ

ِه ٍولأنفسي ًا ٍلأل ُته ٍتنزيه ْين ٍالأله ٍعّز ٍوجّل؛ ٍفهجر أمر ٍلأو ٍأتيته ٍلأسقطت ٍمن ٍع
عن ٍمصُارع ٍالأفتن، ٍوإني ٍلرجو ٍأن ٍيعقبني ٍسإيدي ٍمن ٍمفارقته ٍما ٍأعقب

ِء ٍبأحسِن ٍالأجزاء؛ ٍثم ٍبكى ٍحتى الأصُابرين ٍعن ٍَمحاِرمه ٍعند ٍصدق ٍالأوفا
رحمتُه.ً

ًا قال ٍأبو ٍحمزة: ٍورأيُت ٍمع ٍأحمد ٍبن ٍعلي ٍالأصُّوفي ٍببيت ٍالأمقدس ٍغالم
جميلً، ٍفقلت: ٍمنذ ٍكم ٍصحبك ٍهذا ٍالأغلم؟ ٍفقال: ٍمنذ ٍسإنين، ٍفقلت: ٍلأو
سإرتما ٍإلأى ٍبعِض ٍالأمنازِه ٍفكنتما ٍفيه ٍكان ٍأحمد ٍلأكما ٍمن ٍالأجلوس ٍفي

الأمسجد ٍبحيُث ٍيراكما ٍالأناس؟ ٍفقال: ٍأخاُف ٍاحتياَل ٍالأشيطان ٍعلّي ٍبه ٍوقت
َخلوتي، ٍوإني ٍلكره ٍأن ٍيراني ٍالأله ٍفيه ٍعلى ٍمعصُية ٍفيفرق ٍبيني ٍوبينه ٍيوم

ّبون ٍبأحبابهم.ً يظفر ٍالأمح
قال ٍأبو ٍالأفتح ٍالأبستي: ٍالأبسيط: ٍ

الأصُوفّي، في الأناُس تنازع
واختلفوا

ّنوه فيه ًا وظ ّق من مشت
الأـَصُـَوِف

غايَر السإَم هذا أنحل ولأست
ًتـَى فـَ

َفى ِفَي صا ّقب حتى فصُُو لأ
 الأصُوفي

ً بقراطْ ورأىَّ َيا، َوْجه في يتفّرس تلمذته من رجل الأجمال، فائقة وكانت أوَح
ّية منعك الأذي الأشغل هذا فقال: ٍما آثار من فقال: ٍالأتعجُب والأفكرة؟ الأرو

ًا، لأشهوتك نظرك تجعلّن فقال: ٍل أوَحيا، صورة في الأطبيعة حكمة مركب
ُكْن الذية؛ الأوحول في لأك فيجمع َت الأطبيعة آثار إّن بال، على منه نفُسك ولأ

ّد الأباطنة صورتها في فكرت وإن بصُرك، تمحق الأظاهرة أوَحيا َوْجه في تح
نظَرك.ً

ِد، حسناء جارية بعُضهم: ٍرأيت وقال أحسَن ما جارية، فقلت: ٍيا الأساع
َدك! ٍفقالأت: ٍأجل، لأك؛ لأيس عّما جسمك بصََُر فغّض به، تختّص لأم لأكنه سإاع

َتَرىَّ عقلك بصُُر لأينفتح لأك.ً ما ف
والأهوىَّ الأرأي

َوىَّ ْأي ٍوالأهوىَّ ٍأّن ٍالأه وقال ٍبعُض ٍالأفلسإفة ٍالأيونانيين: ٍفضُل ٍما ٍبين ٍالأر
يُخّص ٍوالأرأي ٍيعّم، ٍوأن ٍالأهوىَّ ٍفي ٍحيز ٍالأعاجل، ٍوالأرأي ٍفي ٍحيز ٍالجل،

والأرأي ٍيبقى ٍعلى ٍطول ٍالأزماِن، ٍوالأهوىَّ ٍسإريع ٍالأدثور ٍوالضمحلل، ٍوالأهوىَّ
ّيز ٍالأعقل.ً ْلأِحّس، ٍوالأرأي ٍفي ٍح في ٍحيز ٍا

َهَواه ٍعرضته ٍالأشهوات.ً ِلأ وقال ٍبعُض ٍالأحكماء: ٍمن ٍانقادآ ٍ
ْلقا، ٍجعل ٍعليه ٍلألذّل ٍطرقا.ً َط وقال ٍآخر: ٍمن ٍَجَرىَّ ٍمع ٍهواه ٍ

َأوصى ٍبعُض ٍالأحكماء ٍرجل ًٍفقال: ٍآمرك ٍبمجاهدة ٍهواك؛ ٍ ُدآريد: ٍ وقال ٍابن ٍ
فإنه ٍيقال: ٍإن ٍالأهوىَّ ٍمفتاُح ٍالأسيئات، ٍوخصُيم ٍالأحسنات، ٍوكل ٍأهوائك ٍلأك
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ّثل ٍلأك ٍالثم ٍفي ُتمك ٍنفَسه، ٍوأعدىَّ ٍمنه ٍهوىَّ ٍيم ًوىَّ ٍيك عدو، ٍوأعداهما ٍه
ٍم ٍل صورِة ٍالأتقوىَّ، ٍولأن ٍتفصُل ٍبين ٍهذه ٍالأخصُوم ٍإذا ٍتناظرت ٍلأديك ٍإل ٍبَحْز

ُبه ٍالأتثبيط، ٍوصبر ٍل ٍء ٍل ٍيقار ْدٍق ٍل ٍيطمع ٍفيه ٍتكذيٌب، ٍوَمَضا َهن، ٍوِص يشوبه ٍو
يغتالأه ٍالأجزع، ٍوهّمة ٍل ٍيتقسمها ٍالأتضييع.ً

وقادآ ٍأبو ٍالأعتاهية: ٍالأبسيط: ٍ
ْأَمِن ل َطْرف في الأموَت َت

َفس وفي َن
ْعَت ولأو َن بالأُحّجاِب َتَم

والأـََحـََرِس
َهاُم تزاُل فما الأـَمـَوِت سِإ

ًة نـَافـَذ
ّدرٍع َجنِب في ّنـَا ُم م

ّتـَرِس وُمـَ
أن َتْرَضى دآينَك باُل ما

ّنـََسـَُه َد ُتـَ
ُبك من َمغسوٌل الأدهر وثو

َنـَِس ّد الأ
َة ترجو َنجا ُلْك ولأم الأ َتْس

َكـَهـَا ِلأـَ مَسا
ِري ل الأسفينَة إن علـَى تج

َبـَس َي
الأخلفاء مجالأس في بدائه الأبد من

خرج ٍشبيب ٍبن ٍشيبة ٍمن ٍدآاِر ٍالأمهدي، ٍفقيل ٍلأه: ٍكيف ٍرأيَت ٍالأناس؟ ٍقال: ٍرأيُت ٍالأداخل
ّقّي ٍ ًا، ٍنحا ٍإلأى ٍهذا ٍالأمعنى ٍربيعُة ٍالأّر ًا ٍوالأخارَج ٍراضي : راجي الأسريع:  فقال

ِم عن والأعفو لألناسالأندىَّ كّف الأمهدي بسَط قد الأظالأ
ِدآ مبشٌربابه عن الأصُادآر فالأراحُل ِم لألـَوار الأـَقـَادآ

: وقال ٍمسلم ٍبن ٍالأولأيد ٍفي ٍنحو ٍهذا ٍ الأطويل:  الأمعنى
ٍر ابَن جزيت ْأي على منصُو َن

ِه دآار
َء ِر بالأصُنـَيعة مقّر جزا ِكـَ شـَا

واصطنع المواَل راغاَم َفتى
َ ُعل الأ

لألـَعـَشـَائر الأندىَّ نيراَن وأّرَث

ً الأناَس ترىَّ باب على َأرسإال
دآاره

َلى ُدو آِمٍن َع ِه َيْح حمُل ِب
ِر ِدآ صـَا

: وقال ٍ الأطويل:  الأمتنبي
َقى َفَم وألأ َلُم الأَضّحاَك الأ ْع َأ

أنـَُه
ِريٌب ِذي َق َكّف ب ِة الأ ّدا َف الأُم
ُه ُد ْه  َع

دآخل ٍخالأد ٍبن ٍصفوان ٍعلى ٍأبي ٍالأعباس ٍالأسفاح، ٍوعنده ٍأخوالأه ٍمن ٍبني ٍالأحارث ٍبن
َغارُس َكرم، ٍو ِنيُن ٍالأ ْعب، ٍفقال: ٍما ٍتقوُل ٍفي ٍأخوالأي؟ ٍفقال: ٍهم ٍهامة ٍالأشرف، ٍوِعْر َك

ًا، َعْت ٍفي ٍغايرهم ٍمن ٍقومهم؛ ٍإنهم ٍلطولأهم ٍأمم الأجودآ، ٍإّن ٍفيهم ٍلأخصُال ًٍما ٍاجتم
ًا، ٍالأجمرة ٍفي ٍالأحرب، ًا، ٍوأبعدهم ٍهمم ًا، ٍوأوفاهم ٍذمم ًا، ٍوأطيبهم ٍطعم َيم وأكرمهم ٍِش

َعْجب.ً ٍفقال: ٍوصفت ٍأبا ْطب، ٍوغايرهم ٍبمنزلأة ٍالأ ْدِب، ٍوالأرأس ٍفي ٍكل ٍَخ ْفد ٍفي ٍالأَج والأّر
َأفخٌر ٍيا ُلأه ٍفي ٍالأفخر ٍفغضب ٍأبو ٍالأعباس ٍلعمامه، ٍفقال: ٍ َدآ ٍأخوا ْنَت، ٍفزا صفوان ٍفأحس

ًا ٍبين ُد؟ ٍقال: ٍأعلى ٍأخوال ٍالأمؤمنين! ٍقال: ٍوأنَت ٍمن ٍأعمامه؟ ٍقال: ٍكيف ٍأفاخر ٍقوم خالأ
ُهد، ٍوغاّرقهم ٍُجَرذ، ٍوملكتهم ٍأّم ٍولأد! ْلد، ٍدآّل ٍعليهم ٍهد ِقْردآ، ٍودآابغ ٍِج َوسَإائس ٍ ناسإج ٍبردآ، ٍ

َوْجُه ٍأبي ٍالأعباس.ً فأشرق ٍ
قال ٍيموت ٍابن ٍالأمزّرع: ٍسإمعُت ٍخالأي ٍالأجاحظ، ٍوذكر ٍكلم ٍخالأد ٍهذا، ٍفقال: ٍوالأله ٍلأو

َنًة ٍلأكان َثالأبهم، ٍبعد ٍذلأك ٍالأمدِح ٍالأمهذب ٍسَإ فكر ٍفي ٍَجْمِع ٍمعايبهم، ٍواختصُار ٍالألفظ ٍفي ٍَم
ًا.ً َيُرضِ ٍلأه ٍفكر قليلً، ٍفكيف ٍعلى ٍبديهته ٍلأم ٍ

ِطنا.ً هكذا ٍأوردآ ٍهذه ٍالأحكاية ٍالأصُولأي، ٍوقد ٍجاءت ٍبأطوَل ٍمن ٍهذا، ٍولأيس ٍمن ٍَشْر
َأوس ٍ : قال ٍمعن ٍبن ٍ الأطويل:  الأهذلأي

ِري مـَا لأعمرك ْدآ ّنـَي َأ وإ
ْوَجـَُل َل

ّينا على ْأتـَي أ ّية َتـَ أوُل الأـَمـَنـَ
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ّدآ الأدائُم أخوك وإني لأـَم الأـَو
أُحـَْل

َبا أو خطٌب ناب إذا بك َن
ِزل مـَنـَ

ِفي كأنك َء منك تش دآا
مـَسـَاءتـَي

ِطي، ما ِريبتي في وما وسُإْخ
َعّجُل َت

َتني وإن ْؤ ًا سُإ إلأـَى صبرُت يوم
ٍد غاـَ

ًا لأيعقَب منـَك آخر يوم
ْقـَبـَُل ُمـَ

ما إذا الأدنيا في سإتقطع
قطعتـَنـَي

َنك ُظـَْر يمي ْن ّي فا كـَّف أ
ّدُل َتـَبـَ

ّثت إن الأناس وفي ُلأك ر حبا
واصـٌَل

ِر عن الرضِ وفي الأقلى دآا
ّول َتَح  ُم

أخـَاك تنصُْف لأم أنت إذا
َتـَُه ْد وجـَ

كان إْن الأهجران طرف على
يعقُل

ّد ويركب أن من الأسيف ح
َتِضيَمـَُه

ِة عن يكن لأم إذا ْفر َش
َمْزَحُل الأسيِف

راَم صاحٌب ما إذا وكنت
ظنـَتـَي

ّدل َب ًا و كـَان بالأـَذي سإوء
يفـَعـَل

ْهَر لأه قلبُت ولأـَم الأـَِمـََجـَّن َظ
ُدآْم أ

ّ الأعهد عليه ريثـَمـَا إل
ّوُل َأتـَحـَ

 
عن نفسي انصُرفت إذا

تكد لأم الأشيء
ٍه علّي الأدهـَر آخر بوج

ُتـَقـَبـَل
ْعن، ودآخل ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍالأزبير ٍعلى ٍمعاوية ٍبن ٍأبي ٍسإفيان ٍوأنشد ٍشعر ٍَم

ُعْرَت ٍبعدي ٍيا ٍأبا فقال: ٍلأمن ٍهذا؟ ٍفقال: ٍلأي ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍقال: ٍلأقد ٍَش
بكر! ٍثم ٍدآخل ٍعليه ٍَمْعن ٍفأنشد ٍالأشعر ٍبعينه، ٍفقال: ٍيا ٍأبا ٍبكر، ٍألأم ٍتقل ٍإنه

ْئري ٍفما ٍكان ٍلأه ٍفهو ٍلأي.ً ٍأرادآ ِظ شعرك؟ ٍفقال: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍإنه ٍ
ّدآعاؤه ٍلأه ٍعلى ْعٍن؛ ٍلأيبلغ ٍما ٍفي ٍنفسه، ٍولأيس ٍا معاتبة ٍمعاوية ٍفعاتبه ٍبشعر ٍَم

حقيقة ٍمنه.ً
َناني ٍحتى ْد َت وقال ٍخالأد ٍبن ٍصفوان: ٍدآخلُت ٍعلى ٍهشام ٍبن ٍعبد ٍالأملك، ٍفاسإ
ٍد ٍجلس ّفس ٍالأصُعداء، ٍوقال: ٍيا ٍخالأد، ٍرّب ٍخالأ كنت ٍأقرَب ٍالأناِس ٍإلأيه، ٍثم ٍتن
ِري، ٍفقلت: َقس ًا ٍالأ ًا ٍمنك! ٍفعلمت ٍأنه ٍأرادآ ٍخالأد مجلسك ٍهو ٍأشهى ٍإلأّي ٍحديث

ًا ٍأدآّل ٍفأمّل، ٍوأوجف أفل ٍتعيده ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين؟ ٍفقال: ٍهيهات؟ ٍإن ٍخالأد
ًا.ً ٍوتمثّل ٍبهذا ٍالأبيت: ٍالأطويل: ٍ ْع ٍلأراجع ٍمرجع َد َي فأعجف، ٍولأم ٍ

عن نفسي انصُرفت إذا
َكد لأم الأشيء َت

ٍه عليه الأدهـَر آخَر بوج
ِبـَُل ْقـَ ُتـَ

ِته ِره ٍمع ٍأهل ٍبي وروىَّ ٍأبو ٍحاتم ٍعن ٍأبي ٍعبيدة ٍقال: ٍكان ٍعبد ٍالأملك ٍبن ٍمروان ٍفي ٍسَإَم
ٍد ٍمنكم ٍأحسن ٍما ٍقيل ٍمن ٍالأشعر، ٍولأيفّضل ٍَمْن ُقْل ٍكّل ٍواح َي ِلأ وولأده ٍوخاّصته، ٍفقال ٍلأهم: ٍ
رأىَّ ٍتفضيله، ٍفأنشدوا ٍوفّضلوا.ً ٍفقال ٍبعضهم: ٍامرؤ ٍالأقيس، ٍوقال ٍبعضهم: ٍالأنابغة، ٍوقال

بعضهم: ٍالعشى، ٍفلّما ٍفرغاوا ٍقال: ٍأشعُر ٍالأناس ٍوالأله ٍمن ٍهؤلء ٍالأذي ٍيقول، ٍوأنشد
: بعض ٍهذه ٍالبيات ٍالأتي ٍأنشد، ٍوهي ٍلأمعن ٍبن ٍ الأطويل:  أوس

ٍم وذي ّلمُت َرِح أظفاَر َق
ِه ِنـَ ْغـَ ِضـَ

لأـَه لأيس وهو عنه بحلمَي
ْلـَُم ِحـَ

ْغامـَي يحاول ُه يحـَاوُل ل َر به َيُحّل أن عندي وكالأموِتغاـَير
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ْغاـَُم الأّر
ْغاض عنه أعُف فإن ًا أ على عين
ًىَّ َقذ

ْفح لأه ولأيس ذنبه عن بالأصُّ
ْلـَُم ِعـَ

ُكْن منه أنتصُر وإن مـَثـَل أ
رائٍش

ّو سإهاَم بها ُيستهاضِ عد
الأـَعـَظـَُم

َبْرُت بيني كان ما على ص
وبـَينـَُه

َي وما ِو القارب َحْرُب يست
والأّسلـَُم

َي منه وبادآرُت ُء الأنأ والأمـَر
قـَادآٌر

َفه في كان ما سإهمه على ك
الأسهـَم

ّيب في عرضي ويشتم الأمغ
ًا جاهـَد

َواٌن عندي َلأُه ولأيس ول َهـَ
شـَتـَم

ُته إذا ِة َوْصَل سُإْم الأقراب
سإـَامـَنـَي

َتها، الأسـَفـَاهُة تلك قطيع
والثـَُم

ُعه فإن ْدآ ّنصُْف أ ْأَب لأل َي
إجـَابـَتـَي

ُعو ْد َي ٍر لأحكم و ُه جائ غايُر
ْلأـَُحـَكـَُم ا

ُء فلول ِم الألـَه اتقا والأـَّرِحـَ
الأـَتـَي

ّق ِرعايتها ُظـَلـَم وتعطيلـَهـَا ح

َعـَلَه إذا ٌق لأ ُتـَُه بـَار َطـَْمـَ ِموَخـَ ٍر بوسْإ َنـَا يشـَابـَهـَُه ل َش
َوسْإـَُم

ِدَم أبني إذا ويسعى لأيه
صـَالأـَِحـَي

ُنه كمن يبني الأذي ولأيس َشا
ْدُم َهـَ الأ

ّدآ َو يو ّني َلأ ِدم أ ذو معـَ
َخـَصُـَاصة

ُه َطه أن جهدي وأكر ِلأ يخا
ْدم ُعـَ الأـَ

ّد ًا ويعت ْنم الأحوادآث في ُغا
ِتـَي نكـَبـَ

ٌء فيها لأه إْن وما َنـَا ول سَإ
ْنـَم ُغاـَ

لأه ِلأيني في ِزلأُت فما
ُطـَفـَي وتعـَ

ِد علـَى تحنو كما عليه َلأـَ الأـَو
الّم

ْفضي الأجنـَاَح مني لأه وَخ
ًا ّلأـَفـَ تـَأ

َيُه ْدن ُت الأـَقـَرابُة منـَي لأ
والأـَّرْحـَُم

ِري ْب َء على وَص منه أشيا
َتريبـَنـَي

ْظمي َك ينفع وقد غايظي عن و
ْظُم َك  الأ

َتّل ْغن منه لسْإ حتى الأّض
ُتـَه ْلـَ اسإتلـَ

يصُوبه ِضغٍن ذا كان وقد
الأـَحـَزم

ًا رأيُت ُتـَه بينـَنـَا انثلم ْعـَ َقـَ ًا برفقَيفـَر َقـَع وقد أحيان يْر
ْلـَُم ّثـَ الأـَ

ِر غِاّل وأبرأُت منه الأصُد
ًا تـَوسّإـَعـَ

َفى كما بحلمي ِة ُيْش َي ِو ْدآ َل ِبا
ْلـَُم َكـَ الأ

بينـَي الأحرب نار فأطفأت
وبـَينـَُه

لأنا وهو الأحرب بعد فأصبَح
ْلـَم سَإـَ

 ٍالأطبري: ٍ الأله عبد أبي إلأى الأعميد بن الأفضل أبو وكتب
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َنِت ٍالأفراق، ٍوأوقفني ُبك ٍفصُادآفني ٍقريَب ٍعهد ٍبانطلق، ٍمن ٍع وصل ٍكتا
مستريَح ٍالعضاء ٍوالأجوانح ٍمن ٍحّر ٍالشتياق، ٍفإّن ٍالأدهَر ٍجرىَّ ٍعلى ٍحكِمه

الأمألأوف ٍفي ٍتحويل ٍالحوال، ٍومضى ٍعلى ٍَرسْإمه ٍالأمعروف ٍفي ٍتبديل
ًا ٍل ٍتستحق ٍبه ٍولء، ٍوأبرأني ٍمن ٍعهدتك ّلأتك ٍِعتق البدال، ٍوأعتقني ٍمن ٍمخا

َقة ٍالأذّل ٍفي ْب ِر ُعنقي ٍ ًا ٍول ٍاسإتثناء، ٍونزع ٍمن ٍ َدآَرك براءة ٍل ٍتستوِجُب ٍمعها ٍ
َدْي ٍجفائك، ٍورش ٍعلى ٍما ٍكان ٍيحتدم ٍفي ٍضميري ٍمن ٍنيراِن َي ِب إخائك ٍ

َء َوْجد ٍما ْدري ٍمن ٍالأ الأشوق ٍماء ٍالأسلّو، ٍوشن ٍعلى ٍما ٍكان ٍيلتهُب ٍفي ٍَص
َذ ٍكبدي ُطوَرها ٍبجميل ٍالأصُبر، ٍوشعَب ٍأفل ُف َلَم ٍ الأيأس، ٍومسح ٍأعشار ٍقلبي ٍف

ِلأك ٍأنفاسإي ٍفعوضِ ٍنفسي َغل ٍفي ٍمسا ْل ِء، ٍوتغ َعها ٍبُحْسن ٍالأعزا فلحم ٍصدو
ًا ٍدآونك، ٍوكشَف ٍعن ًا ٍعنك، ٍومن ٍالأذهاب ٍفيك ٍرجوع من ٍالأنزاع ٍإلأيك ٍنزوع

َلأه َد َوىَّ ٍعلى ٍبصُري، ٍورِفع ٍعنها ٍغايابات ٍما ٍسَإ ُه ٍالأه َبابات ٍما ٍألأقا عيني ٍَض
َيمك، ٍوسإفر ٍعن ٍوجوه َدر ٍالأنقاب ٍعن ٍصفحاِت ٍِش ُدآون ٍنظري، ٍحتى ٍح الأشّك ٍ

ًا، ِفرار ًا، ٍفولأيُت ٍمنها ٍ ًا، ٍولأم ٍألأق ٍإل ٍمستكبر ْد ٍإل ٍمنكر َأج ِتك؛ ٍفلم ٍ خليق
ًا َلَك ٍعلى ٍغااربك، ٍوردآدآُت ٍإلأيك ٍذميم ْب ًا، ٍفاذهب ٍفقد ٍألأقيت ٍَح ْعب ِلئُت ٍُر وُم

عهدك.ً
َطه ٍفانقبض، َبْس وفي ٍفصُل ٍمن ٍهذه ٍالأرسإالأة: ٍوأّما ٍعذُرك ٍالأذي ٍُرْمت ٍ

ِعه ٍفانخفض، ٍفقد ْب َفَز ٍوأعرضِ، ٍورفعَت ٍبَض ْو َت َده ٍوتقريَره ٍفاسإ ْلأَت ٍتمهي وحاو
ّدآه، ٍوتزكيته ٍعلى ٍجرحه، ٍفلم ٍيِف ٍبما ُلأه ٍعلى ٍَر ٍه ٍيؤثر ٍقبو وردآ ٍولأقيته ٍبوج

َهه، ّنى ٍوقد ٍغاطى ٍالأتذّمُم ٍوْج بذلأته ٍلأك ٍمن ٍنفِسه، ٍولأم ٍيقم ٍعند ٍظنك ٍبه، ٍأ
ّلأى َطرَفه؛ ٍفلم ٍتتمكن ٍمن ٍاسإتكشافه، ٍوو ْأسَإُه، ٍوغاَض ٍالأخجُل ٍ ولأّف ٍالأحياء ٍَر

فلم ٍتقدر ٍعلى ٍإيقافه، ٍومضى ٍيعثُر ٍفي ٍفضوِل ٍما ٍيغشاه ٍمن ٍكرب ٍحتى
ِد ٍوالأفم.ً ٍثم ٍأمر ٍبمطالأعة ٍما ٍصحبه ٍفلم ٍأجده ٍإل ٍتأبط ْلنا: ٍلألي َقَط، ٍفق سَإ

ًا.ً ِوْزر َتَحّمَل ٍ ًا، ٍأو ٍ شّر
وقولأه ٍهذا ٍمحلول ٍمن ٍعقد ٍنظمه ٍإذ ٍيقول: ٍالأكامل: ٍ

ْقَر وقْل المير على الأسلَم ِا
لأـَُه

ْدَك ِئْب َق ّت ْيَت ا َب َواء في َأْر َلـَ ُغ الأ

ّتّت الأذي أنَت َشْمَل ش
مسـَّرتـَي

َدْحَت َق في الأشوق ناَر و
أحشائي

الأيسير بالأثمن ورضيت
معوضًة

َتـَنـَي فهل مني، ْع بـَغـَلء ِب

َبى وسإألأتك ْت ُع ِني فلم الأ َتَر
لأـَهـَا

ْدُت أهلً، ٍة فُج ْذَر ِع ْوهـَاء ب َشـَ

َدآْت ّوهًة وَر ْع فلم مم َف من ترزق ولأم طْرف،لأـَهـَا ير
 الصغاء

الأتذّمـَم منطقها وأعار
سإـَكـَتة

َعْت على تمِشي فتراج
َياء ِتْحـَ اسإ

ٍد، من تشف لأم ْدآ ولأم كم َتبر
على

ٍد، دآاء جـَوانـََب َتْمَسْح ولأم كب

ًوىَّ َدآاوْت ًىَّ ج ولأيس بجو
بحازم

َفـَاء الأناَر يستكّف من ْلـَ بالأَحـَ

الدآواء عـَلـَى جوارُحُه أثرتبآخر كمد ِمْن يشف من
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ِه ِمثـَلـَ
ُمحَرٍج - ٍمخاطبَة بقاءه الأله - ٍأطال سإيدي الأشيخ رسإالأة: ٍأخاطب إلأيه ولأه ٍ

ِبه، عن الأترويَح َيُروم ْل ُيريغ َق ِه؛ من الأتفريَج و ِب ُد مصُدور، مكاتبَة فأكاتبُه َكْر يري
ّفف به، ما بعَض ينفَث أن َيْت ولأو أوصابه، من الأشكوىَّ ويخ ّبر في بق الأتصُ

ّلد يتحللها َمخرجة وجدي أثناء في وجدت ولأو لأسكّت، بقيٌة لمسكت؛ تج
ًا َق لأبْسُت فقديم َفْحُت علّته، على الأصُدي مغلوب ولأكني َهناته، عن لأه وص

ٌذ الأعزاء، على ترك ما جفائك من سإل فقد الغاضاء، في عادآتي من مأخو
ًء، احتمالأي هباء، فجعله حلمي أنزف ما ظلمك من نفسي في وذهب جفا
ْبِح من علّي وتوالأى ِلك ُق ّد نَسق، على يستمر هجر في فع ٍدآ وص ِر َط ّتِسق، م م

َورىَّ، على ُفّض لأو ما ُأفيض الأ أقدُر فهل صدوُرهم، منه لمتلْت الأبَشر على و
ُلك وهل أقول، أل على ِك ِر إلأى نشكوك وهل مراعاتك، إلأى ن على حليفك الأده

َعِقيدك الضرار، قطيعة في كنتما وإن فإنكما إلأيك؟ وأشكوه الفسادآ، على و
َعْي الأصُديق َبان، رِضي فإنه عنان، شريكي الأعقوق مركب اسإتيطاء وفي ِلأ

َق في عنك قاصٌر ٍة، دآقائ ِدك، نسيُج فيها أنَت مخترع به تقوم عما وقاعد َوْح
ْنَت مبتدعة، لأطائف من ُد فيها أ ٍر في متفقان أنتما عصُرك، وحي َيُسّر ظاه

ُء وباطن الأناظَر، ّول البدال، تبديل وفي الأخابر، يسو حال، إلأى حاٍل من والأتح
ِر، حبائل بث وفي َنصُْب الأزو والأرجوع الأموعودآ، خلف وفي الأغرور، أشراك و
ِد يمنح، ما ارتجاع وشناعة يعير، ما اهتضام فظاعة وفي الأموهوب، في َقصُْ و

والأميِل الأظنون، تكذيب وفي الخطار، ذوي عند والأتحامل الحرار، ُمَشاّرة
َيمكما من كثير إلأى لألخمول، الأنباهة عن الأتي وسإنتكما إلأيه، أسإندتما الأتي ِش

ُتما ْكث الأعهودآ، ُعرىَّ نقض فيه يجارىَّ ل ممن هو فأين عليها، تعاقد َوىَّ ون ُق
ّنى الأعقودآ؟ ِغيلة، في الأّضراء ومشي والأغيبة، الأنميمة عن هو وأ والأتنفق الأ
ّدآعى ممن ُهو وأين الأحيلة؟ في بالأنفاق ّلي الأباطل، ضروَب ا منه هو بما والأتح
ّقص عاطل، ٍو من كثير إلأى هذا والفاضل؟ الأعلماء وتن أنت منثورة َمَسا
ِظُمها، ٍز نا ُعها.ً ٍأنت أنت متفرقة وَمَخا ّيدك جاِم َته إْن الأله أ ّوي بنفسك، سإ
ِنك، ووزنته َلُم بوز ْبك لأبنيه، منه وأعق لأذويه، منه أظ َه قد الأجملة على و
ًا زعمت ّد - ٍأنه عليه - ٍمفتري َطة، وأعظُم قدرة، منك أش نصُرة، وأتّم َبْس
ًا وأطلق عاملة كل في وأحد شباة، نكاية كل في وأمضى السإاءة، في يد
َداة، َتغلغل، مكروه كل في وأعظم َش إن متوصلً، محذور كل إلأى وآلأف ُم
ِتب لأيس الأذي الأدهر ْع ُع، من بم َبى وإن يجز ْت ُع جهتك ومن مأمولأة، منك الأ

ّهم وهيهات! ٍفهل مرقوبة، ًا وجثمان، روح ذا كان لأو أنه تو ِة في مصُور صور
ِر، من وأسإتعفيه الأصُلة، على أسإتعطفه كاتبتُه ثم إنسان، ّكره الأهْج من وأذ
ّدآة، ِة إلأى به وأسإتميل الأمو َقة، رعاي ّد الأِم ُق أشاعه ما على وأسإتع في الأفرا
ْوعة، من نفسي َأْضَرمه الأل ِدآ و َتْحِسُن وكان الأحرقة، من صدري في بالأبعا يس

َتْحَسنته ما َتَجْزته ما ويستجيز جوابي، عند الضطراب من اسْإ من اسْإ
بكتابي.ً السإتخفاِف

ْبك في دآعواه ذكر وقد الأرسإالأة، هذه في فصُل ولأه أفلطون الأعلم: ٍوه
َننته ما فأيَن نفسه، ِة، من سإ ُد قرأناه، فقد الأسياسإ ًا فيه أتج إلأى إرشادآ
ِنه، أرسإطاطالأيس وأحسبك صديق، قطيعة ْي َع الخلق؟ من َرسَإْمته ما أين ب

ُقوق، من شيء إلأى هدايًة فيه نر فلم رأيناه فقد ُع باحثٌة فإنها الأهندسإة وأما الأ
َقدَر نفسه، مقداَر جهل َمْن إل يعرفها ولأن الأمقادآير، عن ّق و بل ولأه؛ عليه الأح
ّنا الأعربية الدآاب رؤسإاء في لأك أتحب ُنَشاّحك.ً ٍلأكن ولأسنا ومضطرب، ريٌح ِم
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ّقق أن في أغاربت وقد الأفعل؟ من الأغريب دآون الأقول، من بالأغريب تتح
ُو عنه.ً ٍوأما لألرجوع تهتدي ل حيث إلأى بنفسك الأذهاب ْدفع فلن الأنح عن ُت

ٍر فيه، حذق ُته وقد به، وبصَُ ْوجَز اختصُر على تعليمه سإبيَل وسإهلت اختصُار، أ
ْدوة، يجعلك من ًة، بك ويرضى ُق جرىَّ وما والأباطُل فقلت: ٍالأغدُر أسإو

ّق والأصُدق مرفوع، مجراهما َبهما وما والأح ُق نصُب وقد مخفوضِ، َصاَح الأصُدي
ًا ولأكن عندك، ْيبة، بسهام يْرَشق غارض ًا الأغ َلم َع ولأست بالأوقيعة، يقصُد و

ِة ذي بالأعروضي ّلهج ْدَر فأعرف الأ لأكامٍل تتعّرضُِ أراك ل أني إل فيه، حذقك َق
ٍر، ول فيه، َشّط إلأى منه تخرج حتى الأمجتث بحر في سإبحَت ولأيتك واف

الأمتقارب.ً
ًا: ٍ منها فصُل وفي  ٍأيض

ِرضا ٍمتسّخط، ٍأيرضى ْبني ٍسإكّت ٍلأدعواك ٍسُإكوَت ٍمتعّجب، ٍورضيُت ٍ وه
َأصحابه، ٍوأحسبك ٍلأم ٍتزاِحْم َأهدابه، ٍمن ٍيدي ٍأهليه ٍو َبك ٍب الأفضل ٍاجتذا

ّلة ٍبصُره، ٍفاصدقني ٍهل ٍأنشدك: َفره ٍوق َن ّلأة ٍ خطابه، ٍحتى ٍعرفت ٍذ
الأمنسرح: ٍ
ْيِن لأو َن أبا

َ ُبـَهـَا جاء ب ْنُف ما ُضّرَجَيْخط ِم َخاطٍب َأ َد  ب
ّديت حلي بأي شعري ولأيت ّوجت لأو وأنت َلأُه؛ تصُ ّيا، تت ّلدت بالأثر ِقلدآة وق

ْقَت الأفلك، َط ْن ُطلً، إل تكن لأم بالأمجّرة وتوّشْحَت الأجوزاء، بمنطقة وتم ولأو ُع
ِر توّشْحَت َة جبينك وسإّرجت الأزاهر الأربيع بأنوا ِر غاّر ِر، الأبد إل كنَت ما الأباه

ُطلً، ّلة مع سإيما ُع ْعِف وفائك، ق من فيه تتصُّرف ما وظلمة إخائك، وَض
ّدَجى وتراكم ِخصُالأك، ِلأك، على الأ ِدْمُت وقد ضل ّدآي، من أعرتك ما على ن و

ِة أي ولأكن َدم، سإاع ْن ّفحي ابتلئك، في الأزمان إفناء بعد َم الأدهر حالِت وتصُ
ُته، ما ونقض غارسْإته، ما تضييع وبعد اختيارك، في َدآ فإن أسإْس إذا غارٌس الأودآا
ًا ثريا، ثرىَّ يوافق لأم ّو ًا، وج ّي ِذ ًا، وماء َع ّي ِو ُؤه، ُيْرَج لأم َر ُؤه، يجر ولأم زكا نما

ّتح ولأم قيادآي الأضلُل ملك كيف شعري، ولأيت ثماُره، تجن ولأم أزهاُره، تف
وهما الأمتآلأفان، عنه يستغني ول الأممزوجان، إلأيه يحتاُج ما علّي أشكل حتى

ْبع، ممازجة ْكٍل وموافقة َط ْلق، َش ُلق، ِخيم ومطابقة وَخ حال وصلتنا وما وخ
َنا ائتلف، عنى تجمعنا ْت ّدين، طرفي في ونحن اختلف، من وحَم وبين ض
مّما أكثر الأبعادآ، من بيننا ما أقّل وجدت المر حصُّلت وإذأ متباعدين؛ أمرين

ِوهادآ بين ِدآ، الأ ِدآ، الأبياضِ بين مّما وأبعد والأنَجا الأنفار من بيننا ما وأيسر والأسوا
والسإرار.ً والعلن والأنهار، الأليل بين ما وأكثر الأنضار، من بيننا ما أقّل

الأَحاجة قضاء
َيلَء، ٍوهيبُة َفْرطُْ ٍالأُخ قال ٍأسإد ٍبن ٍعبد ٍالأله ٍلبي ٍجعفر ٍالأمنصُور: ٍيا ٍأميَر ٍالأمؤمنين، ٍ

ِنه، ٍفقال ٍلأه: ٍقْل: ْذ الأعّزة، ٍوظل ٍالأخلفة، ٍيكُف ٍعن ٍالأطلب ٍمن ٍأمير ٍالأمؤمنين ٍإل ٍّعن ٍإ
َيْت ٍلأه.ً ُقِض ًة ٍ َلك ٍالأطلب؛ ٍفسأل ٍحوائَج ٍكثير فقد ٍوالأله ٍأصبَت ٍَمْس

َدمك ٍالعظام وقال ٍعمرو ٍبن ٍنهيك ٍلبي ٍجعفر ٍالأمنصُور: ٍيا ٍأميَر ٍالأمؤمنين، ٍقد ٍحضر ٍَخ
ًء، والأهيبة ٍعن ٍابتدائك ٍبطلباتهم، ٍوما ٍعاقبُة ٍهذين ٍلأهم ٍعندك؟ ٍقال: ٍعطاء ٍيزيدهم ٍحيا

َلبد.ً وإكراٌم ٍيكسوهم ٍهيبَة ٍا
قال ٍعيسى ٍبن ٍعلي: ٍما ٍزال ٍالأمنصُور ٍيشاوُرنا ٍفي ٍأمره ٍحتى ٍقال ٍإبراهيُم ٍبن ٍهرَمة

 : الأطويل:  فيه
ناجى المر أرادآ ما إذا

ُه ضمـَير
ًا فناَجى مختلف غاير ضمير
ْقِل َع  الأ

ِرِك ولأم ُجل في الدآنين ُيْش
ِره أمـَ

َىَّ بالضعفين اختلفت إذا َو ُق
ْبِل  الأَح
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َقر الأًمُشورة ذكر في ِف
َورة.ً ُد ٍالأصُواب، ٍوَحْزُم ٍالأتدبير.ً ٍالأمشاورة ٍقبل ٍالأمسا ِلأقاُح ٍالأعقل، ٍورائ ُة ٍ الأمشور

ُة ٍعيُن ٍالأهداية.ً والأمشور
ِه ٍاسإتراح، ٍوالأمستِشيُر ٍعلى ٍطرف ٍالأنجاح.ً ابن ٍالأمعتز: ٍمن ٍرضي ٍبحالأ

ًا.ً ًا، ٍوفي ٍالأخطإ ٍعاذر ولأه: ٍَمن ٍأكثَر ٍالأمشورة ٍلأم ٍيعدم ٍفي ٍالأصُواب ٍمادآح
ُيشارك ٍفي بشار ٍبن ٍبردآ: ٍالأمشاور ٍبين ٍإْحدىَّ ٍالأحسنيين: ٍصواب ٍيفوُز ٍبثمرته ٍأو ٍخطأ ٍ

: مكروهه، ٍ الأطويل:  وقال
ُي بلغ إذا َة الأرأ الأَمُشوَر

ِعـَْن َتـَ فاسإ
َعْزم ِة أو نصُيٍح ب مـَشـَور

ِم حـَاز
عليك الأّشورىَّ تحَسِب ول

َغاضاضًة
ِفـَي فإّن َوا قـَوة الأخ

ِم لأـَلـَقـَوادآ
ُغل أمسَك َكّف خيُر وما الأ

َتـَهـَا ُأْخ
ْد لأـَم سإيٍف خيُر وما ّي َؤ ُي

ِم بـَقـَائ
َنى وَخّل ْي َو ول لألضعيف الأه

تـَكـَْن
ًا لأـَيس الأحـَّر فإن نؤوم

بـَنـَائم
َأذِن َقّرَب الأقرب إلأى و الأُم

نفـَسـَُه
ٍد ول ِه ًأ الأنجوىَّ ُتْش غاير أمر

كاتـَم
ُدآ ل فإنك ِر ْط َت َغّم َتْس الأ

ُغ ولبـَالأـَمـَنـَى ُل ْب ْليا َت ُع ِر الأ الأـَمـَكـَارم بغي

ْته حمالت في الأمهلب بن يزيد على زفر بن الأهذيل دآخل ِزَم فقال: ٍأيها لأ
ُظم قد المير، ًا تفعل ولأسَت عليك، يستعاَن أو بك ُيستعاَن أن شأنك ع شيئ

من الأعجب بَل تفعل، أن من الأعجُب ولأيس منه، أكبُر وأنَت إل الأمعروف من
فقضاها.ً تفعل، أل

والأنسب الأتاريخ في
ْنس ٍبه، ُل اسإتخلص ٍالأقاضي ٍأبو ٍخليفة ٍالأفضُل ٍبن ٍحباب ٍالأجمحُي ٍرجل ًٍلأ

 ٍفقال: ٍ

ّير َغا أبو وكان نقد، وإيحاشك َوعد، إيناسإك أفعل، قال: ٍما وأعودآ، ثيابي أ
ِة من خليفة ّل ُة ولأه الأمحدثين، ج لأفظ.ً وبلغاُة عبارة، وحسن معنى، َحلو

في منها الأتاريَخ فأغافلُت أرادآها أمور في خليفة أبا الأصُولأي: ٍكاتبُت قال
ِذ بعد إلأّي فكتب كتابين، ّله - ٍأعزك كتابك الأثاني: ٍوصل نفو َهم الأ ْب - ٍم
ْظلم الوان، ّدآىَّ الأمكان، ُم ًا فأ ْعد؛ من بأولأى فيه الأقرب ما خير ُب فإذا الأ

ُبك تعالأى! ٍ- ٍفلتكن الأله - ٍأكرمك كتبت ِرف بتاريخ؛ مرسإومًة كت أدآنى لع
تعالأى.ً الأله شاء إن أخبارك، وأقرب آثارك،
ُدآ الأكتاب: ٍالأتاريخ بعض وقال َنافي الأيقين، عمو ْعَرف به الأشّك، و ُت

َفُظ الأحقوق، ُتح الأعهودآ.ً و
ّلم خليفة لبي رجل وقال فقال: ٍوجهك نسبي، تعرف أحسبك عليه: ٍما سَإ
ْد مسألأتك، من يمنع والكراُم نسبك، على يدّل ْوِج َأ إلأى الأسبيل لأي ف

معرفتك.ً
ْفِضَي أن قبل الأمنصُور جعفر أبو وسإأل شيبة، بن شبيَب الأخلفُة إلأيه ُت

َأثنى جعفر، أبو فعرفه لأه، فانتسب شبيب: لأه فقال قومه، وعلى عليه ف
ّلك الأمعرفة أحّب وأمي! ٍأنا أنت بأبي جعفر أبو فتبّسم الأمسألأة، عن وأِج

473



 السإلمية مشكاة مكتبة                            اللأباب وثمار الدآاب زهر

بن الأله عبد بن علي، بن محمد بن الأله عبد الأعراق! ٍأنا أهل وقال: ٍلأطف
ّلأك بنسبك، أشبهك وأمي! ٍما أنت فقال: ٍبأبي الأعباس، منصُبك.ً على وأدآ

الأعمال يتداولأها وأمثال ِفقر
ُغاباُر ٍالأعمل ٍخيُر ٍمن ٍزعفران ٍالأعطلة.ً الأولية ٍحلة ٍالأرضاع ٍمّرة ٍالأفطام.ً ٍ

ابن ٍالأزيات: ٍالرجاف ٍمقدمة ٍالأسكون.ً
ّله ٍبن ٍيحيى: ٍالرجاف ٍرائد ٍالأفتنة.ً عبد ٍالأ

حامد ٍبن ٍالأعباس: ٍغارس ٍالأبلوىَّ، ٍيثمر ٍالأشكوىَّ.ً
َفى ٍوأعفى.ً َأْص ّطل ٍ َأثنى، ٍوالأتع أبو ٍمحمد ٍالأمهلبي: ٍالأتصُّرف ٍأعلى ٍو

َدآين ٍالأغريم.ً ْلأَزُم ٍمن ٍ َأ ُد ٍالأكريم، ٍ َوع إبو ٍالأقاسإم ٍالأصُاحب: ٍ
ِتيه ٍالأولية.ً ٍوقال: ٍمجزوء ٍ َعزِل ٍيضحك ٍمن ٍ الأكامل: أبو ٍالأمعتز: ٍذّل ٍالأ

ٍه كم ٍة تـَائ ِلأهبـَـَـَولي َعْز ُد َركَض وب َبري الأ
ْكُر ِولية سُإ ْعٌب وُخمارهاطـَيٌب الأـَ ُد َص  شدي

َأن ٍقدره ٍدآونها.ً ٍالأعزل ٍطلق ٍالأرجال ٍوحيض َأخبره ٍ َيَة ٍفتاه ٍفيها ٍف وقال: ٍمن ٍولأي ٍول
 :  : الأوافر.  وأنشدوا الأعمال

َعْزل وقالأوا ْيٌض لألعمال الأ ُهَحـَ ْيٍض من الأله لأحا َبغـَيِض َح

ُبـَو هكذا يُك فإْن أ
َ َعـَلـَّي ف

ِئْسَن الألئي من من َي
 الأمحيِض

: منصُور ٍ الأمجتث:  الأفقيه
ّلأى َمن يا َأبـَدىَّ تو ّدْل الأجفـَا لأناف َتـَبـَ و

َنـَا منك ألأيس ْعَزْل يمْت لأم منسإِمعـَ ُي  فس
: وقال ٍ الأمتقارب:  ًا أيض

ِزل إذا ُء ُع ُتـَه الأمر ِة وعندواصلـَ أسإتـَكـَبـَُر الأولي
ّلأى لن ِبُر ل الأذّل على ونفسينـَخـَوة لأـَه الأمو  َتصُْ

الأفقيه منصُور أخبار
ّقه ٍعلى ومنصُور ٍهذا ٍهو ٍمنصُور ٍبن ٍإسإماعيل ٍبن ٍعيسى ٍبن ٍعمر ٍالأتيمي، ٍوكان ٍيتف

مذهب ٍالمام ٍالأشافعي، ٍرضي ٍالأله ٍعنه، ٍوهو ٍحلو ٍالأمقطعات، ٍل ٍتزاُل ٍتندر ٍلأه
ُيستحلى ٍمغزاه، ٍويبقى ٍثتاه، ٍوهو ٍالأقائل ٍلأما ٍكّف البيات ٍمما ٍيستظَرف ٍمعناه، ٍو

 : الأبسيط:  بصُره
ْوِف ولأم ماَت قال َمْن َت يس

ّدتـَُه ٍة لأعظمُمـَ ْتـَُه نازلأ َلأـَ مـَعـَذوُر نا

يحيا أن الأحكم في ولأيس
َغْت فتًى بل

يخشى ما ِنهايَة به
الأـَمـَقـَادآيُر

َتاٍب غايَر لأه فقْل مر
ِتـَه بغـَفـَلـَ

ِء أو عاش مذهبه: ٍقد سإو
منصُوُر

ًا، ٍ َتَب ٍعلى ٍبعض ٍالشراف، ٍوكانت ٍأّمه ٍأمًة ٍقيمتها ٍثمانية ٍعشر ٍدآينار َع فقال:و
الأمجتث: 

ْتـَنـَي لأمبـَأبـَيه فاتـَنـَي من بـَأّمـَه َيفـَ
ًا شتمَي ورام ْتِمه نصُِف عن سإكّتظـَلـَمـَ  َش

 : الأمجتث:  وقال
ْذ لأي قيل لأو ًا خ  الزماِن حادآث ممنأمانـَ

ْذُت لأما ًا أَخـَ َواِن مـَن إلأمـَانـَ الْخـَ
 : الأمتقارب:  وقال
ّوضُتلأـَي الألـَه قسَم بما رضيت  خالأقي إلأى أمري وف
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َبـَِقـَي فيما ُيحسن كذلأكمضـَى فيما الأله أحسن كما
الأكامل: وقال: ٍمجزوء ٍ

ًا كنت لأو  الأكبائر مواصلة َمع مكبـَعـَْل منتفعـَ
ضائْر الأسّم شرب أّن َلأْمواع الأسّم ُشرب ضّر ما

 : الأهزج:  وقال
ّتـَى الأقوُت إذا  والمن والأصُّّحُة كل تأ

الأُحْزُن فارقك فلُحْزن أخا وأصبحَت
ٍ  

ٍ 
ورأيت ٍلأه ٍفي ٍأكثر ٍالأنسخ ٍ- ٍعلى ٍأن ٍأكثر ٍالأناِس ٍيرويه ٍلبراهيم ٍبن ٍالأمهدي،

وهو ٍالأصُحيح-: ٍالأكامل: ٍ
ُء لأول ُق والأعيُبمشهـَوُر وأنني الأحيا َل ْع ِر َي كبيُر بالأكبي

ْلت ّلـَُه الأذي منزلأنا لأَحل  الأمهجوُر هو منزلأنا ولأكاننحت
: وهذا ٍكقول ٍالأصُاحب ٍأبي ٍ الأمتقارب:  الأقاسإم

ْتنَي َع َعْه كّل في يكرر دآعاءالأصُبـَا نحو عيناك دآ سإا
ًا لأعينيك لأقلُتالأمشيِب عذُر وحقك فلول َعْه سإمع  وطا

: وقال ٍابن ٍدآريد ٍفي ٍمعنى ٍالأبيت ٍالول ٍ الأبسيط:  فأحسن
ًأ رأيت إذا حال في امر

ُعْسَرته
ًا ِفي ّدآه في ما لأك ُمصَُا َلـَُل ُو َخ

َد أن لأه تمن فل ينـَتـَقـَُل الأحاِل بانتقال فإنهغِاـَنـًَى يستفي
ّير عسرة بعد تغ

ّلأي ٍعملً؟،فأتاه ٍمحمد ٌة، ٍثم ٍو ُعسر ٌق ٍقد ٍنالأته ٍ ْهل ٍصدي وكان ٍلأمحمد ٍبن ٍالأحسن ٍبن ٍسَإ
ًا، ٍفكتب ٍ ّير ًة ٍوتغ ًا ٍعليه، ٍفرأىَّ ٍمنه ٍنبو ًا ٍومسلم ّق ًا ٍح : قاضي الأطويل:  إلأيه

ْتـََك الأدنـَيا كانِت َلأئن َأنـَالأـَ

ًة ثـَرو
ٍر، ذا وأصبحت ْنَت وقد ُيْس ذا ُك

ِر  ُعْس
ُء كشف لأقد مـَنـَك الثرا

ًا خـَلئقـَ
ْوٍب تحَت كانت الألؤم من من ث

الأفقر
َلْت ٍرتبته َعدة، ٍوكان ٍلأه ٍِخل ٍّقبل ٍارتفاِع ٍحالأه، ٍفلما ٍع وقال ٍأبو ٍالأعتاهية ٍفي ٍعمرو ٍبن ٍَمس

ّير ٍ : مِع ٍالأمأمون ٍتغ الأطويل:  عليه
ِنيَت الأقديم الأعهد عن غا

غاـَنـَيتـَا
ّيعت ًا وض لأي كان عهد
َتـَا ونسـَي

ْعٍف أيام لأي كنت وقد من َض
َفى َأبّرالأقوىَّ ْو َأ ِويتـَا حـَين منـَك و َقـَ

ُتحِسن كنت عما تجاهلت
َفـَُه َوص

حين الحسان عن وُمت
ِييتـَا َحـَ

ُع وكتب  ٍالأسلك: ٍ هذا في ينخرطُْ فيما الأمرزبان بن نصُر أبي إلأى الأزماِن بدي
ّنى َأدآام ٍعّزه ٍ- ٍفي ٍقديم ٍالأزمان ٍأتم َء ٍالأشيخ ٍسإيدي ٍو كنُت ٍ- ٍأطال ٍالأله ٍبقا
ّد ٍلأهم ِدّر ٍعليهم ٍأْخلََف ٍالأرزِق، ٍويم ُي الأخيَر ٍلألخوان، ٍوأسإأُل ٍالأله ٍتعالأى ٍأن ٍ
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َفْضِل، ٍويوطئهم ٍأكناَف ٍالأعّز، ٍوينيلهم أكناف ٍالأعيش، ٍويؤتيهم ٍأصناَف ٍالأ
َلهم ٍفوق ُيني ُقصُاراَي ٍالن ٍأن ٍأرغاَب ٍإلأى ٍالأله ٍتعالأى ٍأل ٍ ِد، ٍو أعراَف ٍالأمج

َع ٍما ِة ٍيعلونها، ٍوسَإُر َغوَن ٍعند ٍالأنعمة ٍينالأونها، ٍوالأدرج ْط َي الأكفاية، ٍفشد ٍما ٍ
ينظرون ٍمن ٍعال، ٍويجمعون ٍمن ٍمال، ٍوينسون ٍفي ٍسإاعة ٍالألدونة ٍأوقاَت

ّية ٍفي ٍهذا ٍالأباب؛ ّتاب ٍَمز الأخشونة، ٍوفي ٍأزمان ٍالأعذوبة ٍأيام ٍالأصُعوبة، ٍولألك
َلة ٍإخوان ٍكما ْط ُع َأعوان ٍكما ٍانفرج ٍالأمشط، ٍوفي ٍالأ فبينا ٍهم ٍفي ٍالأغربة ٍ

ْو ٍَصك َأ َقاء ٍبمنشور ٍعمالأة، ٍ ّد ٍلأحظًة ٍَحْم انتظم ٍالأّسْمُط، ٍحتى ٍإذا ٍلأحظهم ٍالأج
ًا، ٍفما ًا، ٍوانقلب ٍشراُب ٍعهدهم ٍسَإَراب ِتهم ٍخراب ّدآ َدآ ٍعامر ٍمو ٍة ٍ؛ ٍعا جعالأ

َبْت ٍبدورهم، َعلت ٍقدوُرهم ٍإل ٍخ اتسعت ٍدآوُرهم ٍوإل ٍضاقت ٍصدوُرهم، ٍول ٍ
َدْت ٍناُرهم ٍإل ٍانطفأ ٍنورهم.ً ِق َلت ٍسإتوُرهم، ٍول ٍأو ِب َعلت ٍأموُرهم ٍإل ٍأسْإ ول ٍ
َتاقهم ٍإل ٍفظعت ٍأخلقهم، ٍول ٍصلحت ٍأحوالأهم، ٍإل ٍفسدت َلجْت ٍِع َهْم ول ٍ
ُثَر ٍمالأهم، ٍإل ٍقل ٍجمالأهم، ٍوعَز ٍمعروفهم، ٍوورَمْت ٍأنوفهم، أفعالأهم، ٍول ٍك
ًا، ٍوعلى ٍالحرار ٍمع ْطب حتى ٍإنهم ٍلأيصُيرون ٍعلى ٍالخوان ٍمع ٍالأخطوب ٍَخ
َته، ٍوأن ٍيوطئ َتْخ َأحدهم ٍمن ٍالأمجد ٍأن ٍينصَُب ٍتحته ٍ ُقصَُارىَّ ٍ ًا.ً ٍ الأزمان ٍألأب

ُبه ٍمن ٍالأشرف ٍدآاٌر ٍيصُهرُج ٍأرَضها، ٍويزخرف ٍبعَضها، َته، ٍوَحْس اسإته ٍدآسإ
َأْن ٍتغدو ٍالأحاشيُة ُفوفها، ٍوناهيه ٍمن ٍالأشرف ٍ ويزّوق ٍسإقوفها، ٍويعلق ٍُش
ّدامه، ٍوكفاه ٍمن ٍالأكرم ٍألأفاظ ٍفقاعية، ٍوثياٌب أماَمه، ٍوتحمل ٍالأغاشية ٍق

ًا، ٍوهذه ٍصفة ٍأفاضلهم.ً ٍومنهم ٍمن ُلأوم ًا، ٍويحشوها ٍ قداعية، ٍيلبسها ٍملوم
َيله، ٍوأسإنانه ِك َنه ٍو ّدآ ٍأيام ٍُخشكاره ٍحتى ٍإذا ٍأخصُب ٍجعل ٍميزا َنُحَك ٍالأو يم

َنه ٍيمينه، ٍودآنانيره ٍسَإِميره، َفه، ٍوأمي َألأيفه ٍرغاي ِكيسه، ٍو َكيله، ٍوأنيسه ٍ أ
ِدآَمه، ٍوجمع ٍالأدّرة ٍإلأى َعه، ٍوخاتمه ٍخا َقه، ٍومفتاحه ٍضجي وصندوقه ٍصدي

َطْرفه، ٍول ٍالأدّرة ْطَرة ٍمن ٍ َق ْدَرة ٍعلى ٍالأبدرة، ٍفلم ٍتقع ٍالأ َب الأدّرة، ٍووضع ٍالأ
ُع ّفه؛ ٍول ٍيخرج ٍمالأه ٍعن ٍعهدة ٍخاتمه، ٍإلأى ٍيوم ٍَمأتمه، ٍوهو ٍيجم من ٍك

ُع ٍبالأدرهم ِر ٍكّل ٍطريق، ٍويبي ْد َغ ُلُك ٍفي ٍالأ ِته، ٍيس ِته، ٍأو ٍوارِث ٍوفا لأحادآِث ٍحيا
ّيده ٍالأله ٍتعالأى ٍ- ٍأنه ٍإذا َأبي ٍسإعيد ٍ- ٍأ ْلأف ٍصديق؛ ٍوقد ٍكان ٍالأظّن ٍبصُديقنا ٍ أ

َنا ٍمن ٍفضله، ٍفَمْن ٍلأنا ٍالن ٍبعدلأه؟ ٍإنه ٍ- َبا ّله، ٍوح ًا ٍمن ٍظ ًا ٍكنف أخصُب ٍآوان
ُعقاب ٍالأمخاطبة ٍبالأوزير، ٍوجلس ُأذنه ٍ َءه ٍ- ٍحين ٍطارت ٍإلأى ٍ أطال ٍالأله ٍبقا

ّي، ٍبتعرضِ ٍبعض ْذره ٍالأسياسإة ٍلأد ُع ْدر ٍاليوان ٍافتّض ٍ من ٍالأديوان ٍفي ٍَص
الأمختلفة ٍإلأّي، ٍوجعل ٍيعرضه ٍلألهلك، ٍويتسبب ٍإلأيه ٍبمال ٍالتراك، ٍوجعلت

ّكره ٍأّن ٍالأراكب ٍربما ٍاسإتنزل، ٍوالأوالأي ٍربما ُده ٍأخرىَّ، ٍوأذ ِتبه ٍمرة ٍوأقصُِ أكا
ِر، ْد ِزل، ٍثم ٍيجّف ٍريق ٍالأخجل ٍعلى ٍلأسان ٍالأعذر، ٍفتبقى ٍالأحزازة ٍفي ٍالأصُ ُع

ًا ٍفي ّو ًا ٍفي ٍتحكمه ٍوغال ّو ُه ٍقولأي ٍإل ٍعل َدآ وما ٍيجمعني ٍوالأشيخ ٍإن ٍكان ٍَزا
تهكمه ٍوجعل ٍيمشي ٍالأَجَمَزىَّ ٍفي ٍظلمه؛ ٍويبَرأ ٍإلأّي ٍمن ٍعلمه، ٍفأقوُل ٍ- ٍإذا

ّدآ ٍمنه ٍلأي-: ٍمجزوء ٍالأكامل: ٍ َة ٍالأر ّلأَة ٍالأسؤال ٍمني ٍوعّز ِذ رأيت ٍ
ُق يا أرىَّ مـَا عةسُإْر َفْرَزنَت متى لأي قْل َذ ْي َبـَ

ًا أضيع وما ُته، فيه وقت ْع ًا أَض ْعته، بذكره وزمان َط وشرعته، الأشيخ إلأى هلّم ق
َقْرحه، الأقلب نكأ فقد ً أِصُف وكيف ب َة الأدهُر يقرع ل حال َو ِلأه، َمر ول حا

ِلأه؛ عروة ينتقض َأن أولني فما إجل والأسلم.ً مفصُّلً، وأتركه مْجملً، أذكره ب
 ٍالشراف: ٍ ولأي رجل أمر في إخوانه بعض إلأى وكتب

فهمت ٍما ٍذكرت ٍ- ٍأطال ٍالأله ٍبقاءك ٍ- ٍمن ٍأمر ٍفلن ٍأنه ٍولأي ٍالشراف، ٍفإن
ُته ْنَك ٍولي ًا ٍعلى ٍالأهلك، ٍبأيدي ٍالتراك، ٍفل ٍتحُز يصُدق ٍالأطير ٍيكن ٍإشراف
فالأحبل ٍل ٍيبرم ٍإل ٍلألفتل، ٍول ٍتعجبك ٍخلعته ٍفالأثور ٍل ٍيزيُن ٍإل ٍلألقتل، ٍول
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َأسإفل ٍما ٍيكون ٍالرنب ٍإذا ِنفاُقه ٍفأرخص ٍما ٍيكون ٍالأنفط ٍإذا ٍغال ٍو يرعك ٍ
ّيد ٍلأه ْودآ، ٍوق ِدآ، ٍشّن ٍالأمطر ٍالأَج ْو َع ّني ٍبه ٍوقد ٍشّن ٍعليه ٍجران ٍالأ عل، ٍوكأ

َفع ٍكما ٍُصِفع ٍمن ُيصُ مركُب ٍالأفجار، ٍمن ٍمربط ٍالأنجار، ٍوإنما ٍجر ٍلأه ٍالأحبل، ٍلأ
َبالأة، ٍفل ٍيحسد ٍالأذئب ُدآ ٍتلك ٍالأحالأة ٍإحالأة، ٍوينقلُب ٍذلأك ٍالأحبُل ٍِح قبل، ٍوسإتعو
ُولأي ُينثر ٍلألعصُفور ٍنعمة، ٍوهبه ٍ َطاها ٍطعمة، ٍول ٍيحسب ٍالأحّب ٍ ْع ُي على ٍاللأية ٍ

إمارة ٍالأبحرين ٍألأيس ٍمرجعه ٍذلأك ٍالأعقل، ٍومصُيره ٍذلأك ٍالأفضل، ٍومنصُبه
ذلأك ٍالصل، ٍوعصُارته ٍذلأك ٍالأنسل، ٍوقعيدته ٍتلك ٍالهل، ٍوقولأه ٍذلأك ٍالأقول،
ُأوتي، ٍوما ٍعدم وفعله ٍذلأك ٍالأفعل، ٍفكان ٍماذا؟ ٍألأيس ٍما ٍقد ٍسإلب ٍأكثر ٍمما ٍ

أوفر ٍمّما ٍغانم؟ ٍما ٍلأك ٍتنظُر ٍإلأى ٍظاهره، ٍوتعمي ٍعن ٍباطنه؟ ٍأكان ٍيعجبك
ُته ٍمن ٍتحتك، ٍأم ٍكان ٍيسّرك ٍأن ٍتكون ُته ٍفي ٍبيتك، ٍوبغل أن ٍتكوَن ٍقعيد

َعاؤه ٍفي َوْج ّدآ ٍأن ٍتكوَن ٍ ُبه ٍعلى ٍبابك؟ ٍأم ٍكنت ٍتو ّوا َأْخلُقه ٍفي ٍإهابك، ٍوب

َتْرَضى ٍأن ٍتكون ٍفي ٍمربطك ٍأفراسُإه، ْلمانه ٍفي ٍدآارك؟ ٍأم ٍكنَت ٍ إزارك، ٍوغِا
وعليك ٍلأباسُإه، ٍورأسإك ٍراسُإه؟ ٍجعلت ٍفداك! ٍما ٍعندك ٍخير ٍمّما ٍعنده،

ْده ٍعلى ٍما ٍأعطاك، ٍثم ٍأنشد: َده ٍعلى ٍما ٍآتاك، ٍواحَم فاشكر ٍالألَه ٍوح
الأبسيط: ٍ
الأراضي هو الأغنّي إن

بعيشتـَه
ِر على يظّل َمْن ل القدا

 مكتئبا
والأجودآ الأبخل بين

َدآ؛ ٍلأيظهر ٍقدرته ٍعلى ٍالأبلغاة، ًا ٍيمدح ٍفيه ٍالأبخَل ٍويذّم ٍالأجو َلأف ٍسإهل ٍبن ٍهارون ٍكتاب أ
وأهداه ٍلألحسن ٍبن ٍسإهل ٍفي ٍوزارته ٍلألمأمون، ٍفوقع ٍعليه: ٍلأقد ٍمدحَت ٍما ٍذّمه ٍالأله،

ّبح ٍالأله، ٍوما ٍيقوم ٍصلُح ٍلأفظك ٍبفسادآ ٍمعناك، ٍوقد ٍجعلنا ٍنوالأك ٍعليه ٍقبوَل وحسنت ٍما ٍق
ِلأَك ٍفيه.ً قو

وكان ٍالأحسُن ٍمن ٍكرماء ٍالأناِس ٍوعقلئهم.ً ٍسُإئل ٍأبو ٍالأعيناء ٍعنه، ٍفقال: ٍكأنما ٍَخلف ٍآدآَم
َتهم، ٍولأقد ٍرفع ٍالأله ٍلألدنيا ٍمن ٍشأنها، ٍإذ ٍجعله ٍمن ّل ّد ٍَخ َلتهم، ٍويس ْي َع في ٍولأده، ٍفهو ٍينفع ٍ

ِنها.ً َكا سإ
: أخذ ٍهذا ٍالأمعنى ٍأبو ٍالأعيناء ٍمن ٍقول ٍ الأكامل:  الأشاعر

ِتـَه قبل كان آدآَم وكأن َو َأوصاكوفـَا ْه ُدآ َو ْوباء يجو ْلأَح  با
َبنيه ُهُم أن ِب ُهـَْم ترعا َت ْي َع ْيَتَفَر َف َك ْيلَة آدآَم و َنـَاء َع ْبـَ ال

: وأخذ ٍأبو ٍالأطيب ٍالأمتنبي ٍآخر ٍكلم ٍأبي ٍالأعيناء ٍ الأبسيط:  فقال
ْنَت ُدآنيا الأله شرف قد أ

ُنها ِك سَإا
ّواَك إذ الأناَس وشّرَف سإ
 إنسانا

كلم قال: ٍلنه الأحكيم؟ وقال الول، قيل: ٍقال سإهل: ٍلأم بن لألحسن وقيل
َلنا، السإماع على مّز قد ْب ً كان فلو َق ًا.ً إلأينا ُنِقل لأما زلأل مستحَسن

الأبخلء أمثال ومن
وِحكمهم: ٍ واحتجاجهم،

ْلقه ٍحتى ُدآ ٍوأمجد، ٍولأو ٍشاء ٍأن ٍيوسّإع ٍعلى ٍَخ ِودآ ٍالأله، ٍفإنه ٍأجو ُتجا أبو ٍالسإودآ ٍالأدؤلأي: ٍل ٍ
ً ْعنا ٍالأمساكين ٍفي ٍإعطائنا ٍإياهم ٍكنا ٍأسإوأ ٍحال َط ل ٍيكون ٍفيهم ٍمحتاج ٍفعل.ً ٍوقال: ٍلأو ٍأ

منهم.ً
وقال ٍالأكندي: ٍقوُل ٍ"ل" ٍيدفع ٍالأبلء، ٍوقول ٍ"نعم" ٍيزيل ٍالأنعم.ً ٍوقال: ٍسإماع ٍالأغناء

َء ٍيسمع ٍفيطرب، ٍفيسمح ٍفيفتقر، ٍفيغتّم ٍفيمرضِ ٍفيموت.ً ٍوقال ٌدآ؛ ٍلن ٍالأمر ِبْرسإام ٍَحا
ْفُظ ٍمتاعه.ً َأخذ ٍمتاعهم، ٍوِح َغاَرُضه ٍ ُكْن ٍمع ٍالأناس ٍكالألعب ٍبالأقمار، ٍإنما ٍ لبنه: ٍيا ٍبني، ٍ

َأْرضى ٍلألجميع.ً ٍإذا ٍقبح ٍالأسؤال ٍحسن ٍالأمنع.ً ُع ٍالأجميع ٍ ْن وقال ٍغايره: ٍَم
َعْزِل ٍفهو َهب ٍبعد ٍالأ َو َوَهب ٍفي ٍعمله ٍفهو ٍمخدوع، ٍومن ٍ وقال ٍعلّي ٍبن ٍالأجهم: ٍمن ٍ

َعب ٍفيه ٍفهو ٍمخذول، ٍومن ٍوهب ْت أحمق، ٍومن ٍَوهب ٍمن ٍجوائز ٍسإلطانه ٍأو ٍميراث ٍلأم ٍي
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ِكيسه ٍوما ٍاسإتفادآ ٍبحيلته ٍفهو ٍالأمطبوع ٍعلى ٍقلبه، ٍالأمختوم ٍعلى ٍسإْمعه ٍوبصُره.ً ِمْن ٍ
: ومن ٍ الأخفيف:  إنشادآاتهم

ْد ل ِء تُج حـَق غاـَير في بالأعطا
ْنِع في لأيس ّق ذي غاير َم الأح
 ُبْخُل

: وقال ٍ الأطويل:  ّير كث
عليك يوِجْب لأم الأمال إذا

ُه َء عطا
ٌق أو تقوىَّ حقيقُة صدي
ُقْه ِف ُتَرا

ْعَت، َن ْنِع وبعُض َم َحْزٌم الأَم
ّوة وق

ّ الأماَل يفتلتك ولأم إل
ُقـَْه ِئ َحقـَا

: ابن ٍ الأسريع:  الأمعتز
ٍدآ رّب يا ْقَر جّر ُجو الأـَذلأـَيْل مقـَاَم لألناس فقامامـَرئ َف

ُددآ ِلأَك ُعرا فاش ِه َما ْبـَِقـَ َت واسإ
ُبْخُل سإؤال من خيٌر فالأ
 الأبخيْل

ٍ 
َة الأله - ٍأعّزك بخيلً: ٍحضرت يصُُف الأبخلء بعُض وكتب َدر فلٍن - ٍمائد َق لأل

ْيِن الأمجلوب، َتاح، والأَح الأعيون تروق أواني فرأيت الأغالأب، والأشقاء الأُم
َها، ُن ُق محاسإ ِن ُيو غارائبها، ببدائع الألحظات وتزهى وباطنها، ظاهرها الأنفوَس و
َلة عجائبها، بلطائف الأشهوات وتستوفي َكل َأحسن ُم الأحسان حلي من ب
ِهها ْهر ووجو َنورها، الأرياضِ وَز ّلت الأشمَس كأّن و يغرف والأبدر بساحتها، ح

ًا فمددآت جوانبها، من َها يد الأطمع وجّرها الأغالأب، الأقدر وغالبها الأشراهة، َعنت
ْكر، لأحظة رغايف كل َكْسر مع لأه وإذا الأكاذب، ٍة كل ومع ن ْقَم ْظرة ُلأ َشْزر، َن

َلى قائمة، ُحَرق ذلأك بين وفيما وقام والأحشم، الأغلمان من حضره َمْن بها َيصُْ
الأموت؛ من عليه الأمغشّي فترة ذلأك ومع والأخدم، الأولأدان، من يديه بين

َوان، برفع أوزارها الأحرُب وضعت فلّما ّلت الأِخ َغشيان، سإمادآير عنه وتخ الأ
ِله، لأساَن بسط ْه ِه، إلأى ونظر بخله، من كان ما ونصُر ج ِل ِك ّق نظر مؤا الأمستر

َكلته، لأه ْيِط الأمالأك بأ ّق بنسبته، َوالأديه من أولأى أنه رقبته! ٍيظّن لأَخ وأح
ًا فضلً، ذلأك يرىَّ وعيالأه، َولأده من بمالأه، ّق ًا، وح ًا لزم ًا، وأمر به نزل واجب

َق والأسنة، الأكتاُب ُة عليه واتف ّدآ دآفعه فإْن المة، ُقضا عليه، الأقضاة حكم ر
عليه.ً محمودآ فغيُر به سَإَمح وإن
 وغايره الأمعتز لبن فقر
والأصُدق الأصُديق في

ِه ٍعليك ٍإذا ِو ْد َع ِلأ ًا ٍ ّو ٍعدو ّدعيه ٍلأك، ٍوسُإّمي ٍالأعد ًا ٍلأصُدقه ٍفيما ٍي ُق ٍصديق إنما ٍسُإّمي ٍالأصُدي
ظفر ٍبك.ً ٍعلمُة ٍالأصُديق ٍإذا ٍأرادآ ٍالأقطيعَة ٍأن ٍيؤّخر ٍالأجواب، ٍول ٍيبتدئ ٍبالأكتاب، ٍل

َق ْنَمَح يفسدنك ٍالأظّن ٍعلى ٍصديق ٍقد ٍأصلحك ٍالأيقين ٍلأه.ً ٍإذا ٍكثرت ٍذنوُب ٍالأصُديِق ٍأ
ُلنس ّلطت ٍالأتهم ٍعليه.ً ٍمن ٍلأم ٍيقدم ٍالمتحاَن ٍقبل ٍالأثقة ٍوالأثقة ٍقبل ٍا الأسروُر ٍبه، ٍوتس

ُنصُْح ٍالأصُديق ٍتأدآيٌب، ٍونصُُح ٍالأعدو ٍتأنيب.ً ٍظاهُر ٍالأعتاب ٍخيٌر ٍمن ٌا.ً ٍ ُته ٍندم ّدآ أثمرت ٍمو
: باطن ٍالأحقد، ٍوما ٍُجمش ٍالأودآ ٍبمثل ٍ الأكامل:  الأعتاب

ِر ذريعُة الأعتاَب أٌخمنك اسإتحق إذا الأعتاب َتْرُك َهْج  الأ
ْبِس: ٍنحن من لأه صديق إلأى الأصُابي إسإحاق أبو وكتب الأصُحبة في الأَح

ْيِن، َنْسَر ْغَشى أن الأطائر وعلى واقع، لأكني كالأ صدقه قل ويراجع.ً ٍمن أخاه ي
والأمحبة.ً الأمهابة بين ُحجته.ً ٍالأصُادآق ظهرْت لأهجته صدقت صديقه.ً ٍمن قل
ِرف من ْدقه، َيُجْز لأم بالأكذب عرف ومن كذبه، جاز بالأصُدق ع تمام ومن ِص

الأعقول.ً تحتمل بما الخبار الأصُدق
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وهب بن الأحسن إنشاء من
َتذي ٍمن ٍالأبيان ٍفي َتْح وكتب ٍالأحسن ٍبن ٍوهب ٍإنى ٍأبي ٍتمام ٍأطائي: ٍأنت، ٍحفظك ٍالأله، ٍ

الأنظام، ٍمثل ٍما ٍنقصُد ٍنحن ٍفي ٍالأنثر ٍمن ٍالفهام، ٍوالأفضُل ٍلأك ٍ- ٍأعّزك ٍالأله ٍ- ٍإذ ٍكنت
َفتحّل ٍمتعقده، تأتي ٍبه ٍفي ٍغااية ٍالقتدار، ٍعلى ٍغااية ٍالقتصُار، ٍفي ٍمنظوم ٍالشعار، ٍ

وتربط ٍمتشّردآه، ٍوتضم ٍأقطاره، ٍوتجلو ٍأنواره، ٍوتفصُله ٍفي ٍحدودآه، ٍوتخرجه ٍفي ٍقيودآه،
ًا ًا ٍفيطول، ٍول ٍمتكلف ًا ٍفيلتبس، ٍول ٍمتعقد ثم ٍل ٍتأتي ٍبه ٍمهمل ًٍفيستبهم، ٍول ٍمشترك

فيحول؛ ٍفهو ٍمنك ٍكالأمعجزِة ٍتضرب ٍفيه ٍالمثال، ٍوتشرح ٍفيه ٍالأمقال؛ ٍفل ٍأعدمنا ٍالأله
َهداياك ٍواردآة، ٍوفوائدك ٍوافدة، ٍوهي ٍطويلة.ً

َأرىَّ ٍأنه ٍقال ٍذلأك ٍفي ٍ : وفي ٍهذه ٍالأرسإالأة ٍيقول ٍأبو ٍتمام، ٍوقد ٍ الأوافر:  غايرها
ّلى لأقد ُبـَك َج ٍو،َبـَّث كـَّل كتا الأّرِمّي شاكلَة وأصاب َج

َلَجْت ُختاَمُه َفَضْضُت ُبهلأـَي فتب ِر عن غارائ ِلـَّي الأخب الأجـَ
َغاّض وكان ْيني في أ َدىَّ َع ْن َأ ِنّي الأزهر من كبدي علىو ْلأَج  ا

َأْحَسَن ًا و ّني موقع ُبْشرىَّ منوعنـَدي م ِعـَّي َبعد أتت الأ ّن الأ
ٍه لأـَفـٍَظ بل به كتبَت قـَِمـَّي لأفٍظ ول أذن، علىكـَري

ِلـَّي من الأغانياِت صدوُرُتضّمـَْن لأم ما َصدره وُضّمَن الأح
ٍة فرّبالأصُفـَايا هداياك من َتُك فإن ّي ّي لأك هد َهـَد كـَالأـَ
َتها لأئن ْب ّفْت لأقدبكرا الرضِ في غاّر َكـَِفـَّي سإمٍع إلأى ُز

: وقال ٍالأبحتري ٍفي ٍالأحسن ٍبن ٍ الأكامل:  وهب
َق وإذا ّلأ ّي في تأ ِد ّن كلُمـَُه الأ
ال

َنُه ِخلَت مصُقوُل ِمْن لأسا
ِبه  َعْض

َقْتانتـََحـَْت ثّم أقلُمه َدآَجْت وإذا ُدجا مصُابيُح َبَر في الأ
ِه ِبـَ ْت ُك

ْقُرُب بالألفظ ْهُمُه َي في َف
ِه ِد ْعـَ ُبـَ

ّنا، ُد ِم ُع ْب َي ُلُه و ْي ِه فـَي َن ِبـَ ُقـَْر

 
َكٌم ِئُحها ِح ِه ِخلَل َفسا ِنـَ ٌقَبـَنـَا ّف َد َت َها ُم ُب ِلي َق ِبـَه من و ْلـَ َقـَ

ِه وُخْضرة زهرته وأنيقوردآه بحمرة مؤتلق كالأروضِ ِب  ُعْش
ِدآ أو ُبُرو ّيَرْت كالأ ّوٍج ُتُخ َتـَ ِه أو خالأه ِمْنِلأُمـَ ِي ِه أو وْش ِب َعصُْ

ُع وكأنها ٌدآ والأّسْم ُقو ْع َعيِن بدا الأمحّب وجُهبـَهـَا َم ِه ِلأ ّبـَ ُمِح
ًا، ٍفاسإتعادآها ٍحتى ٍفهمها، ٍثم أنشد ٍبعض ٍالأكتاب ٍهذه ٍالبيات ٍأبا ٍالأعباس ٍثعلب

ًا.ً ُلوا ٍعليه ٍشعر َفّض قال: ٍلأو ٍسإمع ٍالوائل ٍهذا ٍما ٍ
ّتاب: ٍمجزوء ٍالأكامل: ٍ وقال ٍبعض ٍالأك

ّدر الأنظم فيألأـَفـَاظـَهـَا ورسإـَالأة ِثـَيْر كالأ ّن الأ
ُقال كـَأنـَهـَا إلأيك جاءْت المـَوْر كل في توفي
ّق سُإُروْر في حياة من سإنوأح شـَكـَوىَّ من بأر

 َبصُِيْر َطْرٍف ذو وهو َبحلْص أعمـَى واجهْت لأو
الأسُروْر في يأٍس بعد منسَإـََرىَّ أمـَل فكأنـَهـَا

َتـَْت إذا كالأـَفـَقـَيد أو ِهأ الأبـَشـَيْر بشرىَّ لأقدوم
ٍر كالأمنـَام أو لأمستـَجـَيْر كالمان أولأـَسـَاهـَ

َوىَّ بحبر كتبت ّنـَ ْفر أوكـَالأـَ ُفور من نعمى ُك َك
ّق بين مابـَاطـَل هـَو فكأنـَمـَا َتـَنـَيْر ح ُمْسـَ

الأبسيط: وقال ٍأحمد ٍبن ٍأبي ٍالأعباس ٍبن ٍثوابة ٍ
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ْتب صدوُر يوم كل في الأك
ًة ِدآر صـَا

ّفيه وندىَّ رأيه من عـَن ك
مـَثـَِل

يجري أقلِمه َخّط عن
ُء على الأقضا

الأبيض بين الأخلئق كّل
والسَإـَل

بطن في أسإطره كأن
ِقـَه ْهـََر ُمـَ

ْوٌر َع ُيضاِحُك َن الأواكف َدآم
الأَخضِل

لأـَلـَعـَلـَل الأنفع فيه كان وربماينـَفـَثـَهـَا والأصُـَدر علل لأعابه
ومن ُنور من تعطيك كالأنار
ُحـََرٍق

ومن َغاّم من يعطيك والأدهر
َذِل َج

: وقال ٍ الأوافر:  آخر
ٌدآ ّقالأـَغـَراِب خافية مثل مدا ْقَراِق مثل وَر  الأسراِب َر

الأـَشـَبـَاِب كأيام وألأفاظالأجـَواري كأرواح وأقلم
مسعدة بن عمرو بلغاة

َءته ٍمرة ٍبعد قال ٍأحمد ٍبن ٍيوسإف: ٍدآخلت ٍعلى ٍالأمأمون، ٍوفي ٍيده ٍكتاٌب، ٍوهو ٍيعاودآ ٍقرا
ّوبه؛ ٍفالأتفت ٍإلأّي ٍوقد ٍلأحظني ٍفي ٍأثناء ٍقراءته ٍالأكتاب، ّعد ٍفيه ٍبصَُره ٍويصُ مرة، ٍويصُ
َوقى ٍالأله ٍأميَر ٍالأمؤمنين ٍالأمخاوَف! ًا ٍفيما ٍتراه ٍمني! ٍفقلت: ٍنعم، ٍ َكر َف فقال: ٍأراك ٍُم

ُته ٍنظيَر ٍما ٍسإمعت ٍالأرشيد ٍيقولأه ْد ًا ٍوج قال: ٍل ٍمكروه ٍإن ٍشاء ٍالأله، ٍولأكني ٍقرأُت ٍكتاب
ُته ٍيقول: ٍالأبلغاُة ٍالأتباعد ٍمن ٍالطالأة، ٍوالأتقرب ٍمن ٍالأبغية، عن ٍالأبلغاة، ٍفإني ٍسإمع

ًا ٍيقدر ٍعلى ّهُم ٍأن ٍأحد والأدللأة ٍبالأقليل ٍمن ٍالألفظ ٍعلى ٍالأكثير ٍمن ٍالأمعنى، ٍوما ٍكنُت ٍأتو
هذه ٍالأبلغاة ٍحتى ٍقرأت ٍهذا ٍالأكتاب ٍمن ٍعمرو ٍبن ٍمسعدة ٍإلأينا ٍفإذا ٍفيه: ٍكتابي ٍإلأى ٍأمير
َبلي ٍمن ٍالجنادآ ٍوالأقّوادآ ٍفي ٍالأطاعة ٍوالنقيادآ ٍعلى ٍأحسن ٍما ٍتكون ٍعليه ِق الأمؤمنين ٍوَمْن ٍ

ّلت ٍأحوالأهم! ٍأل ٍترىَّ ٍيا ٍأحمد ٍإلأى ٍإدآماجه ٍالأمسألأة ٍد ٍتأّخَرْت ٍأعطياتهم، ٍواخت ْن طاعُة ٍُج
َنه ٍمن ٍالكثار؟ ٍثم ٍأمَر ٍلأهم ٍبرزق ٍثمانية ٍأشهر.ً في ٍالخبار، ٍوإعفائه ٍسإلطا

: وفي ٍعمرو ٍبن ٍمسعدة ٍيقول ٍأبو ٍمحمد ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍأيوب ٍ الأمتقارب:  الأتيمي
ّني بـَالأـَحـَاجـَِب كوْحيك خفّينـَاصـَب بـَارٍق علـَى أِع
َداالأـَسـَمـَاء فـَي تألأـَقـَه كأن َدا أو كـَاتـٍَب َي حـَاسِإـَب َي

ّوىَّ َهـَا مـَنـَازَل فر الأـَغـَالأـَب شوقـَك من يهيجتـَذكـَاُر
ِنـَـَـَه يحـَّن غاريب ْبكيلوطـَـَا َي الأـَذاهـَب عصُره على و
عمرو الأفضل أبو كفاك

الأنـَدىَّ
الأـَكـَاذِب الَمـَِل مطـَالأـَعة

ْدق ِء وُحْسن الأرجاء وِص الأـَكـَاتـَب مسعدة بن لأعمروالأوفـَا
الأثـَاقـَب والأشرف الأعّز في ءالأـَبـَنـَا طويل الأِفناء عريض

ْودآ الأملـَك بنى َغاـَالأـَب مـَن الأخلفة وأهلبـَيتـَُه لأـَه َطـَ
لأصُروف الأمرتجى هو

الأزمـَان
الأـَراهـَب الأراغاِب ومعتصَُم

ٌدآ ّفـَُه مـَلـَكـَْت بمـَا جوا والأجار الأضيف علىكـَ
 والأصُاحب

ِم ْدآ ُأ َوْشـَي الأركـَاب ب ّطرف بالأـَثـَيا و َلة والأ ْف ّط والأ
الأكاِعـَِب

 
ِر لأـَجـَسـَام نؤملـَُه َلـَِل وندعوهالَمـَو الأـَكـَارِب لألَج
ِطير الأجناب خصُيب ّين بشيمتـَهَم ِنـَِب لأـَ الأـَجـَا
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الأسحاب
ّوي ِرقالأـَعـَدا نحور من الأقنا ير ْغ ُي ِدآ في و كالألّعـَب الأجو
ّدْت إلأيك ٍه في حراجيجبـَأكـَوارهـَا تـَبـَ ْهَمـَ لحـَِب َم
ًا كأن َعامـَ ٍدآ من تزايلبـَنـَا تـَمـَادآىَّ َن حـَاصـَب َبـََر

ْدآن َدىَّ ير َفك َن َتـَجـَى ك ّقك من ويقضينالأمر الأواجـَِب ح
ّله ٍم ِبَسْجٍلجـَابـَر مـَن أنـَت ما ولأ خـَارب ومـَن لأقـَو

الأـَطـَالأـَِب مسـَألأة ويسبقالأـَردآىَّ بكؤوس الأعدا ُيساقي
ْلته راغاب وكم ْتِف نلت وكمبـَالأـَعـَطـَا ن هارب من بالأَح

َفْضٌلأعـَطـَيتـَهـَا الأخلئق وتلك الأواهـَب الأمانع من و
َكْسُب الأثناء، كسبت الأكـَاسإـَب مكسبة أفضُل ِءالأثـَنـَا و
ّنكالأـَدجـَى سإتـَور يجلو يقينك ِبـَر وظ بـَالأـَغـَائب ُيْخ

ّفق الأشعر وهذا ًا يتد وسإلسإة.ً طبع
ّلف الأطبع بين والأتك

َثال، قريُب الأسمع، في مقبول الأطبع الأجيد قلت: ٍوالأكلُم َنال، بعيد الأِم الأَم
ْهم من يدنو الأزجاجة، رقيق الأديباجة، أنيق ِعه، َف ّوه سإام صانعه، وهم من كدن

ُء يطردآ النبوب، معتدُل الأكعوب، مثقف والأمصُنوع َباته، على الأبديع ما َن َج
َنق ويجول ْو ّطْرف في الأّسْحر يجول كما صفحاته، في الأحسن َر الأكحيل، الأ
ِنع وحمل الأصُقيل، الأسيف في والثُر الأتعمل في الكراه على شعره الأصُا

ْعفي الأمعاني إصلح دآون الأمباني وتنقيح صيغته، أنوار ويطفئ صنعته، آثار ُي
ِدآ إلأى ويخرجه ْبح الأتعّسف، فسا َق ّلف؛ و ُء الأتك قبول إلأى بيده الأمطبوع وإلأقا

الأفكر، وتدقيق الأنظر، إعمال غاير من وسإاوسإه، وتنفثه هاجُسه، يبعثه ما
ّد إلأى يخرجه ّيز الأرّث، الأمشتهر َح وأعول إلأيه، أجري ما وأْحَسُن الأغّث؛ وح
والأصُنعة.ً الأطبع من الأمنزلأتين، بين والأمنزلأة الأحالأين، بين الأتوسّإط عليه،

ًا الأبصُري: ٍعلمني لألحسن أعرابي قال وقد ًا، دآين ًا ل وسإيط ًا، سإاقط سإقوط
ًا ول ًا، ذاهب عن أوسإاطها.ً ٍوالأبحتري المور خيُر الأحسن: ٍأحسنت، قال فروط
يرجع.ً الأنحو هذا وإلأى ينزع، الأقوس هذا
الأشعر باب في ُملح

ومن ٍالأشعر ٍالأذي ٍيجري ٍمع ٍالأنفس ٍقول ٍابن ٍالأمعتز ٍيمدح ٍالأمكتفي؛ ٍإذ ٍقدم ٍمن ٍالأرقة
الأكامل: بعد ٍالأقبض ٍعلى ٍالأقرمطي ٍفقال: ٍمجزوء ٍ

ِدآ ورّمـَـَاِن ل ِدآ أغاـَصُـَـَاِن فوقالأـَـَـَنـَـَـَهـَـَـَو الأـَـَـَقـَـَـَدو
َد َوْردآ ٍغأصـَـَـَدا ِمـَـَـََن وعـَنـَاقـَـَي ِدآ مـَـَـَن و ُخـَـَـَـَـَـَدو

ٍه مـَـَـَن وبـَـَـَدور ِدآ طالأـَعـَاتُوجـَـَـَـَـَو بـَالأـَسـَـَـَعـَـَـَو
ِد مـَن عادآبـَالأـَـَـَمـَـَـَي جـَاء ورسإـَول ْعـَ الأـَـَـَوِعـَـَـَيد َبـَ

َفـَا فيِوَصـَـَـَال مـَـَـَن ونـَـَعـَـَـَيم الأـَـَصُـَـَـَدودآ طـَوِل َقـَ
ْبـَـَـَي عـَينـَي رأت ما عـَـَـَيد يوم فـَـَـَي زارنـَـَـَيكـَظـَـَ

َباء في لأبس من الألون فاختّي َق
 الأجديد

ِدآ بـَسـَـَـَيف ٌيجند قاتل كلما َعـَـَـَُمـَـَـَو و
ّديِن ِنبـَـَـَعـَـَـَي الأـَنـَـَـَاَس قاتـَل ِد وَخـَـَـَـَ وِجـَـَـَـَـَـَـَي

ِدآ رغاـَم عـَلـَى هفـَي مـَن الأـَخـَمـَر سإقـَانـَي قد الأـََحـَُسـَـَـَو
َوكـَـَـَأنـَـَـَا وتـَعـَانـَقـَنـَـَـَا ْهـَ ٍد فـَي و ْقـَـَـَ ِد َعـَ شـَـَـَدي
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ِدآ عـَـَـَنـَـَـَد طيببـَثـَـَـَغـَـَـَر الأـَثـَغـَر نقـَرع الأـَـَـَـَورو
ٌدآ عـَـَاجـَـَـَل مـَا مثـَل ْطـَربـَـَـَر بـَـَجـَـَـَمـَـَـَودآ ُمـَزن ق

ًا الأـَـَـَوفـَـَـَـَـَـَودآ أرواح جعتـَـَـَر أن قـَبـَـَل مـَن سإحـَر
عـَـَـَنـَـَـَيد كـَجـَبـَـَـَار يالأـَمـَش فـَي يخـَطـَر ومضـَى
ًا ّد دآمالأـَقـَـَـَا بـَالأـَمـَلـَك مرحـَبـَ الأـَـَسـَـَـَعـَـَـَيد بـَالأـَجـَ

ْغـَـَـَي مـَذّل يا َبـَـَ ّيات تلقـَـَـَا يا لأـَ ِدآ حـَ ُقـَـَـَو الأـَـَـَحـَـَـَ
ُدآْم عش ٍدَعـَـَـَيش ِظـَـَـَّل فـَي و ِد بـَـَـَاٍق خالأـَـَـَ جـَـَـَـَـَدي

ِد كـَالأـَزْرِع ؤكأعـَـَـَدا أصـَـَـَبـَـَـَح فلـَقـَد الأـَحـَـَصُِـَـَـَي
ًا صـَـَـَاروا قـَد ثم ٍدآ مثـَـَلحـَـَـَديثـَـَـَ وثـَـَـَمـَـَـَودآ عـَـَـَا

ِدآ أجـَـَـَياِل تحـَتحـَـَـَديد بـَـَـَحـَـَـَُر جاءهـَم ُنـَـَـَو ُبـَـَـَ
ُد فوقـَهـَاخـَـَـَيوٍل عـَـَقـَـَـَبـَـَـَان فيه ِدآ أسإـَـَـَ ُجـَـَـَنـَـَـَو

ُدآوا ُدوا الأـَحـَـَرب َوَر ِد َخـَـَـَطـَـَـَّي كلفـَـَـَمـَـَـَ مـَـَـَـَـَدي
ِه وحـَـَسـَـَـَام ِر ْطـَـَـَِع إلأـَى ّدآالأـَـَـَح َشـَـَـَ ِريد َقـَـَ َو الأـَـَـَ

 
نـَديد من إمام ِرخي يا الأفتح لأهذا ما

ّلَه فاحمد َدال فإن الأ ِد مفتاُح َحْم الأمزي
ُيرمى وقول ٍعلي ٍبن ٍالأخليل، ٍمولأى ٍيزيد ٍبن ٍمؤيد ٍالأشيباني، ٍوكان ٍ

ًا ٍلألمظالأم، ٍفجعلت بالأزندقة، ٍقال ٍالأفضل ٍبن ٍالأربيع: ٍجلس ٍالأرشيد ٍيوم
ًا َطْرفي، ٍفرأيت ٍفي ٍآخرهم ٍشيخ ُع ٍكلمهم، ٍفرميت ٍب ّفُح ٍالأناَس، ٍوأسإم أتصُ

ّوضَِ ٍالأمجلُس، ٍثم َق َت ِة ٍوالأوْجه ٍما ٍرأيُت ٍأحسَن ٍمنه؛ ٍفوقف ٍحتى ٍ حَسَن ٍالأهيئ
قال: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍرقعتي؛ ٍفأمر ٍبأخذها، ٍفقال: ٍإْن ٍرأىَّ ٍأمير ٍالأمؤمنين
ْأ، ّطي ٍمن ٍغايري ٍ- ٍفقال ٍلأه: ٍاقر ًا ٍلأخ أن ٍيأذن ٍلأي ٍبقراءتها؛ ٍفأنا ٍأحسُن ٍتعبير

فقال: ٍشيخ ٍضعيف، ٍومقاٌم ٍَصعب، ٍول ٍآَمُن ٍالضطراب؛ ٍفإن ٍرأىَّ ٍأميُر
َيته ٍبأمري ٍفي ٍالذن ٍبالأجلوس ٍفعل، ٍفقال: ٍاجلْس، الأمؤمنين ٍأن ٍيصَُل ٍعنا

فجلس ٍوأنشأ ٍيقول: ٍالأكامل: ٍ
ِه وخدْت من خيَر يا ِلـَ ٍه الأركاب ُنُجُببأرُحـَ ْهَم ْلـَِس بَم َج

ِر طَيأزمتـَهـَا في الأسباسإَب طوي ّتَجا ِبـَْرِس عمائَم الأ الأـَ

طلعة لأوجهك سإجدْتطـَالأـَعة الأشمـَُس رأتك لأما
الأشْمِس

ِة خيُر ّي ِر َب ّلـَهـَم أنـَت الأ وفي الأغادآي يومك فيكـَ
 الْمِس

ُهـَم تنفـَّك لأن وكذاك ما فوق وتصُبح تمِسيخـَيَر
ُتمِسي

ّله ْفـَِس طاهر الأسريرة عّفمـَلـَك مـَن هارون ما لأ الأن
ّبـَه علـَيه تّمت َعـٌَم لأـَر ّدتها تزدآادآِنـَ ْبـَِس مع ج ّلـَ الأـَ
َبْت عترة من ْدِس ومنتهى الأعفاف أهلأرومـَتـَهـَا طا ُقـَ الأ

ّللين ُشْمِس َمصُاعُب الأهياج ولأدىَّأسِإـَّرتـَهـَم عـَلـَى مته
َدآني كان قدَفـََزع مـَن إلأـَيك لأجأُت إني ْبـَِس ومن شّر َلأـَ

ًا الأله اسإتَخْرُت لأما َلة نحوك يّممُتمجـَتـَهـَد ْنـَس ِرْح َع الأ
ْلمـَك واخترت ُه ل ِح ّيَب حتىأجـَاوز َرْمِسي َثَرىَّ في أغا
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ًا إلأيك سإريت قد كم ّدرعـَ ًُمـَ ِلأك يموُج لأيل ْقـَِس كحا الأنـَ
ٌع هاجٍس من راعني إن ّكِل كانفـََز ُتـَْرسِإـَي عنـَده الأتو
ٍر إلأى أصبورجـَـٌَل أنـَنـَي إل ذاك ما ْنـَِس مـَن َنف ال

ْبـَس بالأتطويل يقتلنلأـَهـَا قرون ل أوانس بيض والأـََحـَ
َءبـَينـَهـَُم الأفـَتـَيان وأجاذب ِة مثل صفرا َوْرِس ُمَجاج الأ

َبـٌَب حافاتـَهـَا في لألماء ُفـَرِس صحائف كرقم نظمحـَ الأ
ْلأَخمـَِس إقاَمة أضعت إن مابـَنـَيتـَه فـَي يعـَلـَُم والأله ا

قال: ٍومن ٍتكون؟ ٍقال: ٍعلي ٍبن ٍالأخليل، ٍالأذي ٍيقال ٍإنه ٍزنديق، ٍفقال ٍلأه: ٍأنت ٍآمن، ٍوأمر
لأه ٍبخمسة ٍآلف ٍدآرهم.ً

َعا ٍبها ٍالأله ٍعّز ٍوجّل، ٍوقد ٍرأيتها ٍفي ٍشعر وأنشد ٍأبو ٍالأعباس ٍالأمبّردآ ٍلأرجل ٍيصُف ٍدآعوة ٍدآ
: محمد ٍبن ٍحازم ٍ الأطويل:  الأباهلي

ٍة ِر لأم وسإاري الرضِ في َتْس
ْبتغي َت

َد بها يقطع ولأم محلّ، ِبي الأ
ُع قاطـَ

َد لأم حيث سَإَرْت َكاب ُتْح الأّر
َنْخ ولأم ُت

ٍدآ، الأقيد لأها يقصُر ولأم لأور
ُع مانـَ

والألـَيل الأليل وراء تمّر
ُع سَإـَِمـَيٌر فيه بجثمانهضـَارٌب وهـَاجـَ

َدآْت إذا ِدآ لأم ور ُدآ الألـَه َيْر
وفـَدهـَا

ّلُه أهلها، على ٍء والأ َرا
ُع وسإـَامـَ

ّتُح الأسـَمـَواِت أبواُب تف
ُع منهـَّن البواَب قرع إذادآونـَهـَا قـَار

ّلَه لرجو وإني حتى الأ
كـَأنـَنـَي

الأله ما الأظّن بجميِل أرىَّ
صانـَع

زائدة بن معن أخبار
الأغيبة.ً ٍفقال: هذه فقال: ٍما زائدة، بن معن على شيبان، من رجل ودآخل

َعين عن غااب ما الميُر، أيها ُه َمْن الأ ْلب، يذكر َق المير إلأى شوقي زال وما الأ
ًا، ِذكري لأه، َيِجب ما دآون وهو شديد ًا، لأه و ِره، ُدآون وهو كثير ْد جفوة ولأكن َق

ّلَة الأحّجاب، ِق وأجزل إذنه، بتسهيل التيان! ٍفأمر من منعاني الأغلمان، بشر و
صلته.ً
ْعن! ٍقال: ٍفي يا زائدة: ٍكبرت بن لأمعن الأمنصُور جعفر أبو وقال يا طاعتك َم
ّية، فيك قال: ٍوإّن ّاعدائك، قال: ٍعلى لأَجلد، قال: ٍإنك الأمؤمنين، ّأمير لأبق

دآولأة أم هذه إلأيك؛ أحّب الأدولأتين قال: ٍفأي الأمؤمنين، َأميَر يا لأك قال: ٍهي
كانت بّرهم على بّرك زادآ إن الأمؤمنين، أمير يا إلأيك أمية.ً ٍقال: ٍذلأك بني

ُتك إلأّي.ً أحّب دآولأ
ومعن ٍهذا ٍهو: ٍمعن ٍبن ٍزائدة ٍبن ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍزائدة ٍبن ٍمطر ٍبن ٍشريك ٍبن

عمرو ٍأخي ٍالأحوفزان ٍبن ٍشريك ٍبن ٍعمرو ٍبن ٍقيس ٍبن ٍشرحبيل ٍبن ٍمنبه
ُذْهل ٍبن ٍشيبان، ٍوبنو ٍمطر ٍبيت ٍشيبان، ٍوشيبان ٍبيت ٍربيعة.ً بن ٍمرة ٍبن ٍ

َأجودآ ٍالأناِس، ٍوفيه ٍيقول ٍَمْروان ٍبن ٍأبي ٍحفصُة ٍويعم ٍبني ٍمطر: وكان ٍمعن ٍ
الأطويل: ٍ

ٍر بنو ِء يوَم مط كـَأنـَهـَم الألـَقـَا
ّفان غِايل في لأها أسإودآ َخ

ُبـََل أشـَ
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حتى الأجاَر يمنعون هُم
كـَأنـَمـَا

ْيِن بين لأجارهُم َكـَ الأّسما
مـَنـَزُل

ُع ول الأفاعلون يستطي
َعـَالأـَهـَْم ف

الأنائبات في َأحسنوا وإن
ُلـَوا َأجم و

َهالأيُل ُدآوا السإلم في ب سإا
ُكـَْن ولأم ي

ّولأهم أوُل الأـَجـَاهـَلـَية فـَي كأ

أصابوا قالأوا إن الأقوُم هم
ُعوا وإن ُدآ

ْوا وإن جابوا َط ْع أطابوا أ
وأْجَزلأوا

: أخذ ٍالأبيَت ٍالوَل ٍابن ٍالأرومي، ٍوزادآ ٍ الأبسيط:  فقال
ِرماح تلقاهُم ُهُم الأخّط و ِدبين ّفاُن الجاَم ألأبسها كالسْإ  َخ

والأحزم الأجبن بين
ًا الأعرب من قوم أتى َأهدف الأثمانين، على َأْربى قد لأهم شيخ على و

ّونا فقالأوا: ٍإّن الأتسعين، َأِشْر سَإْرَحنا، اسإتاق عد ِرك بما علينا ف ْد ّثأر، به ُن الأ
ولأكن عزيمتي، إبرام ونكث ِهّمتي، فسخ فقال: ٍالأضعف الأعاَر، به وننفي

َعْزم، ذوي من الأشجعان شاوروا ل الأجبان فإّن الأحزم؛ ذوي من والأجبناء الأ
أخلصُوا ثم ذكركم، يشيد ما برأيه يألأو ل والأشجاع مهجكم، َبِقي ما برأيه َيألأو
ّور الأجبان، نقِص معّرة عنكم تبعد بنتيجة الأرأي من َه َت نجَم فإذا الأشجعان، و

ُي َلى أنفذ كان هذا على الأرأ ْهم من عدوكم َع والأُحَسام الأصُائب، الأَس
الأقاضب.ً

والأعقل الأجهل بين
ّله لأرجل تقول أعرابية الصمعي: ٍسإمعت قال ّور لأو تخاِصُمه: ٍوالأ الأجهل ُص

ّور ولأو الأنهار، معه َلظلم ْقُل ُص َع أفضلهما من وإنك الأليل، معه لضاء الأ
ًا ورائك من أّن واعلم الأله، فَخِف لأمعدم، َكم ّدعي يحتاُج ل َح إلأى عنده الأم
ّينة.ً إحضار الأب

كليب بني هجاء
: قال ٍالأفرزدآق ٍيهجو ٍ الأوافر:  ًا كليب

ِم ُيْرمى ولأو وَضَحْت ما الأليل نجوُمُكـَلـَيٍب بني بلؤ
 ِلأساري

ّنَسكـَلـَيب بنـَو الأنهاَر لأبس ولأو َد ِر َوَضَح لأؤُمهْم لأ الأنـَهـَا
والأشعر الأنثر في العراب أقوال
ًا عيينة: ٍسإمعت بن سإفيان وقادآ ِني ل َعَرفة: ٍالألهّم، عشية يقول أعرابي ِرْم تح
ّبْل لأم وإن عندي، ما ِلأشّر عندك ما خيَر ِبي تتق َنصَُبي َتع ِرمني فل و َأْجَر َتْح

مصُيبته.ً على الأمصُاب
من يمنعني َزلأة إلأيك لأي فلمه: ٍكانت اسإتبطأه لأصُديق منهم آخر وقال

ُوزك من َأّملُت ما ِذكرها ِذُر ولأست عنها، تجا َت عنها.ً بالقلع إل منها إلأيك أع
ْعرف ما لأه: ٍوالأله عم لبن آخر وقال ًا َأ ًا ول فأقلع، تقصُير ولأست فأعتب، ذنب

أذنبت.ً إنني ول كذبت، َأقوُل: ٍإنك
ّطى عّم لبن آخر وقال ِرك، إلأى ذنبك لأه: ٍسإأتخ ْذ أحدهما من كنت وإن ُع
لأي الأحجُة وتقوَم إلأيك، مني الأنعمة لأتتّم شك، على الخر ومن يقين، على

عليك.ً
َلى لأه: ٍاصبر قيل - ٍوقد فقال لأه بابن أعرابّي وأصيب َع َأ ّلد، الأله - ٍ في أم أتج
ّلد؟ مصُيبتي ْلَجَزع والأله أتب الأجزع لن الأصُبر؛ من الن إلأّي أحّب أمره من لأ
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بالأمزيد.ً أفرح ل الأنقص من أجزع لأم ولأئن َقساوة، والأصُبر اسإتكانة،
َناَك، في أفتقَر أن بك أعوذ إني فقال: ٍالألهّم أعرابي ودآعا في أضّل أو غِا

َداك، ِذّل أو ه َطانك، في أضام أو عّزك في أ َطهد أو سُإل إلأيك.ً والمر أْض
ًا الصمعي: ٍسإمعُت قال ِعُظ أعرابي ً َي َويَحك! ٍإّن وهو رجل ًا يقول: ٍ وإن فلن

لأتسري عقاربه إّن عليك؟ الأشفقَة أظهر ولأئن منك، يضحُك فإنه إلأيك، ضحك
ّتِخذه لأم فإن إلأيك؛ ًا ت ّو ًا تجعله فل علنيتك، في عد ِريرتك.ً في صديق سإ
ً أعرابّي سإمع ُع رجل ْفل فقال: ٍإنك الأسلطان، في يق الأتجارب، َتِسمك لأم ُغا
ُع الأنصُح وفي عليك.ً باٍك وهو إلأيك، بالأضاحك كأني الأعقارب، َلأْس

ٍ 
ًا ٍفإنه ٍكثيُر َذر ٍفلن ًا ٍلأه ٍصحبه ٍرجل، ٍفقال: ٍاْح ّذر ٍبعُض ٍالأحكماء ٍصديق وح

الأمسألأة، ٍحسن ٍالأبحث، ٍلأطيف ٍالسإتدراج، ٍيحفُظ ٍأول ٍكلمك ٍعلى
ّدمت، ٍفل ٍتظهرّن ٍلأه ٍالأمخافة ٍفيرىَّ ٍأْن ٍقد آخره، ٍويعتبُر ٍما ٍأّخرت ٍبما ٍق

ْطنة ٍإظهاَر ٍالأغفلة ٍمع ٍشدة ٍالأحذر، َأّن ٍمن ٍيقظة ٍالأف تحّرْزت؛ ٍوأعلْم ٍ
ّفَظ ٍالأخائف؛ ٍفإّن ٍالأبحث ٍيظهر.ً ّفظ ٍمنه ٍتح ّثَة ٍالمن، ٍوتح ْثُه ٍمبا ِث فبا

ْبدي ٍالأمستكّن ٍالأكامن.ً ُي الأخفّي ٍالأباطن، ٍو
ٍة ٍلأه، ٍفقال: ٍإني َأعرابّي ٍرجل ٍلأم ٍيكن ٍبينه ٍوبينه ٍحرمة ٍفي ٍحاج أتى ٍ

ْيُت ٍعلى ٍالمل، ٍورافقت ٍالأشكر، ٍوتوسّإلت َء، ٍوسَإَر امتطيُت ٍإلأيك ٍالأرجا
َودآ، َل ِقم ٍا َأ َفد، ٍو َأْحِسن ٍالأمثوبة، ٍوأكرم ٍالأصُ بُحْسِن ٍالأظّن، ٍفحقق ٍالمل، ٍو

وعّجل ٍالأّسراح.ً
ًا ٍيقول: ٍإذا ٍثبتت ٍالصول ٍفي ٍالأقلوب، قال ٍالصمعي: ٍوسإمعُت ٍأعرابي

ِكر، َأّن ٍقلبي ٍلأك ٍشاكر، ٍولأساني ٍذا ّله ٍيعلم ٍ نطقت ٍاللأسنُة ٍالأفروع! ٍوالأ
ّدآ ٍالأمستقيم، ٍمن ٍالأفؤادآ ٍالأسقيم.ً ومحال ٍأن ٍيظهَر ٍالأو

ّدآة، ٍويفتح ًا ٍمسو ومدح ٍأعرابي ٍرجلً، ٍفقال: ٍإنه ٍلأيغسل ٍمن ٍالأعار ٍوجوه
ّدة.ً ًا ٍمنس من ٍالأرأي ٍأبواب
وقال ٍأعرابي: ٍالأكامل: ٍ

ُتْم قد كم رئيٍس مـَن ولأد
ِر َو َقـَْسـَ

ِر دآامي الأخميس في الظاف
ِر ِط  الأُمْم

َكت ِد بـَقـَائم أناملـَه سَإ
مـَرهـَف

ِة فـَائدة وبنشر ِر وجـَذو َبـَ ْنـَ ِمـَ

الأرماُح إذا يريد إن ما
تشـَاجـََرْت

ًا ِطيِب سإربال سإوىَّ دآرع
ِر الأعنصُـَ

بوجهه الأسيوَف يلقي
وبـَنـَحـَره

مقـَام هامته ويقيم
َفـَر ْغـَ الأـَِمـَ

ّطْرِف ويقول َبا اصطبر لأل ِلأَش
َنـَا َق الأ

لأم إن الأمجد ركن فعقرُت
ِر َقـَ ْعـَ ُت

َضيٍف شخَص تأّمل وإذا
مـَقـَبـٍَل

َتَسْربل َمـَْحـٍَل سإربال م
ِر أغاـَبـَ

ْومى ْوَمـَاء إلأى َأ َك هـَذا الأ
طـَارق

لأم إن العداء َنَحَرتنَي
ِري تـَنـَحـَ

 : الأبسيط:  وقال
ّدىَّ قامت ًا لأه َتصُ َعْمد

لأغفلـَتـَه
ًا الأناُس يَر فلم كالأذي َوْجد

َدا وَج
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َداء جيداء ْب تعقد لأم َر
َدهـَا قـَلئ

ٌد ْبي قلب مثل وناه ّظ ما الأ
 َخَضدا

َيان كالأحائم فراح ْد الأصُ
لأـَه لأيس

ْبٌر إن العداء يأمن ول َص
َدآا ور

: وقال ٍ الأطويل:  آخر
ْهن بعد ومكتتماٍت َو
ْقننـَي ِةطر َأردآي ملتـَحـَفـَاِت الأظلماء ب

ً َدآسْإسَن ًا رسإول ناصح
وتلونـَُه

ٍة على منهّن رقب
َتـَتـَراٍت مس

صرَف أعاطيهّن فبّت
ِة صبـَاب

ْتَن ّذات على وب الأل
معتكـَفـَات

َد فيا أتبعُت يوم قلبي َوْج
ناظري

َدآْت سإليمى بعدها وجا
ِتي َعبرا

ّدآ.ً وقال ٍالحنف ٍبن ٍقيس: ٍمن ٍلأم ٍيستوحش ٍمن ٍذّل ٍالأمسألأة ٍلأم ٍيأنْف ٍمن ٍالأر
ٌء ٍمما ٍتكرُهه ٍعمن ٍل ٍتعرف.ً ٍقال: ٍل، وقال ٍسإفيان ٍالأثوري ٍلخ ٍلأه: ٍهل ٍبلغك ٍشي

قال: ٍفأقلل ٍممن ٍتعرف.ً
: أخذه ٍابن ٍالأرومي، ٍ الأوافر:  فقال

ّوك صديقك من عد
َتـَفـَادآ ُمسـَ

ِلْل َأق من اسإتطعَت ما ف
 الأصُحاِب

َء فإّن ُه مـَا أكـَثـَر الأـَدا أو الأطعام من يكوُنتـَرا
الأشـَراب

ْع َد فكـَم الأكثيَر عنك ف
كـَثـَير

قليل وكم ُيعاف،
مستـَطـَاِب؟

ُلَجُج وما ّوياٍت الأـَِمـَلح الأ ْلفىُمـََر ُي ّي و َطِف في الأّر ّن الأ
ِعذاِب الأ

الأمديح باب
ِد رجل وقال ّله لأخالأ ُذل إنك الأقسري: ٍوالأ ْب َت وتكثر انفّل، ما وتجبر جل، ما لأ

ّد، ما تحفظ جميع، ورأيك بديع، ففضلك قّل؛ ما ّد.ً ما وتؤلأف َش َن
ِئل ْقر، فقال: ٍيقتلون قومه، عن أعرابي وسإ َف ّدة عند الأ َأرواح الأقّر، ش و

َياء، وهبوب الأشتاء، ِب َعات الأَجزور، بأسإنمة الأِجْر ْتَر َهّش الأقدور، وُم َت
ُهم ُه الأسيوف.ً لأمعاِن عند وتعبس الأمعروف، طلب عند وجو
ًا أعرابي ووصف ُدآ فقال: ٍلأهم قوم ْأُس أحوالأها، اتسعت كرام جو َب لأيوث و

ُعها ُلأها، تتب ِهمُم أشبا َها، انفسحت ملوٍك و ُلأ َفخُر آما َفْت آباء و أخوالأها.ً َشُر
ُولَة: ٍقدمت بعض على دآخل وقد صفوان، بن خالأد وقال َأعطيت الأ ّ ف كل

ِطه ِقْس ِلأك، وصوتك، ومجلسك، نظرك من ب ْد َع أحد، كّل من كأنك حتى و
أحد.ً من لأست كأنك وحتى

ٍ ٍ 
ٍ 

ً خالأد وذكر َع والأله فقال: ٍكان رجل ِطق، بدي ِلأق الأمن اللأفاظ، َجْزل الأجرأة، َذ
َق الأعقدة، ثابت الألسان، عربّي ِليَل الأشفتين، خفيَف الأحواشي، رقي الأريق، َب
ْلو الشارات، خفّي الأحركات، قليل الأشرف، َرْحَب حسن الأشمائل، ُح

ّيا الأطلوة، ًا؛ حي ّي ً جر ًا، قؤول يكن لأم الأمفاصل، ويصُيب الأحز، يفل صموت
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ِطقه، في بالأهذر ْن ًا خليقته، في بالأخرق ول مروءته، في بالأزمر ول َم متبوع
نار.ً رأسإه في علٌم كأنه تابع، غاير

ْثني على الأنعمة من لأرئيسه: ٍإّن الأبلغاء بعض وقال ْأَمُن ل أنه عليك الأُم َي
ْلحقه أن يحذر ول الفراطْ، يخاف ول الأتقصُير، به ينتهي ول الأكذب، نقيصُُة َت

ْدُح ًا فضلك في َوَجد إل غااية إلأى الأَم ْون ِة تجاوزها.ً ٍومن على َع ّدك سإعادآ أن َج
َة يعدم ل الأداعي َة الأمشايعين، كثر ّية ومساعد الأقول.ً ظاهر على الأن
 الأعصُر لهل ألأفاظ

الأَمَمادآح ضروب في
ُة وضعت قد ٍ ِه في الأتجارب، كثر َة يد َدته الأعواقب.ً ٍقد مرآ صروُف َنج

ْته الأدهور، َك ْته المور.ً ٍقد مصُايُر وحن َع َكة أرض ْثه بلبانها، الأُحن َب َذ َبة وأ ّدْر في الأ
ِدآُح حنكته، الأتجارب نوازُل إبانها.ً ٍفلن ْته.ً ٍهو اليام وفوا َك بتصُاريف عارف َعَر

ٌذ اليام، صحب والأتمييز.ً ٍقد الأتحصُيل مجال في نافذ الأتجارب، برهان آخ
ّلأى، اليام، ْنكًة الأدهر ابُن والبرام.ً ٍهو الأنقض وتو ًا، ُح ًا وتجريب ُعودآ على و
ًا، الأدهر ّدآبه قد صليب َدآارت والأنهار، الأليُل َأ به واختلفت الدآوار، رأسإه على و

ّد عنان إلأى جناُحها عل هّمة الطوار.ً ٍلأه إلأى شرق من صباحها الأنجم.ً ٍوامت
ألأقاه إذا الأصُّْخر وانتساف بفكره، أخطره إذا المر إشراف يتعاظمه ل غارب،

ْهمه، في ُد ِهّمته َو َع ُع منكب من وأعلى الأفرقد، َمناطِْ من أب من الأجوزاء.ً ٍأوسإ
ْدر، منشرُح الأقلب، حّي الأعرضِ.ً ٍهو ذات الرضِ ُع الأذهن، ذكّي الأصُّ شجا
ّذ الأسؤوم، ول بالأنؤوم، لأيس الأطبع، َأسإد َفْردآ، ف كل في لأه وكأّن َوْردآ، و
ًا.ً ٍكأّن جارحة ّدم، سإمع.ً ٍشهاٌب ِجْسَمه وكأن عين، قلبه قلب ْدٌح مق ِق ّوم.ً و مق

ّد قد سَإاق، على قائم الأنطاق، مشدودآ شهٌم وهو وَحَشد، وحشر واجتهد، ج
ّد سإاق عن شّمر الأَحْزَن وتجَشم والأذلأول، الأصُعب ركب قد َأطاق، ما الأِج

ُهول، ّدهم وأسإرَج والأرْمَح، الأسيَف وأعمل والأبحر، الأبر وقطع والأّس الأ
عيَن أصبح الأجمال.ً ٍقد جملة وهو الأكمال، طالأع في مولأودآ والأشهب.ً ٍهو

ْين الأمكارم، ُدآ الأمحافل.ً ٍهو وَز ْبُن َعصُْره، وشمُس دآهره، َفْر وهو ِمصُْره، وز
َلم ِد وواسإطة الأفضل، َع ْق ِدآَرة الأدهر، ِع ْكتة الأفلك، ونا ُغاّرة الأدنيا، ون الأعصُر.ً و

ُد بايعته قد ُد الأنصُر.ً ٍفلن إلأى الأشورىَّ به ومالأت الأَمْجد، َي َة عليهم يزي زيادآ
ِر.ً ٍهو على والأبحر الأبدر، على الأشمس ْط َق َعة َنبلهم، رائُش الأ َنب فضلهم، و

ِدآهم، وُجَمة ْقدهم.ً ٍهو وواسإطة ِوْر ْدُرهم، َصدُرهم ِع َب يدوُر عليه ومن و
ِة على الأشمِس صفحة إنافة عليهم ينيف َأمُرهم، هو فلك كأنهم الرضِ، ُكر
ُبه، ْط ٌد ُق ّبُه.ً ٍهو هو ومملوك َقلبه، هو وَجَس وواسإطة بسيادآتهم، مشهور ر

ِعقد، من الأواسإطة موِضع الأفضل أهل من ِقلدآتهم.ً ٍموضعه َتّم ولأيلة الأ من الأ
ْدر لأيلة بل الأشهر، َق َأفَضل مطلع إلأى الأ َعم، الأفجر.ً ٍ ْن َأ َأسإدىَّ و الحسان في و
َألأحم، َأسإَرج و َألأجم، الكرام في و ُع ما إنعامه من قسم و ًا، يَس وتلقى أمم

ًا، الأسعادآة َلأى حتى الهتمام، عناَن أعطاه أَمم ّدآ َقصَُِب على اسإتو الأمرام.ً ٍُر
ّلكه الأجناح، َأَحّص الأدهُر عنه َقادآة وم ومألأوفه، الأبّر معهودآ من الأنجاح.ً ٍأوله َم

َقصُّرت ِته عن العداء و ُألأوفه.ً ٍأوله ِمئا ًا و ًا، إسإعاف ًا، وعطاء سإْمح ًا سإح ومنن
ًا ًا.ً ٍأفاضِ صفو ِبّر ِشعاَب عليه وعفو ِيله، الأ الأجميل شعوَب لأه وجمع وَمَسا

َطلْت وقبائله، ّكه رعايته.ً ٍقد أجنحة حولأه ورفرفت عنايته، سإحائُب عليه وه ف
ْيد من بكرمه َأرضاه الأفقر، حَضه بعدما الختلل.ً ٍَراشه ومعّرة الأسؤال، َق و

من ِشمُت الأظنون.ً ٍقد لأتحقيق دآوننا وسإهر الأعيوَن، الأدهر.ً ٍمل أسإخطه وقد
ّد َجناب.ً ٍقد أخصُِب في إنعامه من وحصُلت سإحاب، أكرم كرِمه ْلَمة سإ ُث
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َأدآّر حالأي، ُلوبة و إنعامه وغاابر ووابله، إحسانه َطل من أخلو آمالأي.ً ٍما َح
ٍء منه اسإتمطرُت وقابله.ً ٍقد ْو َن منير.ً ٍقد قمر ضوء في وسإريُت غازير، ب

ِه من كرعُت ْلُت تنُزر، ول تغزر َمَشارع في بّر َف ْولأه من ور ملبس في َط
َفْضل ظليل، ظّل في تقصُُر.ً ٍإقامته ول تطول ونسيم بليل، وريٍح جزيل، و
ّي، وماء عليل، ِو ّله إلأى آوي مكين.ً ٍأنا ومكان كنين، وكّن وطّي، ومعادآ َر ظ

َواجُه الأحرم، إلأى الأمذعور الأطير يأوي كما الأكرم.ً وصورة الأمجد َوْجَه منه وأ
ٍه مستفيض، خير بين إنعامه من أنا اسإتظهرت بيض.ً ٍقد ونعم عريض، وجا

ِر على ْو ْدِل، اليام َج َع َتترُت ب ّله.ً ٍما دآهري من واسإ ُدآ بظ ِفي فيه أردآ ّده َطْر وأع
َتَسٌب أو عطائه، إلأى مكتسب ملكي خالأص من آرائه.ً ٍمسافة بجميل مك

َفْرُت إن تبعد بصُري َلُح فكري وركائب مواهبه، في سإا ْط ُتها إن َت في أنضي
الأهموم وكشفت الأنعم، وسإبقت المم، عّمت نعمة صنائعه.ً ٍنعمته اسإتقراء
ًا، صباُحها سإطع قد نعمه الأهمم، ورفعت ِنَب مستنير َط ُعها و ًا، شعا مستطير

َعُمه عرفتني قد ْكَر اسإتنفدت حتى ِن وملت ظهري، وأتعبت ويدي لأساني ُش
َعُمه ِن ْدري.ً ٍ ّو، مشرفُة عندي َص َبعْت مونقة الأنوء، مغرقة الأج ِنعُمه الأضوء.ً ٍتتا

َع ْطر تتاب َق ُنه وترادآفت الأقفر، على الأ َن ِنعُمه ذوي إلأى الأغني ترادآَف ِم الأفقر.ً ٍ
َقْت ِطَر أرِضي، بها أشر ْوضي، بها وُم َورىَّ َر ْندي، لأها و ّدي، معها وعل َز َج

ِنعَمُه ينتظُر الأدهُر وجاءني إسإاءته، من يعتذُر الأزماُن وأتاني أنعمت أمري.ً ٍ
ُد الأمطر، عموَم تعّم والأحال.ً ٍنعم الأنفس وسإّرت الأباَل، بإفرادآ عليه وتزي
ُغر الأتماسإها، عن الأخواطر َتْضعف الأضرر.ً ٍنعٌم عن الأنفع َتصُْ عن الأقرائح و

ٍدآ اقتراحها.ً ٍلأه ٍدآ العناق، ووسإمت الفاق، عّمت قد أيا عليك حبست قد وأيا
َنٌن لأك واسإتعبدت الأشكر، َلأْت الأحر.ً ٍِم َوالأي توا ْطر، َت َق َعَة واتسعت الأ الأبّر سَإ
َبْحر، َننه من منتظمة قلدآة الأحّر.ً ٍعندي كاهل وأثقلت والأ ًا جعلتها قد ِم ْقف َو

ٍدآ أبصُار على وجلوتها اليام، نحور على ُد حقوقها عن يقصُر النام.ً ٍأيا جه
ْول.ً ٍأيادآيه النعام سإواطع فيها وتزهر الأقوِل، ّط الحرار، َأجيادآ في َأطواق والأ
َنن الخطار.ً ٍلأه ذوي على تدوُر وأفلك الطوادآ، عواتق تحملها عن تضعف ِم

ْبع على حملها ويتضاعُف َقلن تحمل لأو الأشدادآ، الأّس المتنان هذا ثقَل الأث
َلهم لثقل َقهم.ً ٍأيادآ وأضعف كواه َتدأ ومنن ويحتم، الأشكر لأها يفرضِ عوات يب

َتم.ً ٍأيادآ الأذكر بها ُيْخ َنٌن الأكاهَل، تثقل و ِعُب وِم ْت َنَن تضعف النامل.ً ٍِمنن ُت ُم
ًا أحسن هي منن الأنشر، قوىَّ معها وينشر الأشكر، أزاهير في الأغيث من أثر
َأْحلى الأربيع، ًا و في نفسي َأتعبت الأمروع.ً ٍإن الأخائف عند المن من موقع
ِرها مننه تعدادآ ِرها.ً ٍأيادآ الأسحاب إحصُاء في فسأطمع وَحصُْ ْط َق أو تحصُى ل و

َنن الأنجوم، مَحاسِإُن تحصُى ٍدآ َأقطاُر تحصُر أو تحصُر ل وِم كعددآ الأغيوم.ً ٍأيا
ّد، على أعيت والأنمل، الأرمل َدآْت عند تقف ولأم الأع كادآت حتى أيادآيه حد.ً ٍزا
َأيادآيه وتسبق العدادآ، تجهد ِر من أغازر عندي العدادآ.ً ٍ ْط وعوارفه الأمطر، َق
ّي ُع لأد ْعر من الأبصُر.ً ٍرفعتني َرْجع من أسإر الأسحاب.ً سَإْمك إلأى الأتراب، َق

َهد، الأحضيض من اسإتنبطه ْو َهُه وقد المجد، الأسناء إلأى ال خمول، عن نب
َء وأجرىَّ َوة إلأى ورقاه ذبول، بعد عودآه في الأما نزول.ً بعد الأمجد من ذر
ْتها، لأو الأنجوم أقدام تزل فضائل َئ ِط ثبَت طلبتها، لأو الفلِك ِهَمُم وتقصُر و

َدُمه َنه الأمنيف، الأمحّل في ق ِعه الأتشريف.ً ٍجذب جوامع من ومك ْب ِبَض
َقْت ِطَر أرِضي، بها منأشر ْوضي، بها وُم َورىَّ َر ْندي، لأها و ّدي، معها وعل َز َج

ِنعَمُه ينتظُر الأدهُر وجاءني إسإاءته، من يعتذُر الأزماُن وأتاني أنعمت أمري.ً ٍ
ُد الأمطر، عموَم تعّم والأحال.ً ٍنعم الأنفس وسإّرت الأباَل، بإفرادآ عليه وتزي
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ُغر الأتماسإها، عن الأخواطر َتْضعف الأضرر.ً ٍنعٌم عن الأنفع َتصُْ عن الأقرائح و
ٍدآ اقتراحها.ً ٍلأه ٍدآ العناق، ووسإمت الفاق، عّمت قد أيا عليك حبست قد وأيا

َنٌن لأك واسإتعبدت الأشكر، َلأْت الأحر.ً ٍِم َوالأي توا ْطر، َت َق َعَة واتسعت الأ الأبّر سَإ
َبْحر، َننه من منتظمة قلدآة الأحّر.ً ٍعندي كاهل وأثقلت والأ ًا جعلتها قد ِم ْقف َو

ٍدآ أبصُار على وجلوتها اليام، نحور على ُد حقوقها عن يقصُر النام.ً ٍأيا جه
ْول.ً ٍأيادآيه النعام سإواطع فيها وتزهر الأقوِل، ّط الحرار، َأجيادآ في َأطواق والأ
َنن الخطار.ً ٍلأه ذوي على تدوُر وأفلك الطوادآ، عواتق تحملها عن تضعف ِم

ْبع على حملها ويتضاعُف َقلن تحمل لأو الأشدادآ، الأّس المتنان هذا ثقَل الأث
َلهم لثقل َقهم.ً ٍأيادآ وأضعف كواه َتدأ ومنن ويحتم، الأشكر لأها يفرضِ عوات يب

َتم.ً ٍأيادآ الأذكر بها ُيْخ َنٌن الأكاهَل، تثقل و ِعُب وِم ْت َنَن تضعف النامل.ً ٍِمنن ُت ُم
ًا أحسن هي منن الأنشر، قوىَّ معها وينشر الأشكر، أزاهير في الأغيث من أثر
َأْحلى الأربيع، ًا و في نفسي َأتعبت الأمروع.ً ٍإن الأخائف عند المن من موقع
ِرها مننه تعدادآ ِرها.ً ٍأيادآ الأسحاب إحصُاء في فسأطمع وَحصُْ ْط َق أو تحصُى ل و

َنن الأنجوم، مَحاسِإُن تحصُى ٍدآ َأقطاُر تحصُر أو تحصُر ل وِم كعددآ الأغيوم.ً ٍأيا
ّد، على أعيت والأنمل، الأرمل َدآْت عند تقف ولأم الأع كادآت حتى أيادآيه حد.ً ٍزا
َأيادآيه وتسبق العدادآ، تجهد ِر من أغازر عندي العدادآ.ً ٍ ْط وعوارفه الأمطر، َق
ّي ُع لأد ْعر من الأبصُر.ً ٍرفعتني َرْجع من أسإر الأسحاب.ً سَإْمك إلأى الأتراب، َق

َهد، الأحضيض من اسإتنبطه ْو َهُه وقد المجد، الأسناء إلأى ال خمول، عن نب
َء وأجرىَّ َوة إلأى ورقاه ذبول، بعد عودآه في الأما نزول.ً بعد الأمجد من ذر
ْتها، لأو الأنجوم أقدام تزل فضائل َئ ِط ثبَت طلبتها، لأو الفلِك ِهَمُم وتقصُر و

َدُمه َنه الأمنيف، الأمحّل في ق ِعه الأتشريف.ً ٍجذب جوامع من ومك ْب من ِبَض
الأمشتّط.ً الأمرفع إلأى الأمنحّط، الأمسقط

 أدآعية في ولأهم
والأممادآح الثنية بهذه تليق الأكتب صدور من ٍ ٍ

ّله ٍعلى ٍالأُحّر، ّد ٍلأه ٍفي ٍالأعمر، ٍكامتدادآ ٍظ ِه ٍبالأعطاء، ٍوم ُطول ٍيد َء، ٍك أطال ٍالأله ٍلأه ٍالأبقا
ّوذ ٍبه ٍالأشمائل.ً وأدآام ٍلأه ٍالأمواهب، ٍكما ٍأفاضِ ٍبه ٍالأرغاائب، ٍوحرس ٍلأديه ٍالأفضائل؛ ٍكما ٍع

ًا ٍيبسُط ٍيديه ْعله، ٍوأصحب ٍبقاءه ٍعّز ِف ّيته ٍو َأعان ٍعلى ٍالأخير ٍن َأته، ٍو ّلأى ٍالأله ٍعني ٍمكاف تو
َننه ٍِعنده، ٍوزادآ ٍفي ٍنعمه ٍوإن ٍعظمْت، ًة ٍتذّب ٍعن ٍودآائع ٍم لولأيائه ٍعلى ٍأعدائه، ٍوكلء
ْكٍن ٍمنيع، ٍوجناٍب ٍمريع.ً ٍل َلأه ٍوإن ٍانفسَحْت، ٍول ٍزال ٍالأفضُل ٍيأوي ٍمنه ٍإلأى ٍُر وبلغه ٍآما

ّدآته ٍمتطابقة، ٍوالأشهادآاُت ٍلأه ٍبالأفضل زالأت ٍاللأسُن ٍعليه ٍبالأثناء ٍناطقة، ٍوالأقلوُب ٍعلى ٍمو
ْطَف ٍالم ٍوالأوالأد.ً ٍأبقاه ٍالأله ٍلألجميل َع ِطف ٍعلى ٍالأصُادآر ٍوالأواردآ، ٍ متناسإقة.ً ٍل ٍزال ٍيع

ِرَجه، ٍويثّمر ٍنتائجه.ً ٍأدآام ٍالأله ٍأياَمه ٍالأتي ٍهي َدا ِرَمه، ٍويعمر ٍم َيْحمي ٍمكا َلأمه، ٍو ِلي ٍمعا ْع ُي
أيام ٍالأفضائل ٍومواقيتها، ٍوأزمان ٍالأمآثر ٍوتواريخها.ً ٍأدآامه ٍالأله ٍلألمواهب، ٍسإاميَة ٍالأذوائب،

َية ٍالأراجي ٍوبغية ٍالأطالأب.ً ٍأبقاه ٍالأله ٍلألعطاء ٍيفضه ٍبين ٍخدمه، ٍوالأجمال ْن ِفية ٍعلى ٍُم مو
َتع ُع ٍلأه ٍأياَم ٍالأعلء ٍوالأغبطة، ٍوالأنماء ٍوالأبسطة، ٍلأير ّله ٍيتاب ُيفيضه ٍعلى ٍإنشاء ٍنعمه، ٍوالأ

ّلُه ٍيبقيه ْكَرع ٍأصناُف ٍالأحشم ٍفي ٍحياضِِ ٍمواهبه، ٍوالأ َي ِله، ٍو أنواع ٍالأخدم ٍفي ٍرياضِ ٍفواض
ّيأها ٍبعد ٍأن ٍة ٍه ُه ٍالأله ٍعن ٍنعم ًا ٍبالتصُال ٍوالصطناع.ً ٍجزا ّي طويَل ٍالأذراع، ٍمديد ٍالأباِع، ٍمل

ّوغاها، ٍأفضَل ٍما ٍجازىَّ ٍبه ٍمبتدئ ٍإحسان، ٍوُمجير ٍإنسان، َأسإبغها، ٍوعارفة ٍَملها ٍبعد ٍأن ٍسإ

َطت ُبِس ًا ٍلألنعم، ٍل ٍتريمه ٍالأمواهب، ٍول ٍتروُمه ٍالأنوائب، ٍ ًا ٍلألكرم، ٍَمعان ُنه ٍَمصُان ل ٍزال ٍمكا
ُده، ٍول ٍزالأت ٍاليام ٍوالأليالأي َغا ِه ٍ ْي ِرن ٍبالأسعادآة ٍَجده، ٍوُجعل ٍخيُر ٍيوَم ُق ُده، ٍو َي بالأعل ٍ

َيِر ٍعن ٍإصابة ٍإقبالأه ٍوكمالأه.ً ِغ مطاياه؛ ٍفي ٍأمانيه ٍوآمالأه ٍوأيامه، ٍوَصَرَف ٍصروف ٍالأ
ُعبيد ٍ : وقال ٍابن ٍالأمعتز ٍفي ٍالأقاسإم ٍبن ٍ الأطويل:  الأله

ًا أيا الأتلـَهـَُف يكوي حاسإد
َبـَُه قـَلـَ

ًا رآه ما إذا َوسْإَط غاازي
ِر َكـَ َعـَْسـَ

ّفْح ْد ثم ترىَّ نظيٌرفـَيهـَُم فهـَل الأدنيا بني تصُ ِر اجتـَهـَ وتـَفـَكـَ
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لأـَُه
ْتَك فإن َث ّد أنـَك الأنفـَُس ح

ُلـَه مـَثـَ
َنْجوىَّ جنبيك بين ضلٍل ب

ُمْضـََمـَر
ْد، ًا، وأجد َفُج على وأقدم رأي

ِعـَدا الأـَ
ّد ِم عن وُش ِزَر الث الأمـَآ

ِبـَر واصـَ
الأشباب شياطين وعاِص
الأـَن وقارع

ْع وائب َف َعَة واْر الأضّر صر
ِر واجبـَ

الأدهر فاعذر ذا تطق لأم فإن
ِرْف َت ْع وا

ِر لحكامه الأـَلـَه واسإتغفـَ
ِر يغـَفـَ

الأكلم صناعة
َلى، ْب َي َنى ٍول ٍ ْف َي ْلق ٍنفيس، ٍوَجوهٌر ٍثمين، ٍهو ٍالأكنز ٍالأذي ٍل ٍ قال ٍالأجاحظ: ٍِصناعُة ٍالأكلم ٍِع

َلى، ٍوهو ٍالأعياُر ٍعلى ٍكّل ٍصناعة، ٍوالأزماُم ٍلأكل ٍعبارة، ْق ُي ُيَمّل ٍول ٍ والأصُاحُب ٍالأذي ٍل ٍ
ُء ْعرُف ٍبه ٍَصفا ُي ُووق ٍالأذي ٍ ْقُص ٍكّل ٍشيء ٍوُرْجحانه، ٍوالأرا َن َيْستبيُن ٍ ِقْسطاُس ٍالأذي ٍبه ٍ والأ

َيال، ٍوهو ٍلأكّل ٍتحصُيل ٍآلأٌة ٍومثال.ً َدره، ٍوالأذي ٍكل ٍِعلم ٍعليه ٍِع َك كّل ٍشيء ٍو
: وقال ٍابن ٍ الأبسيط:  الأرومي

ْذُر ما ٍر معتزلأّي ُع َعْت ُموسإ ّفاهمن ًا َك ّي َتزلأ ْع َلـَه ُم ْث َفـَدا ِم صـَ

َيْزعم َدر أ َق َطـَه الأمحتوم الأ ّبـَ ث
ْد ذاك قاَل إن َق ِذي حل َف ّلأ ا

َقدا  َع
: وقال ٍابن ٍ الأكامل:  الأرومي

َدوا إذا الأجدال لأذوي َغا
لأجدالأهم

َتُجوُر الأهدىَّ عن تضّل ُحَجٌج  و

ُهٌن ِة ُو َوت،َتصَُادآمـَْت الأّزجاج كآني ْكسـَوُر كاسإٌر وكّل فه َم
ِتُل ْعـَفـَه َثّم الأمقتوُل فالأقا ِيه،ِلأَض ْأسُإـَوُر والسإُر ولأوه الأَمـَ

الأطويل: وقال ٍأبو ٍالأعباس ٍالأناشئ ٍيفتخر ٍبالأكلم ٍ
ْعرُف أناس ونحن الأناُس َي
َلنا َفْض

ِننا صدوُر زينْت بألأُس
الأمحافـَِل

ُه ُتنير ّق ُوُجو ِبـَنـَا عند الأح َجوا
ًا أظلمْت إذا ُه يوم ُوُجو

الأمسائِل
َنا ْت ً نتُرْك فلم صَم مقال

َنالأصُامٍت ْل ُق ً نترْك فلم و ِلأـَقـَائل َمقال

: وقال ٍيصُُف ٍ الأبسيط:  أصحابه
ْدُت فلو ِه مقاماتي َش

َيتـَي ِد ْنـَ وأ
ْوَم ُء الأخصُام ي الأموت وما

ُدآ ّطر َي
ٍة في ْذ الأناُس يلق لأم فتي م

ُوِجدوا
ًا لأهم ْون ول شبيه َف ْل إْن ُي

فقـَدوا
ٍ 

ْفلُك الأفضل مجاورو ُعل َأ الأ
الأت سإبل

ُد الأهدىَّ محّل قوىَّ ّنهى ُعْم الأ
ُد ُطـَ ُو الأ

ِر في كأنهم الأـَنـَاِس صـَدو
ٌة َد ِئ أفـَ

وما فيها أخطئوا ما تحسُن
ُدوا َعـََمـَ

ْبدون تْخِفي ما لألناس ُي
ضـَمـَائرهـَم

ُدوا كأنهم الأـَذي منهـَا َوَج
َوَجـَدوا
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الأدنيا باطِن على دآلأوا
بظـَاهـَرهـَا

ْلم ِذي عنهْم غااَب ما وِع بالأ
َشـَهـَدوا

ٍة ِمن ما الأحق مطالأع َه شب
َغاِسـَقـَْت

ُهـَْم إل ْن ُد كـَوكـٌَب لأـَدينـَا َوِم َيِقـَ

وقال ٍسإعيد ٍبن ٍحميد: ٍالأخفيف: ٍ
َي قالأت: ٍاكتْم عن واكِن هوا

اسإمي
ْيِمـَِن بالأعزيز َهـَ ِر الأُم ّبـَا الأـََجـَ

ِطيع قلت: ٍل َت ذلأك، أسْإ
:قـَالأـَت

ِر َتقوُل بعدي صْرَت َبـَا بـَالْجـَ

ْيَت ْذهـَب غاياث نبـَشـَرب مـَقـَالأة عن وتخل ِر لأَمـَ الأـَنـَّجـَا
: وقال ٍأبو ٍالأقاسإم ٍبن ٍعبادآ ٍ الأخفيف:  الأصُاحب

ًا كنَت أقوُل دآهر
َأرىَّبالسإتطـَاعـَْه ْبَر و ّلًة الأَج َعـَْه ض َنـَا وَش

هوىَّ في اسإتطاعتي ففقدت
َظب

ًا ي؛ ِبرين فسمع لألُمخ
َعـَه َطا و

: وقال ٍ الأطويل:  ًا أيض

َءْت ولأما ُه بـَالأـَحـَبـَيِب تنا َياُر ِدآ
ًا وصْرنا َياٍن من جميع إلأى ِع

ِم ْه  َو
ّكن ّني تم ُق م غاير الأشو

ِلأـٍَس ُمخا
ّكَن قد كمعتزلأّي من َتم

ِم َخـَصُْـَ
الأنسيب باب

وأنشد ٍمحمد ٍبن ٍسإلم ٍبعَض ٍهذه ٍالبيات ٍالأتي ٍأنشدها، ٍوزعم ٍأنها ٍلبي ٍكبير ٍالأهذلأي،
ْدخلون ٍبعض ٍالأشعر ٍفي ٍبعض، ٍ ُي ّية ٍوغايره، ٍوالأرواة ٍ ِر ّطث وهي:وُرويت ٍلأيزيد ٍبن ٍالأ

الأطويل: 
ِلـَـَـَيٌة، ْي َقـَـَـَ َمـَـَـَلَُث أّمـَـَـَا ُع
ِرهـَـَـَـَـَـَا إزا

َوعـٌَث، َخـَصُـَرهـَـَـَا وأّمـَا َف
ِتـَـَـَيُل َبـَـَـَ فـَـَـَ

ّيُظ َقـَ َنـَاف ت الأـَِحـََمـَـَـَى، أكـَ
ّلـَـَـَهـَـَـَا ِظـَـَـَ ُي و

ْعـَـَمـَـَـَان َنـَ ِدآي مـَـَـَن ب الراك َوا
َمـَـَـَِقـَـَـَيُل

ّلَة فيا لأـَـَـَيس الأـَتـَي الأـَنـَفـَس ُخـَ
َنـَـَـَهـَـَـَا ُدآو

ِء مـَن لأنـَا ّ ِء َأخـَل الأـَـَصُـَـَـَفـَـَـَا
َخـَـَـَلـَـَـَيُل

َنـَا مـَن ويا َتـَْمـَ ّبـَه، َكـَ ْع لأـَـَـَم ُحـَ َطـَـَـَ ُي
َلأـَـَـَه

ّو، ْؤَمـَـَـَْن ولأـَـَـَم عد عـَـَـَلـَـَـَيه ُي
َدآِخـَـَـَـَـَيُل

َتـَكـَي مـَقـَام ِمـَن أَمـَا ُغاـَْربَة أْشـَ
الأـَـَـَنـَـَـَوىَّ

ْوَف ِعـَـَدا وَخـَ إلأـَـَـَيِك فـَـَـَيه الأـَ
ِبـَـَـَيُل؟ سَإـَـَـَ

ً ألأـَيس ٌة قـَلـَيل إْن نـَظـَر
ُتـَـَـَهـَـَـَا نـَـَظـَـَـَر

ِمـَـَـَنـَـَـَك لأـَـَـَيس وكـَل إلأـَيِك؟
قـَـَـَلـَـَـَيُل

َء وإن َدآ دآمت ما الأنفِس عنا ُنو َع هكذا
 لأطويُل محجوبًة الأنوىَّ

َفرائح علّي قلبي أراجعة
عـَلـَـَـَيك يكـَتـَب لأـَم الأـَّركـَِب مع

قـَـَـَتـَـَـَيل
ِري تـَحـَِمـَلـَـَي فل ْنـَـَـَت ِوْز الأـَحـَـَسـَـَـَاب يوم دآمـَي َفَحـَْمـَُلوأ
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َثـَـَـَقـَـَـَيُلضـَـَـَعـَـَـَيفٌة
ّنَة فيا َهـَى ويا الأـَدنـَيا، جـَ ُمـَنـَتـَ

الأـَـَمـَـَـَنـَـَـَى
إلأـَـَـَيك هـَـَل عـَينـَي، ُنـَور ويا

سإـَـَـَبـَـَـَيُل؟
كـَـَثـَـَـَير، أعـَدائي فديتـَِك،

ّقـَـَـَتـَـَـَي وُشـَـَـَ
ٌد، لأـَـَـَديِك وأشـَـَـَياعـَـَـَي بعـَـَي

ِلـَـَـَيُل َقـَـَـَ
جـَـَـَئُت جـَـَـَئُت مـَـَا إذا وكـَنـَُت

ٍة ّل بـَـَـَعـَـَـَ
فـَـَـَكـَـَـَيف ِعـَـَلّتـَـَـَي، فأفـَنـَيت
أقـَـَـَول؟

بـَـَـَأْرضـَـَـَِك لأـَـَـَي يوم كـَـَل فمـَا
حـَـَـَاجٌة

إلأـَـَـَيك لأـَـَـَي يوم كـَـَـَل ول
رسإـَـَـَـَـَـَـَوُل

: وأنشد ٍابُن ٍسإلّم ٍلبي ٍكبير ٍ الأطويل:  الأهذلأي
َتْسٍق وإني الأله لأها لأمس

ّلـَمـَا ُكـَ
ّديَن لأوىَّ َتل الأ ْع وَشـَّح ُم

َغاـَريُم
ّيٍب من ل سإحائَب ذي َص
َواِعق َقاٍت ولَص َحـَِمـَيُم ماؤهـَّن ُمحر

ِهْجَن حين مخلفات ول
ٍة َنـَْسـََم ب

ُء إلأيهّن َهـَّب هوجا َعـَقـَيُم الأَم

ْطَن ما إذا َب َع َه ماَت قد الأقا
ُتـَُه ْب َن

ْيَن َك ِه َب َهـَِشـَيُم َيعـَيش حتى ب

حطان بن عمران
َق ٍابن ٍالأفاجرة، ٍفقال ُن ُع ولأّما ٍظفر ٍالأحّجاج ٍبعمران ٍبن ٍحطان ٍالأشاري ٍقال: ٍاضربوا ٍ
َد ْثِل ٍما ٍلأقيتني ٍبه؟ ٍأبع ُأجيبك ٍبم َكيف ٍأمنت ٍأن ٍ ُلك ٍيا ٍحّجاج! ٍ ّدآبَك ٍأه عمران: ٍلأبئسما ٍأ
ّلوا ٍعنه؛ ٍفخرج ٍإلأى ًء، ٍوقال: ٍَخ ْطَرق ٍالأحجاج ٍاسإتحيا ِنعك ٍعليها؟ ٍفأ الأموت ٍمنزلأٌة ٍأصا

ًا ْع ٍإلأى ٍَحْربه ٍمعنا، ٍفقال: ٍهيهات! ٍغاّل ٍيد َلقك ٍإل ٍالأله، ٍفاْرِج ْط أصحابه، ٍفتقالأوا: ٍوالأله ٍما ٍأ
ّق ٍقبًة ٍ : مطلقها ٍواسإتر  : الأكامل!  وأنشد ُقها ِت ْع ُم

ِنه عن الأحجاَج أأقاتل َطا ْل ٍدسُإ ُتـَُه؟ بأنهـَا ُتقّر بي ْول َمـَ
ًا إني ّفْتوالأذي الأدناءة، لُخو إذ َلى َع ِه َع ِن ُتُه عرفا  َجهل

 
وقـَفـَت إذا أقول ماذا

ًا ِزي َوا ُمـَ
لأه واحتّجْت الأصُّف في

ُتُه؟ َعل  َف

ّدَث َفاء وتح ْك ًا أّن ال َنـَائعـَ صـَ
ِرسَإْت ّي ُغا َد َلْت لأ َظ ْن فَح
ُتـَه نَخل

َأقول ُكـَم إنـَي علي؟ جار أ ّقفـَي ُولَتـَه عليه جاَرْت َمْن لح
ٍة المـَير كـَدت مـَا تالأله ُتـَه وسِإلَحـَهـَا وجوارحيبـَآلأ َ آل

ًا ٍإلأى ٍأبي ٍالأمغيث ٍموسإى ٍبن ٍإبراهيم أخذ ٍأبو ٍتمام ٍهذا ٍفقال ٍمعتذر
الأرافعي: ٍالأطويل: ٍ

ِبُس ْلأقوِل ُهْجَر أألأ لأو َمن ا
ْوتُه َهَج

ًا ُفه عنه لأهَجاني إذ معرو
ِدي ْن ِع

َدْحه متى كريم أمدحه أْم
والأوَرىَّ

ِعي، ُته ما وإذا َم ُته لأْم ُلأْم
ِلمي  َوْح

: وعمران ٍبن ٍحطان ٍهو ٍ الأبسيط:  الأقائل
ٌء الأموَت يعجز لأم دآون شي

ِه خالأق
َغاالأه ما إذا َفاٍن والأموُت

َلَجُل ا
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الأموِت أماَم كرب وكّل
ٌع ِطـَ َق ْن ُم

ُده فيما والأموُت بالأموت، بع
َلل َج

ًا ٍل ٍينقضه، ٍ ًا، ٍوحلف ٍبالأطلق ٍأّن ٍَجرير ُق ٍعمل ٍبيت َدآ : وكان ٍالأفرز الأطويل:  وهو
ّني هو الأذي الأموُت أنا فإ
نـَازٌل

ُظْر بنفسك ْنَت كيف فان أ
ُلأْه  ُمَحاو

َة ٍالأخبيث، ٍ : فاتصُل ٍذلأك ٍبجرير، ٍفقال: ٍأنا ٍأبو ٍَحْزَرة، ٍطلقت ٍامرأ الأطويل:  وقال
ْهُر أنا َد ِني الأ ْف والأدهُر الأموَت ُي

ٌد ِلأ خا
ِني ْئ ِر بمثِل فج ًا الأده شيئ

ُلأـَْه ِو ُيطا
عمران.ً قول إلأى جرير أشار وإنما
َطان بن ِعْمران وهو سإدوس بن الأحارث بن معاوية بن سإهل بن ظبيان بن ِح
من وكان الأُشراة، من وكان شهاب، أبا ويكنى ثعلبة، بن ذهل بن سإنان بن

ْفصَُحهم، الأناس َأخطب َأ وكان سإلحها، إلأى الأخواُرج ثارت خطب إذا وكان و
ًا، الأناِس أقبح من الأقبح: في مثله الأجمال في وكانت امرأته لأه قالأت َوْجه
ْثلي رزقك الأله لن الأجنة؛ في وإياك أكون أن لرجو إني وابتلني فشكرت، ِم

فصُبرت!.ً بمثلك
الأولة وبعض أعرابي بين

ُولة بعض على أعرابي ودآخل َلَح الأ ًا اجعلني المير، الأله فقال: ٍأْص من ِزمام
َعر فإني أزّمتك، ّكاب َحْرٍب، ِمْس ٌد ُنُجب، وَر ّيٌن العداء، على شدي على لأ

ِء، ّثِميلة، قليُل الأحصُيلة، منطوي الصدقا ْتني قد الأنوم، غارار قليل الأ َذ غا
ِويقها، الأحروُب َفا ْبُت أ َل ُطره، الأدهَر وَح ْعَك فل أْش َن ّدَمامة، مني َيْم َتها فإّن الأ تح
َهامة.ً لأَش

وأهلها الأدنيا
َيا عليه الأمسيح قال ْن ّد ُحّراث.ً ٍوقال لأه وأهلها مزرعة، لبليس الأسلم: ٍالأ

َنه إبليس ّله: ٍالأعَجب لأع ّبوَن آدآم لأبني الأ َنه، الأله يح ْعصُو َي ُيبغضونني و و
ويطيعونني.ً

الأملك صلح فيهن كلمات أربع
ًا الأزهري خرج ِم، رأيُت فقال: ٍما الأملك عبد بن هشام عند من يوم ول كالأيو

ّلم كلمات كأربع سإمعت أميَر فقال: ٍيا عليه دآخل هشام؛ عند رجٌل بهّن تك
َبع عني ِاحفْظ الأمؤمنين، ْلكك، صلُح فيهّن كلمات، أْر ِتك.ً واسإتقامُة ُم ّي رع

ِعدن قال: ٍل قال: ٍهاتهّن؟ ًة َت ُق ل ِعد ِث يغّرنك ول بإنجازها، نفسك من َت
َقى َت ً كان وإن الأمْر ْهل ْعرأ، الأُمنَحدُر كان إذا سَإ ًء لألعمال أن واعلْم َو ّتِق جزا فا

ِر وأّن الأعواقَب، َتاٍت لألمو َغ ُكْن َب َذر.ً على ف ح
ّدثت بن عيس قال ْأب: ٍفح ْقمة يده وفي الأهادآي الأحديث بهذا َدآ رفعها قد ُلأ
ِه إلأى ْد وقال: ٍويحك فأمسكها، ِفي ْغ الأمؤمنين، أمير علّي! ٍفقلت: ٍيا أِع َأسِإ

ْقمتك، إلأّي.ً أحب فقال: ٍحديثك لأ
يزيد بيعة

َد ٍقام ٍالأناُس ٍيخطبون؛ ٍفقال ٍلأعمرو ٍبن ٍسإعيد: ٍقْم ٍيا ٍأبا َعَة ٍلأيزي ْي ولأّما ٍعقد ٍمعاويُة ٍالأب
ِه ٍثم ٍقال: ٍأّما ٍبعد، ٍفإّن ٍيزيد ٍبن ٍمعاوية ٍأجٌل ٍتؤمونه، أمية، ٍفقام ٍفحمد ٍالأله ٍوأثنى ٍعلي
َأرشدكم، ٍوإن ْأيه ٍ ُتم ٍإلأى ٍَر َعكم، ٍوإن ٍاحتْج َوسِإ ْلمه ٍ أمٌل ٍتؤملونه، ٍإن ٍاسإتضفتم ٍإلأى ٍِح

َع، َقَر ُقورع ٍف َد، ٍو َد ٍفَمَج َق، ٍوُموِج َب ِبق ٍفَس َقارح، ٍسُإو َذع ٍ افتقْرتم ٍإلأى ٍذاِت ٍيده ٍأعناكم، ٍَج
ْغَت.ً َل ْب َأ وهو ٍَخلف ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍولأمل ٍخلف ٍعنه، ٍفقال ٍلأه ٍمعاوية: ٍاجلس، ٍفقد ٍ

َدق، ٍوإنما ٍسُإمي ٍالشدق ٍلأتشادآقه ٍفي ٍالأكلم، ٍوقيل: ٍبل َلْش َعمرو ٍبن ٍسإعيد ٍهذا ٍهو ٍا و
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ْفقم ٍَمائل ٍالأشدق، ٍوهذا ٍقول ٍعوانة ٍبن ٍالأحكم ٍالأكلبي، ٍوهو ٍَخلُف ٍقول ٍ َأ الأشاعر:كان ٍ
الأطويل: 

الأقول في مال حتى تشادآق
ًا ل َخصُيٍب وكلشدقُة ُق لأَك أب َد أْشـَ

ُه وكان َد الأعاِص بن سإعيد أبو وبلغائهم.ً أمية بني خطباء َأح
َطقه معاوية على عمرو دآخل سإعيد ماَت ولأما ٍ َتن ّول فقال: ٍإن فاسإ كل أ

ًا، الأيوم مع وإن َصعب، مركب ّلة هذه معاوية: ٍوفي فقاَل غاد من إلأى الأع
سإعيد ابن معاوية: ٍإن فقال بي، ُيوِص ولأم إلأّي أبوك.ً ٍقال: ٍأوصى بك َأوصى

لشدق!.ً هذا
الأرشيد تواضع

ُعك الأمؤمنين، أميَر لألرشيد: ٍيا الأسماك ابن قال من أفَضُل شرفك في تواُض
ً إّن شرفك؛ ً الأله آتاه رجل ً مال ًا، وَجَمال ِلأه، في فواسَإى وَحَسب في وعّف َما
َع جمالأه، َتواض ِبه، في و وجّل.ً عّز الأله دآيوان في ُكتب شر
ّلة يصُف الأمتنبي بمصُر أصابته ع

ُيكثر ٍاللأماَم ٍبه؛ ّلة ٍبمصُر، ٍفكان ٍبعض ٍإخوانه ٍمن ٍالأمصُريين ٍ نالأت ٍأبا ٍالأطيب ٍالأمتنبي ٍع
ِبلّ، ٍفإن ٍرأيت ٍأل َتني، ٍأعزك ٍالأله، ٍُمعتلً، ٍوقطعتني ٍُم ْل فلّما ٍأبّل ٍقطعه، ٍفكتب ٍإلأيه: ٍوص

ْلَت.ً َع َف ّلة ٍإلأّي، ٍ ّبب ٍالأع ُدر ٍالأصُحُة ٍعلّي، ٍوتح ْك َت
ّلة ٍ : وفي ٍهذه ٍالأع الأوافر:  يقول
أمامـَي ول الأّركاُب، بَي َتُخّبورائي فل ِمصَُْر؛ بأرضِِ أقمُت
ِم َعليُل ُع الأِجْس ِنـَ َتـَ ُمْم

ِم الأـَقـَيا
ُد ِر شدي ْك ِر من الأّس غاي

ِم َدا الأـَُمـَ
ِتي ِئَر ًء بـَهـَا َكـَأّن وزا ْيَسَحـَيا َل ِم في إل َتُزوُر ف ّظـَل الأـَ

ْلأُت َذ ِرَف لأها َب الأَمطا
َيا والأَحـَشـَا

َها، َفت َتْت فعا ِعظـَاِمـَي في وبا

ُد يضيق ْل َفِسي عن الأِج َن
وعنهـَا

ُعُه ُتوسِإ ِم بـَأنـَواِع ف َقـَا الأـَسـَ

َقتني ما إذا ْتـَنـَي فار َلـَ ِكفـَاِن كأناغاّسـَ ِم عـَلـَى عا َحـََرا
ْطُردآها الأصُبح كأّن ِري َي َتـَْجـَ ُعهـَاَف ٍة َمداِم سِإـََجـَام بـَأربـَع

ِقُب َتها ُأرا ْق ِر ِمْن َو َقبَةَشـَوٍق غاـَي ِم الأَمُشوِق ُمرا َتـَهـَا الأُمْسـَ

ُق ُد َيصُْ ُدها و ْع ُق َو ْد ُكَرِب في ألأقاَك إذاَشـَّر والأصُّ الأ
ِم ِعظـَا الأ

جانسها وما الأعيادآة في الأعصُر لهل ألأفاظ
ّكي ذكر من ّتَش ّونه، والأمرضِ الأ ِلأعوارضه: ٍ والنزعاج أثره، وسإوء وتل

ّني، بالأنجاة أسإاء مرضٌِ لأي عرضِ هو عني، الفاقة وجه يصُرف وكادآ ظ
َداع أمراضِ بين ُشورىَّ ِغّب، ل وُحّمى يخّف، ل أربعة: ٍُص َكام ُت يجّف، ل وُز
ّلة ل وسُإعال ُكّف.ً ٍع ِرها في هو َي َتقل، أسْإ ِدها ُمع ْي َق َونت ُمكبل.ً ٍأمراضِ وب تل

ّله أشكُر فأنا وإلأّي، بي وأسإاءت علّي، ًا، ِعظة جعلها إذ تعالأى الأ ولأم وتذكير
ْبِق ًا، إل الن منها ُي تجعل أن على أقسمت قد المراضِ أن أحسب يسير

َالأت َمَراتعها، أعضائي ّير أن على و َلل جوارحي ُتصُ َعها.ً ٍِع ِب منها يصُدر ل مرا
الأعلة تلك كّرت عهد.ً ٍقد بولأي إل واٍل منها يعزل ول ِوْردآ لأتكدير إل آٍت

َهل بعد وسإقتني ِعللً، فعادآت َلل.ًً ٍعلل َن ْته َع ّلة، َبْري َبَر ْقَص ونقصُته الخ َن
ّلة، ْتُه َحَرضا، وتركته اله َع ًا، وأوسَإ َثُف والأخياُل وغاادآرته َمَرض ّثة، من َأك ُج
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ّوة.ً ٍعرضِ منه َأوفر والأطيُف َغادآيه الأقنوطُْ معه صار ما الأمرضِ من لأه ُق ُي
ِوحه، ُيرا ُيصَُافحه.ً ٍقد ُيخاطبه والأيأس و َدآ و ْوخَم الأظّن سإوء من وَر الأمناهل، َأ

بين نجمه يترّجح الأكرم مَراحل.ً ٍطالأعُت على الأرجاء حسن من وبات
ُيقل ل فلٌن والأغروب.ً ٍأصبح الشراق بين شمسه وتمثُل والفول، الضاءة
ّله، يحور ول رأسَإه، ُد ظ ْقَرع الأمنية وي ّلة هو بابه.ً ٍما َت ولأسهام َعرضِ، إل لألع
ّية ْعُرج، وهي ُروحي ولأقيت َتخرج، وهي نفسي َغاَرضِ.ً ٍشاهدُت إل الأمن َت

َعرفت ْكرة، تكون كيف و َغْمرة، تقع وكيف الأس ْعُم وكيف الأ والأفراق، الأبعد َط
ْوعته، لأحقتني بالأساق.ً ٍمرضِ الأساق تلتّف وكيف ْوعته.ً ٍوجدت وملكتني َر َلأ

ًا نفسي في ْوَحُشُه ألأم َنُسه، أ َنُسه آ َأوحش ما شكايته من أوحُشه.ً ٍبلغني َوآ

ُلنس، جناب َأَراني ا ْطلع في الأظلمة و من لأك َعَرضَِ ما بلغني الأشمس.ً ٍقد َم
َذىَّ صدري، سإودآاء على فتحامَل اللأم، من بك وألأّم الأمرضِ، ْق َدآ وأ سإوا
َلق اسإتنفد وقد َطْرفي، َق ّلتك الأ ّده ما لأع قواه ما وأضعف ذخيرة، من الأصُبُر َأع

ْلبي من الأعزم َق ّلب بصُيرة.ً ٍ ّد على يتق ْعرف أن إلأى الأسيف ح انكشاَف أ
َيالأه، الأعارضِ ِز ّقق و الأعارضِ، الأخبر من إلأّي وانتقالأه.ً ٍأنهى انحساره وأتح

ّدآته، الأله حسَم ّدته، وقصُّر ما ًا، الفق أراني ما م ْظلم ًا.ً والأعيش ُم َهم ْب ُم
ّلة تهوين في فقر الأرجاء بحسن الأع

ُلولأها والهتمام الأمشاركة وذكر بزوالأها: ٍ والسإتبشار بُح
ِفه من بلغني الأذي إّن ٍ ْع ّنة، أضعف قد َض ّله الأظّن ُيضعف لأم وإْن الأم بالأ

ّثقة.ً ٍقد ّلْت الأعلل هذه رأينا ما أكثر رقيق.ً ٍما ثوب من الأعافية اسإتشّف والأ َح
ّلْت ثم ّبرني ثم وتوالأت َتج ّلأت.ً ٍخ ّلتك فلن تو ًا فيها فأشركني بع ًا، ألأم َلق فل وق

َعل ًا لأك الأله َأ َكاية فليست حالً، ول جسم ِة من بأقّل قلبي في الأشغل ِن َكاي ِن
ِة َلِق اسإتيلء ول جسمك، في الأشكاي َق اعتراضِِ من بأيسر نفسي على الأ
ّلأمت إذا جسمه يصُّح الأذي َذا وَمْن لأبدنك، الأّسقم يحل ومن يديه، إحدىَّ تأ
ّلها َكاتك، منزعج أنا إلأيه؟ الأقرب في مح َعافاتك، مبتهج لأَش َلتك كانت إن بُم ع

َكاتك وآنست.ً ٍبلغتني آسَإت قد صحتك فإّن وجَرحْت، َقَرَحت قد ْعت، َش َت فاْر
ّفتها عرفت ثم َتْحت.ً ٍالأحمد ِخ ّله فاْر َنة بين الأمدة ُقْرِب على لأ ْنحة، الأِمْح والأِم

ّنا وعلى والأنعمة، والأنقمة بُحْسِن تدارك حتى الأمخافة بأيدي نتهالأك لأم أ
ّطة نستسلم ولأم الأرأفة، َطة من سَإلَم حتى الأحذر لأخ الأقدر.ً َوْر

والأسؤودآ الأفضل أهل شكاة في ولأهم
ُته َلأم الأتي شكا ُة منها تتأ الأمْحُض.ً ٍشكاته الأكرم منها والأفضل.ً ٍويسقم الأمروء

ُق بها َغاَضت الأتي ِد، حلو ِرَجت الأَمْج وبدا والأعلم، الدآب أهل صدوُر لأها وَح
ِبْشُر معها وحرم الأحرية، َوْجه على معها الأشحوُب الأمروءة.ً ٍقد ُغاَزة على الأ

ّلته اعتل َكَرم، بع منه عرضت والأقلم.ً ٍشكاة الأسيُف بشكايته وشكا الأ
َكة دآون فديًة، مهجتي قبلت الأَمْحض.ً ٍلأو والأشرف الأغّض، الأكرم لأَشخص َوع
ًا لأبذلأتها، تفقدها أنس وسإاعة بها، َلأُجدُت تجدها، ِدي بأني عالأم ْف ل الأكرم أ

َضير.ً ول والأفضل غاير،
ِم في ولأهم البلل وذكر القبال تنّس

َقة شْمت قد ِر لأم حيث من الأله صنع الأصُحة.ً ٍأقبل رائحَة وَشِمْمت الأعافية، با
ْطفه وجاءني َأحتسب، حسبته وقد البلل إلأى وتدّرْجت أْرتقب؟ ل حيث من لأ

ًا، ْلم ًا السإتقلل دآون به ورضيت ح َلصُت وقد ُغانم لأما الأعافية َشّط إلأى تخ
ِرفة الأروح هبة وجعل لأطائفه من بلطيفة تعالأى الأله تداركني َوارفه، من عا َع

َفيث أن بعد الأحياة؟ روح وتنسمت ْيت الأوفاة، على َأْش الأدنيا إلأى وجهي وثن
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َفَح الخرىَّ.ً ٍقد لألدار مواجهتي بعد الأنهوضِ وقارب والبلل، القبال صا
ِريك ُي ُيْسبغ.ً ٍثوبها، أذاقك الأتي الأعافية من الأله والسإتقلل.ً ٍسإ عنيد يعيد ول و

َهها.ً ٍقد َكرو ُده حودآَث الأسيف اسإتقلَل اسإتقّل م ُده، وأِعيد عه ْن والأقمر ِفر
ّلت َأسإراره.ً ٍحين وذاعت سِإَراُره، انكشف بانحسار بَشرتك بالأقلم، يدي اسإتق

الأعارضة.ً ٍأبّل الأشكاة من وعافاك الأفائضة، بالأسلمة الأله أتاك اللأم.ً ٍقد
ّله الأسرور.ً ٍالأحمد وشمل الأصُدور، فانَشَرَحت وعافاه، ِجْسَمك حرس الأذي لأ

ّفاه.ً ٍالأحمد الأسقم أثَر عنه ومحا َع ّله و ْقبى الأعافيَة جعل الأذي لأ تشكيت، ما ع
ًا والأسلمة َوض َينت.ً ٍالأحمد عّما ِع َعاناة من أعفاك الأذي لأله عا اللأم.ً ُم

َفْضِل وعافاك في إلأيك وضَمني الأنعمة، سِإلِك في معك ونظمني والأكرم، لأل
ْنبلج ّله الأصُّحة.ً ٍالأحمد ُم وسإيفك تنضوه، ل الأذي ثوبك الأسلمَة جعل الأذي لأ
َتْرُجوه.ً ٍالأله تأمله فيما َعل و َدآيك، أطول الأسلمَة َيْج ّدهما بْر ًا وأش سُإبوغا

ِرم صدوره في ويدفع عليك، قبل الأمحاذير نحور وفي ربعك، دآون الأمكا
ّلك.ً ٍل إلأى النتهاء َعاَرك، الأعافية زالأت ظ ُلَك واصل ما ِش نهاَرَك.ً لأي

ْدآعية في فقر بكتبها والسإتشفاء الأعيادآة أ
ًا عليك وجعله والأشفاء، بالأسلمة والطباء، الأطّب عن الأله َأغاناك ل َتْمحيصُ

ًا، ًا تنغيصُ ًا، ل وتذكير ًا نكير ًا.ً ٍالأله ل وأدآب ْوَب لأك يدّر غاضب ُيضفي الأعافية، َص و
ْوَصل الأكفاية ثوَب عليك ِدآ من إلأيك تعالأى الأله الأوافية.ً ٍأ يكفيك ما الأشفاء َبر

ّدآىَّ قد الدآواء.ً ٍكتابك َحّر ْوَح َأ َأوَصل أعضائي، في الأسلِمة َر َدآ و إلأى الأعافية َبر
ِثب والأنعم كتابك أحشائي.ً ٍتركني عن تتجافى والأخطوب صحتي، إلأى َت

والأعافية كتابك اسإتبق اختلفت.ً ٍقد وأسإقام اكتنفت، أمراضٍِ بعد ُمهجتي،
َهان فَرسَإا كأنهما جسمي إلأى ُبك تجاريا.ً ٍأبدلأني ِمْضَمار وَرسإيل تباريا، ِر كتا
ُهوَل الأشكايه حزون من ّدة ومن الأمعافاة، ش ّلأم، ش َء الأتأ الأتنعم.ً رخا

والأفلسإفة الطباء كلم من قطعة
الأعاقل ٍيترك ٍما ٍيحّب ٍلأيستغنَي ٍعن ٍالأعلج ٍبما ٍيكره.ً

َهَرم ٍمرضٌِ ٍطبيعي.ً ِرضِ، ٍوالأ َهَرم ٍعا جالأينوس: ٍالأمرضِ ٍ
ولأه: ٍمجالأسة ٍالأثقيِل ٍُحّمى ٍالأروح.ً

َيضّر ٍأصلح ٍمن ٍأكل ٍالأكثير ٍمما ٍينفع.ً بختيشوع: ٍأكُل ٍالأقليل ٍمّما ٍ
ُدم.ً ٍ َق ُدث، ٍومن ٍالأشراب ٍبما ٍ يحوحنا ٍبن ٍماسإويه: ٍعليك ٍمن ٍالأطعام ٍبما ٍَح

ّقل ٍبه ٍعلى ٍالأنبيذ؟ ٍقال: ٍقول ٍأبي ٍنواس، ُيتن َأْحَسُن ٍما ٍ وقال ٍلأه ٍالأمأمون: ٍما ٍ
يريد ٍقولأه: ٍالأمنسرح: ٍ

ّله الأحمد َثـَُل لأي لأيس لأ ْقلَي شرابي خمريَمـَ َن ُقبُل َو  الأ
ّباخ حسناء، جارية لأه تكوَن أن من بالأشيخ أضّر شيء ُقرة: ٍلأيس بن ثابت وط

َقم، الأطعام من ُيكثر لنه حاذق؛ َيس ْهَرم.ً الأجماع ومن ف َي ف
ُطه حيلة: ٍفقٌر لأثلث غايره: ٍلأيس ِلأ َحَسد، يخامرها وخصُومة كسل، يخا

ِزجه ومرضٌِ هرم.ً يما
والأمرأة.ً والأمريض، مداراتهم: ٍالأسلطان، يجب ثلثة
َذرون ثلثة ْع والأصُائم.ً والأمسافر، الأخلق: ٍالأمريض، سإوء على ُي
والأموت والأصُحة الأمرضِ ذكر في فقر

واحد: ٍ لأغير والأحياة
ُة ٍالأصُحة.ً ُيعرفان ٍإل ٍبعد ٍذهابهما: ٍالأصُحة ٍوالأشباب.ً ٍبمرارة ٍالأسقم ٍتوجد ٍحلو شيئان ٍل ٍ

: هذا ٍكقول ٍأبي ٍ الأطويل:  تمام
ٍر إسإاءة ْه َكَرت َدآ ْذ ُي ولأول إلأّي،حْسَن أ ْعَرِف لأم الأَشْر ُي
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ِه ِلـَ ُدِفعـَ ْه  الأّش
: وقولأه ٍ الأكامل:  أيضا

ْؤسإها أصابك وإْن والأحادآثاُت ْدآراك الأذي فهوُب  نعيُمها كيَف أ
: ما ٍسإلمُة ٍبدن ٍمعّرضِ ٍلألفات، ٍوبقاء ٍعمر ٍمعرضِ ٍلألساعات؟ ٍقال ٍأبو ٍ الأرجز:  الأنجم

َغرضِلألـَسـَقـَام يصُبح الأفتى إّن  لألّسهام الأمنصُوب كالأ
ٍم أخطأ َرام وأصـَاَب را

ّلة: ٍأل ٍتتعالأج؟ ٍفقال: ٍإذا ٍكان ٍالأداء ٍمن، ٍالأسماء ٍبطل وقيل ٍلأبعض ٍالطباء ٍوقد ٍنهكته ٍالأع
ْعَم ٍالأدواء ٍالمل، ٍوبئس ٍالأداء ٍالجل.ً ِن َذُر ٍالأمربوب، ٍو ّدر ٍالأرب ٍبطل ٍَح الأدواء، ٍوإذا ٍق

بزرجمهر: ٍإْن ٍكان ٍشيء ٍفوق ٍالأحياة ٍفالأصُحة، ٍوإن ٍكان ٍشيء ٍفوق ٍالأموت ٍفالأمرضِ،
َنى، ٍوإن ٍكان ٍشيء ٍمثل ٍالأموت ٍفالأفقر.ً ِغ وإن ٍكان ٍشيء ٍمثل ٍالأحياة ٍفالأ

ّنى ٍالأموت ٍلأه.ً ُيتم ُة ٍإل ٍبه، ٍوشّر ٍمن ٍالأموت ٍما ٍ ِطيُب ٍالأحيا غايره: ٍخير ٍمن ٍالأحياة ٍما ٍل ٍت
: قال ٍالأمتنبي ٍفي ٍمرثية ٍسإيف ٍ الأوافر:  الأدولأة

َطاَب ْفُس أ ًا ُمّت أنِك الأن ْوت ْتُهَم ّن ِقي َتَم َبوا ِلأـَي الأ َوا ْلأَخ وا
ْلأِت ْي ولأم وُز ًا َتَر ًا يوم ْفُس ُتَسّركريه َن ِه الأ بالأـَزواِل ِفي
ُق َوا ِعّز ِر َقِك الأ ْو ِطّر َف َب ْلُكُمْس ِنِك علّي وُم كَماِل في اب

الأموت ٍباب ٍالخرة.ً
ًا ٍل ٍشّك ٍفيه ٍأشبه ٍبشّك ٍل ٍيقين ٍفيه ٍمن ٍالأموت.ً الأحسن: ٍما ٍرأيُت ٍيقين

ْهٌم ٍُمْرسَإل ٍإلأيك، ٍوعمرك ٍبقدر ٍسإفره ٍنحوك.ً ٍأخذه ٍبعض ٍأهل ابن ٍالأمعتز: ٍالأموت ٍسَإ
الأكامل: الأعصُر ٍفقال: ٍمجزوء ٍ

ْأَمن ل ِتْه بوادآَر وَخْف نالأخؤو الأدهَر َت َف  آ
ْهٌم فالأموت ْدر والأعمُرُمْرسَإٌل سَإ ِتْه َق َف  مسا
 : الأخفيف:  الأبستي

ْنَك ل ّيُن أنني يغر إذا فعزمي الأمّس لأ
 ُحسام انتضيُت

ٍم راحُة فيه كالأوردآ أنا ْو َكـَـَـَـَـَـَـَام لخـَـَـَـَـَـَرين فـَـَـَيه ثمَق ُز
: وقال ٍ الأكامل:  آخر

أخـَلقـَُه تضّرني الأجهوَل إن
به لأمن الأّسعال ضرر

ُء  اسإتسقا
: ولخر، ٍوهو ٍ الأبسيط:  الأبستي
ً تكن فل المر في َعِجل

تطلبُه
ّنضج قبل يحمد فليس الأ
 ُبحَراُن

: وقال ٍ الأكامل:  آخر
ْد ل ّ تعتِم ًا إل ً رئيس َلوجاع أطّب الأكبار إّنفاضل  لأ

: وقال ٍ الأمتقارب:  آخر
َتّص وإني ًا كان وإنالأرجال بعض لْخ ْدم ً َف َبامـَا ثقيل َع
ُبـَّن فإن ّهي وخيٌم ثقيلأنـَُه عـَلـَى الأُج الأطعامـَا ُيَش

: وقال ٍ الأبسيط:  الأمتنبي
َبَك لأعّل ْت ٌدآ َع ُبـَُه محمو ّبماعواقـَ َلِل الجساُم صّحِت ور ِع ْلأ با

: وقال ٍ الأبسيط:  ًا أيض
ُذها َظرات ُأِعي ْنـََك َن ِمـَ

ِدآقًة صـَا
فيَمْن الأَشْحَم تْحِسَب أْن

 َوَرُم َشحُمُه
الأمفحم الأجواب
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قال ٍأبو ٍالأمنذر ٍهشام ٍبن ٍمحمد ٍالأسائب ٍالأكلبي: ٍكان ٍبلُل ٍبن ٍأبي ٍبردآة ٍ
ُهم ِدآه ٍلأبعض ٍالمر، ٍو ُتلي، ٍأحضره ٍيوسإف ٍبن ٍعمر ٍفي ٍقيو ْب ًا ٍحين ٍا ْلد َج

ً ُد ٍبن ٍصفوان ٍفقال ٍلأيوسإَف: ٍأيها ٍالميُر، ٍإّن ٍعدو ٍالأله ٍبلل بالأِحيرة؛ ٍفقام ٍخالأ
َتفت ًا ٍمن ٍطاعة، ٍثم ٍالأ ْعُت ٍيد َبسني ٍولأم ٍأفاِرق ٍجماعة؛ ٍول ٍخل ضربني ٍوَح

َأزال ٍَجمالأك، ّد ٍأركانك، ٍو َنك، ٍوه َأزال ٍسإلطا ّله ٍالأذي ٍ ُد ٍلأ إلأى ٍبلٍل ٍفقال: ٍالأحم
ًا ًا ٍبالأشريف، ٍمظهر َد ٍالأحجاب، ٍمستخف ّير ٍحالأك، ٍفوالأله ٍلأقد ٍكنَت ٍشدي وغا
لألعصُبية! ٍفقال ٍبلل: ٍيا ٍخالأد، ٍإنما ٍاسإتطلت ٍعلي ٍبثلث ٍمعك ٍهن ٍعلّي:

َلق، ٍوأنا ٍمأسإور.ً ٍوأنت ٍفي ِرضِ.ً ٍوأنت ٍُمط ْع ِبل ٍعليك، ٍوهو ٍعني ٍُم ْق المير ٍُم
طينتك، ٍوأنا ٍغاريب! ٍفأفحمه، ٍويقال: ٍإن ٍآل ٍالهتم ٍزعنفة ٍدآخنت ٍفي ٍبني

منقر ٍفانتسبت ٍإلأيهم.ً
ًا ٍفي ٍوليته ٍأّن ٍبلل ًٍَمّر ٍبخالأد ٍفي ٍموكب وكان ٍسإبب ٍضرب ٍبلل ٍخالأد

عظيم، ٍفقال ٍخالأد: ٍالأطويل: ٍ
ُع قليل عن صيٍف سإحابة .ً ٍَتقّش

ِبَضربه وأمر بردآ، شؤبوب منها يصُيبك أو تقشع ل فقال: ٍوالأله بلل، فسمعه
ْبِسه.ً وَح

الأقداح في قيل ما
ًا ٍلأه ٍ َدح َق : وقال ٍأبو ٍالأفتح ٍكشاجم ٍيرثي ٍ الأمتقارب:  انكسر

َداثـَه الأـَزمـَاُن َعَراني ًابـَأْحـَ ْقُت، فبعض َط َدح وبعـٌَض أ َفـَ
ِتـَنـَا ولأيسلأـَلـَحـَادآثـَات َفجـَائع وعندي َع َدْح كفج َقـَ بـَالأـَ

ُء َدام، ِوعا الأـَبـَنـَان وتـَاُج الأُم
ِني ْد ْقصُِي الأسرور، وُم وُم
ّتَرْح  الأ

ُيستودآعتـَكـَسـَه متى َراٍح ومعرضِ يبـَْح مـَنـَهـَا الأسّر و
ًء وجسـَم َشـَبـَْح بـَكـَّف لألهـَواء ُيَرىَّيكـَن لأـَم وإن هـَوا

ّدآ ْذه وإنتـَمـَثـَالأـَُه الأشْخِص على ير ًة تتـَِخـَ َصـَلـَح ِمـََرا
ُق َب ْع َي َدام نكـَهـَاِت من و ًا منه فتحسبالأـَُمـَ ِبـَير َفـَْح َعـَ َنـَ

ّق.ً ٍفـَلـَو ٍة فـَي حـَّل وَر ّف ِتها في شيء ولِكـَ َرَجـَْح مـَا أْخ
ُدآ ينـَفـَسـَح شكله ممن فيه لأمامـَّسـَه إن الأـَمـَاء مـَع يكا
َوىَّ ٍة َأنـَامـَل من ه ًا فيامـَجـَدولأ َرَزح لأـَطـَيٍف ِمـَْن عجب

ِنـَيه َد َقـَ ْفـَ َأ ٍة عـَلـَى ف ّن ِريم لألـَزمـَان بهِضـَـَ َمـَلـَْح َغاـَ
ًا لأـَه كأّن ُد فمتىينـَتـَقـَي نـَاظـَر َعّمـَ ْيَر َيت الأـَُمـَلـَْح َغاـَ

َلُب الأـَحـَادآثـَا أبـَقـَِت مـَا أق
ٌع الأعين وفي منه ت َدآْمـَ

يُسـَح

ِه مـَنـَي الأـَوجـَد قدح وقد بـَ
ْلِب على َق مـَا ناره من الأ
قـَدح

َنـَْح تـَلـَك يسلب وآخَرمـَانـَح زمـَن مـَن وأعجـَب الأـَِمـَ
ًا مـَن فـَكـَم تبعدّن فل ٍم عليكَحـَشـَ ِلـَي ْلـَب َكـَ َقـَ ِرْح و َقـَ

ُيقفُر َرسإـَم بعدك سإ
ُبـَوق ُتوِحشالأـَغـَ َغاني منك و الأصُّـَبـَْح م

ًا ٍأهداه ٍإلأى ٍعلي ٍبن ٍيحيى ومن ٍأحسن ٍما ٍقيل ٍفي ٍوصف ٍقدح، ٍابن ٍالأرومي ٍيصُف ٍقدح
 : الأخفيف:  الأمنجم

ِبـَي الأـَبـَدائع مـَن وبديٍع ّطبي عقل، كّلَيْسـَ َي َطـَْرِف كّل و
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ّق ِة الأحسِن في َر والأملح
حتـَى

ّفيه ما َوْصـَِف حق واصٌف يو

ْلأِحّب كفم بـَل الأملحة في ا
َأش

بحْرِف يناجي ل كان وإن هى

ْتهتـَراهـَا حتـَى فيه الأعيُن تنفذ َأ ِة من أخط ّق الأمستـََشـَّف ِر
ٍء،مـَُشـَوب هـَبـَاء بـَل كهواء ْق بضيا ِق وأْصـَِف بـَذاك ًأْر
ّفى جوهر من ِصيغ مصُ

ًا طباع
ًا ل َياء علج ِكيِمـَ ُمـَصَُـَّف ب

ِر، وسإط ْد َق ّبـَر لأم الأ يك
ِلأـََجـَْرع

ّغـَر ولأم ُمتواٍل، لأـََرْشـَِف يصُ

غاير في عنهّن حليم بلَجهـَوٌل الأعقول على عجول ل
ضعِف

ْتـَه معقرب نون فيه َفـَ ّطـَ ُءعـَ َكَما ْطـَِف أحكم الأقيون ح َعـَ
في الصداغ عطف مثل

َناٍت وَج
بُحْسٍن ُيْزهى حبيب من

 وظْرِف
ًا الأناظرون رأىَّ ما ّد ق

ً وشـَكـَل
ًا مثله ِرسإ َكـَّف بطـَن على فا

: وقال ٍأبو ٍالأقاسإم ٍ الأمتقارب:  الأتنوخي
ٍة الأشمس من وراٍح َدْتمخلوق َدح في لأك َب  نهاْر من َق
ٌء ٌد ولأـَكـَنـَه هوا ٌءجـَامـَ َجـَاْر غاـَير ولأكنه وما

 
ًا تأّملتفـَيه وهـَي تأّملتها ما إذا ًا نور َنـَاْر محيط ِب

 الحمراْر في الأنهاية وهذاالبيضاضِِ في الأنهاية فهذا
ّق في كان وما َفْرطُِْيقَرنا أن الأح ِفي لأ ّتنا َفاْر وبعد الأ ّن الأ

َطاِنال شكلهمـَا تجاور ولأكن ّتفقا بسي ْلأِجواْر في فا ا
َأّن ْقي قام إذابالأـَيمـَين لأها الأمديَر ك َيسـَار أو لألّس بالأ

َع ًا تدّر ُدآ لأهالأياسإـَِمـَين من ثوب ّلـَنـَار ِمَن ُكّم َفْر الأج
وثلج منديل وصف في شعرية نماذج

: وقال ٍأبو ٍالأفتح ٍكشاجم ٍيرثي ٍمنديل ٍ الأسريع:  ُكّم

ْبِك من ٍد من َي ِكي فإنماهالأٍك على َوْج ْب َتـََجـَْه َعلى َأ َدآسْإ
ْيهـَا ِنـَ َبـَ َذ ٌأ جا ٌد َرشـَ َي ْغاـَ محَرَجـَْه بها الأنفُس فجادآِتَأ

ْنُسَجـَْه َأْن يحِسن من يفقدمثـَلـَهـَا َنْسِجها، في بديعٌة َي
َفُة كأنمـَا ِلأـَهـَا ِر ِة منأشـَكـَا َتْخَرجْه الأعشاق رق ُمس
ِبـَهـَا مفتـَوُل كأنما َبى أيديأهـَدا ُمْزوَجه َنَسٍق في َدآ
ُق كأنما ُووسإةأعـَلمـَهـَا تفـَري َتال َطا ُدآّرجـَْه أو تْخ

َدآهـَا َلأبيَسٌة ّد ُنـَهـَا َج ْلِك َرثه لُحـَْسـَ َهجـَه ول الأّس ْن ُم
ٍة كم ٍة عند من رقع ْعُشـَوق ْدَرَجـَه أثنائها في ُتْرسَإُلَم ُمـَ
ٍة من مسحة أو َف َبة َشـَ ْذ ُدآَعـَ ْبر ِد حّر ُت ِب َك الأُمنَضـََجـَه الأ

ِكُنبـَهـَا ِلأـَطـَاٍف تحياٍت إلأى ْهَجًة مني ُتْس َعجـَه ُم ُمْز
ِر منهاحتى الأكأس لأَمسِح كانت َذىَّ لثا مخرجـَه الأق
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ترىَّ
ُد وخاتمي َقـَ ْعـَ ِرَجـَه أن كفَي ِمْن آثرُتإذا فـَيهـَا ُي أْخ

ّتقي ّلـَمـَا بهـَا الأجاَم وأ ّللهكـَ ّوَجـَه أو الأمـَازُج ك َتـَ
َثَر ْأ ْهر فاسإت ّد ِلية هّمة ذوإنـَُه بـَهـَا؛ الأ ُمْرهـََجـَه ُمْج

َبَحْت َأْص ٍة َكّم في ف َلأ َتـَا ِرنا في ُملجَمةُمْخـَ ُمْسرَجه َهْج
ًا ٍيصُف ٍسإقوطْ ٍ : وقال ٍأيض الأكامل:  الأثلج

ُقـَط الأثلج ْيٌن أم َيْس ُلأـََجـَ
َبـَك ُيْسـَ

ِر َحصَُا ذا أّم َظـَّل الأكافو
يفـَّرُك؟

الأفضاء الرضُِ به راحت
ِر ناحية كل فيكأنـَهـَا تـَضـََحـَُك بثغـَ

َها شابت ُق ّين َمفار فب
ِضـَْحـَكـَهـَا

ًا، بالأَمشيب وعهدي طور
َنـَسـَُك ُي

الأغصُون ُخضر على أْربى
فأصبَحْت

ِد ُقُضب في كالأدّر الأزبرج
ُيسـَلـَك

ّدآِت ًة مـَنـَه الشجـَاُر وتر ّتـََك بـَالأـَرياح قلـَيل عّماُمـَلء َهـَ َتـَ
ِدآ كانت َي الأهند كعو ُطّر

فانـَكـَفـَى
أسإودآ وهو أبيَض َلأوِن في

أحـَلـَُك
ّو ٌعكـَأنـَُه الأـَهـَواء َأَرِج من والأج َل َبـَُر ِخ َعنـَ ًة ُت ُتـََمـَّسـَُك َتـَار و
ِذي ّظـَك الوتار من فخ حـَ
إنـَمـَا

حـَين الطراُب يتحّرك
تـَحـَّرُك

إنـَُه بـَالأـَمـَلحة، يوَزُن فالأـَيوم
َطّل ُي َدنـَان َدآُم فيه سإ الأـَ

َفـَُك ُيْسـَ و
: وقال ٍ الأمنسرح:  ًا أيض

ِبـَيحٌة فهذي باكر ْه َصـَ ْه سإـَمـَاؤه يوٌم والأيومَقـَّر َثـَّر
ْلج ْوُب وشمس َث َية وَص ِدآ ْه جانب كل من والرضَُِغاـَا  ُغاّر

َتْت ٌة وقيعانـَهـَا با َد َبـَْرَجـَ ّولأـَت قد فأصبَحتَز ُدآّره تحـَ
َعاُرتضحـَكـَهـَا والأثلوُج كأنها ّبـَه ممن ُت ْغـَره أِحـَ َثـَ
ًا الأجو في كأّن َثـََرْت أيدي ًاَنـَ نـَثـَره فأسإرعت علينا ُدآّر

َبْت بذاك فُسّرْت شا
وابتهَجْت

ْكَره بالأشيب عهدي وكان َت ُيْس

ّليت قد بالأُحْمَره الأكؤوَس علينا فاْجلبلـَدتـَنـَا بالأبياضِ ج
الأكامل: وقال ٍالأصُنوبري: ٍمجزوء ٍ

ّهـَب َفـَّضـَْض يوٌم َذا فـَإّن مغاـَـَل يا كـَؤوسإـَك َذ مـَ
ّو َلى وفي ضِالأـَبـَيا فـَي ُيجـَلـَى الأجـَ ُيعرضِْ الأكافور ُح

ْلـَـَـٌَج ذا أزعـَمـَت ٌدآوذا َثـَ َفـَْض؟ الغاصُان على َوْر ْن ُي
ُدآ ٌدآ الأـَربـَـَـَيع ور َوْردآمـَـَـَوّر َيْض تـَشـَرين في والأ ْبـَ َأ

 ٍالأبستي: ٍالأخفيف: ٍ وقال

َنا كم َظْم ٍو عقودآ َن ْنـٍَس لأهـَ ُأ َناو ْل َع ِو الأزماَن وج ْه ّل َكـَا ِلأ ْلـَ سِإ
ْقنا ًا فيه الأكأُس ُعزلثـَلـٍَج يوم فـَي الأدنان وفت ُرْشد
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َكا ُنْس  و
َء فكأن ًاكـَافـَو تنحـَّل الأسما ُق ونحُن علينا، ر ِت ْف َكـَا َن ِمْس

: وقال ٍالمير ٍأبو ٍالأفضل ٍالأميكالأي ٍيصُف ٍ الأرجز:  ْلأَجمد ا
ِنين رّب َيا من َج ِر مهتكالأنـَمـَير َح ِر السإتا والأضـَمـَي

ِر صحائف كأنهاالأـَغـَدير رحـَم من سإللته ُلـَو َبـَ ْلأـَ ا
ُكٌر أو ٌع أوُنـَور مـَن تجسمْت أ َط ِلأِص من ِق  الأكافور َخا
ًا بقيت لأو ّطلْتالأدهـَور على سِإلك الأـَنـَُحـَور قلئد لأع

الأثـَغـَور ضرائر وسإميتالأبـَحـَور جواهَر وأخجلت
ُظه إذاالأحـَرور َزمِن َفي ُحْسنُه يا ْي  الأَمهُجور َحَشا مثل َق

ِدي ْه ِدآ إلأى ُي ِر الكبا ُدو ًاوالأصُـَ ّلي َروح َثَة ُيج ْف الأمصُدور َن
ِلُب َيخ ِر الأسروَر و ْقـَرو لألَم

 الأعصُر لهل ألأفاظ
الأشتوية واليام والأبردآ الأثلج وصف في

ُء ألأقى َكله، الأشتا ْل ّد بنا وأحّل َك ِرواقه، الأشتاء أثقالأه.ً ٍم وحّل أوراقه، وألأقى أ
َطاقه.ً ٍضرب َأْرسَإى بنوازلأه، وأناخ بأركانه، واسإتقّل بِجَرانه، الأشتاء ِن و

ًا، الأجبال هامات، عادآت أنيابه.ً ٍقد عن وكّشر بوجهه، وكلح بكلكله، َب ِشي
ًا الأثلج من ولأبست ًا.ً ٍشابت ُبردآ ألأّم الأثلوج، لأتراكم الأبروج مفارق َقِشيب
ُدآ صار ِلأَمُمها.ً ٍقد وابيّضت بها الأشيب ًا، الأبر َبْردآ والأثلج حجاب ًا.ً ٍ يغير حجاز
ُدآ وينشف اللأوان، َقْضِقض البدان.ً ٍبر ُيْجمد الحشاء.ً ٍبردآ وينفض العضاء، ُي

َق َع الشداق، في إلأري َبْردآ في والأدم ِريره، الأكلب بين حال الماق.ً ٍ َه والسَإد و
ِريره.ً ٍنحن والأماء وَصِفيره، والأطير وزئيره، يوم وزلأق، ورثق، لأثق، بين وخ

َبْت الرضَِ كأّن ِلأه.ً ٍيوم شا ْو َه َباب، فّضي لأ ْل ْلأِج ِكّي ا عبوس الأنقاب، ِمْس
َطرير، أخذت بالأقوارير.ً ٍيوم الرضِ وفرش الأزمهرير، ناب عن كّشر َقْم
ُفورة، فيه الأدنيا كأّن ثيابه.ً ٍيوم الأصُُّر وكسا ِزمامه، الأّشمال والأسماء كا

ّلورة.ً ٍيوم َأرضه الألسإعة.ً ٍيوم كالأزنانير وهواؤه الألمعة، كالأقوارير أرضه ب

ويخّف هجم، إذا الأخفيف فيه يثقل الأّزَجاج.ً ٍيوم كأطراف وسإماؤه كالأزجاج،
َبْردآ أطباق بين فيه نحن هَجر، إذا الأثقيل ْوَرة الأراح، بحّر إل نستغيث فما الأ وسَإ

ُبْردآ، لألبردآ القداح.ً ٍلأيس ِر، كالأ ِر.ً ٍإذا والأَخْم ِلَب والأَجْم فترياق الأشتاء، َك
ُق الأصَُلء، سإمومه َدآَر ِفه و ّطلء.ً سإيو الأ

 كلمهم من ذلأك نقيض
الأحّر وشدة الأقيظ وصف في

ِوي ُبِسَط الأَحّر، سإلطان ق ّد الأصُيف، الأَجمر.ً ٍَحر بساطْ و الأسيف.ً ٍأوقدت كح
ْلَب يشبه الأوجه.ً ٍَحٌر حّر يلفح ُأوارها.ً ٍحّر وأذكت ناَرها، الأشمس الأصُّّب، َق

ُيذيب ناُر فيها اشتعلت إذا الأعّشاق، قلوب من كأنها الأّضّب.ً ٍهاجرة دآماغ و
َهْجر، ناَر تحكي الأفراق.ً ٍهاجرة من الأبسيطة الأصُخر.ً ٍكأن َقلَب وتذيب الأ

َهَرت قد الأشمس، من الأِحْرباء لأه تهرب الأجمر.ً ٍَحٌر من بساطْ الأحّر، َوقدة ص
ُة ْنِضج الأعيدان.ً ٍحّر الأجنادآُب وركبت البدان، الأهاجر ُيذيب الأجلودآ، ُي الأجلمودآ.ً و

ُفْرقة كأيام أيام ًا، الأ َوجد كحّر وحّر امتدادآ ًا.ً ٍحّر الأ عيش، معه يطيُب ل اشتدادآ
آٌب الأغيظ.ً ٍآَب ذي كدم تغلي الأقيِظ، خيش.ً ٍحمارة ول ثلج معه ينفع ول

ُله، َيِجيش ُثور ِمْرَج َي ُله.ً ٍهاجرة و َط الأَمْسجور.ً الأتنور أو الأمهجور، كقلب َقس
الأسمائم.ً أذياَل تجّر الأجاحم، كالأجحيم هاجرة
الأندامة ُأم الأعجلة

501



 السإلمية مشكاة مكتبة                            اللأباب وثمار الدآاب زهر

ِنيها كانت الأعرب فإّن والأعَجلة الأحكماء: ٍإياك بعض قال ْك لّن الأندامة؛ أّم ت
ّكر، َأْن قبل ويعزم يفهم، أن قبل ويجيب يعلم، أن قبل يقول صاحبها يف
ّدر، أن قبل ويقطع َق ُد ُي َيحَم ُبر، أن قبل ويذّم يجّرب، أن قبل و يصُحب ولأن َيْخ

َفَة هذه ٌد الأصُ الأسلمة.ً واعتزل الأندامة، صحب إل أح
الأحاجة قضاء

ّلأى ٍالأمهتدي ٍسإليماَن ٍبن ٍوهب ٍوزارته ٍقام ٍإلأيه ٍرجل ٍمن ٍذوي ٍُحْرَمته، ٍفقال: ٍأعّز َو ولأما ٍ
ّدآك، ُو ُد ٍبأيامك.ً ٍالأمنطوي ٍالأقلب ٍعلى ٍ الأله ٍالأوزيَر، ٍأنا ٍخادآمك ٍالأمؤّمل ٍلأدولأتك، ٍالأسعي

: الأمنشوُر ٍالألسان ٍبمدحك، ٍالأمرتهن ٍبشكر ٍنعمتك، ٍوقد ٍقال ٍ الأبسيط:  الأشاعر
ّدآني صديق كل وفيُت ًا و ّياِمي دآولتي الأمؤمل إلثمن وأ

 
ّ ضامـٌَن فإنني َئُه َأل ِفـَ ُكـَا ّأ ِلي بتسويغه إل  وإنعامي َفْض

ِطي ٍالأنهاَر ٍإلأيك، ٍوأسإتدّل ٍبفضلك َت َأْم وإني ٍلأكما ٍقال ٍالأقيسي: ٍما ٍزلأت ٍ
ّنني ٍالأليُل ٍفغّض ٍالأبصَُر، ٍومحا ٍالثر، ٍأقام ٍبدني، ٍوسإافر عليك، ٍحق ٍإذا ٍج

ِد.ً ٍقال ٍسإليمان: ٍل ٍعليك، ٍفإني ٍعارٌف َق َف ْذر، ٍفإذا ٍبلغتك ٍ ُع أملي، ٍوالجتهادآ ٍ
بوسإيلتك، ٍمحتاج ٍإلأى ٍكفايتك ٍواصطناعك، ٍولأست ٍأؤخر ٍعن ٍيومي ٍهذا

ُه، ٍإن ٍشاء ٍالأله.ً َبر َيْحُسُن ٍعليك ٍأثره، ٍويطيب ٍلأك ٍَخ تولأيتك ٍما ٍ
وكتب ٍمحمد ٍبن ٍعبادآ ٍإلأى ٍأبي ٍالأفضل ٍجعفر ٍبن ٍمحمودآ ٍالسإكافي ٍوزير

الأمعتز ٍبالأله، ٍوكان ٍالأمعتز ٍيْختّص ٍبه؛ ٍويتقرب ٍإلأيه ٍقبل ٍالأوزارة: ٍما ٍزلأت ٍ-
ْقباه، ٍوأتمنى ُع أيدك ٍالأله ٍتعالأى ٍ- ٍأذّم ٍالأدهر ٍبذّمك ٍإياه؛ ٍوأنتظر ٍلأنفسي ٍولأك ٍ

ْنَب ٍلأه ٍإل ٍعاقبة ٍمحمودآة ٍتكون ٍلأك ٍبزوال ٍحالأه، ٍوأترك َذ زوال ٍحال ٍمن ٍل ٍ
ًا ٍبالأمعروف ٍعندي ٍإل ٍّعن العذار ٍفي ٍالأطلب ٍعلى ٍالختلل ٍالأشديد؛ ٍضن

ّقه.ً ْعري ٍإل ٍعن ٍمستح ًا ٍلأِش ْبس أهله، ٍوَح
ًا ْهِمل ًٍلأواجبك، ٍول ٍمرجي َقَك، ٍول ٍم ًا ٍلأح َؤخر ٍذكرك ٍناسإي ُأ فوّقع ٍفي ٍكتابه: ٍلأم ٍ
ِهّم ٍأْمِرك، ٍولأكني ٍترقبت ٍاتساع ٍالأحال، ٍوانفساَح ٍالمال، ٍلخصُّك ٍبأسْإناها لأُم

ًا ٍلأك، ٍوأقربها ِرْزق ْفٍع ٍعليك، ٍوأوفرها ٍ َن َودآها ٍب ْع َأ ًا، ٍو ْدر َق ّلها ٍ ًا، ٍوبأج َطر خ
ّتِسع ٍلأه ٍالمهال، َيْحِفزه ٍالعجال، ٍول ٍي مسافًة ٍمنك؛ ٍفإذا ٍكنَت ٍممن ٍ

فسأختار ٍلأك ٍخيَر ٍما ٍيشير ٍإلأيه ٍالأوقت، ٍوأنعم ٍالأنظر ٍفيه، ٍوأجعله ٍأول ٍما
أمضيه، ٍإن ٍشاء ٍالأله.ً

ولأما ٍولأي ٍسإليمان ٍبن ٍوهب ٍالأوزارة ٍكتب ٍإلأيه ٍعبيد ٍالأله ٍبن ٍعبد ٍالأله ٍبن
طاهر: ٍالأطويل: ٍ

َفنا دآهُرنا أبى في إسإعا
َنانفوسإنا َف َع َأسْإ ونكـَرُم نحّب فيمن و

ْعماك فقلت ُن ْعَأتّمهـَا فيهم لأه: ٍ َدآ ّدُم الأمهّم إن أمَرنا؛ و الأمق
َقضى تهنئته، في شكواه لأطيف من فعجب ِئَجه.ً و َحوا

ّقع ّد رجل كتاب في الأله عبيد وو ٍر عنده اعت ذكرته ما على جميل: ٍوقفت بأث
ْدآته، الأذي الأموقع عندنا ذلأك فوقع شكايتك، من َدر أَر بما إلأيك جوابنا وص

ُد ولأم شكرته، ْع لأم كأنك حتى العتدادآ اعتدت ثم فيك، قدرنا وما ظننا، َت
سإالأفك وصف من واقتصُر امتنانك، بطارف إحسانك تالأد تفسدَن فل تكاتبنا؛

مستأنفك.ً ذكر على
الأتقسيم

َعَرة ٍمن ّن َأمر ٍرجل ٍخرج ٍعن ٍالأطاعة: ٍأنا ٍقادآٌر ٍعلى ٍإخراج ٍهذه ٍالأ ّقع ٍعبيد ٍالأله ٍفي ٍ وو
َوَحرة ٍمن ٍنفسه.ً َرأسإه، ٍوالأ

ونحو ٍهذا ٍالأتقسيم ٍقوُل ٍقتيبة ٍبن ٍمسلم ٍبخراسإان: ٍمن ٍكان ٍفي ٍيده ٍشيء ٍمن ٍمال ٍعبد
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ْظه، ٍأو ٍفي ٍصدره ٍفلينفثه.ً ِف ْل َي ْل َف الأله ٍفلينبذه؛ ٍأو ٍفي ٍفمه ٍ
ْتله ٍَمْن ٍقتل ٍمن ٍبني ٍأمية، ٍلسإماعيل ٍبن ٍعمرو: ٍأسإاءك وقال ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍعلي، ٍبعد ٍق

ًا ْكن َتها، ٍور ًة ٍفنقض َتها، ٍوعقد َفت ًا ٍف َتها، ٍوعضد ْع ًا ٍفقط ما ٍفعلت ٍبأصحابك؟ ٍقال: ٍكانوا ٍيد
ًا ُألأحقك ٍبهم، ٍقال: ٍإني ٍإذ َأن ٍ ٌق ٍب َته، ٍقال: ٍإني ٍلأخلي َقصَُصُْ ًا ٍف َتُه، ٍوجناح ِهْض َف َته، ٍوجبل ًٍ َدْم َه ف

لأسعيد.ً
ّدك ٍلمر ٍكبير! ٍقال: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍقد ُلِع وقال ٍالأمنصُوُر ٍلأجرير ٍبن ٍعبد ٍالأله: ٍإني ٍ
ًا ٍمسلول ًٍعلى ًا ٍمبسوطًة ٍبطاعتك، ٍوسإيف ًا ٍبنصُيحتك، ٍويد ًا ٍمعقودآ ّد ٍالأله ٍلأك ٍمني ٍقلب أع

أعدائك.ً
ّد ٍالأله ٍفي ٍعمرك وكتب ٍالأحسن ٍبن ٍوهب ٍإلأى ٍالأقاسإم ٍبن ٍالأحسن ٍبن ٍسإهل ٍيعّزيه: ٍَم

َتلب.ً ًطى ٍغاير ٍُمْس ْع ًا ٍغاير ٍممتَحن، ٍوُم َقص، ٍوممنوح ًا ٍغاير ٍمنت موفور
ْأي ٍل ٍيساويهم ومن ٍجيد ٍالأتقسيم ٍمع ٍالأمطابقة ٍقوُل ٍبعض ٍالأكتاب: ٍإّن ٍأهل ٍالأنصُح ٍوالأّر

ِز ٍالأخيانة.ً َعْج َأضاَف ٍإلأى ٍالأ َنَة ٍكمن ٍ ِغّش، ٍولأيس ٍَمْن ٍجمع ٍإلأى ٍالأكفاية ٍالما َفِن ٍوالأ َل ْهُل ٍا َأ

ٌد ٍنالأتها ْتَك ٍي َكر ًا: ٍش َأولها ٍيد َعْت ٍلأه ٍوقد ٍ َدآ وقالأت ٍهند ٍبنت ٍالأنعمان ٍبن ٍالأمنذر ٍلأرجل ٍ
َخصَُاصة ٍبعد ٍثروة، ٍوأغاناك ٍالأله ٍعن ٍيد ٍنالأتها ٍثروة ٍبعد ٍفاقة.ً

: ومن ٍبديع ٍالأتقسيم ٍفي ٍهذا ٍالأنوع ٍقوُل ٍ الأبسيط:  الأبحتري
ُه الأسيُف كأنك ّدا ُقُه َح َن ْو ْيثوَر َغ ُلُه والأ ِب ِني َوا ّدا ُقُه الأ ّي  َوَر

ُقُه؟ ما إل الأمواهب أوُتجّمعـَه ما إل الأمكارم هل تفّر
ًا سإهل بن الأحسُن وقال ٍ على الأمؤمنين أمير يا لأله لألمأمون: ٍالأحمد يوم

ِنّي آتاك؛ ما جزيل معها لأك ووهب الأخلفة، لأك َقسم إذ َأعطاك؛ ما وسَإ
ّكنك الأحجة، َعدل، لأك وحلّه بالأسلطان، وم ّيدك بالأ َأ َفر، و َعه بالأظ َف لأك وش
َأوجب بالأعفو، َنها الأسعادآة، لأك و ِة مثل في لأه ُفِسَح فمن بالأسياسإة، وقَر ّي عط

من أم َألأبسك؟ ما الأمواهب زينة من تعالأى الأله ألأبسه َمْن أم لأك؟ الأله
َفْت َعُم ترادآ َفها عليه تعالأى الأله ِن بمثل وارتبطها حاولأها من أم عليك؟ ترادآ

َيْت حاجة أي أم محاولأتك؟ ّيتك بق ّيم أي أم عندك؟ يجدوها لأم لأرع لألسإلم ق
َدآَرجتك؟ غاايتك إلأى انتهى أنت الأذي الأقرَن َخّص ما أعظم الأله! ٍما تعالأى و

َي إن بك الرضِ طبقت نعمة الأله! ٍأية ناصره! ٍوسإبحان ّدآ بارئها، إلأى شكرها ُأ
ًء َفلكها في الأشمس خلق تعالأى الأله إن بها؟ الأعبادآ على والأمنعم يستنيُر ضيا

ُع بها َتُه ألأبسته فهي ونوره حسنُه َزها جوهر فكّل الأخلئق؛ جمي اتصُل لأما زين
ِرها.ً ٍوكذلأك من به ِعد أولأيائك من َولأي كل نو َنْت دآولأتك، في بأفعالأه سَإ وَحُس

َته بما نالأها فإنما رعيتك، عند صنائعه ّيد َته وتدبيرك، رأيك من أ َعد َأسْإ من و
وتقويمك.ً حسنك

رجال أربعة تعشق قينة
َوّري ٍعن ٍصاحبه ٍأمَره، ُي ٍة ٍأربعٌة ٍمن ٍعَشاقها، ٍوكلهم ٍ َن ْي َق قال ٍبعُض ٍالأظرفاء: ٍاجتمع ٍلأ
ِم، ًا ٍفقد ُدهم ٍغاائب ِظه، ٍوكان ٍأح َلْح ُيومئ ٍإلأيها ٍبحاجبه، ٍويناجيها ٍب ُيْخِفي ٍعنه ٍخبَره، ٍو و
َفْت ٍأياُمه، ٍوالأرابع ٍمستأنفٌة َل َعَزم ٍعلى ٍالأشخوص، ٍوالأثالأث ٍقد ٍسإ ًا ٍقد ٍ والخر ٍمقيم

َعْت ٍآخر؛ ٍواقترح ٍكل َكْت ٍإلأى ٍآخر، ٍوأقصُت ٍآخر، ٍوأطم َب َكْت ٍإلأى ٍواحد، ٍو ّدآته، ٍفضح مو
َداِك، ٍ ِف ِعلت ٍ ِكُل ٍبثه ٍوشأنه؛ ٍفأجابته، ٍفقال ٍالأقادآم: ٍُج أتحسنين:واحد ٍمنهم ٍما ٍيشا

الأطويل: 
َأ ومن ْن ِثر الأهوىَّ دآار عن َي ْك ُي
َكا ُب الأ

ْوَل َق ّلي و َعسى أو َلأع
سَإـَيكـَون

َي اخترت وما ْأ عنك الأدار َن
ٍة ْلو ِلأَس

شـَؤوُن لأـَهـَّن َمقـَادآيٌر ولأكْن

ُقْربه ٍمنه، ٍوأنا ٍبه َطارحه ٍلأتستغني ٍبه ٍعنه، ٍلأ َلأْحنه، ٍولأكن ٍُم فقالأت: ٍأْحِسنه، ٍول ٍأقيُم ٍ
ُق، ٍثم ٍ َذ : أْح الأطويل:  ّنت غا

َطْت ُمذ زلأت وما َؤّمُلالأداُر بك َش ْطَف منك أ َع حين الأ
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ًا ُؤوُبباكي تـَ
ْفَت أبَت حين بي ما فأضع

ِني َت ْدآ ِز و
ًا ًا عذاب ِريُب وأنـََت وإعراض َقـَ

َداك، ٍ ِف : وقال ٍالأظاعن: ٍْجعلت ٍ الأكامل:  أتحسنين
ًا فأعني الأِفراق أزَف َع َدآِعيَجَز ْفـَُر فإننا الأعتاَب و سَإ

ًا يصُد الأمحّب إّن ّفه تباعد فإذامقتـَربـَ ْكـَر َش ّذ الأـَ
: قالأت: ٍنعم، ٍوأحسن ٍمنه ٍومن ٍإيقاعه، ٍثم ٍ الأخفيف:  غانت

ًا لقيمّن ْيُر الأفراق بعد لأيسقـَريب عـَن مأتمـَ ّنحيِب َغا  الأ
ْوَجع ربما ّنوىَّ َأ ُق سإيما ل ثملألقـَلـَوب الأ الأحـَبـَيِب فرا

: ثم ٍقال ٍالأسالأف: ٍجعلت ٍفداك، ٍ الأكامل:  أتحسنين

ّنا ُكْم ك ُدآكـَْم لأـَيالأـََي، ُنعاتب ُعـَو
ُو ْل َذاِق ُح ُكُم الأَم وفي

َتـَُب ْعـَ َت مس

َدا حين فالن ّكر َب مـَنـَكـَم الأتن
َتاُب ذهب ِع عنكم فليس الأ

َهُب ْذ  َم
: قالأت: ٍل، ٍولأكن ٍأحسن ٍمنه ٍفي ٍمعناه، ٍثم ٍ الأطويل:  ّنت غا

ُتَك ْل ّدآك كان لأّما وص و
ًا خالأـَصُـَ

َأعرضُت ًا صار لأما و ْهب َن
َقّسما  م

ُد الأحوضِ يلبث ولأن الأجدي
بنـَاؤه

ُدآ كثر إذا يتـَهـَدمـَا أن الأوّرا

: فقال ٍالأمستأنف: ٍأتحسنين، ٍجعلت ٍ الأكامل:  فداك
ِظُم إني ْع ْأت وإذابحاجتي أبوح أن ل ّهمي صحيفتي قَر فتف

ُد وعليك ْه ِتـَه إن الأله َع ًاأبثثـَ بـَتـَكـَلـَم آذنته ول أحد
: فقالأت: ٍنعم، ٍومن ٍغاناء ٍصاحبه؛ ٍثم ٍ الأطويل:  ّنت غا

ْعُت ما لأعمرك َدآ سِإّري اسإتو
َها وسإّر

ًا سإوانا، َع أن ِحذار ِذي َت
الأـَسـَرائُر

ْتها ول َط َلأ َي خا َلتـَا ْق ُم
ٍة ْظـََر َنـَ بـَ

َوانا فتعلم الأعيوُن َنْج
الأـَنـَواظـَُر

ْهَم جعلت ولأكن َو بيني الأ
وبينـَهـَا

ً ّدآىَّ رسإول َأ ُتِجُن ما ف
الأضـَمـَائُر

ُكاتم ًا الأنفس في ما أ خوف
الأهوىَّ من

ِذكـَرك ُيغرىَّ أن مخافَة ب
ِكـَُر َذا

َأجابته بحاجته، أومأ قد وكلهم فتفّرقوا بجوابه.ً و
وشعره الأمعتز ابن أخبار من

قال ٍأبو ٍالأعباس ٍبن ٍالأمعتز: ٍكان ٍلأنا ٍمجلس ٍحظ ٍأرسإلت ٍبسببه ٍخادآمة ٍإلأى ٍ
ًا ٍفرجعت، ٍفأرسإلُت َدت ٍفيه ٍحارسإ قينة ٍفأجابت، ٍفلّما ٍمَرت ٍفي ٍالأطريق ٍوج

َأمس ُأعاتبها ٍفكتبت ٍإلأي: ٍلأم ٍأتخلف ٍعن ٍالأمسير ٍإلأى ٍسإيدي ٍفي ٍعشيتي ٍ

ْفُت ٍأن ْتها ٍفلنة، ٍثم ٍِخ َف ُأجيب ٍدآعاءه، ٍإل ٍلأعلة ٍقد ٍعَر َهُه ٍالأمبارك ٍو َوْج لرىَّ ٍ
َأ ٍعذري ْبُت ٍأن ٍتقر َب ْفُت ٍبغير ٍعذر؛ ٍفأح ّل يسبَق ٍإلأى ٍقلبه ٍالأطاهر ٍأني ٍقد ٍتخ

بخطي، ٍووالأله ٍما ٍأقدر ٍعلى ٍالأحركة، ٍول ٍشيء ٍأسإر ٍإلأّي ٍمن ٍرؤيتك،
ْدت ٍقربك، ٍولأك َق َف َندي، ٍل ٍ ْيك، ٍوأنت، ٍيا ٍمولي، ٍجاهي ٍوسَإ َد َي والأجلوس ٍبين ٍ

ًا.ً ُعذر ٍموفق رأيك ٍفي ٍبسط ٍالأ
وكتبت ٍفي ٍأسإفل ٍالأكتاب: ٍالأطويل: ٍ
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حٌظ الأحرمان من ألأيس
سُإـَلـَبـَتـَُه

َوَجني ُء فيه وأْح إلأى الأبل
ِر؟ ْذ ُعـَ الأـَ

ًا ّؤل هـَذا فمـَا فصُبر ْتنيحـَادآٍث بـَأ ل حيُث ِمْن القدار به َرَم
ِري ْدآ  َأ

ْوِجدة ٍإلأيه! ٍوكيف ٍأعلمه ُعذر ٍمن ٍل ٍتتسلط ٍالأتهمة ٍعليه، ٍول ٍتهتدي ٍالأَم ّدآ ٍ َأر فأجبتها: ٍكيف ٍ
قبوَل ٍالأمعاذير، ٍولأسُت ٍآَمُن ٍبعَض ٍخواطره ٍأن ٍتشير ٍإلأى ٍانتهاز ٍفرصة ٍفيما ٍدآعا ٍإلأى

ْذر، ٍووقوعه ٍمواقع ُع ُيجيرني ٍمن ٍتوكله ٍعلى ٍتقديم ٍالأ ِلمُت ٍمن ٍذلأك ٍفمن ٍ الأفرقة، ٍوإن ٍسَإ
ِعلة، ٍوتنقضي ٍأياُم ٍالأفراغ ٍوالأصُحة، ّتصُل ٍأياُم ٍالأشغل ٍوالأ الأتصُديق ٍفي ٍكل ٍوقت، ٍفت

ْبُت ٍفي ٍآخر ٍ ّدآة، ٍوكت ْدُرس ٍآثار ٍالأمو َت ُة ٍالأغيبة، ٍو : فتطوُل ٍمد الأطويل:  الأرقعة
ْبت إذا مكانـََي تعرف لأم غِا

ٌة لأـَذ
ْهوها نفسي يلق ولأم َلأ

وسُإُرورها
ًا وحدثُت ًا سإمع غاير واهن
ُمْمِسك

ًا لأقولأي، يراني ل وعين
 َضِميُرها

ْنصُُِب ٍالأحبائَل، ٍويطلب َي ُد ٍلأنا ٍعليك ٍأيها ٍالأوزير ٍ وكتب ٍإلأى ٍبعض ٍالأوزراء: ٍما ٍزال ٍالأحاسإ
ّوره، ٍوكيف ٍالحتراس ٍممن ًا ٍَز ًا ٍَزْخَرفه، ٍوكذب َأبلغك ٍتشنيع الأغوائل، ٍحتى ٍانتهز ٍفرصته، ٍو
َيفتر، ٍوربما ٍاسإتنصُح ٍالأغاش، ًا ٍل ٍ ِكر ْغفل ٍوَما َي ًا ٍل ٍ يحضر ٍوأغِايُب، ٍويقول ٍوأْمِسُك؟ ٍمرتصُد

َبب ْدَرُك ٍبالأحيلة، ٍول ٍيجري ٍأكثرها ٍعلى ٍحسب ٍالأّس ُت وصدق ٍالأكاذب؛ ٍوالأحظوة ٍل ٍ
والأوسإيلة.ً

ْغني ٍعن ٍحضورك، ٍوصدق ٍحالأتك ٍيحتُج ٍعنك، ُت فأجابه: ٍحصُول ٍالأثقة ٍبك ٍ- ٍأعزك ٍالأله! ٍ- ٍ
ِرك.ً ِني ٍعن ٍاعتذا ْغ ُي ّويتك ٍ ّيتك ٍوط وما ٍتقّرر ٍعندنا ٍمن ٍن

: وقد ٍقال ٍابن ٍ الأكامل:  الأمعتز
َنى ًا الأدهر عليك َأْخ َظـَفـَرا غاالأب ألم والأدهُرمقـَتـَدر

َقـَى زلأت ما ْل ٍة كـَّل َت َناك حتىحـَادآث ّيض َح َعـََرا وب الأّشـَ
ٍة؟ في لأك هل فالن َقـَارب ْيب بلغت فلقدُمـَ َبـَرا الأَش ِكـَ والأ

َفرا الرضِ بطوَن سإكنوافـَقـَدتـَهـَـَُم إخـَوان لألـَه والأُح
ّدث من أملأـَقـَائهـَُم؟ إلأـَى الأسبيُل أين َخـَبـَرا؟ عنهُم يح
ِرق كم ِبْشر مو ِنه من َأجتني لُمبـَتـَسـَم بالأ َثـَمـََرا ُغاصُْ
ُقبه وصبرتخـَلئقـَُه يولأـَينـَي زال ما َصبـَرا وما َأر

ْيٍب وعدو ُع لأولأـَدمـَي َطالأـَب غا َدرا لأجاوز يستطي َقـَ الأـَ
ِري ِدآعـَنـَي كي زنادآي ُيو ُيطيرُيخا الأـَّشـََررا أثوابَي في و

: وقال ٍ الأطويل:  ًا أيض
من عيني إشفاق على وإني

ٌة مني لأتجمحالأقذىَّ ْظَر ُق ثـَم َن ِر أطـَ

ّلئْت كما ِدآ من ُح ٍء َبْر ما
ٌة ِريد ّدَطـَ ْهـََي ِجيدها إلأيه تم ُق َو َتـَفـََر

 : الأطويل:  وقال
َدت مذ زلأُت وما عقد يدي ش

ْئَزري ِم
َي على وافتقاري لأغيري غانا

نفسـَي
َد علّي ودآّل َمْجدي الأحم

ّفـَتـَي وِعـَ
ُق دآّل كما على الأصُّباح إشرا

 الأشمِس
 : الأبسيط:  وقال
َعى ّدَن إلأى سَإ ْبَزاِل الأ بالأِم
ُه ُقر ْن َي

حين بالأمنديل توَشَح سإاٍق
َثْب  َو
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َدْت َوجاها لأّما َء َب ّد كأنماصافيًة صفرا ًا َق ْير ِم من سَإ أدآي
َهْب َذ

 : الأخفيف:  وقال
ًة لأبَسْت َتنـَْت فكم صفر ف

مـَن
ُيٍن ْع ُقـَوِل رأيتـَهـَا قد أ ُعـَ و

َتْسَحُب الأغروب َشْمس مثل
ً ذيل

ْتُه َغ َب َفـََراِن َص ْع الصـَيِل بَز

ّكُن ٍالأناظر ٍإلأيها ٍفيمكن ٍالأتشبيه ٍبها؛ ٍقال ٍقيس والأشمس ٍعند ٍطلوعها، ٍوعند ٍغاروبها، ٍتم
: بن ٍ الأكامل:  الأخطيم

عند الأشمس مثل فرأيت
طلوعها

ّوها أو الأحسن في كدن
لأغروِب

الأمدينة وأهل جرير
ُلها، ٍوقالأوا: ٍيا ٍأبا ٍَحْزَرة، ٍ َنَة ٍاجتمع ٍإلأيه ٍأه َفي ٍالأمدي َط ولأما ٍقدم ٍجرير ٍبن ٍالأَخ

أنشدنا ٍمن ٍشعِرك، ٍقال: ٍما ٍتصُنعون ٍبه؟ ٍوفيكم ٍمن ٍيقول: ٍالأكامل: ٍ
ْبِت أنى غايَر وكنِت سَإَر

َقّرُبسإُروِب ُت قـَريِب غاـَيَر الحلُم و

َنعي ما َظى ُتْم ْق ِه فقد َي نـَولأـَتـَ
ٍدآ غايَر الأنوم في مصُر

محسوب
َنى كان بها ُيلقي الأُم

ُتـَهـَا ْي فلقـَ
َهوُت َل ِو عن ف امرئ لأه

مكذوب
عند الأشمِس مثل فرأيُت

طلوعها
ّوها أو الأحسِن في ُدن ك

لأغروب
ْيِن على تخطو َت ّي ِدآ ُهـَمـَا بر َذا ٌقَغا ِد ِة َغا ُبـَوب حـَائر ِبَساَح َيعـَ

الأكوفي خالأد بن يزيد
: وّقع ٍيزيد ٍبن ٍخالأد ٍالأكوفي ٍرقعة ٍإلأى ٍيعقوب ٍبن ٍدآاودآ ٍ الأبسيط:  ضّمنها

َدآ لبن قل ُء دآاو والنـَبـَا
ٌة :سإـَائر

ِرُز ل َعَمـَل لأه َمن إل الْجَر يح

َناه تزل َلأْم الأذي ذا يا ْذ ُيْم ُم
َقـَْت ِل ُخ

َداه لأباغاي فيها َعّل َن الأ
َهـَُل ّنـَ والأـَ

َي كنت إن إلأى معروٍف مسد
رجٍل

ٍر فضل ذلأك فإني شك
الأـَرجـَُل

ُنْن منك ببّر علّي فاْم
َعـَُشـَنـَي ْن َي

الأمعروف شاكُر فإنني
محتمـَُل

قال ٍيعقوب: ٍقد ٍجَربنا ٍشكرك ٍفوجدناه ٍقد ٍسإبق ٍبّرنا، ٍوقد ٍأمرُت ٍلأك ٍبعشرة ٍآلف ٍدآرهم
تصُلح ٍحالأك، ٍولأيست ٍآخر ٍما ٍعندنا ٍلأك، ٍفاسإتوفاها ٍحتى ٍمات.ً

ْيك ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين ّب ولأما ٍسإخط ٍالأمهدّي ٍعلى ٍيعقوب ٍأحضره، ٍفقال: ٍيا ٍيعقوب، ٍقال: ٍلأ
ّير ٍذكرك ْدَرك ٍوأنَت ٍخامل، ٍوأسإ َق ُغصُّتك، ٍقال: ٍألأم ٍأرفع ٍ َق ٍب ِر َدتك، ٍَش ْوِج ِلأَم تلبية ٍمكروٍب ٍ

ْد ٍعندك ٍطاقًة ٍلأحمله، ٍول َعمي ٍما ٍلأم ٍأج ِن ِم ٍالأله ٍتعالأى ٍو َع ِن ِبسَك ٍمن ٍ وأنت ٍهامل، ٍوألأ
َدك ٍإلأيك؟.ً ْي َك ّدآ ٍ ْكِره؟ ٍفكيف ٍرأيت ٍالأله ٍتعالأى ٍأظهر ٍعليك، ٍور ًا ٍبش قيام

قال: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍإن ٍكنت ٍقلت ٍهذا ٍبتيقن ٍوعلم ٍفإني ٍمعترف، ٍوإن ٍكان ٍبسعاية
الأباغاين، ٍونمائم ٍالأمعاندين، ٍفأنت ٍأعلم ٍبأكثرها؛ ٍوأنا ٍعائذ ٍبكرمك، ٍوعميم ٍشرفك.ً

ًا؛ ٍثم ٍأمر ٍبه ٍإلأى ٍالأحبس، ّد ٍعليه ٍزّر ًا ٍل ٍتش َدآمك ٍللأبستك ٍقميصُ ْنُث ٍفي ٍ فقال: ٍلأول ٍالأِح
َدم.ً َن َكَرم، ٍوالأمودآة ٍَرِحم، ٍوما ٍعلى ٍالأعفو ٍ ُء ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين ٍ ّلأى ٍوهو ٍيقول: ٍالأوفا فتو
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وأنت ٍبالأعفو ٍَجدير، ٍوبالأمحاسإن ٍَخليق.ً ٍفأقام ٍفي ٍالأسجن ٍإلأى ٍأن ٍأخرجه ٍالأرشيد.ً
ًا" ٍأبو ٍتمام ٍ ّد ٍعليه ٍزّر ًا ٍل ٍتش ّنك ٍقميصُ : أخذ ٍمعنى ٍقول ٍالأمهدي: ٍ"للأبس الأمنسرح:  فقال

ّوقته ْوق بالأحسام ط ًدآىَّ َط ِقه َمّس عن أغاناهر ْو ِده َط بي
: وقال ٍابن ٍعمر ٍفي ٍمعنى ٍقول ٍ الأبسيط:  الأطائي

ّوقته َق بحسام ط ْو ٍة َط ُع لدآاهي ّد عليه يستطي ِر َش  أزرا
ْيَل ٍالأناس ٍعليه، ٍوكان ولأما ٍقبض ٍالأمهدي ٍعلى ٍيعقوب ٍورأىَّ ٍأبو ٍالأحسن ٍالأنميري ٍَم

ًا ٍبه ٍ : مختلط الأكامل:  قال

َعد ل يعقوُب الأـَردآىَّ وُجنبَت َتب
ُغصُْن بكى كما فلبكيّن الأ

َدىَّ ّن  الأ

ًا كان خيرك أّن لأو ّلـَُه شّر كـَ
ْوا الأذين عند َد لأما عليك ع
َدا َعـَ

: أخذ ٍهذا ٍالأمعنى ٍبعض ٍالأمحدثين ٍفي ٍالأغزل ٍ الأكامل:  فقال
ً كان هجرك أن لأو ّلُه َوْصل قلـَيل كان منك أقاسإي مّماك

والأواثق دآوادآ أبي بن أحمد بين
ُدآَوادآ: ٍدآخلت ٍعلى ٍالأواثق ٍفقال ٍلأي: ٍما ٍزال ٍالأيوم قال ٍأبو ٍالأعيناء: ٍقال ٍلأي ٍأحمد ٍبن ٍأبي ٍ
ْقصُك! ٍفقال: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍلأكل ٍامرئ ٍمنهم ٍما ٍاكتسب ٍمن ٍالثم، َن ْلبك ٍو َث قوم ٍفي ٍ
َأمير ٍالأمؤمنين ٍمن ّلُه ٍولأّي ٍجزائه، ٍوعقاُب ٍ ْبَره ٍمنهم ٍلأه ٍعذاب ٍعظيم، ٍوالأ ِك َلأى ٍ والأذي ٍتو
ًا ٍلأه، ٍفما َناِصره، ٍوما ٍضاق ٍَمْن ٍكنَت ٍجار َذّل ٍ- ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين ٍ- ٍمْن ٍكنت ٍ ورائه، ٍوما ٍ

: قلت ٍلأهم ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين؟ ٍقال: ٍقلت: ٍيا ٍأبا ٍعبد ٍ الأكامل:  الأله
ِم إلأّي وسإعى َة بصُر َعّز
ْعَشٌر َدآهّن اللأُه جعلَم َلأهـَا ُخدو َعا ِن

ًا كنت دآوادآ؛ أبي ابن من أظرف رأيت خاقان: ٍما بن الأفتح قال ُألعب يوم

ْؤذن بالأنْردآ، الأمتوكل ُت فمنعني برفعها، هممت منا َقُرب فلّما عليه، لأه فاسإ
ُتره الأله وقال: ٍأجاهُر الأمتوكل َأسْإ ْلَت الأمتوكل: ٍلأما لأه فقال عبادآه؟ من و دآَخ

ّنْردآ! ٍقال: ٍخاف يرفع أن الأفتح أرادآ عليه! أعلم أن الأمؤمنين أمير يا الأ
ّهمناه.ً كنا وقد فاسإتحليناه، تج

صفوان بن وخالأد شيبة بن شبيب
قيل ٍلأبعض ٍالمراء: ٍإن ٍشبيب ٍبن ٍشيبة ٍيتعّمل ٍالأكلم ٍويستدعيه، ٍفلو ٍأمرته ٍ

َد ٍالأمنبر ٍفجأة ٍلفتضح؛ ٍفأمر ٍرسإول ًٍفأخذ ٍبيده ٍفصُعد ٍبه ٍالأمنبر، أن ٍيصُع
ّلى ٍعلى ٍالأنبي، ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم، ٍثم ٍقال: فحمد ٍالأله ٍوأثنى ٍعليه، ٍوص

ِدآر، ٍوالأبحر ٍالأزاخر، ٍوالأقمر ًا ٍأربعة: ٍالسإد ٍالأَخا إن ٍلمير ٍالأمؤمنين ٍأشباه
َءه، ٍوأما الأباهر، ٍوالأربيع ٍالأناضر؛ ٍفأما ٍالسإد ٍالأخادآر ٍفأشبه ٍصولأته ٍوَمَضا

َدآه ٍوعطاءه، ٍوأما ٍالأقمُر ٍالأباهر ٍفأشبه ٍنوَره ٍوضياءه، الأبحر ٍالأزاخر ٍفأشبه ٍجو
َنه ٍوبهاءه، ٍثم ٍنزل.ً ُع ٍالأناضُر ٍفأشبه ٍُحْس وأما ٍالأربي

ْنَسُب ٍإلأى ٍابن ٍعباس ٍيقولأه ٍفي ٍعلي ٍبن ٍأبي ٍطالأب، ٍرضي وهذا ٍالأكلم ٍي
الأله ٍعنهما.ً

ّبه ٍبخالأد ٍبن ٍصفوان؛ وكان ٍشبيب ٍبن ٍشيبة ٍمن ٍأفصُح ٍالأناس ٍوأخطبهم، ٍويش
ًا ًا ٍفي ٍالأخاصة ٍوالأعامة.ً ٍوذكر ٍخالأد ٍشبيب ًا ٍكان ٍأعلى ٍمنه ٍقدر غاير ٍأن ٍخالأد

فقال: ٍلأيس ٍلأه ٍصديُق ٍفي ٍالأسر ٍول ٍعدّو ٍفي ٍالأعلنية.ً ٍوكانت ٍبينهما
معارضة ٍلألنسب ٍوالأجوار ٍوالأصُناعة، ٍولأما ٍقال ٍالأشاعر: ٍالأطويل: ٍ

َنّح ًا ف ٍة قراع عن شبيب ْدآِنكتيب ًا وأ ٍم من شبيب ّفِق كل َل  ُم
وكأن ٍل ٍينظر ٍإلأيه ٍأحد ٍوهو ٍيخطب ٍإل ٍتبين ٍفيه ٍالأخجل.ً

: وقال ٍأبو ٍتمام ٍلأعلي ٍبن ٍ الأكامل:  الأجهم
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ًا كنت لأو بالأنجوم يوم
ًا ّدقـَ ُمصَُ

ّنك لأزعمت ْلَت أ شكَل ِن
ِدآ ِر َطا  ُع

ّنـَه ِخلـَُت الأسّن قدَمتك أو بـَأ
ِظك من ْف َغاُة اشتقْت َلأ بل

ِلأد َخا
ُدآ َلأجميل ٍيا ٍأبا ٍصفوان.ً ٍقال: ٍكيف ٍتقولأين ٍهذا ٍوما ٍفّي ٍعمو وقالأت ٍلأه ٍامرأة: ٍإنَك ٍا

َدآاؤه ٍالأبياضِ، ٍولأست ِر ُدآه ٍالأطول، ٍولأست ٍبطويل، ٍو ُنسه؟ ٍعمو ُبْر َدآاؤه، ٍول ٍ ِر الأجمال ٍول ٍ
َعِر، ٍوأنا ٍأشمط! ٍولأكن ٍقولأي: ٍإنك ٍلأمليح.ً ُبْرنسه ٍسإوادآ ٍالأّش بأبيض، ٍو

ًا ٍلخبار ٍالسإلم، ٍوأيام ٍالأفتن، ٍوأحادآيث ٍالأخلفاء، ٍونوادآر ٍالأرواة، ٍوكل ٍما وكان ٍخالأد ٍحافظ
: تصُّرف ٍفيه ٍأهل ٍالدآب، ٍولأه ٍيقول ٍمكي ٍبن ٍ الأطويل:  سإوادآة

ّقـٌَن الأكتـَاب بتنزيل عليم ُكـَوٌرمـَلـَ ُه لأـَمـَا َذ ّدا أول أوَل سإـَ
ّذ ُب َع َي ِري كل في الأقوم َق

َمْحـَفـَل
الأخطيُب سإحباَن كان ولأو

َدآغافل  و
َء ترىَّ َبا َط يوَم الأناس ُخ

ارتجالأـَه
َصـَادآف الأكرواُن كأنهُم
َ َدل َأْجـَ

َبان أما ِرها الأعرِب خطيُب فهو ذكره الأذي سَإْح مدافع، ول منازع غاير بأسْإ
ْد لأم خطب إذا وكان ِع ًا، ُي ّقف، ولأم حرف ّبْس، ولأم يتو في يفكر ولأم يتح

ًا، يسيل وكان اسإتنباطْ، ّي كأنه َغازب ٍر.ً آذ َبْح
عثمان، بن سإعيد وّجههم خراسإان من وفد عليه قدم معاوية ويقال: ٍإّن

ُتِضَب ثم الأنهار، عاّمة يوجد فلم سَإْحبان وطلب ْق ًا، فيها كان ناحية من ا اقتضاب
ّلم، عليه فدخل ًا لأي فقال: ٍانظروا فقال: ٍتك لأه فقال أودآي، من ُتقيم عصُ

ُع معاوية: ٍما َنع كان فقال: ٍما بها؟ تصُن وهو والأسلم الأصُلة عليه موسإى َيصُْ
ّبه يخاطُب بعصُاي، َيْرَضها.ً ٍفقال: ٍجيئوني فلم بعصُا فجاءوه بيده، وعصُاه ر
ّلم قام ثم فأخذها، ُة فاتت، أن إلأى الأظهر صلة منذ فتك ما الأعصُر، صل

َنَح، َنْح َعَل، ول َت ّبس، ول توقف، ول سَإ إلأى منه فخرج معنى في ابتدأ ول تح
ِره يخطب الأكلم من جنس أي عن سإأل ول شيء، منه يبق ولأم أتّمه حتى غاي
َلأه تلك زالأت فما فيه، لأه أشار أن إلأى شاخصٌُة الأسماطين في عين وكّل حا

ُكت، أن بيده معاويُة ْعني أن بيده سإحبان فأشار اسإ ْع ل َدآ َط ْق كلمي، علّي َت
تحميد يتبعها صلة في ونحن أمامك فقال: ٍهي معاوية: ٍالأصُلة، لأه فقال

أخطُب معاوية: ٍإنك فقال ووعيد، ووعد وتذكير وتنبيه وعظة وتمجيد،
والنس.ً والأجن، سإحبان: ٍوالأعجم، فقال الأعرب،

سإحبان بن عجلن في قيل ما بعض
َو عجلن ابنه وكان ْل َد الألسان، ُح ّي ُع الشارة، مليح الأكلم، ج خطابته مع يجم
ًا ًا، شعر من والأسائَر الأشعر، من الأنادآَر وينزع خطب، إذا المثال ويضرب جيد

ُلو الأمثل، َتْح ًا.ً كلَمه َيزُن وكان ُخطبته، ف َوْزن
الأنسابة حنظلة بن دآغافل

َفل وأما َفل فهو سَإوادآة بن مكي ذكره الأذي دآغا ْغا ْنظلة بن َدآ بني أحد يزيد بن َح
والمهات، والباء الأعرب، بأنساب الأناس أعلَم وكان الأنّسابة، ثعلبة بن ذهل

َثالأبها، وأحفظهم ّدهم لأَم ًا وأش ًا تنقير ومثالأب الأعرب، معايب عن وبحث
الأنسب.ً

ًا: ٍوالأله معاوية لأه قال آل في تجد ما قريش من الأبيت هذا في قلت لأئن يوم
ّني معاوية: ٍوالأله لأه فقال َدآغافل؛ فتبسم مقالً، َحْرٍب وما بتبسمك، لأتخبر

ْكذب أن آَمُن وما عنقك، لضربّن أو جوانُحك، عليه انضّمْت تزيد.ً أو ت
َنام مناف عبد بني من أنتم الأمؤمنين، أمير فقال: ٍيا ْوماء كَس ّية، َك ذاِت فت
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ًعى ٍء خصُيب، مر ْذب، وما ٍة َع َكم َدّب هذه سَإنام في يوجد فهل بارزة، وأ َم
ْولأى لأه فقال عاهة؟ من ُقَرادآ َأ ذلأك على أما هذا؛ غاير قلمَت لأك! ٍلأو معاوية: ٍ

ًا رأيت لأو ً لأرأيت وخالأها، وعّمها، وأخاها، وزوجها، وأباها، هند َتَحاُر رجال
ًء.ً جللأًة غايرهم، إلأى تجاوزهم فل فيهم، رآهم َمن أبصُاُر وبها

الأعصُا ذكر فٍي
ًا الأحّجاج لأقي الأعصُا ذكر وعلى قال: ٍمن أقبلت؟ أين فقال: ٍمن أعرابي

ِكُزها قال: ٍعصُا بيدك؟ قال: ٍما الأبادآية، ِتي، أر َ ّدها لأصَُل ُأِع َداتي، و ُع ُق ِلأ وأسإو
ّبتي، بها َوىَّ دآا ْق ُد سَإفري، على بها وأ َتم ْع َأ َع مشيتي، في بها و ّتِس َي ِوي، بها ِلأ ْط َخ

ُبُر ْع ُألأقي فتؤمنني، الأنهر بها وأ وتقيني الأحّر، من فتستُرني كسائي عليها و
ُقّر، من ْدني الأ ُت ْفرتي، ِمْحَمل وهي مني، بعد ما و َعلقة سُإ َوتي، و َدآا وِمشَجب إ

ُد ثيابي، ْقَرع الأَضراب، عند بها أعتم َأ ِقي البواب، بها و ُقور بها وأت ِكلَب، َع الأ
ّطعان، في الأّرمح عن تنوُب ْلأِحْرز وعن الأ ْقَران، منازلأة عند ا ُتها ال ْث ِر عن و
َها أبي، ُث ُهّش ابني، بعدي وأور َأ َنِمي، على بها و ِرب فيها ولأي َغا كثيرة أخرىَّ، مآ

ُتْحصَُى.ً ل
أحمد بن الأخليل

قال ٍالأنضر ٍبن ٍشميل: ٍكتب ٍسإليمان ٍبن ٍعلي ٍإلأى ٍالأخليل ٍبن ٍأحمد ٍيستدعيه ٍالأخروج
ّدآه ٍوكتب ٍ : إلأيه، ٍوبعث ٍإلأيه ٍبمال ٍكثير، ٍفر الأبسيط:  إلأيه

ْغ فـَي عنـَه أني سإليماَن أبل
ٍة َع سَإـَ

ًنى وفي ذا َلأْسُت أني غايَر غا
َمـَاِل

أرىَّ ل أنـَي بنفسـََي يسُخو
ًا أحـَد

ً يموت َقى ول ُهْزل ْب علـَى َي
َحـَال

ْقُر َف في ل الأنفس في والأ
ِرفُه الأمال ْع َن

ْثُل الأنفس في الأغنى ذاك وِم
الأماِل ل

ْغَشى والأماُل ًا َي َق ل أناسإ َخل
لأـَهـَم

ْيِل ْغَشى كالأّس ِدِن ُأصول َي ْن ّد الأ
الأبالأـَي

الأموت بسبيل امرئ كّل
َهـٌَن َتـَ مر

شاغاٌل إني لأنفسك؛ فاعَمْل
بـَالأـَي

: أخذ ٍهذا ٍالأطائي ٍ الأكامل:  فقال
ِكري ل من الأكريم عطَل ُتن

َنى ِغ الأ
لألمكاِن حرٌب فالأسيُل
الأعـَالأـَي

ٍدآ ٍ ًا ٍخصُّوا ٍبابن ٍأبي ٍدآوا ًا ٍيصُف ٍقوم الأخفيف: وقال ٍأيض
ُلأوا َدىَّ مركز َنَز ّنـَ ُه الأـَ َذَرا َناو ْت َد َع ِدآي ذاك دآون من َو َوا َع الأ
ُبـَل إلأى الأّربا أن غاير َلن سُإ َنى، واءا ْدآ ِدآ حّظ والأحُظ َأ َها ِو  الأ

ًا، ٍبالضافة ٍإلأيه ٍوهو ٍأسإتاذ وهذا ٍالأشعر ٍمن ٍأصلح ٍشعر ٍالأخليل، ٍوكان ٍشعره ٍقليل ًٍضعيف
الأنحو ٍوالأغريب، ٍوقد ٍاخترع ٍعلم ٍالأعروضِ ٍمن ٍغاير ٍمثال ٍتقدمه، ٍوعنه ٍأخذ ٍسإيبويه،

ًا.ً ٍقال َنًة، ٍوألأطفهم ٍذهن ِفط وسإعيد ٍبن ٍمسعدة، ٍوأئمة ٍالأبصُريين، ٍوكان ٍأوسإع ٍالأناس ٍ
 : الأوافر:  الأطائي

ًا الأخليل ُنشر فلو ّفت إذ َطِن على َرزاياهلأع  الأخليِل ِف
الأتعزية في

أطال طفل: ٍالأدنيا، عن يعزيه عباس بن محمد إلأى الأصُابي إسإحاق أبو وكتب
ُدآ أقداٌر الأرئيس، بقاء الأله ِر ِري وقضايا أوقاتها، في َت ُدآ ول غااياتها، إلأى َتْج ُيَر
ٌء منها َداه، عن شي ُد ول َم ْنَحاه؛ مطلبه عن يصُ تثبت الأتي كالأسهام فهي وَم
ُع ول الغاراضِ؛ في َفة ذلأك عرف ومن بالعتراضِ، ترج يغض لأم الأرئيس معر
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َنط ولأم الأزيادآة، من ْق َأِمَن الأنقيصُة، من َي ُد يستخّف أن و حلمه، الأطرفين أح
ُد ويستنزل ْع ولأم َحْزَمه، المرين أح َد ّطن أن ي قبَل الأنازلأة على نفسه يو

َبة ويأخذ نزولأها، ْه ُل ويساوَر بالأشكر، الأخيَر يجاور وأن حلولأها، قبل لألحادآثة ا
َنة ّير بالأصُبر، الأِمْح َة فيتخ َة ويستمرئ عاجلً، الولأى فائد آجل.ًً الخرىَّ عائد

َذ وقد َف ًا، الأجليل الأمولأى في تعالأى الأله قضاء من ن ْدر ًا، الأحديث َق َما سإن
َأوَمض، َأْرَمض، َلق و ْق َأ مثلي على يحق ما لأه الأتألأم من ومسني وأقّض؛ و

َفْت ممن ُته ووجبت إلأيه، الأرئيس أيادآي توا ّنا ف عليه، الأملّم في مشارك "إ
ِه ّنا لأل ًا نحتسبه الأله راجعوَن" ٍوعند إلأيه وإ ًا َذوي، ُغاصُْن َبا، وشهاب ًا َخ َدآّل وفرع

ًا َأصله، على ّطي َله أن أسإأُل وإياه َوِشيُجه، أنبته وَخ ًا لألرئيس يجع ًا، َفَرط صالأح
ًا ُذْخر ًا، و َأن عتيد َفعه و ُع ل حيث الأدين، يوم ين ُله إل ينف بجودآه الأبنين، بين مث

ِده.ً وَمْج
ًا، الأمصُاُب كان ولأئن ًا، فيه والأحادآُث عظيم وإلأى إلأيه، الأله أحسن لأقد جسيم

وصانه الثام، اقتراِف عن بالخترام، نّزهه الأله فإن إلأيه أما فيه؛ الأرئيس
ْنياه فوردآ الوزار، ملبسة عن بالحتضار، ًا، دآ َدر رشيد ًا، عنها وص نقي سإعيد

ِدآ من الأصُحيفة ّنسه لأم الأعيوب، َدآَرن من الأساحة بري الأذنوب، سإوا تد
ْق ولأم الأجرائُر، َل َق عنه الأله رفع قد والأكبائر، الأصُغائر به تع الأحساب، دآقي
َهم َأسْإ َألأحقه الأصُواب، أهل مع الأثواب لأه و ّديقين و َعادآ، في الأفاضلين بالأصُ الأَم

ّوأه َب ْعي غاير من أفضلهم حيث و اجتهادآ.ً ول سَإ
على إياه رؤيته قبل قبَضه لأه ذلأك اختار لأما وجل، عَز الأله، فإن الأرئيس، وأما

وَحَماه الأُحْرقة، معها تتضاعُف الأتي ومعاينته الأرقة، معها تكون الأتي الأحالأة
َنة من ْت َعه الأمرافقة، ِف دآنياه، في الأمبقي هو وكان الأمفارقة، جزع عن لأيرف
ُد وهو ّلُة تسلم قيل: ٍإن وقد لخراه، الأذخيرة الأماضي الأواح فالأّسْخل الأِج

الأتوجع أوفي وأل بعده، من لألمر الأمهون قوَل أقول أن علّي وعزيز هدر؛
ِده، واجَب عليه ْق ُق ذلأك ولأكن َبضعة، ومنه سُإللَأة، لأه فهو َف الأتسلية، طري

َهُج الأتعزية، وسإبيل منفعة يقبل ممن مثله، مخاطبة في الأمسلوك والأمن
َدآ يأبى ول السإتبصُار، أغاناه وإن الأذكرىَّ َفاه وإن الأموعظة، ورو العتبار، َك

ُذه الأمصُاب، الأرئيَس يقي تعالأى والأله ل الأتي بعينه ويرعاه الأنوائب، من ويعي
ُه في ويجعله تناُم، ْبقيه ُيرام، ل الأذي ِحَما ُي ًا و َقص، غاير موفور ّدمنا منت ويق
ّدامه، الأمحذور وإلأى أمامه، الأسوء إلأى الأدعوة، هذه في بينهم من بي ويبدأ ق

ْذ ُدها أحوالأي، َأسإعد من أراها كنت إ ُع َأ وآمالأي.ً أمانّي أبلغ من و
ُة َجَرِت الأرؤسإاء: ٍقد بعض إلأى وكتب َء الأله - ٍأطال الأعادآ المير! ٍ- بقا

وسإالأُك نجاحها، إلأى الأداعية الأظنون وإسإلف موردآها، قبل لألحاجة بالأتمهيد
َله يلتمُس ل فهو بالأمسؤول؛ الأظن يسيء الأسبيل هذه ول جزاء، إل فض

ْولأه يستدعي أن يؤثر الأبديع، ومذهبه الأغريب، بكرمه والميُر قضاء؛ إل َط
ُء لأه، الأسلُف يكون ّق عليه برغابته لألمهاجم ويوجب منه، والبتدا به الأثقة ح
ُد منه، ِنيفة، بالأخلئق وتوّحده الأشريفة، بالأطرائق َأفردآه الأذي لأله والأحم الأم

الأمنيرة.ً الأثاقبة ولأْمعته الأبصُيرة، زمانه عين وجعله
ُة الأله، أعَزك أصحابه: ٍلأك، بعض إلأى بابه في الأبديع وكتب كل في فضل، عادآ
ْبُه ولأنا فصُل، ْقت، ِش ِقيُت الأحاجة ذا إن ولأعمري وقت؛ كل في َم َعة، َم ْل ّط الأ
وأولأو الموال، إلأيهم تحتاج حاجة أولأو سإواء؛ لأيسوا ولأكن الأوطأة، ثقيل
المال.ً تحوجهم حاجة

ُد تمام أبو والمير ُع الأفضل بن الأسلم عب الأله - ٍأيده الأمؤمنين أمير لأله الأمطي
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َدمه، فطالأما الأزماُن أحوجه - ٍإن ًا أهانه وإن َخ ّعمه.ً أكرمه ما فكثير ون
ًا ّله وقديم ُق وعَرفه الأسرير، أق َن َوْر ِعْرضُِ الأمال نقصُه والأسدير.ً ٍوإن الأَخ فالأ
َفْضُل الأملك جفاه وإن وافر، َتليكم الأله ابتله وإن ظاهر، فالأ ْب َي ِل فينظر به ف
ّق بما العظام، من عليك موردآه تقابُل تفعلون.ً ٍوأنت كيف من يستح

َتُه بال، ثوٍب إلأى تنظرن فل الكرام، َتْح ِدآ، على تقس ول عال، شرٌف ف ُبْر ما الأ
ِله، شامخ ففي نظرت إن ولأكن الأمجد، من وراءه وشهادآة عقله، وراسإخ أص

والخوة معه، الأمروءة قضية هو ما اليات هذه بعد لأيأت لأه.ً ٍثم الأفراسإة
ًا معي، ِلأغ ْيُف جهده، غااية ذلأك في َبا حق لأله والأحمد غِاْمده، في يرىَّ ل والأّس

َحْمده.ً
 ٍحمزة: ٍ بن أحمد بن إبراهيم إسإحاق أبي إلأى ولأه

َء ٍالأشيخ! ٍ- ٍعلى ٍمرادآَي ٍتجري، ٍلخترت ٍأن لأو ٍكانت ٍالأدنيا، ٍأطال ٍالأله ٍبقا
أضرب ٍبهذه ٍالأحضرة ٍأطناب ٍعمري، ٍوأنفق ٍعلى ٍهذه ٍالأخدمة ٍأيام ٍدآهري،

ِظيَت ٍمن ولأكن ٍفي ٍأولدآ ٍالأزنا ٍكثرة، ٍولأعين ٍالأزمان ٍنظرة، ٍوقد ٍكنت ٍَح
خدمة ٍالأشيخ ٍالأمحسن ٍبشرعة ٍأنس ٍنغصُها ٍبعض ٍالأوشاة ٍعلّي، ٍوذكر ٍأني

ْذاني ٍإلأى ٍَمْرَو ٍوفي ٍهذا ٍما ٍيعلمه ٍالأشيخ، ٍفإن ٍرأىَّ اقمت ٍبطوس ٍبعد ٍاسإتئ
أن ٍيحسن ٍَجبِري ٍبكتاب ٍيطرز ٍبه ٍمقدمي ٍفعل ٍإن ٍشاء ٍالأله ٍتعالأى.ً

َلَك ٍمن ولأه ٍفي ٍهذا ٍالأباب ٍإلأى ٍأبي ٍنصُر ٍالأميكالأي: ٍالأشيخ ٍ- ٍأعزه ٍالأله ٍ- ٍَم
ًا، ٍفلبسه ًا ٍسإابغ َب َعة، ٍومن ٍمودآتي ٍثو ًا، ٍفنزلأه ٍغاير ٍمنزل ٍقل ًا ٍفارغا قلبي ٍمكان

ًا، ٍوأرسإل ٍتلك ٍالخلق ْبَسِة ٍخلعة، ٍومن ٍنصُب ٍتلك ٍالأشمائل ٍشبك غاير ٍلأ
ّثهم، ٍوصادآ ٍالخوان ٍواسإترقهم.ً َنَص ٍالحرار ٍفاسإتح َق ًا، ٍ شرك

ًا، ًا ٍبأرخص ٍمن ٍالأعبد ٍثمن ُد ٍحّر ًا ٍوهو ٍيج َبُن ٍإل ٍمن ٍاشترىَّ ٍعبد ُيغ ّله ٍما ٍ وتالأ
َة ٍوجودآه، ٍوينتهز ٍفرصة ٍامتلكه ٍبجودآه، ًا، ٍثم ٍل ٍيهتبل ٍغاّر وأقّل ٍفي ٍالأبيع ٍغابن

وأنا ٍأنم ٍلألشيخ ٍعلى ٍمكرمة ٍيتيمة، ٍونعمة ٍوسإيمة، ٍفليعتزل ٍمن ٍالأرأي ٍما
ًا ٍولأيحلل ٍَحبوة ٍالأتقصُير، ًا، ٍولأيطلق ٍمن ٍالأنشاطْ ٍما ٍكان ٍعقيم كان ٍبهيم

ُعْمرتها، ٍبرأي ْذَرتها، ٍوينقض ٍحّجتها ٍو ُع ولأيتجنْب ٍجانب ٍالأتأخير، ٍولأيفتّض ٍ
َعه؛ ٍوتلك ٍحاجة ٍسإيدي ٍأبي ٍفلن ٍوقد ِربا يجذُب ٍالأمجد ٍباعه، ٍويعمر ٍالأنشاطْ ٍ
َد ُع َب ٌد ٍهو ٍمستنجُزه، ٍول ٍ ْع َو َعُسر ٍ ًا، ٍوما ٍ ًا، ٍوعقد ٍبه ٍجسر وردآ ٍمن ٍالأشيخ ٍبحر

ُد ٍشكرها، ٍوعزيم ٍنشرها، ٍوولأّي ِري َب أمٌر ٍهو ٍمنتهزه، ٍول ٍضاعت ٍنعمة ٍأنا ٍ
َظْرفه، ٍما أمرها؛ ٍوهذا ٍالأفاضل ٍقرارة ٍمائها، ٍوعمادآ ٍبنائها؛ ٍوقد ٍشاهدت ٍمن ٍ
ُيدَر ٍبظاهره، ٍورأيُت ٍمن ٍأولأه ٍما أعجز ٍعن ٍوصفه، ٍوعرفت ٍمن ٍباطنه ٍما ٍلأم ٍ
َنّم ٍعلى ٍآخر،ه ٍثم ٍلأه ٍالأبيت ٍالأمرموق، ٍوالأنسب ٍالأموموق، ٍوالولأية ٍالأقديمة،

ْتنا ٍفي ٍالأسفر ٍرفقة، ْلقة، ٍونظَم ّدآ ٍح ْتنا ٍفي ٍالأو َع والأشيمة ٍالأكريمة؛ ٍوقد ٍَجَم
َلق ٍبابه، ًا ٍل ٍيغ َكَرم وعرفني ٍبما ٍأنهض ٍلأه ٍوفيه، ٍفضمنت ٍلأه ٍعن ٍالأشيخ ٍ

ُيْخلف ٍسإحابه؛ ٍفليخرجني ٍالأشيخ ٍمن ٍعهدة ٍهذه ٍالأثقة، ٍزادآها ٍإلأيه ًا ٍل ٍ َدق َغا و
ًأ، ٍوإن ٍرأىَّ ٍأن ٍأسإأل ٍالأشيخ ٍفي ٍمعناه ٍعرفني ٍكيف ٍالأمأتى ٍلأه، ٍوإنما تأكد

ّنة ٍوالأتزامي.ً َفْرطَْ ٍتقليدي ٍلألم َق ٍاهتمامي، ٍو ْد ْلُت ٍلأيعلم ٍِص َط أ
ولأه ٍجواب ٍعن ٍصنيعة ٍبصُاحب ٍهذه ٍالأعناية: ٍوردآ ٍفلن، ٍسإيدي، ٍوهو ٍعيُن

ْقلتها ٍولأسانها؛ ٍفأظهر ٍآيات ٍفضله ٍل ٍجرم ٍأنه ٍوصَل ٍإلأى ُنها، ٍوُم بلدتنا ٍوإنسا
ّنة ٍنعيم، ْوح ٍوَريحان ٍوج الأصُميم، ٍمن ٍاليجاب ٍالأكريم، ٍوهو ٍالن ٍمقيٌم ٍبين ٍَر
تحيته ٍفيها ٍسإلم، ٍوآخر ٍدآعواه ٍذكرك ٍوحسن ٍالأثناء ٍعليك ٍبما ٍأنت ٍأهله، ٍوأنا
أصدق ٍدآعواه؛ ٍوأفتخر ٍبه ٍافتخار ٍالأخصُّي ٍبمتاع ٍموله؟ ٍوقد ٍعرفته ٍولأَسنه،
ّنك ٍبه، ٍوقد ٍملكتها ٍالأمجالأس ٍولأحظتها َنه، ٍفما ٍظ َيجّر ٍفي ٍالأبلغاة ٍَرسَإ َكيف ٍ و
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ِديه، ٍوينشر ٍذكرك ٍويطويه؛ ُد ٍشكرك ٍويب ِعي ًا ٍمن ٍفيه، ٍي الأعيون، ٍوسإّل ٍصارم
والأجماعة ٍتمدُح ٍلأمدحه، ٍوتجرح ٍبجرحه، ٍفرأيك ٍفي ٍتحفظ ٍأخلقك ٍالأتي

ًا ٍإن ٍشاء ٍالأله ٍتعالأى.ً أثمرت ٍهذا ٍالأشكر، ٍوأنتجت ٍهذه ٍالأمآثر ٍالأغّر، ٍموفق
ّدثنا ٍعيسى ٍبن ٍهشام، ٍقال: ومن ٍإنشائه ٍفي ٍمقامات ٍالسإكندري، ٍقال: ٍح

َفَرني ُته، ٍفَخ ُته، ٍأو ٍكنز ٍأصب َلب ّتهمت ٍبمال ٍسإ ِله، ٍا َذي ِغنى ٍبفاضل ٍ َقني ٍالأ ّط َن لأما ٍ
َيُرضها ٍالأسيُر، ٍول ِلأَك ٍلأم ٍ ْكُت ٍفي ٍهربي ٍمسا الأليُل، ٍوسإَرت ٍبي ٍالأخيُل.ً ٍوسإل
ّده، ٍوِصرت ٍإلأى ْعِب ٍوتجاوزُت ٍح َدْت ٍإلأيها ٍالأطيُر، ٍحتى ٍطويت ٍأرضَِ ٍالأّر اهت
َيت ٍالأرواحُل، ٍوأكلتها ِف َدآه، ٍوبلغُت ٍأذربيجان ٍوقد ٍَح َبر ِحَمى ٍالمِن ٍووجدُت ٍ

الأمراحل، ٍولأما ٍبلغتها: ٍالأطويل: ٍ
َبْتثـَلثٌة الأمقام أن على نزلأنا ْهرا أقمنا حتى لأنا فطا  ش

َوٍة ٍقد ٍاعتضدها، ٍوعصُا ٍقد ٍ ْك ًا ٍفي ٍبعض ٍأسإواِقها ٍإذ ٍطلع ٍرجل ٍبَر فبينا ٍأنا ٍيوم
َلَسها؛ ٍفرفع ٍعقيرته ٍوقال: ٍالألهّم ْي َط ٍة ٍقد ٍت ّلَسها، ٍوفوط َق َت ّية ٍقد ٍ اعتمدها، ٍودآن

َدها، ٍوخالأق ٍالأمصُباح َدها، ٍومحيي ٍالأعظام ٍومبي يا ٍمبدئ ٍالشياء ٍومعي
ِء ٍسإابغة ٍإلأينا، ٍوُمْمِسك ومديره، ٍوفالأَق ٍالصباح ٍومنيره، ٍوموِصَل ٍالل
ًا؟ ًا، ٍوجاعل ٍالأشمس ٍسإراج ّنَسم ٍأزواج ِء ٍأن ٍتقَع ٍعلينا، ٍوبارئ ٍالأ الأسما

ًا، ٍومنشئ ًا ٍوالأنهار ٍمعاش َكن ًا، ٍوجاعَل ٍالأليل ٍسإ ًا، ٍوالرضِ ٍفراش ْقف ِء ٍسَإ والأسما
ِلأَم ٍما ٍفوق ٍالأنجوم، ٍوما ٍتحت ِثقالً، ٍومرسإل ٍالأصُواعق ٍنكالً، ٍوعا الأسحاب ٍ

ِلأه ٍالأطاهرين، ٍوأن ُلأك ٍالأصُلة ٍعلى ٍسإيد ٍالأمرسإلين ٍمحمد ٍوآ الأتخوم.ً ٍأسإأ
ّهل ٍلأي ُتس ّلها، ٍوأن ٍ ِة ٍأعدو ٍظ ُعْسَر َلها، ٍوعلى ٍالأ ْب تعينني ٍعلى ٍالأغربة ٍأثني ٍَح

ّدين ٍالأمتين، ٍولأم ِعد ٍبالأ ْهَرة، ٍوسإ ُط ْته ٍالأ َع ْطرة، ٍوأطل ِف ْتُه ٍالأ َطَر َف ْي ٍَمْن ٍ َد على ٍي
ًا ٍيسعني ٍوالأرفيق.ً ْطوي ٍهذا ٍالأطريق، ٍوزادآ ْعَم ٍعن ٍالأحق ٍالأُمبين، ٍراحلُة ٍت َي

َنا ّي قال ٍعيسى ٍبن ٍهشام: ٍفناجيُت ٍنفسي ٍبأّن ٍهذا ٍالأرجَل ٍأفصُُح ٍمن ٍإسإكندر
َلغ ٍهذه َب أبي ٍالأفتح، ٍوالأتفّت ٍلأفتًة، ٍفإذا ٍهو ٍأبو ٍالأفتح، ٍفقلَت: ٍيا ٍأبا ٍالأفتح، ٍ

ْعِب ٍصيدك؟! ٍفأنشأ ٍيقول: ٍمجزوء ُدك، ٍوانتهى ٍإلأى ٍهذا ٍالأّش الرضَِ ٍكي
الأخفيف: ٍ
ّوالأُة أنا ّوابُة ِدآالأـَبـَل َج ُفـَق وَج ُل ا
َفُة أنا ْذُرو َعّمارة ِنالأزمـَا ُخ ْق و ُطُر  الأ
ِني ل ُلْم َيتي على ُدآالأرش لأك َت ْد ْق ُك ُذ  و

: وقال ٍالأطرماح ٍبن ٍ الأطويل:  حكيم
أنس ل الشياء م أنس وما

بـَيعًة
الأصُفاء أهل إذ الأدهر من

ُع  جمي
اعتزاز، فيه دآهُرنا وإذ

ْيُرنـَا َط ِكُنو َكارهـَّن في سَإوا ُع أو وقـَو

ُع؟ الأصُالأحـَات وأيامهّنمـَلـَيحة بنـَعـَف لأليالأينا فهل ُرجـَو
إلأى الأظاعنون َيُرعَك لأم كأن
ًلى ُع الأظاعـَنـَين فراق ومثلب َيُرو

والأمشيب الأشباب وصف في شعر
الأكامل: وقال ٍعلي ٍبن ٍمحمد ٍبن ٍالأحسن ٍالأعلوي: ٍمجزوء ٍ

ًا ِبـَْسـََن وما بالأـَـَـَشـَـَـَبـَـَـَا ليام واهـَـَ الأـَزخـَارْف مـَن َلأ
ِرْف الأمـَنـَاكـَر من َنعـَـَـَرْف بـَمـَـَا وذهـَابـَهـَّن َعـَا والأـََمـَ

ْكـَـَـَرك أيام ْدَز الأصُّبـَا ويندآوا فـَـَـَـَـَـَـَي ذ الأـَصُـَحـَائْف صـَ
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ًا ّيامي واه َأيام ل الأشهياِت و
 الأَمَراشْف
َبان الأغارسإات ًاُقْض الأ ُثـَِب عـَلـَى بانـَ ِدآْف ُكـَ َوا الأـَـََر

ْدَر والأـَجـَاعـَلِت َبـَـَ ِلأـَْف الأـَحـَواجـَِب بينمـَـَـَا الأـَ والأـَسـَوا
ِهـَـَـَْرَن أيام ْظـَ ّياِت بـَغـَير َفالأـَـَـَخـَـَـَل ُي الأـَمـَخـَالأـَْف ِنـَ

َبـَا عـَلـَى الأنـَعـَيم وقف ْلـََك مـَن وزلألتالأـَصُّـَ ِقـَْف ِتـَ الأـَمـَوا
: وقال ٍابن ٍ الأطويل:  الأمعتز

ِني ْت َع ّبُة الأصُّبا عهد إلأى َدآ َر
ِر ْد الأخـَ

َألأقت َع و َواضح عن الأخّز قنا
ْغر  الأث

ُء وقالأت يخلُط الأعيِن وما
َلـَهـَا ُكْح

ِة ْفَر على الأزعفران ماء بصُُ
ِر ّنح الأ

كنت إذا الأدنيا تطلُب لأمن
ًا قابـَضـَ

ِوشاحين ذات عن عنانك الأ
ِر؟ ْذ  والأش

الأشيب جعلَت أراك
ِرِعـَلًة َهْجـَ لأل

ِر هلَل كأن من لأيس الأشه
الأشهر

الأكامل: وقال ٍأحمد ٍبن ٍأبي ٍطاهر: ٍمجزوء ٍ
ِلـَفـَُت من يا ِه َكـَ ّبـَ َلفيبـَحـَ الأـَعـَقـَاْر بكاسإـَاِت ك

َبـَهـَار الأشقائق من كوجـَنـَتـَي فـَي مـَا وحياة والأـَ
ِفـََك وولأـَوع ْدآ  الزار في َخصُْرك َتْحَت رجبـَالأـَتـََرْج ِر

ّية في هكوج لأـَحـَسـَـَن رأيت إن ما ِنـَجـَار من الأبر
الأخـَمـَار يحكي بما وجهيمـَـَن الأـََشـَيب رأيت لأمـَا

الأـَغـَبـَار غاير ذا فقلت كعـَـَل قـَد غاـَبـَار قالأـَت
الأـَديار مـَن الأقبـَور إلأى كالأـَمـَلـَو نـَقـَل الأـَذي هذا

العـَتـَذار بحـَسـَن عنيبـَحـَّجـَتـَي ذهبـَت قالأت
ًلأـَـَـَـَي أرأيت هـَـَـَذه يا َهـَار؟ بـَل خلقِت مذ ل َنـَ
: وقال ٍخالأد ٍ الأكامل:  الأكاتب

لأم َمْن بعيِن إلأَي نظرْت
ْعدِل َي

َكَن لأّما َها تم ُف َتلي ِمْن َطْر ْق َم

ًا رأْت لأما ّدْتبمفـََرقـَي ألأّم شيب َدآ َص َفارٍق صدو  متحّمِل ُم
ٍ 

ْلُت ُلب وظل َلها أط ّلٍق َوْص َعلي بأل يغمزها والأشيُببتم ْف َت
وقال ٍابن ٍالأرومي: ٍالأطويل: ٍ

ًا كفى الأشباب أن َحَزن
معـَجـٌَل

والأمشيُب الأليالأي َقصُيُر
ُد ّلـَ مخـَ

َعّزاك الأشباب لأيل عن و
َمعاشـٌَر

َنهار َدىَّ الأشيب فقالأوا: ٍ ْه أ
ُد  وأْرَش

َدىَّ الأمرء فقلت: ٍنهاُر ْه أ
ِيه ْنـَدىَّ الأليِل ِظل ولأكّنلأسعـَ ُدآ أ ْبـََر وأ

أو شيخوخة الأفتى َمَحاُر
مـَنـَية

ُع ّهاج ومرجو الأمصُابيح و
ُدآ ِد ِرْم

 : الأبسيط:  وقال
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فيه وقلبي الأشباُب كان
منغمـٌَس

ٍة في ِري لأسُت لأذ ما أدآ
دآواعيهـَا

ْوح َدآ منه الأنفس على َر كا
ُدآها ِر ْب ُي

َدآ يحـَييهـَا ينفـَّك ول الأنسيم َبْر

منـَُه كانت نفسَي كأّن
سإـَارحًة

ٍة في ّن الأُمْزن سإاقي بات ج
 يسقيها

من ويبقى الأشباب يمضي
َبانتـَه لأ

ٌو ينفّك ل الأنفس على َشْج
ُيْشجيها

ْدَر عندي أعظم كان ما َق
نعمتـَه

ُيصُـَبـَيهـَا كان لأحلم ل لأنفسه

الأنساء إعجاب ُيوَزن كان ما
ِه بـَ

ًا أوجب والأنفُس بما إعجاب
فيهـَا

 : الأطويل:  وقال
ِبيُض رأتك ما إذا ّدت، الأ َص

ّبـَمـَا وُر
َطْرُف غادوَت نحوك الأبيض و
َوُر  َأْص

َلمتك وما الأغـَانـَياُت ظ
ّدهـَا بـَصُـَ

مـَا أحكامهـَا في كان وإن
ّوُر ُيَجـَ

َفَك أِعْر َة َطْر فإْن وانظْر؛ الأمرآ
نبـَا

ِبيُض الأشيُب عنك بعينيك فالأ
أعـَذُر

ِنئت إذا ْيب الأفتى عين َش َش
نـَفـَسـَه

ْيُن َواء فع َدر بـَالأـَشـَنـَاءة سِإ أْجـَ

: وقال ٍ الأخفيف:  كشاجم
ِني ْت َف َق ُبوس ُحْزٍن بين ما َو َنْتو َد وث ْع ٍة َب َك ُعبـَوِس ضْح ب

ْذ ْطُت رأتني إ ًا مَش ِهَيبعاج عاج بالبـَنـَوِس البنوس َو
: وقال ٍأبو ٍ الأكامل:  نواس

الأّرشادآ تبصُّرني بكرت
كأنـَنـَي

ِر لأـَمـَذاهـَب أهتدي ل البـَرا

ْيَحَك َو عن كبرت قد وتقول: ٍ
الأصُّبا

ِر إلأيك الأزماُن وَرَمى َذا ْعـَ َل بـَا

ُبـَو متى فإلأى وأنـَت تصُ
ّيٌم مـَتـَ

ّلـٌَب ِة فـَي متق ِر راح القـَتـَا

ُتها ْب َأَج ْفُت إني ف َعَر
مـَذاهـَبـَي

ْفُت إلأى معرفتي فصََُر
ِر ِلنكـَا ا

: وقال ٍأحمد ٍبن ٍزيادآ ٍ الأطويل:  الأكاتب
حّل الأشيَب رأيٌت ولأّما

بـَياضـَه
ْفَرق ً رأسإي بَم قلت: ٍأهل
 ومرحبا

ْلُت ولأو تركت إن أني ِخ
ّكَبتحـَيتـَي ّكـَبـَا أْن ُرْمُت عني تن يتنـَ

ٌه حّل ما إذا ولأكن كر
فسامـَحـَت

ًا الأنفُس به ُكْره كان يوم لأل
َبـَا َه ْذ َأ

: كأّن ٍهذا ٍالأبيت ٍينظر ٍإلأى ٍقول ٍ الأطويل:  الول
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أوَل الأنفس إلأّي وجاشت
ٍة مـَر

ّدآت معروفها إلأى َفُر
 فاسإتقّرْت

: أبو ٍ الأكامل:  الأطيب
َكْرت َة الأحوادآِث طارقَة أن َنا فصُارت بها اعترفُت ثممّر ْيد َدآ

: ابن ٍ الأخفيف:  الأرومي

ْيبي لح ّطْرف َمَرَحفـَيه أْمَرُح فصُرُت َش في الأ
َذارالأُمَحلى ِع  الأ

ْدآُت الأشبـَاُب وتولأى فـَازدآ
ًا ّي َغاـَ

ِلـَي ميادآين في ِط ّلأـَى إذ َبا تـَو

الأزمـَاُن سإاءه من إَن
بـَشـَيء

ّق ّلـَى بـَأن الأورىَّ لح يتـَسـَ

 : الأخفيف:  الأمتنبي

َي، ل، الأدهر؟ سإاءنيلأـَّمـَا نـَفـَسـََي أسإوء أتراني لأعمر
ّ  كل

 : الأكامل:  الأمتنبي
ُفو ُة َتصُْ ِهٍل الأحيا ُع وما فيهما َمَضى َعّماأوغاافـٍَل لأجا ّقـَ َو َت ُي
ِلأُط ولأمْن الأحقائق في ُيغا
ْفَسه َن

َيُسوُمها َلَب و الأُمحاِل َط
ُع ْطَم َي  َف

 : الأكامل:  الأبحتري
ّق من يكفيك ّيُل َح ْفُس به تردآىَّبـَاطـٍَل َتَخ ّلهيف َن ُع الأ فترج

ّلما ٍتصُّح ٍمغالأطات ٍأهل ٍالأعقول، ٍعند ٍأهل ٍالأتحصُيل، ٍوما ٍأحسن ٍما ٍقال ٍ الأطائي:وق
الأخفيف: 

ِعَب ِرِق، الأشيُب لأ َفا ّد بل بالأَم َج
َكى ْب أ

َ ًا َف  ولأعوبا ُتَماضر

ّثغام نسيَب يا ُبك الأ أبقى ذن
الأـَحـَسـَان عـَنـَد حسـَنـَاتـَي

ُنـَـَوبـَـَـَا ُذ
الأـَشـَيب فـَي أًن الأـَلـَه رأىَّ لأو

ً َفـَـَْضـَـَـَل
ْتـَُه َوَر ِد فـَي البـَرار جا ْلـَ الأـَُخـَ
ِشـَـَيبـَـَـَا

وقد ٍجاء ٍفي ٍالأتشاغال ٍعن ٍالأدهر ٍوأحداثه، ٍونكباته، ٍومصُائبه، ٍوفجعاته، ٍ
ّلق ٍمنه ٍبذكر والأتسلي ٍعن ٍالأهموم، ٍبماء ٍالأكروم، ٍشعٌر ٍكثير؛ ٍفمّما ٍيتع

الأشيب ٍقول ٍابن ٍالأرومي: ٍالأطويل: ٍ
ِرضِ ْع الأدهُر َأغاَرضَِ َعّمْن سإأ

دآونُه
ًا وأشربها لَم وإن ِصـَْرفـَ

ّوُم ُلأـَ

أكـََرَم الأكـَأس رأيت فإني
ّلًة ُخـَ

َفْت بالأمشيب ورأسإي لأي َو
َعّمـَُم ُم

ْلُت ْبَخْل فلم وَص علّي َت
ِلـَهـَا بوْص

َلْت وقد ّنَي بالأوصِل بِخ ع
ُتـَم ْكـَ تـَ

خان إْن الألذات صارَم وَمْن
بعضها

ُيْرغِاَم ًا ِلأ ُه دآهر فـَهـَو سإاء
أرغاـَم

َوىَّ بعد أِمْن ْث ِء َم في الأمر
ْطن ِه َب ُأّم

َواه ضيق إلأى ْث الأقبر من َم
َلـَم َيْسـَ

َق ولأم ْب بالأعـَبـَد الأله الأله! ٍإن أبىوالأضيق الأضيق بين َي
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!أرحـَمفرجة
: وقال ٍ الأخفيف:  َعطوي الأ

ُتّن ْب َعِج ُتُه رالأـَده بـََي أنـَاَخ إْن أ َكْم القـَداِح؟ إلأـَى َفحا
ّدآ ل ْبَن الأهُموم تَر ْنِش ًاأظـَفـَا ُي ًا ر َدادآ ِء ِبُشْرِب ِح قـَراِح ما

الأكأس صارت الأله، أحمد
ْأسُإو َت

جراحي الأثقاِت إخوانَي دآون

: وقال ٍابن ٍالأرومي ٍونحله ٍ الأطويل:  ًا بشار
ِطيُل حال ذا كنت وقد ُأ

ّدآكـَارهـَا ا
معـَجـَبـَا لهتز قلبي وإرعاءها

ْلأت ّذ ُب ً ف هاتيك، غاير حال
غاـَايتـَي

ْغُرَب ِذكراها تناسإّي َت ِلأ
ِربـَا ْغـَ َمـَ

ْنُت ُك َمـَلىَّ الأكـَأس ُأدآير و
ّيًة ِو َر

َذَل ًا لْج بهـَا مسرور
َبـَا ْطـََر ول

ًا وكانت سإروري في مزيد
ِتي َع ْت وُم

َأْضَحْت ًا َف َفّر همومي من َم
َبا ْهر  وَم

َنة ٍوإن ٍلأم ٍيكن ٍمن ٍهذا ٍ ْي َق : وهذا ٍكما ٍقال ٍفي ٍ الأبسيط:  الأباب
شاهدُت ما بعض في شاهدت
َعًة ُمْسِم

ّنمـَا ْوُمـَهـَا كأ فـَي يومـَان َي
ِم يو

ْلُت ل بالرطال، أشرُب ظل
ًا َطـََربـَ

ًا بل بذاك، ِر طلب ْكـَ لألّسـَ
ِم والأـَنـَو

: ومن ٍمليح ٍشعره ٍفي ٍ الأطويل:  الأشيب
ْتأموٌر ما إذا الأدنيا نكد وِمْن ّكر وإن تن
ّدت ًا ع َغار  عظائُم ِص

ِتـَيحَأَشاهبي نتَف بالأمنقاش ُرْمُت إذا بـَـَـَينـَـَـَهـَـَـَّن مـَـَـَن لأـَه ُأ
ِهـَـَـَُم الدآا

ُع ّو نـَجـَـَوم مـَنـَقـَاشـَي يَر
مـَـَـَسـَـَـَائحـَـَـَي

ُهـََن ْينـَي و َعـَ طـَالأـَـَعـَـَـَاٌت لأـَ
َواِجـَـَـَُم َنـَـَـَ

: وقال ٍأبو ٍالأفتح ٍ الأطويل:  كشاجم
ّني ُقْم أخي، ِو ْتِف على فعا َن
ٍة َب ْي َشـَ

وفي عذاب في منها فإنَي
َحـَْرِب

ِتي الأمنقلش مضى ما إذا يأ
َتْت بها َأ

جارة دآونها من أخذت وقد
ْنِب الأَج

ُيْجَزىَّ الأسلطان على كجاٍن
ِه ِبـَ ْن َذ ب

َق ّل َع ِة من بالأجيراِن َت ّد ِش
ْعـَِب الأـَّر

ههنا وجئت والأشباب، الأشيب في مختارة بقطع الأكتاب هذا وّشحت وقد
ًا، به نحيط أن من أعظم الأنوغ وهذا بجملة، ًا.ً نبلغه أو اختيار اختبار
 الأعصُر لهل شذور

وذّمه ومدحه الأشيب وصف في
َنان ٍشبابه، ٍغازاه ِع َدت ٍفي ٍرأسإه ٍطلئع ٍالأمشيب، ٍأخذ ٍالأشيب ٍب َب ُغاصُُْن ٍشبابه.ً ٍ َوىَّ ٍ َذ

ِزمامه، َألأجمه ٍبلجامه، ٍوقادآه ٍب ْقَمَر ٍلأيُل ٍشبابه، ٍ َأ َبُه، ٍ َطّرز ٍالأشيُب ٍشبا ْيب ٍبجيوشه، ٍ الأّش
ِر.ً ٍوزن ٍهذا ٍلبن ٍ : عله ٍغاباُر ٍوقائع ٍالأده الأكامل:  الأمعتز

ِر وقائِع غاباُر هذا  الأده
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الأشباب، مراحَل الأمشيب.ً ٍطوىَّ صبُح أيقظه الأشباب، لأيل في راقد هو بينا
َدآ َمَراحل، الأشباب من حساب.ً ٍجاوز بغير عمره وأنفق الأّشيِب من وور

َفّل َناهل.ً ٍ َبا الأدهُر َم َوائه.ً ٍقضى محاسإَن وَمحا شبابه، ش الأشباب، باكورة ُر
َق َف ْن َة وأ َلق َنَضاَر َأْخ َدآة الأزمان.ً ٍ غاراُب الأهوىَّ.ً ٍطار عن الأنهي ونهاه الأصُّبا، ُبْر

َق، بالدآهم أترابه.ً ٍاسإتبدل وشاب شبابه، شبابه.ً ٍانتهى َل ْب وبالأغراب ال
ْقعق َع ّد إلأى  ٍانتهى0 الأ َلك من واسإتعاضِ الأكهل، َأُش ِة الأغراب َح ّنسر.ً بقادآم الأ

َذ وقرع الأقارح، َناِب عن افتّر ِلجام وارتاضَِ الأحلم، َناِج ِر، ب ّده عصُر وأدآرك الأ
ْلأُحنكة ّوة الأمسكة.ً ٍجمع وأوان ا َقار إلأى الأشباب ق صبح الأمشيب.ً ٍأسإفر َو

ْته الأمشيب، َل َع َبر.ً ٍخرج أبهة و ِك ِة عن وارتفع الأحداثة؛ حد عن الأ َغَرارة.ً غِاّر الأ
َفض َة َن َبَر َولأى الأصُبا، ِح عدل الأنصُيح، مقام الأشيب لأه قام الأحجا.ً ٍلأما دآاعية و

ْوبة الأحداثة علئق عن َت الأوقار.ً ٍالأشيب وِشيمة الأعقل ِحلية َنصُُوح.ً ٍالأشيب ب
ٌة ِفّضة اليام، مَخَضتها زبد الأرشد طريق في الأتجارب.ً ٍسإرىَّ سإبكتها و

ْيب.ً ٍالأشيخ ملئكة وأطاع الأشباب، شياطين الأشيب.ً ٍعصُى بمصُباح الأّش
ِيان، عن يقول َقار اسإتحكام الأشيب سَإماع.ً ٍفي عن والأشاب ع َو وتناهي الأ

ِربة، وِميَسم الأجلل، ّدَمة الأشيب الأحنكة.ً ٍفي وشاهد الأتج َهَرم، الأموت مق والأ
ِذن ْؤ َوان الأمنية.ً ٍالأشيب رسإول لألموت.ً ٍالأشيُب والأقائد بالأَخَرف، والأم عن

على فلن الأساحل.ً ٍصفا من تقرب سإفينة والأشيُب سإاحل، الأفسادآ.ً ٍوالأموُت
ْبر صفاء الأعمر، طول ّت ًا الياُم به تناهت الأجمر.ً ٍلأقد شغب على الأ تهذيب

ًا، ًا الأّسن به وتناهت وتحليم َب ًا.ً ٍقد تجري ْيُب وعظه وتحنيك ِطه، الأّش َوْخ وَخبطه ب
ُدآ تضاعفت قد وسِإبطه، بابنه الأسّن جسمه.ً من اليام وأخذت عمره، عقو

ْعُف ولأحقه الأكبر، َمّس وَجد واعتراضِ الأسّن، أثر إلأيه وأسإاء الأشيخوخة، َض
َبة الأعالأية، السإنان ذوي من الأوهن.ً ٍهو ِرم، ِهّم الأخالأية.ً ٍهو لأليام والأصُح قد َه

ْقله، من الأزماُن أخذ َلَمه من أخذ كما َع َث ْلَم الأدهر عمره.ً ٍ ِذي وتركه الناء، َث ك
ُأريق قوسإه من الأمجبوب.ً ٍرماه والأّسنام الأمنكوب، الأغارب َبر.ً ٍ ِك ُء الأ ما
منه الأدهر ِمّرته.ً ٍطوىَّ ونقض جناَحه، الأزماُن أدآيمه.ً ٍكسر واسإتشّن شبابه،

ّيده نشر، ما َفان يرسإف الأكبر، وق ّيد، رسَإ ّثة، مجتّث شيخ هو الأمق ِهي الأج وا
ّنة، َلت الأفتوة، ومفلول الأقوة مغلول الأُم ُق رسإل إلأيه واختلفت الأحركة؟ عليه ث

َهْت، قد الأقصُر.ً ٍأركانه على الأعصُر، شمُس إل هو الأمنية.ً ٍما ُته و ّد قد وم
َهْت.ً ٍهل َد أو منزلأة، الأغاية بعد تنا ْع الأذي ما مرحلة؟ الأموت سإوىَّ الأشيب َب

ْلأُخطا، تعاجز في مثله كان ممن ُيْرَجى ُذل، ا َوىَّ، وتخا ُق َداني الأ َت الأمدىَّ، و
ُلخرىَّ، الأدار إلأى والأتوّجه ّقة أبعد ا ّقة الأعظم، ِدآ ْعف الأجلد، ور الأحّس، وَض
ُقْرب العتدال، وتفاوت العضاء، وتخاذل منه بقي الأزوال.ً ٍوالأذي من والأ

ُقبه َذماء ُنون َير عمره، َخلق غاد.ً ٍقد أو الأيوم َهاَمة هي وُحشاشة بَمْرصد، الأم
ِة على ووقف الأحياة، سإاحَل وبلغ عيُشه، وانطوىَّ ّي ِن على وأشرف الأودآاع، َث

َنضب وحركات معدودآة، أنفاٌس إل يبق فلم الأمقام، دآار غاديُر محصُورة.ً ٍ
َشبابه.ً

الأمشيب في واحد لأغير فقر
قيس ٍبن ٍعاصم: ٍالأشيُب ٍخطام ٍالأمنية.ً ٍأكثم ٍبن ٍصيفي: ٍالأَمِشيب ٍعنوان ٍالأموت.ً ٍالأحجاج

بن ٍيوسإف: ٍالأشيب ٍنذير ٍالخرة.ً ٍغايره: ٍالأشيُب ٍنوُم ٍالأموت.ً ٍالأعتبي: ٍالأشيُب ٍمجمع
ّية.ً ٍمحمودآ ٍالأوراق: ٍالأشيُب ٍأحد ٍالأميتتين.ً ٍابن المراضِ.ً ٍالأعتابي: ٍالأشيُب ٍنذير ٍالأمن

َقبلك، ٍوارَحم َعرف ٍالأله ٍ ّظم ٍالأكبير ٍفإنه ٍ َفناء.ً ٍوقال: ٍع الأمعتز: ٍالأشيُب ٍأوَل ٍَمواعد ٍالأ
ْطُره ٍالأغموم.ً َق َغاماٌم ٍ ُع ٍالأموِت.ً ٍالأشيب ٍ َنا ِق الأصُغير ٍفإنه ٍأغاّر ٍبالأدنيا ٍمنك.ً ٍغايره: ٍالأشيب ٍ

َذىَّ ٍعين ٍالأشباب.ً َق الأشيُب ٍ

517



 السإلمية مشكاة مكتبة                            اللأباب وثمار الدآاب زهر

ْيٌب ٍل ٍعدمناه!.ً َع نظر ٍسإليمان ٍبن ٍوهب ٍفي ٍالأمرآة ٍفرأىَّ ٍالأشيب، ٍفقال: ٍ
ّناه ٍالأناس!.ً وقيل ٍلبي ٍالأعيناء: ٍكيف ٍأصبحت.ً ٍفقال: ٍفي ٍدآاء ٍيتم

: ابن ٍ الأمديد:  الأمعتز
َكَرْت ّلأـَْت مشيبي شّر أن َو ِء في بدموعو ِم الأردآا سُإُجـَو
ْوُر الأرأِس شيَب إّنبـَهـَّم شيبتي شّر يا اعذري ِم َن  الأهمو

: مسلم ٍبن ٍ الأبسيط:  الأولأيد
ْيُب ٌه، الأَش ٌه كر ُكـَر أن و

ُقـَه أفـَار
ْعِجْب الأبغضاء على لأشيء أ
ِدآ ُدآو ْو  َم

بعـَده فيأتي الأشباُب َيْمِضي
بـَدٌل

ًا يذهُب والأشيُب مفقودآ
ِدآ بمفـَقـَو

 ٍوقال ٍآخر: ٍمخلع ٍالأبسيط: ٍ
ُبه لأه كانِحَساٌب الأفتى ُعْمَر أَن لأو ْي ِلأـَْك َش َذا َفـَ

وقال ٍبعضهم: ٍالأطويل: ٍ
َأهوىَّ كنُت ما صاحب ولأي

َبُه اقترا
ْينا فلّما ْكَرَم كان الأتق أ

َصـَاحـَِب

َق أْن علينا عزيٌز َنيُتبـَعـَدمـَا يفار ًا تم يبهوَن أن دآهر
ُمَجانـَبـَي

يعني ٍالأشيب، ٍيقول: ٍلأم ٍأكن ٍأشتهي ٍاقترابه، ٍفلما ٍحّل ٍكان ٍأكرم ٍصاحب، ٍعزيز ٍعلّي
َنُب ٍإل ٍبالأموت.ً مجانبته، ٍلنه ٍل ٍيجا

الأكامل: أبو ٍإسإحاق ٍالأصُابي: ٍمجزوء ٍ
َذىَّ أواخرها في سإبير الأكـَاس مثُل والأعمُر َق  الأ

: أبو ٍالأفضل ٍ الأبسيط:  الأميكالأي
ْع ِت ٍو من شبابك أْم ْه ومـَن َلأ

طـََرب
ٍم ُتصُِْخ ول َع لأمل سَإْم

ِرِث َتـَ ُمـَكـَ
ِر فخير َعـَاُن الأفتى ُعْم ْي َر

ِه ّدتـَ جـَ
والأشيُب فضة من والأعمُر

َبِث من  خ
ُد ٍالأشبابين.ً في ٍذكر ٍالأخضاب: ٍالأخضاب ٍأح

: عبدان ٍ الأخفيف:  الصبهاني
َداتـَي شَماتٌة مشيبي في ّغٌص ناٍع وهولأع حياتي لأي من

ْوٌم، الأِخضاَب ويعيب ِه َق  َوفاتي حضور إلأى أنٌس لأَيوفي
ّلبت ماإنـَي الأسرائَر يعلم وَمْن ل ّلة تط الأغـَانـَيات َخ

ّيَب أْن ُرْمُت إنما َغ ّنـَي ُي ِرينيه ماع ٍم كّل ُت ِمَراتـَي يو
ُهذا وَمن نفسي، إلأَي ناٍع وهو َه يرىَّ أن سإّر َعاة؟ وجو الأن

: ابن ٍ الأطويل:  الأمعتز
ْلُت ُكنُت قد شيبًة رأت أغاف

قصُّهـَا
ّهدها ولأم ُكّف تتع ْلأَخـَواضـَِب أ ا

َيٌب َأْش أرىَّ؟ ما فقالأت: ٍ
قلت: ٍشامٌة

عند شانتَك فقالأت: ٍلأقد
الأحـَبـَائب

: المير ٍأبو ٍالأفضل ٍ الأخفيف:  الأميكالأي
َشيبي ِخَضاَب لأي قد.ًأبى

ٌد فيهفـَؤادآ ُع سِِإـَّري بكتـَم َوج َولأـَو

ٌء الأِخضاب ونصُوُلالأخضاُب يحدث أن خاَف ُع شي ِدي َبـَ
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ً ُنصُُول
ُدآ ٍالأمشيب، ٍإن ٍخضب ٍالأشعر، ٍفكيف وقالأوا: ٍالأخضاب ٍمن ٍشهودآ ٍالأزور، ٍوالأخضاب ٍحدا

َبر.ً ٍالأخضاب ٍكفن ٍالأشيب.ً ِك يخضب ٍالأ
: ابن ٍ الأخفيف:  الأرومي

ِني لأيس ْغ ُة ُت َعـَر شهادآ الأّشـَ
ًا ودآالس الدآيُم اسإـَتـَشـَّن إذا شـَيئ

ٌدآ أفـَيرجـَو ّو ّكـَى أن ُمـََسـَ ُيَز
ضّل أين الأخضب؟ شاهد

! ٍالأحليُم؟
َدىَّ ِلألِخضاب ما لأعمري ل لأ

والأـَتـَأثـَيُم الأتكـَذيُب إل صارالْب

ّدعي شـَبـَاٍب َشـَْرَخ لألكبـَير ي
ّلأى قد الأشـَبـَاُب به تو

الأـَقـَديُم
ُدآ ّدِعّي والأسوا ْوَجـَب الأ أ
تـَكـَذي

ًا ّذب إذا ب ُدآ ك الأسـَوا
الأـَصُـَمـَيُم

ًا ٍفي ٍهذا ٍ : ولأه ٍأيض الأطويل:  الأمعنى

ْدآنا لأو كما ًاشبابنـَا ُنِحيَل أْن أر ْأِت ولأم َمشيب الأمشيُب َي
ّذرا  تع

ْعنينا كذلأك ًاشـَيبـَنـَا إحالأُة ُي الأشباب ثوُب إذا شباب
تحّسرا

ّبرا؟ إل الأعبد يكون وأنىنفسـَه آدآم ابن تدبير الأله َأبى َد ُم
 : الأكامل:  وقال

ّودآ قل شيب: حين لألمس
هكـَذا

ِني غِاّش َوا َغ َوىَّ في الأ ّياكا الأه  إ

َذَب ِنَي َك ِدآ في الأغوا سإوا
ِه ِر عذا

َذاكـَا ودآهـَّن في فكذبنه َكـَ

َقال أن َغاّرك هيهات ّيغارائٌر ُي َهاكا؟ غايرهّن الأدواهي أ َدآ
ُهّن تحسبن ل َت ْع َد ٍة َخ ْنَت بلبـَحـَيل ْتَك ويحك َأ َع َدآ َناكا خا ُم

: وقال ٍأبو ٍالأطيب ٍ الأبسيط:  الأمتنبي
َوىَّ وِمْن لأيسْت مْن كّل َه

ّوهة ُممـَ
ْكُت غايَر َمِشيبي لأوَن تر

مخضـَوب
ْدِق هوىَّ وِمْن قولأي في الأصُّ

ِه وعادآت
ٍر عن رغِابُت َع ِه في َش الأوج

 مكذوب
ِني الأحوادآَث لأيَت ْت َع الأـَذي با

َذْت أخـَ
ِني ْلِمي ِم أعطْت الأذي بِح

وتجريبي
َثُة فما ٍم ِمْن الأحدا ْلـَ ِحـَ

ٍة بـَمـَانـَع
ْلم يوجد قد ّباِن في الأح الأش

والأشـَيِب
 : الأبسيط:  غايره

ّناء الأشيب خاضَب يا بالأح
ُه ُتر َيْس

ًا لأه اللأَه سَإِل ْتر ِر من سِإ الأنـَا

ًا ٍ ًا ٍطريف : وقد ٍسإلك ٍأبو ٍالأقاسإم ٍمسلك الأكامل:  قولأه
ِدي ْف َهـَا الأتي الأمغاضبة َأ ُت ْع َب ْت ًاأ َفس ْذ ِعيَسهـَا يشيع َن آبـَا إ
ّفهني إْن لأول والأله َبى الأقائلين بعُض ويقوَلالأصُبـَا ُيَس  َتصَُا
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ُلَجها لأكسرت لأِضيق ُدآم

ِه َناقـَ ِع
َثْمُت َها من ولأ َدآ ِفي ُرَضابا الأبرو

ُتم ًالأـَّمـَتـَي أغاير أن فلول ِبن غاضـَابـَا علّي وألأقاكم عتب
ًا لأخضبت ْيب َذاري في َش ِع

ًا كامن
َو ومحوُت ْقس َمْح ّن منه الأ

 َشبابا
َع وخلعته ْل ًا الأنجادآ َخ َبابـَا ِجلبابه من واعتضتمذمـَمـَ ِجل
َيّض ولأبست ْب َدادآ م ُد َأنني لأوعليكـَم الأِح ِخَضابـَا الأبياضِ َأِج

الأمشيب إلأى أردآَت وإذا
ًة وفادآ

ّيك إلأيه فاْجعل َبـَا مط َقـَا َلْح ا

ُغاَرابـَا الأزماِن إلأى ولأتدفعّنحـَمـَامة الأزمان من فلتأخذّن
ٍر ِلأَريب َأقول ماذا ْهـَ َة َجَمعخـَائن َدآ َدا ِع َق الأ َبـَابـَا وفّر الْح

يزيد بن الأولأيد أخبار من
ّذاته، عليه غالبت َلأّما الأملك عبد بن يزيد بن لألولأيد وقيل شهواته: ٍيا وملكته لأ
ّية إن الأمؤمنين، أميَر من عليك يجب ما وتركك َأْمَرها، بتضييعك ضاعت الأرع

ْلناه الأذي مصُْلحتها.ً ٍفقال: ٍما ّقها، واجب من َأغاف مفروضِ من وأسإقطناه ح
ُفنا دآائم، َكرُمنا َأَما ذمامها؟ ُننا شامل، ومعرو نحن ما لأنا وإنما قائم؟ وسإلطا

َكن الأنعمة، في لأنا ُبِسط فيه، ّلأت الأمكرمة، في َلأنا وُم َذ المة، لأنا وأذ لأنا وُم
الأمزيل أنا كنت أنعم، به عّما وامتنعت وسإع، به ما تركُت فإن الأُحرمة، في

ّيَة ينال ل بما لأنعمتي ُدآهم ول ضّره، الأرع ُؤو ُله.ً ٍيا ي ْق َذْن ل حاجب، ِث ْأ في لحد َت
الأكلم.ً

ًا وكان يزيد، بن لألولأيد عتبة بن عمرو وقال الأمؤمنين، أمير به: ٍيا خاّص
ْنس، أنطقتني ُل َبة، َأسإكت وأنا با ْي َه َأراك بالأ َأشياء تأمرنا و ُفها أنا ب عليك، أخا
َأسإكت ًا أف ًا؟ أقول أم مطيع ثقتك، فيه معلوم منك، مقبوٌل قال: ٍكل مشفق

ْلُم فينا ولأله ذلأك بعد الأولأيد فتقول: ٍفقتل إلأيه! ٍوتعودآ صائرون نحن غايب ِع
بشهر.ً

الأعراق وأهل الأحجاج
َكِميَش وقال ٍعبد ٍالأملك ٍبن ٍَمْروان ٍلألحجاج: ٍإني ٍاسإتعملتك ٍعلى ٍالأعراق، ٍفاْخُرج ٍإلأيها ٍ
ِليل ٍالأثميلة، ٍغارار ٍالأنوم، ٍطويل َق ِوي ٍالأخصُيلة، ٍ َط ْن َقليل ٍالأعثار، ٍُم ِغَرار، ٍ الزار، ٍشديد ٍالأ

ِبق ٍمنها ٍالأبصُرة.ً َتْح ْغطة ٍ الأيوم، ٍواضغط ٍالأكوفة ٍَض
َء ٍطاعِة ٍأهل ٍالأعراق، ٍوسإقم ٍمذهبهم، ٍوسإخط ٍطريقتهم، ٍفقال ٍلأه ًا ٍسإو وشكا ٍالأحجاُج ٍيوم

ُئوك ٍلأبلدك، ٍول ٍلأذاِت ِن ّبوك ٍلطاعوك، ٍعلى ٍأنهم ٍما ٍش َأح ْلأو ٍ َأما ٍإنهم ٍ جامع ٍالأمحاربي؛ ٍ
ِعدهم ٍعنك ٍإلأى ٍما ٍيدنيهم ٍمنك، ٍوالأتمس ُيب َدع ٍما ٍ َقُموه ٍمن ٍأفعالأك؛ ٍف َن ِلأَما ٍ ِدك، ٍإل ٍ َي

ْعدك َو ُدك ٍبعد ٍ َطها ٍممن ٍفوقك، ٍولأيكن ٍإيقاعك ٍبعد ٍوعيدك، ٍووعي ْع ُت الأعافية ٍممن ٍدآونك ٍ
ًا.ً ثلث

َلخناء ٍإلأى ٍطاعتي ٍإل ٍبالأسيف.ً ٍفقال ٍجامع: ّدآ ٍبني ٍالأ َأرىَّ ٍأن ٍأر ّله ٍما ٍ فقال ٍلأه ٍالأحجاُج: ٍوالأ
أيها ٍالمير، ٍإّن ٍالأسيف ٍإذا ٍلقى ٍالأسيَف ٍذهب ٍالأخياُر.ً ٍقال ٍالأحجاج: ٍالأخياُر ٍيومئذ ٍلأله.ً ٍقال

َناه، ٍإنك ٍمن َه ّله.ً ٍفغضب ٍالأحجاج ٍوقال: ٍيا ٍ جامع: ٍأجل، ٍولأكن ٍل ٍندري ٍلأمن ٍيجعله ٍالأ
: محارب، ٍفقال ٍ الأطويل:  جامع

وكـَئا سُإّمينا ولألحرب
ًا مـَحـَاربـَ

َنا ما إذا الأطعن من َأْمَسى الأق
 أحمرا

َأضرَب ٍبه ٍوجهك.ً َأْخلع ٍلأسانك، ٍف فقال ٍلأه ٍالأحجاج: ٍوالأله ٍلأقد ٍهممُت ٍأن ٍ
ّله.ً ٍفقال ٍالأحجاج: َنا ٍالأ َب ْغاض ْبناك ٍأ َذ ْبناك، ٍوإن ٍك ْقناك ٍأغاض َد فقال ٍجامع: ٍإن ٍَص
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أجل، ٍوسإكن ٍسإلطانه، ٍوشغل ٍببعض ٍالمر، ٍوخرج ٍجامع ٍوانسّل ٍمن ٍصفوف
الأناس، ٍوانحاز ٍإلأى ٍجبل ٍالأعراق.ً

َتها ْي َن َب ًا: ٍ ًا، ٍوهو ٍالأذي ٍيقوُل ٍلألحجاج ٍحين ٍبنى ٍواسإط ّوه َف ًا ٍُم َلأِسن وكان ٍجامِع ٍ
ْيَر ٍولأدك.ً َتها ٍغا ْث َأور َبلدك، ٍو في ٍغاير ٍ

ْفصُح ٍمن َأ ّي ٍ ِر وكان ٍالأحجاُج ٍمن ٍالأفصُحاء ٍالأبلغاء، ٍويقال: ٍما ٍُرئي ٍحَض
الأحجاج ٍومن ٍالأحسن ٍالأبصُري.ً ٍوكان ٍيحّب ٍأهل ٍالأجهاَرة ٍوالأبلغاة، ٍويؤثرهم

ويقربهم.ً
ُأسإر ٍمن ٍأصحاب ٍعبد ولأما ٍدآخل ٍأيوب ٍبن ٍالأقّرية ٍعلى ٍالأحجاج ٍ- ٍوكان ٍفيمن ٍ

الأرحمن ٍبن ٍالشعث ٍبن ٍقيس ٍالأكندي ٍ- ٍقال ٍلأه: ٍما ٍأعددآَت ٍلأهذا ٍالأموقف؟
ْنيا، ٍوآخرة، ٍومعروف.ً ُدآ ُوقوف: ٍ قال: ٍثلثة ٍحروف، ٍكأنها ٍركب ٍ

ُعه ْبَن ٍالأقّرية، ٍأتراني ٍممن ٍتخد ْيَت ٍبه ٍنفسك ٍيا ٍا َن فقال ٍلأه ٍالأحجاج: ٍبئسما ٍَم
ْعلي ٍهذه.ً َن بكلمك ٍوُخطبك؟ ٍوالأله ٍلنت ٍأقرُب ٍإلأى ٍالخرة ٍمن ٍموضع ٍ

ْبوة، ٍوالأسيف َك ْغني ٍِريقي، ٍفإنه ٍل ٍبد ٍلألجوادآ ٍمن ٍ َأسِإ ْثرتي، ٍو َع ْلني ٍ ِق قال: ٍأ
َوة.ً ْب ْبوة، ٍوالأحليم ٍمن ٍَص َن من ٍ

قال: ٍأنت ٍإلأى ٍالأقبر ٍأقرُب ٍمنك ٍإلأى ٍالأعفو، ٍألأسَت ٍالأقائل ٍوأنت ٍتحرضِ ٍ
ّدوا ٍبالأحجاج ٍقبل ٍأن ٍيتعشى ٍبكم؟ ٍوقد ِحْزَب ٍالأشيطان، ٍوعدو ٍالأرحمن: ٍتغ

ُرويت ٍهذه ٍالألفظة ٍلألغضبان ٍبن ٍالأقبعثرىَّ.ً ٍثم ٍقدمه ٍفضرب ٍعنقه.ً
ّقرية: ٍالأمتقارب: ٍ ْيمي ٍلبي ٍدآلأف ٍوأخذه ٍمن ٍقول ٍابن ٍالأ قال ٍالأُخَر

ِلٌم لأه َءمـَعـَقـَولأٌة فـَيك َك ْكب الأقلوب إزا  وقوْف كَر
َتْر عامله إلأى الأحجاُج وبعث ً فاختار عندك، من عَشرة ِلأي بالأبصُرة: ٍاْخ رجال
ًا وكان كثير، َأبي بن كثير فيهم ّي ًا، عرب ِلُت أراني كثير: ٍما فقال فصُيح ْف من أ

ّلْحن، إل الأحجاج يد ْلنا فلّما بالأ فقلت: ٍكثير، اسإُمك؛ فقال: ٍما دآعاني عليه دآخ
َوَزها، أن آمن لأم كثير أبي ابن قلت نفسي: ٍإن في فقلت َمْن؟ قال: ٍابن يتجا
ِزْب، كثير، أبا قلت: ٍابن ْع َأ معك!!.ً بعث َمْن ولأعن الأله لأعنك فقال: ٍ

الأمديح في فقر
: وقال ٍالأنابغة ٍالأذبياني ٍيمدُح ٍآل ٍ الأطويل:  َنة ْف َج

َا ولأله ْهـََل رأىَّ مـَن عـَينـَ ٍة َأ نـَافـَعـَا وأكثـَر عادآىَّ بمن َأضّرُقـَب

َظـَم ْع َأ ًا و ًا وأكـَثـَر أحـَلمـَ ّيد سإـَ
ًا وأفضل إلأـَيه مشفوع

ِفـَعـَا وَشـَا
ُهم متى َق ْل َق ل َت ْل لأـَلـَبـَيت َت

عـَورة
ًا الأضيف فل الأجاُر ول ممنوع

ِئعا  َضا
: وأنشد ٍمحمد ٍبن ٍسإلم ٍالأجمحّي ٍلألنابغة ٍ الأطويل:  الأجعدي

َلـَْت فتـَى ُقـَـَه َكـَُمـَ ّدآأنـَـَـَُه غاـَـَـَيَر أخـَل ْبـَقـَي فـَمـَا جوا الأـَمـَال مـَن ُي
بـَـَاقـَـَـَيا

َيُسـَـَـَّر مـَا فـَيه تـَّم فتـَى
َقـَـَـَُه صـَـَـَدي

ُء مـَـَـَا فـَـَيه أَن علـَى يسـَـَـَو
العـَـَـَادآيا

الأـَسـَاعـَـَدين طـَويل أشـَّم
َشـَـَـََمـَـَـَْردآل

أصـَبـَـَح لأـَلـَمـَجـَد َيُرْح لأـَم إذا
غاـَـَـَادآيا

ّيد الأمدح ُحّر ومن قول الأشعر وج
: ٍالأحطيئة: ٍالأطويل

ًأ تزور ِطي اْمَر ْع ِد على ُي ْعـَِط وَمـَنمالأه الأحم ِد أثـَمـَاَن ُي الأـَمـَحـَامـَ
ِد ُيْحـََمـَـَ
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ْبـَِقـَي ل الأبخـََل َيرىَّ الأـَمـَرء عـَلـَى ُي
مـَالأـَه

َء أّن ويعـَلـَم ِد غاـَيُر الأـَمـَر َلـَـَـَ مـَـَخـَـَـَ

مـَا إذا وِمـَتـَلٌف َكُسـَوٌب
سإـَـَألأـَـَـَتـَـَـَُه

َلـََل ِد اهـَتـَزاَز واهـَتـَّز تهـَ ّنـَـَـَ الأـَمـَهـَـَ

ِتـَه متـَى ْعـَُشـَو تـَأ ضـَوء إلأـَى َتـَ
نـَـَـَاره

ْد ٍر خـَيَر َتِجـَ ْيُر عـَنـَدهـَا نـَا َخـَ
ِد ُمـَوقـَـَـَ

ّله، ٍصلى وسإمع ٍعمر ٍبن ٍالأخطاب، ٍرضي ٍالأله ٍتعالأى ٍعنه، ٍهذا ٍالأبيت ٍفقال: ٍذاك ٍرسإول ٍالأ
: الأله ٍعليه ٍوسإلم، ٍ الأطويل:  وقولأه

ًا يسوسإون ًا أحلم بعـَيد
ُتـَهـَا أنـَا

الأحفيظُة جاء غاضبوا وإن
ّد والأِجـَ

ّلوا ِق ًا ل عـَلـَيهـَم أ ُكـَم َأبـَ لبـَي
ِم من ّدوا الألو الأمكاَن أوسُإ

ّدوا الأذي سَإ
ْوا إن قوٌم أولأئك َن أحسنوا َب
الأـَبـَنـَا

عقدوا وإن أوفوا عاهدوا وإن
ّدوا  َش

ُء كانت وإن ْوا فيهم الأنعما َجَز
بهـَا

ّدُروها ل أنعموا وإن ول ك
ّدوا َكـَ

َطاِعين َكاِشيُف الأهيجا في َم َم
َنىلألدَجى َنـَى آباؤهم لأهُم َب َبـَ ّد و الأـََجـَ

ُء وتعذلأني ٍد أبنا ْعـَ عـَلـَيهـَُم سَإـَ
ّ قلت وما ِلَمْت بالأذي إل َع

ُد ْعـَ سَإـَ
: وقال ٍمنصُور ٍ الأطويل:  الأنمري
الأحرب يوم الأخيل ترىَّ

ْظَمأن تحتُه َي
َوىَّ َنا َويْر َق ِه في الأ ّف َك

َناِصـَُل والأَم
ْطَراف حلٌل ّنة ل السِإـَ

ُه َنـَْحـَُر
ْتـٌَن منه عليها حراٌم َم

ِهـَُل وكـَا
: وقال ٍ الأطويل:  آخر

ًتى ْطَراِن دآهره ف فيمـَا َش
ُنـَوبـَُه َي

ْأسِإه قفي ِدآه وفي شطٌر َب جو
ْطُر َش

َغاة ِمْن فل عينه في الأخير ُب
قـَذىَّ

ِنه في الأحرب زئير ِمْن ول ْذ ُأ

ْقُر  َو
?الأشارب

ِهُب ُيذ َيْمَحق ٍالموال، ٍو َتاح ٍكل ٍباب، ٍ ْف وقال ٍبعُض ٍالأظرفاء: ٍالأشراُب ٍأوُل ٍالأخراب، ٍوِم
ِذُل ٍالأعزيز، ُي ِهين ٍالأظريف، ٍو ُي َيضع ٍالأشريف، ٍو ِهُن ٍالأقوة، ٍو ُيو ِدم ٍالأمروءة، ٍو ْه َي الأجمال، ٍو

َنار.ً ِتك ٍالسإتار، ٍويورث ٍالأّش ْه َي ويفلس ٍالأتجار، ٍو
: وقال ٍيْزيد ٍبن ٍمحمد ٍ الأطويل:  الأمهلبي

الأكأس على ُيْحصَُى ما لأعمُرك
َشّرها

ٌة فـَيهـَا كـَان وإن َذ ُء َلأـَ وَرخـَا

ًا َغـَّي ُتريك مرار ًا، الأ رشـَد
ًة وتـَار

ّيل الأمـَحـَسـَنـَين أن تخ
أسإـَاءوا

ّدآ الأماحض الأصُديق وأن الأو
ِغـٌَض مب

ِهـََجـَاء الأـَمـَادآحـَين مديَح وأّن

إخـَاء الأنبيذ لخوان يدوُمفقلما الأنبيذ إخوان وجّربت
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الأتطفيل
ْدَخل، ٍول ٍنصُبت ٍالأموائد ُت ِلأ ِنيت ٍالأمنازُل ٍإل ٍ ُب ِتب ٍطفيلي ٍعلى ٍالأتطفيل ٍفقال: ٍولأله ٍما ٍ عو
ًا، ٍوأنبسط ٍوإن ٍكان ٍرّب َأقعد ٍمؤانس ًا، ٍو ِلأس ُتؤكل، ٍوإني ٍلجمع ٍفيها ٍخللً؛ ٍأدآخل ٍُمجا إل ٍلأ

ًا.ً ًا، ٍول ٍأتعب ٍخادآم ًا، ٍول ٍأنِفق ٍدآرهم ْغَرم ّلف ٍَم ًا؛ ٍول ٍأتك الأدار ٍعابس
ّدة ٍالأِحجاب، ٍوسإوء ُق ٍالأباب، ٍول ٍش ّنكم ٍإغال وقال ٍابن ٍالأدراج ٍالأطفيلي ٍلصحابه: ٍل ٍيهولأ
الأجواب، ٍوعبوس ٍالأبواب، ٍول ٍتحذير ٍالأغراب، ٍول ٍمنابذة ٍاللأقاب؛ ٍفإّن ٍذلأك ٍصائر ٍبكم
ْطَمة ّل ِهنة، ٍوالأ ْكَزة ٍالأُمو ّل ُذّل ٍالأسؤال، ٍواحتملوا ٍالأ ِغٍن ٍلأكم ٍعن ٍ إلأى ٍمحمول ٍالأنوال، ٍوُم

ْوَزَجة ٍلألمعاشرين، َط ُلمنية، ٍوالأَزموا ٍالأ َية؟ ٍوالأدَرك ٍلأ ْغ ُب الأمزمنة، ٍفي ٍجنب ٍالأظفر ٍبالأ
ْلهين ٍوالأمطربين، ٍوالأبشاشة ٍلألخادآمين ّلق ٍلألُم ّفة ٍلألواردآين ٍوالأصُادآرين، ٍوالأتم والأِخ

ّدآخروا ٍلأغؤكم ٍمجتهدين؛ ٍفإنكم ُلوا ٍمحتكرين، ٍوا والأموكلين؛ ٍفإذا ٍوصلتم ٍإلأى ٍُمَرادآكم ٍفك
َلأى ٍبه ٍممن ٍُوضع ٍلأه، ٍفكونوا ٍلأوقته ٍحافظين، ٍوفي ّق ٍبالأطعام ٍممن ٍدآِعي ٍإلأيه، ٍوأو أح

: َطلبه ٍُمَشّمرين، ٍواذكروا ٍقول ٍأبي ٍ الأطويل:  نواس
َنخمس كّل من الأله ماَل ِلأ

ِفيفاجر ٍة و َن ْط َباِت ِب ّي ُكـَوِل لألط َأ

َها، ٍوهي ٍ ّل ّلها، ٍويستظرف ٍج َدر ٍك ْن َت ُتْس هذا ٍيقولأه ٍأبو ٍبواس ٍفي ٍأبيات ٍ
ِة ْيم ٍر وَخ ٍة بـََرأِس َنـَاطـَو ِنـَيف ُهـَّمُمـَ َدا َت ِبـََزلأـَيل راَمـَهـَا َمـَْن ي

فاءت الأشمُس عارضتها إذا
ُلأهـَا ْتـَهـَا وإنظل َه َنـَْت َواج ُدخـَوِل آذ بـَ

َا ْطن َط ْثقـَاَل بها ح َفـَّل ال
ٍة ٍةهـَجـَير ّي ِر ُبو ْذكـَى َع ِر ُتـَ ْي َغـَ ِتـَيل بـَ َفـَ

ّنت َءْت ًثـَم قـَلـَيل تأ ٍة فـَا َق ْذ بـََمـَ
النـَاء رّث فـَي الأظّل من

َضـَئيِل
ّنا ْيها كأ َد َفـَْي بين لأ ِعـَطـَ

ٍة َعـَام َنـَ
َفا ْوُرها َج ْبـََرٍك عن َز وَمـَِقـَيل َم

َلبت َة بها لصحابي َح ِدآّر
الأـَصُّـَبـَا

َء ِء من بصُفرا الأكروم ما
َشـَُمـَوِل

ِة دآون أتت ما إذا َها ّل من الأ
ِره مـَن هّمُه دآعاالأـَفـَتـَى ْد بـََرِحـَيِل صـَ

َفى فلّما ًا الأليل توا ْنح من ج
ّدجـَى الأـَ

ْيت َب غاـَيَر واسإتجملُت تصُا
جـَمـَيِل

الأحديَث أهوىَّ َمن وأعطيت
َدا كما َبـَ

ْلُت ّلأ ًا وذ ْعبـَ ذلأـَول غاـَير كـَان َص

ّنى َي َوسّإـَدت وقـَد فغ ُيسـَرا
ّده ْيَر طالأـَبـَُت ربما إلَخـَ ُمـَنـَيِل َغاـَ

ْلأُت َوي حاجاتي فأنز ْق بِح
ُمسـَاعـَدي

صاحـٍَب، أدآنى كان وإن
وخـَلـَيل

ْكَر َألأَحى فأصبحت الأُس
ثـَقـَيل عـَلـَيَك إحسـَان رّب إلمحسٌن والأسكُر

ًا كفى ّتـٌَر الأـَجـَوادآ أّن َحَزن مـَقـَ
عـَنـَد معروَف ول عليه،

بـَخـَيل
ِغنـَى سإأبغي وزيَر إمـَا الأ
خـَلـَيفة

ًء يقوُم مـَخـَيَف أو سإـَوا
سإـَبـَيِل

ًتـَى بكل َتـَطـَاُر ل فـَ ُه ُيْسـَ ّوه إذافـَؤادآ َفـَاِن ن بـَاسإـَم الأزْح
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قـَتـَيل
َنْخُمس كـَل مـَن الأله ماَل لأ
ٍر فـَاجـَ

ٍة وذي َن ْطـَ ُكـَول لأـَلـَطـَيبـَات ِب أ

ْوٌن الأمال أّن تر ألأم على َع
ُثـَقـَى الأ

ْيَس َلأ ٌدآ و َوا ِدٌم َجـَ ْعـَ َبـَِخـَيِل ُمـَ كـَ

 الأعصُر لهل ألأفاظ
وغايرهم والكلة الأطفيليين صفة في

َكُل ظلوم.ً ٍهو وسإلطانها َرِجيم، َمعدته شيطان من وأشَرُب الأنار، من آ
َفاه، ما الأفيَل أكل الأرمل.ً ٍلأو َواه، ما الأنيَل شرب ولأو ك حتى الأبلدآ، يجوُب َأْر

َنة على يقع ْف َوادآ.ً ٍيرىَّ َج ّثريد حضور في الأبريد، ركوَب َج ألأزم أصابعه الأ
ّفودآ من لألَشواء، ّواء سَإ ُع الأسمكة.ً ٍهو صيد فى كالأشبكة، وأنامله الأّش َو من أْج

َتس ذئب ْع ّلبت، قد أعاريب.ً ٍالأعيون بين ُم قد والفواه تلهبت، قد والكبادآ تق
ّلبت الحداق، نحوه واحتدت العناق، الأخوان إلأى تحلبت.ً ٍامتدت لأه وتح

الشداق.ً
طائر ?وصف

سإأل ٍالأمهدي ٍصباح ٍبن ٍخاقان ٍعن ٍطائر ٍلأه ٍجاء ٍمن ٍآفاق ٍالأغابة ٍفقال: ٍيا ٍ
ْفه َباَن ٍبحسن ٍالأصُورة.ً ٍقال: ٍِص َلأ َيبْن ٍبحسن ٍالأصُفة ٍ أمير ٍالأمؤمنين، ٍلأو ٍلأم ٍ
َلم، ٍينظر َلم، ٍوقّوم ٍتقويم ٍالأق ْلأَج ّد ٍا َق ّد ٍ ُق لأي.ً ٍقال: ٍنعم، ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍ

ُترويه ّبة، ٍو من ٍَجْمَرتين، ٍويلفظ ٍبدّرتين، ٍويمشي ٍعلى ٍعقيقتين، ٍتكفيه ٍالأح
َناه، ٍوإذا ْي َد َف َلقه، ٍأو ٍتحت ٍثوب ٍخرقه، ٍإذا ٍأقبل ٍ َف ّبة، ٍإن ٍكان ٍفي ٍقفص ٍ ُغ الأ

أدآبر ٍحميناه.ً
?من ٍأخبار ٍالأمهدي: ٍودآخل ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍمصُعب ٍالأزبيري ٍعلى ٍالأمهدي،
ِلح ٍمن ُتصُ فقال: ٍويحك ٍب ٍزبيري؛ ٍدآَخلُت ٍعلى ٍالأخيزران، ٍفلّما ٍقامت لأ

شأنها ٍنظرت ٍإلأى ٍُحسنة! ٍفقلت: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين؛ ٍأدآركك ٍفي ٍذلأك ٍما
ًا ْلأقا_ِع ٍسِإَراع ِكِث ٍبا َ َبل أدآرك ٍالأمخزومي ٍحيث ٍقال: ٍالأخفيف: ٍ?بينما ٍنحُن ٍبالأ

ّيا ٍ ِو ُه ْهوي ٍ َت ِعيُس ٍ والأ
َطرْت ٌة َخ ْطَر الأقلب على َخ

ذك من
ًا راِك ْهن ْعُت فما َو َط اسإت

ُمـَِضـَيا
ّبيِك لأـَِك دآعاني إذ قلُت: ٍلأ

ْو الأـََشـَ
ُكـَّرا ُق ْيِن: ٍ َي ِدآ ّيا ولألحا ِطـَ الأـَُمـَ

فأمر ٍفرفعت ٍالأستور ٍعن ٍُحْسنة.ً
ًا ٍإلأيها ٍفقلت: ٍيا ٍأمير ثم ٍقال ٍلأي: ٍيا ٍزبيري، ٍواسإوأتاه ٍمن ٍالأخيزران! ٍثم ٍانثنى ٍراجع

: الأمؤمنين، ٍأدآركك ٍفي ٍهذا ٍما ٍأدآرك ٍجميل ًٍحيث ٍ الأطويل:  يقول
ْنِت ْبِت الأتى وأ ّب ًا َح ْغب إلأى َش

ًا َبد
ٌدآ وأوطاني إلأّي سإواهمـَا بل

ْلِت َل ّلًة َح ّلًة ثـَم بهـَذاَحـَ َياِن فطاب بهذاَحـَ ِدآ ُهَما الأوا ِكل
َأْن ٍخرج، ٍقال ٍالأزبيري: ٍفدخلت، ٍفقال: ٍأنشدني فدخل ٍعلى ٍالأخيزران، ٍفما ٍلأبث ٍ

: فأنشدته ٍلأصُخر ٍبن ٍ الأطويل:  الأجعد
ًا ّذها لأكأس هنيئ الأحيَل َج

بعدمـَا
ًا لأكأس عقدنا ِثق ل مو

نخونـَهـَا

َها ُت ّلأـَبـَوا لأما العداء وإشما ّدْت حوالأّيتـَأ َت َلّي واْش َع
ضغونهـَا
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ْلِت تصُبحي فإن ّك عينّي و
بالأبكـَا

فقّرت أعدائي وأشمّت
عيونهـَا

ًا فإن مـَا أخونك أن حرام
دآعـَا

َيل ْل َي ّي ب ِم ُقمر ُنـَهـَا الأحما وُجو

وما الأنهار، الأليُل طردآ وما
َعْت َدآ

َنٍن على َقاء َف َرنينهـَا شاٍك َوْر

الأنساء أحظى وحسنة الأخيزران وكانت دآينار، بألأف بيت كل على لأي فأمر
الأمهدي.ً عند

الأغلم ?وصف
ِيُن ٍفي ُيعا ْفظ، ٍو َل َلْحظ، ٍكما ٍيعرفه ٍبالأ ًا ٍفقال: ٍكان ٍيعرُف ٍالأمرادآ ٍبالأ ووصف ٍالأيوسإفي ٍغالم

ُد ٍالأذهن، ٍثاقُب ِه؛ ٍحدي ِطي َعا الأناظر، ٍما ٍيجري ٍفي ٍالأخاطر، ٍأقرب ٍإلأى ٍدآاعيه، ٍمن ٍيد ٍُم
ُيغنيك ٍعن ٍالأملمة، ٍول ٍيحوجك ٍإلأى ٍالسإتزادآة.ً الأفهم، ٍخفيُف ٍالأجسم، ٍ

: وقال ٍأبو ٍ الأطويل:  نواس
ٍر َع ومنتظ الأحديث َرْج
ِه ِفـَ َطـَْر ِب

َفَضح لأينه من انثنى ما إذا
َنا ُغصُْ  الأ

الأخفّي الألْحَظ جعل إذا
َنـَا لأتفهـَمـَه عيني لأه جعلتكـَلَمـَُه ْذ ُأ

 : الأطويل:  وقال
َطْرِف وإني ْين لأ َع ْيِن الأ َع بالأ
َزاِجر

ْدُت فقد َفى ل ك علّي َيخ
ضميُر

: وقد ٍطرق ٍهذا ٍالأمعنى ٍوإن ٍلأم ٍيكن ٍمنه ٍمن ٍ الأمتقارب:  قال
َلوُت َء َب ْلُتالأـَزمـَان هذا أِخّل َل ْق َأ َهجر ف  َنصُِيبي منهم بالأ

ُهُم ّل َفـَْحـَتـَه إن وك ُقَتـَصُـَ َيان صدي ِع ّو الأ الأمغيِب عد
ْد ّق ِقَط تف ُعيوَن فإّنالأمـَريب َلأْحِظ مسا ُه الأ الأقلـَوِب وجو

: وهو ٍكقول ٍ الأطويل:  الأمهدي

ّطلع ُه مـَا نفسـَه من وم َيُسـَُر
الأخفـَّي الألحظ من عليه

دآلأـَيُل
ِد لأم الأقلُب إذا ْب في الأذي ُي

ِره ضمي
ّلْحظ ففي منه واللأفاظ الأ

 َرسُإوُل
الأجهم بن وعلي صفوان بن خالأد ?بين

ْفوان بن خالأد ودآخل يريد فألأفاه حذيفة، أبي بن الأجهم بن علّي َعلى َص
ُقّرب الأركوب، ْير أن علمت خالأد: ٍأما فقال لأيركبه، حمار إلأيه ف عار، الأع
َكر َشنار، والأِحَمار ْوت، قبيح الأصُوت، ُمن َف ّلأج الأ َتز في مرتطم الأّضْحل، في ُم
ّية ول فحل، بركوبه لأيس الأوحل، ومسايره مقرف، راكبُه َرْحل، بمط

ُمشرف.ً
ًا وركب عنه، ونزل الأحمار ركوب من حذيفة أبي أبن فاسإتوحش ٍ ُدآفع فرسإ و

ْنهي يا لأه: ٍويحك فقال فركبه، خالأد إلأى الأحمار َت وتأتي شيء عن خالأد! ٍأ
ْير فقال: ٍأصلحك مثله؟ َع ّله! ٍ ُكْربال، بنات من الأ مختلج الأسربال، واضح الأ

َلة، يحمل الأقوائم، ًا أكوَن أن ويمنعني الأعقبة، ويبلغ الأّرْج ًا، َجبار لأم إن عنيد
ًا ضللت فقد بمكاني أعترف الأمهتدين.ً من أنا وما إذ
الأزمان ?تنقل

قال ٍابن ٍدآأب: ٍخرجت ٍمع ٍبعض ٍالمراء ٍفي ٍسإفر ٍإلأى ٍالأشام، ٍفمّر ٍبي ٍرجل ٍكنت ٍأعرفه
ّلم ٍعلّي ٍفقلت: ٍما ٍالأذي ّثة، ٍفس َحَسَن ٍالأحاِل ٍمن ٍأصحاب ٍالموال ٍالأظاهرة ٍفي ٍحال ٍر
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َد ٍعن ْع ُب َدان، ٍوالأ ْل ُب ْدثان؛ ٍفآثرت ٍالأضْرب ٍفي ٍالأ َكّر ٍالأِح ّير ٍحالأك.ً ٍفقال: ٍتنقُل ٍالأزمان، ٍو غا
َد ٍمن ْع ُب ًا ٍلأي ٍفاخترت ٍالأ الأمعارف ٍوالأُخلِّن، ٍوقد ٍكان ٍالمير ٍالأذي ٍأنت ٍمعه ٍصديق

: الشكال، ٍحين ٍَحصُّني ٍالقلل، ٍواسإتعملت ٍقول ٍ الأطويل:  الأشاعر
ْعِمل ُأ ِعيِس َنّص سَإ حتى الأ
ِنـَي ّف يك

ًا الأمال غانى َنى أو يوم غِا
َثاِن َد الأَح

ُيرىَّ حياة من خيٌر َفللَموُت
َهـَا لأـَ

ِء على َمّس الأعلياء في الأمر
َواِن  َه

ّلم متى َغ يتك ْكـَُم يل ِه خـَ كـَلَِمـَ
ُقْل لأم وإْن ِديُم قالأـَوا َي َعـَ

َياِن َبـَ
بورك أهله في الأفتى كأن

بـَلـَسـَاِن نـَاطـَق لأساٍن بغيرالأفتـَى

ْأب: ٍفلّما ابن قال فقال الأرجل، لأه وصفت الأمنزل في المير مع اجتمعَت َدآ
َوَزني.ً فطلبته حالأه، من ُأصلح حتى لأي: ٍويحك! ٍاطلبه ْع َأ ف

الأرثاء ?باب
: وقال ٍأبو ٍالأشيص ٍيرثي ٍ الأخفيف:  قتيلً

ْتُه َل َت َد الأمنوُن َخ ْع ْيَناخـَتـَياٍل َب ْيِن َب ّف َا ِمْن َص َن ِنصَُاِل ق و
ٍء في َذاِل الأحديد من وقميٍصصقيِل الأصُّفيِح من ردآا ُمـَ

ُغداني ٍيرثي ٍ : وقال ٍحارثة ٍبن ٍبدر ٍالأ الأبسيط:  ًا زيادآ
ّلى ِللأُه َص ٍر على ا ْبـَ َق

ُه ّهـََر وطـَ
ّبة عند َفى الأثو َقـَُه ُيْس ْو َف

الأـَُمـَوُر
ْعـََش قريٌش إلأيه تهدي َن

ّيدهـَا سَإـَ
والأعـَّز الأندىَّ َحّل فثَم

والأـَِخـَيُر
والأـَدنـَيا الأمغيرة، أبا

مـَفـَّجـَعة
الأدنيا َغاّرت َمْن وإّن

ْغـَُرور لأـََمـَ
لألمعـَروف عندك كان قد

َفٌة ِر َعـَا
ْكـََراء عندك وكان ِكـَيُر ِلألن َتـَنـَ

ْغَشى وكنت ِطي ُت ْع ُت الأماَل ف
ٍة من َع سَإ

ُبك فالَن وهو أمسى با
مهـَجـَور

عوِشرت إذا تلين ول
ًا معـَتـَسـَر

ُيوسِإْرَت ما َأْمَرك وكان
ْيُسـَوُر َم

ِرف لأم ْع ْبَت مذ الأناُس َي ّي غا
ُهـَْم َتـَ َي ْت ف

ًا ُيَجّل ولأم ُهـَُم ظلم ْنـَ نـَور َعـَ

ّفت قد بعدك فالأناس خ
ّفَخْت كأنماحلـَومـَهـَُم َعـَاِصـَيُر فـَيهـَا ن ال

َوته، ْب أخذ ٍهذا ٍالأبيت ٍمن ٍقول ٍمهلهل ٍبن ٍربيعة ٍفي ٍأخيه ٍكليب، ٍوكان ٍإذا ٍانتدىَّ ٍلأم ٍتحّل ٍَح
ًا ٍلأه، ٍإجلل ًٍ : ولأم ٍينطق ٍأحد ٍإل ٍمجيب الأكامل:  ومهابة

ياكليُب بعدك واسإتّبأوقـَدت بعـَدك الأنار أّن أنبئت
الأمجلـَُس

ّدثوا ِر في وتح كل أم
عـَظـَيمة

ِرهم حاضر كنت لأو لأم َأْم
ِبسوا ْن  َي

ًا ٍبالخبار ٍوالنساب، ًا ٍعالأم َذا ٍبيان ٍوَجهارة ٍوأدآب، ٍوكان ٍشاعر وكان ٍحارثة ٍ
ٌدآ ٍفي ُعوتب ٍزيا ًا ٍفي ٍالأشراب، ٍف وكان ٍقد ٍغالب ٍعلى ٍزيادآ، ٍوكان ٍحارثة ٍمنهوم

526



 السإلمية مشكاة مكتبة                            اللأباب وثمار الدآاب زهر

ُيسايرني ٍمذ ٍدآخلت ٍالأعراق، ٍولأم ِرح ٍرجل ًٍ ّط السإتئثار ٍبه، ٍفقال: ٍكيف ٍأ
َفاه، ٍول ٍتأخر ٍعني ٍفلويت ّدمني ٍفنظرت ٍإلأى ٍَق ُبه ٍركابي، ٍول ٍتق ُكْك ٍركا يصُ
ْوح ٍفي ٍصيف، ٍول عنقي ٍإلأيه، ٍول ٍأخذ ٍعلّي ٍالأشمس ٍفي ٍشتاء ٍقّط، ٍول ٍالأّر

ّدرت ٍأنه ٍل ٍيحسن ٍغايره.ً سإألأته ٍعن ٍباب ٍفي ٍالأعلم ٍإل ٍق
ّعد ٍأو َو َت وقال ٍلأه ٍزيادآ: ٍمن ٍأخطب؟ ٍأنا ٍأم ٍأنت؟ ٍفقال: ٍالمير ٍأخطب ٍإذا ٍ

ْكذب ٍإذا وعد، ٍوبَرق ٍوَرعد، ٍوأنا ٍأخطُب ٍفي ٍالأوفادآة، ٍوالأثناء، ٍوالأتحبير، ٍوأنا ٍأ
ّق، ْقصُد ٍإلأى ٍالأح َي ّية، ٍوالمير ٍ خطبت، ٍوأحشو ٍكلمي ٍبزيادآات ٍمليحة، ٍشه

ُد ٍفي ٍكلمه، ٍول ٍينقص ٍمنه.ً وميزاِن ٍالأعدل، ٍول ٍيزي
ّله، ٍلأقد ٍأجدَت ٍتخليص ٍصفتي ٍوصفتك.ً فقال ٍلأه ٍزيادآ: ٍقاتلك ٍالأ

ُد ٍالأله ٍابنُه، ٍفقال ٍلأه ٍحارثة: ٍأيها ٍالمير، ٍما ٍهذا ٍ ولأّما ٍمات ٍزيادآ ٍجفاه ٍعبي
ّله: ٍإن ٍأبا الأجفاء ٍمع ٍمعرفتك ٍبالأحال ٍعند ٍأبي ٍالأمغيرة؟ ٍفقال ٍلأه ٍعبيد ٍالأ

ًا ٍل ٍيلحقه ٍفيه ٍعيب، ٍوأنا ٍأنَسب ٍإلأى ٍمن ٍيغلُب ٍعلّي، ٍوأنت الأمغيرة ٍبلغ ٍمبلغ
ِديُم ٍالأشراَب، ٍوأنا ٍحديُث ٍالأسّن؛ ٍفمتى ٍقّربتك ٍفظهرت ٍمنك ٍرائحة ُت

ُكْن ٍأول ٍدآاخل ٍوآخر َدع ٍالأشراب ٍو َظّن ٍبي ٍذلأك، ٍف ُي الأشراب ٍلأم ٍآَمْن ٍأن ٍ
خارج.ً

َدآعُه ٍلألحال ٍعندك؟ َأ َأ ْفعي، ٍ َن فقال ٍلأه ٍحارثة: ٍأنا ٍل ٍأدآعه ٍلأمن ٍيملك ٍضّري ٍو
ولأكن ٍَصّرفني ٍفي ٍبعض ٍأعمالأك.ً ٍفولّه ٍسُإّرق ٍمن ٍبلدآ ٍالهواز.ً

ًا ٍلأحارثة: ٍالأطويل: ٍ وقال ٍأبو ٍالسإودآ ٍالأدؤلأي، ٍوكان ٍصديق

ِر ٍر، بَن أحا ْد ًا فكْنوليًة َولأـَيَت قـَد َب َتُخوُن فيها ُجَرذ
ُق َتْسـَر و

َعْن ول َد ًا لألناس َت شيئ
تصُـَيبـَه

ُظك ْلِك ِمْن فح ِعراقين ُم الأ
ُق  سُإّر

قائل إل الأناُس فما
ّذٌب فـَمـَكـَ

َوىَّ بما يقول ْه ُق وإّما َي ّد ُمصَُـَ

ً يقولأون ّققوا هاتوا قيل فإنوتـَهـَمة بظـَّن أقوال لأم ح
َققوا يح

: فقال ٍلأه ٍ الأطويل:  حارثة

ْيَر الأعرش إلأُه جزاك ِه َخ جـَزائ
ًا قلت فقد ْوصيت معروف وأ

 كافيا
أَمْرَت لأو بشيء أمرَت
ِه ِه للأفيتنيبغـَير َعـَاِصـَيا َلمرك في

امرأة ?وصف
َبّضٌة، ٍبيضاء ًة ٍوهي ٍتقول: ٍسَإطعاء ٍ قال ٍالصمعي: ٍسإمعت ٍامرأة ٍمن ٍالأعرب ٍتصُُف ٍامرأ

ّور ٍالقحوان، َن َظمآن، ٍوتبسم ٍعن ٍُم َنْي ٍشادآٍن ٍ ْفلة، ٍتنظر ٍبعي َط ّباء ٍ َق َعْرماء ٍَرْخصَُة، ٍ غاّضة، ٍ
َكلَُمها ٍرخيم، ٍفهي ٍكما ٍقال َبان، ٍخلقها ٍعميم، ٍو ُكث َتان، ٍوتشير ٍبأسإاريع ٍالأ ّته في ٍغاّب ٍالأ

 : الأرجز:  الأشاعر
ُقُمِص في كأنها ّفـَْي بين سإاق ُمّخةالأـَرقـَاق الأ سإـَاِق َك

َلها ْعَج ِلحراِق عن الأشاوي أ  ا
ّبها امرأة أعرابي ووصف أبواب من وباب الأحضور، في زينة فقال: ٍهي يح

َلأذكرها الأّسرور، ولأد كل من إلأينا أشهى الأرقيب، من والأبعد الأمغيب، في و
الأدين.ً يوم إلأيهن بها واشتقت الأعين، الأحور فضل عرفت وبها ونسيب،

العراب كلم إلأى عودآ
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ْكدىَّ سإفر عن أعرابي وسإئل َنا ما إل غانمنا فقال: ٍما فيه، أ صلتنا، من َقصَُر
ّنا أكلته ما فأّما ْته الأهواجر، م َي أّملناه.ً لأما اسإتخففناه، فأمر الباعر، منا ولأق

َفاف بن قيس عبد وقال دآماء في عليه َوفد وقد الأطائي، لأحاتم الأبْرجمي ُخ
ّولأُت دآماء حملت بعض: ٍإني عن وعجز ببعضها قام حملها، مالأي على فيها َع

ّدمته، مالأي فأّما وآمالأي، ْلها فإن آمالأي، أكبَر وكنَت فق ّق من فكم تْحِم ح
من آيس ولأم يومك، أذمم لأم حائل ذلأك دآون حال وإن كفيت، وهّم قضيت،

ِدك.ً َغا
ِرُب ل لعرابي: ٍلأم وقيل بارك، طفل ذلأك من فقال: ٍيمنعني الأبلدآ؟ في َتْض
ِلأّص ًا ذلأك مع لأسُت إني ثم سإافك، و ُنْجٍح واثق ِلبتي، ِب ًا ول َط بقضاء معتقد

ًا ول حاجتي، ْقدم لني قرابتَي؛ عطف راجي َغاهم قوم على أ الأشيطان، َأط
َلأهم ُهم الأّزمان، وسإاعدهم الأسلطان، واسإتما ْت السإنان.ً حداثة وأسإكر

َأة بعد الأمهدي وخرج ْد جانب من أعرابية فسمع بالأبيت، يطوُف الأليل من َه
ّلمون، تقول: ٍقوم الأمسجد َبْت متظ َدَحتهم الأعيون، عنهم َن ّديون؛ وف الأ
ْتهم َدآ الأسنون، وعّض َيالأهم، وكثر أموالأهم، وذهبت رجالأهم، َبا ُء ِع سإبيل، أبنا

ْنَضاء َأ َله بخير، آِمٌر فهل الأله، رسإول ووصية الأله، وصية طريق، و في الأله ك
َفره، ًا أهله.ً ٍفأمر في وخلفه سَإ دآرهم.ً خمسمائة إلأيها فدفع الأخادآم، نصُر

الأزمان بديع إنشاء من
ومن ٍإنشاء ٍالأبديع ٍفي ٍمقامات ٍأبي ٍالأفتح ٍالسإكندري: ٍحدثني ٍعيسى ٍبن ٍهشام ٍقال:

َأعتاُم ٍمن ٍأنواعه، ٍلبتياعه، ٍفسرُت كنت ٍببغدادآ، ٍفي ٍوقت ٍالزاذ؛ ٍفخرجُت ٍإلأى ٍالأسوق ٍ
ّنفها؛ ٍفقبضُت َطب ٍوص ّففها، ٍوجمع ٍأنواع ٍالأّر َع ٍالأفواكه ٍوص غاير ٍبعيد ٍإلأى ٍرجل ٍقد ٍأخذ ٍأنوا

من ٍكل ٍشيء ٍأحسنه، ٍوقرضُت ٍمن ٍكل ٍنوع ٍأجودآه؛ ٍوحين ٍجمعت ٍحواشَي ٍالزار ٍعلى
َده؛ َي ٍرجل ًٍقد ٍلأّف ٍرأسإه ٍببرقع، ٍحياء، ٍونصُب ٍجسده، ٍوبسط ٍي َذْت ٍعينا تلك ٍالوزار، ٍأخ

َيدَفع ٍالأضعف ٍفي ٍصدره ٍوالأَحرضَِ ٍفي ْلأه، ٍوهو ٍيقول ٍبصُوت ٍ ّبط ٍأطفا َلأه، ٍوتأ واحتَضَن ٍِعيا
 : لأرجز:  ظهره
ّفين على ويلي بالأدقيِِق ُتْضَرُب َشْحَمة أوسَإويِِق من َك

ِدآيق من ُتمل قصُعة أو َثأِخْر ْف ّنا َت َواِت ع َط الأـَّريِِق سَإ
 

َهج َعْن ُتقيمنا ْن َق ياالأـَطـَريق َم ِز ِة را  الأضيِِق بعد الأثرو
ّهْل ًتى كّف على سَإ ِده في حَسٍب ذيلأبـَيق ف عريِِق َمج
ْنقذالأـَتـَوفـَيق قدم إلأينا ُيهدي ْيشي ُي الأترنـَيِِق يد من َع

ْلته ٍإياها، ٍفقال: َن ًة ٍوأ قال ٍعيسى ٍبن ٍهشام: ٍفأخذت ٍمن ٍفاضل ٍالأكيس ٍأخذ
الأرجز: ٍ

ْفَضىبـَّره بجمـَيل َحباني من يا سإّره ِبُحسن الأله إلأى َأ
ِره لأي طاقَة ل كان إنسإتـَره جميل الأله وأسإتحفظ ْك  بش

ّبي فالألُه َء من ر أمره ورا
ْبُرْز ٍلأي ٍعن ٍباطنك ٍأخرج ٍلأك ٍعن َفْضلً، ٍفا قال ٍعيسى ٍبن ٍهشام: ٍفقلت: ٍإّن ٍفي ٍالأكيس ٍ

ِلأثامه، ٍفإذا ٍشيخنا ٍأبو ٍالأفتح ٍالأسكندري، ٍفقلت: ٍويحك! ٍأي ٍدآاهية ٍأنت.ً آخره، ٍفأماطْ ٍ
الأوافر: فقال: ٍمجزوء ٍ

ًا الأعمر ُنقّضي َها الأناس علىتشبيه َتْموي  و
ْبقـَى ل الياَم أرىَّ فأحكيها حال عنىَت

ًا ًافـَّي شّرهـَا فيوم ِتي ويوم ِفيهـَا ِشّر
الأزمان بديع رسإائل من
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َيًة الأمرزبان بن نصُر أبا الأبديع وسإأل عن فأمسك به، يتجّمل ما - ٍبعَض - ٍعار
َأطال أزاُل نسخته: ٍل بما إلأيه الأكتاب فأعادآ إجابته؛ مولنا بقاء تعالأى الأله - ٍ

ّقادآ، الأشيخ! ٍ- ٍلأسوء ّد الأخجل، جبيَن أْمَسُح العتقادآ، وحسن النت يمين وأم
َعَجل، َوَرَم أحسب الأِفراسإة، في الأحاسّإة، ولأضعف الأ ًا، الأ والأسراَب شحم
ًا، ِردآه، َلشرب مواردآه، تجشمت إذا حتى شراب ْد لأم َبا ًا.ً َأِج شيئ

الأنار على عرضت حتى الأجملة هذه لأعنيه ممن سإيدي الأشيَخ حسبت وما
َدآه، َدآه، بالأسؤال ونشرت عو ُته ُجو ْب َت أو يوم سإحابَة جمال، حلية أسإتعيره وكا

ْطَره، ْدَره، أو ميل مسافَة بل َش َغاص َق َنة في ف ْط ِف ًا الأ ًا، غاوص َظر عميق في ون
ْيِس َك ًا الأ ًا، َنظر ْدية، مشحوذ رجل وقال: ٍهذا دآقيق ْدية، أبواب في الأُم ُك قد الأ

َق العلق اسإتعارة جعل ّنى وقد احتباسإها، وسإبب افتراسإها، طري ِضرسإه، م
ّدَث عن الأتغافل من أحسن الأباب، هذا في لأطيفة ول نفسه، بالأمحال وح

ً الأجواب، ّدآ أبواب في فما وكل اليجاب، عن َفْضل في ول قرع، مما أقبح الأر
ُعذر ثم َشرع؛ مّما أوحش الأبخل شرائع بسطه إن مبسوطْ جهتي من لأه الأ

َفْضل، ِبله إن ومقبوك الأ وأشرطْ الأقديمة، الأحال لعيد كاتبتُه وإنما الأمجد، َق
ْوم من ُأريحه أن نفسي على لأه َتْحي لأم فمن بعد، من الأحاجات سَإ من َيْس

ِني، ِط ْع ّدآة أجري جوابه حسب وعلى أعفني؛ من لأه يستْحي لأم أ فيما الأمو
ّله.ً شاء إن فعل يِجيَب أن رأىَّ فإن بعد، الأ
ْدَمة عن طويت إذا سإليمان: ٍأنا بن محمد بن سإهل إلأى ولأه - ٍأطال مولي ِخ
ًا بقاءه الأله ّده ولأم بصَُري، لأه أرفع لأم - ٍيوم - بالأشيخ وكأني عمري، من أع

ّله أعّزه ْدمته، مفروضِ أغافلت - ٍإذا الأ ِد من ِخ في والأمثوِل حضرته، َقصُْ
ّلع، َشبع َلأّما الأجائع هذا يقول: ٍإن غااشيته، وجملة حاشيته، واكتسى تض

ّفع، ّلل وتل َقع، وتج َبْر َت ّبع و ّفع، تر ْلأَجناب، بهذا يطوُف فما وتر َهُر ول ا ْظ بهذا َي
ِر، من آواه الأذي الأرجل وأنا الأباب؛ ْف ِر، من وأغاناه َق ْق ْوف، من وآمنه َف ل إذ َخ

ِلأي َحّر كرمه، َطْرف وأعارها هذه، رقعتي عليه وردآت إذا حتى َعوف؛ بوا
َظْرف َيِمه، و َظر ِش َن ًا اسْإِمي عنوانها في و ُبعد ًا، قال: ٍ ًا وسإحق ّب ًا وسإ ّب ّتا وت وح
ًا، ًا ونحت ْعن َط ًا، و ْعن َلأ فالن نفاقه، أسْإراب وأكثر أخلقه، سَإَراَب أكذَب فما و
َدته.ً ٍوكاتبني من وانتبه عقدته، من انحّل ْق ّ يستعيدني، َر ّوُجُه ل كل الأّرَضا أَز

َنى أمنحه ول قلَمة، ول ُيقاسإي َرأسإه، يركب أدآعُه بل كرامة، ول الأُم و
ِريه ثم الأخالأي، والأكيس الأليالأي، به فستأتيني أنفاسَإه، ْدره، ميزاَن ُأ ُقه َق ِذي ُأ و

َفاوة، ل قال: ٍَمأُربٌة الأرقعة من الأحاجة موضع بلغ إذا خى أمره، وباَل َوطر َح و
َقُه، ٌع ل سَإا َقه، ِنَزا َذا، فهذا َشا والخلق الأعالأية، الأهمم تلك من أبعد ول ِب

ًا أن الأسامية ً وكاتبها، بالأّرقعة يقول: ٍمرحب وقضاء وصاحبها بالأمخاطبة وأهل
ْنَحائها، الأحاجة كما الأتمسته، من إلأى سإالأت الأتي الأرقعة وهي وإبرازها، بإ

تعالأى.ً الأله شاء إن موفق فيه فرأيُه طالأبته، بما اقترحته
ًا ولأه بسببه.ً محبوس إطلق يسألأه الأرؤسإاء بعض إلأى أيض

ْوَزاء، ألأمس لأم بيده يدي وصل - ٍإذا بقاءه الأله - ٍأطال الأشيخ ٍ ًا، إل الأج قاعد
َطها وقد ّنًة َنا ُنق في ِم ً وصاغاها الأدهر، ُع ْقصَُر الأشكر.ً ٍوما لأجبين إكليل ِدي أ َي
ضرسإه، وقلع نفَسه، عرف قد الأجاهل الأثناء.ً ٍوهذا عن ولأساني الأجزاء، عن

ِره، ميزان ورأىَّ ْد عاجزات؛ عجائز كتيبة إلأّي وجهز أمره، وبال وذاق ق
ْقن َل ْط َأ ًا وبعثنني واللأيل، الأعويل ف ْلن علي، بي واسإتعّن إلأّي، شفيع وتوسّإ

أن الأشيُخ َأحّب فإن الأغلم؛ هذا َفّك في السإلم، ولأحمة السإتسلم، بكلمة
َع ْوِل في يجم ّط َفْضل في وينظم والأكوثر، الأحوضِ بين الأ الأروضِ بين ما الأ
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ِرَمه، إطلقه في شفع والأمطر، َكا بالفراج وأنجزنا خادآمه، بذلأك وشّرف َم
ًا عنه، ّفق َو تعالأى.ً الأله شاء إن ُم

الأمأمون تسامح
ْع بن لبراهيم رجل وقال أخي َفّك في الأمؤمنين أمير إلأى لأي الأمهدي: ٍاشف

ْبسه، من ًا وكان َح َدادآ في محبوسإ ُعصُاة، ِع لألعاصي لألمأمون: ٍلأيس فقال الأ
ْدرة بعد ُق فما عذر.ً ٍفقال: ٍصدقت، الأملك بعد لألمصُاب ولأيس َذنب، عليه الأ

َبتك؟ ِل ْبه قال: ٍفلن َط لأي.ً ٍقال: ٍهولأك.ً َه
لأه: ٍقد فقال ففعل، أسإارىَّ، لأه يطلق أن خالأد أبي بن أحمد عبادآة أبو وسإأل
ْكنا َقاَب الأله َفك أسْإَراَك.ً ٍفقال: ٍل فك أيادآيك!.ً من الحرار ِر
 الأعصُر لهل ألأفاظ

السإر من بالطلق الأتهنة في
ُد َد لأله الأحم ْفضى الأذي الأَخلَِص، حسن على الخلص، َحْم ِة من بك أ َلأ ِرق، ِذ

ْتق، عَزة إلأى ِة ومن ِع َي ِل ِة إلأى جحيم، َتصُ َن َقال، من نعيم.ً ٍَخرج ج ِع خروج الأ
ِر خروج إسإاره، من الأصُّقال.ً ٍخرج من الأسيِف َبد ُد من الأ ِره.ً ٍالأحم لأله سِإرا

ًا، فّك الأذي ِر بعد من وجعل أسإر ُعس ًا.ً ٍخرج الأ الأسيف خروج الأبلء، من ُيْسر
ًا المور َمَضايق من لأك الأله جعل الأجلء.ً ٍقد من ًا، مخرج مغالأق ومن َنِجيح

ًا الهوال ًا.ً مْسرح فسيح
الأمديح باب

ًا ٍفي ٍأول ٍخلفته ٍبقصُيدته ٍالأتي ٍيقول ٍ : مدح ٍأبو ٍنواس ٍالمين ٍمحمد الأبسيط:  فيها
ِعيُس أقول ْورىَّ والأ ْعَر َة َت َفل الأ

بنا
ْعَر ِزّمة ُص ْثنى من ال َم

ُوْحداِن و
ُق، يا ُلغي أو تسأمي ل نا ْب َت

ًا ِلكـَ َم
ْكـَن راحته تقبيُل ّياِن والأـَّر سِإـَ

ً ْنـَتـَاِن الأمنصُور من دآتان ولتـَفـَّضـَلـَه َأْملٍك بين مقابل ِث
ّطي متى الأّرْحَل إلأيه ُتِح

سإالأـَمًة
ِعي َتْجِم َق َتْس ْلأخل تمثال في ا

 إنساِن
َبل ٍأن ٍأباه ٍهارون ٍالأرشيد ٍبن ِق ُه ٍالأمنصُور ٍمرتين ٍمن ٍ ًا ٍولأد قال ٍالأحسن: ٍهذا ٍلّن ٍمحمد

ِقبل ٍأّن ٍأمه ٍأمة ٍالأعزيز ٍبنت ٍجعفر ٍبن ٍأبي ٍجعفر، الأمهدي ٍبن ٍأبي ٍجعفر ٍالأمنصُور، ٍومن ٍ
ْيدة، ٍفغلب َب الأمنصُور، ٍوكان ٍالأمنصُور ٍدآخل ٍعليها ٍوهي ٍطفلة ٍتلعب، ٍفقال: ٍما ٍأنت ٍإل ٍُز

َأّمه َيِل ٍالأخلفة ٍَمْن ٍأبواه ٍهاشميان ٍغاير ٍعلي ٍبن ٍأبي ٍطالأب ٍو عليها ٍهذا ٍالألقب، ٍولأم ٍ
فاطمة ٍبنت ٍأسإد ٍبن ٍهاشم، ٍوابنه ٍالأحسن، ٍوأّمه ٍفاطمة ٍبنت ٍالأنبي، ٍصلى ٍالأله ٍعليه

وسإلم، ٍوالمين ٍمحمد ٍبن ٍالأرشيد.ً
ُيْسَمع ٍمدُحك ٍبعد ٍقولأك ٍفي رجع ٍالأقول ٍ- ٍفلّما ٍأنشده ٍالأقصُيدة ٍقال: ٍما ٍينبغي ٍأن ٍ

: الأخصُيب ٍبن ٍعبد ٍ الأطويل:  الأحميد
الأخصُيب أرضَِ َتُزز لأم إذا

ُبنا ركا
ّي ًتى فأ َد ف ْع الأخصُيِب َب

تـَزوُر؟
ًتى الأثناء ُحسَن َيْشتري ف

ِه بمـَالأـَ
َلـَُم ْعـَ َي تـَدوُر الأـَدائراِت أّن و

ٌدآ، فاته فما حـَيث الأجودآ يسيُر ولأكْندآونـَه َحـَّل ول جـَو
يسـَيُر

ْدح ٍفيك؛ ٍلني ٍأقول، ٍثم فقال: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍكّل ٍمدح ٍفي ٍالأخصُيب ٍوغايره ٍفَم
 : الأطويل:  أرتجل
ْكَت ُء لأك وجاءتالأسعادآة طير على مل ِبَل الأعليا َت ْق ُم
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ُيمـَِن الأـَّسـَّنوالأـَ

ّدين وجودآ بمحيا ُيْمن مع وإحسان بحسنمـَهـَنـَأ تـَحـَيا الأ الأ
والْمـَن

بـَطـَيِب الأدنـَيا طابِت لأقد
ِئه ثـَنـَا

ًا الياُم به وزادآت إلأى ُحْسن
ُحـَْسـَن

ُعـَفـَاة أرقاب فّك لأقد الأ
ٌد مـَحـَمـَ

َنِف في الأخوف أهل وأسإكن َك
 الْمِن

َنينا نْحُن إذا ْث َأنَتبـَصُـَالأـٍَح عـَلـَيَك أ الأذي وفوق ُنثني كما ف
ْثـَنـَي ن

ًا اللأفاُظ َجَرت وإن يومـَ
ٍة ْدَح ِبـَِمـَ

ًا لأغيرَك ْنَت إنسان الأذي فأ
ْعـَنـَي َنـَ

َلُه ٍوقّربه.ً َوَص ْدُح ٍعبدي ٍمدٌح ٍلأي؛ ٍو قال: ٍصدقت، ٍَم
نواس: وأما ٍقول ٍأبي ٍ

 بصُالأح عليك أثنينا نحُن إذا
 ٍفمن ٍقول ٍالأخنساء: ٍالأطويل: ٍ

ُدوَن بلغ فما ْه لألناِس الأُم
ْدَحًة ِمـَ

فيك الأذي إل أطنبوا وإن
ْفَضُل  أ

َ امرئ كّف بلغْت وما َول متنـَا
ْلَت والأذي إل الأمجد من ِن

َوُل ْط أ
ْعها، ٍفقال: ُتك ٍبأبيات ٍفاسإم وفد ٍالخطل ٍعلى ٍمعاوية، ٍفقال: ٍإني ٍقد ٍامتدْح

ّية، ٍأو ٍالسإد، ٍأو ٍالأصُقر، ٍفل ٍحاجَة ٍلأي ٍبها، ٍوإن ٍكنت َتني ٍبالأح ْه ّب إن ٍكنت ٍَش
قلت ٍكما ٍقالأت ٍالأخنساء، ٍوأنشد ٍالأبيتين، ٍفقْل.ً ٍفقال ٍالخطل: ٍوالأله ٍلأقد

َنْت، ٍوقد ٍقلت ٍفيك ٍبيتين ٍما ٍهما ٍبدونهما، ٍثم ٍأنشد: ٍالأطويل: ٍ أحَس
ُعْرُف ماَت ُمّت إذا وانقطع الأ

َدىَّ َن الأ
ّ يبق فلم قلـَيل من إل

ِدآ ُمـَصَُـَّر
ّدآت الأسائلين أكّف وُر

وأمسـَكـَوا
بحزن والأدنيا الأدين عن

ِدآ ّد مـَجـَ
نواس: وقول ٍأبي ٍ

ًا اللأفاظ َجَرت وإن ٍة يوم ْدَح  بِم
: من ٍقول ٍكثير ٍفي ٍعبد ٍالأعزيز ٍبن ٍ الأطويل:  مروان

ْهر سإالأف في أقْل ما َمتى الأد
ْدَحًة ِم

لأيلى لبن إل هي فما
ِم ّظـَ َعـَ الأم

: وقال ٍ الأطويل:  الأفرزدآق
ٍة في الأنفس أمرتني وما َل ِرْح
لأها

ٍد إلأى َهـَا إلأيك إل َأَح َضِمـَيُر

َوادآ ٍ ُدآ : ولأما ٍأنشد ٍأبو ٍتمام ٍأحمد ٍبن ٍأبي ٍ الأوافر:  قصُيدته
َد سإقى ْه ِعهادآ صوُب الأحمى َع  الأ

قولأه: وانتهى ٍإلأى ٍ
َواك وِمْنإل الفـَاق في سإافْرُت وما ْد َلتي َج  وزادآي راِح

َقْت وإْنوالمانـَي عندَك الأظَن ُمقيُم ِل ِدآ في ِركابي َق الأبل
ُدآَوادآ: ٍهذا ٍالأمعنى ٍلأك ٍأو ٍأخذته؟ ٍقال: ٍُهو ٍلأي، ٍوقد ٍألأممت ٍفيه ٍبقول ٍأبي قال ٍلأه ٍابن ٍأبي ٍ

نواس: 
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ًا اللأفاظ َجَرت وإْن يوم
ٍة ْدَح بِم

ًا لأغيرك الأذي فأنَت إنسان
ْعني  َن

: وأخذه ٍالأمتنبي ٍ الأوافر:  فقال
ْين أبا َأَشْرَت ْلأُحَس بمدِح ا

ٍم ْو ْلأُتَق ِدآ بغير فرحت بهْم نز  َزا

ّنوني َظ ُهـَُم و ُت َدْح ًا َم ِديمـَ ُهُم بما وأنَتَقـَ ُت َدْح ِدآي َم ُمـََرا
وأما ٍقول ٍأبي ٍتمام: ٍوما ٍسإافرُت ٍفي ٍالفاق ٍ- ٍالأبيت ٍفمن ٍقول ٍالأمثقب ٍالأعبدي، ٍوذكر

 : الأوافر:  َقته نا

ِرو إلأى َداٍن بن َعْم أبـَينـَي حم
َدات أخي ّنْج والأمجد الأ

 الأرصين
نواس: وأما ٍقوُل ٍأبي ٍ

 دآونه َحّل ول جودآ فاته فما
: الأبيت، ٍفمن ٍقول ٍالأشمردآل ٍبن ٍشريك ٍ الأبسيط:  الأيربوعي

ُد َقصَُّر ما ُكْم الأمج بني يا عن
ُكـَْمحكـَم ِدآ آَل يا ولتجاوز مـَسـَعـَو

ْلـَتـَم حيث يحل ل حل
ُكـَُم ِريمـَ َي

ْهر عاقَب ما ّد الأبيض بين الأ
ِدآ  والأّسو

الأمعروف يوجد يشهدوا إن
عندهـَم

ًا ْدن غاابوا إذا ولأيس ِخ
ِدآ ْوُجـَو بـََمـَ

: وقد ٍقال ٍالأكميت ٍ الأمتقارب:  السإلمي

ًا والأمكرَمات حالأـَسـَمـَا قـَريع أبان يسير حيث َمع
 سَإاَرا

ًا: وقول ٍأبي ٍنواس ٍ أيض
ًتى ِري ف َت  بمالأه الأثناء ُحْسَن َيْش

: مأخوذ ٍمن ٍقول ٍ الأطويل:  الأراعي
الأثناء ُحْسَن يشتري فتى

ِلأـَه بـَمـَا
َة اشترىَّ ما إذا ِد الأَمْخَزا بالأَمْج

َهُس ْي  َب
نخيلة وأبي الأسفاح بين

ْيلة ٍعلى ٍأبي ٍالأعباس ٍالأسفاح، ٍفاسإتأذنه ٍفي ٍالنشادآ، ٍفقال: ٍلأعنك ٍالأله! ُنَخ دآخل ٍأبو ٍ
: ألأسَت ٍالأقائل ٍلأمسلمة ٍبن ٍعبد ٍ الأطويل:  الأملك

خـَير َنْجـََل يا أمسلمٌة
ٍة خـَلـَيف

ْيَجا فارس ويا َه جبَل ويا الأ
الرضِِ

ْبٌل الأشكر إن شكرتك من َح
الأتقـَى

نعمًة َأولأيته من كّل وما
يقِضـَي

ًا أتـَيتـَك أن لأـَمـَا وألأقيَت زائر
ًا علّي َغ لأحاف الأطوِل سإاب

والأعرضِِ
ْهَت كان وما ذكرىَّ من ونب
ً خامـَل

َبُه الأذكر بعض، ولأكن من أن
 بعض

: ثم ٍأمره ٍبأن ٍينشد، ٍفأنشده ٍأرجوزة ٍيقول ٍ الأرجز:  فيها
ًا كنا َهُب أناسإ ُهـَلّكـَا نر ْعَجاز ونركبالأ  والوراكا ال

ّفَر وقد ُزوٌر،سإواكـَا في َمّر قد ما وكّل ذاكـَا هذا ك
ًا.ً ًا ٍراجز واسإم ٍأبي ٍنخيلة ٍالأجنيد ٍبن ٍالأجون، ٍوهو ٍمولأى ٍلأبني ٍحمادآ، ٍكان ٍمقصُّد

: قيل ٍلألخنساء: ٍلأئن ٍمدْحت ٍأخاك ٍلأقد ٍهجوت ٍ  : الأكامل!  فقالأت أباك
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ُه جاَرىَّ ُهـَمـَا فأقبـَل أبا َوَراِنو َة يتعا الأُحـَْضـَر ُملء
ّد إذا حتى ْد الأجـَراء َج َقـَ َوىَّو بالأقـَدر الأقدر هناك سإا
َ َعل ِري هناك: ٍل الأمجيب قالالأناِس: ٍأيهمـَا؟ صياح و ْدآ  أ

 
َفُة برقْت ِه صحي ِه َوْج َلوائه على ومضىوالأـَد َيجري ُغا
َيُه أن فـَأولأـَى أولأى ِو ِر الأّسّن َجلُل لأولُيَسـَا ْبـَ ِكـَ والأ
ْقَراِنَبـََرزا وقـَد كأنهمـَا وهما ّطا قد َص ْكر على َحل  َو

وقيل ٍلبي ٍعبيدة: ٍلأيس ٍهذا ٍفي ٍشعر ٍالأخنساء.ً ٍفقال: ٍالأعاّمة ٍأسإقط ٍمن
أن ٍيجادآ ٍعليها ٍبمثل ٍهذا.ً

وقد ٍأحسن ٍالأبحتري ٍفي ٍنحو ٍهذا؛ ٍإذ ٍيقول ٍفي ٍيوسإف ٍبن ٍأبي ٍسإعيد،
ومحمد ٍبن ٍيوسإف ٍالأطائي: ٍالأكامل: ٍ

ّد ّد ِج ٍد أبـَي كـَِجـَ لأـَم كأنـَه الأّسماَك َتَرَكإنـَـَُه سإـَعـَي
َيشـَُرِف

َتُه َقـَُه قاسَإْم ْهـََي أخـَل َو
َدآىَّ الأـَّر

ْعتدي ّندىَّ وهي ِلألُم الأ
َتـَِفـَي ْعـَ لألُم

ٍة في جرىَّ وإذا ْيَت غااي َوَجَر
فـَي

في َشأواكما الأتقى أخرىَّ
ْنصَُف  الأَم

الأخنساء: قول ٍ
َوَران  الأُحْضر ملءة يتعا

: أبرع ٍاسإتعارة، ٍوأنصُع ٍعبارة؛ ٍوقد ٍقال ٍعدي ٍبن ٍ الأكامل:  الأرقاع
َبار من يتعاوران ُغ ًة الأ َء ْبَراءُمـَل َنَسَجاها هما محكمة غا

َوىَّ َذا تط ًا وردآا إ ًا مكان َنَشَراها ِأسإهلْت الأسنابُك فإذاجاسإي
: وإلأى ٍهذا ٍأشار ٍالأطائي ٍفي ٍ الأوافر:  قولأه

ِثيُر ٍر كل في َعَجاجٌة ُت ّي بها يهيُمَثغ  الأّرقاِع بُن عد
: وأول ٍمن ٍنظر ٍإلأى ٍهذا ٍالأمعنى ٍشاعر ٍجاهلي ٍمن ٍبني ٍعقيل ٍ الأطويل:  فقال

َ َعـَاِن الأحّي دآياَر يا أل ُبـَ َفتبالأّسـَ ًا َع ُهّن بعدي ِحجج و
ثمـَان

ُنؤٍي غايُر منها يبق فلم
ٍم ّد َهـَ ُمـَ

َثاٍف وغايُر ِكـَّي أ َعـَاِن كالأّر ِر

الألوِن أورِق هاٍب وآياُت
َفَرْت سإا

مكـَان كّل والمطاُر الأريُح به

َفاٌر ٌة ِق ْوَرا تقتـَربـَان الأجابان بها وتمسيالأقـَطـَا بها تحاُر َمَر
ُغبار َنْسِج ِمْن يثيراِن الأ

عليهمـَا
ً قميصُين َيْرتـَدياِن أسإـَمـَال و

ولأيلى الأخنساء رثاء مستحسن ومن
الأنساء: ٍ من وغايرهما

الأخنساء:قال ٍأبو ٍالأعباس ٍأحمد ٍبن ٍيحيى ٍالأنحوي: ٍأنشد ٍأبو ٍالأسائب ٍالأمخزومي ٍقول ٍ
الأبسيط: 

ًا وإّن ْولَنا صخر ُدنا لأَم ّي ًا وإّنوسإ ُتو إذا َصْخر  لأنّحاُر َنْش
ًا وإن ْأتّم صخر َت ُة َلأ ِه الأهدا َلٌم كأنهبـَ َنـَاُر رأسإه في َع
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فقال: ٍالأطلق ٍلأي ٍلزم ٍإن ٍلأم ٍتكن ٍقالأت ٍهذا ٍوهي ٍتتبختر ٍفي ٍمشيها، ٍوتنظر ٍفي
عطفها.ً

ُلأها ٍترثي ٍأخاها ٍ : ومن ٍمستحسن ٍرثاء ٍالأخنساء ٍقو الأبسيط:  ًا صخر
ْنَك فل اذهْب َد من الأله يبع
ّناِعرجـَل ٍم م َطـَلٍّب ضـَي ِر و لوتـَا

ًا فينا كنَت قد غاير صريح
ًامؤتشب ّكب ّوار غاير نصُاٍب في مر َخـَ

َناَحْت ما أبكيك فسوف
ّوقٌة ُمطـَ

الأليِل نجوُم أضاءت وما
ِري لألسا

ْته الأحّي فتى أبكي ّيتـَه نالأ مـَنـَ
وقٍت إلأى نفٍس وكّل

بمـَقـَدار
: وقولأها ٍ الأبسيط:  تعنيه

ّهـَادآ ٍة ش ّدادآ أنـَجـَي ّطاعأوهـَية شـَ ِر أودآية ق ْتـَ ِو طـَلبـَا لألـَ
ُعداة سُإم ُعـَنـَاة وفكاك الأ الأـَ
إذا

َقى َغاى ل لألموت يكن لأم الأو
ّيابا  ه

الأسبيُل جار إذا الأّرعيَل يهدي
بهم

َد ْه ِر لأُزْرق الأتليل َن الأُشْم
َركابـَا

ّية ُعصَُ والأخنساء ٍاسإمها ٍتماضر ٍبنت ٍعمرو ٍبن ٍالأحارث ٍبن ٍالأشريد ٍبن ٍرياح ٍبن ٍيقظة ٍبن ٍ
ُق ٍذلأك ٍقول ٍأخيها ٍ َدا : بن ٍُخفاف ٍبن ٍامرئ ٍالأقيس، ٍوتكنى ٍأم ٍعمرو، ٍوِمصُْ الأطويل:  صخر

عيادآتـَي تمّل ل عمرو أم أرىَّ
ّلْت ِعي سإليمى وم َمْضَج

 ومكاني
سإليمى: ٍامرأته، ٍوإنما ٍلأقبت ٍالأخنساء ٍكناية ٍعن ٍالأظبية، ٍوكذلأك ٍتسميتهم ٍالأذلأفاء.ً

ًا ٍأن ٍذلأك ٍمن ٍصفات ٍالأظباء، ٍوهي ٍأشعر والأذلأف: ٍقصُر ٍفي ٍالنف؛ ٍوإنما ٍيريدون ٍبه ٍأيض
نساء ٍالأعرب ٍعند ٍكثير ٍمن ٍالأّرواة؛ ٍوكان ٍالصمعي ٍيقدم ٍلأيلى ٍالخيلية، ٍوهي ٍلأيلى ٍبنت
عبد ٍالأله ٍبن ٍكعب ٍبن ٍذي ٍالأرَحالأة ٍبن ٍمعاوية ٍبن ٍعبادآة ٍبن ٍعقيل ٍبن ٍكعب ٍبن ٍربيعة ٍبن

ّدها ٍ : عامر ٍبن ٍصعصُعة، ٍوقيل ٍلأها ٍالخيلية ٍلأقول ٍج الأكامل:  كعب
ِدّب حتىغالُمنـَا َيَزاُل ما الخايل نحن مذكورا الأعصُا على َي

ًا، ًا، ٍوأكثر ٍتصُّرف قال ٍأبو ٍزيد: ٍهذا ٍالأبيت ٍلأها ٍفُسّميت ٍبه، ٍولأيلى ٍأغازر ٍبحر
ًا؛ ٍوالأخنساء ٍأذهب ٍفي ٍعمودآ ٍالأرثاء.ً وأقوىَّ ٍلأفظ

ٍ 
ُء ٍولأيلى ٍالخيلية ٍفي ٍأشعارهما ٍمتقدمتين ٍلكثر قال ٍالأمبردآ: ٍكانت ٍالأخنسا
ّدم ٍفي ٍصناعة، ٍوإن ٍقّل ٍذلأك، ٍفالأجملة ٍما ًة ٍتتق ّلما ٍرأيت ٍامرأ الأفحول، ٍوق

ِبيٍن".ً ْيُر ٍُم َغا ِم ٍ َو ٍفي ٍالأِخصُا ُه َو ِة ٍ َي ْل ْلأِح ُأ ٍفي ٍا َنَش ُي َو ٍَمْن ٍ َأ قال ٍالأله ٍتعالأى: ٍ"
ومن ٍأحسن ٍالأمراثي ٍما ٍخلط ٍفيه ٍمدٌح ٍبتفّجٍع ٍعلى ٍالأمرثي، ٍفإذا ٍوقع ٍذلأك

ْهَجة ٍمعربة، ٍونظام ٍغاير ٍمتفاوت، ٍفهو ٍالأغاية ٍمن ٍكلم َلأ بكلم ٍصحيح، ٍو
الأمخلوقين.ً

واعلْم ٍأّن ٍمن ٍأَجّل ٍالأكلم ٍقوُل ٍالأخنساء: ٍالأبسيط: ٍ

ٍء وّرادآ َصْخُر يا َذَره قد ما ْهُلتـَنـَا ِه أ ِدآه في فما الأميا وْر
َعـَاُر

َتى َمْشَي ْن َب ْيَجاء إلأى الأّس َه
ٍة ْعضل ُم

وأظـَفـَاُر سِإلََحان: ٍأنياٌب لأها

ّو على عجوٌل وما ِطيُف َب ِه ُت وإسإـَراُر حنينان: ٍإعـَلٌن لأهابـَ
وإدآبـَاُر إقـَبـَاٌل هـَي فإنمـَاإذا حتى غافلة في ترتع
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ّدآكَرْت ا
ًا ْوَجع يوم َأ حين مني ب

فارقنـَي
ٌء، ولألعيش َصْخٌر، وإْمَراُر إْحل

ُه لأم ٌة َتَر يْمِشي جار
بساحتـَهـَا

ٍة ِلي حين لأريب َته ُيْخ الأـَجـَاُر بي

: قال: ٍومن ٍكامل ٍ الأوافر:  قولأها
ُة فلول ِكين كثر ْلُت إخوانهم علىحـَولأـَي الأبا َت ْفِسـَي لأق َن
ِكـَْن َأخي، مثَل يبكون وما َلأ ّليو َأسّإـَي عنه الأنفَس ُأسَإ بالأتـَ

ّكُرنِى ُع يذ الأشمِس طلو
ًا ُكرهَصْخر ْذ َأ شمـَس غاروِب لأكّل و

ّنها ٍتذكره ٍأول ٍالأنهار ٍلألغارة، ٍووقت ٍالأمغيب ٍلألضياف.ً يعني ٍأ
َطرف ٍمن ٍهذا ٍ ّلق ٍب : وقد ٍقال ٍابن ٍالأرومي ٍفيما ٍيتع الأوافر:  الأمعنى

َأيُت ْأسإـَو ثم َيْجَرُح الأدهَر ر ُيوسِإيَي ّوضِ أو و َنّسي أو يع ُي
ُهلَع نفسي أبْت ِء الأ ًا كفىشيء لأُرْز نفسي ُرزء لأنفي شجو

ُع ْلأـَف لأفـَراق وحشة أتجز ُتها وقدإ َرْمـَِس لأحلـَو وطن
ّلل ٍبالأتأسإي ٍبما ٍقال ٍغايُره، ٍفقال ٍفي ٍ : وقد ٍأنكر ٍعلى ٍمن ٍتع الأطويل:  ذلأك

ّللتمـَانـََي قد خليلّي ع
ّلـَُل أنـَنـَي لأـَو فأنعمتمابـَالسإـَى َعـَ َتـَ أ

ِري، ألألناس ّ آثا فمـَا وإل
ّلـَُل ضلٌل إل وعيشكماالسإـَى مـََضـَ

ُرْزء في الأمرزوء راحُة وما
َيْحِمُلغايره يتـَحـَّمـَُل ما بعَض عنه أ

َلْي ِكل ّية ِعْبء حاِم الأرز
َقـٌَل ْثـَ ُم

ًا ولأيس َقل معين ْث ِر ُم الأظه
َقـَُل ْثـَ ُم

الأخفّي الأظلم من وضرٌب
تـَأمـََل حـَين ّبالأمرزوء تعزيَكمكانـَه

هـَو الأذي يأسإوك لنك
ِدل جـَوَرك أن لأو َبصَُر بلكـَلـَمـَُه ْعـَ َي

: وقالأت ٍ الأطويل:  الأخنساء
ٍة فات قد والأنعش وقائل

خـَطـَوهـَا
على نفسي َلأهَف لأتدركه: ٍيا

ِر َصْخ

ْوا الأـَذين ُأّم ثكـَلـَْت أل َد ِه َغاـَ ُلوَن الأقبر! ٍماذا إلأىبـَ إلأى َيْحِم
! ٍالأقبر؟

ِري وماذا َوا تحـَت الأقبُر ُي
ِه تـَرابـَ

ْؤَس يا الأجودآ من الأحوادآِث ُب
والأدهر

ْأُن أصـَابـََك إذا الأمنايا فش
ُبـَهـَا ْي َر

َياِن على لأتغدو ْت ِف أو بعدك الأ
ِري َتْسـَ

وهذا ٍالأمعنى ٍكثير ٍقد ٍمّرت ٍمنه ٍقطعة ٍجيدة، ٍولأم ٍتزل ٍالأخنساء ٍتبكي ٍعلى
أخويها ٍصخٍر ٍومعاوية، ٍحتى ٍأدآركت ٍالسإلم؛ ٍفأقبل ٍبها ٍبنو ٍعّمها ٍوهي ٍعجوز

كبيرة ٍإلأى ٍعمر ٍبن ٍالأخطاب ٍرضي ٍالأله ٍتعالأى ٍعنه، ٍفقالأوا: ٍيا ٍأمير
الأمؤمنين، ٍهذه ٍالأخنساء، ٍوقد ٍقّرحت ٍآماَقها ٍمن ٍالأبكاء ٍفي ٍالأجاهلية
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ّتقي َتَها ٍلأرجونا ٍأن ٍتنتهي، ٍفقال ٍلأها ٍعمر ٍرضي ٍالأله ٍعنه: ٍا ْي َه َن ِلسإلم، ٍفلو ٍ وا
ّني ًا ٍومعاوية، ٍوإ ْيَر ٍبني ٍمضر ٍصخر الأله ٍوأيقني ٍبالأموت، ٍقالأت: ٍأبكي ٍأبي ٍوَخ

ِكين ٍعليهم ٍوقد ٍصاروا ٍَجْمَرة ٍفِى ٍالأنار؟ ٍقالأت: َنة ٍبالأموت، ٍقال: ٍأتب ِق لأمو
ّلوا ٍعن ٍعجوزكم ٍل ٍأبا ٍلأكم! ّد ٍلأبكائي ٍعليهم! ٍفرّق ٍلأها ٍعمر ٍوقال: ٍخ ذلأك ٍأش

ْلأَخلّي ٍعن ٍبكاء ٍالأشجي.ً ُه، ٍونام ٍا َو فكل ٍامرئ ٍيبكي ٍَشْج
ُذ ٍبيد ٍابنيه ٍمعاوية ٍوصخر ٍفي ٍالأموسإم، ٍويقول: َيأُخ وكان ٍعمرو ٍبن ٍالأشريد ٍ
ّير، ٍفل ٍيغير ٍذلأك ٍعليه ٍأحد، ٍوكان ٍيقول: ْيَرىَّ ٍمضر، ٍفمن ٍأنكر ٍفليغ أنا ٍأبو ٍَخ

ُتقّر ٍلأه ٍالأعرب ٍبذلأك.ً من ٍأتى ٍبمثلهما ٍأخوين ٍمن ٍقبل ٍفله ٍحكمه، ٍف
وكان ٍالأنبي، ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم، ٍيقول: ٍ"أنا ٍابن ٍالأفواطم ٍمن ٍقريش،

والأعواتك ٍمن ٍسُإليم، ٍوفي ٍسُإليم ٍشرف ٍكثير".ً
ٍ 

ْون، ٍوالأَجْون ٍمن ٍالضدادآ، ٍيقال ٍلألسإودآ وكان ٍيقال ٍلأمعاوية: ٍفارس ٍالأَج
ُدآَريد ٍبن ٍالأصُّّمة والبيض، ٍوقتلته ٍبنو ٍمّرة، ٍقتله ٍهاشم ٍبن ٍَحْرَملة، ٍفطلبه ٍ
ْور ٍبن حتى ٍقتله، ٍوأما ٍصخر ٍفغزا ٍأسإد ٍبن ٍخزيمة ٍفأصاب ٍفيهم، ٍوطعنه ٍث

َدَمل ٍعليه، ٍفنتأت ْن ًا ٍمن ٍالأدرع ٍفا ربيعة ٍالسإدي، ٍفأدآخل ٍفي ٍجوفه ٍحلق
قطعة ٍمن ٍجنبه ٍمثل ٍالأيد، ٍفمرضِ ٍلأها ٍحولً، ٍثم ٍأشير ٍعليه ٍبقطعها، ٍفأحموا

لأه ٍشفرة ٍثم ٍقطعوها، ٍفما ٍعاش ٍإل ٍقليل.ًً
ّير ٍالأخفاجي، ٍوكان ٍلأها َبَة ٍبن ٍالأُحَم ْو َت ومن ٍجيد ٍشعر ٍلأيلى ٍالخيلية ٍترثي ٍ
ُعقيل، ٍقتله ٍعبد ٍالأله ٍبن ًا، ٍولأه ٍفيها ٍشعٌر ٍكثير، ٍوقتله ٍبنو ٍعوف ٍبن ٍ ّب مح

سإالأم: ٍالأطويل: ٍ
ْكٌن نظرُت َية من وُر َعَما
دآونـَنـَا

ّي جسمي وأركان نظرة أ
ِر ناظـَ

ً فآنست َقـَّي خيل بالأـَّر
ًة ُمـَغـَير

ُقها َطا مثل سَإواب َق الأ
ِر الأمـَتـَواتـَ

ُكِن فإْن َلـَى َت ْت َق ًء الأ َوا َبـَ
فـَإنـَكـَم

ْوِف آل قتلتْم ما فتى بن َع
ِر عامـَ

ْنك فل َد ِع ْب ْوَب يا الألـَه ُي ُءإنـَمـَا َتـَ ًا الأمنايا لأقا ِرع مثـَل َدآا
ِر حـَاسِإـَ

ْتُه ٍة ِدآْرِع بـَين الأمنـَايا أت وجردآاء َخطّي وأسإمَرحـَصُـَين
ِر َضـَاِمـَ

َتى كأّن َبة الأفتـَيان ف ْو لأـَم َتـَ
ُينـَْخ

ْفَحصَُْن قلئص الأحصَُى َي
ِر ِك َكرا  بالأ

َع ولأم ْد ًا ُي َفاِظ يوم ْلِح ِلأ
ُنـَهـَى ولألـَ

َناُرها َتْرِمي ولألحرب
ِر بالأَشـََرائ

ْوَماء ولألبازل َك ُغاو الأ َيْر
َواُرهـَا ُحـَ

ُدو ولألخيل ْع ِة َت ُكَما بالأ
ِر الأَمَسـَاِعـَ

ّطاه ل فتى َفـَاق، َتَخ ول الأـَّر
َيَرىَّ

ٍر ْد ِق ً ِلأ َيال ٍر دآون ِع ِر جـَا ِو ُمـََجـَا

َيا كان فتى ٍة مـَن َأْح فـَتـَا
ٍة ِيي َحـَ

ْيٍث من وأشجع ّفـَاَن َلأ بخـَ
ِر خـَادآ

ُه ل فتى ّناُب ترا ًا الأ ْلأف َلَجْت إذاإ َت َدىَّ بالأناس اْخ إْح
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ِبـَهـَا الأكبـَائرِلأَسقـَ
خـَاف مـَوله إذا وكنَت

ظـَلَمة
ْع فلْم أتاَك َواك يقن سِإ

ِر َنـَاِصـَ ِبـَ
ُهوَب كنت وقد الأّسنان َمْر

ّين ِب ال و
غايَر الأّسَرىَّ ومدلج ّلأَسان
ِر فاتـَ

ُكوُم تأخذ ول ُدآ الأ الأِجل
سإـَلَحـَهـَا

ّد في لأتوبَة الأشتاء ح
ِر ِبـَ َنـَا الأصُّـَ

ًا، ٍفقال ٍلأبعض ٍُشَرطه: ٍائتني ٍبه ٍوإياك وقال ٍبعض ٍالأرواة: ٍبينا ٍمعاوية ٍيسير ٍإذ ٍرأىَّ ٍراكب
َدر َتُروعه.ً ٍفأتاه ٍفقال: ٍأجب ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍفقال: ٍإياه ٍأردآت، ٍفلما ٍدآنا ٍالأراكب ٍح أن ٍ

: لأثامه ٍفإذا ٍلأيلى ٍالخيلية، ٍفأنشأت ٍ الأوافر:  تقول
َي ِو ْد لأم معا َك ْهـَوي آتيك أ الأركاُب سإاحتك نحو بَرْحليَتـَ
ّنى ما نحوك الرضَِ تجوُب َكُم ما إذاَتأ َل الأّسـََراُب َقنعها ا
وبك الأمرتجى وكنَت

ْنعشهااسإتغاثت َت الأسـَحـَاُب بخل إذا ِلأ

ّير ٍأنت! ٍفأعطاها ُلب ٍإلأى ٍمثلك ٍحاجة، ٍفتخ ْط َي ُتك؟ ٍقالأت: ٍلأيس ٍمثلي ٍ قال: ٍفقال: ٍما ٍحاج
ِرب ٍبقيس، خمسين ٍمن ٍالبل؛ ٍثم ٍقال: ٍأخبريني ٍعن ٍُمَضر، ٍقالأت: ٍفاِخْر ٍبمضر، ٍوَحا

ْوبة؟ ٍقالأت: ٍيا َت ِثْر ٍبتميم، ٍوناظر ٍبأسإد، ٍفقال: ٍويحك ٍيا ٍلأيلى! ٍأكما ٍيقول ٍالأناس ٍكان ٍ وكا
ّنعم ٍحيث ْغي، ٍيحسدون ٍالأ َب ُه ٍ ًا، ٍالأناُس ٍشجر ّق أمير ٍالأمؤمنين، ٍلأيس ٍكل ٍالأناس ٍيقول ٍح

َد ٍالألسان، ٍَشَجى ْبَط ٍالأبنان، ٍحدي َكان ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين ٍسَإ َنْت؛ ٍ َنْت، ٍوعلى ٍَمْن ٍكا كا
ّق ٍ ّد ٍالأح َبر، ٍعفيف ٍالأِمئزر، ٍجميل ٍالأنظر، ٍوكان ٍكما ٍُقلت، ٍولأم ٍأتع فيه:القران، ٍكريم ٍالأَمْخ

الأطويل: 
ُد ُغ ل الأثرىَّ بعي ْوُم يبل َق الأ

ُه ْعَر َق
ّد ّد َألأ ِل ِلُب ُم ْغ ُلـَْه الأحق َي ِط با

ًا، ٍفقالأت ٍمن ٍسإاعتها ًا ٍخارب فقال ٍمعاوية: ٍويحك ٍيا ٍلأيلى! ٍيزعم ٍالأناس ٍأنه ٍكان ٍعاهر
 : الأطويل:  مرتجلة

َذ َعا ًاتـَوبٌة والأـَلـَه كـَان إلأهي َم ِعلّت على جوادآ ًا الأ َجّم
ُلـَْه نواف

ًا أغاّر ّي َفاِج ّبًة الأبخـََل يرىَّ َخ ِلأفسُإـَ ّفاه تَحا َدىَّ ك ّن ُلـَْه الأ وأنـَاِمـَ
ًا َد عفيف ِعي َهّم َب ًا الأ ُصلب

ُتـَُه َنـَا َقـَ
ً ُه جميل ّيا ُلة قـَلـَيًة مَحـَ ِئ غاـَوا

َغاى الأضيُف ما إذا وكان َأْر

ُه بعير
ُلـَه أتاه لأديه ْي ُلـَْه َنـَ َواِضـَ َفـَ و

 
ُع علم وقد كان الأذي الأجو

ًا َي سإـَار
أنك والأجيراِن الأضيف على
ُلة  قات

ْوُب يا الأباع َرْحُب وأنك َت
بالأقَرىَّ

َقْت الأقوم لأئيُم ما إذا َضا
ُلأـَْه ِز َنا َم

كان َمْن الأعين قريَر َيبيت
ُه َجـَاَر

ُيضِحي ٍر و ُفُه بخي ْي ُلأـَْه َض ِز َنا وُم

ْدَره، ٍفقالأت: ٍيا ٍأمير َق فقال ٍلأها ٍمعاوية: ٍويحك ٍيا ٍلأيلى! ٍلأقد ٍُجْزِت ٍبتوبة ٍ
ْنَه ُك ِتِه، ٍل ٍأبلغ ٍ ْع َن َتُه ٍلأعلمت ٍأني ٍمقصُّرة ٍفي ٍ َبْر َتُه ٍوخ الأمؤمنين، ٍوالأله ٍلأو ٍرأي

ما ٍهو ٍلأه ٍأهل.ً ٍفقال ٍلأها ٍمعاوية: ٍفي ٍأي ٍسإّن ٍكان؟ ٍفقالأت: ٍيا ٍأمير
الأمؤمنين: ٍالأطويل: ٍ
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ْتُه ْقصَُرَتـََمـَاُمـَُه َتـَّم حين الأمنايا أت ُلـَْه ِقْرن كّل عنه وأ َناِض ُي
َيْحمي الأغاِب كليِث وصار
َنه َعري

ُلأه به فترضى ُلـَْه أشبا ِئ وحـَل

َلُب حين حليٌم عطوٌف ْط ُي
ْلُمـَُه ِح

َعاٌف وسُإّم تصَُاُب ل ُذ
ُلـَْه َقاتـَ َم

ًا فأمر ٍلأها ٍبجائزة، ٍوقال: ٍأي ٍما ٍقلت ٍفيه ٍأشعر؟ ٍقالأت: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍما ٍقلت ٍشيئ
ْدُت ٍحيث ٍ : إل ٍوالأذي ٍفيه ٍمن ٍِخصُال ٍالأخير ٍأكثر، ٍولأقد ٍأَج الأطويل:  أقول

ًا الأله َجَزىَّ ُء خير والأجزا
ِه ّفـَ َكـَ ب

ًتى َدآ ُعقيٍل من ف غايَر سإا
ّلـَِف َك ُم

ُهون الأدنيا كانت فتى َت
ِرهـَا بأسْإـَ

َجّم ينفّك فلم عليه
ّتـَصَُـَّرِف الأـَ

ّياِت يناُل ِلـَ ٍة المـَور َع َن ْو َهـَ ِبـَ
َيْت هي إذا ْع ِخْرٍق كّل َأ

ّوف ُمَس
َلْري الأِمْسك هو الأضحاكّي با

ُتُه ْب ِش
ٍة َق َيا ِدْر ْيَساَن َخْمر من ِب َب
َقـَِف َقْر

َعّت ٍتوبة ٍكان؟ َن ويقال: ٍإنها ٍدآخلت ٍعلى ٍمروان ٍبن ٍالأحكم ٍفقال: ٍويحك ٍيا ٍلأيلى! ٍأكما ٍ
ًا، ٍولأقد ٍقصُرت، ٍوما ٍرأيت ٍرجل ًٍقّط ٍكان ّق قالأت: ٍأصلح ٍالألُه ٍالمير! ٍوالأله ٍما ٍقلُت ٍإل ٍح

َيْحَمى ٍالأوطيس ُء ٍالأحرب، ٍو َبَراكا ًا ٍحين ٍتحتدم ٍ َأقل ٍانحياش ًا، ٍول ٍ ْأش َبَط ٍعلى ٍالأموت ٍَج أْر
ّطعن ٍوالأضرب، ٍكان ٍوالأله ٍكما ٍ : بالأ الأطويل:  قلت

ًا يزدآادآ َيَزْل لأم فتى ْير ُدن َخ َلأ
َنشـَا

ُه أن إلأى َ ْيُب َعل فوق الأّش
 الأمسايِح

َحـَّل الأموت ما إذا تراه
ِدآه بـَور

ًا ِه على َضُروب ِن ْقَرا أ
بالأصُـَفـَائِح

ٌع ْبٌت الأهيجاء لأدىَّ شجا َث
مـََشـَايٌح

ْنَحاَز إذا ِنه عن ا ْقَرا كّل أ
سَإابـَِح

ًا فعاش ًا ل حميد ذميم
فـَعـَالأـَُه

ً ُقْرباه َوُصول كالأـَِح غايَر ُيَرىَّ لأ

ًا؟ ٍوالأخارب ٍسإارق ٍالبل َتوبة ٍعلى ٍما ٍتقولأين ٍوكان ٍخارب فقال ٍلأها ٍمروان: ٍكيف ٍيكون ٍ
ِهلية، ٍولأو ًتى ٍلأه ٍجا ًا، ٍولأكنه ٍكان ٍف ًا، ٍول ٍلألموت ٍهائب ِه ٍما ٍكان ٍخارب خاصة، ٍفقالأت: ٍوالأل

َنْحبه، ٍوأقصُر ٍعن ٍلأهوه، َوىَّ ٍقلبه، ٍولأقضى ٍفي ٍحّب ٍالأله ٍ َع َأه ٍالأموُت ٍلْر َأنس طال ٍعمره ٍو
: ولأكنه ٍكما ٍقال ٍابن ٍعّمه ٍمسلمة ٍبن ٍ الأطويل:  زيد

ابـَن غاـَادآروا قوم فلله
ٍر ّي ُحـََمـَ

ً ًا قتيل لألسيوف صريع
ِر الأـَبـَواتـَ

َدآُروا لأقد ًا غاا ًا َحْزم وعزمـَ
ً ونـَائل

ًا ْبر الأعبوس الأيوم على وَص
ِر ُقماط  الأ

َدآ هاَب إذا كّل الأموت ِوْر
َفـَر ْن َغاَض

ّبُه الأحوايا عظيم ْيُر ُلأ غاـَ
ِر حـَاضـَ

ًا مضى ُدم ِقـََي حـَتـَى ق يل
ُه َدآ ِوْر

ْيٍب وجادآ الأسنين في بَس
الأقـَواشـَر

فقال ٍلأها ٍمروان: ٍيا ٍلأيلى، ٍأعوذ ٍبالأله ٍمن ٍدآرك ٍالأشقاء، ٍوسإوء ٍالأقضاء، ٍوشماتة ٍالعداء،
ُء؛ ٍفهلك ّدائهم، ٍولأكنه ٍأدآركه ٍالأشقا َتْوبة، ٍوإن ٍكان ٍمن ٍفتيان ٍالأعرب ٍوأش فوالأله ٍلأقد ٍمات ٍ

على ٍأحواِل ٍالأجاهلية، ٍوترك ٍلأقومه ٍعداوة.ً
ُهه ٍمن ٍجهة ٍتوبة ثم ٍبعث ٍإلأى ٍناس ٍمن ٍعقيل ٍفقال: ٍوالأله ٍلأئن ٍبلغني ٍعنكم ٍأمٌر ٍأكر
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َدم َه ْعَوىَّ ٍالأجاهلية، ٍفإن ٍالأله ٍقد ٍجاء ٍبالسإلم، ٍو َدآ لصلبنكم ٍعلى ٍُجذوع ٍالأنخل، ٍإياكم ٍو
ّله.ً ذلأك ٍك

وروىَّ ٍأبو ٍعبيدة ٍعن ٍمحمد ٍبن ٍعمران ٍالأمرزباني ٍقال: ٍقال ٍأبو ٍعمرو ٍبن ٍالأعلء
ُه ٍأصحابه الأشيباني: ٍقدَمْت ٍلأيلى ٍالخيلية ٍعلى ٍالأحجاج ٍبن ٍيوسإف ٍوعنده ٍوجو

وأشرافهم، ٍفبينا ٍهو ٍجالأٌس ٍمعهم ٍإذ ٍأقبلت ٍجارية ٍفأشار ٍإلأيها ٍوأشارت ٍإلأيه؛ ٍفلم ٍثلبث
ًة؛ ٍفلّما ٍدآنْت ًا، ٍوأحسنهّن ٍمحاور ْلق أن ٍجاءت ٍجارية ٍمن ٍأجمل ٍالأنساء ٍوأكملهن، ٍوأتمهّن ٍَخ

ّلمْت؛ ٍقالأْت: ٍأتأذُن ٍأيها ٍالمير.ً ٍقال: ٍنعم، ٍ : منه ٍسإ الأطويل:  فأنشدت
َقصُُّرغاايًة أعطاك الأله إن أحّجاُج  َمداها أرادآ مْن عنها ُي

 
َلْل ل أحّجاُج ْف إنما سِإلُحك ُي

َيَراهـَا حـَيُث الأله بكّف مناياال

ًا الأحجاُج وردآ إذا ّبعمريضًة أرض َهـَا دآائها أقصُى تت فشـَفـَا
َعياء الأداء من شفاها الأذي الأ

َة َهّز إذا ُغالٌمبها َثـَنـَاهـَا الأقنا

ْوت الأحجاُج سَإِمع إذا ٍة َص ّدكتيب ْبَل لأها أع ِقـَراهـَا الأنزوِل َق
ّد ُقـَولأًة لأها أع ّيًة َمصُْ ِرسإـَ ُلبون رجال بأيديَفـَا َصراهـَا َيْح

حتى ٍأتت ٍعلى ٍآخرها.ً ٍفقال ٍالأحجاج ٍلأمْن ٍعنده: ٍأتعرفون ٍَمْن ٍهذه؟ ٍقالأوا:
ًا، ٍول َوْجه ًا ٍمنها، ٍول ٍأجمَل ٍ َق ٍلأسان َل ْط ما ٍنعرفها، ٍولأكن ٍما ٍرأينا ٍامرأة ٍأ

ِهَي ٍأصلح ٍالأله ٍالمير؟ ٍقال: ٍهي ٍلأيلى ٍالخيلية ٍصاحبة ًا، ٍفَمْن ٍ ْفظ َلأ أحسن ٍ
توبة ٍبن ٍالأحمير ٍالأتي ٍيقول ٍفيها: ٍالأطويل: ٍ

ّية لأيلى أن ولأو َيل الْخ
ّلـََمـَْت َدٌل ودآوني علّيسَإـَ ْنـَ وصـَفـَائُح َج

ّلْمُت أو الأبـَشـَاشة تسليَم لأس
َقـَا َز

ًدىَّ إلأيها الأقبر جانب من ص
ِئُح  َصا

: ثم ٍقال ٍلأها: ٍيا ٍلأيلى، ٍأنشدينا ٍبعَض ٍما ٍقالأه ٍفيك ٍتوبة، ٍ الأطويل:  فأنشدته

ْتَك َأ َتـَُزوُرهـَا ل دآاُرهـَا ِبلـَيلـَى َن
ّطْت واسإتـَمـَّر نواها وش
ِريُرهـَا َمـَ

لأيلى ُزْرُت ما إذا وكنُت
َعـَْت َقـَ تبـَْر

َة منها َرابني وقد َغـَدا الأ
سإـَفـَوُرهـَا

ُء علّي ْدن ِدآما ُبـَ كـَان إن الأ
ْوُجـَهـَا َز

ًا لأي َيَرىَّ أزوُرهـَا أنـَي غاـَيَر َذنبـَ

ُتها ما إذا وأني قلت: ٍيا زْر
َلـَمـَي اسْإ

َلمي قول في كان فهل ما اسْإ
 َيصُِيُرها؟

ْطـَن حمامَة ْيِن َبـَ َي ِدآ الأـَوا
ّنـَمـَي َتـََر

َقاك ُغّر من سإ الأغوادآي الأ
َمـَطـَيُرهـَا

ًا ِريُشـَك زال ل لأنـَا أبيني ْلأِت ولنـَاعـَمـَ َء في ِز دآاٍن َخْضرا
ِريُرهـَا َبـَ

يطلبها الأحاجات تذهب وقد
الأـَفـَتـَى

ًا َتْخَشى َشعاع ل ما الأنفُس و
َيِضيُرهـَا

َعان أيذهب ْي ولأـَم الأـَشـَبـَاب َر
َأزْر

َداَن من َعَرائَر ًا َهْم بيض
ُنُحـَوُرهـَا؟

ّنـَع ُذَرىَّ فـَي لأيلى أن ولأو َتـََمـَ َنْجَراَنُمـَ ّفْت ب علـَّي للأت
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قـَصُـَوُرهـَا
ِعيَس أرىَّ أْن بعيني يقّر الأ

َتـَْرتـَمـَي
تجري وهي لأيلى نحو بنا

صقوُرهـَا

ِرُف ِر وأْش ْو َغ َيفـَاع بالأ ّلـَنـَي الأ َيَراني أو لأيلى َنار أرىَّلأـَعـَ
َبـَصُِـَيُرهـَا

ْوِت ِحَمام أرتنا لأـَيلـَى، الأَم
َقـَنـَا وَرا

ّياُت عيوٌن ِق الأحـَواشـَي َن
ِديُرهـَا ُتـَ

حتى ٍأتت ٍعلى ٍآخرها.ً ٍفقال: ٍيا ٍلأيلى، ٍما ٍرابه ٍمن ٍسإفورك؟ ٍفقالأت: ٍأيها ٍالمير، ٍما ٍرآني
ّدوا ٍلأه قّط ٍإل ٍمتبرقعة، ٍفأرسإل ٍإلأّي ٍرسإول ًٍإنه ٍملّم ٍبنا، ٍفنظر ٍأهُل ٍالأحّي ٍرسإولأه ٍفأع

َفْرت ٍفأنكر ٍذلأك، ٍفما ٍزادآ ُبرقعي ٍوسَإ ْنُت ٍلأذلأك ٍمن ٍأمرهم، ٍفلّما ٍجاء ٍألأقيت ٍ ِط َف وكمنوا؛ ٍف
ًا.ً ٍفقال ٍلأها ٍالأحجاج: ٍلأله ٍدآّرك! ٍفهل ٍكانت ٍبينكما ٍريبة ٍقط؟ على ٍالأتسليم ٍوانصُرف ٍراجع

ْنُت ٍأنه ٍخضع ٍلأبعض ٍالمر، قالأت: ٍل ٍوالأذي ٍأسإألأه ٍصلحك، ٍإل ٍأني ٍرأيت ٍأنه ٍقال ٍقول ًٍفظن
 : الأطويل:  فقلت

ِذي ْلنا حاجة و ِييَت ما إلأيها فليسبها تبْح لأه: ٍل ق سإبـَيُل َح
َنُه أن ينبغي ل صاحٌب لأنا  وخليُل صاحٌب ُلْخرىَّ وأنتَنُخو

ّلمني ٍبشيء ٍبعد ٍذلأك ٍحتى ٍفّرق ٍالأموت ٍبيني ٍوبينه.ً ٍفقال ٍلأها: فما ٍك
حاَجتِك؟ ٍقالأت: ٍأن ٍتحملني ٍإلأى ٍقتيبة ٍبن ٍمسلم ٍعلى ٍالأبريد ٍإلأى ٍخراسإان،
ْبُرها ٍهناك.ً َق َوة، ٍو فحملها ٍفاسإتظرفها ٍقتيبة ٍوَوصلها، ٍثم ٍرجعت ٍفماتت ٍبسا

وروىَّ ٍالأمبّردآ ٍأنها ٍلأّما ٍأنشدته ٍالبيات ٍ"أحجاج ٍإّن ٍالأله ٍأعطاك".ً.ً.ً ٍإلأى ٍقولأها:
"غالم ٍإذا ٍهّز ٍالأقناة ٍثناها" ٍقال ٍلأها: ٍل ٍتقولأي ٍغالم، ٍولأكن ٍقولأي: ٍهمام، ٍثم
ُأنزلأك ٍعندها؟ ٍقالأت: ٍومن ٍنساؤك ٍأيها قال ٍلأها: ٍأي ٍنسائي ٍأَحّب ٍإلأيك ٍأن ٍ

المير؟ ٍقال: ٍأم ٍالأجلس ٍبنُت ٍسإعيد ٍبن ٍالأعاص ٍالموية، ٍوهند ٍبنت ٍأسإماء ٍبن
َتكية.ً ٍقالأت: ٍهذه َع ْفرة ٍالأ خارجة ٍالأفزارية، ٍوهند ٍبنت ٍالأمهلب ٍبن ٍأبي ٍص
أحّب ٍإلأّي.ً ٍفلّما ٍكان ٍالأغد ٍدآخلت ٍإلأيه ٍفقال: ٍيا ٍغالم، ٍأعطها ٍخمسمائة.ً

ًا.ً ٍقيل ٍلأها: ٍإنما، ٍأمر ٍلأك ٍبشاء، ٍفقالأت: ٍالميُر ُأدآم ْلها ٍ قالأت: ٍأيها ٍالمير، ٍاجع
ًا ٍاسإتحياء؛ ٍوإنما ٍكان ٍأمر ٍلأها ٍبشاء ٍأولً، ُأدآم أكرم ٍمن ٍذلأك، ٍفجعلها ٍإبل ًٍ

والدآم ٍأكرمها.ً
َوْرقاء ٍقال: ٍ وأول ٍهذا ٍالأحديث ٍعن ٍرجل ٍمن ٍبني ٍعامر ٍبن ٍصعصُعة ٍيقال ٍلأه ٍ

ِدُر ْه َت ِذن ٍفقال: ٍأصلح ٍالأله ٍالمير! ٍبالأباب ٍامرأة ٍ كنت ٍعند ٍالأحجاج ٍفدخل ٍال
َبْت ٍلأه.ً ٍفقادآ: ٍما َنسبها ٍفانتس ْلها، ٍفلّما ٍدآخلت ٍ ْدآِخ َأ ّدآ، ٍقال: ٍ ِدُر ٍالأبعير ٍالأنا ْه َي كما ٍ

ّدة َبْردآ، ٍوش َلُب ٍالأ ّلُة ٍالأغيوم، ٍوك َأتى ٍبك ٍيا ٍلأيلى؟ ٍقالأت: ٍإخلُف ٍالأنجوم، ٍوق

َد.ً ْف ِد، ٍوكنت ٍلأنا ٍبعد ٍالأله ٍالأّر ْه الأَج
َبّرة، ٍوالأفَجاج ٍمقشعّرة، ْغ قال ٍلأها: ٍأخبريني ٍعن ٍالرضِ.ً ٍقا ٍلأت: ٍالرضِ ٍُم
ِفطة ٍول ًا، ٍول ٍعا َبع ًا ٍول ٍُر َبع ُه ْع ٍلأنا ٍ َد َت ِلمة، ٍلأم ٍ ْظ ْتنا ٍسإنون ٍُمْجِحفة ٍُم وأصاب

َيال، ٍوأفسدت ٍالموال، ٍوأنشدت ٍالبيات ِع نافطة ٍأهلكت ٍالأرجال، ٍومَزقت ٍالأ
ًا، ٍفالأتفَت ٍالأحجاج ٍإلأى ٍأصحابه.ً ٍوقال: ٍهل ٍتعرفون ٍهذه؟ الأتي ٍمضت ٍآنف

قالأوا: ٍل.ً ٍقال: ٍهذه ٍلأيلى ٍالخيلية ٍالأتي ٍتقول: ٍالأكامل: ٍ
ِدّب حتىُغالُمنـَا يزاُل ل الخايُل نحن َعصَُا على َي مذكورا الأ
ِكي ْب ْدَن إذا الأرماُح ت َق ّفـَنـَا َف ُك ًاَأ ُق وتلقانا ُحْزن ُبـَحـَورا الأّرفا

: وفي ٍآخر ٍحديثها ٍقال ٍلأها: ٍأنشدينا ٍبعض ٍشعرك، ٍ الأطويل:  فأنشدته
َعْمرك على عاٌر بالأموِت ما لأ
الأفتـَى

ْبُه لأم إذا الأحياة في ُتصُِ
ِيُر َعـَا الأـََمـَ
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ِدُث مّما كان ومن الأدهر ُيح
ًا جازعـَ

ّد فل ًا ُب َو ُيَرىَّ أن يوم ْه َو
ِبـَُر َصـَا

ْنَك فل َد ِع ْب ْوُب يا الأله ُي َتـَ
ًا هـَالأـَكـَ

عليك دآاَرت إن الأحرب لأدىَّ
 الأمقادآُر

إلأـَى شبـَاب أو جديد فكل
ًلـَى ِبـَ

ًا امرئ وكل الألـَه إلأى يوم
صـَائُر

َنـَْي وكل ْي ِر ٍة َقـَ َف َفـَّرٍق ألأـَ َتـَ ِلأـَ
َتاٍت ّنا وإن َش وطال َض

َعـَاُشـَر الأت
تـَوبَة بعد أبكي فأقسمت

ًا هـَالأـَكـَ
علـَيه دآارْت من وأْحفُل

الأـَدوائُر
فقال ٍالأحجاج ٍلأصُاحب ٍلأه: ٍاذهب ٍبها ٍفاقطْع ٍعني ٍلأسانها، ٍفدعا ٍلأها ٍبالأحّجام ٍلأيقطع
لأسانها.ً ٍفقالأت ٍلأه: ٍويحك! ٍإنما ٍقال ٍلأك ٍالمير: ٍاقطع ٍلأساني ٍبالأعطاء، ٍفارجع ٍإلأيه

ًا، ٍوّهم ٍبقطع ٍلأسانه، ٍثم ٍأمر ٍبها ٍفأدآخلت ٍفقالأت: ٍأيها َألأه، ٍفسألأه ٍفاسإتشاطْ ٍغايظ فاسْإ
ْقولأي، ٍ : المير، ٍكادآ ٍيقطع ٍِم الأبسيط:  وأنشدته

َقـَه ما الأذي أنت حّجاُج فـَو
ٌد َأَحـَ

َفُر الأخليفَة إل ْغ َت والأُمْس
ُد الأـَصُّـََمـَ

إن الأَحْرب شهاُب َأنَت حّجاُج
لأقحْت

ْنَت َأ ّدَجـَا في نوٌر لألناس و الأ
ُد َيقـَ

احتذىَّ ٍالأحجاُج ٍفي ٍقولأه: ٍ"اقطع ٍلأسانها" ٍقوَل ٍالأنبي، ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم، ٍلأّما ٍأعطى
َنين ٍمائة ٍمن ٍالبل، ٍوأعطى ٍالأعباس ٍبن ٍمردآاس ٍأربعين ٍفسخطها الأمؤلأفة ٍقلوبهم ٍيوم ٍُح

 : الأمتقارب:  وقال
ِبي أتجعل ْه ْهَب َن َن َبـَْي و ُع َنَة بين ِدآالأ ْي َي والقـَرِع ُعـَ

 َمْجَمِع في ِمْردآاَس يفوقانَحابٌس ول ِحصٌُن كان وما
ًأ إل كنت وما ُهـَُم امر يرفِع ل الأيوم َتَضع ومنمنـَ

ْدر ٍسإيد َب ْينة ٍبن ٍِحصُْن ٍبن ٍحذيفة ٍبن ٍ َي ُع ُعبيد: ٍاسإم ٍفرسإه، ٍوحصُن ٍالأذي ٍذكره، ٍهو ٍأبو ٍ الأ
ّدم ٍنسبه ٍ- ٍفأمر ٍالأنبي، ٍصلى ٍالأله ٍعليه فزارة، ٍوحابس: ٍأبو ٍالقرع ٍبن ٍحابس، ٍوقد ٍتق

: وسإلم، ٍبإحضاره، ٍفقال: ٍأنت ٍ الأمتقارب:  الأقائل
.ً.ً.ً.ً.ً.ً.ً ٍوعيينة القرع بين دآالأعبـَي ونهب نهبي أتجعل

ْعَر ُه ٍالأّش ّلْمنا وكان ٍالأنبي، ٍعليه ٍالأصُلة ٍوالأسلم، ٍكما ٍقال ٍالأله، ٍعَز ٍوجل: ٍ"وما ٍع
وماينبغي ٍلأُه".ً ٍفقال: ٍقم ٍيا ٍعلي ٍفاقطع ٍلأسانه.ً ٍقال ٍالأعباس: ٍفقلت: ٍيا ٍعلّي، ٍوإنك
ِبي ٍحتى ٍأدآخلني ٍالأحظائر، ٌع ٍلأساني؟ ٍقال: ٍإني ٍُمْمٍض ٍفيك ٍما ٍأمرت، ٍفمضى ٍ ِط َقا َلأ
َأحلمكم ٍوأعلمكم ّد ٍما ٍبين ٍالربعين ٍإلأى ٍمائة، ٍقلت: ٍبأبي ٍأنت ٍوأمي! ٍما ٍ فقال: ٍاعت
وأعدلأكم ٍوأكرمكم! ٍفقال: ٍإن ٍرسإوَل ٍالأله ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم، ٍأعطاك ٍأربعين،
َلأفة ْذ ٍمائة، ٍوكن ٍمن ٍالأمؤ ْذها، ٍوإن ٍشئت ٍفُخ وجعلك ٍمن ٍالأمهاجرين ٍفإن ٍشئت ٍفُخ

ُهم.ً ٍفقلت: ٍأِشْر ٍعلّي؟ ٍفقال: ٍإني ٍآمرك ٍأن ٍتأخذ ٍما ٍأعطاك.ً ٍفأخذتها.ً قلوب
َأفحمته.ً ْعدي ٍف وكانت ٍلأيلى ٍالخيلية ٍقد ٍحاّجت ٍالأنابغة ٍالأَج

َبُة ٍفيك ٍحتى ٍأحبك؟ ْو َت ّنت ٍفقال: ٍما ٍرأىَّ ٍ ودآخلت ٍعلى ٍعبد ٍالأملك ٍابن ٍمروان ٍوقد ٍأسإ
َدْت ٍلأه ٍسإن ُد ٍالأملك ٍحتى ٍب ّلأوك! ٍفضحك ٍعب قالأت: ٍرأىَّ ٍفّي ٍما ٍرأىَّ ٍالأناُس ٍفيك ٍحين ٍو

ُيْخفيها.ً سإودآاء ٍكان ٍ
: وقالأت ٍهند ٍبنت ٍأسإد ٍ الأطويل:  الأضبابية

جانب من بالأبيضاء مات لأقد
الأِحَمى

ًا كان فتى ْين لألمواكب َز
والأّشـَْرِب

 
ُذ َعصُْماء لَذِت كمامـَا مخـَافة الأجاني به يلو بالأشاهِق الأ
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َنـَى  الأصُعبَجـَ
والأـَخـَاِل الأعّم بناُت تظّل

َحـَولأـَه
َي ِدآ َ َصوا ْين ل َو ِدآ يْر ِر بالأبا
ْذِب َعـَ الأـَ

وقالأت ٍأم ٍخالأد ٍالأنميرية ٍتشبب ٍبأثال ٍالأكلبي: ٍالأطويل: ٍ
ْتنا ما إذا نحو من الأريُح أت

ِه أرض
ْتنا ّياه أت ُبـَهـَا فطاَب بر هبـَو

ْتنا الأِمْسك خالأط ِبِمسك أت
َبـٌَر ْن َع

َها خزامى وريح ْت َكَر ُبهـَا با ُنو َج

ِذكراه أِحن َكـَْرتـَُه مـَا إذا لأ ِفيُض عبراٌت وتنهّلَذ ُغاروبهـَا َت

ٍر حنيَن ّد نـَازح أسإي ُه ُشـَ ُد ْفٍس وإعواَلقـَي عنها غااب َن
ُبها ِبي َح

وأنشدنا ٍأبو ٍالأعباس ٍأحمد ٍبن ٍيحيى ٍثعلب، ٍلّم ٍالأضحاك ٍالأمحاربية ٍوكانت ٍتحّب ٍرجل ًٍمن
ًا ٍ ّب : الأّضباب ٍح الأبسيط:  ًا شديد

ِه الأغادآي الأراكب أيها يا ِتـَ ّي ِلأطـَ
ّثك عّرْج الأذي بعض عن أب
ُد  َأِج

َلأج ما ٍد من الأناُس عا َوْج
ُهْم َن َتَضّم

ْدُت إل الأذي فوق به َوَج
وَجدوا

ّني ِرضاه حسبي في وأ
ِته ّدآهَمَسّر أجـَتـَهـَد اليام آخـَر وو

 : الأطويل:  وقالأت
َقى إن الأقلُب هل َ َبابّي ل الأض

ًا خالأي
ْكِن لأدىَّ َفا عند أو الأُر الأصُّ

َتَحّرُج َي
َعجنا َأْز الأفراِق، ُقْرُب و
وبينـَنـَا

الأمريضين كتنفيس حديٌث
ُمْزعُج

َو حديٌث َوىَّ الألحَم أّن َلأ ُيْش
بحـَّره

ًا ِريض َبه َأتى َغا وهو أصحا
ْنَضُج  م

ْبَشِمّي ٍوهو ٍ َع أشبه:وأنشد ٍالأزبير ٍبن ٍبكار ٍلأحليمة ٍالأُخضرية، ٍوقد ٍأنشدها ٍالأمبردآ ٍلأنبهان ٍالأ
الأطويل: 

َمن َأرىَّ أن بعيني يقّر
ُنـَُه مكـَا

البرِع َعقداِت ُذَرىَّ
ِدآ َقـَاو َتـَ الأُم

َأْن َدآ و ِر َء َأ َبـَْت الأذي الأما ِر َش
بـَه

ْيَمى َل كل الأّسرىَّ مّل وإن سُإ
ِد  واِخ

َق ِدآ أْحشائي وألأصُِ َبـَْر ِبـَه ب ُتـََرا
ًا كان وإْن بسّم مخلوط

ِدآ ِو َلسإـَا ا
َعة ٍبنت ٍشدادآ ٍترثي ٍأخاها ٍ : وقالأت ٍالأفار الأبسيط:  ًا مسعودآ

بـَن لأمسعـَودآ َبكي عيُن يا
ِدآ ّدا شـَ

َء َبرات ِذي بكا ُوه َع َشْجـَ
ِدآي بـَا

َشْحُم لأه يذاُب ل من
ول الأّسـَديِف

ُفو ِعياَل َيْج ُضّن ما إذا الأ
ِدآ بـَالأـَزا

ًا حـَّل ما إذا يحل ول ِبـَذ ُمـَنـَتـَ
ّية يخشى ِز الأماِل بين الأر

ِدآي والأنـَا
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َكمة، قوال ّقـَاضُِ ُمْح َن
ٍة ْبـََرَم ُمـَ

ّتاُح ٍة، ف َهـََم ْبـَ ّبـَاس ُم ِدآ حـَ ْوَرا َأ

ّتاُل ٍة، ق َغـَب ّثـَاُب َمس ٍة َو َب َقـَ ُعَمـَْر ّنا َبة، َم َلـَ ْغـَ َكـَاُك َم ِدآ فـَ أقـَيا
َعة، َحلُل ِر ِظـَعة َفّراج ُمم ْفـَ َعة، حّماُلُم ِل ُع ُمْض ّ أنـَجـَادآ َطـَل

ٍة، َحّمـَاُل ُدآ ألأـَوي ّهـَا ْنـَدية شـَ ّدادآأ َية، ش ِهـَ ِدآ فـَّراج َأو َدا َأسْإـَـَ

قد الأخير خصُال كل جّماع
علموا

ْيُن ِرين َز َق ْكل الأ ِن ِم و الأظالأ
ِدآي الأعـَا

ْد ل ُزَرارة أبا َع ًتـَى فـَكـَّل َتب فـَ
ًا ْوم صفيحـَاٍت رهيُن َي

ِدآ َوا ْعـَ َأ و
ُتْم، هل ْي ٍم، بني سإق َجْر

َكـَم أسإـَيَر
ْفِسي ُؤك َن كْربة ذي من فدا
ِدآي  َصا

قد الأله، ويميِن الأفتى، نعم
علمـَوا

ُلو ْغدو أو الأحّي به َيْخ به َي
ِدآي َغا الأ

ُد الأفتى هو الأجيراُن يحم
ُه َد مشـَهـَ

ِء عند َهّموا وقد الأشتا
بـَإخـَمـَادآ

ّنجلَء الأطعنَة الأطاعن الأ
ُعـَهـَا َب َيت

ًا ْنِجر َع ْغلـَي ما بعد ُمث َبـَادآ َت بـَإْز

ّق والأسابئ إن لألضياِف الأّز
ُلأوا نز

ُه إلأى َوِج وغايُث َذَرا الأُمْح
ِدآي َغـَا الأ

ما الأكتاب هذا أضعاف في لأهّن تفّرق وقد كثير، الأنساء من والأمحسنات
اختير.ً
الأعاشقين دآموع

: وأنشد ٍأحمد ٍبن ٍيحيى ٍ الأطويل:  ثعلب
ًا بالأُحْزِن ومستنجد َدآْمـَعـَ

كـَأنـَه
ّد على َقـَأ لأيس مّما الأخ َيْر
حـَائُر

ّلْت منه دآيمٌة إذا اسإتق
ّلـَلـَْت أواخـَُر لأـَهـَّن ما أخرىَّ أوائُلتـَهـَ

َ ْقلتيه َمل ُع م حـَتـَى الأدم
َأنـَه كـَ

ِء في عينيه من انهّل ِلأَما الأما
 ناظر

 
الأدمـَوِع بين من وينظر

ٍة ْقـَل بـَُمـَ
ُق رَمى ِنها في الأشو َو إنسا ْه َف

ِهُر  سَإا
ّوح: ٍالأطويل: ٍ َيْت ٍلأقيس ٍبن ٍالأمل ِو وقال ٍآخر ٍ- ٍوُر

ِء من كأني نظْرُت ورا
ٍة زجـَاج

الأصُبابة ماء من الأدار إلأى
أنظُر

ًا فعيناي ْور ْغرقاِن ط من َي
ُبكـَا الأ

َأعشى، ًا ف تحِسراِن وطور
ُأبصُُر  ف

: وقال ٍ الأطويل:  غايلن
ّنتا وما َء َش َلـَى واهية َخْرقا ُك َقىالأ ّلـَل ولأّما سإاٍق بهما سإ َبـَ َت

َع َأضي ّدمع عينيَك من ب ّلمـَا لأل ًا توهْمَتك توسّإْمَت أو َربع
 منزل
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: وقال ٍ الأطويل:  آخر
يوم أنـَهـَا شجاني ومّما

ّدآعـَت و
َء تولأت الأعين في الأجفن وما
 َحائُر

َبعيد من أعادآت فلّما
ٍة َنـَظـَر بـَ

ًا إلأّي َلَمته الأتفات أسْإ
الأمـََحـَاِجـَُر

َبادآة ٍ : أبو ٍع الأوافر:  الأبحتري
َنا ْف ّغـَلٌت والأعيون وق ِلأُبُمَش َفها ُيغا ِليُل َنظٌر َطر َك
ْته َه َقحتـَى الأواِشين ِرقبُة َن ّل َع  َيِسيُل ول َيغيُض ل َت

: وأنشد ٍأبو ٍالأحسن ٍ الأطويل:  جحظة
َطَر إياه طاعتي ومن َأْم

ناظـَري
لأي ثناياه من أبدىَّ هو إذا

َبْرقـَا
َأّن ْبصُُر دآموعي ك َوصَل ت الأ

ًا هارب
ِري أجله فمن لأتدركه َتْج

ْبقـَا سَإ
: أخذ ٍالأبيت ٍالول ٍالأمتنبي ٍ الأمنسرح:  فقال

َي يبتّل ّدا ّلما َخ ٍر مْنابتسمت ك َط ُقُه َم َها َبْر َيا ثنا
: وقال ٍأبو ٍالأشيص، ٍواسإمه ٍمحمد ٍبن ٍعبيد ٍالأله، ٍوهو ٍابن ٍعّم ٍ الأوافر:  دآعبل

ٍة َدْمـٍَع َبصُُـََرْت وقد وقائل ّدين علىِبـَ ٍر الأخ ِد ْنَح سَإـَكـَوِب ُم
وأنَت الأبكاء في أتكذُب
ٌد؟ ْلـَ َج

ًا على َجَسْرَت ما قديم
الأذنوِب

ُع قميصُُك ِه تجـَوُل والأدمو َكـَئيِب بالأقلب لأيس وقلبكفـَي الأـَ
حين يوسإف قميص كمثل
ٍم عـَشـَيًة عليهجاءوا َد َكـَذوب بـَ

وأمـَي أبـَي لأها: ٍفداك فقلت
ّنك بسوء َرَجْمِت في ظ
 الأغيوِب

ِه أما ّل ّتشـَت لأو والأ ِبـَي ف وبالأـَنـَحـَيب بالأعويِل لأسّركقـَلـَ
ُع ْوا إذا الأعاشقـَين دآمو َقـَ ْهرتـَل الأقـَلـَوِب َألأِسنُة الأغيب بظ

الحنف بن الأعباس أخبار من
ّنا ٍحتى ٍ ِرُجها ٍم ُيخ ْدِخُل ٍنفَسه ٍفينا ٍو ُي ِنيفة ٍ قال:وقال ٍبشار ٍبن ٍبردآ: ٍما ٍزال ٍفتى ٍمن ٍبني ٍَح

الأكامل: 
ُء نزف َع الأبكا عينك دآمو

ِعْر َت فاسْإ
ًا ُعهـَا لأغيرك عين ْدَراُر َدآْم ِمـَ

َنه يعيرك َذا َمْن ْبكي عي ًا أرأيتبـَهـَا َت ْين َعـَار؟ لألبكـَاء َع !ُتـَ
قال: ٍوهذا ٍالأذي ٍعناه ٍبشار ٍهو ٍأبو ٍالأفضل ٍالأعباس ٍبن ٍالحنف ٍبن ٍطلحة ٍبن ٍهارون ٍبن
كلدة ٍبن ٍخزيم ٍبن ٍشهاب ٍبن ٍسإالأم ٍبن ٍحبة ٍبن ٍكليب ٍبن ٍعدي ٍبن ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍحنيفة،
ًا، ٍوأحسنهم ٍإذا ّدث ٍحديث ْلِق ٍالأله ٍإذا ٍَح وكان ٍكما ٍقال ٍبعض ٍَمْن ٍوصفه: ٍكان ٍأحسن ٍَخ

ّنعمة، ٍة ٍإذا ٍُخولأف، ٍوكان ٍملوكّي ٍالأمذهب، ٍظاهر ٍالأ ًا، ٍوأمسكهم ٍعن ٍُملَحا ّدث ٍاسإتماع ُح
ْوب، ّث ِره ٍالأمركب، ٍنظيَف ٍالأ َفا ّظْرِف، ٍكان ٍجميَل ٍالأوجه، ٍ حسَن ٍالأهيئة، ٍوكانت ٍفيه ٍآلُت ٍالأ
ًا ٍعلى ٍالأشراب، ٍكثيَر ٍالأمساعدة، ٍشديد َحَسَن ٍاللأفاظ، ٍكثير ٍالأنوادآر، ٍرطيب ٍالأحديث، ٍباقي

ّدمين ٍبعمر ّبه ٍمن ٍالأمتق ُيَش ُه ٍعن ٍذلأك، ٍو ًا، ٍكان ٍيتنّز ّداح ًء، ٍول ٍم الحتمال، ٍولأم ٍيكن ٍهّجا
بن ٍأبي ٍربيعة.ً

ْهم، ٍوأحسن َو وسُإئل ٍأبو ٍنواس ٍعن ٍالأعباس ٍوقد ٍضّمهما ٍمجلس ٍفقال: ٍهو ٍأرق ٍمن ٍالأ
من ٍالأفهم.ً

ّناه ٍلجل ٍقولأه: ٍالأبسيط ٍ َعنه ٍوز َلأ َذيل ٍالأعلف ٍالأمعتزلأي ٍإذا ٍذكره ٍ ُه وكان ٍأبو ٍالأ
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ّدي وضعُت من لدآنى خ
ِطيف بكم ُي

ُتقْرُت حتى ِلي وما اْح ْث ِم
ِر َقـَ َت بمح

ْدآُت إذا ًا أَر كان انتصُار
ناصَركـَم

قلبي من أنا وما قلبي،
ِر بُمنتصَُـَ

ّلوا أو فأكثروا ِق من أ
مـَلمـَكـَم

على محمول ذلأك فكل
ِر َقـَد الأـَ

: وقولأه ٍفي ٍالأبيت ٍالوسإط ٍ الأسريع:  كقولأه
ْوجـَاعـَي َأسْإقامي ُيكثُردآاِعـَي ضّرني ما إلأى قلبي َأ و
ّلما َقى َلأق ْب الأنـَاعـَي ينعانَي أن يوشكأرىَّ مـَا علـَى أ
أضلعـَي؟ بين عدوي كانإذا عدوي من احتراسإي كيف

يقول: ٍالأطويل: قالأت: ٍالأذي الأناس؟ أشعُر الأناطفي: ٍمن جارية لأعنان وقيل
ٍ 

ُكْم يقولأوا: ٍلأقـَد حتى وأهجر
َ سَإـَل

إلأى هواك عن بساٍل ولأسُت
ِر  الأَحْش

علـَى الأمحّب كان إذا ولأكن
الأـَذي

ًا يحّب الأناس نازع شفيق
ِر َهـَْجـَ بالأ

وقال ٍالأعباس: ٍالأطويل: ٍ
الأسيُل فاسإتبكانَي الأسيُل جرىَّ

ْذ جرىَّ إ
مقلـَتـَّي من لأه وفاَضْت
غاـَروُب

ْنـَُت أن إل ذاك ومـَا ٍدآ يمـَّرأنـَـَُه تـَيقـَ ْنـَِت بـَوا قـَريب مـَنـَه أ
ًا يكون ُكْم أجاج فـَإذا دآون

انـَتـَهـَى
ُكْم ّقـَى إلأي ُكـَْم تل َيبـَ ِطـَ

ِطـَيب َي فـَ
ِني فيا ِك ِقّي سإا دآجـَلَة َشْر

ُكـَْم ّلـَ كـَ
الأحبيِب أجل من الأقلب إلأى

حبـَيُب
ْعَرف ٍبالأمتفقه ٍالأموصلي ٍفي ُي وقال ٍالأصُولأي: ٍناظَر ٍأبو ٍأحمد ٍعلي ٍبن ٍيحيى ٍالأمنجم ٍرجل ًٍ

ّتابي، ٍفعمل ٍعلّي ٍفي ٍذلأك ٍرسإالأة ٍأنفذها ٍلأعلي ٍبن ٍعيسى؛ ٍلن الأعباس ٍبن ٍالحنف ٍوالأع
ّتابي َأهل ٍنفَسه ٍقّط ٍالأع الأكلَم ٍفي ٍمجلسه ٍَجَرىَّ.ً ٍوكان ٍمّما ٍخاطبه ٍبه ٍأن ٍقال: ٍما ٍ

ًا ٍل َكره؛ ٍلنه ٍكان ٍعالأم َفعه ٍوأن َد َلأ لأتقديمها ٍعلى ٍالأعباس ٍفي ٍالأشعر، ٍولأو ٍخاطبه ٍمخاطٌب ٍ
ّتابي ٍوالأعباس، ًا ٍمن ٍالأعلماء ٍبالأشعر ٍمثل ٍالأع ّلة ٍمعرفة ٍبالأشعر، ٍولأم ٍأر ٍأحد َتى ٍمن ٍق ُيؤ
ّلف، ٍوالأعباس ٍيتدفق ّتابي ٍعليه ٍلأتباينهما ٍفي ٍذلأك ٍوإن ٍالأعتابي ٍمتك فضل ًٍعن ٍتقديم ٍالأع
ّقٌة ٍوحلوة، ٍوفي َكّز، ٍوفي ٍشعر ٍهذا ٍر ّقد ٍ ْذب، ٍوكلُم ٍذاك ٍمتع َع ًا؛ ٍوكلُم ٍهذا ٍسإهل ٍ طبع

َثَر ٍفيه ٍوأحسن، ٍوقد ْك ْعُر ٍهذا ٍفي ٍفّن ٍواحد ٍوهو ٍالأغزل؛ ٍوأ َلظ ٍوَجَساوة، ٍوِش شعر ٍذاك ٍغِا
ْفناه.ً ّتابي ٍفلم ٍيخرج ٍفي ٍشيء ٍمنه ٍعّما ٍوص افتّن ٍالأع

: وإن ٍمن ٍأحسن ٍشعر ٍالأعتابي ٍقصُيدته ٍالأتي ٍمدح ٍبها ٍالأرشيد ٍ الأبسيط:  وأولأها
حوراَن في لأَي لأيلًة يا

ًة سإاهـَر
ّلَم حتى الأصُبح في تك

 الأعصُافيُر
فيها: وقال ٍ

عن انقباضٌِ الَماقي أفي
ِنهما جفو

الماِق َعِن الأجفون في أْم
ْقصُِيُر؟  َت

: وهذا ٍالأبيت ٍأخذه ٍمن ٍقول ٍبشار ٍالأذي ٍأحسن ٍفيه ٍكل ٍالحسان، ٍوهو ٍ الأوافر:  قولأه
َفْت ْيني َج الأتغميِض عن َع
ّتى ح

َنها كأَن ِقـَصُـَاُر عنهـَا جفو

ًا ٍأخذه ٍمن ٍقول ٍ : فمسخه ٍالأعتابي، ٍعلى ٍأن ٍبشار الأمتقارب:  جميل
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ِدآ ِلأطول الأمحّب كأّن َها ِر ولأم الأجفون قصُيُرالأّس ْقصُُ  َت
ًنى ٍقد ٍسُإبق ٍإلأيه ٍأن ّق ٍمن ٍأخذ ٍمع ًا ٍأحسن ٍفيه؛ ٍفنازعهما ٍإياه ٍفأسإاء، ٍوإّن ٍح إل ٍّأّن ٍبشار
ّقه، ٍوأّما ٍإذا ٍقصُّر ٍعنه ٍفهو َعة ٍالأسابق ٍإلأيه، ٍأو ٍيزيد ٍعليه، ٍحتى ٍيستح ْن يصُنعه ٍأجودآ ٍمن ٍَص

ِعيب ٍبالأسرقة، ٍمذموم ٍعلى ٍالأتقصُير.ً ٌء ٍَم مسي
ّنة ْعِف ٍُم ٍر ٍمّما ٍجرىَّ ٍبينهما ٍعلى ٍَض ّلَب ٍعليه ٍفي ٍكثي ُغ ولأقد ٍهاجى ٍأبا ٍقابوس ٍالأنصُرانّي ٍف

: أبي ٍقابوس ٍفي ٍالأشعر، ٍثم ٍقال ٍفي ٍهذه ٍ الأبسيط:  الأقصُيدة
ِدآٌح عسى ماذا ِني َما ْث عليك ُي
وقد

َدآاك َوْحي نا تقديٌس بالأ
وتطهيُر

ألأسـَنـَنـَا أّن إل الأممادآَح ُفّت
ُتْخفي بما مستعلنات

الأضمائير
ّدرته، ٍوهي ٍصحيحة، ٍوما ٍشيء َبحر ٍلأك َوقعت ٍفي ٍالأ فختم ٍالأبيت ٍفيها ٍبأثقل ٍلأفظة ٍلأو ٍ
ِة ٍالأمعنى ٍمن ٍُحْسِن ٍِصّحة ٍالألفظ، ٍوهذا ٍعمل ٍالأتكلف، ٍوسإوء أملك ٍبالأشعر ٍبعد ٍصّح

الأطبع.ً
: ولألعباس ٍبن ٍالحنف ٍإحسان ٍكثير، ٍولأو ٍلأم ٍيكن ٍإل ٍ الأخفيف:  قولأه

َع الأناُس أنكَر ِط الأِمْسِك سإا
دآْج من

ْوسَإع قد لأَة َع َأ ِطـَيبـَا الأمشـَار

ُبـَون فهُم ْد ومـَا مـَنـَه يحَج ْلت قد أْن ُرونَي َل قـَريبـَا منه َح

َء، هـَذا قاسإمينـَي ّ الأـَبـَل الأتعّزي من لأي فاجعليوإل
نصُيبـَا

إلأى يدعو الأعتاِب بعَض إّن
َعْت الأ

ِذي ِب، الأمحّب به ويؤ
الأحبـَيبـَا

ُتْضمر لأم الأقلوُب ما وإذا
َعـَْط الأ

ِطَف فلن َف ْع َتاُب َي ِع الأ
الأقلوبـَا

 : الأكامل:  وقولأه
ُتها مرضُت قالأت ْد ُع َف

فتبـَّرَمـَْت
ْهَي والأمريُض الأصُحيحُة َو

ُد  الأعائ
ِه ْلـَبـَهـَا الأقلوَب َأّن لأو تالأل َقـَ ّق ماك ِر لألولأد َر ُد الأصُغي الأـَوالأـَ

الأزيارة في ذنبي كان إْن
َلِمٍي ْع فا

الأذنوب َكْسِب على إني
ُد ِهـَ َلأَجا

عينـَي جفون بين ألأقيت
َقًة ُفـَْر

ِهـٌَر أنا متى فإلأى يا سَإا
ُد؟ ِقـَ َرا

ُء يقع ْنقِضي الأبل َي ُءَأهـَلـَه عن و ّبـَك وبـَل ُد يوم كـَل ُحـَ ِئ زا
ٍ 

ِهَيوقالأوا: ٍإنها ناٌس لأي سإّماك َقى الأتي َلأ ُد بها َتْش ُتكاب و
ّنهم غايرك لأيكوَن فجحدتهم ُد الأمحّب لأيعجبني إنيَظ  الأجاِح

 : الأمنسرح:  وقولأه
بَي أسإأت قد كنِت وإن إني
ال

ْوَم ْطِف لأراٍج َي َع غاـَدا منك لأل

أبـَدا أرتجي ما منكم أر لأموإن بـَالأـَرجـَاء الأله أسإتمتع
 : الأكامل:  ولأه

َدىَّ ْه ِعيافة من وأشفق فبكىُأتـَُرّجًة أحـَبـَابـَه لأه أ
ِر  زاج
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ًا َتته منها متطير ِهـَر ِخلَُف َباطنها لأونانوِجْسُمـَهـَا أ ّظا الأ
ّقه، ٍمن ٍسإّر ٍالأكلم، ّتابي ٍما ٍكان ٍمستح ّقه، ٍلأقد ٍظلم ٍالأع ّفى ٍأبو ٍأحمد ٍالأعباَس ٍح ولأئن ٍو

َدآِة ٍرصف ٍالأنظام.ً ٍقال ٍالأصُولأي ٍفي ٍنسب ٍالأعباس ٍ- ٍوكان ٍمن ٍخؤولأته-: ٍهو ٍالأعباس ْو وَج
ّفان ٍبن ٍالأحارث ٍبن ٍذهل ٍبن ٍالأديل بن ٍالحنف ٍبن ٍالسإودآ ٍبن ٍُقدامة ٍبن ٍهيمان ٍمن ٍبني ٍه

: بن ٍحنيفة.ً ٍولأه ٍيقول ٍالأصُريع ٍ الأبسيط:  يهجوا
ّدِعّي َيْرَضى ل حنيفَة بنو الأ

بهـَْم
ْتُرْك ُلْب حنيفَة فا ْط غايرها وا

َبا  َنَس
َتْرَضى َعَرٍب إلأى اذهْب

ِتهم بنسب
ًا لأك أرىَّ إني ُيشبه لأون

الأعربـَا
: وقال ٍأبو ٍأحمد: ٍقال، ٍ الأبسيط:  الأعباس

ُه ُحّر َوىَّ دآعا ًا الأه ُه سِإّر ّبـَا َلـَ َفـَ
ًا ْوع َأْضَحَك َط ُه ف َ ْول َم

وأبـَكـَاه
َدْت َه ُيْخفي بالأذي فشا
ُظـَه َواِح َلأ

ْتها َلأ ّد َع َنـَاه الأدمع بِفيض و ْي َعـَ

ِتني ْي ّدآ رعيُت إذا جاَز بعدِك الأو
أن

ْلِت ّك ِفي و الأليل بنجم َطْر
يرعاه

ُد الألُه ْنـَك لأم أني يشه أُخ
ًوىَّ هـَ

ّينة كفاك َهـَد أْن ب الأـَلـَُه َيْشـَ

 : الأكامل:  وقال
ّير ُيكاتمني من يا ِبـَه َتغ ْلـَ تتبّرمـَا أن قبل نفسي سإأكّفَقـَ

ّد ّي وفي عنك وأُص ّيٌة يد ْبِل منبـَقـَ ّدآك َح أن قبل و
 يتصُّرَما

َقـَفـَا لأعاشقين لألرجال يا َطباَتـَوا ِر من وتخا ْي ّلمـَا أْن َغا يتك
َفا إذا حتى َة جعلوأشفقـَا الأعيوَن خا ّلَمـَا بالنامل الشار سُإ

 : الأكامل:  وقال
ْدآُت ما يعلُم الأله ُكـَم أر َة إلبهجر ّو مساتر الأكاشـَِح الأعد

َقىوتباعـَدي تّسري أّن وعلْمُت ْب ِلك أ َوْص ّو من لأ  َفاضِح ُدآن
 : الأطويل:  وقال

ِهيُم ُبـَه الأجـَزيرة بحّران َي ْلـَ َقـَ
َطْرِف فاتُر َغازاٌل فيها الأ

ْه  سَإاِحُر
ِزُره َؤا ْلبي ُي ولأـَيس علّي َق

لأـَي
َداِن َلـَّي قلبي بَمْن َي ْه َعـَ ِزُر َؤا ُي

الأغزل في فقر
: وقد ٍقال ٍسإهل ٍبن ٍ الأبسيط:  هارون

قلبي على َطْرفي أعان
وأعضـَائي

ٍة ْظَر َن َفْت ب َق عـَلـَى جْسِمي َو
َدآائي

ًا وكنُت على يجني بما غِاّر
َدنـَي َبـَ

ْلَم ل بعُض بعِضي أن لأي ِع
 أعدائي

: وقال ٍ الأكامل:  الأنظام
إذا الأقلوِب على الأعيوَن إَن

َنت َج
َتها كانت ّي ِل ِدآ علـَى َب الجـَسـَا

 : الأبسيط:  الأبحتري
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ْعَجُب ولأسُت َيان من َأ ِعصُْ
لأي قلبَك

ًا ّق ِبي كان إذا ح فيك قل
ْعصُينـَي َي

ِقه.ً ٍفقلت: ٍهذا ْعُشو ْلُب ٍالأعاشق ٍعليه ٍمع ٍَم َق وقال ٍالصمعي: ٍسإمعُت ٍالأرشيد ٍيقول: ٍ
ْفراء ٍفي ٍأبياته ٍالأتي ٍ َع ُعروة ٍبن ٍحزام ٍلأ أنشدها:والأله ٍيا ٍأميَر ٍالأمؤمنين ٍأْحَسُن ٍمن ٍقول ٍ

الأطويل: 
ّني ْعُرونـَي وإ َت ْكـَراِك لأ ِذ لأـَ
روعة

ِدي بين لأها ْل والأعـَظـَام ِج
دآبـَيُب

فيه أراها أن إل هو وما
ًة َهـََتُفـَجـَاء ْب أ

ُ أِجـَيُب أكـَادآ ل حـَتـَى ف

ُأْصَرُف ْنت الأذي دآائي عن و ُك
ّنـَي ويقربأرتئي ْكـَُره ِمـَ ِغـَيُب ِذ َي و

ْلبي ويضمر ِعـَينـَهـَا غادرها َق ُي و
الأفؤادآ في لأي وما علّي،

َنـَصُِـَيُب
ًا، ذلأك قال الأرشيد: ٍمن فقال ْهم ًا.ً قلته فقد َو علم
الأحكمة باب
َة بُن علي قال ِم عبيد ِاْح ّدآَك الأريحاني: ٍ فإنه بك النس وُصِن ِعْرُضك، فإنه و
ِزر ْغ ّظك، ُي ّثقة؛ اسإتحكام بعد إل الأطمأنينة من تستكثر ول ح النس فإن الأ

ُة َلأة والأطمأنينة الأعقل، سإرير ّبين، بذ َفة بعدهما لأك ولأيمس الأمتحا َتْمنحها تح
َبك، َباء ول صاِح اصطفيت.ً من على الأشكر به ُتوجب ِح

ْنٍب على بالعراضِ أخاه عاتب َمْن أنصُف وقال: ٍما ٍ ِره أو منه، كان َذ هج
ْكَره بما لأخلٍف ّد ل كان إذا عنده، ي عنه، بالأرضا إل الأعشرة أيام سإالأف في يعت

ْؤنسه فيما ومشاكلته ِتب كان منه.ً ٍفإن ُي َكا الأعا َتره ما جميع َش أو أخيه من سإ
َتّمُم فلقد ل، َفى يكن لأم وإن الغاتفار، حّظ الأموافقة ُت ّق ما بكّل لأه و اسإتح

أولأى اللأفة إلأى الأعودآة ثم ذنبه، بقدر لخيه عليه منه وَجب ِمّما فليقتّص منه
ّتت من َبُه الأّشْمِل، تش َأش الأناس.ً عند الحدوثة في وأكَرُم الأتصُافي، بأهل و

ُء َباٌس وقال: ٍالأحيا ْتر َواق، وِحَجاب سإابغ، ِلأ َأُخو الأمساوي، من وسِإ الأعفاف، و
ِليف ّدين، وَح ِعصَُْمة، من وَرقيب بالأصُّنع، وُمصَُاحب الأ َئٌة وعين الأ ِلأ ُدآ َكا عن تذو
ْنهى الأفسادآ، والدآناس.ً الأفحشاء عن وت
ٍة من أحد يخلو وقال: ٍل َو ْب ِة، َجاسِإَي يكوَن أن إل َص َق ْل ْلأِخ ْنية، منقوص ا ِب أو الأ

العتدال.ً تركيب خلف على
الأهوىَّ وصف
ًا قتيبة بن سإلم بن سإعيد ورأىَّ وروايته، الأشعر رقيق في شرع قد لأه ابن
ُعوه عشق، قد لأه: ٍإنه فقيل عليه، فأنكر ُطف، فإنه فقال: ٍدآ ُظف، يل وين

ْظُرف.ً َي و
َوَصف طاهر أبي واسإم طاهر أبي بن أحمد بن الأفضل وقال الأهوىَّ طيفور: ٍ
ْلَب ويشجع الأحيلة، ينتج وإنه فضيلة، وقالأوا: ٍإنه قوم ْلَب ويسّخي الأجبان، َق َق

ّفي الأبخيل، َحْزم ويبعث الأُمفَحم، لأسات بالأّشعر ويطلق الأغبي، ِذهن ويصُ
ُة لأه تذُل عزيز وإنه الأضعيف، الأعاجز َتْضرع الأملوك، عّز َلأُة فيه و الأشجاع، صو
َقادآ ْن َت ِنع، كل طاعُة لأه و ّلأل ممت َذ َعب، كّل وي ُيبرز مستصُ وهو محتجب، كل و
ُق به باب وأوُل الدآب، دآاعية ّت َطن، الذهان به ُتف ُق به وتستخرج والأف دآقائ

َيل، الأمكايد ِهَمم، تستريح وإلأيه والأِح ِفُر وتسكن الأ َيم، الخلق نوا ّتع والأّش ُيم
ْؤنس جليسه، ُي َفه، و ِكن وفَرٌح الأنفس، في يجول سإروٌر ولأه ألأي في مست
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ّدآة، َأهُل يتعاطف وبه الأقلب، ّتصُل الأمو ْهل وي ُللأفة، أ ّلأف وعليه ا الشكال، تتأ
ْولَت ولأه َكايد الأقدر، على َص ِطُل وم ْب َظْرف الأحيل، لأطائف ُت َهُر و ْظ في َي

َلق، الخلق َطع وأرواح والأِخ ْعبق أهلها، من َتْس َت ذويها.ً من و
َعُث الأرياسإتين ذو الأرياسإتين.ً ٍكان ذي مولأى عمرو بن الأيماني وقال ْب بي َي

ّلُموا بخراسإان شيخ إلأى أهله من وبأحداٍث ّنا الأحكمة؛ منه ويقول: ٍتع ْأتيه، فك َن
َنا عنده من انصُرفنا وإذا ُلأنا الأرياسإتين ُذو اعترَض فنخبره؛ أفادآنا عّما يسأ

ًا الأشيخ إلأى فِسْرنا ُتم وقد أدآباء، لأنا: ٍأنتم فقال يوم ْع وفيكم الأحكمة، سإِم
َعم، ولأكم أحداث، ْلنا: ٍل، عاشق؟ فيكم فهل ِن الأعشق فإّن قال: ٍاعشقوا؛ ق

ِلق ْط َتُح الأغبّي، ُي ْف َي ّلة و ِب َعُث الأبخيل، كّف ويسّخي الأبليد، ِج ْب َي الأنظافة على و
ُعو الأهيئة، وُحسِن ْد َي والأحرام.ً وإياكم الأهّمة وشرف والأذكاء، الأحركة إلأى و

ْبناه يومنا؛ في َأفادآنا عّما فسألأنا قال: ٍفانصُرفنا، علينا.ً فعَزم نخبره، َأن فه
َق، وكذا، بكذا لأه: ٍأمرنا فقلنا َد َذ أين من أتعلمون قال: ٍَص قلنا: الدآب؟ هذا َأخ

ْهَرام ل.ً ٍقال: ٍإّن سإاقَط فنشأ بعده، من لألملك رّشَحه ابن لأه كان جور َب
ِهّمة، َهام الأقريحة، كليل الدآب، سّإيئ الأنفس، َدآنيء الأمروءة، خامل الأ َك
ِر؛ ْك ِف ّكل ذلأك، فغّمه الأ ّدآبين من به وو ِزُمه َمْن والأحكماء والأمنّجمين الأمؤ ُيل

ّلمه، َع ُي ُكون يسألأهم وكان و ُءه، ما لأه َفيح مؤدآبيه: بعض لأه قال أن إلأى يسو
ّنا قد َء نخاُف ك َدث أدآبه سإو َنا ما َأمره من فح قال: ٍوما منه، الأيأس إلأى ِصْر

َعشقها الأمرُزبان فلن ابنَة قال: ٍرأىَّ ذلأك؟ َبْت ف ِذي ل فهو عليه، فغل إل يه
َغاُل ول بأمرها، ِذكرها، إل يتشا صلحه.ً َرجوُت ُجور: ٍالن بهرام فقال ب

ًا لأك مِسّر فقال: ٍإني الأجارية بأبي دآعا ثم ّنك.ً ٍفَضمن فل سإّر َو ُد ْع ْتره لأه َي سَإ
َنه أن فأعلمه َق قد اب ِكحها أن يريد وأنه ت ابنته عش َأمره إياه، ُين يأخذها أن و

َقع أو يراها، َأن غاير من ومراسإلته بنفسها، بإطماعه فإذا عليها؛ َعينه َت
ّنْت فيهما َطَمعه اسإتحكم ْته، عليه، تج ُلح ل أنها َأعلمته اسإتعتبها فإذا وهَجَر َتصُْ

ُته َمْن أو لأملك، إل َواصلته، من يمنعها ذلأك وأن ملك، همُة ِهّم لأيعلمه ثم ُم
َبَرها َبَره، َخ ِلعها ول وَخ منه.ً أبوها ذلأك فقبل إلأيه، َأسَإّر ما على ُيط

ْعه ٍعلى ٍمراسإلة ٍالأجارية، ٍففعل ٍذلأك، ْفه ٍبي، ٍوشّج ّو ّدآب: ٍخ ثم ٍقال ٍلألمؤ
ّني ٍعليه، ٍوعلم وفعلت ٍالأجاريُة ٍما ٍأمرها ٍبه ٍأبوها؛ ٍفلّما ٍانتهت ٍإلأى ٍالأتج

َذ ٍفي ٍالدآب، ٍوطلب ٍالأحكمة، ٍوالأعلم َهته ٍمن ٍأجله ٍأخ ِر الأفتى ٍالأسبَب ٍالأذي ٍك
والأفروسإية، ٍولأعب ٍالأصُّوالأجة، ٍوالأرماية، ٍحتى ٍَمَهر ٍفي ٍذلأك، ٍوُرفع ٍإلأى ٍأبيه

أنه ٍيحتاُج ٍمن ٍالأمطاعم ٍواللت ٍوالأدواّب ٍوالأملبس ٍوالأوزراء ٍفوق ٍالأذي
ّدآبه، ٍفقال: ٍإّن ِلك ٍبذلأك، ٍوأمر ٍلأه ٍبما ٍأرادآ، ٍودآعا ٍبمؤ كان ٍلأه؛ ٍفُسّر ٍالأم

ِري ٍبه، ٍفتقدْم ُيْز َوضع ٍابني ٍنفَسه ٍفيه ٍبحّب ٍهذه ٍالأمرأة ٍل ٍ الأموضع ٍالأذي ٍ
ّوجها ٍمنه، ٍوأمر ّوَجه ٍإياها، ٍففعل، ٍفز إلأيه ٍأن ٍيرفع ٍأمَرها ٍإلأّي ٍويسألأني ٍأن ٍأز

ًا ٍحتى ِدْث ٍشيئ ُتْح َأنت ٍوهي ٍفل ٍ ِلها ٍإلأيه، ٍوقال ٍلأه: ٍإذا ٍاجتمعت ٍ ْق َن بتعجيل ٍ
َأصير ٍإلأيك.ً ٍفلّما ٍاجتمعا ٍصار ٍإلأيه ٍفقال: ٍيا ٍبني، ٍل ٍيضعّن ٍمنها ٍعندك

َأعظم ُتها ٍبذلأك، ٍوهي ٍمن ٍ َأنا ٍأمْر ِلأك، ٍف ُتها ٍإياك، ٍولأيست ٍفي ٍِحبا َل مراسَإ
ُلق ٍبأخلق َعتك ٍإلأيه ٍمن ٍطلب ٍالأحكمة، ٍوالأتخ َدآ ّنًة ٍعليك، ٍبما ٍ الأناِس ٍِم

ْدآَها ٍفي ٍالأتشريف ِز ْلِك ٍبعدي؛ ٍف ّد ٍالأذي ٍتصُلُح ٍمنه ٍلألُم ْغَت ٍالأح َل الأملوك، ٍحتى ٍب
ًا ِر ٍما ٍتستحّق ٍمنك.ً ٍففعل ٍالأفتى ٍذلأك، ٍوعاش ٍمسرور ْد والكرام ٍبق

ًا ٍبه، ٍوزادآ ٍفي ٍإكرام ٍالأمرزبان، ٍوَرفع ٍمرتبته ٍوشرفه بالأجارية، ٍوأبوه ٍمسرور
ّدآب ٍبامتثالأه ٍأمره، ِبصُيانته ٍلأسّره ٍوطاعته، ٍوأحسن ٍجائزته ٍوجائزة ٍالأمؤ
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َد ٍلبنه ٍالأملك ٍمن ٍبعده.ً ٍقال ٍالأيماني: ٍوكان ٍالأشيخ ٍالأحسن ٍبن ٍمصُعب.ً َق َع و
ثم ٍقال ٍذو ٍالأرياسإتين، ٍقال ٍعلي ٍبن ٍبلل: ٍالأطويل: ٍ

َشفيق الأدنيا في سإيهلك
ُكـَُم علـَي

ِدآِث ِمْن غاالأُه إذا ِر حا ّده الأ
ُلْه غاائ

ُيْخفي ًا لأكم و ّب ًا ح شـَديد
َبة ْهـَ ور

ّبك َأشغاٌل، ولألناس وح
َشاغِاـَلـَْه

حتى الأّسّر ُيِميت كريٌم
كـَأنـَه،

حديثك، عن اسإتخبروه إذا
ُلْه ِه َجا

ّدآ َو ً ُيْمِسي بأن َي ّلـَهـَا عليل بشكوىَّ عنه سإمعت إذالأـَعـَ
ُلـَْه ُتَراسِإ

َتاُح َيْر َلب في لألمعروف و َط
َ ُعل الأ

ُتْحَمد ًا ِلأ َلى عند يوم ْي َلأ
ُلـَه ِئ َشمـَا

َأملك ْلب ٍمن ٍالأُروح ٍفي ٍالأجسم، ٍو َق ًا ٍفي ٍالأ َلك َأعظُم ٍَمْس وذكر ٍأعرابي ٍالأهوىَّ ٍفقال: ٍهو ٍ
ِيَي َع َوْصِفه ٍالألساُن، ٍو َع ٍعن ٍ ُطف، ٍفامتن ْل َي ُثف ٍو ْك َي َهر ٍويبطن، ٍو ْظ َي ّنفس، ٍ بالأنفس ٍمن ٍالأ

ِر ٍوالأجفون، ٍلأطيُف ٍالأمسلك ٍ : عنه ٍالأبياُن! ٍفهو ٍبين ٍالأّسْح  : الأطويل.  وأنشد ُكُمون والأ
ّبرَت لأو يقولأون ْقِل دآ َع ّبها بالأ ْيَر ولح ّبر ُحّب في َخ َد  بالأعقل ُي

وشعره الأميكالأي إنشاء من
َعه ًا، ٍوبا َته ٍارتفاع َب ْت ُد ٍُر ِزي َت َليام ٍ فصُل ٍلألمير ٍأبي ٍالأفضل ٍالأميكالأي: ٍل ٍزالأت ٍا
ِرُمه، ٍول ْته ٍمعالأيه ٍومكا َد ّي ٌد ٍإل ٍش ًا، ٍفل ٍيبقى ٍمج َته ٍغالبًة ٍوامتناع ًا، ٍوعَز َتساع ا

ِرُمه.ً َوا ِئُمه ٍوص ْتُه ٍصرا َع َتَر ْف ملك ٍإل ٍا
ِر ٍأيامه ُغَر ُه ٍالأمكارم ٍب ولأه ٍفصُل: ٍل ٍزالأت ٍحياة ٍالحرار ٍبفضله ٍمتِسمة، ٍووجو
َدآه ٍمرتسمة، ٍوغانائم ٍالأشكر ٍبين ٍمحاسإن ُو ْدمة ٍ مبتسمة، ٍوأهواء ٍالأصُدور ٍبِخ

قولأه ٍوفعله ٍمقتسمة.ً
َغلبة ْلج ٍوالأنصُر، ٍمكنوفة ٍبالأ َف ُيديم ٍرايَة ٍالمير ٍالأجليل ٍمحفوفًة ٍبالأ ولأه: ٍالأله ٍ

ًا ٍإل ِرس ٍأمر ُيَما ُبه، ٍول ٍ َعا ّلألت ٍبه ٍِص ًا ٍإل ٍتذ ْطب والأقْهر، ٍحتى ٍل ٍيزاول ٍَخ
ْلطانه، ٍوَخَضع ٍلأسيفه َعن ٍلأهيبته ٍوسُإ ْذ َيُروم ٍحال ًٍإل ٍأ ُبه، ٍول ٍ تيّسَرْت ٍأسإبا

َها، َأقاِصي ِنه، ٍوذّل ٍلأمْعقد ٍلأوائه، ٍومنثنى ٍعنانه، ٍإلأى ٍأن ٍيناَل ٍمن ٍآمالأيه ٍ وسِإنا
ّو ٍهقته ٍويناصيها.ً ّيا ٍبعل ُيساِمي ٍالأثر َها ٍو ِزّمتها ٍونواصي َأ َباغِايه ٍ ِلك ٍمن ٍَم َيْم و

َثَر ٍمما َفجع ٍبأك َوهب، ٍو ْعَف ٍما ٍ َلب ٍِض ًا ٍسَإ َأشكو ٍإلأيك ٍزمان ولأه ٍفصُل: ٍإنما ٍ
َنا ٍحلوة ْق ِذ ُي َتع، ٍوأوحش ٍفوق ٍما ٍآنس، ٍوعنف ٍفي ٍنزِع ٍما ٍألأبس؛ ٍفإنه ٍلأم ٍ َأْم

َدآَرنا َة ٍالأفراق، ٍولأم ٍيمتعنا ٍبأنس ٍاللأتقاء، ٍحتى ٍغاا َعنا ٍمرار الجتماع، ٍحتى ٍَجّر
ُيسيء ٍويسر، ُد ٍلأله ٍتعالأى ٍعلى ٍكّل ٍحال ٍ ّهِف ٍوالشتياق، ٍوالأحم ْهَن ٍالأتل َر
َناخي، َعه ٍُم ْب ْنع ٍيجعل ٍَر َأيأس ٍمن ٍَرْوح ٍالأله ٍفي ٍإباحة ٍُص ُيمر، ٍول ٍ َيْحلو ٍو و

ّظي ِبُل ٍإلأّي ٍح ْق ُي ُألحظ ٍالأزماَن ٍبعين ٍراضِ، ٍو َعادآ ٍوالأتراخي، ٍف ِب َة ٍالأ ّد َقصُّر ٍم ُي و
َق ٍالأمعانِى ًا ٍسإابَغ ٍالأذيول ٍوالعطاف، ٍرقي بعد ٍإعراضِ، ٍوأسإتأنف ٍبعّزته ٍعيش

ِدآ ٍوالأمناهل، ٍمأموَن ٍالفاِت ٍوالأغوائل.ً ِر ْذب ٍالأموا َع والوصاف، ٍ
ُته، ٍ ْد ًق َف َدآ ٍالأعيش ٍالأذي ٍ َبْر ّدآ ٍعلي ٍ َأن ٍير ولأه ٍفصُل: ٍانا ٍأسإأل ٍالأله ٍتعالأى ٍ

ُده، ٍويعلو ٍلأللأتقاء َأم ْقصُر ٍمِن ٍالأفراق ٍ َي ُته؛ ٍف ْد َعه وفسحة ٍالأسرور ٍالأذي ٍ
َذاء ْق ُد ٍالأذي ٍَرّقت ٍغالئله، ٍوصفت ٍمن ٍال َيْرِجع ٍذلأك ٍالأعه ُده، ٍو َي حكمه ٍو

َبهيم: ًا ٍإل ٍبعيش ٍ ّلقت ٍيوم ُأنس ٍمقيم، ٍول ٍتع َناهله، ٍفلم ٍأتهنأ ٍبعده ٍب َم
الأطويل: ٍ

ْثِل بذيوبـَينـَُه بـَينـَي الياُم َتْرجـَع فلو ًا ال ْيف صيفي مثل َص
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 وَمْربعي
ّد َأعنـَاق َأُش ِه بـَعـَد الأـَنـَوىَّ ب َهـَا إن مرائَرهـَذ ُت ْب َذ َقـَطـَِع لأـَم جا َتـَ

ّق ًا، ٍويفّك ٍمن ٍر ّهل ٍعسير ُيَس ًا، ٍو ًا ٍسإعيد َهب ٍطالأع َي ًا، ٍو وما ٍعلى ٍالأله ٍبعزيز ٍأن ٍيقّرَب ٍبعيد
ًا.ً الشتياق ٍأسإير

ولأه ٍفصُل ٍمن ٍكتاب ٍإلأى ٍأبي ٍمنصُور ٍعبد ٍالأملك ٍالأثعالأبي: ٍقرأُت ٍخبَر ٍسإلمته، ٍفَسَرىَّ
ُغصُن ٍتحت ٍ : الأسروُر ٍفي ٍالأجوانح، ٍواهتَزت ٍالأنفُس ٍلأه ٍاهتزاَز ٍالأ الأطويل:  الأبارح

ِة ِلخبـَار َألأيس ّب فـَرحٌة الحـَ
ُه الأعطشان فرحة ول َأ َفاج

ْطُر َق  الأ
َفى يقولأون: ٍقد ْو لأوقِت َأ

ِه كتـَابـَ
َتنتشر ِرُح الأبشرىَّ ف وينش
ْدُر الأصُّ

َطارف، الأملبس سإابغَة سإلَمته علينا يحرَس أن تعالأى الأله سإألأت ثم والأم
ِد موصولأة ِلأ ِرف.ً الأتا َطا بالأ

ْعزية كتاب من فصُل ولأه كانت الأطيب: ٍلأئن أبي المام بن الأعباس أبي عن َت
ّية ُق مؤلأمة؛ ُمِمّضة الأرز ُطُر َعزاء و ْبهمة، والأسلوة الأ ّلت لأقد ُم ِة ح ل من بساح
ِئُره، بأمثالأها َتنتِفض ُعف ول َمَرا ِئره، احتمالأها عن َتْض ّقاها قد َبصَُا ٍر يتل ْد بصَُ
َبه، الأُحرن يبيح أن يحمي فسيح، ٍر جنا ْب ِبَط أن يحمي مشيح، وَص ُع ُيْح الأَجز

َبه؛ أجَره َتمس؛ عنده من الأدين وآدآاُب ل كيف وثوا ْل من الأشرع وأحكاُم ُت
َتبس، ُتستفادآ ويده لأسانه ْق ُت َتْجري الأحال هذه في َتْرُمقه والأعيون و على لأ
َننه، َذ سإ َننه، بآدآابه وتأخ ُؤها، تماسإكه فبَحسب الأقلوب تعرت فإن وسُإ وإن عزا

ُؤها.ً ومذاهبه أفعالأه حميد فإلأى الفعال حسنت اعتزا
الأميكالأي شعر من

: جملة ٍمن ٍشعره ٍفي ٍتحسين ٍالأقوافي ٍ  : الأوافر:  قال والأغزل

ِذيري ِمرامـَياٍت جفوٍن من ع ْه ِر بَس َنْي من الأّسْح عي
 غازاِل

ُفه غازاني َبـَانـَي حتى َطْر َغاَزالأـَي بَمْن منه لنتصُرنسَإ
: ولأه ٍ الأمتقارب:  ًا أيض

يشتفي َأْن حان َأَما
َتهاُم ِةالأُمس ْوَر لأُه؟ وتأوي َوصٍل بَز

ْيبة سُإؤلأـَه عن يجمجم َلـَُه ِعلـَُمـَك ويعلمَهـَ تـَأوي
: وقال ٍ الأطويل:  ًا أيض

فقـَال ُألقي ما إلأيه شكوُت
:لأـَي

ًا ْنَت الأهوىَّ حكم ففي رويد أ
ْؤتلي  ُم

ًا كان فلو ّق ّدآعيَت ما ح من ا
الأجوىَّ

َقى بما لأقّل ْلأ ًا أ تمـَوَت أن إذ
لأـَي

: وقال ٍ الأطويل:  ًا أيَض
هواه، في قلبي تفرق

ٌقفـَعـَنـَده ُق ُشعـَبٌة وعندي فري ِري َفـَ و

َئت إذا لأها: أقول نفسي َظم
اسإِقني

لأـَديك راٌح يكن لأم فإن
ُق ِري َفـَ

ًا: ٍمجزوء ٍ الأرجز: وقال ٍأيض
َفَه ّفي َشا ٍةَرشـَأ َك َل ْب ُق َفـَِت ما ب َشـَ
َلـَهـَا إذ فقلت ّب َفي لأيت ياَق ِتي ك  شف
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 : الأبسيط: وقال
ًا يا الأحسن نجم غااب شادآن

لأوله
َولّه مـَات لأّما يوسإف كان قد

ّقَي ولّه ِه في ظرٌف ر أْن لأول الأحكم في فاشتّطشمائلـَ
ُه ّ  تول

ًتى ارحْم ًا ف َنف إْن َما ُمد
ّلصُُه ُيَخ

ِة من ِد َغاْمَر َوْج أنت إل الأ
َوالألُه

الأحاجة قضاء
ٍر بن عمرو عثمان أبو قال ّدثني َبْح بن الأسندي بن الأهيثم أبو الأجاحُظ: ٍح

ول قلمه يجّف ل أهلها من لأرجل الأكوفة وليتي أيام في قال: ٍقلت شاهك
ُده، تستريح ُكن ول َي ُته تس على الأمنافع وإدآخال الأناس، حوائج طلب في حرك

ً وكان الأضعفاء، ّوهأ: ٍأخبرني رجل ّون الأذي الأشيء عن مف الأنصُب، عليك ه
ّواك ّتعِب، على وق ِه، قال: ٍقد، هو؟ ما الأ ّل َد سإمعُت والأ ِر الطيار تغري بالسْإَحا

ْفق وسإمعُت الشجار، أفنان على ِر َخ َيان، أصوات وترجيَح الأعيدان، أوتا الأق
ْبُت فما ِر ومن أحسن، قد رجٍل على حسن، ثناء من َطَربي قُط صوٍت من َط

ِعم، شاكر ذاكر.ً لأطالأب محتسب شفيع شفاعة ومن ُمن
ّله الأهيثم: ٍفقلت أبو فقال ٍ ًا! ٍفبأي خشيت أبوك! ٍلأقد لأه: ٍلأ َلْت شيء كرم ُه سَإ

َودآة عليك َعا ُلغ قال: ٍل والأطلب؟ الأُم ولأيس يجوز، ما إل أسإأل ول الأمجهودآ، أب
َأكره الأعذر صدق َه الأسائل لكراه ولأست الأوعد، إنجاز من إلأّي ب َأكر مني ب

ْوَجَب الأراغاب أرىَّ ول الأمسؤول، لجحاف ًا أ ُحْسِن من قدم لألذي علّي حق
ًا سإمعُت إبراهيم: ٍما كله.ً ٍقال من احتمل لألذي إلأيه الأمرغاوب من ظنه كلم
ّد قّط الأكلم.ً هذا من بمكانه، ألأيق ول لأموضعه، مؤالأفة أش
الأفزاري وعميله الأفزاري عنقاء بن أسإيد بين

ُأسإيد ٍبن ٍعنقاء ٍالأفزاري َقير ٍالأنحوي ٍعن ٍأحمد ٍبن ٍعبيد ٍقال: ٍكان ٍ وروىَّ ٍأبو ٍبكر ٍبن ٍُش
ُلأه، ّلت ٍحا َبه ٍدآهُره؛ ٍفاخت ًا، ٍوطال ٍعمُره، ٍونك ّدهم ٍعارضًة ٍولأسان ِمْن ٍأكبر ٍأهل ٍزمانه، ٍوأش
ّلم ٍعليه، ٍوقال: ٍيا ٍعّم؛ ٍما ٍأصارك ٍإلأى ُعَميلة ٍالأفزاري، ٍفس ّقل ٍلهله؛ ٍفمّر ٍعليه ٍ فخرج ٍيتب

ّله ٍلأئن ْوُن ٍوجهي ٍعن ٍمسألأة ٍالأناس.ً ٍقال: ٍأما ٍوالأ ُبْخُل ٍمثلك ٍبمالأه، ٍوَص ما ٍأرىَّ؟ ٍقال: ٍ
ْنقاء ٍإلأى ٍأهله ٍفأخبرهم ٍبما ٍقال َع ٍد ٍلغايَرن ٍمن ٍحالأك ٍما ٍأرىَّ، ٍفرجع ٍابن ٍ بقيُت ٍإلأى ٍغا

ْلِمل ًٍبين َتَم ًا؛ ٍفباَت ٍم ُه ٍحجر ْنَح ٍظلم ٍفكأنما ٍألأقموا ٍفا ٍم ٍُج ُعميلة، ٍفقالأوا ٍلأه: ٍغاّرك ٍكلُم ٍغال
َلأَجَب َغاء ٍالأشاء، ٍوصهيل ٍالأخيِل، ٍو ُث رجاء ٍويأس، ٍفلقا ٍكان ٍالأسَحر ٍسَإمع ٍُرغااء ٍالبل، ٍو

َلأه، ٍفخرج ٍابن ٍعنقاء ٍلأه، ٍفقسم ُعَميلة ٍقد ٍسإاق ٍإلأيك ٍما الموال، ٍفقال: ٍما ٍهذا؟ ٍقالأوا: ٍ
ْطَرين، ٍوسإاهَم ٍعليه، ٍفأنشأ ٍابن ٍعنقاء ٍ َلأه ٍَش : ما الأكامل:  يقول

ُعَميلُة بي ما على رآني
فاشتكـَى

ِلأي، مالأه إلأى كما َأسَإّر حا
َهـَْر َجـَ

لأم َضّن ولأو فواسإاني، دآعاني
َلـَْم ُي

ٌو ل حيَن على ْد ول ُيَرّجى َب
َحَضْر

ًا، لأه فقلت َأثنـَيت خير و
َلـَُه ْعـَ ِفـَ

أو َذّم َمْن أولأيت ما وأوفاك
شكـَْر

َد رأىَّ ولأّما ُتعيرْت الأَمْج اسإ
ُبـَُه ثـَيا

ّدآىَّ الأـَذيل سإابغ بثوٍب تر
واتـََزْر

بالأحـَسـَن الأله رماه غالٌم
ًا يافـَعـَ

ٌء لأه َيا ّق ل سِإيِم على َتُش
الأبـَصُـَْر

َقْت الأثريا كأّن ّل ْعَرىَّ أنفه وفيفـَي ُع ّده وفي الأَش خ
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ِه  الأقمْرجـَبـَينـَ
ُء قيلت إذا ْغاضى الأعورا أ

كـَأنـَُه
شاء ولأو ُدآّل، بل ذلأيٌل

لنتـَصُـَْر
ًا يمدح كلبي غانوي

َدس ٍأحد ٍبني ٍبكر ٍبن ٍكلب ٍيمدح ٍبني ٍعمرو ْن َعَر ْل ِلأ وأنشد ٍأبو ٍحاتم ٍعن ٍأبي ٍعبيدة ٍ
َنويين، ٍوكان ٍالصمعي ٍيقول: ٍهذا ٍمن ٍالأمحال، ٍكلبّي ٍيمدح ٍ َغ : الأ الأبسيط:  ًا َنوي َغا

ُنون ْي ُنـَون َه ْي ذوو أيسـَاٌر َلأـَ
كـَرم

ّواُس ٍة سُإ ْكـَُرَم ُء َمـَ أبـَنـَا
ِر أيسـَا

ُعْرَف ُيْسألأوا إن ُه، الأ ُطو ْع وإن ُي
ُخبروا

ِد في ْه ِرَك الأَج ْدآ طيُب منهم ُأ
أخبـَار

ْنطقون ل إن الهواء عن َي
ُقـَو َطـَ َن

ْوا إن ُيماروَن ول بـَإكـَثـَار مـَاَر

َق َمْن ْل ُقْل منهم َت لقـَيُت َت
َدهـَم ّي سإـَ

بها يسري الأتي الأنجوم مثَل
ِري الأسا

ّد وفيهم منهم َع الأـَخـَيُر ُي
ًا ِلـَد مـَتـَ

ّد ول َعـَ َثـَا ُي ِر ول ِخـَْزٍي َنـَ عـَا

ينصُف ل الأدهر
ْيِف! ٍهل من لأقيت مّما تعّجبك - ٍما الأكتاب لأبعض فصُل أن الأدهُر ضمن الأَح

ْنصُِف ِرم أو َيِحيَف، ول ُي ْب ُقض، فل ُي ْن َعافي أو َي ِرضِ، فل ُي ّدر، فل يصُفو أو ُيْم يك
َقدر فل َيفي أو ْغدر.ً ٍ ْعذب أن َي ُبه، لأي َت ِر َتلين َمَشا ُبُه، لأي و ْكُم جوان ل الأدنيا َفُح

ًا تترك ًا ول أسإكتته، إل لأها حامد ْته، إل ضاحك وأشذ ثقة، بها كان ما أقوىَّ أبك
َقة، لأها كان ما ًا كان ما وأوكد ِم ًا كان ما وأعظم إلأيها، ُركون عليها.ً حرص

ّق السإتخفاف الأنعم بح
ّتاب بعض وقال ً يصُف الأك من عنف بالأنعم يعنف بمن ظنك بالأذّم: ٍما رجل

ْتُه َء ُتها، سإا َوَر ّقها ويستخّف مجا ُقَل من اسإتخفاَف بح ُلها، عليه َث ِرُح َحْم َط َي و
ّطراح عليها الأشكر َلُم ل َمْن ا ْع ِبطها.ً الأشكَر أّن َي َت َيْر

الأمدح في فقر
: وقال ٍأبو ٍ الأبسيط:  الأشيص

ّنى من يا الأدنيا على تم
َغها ِلأ َبا َم

ْلأَت هل َأ ْعطاها؟ بْشر أبا سَإ ُت  ف

ّبت ما ُلـَُه َهّب إل الأريُح ه ِئ َتقى ولَنا ّطاها إل غااية اْر تخ
 ٍغايره: ٍالأطويل: ٍ

َ ِطلَُب ُعل ُعيِسـَيُر علـَيك إل الأ ِدآي وبا َداَك عن العا َم
َقصُِيُر

ّد إذا كنت الأفضل أهُل ُع
لأُه الأذي

َفْضـَِل وأِخـَيُر أوٌل فـَيه ولأل

ُنصُيب ٍيصُف ٍإسإحاق ٍبن ٍصباح: ٍالأطويل: ٍ وقال ٍأبو ٍالأحجناء ٍالصغر ٍ
ُة صباٍح، ابَن كأن ْولأـَُه وكند َدا، ما إذاَحـَ ْدٌر َب َوسّإط َب أنـَجـَمـَا َت
َق، الأبدر في أّن على الأمحا
ذا وإن

تـَتـَمـَا إل يزدآادآ فـَمـَا تماٌم

ُه عل ما إذايهتّر الأغربي الأمنبر ترىَّ َدآ ْعوا ّلـَمـَا أ وتـَكـَ
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تحـَتـَُه
ّ الأناس خير ابن فأنت إل
ًة نـَبـَو

الأسنام كنت قبلها ومن
ّدمـَا َق الأم

ًا ٍ ُنصُيب ٍهو ٍالأقائل ٍفي ٍالأبرامكة، ٍوكان ٍمنقطع : و َكامل:  الأ إلأيهم
ٌة الأملوك عند ُع َمضّر ُع َتُضّر ل الأبرامَك وأرىَّومنـَافـَ وتنف
بها اسإتسّر إذا الأعروق إن

ّثرىَّ الأَمزَرع وطاب بها الأنبات أّثالأ

امرئ من جهلَت فإذا
َقـََه َقديَمةأعرا َنـَع ما إلأى فانظر و َيصُ

: أخذ ٍهذا ٍمن ٍقول ٍسَإلم ٍ الأمنسرح:  الأخاسإر
َء تسأل ل ِقه عن الأمر ٍئ ِهه فيخل ّد َوْج ِر من شاه  الأخب

ُنصَُيب ٍفي ٍبني ٍسإليمان ٍبن ٍ : وقال ٍ الأبسيط:  علي
ِني ُتم سإليماَن ب كّل حْز

ٍة َكم ولأيسَمـَكـَرم ِر َفخٌر فوق لأمفـَتـَخـَ

َء تسأل ل ًا الأمر عن يوم
خلئقـَه

ِه في ِه ٌد وج ِه ِبيك َشا عن ين
ِر َب َخ

ًا أمرئ َحسُب سإادآ أن شرف
َتُه ُأسإَر

ْدَت وأنت َع سُإ الأجّن َجمي
والأبَشر

َأل ٍسإعيد ٍبن ٍعبد ٍالأرحمن ٍبن ٍحسان ٍبن ٍثابت ٍرجل ًٍحاجة، ٍفلم ٍيقضها، ٍوسإأل ٍآخر، سإ
: فقضاها، ٍفقال ٍ الأطويل:  لألول

َلأْم ُذممت ّبُت ُتحمد، و وأ
بحـَاجة

ّلأى َو ُكْم َت شكَرها سإوا
 واصطناعها

ِر فعَل لأك أبى ٌي الأخي رأ
مقصُّـٌَر

َنفٌس بالأبخل الأله أضاق و
َعهـَا َبا

ِر على أرادآته ما إذا الأخـَي
ًة َمـَّر

بشّر َهّمْت وإن عصُاها،
َعها  أطا

والأعطاء الأجودآ
ظهور إلأى الأمؤمنين أميَر يا افتقْرُت الأملك: ٍقد عبد بن لأهشام رجٌل قال

ّو، وَرغام الأصُّديق، بسرور إظهاَره رأيَت فإن رأيك، حْسن قال فعلت، الأعد
ّدآ فل سإألأت، فيما وملحَت هشام: ٍأوجزت َبة، لأك تر ِل ًا سإألأه فما َط َئ إل شي

ُه منه.ً أكثر أعطا
َعدة بن َعْمرو بلل: ٍولأي بن حميد قال بعض لأه فقال وكرمان، فارس َمس

ُء كان لأو المير، أصحابه: ٍأيها ً يظهر الأحيا في كرمك من حيائي لأدعاك سإؤال
َلّي القبال إلأى أهليك جميع فقال أسإألأك، أن دآون عدوي، َحَسد به يكثر بما َع

َء بابتذالأك ذلأك َتبغ عمرو: ٍل ِنيك ونحن وجهك، ما خوضِ في إراقته عن ُنغ
ًا إلأيك يصُل ُرقعة في تريده ما َفارفع الأسؤال، ففعل.ً سإّر

بلدآ على عامل وهو طيفور، بن محمد على فارس: ٍقدم أهل من رجل وقال
ّدرون أهلها: ٍكم لأبعض أصبهان لألشعراء سإنة كّل في محمد صلت تق

والأُحملن.ً الأِخلع سإوىَّ دآينار، ألأف قالأوا: ٍمائة والأمتوسّإلين؟
ًا عليه ووردآ َدآرِجه: في لأه اسإتماحه رجل شأن في إخوانه بعض من كتاٌب يوم
َعّزك أنَت َوسّإَل أن من أَجّل تعالأى الأله أ َت َتماح وأن إلأيك، بغيرك ُي ُدآك ُيْس إل ُجو
وَزَرع الأشكر من كرُمك شَرع ما حامله، أمر في بكتابي أذكرك أني غاير بك،
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َبل الجر، من إحسانك ِدآين؛ الأصُادآرين ِق ِر ّناك والأوا ذلأك، تعالأى الأله فه
َلأت ُد ولزا ًة ونعمته إحسانه بجميل الأله َي عليك.ً متواتر

لأه كتب ولأمن دآينار، ألأَف منه فأخذ ولأه؛ لأك لألرجل: ٍاحتكم محمد فقال
مثلي.ً
ّي: ٍقد بن لبراهيم رجلي وقال ُدآ منك أوحشني الأمهد ّدآ صدري في غاليِل تَر
ُبك ّلك إظهاره، عن أها لأك أكشف إبراهيم: ٍلأكني لأه فقال َكْشفه، عن وأِج

ُأظهر معروفي، ِدك، في هذين غاير يكن فإن إحساني؛ و َل ُتْب َخ رقعة فاك
ًا توقيعي يخرج ِقَف سإّر َلغ تحب، ما على لأت ّله فقال: ٍهذا الأمهدي كلمه فب والأ
الأكرم.ً غااية

إلأيه: ٍقد الأرجُل فكتب به، وّصاه بماٍل خاصته لأبعض طيفور بن محمد وكتب
َقْت ْعَمتَك اسإتغو َه ِن ُغاَرَر لأك، الأشكر وجو ِد و َفْرطُْ ولأول منك، سإلف فيما الأحم

ّقي عن عجزي ْلُت الأحمد من لأك يجب ما تل َته.ً ما لأقب أنفذ
ٍ 

ّغَر محمد: ٍقد إلأيه فكتب ْذ إلأيك؛ أسإلفناه ما لأنا شكُرك ص ْذناه ما فُخ ًا أنف ثواب
ِر معرفتك عن ّ عندي، الأتافه ِبُشك ً لأه رأيناك بما شكُرك سإمح وإل َأْن إلأى أهل

ّتسع الأله شاء إن الأثناء، وجزيَل الأدعاء، جميَل به يستحق ما مثلك، قبول ي
تعالأى.ً

وثور قردآ رثاء
َعَرفه ٍالأصُغير ٍوالأكبير ُدآ ٍُزبيدة ٍبنت ٍجعفر ٍسإاءها ٍذلأك، ٍونالأها ٍمن ٍالأغّم ٍما ٍ ِقْر ولأما ٍمات ٍ
ْطب َع ٍالأَخ من ٍخاّصتها، ٍفكتب ٍإلأيها ٍأبو ٍهارون ٍالأعبدّي: ٍأيتها ٍالأسيدة ٍالأخطيرة؛ ٍإّن ٍموق

ْدَر ٍالأتعزية ٍعن َق ِرح، ٍوَمن ٍجهل ٍ ْيِل ٍالأكثير ٍالأمف بذهاب ٍالأصُغير ٍالأمعجب ٍكموقع ٍالأسرور ٍبن
َد ٍفي ٍسإرورك، ٍول َقصَُِك ٍالأله ٍالأزائ َن َعمَي ٍعن ٍالأتهنئة ٍبالأجليل ٍالأّسنّي، ٍفل ٍ ِه ٍالأخفي، ٍ ِف الأتا

َحَرَمِك ٍأجَر ٍالأذاهب ٍمن ٍصغيرك.ً
فأَمَرْت ٍلأه ٍبجائزة.ً

وكتب ٍأبو ٍإسإحاق ٍالأصُابي ٍعن ٍابن ٍبقية ٍفي ٍأيام ٍوزارته ٍإلأى ٍأبي ٍبكر ٍبن ٍقريعة ٍيعّزيه
ًا: ٍالأتعزيُة ٍعلى ٍالأمفقودآ ٍأطال ًا ٍوتحاُمق ُقع َتَرا عن ٍثور ٍأبيض ٍبقولأه، ٍوجلس ٍلألعزاء ٍعنه ٍ
ُتُه ٍول، ِقيم َعى ٍ ُتَرا ِده، ٍمن ٍغاير ٍأن ٍ ِق ّله ٍمن ٍفا َء ٍالأقاضي ٍإنما ٍتكوُن ٍبحسب ٍمح الأله ٍبقا

َعة، ٍوتسكين ْو َل َدآ ٍالأ ّلة، ٍوإْخَما ُغ َد ٍالأ ُنُه؛ ٍإذ ٍكان ٍالأغرضِ ٍفيها ٍتبري ُتُه ٍول ٍعي ُه، ٍول ٍذا ْدُر َق
ًا، ٍد ٍعاق، ٍوشقيق ٍُمَشاّق، ٍوذي ٍرحم ٍأصبح ٍلأها ٍقاطع َلأ َو ُكزبة، ٍفرّب ٍ ْنفيس ٍالأ َت ْفَرة، ٍو الأّز

َتْرك ٍالأتعزية ًا، ٍفل ٍلأوم ٍعلى ٍ َنار ًا، ٍوناطَْ ٍبهم ٍَش َدهم ٍعار ًا، ٍوقريب ٍقوم ٍقد ٍقل ولهله ٍفاجع
ِر ٍناطٍق، ٍقد ٍكان ِر ٍبها ٍأن ٍتستحيل ٍتهنئًة ٍبالأراحة ٍمنه؛ ٍورّب ٍماٍل ٍصامٍت ٍغاي عنه، ٍوأْح

ًا، ٍفالأفجيعُة ٍبه ٍإذا ٍفقد ٍموضوعه ٍموضعها، ٍوالأتعزيُة ْثمر ًا، ٍولأه ٍمست ُبه ٍبه ٍمستظهر صاح
عنه ٍواقعٌة ٍمنه ٍموقعها.ً ٍوقد ٍبلغني ٍأن ٍالأقاضي ٍأصيب ٍبثور ٍكان ٍلأه، ٍفجلس ٍلألعزاء ٍعنه

ًا، ٍوُحكيت ٍعنه ٍحكاياٌت، ٍفي ٍالأتأبين ٍلأه، ِلأه َوا َدم ٍعليه ٍ ًا، ٍوالأت َهش ٍعليه ٍباكي َأْج ًا، ٍو شاكي
ْقر ٍالأتي ٍتفرقْت ٍفي ٍغايره، َندبة ٍعليه، ٍوتعديد ٍما ٍكان ٍفيه ٍمن ٍفضائل ٍالأب وإقامة ٍالأ

َده.ً ٍفصُار ٍكما ٍقال ٍأبو ٍنواس، ٍفي ٍمثله ٍمن ٍ َوح َعْت ٍفيه ٍ : واجتم الأسريع:  الأناس
ٍر الأله على لأيس َكـَ ِد في الأعالأم يجمع أنبمستن  َواِح

ُيثيرها ٍمزروعة، ٍويرقص ٍفي ٍالأدوالأيب ٍ ْكُرب ٍالرضِ ٍمغمورة ٍطْ ٍو َي لنه ٍ
ًا؛ ٍفل ّف ًا، ٍويحمل ٍالأغلِّت ٍمستقلّ، ٍوالثقاَل ٍمستخ ًا ٍوفي ٍالرحاء ٍطاحن سإاقي

ُؤودآه ٍعظيم، ٍول ٍيْعجزه ٍجسيم، ٍول ٍيجري ٍفي ٍالأحائط ٍمع ٍشقيقه، ٍول ٍفي َي
ُينال ًا ٍل ٍ ُيلحق، ٍوفائت ًا ٍل ٍ َبق، ٍومبّرز ُيس ًا ٍل ٍ الأطريق ٍمع ٍرفيقه، ٍإل ٍكان ٍَجلد

ُد ٍالأله ٍأن ٍما ٍسإاءه ٍسإاءني، ٍوما ُته.ً ٍويشه َداه ٍونهاي ُته، ٍول ٍيبلغ ٍَم ْأوه ٍوغااي َش
ْطٍب ٍجّل ٍعنده، ٍفأّرقه ّدآه ٍاسإتصُغاُر ٍَخ َيُجْز ٍعندي ٍفي ٍحق ٍو آلأمه ٍآلأمني، ٍولأم ٍ
ّفه ٍوأمرضه؛ ٍفكتبت وأَمّضه ٍوأقلقه، ٍول ٍتهوين ٍصعٍب ٍبلغ ٍمنه ٍوأرمضه، ٍوَش
ْدِر ٍما ٍأظهر ٍمن ٍإكباره َق ًا ٍبها ٍمن ٍالأحّق ٍفي ٍمصُابه ٍهذا ٍب هذه ٍالأرقعة، ٍقاضي
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ّياه، ٍوأباَن ٍمن ٍإعظامه ٍلأه، ٍوأسإأل ٍالأله ٍتعالأى ٍأن ٍيخصُّه ٍمن ٍالأمعوضة إ
ٍة َثَر َدآ ٍهذه ٍالأبهيمة ٍالأعجماء ٍبأ ِر ْف ُي بأفضل ٍما ٍخّص ٍبه ٍالأبشر، ٍعن ٍالأبقر، ٍوأن ٍ

ّلفين ٍمن ٍأهل ٍاللأباب؛ ٍفإنها ٍوإن ٍلأم ٍتكن من ٍالأثواب، ٍيضيفها ٍإلأى ٍالأمك
ُبها، ٍوصار ٍإلأيه ُتفردآ ٍعنهم، ٍبأن ٍمّس ٍالأقاضي ٍسإب منهم، ٍفقد ٍاسإتحقت ٍإل ٍ

ُبها، ٍحتى ٍإذا ٍأنجز ٍالأله ٍما ٍوعد ٍبه ٍعبادآه ٍالأمؤمنين، ٍمن ٍتمحيص منتس
ًا، َيها ٍلأهم ٍدآار سإيئاتهم، ٍوتضعيف ٍحسناتهم، ٍوالفضاء ٍبهم ٍإلأى ٍالأجنة ٍالأتي ٍَرض

َدآ ٍأهل ّيده ٍالأله ٍتعالأى ٍ- ٍموار ًا؛ ٍوأوردآ ٍالأقاضي ٍ- ٍأ َقَرار وجعلها ٍلأجماعتهم ٍ
ْوُره ٍهذا ٍمجنوب ٍمعه، ٍمسموح َث َأْهل ٍالأصُراطْ ٍالأمستقيم، ٍجاء ٍو الأنعيم؛ ٍمع ٍ
لأه ٍبه؛ ٍوكما ٍأن ٍالأجنَة ٍل ٍيدخلها ٍالأخبث، ٍول ٍيكون ٍمن ٍأهلها ٍالأحدث، ٍولأكنه
ِر َب ْن َع ًا ٍمن ٍالأ َثْور ٍالأقاضي ٍمركب َعَرق ٍيجري ٍمن ٍأعواضهم، ٍكذلأك ٍيجعل ٍالأله ٍ
ٍر ٍلأه ٍطورا َنَة ٍعط ًا ٍلأه ٍطورا؛ ٍوُجو َوْردآ ٍالأُجوري؛ ٍفيصُير ٍثور ِء ٍالأ الأّشحري، ٍوما
ُة ّذر؛ ٍإذ ٍكانت ٍقدر َعب ٍول ٍمتع ولأيس ٍذلأك ٍبمستبعد ٍول ٍمستنكر، ٍول ٍمستصُ

ِدآه ّله ٍفي ٍالأجنة ٍلأعبا ّده ٍالأ الأله ٍبذلأك ٍمحيطًة، ٍومواعيده ٍلمثالأه ٍضامنة؛ ٍبما ٍأع
ّذ ٍأعينهم، ٍوما ٍهو الأصُادآقين، ٍوأولأيائه ٍالأصُالأحين؛ ٍمن ٍشهوات ٍأنفسهم ٍومل

ِئض ٍكرمه، ٍبمانعه ٍذلأك ٍمع ٍصالأح ٍمساعيه، سإبحانه ٍمع ٍغاامر ٍفضله ٍوفا
ّلُه ٍعزه ٍفيما ٍادآرعه ٍمن ّلق ٍبمعرفة ٍخبره، ٍأدآام ٍالأ َيمه؛ ٍوقلبي ٍمتع ومحمودآ ٍش

ِر ٍالأله شعار ٍالأصُبر، ٍواحتفظ ٍبه ٍمن ٍإيثار ٍالخر، ٍورفع ٍإلأيه ٍمن ٍالأسكون ٍلْم
َطَرَقه، ٍوالأشكر ٍلأه ٍفيما ٍأزعجه ٍوأقلقه، ٍفليعرفني ٍالأقاضي تعالأى ٍفي ٍالأذي ٍ

ًا ٍبقسِط ِم ٍالأمساعدة ٍعليه، ٍوآخذ ًا ٍمعه ٍبَسه َب ُكوُن ٍضار من ٍذلأك ٍما ٍأ
الأمشاركة ٍفيه.ً

ّيدنا ٍالأوزير ٍأطال ٍالأله ٍبقاه، ٍوأدآام ُع ٍسإ فصُل ٍمن ٍجواب ٍأبي ٍبكر: ٍوصل ٍتوقي
ْهجته ٍوَوقاه، ٍبالأتعزية ٍعن ُعله، ٍوَحرس ٍم تأييده ٍونعماه، ٍوأكمل ٍرفعته ٍو
ْبِق ٍإلأى ًا، ٍوبالأس ِدير ًا، ٍولألدوالأيب ٍُم الأثور ٍالبيض، ٍالأذي ٍكان ٍلألَحْرِث ٍمثير

َلأقد ًا.ً ٍلأعمُرك ٍ َظهير ًا ٍو ًا، ٍوعلى ٍشدائد ٍالأزمان ٍمساعد سإائر ٍالأمنافع ٍشهير
ّنى ٍلأنا ٍبمثله ٍوَشْرواه، ٍول ًا، ٍوأ ًا، ٍولأحماقات ٍالأبقر ٍرافَض ِله ٍناهض َعم ِب كان ٍ

شروىَّ ٍلأه؛ ٍفإنه ٍكان ٍمن ٍأعيان ٍالأبقر، ٍوأنفع ٍأجناسإه ٍلألبشر، ٍمضاف ٍذلأك
ّددآ ٍالأحزن ٍعليه، ٍوتهييج ٍالأجَزع ٍوانصُرافه ٍإلأيه إلأى ٍَخلٍّت ٍلأول ٍَخوفي ٍمن ٍتج

ُيلم ُلوم.ً ٍوكيف ٍ ُتها؛ ٍلأيعلَم ٍ- ٍأدآام ٍالأله ٍعّزه ٍ- ٍأّن ٍالأحزيَن ٍعليه ٍغاير ٍَم َددآ لأع
َقد ٍمن ٍمالأه ٍقطعًة ٍيجب ٍفي ٍمثلها ٍالأزكاة، ٍومن ٍَخدم ٍمعيشته ٍبهيمة امرؤ ٍف

ّثله ٍالأوزير ٍمن ٍجميل ُتعين ٍعلى ٍالأصُوم ٍوالأصُلة، ٍوقد ٍاحتذيُت ٍما ٍم
ّنا ٍإلأيه ٍراِجعوَن، ٍقول ِه ٍوإ ّل ّنا ٍلأ الحتساب، ٍوالأصُبر ٍعلى ٍالأُمصَُاب؛ ٍفقلت: ٍ"إ

ًا ٍدآونه؛ ٍإذ ٍكان ٍجّل َئ من ٍعلم ٍأنه ٍأملك ٍلأنفسه ٍومالأه ٍوأهله، ٍوأنه ٍل ٍيملك ٍشي
ّدسإت ٍأسإماؤه، ٍهو ٍالأملك ٍالأوّهاب، ٍالأمرتجع ٍما ٍارتجع ٍمّما ٍيعوضِ ثناؤه، ٍوتق

ّيد ٍالأله ٍالأوزير ٍ- ٍلألبقر ٍخاصة ٍفضيلًة ٍعلى عليه ٍنفيس ٍالأثواب.ً ٍوقد ٍوجدت ٍ- ٍأ
َكر ٍجملة ٍمن ٍفضائلها.ً ْيمة ٍالنعام، ٍتشهد ٍبها ٍالأعقوُل ٍوالفهام، ٍوذ سإائر ٍبه

َبا ٍنواس ٍفي ٍقولأه: ٍالأسريع: ٍ وكأّن ٍأ
 واحد في الأعالأم يجمع أنبمستنكـَر الأله على لأيس

َظر ٍفي ٍهذا ٍالأمعنى ٍإلأى ٍقول ٍ : َن الأوافر:  جرير
َبْت إذا ٍم بنو عليك غاِض ْبَتتمي ُهُم الأناَس َحِس ّل  غِاضابا ك

الشخاص رثاء
ُة ٍالأعباِس ٍعّم ٍالأنبي ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم، وقالأت ٍامرأة ٍمن ٍالأعرب، ٍيقال: ٍإنها ٍامرأ

: ترثي ٍ الأبسيط:  بنيها
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َعوا ًا الأمجد من َر إلأى أكناف
أجـَل

أظماؤهـَْم كملت إذا حتى
ُدآوا وَر

بالأعراق، وَميٌت بمصُر، َميت
وَمي

ُدآ بينـَهـَم َمنايا بالأحجاز، ٌت َد َبـَ

 
فرقن ِهَمٌم لأهم كانت

بـَينـَهـَُم
ُد إذا أمثالأهْم عن الأقعادآي

قعـَدوا
الأجليل، وتفريغ الأجميل، َبث
وإع

ِطه لأم الأذي الأجزيل طاء يع
ُد أح

وقال ٍعبدة ٍبن ٍالأطبيب ٍفي ٍقيس ٍبن ٍعاصم: ٍالأطويل: ٍ
بَن قيس الأله سإلُم عليك

ٍم عاص
ُتُه يترّحمـَا أن شاء ما ورحم

َته َمن تحيَة َبْس بلدَآك َشحٍط عن زار إذانـَعـَمًة منك َألأ
ّلما  سإ

ُكُه َقيٌس كان فما ْلَك ُهل ه
ٍد واِح

ْنياُن ولأكنه ٍم ب ّدمـَا قـَو َهـَ َتـَ

: وقيس ٍبن ٍعاصم ٍهو ٍ الأكامل:  الأقائل
ٌؤ إني ِري ل امُر َت َنـٌَسَحَسبـَي َيع ّيره َدآ َأفـَـَُن ول ُيغـَ

َقر من ٍة بيِت في ِمن َكـَرم ْنبُت والصلَم  الأغصُُْن حولأه َي
ِه ِبيُضقائلـَهـَْم يقول حين ُخطباء ّفٌة الأوجو ُلأـَْسـَُن أع

ِطنون ل َعيِب َيف ُهـَم ِلأ ِر ُهُمجـَا ِره لأُحْسن و ْطـَُن جوا ُف
: وقالأت ٍأخت ٍالأولأيد ٍبن ٍطريف ٍالأشيباني ٍ الأطويل:  ترثيه

ِر شَجر أبا لأَك ما الأخابو
ًا ِرقـَ ُمو

ْع لأم كأنك ابِن على َتْجَز
 َطريِف

ّد ل فتى ُع َدآ َي ّ الأزا من إل
ّتقـَى الأ

ًا من إل الأماَل ول وسإـَيوِف َقن

ًا؛ الأله سإلُم عليك وقفـَ
لنـَنـَي

ًا الأموت أرىَّ ّقاع بكل َو
شريف

َدان فقدناك ْق الأربيع، ِف
ولأـَيتـَنـَا

َناك ْي َد ُألأـَوف فتيانـَنـَا من َف بـَ

وخرج ٍالأولأيد ٍفي ٍأيام ٍالأرشيد، ٍفقتله ٍيزيد ٍبن ٍَمْزيد، ٍوفي ٍذلأك ٍيقول ٍبكر ٍبن ٍالأنطاح
 : الأخفيف:  الأحنفي

ُكـَْم لأقد تغلٍب، بني يا ْتـَ َع ٍد منَفَج ُفُه يزي ِد سإيو بـَالأـَولأـَي
ْو ٍد سإيوِف سإوىَّ سإيوٌف َلأ ْتُهيزي َع َقْت قاَر ِدآ ِخلَف ل  الأسعو

ّتُل بعُضها واتٌر َق ًا ُي ْعـَضـَ َد َيفّل لَب ِد غايُر الأحدي الأحـَدي
الأمديح إلأى عودآ

: وكان ٍبكر ٍكثيَر ٍالأتعصُب ٍلأربيعة ٍوالأمدِح ٍفيهم، ٍوهو ٍ الأطويل:  الأقائل
ْفتقْر ومن ّنا َي ِعْش ِم َي

بُحسـَاِمـَه
الأناس سإائر من يفتقْر ومن

َأِل  َيْس
َنا ونحن ْف كـَل دآون ُوِص

ٍة قـَبـَيل
ِة ّد ْأس بش الأكتاب في ب

الأمنـَّزِل
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ّنا ُهو وإ ْل َن كما بالأسيوف لأ
َهـَْت َلأـَ

ٌة ْقد فتا ِع سِإَخاِب أو ب
ْنـَِفـَِل َقـََر

ٍد".ً ٍجاء ٍفي ٍبعض ٍالأتفاسإير ْأٍس ٍشدي َب َأولأي ٍ ْوَن ٍإلأى ٍقوم ٍ َع ْد ُت ّله ٍعّز ٍوجل: ٍ"سَإ يريد ٍقول ٍالأ
أنهم ٍبنو ٍحنيفة ٍقوم ٍُمسيلمة ٍالأكذاب.ً

ًا ٍفي ٍأبي ٍ : وبكر ٍالأقائل ٍأيض الأكامل:  َلأَف ُدآ
لأم لأو الأذي الأعرب عصُمة يا

ًايكن ّي ِدآ بـَغـَير كانت لأقد ح ِعـََمـَا

ْتـَك إذا الأعيون إّن َأ ُدآهـَا ر ِدآ غايَر الجلل من رجعتِحـَدا َدا ِحـَ
منك الأثغر رميت وإذا

ٍة َعـَْزم ّتْحَتبـَ َع منه ف السإـَدادآ مـَواضـَ

ٌع رمَحك فكأن َق ْن في ُم
ٍر ُفـَ عصُـَ

من سُإّل سإيفك وكأّن
فـَْرَصـَادآ

دآلأف أبو َغاَضٍب من صال لأو
على

ْبَن الأسيوف ِبيض ُذ في لأ
الغامـَادآ

َأوقد َأذكى لألعـَداوة و
ًغاـَى ناَر ناَرين؛والأـَِقـََرىَّ زنـَادآ ونـَار و

وأبو ٍدآلأف ٍهو ٍالأقاسإم ٍبن ٍعيسى ٍبن ٍإدآريس ٍبن ٍمعقل ٍبن ٍعمير ٍبن ٍشنج ٍبن ٍمعاوية ٍبن
ُخَزاعي ٍبن ٍعبد ٍالأعّزىَّ ٍبن ٍدآلأف ٍبن ٍجشم ٍبن ٍقيس ٍبن ٍسإعد ٍبن ٍعجل ٍبن ٍلأجيم.ً

وقد ٍرِويت ٍالبيات ٍالأتي ٍمرت ٍلخت ٍالأولأيد ٍبن ٍطريف ٍلأعبد ٍالأملك ٍبن ٍبجرة ٍالأنميري.ً
ّفان ٍواسإمه ٍمنصُور ٍبن ٍبجرة، ٍقال: ٍأنشدني ٍدآعبل ٍ : وقال ٍأبو ٍَه الأمتقارب:  لأنفسه

ُعك َدآا َدآاع مثل َو ُدكالأربيع َو َيم افتقادآ مثل وفق ّد الأـَ
ٍء من فكم الأسلم عليك  َكَرْم من وكْم منك أفارقوفا

: فقلت: ٍأحسنت، ٍولأكن ٍسإرقت ٍالأبيتين ٍمن ٍربيعيين: ٍالول ٍمن ٍقول ٍ الأبسيط:  َطامي َق الأ
ْعَن لألكواعب ما ّدآ َة و الأحيا

كمـَا
َنني ْع ّدآ ْذَن َو ّتَخ ْيَب وا الأّش
 ميعادآي

بجرة: والأثاني ٍمن ٍقول ٍابن ٍ
 ولأيتنا الأربيع فقدان فقدناك

ًا ٍكامل ًٍ ّله ٍسإرق ٍالأطائي ٍمن ٍابن ٍبجرة ٍبيت : وأنشد ٍالأبيت.ً ٍفقال: ٍبلى، ٍوالأ الأطويل:  فقال
ًا الأله سإلم عليك وقف

فـَإنـَنـَي
لأه لأيس الأُحّر الأكريَم رأيت
 ُعمُر

كذا ٍوردآت ٍالأحكاية ٍمن ٍغاير ٍوجه، ٍوكان ٍيجب ٍإذا ٍكان ٍمن ٍربيعيين ٍأن ٍيكون ٍ
َقدناك ٍفقدان ٍالأربيع ٍلخت ٍالأولأيد.ً َف

وقد ٍقار ٍالأسموأل ٍفي ٍقصُر ٍالأعمر: ٍالأطويل: ٍ
َلأنا الأموِت حّب يقرُب ْكَرههلأنا آجا َت ُهم و ُلأ َفتطـَوُل آجا

وقال ٍابن ٍقتيبة: ٍأخذ ٍالأنميرَي ٍقولأه: ٍأيا ٍأيا ٍشجر ٍالأخابور ٍمن ٍقول ٍالأجن ٍفي ٍعمر ٍبن
: الأخطاب ٍرضي ٍالأله ٍ الأطويل:  عنه

بالأمـَدينة قتيٍل أبعد
أظـَلـَمـَت

ِعَضاه تهتّز الرضِ لأه الأ
 بأسْإواِق

: وقد ٍأنشده ٍأبو ٍتمام ٍالأطائي ٍلألشماخ ٍفي ٍأبيات ٍ الأطويل:  أولأها
ًا الأله جزىَّ ٍر من خير أمي

وباركت
ُد ِم ذاك في الأله ي ِدآي ال

الأمـَمـَّزِق
َع ومن جناحي يركب أو َيس

ٍة نعام
بالمس قدمت ما لأيدرك
َبـَِق ُيْس
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ًا قضيَت غاادآرَت ثم أمور
بعدهـَا

ّتـَق لأم أكمامها في نوافج تـَفـَ

تكوَن أن أخشى كنت وما
ُتـَه وفا

ّفي َتى بك ْن َب الأعين أزرق سَإ
ِرق  ُمط

ِبكر الأَحصَُان تظّل تلقى الأ
جنينهـَا

ّلـَق الأمطّي فوق خبر نثا مـَعـَ

ًا ٍمن ٍقولأه: ٍول ٍالأمال ٍإل ٍّمن ٍقنا ٍ : وقد ٍقال ٍبشار ٍقريب الأطويل:  وسإيوف
منه الأملك َجنبات على

َهـَابٌة َمـَ
ّدرع وفي ْبُل الأ َدين َع الأساع

ُع  َقُرو
الأبخيُل الأمال اختزَن إذا

ّطـَـَيٌة خزائنـَهـَمفإنـَمـَا ُع َخـَ ُدآرو و

: وهذا ٍكقول ٍأبي ٍالأطيب ٍالأمتنبي ٍفي ٍفاتك ٍ الأكامل:  الخشيدي
ًة ِدآياَره َنظّن كنا َء ًاَمـَمـَلـَو ٍر وكّل فماَت َذهب ُع َدآا َبلقـَ

والأصُّوارُم الأمكارُم وإذا
والأقنا

َوَج وبناُت ٍء كّل أع ُع شي  َيجم

: ومن ٍبارع ٍهذا ٍالأنحو ٍقول ٍعبد ٍالأملك ٍبن ٍعبد ٍالأرحيم ٍ الأطويل: الأحارثي

لأـَغـَابـٌَط الأقبور لرباب وإني
ٍد لأُسكنى أهل بين سإعي
الأمقابـَر

ٌع وإني تكـَاثـَرت إذ به لأمفجو
سِإواه أهتف ولأم عداتي
َناِصـَر ب

َنصُل على كلمغلوٍب وكنت
ِر َحّران نصُل فيه حّز وقدسَإيفه باتـَ

ًا أتيناه ّوار َدنـَا ز قـَرىَّ فأمجـَ
َبث من الأدخيل والأداء الأ

الأمخاِمر
َنا ُأب في نما قد ِبَزرٍع و

صدورنـَا
َقى الأوجد من بالأدُموع ُيس

ِر ِدآ َبوا  الأ

َنا ولأّما ِثـَه لقتسـَام حَضر ُتـَرا
ْبنا ّلهى عظيمات أص الأ

ِر ِثـَ والأمآ
َعال.ًً أصبنا ولأكنا مالً، نصُب لأم أي ف
العراب نوادآر من

الأسماطين، بين فوقفت بالأبصُرة، بكرة أبي بن الأله عبد على أعرابية دآخلت
َع المير، الأله فقالأت: ٍأصلح َت َأم َنا به؛ و َدرت َنُة إلأيك َح ّد سَإ وانكشف بلؤها، اشت

ُدآ غاطاؤها، ًا، ِصبية أقو ًا، وآخرين صغار ِفُضنا شاسإعة، بلد في كبار خافضة، َتخ
ُعنا ْظمي، َبَرين الأدهر من ِلأُملماٍت رافعة، وترف ْبَن َع َنني لأحمي، وأذه ْك وتر

ُد بي ضاق وقد بالأحضيض، أدآوُر والأهة ِء في فسألأت الأعريض، الأبل الأعرب: أحيا
ُله، الأكاملُة َمن َطى فضائ ْع ُله، الأُم ْلت َنائله، الأمكفّي سإائ ِلأ ُد - ٍأصلحك عليك َف
ْنَت الأّرافد، وغااب الأوالأد، مات وقد هوازن؛ من امرأة - ٍوأنا تعالأى الأله بعد وأ
َدىَّ بي فافعْل أَملي، ومنتهى غاياثي، الأله ّدآني أن أما ثلث، إح أو بلدي، إلأى تر

َفدي، تحسن َودآي تقيم أو َص ِري َيَزْل فلم لأك، أجمعها فقال: ٍبل أ كما عليها ُيج
ِري ماتت.ً حتى عيالأه، على ُيْج

َغَضارة، أهل فقال: ٍيا زيادآ، بن الأله عبيد بباب أعرابّي الأعتبي: ٍوقف قال الأ
ِقَب َع الأسحاُب، َح َباُب، وانقش َئاب، واسإتأسإدت الأّر ّذ ًثَمد، وردآم الأ وقل الأ
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َفد، ِة، كثيَر وكنت الأولأد، ومات الأَح َفا ّدلة، عقيَم الأسقاة، صِخب الأع ل الأ
َثان، أحفل ول لألزمان، أتضاءك ْلأِحد ٌدآ ِحلَل َحّي با َد ِدي قتفَرقنا وماٌل، وع ْي أ

َبا.ً ٍبعد َداَرة، خصُيب الأشارة، حسَن وكنت والباء، البناء فقد سَإ سإليم الأ
ِة ّلي وكان الأجار َعزمي أسإى، وقومي ِحَمى، مح ًا؛ و رْجعان ول الأله قضى َجد

َواِف قضى، لأما ّير الأرجال، وشتات الأمال، ِبَس َغ َت َشْخصُُه َمن فأغايثوا الأحال، و
ُده، ُنه شاه ُده، ولأسا ْقُره َواف ُقُه وف ُده.ً سإائ ِئ وقا

 ٍقال: ٍ الأزمان، بديع إنشاء من السإكندري، مقامات ومن
َفتاء، ٍومن َبصُرة ٍوأنا ٍمن ٍسإنّي ٍفي ٍ حدثنا ٍعيسى ٍبن ٍهشام ٍقال: ٍدآخلت ٍالأ
َقة ْف َبد ٍمع ٍر ٍر ٍوَشاء؛ ٍفأتيت ٍالأِمْر َق َب ٍر ٍوِوشاء، ٍومن ٍالأغنى ٍفي ٍ ّي ٍفي ٍِحب الأّز

ْينا ٍفي ٍتلك ْلنا ٍغاير ٍبعيد ٍفي ٍبعض ٍتلك ٍالأمتنزهات، ٍومَش تأخذهم ٍالأعيون، ٍودآخ
ِرِحيَن ّط َها، ٍُم َنا ْل َلهو ٍفأَج َداح ٍالأ ِق ِلأ َعَمدنا ٍ ْلناها، ٍو َوّجهات، ٍوملكتنا ٍأرضٌِ ٍفحل َت الأُم

َطْرف َأسْإَرع ٍمن ٍارتدادآ ٍالأ ّنا، ٍفما ٍكان ٍإل ٍب ْذ ٍلأم ٍيكن ٍفينا ٍإل ٍم ِة، ٍإ لألِحْشَم
ْعنا ِنَجادآ، ٍوعلمنا ٍأنه ٍيهّم ٍبنا، ٍفأتل ِفُضه ٍوهادآ، ٍوترفعه ٍ ٌدآ، ٍتخ َوا حتى ٍعّن ٍلأنا ٍسَإ

لأه، ٍحتى ٍانتهى ٍإلأينا ٍسإيُره، ٍولأقينا ٍبتحية ٍالسإلم، ٍوردآدآنا ٍعليه ٍمقتضى
ًا، ُكْم ٍإل ٍمن ٍيلحظني ٍَشْزر َطْرفه ٍوقال: ٍيا ٍقوم، ٍما ٍمن الأسلم؛ ٍثم ٍأجال ٍفينا ٍ

ًا، ٍول ٍينبئكم ٍعني، ٍبأصدْق ٍمني؛ ٍأنا ٍرجَل ٍمن ٍأهل ويوسإعني ٍَزجر
َفه، ٍورحبت ٍبي َن ّطأ ٍلأي ٍالأفضل ٍك السإكندرية، ٍمن ٍالأثغور ٍالموية، ٍوقد ٍو
ِني ٍزغاالأيَل ْتل َأ ِه، ٍو ِه ٍورّم َع ٍبي ٍالأدهُر ٍعن ٍثّم ْعَج ِني ٍبيت، ٍثم ٍَج َنما عبس، ٍو

ُحْمر ٍالأحواصل: ٍالأرجز: ٍ
ُهْم ّياُت كأن ٍة أرضِ ُح َل َعّضوَن فلوَمْح ّكى َي َذ ُهْم َلأ  سَإّم

َنا إذا ْلأ ًا أرسإلوني نَز َنا وإنكاسإب ُبوني َرَحل ِك ُهْم َر ّل  ُك
ُدآ، ٍوحطمتنا ٍالأحمر، ٍوانتابنا ٍأبو ْتنا ٍالأّسو ْفر، ٍوأكل ونشرت ٍعلينا ٍالأبيض، ٍوشمَسْت ٍمنا ٍالأصُّ

َهضوم، ٍوفقيرها ٍمهضوم، ْفر، ٍوهذه ٍالأبصُرة ٍماؤها ٍ ُع ّقانا ٍأبو ٍجابر ٍإل ٍعن ٍ َل َت مالأك، ٍفما ٍ
ُء ٍمن ٍِضزسِإه ٍفي ٍُشغل، ٍومن ٍنفسه ٍفي ٍكّل، ٍفكيف ٍ : والأمر الأوافر:  بمن

ّوف َط ّوف ما ي َط ْغاٍب إلأىَيأوي ثم اي َدآة ُز ّد الأعـَيوِن مَح
ُهّن َلى َكَسا ِب ًا الأ ْعث َياعفتْمِسـَي ُش َة الأناس ِج  الأعيوِن ضاِمَر

ْبَن ْيٍت، ٍوفي ٍبيت ٍكل ٍبيت، ٍوقل ْوَم ٍوقد ٍسَإّرْحَن ٍالأطرف ٍفي ٍحّي ٍكَم َي َبْحَن ٍالأ ولأقد ٍأْص
ِم ٍالأجوع: َعيَن ٍباسإ َدا َت َفْضَن ٍماء ٍالأدموع، ٍو َقَضْضَن ٍعقد ٍالأضلوع، ٍوأ َلأيت، ٍف الكّف ٍعلى ٍ

الأكامل: مجزوء ٍ
ْقر َف ٍم في لأكّل ِمالألثـَا َزَمِن في والأ  َعلََمْه َكَر

ًا، ٍفهل ٍمن ًا، ٍإن ٍفيهم ٍِشيم ّلأتني ٍعليكم ٍالأسعادآة، ٍوقلت: ٍقسم ُتكم ٍيا ٍسإادآة، ٍودآ وقد ٍاختر
ّدآيهن؟.ً ّذيهّن، ٍأو ٍير َغ ِهّن؟ ٍوهل ٍمن ٍحّر ٍي فتى ٍيعّشيهّن، ٍأو ٍيغّشي

ِعي ٍكلم ٍرائع ٍابرع ٍمّما ٍسَإمعت، ٍل ّله ٍما ٍاسإتأذن ٍعلى ٍسَإْم قال ٍعيسى ٍبن ٍهشام: ٍفوالأ
ُتُه ٍُمطَرفي، ٍوأخذت ْل َبَحثنا ٍالأجيوب؛ ٍوأن َفضنا ٍالكمام، ٍو َن َتَمْحنا ٍالوسإاطْ، ٍو جرَم ٍأنا ٍاسإ

ُه.ً َفا ِه ٍ ِب َل ٍ ٍر ٍَم ّفاه، ٍونش ّنا ٍبعد ٍشكر ٍو َع ّق ٍبأطفالأك، ٍفأعرضِ ٍ ْلنا ٍلأه: ٍالأح َأْخذي، ٍوق الأجماعُة ٍ
ومن ٍرسإائله ٍإلأى ٍبعض ٍالأرؤسإاء: ٍُخلقت ٍ- ٍأطال ٍالأله ٍبقاء ٍالأسيد ٍوأدآام ٍتأييده ٍ- ٍمشروَح

َناِن ٍالأحلم، ٍفسيح ٍُرقعة ٍ َناِن ٍالأصُدر، ٍجموح ٍِع : َج الأطويل:  الأصُدر
ً ًا َحُمول َدني لأو صبور َعّم َت
الأردآىَّ

َق إلأيه لأِسْرُت ِر ِه مْش َوْج الأ
 راضيا

ًا ًا ألأوف َفي ِدآدآت لأو و إلأى ُر
َبـَا الأصُّ

ْيبي لأفارقت َع َش الأقلب فوَج
ِكيا با

َلّن ٍاسإتحالأة ٍرأيه ٍفّي ٍعلى ٍالأليالأي؛ ٍول ٍأزال ٍأصفيه ِك َلحيلّن ٍالأسيد ٍعلى ٍاليام، ٍول ّله ٍ والأ
ّي ًا ٍصماء، ٍحتى ٍيعلم ٍأ ُأعيره ٍأذن َناء، ٍو ّده الأولء، ٍوأسإنيه ٍالأثناء، ٍوأفرش ٍلأه ٍمن ٍصدري ٍالأ

ُنصُح ٍأتى ٍالأواشون ٍأم ِب َفّن ٍموقف ٍاعتذار، ٍولأيعلمّن ٍ ِعلٍق ٍباع، ٍوأّي ٍفتى ٍأضاع، ٍولأيق
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ِقد ٍإذكر ٍَحل ٍّولأست ٍكمن ٍيشكو ٍإلأى ِبحبول، ٍول ٍأقول: ٍيا ٍحالأف ٍاذكر ٍِحل ٍّولأكن ٍيا ٍعا
ْبطه، ٍولأكني ِلأِس ُق ٍإلأى ٍرمي ٍيزيد ٍ َتا َيْس ِه، ٍو ِط َذىَّ ٍَره َأ رسإول ٍالأله، ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم، ٍ

 : الأطويل:  أقول

ًا ًا هنيئ ِء غايَر مريئ ٍر دآا َةمَخـَاِمـَ َعّز ما َأعراضنا ِمْن لأ
ّلِت َتَح  اسْإ

َد أّن أعلم وأنا ْقية، بهذه الأحلية، تلك عن يخرج ل الأسي َبه وأّن الأّر أخشُن جوا
مؤنة، أخّف فهو رقعتك، قرأت الأمخاطبُة فلتكن لألجابة نشط فإن لأقائه، من

ِبعة.ً وأقّل َت
 ٍالأعميد: ٍ الأشيخ إلأى ولأه

فيها ل ضيعة في نيسابور، إخوان - ٍمع الأعميد الأشيخ بقاء الأله - ٍأطال أنا
ّني ول تناطْ، بي لأيست وشيمة أصان، عنها ول أعان، ّني ل وحرفة تَماطْ، ع َع
َدآال، فيها ول تَزال، ُكدية وهي أ ُتها علّي الأتي الأ ِبع َعتهإ، ْلأي ولأيس ت فهل منف

ًا بصُنيعته يلطف أن الأعميد لألشيخ الأتكسب وشيمة الأعار، َدآَرَن عنه يحط لأطف
ّله الأقلوب على لأيخّف بالشعار، ّله الحرار عن ويرتفع ظ على يثقل ول َك
َق أشغالأه، من عليه َعَرَضه ماكان بإتمام َشْخصًُُه، الجفان َل بأذيالأه، لأيع
َد إذللأه، عن والأفضَل ابتذالأه، عن الأعلم صان قد فيكون خللأه؛ من ويستفي
يوجبه فيما الأعميد والأشيخ بمالأه، يشتريه كما بجاهه، الأثناء ُحسَن واشترىَّ

ٍد من الأله.ً شاء إن رأيه عاٍل َيعده، ما َيتلو ووفاء يعتمده، َوع
الأمديح إلأى رجع

وقال ٍبعُض ٍأهل ٍالأعصُر؟ ٍوهو ٍأبو ٍالأعباس ٍالأناشئ، ٍيمدُح ٍسإعد ٍالأدولأة ٍأبا ٍالأمعالأي ٍشريف
: بن ٍسإيف ٍالأدولأة ٍعلي ٍبن ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍ الأبسيط:  حمدان

َة كأّن ِم مرآ ِر فه َدهـَ فـَي الأـَ
ِه يد

لأم الشياء غاائَب بها َيَرىَّ
ِغـَِب َي

َفلُك يرفع ما َء الأعالأي الأ سإما
ً ُعـَل

كوكُب شريٌف علها إل
الأعرِب

ْيِن من يا َع َقى الأرضا ب يل
ُمؤَمـَلـَُه

ُبْخُل ُق والأ ِب ْط ًا ُي على أجفان
َغَضِب الأ

ْلك يكتب لأو أسإماء الأَم
ًا الأملـَوك إذ

في الأله بسم موضع أعطاك
ُتِب ُك  الأ

منك يوم كل في غاّربت
مكـَرمًة

ْكُرك فليس أرضِ في ِذ
ِرِب بمغت

: بيته ٍالول ٍكقول ٍ الأطويل:  الأقائل
حتى الشياء على أطل

كأنمـَا
ْيب وراء من لأه َغ َلُة الأ ْق ُم

ِد  شاه
: وكما ٍقال ٍأبو ٍتمام ٍ الأوافر:  الأطائي

َطل َ على أ  دآاُر عينيه في الرضَِ كأّنحتى الفقين ِكل
: وأفرطْ ٍابن ٍالأرومي ٍ الأمنسرح:  فقال

ًا أَحاطَْ ٍة بكـَّل علم َأنماخـَافـَي ْه يديه في الرضُِ ك  ُكَر
: وقال ٍمحمد ٍبن ٍ الأطويل:  وهيب
ُبْه أمر كّل من يخاطبهكأنمـَا المور، بأعقاب عليٌم  عواق

: وقال ٍبعض ٍشعراء ٍبني ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍ الأمتقارب:  طاهر
دآارهـَا فـََي الأخلفة أقّرالأسيوف ظلل تحت وقوفك
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ّطلع كأنك بأسإـَرارهـَا تناَجْت ما إذاالأقـَلـَوب في م
: وقال ٍالأبحتري ٍلألفتح ٍبن ٍ الأطويل:  خاقان

ٌة الأقلوب في عيٌن كأنك ومائل مستقيٌم عليه ما َتَرىَّبصُير
: وقال ٍفي ٍسإليمان ٍبن ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍ الأبسيط:  طاهر

الأيقين فات ما بالأظن ينال
بـَه

ّبس إذا َل ّظـَّن دآون َت ايقـَاُن الأ

َءه كأّن ُعـَهـَا والأظن آرا َو حفي كل تريهيجمـَ ْهـَ إعـَلن و
فالأقلُب عينه عن غااب ما

يذكره
َنْم وإن ْقظـَاُن فالأقلب عينه َت َي

الأوزير:وقال ٍأبو ٍالأحسن ٍأحمد ٍبن ٍمحمد ٍالأكاتب ٍيمدح ٍعبيد ٍالأله ٍبن ٍسإليمان ٍبن ٍوهب ٍ
الأبسيط: 

ٍم أبـَو إذا َدآْت قـَاسإـَ لأـَنـَا جـَا
ُه ُد ي

ِد لأم َدآاِن يْحَم َو الأبحُر الْج
َطـَُر والأمـَ

ِتـَه أنـَواُر لأنـَا أضاءْت وإْن ُغاـَّر
َءل الأشمُس النوراِن تضا

والأقـَمـَُر

ّد أو رأيه مضى وإن عـَزمـَتـَه َح
الأسـَيُف الأماضياِن تأّخر

َدُر َقـَ والأـَ
ًا يبت لأم من ِذر خوف من َح

َوتـَه سَإط
ِر لأم الأخوف الأُمْزِعَجاِن ما َيد

 والأحذر
َيا ما بالأظّن ينال ْعـَ َياُن َي ِعـَ الأـَ
ِه بـَ

ْيُن عليه والأشاهداِن َعـَ الأـَ
والثـَر

وفـَي ُنعمى في الأدهر كأنه
ٍم والأـَضـَرر الأنفـَع منه تعاقب إذانـَعـَ

ِزمـَاُم كأنـَه ِه فـَي الأـَدهـَر و يد
ومـَا يأتـَي مـَا عواقَب يرىَّ
َذُر َي

: وأصل ٍهذا ٍقوُل ٍأوِس ٍبن ٍ الأمنسرح:  َحَجر
َعا وقد رأىَّ قد كأن الأظّن بك يظّن الأذي اللأمعّي  سإم

الأكتاب.وهذا ٍالأمعنى ٍقد ٍمّر ٍفي ٍأثناء ٍ
ألأبرمكي: جحظة الأحسن أبو قال
أصبحت؟ الأكاتب: ٍكيف لأخالأد قلت

ّق قال: ٍأصبحت ًا، الأناس أر شعر
العرابي: قوَل قلت: ٍأتعرف

: ٍالأطويل

َفت أعرابية َوجد فما َذ بها َق
الأـَـَـَـَلـَـَـَـَـَـَـَيالأـَـَـَـَـَـَـَي ُصروف

َتـَـَـَـَـَـَـَُك لأـَـَـَـَـَـَـَم حـَـَـَـَـَـَـَيث
ّنـَـَـَـَـَـَـَِت َظـَـَـَـَـَـَـَ

ّنـَـَـَـَـَـَـَت أحـَـَـَـَـَـَـَالأـَـَـَـَـَـَـَيَب تمـَـَـَـَـَـَـَ
وَخـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَيَمًة الأـَـَـَـَـَـَـَرعـَـَـَـَـَـَـَاء،

ٍد، َنـَـَـَْجـَـَـَ َدْر فـَـَـَلـَـَـَم ب ُيقـَـَـَ
مـَـَـَـَـَـَـَا لأـَـَـَـَـَـَـَهـَـَـَـَـَـَـَا

ّنـَـَـَـَـَـَـَِت تـَـَـَـَـَـَـَمـَـَـَـَـَـَـَ
َء ذكـَـَـَـَـَـَـَرَت إذا مـَـَـَـَـَـَـَا

ِه الأـَـَـَـَـَـَـَعـَـَـَـَـَـَـََضـَـَـَـَـَـَـَا
َبـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَـَُه ِطـَـَـَـَـَـَـَي و

مـَـَـَـَـَـَـَن الأـَـَـَصُـَـَـَبـَـَـَـَـَـَا وريح
ٍد نـَـَـَـَـَـَـَحـَـَـَـَـَـَـَو نـَـَـَـَـَـَـَجـَـَـَـَـَـَـَ

ّنـَـَـَـَـَـَـَِت أر
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ٍد من بأعظم بليلى وج
َوجدتـَه

َنا غاداة ْو َد ّنـَِت غادوة غا واطمأ

ْدبيننا الأحاَج تحمل رياح وكانت َق َلْت َف ّنِت الأرياح تلك ًبِخ وَض
َلك خالأد فصُاح ِه جحظة! ٍهذا يا وقال: ٍويحك! ٍوي ّق والأل ِري.ً من أَر شع
الأمعتز بن الأعباس لبي فصُل

َكسب ٍ- ٍأعّزك ٍالألُه ٍ- ٍالأمحامد، ٍوتستوجب ٍالأشرَف، ٍإل ٍبالأَحْمِل ٍعلى ٍالأنفس ٍوالأجال، لأن ٍت
َنال ٍبغير ٍمؤونة ُت ِه ٍوالأماِل، ٍولأو ٍكانت ٍالأمكارُم ٍ ْذل ٍالأجا َب والأنهوضِ ٍبحمل ٍالثقال، ٍو

َعاء ٍمع ٍذوي ٍالخطار؛ ٍولأكن ٍالأله ٍتعالأى ُوض َهَمها ٍالأ َفل ٍوالحَرار، ٍوتسا لشترك ٍفيها ٍالأس
َظرها ٍعلى َلها، ٍوَح َفْض ّفف ٍعليهم ٍحملها، ٍوسإوغاهم ٍ َلها، ٍفخ ْه ُكرماء ٍالأذين ٍجعلهم ٍأ خّص ٍالأ

ُبعد ٍطباعهم ٍمنها، ٍونفوِرها ٍعنهم، ٍواقشعرارها ٍمنهم.ً َغر ٍأقدارهم ٍعنها، ٍو َلة ٍلأصُِ ِف الأّس
: وقال ٍأبو ٍالأطيب ٍ الأبسيط:  الأمتنبي

ّقُة لأول َدآ الأمش الأناُس سإا
ُهُم ّل ُدآك ْو ْفقُر الأُج ّتـَاُل والقداُم ُي َق

: وقال ٍ الأكامل:  الأطائي
ٌد والأحمد ْه الأَحنظِل نقيع من إل يجنيهمشتاُره يرىَّ ل َش

 الأمحمِل خفيَف عاتقه يؤذ لأمالأـَذي ويسحبُه لأحامله، ْشٌر
: آخذه ٍالأطائي ٍمن ٍقول ٍمسلم ٍبن ٍالأولأيد، ٍوقيل ٍ الأبسيط:  غايره

ُدآ ًا أخشن الأجو ِني يا مّس َب
ٍر َط ُمستلـَِب َكّف تبّزكمو أن منم

َلم ما َدآ أن الأناس أع الأجو
ّدّممدفعَة ّنشـَِب على يأتي لأكنه لأل الأ

يصُبرون.ً ول نصُبر ولأكنا الأبخلء، يجد كما لأنِجد الجوادآ: ٍإنا بعض وقال
ٍدآ لبي الأجاحظ: ٍقيل وقال ّبا َع وكان الأمأمون، وزير ع ًا: ٍإّن الأناس أسإر غاضب

َكيم لأقمان َغضب.ً ٍقال الأثقيل؟ الأحمل لبنه: ٍما قال الأح عبادآ: أبو قال: ٍالأ
ّله لأكنه احتماَل أًن لأقمان عنى لأه: ٍإنما الأريش! ٍقيل من علّي أخّف والأ

ّله فقال: ٍل، ثقيل، الأغَضب َوىَّ ل والأ إل الأناس من الأغضب احتمال على َيق
الأجمل!.ً
ًا وغاضب ٍة فرماه كتابه، بعِض على يوم َوا َد أبو فقال فشجه يديه بين كانت ب

ّبادآ: ٍصدق ْعِقرون".ً ٍفبلغ هم َغاِضبوا ما إذا قولأه: ٍ"والأذيَن في تعالأى الأله ع َي
الأله كتاب من آيًة تقرأ ُتحِسن لأه: ٍويحك! ٍمأ وقال فأحضره الأمأموَن ذلأك

آية؛ ألأَف واحدة سإورة من لحفظ إني الأمؤمنين، أمير يا قال: ٍبلى تعالأى؟
بإخراجه.ً وأمر الأمأمون فضحك

الأمعتز ابن لأطائف من نبذة
ّين مّما والسإتعارات بالأبديع تحققه وفضل بمطالأعتها: ٍ الأعناية تتع

قال ٍأبو ٍبكر ٍالأصُولأي: ٍاجتمعت ٍمع ٍجماعِة ٍمن ٍالأشعراء ٍعند ٍأبي ٍالأعباس ٍعبد ٍالأله ٍبن
َق َيب َينصُُره ٍدآعواه ٍفيه ٍلأساُن ٍمذكراته، ٍفلم ٍ ًا ٍ َبديع ٍتحقق ّقق ٍبعلم ٍالأ الأمعتز، ٍوكان ٍيتح

ًا ٍمن ٍِشعابه، ٍوأوردآنا ٍأْحَسَن ٍما ٍقيَل ٍفي َعب َلك ٍمن ٍمسالأك ٍالأشعراء ٍإل ٍسإلك ٍبنا ٍِش َمْس
بابه، ٍإلأى ٍأن ٍقال ٍأبو ٍالأعباس ٍما ٍأحسن ٍاسإتعارة ٍأشتمل ٍعليها ٍبيت ٍواحد ٍمن ٍالأشعر؟

: قال ٍالسإدي: ٍقول ٍ الأكامل:  لأبيد

ِة ٍة كشفُت قد ريح وغادا َقـَّر ِد أصبَحَت إذو الأّشماِل بي
 زمامها

َغيرة قال ٍأبو ٍالأعباس: ٍهذا ٍحسن، ٍوغايره ٍأحمد ٍمنه، ٍوقد ٍأخذ ٍمن ٍقول ٍثعلبة ٍبن ٍص
 : الأكامل:  الأمازني
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َذاكَرا ً فت ًا َثقل َقتبعدمـَا َرثيد ُء ألأ َنها ُذكا ِر في يمي  َكاف
: وقول ٍذي ٍالأرمة ٍأعجب ٍإلأّي ٍ الأطويل:  منه

ًا مّي طرقت أل ُيوم بذكرهـَا َه
ِدي ّيا وأي ّثر ّنٌح الأ في ُج

 الأمغارِب
: وقال ٍبعُضنا: ٍبل ٍقول ٍلأبيد ٍ الأكامل:  ًا أيَض

ْيُت ولأقد ُفُرطْ، تحمل الأخيَل َحَم ّكتي غادوت إن ِوشاحي ِش
 لأجاُمها

َنعدل ٍعن ٍلأبيد.ً قال ٍأبو ٍالأعباس: ٍهذا ٍحسن، ٍولأكن ٍ
: وقال ٍآخر: ٍقول ٍ الأطويل:  الأهذلأي

َدآعته أنني ولأو َدْت اسإتو ُنها الأمنايا إلأيهلهت ْي ُلأها َع وَرسُإو
وقال ٍأبو ٍالأعباس: ٍهذا ٍحسن، ٍوأحسن ٍمنه ٍ- ٍفي ٍاسإتعارة ٍلأفِظ ٍالسإتيداع ٍ- ٍقول

: الأحصَُين ٍبن ٍالأَحمام؛ ٍلنه ٍجمع ٍالسإتعارة ٍوالأمقابلة ٍفي ٍ الأطويل:  قولأه
ُهم ِردآ َطا ُع ن الأبيَض نستودآ

ُهْم هاَم
ُعونا ِدآ ّي ويستو ِر َه الأّسْم

ّوما الأُمق
: وقال ٍآخر: ٍبل ٍقول ٍذي ٍ الأطويل:  الأّرمة

َىَّ حتى به أقاَمْت َو ُدآ َذ الأعو
ّثرىَّ في الأ

َق ّيا وسَإا ّثر ِه في الأ ِت َء َ مل
َفـَْجـَُر الأ

قال ٍأبو ٍالأعباس: ٍهذا ٍلأعمري ٍنهايُة ٍالأخبرة، ٍوذو ٍالأرمة ٍأبدع ٍالأناِس ٍ
اسإتعارة، ٍوأبرعهم ٍعبارة، ٍإل ٍأّن ٍالأصُواب ٍحتى ٍذوىَّ ٍالأعودآ ٍوالأثرىَّ؛ ٍلن

ْذوي ٍما ٍدآام ٍفي ٍالأثرىَّ، ٍوقد ٍأنكره ٍعلى ٍذي ٍالأرمة ٍغاير ٍابِن ٍالأمعتز.ً َي الأعودآ ٍل ٍ
َأنشدته ٍهذا ٍالأبيت، قال ٍأبو ٍعمرو ٍبن ٍالأعلء: ٍكانت ٍيدي ٍفي ٍيد ٍالأفرزدآق ٍف

ِوي َيذ ِني، ٍفقال: ٍإن ٍالأعودآ ٍل ٍ ْد ُعك.ً ٍقال: ٍفقلت: ٍبل ٍأْرِش َدآ ُأرِشدك ٍأم ٍأ فقال: ٍ
ّثرىَّ، ٍوالأصُواُب: ٍحتى ٍذوىََّ ٍالأعودآ ٍوالأثرىَّ.ً في ٍالأ

ّبه ٍعلى ٍذي ٍالأرمة؛ ٍفقلت: ٍبك ٍقولأه: ٍالأطويل: ٍ قال ٍالأصُولأي: ٍوكأنه ٍن
والأشمس الأليل رأيت ولأّما
ّيٌة ح

َة حشاَشَة يقضي الأذي حيا
 َنازِع

َقه ٍإلأى ٍهذه ًا، ٍوقد ٍسإب ٌع ٍجد ْوَرىَّ، ٍهذا ٍبار َأ وقال ٍأبو ٍالأعباس: ٍاقتدْحَت ٍَزندك ٍيا ٍأبا ٍبكر ٍف
: السإتعارة ٍجرير ٍحيث ٍ الأكامل:  يقول

ّده ربعها الأروامس تحيي َلى بعدوتِج ِب ُتِميتُه الأ َلْمطـَاُر ف ا
ِكن ّدة، ٍولأ َة ٍوالأمطابقة، ٍلنه ٍجاء ٍبالحياء ٍوالماتة، ٍوالأبلى ٍوالأِج وهذا ٍبيت ٍجمع ٍالسإتعار

ِء ٍوالماتة ٍفي ٍموضع ٍآخر ٍفأْحَسن، ٍوهو ٍ ْكَر ٍالحيا ِذ : ذو ٍالأرمة ٍقد ٍإسإتوفى ٍ الأطويل:  قولأه
َواَن َنْش ّنعاِس طوِل من و الأ

كـَأنـَُه
ْين َل ْب ٍة في بَح ُطـَون َمْش

َيتـَرّجـَُح
أحييت الأّرْحِل فوق مات إذا

روحُه
ِعيُس بذكرك الأمراسِإُل والأ
ّنـَُح ُجـَ

َبْحِر ٍأبي ٍالأعباس ٍما فما ٍأحد ٍمن ٍالأجماعة ٍانصُرف ٍمن ٍذلأك ٍالأمجلس ٍإل ٍوقد ٍغامره ٍمن ٍ
ُلأه.ً ِعينة، ٍولأم ٍينهض ٍحتى ٍزودآناه ٍمن ٍبّره ٍولأطفه ٍنهاية ٍما ٍاتسعت ٍلأه ٍحا غااضِ ٍمعه ٍَم

: وقال ٍابن ٍ الأكامل:  الأمعتز
ِنـَي الأحّب رأيت لأما َنَمْتيفضح ُد علّي و الأصُّّب شواه

َترتظنونهـَم فى غايَرِك ألأقيُت ْلأُحّب الأحّب َوْجَه وسَإ  با
: وقال ٍالأعباس ٍبن ٍالحنف ٍفي ٍهذا ٍ الأبسيط:  الأمعنى

الأظنون أذياَل الأناُس جّرر قد
بنا

ُهْم فينا الأناُس وفّرق َلأ قو
ِفَرقـَا
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ّظن رمى قد فكاذٌب بالأ
ُكم غاير

ٌق ْدري لأيس وصادآ َدقا أنه َي ص

: وقريب ٍمن ٍهذا ٍالأمعنى ٍقول ٍالأفارضي ٍرضي ٍالأله ٍعنه، ٍوإن ٍلأم ٍيكن ٍ الأطويل:  منه
ًا فينـَا القوال تخالأفت أصـَُل لأها ما بيننا ُأصوٍل بَرْجمتـَبـَاينـَ

ِوَصاِل، قوٌم فشنع ولأـَم بالأ
أصـَل

ولأم قوٌم بالأسلوان وأْرجَف
أسْإـَُل

َق وما َد ُع َص عنها الأتشني
َوتـَي ْق لأش

َبْت وقد َذ الَراِجيُف عني َك
 والأنقل

: وقال ٍابن ٍ الأطويل:  الأمعتز
ُع ل صّماء َعْزَمة لأنا تسم

الأّرقى
َلى الأحاسإدين ُأنوَف ُتبيت ع
ِم ْغا  َر

ّنا ّق لأنعطي وإ غاير من الأح
حاكم

َنا ولأو علينا، ْئ ْلنا ِش مع لأِم
ِم الأظل

الأطويل: وقد ٍأخذه ٍأبو ٍالأعباس ٍمن ٍقول ٍأعرابي ٍ
َء يا أل لأيس الأنفِس شفا

ٍم بـَعـَالأـَ
لأيلَة يعلموا حتى الأناُس بك

ِر ْد الأقـَ
والأظُن بالأظَن َرْجمهم سإوىَّ
ِذٌب كا

ًا ول ُيصُِيب َمْن وفيهم مرار
ِري ْد  َي

: وقال ٍالأحسين ٍبن ٍ الأطويل:  مطير
ًا كنُت لأقد ْلد ِقد أن قبل َج ُتو

الأنـَوىَّ
ِدي على ِب ًا َك ًا نار َبطيئ

ُدآهـَا ُخُمو
ِركْت ولأو الأهوىَّ ناُر ُت

لأتضّرَمـَْت
ًا ولأكّن يوم كـَل شوقـَ

ُدهـَا ِزي َي
تموَت أن أرجو كنُت وقد

صبابتي
ِدمْت إذا ُدآهـَا أياُمها َق وعـَهـَو

ِة في جعلْت فقد ّب الأقلِب ح
والأحَشا

ُدآ َها َوىَّ ِع َلأى الأه بشوٍق ُتو
ُدهـَا ِعي ُي

ِة َتج ِهيٌف الردآاف بمر
ُخصُُوُرها

ُدآهـَا عجاٌف ثناياها ِعذاٌب نهـَو

ْفر َهـَا وُحْمٌر َتراقيها، وُص ّفـَ ٌدآأك وبيض نواصيها، وسإو
ُدآهـَا خدو

زانْت الوسإاطِْ، ُمَخّضرة
َدآها عقو

ْتها ّما بأْحَسن، ّين ُدآهـَا ز عـَقـَو

َنا َن ّني ِرّف حتى يم ُبـَنـَا َتـَ ْلأُخزاَمى رفيَفقـَلـَو َطّل بات ا
ُدآها  َيُجو

ْقلق وفيهّن ِوشاح ِم َباٍن َمهاةكـَأنـَهـَا الأ ُتْر ِويٌل ب ُدآهـَا ط عـَمـَو
 : الأطويل:  وقال
ُء يا الأله قضى َلأْسُت أْن أسإما
ًا بارح

ّبك الأعيَن ُيغمض حتى ُأح
ْغِمُض  ُم

 
ّبك َوىَّ فح ْلـَ َوىَّ كان وإنَيُسـَّرنـَي ل أن غاـَير َبـَ ْل لأـَك أنني َب
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ِغـَُض ْبـَ ُمـَ
ًا فوا ِة من كبد َع ْو ْين َلأـَ َبـَ الأـَ

كـَلـَمـَا
حين الأهوىَّ رفض ومن ذكرُت
 يرفض

ْذري عبرة ومن الأـَدمـَوع ُتـَ
وزفـَرة

ثم الأحَشا أطراَف تقضقض
تنـَهـَض

ْقَرْضت لأيتني فيا ًا أ ْلد َج
َبـَتـَي صـَبـَا

ًاعلى وأقرَضني ْبر الأشوق ص
ِرضُِ ْقـَ ُم

ُحـَب في الأقلب ُرْضُت أنا إذا
غاـَيره

َدا ّبـَهـَا َب يتـَعـَّرضِ دآونـَه مـَن ُح

َد ٍالأعاِرضة، ٍوهو ٍالأقائل ِر ٍالأكلم، ٍَجْزَل ٍاللأفاظ، ٍشدي َأسْإ ّي ٍ وكان ٍالأحسين ٍقو
في ٍالأمهدي: ٍالأطويل: ٍ

ُؤٌس لأـَلـَنـَاس فـَيه ُبـَؤٍس يوُم لأه ٍم ويوُمأبـَـَ ِه نـَعـَي ُعـَـَُم لأـَلـَنـَاس فـَي ْنـَ أ
ُيمطر ِدآ يوم ف ّفـَه ِمـَْن الأجو كـَ
َدىَّ ّنـَ الأـَ

ْقطُر َي َفـَه مـَن الأبـَؤس يوَم و كـَ
الأـَدُم

ْؤس يوَم أن فلو ُبـَ ّلـَى الأـَ الرضِ على يصُبح لأم الأناس علىعـَقـَابـَُه خـَ
ُمْجرُم

ّلـَى الأـَجـَودآ يوم أّن ولأـَو َوالأـَُه َخـَ َنـَ
الرضِ على يصُبح لأم الرضِ على

ِدُم ْع  ُم
: وأنشد ٍأبو ٍهفان ٍ الأخفيف:  لأه

َدهـَنـَاء؟ الأعتاب أهُل أين ُننا أينبـَالأـَ الْحـَسـَاء؟ علـَى جيرا
َبـَسة والرضِ جاورونا ْو مل ُدآ القاحي َرَنـَ ْنـَواء ُتـََجـَا بـَال

َجـَـَـَديد بـَأقـَحـَوان يوم كل
بكاء من الرضُِ َتْضَحُك
 الأسماء

: أخذ ٍهذا ٍالأمعنى ٍدآعبل، ٍونقله ٍإلأى ٍمعنى ٍآخر، ٍ الأكامل:  فقال
َلب؟ أين أمسإـَلـَكـَا؟ وأيًة الأشباُب؟ أين هلكا بل َضّل، ُيط

ْعجبي ل ْلَم يا َت ْأسِإه الأمشيُب َضِحكرجـٍَل ِمـَْن سَإ َكى بر َب ف
: وقال ٍمسلم ٍبن ٍالأولأيد ٍفي ٍهذا ٍ الأسريع:  الأمعنى

ٍة علـَى يبكي ُمستعبر  الأمشيُب فيه َيْضَحك ورأسُإهدآمـَن
: وأنشد ٍالأزبير ٍبن ٍ الأوافر:  ّكار ب

ِدي الخلق معالأَي ُأحّب ْهـَ ُأعابـَا وأْن أعيَب أْن وأكرهَج

الأناِس سإباب عن وأصفح
ًا ْلم ِح

الأسبابـَا َحّب َمْن الأناِس وشّر

ًا الأعوراء قائل وأترك ْهلكهَعـَْمـَد َيا وما ِل ْع الأجـَوابـَا َأ
ُه الأرجال هاَب وَمْن ُبـَو ّي ُيهابا فلن الأرجاَل حقر ومنتهـَ

الأفراق على الأنفس رياضة
: وعلى ٍذكر ٍ الأطويل:  قولأه
 غايرها ُحّب في الأقلَب ُرْضُت أنا إذا

: أنشد ٍالصمعي ٍلأغلم ٍمن ٍبني ٍ الأطويل:  فزارة
ِرضُِ ُأع الأناُس يحَسَب حتى و

أنمـَا
َهْجُر، بَي لأها بي ما والأله ل الأ

 َهْجُر
ًا فارقْت إذاأنظر الأنفَس أروضُِ ولأكْن َتهـَا يوم ّب ْبـَُر أح َصـَ
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لأها هل
قال ٍإسإحاق ٍالأموصلي: ٍقال ٍلأي ٍالأرشيد: ٍما ٍأْحَسُن ٍما ٍقيل ٍفي ٍرياضة ٍالأنفس ٍعلى

: الأفراق؟ ٍقلت: ٍقول ٍ الأطويل:  أعرابي
ِيي وإني َتْح ًا، لسْإ عيونـَ

ّتـَقـَي وأ
ًا، َتبقي كثير ّدآة وأسْإ الأمو

ِر بالأهـَْجـَ
ِذُر ُأن نفسي بالأهجران ف

أُروضـَهـَا
َهْجر عند لعلم من لأَي هل الأ
ْبر  َص

: فقال ٍالأرشيد: ٍهذا ٍمليح، ٍولأكني ٍأسإتملح ٍقول ٍأعرابي ٍ الأطويل:  آخر
ْيَن عليها خشيت َع طول من الأ
ِلها َوْص

ُتها ًا يومين فهاَجْر من خوف
ِر َهْجـَ الأ

عـَن لأها ِهْجراني كان وما
ٍة َمـَللأ

ْبُت ولأكنني نفسي جّر
ِر بالأـَصُـَبـَ

ًا ٍمن ٍخالأه ٍالأعباس ٍبن َأحزُم ٍرأي قال ٍالأصُولأي: ٍقال ٍلأي ٍالأمبردآ: ٍعّمك ٍإبراهيم ٍبن ٍالأعباس ٍ
: الحنف ٍفي ٍ الأمنسرح:  قولأه

ُكْم من ُخروجي كان عند
ًا َدر ًاقـَ الأـَزمـَِن حـَوادآِث من وحادآث

الأفراق أعرضِ أن قبل من
ْلبي،على ّد وأن َق لأـَلـََحـََزِن أسإتع

: وقال ٍعمك ٍ الأطويل:  إبراهيم
بالأفراق نفسي وناجيُت

أُروُضـَهـَا
ًا ْيد َو من أغاّرك ل فقالأت: ٍُر

ْبري  َص
َهْجُر فقلت ْيُن لأها: ٍفالأ َبـَ والأ
ٌد َواِحـَ

َنى فقالأت بالأفراِق أأْم
ِر؟ َهـَْجـَ وبالأ

: فقلت ٍلأه: ٍإنه ٍنقَل ٍكلَم ٍ الأطويل:  خالأه
الأِفراق قلبي على عرْضُت

لأي فقال
َأْس الن من ْي من َأغارك ل فا

ْبري  َص
ّد إذا َوىَّ من َص ْه رجوُت أ

َلأـَه ِوصـَا
من أحّر أهوىَّ َمْن وفرقُة
ِر الأَجْمـَ

 ٍالحنف: ٍالأطويل: ٍ بن الأعباس وقال
ِهْجَراِن على أُروضِ نفسي الأ
ّلها لأع

ُبها لأي َتماسَإُك حين أسإبا
أهـَُجـَُر

ِذُب الأنفَس أّن وأعلم تك
َدهـَا ْعـَ َو

ًا الأهجراُن صدق إذا يوم
وتغـَدُر

ٌة لأي عرَضْت وما ْذ نظر ُم
ُتها ْف َأنظُرعر َلْت إل ف ّث أنـَظـَُر حـَين ُم

وقال ٍالأمتنبي ٍمن ٍالأمعنى: ٍالأطويل: ٍ
ُتَك ْب َب ْلبي َح ّبَي قبَل َق َمْن ُح

َأىَّ ن
ًا كان وقد أنَت فكن غادار

 وافيا
َلُم ْع َأ ْيَن أْن و ِكيَك الأب ُيْش
بعدهـَا

ُتَك إن فؤادآي فلسَت ْد وج
 شاكيا

قال ٍالأحاتمي: ٍوالأذي ٍأراه ٍوأذهب ٍإلأيه ٍأّن ٍأحسن ٍمن ٍهذا ٍالأمعنى ٍقول ٍأبي ٍصخر
 : الأطويل:  الأهذلأي
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ِر بعِض من ويمنعني إنكا
ْلـَِمـَهـَا ُظ

ًا ظلمت إذا لأـَي كان وإن يوم
ْذُر ُعـَ

ّني مخافُة لأـَئن عـَلـَمـَت قد أ
َدا َبـَ

َهْجُر لأَي ِرها على ما منها الأ َهْج
ْبُر  َص

الأنفـَُس إذا أدآري ل وإني
أشـَرفـَت

ِرها على ْبلغَن ما َهْج بَي َي
الأهـَجـَُر

ّبهـَا فيا ِنـَي ح ْدآ ًوىَّ ِز ٍة كـَل جـَ َوة ويالأـَيل ْل ُدِك الحزان سَإ ْوِع َم
الأَحـَْشـَُر

 الأعصُر أهل كلم من شذور
الخلق مكارم في

َقل ٍلأسانه، ٍوالأجاهُل ٍمن َع ّينها ٍالأتجارب.ً ٍولأه: ٍالأعاقُل ٍمن ٍ ابن ٍالأمعتز ٍ- ٍالأعقُل ٍغاريزة ٍتز
َقدره.ً ِهل ٍ َج

غايره: ٍإذا ٍتم ٍالأعقُل ٍنقص ٍالأكلم، ٍُحْسُن ٍالأصُورة ٍالأجماُل ٍالأظاهر، ٍوحسن ٍالأخلق ٍالأجماُل
ِدئها ٍالأهوىَّ.ً ٍالأعاقُل ٍل ُيصُْ ِة ٍالأعقل ٍإذا ٍلأم ٍ ِر ٍوالأشَر ٍفي ٍِمْرآ الأباطن.ً ٍما ٍأبيَن ٍوجوه ٍالأخي

َنة ُتْمَسُك ٍأع َأيدي ٍالأعقوِل ٍ ْفَرَح ٍبما ٍأظهر ٍمن ٍمحاسإنه.ً ٍب ُعه ٍما ٍسإتر ٍالأله ٍمن ٍعيوبه ٍأن ٍي َد َي
ُع ٍمن ٍمصُايد ِنيه ٍغاافل.ًً ٍالأتواض ْع َي الأنفوس ٍعن ٍالأهوىَّ.ً ٍأْحر ٍبمن ٍكان ٍعاقل ًٍأن ٍيكوَن ٍعّما ٍل ٍ

ّتِضْع ٍعند ٍنفسه ٍلأم ٍيرتفع ٍعند ٍغايره.ً الأشرف.ً ٍمن ٍلأم ٍي
َء ٍبمجاورة ّبر ٍعلى ٍالأمتكبر ٍتواضع.ً ٍالأحلم ٍحجاُب ٍالفات.ً ٍأحيوا ٍالأحيا يحيى ٍبن ٍمعاذ ٍ- ٍالأتك

ُغصُص، َبه.ً ٍالأصُبُر ٍتجّرع ٍالأ ْي َع َبه، ٍسإتر ٍعن ٍالأناس ٍ ُء ٍثو َيا ٍمنه.ً ٍَمْن ٍكساه ٍالأحيا َتْح ُيْس من ٍ
ًا ٍفيزل، ٍول ْعه ٍحازم ْدآ ٍبسّرك ٍول ٍتودآ ِر َف ُفَرص.ً ٍقلوُب ٍالأعقلء ٍحصُون ٍالسإرار.ً ٍان َتظاُر ٍالأ وان
جاهل ًٍفيخون.ً ٍالناة ٍُحْسُن ٍالأسلمة، ٍوالأعجلة ٍمفتاح ٍالأندامة.ً ٍمن ٍَحُسَن ٍُخلقه ٍوَجب ٍحقه.ً
ّد ٍمن ٍالأبهائم ٍوالأسباع.ً َع ُي ّق ٍاسإم ٍالنسانية ٍَمْن ٍَحُسَن ٍُخلقه.ً ٍيكادآ ٍسإيئ ٍالأخلق ٍ ّنما ٍيستح إ

َء ٍنفسه.ً ٍالأمعروف ٍحصُُْن ٍالأنعم ٍمن ٍصروف ُء ٍالأمر أرسإطاطالأيس ٍ- ٍالأمروءة ٍاسإتحيا
الأزمن.ً ٍلألحازم ٍكنز ٍفي ٍالخرة ٍمن ٍعلمه، ٍوفي ٍالأدنيا ٍمن ٍمعروفه.ً ٍل ٍتستحي ٍمن ٍالأقليل

فإن ٍالأحرمان ٍأقل ٍمنه.ً
ِطي ْع ُي ُهَزال ٍوالأسيف ٍيمضي ٍوبه ٍانفلل، ٍوالأحّر ٍ َطرف ٍيجري ٍوبه ٍ أبو ٍبكر ٍالأخواَرْزمي ٍ- ٍالأ
ٌد ْف ِر ِه ٍ َبذُل ٍالأجا ُد ٍالأمالأين.ً ٍشفاعُة ٍالألساِن ٍأفضُل ٍزكاة ٍالنسان.ً ٍ َبذُل ٍالأجاه ٍأح وبه ٍإقلل.ً ٍ

ّدة ٍالأباقية، ٍوالأُجنة ٍالأواقية.ً ٍظاهُر ُع ُع ٍجناُح ٍالأطالأب.ً ٍالأتقوىَّ ٍهي ٍالأ لألمستعين.ً ٍالأشفي
الأتقوىَّ ٍشرُف ٍالأدنيا، ٍوباطنها ٍشرف ٍالخرة.ً ٍمن ٍعفت ٍأطرافه، ٍحسنت ٍأوصافه.ً ٍقال

الأطويل: أبو ٍالأطيب ٍالأمتنبي ٍ

َفٌة ول ِه في ِع ِه سإيف وسِإـَنـَانـَ
َكّف في ولأكنها َفْرِج الأ والأ
ِم  والأف

ُله.ً ٍأْربُع ٍكلمات ٍصدرت ٍعن ٍأربعة ٍملوك ٍكأنما ٍُرِميت ْكٌم ٍوقليل ٍفاِع لأقمان ٍ- ٍالأصَُْمُت ٍُح
ًا.ً ِدْمُت ٍعلى ٍما ٍقلت ٍمرار ْوٍس ٍواحدة؛ ٍقال ٍكسرىَّ: ٍلأم ٍأندم ٍعلى ٍما ٍلأم ٍأقل، ٍون َق عن ٍ

ّلمت ّدآ ٍما ٍقلت.ً ٍملك ٍالأصُين: ٍإذا ٍتك ّدآ ٍما ٍلأم ٍأقل ٍأقدُر ٍمني ٍعلى ٍر قيصُر: ٍأنا ٍعلى ٍر
ّلُم ٍبالأكلمة ٍإن ْبُت ٍممن ٍيتك َعِج ّلم ٍبها ٍملكتها.ً ٍملك ٍالأهند: ٍ بالأكلمة ٍملكتني، ٍوإذا ٍلأم ٍأتك

َعَجاج ٍعلى ٍالأريح، ٍبأدآّل ّدخان ٍعلى ٍالأنار، ٍول ٍالأ ُتْرَفع ٍلأم ٍتنفعه.ً ٍما ٍالأ َعْت ٍَضّرته، ٍوإن ٍلأم ٍ ِف ُر
: من ٍظاهر ٍالأرجل ٍعلى ٍباطنه، ٍ الأكامل:  وأنشد

َثّم الأدخان حيثباطٍن عن بظاهر ُيستدّل قد ُد ف ِق ْو ِر َم نا
ِعْرضَِ.ً ٍمن الأماَل الكَرمين صان فقد مالأه َأصلح َمْن الأتقدير في يجمد لأم والأ
ِد الأتدبير.ً ٍعليك سإديد فهو الأتدبير في َيذب ولأم َقصُْ َع ل الأطرفين، بين بالأ َمن
ًا تكن إتراف.ً ٍل ول بخل ول إسإراف، ول ْعصَُر، رطب ُت ًا ول ف ول فتكسر، يابس

ًا َترطْ، حلو ًا ول فتْس َفظ.ً مّر ُتل ف
ٌق السإتحقاق من أكثر - ٍالأثناء الأرشيد بن الأمأمون َل َذر، َم ِعّي والأتقصُير وه
وَحصَُر.ً
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ّلفوا الأخبر: ٍل الشراف.ً ٍوفي عادآة من الضياف، إكراُم ٍ لألضيف تتك
ّله.ً ٍينبغي أبغضه الأضيَف أبغض فمن فتبغضوه؛ يصُبر أن الأكريم لأصُاحب الأ

ْبوة َجَمعتهما إذا عليه ينتظر لأم من الأكريمة بالأجوهرة ينتفع فليس الأزمان، َن
َفاقها.ً َن
الأعصُر أهل بعض عقلها مواعظ

ّلق  الأفصُل بهذا تتع
ْغاِض َذىَّ، على ُأ َق ّ الأ ًا.ً ٍأْجِمل َتْرضَِ لأم وإل ِدر ما فسيأتيك الأطلَب أبد لأك، ُق
ّ عرضك، ُصْن ْقت وإل َل ْنَس عن - ٍبالأكّف الأناَس وجهك.ً ٍجاور أْخ مساويهم.ً ٍا

َدك، ْف ْنَس ول ِر َدك، َت ّذْب وع ْغاِن الأظنون أسإواء َك َلأيته من بأحسنها.ً ٍأ عن و
ِفيَت ما تتكلْف تكفه.ً ٍل لأم من يكفيك فليس الأسرقة، أولأيت.ً ما فيضيع ُك

ْع - ٍل الأمعتز ابن ُع الأذي فالأموضع الأمجلس، في موضع أرفع إلأى تسر َف ُتْر
الرضِ فتكون بسوء الأميَت تذكر منه.ً ٍل ُتَحُط الأذي الأموضع من خيٌر إلأيه

َداري أن لألعاقل منك.ً ٍينبغي عليه أكتم َة زمانه ُي الأجاري.ً لألماء الأسابح مدارا
ُة الأعتابي ِلُب رفيعة سإياسإة - ٍالأمدارا يستغني ول الأمضّرة، وتدفع الأمنفعة، تْج

َقة، ول ملك عنها ٌد يدع ول سُإو ّظه منها أح الأمكاره.ً صروف غامرته إل ح
الأعتابي أخبار

َوْجَه ّوك ٍعني ٍلأم ٍأبذل ٍ وكتب ٍالأعتابي ٍإلأى ٍبعض ٍإخوانه: ٍلأو ٍاعتصُم ٍشوقي ٍإلأيك ٍبمثل ٍسإل
َوتك، َقْس ْلنا ٍ َنا ٍصبابتنا، ٍفاحتم ْت َة ٍتمادآيك، ٍولأكن ٍاسإتخف الأرغابة ٍإلأيك، ٍولأم ٍأتجّشم ٍمرار

ّق ٍمن ٍاقتّص ٍلأصُلتنا ٍمن ٍجفائه، ٍولأشوقنا ٍمن ٍإبطائه.ً ّدآتك، ٍوأنت ٍأح ِر ٍمو ْد َق لأعظيم ٍ
ولأه: ٍكتبُت ٍإلأيك ٍونفسي ٍرهينة ٍبشكرك، ٍولأساني ٍعلق ٍبالأثناء ٍعليك، ٍوالأغالأُب ٍعلى

ّلُه! ٍ- ٍفي ٍعّز ضميري ٍلئمة ٍلأنفسي، ٍواسإتقلٌل ٍلأجهدي ٍفي ٍمكافأتك، ٍوأنت ٍ- ٍأصلحك ٍالأ
َوة ّنب ُتولأَي ٍجانَب ٍالأ ُذّل ٍالأفاقِة ٍإلأى ٍعطفك، ٍولأيس ٍمن ٍأخلقك ٍأن ٍ الأغنى ٍعني، ٍوأنا ٍتحت ٍ

َعاٍن ٍفي ٍالأّضراعة ٍإلأيك.ً منك ٍَمْن ٍهو ٍ
ُد ُيْحَم ّلم ٍيا ٍعتابي؛ ٍفقال: ٍاليناُس ٍقبل ٍالبساس، ٍل ٍ ودآخل ٍالأعتابي ٍعلى ٍالأرشيد ٍفقال: ٍتك

ّوره، ٍأو ٍِعّي ٍَحصُره.ً َذّم ٍبأول ٍخطئه؛ ٍلنه ٍبين ٍكلم ٍز ُي ُء ٍبأول ٍصوابه، ٍول ٍ الأمر
َواس ٍوهو ٍينشد ٍ ُن : ومّر ٍالأعتابي ٍبأبي ٍ الأخفيف:  الأناس

َكْرَخ ذكر ًة فبكىالوطان نازح الأ َو ْبـَ َأواِن ولَت َص

فلّما ٍرآه ٍقام ٍإلأيه، ٍوسإألأه ٍالأجلوس، ٍفأتى ٍوقال: ٍأين ٍأنا ٍمنك ٍوأنت ٍالأقائل، ٍوقد ٍأنصُفك
 : الأخفيف:  الأزمان

ْقنا قد ِل ً الأخصُيب من َع َبال َق أّمنتناِح َثـَاِن طوار الأحـَد
: وأنا ٍالأقائل ٍوقد ٍجار ٍعلّي، ٍوأسإاء ٍ الأخفيف:  إلأّي

ُدآ، لأفظتني ّلني دآوني، فاءالك وانطوت الأبل ِجيَرانـَي وَم
َتقت ْلقة والأ ّده من علّي َح َكل فماَجْت ِرالأـَ ْل َك وِجـَراِن ب
ْتني ُثها نازع َية أحدا ْن ّدت سالأنـَف ُم ُبها وه أْركاني خطو

ٌع الأـَزمـَاِن لأنائبات َكئيٌب بالأقـَل معترف لألهموم خاش
العراب كلم من

ْقُت ٍلأيلًة ٍمن ٍالأليالأي ِر قال ٍعبد ٍالأرحمن ٍبن ٍأخي ٍالصمعي: ٍسإمعت ٍعّمي ٍيحدث ٍقال: ٍأ
َع ٍالأّرْحل، ٍكريم ٍالأَمَحّل! َداء، ٍوكان ٍواسإ ْي بالأبادآية، ٍوكنت ٍنازل ًٍعند ٍرجل ٍمن ٍبني ٍالأصُّ

ْعُت ِل َه َي، ٍفقلت: ٍإني ٍقد ٍ ْثوا فأصبحُت ٍوقد ٍعَزْمُت ٍعلى ٍالأرجوع ٍإلأى ٍالأعراق، ٍفأتيت ٍأبا ٍَم
ِفُر ْدمتي ٍهذه ٍكبيَر ٍعلم.ً ٍوإنما ٍكنت ٍأغات َق ْد ٍفي ٍ ِف ُأ ْقُت ٍإلأى ٍأهلي، ٍولأم ٍ َبة، ٍواشت ُغْر من ٍالأ
ّديت، ٍوأمر َء ٍالأبادآية ٍلألفائدة، ٍفأظهر ٍالأجفاوة ٍحتى ٍأبرز ٍغاداء ٍلأه ٍفتغ وحشة ٍالأغربة ٍوجفا

َع َدآفني، ٍوأقبلها ٍمطل َأْر ْين ٍفارتحلها ٍواكتفلها، ٍثم ٍَركَب ٍو ٍة ٍكأنها ٍسإبيكة ٍلأَج ّي ِر ْه بناقة ٍَم
َوْرِس، َبغها ٍبالأ ٍر، ٍلأه ٍُجّمة ٍقد ٍَص َنا ٍشيخ ٍعلى ٍحما ِقي َلأ َنا ٍكبير ٍمسير ٍحتى ٍ الأشمس؛ ٍفما ٍسِإْر
ًا ٍمن ٍبني ْعتزىَّ ٍأسإدي ّلم ٍعليه ٍصاحبي، ٍوسإألأه ٍعن ٍنسبه ٍفا ّنم، ٍفس كأنها ٍقنبيطة، ٍوهو ٍيتر

ُؤُم؟ ٍفأشار ٍإلأى ٍموضٍع ٍقريٍب ٍمن ُكل ٍّقال: ٍأين ٍت ْعلبة.ً ٍقال: ٍأتروي ٍأم ٍتقول؟ ٍقال: ٍ َث
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ْذ ٍبيد ٍعّمك ٍفأنزلأه ٍعن ٍحماره، الأموضع ٍالأذي ٍنحن ٍفيه ٍفأناخ ٍالأشيخ، ٍوقال ٍلأي: ٍُخ
ْدنا، ٍيرحمك ٍالأله، ٍوتصُدق ٍعلى ٍهذا ًء ٍقد ٍاكتفل ٍبه، ٍثم ٍقال: ٍأنش َألأقى ٍلأه ٍكسا ففعلت، ٍو

: الأغريب ٍبأبيات ٍيبثهّن ٍعنك، ٍويذكرك ٍبهن، ٍفأنشدني ٍ الأطويل:  لأه
ْودآاء يا طال لأقد ْنِك سَإ ِم

ُد الأَمواعـَ
َدا ودآون منك الأمأموِل الأَج

 الأفَراقد
 

َنا َن ّني ًا، بالأوصل ُتَم ْعد َو
ْيمـَكـَم َغاـَ و

ٌو، فل َضباٌب، ْيُم ول َصْح الأَش
جائد

ْنَت إذا ِطيَت أ ْع ِغنى ُأ لأم ثم الأ
ْد َتُجـَ

َفْضِل ِغنى ب ِفيَت الأ َلأَك ما ُألأ
ُد حامـَ

ًء وقّل َتـَُه ماٌل عنك غانا ْعـَ ًا صار إذاَجـََمـَ َواراك ميراثـَ ُد و لِحـَ
ْعُرك لأم أنت إذا بجنبيك َت

ْعَض ما َب
ِريُب رماَك الدآنى من َي

ُد الباعـَ
ْلُم إذا ِلْب لأم الأِح ْغ الأجهَل لأك َي
َتَزْل لأم

ٌق علـَيَك ُد َجـَّمٌة ُبـَرو ورواِعـَ

ْفُرْج لأم الأعزُم إذا الأشّك لأك َي
َتزْل لأم

ًا ِنيب َلى كما َج ْت َت الأجـَنـَيبَة اسإ
ُد ِئ َقـَا

ًا تترك لأم أنت إذا طعام
ّبـَُه ُتـَِحـَ

ًا ول َعد ْق ُعـَو َم ْد ُد إلأـَيه َت الأـَولئ

ْلـََت ًا تجل ّبـَُه يزاُل ل عـَار َيُشـَ
نثُرهم الأرجال عليك

ُد ِئ َقـَصَُـَا والأ
وأنشدني ٍلأنفسه: ٍالأطويل: ٍ

َعَز أجـَمـَُل بالأـَُحـَّر الأصُبَر فإَن َت
ْيِب على ولأيس الأزمان َر

ّوُل َعـَ ُمـَ
ْغني كان فلو ُء ُيرىَّ أن ُي الأمر

ًا ٍةجازع ِنـَي كان أو لأنازلأ ْغـَ ُلأـَُل ُي الأـَتـَذ

كـَل عنـَد الأتعّزي لأكان
ٍة ٍةُمـَصُـَيب وأْجـََمـَُل أولأـَى بالأحـَّر ونازلأ

ُدو لأيس وكّل فكيف ْع َي
ِحـَمـَاَمـَُه

ِرئ وما الأله قضى مّما لْم
َمْزَحـَُل

َلأـَْت فـَينـَا الياُم تكـَن فإن ّد تـَبـَ
والأحوادآُث وبؤسَإى بنعمى
ْفـَعـَُل َت

َنت فما ّي ًة مـَنـَا لأ َنـَا ِلـَيبًة َقـَ َصـَ
َنا ول ْت َل َلأ لأـَيس لأـَلـَذي َذ

َيْجـَُمـَُل
ْلناها ولأكن ًا رَح نـَفـَوسإـَ

كـَريمًة
ُع ل ما ُتَحّمل يستطا

َتـَْحـَمـَُل فـَ
َنا ْي َق ّد و َعْزم بح منـَا الأ

نـَفـَوسَإـَنـَا
والأناُس العراضُِ لأنا َفصَُّحت

 ُهّزُل
ْنُك الأغربة، طوُل علي وهاَن أهلي، نسيت وقد إلأيه، قال: ٍفقمت الأعيش، وَض

ًا من إلأيه أَحّب والأعلُم الدآب يكن لأم من بني؛ قال: ٍيا ثم سإمعت، بما سإرور
ْنُجب.ً لأم والأولأد الهل َي
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عثمان بن وعمر قرشي بين
معَمر، بن الأله عبيد بن موسإى بن عثمان بن ُعَمر الأقرشيين بعُض خاصم

ُع فإنك ِرسْإلك، فقال: ٍعلى الأقرشي إلأيه فأسإرع َوِشيُك اليقادآ، لأسري
َغ أن دآون مكافئك أنا ما والأله وإني الأصُريمة، ّدي، غاايَة تبل غاايَة فأبلغ الأتع

العذار.ً
ّدآعاء  ا

بن موسإى لأي زمانه: ٍقال أهل أفاضل من وكان الأعزيز، عبد بن الأله عبد قال
ِهَي ُعو تشتمه، أنك الأرشيد، يعني الأمؤمنين، أمير إلأى عيسى: ٍأن ْد َت عليه، و

ّي ْتُمه ذلأك.ً ٍقال: ٍإّما اسإتجزت شيء فبأ ّله فهو َش ًا والأ من علّي أكرُم إذ
ًا أصبح إنه قلُت: ٍ"الألهم ما فوالأله عليه الأدعاء وأّما نفسي، ً عبئ على ثقيل
ُننا، تطيقه ل أكتافنا، َقذىَّ أبدا ُننا، عليه تنطبق ل عيوننا، في و في وشجى أجفا
ْكِفنا أفواهنا؛ تسيغه ل حلوقنا، قلت: وبينه"! ٍولأكني بيننا وفّرق مؤنته، فا
ْده، لأيرشد الأرشيد َتسّمى كاَن إن "الألهّم به، فراجع ذلأك، غاير أتى أو فأْرِش
ًا بالأعباس السإلم في لأه ْإن الألهم ّق ّيك ولأه مسلم، كّل على ح قرابة بنب

ًا، ْبه وَرِحم ُه خير، كل من فقّر ْد ْدنا شّر، كّل من وباِع ِع َأسْإ َأْصلْحه به، و لأنفسه و
بلغنا.ً كذلأك الأعزيز، عبد يا لأك الأله لأه: ٍيغفر ولأنا".ً ٍفقال

الأرشيد الأخليفة أخبار من
خالأد؛ بن يحيى وعديله مكة دآخل ومائة وثمانين سإت سإنة الأرشيد حج ولأّما

ُعَمري إلأيه فانبرىَّ ّلمك! ٍفقال: حتى قف الأمؤمنين، أمير فقال: ٍيا الأ ُك أ
َدت، فكأنما فوقفت فأرسإلوه، الأناقة، ِزَمام أرسإلوا ِت قال: فقال: ٍأقول؟ أو

ّنا فقال: ٍاعزل قل، يقبل قال: ٍلنه قال: ٍولأم؟ الأقاسإم بن إسإماعيل ع
ِطيل الأرشوة، ُي ّنشوة، و الأتفت ثم عنك، عزلأناه قال: ٍقد بالأعشوة، ويضرب الأ

إلأيه، يحسن أن لأيجب فقال: ٍإنه الأبديهة؟ هذه مثل فقال: ٍأعندك يحيى إلأى
َناه.ً فقد َعْزلأه يريد من عنه عزلأنا قال: ٍإذا ْأ َف كا

الأكعبة ُحْرَمة
ُد وّجه ولأَما ٍ الأزبير بن الأله عبد إلأى يوسإف بن الأحجاج مروان بن الأملك عب

ْوصاه َأ َيه، أن أرادآ بما و الأمؤمنين، أمير الأنخعي: ٍيا الأهيثم بن السإودآ قال ُيوِص
ْوِص ِدم أل بالأكعبة الأثقفي، الأغلم هذا َأ ْه ِتَك ول أحجاَرها، َي ْه ّفر ول أسإتاَرها، َي ُين

فيها يموَت حتى وأنقابها، وِعقابها، ِشعابها، الأزبير ابِن على ولأيأخذ أطيارها،
ًا، ًا.ً ويخرج جوع مخلوع

طاهر بن الأله عبد أخبار من
ُد وكتَب َبه به نزل وقد شبيب بن َنصُْر إلأى طاهر بن الأله عب ِر ْنده، في لأيحا ُج

ًا فوجده ِقلَل إلأيه: ٍاعتصُاُمك فكتب منه، متحصُّن ّيد بالأ َتال، عن عزَمك ق الأق
ُؤك ُنون، من ينجيك لأيس الأحصُون إلأى والأتجا ْفلٍت ولأسَت الأَم أمير من بُم
َطاِعن، فارس فإّما الأمؤمنين، ْأمن.ً ٍفلّما راجل أو ُم َت الأرعب حصُره قرأه مس

ًا.ً خرج أن يلبث فلم الأجواب، عن ْأمن َت مس
الأفرس حكم من

َقر َذر، ٍول ٍتهازل ٍفتح ُتْح ِهْب ٍ َأر ُتشكر، ٍو َأنعم ٍ قال ٍبزرجمهر ٍبن ٍالأبختكان ٍلأبعض ٍالأملوك: ٍ
ْقَش ٍخاتمه ٍبدل ًٍمن ٍاسإمه ٍواسإم ٍأبيه.ً َن فجعلهّن ٍالأملك ٍ

ولأما ٍقتل ٍأنوشروان ٍبزرجمهر ٍوجد ٍفي ٍمنطقته ٍرقعًة ٍفيها ٍمكتوٌب: ٍإذا ٍكانت ٍالأحظوظ
بالأجدودآ ٍفما ٍالأِحْرص؟ ٍوإذا ٍكانت ٍالمور ٍلأيست ٍبدائمة ٍفما ٍالأسرور؟ ٍوإذا ٍكانت ٍالأدنيا

غاّرارة ٍفما ٍالأطمأنينة؟.ً
ُلأه ٍوظهر ٍِحلُمه ٍقّل ٍظلُمه ٍوكثر ٍأعوانه، ٍومن ٍقّل ٍهّمه ٍعلى قال ٍسإقراطْ: ٍمن ٍكثر ٍاحتما
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ِذْهنه ٍوطال ٍعمره.ً ٍوقال: ٍمن ٍتعاهد ٍنفَسه ٍبالأمحاسإبة ما ٍفاته ٍاسإتراحت ٍنفُسه ٍوصفا ٍ
ُة ٍالأحسنة ٍوقايٌة ٍمن ٍالسإواء.ً ِعْشَر َباُل ٍالأجهل، ٍوالأ َداهنة.ً ٍوقال: ٍالمانّي ٍِح أمن ٍعليها ٍالأُم

ِبّزة ٍ- ٍفقال ٍلأه ٍسإقراطْ: ٍإنما ٍتفخر َلل ٍو َتمه ٍبعُض ٍالأملوك ٍ- ٍوكان ٍعلى ٍفرس ٍوعليه ٍُح وَش
ّلم.ً ّدآ ٍكّل ٍجنس ٍإلأى ٍجنسه ٍوتعال ٍالن ٍفلنتك ْنسك، ٍولأكن ٍر علّي ٍبغير ٍِج

ِد ٍالأذهب ٍوالأفّضة؛ ٍلن ٍمن ٍأعطى ْق َف ِلأ ْكمة ٍفل ٍيجزع ٍ ُأعطي ٍالأِح وقال ٍسإقراطْ: ٍمن ٍ
ّدعة، ٍوثمار ِد ٍاللأم ٍوالأتعب؛ ٍلن ٍثماَر ٍالأحكمة ٍالأسلمة ٍوالأ ْق َف ّدعة ٍل ٍيجزع ٍلأ الأسلمة ٍوالأ

ّلوا ٍالأقنية ٍتقّل ٍهمومكم.ً ُقنية ٍينبوع ٍالحزان، ٍفأق َللأم ٍوالأتعب، ٍوقال: ٍالأ الأذهب ٍوالأفضة ٍا
ْنية ٍمخدومة، ٍومن ٍخدم ٍغاير ٍنفسه ٍفليس ٍبحّر.ً ُق وقال: ٍالأ

: وقال ٍأبو ٍ الأخفيف:  الأطيب
ًا ّدآ أبـَد ِر َتـَ َهـَـَـَُب مـَـَا َتـَْسـَ َدآهـَا لأـَيَت فـَيا ياالأـَـَـَدن َتـَـَـَ َ كـَـَـَان ُجـَو ُبـَـَـَْخـَـَـَل

َفْت ْوَن وك ِة َك ِرُث َفْرَح َهّم ُتو وِخّل الأ
ِدآُر َد ُيغا َوْج ً الأ  ِخل

الأهند حكم من
ٌق الأهند: ٍالأعاقُل كتاب وفي ًا الأدنيا، عن نفسه تسخو أْن حقي ْلم يناُل ل بأنه ِع
ٌد ًا منها أح ُثر به إمتاعه قل إل شيئ َك ُلأه فيه، عناؤه و مؤنته واشتدت عليه، ووبا
ِقه، عند ْكُره يدوم أن الأعاقل وعلى ِفرا عّما ويتنزه الأدار، هذه بعد لأما ِذ

َتنّحى الأعاجلة، هذه من نفسه إلأيه تسيره ِة مشاركة عن وي َفر َك في والأجهال الأ
الأمغترون.ً إل بها ينخدع ول يألأفها ل الأتي الأفانية هذه حّب

ّدن وفيه: ٍل كل ذلأك على يحرصن ول والخلء، الحباب صحبة في الأعاقُل يج
َبتهم الأِحْرص.ً ٍفإن ُة الأسرور من فيها ما على ُصْح والأمؤنات، الذىَّ، كثير

الأفراق.ً بعاقبة ذلأك يفي ل ثم والحزان،
ِتها الأدنيا شهواِت من وفيه: ٍلأيس ٌد وهو إل شيء ولأذا ّلأ ًذىَّ مو ًا، أ كالأماء وُحْزن

ّلما الأذي الأمالأح ُبه لأه ازدآادآ ك ًا صاح ًا، ازدآادآ شرب ْطعة عطش الأعَسل من وكالأق
َفلها في ُذعاف، سإم أسإفلها في ولأه عاجله، حلوة فيه لألذائق؛ سإم َأسْإ

َطع اسإتيقظ فإذا منامه، في تسُره الأتي الأنائم وكأحلم َق ْن وكالأبرق الأسرور، ا
ًا، ويذهب قليلً، ُيِضيء الأذي ُبه ويبقى وشيك ًا، الأظلم في صاح وكدودآة ُمقيم

ْيَسم ِر ْب َدآْت ما ال ًا عليه ازدآا َدآْت إل لأف ًا.ً الأخروج من ازدآا بعد
ْته فكر؛ قد الأدين وفيه: ٍصاحُب َل َع َكن الأسكينة، َف َقنع فتواضع، وسإ و

َنى، ْغ َنجا الأدنيا وخلع يهتّم، فلم وَرضي فاسإت الأشهوات ورفض الأشرور، من َف
ًا، فصُار َبة، لأه فظهرت الأحسد وطرح حر َفاٍن، كل عن نفسه وسإَخْت الأمح

ْكَمل َت َأِمَن الأعاقبة، وأبصَُر الأعقل، فاسإ ِذ ولأم الأندامة، ف ْؤ فيخافهم، الأناَس ُي
ِنب ولأم ْذ الأعفو.ً فيسألأهم إلأيهم ُي

سإفيان أبي بن عتبة وصية
الأقصُر: ٍ سإعد لأموله

َلني أبي بن ُعتبة مولأى الأقصُر سإعد وقال ٍ َو َبة سإفيان: ٍ ْت َلأه ُع بالأحجاز، أموا
ّدآعته فلما ْد سإعد، قال: ٍيا و َه فيصُغر؛ كبيره تجف ول فيكبر، مالأي صغيَر تعا
َنعني لأيس فإنه يمنعني ول يدي، في ما قليل إصلح من عندي، ما كثير يْم
ً به فحدثت الأحجاَز، ينوبني.ً ٍقال: ٍفقدمت ما كثير من عندي ما قليُل رجال
الأوكلء.ً إلأى الأكتَب به ففّرقوا قريش، من
معاوية بن يزيد حكم من

َفى أباك زيادآ: ٍإن بن الأله لأعبيد معاوية بن يزيد وقال ًا، أخاه ك وقد عظيم
ُتك ًا، اسإتكفي ِكلن فل صغير ّت ْذر، على مني ت ِكفاية، على منك اتكلت فقد ُع

َلْن فيك أخلف إذا الأظّن فإن أقول: ٍإياي؛ أن من إلأّي أحّب لأك: ٍإياك، أقوَل و
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ِرْح فل منك، أخلف َأنت نفَسك ُت ّظك، أدآنى في و ُلغ حتى ح ْب واذكْر أقصُاه؛ َت
ِدك، أخباَر يومك في ِني َغا ْدآ ِز َت إلأى وإسإاءتك الأطاعة، أهل إلأى بإحسانك واسإ
ْدآك الأمعصُية، أهل ِز تعالأى.ً الأله شاء إن َأ
والأعمامة الأدؤلأي السإودآ أبو

َلسإودآ أبي عند الأعمامة ذكرت َنٌة الأدؤلأي ا َثاٌر الأحرب، في فقال: ٍُج ِدآ في و
ّنة الأبردآ، َقار الأحّر، في وك َو ّي، في َو ِد َن ٌة الحدوثة، في وشرف الأ في وزيادآ

ٌة بعد وهي الأقامة، الأعرب.ً عادآاِت من عادآ
الأعميد ابن إنشاء من

وكتب ٍأبو ٍالأفضل ٍبن ٍالأعميد ٍإلأى ٍأبي ٍعبد ٍالأله ٍالأطبري: ٍوقفت ٍعلى ٍما ٍوصفت ٍمن ٍبّر
ٍة ِيه ٍفيك، ٍوما ٍأنزلأه ٍمن ٍعارف أ

ْ َفْضل ٍعليك، ٍوإظهار ٍجميل ٍَر ّفره ٍبالأ َو َت مولنا ٍالمير ٍلأك، ٍو
ْقصُُر َي ِد ٍغااية، ٍوإنما ٍالأعَجُب ٍأن ٍ ْبع ُله ٍفي ٍالأكرم ٍإلأى ٍأ ْث لأديك؛ ٍولأيس ٍالأعجب ٍأن ٍيتناهى ٍِم

َأجمعه؛ ٍوقد ٍرجوُت ٍأن ٍيكوَن ٍما ّله، ٍوِحيازة ٍالأفضِل ٍب ْيِل ٍالأمجد ٍك َن شيء ٍمن ٍمساِعيه ٍعن ٍ
َع ٍذلأك، ٍواركب َنَماء، ٍفاْر يغرسإه ٍمن ٍصنيعٍة ٍعندك ٍأجدر ٍغارس ٍبالأَزكاء، ٍوأْضَمنه ٍلألّريع ٍوالأ

ْبعدك ٍمن ٍالأملَل، ٍوتوسإطك ٍفي ٍالأحضور ٍبين ٍالكثار ٍوالقلل، ٍول ُت ْدَمة ٍطريقة ٍ في ٍالأِخ
ُتْقصَُى َعى ٍمن ٍبعيد ٍخيٌر ٍمن ٍأْن ٍ ُتد َتْرسِإْل ٍإلأى ٍحسن ٍالأقبول ٍكل ٍالسإترسإال؛ ٍفلن ٍ َتْس

َتأتي ّنك ٍ َطِل ٍومن ٍالسإهاب، ٍول ٍيعجب ًا ٍتتحّرز ٍفيه ٍمن ٍالأخ من ٍقريب، ٍولأيكن ٍكلُمك ٍجواب
َعتك ْته ٍالولأى، ٍوبضا ًا ٍلأمثلها؛ ٍفربما ٍهدمت ٍما ٍبن ّقع َو َت كلمة ٍمحمودآة ٍفيلج ٍبك ٍالطناُب ٍ
َطَرُب ٍالأكلم في ٍالأشرف ٍُمْزجاة، ٍوبالأعقل ٍيزّم ٍالألسان، ٍويرام ٍالأّسدادآ، ٍفل ٍيستفّزنك ٍ

َقٌة ٍلألجاه؛ ٍفإن ٍاضطررت ٍإلأيها ِل على ٍما ٍيفسد ٍتمييزك؛ ٍوالأشفاعة ٍل ٍتعرضِ ٍلأها ٍفإنها ٍُمْخ
َع ٍموضعها؛ ٍفإن ٍوَجدَت ٍالأنفس فل ٍتهجم ٍعليها ٍحتى ٍتعرَف ٍموقعها، ٍوتحصَُّل ٍوزنها، ٍوتطالأ

ّقق، ٍول ٍتوهم ٍأّن ْظهر ٍما ٍفي ٍنفسك ٍغاير ٍمح َأ َهّشة، ٍف بالجابة ٍسَإْمَحة، ٍوإلأى ٍالسإعاف ٍ
ْعت ٍعن ِف ُدآ ُق ٍوجهك ٍإذا ٍ ُيوحشك، ٍول ٍفي ٍالأَمنع ٍما ٍيغيظك، ٍولأيكن ٍانطل عليك ٍفي ٍالأردآ ٍما ٍ
َيدك، ٍلأيخّف ٍكلمك، ٍول ٍيثقل ٍعلى ٍسإامعه ٍمنك.ً ٍأقول حاجتك ٍأكثر ٍمنه ٍعند ٍنجاحها ٍعلى ٍ
َلأك، ٍوحّسن ٍخللأك، ٍوفّضلك ٍفي ٍذلأك ّلُه ٍخصُا ِد، ٍفقد ٍَجّمل ٍالأ ْيَر ٍواعظ ٍول ٍُمرش َغا ما ٍأقوُل ٍ

ًا.ً ًا ٍمنك ٍلأطيف ِرك ٍلأه، ٍوأعلم ٍأّن ٍلألذكرىَّ ٍموضع ّبه ٍتنبيه ٍالأمشا ُأن ّله؛ ٍلأكني ٍ ك
ّبي ٍلأه، ٍوَزعمت ٍأني ٍلأو ٍشئت ِدي ٍبه، ٍوشغفني ٍُح َوْج ّفني ٍ َتني ٍعمن ٍش َألأ َا: ٍسإ ولأه ٍأيَض

َتضت ٍ : لأذهلت ٍعنه، ٍولأو ٍأردآت ٍلع الأكامل:  منه
ًا، َعمُر زعم َعم لأيس أبيك، لأ  بمز

ُلو كيف ٍ ُه أراه، وأنا عنه َأسإ َأنسا َأقرُب علّي أغالب هو ُتجاه؛ لأي وهو و إلأّي، و
ِطي بملكه، إختلطي بعد واختياري، يِخيلني أو عناني، لأي ُيرخي أن من ْنِخَرا و
ِكه، في ّبه ناطْ أن وبعد سِإل ِئط بقلبي ُح َطه َنا ٍر سإائط.ً ٍوهو بدمي وسَإا جا

َلعضاء، في الأّروح َمْجَرىَّ َنسم ا َنّسم مت ْبُت إن الأهواء؛ روح َت َه رجعت عنه ذ
ْبُت وإن إلأيه، َقعُت منه هَر ّو أِحّب وما عليه و ِته، مع عنه الأسل َنا ُأوثر وما ه

ّو َهتني علّي َأقبل إْن أنه على هذا َملته؛ مع منه الأخل ُلأه، َب ْعرضِ وإن إقبا عني َأ
ِني لأم ْطُرق ُلأه، غايري من ويقرب مثالأه، عني يبعد خيالأه، َي ّدآ َنوا عيني وير

ْثني خاسإئة، َي َدق الأمقاربة، الأعيون آفات بسط وقد خالأية، يدي و مرامي وص
ُله الأكاذبة، الأظنون ِذُر َوص ْن ّده، ُي ُقْربه بصُ ِذن و ْؤ ِني ببعده، ُي ْد ينزح، عندما ُي
ْأسُإو َي ُته يجرح، ما مثل و ّلته أحوال، محالأ الأُحْسُن سِإَجال، وحكمه ِخلل، وخ

ِرفه، في َوا ُء منائحه، من والأَجَماُل َع َفاته، ُأصولأه من والأبها ُء وِص َنا من والأّس
ِته، نعوته ٌق اسإُمه وسِإما َفْحواه لأمعناه، مطاب ٌق و َنْجواه، مواف حاله، يتشابه لأ

ْطراه، ويتضاَرع ُه حيث ومن يستنير، تلقاه حيث من ُق ْنَسا يستدير.ً َت
الأكوفة وباء

ٌء، ٍفخرج ٍالأناُس ٍوتفّرقوا ٍبالأنجف، ٍفكتب ٍشريح ٍإلأى ٍصديق ٍلأه ٍخرج وقع ٍبالأكوفة ٍوبا
ُته ُفو َي ْعجزه ٍهَرب، ٍول ٍ ُي ْين ٍمن ٍل ٍ َع َأنت ٍفيه ٍب بخروج ٍالأناس: ٍأما ٍبعد، ٍفإنك ٍبالأمكان ٍالأذي ٍ
ّنا ٍوإياك ٍلأعلى ّيامه، ٍوإ َأ ْفَت ٍل ٍيعّجِل ٍلحد ٍِحماَمه، ٍول ٍيظلمه ٍ ّل طلب؛ ٍوإن ٍالأمكاَن ٍالأذي ٍخ
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بساطٍْ ٍواحد، ٍوإّن ٍالأنجف ٍمن ٍذي ٍقدرة ٍلأقريب.ً
ًا ٍمن ٍالأطاعون، ٍفبينما ٍهو ٍسإائر ٍإذ ٍسإمع ٍقائل ًٍ َذار يقول:وهرب ٍأعرابي ٍلأيل ًٍعلى ٍحمار ٍِح

الأرجز: 
ِر على الألُه ُيسبق لأن ٍة ِذي على ولحمـَا َع ْي ِر َم طيا
 الأساري َأمام الألُه يصُبح قدمقدار على الأَحتُف يأتَي َأو

ًا، فكّر َمهرب.ً حين فلَت الأساري أمام الأله كان وقال: ٍإذا راجع
الأشوق جوىَّ

ًتى ٍمحمول قال ٍالصمعي: ٍأخبرني ٍيونس ٍبن ٍحبيب ٍقال: ٍأتى ٍقوٌم ٍإلأى ٍابن ٍعباس ٍبف
ْلو ٍالأوجه، ٍعاري ٍالأعظام، ٍفقال ٍلأه: ًتى ٍُح ًا، ٍفقالأوا: ٍاسإتشِف ٍلأهذا ٍالأغلم، ٍفنظر ٍإلأى ٍف َضعف

: ما ٍبك؟ ٍ الأطويل:  فقال
الأمبّرح الأشوق جوىَّ من بنا

َعٌة ْو َلأ
ُدآ الأشفـَيق نفُس لأها تكا

ُذوُب َتـَ
َقى ولأكنما مـَا ُحشاشة أب

َنـََرىَّ
ٌدآ به ما على ِلـَيُب هناك ُعو َص

ًوىَّ ٍأغالب، ٍمّما ًا ٍأصلب، ٍوه ُعودآ َلأق، ٍو ْذ ًا ٍأ ًا ٍأعتق، ٍولأسان ّباس: ٍأرأيتم ٍوجه فقال ٍابُن ٍع
َية!.ً ِدآ َودآ ٍول ٍ رأيتم ٍالأيوم.ً ٍهذا ٍقتيل ٍالأحّب، ٍل ٍق

َبْحَرها، ٍولأه ٍيقول ٍرسإول ٍالأله، ٍصلى ْبَر ٍقريش ٍو وكان ٍابُن ٍعباٍس، ٍرضي ٍالأله ٍعنهما، ٍَح
ّلْمه ٍالأتأويل".ً ٍوفيه ٍيقول ٍحسان ٍبن ٍ َع ْهه ٍفي ٍالأدين ٍو ّق ثابت:الأله ٍعليه ٍوسإلم: ٍ"الألهّم ٍف

الأطويل: 
ً يترك لأم قال إذا مـَقـَال

لأـَقـَائل
َىَّ ل بملتقطات بينها تَر

ً فـَصُـَل
َفى َفى ش الأنفوس؛ في ما وك

ْع فلم َد َي
ًا الأقول في َلأَسٍن لأذي ّد ول ِج
َهْزل

ْليا إلأى سإموَت َع بغـَير الأ
ٍة ّق ْلَتَمـَشـَ ِن ًا ل ُذَراهـَا ف ّي ِنـَ َ ول َدآ ْغاـَل َو

وشعره الأولأيد بن مسلم أخبار من
: وقال ٍمسلم ٍبن ٍ الأطويل:  الأولأيد

ُدآ ِو َعا ُتـَُه ما ُأ ّدْم َدآت إذاَرجـَائهـَا ِمـَْن ق فيها بالأيأِس عاو
ُع الأمطاِمـَ

ِني ّطْرِف َغانّي رأت عنها الأ
ْعرضْت فأ

تثير أن إل ِخفُت وهل
الصابـَع؟

ْتها وما َن ّي ْفُس ز عن لأي الأن
ٍة َلأـَجـَاج

وهو الأهوىَّ فيها َجَرىَّ ولأكْن
َطائع

ْنَسى فأقسمت الأداعياِت أ
الأصُّبـَا إلأى

ْتها وقد ْتـَُر الأعيُن فاجأ والأّس
واقـَع

ِثَمـَاَر بأيديها فغطْت
ِرهـَا ُنـَُحـَو

َها السإارىَّ كأيدي ْت َل ْثق أ
ُع الأجـَواِمـَ

ًا ٍ ًا ٍأيض ّقب ٍصريع ًا، ٍولأ ًا ٍفصُيح ًا، ٍوشاعر ًا ٍصريح : وكان ٍمسلم ٍأنصُاري الأطويل:  لأقولأه

َذات سإأنقادآ ّلـَ َبـَع لأ ّتـَ الأـَهـَوىَّ ُمـَ
ًا لْمِضَي ًتى ُأصيب أو هّم ف
مثلـَي

مع تروح أن إل الأعيش هل
الأصُبـَا

َع ّيا صري والعين الأكأس ُحَم
 الأنْجِل؟

 ٍالأقطامي: ٍالأطويل: ٍ قال وقد الأبيت؛ هذا لجل السإم هذا لأه واجتلب
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َنـَُه راقهـَّن غاواٍن صريع ْقـَ ُدْنوُر ُدآ شاب حتى شّب َلأ سإو
ّذوائِب  الأ

ّطف ٍالأبديع، ٍوكسا ٍالأمعاني ٍُحلل ٍالألفظ ٍالأربيع، ٍوعليه ومسلم ٍأول ٍمن ٍلأ
يعّول ٍالأطائي، ٍوعلى ٍأبي ٍنواس، ٍومن ٍبديع ٍشعره ٍالأذي ٍامتثله ٍالأطائي

قولأه: ٍالأطويل: ٍ
ِقُط َناه ُتسا ُلأه الأندىَّ ُيْم الأّردآىَّ وِشما
ُقُه الأقول وعيوَن ْنط َفصُُل َم  الأ

َعم كأّن َنها تجري ِفيه في َن لفـَراخـَهـَا مـَّجـَْت مـَا سُإلَفةمكا
ّنـَـَـَْحـَـَـَُل الأـَـَـَ

َبة لأه ِوي َهـَْضـَ ْأ ظـَـَـَل إلأـَـَـَى َتـَـَ
َبـَـَـَْرَمـَـَـٍَك

ُنـَوطْ ُبـَهـَا المـَاُل، بـَهـَا َم ْطـَنـَا َأ

ْبـَـَـَُل الأـَّسـَـَـَ
َع أن إلأـَى َعُجـَوٌل ِدآ ْو ُد ُي الأـَـَحـَـَـَمـَـَـَ

مـَـَـَالأـَـَـَُه
ّد ُعـَ ّنـَدىَّ َي ًا الأـَ ْنـَمـَ ِنـََم إذا ُغاـَ ُتـَ اغاـَ

ُبـَـَـَْخـَـَـَُل الأـَ
ْعـَراضَِ َحـَّرَم وقـَد بـَالأـَبـَـَـَيض ال

والأـَـَـَنـَـَـَدىَّ
ُهـَْم ُلأـَ ْهـٌَب فأمـَوا ُهـَـَـَْم َنـَ وأعـَراُضـَ

َبـَـَـَْسـَـَـَل
ًا ِطـَيُر ل حبـَ ْهـَُل َي فـَي الأـََجـَ

عـََرَصـَـَاتـَـَـَهـَـَـَا
ُفـَْت لأـَم ُحـَلـَْت هـَي إذا ّلـَـَـَهـَـَـَا َي َحـَ

َذْحـَـَـَُل
َكـَّف َطـَُر الأـَعـَبـَاس أبـَي ِب َتـَْمـَ ُيْسـَ

َنـَـَـَى ِغـَـَ الأـَ
ْنـََزُل َتـَ ُتْسـَ ْعـََمـَى و ُنـَ َعـَُف الأـَ َتـَر ُيْسـَ و

َنـَصُْـَُل الأـَ
ْئَت متـَى ْعـََت ِشـَ َفـَ عـَن الأـَُسـَتـَوَر َر

َنـَـَـَى ِغـَـَ الأـَ
َفـَْضـََل ُزْرَت أنـَت إذا ِذَن أو الأـَ َأ

َفـَـَـَْضـَـَـَل الأـَـَـَ
: وقولأه ٍ الأطويل:  ًا أيض

ْفٍس ذا كنت إذا ٌدآ َن جوا
ضميُرهـَا

َدآ يضر فليس ْنت أن الأجو ُك
ِدما ْع  ُم

ْيِن رآني َع فانتهـَز الأجودآ ب
َغْر فلم أردآتالأـَذي ْف َفـََمـَا بـَه إلأيه أ

الأشكَر أجزل لأم إْن ظلمتك
بعدما

َلأك شكري إلأى جعلَت نوا
ّلمـَا سُإ

نـَداك يتـَرك لأـَم فإنك
ًة ذخـَير

ول شكري من لأغيرك
ّومـَا متل

: وقال ٍلأيزيد ٍبن ٍ الأبسيط:  َيد َمْز
َهٍج على ُموٍف ذي يوم في ُم
َهـٍَج َر

َعـَى َأَجـٌَل كأنه أمـَِل إلأـَى َيْسـَ

ْفق ينال َيا ما بالأّر ْع الأـَرجـَاُل َي
ِه بـَ

ً كالأموت ْعِجل َت ْأتي ُمْس على ي
َهـَِل َم

نحو إل الأناُس َيْرَحُل ل
ِتـَه َحْجـََر

ْلتقى إلأيه ُيْضحي كالأبيت ُم
ُبـَِل الأّس

ِري ْق ّيَة َي ِة أرواَح الأمن ُكمـَا الأ
كـَمـَا

ِري ْق ُيوَف َي ُكوم شحوَم الأض الأ
ُبُزِل  والأ

رؤوَس الأسيوَف يكسو
بـَه الأناكثين

َنـَا ِتيجاَن الأهاَم ويجعُل َق الأ
ُبـَِل ّد الأـَ
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َدآ قد ّو ْقـََن عادآاٍت الأطيَر َع ِث َو
بـَهـَا

ُهّن َنُه ف ْع َب ْت َتـَحـَل كـَل في َي ُمـَْر

كثير.ً الأمعنى وهذا
الأجيش وصف في أبيات

َواس ٍينشد ٍقصُيدته ٍ ُن الأمديد: قال ٍعمرو ٍالأوراق: ٍسإمعت ٍأبا ٍ
ّيها ْنتـَاُب أ ْه الأُم ِر ُفـَ ْيلي ِمْن لأسَتُعـَ ْه ول َلأ ِر  سَإَم

ُدآ ل ّطيَر َأذو ٍر عن الأ ْوَت قدَشَج َل ْه من الأمّر َب ِر َثَم
قولأه: فحسدته ٍعليها، ٍفلّما ٍبلغ ٍإلأى ٍ

َنـَا َمّج وإذا َقـَ ًا الأ َلـَقـَ ْه في الأموُت وتراءىَّعـَ ِر َو  ُص
َيْي في راَح ْن ِه ِث ِتـَ ٌدُمفاَضـَ ْدَمى َأسَإ َبـَا َي ِره َش ُفـَ ُظـَ

ّبى ْه مـَن بالأّشبع ثقًةَغاـَزوتـَه الأـَطـَيُر تتأ َجـََزر
أثـَره عـَلـَى تتلوه فهيتتبـَعـَُه الأرمِح ظّل تحت

ًا ٍحيث ٍ : فقلت: ٍما ٍتركت ٍلألنابغة ٍشيئ الأطويل:  يقول
ْوا ما إذا َق بالأجيش غاَز ّل َح

ُهْم َق ٍر عصُائبفو ْي ِدي ط بعصُـَائِب تهت

ِنح َوا َلـَُه أّن أيقـَّن قد َج قـَبـَي
َتقى ما إذا ّوُل الأجمعان الأ َأ

 غاالأِب
فقال: ٍاسإكت، ٍفلئن ٍأحسن ٍالختراع، ٍلأما ٍأسإأت ٍالتباع.ً

: أخذه ٍالأطائي ٍ الأطويل:  فقال
ّللت وقد ْقباُن ُظ راياته ِع

ُضًحى
ٍر بعقباِن ِء في طي الأدما
ِهِل نوا

حتى الأراياِت على أقامْت
كأنها

ِتـَِل لأم أنها إل الأجيش من تقا

: وقال ٍالأمتنبي ٍيصُف ٍ الأطويل:  ًا جيش
َناِح ذو ل َلأَجٍب وذي الأج

أمـَاَمـَُه
َناٍج، الأُمثاُر الأوْحُش ول ِب

ِلأـَم ِبسا
ْهَي الأشمس عليه تمّر َو

ضعـَيفٌة
ُعُه ِلأ ريش بين من ُتطا

ِم َقشـَاعـَ الأ
َها إذا ُء ْو َقى َض ِر من ل الأطي

ُفْرَجًة
ّوَر َد ْيِض فوق َت َب مثَل الأ

ِم ِهـَ الأدرا
ْعُب وصف ّوان ِش َب

ُلأه ٍيصُف ٍ ونظير ٍقول ٍأبي ٍالأطيب ٍفي ٍهذا ٍالأبيت ٍوإن ٍلأم ٍيكن ٍفي ٍمعناه ٍقو
َبّوان، ٍوسإيأتي، ٍوفي ٍهذا ٍالأّشعب ٍيقول ٍأبو ٍالأعباس ٍالأمبردآ: ٍكنت ٍمع ِشعب ٍ

ُتْربة ٍكأنها َبّوان، ٍفنظرت ٍإلأى ٍ الأحسن ٍبن ٍرجاء ٍبفارس؛ ٍفخرجُت ٍإلأى ٍِشعب ٍ
الأكافور، ٍورياضِ ٍكأنها ٍالأثوب ٍالأموّشى ٍوماء ٍينحدر ٍكأنه ٍسَإلسِإُل ٍالأفضة،

على ٍحصُباء ٍكأنها ٍَحصَُى ٍالأدّر؛ ٍفجعلت ٍأطوف ٍفي ٍَجنباتها، ٍوأدآور ٍفي
َعَرصاتها، ٍفإذا ٍفي ٍبعض ٍجدرانها ٍمكتوب: ٍالأطويل: ٍ

من الأمكروب أشرَف إذا
ٍة َرأِس َع ْل َت

ْعِب على ّواٍن ِش من أفاق ب
َكْرب الأ

َألأهاه ْطٌن و كالأـَحـَرير َب
َفًة لأـَطـَا

ِردآ ّط ِري وم الأباردآ من َيْج
ْذِب َعـَ الأ

ٍدآ في ِرياضِ وطيُب ٍر وأغاصُاُنبـَل على َجناها أشجا
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ٍة َع ِري ُقْرِبَمـَ
ِدير ِو من الأكاَس علينا ي لأ

َتـَُه ْظـَ َلأَح
في الأمحبين ُلأْمَت ما بعينك

الأحـَّب
الأشمال ريَح يا فبالأله

تـَحـَّمـَلـَي
ْعب إلأى ّوان ِش ًتى سإلَم ب ف

َصـَّب
قال ٍأبو ٍالأعباس: ٍفأخبرت ٍسإليمان ٍبن ٍوهب ٍبما ٍرأيت، ٍفقال: ٍوقد ٍرأيت ٍتحت ٍهذه

 : الأخفيف:  البيات
َنا الأذين عن شعري لأيت َفناَتَرك ْل َكُرونا؟ هل بالأعراق َخ  َذ

َدىَّ يكون أم َوَل الأم ُدَمحتى تطا ُد َق ْه َع َنـَا؟ بيننا الأ َفنُسـَو
ْوا إن َف عهدونا كما الأهوىَّ في لأهُمفإنا الأصُّفاء حرمة ج

: وشعر ٍ الأوافر:  الأمتنبي
ًا الأّشعب َمغاني في ِطيب

الأـَزمـَاِن من الأربيع بمنزلأةالأَمغاني

َعربـَّي الأفتى ولأكّن ِريُبفـَيهـَا الأ ِد الأوجه غا والألسـَاِن والأي
ٍة َملِعُب َن ُتـَْرُجـَمـَان لأساَر سإليماٌنفـَيهـَا سإـَار لأو ِج ِبـَ

َبْت َننا َط حـَتـَى والأخيَل ُفْرسإا
من َكُرْمَن وإن خِشيُت
 الأِحراِن

ْونا َد ُفُض َغا ْن ِفها علىفـَيه الغاصُـَاُن َت ْعرا ْثَل َأ ْلأُجـَمـَاِن ِم ا
ْئُت ْبَن وقد فِج الأشمَس َحَج

ْئنعني ِنـَي بما الأضياء من وج كفا

َقى ْلأ ُق وأ في منها الأّشْر
ِنـَي َبنا

ًا ِفّر َدآنانير َبـَنـَاِن ِمـَن َت الأـَ

ومنها: 
ْعِب يقول ّواٍن ِبِش َعْن:ِحصُانـَي َب ّطعاِن؟ إلأى ُيساُر هذا أ  الأ
ُكُم ُكْمالأمعـَاصـَي سَإّن آدآٌم أبو ّلَم َع َقَة و الأِجـَنـَاِن ُمفار
: إنما ٍأردآت ٍهذا ٍ ومنها.  الأبيت

ٍةمـَنـَه إلأـَيَك ُتشـَيُر َثَمٌر لأها ْفـََن بأْشرب َق ِنـَي بـَل َو أوا

ٌه َوا َأْم ِليَلَحـَصُـَاهـَا بها َيصُِّل و ْلِي َص ْلأَح ِدي في ا ْي َأ

ِني  الأغوا
ٌع الأجيش وصف إلأى َرْج

: وأول ٍمن ٍابتكر ٍهذا ٍالأمعنى ٍالول ٍالفوه ٍالودآي ٍفي ٍ الأرمل:  قولأه
َيآثارنا على الأطير وأرىَّ ْأ ْين ر ُتماْر َأْن ثقًة َع  سإ

: وقال ٍحميد ٍبن ٍثور ٍوذكر ٍ الأطويل:  ًا ذئب

ًا غاـَدا ما إذا ْومـَ ْنظْرَن الأطير منغاـَيابة رأيُت َي هو الأذي َي
ُع  صان

ٍر فهّم ْيره َأزمـَع ثـَم بـَأْمـَ غاـَ
ًة أمٌر ضاق وإن فهو مر

ُع َواسِإـَ
: وقال ٍمسلم ٍبن ٍ الأطويل:  الأولأيد

ُقنوع لسإتحيي وإني الأ
ْذهـَبـَي وَمـَ

َأقلى فسيح على إل الأَشّح َو
 ِعْرِضي

فتى مْن نعمة أسإاءت ولأكنيعـَتـَريك مثلي كان وما
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ُه َمحِضَرَجـَاؤ
عليك وإشرافي وإني

بـَهـَّمـَتـَي
َتغي ًا لأكالأمب ْبد ِء من ُز الأما

بالأَمْخِض
: أخذه ٍأبو ٍعثمان ٍالأناجم ٍ الأخفيف:  فقال

ّ الأماء بمْخِضك ُتَحصُّل لأم ًاإل َبد ْبدا بالأجهل رمت حين َز  ُز
سإفينة وصف في

ًا ٍيصُف ٍ : وقال ٍمسلم ٍأيض الأطويل:  الأسفينة
ْفُت ّدَجى أهاويَل َكَش عن الأ
ِه ُهـَولأـَ َم

ٍة ٍة بجاري ِر َحـَامـٍَل محمـَولأ ْكـَ ِبـَ

َلْت إذا َعْت أقب ِة را ّن ُقـَ َهـٍَب بـَ َتْي راقْت َأدآبرْت وإنَقـَْر بقادآَم
ِر َنـَْسـَ

ّلْت َدافـَيِن أط ِنـَهـَا بمْجـَ ِورا ْعـَتـَ َي
ّوَمها ْبُح وق ّلجـَام ك مـَن الأ
ِر ْبـَ ّد الأـَ

حين بها تحكي الأصُّبا كأّن
َهـَْت واَجـَ

َبا نسيَم الأعروس َمْشَي الأصُّ
ِر إلأى ْد  الأِخ

السإاطيل وصف في
 ٍبالأله: ٍالأطويل: ٍ الأمعز أسإطول يصُف هانئ بن الأقاسإم أبو وقال

ِري أَما الأتي الأمنشآِت والأجوا
سَإَرْت

ْتـَهـَا لأقد َهَر ٌة ظا ّد ُد ُعـَ ِدي َعـَ و

على الأقباُب ُتْرَخى كما ِقباٌب
َها الأَم

عـَلـَيه ُضّمت من ولأكّن
ُدآ ُأسُإـَو

ْلَك راع وما إل الأروم َم
ُعهـَا ّطل ا

َنّشـَُر ُنـَودآ لأـَهـَا أعـَلٌم ُت ُبـَ و

ّومٌةكـَتـَائٌب يرون ل مـَّمـَا ولألـَه ُدآ بـَهـَا يجري ُمَس وجـَنـَو

َفـَهـَا الأملئَك أّن لأها أطال ْلـَ ْلَف وقفْت فمنَخ الأصُفوِف َخ
ُدآ ُدآو ُر

الأطالأعـَاِت الأنجوَم وأّنكـَتـَائٌب الأـَذارياِت الأرياح وأّن
ُدآ سُإـَعـَو

َفـَهـَّر َغاماٌم عليها ْك ُه ُم ِبـَيُر ُدآ َجـَّمٌة بـَارقـَاٌت لأهَصـَ ُعـَـَو وُر
َباب طامي في مواِخُر ُع الأ
كأنهـَا

ْأٌس ِلأعزمك ّفـَك أو َب َكـَ ُدآ ِلأ جـَو

َفْت َوسَإـَمـَا آطاُمها بها أنأ
بـَهـَا

ٌء َعـََراء غاير على بنا َمـَِشـَيد الأ

ّ لأها ولأيسجـَوارٌح أنـَهـَن إل الأطير من الأنفـَوَس إل
ُد َمـَصُِـَي

َكٍب بأعلى ولأيسو ْب وهو َك
ٌق ِهـَ شا

ّفاح من ولأيس وهو الأصُّ
ُدآ ُلـَو َص

لأول الأّشّم الأراسإيات من
ُلأـَهـَا انتقا

َنـَاٌن فمنهـَا ُدآ ُشـَّمـٌَخ ِقـَ ُيو وُر

ُتْضَرُم الأناَر الأقادآحات من
َلى لألصُّ

الألـَقـَاء يوَم لأها فليس
ُدآ ُخـَمـَو
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ًا َزفَرْت إذا ْيظ تراَمْت َغا
بمـَارٍج

ِر من ُشّب كما الأجحـَيم نا
ُدآ ُقـَو و

ِنق َعا ْوَج ُت ِر َم َبـَاُل فـَيه لأه سَإليٌطكـَأنـَه حتـَى الأبح ّذ ُد الأـَ ِتـَي َعـَ
َقاٍن وهو فيها الأماء ترىَّ

ِخَضابـَُه
َع باَشَرْت كما ْدآ ُلوق َر الأَخ

ُدآ ُجلـَو
الأحامـَياُت فأنفاسُإهن
ٌق صـَواِعـَ

ُهـَن ُه ُد الأـَزافـَراُت وأفوا حـَدي

ِلـَيِق لِل ُيَشّب َث الأَجا
ِعـَيُرهـَا سَإـَ

ُد الأطريد آل من هي وما ِعـَي َبـَ

َعٌل لأها ِغَمار فوق ُش َأنـَهـَا الأ ٌءكـَ ّقيهـَا ِدآما ُدآ َمـَلَِحـَُف تل سُإـَو

َهـَا الأمذاكي وغايُر ّوَمٌة أنهاغاـَيَر َنـَْجـَُر الأفوارس تحت ُمَس
ُدآ ُقـَو

ّنٌة الأـَرياَح إل لأـَهـَا فليس َبـَاَب إل لأها ولأيسَأِعـَ ُعـَ ِديد الأـَ َكـَ
ِء كّل ترىَّ كما الأتليِل قودآا

انثنـَْت
ٍد سإوالأُف أعرضـَت غِاي
وُخـَدودآ

ّد رحيبُة ِرنـَضـَيجة وهي الأباِع َم ًوىَّ بغي ُء َش ُلأـَودآ وهـَي عذرا َو

ّبْرَن َك ْقٍع عن ت َواٍلكـَأنـَهـَا ُيثـَاُر َن ُدآ َم الأصُافنـَات وُجْر
ُد ِبـَي َعـَ

ّي ُشفوف من لأها ِر َق ْب َع الأ
َملَبـٌَس

َفٌة ّو َف ّنـََضـَاُر فيها ُم ُد الأ َجـَِسـَي

الرائك فوق اشتملْت كما
ٌدآ ُخـَّر

َعْت أو َف َت ُد الأمنابـَر فوق الأ ِصـَي

ْوَج تكّف لأبوٌس وهو الأَم
ُغاطاِمـٌَط

ُأ ْأَس وتدَر َيّم َبـَ وهـَو الأـَ
شـَديد

ٌع فمنه َفـَاتـَيٌن ومنهاوَجـَواشـٌَن فوقهـَا ُدآرو ُبـَرودآ لأـَهـَا َخ و
وقال ٍعلي ٍبن ٍمحمد ٍاليادآي ٍيصُف ٍأسإطول ٍالأقائم ٍفأجادآ ٍما ٍأرادآ: ٍالأكامل: ٍ

ْعَجْب المام لسإطول ِا
ٍد محـَمـَ

الأُمستـَغـَرِب وزمانه َولأحسنه

ِبست أحسَن المواُج به لأ
منظـَر

ِر لأعين يبدو الأمتعـَّجـَِب الأناظ

َفة كل من ِر ما على ُمش
قابلـَت

ِر إشراف ْد الجدل َص
 الأمتنصُِّب

ْهَماء ِبَست قد َدآ َتصَُـَنـَع ثياَب لأ
ِبي ثياب على الأعقوَل َتْس
ّهِب َتَر

الأهواء في أبيض كل من
منّشر

الأخليج في وأسإحَم منها
ّيِب َغـَ ُم

ّدهـَا يقطع الأبّر في كُملَءة الأرياح أنفاُس الأبحر فيشـَ
ّذب الأش

ِذف محفوفة بمجا
مـَصُـَفـَوفة

ْيَن جانبين في َو ْلِب ُدآ ُص
ّلـَِب ُص

579



 السإلمية مشكاة مكتبة                            اللأباب وثمار الدآاب زهر

َوادآم َق ّنسر ك ِرِف الأ الأمرف
َيْت ُعّر

ِرياشه كاسإيات من
ّدِب الأمتـَهـَ

ّثها َت َنـَْت إذا الأرجـَال أيدي َتْح ّعدَو ْيد منه بمصُ َعـَ ّوِب ُب ُمـَصَُـَ
 

ٌد إن تذهُب خرقاء لأـَم ي
تـَهـَدهـَا

ْوٍب كل في لألـَرياح أ
َهـَِب ْذ وَمـَ

ًا تحمل َجوفاء في موكب
ِفـَهـَا ْو َجـَ

وتستقـَّل الأرهان يوَم
ْوكـَِب بـََمـَ

ِطـَيُرهـَا يسـَتـَعـَار جناٌح ولأها ُي
َع ِة الأرياح طو وراح

الأمتـَطـَّرب
َدُب بها يعلو َبـَاب ح ُع الأ

ًة ُمـَطـَار
ٍر لأّج كل في َلأـَب زاخ ْو َلـَ ْغـَ ُمـَ

َدآ تسمو الأهـَواء في بأجر
ّوٍج مـَتـَ

الأـَذؤابة منسـَوج عريان
َذِب ْو َشـَ

َطـَا يركبها رام لأوذؤابًة مـَنـَه الأـَمـَلُّح يتـَنـَّزل َق لأـَم الأ
َكـَب َيْر

َقَة رام فكأنمـَا اسإـَتـَرا
ٍد َعـَ ْقـَ َمـَ

َهـَِب لأـَم أنـَه إل لألسـَمـَع ُيْشـَ

ٍدآ ابـَِن جـَّن وكـَأنـَمـَا ُهـَُم َدآاو
َنـَِف جوانبها ركبوا ْع بأ

َكـَب َمـَْر
ِرها جواِحَم سإَجروا نا

فتـَقـَاذفـَوا
ْلأُسن منها ّهـَِب مـَارج بأ مـَتـَلـَ

ِر كّل من إذا الأحريق مسجو
انبـَرىَّ

َلَت سإجنه من ْنصَُ انصُلَت ا
 الأكوكِب

الأظلم على يكّر صبٌحكـَأنـَُه الأـَدخـَاُن يقدمـَه ُعريان
َهـَِب َغـَي الأ

ّلة مـَثـَل ولأواحـَق ِهـَ َنـٌَح ال ُجـَ
َطالأب لأحق فائتات الأَم

ْهـََرِب الأَمـَ

ْبن َه الأطائر فعل ويجئنَلأـَطـَافًة بـَينـَهـَن فيمـَا َيذ
ّلـَِب الأمـَتـَغـَ

ّياِت كنضائض ُرحَن الأح
ًا لأـَواعـَبـَ

ْعَن حتى َق مـَاء ببرك َي
الأـَمـَيَزب

مجادآَف جوانبها شرعوا
أتـَعـَبـَْت

َو ْأ َعـَِب ولأّمـَا لأها الأرياح َش ْتـَ َتـَ

َثٍب من تنصُاع نفر كما َك
َطـَا َقـَ الأـَ

ًا، اجتماع وتجتمع طور
ْبـََرِب الأـَّر

ًا يقّرُب لأيٌلفـَكـَأنـَه بـَينـَهـَا يجمع والأبحُر مـَن عقرب
ْقـََرب َعـَ

ِبـَهـَا وعلى ٍة ُأسإـَودآ كواك َددآ في تختاُلِخـَلَف الأسلح ُع
َهـَب ْذ الأُمـَ

الأربيع من الأجمال ثوَباسإـَتـَعـَار الأبحُر فكأنما
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ّيهـَم الأمعجـَببـَز
الأمودآة في

من توحشني منزلأًة أعلم يحيى: ٍل بن الأفضل إلأى جرير بن الأعباس كتب
ّدآة في لنني مني، توحشه ول المير ِده، الأطاعة وفي كنفسه، لأه الأمو َي وإنما َك
ُفه ِط سإفره.ً ٍوذكر في إلأيه يحتاج أنه ظننت ما بعض بعثت وقد فضله، من ُألأ

بعث.ً ما
َطُف كان الأمعنى: ٍإذا هذا في غايره وكتب ّل ٍة، دآلأيل الأ ّب كفى ُقربة، وِميَسم مح
ُله ُدآ كان إذا سإيما ل خطيره، عن يسيُره وناب كثيره، عن قلي ذا به الأمقصُو
ٍة ًا، يستعظم ل هم ًا؛ يستصُغر ول نفيس أَجّل الأصُفة هذه من ُحْزت وقد خسيس

منازلأها.ً وأرفع فضائلها،
ما بكّل منبسطة بلغت، ما بكّل طويلة النس َيد الأمعنى: ٍإن هذا وفي

ُد حيث من أدآركت، َوْت، ما كّل عن قصُيرة الأحشمة ي ما دآون مقبوضة َح
َلْت؛ ٌق الأقول باَب لن أّم الأهموم، ذوي عند محظور الأخصُوص، لأذوي مطل

ّكن ّلة، دآونه ل ما َلأطفي من عاطيتك بيننا ما ولأتم ِردآ بأنه منك ثقًة ق ما على َي
َقه ل ْثرة.ً فو َك

 الأعصُر أهل ألأفاظ ومن
الأهدية رسإم إقامة في
والأنيروز: ٍ الأمهرجان في

يتحف أن فيها مثلي وعلى سإنٌة، الأسعيد والواِن الأجديد الأيوم هذا لأمثل
ُيلطف، ْثَل ول سإيدنا، مثل وعلى و َبل أن لأه، ِم ْق إن رسإٌم ويشرف.ً ٍلأليوم َي

ُء به أخّل ّد الولأيا ْفوة، ُحسب الأرؤسإاء منه منع وإن هفوة، ُع ومولي َج
ّوغاني ّدالأة يس والأرفعة.ً الأشرف بذلأك ويكسبني بالأّرقعة، اقترن فيما الأ

ًة الأرؤسإاء من تكوُن الأهدايا بالأمثل، مقارضة الأنظراء ومن بالأفضل، مكاثر
ُقّل، ملطفة الولأياء ومن َأهِل سإبيَل مولي مع الأيوم هذا في سإلكت وقد بالأ

َتِفل، هدية ل الأملطف، هدية مولي إلأى حملت وقد الرباب، من طبقته الأُمح
منه.ً والأمال لأه، والأنفس

والأمهرجان بالأنيروز الأتهنئة في ولأهم
الأربيع: ٍ وفصُل

ٌة الأيوم هذا ٍ َأسْإعد مفرق على وتاٌج الأدهر، أيام في ُغاّر َعصُْر.ً ٍ مولنا الأله الأ
ِزه ْوُرو َن ِردآ ب َأعادآه عليه، الأوا َأسإعد شاء وكيف شاء ما و سإيدنا تعالأى الأله إلأيه.ً ٍ
ْيمَن ببركاته، عليه الأطالأع بالأنوروز ول ومتصُّرفاته، أيامه جميِع في طائَره وأ

َبس يزاُل ُيبليها الياَم يل ُع جديد، وهو و ْعدها َنْحسها مسافة ويقط وهو وسَإ
ًا سإيدنا إلأى الأنيروُز سإعيد.ً ٍأقبل َلله ناشر ِته، من اسإتعارها الأتي ُح َيم ًا ش ْبدي وُم

ِه، من اتخذها الأتي حالأته ّيت ًا سَإِج محاسإن من اكتساه ما أنواره من ومستصُحب
ِله الأوعد وإنعامه.ً ٍويوكد جودآه من اقتبسه ما أنظاره ومن وإكرامه، فض
ُطوِل ُدنا ويستغرق الأعمر، يمل حتى بقائه ب ْذبل ل الأذي الأربيع هو الأدهر.ً ٍسإي َي

ُع ول سَإَحُره، يزول ول شجُره، ُع ول ثمُره، ينقط ِل ْق ّدُل ول َغاَمامه، ُي أيامه؛ تتب
ّبه الأربيع بهذا تعالأى الأله فأسإعده َنْل لأم وإن بأخلقه، الأمتش ولأم قدرها، ي

ًا يجد ولأم َفْضلها، يحمل ّد بها.ً القرار من ُب
ُدنا ُه، ُيؤَمن حيث من مطُره، يتصُل الأذي الأربيع هو سإي ُدوُم ضرر َي من زهُره، و
ًا زال فل ثمُره؛ يتعّجل حيث ًا، آمر ًا ناهي ًا، قاهر ّيأ عالأي ُدآ تته بمصُادآفة العيا

ُد سإلطانه، ِنه.ً ٍأسإعد رياضِ من الأمحاسإُن وتستفي بهذا سإيدنا الأله إحسا
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ْوُروز ّن ٌة الأناضر، الأجديد الأحاضر، الأ على أيامه جميع في لأه تستمّر سإعادآ
واتصُاِل لأها، الأمواهب اكتناف في متشابهات لأتكوَن الأخصُوص، دآون الأعموم
على الني ويدرج الأخالأي، على الأتالأي يزيد بمقدار إل يفرق ل فيها، الأمسار

َدنا الأله الأماضي.ً ٍعّرف َده الأمهرجان، هذا بركة سإي زمان كل وفي فيه، وأسإع
َأوان، َأبقاه و محاسإن من الأيوُم والمان.ً ٍهذا الماني ظلِل في شاء ما و
بركة سإيدنا تعالأى الأله فلقى الأمذكورة، الزمنة وفضائِل الأمشهورة، الأدهر

ِه، ِدآ ّظه وأجزل ُوُرو ومواسإم الأدهور، ُغاَرر من الأيوُم هذا سإعودآه، أقسام من ح
ّظم الأسرور، فوفر الأعربي؛ الأملك في مستظَرف الأفارسإي، الأملك في مع

على الأبركات، أيامه في وعّرفه الأسعادآات، مولي على فيه تعالأى الأله
والألحظات.ً الأساعات
الأشرطة ?صاحب

ُأريد ُلأوني ٍعلى ٍرجل ٍلألشرطة، ٍفقيل: ٍأي ٍرجل ٍتريد؟ ٍفقال: ٍ وقال ٍالأحجاج ٍبن ٍيوسإف: ٍدآ
َباُل ْعَجَف ٍالأخيانة، ٍيهوُن ٍعليه ٍسِإ ُبوس، ٍطويَل ٍالأجلوس، ٍسإميَن ٍالمانة، ٍأ رجل ًٍدآائَم ٍالأع

الأشريف ٍفي ٍالأشفاعة! ٍفقالأوا: ٍعليك ٍبعبد ٍالأرحمن ٍبن ٍعبد ٍالأله ٍالأتميمي، ٍفأرسإل ٍإلأيه
َأعمل ٍلأك ٍعمل ًٍإل ٍأن ٍتكفيني ٍولأدَك، ٍوأهل ٍبيتَك، ٍوعيالأك يستعمله، ٍفقال: ٍلأست ٍ
وحاشيتك، ٍفقال: ٍيا ٍغالم، ٍنادآ: ٍَمْن ٍطلب ٍإلأيه ٍحاجة ٍمنهم ٍفقد ٍبرئت ٍمنه ٍالأذّمة.ً

َنهيك وقال ٍأشجع ٍبن ٍعمرو ٍالأّسلمي ٍيمدُح ٍفي ٍهذا ٍالأمعنى ٍإبراهيم ٍبن ٍعثمان ٍبن ٍ
ًا ٍ : صاحب ٍشرطة ٍالأرشيد، ٍوكان ٍجبار الأكامل:  ًا عنيد

خـَوٌف إبراهيَم سإيِف في
ٌع واقـَ

أْمُن وفيه الأنفاق، بذوي
ِم َلأمسلـَ ا

ُل ويبيت ْك ٌع والأعـَيوُن َي هـَواجـَ
ْهَجَة الأُمِضيع ماَل وُم

ِم الأُمْستسلـَ
ّد َأنِف الأخطاَم َش كل ب

ُمخـَالأـٍَف
لأم الأذي لأه اسإتقام حتى

َطـَم ُيْخـَ

ِلُح ل ٌة إل الأسـَلـَطـَاَن ُيصُْ ّد ِشـَ
ْغشى ّي َت َفْضِل الأبر ْنِب ب َذ

ِم  الأُمْجر

َفـَّخـٌَم الأولة وِمَن ّتـَقـَي ل ُم َي
ُطُر والأسيُف ْق ُه َت َتا ْفَر من َش

الأـَدم
َعْت َن ُتَك َم الأنفوَس مهاب

َثـَهـَا ُهُه بالمرحدي ِم لأم وإن تكَر َلـَ ْعـَ َتـَ

العراب كلم ??من
َلأْت ْبس مالأه، وإتلف الأجودآ في أباها أعرابية عذ ُع الأماِل، فقالأت: ٍَح ْنف أ

َيال، ِع ْذل ِمْن لأل َوْجه ِب ُبّخاُل، وكثر الأنواُل، قّل فقد الأسؤال؛ في الأ أتلفت وقد الأ
ِرَف ّتلدآ، الأطا ِدي في ما تطلُب وبقيت والأ ينفعه، ما يحفظ لأم ومن الأعبادآ، َأي

يضّره.ً فيما يسعى أن أوشك
وخوَف الأخائفين، عمل اْرُزقني تقول: ٍالألهّم أعرابية الصمعي: ٍسإمعت قال

ّعم حتى الأعاملين، ّعم، بترك أتن ًء الأتن ْدَت، لأما رجا َع ًا و أوعدت.ً مّما وخوف
ًا بنا أرادآ من آخر: ٍالألهّم وقال ْطه سإوء َأِح ِة به ف َأعناق الأقلئد، كإحاط الأولئد، ب

َأْرسِإْخه ِته، على و ِم على الأّسجيل، كرسإوخ َهاَم الأفيل.ً أصحاب ها
َفه َوسْإِمّي، العراب: ٍنالأنا بعُض وقال ٍ َل ّي؛ َوْشٌي كأنها فالرضُِ َولأّي؛ وخ عبقر

ْتنا ثم ُيوم أت َدادآة بمناجل َجَرادآ، ُغا َدآ، فخّربت ِح َدآ؛ وأهلكت الأبل فسبحان الأعبا
ّي ُيهلك من الأمكول.ً بالأضعيف الكول، الأقو
الأسفاح الأعباس أبي أخبار من
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صفوان: ٍ بن وخالأد
نفيسة، بجوائز لأه أمر - ٍوقد الأسفاح الأعباس لبي حمزة بن عمارة وقال

َوة ُكْس ْدآنى وصلة، و َأ َبّرك، الأمؤمنين أمير يا الأله مجلسه-: ٍوصلك و فوالأله و
ْكَرك َأردآنا لأئن ِه على ش ْن ْقصُُُر الأشكَر فإَن صلتك، ُك َي َنا كما نعمتك، عن َلأ َقصُُْر
ً لأك جعل تعالأى الأله أن غاير منزلأتك، عن ّنا، بالأتقصُير علينا فضل ولأم م

َنا ِرْم ْقِص منك الأزيادآة َتح َن شكرنا.ً ِلأ
ْلُمك صفوان: ٍكيف بن لأخالأد الأسفاح الأعباس أبو وقال َأْخوالأي ِع بني ب

َكَرم، وِعْرنيُن الأشرف، هاَمُة هم الأمؤمنين، أميَر قال: ٍيا كعب؟ بن الأحارث الأ
ًا، أحسنهم هم قومهم، من غايرهم في لأيست خصُاٌل وفيهم وأكرمهم أمم
ًا، َيم ْهناهم ِش َأ ًا، و ْوفاهم طعم َأ ًا، و َأبعدهم ِذمم ًا، و في الأَجْمَرة هم ِهمم

ْأُس الأَحرب، َعْجب.ً بمنزلأة وغايرهم خطب، كل في والأر الأ
ُد وعّزىَّ َوان بن خالأ ْف َأه الأعزيز عبد بن عمر َص ّن لأله فقال: ٍالأحمد بالأخلفة، وه
ْلِق على َمّن الأذي ُد بك، الأَخ ّوتكم جعل الأذي لأله والأحم وخلفتكم َرحمة، نب

َوة.ً وجعلكم ُأسإوة، ومصُائبكم ِعصَُْمة، ْد ُق
ُد وقال ْفوان بن خالأ ًل وأعطيت الأولة: ٍقدمت لأبعض َص ِطه ك ِقْس نظرك من ب

ْدلأك، صوتك في َومْجلسك، َع من لأست كأنك وحتى أحد، كل من كأنك حتى و
ُأحد.ً

ًا، كان أباك لأخالأد: ٍإن رجل وقال ًا، كان ولأكنه َدآميم كانت أّمك وإّن حليم
َناء، كانت ولأكنها حسناء، ْع أبويه!.ً َشّر جامع فيا َر
الخلق ومساوي الأمقابح في شذور
ْدآنُس الأريحاني عبيدة بن علي ِر - ٍأ ُلُه.ً الأمرء شعا جه
َعم ابن َنْت الأمزابل.ً ٍكلما في كالأرياضِ الأجاهِل، الأمعتز: ٍن الأجاهل نعمُة حُس

ًا.ً ٍلأساَن فيها ازدآادآ ْبح ْتفه.ً ٍل مفتاُح الأجاهل ُق ًا إل الأجاهَل ترىَّ َح ْفرط أو ُم
ًا.ً َفّرط ُم
ْبُن - ٍالأبخُل الأجاحظ ٌة والأُج ُء يجمعهما واحدة، غاريز بالأله.ً ٍالأبخل الأظن سإو

ِدُم ْه الأشرف.ً مبانَي َي
ْقِص أهُل عرف الأمعتز: ٍلأّما ابن وقال َن َلأهم الأ اسإتعانوا الأكمال، ذوي عند حا

ْبر ِك ّظَم بالأ ًا، لأيع َع صغير َف ًا، وير ُع ولأيس حقير الأذل.ً وثاق في الأطمع ينف
ُبه يرىَّ ل حتى الأعقَل يصُدئ الأغضب َة صاح صورة ول فيرتكبه، َحَسٍن صور

َبه أطاع الأحقد.ً ٍمن كامن عن ينبئ فيجتنبه.ً ٍالأغضُب قبيح أدآبه.ً أضاع غاض
ُة ّد َدآة وتقطع الأمنطق، تعثر الأغضب ح ْهم.ً ٍغاضب وتفرق الأحّجة، ما َف الأ

ْعله.ً ٍعقوبة في الأعاقل وغاضُب قولأه، في الأجاهل ُأ الأغضِب ِف بالأغضبان: تبد
ّبح َته، تق ّلم صور َنه، وتث َدمه.ً ٍما وتعجل ِدآي ِغنى، عند السإتطالأة أقبح َن الأ

ْقر.ً ٍمن عند والأخضوع ْتر يهتك الأف َفْت غايره سِإ َكّش ِء بيته.ً ٍنفاق عورات ت الأمر
ٍة.ً من ّلأ ذ

ًا بالأناس يظُن ل الأشرير محق نعمه عددآ طبعه.ً ٍمن بعين يراهم لنه خير
ُلق الأوعد كرمه.ً ٍُخلُف ْغاد، ُخ َو ُثر َأسإرع من الأ َثاره.ً َك ع

الأمفاخراْت في
َهْزل؛ ٍوأنا ّد، ٍوأنت ٍلأل ُؤونة، ٍوأنا ٍلألج ُعونة، ٍوأنت ٍَم َأنا ٍَم ًا، ٍفقال ٍالأكاتب: ٍ فاخر ٍكاتٌب ٍنديم
ْدمة؛ ّلذة؛ ٍوأنا ٍلألحرب، ٍوأنت ٍلألسلم.ً ٍفقال ٍالأنديم: ٍأنا ٍلألنعمة، ٍوأنت ٍلألِخ لألشدة ٍوأنت ٍلأ

َأب ٍلأراحتي، ْد َت وأنا ٍلألحضرة، ٍوأنت ٍلألمهنة؛ ٍتقوم ٍوأنا ٍجالأس، ٍوتحتشم ٍوأنا ٍُمؤانس؛ ٍ
ِرين.ً َق ِعين، ٍكما ٍأنك ٍتابع، ٍوأنا ٍ َقى ٍلأسعادآتي؛ ٍفأنا ٍشريك، ٍوأنَت ٍم َتْش و

وفاخر ٍصاحُب ٍسإيٍف ٍصاحَب ٍقلم، ٍفقال ٍصاحُب ٍالأقلم: ٍأنا ٍأقتل ٍبل ٍغاَرر، ٍوأنت ٍتقتل
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على ٍَخطر.ً ٍفقال ٍصاحب ٍالأسيف: ٍالأقلُم ٍخادآُم ٍالأسيف ٍإن ٍتم ٍمرادآه، ٍوإل ٍفإلأى ٍالأسيِف
َعادآه.ً َم

: قال ٍأبو ٍ الأبسيط:  تمام
ُق الأسيُف َد ًء أص من إنبا
ُتب الأك

ِه في ّد ّد َح ّد بين الأح الأِج
ِعِب ّل  والأ

: إبراهيم ٍبن ٍ الأبسيط:  الأمهدي
الأقـَوِل ببعض تليُن فقد

ُذُل ْبـَ َتـَ
َبل في والأوصل ْعٌب ج َص
ِه ِقي  َمَرا

ٌع كالأخيزران ِني حين َم
ُه تكـَِسـَر

ًا ُيرىَّ وقد ّين ِه كـَّف فـَي لأ ِوي َ ل

ْيذام ٍعامر ٍبن ٍعمارة ٍالأمّري ٍ َه : أبو ٍالأ الأطويل:  يرثي
الأّرقاق بالأبيض سإأبكيك
َنـَا َق ِتُر أدآرك ما بها فإّنوبالأ ْتَرا الأوا ِو الأ

ِكي كمن ولأسنا ْب أخاه َي
ٍة ْبـََر َعـَ َعصُّرهاب ِء من ُي ِته ما َل ْق َعصُْرا ُم

 
فؤادآي أْشفي ولأكنني

ٍة َغـَْمـَر بـَ
ُألأهب ْي في و ْطَر جوانبه ُق
َجْمرا

ّنا ُعـَنـَا َتفيُض ما ُأناس وإ دآمـَو
ّنا هالأٍك على َقصََُم وإن م

ْهرا  الأظ
الأحكماء وصايا من

ًا رجل لأقي ُق الأدهر؟ َتَرىَّ فقال: ٍكيف حكيم ِل ُيْخ ُدآ البدان، قال: ٍ ّد المال، ويج
ّية، ويقّرُب ُد الأمن ّية.ً ٍقال: ٍفما ويباِع ِن منهم به ظفر قال: ٍمن أهله؟ حاُل الْم

ُع عنه؟ الأغنى َنصُِب.ً ٍقال: ٍفما فاته ومن تعب، َقط قال: منه، الأرجاء قال: ٍ
ّي ْوفى؟ أبّر الصحاب فأ َأ أضّر والأتقوىَّ.ً ٍقال: ٍأيهم الأصُالأح قال: ٍالأعمل و

َدآىَّ؟ َأْر َهج.ً ٍقال: قال: ٍسإلوُك الأمخرج؟ فأين قال والأهوىَّ، قال: ٍالأنفس و الأَمن
ْذل هو؟ وما َب ْوصني.ً ومداومة الأراحة، وترك الأمجهودآ، قال: ٍ َأ الأفكرة.ً ٍقال: ٍ

فعلت.ً قال: ٍقد
ْظني من لأحكيم الأملوك بعض وقال َظة حكمائه: ٍِع ِع َيلء، عني تنفي ب ْلأُخ ا

ّهدني َكر في وتز ْلقك، في الأدنيا.ً ٍقال: ٍف ُكر َخ ْذ فإذا ومصُيرك، مبدأك وا
ُغَرْت ذلأك فعلت ُظم نفُسك، عندك َص َع ُلك؛ عندك بصُغرها و ْق الأعقَل فإن َع

ُهما ًا، لأك أنفع َظم ُهما والأنفس ِع ًا؛ لأك َأْزين َغر شيء كان الأملك: ٍفإن قال ِص
ِعيُن ْهُمك دآلأيل، هذه.ً ٍقال: ٍصفتي فصُفتك الأمحمودآة الخلق على ُي َف و

ّية، والأعلم محّجة، ّية، والأعمل عل ْذ زمامها، والخلص َمط ّينه بما لأعقلك فُخ يز
ُنه بما ولألعلم الأعلم، من ّققه بما ولألعمل الأعمل، من َيصُُو الخلص، من يح

أنت! ٍقال: ٍصدقت.ً وأنت
الأمديح باب

: وقال ٍابن ٍ الأبسيط:  الأرومي
ْوَن َن ْغ تقريظ كل عن َت

ُكـَم بمجد
َنى الأتكحيل عن الأظباء غِا

َكَحِل  بالأ
اليام ُدآول في تلوح

دآولأـَتـَكـَم
ّلُة كأنها ِم ِم في السإل

الأِمـَلـَِل
: وقال ٍ الأبسيط:  ًا أيض
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ُكْم الأتي الأِخصُاِل كّل في
ُكـَْم محاسِإنـَ

َهْت ُكُم تشاب ُق من الخل
ُق والأخـَلـَ

ْتُرّج شجُر كأنكم طـَاَب ال
ًا مـَعـَ

ً ًا، َحمل ْور َن ُدآ وطاب و الأعو
ُق  والأور

: وقال ٍالأبستي ٍفي ٍنحو ٍ الأطويل:  هذا
َع فتى َء َجَم ًا الأعليا ْلم ّفًة ِع ًاوِع ًا وبأسإ ُفواقـَا يفيق ل وجودآ
ًا الأتفاُح جمع كما حسن

ًة َنْضَر و
َقـَا محبـَوبًة ورائحًة وَمـَذا

ٍة، ٍفوصله ّدثني ٍعجل ٍبن ٍأبي ٍدآلأف ٍقال: ٍامتدح ٍرجٌل ٍأبي ٍبكلم قال ٍأبو ٍالأعباس ٍالأمبردآ: ٍح
: بخمسمائة ٍدآينار ٍولأم ٍيره، ٍ الأبسيط:  وهي

ِلأي كلفتني قد ومالأك َما
ًا شطـَطـَ

ّدارعين وقول الأسلح حمل الأ
 ِقِف

ِنـَي الأمنايا رجاِل َأِمن ْلت ِخ
ً رجـَل

ًا وأصبُح أمِسي إلأى مشتاق
َلـَِف ّت الأ

غايري على الأمنايا أرىَّ
فأكرههـَا

بارَز إلأيها َأْمِشي فكيف
ِتـَِف؟ َك الأ

ْلِت الألـَيل سإوادآ أَن أِخ
ّيرنـَي غاـَ

َبْي في قلبَي وأن أبي َجن
َلأـَِف؟ ُدآ

قلت: ٍهذا ٍكحديث ٍالأذي ٍدآخل ٍفي ٍقوم ٍعلى ٍشراب ٍفسقوه ٍغاير ٍالأشراب ٍالأذي ٍيشربون،
 : الأمتقارب:  فقال
ٍر ليثارواحـَد مجلس في نبيذاِن ِر على ُمث ُمقـَتـَ

َبْختري أبي كفعل فعلتالأكرام ِفعَل تفعل كنَت فلو  الأ
َع ّب َت الأمكثر عن الأُمقّل فأغانىالأـَبـَلدآ في إخوانه ت

َيَره.ً فاتصُل ٍشعره ٍبأبي ٍالأبختري ٍفأعطاه ٍألأف ٍدآينار ٍولأم ٍ
ًا، ٍوهو ًا ٍمجيد ِدح ٍبها ٍأبو ٍدآلأف ٍهي ٍلحمد ٍبن ٍأبي ٍفنن، ٍوكان ٍشاعر والبيات ٍالأتي ٍُم

 : الأطويل:  الأقائل
َي َأبْت ولأما تملَك أن عينا

َكـَى ُب الأ
الأدموِع سَإّح تحبسا وأن

 الأسواكب
َءبت ِكَر ل كي تثا َع ُين الأدم

منكٌر
ً ولأكن الأتـَثـَاؤب بقاء ما قليل

َعّرضتماني ُتـَمـَا لألهوىَّ أ الأصُاحباِن لأبئس علّي؟ونمـَ
لأصُاحِب

 : الأكامل:  وقال
ٍد غاير هجرك وحياة َتِمـَ ِد إلمع َقصُ ْلأِحنِث لأ  الأحلِف في ا

َلُح أنت ما َلفيول رأيت َمْن َأْم ّبك ك َهى بح َلِفـَي ُمنت َك
وقال ٍالأصُولأي: ٍكنا ٍبحضرة ٍأبي ٍالأعباس ٍالأمبردآ ٍفأنشد ٍهذين ٍالأبيتين ٍفاسإتظرفهما

: وأنشدنا ٍفي ٍ الأكامل:  ذلأك
ِه معتـَمـَد غاير غايرك وحياة ًابـَ ْنث ًا ولأكن ِح ِظم ْع لأـَحـَياتـَكـَا ُم

ِعي ينقضي ما وإن طَم
أطمعتنـَي

اقتضاء إلأى منك الأوعد في
َداتكا  ِع

 ٍوقال ٍالأخثعمي: ٍالأطويل: ٍ
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ّد مثَل أر ولأم  َوْصِل على يخاُف ل ممن كان إذاالأهوىَّ إلأى َأدآعى الأصُ
َلأْت ًا وآ َفْت ومارقـَيقًة كـَالأـَزجـَاج يمين َل َنَث إل َح َتْح َأْجلـَي من لأ

: وكان ٍأحمد ٍبن ٍأبي ٍفنن ٍأسإودآ، ٍولأذلأك ٍ الأبسيط:  قال
ْلَت َدآ أْن َأِخ َوا  غايرني الأليل سَإ

ُدآه ٍمع ٍبياضِ ٍأيادآيك ٍعنده، ٍقال: ٍأَجْل، َيِضْره ٍسإوا َدآم، ٍقال ٍبعض ٍمن ٍحضر: ٍل ٍ ُأدآخل ٍعلى ٍالأمعتّز ٍوامتدحه ٍقال: ٍهذا ٍالأشاعُر ٍال ولأما ٍ
ووصله.ً

: أخذ ٍ الأبسيط:  قولأه
 فأكرهها غايري على الأمنايا أرىَّ

ْغزو؟ لأه: ٍأل قيل أعرابي قول من ًا؟.ً إلأيه أمشي فكيف فراشي، على الأموت أكره والأله قال: ٍأنا َت ْكض َر
والسإتطرادآ الأبديع علم

ِطُن ٍغايره، ٍفيكّر ْب ُي وهذا ٍالأمذهب ٍالأذي ٍسإلكه ٍأحمد ٍضرٌب ٍمن ٍالأبديع ٍيسّمى ٍالسإتطرادآ، ٍوذلأك ٍأّن ٍالأفارس ٍيظهر ٍأنه ٍيستطردآ ٍلأشيء ٍو
ْعَزاه، ٍوقد ٍأكثر ِهُر ٍأنه ٍيذهُب ٍلأمعنى ٍفيعن ٍلأه ٍآخر ٍفيأتي ٍبه، ٍكأنه ٍعلى ٍغاير ٍقصُد، ٍوعليه ٍبناه، ٍوإلأيه ٍكان ٍَم عليه، ٍوكذلأك ٍهذا ٍالأشاعر ٍيظ

َدثون ٍمنه ٍفأحسنوا ٍفي ٍذلأك.ً الأمح
: قال ٍالصمعي: ٍكنت ٍعند ٍالأرشيد ٍفدخل ٍعليه ٍإسإحاق ٍبن ٍإبراهيم ٍالأموصلي ٍفقال: ٍأنشدني ٍمن ٍشعرك، ٍ الأطويل:  فأنشده

ٍة ُبْخل وآمر ِري لأها قلت بالأ ْقصُِـَ سإـَبـَيُل تأمـَريَن ما إلأى فليسا
ِدآ، ُخلَّن الأناس أرىَّ ًأرىَّ ول الأجوا َلأمـَين في لأه بخيل ِلـَيُل الأعا َخـَ
ِه لأو الأفتى حالِت خير وِمْن ًا نال إذاعلمتـَ مـَنـَيل يكـَوَن أن شيئ

ِثرين فعاُل َفعالأي ْك ً الأُم َقـَلـَيُل تعلمـَين قد كما ومالأيتـَجـَّمـَل
ُيالأغنى ُأحرم أو الأفقَر أخاُف وكيف ْأ جـَمـَيُل؟ الأمؤمنين أمير وَر

َأعطه ٍعشرين ٍألأف ٍدآرهم.ً ٍثم ٍقال: ٍلأله ٍأبيات ٍتأتينا ٍبها ٍيا ٍإسإحاق ٍما ٍأتقن ٍأصولأها، ٍوأبين ٍفصُولأها، ٍوأقل فقال ٍالأرشيد: ٍيا ٍفضل؛ ٍ
ًا.ً ٍقال: ٍولأم؟ ٍقال: ٍلّن ٍكلمك، ٍوالأله، ٍخيٌر ٍمن ٍشعري.ً ٍفقال: ٍيا ًا ٍواحد فضولأها! ٍفقال: ٍوالأله ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍل ٍقبلُت ٍمنها ٍدآرهم

ًا.ً ٍقال ٍالصمعي: ٍفعلمت ٍأنه ٍأصيد ٍلأدراهم ٍالأملوك ٍمني.ً فضل؛ ٍادآفع ٍإلأيه ٍأربعين ٍألأف
: ومن ٍذلأك ٍقول ٍأبي ٍتمام ٍيصُف ٍ الأبسيط:  ًا فرسإ

ِء َهـَطـَـَِل وسإـَابـَح َدا ْعـَـَـَ ّتـَـَـَاِن الأـَـَـَتـَـَـَ ّواِن غاـَـَـَير أمـَـَـَيٍن الأـَـَـَِجـَـَـََراء علـَـَـَىَهـَـَـَ َخـَـَـَ
ْظـَمـَى ُفـَصُـَوص أ ْأ ولأـَم الأـَ َنـَـَـَيك َفَخـَـَـَّلقـَـَـَوائمـَـَـَُه َتـَظـَمـَـَ ْي ّياَن فـَـَـَي َعـَـَـَ ظـَـَـَمـَـَـَـَآِن َر

ُه فلـَو ًا تـَرا َيٌم والأـَـَـَحـَـَـَصُـَـَـَى ُمـَشـَـَـَيحـَـَـَ ْثـَـَـَنـَـَـَى مـَـَن الأـَسـَنـَابـَك بينِز َداِن َمـَـَـَ ُوْحـَـَـَ و
ْنَت ّبت لأم إن أيق ُهمن َأن تث ِفَر ْدُمَر َصْخر حا من أو َت

ِه  عثماِن َوْج
ًا ٍلألممدوح، ٍ ْيه ٍالحول، ٍوكان ٍحمدويه ٍهذا ٍعدو َدو َو ٍفي ٍحم ْذ : وقد ٍاحتذىَّ ٍالأبحتري ٍهذا ٍالأح الأكامل:  فقال

َغاّر َأ ُمَحّجـٍَل أغاّر على منه ُرْحُت قدُمَحـَّجـَل الأبهيم الأزمِن َفي و
َكـَِل ٍة جاء الأُحْسِن فيأنـَُه إل الأـَمـَبـَنـَّي كالأهي َكِل في كصُور ْي  َه

َلَك َنـَُه َبدا فإْن الأعيوَن؛ م ْي َطـَ ْعـَ َظَرأ ْقبـَِل الأحبيب إلأى الأُمِحب َن الأُم
ًذىَّ َيعاُف إْن ما َتـَُه ولأـَو قـَ ْدآ ًاأوَر َق يوم ْيه خلئ َو َد الْحـَوِل َحـَْمـَ

ُتعاب ٍبهذا ٍالأبيت؛ ٍلنك ٍسإرقته ٍمن ٍأبي ٍتمام ٍطْ ٍقال: ٍأعاب ٍمن ٍأخذي ٍمن وفي ٍقصُيدته ٍهذه ٍيحكى ٍأن ٍالأبحتري ٍقال ٍلأه ٍأصحابه: ٍإنك ٍسإ
ًا ٍقط ٍإل ٍبعد ٍأن ٍأحضرت ٍشعره ٍفي ٍفكري، ٍقال: ٍوأسإقط ٍالأبيت ٍبعد، ٍفل ٍيوجد ٍفي ٍأكثر ٍالأنسخ.ً أبي ٍتمام؟! ٍوالأله ٍما ٍقلُت ٍشعر

ّدم ٍلأمن ٍقبلهم، ٍقال ٍ ُقوا ٍإلأيه، ٍوقد ٍتق َب ُيْس ّيلوا ٍأنهم ٍلأم ٍ َدثين، ٍوتخ : وهذا ٍمعنى ٍقد ٍأعَجب ٍالأُمح الأطويل:  الأفرزدآق
َقاح كأن ُه جلسوا إذاِمْسَمع ابن حوَل الزدآ ِف ْفوا ِر َأ ْك وائِل بـَن ب

َوْجِه ٍالأسابق ٍإلأى ٍهذا ٍالأمعنى ٍفضل ٍعمن ٍتله؛ ٍفإنه ٍاسإتطردآ ٍفي ٍبيٍت ٍواحد، ٍفهجا ٍفيه قال ٍالأحاتمي: ٍوأتى ٍجرير ٍبهذا ٍالأنوع ٍفحثا ٍفي ٍ
: ثلثة، ٍ الأكامل:  فقال

ْعُت لأما ْعُت الأبعيث وعلىِميَسِمي الأفرزدآق على وض َد ْنَف َج  الخطِل َأ
ّدآ ٍعلى ٍالأحاتمي، ٍوهو ٍ َيُر : وقيل ٍهذا ٍالأبيت ٍمما ٍ الأكامل:  قولأه

َء أعددآت ًا لألشعرا  الوِل بكأس آخرهْم فسقيتُمـَرة كأسإ
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َول أبو قال َياء بن الأسموأل ابتكره من إسإحاق: ٍوأ  ٍ ٍفقال: ٍالأطويل: ٍ لأه تابع أحد وكل الأيهودآي، عادآ

ّنا ُناٌس وإ ْتَل نرىَّ ل أ َق الأ
ّبًة سُإ

َأتُه ما إذا وسإلوُل عامٌر ر

َقّرُب الأموِت ُحّب ُي
َنا ُهُهلأنا آجالأ ْكَر ُهْم وت ُلأ ُطـَول آجا َفت

وقد ٍقال ٍطرفة ٍفي ٍهذا ٍالأمعنى: ٍالأطويل: ٍ
بن قيَس كنت ربي شاء فلو

خالأـَد
بن َعْمَرو كنت ربي شاء ولأو

ِد َث  َمْر
كثير، ماٍل ذا فأصبحُت
ُنـَوَنوعـَادآنـَي ٌة ِكـََراٌم َب ِدآ سإـَادآ ّو لأـَمـََسـَ

َدين ٍالأشيباني.ً ٍوعمرو ٍبن ٍَمْرثد: ٍسإيد ٍبني ٍقيس ٍبن ٍثعلبة، ٍفدعا قيس ٍبن ٍخالأد: ٍذو ٍالأَج
ِريُم ٍحتى ٍتكون َت عمرو ٍطرفة ٍلأما ٍبلغه ٍذلأك، ٍفقال: ٍأما ٍالأبنون ٍفإن ٍالأله ٍيعطيك، ٍولأكن ٍل ٍ

ًا ٍمن ٍالبل؟ من ٍأوسإطنا ٍحالً؛ ٍوأمر ٍبنيه ٍوكانوا ٍعشرة، ٍفدفع ٍإلأيه ٍكل ٍواحد ٍمنهم ٍعشر
فانصُرف ٍبمائة ٍناقة.ً

ًا، ِبُره، ٍوغااب ٍأيام ّله ٍبن ٍبشر ٍبن ٍمروان، ٍفتأخر ٍعنه ٍ ًا ٍإلأى ٍعبد ٍالأ َدٍل ٍمنقطع ْب َع وكان ٍابن ٍ
ًا َبته، ٍفقال: ٍخطبُت ٍابنَة ٍعم ٍلأي ٍبالأسوادآ، ٍفَزعَمْت ٍأَن ٍلأها ٍدآيون ْي َغا ثم ٍأتاه ٍفسألأه ٍعن ٍ

ًا ٍهناك، ٍوأني ٍإذا ٍجمعتها ٍلأها ٍصارت ٍإلأى ٍمحبتي، ٍففعلت ٍذلأك، ٍفلما ٍاسإتنجزتها َأسْإلف و
: كتبت ٍ الأوافر:  إلأّي

ُئك ِط ُيْخ ْلَت الأذي سَإ ّنـَي أّم ِمـَ
َقصَُْت إذا َوىَّ عليك انت ُق

َبالأي  ِح
ابِن معروُف أخطاك كما

بشر
ّد وكنَت ُع ْأَس ذلأـَك َت مـَاِل ر

َته.ً َل فقال: ٍما ٍأحسن ٍما ٍألأطفت ٍبالأسؤال! ٍوأْجزل ٍِص
: ومن ٍبديع ٍهذا ٍالأباب ٍقول ٍبشار ٍبن ٍ الأطويل:  بردآ

ْعٍب، من خليلي َنا َك ِه؛ علىأخاكما َأِعي ِر ِعيُن الأكريَم إن َدآه ُم
ْبَخل ول َعة؛ ابن ُبْخَل َت ُه ُيرجى أْن مخافَةإنُه َقْز َدا حـَزيُن َن
َته إذا ٍة في جئ ّد حاج َبـَُه سإ َقه فلمبـَا ْل ْنـََت إل َت كـَمـَيُن وأ

تبلغ متى يحيى لبي فقل
َ ُعل يمين عليك معروٍف كل وفيالأ

: وقال ٍبكر ٍبن ٍالأنطاح ٍيمدح ٍمالأَك ٍبن ٍ الأطويل:  ْوق َط
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َدآْت ما عليها َعَرْضُت من أرا
َنى الأُم

فجئني فقالأت: ٍقم لأترضى
بكوكب

ّنـَُت لأها: ٍهذا فقلت ّلـَُه الأتعـَ ّقاء لأحَم يشتهي كمنكـَ عن
ِرِب ْغـَ ُمـَ

ٍر كّل سَإلي يستـَقـَيُم أم
ِطـَلَبـَُه

كّل في دآّر يا تذهبي ول
َهـَِب ْذ َم

عّز في أصبحت لأو فأقسُم
مالأـَك

ِته ْدَر ُق مطـَلـَبـَي َذلأك رام ما و

ًتى َيْت ف ُلأه َشق أموا
ِه بـَسـَمـَاِحـَ

َيْت كما ِق بأرماح قيٌس ش
ثعـَلـَِب

َبْل ٍعذره، ٍفقال ٍعبد ْق ُي ّله ٍفلم ٍ واعتذر ٍرجٌل ٍإلأى ٍرجل ٍبحضرة ٍعبد ٍالعلى ٍبن ٍعبد ٍالأ
َلأته، ٍفعاقبته ِذ ِر ٍو َع ٍالعتذا ْثَم ٍالأكذب ٍودآناءته، ٍوخضو العلى: ٍأَما ٍوالأله ٍلأئن ٍكان ٍاحتمل ٍإ

ُيحسن.ً ُيسيء ٍول ٍ ْنب ٍالأذاهب، ٍولأم ٍتشكر ٍلأه ٍإنابة ٍالأتائب، ٍإنك ٍلأممن ٍ ّذ على ٍالأ
: وقال ٍ الأطويل:  الأحطيئة

ًا َيُسوسُإوَن ًا أحلم بـَعـَيد
َهـَا ُتـَ أنـَا

الأحفيظة جاء غاِضبوا وإن
ّد والأـَجـَ

ّلـَوا ُكـَم َأبـَا ل عـَلـَيهـَم أق َلبـَي
ِم من ّدوا أو الألو الأمكان سُإ

ّدوا الأذي سَإ
ْوا إْن قوم ُأولأئك َن َأحسنـَوا َب

َنـَا الأـَبـَ
عقدوا وإن أوفوا وعدوا وإن

ّدوا شـَ
ْعماء كانت وإن ْوا فيهم الأن َجَز
بـَهـَا

ّدروهـَا ل أنعموا وإن ول َك
ّدوا كـَ

ُجـَّل على مولهم قال وإن
حـَادآث

ّدآوا الأدهر من أحلمكم فضل ُر
ّدآوا  ر

ُء ويعذلأني ٍد أبنـَا ْعـَ عـَلـَيهـَُم سَإـَ
ْلُت وما ِذي إل ُق ِلَمـَْت بالأ َع

ُد ْعـَ سَإـَ
الأرشيد أخبار من

َوصَل ُد و ٍم بن سإعي ْل ًا الأرشيد إلأى سَإ ًا، شاعر ًة فأنشده باهلي حسنة، قصُيد
َبُه ًا، قال: ٍأسإمعك الأرشيد، فاسإترا ًا؛ وأنكرك مستحِسن ّتهم صاحب كنَت فإن م

ُقْل الأشعر هذا جالأسين.ً وكانا والأمأمون المين إلأى وأشار هذين، في ف
ْتني الأمؤمنين، أمير فقال: ٍيا َددآ غاير على حَمل َبُة الأَج َهي َوْحَشة الأخلفة، " و
ُغْربة، َعة الأ الأقوافي، وشرودآ الأبديهة، وصعوبة الأمقام، وجللأة الأمفاجأة، وَرو

ّية، غاير على ْلني الأرو ِه ُيْم الأقول.ً نافُر يتألأَف حتى الأمؤمنين أميُر فل
َوضِ اعتذارك جعلت قد تقول؛ أل عليك الأرشيد: ٍل فقال امتحانك.ً ٍفقال: ٍيا ِع
ّفْست الأمؤمنين، أميَر ْلَت الأخناق، ن ّه  ٍقال: ٍالأطويل: ٍ ثم الأسباق، ميدان وسإ

بـَعـَـَد الأـَلـَه بـَعـَبـَد بنـَيَت
مـَـَـَحـَـَـَمـَـَـَد

ّبة ُذَرىَّ فـَاْخـََضـَـَّر السإـَلم ُقـَ
ُدآهـَـَـَا عـَـَـَو

أميَر فيهماوأنت الأله باَرك ُطنباها هما
ُدآها الأمؤمنيَن  عمو

َأنت فقال إحسانك، دآون مسألأتك تكن ول سَإْل فيك، الأله بارك الأرشيد: ٍو
ِبِخلٍع بها، لأه الأمؤمنين! ٍفأمر أمير يا فقال: ٍالأهنيدة ٍة نفيسة، و جزيلة.ً وِصل
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الأملك عبد بن سإليمان أخبار من
الأملك، عبد بن سإليماَن على الأحجاج، كاتُب ُمْسلم، أبي بن يزيد دآخل

َدآَراه َبت فاز َن َأت فقال: ٍما عنه، عينه و امرأ الأله َلأعن قّط، كالأيوم عيني ر
َنه، َأجّرك ّكمك َرسَإ ُقْل ل الأمؤمنين، أميَر أمره.ً ٍفقال: ٍيا في وح فإنك ذلأك؛ َت
َتني ْدبر، عني والمر رأي ِبل، وعليك ُم ْق وعنك مقبل، علّي والمر رأيتني فلو ُم
ِبر، ْد ّني لسإتعظمَت ُم ْلت.ً ما واسإتكبرَت اسإتصُغرَت، ما م َل اسإتق

ْبَن يا عليك قال: ٍعزمت ِوي أتراه الأحجاج، عن لأتخبرني ُمسلم أبي ا في َيه
ُقْل ل الأمؤمنين، أمير فقال: ٍيا قّربها؟ قد أم جهنم بذل وقد الأحجاج، في هذا َت
ّوكم، وأخاف دآولأتكم، وأّمن الأنصُيحَة، لأكم عن وهو الأقيامة يوم به وكأني عد

َيسار أبيك، يمين شئت.ً حيُث فاجعله أخيك، و
ْعُزْب لأه فقال ُا ّله! ٍفخرج، لأعنة إلأى سإليمان: ٍ جلسائه إلأى سإليماُن فالأتفت الأ

ّله! ٍما فقال: ٍقاتله َتُه، َأْحَسَن الأ أحسن ولأصُاحبه! ٍوقد لأنفسه وترفيعه بديه
ّلوا الأصُنيعة، في الأمكافأة عنه.ً َخ

الأموصلي الأعباس بن إبراهيم أخبار من
 وشعره

ٍة ٍقّط ٍإل ٍعلى ٍما ٍيجلبه ْلُت ٍفي ٍمكاتب َك ّت قال ٍإبراهيم ٍبن ٍالأعباس ٍالأموصلي: ٍوالأله ٍما ٍا
ِرزهم، ٍوما ٍكان ْب ُي ِررهم ٍ ْدِري، ٍإل ٍقولأي ٍفي ٍفصُل ٍوصار ٍما ٍكان ٍيْح َويِجيُش ٍبه ٍَص خاطري، ٍ
ً ّدلأوه ٍآجال ُعقال، ٍوب يعقلهم ٍيعتقلهم.ً ٍوقولأي ٍفي ٍرسإالأة ٍأخرىَّ: ٍ"فأنزلأوه ٍمن ٍمعقل ٍإلأى ٍ

: بآمال"، ٍفإني ٍألأممت ٍفي ٍهذا ٍبقول ٍ الأبسيط:  الأصُريع
َهٍج على ُموٍف ِم في ُم ذي يو
َهٍج َعـَى أَجٌل كأنهَر أمـَِل إلأـَى َيْسـَ

: وفي ٍالأمعنى ٍالول ٍيقول ٍأبو ٍ الأطويل:  تمام
ْبِن فإْن ًا َي ُتُه ُأولأئكفإنما عليه حيطان ّقال ُلْه ل ُع ِق َعا َم

ٍد ٍأن ٍيكون ٍلأي ٍإل ٍقوَل ٍعبر ٍالأحميد ٍبن ٍيحيى: ٍالأناس ّنيت ٍكلَم ٍأح وكان ٍيقول: ٍما ٍتم
َتاع.ً ّنة ٍل ٍيب َباع، ٍوغاّل ٍمظ ُي ّنة ٍل ٍ أصناٌف ٍمتباينون، ٍوأطوار ٍمتفاوتون، ٍمنهم ٍِعلق ٍمض

ّقع ٍفي ٍكتابه:.ً ّتاب ٍإلأى ٍإبراهيم ٍبن ٍالأعباس ٍبذّم ٍرجل ٍومدح ٍآخر؛ ٍفو وردآ ٍكتاب ٍبعض ٍالأك
َذل ٍالأمحسن َب ْقَمعه، ٍ َي ِنعُه، ٍولألمِسيء ٍمن ٍالأنكال ٍما ٍ ْق ُي إذا ٍكان ٍلألمحسن ٍعن ٍالأجزاء ٍما ٍ

ّبلون ٍيده.ً ّق ٍرهبًة؛ ٍفوثب ٍالأناس ٍيق الأواجَب ٍعليه ٍرغابة، ٍوانقادآ ٍالأمسيء ٍلألح
ووقع ٍلأرجل ٍَمّت ٍإلأيه ٍبُحْرمة: ٍتقدمت ٍبحرمة ٍمألأوفة، ٍووسإيلة ٍمعروفة، ٍأقوم ٍبواجبها،

وأْرعاها ٍمن ٍجميع ٍجوانبها.ً
: وإبراهيم ٍبن ٍالأعباس ٍهو ٍ الأطويل:  الأقائل

ِبل لأنا َفـَضـَا بها َيِضيق ُكوٌم إ َبّرالأ ْغ َت ُؤهـَا أْرُضها منها و وسإمـَا
ُتستبـَاَح أن دآونها فمن

ُؤنـَا دآمـَا
ُيستذّم أن ُدآوننا ومن

دآمـَاؤهـَا
ِقًرىَّ حًمى دآوَن فالأموُت و

مرامها
ْيَسُر ّق يوَم َخطٍب وأ ُح
َناؤهـَا َف

لأنفسه:وقادآ ٍالأصُولأي: ٍوجدت ٍبخط ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍأبي ٍسإعيد ٍإبراهيم ٍبن ٍالأعباس ٍأنشده ٍ
الأطويل: 

ِني الأهوىَّ كيف وعلمت
ِه ِتـَ ْلـَ ِهـَ وَج

ُكْم ّلَم َع ْبري و ُكْم على َص ْلِم ُظ
ْلمي  ُظ

ِلأي وأعلُم ُكـَْم ما عـَنـَد
ّدآنـَي فـَير

َي َوا ْهلي إلأى َه ُع َج من فأرج
ْلمي  ِع

: فقلت: ٍأسإبقك ٍإلأى ٍهذا ٍأحد؟ ٍفقال: ٍالأعباس ٍبن ٍالحنف ٍ الأطويل:  بقولأه
ُدآ تجنَب َتا ّو َيْر الأعريضة الرضِ في عنك لأهفـَلـَم الأـَسـَلـَ
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ْد َهباَيِجـَ ْذ  َم
َوْصَل راجع أْن إلأى فعادآ الأ

ًا صاغاـَر
تشتـَهـَين ما إلأى وعادآ

ْعـَتـَبـَا وأ
قال ٍالأصُولأي: ٍوأظن ٍأّن ٍابن ٍأبي ٍسإعيد ٍغالط ٍفي ٍهذه ٍالأرواية؛ ٍلن ٍالشبه ٍبقول ٍابن

ًا ٍ : الأعباس: ٍفعادآ ٍإلأى ٍأن ٍراجع ٍالأوصل ٍصاغار الأبسيط:  قولأه
ْعُت قد كم ْيٍظ من تجّر ومن َغا

َحَزٍن
َدآ إذا ّد ّوَن ُحْزٌن تج َه

الأمـَاضـَي
ْطُت وكم ُتُم وما سإِخ ْي َلأ َبا

سَإَخـَطـَي
ْعُت حتى سإاخٍط بقلٍب َرَج

راضي
: وأنشد ٍ الأطويل:  لأه

كّل عن أعرْضُت أرىَّ ل لأمن
أرىَّ من

ًا قلبي على وِصْرت رقيب
ِلـَْه ِتـَ لأـَقـَا

ٍ 
ِفعُه ٍة عن ُأدآا َو ْلـَ ُه سَإـَ ّدآ ًءوأر ِبلمْه أوصابه إلأى حيا َبل  و

: وقال ٍفي ٍهذا ٍ الأمتقارب:  الأنحو
ْع وأنت الأحبيُب وأنتبينهْم من الأنفِس هوىَّ وأنت  الأمطا

ٌة َبعـَدوا إْن بك وما َد ْدت إْن معهم ولَوْحـَ ْع بع اجتما
: وقال ٍ الأطويل:  الأطائي

ِد أْحَزْن لأم جئَت إذا ْع ُب لأ
مفارٍق

ْبَت وإن ُقْرِب أفرْح لأم غِا ب
ِم  مقي

ِة من أفديك لأيتني فيا َب ُغاْر
الأنوىَّ

ِم واصل لأي أٍخ بكّل وحـَمـَي

وأصل ٍهذا ٍمن ٍقول ٍمالأك ٍبن ٍمْسَمع ٍلألحنف ٍبن ٍقيس: ٍما ٍأشتاق ٍلألغائب ٍإذا ٍَحَضْرَت،
ْبَت.ً ول ٍأنتفع ٍبالأحاضر ٍإذا ٍغِا

: وقال ٍإبراهيم ٍبن ٍ الأطويل:  الأعباس
َنْت ًء عن بقوم تدا َنـَا ّو عن بليلى وَشّطزيارة َتـَ ُن َمَزاُرهـَا ُدآ

َعَرِج ُمقيماٍت وإَن ْن الأـَلـَوىَّ ِبُم
وهاتيَك لأيلى من َلقرُب
 َدآاُرها

َلى ِر كمثل ولأي ُع الأنا ينف
ُءها ًاضو ُق عنها َنأىَّ بعيد ُيحّر َجاُرها و

ّنظار ٍ : كأنه ٍنظر ٍإلأى ٍقول ٍالأ الأطويل:  َعِسي ْق َف الأ
ٍر ُأّم هذي يقولأون ُء نحوها أْرضٌِ بك َدآنْتوقريبٌة عم  وسإما

ُد إنما أل ْع ُقـَْربـَُه الأخليل ُب ُء إلأيه ُيوَصل لأم هو إذاو سإـَوا
: وقولأه: ٍولأيلى ٍكمثل ٍالأنار ٍكقول ٍالأعباس ٍبن ٍ الأمنسرح:  الحنف

ِه نالوقـَد أقـَوُل بما منكْم أْحَرُم ُقوا َمْن الأعاشقون ب َعِش
َبالأٌة كأني ِصْرُت َبـَْت ُذ ْهَي ِلألناِس ُتِضيءُنصُِ ُق َو ِر َت َتْح

: وقال ٍإبراهيم ٍبن ٍ الأوافر:  الأعباس
ابن على الأصُديق مع أميُل
عمي

ُذ الأـَشـَقـَيِق من لألصُديق وآُخ

ِني وإن َت َفي ًا ألأ ًا ُحـَّر َطـَاعـَ َد َواجدي فإنكُمـَ ْبـَ الأـَصَُـَديِق َع
ّنـَي معروفـَي بين أفّرق ُعوَمـَ والأحـَقـَوِق مالأي بين وأْجَم

مصُلوب رثاء في
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ًا ٍلأه ٍأخذ ٍفي ٍِخْربة ٍفقتل ٍ َيْرثي ٍصديق : قال ٍالأعقيلي ٍ الأطويل:  وصلب
فـَوق أصبحَت لأئن لأعمري

ّدب مـَشـَ
ّفيَك طويٍل َع مع الأرياُح ُت

ِر ْطـَ َقـَ الأـَ
الأـَيدين مبـَسـَوطَْ عشَت لأقد

مـَرّزأ
ُعوفيت من الأموت عند و

ِة َط ْغ ِر َض  الأقب
َلّت ْف َأ الأـَتـَراب ضيِق من و
ِه َغاـَّمـَ و

من لأَك فهل الأدنيا؛ تفقد ولأم
ِر؟ ْكـَ ُشـَ

َتفي فما ِئم من عيناي تش دآا
َكـَى ُبـَ الأـَ

إلأى بكيُت أني ولأو عليَك،
الأحـَشـَر

َبى ُطو أخـَاه يبكي لأمن ف
ًا ُمـََجـَاهـَر

فـَي لأفـَقـَدك َأبكي ولأكنني
ِر سِإـَتـَ

الأرشيد أخبار إلأى عودآ
كرم حّظ لأول الأمؤمنين، أمير الأرشيد: ٍيا هارون إلأى كثير بن محمد وكتب
َطالأع في الأفعل ْطُل َللأهى الأسؤال،؛ َم عيوَن ولأصُرف الأشاكرين قلوَب الأَم

ّي الأمحبة، حسن إلأى الأناظرين ُد الأحالأين فأ ِع ْب َلأك ُي فعلك؟.ً مجاز عن قو
ُع به القرار كان إذ الأجواب؛ يحتمل ل الأكلُم الأرشيد: ٍهذا هارون فقال يمن

عليه.ً الحتجاج من
الأحاجة قضاء
ذلأك: وأغافل بقضائها وعده قد لأه حاجًة يذكر لألمأمون أكثم بن يحيى وقال
ّدآكار، ونقابلك بالسإتنجاز، لأك نعّرضَِ أن من أكرُم الأمؤمنين، أمير يا أنَت، بال
ِدك، على شاهدي وأنت ْع ّدْم لأم بشيء تأمر وأن َو زمانه، يقدر ول أيامه، تتق
ِر صبُر علينا يستولأَي أن من أضعُف ونحن يؤودآه ل الأذي وأنت نعمتك، انتظا

ْعِجُزه ول إحسان، ًا، يزيدك ما الأمؤمنين أميَر يا لأنا فعّجل كَرم، ُي ُدآ كرم وتزدآا
ًا، به ّقاه نعم الأدائم.ً بالأشكر ونتل

حاجته.ً بقضاء وأمر الأكلم، هذا الأمأمون فاسإتحسن
على الأشام، أهل من وعظمائهم، الأدهاقين أبناء من رجل الأمأمون على قدم
َدة َلفْت ِع ْولأيته من الأمأمون، من لأه سإ فطال مملكته، إلأيه يضّم وأن بلده، َت
ِر خروِج انتظاُر الأرجل على مسعدة بن َعْمَرو فقصُد بذلأك، الأمؤمنين أمير أْم

ٍة إيصُاَل وسإألأه ُتْب ناحيته، من الأمأمون إلأى رقع ْك ُا فإني شئت بما فقال: ٍ
ُله، رأىَّ عمرو: ٍإن نعمتان.ً ٍفكتب لأك تكون حتى عني، ذلأك قال: ٍفتوّل ُموِص

ِته أسْإر يفّك أْن الأمؤمنين أميُر َد َقة من ِع ْب ْطِل، ِر ِه، حاجة بقضاء الأَم ِد ْب َع
ْذِن ًا.ً فعل بلده، إلأى بالنصُراف لأه وال ّفق َو ُم

ًا، دآعا الأرقعة الأمأمون قرأ فلما ِز لأفظها، ُحسن من يعجب وجعل َعْمو وإيجا
ِدآ ُتها عمرو: ٍفما لأه فقال فيها، الأمرا لأه قال: ٍالأكتابة الأمؤمنين؟ أميَر يا نتيج

ّ سإأل، بما الأوقت هذا في تنفي وبجائزة كلمه، اسإتحساننا َفضُل يتأخر لأئل
الأمطل.ً دآناءة
ًا، الأناِس مسعدة: ٍأعظُم بن عمرو كلم ومن ُههم َأْجر َب ْن ًا، وأ يرضَِ لأم من ِذكر
ْدِل بحياة َع ِة وظهور دآولأته، في الأ إلأى الأمنافع وإيصُال سإلطانه، في الأحّج
ِد في احتاَل حتى حياته، في رعيته بالأدين، عنايًة بعده، الأغابرين في ذلأك تخلي

أحد يعرضِ لأكان باسإتنباطه عنوا لأو ما ذلأك من لأهم وكفايًة بالأّرعية، ورحمًة
ّق إصابة عن الكداء إّما المرين، وإما اللأتباس، من يعرضِ ما لأكثرة فيه الأح

ِة الأفكر، طول بعد الأرأي إصابُة الأطرق من كثير واسإتغلق الأتجارب، ومقاسإا
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ِة وأسإعد َدآَركه؛ إلأى ُة دآامت من الأُرعا َد أيامه، في الأحق سإعادآ ْع َب ِته و وفا
وانقَراِضه.ً

الأخطبة إطالأة في
ْنُجوف، بن لأسويد رجل وقال بين لأصُلح افتتحه بكلم الأخطبة أطال وقد َم
ًعى أتيت هذا، الأعرب: ٍيا من قوم ْيَر مر َعاك، َغا ُلأك أفل َمْر عليه.ً ٍقال: ٍنعم.ً أدآ

ُقْل: ٍأما َء الأصُلح في فإّن بعد قال: ٍ والأسلم.ً ٍفلّما الموال، وحفظ الجال، بقا
ُقوا الأكلم هذا الأقوم سإمع َن ّترات.ً وتواهبوا تعا الأ

مسلم أبي المير أخبار من
علي، بن الأله عبد بمحاربة مسلم أبو ُأِمَر مسعودآ: ٍلأما بن الأله عبد قال

ْلُت ًا تريد المير، فقلت: ٍأيها عليه دآَخ قلت: هو؟ قال: ٍوما المر؟، من عظيم
ٍة، مع قومه، شيُخ وهو الأمؤمنين أمير عّم َد سإياسإة.ً وحسن وَحْزم، وبأس، َنْج

ٍر معانيه، تعلم بحديٍث أنت شبرمة، ابن لأي: ٍيا فقال ْع قوافيه، توضح وِش
َدآْت قد دآولأة هذه إن بالأحرب؛ منك َأعلُم ّدت أعلمها، اطر فليس أيامها، وامت

ٌد فيها والأطاِمع لأمناوئها ًا تنيله ي ّلأت فإذا عليها، الأوثوب من شيئ َدِع أيامها و ف
َنبه الأوَزغ َذ فيها.ً ب

َكره أتيُت مسلم أبي خروج بلغني خراسإان: ٍلأما حكماء بعض قال لنظر َعْس
ًا، فيه فأقمت وهيبته، تدبيره إلأى ِكبٌر ُعْجب، شدة عنه فبلغني أيام ظاهر، و

ُتَره أن أرادآ فيه لأعّي بذلأك تحلى أنه فظننت إلأيه فتوَصلت بالأصَُْمِت، َيْس
ّدآ فسلمت بصُره، عن وأغايب كلمه، أسإمع بحديث ًا فر ّدآ وأمر جميلً، ر
َذهم يريد قوم بإدآخال ًء، منهم لأرجل عقدوا وقد الأوجوه، من وجه في تنفي لأوا
ً سإاعة إلأيهم فنظر َدىَّ فإنها إياكم؟ وصيتي عني وقال: ٍافهموا لأهم، متأمل أْج

ّله تدبيركم، أكثر من عليكم ومعناه الأسالر، أيها توفيقكم.ً ٍقالأوا: ٍنعم وبالأ
ُته بالأفارسإية، الأسيد ْع ّبر لأمن بالأفارسإية كلمه يحكي ومترجم يقول، فسم ع

َأشعروا منهم لأه َفر، سإبُب فإنها الأجرأة قلوبكم بالأعربية: ٍ ّظ ِذكَر وأكثروا الأ
الأمحارب، ُحصُُْن فإنها الأطاعة والأزموا القدام، على تبعث فإنها الأضغائن
ِة وعليكم ّي ُعوا الشراف، بعصُب َدآ تظهر الشراَف فإن الأدناءة؛ عصُبية و

َوالأها.ً والأدناءة بأفعالأها، ْق بأ
ُينفى ثار، ُيدَرك مسلم أبي فقال: ٍبمثل مسلم أبا معقل بن إدآريس وذكر و
ُيؤكد عار، ْهد، و ُيبرم َع ّهل عقد، و ُيَخاضِ َوعر، ويس ُيقلع َغامر، و ُيفتح ناب، و و
باب.ً
الأمنصُور جعفر أبي أخبار من

ْيَن جعفر لبي رجل وقال ّدَث ما الأمنصُور: ٍأ إن أمية؟ بني أيام في به ُتُح
الأرعية، في بالأعدل تعامل ولأم الأمظلومين، بإنصُاف تقابل لأم إذا الأخلفة
ّية، الأفيء وقسمة َق َبوارأ، أمرها عاقبُة صار بالأسو ُولَتها وحا ُء ِب الأعذاب.ً سإو

ْلنا أخي يا ولأكنا تقوُل، ما كان قال: ٍقد ثم قال: ٍفتنفس على الأفانية اسإتعَج
َقَضْت قد وكأن الأباقية، ْن حالأة أي على الأرجل: ٍفانظْر لأه الأدار.ً ٍفقال هذه ا
تنقضي.ً

ًا وكان الأدوانيق أبو وقال ًا فصُيح ًا: ٍعجب ًا ِعلَمه َأصار لأمن بليغ ِم َغاَرض َها لأِس
ِة عارٌف وهو الأخطايا، َع ًا لألمسيئين تقض إن الألهّم الأمنايا، بُسر َصفح
َهْب وإن منهم، فاجعلني ًا لألظالأمين َت ِرمني فل فسح الأمولأى به يتطول ما تْح

عبيده.ً َأخس على
قيس بن الحنف أخبار من
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ِئل وبه قواُمها، فيه الشياءة فقال: ٍرأس الأعقل؟ عن قيس بن الحنف سُإ
َطن، ما سإراُج لنه تماُمها؛ َلن، ما وملك َب ِد، وسإائس َع أحد، كل وزينة الأجَس

عليه.ً إل المور تدور ول به، إل الأحياة تستقيم ل
فقال: ٍالأفرس قيس، بن الحنف قام الأمشهورة خطبته زيادآ خطب ولأما

ّده، ّده، والأمرء بحده، والأسيف بَش ّدك بك بلغ وقد بج ُء وإنما َأرىَّ، ما ج الأثنا
ْثني ل فإنا الأبلء، بعد ُلو.ً حتى ُن ْب َن

الأزيات ابن بقلم الأواثق عهد
َد الأزيات ابُن وكتب ْه أمير فإن بعد، الأمعتصُم: ٍإذا بحضرة مكة على الأواثق َع

ّلدك قد الأمؤمنين ْقدم، أبيك ُتَراَث وزمزم، مكة ق ّدك ال ْكَضة الكرم، وِج ور
َيا جبريل، ْق ْفَر إسإماعيل، وسُإ َقايَة الأمطلب، عبد وَح فعليك الأعباس، وسِإ
بيته.ً أهل على والأتوسإعة تعالأى، الأله بتقوىَّ

ُكْن لأم وكتب: ٍلأو مقصُورة نعمة بين إل تراه ل أنك إل الأشكر فضل من َي
قال: ٍكأنهما ترىَّ؟ َرباح: ٍكيف بن لأمحمد قال ثم لأه، منتظرة وزيادآة عليه،

ٍم الأحرم أمَر الأزيات ابن ذكر ذلأك ومع حسن، َوْجه بينهما ُقْرطان بتعظي
وتفخيم.ً

بالأحج الأتهنئة في الأعصُر لهل ألأفاظ
من بها يتصُل وما والأمشاعر، الأمناسإك أمر تعظيم، و الأحرم أمر، وتفخيم

الدآعية: ٍ
َد َطاف الأعتيق، الأبيَت قصُ َتزم الأكريم، والأَم َلم الأنبيه، والأمل الأنزيه.ً والأمست
َعّرِف وقف َدآ الأعظيم، بالأُم ِطيم.ً ٍَحَرُم زمزم وور لألناس أوسإعه الأذي الأله والأَح

الأله صلى ولأمحمد، ُخلة، ولألذبيح ُخطة، ولألخليل َمثابة، لأهم وجعله كرامة،
َلة، وسإلم، عليه ْب ُلّمته ِق ْعبة، و ّبى حتى إلأيه ودآعا َك سإحيق، مكان كل من لأ

ُدآ عميق، فّج كل من نحوه وأسإرع ّفق َمْن عنه يعو ُته، ُقبلت وقد ُو ُغافرت توب و
َبته، ْو ِعدت َح ُته، وأنجحت سإفرته، وسَإ َب ْو ْعيه، وُحِمد َأ َعجه وتقبل حجه، وزكا سَإ

َثجه.ً ٍانصُرف َواحله، فيه وأنضى َعَزائمه، لأه انتضى الأذي الأحّج عن مولي و َر
َأنفق راحتها، بطلب نفسه وأتعب َعة بشراء ذخائره و ّنة سَإ فقد وسإاحتها؛ الأج
َكْت، ّبلت أفعالأه تعالأى، الأله شاء إن َز ُتق هديه.ً وبلغ سإعيه، وشكر أعمالأه، و

ْطَت قد ِرك عن أسإق ْه ْدَت الأعظيَم، الأثقَل َظ ِقف وشه ْو ومحصَُْت الأكريم، الأَم
ْعي نفسك عن ًا الأبيت إلأى الأعميق، الأفّج من بالأّس ّهل لأمن الأعتيق.ً ٍحمد سإ

ْؤية الأحج، فريضة قضاء عليك َعر وُر َقام، الأَمْش والأموسإم، الدآعية وبركَة والأَم
َة ْكَرَم َقصَُد وزمزم، الأحطيم أفنية وسإعادآ َد الأمقاصد، أ ِه أشرَف وَش

َع فوردآ الأمشاهدة ّنة، َمَشار ّيم الأج مواهب ُجمعت الأرحمة.ً ٍوقد بمنازل وخ
ّدآيَت لأديك: ٍفالأحّج الأله ْئَت الأله وَحَرُم فرَضه، أ ِط الأكريم والأمقام أرَضه، َو

َته، َته، السإودآ والأحجر ُقْم َلْم َت وسإلم، عليه الأله صلى الأنبي، قبَر ُزْرَت و اسإ
ًا ًا لأمشهده، مشافه ًا لأمسجده، ومشاهد ًا وَمْحضره، بادآيه ومباشر بين وماشي

ًا ومنبره، قبره ّلي ّلى، حيث عليه ومصُ ًا ص الأعظمى، بالأقرابة إلأيه ومتقرب
ُيك وعدت ْع ُبك مشكور، وسَإ ْن َذ عليك والأبركات رابحة، وتجارتك مغفور، و
ّقى َغاادآية َل َت ُنْجح، وأملك بالأرضا، واسإتغفارك بالجابة، دآعاءك الأله ورائحة.ً ٍ بالأ
َيك وجعل ْع ًا، سَإ َعَرَف وحّجك مشكور ًا.ً ٍ ما مناهَج مولي تعالأى الأله مبرور
َقصَُده نواه، َباه.ً ويحمد دآنياه، في يسعده ما وتوخاه، و ْق ُع

َطري ُفَجاءة بن َق الأ
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ُعْروة ٍبن ٍالأوردآ، ٍفقال ٍلأي: ٍما ٍمعك؟ ٍقلت: قال ٍأبو ٍحاتم: ٍأتيت ٍأبا ٍعبيدة ٍومعي ٍشعر ٍ
شعر ٍعروة، ٍقال: ٍشعر ٍفقير، ٍيحمله ٍفقير، ٍلأيقرأه ٍعلى ٍفقير! ٍقلت: ٍما ٍمعي ٍشعُر ٍغايره؛

: فأنشدني ٍأنت ٍما ٍشئت، ٍ الأبسيط:  فأنشدني
ْيُت قد ُعقاٍب ِظل ُرّب يا َقـَ و

ِه بـَ
ِري ْه والبطاُل الأشمس من ُم
ُد ِل َت  َتْج

ْيُت حًمى يوم ورّب َع أْر
َتـَُه َو ْقـَ َع

ْيلي ًا َخ َقنا وأطراُف اقتسار الأ
ُد ِقصَُ

ْهو ويوم ْفِض لهل َلأ ظّل الأَخ
ِه بـَ

ْهوي ِطلء لأ َناُره الأوغاى اْص َو
ُد تق

ًا ّهر ِقفي ُمَش ْو والأحرُب َم
َفٌة كـَاِشـَ

َع عنها َبْحُر الأقنا الأموت و
ُدآ ِر ّطـَ ي

ٍة ورّب ْغلي َهاِجر ُلـَهـَا َت ُتهامراِجـَ َطـَايا َمَخْر ٍة بَم ُد َغاـَاَر َتـَِخـَ
َتـَاُب ُدآهـَا أسُإـَد كأنهاآِمـَنًة الفـَزاع أودآيَة َتجـَ َأسإـَد يصُـَطـَا

أُمْت ل أنفي َحتَف َأُمْت فإن
ًا كمد

َقصُُْر الأطعان على ِز و الأعاج
ُد َكَم  الأ

الأموَت ُأسإاِق لأم أقل ولأم
َبـَُه ِر شـَا

ُشـَّرغ والأمـَنـَايا كأسإه في
ُوُردآ

ّللون ٍبه ٍمن ٍأشعار ٍالأمخانيث.ً ثم ٍقال: ٍهذا ٍوالأله ٍهو ٍالأشعر، ٍل ٍما ٍيتع
ٍ 

َنى ٍفي ٍالأسلم ٍأبا ٍمحمد، ْك ُي َطري ٍبن ٍالأفجاءة ٍالأمازني، ٍوكان ٍ َق ْعُر ٍلأ والأش
ّدهم ٍشوكة، ٍوكان ًا، ٍوأح ٍة، ٍوكان ٍأطوَل ٍالأخوارج ٍأيام َعام َن وفي ٍالأحرب ٍأبا ٍ

ًا: ٍالأكامل: ٍ ًا، ٍوهو ٍالأقائل ٍأيض ًا ٍجوادآ شاعر
َنْن ل َك ٌد ير ِم إلأـَى أحـَ ًا الأوغاى يومالحـَجـَا ّيبـَ ِم متهـَ لأـَِحـَمـَا

َئة لأـَلـَرمـَاِح أرانـَي فلقد دآري
ًة يميني عن من تـَار

وأمـَامـَي
ْبُت حتى ّدر بما خَض من تح

دآمـَي
َنان أو سَإْرِجي أكناَف ِع

ِلأجامـَي
ْفُت ثم ولأم أصبت وقد انصُر

َعأَصب َذ ِم قـَارح الأبصُـَيرة َج القـَدا

الأمديح باب
: وقال ٍالأُمَسيب ٍبن ٍ الأمتقارب:  َلس َع

ِبهـَا على الأملوُك تبيُت ْت َتُب غاضبْت إن وشيباُنَع ْع  ُت
ُظهْم بالأراح وكالأشهد ُهْمألأفا ُق أعـَذُب منهما وأخل

أطـَيُب أصولأهْم وترُبمقاماتهْم ُتْرُب وكالأِمْسك
: وقال ٍ الأكامل:  آخر

ُكْر ُدواأسإـَد بنـَي من مجالأَس اذ ُع ْلـَُب إلأيهـَُم فحّن َب َقـَ الأـَ
ُهْم، الأشرق ُلأـَنـَا منزلأ ِز ْنـَ ُق وأين َغازُب،وَم والأغرُب؟ الأشر

ِتـَه ُجـَُل أبيَض كل من َعـَْضـَُب وصارُم أحّم مسٌكزينـَ
َدَجٌج َعـَى وُم ِتـَه َيْسـَ ُبـَو بفـَنـَائه وعقيرةلأـَغـَار َتـَخـَ

 : الأوافر:  آخر
ُكـَُم ُت ّيَة رأي َبتهاَحـَْرٍب آل بـَقـَ َهْض َق الأتي و ْو ِهَضاِب َف  الأ
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ُبارون ًدىَّ الأرياَح ت ًا نـَ الأسـَحـَاِب أفعاَل وتمتثلونوجـَودآ

َذكُرني ُكـَْم الأيوَم مقامي ُي ظل في أْمِس مقامَيفـَي
الأشباِب

مكاتبات
 حميد بن وسإعيد الأملك عبد بن سإعيد بين

بقاءك! ٍأن الأله - ٍأطال حميد: ٍأكره بن سإعيد إلأى الأملك عبد بن سإعيد كتب
َعك ُعذر موضع ونفسي أض ُدنا فيكون والأقبول، الأ ًا أح ًا، معذر والخر مقصُر

ً ِبل ُلف وفي الأبّر، الأحديد من الأتلقي في ما أذكر ولأكن متفّضلً، قا من الأتخ
ّلة ّفقك أن تعالأى الأله وأسإأُل الأصُبر، ق الأشكر.ً عقبى منه يكوُن لأما وإيانا يو

ُبَك فأجابه: ٍوصل ُعه، لألطيف سإروُره، تعالأى! ٍ- ٍالأحاضُر الأله - ٍأكرمك كتا ِق مو
ُدآه، صدوره الأجميل ِر ْو ُد وَم - ٍأعزك ونحن باطنه، ِصدِق على ظاهره الأشاه

دآونك؛ الأتقصُير ومجاراتك بفضلك، العتراف حسن جزاءك - ٍنجعل الأله
كنَت وبينك.ً ٍوإن بيننا الشغال حالأت وإْن عنك، الأتخلف في ُعذَر ل أن ونرىَّ

ْقَت العتذار، قبل الأعذر في سإامحَت َب على زلأت فل الغاتفار، فضيلة إلأى سَإ
ًا، وإلأيه دآلأيلً، خير كل ًا؛ وبه دآاعي ْينا ولأقد آمر ًء كتابك وصوِل قبل الأتق لأقا

ًا، أحدث ًا، وهاج وطر اليام؛ به ضاقت ما الأجمعة لأنا تتسع أن وأرجو َشوق
ًا فتنال بك.ً والنس محادآثتك من حظ
حميد بن سإعيد مكانة

ولأسعيد ٍبن ٍحميد ٍحلوة ٍفي ٍمنظومه ٍومنثوره، ٍلأكنه ٍقليُل ٍالختراع، ٍكثير ٍالغاارة ٍعلى
ًا.ً َمْن ٍسإبقه.ً ٍوكان ٍيقال: ٍلأو ٍرجع ٍكلُم ٍكل ٍأحد ٍإلأى ٍصاحبه ٍلأبقي ٍسإعيد ٍبن ٍحميد ٍسإاكت

: وفيه ٍيقول ٍأبو ٍعلي ٍ الأخفيف:  الأبصُير

ّدعي من َرأُس ّنـَي الأبلغاَة َي م
ُهْم الأناس، ومن ّل ِر في ك ِح
 أّمْه

سإعـَيد أكنى ولأست وأخونا
َؤرخ حميد نب ْتب ُت ُك باسإمـَْه الأ

: هذا ٍالأمعنى ٍينظُر ٍإلأى ٍقول ٍمنصُور ٍالأفقيه ٍوإن ٍلأم ٍيكن ٍ الأطويل:  منه
فينـَهـَُض الأدنيا به َتِضيق
ًا هـَاربـَ

ْلنا: ٍخيُرنا نحن إذا الأباذُل ق
الأّسـَْمـَُح

الأشقّي؟ هذا قيل: ٍمن فإن
ُقْل لأهـَْم أ

الأحديث: كتمان َشْرطِْ على
ْتُح هو َف  الأ

ْهَوىَّ ٍفضل ٍالأشاعرة؛ ٍفعزم ٍمرة ٍعلى ٍسإفر، ٍفقالأت ٍ َي ٌد ٍ : وكان ٍسإعي الأبسيط:  لأه
ِني َت ْب َذ ّدآ ك ُو َفْحَت أن الأ صا

ً مرتحـَل
ِر بكّف الأفراِق كف الأصُب

ِد َلـَ والأج
َق الأهوىَّ تذكرَن ل لأو والأشو

َعْت ُفِج
على تصُبر لأم نفُسك بالأشوق

ِد ُع ُب الأ
َتي ٍالأباب، ٍوأنشأ ٍ َدآ َأخذ ٍبعضا ًا ٍو يقول:وكان ٍسإعيد ٍعند ٍبعض ٍإخوانه، ٍفنهض ٍمنصُرف

الأطويل: 
ُكم، سإلٌم َلأِت علي الأكأُس حا

بـَينـَنـَا
ّلأْت ًأىَّ كل عن بنا وو مر

وَمْسَمـَِع
َق فلم ِفَحني َأْن إل يب يصُا

َكـََرىَّ الأـَ
ًا فيجمع جْسمي بين سإكر

 وَمْضجعي
: وقال ٍ الأطويل:  سإعيد

595



 السإلمية مشكاة مكتبة                            اللأباب وثمار الدآاب زهر

إلأيك الأشكوىَّ ألأُسَن أَرىَّ
كليلًة

فتوُر الأثناء غاير عن وفيهن

ٍ 
ْتِب على تقيُم َع لأيس الأذي الأ

ًا نافعـَ
َمـَصُِـَيُر إلأـَيك إل لأها ولأيس

َنـَْت كالأزمان إل أنَت وما ّو وأمـَوُر أحـَداثـَه مـَن نوائُبتـَلـَ
ْنصَُاُف قّل فإن الأزماِن إ

ُدآه وُجـَو
ِر على ذا فمن ْو الأزمان َج

 ُيجيُر؟
الأشعرية الأسرقات في نبذ
قولأه: أما ٍ

ْتِب على تقيُم َع ًا لأيس الأذي الأ  نافع
: فمن ٍقول ٍ الأبسيط:  الأمؤّمل

ٍم على تغضبّن ل ّبـَهـَُم قو ُع عليهْم منك فليستح ينف
َغَضُب الأ

في علينا جائريَن يا
ُكوَمتهـَْم ُح

ْوُر َتى ما أقبُح والأَج ْؤ َكُب ُي ُيْرت و

ُكْم إلأى لأسنا ُكم غاير نفـَّر من
إذا

ُتْم، ُكْم ولأكْن ُجر ُكُم إلأي من
َهَرُب  الأ

ّبه ٍعلى ٍهذا ٍالأمعنى ٍالأنابغُة ٍالأذبيانّي ٍفي ٍقولأه ٍلألنعمان ٍبن ٍ : وأول ٍمن ٍن الأطويل:  الأمنذر
هو الأذي كالأليِل فإنَك

ِركـَي ْد ُمـَ
ْلُت وإن َأىَّ أّن ِخ َت عنك الأمن

ُع  واسِإ
َطاطيُف حباٍل في ُحْجٌن َخ

ٍة ّدمتـَين ٍد بـَهـَا َتُمـَ ُع إلأـَيَك أي َنـَواز

َقه ٍأشجع ٍالأّسلمي ٍفقال ٍلدآريس ٍبن ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍالأحسين ٍبن ٍعلي، ٍوقد ٍبعث ٍإلأيه سإر
َتالأه ٍفي ٍ ْغا : الأرشيد ٍَمن ٍا الأكامل:  الأمغرب

ِلـٌَت أنك إدآريُس، يا أتظّن، ْف َدُم ْي َذاُر؟ يقيك أو الأخلفة َك ِحـَ
انتضاها إذا الأسيوَف إّن

َعْزُمه
 العماُر دآونها وتقصُر طالأْت،

ٍة َتُحّل أن إل هيهات َهـَاُر إلأـَيك فيها يهتدي لبـَبـَلـَد َنـَ
ْلم ٍالأخاسإر ٍيعتذر ٍإلأى ٍالأمهدي ٍ الأبسيط: وقال ٍسَإ

ِر أعز إني ويجتنـَُب يأتي لأما ذاك وأنتكلـَهـَُم الأناس بخي
ِر وأنَت ًا كالأده ُلـَُه مبثوث ِئ ٌأ ل والأدهُرحبـَا ْلَج هَرُب ول منه َم

الأريِح ِعناَن ملكُت ولأو
ٍة كل فيأصرفُه َلُب فاتَك ما ناحي ّط الأ

منك انتظاري إل فليس
ِرفًة عا

ٌة الأخوِف من فيها ْنَجا َم
َقلُب ْن  وُم

سإلم: وقول ٍ
َنان ملكت ولأو  أصرفه الأريح ِع

: كأنه ٍمن ٍقول ٍالأفرزدآق ٍ الأطويل:  لألحجاج
ِني ولأو ْت َل ِني ثم الأريُح حم ْت َب َل ٍدآ لأكنُتط ْتُه كمو َك ْه أدآر ِدآُر مقا

: وقول ٍعلي ٍبن ٍجبلة ٍلأُحميد ٍ الأطويل:  الأطوسإي
َته لمرئ وما ْلأ َو ْتُه ولأومنك حا َع َف الأسماء في َر
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ُعمهَرٌب ِلأ َطا  الأَم
: أخذه ٍالأبحتري ٍ الأكامل:  فقال
ُبوا ِل ُء وأشرقِت سُإ الأدما

ًةعليهـَُم َلـَبـَوا لأم فكأنهْم ُمْحَمّر ُيْسـَ

َو َل ّنهم َف لأم الأكواكَب ركبوا أ
يكن

ُهْم ّد من لأيجيَر ْأسِإك َح َب
ْهَرُب َم

: وقال ٍعبيد ٍالأله ٍبن ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍطاهر ٍفي ٍنحو ٍقول ٍ الأطويل:  الأنابغة
ْثُت وإن وإني ّد نفـَسـَي ح

بـَأنـَنـَي
َي إّن أفوتك ْأ لأـَعـَازُب مـَنـَي الأر

الأمـَحـَيط الأمكان مثُل لأي َلنك
بـَي

ْتني لأول الرضِ من اسإتنهض
 الأمذاهُب

سإعيد: وأّما ٍقول ٍ
ّ أنت وما  كالأزمان إل

َعل ٍالأثعلبي ٍوإن ٍلأم ٍيكن ٍالأمعنى ٍ بنفسه:والأبيت ٍالأذي ٍيليه، ٍفكأنه ٍألأّم ٍفيه ٍبقول ٍَشم
الأطويل: 

ٍة َأِمْن َب ْذ ّني بالأرْجل َج م
تباشـَرْت

َداتي، ْتٌب ول ُع ول علّي َع
َهْجُر

ْعـَلـَُه الأمؤمنـَين أميَر فإن ِفـَ َع بما عاٌر ل لأكالأدهر،و َن ص
ْهُر  الأد

وقال ٍرجل ٍمن ٍطيئ ٍوكان ٍرجل ٍمنهم ٍيقال ٍلأه ٍزيد ٍمن ٍولأد ٍعروة ٍبن ٍزيد ٍالأخيل ٍقتَل
: رجل ًٍاسإمه ٍزيد ٍفأقادآ ٍمنه ٍالأسلطان، ٍفقال ٍالأطائي ٍيفتخر ٍعلى ٍ الأطويل:  السإديين

ُدنا عل ْي ْأَس الأحمى يوم َز َر
ُكم زيد

َيَض ْب أ
َ ِغرار مشحوذ ب الأ

َيَمـَانـَي

ًا تقتلوا فإن فـَإنـَمـَا بـَزيد زيد
َد الأسلطان أقادآكم ْعـَ َبـَ
َزَمـَاِن
َأول ٍمن ٍ : وقول ٍالأثعلبي ٍمأخوذ ٍمن ٍقول ٍالأنابغة، ٍوهو ٍ الأبسيط:  ابتكره

ّيَرتني َع َتـَُه ذبياَن بنو و ِر ِمْن َأخشاك بأن علّي وماخشـَي عا
: ومن ٍجيد ٍشعر ٍسإعيد ٍبن ٍ الأطويل:  حميد

ِيي أهاُب َتْح ُقـَب وأسإ وار
ُه َد َوعـَ

َدانـَي هو فل َأُل أنـَا ول َيب َأسإـَ

ٌد َمجَراها الأشمُس هو بعي
ُءها وضو

بالأبعـَيد وقلبي قريٌب،
ّكـَُل مـَو

َنى ٍفي ٍالحسان ٍفيه.ً ُدآ ٍيدا ًا ٍفما ٍيكا ًا ٍمشهور وهذا ٍالأمعنى ٍوإن ٍكان ٍكثير
وقد ٍقال ٍأبو ٍعيينة: ٍالأطويل: ٍ ٍ

ِني ْت كّل من الأحّب جيوُش غاَز
جانـَب

ٍد من حان إذا ْن َغاـََزا قفوٌل ُج
ُد ْنـَ ُجـَ

ِهَي أقول الأشمُس، لصحابي: ٍ
ُءها ضو

تناولأـَهـَا في ولأكْن قريٌب،
ُد ُبـَعـَ

: وقال ٍالأعباس ٍبن ٍ الأمتقارب:  الحنف
ُنها الأشمُس هي َك في مْس

الأسماء
َعّز َؤادآ ف ًء الأف َ َعـََزا َجـَِمـَيل

َلن َدآ إلأيها تستطيع ف َع ولأْنالأصُـَعـَو الأـَنـَُزول إلأيَك تستطي
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: وقال ٍ الأوافر:  الأبحتري
ْوَت َن ًا َدآ َلوَت تواُضع َع ًا و ُع انحداٌر فَشأناَكَقدر وارتـَفـَا
ُعد الأشمُس كذاك ُنوتدانى أن َتب ْد َي ُء و  والأشعاع منها الأضو

: وقال ٍابن ٍ الأكامل:  الأرومي
ُته َذَخز ْعـَلـَُم لألدهر و َمـَآُل يؤول لأمن فيه كالأدهرأنـَه أ
ُته لأم هي إن كالأشمس ورأي

َنْل ُت
ّنور ُء منها فالأ ُينـَاُل والأضـَيا

: وقال ٍ الأبسيط:  الأمتنبي
ُء ُع بيضا ْطِم ِتهـَا تحت فيما ُت ّل َعَّزُح ًا ذلأك و َبـَا لأمن مطلوب طل
ِيي الأشمُس كأنها ْع َكّف ُي

ِبِضها َقا
َتَراه ُشعاعها مقتربـَا الأعيُن و

َفْضل ٍ : وقال ٍسإعيد ٍبن ٍحميد، ٍويروىَّ ٍلأ الأمنسرح:  الأشاعرة
ّنيراضـَيًة كنِت أيام كنُت ما ِبِط الأرضا بذاك ع َت بمغ

ًا ُعـَُه الأرضا بأّن علم َبـَ ْت َي ُة الأتجني منكسإ  الأّسَخِط وكثر
َعْن سإاءني ما فكل ُلـٍَق ف َعْن سإّرني وما منكُخ َغالِط ف

ْعَرف ٍبأبي ُي وفي ٍهذا ٍالأمعنى ٍيقول ٍأبو ٍالأعباس ٍالأهاشمي ٍمن ٍولأد ٍعبد ٍالأصُمد ٍبن ٍعلي، ٍو
 : الأبسيط:  ِر َب ِع ْلأ ا

ِكي ْب َبْت، إذا أ إذا حـَتـَى َغاِض
َيْت َرِضـَ

ًا الأرضا عند بكيُت من خوف
الأغـَضـَِب

َبْت، إن فالأموت إن والأموُت َغاِض
َيْت َرِض

ِني لأم إن ِرْح ّو ُي فـَي عْشُت سإل
َعـَِب َتـَ

: وقال ٍالأعباس ٍبن ٍ الأطويل:  الحنف
َيْت إذا ِني لأم َرِض ِن ْه ِلأَك َي ذ

الأّرضا
ْلمي لأصُحة سإيتبعه أن ِع
ْتُب َع

َبْت ما إذا وأبكي َن ْذ خوف أ
ِبها ْت َع

ْنـَُب ولأها مرضاتها فأسإألأها ّذ الأ

ُكْم ُلأ ُكُم َهْجٌر، وصا ُب ُقْر ًلـَى و ِقـَ
ُكُم ّد وعطف ُكُم ص ْلُم وسَإ

َحـَْرُب
ُكْم الأله بحمد وأنتْم في

ُلأوٍل وكّلفـَظـَاظٌة ْعُب أموركْم من َذ َص

 : الأمنسرح:  وقال
َذاَرراضـَيٌة وأنـَِت أبكي كنُت قد ِدآ هذا ِح َغَضـَِب الأصُدو والأ

ول َظـَلـَوُم يا الأهجُر ذا تّم إن
من الأعيش في لأي فما تّم

 أَرِب
: وما ٍأحسن ٍقول ٍ الأوافر:  الأقائل

من أشقى الرضِ في وما
محّب

َو الأهوىَّ وجد وإن الأـَمـَذاِق ُحل

ُه ًا ترا ٍة مخـَافَةحـَيٍن كـَّل فـَي بـَاكـَي َق لِشـَتـَياق أو ُفـَْر
ْوا إن فيبكي َأ ًا َن َيبكيعـَلـَيهـَم حذر ْوا إن و َن الأِفـََراق خوَف َدآ

َتْسَخُن َتْسَخنالأـَتـَنـَائي عنـَد عينه و الأـَتـَلِق عـَنـَد عينه و
تعالأى الأله كتاب من
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ْعُت حميد: ٍإذا بن سإعيد وقال أنرت تعالأى الأله كتاب من بآية كتابي في نز
ّينُت إظلمه، كلَمه.ً وأعذبُت أحكامه، وَز

والأعامة والأعجم لألعرب أمثال
تعالأى: ٍ الأله كتاب من يماثلها وما

مّما ٍهو ٍأجّل ٍمنها ٍوأعلى، ٍأخرجها ٍأبو ٍمنصُور ٍعبد ٍالأملك ٍالأثعالأبي.ً
َولأكُم ٍفي ٍالأقصَُاِص ْتل ٍأنفى ٍلألقتل، ٍوفي ٍالأقرآن: ٍ" قال ٍعلّي ٍرضي ٍالأله ٍتعالأى ٍعنه: ٍالأق

َباِب".ً ْلأ ُأولأي ٍال َياة ٍيا ٍ َح
َبَره"، ٍوفي ْيٌر ٍَخ ُبَج َنسي ٍ ُه ٍو ُبَجَر ْير ٍ ُبَج ّيَر ٍ َع ّير ٍغايره ٍبما ٍهو ٍفيه: ٍ" والأعرُب ٍتقول ٍلأمن ٍيع

َقُه".ً ْل َنِسَي ٍَخ َو َثل ًٍ َوَضَرَب ٍلأنا ٍَم الأقرآن ٍ"
ْدنا ٍلأها، ٍوفي ٍالأقرآن: ُع ْقَرُب ٍ َع َعادآت ٍالأ َدآة ٍالأذنب: ٍإن ٍ َو وفي ٍمعاودآة ٍالأعقوبة ٍعند ٍمعا

ْد".ً ُع َن ُدآوا ٍ ُعو َت ْدنا".ً ٍ"وإْن ٍ ُع ُتم ٍ ْد ُع "وإْن ٍ
ّدَمْت َنفخ".ً ٍوفي ٍالأقران: ٍ"ذلأك ٍبما ٍق َوفوَك ٍ َتا، ٍ َك ْو َداك ٍأ َي ْوق ٍالأجاني ٍوباَل ٍأمره: ٍ" َذ وفي ٍ

َداَك".ً َي
ُقْرِب ٍالأغد ٍمن ٍالأيوم ٍقول ٍ : وفي ٍ الأوافر:  الأشاعر

ًا وإن ِره غاد َناظ ِريب ِلأ  َق
ِريٍب".ً َق ِب ْبُح ٍ َلأيَس ٍالأصُّ وفي ٍالأقران: ٍ" ٍأ

َنين، ٍوفي ٍالأقرآن: ٍ"الَن ٍَحصَُْحَص ْي َع وفي ٍظهور ٍالمر: ٍقد ٍوضح ٍالمر ٍلأذي ٍ
ّق".ً الأَح

َبى ٍ ًة، ٍفإْن ٍأ َتْمَر َأعِط ٍأخاك ٍ وفي ٍالسإاءة ٍإلأى ٍمن ٍل ٍيقبل ٍالحسان: ٍ"
ًة".ً َفَجْمَر

َو ٍلأُه ُه َف ًا ٍ ّيْض ٍلأُه ٍشيطان َق ُن ِر ٍالأّرحمِن ٍ ِذك ْعُش ٍعْن ٍ َي وفي ٍالأقرآن: ٍ"وَمْن ٍ
ِريٌن".ً َق

ُقِضَي َذل"، ٍوفي ٍالأقرآن ٍالأعظيم: ٍ" َع ْيُف ٍالأ َق ٍالأّس َب ْوت ٍالمر: ٍ"سَإ َف وفي ٍ
َياِن".ً ِت ْف َت َتْس َلْمُر ٍالأذي ٍفيه ٍ ا

ْهَرها"، ْعِط ٍَم ُي َء ٍ َكِح ٍالأَحسنا ْن َي ْذِل ٍالأرغاائب: ٍ"َمْن ٍ َب وفي ٍالأوصول ٍإلأى ٍالأمرادآ ٍب
ّبوَن".ً ُتح ُقوا ٍِمّما ٍ ْنِف ُت ِبّر ٍحتى ٍ ُلأوا ٍالأ َنا َلأْن ٍت وفي ٍالأقرآن: ٍ"

َواِن ٍوفي ّنز ِر ٍوالأ ْي َع ْد ٍِحيَل ٍبين ٍالأ َق َو وفي ٍمنع ٍالأرجل ٍُمَرادآه: ٍالأطويل: ٍ
َتهوَن".ً َيْش ْيَن ٍما ٍ َب ُهم ٍو َن ْي َب َوِحيَل ٍ الأقرآن: ٍ"

َنا ْلأ ّد َب ُثّم ٍ َد"، ٍوفي ٍالأقرآن: ٍ" ْفَس َأ ْيٌث ٍعلى ٍما ٍ َغا َدآ ٍ َتلَفي ٍالسإاءة: ٍ"عا وفي ٍ
ْوا".ً َف َع َتى ٍ َنَة ٍَح ْلأَحَس ِة ٍا َئ ّي َكاَن ٍالأّس َم

َقّر".ً َت ٍإ ٍُمْس َنب ُكّل ٍ ِلأ وفي ٍالختصُاص: ٍ"كل ٍمقام ٍبمقال"، ٍوفي ٍالأقرآن: ٍ"
ّنى ٍإحراق ٍأكداس ٍالأناس"، ٍوفي ٍالأقرآن: َدسإه ٍتم ُك الأعجم: ٍ"من ٍاحترق ٍ

ًء".ً َوا ُنوَن ٍسَإ ُكو َت َفُروا ٍف َك ُفُروَن ٍكما ٍ ْك ْو ٍت ْوا ٍلأ ّدآ َو "
ْكُر ُق ٍالأَم َيِحي َقَع ٍفيها"، ٍوفي ٍالأقرآن: ٍ"ول ٍ َو ًا ٍ الأعامة: ٍ"َمْن ٍحفر ٍلخيه ٍبئر

ِه".ً ِل ْه ِبأ ّيُئ ٍإل ٍّ الأّس
ومن ٍالأشعر: ٍالأسريع: ٍ

ُهُه امرئ كل ُلـَُه يشب ْع  أهله فهو الأمرء يفعل ماِف
ٍه".ً ِت َل ِك َلى ٍَشا ْعَمُل ٍع َي ُكٌل ٍ ُقْل ٍ وفي ٍالأقرآن: ٍ"
َلة".ً َق ْب ُكِل ٍالأبقَل ٍول ٍتسأل ٍعن ٍالأَم الأعامة: ٍ"

ُكْم ٍ َلأ َد ٍ ْب ُت َء ٍإْن ٍ َيا َأْش َعْن ٍ ُلأوا ٍ َأ َتْس ُكْم".وفي ٍالأقرآن: ٍ"ل ٍ ْؤ َتُس
 : الأرجز:  شعر
ًة كم ّفْت مر ْه بك َح ِر َكا ْنَت الأله لأَك َخاَرالأَم َأ ْه؟ و ِر  كا

ًا" ٍالأعامة: ٍ"الأمأمول َكثير ًا ٍ ْير َعَل ٍالأله ٍفيه ٍَخ َيْج ًا ٍو ْيئ ُهوا ٍَش ْكَر َأْن ٍت َعسى ٍ َف وفي ٍالأقران: ٍ"
َلأى" ٍالأعامة: ٍ"لأو ٍكان ٍفي ُلو ُة ٍخيٌر ٍلأك ٍِمَن ٍا خيٌر ٍمن ٍالأمأكول"، ٍوفي ٍالأقرآن: ٍ"ولألِخَر
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ًا ٍ ْير ِهْم ٍَخ ِلَم ٍالأله ٍفي َع ّيادآ، ٍوفي ٍالأقرآن: ٍ"ولأو ٍ ّلم ٍعلي ٍالأصُ ُهم".الأيوم ٍخيٌر ٍما ٍسإ َع لسْإَم
 : الأطويل:  الأمتنبي
ِئُب َوائد قوم عند قوم مصُا  َف

ُكْم الأقرآن: ٍ"وإْن وفي َئٌة ُتصُِب ّي ْفَرُحوا سَإ َها" ٍعند َي ُفق الأخنازير ب الأعذرة، تن
َثاُت وفي ِبي ْلأَخ ِبيثيَن الأقرآن:"ا ُثوَن ِلألَخ ِبي ْلأَخ َثاِت" ٍالأعجم: ٍ"لأم َوا ِبي ْلَخ ِدآ ِلأ الأله ير

ًا بالأنملة ًا"، لأها َأنبت إذا صلح ِرُحوا إذا الأقرآن: ٍ"حتى وفي جناح ُتوا بما َف ُأو

ُهم َنا ْذ َتًة".ً َأَخ ْغ َب
ًا، َيصُِيد ل الأعامة: ٍالأكلب َه الأقرآن: ٍ"ل وفي كاره ْكَرا ّديِن".ً ٍالأعجم: في إ الأ

ُكّل برجلها" ٍوفي ُتناطْ شاة "كل ْفٍس الأقرآن: ٍ" َبْت ِبما َن َنٌة".ً َكَس ِهي َر
الأعصُر أهل بعض مكاتبات من جملة

عبد ابنه وعن نصُر بن نوح المير عن السإكافي علي بن محمد الأقاسإم أبو
 ٍسإيرته: ٍ َحِميد على َيْشكُره زيادآ بن وشمكير طاهر لبي الأملك

َعّزَك حمدناه َمْن َأ ِة أعيان - ٍمن تعالأى الأله - ٍ ّل ِتَخاُرها، بهم الأذين الأِم اف
ّلة اسإتظهاُرها، بهم الأذين الأدولأة وأعواِن َفْضل، خلِل من فيها ينزع بخ الأ
َلة ّنك خصُال من بها يكمل وخصُْ ْدل.ً ٍوإ َع نحمده الأله! ٍ- ٍمن - ٍأعزك الأ

من لأيس فإنه الأشواكل؛ كل في والسإتواء الأفضائل، دآَرج في بالرتقاء
ُلك إل شدة من ول فائز، فيها وسإهُمك إل َمْحَمدة ْه - وذلأك بارز، فيها وَم
ُق أغانى قد تعالأى! ٍ- ٍأمٌر الأله أعّزك ْد َيان، عن خبره ِص ِع أثره بيان وكفى الأ
ّلف َناها، الأنفوَس أعطينا ولأو المتحان، تك ّوغاناها ُم َها، وسإ عليك لوردآنا َهوا

َد شارٍق كّل ذرور في ْكر، جدي ّددآنا ُش جميَل خاطر كل اعتراضِ مع لأك وج
من الدآنى تحّل آدآابك صالأح مع بأنك والأثقة الأهوىَّ، َتْرِك في لألعادآة لأكنا ِذكر،

ُيقضى الوفى، محل الحمادآ وعلى الأعددآ، - ٍيسير قدُره عظم - ٍوإن بأنه لأك ف
ُظه تناهى - ٍوإن هو ما َفْخر - ٍباقي لأف الن اقتضانا مّما وكان البد، مدىَّ الأ

ونيسابور الأَحْضرة سإكان بإطباق تظاهرت، وأقوال تواترت، أخباٌر به تناولأك
ِر على عملك أهل من ْك ّدآ من وفيهم لأهم يتزيد ما ُش وحسن عدلأك، موا

َقد، محافل ذلأك شكر في ولأهم ظلوا لأقد حتى َفْضلك، ْع تْشهد، ومشاهد ُت
ُع بها يعجب - ٍأعَزك هذا فإن والأداعي؛ الأمؤمُن بها ويقترُن والأرائي، الأسام

ًا، الأقلوَب مل لأقد حتى موقعه، ويلذ َمْسَمعه، يطيب - ٍحال الأله والأصُدور َبهج
ًا، ْدق الرتياح، َفْرطُْ اسإتفّزها حتى ثلج أن الأكتاب هذا إلأى النشراح، وِص

ْلناه، ْلأناه.ً ٍبعد أن الأشكر وهذا أعج ٍر أجز كّل وأجمل التصُال، كل اتصُل لأك ذك
ًا، الأرأي من حظك به وتضاعف الجمال، كل على محلك وأشرف أضعاف
ًا، الأمحال الأله قسَمه الأذي الأتوفيق - ٍعلى الأله - ٍأعّزك نهنيك ونحن إشراف

َله الأذي والأتيسير لأك، ّية، بصُالأح اسإتدامتها على ونبعثك بك، وك وبصُادآق الأن
َو الأبغية، ُن ْدي وتحسن ترعى، ما على الأعدل من لأتد َه تتولأى.ً ٍفرأيك فيما الأ
واسإتثمار تستكمله، به اسإتبشار من محله ذلأك إحلل في تعالأى الأله أبقاك

تعالأى.ً الأله شاء إن تعّجله لأه
ّق يعّزيه: ٍإن إلأيه وكتب ّلم من َأح ِه، ورضي تعالأى الأله لمر سإ َدر َق حتى ب

ًا، ُيَمّحَض َيخلَص مصُطنع ًا، و َطبر الأشكر من الأله أمر بحيث يكون وحتى ُمصُْ
ّلك تعالأى؛ الأله أعّزك أنت سَإلب، إذا والأرضا َوهب، إذا الأشكر من لأمح

ّنهى، الأصُبر من وحظك والأِحَجا، ُع لأَما ثم والأ عند الأَجنان ثبات من إلأيه ترج
ِزلأة، َنا ْهِمك وفي فيها لأك فإَن الأفاضلة، الأدولأة لأعّز الركان وقوة الأ الأفائز، سَإ
ِلك َه ًا الأبارز، وَم َوض ًا َمْرزوء، كّل عن ِع َدآَرك ّو، لأكّل و أن لأله ونسأل َمْرُج
َفْضله الأشاكرين من يجعلك َتلى، إذا لأحكمه والأصُابرين أبلى، إذا ِلأ وأن اب
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ّية، َذويك وفي نفسك في ويقيك الأتعزية، ِبَك ل لأك يجعل ّنه الأرز وقدرته.ً بم
َبُر إلأينا إلأيه: ٍترامى ولأه ما به الغاتمام من إلأينا فخلص بفلن؛ مصُابك َخ

َوفى، أطاع مّمن مثله في يحصُل مثله لأفقدك أن وعلمنا ووالأى، وخدم و
ْوعَة، بأن يقيننا على تعزيتك، في إلأيك هذا كتابنا فآثرنا َلأذعة؛ به ولألمصُاب َلأ
ِني عقلك ْغ ِتك، عن ُي َلأى إلأى ويهدي ِعظ ْو ْتبتك؟ في والزيد بشيمتك، ال ُر

َيحُسْن ْكُرك منك، أخذه ما على - ٍصبُرَك الأله - ٍأعزك َفل أبقى ما على وش
ّكن لأك، ّفر ما نفسك في ولأيتم ذَخر من وأجزل الأصُابرين، ثواِب من لأك و

ْدآ الأمحسنين، ِر َي جميل من وأبلَكه عزاء، من تعالأى الأله ألأهمك بما ِكتابك ولأ
تعالأى.ً الأله شاء إن َبلء،

ًا تعالأى الأله - ٍأعزك كتابك جواب: ٍوصل إلأيه ولأه ٍ َتح فلن، عن بالأتعزية - ٍمفت
َوْصِف ُد ونحن لألمصُيبة، توّجعك وب ِعم الأذي تعالأى الأله نحم ْن ُكم فضلً، ُي َيْح و

ْدلً، َهُب َع َي ًا، و ًا، ويسلب إحسان ّيته َمَجاري على امتحان آخذة َحَرْت كيف قض
َواقع ومعطية، َد ومسيئة، سإاّرة مضت كيف مشيئته وَم ل أن عالأمين َحْم

الأصُبر، من الأمساءة عند به أمر بما ومستمسكين به، إل حوَل ول لأه، إل حكم
ّده ما راجين الأشكر، من والأمسّرة والأمزيد لألصُابرين، الأثواب من الأله أع

ّله إل توفيقنا لألشاكرين.ً ٍوما ُتك وأما ننيب، وإلأيه نتوكل عليه بالأ - ٍأعّزك َوْحَش
ُلك عنه، الأله عفا الأماضي، على - ٍلألحادآث الأله والأوفاء الأصُفاء َذوي من فمث

َله وعرف لأه، واهتتم بذلأك اختّص بين نسب الأطاعة فإن به؛ فاغاتنَم مث
ما الأعارضِ هذا في يمسك أْن عَجب فل أبنائها، بين سإبب والأنعمة أولأيائها،

َبكة.ً ذوي خّص ما الهتمام من ويخصُّك الأمشاركة، أولأى يمّس الأمشا
ًا إلأيه ولأه َبُرك، غازاة: ٍوردآ أمر في أيض لأوجهك بنفوذك تعالأى، الأله أكرَمك َخ

ْعي تعالأى الأله جمعهم فيمن َنا جملتك؛ إلأى سإبيله في لألّس ذلأك يكون أن فأّمل
ً َظم موصول ًا الأخيرة، بأع ّبة، أحسن إلأى مؤدآي ّنا إل الأمغ ُغَزاة من أحسسنا أ الأ

ْعتضد، بهم الأذين ُتوَر تستنجد، وإياهم ت ّيات، ف ّيات، وفسادآ ن ِو كما وهذا َط
ّد والحتراس عليه، والأرأي بالأفكر الطلع يجُب عظيم باٌب علمت بالأج
َطل من والأجهد ُلك الأَخ ِة، اسإتقصُاء بعين أمرك تتأَمل أن فيه.ً ٍفسبي ْوَر َع الأ

ْنَت فإن الخرة، واسإتدراك ّدتك وفي الأقدرة، تماَم عدتك في وجدت أ ُع
ْد ولأم الأكفاية، مقدار ّيات َتِج ُغَزاة أولأئك ن ْدُخولأة، الأ ُلولأة، ُعَراهم ول َم َمْح

ِم من عليه تقدُر ما بكّل الأمسير في تعالأى الأله اسإتخرت ثم أمرك، في الأَحْز
ْعِف الأبصُائر، َكلل من ذكرت ما على الأقوم وكان الْخرىَّ، تكن إن وَض

ّوم على عملت الأمرائر، ّدثك لأحديٍث الأتل َنا به يح ُب َتا ذكرته، ما اجتليت إن هذا ِك
ْيله.ً فاعتلق اخترته، ما بلغاة تبلغ لأم وإن َذ ب
الأزمان بديع إنشاء من

ِوين ٍسإنة ٍخمس َقْز ْوت ٍالأثغر ٍب وهذه ٍالأمقامة ٍمن ٍإنشاء ٍالأبديع، ٍقال ٍعيسى ٍبن ٍهشام: ٍغاَز
ُقَراها، َبطنا، ٍحتى ٍوقف ٍبنا ٍالأمسيُر ٍعلى ٍبعض ٍ ًا، ٍإل ٍهبطنا ٍ وسإبعين، ٍفما ٍاجتزنا ٍَحْزن

َعة، ٍأصفى ٍمن ٍالأدمعة، ِظل ٍأثلٍَث ٍفي ٍِحْجرها ٍعيٌن ٍكلساِن ٍالأشْم فقالأت ٍالأهاِجرة ٍبنا ٍإلأى ٍ
َنا؛ ْل ْلنا ٍإلأى ٍالأظل ٍفق ْلنا، ٍثم ٍم ْكل ٍما ٍن ِنلنا ٍمن ٍالأَمأ َف َناضِ؛ ٍ َنْض تسيح ٍفي ٍالأّرْضَراضِ، ٍسإيح ٍالأ

َعَف ٍمن ٍرْجع ًا ٍأض ًا ٍأنكَر ٍمن ٍصوِت ٍالأحمار، ٍوَرْجع َنا ٍصوت ْع َكنا ٍالأنوُم ٍحتى ٍسإِم فما ٍَمل
َدآ ٍعن ٍالأقوم ٍَرائد ٍالأنوم، َذا َأسإد؛ ٍف َغْي ٍ ْبل ٍكأنه ٍخارج ٍمن ٍماِض َط ْوُت ٍ ُعهما ٍَص َف َيْش ِر، ٍ الأُحوا
وفتحت ٍالأعيون ٍإلأيه ٍوقد ٍحالأت ٍالشجار ٍدآونه، ٍوأصغيُت ٍفإذا ٍهو ٍيقول ٍعلى ٍإيقاع ٍصوت

 : الأسريع:  الأطبل
من فهل الأله إلأى َأدآعو

ُمجـَيْب
ْيِش َرْحٍب َذًرىَّ إلأى َع و

 خصُيْب
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َنة ٍة وجـَ ِنـَـَي مـَا عـَالأـَي ُفهاَتـَ َتـَغـَيْب؟ مـَا دآانـَية قطو
ِد منثـَـَائٌب رجـٌَل إنـَي قـَوُم، يا ْفر َبل ُك َعِجـَيْب وأمري الأ

ْنـَُت أُك إْن ٍة فـَكـَم آَمـَ ْدُتلأـَيل ْدت فيه َجَح َب َع ِلـَيْب و الأصَُـَ

ُتـَُه ِخنـَزير رّب يا ْئ منه أحَرْزُت وُمْسكرتـَمـََشـَ
ّنصُـَيْب الأ

ِنـَي الأله، هداني ثم ِة منوانـَتـَاَشـَ َلأ ُكفر َز ُدآ الأ اجتها
الأُمصُيْب

ْلت َظ ّدين ُأْخفي ف في الأ
ُأسْإرتـَي

ُد َأعب َقـَلـَب الأله و ِنـَيب بـَ ُمـَ

ُد َلِت َأسْإُج َذار ِلأـَ َدىَّ ِحـَ ِعـَ ْوَف الأكعبة أجي ولالأـَ الأرقيْب َخ
ّنـَنـَي إذا الأـَلـَه وأسإـَأُل ْيليَجـَ َنانَي َلأ َعـَصُِـَيْب يوٌم وأْض

غاـَريب فـَيهـَم إنَي فنّجني؛أنـَقـَذتـَنـَي أنـَك كمـَا َرّب

ْذُت ثم ّتَخ ًا لأي الأليَل ا َوىَّ ومامـَركـَبـَ أمامي الأعزم سِإ
َنِجـَيب

ْدَك َق َي ِمْن َو ٍة فـَي سإـَير ُدآلأـَيل فيها الأطفل رأُس يكا
َيِشـَيْب

نفضت الأدين حمى إلأىالأـَعـَمـَى بحر ُجْزت إذا حتى
َوِجيْب الأ

ٌوالأـَهـَدىَّ ِشعـَاُر لح إذ وقلت ْتـٌَح الأله من َنصُْ َفـَ قـَريب و
ِعْشق ٍ ْلب ٍل ٍالأ َق ِب ْئت ٍوالأله ٍبلدآكم ٍ ِط ولأما ٍبلغ ٍهذا ٍالأبيت ٍقال: ٍيا ٍقوم، ٍو

ًا، ٍوكواعب َق ٍوأعناب ِري ٍحدائ ْه َظ َقه، ٍوقد ٍتركت ٍوراء ٍ ْقُر ٍسإا َف شاَقه، ٍول ٍالأ
ًا، َعبيد ًا، ٍومراكَب ٍو ًة ٍوعديد ّد ُع َطرة، ٍو ْن َق ّوَمة، ٍوقناطير ٍُم ًا، ٍوخيل ًٍُمَس أتراب
ًا ِثر ْؤ ْكره، ٍُم َو وخرجُت ٍخروَج ٍالأحثة ٍمن ٍُجْحره، ٍوبرزُت ٍبروَز ٍالأطائر ٍمن ٍ
ِبُسراي، ٍفلو ْيري ٍ ُيسراي، ٍواصل ًٍسإ َناي ٍإلأى ٍ ُيْم ًا ٍ ْنياي، ٍوجامع ُدآ دآيني ٍعلى ٍ

ِوها َغاْز رفعتم ٍالأنار ٍبشررها، ٍورميتم ٍالأروم ٍبحجرها، ٍوأعنتموني ٍعلى ٍ
ْدَرته، ُق َطَط، ٍفكل ٍقادآر ٍعلى ٍ ًا، ٍول ٍش ًا، ٍومرافدة ٍوإرفادآ مساعدة ٍوإسإعادآ

ّذرة، ٍولأكل ٍمني ّدآ ٍالأتمرة، ٍوأقبل ٍالأ ْدَرة، ٍول ٍأر َب َوته.ً ٍول ٍأسإتكثر ٍالأ َثْر وَحسب ٍ
ّلقاء، ٍؤسإهٌم ٍأفوقه ٍبالأدعاء، ٍوأرُشق ٍبه ٍأبواب ِلأ ّلأقه ٍ ُأذ سإهمان، ٍسَإهٌم ٍ

َقْوس ٍالأظلماء.ً الأسماء، ٍعن ٍ
ْلباب ٍالأنوم، ْوُت ٍِج ُع ٍألأفاظه، ٍوسإَر قال ٍعيسى ٍبن ٍهشام: ٍفاسإتفّزني ٍرائ
َنا ٍأبو ٍالأفتح ٍالسإكندري، ٍبسيٍف ٍقد وعدوت ٍإلأى ٍالأقوم، ٍوإذا ٍوالأله ٍشيُخ

ًأ ٍأحسن َغامزني ٍبعينه ٍوقال: ٍرحم ٍالأله ٍامر َشهره، ٍوزي ٍقد ٍنكره؛ ٍفلما ٍرآني ٍ
َنيله! ٍثم ٍأَخذ ٍما َقْولأه، ٍوقسم ٍلأنا ٍمن ٍ ْفسه، ٍوأغانانا ٍبفاضل ٍ َن ْدسإه؛ ٍوملك ٍ َح

أخذ، ٍفقمُت ٍإلأيه ٍفقلت: ٍأنت ٍمن ٍأولدآ ٍبنات ٍالأروم؟ ٍفقال: ٍمجزوء ٍالأخفيف:
الأنَسـَْب مع كحالأي نالأـَزمـَا مـَع َحالأي أنا

ِد فـَي نَسبي َلـَْب سإامه إذا نالأـَزمـَا َي انقـَ
َعَرْب من وأْضِحي طْالأنـَبـَي من ُأمسي أنا  الأ

الأملك عبد بن سإليمان أخبار من
ٌد سإألأني الأملك: ٍما عبد بن سإليماُن قال قضاؤها، علي يثقُل مسألأة قط أح
ُع حسٍن بلفٍظ أدآاؤها، علّي يخّف ول ُتها، إل فهَمه الأقلب لأه يجم وإن قضي
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ًا الأصُواب وكان منعه، في نفذت الأعزيمة كانت ًا دآفعه، في مستقر ضن
ّدآ أن بالأصُواب نائله.ً يحرم أو سإائله، ير

الأمنذر بن الأنعمان أخبار من
 الأغساني والأحارث

الأمنذر بن الأنعمان إلأى سإنًة َيِفد ِرفاعة بن قيس أبو عبيدة: ٍكان أبو وقال
َغَشاني، َشِمر أبي بن الأحارث إلأى وسإنة الألخمي ًا الأحارث لأه فقال الأ يوم

ُله علّي! ٍقال: ٍكيف الأنعمان تفضل أنك بلغني رفاعة، ابن عنده: ٍيا وهو أفّض
َفاَك فوالأله الألعَن؟ أبيَت عليك، َق أبيه، من أشرُف ولمك َوْجهه، من أحَسُن َلأ

َلمُسك قومه، جميع من أشرف ولباؤك أجودآ ولأشمالأك يومه، من أفضل و
ِه، من أنفع ولأِحرمانك يمينه، من ِلأ ْذ ُلَك َب ِلي َلأق ُدآك كثيره، من أكثر و ِثما أغازُر ولأ
ُلأَك سإريره، من أرفع ولأكرسإيك غاديره، من َو ْد ولأيوُمك بحوره، من أغامر ولأج

ِره، من أفضل ْه حقبه، من خير ولأحولأك َحولأه، من أشرف ولأشهُرك َش
ِده، من أورىَّ ولأزندك ْن ُلأك جنده، من أعز ولأجندك َز جده، من أصوب ولأهز

ٍم لأمن وإنه الأملوك، أرباب غاّسان َلأِمْن وإنك َعلََم كثيري َلأْخ ُله الأنوِك! ٍف أفض
الأمنذر.ً بن الأنعمان مع الأذبياني لألنابغة الأكلم هذا مثل روىَّ وقد عليك؟

الأمهدي أخبار من
وقال ٍالأمفضل ٍالأضبي: ٍدآخلت ٍعلى ٍالأمهدي ٍفقال ٍقبل ٍأن ٍأجلس: ٍأنشدني ٍأربعة ٍأبيات

: ل ٍتزدآ ٍعليهّن، ٍوعنده ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍمالأك ٍالأخزاعي، ٍ الأطويل:  فأنشدته
ّد قد وأشعَث َفاُر َق الأّس

ًء يجّرقـَمـَيصُـَه ْنَضـَج غاير بالأعصُا شوا ُم

نابني ما إلأى دآعوُت
ّلأـَِج الأفتيان من كريٌموأجـَابـَنـَي غاـَيرمـََز

ِوي الأّشيَزىَّ يمل فتى ويْر
َنـَه سإنا

الأكمّي رأس في ويضرب
 الأمدّجج

بأدآنى بالأراضي لأيس فتى
معـَيشة

الأحّي بيوِت في ول
بالأمـَتـَولأـَج

إلأّي بعَث انصُرفُت فلّما مالأك، بن الأله عبد إلأى وأشار هو، الأمهدي: ٍهذا فقال
آلف.ً الأله.ًبأربعة عبد إلأى وبعَث دآينار، بألأف

الأدؤلأي السإودآ أبو أخبار من
ٍدآ إلأى وامرأته الأدؤلأي السإودآ أبو تنازع ُه السإودآ أبو وأرادآ ابنهما؟ في زيا َذ أْخ
َبت منها ُؤه، بطني كان ابني، هذا المير، الأله الأمرأة: ٍأصلح وقالأت فأ وعا

بذلأك أزل فلم قام؛ إذا وأحفظه نام، إذا أكلؤه سإقاؤه، وثديي فناؤه، وحجري
ُلأه، اسإتوفى فلّما أعوام، سإبعة ُلأه، وكملت فصُا َعت خصُا ُلأه، واسإتوك أوصا

ْلُت َعه، وأّم َفه، ورجوت نف ْط ًا، مني يأخذه أن أرادآ َع ِدآني َكره المير، أيها فآ
ِري.ً وحاول قهري، أرادآ فقد َقْس

ُته ابني السإودآ: ٍهذا أبو فقال ٍ تضعه، أن قبل ووضعته تحمله، أن قبل حمل
ِدآه، تقويم في وأنظر أدآبه، في عليه أقوم وأنا َو وألأهمه علمي، وأمنحه أ

ُله.ً ويستكمل عقله، يكمل حتى حلمي، فت
ًا، حمله الأله؛ أصلحك الأمرأة: ٍصدق فقالأت ّف ْقلً، وحملته ِخ شهوة، ووَضعه ِث

ُته ًا.ً ووضع كره
ْدآ فقال ُدآ َدها؛ الأمرأة على زيادآ: ٍار سَإْجعك.ً من ودآعني منك، به أحق فهي ولأ

الأوعظ باب في
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لأكثيُر وإني لعظكم، يقوُل: ٍإني كان الأحكماء بعض أّن الصمعي: ٍبلغني قال
في الأمكروه على حاملها ول لأها، حامد غاير نفسي، على مسرٌف الأذنوب،

ّله.ً ٍوقد طاعة ًا لأها أجد فلم بلوتها الأ ًا ول الأرضاء، في شكر َوىَّ.ً على صبر ْل َب الأ
ًا أن ولأو محادآثة المر؟.ً.ً.ً ٍولأكن لأترك أمَره يحكم حتى أخاه يعظ ل أحد

الأدنيا أّن واعلموا الأنسيان، من وتذكيٌر الأنفوس، وجلء الأقلوب حياة الخوان
ًا مستقبل من فكم الأموت، حياتها وآخر إدآبار، وإقبالأها أحزان، سإروُرها ل يوم

ُله، ًا ومنتظر يستكم ّتم ومسيره الجل تنظرون ولأو يبلغه؟ ل غاد المل لبغض
وغاروَره.ً

ّية، بني فقال: ٍيا وولأده أهله الأملك عبد جمع ُذلأوا أم َداكم، اب أذاكم، وكفوا َن
ُفوا ول قدرتم، إذا واغافروا طلبتم، إذا وأجملوا ْلِح إذا تبخلوا ول سإألأتم، إذا ُت
ًا أفادآ ما الأمال وخير الأخبرة، بعد والأثناء الأقدرة، بعد الأعفو فإن سُإئلتم؛ حمد

َفى َن ًا.ً و دآّم
الأملك عبد بن هشام أخبار من

الأمؤمنين، أمير فقال: ٍيا الأملك عبد بن هشام على الأجعفري سإعيد ودآخل
واجتماِع المام، فلهيبة كلمي انحرف فإن بصُفتك، أصفك أن أريد إني

ٍدآ ولأرّب العوام، وتصُّرف القوام، ميدانه، في وكبا أرسإانه، في عثر جوا
بحفظه، قولأي ووعى بلحظه، الرضِ وألأصُق لأفظه، من قصُّر امرأ الأله ورحم
ّلم أن هشام فخاف فسكت.ً عليه فعزم مثله، جائزة عن فيقصُّر يتك

الأبرجمي قيس وعبد الأطائي حاتم بين
ُبْرُجمُي ُخفاف بن قيس عبد قال َفد وقد الأطائي لأحاتم الأ دآماء في عليه و

وإني فتواكلوها، دآمادآ قومي وبين بيني وقعت الأبعض: ٍإنه عن وعجز تحّملها
ّدمت وأملي، مالأي في حملتها ْنَت مالأي، فق ُك حق فُرّب تحملها فإن أملي، و
َته، َته، قد وهّم قضي أيأس ولأم يومك، أذُمم لأم حائل ذلأك دآون حال وإن كفي

غادك.ً من
حرب وابن الأحمدوني بين

ّدثني ٍالأحمدوني ٍقال: ٍبعث ٍإلأّي ٍأحمد ٍبن ٍَحْرب ٍالأمهلبي ٍفي قال ٍأبو ٍعلي ٍالأعتابي: ٍح
ُعجاب ٍالأمغنية، َفْت ٍ ّطاة؟ ٍوقد ٍوا َغ ُة ٍموضوعٌة ٍُم ُء ٍفيها ٍُمغيَمة، ٍفأتيته ٍوالأمائد ٍة، ٍالأسما غادا

ّق ٍيدّق ٍالأباب، ٍفأتاه ٍالأغلم ٍفقال: ًا، ٍوجلسنا ٍعلى ٍشرابنا، ٍفما ٍراعنا ٍإل ٍدآا َنا ٍجميع ْل فأك
ًتى ٍمن ٍآل ٍالأمهلب، ٍظريف، ٍنظيف، ٍفقلت: ٍما ٍنريد ٍغاير ٍما بالأباب ٍفلن؛ ٍفقال ٍلأي: ٍهو ٍف

َدآُم ٍَضْخم، َدُح ٍشراب ٍفكسره، ٍفإذا ٍَرجٌل ٍآ َق ُقدامي ٍ َء ٍيتبختر ٍو ِذن ٍلأه، ٍفجا نحن ٍفيه، ٍفأ
َدواة ٍوكتبت ُعجاب، ٍقال: ٍفدعوت ٍب قال: ٍوتكلم ٍفإذا ٍهو ٍأعيا ٍالأناس، ٍفجلس ٍبيني ٍوبين ٍ

: إلأى ٍأحمد ٍبن ٍ الأخفيف:  حرب
ّدر كدر من عيَش الأله ك

َعـَي الأـَ
ًا كان َش! ٍفقد صافي

َطـَابـَا َت ُمس
ُء جاءنا تهطل والأسما

َغـَي بـَالأـَ
َق وقد ث ُع طاب الأسما

الأشرابـَا
ْهي الأكاَس كسر كالأكوكب و
ّيالأدْر َدام من ضّمت ِر ُرَضابـَا الأم

َفـَادآ ما والأدهُر رهأك بـَمـَا منـَه ُرِميُت لأما قلت أصـَابـَا أ
ُعحـَرٍب لبـَن نقـَمًة الأله عّجل ٍر بعد الأداَر تد خـَرابـَا شهـَ

ودآفعُت ٍالأرقعة ٍإلأى ٍأحمد، ٍفقال: ٍويحك ٍإل ٍنفْسَت ٍفقلَت ٍبعد ٍحول؟ ٍفقلت: ٍأردآت ٍأقول
َته! ٍفقلت: ٍهو بعد ٍيوم، ٍفخفت ٍأن ٍتصُيبني ٍمضّرة ٍذلأك، ٍوفطن ٍالأثقيل ٍفنهض، ٍفقال: ٍآذي
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آذاني.ً
: وقال ٍالأحمدوني ٍفي ٍطيلسان ٍابن ٍ الأطويل:  حرب

تأّملت إن طيلساٌن ولأي
شخـَصَُـَُه

ْنُت َنى الأدهر أن تيق ْف َي
وينـَقـَرضِْ

َع ّد ْنت قد حتى تصُ َأِم

َعـَُه انصُـَدا
َأظهرِت عمره من الياُم و

َغَرضِْ  الأ
علـَيه لشفاقي كأني

مـَمـَّرضٌِ
َقم أَخا َدآىَّ مما سَإ به َتما

الأـَمـََرضِْ
الأـَكـَلم أصحاَب أّن فلو

َيَرونـَه
ْوك َعوا فيه َلأَماَر ّدآ أنه وا
عـََرضِْ

: وقال ٍ الأبسيط:  فيه
نعمة حرب ابن لأطيلسان

َقـَْت سإب
مـَتـَصُِـَُل فهو فضلي تبيَن بها

ًا كنُت قد ً دآهر ثم جهول
ِنـَي َنـَ ّن ح

إن القوام من خوفي عليه
ُلوا  جه

ٍ 
يندمـَُل لأيس جرٌح بَي كأنماحذر من الخواَن أجتنب أظل

ًا يا ْلَن اللأحاظ إذا طيلسان ُج
به

ْلَن َع ْعَل َف تنتِضُل فيه سإهام ِف

من أبليَت فكم بليَت لأئن
أمـَم

ْتَرىَّ الوُل أياُمـَك أبادآتهُم َت

ّدآع ٍهريرة ٍإن ٍالأركب ٍمرتحُل ٍوقال ٍفيه: ?وكم ٍرآك ٍأخ ٍلأي ٍثم ٍأنشدني:=و
الأخفيف: ٍ
ْبَن يا ِني حرٍب ا َت ْو َكَس

ًا طيلسان
ْته ُع َأْمَرض َو الوجا ْه سإقيُم َف

ُتُه ما فإذا ْبـَحـَا لأبْس ِيي َنكقلُت: ٍسُإ َرِميُم وهي الأعظام ُمْح
ّبـَِت إذا لأه طيلساٌن َهـَِمـَيُم بمنكبـَّي عليك ُحالأـَري َه
ِني ْت ًا أذكر ِه لأحـَسـَاَن بيت ٌقفـَي أقـَوم حـَين لألفـَؤادآ ُحَر

ِدّب لأو ّذْر ولأد من الأحولأّي َي ْتها عليها ِرالأ َب َد ُلـَوُم َلن ُكـَ الأـَ
: وقال ٍ الأسريع:  ًا أيض

َتَل يا ِد على إتعابي َأطاللأقـَد حرب ابَن الأله قا َعْمـَ
ْلُت بطيلساٍن ْتر يطلبهالأبـَلـَى أّن ِخ ِو ِد بالأ ْقـَ والأـَِحـَ

ّد ِوي في أج ْف َلى لأه، َر ِب َهْزِل في به يلهووالأ ّد الأ والأِج
َكرني َدا لأـَّمـَا الأجنة ذ ُبهاَغاـَ ِدآ على منها أصحا َحـَْر

َهَم إن ّفاء أت ُق به مَضىرفـَوه في الأّر ِد في الأتمزي  َنج
ْيته ً مضى لأما غان ِدي يا:َراحـَل !وحدي تتركني واح

ًا ٍ : وقال ٍأيض الأمجتث:  فيه
ًاكساني حرب ابَن إّن َفْه ُيطيل ثوب انحرا

ُع أظل ّتقيعـَنـَه أدآفـَ َفـَه كـَل وأ آ
َلْمُت فقد َع َفـَه عليه يتيَخش من َت الأثقا

: وقال ٍ الأخفيف:  ًا أيض
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في أقدم زال ما طيلساٌن
الأده

ِه ما الأدهر من ر ْفوي َلْه ِلأَر  ِحي

ِةعجوز كضعف َضعفه وترىَّ ّث ٍر ذات الأحال َر ْق َلـَْه َف ِعي ُم
ْتُه ٍر فهو الأرفاع غامر َلـَْه كّل ُنّزاع سإكنتهكِمصُْـَ قـَبـَي

ْنُه إْن َلـَْه قبلي زاَن قد فجريربذمـَي حرب ابن يا أزي َبِجي
جرير: ٍابن ٍعبد ٍالأله ٍالأبجلي، ٍولأه ٍصحبة ٍرضي ٍالأله ٍعنه ٍوقد ٍقال ٍغاسان ٍفي ٍهجائه

 : الأطويل:  ًا جرير
َنهـَا بجيلُة كانت لأئن لأعمري ًا أخزىَّ لأقد جريٌرَزا ْيب َل جريُرها ُك

: وقال ٍالأحمدوني ٍفي ٍمعناه ٍ الأخفيف:  الول
ْبـَـَـََن يا فـَـَـَي أرىَّ إنـَـَـَي حـَـَـَرب ا

زوايا
كـَسـَوَت مـَا مـَثـَل بيتـَنـَا

َعـَـَـَْه جـَمـَـَـَا
ُتُه طيلساٌن ْو َف َو ورفوت َر ْف منه الأر

ْوُت حتى َف َعْه َر َقا  ِر

َأطاع ِبلى ف ًا وصار الأ خليع
َء يعـَطـَي لأيس الأـَرفـَو فـَي الأـَّرفـَا

َعـَْه طـَا

ِه رآنـَـَـَـَـَـَـََي سإـَـَـَـَائٌل فإذا فـَـَـَـَـَـَـَي
أهـَل مـََن فـَتـَى أنـَي ظّن

َعـَـَـَْه َيا الأـَضـَـَ
الأكامل: وقال ٍفيه: ٍمجزوء ٍ

َلساٌن، ْي ِمَسـَاسإـَا ل يتداعىحـَرٍب لبِن َط
َوىَّ قد ًا َط ًا َقْرن ًافقرنـَ َأنـَاسإـَا وأناسإـَ فـَ

ِبـَس ّتـَى اليام َلأ ِلأـَبـَاسَإـَا فيه تدع لأمحـَ
قـَياسَإـَا إل ُيرىَّ لحتى الأحّس تحت غااب

الأعميد ابن رسإائل من
لأم لأو بحاٍل وأنا الأطبري: ٍكتابي الأله عبد أبي إلأى الأعميد بن الأفضل أبو كتب

ّغص ُق منها ين ّنق ولأم إلأيك، الأشو ْفوها ير ُع َص ّنزا ُتها نحوك، الأ ْدآ َد من فع
ّظي واعتددآت الأجميلة، الحوال إلأيها جمعُت فقد الأجليلة؛ الأنعم في منها ح

ٍة بين ٍة عاَمة، سإلم ِظيُت تامة، ونعم ْعيي وفي بصَُلَح، جسمي في منها وَح سإ
َو أن بقي ما لأكن بنجاح، ُف ِدي مع عيش لأي َيصُْ ْع مع ذْرعي ويخلو عنك، ُب
ّوي َيُسوغ منك، خل ُع وكيف دآونك، انفرادآي مع ومشرب مطعم لأي و في أطم

ٌء وأنَت ذلأك ِرْمت وقد أنسي، لأَشْمِل وناظٌم نفسي، من جز َتك، ُح رؤي
ِدْمت َع َتك، و ّعبة نفس تسكُن وهل مشاهد أنس وينفع انقسام، ذاُت متش
ّتت َتش فامتلُت فداءك؛ تعالأى الأله جعلني كتابك قرأت وقد ِنظام، بل ُم
ًا ّطك، بملحظة سإرور ُظهما وما لأفظك، في تصُّرفك وتأّمل خ فكل أقّر

ِدي، ضميري في ممدوح أمرك فكّل أمدُحهما وما عندي، مقّرٌظ خصُالأك ْق َع و
َأرجو ّ كذلأك كان فإن فيك، لأتقديري موافقًة أمرك حقيقُة تكوَن أن و فقد وإل
ّطى َقى وما هواك غا ِري.ً على ألأ َبصَُ

َء الأله بولأدين: ٍأطال يهنئه الأدولأة عضد إلأى ولأه ٍ عضد الجل المير بقا
ّوه وتأييده، عّزه دآام الأدولأة، ِهيده، وعل َتْم ُته و َط َبْس ِطيده، و ْو َت من لأه وظاهَر و

ّناه مزيده، خير كّل العدادآ، توافر من الأميلدآ، ُقْرِب على به اختصُه ما وه
َأراه الولدآ، وتثّمر المدادآ، وتكثر أراه ما والسإباطْ، الأبنين في الأنجابة من و

َلى ول والجدادآ، الباء في الأكرم من َنه َأْخ َمسّرة، من ونفسه قّرة، من عي
ّددآ ٍة مكرمة، ومستأنف نعمة، ومتج َفْسٍح عددآه، في وزيادآ حتى أمده، في و
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َغ ِله، غاايَة يبل وعرفه ظنه؛ ُحْسِن بعد ما ويستوفي أَمله، نهاية ويستغرق َمه
َة الأله ْبده بّشَر فيما الأسعادآ َثا هما بدرين طلوع من َع َع َب ْن ِره، من ا واسإتنارا نو
ّفا ُدآوره، من َدآهما وجعل بسريره، وح ْوأمين، وورودآهما متلئمين، وفو َت

ْين الأِقسم، وتواتر الأنعم، بتظاهر بشيرين َن ِذ بجمعهم يغّص، بنين بترادآِف ومؤ
ْنَخرق َفَضاء، ُم ُق الأ َيْشَر ُد بهم وينتهي الأعلَء، أفق بنورهم و غااية إلأى الأنماء، أَم
ِفُح غاامرة، والأمناهُل عامرة، الأسبُل زالأت ول الحصُاء، غاايَة تفوُت يصُا

ِدآرهم ِلهم الأواردآ، بالأبشر صا الأقاصد.ً بالأنيل وآم
الأمتنبي شعر من

: وقال ٍأبو ٍالأطيب ٍوذكر ٍأبا ٍدآلأف ٍوأبا ٍالأفوارس ٍابني ٍعضد ٍ الأوافر:  الأدولأة
َلُه َأَر فلم ْب َلْي َق ْب ٍر ِش ْبـَ ِه،ِهـََز َلي ْب رهـَاِن َفَرسَإْي ول َكِش

َقَمريِن ِعيشَة فعاش ِئهماُيْحـَيا الأ َتحـَاسإـَداِن ول بضو َي
َكا ول َل َوىَّ م ْلِك لأِس ِرثا ولالعادآي ُم َوىَّ َو ُتـَلِن َمْن سإ ْق َي

َنا وكان ْب ّو ا ُد ُه َعـَ َثـَرا ْي لأهكـَا َء ْيِسـَياِن ُحروِف يا أن
ٌء ِء ُدآعا ٍء ِبـَل كالأثـَنـَا ِهِريا ّدآي الأَجـَنـَاِن إلأى الأَجناُن ُيؤ

ِكير إلأى نصُر بن نوح عن السإكافي الأقاسإم أبو وكتب في زيادآ بن َوْشَم
ُبك وتهنئة: ٍوصل اسإتبطاء ًا كتا َتتحه ناطق ْذر، بجميل مف ُع َقَل فيما الأ من ن
ًا الأمطالأعة، من وبعث الأمكاتبة، ِرب ْع َتمه وُم ِر ُجملة عن مخت الأتي الأسلمة خب

ّبقت َلأك، عمت الأتي والسإتقامة أعمالأك، ط - مواتاتك أن ولأول وفهمناه، أحوا
ّيدك َذر، تأتي - ٍفيما تعالأى الأله أ ٌة وتدبّر، وترتئي وت ما قرابة أورثتناها لأنا عادآ
ِقنا بين ِوفاقك، وفا َأتنا حال وُملَءمة و ّبما لأكنا اسإتحقاقك، لأحال َألأج ر

َناك ْق َي ْذر في ضا ُع ًا كان وإن به، اعتذرت الأذي الأ ُقه، واضح َناك طري َقْش ونا
ًا كان وإْن فيه، ِديقه، واجب َفْرطِْ َتصُْ ْنس لأ ُل ُلص ا والرتياح بكتابك، إلأينا َيْخ

ّلذين بخطابك، ّدآيان ل الأ ٍة خبَر إل يؤ َء إل نأبى فنحن الحمادآ، توِجُب سإلم إجرا
َتنا، كما الأعادآة، تلك ّ عودآ َتها، الأتي الأزيادآة من فيه تريد عّما الأتجافي وإل ْدآ أَر
ُفك يصُل أن ذلأك مع ندع ول على بإحمادآك اخترته الأذي القلل إلأى تسوي

ًا كتبته، إذا الأكتاب ً تكون لن توّخي ًا الأتنويل، لأخالأصُة الأحالأين في مؤهل مقدم
ّقى اليثار، حقائق موفى الأتفضيل، دآرج في َق مو ْقصُار، لأواِح ونستعين السإت

إل يبلغ ل ذلأك فإن أمورك، في الأنية جميل وعلى حقوقك، قضاء على بالأله
ّوته، ْدَرُك ول بق ْولأه، إل ُي ّفى فقد بعد وأّما ِبَح أفادآ - ٍما تعالأى الأله - ٍأعزك ع
ِر على أنسه، من الأسلمة بخبر كتابك ّلة بخبر سإبقه َمْن آثا وْحَشة، من الأع

َأوجبتنا نستقبُل دآفع، والأمكروه صنع، الأمحبوب في تعالأى الأله موهبة مقابلَه ف
الأله - ٍأعّزك فرأيك بنا، الأمراتِب أخّص به ونستديُم لأنا، الأمواهِب إخلَص به

ّده بذكر الأمطالأعة - ٍفي تعالأى ِزيد، من والأصُحة الأقوة في تستم والأطاعة م
ًا وتسديد، توفيق من والأكفاية تعالأى.ً الأله شاء إن موفق

الأتهاني ضروب في الأعصُر لهل ألأفاظ
من مجراها يجري وما بالأمولأودآ الأتهنئة في ذلأك من سإلكها في ينخرطْ وما

الأرؤسإاء: ٍ أو بالأملوك منها يختّص وما الدآعية،
ّدق ٍلألظنون، ٍالأمقّر ٍلألعيون، ٍالأمقبل ٍبالأطالأع ٍالأسعيد، ٍ ًا ٍبالأفارس ٍالأمصُ مرحب

ّنا ْبِشر ٍبطلوع ٍالأنجم ٍالأذي ٍك َت والأخير ٍالأَعتيد، ٍأنجب ٍالبناء ٍلكرم ٍالباء.ً ٍأنا ٍمس
َوَجل، ٍإن ٍيشأ ِتْسَراِره ٍالأذي ٍكنا ٍمنه ٍعلى ٍ َأَمل، ٍومن ٍتطاول ٍاسإ منه ٍعلى ٍ

ّتسق.ً ٍقد ٍطلع ٍفي ٍأفق َنسق ٍكالأفريد ٍالأم الأله ٍيجعله ٍمقدمة ٍإخوة ٍفي ٍ
ُبْشَراي ٍبطلوع َنَجَم، ٍفي ٍحدائق ٍالأمروءة ٍأذكى ٍنبت.ً ٍيا ٍ ُد ٍنْجم، ٍو الأحرية ٍأسإع
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ُعه، ٍولأه َب َتُم ٍالأفضل ٍوطا ْعده، ٍعليه ٍخا ّده، ٍالأمضمون ٍسَإ الأفارس ٍالأميمون ٍَج
َنراه ٍإن ٍشاء ِلأُعه.ً ٍالأحمد ٍلأله ٍعلى ٍطلوع ٍهذا ٍالأهلل ٍالأذي ٍ ْهُم ٍالأخير ٍوطا سَإ

َبّشَرْت ُق ٍسَإناءه ٍوسإناه، ٍوقد ٍ َبَهاه، ٍول ٍيبلغ ٍالأَمَحا ُيْضمُر ٍالأّسَراُر ٍ ًا ٍل ٍ الأله ٍبدر
ّناك ٍالأله ٍتعالأى ْعد.ً ٍه ّد، ٍواقترن ٍقدوُمه ٍبالأطالأع ٍالأّس ُلو ٍالأَج ُع قوابله ٍبالقبال ٍو

ّفر ٍلأحاِل ِثر ٍلأسوادآ ٍالأفضل، ٍالأمو َدادآ ٍالْزر.ً ٍالأفارس ٍالأمك ْهر، ٍواشت ّظ ّوة ٍالأ بق
الهل، ٍالأمستوفي ٍشرَف ٍالرومة، ٍبكرم ٍالبوة ٍوالمومة، ٍوأبقاه ٍحتى ٍنراه

َده: ٍمن َعُض ّد ٍ َدآه، ٍوش ّثر ٍالأله ٍبه ٍعد ًا ٍما ٍك ِنف ّده ٍوأباه.ً ٍعرفت ٍآ كما ٍرأينا ٍَج
ُلفق، ٍوطال ٍبه ٍباع ٍالأسعادآة، ٍفعظمت َأضاء ٍلأه ٍا طلوع ٍالأفارس ٍالأذي ٍ

ًا ٍبالأفارس ٍالأقادآم، َنى ٍعلّي.ً ٍمرحب َىَّ ٍغااية ٍالأُم ُبشر َأوردآِت ٍالأ ّي، ٍو ْعَمى ٍلأد ُن الأ
ِعرق ٍيلوح ٍعليه ٍسإيماء ٍالأمجد، ّي ٍالأخلق ٍسإاِمي ٍالأ ِو بأعظم ٍالأمغانم، ٍسَإ

ْوسَإع ٍرباع َأ ُبْشرىَّ ٍبالأفارس ٍالأذي ٍ وتتجاذبه ٍأطراف ٍالأملك ٍوالأحمد.ً ٍوردآت ٍالأ
ًا.ً ْعَضادآ ٍالأعّز ٍاشتدادآ ًا، ٍوأ ِكب ٍالأشرِف ٍارتفاع َنا ِد ٍتأهيلً، ٍوَم الأمج

َلأة ٍالأعز َ ُبْشرىَّ ٍالأبشائر، ٍوالأنعم ٍالأمحروسإة ٍعلى ٍالأنظائر، ٍفي ٍسُإل وأتتني ٍ
ُغّرة ٍالأمكارم، ٍالأناهض وسإليله، ٍوابن ٍمنبر ٍالأملك ٍوسإريِره، ٍوالمير ٍالأقادآم ٍب

ًا ٍبالأفارس ٍالأمأمول َذْرَوة ٍالأعلياء، ٍبآباء ٍأمراء، ٍوملوك ٍعظماء.ً ٍمرحب إلأى ٍ
ِة، ٍونظم َأْزَر ٍالأدولأ ّد ٍالأثغور.ً ٍالأحمد ٍلأله ٍالأذي ٍشد ٍ لأشد ٍالأظهور، ٍالأمرجو ٍلأس

قلدآة ٍالمرة، ٍودآعم ٍسَإِرير ٍالأعزة، ٍووطد ٍمنابَر ٍالأمملكة، ٍبالأقمر ٍالأسعد،
َطُب َوْردآ.ً ٍفد ٍتنسمت ٍالأمكارُم ٍوالأمعالأي، ٍوتباشرت ٍالأُخ وِشبل ٍالسإد ٍالأ

َطاوَل َت ِر ٍالأمجد، ٍو ْغ َث ِر ٍالأملك، ٍوسإد ٍ ّد ٍأْز والأقوافي، ٍبالأفارس ٍالأمأموِل ٍلأش
َلأم ٍعن ْفُن ٍالأعا َتَر ٍَج ْف ًا ٍعليه.ً ٍقد ٍا ِبُر ٍحرص ًا ٍإلأيه، ٍواهتزت ٍالأمنا ْوق الأسريُر ٍَش
ّلمعة ٍالأُمنيرة؛ ٍأما ٍالمير ٍفالأتاج ُكه ٍعن ٍالأ ِرب ٍمضَح ْغ ُت الأعيِن ٍالأبصُيرة، ٍواسإ
َ َعل ًا ٍقد ٍ َبدر ْبَهى، ٍوالأركاب ٍبقدمه ٍتزهى، ٍالألهّم ٍأِرني ٍهذا ٍالأهلَل ٍ َي لأجبينه ٍ
َوة ِنيفيَن ٍعلى ٍذْر ّلغه ٍالأله ٍفيه ٍمناه، ٍحتى ٍنراه ٍوأخاه، ٍم ًا، ٍوب القدار ٍقدر

ْعلى ٍالأجد.ً ِة ٍبأ َو َذين ٍمن ٍأوفر ٍالأحظ الأمجد، ٍآخ
ُق ٍالمَل ٍفيه.ً ٍعرف ٍالأله ٍتعالأى ّق ُق ٍالأخيَر ٍمنه، ٍويح ولأهم: ٍوالأله ٍيمتع ٍبه، ٍويرز

ْيَن َع َد ٍالأفضل ٍبالأزيادآة ٍفي ٍعددآه، ٍوأقّر ٍ َعّض َبركة ٍالأمولأودآ ٍالأمسعودآ، ٍو آثار ٍ
ُع الأمجد ٍبالأّسادآة ٍمن ٍولأده.ً ٍعرفه ٍالأله ٍتعالأى ٍمن ٍسإيادآة ٍمقدمه، ٍما ٍيجم
ًا، ًا ٍباهر َدمه.ً ٍعمرك ٍالأله ٍتعالأى ٍحتى ٍترىَّ ٍهذا ٍالأهلل ٍقمر َق العداء ٍتحت ٍ

ِتك، ٍمن ٍحيث ٍل ُغاصُّة ٍَحَسد َفدتك، ٍويعظم ٍمعه ٍ ُثر ٍبه ٍعددآ ٍَح ْك َي ًا، ٍ ًا ٍزاهر َبدر و
ِتدي ٍالأنوائُب ٍإلأى ٍأغاراضكم، ٍول ٍتطمع ٍالأحوادآُث ٍإلأى ٍانتقاصكم، ٍمتعك ٍالأله ْه َت

ّدآي ٍالزر َددآ، ٍشا ِري ٍالأع َددآ، ٍووَصله ٍبإخوة ٍمتواف ُع بالأولأد، ٍوجعله ٍمن ٍأقوىَّ ٍالأ
َدآه، ٍوأراك ٍمن ٍبنيه ِر ْو ُيْمن ٍَم َعُضد.ً ٍهناك ٍالأله ٍتعالأى ٍَمولأده، ٍوقرن ٍبالأ والأ

ُدومه، ٍونجح ٍمقدمه، ٍوسإعد ُق ًا ٍوحفدة، ٍوعرفك ٍبركة ٍ َبَررة ٍوأسإباط ًا ٍ أولدآ
طالأعه، ٍويمن ٍطائره، ٍوعّمرك ٍالأله ٍحتى ٍترىَّ ٍزيادآة ٍالأله ٍمنه ٍكما ٍرأيتها،

ْعلو ٍبه ٍالأجدودآ، ٍحتى ٍيستغرق ٍمع َت ّلغك ٍأفضل ٍما ٍتقسمه ٍالأسعودآ، ٍو والأله ٍيب
ّدهر، َد ٍالأفخر، ٍويزحموا ٍُصدور ٍالأ ُدوا ٍقواِع َيشي إخوته ٍمساعَي ٍالأفضِل، ٍو
ُنو ٍإلأيه، َتْر َيْحُرسإه ٍمن ٍنواظر ٍاليام ٍأن ٍ ويضبطوا ٍأطراف ٍالرضِ؛ ٍوالأله ٍ

ْثقاِل وأطماع ٍالأليالأي ٍأن ٍتتوجه ٍعليه، ٍحتى ٍيستقّل ٍبأعباء ٍالأخدمة، ٍوينهض ٍبأ
ْوَزة، ٍوالألُه َع ٍفي ٍحماية ٍالأَح ُيْسر ْيضة، ٍو َب الأدعوة، ٍويخف ٍفي ٍالأدفع ٍعن ٍالأ

ْدلأه، َع ُيطبَق ٍالأعالأم ٍبفضله ٍو ُعْمر ٍأكله، ٍومن ٍالأعز ٍأهناه، ٍلأ يديُم ٍلأمولنا ٍمن ٍالأ
َنْسله.ً ّبَر ٍالرضِ ٍبالأنجباء ٍمن ٍ ويد

ُغاصُْن ٍرسإول ٍالأله، ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم، ٍ ولأهم ٍفي ٍذكر ٍالأمولأودآ ٍالأعلوي: ٍ
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ِة ٍُمنتَماه، ٍخليق ٍأن ِة ٍوالمام ٌع ٍبين ٍالأرسإالأ َفْر َو ٍثمُره، ٍو ُل َيْح ُه ٍأهل ٍأْن ٍ شجر
ًا ٍبالأطالأع ٍبأيمن ٍطالأع، ٍوَمْن ٍهو ٍمن ٍأْشَرِف َباه.ً ٍمرحب ْق ُع ُؤه ٍو ْد َب ُيْحَمد ٍ

الأمناصب ٍوالأمنابع، ٍحيث ٍالأرسإالأة ٍوالأخلفة، ٍوالمامة ٍوالأّزعامة، ٍأبقاه ٍالأله
ُنه ٍمن ٍبني ٍالأحسن.ً ّنأ ٍفيه ٍصوانع ٍالأمنن، ٍويعد ٍُحْس تعالأى ٍحتى ٍيته

ولأهم ٍفي ٍالأتهنئة ٍبالملك ٍوالأنفاس، ٍوما ٍيقترن ٍبه ٍمن ٍالدآعية: ٍمن ٍاتصَُل
ًا ٍبالأرغابة ٍإلأى ٍالأله ٍتعالأى ٍفي ْنصُبه، ٍكان ٍحقيق ُبه، ٍوَشُرَف ٍبه ٍَم َب بمولي ٍسإ
ِرس ْنمى ٍمغا َت َو ٍمنابُت ٍالأفضل، ٍو ُك ْثميره، ٍلأتز َت توفيره ٍوتكثيره، ٍوزيادآته ٍو
ِدآُن ٍالأمجد.ً ٍبارك ٍالأله ٍلأمولي ٍفي ٍالْمر ٍالأذي الأنبل ٍوالأفخر، ٍوتطيب ٍمعا
ِد، ِء ٍالأعددآ، ٍوزكاء ٍالأولأ َنما ُه ٍوأسإعده، ٍوجعله ٍموصول ًٍب ّيا عقده، ٍوأحمده ٍإ

ُوْصلة ٍالأكريمة، َيِخيُر ٍلأه ٍفي ٍالأ واتصُال ٍالأحبل، ٍوتكثير ٍالأنسل، ٍوالألُه ٍتعالأى ٍ
َطتي، ٍبما ْب َبهَجتي، ٍوضاعف ٍغا ّظم ٍالأله ٍ ِة ٍالأجسيمة.ً ٍقد ٍع َب ويقرنها ٍبالأمح

ّهد، ٍيجمع ٍَشمل ٍمجددآ، ٍفل ٍزالأت ٍالأنعم ٍبه ٍمحفوفة، أتاحه ٍمن ٍسإرور ٍمم
ّدة، والأَمَساّر ٍإلأيه ٍمصُروفة، ٍجعل ٍالأله ٍهذه ٍالأوصلة ٍأكيدة ٍالأعقدة، ٍطويلة ٍالأم

ّنْسل.ً ٍوصَل ٍالأله ٍهذا ٍالتصُال ّية ٍوالأ َفْضل، ٍطيبة ٍالأذر سإابغة ٍالأبركة ٍوالأ
الأسعيد، ٍوالأعقد ٍالأحميد، ٍبأكمل ٍالأمواهب، ٍوأحمد ٍالأعواقب، ٍوجعل ٍشمل

ًا.ً ٍعّرفك ٍالأله ٍتعجيل ٍالأبركات، ٍوتوالأي؛ ًا، ٍوسإبَب ٍأنسك ٍمنتظم َمَسّرتك ٍملتئم
َبَت الأخيرات، ٍول ٍأخلك ٍالأله ٍمن ٍهذه ٍالأُوصلة ٍمن ٍالأتهاني ٍبنجباء ٍالولدآ، ٍوك
َولأد، َلة ٍبكثرة ٍالأعددآ، ٍووفور ٍالأ بكثرة ٍعددآك ٍالأحّسادآ.ً ٍهناك ٍالأله ٍمولي ٍالأوص

ّد.ً َعالأَي ٍالأقدر ٍوالأج وانبساطْ ٍالأباع ٍوالأيد، ٍ
ولأهم ٍفي ٍالأتهنئة ٍبالأولية ٍوالعمال، ٍوما ٍيتصُل ٍبها ٍمن ٍالدآعية ٍلألوزراء

ِد ٍالأذي ٍأحسن ٍالأله ٍإلأى ٍأهله، ٍوعطف والأقضاة ٍوالأعمال: ٍعرفت ٍأخباَر ٍالأبل
َله َل َلأته، ٍويشفي ٍَخ عليهم ٍبفضله، ٍإذ ٍأضيف ٍإلأى ٍما ٍيلَِحظه ٍمولي ٍبعين ٍإيا
ِطللأها، ٍويسَحب ٍأذيالأها، َفْضِل ٍأصالأته.ً ٍأنا ٍمن ٍسُإّر ٍبالأولية ٍيلبس ٍمولي ٍ ب

َلمه ٍبكسبه ٍالأثناء ٍفي ٍكل بنعم ٍمستفادآة، ٍوُرتب ٍمستزادآة، ٍسإروري ٍبما ٍأع
ِثُره ٍمن ٍإحياء ٍعدل، ْؤ ُي ّبره، ٍمن ٍأحدوثه ٍجميلة، ٍومثوبة ٍجزيلة، ٍو عمِل ٍيد
ُبِل ٍالأخيرات، ٍوإيضاح ٍلأطرق ٍالأمكرمات، ٍسإيدي ٍة ٍلأُس َتة ٍَجور، ٍوعمار وإما

ِلها ٍبوليته، ًا ٍلأها ٍبتجّم َعى ٍلأها ٍبحلولأه؛ ٍفهنيئه ُيد يوِفي ٍعلى ٍالأرتب ٍالأتي ٍ
ّليها ٍبكفايته.ً ٍالعماُل ٍإن ٍبلغت ٍأقصُى ٍالمال؟ ٍفكفايُة ٍمولي ٍتتجاوُزها وتح

ِبقها َتْس ًا، ٍفصُناعته ٍ ْكر ِذ ًا، ٍوكبرت ٍ ّلت ٍقدر ّطاها، ٍوالأرتُب ٍوإن ٍج وتتخ
ًا ٍل ٍسإبيَل ٍإلأى ّد ٍمن ٍإقامته، ٍوشرط ًا ٍل ٍب ُؤها، ٍغاير ٍأّن ٍلألتهاني ٍرسإم ْنَس َت و

نقض ٍعادآته.ً ٍالعمال ٍوإن ٍبلغت ٍأقصُى ٍالمال ٍفكفايُة ٍسإيدي ٍتوفي ٍعليها
إيفاء ٍالأشمِس ٍعلى ٍالأنجوم، ٍوترتفع ٍعنها ٍارتفاع ٍالأسماء ٍعلى ٍالأتخوم.ً

ّنئه ٍبولية ٍوإن ٍجل ٍأمُرها ٍوعظم ُنه ًا ٍمن ٍأْن ٍ ِذكر َبه ٍ ْن ًا ٍوأ ْدر َق سإيدي ٍأرفع ٍ
ِئها ٍوكافيها، ُكف ِطيْت ٍقوُس ٍالأوزارة ٍباريها، ٍوأضيفت ٍإلأى ٍ ْدُرها.ً ٍقد ٍأع َق

ُنِقض ٍبها َغاادآها، ٍو ْو َفِسَخ ٍفيها ٍشْرطْ ٍالأدنيا ٍالأفاسإد ٍفي ٍإهداء ٍحظوظها ٍإلأى ٍأ و
ّنأة ِء ٍأولدآها.ً ٍالأدنيا ٍأعّز ٍالأله ٍالأوزير ٍمه َبا ُنَج حكمها ٍالأجائر ٍفي ٍالأعدول ٍبها ٍعن ٍ
ْأيه ٍوتنفيذه، ٍوالأممالأُك ٍمغبوطٌة ٍباتصُالأها ٍإلأى ٍأمره ٍوتدبيره.ً بانحيازها ٍإلأى ٍَر

َدت ٍبما ٍكانت ٍالياُم ٍعنه ِع قد ٍكانت ٍالأدنيا ٍمستشرفًة ٍلأوزارته، ٍإلأى ٍأْن ٍسإ
ّنئ ٍالأوزارة ٍبإلأقائها ٍإلأى َيْت ٍبما ٍكانت ٍالأظنون ٍبه ٍمبّشرة.ً ٍأنا ٍأه ِظ ِبرة، ٍوَح ُمْخ

ّله ٍإرادآتها، ٍوانحيازها ٍمن ٍإيالأته ٍإلأى ٍواضحة َدآتها، ٍوبلوغِاها ٍفي ٍظ َقا ِله ٍم َفْض
ّله ٍالأذي ُد ٍلأ َوْجه ٍالأدهر.ً ٍالأحم ٍة ٍعلى ٍ الأفخر، ٍوتوشحها ٍمن ٍكفايته ٍبعّزة ٍسإائد

َدآ ٍالأمجد، ٍوترك ٍالأحسادآ ٍيتعثرون ٍفي ٍذيول َها ّطأ ٍِم أقّر ٍعين ٍالأفضل، ٍوو
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ْيبِة، ٍويتساقطون ٍفي ٍفضول ٍالأَحْسَرة؛ ٍوأراني ٍالأوزارة ٍوقد ٍاسإتكمل الأَخ
الأشيُخ ٍإجللأها، ٍووّفى ٍلأها ٍجمالأها: ٍالأمتقارب: ٍ

ّ تصُلُح تُك فلم ّ َيصُْلح َيُك ولأملأـَُه إل َها إل  َلأ
َلم والأقاضي ٍ ًا الأعلم َع ًا، شرق َنْجم وغارب ًا الأفضل و ْور ًا، َغا َنْجد الدآِب وَشْمُس و

ًا ًا، بّر َأ أن العماِل فسبيُل وبحر ّدآْت إذا تهن ِره إلأى ُر ُعصُِبت الأميمون، نظ و
ّد، بما الأقاضي الأله الأمأمون.ً ٍأسإعد برأيه وارتضاه، مولنا رأي من لأه ج

َأْمَضاه، الأشريعة أمر لجل واعتمده َأسإعد و أصاره بما والأدين الأمسلمين و
ما أفَضَل عمله، سإعادآة من سإيدي الأله يديه.ً ٍعّرف في زمامه وجمع إلأيه،

ّقاه َأمله، تر ِره، مناجح من ولأقاه ب ُه ما أفضل أْم فيما لأه الأله بفكره.ً ٍخار انتَحا
ّوقه، تولّه، ّلغه وتط َله حال كّل في وب ّققه، أم باشر ما ُيْمِن من وعرفه وح
إلأيه الأمناجح وجعل والأمنتظرة، الأحاضرة والأبركات والأِخيَرة الأخير تدبيره

ًا تمّل ل أرسإالً، ِلأي َوا ّتصَُال.ًً ٍأسإعده َت ِلأي ُقِسَمْت سإعادآة أفضَل الأله وا عمل، لأوا
َأسإهم َعْزَمه، الأسدادآ الأله أحضر أمل، لأُمَساِمي ُأسْإهَمت بركة أخّص لأه و

َدآ ِعصَُْمة وكنفه هّمة، والأرشا َنه وأيده، الأ َقر الأله أفردآه.ً ٍهنأه ول بالأتوفيق و
َقها الأتي الأموهبة تعالأى ّد إلأيه، سإا َقها وم َوا عقائل من كانت إذ عليه؛ ِر

ّلت الأمراتب، خصُائص عن ُمْسِفرة الأمواهب، ل السإتحباب محّل فيه وح
ِذي الأفضل نعمته الأله التفاق.ً ٍهنأ دآون والسإتحقاق اليجاب، أصغر الأولية الأ

ِتها.ً بعض والأرياسإة آلتها، صفا
َلع بذكر الأتهنئة في ولأهم ْلأِخ ُأهنئ ا َعة، مزيد سإيدي والجبية: ٍ ْف وجديد الأّر

َعة، ْل ُع الأتي الأِخ َل ِدي يلوي الأذي والألواء الأمنازعين، قلوَب َتْخ ْي الأمنابذين، َأ
ْوزاء به سَإاَمى أو لأحاَزها، الفلك إلأى امتطاه لأو الأذي والأحّظ لأجاَزها.ً الأَج
ُء به تطوعت ما خبُر بلغني ُء به وجادآت الأمجد، سإما من َفصُُْن الأملك، َأنوا
الفراس ومن َأمضاها، الأسيوْف ومن أبهاها، الأمراكب ومن َأسإناها، الأخلع

ً خلعته أنماها.ً ٍلأبس القطاعات ومن أْجَراها، ّلل ِعز، ملبَس منها متَج الأ
ًا فرسَإه وامتطى َوة به فارع ّلد الأمجد، ِذْر ًا سإيفه وتق ّد حاصد َلى بح أعدائه ُط
ِطي َغااِم ًا طوقه واعتنق نعمائه، و ّوق بالأسوارين واعتضد البد، عّز متط
َييِن ِدآ َعُضد، الأساعد بقوة الأمو َءه وسَإاَس والأ ُء أولأيا وهو خافق، عليه الأعّز ولأوا

َفر بلسان ّظ ِر الأ ّنصُْ وامتطى رفعته، بها تعمد الأتي خلعته لأبس ناطق.ً ٍقد والأ
َنُه َ إنعامه، أبواب ظاهر الأذي بُحسامه تمنطق إْحَسانه، به واصل الأذي ُحْمل
َع يديه، ِمْن بسطا الألذين بخاتميه، وتختم َواته، من ووق َلْت الأتي َدآ ْع من أ

ُء عليه زّررت قد دآرجاته صفحاُت تتراءىَّ الأتي الأخلعة، ُعَرىَّ الأشرف سإما
ِري أعطافها، على الأعّز َت ِد مزايا وتم الأذي الأُحْملن وركب أطرافها، من الأمج

َتْخذىَّ الأذي والأمركب ناصيته، من الأمنى قاصيتي نتناول َلى ُتْس الأثريا ُح
قلئد الأناظمان الكرام، نهاية عن الأناطقان والأمنطقة والأسيف لأحليته،

َقاّرها، من العداء قلوب تخلع العظام.ً ٍخلع الولأياء نفوس وتعمر َم
ًء كالأقضاء وسإيف بمساّرها، ًا، َمضا ّد إذا الأمنازعين قلوب َيْخفق ولأواء وح

ِر منكب تصُدع وحملت خفق، ْه ّد َذا الأ انطلق.ً إ
ُأهنئ من بالأقدوم الأتهنئة في ولأهم ْفِسي سإيدي سإفر: ٍ َن من الأله َيّسَره بما و

ًا، قدومه ًا ذلأك على وأشكره سإالأم ًا؛ شكر َبُة قائم ْي بغيبتك، مقرونٌة الأمكارم َغا
َبُة ْو َأ ْوبتك، موصولأًة الأنعم و َأ الأكرامة، من قدومك تعالأى الأله فوصل ب

ّلغك أياَمك، الأسلمة.ً ٍوهناك من مسيَرك به َقَرَن ما بأضعاف ّبك، وب ما مَحا
ْلأَت ًا، بالأنية ِز ّتصُال مسافر ًا، لأك والأفكر الأذكر وبا الأله جمع أن إلأى ملقي
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َبتك، سإروري َشْمَل ْو ّكن بأ ِفَر وسإ يسعدك أن الأله فأسإأل بعودآتك، قلبي نا
ًة بمقدمك َقابلً، بالقبال، فيها تكون سإعادآ ًا، وبالماني ُم منه أوحش ول ظافر

َباع الأفضل، أوطاَن ِر َنه الأمجد، و وكرمه.ً بم
الأشعبي شعر من

ًا ٍأعجبني، ٍفقلت: ٍمن ٍأنشدكه؟ ٍقال: ْيثم ٍبن ٍعدي: ٍأنشدني ٍمجالأد ٍبن ٍسإعيد ٍشعر َه قال ٍالأ
ّيكم ٍيحسن ٍأن ٍيقوَل ٍمثَل ٍهذا، ًا ٍعند ٍالأشعبي ٍفتناشدنا ٍالأشعَر، ٍفلما ٍفرغانا ٍقال: ٍأ كنا ٍيوم

 : الأطويل:  وأنشدنا
ً خليلي، ًا مهل أقْل لأم طالأم

ْهـَل َم
ًا وما ول قلت النِ م سإرف

ْهل َج
َبا وإن الربعين ابن ِص

َفـَاهٌة سَإـَ
ِثلُت الألتي مع فكيف بها ُم
ْثل؟  َم

ْفتي لأَي يقول ُهـَّن الأُم و
َعـَِشـَيًة

ّكة ْبَن بم َذبَة َيْسَح َه الأُم
الأُشـَْحـَل

ٍ 
يا إلأـَيهـَّن تنظْر ل الأله َتِق

فـَتـَى
ُتني وما ْل ًا بالأحّج ِخ ملتِمسـَ

َوْصـَل
ّله ّطِت وإن أنسى ل فوالأ َش

ّنـَوىَّ الأـَ
َنهّن والعيَن الأّشّم عراني
َ ّنـَْجـَل الأـَ

ول أعرافهن في الأمسَك ول
ُبـَرىَّ الأ

ًا أوسإاطها في َجواعل َقصَُبـَ
ْدل َخـَ

قلـَت ما والأله ل خليلّي
ًا َمـَرحـَبـَ

ّول َباٍت ل ْي ْعـََن َش َلـَ أهـَل ول َطـَ

دآاء الأشـَيب إّن خليلّي
ْهـَتـَُه ِر كـَ

َعى أحسن فما أقبح وما الأَمْر
! ٍالأَمْحل

أنه فحسبنا فسكت، يقولأه؟ لألشعبي: ٍمن قلنا ثم الأشعر، مجالأد: ٍفكتبت قال
قائله.ً

الأرثاء باب
ْوسِإي ٍ- ٍوكان ٍأحد ٍمن ٍتتحاكُم ّد َعمرو ٍبن ٍُحَمَمَة ٍالأ َطامي: ٍلأما ٍمات ٍ َق قال ٍالأّشْرقي ٍبن ٍالأ
ْدم ٍبن ٍامرئ ِه الأعرُب ٍإلأيه ٍ- ٍَمّر ٍبقبره ٍثلثة ٍنفر ٍمن ٍأهل ٍالأمدينة ٍقادآمين ٍمن ٍالأشام؛ ٍالأ
ْدم ٍالأذي ٍنزل ٍعليه ٍالأنبي، ٍصلى ٍالأله ِه الأقيس ٍبن ٍالأحارث ٍبن ٍزيد، ٍوهو ٍأبو ٍكلثوم ٍبن ٍالأ

َهيَشة ٍبن ٍأمية ٍبن ٍمعاوية.ً ٍوحاطب ٍبن ٍقيس ٍبن ٍهيشة عليه ٍوسإلم، ٍوعتيك ٍبن ٍقيس ٍبن ٍ
َقروا ٍرواحلهم ٍعلى َع ابن ٍمعاوية.ً ٍوحاطب ٍبن ٍهيشة ٍالأذي ٍكانت ٍبسببه ٍحرب ٍحاطب، ٍف

ْدم ٍ ِه : قبره، ٍوقام ٍالأ الأطويل:  فقال

ُء َضـَّمـَِت لأقد ًأ مـَنـَك الثـَرا ُمـََرّز
ِدآ عظيَم ِر َرَما َتـََرَك الأنا ُمـَْشـَ

ِر ْد الأـَِقـَ

ً تـَتـَرك لأـَم قلَت إذا لأـَقـَائل مـَقـَال
ْلَت وإن ْيَث كنَت ُص َل تحمي الأ

 الجر ِحَمى

ًا َحـَزاَمًة كـَان الأـَِحـَلـَُم مـَا إذا حليم
ًا على الأوقوُف كان إذا وقوف

الأـَجـَمـَر

ِكـَيَك ُتـَك كـَانـَت مـَن لأيب ُه حـَيا ِعـَّز
ْغضي ُمّت َلأّما وأصبح على ُي

ْغـَر الأصُّـَ
ُطول ذاَت الرضَِ سإقى ُعرىَّ واهي الأذرىَّ َأَحّموالأعرضِ الأ دآائُم الأ
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ْثِجُم ْطـَرُم الأقـَ

َيا ِبَي وما ْقـَ َبًة لأـَكـَّن الرضِِ سُإـَ ُتـَْر
َلَك ُد أحشائها في َأَض ْلـََحـَ َم

ْبـَر الأـَقـَ
: وقام ٍعتيك ٍبن ٍقيس ٍ الأطويل:  فقال

ْغام َ بَر ُعل ِدآ الأ والأمجد والأجو
ّندىَّ والأ

َواَك َدآىَّ َط حاٍف خيَر يا الأر
وناعِل

منك الأدهر َصْرُف غااَل لأقد
ًأ ًامَرَز ُهوض الثـَاقـَِل المور بأعباء َن

َة َيُضُم َفا ُع الأطـَارقـَين الأ
ُه ُؤ َنـَا ِفـَ

ْعُب الأرأس ُأّم َضّم كما َش
الأقبـَائل

َيْسُرو ْيجا ُدآَجا و َه ُء الأ َمضا
ٍة عـَزيم

َق الأصُبُح َكَشَف كما َطرا ا
 الأغياطل

ْهَزُم َت ُيْس َعَرْمَرُم الأجيُش و الأ
باسإِمـَه

ًا كان وإن كثيَر َجّرار
الأصُواهـَل

ْبنا فإّما ٍة الأحـَادآثـَاُت ُتصُِ َب ْكـَ بـَنـَ
ْتَك الأدواهي إحدىَّ بها َرَم

الأضآبل
َدْن فل َع ْب الأحـَتـَوَف إّن َت

ٌدآ مـَوار
غاـَيُر َصْرفها من فتى وكّل
وائل

: وقام ٍحاطب ٍبن ٍقيس ٍ الأطويل:  فقال
ضّم الأذي الأقبر على سإلٌم

ًا ُظـََمـَ ْع َأ
نـَحـَوه الأمعالأي َتُحوُم

ّلـَُم ُتـََسـَ فـَ

ّلـَمـَا عـَلـَيه سإلم ٌق َذّر كـَ ِر ّد وماشـَا ْطع امت الأليل ُدآَجى من ِق
ِلـَُم ْظ ُم

ْبَر فيا ًا جادآ عمرو َق َأْرض

َفـَْت ّطـَ َع َت
ِلٌث عليك ِئُم ُم ِر دآا ْطـَ َقـَ الأـَ

ِزُم ُمـَْر
ْنَت ًا َتضّم ًا طـَاب جسم ّي َحـَ
ًا ّيتـَ وَمـَ

ْنَت بما فأنت الرضِِ في ُضّم
َلـَُم ْع ُم

َقْت فلو َط ُبـَهـَا لأقـَال أرضٌِ َن ِرو قبر إلأىتـَرا ِدآ َعْم َحّل الز
َكـَّرُم َتـَ الأ

بـَين َحـَّل قد َمْرَمٍس إلأى
ُتـََرابـَه

ِره ْدٌر وأحجا َبـَُط َب َأْضـَ َغـَُم و ْي ضـَ

ْنـََك فل ِد ْبعـَ ًا الأـَلـَه ُي ّي ًا َحـَ ّيتـَ ْطِب نور كنَت فقدوَمـَ الأَخ
ْطُب ِلُم والأَخ ْظ  ُم

ّطْت الأذي لأعمُر علـَى إلأيه ُح
َنـَا َو ْلأـَ ا

َهـَا ُعوٌج حدابيُر ّي َهـَّمـَُم نـَ َتـَ ُمـَ

ّدَم لأقد َء َه ُتـََك الأعلـَيا ًا مـَو ًا وكانجـَانـَبـَ ُنـَهـَا قـَديمـَ ْكـَ ّدُم ل ُر َهـَ ُي
العراب كلم من

ٍ 
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ًا الصمعي: ٍسإمعت قال ُفوا إذا فقال: ٍكانوا قومه يذكر أعرابي تحت اصط
َتام، َق بالأسيوف، تصُافحوا وإذا الأِحَمام، بشؤبوب الأّسهام، بينهم مطرت الأ
ِرم ِقْرن فرّب الأُحتوف، أفواهها فغرت عبوس وَحْرٍب أدآبه، َأحسنوا قد عا

ْطب َأسإنتهم، أضحكتها قد ِئز وَخ قد َعَماس ويوم مناكبه، َذلألوا ُمشَم
ْلَمته كشفوا َكش ل الأبحر تتجلى.ً ٍكانوا حتى بالأصُبر ُظ َنه ول غِاماره، ُين ْه َن ُي
تياره.ً

ًا فقال: ٍأجدني موته عند حالأه عن أعرابي الأعتبي: ٍسإئل قال مأخوذ
ّنقلة، ًا بالأ ْعت، ما على وأقدم جمعت، ما ُأفارق بالأمهلة، محجوج ّي فيا ض
ّدم كريم من حياتي َأطال الأمعذرة، ق ِظَرة، و بالأمغفرة، يتداركني لأم إن الأن

قضى.ً ثم
ّدآه، لأك يخلُص أخ ثلثة؛ يقال: ٍالخوان الأرواة: ٍكان بعُض وقال لأك ويبلغ ُو

ْهده، مهّمك في ّية ُذو وأخ ُج ِده دآون نيته، حسن على بك يقتصُُر ِن ْف ِر
كذبه من ويوسِإعك بشأنه، عنك ويشتغل بلسانه، يجاملك وأخ ومعونته،
بأيمانه.ً

قوم، فقالأت: ٍيا أعرابية علينا الأموصلي: ٍوقفت إبراهيم بن إسإحاق قال
ِغنى، وفارقنا الأشكر، منا قل إذ الأدهر، بنا تعثر فرحم الأفقر، وحالأفنا الأ
َفاف، ِمْن وواسَإى َفْضل، من وأعطى بعقل، فهم امرأ الأله َأعان َك على و

َفاف.ً َع
الأكوفة مسجد في سإائل

ِة قال ٍأبو ٍبكر ٍالأحنفي: ٍحضرُت ٍمسجد ٍالأجماعة ٍبالأكوفة، ٍوقام ٍسإائٌل ٍيتكلم ٍعند ٍصل
ًا، ٍفقال: ٍالألهم ٍإنك ٍبحاجتي ٍعالأم ٍغاير ْعَط ٍشيئ ُي الأظهر ٍثم ٍعند ٍالأعصُر ٍوالأمغرب، ٍفلم ٍ

ُيْحفيك ٍسإائل، ٍول ٍيبلغ ّلف، ٍوأنت ٍالأذي ٍل ٍيرزؤك ٍنائل، ٍول ٍ ٌع ٍغاير ٍمك ّلم، ٍواسإ مع
ًا ًا ٍجميلً، ٍوفرج ُنون، ٍوفوق ٍما ٍيقولأون، ٍأسإألأك ٍصبر ْث َتك ٍقائل، ٍأنت ٍكما ٍقال ٍالأُم ْدَح ِم

ّلأى ٍلأينصُرف، ٍفابتدره ًا ٍبالأهدىَّ، ٍوقّرة ٍعين ٍفيما ٍتحب ٍوترضى، ٍثم ٍو َنصُر ًا، ٍو قريب
ًا، ٍثم ٍمضى ٍوهو ٍ : الأناُس ٍيعطونه، ٍفلم ٍيأخذ ٍشيئ الأكامل:  يقول

وجهه باذُل اعتاضِ ما
ِلأه بسؤا

ًا، َوض َنى نال ولأو ِع ِغ الأ
َؤاِل  بُس

الأنوال مع الأسؤاُل وإذا
َوَزنتُه

َؤال رَجح كّل وخّف الأس
َواِل َن

الأزمان بديع إنشاء من
ومن ٍمقامات ٍالسإكندري ٍإنشاء ٍالأبديع: ٍحدثنا ٍعيسى ٍبن ٍهشام ٍقال: ٍكنت ٍفي ٍبلدآ

ِني ٍالأسير ٍإلأى ّدآا َأ َأسإتفيدها؛ ٍف َأِصيدها، ٍأو ٍكلمة ٍبليغة ٍ َي ٍلأفظة ٍشرودآ ٍ ُقصُارا الهواز، ٍو
َعٍة ٍمن ٍالأبلدآ، ٍفسيحة، ٍوإذا ٍهناك ٍقوٌم ٍمجتمعون ٍعلى ٍرجل ٍيستمعون ٍإلأيه ٍوهو ْق ُر

َلنال ْد ٍ ُع ْب َأ ًا، ٍولأم ٍ َلأْحن ًا ٍعلى ٍإيقاع ٍل ٍيختلُف، ٍوعلمت ٍأّن ٍمع ٍاليقاع ٍ يخبط ٍالرضِ ٍبعصُ
َأدآفع َأزَحم ٍهذا ٍو ّظارة، ٍ ًا، ٍفما ٍزلأت ٍبالأن ْفظ َلأ ًا، ٍأو ٍأسإمع ٍمن ٍالأبليغ ٍ من ٍالأسماع ٍحظ

َنب، ٍمكفوف َقْر ٍة ٍكالأ ّق ْلُت ٍإلأى ٍالأرجل، ٍوصرفت ٍالأطرف ٍمنه ٍإلأى ٍُحُز ذاك، ٍحتى ٍوَص
َا ٍفيها ًا ٍعلى ٍعصُ َوَل ٍمنه، ٍمعتِمد ْط َأ ًا ٍب ِنس ْذروف، ٍُمتبْر ُدور ٍكالأُخ َي في ٍَشْملة ٍمن ٍصوف، ٍ

ِرج، ٍوهو ٍ ٍر ٍَح ِزج، ٍمن ٍصد َه ِنج، ٍولأفٍظ ٍ َغا ِرُب ٍالرضِ ٍبها ٍعلى ٍإيقاٍع ٍ َيْض يقول:جلجل، ٍ
الأرجز: 

َدآيني َأثقل قد قوُم يا
ْهـَري َظ

َلتي وطالأبتني ِر َط ْهـَ بالأَمـَ

َبحُت ًنى بعد من َأْص ِر غا ْف َو ْفر سإاكَنو ِر وحليَف َق ْقـَ َفـَ
الأدهر ُصروِف على ُيعيننيُحـَّر مـَن بينكُم هل قوُم يا
ِري ِعيل قد قوُم يا ْق َف َفْتب ذيوُل عني وانكش
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ِري ْب ِرَص ْت الأّس
َفّض ْتـَر بأيدي الأدهُر ذا و َب ْبـَر فّضة من لأي كان ماالأ ِت و

ِوي ِد بيت إلأى آ ِر كقي ْبـَ ٍر خامَلالأّشـَ َد ِر وصغـَيَر ق ْد ِقـَ
ٍر الألُه ختم لأو ِر ُعْسَرة من أعقبنيأمـَري بـَخـَي ُيْسـَ بـَ

كريم فيكم فتى من هل
ِر ّنْج الأ

الجـَر؟ عظيم ِفّي محتسب

ًا يكن لأم إن لألشكـَر مغتنم
ّله ٍقلبي، ٍواغارورقت ٍعيني، ٍوما ٍلأبثت ٍأن ٍأعطيته ّق ٍلأه ٍوالأ قال ٍعيسى ٍبن ٍهشام: ٍفر

ًا ٍكان ٍمعي، ٍفأنشأ ٍ : دآينار الأرجز:  يقول
َنها يا َعٌة ُحْس ِقـَ ُء فا ُء منقـَوشٌة معشوقةصـَفـَرا ْوَرا َقـَ

ُطر َأْن يكادآ ْق ُء منها َي ْتها قدالأـَمـَا ُء ِهـَّمٌة َأثمَر ْلـَيا َعـَ
ْفُس ًتى َن ِلكُه ف ُء يم َيشـَاء كـَمـَا فيه يصُرفهالأـَّسـََخـَا

ُء َذا يعنيه الأذي ذا يا ْدَرك يتقصُّى ماالأثـَنـَا ُء َق ْطـََرا ال
الأجزاء لأَك الأله على فاْمِض

ٍ  
ٍ 

ُأختها، ٍفنالأه ٍالأناس ٍما َقَرن ٍبمثلها، ٍوآنسها ٍب ّدها ٍفي ٍ ورحم ٍالأله ٍمن ٍش
ٍم ٍلأسرعة ٍما ٍعَرف ٍالأدينار، ُته، ٍوعلمُت ٍأنه ٍمتعا نالأوه، ٍثم ٍفارقهم ٍوتبع

ّني ّله ٍلأتري َديه، ٍوقلت: ٍوالأ َعُض ْلوة ٍمددآُت ٍيْمناي ٍإلأى ٍيسرىَّ ٍ َنا ٍَخ ْت فلّما ٍنظَم
َدرت ٍلأثامه؛ ٍفإذا ْا، ٍوَح ْوز َأَمتي ٍلأ ْو ْترك؛ ٍفكشف ٍعن ٍت سِإّرك، ٍأو ٍلكشفّن ٍسِإ

ّله ٍشيخنا ٍأبو ٍالأفتح ٍالسإكندري، ٍفقلت: ٍأنت ٍأبو ٍالأفتح؟ ٍفقال: ٍل: هو ٍوالأ
الأمجتث ٍ

َلـَُمـَوٍن أبـَو أنا ْوٍن كّل فيَقـَ ُكـَوُن َلأ أ
َتْر ًا الأكسب من اْخ ْهـَـََرَك فإّنُدآون ُدآوُن َدآ

َزبـَوُن الأزمان إنبُحْمـٍَق الأزمان َزّج
َعّن ل َد ْقـَل ُتخ َعـَ الأجنوُن إل الأعقُل مابـَ

كشاجم شعر من
: وقال ٍأبو ٍالأفتح ٍ الأكامل:  كشاجم

ِلُب الأشوِق حّر زال ما ْغ ي
َصبَرها

ّدَر حتى ُعها تح ُق َدآْم َلـَ َعـَ الأمتـَ

الأسحيق الأكْحل من وجرىَّ
ّدها بخ

ُه َخّط َؤثُر ُع ُت الأدمو
ُق ّبـَ الأـَّسـَ

ْليُة الأدمع َمْجَرىَّ فكأّن ِح
فـَّضة

وبعٌض َذهٌب بعضه في
ُق ُمْحَر

 : الأسريع:  وقال
ٌة ما ّذ ٍة منطـَيبـَهـَا في أكمُل لأ َعّضـَْه إثرها في ُقبل

َعٌة تـَأثـَيرهـَا كأنما َي َذهٍب منلأـَْمـَ ِر فّضْه في ُأج
ُتها َلْس ِه َخ ُكْر ِدآٍن مـَن بالأ ْعَشقشـَا َنى َبعِضي َي ْعَضْه بالأُم َب

 : الأطويل:  وقال
ْدِحي ومستهجٍن َقد لأهإن لأه َم والأحّر الخلِص، ُع
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َدْت ّكـَ َدُحتأ  ُيْم
ْأبى َي ّ الأقلب في الأذي و إل
ًا ّينـَ تب

ٍء وكّل فـَيه بالأـَذي إنا
َيْرَشـَح

 : الأكامل:  وقال
ٍم افتخرَت وإذا ُظ َأع ب

مقبورة
ّذب بين فالأناس مك
ّدِق وُمصَُ

ِقْم َأ انتسابك في لأنفسك ف
ًا شاهد

ٍد بحديِث لألقديم َمْج
ّقـَِق محـَ

 : الأبسيط:  وقال
َي يا ِد ُعْرِف ُمْس ًا الأ إسإرار

ًا وإعلن
ْتبع ِبّر وُم والْحساِن الأ

إحسانـَا
ِلع ْق َبك َأ َتني قد سإحا ْق َغاّر

ًا َعـَمـَ ِن
ْدآَمَن ما ْيُث َأ َغ كاَن إل الأ

َفانا ُطو
: هذا ٍمولأد ٍمن ٍقول ٍأبي ٍ الأكامل:  نواس

َيَن ل ِد َفًة إلأـَّي ُتْس ِر أقوَم حتىعـَار ْك َلفا ما بُش  سَإ
 : الأبسيط:  الأبحتري

ًا َألأّح َتْضُرْر ولأم ُجودآ
ُبـَُه ِئ سإحا

ْلأَحاِحه في َضّر وربما إ
َطُر  الأَم

الأسؤاَل َتَجّشْمنا ما مواهٌب
لأها

َغماَم إن لأيس َقليٌب الأ
َفـَُر َت ُيْح

َذ ٍعلى ٍذي ٍالأرمة ٍ ُأِخ : وقد ٍ الأطويل:  ُلأه قو
على َمّي دآار يا اسإلمي يا أل

َلى ِب الأ
ً زال ول َهل ْن ِئك ُم َعا بَجْر

ْطُر َق الأ
: قالأوا: ٍوأحسن ٍمنه ٍقول ٍ الأكامل:  طرفة

َقى ْيَر دآياَرك، َفَس َغا
ِدها، ْفِس ْهمي ودآيمٌة الأربيع صوُبُم َت

وقد ٍتحرز ٍذو ٍالأرمة ٍمما ٍتؤول ٍعليه ٍبالأسلمة ٍفي ٍأول ٍالأبيت.ً
: وقال ٍ الأوافر:  كشاجم

ٍر من َنْشوان َأيا ِه خمـَ ِبـَفـَي
ُقك َتصُُْحو متى وري

ِريُس؟ َد ْن  َخ
ِبذي أراه ما بك أرىَّ

ٍء انتشـَا
ِلـَيُس بالأكاس عليه ألأّح ْلأَجـَ ا

ُدآ ٍة توّر َن َأعطاٌف ُتمّرضهَلأـَْحـٍَظ وفتـَوُر َوْج تـَمـَيُس و
 : الأطويل:  وقال

ِري زاَل وما ْب الأجسم جملَة َي
ّبهـَا ُح

َقصُُْت حتى وينقصُه عن َن
الأنقـَِص

ْبُت وقد أنا إْن ِصْرُت حتى ُذ
ُتها زْر

ُلها َيَرىَّ أن عليها أِمنُت ْه أ
 َشْخصُِي

غايره تجربة بعد الأرئيس إلأى الأرجوع
َبْت بعض إلأى مكرم ابن كتب َن ُة بي الأرؤسإاء: ٍ ّدآتني الأحداثة، غاّر إلأيك فر

ْتني الأتجربة، َدآ ْأُت وإن إلأّي بإسإراعك ِثقًة الأضرورة، وقا وقبولأك عنك، َأبط
ّدْت ذنوبي كانت وإن واجبك، عن قصُرُت وإن الأعذَر، مسالأَك علّي سإ
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ْع عني، الأصُفح ًا أعرف ل وإني وسإؤدآدآك، مجدك فّي فراِج من أذل موقف
ّطة ول لأك، فيه الأمخاطبة أّن لأول موقفي، ّطتي، من أدآنى خ أنها لأول ُخ

ِرضاك.ً طلب في
قد غايره تجربة بعد الأرئيس إلأى الأرجوع من إلأيه ذهب الأذي الأمعنى وهذا
ًا منه الأناُس أكثر ًا قديم  ٍ ٍذلأك: ٍ من طرٍف في وسإأفيض وحديث

ٍ 
َدوي، ٍنسب َع وأنشد ٍأبو ٍعبيدة ٍلأزيادآ ٍبن ٍمنقذ ٍالأحنظلي، ٍوهو ٍأخو ٍالأمرار ٍالأ

َلة ٍبن ٍعدي ٍبن ٍعبد َب َول ٍبن ٍَج ّد َكيهة ٍبنت ٍتميم ٍبن ٍالأ ُف إلأى ٍأمة ٍالأعدوية، ٍوهي ٍ
ًا؛ ٍفهؤلء ٍمن ًا ٍويربوع ّي ُأدآ ٍبن ٍطابخة؛ ٍفولأدت ٍلأمالأك ٍبن ٍحنظلة ٍعد مناة ٍبن ٍ

َعاء ٍفاجتواها ٍومنزلأه ٍبنجد، ْن ٌدآ ٍنزل ٍبصَُ ّوية، ٍوكان ٍزيا َد َع ولأده ٍيقال ٍلأهم ٍبنو، ٍالأ
َكَر ٍقومه: ٍالأبسيط: ٍ فقال ٍفي ٍذلأك ٍقصُيدة ٍيقول ٍفيها ٍوذ

ّدمون َقاٌل ُمَخ في ِث
مجالأسـَهـَْم

ُهْم إذا الأرحال وفي َت ْب صاح
َدُم  َخ

َق لأم ْلأ ُهم َأ ًا بعد ّي ِبـََرهـَْم ح ُأْخ ًا يزيدهُم إلف ّبـَ ُهـَُم إلأـَّي حـَ
وأراه ٍأول ٍمن ٍاسإتثار ٍهذا ٍالأمعنى.ً

ًا ٍفتركه ٍوصحب ِرم َعرادآة ٍالأسعدي ٍمع ٍسإلم ٍبن ٍزيادآ ٍبخراسإان ٍوكان ٍلأه ٍمك وكان ٍابُن ٍأبي ٍ
: غايره ٍفلم ٍيحَمد ٍأمره، ٍفرجع ٍإلأيه، ٍ الأطويل:  فقال

ٍم على عتبُت فلما سإل
ُتـَه فـَقـَد

ْبُت ًا وجّر ْقوام على بكيُت أ
ِم ْل سَإ

ٍء فكانغاـَيره تجريِب بعد إلأيه رجعُت ُبْر من طوٍل بعد َك
ِم ْق  الأس

: وقال ٍمسلم ٍبن ٍ الأوافر:  الأولأيد
ْبـََن يا حياتـَك بـَـَـَن سإـَـَعـَـَـَدان ا

َيى َيْحـَـَـَ
ٌة ِرم حيا ِلأـَـَـَي لأـَلـَمـَكـَا َعـَـَـَا والأـَـَـََمـَـَـَ

َء لأـَك جلـَبـَت فـَجـَـَاء الأـَثـَنـَا
ًا ْفـَـَـَو َعـَـَـَ

ْفـَُس َنـَ ِر و مـَطـَلـَقُة الأـَشـَكـَ
َقـَـَـَاِل ِعـَـَ الأـَ

َأْت وإن إلأيَك وترجعني ِدياري َن عنك بي
 الأرجاِل تجربَة

: وأنشد ٍأبو ٍالأعباس ٍمحمد ٍبن ٍيزيد ٍالأمبردآ ٍ الأطويل:  لألبحتري
الأزمان عادآاه لأك أٌخ

فأصبحت
ِلأـَُب لأديه فيما مذممًة الأمطـَا

ّوقه ما متى الأتجارُب تذ
ًا صاحب

ُه الأناس من ْدآ ُدآ إلأيك تر
 الأتجارُب

 : الأطويل:  وأنشد
ُة المور َقاسَإى امرئ لأكلَزين، الأعباس أبي حيا
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 وَجّربالأقومـَه
ِتُب ًا ونع ولأو عليه أحيان
َمَضـَى

ّنا ُك الأناس من الأباقي على َلأ
َبا َت ْع َأ

ْكُر ٍالأمكتفي ٍبحضرة ٍالأراضي ٍفأطريته ٍوأكثرُت ٍالأثناء ٍعليه، ٍفقال ِذ قال ٍالأصُولأي: ٍجرىَّ ٍ
: لأي: ٍيا ٍصولأي، ٍكنَت ٍأنشدتني ٍ الأطويل:  لأجرير

ّليَك وقد لأتسلى، زيد عن ُأسَإ
أرىَّ

ًذىَّ زيد من بعينيك لأيس َق
ْبرُح َي

َأنا َأين ٍ ًا، ٍف ًا، ٍوأعظم ٍذكر ّد ٍشكر فقلت: ٍيا ٍأميَر ٍالأمؤمنين، ٍَمن ٍشكر ٍالأقليل ٍكان ٍلألكثير ٍأش
: لأك ٍمن ٍالأمكتفي؟ ٍفأنشدته ٍ الأكامل:  لألطائي

ِدآ َوسإاٍع من كم َي الأُجو عند
َدىَّ ّنـَ والأـَ

كان وجريت جرىَّ َلأّما
َقـَطـَوفـَا

ُتما ِدي، أحسن كـَنـََت ولأكن َصف
لأـَي

ًا الأربيع مثَل ّي وكـَان َحـَ
خـَريفـَا

ُكما َ ِكل َد و َع َت ْق َ ا ُعل الأ
َتـَهـَا ْبـَ فـَركـَ

ّذروة في َء الأعـَلـَيا الأ وجـَا
ِدآيفـَا َر

ُء غااضِ إن وإن ِفْضَت، الأزِن ما
َقَسْت

ُد ِب كـَنـََت علـَّي الأزمان َك
َرؤوفـَا

وكان ٍالأمكتفي ٍأول ٍمن ٍنادآمه ٍالأصُولأي، ٍواختلط ٍبه.ً
َيِل ٍالأخلفة ٍأحد ٍاسإمه ٍعلّي ٍإل ٍعلّي ٍبن ٍأبي ٍطالأب، ٍرضي ٍالأله ٍتعالأى ٍعنه، ٍوعلّي ٍبن ولأم ٍ
الأمعتضد ٍالأمكتفي ٍبالأله، ٍوكان ٍسإبب ٍاتصُالأه ٍبه ٍوانقطاعه ٍإلأيه ٍأَن ٍرجل ًٍيعرف ٍبمحمد ٍبن
أحمد ٍالأماوردآي ٍنزع ٍإلأى ٍالأمكتفي ٍبالأّرفة، ٍوكان ٍألأعَب ٍالأناس ٍبالأشطرنج، ٍفلّما ٍتدم ٍعليه

بغدادآ ٍوهو ٍخليفة ٍقال: ٍيا ٍأمير ٍالأمؤمنين، ٍأنا ٍأعلم ٍالأناس ٍبهذه ٍالأصُناعة، ٍفأقطعني ٍما
ُيَر ٍمعه ٍالأماوردآي كان ٍلألرازي ٍالأشطرنجي؛ ٍفغاظ ٍذلأك ٍالأمكتفي، ٍوندب ٍلأه ٍالأصُولأي ٍفلم ٍ

ْولً، ٍقال ٍالأصُولأي: ٍفأقبل ٍالأمكتفي ٍعلّي َب ًا.ً ٍفقال ٍلأه ٍالأمكتفي: ٍصار ٍماء ٍوردآك ٍ شيئ
ًا ٍعنه، ٍواتصُل ٍبي ٍأن ٍخصُمي ٍشّمت ٍبي، ٍفكتبت ّتبني ٍفي ٍالأجلساء، ٍفحجبت ٍيوم ور

: قصُيدة ٍلألمكتفي ٍأقول ٍ الأكامل:  فيها
بي الأناس ظّن سإاء قد

ّكروا ْوني َلأّماوتن َي دآون رأ  ُأْحَجُب غاير

ِبيه كان إن ْل َقـَّرُب غا ُه ُي َلُب قريب عن فإني دآونيَأمـَر ْغا ُأ

خدمته.ً في واندرْجُت دآينار، بمائتي لأي وأمر فضحك،
معاوية بن يزيد بيعة في قيل ما
ُدآ اجتمعت ٍ يفعل أن أرادآ إذا وكان تعالأى، الأله رحمُه معاوية عند الأعرب وفو

ًا ًا منه ألأقى شيئ فعرضِ أمضى، َرُضوا وإن كّف، امتنعوا فإذا الأناس، إلأى َذْرء
ّد خطباء فقامت يزيد، ببيعة ّققوا مع فوثب الأخطاب، في وأطنبوا الأكلم، فش
ًا َغاّسان من شاب ْيَف إّن الأمؤمنين، أمير فقال: ٍيا سإيفه، قائم على قابض الأَح

َهيف؛ الأنسيم وبعد الأسيف، حكم في ّولأوا الأصُّيال، عن عجزوا هؤلء فإّن الأ فع
َقال، على َنا، إذا الأقاتلون ونحن الأَم ْل عن مال فمن قلنا، إذا والأمعجبون ُص

ِد َقصُْ ّق بغير قال ومن أقْمناه، الأ َناه، الأح َقْم َدمه، موطئ إلأى ناظٌر فلينظر و َق
ْدحض أن قبل ِوي َت ْه َي ّي ف ِو ّنيق؛ رأس من الأحجر ه قولأه، عن الأناس فتفرق الأ

َنُسوا الأخطب.ً من فيه كانوا ما و
القدام

ّله، ٍإنك ّنفونني ٍفي ٍالقدام، ٍقالأوا ٍلأه: ٍإي ٍوالأ ًا ٍلأجلسائه: ٍأراكم ٍتع ّلب ٍيوم وقال ٍالأمه
ّله ٍلأول ٍأن ٍآتي ٍالأموت ٍمسترسإلً، لأَسقوطْ ٍبنفسك ٍفي ٍالأمهالأك، ٍقال: ٍإلأيكم ٍعني! ٍفوالأ
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ّثل ٍبقول ْغِضه، ٍثم ٍتم ُب ِتيه ٍمن ٍ ّبه، ٍإنما ٍآ ِني ٍمستعجلً؛ ٍإني ٍلأسُت ٍآتي ٍالأموَت ٍمن ٍُح لتا
: الأُحصَُين ٍبن ٍالأُحَمام ٍ الأطويل:  الأُمّري

فلم الأحياة أسإتبقي تأّخْرُت
ْد ّدمـَا أن مثَل حياة لأنفسيأِج أتق

: ومن ٍهذا ٍأخذ ٍأبو ٍالأطيب ٍالأمتنبي ٍ الأطويل:  قولأه
ّلنا أرىَّ ْهوي ُك َة َي الأحيا

لأنـَفـَِسـَه
ًا ًا عليها حريصُ بها ُمْستهام

ّبـَا َص
ْفَس الأجباِن َفُحّب ّن ُه الأ َدآ ْوَر َأ

َقـَى ّت الأ
أوردآه الأنفَس الأشجاِع وُحّب
َبا  الأَحر

: وقال ٍأبو ٍ الأبسيط:  َلأف ُدآ
َكّري عن َتْضَحُك الأحرُب

َدامي ْق ِري تعرُف والأخيُلوإ ّياِمـَي آثـَا وأ

ْيِفي َداِمي، سَإ ْيَحاني ُم وَر
مثقفتـَي،

َقُة وهَمتي الأتفضيل ِم
ِم َهـَا ْلـَ ِلأـَ

بالأحسن لأي تجّردآ وقد
ًا مـَنـَفـَردآ

َأْشَجع َأْمَضى يوم مني و
إقدامـَي

ّلت ُظه سإ ِم سإيَف لأواح الأّسقا
علـَى

َع جسمي فأصبح جسمي ْب َر
ِم أسإقا

وشعره دآلأف أبي أخبار من
ًا ٍللت ٍالدآِب ٍوالأظرف، ٍولأه ٍشعٌر ٍيد ًا ٍجامع ًا ٍكريم ًا، ٍوجوادآ ًا ٍمجيد وكان ٍأبو ٍدآلأف ٍشاعر

: في ٍكل ٍفن، ٍوهو ٍ الأوافر:  الأقائل
ّبك َنان؛ يا أح ِد من الأروِح محلمـَنـَي فأنِت َج الأَجباِن َجَس

ْفُتروحي أقول: ٍمكان أني ولأو َة عليِك َلأِخ ِدآَر الأزمـَاِن با
َلأـَْت الأخيُل ما إذ لقدامي َها وهابجا ُت َعـَاِن َحّر ُكما ّط الأ

َدماته َق وكان ٍيتعشق ٍجارية ٍببغدادآ ٍفإذا ٍشَخَص ٍإلأى ٍالأحضرة ٍزارها، ٍفركب ٍفي ٍبعض ٍ
ِعنانه، إلأيها، ٍفلما ٍصار ٍبالأجسر ٍمَشى ٍعلى ٍطرف ٍطيلسان ٍبعض ٍالأمارين، ٍفخرقه، ٍفأخذ ٍب

َبع وقال: ٍيا ٍأبا ٍدآلأف، ٍلأيست ٍهذه ٍكرخك، ٍهذه ٍمدينة ٍالأسلم، ٍالأذئب ٍوالأشاة ٍبها ٍفي ٍَمر
ًا ٍإلأى ٍالأكرخ، ٍوكتب ٍإلأى ٍ : واحد! ٍفثنى ٍعنانه ٍمتوجه الأخفيف:  الأجارية

َعْت َط َتْت وهموٌمالشـَغـَاُل لأقائك عن َق َقـَاُل عـَلـَّي أ ِثـَ
َهان بلدآ في َلأـَه حتى قومال عـَزيُز فيها ُي النـَذاُل تـَنـَا

ٌع ل حيث عن بسيٍف مدف
ِة ول مالأّضي ُكَما مـَجـَاُل فيهـَا لأل

مـَحـَاُل الأرحيُل أمكن إذا نالأـَهـَو َبلـَد في الأعزيز ومقام
َية يا الأسلم فعليك ْب َكـَْر َظ ّنا وحان أقمتم خالأـَ ارتـَحـَاُل ِم

ودآخل ٍأبو ٍدآلأف ٍعلى ٍالأمأمون ٍبعد ٍالأّرضا ٍعنه، ٍفسألأه ٍعن ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍطاهر، ٍفقال:
ِنه، ٍيسعد ٍبه َبَراث ًا ٍعلى ٍ ًا، ٍقائم ًا ٍعاتي ْيب، ٍأسإد ْيب، ٍنصُيح ٍَج َغا ُته ٍيا ٍأميَر ٍالأمؤمنين ٍأمين ٍ ّلف خ

ِد َقصُْ َقى ٍبه ٍعدوك، ٍَرْحَب ٍالأِفناء ٍلهل ٍطاعتك، ٍذا ٍبأس ٍشديد ٍلأمن ٍزاغ ٍعن ٍ َيْش ّيك، ٍو ولأ
َعْزم، ٍفقام ٍفي ٍنحر ٍالمور ٍعلى ٍسإاق ٍالأتشمير، َظه ٍالأ ّقهه ٍالأَحْزم، ٍوأيق ِتَك، ٍقد ٍف محّج
ّده؛ ٍوما ٍأشبهه ٍفي ٍالأحرب ٍإل ٍبقول ٍالأعباس ٍبن ّده ٍوج ّلها ٍبح ِده، ٍويف ْي َك ِده ٍو ْي أ

َ ِرمها ٍب ْب ُي
 : الأوافر:  مردآاس

ْتِفيُأبالأي ل الأكتيبة على أكّر َواها َأْم فيها كان َأَح  سإ
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ِه! ٍفقال على أفصُحه قائل: ٍما فقال ّييت ِل َب ًا بالأجبل الأمأمون: ٍوإّن َج قوم
ًا، ًا أمجادآ ًا، كرام ُفوَن وإنهم أنجادآ ّنزال، يوم حظه الأسيَف لأيو حقه والأكلم الأ

منهم.ً دآلأف أبا وإن الأمقال، يوم
الأميكالأي إنشاء من

أبي المام بن الأعباس أبي عن تعزية كتاب من الأميكالأي الأفضل لبي فصُل
 ٍالأطيب: ٍ

ّية كانت لأئن ٍة الأرز ُق ُمؤلأمة، بمصُيب ُطُر ْلوة الأعزاء و ّلت لأقد مبهمة، والأّس ح
ِة َقُض ل من بساح ِئُره، بأمثالأها ُتنت ُعُف ول مَرا ِئُره، احتمالأها عن َتْض بل بصُا
ّقاها ٍر يتل َتَح أن َيْحمي فسيح بصَُد ْف ٍر بابه، الأحزُن َي ُيْحبَط أن يحمي مشيح وصب
ُع َبه، أجره الأجز الأشرع وأحكاُم ُتلتمس، عنده من الأديِن وآدآاُب ل ولأم وثوا

ِنه من َنا ْقتبس؟ تستفادآ ولأسانه َب ُت ُقه والأعيوُن و َي الأحال هذه في ترُم لأتجر
َننه، على َذ سَإ َعّزت فإن وسُإننه، بآدآابه وتأخ عزاؤها، تماسإكه فبُحْسِن الأقلوب َت
َنت وإن ِد فإلأى الفعال حُس ُؤها.ً ومذاهبه أفعالأه حمي اعتزا
َدس عمرو أبي إلأى تعزية من ولأه ضريحه؛ وسإقى ُروَحه، الأله الأبحتري: ٍق

ْكر، نبيه عاش فلقد ِر، جليَل الأذ ْد َق َق الأ ِب َنْشر، الأثناء َع بلده، أهل به يتجمل والأ
َهى ِته، ذوو بمكانه ويتبا ّدآ َثُر ويفتخر مو ِته، بقائه بتراخي وحاملوه ال ّد حتى وُم

ّنم إذا َوة تس ُنه وظهرت والأمناقب، الأفضائل ِذْر الأثواقب، كالأنجوم محاسإ
َدار، يا اختطفته ْق ُع فالأفضل الثار، بين أثره وُمِحَي الأِم ّطْرِف خاش ِده، الأ ْق َف لأ
َكَرُم ْبع خالأي والأ َظه يندُب والأحديُث بعده، من الأّر ِف ِرسَإه، َحا َدآا الأعهد وُحْسُن و

وحارسإه.ً كافله يبكي
َءه، أعارني الأذي الأشكُر ولأه: ٍفأّما َلدني ردآا َقه وق ْو َءه؛ َط أن فهيهات وسإنا

ّ ينتسب َوالأه، ُعرفه رايات تحت إل يسير ول وإفضالأه، َفْضله عادآات إلأى إل َن و
ّلى ل ثوب وهو أنه ولأو مجازه، ولأسواء حقيقته لأه واسإم ِطَرازه، بذكره إل يح
ّقي ملك حين ِعي وأعجز بأيادآيه، ر ِرمه حقوق عن ُوسْإ ّلى ومساعيه، مكا لأي خ

َدانه، الأشكر مذهَب َنانه، ِزماَمه يجاذبني ولأم وَمي ْقت وع ّل بعض بلوغ عن لأتع
َوة الأواجب ُعر َظلع، َوهن على ولأو فيه ونهضت َطَمع، ب أن إل َيأبئ ولأكنه و
ِد على يستولأي ّنم الأفضائل، َأم َدع فل والأكواهل، منها الأغوارب ذَرا ويتس في َي

َيَة الأمجد ًا، إلأيها يسبق إل غاا ّلُف فارط ُيخ ُه من و َوا ًا عنها سإ ًا، حسير سإاقط
ِكه، في مجموعة بأسإرها الأمعالأي لأتكون لأه خالأصًُة سِإلكه، في منظومًة مل

ِكه.ً الأقسيم دآعوىَّ من وِشر
َفُة الأهمذاني: ٍفأّما خلف بن سإعيد أبي إلأى كتاب من فصُل ولأه ّتْح الأتي الأ

ِر َضّرة فكانت وصلت، فقد بكتابه َشفعها الأخّط بُحْسِن موفية الأربيع، لأزه
َوْشي على ِدي ولأيس الأصُنيع، الأ َت إل الخوان، مبرة في الألطائف هذه لأمثل يه
ّد من َع ِئر إقامة في نفسه من يرَضى ول القران، أفرادآ من ُي دآون الأبّر شعا

ّله الأقران، ّتعه والأ َنَحُه بما يم َذان في هي خصُائص من م شنوف، الأزمان آ
مرصوف.ً عقد ِجيده وفي

أبان بن الأولأيد يعاتب الأخريمي
: وقادآ ٍأبو ٍيعقوب ٍالأخريمي ٍيعاتب ٍالأولأيد ٍبن ٍ الأطويل:  َأبان

علـَى صبرت إن مني أتعَجُب
ًأ وكنتالذىَّ ٍة ذا امر مـَتـَجـَّمـَلَ؟ إْرب

ِد فإني َي ل الأـَلـَه بحمـَ ْأ ٍز َر عـَاجـَ
ْأت ول رأيت، َط ّق أخ لألح

ْفـَصُِـَل َم
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ّبرُت ولأكن ُلمـَوَر؛ تد فـَلـَم ا
ْد َأِجـَ

ًا والغاضاء الأحلم سإوىَّ خير
َ ْفضل وأ

ُأقسم ِلأـَُف لأول و ّدآ سإـَا الأـَو
بـَينـَنـَا

ٌد َبـَْت وعهـَ َ أن أركـَانـَه أ ّيل َتـَز

ّدَمـَْت الألـَواتـَي الأغّر وأياُمك ًا وأولأيتنيهاتـَقـَ ِعـَمـَ ْنـَ َول ُمـَ َطـَ َتـَ ُمـَ
ْلُت ِر قلوَص رح َهْج ثم الأ

ُتـَهـَا ْد اقتعـَ
الرضِ في ألأفيت ما الأبعد إلأى

ْعَمل  َم
ْكَرْمُت والأكرامُة نفسي وأ
ّظـَهـَا حـَ

ِني ولأم َوىَّ لأول تر ّلأـَل الأـَهـَ مـَتـَذ

َبا أطراف وعارضت ِغي الأصُّ َت ْب َأ

ًا أخـَ
ِعيُن َهّم ما إذا ُي بالأمـَرء الأ

َ ْعـََضـَل َأ

ًا ّنـَس عمرو كأبي أخ َأ ِلـَه و ِد الأحّر إذابـَمـَثـَ َدىَّ بالأمج ارت
َ َبـَل َتـََسـَْر و

خـَيَر الأُخَريِمّي عثماَن الأله جزىَّ
مـَا

ًا َجَزىَّ الأَمواهِب َجْزَل صاحب
ْفِضل ُم

ًا ّدآ أقبلـَُت إن كان أخ بـَالأـَو
زادآنـَي

ًء وأقـَبـَل َحـَّن ُأدآبـَرُت وإن صفا

ًا ّني لأم أخ ولأـَم الأـَحـَياة في يخ
ِبـَْت أ

ّوفنٍي ُء يخ ّقـَل منـَه العدا الأـَتـَنـَ

ُه إذا َبة بهحـَاولأـَوا بـَالأـَسـَعـَاية حاولأو ْأبى َهْض ْلـََخـَل بأْن ت تـَتـََخـَ

ّكمنـَي ِه مـَالأـَه فـَي يح الأزاعبي دآوني ويركُبولأـَسـَانـَ
ّلأـَل َؤ الأـَمـَ

 
َة كفى طوَل الخواِن جفو

حياتـَه
ْوَرَث َأ َطى كان مّما و ْع َأ

وأجزل
ًا وبات ّدر لأم حميد يك

َعـَُه صـَنـَي
ِله ولأم ْق ومـَا الأحياة طوَل أ
َ َقـَل

ًا وكنت ُدك دآام لأو أخ عه
ً واصـَل

ًا َخّب الأّشّر ما إذا َنصُور
َ َول َهْر  و

ّيرك حتى الأواشون فغ
كـَأنـَمـَا

ًا تراني عينيك بين ُشجاع
ْقبـَل ُم

الأُخريمي يعقوب أبو
ً وأبو ٍيعقوب ٍهذا ٍإسإحاق ٍبن ٍحسان، ٍقال ٍالأمبردآ: ٍكان ٍأبو ٍيعقوب ٍجميل ٍالأشعر، ٍمقبول
ْغد، ٍم ٍفي ٍالأصُّ َهٌب ٍمتوسّإط، ٍوكان ٍيرجع ٍإلأى ٍنسب ٍكري ْذ ّتاب، ٍولأه ٍكلٌم ٍقوي، ٍوَم عند ٍالأك

ُلأه ٍبموله ٍأبي ٍعثمان ٍبن ٍُخَريم ٍالأمري ٍالأذي ٍيقال ٍلأه وكان ٍلأه ٍول ٍفي ٍغاطفان، ٍوكان ٍاتصُا
ّذة َلأ ًا.ً ٍوسُإئل ٍُخَريم ٍعن ٍ ًا ٍكريم ّيد ًا ٍجليلً، ٍوسإ ُخريم ٍالأناعم، ٍوكان ٍأبو ٍعثمان ٍهذا ٍقائد

َنى ٍفإنه ٍل الأدنيا، ٍفقال: ٍالْمُن ٍفإنه ٍل ٍعيَش ٍلأخائف، ٍوالأعافيُة ٍفإنه ٍل ٍعيَش ٍلأسقيم، ٍوالأغ
ًا ٍفي َلق ًا ٍفي ٍصيف، ٍول ٍَخ عيَش ٍلأفقير.ً ٍوقيل ٍلأه: ٍما ٍبلغ ٍمن ٍنعمتك؟ ٍقال: ٍلأم ٍألأبس ٍجديد

ْغد ٍ : شتاء.ً ٍوفي ٍنسبه ٍفي ٍالأصُّ الأطويل:  يقول
ِد أبا ْغ ّيرني أن باس الأُض تع

ُجْمُل
جارتنا أخلق ومن سَإفاها
 الأبخُل

ِني وما ْدني لأم أْن ضّر ِل َتِمْل ولأمَت َلّي َجْرم َتْش ول َع
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ْكُلُيَحابـَر ُع
فيها: يقول ٍ

قلٍب كّل في الأندىَّ ودآون
ّيٌة ِنـَ َثـَ

ٌد لأها َع َدٌر َحْزٌن َمصُْ ْنَح وُم
سإهُل

ّدآ َتى وو َف ْيل كل في الأ َنـَ
ُلـَه ُينـَي

َله أّن لأو انقضى ما إذا نائ
َجْزل

ًا وأعلُم ّظـَّن لأيس علم بالأـَ
أنـَه

ضرائبهم من ُأناٍس لأكّل
ْكـَُل َش

َغاـَنـَاؤهـَم الأزماِن أِخلّء وأّن
ُء ما إذا قليٌل ّلأت الأمر به َز
ْعُل ّن الأ

ْدآ َؤ ًا الأدنيا من َتَز لأغـَيرهـَا متاع
َء َشّمَرْت فقد ّذا وانصُرم َح

ْبُل ْلأَح  ا
أو الأيوم هاَمُة إل أنَت وهل
ٍد َغاـَ

طوارقها إحدىَّ من لّمك
ْكُل الأث

ّوق ٍالأحسن ٍبن ٍ : وقال ٍيتش الأطويل:  َتاخ الأتْخ

َ ٍر مطاودآونـَُه خـَلـَيلـَي عني ُمبلغ َأل َف َعُم ل سَإ ْط الأنوَم َي
ُبـَْه ِلأـَ طا

ٍو رسإالأَة ُفسطاطْوُروحـَُه بـَالأـَعـَراق ثا جّمْت حيث مصُر ب
ُبْه  عجائ

ّنٌة يوم كـَل لأه ّنة بـَعـَـَـَد َحـَ َر
شوق الأصُدر في بها يجيش
يغالأبه

ُق ل صاحب إلأى ِل ُي ُيْخ الأنأ
ُه َد ْهـَ َع

ٍء َقى ول لأنا من به َيْش
ُبـَه ِقـَ ُيصَُا

ّيره ًا َتَخـَ ًا حـَّر ّي ًضـَمـَيُره نـَقـَ ّياه جميل ًا مح ُبـَه كريمـَ ِئ ضـَرا
ُد هو ًا، الأشه ْلم ّذعاُف سِإ والأ

ًة َو َدا َعـَ
تجري الأوّرادآ على وبحٌر

ُبه ِر َغاوا
َعّم الأذي الأُحْسِن َحَسن فيا

ُلـَه فضـَ
ِدآيه وتّمت وجّمْت َأيا

ُبـَه ِقـَ مـَنـَا
ِد على إلأيك ْع الأمزار ُب

َعـَْت تطـَلـَ
ُع ْوٍق نواز ّدآ ما َش ُبـَه ُتـََر ِز عـَوا

أبـَنـَاء الخواَن بعدك أرىَّ
ٍة ّل َعـَ

ّدآهم في َنسٌب لأهم ل و
أنـَاسإـَبـَه

َعْن فهل وعيشَك عيشي َيْرِج
مـَّرة

ْنصُُِف َعصٌُر ببغدادآ ل ُم
ُبـَه؟ ِت ُنعا

ِلأَي َعى َلأيا َنـَابـَك في َأْر َج
ْوَضًة َر

ِوي ِنيع ِحصٍُْن إلأى وآ َم
ُبـَه مراتـَ

بالأّراح كالأشهد لأي أنت وإذ
َقـَا ّف ُص

ٍء ْتُه ِرصاٍف بما ُبـَْه صفق ِئ َنـَا َجـَ

ُع الأله ولأعّل عسى يجمـَ
بـَينـَنـَا

ْدع لءمت كما الناء َص
َمَشاِعبـَه

شتى معان في وفصُول فقر
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ْبر.ً َدْرك، ٍبحسب ٍما ٍاسإتصُحبوا ٍمن ٍالأصُّ قال ٍالأعتابي: ٍحظ ٍالأطالأبين ٍمن ٍالأ
ِد ٍالأعدو، ٍوإنك ٍلأن ٍتقابل ْي َك ّدة ٍلألسفيه، ٍوُجنة ٍمن ٍ ُع بعض ٍالأحكماء: ٍالأحلم ٍ
ْلَت ٍعليه ّده، ٍوسَإل ْلَت ٍح َفل ْلَت ٍنفسه، ٍو ًا ٍبالعراضِ ٍعن ٍقولأه ٍإل ٍأذلأ سإفيه

ّلأوا ٍلأك ٍالنتقاَم ٍمنه.ً ْلِمك ٍعنه، ٍفتو ًا ٍمن ٍشواهد ٍِح سإيوف
وقال ٍآخر: ٍالأعجلة ٍمكسبة ٍلألمذمة، ٍمجلبة ٍلألندامة، ٍمنفرة ٍلهل ٍالأثقة، ٍمانعة

ِدآ ٍالأرغابة.ً َدا ممن ٍسإ
ّدآعه ٍفقال: ٍأين ٍتريد؟ ٍقال: ٍبغدادآ، ٍقال: ٍ وأتى ٍالأعتابَي ٍوهو ٍبالأّري ٍرجٌل ٍيو

ّلهم َقم ٍالأسريرة، ٍك ُله ٍعلى ٍصّحة ٍالأعلنية، ٍوسَإ ًا ٍاصطلح ٍأه إنك ٍتريد ٍبلد
ّله.ً ُق ّله، ٍويمنعك ٍ يعطيك ٍك

َبُرك ٍمع ٍفلن؟ ٍقال: ٍقد وقال ٍيحيى ٍبن ٍخالأد ٍلأرجل ٍدآخل ٍعليه: ٍما ٍكان ٍَخ
افتديت ٍمكاشفته ٍواشتريت ٍمكاشرته ٍبألأف ٍدآرهم، ٍفقال ٍيحيى: ٍل ٍتبرح

حتى ٍيكتَب ٍالأفضُل ٍوجعفر ٍعنك ٍهذا ٍالأقول.ً
ًا ٍيدعو، ٍويقول: ٍالألهّم ٍارزقني ٍعمَل ٍالأخائفين، قال ٍالصمعي: ٍسإمعُت ٍأعرابي

ًا ٍمما ًء ٍلأما ٍوعدت، ٍوخوف َتْرِك ٍالأتنّعم، ٍرجا ّعم ٍب ْوَف ٍالأعاملين، ٍحتى ٍأتن وَخ
أوعدت.ً

ُة ٍعيٍش ٍإل ٍمن ٍخلل َغاَضار َلص ٍ ولألعتابي: ٍأما ٍبعد، ٍفإنه ٍلأيس ٍبمستخ
َؤاجلة ٍالسإتقصُاء ٍسإلبته ٍاليام مكروهه، ٍومن ٍانتظر ٍبمعاجلة ٍالأدرك ٍُم

فرصته.ً
ّوته ًا ٍلأزيارتك، ٍأتق َدآ ٍلأي ٍميعادآ ّد كتب ٍبعض ٍالأكتاب ٍإلأى ٍأخ ٍلأه: ٍإن ٍرأيت ٍأْن ٍتح

ِنُسني ٍإلأى ٍحين ٍلأقائك، ٍفعلت، ٍإن ٍشاء ٍالأله.ً ْؤ ُي إلأى ٍوقت ٍرؤيتك، ٍو
ِعه، ْف َدآ َأقدر ٍعلى ٍ ًا ٍيعترضُِ ٍدآون ٍالأوفاء ٍبه ٍما ٍل ٍ َوعد َدك ٍ َأِع فأجابه: ٍأخاف ٍأن ٍ

ُة ٍأعظَم ٍمن ٍالأفرقة.ً فتكون ٍالأحسر
ِذل ًٍبانتظارك، ٍفإن ٍعاق ٍعن فأجاب ٍالأمبتدئ: ٍأنا ٍأسإّر ٍبموعدك، ٍوأكون ٍَج

ِري ٍعلى َأْج ّبه، ٍوأصبُت ٍ النجاز ٍعائق، ٍكنُت ٍقد ٍربحُت ٍالأسروَر ٍبالأتوقع ٍلأما ٍأح
الأحسرة ٍبما ٍحرمته.ً

ِتك َق ُفْر َأ ٍب َأٌخ ٍإلأى ٍأخ ٍلأه ٍيستدعيه: ٍأما ٍبعد، ٍفإنه ٍمن ٍعانى ٍالأظم وكتب ٍ
اسإتوجب ٍالأرّي ٍمن ٍرؤيتك، ٍوالأسلم.ً

َأتت ٍالأسماء َبله، ٍو ّولأه، ٍوَحُسَن ٍمستق وكتب ٍآخر ٍفي ٍبابه: ٍيوُمنا ٍيوٌم ٍطاب ٍأ
َفى ٍالأغليل، ٍفإْن ُيْش َأنواِرها، ٍوبك ٍتطيب ٍالأّشمول، ٍو َلت ٍالرضَِ ٍب َطارها، ٍفح بق

َلنا، ٍوإن ٍتعجلت ٍإلأينا ٍنظمت ٍأمرنا.ً تأخرت ٍعنا ٍفّرقت ٍَشم
ْبُت ٍبمصُيبة: ُأِص ُثمامة ٍبن ٍأشرس؟ ٍوقد ٍ قال ٍإسإحاق ٍالأموصلي: ٍقال ٍلأي ٍ

لأمصُيبٌة ٍفي ٍغايرك ٍلأَك ٍثوابها، ٍخير ٍمن ٍمصُيبة ٍفيَك ٍلأغيرك ٍأجرها.ً
َأعرضِ ٍعنه، ْبِن ٍعياش ٍالأمنتوف، ٍوكان ٍسَإِفه ٍعليه ٍف ُعمر ٍبن ٍذر ٍبا ومّر ٍ

ًا ْيَت ٍالأله ٍفينا، ٍخير َعصَُ ًء ٍإذ ٍ وتعلق ٍبثوبه، ٍوقال: ٍيا ٍَهناه، ٍإنا ٍلأم ٍنجد ٍلأك ٍجزا
ُنطيعه ٍفيك.ً ٍأخذه ٍمن ٍقول ٍعمر ٍبن ٍالأخطاب، ٍرضي ٍالأله ٍتعالأى من ٍأن ٍ

ُتطيع ٍالأله ٍفيه.ً عنه: ٍما ٍعاقبَت ٍمن ٍعصُى ٍالأله ٍفيك ٍبمثل ٍأن ٍ
َفْضلك، ٍد ٍعلى ٍتأميلي ٍ َلأَك ٍبزائ ّتاب ٍإلأى ٍرئيسه: ٍما ٍرجائي ٍعد وكتب ٍبعض ٍالأك

َتْرَضى َلأك؛ ٍلنك ٍل ٍ َيتي ٍنكا َيالأك ٍبأكثر ٍمن ٍَخْش كما ٍأنه ٍلأيس ٍخوفي ٍِص
َبة، ٍكما ٍل ٍتقنع ٍلألمسيء ٍإل ٍبموجع ٍالأعقوبة.ً َثو لألمحسن ٍبصُغير ٍالأَم

َد ِف ْطٍل، ٍومرا ُتَشْب ٍبَم َواعد ٍلأم ٍ وقال ٍآخر: ٍما ٍعسيت ٍأن ٍأشكرك ٍعليه ٍمن ٍَم
ْذق.ً ْبُه ٍَم َيُش ّدآ ٍلأم ٍ ُو َلق، ٍو لأم ٍتشن ٍبمّن، ٍوعهد ٍلأم ٍيمازْجه ٍَم

َنْخوة، ٍوترامت ٍلأه وقال ٍآخر: ٍعلقت ٍبه ٍأسإباب ٍالأجللأة ٍغاير ٍمستشعر ٍفيها ٍب
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ِر، َدآَماثة ٍفي ٍغاير ٍَحصَُ أحواُل ٍالأصُرامة ٍغاير ٍمستعمل ٍمعها ٍالأسطوة، ٍهذا ٍمع ٍ
َور.ً ولأيِن ٍجانب ٍمن ٍغاير ٍَخ

ُته ٍمن ٍغاير ٍطمع ّدآ ُدآ ٍلأك ٍمو ّيك ٍالأذي ٍلأم ٍتزل ٍتنقا َولأ َلأ فصُل ٍلبن ٍالأرومي: ٍإني ٍ
ًا.ً ْهبة ٍمهرب ًا، ٍولأذي ٍَر ول ٍَجزع، ٍوإن ٍكنَت ٍلأذي ٍرغابة ٍَمطمع

أبو ٍفراس ٍالأحمداني: ٍالأطويل: ٍ
ِودآادآ كذاك ل الأَمْحُض الأ

لأُه يرتجى
عليه ُيْخشى ول ثواٌب،

عقـَاُب
ًا تغزو حنيفة نمير
ًا حنيفة غاَزْت َع منهم: ٍكيف لأرجل فقيل منهم، فانتصُفوا نمير قوُمك؟ صن

ّية كّل أحقبوا وقد قال: ٍاتبعوني ُفون زالأوا فما خيفانة، ُجمالأ أخفاف، َيخصُِ
الأموِت، أْرِشيَة الأُمّران فجعلوا لأحقوهم؛ حتى الأخيل، بحوافر الأمطّي

ُفوا َت َواَحهم.ً بها فاْش َأْر

أعرابي دآعاء
ًا رزقي كان إن فقال: ٍالألهّم أعرابي ودآعا ْبه، نائي ًا أو فقّر أو فيّسْره، قريب

ًا ْله، ميّسر ً أو فعّج ّثْره، قليل ًا أو فك فثّمْره.ً كثير
الأمراسإلت باب

َبسة وكتب ْن ُله وهو الأمأمون إلأى إسإحاق بن َع ّقة، على عام خروَج يصُف الأّر
ْنجار بناحية العراب ُهْم سِإ َث ْي َع ُبَل قطع قد الأمؤمنين، أمير بها: ٍيا و سُإ

ِزين، َفر والأمعاهدين، الأمسلمين من الأمجتا َذادآ من َن ل الأذين العراب ُش
ًا الأله من يخافون ول ِذّمة، ول إل مؤمٍن في يرقبون ّد َ عقوبة، ول َح ْول َلأ و

ِتي َق ما الأله أعداء في وبلوغاه الأطائفة، هذه وَحصُْده الأمؤمنين أمير بسيِف ِث
َدآع َيهم َيْر َيهم، قاِص ِن َدآا ْنُت و ّذ ْثت عليهم، بالسإتنجادآ ل َع َت ْب وأميُر إلأيهم، الأخيَل ول

َعاٌن الأمؤمنين ِره في ُم الأله.ً شاء إن والأنصُر بالأتأييد أمو
 ٍالأمأمون: ٍالأبسيط: ٍ إلأيه فكتب

ْعَت ْيَر أسْإَم الأسمِع َكهام َغا
والأبصُر

َطع ل ْق ّ الأسيُف َي ِد في إل َي
ِر الأحذ

سإيفي من الأقوُم سإيصُبح
ِبه ِر وضا

ْثَل ْته الأهشيم ِم الأريُح َذَر
ِر َط بالأَم

فوّجه ٍعنبسة ٍبالأبيتين ٍإلأى ٍالعراب، ٍفما ٍبقي ٍمنهم ٍاثنان.ً
وكتب ٍالأمطلب ٍبُن ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍمالأك ٍإلأى ٍالأحسن ٍبن ٍسإهل ٍفي ٍرجل ٍتوسإل
ِدآ ْنبئ ٍعن ٍشروع ٍموار ُي َلُب ٍالأعافين ٍالأوسإائَل ٍإلأى ٍالمير ٍ- ٍأعزه ٍالأله ٍ- ٍ َط به: ٍ

َفه ٍ- ٍأعّزه ٍالأله ٍتعالأى ٍ- ٍَمن َأنصُ َفْضله، ٍوما ٍ ُعو ٍإلأى ٍمعرفة ٍ ْد َي إحسانه، ٍو
ّول ٍعلى ٍمن َفرأُي ٍالمير ٍ- ٍأعّزه ٍالأله ٍ- ٍفي ٍالأتط توسّإل ٍإلأى ٍمعروفه ٍبغيره؛ ٍ
ًا ٍإْن ٍشاء ٍالأله ٍتعالأى.ً ّفق ِرفتُه ٍعن ٍذلأك ٍبما ٍيريد ٍالأله ٍتعالأى ٍفيه ٍمو َقصَُُرْت ٍمع
ِر ٍوالأشكر، فكتب ٍإلأيه ٍالأحسن: ٍوصلك ٍالأله ٍبما ٍوصلتني ٍفي ٍصاحبك ٍمن ٍالْج
ًا ٍيفيدك ٍشكره، ٍويعقبك ٍأجره، ِدَك ٍإلأّي ٍبأمثالأه ٍفرض َقصُْ وأراك ٍالحسان ٍفي ٍ

ًا.ً فرأيك ٍفي ٍإتمام ٍما ٍابتدأَت ٍبه ٍوإعلمي ٍذلأك ٍمشكور
َفه ٍوإنعامه، ٍوغابط ًا، ٍوقد ٍحسد ٍدآعبل ٍشر ًا ٍكريم ّدح ّطلب ٍمم وكان ٍالأُم

إحسانه ٍوإكرامه، ٍإذ ٍيقول: ٍالأبسيط: ٍ
ِرْب الأطلحاَت طلحة ندىَّ ِاْض
ًا َترف مع

ِم ْؤ ُل ّطلب ب ُكـَْن فينا ُم و
حـَكـَمـَا

ُلْص ُؤم من خزاعُة َتْخ ّد فلومن ُلأ ًا لأها تع كـَرمـَا ول لأـَؤمـَ
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كـَرم
ُيوصف.ً ْعَرُف ٍمن ٍأن ٍ وأمر ٍطلحة ٍأ

: وما ٍأبعد ٍقول ٍدآعبل ٍمن ٍقول ٍالأبحتري ٍلأصُاعد ٍبن ٍمخلد ٍوأهل ٍ الأطويل:  بيته
ٍد بني َل ّفوا َمْخ َق ُك ّق َد َت

ْودآكـَم ُج
ْبَخُسونا ول َنا َت ّظ في َح

ِم  الأَمكار
ْنصُُروا ول ْي َت َد ِقناٍن َمْج

ّنا تذهبوا بأْنومخلد َعة ع حاتـَم بُسْم

حتى الأُجودآ اسْإُم لأنا وكان
ُتُم ْل َع ُغّضوَنَج ِم بالأِخلِل منا َت الأكـَرائ

الأرثاء في
ًا، ٍفقال: َبراء ٍخطيب ُد ٍبن ٍَمزيد ٍبأرمينية ٍقام ٍحبيب ٍبن ٍالأ قال ٍالأزبير ٍبن ٍبكار: ٍلأّما ٍمات ٍيزي

ُه ٍمن ٍصالأح ٍدآعائكم ٍمثل ُبو َه َنطوا ٍمن ٍمثله ٍوإن ٍكان ٍقليَل ٍالأنظير، ٍو ْق َت أيها ٍالأناس، ٍل ٍ
ْدبة ٍما ٍعملت ْطلة ٍفي ٍالأبقعة ٍالأَج َه َلص ٍفيكم ٍمن ٍنوالأه، ٍوالأله ٍما ٍتفعل ٍالأديمة ٍالأ الأذي ٍأخ

َداه.ً َداه ٍمن ٍعدلأه ٍون فينا ٍي
ُلأبابة ٍالأشاعر ٍ : فسرق ٍهذا ٍأبو ٍ الأبسيط:  فقال

َدآهـَا بقعٌة ما ْيٌث جا َقـَّربـَهـَا َغاـَ َقاحي فأزهرْتو َأ ْبـَِت ب ّنـَ الأ
ألأـَوانـَا

ّثـََرْت مـَّمـَا وأحـَسـَُن أبهى أ
ُه يد

ًا والأغرِب الأشرق في معروف
 وإحسانا

الأمدح في
: وقال ٍابن ٍالأمبارك ٍيمدح ٍيزيد ٍبن ٍحاتم ٍبن ٍقبيصُة ٍبن ٍالأمهلب ٍبن ٍأبي ٍ الأكامل:  صفرة

َتـَـَـَرىَّ أو كـَـَـَريمٌة ُتـَبـَاع وإذا ُتـَـَـَْشـَـَـَ
ُعـَهـَا فسـَواك وأنـَت بـَائ

الأـَمـَشـَـَـَتـَـَـَري
َغاـََرِت وإذا لأـَـَـَم الأـَمـَسـَالأـَـَُك تـَو

يكـَـَـَن
َداك إلأـَى الأـَسـَبـَيُل فيهـَا نـَـَ

َعـَـَـَر ْو َأ بـَـَـَ
ْعـََت وإذا َنـَ صـَنـَيعًة َصـَ

َتـَـَـَهـَـَـَا أتـََمـَْمـَ
ْين َد ُهـَمـَـَـَا لأـَيس بي َدا نـَ

ّدر بـَـَـَمـَـَـَكـَـَـَ
َتِفيك َهَمْمَت وإذا ْع الأندىَّ بنائلقال لأُم

َته ْع َأط ِر: ٍلأك ف ِث ْك  َأ

َد يا لأهم إن ما الأذي الأعرب واح
َدل من مـَن ول عـَنـَه مـَعـَ

ِر ْقـَـَـَصَُـَـَـَ َمـَ
الأزمان بديع إنشاء من

كتب ٍالأبديع ٍأبو ٍعبد ٍالأله ٍأحمد ٍبن ٍالأحسين ٍبن ٍيحيى: ٍأما ٍأبو ٍفلن ٍفل ٍشك
ّظي ٍمن ٍر ٍَمَحا ٍاسْإِمي ٍمن ٍصحيفته، ٍوقطع ٍَح ْد ِردآ ٍمنه ٍعلى ٍَص َي أن ٍكتابي ٍ

َهْزل، َنِسي ٍاجتماعنا ٍعلى ٍالأحديث ٍوالأغزل، ٍوتصُرفنا ٍفي ٍالأجد ٍوالأ وظيفته، ٍو
َي ٍالأعشرة؛ ْد َث ْيش، ٍوارتضاعنا ٍ وتقلبنا ٍفي ٍأعطاف ٍالأعيش، ٍبين ٍالأوقار ٍوالأط
ُدنا ٍبصُاحبه، ٍوتصُافحنا ٍمن ُعدنا ٍأن ٍيلحق ٍأح إذ ٍالأزمان ٍرقيُق ٍالأقشرة، ٍوتوا

ّتخذ قبل ٍأل ٍنصُرم ٍالأحبل، ٍوتعاهدنا ٍمن ٍبعد ٍأل ٍننقض ٍالأعهد، ٍوكأني ٍبه ٍوقد ٍا
َدآة ٍل ٍتضيق ُبْر ّوة ٍ ًا ٍفل ٍبأس، ٍفإن ٍكان ٍلألجديد ٍلأذة ٍفللقدم ٍُحْرمة، ٍوالخ إخوان
ْين، ٍوكان ٍسإألأني ٍأن ٍأرتادآ ٍلأه ٍمنزل ًٍماؤه َب بين ٍاثنين، ٍولأو ٍشاء ٍلأعاشرنا ٍفي ٍالأ
ّلأته ٍالأتي ْنهض ٍإلأيه ٍراحلته؛ ٍفهاك ٍنيسابور ٍَضا ُي ِذي، ٍوأكاتبه ٍلأ َغا ّي، ٍومرعاه ٍ ِو َر

َها، ٍوهذه ٍالأدولأة ُت ْب ُتها، ٍوخراسإان ٍأمنيته ٍالأتي ٍطلبتها ٍوقد ٍأَص ْد نشدتها ٍوقد ٍوَج
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ًا.ً ِتني ٍقاِصد ْأ َي ًا، ٍفل ّدقني ٍرائد َدآها ٍوقد ٍوردآتها، ٍفإن ٍص بغيته ٍالأتي ٍأرا
ُتك ٍيا ٍسإيدي ٍوالأمصُاب ٍ َلْت ٍرقع ولأه ٍإلأى ٍبعض ٍإخوانه ٍيعّزيه ٍعن ٍأبيه: ٍوص

َأجدر، ٍوالأصُبُر ٍعن ٍالحبة ِء ٍ لأعمر ٍالأله ٍكبير، ٍوأنَت ٍبالأجَزع ٍجدير، ٍولأكنك ٍبالأعزا
ْدآ ٍعلى ٍمالأك ُد َيْحَي ٍالأحّي، ٍوالن ٍفاش ْل َف َغّي، ٍوقد ٍمات ٍالأميت ٍ رشد ٍكأنه ٍالأ

بالأخمس، ٍفأنَت ٍالأيوم ٍغايُرك ٍبالمس، ٍوكان ٍالأشيُخ ٍرحمه ٍالأله ٍوكيلك،
ًا ٍإلأى َلأف ٍفي ٍسإراه ٍوسإيره، ٍوخلفك ٍفقير ّولأك ٍما ٍأ َتضحك ٍويبكي ٍلأك، ٍوقد ٍم

َدآك، ٍفإن ٍاسإتلنك ٍرماك ٍبقوم ًا ٍعن ٍغايره، ٍوسإيعُجُم ٍالأشيطان ٍعو الأله ٍغاني
َباب ُأنفق ٍبين ٍالأَح ِلف ٍبين ٍالأشراب ٍوالأشباب، ٍو ُأت يقولأون: ٍخيُر ٍالأمال ٍما ٍ

َداح ٍوالقداح، ٍولأول ٍالسإتعمال، ٍما ٍأريد ٍالأمال! والحباب، ٍوالأعيش ٍبين ٍالأق
َبا َطر َوا ًا ٍفي ٍالأخراب، ٍوالأيوم ٍ َتهم ٍفالأيوم ٍفي ٍالأشراب، ٍوغاد فإن ٍأطع

َبا ٍمن ٍالفلس، ٍيا ٍمولي ٍذلأك ٍالأخارُج ٍمن ٍالأعودآ ٍيسّميه ًا ٍواَحَر َغاد َكاس، ٍو لأل
ًا.ً ْقر ُيَسّميه ٍالأعاقل ٍف ًا، ٍو ْقر َن الأجاهل ٍ

وكذلأك ٍالأمسموع ٍفي ٍالأناي، ٍهو ٍفي ٍالذان ٍَزْمٌر، ٍوفي ٍالبواب ٍسَإْمر، ٍفإن
ُلون ّث ِدآك ٍمن ٍهذا ٍالأوجه، ٍَرماك ٍبقوم ٍيم ًا ٍفي ٍعو لأم ٍيجد ٍالأشيطان ٍمغمز

َنع َتْم َنك، ٍوتناقش ٍِعْرسإك، ٍو ْط َب َبك، ٍوتحاسإب ٍ ْل َذاء ٍعينيك، ٍفتجاهد ٍق الأفقَر ٍِح
ْيرك، ٍل، ٍولأكن َغا ْه ٍفي ٍميزان ٍ نفَسك، ٍوتتوّقى ٍدآنياك ٍبوزرك، ٍوتراه ٍفي ٍالخر

ْقٌر َف ْنع ٍول ٍإسإراف، ٍوالأبخل ٍ ْيل ًٍعن ٍالأفريقين، ٍل ٍَم ًا ٍبين ٍالأطريقين، ٍوم َقصُْد
حاضر، ٍوضٌر ٍعاجل، ٍوإنما ٍيبخُل ٍالأمرء ٍخيفة ٍما ٍهو ٍفيه: ٍالأطويل: ٍ

في الأساعاِت ينفق ومن
مالأه َجْمِع

ٍر مخافَة ْق َع فالأذي َف َن َص
ْقـَُر َف الأ

ّدر ٍإذا ّله ٍفي ٍمالأك ٍقسم، ٍولألمروءة ٍقسم؛ ٍفصُِِل ٍالأّرحم ٍما ٍاسإتطعت، ٍوق ِلأ ولأيكن ٍ
َلْن ٍتكون ٍفي ٍجانب ٍالأتقدير، ٍخيٌر ٍمن ٍأن ٍتكون ٍفي ٍجانب ٍالأتبذير.ً قطعت، ٍف

ولأه ٍإلأى ٍرئيس ٍعناية ٍبرجل: ٍكتابي ٍأطال ٍالأله ٍبقاء ٍالأرئيس، ٍوالأكاتب ٍمجهول، ٍوالأكتاب
ّول، َق ًا ٍفهو ٍت ْين ُول، ٍوإن ٍكان ٍَش َط َت ْوقعه، ٍفإن ٍكان ٍجميل ًٍفهو ٍ فضول، ٍوبحسب ٍالأرأي ٍَم
ٍة ٍشاملة ٍنسأُل ّيده ٍالأله ٍتعالأى ٍ- ٍالأمّن، ٍمن ٍنيسابور ٍعن ٍسإلم وأيًة ٍسإلك ٍالأظّن ٍفله ٍ- ٍأ

ّيده ُيلهينا ٍبسكرها، ٍعن ٍُشكِرها، ٍوالأحمد ٍلأله ٍرب ٍالأعالأمين.ً ٍيقول ٍالأشيخ ٍ- ٍأ الأله ٍتعالأى ٍأل ٍ
ّدآ ٍأولً، ٍوموصل ُو ِطُب ٍ الأله ٍتعالأى-: ٍَمْن ٍهذا ٍالأرجل؟ ٍوما ٍهذا ٍالأكتاب؟ ٍفأّما ٍالأرجُل ٍفخا

ِكراَم؛ ٍتتصُِل ٍالرحام.ً ٍهذا ِعن ٍالأله ٍالأ ِلحام ٍأرحام ٍالأكرام؛ ٍفإن ٍي َف ًا؛ ٍوأّما ٍالأكتاب ٍ ٍر ٍثاني شك
ًا، ٍثم ٍطلب ْفَخر َء ٍَم َبه ٍزماُن ٍالأسوء؛ ٍفأخرجه ٍمن ٍالأبيت ٍالأذي ٍبلغ ٍالأسما الأشريُف ٍقد ٍحار
ْهد، ٍوحضرني ٍفسألأته َع ُة ٍالخلق، ٍوكرُم ٍالأ ُد ٍجللأُة ٍالأنسب، ٍوطهار ًا؛ ٍولأه ٍبع َهر ْظ فوقه ٍَم

َقيد ٍالأكرام، ٍوهو ّبه ٍعلى ٍ َلأِة ٍالحرار، ٍوهو ٍالأكرم ٍمع ٍالأيسار، ٍون عما ٍوراءه، ٍفأشار ٍإلأى ٍَضا
ِدآ، ٍودآّل ٍعلى ٍنزهة َوا ِدآ ٍالكبادآ، ٍوهو ٍمساعدة ٍالأزمان ٍلألَج َبْر ّدث ٍعن ٍ ِبْشر ٍمع ٍالنعام، ٍوح الأ
ًا.ً ٍوذكر َدا ٍمع ُوِج َعّز ٍما ٍ ّلما ٍاجتمعا، ٍو َعة ٍالسإماع، ٍوهو ٍالأثناء، ٍوق ْت ّثَراء، ٍوُم البصُار، ٍوهو ٍالأ
ْذَل ٍالأخط َب َة ٍلأه، ٍو ُع ٍهذه ٍالأخيرات، ٍوسإألأني ٍالأشهادآ ّيده ٍالأله ٍ- ٍجما أّن ٍالأشيَخ ٍالأرئيس ٍ- ٍأ

ّيده ٍالأله ٍتعالأى ٍ- ٍفي ُي ٍالأشيح ٍ- ٍأ ِهَمته؛ ٍفرأ بها، ٍففعلت، ٍوسإألأُت ٍالأله ٍإعانته ٍعلى ٍ
َنِشَط ٍ- ٍالأموفق ٍإن ٍشاء ٍالأله.ً الأوقوف ٍعلى ٍما ٍكتبت، ٍوفي ٍالجابة ٍ- ٍإْن ٍ

ُهِر ٍنعم ٍالأله ٍعليك، ٍوعلى ٍأبويك، َظا َت ُبك ٍبما ٍضّمنته ٍمن ٍ ِكتا َوَصَل ٍ ولأه ٍإلأى ٍابن ٍأخته: ٍ
َءك، ٍوذكرت ٍمصُابك فسكنت ٍإلأى ٍذلأك ٍمن ٍحالأك، ٍوسإألأُت ٍالأله ٍبقاءك، ٍوأن ٍيرزَقني ٍلأقا

ًا ْعنَت ٍفي ٍكبدي، ٍفقد ٍكنت ٍمعتضد َط ِدي، ٍو َعُض َتّت ٍ بأخيك، ٍرحمه ٍالأله ٍتعالأى، ٍفكأنما ٍف
ّبر، ٍوالأقضاء ٍيدّمر، ٍوالمال ٍتنقسم، ٍوالجال بمكانه، ٍوالأقدُر ٍجاٍر ٍلأشانه، ٍوكذلأك ٍالأمرء ٍيد

ًا، ٍوأنت ٍإن ٍشاء ٍالأله ٍتعالأى ٍوارُث ًا ٍأبد ِريني ٍفيك ٍسُإوء ُي ًا، ٍول ٍ َفَرط ْبتسم، ٍفالألُه ٍيجعله ٍلأك ٍ َت
َوضُِ ٍ ِع ْعَم ٍالأ ِن ِره، ٍو ْغ َث ِدآ ٍ : عمره، ٍوسإدا الأكامل:  بقاؤك

َء إَن ًا أصاب إذا الشا ّذب َهّل منهُمَش ْنَم ًا ا َ وأّث ُذر ِفل  أسَإا
ّيده سإيدي وأبوك َأنالأه الأصُبر، وهو الأجميل، وألأهمه تعالأى الأله أ الأجزيل، و

َعُه الجر، وهو َت َأْم ْؤَت فما طويلً، بك و والأعلُم دآمت ما ولأدي وأنت بديلً، سُإ
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فغيري إخالأك، ول قصُّرت، وإن َنديمك، والأدفتر مكانك، والأمدرسإُة شانك،
خالأك.ً

ُودآي الأقاسإم أبي إلأى كتاب من ولأه  ٍبسجستان: ٍ الأدا
ويطويها وتذكره، اليام ينسى َمْن - ٍكتاُب الأفقيه بقاء الأله - ٍأطال كتابي

فإذا ضمانه، من زمانه، أهل ويخرج ظهره، وراء دآهره، أبناء ويبيد وتنُشره،
ُيمناه، تناولأهم ّلمهم ب َقته أّن أقسم بيسراه، وتس ْف هي وكفته الأرابحة، هي َص

ّيد وأنا الأراجحة، ْهد، الأعهد، ُقْرب - ٍعلى الأفقيه الأله - ٍأ َعْرضَِ قطعت قد بالأم
ٌد فما الأناس، أجناس وعاشرت الرضِ، ّتبعته، بالأجهل إل أح ُته، وبالأخبرة ا ْع ِب
ّظن ُته، وبالأيقين أخذته، وبالأ ْذ َب ٌد وما َن ّيعته، إل أحد في وضعتُه َحْم ْدٌح ول ض َم
ُته ْف َنهم الأناس، إلأى احتاج ومن غاربته، إل أحد إلأى َصَر َطاِس، وَز ِقْس ومن بالأ
َع لأقي فقد الأشرق، نصُف طاف ّنصُْف في يجد لأم ومن الأخلق، ُرب َلأْمَحًة الأ
ّلأة، ًة الأكل في يجد لأم دآا ٌق لأنا وكان لئحة، غار تسعين عشت يقول: ٍإن صدي
ًا ًا؛ أملك ولأم مت عام وهذا ثلثها، أملك ولأم ثلثين عشت قد لني دآينار

ُنوطْ، بالأحجة وقنوطْ، قياس، ُيوجبه ياس، لأعمري َعابة َم ُدآ ًا، سإتكون و ِجد
َدة الأجملة هذه ووراء َبدة قوم، على َموِج َعر ُع الأسيد والمير يوم، إلأى و واسإ
َدم، مكان ثابُت الأهمم، مجال َق ِفه في وأنا الأ َن ِفُر المل، سَإهم صائُب َك َوا

ُيولأينا ُيولأيه، ما على لأله والأحمد الأجذل، ْعَشر و َوالأيه، َم على الأله وصلى َم
وذّريته.ً وصحبه وآلأه محمد سإيدنا

الأِخدَمة إلأى قدَمه، أتبع الأجليل: ٍقد السإتاذ خادآم حمزة بن إبراهيم إلأى ولأه
َنه، وأتلى قلَمه، َنه، الأحاجة في لأسا َنا الأيوم هذا توفير في اسإتأذنه كان وقد َب

ِذَن الأجليل الأسيد مجلس في َأ ِته الأسليمة، عادآته على لأه ف َيم الأقويمة، وش
ًل َوجد وَمْن َتع، َك ًا صادآف وَمْن َر َع، غايث َبقي سَإأل، لألحاجات احتاج ومن انتَج و

ُه، الأحوضِ بإزاء الأجليل السإتاذ يشفع أن َفَر الحسان َروضِِ إلأى وينظم َع
َنا ويطّرز مطره، ًا حننت حتى لأي ُوِصَف فقد فلن؛ بأبي أنَس إلأيه، شوق
ًا َوْجد ًا به، و ًا لأه، وَشغف ُلو ُغا شاء إن عاِل، الأكرم إلأى الصغاء في وَرأيُه فيه، و

تعالأى.ً الأله
 ٍالأسكندري: ٍ الأفتح أبي مقامات في إنشائه ومن

َته، ّي ِط ّدثنا ٍعيسى ٍبن ٍهشام ٍقال: ٍحداني ٍإلأى ٍسإجستان ٍأرب، ٍفاقتعدت ٍ ح
ُته ٍأمامي، ٍوالأحزم ْو َد ِم ٍَح َعْز َته، ٍواسإتَخْرُت ٍالأله ٍتعالأى ٍفي ٍالأ ّي ِط وامتطيُت ٍَم

َبها، ٍوقد ٍوافت ٍالأشمس ّدامي، ٍحتى ٍهداني ٍإلأيها، ٍووافيت ٍدآرو جعلته ٍق
َنصُُْل ٍالأصُباح، ٍوبرز ٍَجبيُن ُتِضي ٍ َبها، ٍواتفق ٍالأمبيُت ٍحيُث ٍانتهيت؛ ٍولأّما ٍان ُغارو

ّتخذ ٍمنزلً، ٍفحيث ٍانتهيُت ٍمن ٍدآائرة ٍالأبلد ٍإلأى الأمصُباح، ٍمضيُت ٍإلأى ٍالأسوق ٍأ
ِعي ٍصوٌت ٍلأه ٍمن ٍكّل َق ٍسَإْم َطتها، ٍَخر ْقطتها، ٍومن ٍقلدآة ٍالأسوِق ٍإلأى ٍواسِإ ُن

ُه، ٍحتى ٍوقفُت ٍعنده؛ ٍفإذا ٍرجٌل ٍعلى ٍفرسإه، َد ْف َو ِعرٍق ٍمعنى، ٍفانتحيُت ٍ
َلأه ٍوهو ٍيقول: ٍمن ٍعرفني ٍفقد ٍعرفني، ٍومن َقذا َفِسه، ٍقد ٍولني ٍ َن مختنق ٍب

ُة ٍالأيمن، ٍأنا ٍأحدوثة ٍالأزمن، ٍأنا َنا ٍباكور ِّرفُه ٍبنفسي، ٍأ لأم ٍيعرفني ٍفأنا ٍأع
َنها، ٍوالأبحار ُلوا ٍعني ٍالأجبال ٍوُحزو ّبات ٍالأِحَجال، ٍسإ ّية ٍر ُأْحج ّية ٍالأرجال، ٍو ْدآِع ُأ

َنها، ٍوالأخيَل ٍومتونها، ٍَمِن ٍالأذي ٍملك ٍأسإوارها، ٍوعرف ٍأسإرارها، ٍونهج وعيو
ِنها، ٍوالأعلوم َتها؟ ٍوسإلوا ٍالأملوَك ٍوخزائنها، ٍوالغالق ٍومعادآ َتها، ٍوولأج ٍَحّر سَإْم

َقها، ٍَمن ٍالأذي ٍأخذ ِي ِلأقها، ٍوالأحروَب ٍومضا َغا َها، ٍوالأخطوَب ٍوَم ِن وبواط
ِتحها، ٍوعرف ٍمصُالأحها؟ ٍأنا َنها؟ ٍومن ٍالأذي ٍملك ٍمفا ّدآ ٍثم َنها، ٍولأم ٍيؤ مختَز
َفرُت ٍبين ٍالأملوك ٍالأصُّيد، ٍوكشفت ٍأسإتاَر ٍالأخطوب والأله ٍفعلُت ٍذلأك، ٍوسإ
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ِلأَمرضِِ ِرضُت ٍحتى ٍ ُعّشاق، ٍوم َع ٍالأ الأّسودآ.ً ٍأنا ٍوالأله ٍشهدت ٍحتى ٍمصَُار
َدآات، ْيت ٍجنى ٍالأخدودآ ٍالأموّر َن الحداق، ٍوهصَُْرُت ٍالأغصُوَن ٍالأناعمات، ٍوج

ْوُت ٍعن َنب ْبع ٍالأكريم ٍعن ٍوجوه ٍالألئام، ٍو َنفْرُت ٍعن ٍالأدنيات ٍنفوَر ٍط و
ْبُح ّو ٍسإمع ٍالأشريِف ٍعن ٍقبيح ٍالأكلم، ٍولن ٍلأما ٍأسْإفَر ٍُص الأمحرمات ٍنب

ِدآ، ٍبإعدادآ ٍالأّزادآ، ٍفلم ِر ٍالأمعا ْدُت ٍلصلح ٍأْم َعم َبر، ٍ ِك ّبهة ٍالأ ُأ ْتني ٍ َعل الأمشيب، ٍو
ُدكم ٍراكب ٍفرس َيراني ٍأح ُكه، ٍ ِلأ ًا ٍأهدىَّ ٍإلأى ٍالأرشادآ ٍمّما ٍأنا ٍسإا أَر ٍطريق

ُتها، ْي َن َينتها ٍوعا َهَوس، ٍفيقول: ٍهذا ٍأبو ٍالأعَجب، ٍل، ٍولأكني ٍأبو ٍالأعجائب، ٍعا و
ًا ٍأضعتها، ًا ٍأخذتها، ٍوهون ْعب ْعلق، ٍَص ْيتها، ٍوأخو ٍال َيْستها ٍوقاسَإ وأّم ٍالأكبائر ٍقا
ْبُت ٍلأها ٍالأمواكب، ٍوزاَحْمُت ِبعتها؛ ٍفقد ٍوالأله ٍصِح ًا ٍ ًا ٍاشتريتها، ٍورخيصُ وغاالأي

ْيُت ٍالأركائب، ٍول ٍمن ٍعليكم، ٍفما ٍحصُلتها ْنَض َعيت ٍالأكواكَب، ٍوأ ِكَب، ٍوَر الأمنا
َذْرُت ٍمعها ٍأل َن ْعُت ٍإلأى ٍمكاره ٍ ِف ُدآ َأعددآتها ٍإل ٍلأنفسي، ٍلأكني ٍ إل ٍلمري، ٍول ٍ

ُعنقي َقة ٍهذه ٍالمانة ٍمن ٍ ْب ِر ّد ٍلأي ٍأن ٍأخلع ٍ َعها، ٍول ٍب ْف َن أدآِخَر ٍعن ٍالأمسلمين ٍ
َتِره ٍمني ٍمن ٍل ٍيتقزُز ِرضَِ ٍدآوائي ٍهذا ٍفي ٍأسإواقكم، ٍفليْش إلأى ٍأعناقكم، ٍوأع

ُدآه، ْنه ٍمن ٍأنَجبْت ٍجدو َيصُُ ِة ٍالأتوحيد، ٍلأ من ٍموقف ٍالأعبيد، ٍول ٍيأنُف ٍمن ٍكلم
ُدآه.ً ّطاهر ٍعو وسُإقي ٍبالأماء ٍالأ

ْلَمه، ٍفإذا ٍشيخنا ٍأبو ٍالأفتح ُدرت ٍإلأى ٍوجهه ٍلعلم ٍِع قال ٍعيسى ٍبن ٍهشام: ٍف
ُيِحّل السإكندري، ٍوانتظرت ٍإجفاَل ٍالأنعامة ٍبين ٍيديه، ٍثم ٍتعّرضت ٍفقلت: ٍكم ٍ

ُيِحل ٍالأكيُس ٍما ٍمست ٍالأحاجُة، ٍفانصُرفت ٍوتركته.ً دآواءك ٍهذا؟ ٍقال: ٍ
ّدثنا ٍعيسى ٍبن ٍهشام ٍقال: ٍبينا ٍأنا ٍبمدينة ومن ٍإنشائه ٍفي ٍهذا ٍالأباب: ٍح

ّدجلة، َلة، ٍعلى ٍشاطئ ٍالأ الأسلم، ٍقافل ًٍمن ٍالأبيت ٍالأحرام، ٍأِميس ٍَميس ٍالأّرْج
ْلقة ٍرجال أتأّمل ٍتلك ٍالأطرائف، ٍوأتقصُّى ٍتلك ٍالأزخارف، ٍإذ ٍانتهيت ٍإلأى ٍَح

َقهم، ٍفساقني َطَرُب ٍأعناَقهم، ٍويشق ٍالأضِحك ٍأشدا ِوي ٍالأ ْل َي مزدآحمين، ٍ
َأىَّ ٍوجهه، ْفُت ٍبَمْسَمِع ٍصوِت ٍرجل ٍدآون ٍَمْر َق الأِحْرُص ٍإلأى ٍما ٍسإاقهم، ٍحتى ٍو

ُيْضِحك ٍَمْن َدآه، ٍو ِقص ٍقر ُيْر َقّرادآ ٍ َفْرطِْ ٍالأزحمة، ٍوإذا ٍهو ٍ َهْجَمة، ٍو ّدة ٍالأ لأش
ْترج، ٍفوق ٍأعناق ٍالأناس، ْقص ٍالأمحرج، ٍوسإرت ٍسإيَر ٍال عنده، ٍفرقصُت ٍَر
َية ٍرجلين، ٍوقعدت ٍبين ِلأْح ِلأُسّرة ٍذاك، ٍحتى ٍافترشت ٍ ُق ٍهذا ٍ ُظني ٍعات يلف
َغ َأرهقني ٍالأمكاُن ٍلأضيقه، ٍفلّما ٍفر ِريقه، ٍو اثنين، ٍوقد ٍأشَرقني ٍالأخجل ٍب

ُدآ ٍمن ٍُشْغله، ٍوانتفض ٍالأمجلس ٍعن ٍأهله، ٍقمت ٍوقد ٍكساني ٍالأّريب ُقّرا الأ
َته، ٍفإذا ٍأبو ٍالأفتح ٍالسإكندري، ٍفقلت: ٍما ٍهذه ّلته، ٍووقفت ٍلرىَّ ٍصور ُح

الأدناءة؟ ٍويحك! ٍفقال: ٍمجزوء ٍالأكامل: ٍ
ِتْبِلأـَـَي ل لأـَليام الأـَذنـَُب ْع ِلأي َصْرِف على فا ّليا  الأ
ْكُت بالأُحْمِق َنـَى أدآر ْلُتالأـَُمـَ َف ْوِب في وَر الأجمـَاِل َث

ًا: ٍحدثنا ٍعيسى ٍبن ٍهشام ٍقال: ٍكنت ٍ ومن ٍإنشائه ٍفي ٍهذا ٍالأباب ٍأيض
َلة ٍكل ْق ّقع ٍالأث َفّي، ٍأتو ِزم ٍالأمسيَر ٍإلأى ٍالأّري، ٍفحللتها ٍحلوَل ٍالأ َت بأصفهان ٍأع
ّقبته، ِزف ٍما ٍتر ْبَحة؛ ٍفلما ٍُحّم ٍما ٍتوقعته، ٍوأ ّقب ٍالأّرْحلة ٍكّل ٍَص َلأْمحة، ٍوأتر

ْلُت ٍمن ٍبين ٍالأصُحابة، َل َفرضُِ ٍالجابة؛ ٍفانَس ُته، ٍوتعين ٍ ًء ٍسإمع ُنودآي ٍلألصُلة ٍندا
ْنُت ٍببركة ْدآِركها، ٍوأخشى ٍفواَت ٍالأقافلة ٍأتركها، ٍلأكني ٍاسإتع ُأ أغاتنم ٍالأجماعة ٍ

ْلُت ٍلألوقوف، َث َفلة؛ ٍفصُِْرُت ٍإلأى ٍأول ٍالأصُفوف، ٍوَم َثاء ٍالأ ْع َو الأصُلة، ٍعلى ٍ
وتقدم ٍالمام ٍلألِمْحَراب، ٍوقرأ ٍفاتحَة ٍالأكتاب، ٍوثنى ٍبالحزاب، ٍبقراءة ٍحمزة،

ّلب، ّلى ٍبنار ٍالأصُبر ٍوأتصُ ًة ٍوهمزة، ٍوأتبع ٍالأفاتحة ٍبالأواقعة، ٍوأنا ٍأتصُ ّد م
ّلب، ٍولأيس ٍإل ٍالأسكوت ٍوالأصُبر، ٍأو ٍالأكلُم وأتقلى ٍعلى ٍجمر ٍالأغيظ ٍوأتق

ِلأَما ٍعرفت ٍمن ٍخشونة ٍالأقوم ٍفي ٍذلأك ٍالأمقام، ٍأن ٍلأو ٍقطعُت والأقبر، ٍ

627



 السإلمية مشكاة مكتبة                            اللأباب وثمار الدآاب زهر

َدم ٍالأضرور ٍعلى ٍتلك ٍالأصُورة، ٍإلأى ٍانتهاء َق الأصُلة ٍدآون ٍالأسلم، ٍفوقفُت ٍب
ْوسَإه َق ِئْسُت ٍمن ٍالأراحلة، ٍثم ٍحنى ٍ َي ْطت ٍمن ٍالأقافلة، ٍو ِن َق الأسورة، ٍوقد ٍ

ْده ٍقبل ٍذلأك، ٍثم َه ْع َأ لألركوع، ٍبنوٍع ٍمن ٍالأخشوع، ٍوضرٍب ٍمن ٍالأخضوع، ٍلأم ٍ
ْكُت ٍأنه َك َده، ٍوقال: ٍسَإِمع ٍالأله ٍلأمن ٍحمده، ٍوقام، ٍحتى ٍما ٍش رفع ٍرأسإه ٍوي
َأَر ٍبين ٍالأصُفوف ٍ- ُفْرصة، ٍفلم ٍ َأنتهز ٍ َكّب ٍلأوجهه، ٍفرفعت ٍرأسإي ٍ نام، ٍثم ٍأ

ّبر ٍلألقعودآ، ٍوقام ٍلألركعة ٍالأثانية، ٍوقرأ ٍالأفاتحة ْدت ٍلألسجودآ، ٍحتى ٍك ُع ُفْرجة، ٍف
ُعْمَر ٍالأساعة، ٍواسإترق ٍأرواح ٍالأجماعة، ٍفلّما َفى ٍفيها ٍ ْو َت ًة ٍاسإ والأقارعَة، ٍقراء

َقُرب ٍالأفرج، ٍوآن ْيه، ٍفقلت: ٍقد ٍ َع َد َأْخ فَرغ ٍمن ٍركعتيه، ٍمال ٍلألتحية ٍب
الأمخرج، ٍفقام ٍرجل ٍفقال: ٍَمْن ٍكان ٍمنكم ٍيحّب ٍالأصُحابة ٍوالأجماعة،

ِعْرني ٍسَإْمعه ٍسإاعة.ً ُي فل
َأرضي، ٍصيانًة ٍلأعرضي، ٍفقال: ٍحقيق ٍعلّي ِزْمُت ٍ قال ٍعيسى ٍبن ٍهشام: ٍفل
ّدآيها َؤ ُأ ّيكم، ٍلأكني ٍل ٍ ُتكم ٍببشارة ٍمن ٍنب أل ٍأقوَل ٍعلى ٍالأله ٍإل ٍالأحق، ٍقد ٍجئ

ُأَمته.ً َدآىَّ ٍ َعا ّوته، ٍو ْذٍل ٍجحد ٍنب َن ّهَر ٍالأله ٍهذا ٍالأمسجد ٍمن ٍ حتى ٍيط
ّدني ٍبالأحبال ٍالأّسودآ، ٍثم ٍقال: قال ٍعيسى ٍبن ٍهشام: ٍفَربطني ٍبالأقيودآ، ٍوش

ُته، ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم، ٍفي ٍالأمنام ٍكالأشمس ٍتحت ٍالأغمام، ٍوالأبدر رأي
ّلمني ُعه، ٍثم ٍع َف َتْر ْيل ٍوالأملئكة ٍ َبعه، ٍويسحُب ٍالأذ ْت َي لأيلة ٍالأتمام، ٍيسيُر ٍوالأنجُم ٍ

ُته ٍفي ٍهذه ٍالوراق ٍبَخلوٍق َته، ٍوقد ٍكتب ّلم ٍذلأك ٍأّم ُأع ًء، ٍوأوصاني ٍأن ٍ دآعا
َطى ٍثمَن ُته، ٍومن ٍأع ْب َه َبه ٍمني ٍو َه ومسك، ٍوزعفران ٍوسُإّك؛ ٍفمن ٍاسإتو

َطاس ٍأخذته.ً ِقْر الأ
ّيَرته؛ ٍونظرت ٍفإذا َلأْت ٍعليه ٍالأدراهم، ٍحتى ٍح قال ٍعيسى ٍبن ٍهشام: ٍفاثثا

شيخنا ٍأبو ٍالأفتح ٍالسإكندري، ٍفقلت: ٍكيف ٍاهتديت ٍإلأى ٍهذه ٍالأحيلة؟ ٍومتى
اندرجت ٍفي ٍهذه ٍالأقبيلة؟ ٍفأنشأ ٍيقول: ٍالأمجتث: ٍ

ّوْز ُحْمٌر الأناُس ْبُرْزفَجـَ ِم وا َبّرْز عليه  و
ْلَت إذا حتى ُهـَْم ِن ِوْز تشتهيه مامن ففز

ّذ جارية الأشعراء كبار تب
وصفت ٍلأعبد ٍالأملك ٍبن ٍمروان ٍجارية ٍلأرجل ٍمن ٍالنصُار ٍذات ٍأدآب ٍوجمال، ٍفساومه ٍفي

ابتياعها، ٍفامتنع ٍوامتنعت، ٍوقالأت: ٍل ٍأحتاُج ٍلألخلفة ٍول ٍأرغاُب ٍفي ٍالأخليفة، ٍوالأذي ٍأنا ٍفي
َأضعف ٍالأثمن ملكه ٍأحّب ٍإلأّي ٍمن ٍالرضِ ٍوَمْن ٍفيها.ً ٍفبلغ ٍذلأك ٍعبد ٍالأملك ٍفأغاراه ٍبها؛ ٍف
ًا، ٍفما ٍأعجب ٍبشيء ٍإعجابه ٍبها، ٍفلّما ٍوصلت ٍإلأيه، ٍوصارت ٍفي َقْسر َأخذها ٍ لأصُاحبها ٍو

ُه ٍالأولأيد َنا ْب ِم ٍعلى ٍرأسإه؛ ٍفبينما ٍهي ٍعنده، ٍومعه ٍا ِلسه، ٍوالأقيا يديه، ٍأمرها ٍبلزوم ٍمْج
َأخلهما ٍلألمذاكرة، ٍفأقبل ٍعليهما ٍفقال: ٍأّي ٍبيت ٍقالأته ٍالأعرب ٍأمدح؟ ٍفقال وسإليمان، ٍقد ٍ

: الأولأيد: ٍقول ٍجرير ٍ الأوافر:  فيك
ُتْم ْيَر َألأْس ِكَب َمْن َخ َدىَّالأَمطايا َر َأن ُطوَن الأعالأميَن و  راِح؟ ُب

: وقال ٍسإليمان: ٍبل ٍقول ٍ الأبسيط:  الخطل
ِة ُشْمُس َعداو َدآ حتى الأ ُيستقا

لأهـَْم
َأعظُم ًا الأناِس و إذا أحلم

َدُروا  َق
: فقالأت ٍالأجارية: ٍبل ٍأمدح ٍبيت ٍقالأته ٍالأعرب ٍقول ٍحسان ٍبن ٍ الأكامل:  ثابت

ْوَن ْغَش ِهّر ما حتى ُي ُهْم َت ُب كل
ِدآ عن َيْسألأون ل الأّسوا

ِبِل ْق  الأُم
: فأطرق، ٍثم ٍقال: ٍأي ٍبيت ٍقالأته ٍالأعرب ٍأرق؟ ٍفقال ٍالأولأيد: ٍقوُل ٍ الأبسيط:  جرير

ِفها في الأتي الأعيوَن إّن َطْر
َوٌر َح

َنا َن ْل ْتـَلَنـَا ُيْحـَييَن لأم ثم َقت َقـَ

: فقال ٍسإليمان: ٍبل ٍقوُل ٍعمر ٍبن ٍأبي ٍ الأخفيف:  ربيعة
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َذا َب ُعها َح َهـَا َرْج ْي َد ْي منإلأـَيهـَا َي َد  الَزارا َتُحّل ِدآْرعها َي
ٍ 

فقالأت ٍالأجارية: ٍبل ٍبيت ٍيقولأه ٍحسان: ٍالأخفيف: ٍ
ْتها عليها ّرالأذ ولأد من الأحولأي َيدب لأو َب َد ْن ُكلـَوُم ل الأ

: فأطرق، ٍثم ٍقال: ٍأي ٍبيت ٍقالأته ٍالأعرب ٍأشجع؟ ٍفقال ٍالأولأيد: ٍقول ٍ الأكامل:  عنترة
ْذ ّتقوَن إ َنَة بَي َي َلسِإ لأـَم ا

َأِخـَْم
ّني ولأو عنها، َق أ َي َتَضا

َدمي ْق  َم
الأكامل: فقال ٍسإليمان: ٍبل ٍقولأه ٍ

ّيُة وأنا الأمواطن في الأمن
ّلها ك

الجاِل سإابق مني فالأموُت

: فقالأت ٍالأجارية: ٍبل ٍبيت ٍيقولأه ٍكعب ٍبن ٍ الأكامل:  مالأك
َقصُُْرَن إذا الأسيوف َنصُُِل

ِونا ْط ِبَخ
ًا ُدم لأم إذا ونلحقها ُق

تـَلـَحـَِق
ّدآك ٍإلأى َلغ ٍمن ٍَر ْب ًا ٍفي ٍالحسان ٍإلأيك ٍأ ْنت، ٍوما ٍنرىَّ ٍشيئ فقال ٍعبد ٍالأملك: ٍأحس

َتها، ٍوردآها ٍإلأى ٍأهلها.ً َل َوتها، ٍوأحسن ٍِص أهلك.ً ٍفأجمل ٍكْس
ْهَشل ٍبن ٍ َن : ومثل ٍقول ٍكعب ٍبن ٍمالأك ٍقول ٍ الأبسيط:  ّي َحّر

ّنا ْهَشـَل بني إ ّدعـَي ل َن نـَ
لٍب

بالبنـَاء هو ول عنُه،
َيْشـَرينـَا

َتدْر إن ْب ًا غااية ُت يوم
ٍة ْكـَُرَم ِلأـََمـَ

َق ْل َق َت ّنا الأسواب م
َلـَينـَا والأُمصَُـَ

ٍر َلأِمْن إنا ْعَش َنـَى َم َأفـَ

َلـَهـَْم ِئ أوا
ِة: ٍأل قوُل أين الأكما

الأمحامونـَا؟
ٌد منا اللأف في كان لأو واح

َعوا َد :ف
َلأهْم فارٌس؟ َمْن ُه خا إيا

ُنـَونـَا ْع َي
ُكماة إذا ّبـَوا الأ أن تـَأ

ينـَالأـَهـَُم
ّد ْلناهـَا الأسيوِف ح وص

بـَأيدينـَا
الأبيت.إنما ٍأردآت ٍهذا ٍ

ُلأه:  وقو
 واحد منا اللأف في كان لأو

َفة ٍبن ٍ َطَر : أخذه ٍمن ٍقول ٍ الأطويل:  الأعبد
َفتًى؟ َمْن قالأوا الأقوم إذا

ْلُت أنني ِخ
ِنيُت ْكَسْل فلم ُع ولأـَم أ

ِد ّلـَ أتـَبـَ
ْهَشل ترجمة ّي بن َن َحّر

َطن ٍبن َق ّي ٍبن ٍَضْمَرة ٍبن ٍجابر ٍبن ٍ َنهَشل ٍبن ٍَحّر ًا، ٍوهو ٍ وكان ٍنهشل ٍشاعم ٍظريف
ّقَة، ٍوردآ ٍعلى ٍالأنعمان ٍبن ٍالأمنذر َة ٍهذا: ٍِش نهَشْل ٍبن ٍدآارم، ٍوكان ٍاسإم ٍجده ٍضمر

ُع َتْسَم ًا، ٍفقال ٍلأه ٍالأنعمان: ٍ ًا ٍدآميم ًا ٍنحيف ّقة، ٍوكان ٍقضيف فقال: ٍمن ٍأنت؟ ٍفقال: ٍأنا ٍِش
ّي، ٍفذهبت ٍمثلً، ٍفقال: ٍأبيَت ٍالألعَن! ٍإن ّد ِدي: ٍتصُغير ٍالأمع ْي َع ّي ٍل ٍأن ٍتراه، ٍوالأُم بالأمعيد

ُء ُغدَران، ٍوإنما ٍالأمر َقى ٍبها ٍمن ٍالأ َت ُقفزان، ٍولأيست ٍبُمُسوك ٍيْس ُتكال ٍبالأ الأرجال ٍل ٍ
َقاتَل ٍقاتل ٍبَجناٍن، ٍفقال: ٍأنت ْيه ٍقلبه ٍولأسانه ٍإذا ٍنطق ٍنطق ٍببيان، ٍوإذا ٍ َغَر بأص

ْهَشل ٍهو ٍ : َضْمرة! ٍون الأطويل:  ْلأقائل ا
ٍم ِلـَين كأّن ويو َطـَ الأُمصُْ

ِه ِبـََحـَّر
على قياٌم َجْمٌر يكن لأم وإن

ِر  الأَجْم
ّلـَى، حتى به أقْمنا َفّرُجوإنـَمـَا تجـَ ِة أياُم ُت ِر الأكريه ْبـَ بالأـَصُّـَ
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بيت أمدح
ُبكم ٍأعراُضكم، ٍل ٍتعرضوها ٍعلى ٍالأجهال، ُد ٍالأملك ٍيقول: ٍيا ٍبني ٍأمية، ٍأحسا وكان ٍعب

ُهِجيت ٍببيت ٍالعشى، ٍوأن ٍلأي فإّن ٍالأذّم ٍباٍق ٍما ٍبقَي ٍالأدهر؛ ٍوالأله ٍما ٍسإّرني ٍأني ٍ
َعلقمة ٍبن ٍ ًا، ٍوهو ٍقولأه ٍفي ٍ َهب َذ َع ٍالرضِ ٍ َ : طل الأطويل:  ُعلَثة

َتى في يبيتون ًء الأمْش ِمل
بطونهم

ُهْم ُت ْتَن َغاْرثى وجارا ِب َي
خمائصُا

َدَح ٍبغيرهما، ٍوهما ٍقول ٍ ُيْم ِدَح ٍبهذين ٍالأبيتين ٍأل ٍ َبالأي ٍَمن ٍُم ُي : والأله ٍما ٍ الأطويل:  زهير
ُلوا إن هنالأك َب َتخ الأماَل ُيْس

ُلـَوا ِبـَ ُيْخـَ
ُطوا ُيْسألأوا وإن ْع وإن ُي

ْيِسروا ُلوا َي ْغ  ُي
ِثريهْم على ْك ّق ُم َمْن ح

َتـَريهـَُم ْعـَ َي
ّليَن وعند الأسـَمـَاحُة الأُمق

ْذُل َبـَ والأـَ
ُثوَن ٍقوُل ٍأبي ٍ : وقال ٍابُن ٍالعرابي: ٍأمدُح ٍبيٍت ٍقالأه ٍالأمحد الأطويل:  نواس

ْذُت ْبٍل أخ حبال من بَح
ٍد محـَمـَ

ْنُت طارِق من به أِم
َدثـَاِن الأَحـَ

ّطيُت بظّل دآهري من تغ
جناحه

ولأيس دآهري ترىَّ فعيني
 يراني

َأل فلو مـَا عني الياُم ُتْس
َدآَرْت

ْفَن ما مكاني وأين َعَر
مكانـَي

ٍ  
ٍ 

ًا ٍفي ْوق ٍكان ٍجالأس َط وهذا ٍكقول ٍ- ٍأعرابي، ٍذكر ٍبعُض ٍالأرواة ٍأّن ٍمالأك ٍبن ٍ
ُته، ٍفقال: ٍو ٍمطّل ٍعلى ٍرحبته ٍومعه ٍجلساؤه، ٍإذ ٍأقبل ٍأعرابي ٍتُخّب ٍبه ٍناق ْه َب
ُينتفع ٍبه.ً ٍفأمر ٍحاجبه ٍبإدآخالأه، ٍفلّما ًا ٍ إياي ٍأرادآ، ٍونحوي ٍقصُد، ٍولأعل ٍعنده ٍأدآب

ْيب ٍالمير مثل ٍبين ٍيديه ٍقال: ٍما ٍأقدمك ٍيا ٍأعرابي؟ ٍقال: ٍالمل ٍفي ٍسَإ
ْوسإيلة؟ ٍقال: ٍنعم، ٍأربعة ّدمت ٍأمام ٍرغابتك ٍ والأوجاء ٍلأنائله.ً ٍقال: ٍفهل ٍق
أبيات ٍقلتها ٍبظهر ٍالأبرية، ٍفلّما ٍرأيت ٍما ٍبباب ٍالمير ٍمن ٍالبهة ٍوالأجللأة

اسإتصُغرتها، ٍقال: ٍفهل ٍلأك ٍأن ٍتنشدنا ٍأبياتك؟ ٍولأك ٍأربعة ٍآلف ٍدآرهم، ٍفإن
ْلَت ٍمرادآك ٍوربْحَت ٍعلينا، ُتك ٍأحسن ٍفقد ٍربحنا ٍعليك، ٍوإل ٍّقد ٍن كانت ٍأبيا

قال: ٍقد ٍرضيت، ٍفأنشده: ٍالأطويل: ٍ
حتى الأدهر أخشى ومازلأُت
ّلقت تع

ّتِقي ل بمن يداي ْهَر َي الأد
ُبْه صاح

تحت الأدهر رآني فلّما
جنـَاحـَه

ًقى رأىَّ َت ًا ُمْر ًا صعب منيع
ُبْه مطالأ

رأس في الأنجُم بحيث وأني
ِظّلبـَاذٍخ ُفه الأورىَّ ُت ُبـَْه أكنا وجـَوانـَ

ِء فتى والأناُس الأغيث كسما
َلأـَه حو

عليهم جادآْت أجدبوا إذا
ُبـَْه سإحائ

دآرهم.ً ٍقال: آلف عشرة إل قيمتها ما والأله أعرابي، يا بك ظفرنا قال: ٍقد
ًا لأي فإن ّدثت قال: ٍأتراك بيعي، يرضى أراه ما فيها شاركته صاحب نفسك ح

لأه فأمر الأشريك، خيانة من أيسَر الأبيع في الأنكث وجدُت قال: ٍنعم، بالأنكث؟
بها.ً

بيت وأصدق بيت أنصُف
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وأنصُف ٍبيٍت ٍقالأته ٍالأعرُب ٍقوُل ٍحسان ٍبن ٍثابت ٍلبي ٍسإفيان ٍبن ٍالأحارث ٍفي ٍجوابه ٍعّما
هجا ٍبه ٍرسإول ٍالأله، ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم، ٍوروىَّ ٍمحمد ٍبن ٍعمار ٍعن ٍأبيه ٍقال: ٍأنشد

: الأنبّي ٍحساُن ٍبن ٍثابت ٍ الأوافر:  قولأه
ْوَت ًا، َهَج ُء ذاك في الأله وعندعنه فأجبُت محمد الأجزا

فقال ٍالأنبّي ٍعليه ٍالأسلم: ٍجزاؤك ٍالأجنة ٍيا ٍحّسان.ً
قولأه: فلما ٍانتهى ٍإلأى ٍ

ِعْرضِِوعرضي ووالأده أبي فإّن ٍد لأ ُء منكْم محم  وقا
قال ٍالأنبّي ٍعليه ٍالأسلم: ٍوقاك ٍالأله ٍَحّر ٍالأنار.ً

قال: فلّما ٍ
ُه ْهُجو ٍء لأه ولأسَت أت ُكْف ُء لأخيركما كما فشّرِب  الأفدا

قال ٍَمْن ٍحضر: ٍهذا ٍأنصُُف ٍبيت ٍقالأته ٍالأعرب.ً
َدُق ٍبيت ٍقالأته ٍالأعرب ٍوأمدُحه ٍقوُل ٍكعب ٍبن ٍزهير ٍفي ٍرسإول ٍالأله، ٍصلى ٍالأله ٍعليه وأْص

 : الأبسيط:  وسإلم

ًا الدآماء الأناقة تحمله َتِجـَر ْع ُم
ِدآ ُبْر ّلى كالأبدر بالأ لأيلة ج
ِم َل ّظ الأ

ِه وفي ْي َف َطا بردآتـَه أثناء أو ِع
ومن دآين من الأله يعلم ما

 كرم
بن وهُب واسإمه دآهبل، لبي الأبيت هذا يروون الصمعي: ٍوالأجهال وقال

ما والأصُواب الأيمامة، والأي الزرق الأرحمن عبد بن الأله عبد في ربيعة،
َلق، وسإلم، عليه الأله صلى الأنبّي، بصُفات وهو ذكرناه، ْع ألأيق.ً وبمدحه أ

الأنبي ذكر في الأعصُر لهل ألأفاظ
وسإلم: ٍ عليه الأله صلى

ْبعة، ٍوقريع ٍأشرف ٍبقعة.ً ٍجاب ٍبأّمته ٍالأظلمات ٍإلأى ٍالأنور، ٍ َن سإليل ٍأكرم ٍ
ُة ٍالأله ٍمن ٍخلقه، ٍوحّجته ٍفي وأفاء ٍعليهم ٍبالأظل ٍبعد ٍالأَحرور.ً ٍوهو ٍخيَر

ُذ ِده، ٍوالخ ْنبه ٍعلى ٍحكمه.ً ٍوالأداعي ٍإلأى ٍُرش أرضه.ً ٍالأهادآي ٍإلأى ٍحقه، ٍوالأُم
ُته، ٍسإاطع ُته، ٍسإاميٌة ٍدآرج ٌة ٍغاّرته، ٍقاطعٌة ٍحّج بفرضه.ً ٍمبارٌك ٍمولأده، ٍسإعيد

َدآ ٍبالأزعامة ُبه، ٍقد ٍأفر َيّسرة ٍخطو ُبه، ٍُم ٌة ٍحرو ْفر َظ صباُحه، ٍمتوفد ٍمصُباُحه، ٍُم
َعاره ٍعلى ٍالأمنابر، ٍوبالأصُلة ٍعليه ُيفصَُح ٍبِش ِتَم ٍبأن ٍل ٍنبّي ٍبعده.ً ٍ وحده، ٍوُخ

في ٍالأمحاضر، ٍوتعمر ٍبذكره ٍصدوُر ٍالأمساجد، ٍوتستوي ٍفي ٍالنقيادآ ٍلأه ٍحالأة
ًا، ًا، ٍوأولأهم ٍيوم ٍالأقيامة ٍذكر الأمقر ٍوالأجاحد.ً ٍآخر ٍالنبياء ٍفي ٍالأدنيا ٍعمر

َع ٍبالأرسإالأة، ٍوبلغ ًا.ً ٍصد ًا، ٍوأوضحهم ٍحّجة ٍوبرهان وأرجحهم ٍعند ٍالأله ٍميزان
ًا بالأدللأة، ٍونقل ٍالأناس ٍعن ٍطاعة ٍالأشيطان ٍالأرجيم.ً ٍأرسإله ٍالأله ٍقمر

ًا.ً ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم.ً ٍخير ًا ٍعلى ٍأهل ٍالأضلل ٍمبير ًا، ٍوقدر لألسإلم ٍمنير
من ٍافتتحت ٍبذكره ٍالأدعوات، ٍواسإتنجحت ٍبالأصُلة ٍعليه ٍالأطلبات.ً ٍخير

مبعوث، ٍوأفضل ٍوارث ٍوموروث.ً ٍوخير ٍمولأودآ، ٍدآعا ٍإلأى ٍخير ٍمعبودآ.ً ٍصلى
الأله ٍعلى ٍكاشف ٍالأغّمة ٍعن ٍالّمة.ً ٍالأناطق ٍفيهم ٍبالأحكمة، ٍالأصُادآع ٍبالأحق،

َي ٍالأهدىَّ، ٍودآّل ٍعلى ٍما ٍهو ٍخيٌر ٍوأبقى َوادآ َه الأداعي ٍإلأى ٍالأصُدق، ٍالأذي ٍملك ٍ
ِعقاب.ً ٍصلى ٍالأله صلى ٍالأله ٍعليه ٍبشير ٍالأرحمة ٍوالأثواب، ٍونذير ٍالأسطوة ٍوالأ

ًا، ًا ٍونجار ًا ٍوأصلً، ٍوأكرمهم ٍعودآ َيبهم ٍفرع ًا ٍوفضلً، ٍوأط ّيته ٍخير على ٍأتّم ٍبر
ًا ّهرهم ٍتطهير ًا، ٍوط ًا، ٍوعلى ٍأهله ٍالأذين ٍعظمهم ٍتوقير ًا ٍوفخار وأعلهم ٍمنصُب

هم ٍمقالأيد ٍالأسعادآة ٍومفاتيحها، ٍومعارُج ٍالأبركِة ٍومصُابيحها.ً ٍأعلم ٍالسإلم
وأيمان ٍاليمان.ً ٍالأطيبون ٍالخيار، ٍالأطاهرون ٍالبرار.ً ٍالأذين ٍأذهب ٍعنهم

ْبل ٍالأهدىَّ ٍوشجرة الرجاس، ٍوجعل ٍمودآتهم ٍواجبًة ٍعلى ٍالأناِس.ً ٍهم ٍَح
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َها َدُم ُتها ٍتأويل، ٍوَخ ّوة، ٍوفرعها ٍمرّوة، ٍوأغاصُانها ٍتنزيل، ٍورقا اليمان، ٍأصلها ٍنب
ميكال ٍوجبريل.ً

ّد ُع َن ّدم: ٍإن ٍجعلنا ٍ ولأبديع ٍالأزمان ٍإلأى ٍبعض ٍالشراف ٍفي ٍدآرج ٍكلم ٍتق
ِنيت ٍالأخواطُر، ٍقبل ٍأن ِدآها، ٍوف ّد ٍآثاركم، ٍنفد ٍالأحصُى ٍقبل ٍنفو فخاركم، ٍونُح

َبْجدته، ٍأو ٍالأعلم ٍفأنتم ِكر ٍالأشرف ٍفأنتم ٍبنو ٍ ُذ تفنى ٍالأمآثر، ٍولأم ٍل؟ ٍوإن ٍ
عاقدو ٍإزرته.ً ٍأو ٍالأدين ٍفأنتم ٍسإاكنو ٍبلدته، ٍأو ٍالأجودآ ٍفأنتم ٍلبسو ٍجلدته، ٍأو

ًا ٍتولأى ٍالأله ٍعز ٍوجّل ّدته، ٍوإَن ٍبيت ُتم ٍبح ْل ّدته، ٍأو ٍالأرأي ٍُص الأتواضع ٍصبرتم ٍلأش
َد ٍالأرسإوُل ٍعليه ٍالأسلم ٍفناءه، ٍوأقام ٍالأوصّي ٍرضوان ٍالأله ٍعليه ّه بناءه، ٍوم
ُيصُاَن ٍعن ٍمدح ٍلأساٍن َادآه، ٍوخدم ٍجبريُل ٍعليه ٍالأسلم ٍأهله، ٍلأحقيق ٍأن ٍ عم

قصُير.ً
وذكر ٍالأنبّي، ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم، ٍأعرابّي ٍفقال: ٍبأبي ٍوأمي ٍرسإول ٍرّب

الأعالأمين، ٍختمت ٍبه ٍالأدنيا، ٍوفتحت ٍبه ٍالخرة، ٍصلى ٍالأله ٍعليه ٍوسإلم، ٍبه
َيبدأ ٍالأذكُر ٍالأجميُل ٍويختم.ً

إلأى ٍهذا ٍالأمكان ٍأمسكت ٍالأعنان.ً ٍوالطناُب ٍفي ٍهذا ٍالأكتاب ٍيعظم ٍويتسع،
ّتصُل ٍول ٍينقطع؛ ٍإذ ٍكان ٍغارضي ٍفيه ٍأن ٍألأمح ٍالأمعنى ٍمن ٍمعانيه، ٍثم بل ٍي

أنجّر ٍمعه ٍحيث ٍانجّر، ٍوأمّر ٍفيه ٍكيف ٍمّر، ٍوآخذ ٍفي ٍمعنى ٍآخر ٍغاير ٍموصول
ًا ٍلأبساطْ َنْشر ًا، ٍ ًا، ٍوأفردآ ٍتؤام بشكله، ٍول ٍمقرون ٍبمثله، ٍوقد ٍأخّل ٍنظام

ُته، ٍول ُتدرك ٍغااي النبساطْ، ٍورغابة ٍفي ٍاسإتدعاء ٍالأنشاطْ.ً ٍوهذا ٍالأتصُنيف ٍل ٍ
تبلغ ٍنهايته، ٍإذ ٍالأمعاني ٍغاير ٍمحصُورة ٍبعددآ، ٍول ٍمقصُورة ٍإلأى ٍأمد.ً ٍوقد

ُدها، ٍويثقُب ٍزندها، ٍوذلأك ٍأني ٍما ِرن ْذر، ٍيجوُل ٍف ُع أبرزُت ٍفي ٍالأصُدر، ٍصفحَة ٍالأ
ُته، ٍوأني ٍلأم ٍأسإلك ّدآعيُت ٍفيما ٍأتيُت ٍإل ٍما ٍل ٍيكون ٍما ٍتركته ٍأفضل ٍمّما ٍأدآرك ا
َلْب ٍعليه، ٍومن ًا ٍلأم ٍأغا ًا ٍمبتدع َبق ٍإلأيه، ٍول ٍقصُدت ٍغارض ًا ٍلأم ٍأسإ ًا ٍمخترع مذهب

ِبعة ٍالأتقصُير، َت ّية ٍالصرار، ٍفقد ٍخرج ٍمن ٍ ّية ٍالعتذار، ٍواجتنب ٍخط ركب ٍمط
وبرئ ٍمن ٍعهدة ٍالأمعاذير.ً

ِكم ٍإلأيه ٍواقتصُر ٍعليه ٍالعتراُف ٍبفضل ٍالنصُاف، وأّما ٍبعد، ٍفإن ٍأحق ٍمن ٍاحت
َقف ٍلأه ٍعلى ٍصورة، ْنصُِف ٍأّن ٍالختياَر ٍلأيس ٍيعلم ٍضرورة، ٍول ٍيو ُي ولأيعلم ٍمن ٍ

فيكثر ٍالغاماضِ، ٍويقّل ٍالعتراضِ، ٍويعلم ٍأّن ٍما ٍل ٍيقع ٍبهواه، ٍقد ٍيختاره
َيعمل ٍاقتداَره، ٍويحسن ٍاختياره، ٍفلو ٍوقع ٍالجتماع ٍعلى ٍما سإواه، ٍوكل ٍ

َقط، ٍلرتفع ٍحجاُج ٍالأمختلفين، ٍفي ٍأمر ٍالأدنيا َبُت ٍويس ُيْسِخط، ٍويث ُيرضي ٍو
والأدين.ً

وقال ٍالأمتنبي: ٍالأبسيط: ٍ
َلأَف َق ل حتى الأناُس َتخا ّتفـَا ا
لأـَهـَْم

ّ ْلُف َشَجٍب على إل في والأُخ
الأَشَجِب

ُلُص َتْخ ْفُس فقيل: ٍ ِء َن الأمـَر
سإـَالأـَمًة

َتْشَرُك في الأمرء ِجْسَم وقيل: ٍ
َطِب َع  الأ

الأشجب: ٍالأموت، ٍوهي ٍلأفظة ٍمعروفة، ٍوإن ٍكانت ٍغاير ٍمألأوفة ٍعند ٍأهل ٍ
الأنقد.ً ٍوقد ٍأنكرها ٍالأبحتري ٍعلى ٍعبيد ٍالأله ٍبن ٍعبد ٍالأله ٍبن ٍطاهر ٍفي

مجاذبته ٍإياه ٍحيث ٍيقول: ٍالأخفيف: ٍ
َو َلأ ْفِظال في وازَن الأحكيم أَن َو َقْل لأم واختاَر َلأ ُبْه ُي َشَج

وكان ٍأبو ٍالأطيب ٍنظر ٍإلأى ٍما ٍرواه ٍأبو ٍظبيان، ٍقال: ٍاجتمع ٍنفٌر ٍمن ٍأهل ٍالأكلم ٍعلى
رجل ٍمن ٍالأملحدين، ٍفجعلوا ٍل ٍيأتون ٍبمسألأة ٍإل ٍسإألأهم ٍالأدلأيَل ٍعليهم، ٍوناقضهم ٍفيها،

ُة ٍما ٍيقول ٍويقولأون، ٍفقال ٍبعضهم: ٍأّما ٍبعد، ٍفإن ٍالأموت ٍل ٍشّك ٍفيه، ٍفقال فأعياهم ٍكثر
ًنى ٍإل ٍوهو ّلما ٍترىَّ ٍمع ّدآ ٍأوجز ٍمنه، ٍوق ُير ًا ٍل ٍ ًا ٍوشاهد ًا ٍوواعظ الأملحد: ٍما ٍرأيُت ٍخاطب
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ًا ٍوجده.ً ٍقال ٍأبو ِء ٍالأمحّجة.ً ٍوقيل: ٍمن ٍطلب ٍعيب ُيَحاُر ٍبه ٍعن ٍسإوا َقض، ٍو َدافع ٍأو ٍينا ي
َعن، ٍإل ٍقول ٍ ْط ْطُربلي: ٍلأيس ٍمن ٍبيٍت ٍإل ٍوفيه ٍلأطاعٍن ٍَم ُق الأحطيئُة:عمرو ٍبن ٍسإعيد ٍالأ

الأبسيط: 
َدْم ل الأخيَر يفعِل َمْن ْع َي

َيُه جواز
ُعْرُف يذهُب ل الأله بين الأ

 والأناِس
َفَة ٍبن ٍ َطَر : وقول ٍ الأطويل:  الأعبد
ْبدي ُت كنَت ما الياُم لأك سَإ
ً جاهل

ِدآ لأم من بالخبار ويأتيَك ّو ُتـََز

: وقول ٍعلي ٍبن ٍ الأطويل:  زيد
عن وسَإْل تَسْل ل الأمرء عن

ِد بالأمقـَارِن قريٍن فكلقرينه َتـَ ْقـَ ُمـَ

ّياش ٍالأمنتوف، ٍوقد ٍدآخل ٍعليه ٍوبين ٍيديه ٍسإلة ولألعلم ٍبذلأك ٍقال ٍقتيبة ٍبن ٍمسلم ٍلبي ٍع
ّذب ٍوهي ٍلأك، ٍفأنشده ٍما ٍلأيس ٍلأطاعن ٍفيه ًا ٍل ٍيصُارف ٍول ٍيك زعفران: ٍأنشدني ٍبيت

 : الأطويل:  مطعن
َلْت فما ٍة من َحَم  كورها فوق ناق

ٍ 
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