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مأثور دعاء

ومن حبه. إىل يقرب عمل وحّب يحبه، من وحّب حبّه، وجل عز هللا سئل ما أفضل من
دعائه: يف املرء يقول أن ذلك أجمع

حبّك. إىل يقربني عمل وحّب يحبّك، من وحّب حبّك، أسألك إني اللهم
مما عنّي زويت وما ، تحبُّ فيما يل قّوة فاجعله أحّب، مما رزقتني ما اللهم

تحّب. فيما يل فراًغا فاجعله أحّب،
الظمأ. عىل البارد املاء ومن ومايل، أهيل من إيل أحب حبّك اجعل اللهم

الصالحني. وعبادك ورسلك، وأنبيائك، مالئكتك، وإىل إليك، حبّبني اللهم
تحب. كما لك واجعلني بحبّك، قلبي أحِي اللهم

كله. بجهدي وأرضيك كله، بقلبي أحبّك اجعلني اللهم
مرضاتك. يف كله وسعيي لك، كله حبّي اجعل اللهم





صفاتاحلبوأغراضه

هو؟ ما الحب

فقال: هو؟ ما الحب عن الرياستني ذا طاهر بن هللا عبد املأمون سأل الورَّاق: بكر أبو قال
منهما انبعثت املشاكلة، بوصل املتقاطعة النفوس جواهر تقادحت إذا املؤمنني، أمري يا
ذلك من ر فيصوَّ الحياة؛ طبائع إلرشاقها فتتحرك األعضاء، بواطن بها تستيضء نور ملحة

الحب. ى يسمَّ بخواطرها متصل للنفس، حاٌرص خلٌق
وعروقها الفكر، أصلها شجرة الحبُّ فقال: هو؟ ما الحّب عن الراوية حماد وسئل

املنيَّة. وثمرتها األسقام، وأوراقها َهُر، السَّ وأغصانها الذِّكر،
وأحىل لُِقي، ما وأقطع ُرشب. ما وأسكر ُركب، ما أصعب الحب سهٍل: بن معاذُ وقال

الشاعر: قال كما وهو َعَلن. ما وأشهى بََطن، ما وأوجع اشتُهي، ما

ُص��ف��ر ُغ��رٌر ل��ه��ا ع��الم��اٌت ت��ب��ّدت ص��رَّح��ت ه��ي إذا آف��اٌت ول��ل��ح��بِّ
ِف��ْك��ر وآخ��ره ذك��ٌر وأول��ه ج��ًوى وظ��اه��ره ُس��ق��ٌم ف��ب��اط��نُ��ُه

العقييل: بشار وقال

أق��ص��ان��ي ال��ح��ّب ف��إن إل��ي��ك تُ��دن��ي م��ن��زل��ًة ال��ح��ب وراء ت��ع��ل��م��ي��ن ه��ل



العرب عند والجمال الحب

غريه: وقال

ج��ن��ون ع��ل��يَّ َوْج��ٍد م��ن أص��اب��ك م��ث��ل��ه ت��ح��ب��ي��ن ل��و ح��بٍّ��ا أِح��بُّ��ك
ف��أِن��ي��ن ل��ي��لُ��ُه وأم��ا ف��دم��ٌع، ن��ه��اُره أم��ا األح��ش��اء، م��ن ل��ط��ي��ًف��ا

«طوق كتاب يف حزم بن سعيد بن أحمد بن عيل محمد أبو الفيلسوف الفقيه وقال
— لجاللتها — معانيه ت َدقَّ ِجّد، وآخره هزٌل، أوله الحب ف»: واألالَّ األلفة يف الحمامة
يف بمحظور وال الديانة، يف بمنكر وليس باملعاناة، إال حقيقتها تدرك فال توصف، أن عن

وجل. عز هللا بيد القلوب إذ الرشيعة؛
كثري. الراشدين واألئمة املهدينّي، الخلفاء من أحّب وقد

النفوس. أجزاء بني اتصاٌل والحب له، دية ال الحب قتيل بأن عباس ابن وأفتى
ِليَْسُكَن َزْوَجَها ِمنَْها َوَجَعَل َواِحَدٍة نَّْفٍس ن مِّ َخَلَقُكم الَِّذي ﴿ُهَو وجل: عز هللا وقال

.﴾… إَِليَْها
واإلنصات إليه، بالحديث واإلقبال املحبوب، إىل النظر إدمان منها: عالماٌت وللحب

جار. وإن له والشهادة ظلم، وإن وموافقته كذب، وإن وتصديقه حديثه، إىل
والفاحشة. املعصية ركوب وترك التعفف، حبه: يف اإلنسان يأتيه ما أفضل ومن

يف هللا يظلهم «سبعٌة ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال قال: عنه) هللا (ريض هريرة أبي وعن
معلٌق قلبه ورجٌل وجل، عز هللا طاعة يف نشأ وشاب عادٌل، إماٌم ظله: إال ظل ال يوم ظله
ذلك عىل اجتمعا هللا يف تحابَّا ورجالن إليه، يعود حتى يلبث ال منه خرج إذا باملسجد،
شماله تعلم ال حتى فأخفى؛ تصدق ورجٌل عيناه، ففاضت خاليًا هللا ذكر ورجٌل وتفرقا،

يمينه». تنفق ما

واملحبوب1 الحب

باملحبوب، الشغل عن عبارة هو إنما ألحببت، بمصدر ليس الحب حبٍّا: أحببت قولهم:
أحباب: ثالثة قال: الشغل، يجمع كما جمع ثم ومن األول، مضموم وزنه عىل جاء ولذلك

القتل. هو وحبٌّ لخّالن، وحبٌّ عالقة، فحبُّ
الشاعر كشف ولوال معنى، مصدره لذكر يكن لم وأشيَع، أعّم الفعل كان وكلما
تقدم. كما الشغل معنى يف وأنه املعموم، من فيه ما نعرف كدنا ما الحب أنواع الختالف
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وأغراضه الحب صفات

هما: بيتني الصحاح يف أنشدوا وقد

أرف��ُق ب��ال��م��رء ال��ح��ب أّن وأع��ل��ُم ت��ْم��ِره أج��ل م��ن م��روان أب��ا أح��ّب
وُم��ش��ِرُق أدن��ى م��ن��ه ع��ي��اٌض وك��ان ح��ب��ب��تُ��ُه م��ا ت��م��رُه ل��وال ووال��ل��ه

بالثالثي ينطقوا لم كأنهم حتى الرباعي باالسم أتوا الفاعل اسم إىل جاءوا وملا
— الثالثي الفعل من به فأتوا املفعول إىل وجاءوا أصًال. حاب يقولوا: ولم ، محبٌّ فقالوا:

قال: كما نادًرا، إال محب، يقولوا: ولم محبوب، فقالوا: — األكثر يف

ال��م��ك��َرم ال��م��ح��ب ب��م��ن��زل��ة م��نّ��ي غ��ي��ره ت��ُظ��ن��ي ف��ال ن��زل��ت ول��ق��د

املحبوب، يف: الحبيب لفظ استعملوا ثم حببُت، من: املحبوب أن كما أحببت من: فهذا
عليهما. يطلق أنه مع املحّب، يف إياه استعمالهم من أكثر

الدمينة: ابن قول املفعول بمعنى مجيئه فمن

ل��َح��ِب��ي��ُب آت��ه ل��م وإْن إل��يَّ ال��ح��م��ى ج��اِن��ِب م��ن ال��ف��رد ال��ك��ث��ي��ب وإن

املجنون: قول للفاعل، مجيئه ومن ملحبوب. أي:

تَ��ط��ي��ب ب��ال��ف��راق ن��ف��س ك��ّل وم��ا ح��ب��ي��ب��ه��ا ب��ال��ف��راق ل��ي��ل��ى أت��ه��ج��ر

مثل: وخديٌن فخدٌن خدن، مثل: ، ِحبٌّ للحبيب: قالوا وربما محبها. بمعنى: فهذا
الشغل عن عبارة هو إنما ألحببت، بمصدر ليس الحبُّ فقوله: هذا ثبت وإذا وحبيب. حّب
أنفسهم ولوع لكثرة وهذا مصدره، عن استغناء الرباعي الفعل عىل وأجروه باملحبوب،

أثقلهما. عن به استغناء املصدرين أحب منه فاستعملوا به، وألسنتهم بالحب
عنه يروم ال عليه مقيًما حبه، عىل القلب ثابت محبوبه، لذكر مالزًما املحبُّ كان فلما
قال: حيث سكنًا، له وجعله وطنًا، قلبه سويداء يف له اتخذ زواًال، عنه يبغي وال انتقاًال،

ي��ت��غ��يّ��ر وال ي��ل��وي ال ال��ع��ه��د ع��ل��ى وق��ل��ب��ه ال��راس��ي��ات ال��ج��ب��ال ت��زول
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العرب عند والجمال الحب

للّصفدي: العجم المية رشح ويف

األس��ل م��ن غ��اٌب ل��ه��ا ال��ِك��ن��اس ح��ول راب��ض��ة واألس��ُد ال��ع��دا ح��ي��ث ف��ال��ح��بُّ

الحبيب، هو «الِحب األنباري: ابن قال نفسه، الحبيب وبالكرس: املحبة، بالضم: الُحب
ِحبَّتي. فالنة يقولون: أنهم العرب بعض عن ويحكي واحد»، بلفظ واملؤنث للمذكر يقال

الجمال وعشق الرشف، عشق

ألعشق فإني رشفها؛ حسن إال قّط امرأة من عشقت «ما هللا: رحمه الزبري بن عروة قال
الجمال». أعشق كما الرشَف

هشام: بن الحارث بن الرحمن عبد قال كما النسب، ورصاحة الحسب، أراد وإنما
حسبها». اال قط امرأة من عشقت «ما

الشاعر: ُكثريِّ وقال

ال��ق��ص��ائ��ر ب��ذاك ت��دري وم��ا إل��ّي ق��ص��ي��رة ك��ل ح��ب��ب��ت ال��ت��ي وأن��ت

إذا قرصه، قولك: من الجمال، يف املقصورة أراد وإنما القّد، القصرية يرد: ولم
حبسه.

أي: اْلِخيَاِم﴾، ِيف ْقُصوَراٌت مَّ ﴿ُحوٌر تعاىل: هللا قول ومنه املحجوبة. هي: واملقصورة
أزواجهّن، عىل نظرهّنّ قرصن أي: الطَّْرِف﴾، اُت َقاِرصَ ﴿ِفيِهنَّ تعاىل: وقوله محبوسات.

بدًال. بهم يبغني فال
بعده: الذي البيت يف قوله بيته، يف ُكثريِّ مراد عىل ويدل

ال��ب��ح��ات��ر ال��ن��س��اء ش��ر ال��ُخ��ط��ى، ق��ص��ار أرد ول��م ال��ح��ج��ال ق��ص��ي��رات ع��ن��ي��ت

القصار. والبحاتر:
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وأغراضه الحب صفات

املحبني أحالم

وجده، أينما الحسن يهوى اللسان، عّف شاعًرا املرتىض الرشيف عيلّ القاسم أبو كان
الرفيع، األدب عشق وقد العذري، الجمال بحب واشتهر بريئًا، طاهًرا منحى فيه وينحو

شعره: ومن ٤٣٦هـ. سنة وتويف ٣٥٥ سنة ولد حيث عاًما، الثمانني فوق ُعّمر كما

ال��م��ن��ام ف��ي ك��ث��ي��َرُه وأع��ط��ى ُن ي��ق��ظ��ا أن��ا إذ ب��ال��ن��زر ع��ن��ي َض��نَّ
األح��الم ف��ي ذاك أّن س��وى ـ��ب ع��ي��ـ وال اش��ت��ه��ي��ن��ا ك��م��ا وال��ت��ق��ي��ن��ا
األي��ام م��ن خ��ي��ر ف��ال��ل��ي��ال��ي ل��ي��ًال ال��م��الق��اُة ك��ان��ت وإذا

وعشقه وحبه، هواه، يف معه يتفق مثله شاعًرا وكان (أخوه) الريض الرشيف وقال
والجمال: للُحسن

ق��دم ال��ى ف��رٍق م��ن ال��ش��وق ��ن��ا ي��ل��فُّ وت��ق��ى ه��وى ث��وبَ��ي ف��ي ض��ج��ي��ع��ي��ن ب��ت��ن��ا
ال��ظُّ��ل��م م��ن داٍج ف��ي ال��ل��ث��م م��واق��ع ل��ي يُ��وض��ح ال��ث��غ��ر ذاك ب��ارُق وب��ات

اآلخر والحبيب األول، الحبيب

الطائي: حبيب قال

األول ل��ل��ح��ب��ي��ب إال ال��ح��بُّ م��ا ال��ه��وى م��ن ش��ئ��ت ح��ي��ث ف��ؤادك ن��ق��ل
م��ن��زل ألّول أب��ًدا وح��ن��ي��ن��ه ال��ف��ت��ى ي��أل��ف��ه األرض ف��ي م��ن��زٍل ك��م

بعضهم: قول ذلك فمن آخرون، شعراء عليه رّد وقد

األول ال��ح��ب��ي��ب ح��ب ف��ي خ��ي��ر ال ب��ح��ب��ه ك��ل��ف��ت م��ن ب��آخ��ر اف��َخ��ر
ُم��رس��ل؟! آخ��ُر وْه��َو ال��ب��ري��ة س��اد م��ح��م��ًدا ال��ن��ب��يَّ أن ف��ي أت��ش��ك

الحْميص: الجن ديك قول ومنه

األّوِل ل��ل��ح��ب��ي��ب ف��ي��ه ش��ك ال ال��ه��وى أّن ت��ح��دث��وا ال��ذي��ن ك��ذب
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العرب عند والجمال الحب

يُ��ؤه��ل ل��م ك��أن م��ع��ال��ُم��ه درس��ت م��ق��ف��ٍر خ��راٍب إل��ى أح��نُّ ل��م م��ا

الجن»: ديك قول بلغه «حني حبيب فقال

األول ل��ل��ح��ب��ي��ب إال ال��ح��ب م��ا ق��ول��ه��م ف��ي ت��خ��ّرص��وا ال��ذي��ن ك��ذب
ي��ؤك��ل ل��م م��ا ط��ع��م أو م��أك��ٍل م��ن ذُق��ت��ه ق��د م��ا ال��ط��ع��م ف��ي ط��يِّ��ٌب أو

األصبهاني:2 العلوّي قال

اآلخ��ِر ل��ل��ح��ب��ي��ب إال ال��ح��ب م��ا ب��ح��بِّ��ه ك��ل��ف��ت م��ن أول ح��ّب دع
ال��ح��اض��ِر؟ م��ث��ُل ال��ل��ذات غ��ائ��ب ه��ل ل��ط��ي��ِب��ه ارت��ج��اع ال ت��ول��ى ق��د م��ا
ال��غ��اِدر ال��ش��ب��اب م��ن ل��دي أوف��ى ب��م��ق��ام��ه وف��ى وق��د ال��م��ش��ي��ب إن
ال��غ��اب��ر م��ث��ُل ال��م��ف��ق��ود ال��س��ال��ُف م��ا ف��اع��ت��ب��ر أم��س��ك دون ي��وم��ك دن��ي��اك:

الدين اختالف مع الحب

النصارى: من لناٍس نديًما وكان األسدّي، الطحان أبو قال

وص��ـ��دي��ق ن��ـ��اع��م ظ��ـ��ّل وزورة م��ق��ات��ٍل ق��ص��ر ال��ق��ص��ر، ف��ي ي��ك��ن ل��م ك��أن
ف��ت��ي��ُق ال��م��دام ف��ي��ه ج��رى م��ا إذا ك��أنّ��ه ال��ث��ي��اب ف��ض��ف��اض ك��لٌّ م��ع��ي
وي��ت��وق ن��ح��وه��م ق��ل��ب��ي وي��رت��اح أح��بُّ��ُه��م ن��ص��ارى ك��ان��وا وإن وإن��ي

فيها: يقول نرصاني لفتى حبّه فيها يصف قصيدة الحريري رجب وللشيخ

ي��ش��رب ب��ال��ل��ح��اظ ج��س��ًم��ا ك��ال��م��اء وأط��ي��ب ال��ص��ب��ا روح م��ن أرقُّ
يَ��ع��ذُُب ش��ه��ٌد وه��و م��ن��ه س��ك��رُت ي��ط��رب ال��ح��الل ال��س��ح��ر ول��ف��ظ��ه

ِس��ْح��ر م��ن م��س��ك��ٍر ل��ش��ه��ٍد ف��أع��ج��ب
م��ق��ام��ي م��ع��ظ��ًم��ا م��رح��بً��ا ال��ك��الم ب��أح��س��ن ق��اب��ل��ت��ه
واإلك��رام ب��ال��ل��ط��ف ��ن��ي وخ��صَّ اب��ت��س��ام ف��ي ال��وض��اُح ووج��ه��ه

وال��ِب��ْش��ِر وال��ح��ي��ا وي��ال��ج��م��ي��ل
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وأغراضه الحب صفات

حال كلِّ يف الحب

إياه: ظلمها عىل ه، عمِّ ابنة لعبلَة حبّه يصف به العبيسُّ عنرتة قال

ال��ج��بَ��اِن ج��س��د م��ن ال��روح م��ك��ان م��نِّ��ي وأن��ت ظ��ل��وم ي��ا أح��ب��ك
ال��طِّ��ع��اِن ب��ادرَة ع��ل��ي��ك ل��خ��ف��ُت َروح��ي م��ك��ان أق��ول: أن��ي ول��و

الوداع: يف بعضهم وقال

ُم��غ��رم ب��ه��م وال��ق��ل��ُب ورح��ت ي��ع��ل��م��وا ل��م ح��ي��ث م��ن ودَّع��ت��ه��م
س��لَّ��م��وا ف��م��ا … راُح��وا إذ ع��ل��يَّ م��ن��ه��م ت��س��ل��ي��م��ًة س��أل��ت��ه��م
ي��ظ��ل��م م��ن ك��ل ق��ل��ب��ي أح��بَّ أج��ِل��ه��م ف��م��ن ظ��ل��م��ي واس��ت��ح��س��ن��وا

الخزاعي: دعبُل وقال

ُم��ـ��ت��ـ��ق��ـ��دم وال ع��ـ��ن��ـ��ه م��ت��ـ��أخ��ـ��ٌر ل��ي ف��ل��ي��س أن��ت ح��ي��ث ب��ي ال��ه��وى وق��ف
ال��ـ��ل��ـ��وَُّم ف��ْل��يَ��لُ��ْم��ن��ي ل��ذك��ـ��رِك ح��بٍّ��ا ل��ذي��ـ��ذًة ه��ـ��واك ف��ي ال��م��الم��ة أج��ُد
يُ��ك��ـ��َرُم م��م��ـ��ن ع��ل��ي��ـ��ِك ي��ه��ون م��ن م��ا ص��اِغ��ًرا ن��ف��س��ي ف��أه��ن��ـ��ت وأه��ن��ِت��ن��ي،

املال النساء حبُّ

وذوي قريش، وجوه من منبه» وأخوه «نُبيٌه كان قريش:3 أنساب يف بكار بن الزبري قال
بدٍر. يوم املطِعمني من وكانا كافَريْن، «ببدٍر» قتال ولكنهما فيهم، النباهة

«أبو وكنيته «فهاء»، ساكنه «ياء» بعدها املوحدة وفتح النون بضم «نُبيٌه» كان لقد
بن سهم بن سعيد بن حذيفة بن عامر بن الحجاج ابن املعجمة، الزاي بتشديد الزرام»
عىل مطبوًعا شاعًرا نبيٌه وكان غالب، بن لؤي بن كعب بن «بالتصغري» ُهصيص بن عمر

يقول: كان نفيل بن عمرو بن زيد إن قيل: وقد اإلجادة،

وَع��تْ��ِر أث��ٍر ق��ول وت��ق��والن ل��ه��ج��ٍر ت��ن��ط��ق��ان ع��رس��اي ت��ل��ك
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الطالق: سألتاه وقد زوجتيه، يف نفسها القافية من نُبيٌه فقال

وَه��تْ��ر زوٍر ق��ول ال��ي��وم أن ع��م��ٍد ع��ل��ى ت��ن��ط��ق��ان ع��رس��اَي ت��ل��ك
ِب��نُ��ْك��ر ج��ئ��ت��م��ان��ي ق��د … ق��ل��ي��ًال ل��ي م��ا رأت��ا أن ال��ط��الق س��أل��ت��ان��ي
ظ��ه��ري ال��م��غ��ارم م��ن وي��ع��رَّى ع��ن��دي ال��م��ال ي��ك��ثُ��ر أن ف��ل��ع��ّل��ي
ع��ْش��ر خ��وادَم م��ن وم��ن��اص��ي��ف وأواٍق ل��ن��ا أع��ب��ٌد وتُ��رى
ل��ده��ِر ع��ص��اك ض��ع ت��ق��والن: ثُ��ّم ن��ع��م��ٍة ف��ي األذي��ال ون��ج��رُّ
ُض��رِّ ع��ي��ش ي��ع��ْش ي��ف��ت��ق��ر وم��ن ي��ح��ب��ب ن��َش��ٌب ل��ه ي��ك��ن م��ْن ك��أْن وي
س��رِّ ك��لَّ ُم��ح��ض��ٌر ال��م��ال أخ��ا ول��ك��ن ال��نَّ��ِج��يِّ س��ر وي��ج��ن��ب

شعره: ومن

ح��ول��ي ال��ن��اَس ألج��ل��ب ك��ث��ي��ر ل م��ا ذا ك��ن��ت ول��و ب��ي ال��ش��يء ق��ص��ر
وَم��ي��ل��ي ه��واي إل��ى ول��ح��طُّ��وا ع��ل��ي��ن��ا ال��ك��ري��م أن��ت ول��ق��ال��وا:
ك��َك��ي��ل��ي ي��ك��ي��ل��وا أن ال��ن��اس يُ��ع��ج��ز ه��ن��ي��ئً��ا ك��ي��ًال ال��م��ع��روَف ول��ِك��ْل��ُت

أيًضا: وله

م��اِل ذا ام��رأ إال أب��ت��غ��ي ال أزوره��ا ج��ئ��ت ي��وم ُس��ل��ي��م��ى ق��ال��ت
وِخ��الل��ي م��ف��ارق��ي أس��دُّ ك��ي��م��ا أن��ُض��ِر ذا ام��رأ إال أب��ت��غ��ي ال
وج��م��ال ع��ف��ٍة ف��ي وألك��س��ب��ْن م��ح��بَّ��ٍب اك��ت��س��اب ع��ل��ى ف��ألح��رص��ن

ج٢ األثر خالصة يف

الحلبّي املشهور الشاعر الجزري» «بابن املعروف حسني بن أحمد بن حسني األديب كان
يعرف اإلنسان يظنّه ال تكلم إذا كان والرقة، الصناعة بني شعره جمع املجيدين، أحد
مغرًما وكان أحيانًا، األخالق شديد كان أنه إال الحسن يف غاية نسخي خطٌّ له وكان شيئًا،
اللزوميات، عليه وقرأ منامه، يف رآه وأخريًا منه، األخذ كثري املعري، العالء أبي بشعر
عليه، الطبيعية النفس أكرهتك فيما الخري كل الخري أّن الرؤيا: تلك يف يقرر وسمعه

عليه. النفس أكرهتك فيما الرش كل والرش
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الجزرّي: ابن شعر ومن

ال��م��ره��ُم ال��ع��ال��م��ي��ن رب ف��ك��ت��اُب م��ره��ًم��ا ل��ج��رح��ك م��ت��خ��ذًا ك��ن��ت إن
ي��ل��زم ال م��ا ف��ل��زوم ال��ه��وى ُس��بُ��ل س��ال��ًك��ا ح��ب��ي��بً��ا م��ص��ط��ح��بً��ا ك��ن��ت أو

الغزل: يف شعره ومن

ال��ت��الق��ي أم��ل أط��ل ل��م ل��و ال��ف��راق أل��م م��ن ع��ش��ت م��ا
راق��ي ورج��اي ال��ن��وى، أف��ع��ى م��ن ك��ال��م��ل��س��وع ف��أظ��ّل
ال��م��ح��اق وف��ي ال��ك��س��وف ف��ي إال ال��ق��م��ري��ن ث��ال��ث ي��ا
ال��ت��راق��ي ف��ي وروح��ي … ي��رق��ا ال ف��ي��ك دم��ع��ي ح��تّ��ام
س��واق��ي وأج��ف��ان��ي ظ��ًم��ا، ُد ال��ف��ؤا ي��س��ت��س��ق��ي وإالم
اح��ت��راق ف��ي إال ت��ل��ق��اه ال ال��ع��ي��ن دم��ع وغ��ري��ق
ال��م��آق��ي أروى وم��ا ج��وى، ع ال��ض��ل��و أروى م��ا وال��ح��بُّ
ب��ال��وف��اق ال��م��ح��ب��ة ف��ي م��ح��ب��ك ت��ج��زي أن ف��ع��س��اك
أالق��ي وم��ا ل��ق��ي��ت، م��ا ـ��ظ��م أع��ـ ه��واك ل��ق��ي��ت ول��ق��د
ال��وث��اق ع��ل��ى األس��ي��ر ص��ب��ر ال��ع��دا ع��ل��ى ف��ي��ك وص��ب��رت
ال��م��ذاق ُم��رَّ ال��لَّ��َم��ى ع��ذب ي��ا ال��ص��ب��ر أن وع��ل��م��ت
ال��نّ��ف��اق ع��ن ل��دي��ك ـ��راض��ي إعـ اإلع��راض ع��ن ف��اع��رض
ال��رف��اق ب��ي��ن م��ا ع��ل��ى ت ب��االل��ت��ف��ا ول��و وارف��ق
ال��ع��ن��اق داع��ي��ة ع��ن��اق األ ت��ل��ّف��ت ي��ك��ون ف��ل��ق��د
ب��واِق��ي ل��ي��س��ت ب��واق��يً��ا ءِ ب��ال��ل��ق��ا م��ن��ي واس��ت��ب��ِق
واق��ي ع��ي��ن��ي��ك م��ن إّالك م��آل��ُه ص��ّب، أع��ض��اءَ
ال��رِّق��اق ال��ب��ي��ض م��ن أم��ض��ى ع��ي��ون��ه��ا س��وُد ف��ال��ب��ع��ض
ال��رش��اق ��م��ر ك��ال��سُّ ال��ط��ع��ن ف��ي رواش��ٌق وق��ُدوُده��ن
ال��ُم��راق ب��ال��دم��ع بُ��ل��ي��ت ب��ح��ب��ه��ن بُ��ل��ي��ت وإذا
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قوله: شعره جيد ومن

ل��س��اق��ْك ال��م��ض��يء ف��رق��ك م��ن ـ��ح��س��ن ال��ـ ك��س��اك ق��د س��اق��يً��ا ن��ت��ف��داك
أط��واق��ك م��ن وال��ب��در ال��ث��ري��ا، ـ��ك ف��ي��ـ وم��ن ي��دي��ك، م��ن ال��ش��م��س ت��ش��رق
ع��ش��اق��ك م��ن وال��م��ح��اق ك��ام��ًال، ب��دًرا ك��ون��ك ال��ع��ج��ي��ب َل��ي��س أَو
وف��راق��ك ت��ش��ا، م��ن ب��ت��الق��ي��ك وتُ��ح��ي��ي تُ��م��ي��ت إذ أن��ت ف��ت��ن��ٌة
خ��ّالق��ك م��ن أرِس��ْل��ت م��ل��ي��ٌك ـ��َت أن��ـ ب��ل ال��خ��ل��ي��ق��ة ه��ذه م��ن ل��س��َت

النفس خضوع الحب

عمر بن أحمد بن بكر أبي بن محمد بن القاسم أبي بن موىس بن أحمد بن حاتم وكان
وقد والنثر، والنظم واملعارف، العلوم أنواع بتحصيل له مشهوًدا الحسيني اليمني األهدل
عظيم شأن بها له وحصل املخا، توطن ثم بالحرمني، وأقام البلدان، من كثري إىل رحل
والفنون الرشعية، العلوم يف ُطوىل يد له كان إذ وأترابه، أصحابه صفوة عليه يغبطه
ودوائر والحروف، األسماء لعلم متقنًا كان كما التصوف، عليه غلب أنه إال العربية،

الفارض: ابن فائية مشطًرا قوله شعره ومن الدنيا، يف زاهًدا كان إنه حتى األولياء،

وت��ص��رَِّف ال��ب��ق��ا، ول��ك ب��ه ��ل ع��جِّ ُم��ت��ل��ف��ي ب��أن��ك ي��ح��دث��ن��ي ق��ل��ب��ي
ت��ع��رف ل��م أم ع��رف��ت ف��داك روح��ي وع��رف��ت��ن��ي ج��ه��ل��ت��ن��ي ح��ي��ن ق��ل��ت ق��د
وف��ي ي��ا ال��ش��ه��ادة ف��ي ال��س��ع��ادة ف��ل��ك أح��ب��ب��ت��ه م��ن ب��أي ال��ق��ت��ي��ل أن��ت
ت��ص��ط��ف��ي م��ن ال��ه��وى ف��ي ل��ن��ْف��ِس��َك ف��اخ��ت��ر وأه��ل��ه ال��غ��رام ل��ك وص��ف��ت ول��ق��د

النبيه: ابن قصيدة ًسا مخمِّ وقال

وش��ّف��ع��ا ع��ن��ك ال��ع��ه��د ن��ق��ض وأش��اع وت��ص��ن��ًع��ا زخ��رًف��ا ال��ع��ذول رق��م
ض��ي��ع��ا أو ال��ه��وى ح��ف��ظ إن أف��دي��ه أدم��ع��ا ت��ق��ط��ر وال��ن��ف��س ف��أج��ب��ت��ه

أص��ن��ع��ا أن ع��س��ى ف��م��ا ال��ف��ؤاد م��ل��ك
رس��م��ه واج��ب م��ف��روض ع��ل��ى واث��ب��ت وب��ح��ك��م��ه ب��ه ف��لُ��ذ ال��غ��رام ح��ك��م
ك��ظ��ل��م��ه ال��ح��ب��ي��ب ظ��ل��م ي��ذق ل��م م��ن وظ��ل��م��ه ف��ي��ه ال��ح��ب ل��ع��دل واخ��ض��ع
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واّدع��ى ال��م��ح��ب��ة ج��ه��ل ف��ق��د ح��ل��ًوا
ن��َك��ص َج��ل��دي م��ن األع��ت��اب ع��ل��ى ص��ب��ري اق��ت��ن��ص ق��ل��ب��ي ج��م��ال��ه ب��ل��ط��ف م��ن ي��ا

رق��ص زم��زم��تُ��م ح��ي��ن ُح��ج��ل��ي وث��ب��ات
وتَ��َض��ْع��َض��َع��ا ع��ف��ا ف��ق��د ال��ج��م��ي��ل ـ��ب��َر ال��ّص��ـ ت��دارك ال��ج��م��ي��ل ال��وج��ه ص��اح��ب ي��ا
أت��ك��ل��م ول��م أح��ش��ائ��ي وك��ل��م��ت أس��ه��م��ي ال��ل��واح��ظ ن��ب��ل م��ن وّف��رت
ل��ُم��ت��ي��م رح��م��ٌة ف��ؤادك ف��ي ه��ل أت��ظ��لَّ��م ول��م ظ��ل��ًم��ا وه��ج��رت��ن��ي

م��وج��ًع��ا ف��ؤاًدا ج��وان��ح��ه ض��م��ت
غ��اي��ت��ي وغ��اي��ة م��ق��ص��ودي ورض��اك وج��ن��اي��ت��ي ب��زل��ت��ي اع��ت��رف��ت إن��ي
ص��ب��اب��ت��ي أبُ��ث أن س��ب��ي��ل م��ن ه��ل ه��داي��ت��ي ع��ي��ُن ف��ي��ه َض��الِل��ي م��ن ي��ا

أت��ض��رع��ا؟ أو ب��ل��واي أش��ت��ك��ي أو
أط��ارح ف��ي��ه ل��ل��غ��زالن ب��تُّ ك��م وم��ط��ام��ح م��س��ارح ح��م��اك ف��ي ل��ي
واض��ح ح��ب��ي أن ُع��ذرك ع��ي��ن ي��ا ن��ازُح ط��ي��ب��ك ال��ي��وم إن ق��ل��ُب ي��ا

وأزم��َع��ا أراَد ل��ف��رق��ت��ه ك��ل��ي

أهواها الناس أشقى

بها، ونشأ بحلب، ولد الحلبي، الشافعي عيل بن الحسني بن عيل بن أحمد الدين زين
وله الراغب، محارضات من وترغب ومحارضات، الصاحب بلُبِّ تأخذ مذاكرة له وكان

قوله: منه قصري شعر

م��م��زق ك��ل ال��ح��ب ف��ي ب��دت ق��د ك��م��ا ُم��زِّق��ت ب��ح��ب��ك وأف��ك��اري ك��ت��ب��ت
ُم��وف��ق غ��ي��ر أص��ب��ح��ت ول��ك��ن��ن��ي ت��رك��ت��ه ك��ن��ت ال��ت��وف��ي��ق ل��ي ُح��ّم ول��و
وص��دق ال��م��ق��ال ه��ذا ت��ن��ك��رن ف��ال ه��وى ذا ب��ات م��ن ال��ن��اس أش��ق��ى ق��ي��ل وإذا

متغزًال: وقال

َم��س��راه��ا ع��ن��د ع��ن��ي ض��لَّ ف��إن��ه م��س��ك��ن��ه أي��ن ف��ؤادي ع��ن س��أل��ت��ه��ا
أش��ق��اه��ا ق��ل��ُت: تَ��ب��غ��ي؟ أن��ت ف��أي��ه��ا ج��م��ع��ت ج��م��ٌة ق��ل��وب ل��دّي ق��ال��ت:
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العدوية رابعة

قال: اإللهي، الحب شهيدة العدوية» «رابعة قصة خلكان ابن روى

من عتيك، آل موالة البرصية، العدوية إسماعيل بنت رابعة الخري أم كانت
مشهورة. والعبادة الصالح يف وأخبارها عرصها، أعيان

… إلهي مناجاتها: يف تقول كانت أنها «الرسالة» يف القشريي القاسم أبو وذكر
ظّن بنا تظني فال هذا، نفعل كنا ما هاتٌف: مرة بها فهتف يحبك؟ قلبًا بالنار أتحرق

السوء!
وا قل: بل تكذب، «ال له: فقالت واحزناه! فقال: يوًما، عندها الثوري سفيان وكان

تتنّفس». أن لك يتهيأ لم محزونًا كنت لو حزناه؛ قلة
عىل تأتينا هداياك تقول: املنام يف فرأيتها العدوية، لرابعة أدعو كنت بعضهم: وقال

نور. من بمناديل مخّمرة نور، من أطباق
شيئًا. أعدُّه فال أعمايل من ظهر ما تقول: وكانت

سيئاتكم. تكتمون كما حسناتكم اكتموا وصاياها: ومن
قولها: املعارف» «عوارف كتاب يف السهروردي الدين شهاب الشيخ لها وأورد

ج��ل��وس��ي أراد م��ن ج��س��م��ي وأب��ح��ُت م��ح��دِّث��ي ال��ف��ؤاد ف��ي ج��ع��ل��ت��ك إن��ي
أن��ي��س��ي ال��ف��ؤاد ف��ي ق��ل��ب��ي وح��ب��ي��ب ُم��َؤان��ٌس ل��ل��ج��ل��ي��س م��ن��ي ف��ال��ج��س��م

املعايص أحسن الحب

الصفدي: البن الباكي» ودمعة الشاكي، «لوعة يف
املدام، برفع صاحبي فأمرت والخيل، بالرَّْجل السعد عساكر وأقبلت الليل، انتصف
املرقد يف وعلق وطال، الشأن ذلك عىل وأقبل الحال، يف األواني فرفع للمنام، املرقد وتجهيز
أبيت؟ أن يل ترسم أين قال: ثم والعنرب. الند مباخر فيه وأطلق األذفر، املسك نفحات
عنَّا، فاخرج والشفقة، املروءة منه تحققنا ممن فأنت البيت، خارج لكن عندنا نم فقلت:
فقلت حرج، وال همٌّ الصدر يف يبق ولم وخرج، أمرناه ما ففعل بالحلقة. الباب ورد
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ولكن أقوم يل: فقال القوام؟ واعتناق الثغر بتقبيل وأتنعم لننام، بنا تقوم أما ملحبوبي:
واآلثام: األوزار تكون عنقي يف فقلت: حرام، العناق

يُ��ط��ق ف��ل��م ي��س��ع��ى أن وح��اول ُس��ك��ًرا تُ��ْق��ِع��ُدُه وال��ص��ه��ب��اء ي��ن��ه��ض ف��ق��ام
ع��ن��ق��ي ف��ي ق��ل��ت: ح��راٌم ال��ع��ن��اق إن ل��واح��ظ��ه م��ن ب��ف��ت��وٍر ل��ي وق��ال

الغلط. يف اإلنسان أيها وقوعك ومن واللغط، الفجور من هللا أستغفر فقال:
الفضائل، أفضل من هواك أن واعلم املعايصوالسيئات، من محبتك أن تظن ال فقلت:

القربات. وأحسن

أل��ق��اه ي��وم ح��س��ن��ات��ي ف��إن��ه��ا م��ح��بَّ��ت��ك��م م��ن إال ال��ل��ه أس��ت��غ��ف��ر
ال��ل��ه ب��ه يُ��ع��ص��ى م��ا أح��س��ن ف��ال��ح��ب م��ع��ص��ي��ٌة ال��ح��ب ب��أن زع��م��ت��م ف��إن

قدٌر الهوى

يزيد بن محمد العباس أبو أخربنا قال: األخفش. سليمان بن عيل الحسن أبو أخربنا
الشاعر: قول معنى عن الريايش الفضل أبا سألت قال: املربِّد

ال��َغ��م��ام��ة ف��ي ي��ل��م��ُع وال��ب��رُق ش��ج��َوه��ا ت��ب��ك��ي ال��ري��ح

والريح يضحك الربق أن ومعناه: الخيلِّ. من للشجيِّ ويل كقولهم: عندي هو فقال:
تبكي.

يلمع وهو أيًضا يبكي والربق شجوها، تبكي الريح أن املعنى أن إىل بعضهم وذهب
الغمامة. يف

لنفسه: األصبهاني بكر أبو وأنشدنا

م��أُس��ورا األغ��الل م��ن ف��ك��ك��ت وال ظ��م��أ م��ن أروي��ت ال��ه��وى ف��ي ت��ك��ن إال
وم��ح��ذورا م��رج��وٍّا ك��ان م��ا أج��ل م��ن ب��دٌل ال��ه��وى أن ع��ل��ى دل��ل��ت ل��ق��د
م��ع��ذورا ك��ن��ت وب��أن��ي ال��ه��وى م��ن ب��م��وض��ع��ه��ا ع��ل��م��ي غ��ن��ًى ن��ف��س��ي ف��ح��س��ب
وت��خ��ي��ي��را إك��راًه��ا ن��ف��ُس��ك ه��واه م��ل��ك��ت ال��ذي ذا وق��ل��ب��ي خ��اٍل وأن��ت
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ت��غ��ي��ي��را ال��ن��ف��س أل��ف��ت��ك ُم��ذ ت��ل��ق ل��م ق��ائ��م��ٌة ف��ي��ك ن��ف��س��ي وغ��ل��ة إن��ي
م��ق��ه��ورا ال��ق��ل��ب أت��اه اض��ط��راٍر وال ف��أت��رك��ه ل��ي ب��اخ��ت��ي��اٍر ي��ك��ن ول��م
ت��ق��دي��را ال��رح��م��ن ق��ّدره ال��وص��ف ف��ي م��م��ت��ن��ٌع ال��ل��ه أم��ور م��ن ل��ك��ن��ه
ت��دب��ي��را ال��ع��ق��ل ف��ي ل��ل��ه��وى ت��رى ول��ن ي��دب��ره م��ن إال ال��ع��ق��ل ي��ض��ب��ط ل��ن
م��ش��ك��ورا ال��ح��ال��ي��ن ع��ل��ى ل��دّي ت��ك��ن أب��ًدا ل��ي واب��ق م��س��ي��ئ��ا أو م��ح��س��نً��ا ك��ن

هذا: مثل يف لنفسه وأنشدنا

س��وي��ا س��ن��نً��ا ال��ه��وى ف��ي وت��س��ل��ك ت��ج��ازى إذا ال��ق��ل��وب ت��ك��ن ف��إن
ع��ل��يّ��ا؟ أك��رم��ه��م وأن��ت ع��ل��ي��ك، ج��م��ًع��ا ال��ث��ق��ل��ي��ن أه��وُن ف��م��ال��ي
ال��رض��ي��ا ال��وص��ل م��ن أرض��ى وال ال��ت��ص��اب��ي أس��ت��خ��ف��ي س��ن��ي��ن ع��م��دت
أح��يَّ��ا أو أح��يّ��ى أن ع��ن خ��ِس��ْس��ت ح��ت��ى ال��ده��ر ص��روف ت��ق��ل��ع ف��ل��م
إل��يَّ��ا م��خ��ل��وٍق أح��بُّ ف��أن��ت س��ل��ي��ًم��ا وع��ش اس��ت��ط��ع��ت م��ا ��ض ت��ب��غَّ

يزيد: بن محمد العباس أبو أنشدنا قال: الزجاج إسحاق أبو وأنشدنا

أج��د ال��ذي ب��ع��ض ع��ن أن��ب��ئ��ك ْج ع��رِّ ل��ط��ي��ت��ه ال��غ��ادي ال��راك��ب أي��ه��ا ي��ا
وج��دوا ال��ذي ف��وق ب��ه وج��دت إال ب��ه��م أل��ّم وج��ٍد م��ن ال��ن��اس ع��ال��ج م��ا
أج��ت��ه��ُد األي��ام آخ��َر ووّده م��ح��ب��ت��ه ف��ي وأن��ي رض��اه، ح��س��ب��ي

ألبيه: طاهر بن هللا عبد بن سليمان وأنشد

نَ��ْص��ُل ي��ك��ن ل��م إذا غ��م��ٍد ف��ي خ��ي��ر وال ل��ق��ل��ب��ه غ��م��ٌد اإلن��س��ان إن��م��ا أال
ف��ْض��ُل ب��ع��ده م��ن واإلن��س��ان ال��ن��ص��ل، ه��و ف��ق��ل��ب��ه ق��ل��ٌب ل��إلن��س��ان ك��ان ف��إن

هوامش

ص٨٥. الفوائد بدائع (1)
ص٣٣٤. الصناعتني يف (2)
ج٣. األدب خزانة يف (3)

22



احلب أنواع

املحبة1 رضوب

واالشرتاك األلفة ومحبة القرابة، محبة ثم هللا، يف املتحابني محبة أفضلها رضوٌب: املحبة
الطمع ومحبة أخيه، عند املرء يصنعه الربِّ ومحبة واملعرفة، التصاحب ومحبة املطالب، يف
بلوغ ومحبة سرته، ويلزمهما عليه، يجتمعان لرسٍّ املتحابني ومحبة املحبوب، جاه يف

النفوس. اتصال عن الناشئة العشق ومحبة الوطر، وقضاء اللذة

الولد2 حب

الولد؟ يف تقول ما بحر، أبا يا فقال: قيس بن األحنف إىل معاوية أرسل
طلبوا فإن ظليلٌة، وسماء ذليلٌة، أرٌض لهم ونحن ظهورنا، وعماد قلوبنا، ثمار قال:
عليهم تسكن وال جهدهم، ويحبوك وّدهم، يمنحوك فأرضهم، غضبوا وإن فأعطهم،

وفاتك. ويحبوا حياتك، فيملوا ثقيًال؛
فسللتَُه يزيد، عىل غضبًا ململوء وإني عيلّ دخلت لقد أحنف، يا أنت هلل معاوية: فقال

قلبي. من
ثوب. ومائتي درهم ألف بمائتي يزيد إىل معاوية بعث عنده من األحنف خرج فلما

ثوب. ومئة درهم ألف بمئة األحنف إىل يزيد فبعث
فقال: فيه الناس المه حتى مذهب، كّل سالٍم بولده يذهب عمر بن هللا عبد وكان

س��ال��ُم واألن��ف ال��ع��ي��ن ب��ي��ن وج��ل��دُة وأل��وُم��ه��م س��ال��م، ف��ي ي��ل��وم��ون��ن��ي



العرب عند والجمال الحب

عصاه. ما يََخْفُه لم لو حبٍّا هللا ليحبُّ سامًلا، ابني إن وقال:
الحديث أئمة يوًما: قال حتى مذهٍب كل داود بولده يذهب اليمان بن يحيى وكان

داود. يا أنت ثم إبراهيم، كان ثم علقمة، كان ثم هللا، عبد كان أربعٌة:
بدانق. ِشكوًة له اشرتيت حتى فيه ُه ألُفُّ يشء عندنا كان فما داود، أم تزوجُت وقال:
لك ورضيني بي، فأوصاك يل يرضك لم هللا إن ، بنيَّ يا البنه: عيلّ بن زيد وقال
لآلباء األبناء وخري التفريط، إىل التدليل يدُعُه لم من لألبناء اآلباء خري أن واعلم فحذََّرنيك،

العقوق. إىل التقصري يدُعه لم من
ريحان من «األوالد أيًضا: وفيه الجنة». ريح من الولد «ريُح املرفوع: الحديث وىف

هللا».
هللا». عىل ورزقها أشمها، «ريحانٌة بفاطمة: برش ملا ملسو هيلع هللا ىلص، النبي وقال

قال: هذه؟ من فقال: عائشة، بنتُه يديه وبني معاوية عىل العاص بن عمرو ودخل
البُعداء، ويقربن األعداء، ليلدن إنهّن فوهللا عنك، انبذها له: فقال القلب. تفاحة هذه

الضغائن. ويورثن
وال املوتي، ندب وال املرىض، مرض ما فوهللا عمرو؛ يا ذاك تقل ال معاوية: له فقال

خاَلُه. نفع قد أخت ابن ورّب مثلهّن، األحزان عىل أعان
الطائي: املعّىل وقال

ب��ع��ض إل��ى ب��ع��ٍض م��ن ي��رُدْدن ال��ق��ط��ا ك��ُزْغ��ِب بُ��ن��ي��ات ل��وال
وال��ع��رض ال��ط��ول ذات األرض ف��ي واس��ٌع م��ض��ط��رٌب ل��ي ل��ك��ان
األرض ع��ل��ى ت��م��ش��ي أك��ب��ادن��ا ب��ي��ن��ن��ا أوالدن��ا وإن��م��ا

وتقول: عنهما) (ريضهللا عيل بن الحسني هللاملسو هيلع هللا ىلصتُرقِّص رسول بنت فاطمة وكانت

ب��ع��ل��ّي ش��ب��ي��ًه��ا ل��ي��س ال��ن��ب��ّي ش��ب��ه بُ��ن��ي إن

ويقول: ابنه ُعروة يرقِّص العوام بن الزبري وكان

ال��ص��دي��ق ول��د م��ن م��ب��ارٌك ع��ت��ي��ق أب��ي آل م��ن أب��ي��ض
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الحب أنواع

ِري��ق��ي أل��ذُّ ك��م��ا أل��ت��ذُّه

ولده: يرقِّص أعرابي وقال

راس��ي ف��ي رأس��ه م��ن وِخ��ف��ًة ال��نُّ��ع��اس ق��ل��ة م��ن��ه أع��رف

بنا.3 أدَّ الوليد وكأن نؤدبه، فلم له، حبنا الولد يف ِبنا أّرض امللك: عبد وقال

واليتامى4 األيامى حّب

الحجارة، بوادي نزل فلما الثغر، إىل توجه الشاعر العباس أن الَحَكم: أخبار بديع من
وأيتمنا. فأيمنا علينا العدو َكَلَب حتى أهملتنا لقد حكم، يا بك غوثاه وا تقول: امرأة سمع
عدٍو َخيُل علينا فخرجت رفقة، يف البادية من مقبلًة كنت فقالت: شأنها، عن فسألها

أولها: التي قصيدته فصنع وأرسْت، فقتلت

ت��غ��ي��را ي��ري��ن م��ا ن��ج��وًم��ا أراع��ي م��س��ِن��ًدا ال��ح��ج��ارة وادي ف��ي ت��م��ل��م��ل��ت
وم��ه��ّج��را س��اريً��ا ب��ه��م ن��س��ي��ر م��ط��ي��ت��ي ن��ض��ي��ت ال��ع��اص��ي أب��ا إل��ي��ك
وتَ��ن��ُص��را تُ��غ��ي��ث أن أح��رى ف��إن��ك ب��ن��ص��رٍة ال��ع��ال��م��ي��ن ن��س��اء ت��دارْك

باسمه، املرأة واسترصاخ الثغر، خوف له ووصف القصيدة، أنشده عليه دخل فلما
ومعه الحجارة، وادي إىل ثالٍث بعد فخرج واالستعداد، بالجهاد الحني يف ونادى فأنف
فغزا بذلك، فأُْعِلَم كانت؟ العدو أرض أي من أغارت التي الخيل عن وسأل الشاعر،
إىل وجاء كثريًا، عدًدا العدو من وقتل والديار، الحصون وفتح فيها، وأثخن الناحية، تلك
رقاب برضب أمر ثم البالد تلك يف أحٌد له أُرس من وجميع املرأة، بإحضار فأمر الوادي
نبيلة: وكانت املرأة فقالت الحكم؟ أغاثها هل سلها للعباس: وقال بحرضتهم، األرسى

نرصه. وأعزَّ هللا، فأغاثه امللهوف، وأغاث العدو، وأنكى الصدور، شفى لقد وهللا
وقال: وجهه يف الرسور وبدا لقولها، فارتاح

ال��م��ظ��ف��را ال��خ��م��ي��س أق��ت��اد ال��ب��ع��د ع��ل��ى أج��ب��ت��ه��ا أن��ي ع��ب��اس ي��ا ت��ر أل��م
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العرب عند والجمال الحب

ُم��ع��س��را وأغ��ن��ي��ت م��ك��روبً��ا ون��ف��س��ت غ��ل��ًة وأب��ردت أوط��اًرا ف��أدرك��ت

املسلمني. عن خريًا هللا جزاك نعم، وقال: يده عباس فقبل

الحّب5 يف أمثال

الخطيب: الدين لسان قول
كما استقصاؤهم، يتأتى وال إحصاؤهم، يشق بحيث كثري، والعشاق املحبّني أصناف

فيها: يقول التي الحمداني، فراس أبي قصيدة من أبياتًا أورد

نُ��ك��ر ح��ال��ه ع��ل��ى م��ث��ل��ي ب��ف��ت��ى وه��ل ع��ل��ي��م��ٌة وه��ي أن��ت؟ م��ن ت��س��ائ��ل��ن��ي:
ك��ث��ر؟ ف��ه��م أيُّ��ه��م ق��ال��ت: ق��ت��ي��ل��ك، ال��ه��وى ل��ه��ا وش��اء ش��اءت ك��م��ا ف��ق��ل��ت

َويَْحيَٰى بَيِّنٍَة َعن َهَلَك َمْن ﴿لِّيَْهِلَك املحبة، حكم عىل الصعبة، النفوس تنبه هذا ويف
بَيِّنٍَة﴾. َعن َحيَّ َمْن

والفناء الشط، بعيد بحٌر املحبة األمثال: مجرى تجري حكٌم «وهذه املؤلف: قال ثم
ووعيد. وعٍد ومجاُل بعيد، من مهوى املحبة الخط، منتهى

سريَّ وكم ظهر، من املحبة قصمت كم فيتنكبه، املوت يرى من يركبه ال ظهٌر املحبة
قهر. إىل صوٌت

بالغة حجة

تعاىل: هللا رحمه السبكي ابن قال

غ��اي��ر رج��ٌل أب��ان��ا إن دارن��ا ت��ل��ج��ن ال أال ق��ال��ت:
ال��ح��اض��ر ال��زائ��ر ي��الم وال زائ��ًرا … ح��اض��ٌر ف��إن��ي ق��ل��ت:
ب��ات��ر م��ره��ٌف ف��س��ي��ف��ي ق��ل��ت: ب��ن��ا ع��اٍد ال��ل��ي��ث ف��إن ق��ال��ت:
ط��ائ��ر ف��وق��ه ف��إن��ي ق��ل��ت: دون��ن��ا م��ن ال��ق��ص��َر ف��إن ق��ال��ت:
م��اه��ر س��اب��ٌح ف��إن��ي ق��ل��ت: ب��ي��ن��ن��ا م��ن ال��ب��ح��ر ف��إن ق��ال��ت:
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غ��اف��ر ل��ن��ا وه��و ن��ع��م، ق��ل��ت: ف��وق��ن��ا م��ن ال��ل��ه ف��إن ق��ال��ت:
ح��اذر ل��ه��م ف��إن��ي ق��ل��ت: س��ب��ع��ٌة إخ��وٌة َف��َح��ْولِ��ي ق��ال��ت:
ال��س��ام��ر ه��ج��ع م��ا إذا ف��أت ُح��ج��ًة أْع��يَ��يْ��ت��ن��ا ل��ق��د ق��ال��ت:
آم��ُر وال ن��اٍه ال ل��ي��ل��ة ال��ن��دى ك��س��ق��وط ع��ل��ي��ن��ا واس��ُق��ط

هوامش

حزم. البن واألالف األلفة يف الحمامة طوق كتاب يف (1)
ص٢٧٧. ج١ الفريد العقد يف (2)

امللك». عبد بن «الوليد ابنه الوليد يريد (3)
ص١٦٢. ج١ الطيب نفح يف (4)

الخطيب. الدين لسان قول املؤلف أورد ج٢٩ الطيب نفح يف (5)
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حباألزواج

خديجة من النبي زواج

املهتدي»: «سنا كتاب صاحب قال

عنها) هللا (ريض خديجة السيدة تزويج توىل فيمن مختلفون السرية أهل
عبد بن حمزة وعمه هو مىش ملسو هيلع هللا ىلص أنه إسحاق ابن فذكر ملسو هيلع هللا ىلص، هللا لرسول
كان خويلد أن إسحاق ابن غري وذكر ذلك. يف أسد بن خويلد والدها إىل املطلب
املربد: قال أسد. بن عمرو عمها هو خديجة أنكح الذي وأن هلك، قد ذاك إذ
فإن بعد، «أما الخطبة: تلك يف قال مما وكان النكاح، خطبة خطب الذي وهو
وعقًال، وفضًال ونبًال رشًفا به رجح إال قريش من فتى به يوازن ال ممن محمًدا
خديجة يف وله مسرتجعة، وعارية زائل، ظل املال فإن قل، املال يف كان وإن
أنفه، يقرع ال الفحل هو عمرو: فقال ذلك». مثل فيه ولها رغبة، خويلد بنت
ملا الصحيح؛ هو املربد قاله والذي نوفل. بن ورقة قاله ويقال: منه، فأنكحها
عمرو إن قال: عائشة. وعن عباس، ابن عن مطعم، بن جبري عن الطربي رواه
قبل هلك خويلًدا وأن ملسو هيلع هللا ىلص، هللا رسول خديجة أخيه ابنة أنكح الذي هو أسد بن

ذلك.

خديجة: مال يف معه يتجر كان الذي لرشيكه قال ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن الزهرى وذكر
لها جويرية جاءته عندها، من قاما فلما تكرمهما، وكانت خديجة، عند فلنتحدث هلمَّ
— امرأة قريش يف ما هللا فو ولم؟ فقالت: كال. قال: محمد؟ يا خاطبًا جئت له: وقالت



العرب عند والجمال الحب

مستحييًا لخديجة خاطبًا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فرجع لها. كفًؤا تراك إال — خديجة كانت وإن
منها.

لها وتقديره للنبي، خديجة حب

أََشدُّ آَمنُوا ﴿َوالَِّذيَن َويُِحبُّونَُه﴾، ﴿يُِحبُُّهْم سبحانه: بقوله املؤمنني عباده عىل هللا من لقد
بَيْنَُهْم﴾. أَلََّف هللاَ ـِٰكنَّ َوَل ُقلُوِبِهْم بنَْيَ أَلَّْفَت ا مَّ َجِميًعا اْألَْرِض ِيف َما أَنَفْقَت ﴿َلْو ،﴾ِِّ هلل ُحبٍّا
عرف حتى طاهرة، كريمة نشأة ملسو هيلع هللا ىلص محمد سيدنا ينشأ أن هللا إرادة شاءت وقد
األمني. بالصادق فاشتهر األمور، صغائر عن والبعد واألمانة، بالصدق سنه حداثة من
نعم فكان بمالها، يتجر أن يف ورغبت به، العرب نساء سيدة وهي خديجة سمعت وقد
من والسالم الصالة عليه به اتصف ملا كثريًا؛ التجارة وربحت املؤتمن، الصدوق التاجر

رحيم. رؤوف وقلب عظيم، خلق
والصدق الخالل، طيب من شاهد ما شاهد الذي «ميرسة» خادمها يصحبه وكان
سيدنا يف آنست ثم ومن ذلك، سيدته عىل الخادم وقص األعمال، يف واإلخالص األقوال، يف
ولقد راضيًا، شاكًرا فوافق بها، يتزوج أن عليه فعرضت الرجال، كمال صفات محمد

منهم. بواحٍد ترض فلم ساستهم وجلة العرب سادة أكرب يخطبها كان
صلوات هو وكان مًعا، والُخلُق الَخْلق وجمال السماحة من عاٍل جانب عىل وكانت
هذا وصادف ربيًعا. عرش بخمسة وتكربه والعرشين، الخامسة يبلغ وسالمه عليه هللا
األمينة الوفية الحبيبة الزوجة نعم فكانت واليمن، التوفيق حالفه بل املبارك، الزواج

املخلصة.
ظهور حان العرب، شباب عليه كان عما نأيًا ثور، غار يف يتحدث كان وبينما
ثم إليه فضمه بقارئ. أنا ما النبي: فأجابه اقرأ. له: وقال مرة، ألول السالم عليه جربيل
َخَلَق * َخَلَق الَِّذي َربَِّك ِباْسِم ْ ﴿اْقَرأ السورة: نزلت الثالثة: ويف أخرى. عليه وأعاد أرسله،
يَْعَلْم﴾. َلْم َما اْإلِنَساَن َعلََّم * ِباْلَقَلِم َعلََّم الَِّذي * اْألَْكَرُم َوَربَُّك ْ اْقَرأ * َعَلٍق ِمْن اْإلِنَساَن
روعه فهدأت روايته، عليها ورسد «زّملوني» يقول: زوجته إىل النبي عاد أن لبث وما
تصل إنك أبًدا؛ هللا يخزيك لن وهللا فقالت: سوءًا عليه خشيت إذ حالته، اختربت أن بعد
تعرض أن أخريًا رأت ثم واملساكني. الضعفاء وتؤوي واأليتام، األرامل وترحم الرحم،
ينزل الذي الناموس هو هذا بأن فبرشه … الكاهن نوفل، بن ورقة عمها ابن عىل أمره

عظيم! شأن له وسيكون ورسله، هللا أنبياء عىل
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األربعني، بلغ حتى عاًما، عرش خمسة الرسالة قبل هللا رسول خديجة عارشت ولقد
كانت وكم واالطمئنان. والكرامة العزة حياة معها وعاش والوفاء، الحب كلها معارشة
يشء، فيه يل ليس محمد، ملك يشء «كل فتقول: املكانة، الرفيع وهو مكانته من ترفع
يتصوره ما وأكمل أتم يف عاًما وعرشين ثمانية معه ولبثت والنهي». األمر صاحب فهو

األعىل. بالرفيق ولحقت لجواره، هللا اختارها أن إىل الحكيم، واللّب الذكي، العقل
هللا صلوات محمد سيدنا عليها حزن وكم النساء، من به آمن من أّول كانت ولقد
والسالم الصالة عليه زال وما األحزان، بعام وفاتها عام ذكر حتى شديًدا، حزنًا عليه
مع بمجلس كان إن فما قط. عليها يتزوج ولم رحيلها، بعد والثناء بالخري يذكرها
أعطوها قال: حتى خديجة، حبيبة كانت فالنة أن وتذكر الصديق بنت الصديقة عائشة
منها؛ خريًا — البكر أنا — هللا رسول يا أكن لم أو قائلًة: عائشة فغارت وأكرموها؛
فقريًا، أمدتني لقد أحٌد، النساء من عادلها ما عائشة، يا وهللا وقال: وتغري فغضب
أقسمت وقد عائشة: قالت وسؤدًدا. أنًسا حياتي أركان عيلّ ومألت معاًرشا، وأكرمتني

بخري. إال تذكرها أال وحبه بحقه

الصالحة املرأة الدنيا متاع خري

القيامة». يوم األمم بكم مكاثر فإني النساء؛ من الودود الولود «تزوجوا ملسو هيلع هللا ىلص: قال
صفوان بن خالد ونظر الصالحة». املرأة الدنيا متاع وخري متاع، «الدنيا أيًضا: وقال
بكًرا أريدها قال: ِصَفتُها؟ ما له: فقيل امرأة. أبغي فقال: البرصة مسجد يف جماعة إىل
حاجة، وأصابتها نعمة يف كانت بعيد، من فخمة قريب، من حلوة كبكر، ثيبًا أو كثيب،
آخرة. أهل كنا افرتقنا وإذا دنيا، أهل كنا اجتمعنا إذا الحاجة، وذل النعمة أدب ففيها

الحسني بنت سكينة السيدة

أحسنهن وأظرفهن النساء أجمل ومن عرصها، نساء سيدة الحسني1 بنت سكينة كانت
عبد بن عثمان بن هللا عبد تزوجها ثم عنها، فمات الزبري بن مصعب وتزوجها أخالًقا،
مروان بن العزيز عبد بن األصبغ تزوجها ثم قرينًا، له فولدت حزام، بن حكيم بن هللا
عنه)، هللا (ريض عفان بن عثمان بن عمرو بن زيد تزوجها ثم الدخول، قبل وفارقها
أال من عليه عاهدها بما الوفاء عىل قدرته لعدم بطالقها؛ امللك عبد بن سليمان فأمره
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إرادته ضعف والعتبار سليمان، ألمر اإلذعان إال يسعه فلم النساء، من غريها معها يدخل
فطلقها. طالقًة، صارت الجواري من بغريها باتصاله

إليها. منسوبة السكينية الطُّرَّة إن أيًضا وقيل هذا، غري أزواجها ترتيب يف قيل وقد
ناظرت أنها من يروى ما ذلك من وغريهم، الشعراء مع ظريفٌة وحكاياٌت نوادر ولها
له: فقالت — رائقة أشعار وله الصالحني، وكبار العلماء أعيان من — أذينة بن عروة

القائل: أنت

أب��ت��رد ال��م��اء س��ق��اء ن��ح��و ذه��ب��ت ك��ب��دي ف��ي ال��ح��ب أوار وج��دُت إذا
ت��تّ��ق��د؟ األح��ش��اء ع��ل��ى ل��ن��اٍر ف��م��ن ظ��اه��ره ال��م��اء ب��ب��رد ب��ردت ه��ب��ن��ي

القائل: وأنت فقالت: نعم. لها: فقال

ف��اس��ت��ت��ر ال��س��ت��ر ت��ح��ب ع��ن��دي ك��ن��ت ق��د ب��ه وب��ح��ت س��ري وأب��ث��ث��ت��ه��ا ق��ال��ت
ب��ص��ري ع��ل��ى أل��ق��ى وم��ا ه��واك غ��ط��ى ل��ه��ا: ف��ق��ل��ت ح��ول��ي؟ م��ن ت��ب��ص��ر أل��س��ت

امرئ بنت الرباب أمها كانت الحسني، هللا عبد أبي اإلمام ابنة سكينة والسيدة
ويقال — فمات — عذرتها أبو وهو — الحسن بن هللا عبد تزوجها وقد الكلبية. القيس
سميها إليها: فأرسل ابنة له فولدت الزبري بن مصعب فتزوجها — الحسني مع قتل
من ابنتها فماتت فاطمة، أو خديجة فسمتها أمهاتي، إحدي باسم أسميها قالت: زبراء،

عنها. فقتل العراق إىل ورحل مصعب
قتل وقد أبًدا منه أزوجها ال وهللا أمها: فقالت مروان، بن هللا عبد سكينة وخطب
بن حكيم بن هللا عبد بن عثمان بن هللا عبد فتزوجها — مصعبًا تعني — أختي ابن
يقال ابنًا سكينة له فولدت — العوام بن الزبري ابنة رملة عثمان بن هللا عبد وأم — حزام
بن العزيز عبد بن األصبغ فتزوجها عنها، فمات ابنتني، ويقال وابنة، وحكيًما، قرين، له
الصداق، يف نغرق فلم أحسابنا تزوجنا إنا امللك: عبد فقال كثريًا، صداًقا فأصدقها مروان

خريم: بن أيمن فقال فطلقها، طلِّقها،

ال��راب��ع ف��أن��ت ب��ه��ا دخ��ل��ت ف��إذا ث��الث��ة ال��ح��س��اب ف��ي س��ك��ي��ن��ة ن��ك��ح��ت
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ال��زارع ف��ي��ه وخ��اب ال��ب��ق��ي��ع خ��اب زرع��ه ت��ت��اب��ع إذا ال��ب��ق��ي��ع إن

يعيص أال عليه واشرتطت كثريًا، صداًقا فأصدقها عثمان؛ بن عمرو بن زيد فتزوجها
يقيمها وأن إليها، يدخل أحًدا يمنع وال تريده، شيئًا يمنعها وال يغريها، وال أمًرا لها
بن زيد يا امللك: عبد بن سليمان له فقال الرشوط، هذه عىل فتزوجها رغبتها، حيث
تصرب، ال أنك أعلم وأنا املها، أمثال وعندك جارية، تطأ أال لسكينة رشطت إنك عمرو،
عليك حرمت وقد بها، الوفاء تستطيع ال رشوًطا لها ورشطت بعضهن، وطئت قد وأنك
يرضوا، أن أهلها فأبى عوف، بن الرحمن عبد بن إبراهيم فتزوجها زيد، فطلقها سكينة؛
حال فإن أهلك، عىل فادخل انطلق له: فقال هشام، بن إبراهيم إىل وتحاكموا فخاصموه
— الرش كثري رشًسا عوف بن الرحمن عبد بن إبراهيم وكان فامنعه، أحد وبينها بينك
جعلت موالتها: لها فقالت — تخطب ال زيد بعد حينًا مكثت أن بعد يتزوجها أن أراد ملا
إىل وأرسلت حديثًا، لهم ألجعلن وهللا أما فأجابتها: يذكروننا. املدينة أهل أرى ال فداك،

الناس. خري تجدينني قال: تزوجتك؟ إن أنت كيف له: فقالت إبراهيم
وسماحة املحيا، إرشاق من به امتازت ما فوق فصيحة، وأديبة عفيفة، ظريفة وكانت
إنكم قالت: مزاحة؟ وأنت ناسكة أختك سكينة، يا لها: فقيل الخلق، ومالحة الخلق،

اإلسالم.2 تدرك لم التي جدتي باسم وسميتموني املؤمنة، جدتها باسم سميتموها
املدينة عىل واليًا عنه) (ريضهللا العزيز عبد بن عمر وكان بها، الفرزدق شبب ولقد

ذلك: يف جرير فقال ونفاه، منها فأخرجه

ال��م��س��ج��د م��ن ت��ن��ف��ي ب��ح��ق��ك ال��ع��زي��ز ع��ب��د اب��ن األغ��ر ن��ف��اك

أعيت اليماني الركن إىل انتهت فلما عنهما) (ريضهللا الحسني بنت سكينة وطافت
فقال: العرجي، إليها ونظر طواف، أول يف

ف��ت��ر ع��ل��ى أح��ي��انً��ا وي��ط��ف��ن آون��ة ال��ت��ط��واف ف��ي ي��ق��ع��دن
األزر ف��ي ي��ط��أن ل��ي��ل��ه��ن م��ن أن��ٍف ف��ي ال��رك��ن اس��ت��ل��م��ن ح��ت��ى
ال��خ��م��ر م��وائ��ل أح��ش��اؤه��ن ج��ه��دت وق��د س��ب��ٍع ف��ي ف��ف��رغ��ن

طفن الِجمال أن «لو وقالت: الشعر، فحفظت لها، ووصفته امرأة شعره فسمعت
أحشاؤهن». لجهدت سبًعا
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امتازت ما فوق الطيبة الخالل من وافر جانب عىل عنها) (ريضهللا سكينة وكانت
والجمال. الطبع ودماثة املحتد، كريم من به

زيد بنت عاتكة

فأحبها، قحافة أبي بن بكر أبي بن هللا عبد عند نفيل بن عمرو بن زيد بنت عاتكة كانت
الصورة، حسن من به اتصفت ملا معها؛ مكثه بسبب جماعة الصالة ترك ربما فكان
واألدب، العلم من وفري قسط عىل اللحم، مكتنزة الجسم، عبلة وكانت الخلق، وسماحة
عنه) هللا (ريض بكر أبو فأمره بها، االنشغال إىل هللا عبد دعا مما بالشعر؛ واملعرفة

وقال: فطلقها معيشتك، عن وشغلتك دينك، عن فتنتك قد له: قائًال بطالقها

ت��ط��ل��ق ج��رم غ��ي��ر ف��ي م��ث��ل��ه��ا وال م��ث��ل��ه��ا ال��ي��وم ط��ل��ق م��ث��ل��ي أر ول��م
وم��ص��دق ال��ح��ي��اء ف��ي س��وّي وَخ��ل��ٌق وم��ن��ص��ٌب ورأي س��م��ٌح خ��ل��ق ل��ه��ا
ال��م��ط��وق ال��ح��م��ام ق��م��ري ن��اح وم��ا ��بَ��ا ال��صَّ ه��بَّ��ِت م��ا أن��س��اِك ال أع��ات��ُك،
م��ح��لِّ��ق ال��س��م��اء ف��ي ن��ج��ٌم الح وم��ا راك��ٌب ح��ج م��ا أن��س��اك ال أع��ات��ُك
م��ع��ل��ق ال��ن��ف��وس ت��خ��ف��ى ب��م��ا إل��ي��ك ول��ي��ل��ة ي��وم ك��ل ق��ل��ب��ي أع��ات��ك،
ال��ت��ف��رق م��ن��ا ك��ان م��ا وط��اع��ت��ه وال��ٍد ح��ق ف��ي ال��ل��ه ات��ق��اء ول��وال

سهم أصابه شهيًدا، مات حتى عنده وكانت فراجعها، فأمره شعره بكر أبا فبلغ
من حديقٌة لك : احتُِرضَ حني لعاتكة فقال فمات، جرحه به فانتقض الطائف حصار يف

راجعها: حني وقال ذلك، فقبلت تتزوَّجي؛ وال مايل

ك��ائ��ن ه��و ال��ذي ل��ألم��ر وراج��ع��ت ��ٍة ب��ُغ��صَّ ع��ن��ي ط��ل��ق��ت ق��د أع��ات��ك،
وت��ب��اي��ن أل��ف��ٌة ف��ي��ه ال��ن��اس ع��ل��ى ورائ��ٌح غ��اٍد ال��ل��ه أم��ر ك��ذل��ك
س��اك��ن ال��ل��ه ق��رَّب ق��د ل��م��ا وق��ل��ب��ي ط��ائ��ًرا ل��ل��ت��ف��رُّق ق��ل��ب��ي ك��ان وق��د
ال��م��ح��اس��ن ع��ل��ي��ك ح��ّل��ت ق��د وإن��ك س��ق��ط��ًة ف��ي��ك أرى ال إن��ي أع��ات��ك
ش��ائ��ن ال��ل��ه زي��ن ق��د ل��م��ا ول��ي��س أم��ره ال��ل��ه زيَّ��ن م��م��ا وإن��ك
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سبع عىل ابني يصرب كيف هلل، إنا بكر: أبو فقال دنانري، سبعة وترك هللا عبد فمات
ترثيه: عاتكة قالت هللا عبد مات فلما كيَّات،3

��َرا ق��صَّ ك��ان وم��ا ب��ك��ر، أب��ي وب��ع��د ن��ب��ي��ه��م ب��ع��د ال��ن��اس ب��خ��ي��ر ف��ج��ع��ت
أغ��ب��را ج��ل��دي ي��ن��ف��ك وال ع��ل��ي��ك س��خ��ي��ن��ًة ع��ي��ن��ي ت��ن��ف��ك ال ف��آل��ي��ت
َرا ال��م��ن��وَّ ال��ص��ب��اح ال��ل��ي��ل ط��رد وم��ا أي��ك��ٍة ح��م��ام��ة غ��ن��ت م��ا ال��ده��ر م��دى
وأص��ب��را ال��ج��ه��اد ف��ي وأح��م��ى أك��رَّ ف��ت��ى م��ث��ل��ه رأى م��ن ع��ي��نً��ا ف��ل��ل��ه
أح��م��را ال��رم��ح ي��ت��رك ح��ت��ى ال��م��وت إل��ى خ��اض��ه��ا األس��ن��ة ف��ي��ه ش��رع��ت إذا

جعلت قد إني فقالت: عنه) هللا (ريض الخطاب بن عمر خطبها أن لبثت ما ثم
عنه) هللا (ريض طالب أبي ابن استفتي فقال: التزويج. عىل معه أقدر ال ما نفيس عىل
عمر فتزوجها الحديقة، فردت وتزوجي، منهم أخذته ما عليهم ردي فقال: فاستفتته،

وقال: خدرها من عنه) (ريضهللا عيل فدنا أولم، بها دخل فلما عنه) (ريضهللا

أغ��ب��را ج��ل��دي ي��ن��ف��ك وال ع��ل��ي��ك س��خ��ي��ن��ة ع��ي��ن��ي ت��ن��ف��ك ال ف��آل��ي��ت

أهلنا. علينا تفسد أن إال أردت ما عمر: فقال فبكت،
قالت: عمر قتل فلما بكر، أبي بن الرحمن عبد املقالة هذه قال ويقال:

م��ن��ي��ب ل��ل��ق��ران ت��اٍل ب��أب��ي��ض درُّه درَّ ال ف��ي��روز وف��ج��ع��ن��ي
ن��ج��ي��ب ال��ن��ائ��ب��ات ف��ي ث��ق��ٍة أخ��ي ال��ع��دا ع��ل��ى غ��ل��ي��ٍظ األدن��ى ع��ل��ى رؤوٍف
ق��ط��وب غ��ي��ر ال��خ��ي��رات إل��ى س��ري��ٍع ف��ع��ل��ه ال��ق��ول ي��ك��ذب ال ي��ق��ل م��ا م��ت��ى

وقالت:

ال��ن��ج��ي��ب اإلم��ام ع��ل��ى ت��م��ّل��ي ال ون��ح��ي��ب ب��ع��ب��رة ج��ودي ع��ي��ن
وال��ت��ذب��ي��ب4 ال��ه��ي��اج ي��وم ـ��دم ال��م��ق��ـ ب��ال��ف��ارس ال��ن��ون ف��ج��ع��ت��ن��ي
وال��م��ح��روب ال��م��ن��ت��اب وغ��ي��ث ـ��ر ال��ده��ـ ع��ل��ى وال��م��ع��ي��ن ال��ن��اس ع��ص��م��ة
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ش��ع��وب ك��أس ال��م��ن��ون س��ق��ت��ه ق��د م��وت��وا وال��ب��أس: ال��ض��راء أله��ل ق��ل

فتزوجها عليه، فأفسد األسود، بن هبار أمرها يف فمىش هللا، عبيد بن طلحة فخطبها
الصالة إىل الخروج عن أتنهاني فقالت: املسجد، إىل الخروج عن فنهاها العوام، بن الزبري
ذلك عن فأعرض هللا»؛ مساجد من هللا إماء تمنعوا «ال والسالم: الصالة عليه قال وقد
عظيمة وكانت — بيده عجيزتها رضب به مرت فلما ليًال، طريقها يف لها قعد ثم أياًما،
الخروج، وتركت هلل، إنا سوءًة وقالت: واسرتجعت، بيتها إىل فرجعت — جميلة العجيزة
فقتل هللا. عبد أبا الناس فسد قد فقالت: املسجد؟ يف الصالة تركت مالك الزبري: لها فقال

فقالت: عنها،

ُم��ع��رَّد غ��ي��ر وك��ان ال��ل��ق��اء ي��وم ب��ه��م��ة ب��ف��ارس ج��رم��وز اب��ن غ��در
ال��ي��د وال ال��َج��ن��ان َرِع��ش ط��ائ��ًش��ا ال ل��وج��دت��ه ن��ب��ه��ت��ه ل��و ع��م��رو ي��ا
��د ال��م��ت��ع��مِّ ع��ق��وب��ة ع��ل��ي��ك ح��ل��ت ل��ُم��س��ل��ًم��ا ق��ت��ل��ت إن ي��م��ي��ن��ك ش��ل��ت

القتل، من عليك أشفق إني فقالت: عنه) هللا (ريض طالب أبي بن عيل خطبها ثم
وُمثِّل فُقِتل مرص، إىل معه فخرجت بكر أبي بن محمد فتزوجها قتل، إال رجًال أتزوج لم

فقالت: به،

ال��خ��م��ر5 وال ال��ن��س��اء ش��أن م��ن ك��ان ف��م��ا ب��م��ح��م��د ت��م��ث��ل��وا أو ت��ق��ت��ل��وا ل��ئ��ن

العاص. بن عمرو فتزوجها
بقوله: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن مرة حدث عنهما) هللا (ريض عمر بن هللا عبد أن وروي
يخرجن تدعهن ال له: ابن فقال املساجد»، إىل بالليل الخروج من النساء تمنعوا «ال

تدعهن؟! ال تقول: ثم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال أقول: له: وقال فزجره دغًال، فيتخذنه
بنت عاتكة كانت قال: القلوب» «اعتالل كتاب يف هللا رحمه الخرائطي بكر أبو وذكر
إىل الخروج يف فاستأذنته عنهما) (ريضهللا العوام بن الزبري عند نفيل بن عمرو بن زيد
من مظلم موضع يف لها انكمن ثم لها، فأذن يمنعها، أن وكره ذلك عليه فشق املسجد،
إىل الزبري وسبقها راجعة، فكرت جسدها، بعض عىل يده وضع عليه مرت فلما الطريق،
والناس نخرج كنا قالت: وجهك؟ عن ردك ما لها: قال تسبح، عليه دخلت فلما الدار،

املسجد. طلب وتركت فال، اليوم وأما ناٌس،
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القيس امرئ زواج

عبد أن األصبهاني، الفرج ألبي «األغاني» كتاب عن «الكنايات» كتاب يف الجرجاني نقل
«ثمانية عن يسألها حتى امرأًة يتزوج أال حجر بن القيس امرؤ آىل قال: عمري بن امللك
هو فبينما عرش، أربعة قلن: هذا عن سألهن فإذا النساء، يخطب فجعل واثنني»، وأربعة
يا لها: فقال فأعجبته لتمه، البدر كأنها له صغرية ابنٌة معه برجل هو إذا الليل جوف يف
فأخالف أربعة وأما الكلبة، فأطباء ثمانية أما قالت: واثنان؟ وأربعة ثمانية ما جارية،
أن عليه هي ورشطت إياها، فزوجه أبيها، من فخطبها املرأة؛ فثديا اثنان وأما الناقة،
اإلبل، من مئة إليها يسوق أن وعىل موافًقا، فأجابها خصال، ثالث عن بنائها ليلة تسأله
إليها فأهدى املرأة إىل عبده أرسل إنه ثم أفراس، وثالثة وصائف، وعرش أعبد، وعرشة
الحلة فنرش املياه بعض يف العبد فنزل قصب، من وحلة عسل، من ونحيًا سمن، من ِنحيًا
هديتها، إليها ودفع وأخيها، وأمها أبيها عن فسألها — خلوف وهي — أتاها ثم فلبسها،
تشق ذهبت أمي وأن قريبًا، ويبعد بعيًدا يقرب ذهب أبي أن موالك أعلْم له: فقالت
فقدم نضب؛ وعاءكم وأن انشقت، سماءكم وأن الشمس، يراعي أخي وأن نفسني، النفس
أباها فإن بعيًدا، ويقرب قريبًا يبعد ذهب قولها: أما فقال: فأخربه، مواله عىل الغالم
تقابل ذهبت أمها فإن نفسني، النفس تشق ذهبت قولها: وأما قومه، عىل يخالف ذهب
إن قولها: وأما يرعاه، له رصح يف أخاها فإن الشمس، يراعي أخي قولها: وأما نفساء،
النِّحيني فإن نضب، وعاءكم إن وقولها: انشق، به بعثت الذي الُربد فإن انشقت، سماءكم

القصة. الغالم عليه فقص فاصدقني، نقصا، بهما بعثت اللذين
الغالم فقام الغالم، ومعه نحوها وخرج اإلبل، من مئة ساق القيس امرأ إن ثم
حتى وخرج البرئ، يف الغالم به فرمى القيس، امرؤ فأعانه عنها، فعجز اإلبل، يسقي
أدري ال وهللا فقالت: زوجك. جاءك قد لها: فقيل زوجها، أنه وأخربهم باإلبل املرأة أهل
ثم وأكل، ففعلوا وذنبها، كرشها من وأطعموه جزوًرا له انحروا ولكن ال؟ أم أزوجي
فنام. والدم، الفرث عند له افرشوا فقالت: فرشب، حامًضا؛ أي خائًرا لبنًا اسقوه قالت:
فقالت: شئت. عما سليني فقال: أسألك. أن أريد إني إليه: أرسلت أصبحت فلما
إياك. لتوركي فقال: فخذاك؟ يختلج فمم قالت: إياك. لتقبييل فقال: شفتاك؟ تختلج مم

ففعلوا. وثاًقا، فشدوه عليكم قالت:
اإلبل، من مئة وساق حيه إىل فرجع البرئ، من فأخرجوه القيس بأمرئ قوم واجتاز
انحروا ولكن ال؟ أم أزوجي أدري ال وهللا فقالت: زوجك، جاء قد لها: فقيل امرأته إىل وأقبل
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والسنام الكبد فأين قال: بذلك أتوه فلما ففعلوا، وذنبها كرشها من وأطعموه جزوًرا له
أين وقال: يرشبه، أن فأبى به، فأتى خائًرا، لبنًا اسقوه فقالت: يأكل. أن وأبى واللحى؟!
يل افرشوا وقال: ينام. أن فأبى والدم، الفرث عند له افرشوا فقالت: والريبة؟! الرضيب
املسائل يف عليك رشطتي هلم إليه: أرسلت ثم خباء، عليها وارضبوا الحمراء، القلعة عىل
لرشب قال: شفتاك؟ تختلج مم إليه: فأرسلت شئت، عما سيل أن إليها: فأرسل الثالث،
فخذاك؟ يختلج فمم قالت: املحربات. للبيس قال: كشحاك؟ يختلج فمم قالت: الشعشعات.

فقتلوه. العبد، واقتلوا به، فعليكم لعمري زوجي هذا قالت: املطهمات. لركوبي قال:
فكان وسألها، بجمالها، فأعجب رآها، حني أحبها التي بالجارية القيس امرؤ ودخل

شافيًا. جوابها
له. محبوبة قرينة تكون بأن جديرة بذكائها وكانت

غسان عمها البن عقبة أم والء

شعر وملا غسان، له: يقال لها عٍم ابن عند يشُكر بني من امرأة وهي عقبة، أم كانت
قائًال: بعده تصنع عما سألها موته قرب أو أجله، بدنو

ع��ق��ب��ه أم ي��ا ت��ض��م��ري��ن وال��ذي ب��ع��دي ت��ري��دي��ن ب��ال��ذي أخ��ب��ري
وص��ح��ب��ه خ��ل��ق ح��س��ن م��ن م��ن��ي ك��ان ق��د ل��م��ا م��وت��ي ب��ع��د م��ن ت��ح��ف��ظ��ي��ن
غ��رب��ه س��ج��ن ف��ي ال��ت��راب ف��ي وأن��ا وم��ال؟ ج��م��ال ذا ت��ري��دي��ن أم

وأنشدته: منك، حظي آخر وألجعلنه بكذب، أجيبك ال وهللا فقالت:

ع��ق��ب��ْه أم م��ن ت��خ��اف ع��م��ي اب��ن ي��ا ق��د وم��ا ت��ق��ول ال��ذي س��م��ع��ت ق��د
ص��ح��ب��ه ح��س��ن م��ن أوَل��يْ��َت ق��د ل��م��ا ُه وأرع��ا ال��وداد أح��ف��ظ م��ن أن��ا
ب��ن��دبَ��ْه أو أق��ول��ه��ا وم��راث ب��ن��ْوح ح��ي��ي��ت م��ا أب��ك��ي��ك س��وف

يقول: أنشأ سمعها فلما

ال��ن��س��اء غ��در أخ��اف اح��ت��ي��اًط��ا ل��ك��ن ب��ك واث��ق وال��ل��ه أن��ا
ال��وف��اء ح��س��ن ح��ق ل��ي ف��ارع��ْي ش��ر، ع��و م��ن خ��ي��ر ي��ا األزواج م��وت ب��ع��د
ال��رج��اء ع��ن��د م��تُّ إذا ف��ك��ون��ي ـ��د، ال��ع��ه��ـ ت��ح��ف��ظ��ي أن رج��وت ق��د إن��ن��ي

38



األزواج حب

الطائي6 حاتم زواج

عمه، عن األصمعي، أخي ابن الرحمن عبد أخربنا قال: دريٍد بن الحسن بن محمد أخربنا
ومال، وحسب وكمال، جمال ذات العرب، من امرأة كانت قال: عبيدة أبي عن حاتم وأبو
الرجال، فتحاماها أنفه، لتجدعّن لئيم خطبها ولنئ كريًما، إال نفسها تزوج ال أن آلت قد
الطائيون، الم بن حارثة بن وأوس هللا، عبد بن وحاتم الخيل، زيد لها انتدب حتى
بكم؟ جاء الذي فما زواًرا، كنتم ما بكم، مرحبًا قالت: عليها دخلوا فلما إليها، فارتحلوا

وخطابًا. زواًرا جئنا فقالوا:
فيه. وزادت الِقَرى، لهم وأسبغت بينهم، وفرقت فأنزلتهم، كرام؛ أكفاء قالت:

لهم، تتعّرض سائلة، زّي يف متنكرة جواريها بعض بعثت الثاني اليوم كان فلما
دفع حاتم رحل إىل صارت فلما منهما، واحٍد كل إىل حمل ما شطر وأوس زيد لها فدفع

إليه. حمل ما جميع إليها
شعره، يف نفسه منكم واحٍد كل ليصف فقالت: عليها دخلوا الثالث، اليوم كان فلما

يقول: وأنشأ زيد فابتدر

ال��ح��دق اح��م��رَّت م��ا إذا ال��ط��ع��اِن ع��ن��د َح��َس��ِب��ي م��ا ن��ب��ه��ان ب��ن��ي س��أل��ت ه��ال
ال��َع��َل��ق ل��بّ��ات��ه��ا ع��ن ي��س��ف��ح ب��ال��م��اء ب��وادره��ا م��ح��م��رٍّا ال��خ��ي��ل وج��اءت
ال��غ��دق ال��واب��ُل أن��ي ي��ع��ل��م وال��ج��ار ف��ارس��ه��ا ك��ن��ت أن��ي ت��ع��ل��م وال��خ��ي��ُل
ال��ُع��نُ��ق ت��ع��ط��ف م��ن ف��إل��ى ت��س��خ��ط��ي أو ف��راض��ي��ٌة ت��رض��ي ف��إن ال��ث��ن��اء، ه��ذا

نصف أن من أفعاًال وأشهر أحسابًا أكرم أنا لتعلمني إنك حارثة: بن أوس وقال
الشاعر: فيه يقول الذي أنا لك، أنفسنا

ق��ض��اه��ا ف��ي��م��ن ح��اج��ت��ي ل��ي��ق��ض��ي الٍم ب��ن ح��ارث��ة ب��ن أْوس إل��ى
اح��ت��ذاه��ا وال ال��ن��ع��ال ل��ب��س وال ُس��ع��دى اب��ن م��ث��ل ال��ح��ص��ا وط��ئ ف��م��ا

يقول: وأنشأ نسمة، منها شعرة كل عن فأعتقت عقيقته ت ُعقَّ الذي وأنا

األع��اج��م ف��ي وال ف��ي��ن��ا م��ث��ل��ه ف��م��ا ح��ات��ًم��ا ال��خ��ي��ر م��اوي��ة ت��ن��ك��ح��ي ف��إن
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غ��ارم م��ع��ون��ة أو أس��ي��ر ف��ك��اك ��ه ه��مِّ أك��ب��ر ال��ده��ر ي��زال ال ف��ت��ى
ق��ائ��م ك��ل أق��ع��دت ي��وًم��ا ال��ح��رب إذا ق��وم��ه ف��ف��ارس زي��ًدا ت��ن��ك��ح��ي وإن
ه��ادٍم ال��ع��ش��ي��رة ج��رَف ج��ارٍف وال ف��اج��ٍر غ��ي��ر ت��ن��ك��ح��ي ت��ن��ك��ح��ي��ن��ي وإن
األش��اي��م ك��ف��ع��ل ن��ف��س��ي ب��أن��ف��س��ه��ا س��ّم��رت ال��ح��رب إذا ي��وًم��ا ُم��ت��ٍق وال
ع��ات��م7 غ��ي��ر ل��ل��ِق��رى ُس��ع��دى اب��ن وج��دت ب��رح��ل��ه الذ األض��ي��اف ط��ارق وإن
األك��ارم رؤوس م��ن ك��رام ف��إن��ا ف��اق��ب��ل��ي ال��ل��ه ل��ك أه��دى ه��دًى ف��أي

يقول: حاتم وأنشأ

ال��ُع��ذر ط��الب��ك��م ف��ي ع��ذرت��ن��ي وق��د وال��ه��ج��ر ال��ت��ج��ن��ب ط��ال ق��د أم��اويَّ
ال��زج��ر ي��ن��ه��ن��ه��ه ال ع��ط��اء وإم��ا ف��م��ب��ي��ٌن م��ان��ٌع إم��ا أم��اويَّ
ال��ص��در ب��ه��ا وض��اق ي��وًم��ا ح��ش��رج��ت إذا ال��ف��ت��ى ع��ن ال��ث��راء ي��غ��ن��ي م��ا أم��اويَّ
َوْف��ُر ل��ه ك��ان ال��م��ال ث��راء أراد ح��ات��ًم��ا أن ل��و األق��واُم ع��ل��م وق��د

العرب، وترت فقد زيد، يا أنت أما فقالت: مشهورة. وهي القصيدة، عىل أتى أن إىل
شديد. عليهن والصرب رضائر، ذو فرجل أوس، يا أنت وأما قليل. الحرة مع وبقاؤك

نفيس. زوجتك قد النفس، كريم الشيم، محمود الخالئق، فمريضُّ حاتم، يا أنت وأما

طلحة بنت لعائشة سحيم حب

املدائني: عيل الحسن أبو قال
أبو وهو بكر، أبي بن الرحمن عبد طلحة ابنة بعائشة حفص بن سحيم تزوج

الشاعر: له يقول الذي طلحة منهم أوالًدا، له فولدت عذرتها،

ال��ض��ف��ارا ت��س��ت��خ��ف ُج��م��ال��ي��ة أع��ط��ي��ت��ن��ي ك��ن��ت إن ط��ل��َح أي��ا
م��رارا ول��ك��ن م��رت��ي��ن وال م��رًة ل��ي ن��ف��ع��ك ك��ان ف��م��ا
س��ارا ح��ي��ث ال��م��ه��ت��دي م��ع وس��ار ال��م��ص��ط��ف��ى ب��اي��ع ال��ذي أب��وك
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يلقى وكان زعارة، خلقها يف وكان زوجها، عائشة صارمت سحيم: عن أيًضا وقال
فقال: طلقها، له: فقيل البالء، منها

ال��ع��ظ��ائ��م إلح��دى ع��ن��دي زل��ف��ٌة ل��ه��م أودُّه��م ب��ي��ت أه��ل ف��راق��ي وإن
خ��اط��م��ي األن��ف ع��ن … ي��وًم��ا وس��خ��ط��ه��م ب��ي��ن��ه��م ب��ع��د م��ن ال��ع��ي��ش ي��ص��ف��و ف��ك��ي��ف

أهل سألت ثم أمي، كظهر عىل فهو تزوجته إن فقالت: الزبري بن مصعب وخطبها
لها وأهدى ألف، مئة خمس فأصدقها فتزوجها وتزوَّجيه، رقبة اعتقي فقالوا: املدينة

زنيم: بن أنس أبي بن أنس فقال ألف؛ مئة خمس

ج��ي��اًع��ا ال��ج��ن��ود س��ادات وت��ب��ي��ت ك��ام��ٍل أل��ف ب��أل��ف ال��ف��ت��اة ت��ع��ط��ى
الرت��اًع��ا أرى ق��د م��ا وأب��ث��ه م��ق��ال��ت��ي أق��ول ح��ف��ص أب��ي ف��ي ل��و

خريه. قدم مصعبًا إن فقال: الزبري بن هللا عبد الشعُر فبلغ
قال: أنت؟ من فقلت: رجل الفتنة أيام يجالسنا كان الشعبي: عن الحسن أبو وقال
جميلة امرأة وكانت فأحبها، وتزوجها الزبري بن مصعب خطبها طلحة، بنت عائشة موىل

ِعَظٌم. قدمها يف قوم: وقال حموشٌة.8 ساقها ويف ِعَظٌم، أذنها يف
منزله دخل حتى معه وأنا فمىض معصب، بيدي أخذ قال: أنه الشعبي عن وُروَي
وخالني فأعرضت وجًها، الناس أحسن هي وإذا عائشة، فإذا سرتًا فرفع يدي، يف ويده
ذاك أرأيت وقال: بيده إىلّ فأشار جالس، وهو بالعّيش إليه رحت ثم فرجعت، ودخل،
الشاعر: فيها يقول التي ليىل تلك قال: ال. فقلت: مثله؟ أفرأيت فقال: نعم. قلت: اإلنسان؟

ف��أب��اي��ن9 ح��ب��ه��ا أخ��ف��ي ال��ي��وم إل��ى ش��ارب��ي ط��ّر ل��دن ل��ي��ل��ى م��ن زل��ت وم��ا
ال��ض��غ��ائ��ن ع��ل��ّي ل��ي��ل��ى ف��ي وت��ح��م��ل ض��غ��ي��ن��ًة ل��ق��ل��ب��ي ل��ي��ل��ى ف��ي وأح��م��ل

أعط فروة: أبي البن قال ثم صلة، من رأيتها إذ يدلك وما عائشة رأيت شعبي: يا
قال قال: الحسن وأنبأ مصعب، عنها فقتل ثوبًا، وعرشين درهم آالف عرشة الشعبي
لها، وانتسبت عليها، فسلمت املسجد، يف بمكة طلحة بنت عائشة رأيت قتيبة: بن سلم
وعندها — بيديها امرأتان فأخذت النهوض، أرادت ثم مصعب، هللا يرحم وقالت: فبكت
إحدى فقالت وركاها، خذلها حتى تستقل أن كادت فما املرأتني، عىل فاعتمدت — نسوة
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حسن من وافر نصيب عىل اللحم، مكتنزة الجسم، مديدة وكانت ملتعبات، بك إنا املرأتني:
وإرشاقها. الصورة

ربيعة10 أبي بن وعمر الثريا

كان ربيعة أبي بن عمر أن أيوب: عن املخزومي َمْسَلَمة عن بكار، بن الزبري حدثنا
جماًال ذلك أهل وكانت األصغر، أمية بن الحارث بن هللا عبد بن عيل بنت بالثريا متعلًقا
الركبان فيسأل فرسه، عىل عليها يغدو عمر وكان بالطائف، تصيف وكانت وتماًما،
أخبارهم، عن فسأله بعضهم يوًما فلقي األخبار، عن الطائف من الفاكهة يحملون الذين
من امرأة عىل عاليًا وصياًحا صوتًا رحيلنا عند سمعت أنني إال خربًا، استطرقنا ما فقال:

نعم. قال: الثريا؟ عمر: فقال السماء. يف نجم ولعله اسمها، نسيت قريش
وسلك يركضه، الطائف إىل فرسه ه فوجَّ عليلة، أنها بلغه قد ذلك قبل عمر وكان
فوجدها له تتشوق وهي توقعته وقد الثريا، إىل انتهى حتى وأقربها، الطرق أخشن
أمرتهم أنا وقالت: فضحكت الخرب، فأخربها عثمان، وأم رضيا، أختاها: ومعها سليمة

الشعر: هذا ذلك يف عمر فقال عندك، يل ما ألخترب

ي��ت��ك��ل��م��ا أن ي��س��ط��ي��ع ل��و وب��يّ��ن ج��ه��دت��ه ل��م��ا ال��ج��وى ال��ك��م��ي��ت ت��ش��ّك��ى
وت��س��أم��ا ت��ك��ّل أن ع��ل��ّي ف��ه��ان ق��رًة ل��ل��ع��ي��ن أل��َق إن ل��ه: ف��ق��ل��ت
وي��ك��رم��ا ي��ه��ان أال ب��ه وأوص��ى رب��اط��ه خ��ي��ل��ي دون أدن��ى ل��ذل��ك
س��لَّ��م��ا ال��ل��ه إن ق��رنً��ا أق��ل ل��م ل��ئ��ن م��ه��ج��ت��ي وف��ارق��ت وف��ري إذن ع��دم��ت

ابن عمر يصف كما الثريا أكانت مسلمة: بن أليوب قلت إبراهيم: بن مسلمة فقال
قيس: بن هللا عبد قال كما وهللا كانت الصفة، وفوق فقال: ربيعة؟ أبي

ال��رح��ال ف��ي وم��ا أه��ل��ه��ا م��ن ـ��خ��ي��ف ب��ال��ـ وم��ن وال��ث��ري��ا ال��ح��ج ح��ب��ذا
ال��ه��الل ق��ب��ل ال��خ��ل��ود ع��ي��ش ت��ل��ق ال��ث��ري��ا ت��الق إن س��ل��ي��م��ان ي��ا
ل��آلل��ي م��ث��اق��ٌب ي��ش��ن��ه��ا ل��م ب��ك��ر ال��ب��ح��ر ع��ق��ائ��ل م��ن درٌة
م��ك��س��اِل ب��ادن ح��ق��و ع��ل��ى ال��ح��ّر م��ن ال��س��خ��ام ال��م��ئ��زر ت��ع��ق��د
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قال: يعىل بن عبيد زعم قال: يحيى بن محمد أخربنا قال: شبة بن عمر وحدثنا
أبيات قل يل: فقال الغريض أتاني الثريا، ماتت ملا قال: السهمي ُكثريِّ بن ُكثريِّ حدثني

فقلت: الثريا، عىل فيها أنح شعر

ف��ت��ك��ح��ل��ي��ن��ا؟ ب��ك��ي��ت رم��ٍد أم��ن ت��دم��ع��ي��ن��ا م��ال��ك ع��ي��ن ي��ا أال
ال��ع��ي��ون��ا! أب��ك��ي م��ث��ل��ه ف��ش��ج��وك ش��ج��ًوا ت��ب��ك��ي��ن ح��زي��ن��ة أن��ت أم

وابنهما وامرأته الدؤيل األسود أبو

املهتدي»: «سناء صاحب قال

أخذه كل وأراد — زياد إىل وترافعا لهما، ابن يف وامرأته الدؤيل األسود أبو تنازع
فناءه، وحجري وعاءه، بطني كان ابني، هذا األمري، هللا أصلح املرأة: فقالت —
حتى أعوام، سبعة بذلك أزل فلم قام، إذا وأحفظه نام، إذا أكلؤه سقاءه، وثديي
ورجوت نفعه، وأّملت أوصاله، واستوكعت خصاله، وكملت فصاله، استوىف
َقرسي. وحاول قهري، أراد فقد فأنصفني كرًها، مني يأخذه أن أراد دفعه،

يف عليه أقوم وأنا تضعه، أن قبل ووضعته تحمله، أن قبل حملته األسود: أبو فقال
ويستكمل عقله، يكمل حتى حلمي، وألهمه علمي، وأمنحه أوده، تقويم يف وأنظر أدبه،

نُبله.
ووضعته شهوًة، ووضعه ثقًال، وحملته ا، خفٍّ حمله هللا؛ أصلحك صدق املرأة: فقالت

كْرًها.
سجعك. من ودعنا منك، به أحق فهي ولدها املرأة عىل ارُدد زياد: فقال

تبعها التي واملرأة املجرد

عودها عىل وغنت نبيذًا فسقتني فيها، طامًعا منزلها، إىل جارية تبعت وهب: ابن قال
القلب: إىل أنفذ وال منه، أعذب سمعت ما بصوٍت

ال��س��واري ُخ��ُش��ُب أو ال��ق��وم ن��ع��ال … َع��ل��ت��ه ق��د ب��ال��م��ج��رد ك��أن��ي
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أنا قالت: به. يغنَّى مما أحسبه وال الشعر، هذا أفهم لم فداءك، ُجِعْلت لها: فقلت
آخر. بيٌت ومعه قائله يدرى ال بيٌت هو وإنما به، تغنى من أول

به. أتغنى ما آخر هو وقته، هذا ليس قالت: أفهم. لعيل تغنِّيه بأن يني ُرسِّ قلت:
العشاء وجاءت أمسينا فلما وإعظاًما، لها إجالًال شيئًا أنازعها ال وجعلُت قال:
سلمت، فلما وتشوًقا، عجلًة صليت كم أدري وما فصليت فقمت عودها، وضعت األخرية،

منك؟ الدنوِّ يف — فداءك جعلت — يل تأذنني قلت:
ثيابها، تخلع أن تريد كأنها ذهبت ثم منا، كل يتجرد أن بعد ولكن لَك، هذا قالت:
انته قالت: متجرًدا. يديها بني قمت وملا منها، للخروج العجلة من ثيابي أشق أن فكدت
أردت الزواية، إىل طريقي يف أنا وبينا قال: ومدبًرا. مقبًال إيلّ وأقبل البيت، زاوية إىل
وإذا تحته، َخْرق يف بي هبط حتى فوقه أستقّر أن كدت فما الغرفة، يف حصري اجتياز
هبطت فلما نعالهما، ا وأعدَّ ناحية، يف كمنا قد هناك شيخان وإذا مجرًدا، السوق يف أنا
حتى رضبي يف فشاركوهم السوق، أهل وجاء قفاي، عىل نعالهما فقطعا بادراني عليهما
صوٌت إذا دقاٍق، وُخشٍب ثقاٍل، وأيٍد مخصوفٍة، بنعاٍل أُْخبَُط أنا وبينما اسمي، أنسيت

يغني: البيت فوق من

ال��س��واري خ��ش��ب أو ال��ق��وم ن��ع��ال ع��ل��ت��ه ق��د ب��ال��م��ج��رد ك��أن��ي
ال��ص��ح��اري ف��ي ال��م��ج��رد ل��ب��ادرن��ا أردن��ا م��ا ال��م��ج��رد ع��ل��م ول��و

هوامش

ج١. خلكان ابن (1)
سكينة وسميت الزهراء، فاطمة جدتها باسم سميت الحسني، بنت فاطمة أختها (2)

عليه. سالمه وأزكى هللا صلوات الرسول أم جدتها آمنة باسم الحسني بنت
َجَهنََّم نَاِر ِيف َعَليَْها يُْحَمٰى ﴿يَْوَم الدنانري من اكتنز ما عىل جزاءه بذلك يعني (3)

.﴾… ِألَنُفِسُكْم َكنَْزتُْم َما ذَا ـٰ َه ۖ َوُظُهوُرُهْم َوُجنُوبُُهْم ِجبَاُهُهْم ِبَها َفتُْكَوٰى
التلبيب. األغاني ويف والدفع، الذب إكثار (4)

به. نكل إذا تمثيًال: به ومثل قتًال، يقتل قتل مثل: مثًال، يمثل به مثل يقال: (5)
الزجاجي. أمايل يف (6)
مبطئ. غري أي (7)
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الدقة. الحموشة: (8)
«وأداجن». وروايته: (١٣٢:٢) األغاني يف كما عزة لكثري البيتان (9)

ج١. األغاني يف (10)
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العشاق الشعراء

بُثَيْنَة1 جميل

بنساء الشعراء بعض نسب وقد الشعر، قائد جميل محبوبة بثينة أن ملعلوم إنه
كثرّي واشتهر ببثينة، جميل فاشتهر بها، تغزل بمن منهم واحد كل واشتهر مخصوصة،
بلبنى، ذريح بن وقيس بليىل، عامر بني مجنون وقيس بعفراء، حزام بن وعروة بعزة،

بفوز. األحنف بن والعباس الخرقاء، وهي بميّة الرمة وذو بفاطمة، واملرقش
القيس. كامرئ مخصوصة بامرأة التغزل يلتزم ال الشعراء وبعض

اللينة، األرض بالتسكني: — البثنة الصحاح: صاحب قال — بثنة مصغر وبثينة
بثينة. سميت: وبتصغريها

اجتمع قال: بسنده، «األغاني» صاحب روى فقد العذري، معمر بن جميل قصة أما
مع لك يوم بأعجب حدثنا باهلل بعضهم: فقال يتحدثون، رهطه من جماعة مع جميل
أنا فبينما إليها، أصل فلم جهدي، لها وتعرضت مدة، لقائي من ُمنَعْت نعم، قال: بثينة.
قد شخص إذا أنتظرها، ثالثًا أقمت وقد حيها، من بالقرب شجرات بني جالس ليلة ذات
قد بثينة هي فإذا الشخص، غشيني أن ألبث فلم سيفي، وانتضيت فجلست إيلّ، أقبل
حتى كلمة أراجعها وال إليها، جوابًا أحري ال متحريًا وبقيت ذلك، فأدهشنى عيلّ؛ أكبت

أكلمها. أن استطعت وما الصبح، برق
أولها: من أبيات وهذه طويلة، قصيدة فأنشدهم شيئًا؟ ذلك يف قلت فهل قالوا:

ب��ل��ق��ع ال��غ��دي��ريْ��ن، ب��أح��راج ورس��ٌم م��رب��ع ب��ال��ت��ن��اض��ب ال أم أه��اج��ك
ن��ط��م��ع ال��م��ودَّة ف��ي م��ن��ه��ا ن��ح��ن وإذ م��ًع��ا ب��ه��ا ن��ح��لُّ إذ … ل��ل��ي��ل��ى2 دي��اٌر
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وت��م��ن��ع ت��ع��ط��ي أن��ت م��ن��ه��ا، ـ��م��ودة ال��ـ وأع��ط��ن��ي إل��ي��ه��ا، ح��ب��ب��ن��ي ف��ي��ارب
ُم��ول��ع ال��م��ع��ارج ذا ي��ا ب��ه��ا ف��إنِّ��ي ك��ارًه��ا ك��ن��ت وإن ف��ص��بِّ��رن��ي … وإال
وت��ج��م��ع تُ��ِش��تُّ م��م��ا ال��ُق��وى ف��إنَّ ن��أت وق��د ن��واه��ا ش��ط��ت ق��د ي��ك ف��إن
ي��ج��زع ب��ث��ي��ن��ة ي��ا م��ث��ل��ي ك��ان وم��ا ��ل��وا ت��ح��مَّ ل��م��ا ال��ب��ي��ن غ��داة ج��زع��ت
ي��ت��م��ت��ع؟ ن��ظ��رٍة م��ن ع��اش��ٌق وه��ل ب��ن��ظ��رٍة ب��ان��وا ي��وم م��ن��ه��ا ت��م��ت��ع��ت

بُثَيْنََة وبلغ قدم ثم بالشام، مقامه طال جميًال أن الهيثم عن األغاني صاحب وروى
ملوضع وواعدته به، ووجدها إليه، شوقها تذكر الحي، نساء بعض مع فراسلته خربه،

بعدها. بحاله وأخربها طويًال، وحادثها إليها، فصار فيه، يلتقيان
عليها، هجما حتى وأخوها أبوها تبعها فقدوها فلما رصدوها، أهلها كان وقد قال:
وقالت: باالنرصاف بثينة وناشدته بالهرب، فاتقياه عليهما، وشدَّ سيفه فسلَّ جميل فوثب
وليصنعوا أنت واميض مقيم، أنا وقال: فأبى يلحقوك، أن الحيَّ ولعل فضحتني، أقمت إن
هذه فقال تلقه، ولم طويلًة مدًة هجرته وقد انرصف، حتى تناشده تزل فلم أحبوا، ما

الستة: األبيات

ت��خ��ل��ق4 ع��ه��دك ب��ع��د ك��ادت وأح��دب3 ُس��وي��َق��ٍة ب��ي��ن األرواح ب��م��خ��ت��ل��ف
��ق8 ال��م��ت��ب��عِّ وال��واب��ل7 ال��ص��ب��ا6 ون��ف��ح ع��ش��يَّ��ة ك��ل ال��ن��ك��ب��اء5 ب��ه��ا أض��رَّت
ال��م��ن��وَّق11 10 األرح��ب��يُّ ال��وق��وف وم��ل ع��م��اي��ت��ي9 ت��ح��ل��ت ح��ت��ى ب��ه��ا وق��ف��ت
ف��ي��ل��ح��ق ال��ل��ج��وج ال��ق��ل��ب ت��زج��ُر أال ل��ص��ب��اب��ٌة ذا إن خ��ل��ي��ل��ي: وق��ال
ت��ع��ت��ق ب��ث��ن��ة أس��ب��اب12 م��ن ل��ع��ل��ك ك��ري��م��ًة ع��ل��ي��ك ك��ان��ت وإن ت��ع��ز
أش��وق وال��ن��أي ال��ب��ي��ن ب��ع��اد وب��ع��ض ي��ش��وق��ن��ي ال��ب��ع��اد إن ل��ه: ف��ق��ل��ت

عزة كثري

عباس بن سليمان حدثني قال: بكار، بن الزبري حدثنيه ما النساء»13 «بالغات من
بهدية، سنة كل يف قريش من يحج من يلقى الرحمن عبد بن كثري كان قال: السعدي
يف الشمس واستقبل جمًال، بكلبة منزله من فركب يوًما أصبح حتى عنهم، سنة فغفل
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من فتى إال الناس، راح وقد وجاء وضجر، احرتق حتى قديًدا يأت فلم صائف، يوم
بهم. يلحق أن عىل له، راحلٌة ومعه تخّلف قريش

جاءت ثم يسلم، ولم جنبي إىل فجلس كثري أقبل إذ لجالس فإني القريش: الفتى قال
أبي بن كثري أنت له: قالت ثم قديد، خيام من خيمٍة إىل فاستندت وسيمٌة، جميلٌة امرأة

تقول: الذي أنت قالت: نعم. قال: جمعة؟

ت��ج��ه��م��ا ال ه��ي��ب��ًة ع��نّ��ي وأع��رض��ن م��ج��ل��س��ي أج��ل��ل��ن ج��ئ��ت م��ا إذا وك��ن��ت

كاذبًا كنت إن هيبة؟ الوجه هذا مثل أعىل وقالت: مبتسمة وجهه فتأّملت نعم. قال:
أجمعني. والناس واملالئكة هللا لعنة فعليك

أنت من أعلم لو لها: قال ثم ساكتة، وهي عليها واحتد أنت؟ من كثرّي: لها: فقال
تقول: الذي أأنت له: قالت سكن، فلما هجاء. قومك وقطعت لقطعتك

ال��دواه��ن؟ أغ��ف��ل��تْ��ه ال��م��ح��ي��ا ج��م��ي��ل ت��ب��ص��روا ال��ع��م��ام��ة ع��ن��ي ت��ن��ت��ش��روا م��ت��ى

أجمعني. والناس واملالئكة هللا لعنة فعليك كاذبًا كنت إن املحيا؟! جميل أنت
يقول: الذي أنت قالت: ثم سكن. حتى عنه وسكتت كثرّي، فضجر

وازن ال��ت��ب��ِر أح��م��ر وزٍن ه��رق��ل��ّي ك��أن��ه ال��ن��اظ��رات ال��ع��ي��ون ي��روق

أجمعني. والناس واملالئكة هللا لعنة فعليك كاذبًا كنت إن العيون؟ يروق الوجه أهذا
قد هي فإذا فالتفت وقام، وقومك، وألقطعنك أنت، من أعلم قد وقال: ضجًرا، فازداد

ذهبت.
وقلت املرأة، تلك عن هناك موالة سألت قديد، من منرصيف كان فلما القريش: قال
وآتيك إحرامي، قضيت إذا هذين ثوبّي لك أطوي أن هي من أخربتني إن عيلّ لك لها:
ٌ كثريِّ هذا هي. من أخربتك ما ذهبًا وزنهما أعطيتني لو وهللا قالت: إليك. فأدفعهما بهما

هي. من أخربه أن أبيت قد — موالي وهو —
بكثرّي! مما أشد وبي فرحت القريش: قال
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ربيعة أبي بن عمر

والتشبيب ملحاسنهن، وعشًقا النساء، يف حبٍّا بشغفه معروًفا ربيعة14 أبي بن عمر كان
له: أبيات وهذه يهواها، بمن

ت��ت��غ��ور ن��ج��م��ه ت��وال��ي وك��ادت أق��ل��ه إال ال��ل��ي��ل ت��ق��ّض��ى ف��ل��م��ا
ع��زور ل��ك م��وع��د ول��ك��ن ه��ب��وب م��ن��ه��م ح��ان ق��د ال��ح��ي ب��أن أش��ارت
ت��أم��ر؟ ك��ي��ف أِش��ر ق��ال��ت: وأي��ق��اظ��ه��م م��ن��ه��م ت��ن��ب��ه ق��د م��ن رأت ف��ل��م��ا
ف��ي��ث��أر ث��أًرا ال��س��ي��ف ي��ن��ال وإم��ا أف��وت��ه��م ف��إم��ا أب��ادي��ه��م ف��ق��ل��ت:
ي��ؤث��ر ك��ان ل��م��ا وت��ص��دي��ًق��ا ع��ل��ي��ن��ا، ك��اش��ٌح ق��ال ل��م��ا أت��ح��ق��ي��ًق��ا ف��ق��ال��ت:
وأس��ت��ر ل��ل��خ��ف��اء أدن��ى األم��ر م��ن ف��غ��ي��ره م��ن��ه ب��دَّ ال م��ا ك��ان ف��إن
م��ت��أّخ��ر ت��ع��ل��م��ا أن م��ن ل��ي وم��ا ح��دي��ث��ن��ا ب��دء أخ��ت��ي ع��ل��ى أق��صُّ
أح��ص��ر ك��ن��ت ب��م��ا ص��دًرا ت��رح��ب��ا وأن م��خ��رًج��ا ل��ك ت��ب��غ��ي��ا أن ل��ع��ل��ه��م��ا
ي��ق��در ل��ألم��ر واألم��ر زائ��ًرا أت��ى ف��ت��ى ع��ل��ى أع��ي��ن��ا ألخ��ت��ي��ه��ا: ف��ق��ال��ت
أي��س��ر ف��ال��خ��ط��ُب ال��ل��وم ع��ل��ي��ك أق��ل��ي ق��ال��ت��ا: ث��م … ف��ارت��اع��ت��ا ف��أق��ب��ل��ت��ا،
يُ��ب��ص��ر ه��و وال ي��ف��ش��و س��رُّن��ا ف��ال م��ت��ن��ك��ًرا ب��ي��ن��ن��ا ف��ي��م��ش��ي ي��ق��وم
وم��ع��ص��ر ك��أع��ي��ان ش��خ��وص: ث��الث أت��ق��ي ك��ن��ت م��ن دون م��ج��نِّ��ي ف��ك��ان

الغزل يف الصلت بن أمية شعر من

«الطويل»: من له قصيدة من الصلت أبي بن أمية قال

ب��ق��ف��وٍل غ��ًدا أص��ح��اب��ي وآذن رح��ي��ل��ي أج��د ل��ي��ل��ى ح��ي��ي��ا أال
ذه��ول ب��ع��د ال��ص��ل��ت أم وش��اق��ت��ك ع��ق��ل��ه ل��ي��ذه��ب ل��ي��ل��ى ل��ه ت��ب��دت
س��ب��ي��ل ب��ك��ل ل��ي��ل��ى ل��ي ت��م��ث��ل وك��أن��م��ا ذك��ره��ا ألن��س��ى أري��د
ن��ه��ول ب��ع��د ال��ع��ي��ن��ان ب��ه��ا ت��ع��ل ع��ب��رٌة ت��غ��ش��ت��ك ل��ي��ل��ى ذُك��رت إذا
خ��ل��ي��ل أض��ل ل��ي��ل��ى ن��ع��م، ف��ق��ل��ت: س��أل��ت��ه��ا؟ ه��ل ل��ي: ق��ال خ��ل��ي��ٍل م��ن وك��م
م��س��ول ف��ش��رُّ ع��رًف��ا س��ئ��ل��ت وإن ق��ل��ى وأوش��ك��ه ل��ي��ًال، وأب��ع��ده
ب��رس��ول أرس��ل��ت��ه��م وال ب��ل��ي��ل��ى، ع��دده��م ب��ح��ت م��ا ال��واش��ون ك��ذب ل��ق��د
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ب��ح��وي��ل ل��ه��ا ي��أت��وا ول��م ف��روه��ا، ب��ك��ذب��ة ع��ن��ي ال��واش��ون ح��اول ف��إن
ب��ُح��ب��ول أم ال��واش��ون أت��ى ب��ن��ص��ح ت��ت��ف��ه��م��ي أن ل��ي��ل ي��ا ت��ع��ج��ل��ي ف��ال
ب��ذول ع��ن��د ال��ف��رض ت��خ��ذت ف��ق��دم��ا م��ودة ي��وم��ا م��ن��ك ل��ي ت��ب��ذل��ى ف��إن
ب��خ��ي��ل ب��ك��ل ن��ف��س��ي تُ��وكِّ��ل��ن��ي ف��إن��ن��ي ع��ن��ي ل��ي��ل ي��ا ت��ب��خ��ل��ي وإن
ب��ق��ل��ي��ل ل��ه أرض��ى وال ق��ل��ي��ل، ب��ن��ائ��ٍل خ��ل��ي��ل��ي م��ن ب��راض ول��س��ت
ب��خ��ل��ي��ل ب��اع��ن��ي ع��ن��ه غ��ب��ت إذا ال��ذي وال ب��ال��م��ل��ول، خ��ل��ي��ل��ي ول��ي��س
دخ��ي��ل ك��ل ع��ن��د س��ري وي��ح��ف��ظ وص��ال��ه ي��دي��م م��ن خ��ل��ي��ل��ي ول��ك��ن
م��ن��ي��ل غ��ي��ر ط��ال��ب��ت رب��م��ا أال أع��ده ن��واًال ل��ي��ل��ى م��ن أر ول��م
ب��ع��ق��ول ل��ه��م ت��ذه��ب ول��م رج��ال، ع��ن��ده��ا وع��ق��ل��ك ل��ي��ل��ى ف��ي ي��ل��وم��ك
خ��ل��ي��ل ذات األق��ران ب��ق��اط��ع��ة ت��ِه��م وال ل��ي��ل��ى ع��ن��ك ودّع ي��ق��ول��ون:
ب��ف��ت��ي��ل أق��وال��ه��م م��ن ع��ج��ب��ت وال ب��ه أم��روا ب��م��ا ن��ف��س��ي ان��ت��ف��ع��ت ف��م��ا
ل��غ��ل��ي��ل��ي إذن أش��ف��ى ال��ب��ك��ا ف��ق��ل��ت: وال��ب��ك��ا ال��ص��ب��ر م��ن ف��اخ��ت��ر ن��أت وق��ال��وا:
ق��ت��ي��ل؟! ب��غ��ي��ر ل��ي��ل��ى أق��ات��ل��ت��ي ل��ص��اح��ب��ي: وق��ل��ت م��ح��زونً��ا ت��ول��ي��ت
م��م��ي��ل ك��ل ال��واش��ون ب��ن��ا وم��ال وف��ي��ك��م ف��ي��ن��ا ال��واش��ون أك��ث��ر ل��ق��د
س��ب��ي��ل ب��ك��ل ك��ال��ُم��ق��ص��ى ال��ي��وم إل��ى ش��ارب��ي ط��رَّ ل��دن ل��ي��ل��ى م��ن زل��ت وم��ا

القيس امرئ حب

ضارج له: يقال جبل — أرضها بخصب اشتهرت وقد — السعيدة اليمن جبال بني من
فيه املاء ويعلو «العرمض»، يسمى أخرض نبات سفحه يعلو معروف جبل وهو …
صخور بني من ثورانه لتفجر املاء، ثور أيًضا: له ويقال «طامي»، له يقال مرتفع مكان

وأحجار.
ظمأ فأصابهم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول يريدون خرجوا اليمن من ركبا أن البكري ذكر وقد
الظل عليه يفيء الذي الجبل ذلك وهو «ضارًجا» أتوا فلما أعناقهم، يقطع كاد شديد
قول أحدهم ذكر … الطيبة ورائحته اليانعة، بخرضته العرمض، نبات من جميًال وارًفا

القيس: امرئ

دام��ي ف��رائ��ض��ه��ا م��ن ال��ب��ي��اض وأن ه��م��ه��ا ال��ش��ري��ع��ة أن رأت ول��م��ا

51



العرب عند والجمال الحب

ط��ام��ي16 ع��رم��ض��ه��ا ال��ظ��ل ع��ل��ي��ه ي��ف��يء «ض��ارج» ع��ن��د ال��ت��ي ال��ع��ي��ن15 ت��ي��م��م��ت

صنعها. هللا أبدع التي الطبيعة آثار من أثر عىل — سقناه — عجيب لخرب وإنه

وميّة الرّمة ذو

يف — نفسه يخاطب أنه عنه يؤثر ومما مية. ولقبت: خرقاء، بحب الرّمة ذو اشتهر
فيقول: — ونسيب غزل كلها طويلة قصيدة

ال��وس��ائ��ل ح��ب��ال ت��خ��ل��ق زي��ارت��ه��ا واج��ت��ن��ب خ��رق��اء وص��ل ودّع ق��ل��ت إذا
ون��ائ��ل��ي ج��ه��دي ال��ح��م��د ف��ي وأب��ل��ي��ت��ه��م وده��م ت��ب��ري��ت ق��د وّد وأه��ل��ة

األخيلية وليىل توبة

يزيد بن محمد العباس أبي عن الزجاج، إسحاق وأبو سليمان، بن عيل الحسن أبو أخربنا
الحمري بن توبة امرأة تكن لم األخيلية»17 «ليىل أن واألخبار الروايات ثبتت قال: املربد
بن كعب بن عقيل بني من جميًعا كانا أنهما إال شابك، نسب بينهما كان وال أخته، وال
وتلك دهًرا، عفيٍف حب عىل فأقاما وتحبه، يحبها وكان صعصعة، بن عامر بن ربيعة
يطلبه كان أنه قتله سبب وكان توبة، قتل أن إىل وغريهم، عذرة بني عشاق يف السنة هي
ومعه ليلة، مسرية الحي وبني وبينه طروًقا، فأتوه سفره، من قدومه فأحسوا عوف بنو

«ليىل»: تقول ذلك ففي وأسلماه، فهرب «قابض»، ومواله هللا»، «عبد أخوه

داع��ي��ا ول��ب��ي��ت م��دع��وٍّا، ف��ق��ب��ح��ت ت��ن��وش��ه وال��م��ره��ف��ات ق��اب��ًض��ا دع��ا
ن��اِع��ي��ا ل��ت��وب��ة أس��م��ع ول��م ف��أودى، م��ك��ان��ه ح��ّل ال��ل��ه ع��ب��د ل��ي��ت ف��ي��ا

قولها: به ترثيه ما جيد ومن

ال��دوائ��ر ع��ل��ي��ه دارت م��ن وأح��ف��ل ه��ال��ًك��ا ت��وب��ة ب��ع��د أب��ك��ي ف��أق��س��م��ت،
ال��م��غ��اي��ر ال��ح��ي��اة ف��ي ت��ص��ب��ه ل��م إذا ال��ف��ت��ى ع��ل��ى ع��ار ب��ال��م��وت م��ا ل��ع��م��رك
ن��اش��ر ال��ح��ي ي��ص��ب��ر ل��م إن ال��م��ي��ت وال س��ال��م ال��ده��ر ي��ح��دث م��م��ا ال��ح��يُّ ف��ال
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ص��ائ��ر ال��ل��ه إل��ى ي��وًم��ا ام��رئ وك��ل ب��ل��ى إل��ى ج��دي��د أو ش��ب��اب وك��ل
ال��دوائ��ر ع��ل��ي��ه دارت إذ ال��ح��رب أخ��ا ه��ال��ًك��ا ت��وب��ة ال��ل��ه ي��ب��ع��دن��ك ف��ال
ط��ائ��ر ط��ار أو ورق��اء غ��ص��ن ع��ل��ى دع��ت م��ا أب��ك��ي��ك أن��ف��ك ال وأق��س��م��ت
أح��اذر ع��ل��ي��ه إي��اه��م ك��ن��ت وم��ا ل��ه ل��ه��ف��ت��ا ف��ي��ا ع��وف ب��ن��ي ق��ت��ي��ل

بعد أبكي ال أي: هالًكا»، توبة بعد أبكي «أقسمت قولها: هللا: رحمه القاسم أبو قال
قد املوجب وبني بينه الفرق ألن — املعنى مع القسم يف «ال» تضمر والعرب هالًكا. توبة
ُ تَْفتَأ ﴿تَاهللِ وجل: عز هللا وقال ألخرجن، وهللا كقولك: — والنون الالم املوجب بلزوم وقع
نارش» الحيُّ يصرب لم إن امليت «وال وقولها: يوسف. تذكر تفتأ ال أي: يُوُسَف﴾، تَذُْكُر

فحيوا. أحياهم أي فنرشوا، املوتى هللا نرش يقال:
الشاعر: قال

ال��ق��اب��ر إل��ى ي��ن��ق��ل ول��م ع��اش ن��ح��ره��ا إل��ى م��ي��تً��ا أس��ن��دْت ل��و
ال��ن��اش��ر ل��ل��م��ي��ت ع��ج��بً��ا ي��ا رأوا م��م��ا ال��ن��اس ي��ق��ول ح��ت��ى

مع مرت األخيلية ليىل أن من عيل أبو رواه ما (الصدى) يف روي ما أغرب ومن
بن األلكح بني يف متزوجة وكانت توبة، قرب فيه الذي باملوضع نجعهم بعض يف زوجها
حتى عليه؛ تسلمي كي توبة قرب إىل بك أعرج أن بّد ال زوجها: لها فقال عقيل، بن عبادة

يقول: حيث — زعم كما — صداه يجيب هل أرى

وص��ف��ائ��ح ج��ن��دل ودون��ي ع��ل��ّي، س��ل��م��ت األخ��ي��ل��ي��ة ل��ي��ل��ى أن ول��و
ص��ائ��ح ال��ق��ب��ر ج��ان��ب م��ن ص��دى إل��ي��ه��ا زق��ا أو … ال��ب��ش��اش��ة ت��س��ل��ي��م ل��س��ل��م��ت

الطريق عن بها فعدل ذلك، من بّد ال فقال: وأحجار؟! رّمة من تريد وما له: فقالت
عليه، بالسالم صوتها ورفعت القرب، من راحلتها دنت فلما قائظ، يوم يف وذلك القرب، إىل
ووقعت، راحلتها فنفرت فطار، الهاجرة، فيح من القرب بحجارة استظل قد بطائر إذا

فماتت!
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أحد أن يروى كما بالنطق. موكل البالء أن: ويصدق يحقق ما الخرب هذا ويف
قال: بالخمر املولعني

ع��روق��ه��ا ال��م��م��ات ف��ي ع��ظ��ام��ي ت��روي ك��رم��ة ج��ن��ب إل��ى ف��ادف��ن��ي م��ت إذا
أذوق��ه��ا أال م��ت م��ا إذا أخ��اف ف��إن��ن��ي ال��ف��الة ف��ي ت��دف��ن��ون��ي وال

عليه هو فإذا له ذاكٌر قربه وزار بالخمر، املولع ذلك مات ذلك، من حني وبعد
ذلك! من فتعجب عريش،

وجاريته طاهر بن هللا عبيد

قال: املربد العباس أبو أخربنا قال: — الزجاج الرسي بن إبراهيم إسحاق أبو أخربنا
فأكثرت لعلة، ذلك أن فظننت فصد وقد — طاهر بن هللا عبد بن هللا عبيد عىل دخلت
البساط، تحت ما وانظر لعلة، ذلك فليس العباس، أبا عليك ض خفِّ فقال: الدعاء، من له

فيها: رقعة فإذا فنظرت

ب��األل��م ي��ه��واه م��ن م��ّس إن ي��ده ب��ق��ط��ع��ه ال��ظ��ري��ف ح��ل��ف
ال��ق��س��م تَ��ح��ّل��ة ال��ف��ص��اد ج��ع��ل ب��ه ال��ف��ض��اء ض��اق إذا ح��ت��ى

الجواري إحدى إىل يدي البارحة مددت قال: سببه؟ فما األمري، أيها حسن قلت:
وأنشدنا ففعلت، بالفصد، فأُفتيت يدي، بقطع فحلفت األلم، من نالها ملا فأملت بالرضب،

نواس: ألبي األخفش

وال��ع��ي��وق��ا ال��ن��ج��م ت��رع��ى وأراك خ��ف��وق��ا ي��ق��ر ال ق��ل��ب��ك ب��ال م��ا
وع��ق��ي��ق��ا ل��ؤل��ؤا ال��م��دام��ع ف��وق ال��ب��ك��ا م��ن ن��ث��رن ق��د ع��ي��ن��ك وج��ف��ون
غ��ري��ق��ا ل��م��ات دم��ع��ت��ه ب��ح��ر ف��ى س��اب��ًح��ا ع��ي��ن��ك إن��س��ان ي��ك��ن ل��م ل��و
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شّط له ليس هوى بحر

بعض دخل قال: األصمعي عن حاتم أبو أخربنا قال: دريد بن محمد بكر أبو أخربنا
شاعرة وكانت خنساء، لها: يقال جارية يديه وبني الربمكّي، خالد بن يحيى عىل الشعراء

يقول: فأنشأ بها، اعبث له: فقال ظريفة،

وت��ن��ح��ط ال��ن��اس ي��رت��ف��ع م��ت��ى وح��ت��ى خ��ن��س��اءُ خ��ن��س��اءُ
خ��ي��ط دق��ت��ي م��ن ك��أن��ن��ي ال��ه��وى ف��رش ف��وق ن��ض��وا ص��رت ق��د

خنساء: فقالت

ش��ط ل��ه ل��ي��س ه��وى ب��ح��ر ب��ي ح��ّل وق��د م��ن��ج��اي وك��ي��ف
ف��ت��ن��ح��ط ال��ه��ج��ر ي��ق��ع أو ب��ه ف��ت��ن��ج��و ال��وص��ل ي��درك��ك

النرصاني إسحاق بنت زينب حب

غريب من وهو قال: الحب يف حيان أبو ذكره ما املذكور، الشاطبّي الرّيض فوائد من
األنصاري يوسف بن عيل بن محمد هللا عبد أبو الدين ريض اللغوي اإلمام أنشدنا ما

النرصاني: إسحاق بنت لزينب الشاطبي

ل��ه��اش��م م��ح��ب ول��ك��ن��ى ب��س��وء ذك��ره��م أح��اول ال وت��ي��م ع��ديٌّ
الئ��م ل��وم��ة ال��ل��ه ف��ي ذك��روا إذا وره��ط��ه ع��ل��ّي ف��ي ي��ع��ت��ري��ن��ي وم��ا
وأع��اج��م أع��رب م��ن ال��ن��ه��ى وأه��ل ت��ح��ب��ه��م ال��ن��ص��ارى ب��ال م��ا ي��ق��ول��ون:
ال��ب��ه��ائ��م ح��ت��ى ال��خ��ل��ق ق��ل��وب ف��ي س��رى ح��ب��ه��م ألح��س��ب إن��ي ل��ه��م: ف��ق��ل��ت

الحب من التائب

الخلق، رّيض الوجه، مليح مملوك عيلَّ يقرأ فيمن كان الوارث: عبد قال الحجازي:18 قال
حذار يل: فقال به، شغفي شدة عن تنبئ بعبارات وداعبته يوًما، به فخلوت الذكاء. حاد
لم إذا ولكن … بإنسان أودت لسان عثرة ورب آذان، فللجدران الكالم، هذا ملثل تعود أن

واطمئنان. أمان يف فتكون ورقة يف تقوله أن تحب ما يل فاكتب الكتمان، تستطع
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ورقة: يف وكتبت مني، الطمع تمكن منه ذلك سمعت فلما قال:

م��ح��ي��را ف��ي��ك ظ��ل ق��د ه��ائ��ًم��ا ِص��ْل ال��ورى ب��ه ي��ف��وق ح��س��ن ل��ه م��ن ي��ا
ت��ؤج��را أن ال��ه��وى ف��ي ت��ط��م��ع ك��ن��ت إن خ��ل��وة ف��ي ب��س��اع��ة ع��ل��ي وام��ن��ن

خلسًة. الورقة إليه دفعت ثم املعنى، هذا يف كثريًا كالًما البيتني تحت وكتبت
يف عريق بيت من أني لتعلم إنك غريها: يف إيلّ كتب عنده الورقة حصلت فلما
أبي عليها ألطلعن تنته لم ولنئ منك، فرط ما عىل شاهًدا خطك عندي وسأبقي التقوى،

األبد. فضيحة فتصيبك وغريه؛
أبًدا. أحًدا بها أخرب فلن انتهيت إن أما

الرقعة يُرّد أن يف إليه أرغب وجعلُت فيه، وقعت ما قدر علمت خطه عىل وقفت فلما
الشأن. ذلك يف التكلم إىل ترجع بأال وفائك عىل رهن عندي هي وقال: فأبى إيلّ،

هذه مثل عن وتبت يده، يف ونامويس صيانتي رأيت ألني امتثلت؛ أن إال يسعني ولم
املداعبات.

هوامش

ج٣. األدب خزانة يف (1)
عادة عىل جريًا ليىل باسم ذكرها وإنما ببثينة. ينسب جميًال أن يخفى ال (2)

أحيانًا. معشوقاتهم أسماء إخفاء يف الشعراء
موضعان. وأحدب: سويقة (3)

وأخلق. الثوب خلق يقال تبىل، تخلق: (4)
عدلت. أي مهبها عن نكبت ألنها ريحني مهب بني تهب ريح كل النكباء: (5)

العليل النسيم الصبا: نفح (6)
العظيم. املطر الوابل: (7)
العظيم. املطر املتبعق: (8)

القلب. عمى من هي العماية، من العني بفتح عمايتي: (9)
وقيل فحل، وقيل قبيلة، وهي أرحب إىل منسوب النجيب الجمل األرحبي: (10)

موضع.
كالناقة. املذلل املنوق: (11)
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… لبثنة رق من لعلك بدله: روي بثنة. أسباب من لعلك وقوله: (12)
ص١٣٧. األديب إرشاد يف (13)

ج٣. األدب خزانة يف (14)
املاء. إىل إشارة (15)

املاء. نباته يعلو الذي املرتفع الطامي: (16)

ص٥٠. الزجاجي القاسم أبي أمايل يف (17)
ص٩٥٢. ج٢ الطيب نفح يف (18)
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احلبواجلامل

النساء امتداح حب

من امتداح حب عىل املطبوعني الشعراء من الخوارزمي العباس بن محمد بكر أبو كان
مهما بالواقع، إال تؤمن ال روًحا طياتها يف تحمل القصد، يف براءة عن النساء، من يراه
يعرتضه ومهما أحٍد، مرضاة استجالب يف وزنًا لذلك يقيم أن دون إليه، قصد ما يكلفه

قالئده: وسائط فمن الئمني، أو خصوم من

ي��زدح��م��ان األج��ف��ان ف��ي دم��ع��ان ف��ال��ت��ق��ى وال��ح��ب��ي��ب��ة ال��ش��ب��ي��ب��ة م��ض��ت
ق��ل��ب��ان ل��ي ول��ي��س ب��م��ودَّع��ي��ن، رم��ي��ن��ن��ي ال��ح��ادث��ات أن��ص��ف��ت��ن��ي م��ا

أخرى: من وقوله

اإلي��م��اض ك��واذب ب��روق م��ن ج��م��اًال ش��ام��ت ح��ي��ن ل��ل��ع��ي��ن ق��ل��ت
ري��اض ف��ي ح��ي��ة ف��ي��ارب ال��غ��رُّ األوج��ه ه��ذه ي��غ��رَّن��ك ال

أيًضا: أخرى من وقوله

ب��ص��اده��ا؟ ج��ي��ًم��ا أب��دل��ن ب��ال��ه��ا ف��م��ا ص��واف��ي��ا ب��ال��ل��ي��ال��ي ع��ه��دي خ��ل��ي��ل��يَّ
اف��ت��ق��اده��ا ي��وم ال��م��وت ي��وم أؤرِّخ ف��إن��ن��ي ع��ل��ي ع��ي��ش��ي ت��ح��ِس��ب��ا وال
ب��الده��ا م��ن ط��ال��ًع��ا إال ال��ب��در وال ل��وج��ه��ه��ا إال ال��ض��وء أح��ب ول��س��ت
ف��ؤاده��ا ط��ري��ق ف��ي ف��ؤادي ل��س��ار ورع��ي��تُ��ه��ا أن��ص��ف��ت��ه��ا أن��ن��ي ول��و
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ن��ف��اده��ا ق��ب��ل ال��ل��ه وح��ق ن��ف��دت أدم��ع��ي م��ث��ل أب��ص��رت��م��ا ه��ل خ��ل��ي��ل��ّي

أعان وال األحزان، سىل وال املكان، عّمر وال اإلنسان، آنس ما الحكماء: بعض وقال
العوان. البيض مثل الزمان عىل

املرأة الدنيا متاع وخري متاع، «الدنيا قال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن مسلم، كتاب ويف
الصالحة».

ملسو هيلع هللا ىلص: النبي سئل قال: عنه) هللا (ريض هريرة أبي عن للثقفي «األربعني» كتاب ويف
يكره فيما تخالفه وال أمر، إذا تعصيه وال نظر، إذا ترسه التي فقال: خري؟ النساء أي

ماله. وال نفسها، من
إذ نواس أبي در وهلل البرص»، يف يزيد الحسناء املرأة إىل «النظر «الشهاب»: ويف

يقول:

ن��ظ��را زدت��ه م��ا إذا ح��س��نً��ا وج��ه��ه ي��زي��دك

آخر: شاعر وقال

ذاك��ا م��ن��ك ف��ي��ح��س��ن ف��ت��ف��ع��ل��ه ع��ن��دي ال��ف��ع��ل س��واك م��ن وي��ق��ب��ح

غريه: وقال

ش��ف��ي��ع ب��أل��ف م��ح��اس��ن��ه ج��اءت واح��ٍد ب��ذن��ب أت��ى ال��ح��ب��ي��ب وإذا

امرأة يصف أعرابي

إال منها الثوب يمس ال جعدة، بيضاء فقال: امرأة يصف أعرابيٍّا سمعت العتبي:1 قال
وأنشد: أليتَيها، وجانبي ركبتيها، ورضفي ثدييها، وحلمة كتفيها، مشاشة

ظ��ه��ورا ت��م��س وأن ال��ب��ط��ون م��سَّ ل��ُق��م��ص��ه��ا وال��ث��دي ال��روادف أب��ت
غ��ي��ورا وه��ج��ن ح��اس��دة، ن��ب��ه��ن ت��ن��اوح��ت ال��ع��ش��ي م��ع ال��ري��اح وإذا
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برصي الليل قبض حتى إليها رستُه يوم ولرب أميل، من حظي فالنة ليت آخر: وقال
الظماء. فيشفي املاء مقام يقوم ما النساء كالم من وإن دونها،

يل وليس سمائها، شمس األرُض بها باهت شمس تلك فقال: امرأة أعرابي وذكر
املعنى هذا أخذ امتالئها. عند تفيض ولكنها لدائها، لكتوم نفيس وإن اقتضائها، يف شفيع

فقال: حبيب

س��م��ائ��ه��ا ش��م��س األرض��ون ب��ه��ا ف��ب��اه��ت ن��وُره��ا ت��م ال��ت��ي أرض��ي��ه��ا ش��م��س وي��ا
ام��ت��الئ��ه��ا ع��ن��د ال��ن��ف��س ت��ف��ي��ض ول��ك��ن ع��ادة ل��م��ث��ل��ي ال��ش��ك��وى وم��ا ش��ك��وت

كان نعم، قال: اليوم؟ قبل عليه كان ما غري عىل اليوم الحب بال ما ألعرابي: وقيل
أحب إذا الرجل كان فال. وإال أحبها، شيئًا أطعمته إن املعدة، إىل فانتقل القلب، يف الحب
تشاكيا بمجلس منها ظفر وإن رآها، من رأى إن ويفرح بدارها، يطوف حوًال ظل امرأة
لم اجتمعا فإذا وتعده، ويعدها إليه، وتشري إليها يشري اليوم وإنه األشعار، وتناشدا

شعًرا. ينشدا ولم حبٍّا، يشكوا
سلوانه: يطيق وال يحبه، من عىل وصربه وكتمانه الحب لوعة يشكو أعرابي وقال

ح��ب��ي م��ن ق��ل��ب��ك ال��ل��ه أراح ب��ح��ب��ي، ت��ب��رم��ا ه��ذا ك��ل ف��ق��ال��ت: ش��ك��وت
ال��ق��ل��ب ش��ج��ي ب��ف��ع��ل ه��ذا وم��ا ص��ب��رت، م��ا ل��ش��د ق��ال��ت: ال��ح��ب ك��ت��م��ت ف��ل��م��ا
ذن��ب��ي م��ن ال��ت��ب��اع��د ف��ت��ع��ت��د رض��اه��ا، ط��ال��بً��ا ف��أب��ع��د ف��ت��ق��ص��ي��ن��ي وأدن��و
ق��رب��ي م��ن وت��ن��ف��ر بُ��ع��دي، م��ن وت��ج��زع ي��س��وءه��ا وص��ب��ري ت��ؤذي��ه��ا، ف��ش��ك��واي
رب��ي م��ن ال��ش��ك��ر واس��ت��وج��ب��وا ب��ه��ا، أش��ي��روا ت��ع��ل��م��ون��ه��ا؟ ح��ي��ل��ة م��ن ه��ل ق��وم ف��ي��ا

املشاهدة2 بعد الوصف

الشعر، نظم يف الكلم بروائع الجرجاني العزيز عبد بن عيل الحسن أبو القايض اشتهر
به، أحّس ما بوصف يسمو فكان البساطة، يف غاية سهلة، طرائق لنفسه واتخذ
أنغامه يتذوق حتى الفهم، إىل يقّربه جميًال أسلوبًا املعاني رقة من ويكسوه واستساغه،
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بدائع ومن عليًال، صافيًا نسيًما صدره املحزون به ويمأل سلسبيًال، عذبًا رشابًا املستمع
قوله: ُطَرِفه

ف��ي��ه م��ن أش��رُب ال��ذي م��ث��ل ��ه ك��فِّ وف��ي ق��ال ال��ذي أف��دي
ي��ج��ن��ي��ه ب��ال��ل��ث��م َف��ِم��ي ق��ل��ت: وج��ن��ت��ي ف��ي أي��ن��ع ق��د ال��ورد:

منه: أحسن بااللتحاء التعريض يف أسمع ولم وقوله،

أخ��الق��ك أح��س��ن َف��أَْولِ��ِه ب��م��ش��ت��اق��ك ال��ح��ب ح ب��رَّ ق��د
ع��ش��اق��ك آخ��ر ف��إن��ه ��ه ح��قَّ ل��ه وارع ت��ج��ف��ه ال

الحبيب: فصد يف وقوله

س��َق��َم��ْك ت��ق��س��م��ت ن��ف��س��ي ول��ي��ت أل��م��ْك ��ل��ت ت��ح��مَّ ع��ي��ن��ي ل��ي��ت ي��ا
دم��ك ن��اظ��ريَّ م��ن أج��رت ع��رق��ك ف��ص��دت إذ ال��ط��ب��ي��ب ك��ف ول��ي��ت
َل��ثَ��َم��ْك م��ن ل��ث��ْم��َت إن ت��ع��ي��ره ك��م��ا وج��ن��ت��ي��ك ِص��ب��غ أع��رتَ��ه
أل��م��ك واغ��ت��ن��م ال��ع��رَق ب��ه ف��ال��َح��ْظ ِم��ب��َض��ِع��ِه ح��دِّ م��ن أم��ض��ى ط��رُف��ك

أولها: قصيدة من وقوله

ص��يِّ��ب��ه األرض وج��ه ط��بَّ��ق وك��ي��ف ت��ل��ه��ب��ه ال��س��اري ل��ل��ع��ارض أي��ن م��ن
ي��ل��ه��ب��ه ف��ه��و ف��ؤادي اس��ت��ع��ار أم ت��ن��ج��ُدُه ف��ه��ي ج��ف��ون��ي اس��ت��ع��ان ه��ل

ومنها:

أن��دب��ه أن��ف��كُّ م��ا ��ل ال��ت��ج��مُّ ل��وال ق��م��ر ل��ي ب��غ��داد م��ن ال��َك��ْرم ب��ج��ان��ب
أص��ح��ب��ه ل��س��ت وأران��ي دي��اره، ب��ع��دت م��ذ ال��ده��ر ص��ح��ب��ت م��ا وص��اح��ب
ي��ع��ذِّب��ه م��ا ول��ق��ل��ب��ي ذك��ره م��ن ي��ؤرق��ه��ا م��ا ل��ع��ي��ن��ي ي��وم ك��ل ف��ي
ت��ج��نُّ��ب��ه ب��ل ش��ج��ان، ال��ف��راق وال خ��الئ��ُق��ه ب��ل ده��ان��ي، ال��ب��ع��اُد وم��ا
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أيًضا: وله

ض��ي��ق ال��رزق م��ط��ل��ب ول��ك��ن ف��ق��ل��ت: أوس��ع ف��ال��رزق األرض ف��ي اض��ط��رب وق��ال��وا
أرزُق؟ أي��ن ف��م��ن ك��س��ٌب، ل��ي ي��ك ول��م ي��ع��ي��ن��ن��ي ُح��رٌّ األرض ف��ي ي��ك��ن ل��م إذا

النساء3 أسناُن

شعًرا كان وإن — النساء أسنان ترتيب يف قيل ما أحسن من األخفش: الحسن أبو قال
النساء: وصف سأله وقد املنذر، بن للنعمان ضمرة قول — ضعيًفا

ج��ي��ده��ا ي��ه��ت��ز ال��غ��واص ك��ل��ؤل��ؤة ث��دي��ه��ا نُ��صَّ ق��د «ال��ع��ش��ر» ب��ن��ت ت��ل��َق م��ت��ى
ي��زي��ده��ا ب��ع��د وال��ح��س��ن وغ��ّرت��ه��ا، ُروح��ه��ا ل��خ��ف��ة م��ن��ه��ا ل��ذة ت��ج��د
وت��ري��ده��ا ب��ه��ا ت��ل��ه��و ال��ت��ي ف��ت��ل��ك م��ث��ل��ه��ا ش��يء ال «ال��ع��ش��ري��ن»: وص��اح��ب��ة
ع��وده��ا دّق وال رق��ت م��ا ال��ع��ي��ش ه��ي ح��دي��ث��ه��ا ال��ش��ف��اء «ال��ث��الث��ي��ن»: وب��ن��ت
وولُ��وده��ا أودُّه��ا ال��ن��س��اء: وخ��ي��ر ف��غ��ب��ط��ة «األرب��ع��ي��ن» ب��ن��ت ت��ل��ق وإن
ع��م��وده��ا ص��ل��ب وال��ل��ذات، ال��ح��س��ن م��ن ب��ق��يَّ��ة ف��ي��ه��ا «ال��خ��م��س��ي��ن»: وص��اح��ب��ة
يُ��ري��ده��ا ح��ري��ص ال ض��ي��اع، وف��ي��ه��ا ع��ن��ده��ا خ��ي��ر ال «ال��س��ت��ي��ن»: وص��اح��ب��ة
ي��س��ت��ف��ي��ده��ا ِخ��زي��ة ف��ت��ل��ك��م ع��ل��ي��ه��ا م��ع��رًس��ا ت��ل��ف إن «ال��س��ب��ع��ي��ن»: وص��اح��ب��ة
وري��ده��ا وُق��دَّ ال��ف��ان��ي ال��ك��ب��ر م��ن ت��ج��ل��ل��ت ق��د ال��ت��ي «ال��ث��م��ان��ي��ن»: وذات
ه��ج��وده��ا ق��ل��ي��ل م��ق��الق وب��ال��ل��ي��ل رأس��ه��ا ي��رع��ش «ال��ت��س��ع��ي��ن»: وص��اح��ب��ة
ع��ب��ي��ده��ا ط��رٍّا ال��ن��اس أن وت��ح��س��ب ع��ق��ل��ه ض��ل ف��ق��د األخ��رى، ط��ال��ع وم��ن

البدر4 فيها يلعب دارة

تصويًرا يعشق ما بتصوير وشغف الجمال، بحّب الدمشقي، السمان سعيد الشيخ عرف
األخري: مرصاعه مضمنًا قوله ومن حساًسا،

ي��ط��رب وع��ق��ل��ى س��م��ع��ي ف��ي��س��ي��غ��ه ح��دي��ث��ه ك��ال��م��دام ظ��ب��ي ُرّب ي��ا
ي��ت��ذه��ب ل��ون��ه��ا ح��س��ن م��رآة ب��ك��ّف��ه ال��ن��ه��ار ش��م��س خ��ل��ت��ه ق��د
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ي��ل��ع��ب ف��ي��ه��ا وال��ب��در دارة ه��ي ف��ك��أن��ه��ا الئ��ح ف��ي��ه��ا وال��وج��ه

املرصاع: نفس مضمنًا املتيني، أحمد العالم وقال

ت��ش��رب ال��ل��واح��ظ ل��ه��ا ت��ك��اد راٌح لُ��ط��ف��ه م��ن وك��أن��ه ع��ات��ب��ت��ه
ي��ج��ل��ب ل��ل��م��س��رة ح��س��ن ف��س��ط��اط ف��ي وه��و ي��ل��ع��ب وال��ش��ط��رن��ج ب��ال��ع��ق��ل
ي��ل��ع��ب ف��ي��ه��ا وال��ب��در دارة ه��ي ف��ك��أن��م��ا خ��ض��رة ال��زم��رد ي��ح��ك��ي

والطيب5 املرأة

م��ش��م��وُم األن��ف ف��ي ت��ط��ي��اب��ه��ا ك��أن ب��ه��ا ال��ع��ب��ي��ر ن��ض��خ أت��رّج��ة ي��ح��م��ل��ن

الصفرة من لونها يف وما رائحتها، طيب يف بها شبهها املرأة عن كناية هنا: ة األتُرجَّ
األعىش: قول يعيبون كانوا ولذلك امُلفرط، اللون بياض تكره العرب وكانت

ك��ال��ل��ب��ن ن��اص��ع ب��ش��ر ل��ه��ا ُرْع��ب��وب��ة ب��ي��ض��اء ك��ل وم��ن

الرمة: ذي قول يستحسنون وكانوا

ذه��ب م��ّس��ه��ا ق��د ف��ض��ة ك��أن��ه��ا َدع��ج ف��ي ب��ي��ض��اء ن��ع��ج ف��ي ص��ف��راء

بالخيط6 الوجه نتف

عقباه، يُحَمد ما إىل الحنني ودفعنا وإحجام، إقدام بني املقام، بنا استقر ملا الناظم: قال
هللا: رحمه ُدَريد بن بكر أبي عىل قرأنا

ح��ي��ن��ه��ا ح��ان ق��د اآلن ي��ج��يء وق��ال��وا: ل��ِع��ي��ره��ا وع��ش��ر ش��ه��ر م��ض��ى ف��ل��م��ا
ت��ع��ي��ن��ه��ا ق��ري��بً��ا أخ��رى إل��ى ج��ريً��ا وأرس��ل��ت خ��ي��ًط��ا ال��ك��ت��ان م��ن أم��ّرت

وتتهيأ بالخيط وجهها تنتف أن فأرادت فيها، وزوجها تقدم عريًا تنتظر امرأة هذه
بالخيط وجهها نتف يف بها تستعني لها جارة إىل أرسلته يقول: الرسول. والجري: له.
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وأسلس املعنى، إىل أقرب ألنه بالسلك؛ الخيط عن معّربًا مسرتسًال سار هذا وبعد للتزيُّن.
فقال: املبنى، يف

ق��رون��ه��ا ث��ن��تْ��ه ح��ت��ى وج��ب��ه��ت��ه��ا وج��ه��ه��ا ح��ر ف��ي ال��س��ل��ك ي��ج��ري زال ف��م��ا

لزوجها: ليىل مجنون قول ومنه ذوائبها، وقرونها: كّفته. ثنته:

ف��اه��ا؟ ق��بّ��ل��ت أو ال��ص��ب��ح ُق��ب��ي��ل ل��ي��ل��ى إل��ي��ك ض��م��م��َت ه��ل ب��رب��ك
ش��ذاه��ا ف��ي األق��ح��وان��ة رف��ي��ف ل��ي��ل��ى ق��رون ع��ل��ي��ك رّف��ت وه��ل

السماء ببدر املرأة تشبيه

ت��ب��ّدى إذا ال��س��م��اء ب��در ك��أن��ه��ا ل��م��ي��س ب��دت

و«إذا البدر، مشبهة بدت أي: للمرأة، الحال موضع يف السماء» بدر «كأنها قوله:
وجهها، عن كاشفة املرأة هذه برزت أي: الفعل، معنى من كأن عليه دل ملا ظرٌف تبّدى»
فعلت وإنما تبدى»، إذا السماء بدر «كأنها بقوله: هذا عىل ودل نقابها، أرسلت قد كأنها
الشاعر: قول ومثلُه الرعب. من تَداخلها ملا أو السباء، تأمن حتى باإلماء للتشبيه إما ذلك

ح��رائ��ر واإلم��اء إم��اء، يُ��َخ��ْل��َن وج��وه��ه��ا ب��اٍد ال��روع ف��ي ون��س��وت��ك��م

الجنة يف الوجه جميل فتى لقاء

قال: النخعي عمرو بن رجاء عن إبراهيم، بن إسحاق عن كامل، أبي عن املربد ذكر
النخع، من قوم جوار يف فنزل واالجتهاد، التعبد شديد الوجه، جميل فتى بالكوفة كان
فأرسل به، نزل ما بالجارية ونزل عقله، بها وهام فهويها جميلة، منهن جارية إىل فنظر
يقاسيانه ما عليهما اشتد فلما لها، عّم البن مسّماة أنها أبوها فأخربه أبيها، من يخطبها
فإن بك، بالئي اشتد وقد يل، محبتك شدة بلغنى قد الجارية: إليه أرسلت الهوى، ألم من
هاتني من واحدة وال للرسول: فقال منزيل. إىل تأتي أن لك سهلت شئت وإن زرتك، شئت
سعريها، يخبو ال ناًرا أخاف َعِظيٍم﴾، يَْوٍم َعذَاَب َربِّي َعَصيُْت إِْن أََخاُف ﴿إِنِّي الَخلتني؛

لهيبها. يخمد وال
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بهذا أحق أحد ما وهللا هللا، يخاف هذا مع وأراه قالت: قوله، الرسول أبلغها فلما
ظهرها، خلف عالئقها وألقت الدنيا، من انخلعت ثم ملشرتكون، فيه العباد وإن أحد، من
ذلك، من ماتت حتى إليه وشوًقا للفتى حبٍّا وتنحل تذوب ذلك مع وهي تتعبد، وجعلت
فرآها قربها، عىل يوم ذات عينه فغلبته لها؛ ويدعو عنده، فيبكي قربها يأتي الفتى فكان

قالت: لقيت؟ وما أنت كيف لها: فقال منظر، أحسن يف منامه يف

وإح��س��ان خ��ي��ر إل��ى ي��ق��ود ح��بٌّ م��ح��ب��ت��ك��م س��ؤل��ي ي��ا ال��م��ح��ب��ة ن��ع��م

فقالت: رصت؟ إالم ذلك عىل فقال:

ب��ال��ف��ان��ي ل��ي��س ُم��ل��ٌك ال��خ��ل��د ج��ن��ة ف��ي ل��ه زوال ال وع��ي��ش ن��ع��ي��م إل��ى

ولقد أنساك، وهللا أنا وال فقالت: أنساك. لست فإني هناك، اذكريني لها: فقال
أراك؟ متى لها: فقال باالجتهاد. ذلك عىل فأعني بيننا، يجمع أن وموالك موالي سألت
مات حتى ليال سبع إال الرؤيا بعد الفتى يعش فلم فرتانا. قريب عن ستأتينا فقالت:

هللا. رحمه
أهلها، عباد من وكان مكة، نزل عمار أبي بن الرحمن عبد أن بكار بن الزبري وذكر
موالها، فرآه غناءها فسمع فوقف تغني، بجارية يوما فمر عبادته، من القس ي فسمِّ
ففعل تراها. وال غناءها تسمع مكان يف فاقعد له: فقال فأبى، عليها يدخل أن فأمر
إىل أجابه ثم االمتناع، بعض فامتنع إليك؟ أحولها أن لك هل موالها: له فقال فأعجبته،

به. وشغفت بها فشغف فأعجبته، إليها فنظر ذلك.
ذلك. أحب وهللا وأنا فقال: أحبك، وهللا أنا يوم: ذات له فقالت مكة، أهل بذلك وعلم
ءُ ﴿اْألَِخالَّ يقول: هللا سمعت إني ويحك، لها: قال خال! املوضع فإن يمنعك؟ فما قالت:
وبينك بيني ما صلة يكون أن أكره وهللا فأنا اْلُمتَِّقنَي﴾، إِالَّ َعُدوٌّ ِلبَْعٍض بَْعُضُهْم يَْوَمِئٍذ

حبها! من بالدموع تذرفان وعيناه نهض ثم القيامة، يوم عداوة الدنيا يف

البيضة7 أو بالشاة املرأة تكني

بغالم تعجب أنها بلغه قد وكان ُعليَّة، أخته معه فأخرج أسفاره، بعض يف الرشيد خرج
«َطّل»، اسمه آخر غالًما بعده من علقت إنها ثم قتله، وقيل فأبعده، «َرَشا» اسمه له
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يوًما عليها فدخل ألقتلنك، ذكرته لنئ وهللا الرشيد: لها فقال له. ذكرها من تكثر فكانت
قرأت به شعرت فلما َفَطلٌّ﴾، َواِبٌل يُِصبَْها لَّْم ﴿َفِإن تعاىل: قوله تقرأ وهي غفلة حني عىل
قائلة: وأكملت (طل)، اسم تذكر ال حتى أمسكت ثم َواِبٌل﴾، يُِصبَْها لَّْم ﴿َفِإن اآلية: أول
«وال لها: وقال الرشيد، فابتسم املؤمنني»؛ أمري عنه نهى فالذي … وابل يصبها لم «فإن

أُخيّة». يا أيًضا هذا
وقالت: لفراقه، حزنًا قلبها فطار قرصه؛ من الغالم ذلك أخرج إنه وقيل:

س��ب��ي��ل؟ إل��ي��ك ظ��لٍّ إل��ى ل��ي ف��ه��ل ت��ش��وق��ي ط��ال ال��ب��س��ت��ان س��رح��ة أي��ا
دخ��ول إل��ي��ه ي��ه��وى ل��م��ن ول��ي��س ُخ��روج��ه يُ��رج��ى ل��ي��س م��ن ي��ش��ت��ف��ي م��ت��ى

— الشجرة وهي — الرسحة ذكر قدمت أن بعد طلٍّ» عن «بظلٍّ وّرت كيف فانظر
أو الشاة أو الرسحة لفظة العرب تذكر ما وكثريًا التهمة. فتبعد ظلٍّ لفظة من لتتمكن

املرأة. عن بذلك وتكنّى اإلبل، من الشابة وهي القلوص، أو البيضة
خطبها بديهة، وأحسنهم الناس أشجع ومن وقتها، نساء أجمل من حكيم أم وكانت
يف الفجاءة، بن قطرّي الخوارج أمري مع وكانت فردَّتهم، الخوارج أرشاف من جماعة

وتقول: الحروب تلك يف ترتجز فكانت (األباضية)، جند

وغ��س��ل��ه ده��ن��ه م��ل��ل��ت وق��د ح��م��ل��ه س��ئ��م��ت ق��د رأًس��ا أح��م��ل
ث��ق��ل��ه؟ ع��ن��ي ي��ح��م��ل ف��ت��ى أال

وقعة يف يقول وفيها بها، يُشبّب «قطري» وكان واألمهات، باآلباء يفدونها والخوارج
الغزل: رقيق من وهو ُدوالب،

ح��ك��ي��م» «أم أل��ق ل��م م��ا ال��ع��ي��ش وف��ي ل��زاه��د ال��ح��ي��اة ف��ي إن��ي ل��ع��م��ُرك
ل��س��ق��ي��م وال ب��ث ل��ذي ش��ف��اء م��ث��ل��ه��ا ي��ر ل��م ال��ب��ي��ض ال��خ��ف��رات م��ن
ل��ئ��ي��م ِج��ّد ال��ده��ر ن��ائ��ب��ات ع��ل��ى وج��ه��ه��ا أل��ط��م ي��وم إن��ي ل��ع��م��رك
ذم��ي��م غ��ي��ر ال��ح��رب ف��ي ف��ت��ى ط��ع��ان أب��ص��رت دوالب ي��وم ش��اه��دت��ن��ي ول��و
ت��م��ي��م ن��ح��و ال��خ��ي��ل ص��دور وُع��ج��ن��ا وائ��ل ب��ن ب��ك��ر ع��ل��م��اء ط��غ��ت غ��داة
وك��ل��ي��م ف��اي��ظ م��ن دًم��ا ي��م��جُّ م��ق��ع��ًص��ا أك��ث��ر ك��ان ي��وًم��ا أر ف��ل��م
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ك��ري��م األم��ه��ات، ن��ج��ي��ب أغ��رَّ ف��ت��ى ع��ل��ى ك��ري��ًم��ا ا ح��دٍّ وض��ارب��ة
ح��م��ي��م ودي��ر دوالب، أرض ل��ه م��وط��نً��ا ت��ك ول��م ب��دوالب أص��ي��ب
ح��ري��م ك��ّل ال��ك��ف��ار م��ن ت��ب��ي��ح وخ��ي��لُ��ن��ا ذاك ي��وم ش��اه��دت��ن��ي ف��ل��و
ونَ��ع��ي��م ع��ن��ده ع��دن ب��ج��ن��ة ن��ف��وس��ه��م اإلل��ه ب��اع��وا ف��ت��ي��ة رأت

النساء8 أسماء

«أسما»: يف الوردي والبن

س��ق��م��ا أم��وت ال��غ��رام م��ن أك��اد وص��ّدت غ��ض��ب��ت إذا أس��م��ا أرى
ب��أس��م��ا أوق��ي��ه ب��تُّ ك��أن��ي ق��ل��ب��ي ط��اب واص��ل��ت��ن��ي ه��ي وإن

أيًضا: وفيها

ب��دم��ا م��ق��ل��ت��ي م��دام��ع أج��رى ع��اذل أس��م��ا ح��ب ف��ي الم��ن��ي ق��د
أس��م��ا ف��ي ال��ح��رف ذاك ف��ع��ل م��ن أوق��ف��ت��ه��ا م��دام��ع ل��م��ج��رى ف��اع��ج��ب

آمنة: ويف

آم��ن��ه ب��ال��رض��ا غ��دت وق��د آم��ن��ه ب��ال��وف��ا وع��دت��ن��ي ق��د
آم��ن��ه ب��ه��ا أض��ح��ت وم��ه��ج��ت��ي ب��ي��ن��ه��ا م��ن ال��ق��ل��ب ي��خ��اف ك��ي��ف

أيًضا: وفيها

ك��ام��ن��ه ال��ق��ل��ب ل��ج��ة ف��ي م��ح��ب��ت��ه��ا ق��وام��ه��ا ال��رط��ي��ب ك��ال��غ��ص��ن ه��ي��ف��اء
آم��ن��ه وه��ي خ��ائ��ًف��ا م��ن��ه��ا ف��أص��ب��ح ع��ام��ًدا ال��وص��ل ف��ي ب��ال��ه��ج��ر ت��ه��ددن��ي

أنَس: يف ولألزهري

ب��ال��خ��رس ب��اء ق��د وع��اذل��ه��ا ي��وًم��ا أن��س ب��ه ج��اءت م��ذ ب��ال��وص��ل آن��س��ت
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أن��س ع��ن أروي��ه ال��ل��ق��ا ح��دي��ث ل��ك��ن وج��ن��ت��ه��ا ن��ي��ران روى ق��د م��ال��ك ع��ن

حليمة: يف وله

ع��ل��ي��م��ه وج��دي ب��ف��رط ص��ب��ح��ت ح��ل��ي��م��ة ق��ال��وا
ح��ل��ي��م��ه وه��ي ال��ح��ب ف��ي ل��ح��ال��ي ت��رّق ال ل��م

خديجة: ويف

وه��ي��ج��ه خ��ّد ب��ن��ار س��ب��ت��ن��ي ق��د خ��دي��ج��ة
خ��دي��ج��ه روح��ي واآلن ت��ق��س��و ال��روح وك��ان��ت

أيًضا: وفيها

ب��ه��ي��ج��ه ح��س��ن ذو ال��ب��در ت��زي��ن ف��ت��اة ق��ل��ب��ي ال��ه��وى ف��ي ت��ع��ش��ق
خ��دي��ج��ه س��ت��ي ي��ا ن��ادي��ت إذا وأح��ي��ا ش��وًق��ا ب��ح��ب��ه��ا أم��وت

زينب: ويف

آل��ه م��ن��ك س��اع��ة ي��خ��ل��و ل��ي��س وق��ل زي��ن��ب ت��س��م��ع ح��ي��ن ب��ذك��ري وع��ّرض
ح��ال��ه؟ ك��ي��ف ع��ن��دك��م ف��الن ت��ق��ول ب��س��م��ع��ه��ا ذك��ري م��ّر م��ا إذا ع��س��اه��ا

سلمى: ويف

ف��ت��ك أّي ف��ت��ك ال��ق��ل��ب ف��ي ل��ه��ا س��ه��ام ل��واح��ظ��ه��ا م��ن ل��س��ل��م��ى
ش��ك ب��غ��ي��ر ال��م��س��ت��ه��ام ي��م��وت ف��ؤاًدا ب��ه ت��ش��ّك رام��ت إذا

عائشة: ويف

ط��اي��ش��ه أم��وري ف��ي ف��ك��ري ف��س��ه��ام واش��ف��ن��ي ب��ح��ق��ك خ��ب��رن��ي ده��ر أي��ا
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ع��اي��ش��ه م��وت��ي ب��ع��د م��ن وح��ب��ي��ب��ت��ي م��ي��ت ال��م��ح��ب��ة ف��ي أن��ي أي��ح��لُّ

أيًضا: وفيها

ط��اي��ش��ه ال��ع��وال��ي م��ن��ه ت��رك��ت أه��ي��ف ب��ق��دٍّ ال��ق��ل��ب ش��غ��ل
ع��اي��ش��ه ع��ي��ن��ي ب��ع��د دع��ه��ا ث��م ح��ب��ه��ا ف��ي أُم��ت أن دع��ن��ي أن��ت

فاطمة: ويف

ع��ال��م��ه ب��ذا وه��ي ج��وى م��تُّ ب��ه��ا ط��ف��ًال ك��ن��ت م��ذ ف��اط��م��ة
ف��اط��م��ه ب��أن��ه��ا ل��ي ان��ث��ن��ْت ث��م ب��ال��ه��ن��ا وص��ل��ه��ا أرض��ع��ت��ن��ي ك��م

أيًضا: وفيها

ظ��ال��م��ه أن��ه��ا م��ع ع��ادل��ة ق��ام��ة ل��ه��ا ك��ال��غ��ص��ن ه��ي��ف��اء
ف��اط��م��ه ان��ث��ن��ت ث��م ب��وص��ل��ه��ا م��رة ال��ه��وى ط��ف��ل أرض��ع��ت ق��د

أيًضا: وفيها

ك��اظ��م��ة م��ن��ه��ا وال��ب��ح��ر أص��ب��ح��ت ق��د ق��ات��ل��ت��ي
ف��اط��م��ه ق��ال��ت: االس��م؟ م��ا م��ه��ج��ت��ي ي��ا ن��ادي��ت��ه��ا

نفيسة: يف ولألزهري

رئ��ي��س��ْه م��الح��ت��ه��ا ف��ي وأض��ح��ت ف��ؤادي م��ل��ك��ت ب��ال��ب��ه��ا ن��ف��ي��س��ة
ن��ف��ي��س��ْه م��رت��ب��ة ال��ح��س��ن وذات ب��ه��اه��ا س��ن��ا ل��ف��رط ح��ازت وق��د

عاملة: يف الجميل والبن

ظ��ال��م��ْه ع��ادل��ة ق��ام��ت��ه��ا ب��ال��ج��ف��اء ع��ام��ل��ة ع��ال��م��ة
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ع��ال��م��ْه إن��ن��ي ق��ال��ت: أل��ق��اه ال��ذي ت��ع��ل��م��ي��ن ه��ل ل��ه��ا: ق��ل��ت

فيها: أيًضا وله

ج��س��ي��م ف��ض��ٌل ك��رس��يّ��ه��ا ع��ل��ى ل��ه��ا ع��ال��م��ة
ع��ظ��ي��م ع��رش ول��ه��ا ش��ي ك��ل م��ن وأوت��ي��ت

قابلة: يف الوردي والبن

ال��س��اب��ل��ْه ت��ق��ط��ع ح��ب��ه��ا ع��ل��ى أدم��ع��ي ل��ق��اب��ل��ة أق��ول
ق��اب��ل��ْه ام��رأة وأن��ا ق��ال��ت: ل��ّل��ق��ا م��ق��ب��ل رج��ل أن��ا

كاتبة: يف وله

ال��راح��م��ْه س��م��ت��ه��ا ع��ن ي��ص��در ال��ج��ف��ا ن��س��خ ت��وق��ي��ع ك��ات��ب��ة
ك��ات��م��ْه ك��ات��ب��ة ب��ه��ا أح��س��ن ل��ه��ا رق��اع��ي أس��رار ت��ك��ت��م

فقيهة: يف وله

ج��دال��ي ف��ي وب��ال��غ��ت ع��ذاب��ي ف��ي ت��ف��ق��ه��ت
ال��غ��زال��ي ط��رف��ه��ا ع��ن غ��رام��ي ت��س��ي��ط خ��ود

خياطة: يف ولألزهري

وال��ط��ْرف ال��ق��ل��ب ف��ي م��ن��زل��ه��ا خ��ي��اط��ة ك��ال��ب��در أح��ب��ب��تُ��ه��ا
ب��ال��ك��فِّ ال��ش��ّل ول��ل��رق��ي��ب وص��ل��ه��ا م��ن ال��ف��رج رك��وب ف��ل��ي

عجانة: يف وله

ه��ج��ره��ا م��ن آم��نً��ا ي��وًم��ا ك��ن��ت م��ا ع��ج��ان��ة ب��ظ��ب��ي��ة ال��ف��ؤاد ك��ل��ف
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خ��ص��ره��ا م��ن ودق��ي��ق��ه��ا أدم��ع��ي م��ن ف��م��اؤه��ا ب��ال��غ��رام ف��ؤادي ع��ج��ن��ت

الجبن: بائعة أي جبانة، يف وله

ت��ع��ب��ان��ْه ب��ه��ا روح��ي ال��ورى رأى ب��ه��ا ِه��ْم��ُت ُم��ذْ ج��ب��ن ب��اي��ع��ة
ال��ج��ب��ان��ه ف��ي أم��وت ب��أن��ن��ي ت��ح��ق��ق��وا ق��د ال��ح��ّي أه��ل وك��ل

مسحرة: يف وله

اب��ت��دع��ت أن��ه��ا إالَّ ال��ح��س��ن ب��دي��ع��ة ��رة م��س��حِّ م��ن رم��ض��ان ف��ي ع��ج��ب��ت
ط��َل��ع��ت ق��د ال��ش��م��س وه��ذي ال��س��ح��ور ك��ي��ف ل��ه��ا ف��ق��ل��ت ي��وًم��ا ت��س��ح��رن��ا ج��اءت

رومية: يف الوردّي والبن

ه��ن��دي ص��ارم��ه��ا ت��رك��ي��ة م��ق��ل��ة ل��ه��ا األص��ل روم��يّ��ة
ال��ورِدي ف��اض��ح��ة وج��ن��ة م��ن ف��اع��ج��ب��وا وج��ن��تُ��ه��ا ت��ف��ض��ح��ن��ي

مرصيّة: يف وله

َخ��َل��ق م��ن ف��ج��ّل ب��در ك��أن��ه��ا م��ص��ري��ة
ال��م��َل��ق م��ص��ر م��ن ي��ن��ك��ر وال م��ك��ًرا ت��م��ل��ق��ن��ي

شاميّة: يف وله

ال��ش��ام��ُة ح��بِّ��ه��ا ف��ي ل��ي ي��رّق ب��وج��ن��ت��ه��ا ش��ام��ة ش��ام��ي��ة
ال��ص��ام��ُت ي��ن��ط��ق ب��خ��ت��ي ف��ش��وم ق��ب��ل��ت��ه��ا إذا ال��م��الم��ة م��ن أخ��ش��ى

بدوية: يف وله

آس��اد ب��ي��ن ك��م��ه��اة ق��وم��ه��ا ف��ي ب��دت ال��ج��ف��ون ك��ح��الء ال��ب��دو م��ن وب��ي
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ل��ل��ب��ادي ال��ف��ض��ل وك��ان ال��رؤوس ع��ل��ى ل��ه��ا ق��م��ن ال��ح��ض��ر ل��ح��س��اِن ب��دت ف��ل��و

عراقية: يف وله

وث��اق��ي وش��دت أدم��ع��ي أط��ل��ق��ت ال��ع��راق ب��ن��ات م��ن ه��ي��ف��اء ب��ي
ال��ط��اق ب��اب رأي��ت ب��ال��ع��ط��اي��ا أب��رز ب��اب م��ن أت��ي��ت ق��ال��ت: ث��م

مرشقيّة: يف وله

ه��ن��ا والج��ا ش��يء ع��ي��ن��ه��ا ف��ي م��ال��ن��ا ال ال��م��ش��رق م��ن ج��اءت
ه��ن��ا ه��ا م��ن وال��ف��ت��ن��ة ل��ل��ن��اس، ف��ت��ن��ة ف��ت��ى ي��ا اح��ذر وق��ال��ت:

مغربية: يف وله

م��وك��ب��ه��ا ف��ي ال��غ��رب ب��ن��ت إن ال��س��ط��ا ح��اذرن ال��ش��رق ب��ن��ات ي��ا
م��غ��رب��ه��ا م��ن ال��ش��م��س ك��ط��ل��وع م��ش��رق��ه م��ن ال��ب��در ظ��ه��ر م��ا

مجوسية: يف ولألزهري

أع��ذارا ال��ح��ب ف��ي ل��ي أوض��ح ن��وره��ا س��ن��ا ال��ن��ور ع��اب��دة
ال��ن��ارا ي��ع��ب��د م��ّم��ن ف��ال��وي��ل ب��ه��ج��ران��ه��ا ق��ل��ب��ي أح��رق��ت ق��د

نرصانية: يف وله

ف��ّخ أي ل��ه��ا ف��خٌّ ال��ن��ص��ارى ب��ن��ت زنّ��ار
تُ��رخ��ي ال��ش��ّد وك��ث��رة م��ن��ه ال��ش��د رج��ائ��ي

الشطرنج: تلعب مليحة يف آخر وقال

ب��ال��ف��ي��ل ت��س��ت��رت ش��اة ب��ال��رخ ض��رب��ت��ه��ا ث��م ال��ش��ط��رن��ج الع��ب��ت��ه��ا

73



العرب عند والجمال الحب

وف��ي��ل��ي ه��ن��اك ف��رس��ي خ��ذي ل��ك��ن ح��ّص��ن��ت��ه��ا ق��ل��ت: ف��ن��ف��س��ك، ق��ال��ت:

هوامش

ص١١٥. ج٢ الفريد العقد يف (1)
للثعالبي. الخاص خاص يف (2)

الزجاجي. القاسم أبي أمايل يف (3)
ص٢٠٨. ج١ الدرر سلك يف (4)

ص٣٨٢. االقتضاب يف (5)
ص١٩٨. ج١ القايل أمايل يف (6)
ص١٩٣. املهتدي سناء يف (7)

تيمور. شعر ٩٤٨ رقم الجزء (8)
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ووصفالنساء الغزل

بينهما1 والفرق والتغزل الغزل

النسيب؟ يشتهي ال أحًدا أترى املخزومي: السائب ألبي قيل
فال! اآلخر واليوم باهلل يؤمن من أما فقال:

واحد. بمعنى كلها والتشبيب والتغزل والنسيب
فقد التغزُّل بمعنى جعله فمن يوافقهن، بما والتخلق النساء إلف هو الغزل قيل:

الشعر». «نقد كتابه يف وأوضحه «ُقّدامة»، ذلك عىل نبه وقد أخطأ.
ممزوًجا يكون أن كالمه، الشاعر به يفتتح الذي النسيب حكم من الحاتمّي: وقال
َخْلق مثل مثلها القصيدة فإن منه، منفصل غري به متصًال ذم، أو مدح من بعده بما
صحة يف وباينه اآلخر من واحد انفصل فمتى ببعض، أعضائه بعض اتصال يف اإلنسان

جماله. معالم وتُعفي محاسنه تتخوَّن عاهة بالجسم غادر الرتكيب،

غده؟2 متى الصّب ليل يا

أيًضا، الحميدي ذكره كما الصلة، كتاب يف بشكوال» «ابن ذكره ما الطرائف نوادر من
«زهر صاحب اسحاق أبي خالة ابن القريواني الحرصي عيل الحسن أبو كان وهو:

وطرقها. بالقراءات عامًلا وأديبًا فاقًها، حافًظا اآلداب»
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نافع قراءات يف نظمها قصيدة وله وغريها، «سبتة» يف الكريم القرآن الناس أقرأ وقد
املشهورة القصيدة السائرة قصائده ومن شعر، ديوان وله وتسعة، مائتان أبياتها عدد

أّولها: التي

م��وع��ُدُه ال��س��اع��ة أق��ي��ام غ��ُدُه م��ت��ى ال��ص��بِّ ي��ال��ي��ل

الفضائل أبو الكناني محمد بن موىس الدين نجم الفقيه صاحبنا وازنها وقد
جملتها: من بأبيات هللا رحمه بالقمراوي املعروف

ح��ّس��ده ألس��ي��رك ورث��ى ع��وده م��ري��ض��ك م��لَّ ق��د
ت��ص��ع��ده ال��ش��وق زف��راُت ن��ف��س س��وى ج��ف��اك ي��ب��ق ل��م
وي��س��ن��ُده ع��ي��ن��ي��ك إل��ى ال��س��ح��ر ف��ي ي��ع��ن��ع��ُن ه��اروُت
ت��ج��رِّده وأن��ت ف��ك��ي��ف ف��ت��ك��ت ال��ل��ح��ظ أغ��م��دت وإذا
��ده ي��ع��قِّ م��ن��ك وال��ح��اج��ب رض��ا وج��ه خ��دُّك س��ّه��ل ك��م
يُ��خ��لِّ��ده ال��َه��ْج��ر ن��ار ف��ي ف��ك��م ال��ق��ل��ب ف��ي��ك أش��رَك م��ا

فهي: القرياواني الحرصي عىل الحسن أبي قصيدة أما

م��وع��ده ال��س��اع��ة أق��ي��ام غ��ُدُه م��ت��ى ال��ص��بِّ ل��ي��َل ي��ا
ُدُه ي��ردِّ ل��ل��ب��ي��ن أس��ٌف ف��أرَّق��ه ��م��ار ال��سُّ رق��َد
وي��رص��ده ي��رع��اه م��م��ا ل��ه ورق ال��ن��ج��م ف��ب��ك��اه
ي��ش��رِّده ال��واش��ي��ن خ��وف ه��ي��ف ذي ب��غ��زال ك��ل��ف
ت��ص��ي��ده ف��ع��ّز ال��ن��وم ف��ي ش��رك��ا ل��ه ع��ي��ن��اي ن��ص��ب��ت
أغ��ي��ده س��ب��ان��ي ل��ل��س��رب َق��ِن��ص أنِّ��ي ع��ج��بً��ا وك��ف��ى
أت��ع��ب��ده وال أه��واه م��ن��ت��ص��ٌب ل��ل��ف��ت��ن��ة ص��ن��م
م��ع��رِب��ُده ال��ل��ح��ظ س��ك��ران ف��ِم��ه ج��ن��ى وال��خ��م��ر ص��اٍح
ي��غ��م��ده ن��ع��اًس��ا وك��أن س��ي��ًف��ا م��ق��ل��ت��ه م��ن ي��ن��ض��و
ي��ت��ق��ل��ده ل��م��ن وال��وي��ُل ب��ه ال��ُع��ش��اق دم ف��ي��ري��ُق
ي��ده ت��ق��تُ��ل ول��م ع��ي��ن��اه ق��ت��ل��ت ل��م��ن ذن��ب ال ك��ّال،
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ت��ورُّده خ��ّدي��ه وع��ل��ى دم��ي ع��ي��ن��اه ج��ح��دت م��ن ي��ا
ت��ج��ح��ُدُه ُج��ُف��ون��ك ف��ع��الم ب��دم��ي اع��ت��رف��ا ق��د خ��ّداك
ت��ت��ع��م��ُدُه ال وأظ��ن��ك ق��ت��ِل��ي م��ن ألع��ي��ذك إن��ي
يُ��س��ع��ده خ��ي��ال��ك ف��ل��ع��ل ك��رى ال��م��ش��ت��اق ه��ِب ب��ال��ل��ه
وتُ��ب��ع��ده ي��دن��ي��ك ص��ّب ض��ن��ى داوي��ت ل��و ض��رك م��ا
ع��ّوده ع��ل��ي��ه ف��ل��ي��ب��ك رم��ًق��ا ل��ه ه��واك ي��ب��ق ل��م
ي��ت��زّوُده … ن��ظ��ر م��ن ه��ل غ��ٍد ب��ع��د أو ي��ق��ض��ى وغ��ًدا
م��وّرده ي��ف��ي��ض ب��ال��دم��ع ش��رق ل��ن��ا ال��ش��وق أه��ل ي��ا
��ده تُ��ب��عِّ ال��ده��ر وص��روف ل��ق��اءك��م ال��م��ش��ت��اق ي��ه��وى
ت��ن��كِّ��ده األي��ام ل��وال وأع��ذب��ه ال��وص��ل أح��ل��ى م��ا
ت��ج��لُّ��ده ك��ي��ف ل��ف��ؤادي ف��ي��م��ا وب��ال��ه��ج��ران، ب��ال��ب��ي��ن
ي��ف��س��ده ب��ال��ب��اط��ل غ��ي��ري أن��ا ذوي��ه أع��فُّ ال��ح��ب

الوجه3 وضاءة استحسان

جردت رسية رئيس جعله إليه ميله ولفرط الوجه، ويضء ذكي غالم الدولة لعّز كان
إليه: فكتب منه، ذلك املهيلمي يستحسن ولم للحرب،

ع��وده وي��روق وج��ن��ات��ه ف��ي ال��م��اء ي��رق ظ��ب��ي
ت��ؤوده وم��ن��ط��ق��ة س��ي��ًف��ا خ��ص��ره ب��م��ع��ق��د ن��اط��وا
ي��ق��وده وم��ن ال��رع��ي��ل ض��اع ع��س��ك��ر ق��ائ��د ج��ع��ل��وه

املهيلمي! أشار كما الغالم جيش عىل الدائرة وكانت
ج٣: للبغدادي األدب» «خزانة ويف

برصك تأخذ التي هي والجميلة قريب، من مليحة بعيد، من جميلة الجارية:
منها برصك كرَّرت كلما التي هي واملليحة كذلك، تكن لم منك دنت فإذا جملة،

حسنًا. زادتك
هي واملليحة: الشحم، وهو الجميل من السمينة هي الجميلة وقيل:

لبياضه. بح الصُّ من كذلك، والصبيحة البيضاء،
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ماٌل». الوجه «حسن قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن أنس وروى
الوجوه». حسان عند الخري «اطلبوا أيًضا: والسالم الصالة عليه وقال

املاء إىل والنظر الخرضة، إىل النظر البرص: تجلو «ثالثة ملسو هيلع هللا ىلص: قال عمر: ابن وقال
الحسن». الوجه إىل والنظر الجاري،

فقال: الشاعر ونظمها

ال��ح��س��ن وال��وج��ه وال��خ��ض��رة ال��م��اء ال��ح��زْن ل��ل��م��رء يُ��ذِْه��بْ��َن ث��الث��ة

كواعب ال كواكب

أجاد وقد اإلطالق، عىل عرصه شاعر العالمة اإلمام وهو رسايا، بن العزيز عبد كان
بزهر أزرى قد كما السماء، يف النجوم زهر أخجل بما وأتى واملقاطيع، املطولة القصائد
كأنها التي ومقاصده املعسولة، ومعانيه املصقولة، ألفاظه تطربك الربيع، يف األرض

مسلولة. وسيوف راشقة، سهام
مرصسنة إىل ورحل ٦٧٧ه، سنة اآلخر ربيع شهر خامس الجمعة يوم مولده وكان
النارص امللك السلطان مدح كما ومدحه، األثري بن الدين عالء بالقايض واجتمع ،٧٢٦
وفيها غواربا»، الجانحات الشموس «بأبي أولها: التي املتنبي قصيدة بها وازى بقصيدة

يقول:

ذوائ��ب��ا ال��ق��ل��وب ح��ب��ات ف��ت��رك��ن ذوائ��ب��ا ال��ن��ه��ود ف��وق م��ن أس��ب��ل��ن
ش��ائ��ب��ا م��ن��ه��ا ال��ل��ي��ل ف��ود غ��ادرن أش��ع��ة ال��وج��وه ص��ب��ح م��ن وج��ل��ون
ك��واك��ب��ا ق��ال ال��رش��د اس��ت��ب��ان ول��و ك��واع��ب��ا ال��غ��ب��يُّ دع��اه��نَّ ب��ي��ض
غ��ي��اه��ب��ا ال��ش��ع��ور ظ��ل��م م��ن أس��ب��ل��ن ع��ن��دم��ا ال��م��ان��وي��ة رأي ��ه��ن س��فَّ
غ��ائ��ب��ا وق��ل��بً��ا ب��ص��ي��رت��ه، ش��ده��ت ح��اض��ًرا ش��خ��ًص��ا ف��رأي��ن ل��ي، وس��ف��رن
ج��الب��ب��ا ال��ش��م��وس ت��دره��م��ه ش��ف��ٌق أدي��م��ه��ا ك��أن ح��ل��ل ف��ي أش��رق��ن
غ��وارب��ا» ال��ج��ان��ح��ات ال��ش��م��وس «ب��أب��ي ل��ص��اح��ب��ي: ف��ق��ل��ت ك��ل��ٍل، ف��ي وغ��رب��ن
ش��ارب��ا ال��ش��ب��ي��ب��ة ف��رح م��ن ف��يُ��خ��ال ع��ط��ف��ه ي��ث��ن��ي ال��ل��ح��ظ��ات وم��ع��رب��د
ع��ات��ب��ا إال أراه ول��س��ت ع��ت��ب��ي، ي��روع��ه وال��دالل ال��ت��ع��ت��ب ح��ل��و
ح��اج��ب��ا وق��ّط��ب أل��ح��اًظ��ا وازوّر وج��ن��ات��ه ف��ت��ض��رج��ت ع��ات��ب��ت��ه
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ُم��غ��اض��ب��ا ال��غ��داة ذه��ب إذ ال��ن��ون ذو ف��ط��رف��ه ال��ك��ل��ي��م ال��خ��دَّ ف��أران��ي
م��واه��ب��ا ال��ع��ي��ون م��ن��ح وإن ن��ه��بً��ا ب��ح��س��ن��ه ال��ق��ل��وب ت��غ��دو م��ن��ظ��ر ذو
ن��اه��ب��ا ل��ق��ل��ب��ي وغ��دا ن��وره، م��ن ح��ظ��وة ال��ل��واح��ظ وه��ب إن غ��رو ال

معجبة4 بأبيها فتاة كل

فيها: يقول العجيل، لألغلب أرجوزة

ُم��ق��ّع��ب��ه ُس��رة ذات ق��بّ��اء وال��ع��ص��ب��ه أخ��والُ��ه��ا ك��ري��م��ة
ال��ح��َج��بَ��ْهْ رداح األع��ل��ى م��م��ك��ورة م��ذه��ب��ه م��س��ك ح��ق��ة ك��أن��ه��ا
ال��ع��ص��ب��ْه ش��دي��د ش��ي��خ ل��ه��ا أه��وى ُم��ذه��ب��ه س��ي��ف ح��ل��ي��ة ك��أن��ه��ا
أب��ْه ي��ا أْن ب��ص��وت��ه��ا: ف��أع��ل��ن��ت ال��رق��ب��ْه ف��وي��ق ب��ه ان��ث��ن��ت ث��م

م��ع��ج��ب��ْه» ب��أب��ي��ه��ا ف��ت��اة «ك��ل

غزاني5 قد من بليتي أصل

املعروف الصقيل السعدي األغلبي الحباب بن الحسني بن العزيز عبد شعر روائع من
عاًما، سبعني من نحًوا عاش وقد — غزله يف الحكمة إىل يدعو ما — الجليس بالقايض

مداعبته: ومن الخالل، بن املوفق مع للفائز اإلنشاء ديوان توىل كما

وت��يّ��م��ن��ي ح��بّ��ه ش��ف��ت��ي م��ن م��خ��ّض��ب��ة ب��ت��ف��اح��ة ح��يّ��ا
ف��ك��ّذب��ن��ي خ��ج��ل��ة م��ن ف��اح��م��ّر ُم��ش��ب��ه��ه��ا رأي��ت إن م��ا ف��ق��ل��ت:

أيًضا: وقال

ب��ع��س��ك��ري��ن ال��م��ل��ح ال��س��ق��م م��ن غ��زان��ي ق��د م��ن ب��ل��ي��ت��ي وأص��ل
وب��ي��ن��ي ع��اف��ي��ت��ي ب��ي��ن ي��ف��رِّق ب��ي��ن ك��غ��راب ط��ب��ّه ط��ب��ي��ب
ب��ن��س��خ��ت��ي��ن ال��ش��ب��اب ل��ه��ا ف��ع��اد وب��اخ��ت ش��اخ��ت وق��د ال��ح��ّم��ى أت��ى
ح��ن��ي��ِن أو ُس��ن��ي��ن ع��ن ح��ك��اه ل��ط��ي��ٍف ب��ت��دب��ي��ر ودبّ��ره��ا
ن��وب��ت��ي��ن ب��ح��ذق ف��ص��يَّ��ره��ا ي��وم ك��ل ف��ي ن��وب��ة ف��ك��ان��ت
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أيًضا: وقال

وال��ّس��داد ال��ط��ّب ف��ض��ي��ل��ة وج��ّد أب ع��ن وارثً��ا ي��ا
ب��ال��ب��ع��اد ال��ج��س��م ع��ن ه��ّم��ت ن��ف��س ك��ل رّد وح��ام��ال
ف��س��اد ب��ال ك��ونً��ا ل��ع��اد ده��ًرا ط��ب��ي��ب ق��د ل��ْو أق��س��م

بديع: جناس من وقال

ج��ف��ون ج��ف��ون��ه��ن م��ره��ف��ات ب��ي��ض��ا ب��ال��ل��ح��ظ س��ل��ل��ن ب��ي��ض ُربَّ
ع��ي��ون م��ن��ه��ا ف��اض ق��د وع��ي��وٍن خ��دود ف��ي��ه��ا ل��ل��دم��ع وخ��دود

أيًضا: وقال

ال��ع��ذار خ��ل��ي��ع ح��بّ��ه��ا ف��ي ـ��ذر يُ��ع��ـ ال��ش��ب��اب م��ت��ع��ة ح��ب��ذا
ن��ه��اري أل��ُه��و ال��خ��م��ار وب��ذات ل��ي��ل��ي أم��ت��ع ال��خ��م��ار ب��ذات إذ
ج��واري ج��واري إل��ى وال��ج��واري غ��واٍن وص��ال ع��ن ال وال��غ��وان��ي

ربيعة أبي بن عمر تشبيب

عىل اللحم، مكتنزة الجسم، مديدة بكر أبي بن الرحمن عبد بن طلحة ابنه عائشة كانت
أبا أن حتى ورصامة، وعزة أنفة خلقها ويف الصورة، حسنة الجمال، من وافر جانب

الحور. من كأنها وقال: فسبح يوًما رآها هريرة
أبي بن عمر أن املبارك، بن طارق وأبي عمر عن املدائني، الحسن أبو روى وقد

طلحة: ابنة بعائشة يشبب قال ربيعة

ال��ظ��اع��ن��ي��ن��ا ف��ارق ي��وم م��ق��ص��ًدا ره��ي��نً��ا ال��خ��ي��ال ف��ي ال��ق��ل��ب أص��ب��ح
س��خ��ي��ن��ا س��ح��ا ال��رداء ف��ي دم��ع��ه��ا وإال ال��ف��ت��اة إال ي��رع��ن��ي ل��م
ت��ب��ي��ن��ا أن ت��خ��ف ول��م ب��رح��ي��ل ع��ل��ي��ن��ا ال��ف��راق ح��م��ة ع��ج��ل��ت
م��ح��زون��ا ع��اش��ًق��ا ت��وات��ي��ن ل��و ا وودٍّ ق��ربً��ا ال��ع��ب��اد أه��وى أن��ت
ي��ح��ي��ن��ا أن ي��خ��ف ول��م ج��ه��اًرا ـ��ن ال��ح��ي��ـ إل��ى م��ر ي��وم ال��ط��رف ق��اده
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ل��ل��ن��اظ��ري��ن��ا ي��ض��ئ وج��ه ض��وء ج��ن��دي ب��رك��ة ب��رد وج��ال
ع��ي��ن��ا ال��م��ن��اظ��ر ب��ه��ج وم��ه��ا ن��ع��اج��ا ت��راع��ى ظ��ب��ي��ة ف��إذا
ال��ع��ال��م��ي��ن��ا؟ س��ؤال��ك أُم��ب��ّد وق��ال��ت ف��ص��ّدت أن��ت��م؟ م��ن ق��ل��ت:
ت��ص��دق��ي��ن��ا أن ال��ف��ؤاد ت��ب��ل��ت إذ ل��م��ا ال��ج��الل��ة ذي ب��ال��ل��ه ق��ل��ت:
ت��ك��ذب��ي��ن��ا وال ل��ن��ا ف��أب��ي��ن��ي أن��ت��م ال��م��واس��م ت��ج��م��ع م��ن أّي
ح��ي��ن��ا م��ك��ة ق��اط��ن��ي��ن ق��ب��ل��ه��ا وك��ن��ا ال��ع��راق س��اك��ن��ى م��ن ن��ح��ن
ش��ؤون��ا ش��أن ي��ج��ّر أن ع��س��ى ـ��ت أن��ـ ف��م��ن س��أل��ت أن ص��دق��ن��اك ق��د
ي��ق��ي��ن��ا ق��ت��ل��ن��ا وم��ا ن��ظ��ن ـ��ت ب��ال��ن��ع��ـ ع��رف��ن��اك أن��ن��ا ن��رى ق��د
م��س��ت��ب��ي��ن��ا ل��ن��اظ��ر ن��راه ق��د وث��غ��ر ال��ث��ن��يّ��ت��ي��ن ب��س��واد

قط. كلمته وما هذا له قلت ما وهللا تقول: عائشة فكانت
الوليد عىل بمكة طلحة بنت عائشة دخلت قال: قائد بن هللا عبد الحسن أبو وأنبأنا
يكونون قوًما إليها فصرّي بأعوان، يل مر املؤمنني، أمري يا وقالت: فحدثته امللك عبد بن

والرحائل. الهوادج عليها بغًال ستون ومعها فحّجت معها،

الشباب6 ليل عىل يدل املشيب صبح

منقذ: بن أسامة األمري قال

ي��ه��ت��دي ث��م��ة ي��ج��وز ال��م��ش��ي��ب وأخ��و ال��ص��ب��ا ع��ن األرب��ع��ون ن��ه��اه ق��ال��وا
األق��ص��د ال��ط��ري��ق ع��ل��ى ال��م��ش��ي��ب ص��ب��ح ف��دّل��ه ال��ش��ب��اب، ل��ي��ل ف��ي ح��ار ك��م
م��ول��دي س��اع��ة ف��ت��ل��ك ال��ه��م��وم وم��ن ن��ق��ص��ت��ه��ا ث��م س��ن��ي ع��ددت وإذا

الغزال7 الشاعر

وجه املرواني الحكم بن الرحمن عبد األمري أن من حبان ابن حكاه ما البيان روائع من
عىل وخف املعاني، رقة من حواه ملا حديثه امللك فأعجب الروم؛ ملك إىل الغزال شاعره
حتى وتكريًما، ا ودٍّ لدنه من ونال عظيًما، رسوًرا به وّرس املباني، دقة من احتواه ما قلبه
معتذًرا األمر، جلية أدرك ملا امتنع أنه إال منادمته، منه فطلب لديه، وقرَّبه إليه، مال إنه

الخمر. بتحريم
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جميل ووجهها زينتها، وعليها امللك زوجة خرجت إذ عنده، جالًسا يوًما كان أن فلما
شغًفا عنها طرفه يميل ال الغزال لبث فما وضياء، حسنًا الطالعة الشمس كأنها مرشق،
وأمر عليه، ذلك فأنكر حديثه؛ عن الٍه وهو يحّدثه امللك وجعل منها، اسرتعاه ما بباهر
عن قطعني ما امللكة هذه حسن من بهرني قد أني عرِّفه له: فقال بسؤاله، الرتجمان
وداللها، جمالها عجيب من شاهده وما وصفها، يف وأخذ مثلها، قط أر لم فإني حديثه،
إعجابه زاد الروم مللك ذلك الرتجمان ذكر فلما العني، الحور لقاء إىل شّوقته لكأنما حتى

لها. بوصفه امللكة ت ُرسّ كما الغزال، بالشاعر

قلبي8 غزا قد غزال

— «غزال» اسمه وشهرة — الغزال أن دحية بن الخطاب أبو حكى «املطرب» كتاب يف
كان ولكنه الشيب، وخطه وقد تزيد، أو الخمسني قارب وقد املجوس، بالد إىل أرِسل
عن (تود) واسمها امللك، زوجة يوًما فسألته وسيًما، قسيًما الجسم، ضليع األشد، مجتمع
هذا؟ من تنكرين وما فقال: الشيب؟ هذا وما فقالت: سنة. عرشون مداعبًا: فقال سنه،

ذلك: يف وقال بقوله، فأعجبت أشهب؟ وهو ينتج ُمهًرا قط ترْي ألم

األغ��ل��ب��ا ال��ض��ي��غ��م م��ن��ه غ��ال��ب��ت م��ت��ِع��بً��ا ه��وى ق��ل��ب��ي ي��ا ُك��ل��ف��َت
ت��غ��رب��ا أن ال��ح��س��ن ل��ش��م��س ت��أب��ى م��ج��وس��ي��ة ت��ع��ل��ق��ت إن��ي
م��ذه��ب��ا ذاه��ب إل��ي��ه ي��ل��ف��ى ال ح��ي��ث ف��ي ال��ل��ه ب��الد أق��ص��ى
ال��ك��وك��ب��ا أزراره��ا م��ن ت��ط��ل��ع ال��ذي ال��ش��ب��اب ورَد ي��ا تَ��ْوُد ي��ا
أع��ذب��ا وال ق��ل��ب��ي ع��ل��ى أح��ل��ى أرى ال ال��ذي ال��ش��خ��ص ب��أِب��ي ي��ا
أك��ذب��ا أن أع��د ل��م م��ش��ب��ه��ه رأت ع��ي��ن��ي إن ي��وًم��ا ق��ل��ت إن
أدع��ب��ا أن ت��وج��ب دع��اب��ة ن��ورا ق��د (ف��وَدي��ه) أرى ق��ال��ت:
أش��ه��ب��ا ك��ذا ال��م��ه��ر ي��ن��ت��ج ق��د إن��ه … ب��ال��ه م��ا ل��ه��ا: ق��ات
تُ��ع��ج��ب��ا ل��ك��ي ق��ل��ت وإن��م��ا ل��ه��ا ب��ق��ول��ي ع��ج��بً��ا ف��اس��ت��ض��ح��ك��ت
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فغدا بالخضاب وأمرته ضحكت، «غزال» شعر — الرتجمان — فهمها وملا قال:
وقال: اختضب وقد عليها،

ل��ش��ب��اب��ي أع��ادن��ي ذاك ف��ك��أن خ��ض��اب��ي س��واد ل��ي ت��ح��س��ن ب��ك��رْت
ب��ض��ب��اب ج��ل��ل��ت ك��ش��م��س إال ل��واص��ف وال��خ��ض��اب ع��ن��دي ال��ش��ي��ب م��ا
ل��ذه��اب ب��ه س��ت��رت م��ا ف��ي��ص��ي��ر ال��ص��ب��ا ي��ق��ش��ع��ه��ا ث��م ق��ل��ي��ًال ت��خ��ف��ى
واألل��ب��اب األف��ه��ام زه��رة ه��و ف��إن��م��ا ال��م��ش��ي��ب َوَض��َح ت��ن��ك��ري ال
واآلداب األخ��الق وط��الوة ال��ص��ب��ا زه��و م��ن ت��ه��وي��ن م��ا ف��ل��دّي

جنون أم غرام

يهيم كان وقد عثمان، بن مروان الحسن أبو الشاعر به امتاز ما الرائق الشعر من
عند يعرفها ولكيال التشبيب، يف بها يشهر ال حتى اسًما؛ لها يعني ولم محبوبته، بوصف
فيها جمع قد معان بها يناجيها التي األبيات ويف الخاص، من ودادها ملس ملن إال العام

فقال: تعبريه، وصفاء نظمه، دقة يف عفيًفا وكان حالًال، سحًرا التعبري، حسن

س��ؤال خ��ف��ي ف��ي م��ع��ن��ى ��م ت��وهُّ ك��أن��ن��ي ح��ت��ى ال��س��ق��م م��ن��ي ت��م��ك��ن
خ��ي��ال��ي ال��خ��ي��ال ط��ي��ف م��ن ألش��ك��ل ال��ك��رى ف��ي ع��ي��ن��ي ع��ي��ن��اه س��ام��ح��ت ول��و
غ��ال��ي ع��ن��دي وه��و ب��ق��ل��ب��ي وج��دت ع��زي��زة ع��ن��دي وه��ي ب��روح��ي س��م��ح��ت
وص��ال ب��ي��وم أوط��اري أق��ض ول��م م��ن��ي��ت��ي ع��ل��ّي ت��ق��ض��ي أن خ��ف��ت وق��د
َم��الل ص��دود ال دالل ص��دود أن��ه ال��وج��د م��ن أل��ق��ى م��ا وه��ّون
رح��ال��ي م��ط��ّي ال��دن��ي��ا ع��ن ش��ددت م��الل��ة م��ن��ه ال��ص��د ذاك ك��ان ف��ل��و

فقال: أناشيده. مشاعر واستلهم مواجيده، يف اسرتسل أن لبث ما ثم

ج��ن��ون أم غ��رام أب��ه ي��س��ت��ب��ي��ن ق��ل��ب��ك ب��ال م��ا
ال��ي��ق��ي��ن ال��ش��ك ف��أذه��ب ت��ج��ّن ب��م��ا ال��خ��ف��اء ب��رح
ن��ف��ي��ن ه��وى وال��ض��ل��وع ن��ح ال��ج��وا ب��ي��ن م��ش��ى ح��ت��ى
ره��ي��ن ال��ب��ل��وى ي��د ف��ي ـ��ي��م ال��م��ت��ـ ق��ل��ب م��ت��ى وإل��ى
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ال��ظ��ن��ون ف��ي��ك وق��س��م��ت ن ال��ع��ي��و ف��ي��ك ل��ه ش��خ��ص��ْت
ف��ت��ون ف��ي��ه��ا ب��ل��واح��ظ ال��ورى أل��ب��اب وس��ل��ب��ت
ال��غ��ص��ون ت��درك��ك وأي��ن ض ال��ري��ا أغ��ص��ان وق��وام
ف��ن��ون ه��ذا ف��ي وه��و ف��نٌّ األغ��ص��ان ف��ي ال��ح��س��ن
ال��م��ب��ي��ن؟ وال��س��ح��ر ال��ح��س��ن ك ذا ل��ألغ��ص��ان أي��ن م��ن
وال��ي��اس��م��ي��ن؟ ب��خ��دِّه ال��ج��ن��ّي ال��ورد ذل��ك أم

سلعوسوسلعسة9

العبث: سبيل عىل «عريب» يل فقالت املأمون، بحرضة يوًما كنت املهدي: بن إبراهيم قال
فقلت: ياسلعوس.

ك��م��ؤن��س��ْه ت��ك��ون��ي أن��ت، ك��م��ا ف��ك��ون��ي س��ل��ع��س��ْه غ��ي��ر ت��رى أن ل��ع��ري��ب أم��ا

الفور: عىل املأمون فقال

وس��وس��ه ذل��ك أن ش��ك ه��ن��ال��ك ي��ك��ن ل��م األق��اوي��ل م��ن��ك ك��ث��رت ف��إن

املؤمنني ياأمري — وهللا — كذا وقلت: املأمون. فطنة من فعجبت إبراهيم: قال
أردت! وإياه قدرت،

معاوية بنت عاتكة

حسان، بن صالح حدثنا قال: عدي، بن الهيثم عن العمري حدثني قال: الكراني حدثني
قال: عمر، بن محمد حدثني قال: املرزبان، بن خلف بن محمد الخرب بهذا وأخربني قال:
لصالح واللفظ يزيد، أبيه عن الكلبي بن هشام حدثنا قال: الرسي، بن محمد حدثني
مكة من فنزلت سفيان أبي بن معاوية بنت عاتكة حجت قال: أتم. وخربه حسان، بن
وقت يف وذلك الطريق، وانقطع الحر اشتد وقد جالسة يوم ذات هي فبينما طوى، بذي
لها، شفوف عليها مجلسها، يف جالسة وهي السرت فرفعن جواريها أمرت إذ الهاجرة،
منظًرا، وأحسنهم الناس أجمل من وكان الجمحي، دهبل أبو بها مر إذ الطريق، إىل تنظر
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وجهها، سرتت له فطنت فلما عنه، غافلة وهي جمالها، وإىل إليها ينظر طويًال فوقف
دهبل: أبو فقال وشتمته، السرت، بطرح وأمرت

ب��ال��ب��اب ال��ظ��ب��ي رأي��ت ح��ت��ى ف��اق��ت��ادن��ي ال��َح��ي��ن دع��ان��ي إن��ي
ب��ج��ل��ب��اب ع��ن��ي م��س��ت��ت��ًرا م��دب��ًرا س��ب��ن��ي إذ ح��س��ن��ه ي��ا
ب��أوص��اب ال��ق��ل��ب ع��ل��ى ُص��بّ��ت ح��س��رة أوق��ع��ه��ا م��ن س��ب��ح��ان
ب��وّه��اب ل��ي��س ل��ه��ا أب ت��ط��ل��ب��ت��ه��ا إن ع��ن��ه��ا ي��ذوُد
وح��ّج��اب ب��أب��واب يُ��ح��م��ى ال��ذرى م��ن��ي��ع ق��ص��ًرا أح��ل��ه��ا

أيًضا: وقال

ج��ي��رون ف��ي ال��ث��واء وم��ل��ل��ت ك��ال��م��ح��زون وب��ت ل��ي��ل��ي ط��ال
ال��ظ��ن��ون م��رّج��م��ات أه��ل��ي ظ��ن ح��ت��ى ب��ال��ش��ام ال��م��ق��ام وأط��ل��ت
ال��ق��ري��ن إث��ر ال��ق��ري��ن ك��ب��ك��اء ُج��ْم��ٌل ال��ت��ف��رق خ��ش��ي��ة ف��ب��ك��ت
م��ك��ن��ون ج��وه��ر م��ن م��ي��زت اص ال��غ��ّو ل��ؤل��ؤة م��ث��ل زه��راء وه��ي
دون ال��م��ك��ارم م��ن س��ن��اء ف��ي ت��ج��ده��ا ل��م ن��س��ب��ت��ه��ا م��ا وإذا
م��س��ن��ون م��رم��ر ف��ي ت��م��ش��ي ـ��راء ال��خ��ض��ـ ال��ق��ب��ة إل��ى خ��اص��رت��ه��ا ث��م
ق��ي��ط��ون ف��ي ال��ش��ت��اء ب��رد ع��ن��د ض��رب��وه��ا م��راج��ل م��ن ق��ب��ة
ي��م��ي��ن��ي ع��ن خ��ارًج��ا ك��ن��ت وإن ب ال��ب��ا م��ن دخ��ل��ت إذا ي��س��اري ع��ن
ف��ن��ون ف��ي ل��ي��ل��ت��ي وت��ق��ل��ب��ت س��ق��م��ي ت��ط��اول إذ ق��ل��ت ول��ق��د
ال��ج��ف��ون ق��ص��ي��ر ال��ب��اري ب��ران��ي أم ن��وم��ي ط��ار ه��وى أِم��ن ش��ع��ري ل��ي��ت

صمادح ابن مجلس يف مهدوية وصيفة

مهدوية وصيفة لهم فأبرز ندمائه، مع يوًما صمادح بن املعتصم كان بسام:10 ابن قال
فكان ساحر، مرصي العب هناك أيًضا وحرض الدك، من املطرب اللعب أنواع يف فة مترصِّ

الحداد: بن هللا عبد أبو فارتجل حسنًا، لعبه

ن��اض��را ن��اظ��ًرا ال��ه��وى وت��ج��ن��ي زاه��را ق��م��ًرا ف��ل��ت��لُ��ح ك��ذا
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ه��ام��را ه��ام��يً��ا ل��ن��ا أق��ام م��غ��دٍق ن��دى س��ي��ُب وس��ي��ب��ك
ب��اه��را ال��ض��ح��ى ك��ن��ور م��ن��ي��ًرا رون��ق ذا ل��ي��وِم��ك وب��ان
س��اف��را ال��ع��ال م��ح��ي��ا ل��ح��ظ��ن��ا ب��إس��ف��اِره اص��ط��ب��ح��ن��ا ص��ب��اح
زاه��را ك��وك��ب��ه��ا زال ف��م��ا ال��ك��ؤوس ن��ج��وم ف��ي��ه وأط��ل��ع��ت
س��اح��را الع��ب��ا وأح��ض��رت��ن��ا ف��ات��ن��ا الح��نً��ا وأس��م��ع��ت��ن��ا
ح��ائ��را ال��ح��ج��ا ت��ث��ن��ى دق��ائ��ق ألل��ع��اب��ه ث��ان وث��ن��اه
ال��خ��اط��را دل��ه��ت خ��واط��ر، س��ح��ره م��ن ال��راح س��ورة وف��ى
ص��ادرا ِورده��ا ع��ن ال��وه��م ف��م��ا أث��ن��اءه��ا ال��ل��ح��ظ ورد إذا
م��اط��را ع��ارض��ه��ا ان��ف��ك ف��م��ا إب��داع��ه ده��رك ح��س��ن وم��ن
ح��اض��را غ��ائ��ب��ه��ا ف��ي��ج��ع��ل ال��م��غ��ري��ات ي��ج��ت��ل��ب وس��ع��دك

رشوان أنو إىل املنذر جارية وصف

األكرب الحارث عىل أغار إذ أصابها قد كان جارية رشوان، أنو إىل األكرب11 املنذر أهدى
فقال: يصفها رشوان أنو إىل وكتب الغساني، شمر أبي بن

بيضاء والثغر، اللون نقية الخلق، معتدلة جارية امللك إىل وجهت قد إني
الخد، أسيلة زّجاء، برجاء شماء، قنواء عيناء، دعجاء كحالء، وطفاء قمراء،
عريضة عيطاء القرط، مهوى بعيدة الهامة، عظيمة الشعر، جثلة املقبل، شهية
لطيفة املعصم، حسنة والعضد، املنكب مشاش ضخمة الثدي، كاعب الصدر،
رداح الوشاح، غرثى الخرص، خميصة البطن، ضامرة البنان، سبطة الكف،
مفعمة املأكمتني، ضخمة الروادف، رياء الفخذين، لفاء الكفل، رابية اإلقبال،
الضحى، مكسال امليش، قطوف والقدم، الكعب لطيفة الخلخال، مشبعة الساق،
األنف، دقيقة سفعاء، وال بخنساء ليست للسيد، سموع وهي املتجرد، بّضة
تقترص الخال، كريمة ركينة، حليمة، رزينة بؤس، يف تغد لم النفس، عزيزة
قد قبيلتها، جماع دون بفصيلتها وتستغني فصيلتها، دون أبيها نسب عىل
الحاجة، أهل عمل وعملها الرشف، أهل رأي فرأيها األدب، يف األمور أحكمتها
وتشني الويلّ، تزين ساكنة، الصوت، رهوة اللسان، قطيعة الكفني، صناع

انتهت. تركتها وإن اشتهت، أردتها إن العدو،
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جميل فارسعربي

من أنها وأذكر وأشعارها، العرب بأخبار مشغوًال كنت قال: إسحاق12 بن محمد حكى
علينا فنزل وأجمعها، أسمعها أن وأحب العرب، أيام ذكر إىل وأميل األشعار، أغرب
من وأجمع أشعارهم، من ألسمع إليهم فذهبت ثعلبة، بني من فتيان األيام بعض يف
ذؤابتان له وجماًال، حسنًا قط مثله رأيت ما غالم وإذا خيمة، بفناء فمررت أخبارهم،
وأجمل، منه أحسن امرأة وعنده ِتمه، ليلة كالقمر وجه ذلك تحت املنظوم، بح السِّ كأنهما
كاعب كأنه الحياء عليه غلب وقد لها، يبتسم وهو بني)، (يا كالمها من أسمع ما وأكثر
الخباء، من فدنوت منهما، رأيت ما فاستحسنت االستحياء؛ من جوابًا لها يرد وال عذراء،
الذي إال يل حاجة ال فقلت: حاجتك؟ ما حرضي، يا يل: قالت ثم بي، املرأة فبرصت
لك خري وهو خربه، من شيئًا أسمعك أن أتحب فقالت: الغالم. هذا ومن منك استحسنت
يف فكنا أشهر، تسعة حملته إني يل: فقالت أبيك. در هلل هاتي لها: فقلت نظره؟ من
— هللا بحمد — فوضعته أضعه، أن هللا شاء إذا حتى حقري، نزر ورزق كدر، ضنك عيش
وتفضل وسهل وأجزل علينا، هللا منَّ حتى وضعته أن إال هو ما وأبيك فال سويٍّا، خلًقا
استتم فلما كاملني، حولني أرضعته ثم (مالًكا)، فسميته طلعته، وسعادة وجهه بيمن
وحر الشتاء برد نقيه أسد، شبل كأنه بيننا فنشأ أبيه، وبني بيني املهد من نقلته الرضاع
ونظم وتاله، فقرأه القرآن، يعلمه مؤدب إىل دفعته أعوام خمسة عليه مر فلما الصيف،
السالح وحمل فتفرس، الخيل عتاق فأركبته سنة، عرشة سبع أتم حتى ورواه، الشعر
وِجلة عليه خائفة وأنا الصارخ، صوت إىل وأصغى الحي، بيوت بني ومىش فترشس،
سنون تصيبنا أن هللا شاء حتى تعينه، أن األلحاظ ومن تشينه، أن األلسنة من مشفقة
غري يف ونزلنا مناهلنا، غري مناهل إىل فخرجنا وأطفالنا، كبارنا يهلك وكاد بالدنا، أجدبت
وأبيك فال أصابه، وجع معهم الركوب عن وخلفه ثأرهم، لطلب أصحابنا فخرج منازلنا،
هنيهة إال كان فما هدونا. وال عقل، يتولنا ولم العدو، من الخيل دهمتنا حتى علمنا ما
أكاتمه وأنا الصوت، عن يسألني البيت يف وهو الرجال، وانهزم األموال، عىل حازوا حتى
الليث يثور كما ثار ذلك سمع فلما املخبآت، وبرزت األصوات، علت حتى عليه، خيفه
لحق ثم رمحه. واعتقل سيفه، وتقلد حربه، ألمة عليه أفرغ ثم فرسه، وأرسج املنضب،
صبيٍّا لطيًفا، ولًدا فرأوه إليه، فرجعوا قتيًال، فأرداه منهم فارس أدنى فطعن العدو،
وفّر أكثرهم هلك حتى بالرمح، وطعنًا بالسيف، رضبًا وتلقاهم … عليه فعطفوا ظريًفا،

الباقون!
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اذُْه َشحَّ َغِنيُُّه

ورذاذه دم��ع��ه واب��ُل س��حَّ م��ا م��الذه ال��ج��م��ي��ل ب��ال��ص��ب��ر ك��ان ل��و
أف��الذه وت��ق��ط��ع��ت َوَه��ى ح��ت��ى ق��ل��ب��ه ي��غ��زو ال��ح��ب ج��ي��ش زال م��ا
ج��ذاذه ي��ح��ت��وي��ه رس��ي��ٌس إال ب��ق��ي��ة ال��غ��رام م��ن ف��ي��ه ي��ب��ق ل��م
ع��ي��اذه ال��م��راض ال��ح��دق م��ن أب��ًدا ف��ل��ي��ك��ن ال��س��الم��ة ف��ي ي��رغ��ب ك��ان م��ن
اس��ت��ل��ذاذه ب��ق��ل��ب��ك ي��ض��ّر ن��ظ��ر ف��إن��ه ب��ال��ف��ت��ور ت��خ��دع��نَّ��ك ال
ن��ف��اذه ال��ق��ل��وب ُح��بِّ إل��ى س��ه��م ط��رف��ه م��ن ال��ذي ال��رش��أ أي��ه��ا ي��ا
ن��بَّ��اذه م��ن ع��ل��ي��ه: ي��ج��ول خ��م��ر ن��ظَّ��ام��ه؟ م��ن ب��ف��ي��ك: ي��ل��وح ُدرٌّ
ف��والذه؟ م��ا ال��ل��ح��ظ: ذاك وِس��ن��اُن ت��ق��وََّم��ْت؟ ك��ي��ف ال��َق��دِّ: ذاك وق��ن��اة
آلذُُه ع��ل��ي��ه ي��ج��ف��و ب��أن أخ��ش��ى ف��إن��ن��ي ي��ذوب ال ب��ج��س��م��ك رف��ًق��ا
أس��ت��اذه ت��رى ف��م��ن اإلم��ام، وه��و س��ح��ره م��واق��ع م��ن ي��ع��ج��ز ه��اروت
اس��ت��ن��ق��اذه ال��ورى ع��ل��ى وع��زَّ إال ام��رأ م��ح��اس��ن��ك ع��ل��ق��ت م��ا ت��ال��ل��ه
اس��ت��ح��واذه ب��ه��ا أودى وق��د ط��وًع��ا ف��أذع��ن��ت ب��ال��ق��ل��وب ح��ب��ك أغ��ري��ت
ولِ��واذه ن��ف��وره ف��دام ج��ه��دي، أب��واب��ه م��ن ال��ح��ظ أت��ي��ت ل��ي م��ا
��اذُُه ش��حَّ وغ��ن��يُّ��ه: ك��ذل��ي��ل��ه، ف��ع��زي��زه ال��م��ن��ى، ط��م��ع م��ن إي��اك

هوامش

ص٩٤. ج٢ رشيق البن العمدة، يف (1)
ص٤٣٢. ج١ خلكان البن األعيان، وفيات يف (2)

الطيب. نفح يف (3)
ج١. األدب خزانة يف (4)
الوفيات. فوات يف (5)

ص٢٦. ج٣ األثر خالصة يف (6)
ص٤٥١. ج١ الطيب نفح يف (7)
ص٤٥٠. ج١ الطيب نفح يف (8)
ص١٦٣. ج١ األديب إرشاد يف (9)
ص٨١٦. ج٢ الطيب نفح (10)
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ص٢٩. ج٢ األغاني يف (11)
ص٧٦٢. املحىل العزيز يف (12)
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العيون

العني ألعذبّن

العيون: يصف الصفدي ابن الشاعر1 قال
وترميه والنصب، الهم أسهم من نصيبه وتوفر التعب، يف القلب توقع التي هي
عذبت لو الجوى، ومكابدة الغرام، مكايدة إىل وتسلمه الهوى، ودواعي الهوان، بدواعي
األحزان وبمسامرة الهجوع، وعدم الشئون، وبفيض الدموع، وكثرة السهر، بطول
استحقاقها لكان السهر، وطول اإلغفاء وبعدم السحر، إىل النجوم وبمراقبة والفكر،

نما: وإن املنام منال وعدم ظما، وإن الدمع جود وجود

دم��ا س��ال��ت أو ب��ال��دم��ع ج��رت ف��ي��م��ا م��ف��ك��ر غ��ي��ر ال��ع��ي��ن ألع��ذب��ن
م��ح��رم��ا ال��ج��ف��ون ع��ل��ى ي��ع��ود ح��ت��ى ل��ذي��ذُه ال��رق��اد م��ن وأله��ج��رن
م��س��ل��م��ا ل��ك��ن��ت ن��ظ��رت ت��ك��ن ل��م ل��و ف��ت��ن��ة ح��ب��ائ��ل ف��ي أوق��ع��ت��ن��ي ه��ي
أظ��ل��م��ا وك��ان��ت ب��دأت ال��ت��ي وه��ي دم��وع��ه��ا ف��ألس��ف��ح��ّن دم��ي س��ف��ك��ت

بعض يف خرجت أني الفظة بالتحذير هي التي واأللفاظ الواعظة، هذه موجب ولعل
املحبة يف يل صديق وصحبني وسائًحا، الرياض يف بطريف وجائًال وسارًحا، متفرًجا األيام
وظرافة، حذق كل وجمع ولطافة، حسن كل ملك قد موافق، أروم فيما يل ورفيق صادق،
يف ويجتهد يندم، وال يكل ال مرضاتي يف ويتعب يسأم، وال يملُّ ال لخدمتي ينصب
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أخباري، جهينة اتخذته قد يَذم، وال يُذم ال مرافقتي ويحسن ينم، وال يمن ال موافقتي
قيل: كما عندي وهو الجميل، وجهه مفارقة أستطيع ال أرساري، لخزائن وكنًزا

وش��ق��ي��ق��ي أخ��ي م��ن أوف��ى ه��و وم��ن ف��راق��ه أس��ت��ط��ي��ع ال م��ن ب��روح��ي
ط��ري��ق ك��ل ن��ح��و ب��ع��ي��ن��ي أدور م��ت��ل��ف��تً��ا أزل ل��م ع��ن��ي غ��اب إذا

العني لفظ معاني

العني، لفظ معاني يف رائعة قصيدة — ١١٩٧ه سنة املتويف — السجاعي أحمد للعالمة
يف اسمه حروف جعل وقد (عني)، لفظ يف معان عىل احتوت قد غريبة فنّها يف وهي
البدري مصطفى الشيخ خط من نقلت كما القصيدة هي وهذه بالرتتيب، أبياتها أوائل
بعده: (قوسني) بني فيها عني لفظ كل تفسري وضعنا وقد لغوية»، «مجموعة كراسة يف

ع��ي��ن وك��ح��ي��ل ال��ف��ال ظ��ب��َي أي��ا
(ال��ش��م��س) ع��ي��ن وض��ي��اء ال��دج��ى ب��در وي��ا

غ��زاًال ي��ا ال��م��ك��اره م��ن ح��م��ي��ت
(ال��ع��ي��ب) ع��ي��ن ب��دون ال��ك��م��ال ك��ل ح��وى

ح��ب��ي��ب��ي ي��ا م��ن��ي ال��ق��ل��ب م��ل��ك��ت
(ال��م��اء) ل��ع��ي��ن ال��م��ج��ري ال��م��ص��ط��ف��ى وح��ق

ط��ه ن��ع��م ل��ل��ه��داي��ة دع��ان��ا
ال��ق��ب��ل��ة) (ح��ق��ي��ق��ة ع��ي��ن ل��ط��رق أب��ان ق��د رس��ول

ش��ك ف��ي��ه م��ا س��ي��د أم��ي��ن
(ال��ن��اح��ي��ة) ع��ي��ن ب��ك��ل األن��ام ت��ه��دى ب��ه

س��وء ك��ل م��ن خ��ل��ت ذات ل��ه
(ال��ري��اء) ع��ي��ن ش��ي��ن م��ن خ��ال ق��د وق��ل��ب

ق��ربً��ا ون��ال ال��س��م��اء ف��وق س��م��ا
(ال��ن��ظ��ر) ب��ع��ي��ن وح��ظ��ى رب��ه وخ��اط��ب

ق��ط��ًع��ا واألف��ع��ال ال��ن��ف��س ج��م��ي��ل
(ال��م��ي��ل) ع��ي��ن ق��ب��ح م��ن خ��ال��ص ص��ف��ّي

92



العيون

وق��ت ك��ل ف��ي��ن��ا ال��خ��ي��ر أذاع
ال��ع��ي��ن) (إص��اب��ة ع��ي��ن ش��ر م��ن أم��ة وع��وذ

ان��ت��ه��اء ل��ه��ا ف��ل��ي��س رت��بً��ا ع��ال
(ال��ج��م��اع��ة) ع��ي��ن ل��خ��ي��ار دي��ن��ه وأظ��ه��ر

ف��ي��ن��ا غ��راء ش��ري��ع��ة ي��ق��ي��م
(اإلن��س��ان) ع��ي��ن ك��ل م��ن ه��دى ق��د ك��م … ب��ه��ا

ق��ل��ب رح��ي��م ب��ال��ع��ب��اد رؤوف
(ال��ك��ب��ي��ر) ع��ي��ن ك��ل س��ي��د ال��ق��در ع��ظ��ي��م

ال��ع��ط��اي��ا ب��ح��ر م��ن��ت��ق��ى، ك��ري��م
(ال��م��ال) ع��ي��ن ج��زي��ل األن��ام م��ن��ح ف��ك��م

ظ��ل��ل��ت��ه ق��د م��ج��ت��ب��ى ع��ظ��ي��م
(ال��س��ح��اب) ع��ي��ن ك��ل ع��ظ��ائ��م ح��ر ل��دى

ك��م��ال ذو أح��م��د ال��ل��ه خ��ل��ي��ل
(ال��م��ط��ر) ب��ع��ي��ن ل��ح��ظ م��ن ال��ن��اس م��ج��ي��ر

ب��أس س��ري��ع ب��ال��ع��ب��اد رح��ي��م
(ال��ط��ائ��ر) ع��ي��ن م��ث��ل ل��ئ��ام ق��وم ع��ل��ى

��ا ح��قٍّ ال��داري��ن ف��ي ال��ق��در ك��ب��ي��ر
ال��ش��م��س) (ش��ع��اع ل��ع��ي��ن ح��ر م��ن ال��ن��اس م��غ��ي��ث

م��الذ ل��ن��ا أن��ت ال��ل��ه رس��ول
(ال��خ��ي��ار) ع��ي��ن ن��س��ل ي��ا ال��رج��ا ف��ي��ك ل��ن��ا

ك��روب م��ن ع��ن��ا ص��رف��ت ف��ك��م
وال��ي��ق��ي��ن) (ال��ج��د ع��ي��ن ع��م��د أخ��رى ث��م ب��ُدي��ن��ا

��ا ح��قٍّ األش��ي��اء م��ب��دأ وخ��ل��ق��ك
(ال��ش��يء) ع��ي��ن ك��ل أول أن��ت ح��ب��ي��ب��ي

س��الم م��ع ص��ل��ى ال��ل��ه ع��ل��ي��ك
(ال��ذه��ب) ك��ع��ي��ن ه��م م��ن ذا م��ث��ل أص��ول��ك

ج��م��ي��ًع��ا أص��ح��اب ث��م وآل
ال��ن��ف��س) أو (ال��دن��ي��ا ع��ي��ن ك��ل ل��دي��ن ب��ذل��وا ف��ه��م
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رأًس��ا ال��ل��ه ب��س��ي��ف ق��ض��ب��وا وك��م
(ال��ش��دي��د) ِل��ع��ي��ن ق��ه��روا وك��م األع��داء، م��ن

ع��ل��وًم��ا رب��ي ب��ه��م أح��ي��ا وك��م
(ال��ح��ض��ور) ع��ي��ن ذات وم��ن��ه��ا م��غ��ي��ب��ة

ع��ب��د: ق��ال م��ا أت��ب��اع��ه��م ك��ذا
(ال��ب��اص��رة) ع��ي��ن وك��ح��ي��ل ال��ف��ال ظ��ب��ي أي��ا

أجزائها وأسماء العني وصف

وعيوبها أجزائها، وأسماء العني، وصف يف الخامس الباب العيون): (سحر كتاب أول يف
أن األجفان، عيون إنسان من وأعز األعيان، نور يا اعلم املؤلف: قال وغريها. الخلقية
قولهم: من بذلك سميت والبياض، السواد تجمع التي الشحمة هي: اللغة يف العني) (مقلة
وتماقل فيه، غاص إذا املاء: يف الرجل وتماقل فيه، غوصته إذا املاء: يف الرجل مقلت
العني حبة كانت فلما الغوص، عىل أصرب أيهما ليعلم فيه؛ تغاوصا إذا املاء: يف الرجالن
قال نظرت، ما أي: فالن: مثل عيني مقلت ما ويقال: املقلة، سميت: مائها يف غائصة

الحاجبي: أحمد الدين شهاب الشيخ

ت��ب��اك��ت ع��ي��ن ول��ي م��ك��ح��ل��ة، وغ��ْزل غ��زل ع��ي��ن ل��ه��ا
وح��اك��ت غ��زل��ت م��ق��ل��ة ل��ك ف��ي��ا ال��م��واض��ي ف��ع��اي��ل��ه��ا ف��ي وح��اك��ت

بها، محدق البياض ألن بذلك سميت العني)، (يف األعظم السواد هي و(الحدقة):
نواحيه. جميع من به أطافوا أي — لغتان — به وحدقوا به القوم أحدق ويقال:

الريض: الرشيف وقال

ال��ع��ش��اق؟ م��ص��ارع ك��ي��ف ع��ي��ن��اك رأت وق��د ت��ف��ي��ق ال م��ال��ك ق��ل��ب ي��ا
األح��داق ج��ن��اي��ة ال��ق��ل��وب ت��ش��ج��ي ت��زل ول��م ال��م��راض ال��ح��دق ب��ك ف��ت��ك��ت

هو تقول: والعرب شخصه، الرائي فيه يبرص الذي األصغر السواد و(الناظر):
وبؤبؤها، ولعبتها، وغريها وضيّها، وبرصها، وناظرها، ودوابها، وإنسانها، مثالها،

ومذلُكها. وحبها، وسوادها، وتمثالها،
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والجمع: البرص، حاسة يف الذي البرص ملوضع كلها األسماء وهذه مطرف: ابن قال
صحة عىل ويستدل لصفائه، املاء ذلك يف نفسه صورة الرائي يرى الذي وليس نواظر،

فيه. تخيل بما الحاسة
الناظرين، ملرتفع إنه يقال األنف، يسقيان العني يف عرقان أيًضا: و(الناظران)
شارح قال نواظر. عىل: يجمع والناظر ناظريه، له خفض أمر: من استحيى للذي ويقال

وتنظرت. انتظرت ونظرت: لعيني نظرت «الفصيح»: كتاب
جعلته وأنظرته: أخرته، الرجل: وأنظرت وتفكرت. رحمت بمعنى: و(نظرُت)

القرياطي: الدين برهان الشيخ قال أمهلونا: أي: (انظرونا) تعاىل: وقوله ينتظرني،

ت��ض��رب ف��ي��ن��ا األم��ث��ال ب��س��ي��وف��ه��ا أج��ف��ان��ه��ا ب��ن��واظ��ر ق��ات��ل��ي ي��ا
ت��غ��ي��ب وت��ل��ك ذا، ي��ه��رب الح أو رن��ت إذ ال��غ��زال��ة أو ل��ل��غ��زال ق��ل

تراها التي هي مطرف: ابن قال حمالق، واحدها األجفان، بواطن هي و(الحماليق):
ملؤخري ويقال العني، نواحي الحماليق: الزبيدي: وقال محمرة. — للكحل قلبت إذ —
التي األجفان حروف هي واألشفار: حقيم. الواحد الحقيمان، الصدغني: ييل مما العينني

حرفه. يشء كل وشفري الوادي، شفري ومنه شفر، والواحد: الشعر، عليها ينبت
نباته: بن الدين جمال الشيخ قال

ال��ع��ي��ن م��ن خ��ي��ر األش��ف��ار أن��ا ف��ع��ن��دي م��ح��ل��ه��ا ف��وق ال��ع��ي��ن ش��ف��ر ك��ان إذا

املهملة، الدال وسكون الهاء بضم هدب واحدها: عليها، النابت الشعر و(األهداب):
الدين: برهان الشيخ قال

ي��ت��ف��ل��ت ال ف��ي��ه��ن أوث��ق��ت��ه ف��م��ن ش��رك ل��ل��ورى ل��ح��ظ��ك أه��داب
ُم��ص��ل��ت؟ ل��ح��ظ��ك وس��ي��ف ال��خ��الص ك��ي��ف م��ش��رع؟ ق��دك ورم��ح ال��ن��ج��اة ك��ي��ف

محاجر، وجمعها والنقاب، الربقع من يبدو ما وهو بالعني، دار ما و(املحجر):
املحجر سمي وإنما أيًضا، وكرسها الجيم وفتح وكرسها، امليم بفتح محجر ويقال:
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ومنه جهاتها، جميع من العني عن مانع فكأنه املنع، وهو الحجر من مفعل ألنه محجًرا
الحجرات. والجمع: بالجدر، املحيطة الحجرة

وأجاد: املشّد الدين سيف األمري قال

األس��وار وج��ف��ون��ه��ا ش��رف��ات��ه��ا، ف��ُه��دب��ه��ا ال��ح��ص��ون: ل��ك ال��ع��ي��ون إن
األن��وار ه��ُم ب��ه��ا وال��ح��اف��ظ��ون ح��ول��ه��ا ال��خ��ن��ادق م��ح��اج��ره��ا: وك��ذا

العني، من الدمع مخرج وهو األنف، ييل مما العني طرف هو و(املوق): و(املاق)
آماق، وجمعه بالهمز، مأق يقال: كثرية لغات جمعه ويف املوق ويف موقان، عني ولكل
مقى. والجمع أيًضا، املاق يف لغة واملقية: ومآق. وأماٍق أمواق وجمعه مهموز، غري وُموق
وقواض، قاض، مثل: مواق عىل يجمع وماق العني، مؤخر املوق: وقيل: مقدمها. واملاق:

أخرى». ماقه قبل ومن مرة، موقه قبل من يكتحل «كان الحديث: ويف
األخشيدي: كافور يمدح املتنبي قال

ال��س��واق��ي��ا اس��ت��ق��ل ال��ب��ح��ر ورد وم��ن غ��ي��ره ت��وارك ك��اف��ور ق��واص��د
و(أم��اق��ي��ا) خ��ل��ف��ه��ا ب��ي��اًض��ا وخ��ّل��ت زم��ان��ه ع��ي��ن إن��س��ان ب��ه ف��ج��اءت

ولواحظ. لحاظ، وجمعها الصدغ ييل الذي العني مؤخر وهو لحظ: جمع و(األلحاظ):
أن ويجوز الكثري، يف واللحظ القليل، يف لحظات وجمعها: النظرة، فهي اللحظة: فأما
بطرفه السماء لحظ ويقال: العني، رأي مثل: العني لحظ يقال: اللحظة. موضع يجعل

الحظ. فهو لحًظا يلحظ
بحماة: األنصاري الشيوخ شيخ قال

وج��ل ع��ل��ى وأدام��ت��ن��ا ان��ق��ض��ت ح��ت��ى ط��ل��ع��ت��ه ح��س��ن ل��ي ج��ل��ت ق��د ن��ظ��رة ي��ا
َع��َج��ل م��ن اإلن��س��ان خ��ل��ق ل��ي: ف��ق��ال ت��س��رع��ه ف��ي ع��ي��ن��ي إن��س��ان ع��ات��ب��ت

ابن قال األصغر. والسواد األعظم، السواد السوادين: بأحد مال ما هو و(الطرف):
مأخوذ، منه املطروفة والعني عني، طرفة ويقال: أشفارها»، تحرك العني «طرف مطرف:
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قال «الطرفة»، وهي أبطلها، وربما به، صاحبها فيتأذى يشء سوادها يصيب أن وهو
الوداعّي: الدين عالء الشيخ

م��ط��ل��ول خ��ده ورد وب��ه��ا ه��واه ف��ي م��ط��ل��ول��ة دم��اء ك��م
م��ك��ح��ول ط��رف��ه ع��ن رواه ق��د ص��ح��ي��ح ال��س��ق��ام م��ن وح��دي��ث

يف استحسنه وقد — الثعالبي وأنشد األنف، إىل النظر يف الحدقة ميل هو و(القبل):
الرمة: ذي قول — له اللغة» «فقه

ال��ح��وال ي��ش��ب��ه ك��ث��ي��ًرا ال ال��ق��ب��ال ال��ط��ف��ل��ة ف��ي أش��ت��ه��ي

جرير: وقال

(أش��ك��ل) دج��ل��ة م��اء ح��ت��ى ب��دج��ل��ة دم��اءه��ا ت��م��ج ال��ق��ت��ل��ى زال��ت وم��ا

البديوى: الدين عالء وقول

(األش��ه��ل) ع��ب��د ال��ع��ي��ن��ي��ن أزرق ي��ا ألن��ن��ي ال��ن��ب��ي أن��ص��ار ج��ّد أن��ا

األزهري: الرسام محمد الفتح أبو املوىل وأنشدنى

ل��ه��ي��ب��ه وأذك��ت ق��ل��ب��ي، ف��أص��اب��ت رم��ت رن��ت
ال��م��ص��ي��ب��ه وه��ي (ش��ه��الء) ب��ع��ي��ن ال��م��ص��اب ف��ه��و

نباتة: بن الدين جمال الشيخ وقال

ش��رط��ي ع��ل��ى م��خ��ل��وق ه��و ك��أن��م��ا ي��ع��ج��ب��ن��ي ف��ي��ه ش��يء ك��ل وأغ��ي��د
ت��خ��ط��ي م��ا ال��ل��ي��ل وس��ه��ام س��ه��ام��ه��ا، رش��ق��ت إذا ت��خ��ط��ي م��ا ال��س��ود أج��ف��ان��ه
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الوداعي: الدين عالء وقال

ت��ب��ط��ي ول��م ف��أص��م��ت��ن��ي، ع��ي��ن��ي��ه س��ود رم��ت��ن��ي
ت��خ��ط��ي م��ا ال��ل��ي��ل س��ه��ام ب��دع م��ن ذاك ف��ي وم��ا

الزعفريني: الدين شهاب وقال

ي��ع��رب��د م��ن��ه ل��ّل��ح��ظ ع��ج��ب ف��ال ط��رف��ه س��ك��ران ال��ع��ش��اق، ع��ل��ى م��ل��ي��ك
ي��خ��ل��د ال��ج��ف��ون س��ح��ر ل��ي: ف��وق��ع ال��ه��وى ف��ي ق��ل��ب��ي أس��ر إل��ي��ه ش��ك��وت

برد: بن بشار وقال

ت��ق��ب��ل ال��ن��واع��س ع��ي��ن��ي��ه وب��س��ح��ر ال��ورى ي��ح��ي��ي ري��ق��ه ب��راي��ق م��ن ي��ا
ت��غ��زل م��ن��ه��ا ال��غ��زالن وك��ذل��ك ت��ع��ل��م��ت ال��م��ه��اة ع��ي��ن��ي��ك س��ح��ر م��ن

عباد: ابن وقال

ص��ح��اح ال��س��ق��ام ي��خ��ال��ط��ه��ا م��رض��ى ب��أع��ي��ن ال��س��ت��ور خ��ل��ل م��ن ون��ظ��رن

أيًضا: وله

ال��ن��رج��س ذب��ول ب��م��ق��ل��ت��ه ف��ح��ك��ى ج��ف��ون��ه ال��ن��ع��اس خ��دع ق��د وس��ن��ان
م��ؤن��س��ي أق��بّ��ل ب��أن اس��ت��ح��ي��ت م��ن��ه ف��إن��ن��ي ب��ال��ح��ي��اء ط��رًف��ا غ��ّض م��ذ

الغزّي: وقال

ل��وام��ه أن��ف��ًس��ا ي��ا ك��ع��ن��ب��ر م��ن��ي��ت��ي ع��ي��ن س��واد ك��أن��م��ا
ل��ّوام��ه ب��أن��ه��ا ع��ل��م��ك��م م��ع ت��ج��اه��ًال م��ق��ال��ت��ي ت��ن��ك��روا ال
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القطان: بن الشهاب وقال

ع��ي��ون��ك ح��اك��ى زه��ره ف��ول (م��ارس) ش��اق��ن��ي
ق��رون��ك ال��ل��ه ل��ع��ن ق��ل��ن��ا: ال��ت��ع��ري��ض، واب��ت��غ��ى

وغائلته النظر آفة

ال��م��ن��اظ��ر أت��ع��ب��ت��ك ي��وًم��ا ل��ق��ل��ب��ك زاي��ًرا ط��رف��ك أرس��ل��ت إذا وك��ن��ت
ص��اب��ر أن��ت ب��ع��ض��ه ع��ن وال ع��ل��ي��ه ق��ادر أن��ت ك��ل��ه ال ال��ذي رأي��ت

الصيني: العباس وألبي

ب��م��ف��ق��ود م��وج��ود ط��ي��ب ت��ب��ع وال وال��ع��ود ال��ن��اي خ��ف��ق ب��ي��ن ف��اس��ق��ن��ي ق��م
م��ط��رود غ��ي��ر ق��م ل��ه ال��س��رور ق��ال م��ح��ت��ش��ًم��ا ال��ق��وم ف��ي أب��ص��رت إذا ك��أًس��ا
ع��ن��ق��ود ب��ن��ت س��ح��اب اب��ن ن��زّوج خ��اط��ب��ن��ا ال��ع��ود وخ��ف��ق ال��ش��ه��ود ن��ح��ن

أيًضا: وله

ال��س��ه��اد رق م��ن أع��ت��ق��ت ف��ق��د ج��ف��ون��ي ي��ا ع��ي��ن��ك ال��ل��ه ي��ق��ر
ف��ؤادي ي��ا ال��س��الم��ة وت��ه��ن��ي��ك ف��ن��ام��ي ال��ب��ش��رى ل��ك ع��ي��ن��ي وي��ا
ج��ه��اد ف��ي ده��ري وك��ن��ت إل��ي��ك م��ن��ه وه��رب��ت ال��ه��وى ع��ن رغ��ب��ت

أيًضا: وله

ب��إن��ج��از ال��وش��اح ذات م��واع��ي��ده��ا وح��ق��ق��ت روًح��ا ال��راح ل��ت��روي س��ق��ت��ن��ي
ال��ب��ازي ح��دق ع��ل��ى ان��ض��ّم��ت أن��ام��ل��ه��ا ف��ك��أن��ه��ا ب��ه ح��ي��ت ن��رج��س ع��ل��ى

أيًضا: وله

ي��ل��ي��ق ب��ح��ال��ي ب��ي��تً��ا ت��م��ث��ل��ت ال��ع��دا وخ��ف��ت ص��دري ض��اق إذا
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ن��ط��ي��ق ال م��ا ن��دف��ع وب��ال��ل��ه ن��رت��ج��ي م��ا ن��ب��ل��غ ف��ب��ال��ل��ه

أيًضا: وله

ث��الث��ا ع��ي��ن��ي ع��ن غ��ب��ت ف��م��ال��ك ي��ب��دو ث��م ي��وًم��ا ال��ب��در ي��غ��ي��ب
ال��ث��الث��ا ي��وم ب��واج��دي ف��ل��س��ت ع��ص��ًرا االث��ن��ي��ن ت��ط��ل��ع ل��م إذا

أيًضا: وله

ت��ص��اد ب��ال��ظ��ب��اء وع��ه��دي ظ��ب��ي وص��ادن��ي ال��ظ��ب��اء ع��ل��ى م��ررت ول��ق��د
واألج��س��اد األرواح أغ��راض��ه��ا ب��أس��ه��م إل��ي ل��واح��ظ��ه ن��ف��ذت

أيًضا: وله

األزه��ر ال��ب��دي��ع ال��خ��د ف��ت��ورد ص��ب��ه ت��ع��م��د وم��ا ال��م��داد ص��ّب
أك��ث��ر ف��ؤادي ف��ي ل��ح��ظ��ك ت��أث��ي��ر ث��وب��ن��ا ف��ي ح��ب��ره ي��ؤث��ر م��ن ي��ا

أيًضا: وله

إق��ب��اال دن��ي��اه ف��ي ث��م دي��ن��ه ف��ي ب��ه ي��س��ت��ف��ي��د رخ��يٍّ��ا ع��ي��ًش��ا ش��اء م��ن
م��اال دون��ه م��ن إل��ى ول��ي��ن��ظ��رن أدبً��ا ف��وق��ه م��ا إل��ى ف��ل��ي��ن��ظ��رن

أيًضا: وله

أك��ث��ره��ا ال��ن��ف��س ه��م��وم أذاب��ت وق��د رم��ق روح��ه��ا ن��ف��س ب��ق��ي��ة أدرك
ت��ره��ا ف��ل��م ض��ع��ًف��ا خ��ف��ي��ت ألن��ه��ا ب��ق��ي��ت��ه��ا م��ن��ه��ا س��ل��م��ت وإن��م��ا

أيًضا: وله

ك��ن��ه��ه ع��ن وص��ف��ي ت��ق��اص��ر ع��اج��ب ع��ج��ب ب��ي ح��ل أال
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وج��ه��ه ع��ل��ى ال��ه��الل رأي��ت م��ن وج��ه ع��ل��ى ال��ه��الل رأي��ت

حبيب: إىل شوق يف آخر وقال

ال��ت��م��ن��ي غ��اي��ة ي��ا ال��ق��ل��ب ف��ي ف��أن��ت��م ن��اظ��ري ع��ن غ��ب��ت إن
ظ��ن��ي ف��ي��ك ال��ل��ه خ��ي��ب ال ع��ه��دي ت��خ��ون ال أن وال��ظ��ن

هوامش

الباكي. ودمعة الشاكي لوعة يف (1)
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الزوجاتواألزواج تعدد

سفيان1 وأبو هند

يغنّي شعر فيها وله ربيعة، بن عتبة بنت هنًدا يهوى أمية بن عمرو بن مسافر كان
فوفد وماله، ثروته ترض فلم أبيها، إىل خطبها املغربة بن الفاكه زوجها فارقت فلما به،
أنه منه وعلم سفيان، أبو لقيه من أول فكان عاد ثم أمره، عىل يستعينه «النعمان» عىل

هنًدا. تزوج
هنًدا عشق وقد وسخاء، وشعًرا جماًال قريش فتيان أحسن من مسافًرا وكان
قالت كاد، أو حملها بان فلما منه، حملت إنها الرواة: بعض وقال بها، فاتهم وعشقته،
سفيان أبو أقبل ثم ينادمه، هند بن عمرو عند وأقام الحرية، أتى حتى فخرج اخرج، له:
مما فكان قريش، عن فسأله مسافر، ولقيه يأتيها كان ما بعض يف الحرية إىل حرب بن
بطنه. استسقى حتى معه، اعتل ما ذلك من فدخله عتبة؛ بنت هند من تزوج أنه له: قال

ذلك: يف قال مسافًرا أن خربوذ بن معروف وروى

ح��م��ى ح��م��وت��ه��ا أدن��ى م��ن وأص��ب��ح��ت م��ح��رًم��ا م��ن��ك أص��ب��ح��ت ه��ن��ًدا إن أال
وأس��ه��م��ا ق��وًس��ا ب��ال��ك��ف��ي��ن ي��ق��ل��ب س��الح��ه ج��ف��ن ك��ال��م��ق��م��ور وأص��ب��ح��ت

اإلسالم2 يف التعدد حكمة

َ ِلتُبنَيِّ الذِّْكَر إَِليَْك ﴿َوأَنَزْلنَا تعاىل: قال للقرآن، رشح النبوة كالم جميع أن ملعلوم إنه
ومعهم إال املؤمنني يذكر نجده لم العظيم القرآن تتبعنا وإذا إَِليِْهْم﴾، َل نُزِّ َما ِللنَّاِس
قال الصائمات، ومعهم إال الصائمني وال املسلمات، ومعهم إال املسلمني وال املؤمنات،
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يَْدُخلُوَن ِئَك ـٰ َفأُوَل ُمْؤِمٌن َوُهَو أُنثَٰى أَْو ذََكٍر ِمن اِلَحاِت الصَّ ِمَن يَْعَمْل ﴿َوَمن تعاىل:
ُمْؤِمٌن َوُهَو أُنثَٰى أَْو ذََكٍر ن مِّ َصاِلًحا َعِمَل ﴿َمْن تعاىل: وقال نَِقريًا﴾، يُْظَلُموَن َوَال اْلَجنََّة
﴿إِنَّ تعاىل: وقال يَْعَملُوَن﴾، َكانُوا َما ِبأَْحَسِن أَْجَرُهم َُّهْم َوَلنَْجِزيَن ۖ َطيِّبًَة َحيَاًة َُّه َفَلنُْحِييَن
اِدَقاِت َوالصَّ اِدِقنَي َوالصَّ َواْلَقاِنتَاِت َواْلَقاِنِتنَي َواْلُمْؤِمنَاِت َواْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْسِلَماِت اْلُمْسِلِمنَي
اِئِمنَي َوالصَّ َقاِت َواْلُمتََصدِّ ِقنَي َواْلُمتََصدِّ َواْلَخاِشَعاِت َواْلَخاِشِعنَي اِبَراِت َوالصَّ اِبِريَن َوالصَّ
َلُهم هللاُ أََعدَّ َوالذَّاِكَراِت َكِثريًا هللاَ َوالذَّاِكِريَن َواْلَحاِفَظاِت ُفُروَجُهْم َواْلَحاِفِظنَي اِئَماِت َوالصَّ

آية. ما غري يف وهكذا فيها، وما الجنة هو َعِظيًما﴾ َوأَْجًرا ْغِفَرًة مَّ
ذكر، ما عىل بنفسه فسيقف الرشيف املصحف من ذلك موضع عىل اطلع ومن
من عليهم ما وعليهن الثواب، من للرجال ما للنساء أن عىل واإلجماع والسنة فالكتاب

وعتيق. وموىل ورقيق، حر بني فرق ال العقاب،
زينتها، وطرحت نفسها، يف غيبته فحفظت زوجها عنها غاب امرأة «أيما ملسو هيلع هللا ىلص: وقال
زوجها كان فإن طفلة، عذراء القيامة يوم تحرش فإنها الصالة، وأقامت رجلها، وقيدت
فكيف الشهداء»، من هللا زوجها مؤمنًا زوجها يكن لم وإن الجنة، يف زوجها فهو مؤمنًا
يحرم أو عامل، عمل يضيع أن بالفضل اتصافه عن فضًال بالعدل اتصف ممن يتوهم

الشامل؟ فضله الراجي
نساء علمت لو وقال: املؤلف رواه حديث سياق يف إنكليزي مسترشق تعرض وهنا
يشء، كل من عليهن أشق آخر يشء يمنعهن ربما لكن اإلسالم، دين ألحببن بقولك أوربا

الزوجات. من عدًدا منكم الرجل اتخاذ هو … وأرض
العلوم إحياء يف النرصانية لدين وال الزوجات لتعدد دخل ال بأنه املسترشق عىل ورّد
إىل األوربيون احتاج ملا كذلك األمر كان ولو الدنيوية، والصنائع الفنون تقدم وال األدبية،
كل يف لألوربيني فالعرب إليه، وصلوا ما إىل الوصول يف العرب من بعدهم ومن اليونان

األستاذ. إىل املتعلم كاحتياج إليهم واحتياجهم مالذ، علموه ما
لهم عام هو بل باملسلمني، ا خاصٍّ هذا فليس الزوجات د تعدُّ أمر من كان ما وأما
التعدد زون يجوِّ كانوا قبلهم من إن حتى فقط، النصارى طائفة إال يمنعه ولم ولغريهم،
األولني فرنسا ملوك أن القسيس دانيال عن نقًال التواريخ كتب بعض يف رأيت فقد أيًضا،
كان ثَمَّ ومن النرصانية؛ بدين متدينني كانوا أنهم مع متعددات، بزوجات متزوجني كانوا
أربع فلودمري وهو داغوبري، ولعم زوجات، ثالث األول وداغوبري ورشبري غنطران من لكل

واحد. آن يف زوجات
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الواعظ إىل الثالث غرينور البابا كتب امليالد من وعرشين وست سبعمائة سنة ويف
األوىل املرأة أصيبت «إذا ثانية: بامرأة التزوج جواز عن ليسأله إليه أرسل حني بدسقاس
للمصابة وعليه أخرى، بامرأة يتزوج أن له جاز الزوج، بحقوق القيام عن يمنعها بداء

الرضورية». مؤنها
رأيهم عىل كان من كل وعند املسلمني، عند الزوجات تعدد إباحة من الحكمة ولعل
وسالمته للمرأة، بالنسبة التناسل زمن وطول البنية، بقوة الرجل ميز ملا اإللهي التدبري أن
جانبه الرشع راعى — والنفاس كالحيض — معينة أوقات يف للنساء املعتادة األعذار من

لذلك.
يمكن فال الحكم يف إليها واستندوا النصارى، عليها عول التي اإلفراد حكمة وأما
زمن أتى فقد املفاسد؛ من يخشونه ما تقطع بأنها وال طبيعة، كل يف باطرادها الجزم
وإسقاط األطفال، كقتل بالدنا، يف لها وجود ال التي الفظيعة األمور من كثري فيه يمنع

ذلك. ونحو األجنة،
يف فرأيت مرة املصحف يف نظرت لكن معقول، كالم هذا اإلنكليزي: املسترشق فقال

اإلنسانية. برشف يُِخلُّ أنه مع النساء، برضب األمر ظاهره ما الثالثة السورة
ليس أنه عىل يعهد، ما خالف منها الزوج علم إذا إال يوجد ال هذا أن الجواب فكان
فإن بالهجر، يؤدبها أن فله أبت فإن النصيحة، معها يستعمل بل األمر، أول من ذلك له
يف به املأمور العرشة حسن عىل يخرج وأال بها، يرض أال برشط رضبها، الهجر يُْجِد لم
منهن فرط ما كل عىل عاقبهن من وصري مذموًما، عليهن التشديد جعل الذي القرآن،

ِبِإْحَساٍن﴾. يٌح تَْرسِ أَْو ِبَمْعُروٍف َفِإْمَساٌك ۖ َمرَّتَاِن ﴿الطََّالُق تعاىل: كقوله ملوًما،
(ريض الخطاب بن عمر وقول أخالقهن»، عىل النساء «احملوا ملسو هيلع هللا ىلص: الرسول وكقوله
رجًال». ُوِجَد عنده ما طلب فإذا كالصبي، بيته يف يكون أن للرجل «ينبغي عنه): هللا

إذا تطعمها أن قال: عليه؟ أحدنا زوجة حق «ما ملسو هيلع هللا ىلص: للنبي الصحابة بعض وقال
البيت». يف إال تهجر وال تقبح، وال الوجه، ترضب وال اكتسيت، إذا وتكسوها طعمت،
ذلك. ونحو هللا، قبحك لها: تقل ال أو تشتمها، وال املكروه، تسمعها ال تقبح: ال ومعنى
واملبادرة رعايتهن، ويوجب النساء، أمر يعظم مما كثري ذلك عدا الكريم القرآن ويف
حسبما أزواجهن عىل حقوقهن يبلغن أن إال النساء حرية وهل بحقوقهن، القيام إىل

الرجال. خصائص من لهن ليس فيما الدخول عن النساء وصيانة املروءة، تقتضيه
تخليتهن عن عبارة النساء حرية تكون أن املعصية عن املنزه العقل يقبل فيما وليس

عقولهن. عىل وأهوائهن شهواتهن غلبة من األكثر يف يشاهد ما مع اشتهني، وما
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زوجها عليها تزوج التي املرأة

ابن قول منها زوجها، عليها يتزوج التي املرأة غرية عن أشعار املرجان»3 «سبحة يف
املعتز:

س��رَّا ال��غ��ي��ظ ت��ك��ات��م ف��ظ��ل��ت ـ��ت ت��زوج��ـ ب��أن��ن��ي خ��ب��روه��ا
ع��ش��را ت��زوج ل��ي��ت��ه ج��زًع��ا: وألخ��رى ألخ��ت��ه��ا، ق��ال��ت ث��م
س��ت��را ل��ل��س��ر دون��ه��ن ت��رى ال ل��دي��ه��ا ن��س��اء إل��ى وأش��ارت
ف��ت��را ف��ي��ه��ن أخ��ال وع��ظ��ام��ي م��ن��ي ل��ي��س ك��أن��ه ل��ق��ل��ب��ي م��ا

يهواها بمن الرجل زواج عدم

لئال عليها السالم يتحاىش وكان يهواها، بمن الرجل يزوجون ال كانوا العرب4 أن معلوم
بها. يعرف

سلم إذا وكان إياه، يزوجوه لم امرأة بحب عرف إذا الرجل كان رياش: أبو قال
إفراط من وهذا منها، يأس السالم يف كان وإن عليها يسلم وقد يهواها، أنه عرف عليها

هواه. وغلبة شوقه،

تزوجها5 عند املرأة الرجل رؤية

الفم. يف واملالحة األنف، يف والجمال العينني، يف الحسن األصمعي: قال
وليس كيف فقال: صفوان. أبا يا لجميل إنك له: صفوان بن خالد امرأة وقالت
الطول وعموده آدم، وأنا البياض رداءه إن عموده. وال برنسه وال الجمال، رداء عندي

ظريف. مليح إنك قويل: ولكن أشمط، وأنا الشعر سوداء وبرنسه ربعة، وأنا
عنها) (ريضهللا عائشة فأرسل امرأة، خطب والسالم الصالة عليه النبي أن وُروي
خدها يف خاًال رأيت لقد بىل، فقال: طائًال. رأيت ما قالت: إليه رجعت فلما إليها، لتنظر

جسدك. يف شعرة كل منه اقشعرت
الضحاك بنت جويرية رأت حينما شعورها تصف عنها) هللا (ريض عائشة وقالت
ما عىل يدل ما ذلك ويف فكرهتها. حجرتي باب عىل رأيتها أن إال هو ما وهللا مرة: ألول

عنده. الجمال بموقع والعلم عليه، الغرية من ملسو هيلع هللا ىلص النبي أزواج عليه كان
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فذلك عرف، ما حسنها من عرف حتى جويرية إىل والسالم الصالة عليه نظره أما
وجائز اإلماء. إىل النظر يكره ال ألنه منها؛ عينيه مأل ما حرة كانت لو مملوكة، كانت ألنها

تزوجها. نوي ألنه إليها نظره يكون أن
هللا. رسول يا لك نفيس وهبت قد إني عليه: هللا صلوات للنبي قالت امرأة أن وُروي

غريه. من أنكحها ثم صوب، ثم النظر فيها فصعد
نكاحها، إرادة عند املرأة إىل النظر يف الرخصة — والسالم الصالة عليه — عنه وثبت
يؤدم أن أحرى ذلك فإن إليها نظرت «لو امرأة: نكاح يف شاوره حني للمغرية وقال

الضحاك. بنت بثينة نكاح أراد حني مسلمة بن ملحمد ذلك مثل وقال بينكما».
زيد. أبي ابن ذكرها عنه، الروايتني إحدى يف مالك أجازه وقد

تشعر». ال وهي تزوجها أراد إذا املرأة إىل الرجل ينظر أن حرج «ال البزار: مسند ويف
الصالة عليه — النبي أن التزويج قبل املرأة إىل النظر باب يف البخاري تراجم ويف
من رسقة يف املَلك بك يجيء املنام يف أريتك عنها): هللا (ريض لعائشة قال — والسالم
يمضه. هللا عند من يكن إن فقلت: امرأتك. هذه يل: فقال وجهك، عن فكشف حرير،
يشك فكيف وحي، رؤياه ألن سؤال؛ هللا عند من يكن إن قوله: ويف حسن. استدالل وهذا
عىل تكون قد الرؤيا ولكن الرؤيا، صحة يف يشك لم أنه والجواب: هللا؟ عند من أنها يف
أن بني ما الشك تطرق هنا ها فمن سميه، أو املرء نظري هو ملن تكون وقد ظاهرها،

تأويل. لها أو ظاهرها، عىل تكون
والسالم الصالة عليه نظره يخلو ال الحديث: هذا معنى يف يقول شيخنا وسمعت
﴿ُقل تعاىل: قال فقد وإال الحجاب، يرضب أن قبل ذلك يكون أو األمرين، أحد من إليها

أَبَْصاِرِهْم﴾. ِمْن وا يَُغضُّ لِّْلُمْؤِمِننَي
الضحاك بنت هي وجويرية الورعني. وقدوة املتقني، إمام شك بغري هو ملسو هيلع هللا ىلص والنبي
أم وخمسني ست سنة األول ربيع شهر يف وتوفيت عائذ، بن حبيب بن رضار أبي بن

الهجرة. من وخمسني خمس

النساء6 خمر من رايات

البرصة، عىل واليًا غزوان بن عتبة عنه) هللا (ريض الخطاب بن عمر املؤمنني أمري ه وجَّ
العدو، حومات من حومة وهي الهند، أرض عىل استعملتك قد إني عتبة، يا له: وقال
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وادع فاسترشه، العدو، عليك قدم فإذا … عليها ويعينك حولها، ما هللا يكفيك أن وأرجو
وليت، فيما هللا واتق فالسيف، وإال فالجزية، أبى ومن منه، فاقبل أجابك فمن هللا، إىل
ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول صحبت وقد إمرتك، عليك يفسد مما كرب إىل نفسك تنازعك أن وإياك
مطاًعا، وملًكا مسلًطا، أمريًا رصت حتى الضعف، بعد به وقويت الذلة، بعد به فعززت
احتفاظك النعمة من فاحتفظ نعمة؛ من فيالها أمرك، فيطاع وتأمر منك، فيسمع تقول
تصري سقطة فتسقط وتخدعك تستدرجك أن عليك عندي أخوفهما ولهي املعصية، من
لهم رفعت حتى هللا إىل أرسعوا الناس إن ذلك، من ونفيس باهلل أعيذك جهنم، إىل بها
معك ومن أنت انطلق الظاملني. مصارع واتق الدنيا، ترد وال هللا فأرد فأرادوها، الدنيا
معه، ومن ُعتبة فسار فأقيموا، العجم، أرض وأدنى العرب أرض أقىص يف كنتم إذا حتى
فاقتتل الفرس، من عظيم جيش لقيهم أن إىل باملسلمني ُعتبة سار ثم بالبرصة، وأقام

الفريقان.
ورسن رايات، خمرهن من فاتخذن معهم، فكنا بهم لحقنا لو املسلمني: نساء وقال
فانهزموا، أقبل، قد للمسلمني مدًدا أن ظنوا الرايات، املرشكون رأى فلما املسلمني؛ إىل

املسلمون! بهم وظفر

اإلحرام يف املرأة وجه كشف

من ملنعهن النساء، أحدث ما ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول علم لو عنها):7 هللا (ريض عائشة قالت
املساجد.

أوىل أهو زمانه: يف الفساد كثرة مع اإلحرام، يف وجهها املرأة كشف عن عقيل وسئل
ثبت حكم رفع يجوز وال إحرامها، شعار الكشف بأن فأجاب: الفداء؟ مع التغطية أم

البدع. لحوادث رشًعا
ملنع، علم لو فقالت: صاحبه إىل األمر رّدت فإنها عنها) (ريضهللا عائشة قول وأما

هي. تمنع ولم
ببدع فليس النظر، للشهود وأجاز النكاح، قبل املرأة إىل النظر إىل الرشع ندب وقد

لالبتالء. أعظم ليكون بالغض الرجال ويأمر بالكشف، يأمرها أن
وعن القفازين، عن النهي جاء كما خاصة، النقاب عن بالنهي النص جاء وإنما
مكشوفة أنها يرد لم األشياء هذه لبس عن نهيه أن ومعلوم والرساويل، القميص لبس
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وأن ودرعها، بقميصها بدنها تسرت املحرمة أن عىل الناس أجمع قد بل البتة، تسرت ال
باإلزار. وأسافله بالرداء، بدنه يسرت الرجل

من قال من وقول نص. بذلك معه فليس املحرم، كرأس املحرمة وجه إن قال: ومن
الرجل، يلزم كما الناس اجتناب يلزمها ال أنه به أراد إنما وجهها يف املرأة إحرام السلف:

الرجل. كبدن وجهها فيكون النقاب، اجتناب يلزمها بل
عىل جلبابها إحدانا سدلت الركبان بنا مر إذا كنا عنها): (ريضهللا عائشة قالت وقد
بعض قال كما الجلباب وبني وجهها بني تجعله عوًدا تتخذ إحداهن تكن ولم وجهها،
عمًال ال البتة، املؤمنني أمهات وال الصحابة، نساء من امرأة من هذا يعرف وال الفقهاء،
يعرفه مشهوًرا ظاهًرا يكون وال اإلحرام، شعار من هذا يكون أن ويستحيل فتوى، وال

والعام. الخاص
مرُجوحها، من املذاهب راجح له تبني والعدل العلم سبيل وسلك اإلنصاف، آثر ومن

الهادي. املوفق وهللا صحيحها، من وفاسدها

زوجها8 لعبة املرأة

فيها. ترضب التي والصفرة لبياضها، النساء بها ويشبه النعام، بيضة املكنونة9 البيضة
الرمة: ذو قال

ذه��ب» م��س��ه��ا ق��د ف��ض��ة «ك��أن��ه��ا … … … …

تتغري. لئال والريح للشمس تبديها وال بريش، تخفيها والنعامة املصونة، واملكنونة:
ْكنُوٌن﴾. مَّ بَيٌْض ﴿َكأَنَُّهنَّ تعاىل: هللا وقال

زوجها، لعبة «املرأة قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن عنه) (ريضهللا طالب أبي بن عيل وعن
فليفعل». لعبته يحسن أن أحدكم استطاع فإن

كالمها، يف عليك تماجنت إذا املرأة: غازلتني تقول: واملغازلة، املمازحة، واملداعبة:
واملليحة … عنك صدت فيها طمعت إذا حتى بحاجبها وغزتك بعينها، لك وأشارت

ونحوها. البنات بها تلعب التي والصور كالدمى املستملحة، الصورة:
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فتزوجت! زوجها مات

له يقال لها عم ابن عند كانت عقبة» «أم اسمها «يشُكر» مدينة من امرأة أن يروى
فقال: موته، بعد تصنع عما سألها وأنه «غسان»،

ع��ق��ب��ه أم ي��ا ت��ض��م��ري��ن وال��ذي ب��ع��دي ت��ري��دي��ن ب��ال��ذي أخ��ب��ري
وُص��ْح��ب��ه خ��ل��ق ح��س��ن م��ن م��ن��ي ك��ان ق��د ل��م��ا م��وت��ي ب��ع��د م��ن ت��ح��ف��ظ��ي��ن
غ��رب��ه س��ج��ن ف��ي ال��ت��راب ف��ي وأن��ا وم��ال ج��م��ال ذا ت��ري��دي��ن أم

وأنشدته: منك، حظي آخر وألجعلنه بكذب، أجيبك ال وهللا له: فقالت

ع��ق��ب��ه أم م��ن ت��خ��اف ع��م��ي اب��ن ي��ا ق��د وم��ا ت��ق��ول ال��ذي س��م��ع��ت ق��د
ب��ن��دب��ه أو أق��ول��ه��ا وم��راث ب��ن��وح ح��ي��ي��ت م��ا أب��ك��ي��ك س��وف

يقول: أنشأ سمعها فلما

ال��ن��س��اء غ��در أخ��اف اح��ت��ي��اًط��ا ل��ك��ن ب��ك واث��ق وال��ل��ه أن��ا
ال��وف��اء ل��ح��س��ن ح��ق��ي ف��ارع��ي ش��ر ع��و م��ن خ��ي��ر ي��ا األزواج م��وت ب��ع��د
ال��رج��اء ع��ن��د م��ت إن ف��ك��ون��ي ـ��د ال��ع��ه��ـ ت��ح��ف��ظ��ي أن رج��وت ق��د إن��ن��ي

كل من خطبت حتى قليًال بعده تمكث فلم مات، حتى ينطق فلم لسانه اعتقل ثم
لهم: مجيبة فقالت فيها، الفاضلة الخصال الجتماع األزواج فيها رغب جانب،

ن��ح��ش��ر ي��وم ن��ل��ت��ق��ي ح��ت��ى ون��رع��اه داره ب��ع��د ع��ل��ى غ��س��انً��ا س��أح��ف��ظ
ي��غ��در م��ات ب��م��ن م��ث��ل��ي ف��م��ا ف��ك��ف��وا ك��ل��ه��م ال��ن��اس ع��ن ش��غ��ل ل��ف��ي وإن��ي
ف��ت��ه��ُم��ُر ت��ه��م��ي ال��خ��دي��ن ع��ل��ى ت��ج��ول ب��دم��ع��ة ح��ي��ي��ت م��ا ع��ل��ي��ه س��أب��ك��ي

فات. فقد مات من وقالت: عهده تناست األيام تطاولت فلما
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أتاها بها الدخول أراد التي الليلة كانت فلما عليها، فعقد خطابها بعض فأجابت
فقال: منامها يف آت

ال��ع��ه��دا ت��ح��ف��ظ��ي ول��م ��ا ح��قٍّ ت��ع��رف��ي ول��م ح��رم��ة ل��ب��ع��ل��ك ت��رع��ي ول��م ع��ق��دت
ال��وع��دا ت��ن��ج��زي ول��م ب��تٍّ��ا ل��ه ح��ل��ف��ت ل��ص��اح��ب ح��ف��اًظ��ا ح��وًال ت��ص��ب��ري ول��م
ال��ل��ح��دا س��ك��ن م��ن ك��ل ي��ن��س��ى ك��ذل��ك ض��ري��ح��ه ف��ي ث��وى ل��م��ا ب��ه غ��درت

وأنكر البيت، جانب يف معها غسان كأن مرتاعة انتبهت األبيات هذه سمعت فلما
هي ما لينسينها حديث يف معها فأخذن األبيات، فأنشدتهن نسائها، من حرضها من ذلك

منهن: امرأة فقالت نفسها، ذبحت حتى يدركنها فلم مدية، وأخذت فغفلتهن فيه،

غ��س��ان م��ن ل��ق��ي��ت م��اذا درك ل��ل��ه
ال��ن��س��وان خ��ي��رة ي��ا ح��زنً��ا ن��ف��س��ك ق��ت��ل��ت
ب��ال��ع��ص��ي��ان ه��م��م��ت ق��د م��ا ب��ع��د م��ن وف��ي��ت
اإلن��س��ان ل��س��ق��ط��ة غ��ف��ور ال��م��ع��ال��ى وذو
ب��م��ك��ان ي��زل ل��م ال��ل��ه م��ن ال��وف��اء إن

املتوىف لزوجها طلحة بنت عائشة وفاء

جاء، قد األمري هذا لها: فقيل يوًما، طلحة بنت عائشة عند كنت حاكية:10 امرأة قالت
ملك أوتي وكأنما رأيته عندها من خرج فلما زوجها هللا عبد بن عمر ودخل فتنحيت،

سليمان.
أريني يوًما: عائشة ملوالة قالت — هذه عائشة هللا—رضة عبد بنت رملة إن ويقال:
أتجرد أنا فقالت: لعائشة، ذلك الجارية فذكرت درهم. ألفي أعطيك وأنا مجردة موالتك
موالتها وذهبت تغتسل، كأنها فتجردت عائشة قامت ثم عرفت، أني تعلميها وال لها
ألفي الجارية وأعطت ومدبرة مقبلة وتأملتها عليها فأرشفت فأخربتها، رضتها رملة إىل
من راعها ملا وذلك أرها، ولم درهم آالف أربعة أعطيك أني لو وددت وقالت: درهم،

الفاتنة. املثرية أعضائه جمال وتناسق البض، جسدها حسن
بعده. تتزوج ال أنها عىل داللة قائمة، ندبته عائشة زوج هللا عبد بن عمر مات وملا
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زوجها استاذنت معاوية بن يزيد بنت عاتكة أن «األغاني» كتابه يف األصفهاني روى
بنت عائشة فإن واستظهري كلها، حوائجك إيل ارفعي وقال: لها فأذن الحج، يف امللك عبد
اجتهدت قد حسنة بهيئة وخرجت عليه، تقدر ما بكل فاستظهرت معك، تحج طلحة
هو وكان جماعتها، وفرق فضغطها جاء قد ركب إذا واملدينة مكة بني كانت فلما فيها،

طلحة! بنت عائشة ركب

وإباحتها11 القبلة

يف التلف من نفسه عىل يخاف حد إىل وصل ملن مباحة القبلة العلماء: من طائفة قالت
كبرية، النفس وهالك صغرية، والقبلة النفس، هالك إىل يؤدي قد تركها ألن قالوا: الحني،
حتى النفس، خطر من أعظم خطر وال األخطر، داوى مرضني يف اإلنسان وقع وإذا
واحتجوا إهالكه، إىل يؤدي ذلك ترك أن علم إذا ذلك عىل مطاوعته املحبوب عىل أوجبوا
الذي والحديث ،﴾… اللََّمَم إِالَّ َواْلَفَواِحَش اْإلِثِْم َكبَاِئَر يَْجتَِنبُوَن ﴿الَِّذيَن تعاىل: هللا بقول
قال: النكاح، إال يشء كل منها فأصبت أجنبية امرأة لقيت إني هللا، رسول يا يقول:
َطَرَيفِ َالَة الصَّ ﴿َوأَِقِم تعاىل: هللا فأنزل لك. غفر قد هللا إن قال: نعم. قال: معنا؟ أصليت

املقاطيع: إىل رجع يِّئَاِت﴾. السَّ يُذِْهبَْن اْلَحَسنَاِت إِنَّ ۚ اللَّيِْل َن مِّ َوُزَلًفا النََّهاِر
الجوزي: الفرج أبو قال

م��ف��ت��وت ف��ه��و ق��ل��ب��ي ف��تّ��ت خ��ده م��ن ال��ق��ب��ل��ة م��ان��ع ي��ا
ي��اق��وت خ��دك ف��إن��م��ا ح��ره��ا وال أن��ف��اس��ي ت��خ��ش ال

الوفا: أبي بن الفضل وألبي

ح��ل��وي ال��ط��ع��م م��س��ت��ع��ذب ري��ق رش��ف س��أل��ت��ه��ا
ال��ت��روي ب��ع��د ف��ق��ل��ت: ارت��ج��اًال ف��ص��ف��ه ق��ال��ت:

حجة: والبن

ش��ف��اه ف��ي��ه��ا ف��ي��ه ف��ي ق��ب��ل��ة م��ع��ش��وق��ه أل��زم وع��اش��ق
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ي��خ��ط��ف��اه ول��م ب��اس وق��د خ��ط��ًف��ا ل��ح��ظ��ه ج��ارح��ي م��ن ي��خ��ف ول��م

العطار: والبن

ش��م��ل��ك ي��ج��م��ع ف��ال��ل��ه ش��م��ل��ي ب��ال��راح ج��م��ع��ت
رج��ل��ك أق��ب��ل دع��ن��ي ع��ن��دي ل��ك ي��د وك��م

وآلخر:

وأح��س��ن ال��دج��ي ب��در ي��ش��ب��ه م��ل��ي��ًح��ا م��ج��ل��س��ي ف��ي رأي��ت
وأح��س��ن ل��ي ب��ال��وص��ل ف��ج��اد ب��خ��دٍّ ق��ب��ل��ة س��أل��ت��ه

آخر: وقال

س��روال��ك وق��ال ع��ن��ي ف��ص��دَّ ب��ه��ا أل��ذ ق��ب��ل��ة س��أل��ت��ه
س��روال��ك ح��ل ال��ب��وس ع��اق��ب��ة ف��ج��اوب��ن��ي: س��ي��دي؟ ل��م ف��ق��ل��ت:

الخد»: عىل «مرشوط يف وآلخر

وال��س��خ��ط ال��ت��ج��ن��ب ب��ع��د ودن��ا وف��ا أس��م��ر ال��خ��د ع��ل��ى م��ش��روط ب��روح��ي
ال��ش��رط ذل��ك ع��ل��ى أل��ًف��ا ف��ق��بّ��ل��ت��ه ت��زد ف��ال اش��ت��رط��ن��ا ال��ل��ث��م ع��ل��ى ف��ق��ال

هللا: رحمه ولبعضهم

زارا ل��م��ا رم��ض��ان م��ن ي��وم ف��ي رض��اب��ه رش��ف��ت وق��د ال��ح��ب��ي��ب ق��ال
اإلف��ط��ارا ي��وج��ب وج��ه��ك وه��الل ط��ال��ًع��ا رأي��ت��ك ن��ع��م، ق��ل��ت: أف��ط��رت؟

عنه: هللا عفا وآلخر

ص��ي��ام ون��ح��ن ل��ه ال��ل��ق��اء ع��ن��د ت��ذل��ًال ف��ق��ال م��ب��س��م��ه ق��بّ��ل��ت
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ح��رام ال��ه��الل رؤي��ا م��ع ال��ص��وم ء اب��ت��دا ل��ه: ف��ق��ل��ت ه��ذا، ي��ا أف��ط��رت

الجناس: يف آخر وقال

وداره ال��رق��ي��ب ج��ور ع��ل��ى ف��اص��ب��ر وق��رب��ه ب��ال��ح��ب��ي��ب ت��أل��ف ك��ن��ت إن
وداره ال��ح��ب��ي��ب م��ث��وى ف��ي ث��واك ل��ح��ك��م��ه ص��ب��رت إذا ال��رق��ي��ب إن

والُخلُق12 الَخْلق محاسن

قال: عليك؟ أحب عبادك أي رب، أي السالم: عليه موىس قال قال: أنه منبه بن وهب عن
حسن مؤمن قال: إليك؟ أحب عبادك أي يارب داود: قال وهب: وقال برؤيته. أذكر من

… الصورة قبيح كافر قال: إليك؟ أبغض عبادك أي قال: الصورة.
بن هللا عبد رواه الجمال. يحب جميل هللا إن ملسو هيلع هللا ىلص: النبي عن أحمد اإلمام مسند ويف

وجماعة. مسعود، بن هللا وعبد الخدري، سعيد وأبو العاص، بن عمرو
وخلًقا حسنًا، وجًها هللا آتاه من يرفعه: مليكة، أبي عن حديج ابن حديث وعن

خلقه. من هللا صفوة من فهو له، شائٍن غري موضع يف وجعله حسنًا،
الجنة تلج زمرة أول ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال قال: بريدة أبي عن الصحيحني ويف
الرسول يكون أن يستحب ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وكان البدر. ليلة القمر صورة عىل صورتهم
فليكن بريًدا إيلّ أبردتم إذا يقول: وكان االسم، حسن الوجه، حسن إليه يرسل الذي

االسم. حسن الوجه، حسن
مليح: ويف

أش��رق ب��ل ط��ل��وع��ه��ا ع��ن��د ك��ال��ش��م��س أن��واره ب��دت وج��ه ل��ه م��ن ي��ا
أش��رق ع��ي��ن��ي ب��دم��ع وب��ت ل��ي��ًال، ال��ك��رى ج��ف��ن��ي ج��ف��ا ل��م��ا ه��واك ل��وال

آخر: ويف

الي��ح ال��ص��ب��اب��ة أث��ر ب��ه الح ل��ي: ف��ق��ال ال��ح��ب��ي��ب ب��ال��ب��در ش��ب��ه��ت
واض��ح وج��ه ف��ق��ال: ال��ح��ب��ي��ب؟ وج��ه ت��رى أم��ا ق��ل��ت: ل��ل��ت��ش��ب��ي��ه، وج��ه ال

114



واألزواج الزوجات تعدد

له: وقال

ت��ج��ّل��ى إن ال��ب��در وي��خ��ج��ل ح��س��نً��ا ال��ه��الل ي��ف��وق وج��ه
إّال م��ل��ي��ح ال أن أش��ه��د رآه م��ن ال��ح��ال ف��ي ي��ق��ول

آخر: وقال

ال��ش��ع��ر خ��ده ف��ي ي��س��ر ل��م ال��م��ث��ن��ى رش��ي��ق م��ه��ف��ه��ٍف ك��ل ال��م��ردان م��ن أح��ب
ال��س��ت��ر دون��ه��ا م��ن ال��ل��ذات ف��ي خ��ي��ر ف��ال ب��دا خ��ده ف��ي ال��ش��ع��ر م��ا إذا ف��أم��ا

آخر: وقال

اف��ت��ت��ن م��ن الم��وا ث��م ال��م��ل��ي��ح وج��ه��ك أظ��ه��روا
ال��ح��س��ن وج��ه��ك ح��ج��ب��وا ج��ن��اي��ت��ي أرادوا ل��و

وأجاد: آخر وقال

أط��ق ف��ل��م م��ن��ه ت��خ��ل��ي��ص��ه��ا ورم��ت ف��ع��ذب��ه��ا روح��ي ل��ه وه��ب��ُت م��ن ي��ا
ال��رم��ق آخ��ر ف��ه��ذا ال��م��م��ات ق��ب��ل ب��ل��غ��ت ق��د ف��ي��ك ن��ف��س ب��ق��ي��ة أدرك

«الحسن»: يف الخطيب والبن

ي��ت��ردد وج��ن��ات��ه ف��ي وال��م��اء ي��ت��وق��د ج��ب��ي��ن��ه ف��وق ال��درُّ
واح��د ي��ا ج��ب��ي��ن��ه ف��وق ب��ال��ح��س��ن ي��ؤك��د إل��ي��ه ب��ي��د ال��ه��وى ك��ت��ب

أيًضا: وله

ت��ك��ل��ي��ف وداده وإن م��ن��ًى ي��م��ألن��ه م��ع��ذب��ي ج��ف��ون
ض��ع��ي��ف وه��و ال��ج��ف��ن رواه خ��ب��ر ألن��ه ع��ن��ه أن��أ ل��م ل��ك��ن��ن��ي
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الدين: نارص بن الدين ولشهاب

أب��را ل��س��ت ج��ف��ون��ي ق��د ج��ف��ون م��ن س��ق��ام ب��ي
أب��را ال��ه��ن��د س��ي��وف م��ن ف��ات��ك��ات وع��ي��ون

وآلخر:

م��ي��م ت��ق��ب��ي��الت��ه وم��وض��ع ن��ون وح��اج��ب��ه ص��اد، م��ق��ل��ت��ه ك��أن
م��خ��دوم اإلن��س��ي ال��ص��ن��م وع��اب��د ص��ن��ًم��ا ال��ه��وى ف��ي م��ن��ه أع��ب��د ف��ص��رت

العيون: يف وآلخر

راق��د ف��ه��م��ك إن ت��ن��ب��ه دع��ج ب��ن��واظ��ر ن��رج��ًس��ا ي��ش��ب��ه م��ن ي��ا
س��اع��د ذا وب��ي��ن��ه ال��ع��ي��ون ب��ي��ن ق��ي��اس��ه ي��ص��ح ل��م��ن ال��ق��ي��اس أي��ن

ذلك: يف أيًضا وقال

ش��ه��ده ال��ل��ي��ل دج��ى ف��ي ل��ط��رف��ي ي��ل��ذ ط��رف��ه ن��اع��س ع��ات��ب��ت إذا وظ��ب��ٌي
ع��ب��ده أن��ا إن��ن��ي ت��ق��ت��ل��وه وال ج��ف��ون��ه ب��س��ي��ف ق��ت��ل��ي ف��اش��ه��دوا أال

السود: العيون يف وآلخر

أخ��ال��ف��ه��ا أق��در وم��ا ع��ل��ّي ت��ح��ك��م س��وال��ف��ه��ا م��دت إن ال��س��ود ع��ي��ون��ك
م��ع��ال��ف��ه��ا ل��ن��اس ب��ن��ا ق��ل��ب��ي وس��ط ف��ي م��ع��ارف��ه��ا س��ود ال��ج��ف��ا ح��ب��ل ك��ان وإن

ذلك: يف وآلخر

م��س��ع��ود ج��م��ال��ه��ا ي��ك��ن أخ��رى وأل��ف س��ود ن��اق��ة أل��ف ب��ح��ب��ي��ب��ي أش��ت��ه��ي ك��ن��ت
ال��س��ود ال��ع��ي��ون ت��ق��ت��ل��ن��ي ال��ح��رب م��ن أس��ل��م ع��ود وأع��ط��ى ع��ود آخ��د ال��ح��رب إل��ى أن��زل
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زرقاء: عينه من ويف

م��ط��ل��ق س��ه��م ق��ل��ب��ي ف��ي ال��زرق��اء ب��ع��ي��ن��ه
األزرق ال��ع��دو وه��و أح��ب��ه ع��ج��بً��ا وا

أحول: ويف

أوص��اف��ه ف��ي وال��ل��ه زدت��م��و ق��د ف��أج��ب��ت��ه��م ب��أح��ول ش��غ��ل��ت ق��ال��وا
أع��ط��اف��ه ع��ل��ى ي��رن��و زه��ره م��ن ل��ك��ن��ه … ح��والن��ه ت��ح��س��ب��وا ال

رمد: بعينه من ويف

ك��ب��دي ب��ه��ا ت��ص��ل��ى م��ه��ج��ت��ي ف��ي وال��ن��ار رم��د ب��ه��ا وع��ي��ن��اه ال��ح��ب��ي��ب ج��اء
ب��ي��دي ال��ه��وى ف��ي ل��ق��ت��ل��ي س��ي��ًف��ا أُس��ّل واع��ج��بً��ا ق��ل��ت ع��الًج��ا أرج��و وق��ال

الحمراء: الوجنة ويف

ي��ط��رق��ه م��ن��ك ل��ط��ي��ف ت��أذن ف��ه��ل م��دام��ع��ه ع��ادت ق��د ب��ع��دك ال��ط��رف
وت��ح��رق��ه ي��ه��واه��ا ال��ن��ار ك��ع��اب��د س��ك��ن��ي ي��ا ال��ح��م��راء ال��وج��ن��ة ف��ي وال��ق��ل��ب

الثغر: مبتسم ويف

دالل ف��ي ال��ش��ع��ر ب��ل��ي��ل ي��م��ش��ي م��ب��ت��س��ًم��ا ث��غ��ره ب��ص��ب��ح ج��اء
وال��ل��ي��ال��ي األي��ام دام��ت م��ا ه��ك��ذا ل��ق��ل��ب��ي دم��ت ل��ه: ق��ل��ت

حبيب: ويف

داف��ِع ال��م��ح��ب��ة داء ق��رق��ف ذو إن��ه ث��غ��ري ي��ق��ول ال��ح��ب��ي��ب ق��ال
ن��اف��ِع ع��ن م��ال��ك رواه ح��س��ن ف��إن��ه ال��ح��دي��ث م��ن��ه خ��ذ زي��د ي��ا
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أحور: يف وقال

أص��ن��ع ف��ي��ه ال��ذي م��ا ل��ي ف��ق��ل وق��ل��ب��ي، ج��م��ال��ه ف��ي ح��اي��ر ط��رف��ي وأح��ور
أص��ب��غ ال��ورد م��ن وخ��ّداه ك��ح��ي��ل، وط��رف��ه أش��م أق��ن��ى وع��رن��ي��ن��ه

املحبوب: كالم لجلجة وىف

ب��ي��ان ف��ي��ه وال��ع��ذر ف��أج��ب��ت��ه��م م��ع��ذب��ي ك��الم ف��ي ال��ت��ل��ج��ل��ج ع��اب��وا
س��ك��ران ري��ق��ه م��ن ول��س��ان��ه ل��س��انُ��ه ال��ك��الم ي��ن��س��ى ال��ذي إن

الحبيب: حسن معاينة ويف

ع��ذر م��ن أول ول��ك��ن��ت ل��م��ت��ن��ي م��ا م��ع��ذب��ي ح��س��ن ع��ي��ن��اك ع��اي��ن��ت ل��و
ال��ق��م��ر وج��ه ال��ض��ح��ى، ش��م��س ال��دج��ى، ش��ع��ر ال��ن��ق��ا ردف ال��ق��ن��ا، ق��د ال��رش��ا، ع��ي��ن

مبارك: والبن

ي��ه��ت��دي ك��ي ي��س��أل م��ت��ي��م ج��اءك��م ق��د ال��ع��ش��اق أي��ه��ا ي��ا
رِدي أم ال��ه��وى ف��ي م��ل��ي��ح ع��ل��ى ام��رئ روح إت��الف أج��يِّ��د

مدية: بيده من يف آخر وقال

غ��م��ده��ا م��ن ل��ل��ف��ت��ك ج��رده��ا م��دي��ة ي��ده ف��ي وش��ادن
ح��ده��ا م��ن أق��ط��ع ف��ل��ح��ظ��ه ح��م��ل��ه��ا إل��ى م��ح��ت��اًج��ا ك��ان م��ا

العينني: ساحر أحور يف نواس وألبي

م��س��ح��ور ال��ع��ي��ن��ي��ن وس��اح��ر م��م��ك��ور أح��ور ع��ل��ى وي��ل��ي
ال��ح��ور ع��ل��ى ن��ح��ن ن��خ��ت��اره ك��م��ا ع��ل��ي��ن��ا ال��ح��وُر ت��خ��ت��اره
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يبكي!: من ويف

أث��واب ب��ي��ن ش��ج��ًوا ي��ن��دب م��أت��م ف��ي أب��ص��رت ق��م��ًرا ي��ا
ب��ال��ب��اب ل��ك ق��ت��ي��ًال واب��ِك س��ي��دي ي��ا ل��ل��م��ي��ت ت��ب��ك ال

املرآة: يف ينظر من ويف

ف��ت��ف��رج��ا ب��ك��ف��ه ال��م��رآة أخ��ذ ط��رف��ه ي��ن��زه ب��أن أراد وإذا
ال��دج��ى ب��در ق��ارن��ت ق��د ال��ض��ح��ى ش��م��س ��ه ك��فِّ ف��ي وك��أن��ه��ا ف��ك��أن��ه

قواس: ويف

ي��ق��در ل��م ال��ص��ب��ر ع��ن��ه��ا رام م��ن ط��ل��ع��ة ل��ه ل��ق��وَّاس ق��ال��ت
ل��ل��م��ش��ت��ري؟ ال��ق��وس ت��ب��ي��ع ب��ك��م ال��دج��ى ك��ب��در وج��ه ل��ه م��ن ي��ا

رام: يف ولألزمريي

ال��ع��ش��اق ع��ل��ى ت��س��ط��و ب��ل��واح��ظ ال��ح��ش��ا ي��س��ب��ي رام��يً��ا وأم��ي ب��أب��ي
اإلط��الق ع��ل��ى ع��ش��ًق��ا ال��ورى زاد رام��يً��ا س��ه��م إط��الق أراد ل��م��ا

أيًضا: وفيه

روي��دا ي��م��ه��ل ول��م ع��ج��ٍل ع��ل��ى س��ه��ًم��ا ال��ط��ي��ر ف��ي ق��وس��ه ع��ن رم��ى
ال��س��وي��دا ب��س��ه��م��ي��ه ي��خ��ط��ي ف��ل��م ط��رف س��ه��م ق��ل��ب��ي ن��ح��و وف��ّوق

رمال: ويف

رم��ل��ه ع��ل��ى ال��ن��اس ي��زدح��م ح��س��ن��ه م��ن ب��ال��رم��ل وض��ارب
أج��ل��ه م��ن ال��ع��ش��اق خ��ل��ق ق��د خ��ل��ق��ه ف��ي أب��دع م��ن ك��أن
ش��ك��ل��ه س��وى ي��ري��دون وم��ا أش��ك��ال ال��رم��ل ف��ي م��س��ت��خ��رج
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ذلك: يف الوردّي والبن

واألن��ام��ل ب��ال��رم��ل وال��ق��ن��ا ال��ق��ض��ي��ب ح��ك��ى
داخ��ل ب��ف��ي��ض إال غ��ف��ل��ة وص��ل��ي وق��ال

منّجم: يف وقال

ول��وع ب��ط��ل��ع��ت��ه أب��ًدا ول��ي ع��ن��ي ص��دَّ ق��د م��ن��ّج��م ورب
رج��وع ل��ه��ا ل��ي��س ال��ش��م��س ف��ق��ال ق��ري��ب ع��ن ت��رج��ع ع��س��اك ف��ق��ل��ت

تاجر: يف املزين والبن

ت��س��اي��ر ب��ي��ن��ه��م ف��ي��م��ا وال��ح��رب ع��ش��اق��ه ش��اه��دت وت��اج��ر
ت��اج��ر ي��ا ع��ي��ن��ك ع��ل��ى ق��ل��ت ه��ك��ذا اق��ت��ت��ل��وا م��ا ع��ل��ى ق��ال

أيًضا: تاجر يف ولألزمريي

ن��ادره ل��ي��رى ووص��ًال م��اًال ع��ش��اق��ه ي��م��ن��ح وت��اج��ر
ال��داي��ره م��ت��س��ع ألن��ه زاي��ًرا م��ن��ه��ا ي��وًم��ا رّد م��ا

شاعر: يف له و

رف��اق��ي ي��ا ال��درِّ ن��ظ��م ف��ي��ه ف��ي ش��اع��ًرا ع��ش��ق��ت إذا ت��ع��ذل��ون��ي ال
ال��ط��ب��اق��ي ف��ي ل��ل��ت��رص��ي��ع ي��م��ي��ل ل��ك��ن��ه ح��س��ن��ه ال��ب��دي��ع ف��ه��و

الخد: يف وآلخر

ي��غ��ري ب��ال��ل��وم م��ف��ي��ض ع��ل��ي��ه ف��أض��ح��ى ع��ارض��ه ال��خ��د ف��ي ب��دا
ص��ب��ري ق��ل��ت: ت��ع��ذر. ل��ق��د ف��ق��ال: س��ل��ًوا م��ن��ي ي��رى أن وح��ل��ول
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عذار: خده يف َمن يف اقتباس … وآلخر

ع��ذاري ح��ب��ه ف��ي خ��ل��ع��ت ع��ذاًرا خ��ده ف��ي رأي��ت
ال��ن��ه��ار ف��ي ال��ل��ي��ل وي��ول��ج س��ط��ًرا ف��ي��ه ال��ح��س��ن ك��ت��ب ق��د

وهجره: ذّمه يف املعتز والبن

ه��ج��رت��ه ط��ول م��ن ق��دح ي��ك��ن ول��م ط��م��ع وص��ل��ه ف��ي ي��ك��ن ل��م إن رب ي��ا
ب��ل��ح��ي��ت��ه خ��دي��ه م��ح��اس��ن واس��ت��ر م��ق��ل��ت��ه ج��ف��ن ف��ي ال��ذي ال��س��ق��ام ف��اش��ف

عنه: هللا عفا أيًضا وله

ال��ح��س��ن وج��ه��ك م��ع��ان��ي ت��ع��ف��ت وق��د ك��ف��ن ف��ي ال��ش��ع��ر ث��ي��اب ف��ي غ��دا ق��د ه��ا
ي��ب��ص��رن��ي ح��ي��ن ع��ن��ه أع��رض ف��ص��رت أب��ص��ره ح��ي��ن ع��ن��ي ي��ع��رض وك��ان

آخر: وقال

ون��ف��اق م��ذل��ة ث��وب وك��س��اه ج��م��ال��ه اإلل��ه وم��ح��ا ال��ت��ح��ى ل��م��ا
ال��ع��ش��اق م��ع��ذب ج��زاء ه��ذا خ��دِّه ف��ي ب��خ��ط��ه ال��زم��ان ك��ت��ب

آخر: وقال

ض��ن��ك ف��ي ال��ت��ن��ع��م ب��ع��د م��ن ف��أص��ب��ح وج��ه��ه أب��ي��ض ب��ال��ش��ع��ر أس��وًدا غ��دا
نَ��بْ��ِك ِق��َف��ا ح��زنً��ا: ع��ي��ن��اه ت��ن��ادي��ه��م��ا ع��ذاره ب��خ��ّط��ي أض��ح��ى وج��ه��ه ع��ل��ى

اقتباس: … وآلخر

وال��ج��م��اال ح��س��نَ��ه ال��ل��ه أذه��ب ح��ت��ى ب��ال��ل��واح��ظ ال��ن��اس ق��ت��ل
ال��ق��ت��اال ال��م��ؤم��ن��ي��ن ال��ل��ُه وك��ف��ى ك��ّل��ت وع��ي��ن��اه ذق��ن��ه ط��ل��ع��ت
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مثله: … وآخر

ال��م��ق��ي��م ب��ال��س��ل��وِّ ق��ل��ب��ي ب��ّش��رت ع��ارض خ��ده ف��ي ب��دا ل��م��ا
أل��ي��م ع��ذاب م��ن��ه ف��ج��اءن��ي م��م��ط��ر ع��ارض غ��ًدا وق��ل��ت

أيًضا: آخر وقال

ن��ه��اره ض��وء ال��س��واد وأب��اد ع��ارض��اه ت��ش��رك��ت ل��م��ا ق��ل��ت
داِره ب��اب س��وَّدوا م��ات م��ن ك��ل ج��واب��ي ف��ي ل��ي ف��ق��ال ه��ذا إي��ش

نباتة: والبن

ب��ال��ظ��ل��م ال��ض��ي��ا ب��ع��ض ب��ّدل��ه رب��ه م��ق��ت��ه وأم��رٌد
ال��ن��ع��م زوال ك��ي��ف ل��ي��ع��ل��م��وا آي��ة ل��ن��ا ال��ل��ه أرس��ل��ه

هللا: رحمه أيًضا وله

ح��اي��ر وه��و غ��دا ح��ت��ى ح��ب��ي��ب��ي ع��ذار دارت
ال��دواي��ْر ع��ل��ي��ه دارت وج��ٍه ح��س��ن ف��ي��ال��ه

آخر: وقال

ح��ن��دس��ه خ��ده ع��ل��ى ظ��الم ع��ش��ق��ه ي��دي م��ن وخ��ل��ص��ن��ى
ال��م��ك��ن��س��ه ك��ان��ت ول��ح��ي��تُ��ه ح��س��ن��ه م��ن ف��ؤادي ك��ن��س��ت

قائله: در وهلل آخر وقال

ث��م��ود وال ب��ع��اد وال ب��ال��ي��ه��ودي ال��ل��ه ف��ع��ل م��ا
ب��ال��خ��دود ال��ش��ع��ر ف��ع��ل م��ا ع��ص��اه م��ن ب��ف��رع��ون وال

122



واألزواج الزوجات تعدد

األسماء13 يف قيل ما

عربي: بن محمد يف

ال��نّ��ج��ل ع��ي��ون��ك ق��ت��ي��ل أن��ي ل��ي ت��ش��ه��د ع��س��اك أم��ح��م��د
ال��رس��ل خ��ات��م س��م��يّ��ك وك��ذا خ��ات��م��ه��ا ف��أن��ت ال��م��الح ف��ق��ت

أيًضا: وفيه

أج��ود ك��ان ت��ث��ب��ت ول��و ب��ال��ج��م��ال ت��ش��ّف��ع ق��ال��وا
م��ح��م��د م��ن ال��ش��ف��اع��ة أرج��و م��س��ل��م إن��ي ف��أج��ب��ت

العفيف: والبن

ت��ت��وق��د وج��د ن��ار ق��ل��ب��ي ال��م��ودِّع أي��ه��ا
م��ح��م��د ت��ه��وى م��ه��ج��ة ن��اًرا ت��س��ت��اه��ل ك��ي��ف

أحمد: ويف

ي��ن��ج��د ل��ن��ا ب��ال��وص��ل وك��ان أج��ود م��ا ل��ي أح��م��د غ��دا ق��د
أح��م��د ل��ي أح��م��د ي��ا ف��ال��وص��ل ل��ع��ش��اق��ه ي��رض��ى ي��ع��د وإن

أيًضا: وفيه

أح��م��د ال��ش��وق ول��ه��ي��ب وع��دي أح��م��د وف��ا م��ذ
وأح��م��د ال��ل��ه أش��ك��ر ح��ال ك��ل ف��ي ف��أن��ا

قائله: در وهلل آخر

ت��خ��م��د ال ال��ت��ي ن��اري ب��ه��ا أط��ف��ي ب��ن��ظ��رة ال��ح��ب��ي��ب م��ن ق��ن��ع��ت ول��ق��د
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أح��م��د ي��ا ال��دج��ى ب��در ال��ن��ق��ا غ��ص��ن ف��أج��ب��ت��ه��م ت��ح��ب؟ ش��ئ��ت ف��م��ن ق��ال��وا

بكر: أبي ويف

ال��ب��در ط��ل��ع��ة خ��ل��ي��ف��ة ي��دع��ى ب��ك��ر أب��و ف��ات��را ال��ل��ح��ظ ف��ات��ن ظ��ب��يً��ا ت��ع��ّش��ق��ت
ب��ك��ر ب��أب��ي ال��ورى أول��ى م��ن وإن��ي م��ح��م��د ف��إن��ي وج��دي ت��ن��ك��روا ف��ال

أيًضا: وفيه

ي��ذري أف��ق��ه ف��ي ال��ت��مِّ ب��ب��در م��ل��ي��ًح��ا وم��ه��ج��ت��ي ف��دي��ت ب��ك��ر أب��ا ب��روح��ي
ب��ال��س��ح��ر ج��اء ب��اب��ل م��ن ون��اظ��ر ق��ّده وال��غ��ص��ن ك��ال��ب��در ط��ل��ع��ة ل��ه

أيًضا: فيه وللحجازي

ال��ب��در ص��ورة وج��ه��ه أران��ا م��ل��ي��ح ل��ه ف��ي��ا س��م��وت ب��ك��ر أب��ي ب��م��دح
ب��ك��ر ب��أب��ي ال��ورى أول��ى م��ن ف��أح��م��د إذًا م��دح��ه ف��ي ب��ال��غ��ت إذ ب��دع وال

لنفسه: وأنشده التلميح، الدين ولشهاب

وح��ق��ق��ه ل��ه وع��ًدا ووف��ا ح��ب��ي��ب��ي م��ن
أص��دق��ه م��ا ال��وف��ا ب��ك��ر أب��ي م��ن ع��ج��ي��بً��ا وال

عمر: ويف

ع��م��ر وق��ال��وا: س��م��وك ح��ي��ن ن��ظ��روا إذ ال��ه��وى ف��ي ع��ل��ي��ه��م م��ا
ق��م��ر إال أن��ت م��ا أخ��ط��أوا غ��ل��ًط��ا ع��ي��نً��ا ق��اف��ك أب��دل��وا

عثمان: ويف

ال��ق��م��ري��ن ع��ل��ى ي��زه��و ب��ض��ي��ائ��ه ووج��ه��ه ب��ش��م��ع��ت��ي��ن إل��ّي واف��ى
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ال��ن��وري��ن ذو ع��ث��م��ان ف��أج��اب��ن��ي ال��م��ن��ى ك��ّل ي��ا االس��م؟ م��ا ن��ادي��ت

عثمان: يف لغز

ال��ب��ي��ان وع��ل��م ال��ف��ه��م وم��ّدع��ي ف��نّ��ه ف��ي ال��ع��ارف أي��ه��ا ي��ا
ث��م��ان ت��ب��ق��ى ح��رف م��ض��ى إذا خ��م��س��ة أح��رف ف��ي ق��ول��ك��م م��ا

عيل: وىف

ُش��غ��ل ف��ي ب��ه ق��ل��ب��ي رأى م��ذ ال��ع��ذول ق��ال
ب��ع��ل��ي دع��ن��ي ف��ق��ل��ت ال��ورى؟ ف��ي ف��ت��ن��ت ب��م��ن

عنه: هللا عفا وله

ب��ل��ي ق��د ال��م��ع��ن��ى ق��ل��ب��ي وب��ه ال��ورى ب��ي��ن م��ا ه��م��ت ق��د ب��ع��ل��ي
ل��ع��ل��ي ي��ا وح��ش��ة ق��ل��ب��ي ص��اح ش��خ��ص��ه ع��ن��ي غ��اب م��ا وإذا

هللا: رحمه الحافظ حجر والبن

ع��ل��ي��ال ق��ل��ب��ي غ��دا ق��د دوا م��ن ل��ي ه��ل ق��ل��ت:
ال ع��ل��ي ع��ن إال ق��ل��ت ح��بٍّ ك��ل س��ل��وى ق��ال��وا

العزيز: عبد يف وللحجازي

ال��ت��م��ي��ي��ز ع��ن أغ��ن��ى ح��ال��ي ش��رح ن��ح��وي ج��اء ق��د ال��ع��زي��ز ع��ب��د إن
ال��ع��زي��ز ع��ب��د ع��ب��د أص��ب��ح��ت ح��ي��ث ذل��ي ط��اب ل��ق��د ��ا ح��قٍّ ه��واه ف��ي

القادر: عبد يف ولألزهري

ع��ب��ي��ده وال��ورى ح��س��ن ب��ه��ج��ة ل��ه ال��ذي ال��ق��ادر ع��ب��د ح��ِب��ي
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أري��ده أن��ن��ي ي��درى وال��ل��ه ال��ورى ب��ي��ن أري��ده ال وك��ي��ف

هللا: عبد يف لغز

ح��رف��ان ال��ع��ن��ب��ر م��ن ف��ي��ه س��ي��دي ي��ا أه��واه م��ن اس��م
ث��ان ل��ه ل��ي��س وواح��د اس��م��ه ت��م��ام ال��ورد وأخ��و

القوي: عبد ويف

ال��س��م��ه��رّي ب��ق��ده س��ب��ان��ي ال��ق��وّي ع��ب��د
ال��ق��وي ع��ب��د ح��ب ف��ي ض��ع��ي��ًف��ا ع��ب��ًدا وص��رت

اللطيف: عبد ويف

ال��ف��ؤاد أس��ك��ن��ت��ه ف��ط��ان��ت��ه ال��ذي ال��ل��ط��ي��ف ب��ع��ب��د ف��ت��ن��ت
ال��ع��ب��اد ل��ط��ي��ف ال��ل��ط��ي��ف ف��ع��ب��د ل��ط��ف��ه ب��دا إن ع��ج��ب وال

الحفيظ: عبد ويف

ق��ص��ده ال��ل��ه أن��ج��ح ق��د ال��ن��دي ال��ح��ف��ي��ظ ع��ب��د
ع��ب��ده ي��ح��ف��ظ ف��ال��ل��ه ض��ي��اع م��ن ت��خ��ت��ش��ي ال

محمود: ويف

م��ق��ص��ود ال��ح��ي ذا ف��ي ل��ك م��ن ب��ه ح��ال��ي م��ن��ك��ر ل��ي ي��ق��ول
م��ح��م��ود ف��ي��ه ف��ق��ص��دي ع��ن��ه ال��ه��وى ب��ح��ق ت��س��ل ال ف��ق��ل��ت

يهجو: وفيه

م��ح��م��ود وه��و ك��ل��ب ف��ي��ه ي��س��ب��ن��ي زم��ن إل��ى أج��ي أن��ي أح��س��ب ك��ن��ت م��ا
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إبراهيم: ويف

ت��ح��ت��وي��ه وح��ب��ك ح��رارت��ه��ا ت��ب��ق��ى ك��ي��ف ق��ل��ب��ي ل��ن��ار ع��ج��ب��ت
ف��ي��ه إب��راه��ي��م إن وب��رًدا س��الًم��ا ك��ون��ي ن��ي��ران��ه ف��ي��ا

أيًضا: وفيه

رس��وم ل��ل��واردي��ن ب��ه��ا ف��ت��رى ك��ع��ب��ة ب��ال��م��ك��ارم ب��اب��ك زال ال
إب��راه��ي��م وأن��ت ال��م��ق��ام ه��ذا ب��أم��ره��م ال��ق��اص��دون ي��ق��ول ح��ت��ى

خليل: يف نباتة والبن

أراق��ب��ه ط��وي��ل ل��ي��ل م��ن ف��أس��أم ل��ي��ل��ة ع��ن��ي ال��ح��س��ن خ��ل��ي��ل ي��غ��ي��ب
أالع��ب��ه خ��ل��ي��ًال ج��ن��ب��ي إل��ى ول��ي��س وال��ك��رى ع��ن��دي ال��ع��ي��ش ي��ط��ي��ب وك��ي��ف

املوصيل: الدين ولعز

ع��ل��ي��ال م��ن��ي ال��ف��ؤاد وت��رك��ت وّدي غ��ي��رت خ��ل��ي��ل ِح��بّ��ي ق��ال
خ��ل��ي��ال األن��ام م��ن ت��راع��ي م��ا ت��ق��يٍّ��ا ص��رت ال��م��الح ع��ش��ق ب��ع��د

يعقوب: يف وقال

ي��وس��ف��ا وأص��ب��ح��ت ي��ع��ق��وبً��ا ال��ح��زن م��ن ت��رك��ت��ن��ي ق��د ي��وس��ف إن��ي ي��ع��ق��وب
م��ك��ل��ف��ا ع��ب��ًدا ص��رت م��ل��ي��ًك��ا وك��ن��ت ن��اص��ًرا ك��ن��ت وق��د م��خ��ذوًال وأص��ب��ح��ت

أيًضا: فيه الخياط والبن

آالم��ي ال��ش��اف��ي م��ب��س��م��ك الث��ًم��ا ال��ك��رى ف��ي أن��ي رأي��ت
أح��الم��ي أض��غ��اث ه��ي ف��ق��ال ب��ت��أوي��ل��ه أن��ب��ي��ن��ا ي��وس��ف
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وأجاد: … فيه لغز

م��ص��رح غ��ي��ر أه��واه ب��م��ن إن��ي أح��ب��ب��ت��ه م��ن اس��م ع��ن س��ائ��ل��ي ي��ا
«س��بّ��ْح» ف��ي ك��ل��م��ة س��اب��ع م��ع��ك��وس إل��ى ف��اع��م��د ب��ي��ان��ه أردت ف��إذا

موىس: ويف

ال��ع��ي��ون وص��ف��ه ف��ي ت��ح��ي��ر غ��زاًال ح��ل��ق ف��ي رأي��ت
ال��ذق��ون ت��ح��ل��ق ه��ن��ا ف��ق��ل��ت م��وس��ى ق��ال االس��م م��ا ف��ق��ل��ت

عيىس: ويف

ن��ه��اك��ا أح��رق��ت ق��د أح��ش��اؤه ب��ام��رئ ت��رّف��ق ع��ي��س��ى ي��ا ن��ادي��ت
ي��راك��ا ح��ي��ن ال��ح��ي أن��ت وت��م��ي��ت ي��رى م��ن ي��ح��ي��ي ك��ان م��ري��م ب��ن ع��ي��س��ى

داود: يف

ش��دي��د ب��أس ال��ه��وى ع��ل��ى وف��ي��ه ح��دي��د م��ن ق��ل��ب��ي ب��أن وث��ق��ت
ال��ح��دي��د ل��ه الن داود إذا ع��ج��ي��ب وال ه��واك ع��ل��ى ف��الن

أيًضا: وفيه

ال��ج��ل��م��ود ب��ح��س��ن��ه ي��ذوب وغ��ًدا ال��دج��ى ب��در ب��ح��س��ن��ه ي��ق��ّر أم��س��ى
داوود ف��ك��أن��ه ش��دا وإذا ي��وس��ف ه��و ف��ك��أن��م��ا ب��دا ف��إذا

سليمان: يف

ي��ن��ه��ل ال��ش��ب��ي��ب��ة م��اء ب��ه��ا ي��ك��اد رق��ة ال��ل��ح��ظ م��ن ت��دم��ى وج��ن��ة ل��ه
ال��ن��م��ل ك��ل��م��ه ال��ن��م��ل ف��ب��ه دّب إذا خ��ده ل��رق��ة س��ل��ي��م��ان ف��ه��ذا
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خرض: يف

ن��ض��ر غ��ص��ن وق��ّده م��ن��اظ��ره ب��ه��ا ل��ي��س ط��ل��ع��ت��ه م��ه��ف��ه��ف
خ��ض��ر ف��ه��و ال��ح��ي��اة م��اء ت��ع��ج��ب��وا ال وث��غ��ره ال��ح��ي��اة م��اء ل��ن��ا ي��ج��ري

رجب: يف

س��ب��ب ب��ال ه��ج��رت م��ذ ع��ي��ن��ي ج��ف��ن ع��ل��ى م��ح��ّرم وال��رق��اد رب��ي��ع دم��وع��ي
رج��ب ي��ا ال��وص��ل م��ن أرج��و ب��م��ا ل��ي ف��ج��د ن��ص��ف��ه ن��ي��ران ش��ع��ب��ان م��ن ال��ق��ل��ب وف��ي

شعبان: يف

ردف��ه م��ع خ��ص��ره ح��الوة أب��دت م��ع��اط��ًف��ا ي��ه��ز أم��س��ى ق��د ش��ع��ب��ان
ن��ص��ف��ه ف��ي ح��الوة ك��ل ش��ع��ب��ان ط��الوة ع��ل��ي��ه الح��ت إن غ��رو ال

بركات: يف سودون بن عيل

ف��ت��اة وك��ل ف��ت��ى ك��ل ص��اد ق��د ال��ل��ف��ت��ات ف��ي األس��د ي��ص��ي��د رش��أ
ب��رك��ات م��ن ق��ل��ب ي��ا ت��ي��أس��ن ال ب��دا ف��إذا م��ب��ارك م��ن��ه ال��وج��ه

منصور: يف القيرصاني ابن

ال��ح��ور ول��دان��ه��ا س��ك��ن��ت م��ا ج��ن��ة ف��ي ال��وص��ل ق��م��ر ي��ا
م��ن��ص��ور م��ن��ص��ور ي��ا وأن��ت ح��س��ن��ه��ا ف��ي ال��ش��م��س ح��ارب��ت��ك ك��م

نجم: يف النواجي

وأخ��ت��ار أه��وى م��ا ك��ل وص��ل��ه م��ن ي��م��ن��ح��ن��ي ال��دي��ن ن��ج��م أح��س��ب ك��ن��ت ق��د
غ��رار ال��ن��ج��م أن ع��ن��دي ف��ص��ّح م��ه��ج��ت��ه ن��ي��ران ف��ي رم��ان��ي ح��ت��ى
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سعد: يف وله

ب��وج��ده وت��ف��ان��ي��ت ب��س��ع��د ه��م��ت ق��د أن��ا
ب��س��ع��ده ال��م��رء إن��م��ا ودع��ن��ي ن��ص��ح��ي ف��اّط��رح

سعيد: يف وله

ي��زي��د ب��ه ش��ق��اء ول��ي س��ع��ي��ًدا م��ه��ج��ت��ي م��ن��ي س��م��وا
س��ع��ي��د وذا ش��ق��يٌّ ه��ذا ص��دري ي��ق��ول اج��ت��م��ع��ن��ا إذا

قاسم: يف وله

ب��اس��م وه��و وان��ث��ن��ى دالًال ف��ت��اه ص��ب��اب��ت��ي وف��رط ح��ال��ي ل��ه ش��ك��وت
ق��اس��م ب��ال��ح��ب وارض ق��س��م��ن��ا ف��ن��ح��ن م��ت��أس��يً��ا وك��ن ص��ب��ري اس��ت��ع��ر وق��ال

يحيى: يف العطار ابن

أش��ي��ا ع��ل��ي��ه ه��واه ف��ي ت��ك��اب��د وروح��ي ي��ح��ي��ى؟ س��ل��وت��ي أي��م��ك��ن
ي��ح��ي��ى ب��ح��ب أم��وت أن وي��رض��ى اك��ت��ئ��اب��ي ف��ي��ه ي��ش��ت��ه��ي وق��ل��ب��ي

هاشم: يف وله

ب��ال��ع��ال��م ال��ف��ات��ك ل��ح��ظ��ه م��ن داي��ب��ا ب��دا ق��ل��ب��ي ه��اش��م ف��ي
ه��اش��م ف��ي اإلن��ص��اف ل��ق��ل��ة ع��ش��ق��ه ف��ي ص��ّح ق��ل��ب��ي وك��س��ر

عامر: يف وله

آخ��ر ف��ي��ه ل��ي ل��ي��س ع��ش��ق��ي وأول ب��ع��ام��ر األن��ام ف��ي ي��دع��ى ح��ب��ي��ب��ي
ع��ام��ر ال��ش��وق م��ن��زل ف��ي��ه أّن ع��ل��ى وب��ال��ج��ف��ا ب��ال��ص��دود ق��ل��ب��ي ي��ه��ّدد
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فرج: يف وله

ال��ح��ج��ج ب��ي ض��اق��ت ف��ق��د ال��غ��ام��ر م��ن ب��ه ال��ن��ج��اة أرج��و م��خ��ل��ص ل��ي ول��ي��س
ف��رج ل��ه��ا ض��اق��ت وإن األم��ور ك��ل رج��ا ب��ن ال��ق��ائ��ل ب��ي��ت أض��ّم��ن ل��ك��ن

آخر:

ع��وج ذي غ��ي��ر غ��رام��ي ف��إن ان��ظ��ر م��ع��ت��دل ال��ق��د رش��ي��ق ف��ي الئ��م��ي ي��ا
ف��رج م��ن ش��ك��واي ف��ي أي��أس ول��س��ت أك��اب��ده وج��د م��ن ال��ش��دائ��د أش��ك��و

حاج: أمري يف للحجاج

ي��ج��ازي ب��ال��ح��س��ن��ى ال��رح��م��ن ل��ك ي��وًم��ا ل��ل��ع��ي��د ب��زورة م��ن��ن��ت
ل��ل��ح��ج��ازي ب��ح��بّ��ك ب��دع ف��ال ح��اج أم��ي��ر دع��ي��ت إن وأم��ا

عماد: يف نباتة والبن

ال��ع��ب��اد ج��م��ي��ع أس��ب��ى م��ل��ي��ح ال��ع��م��اد ق��ال��وا
ال��ع��م��اد ل��ذات أن��ظ��ر ق��ص��دي ق��ل��ت ب��ح��س��ن��ه

جرادة: يف املوصيل الدين لعز

ش��ه��اده أع��ره ول��م ح��س��نً��ا ف��اق ظ��ب��ي وه��و ج��رادة ل��ّق��ب��وه
ج��راده ص��ي��دي ب��أن ت��ق��ول��وا ال ش��ح��ًم��ا ف��ؤادي ف��ام��ت��أل ص��دت��ه

إلياس: يف نباتة البن

وس��واس ف��ي ع��ل��ي��ه ال��زم��ان ط��ول أزل ل��م ال��ب��راي��ا ف��ي م��ل��ي��ًح��ا أف��دي
ال��ي��اس ق��ط��ع ال��م��رء ق��ل��ب راح��ات م��ن ق��ل��ت ك��ب��ي��ًرا أن��ق��ط��ع��ه ق��ال��وا
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إسماعيل: يف لغز

ف��اس��ت��ف��ه��م��وه��ا ت��ب��دي��ت م��ا ن��ص��ف��ه��ا ح��روف س��ّت ه��وي��ت ق��د م��ن اس��م
ف��ه��م��وه��ا ل��و ال��ع��ال��م��ي��ن ع��ل��ى م��ا ح��ب��ي��ب��ي اس��م ت��م��ام ص��ب��ري ع��ي��ل

حسن: يف الصايغ البن

اف��ت��ت��ن ال��ح��س��ن ذا ع��اي��ن ع��ن��دم��ا ال��ح��س��ود إن
ب��ال��ح��س��ن ع��ل��يٌّ أت��ى إذا ب��دع ال وق��ال

حسني: ويف

ت��ن��ث��ن��ي ك��ال��خ��ي��زران��ة وق��ام��ت��ه ول��ح��اظ��ه ح��س��ن��ه س��ب��ات��ي ح��س��ي��ن
ق��ت��ل��ت��ن��ي وأن��ت م��ق��ت��ول س��م��ي��ك ات��ئ��د ل��ه: ق��ل��ت ال��ل��ح��ظ ب��س��ه��م رم��ان��ي

بدر: ويف

وع��م��ا ح��س��ن��ه ف��ي ف��اق أن ل��م��ا وذاك ب��دًرا س��م��وه
م��س��ّم��ى ع��ل��ى اس��م ب��أن��ه رأوه إذ ال��ن��اس وأج��م��ع

الدين: كمال ويف

ب��ج��ب��ي��ن��ي أع��ق��اب��ك��م ف��ي وس��ج��دت ق��ب��ل��ت��ي ج��ع��ل��ت��م م��ذ ت��ك��م��ل دي��ن��ي
ال��دي��ن ك��م��ال ف��ي إال ال��ف��خ��ر م��ا ك��ل��ه��ا ال��ب��ري��ة ف��ي أن��ش��د وغ��دوت

الدين: عز يف

ع��ز ف��ي زال م��ا م��ادح��ه غ��دا م��ن ي��ا ال��دي��ن ع��ز م��والي
ب��ال��ع��ّز ب��دل ق��د وال��ذل ح��ال��ت��ي ح��س��ن��ت ح��ق��ي��ًق��ا ب��ك��م
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الدين: تاج يف

ت��اج��ر ي��ن��ل��ن��ي ل��م ل��ف��ظ ج��واه��ر م��ه��ديً��ا ج��ئ��ت ق��د ال��دي��ن ت��اج ب��ب��اب��ك
ال��ج��واه��ر ي��ك��ون م��ا أب��ه��ى ال��ت��اج وف��ي س��ي��دي ع��ط��ائ��ك م��ن ب��ه��اء ف��زادت

الدين: محب يف الصائم الشهاب

وش��تَّ��ا ال��ق��ل��ب ض��ع��ف ش��ت��ى ل��ك م��الح ف��ي
ب��تَّ��ا ال��دي��ن م��ح��ب ي��ا غ��زال م��ع ل��ي��اٍل ك��م

وأجاد: يهجو، الدين رشف يف

ال��س��ي��ادة ي��رّج��ون ال��دي��ن ش��رف ل��ق��ب��وه
وزي��ادة ش��رٌّ وه��و خ��ي��ر م��ن��ه ي��رج��ى ك��ي��ف

فيه: يهجو زيتون ويف

زع��رورا س��م��وك أن��ص��ف��وا ل��و أن��ص��ف��وا ف��م��ا زي��ت��ونً��ا س��م��وك
ن��ورا وال زي��ت ال وأن��ت ي��ض��ي زي��ت��ا ل��ل��زي��ت��ون ألن

يونس: يف

أم��ل��س ه��و ب��ل ق��ل��ت: وج��ًه��ا ال��ب��در ح��ك��ى وق��ّده ب��در ال��ق��ل��ب ح��ب��ي��ب وق��ال��وا
ي��ون��س ك��ان ل��م��ا ب��دًرا ي��ك��ن ل��م ول��و م��ائ��ًال ك��ان ل��م��ا غ��ص��نً��ا ي��ك��ن ل��م ف��ل��و

وأجاد: آخر،

أط��ل��س وال��خ��د س��وداء م��ق��ل��ة ل��ه أه��ي��ف ال��ل��واح��ظ ب��ف��ت��ان ش��غ��ف��ت
ي��ون��س ال��ق��ل��ب ف��ي وال��ح��ب ف��ي��وح��ش��ن��ي ش��خ��ص��ه ت��ص��ورت ع��ن��ي غ��اب ف��إن
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مقبل: يف

ي��س��أل ي��وم ك��ل ع��ن��ه زال م��ا ص��ادق م��ح��ب ع��ن ت��ح��ج��ب م��ن ي��ا
م��ق��ب��ل ح��ب��ي��ب��ك ه��ذا ل��ي وي��ق��ال ب��ال��ل��ق��ا ي��س��م��ح ف��ي��ه ب��ي��وم ل��ي م��ن

شاهني: يف

ش��اه��ي��ن��ا وب��األل��ح��اظ ال��ق��ل��وب خ��ط��ف وس��م��ي��ت��ه ب��ش��اه��ي��ن ت��س��م��ى م��ن ي��ا
ش��اه��ي��ن��ا ش��اه��ي��ن ي��ا أن��ت ت��رى ف��ه��ل ن��ف��ًس��ا ال ب��ال��ش��اه��ي��ن اش��ت��ه��ي��ن��اك ق��د

عنرب: يف

ت��ع��ط��ر ق��د ري��اه وع��رف ح��ب��ي��ب��ي ع��ن��ب��ر رآن��ي م��ذ
ع��ن��ب��ر ش��ذاه م��ن وش��اق��ن��ي خ��م��ًرا ل��م��اه م��ن أرش��ف��ن��ي

بشري: يف

م��ن��ي��ر ك��ب��در وج��ا م��ه��ج��ت��ي س��ب��ا ب��ش��ي��ر
ب��ش��ي��ر واف��ي ول��ل��واص��ل ب��ال��رض��ا ل��ي ج��اد وق��د

سنبل: يف

م��ن��دل ك��ل ن��ش��ره ريّ��ا ف��اق وق��د س��ن��ب��ل ال��ح��ب ف��ي زار إذ ل��ي ي��ق��ول��ون
س��ن��ب��ل ع��رف ش��ذا ه��ذا ل��ه ف��ق��ل��ت ن��ش��ره ت��ض��وع م��س��ك ش��ذا أه��ذا

كافور: يف

ال��ن��ور س��ن��ا م��ن ح��ّف ووج��ه��ه س��ن��ا ال��ب��دي��ع ك��اف��ورن��ا زار م��ذ
ب��ك��اف��ور ت��ب��دو م��س��ك ن��ق��ط��ة ب��وج��ن��ت��ه خ��ال��ه م��ن ش��اه��دت
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مرسور: يف

م��اس��ورا ب��ال��ص��ب��اب��ة ب��ت وق��د زاي��ًرا واف��اك م��س��رور ل��ي ي��ق��ول��ون
م��س��رورا أص��ب��ح ال��ح��ب ف��ي ب��ه وق��ل��ب��ي ب��وص��ل��ه ه��م��ي زال ق��د ل��ه��م ف��ق��ل��ت

دّره: وهلل ريحان، يف

األش��ج��ان ش��ف��ه ق��ل��ب��ي وب��ع��اد ب��ال��ج��وى ص��ب��ا ري��ح��ان ف��دي��ت
ري��ح��ان خ��ّده ي��ع��ارض وب��دا ن��رج��س م��ن ب��ل��ح��اظ��ه رن��ا ل��م��ا

وأجاد: صبيح، يف

ي��س��ي��ح ب��خ��ّد ال��دم��ع وص��ي��ر س��ب��ى ق��د م��ه��ج��ت��ي ص��ب��ي��ح أرى
ص��ب��ي��ح ب��وج��ه ق��ل��ب��ي س��ب��ى وق��د ح��ب��ه ع��ن ب��ال��ص��ب��ر ل��ي ف��ك��ي��ف

مبارك: يف

م��ق��ال��ك ف��ي��ه أط��ل��ت ع��ذول��ي ي��ا م��ب��ارك
م��ب��ارك ب��ك��ع��ب م��ن��ه أح��ظ��ى ك��ن��ت زارن��ي ل��و

فرج: يف

ت��ب��ت��ه��ج م��ن��ه ب��ال��وص��ل ع��س��اك ف��رج أت��ان��ي إذ ق��ل��ب ي��ا
ال��ف��رج ال��ض��ي��ق ع��ن��د ج��اء ق��د وك��م ال��م��راد ت��ب��ل��غ ورب��م��ا

والحرف املهن يف قيل ما

إسكاف: يف

وج��ف��ا ص��دٍّا م��ن��ه ق��ل��ب��ي ذاب ح��س��ن��ه م��ل��ي��ح إس��ك��اف رب
ال��ش��ف��ا ه��ذا س��وى ع��ن��دي م��ا ق��ال س��ق��م��ي إل��ي��ه أش��ك��و ك��ل��م��ا
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بخانقي: يف

ن��اي��ب ال��ت��م ب��ب��در ي��رض ول��م ب��خ��ان��ق��ي ال��م��الح ف��ي ت��س��ل��ط��ن
ال��ع��ص��اي��ب ت��ح��ت م��وك��بً��ا وأص��ب��ح ج��ن��ًدا األت��راك م��ن ل��ه وص��ّف

حباك: يف

ب��ال��ش��رك م��ن��ه ق��ل��ب��ي ص��اد م��ق��ل��ت��ه م��ه��ذب م��ل��ي��ًح��ا ي��ا
ال��ح��ب��ك ف��ي ال��ب��در ه��ذا ق��ل��ت ص��ن��ع��ت��ه ال��ح��ب��ك رأي��ت م��ذ

حجام: يف املوصيل، الدين عز

ب��إش��ف��اق س��اق��ي��ن��ا س��اق م��ن دًم��ا أج��رى ال��ك��اس ف��ي وح��اج��م
ال��س��اق ع��ل��ى ال��ك��اس ف��ح��ك��م ش��رط��ه ف��ي خ��ال��ف ل��ك��ن��ه

حريري: يف

ال��م��ن��ي��ر وال��ب��در ال��غ��ص��ن ش��ب��ي��ه ل��ك��ن ال��ح��س��ن ي��ب��ي��ع ح��ري��ري
ال��ح��ري��ري ه��ذا م��ن ال��س��ق��م ل��ث��وب ع��ج��ي��ب وال ال��س��ق��ام ج��س��م��ي ك��س��ى

وأجاد: … تّكة عىل ينسج ما قال من أحسن وما

م��س��ت��دي��ر خ��ص��ر ف��وق … ح��ري��ري م��ن ق��ف��ل أن��ا
ال��س��رور أوق��ات ع��ن��د … إال أف��ت��ح ال أن��ا

وأجاد: حداد، يف وقال

وت��ش��م��خ ت��ع��ل��و ال��ح��س��ن ف��ي ط��ل��ع��ة ل��ه م��الح��ة ب��دي��ع ح��داًدا ت��ع��ش��ق��ت
ي��ن��ف��خ ث��م ال��غ��ي��ظ س��ت��ر أراه ب��ق��رب��ه وص��ًال ب��ال��ت��ط��ري��ق رم��ت إذا
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حالوي: يف

م��ن��ق��وش وال��ردف دن��ف خ��ص��ره ف��ي ح��الوت��ه م��ن أح��ل��ى ال��ح��الوي ري��ق
م��رش��وش ال��دم��ع ب��م��اء م��ن��ي وال��خ��د ت��ق��وض��ه وأح��ش��ائ��ي س��ك��ب وال��دم��ع

أيًضا: فيه الوردي البن

م��ع��دن ل��ل��ح��س��ن أن��ا ل��ي ق��ال ال��ح��الوي
م��ك��ف��ن وع��دوي ِم��س��ب��ر ع��ي��ن��ي س��ه��م

أيًضا: فيه وللصفدي

وي��ح��ق��د ال��ك��ث��ي��ب ع��ل��ى ي��ت��ج��ن��ى أض��ح��ى ال��ح��الوي ال��ص��ب��ي ه��ذا إن
وي��ع��ق��د ي��ح��ل دس��ت��ه ف��ي دع��ه ب��ش��ك��وى ه��واه ف��ي ت��ع��ارض��ه ال

حوايجي: يف

ل��ي ص��ف ال��رض��ا أخ��ا ي��ا ل��ه ق��ل��ت أس��أل��ه أت��ي��ت ح��واي��ج��ي
ال��ن��خ��ل ب��م��ره��م ي��داوى ق��ال ورم ب��ه دّم��ل ع��ن��ق��ي ف��ي

خياط: يف الوردي البن

وال��ب��دن��ا ال��ع��ات��ق��ي��ن وف��ص��ل … ي��ده ف��ي وال��م��ق��ص أت��ى ل��م��ا
أن��ا م��ل��ي��ح ي��ا ال��وص��ل ال��ع��اي��ز ل��ه ق��ل��ت ي��ع��وز وص��ًال ف��ق��ال

فيه: وأيًضا

ا ق��دَّ ان��ث��ن��ى ل��م��ا ال��ب��ان غ��ص��ن وش��اك��ل ط��ل��ع��ة ال��ب��در ح��ك��ى ب��خ��ي��اط م��ررت
ا ق��دَّ وق��د ي��خ��اط ال ق��ل��ب��ي ث��وب ف��ل��م ي��خ��ي��ط��ه ث��م ال��ث��وب وي��ف��ري ي��ق��د
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أيًضا: فيه ولألزمريي

ب��ال��م��ط��ل��وب ج��ا أراه وص��ًال س��أل��ت��ه إذا خ��ي��اط ل��ل��ه
وال��رك��وب ب��ال��وص��ل ف��رج��ه��ا ل��ردف��ه غ��ّم��ت��ي ش��ك��وت وإن

ذهبي: يف

ال��ش��ه��ب م��ن أب��ه��ى ب��ل ال��ب��در م��ن أب��ه��ى ط��ل��ع��ت��ه ال��ل��ون ذه��ب��ّي ع��ش��ق��ت��ه
ال��ذه��ب إل��ى م��ال��وا ق��د ب��ال��ط��ب��ع ف��ال��ن��اس ع��ج��ب ذا ل��ي��س إل��ي��ه ط��ب��ًع��ا م��ل��ت إن

أيًضا: وفيه

ل��ل��ع��ط��ب ي��دع��وه وك��م ق��ل��ب��ي ص��ب��ا ال��ذه��ب��ي إل��ى
ال��ذه��ب ف��ي ال��رض��ع أح��ب ش��غ��ف��ي ع��ل��ى ت��رن��ي أل��م

راشد: ويف

ن��اج��د ب��ال��وص��ل ل��ي ي��ك��ون ع��س��اه ت��ب��ّدى ل��م��ا ل��راش��دي أق��ول
راش��د واف��اك ق��د ال��ع��ش��اق إل��ى ال��م��ف��دى ال��ح��س��ن ج��م��ال��ك ب��ح��س��ن

رسام: ويف

ت��ب��س��م إذا ك��ال��دُّر وث��غ��ره ال��دج��ى ك��ب��در رس��اًم��ا ه��وي��ت
ت��رّس��م ب��م��ا ق��ل��ت: ب��ك��م؟ ق��ال: س��اع��ة ول��و ص��ل��ن��ي ل��ه ق��ل��ت

رّفا: ويف

م��رادي ي��ا ال��ن��ف��س ب��غ��ي��ة ي��ا ث��وب ك��ل ق��ط��ع راف��يً��ا ي��ا
ف��ؤادي م��ن ال��ه��ج��ر ف��رق م��ا ت��رف��ي ال��وص��ال ب��خ��ي��ط ع��س��ى
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أيًضا: فيه وللصفدي

ت��خ��ف��ى ل��ي��س ال��ب��دي��ع��ة م��ح��اس��ن��ه م��ل��ي��ح وج��ه ل��ه ورّف��اء
زرف��ا ي��ع��د ال��ف��ؤاد ث��وب أرى زم��انً��ا وال ال��ف��ؤاد ب��ه ش��غ��ل��ت

ريحان: بياع يف

س��ق��ان��ي ل��م��ا ف��ي��ه وب��ك��اس زارن��ي ق��د ري��ح��ان��ن��ا ص��اح ي��ا
ال��ري��ح��ان ع��ذاره ال��ف��ؤاد س��ل��ب خ��ده ش��ق��اي��ق إل��ى ن��ظ��رت ل��م��ا

سكرى: يف وللصفدي

ق��راري ع��دم��ت ح��ت��ى ب��ض��اع��ت��ه ل��ه ال��ذي ال��س��ك��رى ص��ف��ات س��ب��ت��ن��ي
ع��ذار ن��ب��ات ف��ي خ��دٍّ وأح��م��ر م��ب��س��م س��ن��ي��ن��ات ف��ي ل��ف��ظ م��ك��رر

الفؤاد: يسبي مليح يف … العربي والبن

ل��ط��ف��ه م��ن ف��ؤادي ف��ي��س��ب��ي ب��م��رآت��ه ي��ط��رق وظ��ب��ي
ك��ف��ه ف��ي ودف��ن��ي خ��الًص��ا ه��واه م��ن أرت��ج��ي أن وه��ي��ه��ات

سبّاك: يف الدماميني ولبدر

ذاك��ا إذ ف��س��ّره ق��ل��ب��ي ن��واه ص��ن��ع��ت��ه وف��ض��ة ت��ب��ر س��بّ��اك
س��بّ��اك��ا ع��ش��ق��ت م��ذ ن��ع��م ق��ال وأخ��ي أن��ا س��ب��ن��ي ل��ه ق��ل��ت

رسوجي: يف وأجاد آخر، وقال

ض��ج��ي��ج م��ن وج��ًدا ذب��ت ق��د ب��ه ب��دي��ًع��ا س��روج��يٍّ��ا ب��ه ف��ت��ن��ت
ال��س��روج ع��ل��ى ال��رك��وب ل��ي ي��ل��ّذ ع��ن��ان��ي ل��ه ال��غ��رام ج��ذب إذا
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سّقا: يف

راوي��ه غ��دا ق��د ح��ي��ن ل��ك��ل ط��ل��ع��ة ل��ه س��ّق��ا ل��ل��ه
راوي��ه ص��ب��وت��ي م��ن وع��ب��رت��ي ق��رب��ة ل��ي ي��س��ك��ب أن أروم

أيًضا: فيه ولألزمريي

ان��ت��ش��ا ق��د ف��ي��ه خ��م��ر م��ن ف��ك��أن��ه رض��اب��ه ك��ال��زالل س��ق��ا ع��ش��ق��ت
م��ت��ع��ط��ش��ا ي��زل ل��م ق��ل��ب��ي وإل��ي��ه ك��ام��ًال ل��م��اه ع��ن ال��م��ب��رد ي��روي

رشابي: يف بحماة الشيوخ ولشيخ

ج��م��ره ك��ب��دي م��ن ب��ه��ا أط��ف��ي ش��رب��ة ري��ق��ه م��ن س��أل��ت��ه
ب��ال��ح��س��ره ال��ش��رب��ة ت��ت��ب��ع أن ال��ظ��م��ا ش��دي��د ي��ا أخ��ش��ى ف��ق��ال

شماع: يف الصايغ والبن

إل��ي��ه م��ن��س��وب ال��ح��س��ن ج��م��ي��ع م��ل��ي��ح��ا ش��م��اًع��ا إل��ي��ه ن��ظ��رت
ع��ل��ي��ه أس��ف م��ن ال��ش��م��ع ي��ذوب ل��ه��ي��ب ال ج��م��ر خ��ّد ل��ه

صابوني: يف مواليا

ص��اب��ون��ي ال��ن��اس ع��ي��ن ق��ل��ت ه��ج��ر ل��م��ا ص��اب��ون��ي ال��خ��ص��ر رق��ي��ق أه��ي��ف ح��ب��ي��ت
ص��اب��ون��ي ب��ال��ن��ب��ل ول��و ع��ن��ه خ��ل��ت م��ا ل��ص��اب��ون��ي ق��ل��ب��ي ف��ت��ش��وا ل��و وال��ل��ه

صايغ: يف الدماميني الدين ولبدر

رس��خ��ا ق��د ال��ق��ل��ب ص��م��ي��م ف��ي وح��ب��ه ب��ه ال��ف��ؤاد ه��ام ش��ادن وص��اي��غ
ن��ف��خ��ا ك��ل��م��ا ف��اه أق��ب��ل ح��ت��ى ف��م��ه ع��ل��ى م��ن��ف��اًخ��ا ك��ن��ت ل��ي��ت��ن��ي ي��ا
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طبيب: يف أيًضا وله

س��ب��ي��ال ه��واه ف��ي روح��ي أص��يِّ��ر ح��رك��ات��ه ف��ي ال��غ��ص��ن ي��ح��اك��ي ط��ب��ي��ب
ع��ل��ي��ال ال��س��ق��ام ي��دع��ى وب��ط��رف��ه ب��ل��ط��ف��ه ال��س��ق��ام ي��ب��ري ل��ه ع��ج��بً��ا

طحان: يف وله

رق��ي��ق ال��س��م��اء ق��م��ر ل��ه ق��م��ًرا وج��ه��ه ت��ب��دى ط��ح��ان ل��ل��ه
ف��دق��ي��ق خ��ص��ره وأم��ا ح��ج��ر ق��ل��ب��ه ول��ك��ن م��اء وج��ن��ات��ه

عطار: يف أيًضا وله

ي��س��ت��ط��اب ال وال��ص��ب��ر م��ح��م��ودة ص��ب��وت��ي ب��ه ل��ع��ط��ار ق��ل��ت
ال��ش��راب ب��ران��ي ف��ي��ك وم��ن ذب��ت ب��ه غ��رام��ي ك��أس أس��ق��ي��ن��ي

عطار: عند جالس مليح ويف

رم��ان��ي ظ��ب��يً��ا ب��ج��ن��ب��ه وج��دت ي��وًم��ا ع��ل��ي��ه م��ررت وع��ط��ار
ل��س��ان��ي م��ا وع��ن��دي ن��ع��م، ف��ق��ال: ورد؟ م��اء أع��ن��دك ل��ه ف��ق��ل��ت

عوام: يف وأجاد الفرس، والبن

ه��ام��ا ل��م��ن ب��ال��وص��ل ي��ب��خ��ل ال��ن��ق��ا ك��غ��ص��ن ع��وام ح��س��ن ي��ا
ع��ام��ا إن األرداف ي��ري��ه��م ب��أن م��ن��ه ال��ع��ش��اق وي��ق��ن��ع

فاخران: يف وأجاد آخره، وقال

ج��م��ره ب��ال��ب��ح��ران ال��ق��ل��ب ف��ي رم��ى ح��س��ن ب��دي��ع ف��اخ��ران س��ب��ان��ي
ب��ج��ّره أح��ظ��ى أن م��ن��ه وق��ص��دي ب��ح��ّب ل��ه ال��غ��رام م��ن ف��ه��م��ت
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قباني: ويف

س��اي��ل ال��ع��ي��ن ودم��ع ب��ق��ب��ان ت��ب��دى وق��د ال��ح��ب��ي��ب إل��ى أش��رت
دالي��ل ل��ه��ا ال��م��ح��ب إش��ارات ون��ادى ت��ي��ًه��ا ب��ح��س��ن��ه ف��دل

اص: قصَّ يف الرعاد رضوان محمد وللسيد

ال��ق��ص��ص م��ن أن��واًع��ا وال��ه��ج��ر ب��ال��ص��د ي��ج��رِّع��ن��ي ق��ص��اًص��ا ال��ل��ه إل��ى أش��ك��و
ال��ق��ص��ص أح��س��ن ع��ل��ي��ن��ا ت��ق��صُّ أي��ًض��ا ف��م��ق��ل��ت��ه ي��م��ن��اه ال��ق��ص ت��ح��س��ن إن

الكتان: بايع يف

رب��ط م��ن ال��ك��ت��ان ب��اي��ع م��ن ق��ل��ب��ه ي��زل ل��م م��ح��ب رب��ح
ال��م��ش��ط ع��ل��ى ل��ك��ن س��ّرح��ه ح��ب��ه م��ن ال��ت��س��ري��ح ط��ل��ب م��ن

كفتي: يف الوردي والبن

م��خ��رج��ا ل��ي م��ح��ب��ة م��ن أرى ال ح��س��ن��ه ض��ب��ان��ي ك��ف��ت��ي ل��ي
ال��دج��ى ب��ال��ب��در ط��رز ق��م��ًرا ف��ح��ك��ى ح��دي��د ف��ي ت��ب��دى م��ذ

كواني: يف العفيف والبن

ول��ب��ي ل��وع��ت��ي أظ��ه��را ق��د ي��ع��ان��ي وم��ا ح��ب��ي��ب��ي اس��م
ق��ل��ب��ي ف��ق��ل��ت ك��وان��ي ق��ال��وا ق��در ف��ق��ل��ت ع��ل��ي ق��ال��وا

مكحول: مليح يف آخر وقال

أح��ش��ائ��ي أح��رق��ت ق��د ح��س��ب��ك ب��ال��س��ح��ر ن��اظ��ره ال��م��ك��ح��ول ال��رش��أ أي��ه��ا ي��ا
ال��م��اء م��ن ع��ي��ن ف��ي ت��غ��رب ال��ش��م��س أن ح��ق��ق ال��ت��ي��ار ف��ي ان��غ��م��اس��ك إن
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مزين: يف الوردي والبن

م��ق��ل��ت��ان وت��ح��ت��ه ب��ج��ب��ي��ن روح��ي ت��م��ل��ك ش��ادن ب��أب��ي
ك��ل��ب��ت��ان ب��ك��ف��ه غ��زال م��ن ع��ج��ي��ب ق��ل��ت ال��ك��ل��ب��ت��ي��ن م��س��ك

مجرب: يف الوفا أبي بن الفضل وألبي

أح��وري ظ��ب��ي ش��ب��ه ال��ش��م��ائ��ل ح��س��ن م��ج��ب��را األن��ام ب��ي��ن م��ن أح��ب��ب��ت
م��ج��ب��ري م��ن��ك ب��ال��وص��ل وك��ن ف��اس��م��ح ب��ال��ج��وى ك��س��ي��ر ق��ل��ب��ي ن��ادي��ت��ه

مهاميزي: يف الوردي والبن

وت��ط��ري��زي أرق��م أص��ب��ح ب��ال��ح��س��ن ع��ارض��ه ال��م��ه��ام��ي��زي ه��ذا ص��اح
ب��ال��م��ه��ام��ي��زي ف��ي��ه الم م��ن أك��ب��اد ع��ل��ى رف��س��ت ي��وًم��ا ل��ي ب��ال��وص��ل وج��اد

الفخار: لبايع وآلخر

ج��ه��ره ل��ل��ع��اش��ق ق��ال ب��در ال��ف��خ��ار ب��اي��ع
ج��ّره أل��ف ق��ص��دي ق��ال م��نّ��ي ت��ب��غ��ي��ه ال��ذي م��ا

ماليل: ويف

أم��اال ق��د وج��ًدا ال��ع��ش��اق ب��ه ح��ج��اًزا ن��وى ال��ع��راق م��الل��ي
ال وال ن��ع��م وال إي��ه ب��ال ي��ج��ب��ه��م ل��م وداًع��ا س��أل��وا إذا

ناتف: يف عربي ابن وقال

ي��ن��ت��ف ال��م��الح��ة ب��ع��د ت��ره أل��م دائ��ًم��ا واه��ج��ره ال��م��ح��ب��وب دع وق��ال��وا
م��ن��ص��ف أن��ت م��ا ت��ال��ل��ه وأه��ج��ره ن��ف��س��ه وي��ت��ع��ب أج��ل��ي م��ن أي��ن��ت��ف
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نطاع: يف الوردي والبن

وال��ص��ف��ع ب��ال��ل��ح��ظ ب��ادرن��ي ج��ي��ت��ه إذا ن��ط��اًع��ا ه��وي��ت
وال��ن��ط��ع ب��ال��س��ي��ف ق��اب��ل��ن��ي وق��د ب��وص��ٍل أح��ظ��ى أن أروم

وّراق: يف الوراق وللرساج

ورق ع��ن��دي ال��ت��ق��ب��ي��ل ف��ي راق ق��د خ��ده أي وراق ح��س��ن ي��ا
ال��ورق ب��ي��ن األغ��ص��ان أح��س��ن م��ا أع��ط��اف��ه ال��دك��ان ف��ي ت��م��ي��س

أيًضا: فيه حبيب ابن وقال

أص��ال ال��ب��ح��ر ن��ار ال��ص��ب ب��ق��ل��ب ن��ف��ور وراق ب��ح��س��ن ف��ت��ن��ت
وص��ال م��ن��ه ط��ل��ب��ن��ا إن وي��غ��ض��ب ل��دي��ه ذرح ك��م ال��وج��ه ص��ق��ي��ل

وقاد: يف الرعاد رضوان محمد وللسيد

ف��ؤادي ال��غ��رام ب��رض��ى أن��زل��ت��ه ط��ال��ع ك��ب��در وق��ادا أح��ب��ب��ت
ال��وق��اد ال��ك��وك��ب ن��ح��و م��ل��ت إن ع��اذل ت��ع��ان��د ف��ال ال��ش��ه��اب وأن��ا

قطان: يف وللصفدي

أرداف��ه ت��ع��ت��ل��ه م��ه��ف��ه��ف ق��ط��ان��ن��ا
ن��داف��ه ل��ي��ت��ن��ي ي��ا ب��ه وج��دي م��ن ن��ادي��ت

مرسني: بياع يف وله

ي��ش��ف��ي��ن��ي ب��وص��ل��ه ل��ك��ان ي��وًم��ا زارن��ي ل��و م��رس��ي��ن��ن��ا ص��اع ي��ا
ال��م��رس��ي��ن��ي ع��ذاره ال��ف��ؤاد س��ل��ب خ��دوده ري��اض إل��ى ن��ظ��رت ل��م��ا
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نرجس: بياع يف وله

ك��ال��س��ن��دس ع��ذاره وآس ورد خ��ّده ف��وج��ي��ا أف��دي ب��ال��روح
ال��ن��رج��س ع��ي��ون ف��ي ط��رف��ي ن��ّزه��ت ج��م��ال��ه روض ون��ظ��رت دن��ا ل��م��ا

بنفسج: بياع يف وله

ال��ش��ج��ي ق��ل��ب��ي ب��ح��س��ن��ه ب��ن��ف��س��ج��ن��ا س��ب��ا
ال��ب��ن��ف��س��ج��ي ع��ذاره خ��ده ف��ي ب��دا ل��م��ا

تفاح: بياع يف وله

ال��وض��اح ج��ب��ي��ن��ه ب��ح��س��ن غ��ل��ب��ن��ي إذا ت��ف��اح ب��ي��اع م��ن ل��ل��ه
ال��ت��ف��اح ب��خ��ده ال��ف��ؤاد ه��ام ك��ف��ه ن��رج��س ل��ح��س��ن ن��ظ��رت ل��م��ا

سفرجل: بياع يف وله

أك��ح��ل ب��اب��ل��ّي ط��رف ب��غ��ن��ج ش��اق��ن��ي س��ف��رج��ل��ي م��ن ل��ل��ه
ال��س��ف��رج��ل م��ع ال��راح أح��س��ن م��ا ال��ق��رن��ف��ل م��ع ال��راس ب��ك��اس ح��ي��ا

الورد: بياع يف وله

ش��ه��د م��ن ال��ث��غ��ر ف��ي ج��رى وم��ا س��ن��ا ال��ب��دي��ع ن��ب��ا ورٌد ل��ل��ه
ال��ورد ب��خ��ده ق��ل��ب��ي ت��ي��م وج��ن��ت��ه روض ت��أم��ل��ت ل��م��ا

هوامش

ج٨. األغاني (1)
باشا. مبارك عيل لصاحبه ج١ الدين علم كتاب يف (2)

أشعار. ص٢٥٧ املرجان سبحة (3)
ج١. الحماسة عىل التربيزي (4)
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األنف. الروض يف (5)
األثري. البن «الكامل» يف (6)

الفوائد. بدائع يف (7)
للبغدادي. األدب خزانة يف (8)

غالبًا. النعامة عن مشهور هو كما تخفيها أي رأسها: تكن (9)
ص٤٣٨. للرتاجم األعيان روضة (10)

ص٨٧. مخطوط تيمور شعر ٦٤٨ رقم الشعرية املنتخبات (11)
ص٩٨. مخطوط تيمور شعر ٦٤٨ رقم الجزء (12)

ص١١١. تيمور شعر ٦٤٨ رقم مخطوط الشعر يف مجموع الجزء (13)
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النساء عداوة

األعزاء وتذل العقالء، تردي طاعتهن

بالء، كل إىل وسّلم توهج، نار هن فقال: النساء، جماعة القدماء من الحكماء بعض ذم
به. يودي وقد آذاه، البعري أكله إذا ثمر، وبها رونق لها الدفيل، شجرة مثل وهن

… األعزاء وتذل العقالء، تردي النساء طاعة أمثالهم: ومن
ظهرت زينتها من فرغت فلما وتتعطر، تتزين امرأة إىل الصالحني بعض ونظر
تأججت، حطبها يف زيد إذا النار مثل املرأة إنما حوله: ملن فقال جمالها، وزاد محاسنها،

منها. دنا من تحرق املنظر، حسنة فهي للناس، وضاءت حرُّها، واشتد
يف لذته كانت من أيًضا: وقال النساء. تضطره لم من الكيس الحكماء: بعض وقال

البالء. أعظم يف وقع النساء
بشهوة فكره يشغل فال نكد، بال حياة ويحيا رغد، عيشة يعيش أن أراد من وقال:

بيده. وال بطرفه إليهن يومي وال النساء،
إال يملك مالك وكل مفكوك، غري فإنه النساء أسري إال يفتك أسري كل حكيم: وقال
ذاع، إال رسٍّ عىل استؤمن وال وضاع، إال قط شيئا اسرتعني وما مملوك، فإنه النساء مالك
ولوالهن تذمهن، كيف له: فقيل منه، فأبقني خريًا حوين وال عنه، فقرصن ا رشٍّ أطقن وال

الحكماء؟! من أمثالك وال أنت تكن لم
وحملها اشتكى، إال جسد يالمسها ال السالء، الكثرية النخلة مثل املرأة مثل فقال:

النخل. شوك وهي سالة جمع والسالء: الجني. الطيب الرطب ذلك مع
يصرب وال النار، أهل وأكثر األوزار، ومكلفات اآلصار، محمالت أنهن فيهن: وروى
يكفرن أنهن الحديث: ويف الطعن. ويكثرن اللعن، يرسعن وأنهن األخيار، إال عليهن
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قالت: شيئًا منك رأت ثم كله، الدهر إحداهن إىل أحسنت لو اإلحسان، وينكرن العشري،
قط! خريًا منك رأيت ما

حذر. عىل خيارهن من وكن النساء، رشار من باهلل استعذ لقمان: وقال
النساء. فقال: صورة؟ أحسن السباع أي لبقراط: وقيل

الرش. نصف ذهب قد فقال: عينيها، إحدى ذهبت امرأة ورأى
شجرة عىل امرأة رأس ورأى ا. رشٍّ يجني رش فقال: امرأة، حمل قد البحر ورأى

الثمر. هذا مثل يثمر الشجر كل ليت فقال:
وكتب وزوقها، داره زين وقد يعرس، أن يريد رجل إىل الفالسفة من عجوز ونظرت

الرش». من يشء الباب هذا من عيل يدخل «ال الباب: عىل
تدخل؟». أين من «فامرأتك له: فقالت

أنتن فإنما اسكتن، لهن: فقال عنه) هللا (ريض الخطاب بن عمر عند نسوة وتكلم
بكن. لعب لكن، فرغ إذا لعب،

كفوا ألصحابه: فقال يحاربنه، نساء حروبه بعض يف إليه خرج اإلسكندر إن وقيل:
الفضيحة فهي غلبنا وإن فخر، وال ذكر بذلك لنا يكن لم غلبناه إن جيش ذلك فإن عنهن،

الدهر. مع الباقي
يسكن أزواجهن وأن الرجال، مع يسكن ال النسوة بعض أن الكتب بعض يف ورأيت
ولدت فإذا وانرصف، عندها فقىضمدة أتاها امرأته إىل الرجل احتاج فمتى منهن، ناحية
ييبس حتى األيمن ثديها طمست جارية كانت وإن أبيه، إىل وأرسلته يكرب حتى ربته ولًدا
تؤمن فال هذا ومع ولدها، به لرتضع األيرس اآلخر وتركت بالرمح، الطعن يمنعها لئال

ذلك. يف األدب من بد ال ولكن صحبتهن،
عىل تجريهن — نعم — فإن ال، — نساءكم عودوا عنه): هللا (ريض عمر قال

وخالفوهن» «شاوروهن ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول عن الحديث ويف األلسنة.
النساء، ومشاورة بني يا إياك الحنفية: بن محمد البنه عنه) هللا (ريض عيل وقال
إياهن، بحجبك أنصارهن من عليهن واكفف الواهن، إىل وعزمهن األفن، إىل رأيهن فإن
واستبق وتمّلهن، فيهلكنك معهن الجلوس تطل وال فافعل، غريك يعرفن أال استطعت وإن

بقية. نفسك من
إال النساء من تكمل ولم كثري، الرجال من «كمل والسالم: الصالة عليه النبي وقال

عمران». ابنة ومريم فرعون، امرأة مزاحم بنت آسية امرأتان:
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دقعتن، جعتن إذا «إنكن لهن: فقال نسوة وسالمه هللا صلوات عليه النبي وخاطب
حجلتن). (أرشتن: لفظ من بدًال ورد الروايات بعض ويف أرشتن». شبعتن وإذا

مدقع، فقر ويقال: الرتاب، غربة وهي بالدقعاء، ولصقتن خضعتن (دقعتن: ومعنى
أي ديقوع: وجوع والذل، الفقر وهي بالدوقعة، هللا رماه وقالوا: بالدقعاء. ملصق أي

شديد.
عىل أرض فتنة بعدي تركت «ما النساء: يف والسالم الصالة أفضل عليه النبي وقال
رحمه املسيب بن سعيد وقال الشيطان. حبائل النساء الشهاب: ويف النساء». من الرجال
سنة، وثمانني أربع ابن وهو وقال النساء. قبل من أتاه إال يشء من الشيطان أيس ما هللا:

املعنى: هذا يف بعضهم وقال النساء. من عندي أخوف يشء ما برصه: ذهب وقد

ال��ن��ك��د لُ��ج��ة أوردت��ه ال��ت��ي ت��ل��ك ش��ه��وت��ه اإلن��س��ان ع��ل��ى ش��يء أض��ر
وال��ول��د األه��ل ه��ّم ي��ك��اب��د أن ف��ي أدخ��ل��ه ال��ل��ه ل��ع��م��ر ال��ف��ض��ول إن
يَ��ِع��ِد … أو ف��ل��ي��ع��ط، ب��ش��ه��وت��ه، ك��ل ي��ط��ل��ب��ه ال��دار وأه��ل داًرا ي��ح��ت��اج
ب��ل��د إل��ى ي��س��ري ب��ل��د م��ن ف��ظ��ل ل��ي��رض��ي��ه��م ي��س��ع��ى أن ال��ح��ال ف��اض��ط��ره
ل��ي��د ي��ٍد م��ن أو ل��ه��ن��ا، ه��ن��ا ه��ا م��ن ن��زق ب��ه ي��رم��ي ح��ج��ر ك��أن��ه
وردي ج��ي��د م��ن ي��ج��م��ع��ه وم��ا ي��ؤل��ف��ه م��ا إال ال��ده��ر ه��م��ه م��ا
ب��ُم��ْع��تَ��ِق��ِد األخ��رى ف��ي ل��ي��س ام��رئ ف��ع��ل أت��ى ذاك م��ن��ه ح��راًم��ا ي��ب��ال��ي وم��ا
وال��ج��ه��د األي��ن ب��ع��د ال��ن��ه��اوي��ش ت��ل��ك م��ن ال��م��ك��اس��ب ت��ل��ك اج��ت��م��ع��ت إذا ح��ت��ى
أم��د ب��ال دأبً��ا ك��ذا، أخ��رى ك��س��ب ف��ي ون��يّ��ت��ه ف��ي��ه��م ي��ف��رق��ه��ا أم��س��ى
ب��م��ق��ت��ص��د ه��ذا ف��ع��ل��ه ف��ي ل��ي��س إذ خ��ال��ق��ه ال��م��س��ك��ي��ن أس��خ��ط ورب��م��ا
وال��ح��س��د ال��غ��ل ث��م وال��غ��ش، ب��ال��م��ك��ر أت��ل��ف��ه وال��دي��ن ض��ي��ع��ه، ال��ف��رض
خ��ل��د م��ن ق��رِّب��ن وال ب��ه��ن، أه��ًال ف��ال ال��ن��س��اء، أج��ل م��ن ذل��ك وك��ل
ج��ل��د وذا أي��د ذا ك��ان م��ن ي��ص��رع��ن ك��م��ا ال��رص��ي��ن، ال��ع��ق��ل ذوي لُ��بَّ ي��س��ل��ب��ن
األم��د آخ��ر ح��س��رات وأع��ق��ب��ت ُغ��ص��ًص��ا أورث��ت وق��ت ش��ه��وة رب ي��ا
رش��د ذا ك��ان ل��و ع��ي��ش��ت��ه ب��ه��مِّ ق��اط��ب��ة ع��ن��ه��ن ش��غ��ل ف��ي ك��ان ق��د
األس��د ُه��وة ف��ي ُم��ك��رًه��ا ه��وى ح��ت��ى م��ق��ل��ت��ه ذاك ع��ن َع��ِم��يَ��ت ل��ك��ن��ه
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هللا: رحمه املريتيل العمران أبي شعر ومن

خ��ي��ره��ا ت��ن��ل ع��ل��ي��ك ع��رض��ن��ا ال��ف��ت��اة ف��ن��ع��م ت��زوج وق��ال��وا:
غ��ي��ره��ا ل��ه��ا أض��ي��ف ف��ك��ي��ف ن��ف��س��ي ل��ط��ل��ق��ت أس��ت��ط��ي��ع ول��و
ض��ي��ره��ا ض��رة م��ن وآم��ن ض��رة م��ا دون ب��ه��ا أأش��ق��ى
ع��ي��ره��ا ت��ص��ي��رن��ي أن س��وى ب��ش��يء م��ن��ي ال��ِع��رس ت��ق��ن��ع وم��ا
َس��يْ��َره��ا وتَ��ِص��ْل ت��س��ْر س��واه��ا ودع ب��ن��ف��س��ي، أول��ى ف��ن��ف��س��ي

الرزايا من األربعني بنات

طاهر: بن هللا عبد بن ملحمد عمي أنشدني قال: اليزيدي، هللا عبد أبو أنشدني

ال��م��ط��اي��ا ق��ف ث��م ع��ش��ري��ن، إل��ى ع��ش��ر ب��ن��ات ال��س��رور م��ط��ي��ات
ال��رزاي��ا م��ن األرب��ع��ي��ن ب��ن��ات ق��ل��ي��ًال ف��س��ر ج��اوزت��ه��ن ف��إن
ال��ب��الي��ا م��ن أول��دت��ه��ن إذا ال��ل��ي��ال��ي م��ع ال��ن��س��اء م��ق��اس��اة
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عاشق حيلة

عىل تدل املهدي، جارية «ُعتْبة» مع لطيفه نوادر العبايس الشاعر العتاهية ألبي كان
ألح ملا العتاهية أبا إن قال: بغداد» «تاريخ يف الخطيب ذكره ما ذلك ومن ظرفه؛ كمال
أصحاب يف جلست قد يوًما وجدها شيئًا، منها ينل ولم بغداد، دخوله ألول «عتبة» أمر يف
كبري رجل عن وسأل معه، كان إنسان إىل ثيابه ودفع راهب، ثياب فلبس فمىض الجوهر،
هذه يدي عىل اإلسالم يف رغبت قد إني فقال: إليه فجاء صائغ، شيخ عىل فدل السوق، يف

«ُعتبة». يعني … املرأة
إن لها: فقال «عتبة» إىل وجاء السوق، أهل من جماعة وجمع الصائغ الشيخ فقام
فدنا هاتوه. فقالت: يديك. عىل اإلسالم يف رغب قد راهب هو هذا أجًرا، إليك ساق قد هللا
محمًدا وأن هللا إال إله ال أن أشهد فقال: — الراهب زي يف وهو — منها العتاهية أبو

فقبلها. يدها عىل ومال الزنار، قطع ثم ورسوله، عبده
فقالوا هللا! لعنه وه، نحُّ وقالت: فعرفته وجهه، عن الربنس رفعت ذلك، فعل فلما
ليس فقال: كسوة، عليه فعرضوا لقذره. ذلك فعلت إنما فقالت: أسلم. فقد تلعنيه ال لها:
بحضوركم. عيل من الذي هلل فالحمد بوالئها، أرشف أن أردت وإنما هذه، إىل حاجة يل

ذاك يف وهو العرص، معهم وصىل (الحمد) يعلمونه فجعلوا العتاهية، أبو وجلس
حيلة! عىل له تقدر ال إليها، ينظر

مالك بن هللا عبد إىل وجهت السفاح، العباس أبي بنت «ريطة» أن املربد: وحّدث
صحبت ثم لها وكانت — (ُعتبة) جاريتها وأمرت للعتق، رقيق رشاء يف الخزاعي
زي يف العتاهية» «أبو جاء إذ لجالسة فإنها ذلك. تحرض أن — بعدها «الخيزران»
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— رأيت فإن الخدمة، عىل يقوى ال ضعيف شيخ فداك، هللا جعلني لها: فقال متنسك
هيئة ألرى إني فقالت: هللا عبد عىل فأقبلت مأجورة، فعلت وعتقي، رشائي — هللا أعزك
أفعل، نعم فقال: وأعتقه. فاشرته بليًغا، ورجًال فصيًحا، ولسانًا ظاهًرا، وضعًفا جميلة،
فقبل له، فأذنت يدك؟ تقبيل يف — هللا أصلحك — يل أتأذنني العتاهية: أبو لها قال ثم
هذا قال: ال. فقالت: هذا؟ من أتدرين لها: وقال مالك بن هللا عبد فضحك وانرصف؛ يدها

يدك! قبّل حتى عليك احتال وإنما العتاهية، أبو

واملال الحب بني

عند بشعره ليستفيد له، زميلني مع الكوفة، من بغداد قصد قد العتاهية أبو وكان
وكانوا الجرس، من بالقرب غرفة فنزلوا يقصدونه، من بغداد يف لهم يكن ولم أمرائها،
راكبة، امرأة يوًما بهم فمرت غداة، كل يف الجرس بباب الذي باملسجد فيجلسون يبكرون
خالصة. عشقت قد أحدهم: فقال خالصة. قالوا: هذه؟ من فقالوا: سودان، خدم معها

عليه. أعانوه شعًرا فيها وعمل
هذه قالوا: هذه؟ من فقالوا: بيضان. خدم ومعها أيًضا، راكبة أخرى، بهم مرت ثم

شعًرا. فيها وعمل عتبة، عشقت قد العتاهية: أبو فقال (عتبة)،
بعشق الناس وتحدث الجاريتني، إىل املصنوع الشعر شاع حتى كذلك، يزالوا ولم
يدعا أن عىل بمال العاشقني نمتحن الجاريتني: صاحبا فقال لهما، وزميله العتاهية أبي

عاشقني. كانا يقباله لم وإن مستأكلني، كانا املال قبال فإن للجاريتني، التعرض
فتبعهم، اتبعنا، الخدم: له فقال صاحبها، لها فعرض (عتبة) مرت الغد، كان فلما
شاب، إنك هذا، يا له: فقالت به، دعت جلست فلما يزار، لها خليط منزل إىل به فمضت
أمري إىل ذلك أنهيت وإال كففت أنت فإن تأنيتك، وقد خليفة، حرمة وأنا أدبًا، لك وأرى

عليك. آمن لم ثم املؤمنني،
أرحتني، دمي سفكت إن فإنك وأمي، أنت بأبي فافعيل، العتاهية: أبو لها فقال

نصيب! فيك يل يكن لم إذا ذلك فعلت إال باهلل فأسألك
فلما البلد، هذا عن واخرج دينار، مئة الخمس هذه وخذ نفسك، عىل أبق له: فقالت
ما فداك، جعلت لها: فقال فيها. عليه وألحت ردوه، فقالت: هاربًا، وىل املال ذكر سمع
الركوب، عن واحًدا يوًما لتبطئني إنك وهللا … أراك؟ ال وأنا الدنيا من زائل بعرض أصنع
إال يزداد فال عليه تلح زالت وما الدنانري، يف له فزادت رحبت، بما الدنيا عيلّ فتضيق

رفًضا.
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يكفيني منك قليل

قوله: (عتبة) يف العتاهية أبو قاله ما ألطف ومن

زوري��ن��ي ال��ع��ي��ن��ي��ن ح��ل��وة ي��ا ب��ال��ل��ه
ف��اس��ت��زي��ري��ن��ي! … وإال ال��م��م��ات، ق��ب��ل

أح��ب��ه��م��ا ف��اخ��ت��اري أم��ران، ه��ذان
ي��دع��ون��ي ال��م��وت ف��داع��ي ال. … أو إل��ي��ك،

م��ال��ك��ة ال��ده��ر ف��أن��ت م��وتً��ا، ش��ئ��ت إن
ف��أح��ي��ي��ن��ي أح��ي��ا، أن ش��ئ��ت وإن روح��ي،

خ��ل��ق��ت ب��دع��ة إال أن��ت م��ا (ع��ت��ب) ي��ا
ط��ي��ن م��ن ال��ن��اس وخ��ل��ق ط��ي��ن، غ��ي��ر م��ن

ي��ق��رب��ن��ي ح��ب م��ن ألع��ج��ب إن��ي
وي��ق��ص��ي��ن��ي ع��ن��ه، ي��ب��اع��دن��ي م��م��ا

ب��ه ك��ل��ف��ت م��م��ا ي��ن��ص��ف��ن��ي ك��ان ل��و
ي��رض��ي��ن��ي ال��ن��ص��ف وك��ان رض��ي��ت، … إذن

ب��ك��م ل��ط��ف��ت ق��د إن��ي … وّدي أه��ل ي��ا
ت��ب��ال��ون��ي ال … ول��ك��ن — ج��ه��دي — ال��ح��ب ف��ي

ن��ظ��ن��ك��م��و ك��ن��ا ق��د ل��ل��ه، ال��ح��م��د
ب��ال��م��س��اك��ي��ن — ط��رٍّا — ال��ن��اس أرح��م م��ن

ول��و م��ن��ك، أرج��وه ف��ال ال��ك��ث��ي��ر، أم��ا
ي��ك��ف��ي��ن��ي ك��ان ق��ل��ي��ل ف��ي أط��م��ع��ت��ن��ي

إحداها: يف يقول أخرى، كثرية قصائد فيها وله

وال��ن��ظ��اف��ه ال��م��الح��ة ذات ي��ا ال��رص��اف��ه ق��م��ر ي��ا (ع��ت��ب) ي��ا أال
راف��ه م��ن��ك — ف��دي��ت��ك — أرزق ول��م ع��ط��ف��ي ورزق��ت م��ودت��ي، رزق��ت
ال��س��الف��ه م��ن ك��ال��ص��ري��ع ص��ري��ًع��ا س��ق��ي��ًم��ا دن��ًف��ا ال��ه��وى م��ن وص��رت
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آَف��ْه ع��ل��ي بُ��ع��ث��ت ق��د ك��أن��ك م��س��ت��ك��ي��نً��ا رأي��ت��ك إذا أظ��ل

أيًضا: فيها قوله ومن

��ا؟ ح��قٍّ (ُع��ت��ب��ة) ال��غ��داة أت��ح��ب ب��ي م��ا ي��در ول��م أح��م��د، ل��ي ق��ال
ف��ع��رق��ا ع��رًق��ا ال��ع��روق، ف��ي ج��رى ح��بٍّ��ا ن��ع��م، ق��ل��ت: ث��م ف��ت��ن��ف��س��ت،
ت��ف��ّق��ا … ق��رًح��ا ال��ف��ؤاد ل��وج��دت ق��ل��ب��ي (ع��ت��ي��ب��ة) ي��ا ��ي��ن ت��ج��سِّ ل��و
وأل��ق��ى أق��اس��ي م��م��ا م��ن��ي، األه��ل وم��ل ال��ط��ب��ي��ب م��لَّ ل��ع��م��ري ق��د
م��ل��ق��ى م��ن��ه — ح��ي��ي��ت م��ا — أب��ًدا ف��إن��ي ف��اس��ت��رح��ت، م��ت ل��ي��ت��ن��ي

يقول: وفيها

وم��ال��ي؟ خ��ب��ري��ن��ي ل��ل��خ��ي��ال م��ا (ُع��ت��ب)
ل��ي��اِل م��ذ … زائ��ًرا أت��ان��ي … أراه ال
ل��ي رث��ى أو ل��ي، رق ص��دي��ق��ي رآن��ي … ل��و
ح��ال��ي س��وء م��ن الن ع��دوي ي��ران��ي … أو

الزهد إىل الحب من

الرشيد مسألة أكثر قد العتاهية أبو كان قال: ثعلب يحيى بن أحمد العباس: أبو وحدث
وأعطاه له، جهزها أجابت فإن ذلك، يف سيسألها وأنه بتزويجها، فوعده (ُعتبة)، يف
الوصول عن العتاهية أبو فحجب به، استمر شغل له سنح الرشيد إن ثم عظيًما، ماًال
وكانت يبتسم، وهو الرشيد عىل بها فدخل مراوح، ثالث الكبري (مرسور) إىل فدفع إليه،

مكتوبًا: منها واحدة عىل فقرأ مجتمعة،

ش��م��ي��م راح��ت��ي��ك م��ن ل��ه��ا ف��إذا ل��ح��اج��ت��ي ال��ري��اح ت��ن��ّس��م��ت ول��ق��د

عليها: مكتوبًا وكان بالثانية، عيلّ … إذن الخبيث. أحسن الرشيد: فقال

ورس��ي��م ب��ي، إل��ي��ك ي��ح��ث ع��ن��ق ل��ه م��ا رج��ائ��ك م��ن ن��ف��س��ي أغ��ل��ق��ُت
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عليها: مكتوبًا وكان بالثالثة، عيل الرشيد: فقال

ك��ري��م ال��ن��ج��اح ض��م��ن ال��ذي إن ال أق��ول: ث��م اس��ت��ي��أس��ت، ول��رب��م��ا

يا لك ضمنت قد له: وقال به، دعا ثم قال، ما أحسن ما هللا، قاتله الرشيد: فقال
إليك يل إن لها: وقال (عتبة)، إىل وبعث هللا، شاء إن حاجتك نقيض غد ويف العتاهية، أبا

منزلك. يف الليلة فانتظريني حاجة،
حاجته لها يذكر أال فحلف تستعفيه، إليه وصارت وأعظمته، ذلك (عتبة) فأكربت

منزلها. يف إال
أذكر لست لها: فقال خدمه، خواص من جماعة ومعه إليها، سار الليل كان فلما
أبي أمر خال فيما … يفّ نافذ وأمرك أمتُك، أنا قالت: قضاءها؟ تضمنني أو حاجتي
إىل وبامليش وفاجر، بر بها يحلف يمني بكل عنه) (ريضهللا ألبيك حلفت فإني العتاهية،
الكفارة، أقترصعىل ال أخرى، عيلّ وجبت حجة عني انقضت كلما حافية، الحرام هللا بيت

فيه. أصّيل ما إال به، تصدقت شيئًا أفدت وكلما
عنها. وانرصف ورحمها، لها فرق يديه، بني وبكت

وحسني ومرسور أمرك، يف قرصت ما وهللا الرشيد: له فقال العتاهية، أبو عليه وغدا
الخرب. له ورشح بذلك، يل شهود وغريهم ورشيد

أو قائم أنا أين أدري ال مليٍّا مكثت بذلك، الرشيد أخربني فلما العتاهية: أبو قال
بعدك. أحًدا تجيب ال أنها وعلمت رّدتك، إذ منها يئست اآلن قلت: قاعد؟

قوله: منه كثريًا، شعًرا ذلك يف وقال وتزهد، الصوف، العتاهية أبو لبس ثم

رح��ال��ي ال��م��ط��ّي ظ��ه��ر ع��ن وح��ط��ط��ت اآلم��ال ح��ب��ائ��ل م��ن��ك ق��ط��ع��ت
ت��رح��ال وع��ن ح��ل ع��ن ف��غ��ن��ي��ت ج��وان��ح��ي ب��ي��ن ال��ي��أس ب��رد ووج��دت

إىل الغزل قول عن رصفك الذي ما العتاهية: ألبي قال أنه الَغنوّي سلمة أبو وروى
قلت: ملا إني أخربك، وهللا إذن العتاهية: أبو فقال الزهد؟ قول

وال��م��الالت ال��ص��د ل��ي أب��دت م��والت��ي وب��ي��ن ب��ي��ن��ي ال��ل��ه
م��ك��اف��ات��ي! … ه��ج��ران��ه��ا ف��ك��ان وخ��ال��ص��ت��ي م��ه��ج��ت��ي م��ن��ح��تُ��ه��ا
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ج��ارات��ي ج��م��ي��ع ف��ي أح��دوث��ة وص��ي��رن��ي ح��ب��ه��ا، ه��يَّ��م��ن��ي

وبني بينك تدخله أحًدا أصبت ما فقال: أتاني آتيا كأن الليلة، تلك املنام يف رأيت
تعاىل هللا إىل وتبت مذعوًرا، فانتبهت … تعاىل؟! هللا إال باملعصية عليها لك يحكم عتبة،

الغزل. قول من ساعتي من

أْضلُعي بني معي

واضطراب اضطراب، بال سكون هي وقيل: يريضالحبيب.1 فيما املجهود بذلُك هي املحبة
حتى إليه شوًقا يضطرب يزال وال محبوبه، إىل إال يسكن فال القلب يضطرب سكون، بال
عنده، وسكونه املحبوب، إىل الدوام عىل القلب حركة هي قولهم: معنى وهذا عنده، يسكن

قيل: كما الدوام، عىل املحبوب مصاحبة هي وقيل:

م��ع��ي وه��م ل��ق��ي��ت م��ن ع��ن��ه��م وأس��أل إل��ي��ه��ُم أِح��ّن أن��ي ع��ج��ب وم��ن
أض��ل��ع��ي ب��ي��ن وه��م ق��ل��ب��ي وي��ش��ت��اق��ه��م س��واده��ا ف��ي وه��م ع��ي��ن��ي وت��ط��ل��ب��ه��م

يمتزجان الروحني الفؤاد يرى

الرومي: ابن وقال

ت��دان؟ ال��ع��ن��اق ب��ع��د وه��ل إل��ي��ه��ا، م��ش��وق��ة ب��ع��د وال��ن��ف��س أع��ان��ق��ه��ا
ال��خ��ف��ق��ان م��ن ع��ن��دي م��ا ف��ي��ش��ت��د ص��ب��اب��ت��ي ت��زول ك��ي ف��اه��ا وأل��ث��م
ال��ش��ف��ت��ان ت��رش��ف م��ا ل��ي��ش��ف��ي��ه ال��ج��وى م��ن ب��ي ال��ذي م��ق��دار ي��ك ول��م
ي��م��ت��زج��ان ال��روح��ي��ن ي��رى أن س��وى غ��ل��ي��ل��ه ي��ش��ف��ي ل��ي��س ف��ؤادي ك��أن

رسني لقد ساءني لنئ

الدمينة: بن هللا عبد وقال

وص��ال��ك م��ن ل��ن��ا ُم��دن أو ل��ك رًض��ا أن��ه أع��ل��م ال��ن��ار، ف��ي ط��أ ق��ل��ت: ول��و
ض��الل��ك م��ن ِض��ل��ة … أو ل��ي، م��ن��ك ُه��دى ف��وط��ئ��ت��ه��ا … ن��ح��وه��ا رج��ل��ي ل��ق��دم��ت
ب��ب��ال��ِك خ��ط��رُت أن��ي س��رن��ى ل��ق��د ب��م��س��اءة ن��ل��ت��ن��ي أن س��اءن��ي ل��ئ��ن
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ونزاهة عفة العشق

الشاعر: قال

وي��ج��م��ل ي��ج��ل م��ا ف��ح��ظ��ى ح��راًم��ا، ي��ح��ب��ه م��م��ن ال��م��رء ح��ظ ك��ان إذا
ي��ف��ص��ل ال��ح��دي��ث ح��س��ن ب��ه ع��ت��اب ف��ص��ول��ه ب��ي��ن ال��ُم��زن ك��م��اء ح��دي��ث
ال��ق��رن��ف��ل ف��ي��ه ُف��ّت ش��ه��د ج��ن��اه��ن ك��أن��م��ا ال��ل��ثَ��اِت، ع��ذب ف��م ول��ث��ُم
ال��ت��غ��زل أن��س��ه��ن ق��ل��وب وأن��س ون��زاه��ة ع��ف��ة إال ال��ع��ش��ق وم��ا
ف��أج��م��ل ل��ل��ج��م��ي��ل وأدع��ى ت��ري��ب، ال��ت��ي م��ن ال��ح��ب��ي��ب ألس��ت��ح��ي وإن��ي

للقلب رائد رسول الطرف

من عيني وأمأل إليها أنظر فجعلت مهاة، كأنها الطواف يف جارية رأيت األصمعي: قال
تقول: فأنشأت النظر؟ من عليك وما قلت: شأنك؟ ما هذا يا يل: فقالت محاسنها،

ال��م��ن��اظ��ر أت��ع��ب��ت��ك ي��وًم��ا، ل��ق��ل��ب��ك رائ��ًدا ط��رف��ك أرس��ل��ت م��ت��ى وك��ن��ت
ص��اب��ر أن��ت ب��ع��ض��ه ع��ن وال ع��ل��ي��ه، ق��ادر أن��ت ك��ل��ه ال ال��ذي رأي��ت

الفرزدق: وقال

ت��زودا ق��د ب��م��ا ي��ش��ع��ر ول��م ف��ؤاًدا ل��ه ت��دع ل��م ن��ظ��رة م��ن��ه��ا ت��زّود
أق��ص��دا ح��ي��ن م��ث��ل��ه��ا س��الح ب��غ��ي��ر ق��ات��ًال أر ول��م م��ق��ت��وًال، أر ف��ل��م

آخر: وقال

ق��ل��ب��ي وم��ن أت��ي��ت ع��ي��ن��ي م��ن ف��إن��ي وح��اس��د ع��دو م��ن ي��ؤت��ى ك��ان وم��ن
ل��بِّ وال رق��اد م��ن ل��ي أب��ق��ي��ا ف��م��ا ف��ك��رة ث��م ن��ظ��رة اع��ت��وران��ي: ه��م��ا

املعتز: ابن وفال

ع��اذل��ه رح��م��ة ع��ل��ي��ه ي��ب��ك��ي ال��دج��ى ال��ن��ج��وم ي��رع��ى م��ت��ي��م
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ق��ات��ل��ه ب��ع��ض��ه ق��ت��ي��ًال ف��اب��ك��وا ال��ه��وى ف��ي ب��دم��ي أش��اط��ت ع��ي��ن��ي

األرجاني: وقال

ال��م��وارد أم��ر ق��ل��ب��ي وأوردت��م��ا ب��ن��ظ��رة م��ق��ل��ت��ّي ي��ا ت��م��ت��ع��ت��م��ا
واح��د ق��ت��ل ف��ي اث��ن��ي��ن س��ع��ي ال��ظ��ل��م م��ن ف��إن��ه ف��ؤادي ع��ن ك��ّف��ا أع��ي��ن��ّي

آخر: وقال

ن��ح��ي��ال ج��س��م��ي رأي��ت ل��م��ا ق��ل��ب��ي ع��ات��ب��ت
ال��رس��وال ك��ن��َت وق��ال: ط��رف��ي ال��ق��ل��ُب ف��أل��زم
��ؤوال ال��سَّ أن��ت ك��ن��ت ب��ل ل��ق��ل��ب��ي ط��رف��ي ف��ق��ال
ق��ت��ي��ال! ت��رك��ت��م��ان��ي ج��م��ي��ًع��ا ك��ف��ا ف��ق��ل��ت:

كلها الحب لذة

الجوزية: قيم بن بكر أبي بن محمد هللا عبد أبو الدين شمس الشيخ قال

واإلقبال هللا، محبة من أنعم وال أحىل وال أطيب، وال ألّذ والروح للقلب ليس
ورؤيته، لقائه إىل والشوق بقربه، واألنس به، العني وقرة وحده، وعبادته عليه،

الدنيا. لذات من الجبال بأمثال يُْعدل ال اللذة هذه من ذرة مثقال وإن

باهلل عينه تقر لم ومن عني، كل به قرت باهلل عينه قرت «من العارفني: بعض وقال
من تخرج أنها ورشفها اللذة هذه فضل يف ويكفي حرسات، الدنيا عىل نفسه تقطعت
أهلها، بها يلتّذ ما بأعظم ليتألم إنه حتى الدنيا، هذه من يفوت ما عىل الحرسة ألم القلب

العلم». لسان مجرد ال الذوق فيه الحاكم موضع وهذا املؤلم، من فرارهم منه ويفر
طيب يذوقوا ولم الدنيا من خرجوا الدنيا أهل مساكني يقول: العارفني بعض وكان
ومعرفة لقائه، إىل والشوق به، واألنس هللا، محبة فيقول: هو؟ وما له: فيقال نعيمها،

وصفاته. أسمائه
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هذه مثل يف الجنة أهل كان إن فيها: أقول أوقات بالقلب ليمرُّ إنه وهللا آخر: وقال
كيف والروح القلب عذاب محبته من محبة ترى وأنت طيب. عيش لفي إنهم الحال،

الحماسة: شاعر قال كما أحبه، من يفارق ال أنه معها يتمنى لذة لصاحبها توجب

وح��دي ب��ي��ن��ه��م م��ن ي��ل��ق��ون م��ا ت��ح��م��ل��ت ل��ي��ت��ن��ي ال��ص��ب��اب��ة ال��م��ح��ب��ون ت��ش��ّك��ى
ب��ع��دي! وال م��ح��ب ق��ب��ل��ي ي��ل��ق��ه��ا ف��ل��م ك��ل��ه��ا ال��ح��ب ل��ذة ل��ق��ل��ب��ي ف��ك��ان��ت

ِزيِدي أحسنِت

إن فقالت: فأرادها، جواريه، من جارية الرشيد هارون عشق املبارك: بن هللا عبد قال
فيها: وقال بها، فشغف مسني؛ أباك

ال��ورود إل��ى س��ب��ي��ل ال ول��ك��ن ش��دي��د ع��ط��ش وب��ي م��اء أرى
ع��ب��ي��دي ك��ل��ه��م ال��ن��اس وأن ت��م��ل��ك��ي��ن��ي أن��ك ي��ك��ف��ي��ك أم��ا
ِزي��ِدي أح��س��ن��ِت ال��رض��ا: م��ن ل��ق��ل��ت ت��الف��ي ع��ل��ى ج��ه��دت ل��و وأن��ك

شفاء اللقاء لذة

موضًعا يريدان خرجا الحسني ولد من وشابٍّا عثمان، ولد من شابٍّا أن العتبي وذكر
عليها: فكتب ورقة أحدهما فأخذ رسحة، تحت فنزال لهما،

ش��ف��اء ف��ي��ه وال��ص��دق ب��ص��دق، — ُح َس��ْر ي��ا ب��ال��غ��ي��ث خ��ص��ص��ت — خ��ب��ري��ن��ا

اآلخر: وكتب

ال��ل��ق��اء ال��ح��ب��ي��ب م��ن وي��ش��ف��ي ـ��بِّ ال��ح��ـ أل��م م��ن ال��م��ح��ب ي��م��وت ه��ل

ذلك: تحت مكتوبًا وجدا رجعا فلما مضيا، ثم

خ��ف��اء ف��ي��ه ع��ل��ي��ك ي��وًم��ا ل��ي��س ع��م��ا ال��س��رح س��ؤال��ك ج��ه��ًال إن
ش��ف��اء ال��ل��ق��اء ل��ذة س��وى ال��ح��ب م��ن ال��م��ح��ب ل��ل��ع��اش��ق ل��ي��س
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الطواف يف دعاء

ويتعوذ يلوذ الضعف، َ بنيِّ الجسم، نحيف فتى، الطواف يف رأيت املنجاب: أبو وقال
ويقول:

ال��ص��در وي��ن��ف��ل��ق ق��ل��ب��ي، ف��ي ف��ي��ق��ذف ك��ل��ه ي��ج��م��ع ال��ح��ب ب��أن وددت
ال��ع��م��ر ي��ن��ق��ض��ي أو ب��ال��ح��ب ف��رح��ي وم��ن ال��ه��وى م��ن ف��ؤادي ف��ي م��ا ي��ن��ق��ض��ي ف��ال

ولكن وهللا، بىل فقال: الكالم؟ هذا عن تمنعك حرمة البنية لهذه ما فتى، يا فقلت:
معرفة عن يشذ ال من إىل األوبة رسعة يف الفكرة ففاضت التذكر، بفرح قلبي مأل الحب
امللك، من املؤمنني أمري فيه ما منه قلبي يف بما يرسني ما وهللا املنى، فتمنيت بي، ما
أدر، لم أو به دريت قلبي، يف ضجيعي ويجعله عمري، قلبي يف يثبته أن هللا أدعو وإني
يستجاب أال خوف قال: يبكيك؟ ما فقلت: بكى. ثم حجتي، من أنرصف أو دعائي، هذا

رغبت! وفيه قصدت، وله دعائي،

األعداء محبة

أعداءكم». «أحبوا قوله: السالم عليه املسيح السيد عن املأثورة الكلمات من
الخزاعي: دعبل وقال

م��ن��ه��م ح��ظ��ي م��ن��ك ح��ظ��ي ك��ان إذ أح��ب��ه��م ف��ص��رت أع��دائ��ي أش��ب��ه��ت
ال��ل��وم ف��ل��ي��لُ��م��ن��ي ل��ذك��رك ح��بٍّ��ا ل��ذي��ذة ه��واك ف��ي ال��م��الم��ة أج��د

آخر: وقال

األع��داء ش��ك��ري ب��ص��ال��ح أح��ب��و ف��إن��ن��ي ل��ل��ص��دي��ق ي��ش��ك��ر ك��ان م��ن
ال��ج��وزاء ب��ن��ع��ل��ي وط��ئ��ت ح��ت��ى دي��دن��ي ال��م��ع��ال��ي ط��ل��ب ص��ي��روا ه��م
ش��ف��اء ي��ك��ون — أح��ي��انً��ا — وال��س��م ب��ع��دوه ال��ف��ت��ى ان��ت��ف��ع ول��رب��م��ا
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آخر: وقال

األع��ادي��ا ع��ن��ي ال��رح��م��ن ق��ط��ع ف��ال وم��ن��ة ع��ل��ي ف��ض��ل ل��ه��م ِع��داي
ال��م��ع��ال��ي��ا ف��اك��ت��س��ب��ت ن��اف��س��ون��ي وه��م ف��اج��ت��ن��ب��ت��ه��ا زل��ت��ي ع��ن ب��ح��ث��وا ه��م��و

الشعراء: أحد وقال

س��رورا ف��ي��ه ل��ق��ل��ب��ك أن ع��ل��م��ت ل��م��ا ب��ه��ج��رك س��ررت
ص��ب��ورا ع��ل��ي��ه ي��وًم��ا ك��ن��ت وال س��رن��ي م��ا س��رورك ول��وال

هوامش

ص٢٩. املشتاقني ونزهة املحبني روضة يف (1)
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الفريد. العقد (١)

األثر. خالصة (٢)
الزجاجي. القاسم أبي أمايل (٣)

الكشاف. شواهد رشح اإلسعاف (٤)
واملنسوب. املضاف (٥)
للجاحظ. الحيوان (٦)

الطيب. نفح (٧)
خلكان. البن األعيان وفيات (٨)

للبغدادي. األدب خزانة (٩)
للصفدي. الباكي ودمعة الشاكي، لوعة (١٠)

واألالف. األلفة يف الحمامة طوق (١١)
املرجان. سبحة (١٢)

الوردية. التحفة شواهد رشح (١٣)
التورايخ. عيون (١٤)

للثعالبي. الخاص خاص (١٥)
تيمور. شعر ٦٤٨ رقم مخطوط (١٦)

القايل. عيل أبي أمايل (١٧)
الحماسة. عىل التربيزي (١٨)

العيون. سحر (١٩)
الوفيات. فوات (٢٠)
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للثعالبي. اليتيمة (٢١)
الوعاة. بغية (٢٢)

املعاني. وافرتاق املباني اتفاق كتاب ضمن الرتقيص كتاب (٢٣)
األديب. إرشاد (٢٤)

األغاني. (٢٥)
املحىل. العزيز (٢٦)

مبارك. باشا لعيل الدين، علم (٢٧)
األنف. الروض (٢٨)

األثري. البن الكامل (٢٩)
الفوائد. بدائع (٣٠)

للرتاجم. األعيان روضة (٣١)
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