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1

  
  

ينتـمي هـذا الشاعـر المبـدع الرقيـق إلى القبيلـة 
؛ المتواجـدة في بكوميـةاألمازيغيـة الزناتيـة المعروفـة 

 بالقاهـرةأمـا مولـده فحصـل . الجزائريـة تلمسـانأعمـال 
بينمـا . م1262/هـ661جمـادى اآلخـرة مـن عـام  10في 

ـ في سنـة سليمـان ـ قبـل مـوت والـده  مشـقبدتـوفي 
 م عـن عمـر ال يتجـاوز الثالثيـن سنـة؛1289/هـ688

ودفـن في مقبـرة للصوفييـن؛ بحكـم انتمـاء والـده إلى هـذه 
ويعتبـر الشـاب الظريـف هـذا ـ كمـا كـان يطلـق . الفئـة

وكـان . عليـه ـ مـن بيـن الشعـراء المشاهيـر في عصـره
ـاز برقـة شعـره، ورونـق طبعـه، وسالسـة ألفاظـه؛ يمت

وجمـال نظمـه، ورهافـة حسـه، ولطافـة معانيـه، وأناقـة 
في  ابـن تغـري بـردي األتابـكيأشـار إلى وفاتـه . سبكـه

                                                
لـھ ترجمـة في والـوافي بالوفیـات، وفـوات الوفیـات، وتعریـف الخلـف، والنجـوم  1

  .الزاھـرة، وشـذرات الذھـب، والبدایـة والنھایـة، وكشـف الظنـون، واألعـالم
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: كتابـه النجـوم الزاهـرة في ملـوك مصـر والقاهـرة؛ فقـال
البـارع  تـوفي الشيـخ األديـب ]هـ688أي سنـة [وفيهـا ((

المتفنـن شمـس الديـن محمـد بـن سليمـان بـن عـلي 
التلمسـاني؛ الشاعـر المشهـور؛ كـان شابـاً فاضـالً، 
ظريفـاً؛ شعـره في غايـة الحسـن والجـودة؛ وديـوان 

اهتـم هـذا الشاعـر . 1))شعـره مشهـور بأيـدي النـاس
اغـة ـ في نظمـه ـ بصي التلمسانيـة؛ ذي األصـول الكـومي

ولـم . األبيـات القصيـرة؛ ذات المنـحى الغنـائي الجميـل
يبالـغ في نظـم المطـوالت؛ فمـا عـرف منهـا ـ حـتى 

والظاهـر أن هـذا . اآلن ـ يمكـن عـده عـلى األصابـع
وهـذا الشاعـر . السلـوك؛ أمـاله عليـه واقعـه ومحيطـه

مـان سليالظريـف هـو ابـن األديـب الشاعـر الصـوفي 
عفيـف ؛ الشهيـر باسـم بـن عـلي التلمسـاني الكـوميا

وقـد رثـاه . تـوفي في حيـاة والـده .الديـن التلمسـاني
  :والـده عفيـف الديـن بقصيـدة مطلعهـا

  مـا لي بفقـد  المحمديـن  يـد
  مـضى أخي ثـم بعـده الولـد

   

                                                
وقـال فیـھ صاحـب شـذرات الذھـب في . 381: ، ص7: ة، جالنجـوم الزاھـر 1

كـان ظریفـًا،  لعابـًا، معاشـرًا؛ وشعـره في غایـة : ((أخبـار مـن ذھـب
 . 405: ، ص5: ج)). الحسـن
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  يا نـار قلـبي وأيـن قلـبي أو
  ديا كبـدي لـو يكـون لي كبـ

  يا بائـع المـوت مشتريـه أنـا
  فالصبـر ما ال يصـاب والجلـد

    
عـن  ات؛ نقـالًـجـاء في كتـاب فـوات الوفيو

محمـد بـن  قولـه في ؛القـاضي شهـاب الديـن بـن الفضـل
نسيـم سـرى، ونعيـم : ((سليمـان العفيـف التلمسـان

لـم  .جـرى، وطيـف؛ بـل أخـف موقعـاً منـه في الكـرى
مـا خـف عـلى القلـوب، وبـريء مـن العيـوب؛  أت إالَّيـ
ـب أن فـال غـرو للقض شعـره فكـاد أن يشـرب، ودقَّ رقَّ

ب، ولـزم طريقـة دخـل فيهـا ترقـص والحمـام أن يطْـر
 .بـال استئـذان، وولـج القلـوب ولـم يقـرع بـاب اآلذان

ن ومـن جـاء عـلى آثارهـم افتتـا ،وكـان ألهـل عصـره
بشعـره؛ وخاصـة أهـل دمشـق؛ فإنـه بيـن غمائـم 
ـِي؛ وفي كمائـم رياضهـم حـبِي؛ حـتى تدفـق  حياضهـم رب

وقـد أدركـت جماعـة مـن  .نهـره، وأينـع زهـره
ن لـه وال يـرون عليـه تفضيـل شاعـر، وال يـرو ؛خلطائـه
ـاً ؛ ال ينظـرون لـه بيتوهـم يعظمونـه كالمشاعـر إالَّ شعـراً

إالّ كالبيـت، وال يقدمـون عليـه سابقـاً؛ حـتى لـو قلـت، 
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وال امـرأ القيـس لمـا باليـت؛ ومـرت لـه ولهـم بالحـمى 
أوقـات؛ لـم يبـق مـن زمانهـا إالّ تَذَكُّـره، وال مـن 

وأكثـر شعـره ـ ال بـل كلـه ـ  .إحسانهـا إالّ تشكـره
ال يخلـو مـن ؛ ، سهـل عـلى الحفـاظرشيـق األلفـاظ

المذاهـب الكالميـة؛  األلفـاظ العاميـة، ومـا تحلـو بـه
   .1))بكـل خاطـر، وولـع بـه كـل ذاكـر ـقَفلهـذا عل

صاحـب كتـاب الـوافي  خليـل الصفـديوقـال عنـه 
شمـس الديـن بـن عفيـف الديـن التلمسـاني : ((بالوفيـات

ـن محمـد بـن سليمـان بـن عـلي شمـس الديـن ب
عفيـف التلمسـاني؛ شاعـر مجيـد بـن شاعـر مجيـد؛ 
تعـانى الكتابـة؛ وولي عمالـة الخزانـة بدمشـق؛ ومـات 

وكـان فيـه لعـب . شابـاً سنـة ثمـانٍ وثمانيـن وستمائـة
ولـد بالقاهـرة فيمـا أخبـرني بـه . وانخـالع ومجـون

ر ولـد في عاشـ: قـال. الشيـخ أثيـر الديـن أبـو حيـان
جمـادى اآلخـرة سنـة إحـدى وستيـن وستمائـة؛ لمـا 

   .2))كـان والـده صوفيـاً في خانقـاه سعيـد السعـداء
تـم نشـره  ؛ديـوان شعـرلشـاب الظريـف ول؛ هـذا

مـرات عديـدة، كمـا أخـرج لـه حـجي خليفـة مقامـات 
  :مـن شعـره عينـات وهـذه. العشـاق في ورقتيـن

                                                
  . 373: ، ص3: فـوات الوفیـات ج  1
  .109: ، ص3: الـوافي بالوفیـات، ج 2
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  :ـد الطـرف مـا للطـرف إعفـاءـ قصيـدة يـا راق

  ِللطَّرف إغفاء يا راقد الطَرف ما

بفما في الح ثْ بِذاكدح إخْفـاء  

نم  اللّيالي واأليـام لي إنغَـز  

وأنبـاء  أبناء بفي الحسنِ والح  

بسـة إذْ كّل نافـرةٍ  في الحآن 

يةٍ  في الحاِئسكُّل مو اءـرخَض 

  سفن صفوة الدهر بحر والصباو

وللخالعـةِ  إرسـاء  وإسـراء  

  الشّوق مجتَمع يا ساكني مصر شَمُل

  أجزاء بعد الفراق وشوُل الوصِل

نا مبالص رصع كأن كُمقَتفُر دعب  

  ِإبطاء عصر التصابي به للهـو 

  تًىمنْك قُلْب فَ نار الهوى لَيس يخْشَى

  أرجـاء إلبراهيـم فيـهيكـون 

  مشافَهة  نَدب يرى جوده الراجي

ـزمر رِهغَي نم ودوالج  وإيماء  

ةٍ  لو غَدتْ لُألفْـقملَتْ ذُو هحما ر  

ازتـهله ثريـا وال ج  جـوزاء  
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  مكَارِمـه أخُوك وال َألْـفَى  لَوالَ

  بطْحـاءتَحوِيه  لَم تَحو غَير الذي

  بِمشْبِهِه سحبٍ  عنلَكن تَعوضتُ 

  المـاء  إذْ سحب هذا وهذا فيهِما

ذلك ظـلٌّ بـارد وعنـد  شبـم  

ذا منهـٌل صاف وعند وأهـواء  

  ِلمدحكُمـا إلَيك َأرسلْـتُ أبياتـاً

في ساحتيهن إسـراء  ـاءوإرس  

 نهـنم قـولم يـة  إقْـواءيِلقَاف  

  إيطـاء يطْأهـن في الترتيبِ ولم

   فـإن نظـمي  أفـراد  معـددةٌ

  وغَوغـاء ونَظْم غَيري رعاعاتٌ

 ربِد قـاسنْهفـال يم  خْشَلـبم  

  الـداء دواء وقوُل الجاهـل  هذا

  سرتْ  سحراً علَيك منّي سالم ما

  الكَـونِ دراء ا فينُسيمةٌ  عطْره

  
  :ردةـفي ب يـوم أتانـا بـرده: ـ مقطوعـة

  يـوم أتانـا  بـرده  في بـردة
ديـدثَْل الحى بِها محَأض  المـاء  
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ضواَألر طَتْ قَدسب هيعننِ صسِلح  
بالثلج في األرضِ اليد البيضـاء  

بكما تُح نر فَنَحضسٍ  فاحلجبِم  
  السـراء و لَم تَغـب تَمـتْ بهلَ

  
   :اءـاَألحي مـن سنَاكُـتْ مـال خَلَ: ـ مقطوعـة
  اءـاَألحي  مـتْ من سنَاكُـال خَلَ

  الظَّلْمـاء  فَبِكَـم  تَنْجـلي بهـا
 كانعمي دـا عليهـالحقي  ناًـس  

  اءـبكَ  نـم بِهـغبتُ مـذْو ـفَه
ننْكُـتَلَ مـتْ ملَيع ـمه عانٍـم  

  اءـأسم  ادهـوي قيـف تَحـكي
اءعِ َأسمبادي بالررـ ما متَس َأن  

أن صٍل َأوـخُو بِو  ومدـِلقَ  ياء  
ا نَحنَمييـببِالد قَ ارِـنطـو اـد  

  اءـرج  اَلـا وطـوفٌ منَل وق
يارِهد نتْ مرـإذ ساتٌـمنَس  م  

  اءـإرض  اـفي ِإثره  اتـبسم
  ورـستُ  اـاً عليهـمرحباً مرحب

نـم  وِداد   ـأذيالهفَ  نـالواء  
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  :راءـةٍ  غـب بطلعـوافى الحبي: ـ مقطوعـة
  راءـغ ةٍ ـب بطلعـوافى الحبي

  راءـسم دةٍ ـمن فوق قامة صع
  تْـأتَ  وقدقَ الفُؤاد ـوبمقلةٍ  خف

  وداءـالس ون فيـن الجنون يكإ
  

  :اءـاإلغْفَ ذَّةَ ـوني لَـتْ جفُـمنَع: ـ مقطوعـة
  اءـاإلغْفَ ذَّةَ ـلَ  ونيـمنَعتْ جفُ

  واءـاَأله  مـقُ المنَى وتَقسـعل
مانجَل الزفي شرخِ ع با عليالص  

  اءـوالقُرب   اءـالقُرن   تـبتشتُّ
 عيشي لم ـيوسواد ذةًـلي ل دع  

  وداءـالس  ةِ ــباللِّم  اـافتضه
  تًىـف  وىـصاحبي توجعا ِله يا

لَواعنى وـأِلفَ الضج حرـالباء  
  َ مدامعي بعد غيثَ ربع الحي هْل

نْ َأمكَتْ عسـَأم ه ـيـاَألنْ  داءو  
ي الفنا قُضابباقُـَأحر  ِلي يـود  

  اِئيـَأحشَ ن علىـلَك  مـفراقكُِل
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 ياحفمروا الربأن ـحديثك تقصم  
ف  عندي فما يبدي الكتابائيـش  

رفيـط  ودليُل ذلك أن ٌلـغاس  
ـقَبةِ  نَقْشَـَل القاءـرك هائيـبِب  

  
  :قُلْـتُ وقَـد َأقْبـَل في حلّـة: ـ مقطوعـة

  ةـحلّ  في َل ـَأقْب  دـتُ وقَـقُلْ
ـوداء مـساِئيـبأحشَ  لٍّـن ح  

  ديـياسي اسِـلَّ النـتُ كـعرف
  وداِئيـبس   تَــأصبح  كـأنَّ

  
  :وافى بأحمـر كالشقيـق وقـد غَـدا: ـ مقطوعـة

  داـغَ  وافى بأحمر كالشقيق وقد
  اءــهيف  ـةبقام  هـز فيـيهت

  ةـفي حلَّ داـفَعجِبتُ منْه وقَد غَ
  ودائيـس  حمراء إذْ ما زاَل في

  
  :ةد زهى بالطَّلعـه قـوافى بوج: ـ مقطوعـة

  ةـبالطَّلع  زهى قده ـوافى بوج
  اءـالهيفَ ةِ ـالقَام وقَ ـالغَراء فَ
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  تْـرنَ ؤاد وقدـوبمقلةٍ  خفق الفُ
  وداءـس  وقَ يكُون عنـإن الخُفُ

  
  :بٍـالِل مركَّـه كالهـى بوجواف: مقطوعـة

  بٍـالِل مركَّـه كالهـوافى بوج
  اءــهيفَ ةٍ ـةٍ  غَضيـقَام في 

  تْـرنَ ؤاد وقدـوبمقلةٍ  خفقَ الف
  وداءـس  وكذا الجنون يكُون عن

  
  :هـطَلْعت نِـادنٍ في حسـلَى شَـفي عـلَه: ـ مقطوعـة

سنٍ في حلَى شَادي عفنِلَه هتطَلْع  

  وإمسائي  وشعره صار إصباحي

  هـمرشفُ تَموز  قَد برد القَلْب في

ائيـأحش وظلَّ يحرقُ في كانون  
  

  :راءـالس ر إلىـع فَسـوافي الربِي: ـ قصيـدة
  راءـالس  إلى  رـفَس  عـالربِي  وافي

ـواسِـالنَّدي  قالف  مهبال ةَ ـسـصاء  
  اـأنواره  التي ةَ  ـالمشعشَع ات ـه

ـظ  و ـتمحـالظَّلم  ةِ ـاللَّيل   الماء  
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  سٍـالب  ارٍـم نـروح بجسـاً تـراح
احـفي ريـةِ  السي قَمـاقص ـهاءو  

  اـبِوصله  تَـوم إذَا هممـالهم  ودعِ
ـعاءذْر  ـمي ـن ةٍ ـغَ داد ذْـعاءر  

  عـسواجِ ونِـاتُ الغُصـفي حيثُ قَينَ
نَاُؤهــفَغاـلَنَ  ن  نَ   رِـبِغَيــغاء  

اَألشْج اِئسرعارِـو ـتُجلًىـلَى في ح  
  راءـوالصف اءـالبيض  من  تْـصيغ

  اـقُدوده   وقَـفَ  اَألوراق  ُلـوغَالَِئ
  اءــلورقا  ربــتط  دـعنْ  دـتنق

  إذا اًـا عجبـك ثغرهـواألرض يضح
ـمـالغَم  زجم   امسك   اًـتبــبباء  

يـشُ غَـوالعموالز ـضان اعسـمد  
ُل ـوالشَّم شْتَملَى ٌل ـمع   ـالساءر  

  
  :داـغَ دـبي قَـا حبِيـك يـج حسنـتَدبِي: ـ مقطوعـة

  داـقَد غَ يا حبِيبي ج حسنكـتَدبِي
يلَل بتيـفي النَّاسِ َأص بالَِئيـو  

اءدوةِ  السةِ  الـ بالطُّرق الغُرفَو  
  راءـالحم ـبيضاء فَوقَ الوجنَةِ 
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  :بـد قريـه أمـْل لـدودك هـص: ـ قصيـدة

  بـقري د ـه أمـصدودك هْل ل
  بـرقي والَ ونـووصلُك هْل يكُ

  بِطرف  صنْعي ماقُضاةَ  الحسنِ 

ثْلَـتَمشـنَّى مالر بِي  ُأـهـالرب  

  ادـباجته  بيـاب قلـفأص رمى

  بـمصي  دـم كُلُّ مجتَهِـصدقْتُ

  رفـطَ  َأيـةٍ  وبِـبِأي حشاشَ

  بـيطي  أحاوُل في الهوى عيشاً

  رـنَصي  لهاس ـك ليـوهذي في
  بـنَصي   هـس لَـمنْك لَي وهذَا

  اتٌـظَاعن  وادجِـك الهـتل وفي

  بـحبي  هـلُّ ذي ولَـسرين وك

  ونـعي رتْـرن فانْكَسـإذا َأسفَ

  وبـقُلُ  رتْـن فانكَسـلَهن فَتَك

  احـصب لـب هـفيا تلك الذَّوائ

  بـذيم  َأسى  نـلي في لَيلكُـفَ

  اًـعجيب اظ أرىـك اللِّحـويا تل

  بـتُصي  رتْـا كُسـسهاماً كُلَّم
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  اـخبرين فـك المعاطـا تلـوي

  بـالرطي  الغُصن  يتعطَّفُ متى

  وفِّيـي تىـفيا قاضي القُضاةِ  م

  بـاألري  نـصفاتك اللَّس حقوقَ

  ريـكشع هـتْ خالِئقُـفتىً  رقَّ

  بـعجي اـلُّهمنِ كُـوصفي حوى

  حـمدي  هـألشرف  رمٍـفي كَـف

  بـنَسي  هـَأللْطَف نٍ ـحس  وفي
 

 :بـه سبـه في اكتئابـحى لـأض: ـ قصيـدة

  بـه سبـه في اكتئابـأضحى ل

  بـشَنَ   هـرضاب  في  مٍـبمبس
فْها يكَم ـقَلْبل مـالس و ىـجر  

كَم يهلَـفعـا ياله ىـمو ـلَهب  
قُـالَ ياشي الععـدون رتَبتيـم  

  بـوالذَّه  رابـمتَى تَساوى التُّ
  إن  دبـوَأنْ واـَأبكي إذَا ما شَكَ

  واـانْتَحب  بكَوا وَأقْضي نَحبِي إذَا
  هـوأعين   هــبأعطاف   فيمـن

ـجوج قضيب ردتْـر ـقُضب  
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نْتَقــمم  ـبالصدود  نْتَقٌلــم  
  بـمنتق  اِلـبالجم  وده  نـع

عـمـبال  رِضادتَ  وِدعـمرِض  
  بـمحتَجِ رامِـر في الغَـمحتَجِ

  دتـبع  وإن  داره  ذاـحب  اـي
حبلَـوــذا َأهه  وإن بواـغَض  

  اـبِحس تْـام إن سمـوحبذا الشَّ
  بـوالكُثُ  حاـمِ الدين منْها البِطَ

  والحسن المـ الحادثَات َأخْتَشيال 
  ُأرب  هـجناب  في  لين ــحس

  واـكَرم  وقَد من معشَرٍ قَد سموا
  واـانتسب إذاوا أصالً ـفعالً وطَاب

ض رهالد َأظْلَم ـإناء  نُهسـحم  
تـُأم  وإنن  راماـأي   ذُبواـع  

  واـبلغ   اًـمكارم  اأرادو  وإن
  واـغَلب   اًـمكاره أرادوا   وإن

  واـرفَع دـما إن سعوا في محام
  بـنَص  مـفعاقَه اء ـبِن  اـله

  ب الــشَع اـون كُلَّمـقَوم يشُقُّ
 نمو شُقُّ ما ذاـخَطْبي بواـشَع  
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تَقتَسـور  يـالعون  لُ  إنواـنَز  
تَقتَسالقُلُـو ـروب  إن  بكواـر  

تَخْجـوحـُل الس بـنمِـَأكُفِّهِ م  
  السحب الحيا  من َأجِل هذَا تُبدي

ضف نـمهضرع ـةم هنَشْرـوم  
  واـذَهب  ً َأيـة ون ـر الكَـيعطَّ

  ةـمعرِفَ  اءـذُك فيوا ـَأشرقُ ما
  ربـغُ مـاِئهِن ذُكـا مـإال ذكَ

  واـخَطب إن حضروا في مجالسٍ
  واـخُطب  سٍـوإن نأوا عن مجال

  واـكَتَب  مـداةٍ  َأقْوالهـم عـوكَ
كَمو فـعاـوا بِهـداةٍ  و واـكَتَب  

  رـنف   مـعلومه  في  مـسابقه
  واـقرب  وال م ـوا شأوهـفما لق

  واـانْتَسب ورى إذاـلِّ الـَألج قُْل
بسـحي لَكقْتَضما ي ك سـالحب  

  ةـعابِس اةُ ـاً والحيـضاحك يا 
  ربـتضط   اُلـوالجب  اًـوثابت

هيـالدوَأنْتَ ف حود ـريـ هقَض  
 انِـبالب كرغَيناً وغُص طَبالح  
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  اًـمنح اـم أرد بِهـاً لَـخذ مدح
  بـأنتس   كـإلي  أني  بيـحس

  
 :بمذْهـ رقـِل بالبـم اللَّيـاه ورقْـدع: قصيـدةـ 

اهعد قرِل بالباللَّي قْمرو  ذْهـمب 

 ذَّبـالمع  ؤادـً بك لباه الفُ هوى

من خياِلك لَطيف يفـط لَطارِق 

 بـمسح بـبليٍل بليٍل فيه للسح

 محافظاً  بِروحي يا طَيفَ الحبيبِ

 ويقرب شئتَ كيفيدنو  لعهداعلى 

 هـقلب  ه رقَّـا عاتبتُـومن كُلُّم

 بـيتجنَّ  والني ـم ال يجـوأقس

 هـأهلُ اوةِ ـرطَ القسـه فـيعلم

 بـفيغل  ُلـفيعطفه الخُلُقُ الجمي

 ريـزائ ةِ ـيشقُّ جالبيب الدجنَّ

 يترقَّب  ومنعلى رغم من يلحى 

 هـعتاب  بـثَُّأ  اـمم  هـفُأخْجِلُ

 أدبـيت فَرط ما  ني منـويخجل

 تيـأعنَّ أثني رمتُ أني عنه  فلو

 بـتذه  َأين لُطْفَـهلَشَوقي ينادي 
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 نْهم ءى كُلَّ شَيب يأتي َأرحباًـم 

 بـالمحب الرضاب ذَاكوالَ سيما 

دجلَى َأنَّني ما الوع ماً بِشاغوليي 

 ربـمتَط امرٌؤ المجد لَكنّي  عنِ

 ةـفضيل لِّ ـإال شمس ك أناوما 

  رِبـمغْ ليـمشْرِقٌ لكن َأص لَها

  بـطي رايـه ذكـكالمٍ في وكّل
  بـَأطْي فيه شَخْصي  وكُْل مكانٍ

  السيفُ ماضياً ولَم يغْنِ عنْي أنّني
  يضرب  لي من بحدي يكن لمإذا 

  نيـوإنَّ رـاِلي واألميـوالمع أما
مُألقْس قاً لَسـَأكْ  تُـفيه صادبذ  

  هـُأطيقُ ال وق ما ـلَقَد قَلَّدوني فَ
  بـَأتَطَلَّ وقَ ماـدوني فَـوقَد قَلَّ

  
  :ارِبـالمض بي فيـكَى الظُـا تَحـاظُ الظُّبـِلح: ـ قصيـدة

   المضارِبِ في  الظُبيِلحاظُ الظُّبا تَحكَى 

  بِـالضراِئ  عـضى يقطـاَنَّها َأم على

  هـَأقاح  ورـن روضٍ ثُغُـك مـفَنَاهي
ابتسـله ـن في ام جـووه  اهبِـالغَي  
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  وىـاله دىـلَ  نـٍل سالمتهـظُبي مقَ
  اربِـالمح َلـفع  بِـوأفعالُها في القَلْ

  رىـت  الـفَ ناك فيـد جردتْ ِللفتْـوقَ
  اربِـض خد علىوى دمٍ مضروبٍ ـس

  القَواضب واحذَروا تَحذَروا بِيض فَالَ

  بِـالكَواع  قواضب سود في جفون

  مىـاللَّ منا فيه كأساً ـٍل شَربنـولي

لّنـعار ـلى جنم باِئ  خُدودبِـالح  

  ورِهـثُغُ روقُـك بِه ضحكاً بـتُرِي

ا بكَتْ إذَا م يهف يـعاِئ  ونحبِـالس  
  اـالحي  سـودوح كسا عاريه منبج

  بـبمعائ رعـورٍ لم تـن نَـمحاس

  مٍـمباس  ضـوارِ بيـفأبدى من النُ

  ذواِئبِ  اَألغْصانِ خُضر منوَأرخَى 

  اـيزينه  قـات من شَقيـلَدى وجن

  واربِـوالشَّ من المسك أمثاَل اللّحى

  
  :ت منفـردـ بيـ

  بـالح  هجر َأيجمُل سلْواني إذَا
  ولَّه الحب َأم الصبر َأولَى بِي إذَا
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  :بِـواللَّع دـن الجِـرفُ بيـرشَ الطَّـتَح: ـ قصيـدة

 واللَّعبِ  الطَّرفُ بين الجِد تَحرشَ

  الحزنِ والطَّربِ المدامع بين َأفْنَى

ربٍـمقت و كّلـإلى متى أنا أدع  

  ربِـمغت داني المزارِ وأبكي كُلَّ
ددمىَ  في وكم أرقدمي أرضِ الح  

نيب د الشكدوالكَ تَر قدبِـالصذ  
  الحي العتَرفَتْ لَو َأنْكَرتْني بيوتُ

  اليببِ لي في ربعها مواطُئ العيس

  اـمضاربه في كأنني لم ُأعرس 

  بيـقت لي والـأحطَّ بها رحولم 

  ةًـماِئس حيـولم أغازِْل فتاةَ  ال

  والذَّهبِ الحلْي بين ذاك في روضها

  ةـوهي آنس ار دالالً ـتبدي النّف

  الغَضبِ صورة في يا حسن معنَى الرضا

  اـبشاشتُه  ليتَ اليالي التي أولتْ

  بِـتَهِ ذات لمـإن لم تُدم هبة اللّ

  فَرحي الها غلّبت حزني علىما ب

 الحد وألْقتنيحِ ببِـَوالطَّل  النّج  
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  فاغبنُها ما اختص بي حادثٌ منها

  َأدبِ ذي كُّل فيا ـذاك شيمتُهـكَ

  اـبه  ذـا قد أخـوقائل والمطاي

  بِـلَع  سير الدليل بجد غير ذي

تُفْني العيسي وتامٍ تُنْضقُلْتُ  حلَه  

  النَّصبِ ٌ علىلمناضب موقوفنيُل ا

  رفيـش مالي وللشعراء المنكري

  بيـمخْشَل  وفَوقُ درهم ما تَحتَ

  قصائدهم تباهوا في إن غبتُ عنهم

  زِينَةُ  الشهبِ بِغَيبةِ  الشمسِ تَبدو
 

  :اًـقَاضي كـحى بِبابِـتُ ضـد وقَفْـولَقَ: ةمقطوعــ 

 1اًـقَاضي بِبابِكولَقَد وقَفْتُ ضحى 

  الواجِبِ ات بعضـمِ للعتَبـباللَّثْ

  بِها  ظَىـزورةً أح 2وأتيتُ أطْلُب

  بِحاجِبِ هناك فَرددتَ ـ يا عيني ـ

  
   

                                                
  )).وَلَقـْد أَتْیـُت إلى َجناِبَك قاِضیـًا(( :جاء ھذا الشطر في الوافي بالوفیات ھكذا 1
 )).أْقِصـُد: ((في الـوافي بالوفیـات 2
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  :بـواك الكَِئيـلى هـحى عـفَ يلـكي: ـ قصيـدة

واكلى هى علحـالكَِئي  كيفَ يب  

  وبـقُلُ  امِـوِلَألنَ  نـك حسـلَ

حتَ والمنَّيتَج ـكَم ـ  معبجالو  

 وِإن ـدجِ لَمِلقَـي ـدبِي اكـحب  

لَو لُوى السجري كَان غيري  كَان  

سـوحالم ـواكب  بحالمـووب  

جـعتقَويمِ قام نـبِي مـ كياله  

  بـرطي  عنْهاء قاسٍ وقيَل ــفَ

  الورى بعـ الحسن كُّل من فيوكَذا 

فيهم وهو اهايعر ـغَرِي ـضب  

  وـالس  كـاد َأعينُـسلبتْني الرق

 تحلُ  دالُه  وـوعتَطي  اـفـوب  

  السلْـ  يحسن يا َأخا الظَّبيِ هكَذا

ى بِهتَضإذا ما ار ـب  لُوبسالم  

  وٌلـذُب  راكـع الوَأخَا الغُصنِ 

عرِ ال ددـوَأخَا البـغُ  اكوبر  
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 :ذَابِـاك العـن ثَنَايـذَابِي مـع: ـ قصيـدة

ذَابِي ـع ثَنَاي نـم اك ذَابِـالع  

  ابِـالرض  عنْدفَهْل شَفَع الرضا 

  ك وداًـمنْ فَـن تَكَلَّـفُ مـتَكَلُّ
ِللشَّـط ابِ ـالبرنال مرابـس  

  دـبع  ال وفيكـنشبت إلى الجم

  ابِـالحج َأضافَ لَك الجماَل إلى

  ارٍـع رِـلغَي فيـك وهـواي َأما

  ابِـبِع اةُ  والـم الوشـزع كَما

ميـووحـا يبص نَـهتإلج ـكاء  

***  
  هىـأن  ومدحي حاكماً في الجود

  ابـالسح  منوأدنى في السخاء 
  روحي كـوإن هجرتَ فَدتْ ألنْتَ

  ابِـالشَّب ةـصلَ مـن ذُّ إلي ـَأل
  اليـوالمع ارِفُـتًى فيه المعـفَ

  رابـالغ إلىن له العراب ـجمع
  خطوب فيطرب حين يضرب في

  ابـخط ويعرب حين يغرب في
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  مٍـعل ر غامض كلـأموضح ثغ
  ابِـب لُّـقَ كُـه ُأغْلـإذَا ما عنْ

كَاشـفَ كُـومظْلـلِّ مظُلْ ةمٍـو  
  وابِـالص  مـنن ـآراء خُلقْـبِ

في ح اكدتَ عيمبٍـرر حٍـبِبر  
  رابِـالح  ارِ منـاِل البِحـبَِأمثَ

  اـالثري وقـس فـارت أنفـفط
  رابِـالتُّ  تَـَأرُؤس تَح وغَارتْ

  اليـالمع تـتطلب أنبي ـوحس
  ابِيـانْتس  كـمحبت  إلى  َأنـبِ

  
  :والغَضب إن دام هذا التَّجنِّي منْك: ـ قصيـدة

نْكنِّي مذا التَّجه امد إن  ـوالغَضب  

  بـيلتَهِ فَـفَال تَسْل عن فَُؤادي كي

  اًـنَسب ِلي كـجعلْتَ فَرطَ غَرامي في

جرِ قُْل لي فَدتْكي الهم ف ا النَّفسببالس  

  اـأنثُره  كـوعٍ فيـشَعره كم دم يا

  بـالشُّه  رـه تظهـوهكذا اللَّيُل في

  اـمدامعه  هـفَتُخْفي  نيـراه عيـتَ
  بـيحتَجِ نـدو حيـن يبـكَأنَّه حي
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  ربـمقت وهو ا ـطُّ يومـوما بدا قَ
  بـومرتق  واشٍ  هـن دونـإال وم

  هـأرقب  تُّـب  لي يصبحٍ منليُل  يا

يفَن تْـتَاهللا قَد  نم ونقَـدالح ـهب  

ي في الهفُؤاد الذين ىـإنب وواـنَه  

  واـوهب  الدجى ِلنَاظري سهادي في

  واـسلَكُ   ةـَأي  في  مـجاره   اهللا

  اعتبوا إن اعتبوا عاشقاً في الحب أو
  

  :زـورِ منتهـا في الحضـا أنـفم :ـ مقطوعـة
  زـمنته  ورِـالحض فيا أنا ـفم

  اـالرقب ٌ غيبـة  سِـةُ النَّفـأمين
جِيبٍ َأنع نمتَزِي وـَأسم كـدن  

لياـغلب دـق  شربٍ وسكري ع  
  

  :اـوَأطْيب ذّـا َألَـم مـرامي فيكـغَ: ـ قصيـدة

  اـَأطْيبو  ذّـم ما َألَـغَرامي فيك

ني مقْمالً بِسوَأه اكُموا  هبحرمو  

  هـجمالُ  ونـغزالكُم ذاك المص

  ما صبا إلَى غَيرِه في الحب قلبي
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  اـفَعنْدم وبِـتجلَّى على كلُّ القُل
  اـتحجب وبِـسبى حسنُه كُلَّ القل

  مـحماكُ د فيـعاِئ هْلا ـَأَأحبابن

  اـالصب نـت ُأنْس كلّها زمُأويقا

  مدمعي  على حبكم أفنيتُ حاصَل

  اـتكسب  مام ـوغير والكم عبدكُ

  مـجماِلك وحاشَاكُم أن تُبعدوا عن

نْكُموحِ مليفَ هوىً  بالرعذَّبا  حم  

  جفْنُه واصَل السهد منوإن تهجروا 

هيكـوشْقَـذَّب فـم عاـفَتَهذَّب  ه  

  مـبِصدوك   هـتأديب  مـحسنتُوأ

  اـتَأدب قـد بعدمـاال تهجروه ـف

  اـدينُه مهجةٌ  دين الصبابةِ  ولي

  الدهرِ مذْهبا فَكَيف تَرى عنْكُم مدى
  

  :اـب بغيرهـا درت أن المحـلم: ـ مقطوعـة

  رهـبغي  بـالمح أنا درت ـلم

  ربـيط مـوبغير ذكرى حبها ل

رتْهجين هـحلم اـاً ثُم  متْـَأنْع  

  المغْرِبِ  جاءتْه في رمضان قَبَل
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  :بـالص ان بِهـر َأولَى ما استَعـو الصبـه: ـ مقطوعـة
ربالص وه بِه انتَعلَى ما اسَأو بالص  

ما ع ـلوال تجنِّي الحبذب ـالحب  
  ٍلـتَواص  رِـغَيِل إذَا كُنْتُ ال َأهوى

  الحب فعشقي لروحي ال لمن قلت ذا
  قىـب وـبِ لـوما أنا إال مغرم القل

يهلَى ما ُأعانع نم  دجـلي قَلْ الوب  
ـي وملىدع عـب اِل زارِـالم دـبِحه  

  ربـبِه القُ غَرامي ويقْوى إن تَدانى
  بي ونـد العاشقـتي فليقتـكذا شيم

  ذبـكَ فدعواهم ـ وحاشاهم ـ وإالَّ
هَل عمالس الجواب ئلُت اـأجيبهـس  

  بـصع الهوى إليهوإن الذي يشكي 
  

  :قيـا نـالح بخـن في المـتسلط: ـ مقطوعـة
  بـنائ مـفلم يرض ببدرِ التَّ   قيـتسلطن في المالح بخا ن
األتراك فّتْ لهص قَدنْ والعصاِئب تحت راكباًوأصبح    داًـج  

  
  :بِـبٍ وال ذنـال سبـذا بـأك: ـ قصيـدة

  بـص الصدود لمغرم تُبدي    بِـبٍ وال ذنـال سبـب ذاـأك

  بـالح  أو ما اكْتَفَيتَ بِلَوعة   هـتَقْتُلُ   رانِـبالهِج َأصبحتَ 
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  الكُربِ  معِومج الهموممْأوى    هـمهجت  تـَل مبِيـمثْ بتَّال 

بقلِّب  صـيىـه الجكْ  ودي   راًـفيه ـونباً رنْ  إلى جبِـج  

  بِـوالعتَ  دـبالتّفْني  كـتَنْفَ   اـوم ادـدب بالبِعـما زِلْتَ تَنْ

  القُرب مدةُ ـفديتك ـ طَالت    اـوم تَـلي ملَلْـوَأراك يا َأم

  بِـعت د المالم وعد عنـع   هـب  ن كلفتُـاذلي فيمـيا ع

قَدت ولمع نم ويتُ  هضر فَظُ  هـالل   بِهحـي بِيـقَلْ  علىه  

  
  :اسـم حبيـبي ومـا يعـاني: ـ مقطوعـة

 مبيبي اسا  حمو  عيـيبيـول  خاطري قد شغال    ان  

  بِيـقَلْ  فَقُلْتُ  قالوا كَوافي   دراًـق   فقلت  علي  قالوا

  
  :بـةِ  يغضـد رضى األحبـاء بعـن شـم: ـ مقطوعـة

  بـيغض من شاء بعد رضى األحبة
  بـتَحج  ورـالسفُ ما بعد بهجةِ  ذَا

  عـموق بٍـلِّ قَلْـه في كُـس لَـُأنْ
  بـطي  شٍـعي كلُّه ـورضىً  لدي

  عىـس ال يصدقُ التخويفُ من واشٍ
سالَ قَحُلـداً وو يـاَألمكْ  انـيبذ  
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ـفَاليمو  ن  َأيىـتُشْتَ  ال ازٍِل ـمه  
  ذُبـتَع  ال  اـمياهه  وَأينًى ـسكْ
  ذيـر الـالقَم وبِمهجتي القَمر الذي

امـبِتَمه  امــِلتَمال  ه  جحــيب  
  اًـتَمنِّعم  رىـي  َأنن ـم  عـمتَمنِّ

  بــمتَجنِّ  هـَأنَّ  نـع  بـمتَجنِّ
  

  :ربـالطَّ وكـفي نَحـز عطْـرو إن هـال غَ: ـ قصيـدة
  الطَّرب  عطْفي نَحوكإن هز  غَروال 

نع نُكسح قَام جِ قَدا يذْرِي بِمـعب  
هع ا كَانـمإال ض كـدءارِقَ وـبة  

  بـالحج  الحت لنا وطوت أنوارها
  بـسب  هـا لَـالالً مـم عنِّيتَميُل 

  بـمكْتَِئ  كـفي بَِأنِّيسوى اعترافي 
  هـراعي  تُـني في وداد كُنـفَراع

  رِبـمقْتَ  كـمنْ َأنّي بعدتُ وغَيرِي
ينْـِللْعـنِ عاحر كفَّ  اتٌـدورةٌـم  

ـفُِللْوي  َؤادـنَصـكُلُّ  به  ـنَصب  
فإن سقْتَ فَهذا الحشـعطَ ِلي نـور  

جذَا الهتَ فهلَوس ـوإنر بـلي سب  
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جذَا الهتَ فهلَوس ـوإنر بـلي سب  
ي ذَاكـالحذَاكو اء ـالفَضبُل واَألد  

  مـذم  وىـاله اتـعالق منوبينَنَا 
وةِ  َأخْالَقاعرِض نم ا نَسبـالصب  

  وىـوه  اًـمنْطق وقَيساً وقُساًقسني 
  دونها الرتَب تَجِد رتْبتي من وانْصفْ

  اـشيبهم وديـن فـك مـيغرنَّ وال
ع حبي ـفَصمزباد ـلَيس تَجحبـي  

مهم تُـكَمبج هـه ـواللَّيعُل مـتَكر  
  بـمنتق  مِـووجه بدرِ الدجى بالغني

  مـمبتس وِيـارقُ العلْـوُل والبـأق
يحتَلَّ والرعةٌـم ثُـوالغَي  كنْسـمب  

  ةـغَادي زنِـب من مـإذا سقَى حلَ
  بـحلَ قَطْرِه  َأرضاً فَخُصتْ بَِأوفَى

  اـَأربعه  انـسكَّ منَأرض إذا قُلْتَ 
اَألشرفَانِ الج كـأجابود سـوالحب  

تَهرإذا ز فـقومأص ـموك  هدمـو  
  وَأب   مــمنْه   ُأم ك ـلَ  اـكَأنَّم
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  :بِـا بترتيـبِ أو سقْهـف بالركائـق: ـ قصيـدة

  بِـبترتي قف بالركائبِ أو سقْها 

سى تَسير إلى الحياألعاريبِ  ع  

طَافَنَا  ثَنَتَْأْل نَسيما واسراً َأعحس  

  الطِّيبِ من أين جاءتْ ففيها نفحةُ

  حرق  الركائبِ مطوي على فيو

  العذْرِي بالشِّيبِ الهوى يلْحقْن مرد

  منْتصرٍ غَيرِ  يلْقى الفُراقَ بِصبرٍ

 جدى وبِوغْل غيرعلى النّووبـم  

  هـبجان ميـيا ربة الهودج المح
بغـإالم حغريني ويبي ريـك ي  

  لي عـظننْتُ إن شبابي فيك يضف
  بيـبتقري  وإن جود يدي يقضي

  دعٍـخ ت بي وبآمالي علىـوقع

ننَى مالم نيب يقدتَكْ  تَصذيبِـو  

عأب حـوأن ـدالمحب ـاالتة أن  
 بحم فاءلْقَى الوينْدع  بحوبِـم  

 كمقد ـوك  شقيتُ بعذّالي عليكم  

  تقطيبيو إعراضيوشقوا بصدي 
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  مـمالمه بي  أسعى إليك ويسعى

  بِـوتأني  بٍـتأوي بيـنني ـفإنّ

  اـلَه  سببٍ عني فقُلتُ بالصدتْ 
ربوسفَ ماِلي صوبِ يا ُأختَ يأي  

 لي أو أقيمي أنتـسكّ لي ترحن  
 طْ  اليـُ آم غايةوَأنْتموبيـلُو  

  اـلَهم  ثـشَيئانِ قَد أمنا من ثال

  يعقوبِ وجدي عليك واحسان ابن

  ه والَـلدي َأغر ال الوعد ممطُوٌل

  وبِـبمسل ُأسلوبه في النَّدى عنِّي

دطَا قُلْتُ يا ُأسرينِ  إذا سفي العق  

دا قُلتُ يا شمسب حى غيبي وإنالض  

  اًـمبتسم  رالبش منهيبيت بالبأسِ 

رفُ غَيييٍل والسقهوبِ صرم رغَي  

  هـل صم المسائِل في يومِ الجِداِل

مص نبـاألنابي  أمضى وأنفذ م  

  علني  يا من له الود من سري ومن

 نمش إلَىو يـبابِهتَقْرِي  دبيـو  

  تُباعندي اشتياقي ان كم رمتُ لوال

  يتجريب ودي بعد لكي ترى صدق
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  دراًـمقت بك انتصرتُ على األيام

  وبِـمره دـد جِـفَبِتْن منْي بح

  تيـتَربِي  باإلحسانِ  َأتْقَنْتَ وَأنْتَ

  بيـتأدي انِـوَأنْتَ َأحسنْتَ باإلتْق

  هـب تُـوأنتَ اكسبتني رأياً غني
  التّجارِيب  عن َأن ُأكابِد من هوِل

  تخبرني  فهيفاسأل معانيك عنِّي 
  وبِـمنْهن موه تَخْبِرك عن كَرمٍ

  ضحى الشُّموس نظمي منمن سير الشهب 

تَشْريق نيما ب تَغْرِي  َأضاءبِـو  

  ذهني ومن هممي من البِيضقَد جرد 

 البيض قُلِّدونحي مدتَشْبي مبيـو  

  تيـومعرف  داميـمحمد إق ومن
  بيـوتهذي راميـإعومن محمد 

  َأركَبها لي في جياد الخيِل ال رأي

  مركوبِ خير  نهضتُ فعزمي إذا

ـَأعاهللا م ـاذَكه ـنـُأكابِ  مهد  

  ذُوبي بهائي ـاً ألحشـكره أقوُل

وهلْماً وهر علئتَ بالدُأل ممبِي  ي  

  محسوبِ جهالً ويحسب مني غير
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  وصفَتْ لو منْه نْديع األعاجِيبِإحدى 

  األعاجيبِ لكان وصفي لها إحدى

  األعاجيبِ لكان وصفي لها إحدى

  وبِـُمثْل  وال يسير بِعرضٍ غَير

  رقـف  الـار بـوال يبيتُ له ج

  بـبِتَرحي فٌـه ضيـال يسر لَو

اًـغضب  هـني إذا قابلتُـع يصد  

  المحاريبِ  عن بعضِ صدككافرٍ 

  لَه  ربتُ بأدنى الفكر قُلتُولو ض

  مضروبِ شَر قَتَلْتَ في شر ضربٍ

  هـَأسرتُ  تـضم مانعاِلك  فـدا

  وبِـومسب  وتـوإن فُدين بممق

 إن المعالي براءـناـتجشُّمه  م  
سيه تَلبف جحدي  اـالمبِـباَألكاذ  

  هـعاتب  ابـفَلَيتَ كُّل مريبٍ غ
  وبِـمعت العرضِ بريءل فداء ك

لَيتَ َأنّي ـوفَ لَمـُأدم عنٍـإلى ز  

  بِـاألراني  اُألسود به طَوع ألقى
 جِبيح فُإنعى األضاَألقْو بجفَالَ ع  

 بقٍْلفَرتْرِ عبِس جحمِ مهوبِـالو  
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  رٍـبش والدهر ليسٍ بمأمونٍ على

  بِـوتعذي  مٍـن تنعيـره بيـيدي

  هـلساكن  هـن فيـمسك يرقْفال 

 وال يثقْ صاحبفيه وبِـبمصح  

  ةـسنَ في  تَـالناس إالّ أنْ وإنَّما
  بِـوترهي  بٍـبترغي  نـمعللي

  مـدونَه يثْـن رٍ لَمـَألَستَ من نَفَ

  بِـبتخيي افـعاد بنتجحٍ وال ع

نع تَبٍ عافينفي ر رِيبِ  عاِلين  

  حوبِ  عن نائينرف دانين من ش
وه مما َأظهر ـكريممـشمائله ن  

  بِـالجالبي روه فيـكريم ما ست
نسح مارتُهباغَتْ عالبديع بها ص  

  بِـالقَواِلي من البالغةِ  في َأسنَى

نتهجٍ جكّل م نبته  وداًـمجٍـوم  

حاءلْب الفَيبِشْرا إلى ح نْسوبـم  

  مـعلَ  ا محسنعفٍّ كريم السجاي
  منصوبِ  من الهدى في سبيل اهللا

  داًـَأب  مـتًى يغْشاهـفيهم ِلكّل ف

  وبِـُأسل كُّل فية ـإنْصافُ معدل
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  ةـتكرم  ارـرٍ إكبـلكلِّ ذي كَب

  بِـتَحبي وكلِّ ذي صغَر تَصغير

  هـتُقلّل داًـد يا عيـفاهنأ بذا العي

  وبِـمجل يهوابشرِ بِسعد وأجر ف

  عطبِ ما بهذي الناسِ من وأسلم على

  التَّراتيبِ َأو في الحجىفي  أو في العلمِ

  بٍـبِمحتَج  مجدفَلَيس مجدك في 

  ذوبِـبمك وليس مدحك في مدحٍ

  منصرف وليس تلقى الليالي غير
خْطوبِ  وليس ترقى المعالي غيرم  

هفْنفي ج ندعني وشعري وم رضم  

  تطبيبي مرض األجفانِ دوني يزْل

نك  وخُذْ شواهد ما أمليتُ مرٍـف  

  وبِـومكْتُ  وظـتُثْني علَيك بِملْفُ
سيح مثقوبـفالدر ـلناظم اًـنه  

 نسحيولَفْظ غَي رـدثْقُ روبِـم  

َأو ـرعيَل شقـاُل فمـا وكُلَّما قي  

  شآبيـبي  مـنرذاذاً    إالَأراه  
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 :هجرتَ فتىً  أدنى األنامِ محبةً: ـ مقطوعـة

  ةًـمحب هجرتَ فتىً  أدنى األنامِ 

  ينْسب العهد  إلَيك وَأوفَى من إلَى

ترتضي وأبقيتُ من ال يرتضي حين  

  تَغْضب  َأنْتَ والَ هو غَضبان إذَا

  
  :اـمركب ةَـدجنََّل الـراً جعـا زاِئـي: ـ مقطوعـة

  اـمركب ةَ ـَل الدجنَّـراً جعـيا زاِئ

  اـومرحب اةِ ـعلى رغْمِ الوشَ َأهالً 

  حـيتض ردكـق بـام وألـاللث أمط

بطفٌ كالصوع ب احِـوجهاـوكالص  

  نـضام عيـاً فَدمـر مبتسمـکفْتَو
  اـلَّبخُ  ركـقُ ثغـن بريـأن ال يك

  كيـبتنس  كيـواك تمسـنى هـأف

  اـَأشْيب  ميـعلْ ذَارـع فيكفَخَلَعتُ 

  ةًـرقَ  ركـثغ  هـشبي عليأدر ـف
شَـتَه ي إليـدرفـذاً كَعب  كاـطَي  

بنَه باء كَمهـتْ نُـصيان هىصةـو  
  اـوتطرب وةً ـتْ صبـا وأعطـمن
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  اـأرجائه في اَلـا جـة مـحلب في
ـطفُ الحتَأنيـرى ماـكَب  اً إالـج  

 
  :اـومغْرِب رِـر القَصيـذَا نَهـا حبـي: ـ قصيـدة

  اـومغْرِب  رِـيا حبذَا نَهر القَصي

  اـوالرب مـك المعاِلـونسيم هاتي

بي فيـوسقى زماناً م اـظله ر  

ا ـمكَان ذَبلـَأع ـهوَأطْ ديباـي  

ـَأي لَ امـُأوـبالخُ  عودد  يةًـنَق  

  اـأشنَب لـفَ والمقَّبـد أهيـوالق

  أرى وال  دامـوأزور حانات الم

  مذْهبا غَير الذي قَضت الخالعةُ 

 ـ أصابعي وما قاتَتْ سني ـمالي 

  اـالصب  لَم َأقْض بِاللّذات أوطار

  هـوشْأن ارِـا الوقـهجرن أخفَأل

نكَبوَألر  ايوالغ نةـم بكراـِ م  

ـوَألطْلَعشُم ـن س كُّلوسةـمر  
همشرقَ ُأفق َأكوناـو غْرِباـوالم  

بياحا صاـ  يلْتُمعي ـ خُذا جدعب  

فَ اُألمورربا  قول امرِئ عروج  
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  اًـثاً عابِـشَيئ ق الرحمنـلَم يخْلُ

قَـفَالخَمما خُل نَّب ألنتْ ـراـتَتَج  

  زمٍـوزم  مِـبالحطي ال ا ـوتغنَّي

  اـوزينَب هـمى وبساكنيـبِالح بْل
  

  :فـه قَرقَـن رِيقَتُـتُ مـهوي: ـ مقطوعـة

يوتُ ـهـنـرِيقَتُ  مقَ  هفٌـقَر  

  ارِبِـشَ  مـن  ه في ذَاكـومالَ

  اًــحاجِب  واــاً حلَقُــلْندرِيقَ

  بـكات من ط ـونِ الخـمنه كن

  هـعدل نٍ زاد فيـان حسـسلط

بي َأن اجِ الَـقَى بِـواخْتَاربِـح  

 
  :اـخَطَب ك َأوـالً منْـن رام وصـرِم لمـَأض: ـ مقطوعـة

َأو نْكالً مصو امر نلم رِمخَطَبا َأض  
  اـحطَب اءهـأحش لهاتَ ـاراً جعلـن

النَّقا َأن ونغُص روْأم الًـتَنْثني خَج  
  حجبا  تبتغي أنوقل لشمسِ الضحى 

 نم نِواطْلُبسقَد الح كهجشُكْراناً فَو  
  اـطَلَب  ذيـه كلَّ الـأعطاه منبعض
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  :اـه طَربـدي شوقـه أيـا وهزتـصب: ـ قصيـدة

ـصب تهاـشوقه طَرب ديأيا وهز  

  اـلَعب  الهوى مانوجد من بعدما 

  هـل رامـالغ أبـقى فماال تعتبوه 

  ِلمن عتبا من سمعه ما بِه يصغي

  دهـفي ي  بـوالَ ثَنَاه وَأمر الح

قد بالح اـغًلب عذٌل فكيف وأمر  

مىَ  لكنخالفها يهوى بروق الحي  

جو اـانتحب  هافكلما ابتسمت من  

نى موتَّام تَهح يا يا قلبو الكس  

 كَم فْنَييانِ جكب تَباـالجيرةَ  الغَي  
بى حـرِ بِـاألمي أعيذُ قَلْباً ثَوه  

يهبيرى بسوى ح اـملتهب من أن  

 نيال تَنْظُر العنْهتاً ملنْصفَ ميالس  

  فاحتَجبا الهام إن فَارقَ الغمد حلَّ
ِلجدالم مَأقْس رٍ لَولَى قَمارِي عالس  

  اـغرب ماطُّ ـباسم األمير دعاه ق
ولو وضعتَ على الهندي سطوته  

  ضربا ماوهو  اَألعادي رؤوس طاحتْ
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  هـفُكاهت ولو وضعتَ الذي تُبدي

أضحى طعمه ررِبا  للعلقمِ المض  

  هـمنَاقب تـى ميوتَ علـَلَو تَلو
  اـسلب  روح التيـرد اآلله لَه ال

  اكتسبتْ ماالمزنِ  بماء مزجتَولو 

  من شَرِبا ما غَص من لُطْفه شيمي

  آ  ارمـاء األكـارِم أبنـمن األك

  اـكذب والمي ال زوراً ـاء شيـب

  وهم  يسعى لنيِل العلى من معشرٍ

  اـأدب  َأبوابِهِم إلى تَسعى المعالي

  مـولَه مـورى آدابهـيعلمون ال

  اَألدبا بِيض إذا غَضبوا ال تَعرِفُ

  السمرِ صدقهم لَو لُقّبوا بالغُصونِ

  كُثَبا لها يوم الوغى الرؤوسجعَل 

  اًـسخ  نـالمنْجِدين َأخا الموجِدي

  اـإب نـالواجديأباً ون ـوالماجدي

  رتـكَب  هـأبوابِ إلىانتسبتُ  لما

  الرتبا في عيني صغرتْبي همةٌ  

  فَلَك  على لَو رمتُ َأسحب َأذْيالي
ب لَمدـلي س بنم ـجهود بباـس  
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  :تِّي تسـبِيـراتُ الـذي الفَاتـبِعينَيـك ه :ـ قصيـدة
  يبِعينَيـك هذي الفَاتراتُ التِّي تسـبِ

  يهـون علَي اليوم قَتْـلي  يا حـبي
  إذَا ما رأتْ عيـني جمالَك  مقْبِـالً

  شُربِ  وحقِّك يا روحي سكرتُ بِالَ
الص كطْفَيع ـزه إنايـالًوتَمـا مب  

ـُبي   أضاع الهوى نُسكي وغُيبتُ من ل
  د أعصـر في فَميفَدعني وهذَا الخَـ

  عنَاقيـد صدغَيه وحسبِي بِه حسـبِي
  شَاهـدوا  لَو أن تُجار اللُّْؤلُِؤ الرطْبِ

ـْبِ  ثَنَاياك ما عنُوا علَى اللُّؤلِؤ   الرط
ادي زالكَأسِ الَّذ يـاقا سه  أيخَـد  

  حبِيسِ عن صاعلَيها احمراراً عد بِالكَ
  ومـا ذَاك بخْـالً بِالمـدامِ  وإنَّمـا

  إذَا لُحت لَم آمن علَيهم من السلْـبِ
 يا الظَّبهقُْل ِلي أي باللَّهفَ  وكَي ـَد   ق

  تَعلَّمتَ صيد األسد في شَرك الهـدبِ
ـِه  وما الَّذي قَد بِعتَ فَاستَرهنْـتَ   ب

يالربىلَد الكثْـبِ ك نيباً منـاً كَثهر  
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  فَخُذْ قصة الشَّكْوى من األعينِ الَّـتي
  نَفَيـتَ لَذيذَ النَّـومِ عنْها بِالَ ذنْـبِ

  ستْـره  تَهتَـك  والَ تَعتَبـن صبـا
ـَقُ   بِالصـب  علَيك فَهتْك الستْرِ ألْي

  
  :تيـوبغْي ْؤليـو سـاً وهـب عليـُأح: ـ مقطوعـة

بْؤلي ُأحاً وهو سليغْي عبإالّ قُلْتُ   تيـو ارا زمالً  وا َأهبحرمو  

  مرحباً  فيهبقتلي مغرى ظنّني    مغرماً راحعندما  فيا ليت شعري
  

  :مـه مبسـوي لـا رب نحـي: ـ مقطوعـة

  وبيـمطْلُ  ةُـغاي هـيلُتَقْبِ   مـوي له مبسـيا رب نح

  بِـتحبي  رـتصغي لكنـه   ثغره قد صغر الجوهر من
  

  :مـاِلي ِليطْرِبهـدا حـشَ: ـ مقطوعـة

  ربـيع ىوـلله  ظـبلف   هـِليطْرِب  اِليـح  شَـدا

  رِبـيطْ ما الحي نِّيـمغَ   مـحاله انـِلس   اَلـفَقَ

  
  :اـم ومرحبـلِّ النَّسيـبمعتالً ـأه: ـ مقطوعـة

  اـومرحب لِّ النَّسيم ـالً بمعتـأه

بابةالص دهذكّرِي عمو  باـوالص  
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  نىـالمنح  حمَل التَّحية من أهيل

  اـوأعرب الـان عنهم بالمقـوأب

  نيـلكنَّ  هـم بـتُ عرفهـفعرف
نراً عبتُ صَأنْكَر ودي نَكَّبهاـع  

  مـحبه  ي فيعاذر كنيا عاذلي 

  اـمذْهب مـق للسلوان عنهـلم أل

  نَىـالض َأِلفَ  ال تَلْح فيهِم بعدما

  اـطيب  ذاًـلذي  مـبه ميجد الغرا
 وَأنْتُم تُمغَب ونراضح جهتيـبِم  

  اـالغيب الحضور  فبمهجتي أفدي
  

  :اًـدرِ حسنـح البـا فَاضـي: ـ مقطوعـة

حرِ يا فَاضدناً  البسبِـللقضي   ومخجالً   ح  

  القلوبِ مرعاه حضب   روداًـشَ  زاالًـغَ ويا

  بِـرطي قضيبٍ على   دىـتب  الالًــه ويا

  بيـرقي جـلَ كـوفي   ذوليـع ج ـعليك ل

  بِـكَئي  بـمح على   اًـعجب  واهللادتُ قد ز
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  :اـكي القَضيبـيح دهـم قَـصدقْتُ: ـ قصيـدة

  اـكي القَضيبـيح قَـدهم ـصدقْتُ
  اـوطيب  راًـره حوى زهـألم ت

 ـالكثب  ُلـتحم ولكناًـبان   ان  

  اـكَثيب تْـةً  حملـم َأر بانـولَ

لَماـو   ن َأناــتَالقَي  ىـوَأبد  
  اـخَضيب  اـلَنا شَفقُ الضحى كَفَّ

  عيـدم  توـمألت يديه من ياق

  اـنَحيب َؤهـتُ لؤلـتُ محقـوكن

  تْـفبات بِ بهـالنَّسي عنتُ ـذهل

  اـالنَّسيب   نيـتُعلّم   هـمحاسنُ

س اببِتُّ َأهـواُألس ـودد  اـلم  

  اـربيب  اًـظَبي  هـوعهِدتُ  اـدنَ

  دوـع نـك مـه لَحظُـا للـفي
  اــحبيب  داًـأب  هــألجل أراك

  اًـطُلوع  ديـد عنـقمراً أعأيا 

  اـمغيب   ديـعن ذ ـفاتخ وإالَّ 

  رـفاقْص  طلْتَ  ويا لَيَل الذَّواِئبِ

كُنو َأخْمص تتَح نـماـقَرِيب  ه  
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  :ـااُل وأوفَى النّصيبـاك الجمـحي: ـ قصيـدة

  اـأوفَى النّصيبو  اُلـحياك الجم

  اـحبِيب  بٍـّل قَلْـكُ إلَىفَصرتَ 

دراللُ  وـجنْ  كـعك  يـالعون  

  اـالرقيب تَـب وكُنْـفكنتَ الحبي

منعتَ دـم يوعال أن  ـتَصوب  

هـوَأسنَييع الَـم َأن ك  يباـتُص  

مَأقْستَ ـوال َأن ـيراك  ٌؤـامر  
  اـالطَّبِيب وـيدع  ثُمٍ  نظرةسوى 

  ٍلـجحفَ  في  َل ـَأقْب ك ـوحسنُ

مى فَري  فَلحَأض يكاًـغَريب داًـف  

  ونـالعي تَـْوبِ َأذَبـحبيب القُل

  اـالقُلوب تَـَْؤاد َأذَبـب الفُـحبِي

سبةَ  الحتُـجعلْ ِإنّي ن ـأيا كَع  

ةِ  الحلْومنّيـعلى س ب ليباـص  

تَلْـتْ فَلَـأجاب ـمنّيـق م داـن  

  اـمجِيب قَ منْيـم تَلْـفَلَ  ونَادتْ
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  :بـرِ سبـن غيـب مـر المحـن هجـا مـي: ـ مقطوعـة

  سبب  غيرِ منيا من هجر المحب 
  وغضب واستبدَل بالوصِل صدوداً

  عجب  إن مت من الهجر فما ذاك
  عجب بل إن سلمت روحي فهذاك

  
  :بِـرةَ  الشعـرى باجيـتُ: ـ قصيـدة 

  بِـرةَ  الشعـاجيرى بـتُ

سكُـيلصبِو ـربِي؟ـقَلْ  م  

مــوتج اــبينن ع  دار  

  بِـوالرح  رامِـاَألكْ علَى

يَلـُأه  ييـواعطَ  الحش  

  ذْبِـالع  ِلـذَاك المنْهـِل

  شٍـوقي إلى عيـا شـوي
  بِـالرح هـمضى في ظل

امٍــوَأي  تَ  الـببٍــع  

ت ذرا  في  تـتقضبِـع  

  هــلَياِلي   رتْــذُك  إذا

ـالع  جـتهيبِــالقل ج  
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  هـعاشق  بـكى قلـويح
  بِـالرطْ  هـنَسيم  حديثَ

  دـسع   اـبِذكْرِه  نـفغ

  بِـالركْ فَـمعاط وأثْـنِ

  مٍــبمبتس   بٍــمحتجو

  بِـالحج  ةـزق ظلمـيم

ـنم  نْزِلت   ارِـاَألقْماـم  

بيـقل وفيرفي ـط في  ه  

  رارِـباألس ارـبي نفـوظ

  ربِـبالتّ  سـلي  سـيأن
  
  :راًـثَغْ كـك ما يجليـتُ إلَيـبعثْ: ـ مقطوعـة

  اًرـثَغْ كـيجلي ماك ـلَيإتُ ـبعثْ

  بـبالرغَاِئ  نَّىـتَه اً إذْ ـولَفْظ

  زرنيـت   مـل  إن عٍ ـولستبقان

  بـبالرغاِئ  لـت آمـألني لس

  
  :بِـكُثُ نـحٍ ومـن سفْـةِ  مـَأرض األحب: ـ قصيـدة

  كُثُبِ سفْحٍ ومن مناألحبةِ   َرضأ

منْهم قاكاألنواء ـس رنبِـكَثَ م  
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لَكتْ َأهدالَ عو النائين نالـ نَفْسِ م  

  بِـمكْتَِئ القلب عانيـصبا تحية 
  مـجاره عرب المحميقَوم هم ال

هجى اهللا إال َأوعفَالَ ر  ربِـالع  

  ومن بصرِي أعز عنْدي من سمعي

  نشبي ومن أهليومن فُؤادي ومن 

  مـعرفْتُه ذْـوقٌ مـلَهم علي حق

  وأبٍ  مـمنْه  أم ن ـبي  نيـكأنّ

ما في الشعر كان إن أحسن أكذبه  

  كَذبِ ذيعري فيهم غير فحسن ش

  حياً  حياك يا تربة الهادي الشَّفيع

  السحبِ  بمنطق الرعد باد من فم

  زمن  هْل يا ساكني طَيبة الفَيحاء

  واألربِ يدني المحب لنيل السؤِل

بأعظم يدعيمن  ضممتَ أعظم من  

قدى إليه ُأخو صعسي خي ـفَلَمب  

  من وأوضح يهديوحزتَ أفصح من 

  نَسبِ إلى يبدي وَأرجح من يعزى

رامو النِّياقُ كدتَح ـنَح و تبـتُره  

ضفَتمأل األر نمن نُجب وب منُح  
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ونَح نوعسي ابٍ طابضها هورِدم  

  ذَبِـالع منقٌ ـكأنّما العذب مشت
  تحرسها الشمسِعين  أرض مع اهللا

تْها فإنسرح بتَغ الشّه نيبِـَأع  

ساعٍ بباعٍ ال ي ـيا خيراـوي  رد  

  بِـالحس طاهرِ أجلَّ داعٍ مطاعٍ 
  منزلة يرضى لَك الرحمن كَانما 

  الرتبِ أشرفُ إالَأشْرفَ الخلق  يا

ذنوبي ذنب وافر لي من سىـفَع  
  بِـمن اللَّه شَفَاعةً  منْك تُنْجِيني

  داًـومعتم  جعلْتُ حبك لي ذُخْراً

  النُّوبِ  فكان لي ناظراً من ناظر

  تْـحجِب  إلَيك وجهتُ آمالي فَالَ

إن كودابِ جب نتَ  عوبِ فيالمجالح  

قَدو وجَأر تُكوعد نْكم  مكْرةـم  

 بـتُج  مـدعي فلـتُ أنحاشاك  
  

  :بـالكَواع ضـرِ بِيـوبِ السمـوا بِكُعـحم: ـ قصيـدة

  الكَواعبِ السمرِ بِيض حموا بِكُعوبِ

رالترائبِ وصانُوا من اَألتْرابِ د  
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  قَوابِضٍ وهزوا العوالي من اكفٍّ

قابر وفيب المعالي بالسالقَواض  

نم لْقَاكاجبٍ ينٍ  فكم حيونِ َأعد  

  حاجب  نوكم أعينٍ تلقاك من دو

  طَواِلعٍ  وكَم بِتُّ أرعى من بدورٍ

نهوداً مى ععوسِ وَأرغواربِ شُم  

  ٍلـحبائ م منـوساروا فيا اهللا ك

  بِـالحباِئ  تَصيد قُلُوباً من عيونِ

اقدعلى اَألح نلَوج والفس رخَي  

شَر شَّاقعلى الع واِل  وكُنبِـس  

  ارضٍـبع  بحمرة خد ال تصاب

  اربـلش افـوخمرة ثغر ال تع

  مهجةٌ أال في سبيل الحب يا علو
  الزب ضربة  عليها لك األشواق

  النوى  قفي ودعينا قد بدت غربة

ينِـوآذننا بِالب  يـسبِـالركائ ر  

  
  :هـفَم ود فيـةُ  العنْقُـن ابنَـم تَكُـو لَـلَ: ـ مقطوعـة

ابنَةُ  الع تَكُن لَم فيلَو نْقُود ـفَمه  

  بـله ما كان في خده القاني أبو
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  هـفوجنت  اذلي فيهـتبت يدار ع

  بِـحمالة الحطَ حمالةُ  الورد ال
  

  :اـه قربـو لـم ترجـدرٍ ثـم بـتهي: ـ مقطوعـة

  اـقرب  و لهـم بدرٍ ثم ترجـتهي

  صعبا  ممتَنعاً لَعمرِي لَقَد حاولْتَ

  بأن ترى فاقنع وى البدرإذا كنتَ ته

  اـكَرب تْـفَم سنَاه علَى بعد وإالَّ

وإن لم يدعك الدمع فانظر جماله  

َأب إن قَىـبِقَلْبِك الغَرام القَلْب اـلَك  

  اًـمسلِّم  اُلـك الخَيـفَيكْفي  وإالَّ

  الجنبا مضاجعه  وإن كنتَ من تجفو

نْهعاً مقان كُنو سحو كفْخَ براًـم  

  بِه  صبـا بَِأنَّك تَضحى مستَهاماً
 

  :بـدر عـنِ الوصـِل في الهـوى عـدالُ: ـ موشـح
  بهذْم الَدع أو ارج إن هنْع اليم *   بدر عنِ الوصِل في الهوى عدالُ

  مترك اللَّحظ لَفْظُـه خَنـثُ
  ا  وتنبعـثإليه تصبو الحش

  أشكو إليه وليس   يكتـرث
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  ألموتُ واهللا إذ دعـا وقـلَى أقرب*  دعا فـؤادي بأن يذوب قـلى  
ـِد   لم  يبقَ لي مقلَةٌ  وال كَب
ـدالكَم ى بهدأو فيه والقلْب  
ـدأم ـرِهجيلـفَى له سولَي  

  قلْبي إن كان عنْه سالَ  أعجـب لَكن*  ال تَعجبوا أن غَدوِتُ محتَمالً  
  بالحسنِ كُلَّ العقوِل قَد  نَهبا
  والحزنِ كُلَّ القُلوبِ قَد وهبا
  شَمس ولَكنَّني لَديـه  هبـا

  غُصن وكَم بالجماِل منْه جالَ غَيهـب*  فانْظُر ِلذاك القَوامِ كَيفَ جالَ  
  

  :أنتـم ِلعبدكُـم أحبـه :ـ مقطوعـة

ـهأحب   كُـمدِلعب   ـقُّ    أنتـمح كُملَيع لَهو ـهبحص  
 يـنـنِيا نَاِئمع ـدسهـنِ    المع فارغيـن  ـهبحالم  

ني منْـدلْـ واهللا ما عانِ ـالسو  نْكُـمع نزو  ـهبح  
ُأنْـ قَـد يكُنْتُـمـا   سفي دارِ    فَه  كُمدعأنا ب ـهغُرب  

نـتْ عجـتي  الَ فُرجهلْـوانِ    ملْتُ ِللسم إن ـهبكُر  
  

  :عـذار فيـه قَـد عبثُـوا: ـ مقطوعـة

  عنتُـوا محبوه  وقَد      عذار فيه قَد عبِثُـوا
ميه      فَياشو  ونيخافُ عـتُيلْتَفي شي ثُـم  
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  :يـا أهـَل نجـد عـلى هـوائي: ـ مقطوعـة

  الجِهـات  سددتُم ساِئر   يا أهل نجد على هوائي
ى   قَتـلي واعجباً ترضونوفي اله ي  وَأنْتُمياتح  

  
  :وحـقِّ هـذي األعيـن الساحـره: ـ مقطوعـة

  الزاهره ِ الوجنَة هذي سنِوح    الساحره األعين هذي 1وحقِّ
 لتنيلَوى واصجبِتْ في الدي 2لَم   وها ونْهاجِ قَلْبِي مـبالهه3ر  

ييا  بِاهللا خَفْ إثْم نْيا وغ    4ليـقَاتد موداًـفالي ـآخهر  
  القَاهره قَد ذَاب من َأخْالَقك     هـبال ر لك مامص بيـقل

نم الخَد يالن ذاكقْلَتي خه    منسِلذا في ح اِئ فَهِيـحه5ر  
  

  :علـقَ القَلْـب بِسمـل: ـ مقطوعـة

  الَحركات ـٍل رشيق    بِسمـ ب ـعلقَ القَلْ
 يدرفْتَ  الثَّغْرِ بـيذبِ الفُ    رـعنِ العرات  

  
   

                                                
  )). بحـق: ((في فـوات الوفیـات 1
  )).َلـْو أنھـا واِصَلـِتي َلـْم َیِبـْت: ((جاء ھذا الشطر في الوافي بالوفیات ھكذا 2
  .سقـط ھـذا البیـت في فـوات الوفیـات 3
 )).َقاِتـلي َخـْف في الھوى إْثـِمَي یا(( :ت الوفیات ھكذاجاء ھذا الشطر في فوا 4
  .سقـط ھـذا البیـت في الـوافي بالوفیـات، وفـوات الوفیـات 5
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  :عيشنـا هـبِ مـنوحرمـةِ  الذَّا: ـ مقطوعـة

نبِ مةِ  الذَّاهمرحنا وشيي التي    عـاميبِ أيطو لَّتو  
  حلَّـت دةُ الميثَاق ماـوعقْ   وفي إني على ما تعهدوني

  
  :عـودي إلَى حسـنِ التـأتي: ـ مقطوعـة

  اجتنبت فلقد جهلت منِ   عودي إلَى حسنِ التأتي
ـاً تُظْهرين كَـمحجبم   ينمهالً فما هي ع بنت  

  علمت قَد كَان منْك وقَد   بالـذي  فلَقَـد علمنـا
ناِئرِ قالتْ ألستُ مقُلتُ بل يا ستّي   الحر كُنـت  

ذَاك ما َأنْت  رِيهمالس   فلـم  هقوام ـتبتَجاح  
إذا ما الَح  ـهجلقُلْــتُ  وحـقُبلتُما  هتحتي  ب  

  
  :وأقـوامٍ لهـم في العشـق: ـ مقطوعـة

  تِّـوالب  وأقوامٍ لهـم في العشــق حكْم القَطْعِ
  البِنْـت ويزنُـون  مع   اإلبـنِ يلُوطـون على

نم  يسلـم ني   قـومٍ وملى الكفـتع  بـونيد  
  

  :أوقـاتيأبـداً بذكـرك تنقـضي : ـ قصيـدة

  أبداً بذكرك  تنقضي أوقـاتي
  خلـواتي ما بين سماري وفي
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  ِلذاتـه  يا واحد الحسنِ البديعِ
  لـذاتي أنا واحد األحزان فيك

  مثْلَما حواسي  وبِحبك اشْتَغَلَتْ
يعمتََألتْ جام اِلكماتي  بِججِه  

فيك ابةً  حسبي من اللَّذاتبص  
  ذَّاتـالَّ شُغلْتُ بها عن عندي

  ما فاعٌل برضاك أنيورضاي 
  إثْباتي تَخْتَار من محوِي ومن

تْ بِهراً غَاباضا حشَّاقُ  يـعه  
  وآت في الزمانِ ماضٍعن كلِّ 

ي فَلَمتُ َأنْفَاسباسح داً  َأرواح  
نقْتاً ما خَالَ ونْهق  مـاَألوات  

  عقولهم جبتَ عنكومدلَّهين ح
من األحياءـفه ـكاألم موات  

  ناشداًتَطْلُب  الهضبات تَتْلُو على
  الهضبات منْهم كَأنّك في ذُرى

  بعضهم  لما بكوا وضحكت أنكر
  بالعبرات الوجد: شْأني وقَالُوا

ظَنُّوا طَرِيقَك مفَأظنُّه داًـواح  
عامج ا بَِأنَّكنَسوـاَألشْتَ  وات  
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  مـنُفُوسه ما تستعد لما تفيض
نمو دكَم نم فَتَغَيض راتسح  

مع شْقَ يا قَطْرمنْزِالً دم صواخْص  
ـون وحلِّـفي قاسيـبنب هات  

  صبا  ويا فيهوترنَّمي يا ورقُ 
  اتـالنَّفَح  مري علَيه بَِأطْيبِ

  الهدى  لمنى فيهفيه الرضى فيه ا
  اتيـوحي  فيه ُأصوُل سعادتي

  ناظري العمى عن كَشَفَفيه الذي 
  مرآتي وجال شُموس الحقِّ في

  هـفديتُ فيه اَألب البر الشَّفُوقُ
  اتـواآلف  سائرِ األسواء  من

هودبِج دوِي كَفٌّ تُموُأخْـ  نَح  
  عواتالد ـرى ِللسماء بِصاِلحِ

  اـعده  اتيـوإذَا جنَيتُ بِسيئ
نساناً ـ مماً وإحـ كَر ناتسالح  

  هـنعالَ  تَيـوإذَا وقَيتُ بِوجنَ
  الزالَّت  من  عددتُ تَقْصيري

يدبالتَّقْل ضري في لَم اءتَّى جح  
هربالب يدحـواآلي انِـالتَّوات  
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  َأنْوارها  وزكَتْ بِها تْنَفْس زكَ
فَاءخَتْ صنَس ةوري في صفَاتص  

  وتقدست ـ وقد طَهرتْ ـ سناً بهرتْ
  اتـوالشُّبه شرفاً عنِ التشبيه

عليه في كلِّ أرضٍ للثَّناء اـم  
  اتـالعبِقَ الصبايروى بَِأنْفَاسِ 

لَّ النِّداءج قْـ أأبي وإنقَلَّ مو  
  اداتـللس  ارِي نداء العبدـد
نكمحاسناً  أنّى التفتُ رأيتُ م  

نلْتُ نَشْواناً فَهم قَ  إناتيـس  
  نيـحتَّى َأنَّ وبِسرك استَْأنَستُ

  اتيـوشَت لَم َأشْك عنْك تَغربي
تُكخَرتَكُ وإذَا اد لَم ـِللشَّداِئدن  

  اتيـقن اتـيوماً ِلغَمزِ الحادث
  الـ  ببأسك وإذا التقيتُ أو أتَّقيتُ

تُ فيهوجد ملالم نَجاتي ـخطب  
ودجوأرى الو رجع دى بأسرهالص  

  األصوات وَأرى وجودك منْشَأ
كلَيفَع عم نْكى محاِئِل والضاَألص  

  الةـوص  ةـلَى َأجلَّ تَحيـتُتْ
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  :فٌ لَـدن قـدهبـأبي أهيـ: ـ مقطوعـة

بأبي أهيـفٌ لَـدن  هقـد  
  هقام يسعى للنَّدامى بالمدام

  وجنَتـه وفي  جاء بالكأسِ
  بشامه شامةٌ  من أجلها قُلنا

  
  :قَامـتْ حـروب الزهـر: ـ مقطوعـة

ـقَامهالز وبرما  رِـتْ ح  
  هـالسندسي اضِـن الريـبي

  تَغْـ وشُ اآلسِـجي تْـوأت
درةَ  الوضوو رـز  هينالج  

  أل   رتْـكُسـ   ـاـلَكنَّه
ـال  نـهقوي شوكَتُـه ورد  

  
  :أحـلى مـن الشهـد مـن هويـت وكَـم: ـ مقطوعـة

أحلى من الشهد من هويت وكَم  
  راراتُـم بِه في الهوى 1شُقَّتْ

   

                                                
  )).ُفتَّـْت: ((في الـوافي بالوفیـات 1
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كَيتَطَـوـرِيقَتُ  باـفَ ال تُسه  
هثَغْـركَّـ   وـسنـاتُ  رنيس  

  
  :الـتى يـا نَاتفـاً شَعـرات عارِضـه: ـ مقطوعـة

هارِضع اترفاً شَعا نَاتالـ ي  
  تْـوشَقَّ   تْــساق  ـتي

  اـحديثه  وَلـطُ تَ ـَأخَشي
يح نتَها مقَّ  ثُـفَقَطَعتْـر  

 
  :نبـاتْ جـال العـذَار في الخـد مـن حيـن: ـ مقطوعـة

ذَار في الخدنباتْ من حين جال الع  
ـأحي اتْـأم رِـوبالهج ا بوصاله  

  كذا  وحياةِ  هواك طلّق النّوم ثالث
  اتْـيب فَـمن تهجره فال تسل كي

  
  :قلـبي بحـب سواكُـم ال يعبـث: ـ مقطوعـة

  ثُـم ال يعبـسواكُ بحبقلبي 
  يحدثُ  ليسبغيرِ الحب  وفمي
  الهوى وحياتكُم ال حلتُ عنكم في

 لفْتُ بحقكمثُـَأحنُ ال وإذا ح  
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ونازِِلين ينج يا نَازِحهتيـبِم  
  ثُـينفُ  بقلبي  رـلهواكُم سح

  فعلِّلُوا إن لمِ تجودوا بالوصاِل
عدب نم قلبي ثم انكثوا بالوعد  

  جاهالً اكُمالم العذُوُل على هو
  يتحدثُ ما طاب سمعي بالذي

  مـذكركُ ِ ذّةـوأعرتُه ُأذني لل
ـال ِللّذي بالصيهف د  حبثُـي  

بَأح ـاِئي وَأنْتُـَأنْتُمم تيـغَاي  
  َأو البثوا الركَاب إن شْئتُم حثُّوا

  
  :يـا ساكـني مهجـتي وقَـلْبِي: ـ مقطوعـة

  وقَلْبِي  ي مهجتيساكن يا
سلَيقَلْبِي و منَ َأقْسحثْـي  

  إنيـف  إن متُّ في حبكُم
ثْ أحيا على عشقكُموُأبع  

  
  :معرِضـاً قَـد قُلْـتُ لَمـا مـر بِي: ـ مقطوعـة

  معرِضاً قَد قُلْتُ لَما مر بِي
  الداجي الغَسق تحتَكالبدرِ 
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ـفي مشيت يهتـزتعب هاًـم  
  اجِـرج  من كَفٍَل كالموجِ

  هـسراوِيل  ويلي على حلِّ
  اجِـع  د علىـشُ  هـفإنَّ

  
  :السوداء بالدعجِ قافيـة الجيممـن كَحَل المقْلَةَ : ـ قصيـدة

  السوداء بالدعجِ قافية الجيممن كَحَل المقْلَةَ 
خَضنَـوجالو ةَ ـب مـالحبالض جِـراءر  

  نىـج نيـورد الجـك الـن على ذلـوم
يبِس نمـوالتَّج يـفن هفي الم جِـخَاض  

  هــكاتب   راهــأج   مــقل  اــكأنم
  جِـبالسب  وتـلى الياقـاً عـالم طَّ ـفخ

  هـمحبت في  ريـن عذيـاذلي كًـا عـي
ـا على العاشـفَمونِـالمفت ق ح نجِـمر  

اهللاـتَب كـَأح  اـم  اررِيـنَظَ  في  الَك  
جنْظَ  هـذا  قُـخَال  لَّـوهِ  رِـالمجِـالب  

ي   روض دا ـب  وإنـخده   ــووجنته  
  رجِـر الفُـساِئ نـا عـتْ بَأزهارِهـَأغْنَ

نَتَيجـبِوبته  تي ـال  كميــبِ  اـخَضد  
  جِـالمه دمِ   نـم  رارٍـتْ باحمـشْرقوَأ

   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


65 
 

  ليـَأم اـي رانِـبالهِج بـل الصـال تَقْتُ
  جِيـواك شَـه ب فيـبِ محـوارفُقْ بِقَلْ

 
  :مـرت عـلى طـوِل المـدى حجـجي: ـ مقطوعـة

ت على طوِل المـمرى حججيـد  
  حججِي وكم شكوتُ فَلم تُصغوا إلى

  مـعنْدكُ  طَاب قَدقَ ـيا ساكني جِلَّ
  الصب بالفَرجِ نَشْر الفَراديسِ فُأتُوا

  مـِلعاشقكُ ردودـة مـباب السالم
  الحرج  الهوى والنَّصر منْكُم علَيه في

  وىـله  خطبتُ وصلكم في جامعٍ
  درجِـوال در الساعاتـوقمتُ مبت

  اـا بَِأجمعهـدنْيم الـطَابتْ بِذكْرِكُ
ا تَحمنْكُـِلمـل ماطع َألرجِ  رـم  

  رِيـمسمعي نَظَ مـَأنْتُم وَأنْتُم وَأنْتُ
  فَرجي قلبي فإن ترتضوا ما قلتُ يا

 
  :كسـاه ثـوب الجمـاِل حسـن: ـ مقطوعـة

  كساه ثوب الجماِل حسن
لَم هيزِ خَدِلطَر هبـيرِج  
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  نَادى وحسن ذَاك العذَارِ
لَماً إنعم كُني لَم رِجفَدح  

 
  :يبـغي دب نَمـُل العـذَارِ في الخَـد: ـ مقطوعـة

ذَارِ في الخَدُل العنَم بي دغبي  
  جـتَأج شَهد ريق يجلو بِه ما

  اًـمستَقيم  دهـكان يمشي بِخَ
  عرج النارخدوده  في رأى مذْ

  
  :ناوليـني الكـأس في الصبـحِ: ـ قصيـدة

  الصبح في الكأس ناوليني
  قَدحي ثم غنِّي لي على

  ِلي وجهكشمس  وأديري
الشمسِ لم لُ فضياءحِـي  

  وترِ  واشْغلي كفَّيك في
  حـالسب  ال تمديها إلى

  داـوب  تيـوإذا أطربي
  مفْتَضحِ  َلبِانْتشَاِئي حا

  اـكَم نِـعانقيني باليدي
نم ُل اَألحبابفْعحِ يفَر  
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نانقتُ مطَربٍ  وإذا ع  
نْكم قَد نتَّش غُصحِـم  

  عن َأزرار َأطْواقَك فَضعي
 رِكدل الفتَّانِ صحِـبالم  

كَان ركَذَا  وإذَا ما اَألم  
  واطَّرحي السرواَل فانزعي

  هـَأجمع... ي ذاذـوخُ
ْئتي واطْلُبي ما شواقْتَرِح  

  فَمثْـ ثم روحي باَألمانِ
 قطّـلي بسر لم  بحِـي  

  
  :خَـاٌل وبيـن الخَـد والشَّفَتَيـنِ: ـ مقطوعـة

  اٌلـخَ  نِـد والشَّفَتَيـوبين الخَ
 نْجِيض َأتَىكَزواح  اًـرباًـص  

  يدرِي  رياضِ فَلَيستَحير في ال
  اـاَألقَاح  َأيجني الورد َأم يجني

  
  :مـوالي إنَّـا في جـوراك خمسـةٌ: ـ مقطوعـة

إنَّا في جوراك خمسةٌ  موالي  
  احـمصب ت ما بِهـا ببيـبتن
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  والَ  زـخُب ما فيه ال لَحم والَ
لَـم ءالَ شَيو ـاءتَ هـنَراح  

  والطَّوى ِ كُلٌّ تَراه من الكَآبة 
 الخمسةُ  شبحاً فنحن األشباح  

  اـَل بالعبـالتَّجلُّ ا إالَّـما فَاتَنَ
  احـاألري  فجسومنَا لَعبتْ بِها

  
ـَدا وجهـه مـن فَـوق َأسمـرِ: ـ مقطوعـة   :قَـده ب

  دهـقَ رِـوق َأسمـبدا وجهه من فَ
  في جنْحِ  الذَّواِئبِ وقَد الَح من لَيِل

  يذْهب الدجى  كَيفَ لَم فَقُلْتُ عجيباً
ستْ شَمطَلَع قَدحِ ومارِ على رالنَّه  

  
  :أخجلـت بالثَّغـرِ ثنايـا األقـاح: ـ مقطوعـة

  احـا األقـأخجلت بالثَّغرِ ثناي
هجويِل وةَ  الليا طُر  باحالص  

نَكيتْ َأعمجوَأع رحالس  ذْـم  
  احـفص َأعربتْ منْهن صفَاحاً

  دتْـغَ اًـلها سوداً مراض فيا
  احـصح اًـتَسّل ِللعاشق بِيض
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  اًـمرمغْ دـعللهوى من مس يا
 األيك مامـنَفَ  غَنَّىرأى حاح  

  هـفبَِأعطا  تْـةً  مالـيا بان
زه نْكفنا مرع ها قَد  ماح1الر  

ـهألْحاظ ـمهـا أسي أنْـتو  
  احرـجِ ؤاديـت واِهللا فُنْخَأثْ

  
  :بِصـاحي صـاحي الجوانـحِ لَسـتُ منْـه: ـ مقطوعـة

نْهتُ محِ لَسواني الجاحي صاحبِص  
  باألرواحِ  مـسلب الجسوم وه

  مسالكي  زامـد سد العيا بدر ق
  ومراحي فَأنر بِوجهِك مسرحي

نبِم يكتُ فرح قَد ومتشفّعاً  َأر  
  احِـبِنَج وز مقَاصديـحتَّى تَفُ

تَاحِ َأمري المالـ بِفَُؤاد يادهبِس  
احِ  احِ أم بِوداديــفضالوض  

احِ أو فبطرفكالفي الـ فبِعرفك  
  احِـالرم احِ َأو فَبِعطْفكـسفّـ

   

                                                
  )).َعلََّمْتـِني َكْیـَف ُتَھـزُّ الرَِّمـاْح(( :جاء ھذا الشطر في النجوم الزاھرة ھكذا 1
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  ةـلَيلَ  ال تَرقُدن عن ساهرٍ في
  بصباحِ مذْ غَاب وجهك لم يفُز

  
  :إيـاك يـا طائـر قلـبي فَـفي: ـ مقطوعـة

قلبي فَـإي يا طائر ماِل   فيـاكنَى الجعم هخْ  وجنتنَس  
  فَخْ  والصدغُ فَخَالُه الحبةُ    هصاد الحمىكَم حائمٍ حوَل 

  
  :كَتَـب الجمـاُل بِخَـده نُسخَـا: ـ مقطوعـة

هالجماُل بِخَد خَ  كَتَبى   اـنُسرالو نسح قَّقحخَا  بِمنَس  
  لَسخَا  أو باخٌل صان اللُّهى   صبتْ  لو عاينتْه الَعابداتُ

  
  :نِّيـاَل التَّجـأطَن ـا مـي: ـ مقطوعـة

أطَاَل التَّج نا مخِّي    نِّيـيي التَّـوا فأس قَدو  
  1يـرخي  وكُثْرة الشَّد    اًـأسرفْتَ تيهاً وعجب

  
  :ومـرادي وِصالُـك َأنْـهى مطْـلَبِي: ـ قصيـدة

  ومرادي وِصالُك َأنْهى مطْلَبِي
هَأب نُكسحتَعيورزادي ى ممو  

   

                                                
  )).تـرخي(: (في الـوافي 1
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  ربعك زاِئراً ودونَك لَو وافَيتُ
 طابفي خُطوبِ جداٍلخ جالد  

  بدمعها حبيبي لقد رويت عيني
  صادي وغادرتَ قلبي للتَّصبرِ

  الهوى زدتَ في كمافي حظِّي  ونقَّصتَ
نى ـ كلَّ ياـ  صدوديعادي الموب  

قْ لغيركمهجتي فو اهللا لم ُأطل  
  ودادي راماً ولم أمنح سواكغ

  اـلعلَّه  كـبعيشك نبه ناظري
  اديـرقَ تَرد علَى طَرفي لَذيذَ

  محجباً الغَرامِفي  َأشْكُوإلَى اهللا 
  اديـب اه عينيـبقلبي فال تلق

  ِ شَعرِه ُأحاذر طُوالً من ذَُؤابة
هقَد نلتْ مصو يـلفُ  فَقَدَؤاد  

  
  :ابتسامـه َأمـا وآلٍل مـن شَتيـت: ـ قصيـدة

يتشَت نآلٍل ما وَأم امستـابه  
  زبرجد في ياقوته من خُطَّوما 

  دمٍـعنْ  لَقَد يجرِي لُؤلُؤاً فَوقَ
  فَوقَ عسجد عنْدماً ُأجرِيكما بِتُّ 
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  معصفرٍ  فهذا عقيقٌ ذائب في
سائٌل وهذا ج انفيم  ـمدور  

  هويتُه فَيا فَرقَد الحي الذي مذْ
  وفَرقَد تَكَفََّل طَرفي رعي نَسرٍ

  سهمك في الصفّا تَأن فَلَو َأرسلْتَ
  جلمد صماء كلغدا مارقاً من 

اقررمتني  لو بسوى سهم الف  
  ديـتجلُّ حنانيك لم ينفُذْ بدرعٍ

  رقاداً لَساهرٍ م تَبعثْصددتَ فَلَ
  لمكمد وصدتَ فلم تترك فؤاداً

  القتناصه  نصبتَ حباالت الكَرى
  دـبالسهاد المؤب فَعاقَبتَ جفْني

  في الدجى الشَّعرِ كالبدرِ وأقبَل تحتَ
  المتَأود ِ البانةعلى مثِل غصنِ 

  
  :دإن صـد وأضـحى للجفـا يعتمـ: ـ مقطوعـة

1وأضحى إن صد للجفا يعتمد  
  دـأعتق أو زال وداده الذي

   

                                                
 )).وراح: ((في فـوات الوفیـات 1
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ا عليهمو له فاألمر جرح  
نَهيخُُل بدالَ ي  ي َأحنيبـود  

 
  :فَضحـتَ جِيـد الغَـزاِل بالجيـد: ـ قصيـة

  دـبالجي  فَضحتَ جِيد الغَزاِل
  دـيوالغَ   دالِلـبال   هـوفُقْتَ

نلَى مكُنْتَ َأوونِ وبِما  الغُص  
هطافى َألعزعا ـي نم يـالمد  

  علَى  فيك  لستُ أطيع العذُوَل
يلَد ـغَيالَ عو شَ لَىـهـرد  

  دـكَب  ال أنت ممن يدي على
  ديـكب دي علىـأتلفها بل ي
هوى يا ساقياً مهجتي كؤوس  

  دـالسه لىتي إـاً مقْلَـوسائق
مـوبعي صةًـودو  اِئلُهاـَأو  

قَصـي ارنْهع اخـَأور ـالعدد  
ما بِه دجالو ني منْدع يـَأجل  
  دـَأح ده إلَىـم ُأبـنَى ولَـيفْ

  فإذَا قَد نَضجتْ مهجتي هوىً 
للغَـقَالَتْ ق امِ قَاَلـدر يـقد  
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تُ مدجالقَلَى بِالَو بٍـطَلَ  نْك  
  دـأجِ  مـا فلـفكم طَلَبتُ اللّق

يكف بي بالحدهُل عاـغَ  َأود  
  دـوالجلَ  آخر عهدي بالصبرِ

  الطّو في يا شعره قد أعنتَ ليلي
  دـفاتئَّ  ريـناظ لى ـع ل 

  الـ ده نُسبتَ الىـوأنتَ يا خَ
  دـالكَم ة إال على أخيــرقّ

  اـأم  مـوأنتَ يا طرفه السقي
نم كَاكح ا قَدم محدي تَرسج  

  هـريقت فـل قلبي لرشـيمي
  ردـالب ارِ نسبةُـن للنَّـمن أي

  ةـدي من دود ـهْل ِلقَتيِل الخُ
  ودـقَ  دود منـَأو ِلطَعينِ القُ

منعكساً  يا من لحظِّي ما راح  
  رِدـمطَّ بـهجرٍ في الحإال بِ

  دـلق  َلـهللا يا ليلي الطَّويتـا
تَ ـقَصـفَلَ رم  عـيد فـيد  

كبسحى وواله ا حسبي وحسبم  
جلُه الهفْعبِي فَـي ـتَ الَـرزِد  
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  اـوم  مـنَاسياً عهدي القَدي يا
  ديـخل  ر فيـغَير هواه يم

  دـق ديـيالي وأنت عنأين اللَّ
طرفي وأنتَ طوع ي حواكدي  

  مـمبتَس تَـادي وَأنْـحيثُ ُأن
فَاها شيي وودر نيي  يا عرِد  

لي واليوم  برتس الـ فيأدمع  
  دـمنْتَق  ـخَد كَورق في كَفِّ

سيءاـبِن  لقد نوى العاذُل الم  
  حسدال  بِظاهرِ النُّصحِ وباطنِ

  
  :ُأالقي شَكَـوتُ إلى الحبِيبـة مـا: ـ مقطوعـة

  ُأالقي شَكَوتُ إلى الحبِيبةِ  ما
  البعاد  ِلسوء الحظّ من َألمِ

  عيني فَقالتْ إن حظّك مثُْل
  السواد فقلت نعم ولكن في

  
   :مسـك وخمـر وبـرد: ـ مقطوعـة

وبرد وخمر ـرف لذا  رضا به    مسكد  
  سجد  خَديه ضياء    الدجىرأى بدر  فلو
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  الحسد من فرط لمات    لو أبصره والحسن
ظقْتُُل بِاللَّحي  مفي   اـو هلَيع  ذَاك  دقَو  
نم يذُهرِي  ُأعـأح  هو اهللا بقْل    نَاظد  

  
  :هـْل جابـر جائـر بالوصـِل لـم يجـد: ـ مقطوعـة

  جابر جائر بالوصِل لم يجد هْل
رنَاص َأم ري نَاصفْنلَى جع دهالس  

  هـمعاطفَ  نيـمنعم الباِل ال تُث
دتُثْنيه يـالغَرامِ وـا يد  يـالمد  

  صلفٌ في جسمه ترفٌ يندى به
ههز نى إنالض جسدي هيفٌ هز  

  هـبِ  َأردتَ تَقَسم اسمك تَقْسيماً
  كبدي الصاد عينك والباقي على

  
  :بِـزرود حييـتَ يـا ربـع الحـمى: ـ قصيـدة

  زرودـبِ حييتَ يا ربع الحمى
  معمود  من مغْرمٍ دنف الحشَا

  لذَّتي نزهتي الكبرى ومعدن يا
  وديـوعه َأهِل مودتي ومحلَّ
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  غُلَّةً  ت ُأبردعوجوا عليه فلس
في ثَراه تّى ُأعفِّروديـخُ حد  

  يا  لقلتُُأجاب  أدعو ولو كنتُ إذ
امأي ـوصلي باَألحبة وديـع  

سالخاِل لَي ذات امّل َأيفي  تَخ  
ذات الجيد وذات وعد  ودالج  

  مقَبٍل ورشيقَةُ  اَألعطَاف ذاتُ
  برود يفتر عن عذبِ الرضابِ

  ودعٍـم نـناديتُها والركب بي
  ودـمكْم يهدي الجوى ومودعٍ

ما ضر يا ظبيةَ  الوعساء الهوى  
  صيودي وبعضِ لَو كُنْت من قَنْصي

  صيودي وبعضِ لَو كُنْت من قَنْصي
  ردودـم  مالي رجعتُ بِشَافعٍ

زِينُهي اءم قَالُوا الثَّرـفاع إلىد  
  الممدود  ظلِّ ابنِ عبد الظَّاهرِ

  ومحبتي فَخرجتُ ُأظْهِر همتي
  وقَصيدي  ومطيتي ومقاصدي

لجاً إليهداًـومدِلح  وسريتُ م  
  دـبعي  والشّوقُ يدني منْه كُلَّ
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  يبعدني والَ ال وعر َأهِل الشّام
  البيد  اتِّساع الالرمُل المديد و

  لَنا به اتَّضحتْ حتى أنخْتُ بمن
  دـالتَّوحي طُرقُ الهدى وَأدلَّةُ 

  فإنَّه  استَطَعتَ عظِّم ومجد ما
  دـوالتَّمجِي  َأعلَى من التَّعظيمِ

سنى ال تنقضي أوصافُهوال الح  
افُ آبصلَـَأو ـاءه جـوودد  

  مـلَه وكَذَا لَهدى خَلْقاً خُلقَ النَّ
  العود  طيب الثّمارِ دليُل طيبِ

شقَتْهالعليـع إالـم اـأنَّه  اء  
  وصدود أمنتْ جنايةَ  هجرهم

اندواز متْهفَعها بِهِ رنْظَرـمم  
فَهِي ودب مهو ماءالس  عـسود  

  للـ أوقوالهم للصدق واألفعاِل
  دـللتَّسدي   واآلراء  دـأييـتّ

  
  :العـلَى فَكَـم جمـع الحسـن النَّفيـس من: ـ مقطوعـة

 يسالنَّف نسالح عمج فَكَمنلَى مالع  
  العدى من الخميس الجيشُ فرقَ وكم
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  ةـكَرِيم  بِكَفٍّ وكَم قَد نَضا سيفاً
نسفَأح  فيالس عضع  فيوضوىمالنَّد  

  
  :حبيبـك فيـه: قالـوا: ـ مقطوعـة

  دـبخ وحـحب يل      فيه حبيبك : قالوا 
  ورد   زِر  هـلكنَّ      بـفقلتُ ما هو ح

 
  :ًرأى المسيحيـون منـه دميـة : ـ مقطوعـة

  مايد تعطو كبدرٍ فوقَ غُصنٍ   رأى المسيحيون منه دميةً
  واحد  في ةًـلَما رَأوا ثَالث   هـبِشَكْل مـا تَثْليثَهفَبرهنُو

 
  :دـب األميـل هي القضيـت فقيـماس: ـ مقطوعـة

ماست فقيل هي القضيب األميد  
  األغيد  ورنت فقيل هي الغزال

  تْـفتبسم ع جمالهاـورأت بدي
  دـتتقل  هـبمثال  ٍؤـلؤل  نـع

  َأخْضر  بيضاء روض الحسنِ فيها
 رمعي حداممشي ويعو ـأسدو  

  اـأجفانه فعلت السيوف السحر من
  ردـمج وـما يفعُل الهندي وه
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  :أنفقـتُ كنـز مـدائحي في ثغـره: ـ مقطوعـة

كل معنىً  وجمعت فيه   أنفقتُ كنز مدائحي في ثغره شارد  
ذَِلك اءزج لةً  وطلبتُ منهلي في فأبى وراح   قُبتغز البارد  

  
  الند عذَارك من نَد يجلُّ عنِ: ـ قصيـدة

جلُّ عي نَد نم كذَارنِـع  ـالند  
  دـللشه  ةـوريقك شهد ال كرام

  قاطعاً ولحظك سيفٌ كيفَ أصبح
  حد وليس له واهللا في الحسن من

  اًـمنعم كـني بكتبـحبيبي شرف
  دـكَاتَبةُ  العبم فَقَد حسنَتْ شَرعاً

  غَيرِ موعد من زاربدراً  رعى اهللا
ورزوباً يبحم َأشْكُربِال س  عـود  

  اًـتالي  بِيـويصبِح لإلخْالَصِ قَلْ
  الحمد ويمسي لساني تالياً سورةَ 

  مىـالح نـوهللا جيران على أيم
  ديـب و علىـداً مني حنـأب لهم

ديارهم الصبا من لقد حملت ريح  
نع ويهنيثَ تَرادذَبِ َأحع  نْدالر  
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  النَّوى على سروراً فََأهدتْ إلى قَلْبي
  تُهدي طيب ما فيا حسن ما تُملي ويا

  مـإليه تُـوا فَملْـادةً  ملّـس أيا
  العهد وخانوا ولي قلب مقيم على

  بقربكم ترى يسمح الدهر الضنين
  ردـالف بكم يا جيرة العلمِ ىوأحظ
  تيـاحب يا  إذا لم يكن لي عندكم

 رالَ قَدلٌّ وحمـلَكُ فإن نْ مديـع  
  

  :سيـوفٌ مـواضٍ مرهفـاتٌ قَواطـع: ـ مقطوعـة

  عـاتٌ قَواطـسيوفٌ مواضٍ مرهف
  ديـويغت فيهاقواضٍ يروح الموتُ 

  كأنّها إذا جردتْ في الحربِ صالتْ
يوـعع في فُـن ـليَؤاد  محـمد  

  
  :كَلفْـتُ بِحـب مستَـوفي: ـ مقطوعـة

  ديـبِي  فَهْل من آخذ   وفيـكَلفْتُ بِحب مستَ
  كَذا تَجهيه علَى كَبديِ   تَلَفي إذا استُدعي على
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  :لـه مـنّي المحبـةُ  والـوِداد: ـ مقطوعـة

نّي المةُ  والله مبـحادةُ    وِديعالقَط نْهِلي مو ادعوالب  
هالئمفقلبي ال ي  باراصط   فَارِقْهي ال يفْنجو  ادهالس  

وفيص هفْتُ بِحبٍل كَلصإلي   و يهاضـفَم ع ال هـياد  
  

  :حيـاؤه كَلفْـتُ بِمحبـوبٍ كَثيـرٍ: ـ مقطوعـة

  اؤهـحي رٍـوبٍ كَثيـبِمحب كَلفْتُ
  الورد له وجنةٌ  من حسنها خَجَِل

  هـوجه  رـيحم اهـفََأوُل ما تَلْق
سالشَّم تَكُون ا كَذَاكَل مو  َأودتَب  

  
  :بنفسـج جـاءت وحيـتْ بـه: ـ مقطوعـة

  ملدااأل من قدها يحكي القَنَا   هـب بنفسج جاءت وحيتْ 
  داـإثْم  من َأعينٍ قَد ملَئت   عـأدم  اـفي كفِّه ه ـكأنَّ

  
  :عريـب كـان لي معهـم عهـود: ـ مقطوعـة

مهعلي م كان ريبع  ودهع  
  وِداد  مـا ولَهـظَنَنْتُ بقاءه

  الـجمي اًـعهِدتُ لَديهِم خُلُق
ر لَووا وبغَض قَدواووا دادلَع  
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  :ومـا فيـه مـن حسـن سـوى أن طرفـه: ـ مقطوعـة

1وما فيه من حسن سوى أن طرفه  
  دـصاِئ ةـؤاد في البريـلِّ فـلك

يحم ـوَأن ـَلإذَا  اهىـال  قَابجد  
2َأنَار ج نْبِهِلـمن اللي ح  ـراكد  

 ـثَناي وَأناه  ـنُجوم  رِــِلبده  
  3دـفَراِئ هـد الحسنِ فيـوهن لعق

هوهو  فكم يتجافى خصر ٌلـنَاح  
  ارِدـو بـوه رِيقُـهوكَم يتَحالَى 

  هـجفُونُ وكَم يدعي صوناً وهذي
  4دـتُواع   نـللعاشقي   اـبفترته

  
  :منْثُـوره َأهـدى لَنَـا بنَفْسجـاً: ـ مقطوعـة

دجَأهنَفْسنْثُ اًـى لَنَا بـمهور  
الغض النَّدي يروقنا من كفِّه  

   

                                                
   :البیـت في فـوات الوفیـات ھكـذا رجـاء صـد 1

  )).وھْل فیھ مْن شيٍء ِسَوى أنَّ َطْرفُھ((
  )).أضـاَء: ((في فـوات الوفیـات 2
  .سقـط ھـذا البیـت في فـوات الوفیـات 3
  )). مواعـد: ((في فـوات الوفیـات 4
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  نٍـأعي  ع منـه مدامـكأنَّ
  دـبِإثم اـتْ جفُونُهـقد كُحلَ

  
  :فَيحقـد َأليـن فَيقْسـو ثُـم َأرضى: ـ قصيـدة

  دـفَيحق َألين فَيقْسو ثُم َأرضى
  فَيبعد دنُووَأ وَأشْكُو فَالَ يشْكَى

  ٌلـذاب يهز قواماً ناضراً وهو
  مفْرد الحسنِ فَهو في إذَا ما تَثَنَّى

  الذي عن تعديقوُل لي الواشي 
نَى الفَُؤادضم تَبيتُ بِه  قُدريو  

  ناسياً ذكرى من غدا لك ودع عنك
المينفي الع لُوالً فَكَمم  دحمم  

  الورى ليس في فقلت ائَّتد يا عاذلي
  ويوجد يرى مثُل من قد همتُ فيه

  الروض طَيب فَما كُلُّ زهرٍ ينْبِتُ
  دـإثم  وال كُلُّ كحٍل للنَّواظر

ملَهوا قَوروزا  ومقُ ودواـص  
ءي به في نَقِْل شَيروا ضدقَص  

  اـم  حاشا لمثل األمير يسمع
  دواـشه  هـقالوه عنِّي وما ب
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  بـه  مـتي ُأقيـالي إال بيـم
  دـأح  اـفال يراني من بعده

  نـم  أو أنَّني أحرفُ الفيافي
  دـبل ر بيـفي وال يستقـخل
  وطَن  واَألرض إالّ دمشْقَ ِلي

  دـسنَ ر ليـوالنَّاس إال األمي
  

  :كَيـفَ خَـالصي مـن الـذي َأجِـد: ـ مقطوعـة

 ني مفَ خَالصكَيالذي َأجِد  
نْهع برالص قد أعوز لَدوالج  

  عدد ما قُلتُ يوماً قد انقضى
  ددـع  من األعادي إال أتَى

  مـوعاقه أنا منوا ـقد عرفُ
  الحسد  عن اعتراف بفضلي

نتُ ميولغُوا ما حَأدبٍ  ما ب  
فَبالغُوا في أذاي تَهواـواجد  

  
  :مـودع قلـبيأيهـا ال: ـ مقطوعـة

ودعبيـقل  أيها الم        جو ـنَارقَّ  دـتَتَود  
  محمد مهجةٌ  تَهوى        اراًـنَ كَيفَ تَستَأهُل
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  ددـيتج  دـفيه وج        ؤاديـنجم حسن لفُ
فبِالطَّر ؤهوالنَّا  نَو         ر دبقلبي ليس تخم  

 
  :عذلـك في الهـوى لـه مستَنَـد مـا: ـ مقطوعـة

 ى لهوفي اله ما عذلك تَنَدسم  
  جلَد هيهاتَ يرى لي سلوةٌ  أو

  مـتعرِفُه  هـفي قلبي ما ثَلَّثْتْ
  دـوالكم هـن ُأحبـه ومـالل

  
  :يـا مـن لجمـاِل وجهـه البـدر سجـد: ـ مقطوعـة

  ديا من لجماِل وجهه البدر سج
مهحري نم محا تَرم ـكُّل َأحد  

  جلَد لي على الهجرِ قيَل بأنإن 
  دـول ما أن صدقُوا قد قيل ِللّه

  
  :الـذي حـكَى وجهـه النَّقْديـنِ والجوهـر: ـ مقطوعـة

رهوينِ والجالنَّقْد ههجكَى والذي ح  
  يتلـذَّذُ بمنظَره قلب الشَّجِي

  شفاهـه ياه عقيـقٌثناجين لُ
ذاروالع ربت اهخَدو دمـرز  
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  :رب قـاضٍ لَنَـا مليـحٍ: ـ مقطوعـة

  لَذيذ يعرِب عن منْطق   رب قاضٍ لَنَا  مليـحٍ
  النّفـوذ  قُلنا لَه دائـم   لَحظ إذَا رنَا ِلي بِسهمِ

  
  :يرتـجي لي فـود وفُـؤاد: ـ مقطوعـة

  الذَا طيب وصٍل منكم بالهجرِ  وفُـؤاد يرتـجي  فـودلي 
نوا بِاهللا مبجهِما  فَاعيرَأم    ا أدركمو ذاكه َذا  شاب  

  
ـِك ال تَهجـر فَهجـرك: ـ مقطوعـة   :قَاتـٌل بِحقّ

 كـرجفَه رجال تَه قِّكـٌل بِحقَات  
  عائـذُ  لنَّوى بِكوإني من جورِ ا

نْدارِي عبطاص كَنْزـذٌ وناف كفَقْد  
  القلبِ نافذُ كما أن سهم اللَّحظ في

  
  :دمـعي وقلـبي مطلـقٌ وأسيـر: ـ مقطوعـة

  وقلـبي مطلـقٌ وأسيـر دمعي
  يسيـر وعظيـم مطلوبي عليك

  عزة  يا من له في الحسنِ غُرة
  كثير هواك شوقي ـ وحقِّك ـ في
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  :ميـتٌ لَعمـرك مـا الفَخْـر العـراقي: ـ مقطوعـة

  ميتٌ العراقي الفَخْرلَعمرك ما 
  لَه قَبر وإن كَان ما بين القُبورِ

  وتَزينَتْ  ولكنَّها اُألخرى أتت
 نياوفاخرتلهاوكان  الد الفخر  

  
  :ينـدم مـن لثمـه قالـوا غـداً: ـ مقطوعـة

  السكْر في ثَغْرِه إذْ يغْلب   قالوا غداً يندم من  لثمه
هفقال لي مبسم ـمهعغَداً(   دو رخَم موالي  ر1)َأم  

  
  :منيـر وجـدي بـه: ـ مقطوعـة

ـهوجـدي  بـه       َأكْتُم منير    ـرظْهيو  
  وقَـد  غَـدا  ينيـر     لَوعتي   وكَيفَ تَخْفَى

  
  :ي قلـبي سـروراًـلتَميأراك فَ: ـ مقطوعـة

  ي قلبي سـروراًـلتَميأراك فَ
  الديـار تَشُطَّ بِنَـا َأنوَأخْشَى 

   

                                                
  .ـسمقتبـس عـن امـرئ القی 1
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  تَصلْني َأقم واهجر وصد  والَ
  جار رضيتُ بَِأن تَجور وَأنْتَ

  
  :قَلْـبي شَوقـاً إليـه ُأقَلِّـب: ـ مقطوعـة

قـاً إليـهشَو قَلْبي ُأقَلِّـب  
  غزارا وَأذْرِي علَيه دموعاً

  سرين َأنَّى الكَواكب وَأرعى
قبى وَأرجالد ردا بارثُ سيح  

رينَاظ نتُ موالغَي ادهالس  
  ونارا نوراًالقلب  وألقيتُ في

 
  :يسـار ا حـدا بِاَأليمنيـنلَمـ: ـ قصيـدة

يـننما بِاَأليدا حلَم  ـارسي  
العشي ى اليمانُونروا وساروس  

  فأجابها طَلبتْ عيونُك دمعها
مـاءقانٍ وللحزنِ الد تُعـار  

  في ودم ودمع حين يختلطان
نهرحفج إثر الخليط ـاربج  

  والحمى مكوتغير الرسمانِ جس
 يارال َأنتَ أنت وال الد ديار  
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كدعستَ يوغَدو مامفَ ال الحكَيو  
 شَاكحويها ومالهك  ارَأطْي  

 شَاكحويها ومالهك  ارَأطْي  
كشَْأن نا ممو يهِمف  اراإلشْع  

على مواضع الخدود قـد تضع  
  آثار عها سقتها العين وهي جمي

  منْك علَى فَتى ويرِقُّ جنْح اللَّيِل
كلَيو عقْسا يهفي إثْر ـارنَه  

  وال إن غبتَ وجداً ال أذىً  هذا
  عار  تدري برقّةِ  ذا فما هو

  ما فيك بعدهم لصحوٍ  فضلةٌ
  اإلسكَار َأفْنَى صحوك هيهاتَ

  واذٌلع تُلْقي ما تَقُوُل ما زِلْتَ
  واإلكْثَار اإلقْالُل استَوىحتّى 

  
  :ٌ أنـا ِللْمجاِلـسِ والجليـسِ َأنيسـة: ـ مقطوعـة

  ٌ َأنيسة ِللْمجاِلسِ والجليسِ  أنا
  رـللنَّاظ أزهى بحسنٍ ناظرٍ

ما ُأجِن فُو فُأظْهِرَأص كُني لَمو  
  ظاهري شَيء يخالفُ باطنيفي 
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  : تنكـروا إحراقـه في الهـوىال: ـ مقطوعـة

  ال تنكروا إحراقه في الهوى
نم قلبي فَما في ذاك  ارِـع  

  كـمال هـتَ لـه أنـقلتُ ل
  ارِـالنَّ ازِنـه خـان فيـفَكَ

  
  :يـوم تكاثـف غيمـه فكَأنَّـه: ـ مقطوعـة

  هـفكَأنَّ  هـف غيمـوم تكاثـي
  رِـَأخْض يمٍدون السماء دخَان غَ

  ةـفض  والطلُّ مثُل برادةٍ  من
  رِـعنْب نـمنثورةٍ  في تُربةٍ  م

 سوالشَّمنحابِ كأنَّها خَلَِل مالس  
  ريـِللمشتَ  أمةٌ  تُعرض نفسها

فُ ولديردام صـمول ةـمشمة  
 تَلْقَى الظَّالمهجبِو فسحٍ مبرِـص  

ماـفَكأنَّها م ـتُحبك  متْـَأقْس  
لَنَا إذا لَم أن ال تطيب رِـتحض  
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  :َأواخـر َأواِئـُل حـب مـا لَهـن: ـ قصيـدة

  رـَأواخ نـب ما لَهـُل حـَأواِئ
  رـالخَواط  خَواطر ال تَنْفك عنْها

بي الحنْثَني فَفنًى يعم  نْكع كْرهف  
  نَاظر  مأوىً  يلتوي عنك وفي القلبِ

  عـواق ةِ ـفقلبي في بحر الصباب
  الوجد طاِئر غَرِيقٌ ولُبي في فَضا

  دـمتصاع  ولي نَفَس من لوعتي
  ادرـمتح على شطَّ النَّوى ودمعي

  خَلْقَه الحسن  ومعتَدٍل قَد َأنْصفَ
في مذهبِ الح ـولكنَّهـجاِئ بر  

ربقلبي خي ـدهه وـدو  مةـجر  
فُهرِقُ قَلْبي طَرحيو هـوفَات ـور  

  وىـاله أبوح وأخفي هكذا سنَّةُ 
  وعاذر الشَّكوى عذُوٌل وللصب في

  عيـِلساني ومدم وِللْوجد ما َأنْشَا
  رـالسراِئ  وِللْوِد ما ضمت عليه
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  :يكـم خمركـم عـني مـع الوتـرإل: ـ مقطوعـة

  الوتـر مـعإليكم خمركم عـني 
  وطري المدامة واأللحان من ليس

  حـزنٍ  يعقر سرور عنْد ذي فَما
  فكَـرِ يسر قَـرار عنْـد ذي وال

  حرق لو أن باألفق ما القيت من
  األنْجـمِ  الزهـرِ إذاً لَفَرقَ شَمَل

  كمدي اً فارفعواإن رمتموني نديم
  سهري واستوقفوا جلدي واستنجدوا

  دائـرةً  الخَمرِ كؤوسال َأستَلـذُّ 
ى كَْأستّى أررِ حرِ خَمدي رِ لَمجاله  

  
  :يـا غُصـن نقـا عليـه طائـر: ـ مقطوعـة

  رـه طائـا عليـن نقـيا غُص
  صابِر  مهجورك يا حبِيب قَلْبِي

طواع محفارفْ علي  قَد تُّـم  
نفا مباِهللا أما ِلذا الج ى آخروج  
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  :الفكْـرا يـا مـن بِصـدوده َأِلفْـتُ: ـ مقطوعـة

  الفكْـرا  يا من بِصدوده َأِلفْـتُ
  كَرى  في حبك مذْ نأيتَ لم ألفْ

ُل الغَرامتَمَأح كَم رجى والهتُـر  
بِد ذَايا بدر دعى ارِي بد تُرعالب  

  
  :اَألسـرِ َأسيـر ِلحـاظ كَيـفَ ينْجـو مـن: ـ مقطوعـة

نو منْجفَ يكَي اظِلح يرر  َأساَألس  
 من السكْرِ يصحو وعاشق ثَغْرٍ كَيفَ

ي بما صيالَ سـوباب  ذُوبةـص 

 من خَصرِ قَّد بِما جلَّ عن حصرٍ بِما

  ً ةـصباب كي ـيهدده الواشي ويب
  رِـفي نَه  ويغْرقُ فَيفْرِقُ من نَهرٍ

  اًـكوكب ةـق المالحـتألَّقَ في أف
  در نـك عـقَ دري وضاحـتأل

نقع منه ففي كُلِّ جو  نم وىـاله  
 نه وقعالقطرِ من وفي كُلِّ قُطر م  

  
 :ا ِلزجاجِكُـم ذَا الـذّيقُولُـو: ـ مقطوعـة

  الـذّيقُولُـوا ِلزجاجِكُـم ذَا  
  مسفـر لـه محيـا بالسنـا 
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  خبرة إن كُنْتَ في الصنْعةِ  ذَا
  ينكـر وكـان معروفـك  ال

  ـكاقدـا   َألحهـا فَماحَأقْد  
  تُكْسـر في صحةٍ  من حسنها

  
  :ثـاً شَعـره انْتشـاراًيـا باع: ـ مقطوعـة

  يا باعثـاً شَعره  انْتشـاراً
  نَظيـر بِقَامـةٍ  مـا لَهـا

وتُ من ناظريكلكـن  الم  
  والنُّشُور من شَعرِك البعثُ

  
  :النَّضيـرِ َأمـا وتَماوِيـُل الغُصـنِ: ـ مقطوعـة

  النَّضيـرِ  َأما وتَماوِيُل الغُصـنِ
سحيِوالظَّـب الغَرِيـرِ نِ تَلَفُّـت  

ِفي الخـد ـهوخاٍل عم  سـنح  
الحريـري  يجول بصفحةِ  الخد  

  تبـدى قـد حـكى لمـا وصدغٍ
  الغَديـرِ خياَل الروضِ في صفوِ

لقتـلي لقـد نشطَـتْ لواحظـه  
  بالفُتُـورِ بعـزمٍ وهي توصـفُ
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  ـراميغَ  جهِلَـتْ  ذَواِئبـه كما
ـبليـه  وهي تُنْسـورِ  عِللشُّع  

  التَّـدانيو  التَّباعـد فيهـالٌل  
والنُّفُـورِ  غـزاٌل  في التَّلفُّـت  

ـهنحاسم نم ـني  ُأعايـعمدو  
  المطيـرِ طُلوع الشمسِ في اليومِ

  
  :زار وجنـح الظَّـالمِ منسـدٌل: ـ مقطوعـة

  مِ منسـدٌلزار وجنح الظَّـال
  الفجرِ فانشقَّ ثوب الدجى عنِ

  ومبسمـه  من صدغـه وبتُّ
  والخَمـرِ  َأجمع بين الحشيشِ

  
  :نَظَـرِي خـذ مـن حديـثي مـا يغْنيـك عـن: ـ قصيـدة

نع يكغْنديثي ما يح ننَظَرِي  خذ م  
  سمـرِ  فَِإنَّه سمر ناهيـك مـن

غَدا كَم َأبٍ قَد نم شَـرِهعاً  ِلمُأم  
اُألم لفظ إلعطَاء بللذَّكَـرِ فأعج  

  لـه  وناطحٍ بقـرونٍ ال قـرون
  مشْتَهـرِ  العلـمِ بنقِلوكبش قومٍ 
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ررٍ غَيِل وِزامح برتَـرِمٍ  وجم  
  والنَّظَـرِ  والئط وهو عفُّ الذَّيِل

  ـاً  وآونـةًيـدب للفـرج أحيان
دريأتي الم التَّخلُّف برِ منفي  الد  

وضـاربٍ لي أهـواه ـهوأكرم  
َأراه وهي ونْدع رحضفَرِ يفي الس  

 وكمثنـا بظهـرِ الغيـب بليدحد  
ـنم نـاهرَأي ي ذَكَاءذـرِ ومالح  

  ولَيـس  لَـه وكَم بدا عاقٌل يوماً
  البشَـرِ ليس بمنسوبٍ الى فكْر و

  بـدنٍ وكم نظرت لوجه ليس في
كَمخْرٍ وتُ بِصعمس سرِ لَيجح نم  

 مِوربناظ أشعـارٍ وليـس لـه  
  السير شعر فهْل مثُْل هذا سار في

ـهيدبِي ـكسممو ـهقْلَعي ـمالنَّج  
  الزهـرِ  وليس ِللمرء نيل األنجمِ

  لـه  والبسٍ وهو عـارٍ ال رداء
  الشَّعـرِ كسوته أطلساً من أخشنِ

  قَد  هربوا وعابِدين من المحرابِ
  قـدرِ ترى المسيح يوافيهم على 
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  اجتَرمـوا والومدبِرِين وما ولُّوا 
  دبـرِ إلى شـكوينْسبـون بـال 

ررأيتُ الخَم صاِلحيننْ  وـمعهد  
فبِال خَـو لَّلُوهح ـذَرِ قَدوال  ح  

  طَهارتُهـم وساِلحين وما زالـتْ
 نينوآمقَدـوا ذوي وسخَطَـرِ َأم  
تيشاً في البكَر تَاركنْفـرداً  وم  

  الضررِ  يخشى من من بطنه وهو ال
  قَد  الهرِيسة وجاِلسين على ظَهرِ

الس موافاهنما فيها  م نرِ مالشَّج  
ضٍ قَـدبِـَأر ونازِِلين ـمهابَأص  

ملٍَل والقَـوبِال ب مطَـرِ  غَيفي م  
  خَشَـبٍ مـنوتابعين إماماً وهو 

 فصؤنَّثُ في وي قَدـرِ وفيوخَب  
  وَأطـْل عجائب ما لها حد فَقُـْل

  رِواقتص القوِلفاقتصد في  إن شئت أو
  صفات  عـالَ كَأنَّها البنِ يعقُوبٍ

  البشـرِ ِلذَاَل إحصاؤها أعيا على
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  :نَظَـرِي َأهـالً بِوجهِـك ال حجِبـتَ عـن: ـ قصيـدة

  نَظَرِي ال حجِبتَ عن بِوجهِك َأهالً
  نُزهةَ  البصرِ يا بْلفتْنَةَ  القَلْبِ  يا

  تَرضى بِالَ عتب ِ َأن َأهنَى المحبة
  كَدرِ وأطيب العيشِ أن يصفُو بال

وداً قَدهع رنـا ال تَخْفنَطَقْتَ  بِه  
  الحضـرِ شاهد فيها تكَفَّل الصدقُ

  قـدرٍ  في ليليةٍ  بك وافتني على
  القَـدرِ نقمـتُ على حكْمٍ من فما

  من حـرسٍ نُهدد باإلبصـارِ فَالَ
فَـارِ منوال نُروباإلس ـرِ عحس  

 يـكماوالئـمٍ ف تُـهطَيُأذُني  َأع  
  فكـري  شغلتُ بشيء قالّـه وال

اءجالح ى إنجالح خُلُقٌ على ترك  
ـذرع عتـذرِ  ُأثَبِتُ ما قيَل فيهم  

إال بلَيالَت ريالشَّبابِ عـلى ال س  
  مختصـرِ مضي عزمٍ للهوٍ غيرِ 
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  بـن يـح إال في محمـدوال مدا
  الضـررِ االفتخارِ المرجى دافعِ 

 ـرٍ ُأنْـستَكبنىً  ِلمعـرٍ مفْتَكِلم  
  معتكـرِ فجـر لمعتكـرِ بالنَّقـعِ

 بِه َأكْرِمفنْصم ـفتَّصِل مدبالع  
  منْتَصـرِ  ِللدينِ منْتَصف ِللْحـقِّ

رِكصكْتَ في عرذَاال َأد اءلْيغَرٍ عص  
  كبـرِ وفتَّ أسبقَهـا إذ أنـتَ ذا

 هافيشَكَا َألسبـاً قَلْبغَى  لَهالـو  
  استعـرِ فجاوبته استعر بردا  أو

منتسبٍ للمجد حتسـبٍ  يا خيرم  
  من البشَـرِ بالعزمِ مكْتَسبٍ مدحاً

  عن ولد في حيثُ تَشْتَغُل البِكْران
  عن  بصرِ نُور العينِ ويذْهُلكْرٍ بِ

  
  :لعمـرك لـم أدر بالشِّـرب إالَّ: ـ مقطوعـة

  لعمرك لم أدر بالشِّرب إالَّ
  الثُّغُـورِ علَى كَلفي بِتَقْبِيِل
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مغُم نَزلتْ بِهِم نمفإنّي  و  
  بالسـرورِ ُأبدلُها سريعـاً

  
  :الـدجى لَـم يـدرِ عمـر يـا راقـداً: ـ قصيـدة

رمرِ عدي داً لَما راقى يجالـد  
  الساهر ـ به وحاشاكـ  درى

  ِلي  غبتَ فَالَ واهللا لَـم يبـقَ
  نَاظـر قَلْـب والَ سمـع والَ

نيا زهرةَ  اآلدابِ  م لُطفـه  
  الساِئـر  وجدي فيك المثَـُل

  الـ  فيك طاوٍ على رفقاَ بعانٍ
  ناشر ـجمرِ حشا فيها الجوى

  أمـا اللـه في قتـلي ظُلمـاً
  ثائـر آمنـت أن يظهـر لي

  خـده يا طرفه الحامي حمى 
ارِسي ذا الحتجهبِم ـرالساح  

  شعـره  غدا مضفوراًإن قيَل 
  ظَافـر  فَهو بِقَتْلي في الهوى
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  :الظَّفَـر الَحـةِ  مقْـرون بِـهجيـشُ الم: ـ قصيـدة

بِه ونقْرةِ  مالَحشُ الميج  الظَّفَر  
  والطُّـرر األحداقُ لَناكذاك قالتْ 

  بارِقَـة الحسـن أراكفاذهب إذا 
  المطَـر فإن دمعك إن تستسقهـا

النَّقَـا إن يظَب نَادتـاً ولْتَفم  نع  
  الدمع والسهر لوال عينِاليا نُزهةَ  

  الهوى طُرفاً إنّي َأبثُّك من شَرححِ
أيسره عندي لـه فبعض  ـريس  

 الفتى لكن قُوعسهٌل و تخلُّصـه  
رامِ بِطيءالم بعص رسع  هريس  

فُزي تَّى إذَا لَمح لُـهامرِ  حببالص  
  القـدر  يسعـدرام السلو وقد ال 

تْ  فإن يفته يمتْ وجداً وإنظَفَر  
تبـقَّى  عنـه يـداه بـه  أثـر  

  عن كَلَف النَّاس إنّي وإن كُنْتُ َأنْهى
لي في الهوى شأناً له فإن ـرخَب  

  وناظراً بـتُّ في تسهيـده قلقـاً
  فاعتـذر ألُومـه ثُـم أستحـيي
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  درسـتْ يا حبذا معهد للحسنِ ما
  والخَفَـر رسومه وسقـاه الـدلُّ

  غُـرر يروقُ للحسنِ حتَّى تُجتلى
 هوقبِسوهرِي ودي لَو را  غَـربِه  
  صـور ساقتْه نحو أباطيِل المنى

  حبه  سـور من حسنها تُليتْ في
  ِللْقَلْبِ  ما خُلقَتْ بْلال ذَنْب ِللْعينِ 

يإال ِليدبا يم رِكد ـرصالب لَـه  
فالخَـد فالجِيـد فَالقَـد درـوالم  

اغُ فالثَّغْردفاَألص فَانفاَألج روفالح  
  حيها  مهـج فيمنَازٌِل ما سرتْ 

ـهبقَفَهـا  في حإالَّ وَأو  كَـرالف  
  محبتـه فيَأهيفَ كُـلُّ قَلْـبٍ  و

  هـدر  وكُـلُّ دمٍ في حبـه عانٍ
  سهري وجهه أفكرتُ مذْ غاب عني

ذْ تَغيبى مثُ الكَريح سالشَّم نْتَظَري  
  عمرٍ فيسهُل العريكةِ  مثُل البدرِ 

  كبـر فَمـا َألـم بِـه كبـر والَ
  الكاشحين  بِنا لَوالَ النُّهى وظُنون

 دوِر ولَكانما ىاله عنه لي صدر  
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  العيونِ والَ سود فيلَيس السيادةُ  
وجه عن النُّهى بالخمرِ يرفع رالخُم  

  جليتْ الشرب عطِّلْها فقد ساقي يا
  والفكَـر الحبابِ النفس ذاتبغيرِ 

 اءبا ظيىومال الح برني السعطْمي  
  ورالح منه السراب وال من جيرة

  الـ هوَأصلُكُن  ويا غُصون النَّقا ال
  الجنَى الثَّمرالحلْو  ـظِّلُّ الظَّليُل وال

  َأو اقتربي ويا ديار الحمى شُطِّي
كـادالَ ج َأو شَـاء إن طَـرالم  

  عمر طاَل لي لي همةٌ  في العلى ال
  قصر عن نيلهاإن كان في ساعدي 

  إبـٌل مر لي خيٌل وال وليس تض
البيض عزماتالم رما تضم مروالس  

نةُ  عبقالوا الشَّي هـرجتَز اهوعد  
ليـس ولكن لقد صدقتُم يزدجِـر  

  عزمه كبـر إن الذي لَم يزْل في
 كُني إن هرفيما ض غَـرص سنِّه  

  رِفعتَـه  باألميـرِ أدام اللـه لي
  وأقتـدر عز منيفٌ بـه أسطُـو

   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


105 
 

ال لكنج ناب رِفْتَ  فَـالَ وإنَّكع  
  يجهـُل  القَمـر َأنَّىتُلْق العمامةَ 

  
  :رب طَبـاخٍ مليـحٍ: ـ مقطوعـة

  غَرِيرِ الطَّرف 1فاترِ   رب طَبـاخٍ مليـحٍ
حبماِلكي َأص بالقُـد   لكـن   ورِشغلـوه  

  
  :وكـأن سوسنَهـا سباِئـك فضـة: ـ مقطوعـة

ـةضف باِئـكـا سنَهوسس وكأن  
يـونـا عهنرجِس وكأن تنظُـر  

نْهقوطَ الطلِّ مملتْ سح  يونُـهع  
  تستعبـر فكأنَّهـا عـن جوهـرٍ

  
  :قـال الحبيـب معاتبـاً لي في الهـوى: ـ مقطوعـة

  يب معاتباً لي  في الهوىالحب قال
  هجروا وإذصبرت قلبك إذ صدوا 

ـكبقَلْـبِي بِح  تُـهبـتٌ  فَأجيم  
يـنتالمي ولذاك بعـض ـربصي  

   

                                                
  )).فاتـن: ((في الـوافي بالوفیـات 1
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  :يـا خالـه خُضـرةً  بعارِضـه: ـ مقطوعـة

  يا خاله خُضـرة  بعارِضـه
  مغْـرى عن متيـمٍ 1حرستْها

  مقْتَصـراً  العاشقين كُفَّ عنِ
رِسيوْل أنْتَ إالَّ حا هرالخُض  

 
  :غَـادر يـا مـن بِفُـَؤادي نـار وجـدي: ـ مقطوعـة

  غَادر  وجدي ناريا من بِفَُؤادي 
  من قاس إلَيـك حسنَه من فاخَر

  حسـن ال تَخْشَ إذا ما قيَل هذا
عن شيءغدا  خُفالشَّي غيرك آخر  

  
  :سهـري ال َأسهـر اهللا طَرفـاً نَـام عـن: ـ مقطوعـة

نع فاً نَاماهللا طَر رهري ال َأسهس  
  والفكـرِ  وعذَّب القلب باألشجانِ

  سقيتْ  داره يوماً ـ إذا سقىوال 
  المطَـرِ وابُِل إالدارِي بِدمعي ـ 

  دجى ببدرِ يوجد شفَّنيقد  وقوميا 
  نَضـرِ علَى قَضيبِ أراك ناعـمٍ

   
                                                

  )).َحَبْسَتھـا: ((في الـوافي بالوفیـات 1
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 يظَبنال ماإلنْسِ لَو هقْلَتر  محس  
  سحـرِ  ما بتُّ فيه بليٍل غير ذي

ـهنَييعو ـهياجِبقـه في حنْطمو  
 هبنشي مستَـرِو القامِ والوهاَألس  

  ِلذَا فَهوالحسنِ  روض الجماِل وُأفْقُ
  والقَمرِ قد راح يجمع بين الغُصنِ

  
  :اَألمـرِ رأى الحسـن في العشَّـاق ممتَثَـَل: ـ قصيـدة

  اَألمرِ رأى الحسن في العشَّاق ممتَثََل
نْهتْ عنَابو اررِ فَجفي الغَد نَاهيع  

رجاله قَاَل خُذشَـا وبالح حبرالم  
  بالهجـرِ لصبر المبرحفقلتُ خُذ ا

  والبعد مشْهد وِلي فيك بين القُربِ
  السر الهجرِ في كذبِ يريني صدقَ

منـك بخاطـري أمثُل ما أختار  
  تدري ال كُنتَ وإنوصالً  فيمنحني

نَا بِنْتُـماببى َأَأحـواله  خَلَّفْتُـمو  
  لجمـرا على الشَّوق منَّا حريملل 

  نُجِـده إلى العهـد القديـمِ هلّـم
  النَّشرِ الهوى طيب ميتَبه  وننشي
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الـةقبلناكُـم على كُـّل ح فنحن  
 اءالَأحب ـرآخ لوكُـمـرِ نَسهالد  

  مـن الوفَـا ونَحن فَعلْنَا ما يليقُ
  الغَـدرِ فَال تفعلوا ما ال يليقُ من

  عامداً نا الحسنوإنا وإن أغرى ب
  يجري ما بنا اليسر نؤمُل أن يجري

ضوْل ره نَا ُأساِئلُكُمدعب  بالشِّع  
  وهل سح في ساحاته وابُل القطرِ

هالـتي  وهل سنحتْ فيه جـآذر  
باأللباب مرعى ضهرِ عن  تُعوالز  

 باكقَاَلكَو نه النَّاس  ـبكَواع  
  وبالـدر ألحـداق منَّـا تقلدن با
  وإنَّمـا  نَحرن جفُوني بالدمـوعِ

نم رالد قُودع نلَبـرِ سالنَّح ذَِلك  
  ُأكَلِّفُها الهـوى رعى اهللا نَفساً كم

لْوا حي بِهنوَأج رالم  نورِ ماُألم  
  مستَقبِالً لَها وَألْقَى صروفَ الدهرِ
ىتَ فَلَسها في تَررِي تْأثيردى صوس  

  له قبل أن ينقضي فودي شاب وقد
  العمرِِ  مدة من والعشْرِين الخَمسِ سوى
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خرسي الماء ورود بالظُّبى  أحب  
  بالسمرِ أهوى ازديارِ الحي يمنعو

  ولي بابن عبد الظَّاهرِ الهمةُ التي
  بِها  قَدرِي علَىَأجاد بِها جدي وَأ

  قصدتـه هو البر إال أنَّـه إتـن
ذلـك نم البحر تيقَّنتَ أن البـر  

ـهمني قَلْـبِي إلَيقَاسي  اقُـهياشت  
قالشَّو شَطْر حجرفَي  نْهلَىمالشَّطْرِ ع  

 
  :حـتى مـتَى أنـا صابـر يـا هاجِـر: ـ مقطوعـة

  هاجِـر يـاصابر  حتى متَى أنا 
  آخـر أتَرى لهذا الهجرِ عنْـد ك

الَ نَظْممـاً ما كُنْتُ لَوناظ  ثَغْرِك  
  شاعر  وبوصف ثغرِك صح أنِّي

  خُـدوده  ولَقَد عالَني الحمـرارِ
فرط اصفرارٍ حار منه  الناظـر  

قُـومضاً يرع لَه بجفاع ـهبِذَات  
  بِسقْمي  ظاهـر جسد ِليلَيس إذْ 

  في الهـوى طَبعاً قَلْبِي إلَيك يميُل
  القاسـر فـاالم يثنيـه العـذول
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  شيمتها الهـدى النارولقد عهدتُ 
  حاِئـر  وبنارِ خَدك كُـلُّ قَلْـبٍ

  ُأضرِمتْ تَخْشَ من نَارٍ بِخَدك  ال
  مجـاور  فالبدر للفلـك األثيـر

  
  :مصطَبـرِي فَـرقَ بيـني وبيـن: ـ مقطوعـة

نيبي ونيقَ بـرِي  فَرطَبصم  
  والسهـرِ بالجمعِ بين الجفونِ

  محبتـه َأسمر قَـد بـاتَ في
ري وجدي سميري وذكرهمس  

  طَلْعتـه َأقـلُّ ما في جمـاِل
  القَمـرِ  أجلُّ ما في محاسـنِ

  ونَاظـره  منطقُه في الهوىَ 
  والحـورِ  َأرقَـني بالحـوارِ

حين نْهقُلتُ للقلبِ ع نـا كمر  
  بمنكسـرِ  إياك مـن كَاسـرٍ

  
  :َأَأحبابنَـا إنّي وإن رمـتُ سلْـوة: ـ مقطوعـة

  َأَأحبابنَا إنّي وإن رمتُ  سلْـوةً
 قَاموورِكُمج نا مبِه ذَارِلي  إع  
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كُموفَاتٌ نَحي التنْدقٌ  لَعتَشَـوو  
  القلبِ  آثار إليكم ومنْكُم بعد في

  
  :أنعـم إلي سريعـاً: ـ مقطوعـة

  وزورِ  من غَيرِ مطٍْل   أنعـم  إلي  سريعـاً
هـمأمـرٍ  م   شغٍل ضـروري   فثّـم وثم  
  

  :بيـن بـان الحـمى وبـانِ المصـلَّى: ـ مقطوعـة

  بين بان الحمى وبانِ المصـلَّى
الظِّبـاء نم الجـوازي فاتنات  

  ارتجـاجٍ كّل هيفاء رِدفُهـا في
  اهتزازِ حين تَمشي وعطْفُها في

ـنوم ها مجـازذا غادةٌ  وعد  
ـنيقـةً مقى حجتَـرجـازِ يم  

تَـارٍهتطُوِل  اس دعب ني متَكَتْن  
  اعتـزازِ ذلَّلتني من بعد طُـوِل

  الـ َأسلبتْ دمعي كجود المقرِئ
  المغَـازِي ـعاِلم العادِل الكَبِيرِ
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  :سلُـوي عـن هواكـم ال يجـوز: ـ مقطوعـة

ال يجـوز  واكمه ي عنلُوس  
  يحـوز يوبعض هواكُم كُـلّ

 مولَوفيكـم بواذلي في الحع  
  يجـوز وحقِّكـم  بـأذني  ال

  حماكُـم  غرير في ظبيولي 
  عزِيـز لَه حسن علَى قَلْـبِي

  فَميتُ حبـه يرجـو نُشُـوراً
خَلْـق نم ْأتي إذا لَم نُشُـوز  

  مستَعـار وكُلُّ هوى البرايـا
  غَرِيـز كن حبكم عنـدي ولَ

  
  :أهـوى قمـراً مـر بنـا مجتـازا: ـ مقطوعـة

  بنـا مجتـازا مـرأهوى قمراً 
ةٍ  قـدمهج لك ـازا باللُّطْفح  

  عارِضه  استعرض جيشَ حسنه ما
فَ لَهَل الطَّرعتَّى جا  حـازغَم  
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  :وادي القـدسِ أهبـب وأطـب يـا ريـح: ـ مقطوعـة

  أهبب وأطب يا ريح وادي القدسِ
  نَابِلـسِ فيعن جيرتك الحلُـوِل 

  ذَكَـروا  باهللا علَيك هْل ِلعهـدي
  فَنُـسي أم طال به طُوُل التَّمادي

  
  :مـن يعطـف نحـو قلـبِ هـذا القَـاسي: ـ مقطوعـة

  القَاسي من يعطف نحو قلبِ هذا
يكم أذكُره وهدهي و ِلعنَـاس  

  وكـذا أشكو ِلعذَارِه سقـامي
ـهقَامـفٌ سنشْكُو دِلـآلسِ ي  

  
  :ينـور الطَّـرفُ كَيسـا: ـ مقطوعـة

  كاسـا  إن نـاوَل الكـفَّ   ينـور  الطَّـرفُ  كَيسـا
   متَقَــد   ــا وإنيح   ثَ  كَــاســدتَح  وإن  

  
  :ظاهـرِي صفَـا باطـني حسنـاً كَمـا رقَّ: ـ مقطوعـة

  ظاهرِي رقَّ كَماحسناً  صفَا باطني
  الشَّربِ َأكْياسا من فتْياناًوصاحبتُ 
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  لَهم  وإن إذا نَهضوا كُنتُ الرفيق
  جالَّسا أمسيتُ في الوسط جلسواهموا 

  
  :بـالد قضيـةًقالـوا سمعنَـا في ال: ـ مقطوعـة

  قالوا سمعنَا في البـالد قضيـةً
  القسيس مضمونها أن قَد قَضى 

  خَبرتُمـوا  فَأجبتُ قَد كَان الذي
ـهعبر بخَـرو نْهع  يـسلإب  

  
  :سـاق يريـني قَلْبـه في الهـوى: ـ مقطوعـة

  راسي لَهـاةً  شَـاب قَساو  ساق يريني قَلْبه في الهوى 
نم عاً ذَاكبِد سلَيو ـهثْلم    قـاسِ قلبـهفكـلُّ سـاق  

  
  :كـذا ِلمـا عتَبـتُ فُالنـاً حيـن وليتُـه: ـ مقطوعـة

  كذا ِلما عتَبتُ فُالناً حين وليتُه
 ... شَاِئـهفي َأح  ـوسسدم  

عرِه وقـاَل  بنفْـربمى بمَأوة  
جـونَـا يتَعهه نم الفقُّـوس  
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  :الـ أسكَـرني باللَّفْـظ والمقْلَـة: ـ مقطوعـة

  الـ أسكَرني باللَّفْظ والمقْلَـةِ 
  والكـاسِ ـكَحالَء  والوجنَة 
  سـاق يرِيـني قَلْبـه قَسـوةً

  قَـاسي وكُـّل سـاق قَلْبـه 
  

  :أزْل بيـِل الثَّنايـا ولَـمأدور لتق: ـ مقطوعـة

لتقبيِل الثَّنايـا ولَـم ْل  أدورأز  
ى أجودوأنفـاسي  بنفسي للنَّدام  
  ثَوباً  مذَهباً وَأكْسو كَفَّ الشَّربِ

  بالكـاسِ  فَمن أجِل هذا لقَّبوني
  

  :مـن خـد أهيـف كالقضيـبِ المايـسِ: ـ مقطوعـة

  المايسِ من خد أهيف كالقضيبِ
  نَاعـسِ يرنُو بِطَرف كالغَزالَةِ 

  ــدتباعمبٍ   بدالِلهتقــرم  
ـشٍ بِنفـارِهستَوحـسِ متَْأنسم  

ـهنسح ندي لَنَا مبي  ـهيثدحو  
  ومجاِلـسِ مجلـسٍ وَأبهجَأبهى 
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  بما بـدا وغَدا بديعاً في الجماِل
ح نمتطابِقالم هنـسِ سانتَجالم  

  
  :فديـت مؤذنـاً تصبـو إليـه: ـ مقطوعـة

  فديت مؤذنـاً تصبـو إليه
  النفـوس  بجامعِ جلق منا

من شوق النسر إليه  بطير  
قَهانتُع ى َأنوتَهو وسرالع  

  
  :قُلْـتُ وقَـد ُأبـرِزتْ بِنَعـشٍ: ـ مقطوعـة

ُأب قَدـشٍقُلْتُ وتْ بِنَعـرِز  
  تَمـشي  فَوقَ رِقَابِ اَألنَامِ

  كانـت من البـدورِ التَّمام
نَاتب نتْ مغَد مـشِ فَلنَع  

 
  :مـذْ سيـج الـورد منْـه آس: ـ مقطوعـة

آس  نْـهم درالـو ـجمذْ سي  
فـؤادي لـه شَّـشْ  طارعو  

  ضيـهفَصـاده  فُــخُّ  عارِ
يـنةِ  الخَـاِل حبـشْ بِحهَأد  
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  ِلجهلي والذَّنب لي في الهوى 
قلـبِي  بِـه  شْ   َألنـرتَح  

  
  :قلـتُ لـه لمـا انثـنى وانتشـا: ـ مقطوعـة

  قلـتُ له لمـا انثـنى وانتشـا
ِلي إن نْـكاٍل مبِوِص دتَشَـا ج  

  الرشّـا فقاَل ِلي تَبغي وِصـاَل
  اـك الرشّـذُُل منـوأنتَ ال تب

  والحشَـا فقلتُ هذي مهجـتي 
  كَيفَ انْحشا قَاَل انظُروا بالجهِل

  
  :في الـراحِ والزهـرِ قـد رأينـا: ـ مقطوعـة

  في الراحِ والزهرِ قد رأينـا
  تُدهـشْ  العقُوُلمعنىً  لديه 

  خَضيبـاً فَساقُ كأسي غـدا
  تَنقَّـشْ  قَدومعصم الـدوحِ 

  
  :هـذَا الفَقيـر الـذي تَـراه: ـ مقطوعـة

الذي  تَـراه يـرذَا الفَقه  
  رِيشِ  كالفرخِ ملقًى بِغَيرِ
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  سكـراً قَد قَتَلتْه الحشيشُ
عادة نيشِ والقتُل مشالح  

  
  :ـصيحص في الـراحِ سـر بالسـرور: ـ مقطوعـة

  يحصص في الراحِ سر بالسرور
  يرقُـص  الحباب إذا تبـدتْ فلذا

  قَهـوة قُم هاتها من عيـنِ  دارا
فيهـا تَزيـد ـمالُهَأقْو تَنْقُـصو  

  خُطَّابِهـا يغْلهـا ثَمـن لَـدى لم
  ِ يرخُـص إذْ كُلُّ غَاٍل في اللَّذَاذَة

  اللَّمى  ا من كفِّ معسوِلواستجله
لْوح  دللتَّـود ـةالفُكاه ـصخلي  

  فَطْـر واغنم لذاذةَ  عيشك الفاني
  طَرفٌ َأخْوص نَحو الغَدرِفُ الدهرِ 

  
  :نَقَصـا ودي لكُـم سـادتي بالبعـد مـا: ـ مقطوعـة

  نَقَصـا سادتي بالبعـد ما لكُم ودي
  بالحب قَد قُنصـا حبكُم والقَلْب في

  وقد  غاليتُ فيكم وعاصيتُ العذول
  بِه  رخُصـا َأطَعتُم واشياً قَـدرِي
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منكم رى متى أرى النَّصقبِالً وأرم  
ي على أعقابِهدـا شيطَان ضنَكَص  

 
  :يـا مـن لهـم عـلَي وحـدي فـرض: ـ مقطوعـة

 يا من لهملَيع وي  فرضدح  
  عرض  لم يبق تهتُّكي بكُم ِلي

نع تُمذْ نأيابِي مبـرِي َأحصب  
 كُماقَتْ وحياتضعلي  األرض  

  
  :نُقضـا َأحبابنـا َأيـن ذَاك العهـد قَـد: ـ مقطوعـة

قَد دهالع ذَاك ننا َأياببـا  َأحضنُق  
  مضى  وِصاِلبأيامِ ال عصروأين 

  َأنَّكُمـوا  وَأيـن َأيمانُكُـم بِاللـه
بِسخط ونا في الغَرامِ ال تمزجرِض  
كُمتبشَ النادي  ِلغَيحَأو وا فَقَدودع  

كَان ما قَد وَأظْلَم نْهع نْهـا  مَأض  
  البينِ عـن ملَـٍل سهام رميتُملَما 

  الهوى غَرضا قَلْبٍ فيصيرتُموا كُلَّ 
  مـن فراقكُـم َأشْكُو إلَيكُم سقَامي

  والَ عرضـاً تاهللا ال جوهراً َأبقَى
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  بكُـم حسبي محافظةٍ  اني أموتُ
ي عنكمضا  وجداً ولستُ أرجعو  

  
  :للعاشقيـن بأحكـامِ الغَـرامِ رِضـا: ـ مقطوعـة

  ضـاللعاشقين بأحكامِ الغَـرامِ رِ
  1بالعذِْل معتَرِضـا فَالَ تَكُن يا فَتَى

  نقضوا ألحبابي وإن الفداءروحي 
بما 2عهد المح دها الذي للعنَقَض  

  الصب الذي قَتَلُوا قفْ واستَمع سيرةَ 
  الغَرضـا فماتَ في حبهِمِ لم يبلُغِ

فَسام َأى فَحبَل 3رصوا الوتَنَعفام  
  فَقَـضى رام صبراً فأعيا نْيلُـهفَ

  
  :قَرضـا يـا مـن بِبعـاده ِلقَلْـبِي: ـ مقطوعـة

  قَرضـا يا مـن بِبعـاده ِلقَلْـبِي
  فَرضـا  ظُلمـاً وبحبـه لقَتْـلي

   

                                                
  : جـاء ھـذا الشطـر في فـوات الوفیـات ھكـذا 1

  ))بالَعْذِل ُمْعَتِرَضا َفَال َتُكْن في الھوى((
  )).الـَوِفيِّ: ((في فـوات الوفیـات 2
  )).َفـَراَم: ((في فـوات الوفیـات 3
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  انكَسبتْ  مذْ غبتَ مدامعي بخدي
  غَمضـا  واهللا وجفن مقلـتي ما

  
  :ليـلي هـل مـن حامـٍل لي تَحيـةخ: ـ مقطوعـة

خليلي ـةهل من حامـٍل لي تَحي  
  قُـرطُ لـهإلى قَمرٍ نَجم الثُّريـا 

  وَأراكـة مائـجٍ حقْـفَأتَى بينِ 
ـرا الشَّعمةٍ  أوراقُهنعـطُ مبالس  

  سوالفـاً  على كافورِ خَـد فأبدى
نم لَّنارِ الغَضلى الجها  نَقْطُ عكسم  

  مبسـمٍ ونار شفَاه حـوَل جنَّـةِ 
 ـدهما شَهاجزمـنيفَنـطُ جوإس  

 فَال ولماهذْبضـاً  ال كُنْتُ العناق  
 عهودـواهيـاً هقَـطُّ ال وال ناس  

  
  :َأرتَضي يـا دايـةً  في حسنهـا: ـ مقطوعـة

  تَـضيَأر  ً في حسنهـا يا داية
  يسخُـطُ  أن عـذُولي  دائمـاً

  حامـالً مهجـتيتـدارِكي من 
 فخَو نم كبـطُ النَّـوىحقتُس  
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  :غـدا نافـراً يـدني وهـو ساحـطُ: ـ مقطوعـة

  غدا نافراً يـدني وهـو ساحـطُ
  ساخطُ وهوالهوى  َأرضى وكَم جهد ما

  عـادٌل  وهـوعنا وصلُه  تَرحل
َوهـو هـرجفينا ه مخَيـط وقاس  

نْـهرِ عدغَاِلطُني بالبِلي  يعـواذ  
  كَيـفَ ُأغَاِلـطُ وعن مثْله بالبدرِ

  صده  في ليِل الصبغَزاٌل يبيتُ 
حيران اعتسافاً وهو خابطُ  يخب  

  وفيـة  غيـر الحبشرائطه في 
  شَراِئـطُ  من حبيبٍ وفيتُوكيف 
فـاتهرنـا ملَيسلُّ عي ـظلَواح  

  خارِطُ  لها كّل يومٍ من يد السحرِ
 

  :قَمـر يحجبـه دالٌل مفْـرِطُ: ـ مقطوعـة

  قَمر يحجبـه دالٌل  مفْـرِطُ
ليأبداً ع لطَانَـهسلَّـطُ  سم  

  سنهح  عهدي بِه متناهياً في
  متَوسـطُ لَكنَّـه في قتلَـتي
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 :وظـبيٍ قـد سـبى عقـلي ولـبي: ـ مقطوعـة

وظبيٍ قد سبى عقـلي  ولـبي  
  وبِاللَّواحـظْ بِكَاسـات المـدامِ

  علَيـه َأطَعتُ العشْقَ في وجدي
  المواعـظْ وقلبي قد عصى فيه

 
  :مـةً وطويلعـاًمـا كنـتُ أنـدب را: ـ قصيـدة

  ما كنتُ أندب رامـةً  وطويلعـاً
رِي عليكُنْتَ يا قَم ـا  لَوعليطُو  

ـةامتُ بِرَأير لَقَدالنَّقَـا و  ـنيب  
َأن  نْـهي مفتُ طَرنَعتَمتَّعـا فَمي  

  رأى ما ذاك من روعِ ولكن من 
ـقَّ  َأنح كطْفع اهتَو َأشْبعـاير  

 مانني نُعاليا ساك طَنَعى اصواله  
ـواهبِكـم ه اً يكونتصنُّعـا صب  

  الـ وَأعجز القَلْب الغَرام َأزعجقَد 
  َأن َأجزعا لي فَحقَّ المنامـطَرفَ 

  حشًى هجراً وأمرضتُم أضمرتُموه
  َأضلُعـا منّي وَأضرمتُـم بِنـارٍ
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  حماكُـم مجدبـاً علىفْتُ ولَقَد وقَ
  أمرعـا فجرى به دمعي إلى أن 

كُمدهظْتُ عفحفَـالَ و تُـمعيضو  
ـنلى معـا  أدعو ألجلكُم عضي  

ـنم ُل إناذـوقَاَل الع ـمتَهببَأح  
تْركُوا  لَمياٍل لَكـا في وِصعطْمم  

  عسى فَما تَضوهار قَد رضيتُ بِما َأنَا
  سـعى  أن يبلغَ الواشي لدي بما

  دعوتَـه من أنتَ يا طبي الصريمِ
 بسلوةٍ  أن ـا هيهاتَ عنكيرجِع  

المالحـة ـريا قَم دالب أن بعـد  
وتحتفي أن رارتطلُعـا تُبدي الس  

يا ظَـبما يبلَرـا والظِّب تَـاعتَر  
اعيتثَْل ارم ثمك ـا  تْأنَـستَعرم  
  غير  ما ما سحر هارون المفَرق

  تَجمعـا في مقْلَتَيك من الفُتُـورِ 
  في الهوى  َأخْلَيتَ مربع كُّل قَلْبٍ

لـك وجعلتَه رِهبص عـا  منمرب  
  لَهـا وهي القلوب الطائراتُ فَما 

  قَّعـاو حباِلـك فيأبـداً نراهـا 
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  فديتـه ما صد عني في الغـرامِ
 ـا بذلـتُ  لـهنَّعـا  دميلمفتم  

 قلـبي رأىلكـن يزيـد بقُربِـه  
  َأن يصدعا  صدعاً فَأشْفَقَ إن دنَا

  مقلَـتي علِّـموعـني دعاذلي  يا
  تهجعـا  معـذِّبي إن خياَللترى 

  ىالهو من كان مدمعه نجيعاً  في
أن  هنـدع ـا هيهاتَ عذْلُكعينج  

  لَهـا أرِقـتْ التيكيفَ ريقَتُك  أم
  أدمعـا  عيني وما راقتْ تُكَفكفُ

  
  :المدامـع ركَاِئـب سهـدي مـن قَراهـا: ـ مقطوعـة

  المدامع  ركَاِئب سهدي من قَراها
تْهمأضر ا لَهيباهده  األضاِلـع  

  بلوعـة تُ أبيـتُ اللَّيـَل إال أبي
داً  عليجا وتْ بِهَأقض ضاجِعالم  

ى يبكي ِلحاليجالد مـة  كأنحر  
  مدامـع فتلك النُّجوم الزاهـراتُ

  زائـر يا رب هْل طيفُ الحبيبة 
  بِاُألجيرع راجِـع وهْل عهد لَيلَى
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ة الخَاِل الخَليبا ريى ةووج  نم ِ  
  مانـع محـب لَه دون التَّصبـرِ

  هجعةٌ هجرتْ فلم يستغرق الطَّرفَ 
كـروهج اده صرفَنَاظ عـادص  

هنْدمن ال ع وما ذنب ذاِئع  بالح  
  العهد ضاِئع وال السر مبذوٌل وال

 
  :عِطـرفٌ تعـرض بعدكُـم ِلهجـو: ـ قصيـدة

  طرفٌ تعرض بعدكُم  ِلهجـوعِ
  دمـوعِ  ال زاَل شرق بفيـضِ

  جماِلكُـم  وجوانح جنَحتْ ِلغَيرِ
كُمدوع نتْ مشِّرـوعِ  ال بجبِر  

  لكـم  يا غائبون وهم بدور هْل
  بِطُلُـوعِ  َأن تَسمحوا ِلطُويلـعٍ

  إذا  أوطانُـه ليسـتْ بأوطـانٍ
غ تُمبو ـسلَيرـهوعـوعِ بببِر  

  ممحـٍل محـلٍّ فيحللتُـم  وإذا
  ربيـعِ كُسيتْ محاسنُـه بكـلَّ

  من لي بهـا قمريـةٌ  قمريـةٌ
  والمسمـوعِ تسبيك بالمنظـورِ
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  فـو زادتْ بطرةِ  شعرها المفروق
  المجمـوعِ قَ جبِينها في حسنها

تُ مجِبفَعلْكت ا نهضعالذَّواِئبِ ب  
  الموضوعِ  المحموُل جاذَب بعضها

ردالب هنُز ـا قَدههجوو يـرنالم  
 بالتثليث تربيـعِ عـنوالشمس  

  يقْظَـة بخَل الخياُل بِها وزارتْ
خَابرِي وها سي بِهظوعي  فَحجه  

  إذَا َأتَى ُل وَألذُّ ما كَان الوِصـا
  شَفيـعِ  شَفْعاً كَما تَهوى بِغَيـرِ

لْكت نتُ عفَعهـا فَرنَاعق قُودالع  
دونُـه بقنـوعِ شرهاً ولـم أك  

  جيدها فتبسمتْ عن مثِل ما  في
  دمـوعي لُطفاً ففاضتْ للسرورِ

  تَخَضعـاً  بكَيـتُ َأنِّيفَتَوهمتْ 
  خُضوعي فرطل جبراًفتواضعتْ 

  ِلوردهـا فَضممتُها ضم اِللمـامِ
  بِجميـعي  على مجموعها َأحنُو

 لوعالَ الضع ـلَونتَهمي ـ َدنَننَعم  
  ضلُـوعي لَجعلْتُها بِالضمِ تَحتَ
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  دنُوها  ما كَان َأحلَى في المزارِ
ارـرم ـهتَشُب لَم يـعِ ةُلَودالتَّو  

  حياتُهـا كالروحِ فيها ِللنُفـوسِ
  بنـزوعِ ونزاعهـا إن آذنـتْ

اقـرالف ـدعب تيم كَم اتُـهيح  
يـققبالع يبِ حميـعِ في قُرج  

  مراهق األز في منزٍل كهِل الثمارِ
  رضيـعِ هارِ من ثدي الغَمـامِ

نسيمـه عذبا  عاقَتْ سريعتُـه  
  سريـعِ  بهن غيـر فهوبالميِل 

  على عرب أعاجِم ورقُهم تشدوا
ـقنْطبالم هِمماعـوعِ َأسجسالم  

  مثْلَهـا يحمون سمرهم بِسمـرٍ
  وسيـع في كُلِّ ضنْك ِللْكُمـاةِ 

  بأرضهم العاشقين دموعمزجتْ 
رغَي يكى العواذُل فا نَادجوِبٍم  

  قـده بأبي بديعٍ راقـني مـن 
  التوشيـعِو الثَّغـر بالتوشيـحِو

..............................  
ميعِ  ودعوا إلى السلوانِ غيرس   
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  بذلتُـه  كم من معينِ للدمـوعِ
  منيـعِ  ربعٍ من حماك بمصونِ

  وهوبيـ قَلْبِي لَم َأدرِ كَيفَ كَسرتَ
واكاتَ ـتُ هتَّى بيعِ في حالتَّقْط  

  
  :وِداعي خَافَـتْ مـن الرقَبـاء يـوم: ـ قصيـدة

 اءقَبالر نخَافَتْ مموي  ياعوِد  
  لَما دعا بِنَـوى اَألحبـة  داعِ

  آمـنٍ قَامتْ تُودعـني بِقَلْـبٍ
  مرتـاعِ  مما َأجـن ونَاظـرٍ

  وِدادهـم عهـد ليسب ِهللا رك
  بِمضاعِ  عنْد المحب وإن نَأى

  ومالحة منَحوا النَّواظر بهجةً 
  األسمـاعِ وجنَتْ حداتُهم على

  هوادجِ بانُوا فغصن البانِ فوقَ
  قنـاعِ وسروا ببدرِ التَّم تحتَ

  ِلفراقهم كم كاد يقضي عاشقٌ 
تَعا  وجلَوالَ الرـاعِ لُّقاَألطْم  

  عادة َأعذُوُل من علق الهوى بِي
  مطـاعِ فلقد ُأمرتُ بأمرِ غير
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هاعزن ا كَفَاهم َأو ـا  بِـهمم  
ذِْلـهع ـنم تَـهاعِ فَأتَيبِنَـز  

  
  :إن الـذي منْزِلُـه: ـ مقطوعـة

إن    نْزِلُـهمعي   الـذي   مبِ دحس ناأ معمر  
  رعى ضيع عهـدي َأم   هـْل لَم أدرِ من بعدي 

  
  :يـا جامـع المـاِل وهـو يمنعـه: ـ مقطوعـة

الماِل وهو امعيا ج  ـهمنعي   راغبٍ في نواِله عن ـعطَام  
  مانـع  كَأنَّـك الحـد جامع   به أصبحتَ في البخِل إذ عرفتَ

 
  :السواجِـع َأراك الحـمى لمـا شَدتْـه :ـ قصيـدة

ى لما شَدتْهمالح اكَأر واجِـعالس  
  الزعـازِع تَثَنَّى كَما هبتْ عليـه

  لَحن  ساجِـعٍ فَأطْربه من شَدوِها
فهـو على أحبابِه ينوح  اجِـعس  

بى ِللصواله رفَس عِ ذائـعمبالد  
  المحامـِل  ضاِئـع قَلْبه بين كَما

  وداِئـع على أن أيـام الوِصـاِل
ديومـاً أن تُـر دوال ب داِئـعالو  
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  َأنْجم الطـالَ ولَيٍل جال فيه الطَّال
  وطَواِلـع  وهـن ُأفُـول بيننـا

نَـامينا وواش غَاب قَدنـا  ويبقر  
  المطاِلـع ـا بِاللّقـاءوقَد صدقَتْنَ
  لَـذَّة  ونَحن سجود في جوامـعِ

  ِللكْأسِ  راكع واإلبرِيقُمن اُألنْسِ 
  راكض وطَرف الصبا في حلبة الروض 

جنَـةفُ النَّدى في وطَرو ـعامد درالـو  
  فَكََأنَّـه  إلى َأن تَجـلَّى صبحـه

ذَارالع وهجىو ـعاقرتْها البزرَأب  
ـلىعنا ال عن مـالٍل  وال قفود  
  والشَّمُل جامـع وقُلنا دنَا التَّفْرِيقُ

  
  :يـا أيهـا الصـد الـذي وجـه العـلى: ـ مقطوعـة

  العلى  وجهيا أيها الصد الذي 
  مطبـوعِ  منه يزان بمنظـرٍ

دتَقال تَع  ـكحبقَلْبي ي هحـدو  
  مجموعي  قَد بعثْتُ لسيدي ها
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  :رِضابِهـا رَأتْ شَغَـفي عنْـد ارتشَـاف: ـ مقطوعـة

شَافتار نْدي عَأتْ شَغَفا رابِهرِض  
  األضالـعِ وتقبيلها الشافي لما في

  كُنْتَ  قانعاً فَقَالَتْ تُرى ماذا الذي
 بِهنانَا قُلْتُ موقانـ ه قلـوبعِم  

  
  :1ِللْمنْطقييـن أشْتَـكي أبـداً: ـ مقطوعـة

  ِللْمنْطقييـن   أشْتَـكي   أبــداً
  عيـنَي رقيـبي فَلَيتَـه  هجعـا

  حاذَرهـا  مـن  ُأحبـه  فَـأبى
  إن نَخْتَـلي  ساعـةً  ونَجتَمعـا

  وما انْفَصلَـتْ داِئمـاًكَيفَ غَدتْ 
  مانعـةَ الجمـعِ والخُلُـو  معـاً

  
  :حظُّنَـا قُولُـوا ِلمـن صـد ومـن: ـ مقطوعـة

ـنمو دص نظُّنَـا قُولُوا ِلمح  
هنْدى عحَأض بلْغَى  في الحم  

   

                                                
ھـذه المقطوعـة صاحـب الـوافي بالوفیـات؛ إذ رأى فیھـا خلـال في  لـم تعجـب 1
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نْـكنَـا علَوس ـننَّنَـا نَحلَك  
 نُبصـرـنم  منـدغّـا  يياب  

  
  :وَألْثَـغَ زار لَكـن: عـةـ مقطو

ـنلَك  ارأصـغَى رأى رقيبي    وَألْثَـغَ   ز  
  إلى متَى أنـتَ  بغَّـا   امضي فقاَل ادخُل أو 

  
  :الرسـوُل ولَـم مـوالَي كَيـفَ انْثَـنَى عنْـك: ـ  مقطوعـة

نْكفَ انْثَنَى عكَي الَيوم لَموُل وسالر  
  بمرتَشـف  لـوردة خديـهتكن 

تْكاءج رِ ذَاكحب ننِ لُؤلُؤة مسالح  
  إلى الصدف فَكَيفَ ردتْ بِالَ ثُقْبٍ

  
  :كـفَى شرفـاً أنّي بحبـك َأعـرِفُ: ـ  قصيـدة

  كفَى شرفاً أنّي بحبـك  َأعـرِفُ
لينُو عتَح َأن ا آنـفُ  فَمطتَعو  

  أرى  والهاتي في هـواك عمرتُ جِ
 ومالي عنك مصرفُ عشتُ ماسواك  

  فإنَّـه شْئتَ فَزِد في التَّجنّي حيثُ
أنتَ الماِلـك فُ وحقِّكـرالمتص  
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  صبابـة ومثْلي َأولَى من يموتُ 
حني نلَى مَأو ثْلُكمـفُ  وعسيو  

  لورىا بهر من لَه الحسنِ الّذي َأيا
  يحد ويوصفُ ومن حاز معنًى ال

ءتَ لي في كُّل شَيلَّيمـاً  تَجتَكَر  
  َأتخـوفُ واقـعٍفَلَسـتُ ِلهجـرٍ 

  الخَلق مثْلُـه وحزتَ جماالً ليس في
هيـمداِئماً قَلْـبِي ي شْغَـفُ بِهيو  

  نَرجِـس فَخَدك ورد واللَّواحـظُ
وريقُك ماندن كقرقَـفُ وشخص  

كـرشَعـاٌل ونَب فْنُكجـٌل وبسم  
  مرهـفُ  حظِّي ولحظُـك وقدك

  
  :بالغـت باإلعـراضِ في إتـالفي: ـ  قصيـدة

  بالغت باإلعـراضِ في إتـالفي
  وتَجـافي  قَطيعـة بينووصلْتَ 

بما اجتنيت فإن لست الملوم  نم  
طلَّـة شَرةِ  قبحالم  اإلنْصـاف  

  إليـك  صبابـةً أشكوأشكوك أم 
  مثْلـك خَـافي ما مثْلُها عن علْمِ
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  الـذي حملْتَني بهواك أضعـاف
  إضعـافي يكفيك منْه البعض في

  َأطْمع في الرضا السخْطَ منْكوطَلَبتُ 
  بِخـالفي  علْمـاً بَِأنَّـك  آخـذٌ

ـكنَتَيجالَّ تَرِقُّ كَولَى هفَـتًى  ع  
دجنَى في الوالم يجد نَافم  وهو  

  حيثُ قَد هجري ولَيتَك في أسرفتَ
  اإلسراف  َأسرفْتَ ال َأسرفْتَ في

  بِواجـد  قتـلي ولَسـتُ طَالباًيا 
  التَّصبرِ  عـافي َأنّي وعنْه حمى

  
  :أرى نـار وجـدي أطفأتـني وال تُطـفَى: ـ  مقطوعـة

  وال تُطفَى أطفأتنيأرى نار وجدي 
  والَ يخْفَى وسر غَرامي قَد خَفيتُ

  إلَي تَحيـة كََأن الصبـا َأهـدتْ
  عرفـاوتَنْشُرهـا  تُعرفها نَشْـراً

 النَّازِلين يرتب ى  علىوبينمالح  
  والعطْفَا أبى أن يعرف الوصَل غزاٌل

  
   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


136 
 

  :إذا انتقـد الدينـار شبهـتُ كفـه: ـ  مقطوعـة

شبهـتُ كفـه الدينـار إذا انتقد  
  الكفِّ الدينار في وضحواضح  لدى

  بنرجسةٍ  صفراء قد طلها  الندى
نيخاف عليها مجتنوها م القطف  

  
  :مبسـمٍ ـن درتَبسـم زهـر اللَّـوزِ ع: ـ  مقطوعـة

رد  نزِ عاللَّو رهز مسـمٍ تَبسبم  
  الوصف وأصبح في حسنٍ يجِلُّ عنِ

ولـذَّة  إليـه بيـن قصـف هلم  
 ونغُص رِفإنهالز فِللْقَص لُحتَص  

  
  :قَبـل المحبـوب مـن قَبـل: ـ  مقطوعـة

 ـوببحل المقَبمــِل   نهـرِ تَرى قَبحيـفُ  للد  
  سيـفُ الوقْتُ: تـلْــك العيون فلَكـم قَالـتْ لنا 

  ضيـفُ الـوِرديــا كرام  وغَدا الحـب  ينـادي
  

  :يـا مـن بِقَلْـبِي غَـرام: ـ  مقطوعـة

  بخـافي  يا مـن بِقَلْـبِي  غَـرام   عليـه  ليـس
  وفـائي   فَكَيـفَ َأنْـتَ  خـالَفي  واكهـأضحى 
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  :يـا رب قَـد علِّقْتُـه: ـ  مقطوعـة

لِّقْتُـهع  قَـد بـا رـف   يعاطأهيفَـا لدنِ الم  
الغَض جِسفي    الذي  والنَّر    ريـهتألَّفـا ناظ  

  مضعفا  ـر العين أصبح    هو مضعف لكـن بكسـ
  عفَـا د فإن صبرِي قَد   لصـدوبا إن كان أذنب
  جفَـا  خضـره   فأبان لي منهـا كم رمتُ رِقَّة

ذَاك نتُ مطَلَبـذَا وطُّفـاً    رِ    العقَّفــافَتوتَع  
  

  :استـدارتْ كَـَأن عيونَهـا لَمـا: ـ  مقطوعـة

  استـدارتْ  كََأن عيونَها لَمـا
  صفِّ ْأسِ صفّاً بعدبِحرف الك

  عروسٍ وصاِئفُ حوَل جارِيةٍ 
  بِكَفِّ عقَدن ـ مالَحةً  ـ كَفاً

  
  :شَكَـوتُ إلَى ذَاك الجمـاِل صبابـةً: ـ  مقطوعـة

  شَكَوتُ إلَى ذَاك الجمـاِل صبابـةً
  ال يغْفُـو تُكَلِّفُ جفْـني َأنَّـه قَـطُّ

  والخَصر  رقَّ ِلي عطَافُفَالَنَتْ ِلي اَأل
رافَى الشَّعتَج نلَكفُ ودواثَّاقََل  الر  
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  :التَّلَفـا ال عـذر للصـب إن لـم يألـف: ـ  مقطوعـة

إن لم يألف بالتَّلَفا  ال عذر للص  
  الصلَفـا  يألفـوا لمولألحبةِ  إن 

  عندهـم نسبةٌ  للعـز ليأين  من
غفاً فيَأبا شَرشَغَفَا ي بِه َأو بالح  

  
  :بِي ولَقَـد كَتَبـتُ إلَيـك لَمـا جـد: ـ  مقطوعـة

 ـكتُ إلَيكَتَب لَقَدـاولَم  ـدبِي ج  
  عليـك وزادت األشـواقُ وجدي

  الجـوى وشكوت ما ألقاه من ألمِ
قَّـترو ـراعـكَى الياقُ فَبراَألو  

  
  :بتثـني قوامـك الممشـوق: قصيـدة ـ

بتثـني  قوامـك الممشـوق  
  المعشُـوق وجهِـك وبَِأنْـوارِ

فيـ  وبمعنى للحسنِ مبتكـر  
  المسروق  ـك وخَصرٍ كَقلبي

كرياً من ناظحبْل مص ـنمو  
قاشمى بِرري كقَد  يـقشرو  
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  بيـن  الخال والمقبل ما ومن
ـنيبفْـني وي ريقيـق ححر  

  َأو بِوعد جد بِوصٍل َأو زورةٍ 
  الطريق  أو كالمٍ أو وقفةٍ  في

  الريحِ أو بإرسالك السالم  من
  الطـروق وإال   فبالخيـال  

ـاركُلَّمـا س قٌ َأتمنَّـاكـرب  
  التحقيقِ  على وجداًليس مثلي 

  وإن كا الَفٌاخْت بينَنا في الهوى
  الخفـوق ن اتفـاقٌ فربما في

  وهيها لي منيا عريب العقيق 
  العقيـق تَ بَِأيامنَـا بِـوادي

  وروض رطْب غُصن الوصاِلحيثُ 
  شروق زاه وبدره فيالحب  وروض

  وعطفـاً عطفاً النوحبيب قد 
  وريقِ  فهو يزري بكّل غصنٍ

 ُأل الكَـْأسمـ لييبِمقَديـمٍ ز  
ـظلَحلُوٍ وح ديثحو رِيـقو  

  وإذا نقطت دمـوعي  غـنًى
المشـوق  ما عهدنا كذا بكاء  
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  :يـا غصـن نقـاً يميـس في األوراق: ـ  مقطوعـة

في األوراق نقاً يميس يا غصن  
  األطواق  يا بدر دجى يطلع في

أفـْل  إن تهجر أو تصد يا بدر  
  االحداق ٌل علىذا هجرك محمو

  
  :الممشُـوقُ مـذْ مـاَل دالالً قَـدك: ـ  مقطوعـة

كالالً قَداَل دذْ مشُـوقُ ممالم  
مخلـوقُ لم يبق بال صبابـة  

  ولُطْفاً  وحيا قَد حزتَ مالَحةً 
من أنتَ له معشـوقُ ما أسعد  

  
  :أنظـر إلى األفـق تبـدى بـدره: ـ  مقطوعـة

تبدى بدره أنظر إلى األفق  
 لُهوحونمٍ مشارِقُ  كُّل نَج  

  أنهـا إالكرقعةِ  الشطرنجِ 
  والبيادقُ  لم يبق إال النقش
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  :جـدد عهـود تواصـٍل وتـالق: ـ  مقطوعـة

تواصـٍل وتـالق جدد عهـود  
  ببـاق واستبق لي رمقاً فليـسِ

فتر نإلى ما رقَّ م باال  وأشفعص  
برقـة في وجنتيـك االخـالق  

  
  :ومجتمعيـن مـا اجتمعـا إلثـمٍ: ـ  مقطوعـة

  ومجتمعين ما اجتمعـا إلثـمٍ
ـمفَا بِضصو وإن نَـاقتواع  

  ِلمعـنًى لَعمر َأبِيك ما اجتَمعا
  والفراق سوى معنَى القَطيعةِ 

  
  :ي اآلفـاقيـا ذا القمـر المنيـر ف: ـ  مقطوعـة

  اآلفـاق فيالقمـر المنيـر  يا ذا
 ربيالصفُن يكي بـاقي فـدجوو 

بقْرعني عتَلْس ى كَمسع كغَيدص 

يكف نلي م حمتَس َأن  يـاقربالد 
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  :مـا عهدنـا كـذا تكُـون الرفـاقُ: ـ  مقطوعـة

  ما عهدنا كذا تكُون  الرفـاقُ
  وفـراقٌ ّل يـومٍ تَجنُّـبكُـ

  نَشـواتٌ قَضيبـاً تَهـزه يـا
هـاً تَهـزحبم راقُ زاَألشْـو  

ـواكَأنَّى ليس يصبو إلى سو  
وى بِكفي اله لَهاستغـراقُ و  

  التَّجـنِّيِ َ العقـول فتنَةلك يا 
بِـرتَصي وافشَّـاقُ  والتَّجالع  

غير أنّي أرى الجنْكبدعاً فَا م  
 لْكثُ تيطَافُحرِقَاقُ اَألع نْكم  

 يا أميراً له ِلواءـنالشَّعـ  م  
  وِطَـاقُ قَلْـبِـرِ علَيه وكُّل 

  
  :َأحدقُـوا لَمـا رَأتْ عشّاقَهـا قَـد: ـ قصيـدة

ا  قَدشّاقَهَأتْ عا رقُـوا لَمدَأح  
داِئقا بِحهنسح نم  اقـداَألح  

  شعرها فيعيونهم  شغلت سواد
  البـاقي  توشحت بياضهـنو
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  قُبـ وارجع إلى حسن الوفاء فإن
رِ حجةَ سلوةالغد ـح  المشتـاق  

 لَك بحافظ ليس ذمـةًوالحسن  
  العشـاق بحفظـك ذمـةَ  إال

  وجاعالً  بالهجر منْه عاجالًيا 
نيب جحِ العانواَألشْ  الجاقـو  

  وده حقٌ قلبٍ قد صفا لـك ما
 ـةيعـه  بِقَطتَقْطيع واقـرف  

 عفَ ذَامذَا كَيتَ ويَأنا اشْتَه فَكُن  
  الميثاق في صحةِ  الموثوقُ بي

 ذَاقلَى معونم رفَا المرِ الجثَم  
حيحلَى الصبي ىوه نم  ذَّاقالم  

  
  :ب كـم ذا الخفـوق والقلـقُيـا قلـ: ـ  مقطوعـة

  يا قلب كم ذا الخفوق والقلقُ
  وقَد رفَقُوا رحمةًها قَد رثوا 

انواَألم يكانلْتَ َأمن  بِهِم  
  والفرقُ ذاك الفراقُوزاَل 

  الـ اهللا يدوم لَك فادع إلى
 ا شَاءمو ـوددعـقُ بتَّفي  
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  سىأ القريح وأنت يا طرفي
زاَل البكاء واألرقُ بشراك  

  وقد الزمانُِ  زلة قد غفرتْ
الن ذَِلك نْهالخُلُـقُ  لَنَا م  

قَدو نم دفَا وص فْتَ بِهكَل  
  يأتلقُ والح برقُ الوصاِل

  ُأقبلُـه  وظَلْتُ إذْ زارني
 وأعتنـق وأجتلي حسنه  

  
  :بالتَّفْرِيـق لَمـا حكَـم الزمـان: ـ  مقطوعـة

مـانالز كَـما حلَم  بالتَّفْرِيـق  
ظهور ناديهم لنـوق  ا واستبطن  

مهوعي إثْرمسٍ َأطْلَقْتُ دفي  قَب  
  التَّغْرِيقَ من نارِ زفيري خَشْيةَ 

  
  :معـذِّبي لَـم تَجـرحِ السكّيـن كَـفَّ: ـ  مقطوعـة

كّينحِ السرتَج ـذِّبي  كَفَّ لَمعم  
  متَحقِّـقُ  إالَّ ِلمعـنًى  حسنُـه

  له  هي مثل ما قد قيَل جارحةٌ 
  تَشَـوقُ وِلكُّل جارِحـة إلَيـه 
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  :عبـرة َأوحشْتُمـوا نَظَـرِي فَكَـم مـن: ـ  مقطوعـة

  عبرة فَكَم من َأوحشْتُموا نَظَرِي
  واآلمـاقُ فانسمحتْ بِها األج

رال اخْض كُمدعقيقُ بالَ العالَ حو  
للوارديـن اِئـهم نـذَاقُ مم  

  وتَضمنـا حتّى يراكُم ناظري
  المشْتـاق بِكُم الديار ويسعـد

 نِلَمذْ َأجذَنْباً م اكُمورفْتُ  هع  
  أذاقُ  فعالم كاسات الصـدود

  
  :اَألشْـواقُ ـف مـا صنَعـتْ بِـكال تُخْ: ـ قصيـدة

تْ بِكنَعما ص اَألشْواقُ  ال تُخْف  
  عشَّـاقُ  واشْرح هـواك فَكُلُّنـا

  دمعك الـ قد كان يخفي الحب لو ال
ـكلَـوال قَلْبارِي والخَفَّـاقُ ـج  

 عينُكى يسفعنتَ مى شَكَوـواله  لَه  
فالع ـهلمقُـونفي حرِفَـاق  اش  

  مغْـرمٍ  ال تجزعن فَلَسـتَ َأوَل
  واَألحـداقُ  فَتَكَتْ بِه الوجنَـاتُ
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  فَربما واصبر على هجرِ الحبيبِ 
  أخـالقُ عاد الوِصاُل وللهـوى 

  بِهـا  كم ليلةٍ  أسهرتُ أحـداقي
  إحـداقُ  ملـقىً  ولألفْكَـارِ بي

ـدعقَد ب بالذيـن  يا ر ـمهبُأح  
ـِفَ الرفـاقَ   فـراقُ عنِّي وقَد أل

  سـرى  واسود حظَّي عندهم لَما
  إحـراقُ  فيـه بِنَـارِ صبابـتي

ميثـاق حرأيتُ أص لهـم  عرب  
  ميثـاقُ أن ال  يصـح  لديهـم 

وفي األكلَّة لى النّياقعو رِضعم  
يـهف    فـارن  فـاقُ   دائـمنو  

ـَتْ   أردافُـه مـا نَـاء إالّ حارب
  نطَـاقُ  خَصراً علَيه من العيونِ

  إطْراقـه تَرنُو العيون إليـه  في
  إطْـراقُ  فـإذَا  رنَـا  فَلكُلّهـا

  
  :الشَّيـخُ قَالـوا قـد غَـدا سالكـا: ـ  مقطوعـة

  ساِلكـا فَقُلْتُ ِللنّـارِ غَـدا   سالكـا الشَّيخُ قَالوا قد غَدا
بالزورِ من ال تغترر  فعله   ـهبستَح كفَات كَـا  كَمنَاس  
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  :أيهـا الهاجـر حدثْـني: ـ  مقطوعـة

  هجـرك  ـني ما أوجب   أيهـا الهاجـر  حـدثْـ
  ضـرك  ـِل حبيبي كان   بِالوصـ ما الذي لو جدتَ

  صبـرك ُأعطيـتُ ليتني   عـنِّي  يهـا  الصابِـرأ
  قَـدرك  َأنا  ال  َأجهـُل   قَـدرِي  َأيهـا الجاهـُل

  سـرك رِي مـا َأفْـرغَ   أسـرا َأيهـا الشاغـُل  
أنَـار ـاهيحـا مالـمِ    اللّـ  يفي الع ـه كبـدر  

نَـا مِئسي قَدـراً نْـكفكفانـا  اللـه    خَي  كشـر  
  

  :بالهـوى َأحبابنـا إن بـاح فيكُـم: ـ  مقطوعـة

 احب نا إناببَأحيكُمـوى  فباله  
  وتَهتّكَـا  بِكُمصب بكَى وجداً 

  وقَـد فَيخْفيـه قَد كَان يستَحي
هنيع نا ميالح حنَز ـكَىلَما ب  

  
  :فيكَـا قَـد مـاَل سمـعي إلى عذَّاِلـه: ـ  مقطوعـة

ذَّاِلـهي إلى ععماَل سم يكَـا قَدف  
  القَـوِل يكْفيكَـا يكْفيك تَلْويح هذا

  تُسخطُنيكَيف  كَم بِتَّ تَفْكُر بغْضاً
  ُأرضيكَـا  كَيـفَوبِتُّ َأفْكر حباً 
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قُدا يا نَاظار ييـا الرِللخيـاِل و  
  من كَاد  يفْنيكا قَلْبي استرِح من هوى

ى ِلنَفْسي َأنضفَ َأركَيو دُأسو نم  
َأنّي لَه ضري تُ لَمحبلُوكَا َأصمم  

  
  :يـا مالـك رقّ الصـب بـاهللا علَيـك: ـ  مقطوعـة

لَيباهللا  ع يا مالك رقّ الصبـك  
  عليـك ارحم حائراً يسايل الدمع

  من يطرق واسمح بخيال في الدجى
  إليـك  أضحى دنفاً أذابه الشّوقُ

  
  :خيـالي أخـاف الهجـر منـه: ـ  مقطوعـة

خيـالي أخـاف الهجـر  منـه  
  وصـالي ولست أراه يرغب في

  شجاعـاً وكنت عهدتـني قدمـاً
ـنم عَأفْز موـاليخَ فَما لي اليي  

  
  :جهِـال قَـد كَـان مـا علـم الـالَّحي ومـا: ـ  مقطوعـة

 جهِـال قَد كَان ما علم الالَّحي وما

  وصار ما كتم الواشي ومـا نقـال
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ى كَانجـري التَّكَتُّـم كُـمنيـَل بقَب  
  الفـراق فَـالَ َأيديقَد حكَمتْ وَأما 

  نَظَـراً  الركَاِئبِ من زودتُـهوفي 
  قبـال  العـدى زودتـه َأمنتُولو 

  وجنتـه زار عـذارأودى بقلـبي 
تضِ نَبعب نمناً وسا قَتَال حضِ موالر  

  
  :أسرفـتَ في اللَّـومِ ولـم تقتَصـر: ـ  مقطوعـة

  تقتَصـر ولمأسرفتَ في اللَّومِ 
كمتَ في لَوزِدذُوْل يا ذا والع  

  بِمحبوبِهـا قَد رضيتْ نَفْسي 
لَى كَثيروـوْل  وإنّما المالفُض  

  
 :َأجمـُل بـال غَيبـة للبـدرِ وجهـك: ـ قصيـدة

ـَة ِللْبدرِ، وجهـك أجمـُل   بِالَ غَيب
ـَا فيمـا قَلْتـه  متَجمـُل   ومـا أن

  لَوالَ صيانـةٌ  فيك والَ عيب عنْدي
  1يتَبـذُل  ٍئكُـلُّ امـر لَديـك بِها

   

                                                
  .سقـط ھـذا البیـت في الـوافي بالوفیـات 1
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  تَتَّقي  وحجبك حتى لو عن الحجبِ
   1تفعـُل حجابـاً وال تبدو لها كنت 

ـافٌ ذكُوريك أساضا  ِلحـا فَملَه  
  ُلغْـزِكَما زعموا مثْل األرامـِل تَ

  مسلِّمـاًِ  وما باُل  برهـانِ العذار
  2تَسلْسـُل دور وفيـه ه ـويلْزمـ

  وعهدي أن الشَّمس بِالصحوِ آذنَتْ
  3يقْبِـُل  فَما باُل سكْرِى من محياك

  نَواظـرٍ كَأنَّـك لَم تُخْلَـقْ ِلغَيـرِ 
   تُسهدهـا  وجـداً وقَلبـاً  تُعلِّـُل

  ال يـرى ن طَرفَـكعلي ضمان َأ
ندئاً عنِ شَيسالح نُل ميجم  4غيرِك  

يـنقاشالع قُلُوب وإن  ـرتَج وإن  
  لَيـس تَعـدُل علَيها إلى سلْوانهـا

   

                                                
  .سقـط ھـذا البیـت في الـوافي بالوفیـات، وفـوات الوفیـات 1
  .سقـط ھـذا البیـت في الـوافي بالوفیـات 2
  :الـوافي بالوفیـات ھكـذاجـاء ھـذا الشطـر في  3

  )).وُسْكـري أراُه في ُمَحیَّـاَك ُیْقَبـُل((
بینمـا سقطـت . ھـذا البیـت، والبیـت الـذي یلیـھ؛ سقطـا في فـوات الوفیـات 4

  .األبیـات األخیـرة كلھـا في الـوافي بالوفیـات
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أنَّك ـنسنِ الحهبيبي ِليح  ـَه   حزت
لَك ي أنَّـهـنِ فُـَؤادهينْـزُِل  وم  

  ا ود صحيـحٍ فَلَم يكُـنإذا كُنتَ ذَ
ينـرضلُـوا 1يثُ تقَويـذاُل حالع  
بحي المظِّي فح نْكا مأوة آخـراًر  

  ِلـذَا حرفُوا عنِّي الحديثَ وأولُـوا
  

  :تعـد عـنِ الغَـرامِ فلسـتَ تقـوى: ـ مقطوعـة

  تعد عنِ الغَرامِ فلستَ  تقوى
 على ما فيهكمـد نوذلِّ  م  

مٍ قَدغْرم نم شْقاً فَكَماتَ عم  
يظفـر تعني ولم بـدلِّ بمن  

  
  :أدام اهللا أيـام الوصـال: ـ مقطوعـة

  أدام اهللا  أيـام  الوصـال
مر هاتيكع الليـالي وخلد  

  التَّداني وَأسبغَ ظلَّ َأغْصانِ
نسها حودقُد ادزاِل ودتاع  

   

                                                
  )).یضـر بي: ((في نـص 1
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  فيها  زالت ثمار األنْسِوال
  حـاِل تزيد لطافةً  في كُّل

  عيون  برحت لنا فيها وال
الغزاِل تغازُل مقلتي خشف  

  لَيـاٍل  لَقَد مرتْ لَنَا فيهـا
اآللي كأن نظامهـا عقـد  

  حسنٍ َأقَمنَا في جنَابِ َأميرِ
  الجماِل عقدن عليه  ألويةُ 

  
  :لديـه والَ حـلُّ مالمـك ال ربـطٌ: ـ قصيـدة

  مالمك ال ربـطٌ لديـه  والَ حـلُّ
  حلُّ دمي للهوى إن كان يرضي الهوى

  فإنَّمـا  الـ إلَيك وما موهتَ عنِّي
نْدُل عاهـُل ـتَّجهج بِه يـنارِفالع  

  عرضوا لَها بِروحي وَأهلي من إذَا
ونَهكْرِي قَالتْ دـُلا بِذواَأله وحلر  

  وذكْرِهـا تُحدثَ في النَّادي بِذكرِي
  ذكْرنا  شُغُْل ألهِل الحي من وصار

إال َأن با الحمـروا وكثلُّـوا ويقي  
  الظُّنُونِ  ويعتلُّـوا بِنَا ويصحوا في
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  الهوى  يقْتَضي َأبتْ رِقّتي إالّ الذي
  الرأي والعقُْل ضىاقتَإال ما  وعزمي

يـتُ وكـمجباً أني خَففواع  َأبِـن  
  الحزن والسهُل وقَد راح مملُوء بي

  حمى طريد ولي مأوىً  مباح ولي
غَريب بحِلي صو يدحُل وِلي َأهو  

  المـنَى سَأجهـد إمـا ِللمنَايـا أو
  نَى النَّصُلما ج قُصاراي إما النَّصر َأو

  بِمطاِلـبي فَإن لَم تَصْل بِي همتي 
  ِلمتي غَـزُل ولم ينتسج ِللشَّيبِ في

  فَاه  مقْـولي فال نَظَرتْ عيني والَ
  سعت  الرجُل وال بطَشَتْ كَفِّي وال

  َأنَا  عارِفٌ ومن عرفَ اَألمر الذي
  اكه سهـُلإدر رَأى كُلَّ صعبٍ كُّل

  رَأيتـه  خُذ العز من أي الوجـوه
  الـذّلُّ  بِه يكونفَال خير في عيشٍ 

 نم ءرِللميوداع ـةِ  قائـدالطَّبيع  
ونَـهذده دي ـُل إذَا لَموالنُّب الحلْـم  

عالتُّربِ هذا الطَّب نالً مع  نم والنَّفْس  
ي َأن ءرلْمنُوفَلد  ءـرِللْمولُـو َأنعي  
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  :فديتـك كـم عـلي عليـك عـذُل: ـ قصيـدة

 عـذُلفديتك  عليك علي كم  
  عـدُل وليس لديك للعشّـاق

  شوقاً  وكَم أطوي إذا وافيتَ
  ظـلُّ شَمسِ سنَاك عنْدكَأنّي 
دبِللْع رمضم الُكوِص ـرجه  

 كرجهوِللود ظْهِرـُل مصو  
حبيبي كيفَ قيَل الشَّعر فرع  

للمالحة فيك أصُل  وشعرك  
هيلَى خَدع نوحي مبِر  درو  

  وطَـلُّ  سقَاه بَِأدمعي وبـٌل
يمِ شَبِيهيبِ الربِط نٍل ضصو  

 يهكَرِيمٍ ف نثْ عدخْـُل فَحب  
لَّ البلْتُ حاوإذَا ح1قَالَـتْ  نْد  

  يحـلُّ معاطفُـه حمانَـا ال 
ـهنَتجتْ بِويلج وإن  ـدامم  

رود  رى ِلعـذارهُل يونَـز  
   

                                                
أیـن . دھمـا في الـوافي بالوفیـاتھـذا البیـت، والبیـت الـذي یلیـھ؛ وردا وح 1

  )).إذا ما ُرْمـُت َحـلَّ الَبْنـِد قاَلـْت: ((جـاء صـدر البیـت األول ھكـذا
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  نثـاراً وأرسَل صدغه عرفاً
في الـورد الَهم ثـُل  بخدم  

  سهٍل بن والحسن فَلَيس الفَضُل
فيهما منـح ـذُل وإن يكوب  

كجوديوم كأو كخُلق لمٍ  كس  
نسذَا حٌل وـُل فَذَا فَضهسو  

 
  :الغَـزاْل في غَـزِلي مـن لَحـظ ذَاك: ـ مقطوعـة

ذَاك لَحظ نِلي مي غَزاْل فالغَز  
قَتَلَتْـه بص النِّبـاْل  أخْبار  

أدمعي ثُم سقته ـا  غصنم  
  المـالْل  َأثْمر لَما مـاَل إالَّ

  والَ ياقُـوتَ دمـعي  وهبتُه
  1بالـآلْل لي مبسمـه يسمـح

حـلَّ ثالثـاً يـوم امـهحم  
  الغَـواْل ذوائباً تَعبقُ منْهـا

   

                                                
  .سقـط ھـذا البیـت في فـوات الوفیـات 1
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ـدفَقُلْـتُ والقَص  ذُؤاباتُـه  
  2الطواْل في ذي اللياِل 1سهرييا 

  
  :هـالَال عـن ِلي دميـةً  والَح: ـ مقطوعـة

الَحةً  ويمِلي د نـالَال عه  
فرةً  ودعاال وانْثَنَى صغَـز  

  دالالً فتذَلَّلتُ حيـن أبـدى 
  فَتغَاال  ورأى رخْص َأدمعي

  الوصـ َأسَألُك بالحسنِ غَنياً يا
دتَر َأن اشَاكحـؤاال ـَل والس  

أطعتُ فيه غـرامي رشٌأ قد  
  والعـذَّاال اللُّـواموعصيتُ 

يهو فُونُهي جى  قَتَلَتْنضرم  
يهو ايوتْني قلَبكَسـاالَ  س  

  
  :كـان مـا كـان وزاال: ـ مقطوعـة

  وقَاالَ فَاطَّرِح قيَل   كان وزاال كان ما
ها العاتبالَى  أياهللا  تَع كبسظُلماً   ح  

   
                                                

 )).وا سھـري: ((في الـوافي بالوفیـاتت 1
  .ألخیریـنلـم یـرد مـن ھـذه المقطوعـة في الـوافي بالوفیـات سـوي ھذیـن الیتیـن ا 2
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  :الوبـا ـم الخَـّل في زمـنَِأراك تَشُ: ـ مقطوعـة

  الوبـا َأراك تَشُم الخَّل في  زمنِ
  خـلِّي فَخلِّ حديثاً لَألطِّبـاء يـا

  قضى  فإن يك بالطاعونِ ربك قد
  الخَلِّ تموتُ إذاً رغماً وأنفك  في

  
  :العـاذُل في هـواك قـد زاد وقـال: ـ مقطوعـة

 قـد زاد وقـالالعاذُل في هواك  
  وقـال والصبُّ لما يقوُل ملقيـه 

  وجهِك  حاْل ال تَحسب َأن الحسن في
  الـورد بِحـال خَدكقَد عم جماَل 

  
  :مـتى بالقُـرب يخبـرني الرسـوُل: ـ قصيـدة

  بالقُرب يخبرني  الرسوُل متى
هـرباللّقـا د بخيـُل ويسمح  

ريتْوس يكف جِعراً رهج  بالح  
  الغَليـُل ويشفى منك بالوصِل

  الليـالي   وداد  ال   تُغيـره
 ال وحـبنهنهـهـذُوُل  يالع  
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وعهد كُنتُ تعهـده  صحيـح  
قَلْبو كُنُـهليـُل  كُنْـتَ تَسع  
لوعِ إليكشـوقٌ وما بين الض  

  يـزوُل والَتَزوُل الراسيـاتُ 
  اعناً هْل من رجـوعٍأال يا ظ

  والطّلـوُل  زُِلفَتَجمعنَا المنـا
فَقَد فْـنالكرى ج فَقَد  قَرِيـح  

قَدو ـمنَا جِسيـُل أِلفَ الضنَح  
  جداًوو  وصبك قد قَضى سوقاً

رمالع هِكجِلو كُونالطَّوِيـُل ي  
  

  :أرح يمينـك ممـا أنـتَ معتَقـُل: ـ قصيـدة

  أرح يمينـك ممـا أنـتَ معتَقـُل
  فُوالذُه  الكَحـُل َأمضى اَألسنَّةِ  ما

  واسمها  نَظَـر من يرِيني المنَايا يا
  واسمها مقَُل من السيوف المواضي

  المرضى تُحارِبني َألْحاظُكما باُل 
فـارِس ـظطـُل  كَأنَّما كُلُّ لَحب  

  ظُنُونُهـم وما ِلقَومك ساءتْ  بِي
  جهلـوا فليتهم علموا مني الـذي
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  َأمـم في ذمةِ  اهللا نـاء حسنُـه
  بِه  شُغْـُل وفَارِغُ القَلْبِ في قَلْبِي

نم كُثُب هوند نم سـرا حهوند  
نم بقُض هوند نُل ما  اَألسهوند  

  بِيضهم تزْل في الحربِ لم ومعشَرٍ
 مروما  الخُدودحا منهُل شأنالخَج  

  سحبـاً إذا انتضوها بروقاً ردها 
نها عارضساَل م ا دمطَـُل بِهه  

نها عارضساَل م ا دمطَـُل بِهه  
نَايـا بينهـمالم كرذ ُل كأنغَـز  

  حبوهم س شَبتْ بِهِم حربٍكَم نَارِ 
  شُعُل وهم فاضتْوأرضِ قومٍ بهم 

  يلبسها  من كلِّ ذي طرةٍ  سوداء
تَّصابِ النَّقْعِ مبع نا مبِه مُلـغَي  

يامالخ لْكـا ضاءت بحسنهم تكَم  
  الدوُل ضاءت بوجه ابن عبد الظَّاهر

  وجنَتُـه كَأنَّما كَفُّ فَتْـحِ الديـنِ
ـايحسن في ساحا لذاكهـُل تالقُب  

بحالس تدما َأب ى َأغرويا ِلسالح  
ينهمـُل  تقصيرها عن نداه حين  
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 نَاهمقُلْتُ ي ثُْلإنقني مدرِ  صحالب  
  تَشْـرب  القُبـُل بِها منَاهُل منْها

  سبقـتْ  يد لَها كم يد من قبلهـا
نم دي نم كَمو دا يهدعـُل  بتَص  

  بالَغَتُـه  تُوحي إلى كُّل قرطَاسٍ
هأقالم البيانِ ومن سـُل سحرالر  

  سمر تروقك رأي العينِ عاريـة
يـهانعيـعِ مدب نمـا  ولَـُللَهح  

  سنـةٌمن األسنَّـة في أطرافهـا 
  إنَّهـا ذَبـُل لَوال النَّضارةِ  قُلْنَـا

  رمدتْ  ِل إنمن كل معتدٍل كالمي
  نَقْسـه كَحـُل عين المعالي فَفيها

 حـذروا  ما كُّلفللعـداةِ  لديـه  
  ما  سَألُـوا وِللْعفَـاةِ  علَيـه كُّل

  لعقد الجود واسطـةً يداهأضحتْ 
  عطَـُل  فليس يدرى لجود بعدها

ملَّ النّـاستّى يح ودجي  ـهمَأنْع  
  ملـُل كُـه من بذلهـاوليس يدر

  اَألفْواه  معلنَةً سادتْ وسارتْ بِها
  بِهـا المثَـُل يغْدوفَقَد غَدتْ مثَالً 
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  وثَـوى  العـلُى بيتَبنى ألبناِئه 
لـه  آبـاؤه نـاهُل  فيمـا باُألو  

  صمتُواوإن  جوداًكَانُوا َأتم الورى 
  جهلوا وإن  وأعظم النَّاسِ أحالماً

  اَألسماعِ  ذكْرهم زالُوا فُأودع في
  قَبلَهـا المقَـُل محاسناً ُأودعتهـا

  كَرمتْ  امدح وقْل في معانيه فَقَد
نسحتَّى ال يُل حُل القَومالع حسني  

ندعا مي  ودالالج لَوو اكوي سغَأب  
  بـُلالس  فعلت ذلك سدت عـني

 إنناب وبسحم ِلي بابِكو  كلَيع  
بِـه شْفُوعقُّ العبودة مـُل حاَألم  

  
  :خُـذُوا قُـودي مـن َأسيـرِ الكلَـْل: ـ قصيـدة

  الكلَْلخُذُوا قُودي من َأسيرِ 
  قَتَـْل  فَواعجبـاً ألسيـرٍ

إذا نحتـم وقولـوا عـلي  
قتيل العيونِ جريح قـلالم  

بيض عند ى ولي جلدالظُّب  
  قبل  وبألعين النُّجِل ما لي
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  الدجى ولي قَمر ما بدا في
  أفَـْل  وَأبصره البـدر إالَ

  بـدا فيا خجلة الظَّبي لمـا
  والكَحْل شَبيهاً لَه في اللَّمى

  بدتْ ويا خجلة الشَّمسِ لما
اررمفيها اح ْل ألم تَرالخَج  

  يشـا طرتـه مـنيضّل ب
من  هتـْل ويهدي بغرأض  

  خلقه وقد عدَل الحسن  في
  عـدْل على أنَّه جار لمـا

فُـهعاطتْ ممفَع بالنَّشـاط  
  بالكسـْل  وخصت روادفُه

  امـرٌؤ وقَد علم النّاس َأنِّي
  الغزْل  وأهوىأحب الغزال 

  عـاذلي فال تنكر اليوم  يا
  عـذْل أميل إلى من فلستُ

  بالعنـاق متَـهقالْحفْـتُ فأ
  بالقُبـْل شفـهمربلْـتُ وَأذْ

  له خصرٍ غورِ في وكم تهتُ
نفْتُ موَأشْر فَوالكَفَْل ذاك ق  

   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


163 
 

  الصباح وأذَّنتُ حين تجلَّى 
  العمْل  بِحي على خَيرِ هذا

  راحتي وها َأثَر المسك في
  العسل  فيه طعم هداه فمي

  القُبْل رشف تلكدعاني إلى 
  قبـْل غرام صحيح ومالي

يإذا  فتكـت  ف ألحاظُـه  
  العمـْل  بقَد يقُـد فكيـفَ

  المنْحني هنَاك تَرى أدمعي
  اشتعْل برمي الجِمارِ وقلبي

  جرى يا ماالشَّوق  منودمعي 
  ذَهـْل عقيقاً وباهللا عقْـلي

محفما ضرلو س ى هبالكَر  
  فعـْلولو ساعةً بعد ما قد 

  مهجـتي وسكَّنته في لظَى
نرا مرِي جملَع ذاكقَتَْل و  

  ومن عجبٍ زار في لَيلَـة
  تَسـْل وعما جرى بينَنَا ال

لكت دتُ أشاهرياضِ  فَصالر  
  كذا على وجنتيه أنا في خجْل
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  هبأغصانـ ورداًواقطـفُ 
  المقـْل يك هذا بغيـرِ ولم

رفللَّـه  د لَيلـة ك  مـن  
  أجـْل تعادُل أرواحنَا بـْل

  بهجـةًتُريك إذا أسفَـرتْ 
  حصْل السرورِ بها قد وروض

  أنَّهـا وال عيب فيها سوى
  عذل من رقيبٍ لنَا أو خَلتْ
  المقَـْل أال فَلََّل اهللا سيـفَ

قتـْل ى وكم ذافكم ذا تعد  
  الهوى  وما من قتيٍل َألهِل

  فعل قد سوى ألف راضٍ بما
  المالحِ  جيشَلقد نصر اُهللا 

  كمـْل ببدرٍ لنا حسنُه قـد
  فارس وما بطٌل في الوغى

 يـدطـْل  إالإذا قابَل الغب  
يـونالظِّبـا إذا قاتَلَتْني ع  

  األمـل بلغْتُ لَو فَرحيفوا 
  الحبيب  لَيلةَ  زاراهللا رعى

الرقيب أْل إلى حيثُ وغاب  
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وادفي س يـونِ  فَخَبْأتُهالع  
  المحْل الدمع ذَاك وقَد غَسَل

  بأقدامـه وألصقتُ خـدي
صـهلْتُ أخْمـْل وَأذْببالقُب  

  بِأعطَافـه  فَـرقَّ ومـاَل
  الميـْل فَدبتْ بروحي ذاك

  ارالعـذ لعـتُوعانقتُه وخَ
  والخَجل ثَوب الحيا ومزقْتُ

  بالحديـث  أشغله زلتُوما 
  انسـدل علينا وستر الظالمِ

  بالمنـامِ جفنُـهإلى أن غفا 
  غفَـْل وعنِّي تغافل أوقـد

  بنْـده وخلَّيتُ عن خصرِه
عطفيهلَْل وأجفيتُ عن مالح  

نْـعص دبتُ ُأشاهو اإللـه  
 راياتباركالب بوجـْل  ر  

  تظن  فظُن بِنَا الخَير أو ال
  حصْل فَال تَسَأِل اليوم عما
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  :وفَقيـه كالبـدرِ زار بِلَيـٍل: ـ مقطوعـة

  وفَقيـه كالبـدرِ زار بِلَيـٍل
  تَجـلَّى فَجالَ نُوره الدجى إذْ

  بِيقَلْ ولَكنما درى موضعي 
شـا هـداهودالَّ بضرامِ الح  

يـهفَق نْـهجِيـبٍ معو يذَك  
  استـدالَّ بمحّل النّزاعِ كيفَ 

  
  :كُنَّـا حروفـاً عاليـات لـم نُقـْل: ـ مقطوعـة

  فـاً عاليـات لـم نُقـْلحروكُنَّـا 
  القُلَـْل متعلِّقـات في ذُرى أعـلى

نَحنو َأنَا َأنْتَ فيه ـوَأنْتَ وَأنْتَ  ه  
  عمن وصْل والكلُّ في هو هو فَسْل

  
  :ويحمـر شَقيقُهـا خَجـالً: ـ مقطوعـة

  ويحمـر  شَقيقُهـا  خَجـالً
  وجـالَ  ويصفـر بهارهـا

  خَضـراً  ويبـدو  حسنُهـا
  خَضـال  ويبـدو زهرهـا

   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


167 
 

ـبـا  الصإذَا م  هـدشَاه  
  الغَـزال  صبـا واستأنـفَ

  الفـردو  وتحسـب جنَّـةَ 
  سِ  عنـه  حسنُهـا  نُقـال

  
  :يـؤوالَ َأَأطْلُـب يـا محمـد َأن: ـ قصيـدة

َأن دمحيا م ـؤوالَ  َأَأطْلُبي  
قَلْـبي َأو وِد رِكيـال ِلغَيمي  

  اًمرام  وأرجو غير بابك لي
  مقيال وأقصد غير ربعك لي

  تُجـلَّى واخطب شمسك  أن
 ماوأسأُل غير يسيـال أنئك  

  لي بنداك مسعى أنجحتَوقد 
  وسـوال وقَد حقَّقْتَ لي َأمالً

لْياءالع كاهلْتَ بِجعوني  جد  
كتَ ببأسعور وال الخطْبهالم  

  يـاالعطَا َأنَا منْكر تلْـكوما 
ذاك دالجميـال وما أنا جاح  

ـنم لَـك عالَ َأنَا قانو ادوِد  
وَأن  كلَيي عُأثْن َأقُـوال بَِأن  
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  بليـغٌ َأنّي فتىً  فَطـن على
لكْتُ لَـهسبيـال بلوغٌ ما س  

  القـوافي ظ تخـر لَهـابألفا
  الذَلُـو وينْقاد القَرِيض لهـا

  على ُأذُنَي فَصيـحٍمرتْ  إذا
  طويـال سواك يعض إصبعه

  مـدحي بكثيـرِ بالغٌوما أنا 
  قليال من الكرمِ الذي تحوي 

  عزِيزاً  وَأنْتَ َأعز َأن تُدعى
  جليـال وَأنْتَ َأجّل َأن تُدعى

  دارٍ  وَأنْتَ َأخٌ ِلكُّل غَريـبِ
  والخليـال إذا عدم القرابـةَ

الص سلي لفظكيـنَّى بعالم  
  العليال  ويشفي ذكرك الدنفَ

  عقُـوالً إذَا وهب اإلله لنـا
  عقُـوال  ِلما وهبنـاه وهبتَ

نم فداؤك له األمان من تدين  
 لَه يلقى إليك وصـوال بأن  

نمو  وند ونُوهري َأن فبِطَر  
  عديـال إلَيك فَكَيفَ تَنْظُـره
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 حىتُرى شمستبدو إبان الض  
بتُنْتَس ينح تُنْظَروال واُألص  

يبعافَى يو نفَم  سماًالشَّموي  
على جهالتـه ليـال كفـاهد  

  
  :َأسيـر َألْحـاظ بِخَـد َأسيـْل: ـ قصيـدة

ـاظَألْح 1َأسير َأسيـْل 2بِخَـد  
فبِطَـر شَاءَأح 3 كَليميـْلكَل  

ني مّظح نم بفي ح  رِهع4ش  
  طَوِيـْل لَكن قَصير ذَا وهـذا

  ولكنـه ليـس  خليـالً  لي 
نَار شَاءفي اَألح مريْل َأضالخَل  

يمضه كالتُّر نم يشا  ظَب5الح  
  جميـْل يهـز عطفيـه دالالً

   

                                                
  )).أجفـان: ((في الـوافي بالوفیـات 1
 )).ِلَخـٍد: ((في فـوات الوفیـات 2
 )).ِلَطـْرٍف: ((في الـوافي بالوفیـات، وفـوات الوفیـات 3
  :جـاء ھـذا الشطـر في الـوافي بالوفیـات، وفـوات الوفیـات ھكـذا 4

 )).ِفي ُحـبِّ َمـْن َحـظِّي َكشْعـٍر َلـُھ((
ـت؛ واألبیـات الثالثـة الموالیـة؛ لـم تـرد في الـواف بالوفیـات، ھـذا البی 5

  .وفـوات الوفیـات
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  شاهـد  ذُو وجنَةٍ  تَورِيدهـا
َأنْكَر يإنكَحيْل تْ قَتْل فبِطَر  
  رِدفـه  تالعب الشعـرِ على
  الطويْل في العريضِ َأوقع قلبي
  مشفقـاً كم قلت من وجدي به

  غليْل ولي حشا من هجرة في
رِهلَى خَصتَ عـرج فَـها ردي  

  رِفْقـاً بِه ما أنْـتَ إالَّ ثَقيـْل
  

  :بِمـن َأباحـك قَتْـلي: ـ قصيـدة

قَتْـليبِم  ـكاحَأب مت   ـنحر ـلي  عالمصو  
  وكَيفَ ُأصغي  ِلعـذِْل   ِلهجـرٍ فَكَيـفَ َأقْـوى

تَمـنِّي   وغيــري   َأنَـا  لَـكالمتمـلِّي  الم  
  ذُلِّي  قَد لَـذِّ ِلي فيـك   عنْـدي  يا َأكْرم النَّاسِ

  وكُـلِّي  ـبيملكت يا نُـور عيـني   قَلْـبي ولُ
ـراً   يـا نافـراً  متجــنساف ـلِّي كُـنتَجم  

  وشَكْـِل في حسنِ خُلْق   طُـراً يا أحسن الناس 
  وفَضـِل  من الجمـاِل   وجِنْـسٍ في كُّل نَـوعٍ

  عقْـلي  حسناً  فتحجب   أرى  معانيـك  تبـدو
فواصْل تهوى وليس مثلك    في الحبانرجي هثْلم  
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  مـولِّي  فَواصْل   فَـذَا  ربيـع  ما دمتَ تَهوى
ذقـن حسبي وحسبـك   شمـلي تـأتي بفرقـة  

  فَـولِّ رَأيتَ  وجـهِي    مـا  وبعــد ذَاك إذَا
  

  :الجفَـا قُـْل ِلي بِعيشـك هـْل عـلَى هـذا: ـ قصيـدة

شيذاقُْل ِلي بِعلَى هْل عه فَا كالج  
ومتَـد َأو قَى قُلُوبقُـوُل تَبع  

  تَقْسيمه ما باُل خَدك جار  في
ـرِيِلغَيو هالتَّقْبِيـُل ِلي نَـار  

فيه حموالر فَهة يا طَرـارنَض  
 فَعالمدنـانِ في حـوُل السذُب  

  عـدةً يا من جعلْتُ إخاءه لي
  خليـُل الخَليـَل يدخرفي يومِ 

عتْهما د كبابـة ما بال قلبص  
اهرما ع كعماُل دا بوُل  ممه  

  لَعزيـزة أين المـودةُ  إنَّهـا
إنَّـه  دلَقَليـُل  أيـن  التَّـود  

ابةبلى الصع عينأهلها أين الم  
دجالو ءبفَّ عخِلي ثَق ويـُلفَه  
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فَاتوي صحالذي ي نَأي دمحم  
  سبِيـُل  هيهاتَ عز فما إليـه

  
  :سـرى ألرضِ الكَـرى فَمـا وصـالَ: ـ قصيـدة

  وصالَ سرى ألرضِ الكَرى فَما
  ورام كتم الهوى فَما  حصال

  لو مستغرقُ الحاِل بالصبابةِ 
  جهـال  أراد نطقاً بغيرهـا

  فـرقٌ  س فيمـا تُحبـهالنا
م من لشأنـهقَـال  ما منهع  

  لقـد  فكم يراعي وكم يراع
  عـدال  جار علَيه الغَرام مذْ

العذوِل فيه كَمـا طاَل نزاع  
الفـؤاد فاعتـدال طاَل نزاع  

ما باُل قلبي وشأنُه  عجـب  
  سـال أماله الوجد حين قُلتُ

  جـدالً ِل داِئمـاًإن من العذْ
  جذال الهوى به ليس يرى في

  عرِفَتْ حب الصدق نَهضةٌصا يا
  جلـال منْك فَقَد رمتَ حادثاً
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  الـ الدنفُ عبيدكعبيد  بنيا 
  األمال  ـمشتاقُ حقق له بك

ـودإالَّ بِج ـزع ما لي ـدي  
  هطالَ السحابِ إن منك كحاِل

 نيا مهاممتطَـال  غَدا باهب  
  بطَـال بغير ما حقٍّ منه  أو

  مثَـالً مذْ عدمت عيني لـه
دحي بجودهثَـال أرسلتُ مم  

ـنم ررٍ ألنظمن المديـحد  
بعده تدرِ علياك عطـالَ  لم  

ي الكَرِيمقْضي موالي هـدعوم  
  فعال والحر لَو قاَل ما عسى

  
  :سحـرِ طرفـك يـا عـلي مـن: ـ مقطوعـة

  بـلي قلب المتييـم قـد   من سحرِ طرفك يا علي
  والمجتـلي للمجتـني     يا زهـرةً يـا  نُزهـةً

  المتأمــِل لنواظــر    جمالُـه  يا من يـروقُ
تجـد لم باللّقَـا لي  إن   ـودعبالو لِّـلي  كُنعم  
  يتحـوِل  في القلـبِ لم   المـدى  وَليا ساكناً طُ

  منْـزِِل قَد حّل َأشْـرفَ   أهـالً  بأكـرمِ نـازٍل
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  :عجبـاً وطرفـك ِللدمـاء محلّـُل: ـ مقطوعـة

  وطرفـك ِللدمـاء  محلّـُل عجباً
 ـكولَتوامِ دُل ال الـتيِلـدـدتَع  

  داًمجـد وإذا َأتَى خَـطُّ العـذار
  يعزُل  لك في الوالية يا تُرى من

ـواكذُوُل على هالع هالـةً المج  
ـِك لَـهتَبـاً    يعـذُل َأعـلَى مثَال

  جاهـداً  فَعليه َأن يبدي المالمةَ 
  يقْبـُل وعلى المحـب بَِأنَّـه  ال

  َأنْثَـني يا طَلْعةَ  القَمـر الذي ال
  أتبـدُل وال  عـن حبـه أبـداً 

اِلكمإلى ج األنام صوانْثَنُوا  شَخ  
  وَأجملـوا عنْه وقَد َأثْنـو عليـه

  وجهِك مسنَـد فَحديثُهم عن حسنِ
طيبِ ريقك نع مديثُهحُل  ورسم  

  
 : ظَـبيٍ يقُـوُل وقَـد رنَـا عـن لَحـظ: ـ مقطوعـة

  ظَـبي لَحظ عننَا ر وقَديقُوُل 
الغصن في ورق الغالئْل وهز  
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في َأمبِطَـر ي  َأَأقْتُلُكُمطْـفبِع  
  ذابِـْل فقلتُ بما تَشَـا فالكُـّل

  شمـاٌل  سلـاَم اهللا ما هبـتْ
فاطعالم لْكلَى تاِئْل  عوالشَّم  

  
  :نَزيـال بـان الخَيـاُل وإن َأبـان: ـ قصيـدة

 انَأب اُل وإنالخَي انيـال بنَز  
  رسوالَ  وسرى شذاك وإن منعتَ

  فهممتُ أن أجفُو خيالَك  غيرةً
ـالً لَـهقُب تُـهنَحـوال فَمقُبو  

ـكإلَي تَهبسظْتُ نفحـةً وحبم  
  بديـال مـن ظَنـه أني أراك

  بضائعٍ ليس العهدوزعمت أن 
وددى الصوَأر  ِلضدِليال ذَاكد  

 نْـكم ظتَني باللَّحدعوزيارةًو  
  عليـال فوجدتُ ميعاد العليـِل

 كيسهللا عمونَّـتْ ِللنَّـوى يح  
  معقُـوال  لم يبقِ مطلقُها لَنَـا

  قَد َأودعـتْ بِنْتُم بِكُّل حمولَةٍ 
الغَرام ا شَاءـوال  قَلباً كَممح  
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  وقَد الحادي كَم لَفظةٍ  خَفَّتْ على
ينوىً  بلوعِ  َألْقَتْ جيالالضثَق  

كتَتْر لَم نْديا ه  فُونُكىجمبالح  
  مقتـوال  منـك أو جريحاًإالَّ 

  يوسف المحاسن ألبيهل أودعتْ 
ـنمقُس َأحكام يهنـوال ففُص  

  
  :بِتَذَلُّـٍل كُـمقَابلْـتُ عـز هوا: ـ قصيـدة

اكُـموه ـزلْتُ عبِتَذَلُّـٍل  قَاب  
  بـأوِل مع أنني في ذاك لست

  النَّوى يا جاِئرين وعادِلين إلى
كُمنسِل  حدمع ونما د نِل مدعم  

  إعـراض وحياتكم أنتم  على
  المقبِل عندي أعز من الشبابِ

فإنَّني لَم ونتَذْكُر إن  كُـمَأنْس  
فإنني لَم ونحمتَس خَـِل  َأوَأب  

  جاركم  يا علو أين زماننا إذا
  منْزِلي جاري ومنزلكم برامةَ 

ما تَقشَّع عرَأس ا كَانكُم ممغَي  
  والـوِلي عنِّيومنعتُم الوسمي 
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نيكُنْتُ َأخْشَى الب َل كَمقَب هقُوعو  
  المستَقْبِل يفأتَى الذي حاذَرتُ  ف

  إذا وحذرتُ سهم فراقكم حتى
  المقتـل فيأرسلتموه أصابني 

دعب تُ ُأجابلَس ومالي  َؤاِلكُمس  
  لَم َأسَأِل كَم كُنْتُ قَبُل ُأجاب إذْ

وفودي لم تبعد لم ارفالد يشب  
كبوح نْفدي ي والماُل لَملما  س  

  
  :العـذَّاُل تُ بِي في حبـككَـم يشْمـ: ـ مقطوعـة

كبتُ بِي في حشْمي ذَّاُل كَمالع  
  والقَاُل كم يكثر فيك القيُل بي 

الـةبِكُلِّ ح ربـقُ بِي الصَألْي  
  الحـاُل أحتاج أداريك ويمشي

  
  :هـات قُـْل لي كـمِ الجفـا والـدالل: ـ مقطوعـة

  والداللهات قُْل لي كمِ الجفا  
  لَديه محـاُل لَستَ ممن يمسي

  الوا صدك لو أردتَ الوصاَل ما
ـكمزع دالَ ري وـذَّاُل شالع  
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  وصـدود  أنا لي منك قسوةٌ 
  ووِصـاُل  وِلغَيرِي تَعطُّـفٌ

  لي وقْل دع دالل الجماِل وانصفْ
وددالص نم ءشَي ـالُل َأيح  

  حـا ذاك الذي عهدتَ وإنأنا 
  َل  تجنِّيـك بيننـا والمـالُل

فُونِ لي فيكيا كحيَل الج جفن  
ادهى السوس نم اُل ما لَهحاكْت  

  
  :بـأبي ومـا ملكـتْ يـدي مـن سمتُـه: ـ مقطوعـة

  من سمتُه يديبأبي وما ملكتْ 
ِلي إليه يك وُل وصالً فلمصو  

  ال هويتُ مقاَل قدويهوى الخالفَ 
ْل َأبداً بفيـهزي ـوُل  إذْ لَمجي  

  
  :قاتـُل حللـتَ بإحشَـاء لَهـا مْنـك: ـ قصيـدة

نـكْا ملَه شَاءـُل حللتَ بإحقات  
  منـازُِل فَهْل َأنْتَ فيها نَازٌِل أو

  لَونُه حال أرى اللَّيَل مذْ حجبتَ ما
يببيني و على أنّهحاِئـُل  نَـك  
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 نُونجا كُنْتُ ممىووَل الهى قَبري َأن  
  1عاقُل األسرِ ِلقَلْبي من صدغَيك في

كلحاظ نم نَانـٌل  ولوال سقات  
رِي َأنذَابُِل لَما كُنْتُ َأد  فَكطَر  

دجالو حصالَ ي ِلمو يكري  فنَاظو  
نٍ مسخَةِ  حِلنَسقَابِـُل ني نَاكس  

  َأطُولُه  شَوقي وِلي منْطقٌ من نَحوِ
كالَفخ لْمِ المعاني منُل  بِعشَاغ  

  البدرِ طَاِلـع أيسعدني يا طَلْعةَ 
يكشَقْوتي خَطٌ بِخَد نمنَـازُِل و  

ـٌِل بخلْتَ ولَم تَسمع فَما   منْك نائ
فَم اضرإع انَكصو2نَاِئـُل ا لَك  

  وجنَةًمنْك   ولَو َأن قساً واصفٌ
  وهـو  باقـُل عجزه نَبتٌ بِهاَأل
نفٌ مرع نْكِلي مو كادوِد راطع  

  3عاطُل  وصلك وحالي من عرفَانِ
   

                                                
  . وفـوات الوفیـاتھـذا البیـت، واألبیـات الثالثـة الموالیـة سقطـت في الـوافي بالوفیـات،  1
  .سقـط ھـذا البیـت في الـوافي بالوفیـات، وفـوات الوفیـات 2
بینمـا سقطـت بقیـة األبیـات كلھـا في . الوفیـات سقـط ھـذا البیـت في فـوات 3

  .الـوافي بالوفیـات
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نوع نْكمـا على كّل أمرٍ مبفَر  
  فَاعـُل نْتَيعين الذي َأبلى بِما َأ

ظفي اللَّح ربي ساح1و ِللخَد حارِس  
يـعمِلد طافذَابِل أعُل  و2بـاذ  

  فما لَـه طوالًوشَعرٍ كليلي كان 
  دالِئُل كَحظِّي هل ِلذَاك 3قصيراً

  تَطاوالً  4نَعم قَد تَنَاهى في الظَّالمِ
))التَّنَاهي يقصر نْدعتطاوُِل و5))الم  

  
  :وَأعذَبهـم يـا َأقْتَـَل النـاسِ َألْحاظـاً: قطوعـةـ م

  وَأعذَبهـم يا َأقْتََل الناسِ َألْحاظاً
فيك تَى كَانُل رِيقاً مسوالع ابالص  

  ٌطالعة الشَّمس هيو خدكفي صحن 
احالر فيه يزيدك ُل  وردوالخَج  

   

                                                
 )). باللحـظ: ((في فـوات الوفیـات 1
  )). نـازل: ((نفسـھ 2
 )).َقِصیـٌر: ((نفسـھ 3
 )).في الغـرام: ((نفسـھ 4
  :عجـز البیـت ھـذا ألبي العـالء المعـري؛ جـاء فیـھ 5

 الُمتطـاِول َیْقُصُر  الّتناھي فعنَد      َوّسطًاَت فاْبِغ  الِعّز  َتْبغي كْنَت  فـإن
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  تُجـدده إيمان حبك في قَلـبي 
ك مخد نأو من الكتب  كسُللَحظالر  

كُـم إن كنتَ تنكر َأنّي عبدولَتد  
ئتَ آتيـهرني بما شـُل موأمتَث  

  وجدت بِه لَوِ اطَّلعتَ على قلبي
  س ينْدمُللَي من فعِل عينَيك جرحاً

  
  :لي مـن جمالـك شاهـد وكفيـُل: ـ مقطوعـة

  د  وكفيـُللي من جمالك شاه
  أحوُل  أني عن األشواق لستُ

ليله تقاصر نلسـرورِه  يا م  
الغَرام ا شاءطويـُل  ليلي كَم  

ومقلة غادرتني بحشىً  تذوب  
  التعليـُل عبرى وقلبٍ حظُّـه

دهفْنٍ ِللتَّسفي كُلِّ ج  ـنطوم  
  مسيـُل وبِكُلِّ خَـد ِللدمـوعِ

  
  :كَيـفَ شئـتَ فللحبيـبِ تدلُّـُل تـه: ـ مقطوعـة

  ته كَيفَ شئتَ فللحبيبِ تدلُّـُل
ـهنَى إلَيضالم هبِلصتَذَلُّـُل و  
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  من واحكم بما ترضى فأنتَ أحقُّ
الفؤاد يجوز فيه ويعـدُل ملك  

  وَأطْنَبوا  وإن عذَلُوا علَيك إنّي
 أشواقي إليـك ـذَُّل لتزيدالع  

  بـدي السلـو تجمـالًأني لكن
 وللعاذليـن حـبـُل للمتجم  

  مع الهوى وإلَيك َأول ما انْثَنَيتُ
هو الحبيب الحبيب ُل  إناألو  

  تَحرزاً يا من يصون عنِ العيونِ
  تبـذَُل حسناً عليه كـلُّ روحٍ

  كم ذا ألين وتعتريك  قسـاوةٌ
 حمَأس اِلباوإالَمخَـُل لوِصتَبو  

ناِل َأياآلم ندعا مي  ـقاشِلع  
نع كببِح فُل كَلعدم  اِلكمج  

  
  :مـذْ رأتـه الشمـس في الحمـِل: ـ مقطوعـة

  مذ رأته الشمـس  في الحمِل
  الخجـِل لم تكد تبـدو  مـن

بـانٍ مثمـر قمـراً غصـن  
لميـِلبا  يخجـُل األغصـان  
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درو    ــهيخَد ــهجرضي  
  المقـِل  خجٌل مـن نرجـسِ

  مبسمـه   أن  ذاوســوى  
  والعسـِل   جامـع  ِللخَمـرِ

  لَواحظـه مـنمن مجِيـري 
  وجـِل إنّـني منْهـا عـلى 

ـَتْ    صوارِمهـا  كُلَّمـا  سلّ
  يَأجـل قَاَل قَلْـبِي قَـد دنَـا

  
  :طالـت إليـك رسائـلي ووسائـلي: ـ مقطوعـة

  طالت إليك رسائلي  ووسائلي
  السائِل  المالحةِ  والعذار ذا يا

  متى لي فإلى أنجز بوصٍل منك
ودعي بِالونيع ا نُورلي ياطمم  

  
  :يـا ذا الـذي نـام عـن جفـوني: ـ مقطوعـة

  لي والجوى ونبه الوجـد   يا ذا الذي نام عن جفوني
  الهاللي  شوقاًَ إلى وجهك   دمـوع خَراجِيه 1جفْوني

  
   

                                                
 )).جفـني: ((في نـص 1
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  :بِمهجـتي سلطـان حسـنٍ غَـدا: ـ مقطوعـة

نٍ غَـدسح لطانتي سجهوال   ابِم في الحب يعـدُل يجور  
  فَهـو الحشيشي الذي يقْتُـُل   صدغيه 1يا عاشقيه إحذروا

  
  :عقُلْـتُ ِلالَِّئـمِ في الدمـ: طوعـةـ مق

  بِحـالي  ـعِ  وقَـد  نَـم   قُلْـتُ ِلالَِّئـمِ في الـدمـ
  صـار دمـعي  متـوالي   منـذ  أحببــت   عليـاً

  
  : مـا نـاح عـلى الغصـون في الـدوحِ حمـام: ـ مقطوعـة

ما ناح على الغصون في الدوحِ  حمام  
  حمـام منْـك بالشَّـوق إال ولقيتُ

هادز فاً قَدند محفار قـامس  ـدعالب  
طعـم ذْ هجرتهال يعرف م منـام  

 
  :صبـوتُ إلى الصبابـة والغـرام: ـ مقطوعـة

  صبوتُ إلى الصبابةِ  والغرام
  وودع ناظري طيـب المنـامِ

   

                                                
 )).َحـاِذُروا: ((في الـوافي بالوفیـات 1
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َأوالد ـنم القَلْب سامسـامٍ و  
  حـامِ زاٌل طرفـه مـن آلغ

وتَ في سيفورمحٍ يريني الم  
ـظقيمٍ في اللَّواحوالقَـوامِ  م  

نْـهري ععلتُ تَصبرائي  جو  
بِـه رتُ الغَرامصيأمـامي و  

بفي الح دعسْل ِلي مثي فَهري  
  السقـامِ لما ألقـاه مـن ألـمِ

  
  :ـب والمالعـاذل قـد عنـف في الح: ـ مقطوعـة

  الم مذ عاين قد بدا على خدك   والم الحبالعاذل قد عنف في 
  والوصُل حرام الهجر حالٌل منْك   عشقته في قدمتّيا بدر دجىً  

  
  :أيـرعى في محبتكُـم ذمـام: ـ مقطوعـة

ـاممذ  كُمتبحُل    أيرعى في مدعيفيو هتالغَـرا  رعيم  
  األنـام  سمع والوال قلنا     ومنْكُـم وينصفُ ظَاِلم منّا

  ختـام  خيانم ِللوصاِل لها   وتَدنو ويرجِع عيشُنا الماضي
وعد نكُمقـاالً ويصدقُ مله   م نـد ... ويحوي ممقام  

رثَنَايا الد نع ويسفر  ظَلْم   بكمساً ـ وحرى حا ـ يلمدام  
 نتْنا عررِضاكُـم فإنّا خَب   أمانينـا  بَِأنَّكُـم   كَـرام  
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  تَمـام  لَها من نُورِ حسنكُم   سـارٍ وأقمار تضيء ِلكلِّ
  

  :ولي واحـد مـا زاَل باثنيـن مغرمـا: ـ مقطوعـة

  ولي واحد ما زاَل باثنين مغرما
  ماباثْنَينِ مغْر على واحد ما زاَل

عمالددي ورأى جس القَلْبشَى ووالح  
  اـوتيم  فأضنَى وأفنى واستَمال

  
  :وذي ثَنَايـا لم تَـدع عاشقـاً: ـ مقطوعـة

  اًـدع عاشقـم تَـوذي ثَنَايا ل
  ومـيل إال عصى في حبها من

  ثغرها  كم بت أرعى في لمى
رعي وشيمةُ  العاشق  النجوم  

  
  :بـأبي أفـدي حبيبـاً: ـةـ مقطوع

  اـغَرام  بـم القَلـتي   اًـحبيب  ديـأبي أفـب
ـعذَر ُلـالعـفي  اذه   ذْ رأى العارِضالما  م  
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  :والسقَـم أحـلى الهـوى أن يطـول الوجـد: ـ قصيـدة

أحلى الهوى أن يطول الوجد قَموالس  
ما جلَّتْ بِه التُّ وأصدقُ الحبمه  

  لنـا  ودـليتَ اللَّيالي أحالماً تع
اءشَفَى د ما قَدبى  فَرواله لُمالح  

  بِدمي  اـال آخذَ اُهللا جِيران النَّق
دجي ِلوونلَمَأس موا هملس قَد نْهم  

رحواوى موي في الهلصا ومطَفُوا وع  
  ا رحمواوم وحلَّلُوا بِالنَّوى قَتْلي

فْظقَّ حح موفَّيتُه  غتبِطاً العهدم  
  ذمم  عنْدهم بِهِم وما رعيتْ لي

رجدي حاضوو مـبه يا غائبين 

  مـالغَرامِ ه وعاتبين وذَنبي في
دار نْكُمشَتْ محال َأو فَتْ بِكُمشَر  
  حسنكُم خيم خَلَتْ من مغَاني وال

  مضطَرِب إال وهوطَرفَ  فالتُم بِنْ
  وهو مضطَرِم شَوقاً وال قَلْب إالَّ

ْئتُمطضٍ وها فَكُلُّ َأربـَفَل  تُرك  
  رمـه حـربع مـوكُلُّ واد حلَلْتُ

   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


188 
 

دقتْ قَلَّما واألمانيـ  هل عائدـ ص  
 رهىدضي ممغانو كُمنسح  مُأم  

 فحِفالجسمبِالس ذْ غبتُمتّش مـمح  
بالشَّوق مضطرب القلبو ضطَرِمم  

ناِلفاً منا سنْسلم ي كُمدهع  مـدق  
  دمـقَ  وال سعتْ بالتَّسلي نحونا

عدتَوكْباً في َأسجِهِ اهللا رادوـهم  
هندتُرعى ع ليس بحجم  الذمم  

  فٌـهي  هله من الغُصنِ قَد زانَ
  سقَم بِه طرفٌومن غزاِل الحمى 

ىـيبيتُ قلبي عليه حرقةً وجو  
نم بارِد هقَلْبو عيـلَوـشَبِ  تم  

  راًـحج قَلْبه  ظَللْتُ فيه وَأمسى
بحقَطّ م شْفي َألَـشَفَّ اًـلَم ـهم  

  مـسقَ طَرفه  الذي زانَه من فَوا
  مـقَس أنَّـهر فيه ـلسحوأودع ا

  هـبِ وامِـني القـردي تثنِّيلوال 
  مـصنَ هـنٍ أنَّـحلفتُ ألفَ يمي
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  :هللا كفْـتي َأطـاع صبابـتي: ـ مقطوعـة

  تيـصباب اع ـتي َأطـهللا كفْ
  اـاللُّوام  فـفيه الفُؤاد وخَالَ

ديدالشّريطَ على الح دلْتُ مفَخه  
وقربالب زطرقَمراً ي  اماـغم  

  
  :صـارِمٍ مـا رَأينَـا ضربـةً  مـن: ـ مقطوعـة

  ارِمٍـص  ضربةً  من رَأينَاما 
  مـعل  يوم حربٍ نكست ألف

  بٍـكات ةً  منـبْل رَأينا مشقَّ
  مـقَلَ فَـفي سجِلٍّ كَسرتْ َأل

  
  :ف وللوفـاق مسائـالًمـن للخـال: ـ مقطوعـة

  الًـمن للخالف وللوفاق مسائ
ـلوالكُ لىـوخَصاِئالً أو ِللْعم  

ي في المعادرجالم شَفاعة حسب  
قبل المعاد نوم نكمـنَداكُ  مم  

  سرى النيرات ما اسملو ُأطْلقَ 
سامع والذي ه واكُ ذهنـِلسم  
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بعد أحمد مرسل أو كان وحي  
  مـوعالِئ هـم آي بِـلبدتْ لكُ

  مـإدراككُ تَتَسابقُ األذهان في
  مـمداكُ  لَّـويفوتُ أسبقُها أق

  هـحسب  كـعثمان جدكُم وذَل
  مـوكَفاكُ  وكَفى وذَِلك حسبكُم

سشَتْ شَمحال َأو ةالشَّرِيع  نْكُمم  
  مـبِبقاكُ   قٌـمتعلِّ ا ـفَبقاُؤه

 
  :ويرحـم لَـو َأن قَلْبـك ِلي يـرقّ: يـدةـ قص

 كقَلْب َأن رقّ ِليلَوي  حريـوم  
  أتألَّم  ما بِتُّ من خَوف الهوى

وناِئبِ أنّني مجلي الع مهوالس  
  َأسهم من نَاظرِيك وفي فَُؤادي

اكوفي ه لَكتُ َأهيارد دىع مهو  
  رمـتُك جِل عينٍ ألفُ عينٍوَأل

  هـوجنات فييا جامع الضدينِ 
 فُّماءشـعليه ن يار ـتُضمر  

  لَم يزْل ِلطَرفك وهو ماضٍ عجبي
  مـتَتَكَلَّ اـر عندمـفَعالم يكس

   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


191 
 

  ممكن أمن المروءة والتَّواصل
حمسي رهثُ  والدادووالح نُوم  

 لْبسو يأني أروحدى في رواله  
نْكم لَّ واإليجابح قَد محـرم  

  اًـمعذّب  مبذُوَل الدموعِ وابيتُ
  مـومنَع  عـتَ ممنَّـكَلفاً وَأنْ

  هـوةِ  حبـبِسلْ يا متْهِماً قَلْبِي
  مـالمتْهِ تـهيهاتَ ينجِده وأن

 
  :رسامكُـمقُولُـوا ِل: ـ مقطوعـة

  رمـمغْ  َؤادـالفُ ك ـبِ   مـِلرسامكُ    واــقُولُ
  مـيرس  تّىـتُ حـفَقُلْ   هـتُذيب  تَىـم  واـقَالُ

  
  :حديـثُ غَـرامي في هـواك قديـم: ـ قصيـدة

اكوي في هاميثُ غَردـقدي حم  
ـنَعي  وفرطُ عذابِي في هواكم  

  إنَّه  سخْطك شْئتَ عذِّب غَيربِمت 
  أليم ـ وصدق والئي في هواك ـ

  لخاطري  تُمثِّلُك األشواقُ وهماً
نْكم فرِكُني بالخَودفَي  جـووم  
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  مٍـهتو حـوتقنع منك الروح لم
اءضا اَألعا بِهيفَتَح يهو  يممر  

  الكَرى هنيئاً لطرف فيك ال يعرِفُ
  مـيهي سـلَي  كـوتَباً ِلقَلْبٍ في

 الكا جـولمكْرنَى ـَ  غَاية يا الفالم  
  مـومقي  دـبِي مقْعـلَّ بقلـفظ
  روحها أنْتَ وما الكَون إال صورةً 

  ومـيقُ وجِسم بغيرِ الروحِ كيفَ
  ةـجِنَّ مس تَوهم صحبي َأن بِي

  مـوحمي بـلي صاحوأنكر حا
  اًـمصرح كـمنْ ألقاه بِمافَبحتُ 

  ومـكتُ رامِـذّات الغَـلَ ناَلوما 
  داـغَ أغصن النَقا إنّي أغار إذَا

  مـنَسي  يالعب عطفيك الرشاقَ
  جذْوة خَدك  طَورِولَما بدتْ في 

هو ادـوالحتْ ِلقَلبي عـكَلي وم  
  هـعذاب واكـبي في هـِلقَل يلذُّ

  مـعلي تَـوِلم ال وباَألحواِل َأنْ
 جيجِيميناً بأصواتنى على الحم  

  مـزمي  وصحبٍ لَهم بالمْأزمين
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  باخالً بالوصِل َألنْتَ وإن َأصبحتَ
  مـكَرِي  ديـعلي احتقاراً بي لَ

  وىـولله ويا شرفي لما غَدوتَ
  رسوم جسدي المضنى النَّحيلعلى 

  طلَّحاً الركاِئب  ساِئقاً يضني ويا
قفراتسوم الما في الرلَه  سيمر  

نَاكينَتْ عايبارِقَ إذَا ع  ـَأبقر  
  ومـنُج يلُوح كَما في اُألفُق الح

  ُ الصبا نَسمة وباحتْ بأسرارِ الربا
  مـشَمي ارِـلقفار اـوعطَّر أقط

  وساِئْل َأحبتي وعاينْتَ سلْعاً قفْ
  أروم كـفهذا الذي أصبحتُ من

  رحـمب هـوقي إليـفثم رشاً ش
  مـيري  سـلي عنهوريم فُؤادي 

  يسيـِمجال المـلكباِلطُ عنْه غَاَأ
  كُلُوم  سواه وفي القَلب من ذكري

  دـمعاه َؤادـفلَه من سويداء ال
ينوب ـسقْلَتَيالم نِـواد سـروم  

  ِلنازِحٍ  رِقّ وقل يا غريب الحسنِ
  مـمقي  كـب لَديـغَريبٍ لَه قَلْ
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  راًـناف تَـتَرحَل عنه مذْ تَرحل
  دومـقُ دومـتى القُـفليس له ح

لَيـع المس كنبٍـكَئي م تيمٍـم  
  مـسلي  كـاً وهو منْتَظَلُّ سليم

  
  :مـا ذاب سقامـاً في الهـوى لوالكـم: ـ مقطوعـة

  ما ذاب سقاماً في الهوى لو الكم
  مـكُ إالَّ ما أتلفَ قلبه جوىً  

ما الذَّنْب كُمتَبا َأعم  واهللا لَكُم  
  مـيهواكُ داـالذَّنْب إلنسانٍ غَ

  
  :وَأوهـامي رييـا مـن شَغَلْـتُ بِـه سـ: ـ مقطوعـة

  وَأوهامي يا من شَغَلْتُ بِه سري
  اميـوإته  ومن لمغناه إنجادي

بحالر ألفتُ رضاه نمو جانبه  
سبِإح نْهتُ مفُزانٍـو  امِـوإنْع  

  ومشَتْ لم أنس أقدامك الالتي سعتْ
داميـأق  بهن حيناً على العلياء  

الغُر أيامك نتْ  التي وحسنسح  
  اميـأي  ريـبها ليالي من ده
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  نَهالً  فما المدارس حتَّى كَدرتْ
نياً مصاف تُهدرو  رِكحالطاميب  

  نيـيمنح وغيرتَ خلقاً ما زاَل
  امِـبس ودـبضاحك من ثنايا ال

الناس ْئتَ فداككيفَ ش كن مكُله  
لّكفي ظ مكُلُّه فالنّاس  يـالسام  

 
  :بِظُلْمـه ال ُأجـازِي حبيـب قَلْـبِي: ـ مقطوعـة

  هـبِظُلْم ال ُأجازِي حبيب قَلْبِي
نم هلَينَى عبِ ـقَلْ َأنَا َأحـهَأم  

من َعند مثَل عدله يهـ جوره  
هظُلْمي وثْلم ثُْل  ـواهم هلْمظ  

  
  :لي ينقـضيفيـا شعـره هـل فيـك ليـ: ـ مقطوعـة

 ليلي هل فيك هي فيا شعرينقض  
  باسم صبحي فيكويا صبحه هْل 

  رمٍـِلمغْ ويا طَرفَه كَيفَ السبيُل
فكسإلى وصٍل و عليك  صارِم  

  ٌلـماِئ وى فما أناـتحكَّم بِما ته
نيني مثْني نْكالَ عو دجالو  الئم  
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  سحبها الشَّوقُ َأمطَرقَد  وِلي مقْلَةٌ 
تّى تراكُما حهعمي دـتَراكُ  فَفم  

  
  :الَعبـتُ بالخَاتَـمِ إنْسانَـةً: ـ مقطوعـة

بانَ  مِـبالخَاتَ   تُـالَعةًـإنْس  
  الفاحمِ  كالبدرِ في جنحِ الدجى

  هـلَ  حتّى إذا ما رمتُ أخذي
  مِـنَّاعال رفـانِ التَّـمن البنَ

  رواـانْظُ  خَبته في فيها فَقُلْتُ
  مِـبالخات مـت الخاتـد خبـق

  
  :أنـا مـن لطـف مـزاجي: ـ مقطوعـة

  ميـوجِس ا روحيـوصفَ   زاجيـف مـن لطـأنا م
  ميـرس  رِـامِ الثغـوالتث   دامىــالنَّ  نـبي  رـدائ

  
  :ضـِل جودكُـملمـا سمعـتُ بِفَ: ـ مقطوعـة

  جودكُـم  لما سمعـتُ بِفَضِل
  مـمنك دىَ ـوبما يرام من الن

  مـفَضلكُ ابـوافيتُ أطرقُ ب
فقُوا ددنْكُ الـع البـفَتَصـعم  
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  :وافَى وواصـَل عنْدمـا: ـ مقطوعـة

  عنْدمـا   ـَلـوواص  وافَى
  اـعندم  عـالمدام   رىـأج

ا ــنَور  اــفسلَّم     إلي  
جــِللْولَّم   بِيـقَلْ  داــس  

  اــفَهزم    وامـالقَ نَى ـوثَ
وشِـلجي  بم  رِيـصزاـه  

حىـوم  اشرـثَغْ   فَـمرِه  
  مىـالح   رقَــب  مـَأرَأيتُ

  
  :ـممنْه عفَـا اهللا عـن قَـومٍ عفَـا الصبـر: ـ قصيـدة

ربفَا الصمٍ عقَو نفَا اهللا عع منْهم  
  الفَم خاننيذكرى غيرهم  زمتفلو 
  وبينهم  تجنُوا كأن ال وِد بيني

تَّى ما كَأنَّهحـقديماً وم  ـهم  
يرشي نالً مصو ظَمفَأع هفبِطَر  

  مـيسلِّ نـإلي وأوفى ذمةً  م
  ذكرتُهم وبالجزعِ أحباب إذا ما

اخعٍ في أومـشرِقْتُ بِدرِه  مد  
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نكبِ مألم وما في الر  تيـمم  
  متيم  وعاد وما في الركْبِ إال

  طامحٍ وليس الهوى إالَّ التفاتَةُ
  مـالمنَع  يروقُ لعينيه الجماُل

  شُجونُه هاجتْخَليلي ما ِللْقَلبِ 
داء هداوعو نم  قالشَّو ؤِلمم  

  هـغرام  وما راعه إالَّ ألمرٍ
  دمـمتق وىـوال اعتاده إالّ ه

  ةًـقريب اـَأظن ديار الحي منّ
نْهـوإال فَمةٌ ـا نَفْح  ـتَتَنَسم  

  
  :يـا حبـذا طَيفُـك مـن قـادمٍ: ـ مقطوعـة

م فُـكـذا طَيبمٍـيا حقـاد ن  
  مِـالعال في  مـيا أحسن العال

  اًـساطع  ورهـطَيفٌ تَجلَّى نُ
  مِـالنائ  ةُـه مقلـتى رأتـح

  تيـمهج في  مـيا غائباً يحك
  مِـالحاك ةُـتْ غَيبـعلي طال

  كيـأشت عار على حسنك أن
  ميـه ظالـه أنَّـظي منـح
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  :حبـههـذا الـذي أنـا قـد سمحـتُ ل: ـ مقطوعـة

  ِلحبه  هذا الذي أنا قَد سمحتُ
  مِـالمتنظ عيـكرماً بلؤلِؤ دم

رمَأس موني ضرِمهـقَ ال تَحد  
  بِمحرمِ  لَيس الكَرِيم علَى القَنَا

  
  :يـا ذا الَّـذي يـروي الحديـث: ـ مقطوعـة

  القديمِب  يروى  ـثَ ولَيس   الحديـ يا ذا الَّذي يروي
  مِـالنَّعي  اتـدي كَجنَّـعن   اـنَهارِه دامـدي مـعنْ
  مِـالنَّظي د كَاساتـفي عقْ   اـحبابه تُـشرب دـولق
  ومـالهم نخلي حشَاك من    ةـبهم   إلي  ضـفانه

  مِـندي ـتُ لشربها أحلى    طلبـ  دـق دامٍـأحلى م
  

  :حشـا هائـمالدمـع هـامٍ والَ: ـ قصيـدة

  مـهائ  اـامٍ والَحشـالدمع ه
  مـداِئ  وىـوالجفن دام والج

  ناظري يا من خال من حسنهم
  مـومعناكُ مـفي القلب مغناكُ

  واهللا ما سارت بأرض الحمى
  مــذَكَرنَاكُ   إال ا ــركابن
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  ةٌـوه نسمـوال سرتْ من نح
  مــبرياكُ   اــعرفناه  إالّ

رٍـحاج  ا علىـليالينقى ـس  
ثٌ ـغَي اهيحاكُ   اـويحـوم  

  اـقَضيتُه  ِلـبالوص اً ـلَيالي
  مـوَأحالكُ اـان أحالهـما ك

  المنْحنى  َأحبابنا ما الجزع ما
امةُ  ما الشعبـلوالكُ  ما رم  

  مـبِكُ إال ون ـما قَام هذا الكَ
ضحالم جودـكُ إالَّ  وال الوم  

  ادنـش  ولي بجرعاء الحمى
بـبِقَتِْل َأرـعال وىـابِ الهم  

  ماِئٌل ما القَلْب عنْه في الهوى
  مــالئ  هـحب  ه فيـوال لَ

نم َل الوِدبح رمصفي  ينْصم  
صارِمٍ في لحظه ـص منارم  

  قيـألت  اـه مـَأشْكُو إليه منْ
  مـالحاك  هو وياله من خصمٍ
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  :وافَى وأرواح العذَيـبِ نَواسـم: ـ قصيـدة

  مـوافَى وأرواح العذَيبِ نواس
  مباسم  والليُل فيه من الصباحِ

 أهالً بمن أسرى به ـلَ وعده  
  ادمـمتق  اـمتأخر وهوىً  لن

هترؤي ندع قد كنتُ أقنع اـبِم  
  قَادم  طَيفٌ يهديه في التَّْأوِيبِ

ضةِ  غالَحوالم الـ الشَّبيبة ذُرعي  
فيه الموي ضني بهـالالَِّئ ـمم  

أعطاف نم وكنانـالنضر ةٌـه  
  مـهاش هو  بلحاظه ولمهجتي

 أصُل بهفرع  ى هلالصبابةتر  
  نَاظم  شَمٍل بالقُربِ منْه ِلجمعِ

  درى لَو  ُلونَواظر هن الذَّوابِ
فَتَكْن ينقَاَل ح نم  نهوارِمص  

  اـوقَلَّم رامِـَأمعنِّفين على الغَ
  مـهاِئ يصغي َألوهامِ العواذِل

  حـوجوان قٌـهو نَاظر متَعشِّ
  مـومعال  فيها مواطن للجوى
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ىً  ِلقَلْبِي غَارِموهَأنَا  و غَارِم  
بصةالَمرِي به وَأخُو الم ماغر  

  عنَاني والصبا هيهاتَ َأن َأثْني
 رِغَضمالع نغُصو طْبر منَاع  

نـأحببتُ أو اشتكي حالي ومه  
القُب داً إلخْالَفوِلـَأب ـمالزِم  

  بِبلْـدة اً َأراهـَأو َأخْتَشي خَطْب
  حاكم  وبها بهاء الدينِ يوسفُ

نيطتْ عليه من لى  يا خيرللع  
  مـتماِئ ومن المهابةِ  والجالِل

  يرتجى ما كان قبلك من كريمٍ
 نْهتْـى مِلدالَ وو َأكَارِم اكوس  

  الـ جودكخَلْقك  لَكن تَجسم قَبَل
  مـحات ُ  ـبادي وسماه البرِية

تقوم حاشا لعزمك أن  ةـلهم  
عن إتمامها لَك هرـنائ  والدم  

  عاقٌل أو أن تلوح وليس يخفى
 أو أن تقوُل وليسيخرس عالم  

  مملقٌ أو أن تجود وليس يثرى
  ظالم  أو أن تُشير وليس يعدُل
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  مـووقيت  مـأبني الزكِّي سقيتُ
  مـفداكُ ونـم واَألكْرمـوبقيتُ

ا قإذَا م بنَسنبتْ يَل مرَأع وه  
لَكُم أعراب ـوأك  أحسابارِم  

  
ـُدوا وافُـوك َأسـرى وإن: ـ قصيـدة   :دنَـوا إذَا بع

ى وإنرَأس افُوكوا ودعنَوا إذَا بد  
  وارِمـوص لغزوك وافتهم قناً

  تَاِئب وهو والَ غَاِئب إال َأتَى 
إال َأتَى و مالَ قَادوـهـن وماد  

بالبيضِ منك معانقٌ  ألعناقهِم  
يهِمى فورِ هِلغَي  رِ الثمموبِالس  

  اًـشقائق وفـتفتَّح منهم بالسي
وعرا الدهلَيع ياتُ كَماِئمافالض  

  بوارقاً تكون البيض منهابحربٍ 
واجِ نجيعهم فيها الغُيومـالسم  

  اـكأنَّم ىتَّـرِ حـقتلهم بالذُّع
  مـمساِل  تَـتُحارِبهم فيه وَأنْ

اءداَألع ملع قَدتَقُ و إن ـَأنّكم  
فَهو فيرِ قاِئ بِقاِئمِ سـبالنَّصم  
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  سلَّماً المجد إلىإذا رمتُ أن ترقَى 
  مـوسالِل  صعدتَ إليه وصعا

فَّ بِكحشُ الذي ويالج هرنَص بِك  
  مـوالعزاِئ هـه إقدامـومنك ل

 وسارنا وجهكالذي ببيدرٍ من س  
  مـومظال  ليـبه ظُلماتٌ تنج

تَاقالع جِياتولى األعالتي لها ع  
  مـعماِئ  حوافر للهامات منها

  التي تمد بها في السير أجيادها
  براجِم  كأن لحى األعداء فيها

  سمتْتَب سهام علَى مثِل السهامِ
وهم حيثُ الوجسيوفُه واهـسم  

  بجرمه  وليس بِناجٍ منك جانٍ
  المراحم  إذا أعوزته من يديك

ركوى يا تَهديدانِ  بِمى فيالجرالو  
  النَّواسم الرياحوتسري بما ترضي 

انسالفُر رتَقتَحو تَّى كَأنَّهـحم  
  مـاِئبه  اجِـوهم بهم يوم الهي

  احتَوتْ يدك وتُعطي َأياديك التي
تَيكولو جمعت في راح اَألقاِلم  
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  مـبَِأسرِه امـك ُأم واَألنَـكََأنَّ
  مـَأياِئ امـٌل واألنـيتامى وبع

كالخَطِّ بِيض احرِم غَى في تَؤمالو  
  المعاصم كما قابلت بيض الوجوه

  جهالة عن ال الفحشاءوتغضي عن 
تْهنَى آثَرعِلم كَ  ولكنـالمارِم  

  ةـبالغَ ولي مدح بالَغْتُ فيها
  مـعاِل  وَأثْنَيتُ فيها بالذي َأنَا

كلَيآماٌل ع لي فيكلُوغُه واـب  
  حاكم  فال دافع دون الذي أنت

دجوِي المحك يدعَأب رو فاخه نم  
وبعدي يقوُل الشِّعر وه نم مناظ  

  هـعلي ارِـوإن ِلساني ذو الفقَ
  غَانم  ومثْلُك عالك فَمن مثْلي

  فَِإنَّما  طأجر وأجز واعطف وأع
  اَألكَارِم  يخُص كَرِيماً بالنَّواِل

  
  :أنـا كـاس في كيـس: ـ مقطوعـة

  مِــقدي  أو  ثـلحدي   سـكي في اسـك اـأن
  مِـنَدي رِـثَغْ لىـأو ع   اقـس كفِّ فيلما أزل 
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  :الخيامـا رِي مـن قَـد َأحـلَّـلَيـتَ شع: ـ قصيـدة

قَد نرِي معتَ شلَّ لَيياما  َأحالخ  
اعأم َأض دهظَ العفح اـالذِّمام  

ى حموا أن يساممبالح برالـ ع  
  يسامى نأ  ـوصُل منْهم وعزهم

الطَّرفو حلوا بالفُؤادـلك رن  
  اـَأقَام ؤادـرجع الطَّرفُ والفُ

  وزورا  اًـاد إثْمـحملوا بالبع
  اـوهيام ةً ـصباب  اـوحملْن

  اًـرِياض دودـورَأينَا تلْك الخُ
  اـغَمام  ونـفَجعلْنا لَها الجفُ

جي الوـوأطَعنَا دواعمـفيه د  
  اـواللُّوام  اةَ ـوعصينَا الوشَ

رغَاد قَد بص َأي  دجالو نْهم  
  اـومقَام  هــبِقَلبِ  راًـمستَقَ

نم يونالع شَقَتْهمِ رهـ  َأسحالس  
هتْ فُؤادما  ـرِ فَأصامتَهسالم  

  أضحى  فهو منْهن بِابنِ مصعبٍ
دأنـِلمستجِيراً بِع ه امضاـي  
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  :أفي مثـِل هـذا الحسـنِ يعـذُل مغْـرم: ـ مقطوعـة

  مغْرم أفي مثِل هذا الحسنِ يعذُل
ي بِهالالَّح بتَع لقد  تيـوالمم  

ساكع نَظراً فيه دهِلت  أعـجه  
  العيون وتَنْعم تَجِد ما بِه تَشْقَى

يحيذُ مُأعمإذا ر نيـإنّ تُـاه  
  مـيتوس راًـه ناظـد إليـُأعي
قَلْب ناً لو كانوَألقى س هروفح  

شْكلم ي ِلعيني بِه  شَتهحـفَ وم  
  

  :يـا مـن دعـوتُ لَـه غَـداةَ  دعـوتُه: ـ مقطوعـة

تُهوعغَداةَ  د تُ لَهوعد نيا م  
دودوِللص جيبـعالِئ فأبى يم  

  اـفَإنَّم قصدي أراك فإن أبيتَ
أنَّك نْكع ري أخباِل قَصدـسم  

  
  :إمنَـع جفونَـك أن تُريـقَ دمي: ـ مقطوعـة

  دمي  إمنَـع جفونَك أن تُريقَ
  مِـالته  ةُـون مظَنَّـإن الجف
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تَتَّض بينكج ـوأبِنقيـطُ حر  
  ميـظُلَ  شفْوأمطْ ِلثامك تَنْكَ

ةً  َأجضويـيا ره نراهاـَأز  
الَ بِي ظي ـباللَّحالَ ديـبِفَ وم  

كلصتُ لذيذَ ورمفي  مالي ح  
  رمِـالح رِـذي األشهـأيامِ ه

بقُر تَـلو َأنبي غَىـك راـبِش  
  مِـسِ القيـه بأنفـت فيـبالغ

  
  :حبتـهكأنَّـنِّي واللَّـواحي في م: ـ مقطوعـة

  في محبتـه  كأنَّنِّي واللَّواحي
  بصفّينِ في يومِ صفين قد قُمنا

  وكيفَ يطلب صلحاً أو موافقةً
  نِـبسيفي عىـولحظه بينَنَا يس

  
  :الضـنَى ملْبِـسي مـن هجـرِه ثَـوب: ـ مقطوعـة

 ني ملْبِسمرِهجه بنَى ثَوالض  
  اـوعنَ  اًـب حزنومذيب القَلْ

  نىـالم لـفبمن أعطاك يا ك
اـالقن  قامةً  تزري بأعطاف  
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  ورهـص نـلَّ مـاً جـومحي
خجَل البنـمرِ سـدن  اءساـو  

  محسناً يا مليك الحسنِ كن لي
  اـإال محسن  هـراك اللـال ي

  
  :يـا ساكنـاً قَلْـبِي المعـنَّى: ـ مقطوعـة

نـياكبِيـاً قَلْـا س  عنَّىـالم  
لَيفيـو ـساهـه سيـثَ 1وان  

ألي مى كَنًـعـسيبِـلْقَ تَر  
مـقَى فيـا التَـونَ هانِـساك  

  
  :حتّـام حـظّي لَديـك حرمـان: ـ قصيـدة

يظّي لَدح تّامـح ك مرـحان  
  رانـوهج وةٌـذَا جفْـوكَم كَ

  اـبه  مضتْ ونحن وأين لياٍل
  رانـوجي وىـة في الهـأحب

هِـوَأيع وِد تُـنتَ  دحـصه  
  انـَأيم نـد وَأيـن عهـوأي

   

                                                
 )).سـواك: ((في النجـوم الزاھـرة 1
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وددوالص رجاله َأعانَك لىـع  
  وانـأع  كـقتلي ومالي علي

  هـ اولـاً تطـيا غائباً عاتب
  انـإمك وـذا الهجر هل للدن

هالد يضر ـقَدُلـوالع رواذ  
  غضبان  والحساد عني وأنتَ

وال تَلْتَف لَمتْ إلىـفاس هجٍـم  
  انـوأشج  ٌلـبها جوىً  قات

  ذاـوك ذاـك ْل ـونم خليا وق
كُّل ما أطْلع نلمس تْـمانـت  

  
  :إن شَكَونـا لَـه ظَمانـا وجدنـا: ـ مقطوعـة

  اـا وجدنـإن شَكَونا لَه ظَمان
نهـبالري للحدي ممانَ ثاـض  
  هـمن  ما سبانا لين المعاطف

م قَدذْ تَثنَّى إال وـمانَ اساـب  
  

  :ونَحـوِي لَـه نَغَـم: ـ مقطوعـة

نَحــوـلَ    وِيــنَغَ   هم  
حـيار  فصـبِوه  ــالذِّهن  
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ـِللَّ  ا ــفَيه     ــنَحوي  
  نــلح    هـحديث   عـجمي

  
  :إن تَبـدوا َأو تَثنُّـوا: ـ قصيـدة

  ونِـغُص  في   دورـفب    واـتَثنُّ   َأو    دواـإن تَب
  نِـعري  ثَـو ليـسط أو   اسٍـكن   ظَبي واـأو رن
  ونِــومن      اــلمناي   رٍـبهج  لـالوص مزجوا

  ونيـعي  نـم   نٍوـلعي   رواـأج  رِـبالهج مـولك
هبــح م ي  وحيراحرني  وهـو   ونيـودي   ايـد  
  ونيـلعذو    إن   مـفيه    ذْالًـع  عـَأسم الَ  ا ـَأنَ

  نِــيقي  نـع مــبراه   نيـخبرت       انيـاألم
  ونيـينصفُ  مـهواه  في   رامـك    ربـع  مـإنه

  نيوـَأضلُّكَـم   ه   رٍـبِشَعوَوبي   نيــدنِـــبِج  
  

  :ال تَعتَقـدوا عـذاره الفَتَّـان: ـ مقطوعـة

 هـذاروا عـدتَقالفَتَّـان ال تَع  
الخَد درو شَّحو يح قَدانـبالر  

  هـوجنت  في خَطَّذا خاِلقُه قد 
  انيـالريح مِـالماً كتبت بالقَلَ
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  :شـادن جامـعِ اليـومتَمـشَّى بِصحـنِ ال:  ـ مقطوعـة

موعِ الينِ الجامحشَّى بِصتَم نشاد  
  نيـالنَّقا تُثْ على قَده أغصان بانِ

  الوةٌـح  هـفَقُلْتُ وقَد الحتْ علي
   الصحنِ ُ في الحالَوةَأال فانْظُروا هذي 

  
  :كَـان بِعينَيـنِ فَلمـا طَـغَى: ـ مقطوعـة

  غَىـا طَـنِ فَلمـعينَيان بِـكَ
حـبِسرِه   دإلَى   ر   ينِـع  

م لطـوذاك ـنـلعشاق  فه  
ـمضـا ياهللا  رِب  فَيينِـبِس  

  
  :قَطْنـا الَ طَـّل صـوب الغَـوادي ساحـتي: ـ مقطوعـة

  قَطْنا ساحتي الغوادي صوبالَ طَّل 
  قطنا رضهاَأ والَ رعى اهللا من في

  جارهم ما أنصفوا الخضر الباني
بَِأن ادا َأري لَمح نْقَضـيب نَىـن  

  وصاحبه  فاستطعما أهلها موسى
  اـلن  فَـفلم يضيفوهما شيئاً فكي
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  مـفاهجه رآنـهجاهم اهللا في الق
  لعنا والعنهم الدهر واشكر كل من

  
  :األغْضـانِمـا نـاح حمـام األيـك في : ـ مقطوعـة

 1األغضانِ  ما ناح حمام األيك في

  انيـأشج  مـبكُ دتْ ـإالّ وتزاي
  هـَأسقَم  مـعودوا ِلمعنًى هجركُ

ضنَى كئيبم بِكم بفالص انيـع  
  

  :بـدوِي كَـم جدلـتْ مقْلتَـاه: ـ مقطوعـة

قْلتَـاهلـتْ مدج كَـم وِيـدب  
  انِـالفُرس  ِلـفي مقات عاشقاً

  الٍلـِله ح ياـاً يصيـذو محي
  انِـِلسن اـول يـاظ تَقُـوِلح

  
   

                                                
ویبـدو أن الشاعـر تعمـد وضعھـا . ؛ بالضـاد الموحـدة الفوقیـة))غضـاناأل(( 1

وإّال لكـان مـن . ًال للغرابـة والغمـوضھكـذا؛ إلبـراز قداراتـھ اللغویـة، ومیـ
بالصـاد المھملـة؛ وربمـا أعطـت ": في األغصـان: "السھـل علیـھ جعلھـا

الِغَضـان؛ : :مفردھـا: ؛ بالضـاد))غضـاناأل((و. معـنى أوضـح وأجمـل
 .  كـل تجعـد، أو تثـني: وتعـني. ُغُضـون؛ ولیـس أغضـان كمـا ورد: وجمعھـا
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  :ِلمغْـرمٍ يـا مـن إذَا وعـد الوِصـاَل: ـ مقطوعـة

  ِلمغْرمٍ يا من إذَا وعد الوِصاَل
الهجرانِ  يلوي ويقني موضع  

  اًـتكلُّف ودادـال تظهرن لي ال
  آنِـِللظَم اءـاآلُل مثُْل المما 

  
  :راحتـه إنِّي لَـفي كَنْـف مـولًى جـود: ـ مقطوعـة

ودلًى جوم ي كَنْفإنِّي لَف هتراح  
نْهلَتْ مصةٍ  واحر انِـإلنْس كَم  

منه ـي ما أسكتتني بالمعروفد  
  انِـبإحس  اـإالّ وسرح تَسريح

  
  :سنيـن ـتُ بِـك الغَـرام والوجـدقاسي: ـ دوبيـت

دجوالو الغَرام تُ بِكي1قاس يننس  
  2نـوأني نـاء وحنيـما بين بك

  اًـغَضب تَزداد إالَ 3ُأرضيك وما
  نـعيي بـى بك القلْلَما أبكَ اُهللا

   

                                                
 )).والھجـر: ((وفیـاتفي فـوات ال 1
  ))مـا بیـَن ُبكـاٍء وأنیـٍن وحنیـْن(( :جاء ھذا الشطر في فوات الوفیات ھكذا 2
  )).وال: ((في فـوات الوفیـات 3
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  :سمحـت بيعـاً ِلمملُـوك يعانـدني: ـ مقطوعـة

منيسدعاني ملُوكعـاً ِلميت بح  
  دانيـتَع ولَو تَعدى عنَادي ما

  :ِللْعالَنِ قُلْتَ لَهم َأينْسب: قَالُوا
كَان لَو هالَّني  ما كُنْتُ باِئعع  

  
  :خَلـت حتّـام يلْـحى علَيـك مـن: ـ مقطوعـة

 كلَيى علْحي تّامح نـخَل مت  
نم نْهم شَاءنِ اَألحزجِ الحالَع  

  ْلـفه كـهبه َأطال المالم في
  ُأذْني طُّ فيـاَل قـيدخُُل ما قَ

  فَي  كم جهد ما تفعُل المواشطُ
  نِـالحس  ةـوجه قبيحٍ من آل

  
  :يمينـاً بِطيـبِ شَبـابِ الزمـانِ: ـ قصيـدة

  يمينـاً بِطيبِ شَبابِ الزمـانِ
  انيـاألم  غَداةَ  الشبابِ ونَيِل

دربالشّبابِ و دربرابِـالش  و  
  انِـاألم ووصِل الكعابِ وظلِّ
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  انِـالدنَ  وروحِ الجِنَانِ وراحِ
نم غَداةَ  التَّعطُّف  رانِـخَيز  

  اـالصب اتـوما رقّ من نَسم
نَغَمات نا راقَ ممثَ وانيـالم  

  المقْلَتَيـنِ وكُْل رشـاً  فاتـر
  انِـب  تَكَون بدراً علَى غصنِ

ـَأليـة ببِـقَشي  ر  لَىـالع  
  المجاني رحيبِ الفناء خَصيبِ

 ـاألب أبياء  فيـالوف   واء  
  انِـالبي نِـاء مبيـسني السن

  هـبِ  ألسعى إلى المجد أسمو
  انِـالمك روق عز مكينِ علَى

  
  :يـا طائـراً إذ طـاح الحمـام بـه: ـ مقطوعـة

 ـب يا طائراً إذ طاح الحمامه  
  الحزنِ َأحزانَا يوم ِللصبهيجتَ 

  بِه ولَيس  فَباتَ بالبانِ مشْغُوفاً
  البانا شوق إليه ولكن من حكى

  ز ناعمهيهتَ إذْ الغُصنِيا مخْجَِل 
نَه نم عوسيـِليناً واـإليان واه  
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  فنناً الورقاء لي ما هاجت لو الك
  اـوسنان والَ َأرِقْتُ ِلظَبيٍ باتَ

  هـدجنَّت ورب لَيٍل صحبنا في
  وأغصانا  من الكواعب أقماراً

ثُ نَلْثُم تُفَّاحيعلىـالخُ بِح دود  
نَجو بانِ القُدودنْهانَ ني مماـر  

لدى صاف على يريك بكلِّ صاف  
  اـعقيانَ لجينه من سقيط النَّورِ

  
  :مثْـُل الغَـزاِل نَظْـرةً  ولَفْتَـةً: ـ مقطوعـة

  ولَفْتَـةً زاِل نَظْـرةًمثُْل الغَـ
نمقب ذا م ـتَافْتً الً والـرآهن  

نسهاً 1َأحجاهللا و 2اًـوفم  خَلْق  
  نـبالحسنِ فَم إن لَم يكُن َأحقَّ

  3هـوشكل  في جسمه وصدغه
هوالخُضرةُ والوج الماء نسالح  

  
   

                                                
 )).أْعـذُب: ((في فـوات الوفیـات 1
  )).أْعـَذُب َخْلـِق اِهللا َثْغـرًا َوَفمًا(( :جاء ھذا الشطر في الوافي بالوفیات ھكذا 2
وھي )). في َثْغـِرِه َوَخـدِِّه َوَشْكِلـِھ: ((الشطر في فوات الوفیات ھكذا جاء ھذا 3

  )).في َثْغـِرِه َوَخـدِِّه َوُصْدِغـِھ(( :وفي الـوافي بالوفیـات. أحسـن
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  :أعـز اُهللا أنصـار العيـونِ: ـ مقطوعـة

  ونِـالعي ار ـز اُهللا أنصـأع
 يكاته ملْك خَلَّـدفُـونِ والج  

  اقْتـداراً وضاعفَ بالفُتُور لَها
  1المصونِ  وجدد نعمةَ  الحسنِ

ـوأبطَافلَة األعوـَا  قَى د   فين
إنلى  وت عارينِ 2القَلْبِجالطَّع  

لَّ ذَاكغَ ظبرِ وَأسنْ  الشَّعـم3ه  
يه به لَى قَدونِـالغُص فُـع  

يكاته ابجح انصاـالثَّنَاي  و  
  4ونِـلشُّجا وإن ثنَت الفَُؤاد إلَى

لْكت نم بفي الح المعاني فَكَم  
  نِـكالمعي وإن جعلتْ دموعي

بدي والشّيملتُ تَسهح  ذاـه  
  5عيوني على رأسي وذَاك على

   
                                                

  :جـاء ھـذا الشطـر في الـوافي بالوفیـات، وفـوات الوفیـات ھكـذا 1
  )).َوإْن َتـُك أْضَعَفـْت َعْقـِلي  َوِدیـِني((

  )).قلـبي: ((في نـص 2
  .وھـو أسلـم)). یومـًا: ((في الـوافي بالوفیـات، وفـوات الوفیـات 3
  .؛ بـدون األلـف والـالم))شجـون: ((في فـوات الوفیـات 4
  .البیتـان األخیـران لم یـردا في الـوافي بالوفیـات، وفـوات الوفیـات 5
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  :فَغَـدا كُـلُّ محـب في الهـوى: ـ مقطوعـة

 وىـفي اله ب ـفَغَدا كُلُّ مح

  نـطعي دـوله قلب من الوج
ح رِكعم بٍـيا لَهج  ربـع  

رت فانتصرتْ فيهكُس فونالج  
 

  :يـا قمـراً رأيتـه في ماتـمٍ: ـ مقطوعـة

  مٍـه في ماتـراً رأيتـا قمـي
  هـشقيق قَّ علىـمن حزنه ش

  اًـَأسف  هـد علَيـال تَلْطُمِ الخَ
  هـشَقيق لىـقَّ عـا شَـفَربم

  
  :يديـه مـن غَـدت القُلُـوب في طَـوعِيـا : ـ مقطوعـة

  يديه 1طَوعِ القُلُوب في من غَدت يا
تهدي تجنيك كم كـإلي ذا صبه  

  ىلًـوق دـووج 2وتَسهيـد عذٌل
شّاقلَى العع ا تَما 3مم  تَم ليهع  

   

                                                
 )). في ُحْكـِم: ((في فـوات الوفیـات 1
  )).وَتَسھُّـٌد: ((صفي نـ 2
  )).عـلى الكـالب: ((في فـوات الوفیـات 3
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  :ثَغْـرِه يـا رب عطَّـارٍ بِسكَّـرِ: ـ مقطوعـة

  رِهـثَغْ رِـارٍ بِسكَّـيا رب عطَّ
  من سكْرِه سكر المحب ولَم يفقْ

  وكَيفَ ما السقَامِ عقَد الشَّراب ِلذي
هفْنالشَّراب ِلج قَدع نـثَغْ  مرِه  

  
  :بِحاِلـه لَـو رمـتَ إبقَـاء الـوِداد: ـ قصيـدة

  هـبِحاِل  ء الوِدادلَو رمتَ إبقَا
فَكتُغْرِ طَر لَم اديتاِل  بِاربـنه  

  وىـنَفْسك ِللْه َأما وقَد سلَّمتَ
  هـأهواِل  نـفأتتْ بما تلقاه م

  عٍـشَاف  حدقُ الجآذرِ كُن َأوَل
  هـعقال رـللعقِْل حتى فك أس

  برحائه يا من يلوم الصب في
  هـبحاِل  سالمةَ  ال بليتَإبغِ ال

نع ببِالح شُغْلُه نم  وبِهبحم  
  هـعذَّاِل ه إلىـكيف الفراغُ لَ

  القَمر الذي هو ذَِلك القَمر الذي
  هـِلكَماِل  متَنَاقص بدر الدجى
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  هـَأفْنَيتُ  دهـلَو كُمتُ َأملك خَ
  هـجماِل  ورد باللثمِ أو أذبلت

هودهع نيب برفاِئ  الحوـوه  
هودعو نيلْمِ بطَاِل  كالسمـوه  

رِهجسافَةُ  هطَالَتْ م  اـفَكَأنَّه  
مو هقاشِل علَي نـآماِل نـمه  

  صده داني المزار يروع قلبي
عبو هشُقَّت با قُرـينَاِل  دـمه  

فَ الخَالَصكي نِلم متَقَس  هقَلْب  
  هـوغَزال ما بين بدرِ المنحنى

  ةًـاِل رسالـباهللا يا ريح الشم
  هـإرسال فسواك لم أركن إلى

  زْلـي مـقولي لتياه الشمائِل ل
  هـمطال  بيدي لنا ملالً بشرعِ

  عانياً تبصرعان التعطُّف حين 
  هـوال كـوإذا ظفرت بواله ب

 ليي عنجنَىكَيما ج نم اراَألثْم  
  هـإقالل على وبـام ابن يعق

  التقى وهب وهو الذي التقىلوال 
نستُ حدبعو تُهبدالَِل  لَعـخه  
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نْهم سالشَّم تَغار هجا  إذَا ودب  
  هـأمثال  وتود لو طبعت على

  بالرضا  متهلل القسمات يؤذن
نع الكَريمِ يبِين هجال وـَِأفْعه  

شْقاً لَهلَى عالع تمنَا سدا   ولَه  
  هـبوصال تـمتواضعاً فتمنع

  هـبفعل إن رمت مجداً فاستدل
دتَفشْداً فاستَ رمر قَال َأوـِبِمه  

  دهرِك فاستَتر َأو حاربتْك صروفُ
بحماه منها واعتصم  بحباِلـه  

حْئتَ تَلْقَى البش َأو رياجِهه نْدع  
هتَجِد هإلَي فانْظُر مواِل  يـجِده  

  سماعهقَبَل  يدرِي مقَاَل الخَصمِ
  هـسؤال  َلـلكالمه فيجيب قب

دجفي الم دمحد ِلمؤدس جِزعم  
نع اماَألي تْ بِهجِزثَاِل عـَأمه  

ـوذمام  بمبخٍل في عرضهه  
يدحِ اليمساهـنِ بِجال هبِمـِوه  

  حلمه  يشفع مغضٍ عن الفحشاء
  هـِالمتَبال  ةـحذْقُ الذكي بِغَفْلَ
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  بِهِمةِ  من يرى ويمارِس الدنْيا
  نصاله لوقعِ - شرفاً – أيامها

  هـإحسان أنى التفتُّ رأيتُ من
  هـإجمال  دة ومنـأثراً مشاه

  دـمهتَ ه َأوـاِلد بِكَمـمن مقْتَ
  هـِلسَؤاِل  دـه َأو مجتَـبِجالل

يثُ بـاللّيامَأم ـناِئ هروـوه  
ينمي نيب رحـوالباِل  همشـوه  

نسح يهنطَى بَأع  هيرتالتي س  
  هـِلفَعاِل بـعن واِلديه فاعتَجِ

  دهـمج في  شَهِدتْ منَاقب آِله
  هـآل ده فيـمعنى مناقب مج

  الدِليُل بِنُورِهم يهدى من معشَرٍ
نشْداً علُّ رضيو طَرِيق الَِلهض  

  كَيد العدا بِهِم على استَعنْتَوإذَ 
  هـإبطاِل على نهضوا بأبطاٍل 

م جلسوا على الفلك المحيطونَهود  
بشمسه الل  هذا الزمانهـوه  

  هـِلقَاِئ  قَبَل كُلِّ من يلْقَاك من
  أفضاِله منما شاء بل ما شئت 
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  هـأقدام نـتتأخر القُبالتُ ع
  هـنعال ربـمن هيبةٍ  فتؤم ت

  هـبعض يظهر مستغرق باهللا 
ظهور طيف ـخيال للعالمينه  

التي ثَنَت هابتُهالَ مىـال لَورو  
  هـَأذْياِل على عن قُربِه صلُّوا 

  ال يعرف الفحشاء ال عن ركَّة
 ـإهمال وعن بل عن تكرمهه  

فصو نع َأغْنَاه  ةاعالشَّج لُهنُب  
  هـإهماِل  ال عاجِز ما رام في

 في األنامِولمن يحارب مبأسره  
عبو هرْأفَت تَقاءـعاِل ضيـعه  

  وـول هيهات يبلغ وصفه مدح
  هـَأفْعاِل  بليغُ الجهد فيَأفْنَى ال

  الظُّبي يا من لهم همم تفلُّ شَبا
  هـوصقال  ظبةُ  الحسامِ بحده

مٍـعال خذ شهرك اآلتي بهجة  
  هـإقباِل في ال ـة األقبـبنهاي

  ما شهراً حويت ثوابه وحكيت
هبشه ومقْدنِ مسالِل في حـهه  
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  هـشعبان ر فيـه بالبـوقرنت
  هـشواِل زاد فيـيكون ال وبه

  اًـثاني كـلو لم يؤمل عوده ل
هنيبِب نْكم ضري اِل  لَموزـوه  

  من  خذ بنتَ ليلتها ومهد عذر
  هـن َأشْغَاِلـم لَم يستَفقْ ِللنَّظْمِ

  وةًـمصفي الوداد يعد بأسك ق
  هـفاِل  ويعد ذكرك فرصة في

  هـرجاِئ  بصفاتك العليا محطُّ
  هـرِحاِل وبِبابِك اَألعلَى محطُّ

 
   :هـذا الـذي ُأحبـه: ـ قصيـدة

  هــقَلْب  ليـع اسٍ ـقَ   هــُأحب  ذيـال ذا ـه
  هـصب  اسيـيق  اتَـب   اـبِم  مـيعلَ مـام ولَـنَ

  هــوعجب     هــداللُ   بي  اجـاً كم عـواعجب
  هـذنب فَـدرِ كيـم يـل   هـوال  نًىـِلمض  اًـآه
  هـسرب  قـالعقي  نـم   اًـميمم  ه ـب  ارــس

  هـقُلب  ن يلُوحـو ايـج   رـي  لَّـظ قٌإن الح بر
عَأس دتْـَأو َأو تَبع   تْـَأعــسهاد     تْبعــوه  

  هـشُرب  لدموعوى اـس   اـوم  اًـاتَ ظمآنـقد ب
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وهنـما س كب اًـارـرإالّ   ه   ادوز     ـــَربه  
  هــوكُثْب  بٍـكَث نـع   مىـقى الحلحمى سـبوا

  هــسحب    نــأذياله   في  بـتْ تَسحغَدغَيثٌ 
فَّـميـن عت  نُووهـص   ـمهـدون  ن  بجحـوه  

  هـَعضب  هـعذْب  هــ   ريــظونَا  رِهـثَغْ  في
  هـصب داًـوج ض ـيفي   هـدمع  بـبص  نـفم
  هـبار  بوصل  ضيـيق   أن  دون اًــإرب عـقُطّ

  هـيحب  نـم  كُلَّ  ـبِ   الحبيبـ ِلـيحب من أج
  هـــوصحب  هــوآل   دــمحم     دهــفقص

  
  :إتْمامـه عيـتُ َأجـد فيَأمـٌل س: ـ قصيـدة

  هـإتْمام د فيـَأمٌل سعيتُ َأج
عقد حل الدهر ـنظام فعالمه  

  لَنَقْضِ ما متىَ  يسعى الزمان وإلَى
  هـإبرام أسعى بكلِّ الجهد في

ظّ وإذا الفتى قَعدتْ قَواِئمـحه  
ن خلفهـوأمام  قام الردى مه  

  ودهـبخل  اًـدام الوزير ممتع
  هـبدوام  لىـفدوام تشييد الع
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  في نـالسعد في أبوابه واألم
  هـأقالم في رزق ـإقليمه وال

قسماته نم في والجود والشمس  
يموالبـتَقْس فيـه ر ـَأقْسامه  
  في  والبأس في يقظاته والحلم

  هـكالم  لءـغفالته والعلم م
  في والصدق في أقواله والحق

  هـأحكام في  دلـعاله والعأف
  من  واهللا من حفائظه والنصر

م رهوالد هـأعوانن  امـخُده  
  هـبجيم ملكتْ سجيتُه الجميَل

يمبِمـو بياِئ هـوه   ـوبالمه  
  دـوق جاء الكرام بِبدء جودهم

  هـوختَام هـجاء الوزير بِبدِئ
صتَعسباـم هللا فيم ركاتـحه  

  هـوقيام ودهـه وقعـوسكون
  حقها مغرىً  باعطاء المكارم

  هـمنام في حال يقظته وحاِل
  هـقَدمت  اـما باُل حظّي كُلَّم

  هـإحجام  امي إلىـدفعته أي
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  لي انـَأُأذَلُّ في أيامِ من قد ك
  هـأيام ز فيـِل العـظن بني

  والندى حاشا الرياسة والسيادة
  انعامه من  اشا الذي عودتُح
  العلى وأخا يا ابن العلَى وأبا العلى

  مقامه ومنِ النُّجوم الزهر دون
  متَظلّماً أيكون مثْلي في الهوى

نوَأنْتَ م مانشْكو الزي هكّامح  
  من  أين المروؤة والقيام بحقِّ

  هـبزمام هـك ذمامـألقى إلي
  اـربم  مٍال تحقرن صغير قو

  هـأقوام  كبرت فضائله على
  بشرخه تعس الشباب فما سعدت

  هـوظالم  ولقد شقيت بظلمه
  لي أمكلفي ذنب الزمان وليس

  هـإجرام ذَنْب يؤاخذُني على
َأن قَرقُ َأحزتي الردم  عيُأض  

  ومالمـه  بالعذرِ عند سواكم
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  :ـح حاديـاًمليـح كـأن الحسـن أصب: ـ مقطوعـة

  مليح كأن الحسن أصبح حادياً
بكُلَّ ص هوقُ إلَيسي  شُوقُـهي  

رالخَص نْهَل ممفاً يقلَّـه تَحرِد  
  يطيقه وحمَل منه الصب ما ال

فَـهطَر فيـه كّمحو ـهامقَوو  
ي بِهـودقُه يفَراش  يقُـهشرو  

  
  :ـاه البـدر عنْـد طُلُوعـهمليـح حكَ: ـ مقطوعـة

هطُلُوع  نْدع ردالب كَاهح يحلم  
  سراره فال سر أن يحكيه عند

  منْه إذَا سطا َأغَر غرار الجفْنِ
طيب الصب جفا فيه جفن غراره  

  بمائـه أبيت ولي جفن غريق
  بنـاره  عليه ولي قلب حريقٌ

  
  :مـن أحبـه لَـو أن: ـ مقطوعـة

ـهبأح  ـنم أن  ـنِّي    لَـوم  بقَـر نـهدب  
  ألـفَ ألـفَ  بدنــه   قربـتُ شكـراً لإللـه
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  :رشيـقُ القَامـة النَّضـره: ـ قصيـدة

هـرالنَّض  ـةيـقُ   القَامشر  
  1بالنَظْـره لقَـد   أصميـتَ  

  منْـ  حـظّي وقـد سـودتَ
  غُـره  ـك يا َأبهى الـورى

  سـواد  الخَــاِل   المقْـلَـ
  2والطُّـره   ـة  والعـارِضِ

 ـنـرِ مجاله  ِلفـتًى قَديـم  
  هجـره قَديـمٍ  في الهـوى 

  تَلقــاه   ــا فَكَـمعباإلب  
  واإليعــاد   د هوالنَّفْــر  

كَـمالَ  3وشْكُـو  وي  تُطْـر  
 ــهفي  قُفَّت   كســره  ح  

  وجفـا رَأينَـا  مـن جـنَى 
  كَــره  ولَكـن  زِدت   في

   

                                                
. ھـذا البیـت الـذي أتى كمطلـع للقصیـدة ھنـا؛ لـم یـرد في الـوافي بالوفیـات 1

  ...)).وقـد َسـوََّد َحـظِّي ِمْنـ : ((كما أن ھذا الشطـر ورد في ذلك المصـدر ھكـذا
  : ھكـذا جـاء ھـذا البیـت في الـوافي بالوفیـات 2

  )).َسـَواُد الَخـاِل َوالَعـاِر      ِض َوالُمْقَلـِة َوالُطـرَّْه((
  )).وال: ((في الـوافي 3
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  َأمـلـ  فَقَـد  َأصبحـتُ  ال
  ذَره  ـك  من صبـري  والَ

  هجــر  وقَـد   صيـرني 
  َأكْـره ُأخْـت ما  1...ك  في

 ـنم  يـهيـري فذـرٍ عقَم  
 هبِخَـد   ريـكي ههــرالز  

نباَألكْـــؤ   إذا   قــار  
  ثَغْــره  2س  إذْ  يمزِجهـا

 ــبالذَّه  اكــرِ َأرصالم  
ـةضقَ  الففَـو  ي  هالنُّقْـر  

  
  :غَـادرني بِغَـدرِه: ـ قصيـدة

  هجـرِه عـلى  هجِيـرِ    ــدرِهغَــادرني   بِغَ
  وفقـره  لـذي الهـوى    رثَى غَـني حسـنٍ مـا

هبحـر  كئيـب صـب    ثغـره  ـنم   ونحـرِه  
  رِهـشَع   ونِـكَلَ  هـفي    رهـشع   ظُّـوح  داـغ
  درهـبص   آىـن ا ـلم    رهـصب  واهـه نى ـأف

  رهــبِذك      هــِلسانَ    وىـاله ك فيرـفَلَم يح
   

                                                
 .كلمـة نابیـة 1
 )).یشربھـا: ((في الـوافي 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


232 
 

ـكَيذُوقُـفَ ي  اشقٌـع    في  الوةً ـح   بـصرِه  
م يهـَأفْدغُص القـغ   اـنَق نِـن وامِـض ـنَضرِه  

  رهـثغ  نـع  اًـمبتسم    ونٍـمل   في  ســيمي
  رِهـزه  ورِـواعجب لن    رِهـزه  ورِـفاعجب لن

  رِهـومك  درهـغ نـم   1اذرواـون حـا عاشقـي
فطَرـواحالس رِـه ـشكَكْتُ    ذْـمــأم  في   مرِه  

  2رِهـبسح  مـمن أرضك    مـيخْرِجكُ   َأن   دـيرِي
  

 : فَـداوِه جرحـتَ فُـَؤاد المستَهـامِ: ـ مقطوعـة

  داوِهـفَ مِجرحتَ فَُؤاد المستَها
فْظفي ح لْهاثمو  ادالوِد اوِهسو  

  فإنَّه وَأوصِ بِه ضعفَ الجفُونِ
لَم نم شاققاوي من العي قاوِهي  

  قَلْبه الوجد إلىغَرِيب هوىً  يْأوي 
اكغْنَى رِضفي م فَأنْزِلْه وآوِه  

  هـبِميم وبي مبسم َألمى فُتنْتُ
  بواوِه  راماً وصدغٍ قد فُتنتُغ

   
                                                

  :ھكـذا 1
(: اقتبـاس مـن القـرآن الكریـم؛ إذ جـاء في قولـھ تعـالى2 

( .مـن سـورة الشعـراء 35: اآلیـة.  
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  :لَعبـتُ بالشَّطَرنْـجِ مـع شَـادن: ـ مقطوعـة

نْجِ متُ بالشَّطَربشـلَع نـعاد  
شاقَةُ  اَألغْصانِ مـرـقَ نهد  

م نْدالب قْدلُّ عـَأحن ـخَصرِه  
الشّام ـوَألثُم ات ـمـخَ نهد  

  
  :الكتَـاب بِرقْعـةٍ  محمـرة بعـثَ: ـ مقطوعـة

محةٍ  مقْعبِر تَابثَ الكعـبةر  
  هـجفاِئ رطـجاءت تُهددنا بف

َألْتُهنْـفسفَقَالَـا ع ـإنَّ تْـهه  
فكنتُ بعض ادالود حذب اِئهمد  

  
  :أسـرِع وسـر طاِلـب المعـالي: ـ مقطوعـة

ـروس ـرِععالي أسالم طاِلب  
  هـمهم   ّلـوك واد  لِّ ـبك

  وٌلـجه  اذٌلـحى عـوإن لَ
  هـم  هـذوُل مـفقْل له يا ع
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  :قَـادر كَتَبـتُ ولَـو َأنّي مـن الشَّـوق: ـ مقطوعـة

قالشَّو نَأنّي م لَوتُ وكَتَب  رقَاد  
نم ونَح تُ فيهعارـرِقَُّأنَا  لَسه  

  الحمى ولو أنني أسعى إلى ذلك
  تَستَحقُّه على الرْأسِ ما َأديتُ ما

  
  :لَنَـا صاحـب ال يرعـوِي ِلفَضيلَـة: ـ مقطوعـة

يلَةوِي ِلفَضعرال ي باحلَنَا ص  
  هـلذوي ٌل والـه عقـلي لـف
  جاهٌلهو  َألَستَ تَرى من عظْمِ ما

 حبـأبا بكرٍ ويطعيـفي  نه  
 

  :مـن لي بـه كالبـدرِ في إسفـاره: ـ قصيـدة

  ارهـإسف  من لي به كالبدرِ في
  ارِهـبِنف نَفَر المحب عنِ الكَرى

  دـبِمحم  ةً ـقَد كُنْتُ َأرجو جنَّ
  من نَارِه الهوى واليوم َأخْشَى في

  ْلـب مسيا نجم بل يا بدر يا ش
  َأزرارِه نـوح مـٌل َأراه يلُـكُ
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  مـلمتي ةٌـما في صدودك رحم
  أوزارِه نـه مـإال احتمالك عنْ

  أهلَـه كـفارفقْ به واحذر فديت
  ارِهـبِث وكـفي الحب َأن يتطلَّب

  هـقَلبِ عن وافى هواك فلم يزْل 
  رِهأسرا  عن  الصونجلَد وزاَل 

في ِلقاك عهيهاتَ يطم  ونَـهود  
  ارِهـخُطَّ   من الميادخَطْر القَنَا 

يا أمَل النُّفوسِ بأن رى  حاشاهي  
  دارِهـمق نـب عـفي الح متعدياً

  
  :بِنَابِـٍل يـا ثَغْـره المحـمي منْـه: ـ مقطوعـة

  ٍلـِبِنَاب هـيا ثَغْره المحمي منْ
  هدـخ من  وبسائفمن طرفه 

صدغه وبناصرٍ  وبمترف من  
  دهـق  ل منـمن خاله وبعام

َل الغَراما فَعفُقْ بِمأر  َأتَى فَقَد  
  رده اً فيـذار موقعـحظُّ الع
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  :الصـب بحبـه عليـه ولَـه): أ(ـ مقطوعـة 

  هـه ولَـه عليـب بحبـالص
  ولَه  ا ليوالعاذُل في هواك م

امغَر لَـإيضاح ـهل هـتَكْمه  
  مجملَه  إن كان مفصل الهوى

  
  :يـا مـن أمـر الغـرام والقلـب لَـه): ب(ـ مقطوعـة 

  هـيا من أمر الغرام والقلب لَ
  ولَه هواه  قَد َأسقَم جِسمي في

  اًـسفَه هـكَم يعذلني الالَِّئم في
  هـولَ اِليـم في هواك مالالئ

  
  :1قـد أصبـح آخـر الهـوى أولـه): جـ(ـ مقطوعـة 

  قـد أصبح آخر الهوى أولـه
  فالعاذل في هواك ما لي ولـه

  باهللا عليـك خـّل  ما  أولـه
لَـهو  حشاه شْودنفاً ح محوار  

   
                                                

لعـل یـدًا أدخلـت . قریبـة مـن بعضھـا) أ ـ ب ـ جـ: (ھـذه المقطوعـات الثـالث 1
  .علیھـا تلـك التغییـرات
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  :َأجفَانـه حي غَـزاالً سـلَّ مـن: ـ مقطوعـة

  هـَأجفَان نـالً سلَّ محي غَزا
  هـَأجفَان في  غَضباً غَدا يقْتُُل

ما استنبطَ من فالسحر هاظلح  
  مرجانه في ساتودع  والدر ما

  دهـخ  كم بتُّ أجني من جنى
  هـبان  ورداً نما فوق غصون

نم ذْبوغُ العثُ َأسيه حفشرم  
من وأرشفُ الواضح مانـجه  

  اًـمصرف اـتُ بهـمنازالً كن
  هـميدان  دىـو لَـأعنَّةَ  اللَّه

ماناً قَدى اهللا زعى  فيا رضم  
  هـزمان والعيشُ منْسوب ِلذي

  
  :بِبِشْـره قَمـر رَأيـتُ الكَـون ضـاء: ـ مقطوعـة

اءض نَأيتُ الكَور رقَم بِبِشْره  
  بِنَشْرِه اً وضاعلَما سرى حسن

  دهـِي ة ـظَبي وما ِللظّبي لَفْتَ
  دقَّةُ خَصرِهغُصن وما ِللغُصنِ 
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  هـمثل في  يبدو اعتدال قوامه
  كسره في  وتبين صحةُ  جفنه

  
  :ظَـبي لَـه في كُـلِّ قَلْـبٍ هـوى: ـ مقطوعـة

  وىـبٍ هـظَبي لَه في كُلِّ قَلْ
  دهـبِتَخْلي  هـالل م ـكَد حـقَ

  هيـيشت ذيـن الـقلده الحس
  دهــتقلي  ةُــنسخ  ذهـوه

 
  :مـا المـه عليكُـم عذولـه: ـ قصيـدة

  هـم عذولـه عليكُـا المـم
  هـعدولُ  مـنحوك  وزاد  إال

  الحشا عاني  مغرى الفؤاد صبه
  هـعليلُ  َأسيره مضنَى الهوى

  ؤادهـف  هـعيونُ تـقد أوقع
ةٍ  فَمثْرلَـفي ع ـنيلُ  هقـيه  

  دهـمدي  مـوافى بشوق نحوك
جو رِيعفيكُـس ـدـطَوِيلُ  مه  

سقُد ضيرا الذي يفَم  كُملصو  
بكـأن الذي ه ـامـخليلُ  مه  
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  ةًـواعجبا والقلب يشكو وحش
  هــحلُولُ   مـوأنت   مـإليك

  هـيعطفُ د الـرشيقُ القَوبِي 
  هـيميلُ وي والـفٌّ نحـتعطُّ

  دهـخ عيـذ اهللا بدمـال واخ
الـفَه الَـوـذي َأسـَأسيلُ هه  

  هـقَوام   اــوِللنَّق   اـفَللْقَنَ
  هـكَحيلُ  اـوللظِّب  بىـوللظُّ

  هـجمالُ داـه إذ بـعجبتُ من
  هـجميلُ  ِلنَاظري كَيفَ اخْتَفى

 هناظروا ناظر يـقتل في إنت  
  هـدِليلُ  هـدالِل  نـوم مـيقُ

  
  :لي مـن هـواك بعيـده وقريبـه: ـ قصيـدة

بعيده لي من هواك  ـوقريبه  
  هـوغَريب  ولَك الجماَل بديعه

  هـبجالل  هـيا من ُأعيذُ جمال
  تُصيبه  العيونِ من عليهحذراً 

إن نُورها  لم تكن عيني فإنَّك  
  هـحبيب فَأنْتَ  َأو لَم تَكُن قَلْبي
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  1مـلمتي هل حرمةٌ  أو رحمةٌ 
يكقَلَّ ف 2قَد هيرنَص يبنَصـوه  

اكوفي ه اِئدالً  أِلفَ القَصتَغَز  
النَّسيب بك ـنسيب حتى كأنه  

  هـتُشب  هب لي فَُؤاداً بِالغَرامِ
  3تُشيبه  واستبق فوداً بالصدود

  4هـتُذيع  لَم يبقَ ِلي سر أقُوُل
  هـتُذيب  وُلـعنِّي وال قلب أق

  داًـمتسه اـةٍ  قضيتهـكم ليل
  مسكُوبه  والدمع يجرح مقْلَتي

من لقاك أقرب ـمنالُ والنَّجمه  
اكرِض نم دعي وَأبنْدع يبغمه  

قَّت علير قَد وونُُْ ع والجـي5ه  
  هـنُوبوج هـه وشمالُـوجفونُ

الفراق صيبها هي مقلةٌ  سهمي  
  هـصوبفَي  ويسح وابُِل دمعها

   
                                                

  )).لُمتیَّـم ھـل رحمـٌة أو ُحرمـةٌ : ((في النجـوم الزاھـرة 1
  )).منـك: ((نفسھ 2
  .البیـت في النجـوم الزاھـرة سقـط ھـذا 3
  )).لـم تبـق لي سـرًا أقـول تذیعـھ: ((في النجـوم الزاھـرة 4
  )).عـلّي شمالـھ: ((نفسھ 5
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  نَدى وجوى تَضرم جمره لَوال
ي القُضاةقاض ليى عقَض هلَهِيب  

  
  :ا ِللْـوداعِ وِللْجـوىولَمـا التَقَينَـ: ـ مقطوعـة

  وِللْجـوى  ولَما التَقَينَا ِللْوداعِ
طاَل منه بقلبي سكون  خفوقه  

  هـفَرقَ تُـاه وقَبلْـلَثمتُ ثَناي
  هـيشوق  ادؤوقد جد وجد بالف

 الوداعِ راقنيفقد وراعني يوم  
  هـوفريق  بحسنٍ وحزنٍ فرقه

  
   :بِسالَمـه َأن يسخُـو ولَـو هيهـاتَ: ـ مقطوعـة

 اتَ َأنهيخُوهسي لَوو  هالَمبِس  
  المه البسمن لم يزل للحربِ 

  هـبلحظ نـمتعرض للعاشقي
  سهامه  محط نظر الكمي إلى

درتُ الونَيج رِئ  قَمدَل بـَأوه  
نْدع دجالو لينَى عجو  هامتَم  

  دهـمه فـذ كان يألوألفته م
قبَل ورضعتُ ثدي فطامه هواه  
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  ةـه بلثمـتسديد أمري سد في
نغُص ماِلي ضح اموقو هقَوام  

  هـبحلم  رامـومتيم ذهب الغ
  هـأحالم وجنت صبابته على

ينمى بِيوـَأخَذَ الهاِل همشـوه  
خَلْف نم ـواغْتَالَهه  امـوَأمه  

  
  :مـا إن رأى روحي تحـن لقربـه: ـ مقطوعـة

لقربه ما إن رأى روحي تحن  
  اـفراقه  ادـحتى تعجل بالبع

  نأى تاهللا ما نظرتْ عيوني مذ
  اـفَراقَه امِـأبداً سواه من اَألنَ

  
  :ونَثْـرِه خُـذُوا خَبـراً عـن نَظْـمِ دمـعي: ـ مقطوعـة

  ونَثْرِه مِ دمعيخُذُوا خَبراً عن نَظْ
  سره بغامضِعنِ الحب ينبيكُم 

نمَألُوا عالَ تَستُ  ويوفَإنَّني ه  
َأب َأن هلَيع ـَأغَاركْ وحـبِذرِه  

يعدي بفصو تُممر وإن  اِلهمج  
  رهـبأس  فأيسر ما فيه الجماُل
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  كماله مليح جال ِلي ضوء بدرٍ
لَكوموي يانَأر ن جرٍ بِهدـبرِه  

  ناظرٍ سيفَ َأمير جماٍل ما انْتَضى
  رِهـبنص على عاشق إالَّ وقام

  هـطَرف غزاٌل غزا قلبي بفاترِ
ارِدشَاِئي بِبقَ َأحرـثَغْ وَأحرِه  

ري الددهع كَان قَدلَما ورِ قَبحفي الب  
  بدره ريرأيتُ رضاباً منه يج

  
  :1يـا ممـرِض جِسمـه ويـا متلفَـه: ـ مقطوعـة

  هـمتلفَ يا ممرِض جِسمه ويا 
  هـتنصفُ راً والـكم تتلفُه هج

تَيلـرِقُّوا ِلمى فـمٍ بكم حأس  
  هـيعرفُ ال م المنام ـفي حبكُ

 
   

                                                
  :جـاءت ھـذه المقطوعـة في فـوات الوفیـات ھكـذا 1

  أوردت فـؤاده  بحـار التیـھ  بالتیھ     یا ُمْمـِرَض ِجْسِم وصبھ
 فیـھ  بـالغ حویجـة لھ فيال یطلب مضنى مغرم فیھ سوى    إ
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  :ومـا اسـم بـال جسـمٍ وتُمسكُـه يـد: ـ مقطوعـة

  يد  وما اسم بال جسمٍ وتُمسكُه
 قَروَأحءشَي فُ فيهَأشْر ما فيه  

 قابِلُهرِيبالكَس نم  امر بـجهر  
ينبِ حرفُه بالضعضيو يهقوي  

  
  :أشَـد الهـوى العـذْرِي عنـدي ألَـذُّه: ـ مقطوعـة

  ذُّهأشَد الهوى العذْرِي عندي ألَ
الهوى سهٌل لدي ووقد  قذُهوو  

موعوقفتُ بطرفي والد  تُذيبه  
  ذُّهـيج  رامـُأشاهد قَلْبِي والغَ

  دهـثُقِّفَ قَ وذي قَامةٍ  كالرمحِ
  شحذُه  له ناظر كالسيف ُأحكم

  بِصدوده ينَابِذُ في حربِ الهوى
  هنبذُ المواعيدوأسرع شيء في 

  تَفرد في الهوى حباً مذْ تَفَردتُ
دالَنَا واحماالً كرِ فَ جهـالدذُّه  

هعبقَتْ رس طْفَاءو  خْوالطُهارم  
  رذُّهـت تَجود بِه طُوراً وطَوراً
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  :غَنيـتُ بالمحبـوبِ عمـا يشتـهى: ـ مقطوعـة

  يشتهى  غنيتُ بالمحبوبِ عما
والدنقد آمنني م هر  غـنزه  

ــفَخَمره  هدروــوآس  وه  
ريق نخَـمو ـههد غدصـوه  

  
  :وشَـادنٍ يسلُـب العقُـوَل وال: ـ مقطوعـة

  وال  وَلـب العقُـوشَادنٍ يسلُ
ا في الههِلُهمىـيلُه  ومهاـفَي  

  تْـفَتَكَ  مـتَغْزُِل ألحاظُه وكَ
  اـتأملُه  هـفي القلبِ من راقَ

  داًـَأب زلـجديدةُ  السحرِ لم تَ
  اـومغْزلُه الهـوىحديثُها في 

  
  :غَنينَـا بِـه عـن كُـّل لَهـوٍ ولـذّة: ـ مقطوعـة

ن كُّل لَهلـغَنينَا بِه عـوٍ وذّة  
افهصلَتْ َأوكَم قَدوت  ونعـوه  

دص نفَم بهسنّا حع دلَى الصوالق  
  هـنفوت  اـومن فاتنا يكفيه أن
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  :جفْـني بِكُـم منَامـه طَلَّقَـه: ـ مقطوعـة

  هـه طَلَّقَـم منَامـني بِكُـجفْ
ـمزق كم أرفو فؤاداً هجركمه  

  كرى يا من هجروا طرفي محبوه
ى الخَياُل َأنسقَ باهللا عطْرـيه  

  
  :يـا ذا الـذّي صـد عـن محـب: مقطوعـةـ 

ع دـيا ذا الذّي صحم ـنب  
  1هـقَلْب   رامـالغَ  َأذَاب  هـب

جرِ مفي اله الكـملي  نٍلـد  
ـلَك ـذَـه نقُب   لـوا   عه  

  
  :رمقـاً لَـم يبـق في قَلْـبِ عاشـق: ـ مقطوعـة

  اًـرمق  عاشقي قَلْبِ لَم يبق ف
  هـترمق ونـوالعي بـداا ـلم
  إذَا  وـوكَان عزمي عنِ السل

  هـيوثق  ونـالعاذل  نيـعنف
   

                                                
  )).َقْلَبـْھ َأَذاَب فیـھ الَغـراُم: ((جاء ھذا الشطر في الوافي بالوفیات ھكذا 1
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  فٌـدن  رمـوكَيفَ يسلُوه مغْ
  هـيعشَقُ ودـيرى جميع الوج

  
  :َأخْالَقـه َأتـراه لَمـا جـار في: ـ مقطوعـة

  هـَأخْالَق  ار فيـما جَأتراه لَ
  مشْتَاقه  علىعلم الذي يجري 

  فَتْكها في ظَبِي يزِيد على الظُّبى
  إشْراقه وعلَى هالَِل اُألفْق في

  هـحب كَم حي صب مغْرمٍ في
اتَ فيـقد م ومحبه ـأشواقه  
  هـحب َأسر القُلوب بَأسرِها في

  هـعشَّاق ه علَىـفَظُاهللا يحـف
  

  :كـم قلـتُ مغالطـاً لـكي أسألَـه: ـ مقطوعـة

  هـكي أسألَـكم قلتُ مغالطاً ل
حالم مـبِاهللا دم ـبلَّلَ نـحه  

 دودبالص ل من قتلي لكـسبه  
كلَيلني ععذي نم بـلَ  فالسه  
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ـََل: ـ مقطوعـة   :بِهـا يسـعى قُلْـتُ وقَـد َأقْب

َأقْب قَدـقُلْتُ وسىـَل ياـبِه ع  
 اءفْركيصتَح عَلـف  نَييـعه  

سِ  إنبالشَّم تُهسفيق  نسـحه  
ـفالشَّمضفي قَب ـسة ـكَفَّيه  

  
  :قَلْبـه قَلـقٌ يحـن إلى اُألجيـرِعِ: ـ مقطوعـة

  هـلْبقَ  قَلقٌ يحن إلى اُألجيرِعِ
بح نم تشُوقهاتُ  هـوضبـهه  

دمع أخفى الهوى فخفاه جفونه  
  هـآيات رهـر سـوالحب تظه

  وداده  ِلـصب يجن بحي أه
  هـوممات حيفـهم ـذّ فيهـويل

سقَي سالَ في الغرامِ ما قَيو بِه 

  هـعبرات عبرتْ بطرف كثيرٍ
  

  :إن بـداخَـطُّ العـذَارِ : ـ مقطوعـة

ـذَارِ إنا  خَطُّ العـدب   عـَأسنْ دـمظُّ  هـحه  
ب نرِ تَـمـدم اهقُوَل   رٍـزبِي العسظُ  يـلَحه  

نسالَ الحا جلَم  ــمرشَفُ   الَـحلَفْظُ   هـوه  
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 الَم  لَيـعه  ليـعقْ ِلي   اذري ظُ  فَلَمعـوه  
  

  :فَرقـه كَـم شَمـُل صبـرٍ هجركُـم: وعـةـ مقط

كُمرجرٍ هبُل صشَم ق كَمـفَره  
  هــأرق   مـبعدك رٍ ـوناظ

  مـبك  ٍلـفكم رنا طرفُ علي
  هـشيق  ةًـم مهجـوكم تركت

  أرى ٍلـطوراً تجودون بوص
 أيامهـقربك مـنـمشرق  مه  

ةً  تُبتَارـوجه وناـفَي  اًرـد  
ح حيـشًى نَحوكُـوم  قَـهسي  

  دـوق  مـنشفتموني في هواك
  هـجردق وا رأسي فيـأخذتم

  
  :الميالَـه الَ وليـنِ المعاطـف: ـ قصيـدة

اطعلينِ المـالَ والَ  فيـالمه  
  هـجمالَ  وحبيبٍ حكى الهالُل

في الحب حبالم هتك عاراً ليس  
  هـالقتَّالَ  ظُـتَرنُو اللواح نحي
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أطاع ؤاديـف وبروحي ظبي  
إذْ ع يهف هدجىـوذَّالَ صـعه  

ـقَمالع هزاد ـرم  ذَاراالًـج  
  هـهال درـه بـفلهذا أمسى ب

ناطقٌ ه راميـغ دايـصنم  
  ظاللَه في هواه والعذُْل عندي

  هـفأتت  هـاس خالَـد النَّـعب
  هـبرسال  هـبياء من صدغأن

  زاٌلـفغ طرفُـهه ـإن رنا من
  هـفغزالَ هـه وجهـأو بدا من

  تْـوفاض قاَل لما دنَا الرحيُل
  الدمعِ، ماله؟ سوابِقُ من جفوني

  رـغ  هـا أالقيـراه بِمـأرت
  هـوتَبالَ  هـا َأجنُّـَأم درى م

  
  :ثَـر عقْـدهدمـع تَنَا: ـ مقطوعـة

مـدـتَنَاثَ  عقْ رــعهد   هـو ىقْ مـتَحكَّ وـعهد  
  دهـص   بـالتَّعتُّ  يصُل   رضٍـى من معللهـويا 

  دهـقَ راًـسكْ اَلـم مـا   رِيقـه  ة ـمدام   لَـوالَ
  شهـده  مىـالم يحـفَع   دهـشهي   احـيب  رـثغ
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ي لَمني بدـكْسنَ  رــوَأبي   اـالضإالَّ  ك  ــبهدر  
  دهـخَ ُلـيفع  ا راحـم   1وىـاله  في ألشكو إني

  ورده   حــتَفَتَّ  تَّىـحما كان يعرف ما الجفـا   
  

  :فدتـك نُفـوس قـد حـال بـك حالُهـا: ـ مقطوعـة

ال بكح قد نُفوس الُها  فدتكح  
ى وَأضيحاًححفي  صواكالَلُها هتاع  

ينقاشالع لَكْتَ قُلوبم ـبِطَلْعة  
  جمالُها  يروقُ جميع الناظرين

 نسالح بِك ادزوديعنَضارةً الب  
  خالُها كأنَّك في وجه المالحةِ 

بالص تَ فُؤادلَبس نْكةٍ   مبِقَام  
  اعتدالَهاو حكَى الغُصن منْها ميلَها

 لْتَهغرماً حمْل مفصى في منكواله  
  اـاحتمالُه بالبِل وجد ال يطاقُ

  
   

                                                
  .ھـذان البیتـان األخیـران وردا لوحدھمـا في شـذرات الذھـب 1
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  :بِقُربِـه يـا دهـر قَـد سمـح الحبِيـب: ـ قصيـدة

بِيبالح حمس قَد رهيا د بِهبِقُر  
  محبه  عتْب بعد النَّوى وَأمنْتُ

  بعدمـا  صرفَكتاهللا ال آخَذْتُ 
  ِلعتْبِه صرِفَ البعاد وال جنَحتُ

  الملتقى فأبدىغدراً  النوىأبدى 
ةاءإس ني عفْحص انسإح ذَنْبِه  

  هـلرفيق  كيـٌل يشتـبتنا وك
  في قَلْبِه الهوىبعض الَّذي فَعَل 

  ةـمدام  رِقُّـلَفْظٌ يرِقُّ كما تَ
  لصحبه رق أم خلق زين الدين

  هـان لو  ذو غرةٍ  ود الزمان
  خطبـه ةـا دجنـيجلو بنيره

لْوِيع بنَاقمتْ اـةٌ  لمـوـدب  
  شهبه الظالمك وظنها من فرح

لَو نةَ  موعد الَيوم  حنَىاقْتَرالم  
  إربـه غايـةوما كان إال أنت 

  هـفوف  وافى إلى حفظ الوداد
دهي العرجا يعدو فَلب نْكـمه  
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  :سـالَم مشُـوقٍ مغْـرمِ القَلْـبِ صبـه: ـ مقطوعـة

  صبهسالَم مشُوقٍ مغْرمِ القَلْبِ 
  فقربه القدس الشريف حرمإلى 

  ارقٌـط سالم محب كلما هب
  في مهبه نَشْركُم من الريحِ يلْقَى

  معهيجرِي بِد تَذَكَّركُم والشَّوقُ
  بقلبه على خده والوجد يسري

  اشتياقه لقد كان يرجو أن يبث
  هـثَّ بِلبـفَب درـشفَاهاً فَلَم يقْ

  نُوره وقد كان يهديه من النجمِ
  صحبِهبين  فَمذْ غَاب عنْه ضلَّ ما

 
  :سكـن الزيـادةَ  وهـو بـدر كامـٌل: ـ مقطوعـة

  كامٌل  هو بدرسكن الزيادةَ  و
ينقاشقُوَل العبي عسي هصربِح  

  ذَارِهـع  كَملتْ محاسنُه بِخَطِّ
نه منسِلح األمان بِهو  هنَقْص  
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  :مـن لي بِـه رقٌ معـنَّى فيـه رونَقُـه: ـ قصيـدة

  رونَقُه معنَّى فيهمن لي بِه رقٌ 
  هـموثق صح ما كان أكمله لو

القوامِ حلتْ ألفاظه فسبى  لدن  
  ومنطقه  قلبي ممنطقه الزاهي

  ممانعتي استنظر الدهر يغفو عن
اَألي نكَأنّي م يهرِقُ امِـفـَأسه  

  جفْوتـهفَرطَ  يا حسنَه َأنْتَ تَدرِي
تَ قُلُوبرَأم مالنّاسِ فَل  شَقُهتَع  

  على فانِ رقَّعباهللا يا راقد األج
مْل هزرٍ لم يي ناظقُ ذَؤرـيه  

  هـومخلف مجدد مطل ميعادي
  هـومخْلقُ مجرد ثَوب سلْواني

  فهْلفيك  ما ضن بالدمعِ يوم البينِ
  تُحقِّقُـه إن ظَن منْك له وصالً

   جسدي  يا آخذ القلب أردده على
  هـتُحرقَ  نَأو حاذر اهللا فيه َأ

دجفي و نْكي مال َأشْتَك تَخُص بِه  
 قَد بيا راعقَلْبِي في ض هتبحم  
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  به أستعينفإن لي بعض صبرٍ 
 هـتمزقُ التأسي إذا كفُّترفوه  

  الفِّقُه ما بين غَدرٍ وعذْرٍ لي
  

  :يـا ذا النُّفُـورِ رِقَّ عـلَى ،يـاِهللا: ـ مقطوعـة

  لَىـع  يا ذا النُّفُورِ رِقَّ ،ياِهللا
  مضناها هواك الحشا فيمغرى 

  تيـمواصل  ل اهللا فيـوعام
  اهللا  ُلـد يعامـاب عبـما خَ

  
  :قَامـتْ حـروب الزهـرِ مـا: ـ مقطوعـة

  هـالسندسي  الرياضِ  بين   مـا  قَامتْ حروب الزهرِ
  الجنيه الورد روضةَـزو    غْــتَ اآلسِ وأتتْ جيوشُ

  هـيقو  هـورد شوطتُـال   ألن   رتْـكُس   اـلكنَّه
  

  :ال تطلُبـن القُـوتَ مـن معشَـرٍ: ـ مقطوعـة

  رٍـوتَ من معشَـال تطلُبن القُ
  هـرحم فٌ والـلط عندهمما 

مهفي لُح سلَي نـملَ مةًـفَض  
  هـلَحم  مـس في فَضلهِـلَيفَ
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  :بِقَلْبِـه يـا مـدعٍ َأن الغَـرام: ـ مقطوعـة

الغَـيا م عٍ َأنـدـبِقَلْبِ  رامه  
  هـبِلب ارـده وطَـنَى تَجلُّـَأفْ

  صادقاً المحبة من كَان في دعوى
لَنو بيبَأخْفَى الح وحبه  يبِحب  

  دونه وم وصل محجبٍ منأير
تُس ـبِيض ودلُّ بَأسنم بـهده  

  مـض قَدهيهاتَ متْ كَمداً بِما 
  به ذعأو  الهوى واخفمنك الحشا 

  
  :مـا شْئـتَ مـن عـبء الغَـرامِ وحملـه: ـ قصيـدة

 نْئـتَ ما شمءبامِ  عالغَرهلمحو  
 نْكع عالًدبو قُومـبِطلِّ  ال يه  

  الهوى يا مسعدي في حمل أثقاِل
  هـحمل َ  متَجمالً تَبغي معونَة

نم كلَيع نوه التَّكَلُّف  تَرِحواس  
نكَم يدالفَق سلَي لعبج نُوحـيه  

  هـيدل  يا من له سوق الجمال
  لـه بدفي حب معشوق الفؤاد 
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  حيـجوان  عطَاه ملْكمتَحكِّم َأ
  هـوأجلّ  هـاِل َأقلّـملك الجم

ـص يا بدر رق لذي ودادادق  
  هـتُبل مـلم تبله األشجان لو ل

  بِصونه فبِماء حسنٍ قَد عززتَ
  هـبمذل  لتـوبماء دمعٍ قد ذل

انقضى جد لي بعيشٍ بالرضا منك  
نياَل بِعتَحـوإذَا اسه  فَبِمـثْله  

نكُنْتُ َأشْكُو م قَد  كوددصهضعب  
  هـبِكُلِّ تُـفَاآلن كَيفَ وقَد بلي

  لي  كانيا موقف البين الذي قد 
  هـقبل علماً بثارات الهوى من

  ةـا بشكايـةٍ  قضيتهـكم ليل
  سبله  أخذت على ليلي مجامع

  الزمانِ وجورِه متَنَصالً من ذا
  هـوعدِل  وصالً البنِ األثيرمتَ
  بِشَمسه حتَّى نَفَى ظُلْم الضالِل

  هـبِظَلِّ اتـعنّي وحر الحادثَ
  المنيفُ بِبابِه عرفْ بِه الشَّرفُ

  هـوبفضل لتكون جئت بجنسه
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َأس نِلم يننسحاـالمانُز ءـَمه  
  هـهلَأ  نـطَانُه عَأوتغربتْ و

وزيادة في الفرع ما في أصله  
  من َأكْله كالغُصنِ خُص بِما جنَى

  به  والسهم يرسله الذي يرمي
يمر ابةً ـفإذا َأص لـفَبِنَصه  

  
  :جمـرِه َأمـسى الفُـَؤاد عـلَى تَلهـبِ: ـ مقطوعـة

  جمرِه َأمسى الفَُؤاد علَى تَلهبِ
  رِهـبِسح اَألنَام  من فَتَنكَلفاً بِ

نع هيتُ بِرِيقغَن رقَ قَمـقَرف  
  درهـب وكذا غنيت بنوره عن

نسبِح ـَأفْنَى الفُؤاداِل همجـوه  
  رِهـَأس فالعاشقُون بَِأسرِهم في

  نُور جبِينه فَكََأن ضوء الصبحِ
هلةَ  لَيظُلْم كَأنو من  ـشَعرِه  

  
  :وعـوده مـتَى يعطـفُ الجـاني وتُقْـضى: ـ قصيـدة

  وعوده وتُقْضىيعطفُ الجاني  متَى
هجره طَاَل منه فَقَد  هدودوص  
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  هـعطْفُ  ُأشد نفَاراً من منَامي
  وعوده  وأكذب من طيف الخيال

  يرومه هالٌل بعيد النَّيِل من ذا
  ذَا يروده من الروضِ خَصيب ومرعى

ظوفَ اللَّحيلُّ سسي هفَبِيض نْهم  
  المحبين سوده إذَا رام فَتْكاً في

  شَعرِه إذَا َأسرتْ صباً سالَسُل
تُفَك الذي ما أن فَذَاك  ـقُيهود  

  ويقُوده يسوقُ إلى قَلْبِي الضنَا
  ويذُوده ويطرد عن جفني الكَرى

نْهيريني قضيب البانِ م هوضنُه  
ويحكي كثيب ِل منهمالر ودهقُع  

  صده وصله زاد وإن جئتُ أبغي
ـكأني من هجرانـاستزي ههد  

  بيننا  كأنا قسمنا نصف شعبان
  ويريده الهوىحكْم ما يرضي  على

  هـوكَالم  رِهـحالوتُه في ثغ
  دهـووقي  ونيرانُه في مهجتي
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  :القـد ماِلـك قَـد َأحـلَّ قَتْـلي بِرمـحِ: ـ مقطوعـة

  الـ  ماِلك قَد َأحلَّ قَتْلي بِرمحِ
 ـقدنْهقلبي م ـطعين  وراحه  
  صب ليس يفتي سواه في قتِل

في  كيف يفتي ومالك 1المدينه  
  

  :لَـو رقَّ فُـؤاده عـلى مغْرمـه: قطوعـةـ م

  هـؤاده على مغْرمـلَو رقَّ فُ
نم ربنظمِ الد ما ضن مبسمه  

  غرضي ما قصدي لثمه ولكن
  هـفم في  هـإبالغ حويجة ل

  
  :َأَأخَـافُ صـرفَ الدهـرِ أم حدثَانـه: ـ قصيـدة

  حدثَانه أمافُ صرفَ الدهرِ َأَأخَ
للمنصورِ بعض هروالد عبيده  

  انيـوانْتَشَ نيـداه فَكَّـملك نَ
  ودهـقُي من مخْلَبيه ومن َأسارِ

   
                                                

قالـوا ھـذا؛ في تفسیـر حدیـث )). ال یفـتى ومالـك في المدینـة: ((المأثـور ھـو 1
ُیوِشـُك َأْن َیْضـِرَب النَّـاُس ": ى اللـھ علیـھ وسلـم؛ حیـن قـالرسـول اللـھ صـل

رواه . "َأْكَبـاَد اْلِإبـِِل ِفي َطَلـِب اْلِعْلـِم؛ َفَلا َیِجـُدوَن َعاِلًمـا َأْعَلـَم ِمـْن َعاِلـِم اْلَمِدیَنـِة
  . مالـك المقصـود ھـو اإلمـاموقـد رأى كثیـر مـن أئمـة المسلمیـن؛ أن . الترمیـذي
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  هـإحسان تَ عنـحدثْ ملك إذا
  ومعيده النَّدى  حدثْتَ عن مبدي

 ادسلُوكالم لـبِفَضه بِنَفْسـوه  
  دودهـوج هـر من آباِئـوالغُ

  هـبمدح رواةُـوإذا ترنَّمت ال
  جوده  وثنائه اهتزتْ معاطفُ

  ةٌـوكَّافَ  َألبِي المعاِلي راحةٌ 
هبروق يوم كالغيث عـوروده  

بتحصيِل الثَّناء صب  وجمعه  
فٌ بِبـكَلاِل َأوي ذِْل المدـتَبهد  

  هـنَوالُ حاسديهما زاَل يشْمُل 
  ودهـحس انـحتَّى َأقَر بِه ِلس

  دهـغم سْل عفْوه وحسامه في
  رِيدهـتج وحذارِ ثُم حذارِ من

  هـبِرِداِئ  يغْشَى الوغَى متَلَفِّعاً
  دهـبحدي  ويخُوضها متسربالً

رفي اعى الشُّجفَتَر  نْهةً مابهم  
  دهـووري هـتُ بين لُهاتوالمو

  ةـمخَافَيتَقَهقَر الجيشُ اللهام  
افَى َأمإذَا و نْهـمنُ  امـجهود  
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اءجخْفقةَ  الرم ودتَعا ودـتُعه  
وـكبنُ   ةٌـخفاق  اـوقلوبههد  
رت فيهكُس إن كرعالقَنَا في م  

هكُوعر سامَل الحصو هودجبِس  
  هـِبِنَوال  هـجارى الغَمام فَفَاتَ

  دهـبِزهي  رهـكَرماً وفاقَ كَثي
  ارهـمن  ادـه وشَـوالدين َأثَّل

هحين اعتنى بحقوق ـوحدوده  
  هـعزم والملك لم ينفك يعمُل

سعيده ونُصحِ في نصرِ ظاهرِه  
  زْلـتَ لَم  إن المنَايا واَألماني

  دهـووعي  وعاً ِلسابِق وعدهطَ
  هـبِحيات  وَأرى الحياةَ  لَذيذَةً 

  بوجوده  وأرى الوجود مشرفاً
مدحم وتُ نَحراجا هـ  لَمَأير  

 لْوِيالع الَمـتْأيي فيـتُ العهد  
 لْوِيالع الَمـتْأيي فيـتُ العهد  

  جِيده  حي فيونَظَمتُ در مداِئ
الَِلهج تُ نُورنَظَرتُ ودروـ وحب  

ولبستُ وشي ـر نَواِله هودرب  
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  محاسنه التي عيني من ومْألتُ
هودع يونمألتْ ع سـوحهود  

يدي نيتُ بلَسجَأجلِّ  و هانمز  
عصره ـوفري  قدراً وواحدده  

متُ سوَأفَدني مع عتمم ةفُكَاه  
  دهـمفي الَمِـلفَاظ مقْبوِل الكَاأل

  النَدى مشكورِ صدقات عن رتُفصد
  حميده  والجود مشْكُورِ الفعاِل

  المنى فلو أنني خُيرتُ من دهري
قَاِئهتُ طُوَل بخُلُ الخْتَرـوهود  

  اًـصاِلح مـيا آَل أيوبٍ جزيتُ
حم نحِعدنٍ مس لُوكالم  جيدهم  

  الضحى ثغرِ ونعمتم ما أفتر عن
 حبماصى وجالد حفَض هودمبِع  

ازالذي ح لى  يا أيها الملكالع  
  دهـتحدي عنفثنى عنان الفكرِ 

  دهـعقْ  ُ درةَأما الزمان فَأنْتَ 
  دهـقصي بيتُوسنان صعدته و

  يهتَز عنْـ نْتَ َأحقُّ منوالشِّعر َأ
نْديُل عميو هماعس ـد  هنَشيد  
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  في تَـأن لمجدفاسلم ِلملك بل 
يسواللـتْأس ـتْأيي  ه فيـههد  

  
  :يشْكُـو إلَيـك متيـم: ـ مقطوعـة

  هـهجوع اهـب جفـص   مـمتي  كـإلَي   وـيشْكُ
  هـيطيع زاُلـك ال يـبِ   هوى على َلويعصي العذُ

  هـضلُوع هـضمنتْ اـم   وىـالج من ألم كـيكفي
ت إن ـرقّ لَـلمـفَقَ  هـتْ عليـرقَّ   ده  ودمـعه  

  
  :تَداركْـه قَبـَل البيـنِ فَالْيـوم عهـده: ـ قصيـدة

  عهده م تَداركْه قَبَل البينِ فَالْيو
  جهده فالدمع  وجد معه بالدمعِ

  مواقفٌ  له كلَّ يومٍ في الوداع
الجماد ا رخْولَه يذوب هوصلد  

  ورنده خليلي من بان المصلى
  ورنْده المصلَّى بانسقي بالحيا 

  ظباؤه  عالم رمتْ قلبي هناك
  دهـُأس نيـتتّقي قدماَوقد كُنْتُ 

لتُبمداً  يتُ بحظٍّ كُلَّما رقْصم  
  دهـض يساق من جانب الدهر
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  وىـاله َأجِيرانَنا إنَّا وإن برح
  بعده  وعز علينا بعد من طال

  ٍلـبتعلُّ الهوىحات لنأسو جرا
شَاري ياناَألم افبَِأطْر ـشُههد  

  هـوصعب يلذّ بِكُم سهُل الغَرامِ
يُلوزه لو بِكُمح هجِدتَابِ والع  

الوصَل نحن تعالوا تعيد وأنتم  
 نْدنَّا عمنفال رأي م دام هدص  

  اـفربم تفتحوا للعتب باب وال
  دهـس  كـد ذلـيعزعليكم بع

نْتَقمذَنْـونْ بِيـمٍ منِّي وـعهد  
  عبده  وهذا الحر قلبي: مقَاِلي

  فإنَّما  لو كان لي عقٌل كتمتو
  رشْدهويدرك  بِلُب الفَتَى يدرى

  خَمرها وعيناه  سكرتُ بَِأقْداحٍ
  ورده  داهـوهمتُ ببستانٍ وخ

ارني فيهالً زى اهللا لَيعى رجوالد  
  دهـن وعـوال تضـه لـيكتِّم

قَدرِي ودتُ صنَظَم ناقاً وعهردص  
  عقْـده تَنَاثَر عقُود الرضا حتَّى
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  بدره العينِ مجتَلَى وجهاًفَقَابلْتُ 
  النَّفْسِ برده مشْتَهىوقَبلْتُ ثَغْراً 

  لحظه متنِ ترقرق در الدمعِ من
  ه فَرنده ـفَحقَّقتُ َأن السيفَ في

دعب نم الُهفَما ب ع فتنكَّرتْر  
  دهـعه رـه حتَّى تَغَيـخَالَِئقُ

 رهتُ الدرَأي كَذَاكنْهالً إنفُ مصي  
رضِ تَكَدوح نم دهوِر ثادوالح  

  ودهـيق  رامـَأقوُل لقلبي والغ
  يقـده  وسيف التجنّي والتمنّي

  وخلّه  لك اهللا دع قول األماني
  زِنْده لَك  يرىفَما كُلُّ مقْدوحٍ 

  صحبة إذا لم تدم للروحِ والجسمِ
  وده  كـم لـبٍ دائـفأي حبي

  ظالمه سأسري وجنح اللَّيِل يسطو
 قَلْبى وعسِوَأسه الشَّمقْدو لْفَحي  

  إنَّني بِها َأعنِّي على نَيِل العلَى
  يصده كَلَف ال شيء عنها أخو

  دون نَيله مافَوقَ َأروم بِعزمي 
  دهـالظِّلِّ بنْ ِلواء المنَايا خَافقُ
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  يكن وإنوما شرفي إال بنفسي 
  مجده النَّجملقومي فخار طاول 

  بِنسبةالفَخَارِ  ولَو كَان تَحصيُل
  وغمده  تساوى إذاً حد الحسام

  الصبا علىوال ذنب لي إالَّ الكمال 
  هيرد بِشَيبٍ  بِعيبٍ َأو فَمن ِلي

  
  :يقْلقُـه المغْـرم مـن ذكْراكُـم: ـ مقطوعـة

م مغْركْراكُـالمذ قُ مـنقْلـيه  
أشواقكم ـتحرق والعاني منه  

أشواقكم ـتحرق والعاني منه  
  هـتخنق ةـك بلـوالعاشقُ في

  
  :اـد آكلهـل عنـش فضـا للحشيـم: ـ مقطوعـة
  اـهلآك  دـفضل عن ةيششحلْما ِل

  هدشْر  إلى غير مصروف ـهنَّكلَ
فْصراء في وهِجه هفي فَم اءرخَض  

حمراء في عينيه سبِفي كَ وداءد1ه  
   

                                                
  : جـاء ھـذا البیـت في شـذرات الذھـب ھكـذا 1

  )).صفراء في وجھھ سوداء في كبده* حمراء في عینھ خضراء في یده ((
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  :يـا رب أحـوى أحـورٍ لَـم يـزْل: ـ مقطوعـة
ى أحوأح با رْلـيـزي رٍ لَمو  

  ب على  عطْفـهـني الحيعطفُ
يبرالنَّي ضور ن  انْثَنَـتْـكأن  
  روي كَماَل الحسنِ عن وصفهتَ

هِهجشَـةَ في وهالد ـنعاي نم  
نم ـمهالس ى بِأنرد  ـهفطَر  

  
  :لَـو كُنْـت فينـا وِلهـاً مغْرمـاً: ـ مقطوعـة

كُنْـت فينا و مـاًلَوغْرِلهـاً م  
  وىـالشَّكْ  شُغلْتَ بالحب عنِ

  قيـنَلْتَ  اـحتَّى تَرى َأيسر م
  وىـالبلْ من  َأعظَم ما تَحكي

  وةـصب في  ما عز صب قطُّ
  وىـيه   نـِلم  ذَلَّ  إذَا إالَّ 

  
  :شْـوىالنَّ لَنَـا سكْـرةٌ  مـن خَمـرِ مقْلَتـك: ـ مقطوعـة

كقْلَترِ مخَم نةٌ  مكْرى  لَنَا سالنَّشْو  
  تقوى تحوذُ على ضعف العقوِل فال
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  تْـتحول  بها العقُل معقوٌل وحالي
  وىـسل هـل لَـومالَك من من فس

  
  :مـا بيـن هجـرِك والنَّـوى: ـ مقطوعـة

  بيـن هجـرِك والنَّـوى مـا
 يقَدتُ فـذُبم ـكن ىـالجو  

ا ـي  نيـفَات   اطعــبِمف  
  1وىـاللِّ  بـقُض  سجدتْ لَها

ـيوحاة  وـهجال   ك الَـس  
  وىـنَ والَ ب ـالمح ك ـعنْ

  هـبقوام  كَىـح ن ـم ا ـي
  3وىـتَالْ 2قـد القضيـبِ مـذ

  والقَضيـ ديـتَ عنْـا َأنْـم
في حـاللَّ ـب نـدد ـس4ىو  

   

                                                
  .سقـط ھـذا البیـت في فـوات الوفیـات 1
 )).إذا: ((في شـذرات الذھـب 2
  :جـاء في شـذرات الذھـب ـ بعـد ھـذا البیـت مباشـرة ـ بیـت كمـا یـلي 3

 )).ب مـن الصبابـة والجـوى*   ذا أثـرت عـلى القلـو  مـا((
  : جـاء ھـذا البیـت في فـوات الوفیـات، وشـذرات الذھـب ھكـذا 4

  )).والَقضیـ     ـَب اللَّـْدَن في حـاٍل َسـَوا ما َأْنـَت ِعْنِدي((
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  هــذاك  حركــه  الهـوا
 كْـوأن ءتَـتَ حر ـاله1ىو  

  
  :لـم أنسـه لمـا أتى مقبـالً: ـ مقطوعـة

 2الًـا أتى مقبـه لمـم أنسـل

  وىـَألْ اـوم َأوالَني الوصَل 
  رِهـثغ ف علىـوقعتُ بالرش

  3وىـالحل وقع المساطيِل على
  

  :رأى رضابـاً عـن تسليـه: ـ مقطوعـة

  وسلَـ   قـالعشْ  ُأولو  هـــلِّـيسرأى رضاباً عن تَ
  وـولَ  فَـكَيوا ـهذا وم    هــوشَاقَ  هــذاقَ  اـم

  
  :قـام يسـعى ليـالً بكـْأسِ الحميـا: ـ مقطوعـة

  اـالحمي  قام يسعى ليالً بكْأسِ
ميشادج روَأح ُلـن  يحاـالم  

   
                                                

  : جـاء ھـذا البیـت في شـذرات الذھـب ھكـذا 1
  )).ـت حركـت الھـوىھـذاك حركـھ النسیـــــــم وأن((

  : جـاء ھـذا الشطـر في الـوافي بالوفیـات، وفـوات الوفیـات ھكـذا 2
  .؛ واآلخـر أسلـم))َلـْم أْنـَس َلمَّـا َزاَرِني ُمْقبـًال((

  .؛ بـدون ألـف والم))َحْلـَوى: ((في الـوافي بالوفیـات 3
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شَم في كَفِّه زع ردـباح سر  
  اـبالثُّري اـتْ من حبابِهـنُقِّطَ

  وطَرفٌ ملك القلب منه ظُرفٌ
  اـقوي  انـيغلب  انِـوضعيف

  
  :يـا قَلْـب صبـراً ِلنَـارٍ: ـ مقطوعـة

ـا قَلْـبـراً ِلنَـارٍ يبتْ   صـكَوفي ك بالح   اـكَي  
هياتَ ـه ـتْأمن  نْهـطال   تَـوأن   اـمب  نياـد  

  
  :جـالَ ثَغْـراً وأطْلَـع لي ثَنَايـا: ـ مقطوعـة

 أطْلَعـالَ ثَغْراً وـا جلي ثَنَاي  
  اـالمنَاي يسوقُ إلى المحب بِها

بي هثَغْر يـوَأنْشَدخ  غاراـافْت  
  اـالثَّناي ال وطالَّعـابن ج أنا

 
  :ومستَتـرٍ مـن سنَـا وجهِـه: ـ مقطوعـة

  وجهِـه  ومستَتـرٍ من سنَـا
الص ا ذلكدغُـبشمسٍ لَه  في  

  ذَاـالع الَمِـكَوى القَلْب منْي بِ
  كَي  الم  اـَأنَّه نيـفَعرفَ رِ 
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  :ديـد بعـد يريدوـري الخُـوخم: ـ مقطوعـة

  ديـد بعـوخمري الخُدود يري
كـوقلبي بالص ـدودواه  اـكي  

  ديـاستَزِي ارـفَقَاَل الوجد يا نَ
    اـهي  انِـوقُ لَألجفَـوقَال الشَّ

***  
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1
  

. كـان فقيهـاً، وحافظـاً، ومتكلمـاً، وراويـة محصـالً
لـه براعـة في العلـوم، وتفنـن في الخـط الجميـل؛ وهـو 
قويـم الضبـط سليـم النظـر؛ عـرِفَ بحسـن الخلـق، 
وأناقـة الملبـس، وطيـب النفـس؛ لـه حظـوة لـدى 

ل قـا. األمـراء والسالطيـن؛ وولي قضـاء تلمسـان مرتيـن
دخـل األندلـس؛ وولي قضـاء بلـده؛ : ((عنـه ابـن األبـار

وكـان حميـد السيـرة؛ مشاركـاً في الفقـه، وعلـم الكـالم، 
معتنيـاً بالحديـث وروايتـه؛ معظمـاً عنـد الخاصـة 

المختـار في : "ولـه مصنفـات عديـدة؛ منهـا. 2))والعامـة
ـه ابـن األبـار قـال عن" الجمـع بيـن المنتـقى واإلستذكـار

أنـه في عشريـن سفـراً، وتتـراوح عـدد ورقاتـه نحـو 
لّي ـالتس"، "أـب الموطَّـاب في غريـكت"و. ثالثـة آالف ورقـة

م ـنظ"و، "ةـاري البريـا بـلّي برضـة والتحـن الرزيـع
ازم في ـل الجـالفيص"و، "رودـل والبـم الحلـود في رقـالعق

                                                
ذكـر الملـوك مـن  لـھ ترجمـة في التكملـة لكتـاب الصلـة، وبغیـة الـرواد في 1

 .بـني عبـد الـواد
  .623: ، ص2: التكملـة لكتـاب الصلـة، ج 2
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كمـا صنـف ـ في علـوم القـرآن . "مـم والعالـة العلـفضيل
ان ـفرق"، و"اعـة اإلسمـاع في كيفيـاإلقن: "اـهم ؛نيـكتابـ 
 بتلمسـان أبـو عبـد اللـهولـد . رآنـزان القـان وميـالفرق

م؛ أي في زمـن احتاللهـا 1142/هـ537هـ أو 536سنـة 
. م1227/هـ625وتـوفي بهـا عـام . مـن قبـل الموحديـن

والـده أبـو : ومـن شيوخـه. وزت الثمانيـنعـن  سـن تجـا
بكـر بـن عصفـور،  ـوعمـران التليـدي، وأب، ثـم محمـد

الحسـن جابـر بـن محمـد،  ـوبكـر اللقنـتي، وأب ـووأب
عـلي الحسـن بـن  ـوالحسـن ابـن أبي قنـون، وأب ـووأب

أبـا مديـن  :صحـب الولييـن الزاهديـنكمـا  .الخـراز
ـن، وأبـا عبـد اهللا محمـد بـن محيـو يسشعيـب بـن الح

ى منهـم علمـاً غزيـراً، وزهـداً ـق؛ وقـد تلالهـوري
أخـذ عنهـم بفـاس ومراكـش فائضـاً، وورعـاً صادقـاً؛ 

وممـا وصـل إلى اآلن مـن نظمـه؛  .وسبتـة وإشبيليـة
  : هـذان البيتـان؛ شملـت عـدد حديـث البخـاري

جميـع أحاديـث ـحِحيالص الـذي رىو  
خـارِالبخَ يمسـة  وسعـونب  في العـد  

وسبعضـافُتُ  ـة  آالف  ـقيومـا   ب  
  ــدـو  الجِأولُ  ذاك  ـدع ـنِيتَإلى ماَئ

***  
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1

  
  

وهـو مـن . ابـةأديـب وكاتـب مـن أئمـة األدب والكت
انتصـب . األندلـسبشـرق  مرسيـةأصـول نبيلـة في 

واليـاً عـلى تلـك المدينـة سنـة  أبـو بكـر عزيـزأخـوه 
م؛ ولكنـه خُلـع وقُتـل في ثـورة قـام بهـا 1238/هـ636

؛ تلمسـانهـذا الجئـاً إلى  محمـدالعامـة؛ فخـرج أخـوه 
مـن . يـاً إلى يـوم وفاتـهالـتي استوطنهـا واستقـر بهـا نهائ

بكـر بـن محـرز،  ـوبكـر بـن جهـور، وأب ـوأب: شيوخـه
الحسـن بـن عبـد  عـلي ـوبكـر الغافـقي، وأب ـووأب

عيـسى محمـد بـن محمـد  ـووأب. الرحمـن بـن الرفـاء
آخـرون؛ المطـرق بـن عميـرة، و ـوبـن أبي السـداد، وأبا

بـن أحمـد ذكـره . سالـمأجـازه أبـو الربيـع بـن كمـا 
وصفـه بالكاتـب البـارع ؛ فصلـة الصلـةفي كتـاب  الزبيـر

وقـال أن لـه مشاركـة في علـوم عديـدة . والشاعـر المجيـد
كمـا وصفـه . أصـول الفقـه وعلـم الكـالم: ذكـر منهـا

                                                
العبـر، وبغیـة الـرواد في ذكـر الملـوك مـن بـني عبـد الـواد، : ورد ذكـره في 1

والبستـان في ذكـر األولیـاء والعلمـاء بتلمسـان، ونظـم الـدر والعقیـان في بیـان 
  .شـرف بـني زیـان
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النباهـة، وحسـن اإلدراك، والفهـم، : بخـالل عديـدة منهـا
خـرج ـ في بدايـة . ة إلى حسـن السمـتوالتعقـل؛ باإلضافـ

؛ حيـث خـدم في غرناطـةاألمـر ـ مـن بلـده األول إلى 
بـالط سلطانهـا مـدة؛ فاحتـل مرتبـة بيـن الكتـاب 

معلـوم القـدر، معظمـاً عنـد : ((والمحرريـن؛ إذ كـان فيهـم
ولكنّـه أنـف عـن ذلـك؛ بعـد خـالف بينـه . 1))الكافـة

  . عمـر اللـوشيـر الكتـاب آنـذاك الفقيـه وبيـن كبي
هـذا الخبـر عـن ابـن الخطيـب  لسـان الديـنونقـل 

؛ الـذي وصمـه بصعوبـة ـابأبي الحسـن الجيأستـاذه 
 هـوالـذات، والز الخلـق، والمشاكسـة، وأخـذ عليـه حـب

: ثـم سـرد مـا حـدث بينـه وبيـن كبيـر الكتـاب. بالنّفـس
كُلِّـف بكتابـة  ـاببـن خطَّمحمـد أن : ولـهومجمـل ق

 طـابٍ؛ فصـاغ خطبتـه؛ ثـم تركـه؛ لقضـاء مـا عـنخ
 عمـر اللـوشيوفي غيابـه؛ نظـر الفقيـه . لـه مـن حاجـة

؛ فـرأى ـابطَّابـن خَـ كاتـب السلطـان ـ إلى مـا خطـه 
الـتي وصـف بهـا صحابـة  2"عفـوة العفـوة"عبـارة 

ـه صـلى عليـه وسلـم؛ فتوهـم أن ذلـك زلـة رسـول الل
صفـوة : "قلـم أو خطـأ عـارض؛ فأصلـح العبـارة؛ وجعلهـا

، واطلـع عـلى مـا خطـاب نأبـولمـا عـاد ". الصفـوة
                                                

 .88: ، ص3: طـة؛ قسـماإلحا 1
  .أي خیـرة الخیـرة 2
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؛ غضـب، ومـزق الخطـاب، وكسـر عمـر اللـوشيغيـره 
ى ـل إلـه الجهـغ فيـع بلـم بموضـال أقي: ((القلـم؛ وقـال

وفي الحيـن تـرك الخدمـة؛ ثـم عـاد إلى )). درـالقذا ـه
ابـن مـع  تلمسـان؛ ومـن هنـاك سافـر إلى بلنسيـة
بحفـاوة  يغمراسـن؛ حيـث استقبلهمـا السلطـان وضـاح
: في هـذا عبـد الرحمـن بـن خلـدونوقـال . وإكـرام

خطـاب؛ المبايـع أبـو بكـر بـن  1ووفـد في جملتـه((
وكـان مرسـالً بليغـاً، وكاتبـاً مجيـداً،  .ألخيـه بمرسيـة

: أيضـاً؛ فقـال التنـسيوذكـره . 2))وشاعـراً محسنـاً
))؛ وفـد عليـه مـن 3ـا اشتهـر اعتنـاؤه بالعلـم وأهلـهولم

ز في عصـره عـلى األندلـس؛ خاتمـة أهـل األدب، المبـر
 سائـر الكتـاب؛ أبـو بكـر محمـد بـن عبـد اللـه بـن داود

؛ فأحسـن نزلـه ومثـواه، وقربـه مـن بسـاط خطـاب بـنا
ومقـام ابـن . العـز وأدنـاه، وجعلـه صاحـب القلـم األعـلى

خطـاب هـذا في العلـم شهيـر؛ ال سيمـا األدبيـات؛ 
وبوفاتـه : قـال. واستـوفى التعريـف بـه بـن رشيـد

  .4))انقـرض علـم الكتابـة

                                                
 .أي في جملـة ابـن وضـاح 1
  .163: ، ص7: العبـر، مج 2
 .المقصـود ھنـا ھـو السلطـان یغمراسـن بـن زیـان 3
  .128ـ  127: ، ص ص)نظم الدر(تاریـخ بني زیان ملـوك تلمسـان  4
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وع نثـره وشعـره، ونظـراً لذيـوع ذكـره، وشيـ
واشتهـار مخاطباتـه السلطانيـة؛ سـعى سلطـان إفريقيـة 
بتونـس إلى إغرائـه ليلتحـق ببالطـه؛ واعـداً إيـاه بأسـمى 
. المناصـب؛ ولكنـه رفـض عرضـه؛ وأعـاد إليـه هديتـه

ابـن وقـد علـق . وهـذا منتـهى الوفـاء لسطانـه الزيـاني
ا ـر أبـوا أن المستنصـوزعم: ((عـلى هـذا بقولـه الخطيـب

لى ـع ـ هـا، استقدمـي زكريـر أبـن األميـباه ـد اللـعب
 ـ اءـوالعلم ،رـاب المشاهيـتّاء الكُـي استدعـه فـعادت
 ذر وردـفاعت ؛نـب العيـن الذهـار مـف دينـه ألـث إليـوبع
ر، ـلى المستنصـع رـا مـم قّـت، أشـوكان .الـه المـعلي
  .1))هـتد همـه، وبعـشأن وـلُه عـل رـهوظَ

 ؛ في تاريـخبتلمسـانأمـا وفاتـه؛ فقـد وقعـت 
؛ ابـن الخطيـب لسـان الديـنفبينمـا يقـول . اخْتُلـفَ فيـه

 ةـسن ؛وراءـوم عاشـي ؛انـبتلمسوفي أنـه تـ
؛ أنـه تـوفي يحـيى بـن خلـدونيـرى  .2م1287/هـ686

 واتفـق معـه في هـذا 3.م1338/هـ636في يـوم عاشـوراء 
كتـاب البستـان في ذكـر األوليـاء ؛ صاحـب ابـن مريـم

. ألنـه ـ كمـا يبـدو ـ نقـل عنـه. والعلمـاء بتلمسـان
                                                

 .427: ح ص2: اإلحاطـة؛ مج 1
  . م1287الموافـق لـ  2
. 129: ، ص1: ة الـرواد في ذكـر الملـوك مـن بـني عبـد الـواد؛ جبغیـ 3

  .والراجـح أن قـول ابـن الخطیـب أقـرب للواقـع
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غيـر أن قـول ابـن الخطيـب أقـرب للصحـة؛ عـلى 
المستنصـر لخدمـة  محمـد بـن خطـاباعتبـار أن رفـض 

ر للحكـم؛ ؛ وقعـت بعـد تـولي هـذا األخيـالحفـصي
سلطانـاً بالدولـة الحفصيـة؛ وهـذا األمـر لـم يحـدث إالّ في 

أي بعـد مـوت والـده أبي زكريـاء . م1249/هـ646سنـة 
إذن؛ فـي هـذا التاريـخ؛ ومـا بعـده؛ مـا زال . مباشـرة

أمـا تاريـخ مولـده فغيـر . عـلى قيـد الحيـاة ابـن خطـاب
  .معـروف حـتى اآلن

  

   ***  
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ث ـدة بعـن قصيـع سـن خميـه بـد اللـا عبـأب بـاجأـ 
  :اـه أولهـا إليـبه

  1ادـمرت ا ـهئما ق ـئرد في حدا
  رادـاب مـورود وطـذ مـقد ل

  اـزرق األسنة دون زرق حمامه
  دادـون حـكما رنت العي ىوظب

  
  :اتـذه األبيـهثـم ـ 

  2ادـدى يرتـراد لمن غـم المـنع
  ادـه ومهـرف نباتـرعى يـم

   كمـا هـعلى العافي جداول سالت 
  ادـنَتَ ظُـبى صالت على العادي

  إلى  هـيتي منطددت رحل مـفش
  ادـوتش ىنَـتَبتُ  ادةـحيث السي

   

                                                
ف كلمة رَّ؛ إذ یبدو أن الناسخ َح)0(/ھنا خلل في الوزن؛ بسقوط سبب خفیف  1

  )).الھاء((؛ بحذفھ لحرف ))رتادهم((
 .ق مباشرةیجري على ھذا الشطر ما جرى في التعلیق الساب 2
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  ا ـالصب ة ـة مباريـوركبت ناجي
  ادـتعت  وق خضارةـف ءخضرا

  لى ـع بـلَّقُ  اـسكانه  اـيغتاده
  دادـا استبـان من سكانهـمن ك

  ة ـعادي  مـأحالمه م ـله اًـعجب
  وادـأع اـحكمه مـتمضي عليه

  ا ـجيته  يأنِّـب اً ـتلمسان  رـخب
  روادـال  اـاني نحوهـا دعـلم

  ا ـاً ولم أر حسنهـا سمعـعاقهأو
  واادـفأج وا ـحدث اً ـاسـإال أن

  ر ـواه ناظـال ث  نـرب حسـول
  ؤادـف  عليه  فىـراه ال يخيـو

  ة ـنج  اـت منهـا فدخلـودخلته
  1ادـحي وال   فىـا ال تخـهانُسكّ

   اًـومكارم راًـباه ت فضالًـورأي
دادـا التعـر دونهـال تغاضوع  

  دا ـوالن  ةـة والدرايـأهل الرواي
  دادـلنا استم  داًـم أبـفي نوره

   

                                                
  .ھـذا الشطـر مختـل الـوزن ومضطـرب المعـنى 1
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ارف ـار معـبح  واـلِئفهم إذا س  
  وادـوالنهى أط  ةـولدى السكين

  غيرهم   اط عنهـا ينحـدرجاته
  ادـر ومنه وهـقت ورىـال ومن

  تي ـمهج م منـم وأحلهـفأجله
  زدادـا مــا فوقهـم ة ـبمكان

  ذكرهم  ط أطيب ـوأود حين أخ
  دادــم تيـود مقلـو أن أسـل

  
  :كذلـك هـن قولـمـ و

   ىنَـالغ ِلـنَتَ هـوتيتبما ُأ عـنأقْ
وإذا دــتْهك  ملتَفَ ةٌـمصرِـب  

واعلم ـال بأنرقَز قْمـلَفَ سومو   
رـيا زِـنمذَ ةَادردرِـم نقـل  ة  

   ْلـستَ الَفَ ادـببالع مـحأر واُهللا
  رجْؤوتُ امِرالك شَيع شْـعأحداً تَ

وإذا سِل تَـطْخؤسِب اِلحك  مةًر   
ورفْنَ تَأيسك غَ قدفَ تْوتُلب1رِـص  

   

                                                
  )).قـد ثبـت فاستغفـر: ((في نـص 1
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   رـكدت  1كدونَ من كانإلى  رظُوانْ
  رِـوتشك  كـيلْع هـتمعن ظيمِعِل

  
لى ـف عـد وقـوق ابـن خميـس أيضـاً؛ بـال يخاطـوقـ 

  :2لـه دةـقصيمـا جـاء في 
تْقَّر واشي طَحبعك يسِـمخَ ابن   

  سيسىر وهاج 3يل كريضفا قَهفَ
   يرـتَموي  ليمو الحـبصه يلثْموِل

  سِـيالع رـيوس به  4نوئلشُما ِل
غَالَلك في البة ةُالغَوالب بض ماع  

يسـيئر  ٌلـمح رِـن أثمه ـويتح  
  ا ـفيهم ىارـبال تُ رـثْونَ مـظْنَ

ز6وسِـالطُّ  ذاك وذا بعلم 5تعز  
 

   

                                                
  )).إلى مـن دون حالـك: ((في نـص 1
 .5: ونفـح الطیـب، ج. 3: ھذه األبیات موجـودة في اإلحاطـة، قسـم 2
 )).بي: ((في اإلحاطـة 3
 )).مـا للشـروق: ((نفسھ 4
 )). تمھَّـْدت: ((نفسھ 5
  .اإلمـام أبـا حامـد الغـزالي: قصـد بالطـوسي 6
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  :اهـي صبـفهـذه القصيـدة؛ قالهـا وـ 
   1اكـــش  ةَوـــعد   اــي

  اكـشر ظاـحِل من اهـهد دما قَ
  ا ـهصيدي وبِـلُقُلْى ِلدصتَ يبظَ

نَ مناظريه ــشَ حِالَـفي ساك  
ورمى وإن انَقالوا ر عفَ  نـرٍات  

  اكـسالنُّ ـةٌيمس هـعلي  اجٍـس
  ذر بطشه لو أنني ـأح تُـنْكُ دقَ

  اكـالفت  لـرت منه مخايـأبص
   مـحاك  هـوال علي هـأو ما علي

يمي ثُحغورك أو حوطُي  ـمحاك  
   ةٌـيعرم ةٌـمك ذارِـجِل أو ما 

  كالَـط بِـريالغَ مد لُّـظَا يذَأبِ
  ة ضلَّ  كالِلإلى ظ تُـمتتي اسنِّإ

  اكـيات ظبماض كُؤاـإذا ظبـف
عي ـتَ  ما أن ب بانةًما لي أخاط  

  اكـب ةعمدثي ِلرـوال ت  والًـق
   

                                                
  : المحققـة مـن قبـل عنـان ھكـذا اإلحاطة جـاء ھـذا الشطـر في نسخـة 1

. وھـو غیـر سلیـم في الـوزن، وقاصـر في المعـنى)). یـا دعـوة شـاك مـا قـد((
م االعتمـاد كمـا أن بعـض األبیـات في القصیـدة انتابھـا بعـض الخلـل؛ لـذا فقـد تـ

  .  طویـل. ھنـا عـلى مـا جـاء في النسخـة الـتي صححھـا د
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  م ـل لمتيـن هـة الحييـيمأكر
اكـرحم  فأرتجي لديك  ىرحم  

  وليس من  أصبتني بعد المشيب 
  راكـه ثـم يصبـذر لمن لـع

  لوعة   ينت عناـما جذب كاللوو
  والكـني لـأن  دـيشه  هـوالل

  أجبته   واكـا داعي هـلما دع
  اكـعين  إذا دعت  من ال يجيب

  ار الصدود وإنني ـني نـأصليت
  الكـلى وال أسـراض بأن أص
  وأبحت ما منع التشرع من دمي 

  اكـفت  اك قتلـن أفتـه مـبالل
  ا ـقلبي طايراً متخبط ت ـوترك

  اكـك أو بطعن سبـشباك ختلب
  ا ـذ منامهـاني لذيـومنعت أجف

  اكـلقي  رىـكي ال يتيح لي الك
  ة ـت وأنت جد بخيلـولقد عجب

  حالك  أن أعرت الشمس بعضك
  ارة ـت أس من وصلكـألي إني 

  الكـبع  ل مطمعيـن أعلـلك
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  تي ـأسماك أنك قد خفضت مكان
  اكـمن سيم  خلعت علي الَّـه

  ن ـفليك  مـالمتي اك ـعنَّم  إني
  اكـاً مغنـي لديك مناسبـحظ

  ك الصبا خوطية ـني معاطفـتث
  مثل حماك  وكذا الصبا فصباك

  ح ـة رامـني منها بطعنـأبعدت
كاـورى بسمـك الـتْألذاك سم  

  مورد  أأموت من عطش وثغرك 
  اكـا فـودعتهـاست  فيه الحياة

   ـةلَّعوة فلـن حلـني عـهال ت
  وضعت أداة النفي في اسم لماك

  
  :أيضـاً الـوق

  وبي ـفاغفر ذن رب أنت الحليم 
  اـو عن الذنوب سواكـليس يغف

  لساني  ؤالـت عند السـبرب ثَ
  اـق هداكـطري  ني علىـوأقم

    الـذلي  ا وقفتإذ لي نـرب ك
  اـأن أراك ستحيأالرأي  سناكـ
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  قربت لي   رب من لي والنار قد
  اـحماك دـت عهـد أبحـوأنا ق

  يآلـلم  دةـالي من عـم رب 
  اـرجاك  غير أني أعددت صدق

  وء ـس  دـعب ينرب أقررت أن
  اـفعصاك  رهـم غـالج حلمك 

  اً ـدوم ت الجواد بالخيرـرب أن
  رضاكا لي  راحماً فهب لم تزل 

  الً ـأه كـلفضل  رب إن لم أكن
  اـلذاك  لـت أهـفأن باجترايي 
  

***  
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ابـن بقلـم وترسـل  عبـد الرحمـن بـن خلـدونأشـاد 
وكـان مرسـالً : ((، ونـوه بمكانتـه األدبيـة؛ فقـالخطـاب

أي [بليغـاً، وكاتبـاً مجيـداً، وشاعـراً محسنـاً؛ فاستكتبـه 
صـدر عنـه مـن الرسائـل في خطـاب خلفـاء  .]يغمراسـن

الموحديـن بمراكـش وتونـس في عهـود بيعاتهـم مـا 
ومـع هـذا؛ لـم يبـق مـن آثـاره ). )تنوقـل وحفـظ

اإلنشائيـة ومراسالتـه الذائعـة الصيـت آنـذاك؛ سـوى 
لسـان الديـن ابـن وقـد أورد . بعـض الفقـرات القليلـة

بـن حاطـة عينـة مـن نثـر محمـد في كتـاب اإل الخطيـب
كـان كاتبـاً بارعـاً، وشاعـراً : ((؛ الـذي قـال عنـهخطـاب

وعلـم الكـالم،  ،مجيـداً؛ لـه مشاركـة في أصـول الفقـه
وحسـن فهـم؛ ذو فضـل،  ،وغيـر ذلـك؛ مـع نباهـة

  . 1))وتعقـل، وحسـن سمـت
ـن ب محمـدوقـد أثبـت في كتابـه قطعـة مـن ترسـل 

إلى  إشبيليـة؛ بعـث بهـا حينمـا كـان بمدينـة خطـاب
ب ـكت ؛ـهكتبت: ((؛ جـاء فيهـامرسيـةصديقيـن لـه في 

رات ـن ثمـا مـناكمى، وأجنَـوزاً بالحسـا فـه لكمـالل
                                                

 .88: ، ص3اإلحاطـة في أخبـار غرناطـة، قسـم  1
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د ـالي بحمـوح ؛ةـإشبيلين ـم. نىـجا يـر مـه أكثـإحسان
ا ـبمي لـ، وعةـنَهِتَرا مـقربكم بـسي بحـة، ونفـه حسنـالل

ا، ـهترطْلى فـا عـمتُلْبِتي جـة الراوـن السـا مـلديكم
تَوامـا فـمتُزي االجغُالء بِـترـه الشَّـم ال يدخلـا، علـهتك ،
ونسـتي إلـبى وبِذي لَـا الـكمدـتسه ملَّقَاً وتَـملَعه ـتُد
محـمراً، ال يعـر عـبـمب ا إالّـعناهن مزال، وال ـا ال ي
ـفَنْيفَ. كـم عـان القلـن عنـنثْلي ـذ فـداده، ونأخُـن م

اء ـالثالث ومِـة يوـحض ةـإشبيليا ـنلْصو. واهـث سـحدي
ن، ـييلَلى مـع 1تـانْاإلفَا ـقينر، ولَـع اآلخـس ربيـخام
، رِـلخاطا رارِـقَبِ هـِئناتواع هرِـشْبِ نـم رـها ظَـا بمـنزوفُ
 ؛دـارج البلـخ ؛ةـيبِي األخْـا فـن، ونزلنـية العرـوقُ
مواًـعض يـعـق ؛2بـبالقن فُرفَتَ دـجاًـيونر عوج ،ـمع 
ا ـينلَع ضرـ، وعاًـنونفُ نِـحاسالم نـم هواُؤـوه هاُؤـم

 ؛هـام فيـقا المـنة، فرأيـل المدينـداخ ارِـيي الدـف زوَلـالنُّ
ـأحـبد األساب المـدة عـعسـفلى حظ الصـحة المة، ـينع
ورغـنبة ِلـالمدين نِـا عحـهرا الوـهبارِاج، وغُـهاج، ـجا الع
ح، ارِـاط البـشن النَّـاب مـا ثـولم. اجـا األجـهِئوما

                                                
؛ وھـو لقـب یطلـق عـلى ولّي العھـد في مملكـة Infanteیقصـد اإلفانـتي  1

وكـان ابـن خطـاب قـد زار إشبیلیـة في زمـن احتاللھـا مـن قبـل . قشتالـة
إذ أنھـا سقطـت في قبضتھـم في شھـر شعبـان مـن سنـة . تالییـنالقش
  .وغـدت عاصمـة لدولتھـم. م1248/ھـ646

  .؛ أي الحقـل أو المیـدانEl Campo: یسـمى باإلسبانیـة 2
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ـم لَّـقَتَواسـن المـال طيا ـهجِي خارِـف تُـفْطُ .ازحر
 ؛اـهِلنازِة ومدـيشَا المـهيبانلى مـع تُـفْا، ووقَـهلداخو

انْ تُـورأيـيساب أراققَ؛ وت1َاـهشصار طُـآث تُـييانَر2اـهت 
وب؛اـشهراق ـفشاهتُد ـمن ـبالمـتيقَاني العـنة، والم3ةار 
ـة، مـيقَاألنا يأل ـمأعـيـظَّالنُّ نفَنْار، ويـسـيف حال ـجه م
االعـم يلى أنِّـع. ارـبتا را إالّـهتُأي بـعـم دـتَا اسى لَو
ا ـا عنهـبونَ ،فُرـا الظَّـان عنهـوب ؛فُـسا الخَـعليه
ال ، واًـسدارِ الًـلَطَ ا إالَّـغانيهن مـى مرـال تَـفَ ؛فُرـالطَّ

ائي إذا رـن الـكلَ .اًـساً عابِـيحم ا إالّـهعِئدان بـم حـملْتَ
ا ـا مـنهِئبان مـه مـمهب وـكل، ورا األوـهعضو ردـقَ
اً ـنسح روـصتَ ؛لـثَّما وتَـهنَسه حـنهي ذـف َلـيخَل، وتَـلَّحتَ
يدـو إلـعونِـجى الموي ،ـسيل ـلَ .ونِـجالشُّ نِـعا ـهأنَّ الَو
رِعألشْ تْـضـملَ ؛بٍـط راهـمـبِ إالَّ ا دانـقَن، وال تَدرب 
ن ـا مـقيها يـا بمـهفَأص بي أنـسوح .بارِـق رِـيغَبِ

 نـم عِـبيالر ةـلَزِنْمبِ الدـي البِـا فـهإنَّ وُلـول، وأقـالقب

                                                
  .تزیـن بألـوان مختلفـة: وبرقـش معنـاه. أي ألـوان نقوشھـا 1
لیـة الجمیلـة؛ الممتـدة ؛ وھي ضاحیـة إشبیTrianaطریانـة : المقصـود بھـا 2

  .عـلى الّضّفـة الغربیـة مـن نھـر الـوادي الكبیـر
أیـام الخلیفـة  بنائهـایقصـد منـارة الجامـع األعظـم الشھیـرة؛ الـتي ُشـِرَع في  3

وُدشَِّنـت في عھـد ابنـھ  م،1188/ ھـ584الموحـدي أبي یعقـوب یوسـف سنـة 
بـر اآلن مـن أھـم المعالـم السِّیاحیـة في وتعت. م1196/ ھـ593المنصـور عـام 

؛ أي الخیرالـدا؛ بعـد أن ُحـوَِّل ذلـك La Giraldaإشبیلیـة؛ وتسـمى عندھـم 
  .المسجـد إلى كنیسـة، واستعملـت المنـارة كبـرج لألجـراس
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، مـلَّثَه مدـري حـكْوف مـسقَري مـخاط أن الَوـ، ولَوِلـصالفُ
ا ـهدعاهم نـم عأد مـراً، ولَـطَو ابِـناإلطْ نـم تُـيضقَلَ
عاً إالَّـني و1))راًـا وال أثَـتهفْص.  

  

***  
  
  
  

  

                                                
  .102ـ  99: ، ص ص3: اإلحاطـة في أخبـار غرناطـة، قسـم 1
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هـو إمـام . اتـة األمازيغيـةينتـمي إلى قبيلـة زن

ولـد بتلمسـان في سنـة . وعالَّمـة بـارز في العربيـة
درس في . م؛ ونشـأ بهـا، وتعلـم في مدارسهـا1209/هـ606

البدايـة عـلى الشيـخ محمـد بـن المنـداسي، وعبـد 
الرحمـن الزيـات؛ وباإلسكندريـة عـلى تـاج الديـن 

إلى المشـرق؛ فاستقـر  وذلـك بعدمـا رحـل. الفاكهـاني
وكـان يعتبـر في وقتـه مـن كبـار أئمـة . باإلسكنديـة

اللغـة؛ حيـث يقـال أنـه ثالـث ثالثـة مـن المحمديـن 
محمـد : المالكيـن لزمـام اللغـة والنحـو في عصـره؛ وهـم

ابـن النحـاسي في مصـر، ومحمـد بـن مالـك في دمشـق، 
حـافي : ((أمـا لقبـه .دريـةومحمـد حـافي رأسـه في اإلسكن

أن : ؛ فقـد تضاربـت اآلراء حولـه؛ فمـن قائـل))رأسـه
أنـه : السبـب في ذلـك؛ وجـود حفـرة في رأسـه، وقائـل

ونـه مكشـوف الـرأس، وقـول ثالـث كسـمي بذلـك؛ ل
أمـام بعـض الحكـام؛  ـَلثُأنـه م: أصحابـه فيـه يـرى
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هـذا : ((أس؛ فقـال لـهفمنحـه ثيابـاً دون غطـاء للـر
؛ فأعطـاه عمامـة؛ ومـن يومهـا 1))لبـدني؛ ورأسي حـافي
  . لقـب بحـافي الـرأس

أمـا وفاتـه فقـد ذكـر صاحـب فـوات الوفيـات؛   
م بينمـا جعلهـا 1281/هـ680 ةأنهـا حدثـت في سنـ

  .م1291/هـ691صاحـب البـدر السافـر في سنـة 


***  


  

                                                
  .410: ، ص3: فـوات الوفیـات، ج 1
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ـا إلى األميـر نـور الديـن بـن كتبه وعـة؛هـذه المقطـ 
  :مسعـود الصـوابي

  شَكَـوتُ إلَيـك نُـور الديـنِ حـالي
  وحسـبِي أن أرى  وجـه  الصـوابِ

ـتىنْـتُ   حهرتُهـا  وكُتْـبي   بِعو  
  بقيـتُ مـن المجـوسِ بِـالَ  كتـابِ

  
  :ةـ ولـه أيضـاً هـذه المقطوعـ

  ومعتَقـد أن  الرياسـةَ  في الكبـرِ
  فَأصبـح ممقوتاً بِها وهو الَ يـدرِي

ـةرِفْع بـرِ طاِلبـوَل الكذُي ـرجي  
 ـرفْعِ بِالجطاِلبِ الر نوا مبجأالَ فَاع  

  
  :ـ ومـن شعـره أيضـاً هـذه المقطوعـة

  هِل الثَّغْـرِ  مـايا منْكراً من بخْـِل أ
نكْـرا الَ يى أنْكَـرتَ مرف الوـرع  
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ـهلـتْ نَتَانَـةُ أهحص فَقَـد ـرأقْص  
  علمـتَ األبخَـر كَمـاومن الثُّغُـورِ 

  
  :ـ ولـه كذلـك هـذيـن البيتيـن

ـرِهجميِل بِهالج ـربي الصلِّـمعمو  
نْثَـنيفَثَـنَى فَُؤاداً عي  ـكي لَم نْـه  

  الَ بـد مـن أجـرٍ  ِلكُـلِّ  معلِّـمٍ
  وإلَى السلُـو ثَـواب مـا علَّمتَـني

  

***  
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1
  

أخـوه . ونباهـة لينتـمي إلى أسـرة علـم وفضـ
أبـو زيـد عبـد األصغـر هـو شاعـر الزهـد والتَّصـوف 

هـذا فقيهـاً ومحدثـاً،  محمـدوكـان . الرحمـن الفـازازي
ومؤرخـاً، ولغويـاً، وشاعـراً جيـد الشعـر، وكاتبـاً بليغـاً؛ 

قرطبـة انتقـل إلى . لـه خـط جميـل، وهيـأة راقيـة
بـاً لـدى الخليفـة الموحـدي محمـد إذ كـان كات. ومراكـش

 وأسنـد إليـه واليـة الكتابـة خطـة الناصـر؛ ثـم نقلـه مـن
؛ عـلى بغرناطـةثـم  بمرسيـةثـم  بقرطبـةالقضـاء 

وهـذا الفـازازي؛ أخـو : ((المقـريوقـال  .التـوالي
الشاعـر الشهيـر والكاتـب الكبيـر أبي زيـد عبـد الرحمـن 

ـب األمـداح في سيـد الوجـود صـلى اللـه الفـازازي؛ صاح
ذكـره . 3م1224/هـ621تـوفي سنـة . 2))عليـه وسلـم

                                                
ونفـح لـھ ترجمـة في بغیـة الـرواد في ذكـر الملـوك مـن بـني عبـد الـواد،  1

الطیـب، وشـذرات الذھـب في أخبـار مـن ذھـب، واألعـالم،  كمـا تمـت اإلشـارة إلیـھ في 
  .المعجـب ككاتـب للخلیفـة الموحـدي محمـد بـن یعقـوب بـن یوسـف بـن عبـد المؤمـن

 .468: ص، 4: نفـح الطیـب، ج 2
  .ھـ621حیـث كـان قاضیـًا بھـا ـ وذلـك في عـام قـال الزركـلي أنـھ تـوفي بقرطبـة ـ  3
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عبـد الـحي بـن العمـاد؛ بيـن مـن مـات في سنـة 
وفيهـا الفـازازي محمـد بـن يخلفتـن (( :هـ؛ فقـال621

ابـن أحمـد البربـري التلمسـاني؛ الفقيـه المالـكي؛ األديـب 
ولكـن؛ الـذي يؤسـف . 1))ـاء قرطبـةالشاعـر؛ ولي قض

لـه أن أعمـال هـذا الفقيـه األديـب الشعريـة والنثريـة 
ولعـل . غيـر متوفـرة اآلن؛ مـا عـدا األبيـات المواليـة

بقيـة أعمالـه الشعريـة والنثريـة تظهـر مستقبـالً؛ بفضـل 
وكـل مـا وصـل مـن . جهـود الباحثيـن الصابريـن

عـن مقطوعـة شعريـة؛ يقـال أنهـا  شعـره؛ عبـارة
  :وجـدت في جيبـه حيـن وفاتـه؛ جـاء فيهـا

تَغْنَمو في البِالَد رِبتَض ومالر  مغْرقي  والما بأخُذُ مي وروالج  
  والجنْد تَسقُـطُ والرعيةُ تسلَـم  والماُل  يـورد  كُلُّه  قَشْتَاَلـة

ُّيو التَّعنِ وذَوسلَي ـملسم  يهِمف  لِّـمسم  ادعينٍ  في  الفَسإالَّ  م  
  2اللَّه يلْطفُ بالجميـعِ ويرحـم  أسفي علَى تلْك البِالَد وأهلهـا

***  
  

                                                
  .96: ، ص5: شـذرات الذھـب، ج 1
أن ھـذه األبیـات رفعـت إلى سلطـان : وقیـل: ((قـال المقـري في ھـذه األبیـات 2

اللـھ تعـالى؛ ولـو  صـدق رحمـھ: "بلـده؛ فلمـا وقـف علیھـا؛ قـال ـ بعدمـا بـكى ـ
  .467: ، ص4: نفـح الطیـب، ج")). كـان حیـًا ضربـت عنقـھ
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  هـ 800ـ  700مـن 
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ـرف عـن صاحـب هـذه الترجمـة الكثيـر؛ ال يع
زهـر كتـاب  وكـل مـا توفـر حـتى اآلن؛ هـو مـا ورد في

لطالـب ا: ((إذ سـمي فيـه. البستـان في دولـة بـني زيـان
وقـد أثبـت لـه )). ـو العبـاس أحمـد بـن شعبـانأب

صاحـب الكتـاب قصيـدة؛ قالهـا هـذا الشاعـر في سنـة 
ناسبـة الحفـل المنعقـد ببـالط السلطـان م؛ بم1360/هـ762

أبي حمـو الثـاني بتلمسـان؛ إحيـاء لذكـرى المولـد النبـوي 
  : وفي مـا يـلي بعـض المقاطـع منهـا. الكريـم

حاز المكانـة في الشهـور  ربيـع  
وتأسسـت للديـن فيـه ربـوع  

  فلليلتيـن بـه وعشـر قـد خلـت
منـه ألحمـد مولـد  وطلـوع  

  حسبـك  ليلـة  ة اإلثنيـنـي ليلف
  1يـعدفحلوها فخـر الرشـاد ص

   
                                                

 .تكلم بھ جھارًا: وصدع بالحق. كشفھ وبینھ: وصدع األمر. الصبح: الصدیع 1
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  هاشـم  من قىـمنترم ـجاءت بإك
وهلبيتهـم  الذيـن ـم  يـعترف  

  ا مـا اإللـه أنالـهـي ر المزاـكب
  ـعيوله المدى في المعجزات وس

  بـدا سطعت كما ومضت بوارق أو
للشمس في زاد النهـار  منـوع  

  أمـره  التي عن سـادة الشمـكإع
  ـعيسيطحى ـعادت وأنى بالض

  عى له نخـل وعـاد  مكانـهـوس
  1ـروعف  فكأنـه ما كـان منـه

  ـهنعذب المـاء بيـن  بنا عِـبنَبِو
هـاميالجيوش من ال عم  نبـوع  

  3عـاد األجـاج سالسـال 2هلـوبتف
فانساغ منـه مـورد  وشـروع  

  معلمـا  ـمكلّ  الشـاة  عولـه ذرا
بالسوهـو ألكلـه  ـم موضوع  

   

                                                
  . جول فیھا: فرع فروعًا األرض 1
 .بصق: تفل تفًال 2
  . الماء العذب: السلسل والسلسال والسالسل 3
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  2يمنـاه الكريمـة سهمـه 1)د(دموك
فاض الزالل وطاب فيه كـروع  

  قتـادة  ن عيـنـه في الحيردـوك
  في المكـان رجـوع منهافاحتل 

  ـاــع رسلهـوبلمسـه شـاة تمن
  ريـعضعادت ومنها في الشياع 

  3]سقـاوتقوتـوا لبنـا بها جمعـا  [
  وقنـوع 4]ءةمال[ فكفى الجميـع

  فارتـقى ن ـالمواطأسمى ه ؤودعا
  5]عـديٍ للسماء رضيـوهدى به[

   

                                                
 .ھذه الدال زائدة 1
  .كذاھ 2
  :ھكذا بزھر البستان ھذا الشطر مختل الوزن ومضطرب المعنى؛ فجاء 3
  .وضعنا شطرًا بدال منھ؛ كما ورد أعاله ولتسھیل الفھم؛؛ ))وبقوت مرئھُم شبعا كثرة((
فوجب التصویب؛ بوضع الكلمة . ؛ وھذا یخل بالوزن))تملوا: ((في األصل 4

  .الواردة بین حاصرتین
: ناه، رديء النسخ، مختل الوزن؛ ونسخ؛ ھكذاھذا الشطر غامض في مع 5

وعلیھ؛ فقد عوضناه بما ورد أعاله؛ بین )). وھد بعنان السماء وریع((
  .حاصرتین؛ لكي یوضح سیاق البیت
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  اإللـه عذابـه ذي كـفّـال مـنو
] 1]ولواضع من منهم  المرفـوع  

  حـاز الفضائـل جملـةومن الذي 
  شفيـع  ومن الذي هو في العباد

  الـورى  اقـف  ذيـد الـإال محم
  حقـه  للعالميـن  نجـوعب2]و[

  طمـاه ما بحـر  ـاإلله علي صلى
  4سطوع] في السماء 3وبدت بروق[

  الـذي حمـو 5ا أبـوـوأدام موالن
  ـوعبقيـام  مولـده  لديـه  ول

  اؤهـه  ودعــقيامـ  فيـه للـه 
  ـل  وخضـوعـوتـالوة  وتبت

   

                                                
عنھ ولواضع منھم : ((ھكذا بزھر البستان جاء ھذا الشطر في األصل 1

ا وضعت في في بدایتھ؛ كم)) عنھ: ((؛ فاختل وزنھ؛ حیث زادت كلمة))المرفوع
وعلیھ فقد . ؛ في بدایة التفعیلة الثانیة)0(/كما سقط سبب خفیف . غیر محلھا

  .وضعنا شطرًا بدال منھ ـ بین حاصرتین ـ أعـاله
أضفنا الواو؛ من أجل تصویب الوزن؛ ألن التفعیلة األولى في األصل ینقصھا  2

  .حرف متحرك
 .ومضة نور تلمع في غیم السماء: بروق: البرق جمعھ 3
   :جاء ھذا الشطر ـ في األصل ـ مخل الوزن ھكذا 4

  .وعلیھ فقد عوضناه بما ورد أعاله بین حاصرتین)). وبدا البرق في السماء سطوع((
 .ھكذا 5
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  ـةـنابإر  وـلشعائـ   ةـوإقامـ
فرضى اإلله مكانهـا وخشـوع  

  وبسيفـهسعـده  ب  العـداة  كـفّ
  المجمـوع  ا وفـرق منهمرـفف

  1]في إفكهم[ وشـرب شـربأعداؤه 
  قيـعن  الحـروف هسـم تفجـر

  ر الجميل الشهـادةـيختار في النظ
  ـة  وصنيـعـمن  علينـا فلـه

  بحروبــه  معانـد  ويبيـد كـل
فيشيب منها الطفل وهو رضيـع  

  ـةسداة حماـفمن الجيوش على الع
  وهلـوع   وسنانـة  وجيوشـه

  أبو حمـو تلمسـان انمحـت لوال[ 
 2]في ظل عدوان بـاله  فضيـع  

  3ه حفـظ األقـاصي فاعتـرىـلكن
  بديـع  ـن المـرء وهومال بمأ

   
                                                

  .الكلمة ھنا غیر واضحة في األصل؛ فعوضت بما ورد بین حاصرتین أعاله 1
  : اھذا البیت بالكامل غیر مفھوم؛ بسبب النسخ الرديء؛ إذ كتب ھكذ 2

وبذلك یظھر الخلل في )). ولم یكن بالدیار كیع* لوال بوا حبھ تلمسان خلت سلبا ((
 . وعلیھ فقد نظمنا بیتًا یعوضھ؛ وورد أعاله بین حاصرتین. المعنى والوزن معًا

  .غشیھ طالبًا معروفًا: إعترى إعتراء فالنًا 3
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  فاق على الملوك تفاضـالـبالحزم 
والجيش فيه من األسود جمـوع  

  كمثلـه  فمن اقتفى طرف الرشـاد
  منيـع هـويطيـع و يصفله الق

  1مسهـم يقـصه عظـم ـفي وصف
  بديـع  الزمـان إلى انتقـاهولو 

  سواجـدا  جـم العـداةنت له ـدام
  للسيوف ركـوع مـوعلى طاله

  ـةـنجاح  اـودماؤهـم  أفواههـ
  مريـعد شـاالضاللة والر يبدو

  صبـا  ك ما هبـتـثم السالم علي
  عــع  أول  وربيــربي  أتىو

   ***  
  

 
  

                                                
  .ھكذا 1
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. ، وشاعـر جيـد النظـمالـم في اللغـة واألدبهـو ع

ينتـمي إلى أسـرة متصوفـة مـن تلمسـان؛ كـان لجـده 
كـني . عبـد الواحـد بـن أبي حجلـة زاويـة في تلمسـان

؛ نظـراً لتعلـق الحيوانـات بأذيالـه؛ ومنهـا أن بـأبي حجلـة
ولـد صاحـب . حجلـة باضـت عـلى كمِّـه؛ فلقـب بهـا

م؛ ودرس 1325/هـ725هـذه الترجمـة في تلمسـان سنـة 
ثـم رحـل . بمسقـط رأسـه مبـادء الفقـه واللغـة، والمنطـق

مـع والديـه وإخوتـه إلى الحجـاز ألداء فريضـة الحـج، 
رة قبـر الرسـول صـلى اللـه عليـه وسلـم؛ ثـم وزيـا

؛ أيـن بـقي لبعـض الوقـت دمشـقرحـل بعدهـا إلى 
؛ حيـث استقـر في مصـرومنهـا انتقـل إلى . لدراسـة األدب

كـان يميـل إلى المذهـب الحنبـلي؛ وربمـا . القاهـرة
وعليـه فقـد شـدد . للمذهـب الحنـفي في قـول آخـر

؛ ومنهـم بصفـة )وحـدة الوجـود(القائليـن بـ الحملـة عـلى
  . ويقـال أنـه امتحـن بسببـه. ابـن الفـارضخاصـة 
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مشيخـة الصوفيـة  ابـن أبي حجلـة؛ ولِّي مصـروفي 
وكانـت اهتماماتـه . القاهـرةبصهريـج منجـك؛ خـارج 

ثـم الشعـر . الفقـه، والحديـث، والطـب: محصـورة في
ه السـني المعتـدل؛ وبهـذا تـولَّى الصـوفي ذي االتجـا

الدفـاع عـن معتقـده؛ والهجـوم عـلى القائليـن بوحـدة 
  .الوجـود

  
  :ـ مؤلفاتـه

أمـا مؤلفاتـه فقـد تجـاوزت الثمانيـن مصنفـاً في 
مختلـف الفنـون؛ كاألدب، والتاريـخ، والطـب، والتصـوف، 

  : والفقـه؛ منهـا
  ". المقامـات"ـ  1
  . "ةـالصبابوان ـدي"ـ  2
؛ "الوونـن قـن بـر حسـالناص 1"انـردان السلطـسك"ـ  3

  . في أسـرار الرقـم سبعـة
  ". الطـارئ عـلى السكـردان"ـ  4
  ". األدب الغـض"ـ  5
  ". ديـوان شعـر"ـ  6

   
                                                

آلثـار في ا عجائـب أنظـر. سكـردان السلطـان الناصـر حسـن بـن قـالوون 1
  .62: ؛ ص1: التراجـم واألخبـار لعبد الرحمن الجبـرتي، ج

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


307 
 

  .؛ في األدب؛ ضمـن مجلـدات عديـدة"حاطـب الليـل"ـ  7
  . "نـوت البنيـن في مـوة الحزيـسل" ـ 8
   ".ق الحمامـةطـو"ـ  9

   ."ونـع الطاعـون في دفـب المسنطـال"ـ  10
  . "رـق الطيـمنط"ـ  11
  ". السجـع الجليـل فيمـا جـرى في النيـل"ـ  12
؛ الـذي "غرائـب العجائـب، وعجائـب الغرائـب"ـ  13

  . استوحـاه مـن تأملـه في أبي الهـول
  ". مغنطيـس الـدر النفيـس"ـ  14
  ". بأطيـب الطيـ"ـ  15
  ". أسـنى المقاصـد في مـدح المجاهـد"ـ  16
؛ شـرح فيـه "أنمـوج القتـال في نقـل العـوال"ـ  17

  . منصوبـات الشطرنـج
  ".تسليـة الحزيـن في مـوت البنيـن"ـ  18
  ".جـوار األخبـار في دار القـرار"ـ  19
لى ـالة عـة في الصـع النعمـل رفـة وقيـع النقمـدف"ـ  20

  ".ةـي الرحمـبن
  ".دـة الهدهـرسال"ـ  21
  .امـع الحمـام وسجـر الكمـزهـ  22
  ".نـف السكـن إلى وصـوك السنـسل"ـ  23
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  ".ادةـلى الشهـوت عـل المـادة ودليـوان السعـعن"ـ  24
  ".الـرات الحجـقصي"ـ  25
  ".اءـبي األدبـمجت"ـ  26
  ".لـمواص"ـ  27
  ."عـالمقاطي"ـ  28
   ."رـبحدة الـر في أعمـالنح"ـ  29
  ."ةـرة الكاملـة في العشـة الشاملـالنعم"ـ  30
  ."جـرج الفرنـه"ـ  31
   .امـدح المقـرام في مـل الكـنقـ  32

الكتـب النـادرة في محتواهـا المبتكـرة  نـره مـغيإلى 
ومـات ابـن حجلـة في القاهـرة بوبـاء . في معناهـا

  . م1375/هـ776الطاعـون في سنـة 
غرائـب  "تابـه المعنـون بـوورد في مطلـع ك

العجائـب، وعجائـب الغرائـب؛ الـذي وخطـه بعـد تأمـل 
  :الضخـم)) أبـو الهـول((وتعجـب مـن تمثـال 

  هـذا الكتـاب ذكـرت فيـه عجائبـا
  والطـرب  المدامةتغـني النديـم عن 

  يهتـز سامعهـا  لطيـب   حديثهــا
   العجـبإالّ حسـوداً ليـس  يعجبـه  
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عـلى اإلطـالق؛ هـو  ابـن أبي حجلـةشهـر كتـب وأ
وقـد حـظي هـذا الكتـاب ". ديـوان الصبابـة"كتـاب 

؛ فتناقلـه النـاس، وشغفـوا األندلـسبعنايـة وافـرة في بـالد 
مـن  غرناطـةفطلـب سلطـان . بـه إلى أبعـد الحـدود

؛ لسـان الديـن بـن الخطيـبوزيـره األديـب الشاعـر 
؛ بحيـث ابـن حجلـةتـاب؛ يسلـك فيـه مسلـك تأليـف ك

فقـام بذلـك عـلى أحسـن وجـه؛ فألَّـف . ينقـده ويعارضـه
قـال في ". روضـة التعريـف بالحـب الشريـف"كتابـاً سمـاه 

  :مستهلـه
فإنـه لَمـا ورد عـلى هـذه البـالد : أمـا بعـد((

األندلسيـة المحروسـة ـ بحـدود سيـوف اهللا تعـالى؛ 
حدودهـا الصادقـة بنصـر اهللا للفئـة القليلـة عـلى الفئـة 
الكثيـرة وعودهـا، وصـل اهللا تعـالى عوائـد صنعـه 
الجميـل لديهـا، وأبقاهـا دار إيمـان إلى أن يـرث اهللا األرض 

ديـوان الصبابـة؛ وهـو الموضـوع الـذي "ومـن عليهـا ـ 
، ـراشتمـل ـ مـن أبطـال العشّـاق ـ عـلى الكثي

واستوعـب ـ مـن أقوالهـم القديمـة والحديثـة ـ كـل 
ودلَّ ، وأسـدى في غـزل غزلهـم وألحـم، نظـم ونثيـر

عـلى مصـارع شهدائهـم مـن وقـف وترحـم؛ فصـدق 
واستجلـس ، فعمـر المحافـل والمجالـس... الخبـر المخبـر
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واستركـب الجالـس؛ يدعـو األدبـاء إلى مأدبتـه؛ ، الراكـب
ويلـقي عصـا سحـره المصـري؛ فتلقـف؛ ، فـال تتوقـف

وتطريـب مـن بيـان ، مـا شئـت مـن ترتيـب غريـب
ويصبـح ، أريـب؛ يشيـر إلى الشعـر فتنقـاد إليـه عيونـه

بـاألدب النثـر؛ فتلبيـه فنونـه؛ ويلـم بالحديـث العـذب؛ 
فتثيـر الشجـون شجونـه؛ وأنـهى خبـره للعلـوم الشريفـة 

وسمـا بـه . ومـدارك العـز الموطّـدة المؤسسـة، لمقدسـةا
، الجـد صعـدا إلى المجلـس السلطـاني؛ مقـر الكمـال

ومطمـح األبصـار واآلمـال؛ حيـث رفـاف العـز قـد 
وفصـول الفضـل ، انسدلـت، وموازيـن القسـط قـد عدلـت

قـد اعتدلـت، وورق أوراق المحامـد والممـادح قـد هدلـت 
المتحـلي في ، الفاتـح الماهـد، ـس السلطـان المجاهـدمجل

أميـر ... والملـك السعيـد، ريعـان العمـر الجديـد
المسلميـن أبـو عبـد اهللا ابـن موالنـا السلطـان اإلمـام 
المجاهـد المقـدس أبي الحجـاج ابـن موالنـا السلطـان 

فـرج اإلمـام المجاهـد المقـدس أبي الوليـد إسماعيـل بـن 
فخصتـه عيـن ... زرجيبـن نصـر األنصـاري الخـا

بلحظـة لحـظ؛ ومـا يلقاهـا إال ذو  –أبقـاه اهللا  –استحسانـه 
حـظ؛ فصـدرت إلي منّـه اإلشـارة الكريمـة باإلمـالء في 

واهللا . والمنادمـة عـلى بنـت دنّـه، وحسـب الشحـم، فنّـه
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، نـني امتثلـتلك... يجعلـني عنـد حسـن ظنّـه) سبحانـه(
وكيـف يتفـرغ . ورشـت ونثلـت؛ ومكرهـاً ال بطـالً مثلـت

ويتبـرع بالوفـاء بهـذا التكليـف؛ مـن حمـل ، للتأليـف
الدنيـا في سـن الكهولـة عـلى كاهلـه؟ وحـمى طيـر 

وركـض طـرف الهـوى بيـن ، الكـرى عـن مناهلـه
نفـد واست، واشتـرى السهـر بالنـوم، معارفـه ومجاهلـه

وفرصـة ، سـواد الليـل وبيـاض اليـوم؛ في بعـث يجهـز
وقصـة ، وأزر للملـك يشـد، وثغـر للديـن يسـد، تنتهـز
وعـدل يحـرص عـلى بذلـه، ، ووساطـة تنفـع، ترفـع

وهـوى يجهـد في عذلـه، وكريـم قـوم ينصـف مـن 
وسياسـة ، وديـن تـزاح الشوائـب عـن سبلـه، نذلـه

وإصابـة نَبلـه؛ مـا بيـن سيـف ، طـان بنُبلـهتشهـد للسل
ونشـر علَـمٍ أو ، وحـرب وسلـم، وقلـم، وراحـة وألـم

وقـرض حسـن ، وعطـاء يفـرض، وجيـش يعـرض، علْـمٍ
في وطـن توفـر العـدو عـلى ، يقـرض) تعـالى(هللا 

وملـك ، ودار بـه دور السـوار عـلى خصـره، حصـره
وعـدد نسبتـه مـن ، ـل عـلى قصـرهقصـر الصبـر والتوك

الشديـد اإلضاقـة؛ نسبـة الشعـرة ، العـدو العظيـم اإلطاقـة
وإليـه نمـد ، وبـاهللا نستدفـع المكـروه. مـن جلـد الناقـة

 –أيـده اهللا  –وسألـت منـه . األيـدي ونصـرف الوجـوه
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، ممـا ال ينالـه المقـت، القنـوع بمـا يسـره الوقـت
، هـذا الغـرض لمـا يليـق بالترتيـب والسـنوالذهـاب ب

وقلـت معتـذراً ... ويؤمـن مـن اعتـراض اإلنـس والجـن
بمـا يعتمـده جانـب ، أخاطـب مؤلـف كتـاب الصبابـة

ويفـضى عـن نقـص إن وقـع فيـه كمـال ، إنصافـه
  : أوصافـه

  يا من أدار من الصبابـة  بيننـا
  قدحـا ينـم المسـك من ريـاه

  بريحـان الحديـث فكلمـا وأتى
  صبـح النديـم براحـه  حيـاه

  أنا ال أهيم بذكر من قتـل الهوى
  .1))   لكـن أهيـم بذكـر من أحيـاه

***  
وكـالم ابـن الخطيـب ـ هنـا ـ طويـل؛ ال يسعـه 
" مجـال كهـذا؛ وعليـه؛ يمكـن الرجـوع إليـه في كتـاب 

  .روضـة التعريـف بالحـب الشريـف
   

                                                
  . 11ـ  4: روضـة التعریـف بالحـب الشریـف، ص ص 1
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؛ قـد البـن حجلـةأن كتـاب ديـوان الصببـة المهـم؛ 
. أحـدث حركـة واسعـة في مياديـن األدب مشرقـاً ومغربـاً

عـرض لهـذا الكتـاب؛ الـذي يـدرس وفي مـا يـلي 
ويشتمـل عـلى أبـواب . قضايـا العشـق، وأحـوال الحـب

؛ ثـم مقدمـة وخمسـة فصـول: وفـروع كثيـرة؛ تمثلهـا
ومضمـون الفصـول  .صولهـا المختلفـةبف ثالثيـن بابـاً

  :تجليـه العناويـن؛ مثـل
  . اسمـه في قيـل ومـا ورسمـه العشـق مـرس: ـ الفصـل األول

  .هـوعالمات هـأسباب: ـ الفصـل الثـاني
  .هـوأسمائ هـمراتب: ـ الفصـل الثالـث
  .هـوذم هـمدح: ـ الفصـل الرابـع

 وـه لـه ؛هـفي اسـالن الفـاخت: ـ الفصـل الخامـس
  ؟اريـاختي أو راريـاضط

  
  :أمـا األبـواب؛ فتشتمـل عـلى مـا يـلي

 اـفيهم لـقي اـوم الـوالجم نـالحس رـذك: البـاب األولـ 
  .اليـوإجم ليـتفصي نـم
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 وكـالمل نـم اءـالظرف نـالمحبي رـذك: البـاب الثـانيـ 
  .اءـوالخلف

 عـووق اعـالسم لىـع قـعش نـم رـذك: البـاب الثالـث
 كـسل في رطـينخ اـم رـذك: ثـم .زاعـالن في بـالحبي عـم

  .بـالغائ لىـع اهـوالشه اعـالسم لىـع قـالعش
 نـم رقـفاحت رةـنظ أول رـنظ نـم رـذك: البـاب الرابـع

 لـونب ونـالجف رـسح رـذك: ثـم .رةـبجم بـالحبي دـخ
  .اـوغيره ةـالضيق ونـالعي فـوص: ثـم .ونـالعي

 نـم انـالعي دـعن وانـاألل رـتغي رـذك: ـسالبـاب الخام
 نـم كـذل نىـمع في اـوم لـخج رةـوحم لـجو رةـصف
 ضـالبي نـبي لـالتفضي: ثـم .انـالبي رـوسح انـاللس دـعق
 ريـيعت اـم رـذك: ثـم .ودـالنه ذوات رـوالسم ودـالسو

 انـوخفق هـمحبوب ةـرؤي دـعن هـلون رارـاصف نـم بـالح
  .هـعقل انرـوطي هـقلب
 رةـالحي نـم اـفيه اـوم رةـالغي رـذك: البـاب السـادسـ 
  .نـالج كـدي نـم رعـوق

 دمـع دـعن انـوالكتم رـالس اءـإفش: السابـع البـابـ 
  .انـاإلمك
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 الفيـوت هـواستعطاف بـالحبي ةـمغالط: البـاب الثامـنـ 
  .هـوانحراف هـغيظ
 في فـلطوالت لـوالرسائ لـالرس: البـاب التاسـعـ 
  .لـالوسائ

 رـوغي الـالخي فـطي لىـع الـاالحتي: البـاب العاشـرـ 
  .هـمعاني الفـاخت لىـع هـفي لـقي اـمم كـذل

 ابـوخض هـوطول لـاللي رـقص: البـاب الحـدي عشـرـ 
  .كـذل نىـمع في اـوم هـونصول هـشفق
 دهـعن اـوم ذولـالع لـعق ةـقل: البـاب الثـاني عشـرـ 
  .ولـالفض رةـكث نـم

ذكـر اإلشـارة إلى الوصـول : البـاب الثالـث عشـرـ 
  .بـالحبي لىـع بـالطي مـن: ثـم. والزيـارة

الرقيـب النمـام والـواشي الكثيـر : البـاب الرابـع عشـرـ 
  .ا سمعـت في ذلـكـومـا أظـرف مالنمـام والـواشي  ثـم. الكـالم

 اع األحبـابالعتـاب عنـد اجتمـ: البـاب الخامـس عشـرـ 
 لـفص: ثـم .وـوالعف رضىـال نـم كـذل نىـمع في اـوم
  .ضىـم اـعم حـوالصف رضىـوال وـالعف في
 إذا نـالمسكي قـالعاش ةـإغاث: البـاب السـادس عشـرـ 
  .نـالسكي مـالعظ تـوصل
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  .وىـالج ةـعل دواء ذكـر: البـاب السابـع عشـرـ 
 بـالص لىـع تعنـت المعشـوق: البـاب الثامـن عشـرـ 
 ضـالقاب رـوصب رـالهج امـأقس نـم كـذل رـوغي وقـالمش

  .رـالجم لىـع هـفي
 اـوم وبـالمحب لىـع اءـالدع: البـاب التاسـع عشـرـ 
  .وبـالمقل هـالفق نـم هـفي

  .وعـالدم ابـوانسك وعـالخض: البـاب العشـرونـ 
 اـوم الوعـد واألمـاني: والعشـرون يداالبـاب الحــ 
  .انيـالمع ةـراح نـم اـفيهم
الرضـا مـن المحبـوب : البـاب الثـاني والعشـرونـ 

  .بأيسـر المطلـوب
 الطـاخت احـاألشب الطـاخت: البـاب الثالـث والعشـرونـ 
  .راحـبال اءـالم

 اللـكالخ بـالمح ودـع: البـاب الرابـع والعشـرونـ 
 رـخص ةـرق نـم كـذل نىـمع في اـوم الـالخي فـوطي
  .بـبالكثي ردفـال هـوتشبي بـالحبي
 ابـاألحبه دـيكاب اـم رـذك: البـاب الخامـس والعشـرونـ 
 نـم هـيقاسون اـمم كـذل رـوغي ابـالصع ورـاألم نـم

  .راقـالف مـوأل اقـالمش لـتحم
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  .بـالحبي رـذك بـطي: البـاب السـادس والعشـرونـ 
 عـالمقاط نـم رـيسي رفـط: البـاب السابـع والعشـرونـ 

 دودـالخ ورد لىـع لـاشتم اـمم ةـالفائق زالـواألغ ةـالرائق
  .كـذل رـوغي ودـالنه انـورم
 نـم رـيسي رفـط رـذك: البـاب الثامـن والعشـرونـ 
، الـالحج وذوات الـالرج نـم؛ نـالمجيدي نـالمطربي ارـأخب
  .ذلـك مواالتهـم، ووصـف آالتهـم مـن؛ كـذل نىـمع في اـوم
 لـأه نـمي لـابت نـم رـذك: تاسـع والعشـرونالبـاب الـ 
 هـوج إلى رـالنظ :ثـم .انـوالغلم اءـالنس بـبح انـالزم
  .رـناص نـب دـمحم ظـالحاف رـذك :ثـم .ردـاألم
 نـوبأحس افـبالعف فـاتص نـم رـذك: البـاب الثالثـونـ 

  .لـقتي مـومنه، دـشهي مـومنه افـاألوص
  ***
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سيتـم عـرض أهـم مـا جـاء في : يمـا يـليوف
؛ إذ يختصـر إلى الحـد الـذي "ديـوان الصبابـة" كتـاب 

بحيـث يقتطـع مـا فـاض وزاد . يسمـح بـه المجـال هنـا
وعليـه؛ ستـرد في هـذا الحيـز؛ كـل الشـروح . عـن الحـد

بقلمـه؛ ثـم االكتفـاء بعـدد  ابـن أبي حجلـةالـتي صاغهـا 
ود مـن الشواهـد الشعريـة الشائعـة؛ الـتي نظمهـا محـد

مختلـف الشعـراء العـرب؛ عـلى أن يثبـت كـل مـا نظمـه 
وهكـذا؛ فقـد افتتـح ابـن أبي . ابـن أبي حجلـة بنفسـه

  :حجلـة ديـوان الصبابـة بقولـه
  

***  
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رام ـام الغـن بأحكـل للعاشقيـذي جعـد هللا الـالحم((

ال ـف ؛هـن يهوونـب مـوت في حـم المـب إليهـوحب ،اـرض
ق ـن عاشـم مـم فيهـفك ؛اًـدل معترضـتى بالعـا فـن يـتك

  : ادقـب صـومح
      رأى فحب فرام الوصل فامتنعوا

  فقضـا  فسام صبراً فاعياً نيلـه
  

ـ ـهى النفـه ونـام ربـاف مقـن خـده مـأحم ن ـس ع
ـ ـب يذكـوشب ،وىـاله ـ ـر محبوب ـ ـه إن ك اً فـي  ـان تهامي
  : وىـاً في نـازاً وشاميـحج

      طور إيمان إذا القيت ذا يمن
  فعدنـاني  وإن لقيت معديـاً
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ه الحميـد  ـك لـده ال شريـه إال اهللا وحـد أن ال إلـوأشه
ـ ـه لبعـح موتـن أصبـادة مـشه ؛دـالمجي ـ ـده أق ن ـرب م

ـ ـد علمـلق :هـال لعاذلـوق ؛دـل الوريـحب ـ ـت م ا فـي  ـا لن
  : 1ـدا نريـم مـك لتعلـنإو ،قـن حـك مـبنات

      ولو أن ما بي من حبيب مقنع
  معمم عذرت ولكن من حبيب

  
ـ ـداً عبـد أن محمـوأشه ـ  ؛هـده ورسول ـ ـشه ن ـادة م

ن تـولى عنـه   ـحي ؛مـن اإلثـرأ مـه وتبـص في مواالتـأخل
ـ ـه صـه وبراءتـم ربـه بخاتـمحبوب ـ ـلى اهللا علي لى ـه وع

ا ـد مـون عنـه ويقفـم ويحبونـن يحبهـالذي ؛هـه وأصحابـآل
  .قـام عاشـوه ،ارقـا ذر شـم ؛هـوال يتعدون ،مـأمره

ـ ـا هـإن كتابنـف :دـا بعـأم ـ ـذا كم ـ : لـا قي اب ـكت
ـ ـار بهـوس ،وىـل الهـن قتـار مـوى أخبـح ب ـم في الح

ـ ـمث ؛هـب مقاطعيـل مذهـفي ك ـ  ؛لـل المواصي ـ ـل زل ـم ت
ـ ـم مـفه ؛بـوزين ،ابـه بالربـب فيـتشب ـ  ؛مـا ه م ـتعرفه

ـ ـوى كهشيـم الهـد تركهـق ؛مـبسيماه ـ ـم عق  ؛رـال المحتظ
﴿ :نـلى قسميـوى عـة الجـن علـوا مـوأصبح

                                                
﴿: إقتبـاس مـن قولـھ تعـالى 1

﴾ .79: رة ھـود، اآلیـةسـو. 
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﴾1. ـ ـا بيـم مـفه ل ـن قتي
ـ  ،دـوشهي ـ ـوش ـ  ؛دـقي وسعي ـ  لىـع ـ ـاخت م ـالف طبقاته

ـ ـر ذلـوغي ؛مـم وأحوالهـن مراتبهـوتباي ،مـوأشكاله ا ـك مم
ـ ـسي بـموتُ ؛رـة الثمـه يانعـه أوراقـح بـتصب ه ـه صفحات
ـ ـن وجههـة مـل ناحيـفي ك ـ  ؛رـا قم ـ ـف رت إلـى  ـإذا نظ
ـ ـات مالحـل الكائنـدت كـشاه ؛رهـود بأسـالوج  لى أنـاً ع
ـ ـن تقـم واـن غلبـن العصرييـة مـجماع ف فـي  ـدم بالتألي

ب ـن زينـب بيـم في التشبيـرق غالبهـم يفـول ؛ابـذا البـه
  :ابـوالرب

      لىـبلي  الـدعى وصـل يـوك
  اـبذاك  مـله  رـلى ال تقـولي

  
ـ  ؛ورـة مغمـر العامريـذا بذكـا هـع كتابنـفرب و ـوه

ـ  2ودـاب محمـه الشهـفا ألَّـة إلى مـبالنسب ـ ـمشك ن ـور وم
ـ ـالم وأنشـذا الكـة هـم صحـه علـيف علـوق ق ـدني تصدي
ـ ـ وى  ـذه الدعـه ـ ـإذا قال ـ  3ـ  ذامـت ح ـ ـمؤل وق ـف ط

                                                
  .، مـن سـورة األحـزاب23: مـن اآلیـة 1
  .م1324/ھـ725ھـو الشھـاب محمـد بـن سلیمـان بـن فھـد الحلـبي تـوفي في سنـة  2
  )).فإن القول ما قالت حذام    إذا قالت حذام فصدقوھھا: ((البیت ھكذا 3

  :قائلةقومھا  وھذا القول لجیم بن مصعب؛ الذي أید زوجتھ حذام حین حذرت
  )).فلو ترك القطا لیًال لناما    أال یا قومنا ارتحلوا وسیروا ((

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


322 
 

ـ  ،لـه يحجـة إلى حجلتـة بالنسبـالحمام ـ ـوصاح ازل ـب من
  .زلـات دون المنـفب ؛لـرف المحـن عـاب ممـاألحب

      في الجفـاء  كـطيف  ذرت ـوع
  ...))ـلا بمراحـح دوننـيسري فيصب

  
ـ ـالفض :تـإن قلـف((...  ـ "دم ـل للمتق ـ ـوه ادر ـل غ

ـ  ؛مـت نعـقل .1"ردمـن متـم راءـالشع ـ ـفي الخم نى ـر مع
ـ  ؛بـاوس الذنـا في الطـن مـوأحس ،بـس في العنـلي دع ـف
ـ ـا الصائـني أنـفأن ؛وتيـد صـوت بعـل صـك  ؛كيـح المح

ـ ـفك ؛داـر الصـواآلخ ـ ـم ت ـ  ؛رـرك األول لآلخ ار ـوال اعتب
  : رـول الشاعـبق

  ما الحب إال للحبيب األول    نقل فؤادك حيث شئت من الهوى
  زلـمن  وحنينه أبداً ألول    الفتى كم منزل في األرض يألفة 

  
  : هـرد عليـل في الـه وقيـط في يديـد سقـفق

     هـبحب  تـأفخر بآخر من كلف
  األول  يبـفي الحب  رـال خي

   

                                                
  :والبیـت كامـال ھكـذا. لمعلقـة عنتـرة بـن شـداد العبـسي) ومطلـع(ھـذا صـد بیـت  1

  ))ھل غادر الشعراء من متـردم    أم ھل عرفت الدار بعد توھـم((
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     داًـبي محمـنـأتشك في أن ال
  ...))لـر مرسـآخ وهو البريةساد 

  
 ابـاألحب ازلـمن في اـم دـأجح مـل نيـأن لىـع((

؛ هـصفنم لىـع تـتحمل وال، لنـزوم بـحبي رـذك نـم
 هـالتنبي دتـقص نـولك؛ لـالمتحم بيـن قلـم اًـعجب واـف
 ونـيعشق اـفيم اسـللن وأن، مواهب فـالتألي نـحس أن لىـع

   ﴿و، ونـفن ونـالجن أن ومـومعل. بـمذاه

 ﴾1 ذـمن هـمسودات في ذاـه اـكتابن زلـي مـول 
 اـم حـأبي ال ؛جـلج في اـبحوره نـه مـوبيوت ؛2جـححج
 اًـعاشق نـأمك وال، نـلساك ـ ابـاألحب ازلـمن نـمـ  هـفي

  :األماكـن بتلـك المـرور مـن
      أنة الحي في آنست إذا أغار

  لحبه تكون أن وفاًوخ حذاراً
  

   

                                                
 .؛ مـن سـورة الـروم32: مـن اآلیـة 1
: ویبـدو أنـھ تحریـف؛ فاخترنـا كلمـة)). حجـح: ((كتـب في األصـل 2

اإلمسـاك عـن الكـالم، أو اإلقامـة في المكـان، أو : ؛ الـتي تعـني))َحْجَحـج((
: وھي كلھـا أقـرب إلى المعـنى؛ بخـالف كلمـة. الرجـوع عـلى العقـب والنكـوص

 .؛الـتي ال تعـني شیئـًا)حجـح((
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 كيـالمل فـالشري ومـالمرس هـلطلب رزـب تىـح
 نـم ةـكنان لىـأخ وال ،هـعالمأ رـنش اهللا أدام ؛ريـالناص
 وامـق ينِّـثَوتَ ،لـالمق امـسه مـمراسي ذتـا نفـم ؛هـسهام

 إلى ادرتـفب ؛دلـواعت ،انـالزم هـب ابـط ذيـال بـالحبي

 دنـوالمع، ومـلمرسا بـحس؛ زهـك إبريـوسب، زهـتجهي
 حـأب مـول؛ فـتكلي وال ،فـتسوي رـغي نـم؛ فـالشري

 هـألن؛ امـاألن نـم ةـه الشريفـحضرت رـلغي ورهـمنث رـزه
 ؛رامـح دـالعب لىـع ولىـللم حـيصل اـم لـك :الـيق انـك
 الـوق ؛رـللنظ ةـد نزهـالسعي رهـبنظ اءـج هـأن ؛رمـج ال

 ؛رـالحج ظـلتلح ادةـالسع نإ :هـباب ةـعتب لىـع فـالواق

 بـوللمح ،وانـسل قـوللعاش، انـبست انـللسلط وـفه
 ،وةـقه مـوللندي ،وةـنج ورـوللمهج، قـمواف بـجبي ادقـالص
 المجيـد رـوللشاع ،رةـتبص مىـولألع ،رةـتذك اسيـوللن
 دثـوللمح ،رـسائ ٌلـثَم رـالماه بـولألدي ،دـالقصي تـبي

ب ـوللحبي ،هـتنبي هـفقيولل ،صـغص دـوللحاس ،صـقص
  :1هـتشبي رـبالقم

  وادرهـب   هـمن   درـبالب  ادرهـتب
  نـوادره  رورـد المـو له عنـوتحل

   

                                                
 :بیتـًا 45موالیـة مـن نظـم ابـن أبي حجلـة؛ وھي في القصیـدة ال 1
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  ـةوليل  ومـي  لـفي ك ه ـه لـففي
  رهـيسام م ـندي  أو م ـمل  بـحبي

  رهـنش وعـم أن تضـه نظـولي في
  ادرهـالم ونـو الكـه حلـفي طيـف

  هـفي مقام داـور غـه منثـولي في
  عاطره وعرف سناه مشرق الروض 

  لـان رسائـر البيـولي فيه من سح
  رهـساح  إذا ما جفاني أحور الطرف

  هـروف ألنـرار الحـه أسـولي في
  رهـسرائ  دوـفتب  عيـدم  هـينقط

  ورهـسط  مـل نظيـفنثور دمعي مث
  ْدفاتـرها ـط فيهـدودي إذا ما خـخ

  هـهدي الم ـع أقـداد الدمـم  دـتم
  ْمحابـرهواد ـري والسـعي حبـفدم

  الـة عامـوان الصبابـت بديـخدم
  رهـناظ  اتيـلي من سبـر قتـفباش
  قـلي عاشـمث فلوال الهوى ما مات 
  رهـمقاب ري ـبالعام رت ـعم وال 

  عـومرب  زالـر الغـوفي غزلي ذك
  آذرهـث جـه الحديـار حتى فيـتط
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  زةـعني خـدرف ـه عن وصـأنزه
  أباعـره ه ـرن عنـر سـقف ومنزل

  اـبه  داـغ  معـال ه ـر قوافيـتج
  رهـجرائ  هـوثقت  داًـكعب  رـجري

  هـألن  الوليـد ود ـف  اـب بهـيشي
  رهـضفائ ح الليل سود ـر وجنـيسي

  لـدارة جلجـاً بـت أرى يومـولس
  رهـر دارت عليه دوائـوى شاعـس

  زلـب ومنـحبي ذكـرسي ـإذا ما ن
  رهـت ذاكـواه ما عشـهفإني لمن أ

  رةـجي م ـح المقطـاور في سفـأج
  اورهـتج  نـوب حيـفيا حبذا المحب

  اـواه طرفي إن غفـفيا طيف من أه
  رهـزائ  تـه أم أنـاللـره بـأتهج

  ةـض ليلـه بعـسايرت لـوك ـوحق
  هرـسائ  لسايرت صيامات في الحب

  ارقـط ك ـف من خيالـويا تيه طي
  هرـحاض  كـأنالالً كـرق إجـفيط
  اـقوامه ن رمحـوبي من يحج الغص

  رهـإذا بات في الروض النضير بناظ
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  لي  لـإذا قبلت في الحلي والطيب قي
  رهـأزاه  وعـان تضـك بستـحبيب

  ةـوإن رمت منها وهي غضبى التفات
  اورهـو الغزال تشـثنت عواطفها نح

  اـهجره  رـاه من حـرد ما ألقـأيب
  رهـعلي هواج اًـت يومـد حميـوق

  في حصن الهوى من عواذلي تحصنت
  رهـيحاص  مـش هـوبات لقلبي جي

  اذليـن أعمى البصيرة عـولو لم يك
  رهـنواظ ت ـن هويـلما عميت عم

  اـن عندهـن والغصـيشبهها بالغص
  رهـرق ناظـضي ويطـيشاهدها يغ

  داـب  إذا  قـد كالشقيـن خـأللغص
  رهـغدائ  ل سودـر كجنح الليـوشع

  نيـفإن ا ـاب ذلي في هواهـلئن ط
  رهـك ممن عز في مصر ناصـوحق

  دهـق  افـح أعطـز الرمـمليك يه
  طائره طار في الحب غصنكما اهتز 

  نـكائ  ل ما صار هوـمليك تريه قب
  رهـناظ  وـاف ما هـبصيرته أضع
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  اـن اللقـه حسـا جئتـك إذا مـملي
  هرـباه  ا بارع الحسنـجميل المحي

  دجىـفي ال  ذا ما صار كالبدرمليك إ
  رهـتساي  ومـالنج  لـمث أوالده ـف

  مـل عالـه كـن حولـمليك أرى م
  رهـذاك  وـم ما هـره في العلـيذك

  ةـولي  ومـي ل ـفي ك ه ـك لـملي
  رهـبشائ  اءـبالهن  تـتوال  رـبشي

  هـبأس تحـذراب ـالغ  ك أسودـملي
  اذرهـتح راًـوك األرض طُـألن مل

  هـاء وبروقـب السمـم شهـوعهتر
  رهـوبواث   رهـسم  إال  هي  اـوم
  مـال اجتماعهـإذا افترعت أشكال ح
  رهـدس فيه ضامـأي ضمير لم يـف

  هـم نزالـاة لم بحرها يرعهـأي كم
 ـمناب  هـعلت ا ـم ان ـمك وأيره  

  لـه  رقـم يـد بخرها لـوأي قصي
  رهـدر ناثـم الـوغائص فكري ناظ

  ةـف خمسـمن غر التصاني ولي فيه
  رهـعاش ة ـوهذا الذي طوق الحمام
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  اـر عندمـبه المنثور كالزه يضوع 
  رهـوتباك  اـالصب  حـه ريـتراوح

  مطرب  فكم فيه لي من مرقص حول
  رهـزام ربـحي يطـبتشبيبه في ال

  داـما غ  ولو لم يكن مثل السكر دان
  رهـحواض ب ـاً تطيـبحضرته يوم

  
ه ـالوج لىـان عـا السلطـم موالنـه باسـتفْلَّأ ؛مـنع

اء ـفج ؛سيـه بنفـعمل ـ هـألجلـ ت ـوتولي ،روحـالمش
  :روحـروح للـل الـعم :لـا قيـكم

     هـب بحبـام الحبيـن هـم بمـأهي
  لـرام المسلسـوا من ذا الغـأال فاعجب

  
لى ـار عـار واالقتصـاالختصوسلكـت في تأليفـه 

 :انـع وضعـالوض :الـان يقـه كـألن ؛ارـوادر القصـالن
ن ـيى بـال يحـوق. ارـنج هـع لـار ووضـه افتخـع لـوض
وا ـواحفظ ،ونـا تسمعـن مـوا أحسـاكتب: دهـلول 1دـخال
 ،ونـا تحفظـن مـوا بأحسـوحدث ،ونـا تكتبـن مـأحس

                                                
ھـو یحـیى بـن خالـد بـن برمـك؛ وزیـر الخلیفـة العبـاسي ومربیـھ ھـارون  1

. انتـھى عھـده بالھـالك في سجـن الرقـة ـ عـن عمـر بلـغ السبعیـن. الرشیـد
 .م805/ھـ190وذلـك في سنـة 
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اً ـل شيئـن جهـه مـفإن ؛اًـل شيء طرفـن كـذوا مـوخ
ه ـف عليـح الواقـليصب ؛"ةـبوان الصباـدي"ه ـوسميت. اداهـع

  : اـن لهـة مـا للصبابـن أنـم أكـه إن لـم أنـويعل ؛اًـموله
  دهـوق إال من يكابـم الشـما يعل

  اـيعانيه  نـم ة إال ـوال الصباب
  أي واللـه

  واهـع هـرح المطيـا يبـقلم
  ونـوجن  ةـصباب  ذا  اـكاف

***  
  

  1:هـل في اسمـا قيـوم ،هـورسم ،قـم العشـرسـ 
  

ـ ـاه لذكـعقدن ؛لـذا الفصـه :ولـأق ـ ـر رس ق ـم العش
ـ ـا للنـوم ؛دهـم ومـره المتالطـزر بحـوج ،دهـوح ه ـاس في
ـ  ،نـالم البايـن الكـم ـ ـوالق ـ  ؛نـول المتباي ـ ـإذ فيه نِـم م 

ـ ـأو باس ،هـم سببـاه باسـفسم ؛هـس عليـالتب ـ ـم م ؤول ـا ي
ـ ـس عليهـا التبـمم ؛كـر ذلـوغي ؛هـلغي ـ ه ـم في  ،وابـالج

  : رـول الشاعـق ؛رـم الظاهـوعذره ؛وابـة الصـوإصاب
   

                                                
كتـاب؛ وفیمـا یـلي المباحـث التمھیدیـة؛ وھـو اكُتـِفَي بمـا سبـق مـن مقدمـة ال 1

  .أول فصولھـا
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     وىـاله اـاس لو نعت لنـول أنـيق
  تـأنع فـم كيـا أدري لهـواهللا م

     دهـأح  دـح  هـشيء منـس لـفلي
  تـمؤق  تـه وقـشيء منـوليس ل

  
ـ ـدود المليحـن حـفم ـ ـة ورسوم قـول   ؛ةـه الصحيح

ن داود ـان بـاب سليمـصحن أـذ عـذي أخـال ؛1ورثـفيثاغ
اب ـفي كت 2دـره صاعـا ذكـفيم ؛المـالة والسـا الصـعليهم
ـ  ـع يتولـق طمـالعش: "اتـالطبق ـ  ،بـد فـي القل  ،ركـويتح
ـ ـواد مـه مـع إليـوتجتم ؛ربىـم يتـث ،وـوينم  .رصـن الح
ـ ـوكلم ـ  ؛ويـا ق ـ  ـزاد صاحب ـ  ،اجـه فـي االهتي  ،اجـواللج
لى ـرص عـوالح ،انيـواألم ،رـوالفك ،عـادي في الطمـوالتم
ـ ـه ذلـتى يؤديـح ؛بـالطل ـ  مـك إلى الغ ـ  ؛قـالمقل ون ـويك
ـ ـعنـ دم  ـراق الـاحت ـ  ـ  كـد ذل ـ ـباستحال أو  ،وداءـة الس

                                                
وھـو مـن . فیثاغـورث أو فیثاغـورس أو فیتاغـورس السامـوسي: یسمونـھ 1

عـاش في القـرن السـادس قبـل . فالسفـة اإلغریـق؛ عالـم في الریاضیـات
في : ((ومفادھـا. وتنسـب إلیـھ براھیـن فیثاغـورث في الریاضیـات. المیـالد
الزاویـة، مربـع طـول الوتـر یسـاوي مجمـوع مربـعي طـولي  قائـممثلـث 

؛ تـم ذلـك عـن طریـق حسـاب مساحـة ))الضلعیـن المحاذییـن للزاویـة القائمـة
ربمـا تكـون . المربعـات الـتي تقابـل كـل ضلـع مـن أضـالع المثلـث قائـم الزاویـة

 .المیـالدقبـل  500وفاتـھ حدثـت في سنـة 
تـوفي في عـام . ھـو أبـو القاسـم صاعـد بـن أحمـد القرطـبي األندلـسي 2

 )).طبقـات األمـم"اشتھـر بكتابـھ المعنـون بـ. م1070/ھـ462
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ـ ـن طبـوم .اـا إليهـوانقالبه ،راءـاب الصفـالته وداء ـع الس
ـ ـاء مـورج ،لـون زوال العقـيك ؛رـاد الفكـإفس  ؛ونـا ال يك
ـ ـح ؛مـا ال يتـم ينـوتم ـ ـتى ي ـ  ـؤدي ذل  ؛ونـك إلـى الجن

ـ ـا مـوربم ؛هـق نفسـل العاشـا قتـربم ؛ذـفحينئ  ؛اًـات غم
ـ ـوربم ؛اًـات فرحـفم ؛هـر إلى معشوقـا نظـوربم ق ـا شه
ـ ـاً وعشريـقى أربعـفيب ؛هـق روحـفتختن ؛ةـشهق  ؛ةـن ساع
ـ ـوربم ؛و حيـوه ؛هـفيدفنون ؛اتـه مـون أنـفيظن س ـا تنف
ا ـم عليهـوينض ؛هـور قلبـه في تامـق نفسـفتختن ؛داءـالصع

ـ ـوت .وتـتى يمـرج حـوال ينف ؛بـالقل ـ ـراه إذا أذك ن ـر م
   ".هـال لونـواستح ؛هـرب دمـه ؛واهـيه

ــ ـــال اإلمـــق ـــام محمـــن اإلمـــام اب ن داود ـد ب
ـ ـان ذلـرار وإذا كـوتك :1ريـالظاه ـ  ؛كـك كذل إن زوال ـف
ـ ـن هـروه عمـالمك ـ  ؛هـذه حالت ـ  لـال سبي ـ ـإلي ر ـه بتدبي

ـ ـاء لـوال شف ،ةـاألدوي ـ  .ةـه في نسخ ـ ـوق  زاري إالَّـال ف
ـ ـك إن المكـوذل .نـالعالمي ف ربـبلط ـ ـروه الع ن ـارض م
ـ ـأ التلطـيتهي ؛هـم بنفسـد قائـب واحـسب ـ  ؛هـف في زوال ـب
ـ ـل واحـان كـوك ؛انـع السببـا إذا وقـفأم .هـسبب ا ـد منهم
ـ ت الـإذا كانـف ؛اًـسبب ـ  2وداءسـ ـ ـسبب ـ ـاً التص  ،رـال الفك

                                                
م، 868/ھـ255ولـد ببغـداد في سنـة . ھـو أبـو بكـر محمـد بـن داود بـن عـلي 1

ود بـن عـلي اـام دوھـو ابـن اإلم. م909:ھـ297وتـوفي بھـا في عـام 
 . الظاھـري؛ مؤسـس المذھـب المنسـوب إلیـھ

 .؛ وھـو تحریـف))الصـوداء: ((في األصـل 2
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ـ  ،دمـراق الـاً الحتـر سببـال الفكـان اتصـوك  ،راءـوالصف
ـ ـو الـذا هـفه ؛وداءـة السـا إلى تقويـوقلبهم  ؛الـداء العض

ـ ـز عـذي يعجـال ـ ـن معالجت ـ  .اءـه األطب ـ ـومنه ول ـا ق
ـ ـذ للحكمـاآلخ ؛1ونـأفالط ـ ن ـة ع ـ  ؛ورسـفيثاغ دم ـالمتق

ـ ـق قـالعش :رهـذك ـ ـوة غريزي ـ ـة متول ـ ـدة م واس ـن وس
 ؛عيـل الطبيـال الهيكـام بإيصـن ؛لـاح التخيـوأشب ،عـالطام

ـ ـوللجب ،2اًنـاع جبـمحدث للشج ـ  ؛ةـان شجاع ـ ـيكس ل ـو ك
اني ـرض النفسـه المـغ بـتى يبلـح ؛هـس طباعـان عكـإنس

ـ  ؛الـداء العضـه إلى الـفيؤديان ؛وقيـون الشـوالجن ذي ال ـال
ـ أول ـا قـومنه. هـدواء ل ـ  3؛سـرسطاطالي ـ ـاآلخ ة ـذ للحكم

ـ ـالعش :رهـدم ذكـالمتق ؛ونـن أفالطـع ـ ـق ع ق ـمى العاش
ـ ـذا كقولـوه .وقـوب المعشـن عيـع ـ ـه ص ه ـلى اهللا علي

  : رـول الشاعـوق ؛)مـويص ،ميـيع ؛شيءـك الـحب( :مـوسل
   

                                                
ھـو الفیلسـوف الیونـاني ": واسـع األفـق"؛ وترجمتھـا Platoأفالطـون  1

قبـل المیـالد، ومـات بھـا في عـام  428أو  427ولـد في أثینـا سنـة . الشھیـر
 .المیـالدقبـل 348أو  347

 .؛ وھـو تحریـف))جنبـًا: ((في األصـل 2
فیلسـوف یونـاني؛ تلمیـذ :  أرسطاطالیـس أو أرسطوطالیـس أو أرسطـو 3

قبـل المیـالد وتـوفي في  322ولـد في .  أفالطـون، وأستـاذ األسكنـدر المقـدوني
یسـمى شـاع ذكـره بیـن المفكریـن المسلمیـن؛ وكـان . قبـل المیـالد 384سنـة 

 ".المعلـم األول"
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  فلست براء عيب ذي الود  كلّـه    
  وال بعض ما فيه إذا كنت راضياً

  ضا عن كل عيب كليلة    وعين الر
  ...))المساويا  ولكن عين السخط تبدي

  
ـ ـو عـه أبـشى عليـا مـم ؛اـومنه(( ـ ـلي ب  1اـن سين

ـ ـق مـالعش ؛اءـن األطبـره مـوغي ـ ـرض وس ه ـواسي شبي
ـ  ؛هـرء إلى نفسـه المـيجلب ؛2اـبالماليخولي ـ ـبتسلي ه ـط فكرت

ـ  ؛لـور والتماثيـض الصـان بعـلى استحسـع ـ ـوق  ونـد يك
اء ـض األدبـال بعـوق .ونـد ال يكـوق ؛اعـوة جمـه شهـمع

ـ ـالعش :اءـالظرف ـ ـق عب ـ ـارة ع ـ ـن طل ـ ـب ذل ل ـك الفع
ـ  .وصـص مخصـن شخـوص مـالمخص ـ ـوه  .فـذا ظري

                                                
 ـَدِلُو. ھـو أبـو عـلي الحسیـن بـن عبـد اهللا بـن الحسـن بـن عـلي بـن سینـا 1

مـن  هالـدوأفشنـة؛ القریبـة مـن بخـارى؛ في أوزباكستـان الحالیـة؛ و"ببلـدة 
ولـد في . مدینـة بلـخ بأفغانستـان الحالیـة؛ أمـا أمـھ فقرویـة مـن األریـاف

. م1037/ھـ427وتـوفي بمدینـة ھمـدان اإلیرانیـة في عـام . م980/ـھ370سنـة
، وأمیـر الرئيسبحیـث لقـب بالشیـخ . وھـو مـن أبـرز الفالسفـة األطبـاء

  .كتابـا في مختلـف األغـراض 200ألـف زھـاء . األطبـاء، وأبي الطـب الحدیـث
بـھ بقلـق شدیـد، مـرض نفـسي؛ یصـاب صاح: الماناخولیـا أو المالیخولیـا 2

" و" النكوصیـة: "یسمیـھ بعضھـم. حـاد، وانقبـاض مفـرط مؤوتشـا
 . یـؤدي بالمریـض إلى الصـرع". السـوداء
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ـ  ،ةـة رحمانيـق ألفـالعش :1دـال الجنيـوق ـ ـوإله  ،وقيـام ش
ه ـل بـلتحص ؛ل ذي روحـلى كـالى عـرم اهللا تعـا كـأوجبه

ـ ـتي ال يقـال ؛مىـذة العظـالل ـ ـدر ع ـ  ا إالَّـلى مثله ك ـبتل
ـ ـبق ؛سـودة في األنفـوهي موج ؛ةـاأللف ـ ـدر مراتبه د ـا عن

ـ ـر يستـق ألمـعاش د إالَّـا أحـفم ؛اـأربابه ـ ـدل ب لى ـه ع
ـ  ؛كـل ذلـوألج .قـن الخلـه مـدر طبقتـق ـ ـك رف ـان أش

ـ ـب الذيـا مراتـب في الدنيـالمرات ـ ـن زه ـ  ؛اـدوا فيه ع ـم
ـ ـع كونهـم ؛2ةرـوا إلى اآلخـومال ؛ةـا معاينـكونه راً ـا مخب

ـ  .ظـورة اللفـا بصـم عنهـله ـ ـوق ـ  :عيـال األصم ت ـسأل
ـ ـج: تـفقال ؛قـن العشـة عـإعرابي ـ ـل اهللا ع  ،رىـن أن ي

ـ ـو في الصـفه ؛ورىـار الـن أبصـع يفـوخ  ؛نـدور كام
ـ  ؛رـار في الحجـون النـككم ـ  ى،ه أورـإن قدحت ه ـوإن تركت

ن ـق فـوالعش ؛ونـون فنـإن الجن :مـال بعضهـوق .ىوارـت
  : سـول قيـج بقـواحت ؛هـن فنونـم

  لهم      قالوا جننت بمن تهوى فقلت
  نـمما  بالمجاني م ـالعشق أعظ

   
                                                

السنییـن  األئمـةھـو أبـو القاسـم الجنیـد بـن محمـد الخـزاز القواریـري؛ أحـد  1
 ـري؛ ولـد؛ عـاش في القـرن الثالـث الھجاألوائـلالكبـار، ومـن المتصوفـة 

 .م909/ھـ297وتـوفي ببغـداد في سنـة  ونشـأ
  )).اآلخـر: ((في األصـل 2
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  صاحبه     العشق ال يستفيق الدهر 
  في الحين وإنما يصرع المجنون 

  ه    ـب إني جننت فهاتوا من جننت
  تلوموني  إن كان ينفي جنوني ال

  
ـ  :نيـر المدايـل ألبي زهيـوقي ـ ـم ـ  ؟قـا العش : الـفق

ـ ـو داء أهـوه ؛ذلـوال ،ونـالجن ـ  .رفـل الظ ل ألبـي  ـوقي
ـ  ؟قـول في العشـا تقـم :احيـل األوضـوائ ـ : الـفق م ـإن ل
ـ ـو عصـفه ؛ونـن الجنـاً مـن طرفـيك ـ ـارة م  .رـن السح

ـ ـوقال ـ : ةـت إعرابي ـ ـه ـ ـو تحري ـ  ،نـك الساك ن ـوتسكي
ـ  1ونـال المأمـوق .ركـتحالم ـ ـليح ـ ـيى ب ـ  ؛2مـن أكث ا ـم

ـ ـم بهـفيهي ؛رءـح للمـح تسنـسوان: الـفق ؛قـالعش  ،هـا قلب

                                                
ولـد في سنـة . بـن ھـارون الرشیـد املأمـونھـو الخلیفـة العبـاسي عبـد اهللا  1

 .م833/ھـ218وتـوفي في سنـة . م786/ھـ170
قطـن التمیـمي  ھـو الفقیـھ العالَّمـة أبـو محمـد یحـیى بـن أكثـم بـن محمـد بـن 2

المـروزي؛ قـاضي القضـاة في الدولـة العباسیـة؛ ُولـد في عھـد الخلیفـة 
خطـة قـاضي القضـاة؛ وكـان لـھ تأثیـر كبیـر  ملأمـوناواله . العبـاسي المھـدي

؛ بحیـث أقنعـھ بنبـذ كثیـر مـن القضایـا الـتي سنھـا قـاضي الدولـة املأمـونعـلى 
وقـد تعـرض لحمـالت . الشیعیـة الشعائـرلمتعـة، وبعـض قبلـھ؛ مثـل زواج ا

وتـوفي في سنـة . ضـده؛ غرضھـا تشویـھ صورتـھ، واإلسـاءة إلیـھ ئيـةادع
  . یـن مـن عمـرهانم؛  بعـد أن فـاق الثم856/ھـ242
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 ؛يىـا يحـت يـأسك: 1ةـمامثه ـال لـفق .هـا نفسـر بهـوتؤث
اد ـرم صـأو مح ،القـة طـب في مسألـك أن تجيـا عليـإنم
ـ ـا هـفأم ؛داًـصي ـ ـذه فم ـ ـن مسائلن ـ  .نـا نح ـ ـفق  هـال ل
ـ ـالعش: الـق ؛ةـمامثا ـل يـق: ونـالمأم ـ ـق جلي  ،عـس ممت
ـ ـومل ،كـب مالـوصاح ،سـف مؤنـوألي ـ  ؛رـك قاه ك ـمل

ـ ـومذاهب ،ةـه لطيفـمسالك ـ  ،ةـه غامض ـ ـوأحكام  ؛رةـه جائ
ـ  ،اـوب وخواطرهـوالقل ،اـدان وأرواحهـك األبـمل ون ـوالعي

ـ  ،اـونواظره ـ ـوالعق ـ  ؛اـول وآراءه ـ ـق ـ  يطـد أع ان ـعن
ـ  ؛اـاد ملكهـوقي ،اـوة تصرفهـوق ،اـطاعته ـ ـوت ن ـوارى ع
ه ـال لـفق .هـوب مسلكـن القلـمي عـوع ،هـار مدخلـاألبص
ـ ـر لـوأم ؛ةـمامثا ـت يـأحسن :ونـالمأم ـ ـه بأل  .ارـف دين
  .هـق ورسمـة العشـفي معرف افـدر كـذا القـوه

***  
  

   

                                                
ھـو ثمامـة ـ بالثـاء المثلثـة الفوقیـة ـ ولیـس بالتـاء كمـا حرفـت في األصـل ـ  1

 طائفتـهوتـدعى . املأمـونعـلى  املؤثريـنرس النمیـري؛ مـن المعتزلـة ابـن أشـ
 .م828/ھـ213ونسبـت إلیـھ الخالعـة، وقلـة الدیـن، تـوفي سنـة )). التمامیـة((
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  :1هـه وعالماتـأسبابـ 
ـ الم ـاه للكـل عقدنـذا الفصـه :ولـأق ـ ـع اب ـلى أسب

ـ  ؛ةـه الجسمانيـوعالمات ،ةـق النفسانيـالعش ـ ـع ذا ـلى أن ه
ـ ـن المحبيـه مـف بـوالمتص ؛رـر كثيـوع األخيـالن  مـن ج

ـ  ،ذب ورودهـا يعـك مـن ذلـورد مـوسن .رـغفي ـ ق  ـوتخف
   .الىـاء اهللا تعـإن ش ؛ودهـبن ـ قـب العاشـكقل

ـ ـال بعـق ـ  :اءـض األطب ـ ـسب ـ ـب العش  انيـق النفس
ـ ـدني ارتفـه البـوسبب ؛رـان والفكـاالستحس ار رديء ـاع بخ
ـ حم يٍنْـن مـع ؛اغـإلى الدم ـ  ؛نـتق ـ  ؛كـولذل ـ ـأكث ا ـر م

ـ  .ةـه بسرعـاع تزيلـرة الجمـوكث ؛زابـري العـيعت ال ـوق
ـ ـفي كتاب 2انيـن األكفـاب ـ ـه غني ـ ـة اللبي ـ ـب عن ة ـد غيب

ـ ـل الطيـإن أك :بـالطبي ـ ـور المسموع ـ ـة ي  .قـورث العش
الء ـدن وخـة البـه نحافـعالمت :ةـاً في الخالصـال أيضـوق

ـ ـه مـد إليـا يتصعـرة مـوكث ؛رـن للسهـالجف  ،رةـن األبخ
ن ـة الجفـوحرك ،اءـد البكـعن إالّ ؛اـوجفافه ،نـور العيـوغ

ـ  ـه ينظـكأن ؛ةـضاحك ـ  ؛ذـر إلى شـيء لذي ـ ـونف ر ـس كثي
ـ ـغيض ـونب ،داءـوالصع ؛ردادـاع واالستـاالنقط  ؛مـر منتظ

                                                
  .یتبـع للفصـل الثـاني مـن التمھیـد 1
ھـو أبـو محمـد ھبـة اهللا بـن أحمـد بـن محمـد بـن ھبـة اهللا ابـن األكفـاني   2

مـن أھـل الحدیـث، . م444/1052األمیـن األنصـاري الدمشـقّي، ولـد في سنـة 
 . م524/1129تـوفي بدمشـق في عـام . ولـھ مشاركـة في كتابـة التاریـخ
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د ـشتاا ـفأيه ؛ةـات مختلفـاء وصفـأسم رِـكْد ذـا عنـال سيم
   .وـفه ؛هـر الوجـوتغي ،ضـالف النبـده اختـعن

ـ ـق مـكي للعشـالفل :سـال أرسطاطاليـوق  :ومـن النج
وا ـإذا اشترك ؛كـولذل ؛اًـجميع ؛رةـوالزه ،اردـوعط ،لـزح

ـ  ،دـل المولـفي أص ـ ـأو اجتمع ـ  روا ـوا وتناظ ال ـفـي أشك
ـ ـة في بيـق والمحبـم العشـع بينهـوق ؛ودةـمحم  ،مـت أحده

ـ ـب الحـأو صاح ،تـان رب البيـوك ؛دهـأو في ح راً ـد ناظ
ـ ـب المذكـت الكواكـأو كان ،هـإلي ـ  ـورة ناظ ال ـرة فـي أشك

ـ ـل يهـفزح ؛ةـأو متقارن ،ودةـمحم ـ  ،رةـيئ الفك  ،نيـوالتم
ـ  ،عـوالطم ـ  ،مـواله ـ  ،انـوالهيج ـ  ،نزاـواألح  ،ةـوالوسوس
 ،لـم الرسائـونظ ،رـول الشعـيئ قـارد يهـوعط .ونـوالجن
ـ  ،لـوالتذل ،المـق الكـوتنمي ،ةـوالخالع ،قـوالمل  .فـوالتلط
ـ  ،قـيئ للعشـرة تهـوالزه ـ  ،هـوالول ـ  ،انـوالهيم  ؛ةـوالرق
ـ  ،رـذذ بالنظـس التلـث في النفـوتبع ـ ـوالمؤانس  ،ثـة بالحدي

ـ  ،ةـوالغلم ،قـلى الشبـث عـتبع ؛تيـة الـوالمغازل و ـوتدع
   .هـا شابهـوم ،انيـاع األغـوسم ،ربـإلى الط
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ـ ـون الشمـه أن تكـسبب :1وسـال بطليمـوق ر ـس والقم
ـ  ،ثـن تثليـم ؛نـأو متناظري ،دـرج واحـفي ب  ؛سـأو تسدي

ـ ـن عـا مطبوعيـكان ؛كـان كذلـتى كـفم ـ ـلى م ل ـودة ك
ـ ا فـمي سعادتهمـون سهـلك ؛اـد منهمـواح ا فـي  ـي مولديهم

ـ ـب ـ  ،دـرج واح ـ ـأو يتناظ ـ ـر السهم ـ ـان م أو  ،ثـن تثلي
ـ ـون نظـد أن يكـبع ؛سـتسدي ـ ـر صاح ـ ـب سه ة ـم المحب

ـ  ؛ةـوالصداق ـ ـفذل ـ ـك ي ـ ـدل ع ـ ـلى أن هذي ن ـن المولودي
ـ ـن جهـا مـمحبتهم ـ  ؛ةـة المنفع ـ ـومنفعتهم ـ ـا م ة ـن جه

ـ ـوإن أحدهم ؛دةـواح ـ ـا ينتف ـ ـع بم ـ  ؛هـودة صاحب ب ـفتجل
د ـويؤي ،انـويمتزج ؛ودةـوالم ،ةـا المحبـا بينهمـة مـفعالمن
  : زارزيـول الخيـق ؛ذاـه

  قي   ـالمحبيـن  تلت  أرواح  نـولك
  اـن  نومـاد عنهـإذا كانت األجس

  وأحسب روحينا  من األصل  واحداً    
  ـاــا  منقسمـه  مـا  بيننـولكن

   

                                                
؛ ولـد في )سوستـر أو المنقـذ(فاألول ھـو : بطلیمـوس حكمـوا مصـر 15ثمـة  1

وھـو أو ملـوك . لمیـالدقبـل ا 283قبـل المیـالد ومـات في عـام  367سنـة 
ولكـن المقصـود ھنـا غیـر ھـؤالء؛ بـل المقصـود ھـو . البطالمـة في مصـر

  .م168م وتـوفي في سنـة 90بطلیمـوس الفلـكي الیونـاني الـذي ولـد في عـام 
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  ت   ـا  تألّمـذا مـولو لم يكن هذا ك
  ا  تألمـاـب  لمـي بالغيتـله مهج

  
ـ ـوم ـ  ؛هـن عالمات ـ ـإغض ـ ـاء المح ـ ـب عن ر ـد نظ

ـ ـوذل ؛و األرضـه نحـه بطرفـورمي ،هـه إليـمحبوب ن ـك م
ـ ـوعظمت ،هـه منـوحيائ ،هـه لـمهابت ـ  ؛درهـه في ص ذا ـوله

ـ  ؛مـن يخاطبهـوك مـن الملـيستهج ـ ـوه ـ  دـو يح ر ـالنظ
ـ  .ضف إلـى األر رـض الطَّـون خافـبل يك ؛مـإليه ال اهللا ـق
ـ ـال أدب نبيـن كمـراً عـمخب ؛الىـتع ـ ـه ص ه ـلى اهللا علي

 .﴾1﴿ :راءـة اإلسـفي ليل ؛مـوسل
ـ ـالبص إنـة األدب فـذا غايـوه ـ ـر ل ـ ـم ي وال  ،اًـزغ يمين

ـ  ـ  ،االًـشم ـ ـوال طم ـ  ـح متج ـ  .ا وراءـاوزاً إلـى م ا ـومنه
 ،هـه محبوبـن يشبـة مـد رؤيـب عنـدو للمحـراب يبـاضط
  : لـا قيـكم ؛هـاع اسمـد سمـأو عن

      ىنـمن م وداع دعا إذ نحن بالخيف 
  ج أشجان الفـؤاد  وما  يـدريـفهي

  ليـلى غيرهـا  فكأنمـا      مـدعا باس
  دريـأطار بليلى طائراً كان في  ص

   

                                                
 .17: سـورة النجـم؛ اآلیـة 1
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  عينـه     أسخـن اهللا  ليلىا باسم  ـدع
  قفـر   في بلـدام ـوليلى بأرض الش

  
ذ ـويستل ،هـم محبوبـاع اسـدعي سمـه يستـأن ؛اـومنه

ـ  ،ارهـالم في أخبـالك ـ ـويح ـ ـب أه ـ  ،هـل محبوب  ،هـوقرابت
 ..)):رـال الشاعـا قـكم ؛هـن ساكنـوم ،هـوجيران ،هـوغلمان

  : رـال آخـوق((
  البـالك  أحب لحبها سود    تىـأحب لحبها السودان ح

  
وت ـل والمـة القتـومحب ،هـه عليـرة غيرتـكث ؛اـومنه

ـ  ؛دثـه إذا حـلحديث 1تاـواإلنص ؛اهـغ رضـليبل راب ـواستغ
ـ ؛ الـن المحـه عيـو أنـول؛ هـأتي بـا يـل مـك ه ـوتصديق

ـ ـادة لـوالشه ؛مـه وإن ظلـوموافقت ؛ذبـوإن ك  ،ارـه وإن ج
ـ ـراع بالسيـواإلس ؛كـف يسلـه كيـتباعاو ـ ـر نح ان ـو المك
ـ  وـوالدن ،هـود بقربـد للقعـمعوالتَّ ؛هـون فيـذي يكـال  ؛هـمن
ة ـوالرغب ،اـد فيهـوالزه ،هـة عنـال الشاغلـراح األشغـطإو

ـ  ـب جليـل خطـة بكـواالستهان ؛اـعنه  ؛هـل داع إلـى مفارقت
ا ـل مـوده بكـوج ؛هـام عنـد القيـشي عنـفي الم ـؤوالتباط

ـ ـع بـان يتمتـا كـمم ؛هـدر عليـيق ـ ـه قب ـ  ؛كـل ذل تى ـح

                                                
 .؛ وھـو تحریـف))اإلنصـاف: ((في األصـل 1
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ـ  ؛هـوب لـو الموهـه هـكأن ـ ـوه ـ ـذا قب ـ ـل استع ار ـار ن
ـ ـن ذلـرض عـأع ؛نـإذا تمكـف ؛بـالح ـ  ؛هـك كل ه ـوبدل
ـ ـذه مـه يأخـكأن ؛اًـوتضرع ،ؤاالًـس ـ  ؛وبـن المحب تى ـح
ـ ـكم ؛هـدون محبوب ؛هـذل نفسـه يبـأن ـ ـا كان ة ـت الصحاب
ـ  بيـدون النـيف ـ ـص ـ ـلى اهللا علي ـ   ؛مـه وسل رب ـفـي الح
  : لـا قيـكم ؛هـوا حولـعرصتى يـح ؛مـنفوسهب

  ه   ـون  لـبفديك بالنفس صب لو يك
  داك بـهـه شيء فـأعـز من نفس

  
ـ ـاط الكثيـاالنبس ؛اـومنه ـ  ؛دـر الزائ ق فـي  ـوالتضاي

ـ ـالمك ـ  ؛عـان الواس ـ ـوالمحارب ـ ـة ع ـ  ؛شيءـلى ال ذه ـيأخ
ـ ـل والتعمـوالمي ؛فيـز الخـرة الغمـوكث ؛اـأحدهم س ـد للم

ـ ـا أمكـس مـولم ،ةـد المحادثـد عنـالي ـ ـن م اء ـن األعض
ـ  .اءـوب في اإلنـقى المحبـا أبـرب مـوش ؛رةـالظاه  :تـقل
ـ ـد رأيـوق .هـه في غيبتـل نعلـا تقبيـومنه ـ ـت م ل ـن فع

ـ  ؛النـا فـت يـأسك: الـفق ؛كـلى ذلـه عـفعنفت ؛ذاـه ا ـم
ـ  .ذةـن اللـذا مـا في هـم مـتعل ـ  إم ـث ـ ـنـي وج  ذاـدت ه

ـ  ؛ةـور بمكـالمذك ـ ـوأرس ـ ـل م ـ  ـعي كتاب ه ـاً إلـى محبوب
ـ ـف أمكـكي: هـت لـفقل .اورـه جـألن ؛ورـالمذك ر ـن الصب

  : دـفأنش .روـن عمـد عـا زيـي
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      هـأضيع  ال  بـني جانـوهللا م
  بـجان ني والخالعة ـو مـولله

  
  :لـا قيـدار كمـدار الـل جـا تقبيـومنه

      لىـلي ار ـار ديـر على الديـأم
1دارـالج  وذا دار ـذا الج  لـأقب  

      لبيـن قـب الديار شغفـا حـوم
  اراـالدي نـب من سكـن حـولك

  
وال  ؛وبـب والمحبـن المحـع بيـاق الواقـاالتف ؛اـومنه

راً ـفكثي ؛ةـومناسب ،ةـة مشاكلـة محبـت المحبـا إذا كانـسيم
ـ ـم المحبـا يتكلـم ـ  ،المـوب بك ـ ـأو يري ـ ـد أن يتكل  ؛هـم ب

ـ ـا يمـراً مـوكثي ؛هـه بعينـب بـم المحـفيتكل ب ـرض المح
ـ ـد اتفـوق :تـقل .هـرض محبوبـبم ـ ـق ه ـ ـذا غي رة ـر م

ـ ـان بالكـا كـلم ؛دـر أحمـك الناصـان الملـللسلط ع ـرك م
ـ  ،هـرض لمرضـان يمـه كـفإن ؛بـه الشهيـمحبوب ح ـويص
ـ  ؛هـاب في قولـرتأن ال ـك مـرني بذلـأخب .هـلصحت ن ـمم

ـ ـان في خدمتـك ـ ـه مالزم ـ  ؛هـاً ل ـ ـوأم ـ ـا وق ك ـوع ذل
  ...))رـن فكثيـللمتقدمي

                                                
 .األصـل؛ فكـان الصـدر في موضـع العجـز؛ فصوبنـاهُقِلـَب ھـذا البیـت في  1
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ـ ـأن ؛اـومنه((...  ـ ـه إذا سئ ـ ـل ع ـ  ؛رـن أم اب ـأج
ـ  ؛لـوالتكس ،طيـوالتم ،اؤبـرة التثـوكث ؛هـبخالف ر ـإذا نظ

ر ـذا كثيـوه. هـام رجلـه في األرض بإبهـونكث ؛هـإلى محبوب
ـ ـا يقـم ـ  ؛اءـع للنس ـ ـوعضه ـ ـا ع ـ ـلى شفته  ،لىـا السف

ـ  ؛اـأو ثدييه ،اـلى عضديهـا عـوضربه ـ ـوإظه ا ـار محاسنه
ـ  يرـا تـه أنهـتوهم ؛واهـن تهـلم ـ ـذل  ؛ض أهلهـا ـك لبع

ـ  ؛اـا إلى أعطافهـونظره ـ ـووضعه ـ  ـا الحدي ر ـث فـي غي
ـ ـني واسمـاك أعـإي(ه ـموضع ـ ـعي ي ـ  .1)ارةـا ج ا ـومنه
ـ ـع مـوب في جميـاد للمحبـاالنقي ـ  ؛ارهـا يخت ـ ـم ر ـن خي
ـ ـان المحبـإن كـف ؛رـوش ـ ـوب مشغوف ـ  ؛مـاً بالعل د ـاجته

ـ ـوإن ك ؛ادهـن اجتهـد مـأش ،هـب في طلبـالمح اً ـان مشغوف
ــ ــ ،وادرـبالن ــ ،انـات الحســـوالحكاي ة ـار المليحـــواألخب

ـ  ؛اـوحفظه ،اـب في طلبهـغ المحـبال ؛ةـالمستحسن ان ـوإن ك

                                                
قیـل أنـھ قصـد أحـد معارفـھ؛ أثنـاء . قالـھ سھـل بـن مالـك الفـزاري ثـٌلھـذا َم 1

ولمـا رأى . ؛ فرحبـت بـھ أختـھ وأضافتـھغائبـاًرحلتـھ؛ فنـزل بخیمتـھ؛ فوجـده 
ًا؛ أراد أن تسمعـھ بصـورة جمالھـا انبھـر بھـا؛ ولـم یستطـع صبـرًا؛ فقـال شعـر

  :غیـر مباشـرة
  یا أخـت أھـل البـدو والحضـارْه

  مـاذا  تریـن  في فـتى   فـزارْه
  أصبـح  یھـوى حـرة  معطـارْه

  !!!إیـاك أعـني واسمـعي یا جـارْه
  . سائـراًمثـًال  األخيـرفأضـحى عجـز ھـذا البیـت 
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ه ـن أمكنإ ؛اـلمهد في تعـاجته ؛ةـأو صناع ،ةـاً بحرفـمشغوف
   .كـذل

ـ ـة أن يقـة النافعـفالمحب ـ ـع اإلنس ـ ـان ع ق ـلى عش
ـ ـوالبلي .الـب الكمـلى طلـه عـه عشقـيحمل ؛لـكام ل ـة ك
ـ ـة فـان بمحبـاإلنس ىلَـتَبأن ي ؛ةـالبلي ـ  ؛الـارغ بط ر ـصف
  . هـه بـلى التشبـه عـه حبـفيحمل ؛رـل خيـن كـم

ـ اً ـاق أن عاشقـار العشـوفي أخب ـ ـعش الت ـق السراوي
ـ  ـفوج ؛هـل معشوقتـل سراويـن أجـم ـ ـد فـي تركت ا ـه اثن

ـ  . التـردة من السراويـالً وفـر حمـعش  .1ريـذكـره الصيم
ـ  ؛اتـر الهاونـق آخـوعش ـ ـم ـ ـن أج ـ ـل ص  2اونـوت ه

ـ ـد في تركتـفوج ؛هـمحبوبت ـ ـه عش ـ  .اـرة آالف منه د ـوق
  .ونـون فنـوالجن ؛رةـاء كثيـلى أشيـذا عـن هـت مـوقف

***  
   

                                                
ولـد في . حمـد بـن جعفـر، الحنـفيھـو أبـو عبـد اهللا الحسیـن بـن عـلي بـن م 1

 .ولي قضـاء بغـداد. م1045/ھـ436م، وتـوفي في عـام 962/ھـ351سنـة 
إنـاء نحـاسي أو معـدني لطحـن مـواد الطعـام الصلبـة بواسطـة : الھـاون 2

 .المھـراس: اسمـھ في الجزائـر . الـدك
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  1:هـه وأسمائـمراتبـ 
ـ ـر مراتـاه لذكـل عقدنـذا الفصـه :ولـأق  ،بـب الح

ـ  ؛هـواشتقاق ،هـوأسمائ ،هـوسياق ـ ـع ـ ـلى اخت  ،هـالف لغات
ـ ـشيء إذا كـوم أن الـن المعلـوم .هـاق رواتـنفإو د ـان عن

ـ ـالع ـ  ،اًـرب عظيم ـ ـوخط ـ ـ   اًـره جسيم ـ : ـك  ،رـالهزب
 ؛ةـالمحرق ـةوالمحب ،ةـلداهيوا ،فـوالسي ،رـوالخم ،حـوالرم

﴿﴾2  ـ ـوا لـوضع ـ ـ ـه أسم  ؛رةـاء كثي
ـ  ؛رةـه شهيـم بـت عنايتهـوكان ـ ـوال شيء يع م ـدل اعتناءه
   .بـب اللُّـذي يسلـال ؛بـبالح

ـ ـو ميـوه :وىـه الهـأول مراتبـف ـ  ؛سـل النف د ـوق
  : رـلشاعال اـق. وبـس المحبـه نفـراد بـوي ؛قـيطل

     ؤادك ملهـاـت فـتي زعمـإن ال
  اـله  خلقت هواك كما خلقت هوى

ـ ـوهي الح ؛ةـم العالقـث ـ ـب ال ـ  ؛بـالزم للقل ـ ـكم ال ـا ق
  : رـالشاع

  ني    ـفعاق  د أردت الصبر عنكـولق
  واك قديـمـن هـبي مـق بقلـعل

                                                
  .مـن الفصـل التمھیـدي 1
 .10: سـورة القارعـة؛ اآلیـة 2
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ـ ـلتعل ؛ةـت عالقـوسمي ـ ـق القل ـ  .وبـب بالمحب م ـث
ـ ـه مـوأصل ؛بـدة الحـو شـوه :فـالكل وهـي   ؛ةـن الكلف

 ؛هـق عليـا يشـره بمـإذا أم ؛اًـتكليف ،ةـكلف :الـيق .ةـالمشق
ـ ـف المحـب يكلـان الحبيـفك ـ ـب م ـ  ؛قـا ال يطي ل ـويتغاف
ـ ـن قولـع ؛ ﴾1﴿ :الىـه تع

 ؛هـو الوجـو شيء يعلـوه ؛رـن األثـوذ مـو مأخـه :لـوقي
 ؛رةـوالحم 3،وادسـن الـون بيـاً لـأيض 2فلـوالك ؛مـكالسمس

ـ ـم لمـو اسـوه :قـم العشـث .درةـرة كـوهي حم ل ـا فض
ق ـالعش :4احـوفي الصح .بـه الحـذي اسمـدار الـن المقـع
ـ من جـم :اءـد األطبـو عنـوه ؛بـرط الحـف ـ  5ةـل واع ـأن

 ؛رـوالفك ،ونـر الظنـتغي :اـراد بالماليخوليـوالم .اـالماليخولي
ـ ـوه ؛ادـإلى الفس ؛عيـرى الطبيـن المجـع ـ ـو أم ذه ـر ه

ـ ـت بـا نطقـوقلم .اءـاألسم ـ  ؛ربـه الع ـ ـوكأنه روا ـم ست
ـ ـوكن ؛هـاسم ـ ـوا عن ـ ـه به ـ  ؛اءـذه األسم ـ ـفل ادوا ـم يك

ا ـوإنم ؛مـم القديـده في شعرهـاد تجـوال تك ؛هـون بـيفحص
ـ ـذا اللفـع هـم يقـول .رونـه المتأخـع بـأول  ،رآنـظ في الق

                                                
 .؛ مـن سـورة البقـرة286مـن اآلیـة  1
 .؛ وھـو تحریـف؛ فصوبنـاه))الكـف: ((في األصـل 2
  .؛ وھـو تحریـف بیـن؛ فصوبنـاه))المـواد: ((في األصـل 3
؛ ألفـھ "تـاج اللغـة وصحـاح العربیـة: "یـسمى. ھـو معجـم في اللغـة العربیـة 4

ـارابي؛ المتـوفي سنـة أبـو نصـر إسماعیـل بـن حمـاد الجوھـري الف
  .م1009/ھـ400

 .؛ وھـو تحریـف فصـوبنـاه))جلـة: ((في األصـل 5
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ـ ـث ابـإال في حدي ؛ةـوال في السن ـ  ؛ريـن داود الظاه ا ـكم
ـ الم بـجِق عـالعش :1دهـن سيـال ابـوق .هـأتي بيانـي ـحب 

ـ ـاف الحـون في عنـيك ؛وبـبالمحب ـ  .هـب وذعارت  :لـوقي
ـ  قُـشْالع ـ والع ،مـاالس ـ  قُـشَ ـ  ،درـالمص ـ ـوعشي ر ـق كثي

ـ ـوشج .قٌـعاش رأةٌـوام ،قـالعش  ؛2العشَقَــةُ  ال لهـا ـرة يق
ـ  ،رـضخْتَ ؛3ةـل عشقـوقي ـ ـث ـ صوتَ ،قُّدـم تَ ـ  ؛4رُّفَـ ال ـق

ـ ـوق .كـن ذلـم ؛قـاق العاشـواشتق :اجيـالزج  :راءـال الف
ـ ـق نبـالعش ـ  ؛زجـت ل ـ  يمـفس ـ ـالعش ـ ـق ال ون ـذي يك

ـ  5هـلزوجتلان ـباإلنس ـ ـولصوق ـ   .بـه بالقل ـ ـوق ن ـال اب
ـ  ؛رـوتصف ،7رـضخت ؛ةـة اللبالبـشقالعا :6رابيـاألع ق ـوتعل
ـ ـفاشت ؛رةـن الشجـا مـذي يليهـق بالـوتعل ـ ـق م ك ـن ذل
ـ ـره في ديـذك ؛قـالعاش ـ  .نـوان العاشقي ـ ـوالعشي ون ـق يك
ـ ـوجم ؛ولـل والمفعـللفاع ـ  :قـع العاش ـ ـعش  .اقـق وعش

                                                
ولـد في مرسیـة . ھـو عـلي بـن إسماعیـل؛ الشھیـر باسـم ابـن سـِیـَده 1

وھـو . م1065/ھـ458م، وتـوفي بھـا في عـام 1007/ھـ398باألندلـس سنـة 
  . ـذ العلـم عـن أبیـھ الـذي كـان كفیفـًا أیضـًاأخاللغـة؛ وكـان كفیـف النظـر؛  أئمـةمـن 

؛ الـتي أضفناھـا مـن ))العشقـة((وقـد تكـون . یبـدو أن كلمـة سقطـت ھنـا 2
  .لسـان العـرب

  .؛ وھـو تحریـف فصـوب))عاشقـة: ((في األصـل 3
 .؛ بالغین الفوقیة الموحدة؛ وھو تحریف؛ فصوب))تصغـر: ((في األصـل 4
 .؛ وھـو تحریـف؛ فصـوب))لزوجتـھ((: في األصـل 5
تـوفي بسامـرا في . ھـو أبـو عبـد اهللا محمـد بـن زیـاد بـن األعـرابي الھاشـمي 6

 . ة؛ ولـھ مؤلفـات أدبیـة عدیـدةاللغـ أئمـةیعتبـر مـن . م942/ھـ231في عـام 
 .؛ بالحـاء المھملـة؛ وھـو تحریـف فصـوب))تحضـر: ((في األصـل 7
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ـ  ؛اًـق أيضـرأة عاشـوام ،ةـعاشق :رأةـال في المـويق د ـوق
 1زيـال العزيـق :فـم الشغـث .مـأعلك واهللا ـر ذلـدم ذكـتق

 افَـغَه شَـاب حبـأص ؛﴾2﴿ :رآنـب القـفي غري
ـ  ؛بـالف القلـغ :افُـغَوالشَّ ؛اـقلبه ـ  :الـويق ـ و حـه ة ـب
ـ فَغَوشَ ؛هـوداء في صميمـة سـوهي علق ؛بـالقل ـهـ ا ح  :اًـب
ـ  ؛اـع في قلبهـلى موضـه إلى أعـبع حـارتف ـ ـمشت ن ـق م
ـ ـف :مـوقوله ؛اـسهوأي رؤ :الـاف الجبـشغ  ؛وفـالن مشغ

ـ ـوأم ؛بـصى المذاهـب أقـه الحـب بـأي ذه ـ ف  ـا الشع
ـ ن المهملـبالعي في  :الـق .بـب القلـراق الحـإح :وـفه ـة 

ـ ـأي أح ؛بـه الحـشعف :احـالصح ـ   ؛هـرق قلب  3ئرـوقـد ق
ـ  :كـا وكذلـوشغفه ﴾؛﴿اً ـا جميعـبهم  .ةـاللوع

ـ ـل الشغـني مثـأع :جـوالالع ـ  ؛راقـف في اإلح  :جـفالالع
ـ  :مـن قولهـم ؛لـم فاعـاس ـ ـالض ـ  ؛هـرب لعج  ،هـإذا آلم

ن ـؤاد مـة الفـلحرق ؛جـوى العـه :الـويق .دهـرق جلـوأح
ـ ـفه ؛هـحرقت :بـة الحـاح لوعـوفي الصح .بـالح و ـذا ه
وفي  .نـطوى الباـو الهـوه :وىـم الجـث .رقـوى المحـاله

ق أو ـن عشـم ؛دـدة الوجـوش ،ةـالحرق :وىـالج :احـالصح
                                                

ولـد ببغـداد في . ـر محمـد بـن عزیـز السجستـاني العزیـزيھـو أبـو بك 1
. م941/ھـ330في في عـام والنصـف الثـاني مـن القـرن الثالـث الھجـري وتـ

 .اشتھـر بكتابـھ غریـب القـرآن
 .؛ مـن سـورة یوسـف30: مـن اآلیـة 2
  .؛ وھـو تحریـف))قـرى: ((في أألصـل 3
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ـ  :مـم التتيـث .زنـح ـ ـوه ـ ـو أن يستعب ـ  ؛بـد الح ه ـومن
ـ  :لـه قيـومن ؛د اهللاـأي عب ؛م اهللاـتي :ميـس ـ ـرج  .مـل متي
ـ ـوه :لـم التيـث ـ ـو أن يسقم ـ  ؛وىـه اله ـ  :هـومن ل ـرج

. مـإذا أفناه :مـواتبله ،رـم الدهـتبله :احـوفي الصح .ولـمتب
ـ ـل مـاب العقـو ذهـوه :ةـم التدلـث ـ  ؛وىـن اله  :الـويق

ـ ـث .رهـأي حي ؛بـه الحـدله ـ  :امـم الهي ـ ـوه ب ـو أن يذه
ـ ـرج :هـومن ؛هـوى عليـة الهـلغلب ؛هـلى وجهـع  ؛مـل هائ

ـ  ؛اشـل العطـاألب ـ  رـبالكس ـ  امـوالهي ـ ـوق أي  :مـوم هي
ـ ـة الشـرق :ةـوالصباب .اشـعط ـ والم .هـوق وحرارت  :ةُـقَّ

 ؛زنـالح :رانـد والحسـوالوج .بـحالم :قُـاموالو؛ ةـالمحب
ـ ـر مـوأكث ـ  ـا يستعم ـ  .زنـل فـي الح ـ  :فـوالدن اد ـال تك

ـ ـب عـِلا وـوإنم ؛بـرب في الحـه العـتستعمل  ؛رونـه المتأخ
ـ ـه العـا استعملتـوإنم ـ  .رضـرب في الم ـ  :وـوالشج ب ـح
ـ ـر القلـسف :وقـالش .زنـم وحـه هـيتبع  .وبـب إلى المحب

س إلـى  ـزاع النفـن :اقـوق واالشتيـالش :احـال في الصحـق
ـ ـد جـوق .شيءـال ـ " :ةـاء في السن ـ ـوأسأل ر إلـى  ـك النظ

 ؛وقـف في الشـواختل ".كـوق إلى لقائـوالش ،مـك الكريـوجه
ـ  :ةـت طائفـفقال ؟دـأو يزي ،الـزول بالوصـل يـه  ؛زولـي
ـ  ب إلىـر القلـه سفـألن ـ  ؛وبـالمحب ـ ـف ـ ـإذا وص ه ـل إلي
ـ  ،اـت عصاهـفألق ؛رـهى السفـانت ـ ـواستق ـ ـر به  .وىـا الن

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


352 
 

ـ  .رـالمساف ـ  ابـباإلي ـ  اًـعين رـا قـكم ـ ـوقال  :ةـت طائف
 : رـول الشاعـوا بقـواستدل ؛دـل يزيـب

      اًـق يومـون العشـوأعظم ما يك
  امـالخي  نـم  امـت الخيـإذا دن

  
ـ ـو حرقـه وقـالش :وا اآلنـقال ـ  ،ةـة المحب اب ـوالته

ـ ـوذل ؛بـب المحـفي قل 1اـناره ـ ـك مم ـ ـا يزي رب ـده الق
ـ ـادث عنـوق الحـواب أن الشـوالص .ةـوالمواصل  ؛اءـد اللق
ـ ـان عنـذي كـوع الـر النـة غيـوالمواصل ـ ـد الغيب ن ـة ع

  : روميـن الـال ابـق ؛بـالمح
  ا والنفـس بعد مشوقـة   ـأعانقه

  اق  تـدانيـالعن  بعدإليها وهل 
  تي   ـفاها كي تزول  صباب وألثم 

  الهيمـان منما الـقي   د ـفيشت
  غليلـه     فىـيش ليسكان فؤادي 

  سوى أن ترى الروحين يمتزجان
   

                                                
في حرقـة : ((ـالم؛ فحذفـت العبـارة الزائـدةوقـع اضطـراب، وزیـادة في الك 1

والتھـاب نـارھـا في قلـب : ((... فأضحـت ھكـذا)). المحبـة، والتھـاب نارھـا
  )).المحـب
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ـ  ؛مـاله :الـوالبلب ـ ـووس ـ  ،درـواس الص  :لـوالبالب
ـ  :الـيق .ةـع بلبلـجم ـ ـبالب ـ   ؛وقـل الش  .هـوهـي وساوس

ـ ـرح بـب :الـيق .دواهيـد والـالشدائ :حـوالتباري  ،بـه الح
 :رةـوالغم .دةـو الشـوه :رحـه البـمن ؛هـوق إذا أصابـوالش

ـ ـا يغمـم ـ ـر القل ـ ـب م ـ  ،بـن ح ـ  ،رـأو سك  .ةـأو غفل
د إلى ـب أشـة المحـوحاج ؛تـث كانـة حيـالحاج :نـوالشج
   ...)):زـال الراجـوق. هـمحبوب
  تحمل أصحابي ولم يجدوا وجدي  . ((..

  ناس أشجان ولي شجن وحديولل     
  

ـ ـأل :بـوالوص ـ  ،بـم الح ـ  ؛هـومرض ـ ـف ل ـإن أص
ـ ـالح ،دـوالكم ،رضـب المـالوص ـ  .ومـزن المكت  :ـدوالكم

ـ ـتغي ـ  :واألرق ،ونـر الل ـ  ؛رـوالسه ـ ـوه ـ ـو م وازم ـن ل
ـ  .ةـالمحب ـ  :نيـوالحني ـ  ؛وقـالش ـ ـأص ـ ـل مادت  .رـه الست
ـ ـال يعقـل فـر العقـرط يستـب المفـوالح ـ ـل المح ا ـب م
ـ  ؛ونـالجن ـنة مـو شعبـفه ؛رهـا يضـوال م ،هـينفع ن ـوم
ـ ـا يكـب مـالح ـ  .اًـون جنون ـ  :ودـوال ـ ـخال  ،بـص الح

ـ ـة الرأفـبمنزل ؛بـن الحـو مـوه ؛هـوأرق ،هـوألطف ن ـة م
ـ  .ةـالرحم ـ ـه 1لـيلفالخ ؛ةـد المحبـتوحي :ةـوالخل ذي ـو ال

                                                
 .؛ وھـو تحریـف َبیِّـن))الخیـل: ((في األصـل 1
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ـ ـوهي مرتب ؛هـه لمحبوبـد حبـيوح ـ ـة ال تقب  ؛ةـل المشارك
ـ ـص بهـذا اختـوله ـ ـا م ـ ـن العال ـ  :النـم الخلي  ،مـإبراهي

ـ  ؛اـوات اهللا عليهمـصل ؛دـومحم ـ ـكم ﴿ :الـا ق
﴾1ـ ـح عـوص ؛ ـ ـن الن ـ ـبي ص ه ـلى اهللا علي

ـ  ؛الًـذني خليـإن اهللا اتخ(( :الـه قـأن ؛مـوسل ـ ـكم ذ ـا اتخ
ـ  )).الًـم خليـإبراهي ـ  ؛حـوفي الصحي ـ (( :هـعن ـ ـل ت ـو كن
ـ  ؛الًـل األرض خليـن أهـذاً مـمتخ ـ ـالتخ ـ ـذت أب ر ـا بك
ـ ـإنم :لـوقي )).الًـخلي ـ ـا سمي ـ  ؛ةـت خل ـ ـلتخل ة ـل المحب
  : رـال الشاعـق .روحـزاء الـع أجـجمي

     نيـقد تخللت موضع الروح م
  الـل خليـمي الخليـذا سـوب

  
ـ ـب أفضـأن الحبي ؛دهـم عنـن ال علـم مـزع ن ـل م

ـ ـال محمـوق ؛لـالخلي ـ  ،ب اهللاـد حبي ـ ـوإبراهي  ؛ل اهللاـم خلي
ـ ـألن الخل ؛لـم باطـذا الزعـوه ـ   ؛ةـة خاص د ـوهـي توحي

ـ ـق .ةـة عامـوالمحب ؛دمـا تقـة كمـالمحب ﴿الى ـال اهللا تع
﴾2.   أن اهللا  وقـد صـح

                                                
  .؛ مـن سـورة النسـاء125: مـن اآلیـة 1
  .؛ مـن سـورة البقـرة222: مـن األیـة 2
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ـ ـفحص ؛الًـاً خليـذ نبيـالى اتخـتع ـ ـل م ـ ـن أنع ب ـام الح
 : امـاص والعـلى الخـام عـالع

      ةـحل م ـةً ثـذا حلـت بهـحلل
  اـان كالهمـذا فطاب الواديـبه

  
ـ ـالح :رامـوالغ ـ  .الزمـب ال ـ  :الـيق ـ ـرج رم ـل مغ

ـ ـد لزمـوق ؛بـبالح ـ  . بـه الح ـ  :احـوفـي الصح رام ـالغ
ون ـد يكـوق ؛نـه الديـيون علـذي يكـال :مـوالغري ؛وعـالول
  : رـال كثيـق .نـه الديـذي لـال

  ه    ـوفى غريمـقضى كل ذي دين ف
  اـغريمه نىـول معـزة ممطـوع

  
ـ   ؛دـدة الوجـن شـر مـوالتحي ،لـاب العقـذه :هـوالول

ـ ـا خـت عنهـأضرب ؛ذهـر هـاء غيـه أسمـول ة ـوف اإلطال
ـ  .اـاء كلهـذه األسمـاب هـأم ب: ةـوالمحب ـ  لـوقي  وقـالش

ـ  .هـوع منـة نـوالمحب ؛سـجن ـ ـأال ت ـ ـرى أن ك ة ـل محب
ب ـك صاحـف ذلـوخال .ةـوق محبـل شـس كـولي؟ وقـش

ـ  ،قـوا أن العشـزعم: الـفق ؛ورـوم والمنثـالمنظ  ،دـوالوج
ـ ـأن يه ؛وىـواله ـ  ؛شيءـوى ال ـ  ؛هـفيتبع ـ ـغي أو  ،انـاً ك
ـ  .هـة فيـذه الثالثـم هـتنتظ ؛رفـب حـوالح .داًـرش د ـوق
ـ  :وىـذي يهـد والـوالواج ،قـال للعاشـيق ـ ـاألم  .بـر مح
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ـ  : لـفقي .رـالم كثيـة كـد المحبـاس في حـوللن ل ـهـي المي
ـ ـك لمحبوبـهي قيام: لـوقي .مـب الهائـم بالقلـالدائ ل ـك بك

ـ ـذك: لـوقي. كـه منـا يحبـم ـ ـر المحب ـ ـوب ع دد ـلى ع
  : بيـال المتنـا قـكم ؛اسـاألنف

  ...))وتأبى الطباع على الناقل     مـسيانكيراد من القلب ن
  

ـ ـفقي :والـاً أقـا أيضـوفي اشتقاقه((...  ة ـل هي مشتق
ت ـفسمي ؛هـثمرت :الـويق .داؤهـوهي سوي ؛بـة القلـن حبـم

ـ ـا إلى حبـلوصوله ؛كـة بذلـالمحب ـ  .بـة القل هـي   :لـوقي
ـ ـأح :هـومن ؛اتـوالثب ،زومـن اللـة مـمشتق إذا  ؛رـب البعي

اء ـح الحـفت ـ  اءـاب المـن حبـل مـوقي .مـم يقـفل ؛كرـب
ـ ـاء عنـو المـأو يعل ـ  هـو معظمـوه ـ ـد المط  ؛دـر الشدي
ـ : لـوقي .بـان القلـة غليـالمحب :ذاـلى هـفع ـ ـم ب ـن ح
ـ ـك مـه يمسـألن ؛هـع فيـذي يوضـاء الـالم ـ ـا في ن ـه م
ـ  ؛هـأل بـره إذا امتـع غيـوال يس ؛اءـالم ـ ـكذل  ألـك إذا امت
ـ ـاع فيـال اتسـف ؛بـن الحـب مـالقل ـ ـه لغي  .وبـر المحب
ـ  ؛اءـب المـر حـلى ذكـوع ـ ـال ـ ـذي يسمي ون ـه المصري
ـ ـاضي محـول القـن قـا أحسـم ؛رـالزي ـ ـيي الدي د ـن عب

ـ ـه اعتـوفي ؛رـوز الزيـزاً في كـر ملغـالظاه  ،هـراض يشين
  :هـم يزينـن نظـوحس
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  بـقل  الـب بـه قلـل    عـسم  الـأذن ب  وذي
  الصب فقل ما شئت في     بـح  على ولىـإذا است

***  
  

  :1هـه وذمـمدحـ 
ـ ـدح العشـاه لمـل عقدنـذا الفصـه :ولـأق  ؛هـق وذم
ـ ـم مدحـفك ؛هـه وسمـوترياق ـ  ،لـه عاق ـ ـوذم  ؛لـه متعاق

ـ ـن ذمـات مـف ؛اتـهيه ـ  ،وبـه المطل ـ ـوم ه ـن أي للوج
ـ  ؛وبـح ذنـالملي ـ ـفم ـ ـن خصال ـ  ،ودةـه المحم ه ـوفضائل

ـ  :2ةـة قدامـه العالمـا قالـم ؛ودةـالموج ـ ـالعش ة ـق فضيل
ـ ـوتس ،انـع الجبـوتشج ،ةـج الحيلـتنت ـ ـخي ك  ،لـف البخي

ـ ـق بالشعـوتطل ،بيـن الغـفي ذهـوتص ـ ـر لس  ،مـان العج
ـ ـز وهـزم العاجـث حـوتبع ـ  ؛زـو عزي ـ ـي ـ ـدل ل ز ـه ع
ـ ـه صولـرع لـوتض ،وكـالمل ـ  ؛اعـة الشج ـ ـوه ة ـو داعي
ـ  ،نـان والفطـه األذهـق بـاب تفتـوأول ب ،دباأل رج ـوتستخ
ـ ـق المكايـه دقائـب ـ  ؛لـد والحي ـ ـوإلي ـ ـه تستري  ،مـح الهم

ـ  ،هـع جليسـيمت ؛مـالق والشيـر األخـن نوافـوتسك س ـويؤن

                                                
  .فصـل التمھیـديمـن ال 1
تـرك النصرانیـة في . ھـو أبـو الفـرج قدامـة بـن جعفـر بـن زیـاد البغـدادي  2

وھـو مـن الفالسفـة، وعلمـاء البالغـة . عھـد المكتـفي باللـھ ودخـل اإلسـالم
  . م948/ھـ337تـوفي ببغـداد سنـة . واألدب
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ن في ـرح يسكـوف ،وسـول في النفـرور يجـه سـول ؛هـأليف
ـ  :اءـض العلمـل لبعـوقي .وبـالقل ـ ـأن ابن ـ ـك ق  ؛قـد عش
ـ ـولطف ،هـحواشي 1تـقراآلن  ؛د هللاـالحم :الـفق  ،هـت معاني

ـ ـوحسن ،هـت حركاتـوظرف ،هـت إشاراتـوملح  ،هـت عبارات
 ،حـلى المليـب عـفواظ ؛هـت شمائلـوجل ،هـادت رسائلـوج

ـ  :الـفق :كـر كذلـل آلخـوقي .حـب القبيـواجتن أس إذا ـال ب
ـ ل للبزرجـوقي .ورق ،ودق ،رفـوظ ،فـلط ؛قـعش  :رـمه
ـ  ؛اًـتى بليغـون الفـتى يكـم ـ  :الـفق ـ ـإذا صن أو  ـاً،ف كتاب

اس ـال العبـا قـدق فيمـد صـوق .اًـأو حبيب ،وىـف هـوص
  : فـن األحنـاب

  ...))ويعشق  يحب وال خير فيمن ال   ذوو الهوى وما الناس إال العاشقون
  : بيـال المتنـوق((.. 

  وت من ال يعشقفعجبت كيف يم   وعذلت أهل العشق حتى ذقته
  

ـ ـمضمن ؛اـت أنـوقل ـ ـاً لق ـ ـول المتن ـ  ؛ذاـبي ه ع ـم
  : ةـادة التوريـزي

  وىـوا عما لقيت من الهـإن تسأل
  هـوعرفت ه ـمارست ذي ـا الـفأن

   

                                                
 .؛ وھـو تحریـف))وقـت: ((في األصـل 1
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  وطعمه  خالفت في رشف الرضاب
  ذقتـه وعذلـت أهل العشق  حتى 

  
ـحكـ ـك بهـأن المل :ي ـ ـرام ج ـ ـور ك ـ ـان ل د ـه ول

ـ ـترشيحأراد ـف ؛دـواح ـ ـه للمل ـ  ؛دهـك بع ـ ـفوج ط ـده ساق
ـ ـط عليـفسل ؛سـة دنيء النفـالهم ـ  ،واريـه الج  ؛انـوالقيم
 ،رحـفف ؛كـرام بذلـك بهـم الملـفأعل ؛دةـن واحـق منهـفعش

ـ  ؛اـه عشقهـل أنـتي قيـل إلى الـوأرس ـ ـأن تج  ،هـني علي
ـ ـف النفـح إال لشريـولي أني ال أصلـوق ـ ـس ع  ؛ةـالي الهم
ـ ـراج ؛كـت ذلـا قالـفلم ؛مـالأو ع ،كـمل ـ  ،مـع العل ا ـوم

 ؛كـرع في ذلـتى بـح ؛ةـرف الهمـن شـم ؛وكـه الملـعلي
ـ  ،مـن خيرهـان مـفك ؛كـولى الملـوت ـ ـوأثب ك فـي  ـت ذل

ـ ـإال بع ؛لـك ال يكمـإن المل ؛رىـة إلى كسـحكم  ؛هـد عشق
ه ـر عليـا يؤجـمم ؛احـق المبـوا والعشـقال .مـك العالـوكذل
ـ ـد سئـوق ؛كـال شريـا قـكم ؛قـشالعا ـ ـل ع  ؛اقـن العش
ـ ـأشده :الـفق ـ  ؛اًـم حب ـ ـأعظمه ـ  .راًـم أج وأرواح  :واـقال

ـ  ،ةـرة لطيفـاق عطـالعش ـ ـوأبدانه ـ  ،ةـم ضعيف م ـوأرواحه
ت ـذي سكنـا الـسكنه ىاشـح ؛اـن قادهـاد لمـة االنقيـبطيئ
ـ ـالم العشـوك .هـا عليـدت حبهـوعق ،هـإلي  ؛مـاق ومنادمته
ـ ـوتح ،ولـد في العقـتزي ـ  ،وسـرك النف  ،رب األرواحـوتط

ـ ـوق إلى مسـوتش ،راحـب األفـوتجل ـ ـاع أخباره وك ـم المل
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ـ ـفي العاشـويك ؛مـن دونهـفم ـ  ـ  نـق المسكي ـ ـال م ـذي ل
ـ ـوم ،وكـع الملـر مـيذك ـ ـع الشجع ـ  ـ  الـان األبط ه ـأن
ـ ـفيذك ؛قـر بالعشـويشته ،قـيعش ـ ـر في مجال  ،وكـس المل

ـ ورـوتُ ،ارهـدور أخبـت ؛مـن دونهـاء فمـوالخلف  ؛ارهـى أشع
ويـ  ؛داًـراً مخلـذك قُـه العشـل يقـب ـ ـول ـ ـوال العش م ـق ل
مـه رسـرى لـوال ج ،مـه اسـر لـكَذْي، وال ره رأس ـع لـف

ـ ـوق .اسـع النـر مـوال ذك ـ  :1انيـال المرزب ـ ـسئ و ـل أب
ف ـالجل ؛مـنع: الـفق ؛قـن العشـد مـم أحـل سلـه: لـنوف
ـ ـوال عن ،لـه فضـس لـذي ليـال ؛افيـالج ـ  ؛مـده فه ا ـفأم
ـ  ـن في طبعـم ـ  ،رفـه أدنـى ظ ـ ه دماـأو مع ـ  2ةثـ ل ـأه

ـ  .هـم منـال يسلـف ؛راقـل العـرف أهـوظ ،ازـالحج ال ـوق
ـ ـأن يك إالَّ ؛وةـن صبـد مـو أحـال يخل :مـبعضه افي ـون ج
ـ ـأو منق ،اًـناقص ،ةـالخلق ـ  ،ةـوص البني ـ  لىـأو ع الف ـخ
  ...)):دالـب االعتـتركي

ف ـى نحيتًـواف فـت في الطـرأي :ابـو النجـال أبـوق((... 
  :ولـويق ؛وذـويتع ،وذـيل ؛فـن الضعـبي ؛مـالجس

   

                                                
ـد اهللا محمـد بـن عمـران بـن مـوسى بـن سعیـد بـن عبیـد اهللا، ھـو أبـو عبی 1

الكاتـب المرزبـاني الخراسـاني، ولـد ببغـدد وتـوفي بھـا في سنـة 
 .م995/ھـ385

 .مطبـعي أ؛ وھـو خطـ))مائـة: ((في األصـل 2
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  فيقذف في قلبي وينفلق الصدر   هـكل  الحب يجمع بأنوددت 
  العمر  أو ينقضي  ومن فرحي بالحب   الهوى من فؤادي ما فيال ينقضي 

  
ـ  ؛ةـة حرمـذه البنيـا لهـأم ؛تىـا فـي :تـفقل ك ـتمنع

ـ ـولك ؛لى واهللاـب :الـفق. المـذا الكـن هـم ـ ـن الح أل ـب م
ـ ـا بقلـرني مـا سـواهللا م ى؛نـت المـفتمني ؛بيـقل  ؛هـبي من
ـ ـن مـر المؤمنيـه أميـا فيـم ـ   ؛كـن المل و أن ـوإنـي أدع

ـ ـه ضجيـويجعل ،ريـبي عمـه اهللا في قلـيثبت  ؛ريـعي في قب
ه ـوفي ؛دتـه قصـول ؛ائيـذا دعـه ؛ه أم ال أدريـت بـدري

: تـقل .ضىـم مـث. هـر خلقـطي اهللا سائـا يعـت ممـترغب
ـ ـوق ؛لـه األخطـا قالـم ـ  اـهن ـ  رتـذك ـ ـد الم د ـه عب
  : الـفق ؛رـلى الخمـك عـالمل

  وأولها مراراً وآخرها خمار     فيها  ليت شعري ما يعجبك
  

ـ  :الـفق ـ ـلك ـ ـ واهللا   ـ  اـن بينهم ـ ـنش ا ـوة ال أبيعه
  : الـفق 1رـذه الشعـأخ ؛نـر المؤمنيـا أميـك يـبخالفت

  صداعاً  أو يكن آخر المدام   إن يكن أول المدام كريهاً
  ..))لن يستطاعا وصفها بالسرور   ا بين ذا وذاك هناتـفله

   

                                                
 .؛ فصوبـت))الشاعـر: ((في األصـل 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


362 
 

ـ ـن الحـرب مـق هـم عاشـوك :واـقال((...  ف ـب إلى مواق
ة ـذا حكايـلى هـوع. فـف بالتلـن التلـص مـليتخل ؛فـالتل
دـ ـكن: الـق ؛رـل الشاعـبع ـ  ؛رـت بالثغ ـ ـفن  ؛رـودي بالنفي

بيـن  هـر رمحـتى يجـا بفـإذا أنـف ؛اسـع النـت مـفخرج
ـ عت دـأن: الـفق ؛ر إليـفنظ ؛تـفالتف. 1يديـه ـ  ؛لـب : تـقل

 : دـم أنشـث ؛ينِّـع مـاسم: الـق ؛مـنع

  ادـب وجهـن حـبي    ادـرش  أنا في أمري
  فؤادي والهوى يغزو     2دويـع بدني يغزو 

  
ـ  ؛رىـف تـكي :الـم قـث ـ : تـقل ـ  ؛د واهللاـجي : الـق

ـ ـاً مـهارب ت إالَّـا خرجـواهللا مـف ـ  ؛بـن الح ـ ـث ل ـم قات
ل ـا يستعمـر مـوى أكثـه، الهـتنبي...))... ((... لـتتى قُـح

ـ . ومـب المذمـفي الح ـ ـق ﴿: الىـال اهللا تع
  * 

﴾3 .ـ ـب الممـل في الحـد يستعمـوق االً ـدوح استعم
ـ ـح ؛مـن أحدكـال يؤم(( :ثـه الحديـومن ؛داًـمقي ون ـتى يك
ى وـاله: اسـعبن ـال ابـوق. ))هـت بـا جئـاً لمـواه تبعـه

                                                
 .وب؛ وھـو تحریـف؛ فصـ))بـني یـدي: ((في األصـل 1
 .؛ وھـو تحریـف؛ فصـوب))وعـدوي: ((في األصـل 2
 .41ـ  40: سـورة النازعـات؛ اآلیتـان 3
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ـ  ؛ودـمعب هـإلَ  ﴾1﴿ :رأـوق
ـ ـم صخَّلَتَفَ ـ ـن اآلي ـ  ،ةـة الكريم ـ ـوالحدي أن  ؛فـث الشري

ـ ـه: نـم إلى قسميـوى ينقسـاله ـ  ؛ودـوى محم و فـي  ـوه
 .ادـر والفسـوهو في الش ؛ومـوى مذمـالح، وهـر والصـالخي

ـ ـل ابـواتي في فضائـل المـاب السهـوفي كت أن : اتيـن مم
ـ  ؛وىـوى هـمي الهـا سـإنم: الـة قـض الصوفيـبع ه ـألن
ـ . ارـه إلى النـبصاحب يوـيه ـ : تـقل ـ ـل ـ  :الـو ق  يوـيه

ـ ـه إلى الهاويـبصاحب ـ ـة لك ـ . بـان أنس ـ ـوق  :مـال بعضه
  : لـا قيـون كمـه النـدت فيـزي ؛وانـوى الهـاله

  ـا   ارة  عن حالهـفسألتهـا  بإش
  وعـلي فيهـا للوشـاة عيـون

  ما الهوى     فتنفست صعداً وقالت
  النـون هـإال الهـوان أزيل عن

  
ـ ـوقول  .﴾2﴿: الىـه تع

 بطبعـه  ـ  زلـون ،اـن إليهـسك :أي ؛د إلى األرضـأخل :لـقي
ـ ـوكان ؛اـعليه ـ ـ ـت نفس ـ ـه أرضي ـ ال س ؛ةـة سفلي ة ـماوي

ن ـط مـيهب ؛د إلى األرضـد العبـا يخلـب مـوبحس ؛ةـعلوي

                                                
  .؛ مـن سـورة الجاثیـة23: مـن اآلیـة 1
  .؛ مـن سـورة األعـراف176: مـن اآلیـة 2
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 ـ  وىـن الهـم ـ  اءـم اهللا لألعضـقس :لـال سهـق. اءـالسم
ـ ـو منهـال عضـإذا مـف ؛اًـو حظـل عضـلك  ؛وىـا إلى اله

 ،ةـب سماويـع حجـس سبـوللنف .بـإلى القل هررـع ضـرج
ـ ـنفس دـن العبـا دفـفكلم ؛ةـب أرضيـع حجـوسب اً ـه أرض
ـ  ؛اءـاء سمـه سمـا قلبـسم ؛اًـأرض ـ ـف ـ ـإذا دف س ـن النف

ـ  ؛رىـت الثـتح ـ ـوص ـ  ـل قلب ـ  .رشـه إلـى الع ل ـوحاص
ـ  ؛ةـل بليـل كـأص ؛وىـق والهـأن العش ؛ةـالقضي ه ذل ـوفي

ـ ـوق. ةـس أبيـل نفـك ـ ـد ق ـ ـال الن ـ ـبي ص ه ـلى اهللا علي
ـ  الـق. ))هـذل نفسـرء أن يـغي للمـال ينب(( :مـوسل ام ـاإلم
ـ ـن البـرض مـره أن يتعـتفسي :دـأحم ـ ـالء لم  ؛قـا ال يطي
ـ ـه أذل نفسـفإن ؛قـال العاشـق لحـذا مطابـوه  ؛هـه لمعشوق
  : لـا قيـكم

ويعقـد شرع الهوى أنف يشال    اخضع وذل لمن تحب فليس في  
  : رـوقال آخ

  المقابـر عليها تراب الـذل  بين   مساكين أهل العشق حتى قبورهم
  
  : ارضـن الفـن بـرف الديـخ شـال الشيـوق

  هو الحب فاسلم بالحشا ما الهوى سهل   
  لـه عقـول هـاره مضنى بـفما اخت
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  ا   ـه  عنـب راحتـاً فالحـوعش خالي
  ـلـقت   ـرهـوآخ   مـسقـ فأولـه

***  
  

   :1سـل الخامـالفصـ 
ـ  :هـاس فيـالف النـاخت ـ ـه ـ ـل ه أو  ،راريـو اضط

ـ ـا تقـاه لمـل عقدنـذا فصـه :ولـأق. اريـاختي  ،رهـدم ذك
ـ  ؛رهـاح سفـر كالصبـوأسف ـ ـإذ للن ـ ـاس في ـ ـه ك ن ـالم م

ــ ــ ،نـالطرفي ـــوتبخت ـــر بي ــ .نـن الصفي ــ :لـفقائ ه ـبأن
ن ـن القوانيـل مـولك ؛اريـه اختيـبأن :لـوقائ ،راريـاضط
ا ـك مـن ذلـر مـن نذكـونح .حـجير درـوقَ، حـه مليـوج
ـ  ؛هـوعرض ،هـم في طولـونتكل ؛اعـفه االنتـم بـيع  ،اعـبالب
ـ ـا قالـك مـن ذلـفم .ذراعـوال ـ ـه الق ـ ـاضي أب  ،رـو عم

ـ ـه تحفـفي كتاب ؛انيـد النوفـن أحمـد بـومحم  :رافـة الظ
ع ـم جميـور لهـمغف ؛الـل حـلى كـذورون عـاق معـالعش
ـ ـا دهاهـق إنمـإذ العش ؛الـوال واألفعـاألق ـ ـم ع ر ـلى غي
ـ  ؛رارـر واضطـلى جبـم عـل اعتراهـب ؛اريـاختي رء ـوالم
ـ ـالم عـا يـإنم ـ ـلى م ـ ـا يستطي ـ ـع م ال فـي   ؛ورـن األم
ـ  ـوج((...  ...))...ضيـالمق ـ ـاء فـي تفسي ـ ـر قول الى ـه تع

                                                
  .مـن الفصـل التمھیـدي 1
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﴿﴾1. ن ـه فـــي أعينهــــأي رأينـــ
ـ ـك: بـال وهـوق((...  ...))...راًـكبي ـ ـن أربعي  ؛رأةـن ام
ـ . هـداً عليـوكم ،فـداً بيوسـوج ؛عـتس نـات منهـمف ا ـوم

ـ ـال لـد قـوق ؛ذرةـني عـض بـول بعـن قـأحس ض ـه بع
ـ  ـوت عشقـم يمـا ألحدكـم :ربـالع ـ ـاً فـي ه رأة ـوى ام

ه ـور تجودنـوخ ،ةـورق ،سـف نفـك ضعـا ذلـإنم ؟اـيألفه
ـ . ذرةـني عـا بـم يـفيك ـ  :الـفق ـ  ؛ا واهللاـأم ـ ـل م ـو رأيت
ـ ـتحته ؛جـر الدعـوق النواظـزج فـب الـحواجال م ـا المباس

ـ ـال الفضيـوق. ىزـوالع تَالَّـا الـألتخذتموه ؛جـالفل ن ـل ب
 :اـوت اهللا بهـلدع ؛ةـوى مجابـني اهللا دعـو رزقـل: اضـعي

 .ةـال اختياري ؛ةـم اضطراريـحركاته الن ؛اقـر للعشـأن يغف
م ـل العلـن أهـان مـوك ـ  زوميـب المخـو السائـأب يورؤ
ـ  ؛ةـار الكعبـاً بأستـمتعلق ـ  انـن بمكـوالدي ـ ـوه : ولـو يق
ـ ـواعط ،مـي قلوبهوـوق ،نـم العاشقيـم ارحـالله م ـف عليه
ـ  ؛كـه ذلـل لـفقي .نـوب المعشوقيـقل ـ دلَلواهللا : الـفق اء ـع
 : دـم أنشـث ؛ةـن الجغرانـرة مـن عمـل مـم أفضـله

  دع الهوى   يا هجر كف عن الهوى و
  هجـر  اـي  يطيـب   للعاشقيـن

   

                                                
  .؛ مـن سـورة یوسـف31: مـن اآلیـة 1
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  ن جفونهـم   ـد من الذيـاذا تريـم
  جمـر  مـوحشـو قلوبه  رحىـق

  وى  ألوانهـم   ـن الهـن مـمتذبلي
  ـرـصف   مـقلوبه  تجـن ممـا 

  خدودهـم     وقـوسوابق العبرات ف
  ..))ـرـقط  ـاـكأنه  تفيـض  درر

  
ب ـا ذهـذا مـلى هـه عـل لـر أن الحامـوالظاه((... 

ـ  ؛عيـه الشافـإلي ـ ـفي أن المي ـ ـت عشق ـ ـاً م  .داءـن الشه
ـ  ؛كـوارد في ذلـث الـللحدي ـ ـوسي ـ  ـأتي ذك اب ـره فـي ب
ـ  ؛افـالعف ـ ـإن ش ـ ..))... ((... .الىـاء اهللا تع ـ ـوق و ـال أب
ـ  :ابـن الخطـر بـل لعمـال رجـق :زمـن حـد بـمحم ا ـي
 :رـال عمـفق ؛اـعشقتهرأة فـت امـإني رأي ؛نـر المؤمنيـأمي
  : ىمـل في سلـال كامـوق .كـا ال يملـك ممـذل

  ا   ـيلومونني في حب سلمى كأنم
  عمـداً  هـوى تمنيتـيرون اله

  الحشا     أال إنما الحب الذي صدع 
  قضاء من الرحمن يبلو به العبدا
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د ـوق :ةـم الجوزيـن قيـن بـس الديـخ شمـال الشيـوق
﴿ :الىـه تعـف قولـن السلـر مـر كثيـفس 
  ﴾1ه ـدوا بـم يريـذا لـوه ؛قـبالعش ؛

ن ـق مـوأن العش ؛لـه التمثيـا أرادوا بـوإنم ؛صـالتخصي
 ـ اـههنـ ل ـراد بالتحميـوالم ؛اقـا ال يطـل مـتحمي

 .هـهى كالمـتان .ريـرعي األمـال الش ؛دريـل القـالتحمي
﴿ :الىـه تعـاووس في قولـن طـد اهللا بـال عبيـوق

﴾2رـم يصبـل ؛اءـر إلى النسـإذا نظ :الـق ؛. 
د ـوا قـوقال. رهـفي تفسي ؛دـن سعيـان بـه سفيـه عنـنقل

و ـن يدعـلى مـون عـاق يطوفـن العشـة مـا جماعـرأين
 ؛اًـان اختياريـو كـول ؛قـن العشـ مم اهللاـأن يعافيه ؛مـله

ر ـأ كثيـن خطـيتبي ؛اـن هنـوم .مـن نفوسهـوه مـألزال
 ـ الـذا الحـن هـم ـ مـر أن عزلهـويظه ؛نـن العاذليـم

ب ـوذه..))... ((... هـض في مرضـذل المريـة عـبمنزل
ال  ؛اريـه اختيـإلى أن ـ مـوغيره ـ اءـن األطبـة مـجماع
ن ـره ابـذي ذكـق الـد العشـدم في حـتق دـوق .راريـاضط
رء إلى ـه المـيجلب ؛واسيـرض وسـه مـأن ؛رهـوغي ،اـسين
ور ـض الصـان بعـلى استحسـه عـط فكرتـبتسلي ؛هـنفس

                                                
 .ـرة؛ مـن سـورة البق286: مـن اآلیـة 1
 .؛ مـن سـورة النسـاء28: مـن اآلیـة 2
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و ـان هـأن اإلنسـب ؛مـح منهـذا تصريـفه .لـوالشمائ
ار ـفي بح ؛عـه الواقـط فكرتـبتسلي ؛قـار في العشـالمخت
د ـد يحمـوالعب ؛ةـة إرادة قويـوألن المحب :واـقال .هـسكرت

م ـوإن ل ؛رـد الخيـد مريـذا يحمـوله ؛هـلى إرادتـذم عـوي
ع ـون أن تشيـن يحبـالى الذيـاهللا تع د ذمـوق .هـيفعل

و ـول ؛مـم أليـر أن عذابهـوأخب ؛واـن آمنـة في الذيـالفاحش
ا ـملى ـذاب عـم بالعـم يتوعدهـل ؛كـة ال تملـت المحبـكان

﴿ :الىـه تعـه قولـومن .مـت قدرتهـل تحـال يدخ
﴾1ه ـان نفسـاإلنس ىهـال أن ينـومح ؛
ة ـالء قاطبـوالعق :واـقال .هـت قدرتـل تحـا ال يدخـعم
ـا يتضـب مـن يحـوم مـلى لـون عـطبقمر؛هـبمحبت ر 

أني ـر بذـتُو اعـفل ؛قـا الخلـر اهللا عليهـرة فطـذه فطـوه
   .ذراًـه عـوا لـم يقبلـل ؛بيـك قلـال أمل

وال  ،ده رـس فيـذي ليـال ؛حـول الصحيـوالق :تـقل
ق ـأن العش :وـوه ؛كـل في ذلـالتفصي ؛دـة صـن محبوبـع

ن ـه مـوا عليـا جبلـوم ؛ني آدمـالف بـف باختـيختل
 ،بـاوة القلـسوق ،دـظ الكبـوغل ؛ةـة الحاشيـورق ،ةـطافاللَّ
ورة ـن إذا رأى الصـم مـمنه .كـر ذلـوغي ،اعـور الطبـونف

ن ـه مـلى قلبـرد عـا يـدة مـن شـات مـم ؛ةـالحسن
                                                

  .ورة النازعـاتن سـ؛ مـ40: مـن اآلیـة 1
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ا ـلم ؛نـالتي متـوة الـق النسـدم في حـا تقـكم ؛شـالده
ن ـبب ـان مصعـد كـوق .الةـه الصـف عليـن يوسـرأي

ول ـه يقـوفي .هـلحسن ؛1تـرأة خاضـه المـر إذا رأتـالزبي
  : رـالشاع

  ...))اءـت بنوره الظلمـتجل     إنما مصعب شهاب من اهللا
ـ  ؛راريـه اضطـعشق ؛هـذا وأمثالـفه((...  ـ ـوالمخالف ه ـة في
ـ ـم مـومنه .وسـرة في المحسـمكاب ـ ـن يك ه ـون أول عشق

ـ ـه إرادة القـدث لـم تحـث ؛صـان للشخـاالستحس  ؛هـرب من
ـ ـث ؛هـو ملكـلود ـو أن يـوه ؛ودةـم المـث ـ ـم يق ود ـوى ال

م ـث ؛وىـر هـم يصيـث ؛ةـر خلـم يصيـث ؛ةـر محبـفيصي
ـ  مـيتَوالتَّ ؛اًـميتَر تَـم يصيـث ؛اًـر عشقـيصي ـ ـحال ر ـة يصي
ـ  2مـيتد التـم يزيـث ؛قـاً للعاشـوق مالكـا المعشـبه ر ـفيصي
؛اًـهلَو ـلَوالوـن حـع 3روجـالخ :هـ  د ـ  ،بـالترتي ل ـوالتعط
ـ  ؛هـذا وأمثالـفه .زـن التمييـع ـ ـمب ـ ـدأ عشق  ؛اريـه اختي
ـ ـوحس ،كـع ذلـه دفـان يمكنـه كـألن ـ  .هـم مادت لى أن ـع
ـ ـ اً  ـأيض ـ  وعـذا النـه ـ ـإذا انت ـ  ـهى بصاحب ا ـه إلـى م

  : رـال الشاعـا قـكم .اًـار اضطراريـص ؛اهـذكرن
   

                                                
  )).خـارت: ((ربمـا 1
 .؛ وھـو تحریـف َبیِّـن؛ فصـوب))التقیـم: ((في األصـل  2
 .؛ فالـواو ھنـا في غیـر محلھـا؛ فحذفـت))والخـروج: ((في األصـل 3
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  شغالً شاغالًتمكن صار  فإذا   العشق أول ما يكون مجانة
ـ ـاً أشبأحق م أرـل :ةـض الفالسفـال بعـق ؛ذاـهول  ،لـه بباط

ـ  ،دـه جـهزل ؛قـن العشـم ؛قـه بحـالً أشبـوال باط ده ـوج
  : رـال الشاعـق .بـره عطـب وآخـه لعـأول ،زلـه

  يطق لم بهفلما استقل      عشق حتى بالعشق تولع
  فلما تمكن منها غرق     رأى لجة ظنها موجة

  
ـ  ةـب روضـال صاحـق ـ  :نـالمحبي ـ ـوه ة ـذا بمنزل

ـ ـر مـالسك ـ ـع ش ـ  ؛رـرب الخم ـ ـف ـ ـإن تن ر ـاول المسك
ـ ـد عنـا يتولـوم ؛اريـاختي ـ ـه م ـ ـن السك  ؛راريـر اضط
ـ ـم يكـل ؛ارهـاً باختيـب واقعـان السبـتى كـفم ذوراً ـن مع
ـ ـه بغيـد عنـا تولـفيم ـ  .ارهـر اختي ـ ـوال ري ة ـب أن متابع
ـ ـة شـبمنزل ؛رـة الفكـر واستدامـالنظ ـ  ؛رـرب المسك و ـفه

ـ ـوله .بـلى السبـالم عـي ـ ـذا إذا حص ـ ـل العش ب ـق بسب
ـ ـم عليـم يلـل ؛ورـر محظـغي ـ  ؛هـه صاحب ـ ـكم ان ـن ك

ـ  ؛اـم فارقهـث ؛هـأو جاريت ،هـق امرأتـيعش ـ ـوب ا ـقي عشقه
ـ  .كـلى ذلـالم عـذا ال يـفه ؛هـارق لـر مفـغي ا فـي  ـكم
ـ د ظـوق .ورةـالمشه 1رةيـوبر ـثة مغيـقص ـ ـه ذا أن ـر به

                                                
ـرة ـ بالبـاء الموحـدة یـاة الفوقیـة ـ وبرمغیـت ـ بالتـاء المثن: ((في األصـل 1

وقصـة مغیـث ـ بالثـاء المثلثـة الفوقیـة . وھـو تحریـف َبیِّـن؛ فصـوِّب)) التحتیـة
في أنھمـا مـن : ـ مـع بریـرة ـ بالیـاء المثنـاة التحتیـة؛ تتلخـص كالتـالي

مغیثـُا  ومفادھـا أن: الصحابـة؛ وقـد وردت حكایتھمـا في صحیـح البخـاري
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ـ  ؛اًـارة اختياريـوت ؛ارةـاً تـون اضطراريـق يكـالعش ك ـوذل
اء ـدعاون ـذ يكـفحينئ ؛دمـا تقـكم ؛قـة العاشـب كمالـبحس

ـ ـأو اختي ،اًـراري مطلقـه اضطـأن :الـن قـم  ؛اًـاري مطلق
 :ولـأق .مـالى أعلـواهللا تع .ولـد ذوي العقـول عنـر مقبـغي

ـ ـالم عـهى الكـانت ؛اـوإلى هن ـ ـلى ه ـ  ؛ولـذه الفص تي ـال
ـ  ـر بهـوظه ،دلـواعت ،اـاب زمانهـط ـ ـا فـي جن ورد ـة ال
لى ـع ؛وابـول في األبـقي إال الدخـا بـوم ؛لـرة الخجـحم

ـ ـا فتـان بمـواإلتي ،رحـه المقتـالوج ـ  ؛هـح اهللا سبحان ن ـوم
  .حـم فتـاب كريـدق ب

  

***  
 
  

  

                                                                                                 
زواجھـا  وبریـرة تزوجـا في ظـل العبودیـة؛ ولمـا تحـررت بریـرة؛ تحـررت مـن

بمغیـث شرعـًا؛ بینمـا كـان ھـذا األخیـر یحبھـا حبـًا شدیـدًا؛ فكـان یسیـر خلفھـا 
. ودموعـھ تنـزل عـلى لحیتـھ؛ مستعطفـًا إیاھـا؛ ولكنھـا أبـت الرجـوع إلیـھ

ھ؛ ھـأنھـا تكـر: ـول صـلى اللـھ علیـھ وسلـم؛ قالـت لـھولمـا شفـع فیـھ الرس
 تأمـرين: "؛ فأجابـت"اتـق اللـھ في مغیـث یـا بریـرة: "فقـال لھـا علیـھ السـالم

ورفضـت " ال أحبـھ: "؛ فقالـت"؛ ولكـن أشفـع"ال: "؛ فقـال"یـا رسـول اللـھ
  .العـودة إلیـھ
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والحبيـب   ،هذا باب عقدناه للكالم على الحسن وأقسامه :أقول
واضـطرب فـي ثغـره     .وال سيما إذا ابتسم عن حبـب  .وكالمه
ـ ، فعذب مقبله؛ الصرب ماضـيه   :ـنوتساوى من حسنه في الحالي
هنالك يحتوي من الجمال على القسمين الذين هما الظاهر  .ومستقبله
فالجمال الباطن المحمود لذاته كـالعلم  . ظاعن والقاطنوال، والباطن
والجمال الظاهر ما ظهر من غصـن   .والجود والشجاعة، والبراعة

ووجهه الذي فاق البدر بال غيبـة للشـمس عنـد    ، قوامه الرطيب
ويقول لخـدة الـذي ازداد   ، فعند ذلك يشمت بالبدر بشاماته .المغيب

  الحسن الصريح :فلذلك قيل .من زاد زاد اهللا في حسناته ؛بها حسناً
شيء بـه فـتن    :بل هو كما قيل :وقيل .ما استنطق اآلفواه بالتسبيح

وهـو   :قلت .ولست أدري ما هو ؛غير الذي يدعي الجمال ؛الورى
حتى كأنه فكرة ال ؛ وال يعرف شبهه ،ألنه ال يدري كنهه ؛الصحيح
للحسن معنـى ال   :ولذلك قال بعضهم .ومجهول ال يعرف، تتعرف

ـ  :وقيل .وال يحيط به الوصف ،اله العبارةتن ق مـن  ـالحسن مشت
للشـامات   :قيـل  ؛والذي يظهر أنـه لهـذا المعنـى    :قلت .الحسنة
 ،وقيل الحسن أمر مركب من أشياء وضـاءة ((...  ...))...حسنات
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وقيـل   .ودموية فـي البشـرة   ،وتخطيط ،وحسن تشكيل ،وصباحة
ورب صورة متناصبة  ؛واستواؤها ،واعتدالها ،الحسن تناسب الخلقة

وقال عمر بن الخطاب رضي اهللا  .وليست في الحسن بذاك ؛الخلقة
وقالـت   .فقد تم حسنها ؛إذا تم بياض المرأة في حسن شعرها :عنه

 :وقالوا في الجاريـة  .البياض شطر الحسن :عائشة رضي اهللا عنها
 ؛فالجميلة التي تأخذ جملة بصرك ؛ملحية من قريب ،جميلة من بعيد

والمليحة التي كلما كـررت بصـرك    ؛لم تكن كذلك ؛نت منكفإذا د
 ؛وهو أشـحم  ؛من الجمال ؛وقيل الجميلة السمينة .زادتك حسناً ؛فيها

 كذلكـ والصبيحة   ؛وهي البياض ؛من الملحةـ أيضاً   ـ  والمليحة
والبراعـة   ،الظرف في القدر :وقال بعضهم .من الصبح لبياضه ـ

والشأن كله فـي الكـالم    ؛لخصروالرقة في األطراف وا ،في الجيد
  : وقال امرؤ القيس .ما لم يجلب بتزيين ؛وأحسن الحسن
  ))وجدت بها طيباً وإن لم تطب((

  : وقال آخر
  من تزين حليها    ال من غدت بحليها تتزين المليحةإن 

  
ـ  :العرب تقول :وقال بعض أهل اللغة  ،نـالحالوة في العيني

ومنـه   .والظرف في اللسان ،فوالجمال في األن ،والمالحة في الفم
 :أي .ال يقطـع  ؛إذا كان اللص ظريفاً :قول الحسن رضي اهللا عنه

ومـا أحسـن قـول     .دفع عن نفسه بطالقة لسانه ومنطقه ؛إذا وقع
وفي الوجه المحاسن وإليهـا  ؛ واألطراف ،البدن فيه الوجه :بعضهم
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التي هي الغاية في االستحسـان   ؛وفي المحاسن النكت .االستشراف
ـ  :ونكتـة المالحـة   ،كالمالحة في العين .واالستظراف  ؛جـالدع

ـ  ؛الفلج :ونكتة الحسن ؛وكالحسن في الفم  ؛نـوكالطالوة في الجبي
 .الضـريح  :ونكتة الخد ؛وكالرونق في الخد ؛البلج :ونكتة الطالوة

 ،وقامتهـا  ،أطرافهـا  :طوال أربعة وهي ؛وما يستحسن في المرأة
 ،ولسـانها  ،ورجليهـا  ،يـديها  :وقصر أربعـة  .وعنقها ،وشعرها
فال تبـذر مـا فـي بيـت      :والمراد بهذا القصر المعنوي ؛وعينيها
وال تطمـع   ،وال تسـتطيع بلسـانها   ،وال تخرج من بيتها ،زوجها
 ؛وبيـاض عينهـا   ،وثغرهـا  ،وفرقها ،لونها :وبياض أربعة .بعينها

 :وحمرة أربعة .وشعرها ،وعينيها ،وحاجبها ،أهدابها :وسواد أربعة
وغلظ  .واشراب بياضها بحمرة ،مع لعس ؛وشفتيها ،وخذها ،سانهال

 :وسـعة أربعـة  . وما هنالـك  ؛وعجيزتها ،معصمها ،ساقها :أربعة
 ،فمهـا  :وضـيق أربعـة   ؛وصـدرها  ،وعينها ،وجبينها ،جبهاتها

وهو المقصـود األعظـم مـن     ؛وما هنالك ،ومنفذ أذنيها ،ومنخرها
كان النبي صـلى   :لمحبينقال روضة ا: فصل((...  ..))....المرأة

كمـا   .بجمال الظاهر ؛اهللا عليه وسلم يدعو الناس إلى جمال الباطن
وكان عمر بن الخطاب يسميه يوسف هـذه   ؛قال جرير بن عبد اهللا

أنـت امـرؤ   " :قال لي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال ؛األمة
م ينبغي للعبد أن ينظر كل يو :وقال بعض الحكماء" حسن اهللا خلقك

وإن  ؛فال يشنها بقبـيح فعلـه   ؛فإن رأى صورته حسنة ؛في المرآة
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وقد نظم بعضـهم  . فال يجمع بين قبح الصورة والفعل ؛رآها قبيحة
 : هذا فقال

  الحنا    ال تفسدن الزين  بالشين يا حسن الوجه توق
  ال تجمعن بين  قبيحين    ويا قبيح الوجه كن محسناً

  
معظمـاً فـي    ،بوباً للنفوسولما كان الجمال من حيث هو مح

حسـن   ،كريم الحسـب  ،جميل الوجه 1الَّإلم يبعث اهللا نبياً  ؛القلوب
أكان وجه الرسول  :وقد سئل ؛كما قال علي بن أبي طالب .الصوت

بل مثـل القمـر وفـي     ؛ال: قال ؟صلى اهللا عليه وسلم مثل السيف
فكـان   ؛كأن الشمس تجري في وجهـه  ؛صفته صلى اهللا عليه وسلم

  : وقال أيضاً:...))... ((... تقال شاعرة حسان بن ثاب كما
  وأكمل منه لم تلد النساء    فأجمل منه لم تر قط  عيني

  ...))كأنك قد خلقت كما تشاء    عيب  خلقت مبراء من كل
  

فقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم   ؛وفي الجملة((... 
قي راهبـاً  ـل ؛وروى بعض الصحابة .من الحسن في الذروة العليا

ـ  ؛كأني أنظر إليه ؛صف لي محمداً: فقال ه فـي  ـفإني رأيت صفت
وال بالقصـر   ،لم يكن بالطويل البـائن : فقال. لـوراة واإلنجيـالت

ليس بالقطط  ؛جعد الشعر ،أبيض اللون مشرباً بالجمرة ،فوق الربعة

                                                
 .؛ فصـوب؛ وھـو تحریـف))ال جمیـل: ((في األصـل 1
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 ؛نـأدعج العيني ؛واضح الحد ؛صلب الجبين ؛جمته إلى شحمة أذنه
ـ   ،كأن عنقه إبريق فضة ؛مفلج الثنايا ؛أقنى األنف رة ـوجهـه كدائ

 مع هذا الحسن ـ  وكان صلى اهللا عليه وسلم .فأسلم الراهب ؛القمر
فمن وقعت عليه عينـاه أحبـه    ؛والمهابة ،قد ألقيت عليه المحبة ـ

فكان  ؛ظاهراً وباطناً ؛وقد كمل اهللا سبحانه له مراتب الكمال ؛وهابه
وهكذا كـان يوسـف    .وصورة ومعنى ،قاًأحسن خلق اهللا خلقاً وخل

فبين سارة  ؛نصفين 1قسم الحسن: قال ربيعة. عليه الصالة والسالم
وفـي   .ونصف الحسن بين سـائر النـاس   ؛ويوسف نصف الحسن

أنه رأى يوسف ليلـة اإلسـراء    :الصحيح عنه صلى اهللا عليه وسلم
وكان النبي صلى اهللا عليه وسلم يستحسن  .وقد أعطى شطر الحسن

إذا أبـرد   :وكان يقول ؛حسن االسم ،ن يكون الرسول حسن الوجهأ
وقد روى الخرائطي من  .حسن االسم ،فليكن حسن الوجه ؛تم بريداً

 ،يرفعه من آتاه اهللا وجهـاً حسـناً   ؛حديث ابن جريج عن أبي مليكة
فهو من صـفوة اهللا   ؛وجعله في موضع غير شائن له ؛واسماً حسناً

: قال ؟يا رب أي عبادك أحب إليك :داودقال : وقال وهب. من خلقه
كافر قبيح : قال ؟أي عبادك أبغض إليك :فقال. مؤمن حسن الصورة

ويذكر عن عائشة رضي اهللا عنها أن رسول اهللا صلى اهللا  .الصورة
فجعل ينظـر   ؛كان ينتظره نفر من أصحابه على الباب ؛عليه وسلم
يا رسول : قالتف ؛ثم خرج إليهم ؛ولحيته ،ويسوي شعره ،في المرآة

                                                
 .؛ وھـو تحریـف؛ فصـوب))الحسیـن: ((في األصـل 1
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 ؛إذا خرج الرجـل إلـى إخوانـه   : "نعم :فقال ؛وأنت تفعل هذا ؛اهللا
وقال معاويـة لرجـل    ."فإن اهللا جميل يحب الجمال ؛فليجملن نفسه

مـا يمنـع    :مما يمكن إزالته ؛ى في وجه ما يكرههأفر ؛دخل عليه
  .أن يتعاهد أديم وجهه ؛أحدكم إذا خرج من منزله

***  
  

1 ﴿: قولـه تعـالى  : لـفصـ 
﴾2؛وحسن شـارته  ،وصورته ،أي في أحسن تعديل لقامته ؛ 

 ؛وعلى هـذا  .ال كالبهائم ؛مزيناً بالعقل ؛يتناول مأكوله بيده ؛منتصباً
إن لـم  : فقال لهـا  ؛في ليلة مقمرة ؛لما خال بزوجته ؛حكاية الرشيد
ى علمـاء زمانـه   تَفـأفْ  ؛فأنت طالق ؛لقمرمن هذا ا 3نتكوني أحس

: فقيل له ؛ال يقع عليه الطالق: فإنه قال ؛يحيى بن أكثم إالَّ ؛بالحنث
 ؛ولقد أفتى به من هو أعلم منا ؛الفتوى بالعلم :فقال ؛خالفت شيوخك

لقد خلقت اإلنسان فـي أحسـن   : حيث قال ؛وهو اهللا سبحانه وتعالى
 ؛﴾4﴿ :وجاء تفسير قوله تعالى .تقويم
 : ولهذا قال أبو فراس ،والوجه الحسن ،الصوت الحسنأنه 

   
                                                

  . فصوبـت ؛))ولقـد: ((حرفـت في األصـل؛ فكتـب 1
 .4: سـورة التیـن؛ اآلیـة 2
  .تحریـف؛ فصـوب ؛ بالمیـم؛ وھـو))أحسـم: ((في األصـل 3
  .؛ مـن سـورة فاطـر1: مـن اآلیـة 4
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  سواء  والناس في حبه     حسناً  قد فاق بدر السماء
  اءـوالبه  الحسن به تم      ذاراًـع  بـهر دهزاـف

  ...))يشاءيزيد في الخلق ما      رـقدي ال تعجبوا ربنا 
  

 ؛حـفمر رجل قبي ؛المأمون استعرض جيشاً وحكي أن((... 
إن الروح إذا وقع أثرها : وقال ؛فأمر بإسقاطه ؛فرآه ألكن ؛فاستنطقه

ـ  ؛احةكانت صب ؛في الظاهر كانـت   ؛نـوإذا وقع أثرها في الباط
شخص لـه   1هولكن ؛وال باطن ،ال ظاهر له ؛وهذا الرجل ؛احةفص

خر مـن جهـة   واآل ،وهو منظره ؛أحدهما من جهة جسمه: حكمان
ـ   ؛وكثيراً ما يتالزمان ؛وهو مخبره ؛نفسه  2ابـولذلك فـرغ أصح

حتى قال بعض  ـ  الهيئة البدنية ـ  الفراسة من معرفة أحوال النفس
وقد قال عليه  .قلما توجد صورة حسنة تدبرها نفس رديئة :الحكماء

فهذا كلـه   )).طلبوا الحوائج عند حسان الوجوهأ(( :الصالة والسالم
ويدل عليه قولـه   ؛وكمال الجسم من الفضائل ،أن الحسنيدل على 

والحسـن أول   .﴾3﴿: تعالى
لم يخلق الصورة  ـ  بلطف حكمته ـ  ألن اهللا تعالى ؛سعادة اإلنسان

ـ  إالّ ؛سليمة من اآلفات ،مختارة الصفات ا ـوأضاف إليها ما يناسبه
ـ  ؛تبعاً للخلقة إالَّ ؛وقلما تجد الخلق .والصفات ،من العقل  ،اًـتناسب

                                                
 ب؛ وھـو تحریـف؛ فصـو))ولكـن: ((في األصـل 1
 . ؛ وھـو تحریـف؛ فصـوب))أصحابـھ: ((في األصـل 2
 .؛ مـن سـورة البقـرة 247: مـن اآلیـة 3
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 ؛وما خلق اهللا نبياً قط ؛وإجماعاً ال ينفرد ،وأصالً ال ينعكس ؛مطرداً
 ؛فإذا نظرتـه أول مـرة   ؛وإحسانه ،بحسنه ؛إال وقد بهر أهل زمانه
وأعالهـم   ،فهو أوالهم مرتبـة  ؛وأتقنهم بنية ،رأيته أحسنهم صورة

يعذب اهللا حسان الوجـوه  ال ((: عليه وسلموقد قال صلى اهللا . منقبة
قال اإلمام فخر الدين الرازي في أسرار التنزيل مـا  . ))سود الحدق

فإن حسن  ـ  وإن كان أمراً مرغوباً فيهـ حسن الصورة   :ملخصه
 ؛وال شك أن الحكمة أفضل من الشـهوة  ؛السيرة من مطالب الحكمة

ومنهـا أن   .أفضل من حسن الصورة ال محالة ؛فكان حسن السيرة
وحسـن   ،اجتمع له حسـن الصـورة   ؛يوسف عليه الصالة والسالم

منها  ؛وقع في أنواع من الباليا ؛نه بسبب حسن الصورةإثم  ؛السيرة
﴿ :بدليل قوله تعـالى  ؛أن أباه كان يحبه أزيد من أخوته

﴾1وا قتلـه  قصـد  2هذالف ؛
﴿ :بدليل حكايته عـنهم 

﴾3. رِومنها أنه وقع بسب الحسن في أس ؛قالر 
فلما علم الملـك   ؛وإدخاله السجن بسبب ذلك ،ومراودة امرأة العزيز

﴿ :هوقال ل ؛اصطفاه لنفسه ؛حسن سيرته ـ  بعد ذلكـ 

                                                
 .؛ مـن سـورة یوسـف8: مـن اآلیـة 1
 .؛ وھـو تحریـف؛ فصـوب))فھـذا: ((في األصـال 2
  .؛ مـن سـورة یوسـف9: مـن اآلیـة 3
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﴾1فدل ذلك علـى أن   ؛ولم يقل صبيح مليح ؛
ومعلوم أن حسن الصـورة   .حسن السيرة أفضل من حسن الصورة

وال  ،فإنه ال يزول أثـره  ؛وأما حسن السيرة ؛أياماً قالئل ال يبقى إالّ
ـ  .تبطل نتيجته  ؛هـقلت وممن حصل له األذى بسبب حسن صورت

 وذلك أن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنـه مـر   ؛2نصر بن حجاج
  : تقول 3ليالً فسمع امرأة

    هل من سبيل إلى خمر فأشربها  
  أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج

  
فـرآه أحسـن    ـ  وهو من بني سليم ـ  فدعا نصر بن حجاج

 ؛رٍعشَفكان أحسن منه بِ ؛فحلق شعره ؛وله شعر حسن ،الناس وجهاً
أن ال يخرجـه مـن    ؛نصـر إليـه   عفتشفَّ ؛ي في بلدنِّساك تُال: فقال

يا  :قال له ؛عه نصردفلما و ؛فلم يقبل عمر رضي اهللا عنه ؛المدينة
 :فقـال  ؛كيف ذلك :فقال عمر ؛لقد سمتني قتل نفسي ؛أمير المؤمنين
﴿: قال اهللا تعالى

                                                
  .؛ مـن سـورة یوسـف54: مـن اآلیـة 1
لـمي؛ مـن بـني سلیـم؛ عـاش في المدینـة المنـورة في نصـر بـن حجـاج الس 2

عھـد عمـر بـن الخطـاب؛ فنفـاه إلى البصـرة؛ سـدًا لبـاب الفتنـة؛ خاصـة ـ كمـا 
  :ھـو اآلخـر یقول في تلك المرأة قیـل ـ أنـھ كـان نصـر بـن حجـاج

  إنھم یبصرون ما في السطوحنھـارًا     املؤذننيلیتني في 
  ـحـل ذات دل  ملیـذا كـیشار  إلیھـم  حبـفیشیرون أو 

  .قیـل أنھـا أم الحجـاج بـن یوسـف الثقـفي؛ واللـھ أعلـم 3
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﴾1؛ما أبعدت: فقال عمر. فقرن هذا بهذا ؛ 
﴿: لكن أقول ما قال شعيب عليه السالم

﴾2ولقد أضعفت لك يا نصر  ؛
رت بحلقة شـعره فكـان   أقول ذك .ليكون ذلك عوضاً لك ؛عطاءك

  : 3أحسن منه بشعر قول بعضهم في ذلك
  وشحا  غيرة منهم عليه    قبحاً ليزدادحلقوا رأسه 

  ...))صبحاً  فمحوا ليله وأبقوه      كان صبحاً عليه ليل بهيم
فلنذكر هنا  ؛قد تقدم ذكر ما يستحسن من المرأة :لـفصـ ((... 

ألنهم أكثروا مـن   ؛روفما قالته الشعراء في تشبيه األعضاء بالح
والفـم   ،والعـين بالصـدغ بـالواو    ،فشبهوا الحاجب بالنون ؛ذلك
  ...))والطرة المضفورة بالشين ،والثنايا بالسنين ،مي والصادـبالمي

   :وقول ابن مطروح((... 
      بخده قالت لنا ألف العذار 

  في ميم مبسمه شفاء الصادي
   :وقول ابن نقاده

     هاضم الجمال فصاده من عين
  والنون حاجبها بخال ينقط

                                                
 .؛ مـن سـورة النسـاء66: مـن اآلیـة 1
 .؛ مـن سـورة ھـود88: مـن اآلیـة 2
صاحبـة ھـذا الشعـر ھي نفسھـا؛ قائـل األبیـات األولى؛ ویقـال أنھـا أم  3

 .الثقـفي ن یوسـفـالحجـاج ب
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     تألفت  والميم فوهاً فالحروف
  ...))يكشط مكتوبة والصبر عنها 

  
  : اـت أنـوقل((... 

      هـقد حين سمت ليتعا  حبيب
  ومـيق وقال قوامي رمحه ما

       هـالم الخالوخط عذاري أعجم 
  ولم أدر أن الالم في الخط يعجم

  : اًـت أيضـوقل
      حاجبها  نون يرنو إلي بعين

  كالقوس تصمي الرمايا وهي مرنان
  

وهـو تشـبيه الحـروف     ؛1في عكس هذا المعنى: اًـت أيضـوقل
مدحت بها موالنا السـلطان الملـك    ؛في تقريظ قصيدة ؛باألعضاء

  .الناصر حسن
  رهـالنض  رشيق القامة     سىـا أمـفكم ألف به

  رهـط اـكتاب تخالهـ      ـال  وكم شين بحاشية
  رةـوالنق زـل العيـمث     العين  وعين أصبحت في

                                                
 .؛ فحذفـت))أشـارة: ((كتـب ھنـا كلمـة مبھمـة 1
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من رسـالة   ؛اب ورد على بعض األحبابتفي تقريظ ك: وقلت أيضاً
  : افتتحها بقصيدة منها

     ليـرفضت النوم بعدك يا ع
  واالـت  فال تعجب لدمعي أن

     الـع  كـووافاني كتاب من
  واالـالسمر الط  حكت الفاته

     نـوكم شاهدت من خطا ولك
  االـمث  له  ك ما رأيتـمثال

     عـات قطـلين أمست به الف
  فكم وصل به ضمن الوصاال

     تـوكم ألف به للوصل الح
  داالـواعت  كغصن البان ليناً

     اًـيمين وراً ـتعانق المها ط
  االـشم  هــتعانق  ةـوآون

     دـذار خـظننت الالم فيه ع
  االـالخدخ  وخلت النقط فوق

     هـاآت فيـالط وامسى طالع
  االـن الكمـه غصـيعلم لين
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من رسالة كتب بها إلى موفق الـدين   ؛وقال القاضي الفاضل
 :جاء منهـا  ؛وقد وقف له على رسالة كتبها بالذهب ؛خالد القيرواني

ـ  ؛غصونها حمائم ؛فمن ألفات ألفت الهمزات  ؛اـومن المات بعده
دات نقعت غلة ومن صا ؛يحسدها المحب على عناق قدودها النواعم

ومن واوات ذكـرت مـا فـي     ؛والعيون الحوائم ،القلوب الصوادي
ومن ميمات دنت األفواه من ثغرهـا   ؛وجنة األصداغ من العطفات

ومن  ؛ومن سينات كأنها الثنايا في تلك الثغور ؛لتنال جنى الرشفات
ومن جيمات كالمناسر  ؛داالت على الطاعية لكاتبها بانحناء الظهور

وفيها مـا   ؛التي تخفق لروعات االستحسان كالطيور ؛بتصيد القلو
 ،وتحيته فيها المحامد ؛وخالد فيها خالد ؛وتلذ األعين ،تشتهي األنفس

  .والناس تضرب من حدي بارد ؛ويده تضرب في ذهب ذائب
 

***  
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وأطـولهم   ،سن الملوك طباعاًهذا باب عقدناه لذكر أح :أقول

 ،وأدقهم فكـراً  ،وأرقهم شعراً ،وأكثرهم طيشاً ،وأطيبهم عيشاً ،باعاً
ى لَوهم في الحقيقة َأ ذإ ؛وأكثرهم بالحبيب ولوعاً ،وأقربهم مرجوعاً

وذلـك بحسـب مـا     ؛وأحقهم بالنوم على تلك األرائك ،الناس بذلك
ومنهم من نـال  ((.. ...))... وزينه لهم جليسهم ،سولته لهم نفوسهم

وأخرج بها وجنة الحبيب من صورة إلـى   ،بالراح اللذة المحظورة
وسما إلى الحبيب سمو حبـاب   ،1ِلايرفجارى النديم في الجِ ؛صورة

كمـا   ؛وفساد ملكه ،فأفضى به ذلك إلى هلكه ؛الماء حاالً على حال
 ؛لناسقعد األمين يوماً ل: قال الربيع .وغيره ،اتفق لألمين بن الرشيد
 ؛فوقع في ثمانمائة قصة ؛ضـوتحته لبد أبي ،وعليه طيلسان أزرق

ثم قال يا ربيع أتراني  ؛وأسرع فما أبطأ ،فواهللا لقد أصاب وما أخطأ
 ،وشرب الكاس ،ولكن وجدت شم اآلس ؟ال أحسن التدبير والسياسة
خلـع   ؛وكـذلك  .أشهى إلى مقابلة الناس ؛واالستلقاء من غير نعاس

 ؛واألمراء ،وغيرهم من الخلفاء ،وبعده المتوكل ،ن يزيدقبله الوليد ب
إطالق مـا   ؛والذي آراه .على تعب السياسة ؛ممن آثر راحة النفس

  : كما قيل ؛ومفارقة الجميع على وجه مليح ،حـذهبوا إليه بالصري
                                                

 .الخمـرة: الجریـال 1
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      لو رأى وجه حبيب عاذلي
  مليح ولتفارقنا على وجه 

   :وما أحسن قول أبي الفتح البستي
      و مشتغالًـغدا ملك باللهإذا 

  رب ـوالح فاحكم على ملكه بالويل 
     هابطة  أما ترى الشمس في الميزان

  لما غدا وهو برج اللهو والطرب 
  

 حفصب ؛نشرع في ذكر من ذل لمحبوبه من الملوك ؛ومن هنا
ـ  ـ  في ذلكـ وهم   ؛مع كونه مالكاً له كالملوك لى ـلشدة البأس ع

 ؛وأصحابه طبقات ،ألن العشق ؛وذلك ،وهذا .خالف ما عليه الناس
هو الغالب علـى العشـاق    ؛فمنهم من ال يطيب له العشق إال بالذل

  : كما قال الشيخ شرف الدين بن الفارض ؛الصادقين في المحبة
  ...))عزتي  ولم يك لوال الذل في الحب   ولو عز فيها الحب ما لذ لي الهوى

 : جواروقال الرشيد وقد عشق ثالث ((... 

     ملك الثالث اآلنسات عناني
  مكان  وحللن من قلبي بكل

     كلّها  مالي تطاوعني البرية
 فيوأطيعهن عصياني وهن  
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     الهوى سلطانما ذاك إال أن 
  سلطاني  من أعزوبه قوين 

  
  : داجأأحد خلفاء المغرب و ؛وقال المستعين باهللا بن الحكم األموي

انيسن  عجباً يهاب الليث حد     
  انـوأهاب لحظ فواتر األجف

     اًـوال ال متهيبـوأقارع األه
  انلهجروا منها سوى األعراض

     كالدمى  وتملكت نفسي ثالث
  دانـزهر الوجوه نواعم األب

السلو إلى الصبا حاكمت فيهن     
  سلطان  فقضى بسلطان على

     وتركنني فأبحن من قلبي الحمى
  في عز ملكي كاألسير العاني

     وىـلله  تذلل ملكاً تعذلوا ال
  انيـث  ذّل الهوى عز وملك

ما ضر ةًـصباب  أني عبدهن     
  عبداني وبنو الزمان وهن من
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ريـب  أنه غضـب علـى جاريتـه ع    ؛وحكي عن المأمون
ثم أسـلمه   ؛وأعرضت عنه ،فأعرض عنها ؛وكان كلفا بها ؛1نيةغالم

فلمـا   ؛جعتهـا حتى أرسل إليها يطلـب مرا  ؛وقلقه الشوق ،الغرام
  : فأنشأ يقول ؛ها فلم ترد عليهوكلم ؛لم تلتفت إليه ؛اجتمعا

  وال يزري محاسنك السالم   المـتكلم ليس يوجعك الك
  ماـك مستهـني بحبـلكو   الهمام  المأمون والملك أنا

  إمام فيبقى الناس ليس لهم   نيـتقتلي عليك أن ال يحق
  

ـ  والدك أ ؛يا أمير المؤمنين: فقالت له رون امير المـؤمنين ه
األبيـات   "ملك الـثالث اآلنسـات  " :حيث يقول ؛الرشيد أعشق منك

أن يزيد بن عبـد اهللا   ؛ومن غريب ما يحكى((...  ...))...المتقدمة
 ؛في لهو معهاـ يوماً  ـ فخال   ؛بن مروان كان صباً بحبابة جاريته

 وأحضر ؛أن الدهر ال يصفو ألحد يوماً :ال كذبن قول من قال: وقل
ولـو   ؛وال تعلمني بخبر ،ال تأذن ألحد يدخل علي: وقال له ،حاجبه

 ؛وأقام معهـا فـي أتـم حـال     .كان فيه ذهاب ملكي مدة هذا اليوم
فعرض له عليها طرف مـن   ؛فتناولت رماناً فشرقت فماتت لوقتها

حتى سأله جماعـة   ؛ومنع من دفنها ؛فحال بينه وبين الصبر ؛الوله
  : وقال ،فأمر بدفنها ؛طفوه في ذلكوال ،من بني أمية في دفنها

   

                                                
  .؛ بالعیـن المھملـة؛ وھو تحریف؛ فصوب))المعنیـة: ((في األصـل 1
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  بالتجلد فإن تسل عنك النفس أو تدع الهوى   فباليأس تسلو عنك  ال
  

 .ومـات أسـفاً عليهـا    ،سبعة أيام أنه لم يقم بعدها إالّ :وقيل
ما حكيته في نقل الكرام في  ؛في عدم دفنه لمحبوبته ؛ومثل فعله هذا

ان جالل الـدين خـوارزم   عن السلط ؛في الباب الرابع ؛مدح المقام
فكان يحمل معـه فـي    ؛منع من دفنه ؛فلج ؛لما مات مملوكه ؛شاه

فقال . احملوا هذا إلى فلج: قال. وكلما حضر بين يديه طعام ؛محفة
فال حول  .فضرب عنقه. قد مات فلج ؛أيها الملك: له بعض األمراء

  .وتمام حكايته ذكرتها في الكتاب المذكور. باهللا وال قوة إالَّ
  

     ***
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فتم عليـه   ؛أقول هذا باب عقدناه لذكر من عشق قبل أن يرى

بعد أن  ؛فأصبح ال يقر له قرار ؛من دمعه ما جرى ؛ما تم لما جرى
فكان كمن كلف أن  ؛وشهد على عينيه بما لم تريا ؛كان قرير العين

وجمعة سـهر   ،كم ليلة رقص فيها على السماع ؛د بين شعيرتينيعق
 ؛فهوا على طبقـة ممـن عشـق    ؛مثنى وثالث ورباع ؛من لياليها

والظـاهر أن ذلـك    ؛باللمس أو غيرها من بقية الحواس الخمـس 
أو تعارف سابق فـي   ،لمشاكله بينه وبين المحبوب في نفيس األمر

ال يجوز في دور : ل العالفوقال أبو الهذي...))... ((... عالم الذر
وال  ،وال في الحـس  ،وال في القياس ،وال في تركيب الطبيعة ،الفلك

أن يكون محب ليس لمحبوبـه إليـه    ؛وال في الواجب ،في الممكن
ما بينهما مـن   1الذي ذكرناه من وجود ؛والظاهر أن هذا للسر ؛ميل

. فت إليهوال يلت ،فقد رأينا من أحب من ال يحبه :المشاكلة، فإن قلت
: المحبة على قسـمين  :أحسنها أن يقال ؛ذكر عن ذلك أجوبة: قلت

بـل   ؛فهذه ال يجب االشـتراك فيهـا   ؛محبة غرضية: القسم األول
إال إذا كان لـه معـه    ؛وبغضه للمحب كثيراً ،يقابلها مقت المحبوب
كما يكون بين الرجل  ؛فإنه يحبه لغرضه منه ؛غرض نظير غرضه

                                                
 .؛ وھـو تحریـف))وجـودج: ((صـلاأل  في 1
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محبـة  : القسم الثـاني  .ما غرضاً مع صاحبهألن لكل منه ؛والمرأة
 فهذه ال تكون إالَّ ؛واالتفاق بين الروحين ،سببها المشاكلة ؛روحانية

أن سبب المحبة ثالثة أشياء  :وذكر بعضهم((...   ...))من الجانبين
فهذه الثالثة هـي   ؛أو سماع صفة ،أو سماع نغمة ،أما رؤية صورة

أحد من أن يستند إلـى شـيء   إذ ال يخلو حب  ؛أصل ينبوع المحبة
رحب هو  ،وحب تمالق، فحب عالقة :ثالث محبات :وقد قيل .منها
جعـل   ؛أن اهللا عز وجـل  :وقال بعض الحكماء...))... ((... القتل

كـل   ؛فجميع الجوارح تنقاد له ؛وملك األعضاء ،القلب أمير الجسد
 ،ووزيـره العقـل   ؛وبإرادته تنبعـث  ؛وهو مديرها ؛الحواس تطيعه

وهما فـي بـاب    ؛وطليعته األذنان ،ورائده العينان ،ضده الفهموعا
يعنـي العـين    ؛وال يطويان عنه سراً ،ال يكتمانه شيئاً ؛النقل سيان

: فقال ؛السمع أم البصر ؛أيهما أشد ضرراً: وقيل ألفالطون .واألذن
 وال يسـتقل إالّ  ،بهمـا  ال ينهض إالَّ ؛هما للقلب كالجناحين للطائر

 .فتحامل باآلخر على تعـب ومشـقة   ؛ا قص أحدهماوربم ؛بقوتهما
فقال  .واألصم يحب وما سمع ،فما بال األعمى يحب وما رأى :قيل
وال يسـتقل   ؛أن الطائر قد ينهض بإحدى جناحيـه : ك قلتـلذل: له

وكان يقـال   .وطيرانه قوي ،فإذا اجتمعا كان ذهابه أمضى ؛طيراناً
ثـم   ،الحريـق الـدخان  كما أن أول  ؛ثم النظر ،الحب أوله السماع

من قصـيدة   ؛بن الشحنةوما أحسن قول المهذب ..))  ((... .الشرر
  : مدح بها موالنا السلطان الملك الناصر صالح الدين أيوب مطلعها
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  سمعت بها واألذن كالعين تعشق    رم امرؤ أحببتكم لما وإني
  قـالموف  وب أنتـبأبناء أي   الحقاً كنت إن اآلمال لي وقالت

  
لت أنا من قصيدة أمدح بها موالنا السلطان الملك الناصر حسـن  وق

  : وفيه زيادة حسنة مطلعها
  قلبي عليك كما عملت واشفق   مشرقوحياة وجهك وهو بدر 

  مورق  بالعيش غصن وليأمسي    ذارهـن إذا الح آس عـيا م
  قـمعت  هـبأن ت ـظنن  إال   اًـما الح خدك بالعذار مكاتب

     :اـومنه
  واألذن قبل العين قالوا تعشق    بذكره  السماعرقصت على  كم ذا
  

 ،أن من الناس من يعشـق علـى السـماع    ؛وحاصل القضية
ولهذا نهى النبي صـلى   ؛لكن وصف له ؛ويفني في محبة من ال رآه

 ؛حتى كأنه ينظر إليها ؛أن تنعت المرأة لغير زوجها ؛اهللا عليه وسلم
ومنهم من يعشـق   :المبينقال في الواضح  ؛والحديث في الصحيح

فلما  ؛رآه في حائط ؛يحكى أن رجالً عشق أثر كف امرأة .أثراً رآه
ومنهم من يحب في النوم  .تركوه حتى مات ؛آيس أهله من صالحه
قيل  ؛ومنهم من يعشق باللمس...))... ((... شكالً ال يعرفه فيهم به

  : كما قيل ؛ومنهم من يعشق بالشم .وهو رأس الشهوة
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  ف واألذنـكذلك يعشق فيك األن   وتبصره  تعشق ما تهوىوالعين 
ـ   ؛أنه دخل إلى حمام ؛ومنهم من أخبرني رة ـفرأى فيـه شع

وأقامـت   ،فأخـذها  ؛ولم يعلم لمن هي ؛طويلة سوداء لبعض النساء
 ؛ما أشرف به على التلـف  وأصابه من حب صاحبتها ؛عنده زماناً

  : كما قيل
  ت من تلفى بشعرهيقول سمل   تلفت بشعرة وسمعت غيري

 ،ووصفت نفسـها لـه   ،ومنهم من يعشق جنية رآها في نومه
أن  :كما حكى أبو الفـرج األمـوي   .على زعمه ؛وجاءته غير مرة

ـ    ؛جعفر المنصور كان يتعشق من الجن  ؛كـحتى كثـر ولعـه بذل
فحزن عليه أبو  ؛حتى مات من ذلك ؛فصار يصرع في النوم مرات

ولما نهى المنصـور   ؛ماجناً ،خليعاًوكان جعفر  .جعفر حزناً شديداً
 ؛وأي مستصـلح فيـه   :قال ؛مطيع بن أياس عن صحبة ابنه جعفر

قـال   ؟وبأي شيء هـذا  !!فقال ويلك ؛وأي غاية لم يبلغها في الفساد
ودأبـه   ؛وهو مجتهد في خطبتهـا  ؛يزعم أنه يعشق امرأة من الجن

فيـه   فواهللا مـا  ؛وهم يعدونه ويمنونه ؛جمع أصحاب العزائم عليها
 :قلت((...  ...))وال إيمان ،وال كفر ،جد وال هزل ؛فضل لغير ذلك

ومثل هذا ما أخبرنـي بـه    ."الجنون فنون" :هذا الذي يقال في حقه
زعمـوا   :قال الثعالبي في فقه اللغة: صاحبنا جمال بن عبد اهللا قال

﴿ :لقوله تعـالى  ؛أن التناكح قد وقع بين األنس والجن
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﴾1ألن الجنيات إنما تصرع الرجـال مـن    ؛
وكذلك رجال الجن لنساء بني  ؛الفساد 2بلوط ؛على العشق ؛األنس

وبقي هنا حكاية تتعلق بمـن عشـق علـى    : قلت..))... ((... .آدم
عبرت : قال .وهي ما حكاه الجاحظ ؛من الحمقى والمغفلين ؛السماع

 ،فقـام إلـي   ؛وقماش مليح ،هيئة حسنة فوجدته في ؛يوماً على معلم
ففاتحته في  ؛فإذا هو فيها ماهر ؛تآففاتحته في القرا ؛وأجلسني معه

 ؛ثم في أشعار العرب واللغـة  ؛فوجدته فيه ماهراً ؛شيء من النحو
واهللا قوي عزمي علـى  : فقلت .فإذا به كامل في جميع ما يراد منه

فأتيـت  : قال .وأزوره ،فكنت كل يوم أجالسه ؛تقطيع دفتر المعلمين
ـ  ؛فوجدت الكتاب مغلقاً ؛في بعض األيام إلى زيارته لت عنـه  أفس

فجئـت إلـى    ؛أروح أعزيه: فقلت ؛مات عنده ميت: فقالوا ؛جيرانه
أريـد  : فقلـت  ؛ما تريد: فقالت ؛جاريته يفخرجت إل ؛فطرقته ؛بابه

مـا يعطـي ألحـد     ؛موالي جالس وحده في العزاء: فقالت ؛موالك
فدخلت وخرجت  ؛قولي له صديقك فالن يطلبك: فقلت ؛إليهالطريق 

 :فقلـت  .فإذا هو جـالس وحـده   ؛فعبرت إليه ؛بسم اهللا: إلي وقالت
وهـذا   .لقد كان لكم في رسول اهللا أسوة حسـنة : أعظم اهللا أجرك
 ؟هذا الذي توفي ابنـك : ثم قلت له .فعليك بالصبر ؛سبيل ال بد منه

 ؟فمن: قلت ؛ال: قال ؟فأخوك: قلت ؛ال: قال ؟فوالدك: قلت ؛ال: قال
سـبحان  : ثم قلت ؛هذه أول المناحس: فقلت في نفسي. حبيبتي: قال

                                                
  .؛ مـن سـورة اإلسـراء64: مـن اآلیـة 1
 .وب؛ وھـو تحریـف؛ فصـ))وطـاب: ((في األصـل 2
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: فقـال  ؛وتقع عيناك على أحسن منها ،وتجد غيرها ؛اهللا النساء كثر
هـذه منحسـة   : فقلت في نفسـي  .ت أني رأيتهاـوكأني بك قد ظنن

ي كنت في أعلم أن: فقال ؟وكيف عشقت من ال رأيته: ثم قلت ؛ثانية
 : وإذا برجل عابر وهو يغني ويقول ؛الطارمة

  كانا فؤادي أينما  يعل يرد    جزاك اهللا مكرمة عمر أم يا
ما  ؛لوال أن أم عمرو هذه ما في الدنيا مثلها: فقلت في نفسي
عبر ذلك الرجل  ؛فلما كان بعد يومين ؛فهويتها ؛قيل فيها هذا الشعر

  : ويقول ،وهو يغني
  فال رجعت وال رجع الحمار   رـعم  ر بأمإذا ذهب الحما

فحزنت وقعدت في العزاء ثالثة أيام بهـذا   ؛فعلمت أنها ماتت
   1...فعادت عزيمتي :قال الجاحظ .اليوم

  

***  
  

                                                
: وقـع اضطـراب وخلـط في العبـارة التالیـة؛ وھي ھكـذا فیمـا ذكـره الجاحـظ 1

؛ وأول مـا أبـدأ؛ أبـدأ بـك إن شـاء اهللا إبقائـهقـد َقوَّْیـًت عـزمي عـلى ((
  )).تعـالى
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لذكر من أوقعه النظر فـي الضـرر    ؛هذا باب عقدناه :أقول
كم دعا إلى  ؛وزناد الحرق ،إذ هو داعية األرق ؛لى السهرالمؤدي إ

وفـي   ،ومـوفعل مذم ،فهو سهم مسموم .الجماع المحرم باإلجماع
أدى إلى ما  ؛فإذا تكرر ؛وأسيره يرجى فكاكه ،مبدئه يمكن استدراكه
  : كما قيل ؛أما ترى الحبل بتكراره البيت ؛صورته كيت وكيت

     مبداها من النظر الحوادثكل 
  النار من مستصغر الشرر ومعظم

     كم نظرة فتكت في قلب صاحبها
  فتك السهام بال قوس وال وتر

     يقلبها  والمرء ما دام ذا عين
  في أعين موقوف على الخطر

     هـمهجت ما ضر يسر مقلته 
  بالضرر ال مرحباً بسر ورجاء

  
وذلـك أن   ؛يمكن استدراكه إلـى آخـره   ؛وفي مبدئه :قولي

 ؛وصورتها ،اـوشكله ،فيكون ظاهر هيئتها ؛به المرأة تمر ؛الرجل
فـإذا   ؛وتنبعث همته من أول نظـرة  ،فتتحرك نفسه ؛مشاكالً لطبعه
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صار الذي  ؛وإن جلس حتى يراها ؛ازداد حبه لها ؛تكرر نظره إليها
ووقع في  ،افتتن بجمالها ؛فإن نظرت إليه نظرة ؛به أضعاف ما كان

وهذا مما يؤيد قول من ذهب  ؛قينودخل في عدد العاش ،أسر حبالها
بعد وقـوع هـذه    إالّ ؛عاشقاً رصألنه لم ي ؛إلى أن العشق اختياري

 اللهم إالَّ ؛بعد النظرة األولى ؛وكان يمكنه حسم مادة ذلك .المقدمات
 ؛كما تقدم في ذكر النسوة الالتي رأين يوسف عليه السالم ؛فيما ندر

موت عاجـل  ؛ظر من المحبالن :وكان يقال ؛من أول نظرة ففتن، 
 ،رب عشق غرس من لحظه :وكان يقال .ومن المحبوب سهم قاتل
 .هـكثر أسف ؛1همن أطلق طرف :وكان يقال .وحرب جنى من لفظه

العشق  :وقال إعرابي .من كثرت لحظاته دامت حسراته :وكان يقال
 ،وقتلـه الهجـر   ،ونماؤه الوصل ،وماؤه المزاورة ،نبت بذره النظر

  : وقال الصوري. لتجنيوحصاده ا
     احتقرتهغرست الهوى باللحظ ثم 

  اـمتسامح  مستأنساً وأهملته 
      ولم تدر حتى أينعت شجراته

  وهبت رياح الوجد فيه لواحقا
      عازباً الصبرمن  تستدنيفأمسيت 

  ..))نازحـاً عليك وتستدعي من النوم 
   

                                                
  .؛ بالتـاء المربوطـة))طرفـة: ((في األصـل 1
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  :ذكر سحر الجفون ونبل العيون :لـفصـ ((... 
فيمـا   ؛وهو أغزل بيت قالته الشعراء ؛قول بشاره ؛كفمن ذل

  : حكاه قاضي القضاة شمس الدين بن خلكان
  .ك وأخشى مصارع العشاقـ   ـسحر عيني أنا واهللا أشتهي 

  
ـ  ؛ونقل شيخنا الشيخ الحافظ شمس الدين الذهبي خ ـفي تاري

أنه قال من أغزل ما أعلـم قـول عبـد     ؛عن ابن حيوس ؛اإلسالم
  : يالمحسن الصور

  اـالعذاب  اكـثناي   بالذي ألهم تعذيبي
  اـفأجاب  لقلبي ك    ما الذي قالته عينا

  
  : وهما من قول جرير :قلت

  اـقتالن  نـيقتلننا ثم ال يحيي   حور  إن العيون التي في طرفها
  ..))إنسانا  وهن أضعف خلق اهللا   به ال حراك يصرعن ذا اللب حتى

  
  ضيقة وغيرهاوصف العيون ال: لـفصـ ((... 

  : وقال محمد بن العفيف التلمساني
      لها  لحاظك أسياف ذكور فما
  لـاألرام  لـزعموا مث كما
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  : اًـه أيضـول
  رهـعن ثغ مبتسماً    اذرواـيا عاشقين ح

  رهـم في أمـشككت    ذـفطرفه الساحر م
  ...))بسحره من أرضكم     يريدان أن يخرجكم

  
  : ديـن قصـا مـت أنـوقل((... 

     بـقل  لـحبيب نازل في ك
  زاالـوسيف لحاظه يهوى الن

     لـال دليـالمحب ب قتليرى 
  دالالـال  أبـدىوال سيما إذا 

     منه  اللحظ سيفإذا استقبلت 
  حاالماضيه  منرأيت الموت 

  
  : دـن قصيـاً مـت أيضـوقل

  البرود كغصن البان في خضر    دوـتب  تغار الشمس منها حين
  ودـوألحاظ كبيض الهند س   رـحم ن الحناء بأطراف م

  
  : دـن قصيـاً مـت أيضـوقل

  دـمهن  إن ال ترى قتالً بغير   الهوىآلت لواحظه على أهل 
  بأثمـدماضي الغرار ولم يمسي     جفنه  يرنو وصارم لحظه في
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  مجـرد  كالحسام جفنعن سيف    لـتس فإذا تجرد للمحب فال 
  

  : ةدـن قصيـاً مـت أيضـوقل
  إذا ما بدا في حومة الحرب ضيغم    ألنه غزالي غزاني باللحاظ 

  مـيتكل  ولم ترى قبلي ميتاً    اـه بسيوفهـتكلمني ألحاظ
  

  : دةـن قصيـت مـوقل
  غامد  ولكن من عادة الجفن   طرفها  تسل سيوفاً من لواحظ

  ..))جامد  نثني إال وسيحانتفما    تجردها والدمع كالنيل سائح
  

***  
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...))



   
  

إذا وقعـت   ؛هذا باب عقدناه لذكر تغير لوني المحبين :أقول
إلى : فقال له الحاجر .وهرب الدم إلى شبكة الدماغ ،العين في العين

ـ  ،السبب في ذلك وقد نصت األطباء على ؟أين رار ـوجلو من اصف
مـا   ؛وأنا أورد هنـا  .سواد كل حالك ؛واحمرار المحبوب ،المحب

 ؛وأعقبه بذكر ألوان الحسـان  ،وأصوغه كالخاتم بفصه ،قالوه بنصه
مـن   ؛هذا مع ما ينجر في ذيل ذلـك  .وأوضح تبيان ،بأحسن بيان

من الشـعور   ،ووقوع محب السمان ؛والبيض ،التفصيل بين السمر
بفصل في ذكر مـا   ؛واختم ذلك ؛في الطويل والعريض ،واألرداف

فـأقول وبـاهللا    ؛وطيران عقله ولبه ،يعتري المحب من خفقان قلبه
 ؛الفـزع  ؛سبب اصفرار وجه العاشـق : قال بعض األطباء: التوفيق

 ؛وربما نظر المعشوق إلى العاشق فجأة ؛فإن الدم ال يأوي مع الفزع
بـرد   ؛فـإذا خمـدت   ؛رة ثم تخمـد وتشتعل الحرا ،فيضطرب قلبه

 ،واستحال اللون إلى السـواد  ،جمد الدم ؛فإذا برد التامور ؛1التامور
فمـن   ؛وأما احمرار وجه المعشـوق  .فيصفر ؛ثم يستقر ؛والخضرة

                                                
 .أي اإلنسـان 1
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فتحيـل الـدم    ؛من حركة تامور القلـب  ؛والخجل عرض ؛الخجل
وذلـك عنـد معالجـة     ؛فيظهر في أرق مكان في الوجـه  ؛وتلطفه
 ؛فيطلـب الخـالص   ؛لما يندفع ؛ومجاهدتها الدم ،العرضية الحرارة

فيهبط إلـى   ؛فيمنعه الحاجز من النفود ؛حتى ينتهي إلى تحت الرأس
 ؛الصافي األديـم  ،قالوا والوجه الرقيق البشرة .فيحمر الوجه ؛الوجه

 ؛"ديبـاج الوجـه  " :ومنه قـولهم  .وإذا فزع يصفر ،إذا خجل يحمر
 : الشاعر قال .من رقته ،يريدون تلونه

  اًـديباج  مثل ما حاك حائك   بياضحمرة خلط صفرة في 
  

 .والنعمة ،والصحة ،يولدها الفرح ؛وقالوا حمرة لون اإلنسان
وأما أحسـن   .والسقم ،والغم ،والبؤس ،يولدها الفزع ؛وصفرة لونه

 .والحمرة لونـه  ،بدليل أن الدم صديق الروح ؛فإنه األحمر ؛األلوان
وأفضـل   ،وأجود الذهب أحمـره  ،ره األحمروأفضل الياقوت وأفخ

وأكـرم   ؛وتمدح األرض بحمـرة التربـة   ؛العسل الذهبي والياقوتي
وهي التي قـال   ؛وأكرم األبل حمرها .وهب ديباجها ،الخليل أشقرها

لو أن لي حمر (( :وهو يعظم مقدار ذلك ؛النبي صلى اهللا عليه وسلم
األنـوار الـورد   وأحسـن   )).ولو أن لي طالع األرض ذهباً ،النعم

وأحسـنها   ؛وأحسن الحلل المصبوغة المعصفرة .والشقائق والجلنار
ـ  ؛وأحسن الخمر الحمراء ؛ما كان صبغة القرمز ا ـولذلك وصفته

وأحسن  .والعبقر ،والياقوت ،والعصفر ،والعندم ،الشعراء بلون النار
ومن أجل ذلك اكتنى عبد العزى بـن عبـد    ؛األلوان المخلوقة النار
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ألنه كان من أحسـن   ؛وكان يكنى قبل ذلك أبا عتبة ؛هبلبالالمطلب 
ألنه كـان   ؛وكانوا يشبهون احمرار وجهه بلهيب النار ؛الناس وجهاً

كما كنى النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قـال   .مشرق الوجه ملتهبة
واألحمران الخمر  .وأهلك النساء األحامرة ،أهلك الرجال األحمران

   ..))ب والزعفرانواألحامرة الذه ،اللحم
  

***  
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 ؛لذكر غيرة المحب علـى المحبـوب   ؛هذا باب عقدناه :أقول

والمضروبون  ،والمحبون فيها نوعان .وأبناء جنسه ،حتى من نفسه
شـق  ويـتم بـه للعا   ؛فاألول يحبه اهللا ورسـوله  :سوطها ضربانب

فالنوع المحبوب منهـا أن   .وصاحبه ملوم ؛والثاني مذموم ،رسوله
بـل   ؛والنوع المذموم أن يغار من غير ريبة ؛يغار عند قيام الريبة
وال تتـرك منهـا    ،وهذه الغيرة تفسد المحبة ؛من مجرد سوء الظن

وربما حملته علـى   ؛ألنها توقع العداوة بين المحب والمحبوب ؛حبة
مما يؤدي إلـى   ؛ويترتب عليها مفاسد كثيرة ؛به الوقوع فيما اتهمه

وقد روى النبـي   .والحكايات في هذا الباب مشهورة .فساد الصورة
 ،أن من الغيرة مـا يحـب اهللا  (( :صلى اهللا عليه وسلم في الصحيح

 ،أن تكـون فـي ريبـة    ؛فالغيرة التي يحبها اهللا .ومنها ما يكره اهللا
وقال عبد اهللا بـن   ".ي غير ريبةالغيرة ف ؛والغيرة التي يكرهها اهللا

وغيرة تـدخل   ،غيرة يصلح بها الرجل أهله :الغيرة غيراتان :شداد
الذي يحب اهللا ورسوله يغـار   :صاحب روضة المحبين لوقا .النار

وإذا خال قلبه من الغيـرة هللا   ؛على قدر محبته وإجالله ؛هللا ورسوله
مـن   فكذب من أدعى محبـة محبـوب   ؛فهو من المحبين ؛ورسوله

 ،ويسعى في إذاءه ومساخطه ،وهو يرى غيره ينتهك حرمته ؛الناس
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فكيف يصح لعبد  ؛بل قلبه بارد ؛وهو ال يغار لذلك ؛ويستخف بأمره
وال لحقوقه  ؟وهو ال يغار لمحارمه إذا انتهكت ؛أن يدعي محبة اهللا

يترك ارتكـاب   ؛أن يغار له من نفسه ؛ل األحوالووأقْ ؟إذا ضيعت
فإنما تحمد  ؛وأما الغيرة على المحبوب .يط في حقهوالتفر ،معاصيه

 ؛ويذم االشتراك فيـه شـرعاً وعقـالً    ؛حيث يحمد االختصاص به
 .والشيء الذي هو يختص بـه  ،وأمته ،كغيرة اإلنسان على زوجته

ألنـه   ؛وال تتصور في حق الخالق ؛وهذه الغيرة تختص بالمخلوقين
ـ  ،حبوهسبحانه وتعالى يجب على جميع المخلوقين أن ي  ،روهـويذك

ممـن كـان إذا    ؛جهلة الصوفية 1خالفاً لبعض ؛ويحمدوه ،ويعبدوه
 .ن أمكنـه إ ـه؛وربما سكت .يغار منه ؛أو يحبه ،رأى من يذكر اهللا

ـ   ؛الحب تحملني على هذا :غيره :ويقول  ،غيـوإنما ذلك حسـد وب
أخرجوها فـي   ؛ومراغمة لطريق رسله ،ونوع معاداة اهللا ،وعدوان

وهذه الغيرة إنما تحسن  .وشبهوا محبته بمحبة الصورة ؛قالب الغيرة
ـ  ؛في محبة من ال تحسن المشاركة في محبته لى ـكغيرة اإلنسان ع

 :قيل لبعضـهم  :قال القشيري .كما تقدم ذكره ؛محبوبه من اآلدميين
ذلك الجمال عن نظـر   هزأنَ :قال ؟ولم :قيل ؛ال :قال ؟أتحب أن تراه

وهذه أيضاً غيـرة   :دين بن قيم الجوزيةال 2سقال الشيخ شم .مثلي
 4هـطحاتشذلك من  3دعيوأن  ،وغاية صاحبها أن يعفى عنه ؛فاسدة

                                                
 .وھـو تحریـف؛ فصـوب؛ ))خالفـًا فالبعـض: ((في األصـل 1
  .؛ وھـو تحریـف؛ فصـوب))شسـم: ((في األصـل 2
  .؛ بالباء الموحدة التحتیة؛ وھو تحریف؛ فصـوب))بعـد: ((في األصـل 3
 .؛ بالسین المھملة؛ وھو تحریف؛ فصـوب))سطحاتـھ: ((في األصـل 4
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أتحب أن ترى  :أن يقال له ؛عد في مناقبه وفضائلهوأن ي ؛المذمومة
ـ   ؛ورؤيته أعلى نعيم الجنة ؛فال ؛ال :فيقول ؛حبيبك ه ـوهـو سبحان
ـ  .يحب من عبده أن يسأله النظر إليه ؛وتعالى بي ـوقد ثبت عن الن

ني أسـألك لـذة   إاللهم (( :أنه كان من دعائه ؛صلى اهللا عليه وسلم
ذلك  هزنَُأ :وقول هذا القائل )).والشوق إلى لقائك ،النظر إلى وجهك
وهو شبه ما  ؛والنفس ،مثل من خدع الشيطان ؛1يالجمال عن نظر

ي أنزهـه أن يجـر   :فقال ؟2أنه قيل أال تذكره :عن بعضهم ىيحك
فالمـوه   ؛وقد وقع بعضهم في شيء مـن ذلـك   .ذكره على لساني

 : 3فأنشد

  يقولون زرنا واقض واجب حقنا    
  وقد أسقطت حالي حقوقهم  عني

     4إذا هم رأوا حالي ولم يأنفوا إليها
  مـني أنفت لهم 5ولم يأنفوا مني

  
وقد  .غيرة على بيته أن يزوره مثله ؛وبعضهم من ترك الحج

أني ال أرى نفسي أهـالً   :فقال لي؛ ترك الصالة لمت شخصاً على
وأما الغيرة على  .فأنظر إلى تالعب الشيطان بهؤالء .أن أدخل بيته

                                                
 .؛ بـدون الیـاء؛ فصـوب))نظـر: ((في األصـل 1
  أال تذكـر اللـھ؟: أي 2
  .ھي للقـاضي أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد البدجـاني البصـري 3
  .؛ وھـو أسلـم))لھـا: ((في نـص آخـر 4
  .؛ وھـو أصـح))امنھـ: ((في نـص آخـر 5
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غالبهـا   ؛وحسـنات  ،من اآلدميين فلنا فيهـا ضـروب   ؛المحبوب
  ...))ذنوب

  
***  
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..))


  
وهـزل كـل    ،اه لذكر إفشاء السر وضدههذا باب عقدن :أقول
 ،فمنمهم من أبـاح إباحتـه   :إذ للمحبين فيهما مذهبان ؛منهما وجده

فحـل   ؛ومنهم من رأى كتمانه من الديانـة  ؛ورأى في إفشائه راحته
  : حيث قال ؛من مراتب الحب في أعز مكانة

  ديـوكتمت الهوى فمت بوج   واهـر بهـاح مجنون عامـب
  من قتيل الهوى تقدمت وحدي   وديـة نـفإذا كان في القيام

  
ومـنهم مـن    ؛فأراه كتمانه عدمه ؛من الناس من كتمه ؛نعم

 ؛وبحر دمع زائد ،ولكل من المذهبين شاهد .فوقع فيما يخشاه ؛أفشاه
 ؛فالعاشق منهمـا بـين داءيـن    ؛وال تسلك طريقه ،ال ينجو غريقه
ـ على  ؛ال بد من قتله بإحدهما ؛وسيفين ،كالهما األخطر ح ـالصحي

  : كما قال شهاب الدين السهروردي .األشهر
  احضفَ  سرالمحبة والهوى   تحملـواوارحمتا للعاشقين 

  احـبوكذا دماء العاشقين تُ   دمائهمتباح  باحوابالسر إن 
  ..))احعند الوشاة المدمع السفَّ   وإذا هم كتموا تحدث عنهم

***  
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وإلحاق  ،هذا باب عقدناه لذكر مغالطة الحبيب في نفسه :أقول
 ه،وأكثرهـا رشـو   ه،وهو من أعظم األبواب حشـو  ؛يومه بأمسه

 ،وأكثرها إصابة ،وأبلغها حطابة ،وأكثرها خداعاً ،وأحسنها اختراعاً
 ؛نشاء إنشادهويحسن عند أهل اإل ،وسنورد من ذلك ما يعذب إيراده

ويجـاري برقـة ألفاظـه     ،ليعلموا أن األديب على الحبيب يحتـال 
 : وهو من أحسن ما سمعته في مغالطة الحبيب ؛فمن ذلك ؛الجريال

  اـيقين  كـل الشـنجع   نيـور عيـن قم بنا يا
  اــفين   تـلالقا مـيأث   بيـحبي م ياـإلى كـف

  
  : رـول اآلخـه قـومثل

  ويحك إن الوشاة قد عملوا    بمنىما أنس ال أنس قولها 
  يا هند في الذي زعموا هل لك    اـله  تـونم واش بنا فقل

  ..))والتهم  كي التضيع الظنون   اـقالت لماذا ترى فقلت له
  

***  
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الجوى  وشكوى ،األحباب ةهذا باب عقدنا لذكر مراسل :أقول
طالما عـرض فيـه    ؛نافق السوق ؛وهو باب مطروق ؛في الجواب

ـ    ؛المحب على الرسول سلعة النحول  ،رهـال سيما مـن عيـل صب
واسـتعمل فـي    ،طريح ـ  وهو في البيتـ فأصبح   ؛واشتهر أمره

  : كما قيل ؛مراسلة الحبيب حتى الريح
  نراـغي  كـواهللا يعلم أني من   فيا نسيم الصبا أنت الرسول له

  الغضبان غضبان ذاكني على إ   هـأكلم  ال منبلغ سالمي إلى 
  انـوبهت  هـذاك مني تمويـف   ال يا رسول ال تذكر له غضبي

  انـقتلي تفرح منإني لما رام    واهللا ال غضبوكيف أغضب ال 
  وانـوكل يوم لنا في العتب أل   رددةـم  رسـلا ـأكل يوم لن

  انـسليم رـكأنما أنا في عص   لكم السالم أستخدم الريح في حمل
  

ال  ؛ومن إقامة الهجر على سـفر  ،فهو من الهوى على شطر
ال جـرم أنـه يتعلـل     ؛وال يصلي لوجنة محبوبه بنار ،يقر له قرار

ال يقـال لـه    ؛الستنشاق اليسير منه قليلك :ويقول ؛م العليلـبالنسي
  : ومن أحسن ما سمعته في هذا الباب قول الواو الدمشقي .قليل
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  هـالعتب يعطف لعلوعاتباه    سكنى علىباهللا ربكما عوجا 
  تتلفه  بالهجرانمابال عبدك    اـفي حديثكم  وقوال وحدثاه

  تسعفه  ضر لو بوصال منك ما    ةـفإن تبسم قوال في مالطف
  ..))نعرفـه وال ليسـفغالطا وق   غضب  وإن بدا لكما في وجهه

سـلوك  "فـي كتـابي    ؛مليحـة  في النسيم أشياء ؛تُركَوقد ذَ((... 
خـوف   ـ  هنا ـ  واقتصرت منها على هذا القدر ؛المذكور "نـالسن

وممـن يرجـع    ،ويجب أن يكون الرسول من أهل الصيانة .اإلطالة
كما اتفـق   ؛بعد أن كان رسوالً ،فيصير خليالً ؛لئال يطمع ؛إلى ديانة

  : الذي قال فيه ؛لرسول ابن سناء الملك
  قـعائ وعاقه عن رسالتي    شقعا رسوالً وجاءني  راح

  قـناط  أخرسه والهوى به   وعاد ال لي بالجواب بل بجوى
  

  :وقال المتنبي
  ولـأنا أهوى وقلبك المتب   ولـيا رس مالنا كلنا جو 

  غار مني وخان فيما يقول   إليها  بعثتوكلما عاد من 
  ..))العقولقلوبهن   ها وخانت   األماني عينا أفسدت بيننا 

***  
   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


413 
 





   

وما قيل في  ،هذا باب عقدناه لذكر طيف الخيال الزائر :أقول
 ،للشعراء في اقتناصـة تحيـل   الحلوب إذاً ؛السائر 1سيره من المثل

فقربوا  ؛وكره واستخرجوه من ،وحسن نحيل طالما كثروا من ذكره
ـ  ،عليه بعد المسافة ومـن  . لحـاق زجـره بالعيافـة   إوا ـولم يعاف

  :...))  وغيره ـ أبو عبادة :المشهورين فيه باإلجادة
 ؛وهو من المكثرين في وصف الخيـال : وقال البحتري((... 
 :فقيـل ؛ ولكثرة ولوعه به واشتهاره ضرب به المثل ؛المجيدين فيه

  : هومن ذلك قول ".خيال البحتري"
     خيالها يإذا ما الكرى أهدى إل

  نقع الصدى التبريح أوشقى قربه 
     إذا انتزعته من يدي انتباهة
  أو عدا مني راح حبيباًظننت 

     شأننا فلم أر مثلينا وال مثل 
  ..))داًـهج  نعذب أيقاظاً وننعم

   
                                                

 .؛ وھـو تحریـف؛ فصـوب))ممثـل: ((في األصـل 1
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  : وقال عبد الصمد بن المعدل((... 
  انـمفترق  ونحن فاجتمعنا   هجر بعدواصل النوم بيننا 

  األبدان  فطوت سرها عن   غير أن األرواح خافت رقيباً
  ..))انـر عيـبغي أنه منظر    ذة القلب إالـمنظر كان ل

  : وأول من طرد الطيف طرفة بن العبد حيث قال((.. 
  إليها فإني واصل سبل من وصل   بـينقل  فقل لخيال الحنظلية

  : وتبعه جرير فقال
  وقت الزيارة فأرجعي بسالم    اد وليس ذاطرقتك صائدة الفؤ

  : فقال ؛هجاء ثوأعجب من جرير في طرد الخيال الراعي حي
  ..))ولـالغ أتلك ليلى أتت ليالً أم   طاف الخيال بأصحابي فقلت لهم

  : اـت أنـوقل
  والمشاهد  ير في المحافل   رـيا ج ا لك ـواخجلت

  صائد  فكنت صباً غير   الفـؤاد  ئدةصاطرقتك 
  دـفاس  منك  خيال هذا   اـخياله  فرددت طيف

  دـإليك وأنت راق فىوا   إذ كـأعشق من الطيف
  للعشاق عائد  الناس في   قىـفال عاد مثلك ما ب

  : وقلت أيضاً من قصيدة
  مغرم غريم وقلبي في تقاضيه    نيـفكأن بي به ـيطالبني قل

  ..))مـسلب مـخيال ملم أو حبي   ولي منه في ليل الكرى ونهاره

***  
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ـ  :أقول  ؛رـهذا باب عقدناه لذكر من طال سهاد جفنه القصي
 ؛فهو ينشد من شدة الحـرق  ؛فأمس وما له إال إسفار الصباح سفير

  : وكثرة األرق
  أسهركمن أن  ال بد لي   لـتط  يا ليل طل وال

  ركـقم  ما بت أرعى   ريـقم  عنديلو بات 
  

ويصـفونه بسـواد    ،ولم تزل العشاق تشكو من الليل وطوله
وقد قال فيه  ؟وكيف ال ؛وعذرهم في ذلك ظاهر ؛الوجه عند حلوله

  : الشاعر
  أحييته حين عسعس   لـبلي مات الظالم 

  ..))سـتنف  يعيش كان   أحييته حين عسعس
ذكر هنا ن ؛قبل الشروع في إيراد مقاطيع هذا البابو :قلت((... 

وهي ما حكاه أبو محمد  ؛تتلعق بطول الليل وقصره ؛حكاية لطيفة
وهو  ـ والدي ىوقف عل :قال ؛إسماعيل بن منصور الجواليفي

قد  ؛فقال يا سيدي ؛شاب ـ جالس في حلقة يقرأ فيها عليه الطلبة
  .ولم أفهم معناهما ؛سمعت بيتين من الشعر
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  :فأنشد ؛قل :فقال له
  النـاروهجرة النار يصلينا به    وصل الحبيب جنان الخلد أسكنها

  زارا  إن لم يزرني وبالجوزاء إن   أمست وهي نازلةفالشمس بالقوس 
  

هذا شيء من  ؛يا ولدي :قال له ؛والدي 1فلما سمعها :قال
فانصرف  ؛ال من صنعة أهل األدب ؛وتسييرها ،معرفة النجوم

لكونه سأل عن شيء  ؛فاستحيا والدي ؛غير حصول فائدة الشاب من
حتى  ؛وآلى على نفسه أن ال يجلس في حلقة ؛ليس عنده منه علم

قال الشيخ فتح الدين بن سيد ...))... ((.. ينظر في علم النجوم
قل لهؤالء علماء : قال لي شيخنا تقي الدين بن دقيق العيد: الناس

 ؟ن أن تقولوا مثل قول المتنبيأتحسنو :المعاني والبيان والبديع
قل فأي فائدة فيما  ؛فإذا قالوا ال ؛البيت" أزورهم وسواد الليل"

والمباشرة دون  ؛أن العمل غير العلم ؛يريد بذلك؟ تصنعونه
 ؛ما حكاه بعضهم عن بعض الوعاظ ـ هذا ـ ومثل قوله .الوصف

 ،وأحواله ،وأمور العشق ،أنه كان على منبره يتكلم في المحبة
  : فقال ؛فقام إليه بعض الجماعة ؛مديد أطناب األطناب في ذلكو

  اـفاه  تـالصبح أو قبل قبيل   بعيشك هل ضممت إليك ليلى
  اـة في نداهـزفاف األقحوان   لىـفروع لي عليكوهل زفت 

   

                                                
 .؛ وھـو تحریـف؛ فصـوب))سمعھمـا: ((في األصـل 1
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  : وقال المتنبي؛ فقال له فابشر ؛فقال الواعظ ال واهللا
  تكـذب  ةـلمانوين اأر ـتخب   يد  منوكم لظالم الليل عندك 

  بـوزارك فيه ذو الدالل المحج    مـردى األعداء تسري إليه وقاك
  

والشر كله  ،قوم يعتقدون أن الخير كله من النور؛ المانوية
حيث ستره عن  ؛بأنه وجد الخير في الظالم ؛فكذبهم ؛من الظالم

  .)).وكان عوناً له على زيارة من يحبه ،ووقاه شرهم ،أعدائه
  

***  
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 ؛هذا باب عقدناه لذكر من أكثر القيل والقال من العذال :أقول
 ؟وكيـف ال  ؛نتف السـبال  ـ  عند عذله ـ  مساك لحيتهإواستحق ب

والوالـد   ،يدخل الروح والجسد ؛وقلة محصوله ،وهو لكثرة فضوله
ال يفـتح لـه    ؛عين قفا بين صفا ؛بح بين المحبينطالما أص؛ والولد
  :وال يرد عليه جواب ،باب

  من ال تشاكلمن عاداك  وأغيظ   وأتعب من ناداك من ال تجيبه
  ..))لـالمتعاق بغيض إلي الجاهل   غير أنني الهوى وما التيه خلقي في

  
  :وما أحسن قول شهاب الدين ابن الخيمي رحمه اهللا((.. 

  لجاجا كلما زدت إبا زاد    نصحهفي  رابنيوعذول 
  ..))وداجىستر الغیرة بالعذل     عاشقاً ما عذولي قط إال 

 ؛فعذلته ؛لقيت أبا نواس في المسجد الجامع :وقال أبو العتاهية((.. 
  : وقال ؛فرفع رأسه إلي ؛وتزدجر ،ما آن لك أن ترعوي :وقلت له
  الهيـك المـاً تلـتارك     اهيـعت ا ـي  رانيـأت
  جاهي  نسك عند القومـ     بالـ   دـمفس  رانيـتأ
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  :أنشأ يقول ؛فلما ألححت عليه في العذل
  رـزاج  ما لم يكن منها لها   اـغيه الترجع األنفس عن 

  
 :قلت...))... ((... بكل شيء قلته ؛فوددت أني قلت هذا البيت

غريم  ؛أن صاحب هذا الكالم ـ في هذا المقام ـ والذي أقوله أنا
تى جعل للعذول ـح ؟أال تراه كيف بالغ ؛غرام ونديم كؤس المدامال

فهو كما قال  ؛فأصبحت حالته كما قيل ضغث على أباله ؛جعاله
 ؛لو لم تعلم العوام ما في قلوبنا :بعض السادات من أهل الواليات

بالسطان ومثل قوله هددت  .لتقربوا إلينا بالجنايات ؛من حالوة العفو
  : قول اآلخر
  فللموت عندي في هواك سالم   قتلتي  رت فيك العشيةوإن نذ

  حمـام ولي كل يوم في حماك   فللموت عندي في هواك سالم
  : اـت أنـوقل

  اليـبلب  اجـوقال لما ه   هـفي عذل  غـعاذل بال
  قلت وال بالشيب والوالي   بعارض المحبوب ما تنتهي

  :اًـت أيضـوقل
     الهوى فيرام قتلي  عذلوا على من

  انـمن الهذي ضرب  كالمهمف
     جهلوا وما علموا بأن الطعن في المح
  ..))دانـالمي في الطعنبوب غير 
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  : تـوقل((... 
     أقول لظبي قلبه يشتكي األسى

  ما الهوى سهل بالحشاهو الحب فاسلم 
     أرى بالهوى والذي نصحتك علماً

  يحلو مخالفتي فاختر لنفسك ما
  : دةـن قصيـت مـوقل

     دهـوق ذولـميلي للعوازنت 
  اـوام رجيحـفرأيت ميلي للق

     النوىال صافحتك يد  عاذلييا 
  حتى توسد في التراب صفيحا

      ولقد نصحت بني الصبابة في الهوى
  اـنصيح  ونـم ال يقبلـلكنه

  .ت من قصيدة مدحت بها موالنا السطان الملك الناصرـوقل
  أمركائل ما على حلو الشم   مستهاما فيا من جاء يعدل 

  .أيضاً من قصيدة أمدحه بها خلد اهللا ملكه مطلعها: وقلت
     وتشتهيما تحب  حبيبك منلك 

  الشهيفاجعل مدامك من مقبله 
     اًـمتبسم ثغـرهدا لك ـوإذا ب

  ..))وقهقه  العذولفاضحك على ذقن 

***  
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وما قيل فيهما  ؛هذا باب عقدناه لذكر الزائر والمزور :أقول

وما يستدل به  ؛وغير ذلك من عيادة الحبيب ،من منظوم ومنثور
  : كما قيل ؛عليه من روائح الطيب

  نسيبك حتى يستدل بك الركب   مـوك لقادهـلو أن ركباً يمم
  

له  1ىوأمس ،طالما أهدى الحبيب بزيارته سروراً ؛نعم
 ؛فلفضله فالفضل في الحالين له: كما قيل ؛مزوراًزائراً و ؛الفضل

ومن  ؛ولو ألحق فيها الوابل بالطل ؛فالزيارة من الحبيب ال تمل
  : قول العكوك ؛وعوده من قريب ،أحسن ما قيل في زيارة الحبيب

  اـجزع  خائفاً من كل شيء   مكتتمـان زارني ـأبي مـب
  طلعا  اًكيف يخفي الليل بدر   هـه حسنـم عليـراً نـزائ

  اـهجع  ورعى السامر حتى   أمكنـتة حتى ـرصد الغفل
  ..))اـودع تى ـم حـثم ما سل   هـزورت  ركب األهوال في

***  
   

                                                
  .فصـوب. ـف؛ وھـو تحری))أمـس: ((في األصـل 1
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  :بـلى الحبيـب عـم الطيـل نـفصـ 
  :رةـن سكـول ابـلى قـا أحـم

  العسستحذر من  ولم الظالمتحت     أهالً وسلهالً بمن زارت بال عدة
  القبس شراقها ليالً عن إوناب    استترتفما تسترت بالدجى عمداً 
  ..))والنفس  برق اللثام وعطر النحر    ألظهرها  ولو طواها الدجى عنا

  ل ـفصـ ...(( 
  :ومن أحسن ما سمعته في العيادة قول الطغرائي

  داـأم تلي شكااضنى طار فأ   فقالت  ني مرضتأخبروها 
  أن تعودا فأبت وهي تشتهي    اديـوأشاروا بأن تعود وس

  داـوالمزار البعي  الشوق ألم   وهي تشكو واتتني في خفية 
  وجيدا  أن أمالت علي عطفاً    كـتتمال  مـورأيتني كذا فل

  
  : أنشدني من لفظه لنفسه الشيخ جمال الدين بن نباتة

  المنهاض بعظمي  السقامأثر    وملولة في الحب لما أن رأت
  ..))باإلمراض وأنت بالسقامأنا    نعم  قالت تغيرنا فقلت لها

  

***  
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كثير  ،هذا باب عقدناه لذكر كل رقيب غائر العين :أقول
ويرميه في الحضرة  ؛يرى المحب بعين المقت في كل وقت ؛المين

ه فيمن وأفقر ى،فكم ترك المحب مضن ؛والمغيب بكل سهم مصيب
قبيح  ،تعيس الحركات ،فهو كالصبح قاطع اللذات ى؛أحب وما أستغن

فهو  ؛حجر في دكان زجاج ،كثير اللجاج ،سيء المخبر ،المنظر
ومن أبلغ ما سمعته  ؛لبان ـارضيع ،رهان والنمام في األذى فرسا

  :في الرقيب
     أنا والحب ما خلونا وال طر

  بـرقي ا ـفة عين إال علين
      يث أن يمكن الدهرما خلونا بح

  بـالحبي  تـول أنـأق بأن
     أنت  بل خلونا بقدر ما قلت

  الطبيب  ألح فراقي فقلت كيم
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  : زـول ابن المعتـوق
     بـالئي في محضر ومغيـوإب

  ن إالـه العيـلم تر دماء وجه
      إال العين  هـوجهر دماء ـلم ت

  ...))بـبرقي ا ـقبل شربه تـشرق
  :دةـن قصيـا مـت أنـوقل((... 

  بـمتغي  وقل في ثقيل نحسه   فغن لي الرقيبفديتك قد غاب 
  بـيترق  اًـوأخرج منها خائف   رقيب نفى عن أرض ليلى عشية

  
  : اًـت أيضـوقل

  اءـالبرح  برحت بي في حبه   عاذلي في الحبيب دعني فإني
  اءـة رقبـوم السمالـمن نج   بـب حبيـراقب اهللا في مح

  : دةـن قصيـم اًـت أيضـوقل
     فبت ولي شغل عن العذل شاغل

  يذود الكري عني من السهد ذائد
  : ةـن رسالـاً مـت أيضـوقل

  بـره عجيـب فأمـا الرقيـوأم
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 ؛﴾1﴿ ؛وغلق الباب في وجهه
وال  ،ال ينام ؛وبالليل ابن فاعلة ،فهو بالنهار من الذين يراؤون

فأذاه إذا ورد من بعيد أقرب من حبل  ؛الناس ينامون ليـيخ
إال لديه رقيب  ؛والعاشق بينه وبين العذول ما يلفظ من قول ؛الوريد
  .ال كتب اهللا عليه سالمة ؛وإن راح ،فهو إن قعد قامت القيامة ؛عتيد

  

***  
  

  :وما أظرف ما سمعت في ذلك النمام والواشي: لـفصـ 
  بي  ما الذي تشتهيه واجتهدوا    قال لي عودي غداة رأوني

  بـعجي قطعوه فيه بصنع     اةـقلت مقلي به لسان وش
  بـرقي  فقئت فوقها عيون    ودـحس  إليه كبد وأضافوا

  
مـا الـذي    :وقد قيل له ؛وهذا مأخوذ من كالم بعض العشاق

  .وأكباد الحساد ،وألسن الوشاة ،فقال أعين الرقباء ؟تشتهيه
  

   

                                                
  .؛ مـن سـورة الفتـح13: مـن اآلیـة 1
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  : رـال آخـوق
  اءـوالندم  يا معشر الجلساء   دعوة التواصلهم يوم لي عند

  الرقباء  وألسنة الوشاة وأعين   قلوب الحاسدين بها أشوي بها
  

ـ   (( :وقال صلى اهللا عليه وسـلم  ون اءأبغضـكم إلـي المش
 :وقال صـلى اهللا عليـه وسـلم   . ))المفرقون بين األحبة ؛بالنميمة

رجل يأكـل  : منهم ؛أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من األذى((
  ..)).))ويمشي بالنميمة ،لحوم الناس

  

***  
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 1نـهذا باب عقدناه لذكر معاتبة الذم :عن ما مضى أقول
العتاب فوائد نعم في  .أرق من النسيم المتواني ؛وبث هوى ،األماني

 :وهو على أقسام ؛مةغفال يكن أمركم عليكم  ؛وإزالة كرب ،جمة
 ،وعتاب لتكذيب الناقل ؛يحصل الحاصل ؛عتاب هو في تأكيد المودة

أن للعتاب بين  2:علوممومن ال ؛الحق من الباطل ؛وعتاب التمييز
 ؛وال غناء عنه ،ال بد منه ؛ووصالً ،وقطعاً ،وفضالً ،األحباب أصالً

 ؛وال يعاتب الحبيب إال فلتة ،م إال عند من ال يراه البتةالله
  : كالبحتري حيث يقول

  هـأعاتب ه الـالم عليـثم الس   واحدة أعاتب الحب فيما جاء 
  

العتاب : وقال األحنف: وفي أمثال العرب أسوأ اآلداب كثرة العتاب
  .مفتاح التقالي والعتاب خير من الحقد

  
   

                                                
  .كلمـة غیـر مفھومـة 1
 )).العلـوم: ((في األصـل 2
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  : لعتابوقد قال بشار في تقليل ا
  صديقك لم تلق الذي ال تعاتبه   إذا كنت في كل األمور معاتباً

  ..))مشاربه  ظمئت وأي الناس راقت   القذي  إذا كنت لم تشرب مراراً على
  

***  
  

   :ح عما مضىـرضى والصفـو والـل في العفـفصـ 
  

﴿ :في قوله تعالى ؛جاء عن علي رضي اهللا عنه
﴾1: وقال تعالى .إنه الرضا بغير عتاب :

وقال . ))مـر اهللا لكـون أن يغفـوا أال تحبـوا وليصفحـوليعف((
من لم يقبل من معتذر صادق وكاذب لم ((: صلى اهللا عليه وسلم

  : وقال الشاعر .))يرد على الحوض
  هـمن  مـت أعظـوأن   مـعظي ك ـبي إليـذن
  هـعن كـضلبف فاصفح    أوالً  كــبحق  ذـفخ

  هـفكن  رامـالك  نـم   اليـفع  إن لم أكن في
   

                                                
  .؛ مـن سـورة الحجـر85: مـن اآلیـة 1
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  : رـال آخـوق
  رـال سيما عن غير ذي ناص   ادرـو من القـما أحسن العف

  رـالناظ  ةـمرعى مقل وخير   المنى يا غاية القصد وأقصى 
  رـغاف مـنرك ـغي لها ـفم   لي  إن كان لي ذنب وال ذنب

  رــباآلخ  األول  دـتفس نأ   اـبينن  ذيـود الـبال أعـوذ
  

فغلب عليه الشراب  ؛ينادم المأمون ؛كان أبو محمد اليزيدي
فلما أفاق  ؛فأمر المأمون بحمله إلى منزله برفق ؛فعربد ؛ذات ليلة
كتب إلى  ؛فلما طال عليه ذلك ؛وانقطع عن الركوب أياماً ،استحيا

  .المأمون أبياتاً منها
  العفو  لم يكن ذنب لما عرف ولو   واسع  أنا المذنب الخطاء والعفو

  إن يستوي السكر والصحو وما هتكر   الكأس بعض ما منيسكرت فأبدت 
  اللغو به ما أن يجوز وفي مجلس   خليفة  وال سيما أن كنت عند

  
فال  ؛سر إلينا فقد عفونا عنك"وقع في الرقعة  ؛فلما قرأها المأمون

  : عر فقالأخذه الشا .وبساط النبيذ يطوي معه ؛عتب عليك
  ...))فإذا ما انقضى طوينا بساطه   اطـبس  إنما مجلس الشراب

***  
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وأغزرهم  ،هذا باب عقدناه لذكر أكثر الناس فتوة :أقول

قديم  ؛ممن أصبح بين المحبين ؛وأحسنهم مربى ،وأرقهم قلباً ،مروة
ال جرم  ؛ألف سكرة ـ بكؤس المحبةـ له  1ىوأمس ؛هجر وهجرة

من في قلبه من الغرام مثقال  ؛ووازن بنفسه ،أنه أعان ذوي المحبة
في  2وهللا القائل ؛وساواه بنفسه وماله ،فسعى في إصالح حاله ؛حبة

 ،أو عاذراً ،أو معيناً ،أو حزيناً ،أو مسعداً ،قف مشوقاً: هذا المعنى
أعني بأطماع كذوب على ـ  فإن كنت خالياً من ذلك كله ؛ذوالًأو ع
يا  ؛أقل من ذلك ؛قلت أوال .إذا لم تقاتل يا جبان فشجع ـ النوى

  : القائل في ذلك 3هللاو ؛ابنة مالك
  بميعاد ما بت أعلمه استسقوا    ومن كافي شوقي منلو تعلم الناس 

  وادـق يم في ذـوجاء عائده    واستشفعوا لي إلى إلفي بأجمعهم
  

   

                                                
 )).أمـس: ((في األصـل 1
 .؛ وھـو تحریـف))واللـھ القائـل: ((في األصـل 2
 .؛ وھـو تحریـف بیـن))والھـل القائـل: ((في األصـل 3
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 1ما ؛واألخذ بثأره ،ومن أعجب ما سمعته في إغاثة العاشق
فبعث ملك  ؛بلغني أن عاشقاً مات بالهند عشقاً :قال ؛حكاه الجاحظ

عنده  2اسخوقال الخرائطي كان رجل ن. الهند إلى المعشوق فقتله
وكان يعرضها في المواسم فتغالي  ؛لم يكن له سلوة غيرها ؛جارية

 ؛وهو يطلب الزيادة ؛تى بلغت مبلغاً كثيراً من المالح ؛الناس فيها
 ؛فلما بلغه ذلك وهبها له .فكاد عقله أن يذهب ؛فعلقها رجل فقير
﴿: ني سمعت اهللا يقولإ :فقال ؛فعوتب في ذلك

﴾3؟الناس جميعاً يأفال أحي ؛  
من غلمانه  ؛كان لبعض الخلفاء غالم وجارية أنه :وحكى الخرائطي
  :فكتب الغالم إليها يوماً ؛وجواريه متحابين

  البارد  عاطيتني من ريق فيك   اـكأنم ولقد رأيتك في المنام 
  دـواح فـراشبتنا جميعاً في    اـدي وكأننـوكأن كفك في ي
  ألراك في نومي ولست براقدا   داـه متراقـفطفقت نومي كل

  
  : الجارية فأجابته

  الحاسـد مـستناله مني برغ   خيراً رأيت وكل ما أبصرته
   

                                                
 )).ومـا: ((األصـلفي  1
 .؛ بالحـاء المھملـة؛ وھـو تحریـف))نحـاس: ((في األصـل 2
  .، مـن سـورة المائـدة32: مـن اآلیـة 3
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  دـفتبيت مني فوق ثدي ناه   إني ألرجو أن تكون معانقي
  ومجاسديفوق ترائبي  وأراك   ودمالجيوأراك بين خالخلي 

  
على شدة  ؛فأنكحهما وأحسن إليهما ؛فبلغ الخليفة خبرهما

ع المهلب فتى يتغنى في سم :وقال أبو الفرج بن الجوزي .غيرته
  :فقال المهلب ؛جارية له

  قـوإني ببر العاشقين حقي   راحم  إني للمحبين لعمري
  وإني بما قد ترجوان خليق   سأجمع منكم شمل ود مبدد

  
وروى عن عثمان  .ومعها خمسة آالف دينار ؛ثم وهبها له

أنه جاءته جارية تستعدي على رجل من  ؛بن عفان رضي اهللا عنه
 ؛يا مير المؤمنين :فقالت ؛ما قصتك :فقال لها عثمان ؛نصاراأل

أما أن تهبها البن  :فقال له عثمان ؛فما أنفك أراعيه ؛أحب ابن أخيه
 ؛أشهدك يا أمير المؤمنين :فقال ؛أو أعطيك ثمنها من مالي ،أخيك

وأتى علي بن أبي طالب كرم اهللا وجهه بغالم من  .أنها البن أخي
ولكني  ؛لست بسارق :فقال له ؛قوم بالليلوجد في دار  ؛العرب
  :أصدقك

  يذل لها من حسنها الشمس والبدر   تعلقت في دار الرياحي خودة
  الفخرإذا افتخرت بالحسن صدقها    ومنصبلها في بنات الروم حسن 
  رـأبيت وفيها من توقدها جم   مهجة  فلما طرقت الدار من حر
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  له القتل واألسر محتوماًلص هو ال   صيحواتبادر أهل الدار بي ثم 
  

 ؛اسمح له بها :وقال للمهلب ؛رق له ؛فلما سمع علي شعره
فقال  ؛سأله لنعرف نسبهإفقال يا أمير المؤمنين  ؛ونعوضك عنها

وحكى التميمي في  .خذها فهي لك :فقال ؛النهاش بن عتبة العجلي
 اشترى جارية من ؛أن معاوية بن أبي سفيان "امتزاج النفوس"كتابه 

تنشد أبياتاً ـ يوماً  ـ فسمعها ؛فأعجب بها إعجاباً شديداً ؛البحرين
   :منها

  شاربه  رـطريراً وسيما بعدما ط   وفارقته كالغصن يهتز في الثرى
  

وفي قلبه منها  ؛فردها إليه ؛فقالت له هو ابن عم لي ؛فسألها
  ...))شرر النيران

  

***  
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 ...))


  
الذي أعجز أهل  ؛هذا باب عقدناه لذكر دواء الحب :أقول

على أن الذي  ؛وما هم بسكارى ؛فهم فيه حيارى سكارى ؛الطب
 إالّ ؛أنه ال شفاء من هذا الداء العضال ؛وأشاروا إليه ،أجمعوا عليه

والتصاق  ،وقرع الشفتين ،مثل غمز النهدين ؛بطيب الوصال
  .البدنين

  على الصدوروضع الصدور  سوي   ه دواءـس لـليرأيت الحب 
  

وال سيما ممن بدت نهوده وتوردت خدوده وعذب مذاقه 
  .وطاب عناقه
  دانيـت  إليه وهل بعد العناق   ةـس بعد مشوقـاعانقه والنف
  انـقى من الهيمـفيشتد ما أل   حرارتي  تزول  وألثم فاه كي

  وحان يمتزجانسوى أن ترى الر   غليله  كأن فؤادي ليس يشفى
  

  : وقال اآلخر
  ووضع للبطون على البطون   مـل وشـاء الحب تقبيـشف

  رونـذ بالمناكب والقـوأخ   هـمن ورهز تذرف العينان 
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  : وقال آخر
     رهـبي ثم لم يبـم قلـأسق

  رهـزنار على خص عاقد 
      ال تلتقي روحي مع جسمه

  ...))حتى أرى صدري على بطنه
  

فذهب أبو تمام الطائي إلى أنه  ؛فاختلفوا فيه ؛وأما نكاح الطيف
 ؛وخالفه في ذلك جماعة ؛بخالف نكاح الحقيقة ؛ال يفسد الحب

وعفة  ،اقتصر على الرشف ؛ومنهم من إذا أفضى إلى معشوقه
إذا كان محبوبه ممن ال يجوز  ؛وخوف الوقوع في الكبيرة ،النفس

  : كما قيل ؛له نكاحه
  وحرامها بحاللها مدفوع   اـولرب لذة ليلة قد نلته

  
  : وقال آخر

     مـزيارتك  ون لصب فيـأتأذن
  رـفعندكم شهوات القلب والبص

     إن طال الوقوف به ال يضمر السوء
  النظر  عف الضمير ولكن فاسق
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  : رـال آخـوق
     ةـخود حرائر ما هممن بريب

  رامـن حـكظباء مكة صيده
  

  المـاإلس  ن الخناويصدهن ع   يحسبن من لين الحديث زوانيا
 والثاني مـا قالـه   ؛في باب العفاف ؛وسيأتي ما ورد في هذا المعنى

 ،وهو أن شهوة القلب ممتزجة بلـذة العـين   ؛العلماء في أسباب الباه
 ؛ن يكـون الحـب تكلفـاً   أ إالّ ؛وحب النفس معقودة باختيار الطبائع

علـى قـدر    ؛فيصير الحرص على الجماع ؛الستفراغ ماء الشهوة
ونفسـه   ،فيمن وافقت عينه قلبه ؛والهوى على قدر المؤانسة ؛ىالهو

فوقـع   ؛وارتفعت عنه شهوة الجماع ،ممن يحب تمكن حبه ؛طباعه
 ...)) فيما تكره المرأة من الرجل

  
  

***  
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   :لـفصـ ...((
فقالت  ؟هل يجب على الزوج مجامعة امرأته ؛اختلف الفقهاء 

وإن شـاء   ،فإن شاء استوفاه ؛ألنه حق له ؛طائفة ال يجب عليه ذلك
 .وإن شاء تركهـا  ،إن شاء سكنها ؛1اًبمنزلة من استأجر دار ؛تركه

 ؛والقياس ،والعرف ،والسنة ،ألن القرآن ؛وهذا من أضعف األقوال
ــرده  2﴿ :قــال اهللا تعــالى  .ي

﴾3. فهو حق لهـا   ؛افإذا كان الجماع حق الزوج عليه
ـ راشعو(( :وقـال اهللا تعـالى   ؛بنص القـرآن  ؛على الزوج ـوهن 

شهوتها  ؛أن يكون عنده شابة ؛ومن ضد المعروف .4))وفرـعماِلبِ
ـ  ؛أو تزيد عليها بأضعاف مضاعفة ،تعدل شهوته ا لـذة  ـوال يذيقه

كفاه طبعه في  ؛ومن زعم أن هذا من المعروف .الوطء مرة واحدة
 ؛يجب عليه أن يطأها في كل أربعة أشهر :وقالت طائفة .يهالرد عل

وإن شـاءت   ،إن شـاءت تقـيم معـه    ـ  بعد ذلكـ وتخير المرأة  
لم يجعل للـزوج   ؛فلو كان لها حق في الوطء أكثر من ذلك ؛تفارقه

 :وقالت طائفـة  .مع ما فيه ؛وهو أمثل القولين ؛تركه في تلك المدة
ـ    كما ؛يجب عليه أن يطأها بالمعروف  ،اـينفـق عليهـا ويكسوه

كما  ؛وعليه أن يشبعها وطأ إذا أمكنه :قالوا .ويعاشروها بالمعروف
                                                

  .؛ بـدون األلـف؛ وھـو تحریـف))دار: ((في األصـل 1
 .؛ وھـو تحریـف َبیِّـن))علیـن: ((ألصـلافي  2
  .؛ مـن سـورة البقـرة228: مـن اآلیـة 3
 .؛ مـن سـورة النسـاء19 :مـن اآلیـة 4
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 .وكان ابن تميمة يرجح هذا القـول ويختـاره   .عليه أن يشبعها قوتاً
وقد حض النبي صلى اهللا عليه وسـلم   :قال تلميذه ابن قيم الجوزية

ـ  ،وعلق عليه األجر ،ورغب فيه ،على استمعال هذا دقة وجعله ص
وكمال  ،ففي هذا كمال اللذة ؛وفي بضع أحدكم صدقة :فقال .لفاعله

وذهاب أفكارها الرديئـة   ،وفرح النفس ،وحصول األجر ،اإلحسان
واعتدال  ،وخفة الجسم ،وذهاب كثافتها وغلظها ،وخفة الروح ،عنها

ذلـك   1فدفإن صـا  ؛ودفع المواد الردئية ،وجلب الصحة ،المزاج
 ،ورغبة تامة ،وعشقاً وافراًـ أي سهالً   ـ  مثاًوخلقاً د ،وجهاً حسناً

وال سـيما إذا   ؛فذلك اللذة التي ال يعادلها شـيء  ؛2واحتساء بالثواب
فإنها ال تكمل حتى يأخذ كل جزء من البدن بقسـطه   ؛وافقت كمالها

 ،واألذن بسماع كالمـه  ،فتلتذ العين بالنظر إلى المحبوب ؛من اللذة
وتنعكف كل جارحة  ؛واليد بلمسه ،قبيلهوالفم بت ،واألنف بشم رائحته

فإن فقد مـن   ؛ويقابله المحبوب بنظير ذلك ؛على ما تطلبه من لذاتها
فال تسكن كـل   ؛ه متقاضية له،لم تزل النفس متطلعة إلي ؛ذلك شيء
ـ  ؛لسكون النفس إليهـا  ؛ولذلك تسمى المرأة سكناً ؛السكون ك ـولذل

وهـو   ؛آخر طبيعيوله سبب  ؛فضل جماع النهار على جماع الليل
ـ    ،أن الليل وقت تبرد فيه الحواس  .ونـوتطلب حظهـا مـن السك
﴿: فذلك قوله تعالى ؛والنهار محل انتشار الحركات

                                                
 )).صـاف: ((في األصـل 1
 )).باللثـاب: ((األصـلفي  2
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﴾1. اللهـم  " :ته ويقولوكان محمد بن المنكدر يدعو في صال

 :حـوقال عبد اهللا بن صال ".فإن فيه صالحاً ألهلي ؛قوم لي ذكري
 ،اللهم شـد لـي أصـله   "يقول  ؛أهله يإذا غش ؛كان الليث بن سعد
 ،ني لذتـه ـوارزق ،مدخله ومخرجه يوسهل عل ،وارفع لي صدره

فكـان   ؛قال وكان جهورياً ".تقتل في سبيلك ؛وهب لي ذرية صالحة
لمـا   :قال ؛حدثناً خالد الحذاء :وقال علي بن عاصم .يسمع ذلك منه
فقالـت   ؛سكن إلى زوجـك أيا آدم  :قال ؛وخلق حواء ،خلق اهللا آدم

  .زدنا منه ؛ما أطيب هذا ؛يا آدم :حواء
  

***  
  
 

   

                                                
  .47: سـورة الفرقـان؛ اآلیـة 1
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وقـول المحبـوب إليـك     ،هذا باب عقدناه لذكر الجني :أقول

عطـر الخـالق    ،حلـو المـذاق   ـ  به لمن مر ـ  فهو باب ؛عني
 ،وعـرف وصـل الحبيـب    ،من ذاقه ال يعرف طعمه إالّ ؛باالتفاق
  : وتقول ،ولم تزل العشاق تستحلي تجني الحبيب .وفرقه
  الهوى  أرباب شرط المحبة عند   بـزبي  بـالحبي  ربـض

  
 وال يقفون من ،ال يصدهم حد ؛إن المليح على التجني يعشق

وقالوا لخده  ؛فكم رأوا جور الحبيب عدالً .سيوف اللحاظ عند حد
وال يعدون جور  ،ال يأخذهم فيه لومة الئم ؛إذا أقبل أهالً وسهالً
  : بارد الظلم من المظالم

  وادعى المحبة حلواً فقد جهل    الحبيب كظلمهمن لم يذق ظلم 
  : بنت المهدي ةقول علي ؛والعلم المشهور في هذا الباب
  أنصف المحبوب فيه لسمج   جبَِل الحب على الجور فلو

  ...))عاشق يحسن تأليف الحجج   في شرع الهوى يستحسنليس 
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هجر دالل وهجر  :فقالوا ؛وقد قسموا الهجر على أربعة أقسام((... 
ب وهجر يوجبه البغض المتمكن في مالل وهجر مكافأة على الذن

الصدور فأما هجر الدالل فهو ألذ كثير من الوصال وعليه عقدت 
  : هذا الباب قال كشاجم

  الـال قليـفتطاردي لي بالوص   ذةـك لـالصيد لم ت ادأطر لوال
  الـمن لذة حتى تصيب غلي   له  هذا الشراب أخو الحياة وما

  
ما بتنائي إ ؛ام واللياليفيثبطه مرور األي ؛وأما هجر المالل

لما اشتراها على  ؛حكي أن متيم الهاشمية .أو بطول االختبار ،الدار
فاتفق أنها غضبت عليه  ؛حبها حباً شديداًأحظيت عنده و ؛ابن هشام

 ؛فلم ترض ؛اهافترض ؛وتمادت في غضبها ،في وقت من األوقات
 ؛الصبر ورب هجر دعا إلى ؛اإلدالل يدعو إلى المالل :فكتب إليها
وقد صدق عندي قول العباس بن  .لتقلبه ؛القلب قلباً يوإنما سم
  : األحنف

  رانـالهج  على يراني أقوى    ما أراني إال سأهجر من ليس
  انـباإلنس  ر اإلخاءـما أض   اءـإخ قى بحسنـني واتـمل

  
وأما  .ورضيت ،خرجت إليه من وقتها ؛فلما قرأت الرقعة

عند  ؛فالتوبة تزيله من القلب ؛بالهجر الذي يتولد عن الذن
  :وال سيما إذا كان المحبوب ؛االعتراف بالذنب
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      هـفي  ملكه ملك رحمة ليس
  اءـه وال كبريـجبروت من

      أفلـ  يتقي اهللا في المحب وقد
  اءـاالتق هـح من كان همـ

  
فهو الذي ال دواء  ؛وأما الهجر الذي يوجبه البغض الطبيعي

وذوي  ،ن ذوي اإلخالصـهذا ال يصح بيو :قال الحصري .له
 ؛ة تدفعهـتمنعه وصحة المناسب ؛إذ حقيقة المشاكلة ؛االختصاص

 ؛مرضه مما ال يمكن عالجه ؛أن هذا القسم :والذي أقوله أنا أيضاً
ومحبته كمن يرقص في  ،فالمحبوب فيه ال يالم ؛وال يعذب أجاجه

  : ويسلم على من ال يرد عليه السالم ،الظالم
  ما ليس يفعله به أعداؤه    بقلبه  ه كم يفعلونأحباب

  

***  
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 ))...
  

  
  : وليـكق

  اءـالجف  واعـأقاسي منه أن   ظبي  دعوت من الحبيب بعشق
  ائيـعلى نفسي دع فكان إذاً   دوديـص فواصله وبالغ في

  
وأراد أن  ،باب عقدناه لذكر من قارب حلول رمسههذا  :أقول

ى ويتشف ،فهو يتشهى ويشتكي .فدعا على نفسه ؛يدعو على روحه
بين  ـ بسيف اللحظ ـ وال يفرق ،ال يثبت على حال ى؛وينتك

 .إذا هو يشكو اليه ؛فبينا هو يشكو من محبوبه .الماضي والحال
ا قبل في الدعاء فمن أحسن م .إذا هو يدعو عليه ؛وبينا هو يدعو له

 ،رحم اهللا شبابه ؛قول بلدينا محمد بن العفيف التلمساني ؛للمحبوب
  ...))1"أعز اهللا أنصار العيون" .وجعل من الرحيق المختوم شرابه

    ***  
   

                                                
ومـع ھـذا یمكـن مراجعتھـا في البـاب . لقـد كتبـت ھنـا بشكـل قلـب أبیاتھـا 1

 .المخصـص بالشـاب الظریـف؛ في ھـذا الجـزء مـن كتابنـا
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 ))...
  

  
  

لى ـهذا باب عقدناه لذكر من أصبح دمعه مسكوباً ع :أقول
لى ـنبوب عأ :كما قيل ؛فبات وهو من جريانه كالرمح ؛مسكوب

هنالك  ؛أو كان عليه بعض حجر ،ال إذا تمادى الهجرإو ؛نبوبأ
  : وينشد إذا عزم الخليط على السفر ،يرى من انسكاب عبرته العبر

  الربوع  فال خلت منه    القلوب  ومفارق سكن
  وأنا السميع له المطيع    ليبعث الرسول وقال 

  بعدي فقلت له الدموع    رىـباهللا قل لي ما ج
  

  : وقال اآلخر
      والبين قد جد قال لي من أحببت

  الحريق  وفي مهجتي لهيب
       بعدي ما الذي في الطريق تصنع 

  ...))قلت ابكي عليك طول الطريق
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  : ةـدة حجازيـن قصيـت مـوقل((... 
     طرازه  الرقمتين  روضخليلي 

  مذهب  الحجازي قالبر لمعإذا 
     إذا همت  فال تعجبا من سحب دمعي

  خلب  للعين  فما كل برق الح
  

  : ةـرى حجازيـن أخـت مـوقل
     تزنى جفني القريح على الخدين قد وكفا

  وكفافحسبه ما جرى من أدمعي 
     رـإن عز نظم دموعي حين أنث

  الصدفا فالدر ما عز حتى جاوز
      رىغداة  ج وقا دمعيال تعجبوا من 

  فيه وفا جرى فالبحر مامن عينيه 
     العقيق إلىما زلت أبكي على وادي 

  رعفا أن قيل هذاك من عينيه قد
  

  : دةـن قصيـاً مـت أيضـوقل
     بكيت على أرض بها كنت ماشياً

  الخنسا صخرهادمعي  فيفأشبهت 
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     اًـتجرأت يا دمعي فلم تجرأ دائم
  قلب ما أقسىويا  أجرىفيا دمع ما 

  
  :دةـن قصيـاً مـت أيضـوقل

      مـل  إن عيني على العقيق إذا
  راءـحم  هـيحك دمعي بلون

      منذ أمسى لجين دمعي نضارا
  اءـني الكميـصح عندي لعي

      جرى من الدمع لما ماال تسل 
  اجتراء على  ليصار من عاذ

       خدي  أطلع الليل أدمعي فوق
  اءـللسم مثل ما تطلع النجوم

  
  : دةـن قصيـمت ـوقل

     ألن فترت عيني بحر دموعها
  باردقيل  كمافثغر الذي أهوى 

     بالدموع وكاءهوإن حل طرفي 
  عاقد  فنهد الذي حيت بطرفي
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  : دـن قصيـت مـوقل
     بارد أرضهاسقيت ببحر الدمع 

  وأرسلتها فيها على حين فترة
     الصب بالبكى لم تسعف إن فيا طرف

  رقت يثقطعت حبال الدمع من ح
  

  : دةـن قصيـت مـوقل
     اـاً ونصيحـخالفت فيك معنف

  قريحـاًوأطعت جفناً بالدموع 
     فمدامعي محضراًفاعمل لقتلي 

  اًـمشروح كتبت لقلبي بالدما 
     دمعه صب على سفح المقطم 

  تجري العيون به دماً مسفوحاً
     لو شاهدت عيناك أحمر دمعه

  اـزكيت شاهد قلبه المجروح
  

  : اًـأيض تـوقل
  هــإلي األسى   وـيشك    رىـالك الطرف من فقد

  هـرى عليـا جـم اـي    كىـالب رطـوالخد من ف
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  :تـوقل
  وابعث خياالً في الكرى    تيـلوع  مـومن أرح
  ...))رىـما ج عن حاله يا    لـني ال تسـودمع عي

  

***  
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 ...))
  

  
وال غنى  ،التي ال بد منها ؛عقدناه لذكر األماني ؛هذا باب :ولـأق

  : فال أقل منها ؛عنها
  أعلل بالمنى قلـبي لعـلي   

  أروح باألماني الهم عـني
  وأعلم أن وصلك ال يرجى   

  ولكن ال أقل   من التمـني
  

عون براح ويتر ،ولم يزل المحبون يعللون باألماني نفوسهم
ومنهم من  ،فمنهم من فاز باألمنية قبل حلول المنية ؛راحتها كؤسهم

  ...)):وما وقع له الحبيب على قصة ،مات بأعظم غصة
  : ةـدة حجازيـن قصيـا مـت أنـوقل((... 

  يهددني بالهجر في كل ليلة   
  ...))أصدق فيها وصله  وأكذب

  : اـت أنـوقل((... 
   رقي لصب غدا مما  يكايـده  

  في مجاريهيجري  الصب دمعهمن 
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  لم يبق فيه سوى روح يرددها   
  أمانيه أقصىيا  ماتلوال المني 

  
  :اًـت أيضـوقل

     يا طيب ريح سرى من نحوهم سحرا
  تلفا الهوىلوال تالفيه قلبي في 

  أعلل قلبي بالنسيم ومـا   ذاكم 
  شفا هواءأرى لداء غرامي في 

  
  : وقال ابن زيدون

  نواظـري    في ذلك الروض  النضيرألسرحـن    
  وآلكلنــك     بالمـني    وألشربنـك   بالضميـر

  
  :رـال آخـوق

  بهحييت  ماعلليـني   بموعـد    وامطلي 
  ودعيني أفوز منـك    بنجـوى    تطلبـه
  ...))فعسى  يعثر الزمان     بحـظي    فينتبـه

***  
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 ...))
  

  
ممن  ؛والعاشق القنوع ،هذا باب عقدناه لذكر المحب المطبوع :أقول

ولو مرة في  ؛منه بالسالم ىويرض ،يقنع الحبيب بالنظر إذا حضر
قليلك ال يقال له : "كما قيل ؛فهو في الرضا منه بالنزر اليسير ؛العام
  ":قليل

     شيء أنا راض منكم بأيسر 
  معشوق  من عاشق يرتضيه

     اـبسالم على الطريق إذا م
  قـاق الطريـباالتف  جمعتنا

  
  :وقال المعري

     ولم القاك في العام الذي ولى 
  لـه في القابـك إال قبلـيسأل

     دىـله الم  إن البخيل إذا تمد
  بذل الباذلفي الجود هان عليه 
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  : وقال جميل
     هـأقلب طرفي في السماء لعل

  رفي طرفه حين ينظريوافق ط
  

  : وقال أيضاً
     بالذي  بثينة منألرضى  وإني

  بالبله لقرتلو استقين الواشي 
     نيـبال وبأن ال أستطيع وبالم

  وباألمل المرجو فد خاب آمله
     تنقضيوبالنظرة العجلى وبالحول 
  هـوأوائل قيـره ال تلتـخأوآ

  
قد قنع من  ؛يفالعف ،والعاشق ،انظر إلى هذا الشاعر الظريف: قلت

  ..)).واكتفى باللمح من خلل االستار والكلل ،مناهل أحبابه بالوشل
  
  

***  
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 ...))


   
إذا التفت  ؛هذا باب عقدناه لذكر من أفرط في العناق :أقول

 ؛في رأي العين فأصبح هو ومحبيه كالشيء الواحد ؛الساق بالساق
وذلك لفرط المحبة التي  ؛حتى عند األحوال الذي يرى الشيء شيئين

وال تنقطع حبال دموعه  ،ال يشتفي قلب صاحبها بالوصال
  : كما قيل ؛باالتصال

  وكدت وهو ضجيعي أن أقول له  من شدة الحب قد أبعدت  فاقترب
  :وقال ابن الرومي

     ةـد مشوقـأعانقه والنفس بع
  تـداني  بعد العناقإليه وهل 

     حرارتي  تزول وألثم فاه كي 
  انـمن الهيم فيشتد ما ألقى 

     من الجوى الذي بيولم يك مقدار 
  الشفتانليشفيه رشفاً ما سوى 

      غليله  كأن فؤادي ليس يشفي
  ..))يمتزجان الروحانسوى أن ترى 

     ***  
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...)) 



  

وأصبح  ،هذا باب عقدناه لذكر من أدى به النحول إلى الذبول :أقول
  : صردر ـ كما قال ت فهو من شدة الضر ؛كالطلل بين الطلول

  الخيام  وكم ناحل بين تلك
  اـأطنابه  نـه بيـتحسب

  
وهو في رقته  ،كاأللف ـ في الجفاء واحدـ فمحبوبه 

  .يمشي إلى خلف ؛كالخيال
  :دةـن قصيـا مـت أنـوقل

     كأن ضباب األفق ند سرت به
  األحبةنسيم الصبا من نحو أرض 

      مـكأن الصدا بين الجبال متي
  ..))وأنة ولم يبق منه غير صوت

***  
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 ...))

  

  
  : هـكقول

     قبلي  شكى ألم الفراق الناس
  تـوى حي وميـوروع الن
     وأما مثل ما ضمت ضلوعي

  تـرأي فإني ما سمعت وال 
  

هذا الباب عقدناه لذكر ما يقايسه المحب من ركوب  :أقول
متقلباً  ،فهو ال يزال مشغوالً بحاله ؛في طلب األوطار ؛األخطار

ما هو أثقل من  ؛يقاسي في طلب الحبيب من األهوال ؛تحت أحماله
  .بالنفس والمال ؛ويسمح في مقابلة اللمحة اليسيرة منه ،الجبال

  : رائيـال الطغـق
  ببذل النفس من كعب بن مامه  أسخى  ومن طلب األحبة كان

  ..))حسامه نضى من دون مطلبه    م يهب منومن طلب الغنائم ل
ومن أحسن ما سمعته في طلب األوطار وركوب األخطار ((... 

  : قول ابن خفاجة
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     لقد جبت دون الحي كل تنوفة
  على وكرنسر السماء  بها يحوم

     يسود فحمة الليل ظالموخضت 
  جمر عنالليث ينظر  ودست عرين

     الحي والليل مطرقوجئت ديار 
  باألنجم الزهر األفقمنم ثوب من
     اـوربم أشيم بها برد الحديد 

  عثرت بأطراف المثقفة السمر
     ةـالم صعدة فوق فلم ألق اال

  نهر علىفقلت قضيب قد أظل 
     رـوال شمت األغرة فوق أشق

  فقلت حباب يستدير على خمر
     غيرةالبرق يخفق  فسرت وقلب

  ..))وشزر هناك عنتنظر  النجم ههناك وعين
  

***  
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 ...))


   
وذكر محبوبه  ،هذا باب عقدناه لذكر من صال وجال :أقول

والموت  ،في كل موقف الوقوف فيه هزيمة ؛حين تكسرت النصال
والتبست الخود  ،مقام الحواجب 1وال سيما إذا أقيمت القسيء ؛غنيمة

 ؛والبيض بحمرة الخدود ،لرماح بالقدودواشتبهت ا ،بنهود الكواعب
وال يلهيه عنه ضرب  ؛هنالك يجعل حبيبه المشار إليه نصب عينيه

  ...))وال جعله غرضاً للسهام ،الحسام
  : رةـال عنتـوق((...  

     لـولقد ذكرتك والرماح نواه
  دمي  مني وبيض الهند تقطر من

     اـألنه  فوددت تقبيل السيوف
  مـمتبسال لمعت كبارق ثغرك

  
  : وما أرق قول الطغرائي أيضاً

     بلغ الظمأ وقدإني ألذكركم 
  مني فأشرق بالزالل البارد

   
                                                

  .))القـسيء: ((في األصـل 1
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     وأقول ليت أحبتي عاينتهم
  ...))قبل الممات ولو بيوم واحد

  : وقلت أنا في رمل طريق مصر إلى الشام من مقامة((... 
     هـل روعـولقد ذكرتكم برم

  ربـومغ في قلب كل مشرق
     بياضة كالدبي من حولناوبنو 

  بـبسوأدهم سدوا فسيح السب
     مدجج  كلوالقضيب تبري هام 

  بالحروب مهذب أشوس كفمن 
     وأسنة الرماح تلمع في الدجى
  الدجى متلهبفي  برقكوميض 

     واقع وعلى العوالي كل نسر 
  بـيفري أديم الليث منه بمخل

     والرعد لألرماج رعد قاصف
  هزبر األغلبوالبحر يهدر كال

     رـوالبر بحر بالدما والبحر ب
  ربـب أجـبالفرنج وكل كل

     شعواء ماغارة  السواحلوعلى 
  النجا من مهربيرجو فيها لمن 
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     نيـكأن سىـالق باوتـاروأنا 
  بـاب وزينـفيه أغني بالرب

    اـم ونوأقول ليت أحبتي يدر
  ..))بـطي أنا فيه من لهو وعيش

  
  

   ***  
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) ...) 



  

 ،هذا الباب عقدناه لذكر طرف يسير من الغزل :أقول
ع ـويؤخذ لطال ،مما يطرب سماعه ؛ومحاسن التشبيب ،والنسيب

  :الشاعر الظريف محمد بن العفيف ناكقول بلدي ؛الحسن ارتفاعه
     طالع أيسعدني يا طلعة البدر 

  ومن شقوتي خط بخديك نازل
     الجفاء تطاوالًنعم قد تناهى في 

  المتطاول يقصروعند التناهي 
     وما كنت مجنون الهوى قبل أن يرى

  األسر عاقل فيصدغيك  لقلبي من
     لـلحاظك قات منولوال سنان 

  رفك ذابلط أنكنت أدري  لما
    الوجد فيك وناظر يصحولم ال 

  يقابـل لنسخة حسن من سناك
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    وجنة منكقيساً واصفاً  أنولو 
  لـباق  وهوال عجزه نبت بها 

  
 ؛وأجرأها جرياً ،هذا الباب من أوسع هذه األبواب مجاالً ؛نعم

سمين الشعر من  فيه يتميز ؛وأعذبها نصاباً ،وأحسنها خطاباً ؛ال
 وال يدركه إالّ ،ذاك ه إالّيوال يكاد يجود ف ؛رثه وجديده من ،غثه

  ...))وما أدراك ؛كثير الدراية
  :وقال ابن خفاجة((... 

    الحشى  ومهفهف طاوي
  كالغصن يخطر ان خطر

     داـش  وإذا  اـإذا رنـف
  رـسف  قى وإذاـوإذا س

  فضح الغزالـة والحمـا   
  ...))ـمة والغمامة  والقمـر

  :اـت أنـوقل((... 
     هوى أغيديا صاح سكري من 

  اـأن ماس نـه كالغصـقوام
    هـكاس  ساق متى ما الح لي
  اـاآلس   هـشارب   رنيـذك 
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  :وقلت أيضاً
     اـاآلس   هـشارب   رنيـذك

  داريرأيت الشمس ليالً وسط 
     إال  ا ما الحـورد خدودهـف

  ارـبجلن  هـعاشقي رقـوأح
     وطول لي شعرها ليالً  فصف

  باختصارالخصر قوالً  فيل وق
      اراًـعق اـا مراشفهـتدير لن

  دارـم كـاسقريب العهد من 
  : اـومنه

     ل ليـق فيهعدمتك يا عذولي 
  ذاريـإذا الح العذار فما اعت

     بيـأن حـكأنك ما شعرت ب
  ارـالشع  نـغدا بعذاره حس

     طـبخ  اً فيهـدوت مكاتبـغ
  ارـالغب قريب الشكل من قلم 

     اًـشراب  هـن مقبلـني مسقا
  ارـس باعتصـطهوراً لم يدن

     بيـفقل  وأعقب وصله هجراً
  هار على حرف من الهجران 
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     واهـه  اًـادني يومـإذا ما ق
  ارـمشيت وقطر دمعي كالقط

     بخفض العيش دهري أيطمعني
  وارـالج وجر الدمع فيه على

  
  :ن حسنوقلت أيضاً من قصيدة أمدح بها موالنا السلطا

     رورـالتهاني والس ادفتتر
  رـبشي م ـبوصلك وبشرنا

     انشراح  بقلعه الجبل توبا
  وحضور  وأفراح وأحباب

     بدر بروج األفق فيها فرد 
  دورـه بـجها فيبرووافق 

     دجاها  في باللواحظتغازل 
  ورـالفت فما نامت وال فتر

  : ومنها
     اـم  إذاأغار من النسيم بها 

  ورـالست ا ـفيه هكفتصافح 
     ديـتب  اـنشرت ذوائبه إذا

  نشور لميت الحب في الدنيا 
   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


464 
 

      اـالدرمج  يصون ثغـر لها
  رـر خفيـخف منعليه  يبيت

     لما  الصبح ضوءوفرق بين 
  رـكبي رق ـوبينه ف حوـيل

  

***  
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 ...))

؛


  

  
اع ـبسم ؛هذا باب عقدناه لذكر من استراح من العناء :أقول

فهو يضرب  ؛ويغني بالرباب ،من كل محب يشبب بالشباب ؛الغناء
يلهبه ال  ؛بين الشيء وضده ؛ويجمع من المذكور والمؤنث ،بالعود

 ،وال سيما إذا كان في الغناء ممن يعرف الصواب ؛غير مالهيه
ويصيب أجناس  ،ويعدل األوزان ،ويشبع األلحان ،عرابإلويقيم ا
 ،ويختلس مواضع النيرات ،ويعطي النغم حقه من اإلشباع ،اإليقاع

ويمأل  ،ويحسن االختالس ،ويستوفي ما شاكلها من النقرات
من  ؛معروف عند أرباب هذا الشأنوغير وذلك مما هو  ؛األنفاس

  : كما قيل ؛واإلحسان ،ممن جمع في ذلك بين الحسن ؛انيالق
     مـرج هـت إال تفـا تغنـم

  زانـت أحـعن فؤادي وأقلع
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     وحسناً يفضل المسمعين طيباً 
  العيان مثل ما يفضل السماع 

اللذين  ؛واسحق الموصلي ،كلهم عبيد معبد ؛والناس في الغناء
فيما حكاه غير واحد من أرباب  ؛طبع المتقدمين في الغناءهما أ

  :وفي معبد يقول حبيب .التاريخ
     محاسن أوصاف المغنين جمة

  دـلمعب وما قصبات السبق إال
  

   :وقال البحتري يصف صهيل فرس
     هزج الصهيل كان في نغماته

  األول  الصهيلنبرات معبد في 
  

 ؛ومات في أيام الرشيد ؛ةكان منقطعاً إلى البرامك ؛ومعبد هذا
 .وقد ذكرها صاحب األغاني وغيره ؛وأخباره أشهر من أن تذكر

 ،والرواية ،واألدب ،فإنه كان من أهل العلم ؛سحق الموصليإوأما 
وهو  ؛أشهر من أن يوصف ؛وسائل المحاسن ،والتقدم في الشعر

تمييزاً لم يقدر عليه أحد  ؛وميز طرائقها ،الذي صحح أجناس الغناء
التي جعلوها  ؛وتمييز األصناف ،من تدقيق المجاري ؛وال بعده ،بلهق

 .ولكنها تفترق عند متيقظ مثله ؛وهي في نفسها كذلك ؛صنفاً واحداً
 .والقسمة ،واإليقاع ،والتأليف ،النغم :حدود الغناء أربعة :من كالمه

ال  ؛واألدب ،أن يكون دخوله مع أهل العلم :وكان قد سأل المأمون
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 :وقال الواثق .دعاه فأجابه إلى ذلك ؛فإذا أراده للغناء ؛ينمع المغن
سحق لنعمة إوأن  ،ظننت أنه زيد في ملكي إالّ ؛سحق قطإاني ما غنّ

والنشاط ما  ،ولو أن العمر ؛التي لم يحظ أحد بمثلها ؛من نعم الملك
 :وحكى أبو الفرج...))... ((... لشريته له بشطر ملكي ى؛يشتر

فخال معها في قصره  ؛ارية في غاية الجمالأنه أهديت للرشيد ج
صطبح فكان من حضر من جواريه للغناء والخدمة ما يزيد أو ؛يوماً

فوصل  .والجواهر ،في أحسن زي من الثياب ؛عن ألفي جارية
أخت  ؛وأرسلت إلى علية ،فعظم ذلك عليها ؛الخبر إلى أم جعفر

فواهللا ألردنه  ؛ال يغيظك هذا :فأرسلت إليها علية ؛الرشيد تشكو إليها
وأطرحه  ،وأصوغ عليه لحناً ،وقد عزمت أن أصنع شعراً ؛إليك

وألبسيهن أنواع الثياب  ،فابعثي إلي كل جارية عندك ؛إلى جواري
ففعلت أم جعفر  ؛حتى ألقي عليهن الصوت مع جواري ؛والجواهر

لم يشعر إال وعلية قد  ؛ى الرشيد العصرفلما صلَّ .ما أمرتها به عليه
عليهن  ؛جاريةليه من قصر ومعها ما ينيف عن ألفي خرجت ع

  : يغنين بهذين البيتين ؛وكلهن في نغمة واحدة ؛غرائب اللباس
  لـه منفصـلبي عنـق   اـني ومـل عـمنفص

  لـنويت بعدي أن تص   نـيا قاطعي قل لي لم
  

حتى استقبل أم جعفر  ؛وقام على رجليه ،رشيدلقال فطرب ا
 .كاليوم سروراً قط لم أر :وقال ؛السروروهو في غاية  ؛ومعه علية

فكان  ؛ال تترك في الخزانة ماالً إال نثرته :لمسرور الخادم وقال

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


468 
 

وما سمع بمثل  .مبلغ ما نثره في ذلك اليوم ستة آالف ألف درهم
أنه  ؛عن القاضي أبي عبد اهللا محمد بن عيسى يوحك .ذلك قط

منزل  ـ من أخوانهـ وكان لرجل  ؛أخرج إلى حضور جنازة
وأحضر له  ،فنزل ؛فعزم عليه في الميل إليه ؛بالقرب من مقبره

  :فغنت جارية ؛طعاماً
     داحـاألق طابت بطيب لثاتك 

  احـالتف  دكـوزها بحمرة خ
     هـأرواح الربيع تنسمت  وإذا

  ك األرواحـبعرف نسيم نمت
     ظلماءها  وإذا الخنادس أسبت

  مصباح فضياء وجهك في الدجا 
  

 :قال راويه .ثم خرج ؛القاضي طرباً بها على ظهر يدهفكتبها 
..))... .وهذه األبيات على ظهر يده ؛فلقد رأيته يكبر على الجنازة

  : اـت أنـوقل((... 
     انيـالمع  وغانية مكملة

  مزيد  بلطف ما عليه من
     انيـإذا ما أطربتنا بالمث

  ودـالنه  تثنت بين رمان
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     تبدو تغار السمر منها حين 
  البرود  كغصن البان في خضر

      بأطراف من الحناء حمر
  سود الهندكبيض  ظلحاوأ
     أطرى سوالفها من الريحان

  وألحاظ كبيض الهند سود
      أطرى سوالفها من الريحان

  ..))الخدود من يواخيها الشقيق
  : اـت أنـوقل((... 

     دودـالخ من ق ـيواخيها الشقي
  العذري  هوىأزاحوا اعتذاري عنهم بال

     ةـل ساعـٍمواصيلهم من نفخهم ك
  أدري  جلبنا الهوى من حيث أدري وال

  :ةـزاً في شبابـاً ملغـت أيضـوقل
     رأينا  إن نطقت خرساءوما 

  أمر عجيبا  تناقض فعلها
     ا أزارـس لهـمنقبة ولي

  توافينا ولم تخشى الرقيبا
     بها صحبي إن خلوتفتاة 

  يبافيها نص رأيت لهم معي
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     ينازعني هواها كل صب
  تشبه الرشا الربيبا وإن لم

     فينافضحته  فكم من عاشق
  حبيبا جمعت بمجلسهاوكم 

     سرورا نطقتا تجدد لي إذ
  قشيبا يعيد زماني البالي 

     صوتاً الرطيب أرق من النسيم
  الورى منه هبوبا وأسرع في

     من  تغازل دائماً بعيونها
  نسيبايطارحها التغزل وال

     ما همت بها فدع لومي إذا
  الغريبا وأنشدني من الشعر

      وقل لي وشبب لي بها أبداً
  وباضرعشاق  ضروب الناس

      فأغدرهم محب ذو مالل
  ...))اـحبيب  وأعذرهم أشبهم

***  
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...))


  
وهم ما  ؛عقدناه لذكر عشاق زماننا هذا هذا باب :أقول

وسلك طريقة السلف  ،فمنهم من أتصف باالنصاف ؛تعرفهم بسيماهم
لم  ؛وهذا النوع فيما يظهر أعز من الكبريت األحمر ؛في العفاف

  ؟فأين مسماه ؛وإن وجدت اسمه ؛وال رأيت من رآه ،أراه
  بواحد  أو ال فكذبني   فاشهد بصدق مقالتي

  
 ،رى أهل هذا العصر أن يعشق أحدهم بكرةبل قصا ؛هيهات

 ؛وعلى هذا حكاية بعض العلماء .ويسلو العصر ،ويواصل الظهر
كان الرجل يحب  :قال ؛من أهل المدينة فيما حكاه عمرو بن شيبة

فإذا ظفر بها  ؛يفرح إن رأى من رآها ؛فيدور بدارها حوالً ؛الفتاة
 ؛وتشير اليه ،يهاواليوم يشير إل ؛في مجلس تشاكيا وأنشد األشعار

وقام إليها  ؛ولم ينشدا شعراً ،فإذا التقيا لم يشكو حباً ؛وتعده ،فيعدها
  :كما قيل ؛كأنه على نكاحها أمين األمناء

     لم يخطو من داخل الدهليز منصرفا
  الشنفا إال وخلخالها قد قارب
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قالت  ؟ما تعدون العشق فيكم :قلت إلعرابية :وقال األصمعي
فكيف  ؛يا حضري :ثم قالت .والمحادثة ،والغمزة ،والضمة ،1قاالعن

قلت يا  .ثم يجهدها ،يقعد ما بين رجلي عشيقته :قلت ؟هو عندكم
 ؛عرابي عن ذلكأوسئل  .هذا طالب ولد ؛ما هذا عاشق :ابن أخي

من أطايب الحديث  2خذاألو ؛ولثم الثغر ،هو مص الريق :فقال
 ،عض الشديدال :فقال ؟فكيف هو عندكم أيها الحضري ؛بنصيب

 .ويوجب اآلثام ،ورهز يوقظ النيام ،والجمع بين الركبة والوريد
قلت وقد تقدم أن  ؟فكيف الحبيب ؛تاهللا ما يفعل هذا العدو :فقال

 ؛قد يعشق ؛العظيم 3كن الملأو ؛في العشقـ كغيرهم  ـ الملوك
دون   وهناك طبقة أخرى .وال يذهب به عشقه إلى ترك تدبير ملكه

وطبقة أخرى  ؛عشقوا لم يتفرغوا الشتغالهم بصنائعهمإذا ؛ الملوك
ويحرم  ،بما ال يحل لهم ؛يبخلون بأديانهم وعقولهم عن شغل قلوبهم

بل  ؛فإن عشقهم عرض من األعراض ؛وما سوى هؤالء ؛عليهم
 ؛م عنهـإذا وصلوا إليه أسرعوا بأنصرافه ؛مرض من األمراض
وهذا هو الغالب  .بل عداوة إلى آخر العمر ؛وربما صار هجراناً
 ،إذ يوجد عند الفراغ ؛وهو أفسد أنواع الحب .على أهل زماننا هذا
 ؛ويتالشى بتالشيها ،ويحدث عند غلبة الشهوة ،ويذهب عند الشغل

 ،إذ هو يسلو بالجفاء ؛وأمر صاحبه سهل ؛فهو أضعفها ال محالة

                                                
 )).العنـق: ((في األصـل 1
 ...)).مـص الریقـة، ولثـم الثغـر، والأخـذ: ((في األصـل 2
 .؛ وھـو تحریـف))وإن الملـط: ((في األصـل 3
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وانطفأ  ،سهل أمره ؛ومن كانت هذه حاله .بقليل الوفاء 1هوحب
 ؛من اقتصر على دمية القصر ؛فمن أهل هذا العصر .جمرهبالبولة 

وقال  ؛ومنهم من خلع في األمرد العذار .فهام بالحسناء من النساء
ن ـومنهم من قرن بي .للسلو عن وجنته الحمراء النار وال العار

فتراه يأتي على  ؛وجمع من المذكر والمؤنث بين الضدين ،الفريقين
  : كما قيل ؛من الصوروال يتوقف عند صورة  ،ما حضر

    أمر  أنا الرجل البصير بكل
  من التصابي كل باب دخلت 
     قلبي  فيهوى المرد والشبان

  ...))ابـالكع  وال يأبى مواصلة
  : مـا إلى بعضهـت أنـوكتب((... 

     يزل ليهن موالنا حبيب لم 
  اـمحسن  لـبوصله في ك

  ...))اـحسن  اًـنبات  ا اهللاـأنبته   هـكم زينته لحية في وجه
م ـمن خصه ؛وقال يا قوت الحموي وقد ظلم أهل الموصل((... 

  : وقال فيهم الشاعر .حتى ضرب بهم المثل ؛بالنسبة إلى اللوط
     خده كتب العذارعلى صحيفة 

  لـلناظر المتأم سطراً يلوح 
   

                                                
 )).وحـب: ((في األصـل 1
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     فوجدته بالغت في استخراجه 
  ال رأى إال رأى أهل الموصل

  
فمن رأيته ال  ؛ما بين جيحون والنيل ؛ولقد جببت البالد
 ؟لم يخص به أهل الموصل ؛فال أدري ؛يخرج عن هذا المذهب

ألن مجرد  ؛كما ادعى ياقوت من كل وجه ؛وليس األمر كذلك :قيل
إنما أهل الموصل يزيدون على  ؛ال تخلو منه بقعة ؛الميل إلى الذكر

عذاره بمن  وربما مالوا إلى ؛بأنهم يميلون إلى أصحاب الذقون ؛ذلك
أي شعرة سوداء وشعره  ؛هنا شعرة وشعرة :ويقولون .شيب

أن يوجد في غير  وهذا قّل ؛وبعضهم يسميه زرزوريا .بيضاء
 ؛سكندريةإوأهل ا ،من بين أهل البالد ـ بهذا ـ وقد رموا .بلدهم

ما نعطي فليستنا إال لمن بنفقها على عائلته  :ألنهم يقولون
الشيخ شمس الدين قال  .أكل بها حالوة، ما نعطيها لمن ي1ووليداته

 ،بعد ذكر قصة عاد؛ في كتابه روضة المحبين؛ ابن قيم الجوزية
 ؛والعقوبة المستمرة ،من الهالك الفظيع ؛وما أفضى إليه بهم الهوى
ناكحي  ؛الفساق 2مةئثم قصة العشاق أ ،ثم قصة قوم صالح كذلك

 ،هم يلعبونوكيف أخذهم وهم في خوض ؛وتاركي النسوان ،الذكران
وكيف جمع عليهم  ،وقطع دابرهم وهم في سكرة عشقهم يعمهون

                                                
 .ھكـذا 1
 )).أثمـة: ((في األصـل 2
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وجعلهم  ؛من األمم أجمعين 1من العقوبات ما لم يجمعه على أمة
لما تجرؤ  :قال .والمتأخرين ،من المتقدمين ؛سلفاً إلخوانهم اللوطية

وقاموا بها  ،ونهجوا إلخوانهم طريقاً ،دواوتمر ،على هذه المعصية
وعجت األرض  ،ضجت المالئكة إلى اهللا من ذلك ضجيجاً ؛وقعدوا

وهربت المالئكة إلى أقطار  ،إلى ربها من هذا األمر عجيجاً
أنه  ؛وهو سبحانه قد حكم ؛وشكتهم إلى جميع المخلوقات ،السموات

والتقدم بالوعد  ،بعد إقامة الحجة عليهم إالّ ؛ال يأخذ الظالمين
ووقعت الحجة  ؛ل المرسل إليهما خالفوا الرسوفلم .والوعيد إليهم

﴿ :فعل اهللا تعالى بهم ما أخبر به في كتابه العزيز ؛عليهم
      
 *  

﴾2. وهم  ؛عشاق الصورة ؛فهذه عاقبة اللوطية
  .وإخوانهم بعدهم على األثر 3فلالس

  

***  
   

                                                
  )).أئمـة: ((يف األصـل 1
  .83ـ  82: سـورة ھـود؛ اآلیتـان 2
 )).ـفالس: ((في األصـل 3
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  :ردـه األمـر إلى وجـالنظ: لـفصـ 

  ذكر الحافظ محمد بن ناصر
ـ  :عن الشعبي قال ؛من حديث مجالد  لى ـقدم عبد القيس ع

فأجلسه عليه السـالم   ؛ظاهر الوضاءة ؛وفيهم غالم أمرد ؛النبي ص
وفي الكامل عن  .كانت خطيئة من مضى النظر :وقال ؛وراء ظهره

أبي هريرة نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يحـد الرجـل   
ـ  .النظر إلى الغالم األمرد م ـوكان سعيد بن المسيب يقول إذا رايت

ـ  .فاتهموه ؛الرجل يلح بالنظر إلى غالم أمرد حي ـوصرح الشيخ م
بتحريم النظر إلـى وجـه األمـرد     ـ  في المنهاج ـ  لنوويالدين ا
وذكر الخطيب من حديث عبد الرحمن بـن   .أو بغير شهوة ،بشهوة
قال رسـول  : قال ؛عن أنس ؛عن أبان ؛عن عمرو بن أزهر ؛وافد

فـإن األنفـس    ؛ال تجالسوا أوالد الملوك ؛اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ـ   .العواتقما ال تشتاق إلي الجواري  ؛تشتاق إليهم م ـوكـان إبراهي

ينهون عن مجالسـة   ؛وغيرهم من السلف ،وسفيان الثوري ،النخعي
حكى  .وإنمائهم بمنزلة النساء ،مجالستهم فتنة :وقال النخعي .األمرد

ـ  ـ  عن أبي سعيد الجزار ن بالزهـد  ـوكان من المشايخ المعروفي
 ةوهو يمر عني ناحي ـ  رأيت إبليس في منامي :أنه قال ـ  والعبادة

أنتم طرحتم عن نفوسكم  ؛أي شيء أعمل بكم :فقال ؛تعال :فقلت ـ
غيـر أن لـي    :ثم قال ،قال الدنيا :قلت وما هو ؛ما أخادع به الناس
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فأخـذت العصـا    ؛قال صحبة األحـداث  ؛قلت وما هي ؛فيكم لطيفة
  .إنما أخاف من نور القلب ؛أنا ما أخاف من العصا :فقال ؛ألضربه

 :كلهم يقولون ؛ثالثين شيخاً من األبدال صحبت :قال فتح الموصلي
 :قال ؛بن الجالدوحكى أبو عبد اهللا أحمد  .إياك ومعاشرة األحداث
أترى  :فقلت ؛يت حدثاً جميل الصورةأفر ؛كنت أمشي مع أستاذي

سوف ترى  ؟أو نظرت إليه :فقال ؟يعذب اهللا هذه الصورة بالنار
المعلوم أن النظر ومن  .فنسيت القرآن بعد عشرين سنة :قال .غبها

عن عشاق  :كما قال تعالى ؛إلى األمرد يوقع في سكرة العشق
فالنظر  .﴾1﴿ :الصور

وسكر العشق هو  ؛والعشق هو سكر ذلك الشراب ؛كاس من خمر
وسكران العشق لم  ،فإن سكران الخمر يفيق ؛أعظم من سكر الخمر

  ..)).وهو من عسكر األموات إالّ ؛قيف
     هوى وسكر مدامة سكران سكرى

  رانـسك ق فتى بهـومتى يفي
  

  : أنشدني بعض مشايخ العصر
     ةـرد ذا لوعـيا من غدا بالم

  بـبالمصي  ما أنت في حبهم
   

                                                
  .72: سـورة الحجـر؛ اآلیـة 1
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     تشتهي  في الخرد العين الذي
  بـالحبي منهم و يفضلن بحب

  
  : رـال آخـوق

  نـكنك النسوان غبـ    ـحبك الغلمان إن أم
  نـإذا عوز بط  رـ    ـإنما يفسق في الظه

  
والنظر إلى من ال يجوز ـ أيضاً  ـ على أن عشق النسوان

وقد ثبت في  .فيه ما فيه مما ال يدرك تالفيه ؛إليها النظر
أن النبي صلى اهللا عليه  ؛من حديث أسامة بن زيد ؛الصحيحين
 )).على الرجال من النساء رما تركت بعدي فتنة أض(( :وسلم قال

خدر تطلع من  ؛من كل شمس ؛وال سيما نساء هذا الزمان :قلت
 ،وغيرها ممن اشتغلت بالسحاق ؛بين قرني شيطان ؛قوادها

  ...)) أو الطاق ،والخروج بعد زوجها من الباب
  
  

***  
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 ...))
  

   
  

وأظهرهم  ؛هذا باب عقدناه لذكر أكثر المحبين ميالً :أقول
وال  ؛وأعفهم مع القدرة ،وأزكاهم سريرة ،وأحسنهم سيرة ،دليالً

فلذلك  ؛وأعظمهم هياماً ،الذين هم أشد الناس غراماً ؛سيما بنو عذرة
والمقتول منهم  ؛في بني عذرة كثير ؛وقول العشق مع العفة :قلت
 ،فجميل جميل الصفات ؛دهم بالعفةفإن ذكر أح .جم غفير ؛عشقاً

ما يصدق  ـ في هذا المقامـ وسنورد من أخباره  .صادق العزمات
عن غيره ضرب من  ؛التسلي بالمحبوب ويحقق أن ،هذه الدعوى

مرض  :قال ؛ما حكاه محمد بن جعفر األهوازي ؛فمن ذلك .السلوى
 ؛فدخل عليه العباس بن سهل .مرضه الذي مات فيه ؛بمصر 1جميل

 ،ولم يزن ،ما تقول في رجل لم يشرب الخمر قط :قال له جميلف
أظنه قد  :قلت .يشهد أن ال إله إال اهللا ؛ولم يسرق ،ولم يقتل النفس

ما  :فقلت له ؛أنا :قال ؟فمن هذا الرجل ؛وأرجو له الجنة ،نجا
أني  :فقال ؛ببثينة 3ببشت ؛سنة 2نيوأنت منذ عشر ؛أحسبك سلمت

فال نالتني  ؛وآخر يوم من أيام الدنيا ،خرةلفي أول يوم من أيام اآل
                                                

 .ھـو جمیـل بـن عبـد اهللا بـن معمـر؛ القضـاعي؛ الشھیـر بشعـره العـذري 1
 .؛ بـدون الیـاء))عشـرن: ((في األصـل 2
   .؛ بالسیـن))تسبـب: ((في األصـل 3
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فما  .إن كنت وضعت يدي عليها لريبة قط ؛شفاعة محمد يوم القيامة
ومن غريب ما  .1حتى مات سنة اثنتين وثمانين من الهجرة ؛قمنا

 ؛من بني عذرة ؛أن بثينة المذكورة :2ليحكاه الزبير من أخبار جم
وإليهم ينسب  ؛ل العربوبنو عذرة قبيلة مشهورة بالعشق في قبائ

قال سعيد بن عقبة  .ألنهم أشد سائر خلق اهللا عشقاً ؛الهوى العذري
قال عذري  .قال من قوم إذا عشقوا ماتوا ؟ممن أنت :ألعرابي

وفي  ،قال ألن في نسائنا صباحة ؟ولم ذلك :ثم قال .ورب الكعبة
ا أصحيح م ؛باهللا ؛يا هذا :3زامحوقال رجل لعروة بن  .فتياتنا عفة
لقد تركت ثالثين  ؛قال نعم واهللا ؟أنكم أرق الناس قلوباً :يقال عنكم

وقال  .الحب إالّ ؛ما لهم داء ؛قد خامرهم الموت ؛شاباً في الحي
تعدون موتكم بالحب  :لرجل من بني عذرة 4زارةفرجل من بني 
 ؛ورق وخور ،وضيق روية ة،وإنما ذلك ضعف بني ؛مزية وفضيلة

 ؛واهللا لو رأيتم النواظر الدعج :فقال له .رةتجدونه فيكم يا بني عذ
 ؛والشفاه السمر ،من تحتها المباسم الفلج ؛من فوقها الحواجب الزج

  : ثم أنشد .ال تخذتموها الالت والعزى ؛الغر 5تفتر عن الثنيايا

                                                
 .میالدیـة 701الموافـق لـ  1
 )).حمـل: ((حرفـت الكلمـة؛ فكتبـت 2
. ؛ بالجیـم الموحـدة التحتیـة؛ وھـو تحریـف بّیـن))ـزامج: ((في األصـل 3

؛ أحـد شعـراء بـني عـذرة؛ أحـب ابنـة عمـھ عفـراء؛ فمنـع وعـروة بـن حـزام
  . منھـا؛ فمـات كمـدًا؛ بالقـرب مـن المدینـة

: والصحیـح. ؛ بالقـاف المثنـاة الفوقیـة؛ وھـو تحریـف))قـزارة: ((في األصـل 4
 .بالفـاء الموحـدة الفوقیـة ؛))فـزارة((

 .؛ وھـو تحریـف))الثیایـا: ((في األصـل 5
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     تتبعت مرمى الوحش حتى رميتني
  فـالخواط من النيل ال بالطائشات

     دم  الـب ضعائف يقتلن الرجال
  فـمن النيل ال بالطائشات الخواط

  
 :فقال .ما كنت صانعاً لو ظفرت بمن تحب :1بعضهملوقيل 

وأظهر للحب ما يرضي  ،وأحرم ما وراء األزار ،أحل الخمار
حدثته أن  ؛أن امرأة يثق بها :أبو محمد االموي وقال الحافظ .الرب

 :ال لهافق ؛فاجتمعا يوماً خاليين ؛وشاع أمرهما ،وعلقته ،فتى علقها
وأنا أقرأ  ؛ال كان هذا أبداً ؛ال واهللا :فقالت ؛هلمي نحقق ما يقال فينا

﴿﴾.  وقيل
ما أنت صانع إن  :وقد طال عشقه لجارية من قومه ؛لبعضهم

 ؛ جعلته أهون الناظرينواهللا ال :قال ؟وال يراكما إال اهللا ،ظفرت بها
ولحظ  ،حنين طويل ؛ما أفعله بحضرة أهلها إالّ ؛ال أفعل بها خالياً

ما كنت  :وقيل آلخر .ويفسد الحب ،وأترك ما يكره الرب ،من بعيد
وعصيان  ،ولثهما ،ضمها :فقال ؟صانعاً لو ظفرت بمحبوتك

 ىبلذة ساعة تفن ؛وال أفسد عشق عشرين سنة ،الشيطان في أثمها
   .ولم يلدني كريم 2إني إن فعلت هذا للئيم ؛قى حسابهاويب

                                                
  )).بعضھـم: ((في األصـل 1
 )).اللئيـم: ((في األصـل 2
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بأحسن األوصاف من  ؛وممن اتصف من العفاف :قلت
فلما راودها عن  ؛وذلك أنه عشق جارية ؛هرون الرشيد ؛الخلفاء
حتى كاد يخرج  ؛وشغف بها ،فتركها ؛إن أباك ألم بي :قالت ؛نفسها

  : فكان ينشد ؛وجهه 1لىع
  وردـولكن ال سبيل إلى ال   أرى ماء وبي عطش شديد

  
 .تصدق قولها ؛كلما قالت جارية شيئاً أو :فقال له القاضي

 ،فانظر ما أحسن عفة الجارية ؛ما فوق الخالفة مرتبة :الرشيد فقال
ودخل عليه منصور بن  .مع شدة شغفه بها ؛وامتناع هرون الرشيد

ا ي :فقال له منصور .فاستدناه حتى ألصق ركبتيه بركبتيه ؛عمار
فقال  .أحب إلينا من شرفك ؛تواضعك في شرفك ؛أمير المؤمنين

وعدل في  ،وواسى من ماله ،في جماله فقال من عفّ ؛عظني
فقال لو  ؛زدني :وقال ؛فبكى الرشيد ؛كتبه اهللا من األبرار ؛سلطانه

 ؟أكنت تشتريها به ؛فلم تجدها إال بنصف الدنيا ؛طلبت شربة ماء
أكنت تشتري  ؛ليك بعد شربهافلو تعسرت ع :قال .نعم :قال

قبح اهللا دنيا تشترى  :قال .نعم :قال ؟خروجها بالنصف اآلخر
أنه  ؛عن السلطان ملك شاه السلجوقي يوحك. ء وبولةبشربة ما

 ؛فهم بها ؛واستطاب غناءها ،فأعجب بها ؛حضر بين يديه مغنية
 ؛إني أغار على هذا الوجه المليح الجميل ؛يا سلطان العالم :فقالت

                                                
 )).عى: ((في األصـل 1
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 :فقال .وبينه وبين الحرام كلمة ؛وإن الحالل أيسر ؛ن يعذب بالنارأ
وأقامت في عصمته حتى  ؛وتزوجها ؛واستدعى القاضي ،صدقت

أكبر خدم السلطان نور الدين  ؛وحكى سهيل. مات رحمه اهللا
 ؛أن السلطان المذكور اشترى مملوكاً بخمسمائة دينار :الشهيد

وكنت قد ربيت  ؛لمه إليوس ؛وكان جميل الصورة ؛وخلعة وبغلة
 ىهذا ما اشتر ؛إنا هللا وإنا إليه راجعون :فقلت في نفسي ؛السلطان

ثم  .هذا بخمسمائة دينار ىفلم أشتر ؛مملوكاً قط بخمسين ديناراً
 ؛يقف في الخدمة كل يوم ؛أحضره مع المماليك :وقال ؛تركني أياماً

ونم أنت  ،أحضره بعد العشاء إلى الخيمة :قال ؛فلما كان بعد أيام
في زمان ـ هذا الشيخ  :فقلت في نفسي .ياه على باب البرجإو

واهللا ال قتلته  ؛يقع فيها ؛ولما كبر سنه ؛ما ارتكب كبيرة ـ شبابه
فأصلحتها وجئت بالمملوك  1فأخذت كتارة ؛قبل أن يقع في المعصية

ثم  ؛ونور الدين في أعلى البرج ؛فسهرت عامة الليل ؛وأنا في قلق
 ؛فوقعت يدي على وجه الغالم ؛ثم استيقظت ؛ني فنمتغلبتني عي

 ،فرجعت به إلى خيمتي ؛شديدة ىوعليه حم ،فإذا به مثل الجمرة
 ؛ودفنته ،وكفنته ،فغسلته ؛فمات وقت الظهر ؛وأحضرت الطبيب

إن بعض الظن  ؛يا سهيل :وقال ؛فدعاني نور الدين في اليوم الثاني
هل عثرت لي  ؛ت ربيتنيوأن ؛فقال قد عرفت حالي .فاستحيت ؛ثمإ

وحدثتك نفسك  ؛فلم حملت الكتارة :قال :قلت حاشا هللا ؟على زلة

                                                
  .أداة للصیـد: الكتارة 1
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لما رأيت المملوك وقع في قلبي منه مثل  ؛ما أنا معصوم ؛بالسوء
فقالت  ؛فلم يذهب ؛أشتريه لعله يذهب عني ما أنا فيه :فقلت ؛النار

د أن أري :فقالت ؛فأمرتك بإحضاره ؛أريد كل يوم أن أراه :لي نفسي
فلما حضر ما تركتني  ؛فأمرتك بإحضاره ؛تحضره إلى البرج بالليل

فهممت أن أصعده إلى  ؛وبقينا في حرب إلى السحر ؛النفس أنام
إلهي عبدك  :فكشفت رأسي وقلت ؛فتداركني اهللا برحمته ؛عندي

الذاب عن دين نبيك صلى اهللا عليه  ،محمود المجاهد في سبيلك
يختم أعماله بمثل  ؛والربط ،المدارسو ،الذي عمر المساجد ؛وسلم
فعلمت أنه قد حدث  ؛قد كفيناك يا محمود :فسمعت هاتفاً يقول ؛هذا

واهللا أن أقتل عندي  ؛وأما أنت فجزاك اهللا عني خيراً ؛به حدث
وحكى عن فاطمة بنت . ثم أحسن إلي ؛أهون من المعصية

ى اهللا والد النبي صل ؛أنها دعت عبد اهللا بن عبد المطلب ؛الخثعمي
  : وقال ،فأبى ؛للنور الذي رأته بين عينيه ؛عليه وسلم نفسها

  أما الحرام فالممات دونه   أما الحرام فالممات دونه
  ودينه يحمي الكريم عرضه   فكيف باألمر الذي تبغينه

  
واحد  :مثل قولهم في المثل ؛قلت قصة عبد اهللا مع فاطمة هذه

كحال توبة مع ليلى األخيلية فحاله معها  .وآخر يقطفه ،يشتهي التين
  : وهو ما حكى أنه راودها عن نفسها فنفرت منه وأنشدت

  لـسبي  ما حييت إليهافليس    ودينه  يحمي الكريم عرضه
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  لـوأنت ألخرى صاحب وخلي   نخونه لنا صاحب ال ينبغي أن 
  

  : فكانت كما قيل
     بغيرنا  جننا بليلى وهي جنت

  اوأخرى بنا مجنونة ما نريده
  

  : ومثل قول اآلخر
     الًـعلقتها عرضاً وعلقت رج
  وعلق أخرى غيرها الرجل غيري

  
اإلمام ابن اإلمام  ؛من ذوي الغرام ؛وممن اتصف بالعفاف

وهذا  ؛وله في ذلك حكايات مشهورة ؛محمد بن داود الظاهري
 ؛فمن ذلك قوله لكل شيء زكاة ؛ونشر أبرادها ،موضع إيرادها

وحكى . إمكان أهل العفة من النظر إليه ؛وزكاة الوجه الحسن
أنه دخل  ؛وقيل اسمه وهب بن جامع الصيدالني ؛محبوبه محمد

 ؟هل رأيت منه ما تكره ؛فسأله عن ابن داود ؛على أمير المؤمنين
فكان يكشف عن  ؛إال إني بت عنده ليلة ؛ال يا أمير المؤمنين :فقال

 :قال .أراقبك فيهوإني  ،اللهم أنت تعلم أني أحبه :ثم يقول ؛وجهي
نظرت  ؛فلما خرجت ؛دخلت الحمام :1تفقل ؟فما بلغ من رعايتك له

                                                
 )).فقلـك: ((في األصـل 1
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 ،فغطيت وجهي ؛فاستحسنت صورتي فوق ما عهدت ؛في المرآة
فلما رآني  .وبادرت إليه ،وآليت أن ال ينظر أحد إلى وجهي قبله

فقلت  ؛ما الخبر :فقال .خاف أن يكون لحقني آفة ؛مغطى الوجه
 ؛فأحببت أن ال يراه أحد قبلك ؛ي في المرآةرأيت الساعة وجه

على  1فقني ؛كان محمد بن واسع :قال الليث بن سكرة .عليه يفغش
معشوق  ـ فيما مضى من الزمان ـ وما عرف ؛محمد بن داود

مع ما هو  ؛هذا إالّ ؛ويتقرب إلى قلبه بأنواع البر ؛ينفق على عاشقه
لذي رأينا في زماننا من فالحمد هللا ا .وحسن الديانة ،فيه من الصيانة

خاتمة الكتاب في ذكر من مات ...))... ((... يتخلق بأخالق الناس
على  ؛وغني وفقير ،به من صغير وكبير 2يهوقدم عل ؛من حبه

أسست قواعد  ؛وألجل ذكرهم .وتباين مطلوبهم ،اختالف ضروبهم
ألتوصل منه  ؛ودخلت فيه من باب وخرجت من باب ،هذا الكتاب

وتحمل من العشق ما ال طاقة  ؛ساقه الهجر إلى السياقإلى ذكر من 
 ،ومن هنا أشرع في ذكر مصارعهم .من الباب إلى الطاق ؛له به

 ؛والصالح والطالح ،م الخاسر والرابحـإذ منه ؛وعرض بضائعهم
وحكى أبو الفرج بن  .م قتيل وشهيدـومنه ،فمنمهم شقي وسعيد

أن  :بن عبد اهللاذكر لي شيخنا أبو الحسن علي  :قال :الجوزي
فحمل إلى  ؛عشق نصرانية حتى غلب على عقله ؛رجالً

 ،فلما زاد به األمر ؛وكان له صديق يترسل بينهما ؛البيمارستان
                                                

 .؛ وھـو تحریـف))یتفـق: ((في األصـل 1
 )).عـلى: ((في األصـل 2
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ولم ألق فالنة في  ،قد قرب األجل :قال لصديقه ؛ونزل به الموت
 ؛فمات ؛فتنصر ؛وال ألقاها ؛وأخشى أن أموت على اإلسالم ،الدنيا

فقالت أنا ما ألقيت  ؛فوجدها عليلة ؛نصرانيةفمضى صديقه إلى ال
وأنا أشهد أن ال إله  ؛وأريد أن ألقاه في اآلخرى ؛صاحبي في الدنيا

قلت لم أسمع بأغرب  .ثم ماتت ؛إال اهللا وأن محمداً عبده ورسوله
قد سبق على صاحبها  .وال أعظم من هذه النكاية ؛من هذه الحكاية

من فراق  يفابتل ؛سور له بابوضرب بينه وبين محبوبته ب ،الكتاب
 ؛ودارت عليه دائرة السوء في الدارين ،بداءين ؛محبوبته ودينه

وأصبح بكفره  ؛وقد ورد بكسادة في الحب دار البوار ؟وكيف ال
  .وإسالمها على شفى جرف هار

  ربـومغ شتان بين مشرق    سارت مشرقة وسرت مغربا
  

يرثي حبيب  ؛قول عبد الوهاب األزدي ؛ذكرت بهذه الحكاية
  : حيث قال ؛وأحسن ما شاء ؛نصرانياً له

  نسيب  ورب أخ في الود مثل   ةـبديان  وداد ال أخيـأخي ب
  بـلبي  غداً إن هذا فعل غير   اليوم من ليس صاحبا وقالوا أتبكي

  بيـنحي  وفرط إعواليوشدة    فيـت لهم هذا أو أن تلهـفقل
  نصيبي نه في المعادم إذا خاب   ومن أين لي أبكي حبيباً فقدته
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فعلقة عبد  ؛خماراً ؛وكان هذا النصراني موسوماً بالجمال
 ؛وأقام يبايته في الحانة ثالث سنين ؛واشتهر به ؛الوهاب المذكور

حتى  ؛طول هذه المدة ؛والحدود ،ويدخل معه الكنيسة في األعياد
فلم يجد سبيالً  ؛وهجره مرة ؛وشرائع أهله ،حفظ كثيراً من اإلنجيل

فلما  ؛شديداً أن ال يكلمه إلى مدة شهر ،وزعم أن عليه قسماً ؛هإلي
اصداً آخر فودعا  ،تصد في إحدى يديهففا ؛1اصدفدعا بال ؛يئس

وفجر  ؛هتوأغلق باب بي ،ودخل داره ؛تصد في اليد األخرىففا
والدم يدفع من سدة باب المحل الذي  فما شعر أهله إالّ ؛صادينالف

فصالحه محبوبه  ؛ف على الموتفأدركوه وقد أشر ؛هو فيه
  : ومن شعره فيه .خوفاً على نفسه ؛النصراني

  هـجراح  ظـباللح  ألحاظه   أنظر إلى الشامة في خد من
  ةـتفاح  فوق  كـة مسـحب   دتـب ذإا ـكأنها من حسنه

  
لي ـبن عكان مدرك  :قال يا قوت في تاريخه. دـم شهيـومنه

ر الروم ـوكان كثيراً ما يلم بدي ؛فاضالً ،أديباً ،شاعراً ؛الشيباني
من أوالد  ؛وكان بدير الروم غالم ؛ويعاشر نصاراه ؛ببغداد

 ة،وكان من أحسن الناس صور ؛يقال له عمرو بن يحيى ؛النصارى
وكان لمدرك مجلس  .وكان مدرك بن علي يهواه ؛وأكملهم خلقاً

قال  ؛فإن حضر شيخ أو صاحب لحية ؛تجتمع فيه األحداث ال غير
                                                

؛ ))فافتصـد.. ودعـا قاصـدًا.. فاقتصـد.. القاصـد: ((صـل مكـررةفي األ 1
  .فاصـد؛ بالفـاء الموحـدة الفوقیـة: والصحیـح
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 ؛فقم في حفظ اهللا ؛درك قبيح بك أن تختلط باالحداث والصبيانله م
فجاء  ؛فعشقه مدرك وهام به ؛وكان عمرو يحضر مجلسه ؛فيقوم

 ه؛وطرحها في حجر ،فكتب مدرك رقعة ؛عمرو يوماً إلى المجلس
  :فإذا فيها ؛فقرأها

  جموعها بك تم حسن    تيـال  بمجالس العلم
  دموعها غرقت بفيض   ةـلمقل   تـرثي  أال

  اـتضييعه  في هـالل   ةـمحرك ـبيني وبين
  

 ،ووقف عليها مـن كـان فـي المجلـس     ،فقرأ األبيات :قال
وغلب األمر علـى   ؛وانقطع عن الحضور ،عمرو فاستحيا ؛وقرؤها
حيـث   ؛وجعل يتبع عمـراً  ،ولزم دار الروم ،فترك مجلسه ؛مدرك
أبـيض   عمراًوقد رأيت  :قال الحريري .وقال فيه شعراً كثيراً ؛شاء

وذهـب   ،وسل جسـمه  ،قيل إنه ضعف...))... ((.. الرأس واللحية
قال حسان بن محمد بـن   .ولزم الفراش ،وانقطع عن إخوانه ،عقله

فقـال ألسـت    ؛ه عائداً مع جماعة من أصـحابه ـعيسى فحضرت
فما منكم أحد يسعدني بنظرة إلى وجـه   ؛صاحبكم القديم العشرة لكم

ن كان قتل هذا إ :وقلنا له ؛نا إلى عمروا بأجمعـقال فمضين .عمرو
قد صار إلـى   :قلنا ؛وما فعل :قال .الرجل ديننا فإن أحياءه مروءة

فلما دخلنا  ؛ثم نهض معنا ؛قال فلبس ثيابه .ك تلحقهـحال ما نحسب
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 ؟كيف تجدك يا سـيدي  :وقال ؛1يدهبأخذ  ؛وسلم عليه عمرو ،عليه
  : ولثم أفاق وهو يق ؛ثم أغمي عليه ؛فنظر إليه

  اـوق إليكـن الشـم     إال  ةـعافي في ا ـأن
  اـمنك ال يخفى عليك     بي  اـد مـأيها العائ

  اـيديك  في اً ـرهين     ال تعد جسماً وعد قلبا
  اـمقلتيك ميـق بسه     وـكيف ال يهلك مرش

  
رحمه  ؛حتى دفناه ؛فما برحنا ؛فارق فيها الدنيا ؛ثم أنه شهق

  . اهللا تعالى
قال العالمة أبو القاسم محمد بن عبد  :لـقتيم ـومنه

في كتاب روضة القلوب ونزهة المحب ؛ الرحمن الشيرزي
تزوجت رجالً  ؛زاوشاهدت امرأة كانت من أهل شير :والمحبوب

حتى كانت ال تصبر عنه  ؛وكانت تجد به وجداً شديداً .جندياً أعجمياً
وتظل قائمة  ؛تزرأت ؛وكان إذا مشى إلى نوبته إلى القلعة .لحظة
فيسكن  ؛وقبلها ،العبها ؛فإذا دخل عليها ؛حتى ينصرف ؛قبالته

من كالم جرى بينه وبين  ؛فدخل عليها يوماً مغضباً ؛بعض ما تجده
فظنت أن ذلك  ؛فلم يلتفت إليها ؛أرادت منه العادة ؛فلما دخل ؛مقدمه

لم يرفع  ؛فمكث ساعة عنها ؛وجزعت ،فارتاعت ؛لسبب حدث منها
 ؛خرجت خلفه كعادتها ؛فلما خرج .فقوى عندها التخيل ؛اطرفة إليه

                                                
 .؛ وھـو تحریـف))یبـد: ((في األصـل 1
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وجعلت في رقبتها  ؛فرجعت ؛فلم تشك أن غضبه ألجلها ؛فانتهرها
   .فاختنقت به وماتت ؛حبالً وشدته في السقف

    ***  
  
  
  
  
  
  

ديـوان "؛ مـا أمكـن تلخيصـه مـن كتـاب بحمـد اللـه متـ
  .البـن أبي حجلـة التلمسـاني" الصبابـة

بهـذا كمـل الجـزء الثالـث مـن كتـاب أدبـاء وشعـراء و
  مـن تلمسـان؛ وسيليـه الجـزء الرابـع 

  .بحـول اللـه وتوفيقـة
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  محمد بن سليمان بن علي بن عبد اهللا بن علي ـ  14
  ، الشهير بابن العفيف التلمساني ؛التلمساني الكومي

  4..................   ).شمس الدين(وبالشاب الظريف؛ 
   محمد بن عبد الحق بن سليمان اليعرفيـ  15

  273..............  )أبو عبد اهللا(؛ ويقال البطوي؛ الكومي
  ؛ ن عبد اهللا بن داود بن خطاب الغافقيـمحمد بـ  16

  275.........................................   ).أبو بكر(
  بن عبد العزيز بن عمر   اهللامحمد بن عبد ـ  17

  )اني ـ محي الدين النحويسجمال الدين التلم الزناتي
   292.............................   سهأالمعروف بحافي ر

  بن ينفليت الفازازي،  أحمدمحمد بن يخلفتن بن ـ  18
  296..............   )أبو عبد اهللا(؛ ثم اليجعشني التلمساني
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  298.......  ................الثامنـة هجريـةـ المائـة 
  299................... )أبو العباس(أحمد بن شعبان ـ  1
   أبي بكر بن عبد الواحد   أحمد بن يحيى بنـ  2

  أبو العباس ـ ( أبي حجلةالتلمساني الشهير بابن 
  305......................................  )شهاب الدين

  319................ من ديوان الصبابةـ مختارات 
     492..........................  ـ فهرس الموضوعـات

  


  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

