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 الشكر والتقدير
 
א( א

 ".15االحقاف  ")א

ـ            ي نعمه ويكافي مزيده، ويدفع نقمه،      الحمـد هللا رب العالمـين، حمـداً يواف
 ..والصالة والسالم على سيدنا محمد، وعلى آله، وصحبه وبعد

بعـد أن من اهللا علي بإتمام هذه الرسالة، ال يسعني إال أن أتقدم بعميق الشكر                  
واالمتـنان لألستاذ الدكتور زايد المقابلة على تفضله بقبول اإلشراف على رسالتي،            

ف الناصح، فقدم لي الكثير من علمه الوافر، والنصائح السديدة، فله           فكان نعم المشر  
 .من اهللا كل الخير والعرفان

كمـا ويـسعني في هذا المقام أن أتقدم بوافر شكري وتقديري واحترامي إلى                
أعـضاء هيـئة المناقـشة، األستاذ الدكتور سمير الدروبي، واألستاذ الدكتور زهير             

بيدات، لتفضلهم بقبول مناقشة الرسالة وتحمل عناء       المنـصور، والدكـتور عدنان ع     
قـراءتها وتقـويمها وإغنائها بوافر علمهم القيم، فاهللا أسال أن يكألهم بعين رعايته،              
وأن يحفظهـم بجمـيل عنايته، وأن يرفع درجاتهم في الدنيا واآلخرة، إنه ولي ذلك               

 .والقادر عليه
لدكتور جمال الطراونة واألخ    كمـا ال يفوتنـي أن أتقدم بجزيل الشكر لألخ ا            

 . األستاذ عمر أبو نواس، على ما قدماه لي من مساعدة خالل فترة إنجاز هذه الرسالة
 

 
 فتحي أبو نواس
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 الملخص
 الشعر العباسي في مروج الذهب

  و فنية ة دراسة موضوعي
 

 فتحي عبد الفتاح أبو نواس
 

 2007امعة مؤتة، ج
 

تـناولت الدراسـة الشعر العباسي في مروج الذهب للمسعودي وقد انقسمت              
جاء الفصل األول بمقدمة تناولت فيها الفكرة العامة        : الرسـالة علـى أربعة فصول     

للرسـالة ومـنهج الـبحث فيها، ودرست فيه حياة المسعودي؛ ومنزلته؛ ومؤلفاته؛             
 .ورحالته

رست األغراض الشعرية للشعر العباسي في مروج       أمـا الفصل الثاني فقد د     
الذهب،وقـد توزعت األغراض على الوصف،و الرثاء،والهجاء، والمدح، والغزل،         

 . والزهد
أمـا الفـصل الثالث فقد بحثت فيِه مواكبة الشعر لألحداث السياسية، محاوالً               

 .االوقوف على أهم األحداث السياسية التي تناولها المسعودي، وموقفه منه
وتصدى الفصل الرابع لدراسة الشعر دراسة فنية من حيث اللغة، واألسلوب،             

كشفت هذه الدراسة   : ومن أهمها . وانتهت الدراسة بخاتمة عرضت النتائج    . لوالخـيا 
الجانـب األدبـي فـي حـياة المسعودي، والتزام الشعراء بالقوافي التي سار عليها               

 .القدماء، مع التجديد في بعض األحيان
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Abstract 

 
Abbasid poetry in" Morouyj Al-dhahab" 

Technical and Topical Study 
 

Fathi Abdilfatah  Abu Nawas  
 

Mu'tah University، 2007  
       This study discussed the Abbasid poetry، the paradigm of which is Al-
Masoody's " Morouyj Al-dhahab" ( the golden Meadows). The thesis is 
divided into four chapters. Chapter one has started with an introduction in 
which the major idea of the thesis and the method of study are discussed. It 
also discusses  Al-Masoody's life، his statues، his books and his travels. 
       The second chapter is a technical investigation of the Abbasid poetic 
purposes as reflected in Al-Masoody's poetry. These purposes have been  
allocated on satire، elegy، description، praise and gallant in addition to 
mysticism.  
       The third chapter discusses the political event as reflected in Al-
Masoody's poetry as well as Al-Masoody's position toward those political 
events. 
        The fourth chapter is a technical study of poetry on bases of language، 
method، rhyme scheme، and imagination. 
       The study concludes with the results of the study in which the study 
has revealed the literary side in Al-Masoody's character. The study also 
appears the commitment of the poets with the rhymes that the old poets 
followed، with a kind of modernization some times.   
ex for Abbasid poetry in morouj AL-Dhahab.                                                                 
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 الفصل األول
 حياة المسعودي

 : المقدمة1. 1
ممـا ال شك فيه أن مسيرة الشعر العربي مستمرة من القديم إلى الحديث وقد                 

لذلك ال   ظـل هذا الشعر شاهدا ومواكبا لألحداث السياسية واالجتماعية والتاريخية؛         
 ما إال  نكـاد نجـد مـؤرخا أو عالماً من علماء العربية القدماء تحدث في موضوع              

تعتمد على   من هنا كانت هذه الدراسة    . واستـشهد بهـذا الشعر على صحة ما يكتب        
المؤرخين والشعراء فالشاعر يلزمه المؤرخ والمؤرخ يلزمه الشعر إلثبات صحة ما           

 .يقول ولعل عنوان هذه الدراسة يفصح عن هذه الغاية
سة الشعر العباسي في مروج الذهب درا     (  موضوع هذه الدراسة    ءومن هنا جا    

 )                                          موضوعية وفنية
ولعـل الدافع وراء هذه الدراسة يكمن في محاولة لعرض الشعر العباسي في               

مـروج الـذهب عرضـا موضـوعيا وفنيا يكشف عن الجوانب التي استشهد بها               
 .المسعودي بالشعر العباسي

بيان الشعر العباسي في هذا الكتاب      أمـا بالنسبة ألهمية الدراسة فإنها تحاول          
وبيان المواقف التي استشهد بها، كما أنها تسعى إلى تحليل هذا الشعر تحليال  يكشف               

 . خالل النماذج التحليلية التي كانت ترد في ثنايا الرسالةنعن جمالياته م
وقـد اتخذت هذه الدراسة المنهج التاريخي أساسا ترتكز عليه، وتقع الدراسة              

 للحديث عن حياة المسعودي وبيان منزلته،       الفصل األول فقد جاء   : ربعة فصول في أ 
 .وأهم شيوخه، وثقافته ،ومؤلفاته، ورحالته

 تناول فيه الباحث األغراض الشعرية من وصف وهجاء         الفـصل الثاني  أمـا     
 . ومدح ورثاء وزهد

ا أهم   ليبحث في مواكبة الشعر لألحداث السياسية ،مبين       الفصل الثالث وجـاء     
 .األحداث التي أوردها المسعودي 

 الجوانب الفنية، من حيث اللغة واألسلوب والصورة        الفـصل الـرابع   ودرس    
 . الشعرية، والوزن والقافية
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وقـد أفـادت هـذه الدراسة من مجموعة من الدراسات السابقة منها  دراسة                 
ريخ الطبري في   الشعر العباسي في تا   (األسـتاذ الدكـتور زايد مقابلة الموسومة بـ         

 .القرنين الثاني والثالث للهجرة دراسة موضوعية وفنية
وبعد فإنني ال أدعي الكمال، وإنما تعد هذه الدراسة محاولة  في مجال البحث                

وخطـوة أولـى مـن خطـاه، فان أصبت فقد حققت ما أسعى إليه بإذن اهللا                  
 .هللا على كل حالوتوفيقه، وان أخطأت فعذري أنني اجتهدت وفق قدراتي، والحمد 

 
هو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي الهذلي من ذرية            :  حـياته  2. 1 

الصحابي الجليل عبد اهللا بن مسعود، وهذا ما أجمع عليه كل من ترجم لحياته قديماً               
 .)1(وحديثاً

                               
ابن النديم، محمد بن إسحق،     :  كثيـر مـن الباحثـين والمؤرخين منهم        تـرجم لحـياته    )1(

-13/90؛ الحموي، ياقوت، معجم األدباء، ج     1/171الفهرسـت، تحقيق رضا تجدد، ج     
، دار إحياء التراث العربي، بيروت؛ الكتبي، محمد بن شاكر، فوات الوفيات، تحقيق             94

مام شمس الدين محمد بن     ، دار صادر، بيروت؛ الذهبي، اإل     13-12إحسان عباس، س    
ــزيبق،   ــراهيم ال ــؤوط وإب ــيق شــعيب األرن ــبالء، تحق ــد، ســر أعــالم الن  أحم

؛ الذهبي، اإلمام شمس الدين محمد      1983،  1، مؤسـسة الرسالة، بيروت، ط     15/569ج
، تحقيق أبو هاجر محمد السعد زغلول، دار        2/71بن أحمد، العبر في خبر من عبر، ج       

م؛ النجاشي، أبو العباس أحمد بن علي، رجال        1985،  1الكـتب العلمـية، بيـروت، ط      
؛ 1988،  1، دار األضواء، بيروت، ط    2/27النجاشـي، تحقيق محمد جواد النائيني، ج      

الـسبكي، محمـد عبد الوهاب، طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق محمود محمد الطناجي             
 حجر، لسان   ؛ العسقالني، ابن  456/ 3وعـبد الفتاح الحلو، دار إحياء الكتب العلمية، ج        

، دار الفكـر؛ بردي، ابن تغري، النجوم الزاهرة في أخبار مصر            258/ 4الميـزان، ج  
، ص 2؛ خليفة، حاجي، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ج         3/360والقاهرة، ج 

؛ بروكلمان، كارل، تاريخ األدب العربي، ترجمة عبد الحليم         1982، دار الفكر،    1659
/ 4 المعارف، مصر؛ الزركلي، خير الدين، األعالم، ج، دار3، ط60-3/56الـنجار، ج  

 وما بعدها، ط   216/ 1، دار العلم للماليين، بيروت؛ أمين، أحمد، ظهر اإلسالم، ج         277
 151؛ روزنـثال، فرانز، علم التاريخ عند المسلمين، ترجمة صالح أحمد العلي، ص            3

 رحلة والرحالة  ، بيروت؛ رمضان، أحمد، ال    1983،  2ومـا بعدها، مؤسسة الرسالة، ط     
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، إال أن المسعودي يذكر أنه      )1(     ذكـر ابن النديم أن المسعودي من أهل المغرب        
وأوسط األقاليم األقليم الذي ولدنا به، وإن كانت        : "... في بابل بالعراق، إذ يقول    ولد  

األيام أنأت بيننا وبينه، وساحقت مسافتنا عنه، وولدت في قلوبنا الحنين إليه، إذ كان              
 .)2(..."وطننا ومسقطنا، وهو إقليم بابل

لي الخربوطلي        ولـم يذكـر أحد ممن ترجم لحياة المسعودي سنة والدته إال ع            
، وأشار حسن الصدر إلى أنه ولد في        )3(م900/ هـ287حيث أشار إلى أنها حوالي      

، أما كراتشكوفسكي فيذكر أن والدته في بداية القرن         )4(أوائـل المائة الثالثة الهجرية    
 .العاشر الميالدي، وليس هناك اختالف بين االثنين

ودي اختلفوا أيضاً في سنة            وكمـا اخـتلف المؤرخـون في سنة والدة المسع         
توفي فيما بلغني في سنة ست وأربعين       " ياقوت الحموي : وفاتـه، ومـن ذلـك قول      

                                                                                          
، دار البـيان العربي، جدة؛ كحالة، عمر رضا، معجم          115 -101المـسلمون، ص  = 

ــربية، ص ــتب الع ــصنفي الك ــالة، ط343م ــسة الرس ــروت؛ 1986، 1، مؤس ، بي
، ترجمة  1كراتشكوفـسكي، أغناطيوس يوليا نوفتش، تاريخ األدب الجغرافي العربي، ج         

األول، اإلدارة الثقافية في جامعة     ، القسم   186-177صـالح الـدين عثمان هاشم، ص        
؛ ميكيل، أندريه، جغرافية دار اإلسالم البشرية حتى        1963الـدول العـربية، القاهرة،      

؛ الدوري،  50، ص 2، قسم   1منتـصف القرن الحادي عشر، ترجمة إبراهيم خوري، ج        
، 1، ط 26-25تقـي الدين عارف، تاريخ العرب والمسلمين حضارتهم في األندلس، ص          

نشورات جامعة ناصر الخمس؛ الصدر، حسن، تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم،          م، م 1997
؛ العاملي، محمد بن الحسن الحر، وسائل       254 -253منشورات األعلمي، طهران، ص     

، دار إحياء التراث العربي، وقد ألف علي حسني الخربوطلي كتاباً           20/262الشيعة، مج 
جورجي، تاريخ آداب اللغة العربية،     ؛ زيدان،   2، دار المعارف، ط   "المسعودي" بعـنوان 

  .624/ 2منشورات دار ومكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ج
  .171ابن النديم، الفهرست، ص )1(
  .، دار الفكر، بيروت1973، 5عبد الحميد، محمد محي الدين، مروج الذهب، ط )2(
  .22، 6الخربوطلي، علي، المسعودي، ص )3(
  .254م اإلسالم، ص الصدر، تأسيس الشيعة لعلو )4(
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وأقام بمصر مدة وكان    :"... ، أمـا ابن شاكر الكتبي فقال      )1 (..."وثالثمـئة بمـصر   
 ، أما غيرهما فقد ذكروا    )2 (..."توفي سنة ست وأربعين وثالثمئة    ..." إخـبارياً عالمة  
 ".)4 (...وابن العماد... )3(م، ومن هؤالء، الذهبي956/ هـ345ته  وفاته في سن

، وهذا ما يفهم من خالل عبارته التي يذكر فيها          )5(     عد المسعودي من البغداديين   
 .)6 (..."والشمال عندنا ببغداد: "... ريح الشمال إذ يقول

 
 : شيوخه3. 1

د منهم الشيخ عبد اهللا بن             درس المـسعودي علـى يد جماعة من علماء بغدا         
جعفر الحميري، وهو من أصحاب اإلمام العسكري، وعالن الكالبي أستاذ أبي جعفر            
الكليني، والعباس بن محمد بن الحسين ومحمد بن عمر الكاتب، وأبو الحسين محمد             
بـن جعفـر الـرازي، وحمزة بن نصر غالم اإلمام الهادي، والحسن بن محمد بن                

إن المسعودي  : ، ويقول السبكي  )7( عن أبيه عن اإلمام الرضا     جمهور وكان هذا يروي   
سمع من نفطوية، وابن زبر القاضي وغيرهما،       ... عالمة"... أقام ببغداد زمنا وكان   

 .)8 (..."ورحل إلى البصرة فلقي فيها أبا خليفة الجمحي
 
 

                               
  .13/90ياقوت الحموي، معجم األدباء، ج )1(
  .3/13فوات الوفيات، المصدر السابق،  )2(
/3الذهبي، أبو عبد اهللا شمس الدين محمد، تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلمية، بيروت،                )3(

857. 
حياء التراث  ، دار إ  1/371الحنبلـي، ابن العماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج           )4(

  .العربي، بيروت
، 3/315؛ ابن تغري بردي، المصدر السابق،       456/ 3الـسبكي، المـصدر الـسابق،        )5(

  .254، الصدر، المصدر السابق، ص177كراتشكوفسكي، المصدر السابق، ص
 .م1981، دار ومكتبة الهالل، بيروت، 17التنبيه واإلشراف، ص  )6(
، وهذه المعلومات انفرد بها السيد      425وم اإلسالم، ص   حسن الصدر، تأسيس الشيعة لعل     )7(

  .الصدر
  .3/456السبكي، المصدر السابق، ج )8(
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 : ثقافته العلمية4. 1
لخبرة والتجربة، أخذ بعضها     كان المسعودي على جانب كبير من العلم والثقافة وا   

فـي شـبابه فـي بغداد، واكتسب معظمها في رحالته وأسفاره إلى بالد عديدة وقد                
اعتـرف بـذلك كل المؤرخين والكتاب قدماء ومحدثين، وأصبحت كتب المسعودي            
مـرآة صـافية تنعكس فيها هذه الثقافات والخبرات؛ ولذا قال المسعودي في مقدمة              

ن العلوم، وال فناً من األخبار، وال طريقة في اآلثار إال           كـتابه ولـم نتـرك نوعاً م       
وأوردنـاه فـي هـذا الكـتاب مفصالً، أو ذكرناه مجمالً،أو أشرنا إليه بضرب من                

 .)1("اإلشارات، أو لوحنا إليه بفحوى من العبارات
ولذا "     وكـان المسعودي رغم طول معاناته لألسفار كثير التأليف، واسع اإلطالع          

ع التأليف في موضوعات شتى، ويدل تنوع كتبه على مدى اتساع أفق            فقـد اسـتطا   
معـرفته، وتعـدد جـوانب اهتماماته، فهو يعد من هذه الزاوية مؤرخاً، وإخبارياً،              
وجغـرافياً، وفلكـياً، وفيلـسوفاً يلم بفلسفات وعقائد ومذاهب مختلف األمم، وفقيهاً             

 .)2("محدثاً، وأديباً، ونسابة
ميز به طريقته في الكتابة أنه يختلط فيها التاريخ بالجغرافية والفلك           وأهم ما تت         "

وعلـم األجـناس وأخـبار الـرجال والتراجم، ومعرفة علم الحديث، وعلم الطب،              
والـسياسة واالجـتماع والتوسـع في سرد األساطير في األدب وعلوم اللغة، وهي              

ستطراد وتداعي  طـريقة تعكـس بالجملة اإللمام بمختلف علوم عصره، ويتحكم اال          
األفكار في أسلوبه األدبي؛ بسبب غزارة معلوماته وثقافته األدبية وسرعته في تدوين            

 .)3("معلوماته
     ويعـود الفـضل للمكانـة الرفيعة التي حازها المسعودي ألسرته التي اهتمت             
بتعلـيمه، وتثقيفه، وتنشئته نشأة عربية إسالمية، حيث كانت بغداد مركزاً من أعظم             

اكـز العلـم الكبـرى في العالم، واشتهرت بمكتباتها وما حوته من تراث العرب               مر
                               

  .1/18مروج الذهب،  )1(
الوافي، محمد عبد الكريم، منهج البحث في التاريخ والتدوين التاريخي عند العرب، ص             )2(

  .، منشورات جامعة قاديونس264
  .264اريخ، المرجع السابق، ص الوافي، منهج البحث في الت )3(



 14

المـسلمين، كما ضمت عدداً كبيراً من الفقهاء والعلماء واألدباء؛ لذا اتيحت الفرصة             
 .)1(للمسعودي ليتلقى قسطاً موفوراً من العلم والثقافة

 
 : منزلته5. 1

ن القدامى والمحدثين، فأشادوا       احـتل المـسعودي مكانـة مرموقة بين المؤرخي       
 .بنبوغه، وأبرزوا صنيعه في الدراسات التاريخية والجغرافية واالجتماعية

كان إخبارياً عالمة صاحب ملح     :" ...        فـابن شـاكر في فوات الوفيات يقول       
وأما المسعودي فكان ذا منحى     : "... ، وتحدث أحمد أمين عنه فقال     )2 (...."ونـوادر 

" مروج الذهب :"نحى الطبري، ولكل فضل، فألف لنا المسعودي كتابي       آخـر يغاير م   
وضـاعت له كتب كثيرة، وهو ليس مؤرخاً فقط، بل مؤرخاً           " التنبـيه واإلشـراف   "

" وجغـرافياً معـاً، ولم تكن أسفاره للنزهة، بل كانت األقطار وأخبارها، ويدل كتابه             
ليد واألدب واألخالق   علـى معرفة واسعة باللغات والعادات والتقا      " مـروج الـذهب   

بحثه في  : والسياسة، ويمتاز المسعودي في كتبه بالتفاته إلى األمور االجتماعية مثل         
 . )3("فهو مؤرخ مسلح بكثير من الوثائق التي تلزم المؤرخ... ديانات العرب

كان بارعاً في العربية والنحو واللغة عابداً       " ... بأنه:     ووصـفه ابن تغري بردي    
صار إماماً للمؤرخين يرجعون    " ... إنه: وقال عنه ابن خلدون   . )4 (..."لعلمهللا غزير ا  

 .)5 (...."إليه وأصالً يعولون في تحقيق الكثير من أخبارهم عليه
      وقـد اهـتم المستشرقون اهتماماً كبيراً بالمسعودي، وبإنتاجه العلمي فالمؤرخ           

 ون واألوربيون على السواء،   إن كتب المسعودي لما يقرؤه المسلم     : " فازيلـيف يقول  
 

                               
  .23 الخربوطلي، المسعودي، ص  )1(
  .3/13 الكتبي، فوات الوفيات، المصدر السابق،  )2(
  .1/206أحمد أمين، ظهر اإلسالم، المصدر السابق،  )3(
  .316/ 3ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )4(
 بمعرفة لجنة من العلماء،     ، طبعة قوبلت على عدة نسخ     1/32مقدمـة ابـن خلـدون، ج       )5(

  .المكتبة التجارية الكبرى
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 .)1(""هيرودوت العرب"  لما فيها من متعة ورواء، ولهذا استحق بأن يلقب بـ
     كمـا أشار الباحثون المعاصرون إلى تنوع ثقافة المسعودي، وإحاطته بثقافات           

إذا ما نظر اإلنسان إلى كتبه بهت       : "األمم القديمة في الشرق والغرب، يقول كاترمير      
ع المواد التي كتب فيها، ومن كثرة المسائل المهمة العويصة التي حلها،            مـن تـنو   

والحـق أنـه كـان واسع الفضل في الزمن الذي نبغ فيه، ال ألنه قرأ جميع الكتب                  
الخاصة بالعرب جميعها، وتأمل فيها فقط، بل إلحاطة مباحثه الواسعة بتاريخ اليونان            

 . )2(" أيضاًوالرومان أمم الشرق جميعها حديثها وقديمها
ثقافة المسعودي متنوعة وقوية وعفوية،     "      ويـرى المستـشرق كاراداي فو أن        

وهو فيلسوف ذكي جداً واسع االطالع، وذهنه       ... وهـي يونانية أكثر منها إسالمية     
متفـتح علـى األنظمة الفكرية جميعها، وهو مؤرخ ديانات ذهب بعيداً في تقصياته              

والتقصي العلمي، كما يتصف بالمرونة في اتصاله       يوفـق بـين العقـيدة اإلسالمية        
 .)3("بالكفار

يقف على قمة المعارف الجغرافية لعصره،      " كراتشكوفسكي"       والمسعودي برأي 
وهـو إلـى جانـب ذلك قد أحاط إحاطة تامة بكل التراث األدبي لعصره وبمختلف                

أكثرهم جوانب  أشهر كتاب عصره جميعاً، و    "، وهو عند بركلمان     )4("نواحـي العلوم  
 .)6 (......"إماماً للموسوعية"فيرى المسعودي" أندريه ميكيل"أما   )5("علم ومعرفة

    ويـرى فرانـز روزنثال بأن المسعودي أول من جمع بين التاريخ والجغرافية             
 .)7 (...."بأسلوب رائع

 
                               

  .285فازيليف، العرب والروم، المصدر السابق، ص  )1(
، دار إحياء   23، ط 453لوبـون، جوستاف، حضارة العرب، ترجمة أكرم زعيتر، ص           )2(

  .الكتب العربية، القاهرة، مصر
  .1، ص2، قسم 1، جميكيل، اندريه، جغرافية دار اإلسالم، المصدر السابق )3(
  .175، ص1كراتشكوفسكي، المصدر السابق، ج )4(
  .56، ص3بروكلمان، المصدر السابق، ج  )5(
  .14، ص2، قسم 1اندريه ميكيل، المصدر السابق، ج )6(
  .151روزنثال، فرانز، علم التاريخ عند المسلمين، المصدر السابق، ص )7(
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 : مؤلفاته6. 1
ري، فهو ليس رحالة          ويعـد المسعودي من عباقرة الفكر في القرن الرابع الهج         

وال مـؤرخاً وال جغرافياً وال محدثاً أو فقيهاً، ولكنه كل هذه المجموعة معاً مصقولة               
فـي بـوتقة االختبار بعد أن أضفت عليها الرحلة، وسعة األفق والصدر كثيراً من               

 .العمق، والتفكير، والدقة في التعبير
ها عن عقلية جبارة في          لقـد كتب المسعودي عشرات الكتب التي تكشف عناوين        

الـتهام المعرفة، وقد سجل فيها تجربته كلها، ومعارفه التي جمع، في شكل تواريخ              
عديـدة من جهة، وفي شكل كتب ما هو في أصل الديانات والمذاهب والنحل، ومنها               

 .)1(ما هو في األخبار، والطرائف، ومنها ما هو في الفلسفة، والحكمة، والسياسة
 المسعودي أنه يشير إلى أسماء مؤلفاته، ولوال ذلك ما تمكنا من                   ومـن مزايا  

الوقـوف على أسماء أكثرها، وتقدر مؤلفاته بما يزيد على ثالثين مؤلفاً منها ما هو               
مروج "مطبوع، ومنها ما هو مفقود، وقد أشار المسعودي إلى هذه المؤلفات في كتابيه   

 ".التنبيه واإلشراف"و"الذهب
 
 :بوعة الكتب المط7. 1
 .مروج الذهب ومعادن الجوهر في تحف األشراف من الملوك وأهل الروايات. 1

مروج الذهب ومعادن الجوهر في تحف األشراف       :"    وذكـره ابـن الـنديم نحـو       
 .)2("والملوك وأسماء القرابات

 " أخبار الزمان "     وهـو ثالـث مـؤلفات المـسعودي في التاريخ العام بعد كتابي            
إيجاز لهما مع إضافات وزيادات لم ترد في        " مروج الذهب "و". طالكـتاب األوس  " و

الكتابـين المتقدمين عن أمور طرأت على المؤلف، وعن حوادث جديدة علم بها بعد              
 .انتهائه من كتابة الكتابين السابقين

بذكر مبدأ الخليقة من آدم إلى إبراهيم، ثم        " مروج الذهب "      بـدأ المسعودي كتابه   
من عيسى إلى محمد عليهما الصالة والسالم، ثم مضى المسعودي في           تـناول الفترة    

                               
  . 264جع السابق، صمنهج البحث في التاريخ، المر: انظر )1(
  .171النديم، الفهرست، المصدر السابق، ص )2(
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سـرد حـوادث التاريخ اإلسالمي حتى أوائل خالفة المطيع هللا العباسي، ولم يكتِف              
المـسعودي فـي كتابه هذا باستعراض تاريخ العرب والمسلمين، بل تطرق فيه إلى              

 واليهود، وخاض في    الهنود، واإلغريق، والصينين، والروم   : ذكـر أمم كثيرة، مثل    
أخـبارهم وحـروبهم وملـوكهم، وقـد تحـدث المسعودي عن أبرز ما تناوله من                

ودللنا على كتابنا بالقليل على الكثير، وبالخبر       : "فقال" مروج الذهب "موضـوعات في  
اليـسير علـى الجليل الخطير، وذكرنا في كل كتاب من هذه الكتب ما لم نذكره في                 

ولم نجد بداً من إيراده لما دعت الضرورة إلى وصفه،          اآلخـر إال ما ال يسع تركه،        
وأتيـنا علـى أخـبار أهل كل عصر، وما حدث فيه من األحداث، وما كان فيه من                  
الكـوائن إلى وقتنا هذا، مع ما أسلفنا في هذا الكتاب من ذكرنا البر والبحر والعامر                

 . )1("منها والغامر، والملوك وسيرها، واألمم وأخبارها
 هـ، إلى أن انتهى منه سنة      332المـسعودي بتألـيف هـذا  الكتاب سنة              بـدأ   

اهتمام العلماء في الشرق والغرب، وطبع      " مروج الذهب "، وقد نال كتاب   )2(هـ336
 .)3(عدة طبعات في أوروبا وفي الشرق

 ".التنبيه واإلشراف" كتاب . 2
مدينة الفسطاط      وهـو آخر الكتب التي ألفها المسعودي، حيث انتهى من تصنيفه ب           

 .)4(هـ345سنة 
     يـستعرض المـسعودي في المقدمة كتبه السابقة وما دونه فيها من عقائد ودين              
وتـاريخ، وفقـه، وفلسفة وغيرها من األمور، ثم يورد بعد ذلك معلومات عامة عن               
الفلك، والنجوم، واألرض وأقسامها، وفصول السنة ومنازلها، والرياح ومهابها، وما          

 من معلومات مستعرضاً آراء العلماء بصدد ذلك، ويتقدم المسعودي بعد           يتـبع ذلـك   

                               
  .4/385مروج الذهب،  )1(
  .4/387المرجع نفسه،  )2(
تاريخ التراث  "؛ وانظر   3/85كـتاب تـاريخ األدب العربي، المصدر السابق،         : انظـر  )3(

 ، سـزكين، فـؤاد، تـرجمة محمود فهمي حجازي،          182، ص 2، قـسم  1العربـي، ج  

  ".نشورات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، م1991
  .364التنبيه واإلشراف، ص )4(
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ذلـك فيستعرض تاريخ الفرس واليونان والروم، ويبحث كذلك التواريخ التي تؤرخ            
بها األمم من أقدم العصور حتى ظهور اإلسالم، ومعرفة السنين القمرية والشمسية،            

 وسير الخلفاء وأعمالهم ومناقبهم     و سيرة النبي صلى اهللا عليه وسلم، وظهور اإلسالم        
 .)1 (..."إلخ

فيرى بروكلمان أن   " التنبيه واإلشراف "      ورد بعـض العلماء المحدثين آراء في        
، أما  )2 (..."خالصـة مجهوده الفكري   : "... المـسعودي جمـع فـي كـتابه هـذا         

غ مقدمة تدل داللة واضحة على مبل     "... كراتشكوفسكي فيقول عن مقدمة هذا الكتاب     
 )3 (..."اهتمامنا بالعرض األدبي الذي يحتل أحياناً بالنسبة له المكانة األولى

، وقد نشره   )4(بالتحقيق والترجمة " التنبيه واإلشراف "     وقـد اعتنى العلماء بكتاب      
 مستدركاً بعض ما وقع في      1938في مصر األستاذ عبد اهللا إسماعيل الصاوي سنة         

 .  الطبعة األوروبية من أخطاء
كـتاب أخـبار الزمان ومن أباده الحدثان من األمم الماضية واألجيال والممالك             . 3

 .الدائرة
     هو أول الكتب التي ألفها المسعودي في التاريخ، وقد ذكر المسعودي كتابه هذا             

مشيراً إلى المادة الغزيرة التي     " التنبيه واإلشراف "و" مروج الذهب : "كثيراً في كتابيه  
وقد "راً ما يحيل القارئ إليه كلما اختصر حادثه من الحوادث، يقول        حـواها، وهو كثي   

 ".فصلنا ذلك في كتابنا أخبار الزمان
عن محتويات أخبار الزمان، فقال إنه يبين       " مروج الذهب "     تحدث المسعودي في  

هيئة األرض، ومدنها وعجائبها، وبحارها، وأغوارها، وجبالها، وأنهارها،        "... فـيه 
فها، وأصناف مناهلها، وأخبار غياضها، وجزائر البحار، وأخبار األبنية         وبدائع معار 

وما كان نهراً فصار بحراً، وما كان بحراً فصار         "... المعظمـة، والمساكن المشرفة   
وأخبار الملوك الغابرة واألمم    ... بـراً، وما كان براً فصار بحراً على مرور األيام         

                               
  .19-17التنبيه واإلشراف، ص  )1(
  .59بروكلمان، تاريخ األدب العربي، المصدر السابق، ص )2(
  .181كراتسفكوفسكي، تاريخ األدب الجغرافي، المصدر السابق، ص )3(
  .183، سزكين، فؤاد، المصدر السابق، ص59ابروكلمان، المصدر السابق، ص )4(
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بائدة على حي سيرهم، في تغيير أوقاتهم       الدائـرة، والقـرون الخالـية، والطوائف ال       
وتضييق أعصارهم، من الملوك والفراعنة العادية واألكاسرة اليونانية، وما ظهر من           
حكمهـم، ومقائـل فالسفتهم، وأخبار ملوكهم، وأخبار العناصر إلى ما في تضاعيف          

بيه محمد  برسالته إلى ن  ... ذلك من أخبار األنبياء والرسل واألتقياء إلى أن أفضى اهللا         
 .)1 (..."صلى اهللا وعليه وسلم

     ويضم هذا الكتاب ثالثين مجلدة، ولم يبقَ منه حتى اليوم سوى واحد في مكتبة              
فينا، وتوجد منه نسخة في دار الكتب المصرية بالقاهرة، وأخرى في المكتبة األهلية             

 .)2(في باريس
" مروج الذهب "وكتاب" أخبار الزمان "وهو وسط بين كتاب   : )3(أم كـتاب األوسط   .  4

، )4("األوساط" ، وذكره بروكلمان  "مروج الذهب "ذكـره المسعودي في عدة مواقع في      
 .)6(، وابن حجر العسقالني)5(وذكره حاجي خليفة

 
 : الكتب المفقودة8. 1
 :االستذكار لما جرى في سالف األعصار. 1

، وابن تغري   )10(، والسبكي )9(، والزركلي )8(وابـن النديم  : )7(     ذكـره المـسعودي   
 .)11(بردي

                               
  .10-1/9مروج الذهب،  )1(
  .180؛ سزكين، المصدر السابق، 3/570بروكلمان، المصدر السابق، : انظر )2(
  .1/175، 1/10مروج الذهب،  )3(
  .3/57بروكلمان، المصدر السابق،  )4(
  .2/1658حاجي خليفة، كشف الظنون، المصدر السابق،  )5(
  .4/258العسقالني، لسان الميزان، المصدر السابق،   )6(
  .19-17البينة واإلشراف،  )7(
  .171ابن النديم، الفهرست، ص  )8(
  .4/277 السبكي، األعالم،  )9(
  .3/456 السبكي، طبقات الشافعية الكبرى،  )10(
 .316/ 3ابن تغري بردى، النجوم الزاهرة، )11(
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 :كتاب الرسائل. 2
، )4(، وياقوت الحموي  )3(، والسبكي )2(، وابن تغري بردي   )1(     ذكـره ابـن الـنديم     

 .)5(والزركلي
 :كتابه ذخائر العلوم وما كان في سالف الدهور. 3

، وابن شاكر   )8(، وياقوت الحموي  )7(، وابـن النديم   )6(     ذكـره المـسعودي نفـسه     
 .)12(، وابن تغري بردي)11(، والسبكي)10(والزركلي، )9(الكتبي

 :كتاب الصفوة في اإلمامة. 4
 .)15(، وذكره فؤاد سيزكين)14(، والزركلي)13(     ذكره المسعودي

                               
  .171النديم، الفهرست، ص  )1(
  .316ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،  )2(
  .3/456السبكي، طبقات الشافعية الكبرى،  )3(
  .13/94الحموي، معجم األدباء،  )4(
  .4/277الزركلي، اإلعالم،  )5(
  .17المسعودي، التنبيه واإلشراف، ص )6(
  .171النديم، الفهرست، ص )7(
  .13/94الحموي، معجم األدباء،  )8(
  .3/13ي، فوات الوفيات، الكتب )9(
  .4/277الزركلي، األعالم،  )10(
  .456السبكي، طبقات الشافعية الكبرى،  )11(
  .316/ 3ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،  )12(
  .1/11المسعودي، مروج الذهب،  )13(
  .4/277الزركلي، األعالم،  )14(
  .184سزكين، تاريخ التراث العربي،  )15(
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 :كتاب االستبصار. 5
 .)3(، وفؤاد سيزكين)2(، والزركلي)1(       ذكره المسعودي

 .)4(كتاب الزاهي. 6
 .)5(القضايا والتجارب. 7
األخبار، وطرائق اآلثار، للصفوة النورية، والذرية الزكية أبواب الرحمة         مزاهر  . 8

 .)6(وينابيع الحكمة
حدائـق األذهـان، فـي أخبار أهل بيت النبي صلى اهللا عليه وسلم وتفرقهم في                . 9

 .)7(البلدان
 .)8(طب النفوس. 10
 .)9(الرؤيا والكمال. 11
 .)10(سرارهالرؤوس السبعة في اإلحاطة بسياسة العالم وأ. 12
 .)11(الدعاوى. 13
 .)12(سر الحياة. 14
 .)13(المقاالت في أصول الديانات. 15

                               
  .2/283روج الذهب،  المسعودي، م )1(
  .277/ 4 الزركلي، األعالم،  )2(
  .184 سزكين، تاريخ التراث العربي، ص )3(
  .283/ 2مروج الذهب،  )4(
  .2/5نفسه،  )5(
 .2/437مروج الذهب،  )6(
  .3/353، 2/437نفسه،  )7(
  .2/178نفسه،  )8(
  .2/178نفسه،  )9(
  .2/171نفسه،  )10(
  .2/154مروج الذهب،  )11(
  .322، والتنبيه واإلشراف، ص2/154مروج الذهب،  )12(
  .1/11مروج الذهب،  )13(
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 .)1(الزلف. 16
 .)2(االستذكار لما جرى في سالف األعصار. 17
 .)3(نظم األعالم في أصول األحكام. 18
 .)4(نظم األدلة في أصول الملة. 19
 .)5(المسائل والعلل في المذاهب والملل. 20
 .)6(عارف وما جرى في الدهور السوالففنون الم. 21
 .)7(خزائن الدين وسر العالمين. 22
 .)8(مقاتل فرسان العجم. 23
 .)9(وصل المجالس. 24
 .)10(المسعوديات. 25
 .)11(تقلب الدول، وتغير اآلراء والملل. 26
 .)12(اإلبانة في أصول الديانة. 27
 .)13(الواجب في الفروض للوازم. 28

 

                               
  .2/222مروج الذهب،  )1(
  .17التنبيه واإلشراف، ص )2(
  .19نفسه، ص )3(
  .19نفسه، ص )4(
  .19نفسه، ص )5(
  .105نفسه، ص )6(
  .44نفسه، ص )7(
  .106نفسه، ص  )8(
  .304نفسه، ص  )9(
  304نفسه، ص  )10(
  .305نفسه، ص )11(
  .3/235مروج الذهب،  )12(
  .3/90مروج الذهب،  )13(
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 : رحالته9. 1
كانـت الـرحلة من أجل طلب العلم في عصر المسعودي، وفي العصور التي                   

أسلوب الثقافة الذي درج عليه     "... سبقته، من مستلزمات الثقافة اإلسالمية، حيث كان      
علماء الحديث في زمانه يتطلب منهم الرحلة إلى أهم حواضر العالم اإلسالمي طلباً             

 أثرهم، بل دفعه تطلعه العلمي إلى تجاوز        للحديث والعلم، فلم يقنع المسعودي باقتفاء     
 .)1 (..."البلدان اإلسالمية، والتجول فيما وراءها بحثاً عن أخبارها، وجمعاً لمعارفها

      فـرحالت المـسعودي هي رحالت علمية، قام بها من أجل دعم دراساته في              
نع بما  ليس من لزم جهة وطنه وق     : "... الجغـرافيا والـتاريخ، وفي هذا الشأن يقول       

نمـي إلـيه من األخبار عن إقليمه كمن قسم عمره على قطع األقطار، ووزع أيامه                
 .)2("على  تقذف األسفار، واستخراج كل دقيق من معدنه، وإثارة كل نفيس من مكمنه

وخواص ... بدائع األمم بالمشاهدة  :"...      ولهذا فقد ارتحل المسعودي ليتعرف إلى     
فتارة بأقصى خراسان، وتارة بوسائط     "قطع الشرق والغرب  وهو ي ". األقاليم بالمعاينة 

 .)3 (.."أرمينة وأذربيجان والران والبيلقان، وطوراً بالعراق، وطوراً بالشام
     بـدأ المـسعودي رحالتـه فـي مطلـع القرن الرابع الهجري، فنراه في بالد                

 ويذكر اسم    في هذه الفترة، وهو يتحدث عن هذه المدينة وهذه المنطقة،          )4(المولـتان 
وفي هذه المدينة كما يذكر المسعودي صنم       " أبا اللهاب المنية بن أسد القرشي     "ملكهـا 
يقصده السند والهند من أقاصي بالدهم بالنذور واألموال والجواهر والعود   "... كبيـر 

وأنـواع الطـيب، ويحج إليه األلوف من الناس، وأكثر أموال صاحب المولتان مما              
 .."...يحمل إلى هذا الصنم

                               
  .3/56بروكلمان، تاريخ األدب،  )1(
  .1/12مروج الذهب،  )2(
  .22، وقد ظهرت هذه األفكار في التنبيه واإلشراف، ص1/10نفسه،  )3(
  .564ر، ص ثغر من ثغور المسلمين مما يلي بالد السند، الروض المعطا: المولتان )4(
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" ، في عهد ملكها   )1(     ويخبرنا المسعودي أنه زار في هذا الوقت مدينة المنصورة        
 .ورأى وزيره رباداً وأبنه محمداً وعلياً" أبو المنذر عمر بن عبد اهللا

، وفي هذه السنة زار المسعودي      )2("اصطخر"هـ، زار مدينة  303     وفـي سـنة   
 . في أرض الهند)3(مدينة كنابة

 ، وفي سنة   )4(هـ304و  303لمـسعودي أرض الـالر الكبيرة سنتي              وزار ا 
بالد الهند من أرض الالر من مملكة       "... ، من )5(هــ كـان في بالد صيمور      304
 .)6(.."البلهرا

       وكـان فـيها حوالـي عـدة آالف مـن أهل بغداد وعمان والبصرة، ورأى                
النفس التي اشتهرت بها    المسعودي كثيراً من التجار، كما رأى بعض عمليات تعذيب          

، )8 (..."من جزيرة قنبلو إلى مدينة عمان"... ، وفي هذه السنة سافر المسعودي   )7(الهند
فـي أحـد مراكب سيرافيين، وقد تحدث المسعودي عن عجائب الحر الزنج، وعن              

 .)9("أفال"السمك المعروف بـ

                               
سميت المنصورة بمنصور بن جمهور عامل بني أمية، مروج الذهب،          : قـال المسعودي   )1(

الروض المعطار في  خير     " ، وهـي فـي بـالد السند، وتقع على نهر مهران           168/ 1
، تحقيق إحسان عباس، مكتبة     549، تأليف الحميري، محمد بن عبد المنعم، ص         "األقطار
  .1984، 2لبنان، ط

بلده بفارس، وهي من أقدم مدنها وأشهرها، أنشأها أحد ملوك فارس واسمه            : خراصـط  )2(
  .1/249أصطخر بن طمهورث، الحموي، ياقوت، معجم البلدان، 

مديـنة بـأرض الهند وهي على خليج من البحر، الروض المعطار في خير              :  كـنابة  )3(
 . 496األقطار، ص 

  .207 التنبيه واإلشراف، ص  )4(
 . 3/440بلد من الهند المالصقة للسند، معجم البلدان، ياقوت الحموي، : صيمور )5(
  .207التنبيه واإلشراف، ص )6(
  .1/219مروج الذهب،  )7(
  .1/118نفسه،  )8(
  .1/109نفسه،  )9(
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ن أرض  من بالد قنسرين والعواصم م    "...      وكـان المـسعودي بمديـنة حلـب       
هـ، حيث لقي أحد قضاتها، واسمه إبراهيم بن جابر         309وذلك في سنة    ..." الـشام 

 كان في مدينة تكريت حيث جادل       313وفي سنة   . )1(وعاتـبه على أمر من األمور     
هـ كان  315، وفي سنة    )2(فـيها أحد فالسفتها، ويدعى أبو زكرياء دنخا النصراني        

الكوائن العظيمة واألنباء   ...  شاهد فـي مديـنة هـيت، يريد السفر إلى بغداد حيث          
التي كانت تجري في العراق من جراء غارات صاحب البحرين طاهر           ....." الجليلة

 .)3(الجنابي، ومحاوالته فتح بغداد
هـ، حيث رأى كتاباً    324      ويخبـرنا المسعودي أنه كان في مدينة طبري سنة          

، وصل المسعودي مصر    )4("ينالبراهين في إمامة األموي   "فـي فضائل بني أمية يسمى     
زمن األخشيد محمد بن " الغطاس"هــ، حـيث يذكر أنه حضر فيها ليلة          330سـنة 

طفـج، حـيث يـصف لـنا المهرجانات التي أقيمت في هذه المناسبة المقدسة عند                
 كان في مدينة    332، وفي سنة    )5(المسيحيين، والتي يشاركهم فيها كثير من المسلمين      

مروج "م، ثم رجع إلى البصرة في هذه السنة وبدأ بتأليف كتابه          ، وثغور الشا  )6(أنطاكيا
هـ مدينة دمشق، وتحدث عن الفداء الذي حدث في         334، كما زار في سنة      "الذهب

 .)7(هذه السنة
 فقـد كان في مدينة الفسطاط حيث انتهى من تأليف           336       أمـا فـي سـنة       

دينة الفسطاط أيضاً، حيث     كان المسعودي في م    344وفي سنة   ) 8("مروج الذهب "كتابه

                               
  .4/174مروج الذهب،  )1(
  .149التنبيه واإلشراف، ص )2(
 .346التنبيه واإلشراف، ص )3(
   .307نفسه، ص )4(
  .1/343مروج الذهب،  )5(
  .1/100نفسه،  )6(
  .181التنبيه واإلشراف، ص )7(
  .385/ 4مروج الذهب،  )8(
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 فكان في   345، أما في سنة     )1(يخبرنا عما تهدم من منارة اإلسكندرية بفعل الزلزال       
 .)2("التنبيه واإلشراف"الفسطاط أيضاً، وقد أنهى كتابه

التنبيه "و  "مروج الذهب : "      هـذه أهم السنوات التي وردت في كتابي المسعودي        
لمسعودي كثيراً من جوانب رحلته هذه دون       مـن رحلـته، وقد أورد ا      " واإلشـراف 

اإلشـارة إلـى السنوات التي زار فيها المناطق، فمثالً كان المسعودي قد زار فرس               
، حيث يصف لنا بعض عادات أهلها فيما        )5(، وزار سرنديب  )4(، وسجستان )3(وكرمان

 ، كما أنه زار الهند، واطلع على بعض عادات أهلها وقارن          )6(يـتعلق بـذنب ملوكهم    
 .)7(بينهم وبين الزنوج

      فـرحالت المـسعودي هذه قد أكسبته تجارب عديدة، وعلماً غزيراً في معرفة             
أحـوال األمـم ولشعوب، وما كان ليحصل على ذلك لوال تجواله في شتى األقطار،               

عن االستقصاء والبحث واكتساب    ... لم يفتر "... ولقاؤه بالعلماء، وفي هذه الرحالت    
ف أنواعها، فجمع من الحقائق التاريخية والجغرافية ما لم لسبقه          العلـوم علـى اختال    

 .)8 ("إليه أحد
  

                               
  .1/377، ومروج الذهب، 60-59التنبيه واإلشراف، ص  )1(
  .364نفسه، ص )2(
أرض متصلة بأرض فارس، فتحها القائد عبد اهللا بن بديل بن ورقاء الخزاعي              : كرمان )3(

  .491  بن الخطاب الروض المعطار، المصدر السابق، ص زمن الخليفة عمر
  .304بلد جليل متصلة ببالد لسند والهند، الروض المعطار، ص )4(
  .3/216جزيرة عظيمة بأقصى بالد الهند، معجم البلدان، المصدر السابق،: سرنديب )5(
  .84-1/83مروج الذهب،  )6(
  .1/82نفسه،  )7(
  .624 صزيدان، المصدر السابق، )8(
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 الفصل الثاني
 الدراسة الموضوعية للشعر

  الوصف1. 2
بعـد أن تغيـرت طبيعة المجتمع العباسي بسبب التمازج بين الثقافة العربية               

والخيام، وانتقالهم  وغيـرها من الثقافات األخرى، وترك كثير من الناس حياة البداوة            
لحـياة القـصور والبساتين والشراب والمغنيات، انعكس هذا على مختلف أغراض            
الـشعر وقد تجلى هذا في شعر الشعراء العباسيين من مثل ابن الرومي وغيره من               

 :الشعراء
مـن المعلوم أن ابن الرومي أكثر من الوصف، فقد وصف ألواناً شتى من              "   

ال يترك لوناً من ألوان الطعام دون أن يخصه بقصيدة أو           الطعـام والفاكهـة، فكاد      
، انظـر إلى وصفه في دجاجة مشوية، وما تبعها من الثريد            )1("مقطـوعة شـعرية   

 :)2(حيث يقول... والقطائف
ــناريةٍ   ــفْراء ِدي ــميطٍة ص وس
عظُمـت فَكَـادتْ أن تكون إوزةً      
طَِفقَــت تجــود بــذوِبها جــوذابةٌ

لْـدها عن لحِمها   ظَلْـنَا نُقـشِّر جِ    
  ثــرائد ا قــبَل ذاكــتْهمتَقَدو

 

        حزور ـا لكلـوناً زفَّهـناً و3(ثم( 

)4(ونــوت فَكَــاد ِإهابهــا يتَّفطَّــر

      كراللوِز ِفيها الس 5(قانـى لُـباب(

        قْشَرن يـيـن لُجاً عـرِتب وكـأن
      ردصي ـِثلهنياِض ِبمِمـثَل الـر

 

                               
، الهيئة المصرية   273درويـش، العربي، الشعراء المحدثون في العصر العباسي، ص           )1(

  .1989العامة للكتاب، 
 ، 3/56تحقيق عبد األمير علي مهنا،      : ؛ ديوان ابن الرومي   287/ 4:  مـروج الـذهب    )2(

  .، دار ومكتبة الهالل1991، 1ط
ا اشتد وقوي والسريع إلى إكرام      إذ: الغالم: ، حزور )وخبيـصة (فـي مـروج الـذهب      )3(

  .الضيف
  .جلدها، في مروج الذهب وثوث فكاد: إهابها )4(
  .خبز يوضع في التنور ومعه اللحم، في مروج الذهب فإذا لباب اللوز: الجوذابة )5(
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يصف لونها األصفر الذي يشبه الدينار، وحجمها الذي أوشك أن          فابن الرومي     
 .يبلغ حجم اإلوزة، كما أنه يصف نزع قشرها عن لحمها الذي يشبه اللون الفضي

وفـي قـصيدة شـعرية أخـرى لـه حيـنما يـصف لـنا نوعاً من أنواع                     
، إذ   والتي تظهر فيها مدى تأثره بالثقافة الفارسية بشكل واضح         )1()اللوزينج(القطائف
 :)2(يقول

  ــنْجِزيخِْطَئنّــِي مــنْك لَوال ي
ــوابها   وةُ َأبــشَّه ــق ال ــم تُغِْل لَ
لـو شـاء أن يـذْهب في صخْرةٍ        
ــهِ   ــي جاِم ــنَّفْخَة ف ــدور بال ي
مدهـــونة زرقـــاء مدفُـــونٍة
ــبتْ  ــا نَ رأته ــين ــال إذا الع ف

 

إذا بـــدا أعجـــب أو عجـــبا 
  لفَــاهاِإالَّ أبــتْ زــبجحي أن

ــبا   ذْهم ــه ــيب ل ــسهَل الطِّ لَ
ــبا ــه لَول ــدهن ل ــرى ال دوراً ت
شَــهباء تَحِكــي األزرقَ األشْــهبا
ــبا  ــا نَ ــضرس عاله وال إذا ال

 
وحيـنما شـاهد الـشاعر حبات العنب، تخيلها تشبه حبات البلور صفاء، إذ                 

 :)3(يقول
ــصورِ  ــفْ الخُ ــى مخْطَ  ِوزراِق
ألـين فـي المـس ِمـن الِحريرِ        

ــورِ  ــسان الح ــرطون للح )4 (لقَ

 

                               
  .حلواء تشبه القطائف تؤدم بدهن اللوز: اللوزينج )1(
هيم بن علي، كتاب زهر اآلداب      ، الحصري، أبو إسحاق إبرا    4/288مـروج الـذهب،      )2(

  .، بيروت، لبنان4، دار الجيل، ط2/345وثمر األلباب، تحقيق وشرح زكي مبارك، 
  .4/284مروج الذهب،  )3(
  ..4/284، "وريحه كماء ورد جوري" في مروج الذهب )4(
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فالـشاعر في هذه األبيات نجده قد أضفى على هذا العنب صفات كثيرة فهو                
مخطـف الخـصور، وهو مخازن البلور، وهو ماء جوري، كما أن ملمسه ألين من               

 .)1(ملمس الحرير
ع عينه عليه من أطايب الطعام وابن الرومي يحدثنا عن حبه ونهمه، لكل ما تق        

 :)2(والحلوى، مثل قوله في قطائف قدمت إليه
ــوزِ  ــِشيتْ بالل ح ــد ــفٌ قَ قَطَائ
ــوِز هــِن الجد تــسبح فــي آذي

 

والـسكَر المـاِذي حـشْو الموزِ       
سـِررتُ لمـا وقَعتْ في حوِزي      

 
 سرور عباٍس ِبقُرِب فوِز

، يشير في هذه المقطوعة الشعرية إلى تردده إلى      )3(الـشاعر أبو علي البصير     
األدبـرة ومعاقرته الخمرة، واستمتاعه بمجالس الغناء والطرب، ومن ذلك قوله في            

 .)4(وصف دير زرارة
ــارا  ــاً وعمـ ــةَ حجاجـ ــ

ــ رةَ ــي حـــ بي ِإاِعـ اارلـ
ــارا   ــن جـ ــبأ ِبمـ وال تَعـ
ــارا  ــستَانَاً وخَمـــ وبـــ

ـــ  ــي مكَّـ ــرجنَا نَبتَِغـ خَـ
  ـــا شـــارف الِحيـــرفلم

ــت ــي : فقل ــا رحِل ــطْ ِبه احطُ
فَــــصادفنَا ِبهــــا لَهــــواً

                               
 ، مؤسسة الرسالة،  76الحـسن، رشدي، شعر الطبيعة في العصر العباسي الثاني، ص            )1(

  .1988، 1ط
 لعلي بن يحيى المنجم،   :  في زهر اآلداب، نسبت هذه األبيات      4/287مـروج الـذهب،      )2(

 2/345.  
/4هو الفضل بن جعفر بن يونس الكاتب، كنيته أبو علي، ولقبه البصير، لسان الميزان،                )3(

؛ الشابـشتي، أبـو الحسن علي بن محمد، الديارات، دار الرائد العربي، بيروت،              512
، المرزباني، أبو عبد اهللا محمد بن عمران،        137، الفهرسـت، النديم،     81لبـنان، ص    

؛ السامرائي، يونس، شعراء    185معجـم الـشعراء، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، ص         
 . 1987، 1، عالم الكتب، ومكتبة النهضة العربية، ط316 -141، 2عباسيون، ج

ن بين بغداد والكوفة، الديارات،     دير حسن، يقع بين جسر الكوفة وحمام أعي       : دير زرارة  )4(
  .247ص 
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ــصر زنَّـــ   ــا والخَـ ارانَّقَـ
ــارا  ــعلْتَها نَــ )1(ءِِ إن أشْــ

 

ـ    ــ ــين ال اً بــد ــياً عاِق وِظب
فَمــــا ظَــــنُّك ِبالحلفــــا

 
 كالناقة لقد اعتنى الشعراء القدماء بوصف الحيوانات التي تزخر بها الصحراء     

والفـرس، أمـا شـعراء العصر العباسي فتركوا هذه الحيوانات وأخذوا يصفون لنا              
 ...الحيوانات األليفة مثل الكلب والحمامة وغيرهما

 على هارون الرشيد، وبين     )2(ويخبرنا المسعودي أنه عندما دخل ابن السماك      "   
نظر من ياقوتتين، وتلتقط    كأنما ت : صفها وأوجز، فقال  : يديه حمامة تلتقط حباً، قال له     

بدرتـين وتطـأ على عقيقتين، ومما رواه المسعودي قصيدة في وصف الحمام ألحد              
 :شعراء القرن الثاني الهجري

ــين  ــفٌ ببــ ــا إِِلــ ذَنَهــ
ــ ــرفيننونــ ــى الطـ  اقنَـ

ك مـــــن ياقوتتـــــين 
ــين  ــين كاللؤلؤتـــ ــــ
ـــــين لهــــا قادمتــــين
ــرتين  ــن عرعـ ــين مـ غـ
وان مـــــثل الوردتـــــين
ــين ــنان المنكبـ ــون بـ )3(ــ

 

 هــــــتفت هاتفــــــة آ 
ـف الــطْــل عثَ ِمــ طــوٍقذاتُ

ــو   ــرة نحـ ــراها ناظـ وتـ
ـ  ــب ــن ثُقْ ــاس م ــرِجع األنف تُ
ـ   ــسات ــثل البـ ــرى مـ وتـ
ــصد   ــياِن كالـ ــا لحـ ولهـ
ولهـــا ســـاقان حمـــرا  
ـ  ــ ــية اللـ ــي طاووسـ وهـ

 
والشاعر حينما وقع بصره على هذه الحمامة التي استحكمت على إعجابه       

بية، وسيقان مخضبة كأنها الورد، وريش بشكلها الرائع لما تملكه من عيون ذه

                                                                                          
  .147/ 4المسعودي، مروج الذهب،  )1(
في ) 183ت  (هـو محمـد بن صبيح، أبو العباس موسى بن عجل ويعرف بابن السماك              )2(

  .الكوفة
  .3/359المسعودي، مروج الذهب،  )3(
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كريش الطاؤوس؛ تمثل هذه األبيات بأسلوب رائع، وإحساس مرهف تجاه هذه     
 .الحيوان األليف  

، أن المتوكل قال له وكان يأنس به وال  )1(ومما يروى عن علي بن الجهم  
دها  ، فوجدتها قد كتبت على خ)2(إني دخلت إلى قبيحة: يكتمه شيئاً من سره، با علي

، فو اهللا ما رأيت شيئاً أحسن من سواء تلك الغالية على بياض ذلك الخد فقل    )3( بغالية
، جالسة وراء الستار تسمع فإلى أن دعي لعلي   )4( لي في هذا شيئاً، وكانت محبوبة

 :)5(بالدواة قالت على البديهة  

بنفسي مخَطُّ المسِك من حِيثُ َأثَّرا     
 أسطُرا لقد أودعتْ قلبي من الوجدِ    

مطـيعاً لَـه فـيما أسـر وأجهرا        
سقَى اُهللا صوب المستهالِت جعفرا    

 

وكَاتـبٍة بالمـسك في الخد جعفَرا       
لَئن أودعت خطاً من المسِك خَدها     
فَـيا مـن ِلمملُـوٍك يظـلُّ مليكُه        
 ويا من لعيني من رَأى ِمثَل جعفَر      

 
نطق بحرف، وأمر المتوكل فغنت في هذا  فبقي علي بن الجهم واجماً ال ي   

 .الشعر

ومن فنون الوصف التي عرفها العرب قبل اإلسالم وتحدثوا عنها بعده فن    
الخمرة، وفي العصر العباسي أغرق الشعراء في وصف الخمرة، وأصبح هنالك   

                               
؛ ابن  140المرزباني، معجم الشعراء، ص   : شاعر فصيح مطبوع، انظر   : علي بن الجهم   )1(

ــروت،    ــادر، بي ــباس، دار ص ــسان ع ــيق إح ــيان، تحق ــيات األع ــان، وف  خلك

، ط ، دار إحياء     10/383؛ األغاني،   11/367، تاريخ بغداد،    1970، بيـروت،    3/355
 م؛ رفاعي، أحمد زيد، عصر المأمون،      1994،  1التـراث العربـي، بيروت، لبنان، ط      

 .1928، مطبعة دار الكتب المصرية، 3، ط2/423ج
  .152، الديارات، )هـ264ت (هي أم الخليفة المعتز باهللا العباسي،: قبيحة )2(
 .أخالط من الطيب: غالية  )3(
؛ ونساء  5/283، األعالم،   22/408هـي إحدى جواري المتوكل، األغاني،       : محـبوبة  )4(

؛ الجبوري،  95-94الخلفاء، البغدادي، ابن الساعي الخازن، تحقيق مصطفى جواد، ص          
 .2003، 1، دار الكتب العلمية، ط4/274مل سلمان، معجم الشعراء، إسماعيل كا

  .4/125 المسعودي، مروج الذهب،  )5(
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، ومن هؤالء  )1(شعراء متخصصون في فن الخمرة كما يذكر محمد مصطفى هدارة 
اس الذي أفرد قصائد مستقلة في هذا الفن، فقد ذكر المسعودي ألبي الشعراء أبو نو

 :، كقوله)2(نواس أبيات عديدة في وصف شعاع الخمرة 

كأن شُعاع الشَّمِس يلقاك دونَها 
 

وحمراء قَبَل المزِج صفراء دونه  
 

 : وقال أيضاً

كالشهب تنفض في إثر العفاريت
منور الشمس الضحى وبرد الظال

 

يفض منها شعاع كلما خرجت  
عتقت في الدنان حتى استفادت   

 
 .وقد ذكر المسعودي أكثر من خمسة عشر بيتاً أخذنا منها هذه األبيات 

 :وفي وصف الخمر يقول

)3(كَتَمشِّي البرِء في السقَِم

 

 فاِصِلِهمفَتَمشَّتْ في م
 

ء في السقم، وفي فأبو نواس يشبه تمشي الخمرة في المفاصل كتمشي البر  
إيليا :معرض حديثه عن مظاهر التجديد في أسلوب الشعر عند أبي نواس يقول

إن أبا نواس يعتمد على الحالة النفسية في تشابيهه، فهو إذا ما اعترته حالة  : حاوي
 .)4(تحت تأثير الخمرة، شبهها بحالة أخرى شعر بها في نفسه 

اغتم الراضي يوماً لرؤيته : الحدث أبو الحسن العروضي مؤدب الراضي ق "  
ديناراً عليه صورة بجكم التركي على جانب منه شاكي السالح وعلى الجانب األخر 

أما ترى صنع اإلنسان وما تسمو  :صورته كذلك مفكراً مطرقاً، وقال ألبي الحسن 
إليه همته وما تحدثه به نفسه؟ فجلس أبو الحسن يحدثه وينقل له أخبار الملوك 

                               
، دار المعارف، مصر،    473اتجاهـات الـشعر العربي في القرن الثاني الهجري، ص            )1(

1963. 
 .4/360المسعودي، مروج الذهب،  )2(
  .3/366نفسه،  )3(
  .، دار الثقافة، بيروت، لبنان288 العرب، صفن الشعر الخمري وتطوره عند )4(
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ما يمنع أمير المؤمنين أن يكون كالمأمون في هذا اليوم حيث  : "قالوسيرهم، ثم 
 :)1("يقول في الخمرة

ــدنَانِ  ــتَّقِة ال عم ــن ــصاٍف م ب
ــسرواني  ــيد خُ ــيد ِع ــإن الِع فَ
فـشأن ذَوي الزبيب ِخالفُ شاِني     
وأرجـو عفْـو ربـي ِذي امِتنَانِ       
وِتلــك علــى الــشَّقي خَِطيئــتَاِن

 

ـ   ِل الــنُّدمان يـوم المهــرجان ِص
ِبكَـــأٍس خُـــسرواِني عِتـــيق
وجنِّبِنـــي الـــزبيبييِن طُـــراً
ــراماً   ــا ح همعأزا وهــرب فَأشْ
ــالَالً   ا حهمعــز يا وهــشْرب يو

 
صدقت، ترك الفرح في مثل هذا اليوم  : فطرب وأخذته أريحيته، فقال لي: قال  

جلساء، وأجاز في ذلك اليوم من الندماء والمغنيين بالدراهم     عجز، وأمر بإحضار ال
 . والخلع وأنواع الطيب  

خاطب الشاعر نديمه أن يسقيه الخمر من كأس خسرواني، كما يظهر الشاعر               
أنـه يـشربها مـع معرفته بحرمتها، راجياً من اهللا أن يعفو عنه، ومنكراً على من                 

 .تيشربها ويزعمها حالالً وتلك هي الخطيئتا
 
 : الرثاء2. 2

وقد جاء  : فن أدبي يعبر فيه الراثي عن األلم والحزن والتوجع نحو المرثي       
من حيثُ الكم بين األغراض الشعرية المختلفة في مروج ) المرتبة الثانية(الرثاء في 

رثاء الخلفاء  : الذهب، وقد انقسمت قصائده ومقطوعاته الشعرية إلى عدة أقسام     
 .راء، ورثاء آل البيت، ورثاء الشعراء، ورثاء المدنواألمراء، ورثاء الوز

                               
 ، عابـدين، سـامي، االتجاهـات األدبية في قصر المأمون،           4/337مـروج الـذهب،      )1(

؛ ديوان األمين والمأمون، تحقيق     1992،  1 بيروت، ط  -، دار العلـوم العربية    115ص
  .م1998، 1، دار صادر، بيروت، ط107الصمد، واضح، ص
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 : رثاء الخلفاء واألمراء1. 2. 2

أكثر الشعراء من رثائهم للخلفاء العباسيين، فما أن يقتل أحدهم أو يموت حتى    
يسارع الشعراء لقول الشعر فيهم، فعندما قتل الخليفة المتوكل رثاه البحتري بقصيدة   

 :منتصر الذي أضمر الغدر والفتك بوالده، حيث يقول حمل فيها الشاعر على ال 

      هغَاِدر دهالع لِّيو عجٍب أن فمـن!
     هنَاِبرم عاءالد ال حملـتْ ذاك1(و(

 

َأكـان وِلـي العهِد أضمر غَدرةً؟       
فَـالَ ملِّي الباِقي تُراثَ الذَّي مضى      

 

ذكير بالموت وتنبيه الغافلين الالهين     اتخذ شعراء الزهد من الرثاء وسيلة للت  
عن اليوم األخر، فهذا أبو العتاهية يرثي الخليفة المهدي، وقد رأى جواريه قد لبسن     

 :)2(السواد فقال

 وحــس ــيهن المـ ــن علـ ــ
  ــوح ــوماً نَطُـ ــه يـ شَ، لـ
ـــرتَ مــا عمــر نــوح   

  تـــنوح ـــد3(كُـــنتَ الب(

 

 
 

رحــن فــي الوشْــيَِ وأصــبحـ
 نَطَّـــاٍح وإن عـــا كُـــلُّ

ـ   لـــتَموتُن ولـــو عمـــ
  ــح إن ــِسك نُـ ــى نفـ فعلـ

 
 :)4(ومما قيل في رثاء األمهات ألبنائهن، رثاء زبيدة البنها األمين، إذ تقول    

فَامـنَح فُـؤداَك عن مقْتوِلك الياسا      
أصـبن ِمـنْه سواد القلِب والراسا      
اإخَـاُل سـنته فـي الليل ِقرطَاس       
حتَّـى سقَاه التي أودى ِبها الكَاسا      

َأودى بإلفْـِك مـن لم يتْرِك النَّاسا 
        ن لهدقَص ا قَدـنَايـتُ المأيـا رلَم
        له ومـى الـنُّجعتَِّكـئاً أرتُّ مفَـب

     و ،اٍن لَـهتُ دـوقارنه  والم ـماله

                               
، الصيرفي، تحقيق حسن كامل، دار      49 -1048/ 2: ، الديوان122/4مروج الذهب، ص  )1(

 .1963المعارف،  
، محمد مصطفى هداره، دار     473اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني هجري، ص        )2(

 .1963المعارف، مصر، 
 .3/319مروج الذهب،   )3(
 .3/423نفسه،  )4(
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وقـد بنـيت بـه للدهـر أساساً        
حتَّــى يــرد عليــنا قَــبلَه نَاســا

 

رزئـته حـين باهيت الرجال به       
فَلَـيس مـن ماتَ مردوداً لَنَا أبداً       

 
ربمـا تكـون هذه األبيات مما قيل على لسان زبيدة، ألنك ال ترى لهفة األم                  

 .الثكلى المفجوعة بولدها، فهي أبيات تدعو للصبر والتأسي بما يحل بالناس
جارية ) محبوبة(فاء ألسيادهن بعد موتهم،     ومـن الجواري اللواتي عرفن بالو       

المتوكل، فقد لزمت لبس البياض من الثياب، كما أنها عزفت عن الغناء، وتخلت عن              
لـبس الحلـي وقيل إنها لما أرغمت على الغناء من قبل وصيف تركت العود جانباً                

 . )1()مجزوء الخفيف(وغنت وهي تبكي
ال أرى ِفـــــيه جعفَـــــرا
ــيٍع معفَّــــ رافــــي نَِجــ

ٍل وســــقٍْم، فقــــد بــــرا
ــشْتَرى   ــوتَ ي ــرى الم ــو ت ل
ــرا  ــداها لتُقْبــ ــه يــ تْــ

 

أي عــــيٍش يلــــذ لــــي 
 ــتُه ــد رأيــ ــك قــ مِلــ
كُـــلُّ مـــن كـــان ذَا خَـــبا
غيـــر محـــبوبة الَِّتـــي  

ومــــا حــــال شــــترته ِب
 

له فاشـتد ذلـك على وصيف وهم بقتلها فاستوهبها منه بغا، وكان حاضراً، فوهبها               
 .)2(وأعتقها، وأمرها بأن تقيم حيث أحبت، فخرجت إلى بغداد فأقامت فيها حتى ماتت

 : رثاء الوزراء2. 2. 2
 ظـل الشعراء الذين حظوا بإحسان وعطايا آل برمك أوفياء لهم بعد موتهم،               

فقـد أورد المـسعودي صـوراً شعرية لهؤالء الشعراء تعبر عن فاجعتهم بما حل               
تشريد وتعذيب، فهذه الصور تظهر أن الدنيا قد أظلمت بعد          بالبـرامكة مـن قـتل و      

مـوتهم، وأن بحار الجود قد غاضت، وبفقدهم ارتفع الخير عن الدنيا، أيامهم كانت              

                               
 .4/126مروج الذهب،   )1(
  .98نساء الخلفاء، ص )2(
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، )1(عروسـاً واآلن هي ثكلى، وممن رثاهم واستحسن المسعودي قوله أشجع السلمى           
 : )2 (فقال من قصيدة له

دىوأمـسك مـن يجِدي ومن كان يجتَ       
ـ و )3(فيافـي فَدفَـدا بعـد فَدفد       ال يطَ

كــل يــوم تجــددي: وقُــْل للــرزايا
ــنَّدِ   هم ــمي ــسيٍف هاِش ــيب ِب ُأِص

 

أآلن أرحـنَا واسـتَراحتْ ِركَابنَا      
قَد أِمنِْت من السرى   : فَقُـْل للمطَايا  

تَعطَِّلي: وقُـْل للعطايـا بعد فضلٍ     
ــ فَاً بــي س ــك ــنَّداودونَ هِكياً ممر

 
 : رثاء آل البيت3. 2. 2
خرج العلويون في عهد الهادي بالمدينة بزعامة الحسين بن علي بن الحسن،              

والـتف حـوله الطالبيون الذين كانوا يالقون من والي بني العباس كثيراً من األذى،             
سين في ذلك   ولكنه في طريقه إلى مكة، وعلى بعد أميال قليلة منها، واجه جيش العبا            

، )4(، فكانت المعركة، فقتل فيها الحسين وبعض من أهله        )بفخ(الـوادي الـذي يسمى      
 :)5(وفي الحسين بن علي صاحب فخ، يقول بعض شعراء ذلك العصر من أبيات

 

                               
 أشجع بن عمرو السلمي يكنى أبا الوليد نشأ بالبصرة، وقال الشعر وأجاد وعد في               هـو  )1(

/2؛ عصر المأمون،    1/331الفحول، مدح البرامكة، وانقطع إلى جعفر خاصة؛ األعالم،       
؛ الـبغدادي، عـبد القادر بن عمر، خزانة األدب وأدب لباب لسان العرب،              419-422
/7، تاريخ بغداد،    1/290ب العلمية، بيروت،    ، دار الكت  1محمد نبيل طريفي، ط   : تحقيق

، دار صادر   57-56؛ معجـم الشعراء العباسيون، تحقيق عبد الرحمن، عفيف، ص         45
 .200، 1بيروت، ط

  .3/390مروج الذهب،   )2(
 . جمع فدافد وهي الصحراء   :  الفدفد )3(
 اديمية، ، المكتبة األك  46في الشعر العباسي، الرؤية والفن، ص      اسـماعيل، عـز الدين،     )4(

تاريخ اإلسالم  ؛  140-2/139، القاهـرة؛ إبـراهيم، حسن، تاريخ اإلسالم،         1924،  1ط
، 6، ط129-2/128الـسياسي والدينـي والثقافي واالجتماعي، حسن، إبراهيم حسن، ج   

 .، مكتبة النهضة المصرية1964
 .2/139؛ إبراهيم حسن، تاريخ اإلسالم، المرجع السابق،     3/337مروج الذهب،   )5(
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نــس ــى الح ــولٍة وعل ــين ِبع ـ
لـــه كَفَـــن لـــيس وهأثـــو
  طَنــو ــِزلِة ال ــِر منْ ــي غَي ف
 نــب ــشين وال جــ ال طَاِئــ
  نرــد ــن ال ــياِب ِم ــسَل الثِّ غَ
  ــنَن ــناس الم ــى ال ــم علَ فَلَه

 

ــسي    ــى الح ــين عل ــال بِك ف
ــِذي   ــةَ ال ــِن عاِتك ــى اب وعل
تُــــِركُوا ِبفَــــخٍّ غُــــدوة
كَانُــــوا كــــراماً قُــــتَّلوا
  مــنْه ــة عـ ــسلُوا المذلَّـ غَـ
  ِهمــد ــباد ِبِجـ ــِدى الِعـ هـ

 
زينة الباكية مما كابدوه طوال حياتهم من       فـشعراء الشيعة عرفوا بالعاطفة الح       

، ومن فقدوا من عترِة     )1(ضـحايا وفواجع، فحفل شعرهم بالبكاء والندب على قتالهم        
الرسـول الـزكية، التـي تساقطت على يدي العباسين وغيرهم، وقد أطلق عدد من               

 .)2(الباحثين على هذا النمط من الرثاء، الرثاء المذهبي أو السياسي
في خالفة أبي جعفر    ) النفس الزكية (ِتَل محمد بن عبد اهللا بن الحسن      وعندما قُ   

 :)3(المنصور، صعد أخوه إبراهيم المنبر فنعاه، وتمثل هذه األبيات
يفْجـع ِبمـثْلك ِفي الدنْيا فقد فُِجعا       
وأوجس القلب من خَوٍف لهم فزعا     
حتَّـى نَموتَ جميعاً أو نعيشَ معا      

 

ا خَير الفَواِرِس من   أبـا المنازل ي    
ــشيتهم  ــو خَ ــي ل ــم أنِّ اُهللا يعلَ
         مله ـِلم أخَيأس لَـمو قْـتُلُوهي لَـم

 
 حزناً شديداً على ابن عمه يحيى بن عمر حين خرج لعهد            )4(وحـزن الِحماني    

المستعين داعياً لنفسه الخالفة فقتل، وتفقده الحسن بن إسماعيل قائد الجيش الذي نكل             
                               

؛ بهجت، مجاهد مصطفى، التيار اإلسالمي في شعر العصر        3/309مروج الذهب،   )1(
 .1982، 1، ط383العباسي، ص  

 .400 هداره، محمد، اتجاهات الشعر العربي، ص       )2(
 .3/307: مروج الذهب  )3(
علـي بـن محمد العلوي الحماني، نزل الكوفة في بني حمان فنسب إليهم،              : الحمانـي  )4(

ـ      عبد العزيز الميمني، دار الحديث     : ي عبيد، سمط الآللي، تحقيق    البكـري، الوزيـر أب
 : ؛ الزركلـي، األعالم   237؛ الـديارات، ص   1984،  2، ط 1/439للطـباعة والنـشر،     

4/324.  
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 حين دخل الكوفة عقب انتصاره مهدداً متوعداً، ولم يمض الحماني للسالم عليه،             بـه 
وكـان الوحـيد الذي تخلف من العلوين عن لقائه، والحظ ذلك الحسن بن إسماعيل،           
فـبعث بجماعة أحضروه حتى إذا أتى مجلسه أظهر شجاعة وصبراً، وأنه ال يخشى              

 :)1(ثم أنشد هذه األبيات: سطوة القائد
ــتُ ــالِموجئ ــي الكَ ــتلينُك ف َأس ك

ــسامِ   الح ــد ــنَا ح ــيما بين وف
ــامِ  ــى األكَ ــِرفُّ عل ي هاِدمــو قَ

 

قَـتَلْتَ َأعـز مـن رِكب المطَايا        
وعـــز علَـــي أن ألقَـــاك ِإال
ــضت   ــنَاح إذا ُأهي الج ــن ولك

 
 : رثاء الشعراء4. 2. 2
 :)3(حيث يقول )2(وقد رثى الكاتب الحسن بن وهب أبا تمام  

ــبا  ــه نَِحي ــبن لَ ــحاِئب ينْتَِح س
شُــعيب المــزِن يتــبعها شــعيبا
ــيوبا  ج ــه ــرعود ل ــقَّقتْ ال وشَ
حِبيـباً كـان يدعـى لـي حِبيبا        
ــبا ــدك العجــب العجي ــنا بع لقي
قـريب الـدار واألقصى الغريبا     
ــاً قطــوبا ــاً جهم ــاً كالح ووجه

 

ِريباسـقَى بالموصـل الجدثَ الغَ      
ــيه  ــن فـ ــنَّه أطْللـ إذَا أطْللـ
ــدودا ــه خُ ــروقُ لَ ــتْ الب لَطَّمو
فــإن تُــراب ذاك القَبــر يحــوي
أبــا تمــام الطائــي، إنـــا   
ــي   ــدرت الليال ــنت ك ــا ب فلم
وأبــدى الدهــر أقــبح صــفحتيه

 
  . إلى آخر هذه المرثاة المؤثرة والتي تقع في اثنتي عشر بيتاً

تبكي، والبروق تلطم الخدود، والرعود تشق الجيوب       فقد جعل الشاعر السحب       
 .حزناً ولوعة على فقد أبي تمام
                               

، دار 104، ديوان الحماني، تحقيق محمد حسين األعرجي، ص     4/151مروج الذهب؛   )1(
  ..1998، 1صادر، بيروت، ط  

 الحارثي الكاتب، شاعر محسن، وزر أخوه سليمان للمعتز         الحـسن بـن وهب بن سعيد       )2(
؛ الرفاعي، عصر   137؛ النديم، الفهرست، ص   1/506: والمهتدي، البكري، سمط اآللي   

  .، الحصري، المصدر السابق3/680: ؛ الحصري، زهر اآلداب419-1/411: المأمون
 .4/75مروج الذهب،   )3(
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نفى الخليفة المتوكل الشاعر علي بن الجهم إلى خراسان، وفي أثناء خروجه              
 :)1(لقيته جماعة فقتلته، وقد رثاه جماعة من الشعراء بعد مقتله منهم أبو صاعد، فقال
     ِدِك أن يجَل وـوِني شَمصاوعِضي

ــِريعا ــنْجدالً ص ا بالــشِّام مغَــد
ــيعا   ــباً فَِظ ــتم خَطْ ِالقي ــد فَقَ
ومـن كَـان الـزمان بـِه رِبيعا        
ولَيـــثَاً دون حاِدثـــة مِنـــيعا

 

أريِقـي الدمـع واجتِنبي الهجوعا      
إن كَهــفَ بِنــي لُــَؤي: وقُوِلــي

عـزاء يـا بنـي جهـم ِبن بدر         
ألراِمـَل واليتامى  ثَـوى كَهـفُ ا    

فَتـى كـان السهام على األعاِدي      
 

يعـزي الـشاعر بني جهم بالفجيعة التي أحلت بهم بفقدهم صاحب الخصال               
الحميدة ومأوى األرامل واأليتام، ربيع قومه، مبيناً أن ما  حل بهم كان ضربة من يد              

 .الغدر هزت كيانهم المنيع
 :رثاء المدن. 5. 2. 2
روب الجديدة في فن الرثاء في العصر العباسي رثاء المدن التي           ومـن الـض     

أصـابها الخـراب والـدمار، فالمدن اإلسالمية لم تشهد قبل هذا العصر من الدمار               
والتخـريب ما شهدته بعض مدن العراق في هذا العصر، ومن أجود ما قيل في هذا                

صيدة الخريمي،  اللـون الجديـد قصائد ومقطوعات عمرو بن عبد الملك الوراق، وق           
 :التي مطلعها

ــرها   ــا عواثـ ــر ِبهـ )2(وتَعثـ

 
      ببغْداد مانالز قالـوا ولم يلعب

 
 :)3( ويقول ابن عبد الملك الوراق، أثناء فتنة األمين والمأمون

ألـم تَكُوِنـي زمانَـاً قُرة العيِن؟       
)4(وكَـان قُـربهم زيناً ِمن الزين؟      

مـن ذَا أصـابك يا بغْداد ِبالعيِن 
ألـم يكُـن ِفيِك قَوم كان مسكنهم       

                               
 .4/114مروج الذهب، ص  )1(
 .بيتا135ً، وهذه القصيدة بلغت أكثر من  197حوادث سنة  : تاريخ الطبري   )2(
  .3/412، مروج الذهب،  197تاريخ الطبري، حوداث سنة     )3(
 .كان قربهم وكان مسكنهم  : في مروج الذهب  )4(
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)1(ن لَوعِة البيِن؟  مـاذا لَِقيتُ بهم مِ    

)2(إال تحـدر ماء العيِن ِمن عيِني      

والدهـر يـصدع ما بين الفَِريقينِ      
 

صـاح الغُراب ِبهم ِبالبيِن فَافْترقُوا     
ـ       ماً ماَهللا قـو ـتَوِدعأس تُهما ذَكَر

      مهعدصو ـرهد مقَهكانُـوا فَفَـر
 
فالـشاعر في هذه األبيات يكشف عن مدى حزنه العميق لما أصاب عاصمة               

الرشـيد من خراب ودمار وقتل، بعد أن كانت قرة للعين، وسكانها كانوا هم زينتها               
 .وبهجتها

 
 : الهجاء3. 2
ر العربي التي وجدت منذ العصر      الهجاء ضد المدح، وهو من أغراض الشع        

من أشد األغراض الشعرية تأثراً بما يطرأ على البيئة      "الجاهلـي، ويعتبـر الهجـاء       
والمجـتمع مـن تغيـر وتطـور، وذلك ألنه يقوم أساساً على تصوير القيم الخلقية                

 .)3("واالجتماعية في البيئة
الخلفاء هجاء  : وقـد جـاء الهجـاء في مروج الذهب على أشكال عدة منها              

 .واألمراء، وهجاء الوزراء، وهجاء األقارب، وهجاء الشعراء والكتاب وغيرهم
 :  هجاء الخلفاء1. 3. 2 
لم يسلم الخلفاء العباسيين من سخرية الشعراء والتهكم بهم، إذ أخذوا يقذفونهم              

بألـسنة حـداد لمـواجهة العناصر غير العربية التي سيطرت على الحكم بعد عهد               
 .  فالخالفة أصبحت فاسدة والخليفة أشبه ما يكون ببغاءالمعتصم، 

وفـي الخلـيفة المـستعين الـذي ال يستطيع تحريك ساكن إال بعد الرجوع                 
 : )4(، يقول أحد الشعراء"وصيف وبغا"لـ
 
 

                                                                                          
 . فانقرضوا  ...  صاح الزمان   : في مروج الذهب  )1(
 . في مروج الذهب، إال تحدر ماء الدمع     )2(
  .291لشعر العربي، عثمان موافي، ص    التيارات األجنبية في ا     )3(
 .4/145مروج الذهب،    )4(
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بـــين وِصـــيٍف وبغَـــا  
ــبغَا ــوُل البــ ــا يقُــ كَمــ

 

ــٍص  ــي قفــ ــيفَةٌ فــ خَِلــ
 ــه ــاال لـ ــا قَـ ــوُل مـ يقـ

 
ـ      م لنا صورة صادقة عن تدهور األوضاع السياسية في الحياة          فالـشاعر يرس

 .العباسية
 بهجاء والده وأفراد أسرته بل مضى يصب        )1(ولـم يكـتف الشاعر ابن بسام        

 جامـه سـخطه علـى الخلفـاء والوزراء وكبار رجال الدولة، ومن الخلفاء الذين              
 :)2( تعرض لهم ابن بسام، الخليفة الموفق، فيقول فيه

ــر ا أمــيه  و ــى داِن ــباِد إل لِع
ــيه    ــى زاِن ــيك إل ــر أِب ملَع

تْلَّــظَوع لــى عــاِوها خَِشــرهي
ــه ــنَةَ اِهللا والهاِويـ ــى لَعـ إلـ

 

ــِه  ــصر اِإلل ــقُ ن ــرجو الموفَّ َأي
ومـن قَـبِلها كـان أمـر الِعبادِ        
ــتْ  عدو ــد ــةُ قَ ــِذى الِخالفَ فَه
ــادهِ  ــزمان ألوغـ ــلِّ الـ فَخَـ

 
اعر يـسخر من الزمان الذي ترك لألوغاد السيطرة على الحكم، فهذه            فالـش   

الخالفة بسببهم أصبحت كالبناء المنهدم الخاوي، لذلك تستحق هذه الخالفة عذاب اهللا            
 .ولعنته

وابـن بسام ال يخاف سطوة المعتضد وجبروته، فقد هجاه بمقطوعات شعرية              
مه بالبخل وذلك حينما ختن أحد      عديـدة، فرسم له صورة ال تخلو من الفكاهة، واته         

 :)3(أبنائه فيقول
 

                               
هـو علي بن محمد بن نصر بن منصور بن بسام من بيت كتابة وأدب،               : ابـن بـسام     )1(

 : ؛ معجم األدباء  12/63: ؛ تـاريخ بغداد   3/92: ؛ فـوات الوفـيات    4/324: األعـالم 

ــت4/859 ــيون 167ص: ؛ الفهرس ــعراء عباس ــسابق، ج : ؛ ش ــرجع ال   ،2الم

، دار  1996،  10، ط   439، ضـيف، شـوقي، العصر العباسي الثاني، ص        321-516
 .المعارف

 .4/298مروج الذهب،   )2(
  .298/ 4نفسه، ص )3(
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يـرعون مـن جـوِعهم خُزامى      
ــى  ــتَن اليتَامـ ــذَا تُخْـ فَهكـ

 

ــتان   ــن ِخ ــنَّاس ِم ــصرفَ ال انْ
ــذا  ــبوا ِلهـ ــتُ ال تَعجـ فَقُلـ

 
هجـا الخلـيفة المأمون إبراهيم بن المهدي عمه المعروف بابن شكله، وكان               

 :)1(شكله التسنن، فقال المأمونالمأمون  يظهر التشُّيع وابن 
        ِتهوِل مقَـب ـوتُ ِلِحيـنْهٍِ ِمـنمي
ــِتهيوآل ب لــى النَّبــيــلِّ عصو

 

ــراه   ــرك أن تَ س ــي إذا المرِج
  ــي ــرى عِل ــنْده ِذكْ ــدد ع فَج

 
 : هجاء الوزراء2. 3. 2
 للمكتفي، كما   الذي كان وزيراً  " عباس بن الحسن  "يسخر ابن بسام من الوزير        

 : )2(أنه يسخر من ابن عمرويه الخراساني أمير بغداد فيقول
 هارــِوز ــباس الـــ د عـــ
ــــارهاإلم ــــه بــــبغْدادي
ــراره  ــين كالغـ ــه بطـ سـ
ن ورأس كالخـــــــــياره
ــياره  ــديماً والعـــ ر قـــ
ــاره   ــن حمـ ــار ابـ كحمـ
ــيِه اإلداره ِبتولـــــــــ

 

لَعـــن اُهللا الَّـــِذي قَلـــَّـ   
  ــر مع ــن ــى اب ــِذي ولَّ ووالَّ

ـ   ــوج ــنج الـ ــر شـ فوزيـ
ــناما  ــيه ســ ــاً ِفــ وقْفــ
لــم يــزل يعــرفُ بالــزو   
مــــــيَأعج وأميــــــر

رحـــَل اإلســـالم عـــنَّا   
 

وبهـذا األسلوب الشعبي يرسم الشاعر لنا صورة تبين الجوانب القبيحة التي              
يتحلـى بها كل من الوزير واألمير، فالوزير سمج الوجه، له بطن كالوعاء، ورأس              

وال يعرف من صفات سوى الكذب والتسكع، وأما األمير فهو أعجمي           . يارهمثل الخ 
 .)3(ال يفهم شيئاً

                               
   .4/5مروج الذهب، ص  )1(
  .299/ 4نفسه،  )2(
 ، 101هـ، ص  3إبراهيم، وليد عبد المجيد، الشعر الهزلي العباسي حتى نهاية القرن             )3(

  .لوراق للنشر والتوزيع   ، مؤسسة ا2001، 1ط



 43

وهجـا ابـن بـسام الوزير صاعد بن مخلد الذي كان نصرانياً ثم أسلم وقد                  
 : )2( فيقول فيه)1(استوزره الخليفة الموفق

ــرودِ  ــدِي القُ ــنا أي ــوتْها دونَ ح
ــسجودِ   ــوى ذلِّ ال ــناِه س عِمل

 

ــيا   ــاء دن ــروِد رج ــجدنَا للقُ س
ــشيءٍ   ــنَا ب ــتْ أنَاِمل ــا نال فَم

 
 .فالشاعر لم ينل من الدنيا التي حواها هذا الوزير سوى ذل السجود  
 : هجاء األقارب3. 3. 2
لقـد أكثـر ابـن بـسام من هجائه ألفراد أسرته حتى أنه هجا أباه في عدة                    

اره التي كانت فخمة ومشهورة في ذلك       مقطوعات شعرية تناول فيها التركيز على د      
الـوقت، فحـاول التقليل من شأنها عن طريق نعت صاحبها بالبخل والشح وانعدام              

 .)3("المروءة
 ــنَّاء وِر بــد ــياِر ال ــثْلُه ِلِخ وِم
      اءرضو ـْؤسا بواِنـِبهِفـي جو

       اءوال م ـزاِخلهـا خُبد سلَـي4(و(

 

 ارفــٍر دعــو جنَــى أبدهاباً فــشي
فَالجـوع داِخلُهـا والذُّلُّ خاِرجها     
مـا يـنْفَع الدار من تشْييِد حاِئطها       

 
فالشاعر يقول إن والده يريد التشبه بالكرام وهو ليس منهم، وما المظاهر التي             

 .يحيط والده بها نفسه إال مظاهر خداعة
ع منافع وفوائد، وأن فيه     وهجا الشاعر أباه مرة ثانية؛ ألن أباه رأى في الجو           

شـفاء لألجـسام وحماية من األمراض والعلل، كما أنه رأى في العطاء الفقر الذي               
 يـسلب أصـحابه مـا في أيديهم، لهذا راح هذا الوالد يمنع عن أهله المأكل الطيب                

 

                               
 .440المرجع السابق، ص    : شوقي، ضيف، العصر العباسي الثاني      )1(
  .4/301: مروج الذهب  )2(
 .364المرجع السابق، ص  :  السامرائي، شعراء عباسيون   )3(
 .4/297مروج الذهب،   )4(
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 :)2(يقول ابن بسام في أبيه. )1( والشراب العذب
فَلَـستَ تَـرى في داِرِه غَير جائعِ       

ن ليس حظٌّ في اكِْتساِب الصنَائعِ     وأ
ولـم يدِر أن المرء رهن الفَجائعِ      

 

رَأى الجوع طباً فَهو يحِمي ويحتَمى      
ـ و يزعم أن  الفقر   وِد في الج اخَ والس

لقـد َأِمـن الدنيا ولم يخْشَ صرفَها       
 

ق البخل به، غير أن كتب األدب       فالـشاعر بالـغ كثيـراً في ذم والده وألص           
 .)3(أشارت إلى صالح والده

 : هجاء الشعراء والكتاب4. 3. 2
يهجـو الشاعر المعروف بالحماني علي بن الجهم، بهجاء لم يتعرض به إلى               

عرضه أو خلقه، إنما يقدح ويطعن في نسبه إلى سامة فهو ليس من أحفاده وبالتالي               
 :)5( فيقول)4( شيءليس قرشياً وال فيه من القرشية

 ــم ــندنَا مظِْلـ ــرهم عـ فَأمـ
ــم ــرافَةَ مـــضطِجٍع يحلُـ خُـ

 

وســامةُ ِمــنَّا فأمــا بــنُوه    
ــساِبهم  ــونَا ِبَأنْـ ــاس َأتَـ ُأنَـ

 
وفي مقطوعة شعرية ثانية يريد الحماني أن ينفي عن ابن الجهم نسبه القرشي               

 :)6(فيقول
اأو اتَّخــذْتَ البــيتَ كَهفَــاً مهــد
ــبدا  مــضراً و ــشَبيِن مح واألخْ
ــدا   ــصقَلياً وغْ ــنْتَ ِإال م أو كُ

 

ــدا  عأو م رــض ــنَفْتَ النَّ ــو اكتَ ل
وزمــــزماً شَــــِريعةً وِوردا
مـا ازددتَ إالَّ مـن قُـريٍش بعدا        

 

                               
، دار المسيرة،   49هـ، ص 3التميمـي، قحطـان رشـيد، اتجاهـات الهجاء في القرن             )1(

  .ت، لبنانبيرو
 .279/ 4مروج الذهب،   )2(
 .5/318أنظر معجم األدباء،    )3(
 .393شوقي ضيف، العصر العباسي الثاني، ص      )4(
  .4/111مروج الذهب،   )5(
  .4/112نفسه،  )6(
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أنه مهما أحاط نفسه بكل المظاهر العربية حتى وإن         "ينـبه الشاعر ابن الجهم        
ه من صلب النضر بن كنانة أبي قريش، وأن أصله من معد بن عدنان أبي               زعـم أن  

 .)1("فلن يكون عربياً قرشياً... العرب وإن مسكنه البيت الحرام
والـشاعر أبـو علي البصير، يهجو الكاتب سعيد بن حميد وهو سني فيقول                
 :)2(فيه

ومـن الـنَّاس كُلِّهـم في ِحرامهِ       
     خُ الكُتْبـيٍد تَُؤرمباسِمه ــن ح 

 

رْأس مـن يدِعـِي الـبالغَةَ ِمنِّي        
ـ       وأخُـونا ولَـستُ أعِني سِعيد ب

 
فالشاعر يطعن بكل من يدعي البالغة والبيان وهو ليس من أهلها، ومن بين               

 .هؤالء سعيد بن حميد
 يهجو الكاتب أسد بن جهور الذي يشبهه بالكتاب وليس عنده           )3(والـشاعر أبو العيناء   

فهذا الكاتب رجل أمي ال يدري بم يجيب        "وات الكتابة ما يضعه في عدادهم،       مـن أد  
مـن يـسأله فـي قضية من القضايا أو مسألة من المسائل، فإذا أجاب تسمع منه ما                  

 . )4("يسؤوك من لحن وغث الكالم والغلط في الجواب
ــرِف واآلدابِ  ــوم الظُ ســا ر ومح
متَــــشَبهاً ِبأِجلَّــــِة الكُــــتَّاِب

 

تِْعـس الـزمان لقد أتي ِبعجاِئب      أ 
أو مـا ترى أسد بن جهور قد غَدا        

  
 
 : المدح4. 2
هـو من أكثر األغراض الشعرية شيوعاً في الشعر العربي، وقد يأتي المديح               

فـي المرتبة الرابعة من حيث الكم بين األغراض الشعرية األخرى، وصور المديح             
وأغلبها يدور حول انتساب الخلفاء للعترة النبوية       فـي مروج الذهب جاءت متنوعة،       

                               
 .39اتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجري، ص           )1(
 .4/146مروج الذهب،   )2(
؛ لسان الميزان،   2602/ 6وشاعر، معجم األدباء،  هو محمد بن القاسم، أخباري وأديب     )3(

5/389.  
  .172قحطان رشيد، اتجاهات الهجاء، المرجع السابق، ص            )4(
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الـشريفة، ومـنها ما يدور حول الشجاعة والكرم، ومنها ما فيه إبداع، وقد انقسمت               
 .مدح الخلفاء، ومدح الوزراء: قصائده ومقطوعاته الشعرية إلى عدة أقسام منها

 : مدح الخلفاء1. 4. 2
خلفاء، فما من مناسبة تحصل     لقـد أكثر الشعراء في مروج الذهب من مدح ال           

للخلـيفة إال والشعراء يسارعون في نظم مدائحهم إما للتكسب والخطوة والجاه، وإما             
 .للحصول على منصب سياسي

كان الشعراء في مدحهم للخلفاء، يذكرون فضائلهم ومآثرهم الحسنة، كما أنهم             
ة، معتبرين أن الخليفة    كانوا يشيدون بانتساب هؤالء الخلفاء إلى الدوحة النبوية العطر        

وارث إرث النبوة، وحامل لواء الدين تجب عليهم طاعتهم، يقول الشاعر مروان بن             
 :)1(في الخليفة المهدي حينما عقد بالخالفة البنه الهادي: أبي حفصه

دون األقـاِرب من ذَوي األرحام     
 

يـا ابـن الذَّي وِرثَ النَّبي محمداً        
 

 عن حق العباسيين وإرثهم في وراثة الخالفة كونهم من ساللة           فالشاعر يدافع   
 .الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  على الخليفة هارون الرشيد بحفاظه وحياطته للدين       )2(ويثنـي الشاعر العتابي     
 :)3(والرعية، فيقول

عصا الديِن ممنوع ِمن اِلبر عودها     
ســواء علــيها قُــربها وبِعــيدها

الحشَا مستَودعاٍت يكيدها  لـه في    

ــنَانُها  ب مــض كــفٌّ ي ــه ــام ل ِإم
وعــين مِحــيطٌ بالبــِريِة طَــرفُها
ــياً ــِيتُ منَاِج ــاً يب ــمع يقْظَان أسو

                               
 كان جواداً مقداماً، واله المنصور اليمن ثم       -هـ105ولد سنة   : مروان بن أبي حفصه    )1(

،  6، ط290، شوقي ضيف، العصر العباسي األول، ص   13/142: سجتان، تاريخ بغداد  
  .300-287/ 2، الرفاعي، عصر المأمون،   10/292

المزرباني، معجم     : هو كلثوم بن عمرو التغلبي، وصل نسبه بعمرو بن كلثوم      : العتابي  )2(
 :   ، الحموي، معجم األدباء  12/488: ، البغدادي، تاريخ بغداد 244ص:   الشعراء

حصري،   ، ال135-134: ، النديم، الفهرست3/219: ،  الكتبي، فوات الوفيات  5/2243
  .3/674:  زهر اآلداب

 .3/365: مروج الذهب   )3(
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ــيدها ــوةٌ ال يِع عد ــتْه ــنَاٍد كَفْ م
 

سـِميع إذا نـاداه مـن قعِر كُربةٍ        
 

خليفة ملهم يعرف كل ما يدور في مملكته، كما         ونشعر في هذه األبيات بأن ال       
 .أنه ال يغفل عن متابعة ومراقبة، رعيته البعيد منهم والقريب

ومن الصور الجميلة التي يعبر فيها أبو العتاهية أثناء تهنئته للمهدي بالخالفة،              
 إذ نجـد الـشاعر قـد تمـثل الخالفـة بـشراً سـوياً، وتخـيلها خوداً تسعى إليه                   

 :)1( تجر أذيالها نحو قرينها وكالهما كفء لصاحبه، فيقول سعي العروس
ِإلـــيِه تُجـــرر أذْيالَهـــا  

ــا  إالَّ لَه لُحــص ي ــك ــم ي )2(ول

 

ــنْقادةً    ــةُ مـ ــتْه الِخالفـ أتَـ
   إالّ لَــه لُحتَــص تَــك فلــم

 
وينتهـز ابـن الرومي زواج الخليفة المعتضد من قطر الندى بنت خمارويه،               

 :)3(ه المناسبة هذه األبياتفيقول في هذ
      مجدةُ العـيـركَاِت سمن والببالـي
ظفـرتْ ِبما فوقَ المطَالِب والِهمم     
وضـميرها نـبالً، وكفَّـيها كرم      
فتَكـشَّفتْ ِبهمـا ِعِن الدنيا الظُّلمِ       

 

)4(يـا سـيد العـرِب الذَّي قُِدرتْ لَه         

أســعد ِبهــا كَــسعوِدها ِبــك إنَّهــا
 نَاظريها بهجةً  )5( بمالـيء  ظَفـرتْ 

شمس الضحى زفَّت إلى بدر الدجى     
 

وللبحتري في المتوكل مدائح كثيرة، وهو في إحداها يشير إلى التغير الذي تم               
 :)6(على يديه وهو وقوفه إلى جانب أمر السنة

ــتَِكم؟  ــرٍف تَحـ ــأي طَـ وبـ ــِسم؟  ــٍر تَبتَـ ــن أي ثَغْـ عـ

                               
 .4/271: مروج الذهب  )1(
م؛ 1964، مكتبة دار المالح، دمشق،      612فيصل، شكري أبو العتاهية أشعاره وأخباره،        )2(

 .3/326مروج الذهب، 
 .4/271؛ مروج الذهب،  6/12: الديوان )3(
 " . الذي زفت له "في مروج الذهب   )4(
 ".ظفرت بمألى  "لذهب في مروج ا  )5(
 .192 اسماعيل، في الشعر العباسي، المرجع السابق، ص )6(
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 ــِصم ــِن المعتـ ــتَوكِّل بـ مـ
ــِن ا  ــنِْعم ابـ ــتَِقموالمـ لمنْـ

  مــر ــي ح ــدلك ف ــنَاِت ع أم
   ــدم فانْه ضــو ــان قُ ــد ك ق

 مــد الع ــد عــى ب ــك، والغَِن )1(ِب

 

ـــ     ــِر ال ــيفِة جعفَ ــْل للخَل قُ
المرتـــضى ابـــن المحتَبـــى
   ِمــن ــيعية فَهــا الــرأم
يـــا بانـــي المجـــِد الـــذي

ــد ال   عــدى ب ــنَا اله ــىِنل مع
 

وقـد مـدح البحتـري الوزير الفتح بن خاقان، وقد نزل إلى أسد فقتله، فقال                  
 :)2(البحتري يصف شجاعة الوزير في هذه األبيات

وال يـدك ارتَـدتْ، وال حـده نَبا        
ومـم لمـا لـم يِجـد منك مهربا         

)3(ـريبةَ أو ال تُبِق للسيِف مضِربا     

 

 العزمك انْثَنَى  حملـتَ علـيِه السيفَ     
فَـأحجم لَمـا لـم يجـد فيك مطْمعاً         
ـ      تك الضيمينيك تَه معكُنتَ متى تَجو

 
 :)4(ويمدح ابن المعتز الوزير عبيد اهللا بن سليمان، فيقول  

ــدما ــدي تق ــروف ل ــي، ومع إل
وهـم غسلوا من ثوب والدي الدما      

 

آلل سـليمان بـن وهـب صناع        
يف تبرني هـم علمـوا األيـام ك      

 
وابـن المعتـز في هذين البيتين ال يمدح الوزير بالشجاعة وال بالكرم، ولكنه            

 .يمدح صنع الوزير أثناء محنة الشاعر عندما قتل والده وهو من باب رد الجميل
ربما ألن آل   ! وقـد يتساءل أحدنا لم يمدح ابن المعتز من هم أقل منه منزلة              

 استوزر الخلفاء منهم أكثر من وزير، أو لربما         وهب كانوا أصحاب جاه وسلطة فقد     
ألنهم دافعوا عنه عندما كان اعداوه يريدون قتله، أو ألنهم أعانوه على مصائب الدنيا              

 .وصروف الدهر

                                                                                          
  .4/91، مروج الذهب،  1999 -3/1998الديوان،  )1(
 .201-1/200؛ الديوان،  4/71مروج الذهب،   )2(
 .وفي مروج الذهب، يمينك والعال ضيغم لم يبق )3(
  .4/295مروج الذهب،   )4(
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 : الغزل5. 2
فـن الغـزل من فنون الشعر العربي القديمة، وقد تميز هذا الفن في مروج                 

الغزل "ف الطاهر، والغزل العابث الماجن      الذهب باتجاهين أساسيين، هما الغزل العفي     
 ".بالمذكر

أحب الشاعر أبو العتاهية عتبة جارية المهدي حباً شديداً، فملكت عليه روحه              
 وعقلـه، وأصـبحت همـه الوحـيد الـذي يـؤرقه صباح مساء، وقد نفس بذلك                

 :)1( بأبيات من الشعر بعد الصد والهجر من قبل عتبة له، فيقول
ــتُ ــد َأحطْ ــافَلَقَ ــا ِعلْم ِبطعِمه 

ــرما   ها جــد ع ــد ــرأيتُه ق ف
ــاً وال أبحلَ ــم ــيِتيقَ ــظْ ع ل ام

أعمــى، ولِكــن الهــوى أعمــى
لَيـرى علـى وجِهـي ِبِه رسما       

 

مــن لــم يــذُقْ ِلــصبابٍة طَعمــاً 
ــكَناً  ــي س ــنَحتُ مودِت ــي م ِإنِّ
يـا عـتْب مـا أبقَيِت ِمن جسِدي        

عـتْب ما َأنا عن صنيعك بي      يـا   
ــي ــا تلِف ــدِر م ي ــم ــذي ل إن الَّ

 
 .فالشاعر يؤكد هنا إن ما أصابه من ضعف هو بسبب حبه لعتبة

وكـان صـد عتبة وردها وداللها يزيد جذوة حبه لها، ويثير في نفسه األلم               "  
 .)2("والحسرة، مما يدفعه إلى نظم الشعر شاكياً

ــالَها ف ــنْها ِوص ــبتُ ِم ــِتطل َأب
ــبتْ  ــي أو كَتَ ــوالً إل سا رــنْه ِم

)3(عتْـبةُ ِفـي ِوصلِنا وما رِغبتْ      

 

 تـــيظَاِلم بـــينينْـــي واُهللا ب
ــو أنَّهــا بعــثتْ ــاذا علــيها ل م
رِغـبتُ فـي ِوصلها وقد زِهدتْ      

 
وابن المعتز من الشعراء الذين يحسنون التجديد في المعاني، وجديد كما يقول              

قائم على الرشاقة في التعبير، واألناقة في التشبيه، واختياره للصور          :" محمد زغلول 

                               
   .638ي، فيصل، أبو العتاهية، ص   ؛ شكر 4/39مروج الذهب، ص  )1(
 -، دار الكتب للطباعة والنشر   96رشيد، ناظم، األدب العربي في الشعر العباسي، ص     )2(

 . 1989الموصل، العراق،   
 .4/38مروج الذهب،   )3(
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الزاهية، وقد تأثر ابن المعتز بال شك ببيئته الملكية في مزاجه، وخياالته، فهو ينسج              
 الـشعر بخـيوط مـن الـذهب والفـضة، ويفـضي علـيها بهاء النعمة، ورونق                

 :)2(، يقول الشاعر)1("الحياة المترفة
ــسلُو وأ ــِبك بال ــيب قَلْ ــِف لَِه طْ

ــدو   ــشَّماتِة بالع ــن ال ــذُّ م أل
 

ــنْها   ع ــز ــاِذالتُ تع ــوُل الع تَقُ
ــاً ا اخِْتالســنْه ــبلَةٌ ِم ــيفَ وقُ وك

 
 .فحينما اختلس الشاعر قُبلَةً من فم الحبيبة، اعتبرها أكثر من شماتة األعداء

لهم بعضاً من مقطوعاتهم    ومـن الـشعراء العلمـاء الذين أورد المسعودي            
، والذي كان شعره في معظمه غزالً،       )3(الـشعرية، الفقـيه أبو داود محمد الظاهري       

، )4(الذي ضمن الجزء األول منه في الغزل العفيف       " الزهرة  "وهـو صـاحب كتاب      
ومـن رقـيق شـعره الـذي يصور فيه لوعة الحب، وخوفه من البين قبل وقوعه،                 

 : )5(فيقول
ِبـي َأسـى يتَصدع    يكَـاد لهـا قَلْ    

تَــسرعــا م هعمٍن دعــيِكــي ببفَي
        تَوقَّعـا يِبم ـزونحـو مـا هكَم
      عجى وأوهِن أديالب وشـك ولكـن

 

علـى كَِبدِي ِمن ِخيفِة البيِن لَوعةٌ       
     لُّ جاِمعِن والشَّميالب قُوعخَـافُ وي

ِقعفلـو كـان مسروراً ِبما هو واَ       
ــقامه  ــرؤه وِس ب اءــو س ــان لَكَ

 

                               
، دار   210سالم، محمد زغلول، دراسات في األدب العربي العصر العباسي، ص          )1(

 . المعارف
 .4/293مروج الذهب،   )2(
وكان " الزهرة"هو محمد بن داود بن علي الظاهري، أبو بكر األصبهاني، صاحب كتاب              )3(

، الصفدي، صالح الدين    5/256: عالمـاً أديـباً، وشاعراً ظريفاً، البغدادي، تاريخ بغداد        
؛ طبقات الشافعية   3/59م،  1974،  2خليل بن أيبك، الوافي بالوفيات، تحقيق ويدوينغ، ط       

  .3/23: يجالكبرى في ترجمة أن سر
 .454 ضيف، العصر العباسي الثاني، ص     )4(
 .4/296مروج الذهب،   )5(
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لقـد بـدا الشاعر من خالل هذه األبيات عاشقاً، يشكو من لوعة الحب، التي                  
ينفطر قلبه خوفاً وأسى من مفارقة محبوبته له، لذلك لم يجد الشاعر وسيلة أخرى إال               

  . البكاء بدموع غزيرة
مرأة، بل تعدوا ذلك وتغزلوا     ولم يكتف بعض الشعراء العباسيين في غزلهم بال         

، المعروف بالخليع الذي تغزل     )1(بالغلمان، ومن هؤالء الشعراء الحسين بن الضحاك      
 :)2(فيقول فيه" شفيع"في أحد خدم الخليفة المتوكل واسمه 

مـن الورد يسعى في قَراِطقَ كَالوردِ      
ِبعينـيِه تَـستَدِعي الخَلي إلى الوجدِ      

ـ    ا قـد نَِسيتُ ِمن العهدِ     تُذَِكرنـي م
ِمـن اللـيلِّ إال ِمن حِبيٍب على وعدِ        

 

وكالــدرِة البيــضاِء حــياً ِبعنْبــِر 
ــية ــلِّ تَِح ــثات عــنْد كُ بــه ع ل
تَمنَّـيتُ أن أسـقَى ِبكَفَّـيِه شُربةً       
سـقَى اُهللا دهراً لم أِبتْ فيِه ساعةً       

 
 .ات، وأعطى الشاعر عن كل بيت ألف ديناروقد استحسن المتوكل هذه األبي

ففـي هذه األبيات يصف الشاعر عينيه اللتين تعبثان بالحليم، وثيابه الموردة            "  
 . )3("الزاهية، مثنياً على دهره الذي ال يبيت فيه ليلته إال وهو على موعد من حبيب

ذكر لي أن بدير هرقل جماعة من       : "روى محمـد بـن يـزيد المبـرد، قال           
جانـين يعالجون، فلما حاذيته، دعتني نفسي إلى دخوله، فدخلته ومعي شاب ممن             الم

يقعدك بينهم وأنت   : يـرجع إلى دين وأدب، فإذا بمجنون من المجانين دنا إلي، فقلت           
 :)4("بائن عنهم فكسر جفنه، ورفع عقيرته وأنشأ يقول

أو فَتَّــشوِني فَأبــيض الكَــِبدِ   ــسِد  ــناِحُل الج ــفُوِني، فَ صو إن

                               
شاعر ماجن مطبوع جالس الخلفاء منهم األمين ومن بعده إلى          : الحـسين بـن الضحاك     )1(

ـ 250ت(المـستعين،  ،  8/54: ، البغدادي، تاريخ بغداد   33:، الشايـشي، الـديارات    )هـ
 .3/1063: الحموي، معجم األدباء

 .4/123وج الذهب،  مر  )2(
، دار الشمال للطباعة    50بايبتي، عزيزة، األطار األدبي في مطلع العصر العباسي، ص          )3(

 .1986، 1والنشر، ط
 .90-4/89مروج الذهب،    )4(
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حِدأن لـستُ أشْـكُو الهوى إلى أ       
حـر األسـى وانْطويتُ فَوق يِدي      
إن لـم أمـتْ ِفـي غَـِد فَبعد غَدِ          
ــدِ  أس يــاِعد ــين س ــسة ِب فري

 

أضـعفَ وجـِدي وزاد ِفي سقِمي      
       من لـى فُؤاِديوضـعت كَفِّـي ع
ــِبدي ــن كَ ــب آه ِم الح ــن !آٍه ِم

ــي ِإذا ذَ ــأن قلِبـ ــرتُهمكـ كَـ
 

الـشاعر ناحـل الجـسد، حائر الفكر، شديد المرض، وكثير االنطواء، فهذه               
 .العوامل مجتمعة، جعلت الشاعر يتمنى الموت جراء ما عاناه من الحب

 
 : الزهد6. 2
كان الخلفاء إذا سمعوا من الشعراء ما يذكرهم بالموت غلب عليهم التأثر حتى       

نحو ما يروى عن المتوكل، فقد دخل الشاعر        لـو كانوا في مجلس لهو وشرب على         
الحمانـي علـى المتوكل يوماً وهو في مجلس لهو وشرب فأنشد هذه األبيات يذكره               

 :)1(فيها بالموت وما بعده، ويدعوه إلى ترك متاع الحياة ولذتها، فيقول
غُلْـب الـرجاِل فَما أغْنَتْهم القللُ      
افَُأوِدعـوا حفراً، يا بئس ما نَزلُو      
أيـن األسـرة والتْيجان والحلُل؟     
ِمن دوِنها تُضرب األستار والِكلُل؟    
تَلـك الوجـوه عليها الدود يقْتَِتلُ      

 

باتُـوا علـى قُلَِل األجباِل تحرسهم     
واسـتَنزلوا بعـد ِعز عن معاِقلَهم      
نَـاداهم صـارخٌ ِمن بعِد ما قُِبروا       

لتَّـي كانتْ منَعمةً   أيـن الوجـوه ا    
     لهمن ساءم ِحينْهع رالقَب فَأفـصح

 
فمـا أن انتهـى الشاعر من قصيدته حتى بكى الخليفة ومن هو جالس معه،                 

 .فأمر الخليفة برفع الشراب
ومـن الـشعراء الـذين تحولوا من حياة اللهو والمجون إلى حياة الزهد أبو                 

 وصف الموت الذي تدور على جميع الخلق، فكّل     العتاهـية الذي أفنى بقية عمره في      

                               
 . 4/94مروج الذهب،    )1(
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الـناس مـصيرهم مـصيره إلى الفناء، وكلهم سيصبحون والكل سيصبح تراباً في              
 :)1(تراب، يقول الشاعر

ــا دولُ   لْكُهمو ،ــد ــدها نَكَ وكَ
 

حـتُوفُها رصـد، وعيـشُها رنَقٌ       
 

 :)2(ويقول الشاعر في ذكر الموت  
ــر با ــنَلهو ونَلْعــبونَغْتَ ــيا فَ لدنْ

       ببحم ءشَي وِه فَهـا كُـنِْت ِفيمو
 

نُـراع لِذكِّـر الموت ساعةَ ِذكِْرهِ       
ونَحـن بـنو الدنْـيا خُِلقْنَا ِلغْيِرها       

 
فالشاعر يقول إن ما في الدنيا هو شيء محبب لنا، فنغتر ونلعب ونلهو ولكن                

عر فيما مضى من أبيات يذكر  من شغلتهم الحياة، ومن           المـصير هو الموت، والشا    
أقـبلوا علـى اللذة والمتعة، وأغرقوا في الشهوات، متناسين مصيرهم النهائي وهو             

 .الموت الذي ال مفر منه
والعتابي الذي اعتمد على الزهد في حياته، وابتعد عن الغنى، ليستقبل الموت              

ى لسان زوجته الباهلية التي ال تلومه       بكـل راحة واطمئنان نجده يصور هذا كله عل        
لتقاعـسه وانصرافه عن جمع األموال، مبيناً لها منهجه وطريقته في الحياة بأسلوب             

 :)3(سهل ومعاٍن جديدة فيقول
ثـوى الدهـر عنها كُلَّ ِطرٍف وتالدِ       
مـن الملك، أو ما نال يحيى بن خالدِ        
ولَـم اقْـتَحم هـوَل تلـك المواردِ        

فـي بطـون األساودِ    ِبمـستَودعاٍت   
 

تَلـوم علـى تَـرِك الِغنَى باهليةٌ        
       أننَّـي ِنلُت ما نال جعفر كـسري
ذَريِنـي تجئنـي متيتـي مطمئنة      
فـإن كـريمات المعالـي مشُوبةٌ      

 

                               
 .3/368مروج الذهب،   )1(
 .3/368نفسه،  )2(
، 4/282:العربي، مروج الذهب  ، ط ، دار إحياء التراث   13/137األغاني، : العتابي  )3(

وفي مروج الذهب، طوى بدالً من ثوى وأسيرك بدالً بيدك ولم اتجشم بدالً من ولم  
 . اقتحم ونفيسات بدالً من كريمات  
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يرى الشاعر أن المقدر هو الذي يتحكم بأرزاق العباد، وهو الذي يسعدهم أو               
 ما نزل به فإن ذلك لن يجديه، إذ لم يكن           يشقيهم، وأن اإلنسان إذا ما حاول أن يغير       

 .القدر راضياً عنه
يرى أن األشياء في الحياة ال تدوم على حالها، وهذه الحياة           "وهـذا ابن بسام       

دائمـة التقلب، وال يعرف اإلنسان ما تخبئ له صروف الدهر ونوائبه فتراه يوماً في             
 :)2(يقول ف)1("أعلى ذرا المجد ثم تجده يوماً آخر أسفل سافلين

ــصاِن ــع النُّقْ ــال تَوقُّ ــنْد الكَم ِع
ــواِن هــٍة و ــداِر مذَلَّ ــحى ِب أض

 

ــسلْطانِ   ــة ال ــى دول ــْل لِلمولَّ قُ
كـم مـن وِزيٍر قد رأيتُ معظَّماً       

 
وعمـرو بن عبيد يخاطب الذين غرتهم الحياة الدنيا، ونسوا اآلخرة، ورضوا             

 :)3(مبعيش الحياة الزائلة، فيقول له
ودون مـا يأمل التَّنِْغيص واألجلُ     
كَمنِْزل الركب حلُّوا ثُمت ارتَحلوا    
ــا دولُ  ــدر وملكُه ــفْوها كَ صو
فَمـا يـسوغُ لـه ِلـين وال جذُلُ         
وكـلُّ عثْـرِة ِرجـٍل عنْدها زلل       
والقبـر وارثُ ما يسعى له الرجلُ      

 

        هـا الَّـِذي قَـدـا أيل  ياألم هغَر 
أالَ تَــرى إنَّمــا الدنْــيا وزينَــتها
ــد ــشَها نَكَ يعو ــد صــتُوفُها ر ح
تَظَـلُّ تَقْـرع بالـروعاِت ساِكنُها      
والـنَّفس هاربةٌ والموتُ يرصدها    

ِلواِرِثِهوالمـرء يـسعى ِلما يبقَى       
 

تها، أنها دار ممر ال دار مقر       ويرى الشاعر أن الحياة التي شغف الناس بزين         
وأن مـصائبها ال ترصـد اإلنسان لتوقع به، وأن عيشها كله حزن وشقاء، ال يشعر                
المرء فيها بأية راحة وال استقرار، وهذه الدنيا تظل تالحق اإلنسان بالويالت حتى ال              

 ، وفي نهاية األبيات يذكر الشاعر اإلنسان الذي       )4 (...يعـود يـشعر بوقعها لكثرتها،     

                               
   .2، ج360السامرائي، شعراء عباسيون، المرجع السابق، ص      )1(
 .4/301مروج الذهب، ص  )2(
  .314/ 3نفسه، ص )3(
  .253في القرنين الثاني والثالث الهجريين، ص      عطوان، علي، شعر الزهد    )4(
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يجمـع المال ويدخره لورثنته، بإن يعطي هذا المال لمستحقيه قبل أن يعذب به يوم               
 .القيامة
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 الفصل الثالث
 مواكبة الشعر لألحداث السياسية

 
كان مواكباً لألحداث السياسية  منذ بدايتها       " مروج الذهب "ويبدو أن الشعر في      

 بالدولة العباسية، وأبرز    حتى انتهائها، فقد عصفت األحداث والفتن السياسية وغيرها       
هـذه األحداث مشكلة والية العهد، والثورات التي كان يقوم بها العلويون بين الفينة              
واألخـرى، وفتن خلع الخلفاء وقتلهم، هذا إضافة  إلى الحروب الخارجية التي كان              

 .يشنها الروم على ثغور الدولة العباسية
 
 . فتنة والية العهد1 .3

ـ          بارزة على السلطة مشكلة والية العهد، فقد نقل        مـن مظاهـر الـصراع ال
وقد بدأ الصراع   . )1("الملك عقيم ال رحم له    " المـسعودي عن األمين قوله قبيل مقتله      

: على والية العهد في الخالفة العباسية منذ أن اختار أبو العباس السفاح اثنين لخالفته             
 مستبعداً عمه عبد اهللا     األول أبو جعفر المنصور، والثاني ابن أخيه عيسى بن موسى         

بن علي القائد المشهور، وهكذا فتح أبو العباس ثغرة في نظام خالفته أخذت تتسرب              
عبرها رياح الخالفات حول والية العهد، فما أن مات أبو العباس حتى ثار عبد اهللا،               

ومشكلة والية العهد تكاد تتكرر عند      . إال أن الخليفة المنصور تمكن من القضاء عليه       
وقد تفجرت هذه المشكلة بشكل دموي عقب وفاة الرشيد بين          ..."   كـل خليفة   مـوت 
 .األمين والمأمون: األخوين
 عـزل الخليفة األمين أخاه المأمون سنة خمس وتسعين ومائة، وأمر بالدعاء             
وهو طفل صغير ال ينطق بأمر، وال يعرف حسناً، وال          " موسى الناطق بالحق  "البنه  

 ، ثـم سير األمين جيشاً بقيادة علي بن        )2( المـسعودي  يعقـل قبـيحاً، كمـا يـصفه       
 

                               
  .3/421مروج الذهب،  )1(
  .3/405نفسه،  )2(



 57

 :)2(؛ لقتال المأمون، يقول الشاعر األعمى)1( عيسى بن ماهان
  ــِشيرالم ْأيرــام وقُ اإلموفــس
ــرور  ــرقُ الغُ ــسالِك طَ ــر الم وشَ
ــر   ــاُل الوزي ــنه ِفع ــب م وأعج
   غيرــص ــنَا ال ــِل في ــبايع للطِّف ن

 

ــشُّ الو  ــةَ ِغ ــِرأضــاع الِخالف زي
ــرور   ــريقُ الغُ ــا ذاك إالَّ ط وم
ــوبةٌ   ــيفِة ُأعجـ ــاُل الخلـ ِفعـ
ــنا  ــن ذَا وذا َأنـ ــب ِمـ وأعجـ

 
 باب األنبار   )3(وفـي سنة ست وتسعين هجرية، نزل القائد طاهر بن الحسين            

بجيـشه؛ فأحـدث رجـة بدار السالم، وفتن الناس، وساءت أحوالهم، حتى سحقت              
األسعار، وقاتل األخ أخاه، واالبن أباه، وفي هذا        ديـارهم، وانتهبت أموالهم، وغلت      
 :)4(يقول األعمى في قصيدة طويلة له

وأسـلمهم أهـُل الـتُقَوى والبصائرِ      
ِلمـا اجتـرموه مـن ركُوِب الكباِئرِ       

 

تَقطَّعــتْ األرحــام بــين العــشاِئر 
ــه   ــن خَلِق ــتقام اِهللا م ــذاك انْ فَ

 

                               
/8، ج 191واله الرشـيد علـى خراسان، ثم عزله، انظر تاريخ الطبري، حوادث سنة               )1(

؛ الورقة  5/133: ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ األعالم      3، دار المعـارف، ط    324
 داوود الجراح، تحقيق عبد الوهاب عزام، عبد الستار فراج،         ألبـي عـبد اهللا محمد بن        

  .، دار المعارف4ص
، والطبري لم يذكر اسم الشاعر،      8/391، وتاريخ الطبري،    3/405مـروج الـذهب،      )2 (

ـ     293ينسبها للشاعر يوسف بن محمد،ص      " الجهشياري" وفي كتاب الوزراء والكتاب ل
، مطبعة  1980،  2، عبد الحفيظ شبلي، ط    ، تحقـيق مـصطفى السقا، إبراهيم األبياري       

اسمه علي بن أبي طالب ولم أعثر : مـصطفى البابـي الحلبي، مصر، والشاعر األعمى       
 .على ترجمة له

، دار الكتب   9/353قائـد جيوش المأمون،  البغدادي، تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي، ج           )3(
  .123العلمية، بيروت؛ الشابشتي، الديارات، ص 

  .409/ 3الذهب، مروج  )4(
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حمل المسؤولية لألخوين األمين والمأمون، بل      فالـشاعر في هذه األبيات ال ي       
يرى أن ما حلَّ ببغداد هو بسبب تفشي الكبائر بين أهلها، وعدم سماعهم النصح من               

 :)1(أهل التقوى والفضيلة، فيقول الشاعر
وال نحـن َأصـلَّحنا فـساد السرائر       
ــر  ــاٍه وآم ــظُ ن ــنا وع ــنجع في في

 

بةٌفَـال نحـن أظْهرنا ِمن الذَّنِْب تو        
ولـم نـستمع ِمـن واعـٍظ ومذِكر        

 
ويرى الشاعر أنه عندما حلت الفتنة ببغداد، انقلبت موازين القيم؛ فترك الناس              

الخير، وأقبلوا على الشر، وعاث فساق القبائل ببغداد خراباً ودماراً، وهدمت البيوت            
 .والقصور، وسكت أهل التقوى والفضيلة

ن ماضي بغداد وحاضرها، فقد كانت بغداد       وبعـد ذلك يعقد الشاعر مقارنة بي        
مزدهـرة وعامرة، تنتشر فيها الحياة في كل مكان، أما اآلن فقد غدت مدمرة، تشم               
فـيها رائحـة الموت، فماضي بغداد كان مجال متعة ورغد عيش، وحاضرها قبح              

 :)2(وموت، فيقول الشاعر
ــر؟ ــنُّجوم الزواِه ــسناً ِبال ح ــشِْبه تُ

ــوِرد أمــور مــشك الت األواِمــِر؟ِل
ورصـِف كـالم من خطيب وشاعر      
مزخــرفةٌ فــيها صــنوفُ الجواِهــر
يفُـوح بهـا مـن بعِد ِريح المجامرِ        
ــر   ــين المزاِم ــباها حن ــو لَ إذَا ه

 

أيـن الملـوك فـي المواِكب تَغْتَدي        
وأيـن القُـضاةُ والحاِكمون ِبرأيهم     
ــةٍ  ــناطقون بحكم ــون ال أو القائل

ــراح ــن م ــدتُهاوأي ــوك عِه  للمل
تُـرشُّ بماِء الِمسك والورد أرضها     
ــنَغَِمها  ــستِجيب ِل ــياٍن تَ ــو قَ ولَه

 
يظهـر الـشاعر فـي هذه األبيات مدى تأثره وحسرته على ما حل ببغداد،                

 .بأسلوب يبرز فيه صدق عاطفته تجاه مدينته الحبيبة
اشم وأشياعهم، الذين تركوا    وفي نهاية القصيدة يلوم الشاعر الملوك من بني ه          

الحكـم لبعض القادة الذين لم يكونوا على قدر تحمل المسؤولية،ولم يحسنوا التعامل             

                               
  .3/409مروج الذهب،  )1(
  .410 -3/409نفسه،  )2(
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فـي تسيير أمور الدولة؛ فحصلت النكبة، كما ويذكِّر الشاعر هؤالء الملوك بأنهم لو              
صـرفوا جهـودهم في سبيل وحدة الصف والكلمة بدل االقتتال لخضعت لهم رقاب              

 : فيقول،)1(الناس
وأشــياِعهم فــيها اكــتفوا بالمفاخــر
يـروحون في سلْطَان بعِض العشاِئر     
ــاِغرِ  ــدي األص ــرِه َأي ــنَالهم ِبالكُ فَ

)2(لَـذلَّت لهـم خَـوفاً ِرقاب الجبابر       

 

 فَمـا للملـوِك الغُـر من آل هاشمٍ         
يـروحون فـي سـلطاِنهم وكّأنهم      
ــراؤهم  ــالَهم كُب ــا نَ مــاذَل ع تَخَ

ـ  سم لـو أن الملـوك تَنَاصروا      فََأِق
 

وفي مقطوعة شعرية أخرى يدين الشاعر األعمى، القصف الذي تعرضت له             
مديـنة بغداد من قبل طرفي النزاع، والذي لم يرحم أحداً حتى أنه شمل األبرياء من                

 :الناس، فهذا أحدهم يخرج مستطلقاً أخبار الحرب، فيقول الشاعر
بــرافقــد رأيــتَ القتــيَل إذ قُ  

ــرا  ــفَ الخبـ ــيالً وخلَّـ راح قتـ
ــذَرا   ــم تَ ــيا ول ــم تُبِق ــاك؟ ل كف

)3(هـيهات أن يغلـب الهـوى القَدرا       

 

ــرا   جــيقَ والح ــرب المنجن ال تَقْ
فَـــوتَه خبـــرال يكـــي باكَـــر
يـا صـاحب المنجنـيِق مـا فَعلتْ        
كــان هــواه ِســوى الّــذي أمــرا

 
، )4(مون، فدخل بغداد من جهة الحربية     وقد كان النصر حليفاً لقائد جيوش المأ        

ووكـل جـنده علـى األمكـنة واألحياء والدروب فقابلته مقاومة عنيفة، فكثر الهدم               
 :)1(والخراب في تلك المنطقة حتى درست محاسنها، ففي ذلك يقول الشاعر الوراق

                               
، منشورات اتحاد الكتاب العرب،     82حمدان، محمد، أدب النكبة في التراث العربي، ص        )1(

 .2004دمشق، 
 .3/411مروج الذهب،  )2(
كي : ، مع بعض االختالفات، ففي البيت الثاني      8/445؛ تاريخ الطبري،    3/411نفـسه،    )3(

 .قدرا بدالً من أمرا في تاريخ الطبري: دال من كيال، وفي البيت الرابعب
محلـة كبيرة مشهورة ببغداد، تنتسب إلى حرب بن عبد اهللا البلخي، أحد قادة    : الحـربية  )4(

 .237/ 2المنصور، معجم البلدان، 
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ــين؟ ة العــاً قُــر ألــم تكُوِنــي زمانَ
وكـان مـسكَنُهم زيـناً مـن الزين؟        

لقـيت بهـم مـن لوعة البين؟       مـاذا   
إال تَحـدر مـاء الدمـِع مـن عيني         

)2(والدهـر يـصدع مـا بين الفريقين       

 

مـن ذا أصـابِك يـا بغداد بالعينِ         
ألـم يكـن فـيك قـوم كان قُربهم         
صـاح الزمان بهم بالبين فانقرضوا     
ــرتُهم ــا ذك ــوماً م اســتودع اهللا ق
ــدعهم صو هــرم دقهــر ــوا فَفَ كان

 
وخـالل المعارك التي دارت بين الفريقين، أفرزت هذه الحرب مقاتلين غير              

، فقد استطاع هؤالء    )3("ليس هؤالء بناس، هؤالء شياطين    " عاديين حتى وصفوا بأنهم     
المقاتلـون أن يـزرعوا الخـوف والرعب في صفوف جند طاهر، وفي ذلك يقول               

 :)4(الشاعر األعمى
ــزار  ــان، ال، وال ِلنـ )5(ال لقحطـ

ن إلـى الحـرب كالليوث الصواِري      
أبطـاُل عـاذُوا مـن القـنا بالِفرارِ        
ــن إزارِ  ــه م ــا ل ــريان م ــيِن ع فَ

ــةَ ــيار : ن ــى الع ــن الفت ــذها م خُ

ــروب ِرجــاالً  ــذه الح تْ هجــر خَ
معـشر فـي جواِشن الصوف يغْدو      

لـلـيس يـدرون ما الفرار إذا ما ا        
ـ  ــ ــى أل ــشُد عل ي ــنهم ــد م واِح
ويقــوُل الفتَــى إذا طعــن الطَّعـــ

                                                                                          
شاعر ماجن رشيدي له شعر كثير في حرب األمين          : هـو عمرو بن عبد الملك العنزي       )1(

والمأمـون، المرزباني، أبو عبيد اهللا محمد بن عمران، معجم الشعراء، صححه كرنكو،             
  .5/85؛ األعالم، 1991، 1، ط32دار الجيل، بيروت، ص

  .3/412مروج الذهب،  )2(
  .3/414نفسه،  )3(
  .8/458، تاريخ الطبري، 3/415نفسه،  )4(
حذف البيت األول في تاريخ     ،  8/458،  "ال لقحطانهـا وال لنـزار     " تـاريخ الطبـري،    )5(

، انظر  "معشراً بدالً من معشر   "، وفي البيت الثاني     "ال لقحطانهـا وال  لنزار     "الطبـري،   
 .8/458تاريخ الطبري، 
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ــرار   ــٍر ط ــن مقام ــتْ م )1(رفع

 
         قد وكم أخملـته شـريٍف قـد كـم

 
فالشاعر في هذه األبيات يظهر مدى تفاني هؤالء في الدفاع عن بغداد، وقوة               

بأسـهم، وصـالبة عـودهم، واستعدادهم للتضحية، لكن الشاعر ختم أبياته بالتشنيع             
 .عليهم

مل المنجنيقات درست محاسن بغداد، واشتد األمر على الناس، وعم          وبفعل ع   
الخـوف، حتـى كـاد األمين يشرف على الهالك لوال رفض العامة االستسالم، فقد               

الهرش وحاتم بن   : قاتلهم قائد جيش المأمون قتاالً عنيفاً،وقد برز له من القادة العامة          
، فأبلى هؤالء بالء حسناً في      الـصقر، حتـى أن األخير أباح للناس النهب والسرقة         

موقعه قصر صالح، التي قتل فيها من جيش طاهر ما لم يقتل في موقعة أخرى قبلها                
 .)2(أو بعدها
وقـد قـيل في هذه المعركة شعر كثير، ومن بين الشعراء الذين وصفوا هذه                

 .)3(المعركة، الشاعر الحسين بن الضحاك
هةُ ال الفَــــرـــــه والكَــــر

ــا  ــرية طعمهــ ــرهكــ  مــ
  والنُّـــصره ربـــطَ الـــصتُع
 ــدره ــالك اُهللا ذو القُـــ كـــ

لَــنا النَّــصر بعــون اللـــ 
وكــــأٍس تَلفــــظُ المــــوتَ
ــاهللاِ  ــقْ بــ ــين اهللا ثــ أمــ
ــى اِهللا ــر إلــ ــِل األمــ كــ

                                                                                          
والبـيت الـثالث وكاألسود بدالً من كالليوث والبيت السادس من تاريخ الطبري لم يرد                )1(

 .حدذكره عند المسعودي وهذه األبيات لم ينسبها الطبري أل
، منشورات اتحاد الكتاب    86حمـدان، محمـد، أدب النكـبة فـي التراث العربي، ص              )2(

زايد، الشعر العباسي في تاريخ الطبري في        مقابلة،: ؛ وانظر 2004العـرب، دمـشق،     
، رسالة ماجستير غير    152القرنين الثاني والثالث للهجرة، دراسة موضوعية وفنية، ص       

  .م1992منشورة، جامعة عين شمس، 
لقب بالخليع شاعر أديب ظريف مطبوع حسن التصرف في الشعر،          : حسين بن الضحاك   )3(

؛ بـن يحيى، ألبو القاسم الحسن بن بشر، المؤتلف          7/105عمـر طـويالً، األغانـي،       
، القاهرة،  162والمختلف، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، دار إحياء الكتب العربية، ص            

1961.  
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ــره   ــنا مــ ــنا ولــ )1(عليــ

 
كـــذاك الحـــرب أحـــياناً  

 
اد بعد أن   ، يصف لنا فتى من بغداد حالة أهل بغد        )2(وفـي موقعه دار الرقيق      

 :)3(ضاقت بهم األرض، فيقول
ــيق  ــيِش األن ــضارة الع ــدتْ غَ فَقَ
ــريقِ   ــى غ ــنُوح عل ــةٌٍ تَ ونَائح
ــريِق ــِة الطَّـ بـــال رأٍس بقارعـ
وقـد هـرب الـصديق ِبـال صِديقِ        
ــرقيقِ   ــر دار الـ ــي ذاكـ فإنِّـ

 

ــا  لم ــتْ عينــي علــى بغــداد بكَ
ــسراً   ــنَّار قَ ــرقُوا بال ــوم ُأح فق

ــ ــرب ق ــىومغتَ ــداِر ملقً ريب ال
ــيه   ــى َأب ــيم عل ــد يق ــال ول ف
ومهمــا أنْــس مــن شــيٍء تولَّــى

 
فمن خالل الدموع التي ذرفها الشاعر على بغداد نلتمس بعض صور المأساة              

األلـيمة، التـي حلت ببغداد وأهلها، ولشدتها جعلت المرء يركض وراء إنقاذ نفسه،              
 .)4(بناء يهتمون بآبائهمحتى أن األب لم يعد يسأل عن أبنائه وال األ

وبعـد وقعة قصر صالح، والتي راح فيها عدد كبير من جند طاهر، أمر هذا                
القائـد بهـدم دور مخالفيه وإحراقها، وأما أنصار األمين فكان دورهم اقتالع أبواب              
البـيوت المهدمة، ونهب األمتعة، وفي ذلك يقول الشاعر الوراق أبياته التي ضمنها             

 وشدتهم في الحرب وبأسهم، ولكنه أنحى بالالئمة عليهم لما يجري           وصف قوة العراه  
بـبغداد من سرقة وقتل ومتجارة برؤوس األطفال،كما ضمت هذه األبيات ما أجمع             

 :عليه رأي القراء من فتوى قتال هؤالء اللصوص، فيقول الشاعر
ــنقص ــبون ون ــيما يطلُ ــزيدون ف ي
 صبــر ــثلها نَتَ ــرى م ــن ألخ ونح

ــسدها  ــةٌ ال نَ ــوم ثُلم ــلُّ ي ــنَا كُ لَ
ــقُوفَها  ــذْنَا س ــوا داراً أخ دمإذا ه

                                                                                          
، وفي تاريخ الطبري بكيت دماً على       8/455تاريخ الطبري،   ،  3/413مـروج الذهب،     )1(

  .بغداد
  .2/420، معجم البلدان، 2/420، "شارع دار الرقيق" محلة ببغداد )2(
  .8/457؛ تاريخ الطبري، 3/413مروج الذهب،  )3(
  .18محمد حمدان، أدب النكتة، المرجع السابق، ص  )4(
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مـنهم على الشِّر أحرص    فَغَـوغاؤنا   
عليـنا فمـا نـدِري إلى أين نشخُص        
فـإن قال إنِّي مرِخص فهو مرخص      

)1(ومـا قـتل المقـتوِل إالَّ المرِخص       

 

وإن حرصوا يوماً على الشَّر جهدهم     
 البالِد وغَربَِها  لقـد أفـسدوا شـرقَ     

ــِدرهمٍ  ــصبي ِب ــاً لل ــيعك رأس يب
وقـد رخَّـصت قُـراؤنا في ِقتاِلهم       

 
 لقـد بـاءت أسـاليب طاهـر بالفشل فلم تجد سياسة الهدم والحرق والقتل                 

، )2(والـتجويع نفعـاً مع اتباع األمين، فباشر المعركة بنفسه، فهجم على باب الكناسة   
ألمين الذين باغتتهم الضربة، وهاهو الوراق يقص علينا        فقتل عدداً كبيراً من أتباع ا     

نـبأ هـذه المعـركة، فيذكر لنا يومها والحوادث التي حلت بالناس، وقتل العديد من                
المشاهدين الذين خرجوا  للمراقبة، كما أن الشاعر في هذه األبيات يجري حواراً مع              

 :)3(أحد المصابين، فيقول الشاعر
ــدِ  ــديثَ األبــ ــت حــ كانــ

ــى ــسدٍ ملقـ ــن جـ ــم مـ  وكـ
ــِد ــية بالرصـــــ منـــــ
ــبدِ  ــوفَ الكــ ــشقَّ جــ فــ
ــئدِ   ــم تـ ــه لَـ ــه روحـ ــ
ــد؟  ــن محمــ ــسكين مــ ِمــ
ــدِ  ــن بلَــــ داٍن، وال ِمــــ

 

ــدِ   ــوِم األحــ ــة يــ وقعــ
ــصرتُه  ــسٍد أبــ ــم جــ كــ
 ــه ــتْ لــ ــٍر كانــ وناِظــ
  ــر ــهم عائــ ــاه ســ أتــ
ـ   قلـــتُ لمطعـــوِن وفـــي
ــا    ي ــك ــا ويل ــت؟ ي ــن أن م

ال ِمــــن نــــسٍب: فقــــال
 

                                                                                          
، األبيات الثالث والخامس والسادس  لم       8/455؛ تاريخ الطبري،    3/415: مروج الذهب  )1(

؛ وهذه األبيات نسبها المسعودي     8/459يـرد ذكرها عند المسعودي؛ ذكرها الطبري، ج       
  .لرجل من اتباع األمين، والطبري نسبها إلى عمرو بن عبد الملك الوراق

  .41/546محلة بالكوفة، معجم البلدان، : الكُنَّاسة )2(
، مع بعض االختالفات في الكلمات،      1/461؛ تاريخ الطبري،    3/416مـروج الذهب،     )3(

ففـي البيت األول صارت، بدالً من كانت، والبيت الرابع فشك بدالً فشق، والخامس تؤد               
  .بدالً من تئد
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ـ        األولى : اب الكناسة، ثأر أصحاب األمين لقتالهم بموقعتين      وبعـد معـركة ب
، فذهب في تلك الموقعتين عدد      )1(موقعة درب الحجارة، والثانية موقعة باب الشماسية      

كبير من أصحاب طاهر بين قتيل وجريح، وفي ذلك يقول أحد العيارين من أصحاب              
 :)2(األمين

ــبِ   ــشَّأِن والخَطـ ــيم الـ عظـ
بد عــــن هــــرِثمة الكَلْــــ

ــادق الكَــربِ    ــوم ص ــب ي ـ
ــربِ   ــن الغــ ــناه مــ أتيــ

 

  ــوم ــٍر يـ ــن طاهـ ــنَا مـ لـ
ــا  ــيِه باالنجــ ــنَا فــ عليــ
ــيـ ــي الطــ ــنا ألبــ ومــ
إذا مـــا حـــلَّ مـــن شـــرِق

 
وبعـد هـذه الموقعة أمر طاهر ببناء جسر على نهر دجلة؛ ليعبر الجنود من                

وا على  عليه، وأمدهم بالمعونة حتى تمكنوا من القضاء على أنصار األمين، ثم هجم           
قـصور الخالفـة المذهـبة فحـرقوها، فقتل من العراة نحو عشرة آالف بين قتيل                

 :)3(وغريق، وفي ذلك  يقول الشاعر
ــينِ  ــِبيحةَ اإلثنـ ــبحونَا صـ صـ
ــساِعدين ــناة وال ــلب القَ ــلُّ ص )4(كُ

ــطِّ تطـاه الخـيوُل فـي الجانبين        
ــينِ   ــةَ الِخلّت ــنَّاس أي ــطلح ال ـ

لفَرقَديِنأنـتَ مـن ذيـِن موِضـع ا        
 

)5(باألميــِر الطَّاهــِر بــِن الحــسين 

ــيهم   ــثار إل ــم فَ عهمــوا ج معج
ـ        )6(يـا قَتـيَل العراٍة ملقى على الش

ـ         )7(مـا الـذَّي في يديِك إذا ما اص

   ــيد ــل بع ب ــد ــر، أم قائ أوزي
 

                               
  .3/361محلة مجاورة لدار الروم في أعلى مدينة بغداد، معجم البلدان، : باب الشماسية )1(
  .409، 3/408مروج الذهب،  )2(
  .418-3/417نفسه،  )3(
  ".ما الذي في يديك أنت إذا: "المصدر نفسه )4(
  ".ثقالن وطاهر بن الحسين" في تاريخ الطبري )5(
  ".أطلبوا اليوم ثأركم بالحسين: جمعوا جمعهم بليل ونادوا: "المصدر نفسه )6(
 ".يا قتيالً بالقاع ملقى على الشط: " نفسه المصدر )7(
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وبعـد أن أخذ أمر األمين بالضعف نتيجة المعارك المتالحقة، اجتمع التجار              
لكـرخ فقـرروا مكاتبة طاهر، من أجل المحافظة على أموالهم ومصالحهم،لكنهم            با

 :)1(آثروا االنتظار خوفاً من بطش أتباع األمين بهم، وفي ذلك يقول األعمى
ــصور  ــيب الهـ ــنالُهم مخَالـ  تَـ
ــبور ــيكاً مــا تــصير إلــى الق وشْ
ــور  ــرِد والفُجـ ــباِب التَّمـ ألسـ

 

يٍبدعـوا أهـَل الطَّـريق فَعن قر        
ــدادٍ   ــباد ش ــب أكْ جح ــتك فَتُه
ــيعاً  ــم جمـ ــإن اَهللا مهِلكهـ فـ

 
وبعد أن اشتد األمر باألمين، باع ما في خزائنه سراً، وفرق ذلك على أتباعه،               

: ولـم يـبقَ معـه ما يعطيهم، وكثرت مطالبهم إياه، وضيق عليه طاهر فقال محمد               
 منهم، فما منهم إال عدو، ومن معنا        وددت أن اهللا قـتل الفريقين جميعاً وأراح الناس        

 ومـن عليـنا؟ أمـا هـؤالء فيـريدون مالـي، وأمـا أولـئك فيـريدون نفسي،                  
 :)2( وقال

ــوانِ  ــشر األعــ ــا معــ يــ
ــوانِ  ــرة األلــــ )3(كثيــــ

ــي ــرهاِت األمانــــ وتُــــ
ــي ــسائلُوا إخوانــــ )4(فَــــ

)5(مــــن نــــازل البــــستاِن

 

ــي  ــرقُوا ودعوِنــــ تفــــ
ــوٍه ــم ذو وجــــ فَكُلُّكُــــ

إفــــٍكومــــا أرى غَيــــر 
ــيئاً  ــك شَــ ــستُ أملــ ولــ
فالـــويل لـــي مـــا دهانـــي

  
ثـم كانـت النهاية، نهاية مشهد من الرعب والخوف والجوع والحصار            ...   

والقتل والنهب، واستمر أكثر من سنة، قتل األمين وحز رأسه، وأرسل إلى خراسان             

                               
  .3/417، مروج الذهب )1(
  .3/418، مروج الذهب، 8/470تاريخ الطبري،  )2(
  ".كخلقة اإلنسان"نفسه،  )3(
  ".فسائلوا خزاني"نفسه،  )4(
  .، يعني طاهر بن الحسين"فالويل فيما دهاني من ساكن البستان: "نفسه )5(
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وزوجه حـيث المأمون هناك، وبعد مقتله رثاه عدد من الشعراء، كما ورثته والدته،              
 :)2( حيث قالت)1(لُبابة

)3(بــْل للمعالــِي والــسيف والتُــرِس

أرملَِنــي قَــبَل لــيلِة العــرسِ   
ــرس  ــع الح ــراطُه م ــته أشْ )4(خان

 

ــسِ   ــيِم واألنَـ ــيك ال للنَّعـ َأبكَـ
ــه  ــتُ ب د فُجعــي ــى س ــي عل أبك
ــرحاً   ــراء مطَّ ــاً بالع ــا مالك ي

 
، أبيات لزبيدة تكشف بها     وفـي صـورة أخـرى للنكبة بين األمين والمأمون          

 :)5(للمأمون عما أصابها على يد طاهر من ذلٍّ وقهر فتقول
)6(وأفـضِل راٍق فـوقَ أعـواِد ِمنْبرِ       

إلـيك ابن عمي من جفوِني ومحجري      
ومـن زاَل عـن كبدي فقلَّ تصبِري       
ــِر طَهــه ِبم ــي فعل ــا طاهــر ف وم

لخْيـر إمـاٍم قَـام من خيِر عنْصِر 
كَتَــبتُ وعيِنــي تــستَهلُّ دمــوعها
ُأصـبتُ بأدنـى الـنَّاس ِمنك قَرابة       
أتـى طَاهـر، ال طهـر اُهللا طاهراً        

                               
 عمر   ابـنة علي بن المهدي العباسي، أعالم النساء في عالمي العرب واإلسالم،           : لـبابة  )1(

  .1992، 1، مؤسسة الرسالة، ط4/274رضا كحالة، ج
  .3/423مروج الذهب،  )2(
، فقد ذكر الطبري بيتين   فقط 8/501، "بل للمعالي والرمح والترس   " تـاريخ الطبري،     )3(

  .هما األول والثاني
 ، فقد 1989،  1، دار إحياء التراث العربي، ط     240/ 3ابـن عـبد ربه، العقد الفريد، ج        )4(

 أورد ابن عبد ربه البيت الثالث على نحو

        يا فارساً بالعراء مطرحاً                 خانته أشراطه مع الحرس
، وهذه األبيات في تاريخ الطبري منسوبة للشاعر خزيمة بن          3/424مـروج الـذهب،      )5(

، تحقيق  301، وكـذلك نسبها السيوطي في تاريخ الخلفاء لخزيمة، ص         8/470الحـسن، 
مد محي الدين عبد الحميد، وفي العقد الفريد، البن عبد ربه، نسبها ألبي العتاهية، ج              مح
، دار الكتب   20/318، المـصدر الـسابق؛ وفي األغاني، نسبت ألبي العتاهية،           3/224

 .1986، 1العلمية، بيروت، ط
  ".وأفضل ساٍم فوق أعواد منبر" في تاريخ الطبري،  )6(
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)1(وأنهــب أمواِلــي وأخــرق أدؤري

)2(ن ناقٍص الخلق أعورٍ   ومـا نَالني م   

 

فأبرزِنـي مكـشُوفةَ الوجِه حاِسراً     
         ِلقيتُه مـا قَد علـى هـارون عـزي

 
 
 .ين ثورات العلوي2. 3
لم يكد العباسيون يستولون على مقاليد الحكم، حتى أخذ العلويون يشيعون في              

الـناس أن العباسـيين اغتـصبوها منهم، فهم الورثة الحقيقيون، إذ أنهم أبناء بنت               
 .الرسول فاطمة، وأبناء علي ابن عمه

وأخـذت الخـصومة تشتد بين الفرعين الهاشميين، أيهما أقرب إلى الرسول،             
ـ  ا أحق بميراث واليته على األمة، وأخذ الخلفاء العباسيون يرصدون خطوات           وأيهم

العلويـين فـي المدينة، وضيقوا عليهم الخناق، وأول هؤالء الخلفاء المنصور، الذي             
طلـب مـن عامله في المدينة السعي في طلب العلويين،وعندما حج المنصور قبض              

 .بسهم حتى ماتواعلى جماعة منهم، وأوثقهم بالحديد، وحملهم معه وح
  )3(وفـي سـنة خمـس وأربعـين ومائـة، أعلـن محمد بن عبد اهللا الملقب                  

) النفس الزكية(ثورته على الخليفة العباسي المنصور، وكان محمد) بالـنفس الزكية  ( 
واحـداً مـن أبرز رجاالت البيت العلوي الذي كان يطمح بالخالفة، وهو من أبناء               

تلك الكتب التي   " عتداد بثورته ويقينه من النصر    الحـسن بن علي، ومما دفعه إلى اال       
كانت تأتيه من الواليات اإلسالمية بتأييد الناس له، وانتظار خروجه، ولم يكن يدري             

 ثم أرسل المنصور جيشاً إلى      )4("أن هـذه حـيلة دبـرها المنصور على ألسنة قواده          
ة فقتل، وهو ابن    المدينة وأوكل قيادته إلى عيسى بن موسى لقتال محمد النفس الزكي          

 .)5(خمس وأربعين سنة
                                                                                          

  ". مكشوفة الوجه حاسراً، وأنهب أموالي وأحرق آدريفأخرجني" المصدر نفسه،  )1(
  ".وما مر بي من ناقص الخلق أعور: " المصدر نفسه )2(
ألبي الفرج األصفهاني، تحقيق  أحمد صقر،       : انظـر ترجمته في كتاب مقاتل الطالبيين       )3(

 .، دار المعرفة، بيروت232ص 
     .129-2/128تاريخ اإلسالم، المرجع السابق، ج )4(

  .145تاريخ الطبري، حوادث سنة  )5(
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وعندما انتهى الجيش من القضاء على محمد، وثورته، توجه الجيش بأمر من              
المنـصور إلـى العراق لمحاربة أخيه إبراهيم، ودارت معركة بين جيش المنصور             
وأتـباع إبـراهيم بمـنطقة بين الكوفة وواسط، فقتل فيها إبراهيم وجيء برأسه إلى               

، على  )1(قـد ألهمت هذه المعركة شعراء الشيعة ومنهم دعبل الخزاعي         المنـصور، و  
رثـاء قادتهم واإلشارة بمناقبهم، وهجاء ملوك بني العباس، فقال دعبل هذه القصيدة،             

 :)2(وهو من أكثر الشعراء تعصباً آلل البيت جاء فيها
ــر العرصــاِت ــِزُل وحــٍي مقْف ومن

ــلوات  ــا ص ــِخ ياله ــرى بف )3(وأخ

قَبــراِتوــِرم 4( بباخَمــرا لَــدى الع(

 

مـداِرس آيـاٍت خَلَـتْ مـن ِتالوةٍ         
ــبة ى ِبطيــوفاٍن وُأخــر ــبور ِبكُ قُ
وأخـرى بـأرِض الجوزجاِن محلُّها     

 
وقـد ذكـر الطبري أن دعبل الخزاعي هجا الخلفاء العباسيين،ولم يسلم من               

صم الذي هدد بقتله، فخاف     هجائه كبار رجال الدولة وأمراؤها، كما هجا الخليفة المعت        
ومما قاله في هجاء الخليفة المعتصم، . وهـرب إلـى مـصر، ثـم إلى بالد الغرب      

 :)5(قوله

                               
دعـبل الخزاعي، هو ابن علي بن رزين بن سليمان بن تميم الخزاعي، ويكنى أبا علي                 )1(

وهـو شـاعر مطبوع هجاء خبيث اللسان، لم يسلم منه أحد من الخلفاء، وال وزرائهم،                
دين عبد  العباسي، عبد الرحيم بن أحمد، معاهد التنصيص، تحقيق محمد محي ال          : انظـر 

، بيـروت؛ البغدادي، أحمد بن علي       1974، عـالم الكـتب،      205-1/190الحمـيد، ج  
، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان؛ ابن قتيبة، الشعر         8/382الخطـيب، تاريخ بغداد،     

، 576، ص   1985،  2والـشعراء، تحقـيق مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط          
   .2/339 الزركلي، األعالم، ؛2/527العسقالني،  لسان الميزان، 

 ، 2، ط 80-79شـعر دعـبل بـن علـي الخزاعـي، تحقيق عبد الكريم األشتر، ص                 )2(

  .3/308م؛ وفي مروج الذهب، 1983
 .واد بمكة: هي الكوفة، وفخ: كوفان )3(
، معجم  "كوزكان"اسم كورة واسعة من كور بلخ بخراسان واسمها بالفارسية        :  الجوزجان )4(

 .كومة الحجارة: ، العرمات2/182البلدان، 
 .50-49شعر دعبل بن علي الخزاعي، ص  )5(
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          ولـم يأِتـنا عـن ثـامٍن لهـم كُتب
 ــب ــنهم كل ــدوا وثاِم ــيار إذا ع خ
ذَنــب لــه ذو ذَنــٍب ولــيس ألنــك

 

ملـوك بِني العباِس في الكهف سبعةٌ       
كهِف سبعةٌ كـذلك أهُل الكهِف في ال     

وأنـي ُألعلـي كَلـبهم عنْك ِرفعةً       
 

وإن استطاع المنصور القضاء على ثورة محمد النفس الزكية وأخيه، فإنه لم              
الزيدية واإلمامية  : يـستطع القضاء على التشيع، فقد أخذت فرقه تتكاثر ومن أهمها          

: كان أبرزها واستمرت ثورات العلويين طيلة العهد العباسي و      ... واإلسـماعيلية إلخ  
ثـورة الحسين بن علي بن الحسن زمن الخليفة الهادي، وكان السبب الرئيس وراء              
هذه الثورة هو التنكيل واالضطهاد من والي المدينة العباسي ضد العلويين، ثم ثورة             
يحيـى بـن عبد اهللا، وهو أخو محمد النفس الزكية، وقد نجح في الفرار من قبضة                 

ي معركة فخ حيث ذهب شرقاً، واستقر في خراسان، ثم          العباسـيين بعد مقتل أخيه ف     
أخذ يدعو لنفسه وبايعته جموع غفيرة هنالك، وما زال الرشيد يتعقبه حتى طلب منه              
األمـان، فأجابـه إلـى طلبه ورد عليه، فدفعه إلى جعفر بن يحيى البرمكي وأمره                

نكبته ونكبة بحبـسه، فحبـسه، ثم رق له فأطلقه دون إذن الرشيد، مما كان سبباً في            
 .)1("أسرته من بعده، ووقع يحيى في يد الرشيد ثانية فحبسه حتى مات

وفـي سـنة مائتين وخمسين، ظهر يحيى بن عمر الطالبي في الكوفة، فقتل               
وحمـل رأسه إلى بغداد وصلب، فضج الناس من ذلك لما كان في نفوسهم من محبة                

ه لذل نزل به، أو محنة نالته       لـه؛ ألنه استفتح أموره بالكف عن الدماء، وكان ظهور         
من المتوكل وغيره من األتراك، وقد رثي يحيى بن عمر بأشعار كثيرة ومما رثي به      

 :)2(ما قاله بعض شعراء عصره
ــصقُولُ   ــنَّد المـ ــاه المهـ وبكـ
ــزيلُ   ــتَاب والتنـ ــاه الكـ وبكـ
ــِويلُ  ــيه ع ــم عل ــيعاً له ـــر جم

ــوا ــوم قال ــيُل: ي ــو الحــسين قَِت أب

 الخـيُل شَـجوها بعد يحيىبكَـتْ  
ــرباً  ــرقاً وغ ــراق ش ــته الع وبك
ـ     والِحج لَّى والبيتُ والركنـصوالم
كــيف لــم تَــسقط الــسماء عليــنا

                               
  .6، دار المعارف، ط30ضيف، شوقي، العصر العباسي األول، ص )1(
  .4/149مروج الذهب،  )2(
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وهـذه ليـست كل الحوادث التي حاقت بالخالفة العباسية، فقد نشبت ثورات               

 .كثيرة استنزفت موارد الدولة البشرية والمالية
 
 :ء وخلعهم  فتنة قتل الخلفا3. 3
آذنـت شمس الخالفة على األفول بعد مقتل الخليفة المتوكل، فبعد مقتله سنة               

سبع وأربعين ومائتين، بدأت سلطة الخليفة تضعف شيئاً فشيئاً، وتحولت مقاليد الحكم            
واألمـور كلِّهـا بأيدي القادة األتراك، ومن المعلوم أيضاً أن ابن المتوكل المنتصر              

والده، فقتل هو اآلخر بالسم بعد فترة وجيزة من توليه الحكم،           شارك في مؤامرة قتل     
بعد أن أقصى أخويه المعتز والمؤيد من والية العهد، وتمت بيعة المستعين خليفة من              

، وفي ذلك   )1(بعده وكان المستعين ال حول له وال قوة، واألمور كلُّها بيد وصيف وبغا            
 :)2(يقول بعض الشعراء

ــيٍف وبغَــــ  ــين وصــ ابــ
كَمــــا يقُــــوُل البــــبغَا  

 

ــصٍ   ــي قَفَــ ــيفةٌ فــ خَلــ
  ــه ــاال لَـ ــا قَـ ــوُل مـ يقَـ

 
 وبعـد جوالت من المعارك بين المستعين والمعتز انتهت الحرب بينهما، بعد          

أن اجتمع وصيف وبغا ومحمد بن عبد اهللا بن طاهر في شهر ذي الحجة، وفرضوا               
ة، وأنه ال يصلح لها كما أنه       علـى المستعين قبول خلع نفسه بعد أن برئ من الخالف          

 :)3(جعل الناس في حل من بيعته، وفي هذا قال البحتري في قصيدة طويلة
لينـبتْ فـي لَحـِم الـدجاِج مخاِلب        

 
       كُناِج، ولم يجإلـى واسط خلفَ الد

 

                               
/8تاريخ الطبري، : ، انظر254، وقتل بغا سنة 253قائـدان تـركيان قتل األولى سنة        )1(

373-374.  
  .4/145مروج الذهب،  )2(
  .4/167نفسه،  )3(
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وبعـد رفض طلب المستعين المجاورة بمكة اختار البصرة، وقد تمثل بعض              
مر األتراك فيها، خير تمثيل في أسلوب تظهر فيه السخرية          الشعراء حالة الخالفة وأ   

 :)1(والحرقة، فقال رجل من أهل سامراء
ــسيفِ   ــِرهِم بال ده ائبــو ردوا نَ
وكـسوا جمـيع النَّاس ثَوب الخَوفِ      
ــضيفِ   ــِبيه ال ــيه شَ ــنا ف وِإمام

 

هللا در عـــــصابة تُـــــركية 
قـتلَوا الخَلـيفةَ أحمـد بـن محمدٍ        

ــبح ملكــنا متقــسماًوطَغــوا  فأص
 

وممـا قـيل في شعر خلع المسستعين ويضعنا في جو النكبة، شاعر بغدادي                
يلوم ابن طاهر عن قيامه في نصرة المستعين حين استجار به، وخذالنه إياه، وميله              

 :)2(إلى المعتز، فيقول
ومـا بـرحتْ فـي حجرها أم عامرِ        
فلمـا بـدتْ أبـدت لـنا لُـؤم غَادرِ          

ــي ــادر تُِع ــاِت المقَ ــيه حاِدثَ ن عل
وأبقَـتْ لهـا عـاراً على آل طاهر        

 

أطافـتْ ِبـنَا األتْراك حوالً مجرماً       
ــة  ــا ومهانَ ــى ذُلٍّ ِبه ــتْ عل أقام
ولـم تَرع حقَّ المستعين، فأصبحت     
لقـد جمعـت لُـؤماً وخُبـثاً وِذلةً        

 
 
 . الثورات والحروب الخارجية4. 3
ورات الداخلية قائمة، فهناك الثورات والحروب الخارجية       وإن كانت الفتن والث     

مـع أعداء الدولة العباسية، ففي عهد المأمون حدثت ثورات وفتن كثيرة، مثل ثورة              
القيـسية واليمنـية، وثورة القبط بمصر إال أنه استطاع القضاء عليها ثم كانت ثورة               

بن حميد الطوسي سنة    الخـرمية سنة إحدى ومائتنين والتي قضى عليها القائد محمد           
أثنتـي عـشرة ومائتـين، وعلم المأمون أن الروم يعينون الخرمية في حربهم، فقاد               
الحرب بنفسه مع قادته، وحملوا حمالت شديدة على الروم وعلى الخرمية حتى طلب             

 .قائد الروم تيوفيل الصلح

                               
  .169/ 4مروج الذهب،  )1(
 .4/164مروج الذهب،  )2(
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ن وظلت ثورة الخرمية حتى عهد الخليفة المعتصم سنة اثنتين وعشرين ومائتي            
هجـرية، وأخيـراً استطاع المعتصم أن يسحقها بقيادة األفشين، واستسلم بابك وفتك             
وصلب وأحرق جسده، ولما قتل بابك ومن كان تحت أمره، قام في مجلس المعتصم              

فمن قام في ذلك اليوم، إبراهيم ابن المهدي، فقال         : الخطباء فتكلموا، وقالت الشعراء   
 :)1(شعراً بدالً من الخطبة، وهو

ــد هللا كَثيـــــــراح مـــــ
َل لَـــك مـــن اهللا نَـــِصيرا  
ــرا ــن اهللا ظَهيــــ تَ مــــ
ــــه لـــك الفَـــتْح الخطيـــرا
ــرا  ــتْحاً نَِظيــ ــه فَــ اس لــ
ــبورا ــراً وحــــ هللا خَيــــ
ــرا  ــوماً قَمطِريــ ــك يــ بــ
ــبورا  ــداً صــ ــتَه جلْــ فَيــ

 

يــــا أمــــين اهللا إن الـــــ 
هكـــذا النَّـــصر فـــالَ زا  
ـ  ــي ــداء أعِطـ ــى األعـ وعلـ

ــئاً هــــ  ـــوهنيــ يأ اللــ
ـ    ــنَّ ــر ال ــم ي ــتح ل ــو ف فه
ــبداً   ــشين عـ ــزى األفـ وجـ
ــا    ــه بـ ــى بـ ــد القـ فلقـ
ـ  ــ ــذي ألـ ــوالك الـ ذاك مـ

 
وفي سنة ثالث وعشرين ومائتين غزا توفيل ملك الروم ومن معه من الملوك              

، ففتحها بالسيف، وقتل الصغير والكبير فضج الناس في األمصار،          )2(مديـنة زبطرة  
ديار، فدخل إبراهيم بن المهدي على المعتصم فأنشده قصيدة         واسـتغاثوا بالمساجد وال   

 :)3(طويلة يذكر فيها ما نزل بالناس من قتل وتعذيب، ويحثه على الجهاد فمنها
 

        رتَكَبالنِّـساِء ومـا مـنهن ي هـتك
ــتهب ــنا بالــذبح تُنْ ــاُل أطفاِل مــا ب

 

يـا غـارةَ اِهللا قـد عاينت فانْتَهكي         
     اَل على أججـِب الـراِمها قُِتلَّت هر

 

                               
  .59-58/ 4مروج الذهب،  )1(
حصن منيع كثير األهل قديم رومي، فتحه حبيب بن سلمة الفهري أيام الوليد بن              : ِزبطْرة )2(

  .285الحميري، الروض المعطار، ص: عبد الملك، انظر
  .60-4/59مروج الذهب،  )3(
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وإبـراهيم بـن المهـدي أول مـن قـال فـي شعره يا غارة اهللا كما يذكر                     
، ثم جهز المعتصم جيشاً لتأديب الروم، ووصل عمورية وفتحها عنوة،           )1(المسعودي

وأراد المـسير إلـى القـسطنطينية والنزول على خليجها، فأتاه ما أزعجه من أمر               
كاتبته للروم؛ فأعجل المعتصم في سيره وحبس       خروج العباس بن المأمون عليه، وم     

 .العباس وشيعته، فمات العباس في سجنه
وفـي سنة خمس وعشرين ومائتين ثار صاحب طبرستان المازيار بن قارن              

فقبض على االثنين، فضرب المازيار بسوط حتى       " األفشين"بتواطؤ مع قائد المعتصم   
لى خشبة بابك، فتدانت    مـات وصـلب بجانـب بابـك، وقـد مالت خشبة مازيار إ             

 بطريق عمورية، وقدانحنت    )2("أجـسامهما، وقد كان صلِّب في ذلك الموضع باطس        
 .)3(نحوهما خشبته وفي ذلك يقول أبو تمام

ــارِ   اِزيم ــار ــك ج ــار باب إذ ص
ــاِر ــا فــي الغَ مــاٍن إذ ه ــين ث الثن
عــن بــاِطس خَبــراً ِمــن األخْــباِر

 

 برحائها ولقـد شَـفَى األحـشَاء من       
        كنماِء، ولم يثاِنـيه فـي كـبٍد الس
ــويا  ــيما يطْ ــنا لك ــا انْحني فَكََأنَّم

 
ومات األفشين في الحبس بعد أن جمع بينه وبين مازيار، فأقر عليه، وأخرج               

األفـشين ميتاً؛ فصلب بباب العامة، وأحضرت أصنام زعموا أنها كانت حملت إليه،             
 .أتت على الجميعوألقيت عليه، وأضرمت النار، ف

ومـن الـثورات الخارجـية التي قامت زمن الخليفة المعتمد على اهللا، ثورة                
هذه األبيات منكراً على    : يعقـوب بـن اللـيث الصفار، وأثناء هزيمته قال الصفار          

 :)4(المعتمد ومن معه من الموالي إضاعتهم للدين وإهمالهم أمر صاحب الزنج، فقال
سومـا أنـا مـن ملـك العراق بآي         

ورثـت فـصارت كالرسوم الدوارس     
خراسـان أحـويها وأعمـال فارس 

إذا مـا أمور الدين ضاعت وأهملت      

                               
  .4/60مروج الذهب،  )1(
  .بطريرك مدينة عمورية التي فتحها المعتصمهو  )2(
  .4/61مروج الذهب،  )3(
 .202-4/201نفسه،  )4(
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وصـاحب رايات الهدى غير حارس     
 

خـرجت بعـون اهللا يمـنا ونصرة       
 

ومن الثورات التي حدثت زمن الخالفة العباسية ولم يستشهد المسعودي عليها             
عة من القرامطة بقيادة أبي     ، وثورة جما  )1(بأبـيات شـعرية، ثـورة صاحب الزنج       

 .)2(الفوارس القرمطي
 

                               
 .218-4/217مروج الذهب،  )1(
 .4/270مروج الذهب،  )2(
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 الفصل الرابع
 اللغة واألسلوب

 
تعتبـر اللغة من األركان األساسية في بناء القصيدة، فهي الوسيلة التي يلجأ               

 .إليها الشاعر ليعبر عما يجول في خاطره من صور وإبداعات خيالية رائعة
س بأن للشعراء معجماً شعرياً     يح" مروج الذهب "والـدارس للشعر في كتاب        

مليـئاً باأللفـاظ والمفردات والصور التي تعبر عن واقع حياتهم تعبيراً صادقاً بكل              
سهولة ويسر، كما وأن لغتهم تزخر باأللفاظ المفعمة والمليئة بروح الحياة الحضرية،            

ب فقـد جدوا في ترتيبها وتحسينها وتجبيرها، ليكون وقعها على السمع شديداً، لتطر            
 .لها اآلذان وتعيها األذهان

 
  اللغة واألسلوب1. 4 
فالعرب اهتموا كثيراً بلغتهم     )1("أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم      " اللغة  

فأول ذلك  : " مـنذ القـدم، ونجد هذا جلياً في الشعر الذي نظموه، وقد قال ابن جني              
ـ إظهار أغراضها   ل: كنايـتها بألفاظهـا فإنهـا لمـا كانت عنوان معانيها وطريقها           

ومـراميها أصلحوها ورتبوها وبالغوا في  تجبيرها، وتحسينها ليكون ذلك أوقع لها             
 .)2("في السمع وأذهب في الداللة على القصد

واللغة العربية لغة حية متطورة، مثلها في ذلك مثل أي لغة في العالم، تخضع                
ألفاظ انقرضت وأخرى بقيت    لعوامل التطور والنماء والتهذيب، فهنالك ألفاظ بيدت، و       

                               
، 1/34، ج 3البن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق محمد علي النجار، ط               )1(

 .م1981رية العامة للكتاب،     الهيئة المص 
 .217-216/ 1ابن جني، السابق نفسه، ج       )2(
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، وتاريخ اللغة العربية يؤكد هذا، فلغة الشعر الجاهلي غير          )1(محتفظة بداللتها القديمة  
 .)2(لغة الشعر المعاصر، ولغة أوائل المؤلفين غير لغة المتأخرين

إن التطور الذي أصاب لغة القصيدة العباسية إنما هو انعكاس لتطور المجتمع              
بمختلف جوانبها، وبما أن الشعراء يعتبروا مرآة عصرهم، فما كان          والحياة العباسية   

 .)3("عليهم إال أن تكون لغة قصائدهم هي لغة الحياة اليومية المعاشة
يمكن أن نلمس هذا التطور في لغة القصيدة في مختلف أغراض الشعر التي               

غزل أوردهـا المـسعودي في كتابه مروج الذهب، فاألغراض الشعرية كالزهد وال           
والهجاء مثالً أصبحت تقوم على لغة سهلة رشيقة خالية من الغرابة، كما أن ألفاظها              
مخـتارة مـن لغة الحياة الشعبية لتتماشى وذوق العصر، وتظهر هذه اللغة واضحة              

 :)4(بكل عناصرها وسماتها في غزل أبي العتاهية، ومثال ذلك قوله في عتبة
يــــا لَيتَِنــــي لَــــم َأرِك

ــْئتُ  ــا ِشـ ــيمـ  أن تَنْتَِهِكـ
ــكِ   ــوم الفَلَـ ــى نُجـ أرعـ
ملــــــتِحفاً ِبالحــــــسِك

 

يـــا عـــتْب ماِلـــي ولَـــِك 
ملَكِْتِنـــــي فَانْتِهكـــــي 
َأبــــيتُ لَيِلــــي ســــاِهراً
ــضى  ــر الغَـ ــاً جمـ مفْتَرشـ

 
 :)5( وقوله في الزهد  

أبــيت وقــد تحــيفُ وال تُحاِبــي
كمـا هجـم المشُيب على شَبابي      

 يـا مـوتُ لَـم أر ِمـنْك بدا أالَ 
كَأنَّـك قـد هجمـتَ على مِشيِبي       

                               
أبـو سويلم، أنور عليان، الطبيعة في شعر العصر العباسي األول، دار العلوم للطباعة                )1(

 .1983، 1، ط383والنشر، ص 
 ، بغداد، 131 مطلوب، أحمد، فصول في الشعر، منشورات المجمع العلمي، ص        )2(

 .م1999 
عـبد اهللا، مـصلحي علـي صـالح، التقليد والتجديد في الشعر العباسي، دار المعرفة                  )3(

 .202الجامعية، ص 
 .595فيصل أبو العتاهية أشعاره وأخباره، ص     :  ، وانظر 4/38 مروج الذهب،    )4(
 أتيت بما يخيف،    : ، وفي مروج الذهب  33   فيصل، أبو العتاهية أشعاره وأخباره، ص        )5(

 3/369. 
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يجد أن بعض الشعراء    " مروج الذهب "إن القـارئ للـشعر العباسي في كتاب         

تعمـدوا محاكـاة األساليب الشعرية القديمة، وذلك من حيث المواءمة بين أغراض             
 ".الشعر وأساليبه الفنية

وضوعات الشعر ال سيما في معاني الشعر       فجـاءت لغـتهم منـسجمة مع م         
التقليدية وهذا ما نجده عند احسين الضحاك الذي سلك سبيل الشعراء األقدمين، فذكر             

 : )1(في مقدمة قصيدته الوقوف على األطالل، وبكاء األهل أو مناجاة الديار إذ يقول
تَنَاِجـي الـديار وتبِكـي الدِمن؟      

ـ و ـ ري الد ذِْتُ موع ع  لى مظَ ن عن
 

أِفـي كُـلِّ يـوٍم تُِطـيُل الوقُوفَ         
ــا  ِلهأه ــن ع ارــد ــستخْبر ال وتَ

 
 :)3(في زيد بن محمد الداعي )2( وقول الشاعر نصر بن نصير الحلواني  

 وسـاِئالها أيـن هاِتـيك الدمى؟      
 علـيك؟ ِباسِتنْجاِدها تَشِْفي الجوى؟    
 

        لـى ِتلْـكع بى ِقفَـا خَليلَـيالر 
أيــن الَّلواِتــي ربعــتْ ربــوعها

 
 :)4(وقول أحدهم  

لَـو كُـنْتُ َأمِلكَهم يوماً لما رحلُوا       
رفقـاً قَِلـيالً فَِفي تَوِديِعها اَألجلْ      
لَمـا استَقلَّتْ وسارتْ بالدمى اِإلِبلُّ     

 

تَـرحلُوا ثُـم ِنيطتْ دونَهم سجفٌ       
يِس مهالً كَي نُوِدعها   يـا حاِدي العِ   

ـ  م اِعا ر ني اليوم شيء   فَقِْدهم غَير 
 

 فذكروا   )5(فالـشعراء استعاروا من ألفاظ القدماء اللفظ السهل واللفظ الموحي           
 .الديار والسجق وحادي العيس والدمى، وهذه ألفاظ تميل إلى الليونة والسهولة

                               
 .  4/76وج الذهب،   مر )1(
، دار الكتب   1، ط 183الخفاجـي، ابـن سـنا، المشهور بأبي مقاتل، سر الفصاحة، ص             )2(

 .م1982العلمية، بيروت، 
 .4/321 مروج الذهب،    )3(
 .4/91 وردت هذه األبيات لمجنون بدير هرقل كما ذكر المسعودي،      )4(
 .388، ص   أبو سويلم، الطبيعة في شعر العصر العباسي األول      )5(



 78

لحماسة وشعر الحرب األلفاظ    في ا " مروج الذهب "كمـا اصطنع الشعراء في        
الجـزلة، والتعابير القوية، والصور الفخمة المعبرة، فجاءت لغتهم في هذا الغرض            
مالءمـة مـع موضوع هذا الغرض، وهذا ما نجده عند أبي دلف القاسم بن عيسى                

 :)2(، في وصف الحرب إذ يقول)1(العجلي
ونَفْـض التُّـراِب وضـرب القُلَلْ      

ــناي الم كــِري ــْلتُ وِس األســر ا ِب
ــشُّعل ــين ال ِة بــي ــروس المِن ع
جهـوٌل يِطـيشُ علـى من جِهلْ       
ــلْ  ــين القُلَ ــساقَطُ ب ــاً تَ رؤوس

 

تَـسلُّ الـسيوِف وشَـقُّ الصفُوفِ       
ــاتِ  ــِة والخَاِفقَ جاجالع ســب وِل
وقَــد كَــشَفَتْ عــن شَــبا نَاِبهــا
ــتُنْطقَ ــوقٌ إذا اس ــروس نَطُ تْخَ

ــرها   هــذَتْ م ــبتْ َأخَ ِإذَا خُِط
  
وبمـا أن بعـض الشعراء قلدوا األساليب القديمة، إال أن بعضهم كان وسطاً                

مروج "يقـف وطبـيعة العصر، وفي هذا المستوى جاء معظمهم نتاج الشعراء في              
ولعـل هـذا الملمح األسلوبي قد اتضح في كثير من الشعر الذي ورد في               " الـذهب 

 .بقين من هذه الدراسةالفصلين السا
كما عمد بعض الشعراء في  لغته إلى السهولة والوضوح، فاقتربت لغتهم من               

اللغـة العامـية الدارجة، وتعبيرات السوقه، واستخدم الشعراء في هذا النمط األلفاظ             
 :)3(العامية، ومن هؤالء الشعراء عبد اهللا بن الحسين ابن سعد إذ يقول
ــتْ ــم قَال ــتُكُ: ثُ ــبواِرآذَنْ ِم بال

ــزوار ــناك أوُل الـ ــد أتَيـ قَـ
ــِتطارِ  ــي االس ــبالِء ف ــبِه لل كُتُ

 

ــرأِس الِقطَــار  َأخَــذَتْ جعفَــر ِب
ــتْ  ــِر، وقال ــتْ ُأم األِمي ابفَأج:
وســيأِتيك صــاِعد عــن قَــِريٍب

 
 

                               
هو القاسم بن عيسى من بني عجل، أمير الكرخ وسيد قومه، وكان أحد قادة المأمون،         )1(

12، البغدادي، تاريخ بغداد، 5/179اشتهر في حرب بابك الخرمي، الزركلي، األعالم،      

 .138-9/ 2،  السامرائي، شعراء عباسيون، ج  416/
 .98 ص؛ السامرائي،  شعراء عباسيون،   4/6مروج الذهب،    )2(
 .209/ 4نفسه،   )3(
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 :)1(وقول أحد الشعراء في وزير المنتصر، أحمد بن الخطيب، إذ يقول  
ــ ــكُْل وِزي ــاُلاش ــه ركَّ رك إنَّ

ــواُل ــِرك األم ــنْد وزِي ــاالً فَِع م
 

قُـْل للخَلـيفَِة يـا ابـن عم محمد          
اشـكله عن ركِْل الرجاِل، فَإن ترد      

 
 :)2( وقول ابن بسام  

ــونلْعم هــشَوم جــهوـــفُ، و
ـــنُونجم ـــِذي كأنَّـــههيِل و
 ــين ــاد يِب ــين وال يك ــه مِه ـ

 

ِلحــيةٌ كــثَّةٌ أضــر بهــا النَّــتْـ 
         في القَو ِجـممجـدا يـا بقُلـتْ لم
ـ        صـدقَ اُهللا، أنْـتَ مـن ذكرالل

 
فالـشعراء فـيما تقدم آثروا البساطة والسهولة، وتعجلوا في نظم شعرهم بما               

بي خطـر بـبالهم، انسياقاً وراء انفعاالتهم وعواطفهم الثائرة، مما كان له األثر السل             
 .على نتاجهم الشعري الذي ال أثر له فنياً إال الشاهد القرآني والوزن والقافية

استعمال " مروج الذهب "ومـن الظواهـر اللغـوية التـي انتشرت في كتاب              
وخاصة الفارسية، والتي أصبحت شائعة االنتشار عند       " المعربه"الكلمـات األجنبـية   
ز، وكشاجم، وابن الرومي وغيرهم،     منهم أبو نواس، وابن المعت    : كثيـر من الشعراء   

وذلـك فـي حديـثهم عـن األطعمـة، ووصـف البـساتين واأللعاب، ومن هذه                 
تعريب : الجذاب(و)تعريب كلمة تويا  : التفاح(و)البابونج تعريب كلمة بابونة   (الكلمـات 

 ):موز: الجوز(و)تعريب كلمة شُدرنج: الشطرنج(و)كلمة كوزاب
 :)3(كشاجم جمع فيها بعض األلفاظ المعربةمثال هذا ما ورد في أبيات للشاعر   
 
 
 
 

اِرينَهـــــصنا معـــــصبو  نَاهيٍي شَـــوـــدج فَِمـــن
                               

 .132/ 4 مروج الذهب،    )1(
 .302/ 4نفسه،   )2(
، مطبعة  463-462؛ ديوان كشاجم، تحقيق محفوظ، خيرية محمد، ص       4/363نفـسه،     )3(

 . 1970دار الجمهورية، بغداد، 
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)1(هونَخُ وطـــرِلقْع الـــبــــنَ

نهنا لــــك تَــــسِميِأجــــد
  ــنَه ــك تَطِْحيـ ــدنا لـ )2(أجـ

 ــردينَه ــر طـ ــي َأثـ )3(ٍة فـ

 

ـ   ــ ــيه نَعـ ــضدنَا علـ ونـ
ــزور   ــر الـ ــرٍخ وافـ وفَـ
ــروجٍ  ــيهوٍج وفَـــ وطَـــ
 ــو ــجٍة مقْلُـــ وسنْبوســـ

 
الياسمين، بنفسج، قرقط،   (كثيرة، مثل " مروج الذهب " واأللفـاظ المعـربة في      

 .)4(...)نرجس، جوز، طباشير
 وممـا يتـصل بشعبية اللغة وسهولتها، ما استعمله بعض الشعراء من أمثال        

 :)5(واألمثال ميدانها في الغالب الحياة العامة، فابن دريد في مقصورته يقول
)6(بلَغَ السيُل الزبى  : فَمـن يقـول   

 

ولَـستَ ِإذا مـا أبهظَتِْنـي غَمرةٌ        
 
 :)7(وقول أبي تمام  

     عدَأج وهِجِهِه وو َأنْفُ الفَتَى ِمنو
 

ونَحـن نُرجيِه على الكُرِه والرضا      
 

                                                                                          
 . نبات يكبس في الماء والملح واللبن      : طرخون  )1(
 . طائر يشبه الحجل، وهي معربة    :  طيهوج  )2(
 . فطائر مثلثة الشكل محشوة باللحم واللوز      : سنبوسجة  )3(
محمد التوتنجي، معجم      . 1:  اعتمدت في القول بتعريب هذه األلفاظ على المصادر التالية          )4(

، 133، 58، 53، الصفحات   1998، 2المعربات الفارسية، مكتبة لبنان ناشرون، ط    
لفاظ الفارسية المعربة،      الدي شير، األ. 2... 188، 185، 177، 163، 151، 130

، 100، 115، 111:   ، الصفحات   1908المطبعة الكاثوليكية لآلباء اليسوعيين، بيروت،       
28 ،157 ،154 ،124 ،156. 

 .320/ 4مروج الذهب،    )5(
الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري، مجمع األمثال، تحقيق محمد محي          )6(

، ويضرب هذا المثل عندما  1/91النصر، دمشق،   الدين عبد الحميد، منشورات دار 
 . يشتد األمر ويبلغ غايته

؛ ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق محمد عبده،           72/ 4مروج الذهب،    )7(
 .تحمله على أن يسير  : ، دار المعارف، القاهرة،ومزجية    2، ط2/324مج 
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 .)1("ان أجدعمنك أنفك وإن ك: "وقد بنى أبو تمام هذا البيت على المثل  
ومن مظاهر السهولة التي لجأ إليها بعض الشعراء في لغتهم، تسهيل الهمزة،              

 :)5(، وقال أحد الشعراء)4(، الياس، الراسا، الكاسا)3(، وراس وباس)2(الرجا: مثال ذلك
فَـنَحن نَْأمـُل صـنْع اِهللا موالَنَا       
واهللا فـي كُـلِّ يـوٍم محِدثٌ شَانا        

 

 مشْتَانَا )6(ا إن بالقَاطُولِ  قَالُـوا لَـنَ    
مــنَهيب أين الــروأتَِمــري الــنَّاس

 
ومن مالمح السهولة أيضاً، جنوح الشعراء إلى األوزان القصيرة والمجزوءة            

واإلكثار من النظم فيها، ولعل ذلك يعود إلى ما توفره هذه األوزان من خفة وحيوية،               
 :)7(منها قول ابن بسام في أحد الوزراءواألمثلة على هذا النمط كثيرة، 

ِمــــثْلُه فــــي الــــتَّخَلُف
آذَنَــــــتْ ِبالتكَــــــشُِّف

 

ألبـــي الـــصقِْر دولَـــةٌ   
مــــزنَةٌ ِحــــين خَــــيلَتْ

 
 :)8(وقول الِحماني في رثاء يحيى بن عمرو  

لـــِح والتَّجـــر الـــرِبيحِ  
ـــــن قَتــــيٍل وذبــــيِح
ــِبيحِ   ــٍه ص جو ــن ــبتْ ِم ـ

ــ ــِريِحداه للقَلْـــ ِب القَـــ
 

يــا بقَايــا الــسلِف الــصا    
نَحـــن لَأليـــام مـــا بـــيـ

ـ       " غَي األرِض كَـم ـهجو خـاب
  ــا أو ــوِمك مـ ــن يـ آِه مـ

 

                               
 خيره وشره وإن كان ليس    ، ويضرب هذا المثل لمن يلزمك  2/298مجمع األمثال،    )1(

 . بمستحكم القرب 
 .54/ 4مروج الذهب،    )2(
 .  4/22نفسه،   )3(
 .423/ 4نفسه،   )4(
 .54/ 4نفسه،   )5(
 . نهر مقطوع من دجلة  : القاطول    )6(
 .301/ 4مروج الذهب،    )7(
 .  47؛ ديوان الِحماني، ص  4/150نفسه،   )8(
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واسـتعمل بعض الشعراء ألفاظ المتكلمين وأهل الفرق ومصطلحاتهم، وخير            
 وصفه  ، في )1(شاهد على ذلك، استخدام الشاعر أبي نواس بعض مصطلحات الثنوية         

 :)2(حيث يقول" شعاع الشمس، البرودة، والسخونة، النور والظالم"للخمر، مثال ذلك
كَـَأن شُـعاع الشَّمِس يلقَاك دونَها      

  

وحمـراء قَبَل المزِج صفْراء دونَه      
 
 :)3()الخفيف(وقوله

ــياءِ  ــر اَألشْ هووها جــب ــد لقَّ ق
 

ــاِف ِإالَّ   ةُ األَّوصــي ــمجََهِم  أنَّه
 

فأبـو تمـام يشير إلى ما كان إليه جهم بن صفوان من نفي صفات اهللا عنه،            "  
اسـتناداً إلى رأيه في أن اهللا ليس جوهراً فال يسمى باسم من أسمائه، فيقول إن هذه                 
الخمـر ليـست لها صفات توصف بها ألنها ليست جوهراً، ولكنهم يسمونها جوهر              

 .)4("األشياء
 :)5( وقول أبي تمام 

ــالِم   ــرد الظَّ ــشَّمِس وب ــور ال نُ
 

عـتِّقَتْ ِفـي الدنَاِن حتى استفادت       
 

 . فالجوهر أطلق على أصول المادة التي تتركب منها األشياء
 :)6(ومن مصطلحات أهل الفرق قول المأمون  

     نماِئِب ذا الزجع ِعنِْدي ِمن ذلكو
      لَنوالع روَل اِهللا في السرس أعـان

 

      نسَأبي الح لى شُكِْر الوِصيع ُأالَم 
خَِلـيفَِة خَيـِر الـنَّاِس، واألول الذي       

 

                               
، 245بد الكريم،  كتاب الملل والنحل، ص        الـشهرستاني، أبـي الفتح محمد ع      : انظـر   )1(

 .تحقيق عبد العزيز الوكيل، دار الفكر
 .360/ 4مروج الذهب،    )2(
 .361/ 4نفسه،   )3(
 .94خليف، يوسف،  في الشعر العباسي، نحو منهج جديد، مكتبة غريب، ص  )4(
 .75/ 4مروج الذهب،    )5(
 .103والمأمون، ص ؛ ديوان األمين334/ 4نفسه،   )6(
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 وأمـا مـن حـيث األسلوب، فمن قبيل التكرار يالحظ القارئ على الشعر                
االزدواجية في األسلوب، حيث نجد أن بعض       " مروج الذهب "العباسـي فـي كـتاب     

يمة ذات األلفاظ الجزلة والتراكيب القوية،      الـشعراء مال إلى استخدام األساليب القد      
التـي تجسد لغة الشاعر القديم وطبيعة الحياة المعيشة، وعلى الجانب اآلخر نجد أن              
بعـض الـشعراء قد وشَّى شعره بحلل جميلة تظهر فيها العذوبة، والصياغة العذبة              

صفه تمـشياً مـع روح العصر السائدة آنذاك، انظر إلى أبيات الشاعر كشاجم في و              
 :)1(قطائف

ــابيِر الكُــتُبقَطائــفُ مــثَل َأض
       ثَقَب افـر الـنَّحِل بياضـاً قَدكَو
        سبرفـيه و ـا عـامـتلَّ ِممابو
        ببفـوقَ ح بـبفهـي علـيه ح
ــتب  ــناء الكُ ــدريج أب ــدرج ت م
كُــل امــرئ لَذَّتُــه فــيما أحــب

 

      غبالس ابي إذا اشْتَدحِعـنِْدي ألص
ــتدى  ــه إذا اب ــتبكأنَّ ــن الك م

        هن اللوز مما قد شَِربد ـجم قَـد
        ذَهبرِد فـيه والـو مـاء ـاءجو
  ــِرب ــب ط ــه القل إذا رآه والَ
ــتهب ــراه ينْ ــنه أن تَ ــيب م َأط

 
 :)2(وأبيات أبي العتاهية  

ــبتْ  ــساد سـ ــيِهن أجـ )3(ِفـ

ــمتْ  ــِسنةٌ صـ ــنْهن ألـ )4(ِمـ

ــتْ    تَم ــم ــي لَ ــتَ ح ِر وأنْ
 

 عــتْ و ــداثٌ خُفُـ ــتْك َأجـ ظَـ
ــتْ لـــك ِبالْبلـــى   وتَكَلَّمـ
ــبو   ــي القُ ــرك ِف قَب ــك وَأرتْ

 
فهـذه األبـيات من المعاني الجديدة التي تناولها أبو العتاهية بأسلوب جديد،               

 .)5 (فاألجداث تريك قبرك وأنت حي لم تمت
                               

 . الحبل : المسد:  األعوجاج : ، أود4/36مروج الذهب،    )1(
، وقد نسبت هذه 79-78؛ فيصل، أبو العتاهية أخباره وأشعاره، ص     3/369نفسه،   )2(

 .7/447األبيات ألبي نواس في تاريخ بغداد،    
 . في مروج الذهب،     وتكلـمت عن أعـظم          تبلى وعن صور سبت     )3(
 .        وعظتك أجداث صمت          وبكتك سـاكنـة خفت     نفسه،            )4(
 .71 بابيتي، اإلطار األدبي ، المرجع السابق، ص        )5(
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ما التعقيد  فالقـارئ لما سبق من أبيات يشعر بأن الشاعرين قد تجنبا بأسلوبه             
والغرابة في األلفاظ، كما يشعر أيضاً بسالسة األلفاظ ورقتها، فهذا األسلوب لم يكن             
دائمـاً، فقد أصاب بعض الموضوعات شيء من االبتذال واالسفاف كالغزل والهجاء            

ألنهما أكثر أبواب الشعر اقتراباً من نفوس الجماهير واحظاها عند الناس من            "مـثالً   
 .)1("الناحية الموضوعية

 :)2(انظر إلى قول الشاعر ابن بسام  
  3(ِفــيِه األفَاويــِة والعقاِقيــر(

 ــير ــصدِر والبواِس ــبطِْن وال ِلل
ِلها النَّواِطيــرــوقُ ِمــن حعتَــز
        قاِديرـِري بـِه المتَج سـا لَـيم

 

  ــير ــِر طَباِش ــي جعفَ ــز أِب خُب
ــِضلٍَة ــلِّ معـ ــيِه دواء ِلكُـ ِفـ

ــ ــدهٍن ِصــغَراًوقَــصعٍة ِم ثُْل م
ــِدِه ي ــن ــرتَِجيِه ِم ــا تَ ُل مــي ونَ

  
 :)4(ومن غزل أبي العتاهية  

 ــنَّظَافَه ــِة وال الحــا ذَاتَ الم يو
ــتُك ِمــنِْك رافَــهيقْ فَدزُأر لَــمو
     الفَهالس ِريِع منـِريعاً كالـصص
ــه ــي آفَ ــثِت عل ــد بِع ــِك ق كأنَّ

 

ـ        ي ـتْبـا عأالَ ي  افهصر الرا قَم
رِزقْـِت مودِتـي وزقْـِت عطِْفي      
وِصـرتُ ِمـن الهوى دِنفاً سِقيماً      
َأظَـــلُّ ِإذا رأيـــتُِك مـــستَِكيناً

 
فالقارئ ألبيات ابن بسام، وأبي العتاهية يالحظ السطحية الساذجة في التعبير             

 يقرأها أحدنا يقف مستغرباً     وبـساطة المعانـي وابتذالها، فأبيات أبي العتاهية عندما        
لوصف الشاعر لحبيبته بالنظافة، فما سبق لنا أن شاعراً وصف عشيقته بالنظافة بهذه 

                               
 .418محمد هداره، اتجاهات الشعر العربي، المرجع السابق، ص            )1(
 . 2/430؛ السامرائي، شعراء عباسيون، ج  300/ 4مروج الذهب،    )2(
:   ، األفاويه  )تباشير ( القنا الهندي، وهي كلمة معربة دواء عشبي يكون في جوف : طباشير  )3(

 . التوابل جمع فوه  
 .581؛ فيصل، أبو العتاهية أخباره وأشعاره، ص     328/ 3مروج الذهب،    )4(



 85

الـصورة إال أبـا العتاهـية، كمـا أن هذه اللفظة ال تعد من األلفاظ التي قيلت في                   
 .)1(الغزل

 : وظف الشعراء الخطاب القرآني في شعرهم على غير صورة، منها  
 الـشاعر إلى االقتباس المباشر دون تغيير أو تبديل على لفظ اآلية             أن يلجـأ    

 :)2()الخفيف(الكريمة، ومن الشواهد على ذلك، قول ابن بسام
:ِل ويهــِذي كَأنَّــه مجــنُون  

ــه ــين "ـ ــاد يِب ــين وال يك "مِه
 

          في القَو ِمجـمجـدأ يـا بقُلـتُ لَم
ـصـدقَ اُهللا، َأنْـتَ مـن ذَكَر الل        

 
א:فالشطر الثاني من البيت األخير، هو اقتباس من قوله تعالى           
 .))3א

 .فالشاعر أخذ داللة هذه اآلية الكريمة للتقليل من شأن مهجوه  

 :)4()الكامل(وقول أبي تمام  

في الغَارِ ِالثْنَـيِن ثَـاٍن إذْ همـا        
 

         كُني لَمماِء وثَاِنـيِه فـي كَـِبِد الس
 

א:فالجـزء األخيـر من الشطر الثاني مأخوذ من اآلية            א
א  .))5א

نه  وكان حقه النصب، أل  ) ثاٍن: ( فقد ذكر اآلمدي أن أبا تمام لحن في قوله    
 ولم يكن : "المضمر فيها، وعليه يجب أن يقول  ) بابك (خبر كان، أما اسمها فهو اسم 

 

                               
، 180 الهجريين، دار زهران، ص  3، 2العبيدي، جمال نجم، لغة الشعر في القرنين         )1(

 .م2000سنة 
 . 4/302مروج الذهب،    )2(
 .56 الزخرف، اآلية  سورة  )3(
 .4/61مروج الذهب،    )4(
 . 40سورة التوبة، اآلية    )5(
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 .)1(فليس إلى غير النصب سبيل، وإال بطل المعنى"  الثنين ثانيا 
وأحياناً كان الشاعر يلجأ إلى التصرف في لفظ اآلية الكريمة عن طريق      

 :)2(ي البصير التقديم والتأخير، ومما يمثل ذلك، قول الشاعر أبو عل 
لـه موِضع، واكْتُب إلى النَّاِس بالعهدِ      
بــِه رتْــبةَ الــشَّيِخ الموفَّــِق للرشْــِد
صـبياً، وعيسى كَلَّم النَّاس في المهدِ      

 

        ِإنَّه ،كدهع اسـبـنَك العلِّ ابفَـو
فَـإن خَلَّفَـتْه الـسن فالعقْـُل بالَغٌ        

    يحي كَـان قَـدو   لَهقَب الِعلْم ى ُأوِتي
 

א: فالبيت األخير مقتبس من قوله تعالى     א

א:ومن قوله تعالى ))3א  .))4א

 وألفـاظ إسالمية تم توظيفها في هذا الشعر كذكر الصالة،           وثمـة إشـارات     
الحـالل والحـرام، رمضان، الركوع والسجود، وسفينة نوح، وبيعة الشجرة، ترك            
المعـروف، عـيد الفطـر واألضـحى، والطالق ثالث، واإليمان بالبعث، وقد تم              
 استحـضار هـذه اإلشارات على وجه ما يخدم النص ويكسبه دالالت جديدة، ومثال             

 :ذلك
هــر5(فــيها لُِكــلِّ الخَالِئــِق الِخي(

 
ــِر ــجِدِة التَِّكبي س ــد عــاً ب اِكع6(ر(

 

يــا بــيعةً ِمــثَْل بــيعِة الــشَّجره 
 ): الخفيف(وقول أحد الشعراء

   انضمقَتَلْتَ ِفي ر نى مـضم قَـد
 

                               
اآلمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، تحقيق أحمد         )1(

 .1/30، 1972، 2صقر، دار المعارف، مصر، ط   
 .2/234؛ السامرائي، شعراء عباسيون، ج 155-4/154مروج الذهب،    )2(
 .12سورة مريم، اآلية   )3(
 .29سورة مريم، اآلية   )4(
 .87/ 4مروج الذهب،    )5(
 .278/ 4نفسه،   )6(
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اديث الرسول  واستفاد الشعراء في إطار التأثر بالموروث الديني أيضاً، من أح           
علـيه الصالة والسالم، وإن جاء على نحو أقل من القرآن الكريم كما يبدو من قول                

 :)1(أحد أعداء األمين
 مـا شَـتَّتَ الجـنْد ِسوى الغَاِليه       
 هــي ــدِة الكَاِفـ ــِله والعـ ِبرسـ
  هــي ــئِة الباِغـ ــاِبالً للِفـ مقَـ

 

قُــل ألِمــيِن الــنَّاِس ِفــي نَفْــِسه 
   طَاهـرـ -و -سي ِفـدى طَاهر   نف

َأضـحى ِزمـام الملْـِك ِفـي كَفِّهِ        
 

 ففـي الشطر األخير من البيت الثالث استفادة واضحة من قول الرسول عليه               
ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة، ويدعونه         : "... الـصالة والسالم  

 .)2("إلى النار
ض الشعراء، الميل إلى المحسنات     ومـن الظواهر التي نلمحها في أساليب بع         

البديعية مثل الجناس والطباق وحسن التعليل والتقسيم والتوجيه، ومن أمثلة الطباق ما            
 :)3(قاله البحتري في مدح أحد الوزراء

ــشَْأنَاك ــاع : فَ ــدار وارِتفَ انِْح
      اعِمـنَها والشُّع ءودنُـو الـضيو

 

       تَ قَدـدعـعاً وباضتَ تَونَـوراد
كَـذَاك الـشَّمس تَـبعد أن تُسامى       

 
تبعد ( وبين) انحدار وارتفاع (وبين) دنوت، وعلوت (فالـشاعر يطابـق بـين       

 ).وتدنو
بكيت فيه، وبكيت ( وابـن المعتز يعجب من الزمان في حالتيه، فقد طابق بين           

 ).منه وفيه(وبين) عليه
ــيهِ    ــنْه إل ــت ِم ــالء دفع بو

 
ــيِه  ــي حالَِت ــزماِن ِف ــباً لل عج

 

                               
 .409/ 3مروج الذهب،    )1(
صـحيح الـبخاري، كـتاب الصالة، باب التعاون في بناء المسجد، دار إحياء التراث                 )2(

 .1981، 2العربي، ط
 . وعلوت قدرا : في مروج الذهب  ، و2/1247؛ الديوان،  4/71مروج الذهب،    )3(
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)1( بكَيتُ عليهِ  ِصـرتُ ِفـي غَيِرهِ    

 
ــا   ــيِه فَلم ــيتُ ف ــوٍم بكَ ي بر

 
 : وقول ابن بسام في هجاء أبيه  

 ــنَّاء وِر بــد ــياِر ال ــثْلُه ِلِخ وِم
     اءرضو ْؤسواِنـِبها ب2(وفـي ج(

 

بنَــى َأبــو جعفَــر داراً فَــشَّيدها 
هـا والذُّلُّ خَاِرجها   فَالجـوع داِخل  

 
فالتقسيم الذي رافقه الطباق، الجوع في الداخل والذل في الخارج يظهر حين              

 .يسخر الشاعر من أبيه
وقد استخدم بعض الشعراء حسن التعليل، وهو من ألوان البديع التي طرز بها          

لدنيا إذ  الـشعراء أبـياتهم وفلـسفوا بها تعليالتهم، انظر إلى ابن الرومي وهو يذم ا              
 :)3(يقول

      عوضةَ ياعالطِّفِْل س كَـاءب كُـوني
        عسأومـا كـان ِفـيه وم ألفـسح

 

لمـا تُـْؤِذن بـه مـن شُــروِرها     
ــا  ــنْها وإنَّه ــيِه ِم ــا يبِك وِإالَّ فَم

 
 .)4(فالشاعر هنا تجاهل العلة الحقيقية، وجاء بعلة أدبية طريفة تناسب المقام  

عندما تزوج  ،  )5(راء إلى التوجيه كقول ابن حازم الباهلي      كمـا لجأ بعض الشع      
 :)6(المأمون من بوران ابنة الحسن بن سهل

  ــتَن ــي الخَـ ــبوران فـ وِلـ  نــس ــارك اُهللا للحـــ بـــ

                                                                                          
 .294/ 4مروج الذهب،    )1(
 .297/ 4 نفسه،   )2(
 .4/192، ديوان ابن الرومي، "من زوالها"، في مروج الذهب283/ 4نفسه،   )3(
 .1973، 2، دار المعارف، ط123حجاب، محمد، معالم الشعر وأعالمه، ص  )4(
لى شاعر مطبوع كثير الهجاء، تاريخ    هو محمد بن حازم بن عمرو الباهلي، بالوالء ع    )5(

 .276 -275، الديارات،  371، معجم الشعراء،  2/295بغداد، 
؛ ديوان محمد بن حازم الباهلي، جمع وتحقيق مناور محمد     31-4/30مروج الذهب،    )6(

م، وفي معاهد التنصيص نسبت هذه األبيات      2002، 1، دار الجيل، ط  171الطويل، ص  
 .إلى الحسن بن سهل  



 89

ــن؟   ــنِْت مـ ــن ِبـ تَ ولِكـ
 

 ــر ــد ظَِف ــارون قَ ه ــن ــا اب ي
 

ي أخيراً أراد أو    واهللا ال ندر  : "وقد قيل إن المأمون حينما سمع هذا القول قال          
 ".شراً

 
  الوزن2. 4
، كما  )1(يعتبـر الوزن من أعظم أركان الشعر العربي، وأوالها به نصوصية            

، ويعد أيضاً من أبرز خصائص الشعر، وقد        )2(أنه التأليف الذي يشهد الذوق بصحته     
 .)3(جاء في تعريفه بأنه قول موروث مقفى دال على معنى

حين اختاروا النظم   " في األوزان والقوافي وذلك       والشعراء العباسيون جددوا    
فـي البحور التي لم تنظم فيها العرب إال قليالً كالمضارع والمقتضب والمجتث، كما              

 .)4("أنهم استخدموا الرجز بكثرة وطوعوه الستيعاب شتى األغراض الشعرية
 :يةومما ذكره المسعودي في إحياء الشعراء لألوزان المهملة قول أبي العتاه  

)5(ِك أن تُطلقـــي ِصـــفَادي 

 

 رـــضــا ي ــتْب مـ ــا عـ أيـ
 

 :ومن المجتث قول الخليفة األمين
ــي   ــشر األعواِنـ ــا معـ يـ تَفَـــــرقُوا ودعوِنـــــي 

                               
القيرواني، أبو علي الحسن بن رشيد، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقيق              )1(

 .م1988، 1، ط268، 1محمد قرقزان،، دار المعرفة، ج   
،   1الخفاجي، أبو محمد عبد اهللا بن محمد بن سنان، سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، ط          )2(

 .287، بيروت، ص 1982
،  15، نقد الشعر، تحقيق كمال مصطفى، ص        )هـ337ت (رابن قدامة، أبو الفرج جعف       )3(

 .م1963مكتبة الخانجي، مصر ومكتبة المثنى، بغداد،       
، بيروت،   2، ط1/87الطيب، عبد اهللا، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها،            )4(

 .م1970
، ضبط وتفسير محمود حسن زناتي،      131المعري، أبو العالء، الفصول والغايات،، ص         )5(

 . شورات دار اآلفاق الجديدة، بيروت   من
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ــواِن ــرةُ اَأللــــ كثيــــ
ــي  ــرهاِت األمانـــ وتُـــ

 

كُّلُكُـــــم ذُو وجـــــوهٍ فَ
ــكٍ   ــر ِإفْـ ــا أرى غَيـ ومـ

 
كر بأن كاتب الرجل لسانه، وحاجبه      ومـن المقتـضب قـول العتابي حينما ذ          

 : وجهه وجليسه كله، ونظم في ذلك شعراً
ــبه  ــى حاِجـ ــه الفَتَـ  ووجـ
)1(وكُــــلُّ لَــــه واِجــــبه

 

 ِلـــسان الفَتَـــى كَاِتـــبه   
ــه  ــه كُلُّــــ ونَدمانــــ

 
والمقتـضب والمـضارع بحران عدهما الدكتور عبد اهللا الطيب من البحور              

كما وعدهما الدكتور   ،  )2(ال يصلحان إال للغناء والرقص المتهتك     الشهوانية وقال إنهما    
 .)3(إبراهيم أنيس من أندر البحور في الشعر المعاصر

ويخبـرنا المسعودي أن أبا العتاهية استعمل بحراً لم يرد في أوزان الخليل،               
وهو بحر المتدارك، ومنه هذه المقطوعة المكونة من بيتين نظمها الشاعر في هجاء             

 :)4(ض القضاةبع
  ِتبــو ــا ع ــِي لم ــاَل القْاِض قَ
 ــب ــي واقِْل ــذْر القاِض ــذا ع ه

 

  ــِرب ــيتٌ يطْ ــي ب ــم القْاِض ه
  ــذِْنب ــيا ِإالَّ م ــي الدنْ ــا ِف م

 
وهذا البحر ذكره عبد اهللا الطيب، بأنه بحر دنيء للغاية، وكله جلبة وضجيج               

 .)5(وال يصلح إال للحركة الراقصة الجنونية

                               
 .16-15مروج الذهب،    )1(
 .82نفسه، ص  )2(
 .54، ص1965،  3أنيس، إبراهيم، موسيقى الشعر، مطبعة لجنة البيان العربي، ط          )3(
، فيصل، أبو العتاهية أخباره وأشعاره، المرجع السابق، ص      139/ 4مروج الذهب،    )4(

500. 
 .1/80 أشعار العرب، ج    الطيب، المرشد إلى فهم     )5(
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، )1(مجزوء الكامل :  ومـن األوزان القـصيرة التـي ذكرها المسعودي هي           
، ومن  )5(، ومجزوء الخفيف  )4(، ومجزوء الرمل  )3(، ومجزوء الوافر  )2(ومجزوء الرجز 

 :)6(األمثلة على مجزوء المتقارب قول ابن بسام
يــــِدي تَقْــــصر:فَقَــــاَل

ــر ــا تَذْكُــ ــون كَمــ يكُــ
 

ــٍر  ــا جعفَــ ــَألْتُ َأبــ ســ
عــــاِجالً: قُلــــتُ لَــــهفَ

 
 :)7( ومن األمثلة على مخلع البسيط، قول الشاعر ابن بسام  

فــــي زمــــن القُــــروِد
ــركُودِ    ــبة ال ــا ُأه ــذْ لَه فَخُ

 

ــجودٍ   س ــن ــس ِم ــا نَفْ ــد ي الَب
هـبتْ لَـك الـريح يا ابن وهبٍ        

 
لجاهليين، كما يذكر   ومخلع البسيط هو من األوزان التي لم تكن معروفة عند ا            

 .)8(إبراهيم أنيس
باإلضـافة إلى أوزان المضارع والمجتث ومن األمثلة على هذا الوزن قول              

 : )9(الشاعر علي بن الجهم
ــهِ  ــي يديــ ــنا ِفــ قُلوبــ
ــيِه ــِفيِعي ِإلــ ِإلــــى شَــ

ــكْراً  ــد ِهللا شُـــ  الحمـــ
ــفْيعاً   ــر شَـ ــار األِميـ صـ

                               
  .337، 368، 403/ 3، 91، 100، 242، 4/271مروج الذهب،    )1(
 .416/ 3، 92، 137، 211، 4/294نفسه،   )2(
 .4/280نفسه،   )3(
، 359، 387/ 3، 58، 92، 111، 140، 150، 212، 271، 272، 4/299نفسه،   )4(

319 . 
 .126، 389، 4/301نفسه،   )5(
 .302/ 4 نفسه،   )6(
 .4/301نفسه،   )7(
 .196أنيس، إبراهيم، موسيقى الشعر، ص     )8(
،  191؛ ديوان علي بن الجهم، تحقيق خليل مردم بك، ص    4/114مروج الذهب،    )9(

 .م1980، 2منشورات دار اآلفاق الجديدة، ط   
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 :)1(ضب، قول الشاعر العتابيومما ذكره المسعودي على وزن المقت  

 هــب ــى حاجـ ــه الفَتَـ  ووجـ
 هــب ــه واِجــ ــٌل لَــ وكــ

 

ِلــــسان الفَتَــــى كَاِتــــبه 
ِنوــدم ــه كُاِنــــ هلَّــــ
 

 وكـان السبب وراء إقبال الشعراء على هذه األوزان الخفيفة وترك األوزان              
ثر الواضح في   شيوع الغناء واهتمام الطبقات المختلفة وإقبالها عليه األ       "الطـويلة هو  

القـرن الثاني الهجري، حيث ترك الشعراء األوزان الطويلة، وأقبلوا على األوزان            
 .)2("الرشيقة الخفيفة التي تالئم الغناء في المجالس ودور اللهو

ومن الظواهر البارزة التي استخدمها الشعراء العباسيون ظاهرة التصريع في            
بعض األمثلة، فالشاعر كشاجم قد التزم      غيـر مطلـع القصيدة، فقد أورد المسعودي         

 :)3(بالتصريع في جميع أبيات قصيدته البالغة عشرة منها
ــسدم فَــتْالً كالمفــتَّالت الِجــسم
       دسطاِلعـاتٌ ِفـي ج ؤوسلهـا ر

)4(منتـصباتٌ كالِقـداِح ِفي العمد     

        تْ حمـرة لـوٍن يتَّقدقـد ُأشْـِرب
 

  دها َأوــي ــي أعاِل ــاح ِف ــنَا ِرم لَ
ــد ــيها عقَ ــيس ِف ــسناتْ ِل مستح
      دموةٌ ِمـن صنعة الفَِرِد الصمكـس
      درِمن السندس من فوق ب ثَـوب 

 
 :)5(وفي وصفه للهريسة يقول الشاعر كشاجم  

ــسانفِه ِنيــيص  ِإذا َأتَــى ِمــن 
  انوــس ــصنَعها النِّ ة يــس هري

ــسان  ــه اإلن ــا يأكلُ ــذُّ م  ًألَ
ــرفَان  ــديان والِخ ــتْ الج وطَال

                               
 .16-15/ 4 مروج الذهب،    )1(
ضيف، شوقي،  : ، وانظر 568هـداره، محمـد مصطفى، اتجاهات الشعر العربي، ص            )2(

 .74، ص 1965الفن ومذاهبه في الشعر العربي، دار المعارف، 
 .179 الديوان، ص    )3(
جمع القدح وهو السهم قبل أن يراش  :   ورد عجز البيت فكان صدره في الديوان، القداح   )4(

 . جمع العمود وهو من السيف شطيبته التي في متنه    : وينصل، والعمد 
 .4/367 مروج الذهب،    )5(
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ــالَنــر ِوالِحمفَــِيها الطََّي ــعمجي
ــ واللح انمــشَّح ــية وال م واألل

 

ــان  ــفّ واالتقَ ــيب الكَ ــن ِط لَه
ــان ا األدهِرهــد ــي ِق ــي ِف وتَلتَِق

 
وقـد التزم الشاعر بالتصريع في هذه القصيدة كلها، وعدد أبياتها ستة عشر               

ــرة  ــذه الظاه ــى ه ــثلة عل ــن األم ــتاً وم ــصمد بي ــبد ال ــشاعر ع ــول ال   ق
 :)2( في وصف الليل مع إحدى محبوبات)1( بن المعذل

  ــد ي ــج ــلِّ فَ ــي كُ ــيِل ف ولَّل
  دــس ــمن المج ــا ض ــِه م فلل
          فـال تـدن مـن ليلتـي يـا غَد
ــنْفَذُ   ــِر ال تَ جــيلَِة اله ــا لَ كَم

 

   دــب ــيلِّ ملْ ــنْح الل جــوُل و َأقُ
دوــس جــِجيعاِن ِفــي م ض ــن نَح
ـ   يا غَـد ِإن كُـنْتَ بـي محسناًً        ف
ــنْفُِذي   ــِل ال تَ صلةَ الوــي ــا لَ َأي
 

 
  القافية 3. 4
عبارة عن الحرفين الساكنين اللذين في      : "عـرفها صاحب كتاب العمدة بأنها       

آخـر البـيت مع ما بينهما من الحروف المتحركة، ومع المتحرك الذي قبل الساكن               
 .)3("األول

أهمية القافية من جهة كونها أصواتاً تتكرر في نهايات         وبـين إبـراهيم أنيس        
األبـيات، مـشكلة جـزءاً أصـيالً مـن موسيقى الشعر، يتردد في لحظات زمنية                

 .)4("منتظمة
وقد سار الشعراء منذ القدم على نظام القافية الواحدة، ولم يكن هذا قيداً يقف                

هم في أجواء الخيال    أمـام قـدراتهم الـشعرية، أو أن يقـف عقبة تحول دون تحليق             
 .واإلبداع الشعري

                               
 عبد الصمد بن المعذل بن غيالن، كان شاعراً فصيحاً، بصري المولد والمنشأ، الكبتي،         )1(

 .4/11، الزركلي، األعالم،   189، النديم، الفهرست،   2/330فوات الوفيات،    
 .4/68مروج الذهب،    )2(
 .1/110 القيرواني، العمدة،     )3(
 .273 أنيس، موسيقى الشعر، ص     )4(
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 والـشعراء الذين ذكرهم المسعودي في كتابه التزموا بقافية واحدة مع بعض              
المحـاوالت فـي تجديد القوافي، ومن قبيل هذا ما اخترعه الشعراء للشعر المزدوج        

، فقد أورد   )1("الـذي تـتفق عروضه وضربه في القافية التي تختلف من بيت لبيت            "
 :)2(دي عدة أمثلة على هذا النوع، منها قول ابن الرومي في وصف وسطالمسعو

ــنُّعاتِ  ــتَ ال ــنْه َأنْع ــألتَ ع س
 ــِصه ــؤبِه ونْق ــن شَ ــسلَّماً م م

)3(جـرد قَتـي خُبـٍز من السميدِ       

فَقَـشِّر الحـرفَِين عـن وجهيهما      
)4(فَاضـِف علـى إحـداهما تفايفا      

 

ِع اللذَّاتِ  يـا سـائلي عـن مجم       
فَهــاك مــا انــشأته مــن قَــصِه
خُــذْ يــا مــِريد المأكــل اللذيــِذ
ــناً نَاِظــٍر مثلــيهما يع تَــر لَــم
حتَّــى ِإذا مــا صــارتَا طَفْاطَفــا

 
 .وقد سارت القصيدة بالكامل على هذا النحو  
في  )5(وفـي قـصيدة أخرى ذكرها المسعودي إلسحاق ابن إبراهيم الموصلي            

 :)6(سنبوسجوصفه 
ــام  ــصر اَألنَ ــنْه أب ــْألْتَ ع س
ــر   ــر مكِْث ِم غَيــشَّح ــه بال فَدقَّ
وكــرنباَ رطــباً جنــياً أخــضرا
ــرا  ــف كزب ــيني وك ودار ص
وزنجبـــيٍل صـــالح وفُلفَـــل

 

يـا سـائلي عـن أطـيِب الطَّعامِ         
اعمـد إلـى اللحم اللِطيِف األحمرِ      
ــدوراً الً مــصِه بــي ــرح علْ واطْ
ــراً  ــده موف ــسذاب بع ــق ال وال
ــرنفل  ــن الق ــيء ِم ــده شَ عبو

 

                               
لتجديد في الشعر العباسي، محمد عبد العزيز موافي، مطبعة التقدم، القاهرة، ص          حركة ا   )1(

145 . 
 .4/363مروج الذهب،    )2(
 . الرغيف بالفارسية  :  جردق  )3(
 .القطع والنتف  : ناعمة لينة، وتفايفا    :  طفاطفا    )4(
فهرست،    ، النديم ال 338/  6هو أديب موسيقي، كنيته أبو محمد، البغدادي، تاريخ بغداد،         )5(

 .1/292، الزركلي، األعالم،  173
 . 4/365مروج الذهب،    )6(
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 ويرى الدكتور شوقي ضيف بأن الشعر المزدوج مهد لظهور الرباعيات في             
األدبـين العربـي والفارسـي، وهي تتألف من أربعة شطور، يتفق أولها وثانيهما              

، ومنها  )1(ال يتخذها ورابعهمـا في القافية، أما الشطر الثالث فقد يتخذ نفس القافية أو             
 :)2(قول الخليفة المأمون

       ِتهوِل مقَـب ـوتُ ِلِحيـِنِه ِمـنمي 
ــِتهوآل ِبي لَــى النَِّبــيــلِّ عصو

 

ــراه   ــرك أن تَ س ــى ِإذَا المرِج
  ــي ــرى عِل ــنْده ِذك ــدد ِع فَج

  
المنتصر : ه الثالثة  حينما بايع الخليفة المتوكل لبني     )3(وقول الشاعر ابن المدبر     

 :باهللا، المعتز باهللا، والمستعين باهللا
ــره ــِق الِخي ــلِّ الخَالَئ ــيها ِلكُ  ِف
ــرره   ــثَّالثَِة الب ــيِه ال ــى بِن ِإل

 

 يـا بـيعة ِمـثَْل بـيعِة الشَّجرة         
ــيرها ــر وصـ ــدها جعفَـ َأكَّـ

 
 :)4( وقول أبي العتاهية

ــد جِ  عــقُ ب ــثَّوب يخْلُ ــِه كَال دِت
ــهِ   ــوم رقْدِت ــي ي ــتاجه ف  يح

 

ــهِ    ــِر مدِت ــي تَْأِخي ــرء ف الم
ــا   م عيــض ــِبٍه ي ــباً ِلمنْت جع

 
ومـن الظواهر البارزة في القوافي ، ظاهرة التصريع، والشعراء العباسيون             

وفيه " على بدء قصائدهم بيت مصرع يسمى المطلع      "فـي كتاب مروج الذهب أجروا     

                               
 .197 شوقي، ضيف، العصر العباسي األول، ص      )1(
 . 4/5مروج الذهب،    )2(
وزير من الكتاب المترسلين   : هو إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا بن المدبر أبو إسحاق   )3(

 ؛ الحموي، معجم األدباء،    347-240/281الشعراء، السامرائي، شعراء عباسيون،     

1/102-104. 
 .85-84فيصل، أبو العتاهية أشعاره وأخباره، ص        )4(
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، وتبدو هذه الظاهرة   )1(" في الشطر األول كما هي مراعاة الشطر الثاني        تراعى القافية 
 :بارزة وواضحة في النصوص الشعرية التي ذكر المسعودي

 :)2( انظر إلى قول كشاجم في وصف حوذابة
)3(مـصفَرةُ فـِي اللـوِن كالعاشقِ        

 

ــقٍ   ــن َأرز فَاِئـ ــوذابة ِمـ حـ
 

 :وقول أبي نواس
ــ ــوى ِبقَلْ ــنار اله ــارول )4(ِبك نَ

 

 نَـوم عينك يا ابن وهٍب ِغرار       
 

 :وقول الحسن بن وهب
ــبا )5(ســحائب ينتحــبن بــه نحي

 

سـقَى بالموِصـِل القبـر الغريبا       
 

القوافي بنسب متفاوتة، فقد    " مروج الذهب "وقـد اسـتعمل الشعراء في كتاب         
ي هذه القوافي يجدها األكثر     ، والذي يمعن النظر ف    )6(أشاعوا في شعرهم القوافي الذلل    

شـيوعاً عند شعراء العصر العباسي في مروج الذهب للمسعودي، في حين نجد أن              
 .)7(بعض الشعراء نظموا قصائدهم على قواٍف صعبة، مثل القوافي الحوش

                               
، مؤسسة   1، ط233الحسن، رشدي علي، شعر الطبيعة في العصر العباسي الثاني، ص            )1(

 .1988الرسالة، بيروت، ودار عمار،    
 ). معربة (فارسية   نوع من الطعام يتخذ من سكر األرز ولحم، وهي كلمة    :  الجوذابة   )2(
 .368/ 4مروج الذهب،    )3(
 .370/ 4 نفسه،   )4(
 .368/ 4نفسه،   )5(
 .2/46هي الباء، الرء، الدال، النون، الميم، العين، الياء، التاء، المرشد،            :   قوافي الذلل    )6(
 .1/62الثاء، الضاد، الخاء، الذال، الشين، الظاء، المرشد،             : قوافي الحوش     )7(
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 في مدح مسلمة بن عبد      )1(ومن األمثلة على هذه القافية قول الشاعر أبي نخيلة          
 :)2(لالملك بن مروان، إذ يقو

ويا فَاِرس الهيجا ويا جبل األرضِ     
ومـا كَـلُّ من أوليته نعمة يقضي       

 

 َأمـسِلم، ِإنِّـي يـا ابن كُلِّ خَِليفَةٍ         
شـكرتك ِإن الشكر حبٌل ِمن التُّقَى      

 
 :)3 (وقول ابن الرومي  

ــيثُ  ــبها غَِثـ ــأن أطْيـ )4(فَكـ

ــِديثُ    ــداً ح ــمه أب ــثل اس م
 

ــِئمتُ  ــي وسـ ــلَّ مآرِبـ  كُـ
 ـــــِديثَ فإنَّـــــهإال الح

 
وقد وقع بعض الشعراء في عيوب القافية من مثل اإلقواء والتضمين والسناد              

واإليطاء، وقصائد الشعراء ومقطوعاتهم في مروج الذهب لم تخل من هذه العيوب،            
 :)5(لكنها جاءت قليلة، ومن هذه األمثلة قول الشاعر إبراهيم بن العباس الصولي

ــالَّنِ    ــي الِخـ ــشَّْأن فـ الـ
َأرى الــــزمان زياِنــــم

ــالنِ  ــي الِخـ ــنأت فـ )6(ِشـ

 

ــي    ــزمان رماِنـ ــب الـ هـ
فــــيمن رــــماانــــي لم

ــو ــي  ذَنمـ ــرتُ زماِنـ خَـ
 

 .فالبيت الثاني فيه سناد والثالث فيه إيطاء  
 
 

                               
اسمه بن حزن ابن زائدة، وكنيته أبو الجنيد، شاعر راجز، عاقاً ألبيه، اتصل           : لة أبو نخي  )1(

؛ وخزانة    8/15، األعالم، )هـ145ت  (بمسلمة بن عبد الملك الذي أوصله إلى الخلفاء      
 .172/  1األدب، ج

 .278/ 3 مروج الذهب،    )2(
 .283/ 3 نفسه،   )3(
 . الروي الفاسد :  غثيث  )4(
 .4/108 مروج الذهب،    )5(
هو إبراهيم بن العباس الصولي، كنيته أبو إسحاق، من أسرة الموالي األتراك، تاريخ         )6(

 .87-10/70، ومعجم األدباء،  118 -6/117بغداد، 
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 : الخيال4. 4
أطراف ما يبتكره   هـو الفضاء الذي يتنقل الفكر خالله بحرية واسعة ليلتقط           "  

مـن صـور، فيـضم متناثرها ويعمل فيها يده الفنية حتى تعود خلقاً جديداً فيه من                 
 .)1("صفات الطبيعة مثلما فيه من صفات الفنان

هو الملكة التي يستطيع بها األدباء أن يؤلفوا        "والخـيال عـند شـوقي ضيف        
سابقة ال حصر   صـورهم، وهـم ال يؤلفوها من الهواء وإنما يؤلفوها من إحساسات             

لهـا، تختـزنها عقـولهم، وتظل كامنة في مخيلتهم حتى يحين الوقت فيؤلفوا منها               
 .)2("الصورة التي يريدونها

فهو يعمل فكره بما    "وممـا سبق نستطيع القول بأن الشاعر هو مبتكر للغته،             
يحـيط به من ثقافات المسها أو خبرات عايشها، فيصهر ذلك في بوتقة خاصة فينتج              

 .)3("عمالً فنياً متحد األجزاء منسجماً فيه هزة للقلب ومتعة للنفسلنا 
مليء بالصور واألخيلة، فالشعراء    " مروج الذهب " والشعر العباسي في كتاب       

العباسيون في مروج الذهب للمسعودي أطلقوا العنان لخيالهم فبنوا صورهم الشعرية           
 في خيالهم التصوري فطرقوا     مـن واقعهـم ومن التجربة الذاتية لديهم التي وظفوها         

بـاب الوصـف، ورسموا لنا صوراً من وحي خيالهم في وصف الخمرة إلى درجة               
 :)4(أنهم بالغوا في وصفها بإن جعلوا شعاعها أكثر ضياء من الشمس كقول أبي نواس

 رَأيـتُ الـصبح من خَلَِل الدِيارِ      
ـ   وال صبـ  ح ـ   ِس وِءوى ض قاِر الع

ــيل   ــاد اللَّ وغ اِإلزاِرفَعبــص م
 

 فَّقْ ِبــي، فإنِّــي: فَقُلــتُ لَــهتَــر
ــي  ــب من ــال تعج ــبح: فق َأص

وقَــام ِإلــي الــدنَاِن فَــسد فَاهــا
 

                               
، المنارة للطباعة والنشر     1، ط17ساعي، أحمد بسام، الصورة بين البالغة والنقد، ص       )1(

 .1984والتوزيع، 
 . ، دار المعارف  7، ط167األدبي، ص  ضيف، شوقي، في النقد     )2(
، مكتبة الكتاني،       1، ط269الرباعي، عبد القادر، الصورة الفنية في النقد الشعري، ص           )3(

 .م1995إربد، 
 .2/1247؛ الديوان، 4/360مروج الذهب،    )4(



 99

وقد افتتن الشعراء العباسيون في تصوير معانيهم بأن أكثروا من ضرب المثل     
، ومن األمثلة   وحـسن التعليل، وذلك نتيجة التطور في الحياة الفكرية في هذا العصر           

 :)1(قول البحتريعلى هذا
ــشَْأناك ــاع : فَ ــدار وارِتفَ انِْح

      اعا والشُّعِمـنْه وءويدنـو الـض
 

دنَـوتَ تَواضـعاً وبعـدتَ قدراً       
كَـذَاك الـشَّمس تـبعد َأن تُسامى       

 
 :)2(ومن هذا القبيل قول ابن الرومي في تعليله لصراخ المولود   

   كـاءب كُـوني   عوضاعةَ يالطِّفِْل س 
        عسأوو مـا كَـان فَـِيهم حألفْـس

 

لَمـا تُْؤِذن ِبه الدنْيا به من زوالها        
ــا  إنَّهــنها و ــِيه م ــا يبِك وِإالَّ فَم

 
 :)3( ومن ضرب المثل والبراعة التعليل قول الشاعر علي بن الجهم  

  ــد غْمــنٍَّد ال ي هم أيــِسي و بح
ــراً ِكبددــر ــسباِع تَ  وأوبــاشُ ال

 

)4(قَالَـتْ حِبستَ فَقُلتُ  ليس ِبضاِئرٍ       

         ْألَـفُ ِغيلَهثَ يـِت الَّلـيأيمـا ر أو
 

كما استخدم بعض الشعراء البراهين العقلية للتدليل على ما يريده الشاعر فهذا              
 :)5(ابن الرومي اعتمد على العقل حيثما أجاد في وصف القناعة إذ يقول

  هوــشَّه ــذْب الـ ــوماً كَـ  يـ
  هــو ــره والحلْـ ــن المـ عـ
  هــو ــي الخَلْ ــسنَاِء ِف ــن الح ع
هـــوتَه نَـــيُل الـــشَّيِء لَـــم

 

ــم   ــْئتَ أنَ تعلـــ َإذَا شـــ
ــفَ ــْلكُ ا  م كددــص ــْئتَ ي ِش

ــصنك   ــْئتَ يح ــا ِش ــأ م وط
وكَـــم أنْـــساك مـــا تَهـــوا

 

                               
 .4/71مروج الذهب،    )1(
 .4/283نفسه،   )2(
 ك، دار اآلفاق الجديدة، بيروت،     ، تحقيق خليل مردم ب  41؛الديوان، ص 4/112نفسه،  )3(

 .  2ط
   .مروج الذهب، قالوا حبست      )4(
 .6/347، الديوان، 284-4/283: نفسه  )5(
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بعض الفنون البالغية، وفي مقدمتها     ويعتمد الخيال في كثير من صوره على          
التـشبيه واالستعارة، وقد استخدم الشعراء العباسيون في كتاب مروج الذهب التشبيه            

 .استخداماً واسعاً، وكانت أغلب صورهم مستمدة من المحيط بهم
 : وهو يشَِّبه معن بجبل تحتمي به الناس)1(انظر إلى الشاعر مروان بن أبي حفصة

   الـذَّر بـعكَانِ  صتَّمنِّع األر2(ى م(

 

ــا   ــِزار كُلُّه ــِه ِن ــوذُ ِب ــبٌل تَلُ ج
 

  وابـن المعتـز مـن الـشعراء الذين يحسنون اختراع المعاني فمن معانيه        
المبتكـرة، تـشبيهه لذته، التي ال يوازيها تغزيه وال سلوان في اختالس قبلة من فم                

 :)3(الحبيبة، تلك التي هي ألذ من شماتة األعداء
لُوِ وــس ــِبك بال ــيب قَلْ ــِف لَِه اطْ

ــدو   ــماتٍة بالع ــن ش ــذُّ م )4(َأل

  

ــنها   ــز ع ــاِذالَتُ تع ــوُل الع تَقُ
ــاً ا اخِْتالســنْه ــبلةٌ ِم ــيفَ وقُ وكَ

 
وانظـر إلـى براعة ابن المعتز في هذا التشبيه إذ أخرج لنا الشاعر صورة                 

 .)5("ه؟ أم هي نار الفنرائعة لما فيها من جمال، وبعث من نار أحي نار وجنبت
ــِتهِ  ــِظ مقْل ِبلَح ــتُور ــبث الفُ ع 

)6(لمـا دنَـتْ ِمـن نَـاِر وجنَِتهِ        

 

ــورِتهِ   ــسِن ص ِبح ــيه ــأ يِت رش
وكــأن عقْــرب صــدِغه وقفَــتْ

 
 ومـن الصور الجميلة التي شبه بها ابن دريد الشيب الذي غزا رأسه بخيط                

 وتجده لم يقف عند هذا الحد، بل كمل الصورة عندما         أبـيض الح فـي أفق الظالم،        
 

                               
يكنئ أبا السمط، مولى مروان بن الحكم، أشهر مدائحه في معن ابن زائدة، تاريخ بغداد،                )1(

  .321، ومعجم الشعراء،   13/241
 .3/332مروج الذهب،    )2(
 .140طلع األدب العباسي، المرجع السابق، ص      بابيتي، م   )3(
 .293/ 4مروج الذهب،    )4(
 .270ضيف، شوقي، الفن ومذاهبه في الشعر العربي،، ص        )5(
 .4/295 مروج الذهب،    )6(
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 .)1( ذهب إلى تشخيص المشيب بالنار
)2(طُـرةَ صبٍح تَحتَ َأذْياِل الدجى     

مثْل اشِْتعال النَّاِر في جزِل الغَضى     
 

         نُهاكَـى لَوح ـيأسر ىـا تَـرأم
واشْـتَعَل المبـيض ِفـي ِمسوِده      

 
لصور عند الشعراء تشبيه أربعة أشياء حسية بأربعة أشياء         ومـن مظاهـر ا      

 :)3(حسية أخرى
ــورى   ــوام ال ــن ِق ــٍع ه بألر
ــرى ــرد الثَّ بــنَّاِر و ــخْنَةُ ال سو

 

لَـستُ أرى كَالـراِح فـي جمِعها        
ــواِء اله ــين ــاِء، ول ــةُ الم ذُوبع

 
 :)4(ومن التشبيه التمثيلي قول البحتري  

ــشَْأ ــاع  فَ ــاض وارتف نَاك انِْخفَ
      اعِمـنْها والشُّع وءدنُـو الـضيو

 

دنَـوتَ تَواضـعاً وعلـوت مجداً       
ـ  ك الـشَّمس تَـبعد أن تُسامى      اذَكَ
 

فالشاعر حين وصف ممدوحه بوصفين متفاوتين، هما القرب والبعد، أراد أن             
 بالشمس وهي بعيدة    يبـين لنا أن ذلك ممكن، وإن ليس هنالك تناقض، فشبه ممدوحه           

 .في السماء ولكن ضوئها قريب جداً
وقـد استخدم الشعراء في كتاب مروج الذهب الصور الجميلة والجديدة والتي           

تظهـر فيها روح العصر والبيئة، إال إنهم لم ينحوا الصور القديمة جانباً، فقد أورد               
 :  )5(المسعودي جانباً من التجديد في الصور كقول الشاعر

 ِفـي لَهـِو وعيٍش خَِصيب      فَـباتَ 
 

ــتاره    ُل أســي ــيِه اللَّ ــى عل ألَقَ
 

                               
 .4/320 مروج الذهب،    )1(
:   أطراف الدجى    : يعني وجه صبح، وطرة كل شيء حافته وجانبه، أذيال      : طرة صبح  )2(

 . لظلمة  جمع دجية وهي ا 
 .359/ 4مروج الذهب،    )3(
 .71/ 4نفسه،   )4(
 .4/378نفسه،   )5(
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 :وهذه الصورة مستمدة من قول الشاعر
ــي ــوم ليبتل ــواع الهم ــي بأن عل

 

ولـيل كموج البحر أرخى سدوله      
 
فالـشاعر فـي البيت األول أصبح يعيش في هناء، وعيش رغيد بحيث حبب                 

 أما امرؤ القيس فإنه يضيق ذرعاً بقدوم هذا الليل          إلـيه هذا الليل الذي يجد فيه ذاته،       
 .المليء بهموم النفس

ومن الصور الحضارية التي ظهرت في كتاب مروج الذهب، قول كشاجم في             
 :)1(رسالة بعث بها إلى صديق له يذم فيها النرد، وكان بها مشتهراً، فقال

د ليزهــى بهــا علــى اإلخــوان
ــرك لـو لـم تُـواِتك الفصان        

ــرماِنـــن وي ــشدة الِح ــي ل بِك
لـم يحـد عن قضائها الخصمان      
ِن تمنــى فأخْلَفَــته األماِنــي  

 

 أيهــا المعجــب المفاخــر بالنَّــر
ـ    قد لعمري حرصت جهداً على قَم
ـ        غيـر أن األِريـب يكذبـه الظَّ
وإذا مـا القـضاء جـاءت ِبحكم       
ولعمــري مــا كُــنتُ أوَل إنــسا

 
 :)2(قولهومن الصور الحضارية أيضاً   

 ثَمـناً ولَـوناً زفَّهـا لك ِحزور       
 ــر ــا يتَفطَّ ــاد ِإهابه ــوتْ فَكَ وثَ
        قْشَرٍن يـيلُج ـنـراً عِتب كـأنو

 

ــناِريةٍ    ــفْراء ِدي ــصٍة ص وخَِبي
عظُمـتْ فَكـادتْ أن تَكُون إوزةً      
ِظللـنا نُقـشّر ِجلْـدها عن لَحِمها       

 
ه األبيات يصف لون الدجاجة األصفر الشبيه بالدينار،         فـابن الرومي في هذ      

وحجمهـا الـذي كاد أن يبلغ حجم األوزة، كما يقول أنهم نزعوا قشرها الذهبي عن                
 .)3(لحمها األبيض الذي يشبه الفضة

                               
 .327/ 4مروج الذهب،    )1(
 .287/ 4نفسه،   )2(
، منشورات مكتبة  61حاوي، إليليا، ابن الرومي فنه ونفسيته من خالل شعره، ص       )3(

 .1980،  2المدرسة، دار الكتاب اللبناني، ط    
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وعلـى هـذا النحو أكثر الشعراء أمثال ابن المعتز، وكشاجم، وابن الرومي،               
 .)1(ة من بيئة منعمة مترفة في حياتها ومأكلهاوغيرهم من الصور الحضارية المأخوذ

 :)2( ومن الصور الحضارية الجديدة والتي اعتمدت على الحس قول البحتري 
ــيبِ  ــريطُ الطَِّب ــيه تف ــين ف تَب

 

ِإذا مـا الجـرح رم علـى فَسادٍ         
 

فهـذا التشبيه التمثيلي الذي شبه فيه الشاعر حال من يصالح غيره والحقد ال                
 .ل كامناً في داخله، بحال الجرح الذي يلتئم قبل أن ينظف ما فيه من فساديزا

ومـن الصور الرائعة ذات المعاني الرشيقة والتي تعتمد على التشبيه التمثيلي            
 :)3(قول ابن المعتز

 وقَـد فَـتَح اَألصباح في ليلٍة فَما       
)4(ِرداء موشَّـى ِبالكَـواِكِب معلَما     

 

 عادتِْني السقَاةُ ِبكأِسها   فَـإن ِشـْئتَ    
      طَهخَي دم قَد را والفَججفَِخلْـتُ الد

 
واعـتمد ابـن المعتـز على التشبيه الضمني، والذي شبه حال المحسود مع                

 :حاسده  وصبره على آالمه، بحال النار التي تنتقل دون وقود
فَــــإن صــــبرك قَاِتلُــــه

ــا تَأكُلُــ    م ــد ــم تَِج )5(هِإن لَ

 

ــدو    ِد العــس ــى ح ــِبر علَ اص
فالـــنَّار تَْأكُـــُل نَفْـــسها  

 
 ومـن الـصور التي اعتمد عليها الشعراء عند المسعودي االستعارة أو ما               

 يعـرف بالتـشخيص، فلجـأوا إلـيه فـي كثير من األغراض الشعرية منها المدح               
 

                               
،  367، 366، 365، 364، 363، 362، 288، 287: ات مروج الذهب، الصفح   :  انظر  )1(

368 ،323. 
 .4/71مروج الذهب،    )2(
 .294/ 4نفسه،   )3(
، ديوان أشعار األمير أبي العباس، دراسة وتحقيق محمد بديع شريف،           511الديوان، ص   )4(

 . دار المعارف، مصر  
 ").  سودحسد الح " وفي مروج الذهب  (،295/ 4؛ مروج الذهب، 2/412الديوان،ج )5(
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 :)1( والوصف، انظر إلى أبي نواس وهو يصف باطرنجا
)2(ُدتْ ِبنْوِرها األزهار  ــو وجـا   

       ارِورإح ِبِهـن نَاِظـراٍت مـا إن
ومكـان األحـداِق ِمنْها اصفراء     
 ــار هــصرخاً باب ــنادى مست د ف
      لَّنَارالج هـاءفِْر فَـنَادى فَجــص

 

ـ       وتَغْنَّـى الـدراج واستَمطَر الله
ــيون  ــاض ع ــى ري ــنَا إل فَانثَنَي

ا أبيضاض ومكـان الجفُـون ِمنْه    
      رالو نَعِجس الذي صفـرأى النَّـر
ـ       ورأى الـورد عـسكرين من ال

 
فـبهذه الـصور الـنابعة بالحياة، يثبت أبو نواس في األشياء الجامدة الحياة،                

ويمـنحها روحـاً إنـسانية، فقـد صور الرياض لها عيون تنظر، والجفون بالورد               
عين، والنرجس والورد تنادي    البيـضاء، والحـدق بالـورود الصفراء التي تحيط بال         

 .وتصرخ
 :)3(والحسن بن وهب اعتمد على التشخيص حينما رثا صديقه أبا تمام  

ــبا  ــِه نَِحي ــبن ب ــحاِئب ينْتَِح س
ــِعيبا ــِبعها شَ شَــِعيب المــزِن يتْ
ــيوبا  ــه ج ــرعود ل ــققَِّت ال وشَ

 

سقَى بالموِصِل القَبر الجدثَ الغَِريبا     
ــيه إذا ــن فـ ــنَه أطْلَقـ  أظْلَلْـ

ــدودا ــه خُ ــروقُ ل ــِت الب لَطَّمو
 

فالشاعر نجده هنا قد جعل من مظاهر الطبيعة مثل السحب والرعود والبروق              
 .أجاره تبكي وتلطم وتشق الثياب حزناً وجزعاً على فقد أبي تمام

 ومن أساليب التشخيص ما قاله بشار حينما أضفى على حماره بعض األفعال             
اإلنسانية، فقد ذكر صاحب األغاني شعراً على لسان حمار له مات عشقاً، وقد أظهر              

                               
 . الروضة كثيرة األزهار  : باطرنجا    )1(
 . طائر جميل يشبه الحجل    :  الدراج  )2(
 .75/  4؛ مروج الذهب،  2/742العمدة، المصدر السابق، ج      )3(



 105

مالك مغتماً؟  : لرفاقه أنه محزون، ولكنهم أرادوا أن يعرفوا سبب هذا الحزن فقالو له           
 :)1(لم مت؟ ألم أكن أحسن عليك؟ فقال: مات حماري فرأيته في النوم فقلت له: فقال

ــبهاِني  ــاِب األصـ ــند بـ عـ
بــــدلٍّ قــــد شَــــجانيو

بثَـــــناياها الِحـــــسان 
ــي  ــسمي وبرانـ ــلَّ جـ سـ
ــشّيفَراِني   ــد الـ ــثْل خـ ِمـ
ــي  ــال هوانـ ــتُ إذا طَـ ــ

 

ســـيدي خـــذْ بـــي أتانَـــاً 
ــنانٍ  ــي ببــــ تيمتنــــ
تَيمتْنــــي يــــوم رحــــنا
وِبغــــــــــــنٍْج ودالٍل
ــيلٌ  ــد أِســ ــا خَــ ولهــ
فلـــذا ِمـــتُّ ولـــو ِعـــشْـ

 
راء العصر العباسي في مروج الذهب   وإليـضاح الصورة وإبرازها أشاع شع       

للمـسعودي فـي صورهم التجسيم فالشاعر سعيد بن حميد يجسم الدموع فجعلها در              
 :)2(تساقط من على خد محبوبته

       رلَى دع ران ديا الرهلـى خَـدع
 

كَـأن انِْحـدار الدمـِع حين تُِجيلُه        
 

 من التجريد في البيت األول      والـشاعر الحـسين بـن الضحاك يستخدم كالً          
 : )3(والتجسيم في البيت الثاني بعد مقتل المتوكل فيقول

 إالَّ َأسـاءتْ ِإلـيه بعـد ِإحسانِ       
بالهاشـمي وبالفَـتِْح ِبـن خَاقَانِ      

 

إن اللّياِلـي لَـم تُحـِسن إلى َأحدٍ         
َأمـا رأيتَ خُطوب الدهِر ما فعلتْ      

 
 ذين استخدموا التشخيص والتجسيم و التجريد الشاعر عبد        ومـن الشعراء ال     
 

                               
، دار  1، وفي كتاب األغاني، ط  93-4/92أورد المسعودي هذه األبيات ألبي العنبس،   )1(

 ، كما وردت في ديوان 229/ 3ر ، وردت لبشا3/161، 1994إحياء التراث العربي،    

، تحقيق ابن عاشور، محمد الطاهر، مطبعة لجنة التأليف والترجمة           4/214بشار، مج= 
 . ، ومنه أخذت هذه األبيات 1966والنشر، القاهرة،   

 .146/ 4مروج الذهب،    )2(
 .124/ 4 نفسه،   )3(
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 :)1( الصمد بن المعذَّل في وصف إحدى محبوباته فيقول
  ــد ــج ي ــل ف ــي ك ــيل ف  ولل

ــه ــسد  فلل ــمن المج ــا ض  م
فــال تــدن مــن ليلــي يــا غــد

ــا لــ  ــنفذُ كم ــر ال ت يلة الهج
 

ــبد    ــيل مل ــنح الل جــوُل و أق
ونحــن ضــجيعان فــي مجــسد

حسناًفـيا غـد إن كـنت بـي م         
ــنفذي  ــل ال ت ــيلة الوص ــا ل وي

 
وفي . فالـشاعر في البيت األول يشخص الليل على شكل إنسان فيجعل له يداً              

البـيت الثانـي فـيه تـشخيص فنرى الشاعر قد أضفى صفة التضاجع على الدجا                
 إنسانية أطلقها على الدجا الذي يعتبر شيئاً مادياً         -والتـضاجع هـو صـفة حيوانية      

شيئاً واحداً، يعبر كل منهما عن اآلخر، وفي البيت الثالث استخدم           ملموسـاً، فأصبحا    
الـشاعر التجـريد إذ نجده قد أضفى صفات محسوسة، وهي اإلحسان والتي تعتبر              
صـفة إنـسانية علـى الغد الذي هو شيء محسوس، فجرد الشاعر الغد من صفاته                

 . المحسوسة، وأضفى عليه صفات إنسانية
 :لنظامومن التجسيم الغريب قول ا

      نَظَري َأثْر ِم منهفكـان مكان الو
       قْرـفْح قلبي في أنامله عفَمـن ص
       حه الفكْررجخَلْقـاً قطُّ ي ولـم أر
        كْروليس به س ـكْريقـال بـه س

 

   هــد ــآلم خَ ــي ف ــوهمه طَرف ت
  ــه ــآلم كَفَّ ــي فَ ــافَحه قَلِب صو
تُهــرحبقلبــي خاطــراً فَج ــرمو

      فمـن لـيٍن وح ِن تعطُّفٍ يمـرس
 

 .وهذا الشعر من غرض الغزل إال أن روح المذهب تتسرب إليه خفية  
إنه وهم بعيد ال يقع في      : ".... ويعلـق شوقي ضيف على هذه األبيات فيقول         

عقل شخص من المعتزلة الذين يبعدون في تصوير األشياء، كما أنه يصدر من عقل              
في الجوهر وأن حركات اإلنسان كامنة      النظام الذي كان يؤمن بأن األعراض كامنة        
 .)2("في نفسه وأن حركات النفس أجسام مستترة

                               
 .4/68 نفسه،   )1(
 .432ضيف، شوقي، العصر العباسي األول، ص       )2(
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 الخاتمة
 :  من خالل دراستي للشعر العباسي في كتاب مروج الذهب، تبين لي   
إن المـسعودي لـم تكن رحالته للنزهة أو الكسب المادي وإنما لمشاهدة البالد              . 1

ة واسعة  باللغات والعادات والتقاليد      ومعـرفة أخـبارها كمـا تدل كتبه على معرف         
 .للشعوب التي زارها

كـان المسعودي يعتنق مذهب المعتزلة ومن خالل دراستي لكتابه لم أجد تعصبه             . 2
 .أو تحيزه لهذا المذهب  لكونه كان يميل إلى الحياد التام

األشـعار التـي أوردها المسعودي وطريقة انتقائها والنقد الذي كان يوجهه بين             . 3
 .الحين واألخر لبعض األدباء يكشف لنا عن شخصيته األدبية

 الن بعض الشعراء كانوا من      ككـان للحضارة أثرها الواضح في لغة الشعر وذل        . 4
المهتمـين بالعلوم واآلداب إذ كان منهم الفالسفة وعلماء اللغة والنحو والمنطق فكان             

لشعراء وكان هذا ظاهرا من     مـن الطبيعي أن تنقل ألفاظ هذه العلوم إلى لغة هؤالء ا           
خـالل األبـيات الـشعرية عـند كل من النظام ،وحسن بن وهب ،وداود بن علي                 

 .الظاهري وغيرهم 
وجدت المسائل الدينية والعقائدية وقضايا الفلسفة والمنطق قبوال حسنا فقد تسربت           . 5

 م فاستخد إلى لغة المسائل إلي نية هؤالء الشعراء األلفاظ المستخدمة في هذه العلوم،           
الـشعراء ألفاظ الفالسفة مثل الجوهر والسخونة والبرودة وألفاظ الكتابة وغيرها من            

 العلوم األخرى
اتسمت لغة بعض الشعراء بالضعف والركاكة مع سخافة األلفاظ وابتذالها حينما           . 6

هـبطوا بلغـتهم إلـى العامية السوقية حيث كان العامة يستعملون في كالمهم ألفاظا             
 ي مـثل هذه األلفاظ في لغة بعض الشعراء أمثال أبي نواس، أب            تفـوجد أعجمـية،   
  المعتز وغيرهم نالعتاهية، اب

 العصر العباسي في مروج الذهب للمسعودي بالنظم على األوزان          ءتقـيد شعرا  . 7
القديمـة التـي اسـتنبطها الخليل بن احمد، إال أن بعضهم حاول الخروج على هذه                

أخرى جديدة ال تدخل ضمن دوائر الخليل، ومن هؤالء         األوزان والنظم على أوزان     
 .الشعراء أبي العتاهية
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التـزم الـشعراء بـنظام القافية الموحدة إال أن بعضهم خرج عن ذلك واستخدم               . 8
 .المربعات والمخمسات

 اتسمت اللغة عند بعض الشعراء بالقوة والجزالة في بعض األغراض الشعرية. 9
ستدعي من الشعراء استخدام لغة خالية من األخطاء        السـيما فـي المدح، ألن ذلك ي       

 . والعيوب ليليق ذلك بمقام الممدوح
اسـتعملت اللغـة العامـية فـي عدد من األغراض الشعرية من مثل الهجاء،               . 10

 .والشكوى، وذلك ليضمن الشاعر تداولها بين الناس
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 .2وتفارت،طدار فرانز شتاير شت

 .، دار المعارف7، طفي النقد األدبي، )ت.د(ضيف، شوقي،
 .، دار المعارفالفن ومذاهبه في الشعر العربي، )1965(ضيف؛ شوقي،
 .10، دار المعارف، ط العصر العباسي الثاني، )1996(ضيف؛ شوقي،
           .                   6، دار المعارف، ط العصر العباسي األول، )ت.د(ضيف؛ شوقي،

، تاريخ الرسل والملوك  ،  )1988(،)هـ310ت  (الطبري؛ أبو جعفر محمد بن جرير     
 .، دار المعارف3تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم، ط

، دار العلوم العربية    االتجاهات األدبية في قصر المأمون    ،  )1992(عابـدين؛ سامي،  
 .، بيروت1ط

، عة إلى تحصيل مسائل الشريعة    وسائل الشي ،  )ت.د(العاملي؛ محمد بن الحسن الحر،    
 .تحقيق محمد الرازي، دار احياء التراث العربي

، تحقيق محمد   معاهد التنصيص ،  )1974( ،)هـ963ت(العباسي؛ عبد الرحيم احمد   
 .، عالم الكتب، بيروت1 الحميد، جدمحي الدين عب

، دار  التقليد والتجديد في الشعر العباسي    ،  )ت.د(؛ صـالح مصلحي علي،    عـبد اهللا  
 .المعرفة الجامعية، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر

، دار   القرنين الثاني والثالث الهجريين    يلغة الشعر ف  ،  )2000(العبيدي؛ جمال نجم،  
 .زهران

، )ت.د(، )هـ852ت (العـسقالني؛ شهاب الدين أبي الفضل احمد بن علي بن حجر      
 .لسان الميزان، دار الفكر، القاهرة

، شعر الزهد في القرنين الثاني والثالث للهجرة      ،  )1981(،عطـوي؛ علـي نجيب    
 .1المكتب اإلسالمي، ط

العمدة في  ،  )1988( ،)هـ456ت(القيرواني؛ أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني      

 .1 قرقزان، دار المعرفة، طد، تحقيق محمصناعة الشعر ونقده
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سان عباس، ج  ، تحقيق إح  فوات الوفيات ،  )ت.د(،)هـ764( شاكر نالكتبي؛ محمد ب  
 .  ، بيروتر، دار صاد3

 الرسالة،  ة، مؤسس معجم مصنفي الكتب العربية   ،  )1986(كحالـة؛ عمـر رضـا،     
 .1بيروت، لبنان، ط

، تاريخ األدب الجغرافي العربي   ،  )1963(كراتشكوفـسكي؛ اغناطيوس يوليا نوفتش،    
 تـرجمة صالح الدين عثمان هاشم، اإلدارة الثقافية في جامعة الدول العربية،،           

 .  القاهرة
، الديوان،  )1970( ،)هـ350ت  (كـشاجم؛ أبـو الفـتح محمود بن الحسن الكاتب         

 .تحقيق خيرية محمد محفوظ، مطبعة دار الجمهورية، بغداد
، ترجمة أكرم زعيتر، دار إحياء      حضارة العرب ،  )ت.د(لوبـون؛ غوسـتاف لوبون،    
 . الكتب العربية، القاهرة

 ، رشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها   الم،  )1970(مجـذوب؛ عـبد اهللا الطـيب،      
 .2ط 

، دار  معجم الشعراء ،  )هـ384ت  (المرزبانـي؛ أبـو عبـيد اهللا محمد بن عمران           
 .1الجيل، بيروت، ط

، مروج الذهب ،  )1973( ،)هـ346ت  (المـسعودي؛ أبـو الحسن علي بن الحسين       
 .، دار الفكر، بيروت5تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، ط

 . ، دار ومكتبة الهالل، بيروتالتنبيه واإلشراف، )1981(المسعودي؛
 .، منشورات المجمع العلمي،، بغدادفصول في الشعر، )1999(مطلوب؛ احمد، 

، ضبط وتفسير محمود حسن زناتي،    الفـصول والغايات  ،  )ت.د(المعري؛ أبو العالء،  
 .منشورات دار اآلفاق الجديدة، بيروت

، اريخ الطبري في القرنين الثاني والثالث للهجرة      الشعر العباسي في ت   مقابلة، زايد،   
دراسـة موضوعية وفنية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس،           

 .م1992
، مطبعة  حركة التجديد في الشعر العباسي    ،  )1992(موافـي؛ محمـد عبد العزيز،     

 . التقدم، القاهرة



 116

مجمع ،  )ت.د(،)هـ518ت  (الميدانـي؛ أبـو الفـضل احمد بن محمد النيسابوري         

 . الدين عبد الحميد، منشورات دار النصر، دمشقي، تحقيق محمد محاألمثال
جغرافية دار اإلسالم البشرية حتى منتصف القرن الحادي        ،  )ت.د(ميكـيل؛ اندريه،  

 .، ترجمة ابراهيم خوريعشر
 لرجـا ، )1988( ،)هـ450ت  (النجاشـي؛ أبـو العـباس احمد بن علي النجاشي         

 .، بيروت1 جواد النائيين، دار األضواء، ط محمدق، تحقيالنجاشي
، اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري      ،  )ت.د(،ىهـداره؛ محمد مصطف   

 .دار المعارف، مصر
منهج البحث في التاريخ والتدوين التاريخي عند       ،  )ت.د(الوافي؛ محمد عبد الكريم،   

 .س، منشورات جامعة قاد يونالعرب
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 )أ-ء (قافية

بنــى أبــو جعفــر داراً فــشيدها   .1
ــا    ــذل خارجه ــا، وال ــوع داخله فالج
ــدار مــن تــشييد حائطهــا ــنفع ال مــا ي

 .4/297مروج الذهب، ج
لــست إذا مــا أبهظتنــي غمــرة   .2

 .4/350مروج الذهب، ج
وكـــم ظـــباء رعـــيها ألحاظهـــا.3

أســرع مــن حــرف إلــى جــر، ومــن
ــر     ــن حمي ــك ب ــن مال ــضاعة ب ق

 .4/320 جمروج الذهب،
ــونه  .4 ــى ل ــي حاك ــرى رأس ــا ت إم

واشـــتعل المبـــيض فـــي مـــسوده
 .4/320مروج الذهب، ج

ــرة  .5 ــلوعي زف ــين ض ــوت ب وإن ث
 .4/320مروج الذهب، ج

إنــي علــى مــا لقــيت مــنكم    .6
شـــتان مـــا بيـــنكم وبينـــي   
ــبوتي وودي ــتكم صــــ منحــــ

 .3/328مروج الذهب، ج
لـو ال انهائـي لـم أطـع نهـى النهى           .7

ــصر ــا أق ــصرت فم ــنت أق ــبإن ك  قل
ومقلـــة إن مقلـــت أهـــل الغـــضا

 .4/349مروج الذهب، ج
 
ــى .8 ــل علــ ــنحاب ال تجعــ تــ

الـــدور بـــناءومـــثله لخـــيار 
ــراء  ــؤس وضـ ــبها بـ ــي جوانـ وفـ
ــاء   ــز وال مـ ــا خبـ ــيس داخلهـ ولـ

 
ــول   ــن يق ــى  : مم ــسيل الزب ــغ ال بل

 
ــى  ــد الظب ــن ح ــس م ــي األنف ــرع ف أس
حـــب إلـــى حـــبة قلـــب وحـــشى
مـــا بعـــده للمـــرتقين مرتقـــى   

 
ــى    ــال الدجـ ــبح أذيـ ــرة صـ  طـ
مـثل اشـتعال الـنار فـي جـزل الغـضى      

 
ــرجا    ــى ال ــرجا إل ــين ال ــا ب ــأل م تم

 
ــي  ــنكم بدائـــ ــب مـــ لمعجـــ

ي نــصح حبــي، وفــي وفائــي   فــ
ــي  ــنكم جزائـــ ــان ذا مـــ فكـــ

 
ــدى    ــاز الم ــن ج ــب م ــدى يطل أي م
ــى    ــاظ الدمـ ــيه ألحـ ــياً تدمـ دامـ
ــضى  ــر الغ ــا جم ــي أجفائه ــضت وف أغ

 
 

 
فلـــــيس ذا مـــــن رائـــــه  
يــــل ضــــوء بــــرق ســــمائه
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ــا  ــي مخـ ــذا فـ ــت هـ ــا خلـ مـ
 .3/328مروج الذهب، ج

ــا  .9 ــي جمعه ــراح ف ــست أرى كال ل
ــوا   ــين الهـ ــاء، ولـ ــة المـ عذوبـ

 .4/359مروج الذهب، ج
ــه  .10 ــبه ودوائـ ــيب بطـ إن الطبـ

ــذي   ــداء ال ــوت بال ــيب يم ــا للطب م
 .3/375مروج الذهب، ج

يت علـــى دجلـــة مجلـــسابنـــ.11
ــثل ذا    ــم مـ ــرحن فكـ ــال تفـ فـ

 .4/301مروج الذهب، ج
خلـــــيفة فـــــي قفـــــٍص.12

ــه   ــاال لــ ــا قــ ــول مــ يقــ
 .4/145مروج الذهب، ج

ــتوليا.13 ــا اسـ ــدين إذا مـ إن الجديـ
 .4/320مروج الذهب، ج

مـا شـئت قـل هـي المها هي القنا          .14
 .4/320مروج الذهب، ج

ــى  .15 ــك الرب ــى تل ــي عل ــا خليل قف
ــت ــي ربعـ ــن اللواتـ ــوعهاأيـ  ربـ

 .4/320مروج الذهب، ج
ــضا .16 ــضيقبها الف ــوم ي ــل ك ــنا إب ل

فمـــن دونهـــا أن تـــستباح دماؤنـــا
ــرامها  ــوت دون م ــرى فالم ــى وق حم

 .4/107مروج الذهب، ج
ــا .17 ــي بهـــ هللا در أرزة وافـــ

ألربــــع هــــن قــــوام الــــورى
ــرى   ــرد الثـ ــنار، وبـ ــخنة الـ وسـ

 

ال يـــستطيع دفـــاع محـــذور القـــضا
ــضى؟   ــيما م ــثله ف ــرئ م ــان يب ــد ك ق

 

ــضى   ت ــد م ــن ق ــل م ــه فع ــى ب باه
رأيـــناه مـــا تـــم حتـــى انقـــضى

 

بـــــين وصـــــيف وبغـــــا  
ــبغا ــول البــــ ــا يقــــ كمــــ

 

علــــى جديــــد أدنــــياه للبلــــي
 

ــى  ــاف الدمـ ــين أعطـ ــر بكـ جواهـ
 

ــى؟  ــيك الدمـ ــن هاتـ ــائالها أيـ وسـ
علــيك؟ باســتنجادها تــشفى الجــوى   

 

ــماؤها  ــها وسـ ــنها أرضـ ــر عـ ويفتـ
ــا  ــستدم دماؤهـ ــنا أن يـ ــن دونـ ومـ
ــناؤها   ــوق ف ــي الحق ــب ف ــور خط وأه

 

 
ــماء    ــط س ــبدر وس ــسن ال ــاه كح ط
ــداء  ــواء واالنـ ــنعة األهـ ــن صـ مـ
ــضاء   ــدرة البيـ ــثل الـ ــضاء مـ بيـ
ــساء    ــبل م ــبدر ق ــوء ال ــريك ض وت
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ــسجه  ــضاعف ن ــثلج الم ــن ال ــى م أنق
ــدودة  ــفحة مقـ ــي صـ ــا فـ وكأنهـ
ــضوئها    ــرين ب ــيون لناظ ــرت ع به
ــنافها  ــى أكـ ــكرها علـ ــأن سـ وكـ

 .4/367 الذهب، جمروج
ــي درع أروى  .18 ــت ف ــي إنم كفنون

ــاج    ــنب أجـ ــربع بجـ ــا مـ فلهـ
 .3/358مروج الذهب، ج

إلـى اهللا فـيما نابـنا نـرفع الشكوى         .19
خـرجنا مـن الدنـيا ونحـن مـن أهلها          
إذا جاءنــا الــسجان يــوماً لحاجــة   

 .3/392مروج الذهب، ج
ــم.20 ــاف، إال أنهـ ــيمة األوصـ جهـ

 .4/75مروج الذهب، ج

نـــور تجـــسد فـــوقها بـــضياء   
 

ــاء   ــروة م ــر ع ــن بئ ــي م ــتقوا ل واس
ــباء  ــصر قـ ــصر قـ ــصيف بالقـ ومـ

 

ــبلوى    ــرة وال ــشف المط ــده ك ــي ي فف
فـال نحـن فـي األمـوات فـيها وال االحيا           

ــنا ــنا وقل ــ :عجب ــذا م ــاء ه ــياج ن الدن
 

ــياء    ــر األشـ ــبوها جوهـ ــد لقـ قـ
 

 )ب(قافية

ــذا  .1 ــوت هـ ــذا كمـ ــياة هـ حـ
أغــــب الــــزيارة لمــــا بــــدا

 .4/304مروج الذهب، ج
ــنه   .2 ــنَّا ولكـ ــد عـ ــا صـ ومـ

 .4/110مروج الذهب، ج
مـا زال صـرف الدهر يؤيس صفقتي       .3

 .4/71مروج الذهب، ج
ــدا   .4 ــنك ب ــم أر م ــوت ل ــا م أال ي

ــشيبي    ــى م ــت عل ــد هجم ــك ق كأن
 .3/369ذهب، جمروج ال

ــب .5 ــى بعجائ ــد أت ــزمان لق ــس ال تع

ــصائب  ــن المـ ــو مـ ــيس تخلـ فلـ
ــبابه   ــض أسـ ــر أو بعـ ــه الهجـ لـ

 
ــبابه   ــة أحـــ ــريد ماللـــ طـــ

 

ــ ــى ره ــبابي حت ــشيب ش ــى الم نت عل
 

ــي   ــيف وال تحابـ ــا يخـ ــيت بمـ أتـ
ــبابي    ــى ش ــشيب عل ــم الم ــا هج كم

 
 

ومحـــا رســـوم الظـــرف واآلداب  
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أو مـا تـرى أسـد بـن جهـور قد غدا            
ــدي    ــسطت ي ــو انب ــوام ل ــى بأق وأت

 .4/304مروج الذهب، ج
ــباب .6 ــشرف اللـ ــي الـ ــا محيـ يـ

ومعـــيد ركـــن الـــدين فـــي   
ــرزاً  ــوك مبـــ ــت الملـــ فـــ
أســــــــعد بنيــــــــروز 
قــــدمت فــــي تأخيــــر مــــا

 .4/271مروج الذهب، ج
آب أمــر اإلســالم خيــر مآبــه   .7

ــستقراً ــناً مــ ــراره مطمئــ  قــ
ـ   ــالـ ــتمس ب ــده وال ــد اهللا وح فأحم

 .4/169مروج الذهب، ج
ــتاب .8 ــيعة وعـ ــوم قطـ ــل يـ كـ

ــذا   ــصت به ــا خص ــعري أن ــيت ش ل
 .4/101مروج الذهب، ج

ــتاب   .9 ــع الع ــل وانقط ــى الجه تول
ــشيبي   ــي م ــسي ف ــضت نف ــد أبغ لق

 .4/294مروج الذهب، ج
ــر .10 ــن نمي ــك م فغــض الطــرف إن

ــر    ــي نمي ــاح بن ــعت فق ــو وض فل
 .3/290هب، جمروج الذ

ــم.11 ــم يفعــل، وإن ســيل ل إن قــال ل
ــي   ــال ل ــو ق ــي، ول ــب بهجران :ص

 .4/109مروج الذهب، ج
ــت.12 ــتهانتها إذا وقعـــ إن اســـ

أ

ــتاب ــة الكـــ ــشبهاً بأجلـــ متـــ
فـــيهم رددتهـــم إلـــى الكـــتاب   

 

ومجـــــدد الملـــــك الخـــــراب
نــــا ثابــــتاً بعــــد اضــــطراب
ــالب    ــي الحـ ــرز فـ ــوت المبـ فـ
ــثواب    ــى ال ــيه إل ــشكر ف ــت ال جمع
قــــد قدمــــوه إلــــى الــــصواب

 

ملــك ثابــتاً فــي نــصابه   وغــدا ال
آهـــالً بعـــد نأيـــه واغتـــرابه   
عفـــو عمـــن هفـــا جـــزيل ثـــوابه

 

ــرنا ونحـــن غـــضاب  ينقـــضي دهـ
ــباب؟   ــذا األحـ ــق أم كـ دون ذا الخلـ

 

ــضاب  ــضح الخـ ــشيب وافتـ والح الـ
ــاب؟  ــود الكعـ ــي الخـ ــيف تحبنـ فكـ

 

فـــال كعـــباً بلغـــت وال كالبـــا   
ــذابا   ــد إذا لـ ــبث الحديـ ــى خـ علـ

 

ــتب   ــم يعـ ــوتب لـ ــبذل، وإن عـ يـ
ــ" ــشرب الـ ــرب" باردال تـ ــم أشـ لـ

 

 
ــبه   ــا رتـ ــو بهـ ــا تعلـ ــبقدر مـ لـ
ــا عطـــبه  حتـــى يطيـــر فقـــد دنـ
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ــنحة   ــنمل أجــ ــدت للــ وإذا بــ
 .3/392مروج الذهب، ج

عـندي ألصـحابي إذا اشـتد السغب       .13
ــثب  ــن الكـ ــتدى مـ ــه إذا ابـ كأنـ
قـد مـج دهـن اللـوز ممـا قـد شرب            

ــيه وذهــ    ــورد ف ــاء ال ــاء م بوج
ــرب ــب طــ ــه القلــ إذا رآه والــ
ــتهب  ــراه ينـ ــنه أن تـ ــيب مـ أطـ

 .4/369مروج الذهب، ج
إذا مـا اغـتدت طالبـة العلـم مالها         .14

ــيهم  ــد علـ ــشمير وجـ ــدوت بتـ غـ
ــرب   ــيت يطـ ــي بـ ــم القاضـ هـ
مـــا فـــي الدنـــيا إال مـــذنب   

 .4/39مروج الذهب، ج
لــــسن الفتــــى كاتــــبه  .15

وندمانـــــــــه كلـــــــــه
 .4/288مروج الذهب، ج

ــنك لوزيـــ  .16 ــي مـ نجال يخطئنـ
ــوابها    ــشهوة أبـ ــق الـ ــم تغلـ لـ
ــخرة   ــي ص ــذهب ف ــاء أن ي ــو ش ل
ــه    ــي جامـ ــنفخة فـ ــدور بالـ يـ
ــراً   ــر مخبـ ــيه منظـ ــاون فـ عـ
ــدوه  ــسن فـــي شـ ــسن المحـ كالحـ
ــنه  ــشو، ولكــ ــستنكف الحــ مــ
ــبه ــدت جالبيـــ ــا قـــ كأنمـــ
يخـــال مـــن رقـــة أجـــزائه   

ــتب ــابير الكـ ــثل أضـ ــف مـ قطائـ
كوافــر الــنحل بياضــاً قــد ثــنب    
وابـــتل مـــا عـــام فـــيه ورســـب
فهـــى علـــيه حـــبب فـــوق حـــبب
ــتب   ــناء الكـ ــدريج أبـ ــدرج تـ مـ
كـــل امـــرئ لذتـــه فـــيما أحـــب 

 

ــتب   ــي الك ــد ف ــا يخل ــم إال م ــن العل م
فمحبرتــي ســمعي، ودفتــرها قلبــي   
قـــال القاضـــي لمـــا عـــوتب   
ــب   ــي واقلـ ــر القاضـ ــذا غديـ هـ

 

ــبه  ــى حاجـــ ــه الفتـــ ووجـــ
ــبه  ــه واجــــ ــل لــــ وكــــ

 

إذا بـــــدا أعجـــــب أو عجـــــبا
إال أبــــت زلفــــاه أن يحجــــبا  
لــــسهل الطــــيب لــــه مذهــــبا
ــبا   ــه لولـ ــدهن لـ ــرى الـ دوراً تـ
ــستعذباً   ــاعد مــ ــسن ســ مستحــ
ــرباً   ــرباً مطـ ــحى مغـ ــم فأضـ ثـ
ــصبا   ــسيم الـ ــن نـ ــداً مـ أرق جلـ
مـــن أعـــين القطـــر الـــذي قبـــبا
ــندبا   ــنحة الجـ ــي األجـ ــارك فـ شـ
ــنبا   ــح األشـ ــان الواضـ ــر لكـ ثغـ
ــركبا   ــا مـ ــف لهـ ــل الكـ أن يجعـ
شـــهباء تحكـــي األزرق األشـــهبا  
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لـــو أنـــه صـــور مـــن خبـــزه
مــن كــل بيــضاء يــود الفتــى    
ــونة   ــاء مدفــ ــونة زرقــ مدهــ
ــرة  ــا مـ ــوز فمـ ــه اللـ ــق لـ ذيـ

ــت ــادهوانـــ ــسكر نقـــ قد الـــ
فـــإذا العـــين رأتهـــا نـــبت   

 .3/374مروج الذهب، ج
ال تعجــــبن مــــن العجــــب.17

ــادح  ــر فــ ــاء أمــ ــد جــ قــ
 .4/408مروج الذهب، ج

ــه .18 ــوا مكان ــي يكون ــتلوه ك ــم ق ه
 .4/360مروج الذهب، ج

ــل .19 ــي قائـ ــين اهللا، إنـ ــا أمـ يـ
ــنا    ــنا، ولـ ــضل عليـ ــم الفـ لكـ
ــماً    ــتلو هاش ــان ي ــمس ك ــبد ش ع
ــا   ــنا، إنمـ ــام مـ ــصل األرحـ فـ

 .4/176روج الذهب، جم
تـرى كـل يـوم مر من بؤس عيشي         .20

ــرةً   ــك م ــي وحال ــي حال ــإن تلحظ ف
 .4/61مروج الذهب، ج

ــل .21 ــي ثع ــي بن ــدياً ف ــسيت ع إذا ن
 .4/302مروج الذهب، ج

أيــا مــوقداً نــاراً لغيــرك ضــوءها.22
 .4/258مروج الذهب، ج

 
 

ــوم   .23 ــر يـ ــن طاهـ ــنا مـ لـ

ــى ــق إال أبـ ــى الذائـ ــرت علـ مـ
وشـــرفوا فـــي نقـــده المذهـــبا   
ــبا  ــا نــ ــضرس عالهــ وال إذا الــ

 

قـــد جـــاء مـــا يقـــضي العجـــب 
فــــيه لــــذي عجــــب عجــــب

 

ــرازبه   ــسرى م ــوماً بك ــدرت ي ــا غ كم
 

ــسب  ــدق وحـ ــب وصـ ــول ذي لـ قـ
كــم الفــضل علــى كــل العــرب    ب

ــد ألم وألب  ــا بعـــــ وهمـــــ
عــبد شــمس عــم عــبد المطلــب    

 

ثمــر بــيوم مــن نعــيمك يحــسب    
بنظـرة عـين عـن هـوى الـنفس تحجب          

 

ــسب  ــي الن ــين ف ــبل الع ــدال ق ــدم ال فق
 

ــبلك تحطــب  ــر ح ــي غي ــباً ف ــا حاط وي
 

 
 
 

عظـــــيم الـــــشأن والخطـــــب
ــب   ــرثمه الكلـــ ــن هـــ دعـــ
ــرب   ــادق الكـــ ــوم صـــ يـــ
ــب   ــان ذا نقـــ ــص كـــ ولـــ
الـــــضرب   مـــــن آثـــــار
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ــا   ــيه باألنجـــ ــنا فـــ عليـــ
ــيب  ــي الطـــ ــنا ألبـــ ومـــ

طــــــــرازأتــــــــاءك 
وعـــــريان علـــــى جنبـــــيه
إذا مــــا حــــل مــــن شــــرق

 .4/71مروج الذهب، ج
يــريد ابــن مــروان أمــوراً أطــنها.24

ــده   ــروان ش ــان م ــداً ك ــنقص عه لي
ــبله    ــنت ق ــد ك ــي، وق ــته قلب فقدم
ــوةً  ــروان هف ــيت م ــذي أعط ــان ال وك
فــإن تــنفذوا األمــر الــذي كــان بينــنا
ــة    ــز ظالم ــبد العزي ــا ع وإن يعطه

 .4/361مروج الذهب، ج
لذكــر المــوت ســاعة ذكــرهنــراع .25

ــرها   ــنا لغي ــيا خلق ــنو الدن ــن ب ونح
 .4/320مروج الذهب، ج

سـأجعل نفـسي مـنك حـيث جعلتها        .26
 .4/28مروج الذهب، ج

يـا غـارة اهللا قـد عانـيت فانتهكي         .27
ــتلت  ــزامها ق ــى أج ــرجال عل ــب ال ه

 .3/320مروج الذهب، ج
إذا عـب فـيها شـارب القـوم خلته         .28

فاتـرى حيـثما كانـت مـن البـيت مشر          
 .3/189مروج الذهب، ج

إلـى واسـط خلـف الدجاج، ولم يكن        .29
 .4/167مروج الذهب، ج

أتيــــــناه مــــــن الغــــــرب
 

ــعب   ــركب ص ــى م ــي عل ــتحمله من س
وأدرك فــــيه بالقطــــيعة والكــــذب
ولـوال انقـيادي كـان كـرب مـن الكرب          
غلــبت بهــا رأيــاً، وخطــباً مــن الخطــب
فقلـــنا جمـــيعاً بالـــسهولة والـــرحب
ــرب   ــنو ح ــنه ب ــنا وم ــا م ــى به فأول

 
ــب   ــنلهو ونلعـ ــيا فـ ــر بالدنـ ونعتـ
ــبب   ــيء مح ــو ش ــيه فه ــنت ف ــا ك وم

 

ـ    واقبوللدهـــر أيـــام لهـــن عــ
 

ــرتكب    ــنهن ي ــا م ــساء وم ــتك الن ه
مــا بــال أطفالهــا بالــذبح تنــتهب    

 

ــبا     ــيل كوك ــن الل ــي داج م ــبل ف يق
ومــا لــم تكــن فــيه مــن البــيت مغــربا

 

ــب    ــدجاج مخال ــم ال ــي لح ــبت ف لين
 

 
ــسلب ــسلوب ال ال ــي الم ــريهة ف ــوم الك ي

 

فلـــن ترانـــي مـــا عـــشت أطلـــبه
اهللا مــــصوناً وأنــــت تــــركبه  

 

وعـــــذ بالمبـــــرد أو ثعلـــــب
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ــتها .30 ــيل هم ــود الغ ــود أس إن األس
 .4/61مروج الذهب، ج

ــب   .31 ــرف عط ــي بمق ــت عن بخل
ــق   ــا خلـ ــنته فمـ ــن صـ وإن تكـ

 .4/302مروج الذهب، ج
أيــا طالــب العلــم ال تجهلــن   .32

ــورى     ــم ال ــذين عل ــند ه ــد ع تج
ــرونة   ــق مقــ ــوم الخالئــ علــ

 .4/285مروج الذهب، ج
ــدة  .33 ــا إال آلبــ ــم يطلعــ لــ

حملــت علــيه الــسيف، ألعــزمك انثــى
ــاً  ــيك مطمع ــد ف ــم يج ــا ل ــاحجم لم ف
ــال   ــنك والع ــع يمي ــى تجم ــنت مت وك

 .4/71مروج الذهب، ج
فجـوزها عنـي عقـاراً ترى لها إلى        .34

 .4/361مروج الذهب، ج
ولقـد شـهدت الخـيل تحمـل شكتي        .35

ــه  ــتقبلته فكأنــ ــرس إذا اســ فــ
ــاره وإذا  ــتوت أقط ــه اس ــت ل اعترض

 .4/347مروج الذهب، ج
أظهــروا الحــج ومــا يــبغونه   .36

ــبطة    ــي غ ــبحوا ف ــاس أص ــم أن ك
ــنه   ــح بيـ ــن زار ذريـ ــل مـ كـ

 .3/417مروج الذهب، ج
 

ــرتجيه  .37 ــا ن ــرى م ــم ال ن ــى ك إل

جمــــل األجــــربوألنــــك كال
ــرب  ــشرق والمغـ ــي الـ ــذين فـ بهـ

 

الحارثــــي وكــــوكب الــــذنب  
ــبا  ــده نـ ــدت، وال حـ ــدك ارتـ وال يـ
ــربا   ــنك مه ــد م ــم يج ــا ل ــمم لم وص
لــدى ضــيغم لــم تــبق للــسيف مــضربا

 

ــياً  ــعاعاً مطنـ ــى شـ ــشرف األعلـ الـ
 

عـــتد كـــسرحان القـــصيمة مـــنهب
ــسرب   ــن أوال م ــزع م ــين ج ــي الع ف
فكأنــــه مـــــستدير متـــــصوب 

 

ــريدون ال   ــرش ي ــن اله ــل م ــربب ه
ــب   ــيم بالعطـ ــيل علـ ــض اللـ ركـ
لقـــى الـــذل ووافـــاه الحـــرب   

 

 
 

ــذوب    ــل كـ ــن أمـ ــنفك مـ وال نـ
ــريب    ــن ق ــضد ع ــوف تع ــنك س أظ
ــصوبا   ــرؤها وتـ ــيه بـ ــصعد فـ تـ

 
ــبق موصــبا  ــم ي ــام ل ــالف األي ــى س عل

 

ــيب     ــاء الحب ــد لق ــى فق ــبر عل واص
ــيوب  ــوه العـ ــيه وجـ ــتترت فـ واسـ
فإنمـــا اللـــيل نهـــار األريـــب   
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ــي  ــضداً فإنـ ــموك معتـ ــئن سـ لـ
ــا   ــنها وكاءه ــل ع ــقيم ح ــا س إذا م

 .4/299مروج الذهب، ج
أنهوإن خالطـت مـنه الحـشا خلت         .38

 .3/366مروج الذهب، ج
انــصب نهــاراً فــي طــالب العــال.39

ــبال   ــدا مقـ ــيل بـ ــى إذا اللـ حتـ
ــشتهي    ــا تـ ــيل بمـ ــبادر اللـ فـ
كــم مــن فتــى تحــسبه ناســكاً    
ــتاره    ــيل أسـ ــيه اللـ ــى علـ ألقـ
ولــــذة األحمــــق مكــــشوفة  

 .3/378مروج الذهب، ج
ــيبي   .40 ــى ش ــبات عل ــيب الغائ تع

إذا مــا الجــرح رم علــى الفــساد   
ــف ع  ــشريد أخـ ــسهم الـ ــئاًوللـ بـ

ــال ال  ــياة والمـ ــي الحـ ــر لـ ممطـ
وإذا مــــا أردت كــــنت رشــــاء

 .4/72مروج الذهب، ج
ــربيا .41 ــدث الغ ــل الج ــقى بالموص س

إذا أطللـــــنه أطللـــــن فـــــيه
ــدودا  ــه خـ ــروق لـ ــت البـ ولطمـ
فـــإن تـــراب ذاك القيـــر يحـــوي
ــباً    ــناً أديـ ــاعراً فطـ ــباً شـ لبيـ
ــيما  ــاهدته رواك فــــ إذا شــــ
أبــــا تمــــام الطائــــي، إنــــا

ــر   ــا ال تـ ــنك علقـ ــدنا مـ انافقـ

ــيب   ــر عجـ ــيل بأمـ ــستقبل اللـ يـ
ــو    ــي له ــبات ف ــصيب ف ــيش خ وع

يـــسعى بهـــا كـــل عـــدو رقـــيب
 

ــشيب   ــتع بالمـ ــي أن أمـ ــن لـ ومـ
تبـــين فـــيه تفـــريط الطبـــيب   
ــصيب   ــسهم الم ــن ال ــي م ــى الرام عل
ــوباً ــستوهباً أو وهــ ــاك إال مــ ألقــ
ــبا   ــنت قليــ ــا أردت كــ وإذا مــ

 

ســـحائب ينتحـــبن لـــه نحـــيا   
ــعيبا   ــبها شـ ــزن يتعـ ــعيب المـ شـ
ــيوبا    ــه جـ ــرعود لـ ــققت الـ وشـ
حبيـــبا كـــان يدعـــى لـــي حبيـــبا

ــر  ــيل ال ــبا  أص ــي أرب ــي الجل أي ف
يــــسرك رقــــة مــــنه وطيــــبا
ــبا   ــب العجيـ ــدك العجـ ــنا بعـ لقيـ
ــريبا     ــيا ض ــدى الدن ــه م ــصيب ل ن
ــريبا  ــسب القـ ــود والنـ ــمير الـ ضـ
قـــريب الـــدار واألقـــصى الغـــريبا
ــوبا   ــاً قطـ ــاً جهمـ ــاً كالحـ ووجهـ
ــبا   ــشنا أن ال يطيــ ــر بعيــ وأحــ

 

ــيب   ــون المغـ ــيب مأمـ ــي الغـ وفـ
ــوب   ــع الخطـ ــيك مـ ــالع علـ وطـ
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وكـــنت أخـــاً لـــنا أبـــدى إليـــنا
ــي   ــدرت الليالـ ــنت كـ ــا بـ فلمـ
ــفحيته ــبح صـ وأبـــدى الدهـــر أقـ
ــيه    ــوت ف ــيب الم ــأن يط ــر ب فأح

 .4/75مروج الذهب، ج
ــشام .42 ــا هـ ــواد أبـ ــن الجـ ولكـ

ــنه    ــتغنيت ع ــا اس ــنك م ــى ع غن
 .4/108مروج الذهب، ج

 )ت(قافية

ــدارس آ.1 ــالوة م ــن ت ــت م ــات خل ي
قـــبور بكـــوفن، وأخـــرى بطيـــبة
ــا  ــوزجان محله ــأرض الج ــرى ب وأخ

 .3/308مروج الذهب، ج
ــي.2 ــين موالتــ ــي وبــ اهللا بينــ

يــا نــاق حثــي بــنا وال تهنــي    
حتـــى تجيـــئ بـــنا إلـــى ملـــك
ــصفت  ــا عـ ــريح كلمـ ــول للـ :يقـ

ــرقة   ــوق مفـ ــان فـ ــيه تاجـ علـ
 .3/325مروج الذهب، ج

ــيات  .3 ــحاب التح ــية أص ــي التح ح
ــداة   ــا الغ ــيمهم أم ــي نع ــسكرى ف ف

ــه  ــصف ال يعادلـ ــك قـ ــين ذلـ وبـ
 .4/226مروج الذهب، ج

يـا لهـف نفـسي علـى الذي اجتنبت         .4
ــنعت  ــا صـ ــئس مـ ــبارك اهللا بـ تـ
ــزت   ــا انتجـ ــراً فمـ ــتها زائـ أتيـ

ومنـــزل وحـــي مقفـــر العرصـــات 
ــاوات  ــا صـ ــخ، يالهـ ــرى بفـ وأخـ
ــربات    ــدى الغ ــرى ل ــبا خم ــر ب وقب

 

ــات   ــصد والمالمـ ــي الـ ــدت لـ أبـ
نفـــسك فـــيما تـــرين راحـــات   
تـــــــوجه اهللا بالمهابـــــــات 
ــي    ــي مبارات ــح ف ــا ري ــك ي ــل ل ه
 تـــاج جمـــال وتـــاج أخـــيات   

 

ــسقهم   ــم تـ ــين إذا لـ ــات:القائلـ هـ
ي غيـــر أمـــواتوبالعـــشى فـــصرع

ــذات    ــو ول ــن له ــيفة م ــصف الخل  ق

 
بـــأي جـــرٍم تـــرونها عتـــيت   
ــبت  ــا ارتك ــئس م ــواها، وب ــي ه ــي ف ب
ــسبت  ــا احتـ ــتها ومـ ــدي إذ جئـ وعـ
لــنا علــيها لــم تقــض إذ وجــبت    
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ــا  ــون واهللا يعلمهـ ــن ديـ ــم مـ كـ
ــدة  ــضلها ع ــن ف ــي م ــبت ل ــا وه م
فــــأي خيــــر وأي مــــنفعةٍ   
ــي   ــين ظالمتــ ــي وبــ اهللا بينــ
مـــاذا علـــيها لـــو أنهـــا بعـــثت

ــ ــبت ف ــدت رغ ــد زه ــلها وق ي وص
 .4/38مروج الذهب، ج

ــهِ  .5 ــر مدتـ ــي تأخيـ ــرء فـ المـ
عجـــباً لمنتـــبه يـــضيع مـــا   

 .3/369مروج الذهب، ج
ــتهت  .6 ــا اشـ ــنفس مـ ــغ الـ بلـ

ــاعة  ــيش ســـ ــا العـــ إنمـــ
كـــل مـــن يعـــذل المحـــب   

 .4/289مروج الذهب، ج
وعظـــتك أجـــداث صـــممت  .7

ــم ــن أعظـــ ــت عـــ وتكلمـــ
ــبور   ــي القـ ــرك فـ ــك قبـ وأراتـ

 .3/369مروج الذهب، ج
 كــان حبــيها ألول نظــرة  ومــا.8

ــذي   ــا ال ــولت، وم ــيا ت ــنها الدن ولك
 .4/146مروج الذهب، ج

رشـــأ يتـــيه بحـــسن صـــورته.9
وكـــأن عقـــرب صـــدغه وقفـــت

 .4/295مروج الذهب، ج
ــراه .10 ــرك أن تـ ــى سـ إذا المرجـ

ــى   ــرى علـ ــنده ذكـ ــدد عـ فجـ

ــبت ــا وهـ ــيع مـ ــتردت جمـ إال اسـ
ــبت؟   ــا حلـ ــريق مـ ــذات دل تـ لـ
ــت   ــالها فأبـ ــنها وصـ ــبت مـ طلـ
ــبت   ــى أو كتـ ــوالً إلـ ــنها رسـ مـ
عتــبة فــي وصــلنا ومــا رغــبت    

 

لــــثوب يبلــــى بعــــد بدتــــهكا
يحــــتاج فــــيه لــــيوم رقدتــــه

 

ــتفت   ــد اشــ ــي قــ ــإذا هــ فــ
أنــــت فــــيها ومــــا انقــــضت
إذا مــــــا هــــــدا ســــــكت

 

ــت  ــاكنة خفـــ ــتك ســـ وبكـــ
تبلــــى وعــــن صــــور ســــبت
ــت   ــم تمــ ــي لــ ــت حــ وأنــ

 

ــتجلت  ــدها فـ ــن بعـ ــرة مـ وال عمـ
يــسلى عــن الدنــيا إذا مــا تــولت    

 

عـــبث الفـــتور بلحـــظ ملـــته   
ــته  ــار وجنـ ــن نـ ــت مـ ــا دنـ لمـ

 

مـــوتهيمـــوت لحيـــنه مـــن قـــبل 
ــته   ــي وآل بيـ ــى النبـ ــل علـ وصـ

 

 
ــوت  ــداً يمـ ــد أحـ ــم أجـ ــي لـ كأنـ
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 .4/5مروج الذهب، ج
ــسيت .11 ــد ن ــيما ق ــوت ف ــسيت الم ن

ــي     ــل ح ــة ك ــوت غاي ــيس الم أل
 .3/360جمروج الذهب، 

ــبت شــطور دهــر.12 ــد حل مهلهــل ق
ــع  ــل ربـ ــرجال بكـ ــت الـ وجاريـ
فأوجــع مــا أجــن علــيه قلبــي    
كفـــى حـــزناً بـــضيعة ذي قـــديم
ــض   ــد غم ــي بع ــهرت عين ــد أس وق
ــزاء   ــي ع ــيمن ل ــف المه ــي لط وف
وأن يـــشتد عظمـــك بعـــد موتـــي

بلعلــم كــان أبــي جــواداً   :وقــل
ــي   ــد واألدانـ ــك األباعـ ــر لـ تقـ

 .4/197مروج الذهب، ج
ــشقاً.13 ــات ع ــن م ــذام ــيمت هك  فل

  .4/101مروج الذهب، ج

فمالـــي ال أبـــادر مـــا يفـــوت   
 

ــنوت   ــومن العـ ــا الـ ــي بهـ فكافحنـ
ــرتوت  ــثالة والـ ــي الحـ ــاذعن لـ فـ
ــتوت    ــن عـ ــضه زمـ ــريم عـ كـ
ــتخوت    ــا الـ ــيد لهـ ــناء العبـ وأبـ
ــيت  ــضيع إذا فنــ ــة أن تــ مخافــ
ــيت  ــيت وإن بقــ ــثلك إن فنــ بمــ
ــنوت   ــة سـ ــك حائجـ ــال تقطعـ فـ

ــال ــوك؟فقل :يقـ ــن أبـ ــوتي:ومـ مـ
ــبهوت    ــده الـ ــيس يجحـ ــم لـ بعلـ

 

ال خيـــر فـــي عـــشق بـــال مـــوت
 

 

 )ث(قافية

ــزيت  .1 ــرثيثة بال ــم ال ــن يطع إن م
ــين  ــصفعٍة أو بثنتــ ــيق بــ لحقــ
ــين   ــبدرة أو بثنتــ ــيق بــ لحقــ

 .3/320مروج الذهب، ج
شـــربنا عـــشية مـــات الوزيـــر.2

ــام   ــك العظـ ــدس اهللا تلـ ــال قـ فـ
 .4/281روج الذهب، جم
وســــئمت كــــا مآربــــي  .3

إال الحــــــــديث فإنــــــــه

وخبـــــز الـــــشعير بالكـــــراث 
لــــسوء الــــصنيع أو بــــثالث  
ــثالث   ــصنيع أو بــ ــسن الــ لحــ

 

ــثة  ــي ثالـ ــوم فـ ــا قـ ــشرب يـ ونـ
وال بــــارك اهللا فــــي وارثــــه  

 

ــيث   ــبها غثـــ ــأن أطيـــ فكـــ
ــديث ــداً حــ ــمه أبــ ــثل اســ مــ
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  .4/201مروج الذهب، ج

 )ج(قافية

ــبعة    .1 ــن ن ــه م ــوه وأم ــك أب مل
ــا   ــن ذرى بطائحه ــة م ــربت بمك ش

 .3/405مروج الذهب، ج

ــنها ســـ   ــوهاج مـ ــة الـ راج األمـ
مـــاء النـــبوة لـــيس فـــيه مـــزاج

 

 
 )ح(قافية

قـال ابغنـي المـصباح قلـت له، اتنئد         .1
ــزاحا   ــة والمــ ــرك الفكاهــ تــ

 .4/300مروج الذهب، ج
ــضى  .2 ــام المرت ــيفة واإلم ــل للخل ق

ــا ــبالد وأهلهـ ــلح اهللا الـ بـــك أصـ
ــي   ــز الت ــبة الع ــك ق ــزحت ب وتزح
ــرى   ــال ت ــب ف ــا تح ــك م وأراك رب

ــدر م    ــيا وب ــة الدن ــا بهج ــوكهاي ل
 .3/391مروج الذهب، ج

هبونـي امـراً إن تحـسنوا فهـو شاكر         .3
ــرنا  ــاروا بهج ــد أش ــوم ق ــك ق ــإن ي ف
وأدنيتتـــى حتـــى إذا مـــا ســـبيتني
ــيلة   ــي ح ــيث مال ــي ح ــيت عن تجاف

 .4/98مروج الذهب، ج
ــه  .4 ــراً بفعالـ ــزى اهللا أمـ وإذا جـ

نبهـــته مـــن كذبـــه فكانمـــأ   
 .3/299مروج الذهب، ج

 
رحــن فــي الوشــي وأصــبحن   .5

اح وإن عـــــاشكـــــل نطـــــ

ــصباحا  ــوؤها م ــسبك ض ــسبي وح ح
وقــــال الــــصبابة واســــتراحا  

 

ــح   ــريش األبط ــن ق ــئف م ــن الخل واب
ــم تــصلح     ــساد، وطالمــا ل ــد الف بع
ــزح   ــم تتزحـ ــد اهللا لـ ــوالك بعـ لـ

ــد بع  ــب فج ــا ال يح ــفح م ــوك واص ف
ــصلح  ــسدي لمـ ــي ومفـ هـــب ظالمـ

 

ــافح   ــو ص ــسنوا فه ــم تح ــذاك، وإن ل ل
فــإن الــذي بينــي وبيــنك صــالح    
ــاطح   ــهل األب ــصم س ــل الع ــول يح بق
ــوانح    ــين الج ــت ب ــا خلف ــت م وخلف

 

فجــرى أخــا لــك ماجــداً ســمحاً    
ــبحاً ــته صـــ ــبهت إذ نبهـــ نـــ

 

 
 

علــــــــيهن المــــــــسوح 
ــوح  ــوماً نطــــ ــه يــــ لــــ
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ــرت  ــو عمـ ــي ولـ ــست بالباقـ لـ
ــح إن  ــسك نـــ ــى نفـــ فعلـــ

 .3/419مروج الذهب، ج
ــفوحا   .6 ــع س ــي بدم ــبحت مقلت أص

ــدرا  ــوراً وغـ ــاً وجـ ــتلوه ظلمـ قـ
ــاً  ــوجه وجهـ ــك الـ ــضر اهللا ذلـ نـ
ــر   ــون للده ــوف تلق ــرك س ــا الت أيه
فأســــتعدوا للــــسيف عاقــــبة األ

 .4/69مروج الذهب، ج
ــصالح .7 ــسلف الـ ــا الـ ــا بقايـ يـ

نحــــن لأليــــام مــــن بــــين
ــم   ــه األرض كــ ــاب وجــ خــ
ــا أو  ــومك مـــ ــن يـــ آه مـــ

                   .4/150مروج الذهب، ج

ــوح  ــر نــــ ــا عمــــ مــــ
كــــــنت ال بــــــد تــــــنوح

 

ــوا  ــين قال ــح:ح ــيحا أض ــام ذب ى اإلم
حــين أهــدوا إلــيه حــتفاً مــريحا    
ــا  ــروح روحـ ــك الـ ــقى اهللا ذلـ وسـ
ــريحا   ــستبل الجــ ــيوفاً ال تــ ســ
ــيحاً  ــاال قبــ ــتم فعــ ــد جئــ فقــ

 

والتجـــــــــر الـــــــــربيح
ــريح  ــيل وجـــــــ قتـــــــ
غــــيب مــــن وجــــه صــــبيح
ــريح  ــب القــــــ داه للقلــــــ

 

 

 )د(قافيه

ال خيـر فـي عاشـق يخفـى صبابته         .1
ــى أحــد  ــى عل ــا خف ــواه وم ــى ه يخف

 معـــادعبـــيد اهللا لـــيس لـــه  
رددت إلــى الحــياة فعــدت عــنها   

 .4/333مروج الذهب، ج
ــرمك   .2 ــنو ب ــيا ب ــن الدن ــى ع ول

ــا  ــامهم كلهـــ ــا أيـــ كأنمـــ
 .4/243مروج الذهب، ج

فمـــا ســـافرت فـــي اآلفـــاق إال.3
ــي  ــندك واألمانـ ــن عـ ــيم الظـ مقـ

 .4/160مروج الذهب، ج

ــادي  ــراته ب ــي زف ــشوق ف ــول، وال بالق
حتــى علــى العــيس والــركبان والحــادي
ــداد    ــه سـ ــيس لـ ــل، ولـ وال عقـ

ــول اهللا ــو ردوا:لقــ ــادوالــ  لعــ
 

ــا زادا    ــناس مـ ــى الـ ــو توالـ فلـ
ــياداً  ــل األرض أعــ ــت ألهــ كانــ

 

ــدواه راحلتــــي وزادي ومــــن جــ
ــبالد   ــي الـ ــي فـ ــت ركابـ وإن قلقـ

 

ولــن تــرى للــئام الــناس حــساداً    
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ــسدة  .4 ــا محـ ــرنيق تلقاهـ إن الغـ
 .4/180مروج الذهب، ج

ــه.5 ــوا ل ــهالً :فقال ــالً وس ــرحباًأه وم
ــم  ــناس كله ــن ال فأصــبح ال يخــشى م

 .3/319مروج الذهب، ج
ــداك .6 ــت ف ــندي ! جعل ــبد اهللا ع ع

لـــه لمـــة مـــن الفتـــيان بـــيض
ــن  ــنت ممـ ــيك وكـ ــوتهم علـ دعـ

 .4/179مروج الذهب، ج
زروادي القـصر،نعم القـصر والوادي     .7

ــه  ــبه يقاربـ ــه شـ ــيس لـ زره فلـ
ترقـــى قراقيـــره والعـــيس واقفـــة

 .3/349مروج الذهب، ج
ــع .8 ــناد  أتطم ــى الت ــياة إل ــي الح ف

ستـــسأل عـــن ذنـــوبك والخطايـــا
 .3/300مروج الذهب، ج

ــيا  .9 ــرمك لدنـ ــي بـ ــدب بنـ أنـ
ــاً   ــرهة عروسـ ــم بـ ــت بهـ كانـ

 .3/391مروج الذهب، ج
فلمــا رآهــم يطلــبون وزيــره   .10

ــا  ــي ال بقاله ــاف الت ــزد إذ خ ــى ال أت
ــد    ــوم األحـــ ــة يـــ وقعـــ
ــصرته  ــسد أبـــ ــم جـــ كـــ
ــه   ــت لـــ ــر كانـــ وناظـــ
أتــــــاه ســــــهم عائــــــر
ــتهب  ــر ملــــــ وآخــــــ

ــاد   ــن أردت وع ــف م ــبحت فكاش أص
ــاد  ــوة عـ ــوا بقـ ــو لـ ــدواً، ولـ عـ

 
بعقـــب الـــنأى عـــنه والـــبعاد   
ــوداد  ــصداقة والـ ــق الـ ــضوا حـ قـ
ــشداد    ــنوب الـ ــى الـ ــه علـ أناديـ

 

ــيعاد    ــر م ــن غي ــن زورة م ــد م ال ب
ــاد  ــئت أو ب ــر إن ش ــزل حاض ــن من م
ــادي   ــالح والح ــنون والم ــضب وال وال

 

ــاد   ــن معـ ــك مـ ــسب أن مالـ وتحـ
ــباد   ــن العـ ــد ذاك عـ ــسأل بعـ وتـ

 

ــيهم بكـــــل واد تبكـــــي، علـــ
فأضـــحت الـــيوم فـــي حـــداد   

 

ــاد  ــرأي رأي زيـ ــان الـ ــيه، وكـ علـ
وســاروا إلــيه بعــد طــول زنــاد    
كانـــــت حـــــديث األبـــــد  
ــسد  ــن جــ ــم مــ ــى وكــ ملقــ
ــد ــية بالرصـــــــ منـــــــ

 
فـــــشق جـــــوف الكـــــبد  
مـــــثل الـــــتهاب األســـــد  
ــزد  ــا يــــ ــا ولمــــ ألفــــ
مــــا لهــــم مــــن عــــدد   
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قــــــد قــــــتلوا:ائــــــلوق
أكثـــــر، بـــــل :فقائـــــل

ــيه ــون وفـــ ــت لمطعـــ قلـــ
مــــن أنت؟يــــا ويلــــك يــــا

ــال ــسب :فقـــ ــن نـــ ال مـــ
وال أنـــــا للغـــــي قـــــا  
وال لـــــــشيء عاجـــــــل 

 .3/416مروج الذهب، ج
هـذا ابن أمي عديل الروح في جسدي       .11

ــه  ــتريح ب ــبق شــيء اس ــم ي ــيوم ل فال
ــية   ــم باكـ ــي الهـ ــة بخفـ أو مقلـ
 تــرى أنــا جــيك فــيها بالدمــوع وقــد

ــا ــثلك ي ــي بم ــامنل ــياة وي ــور الح  ن
ــة    ــوه لحادث ــثلك أدع ــي بم ــن ل م
ــا   ــنت أبلغه ــل ك ــواع ثك ــدنت أن غ
ــداً   ــده أح ــادر بع ــردى ال تغ ــل لل ق
إن الـــزمان تقـــضى بعـــد فـــرقته

 .4/153مروج الذهب، ج
ــسد .12 ــناحل الجـ ــفوني فـ إن وصـ

ــقمي   ــي س ــدي وزاد ف ــعف وج أض
ــن   ــؤادي م ــى ف ــي عل ــعت كف وض
ــبدي  ــن كـ ــب آه مـ ــن الحـ آه مـ
كــــأن قلبــــي إذا ذكــــرتهم  

 .4/89وج الذهب، جمر
ــنفوس .13 ــين لل ــتل الب ــا أق ــا!!م وم

ــا   ــبالء لم ــن ال ــسي م ــت نف عرض

ــئد ــم تنــــ ــنة لــــ طعــــ
مـــــسكين مـــــن محمـــــد  
ــد  ــن بلــــــ داٍن، وال مــــــ
ــيد  ــت وال الرشــــــ تلــــــ
ــدي  ــي يــ ــنه فــ ــصير مــ يــ

 

ــبدي   ــى ك ــي إل ــه قلب ــزمان ب ــق ال ش
ــد  ــن الكمـ ــضائي مـ ــتت أعـ إال تفـ
ــد    ــى األب ــى عل ــرثية تبق ــيت م أو ب
ــد    ــم أك ــع ول ــم أهج ــى ول ــام الخل ن

ــضد ي ــن الع ــلت م ــي ش ــدي الت ــى ي من
ــد    ــى أح ــشكو إل ــيه وال ي ــشكي إل ي
ــبدي   ــى ك ــناها عل ــوب وأج ــى القل عل
ــتمدي  ــبت فاعـ ــن أجبـ ــية مـ وللمنـ
والعــــيش آذن بالتفــــريق والــــنكد

 

ــبد   ــيض الكــ ــشوني فأبــ أو فتــ
ــد    ــى أح ــوى إل ــكو اله ــست أش أن ل
ــدي    ــوق ي ــويت ف ــى وانط ــر األس ح
ــد    ــبعد غ ــد ف ــي غ ــت ف ــم أم إن ل
فريـــسة بـــين ســـاعدي أســـد   

 

ــع ــبد  أوجـ ــيب للكـ ــد الحبـ !! فقـ
ــدي    ــي حل ــي وف ــي مهجت ــرف ف أس
ــد   ــوم والكمـ ــتالج الهمـ ــين اعـ بـ
ــسدي    ــي ج ــوت ف ــضو يم ــي لع عين
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يـــا حـــسرتي أن أمـــوت معـــتقالً
فــي كــل يــوم تفــيض معــولة    

 .4/90مروج الذهب، ج
ــنا  .14 ــتراحت ركاب ــنا واس أالن أرح

قــد أمــنت مــن الــسرى:للمطايــا:فقــل
ــضل  ــد ف ــا بع ــل للعطاي ــي:وق تعطل

ــنداً  ــرمكياً مهـ ــيفاً بـ ــك سـ ودونـ
 .3/390ب، جمروج الذه

أرى قمــري مجــد وفرعــي خالفــة.15
 .3/361مروج الذهب، ج

ــتحملوا .16 ــدوا ف ــناس إذ غ ــست ب ول
ــولمهم  ــيل حم ــت بل ــد زال ــي وق :وقول

ــر  ــع حائ ــر والدم ــي الفك ــت أناج وقم
ــرة    ــر بغي ــذا األمي ــي ه ــم يعدن ول

 .4/173مروج الذهب، ج
ــد  .17 ــي كمــ ــم أننــ اهللا يعلــ

ــضمنها   ــس تـ ــي نفـ ــسان لـ نفـ
عهاوأراى المقــــيمة لــــيس يــــنف

ــشاهدتي  ــي كــ ــن غائبتــ وأظــ
 .4/90مروج الذهب، ج

ــا .18 ــب إذا دن ــوا أن المح ــد زعم وق
ــنا   ــا ب ــشف م ــم ي ــنا فل ــل تداوي بك

 .4/139مروج الذهب، ج
 
 

ــا .19 ــنام كأنم ــي الم ــتك ف ــي رأي إن
ــا    ــدي، وكأنم ــي ي ــك ف ــأن كف وك

وأمـسك مـن يجـدى ومـن كـان يجتدى
وطــي الفيافــي فدفــداً بعــد فدفــد    

كــل يــوم تجــددي  :وقــل للــرزايا 
ــند  ــمي مهـ ــسيف هاشـ ــيب بـ أصـ

 

ــتذ   ــريم ومحـ ــرق كـ ــزينهما عـ يـ
 

دموعـي علـى األحـباب مـن شـدة وجد          
ــر نجــ  ــد  بواك ــر العه ــن آخ د ال يك

ــد  ــضر والجه ــى ال ــوف عل ــة موق بمقل
علـى ظـالم قـد لـج فـي الهجـر والصد            

 
ال اســــتطيع أبــــث مــــا أجــــد
بلـــد، وأخـــرى حازهـــا بلـــد   
صـــبر، ولـــيس يعيـــنها جلـــد   
بمكانهــــا تجــــد الــــذي أجــــد

 

ــوجد   ــن ال ــشفي م ــنأى ي ــل، وأن ال يم
علــى أن قــرب الــدار خيــر مــن الــبعد

 

 
 
 

أعطينــي مــن ريــق فــيك الــبارد    
جمـــيعاً فـــي لحـــاف واحـــدبتـــنا 

ــاعدي   ــنك س ــي يمي ــين وف ــيدي اليم ب
ألراك فـــي نومـــي ولـــست بـــراقد

 

ــدداً   ــل س ــفاقاً، وق ــوفاً وإش ــيك، خ عل
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ثـــم انـــتهت ومعـــصماك كالهمـــا
ــراقداً   ــه متـ ــي كلـ ــت يومـ فظلـ

 .4/132مروج الذهب، ج
ــصيحة  .20 ــبل ن ــع أق ــبها وج أم قل

واســتعمل الفكــر فــي قولــي؛ فإنــك إن
ــوبهم  ــي قلـ ــرجال فـ ــثق بـ وال تـ
ــيوتهم   ــي ب ــول ف ــنعاج خم ــثل ال م
ــنة  ــك واألدواء ممكـــ وداو ذلـــ
واعــط الخلــيفة مــا يرضــيه مــنك، وال
ــون لــه    ــشكر رداً يك ــا ي واردد أخ

 .4/241مروج الذهب، ج
ــر  .21 ــيا بعنب ــضاء ح ــدرة البي وكال

لـــه عبـــثات عـــند كـــل تحـــية
أســـقى بكفـــيه شـــربةتمنـــيت أن 

ســفى اهللا دهــراً لــم أبــت فــيه ســاعة
 .4/123مروج الذهب، ج

ــوف .22 ــا س ــستعير لم ــت م ــا أن إنم
كــيف يهــوى امــرؤ لــذاذة أيــا    

ــذهب، ج  ــروج الـــ .3/368مـــ

بـك اهللا حـاط الـدين وانـتاش أهله         .23
ــه    ــدك، إن ــباس عه ــن الع ــول اب ق
ــغ    ــل بال ــسن فالعق ــته ال ــإن خلف ف
ــبله  ــم ق ــى العل ــى أوت ــان يحي ــد ك وق

 .2/155 الذهب، جمروج
أنـضى الهـوى جـسدي وبدلنـي به        .24

ــى   ــي إلـ ــاد عدمـ ــا زال إيجـ مـ

ــك الرشــدا ــي ل ــيت فــي قول فكــرت ألف
ضـــغائن تـــبعث الـــشنآن والحـــسدا
ــداً   ــتهم أسـ ــنوا ألفيـ ــى إذا أمـ حتـ
وإذ طيبــتك قــد ألقــى إلــيك بــدا    
ــدا  ــال وال ولـ ــال وال أهـ ــنعه مـ تمـ

وء لــم تــشمت بــه أحــداًرداءاً مــن لــس
 

مـن الـورد يـسعى فـي قـراطق كالورد          
ــوجد   ــى ال ــى إل ــستدعي الخل ــيه ت بعين
ــد   ــن العه ــسيت م ــد ن ــا ق ــي م تذكرن
ــى وعــد  ــيب عل ــيل إال مــن حب مــن الل

 

ــرد  ــار يـــ ــردن، والعمـــ تـــ
ــد؟   ــيها تعـ ــاس فـ ــيه األنفـ !م علـ

 
مـن الموقـف الـدحض الـذي مثله يردى         
لـه موضـع، وكـتب إلـى الـناس بالعهد          

ــش   ــبة ال ــه رت ــد ب ــق للرش يخ الموف
صـبيا، وعيــسى كلــم الـناس فــي المهــد  

 

ــسد    ــوى متج ــن ه ــون م ــسداً تك ج
ــد    ــم أوج ــته ل ــو أعدم ــرت ل أن ص
ــسده   ــى ج ــري عل ــه تج ــب، مدلمع ص
ــبده   ــى ك ــرى عل ــد أخ ــه، وي ــا ب مم
كانـــت منيـــته فـــي عيـــنه ويـــده

 

ــسد   ــتال كالمـ ــسم فـ ــتالت الجـ مفـ
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ــده    ــى كم ــوي عل ــبك مط ــذا مح ه
ــته     ــرخمن راح ــسأل ال ــد ت ــه ي ل
ــفاً   ــستهتراً أس ــاً م ــن رأى كلف ــا م ي

 .4/13مروج الذهب، ج
لــنا رمــاح فــي أعالــيها أود   .25

ــد   ــن عق ــيها م ــيس ف ــسنات ل مستح
ــصمد  ــرد ال ــنعة الف ــن ص ــسوة م مك

ــسندس  ــردثــوب مــن ال مــن فــوق ب
ــد  ــرة خـ ــزوجة حمـ ــا ممـ كأنهـ
ــد    ــد ويـ ــرة خـ ــه حمـ فخالطـ
ــزرد  ــيد الــ ــنذدات كتناصــ مــ
كأنهــا مطــرف خــز قــد مهــد    
كانــت فــصوصاً لخواتــيم الخــرد   
ــد    ــزر وم ــبها ج ــي جان ــول ف يج
كأنـــه مـــن فـــرقه حـــين لـــبد 
ــتهد   ــد أو مجـ ــا عابـ ــو رآهـ فلـ

 .3/366مروج الذهب، ج
ــره  .26 ــي بغي ــر تأت ــورة باألم ومأم

ــس  ــل، ولي ــم تفع ــت ل ــيعةإذا قل ت مط
 .4/328مروج الذهب، ج

ــد  .27 ــزحاً ال مج ــر م ــا المهاج أيه
ــضد ــين المعتــ ــر المؤمنــ ألميــ
ــصده    ــن يقـ ــنجم لمـ ــو الـ وأبـ
قـد مـضى الفطـر إلـى األضـحى وقد          
ــى  ــست عل ــوعد أن ل ــضائي ال ــا اقت م
ــاجالً   ــوى عـ ــنفس تهـ ــر الـ غيـ

ــسد ــي جـ ــات فـ ــا رؤوس طالعـ لهـ
ــد  ــي العمـ ــداح فـ ــصبات كالقـ منتـ

مـــرة لـــون يـــتقدقـــد أشـــربت ح
ــد قرضــت حمــرته كــف حــرد     ق
كأنهــا فــي صــحن جــام أو بــرد    
ــضد  ــسناً منتـ ــسجد حـ ــسائج المـ نـ
ــد    ــول األب ــى ط ــى عل ــا يبق ــو أنه ل
مــن فــوقها مــرى علــيها يطــرد    
مكــسوة مـــن زيــتها ثـــوب زبـــد  
شــراك تبــر أو لحــين قــد مــسد    
ــجد    ــشتهيها وسـ ــا يـ ــر ممـ أفطـ

 

ــداً   ــيا وال رش ــي ذاك غ ــبع ف ــم تت ول
ــت، فــصرت لهــ ــا قال ا عــبداوأفعــل م

 
ــضد؟   ــى بـ ــود أن يلقـ ــزاء الـ أجـ
بحـــر جـــود لـــيس يعـــدوه أحـــد
جـــدول مـــنه إلـــى البحـــر يـــرد
ــد   ــد بعـ ــد قـ ــرب وعـ آن أن يقـ
ــيد    ــذ بـ ــه أخـ ــن أنـ ــة مـ ثقـ
ــد   ــريم أو وعـ ــى كـ ــوا أعطـ وسـ

 
هـــال أتـــته المـــنايا والقـــنا قـــصد
ولـــيس فـــوقك إال الـــواحد الـــصمد
ولـــم يـــضع مـــثله روح وال جـــسد

 
طــوى الدهــر عــنها مــن طــريف وتالــد

أ
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 .279-4/278مروج الذهب، ج
ــة  .28 ــين هاجع ــته والع ــاءت مني ج

ــد   ــه أح ــن ال دون ــياف م ــتك أس عل
ــد     ــه أح ــا نال ــنل م ــم ي ــيفة ل خل

 .4/124مروج الذهب، ج
ــية .29 ــى باهل ــرك الغن ــى ت ــوم عل تل

ــسة  ــشين خل ــسوان يم ــولها الن رأت ح
ــر  ــال جعف ــا ن ــت م ــي نل ــرك أن أس
ــصني   ــين أغـ ــر المؤمنـ وأن أميـ
ذرينـــي تجئنـــي ميتتـــي مطمئـــنة
ــإن نفـــسيات األمـــور مـــشوبة فـ
ــال   ــى درك الع ــسمو إل ــذي ي وإن ال

 .4/282مروج الذهب، ج
ــاعد وإذا.30 ــي ص ــل أبن ــت مخاي  رأي

ــر  ــل ناظــ ــدين إذا تأمــ كالفقــ
 2/70مروج الذهب، ج

لقـد شـد ركـن الدين بالبيعة الرضا        .31
ــنه   ــبت ركـ ــاهللا أثـ ــصر بـ بمنتـ

 .4/136مروج الذهب، ج
ليس بضائري :حبـست، فقلـت   :قالـوا .32

ــيه   ــف غل ــيث يأل ــت الل ــا رأي أو م
والـــشمس لـــو ال أنهـــا محجـــوبة
والـــنار فـــي أحجارهـــا مخـــبوأة

ـ  ا لــم تغــشه لدنــيه  والحــبس مـ
ــرامة   ــريم كـ ــدد للكـ ــيت يجـ بـ
ــا  ــبس إال أنه ــي الح ــن ف ــم يك ــو ل ل

ــدة ــدمقلـــ ــيادها بالقالئـــ  أجـــ
مـن الملـك أو مـا نـال يحيـى بـن خالد             
مغــــصمها بالمــــرهفات الــــبوارد
ــوارد     ــك الم ــول تل ــشم ه ــم أتح ول
بمـــستودعات فـــي بطـــون األســـاود
ــد  ــردى والمكايـ ــباب الـ ملقـــى بأسـ

 
ــد  ــي مخلـ ــل ابنـ ــيك مخايـ أدت إلـ
ــرقد   ــن ف ــرقد م ــع ف ــل موض ــم يع ل

 
وطائــر ســعد جعفــر بــن محمــد    
وأكـــد بالمعتـــز قـــبل المـــؤيد   

 
ــ ــد؟حبــ ــند ال يغمــ سي، وأي مهــ

ــردد  ــسباع تـ ــاش الـ ــراً، وأوبـ كبـ
ــرقد     ــاه الف ــا أض ــريك لم ــن ناظ ع
ال تــصطلي إن لــك تنثــرها األزنــد   
ــستورد  ــزل المـ ــم المنـ ــنعاء نعـ شـ
ــد  ــزور ويحفـ ــيه وال يـ ــزار فـ ويـ
ــبد  ــاب األعــ ــستذلك بالحجــ ال يــ

 
 

ــدا    ــبها كم ــي ح ــت ف ــنها، وإال تم ع
مــا كــنت أســكن إال ذلــك الــبلدا    

ــ   ــا تح ــى م ــك تلق ــبر لعل ــدااص ب غ
 

تكــون لــه كالــنار تقــدح بالــزند    
ــبعد  ــى ال ــبل عل ــان ف ــد ك ــا ق ــدلك م ي



 138

 .4/112مروج الذهب، ج
احتـرف فـوادك يـا عـباس معتمداً        .33

ــد  ــي بل ــروم ف ــا مــن وراء ال ــو انه ل
يـا مـن شـكا شـوقه مـن طول غيبته           

 .4/110مروج الذهب، ج
ــة.34 ــشيء عل ــشيء لل ــر أن ال ــم ت أل

ــا  ــور وإنمـ ــربنا األمـ ــذلك جـ كـ
ــر ــي بإبــ ــهوظنــ اهيم أن فكاكــ

ــيامه  ــين قـ ــر المؤمنـ ــر أميـ تذكـ
إذا هـــز أعـــواد المنابـــر باســـمه

 .89-4/88مروج الذهب، ج
لقــد طــال عهــدي باالمــام محمــد.35

ــريبة  ــد وداري قـ ــبحت ذا بعـ فاصـ
رأيــتك فــي بــرد لنبــي محمــد    

ــيد ا  ــيت أن العـ ــيا لـ ــيومهنفـ  لـ
 .4/131مروج الذهب، ج

هــل علمــت مودتــي:أشــرت إلــيها.36
ــار  ــن اإلظه ــدت ع ــسرهافح ــدا ل عم

 .4/12مروج الذهب، ج
ــر.37 ــيفة جعف ــل للخل ــندى:ق ــا ذا ال ي

لمـــا أردت صـــالح ديـــن محمـــد
ــد  ــد محمـ ــز بعـ ــيت بالمعتـ وثنـ

 .4/87مروج الذهب، ج
ــدا   .38 ــضر أو مع ــنفت الن ــو اكت ل

ــريعة ووردا ــزما شــــ وزمــــ
مــا ازددت إال مــن قــريش بعــدا   

ســيبعث يــوما مــثل أيامــه الــنكد
ــد  ــي الج ــنه وف ــزل م ــي اله ــه ف وأيام
ــند   ــية أو هـ ــي أو بمـ ــي بليلـ تغنـ

 
ومـا كـنت أخـشى أن يطـول بـه عهدي           
فـيا عجـبا مـن قـرب داري ومـن بعدي           
ــرد    ــة والب ــين العمام ــدجا ب ــبدر ال ك

ــيد وجهــك  ــي رأيــت الع ــبدىفإن ــي ي ل
 

إنـي علـى العهد    :فـرددت بطـرف العـين     
وحـادت عـن اإلظهـار ايـضا علـى عمد          

 
وابـــن الخالئـــف واألئمـــة والهـــدى
ــداً  ــسلمين محمـ ــد المـ ــيت عهـ ولـ
ــؤيدا   ــز مـ ــثهم أعـ ــت ثالـ وجعلـ

 
ــدا   ــا مهـ ــيت كهفـ ــذت البـ أو اتخـ
ــبدا  ــضراً ومــ ــشبين محــ واألخــ
ــدا  ــصقليا وغــ ــنت إال مــ أو كــ

 
 

ومــن قــبل مــا كــنا نطاقــا وفــي المهــد
 وإن متـــنا بمنـــتقص العهـــدولـــيس

ــد    ــر واللح ــة القب ــي ظلم ــرنا ف وزائ
 

فــنور هــدى يهــدي بــه اهللا مــن يهــدي
شـبيهك فـي الـتقوى ويجـدى كـم تجدي          
ــوعد   ــيد، وبالـ ــي بالوعـ ــي وفـ تقـ
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 .4/112مروج الذهب، ج
تعلــق روحــي روحهــا قــبل خلقــنا.39

ــا   ــزاد كم ــيا  ف ــبح نام ــا فأص زدن
وكـــنه بـــاق علـــى كـــل حالـــة

 .3/383مروج الذهب، ج
ثالثـــة أمـــالك فأمـــا محمـــد.40

وأمـــا أبـــو عـــبد اإللـــه فإنـــه
ــصمة  ــناس ع ــراهيم لل ــضل إب وذو الف
ــدى  ــيهم هـ ــور، وثانـ ــأولهم نـ فـ

 .4/136مروج الذهب، ج
ــجود  .41  ــن س ــس م ــا نف ــد ي ال ب

ــب   ــن وه ــا اب ــريح ي ــك ال ــبت ل ه
 .4/301مروج الذهب، ج

ا للقــرود رجــاء دنــيا  ســجدن.42
ــشيء    ــنا بـ ــت أناملـ ــا نالـ فمـ

 .4/301مروج الذهب، ج
ــا  .43 ــناس أنه ــم ال ــيما يعل أردت لك

ــوا ــذه  :وأن ال يقول ــيس، وه ــاب ق غ
 .4/330مروج الذهب، ج

ــا اهللا عــن عــبد أعــان بدعــوة.44 عف
إلـــى أن واشـــى الهـــوى بنمـــيمة

 .4/263مروج الذهب، ج
ــنون  .45 ــا للم ــزل غرض ــن ال ي وم

ةفــــإن هــــن أخطأئــــه مــــر
ــوة   ــان بدع ــبد أع ــن ع ــا اهللا ع عف

 .4/45مروج الذهب، ج

ــدي   ــم مهـ ــد، وكلهـ ــثهم رشـ وثالـ
 

فــــي زمــــن القــــرد للقــــرود
ــركود  ــبة الــ ــا أهــ ــذ لهــ فخــ

 
ــرود    ــدي القـ ــنا أيـ ــوتها دونـ حـ
ــسجود   ــوى ذل الــ ــناه ســ عملــ

 
 قـــيس، والوفـــود شـــهودســـراويل

ســـراويل عـــاد قـــد نمـــته ثمـــود
 

لخلــين كانــا دائمــين علــى الــود    
ــد  ــذا فحــاال عــن العه ــى ذاك مــن ه إل

 
بتـــــركنه ذات يـــــوم عمـــــيدا
ــودا  ــئها أن يعــ ــك مخطــ فيوشــ
ــيدا   ــنه أن يحــ ــصدن فأعجلــ قــ

 
 

ــد  ــذا فحــاالً عــن العه ــى ذاك مــن ه إل
بتــركنه منيــته فــي عيــنه ويــده    
ــودا  ــئها أن يعــ ــك مخطــ فيوشــ

ــصدن فأع ــيدا قــ ــنه أن يحــ جلــ
 
  



 140

ــيمة  .46 ــوى بنم ــى اله ــى أن واش إل
ومـــن ال يـــزل غرضـــا للمـــنون
فــــإن هــــن أخطائــــه مــــرة
ــنه ــنا يحـــــيد وتخطيـــ فبيـــ

 .4/45مروج الذهب، ج
 )ذ(قافية

أيهـــا الـــراقد المـــؤرق عينـــي.1
علـــــم اهللا أن قلبـــــي ممـــــا

 .4/6مروج الذهب، 

نـــم، هنئـــياً لـــك الـــرقاد اللذيـــذ 
ــيد  ــيه وفـ ــتاك فـ ــنت مقلـ ــد جـ قـ

 
 

 )ر(قافية

ــوت .1 ــومك إذ ث ــى هم ــثن عل ال تبع
 .4/222مروج الذهب، ج

ــي تقديــره   .2 ــروف الدهــر ف وص
ــا   ــى اعالئهـ ــرء علـ ــنما المـ بيـ

ا مــــتعة قــــوم ســــاعةإنمــــ
 .4/84مروج الذهب، ج

ــتذار.3 ــسؤال واالعـــ إن ذل الـــ
ــرء   ــوردها الم ــل ي ــن باط ــيس م ل
ــارف  ــضوع وللق ــسائل الخ ــارض لل ف
ــنعاً كـــنت أولـــى إن تجافـــيت مـ
أو تعاقـــب فأنـــت أعـــرف بـــاهللا

 .114-4/113مروج الذهب، ج
مـن يـصحب الدهـر ال يأمن تصرفه        .4

لكــل شــيء وإن دامــت ســالمته   
 .3/301مروج الذهب، ج

لعــــــــن اهللا الــــــــذي.5

ــار  ــة األوتـ ــدام ونغمـ ــر المـ غيـ
 

ــدار  ــاض وانحـ ــيها انخفـ ــت فـ خلقـ
إذ هــوى فــي هــوة مــنها فخــار    
ــستعار   ــوب مـ ــرء ثـ ــياة المـ وحـ

 
ــرار   ــى االحـ ــعبة علـ ــة صـ خطـ
ــدار  ــوابق االقـــ ــن ســـ لكـــ
ــتذار   ــة االعـــ ــباً بذلـــ ذنـــ
ــبار    ــوب الك ــن الذن ــى ع ــن تجاف م
ولـــيس العقـــاب مـــنك بعـــار   

 
ــ ــوما، وللدهـ ــراريـ ــالء وامـ ر إحـ

ــصار   ــد إقـ ــه ال بـ ــى فلـ إذا انتهـ
 
 

ــوزاره   ــباس الـــ ــد عـــ قلـــ
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ــرو    ــن عمـ ــى ابـ ــذي ولـ والـ
ــوجه  ــنج الـــ ــر شـــ فوزيـــ
وقفــــــا فــــــيه ســــــناما
ــزور    ــرف بالـ ــزل يعـ ــم يـ لـ
ــي  ــر أعجمــــــ وأميــــــ
ــنا  ــالم عـــ ــل اإلســـ رحـــ

 .4/299مروج الذهب، ج
يـا ديـار األحـباب هـل مـن مجيب          .6

ــنها   ــصمت م ــن ال ــت، ولك ــا أجاب م
إن تكـــن أوحـــشت فـــبعد أنـــيس
قــد لهــونا بهــا زمامــنا وحيــناً    

ــ ــنا علـــى صـ ــوواغتبقـ بوح ولهـ
بـــين ورد ونـــرجس وخزامـــى  
ــنور    ــن ال ــنف م ــل ص ــاح وك وأق
ــا    ــسن مـ ــام أحـ ــرمتنا األيـ فـ
ــتماع   ــول اج ــد ط ــن بع ــرقنا م فافت

 .4/40مروج الذهب، ج
ــاال  .7 ــروب رج ــذه الح ــرجت ه خ

معــشر  فــي جواشــن الــصوف يغــدو
ــا    ــرار إذا م ــا الف ــدرون م ــيس ي ل

واحــــد مــــنهم يــــشد علــــى 
ــن   ــى إذا طعــ ــول الفتــ ويقــ

 .3/415مروج الذهب، ج
ــد  .8 ــتك وق ــضبان أت ــسلة ق ــتع ب أم

ــصففة  ــواع مـ ــكارج أنـ ــيها سـ فـ
فـــيهن كـــامخ طـــرخون مبوهـــرة

يـــــه بـــــبغداد اإلمـــــارة
بطــــــــين كالغــــــــرارة 
ن ورأس كالخـــــــــــــــياره
ــياره  ــديما والعــــــ ر قــــــ
ــاره   ــن حمـــ ــار ابـــ كحمـــ
ــيه اإلدارة بتولـــــــــــــــ

 
ــزار؟    ــي الم ــيل نائ ــشفى غل ــنك ي ع
ــبار   ــول اعتـ ــسائلين طـ ــيه للـ فـ
ــرار    ــبعد قـ ــنهم فـ ــت مـ أو خلـ
ــحار ــحار باألســ ــلنا األســ ووصــ

نــــين الــــنايات واألوتــــار  وح
ــا ــن وبهـــ ــنفس وسوســـ وبـــ
الـــــشهى الجنـــــي والجلـــــنار
كــنا علــى حــين غفلــة واغتــرار    
ونأيـــنا بعـــد اقتـــرب الـــديار   

 
ــنوار  ــان، ال وال لــــ ال لقحطــــ
ــضواري   ــيوث ال ــرب كالل ــى الح ن إل
ــرار   ــنا بلفـ ــاذوا الفـ ــال عـ االبطـ
ألفــين عــريان مــا لــه مــن إزار    

ــنة ــيار   :الطع ــى الع ــن الفت ــذها م خ
 

لجامـــات اســـطارحفـــت جوانـــبها ا
ــار    ــيهم إنك ــا ف ــفر ، وم ــر وص حم
ــبار    ــيها وكـ ــر فـ ــامخ أحمـ وكـ
كأنــه مــن ضــيا الــشمس عطــار    
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أعطـنه شـمس الـضحى لـونا فجاء به         
ــة   ــوش قابل ــرز نج ــامخ م ــيهن ك ف
ــه    ــيس ل ــيني فل ــدار ص ــامخ ال وك
ــسمه   ــي  تن ــا ف ــسك ريح ــه الم كأن
وكـــامخ الزعتـــر البـــري إن لـــه
ــه   ــصرت ب ــا أن ب ــثوم لم ــامخ ال وك
ــى    ــالم دج ــيها ظ ــتونها ف ــأن زي ك
ــصل    ــن ب ــيهن م ــا ف ــت م إذا تأمل
ــه  ــد خالطـ ــستدير القـ ــلجم مـ وسـ
ــره   ــيه وأحمـ ــضه فـ ــأن أبيـ كـ
ــيها   ــوح ف ــنها يل ــية م ــل ناح ــي ك ف
ــا  ــستان قابلهـ ــرة البـ ــا زهـ كأنهـ

 .4/362مروج الذهب، ج
وكـــنت إذا حللـــت بـــدار قـــوم.9

 .3/293مروج الذهب، ج
تبكــي المغيــبة مــن بــنات مجاشــع.10

ــة  ــي مكـــ ــرجنا نبتغـــ خـــ
ــرة ــارف الحيـــ ــا شـــ فلمـــ

ــت ــي :فقلــ ــبها رمحلــ احططــ
ــواً  ــا لهـــ ــصادفنا بهـــ فـــ
ــين   ــداً بـــ ــياً عاقـــ وظبـــ
ــاء  ــنك بالحلفـــ ــا ظـــ فمـــ

 .4/147مروج الذهب، ج
نـوم عينـيك يـا ابـن وهـب غرار          .11

ــيها   ــي ف ــي، ول ــا ثوان ــرنجا به باط
مــن حديثــي أنــي مــررت بهــا يــوما

مــن القــرنفل نــوع مــنه مخــتار
فــي الطعــم شــبه، وال فــي لــوعة عــار
ــار  ــريح معط ــه، وال ــي طعم ــريف ف ح
ــار     ــسك والق ــنا الم ــاه لدي ــونا حك ل
ــار    ــل أم ــه باألك ــرا ل ــصرت عط أب
فــي الجــنب مــنه مــن المقمــور أعفــار

 لجــــين حــــشوه نــــاركــــأنهن
ــطار  ــه أس ــد حارت ــل ق ــن الخ ــم م طع
ــنار   ــيهن ديـ ــففت فـ ــم صـ دراهـ
نجــم اليــنا بــضوء الفجــر نظــار    
ــوار  ــالم وأنـ ــمس وإظـ ــدر وشـ بـ

 
ــاراً  ــركت عـ ــزية وتـ ــت بخـ رحلـ

 
ــار  ــيق حمـ ــمعت نهـ ــا إذا سـ ولهـ
حجاجــــــــا وعمــــــــارا 
راعـــــي إبلـــــي حـــــارا  
ــارا   ــن جـــ ــباً بمـــ وال تعـــ
ــارا  ــستانا وخمــــــ وبــــــ
ــارا  ــضر زنـــ ــنقا والخـــ الـــ

ــا  ــعلتها نــــــ راإن أشــــــ
 

ــنا الهــــوى بقلــــبك نــــار ولــ
ــبار ــؤوس اعتــــ إذا دارت الكــــ
ــستطار   ــوى مـ ــن الهـ ــي مـ وقلبـ
قــف فــق أدركــت لديــنا العقــار    
ــار   ــنورها األزهــ ــادت بــ وجــ
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ــي  ــنادي غالمـ ــرجس يـ ــا نـ وبهـ
وتغنــى الــدراج واســتمطر اللهــو   
ــيون  ــاض عـ ــى ريـ ــنا إلـ فانثنيـ

 مــنها ابيــضاض ومكــان الجفــون 
ــورد   ــرخ ال ــنها ص ــن ع ــنما نح بي
ــنها   ــل عـ ــوة تغافـ ــندنا قهـ عـ
ــر أن  ــن غيـ ــورد مـ ــنا للـ واثنيـ
ــورد  ــذي صــنع ال ــرجس ال ــرأى الن ف
ورأى الــــورد عــــسكرين مــــن
ــا   ــنان لمـ ــاح لبـ ــا تفـ واستجاشـ
واســتجاش الــبهار جيــشا مــن األتــرج
ــسكر   ــي عـ ــربيع فـ ــرأيت الـ فـ
ــدود  ــن خـ ــرة مـ ــيس إال لحمـ لـ
ــداً  ــيكم أبـ ــي فـ ــارك اهللا ربـ ال بـ

 .3/293مروج الذهب، ج
ــار  .12 ــرأس القط ــر  ب ــذت جعف أخ

:فأجابــــت أم األميــــر، وقلــــت
ــريب  ــن قـ ــاعد عـ ــيأتيك صـ وسـ

 .4/209مروج الذهب، ج
خيــر مــا يــركب الــشجاع إذا مــا.13

كــل نهــد أقــب معــتدل الخلــق    
سـلجم اللحـى واسـع الـسحر حد األذن         
ــيا    ــتد عل ــرار واش ــته الح ــا حم م
محـضر القـصر مكـرب الرسغ دامي األ      

ــشرف ــب إذا أدمــ ــبل يخــ  مقــ
ــب    ــوال ورح ــه ط ــي خلق ــو ف فه

ــورار ــن أحـ ــا إن بهـ ــرت مـ ناظـ
ــفرر  ــنها اصـ ــداق مـ ــان االحـ ومكـ
ــسمار   ــا الــ ــا أيهــ ــنا يــ إليــ
ــار  ــنها خمـ ــود مـ ــرها  فالوجـ دهـ
ــضاعف دار   ــرجس الم ــن الن ــبؤ ع تن

ــصرخاً  ــنادى مستـ ــا ب:فـ ــاريـ هـ
ــنار  ــاءه الجلـ ــنادى فجـ ــصفر فـ الـ
ــار  ــسها األوتـ ــن وطيـ ــيت مـ حمـ
ــبار  ــغاره والكـــ ــيه صـــ فـــ
الـــصفر وقلبـــي يـــشفه االحمـــرار
مــن أنــاس بغــوا عليــنا وجــاروا    
يـا معـشر الخـور؛إن الخـور فـي النار          

 
آذنــــتكم بالــــبوار:ثــــم قالــــت

ــزوار ــناك أول الـــ ــد أتيـــ قـــ
ــتطار    ــي االسـ ــبالء فـ ــبه للـ كتـ

 
ــوار   ــبوا للغـ ــوما أال اركـ ــبل يـ قـ

ــين ــنجار متـ ــيق الـ ــشظى عتـ  الـ
ــار ــدماغ والـــوجه عـ ذن وافـــي الـ
فأكــــدي محــــدودباً بالعــــوار  
ــفار  ــون واالشـ ــاعي الجفـ ــط سـ بـ
بـــر  مـــستدبر ككـــر مغـــار   
ــصار   ــداد قـ ــى سـ ــراض الـ وعـ
ــار  ــي جفــ ــيم فــ ــنه فقــ ع مــ
ــيار    ــبت الخ ــوب ث ــت الوث ــو كف فه
ــــر قـــدام منخـــر كالـــوجار   
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ــال   ــذراعان واألض ــه وال ــال هادي ط
ــذاه    ــدأت فخـ ــت وبـ ــم طالـ ثـ
ــشف  ــد ولم ــروج والجل ــرحيب الف وال
ــنب واألو   ــيف والج ــريض الوظ والع
والحديـــد الفـــؤاد والـــسمع العـــر
ــا  ــين والح ــم والع ــافي األدي ــو ص فه
ــر   ــر  وال ــراع والظه ــصير الك والق
لـــم تخـــن متـــنه القطـــاة ولـــم

ــئن  ــزام مطمـ ــين حـ ــسور بـ النـ
يكفـــت المـــشي كالـــذي يتخطـــى
ــأ   ــا ب ــر م ــن غي ــتمر م ــا اس وإذا ن
ــإذا أد  ــبالً فــ ــتو مقــ الن فاهــ
ــالجن    ــيل أو ك ــيب كالتماث ــي تعاق ف
ــبة ــإذا مــا طحــا بــه الجــرى  فالعق ف

 .4/347مروج الذهب، ج
ــت.14 ــه:فقل ــي :ل ــي، فإن ــرفق ب ت

ــال ــي :فقـ ــب منـ ــبح: تعجـ أصـ
وقــام إلــى الــدنان فــسد فاهــا    

 .4/360مروج الذهب، ج
خبيـــصة تعقـــد مـــن ســـكره.15

عـــند فتـــى أســـمح مـــن حـــاتم
ــه    ــل أيامـ ــي كـ ــيس ذا فـ ولـ
فـــي يـــوم لهـــو فظـــع هائـــل 
ــزه    ــن خبـ ــل مـ ــول لالكـ :يقـ

 .4/300مروج الذهب، ج
ال تقـــرب المنجنـــيق والحجـــرا.16

راك والجـــبهة العـــريض الفقـــار
ــار     ــي وق ــده ف ــرف ح ــوب والط ق

ــر بد  ــر غمـ ــضار فـ ــة االحـ يهـ
ــصلب وار   ــسيب وال ــصير الع ــغ الق س
ــتئجار  ــى اسـ ــركيبها إلـ ــسلمه تـ يـ
ــنقار  ــم كالمـــ ــل ألم أحـــ كـــ
طنــــبا أو يــــشق كالمــــسمار  
ــتمرار    ــن اسـ ــع مـ ــه مانـ س بـ
بـــر أهـــوى مـــتابع االدبـــار   
أو كالظـــــــباء أو كالحـــــــوار
تهـــــوى كواســـــر االعـــــسار

 
ــديار     ــل ال ــن خل ــصبح م ــت ال رأي
ــار ــوء العقـ ــبح ســـوى ضـ وال صـ

ــصبوغ  ــيل مــ ــاد اللــ  االزارفعــ
 

ولــــرمة تطــــبخ مــــن قنبــــرة
ــره   ــى مجمـ ــدرين علـ ــبخ قـ يطـ
لكـــنه فـــي الدعـــوة المنكـــرة   
ــره   ــذات والقرقــ ــع اللــ ومجمــ
تعــساً لهــذا الــبطن مــاال أكبــره    

 
وقـــد رأيـــت القتـــيل إذ فيـــرا   
ــرا   ــف الخبــ ــيال وخلــ راح قتــ
أمــر، فلــم يــدر مــا بــه أمــرا     
كفــــاك؟لم تبقــــيا ولــــم تــــذرا
هـــيهات أن يغلـــب الهـــوى القـــدرا
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باكـــر كـــيال يفـــوته خبـــز   
ــال ــم : أراد أل يقــ ــان لهــ كــ

ــت   ــا فعل ــيق م ــاحب المنجن ــا ص ي
ــرا     ــذي أم ــوى ال ــواه س ــان ه ك

 .3/412 جمروج الذهب،
لخيـر امـام قـام مـن خير عنصر         .17

ــرهم  ــين وفخـ ــم االولـ ووارث علـ
كتـــبت وعينـــي تـــستهل دمـــوعها
ــرابة   ــنك ق ــناس م ــى ال ــبت بأدن أص
أنــي طاهــر ال طهــر اهللا طاهــرا   
ــسرا    ــوجه ح ــشوفة ال ــي مك فأبرزن
ــته   ــد لقي ــا ق ــارون م ــى ه ــز عل يع
ــإن كــان مــا أســدى ألمــر  أمــرته ف

 .3/424مروج الذهب، ج
 لــبذل أكفهــم ومــا خلقــت إال .18

 .3/366مروج الذهب، ج
تـــوهما طرفـــى فـــآلم خـــدها.19

ــا   ــآلم كفهـ ــى فـ ــافحها كفـ وصـ
ــرحتها    ــرا فج ــي خاط ــرت بقلب وم

 .4/12مروج الذهب، ج
وكاتـبة فـي الخـد بالمـسك جعفرا        .20

لـئن أودعـت خطـا مـن المـسك خدها          
ــيكه     ــل مل ــوك يظ ــن لممل ــيا م ف
ويـا مـن لعينـي مـن رأى مـثل جعفر           

 .4/125مروج الذهب، ج
ــودتهم .21 ــي ع ــصوتك الت ــشعوا ل خ

 
وق أعـــواد منبـــروأفـــضل راق فـــ

ــر  ــن أم جعفـ ــون مـ ــك المأمـ وللملـ
إلـيك ابـن عمـي مـن جفونـي ومحجري          
ــصبري  ــل ت ــبدي فق ــن ك ــن زال ع وم
ومـــا طاهـــر فـــي فعلـــه بمطهـــر
ــرب أدؤري   ــي وأخـ ــب أمولـ وأنهـ
ومــا نالنــي مــن نــاقص الخلــق أعــور
صــبرت ألمــر مــن قديــر مقــدر    

 
ــر  ــواد منبــ ــدامهم إال ألعــ واقــ

 
ــر   ــري أث ــن نظ ــوهم م ــصارمكان ال ف

ــيس  ــن ل ــر فم ــا عق ــي أنامله ــى ف كف
ــر    ــرحه الفك ــط يج ــيئا ق ــم أر ش ول

 
بنفــسي محــط المــسك مــن حــيث أثــرا
لقــد أودعــت قلبــي مــن الــوجد أســطرا
مطـــيع لـــه فـــيما أســـر واجهـــرا
ــرا   ــستهالت جعف ــوب الم ــقى اهللا ص س

 
كالمــوت يأتــي لــيس فــيه عــثار    
خـــوف انـــتقامك والحـــديث ســـرار
ــحار    ــا أسـ ــي كلهـ ــك، والليالـ بـ
ــزوار   ــى زوارك الــ ــا إلــ رفقــ

 
فــال تــزهدن عــن المعافــاة فــي األجــر
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فالمــشي همــس، والــنداء إشــارة   
ــرافها   ــودة أطــ ــنا معقــ أيامــ
تـــندى عفاتـــك للعفـــاة، ويغـــتدى

 .73-4/72مروج الذهب، ج
فـإن كـنت تـرجو في العقوبة راحة        .22

ــذهب، ج  ــروج الـــ .3/344مـــ

ــه.23 ــعيف أجفانـــــ ضـــــ
كأنمــــــــا ألحاظــــــــه 

 .4/294مروج الذهب، ج
ــوم  .24 ــروزك يــ ــوم نيــ يــ

ــى ــران يوافـــ ــن حزيـــ مـــ
 .4/271روج الذهب، جم

أكــان ولــي العهــد أضــمر عــذرة.25
فـال ملـي الباقـي تـراث الـذي مضى          

 .4/122مروج الذهب، ج
أطافـت بـنا االتـراك حـوالً مجرماً        .26

ــة  ــا ومهانـ ــى ذل بهـ أقامـــت علـ
ــة    ــثاً  وذل ــؤم وخب ــت ل ــد جمع لق

 .4/164مروج الذهب، ج
ــر   .27 ــع الفج ــومك مطل ــرت تل بك

ــتدر   ــى مقـ ــور علـ ــك االمـ ملـ
 بمــــرزئةولــــرب مغتــــبط 

ــدها  ــين يغمـ ــي حـ ــرى قناتـ وتـ
 .3/361مروج الذهب، ج

كــأن انحــدار الدمــع حــين تجــيله.28
 .4/146مروج الذهب، ج

والقلـــــب مـــــنه حجـــــر
ــتذر ــه تعــــ ــن فعلــــ مــــ

 
واحـــــــــد ال يتأخـــــــــر
ــشر   ــد عــ ــي أحــ ــدا فــ أبــ

 
ــادرة   ــد غ ــى العه ــب أو ول ــن عج فم
وال حملـــت ذاك الـــدعاء منابـــره  

 
ــادر    ــؤم غ ــنا ل ــدت ل ــدت أب ــا ب فلم
ــادر   ــات المقـ ــيه حادثـ ــين علـ تعـ
ــر    ــى آل طاه ــاراً عل ــا ع ــت له وأبق

 
ــدرى  ــا تـ ــر مـ ــوم بغيـ ــد تلـ ولقـ

 إذا مـــا شـــاء مـــن يـــسريعطـــي
ــر ــنوائب الدهـــ ــع بـــ ومفجـــ
ــسر   ــئة الكـ ــثقاف بطيـ ــض الـ عـ

 
علـــى خـــدها الـــريان در علـــى در

 
والدهــــر ذو صــــرف وذو غــــدر
وكـــن مـــن الدهـــر علـــى حـــذر
فانظـــر إلـــى المـــصلوب بالجـــسر

 
ــر   ــل ولفكـ ــا والعقـ ــا ذا الحجـ يـ
واجــر مــع الدهــر كمــا يجــري    
ــر  ــضل والذكــ ــا والفــ وذا الحجــ
ــر  ــي البحـ ــر وفـ ــي البـ ــيه فـ إلـ
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ــر .29 ــر بالدهـ ــا المغتـ ــا أيهـ يـ
ــوالته  ــر وصــ ــأمن الدهــ ال تــ
إن كــــنت ذا جهــــل بتــــصريفه
ــر    ــرة، فاعتبـ ــيه عبـ ــإن فـ فـ
ــشها    ــفا عي ــيا ص ــن الدن ــذ م وخ
ــائم المرتـــضى ــر القـ ــان وزيـ كـ

ــيا بأقطا  ــت الدنــ ــاوكانــ رهــ
ــه  ــك بآرائـــ ــشيد الملـــ يـــ
فبيـــنما جعفـــر فـــي ملكـــه   
ــناحه   ــيا بأجـ ــي الدنـ ــر فـ يطيـ
ــرة    ــه عثـ ــر بـ ــر الدهـ إذ عثـ
وزلــــت الــــنعل بــــه زلــــه
ــسبت   ــيلة ال ــي ل ــبائس ف ــودر ال فغ
ــد   ــى وق ــن يحي ــضل ب ــبح الف وأص
ــشيخ وأوالده  ــيء بالــــ وجــــ
والبــــــرمكيين وأتــــــباعهم 
ــوعد   ــى مـ ــوا علـ ــا كانـ كأنمـ

 
 .3/390مروج الذهب، ج

جـــتهأســـد ضـــار إذا مـــا ه.30
ــرى   ــصى إذا أثـ ــم األقـ ، واليعلـ

 .4/109مروج الذهب، ج
ــسنت .31 ــام إذ ح ــنك باالي ــسنت ظ أح

ــا    ــررت به ــي فاغت ــالمتك الليال وس
 .3/300مروج الذهب، ج

ــنا  .32 ــي ذات بين ــام ف ــك األي أذم ل

ــشية ــرعـــ ــة بالعمـــ  الجمعـــ
ــر    ــد والعمـ ــول الخلـ ــل طـ يأمـ
ــر  ــرة الدهـ ــن عثـ ــنا مـ ــا ويلـ يـ
كانـــت لـــه قاصـــمة الظهـــر   
قتـــــيال مطلـــــع الفجـــــر  
أحــــــيط ومــــــا يــــــدري
يحيـــى معـــاً فـــي الغـــل واألســـر
مــن كــان فــي اآلفــاق والمــصر    
ــشر   ــى الحـ ــناس إلـ ــوعد الـ كمـ
ســــبحان ذي الــــسلطان واألمــــر

 
 

ــدرا  ــا قـــ ــر إذ مـــ وأب بـــ
يعلـــم األدنـــى إذا مـــا افتقـــر   

 
تخــف ســوء مــا يأتــي بــه القــدرولــم 

ــدر   ــدث الك ــي يح ــفو الليال ــند ص وع
 

ــذر   ــنا ع ــذي بين ــي ال ــي ف ــا الليال وم
سـوى ذكـر شـيء قـد مضى درس الفكر          

 
ــسر   ــا تتكـ ــي أجالهـ ــواري فـ عـ
ــصفر   ــريح ت ــوافها ال ــي أج ــر ف قواري
ــتحذر    ــا ت ــوف م ــن خ ــصها م فرائ
ــستر   ــي أتـ ــسدي لكننـ ــنى جـ ضـ

 
ــشر    ــى المحـ ــنه إلـ ــكرها مـ أشـ
ــر   ــه المنكـ ــن وجهـ ــانني عـ وصـ
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إذا لــم يكــن بــين المحبــين زورة   
 .4/6مروج الذهب، ج

ــركها .33 ــا فت ــي لحمه ــلبت عظام س
ــا  ــا فكأنهـ ــنها مخهـ ــيت مـ وأخلـ

ــرعدت  إذ ــراق ت ــر الف ــمعت ذك ا س
خـذي بـيدي، ثـم ارفعي الثوب وانظري        

 .4/95مروج الذهب، ج
لحظـــة المحـــسن عـــندي يـــد.34

ــرذونه   ــه بـ ــي وجـ ــا أرانـ لمـ
 .4/299مروج الذهب، ج

ــتعاً .35 ــاء دمــت مم ــا عاشــر الخلف ي
ــأنهم  ــامهم وكـ ــون إمـ ــى تكـ حتـ

 .4/136مروج الذهب، ج
ــصر .36 ــام المنتــ ــذا اإلمــ هــ

ــر  ــره إذا أمــــــ وأمــــــ
ا نظــــــــروطــــــــرفة إذ

 .4/137مروج الذهب، ج
ســـــألت أبـــــا جعفـــــر.37

عـــــاجال:فقلـــــت لـــــه 
يـــا رب لـــيل قـــد دنـــا مـــزاره
ــدجاره   ــد كـ ــيح القـ ــاق ملـ سـ
يـــشهد لـــي بـــبذله زنـــاره   
ــناره   ــرة جلـ ــع الحمـ ــاس مـ مـ
ــمنت أزرره ــصن ضـــ وأي غـــ
إخفــــاؤه تعــــتاده أمــــراره  

 .4/323مروج الذهب، ج

 
ــر   ــدهم للعاشـ ــد بعـ ــك تعقـ بالملـ
زهــر الــنجوم دنــت لــبدر زائــر    

 
ــشر  ــادي عـــ ــك الحـــ والملـــ
ــر  ــى بتــ ــا القــ ــسيف مــ كالــ
كالدهــــر فــــي خيــــر وشــــر

 
يــــــدي تقــــــصر:فقــــــال

يكــــــون كمــــــا تذكــــــر
ــسي أزراره ــسترني ومؤنــــ يــــ
ســـــراجه، ووجهـــــه مـــــناره
تــــاه بخــــد ظهــــر احمــــراره
ــوى إزاره   ــد حــ ــيب قــ أي كثــ
ــذاره   ــرة عـ ــوؤس غـ ــوع الكـ طـ

ــ  بارهال كـــان لهـــو لـــم يثـــر غـ
 

ــضر   ــالءه الحــ ــنازعان مــ يتــ
صـــقران قـــد حطـــا علـــى وكـــر
ــري  ــوائه يجـ ــى غلـ ــضى علـ ومـ
لـــوال جـــالل الـــسن والكبـــر   

 
 

ــضر   ــضاً وال م ــن مح ــن يم ــيس م فل
ــقر  ــى سـ ــوهم إلـ ــزار، فخلـ وال نـ
ــشعر   ــك الـ ــسوالف حالـ ــف الـ يقـ
أفـــق الـــسماء بـــدارة الـــبدر   
فلـــك العـــال وقالئـــد الـــسور   
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جـــاري أبـــاه فأقـــبال وهمـــا.38
ــرزا    ــد بـ ــا وقـ ــا كأنهمـ وهمـ

ــفي ــرزت صـ ــدهبـ ــه والـ حة وجـ
ــه   ــى أن يقاربــ ــى فأولــ أولــ

 .3/372مروج الذهب، ج
ــرته.39 ــضاعي بأسـ ــرن قـ ال يفخـ

ــدهم ــان والـ ــين فـــال قحطـ مذبذبـ
ــه    ــشباب ب ــدا ال ــين ب ــان ح ــد ك ق
ــنطق فـــي    ــه قمـــر تمـ وكأنـ
ــضائله     ــت ف ــذي جعل ــن ال ــا اب ي
ــايلهم   ــت مخـ ــرة جعلـ ــن أسـ مـ
تتهــــيب االقــــدار قــــدرهم  
ــته  ــشوي رميــ ــوت ال تــ والمــ

 .4/125مروج الذهب، ج
ــر.40 ــيوم األجف ــناس ك ــا أن رأى ال م

 .4/261مروج الذهب، ج
ــون اهللا .41 ــصر بعــ ــنا النــ لــ

وللمــــــــراق أعــــــــدائك
ــوت ــظ المـــ ــأس تلفـــ وكـــ
ــقيناهم ســــــــقونا وســــــ
ــاهللا  ــق بـــ ــين اهللا ثـــ آمـــ
ــى اهللا  ــر إلـــ ــل األمـــ كـــ
كـــــذاك الحـــــرب أحـــــياناً

 .3/413مروج الذهب، ج
أي عــــيش يلــــذ لــــي  .42

ملــــــك قــــــد رأيــــــته

ــر ــل النظـــ ــين مخايـــ للعلمـــ
ــدر  ــى قــ ــدر علــ ــأنهم قــ فكــ

ــك  ــرر فلـ ــع الغـ ــال ومواضـ العـ
 

ــر  ــبور تحفـ ــرعي والقـ ــناس صـ الـ
 

والمكــــــــرمة ال الفــــــــرة
يـــــوم الـــــسوء والبـــــره  
كـــــربة طعمهـــــا مـــــره  
ــره ــم أخــــ ولكــــــن لهــــ
تعـــــط الـــــصبر والنـــــصرة
كـــــــالك اهللا ذو القـــــــدرة 
ــرة  ــنا مــــ ــنا ولــــ عليــــ

 
ال أرى فــــــــيه جعفــــــــرا
فــــــي نجــــــيع معفــــــرا
ل وســــــقم مــــــنذ بــــــرا
لـــو تـــرى المـــوت يـــشترى   
ــرا  ــداها لتقبـــــــ يـــــــ

 
ــرك  ــم تع ــزم، ول ــر بح ــواي الكراك  ق

ــصادر    ــيك الم ــا عل ــم ردته ــن اله م
ــر   ــة متجاسـ ــثلها مقدامـ ــى مـ علـ

 
ــاكره    ــضى دسـ ــداة مـ ــنه غـ مـ
ــشائره  ــنه عـــ ــرأت مـــ فتبـــ
وبمــــن خلــــت مــــنه منابــــره
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كــــل مــــن كــــان ذا خــــبا
ــي  ــبوبة لتـــ ــر محـــ غيـــ
ــوته  ــا حـــ ــترته بمـــ الشـــ

 .4/126مروج الذهب، ج
ــنهما   .43 ــم أمتح ــران ل ــسمي أم تق

ــنة   ــثل دفي ــشاء م ــاور األح ــا س وم
ــي    ــدنان أنن ــناء ع ــت أب ــد علم وق

 .3/301مروج الذهب، ج
ــيت  .44 ــن خل ــر بم ــت معتب ــل أن ه

وبمــــن أذل المــــوت مــــصرعة
ــرته    ــنه أسـ ــت مـ ــن خلـ وبمـ
ــرهم؟  ــن غيـ ــوك وأيـ ــن الملـ أيـ
يــــا مؤثــــر الدنــــيا بلذتــــه

ــدال ــا ب ــل م ــيان ــن الدن ــنال م ك أن ت
 .3/376مروج الذهب، ج

كـأن لـم يكن بين الحجون إلى الصفا        .45
بلــى نحــن كــنا أهلهــا فأبادنــا    

 .3/403مروج الذهب، ج
ــرية  .46 ــبها عام ــب إال ح ــى القل أب

ــستها   ــا لم ــندى إذا م ــدي ت ــاد ي تك
ــنها  ــي وبي ــر بين ــسعي الده ــبت ل عج
ــيلة  ــل ل ــوى ك ــي ج ــبها زدن ــيا ح ف

 .4/160مروج الذهب، ج
ــيا  أ.47 ــر بالدنــ ــا المغتــ يهــ

مقـــب قـــد أركـــب الفـــالج   
ــسخطة   ــرنس الــ ــيه بــ وعلــ

ــائره ــت صـ ــصيرا أنـ ــاروا مـ صـ
ــره ــن يفاخـــ ــستعد لمـــ والمـــ
فـــــإن المـــــوت آخـــــره  

 
أنــيس ولــم يــسمر بمكــة ســامر    
ــر    ــدود العواث ــي والج ــروف الليال ص

 
ــيس  ــية عمــرو، ول ــا كن ــا عمــروله له

ــضر  ــورق الخ ــرافها ال ــي أط ــبت ف وين
ــر  ــكن الده ــنا س ــا بين ــضى م ــا انق فلم
ــشر    ــوعدك الح ــام م ــلوة األي ــا س وي

 
ــرا   ــصرت عمـــ ــا أبـــ أمـــ
بعــــــد الملــــــك قــــــسرا
إذالال وقهــــــــــــــــــرا
اهللا إســــــــراراً وجهــــــــرا
ــفرا ــل صــــــ وأن يعمــــــ

 
ــرو  ــا عم ــناءك ي ــي غ ــذي يغن ــل ال لق
ــر  ــته قمـــ ــمس، وراحـــ شـــ

 
 

ــر  ــنه وبالمـ ــو مـ ــي بالحلـ وأعلمنـ
كوى وأقــسى مــن الهجــر؟أرق مــن الــش

ــري    ــرة تج ــت عب ــيما إن أطلق وال س
 

أحــــر مــــن ملــــتهب الجمــــر
ــر   ــسن القمـ ــى مستحـ ــونا علـ عـ
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ــو  ــيه يدعـــ ــا كفـــ رافعـــ
ــتل ــن القـــ ــيه مـــ أن ينجـــ

 .4/272مروج الذهب، ج
أالم علـى عمـرو ولـو مات أو نأى         .48

فكأنهــــــا فــــــي كفــــــه
 .4/358مروج الذهب، ج

خليلــي مــاال حلــى الهــوى وأمــره.49
ــتما  ــل رأي ــرمة ه ــن ح ــنا م ــا بين بم
ــسر   ــب ل ــين المح ــن ع ــصح م هوأف

 .4/113مروج الذهب، ج
ــتها   .50 ــي وق ــشطرنج ف ــوادر ال ن

ــه  ــت ل ــم مــن ضــعيف اللعــب كان ك
أوحـــش الدقـــرات فالديـــر مـــنها

 .4/326مروج الذهب، ج
ــا .51 ــرية كلهـ ــل أوزار البـ تحمـ

ألــم تــر ســباب الــذين تقدمــوا    
 .4/300مروج الذهب، ج

ــاظهم .52 ــتن ألحــ ــة تفــ أربعــ
فـــواحد دنـــياه فـــي وجهـــه   
وآخـــــر دنـــــياه مفـــــتوحة

ـ  ــث قــ ــيهما وثالـ ــاز كلتـ د حـ
ورابـــع قـــد ضـــاع مـــا بيـــنهم

 .22-4/21مروج الذهب، ج
ــاس .53 ــول أن ــيدة :يق ــصر بع إن م

ــراهم   ــال ت ــصر رج ــن م ــد م وابع
عـن الخيـر موتـى، مـا تبالـي أزرتهم          

فعــــناها بالمنــــزل المعمــــور
 

ــر  ــين يجاهـ ــم العالمـ ــر بظلـ وزيـ
ــر   ــبالء الدوائـ ــتهم بالـ ــيف أتـ وكـ

 
ــاهرة    ــشقهم سـ ــن يعـ ــين مـ فعـ
مــــنافق ليــــست لــــه آخــــره
مــــن خلفــــه آخــــره وافــــره
قـــد جمـــع الدنـــيا مـــع اآلخـــرة 

ـ  ه دنـــيا وال آخـــره ليـــست لــ
 

ــر  ــن ظاف ــيها اب ــا بعــدت مــصر وف وم
بحــضرتنا معــروفهم غيــر حاضــر   
علــى طمــع أم زرت أهــل المقابــر   

 
صـــبت علـــيهم غيـــر لدهـــر   
فليعتبــــر ســــاكن ذا القــــصر  

 
ــهراً   ــنا ص ــار ل ــر ص ــم أن العي ألعل

 
ــراً   ــبه ظهـ ــناً وأركـ ــركبه بطـ فيـ

 
ــر   ــة بالقهـ ــز الخالفـ ــشية يبتـ عـ
ــدر    ــى غ ــيوت عل ــي الب ــم بين وكلك

ــته المــ  ــدري  أت ــو ال ي ــية وه نايا بغ
خـشاش مـن الطيـر اجـتمعن على صقر         
ــدري    ــو ال ي ــتة وه ــنايا بغ ــته الم أت
خـشاش مـن الطيـر اجـتمعن على صقر         
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 .4/77مروج الذهب، ج
ــساكين بـــنو بـــرمك  .54 إن المـ

ــرة   ــرهم عبـ ــي أمـ ــنا فـ إن لـ
 .3/389مروج الذهب، ج

بعــثت الســتهديه عيــرا ولــم أكــن.55
ه لــي كــي نــستوي فــي ركــوبهفــوج

 .4/300مروج الذهب، ج
أيـا عـين جودي بالدموع على عمرو       .56

غــدرتم بعمــرو يــا بنــي خــيط باطــل
ومــا كــان عمــرو عاجــزاً، غيــر أنــه
ــتلونه  ــروان إذ يقـ ــي مـ ــأن بنـ كـ
ــا   ــنار أهله ــب ال ــيا تعق ــى اهللا دن لح
ــدر  ــوفاء وللغـ ــي للـ ــا قومـ أال يـ
ــشية  ــشامتون عـ ــرحنا وراح الـ فـ

ــو ــا لقومـــي للـ ــدرأال يـ فاء وللغـ
ــشية  ــشامتون عـ ــرحنا وراح الـ فـ

 .3/317مروج الذهب، ج
ــبدا.57 وجــــزى األفــــشين عــ

ــك  ــه بابــ ــى بــ ــد القــ فلقــ
ــته  ــذي ألفيــ ــوالك الــ ذاك مــ
ــسيف   ــرج الـ ــى ضـ ــك حتـ لـ
ــر   ــى الدهـ ــت علـ ــربة ألقـ ضـ
ــنارية ــفراء ديــ ــصة صــ وخبيــ
ــون إوزة  ــادت أن تكـ ــت فكـ عظمـ
ــوذابة  ــوبلها جـ ــود بـ طفقـــت تجـ

 .4/287مروج الذهب، ج

ــتر ــن س ــرابة م ــين الق ــا ب ــتك م وته
ــرو  ــى عم ــسراً عل ــباب ق ــين ال وللمغفل
ــصخر    ــق ال ــناقهم فل ــى أع ــأن عل ك

 
ــبورا  ــراً وحــــــ هللا خيــــــ
يـــــــــوما قمطريـــــــــرا
ــبورا  ــدا صـــــــ جلـــــــ
ــضيرا  ــداً نــــ ــه خــــ لــــ

ــي  ــه فــ ــورا لــ ــوجه نــ  الــ
ثمـــناً ولـــونا زفهـــا لـــك حـــزور
ــر    ــا ينتظـ ــاد إهابهـ ــوت فكـ وثـ
فـــإذا لـــباب اللـــوز فـــيها الـــسكر

 
ــشور   ــنقاد ومقـ ــور فمـ ــه االمـ لـ
ــر  ــناس المقاديـ ــصنع بالـ ــذالك تـ كـ

 
تــــنالهم مخالــــيب الهــــصور  
وشــيكاً مــا تــصير إلــى القــبور    
ــور   ــرد والفجــ ــباب التمــ ألســ

 
ــبلور  ــازن الـــ ــه مخـــ كأنـــ
ــوري  ــاء ورد جــ ــه كمــ وريحــ

لحـــــسان الحـــــورلقـــــرطوه ل
 

ــور   ــه األمـ ــتم لـ ــا تـ ــر مـ ألمـ
واس بــــنائهم مــــنه الفجــــور  
وشــــيطان مــــواعده غــــرور  
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بظـل الملك واجتمعت   لمـا اسـتظل     .58
ــته   ــدار منيـ ــيه لمقـ ــت علـ حطـ

 .4/228مروج الذهب، ج
دعــوا أهــل الطــريق فعــن قــريب.59

ــداد   ــباد شـ ــب أكـ ــتهلك حجـ فـ
فـــإن الـــه مهلكهـــم جمـــيعاً   

 .3/417مروج الذهب، ج
ــصور.60 ــف الخـ ــي مخطـ ورازقـ

ألــين فــي المــس مــن الحريــر    
لـــو أنـــه يبقـــى علـــى الدهـــور

 .4/284مروج الذهب، ج
ــرج .61 ــشر ي ــبت لمع ــاًعج ون نجح

ــوا    ــدوا ورم ــا عق ــتم م ــيف ي وك
ــوى    ــم غ ــضالل به ــى ال ــاب إل أه
ــب    ــل لع ــب ك ــم ويلع ــصيب به ي
وكــادوا الحــق والمامــون غــدرا   
ــنا     ــر في ــيب الب ــدل النج ــو الع ه
ــنا    ــه يقيـ ــور لـ ــبة االمـ وعاقـ
فـــيملك أربعـــين لهـــا وفـــا   
ــيد   ــل كـ ــين بكـ ــيدوا أجمعـ فكـ
تقطعـــت األرحـــام بـــين العـــشائر
ــم    ــه به ــن خلق ــتقام اهللا م ــذاك ان ف

نحــن أظهــرنا مــن الــذنب تــوبةفــال 
ــر    ــظ ومذك ــن واع ــستمع م ــم ن ول
فنبكـــي علـــى االســـالم تقطعـــت
ــناس يقــتل بعــضهم فأصــبح بعــض ال

ــور ــشاربها الخمـ ــبت بـ ــا لعـ كمـ
ولـــيس بمفلـــح أبـــدا غـــدور   
ــصدور    ــنا الـ ــبه مـ ــضمن حـ تـ
ــزبور   ــشريعة والـ ــهد الـ ــه شـ بـ
تــــتم بــــه االهلــــة والــــشهور
وكــــيدكم لــــه فــــيه الــــسرور
واســـلمهم أهـــل التقـــى والبـــصائر

ــوب ال   ــن رك ــرموه م ــا اجت ــرلم كبائ
وال نحـــن أصـــلحنا فـــساد الـــسرائر
فيـــنجع فيـــنا وعـــظ نـــاه وآمـــر
ــر    ــل كاف ــرها ك ــى خي ــاه ورج رج
فمــن بــين مقهــور ذلــيل وقاهــر    
ــاطر    ــل ش ــيهم ك ــسا ف ــار رئي وص
ــر  ــا لفاجـ ــر دفعـ ــستطيع البـ وال يـ
ومــن أول قــد ســن عــنا آلخــر    
ــر   ــر زاج ــى زج ــوى عل ــته ال تل فام
ــر  ــدم األواخـ ــوا بهـ ــسعيهم قامـ بـ
ــرهفات البواتــــ   ــثهم بالمــ رتحــ

ــر   ــرانها بالخناجـ ــى أقـ ــشد علـ تـ
ــاور    ــفيق مج ــار ش ــن ج ــريم، وم ك
ــر   ــا طائ ــة ك ــن رحم ــا م ــي له فيبك
ــبوادر  ــوع الـ ــيه بالدمـ ــي علـ وتبكـ
ــري   ــزى وناص ــيوم ع ــي ال ــيب عن فغ
ــر  ــى والذخائـ ــاب اللهـ ــتل وانهـ وقـ
ــآزو  ــر وال بمـ ــال خمـ ــرجن بـ خـ
ــر   ــباء النوافـ ــثال الظـ ــر أمـ نوافـ
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ــسه  ــل نف ــوم يحم ــيس الق ــار رئ وص
ــرمة     ــظ ح ــر يحف ــر للب ــال فاج ف
فمــن قــائم يدعــو إلــى الجهــد عامــدا
تــراهم كامــثال لــذئاب رأت دمــاً   
إذا هــــدم االعــــداء أول منــــزل
همفأصـــبحت االغـــتام بـــين بـــيوت

ــنهم  ــبائل بيـ ــساق القـ ــبح فـ وأصـ
ــن أخ  ــن صــديق وم ــي م ــي لقتل فنبك
ــنها   ــى اب ــزن عل ــي بح ــدة تبك ووال

ــي ــم  وذات حل ــي أي ــبحت وه ل أص
ــه ــول ل ــزا وناصــرا:تق ــنت ع ــد ك ق

ــناول ــدم مـ وأبـــت الحـــراق وهـ
وابــراز ربــات الخــدود حواســرا   
ــبا  ــرف مذه ــيس تع ــياري ل ــراها ح ت
كــأن لــم تكــن بغــداد أحــسن منظــرا

حــسنهابلــى،هكذا كانــت فاذهــب   
ــبلهم  ــناس ق ــل بال ــا ح ــم م ــل به وح
أبغــداد، يــا دار لملــوك ومجتنــى   
ويــا جــنة الدنــيا، ويــا مطلــب الغنــى

ــنا  ــي ل ــدتهم  :أبين ــذين عه ــن ال أي
ــتدي  ــواكب تغ ــي الم ــوك ف ــن المل وأي
وأيـــن القـــضة الحاكـــون بـــرأيهم
ــه   ــناطقون بحكمـ ــون الـ أو القائلـ
ــدتها  ــوك عهـ ــراح للملـ ــن مـ وأيـ
ــورد أرضــها تــرش بمــاء المــسك وال

ح الندامـــى فـــيه كـــل عـــشيةورا

ــر ــين اله وناظـ ــه عـ ــى رأتـ وملهـ
ــم الم   ــشمل حك ــنها ال ــدد م ــروب قادي

ــثا لـــباد وحاضـــر فأصـــحوا أحاديـ
ــر   ــستقر المناب ــا م ــى، ي ــنوف المن ص
ومـــستنبط االمـــوال عـــند المتاجـــر
يحلــون فــي روض مــن العــيش زاهــر؟
ــر؟ ــنجوم الزواهـ ــسنا بالـ ــشبه حـ تـ
ــر  ــشكالت االوامـ ــور مـ ــورد أمـ لـ
ــاعر  ــيب وش ــن خط ــالم م ــف ك ورص
مزحــزحة فــيها صــنوف الجواهــر   
ــر   ــح المجام ــد ري ــن بع ــا م ــوح به يف

ــيا   ــل ف ــى ك ــر إل ــرين العناص ض ك
ــر   ــين المزاهـ ــباها حنـ ــو لـ إذا هـ
وأشـــياعهم فـــيها اكـــتفوا بالمفاخـــر
يـروحون فـي سـلطان بعـض ىالعشائر        
ــاغر  ــدي االصـ ــرة أيـ ــنالهم بالكـ فـ
ــر     ــاب الجباب ــوفا رق ــا خ ــذلت له ل
ــسيرا   ــرة ويـ ــسيرا مـ ــون عـ يكـ
ــرا   ــيوش أمي ــي الج ــدو ف ــروح ويغ ي
علـــى جمـــل مـــنها يقـــاد أســـيرا

 
ــشير ــام ورأى المــ ــسق االمــ وفــ

ــر  ــرور وشـ ــرق الغـ ــسالك طـ المـ
ــر   ــال الوزيـ ــنه فعـ ــب مـ وأعجـ
ــصغير    ــنا الـ ــل فيـ ــبايع للطفـ نـ
ــر    ــر ظي ــنه حج ــن مت ــل م ــم يخ ول

ال ا ال ا
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ــنغمها  ــستجيب لـ ــيان تـ ــو قـ ولهـ
ــم    ــن آل هاش ــز م ــوك لغ ــا للمل فم
يــروحون فــي ســلطانهم وكــأنهم   
ــراؤهم  ــالهم كبـ ــا نـ ــادل عمـ تخـ
فأقــسم لــو أن الملــوك تناصــروا   
ــذا لدهــر كــيف صــروفه  ــر ه ــم ت أل
وحـــسبك بالـــصفار نـــبال وعـــوة
ــه    ــدر أن ــم ي ــال، ول ــباهم بأجم ح

 .4/272مروج الذهب، ج
ــاع الخال.62 ــر أض ــش الوزي ــة غ ف

ومــــا ذاك إال طــــريق الغــــور
فعــــال الخلــــيفة أعجــــوبة  
ــنا  ــن ذا وذا أنــ ــب مــ وأعجــ
ــه    ــسح أنف ــسن م ــيس يح ــن ل وم
ــاو  ــباغ وغــ ــا ذاك إال بــ ومــ
ــزمان  ــوال انقـــالب الـ ــذان لـ وهـ
ولكـــــنها فـــــتن كالجـــــبال

 .406-3/405مروج الذهب، ج
خبـــز أبـــي جعفـــر طباشـــير.63

فــــيه دواء لكــــل معــــضلة  
ــغرا  ــدهن صـ ــثل مـ ــصعة مـ وقـ

 مـــا تـــرتجيه مـــن يـــدهونـــيل
 .4/300مروج الذهب، ج

ــر  ــتاب المنيـ ــص الكـ ــريدان نقـ يـ
ــر    ــي النقي ــذان أم ف ــر  ه ــى العي أف
نـــرتع فـــيها بـــصنع الحقيـــر   

 
ــر ــه والعقاقيـــ ــيه االفاويـــ فـــ
ــير  ــصدر والبواســ ــبطن والــ للــ
ــر   ــولها النواطيـ ــن حـ ــزعق مـ تـ

يـــرمـــا لـــيس تجـــري بـــه المقاد
 
  

 

أبـا حـسن، ثـبت في االرض وطأتي        .1
 .4/294مروج الذهب، ج

ال اذ ال ال
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قطائـــف قـــد حـــشيت باللـــوز.2
ــوز  ــن الجـ ــي آذي دهـ ــسبح فـ تـ

 .4/287مروج الذهب، ج
وألبــسي درعــا علــى حــصينة   .3

 .4/294مروج الذهب، ج

ــوز  ــشو المـ ــاذي حـ ــسكر المـ والـ
ــوزي    ــي ح ــت ف ــا وقع ــررت لم س

 
اديت الدهــر هــل مــن مبــرو   فــن

 
 

 
 

 )س(قافية

قــاض يــرى الحــد فــي الــزناء، وال.1
ــنا  ــشي وحاكمــ ــرنا يرتــ أميــ

ــزناء وال    ــي ال ــد ف ــرى الح ــاض ي ق
مـا أحـسب الجـور ينقضي وعلى األمة        

 .4/22مروج الذهب، ج
ــعاعها   .2 ــرط ش ــاربها لف ــأن ش وك

ــر    ــى طمـ ــي علـ ــوم ترانـ  يـ
ويــــوم لهــــو أحــــث كاســــا

 .4/64مروج الذهب، ج
الفلــك مــن لــم يتــرك الناســاأودى ب.3

ــه  ــصدن ل ــد ق ــنايا ق ــت الم ــا رأي لم
ــه    ــنجوم ل ــى ال ــئا أرع ــبت متك ف
والمـــوت دان لـــه، والهـــم قارنـــه
ــه   ــرجال ب ــيت ال ــين باه ــته ح رزئ
ــدا  ــنا أب ــردوداً ل ــات م ــن م ــيس م فل

 .3/4مروج الذهب، ج
أبكــــيت ال للنعــــيم واألنــــس.4

أبكــي علــى ســيد فجعــت بــه    

ــاس  ــن ب ــوط م ــن يل ــى م ــرى عل ي
ــا راس  ــر مـ ــرأس شـ ــوط، والـ يلـ
ــاس    ــن ب ــوط م ــن يل ــى م ــرى عل ي
وال مـــــــن آل  عـــــــباس 

 
ــباس  ــي ضــيا مق ــرع ف ــأس يك ــي الك ف
ــي   ــبل الرواســ ــي األجــ ترهبنــ
ــضيب آس   ــي قــ ــف أذنــ وخلــ

 
ــا   ــتلولك الياس ــن مق ــؤادك ع ــنح ف فام
ــا    ــب والراس ــواد القل ــنه س ــبن م أص
إخــال ســنته فــي اللــيل قرطاســا    

ــى  ــا  حت ــا الكاس ــي أودى به ــقاه الت س
وقـــد بنـــيت بـــه للدهـــر آساســـا
ــا  ــبله ناسـ ــنا قـ ــرد عليـ حتـــى يـ

 
ــرس  ــسيف والتـ ــي والـ ــل للمعالـ بـ
أرملنـــي قـــبل لـــيلة العـــرس   
ــرس   ــع الحـ ــرطة مـ ــنة أشـ خائـ

)ز(قافية
ــز  ــضالت الهزاه ــي المع ــي ف وأدركتن
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ــرحا   ــراء مطـ ــا بالعـ ــا مالكـ يـ
ـ  به ودبــــسهإذا أجــــدت حـــ

ثــم أطلــت فــي االنــاء حبــسه    
 .4/289مروج الذهب، 

إذا الــشيعى جمحــم فــي مقــال   .5
فـــصل علـــى النبـــي وصـــاحبيه

 .4/5مروج الذهب، ج
ــة  .6 ــوا بجاري ــال تلح ــت ف ــي كلف إن

ــرؤيتها   ــاله ف ــسن أع ــن الح ــا م له
 .4/289مروج الذهب، ج

لــيت شــعري أفــاح رائحــة المــسك.7
حــين غابــت بـــنو أمــية عـــنه   

ــى المن ــباء علـ ــاخطـ ــر فرسـ ابـ
ال يعابــــون قائلــــين وان قالــــوا
وحلــــوم إذا الحلــــوم اســــتخفت

 .3/295مروج الذهب، ج
ــو  .8 ــم يأس ــرح ث ــر يج ــت الده راي

ــيء    ــد ش ــوع لفق ــسي الهل ــت نف أب
 .4/283مروج الذهب، ج

هـل رأيـت النجوم أغنت عن المامون       .9
خلفــــوه بعرصــــتي طرســــوس

 .4/45مروج الذهب، ج
لـــم تطـــب اللـــذات اال بمـــن.10

ــصون  ــنت بـ ــرةغـ ــت عبـ أطلقـ
ــادة   ــن غ ــنفوس ع ــبر ال ــيف ص وك
ــنة   ــميتها بــ ــرت إن ســ وجــ

ــه ــربه ومرسـ ــدت ضـ ــم أجـ ثـ
شـــربت مـــنه البابلـــي نفـــسه   

 
ــسه   ــذات نفـ ــبوح بـ ــسرك أن يـ فـ
وزيــــريه وجاريــــه برمــــسه  

 
 

شمسكأنهــا الــشمس بــل زادت علــى الــ
ــسى   ــري نح ــتهاعن ناظ ــعدى، وغيب س

 
ــسي  ــيف إنـ ــال بالخـ ــا أن إخـ ومـ
ــمس     ــبد ش ــي ع ــن بن ــيل م والبهال
ــرس   ــر خـ ــه غيـ ــيها وقالـ ن علـ
لــو اصــابوا ولــم يقولــوا بلــبس    
ــس   ــر ملـ ــثل الدنانيـ ــوه مـ ووجـ

 
ــسى  ــسلى أو ينــ ــوض أو يــ يعــ
كفــى حــزنا لنفــسي فقــد نفــسي    

 
ــوس  ــه المأنـــ ــيئاً وملكـــ شـــ
مـــثل مـــا خلفـــوه أبـــاه بطـــوس

 
ــذ   ــا اللـ ــت بهـ ــةطابـ ات مأنوسـ

ــة  ــصبر محبوسـ ــسجن الـ ــت بـ كانـ
ــة   ــت طاووعــ ــا إن قلــ أظلمهــ
ــة  ــردوس مغروسـ ــنة الفـ ــي جـ فـ
ــة   ــر مغموسـ ــي البحـ ــرة فـ جوهـ
ــسوسة   ــنعت محــ ــا بالــ تلحقهــ



 158

ــا   ــنا بهـ ــدل إن عدلـ ــر عـ وغيـ
ــرة    ــا فك ــف فم ــن الوص ــت ع جل

 .4/175مروج الذهب، 
خراســان أحــويها وأعمــال فــارس.11

اذا مــا أمــور ضــاعت وأهملــت   
 .4/202مروج الذهب، ج

ــروش   .12 ــى ع ــروس إل ــت ع زف
أيهمـــــا كانلـــــيت شـــــعري
أصــــاحب المــــرهف المحلــــى

 .4/59ذهب، جمروج ال
 

 
ــآيس   ــراق ب ــك الع ــن مل ــا م ــا أن وم
ــدوارس   ــوم ال ــصارت كالرس ــت ف ورث

 
بــــنت رئــــيس إلــــى رئــــيس

 
ــنفوس   ــصدر والـ ــي الـ ــل فـ أجـ
أم ذو الوشــــــاحين والــــــشموس

 
 

 )ص(قافية

ــنح.1 ــضل مــ ــو الفــ  اهللا أبــ
وتـــــواله فقـــــد بالـــــغ  
ــزويج   ــى التـ ــان علـ ــقا كـ عاشـ
مـــن هـــوى مـــن شـــعرها   
ــصل ــندما ينـــ ــراه عـــ فتـــ
ــق اهللا    ــح خلـ ــن أملـ ــي مـ فهـ
ــيها ــصبر علـــــ روق الـــــ
ــن  ــا مــ ــام بهــ ــيخة هــ شــ
قرضـــت فـــي عهـــد نـــوح   
ــرك   ــوال الفـ ــال لـ ــظ نـ أي حـ
ــد جعــــل األمــــر ــته قــ ليــ
ــنها  ــوزان مـــ ــو لجـــ فأبـــ

 .141-4/140مروج الذهب، ج
ــة ال  .2 ــوم ثلم ــل ي ــنا ك ــسدهال  ن

حـــــــــياة ال تـــــــــنعص 
ــص   ــب وأخلـــ ــي الحـــ فـــ
ــرص ــد تحـــــــ للعقـــــــ
يخــــصب بالحــــنا المعفــــص  
ــرص ــرد المحــــــ كالبــــــ
ــصص  ــتاج المفـــ ــي الـــ فـــ

تأتـــــــــي وتـــــــــربصف
ــرفض  ــيخ مقـــ ــده شـــ وجـــ
صـــــاحب الفلـــــك وقـــــرنص
والجـــــــوز المرصـــــــص 
مـــــر الـــــيها وتخلـــــص  
حـــــين يدنـــــو يـــــتقلص  

 
ــص  ــبون ونقـ ــيما يطلـ ــزيدون فـ يـ
ــربص ــثلها نتـ ــرى مـ ــن ألخـ ونحـ
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ــقوفها  ــذها سـ ــوا دارا أخـ إذا هدمـ
ــدا   ــيص وان ب ــبل القن ــرون بالط يثي
ــربها  ــبالد وغ ــرق ال ــسدوا ش ــد اف وق
ــصرونه   ــا يب ــوا بم ــضروا قال إذا ح
ــتالهم   ــي ق ــراؤنا ف ــصت ق ــد رخ وق

 .3/415مروج الذهب، ج

ــصوا  ــريب تن ــن ق ــه صــيد م ــم وج له
ــشخص  ــن ن ــى أي ــدري إل ــا ن ــنا فم علي
ــوا   ــيحا تخرص ــيئا قب ــروا ش ــم ي وأن ل
ومـــا قـــتل المقـــتول إال المـــرخص

 
 
 

 )ض(قافية

مــن كــان مــن أمهاتــي باكــيا أبــدا.1
ــامعه  ــر سـ ــي غيـ ــسمعيه فإنـ تـ
مــا جــود كفــك إن جــادت وإن بخلــت

 .4/156مروج الذهب، ج

ــا     ــيه مقبوض ــي ف ــي أران ــيوم إن فال
إذا علــوت رقــاب القــوم معروضــا   
مــن مــاء وجهــي وقــد أخلفــته عــوض

 

 )ط(قافية

اضـــــــربي والتقطـــــــي.1
 .4/132مروج الذهب، ج

عـدل ظاهرا  وكـنا نرجـى أن نـرى ال       .2
ــا  ــصلح أهله ــيا وي ــصلح الدن ــى ت مت
لعمــرك مــا الــبحار وال الفيافــي   
ــا     ــب المطاي ــن رك ــر م ــيط ش لق
ــيط   ــيء لقـ ــه شـ ــن االلـ إال لعـ

 .3/288مروج الذهب، ج

واحــــــــسبي ال تغلطــــــــي 
 

ــنوط    ــرجاء قـ ــد الـ ــنا بعـ فاعقبـ
وقاضـــي قـــضاة المـــسلمين يلـــوط؟
بأوســـع مـــن رفقـــاح بنـــي لقـــيط
وانــذل مــن يــدب علــى البــسيط    

ــب ــا سـ ــوط بقايـ ــوم لـ ــن قـ يه مـ
 
  

 )ع(قافية 

ومـن شـر أيـام الفتـى بـذل وجهه          .1
متـى يـدرك اإلحـسان مـن لم تكن له          

 .4/294مروج الذهب، ج
رأى الجـوع طبا، فهو يحمي ويحتمي      .2

ويـزعم أن الفقـر فـي الجـود والسخا         

ــصنائع  ــيه ال ــت عل ــن خف ــر م ــى غي إل
ــنازع    ــس ت ــسان نف ــب اإلح ــى طل إل

 
ــع    ــر جائ ــي داره غي ــرى ف ــست ت فل
ــصنائع  ــساب ال ــي اكت ــظ ف ــيس ح وأن ل

ا ال ال أ ل
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لقـد أمـن الدنـيا، ولـم يخـش صرفها          
 .4/297مروج الذهب، ج

إذا مــا ســليم جئــتها لغــدائها   .3
ــن  ــال تـ ــإنهمفـ كحن أوالد حام؛فـ
 .3/292مروج الذهب، ج

ــدراً  .4 ــوت ق ــعاً وعل ــوت تواض دن
ــسامى    ــبعد أن ت ــشمس ت ــذلك ال ك

 .4/171مروج الذهب، ج
ريــــب الــــزمان وصــــرفه.5

وأذل بعــــــــد العــــــــز
ــا  ــصحت فمـــ ــد نـــ ولقـــ

فأبــــى بــــنا المقــــدور إال   
يــا لــيت شــعري هــل تــرى    

 .4/242مروج الذهب، ج
تمـــتع مـــن جيـــبك بالـــوداع.6

ــن و  ــربت م ــم ج ــرفك ــل وهج ص
وكــم كــأس أمــر مــن المــنايا    
ــيئاً    ــيت ش ــذي الق ــي ال ــم أر ف فل
تعالــــى اهللا كــــل مواصــــالت

 .4/296مروج الذهب، ج
ــا  .7 ــارم حازه ــسم المك ــذي ق إن ال

ــا  ــع أهلهـ ــوب جامـ ــع القلـ جمـ
ــه    ــوم بجمل ــا يق ــم م ــبذلت أعظ ف
وعفــوت عمــن لــم يكــن عــن مــثله

 4/30مروج الذهب، ج
ــع  .8 ــى تطل ــصر مت ــر الق ــا قم ي

ــع ــن الجائ ــرء ره ــدر أن الم ــم ي ول
 

رجعــت كمــا قــد جــئت غــرثان جائعــاً
ــق اهللا ــشاويه خل ــوع م ــن أك ــا اب  حاش

 
فــــشأنالك انحــــدار وارتفــــاع  
ــشعاع  ــنها والـ ــضوء مـ ــو الـ ويدنـ

 
ــناعا  ــشف القـــ ــتوة كـــ وعـــ
ــشجاعا  ــل الـ ــصعب والطـ ــنا الـ مـ
ــا    ــأن أطاع ــرمت ب ــم ح ــت، وك أطع
ــباعا  ــسم أو نــــــ أن نقــــــ
ــتماعاً  ــرقتناً اجـــ ــوماً لفـــ يـــ

 
ــتماع   ــسرور باالجـ ــت الـ ــى وقـ إلـ
ــضاع    ــاع واتـ ــال ارتفـ ــن حـ ومـ
ــي    ــنها ذراع ــضق ع ــم ي ــربت فل ش

ــن ال  ــر مـ ــال وداع أمـ ــراق بـ فـ
ــاع  ــى انقطـ ــؤول إلـ ــت تـ وإن طالـ

 
ــسابع   ــام الـ ــلب آدم لإلمـ ــن صـ مـ
ــع  ــر جامـ ــل خيـ ــوى ودادك كـ وحـ
ــبارع    ــال ال ــن الفع ــنفوس م ــع ال وس
عفـــو، ولـــم يـــشفع إلـــيك بـــشافع

 
ــستمتع؟   ــك يـ ــري بـ ــقى وغيـ أشـ
مـــنك علـــى رأســـي فمـــا أصـــنع

 
ً
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ــد  ــي ق ــان رب ــا رأىإن ك ــضى م ق
 .4/102مروج الذهب، ج

إن األمـور إلـى المعتـز قـد رجعت         .9
ــه  ــيس ل ــك ل ــم أن المل ــان يعل ــد ك ق

 .4/169مروج الذهب، ج
أبـا المـنازل يـا خير الفوارس من         .10

ــشيتهم  ــو خـ ــي لـ ــم أنـ اهللا يعلـ
ــم   ــي له ــلم أخ ــم أس ــتلوه ول ــم يق ل

 .3/307مروج الذهب، ج
إنـي عرفت عالج الطب من وجعي      .11

والحمـى صـبرت لها    جـزعت للحـب،     
ــه وجــع  ــشغله عــن إلف ــان ي ــن ك م
ــدا    ــي أب ــي، ليتن ــل حبيب ــا أم وم

 .4/193مروج الذهب، ج
علـى كـبدي مـن خيفة البين لوعة        .12

يخــاف وقــوع البــين والــشمل جامــع
 .4/296مروج الذهب، ج

سـالم علـى اإلسـالم فهـو مودع        .13
ــتقادهم ــدنا العــال واالمجــد عــند اف فق
ــضجع   ــوم وم ــين ن ــين ب ــع ع أنجم

 أفقـــرت دار النبـــي محمـــدفقـــد
ــا   ــي خالله ــصطفى ف ــتل آل الم وق
أم تــر آل المــصطفى كــيف تــصطفى
ــجية،  ــنكم س ــؤم م ــر، والل ــي طاه بن

قواطعكم في الترك غير قواطع لكم كل يوم        
مـــــشرب مـــــن دمـــــائهم

ــاً ــه رجعـ ــى حاالتـ ــستعين إلـ والمـ
ــدعاً  ــسه خـ ــن نفـ ــك لكـ ــه لـ وأنـ

 
ــي الد  ــثلك ف ــع بم ــا يفج ــد فجع ــيا فق ن

 
وأوجــس القلــب مــن خــوف لهــم فــزعا
ــا   ــيش مع ــيعاً أو نع ــوت جم ــى نم حت

 
ــدع   ــب والخ ــالج الح ــرفت ع ــا ع وم
إنـي ألعجـب مـن صـبريى ومن جزعي         
ــي    ــبكم وجع ــن ح ــشغلني ع ــيس ي فل
مــع الحبــيب، ويــا ريــت الحبــيب معــي

 
يكـــاد لهـــا قلبـــي أســـى يتـــصدع
ــسرع   ــا متـ ــين دمعهـ ــي بعـ فيبكـ

 
إذا مـــا مـــضى آل النبـــي فودعـــوا
وأضــحت عــروش المكــرمات تضعــضع
ــن رســول اهللا فــي التــرب مــضجع والب
ــع    ــدار بلق ــالم؛ فال ــدين واإلس ــن ال م
ــع   ــيس يجمـ ــنهم لـ ــمل مـ وبددشـ
نفوســــهم أم المــــنون فتتــــبع  
ــنع   ــر ومقـ ــنكم حاسـ ــدر مـ وللغـ
ــع   ــد تقطـ ــي آل أحمـ ــنها فـ ولكـ
وغلــتها مــن شــربها لــيس تــنقع    
ــرع    ــتل ش ــرك بالق ــاح الت ــيكم رم وف
ــرتع  ــيش مـ ــرك والجـ ــم للتـ وداركـ
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ــرع  ــين شـ ــم للطالبـ ــا حكـ ومـ
لكـــم مـــرتع فـــي دار آل محمـــد
أخلــتم بــأن اهللا يرعــى حقــوقكم   
ــنده   ــشفاعة ع ــرجون ال ــحوا ي وأض

غلب مغلـــوب، ويقـــتل قاتـــلفـــي
 .4/148مروج الذهب، ج

فـإن ترم عن عمر وتداعي به المدى       .14
فمــا كــنت إال الــسيف القــى ضــريبة
ــأته   ــو إس ــافع يمح ــه ش ــي وجه ف
ويلـي علـى مـن أطـار الـنوم فامتنعا          
ــت  ــه لمع ــي أعطاف ــشمس ف ــا ال كأن
ــرت  ــوى، وإن كث ــذي يه ــستقبل بال م
ــاءته   ــو إس ــافع يمح ــه ش ــي وجه ف

 .4/179مروج الذهب، ج
إن أخـاك الـصدق مـن كـان معك         .15

ــدعك   ــزمان ص ــب ال ــن إذا ري وم
 .3/329مروج الذهب، ج

بــــدا وكأنمــــا قمــــر  .16
ــرق   ــن عـ ــسك مـ ــت المـ يحـ
ــا  ــن زواله ــه م ــيا ب ــؤذن الدن ــا ت لم
وإال فمـــا يبكـــيه مـــنها، وأنهـــا

 .4/280مروج الذهب، ج
كــأن أيــامهم مــن حــسن بهجــتها.17

 .3/391مروج الذهب، ج
ــد   .18 ــن خال ــى ب ــمأوالد يحي وه

ــم  ــألت بهـ ــيهم إذا سـ ــر فـ الخيـ

وحـــق رســـول اهللا فـــيكم مـــضيع؟
ــشفع    ــر ي ــرميه بالوت ــن ي ــيس لم ول
ويخفــض مــرفوع، ويدنــي المــرفع   

 
فخانــك حتــى تجــد فــيه متــرعا    
فقطعهـــا ثـــم انثنـــي فـــتقطعا   
ــيه حيــثما شــفعا     ــن القلــوب وج م
وزاد قلبـــي علـــى أوجاعـــه وجعـــا
ــاً    ــن أزراره طلع ــبدر م ــسناً، أو ال ح
ــنعا    ــا ص ــذور بم ــوب ومع ــنه الذن م

ا شــفعمــن القلــوب وجــيه حيــثم   
 

ــنفعك ومنيـــــضر نفـــــسه ليـــ
شــتت شــمل نفــسه كــي يجمعــك    

 
ــا علــــــــى أزراره طلعــــــ
الجــــــبن بــــــنانه ولعــــــا
ــع    ــاعة يوض ــل س ــاء الطف ــون بك يك
ألفــسح ممــا كــان فــيه وأوســع؟    

 
ــياد والجمـــع ــم الحـــج واألعـ مواسـ

 
ــبوع   ــيد ومتـــ ــة ســـ أربعـــ
ــوع  ــيهم ومجمـــ ــرق فـــ مفـــ

 
ــوع   ــع مفجـ ــر فاجـ ــي خيـ وأندبـ
ــريع    ــتف ص ــردى بح ــف ال ــه أك ـ

ــه   ــيه، أفديـ ــوق خالعـ ــن مخلـ مـ
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 .3/376مروج الذهب، ج
ــوع .19 ــسفح الدم ــي ب ــين ال تبخل ع

خانــه الناصــح الــشفيق ونالـــت   
ــيه   ــين علـ ــرك ناقمـ ــر التـ بكـ
ــوا  ــوراً فالفـ ــاً وجـ ــتلوه ظلمـ قـ
ــبد   ــة ال ــسنه بهج ــشى بح ــان يغ ك

وتـــرى الـــشمس تـــستكين فـــال 
ـ      لـم يهابـوا جيـشاً، وال رهـبوا الـسي

ــرك مالكــي األمــر وال ــاأصــبح الت ع
ــيهم مالــــك األ وتــــرى اهللا فــ

 .4/179مروج الذهب، ج
تـضوع مـسكا جانـب القبر إذ ثوى        .20

مـــصارع فتـــيان كـــرام أعـــزة
 .4/150مروج الذهب، ج

ــزوعاً .21 ــراق ج ــن الف ــي أراك م إن
ــد   ــن محم ــد ب ــيفة أحم ــدا الخل وغ
ــرة   ــضحك زه ــام ت ــه األي ــت ب كان
ــال   ــب الع ــن رت ــور م ــه المق فأزال

 .4/167مروج الذهب، ج
الـزمان فـي الحـول وقت      لـربيع   .22

ــوق  ــارم سـ ــنده المكـ ــل عـ رجـ
 .4/281مروج الذهب، ج

مــا رمــى الدهــر آل بــرمك لمــا.23
ــى   ــاً ليحي ــرع حق ــم ي ــراً ل إن ده

 .3/391مروج الذهب، ج
أرتقــي الدمــع واجتنبــي الهجــوعا.24

ــزوع ــر جـ ــالق غيـ ــريم األخـ ه كـ
ــضوع  ــراً للخــ ــتلقاه مظهــ ر فــ
ــه وقــت الطلــوع     ــشرق إمــا رأت ت
ــيع    ــيل الخل ــى القت ــي عل ــف فلهف ـ
ــيع  ــامع ومطـ ــين سـ ــا بـ ــم مـ لـ
مـــر ســـيحزنهم بقـــتل ذريـــع   

 
ومــا كــان لــوال شــلوه يتــضوع    
ــصرع   ــنهن م ــر م ــى الخي ــيح ليحي أت

 
ــوعاً  ــسيراً مخلـ ــام مـ ــسي اإلمـ أمـ
ــيعاً   ــبهاء خلـ ــة والـ ــد الخالفـ بعـ

ــيعاً   ــن أراد ربـ ــربيع لمـ ــو الـ وهـ
فـــثوى بواســـط ال يحـــس رجـــوعا

 
ــيع    ــت رب ــل وق ــي ك ــي ف ــن يج وإب
يثتــــري دهــــره ونحــــن بــــيع

 
ــع    ــر بديـ ــم بأمـ ــى ملكهـ أن رمـ
ــربيع   ــاً آلل الــ ــر راٍع حقــ غيــ

 
وصــوني شــمل وجــدك أن يــضيعاً   
ــريعاً   ــنجدالً صـ ــشام مـ ــدا بالـ غـ
فقــــد القيــــتم خطــــباً فظــــيعاً
بمــــا القيــــتم لــــبكت نجــــيعا

زمان بـــه ربـــيعاومـــن كـــان الـــ
وليـــــثا دون حادثـــــة منـــــيعا
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إن كهـــف بنـــي لـــؤي: وقولـــي
ــدر    ــن ب ــم ب ــي جه ــا بن ــزاء ي ع
ــنايا  ــدري المــ ــو تــ أم واهللا لــ

ليتامــىثــوى كهــف األرامــل وا  
ــادي  ــى األع ــسهام عل ــان ال ــى ك فت

 .4/114مروج الذهب، ج
ــوعا .25 ــسح الدم ــي ت ــبحت مقلت أص

لهــف نفــسي علــيه، مــا كــان أعــال
ــرم    ــر ج ــى غي ــباً عل ــزموه ذن أل
وبـــنو عمـــه وعـــم أبـــيه   
ــك، وال  ــصح ملـ ــذا يـ ــا بهـ مـ

 .4/179مروج الذهب، ج
غـدا الـشيب مخـتطا بفودي خطة       .26

هـو الـزور يجفـو، والمعاشـر يجتوي        
ظـر فـي العـين أبـيض ناصع        لـه من  

ونحــن نــرجيه علــى الكــره والرضــا
 .4/112مروج الذهب، ج

 
 

ــيعا   ــام خلــ ــيد األنــ إذ رأت ســ
ــبوعاً ــاً متـــ ــره تابعـــ ه وأســـ

 
فـــثوى فـــيهم قتـــيالً صـــريعاً   
ــضوعاً  ــدوا خـ ــة، وأيـ ــروا ذلـ أظهـ
ــيعا  ــون جمـ ــدو، وال يكـ يعـــزى عـ

 
ســبيل الــردى مــنها إلــى الــنفس مهــيع
وذو اإللـــف يقلـــي، والجديـــد يـــرقع
ولكـــنه فـــي القلـــب أســـود أســـفع

ــى  مــو وجهــة وهــو أجــدعوأنــف الفت
 
 

 )ف(قافية 

لــم تذقنــي حــالوة اإلنــصاف   .1
ــا  ــاً بمـ ــوفاء علمـ ــركت الـ وتـ
ــى  ــت إلـ ــي إذا رجعـ ــر أنـ غيـ
لــم أجــد إلــى التــشفي ســبيالً    
لـــي نفـــس تأبـــى الدنـــية   

 .4/112مروج الذهب، ج
ــا   .2 ــي كأنم ــيف النب ــه س ــل ل وظ

وتعــــسفتني أشــــد اعتــــساف 
ــراف  ــة اإلسـ ــرفت غايـ ــيه وأسـ فـ
ــناف    ــبد م ــن ع ــم ب ــي هاش ــق بن ح
بقـــــواف وال بغيـــــر قـــــواف
ــراف  ــى األش ــتدي عل ــراف ال تع واألش

 
ــزن    ــدة الح ــن ش ــه م ــذرفمدامع ت
ا ذ ال الط
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ــه   ــشهد أنـ ــرد تـ ــه والبـ حمائلـ
أقــول ومــن حــق الــذي قلــت أننــي

ــل الظلــ  ــاب أه ــالماه ــنك ساس م م
 .4/89مروج الذهب، ج

ــافه .3 ــر الرص ــا قم ــتب ي ــا ع أال ي
ــي   ــت عطف ــي، ورزق ــت مودت رزق
ــقيماً  ــاً س ــوى دنف ــن اله ــرت م وص
ــستكيناً  ــتك مــ ــل إذا رأيــ أظــ

 .3/328مروج الذهب، ج
ــفي  .4 ــك اليوس ــسن وجه ــي ح بأب

ــيب   ــرجس، وعجـ ــيه ورد ونـ فـ
 .4/284مروج الذهب، ج

نفـيب فـداؤك ال يـذهب بـك اللهف         .5
فهانـت كـل مرزئة    عوضـت موسـى     

ــة ــصقر دولـــ ــي الـــ ألبـــ
مـــــزنة حـــــين أطمعـــــت

 .4/301مروج الذهب، ج
ــدها  .5 ــر أع ــهوراً للوزي ــت ش وقف

ــثله  ــة م ــي رعاي ــل هــو يرعــى ل ف
 .4/302مروج الذهب، ج

ــبلت.6 ــام إن أقــ ــزيده األيــ تــ
ــعافها   ــت إسـ ــي وقـ ــا فـ كأنهـ

 .4/108مروج الذهب، ج
إنــي لقومــي مــن أحــساب قــومكم.7

ةمــا علــق الــسيف مــنا بــابن عاشــر
 .4/284مروج الذهب، ج

هــو الطــيب الــذي كــان يعــرف
أقــول وأثنــي بعــد ذلــك وأحلــف    
ــصف    ــثلك منت ــوم م ــفت المظل وال أس

 
ــنظافة  ــة والــ ــا ذات المالحــ ويــ
ــه   ــنك رافـ ــتك مـ ــم أرزق فديـ ولـ
صريعاًكالــــصريع مــــن الــــسالفة
ــه  ــى آفـ ــثت علـ ــد بعـ ــك قـ كأنـ

 
يـــا كفـــى الهـــوى وفـــوق الكفـــى
ــصيفي  ــشتوي والــ ــتماع الــ اجــ

 
ــف   ــضى خل ــد م ــا ق ــك مم ــي بقائ فف

ــد ــا بع ــف م ــودة أس ــى مفق ــى عل  موس
مــــــثله فــــــي الــــــتخلف
آذنـــــــــت بالتكـــــــــشف

 
ــسوالف   ــوق ال ــوي الحق ــنه نح ــم تث فل

 
ــف  ــوف وآنـ ــتحى الوقـ ــا أسـ والأنـ

 
حــــزماً وعلمــــاً بتــــصاريفها  
تــــسمعه صــــوت تخاريفهــــا  
ــيف  ــبوحة الخ ــي بح ــيف ف ــسجد الخ بم
ــسيف  ــن الـ ــضي مـ ــته أمـ إال وهمـ

 
ردوا نــــوائب دهــــرهم بالــــسيف
ــوف   ــوب الخ ــناس ث ــيع ال ــسوا جم وك
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هللا در عـــــصابة تـــــركية .8
ــد   ــن محم ــد ب ــيفة أحم ــتلوا الخل ق
وطغــوا فأصــبح ملكــنا متقــسماً   

 .4/169مروج الذهب، ج

ــضيف   وإما ــبيه الـ ــيه شـ ــنا فـ مـ
 
 

 )ق(قافية

ــر  .1 ــك أن تثي ــإن هم ــي ف ال تلمن
كـيف يـستطيع حفـظ مـا جمعـت كفا          

 .4/109مروج الذهب، ج
ــراق   .2 ــشمت بالع ــشام ي ــن ال أظ

ــاكنيها فـــإن تـــدع العـــراق وسـ
 .4/114مروج الذهب، ج

تــباً لــدى اآلثــام والمتــزدندق   .3
ــي    ــة والنه ــر واإلمام ــدر بالب والغ

ــة وا   ــة واإلمام ــن الخالف ــيزي لنه
 .3/47مروج الذهب، ج

:أحمـد قـال لـي ولـم يـدر ما بي           .4
ــت   ــم قل ــست ث ـ : فتنف ــب ــم ح نع

ليتنـــي مـــت فاســـترحت؛ فإنـــي
ــاال   ــق م ــن يل ــى، وم ــي أبق ال أران

ـ  : فاحتـسب صـحبتي وقـل      رحمـة الل
أنـــا عـــبد لهـــا وإن مـــنت ال أر

 .4/37مروج الذهب، ج
أيـا سـاكن القاطـول بـين الجرامقة        .5

 .4/54مروج الذهب، ج
ــذ .6 ــق خـ ــع األشـ ــق مـ الطلـ

ــرقا ــشبه البـــ ــيئاً يـــ وشـــ

ــالق  ــارم األخــ ــي مكــ ى وهمــ
ــاق ــذة اإلنفـــ ــن ذاق لـــ ه مـــ

 
ــالق  ــى انطـ ــام علـ ــزم اإلمـ إذا عـ

ــي ال  ــد تبلـ ــالطالق فقـ ــيحة بـ ملـ
 

مــاذا دعــاه إلــى العظــيم الموبــق    
والـــسائس المأمـــون غيـــر األخـــرق
ــندى  ــسماحة والـــ ــل الـــ أهـــ

 
أتحــــب الغــــداة عتــــبة حقــــاً؟
ـــا جــرى فــي العــروق عــرقاً فعــرقاً
ــى  ــنها ملقـ ــيت مـ ــا حيـ ــداً مـ أبـ
ــى  ــيس يبق ــوى ل ــوعة الج ــن ل ــيت م ق

ــشقاً   ــات ع ــنا م ــاحب ل ــى ص ــه عل ـ
ــتقاً   ــد هللا عــ ــنها والحمــ زق مــ

 
اد الكـــباش الـــبطارقةتـــركت بـــبغد

 
ــوجد فــــي الطــــرق ــا يــ ومــ
ــرق ــره بــــــال حــــ فدبــــ
ــق  ــي الخلــ ــودت فــ ــد ســ فقــ
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ــوالكا ــبت مـــ ــإن أحـــ فـــ
 .4/258مروج الذهب، ج

ــي.7 ــوم لقيتن ــسيف ي ــياض ال وددت ب
 .4/71مروج الذهب، ج

مالــــي رأيــــتك دائــــباً  .8
أرجــــــع إلــــــى مــــــا

 .4/30مروج الذهب، ج
جــــواذبة مــــن أرز فائــــق.9

ــد   ــوارث أحم ــالً ب ــدورا جه إن تغ
ــوازر  ــر مـ ــون خيـ ــاهللا للمأمـ فـ
هاعجيــــبة مــــشرقة لــــون  

ــرة  ــي حمـ ــبت فـ ــسيجة كالـ نـ
بــــسكر األهــــواز مــــصبوغة
غـــريقة فـــي الـــدهن رجـــراجة
ليـــــنة ملموســـــها زبـــــدة
ــدت   ــا إذ بـ ــي جامهـ ــه فـ كأنـ
عقــــيقة صــــفرتها فاقــــع  
ــناً    ــى مؤم ــن أت ــن األم ــى م أحل

 .4/369مروج الذهب، ج
ــى .10 ــا ألق ــم م ــأن يعل ــي ب ــن ل م

ــه    ــي ل ــبداً، وحب ــي ع ــا زال ل م
ــي  ــي، ولكننـ ــن رقـ ــتق مـ اعتـ

 .4/289مروج الذهب، ج
ــم  .11 ــبذل أكفه ــت إال ل ــا خلق وم

ــماحة    ــرياح س ــبادرون ال ــيوماً ي ف
 .3/366مروج الذهب، ج

ــي ــان بمفرق ــشيب ك ــياض ال ــان ب مك
 

مستـــــسخطاً أبـــــداً لـــــرزقك
نــستحق فــإن فــوتك فــوق حقــك    

 
ــق   ــون كالعاشـ ــي اللـ ــصفرة فـ مـ

 
ــق    ــسدد وموفـ ــل مـ ــى كـ ووصـ
ــام كـــبش المـــشرق ــد القمقـ والماجـ
مـــن كـــف طـــاه محكـــم حـــاذق
ــق    ــنعة الخالـ ــن صـ ــة مـ ورديـ

ــرائق     ــن الـ ــى مـ ــا أحلـ فطعمهـ
تــــدور بالــــنفخ مــــن الذائــــق
وريحهـــــا كالعنبـــــر الفائـــــق
ــق  ــي الغاسـ ــوكب فـ ــر كالكـ تزهـ
ــوٍذ بـــضة عاتـــق  ــيد خـ فـــي جـ
ــق  ــق خافــ ــؤاد قلــ ــى فــ إلــ

  
فيعــــرف الــــصبوة والعــــشقا  
ــاً  ــبداًله رقـــ ــيرني عـــ صـــ
مــــن حــــبه ال أملــــك العــــتقا

 
ــنطق  ــر مــ ــسنهم إال لتحبيــ وألــ
ــشدق  ــب المتـ ــبذل الخاطـ ــاً لـ ويمـ

 
ــر ا  ــل ناصـ ــق يقلـ ــصم المحقـ لخـ

ــق   ــى المدقـ ــل علـ ــضي للمجـ فيقـ
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غمـوض الـشيء حـين تـذب عنه        .12
تـــضيق عقـــول مـــستمعيه عـــنه

 .4/283مروج الذهب، ج
أرقـت حتـى كأنـي أعـشق األرقا        .13

فقـد كـاد ضوء الصبح أن يفضح الدجى        
 .3/378مروج الذهب، ج

ــرقا.14 ــبل أن نتفـ ــي قـ أال علالنـ
قـد كـاد ضوء الصبح أن يفضح الدجى        ف

 .3/370مروج الذهب، ج
ــيق  .15 ــون العق ــثل ل ــوذابة م وج

مـــن الـــسكر المحـــض معمـــولة
ــدجاج  ــشحوم الــ ــرفة بــ معــ
ــتعملت  ــم إذا اســ ــذة طعــ لذيــ
ــوقها   ــن فـ ــي مـ ــيها الآللـ علـ
ــة    ــا نفخـ ــي اإلنـ ــرددها فـ يـ

 .4/369مروج الذهب، ج
ــصديقاً .16 ــصداقتي ت ــرى ل ــم ال ت ل

ــد  ــم ص ــل ال يرضــى بوس اقةذو العق
ــا فلمــن يرجــي الحــق أن يدعــي أخ
إن غـاب غـاب محافظـاً، أو حـل كان          
ــؤاده   ــوى بف ــق اله ــن عل ــاد م ويك

 .4/352مروج الذهب، ج
ــا .17 ــداد لم ــى بغ ــي عل ــت عين بك

ــرور  ــن سـ ــوماً مـ ــنا همـ تبدلـ
ــين   ــساد عـ ــن الحـ ــابتنا مـ اصـ
ــنار قـــصراً ــرقوا بالـ ــوم أحـ فقـ

ــاً ــي خلق ــسقم ل ــأن ال ــى ك ــت حت وذب
يــا مــن رأى غــرقاً فــي المــاء محتــرقاً

 
ــروقاً   ــراباً م ــرفاً ش ــقني ص ــات اس وه
ــزقا  ــيل أن يتمـ ــيص اللـ ــاد قمـ وكـ

 
 

ــرحيق   ــم ال ــندي كطع ــم ع ــي الطع وف
ــيق ومـــن خـــالص الزعفـــران الحـ
ــريق    ــن غ ــا م ــرم به ــشحم، أك وبال

ــون ال    ــنها كل ــون م ــي الل ــوقوف خل
ــيق    ــم ضـ ــبها ضـ ــضم جوانـ تـ
ومـــا فـــي حالوتهـــا مـــن مطـــيق

 
ــديقاً؟    ــصديق ص ــدع ال ــم ت ــنا، ول في
ــيقاً   ــوقها تحقـ ــرى لحقـ ــى يـ حتـ
ــيقاً    ــون رف ــأن يك ــرفيق ب ــى ال وعل
ن مداعـــباً، أو قـــال كـــان صـــدرقا
ــديقاً    ــرى زنـ ــر أن يـ ــا تفكـ ممـ

 
ــيق  ــيش األنـ ــضارة العـ ــدت غـ فقـ
ومــــن ســــعة تبدلــــنا بــــضيق

فأفـــــنت أهلهـــــا بالمنجنـــــيق 
ــة  ــريق  ونائحـ ــى غـ ــنوح علـ تـ

يــــا شــــقيقي: وقائلــــة تــــنادي
ــوق  ــد بالخلــ ــضخمة المجاســ مــ
وقـــد فقـــد الـــشفيق مـــع الـــرفيق
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يــا صــحابي : وصــائحة تــنادي 
ــع ذات دل  ــوراء المدامـــ وحـــ

ــنادي با ــفيقتـ ــال شـ ــشفيق، فـ لـ
ــياً    ــل دن ــن ظ ــرجوا م ــوم أخ وق
ــى  ــدار ملقـ ــيد الـ ــرب بعـ ومغتـ
ــيعاً   ــتالهم جمـ ــن قـ ــط مـ توسـ
فـــال ولـــد يقـــيم علـــى أبـــيه
ــى    ــيء تول ــن ش ــس م ــا أن ومهم

 .4/417مروج الذهب، ج
أمـــا ورب الـــسكون والحـــرك.18

 

 مـــتاعهم يـــباع بكـــل ســـوق   
ــريق   ــة الطــ ــال رأس بقارعــ  بــ
ــريق   ــن أي الفـ ــدرون مـ ــا يـ فمـ
ــريق   ــن الط ــصديق ع ــرب ال ــد ه وق
فإنـــــي ذاكـــــر دار الـــــرفيق

 
إن المــــنايا كثيــــرة الــــشرك  

 

 )ك(قافية

ــن  .1 ــم ه ــناك ث ــزران ه ــا خي اك ي
 .3/337مروج الذهب، ج

ياعــــتب مالــــي ولــــك  .2
ملكتنـــــــي فانتهكـــــــي 
ــاهراً أبتـــــيت ليلـــــي ســـ
ــضى   ــر الغــ ــاً جمــ مفترشــ

 .4/300مروج الذهب، ج
ــدرها   .3 ــى غ ــيا عل ــأمن الدن ال ت

ــا    ــى ذمه ــناس عل ــع ال ــد أجم ق
 .3/369مروج الذهب، ج

خـوت أجـم الجدوى وشلت يد الندى       .4
ــرمك  ــناء ب ــت ألب ــم كان ــوت أنج ه

 .3/391مروج الذهب، ج
هــــب الدنــــيا تواتــــيكا  .5

ــناك  ــسوسهم إبــ ــباك يــ أن العــ
 

يــــــا ليتنــــــي لــــــم أرك
ــي  ــئت أن تنتهكـــ ــا شـــ مـــ
أرعـــــى نجـــــوم الفلـــــك  
ــسك  ــتحفاً بالحــــــ  ملــــــ

 
كـــم غـــدرت قـــبل بأمـــثالكما   
ومـــا أرى مـــنهم لهـــا تاركـــاً   

 
ــرامك  ــد الب ــود بع ــار الج وغاضــت بح

ــرف ال  ــا يع ــسالك به ــويم الم ــادي ق ه
 

ــيك؟  ــوت يأتـــ ــيس المـــ ألـــ
ــشانيكا  ــيا لــــــ دع الدنــــــ
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ــيا ــب الدنـــ ــا طالـــ أال يـــ
ــيا  ــصنع بالدنـــ ــا تـــ ومـــ

 .4/37مروج الذهب، ج

ــيل يكفـــــيكا   ــل المـــ وظـــ
 
 

 )ل(قافية

ــب   .1 ــي تغل ــؤولة ف ــبن خ ال تطل
والتغلبــــي إذا تــــنجح للقــــرى

 .3/292مروج الذهب، ج
إذا همـــدان دارت يـــوم حـــرٍب.2

ــا  ــثون المطايــ ــتهم يحــ رأيــ
 .3/291مروج الذهب، ج

ال يـصلح الـنفس إذ كانـت مصرفة        .3
 .4/17الذهب، جمروج 

ــتها.4 ــادر تجــري فــي أعن هــي المق
يـوماً ثـر بـك خـسيس القـوم ترفعه          

 .3/300مروج الذهب، ج
قطعــت مــنك حــبائل اآلمــال   .5

ووجــدت بــرد الــيأس بــين جوانحــي
 .3/378مروج الذهب، ج

ــا ابــن عــم محمــد.6 ــيفة ي قــل للخل
أشـكله عـن ركـل الـرجال، فـإن ترد          

 .4/132مروج الذهب، ج
ــسيدتي م .7 ــا لــ ــاأال مــ الهــ

وجاريـــة مـــن جـــواري الملـــو
أتيـــــته الخالفـــــة مـــــنقادةً
ــد  ــد محمـ ــيا لفقـ ــت الدنـ وأظلمـ

 .4/103مروج الذهب، ج

فالـــزنخ أكـــرم مـــنه أخـــواال 
مـــثل األمـــثال حـــك أســـته وت 

 
ــرجال    ــات الـ ــوق هامـ ــا فـ رحاهـ
ــتال    ــن القـ ــين مـ ــراعاً هاربـ سـ

 
إال التــنقل مــن حــال إلــى حــال    

 
ــى حــال  ــا صــبر عل ــيس له فاصــبر فل
ــي   ــض العال ــوماً تخف ــسماء، وي ــى ال إل

 
ــي  ــي رحال ــر المط ــن ظه ــت ع وحطط
فغنــيت عــن حــل وعــن تــرحال    

 
ــال    ــه ركـ ــرك، إنـ ــكل وزيـ أشـ
ــوال   ــرك اآلمـ ــند وزيـ ــاالً فعـ مـ

 
ــل إ ــت فأإحمـــ ــا؟أدلـــ داللهـــ

ــربالها  ــسن سـ ــكن الحـ ــد أسـ ك قـ
إلــــــيه تجــــــرر أذيالــــــه
وأظلمــت الدنــيا لفقــد ابــن حنــبل    

 
ــبل   ــرد والح ــدع بالق ــم ت ــبقت إذا ل س
ــبل  ــة بالنـ ــوالك المذلـ ــتورث مـ فـ
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ــاً .8 ــنت مخلف ــسبق وك ــم ت ــت ل إذ أن
وإن تـــك حقـــاً باســـكيت مخلفـــاً

 .4/249مروج الذهب، ج
أصـــبر علـــى حـــسد الحـــسو.9

ــسها ــل نفـــ ــنار تأكـــ فالـــ
 .4/295مروج الذهب، ج

تـضمن لـي فـي حاجتـي ما أحبه         .10
صــير عــذراً شــغله واتــصاله   و

 .4/302مروج الذهب، ج
ــة  .11 ــب عالق ــباب، فح ــة أح ثالث

 .3/383مروج الذهب، ج
ـ .12 ــرعي ــن تـ ــل لمـ ــا، قـ يـ

مـــن كـــان مـــن قـــدراءه   
ــه   ــنا لـــ ــن كالمـــ ومـــ
ــنه  ــا يجــــــ ألن مــــــ
ــه  ــى أهلـــ ــم ينهـــ العلـــ
ــبذله ــه يـــــــ لعلـــــــ

 .4/211مروج الذهب، ج
يـا أيهـا ذا الـذي قـد غره األمل          .13

اال تـــرى إنمـــا الدنـــيا وزينـــته
حـــتوفها رصـــد، وعيـــشها نكـــد
ــاكنها    ــروعات س ــرع بال ــل تف تظ
كأنـــه للمـــنايا والـــردى غـــرض
ــدها  ــوت يرص ــة، والم ــنفس هارئ وال
ــوارثه  ــى ل ــا يبق ــسعى لم ــرء ي والم

 .3/214مروج الذهب، ج

 
ــه   ــبرك قاتلـــ ــإن صـــ د فـــ
ــه   ــا تأكلــ ــد مــ ــم تجــ إن لــ

 
ــى  ــب واعتل ــوعد قط ــضيت ال ــا اقت فلم
ولــوال اتــصال الــشغل مــا كــان أشــغال

 
 

ــت    ــو الق ــب ه ــالق، وح ــب تم لوح
 

ــــــن مـــــن رآه مـــــثله  
ــبله  ــن قــ ــد رأى مــ ــا قــ مــ
حــــــيث عقلــــــنا عقلــــــه
ــه ــال كلــــ ــاق الكمــــ فــــ
أن يمـــــــــنعوا أهلـــــــــه
ألهلــــــــــه لعلــــــــــه

 
ودون مــا يأمــل التنغــيص واألجــل   
ــوا  ــت ارتحل ــوا ثم ــركب حل ــزل ال كمن
ــا دول ــدر، وملكهــ ــفوها كــ وصــ

فمـــا يـــسوغ لـــه لـــين وال جـــدل 
تظــل فــيه بــنات الدهــر تنتــضل    
ــل     ــندها زل ــٍل ع ــرة رج ــل عث  وك

ــر و ــرجل والقب ــه ال ــسعى ل ــا ي ارث م
 

ــل   ــن الخج ــرى م ــتها أخ ــونت تح تك
 

ــالً  ــه خجـ ــر وجهـ ــي، ويحمـ طرفـ
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ــه .14 ــده فم ــن خ ــي وردة م إذا اجتن
 .4/295مروج الذهب، ج

ــه  .15 ــي إذا تأملـ ــصفر وجهـ يـ
ــته   ــذي بوجنـ ــأن الـ ــى كـ حتـ

 .4/323مروج الذهب، ج
تـرحلوا ثـم نـيطت دونهـم سجفٌ        .16

يـا حـادي العـيس مهـالً كـي نودعها          
مـا راعنـي الـيوم شـيء غيـر فقدهم          
إنـي علـى العهـد لـم أنقـض مودتهم          

 .4/91مروج الذهب، ج
إذا همــدان دارت يــوم حــربٍ  .17

ــا  ــثون المطايــ ــتهم بحــ رأيــ
 .3/291مروج الذهب، ج

ألـم تـر صرف الدهر في آل برمك        .18
ــوم ا  ــرس الق ــد غ ــناًلق ــيل تمك لنخ

 .3/391مروج الذهب، ج
هــي الــنفس مــا حملــتها تــنحمل.19

ــيلة    ــيل جم ــصبر الجم ــبة ال وعاق
وال عـار إن زالـت عـن المـرء نعمة          
ــركته   ــسرة إن ت ــال إال ح ــا الم وم

 .4/113مروج الذهب، ج
ــرجته.20 ــيق فــ ــام ضــ ومقــ

ــياله   ــيل أو فـ ــوم الفـ ــو يقـ لـ
 .3/355مروج الذهب، ج

هكأنـي بهـذا القـصر قـد بـاد أهل          .21
وصـار عمـيد القـوم مـن بعـد بهجة          

مـــن دم وجهـــي إلـــيه قـــد نقـــال
 

ــو  ــا رحل ــوماً لم ــم يم ــنت أملكه ــو ك ل
ــل     ــوديعها األج ــي ت ــيالً فف ــاً قل رفق
ــل   ــى اإلب ــارت بالدم ــتقلت وس ــا اس لم
فلــيت شــعري وطــال الدهــر مــا فعلــوا

 
 

ــرجال   ــات الـ ــوق هامـ ــا فـ رحاهـ
ــين  ــراعاً هاربـ ــتال سـ ــن القـ  مـ

 
وفــي ابــن نهــيك والقــرون التــي تخلــو
ــبقل   ــصد ال ــا ح ــصدوا إال كم ــا ح فم

 
ــدل     ــور وتعـ ــام تجـ ــر أيـ وللدهـ
وأكمـــل أخـــالق الـــرجال التفـــضيل
ــتجمل  ــزول الـ ــاراً أن يـ ــن عـ ولكـ
وغـــــنم إذا قدمـــــته مـــــتعجل

 
بلـــــسان أو بـــــيان أو جـــــدل
ــل  ــي أز زحـ ــثل مقامـ ــن مـ زل عـ

 
ــنازله   ــه ومـ ــنه ربعـ ــش مـ وأوحـ

 جـــنادلهوملـــك إلـــى قبـــر علـــيه
ــة  ــوالت حالئلـ ــية معـ ــنادي علـ تـ

 
ــازل   ــد نـ ــر اهللا ال بـ ــنوك وأمـ سـ
ــل  ــضاء اهللا، أم انـــت جاهـ ــرد قـ يـ
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ــثه  ــره وحديـ ــبق إال ذكـ ــم يـ فلـ
 .3/333مروج الذهب، ج

أنـا جعفـر حانـت وفأنك وأنقضيت       .22
ــنجم   ــاهن أو م ــل ك ــر ه ــا جعف أن

 .3/371مروج الذهب، ج
ــتأمل  .23 ــاعة ف ــنازل س ــف بالم ق

ــد أرى   ــى فلق ــن البل ــديار م ــا بال م
 .3/373مروج الذهب، 

إذا مـا أراد األمـر ناجـي ضميره        .24
ولـم يـشرك األذنـين فـي سـر أمره          

 .3/301مروج الذهب، ج
يــا لــيت يحيــى لــم يلــده أكــثمه.25

ــة   ــراق نعلم ــي الع ــاض ف ــوط ق أل
 .4/22مروج الذهب، ج

إنــي لعــف الفقــر فــشترك القنــى.26
ــنة   ــي ج ــي دون عرض ــل مال وأجع
ــية  ــا أجنبـ ــكو أنهـ ــى اهللا أشـ إلـ

 .3/361مروج الذهب، ج
ولـــبس العجاجـــة والخافقـــات.27

ـ   ن شــبا نابهــا وقــد كــشفت عـ
ــناؤها ــادي وأبــ ــاءت تهــ وجــ
ــتنطقت  ــوق إذا اسـ ــروس نطـ خـ
إذا خطــــبت أخــــذت مهــــرها
ــسمعات ــذ وأشـــهى مـــن المـ ألـ
ــصفاح  ــرب ال ــسام، وت ــن الح ــا اب أن

 .4/6مروج الذهب، ج

هــل بالــديار لــرائد مــن منــزل؟
ــل    ــي محم ــى ف ــل للبل ــسوف أحم فل

 
ــل  ــتلف العق ــر مخ ــميراً غي ــى ض فناج

 
ــل  ــوي الجم ــبعين ق ــضت باألص إذا انتق

 
ــه  ــراق قدمـ ــأ أرض العـ ــم تطـ ولـ
ــه ــا قلمـــ ــم يلفهـــ أي دواه لـــ

 
ــا ــكلي وتـ ــوافقه شـ ــكل ال يـ رك شـ

ــا كــان مــن فــضل  ــضال بم ــسي وف لنف
ــرما   ــشت مك ــا ع ــود م ــا بال ــي له وأن

 
ــل   ــروس األسـ ــنايا بـ ــريك المـ تـ
ــشعل   ــين الـ ــية بـ ــروس المنـ عـ
ــل    ــروق الطفـ ــيهم شـ ــأن علـ كـ
جهــول يطــيش علــى مــن جهــل    
 رؤســـا تـــساقط بـــين القلـــل   
وشــرب المدنــة فــي يــوم طــول    
ــل  ــرب األجـ ــنون، وقـ ــب المـ وريـ

 
ــته    ــا أغن ــرجال فم ــب ال ــل غل م القل

ــزلوا   ــا ن ــئس م ــا ب ــراً، ي ــوا حف فأوع
ــل؟ ــيجان والحلـ ــرة والتـ أيـــن األسـ
ــل؟  ــتار والكل ــضرب األس ــا ت ــن دونه م
تلــك الــوجه علــيها الــدود يقــتل    
فأصــبحوا بعــد طــول األكــل قــد أكلــوا
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باتـوا علـى قلـل األجبال تحرسهم       .28
ــاقلهم  ــن مع ــز ع ــد ع ــنزفوا بع واس
نــاداهم صــارخ مــن بعــد مــا قبــروا
ــنعمة   ــت م ــي كان ــوه الت ــن الوج أي
ــاءلهم ــنهم حــين س ــر ع ــصح القب فأف
قـد طالمـا أكلـوا دهـراً ومـا شـربوا      
وطالمـــا عمـــروا دوراً لتحـــصنهم

ــروا    ــوال وأدخ ــزوا األم ــا كن وطالم
ــة   ــراً معطل ــنازلهم قف ــحت م وأض

 .4/94مروج الذهب، ج
ــسلمين  .29 ــتلك الم ــي ق ــذرناك ف ع

ــبه   ــا ذنـ ــارئ مـ ــذا المغـ فهـ
 .4/276مروج الذهب، ج

دللأفــاطم مهــالً بعــض هــذا الــت.30
 .4/101مروج الذهب، ج

أبـى الـناس إال أنـك الـيوم قاتلي         .31
ــئة   ــن خطي ــبلة م ــا إال ج ــل أن وه
ــة   ــول قل ــند عف ــي ع ــضاءل ذنب ت
ــال   ــى الع ــسابقين إل ــر ال ــك خي ألن

 .4/122مروج الذهب، ج
قـل للـرؤوس ومـن ترجي نوافلهم       .32

ــيرها  ــال أصـ ــشغلوني بأعمـ إن تـ
 .4/300مروج الذهب، ج

ــرتحل .33 ــع وم ــين وتودي ــذل وب ع
ــد  ــدهم جل ــن بع ــدي م ــا جل ــاهللا م ت
بلــى، وحــرمة مــا ألقــين مــن خــبل

ففارقـــوا الـــدور واألهلـــين وانـــتقلوا
فخلفـــوها علـــى األعـــداء وأرتحـــوا
ــو   ــد رحل ــداث ق ــى األج ــاكنوها إل وس

 
وة أهـــل الملـــل عـــدا: وقلـــنا

ــم يــــزل ــد لــ ــنكما واحــ وديــ
 

وإن كــنت قــد أزمعــت صــرمي فأجملــي
 

ــل    ــر أجم ــو بالح ــدى، والعف ــام اله إم
ــل     ــبوة يجم ــور الن ــن ن ــوك م وعف
ــضل   ــنك،المن أف ــضل م ــي بف ــن ل فم
ــتفعل   ــين سـ ــر الفعلتـ ــك خيـ وإنـ

 
ومــن يــؤمل فــيه الــرفد والعمــل    
شــغالً، وإال ففــي أعراضــكم شــغل   

 
أي العــيون علــى ذا لــيس تــنهمل؟    

ال اختـــزان دموعـــي عـــنهم بخـــل و
ــوا    ــد رحل ــشتاق وق ــيهن م ــي إل قلب
ــل  ــا همـ ــوع كلهـ ــسمي دمـ وأن جـ

فـي كـل جارحة يوم النوى مقل ال نهد منها           
وشـــــيكاً ذلـــــك الجـــــبل   
ــل   ــا األجـ ــراءى أنهـ ــع يتـ طالئـ

 
ــل   ــين جاه ــا ع ــسمو له ــواقب ال ت ع
بعينــي مجــد فــي مخــيلة هــازل    
ــوائل   ــاء الغـ ــيف اتقـ ــا كـ أراه بهـ
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  ــدد ــي م ــسبع ل ــبحار ال وددت أن ال
ــة  ــا جانحـ ــدالً ن كـ ــي بـ وأن لـ
ــبال  ــادفت ج ــو ص ــنوى ل ألدر در ال
ــل   ــون واإلب ــبن والواش ــر وال الهج

 .91-4/90مروج الذهب، ج
فتـى نـصب الشطرنج كما يرى بها       .34

وأبــصر أعقــاب األحاديــث فــي غــد 
سلطان فــي ذك أنــهفأجــدى علــى الــ

وتــصريف مــا فــيها إذا مــا اعتبــرته
 .4/327مروج الذهب، ج

وعـــاذل عذلـــته فـــي عذلـــه.35
ــه    ــثل عقل ــبون م ــبن المغ ــا غ م
ــه لبـــست ريعانـــي فدعنـــي أبلـ
ــه   ــوله وفعلـ ــي قـ ــوقة فـ وسـ

ــلة     ــن وص ــي م ــبل أمل ــر ح فج
ــه  ــتذراً بجهلـ ــتدى معـ ــم اغـ ثـ
ــزله  ــده وهـ ــي جـ ــي فـ تلحظنـ
ــبله  ــات كـ ــير حلقـ ــظ األسـ لحـ

 .4/73جمروج رالذهب، 
فـال يعجبـنك مـن يـصون ثيابه        .36 

ــرأيته  ــى فـ ــر الفتـ ــربما افتقـ فلـ
 .4/176مروج الذهب، ج

فمــا ميــتة إن مــنها غيــر عاجــز.37
أال يـــا عـــباد اهللا هـــذا عـــدوكم
ــه   ــرداً بعدلـ ــداً منفـ ــا واحـ يـ
ــصله    ــر ن ــد بغي ــصنع الغم ــا ي م

ــنا وال ــصريف القـ ــبيه بتـ ــنابلشـ قـ
 
 

فظـــن أنـــي جاهـــل مـــن جهلـــة 
ــه  ــيك كلـ ــوماً بأخـ ــك يـ ــن لـ مـ
ــبله  ــره ونــ ــي كبــ ــك فــ وملــ
بـــذلت مدحـــي فـــيه باغـــي بذلـــه
مــن بعــد مــا اســتبعدني بمطلــه    
ذا عـــنق فـــي الجهـــل لـــم يخلـــه
يعجـــب مـــن تعجبـــي مـــن بخلـــه
حتـــى كـأنـــي جئـــته بعذلـــه   

 
ــبذول ــبار وعرضـــه مـ خـــوف الغـ
دنـــس الثـــياب وعرضـــة مغـــسول

 
ــن   ــت ال ــا غال ــار، إذا م ــولهابع فس غ

ــتلوا  ــيس فاقـ ــدو اهللا إبلـ ــذا عـ وهـ
أكــــسبك المــــال فــــال تملــــه
والمـــدح إن لـــم يـــك عـــند أهلـــه

 
ــشغول   ــنك م ــي ع ــرق إن ــا الب ــا أيه ي
ــسلول    ــالملح م ــارم ك ــه ص ــي كف ف
ــتطوال  ــسنت أن تـ ــة أحـ ــال نعمـ بـ

 
وبكـــــاه المهـــــند المـــــصقول
وبكـــــاه الكـــــتاب والتنـــــزيل
ــويل  ــيه عــ ــم علــ ــيعاً لهــ جــ

أبـــو الحـــسين قتـــيل: يـــوم قالـــوا
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 .3/293مروج الذهب، ج
ــه.38 :تألــق البــرق بحــدياً، فقلــت ل

ــر    ــدو ثائ ــي ع ــيك عن ــنقيكف ح
ــتطاولوا ــوام أن يـ ــسن األقـ إذا أحـ

 .4/101مروج الذهب، ج
بكـت الخـيل شـجوها بعـد يحيى        .39 

وبكـــته العـــراق شـــرقاً وغـــرباً
ــركن والحجــر ــيت وال والمــصلى والب
ــنا    ــسماء علي ــسقط ال ــم ت ــيف ل ك
ــجواً  ــندبن شـ ــي يـ ــنات النبـ وبـ
ــدراً ــزرية بـــ ــؤبن للـــ يـــ
ــادي   ــيوف األع ــه س ــت وجه قطع
ــيل؟ وليحـــي الفتـــى بقلبـــي غلـ

مذكـــر لقـــتل علـــى  قـــتله 
ــيهم  ــا علـ ــه وقفـ ــصالة اإللـ فـ

 .4/149مروج الذهب، ج
ــية  .40 ــيا مولـ ــم، والدنـ اهللا يعلـ

ــراق ــته-فللفـ ــت فجيعـ  وإن هاجـ
ــذتها ــيا ولـ وكـــنت أفـــرح بالدنـ

 .4/146مروج الذهب، ج
ــق .41 ــشها رن ــد، وعي ــتوفها رص ح

 .3/368مروج الذهب، ج
ــيل  .42 ــيل لـ ــي اللـ ــد فـ أزيـ

ــيل ــل دجـــ ــرت أهـــ ذكـــ
 .4/111مروج الذهب، ج

ــندنا   .43 ــوقعاً ع ــهى م ــربك أش ق

ــوج ــسيل مــ ــوعهن تــ عات، دمــ
فقــــده مفظــــع عزيــــز جلــــيل
ــيل    ــيم الجمـ ــة الوسـ ــي جهـ بأبـ
كـــيف يـــؤذي بالجـــسم ذاك الغلـــيل
وحــــسين، ويــــوم أودى الرســــول
مـــا بكـــى موجـــع وحـــن ثكـــول

 
ــر ذو دول  ــنقل، والدهـ ــيش متـ والعـ

 أخــوف فــي قلبــي مــن األجــل-علــيك
ــل   ــي األم ــداء ف ــم لألع ــيأس يحك وال

 
ــا دول   ــد، وملكهــ ــدها نكــ وكــ

 
 ســـــيل؟أم ســـــال بالـــــصبح

وأيـــــن منـــــي دجـــــيل؟  
 

مــن لــين الــسعر وأمــن الــسبيل    
ــيل   ــشباب الجمـ ــام الـ ــيب أيـ بطـ

 
ــيل ــسي األباطـــ ــرقت نفـــ فـــ
ــول ــد موصـــ ــبلة بالمجـــ حـــ

ــول   ــر مأمـــ ــبعه بالخيـــ طـــ
ــيل   ــر البهالـــ ــنه الغـــ زالـــ
عــــرفه فــــي الــــناس مــــبذول
مـــع هـــبوب الـــريح مطلـــول   
ــول   ــر مفلـــ ــده بالدهـــ حـــ

 
 



 177

ومـــن ليالـــي الحـــب موصـــولة
 .4/122مروج الذهب، ج

لـــيس لـــي إلـــف فيعطفنـــي.44
ــن   ــنعمة مـ ــول بـ ــا موصـ أنـ
ــن    ــنعمة مـ ــبوط بـ ــا مغبـ أنـ
ملــــك قــــل النظيــــر لــــه
طاهــــري فــــي مواكــــبة  
ــصارمة  ــشقى بــ ــن يــ دم مــ
يـــا أبـــا العـــباس صـــن أدبـــا

 .4/175مروج الذهب، ج

 

 )م(قافية

ــنهم  .1 ــية م ــي أم ــساء بن ــت ن آم
ــدودهم   ــت ج ــم نام ــقط نجمه وأس

خلـــت المنابـــر واألســـرة مـــنهم
 .3/292مروج الذهب، ج

مـــــن لعـــــين ال تـــــنام.2
ــداً  ــي محم ــذي ورث النب ــن ال ــا اب ي

 .3/332مروج الذهب، ج
ــام .3 ــن ذراع اإلم ــال م ــاً س ــا دم ي

ــى   ــريت إلـ ــناك إذ جـ ــد ظـ قـ
ــبا   ــيب شـ ــرق الطبـ ــا غـ إنمـ

 .4/295مروج الذهب، ج
ــبن خطــبة .4 ــم بي ــام ول حــصر اإلم

ــي  ــن ح ــا ذاك إال م ــن م ــم يك اء ل
 .4/233مروج الذهب، ج

ــي  .5 ــرياح لحاجت ــسمت ال ــد تن ولق

ــتام  ــضيعة أيـــ ــناتهم بمـــ وبـــ
ــيام  ــودود نـ ــسقط والجـ ــنجم يـ والـ
ــالم   ــات سـ ــى الممـ ــيهم حتـ فعلـ

 
دمعهــــــا ســــــح ســــــجام
ــام  ــن ذوي األرحـ ــارب مـ دون األقـ

 
أنـــت أزكـــى مـــن عنبـــر ومـــدام
ــستهام   ــي م ــن مقلت ــوعاً م ــست دم الط
ــالم   ــة اإلس ــس مهج ــي نف ــضع ف المب

 
ــرام    ــل وال إحـ ــي حـ ــناس فـ للـ

ي وال إفحـــاممـــا كـــان مـــن عـــ
 

ــميم  ــا مـــن راحتـــيه شـ ــإذا لهـ فـ
عـــنق يحـــث إلـــيك بـــي ورســـيم
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ــه   ــك مال ــن رجائ ــسي م ــت نف اعلق
ال:ولــربما استيأســت ثــم أقــول   

 .3/366مروج الذهب، ج
إنمـــا أنـــت رحمـــة وســـالمه.6

قـد رضـيت عني، فمن لي      : قـيل لـي   
أال أيهـــا القـــصر المغفـــل أهلـــه
ــم   ــدون ويحك ــركب المج ــا ال أال أيه

ــأرض بعــ    ــركناه ب ــد ن ــم ق يدةنع
فــإن كــان حقــاً مــا تقولــون فاعملــو
فــال لقــي الفتــيان بعــدك لــذه    
ــثله  ــريفاً كمــ ــى شــ وال أنثــ
وال ال بلغــتم حــيث وجهــتم لــه   

 .4/156مروج الذهب، ج
انــصراف الــناس مــن خــتان   .7

ــت ــذا : فقلــ ــبوا لهــ ال تعجــ
 .4/299مروج الذهب، ج

ــا .8 ــب المطاي ــن رك ــز م ــتلت أع ق
ــاك إال   ــي أن ألقــ ــز علــ وعــ

هيــــضتولكــــن الجــــناح إذا أ
 .4/151مروج الذهب، ج

حجــبوها عــن الــرياح ألنــي   .9
ــن  ــان، ولك ــاب ه ــو رضــوا بالحج ل

 .4/173مروج الذهب، ج
ــام؟ .10 ــى األي ــتب أم عل ــيك أع أعل

قطـــع التواصـــل قـــربنا بـــتواعد
هـــال ألفـــت إذ الـــزمان مـــشتت

ــريم ــنجاح كـ ــمن الـ ــذي ضـ إن الـ
 

ــرامة  ــبطة وكــــ زادك اهللا غــــ
أن أرى لــي علــى رضــاك عالمــة   
نعيـــنا إلـــيكم عـــروة بـــن حـــزام
بحــق نعيــتم عــروة بــن حــزام؟    
مقـــيماً بهـــا فـــي سبـــسٍب وأكـــام
ــالم     ــل ظ ــدر ك ــتم ب ــد نعي ــأن ق ب
ــسالم   ــبة بـ ــن غيـ ــوا مـ وال رجعـ

 
ــالم   ــده بغـ ــن بعـ ــرحت مـ وال فـ
ونغـــصتم لـــذات كـــل طعـــام   

 
ــزاما   ــوعهم حـ ــن جـ ــون مـ يدعـ
ــى  ــتن اليتامـــ ــذا تخـــ فهكـــ

 
ــالم   ــي الكـ ــتلينك فـ ــتك أسـ وجئـ
وفــــيما بينــــنا ســــد الحــــسام
ــام    ــى األكـ ــرف علـ ــوادمه يـ قـ

 
يــا ريــح بلغــيها الــسالما   : قلــت

ــا   ــرياح الكالمـ ــند الـ ــنعوها عـ مـ
 

ــتمام   ــؤكداً بـ ــنت مـ ــدأت ، وكـ بـ
ــالم  ــل األقـ ــت تواصـ ــت أنـ وقطعـ
ــسام واأللــــف لــــألرواح ال األجــ

ــالم     ــال إعـ ــم بـ ــذراً، وذا علـ عـ
ــام    ــال باألوهـ ــة قـ ــن اإلمامـ ديـ
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عـذراً أبـا عيـسى عـسى لك في القال          
ــنه   ــنه ودي ــبار ع ــت األخ ــن غاب م
ــي  ــذي أعطيتن ــرائدك ال ــن ف ــذ م خ
ــي ــيها التـــ ــم معانـــ حكـــ

 .4/353مروج الذهب، ج
ــام  .11 ــي الطعـ ــضيرة فـ إن المـ

إشـــــراقها فـــــوق المـــــوا
مـــــثل الهـــــالل إذا بـــــدا
ــؤة  ــحة مملـــ ــي صـــ فـــ
قـــد أعجـــبت ألبـــي هـــر   

حتـــى لقـــد مـــال الهـــوى    
ولقـــــد رأى فـــــي أكلهـــــا
ولقــــد تــــنكب أن يكــــون  
إذ لـــــيس ثـــــم مـــــضيرة
ال غـــــرو فـــــي إتـــــيانها
ــريب   ــذة والغــ ــي اللذيــ فهــ

 .4/368مروج الذهب، ج
:فتنفــست ثــم قلــت لطيفــي   .12

خــصة بالــسالم منــي؛ فأخــشى   
 .4/174مروج الذهب، ج

ــيه .13 ــته إلـ ــيالً منيـ ــرت لـ سـ
ــت ــت  : فقال ــم أقام ــام، وك ــم، فق ق

 .4/124مروج الذهب، ج
ــالً .14 ــل بخ ــنام أق ــي الم ــتك ف رأي

ــراه  ــاد وال نـ ــصبح بـ ــيت الـ فلـ
 .4/131مروج الذهب، ج

ــي ــنظام نظامــ ــدر درك والــ فالــ
ــي  ــالم كالمـ ــي، والكـ ــصلتها لـ فـ

 
ــتمام  ــيل الــ ــي لــ ــبدر فــ كالــ
ئـــد كالـــضياء علـــى الظـــالم   

ــام  للــــناس فــــي خلــــل الغمــ
ــتهام  ــزع الـــ ــناس  جـــ للـــ
يــــرة إذ أتــــت بــــين الطعــــام
 بهـــواه عـــن طلـــب الـــصيام   

 فـــــبادر بالقـــــيام حظـــــاً
ــند اإلمـــــام    ــؤاكال عـــ مـــ
تــــشفي الــــسقيم مــــن الــــسقام 
مــــن غيــــر إتــــيان الحــــرام
ــام  ــي األنـــ ــبة فـــ  والعجيـــ

 
ــا  ــيفها إلمامــــ آه إن زرت طــــ
ــناما   ــشقوتي أن تــ ــنعوها لــ يمــ

 
وقــــد خلــــي مــــناعمة ونامــــا 
ــا   ــك فقامـ ــى هلـ ــٍك إلـ ــا ملـ أخـ

 
وأطــوع مــنك فــي غيــر المــنام    
ولـــيت اللـــيل أخـــر ألـــف عـــام

 
ــنعاس ع  ــيت الـ ــام ألغلـ ــى األنـ لـ

لـــنجا بمهجـــته طمـــر ملجـــم   
يــسمو إلفــيه بــه العقــاب القــشعم    
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ــيعاً   .15 ــباع ب ــنعاس ي ــو أن ال ول
ــر هــاب  ــو أن حعف ــردىل أســباب ال

ولكــان مــن حــذر المــنون بحــيث ال 
 .2/389مروج الذهب، ج

ــته .16 ــارب وقـ ــا تقـ ــنه لمـ لكـ
ــه  ــت ل ــذي زف ــرب ال ــيد الع ــا س ي
ــا   ــك، إنه ــسعودها ب ــا ك ــعد به أس
ــريها بهجــة    ــرت بمــألى ناظ ظف

 .4/271مروج الذهب، ج
شـمس الضحى زفت إلى بدر الدجى      .17

ــى  ــا طغـــ ــر لمـــ تكفهـــ
 .4/209مروج الذهب، ج

ــي  .18 ــبح فــ ــةوأصــ خفــ
 .4/69مروج الذهب، ج

ومـا أبالـي وخيـر القـول أصدقه        .19
ــه  ــي ب ــبخل عل ــم ت ــي ول رددت مال
ــيدٍ    ــتها ب ــا كافي ــنها وم ــبؤت م ف
البــر وطــأ مــنك العــذر عــندك لــي

 .4/31مروج الذهب، ج
وقـام عـذرك بـي فاحتج عندك لي        .20

ــد  ــم أج ــياة فل ــتبقي الح ــرت اس تأخ
ومـا بـي شـيء فـي الوغى غير أنني          

 .4/282مروج الذهب،ج
ولـو كـنت مبتاعاً من السوق مثلها       .21 

ــثمه   ــده أك ــم يل ــى ل ــيت يحي ــا ل ي
 .4/22مروج الذهب، ج

لـــم يدفـــع الحـــدثان عـــنه مـــنجم
ــم  ــيدة العجـ ــركات سـ ــيمن والبـ بالـ
ــم   ــب والهم ــوق المطال ــا ف ــرت بم ظف
ــرم  ــيها كـ ــبالً، وكفـ ــميرها نـ وضـ

 
ــم     ــيا الظل ــن الدن ــا ع ــشفت بهم فتك
ــم  ــدين العجــــــ ودان بــــــ

 
 

حقـنت لـي مـاء وجهـي أو حقـنت دمي           
 

ــي  ــبل ردك مال ــي وق ــنت دم ــد حق  ق
ــدم  ــن ع ــوت وم ــن م ــياتان م ــا الح هم
ــم    ــم تل ــذل، ول ــم تع ــيت، ول ــيما أت ف
مقـــام شـــاهد عـــدل غيـــر مـــتهم

 
ــدما   ــثل أن أتقـ ــسي مـ ــياةً لنفـ حـ
ــا  ــي أن تحطمـ ــى فخارتـ ــام علـ أخـ
ــدما    ــيت أن أتق ــا بال ــروع م ــدى ال ل

 
ــه  ــراق قدمـ ــأ أرض العـ ــم تطـ ولـ
ــه ــا قلمـــ ــم يلفهـــ أي دواه لـــ

 
ــدم    ــرج بال ــنك ض ــزماً م ــر ح وأكث

 أيمانــنا تقطــر الــدما  قواطــع فــي 
ــتقدما   ــوم الوغىفـ ــى يـ ــن إلـ بهـ
ــتحطماً    ــى م ــي الوغ ــام ف ــيض نع كب
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ألــوط قــاض فــي العــراق نعلمــه .22
ــراً   ــر ناص ــان أكث ــري ك ــيب لعم كل
ــصفت   ــصفونا، فأن ــنا أن ين ــي قوم أب
ــربوا  ــياخ صــدق تق ــن أش ــورثن م ت

 . 3/272مروج الذهب، ج
إذا خالطـــت الـــرجال تـــركنها.23

ين ال تذكريننــيإبــاهللا هــل تمــس  
ــماحتي   ــا وس ــكو بخله ــى اهللا أش إل

 .4/13مروج الذهب، ج
فـردى مـصاب القلـب أنـت قتله        .24

ــة  ــباد اهللا ذا ثقـ ــور عـ ــد أمـ قلـ
 .3/362مروج الذهب، ج

ــوام ذوي خطــل.25 ــه أق واتــرك مقال
ــضي   ــذين ال ينقـ ــت أن الـ زعمـ

 .3/304مروج الذهب، ج
أشــرب بكــأس كــنت تــسقى بهــا.26

ــان  ــن خاق ــتح ب ــنع الف ــا م ــيلهوم  ن
ســحاب خطانــي جــودة وهــو مــسبل
ــرباً ــدر أضــاء األرض شــرقاً ومغ وب

 .4/72مروج الذهب، ج
أأشـكو نـداه بعـد أن وسـع الورى         .27

 .4/35مروج الذهب، ج
ــستكنة.28 ــا م ــي أحجاره ــنار ف إذا ال

ــن أدم  ــراء مـ ــربعة حمـ أرض مـ
ــبهاً  ــا ش ــتاال له ــرب فاح ــرا الح تذاك

 .4/325مروج الذهب، ج

وقــد ســجمت عيــناي مــن ذكــرك الــدماً
لهـــا عـــسل منـــي وتـــبذل علقمـــا
وال تتـــركيه ذاهـــل العقـــل مغـــرماً

 
مـــوحد الـــرأي ال نكـــس وال بـــرم
ال يفهمـــون إذا مـــا معـــشر فهمـــوا

 
 

اســـتوف بالكـــيل أبـــا مجـــرم   
ــم  ــن العلقـ ــق مـ ــي الحلـ ــر فـ أمـ

 
ــرم  ــى وتحـ ــام تتعطـ ــنها األيـ ولكـ
ــم    ــو مفع ــضه وه ــي في ــر عدان وبح
ــم   ــود مظل ــنه أس ــي م ــع رجل وموض
ــذمم؟  ــيث إال مـ ــذم الغـ ــن ذا يـ ومـ

 
متــى مــا يهجهــا قــادح تتــضرم    

 
ــرم    ــوفين بالك ــين موص ــين ألف ــا ب م
ــسفك دم   ــيها ب ــسعيا ف ــر أن ي ــن غي م
ــنم   ــم ت ــرب ل ــين الح ــر، وع ــذا يغي ه

 
بمجمعـــــة ضـــــمها الموســـــم
ــوم  ــصنعتها أقـــ ــن بـــ ونحـــ

ــد ــم  غـ ــا األنجـ ــسعود لهـ ت بالـ
نمــــا هــــن لألكــــرام األكــــرم
يفــــوت الخطــــوط إذا يلجــــم  
ــم  ــرة أرثـــ ــود ذو غـــ وأجـــ
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وذاك على هـذا يغيـر علـى هـذا،         .29
شـــهدنا الـــرهان غـــداة الـــرهان
ــيع   ــاد الجمـ ــا مقـ ــود إيهـ نقـ

ــداح   ــوودة كالقــ ــدونا بمقــ غــ
ــصريح  ــي الـ ــسبة فـ ــة نـ مقابلـ
ــبل  ــى يـ ــا تباطـ ــيت إذا مـ كمـ

ــر    ــر أغـ ــوى ممـ ــنهن أحـ فمـ
ــرجة    ــه فـ ــي وجهـ ــألأل فـ تـ
ــندها  ــا عـ ــور مـ ــيدت لمذخـ فقـ
ــشخوص    ــغار ال ــحم ص ــيهم س عل
كـــــأنهم فـــــوق أشـــــباحها
ــضر  ــي مح ــبل ف ــى الح ــصفت عل ف

ــوا بـــ  ــنهم تراضـ ــاً بيـ ه حكمـ
ــاعة   ــن سـ ــسبق عـ ــك بالـ وربـ
ــدة    ــى جـ ــن علـ ــت ونحـ فقلـ
ــون    ــا يكـ ــرغ اهللا ممـ ــد فـ لقـ
ــضة  ــى ومرفــ ــبل فوضــ فأقــ
ــضة  ــى ومرفــ ــبع فوضــ وأتــ
ــة   ــرب القطارعـ ــسرب سـ أو الـ
ــسطالة  ــل قـ ــن كـ ــل مـ فواصـ
ــستثير    ــا ت ــرج م ــن ف ــرء م وللم
ــيت    ــلى الكم ــر، وص ــى األغ فجل
وأردفهـــــا رابـــــع تالـــــياً
ــساً  ــرتاحها خامــ ــا ذم مــ ومــ

ــى ل ــاء الحظـ ــاًوجـ ــا سادسـ هـ
ــابعه العاطـــف المـــستحير   وسـ

ــزرم ــؤها المـــ ــان تأللـــ كـــ
ــنجم  ــا تـــ ــري أنهـــ لمنتظـــ
نمــــاهم لحــــام أتــــى أســــحم
زرازيـــر فـــي ســـقف حـــوم   
ــسلم   ــة مــ ــره ثقــ ــى أمــ بلــ

ــم    ــنهم يحكـــ ــبالحق بيـــ فـــ
ــم  ــم أعلــ ــناي كلهــ ــن الــ مــ
ــرها مظلــــم   ــن األرض نيــ مــ
ــتم    ــو ال يكـ ــن فهـ ــال يكـ ومهمـ
كمــــا بقــــبل الــــوابل المــــثجم
كمــا أرفــض مــن ســلكه المــنظم    
مـــن الجـــو شـــوذانق مظلــــم   
ــندم  ــنها العـــ ــأن عثانيـــ كـــ
ــضرم  ــنا مـــ ــنابكهن ســـ ســـ
وســــلى فلــــم يــــذمم األدهــــم
وأيـــن مـــن المـــنجد المهـــتم؟   
ــدم    ــا يقـ ــدم مـ ــاء يقـ ــد جـ وقـ
ــسهم  ــه المـــ ــهمه حظـــ فأســـ
ــرم   ــرته يحـــ ــاد لحيـــ يكـــ
وعــــن لــــه الطائــــر األشــــأم
ــم  ــية يلطــ ــل ناحــ ــن كــ فمــ

ــبة ــن قــ ــراه مــ ــموذفــ  أعظــ
ــم  ــا قمقــ ــيط بهــ ــة نــ جمانــ
مـــن الخـــزي بالـــصمت يستعـــصم
وشــــيك لعمــــرك مــــا يــــندم

ــستلزم   ــيها ويـــ ــن ينتمـــ كمـــ
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ــيب  ــيه يخـ ــؤمل فـ ــاء المـ وجـ
ــعاً   ــا تاسـ ــيم لهـ ــاء اللطـ وجـ
ــره  ــى إثـ ــسكيت علـ ــب الـ يخـ
كــــأن جوانــــبه بــــين ذي  
إذا قـــيل مـــن رب ذا لـــم يحـــر
ومـــن ال يعـــد للحـــالب الجـــياد
ومـــا ذو اقتـــضاب لمجهـــولها  
ــه   ــهرنا بـ ــسبق شـ ــرحنا بـ فـ
ــرهان    ــصبات ال ــن ق ــرزن ع وأح
ــية  ــصب موشـ ــن القـ ــرود مـ بـ

ــراحت  ــشورةفــ ــيهن منــ علــ
ــدرة ــامت بــ ومــــن ورق صــ

ــيمها   ــنهب خواتــ ــضت لــ ففــ
نــــوزعها بــــين خــــدامها  
وإنـــــا لنـــــربط المعـــــربا
ــيب   ــد الحل ــض بع ــا المح ــد له يع
ــيال  ــصميم العــ ــا بــ ويخلطهــ
ــذاب   ــصافيات العـ ــشاربها الـ مـ

 .352-351-4/350مروج الذهب، ج
ــنا .30 ــناف أبياتــ ــن بأكــ فهــ

ــتقم ــلح تلـــ ــن أي ســـ مـــ
 .4/92مروج الذهب، ج

ــت رأس .31 ــرأدخلـــ البحتـــ
ــأعلم   ــز فـــ ــا العـــ إنمـــ
وإذا يقــال لبعــضهم نعــم الفتــى   

 .3/366مروج الذهب، ج

ونــــيل بــــه الفخــــر والمغــــنم
ــسم  ــا تقـــ ــب أثقالهـــ رغائـــ
ــح  ــز والملـــ ــسية الخـــ وأكـــ
ــدم   ــيهن الـــ ــأن حواشـــ كـــ
ــصم   ــب األعـ ــا األغلـ ــنوء بهـ يـ
وبدرتـنا الدهـر ال تختم ونحن لها منهم أخدم         

ــدم   ــنهم أخــ ــا مــ ــن لهــ ونحــ
ــي ال ــرزم  ت فـ ــا تـ ــزبات فمـ لـ

ــم    ــصبية المفطـ ــصلح الـ ــا يـ كمـ
ــرم  ــو المحـ ــب هـ ــه حـ ــن لـ بمـ
ــم ــا فهـــــو المطعـــ ومطعمهـــ
صــــوافن يــــصلهن أو حــــوم  

 
وبــــــأي كــــــف تلــــــتطم
ي أبـــــي عبادةفـــــي الـــــرحم

 
ــم ــر المعظـــــــ ألميـــــــ
فــــابن المغيــــرة ذلــــك الــــنعم
ــم  ــثله عقـــ ــساء بمـــ إن النـــ

 
ــا   ــيلة فم ــي ل ــباح ف ــتح األص ــد ف وق
رداء موشــــى بالكــــواكب معلمــــا

 
فــــي الــــسقمكتمــــشي البــــرء 

 
ــتم؟  ــرف تحكـــ ــأي طـــ وبـــ
ــرم  ــبه بالكـــ ــسن أشـــ والحـــ
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ــثله .32 ــئن بم ــال يج ــساء ف ــم الن عق
ــها  ــسقاة بكأس ــي ال ــإن شــئت عادتن ف

 .4/294مروج الذهب، ج
فخلـت الـدجا والفجـر قد مد خيطه        .33

 .3/366مروج الذهب، ج
فتمــــشت فــــي مفاصــــلهم.34

عــــين أي ثغــــر تبتــــسم؟  
ــسنه   ــضيء بحــ ــسن يــ حــ

للخلـــيفة جعفـــر المـــتوكـقـــل 
ــي  ــن المحتبــ ــضى ابــ المرتــ

أمـــا الـــرعية فهـــي مـــن    
يــــا بانــــي المجــــد الــــذي
ــد  ــدين محمـــ ــلم لـــ أســـ

 .92-4/91مروج الذهب، ج
ــد العمـــى.35 ــنا الهـــدى بعـ نلـ

الــيس عجيــباً أن بيــتاً يــضمني   
ســوى أعــين تــشكو الهــوى بجفــونها

 .4/12مروج الذهب، ج
ــواجب .36 ــز ح ــواه، وغم ــارة أف إش

ة طعمــاًمــن لــم يــذق لــصباب   
ــكنا  ــي سـ ــنحت مودتـ ــي مـ إنـ
ــسدي  ــن ج ــيت م ــا أبق ــتب م ــا ع ي
يـا عـتب مـا أنـا مـن صـنيعك بي            

 .4/39مروج الذهب، ج
ــي  .37 ــا كلف ــدر م ــم ي ــذي ل إن ال

ولمـــا قـــسا وضـــاقت مذاهبـــي

ــــــل ابـــــن المعتـــــصم
ــنعم ابـــــن المـــــنقم   والمـــ
أمــــنأت عــــدلك فــــي حــــرم

ــدم   ــوض فانهــ ــان قــ ــد كــ قــ
ــلم   ــد ســ ــلمت فقــ ــإذا ســ فــ
بــــك، والغنــــي بعــــد العــــدم

 
 

وإيــــاك ال نخلــــو وال نــــتكلم   
ــضرم   ــنار ت ــى ال ــشاء عل ــرجيع أح وت

ــسلم    ــف يـ ــان، وكـ ــسير أجفـ وتكـ
 

ــاً    ــا علمـ ــت بطعمهـ ــد أحطـ فلقـ
فــــرأيته قــــد عــــدها جــــرما
ــاً   ــي عظمـ ــيت لـ ــاً، وال أبقـ لحمـ
ــى   ــوى أعمـ ــن الهـ ــى، ولكـ أعمـ
ليـــرى علـــى وجهـــي بـــه وســـما

 
ــلما    ــوك س ــي لعف ــرجا من ــت ال جعل
ــا    ــوك أعظم ــان عف ــي ك ــوك رب بعف

 
ــل   ــوماً فق ــنت مظل ــالم :وإن ك ــا ظ أن

ــناعم ــاً؛ إن ذاك لـــ وذاق اغتماضـــ
 

ــم  ــندنا مظلـــ ــرهم عـــ فأمـــ
ــم  ــطجع يحلـــ ــرافة ضـــ خـــ
ــم   ــه محكـــ ــل أقاويلـــ وكـــ

ــ ــم تقــ ــنا أعلــ ــل ربــ ول فقــ
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 .4/24مروج الذهب، ج
ــرنته  .38 ــا ق ــي، فلم ــي ذنب تعاظمن

ــبه   ــن تح ــذنب مم ــيم ال ــل عظ تحم
 .4/109مروج الذهب، ج

ن الليل ساعة  فطوبـي لمـن أغفى م     .39
وســـامة مـــنا فأمـــا بـــنوه   
أنــــاس أتــــونا بأنــــسابهم  
ــي     ــول النب ــثل ق ــم م ــت له وقل

 .4/111مروج الذهب، ج
ــا  .40 ــدر م ــم ت ــئلت ول ــا س إذا م

فعلـــت فـــي البـــيت إذ مـــزجت
ــا  ــالم بهـ ــاري الظـ ــتدى سـ فاهـ
ـ         بـنت عـشرصفت ورقـت؛ فلـو صب

 .4/360مروج الذهب، ج
عـتقت فـي الـدنان حتـى استفادت        .41

ــر  ــا بالمع ــادقاً إذا أن ــم أك ص وف ل
 .4/236مروج الذهب، ج

ففـيم عـرفت الخيـر والشر باسمه       .42
ــم   ــى نخالتك ــودا إل ــم ع ــي هاش بن
ــد    ــي محم ــط النب ــتم ره ــإن قل ف
ــوم ــناع ظلـ حـــسرت عنـــي القـ
ــد    ــصرم عه ــرت ت ــا أنك ــر م ش
ــت   ــي وقال ــا رأت برأس ــرت م :أنك

ــت ــت  : قل ــت، فقال ــا علم :أوالهم
ــي    ــوم الت ــن الهم ــي م ــيس هم ل

ــشيب  ــي ب ــى عل ــراً أخن ــرإن أم  ال

 
مـــثل فعـــل الـــصبح فـــي الظلـــم

ــالعلم   ــسفر بـــ ــتداء الـــ كاهـــ
ــالم    ــل ظ ــيل راح ك ــى الل ــت عل ـ
ــالم   ــرد الظ ــضحى وب ــمس ال ــور ش ن

 
 

ولــم اشــتم الــنكس اللئــيم الــذمما    
ــا؟  ــسامع والفمـ ــي اهللا المـ ــق لـ وشـ

 
ــدرهم  ــد صــار هــذا التمــر صــاعاً ب فق
فـإن لنــصاري رهـط عيــسى بـن مــريم   
وتـــــولت ودمعهـــــا مـــــسجوم

م لــي، وأي عهــد يــدوم؟  لــم يــد 
أمـــــشيب أم لؤلـــــؤ مـــــنظوم
ــوم ــستثيرها المهمـــ ــه يـــ آيـــ
ــسليم  ــزاء والتـ ــيها العـ ــسن فـ  يحـ
أس فـــي لـــيلة ألمـــر عظـــيم   
طاعــــة حــــرة وقلــــب ســــليم

 
ــدوم    ــر مخ ــنان غي ــرحا بب ــدي ال ته

 
ــروماً   ــان مح ــا ك ــذكاء إذا م ــسن ال ح
ــشئوماً  ــيموناً وم ــال م ــي الح ــدين ف ض
ــوماً  ــان مظلـ ــر اإل كـ ــوته القمـ يفـ

 
 لإللــــه غــــريماًامــــرؤ كــــان
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 .4/113مروج الذهب، ج
لــيس عـــندي وإن تعـــزيت إال .43

 .3/292مروج الذهب، ج
ــبلها.44 ــيل مق ــف الف ــثل أن ــية م تيم

ال خيـر فـي البـرد ال يغنـي ممارسها          
تـــريك أفعـــال فـــصيها بحكمهـــا

 .4/327مروج الذهب، ج
ــيها أخــا أدب.45 ــرى ف ــاد ت فمــا تك

 .4/69مروج الذهب،  ج
ــدين .46 ــضي ال ــام أن يق ــق األن وأح

يبان قـــوم لهـــم عديـــد  شـــ
 .3/291مروج الذهب، ج

ــسيب   .47 ــد ح ــا ج ــيهم م ــا ف م
ــى    ــسب المعل ــا ن ــيك م ــر أب لعم

 .4/147مروج الذهب، ج
ــشعرت .48 ــبالد إذا اقـ ــن الـ ولكـ

 .4/72مروج الذهب، ج
ـ       .49 شـرف علـى أول الزمان وإنما ال

ــصخـ ــو تلحــظ ال ــالهالل ل ــية ه ظب
 .4/174مروج الذهب، ج

ــا  .50 ــت إيم ــسمت خل ــا تب وإذا م
ــ ــريما يـ ــاعة ال تـ ــي سـ ا خليلـ

 .4/174مروج الذهب، ج
ــنب إال   .51 ــدار زي ــررنا ب ــا م م

ومـــا ســـفه الـــسفيه وإن تعـــدى
 .4/70مروج الذهب، ج

فكلهـــــم مقـــــرف لئـــــيم  
ــريم  ــيب وال كـــــ وال نجـــــ

 
ــريم  ــيا كـ ــي الدنـ ــم، وفـ ــى كـ إلـ

 
ــشيم   ــى الهـ ــتها رعـ ــوح نبـ وصـ

 
ــريماً    ــون ك ــا يم ــب م ــرف المناس ش

 
بطـــــرف لغادرتـــــه هـــــشيماً
ض بــــروٍق أو لؤلــــؤة مــــنظوماً

 
وعلــــى ذي صــــبابة فأقــــيما  
ــتوما   ــرنا المكـ ــع سـ ــتك الدمـ هـ

 
بأنجـــع فـــيك مـــن حلـــم الحلـــيم

ل اللثـــيمإلـــيك بـــبعض أفعـــا  
 

فقـــدت صـــديقاً أو زرئـــت حمـــيماً
شــققت لهــا مــن ناظــري نجــوماً    

 
ــميم  ــا مـــن راحتـــيه شـ ــإذا لهـ فـ
عـــنق يحـــث إلـــيك بـــي ورســـيم
ــريم  ــنجاح كـ ــمن الـ ــذي ضـ إن الـ
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ــى .52 ــرم تحظ ــت ذا ك ــى أحفظ مت
ــي  ــم كأنن ــاب نج ــا غ ــى إذا م وأبك

 .4/294مروج الذهب، ج
فلـو شـق من طرف الليالي كواكب       .53

ولقــد تنــسمت الــرياح لحاجتــي   
ــن رجا  ــسي م ــت نف ــهأعلق ــك مال ئ

 .3/366مروج الذهب، ج
 )ن(قافية

ــبكا .1 ــي بال ــع عين ــن دم ــي لمف وإن
ــوا ــداً: وقال ــيلة ! غ ــد ذاك بل أو بع

ومــا كــنت أخــشى أن تكــون منيتــي
 .4/159مروج الذهب، ج

ــ.2 ــضالهحت ــن أف ــضلت م ــد أف ى لق
ــوده   ــرد جـ ــداه وشـ ــنت يـ أغـ
ــال    ــيل معج ــق الجم ــت بالخل ووثق

 .4/70مروج الذهب، ج
معـن بـن زائـدة الـذي زيـدت به          .3

 .3/299مروج الذهب، ج
ــم   .4 ــي هاش ــر بن ــت خي ــا أت لم

ــرابيله   ــرب ســ ــمر للحــ شــ
 .3/334مروج الذهب، ج

ال تقــل بــشرى وقــل لــي بــشريان.5
ــياة   ــوتاً وحـ ــاه مـ ــت كفـ خلقـ

ــي   ــصل ف ــو ف ــدوي  فه ــان ب  زم
ــستقل     ــل مـ ــل بكـ ــو للكـ فهـ
ــي  ــشبيد المبانـ ــام بتـ ــد قـ أوحـ

ــائن  ــو ك ــان أو ه ــد ك ــا ق ــذراً لم ح
ــائن    ــو ب ــبن وه ــم ي ــيب ل ــراق حب ف
ــائن   ــان حـ ــا حـ ــي إال أن مـ بكفـ

 
ــود   ــج الج ــت نه ــي وأري ــيث أران ح

ــي   ــا أغنانـ ــي كمـ ــي، فأفقرنـ بخلـ
ــي  ــذي أعطانـ ــت الـ ــنه، وأعطـ مـ

 
شــرفاً علــى شــرف بــنو شــيبان    

 
خالفــــــــة اهللا بجــــــــرجان
ــر وال وان ــرأي ألغمـــــ بـــــ

 
ــرجان  ــوم المهـ ــي ويـ ــرة الداعـ غـ
ــنان   ــنه الجـ ــه كـ ــوت أخالقـ وحـ
ــزمان   ــك رق الـ ــد مالـ ــن زيـ وابـ
ــان   ــنايا واألمــ ــيا والمــ بالعاطــ
ــان   ــناس المعـ ــتنبط أجـ ــبه اسـ فـ

ـ   ن غيــر امتــنان وعظــيم البــر مـ
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مـسرف فـي الجـود مـن غير اعتذار         
ــيه  ــول اهللا ف ــى رس ــن أرس ــو م وه

ــسيدان    ــيه الـ ــرق فـ ــيد عـ سـ
ــيء    ــل ش ــي ك ــرته ف ــتف فك مخ
يعـرف الدهـر علـى مـا غـاب عنه          
ــن  ــنه، ولكـ ــنا عـ ــناءى لفظـ يتـ
ــا   ــي الخفاي ــا ف ــه م ــرجت ألفاظ أخ
ــي  ــراً والمثانـ ــاهللا جهـ ــر بـ كافـ

ــيه وإ ــدرع علـ ــبغ الـ ــا أسـ ذا مـ
ــباً  ــوت رع ــي الم ــطوته ف ــثت س بع
ــى    ــاظ حت ــال باأللح ــدق األبط يح
ــناديه أجرنـــي ملـــك المـــوت يـ

ــق     ــع وأرف ــوق الوس ــي ف ال تكلفن
ــد  ــم ق ــتوم ك ــدر المح ــقيق الق ــا ش ي
لــك يــومان فــيوم مــن لــيان    
أنجـــزت كفـــاك وعـــداً ووعـــيداً
فـــإذا مـــا أروت اليمنـــي حـــباء
ــداراً   ــضر ب ــنفع وال ــي ال ــدتا ف ج

ــت  ــى  أرخ ــاق حت ــي اآلف ــاك ف كف
قدمـــتك المـــدح الغـــر وصـــالت
أنــت ال تحــوي بمعقــول كــتاب   
ــثقالت    ــاد مـ ــال أيـ ــك أثقـ لـ
ــور  ــي وزبـ ــدحك وحـ ــا مـ إنمـ
ــو   ــرية تـ ــرة تبـ ــا جوهـ هاكهـ
ــام   ــن إم ــذها م ــدين خ ــام ال ــا إم ي
واســـتمع للـــرمل األول ممـــن  

وعلــــياه المعلــــى والحــــسان
ــصان     ــر الح ــن ذك ــر ع ــذي يكب وال
ــان  ــل ومكـ ــل محـ ــي كـ ــو فـ فهـ
ــيان   ــخص الع ــي ش ــضمر ف ــرى الم في
هــو باألوصــاف فــي األذهــان دان   
ــرجمان  ــق التـ ــر نطـ ــاه الدهـ وكفـ

ــال   ــن ق ــل م ــان  : ك ــق ث ــه الخل ل
ــيمان  ــسيف الـ ــناه بالـ ــت يمـ وانكفـ
أيقــن المــوت بــأن المــوت فــان    

ــخص ا   ــي ش ــدام ف ــرك المق ــبانيت لج
ــان؟  ــضرب وطع ــزو ب ــم تعغ ــنك، ك م
ــنان  ــك اهللا عـــ ــد ملكـــ فلقـــ
رضـــت بالـــصليم عمـــدا ذا حـــران
ــان  ــوم أروان أرونــ ــي يــ يقتفنــ
أحاطـــت لـــك الدنـــيا الـــيدان   
ــسنان  ــإرواء الـ ــسرى بـ ــت اليـ همـ
فهمـــا فـــي كـــل حـــاٍل ضـــرتان
ــشفتان    ــسواك الـ ــي بـ ــا تالقـ مـ
لــك أيــضاً فــي أعاديــك الهجــان    
ــان    ــل ش ــن ك ــارج ع ــأن خ ــك ش ل

ــن   ــن حملهـ ــزت عـ ــثقالنعجـ الـ
ــتان   ــيه الدفـ ــمت علـ ــذي ضـ والـ
ــنان    ــين الح ــوت تكف ــوه الم ــي وج ل
ــرهان   ــبق الـ ــعاره سـ ــت أشـ ملكـ

ــتحان     ــر ام ــن غي ــنة م ــشف المح ك
ــوزان   ــند الـ ــزاؤها عـ ــتة أجـ سـ
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فـــاعالتن فــــاعالتن فــــاعالتن 
ــع إال   ــاق ال تطلــ ــرة اآلفــ كــ
ــا   ــاظ مم ــنعة األلف ــي ص ــيت ف جل

ــت ت ــباعاً  أن ــد ط ــنة الخل ــي ج حك
ــشكـ ــشعر وال ــاء ال ــشعر بق ــق لل فأب
ــآم   ــر وش ــل تثي ــوى ب ــر رض عم

ــميري   ــي ض ــا ف ــى م ــهد اهللا عل ش
ــيآت  ــيها سـ ــيس فـ ــسنات لـ حـ
ــذي   ــيفة لل ــي الخل ــاكر عن ــن ش م

 .345-344-4/343مروج الذهب، ج
ــد .6 ــى أح ــسن إل ــم تح ــي ل إن الليال

 .4/7مروج الذهب، ج
أمـا رأيـت خطـوب الدهر ما فعلت        .7

أكلـــه اإلنـــسان ألـــذ مـــا ي 
 .4/124مروج الذهب، ج

ــرفان.8  ــديان والخـ ــت الجـ وطالـ
ــان  ــف واإلتقـ ــيب الكـ ــن طـ لهـ
ــان ــدرها األدهـ وتلتقـــي فـــي قـ
ــمان ــده أوزة ســـــ وبعـــــ
ــان   ــوز واإلبـ ــذا اللـ ــد هـ وبعـ
ــنجان  ــح وخولــ ــده الملــ وبعــ
ــوان ــتها األلـ تخجـــل مـــن رؤيـ
تــــضمها الــــصفحة والخــــوان
ــيطان   ــه حـ ــقف لـ ــسكه سـ يمـ
ــولدان  ــل الــ ــرزها لآلكــ أبــ

ــرء  ــان  والمـ ــه مكـ ــيه فلـ فـ

صـــارت الـــريح لهـــا كالـــصولجان
ــان   ــو وجـ ــل ذي عفـ ــرتجيه كـ يـ
والقوافـــي فـــيك كالحـــور الحـــسان
ــــر مـــع الدهـــر فـــنعم الباقـــيان
ــان  ــماريخ أبـــــ وأرام وشـــــ

ــتمتع ــرجيع أذان فاســ ــي تــ  لفظــ
مدحــــه الداعــــي ، اكتــــبا يــــا
ــبان  كاتــــــــــــــــــ

 
ــسان   ــن إحـ ــر ومـ ــن بـ أواله مـ

 
ــسان   ــد إحـ ــيه بعـ ــاءت إلـ إال أسـ
ــان  ــن خاقـ ــتح بـ ــمي وبالفـ بالهاشـ

 
ــيفة نيـــسان    ــى مـــن صـ إذا أتـ
ــسوان   ــصنعها النــ ــسة يــ هريــ
ــالن   ــر والحمـ ــيها الطيـ ــع فـ يجمـ
ــشحمان   ــية والــ ــم واأللــ واللحــ
ــبان  ــضاء والجلــ ــنطة البيــ والحــ

لطحـــــانجـــــودها بطحـــــنه ا
قـــد تعــــبت لعقـــدها األبــــدان  
إذا بــــدت يحملهــــا الغلمــــان  
وفـــــوقها كالقـــــبو خيـــــزران

ــان    ــه أركـــ ــبب ومالـــ مقـــ
تفتــــر مــــن لهيــــبها العيــــنان
يؤثــــرها الجائــــع والــــشبعان  

ــسلطان    ــرابها الـ ــى أضـ ــا علـ لهـ
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ويــــشتهيه األهــــل والــــضيفان
تـــصفو بهـــا العقـــول واألذهـــان
أبـــدعها فـــي عـــصره ساســـان
ــرثان ــع الغــ ــا الجائــ إذا رآهــ
ــسلطان  ــة ال ــة دول ــى دول ــل للمول :ف

 .368-4/367مروج الذهب، ج
كـم مـن وزيـر قـد رأيـت معظماً          .9

ــنا  ــؤم والخ ــش والل ــن أراد الفح أال م
 .4/301مروج الذهب، ج

ــز  .10 ــه ن ــوذ ب ــبل تل ــاج ار كله
 .3/293مروج الذهب، ج

هـــــام قلبـــــي يأتـــــان.11
 .3/332مروج الذهب، ج

ــنا  .12 ــوم رحــ ــي يــ تيمتنــ
وبخــــــــدين أســــــــيلين
ـ    فـــبها مـــت ولـــو عـــش
هـــــب الـــــزمن رمانـــــي

 .93-4/92مروج الذهب، ج
ــا  .13 ــي لمــ ــيمن رمانــ فــ

ومــــن ذخــــرت زمانــــي  
ومـــــن ذكـــــرت لنفـــــسي
ــاً  ــذ أمامــ ــيل خــ ــو قــ لــ
ــا   ــذت أمانـــ ــا أخـــ لمـــ

تاناقالــوا لــنا إن بالقاطــول مــش   
 .4/108مروج الذهب، ج

ــنهم .14 ــرأي بي ــرون ال ــناس يأتم ال

وانـــــتفعت بأكلهـــــا األبـــــدان
ــروان   ــو شـ ــسرى أنـ ــبت كـ وأجـ
لــم يعــط صــبراً معهــا الجــيعان    

 
ــصان   ــع النقـ ــال توقـ ــند الكمـ عـ
ــوان   ــة وهـ ــدار مذلـ ــحى بـ أضـ

 
ــرفان  ــيد والطـ ــي الجـ ــند الموالـ فعـ

 
ــان  ــنع األركـ ــذرى ممتـ ــعب الـ صـ

 
ــصيدالني  ــاب الـــ ــند بـــ عـــ
بثــــــــناياها الحــــــــسان 

ــشنقراني   ــون الــــــ كلــــــ
ت إذا طــــــــال هوانــــــــي

 
الـــــشأن فـــــي الخـــــالن  
رأى الـــــــزمان زمانـــــــي 
شـــــنأت فـــــي الخـــــالن  
فعـــــاد ذخـــــر الـــــزمان  
ــدثان   ــم الحـــ ــن أعظـــ مـــ
ــوان  ــن اإلخــــــ إال مــــــ

 
ــنع اهللا  ــل صـ ــنحن نأمـ ــوالنافـ  مـ

واهللا فــي كــل يــوم محــدث شــانا    
 

بـــصاف مـــن معـــتقة الـــدنان   
ــسرواني    ــيد خـ ــيد عـ ــإن العـ فـ
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صــل الـــندمان يـــوم المهـــرجان 
 .4/54مروج الذهب، ج

ــيق  .15 ــسرواني عتـ ــأس خـ بكـ
ــرا  ــزبيبين طــ ــي الــ وجنبنــ
فأشــــربها وأزعمهــــا حــــراماً
ويــــشربها ويــــزعمها حــــالال
ــناً    ــمية معل ــوم الهاش ــت ي ــا زل م

 .4/337مروج الذهب، ج
ــاءه .16 ــنت وق ــوزته، وك ــنعت ح فم

ولقـــد بـــررت الطالبـــية بعـــدما 
 .3/299مروج الذهب، ج

ورددت ألفــة هاشــم، فــرأيتهم  .17
ــيهم  ــدت علـ ــيلهم وجـ آنـــست لـ
ــررتهم  ــيف ب ــالف ك ــم األس ــو يعل ل
أيهــا المعجــب المفاخــر بالنــرد   

 .4/135مروج الذهب، ج
قـد لعمـري حرصـت جهـداً على        .18

ــه  ــب يكذبــ ــر أن األريــ غيــ
وإذا مــا القــضاء جــاءت بحكــم   

 أول إنــسانولعمــري مــا كــنت  
ــقمها   ــرأ س ــسي وأب ــفى نف ــد ش ولق

 .4/328مروج الذهب، ج
ومـن آل جـرب، ليت شيخي شاهد       .19

تفـــــــرقوا ودعونـــــــي 
 .3/338مروج الذهب، ج

ــوه .20 ــم ذو وجــــ فكلكــــ

ــأني ــالف، ش ــزبيب خ ــشأن ذوي ال ف
وأرجــــو عفــــو رب ذي امتــــنان
ــتان   ــشقى خطيئـ ــى الـ ــك علـ وتلـ

 
ــرحمن  ــيفة الــ ــسيف دون خلــ بالــ
ــنان  ــند وسـ ــل مهـ ــع كـ ــن وقـ مـ

 
ــا    ــدها وزمانـ ــاً بعـ ــوا زمانـ ذمـ
بعـــد العــــدوة بيـــنهم إخــــوانا  

ــس ــى نـ ــغاناحتـ ــاد واألضـ و األحقـ
لـــرأوك أثقـــل مـــن بهـــا ميـــزانا

 
 

ــوان    ــى اإلخـ ــا علـ ــي بهـ ليزهـ
قمـــرك لـــو لـــم تـــواتك الفـــصان
ــرمان   ــشدة الحـ ــي لـ ــن ويبكـ الظـ
ــصمان    ــضائها الخ ــن ق ــد ع ــم يح ل
ــي  ــته األمانـــ ــى فأخلفـــ تمنـــ

 
ــروان     ــي م ــن بن ــثأري م ــذي ب أخ
ســـفكي دمـــاء بنـــي أبـــي ســـفيان

 
يـــــا معـــــشر األعـــــوان  
ــوان ــرة األلـــــــ كثيـــــــ
ــرهات األمانــــــــ  يوتــــــ

فــــــــسأئلوا إخوانــــــــي 
مـــــن نـــــازل البـــــستان  
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ومـــــا أرى غيـــــر إفـــــك
ــيئاً   ــك شـــ ــست أملـــ ولـــ
فالـــــويل فـــــيما دهانـــــي
شــر الرســولين مــن يحــتاج مرســله

 .3/418مروج الذهب، ج
 مــثلكــذاك مــا قــال أهــل فــي.21

جعلــت لعــراف الــيمامة حكمــه   
 .4/359مروج الذهب، ج

نعـم، نـشفى مـن الداء كله       :فقـاال .22
ــرفانها    ــبة يع ــي رق ــركا ل ــا ت فم

شـــاك اهللا، واهللا مـــا لـــنا:وقـــاال
ــه   ــا كأن ــراء لهف ــى عف ــي عل فلهف
فعفــراء أحظــى الــناس عــندي مــودة

أننــي:وإنــي ألهــوى الحــشر إذ قــيل
ــاةوقولهم ــن اهللا الوشـــ :أال لعـــ

ــارك اهللا  ــسنبـــــ للحـــــ
 .4/157مروج الذهب، ج

ــرت  .23 ــد ظف ــارون ق ــن ه ــا اب ي
ــنه   ــن وطـ ــريبالدار عـ ــا غـ يـ

 .4/313مروج الذهب، ج
ــه  .24 ــبكاء بـ ــد الـ ــا جـ كلمـ

ــجى   ــؤاد شــ ــد زاد الفــ ولقــ
شــــفه مــــا شــــفني فبكــــى
أولــي البــرية طــراً أن تواســين   

 .4/110مروج الذهب، ج
إن الكـرم إذا مـا أيـسروا وذكروا        .25

ــيان ــران س ــود، واألم ــى الع ــنه إل م
ــريقان    ــل ط ــي جه ــل أخ ــريق ك ط

 
ــفياني   ــا شـ ــدإن همـ ــراف نـ وعـ
وقامـــا مـــع العـــواد يبـــندران   
ــقياني   ــا ســ ــربة إال بهــ وال شــ
ــدان  ــضلوع يـ ــنك الـ ــت مـ بماحملـ
ــنان    ــد س ــشاء ح ــر واألح ــى النح عل
وعفــراء عنــي المعــرض المتدانــي   

ــشر ملتقـــ   ــوم الحـ ــراء يـ يانوعفـ
فالنـــة أضـــحت خلـــة لفـــالن   

 
ــتن   ــي الخـــ ــبوران فـــ ولـــ
ــن ــنت مــــ ــن ببــــ ولكــــ

 
مفـــرداً يبكـــي علـــى شـــجنه   
ــه  ــي بدنــ ــقام فــ دبــــت األســ
ــنه  ــى فنــ ــي علــ ــر يبكــ طائــ
ــكنه  ــى ســ ــي علــ ــنا يبكــ كلــ

 
عـند الـسرور لمـن وأسـاك فـي الحزن          
ــزل الخــشن  ــي المن ــألفهم ف ــان ي مــن ك

 
ــسن   ــر والح ــسين الخي ــى ح ــي عل البن
نمـا كـان مـن أخـتها األخـرى من الوه           

 
ــسن  ــى الحـــ ــولة وعلـــ بعـــ
ــن   ــه كفــ ــيس لــ ــووه لــ أثــ



 193

ــر أبٍ  ــبد اهللا خي ــدك ع ــان ج ــد ك ق
 .4/109مروج الذهب، ج

ــة.26 ــنها كــل أنمل ــوهن م فالكــف ي
ــسين   ــى الحـ ــين علـ ــأل بكـ فـ

 .4/151مروج الذهب، ج
وعلـــى ابـــن عاتكـــة الـــذي.27

ــدوة  ــخ غـــ ــركوا بفـــ تـــ
ــتلوا  ــراما قـــ ــوا كـــ كانـــ
غـــــسلوا المذلـــــة عـــــنهم
هـــــدى العـــــباد بجـــــدهم
ــزن  ــرط الحـ ــتك لفـ ــت مقلـ  أبـ

 .3/337مروج الذهب، ج
ــناما .28 ــنك أن ال تـ ــق لعيـ وحـ

ــو ــين الجــ ــينوبــ انح داء دفــ
نجـــى الهمـــوم، وقـــرن الكلـــوم
ــثار، ــنفار، كثيـــر العـ ــديد الـ شـ

ــوف     ــيل الوق ــوم تط ــل ي ــي ك أف
ــا   ــن أهلهـ ــدار عـ ــسخبر الـ وتـ
كأنهــا لــك تــر فــيما مــضى    
ــام شـــرخ الـــشباب عـــذرتك أيـ
ــشبا   ــل الـ ــد زال ظـ ــا وقـ فأمـ
وألبـــسك الـــشيب بعـــد الـــشباب
ــسا  ــيون الح ــي ع ــذى ف ــرت ق وص
ويــــصدفن عــــنك إذا ومــــتهن

نــت امــرؤ فمــا لــك عــذر وأ  
ــشتمني ــي أكفكــف عــن ســعد وي مال

فــــي غيــــر منــــزلة الــــوطن
ــين ــشين والجــــــ ألطائــــــ
غــــسل الثــــياب مــــن الــــدرن
فلهــــم علــــى الــــناس المــــنن

 
ــن    ــرد الوسـ ــرقاد وبـ ــيك الـ علـ
ــرتهن ــبك مختـــــسل مـــ وقلـــ
لعمــــرك مــــستتر قــــد كمــــن
ــوطن  ــد الـ ــوم، وبعـ ــي الحلـ ووهـ
ــن   ــر الرسـ ــذار، يجـ ــيع العـ خلـ
ــدمن؟  ــي الـ ــديار وتبكـ ــي الـ تناجـ

ــذري الد ــن  وت ــن ظع ــى م ــوع عل م
ــين   ــبوة مفتتـ ــر ذا صـ ــن الدهـ مـ
ــصن  ــضير الغـ ــرع نـ ــرعك فـ وفـ
ب عـــنك وولـــى كـــأن لـــم يكـــن
قـــناع بـــياض كلـــون القطـــن   

ــن    ــم تخـ ــداً وإن لـ ــنك عهـ ن يخـ
وكــــنت لهــــن زمانــــاً ســــكن
ــن  ــدك فطــ ــيه رشــ ــا فــ بمــ

 
ــكنوا؟   ــد س ــعد لق ــي س ــتمت بن وإن ش
لبئــست الخــصلتان الجهــل والجــبن   

 
د ليــز هــي بهــا علــى اإلخــوان    

لـــم تـــواتك الفـــصانقمـــرك لـــو 
ــرمان   ــشدة الحـ ــي لـ ــن ويبكـ الظـ
ــصمان    ــضتئها الخ ــن ق ــد ع ــم يح ل
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 .76-4/75مروج الذهب، ج
جهـالً عليـنا وجنبـناً عـن عدوهم        .29

أيهـــا المعجـــب المفاخـــر بالنـــر
 .3/309مروج الذهب، ج

قـد لعمـري حرصـت جهـداً على        .30
ــه  ــت يكذبــ ــر أن األإريــ غيــ
وإذا مــا القــضاء جــاءت بحكــم   
ولعمـــري مـــا كـــنت أول إنـــسا
ــداً  ــصر ال أرى أحـ ــي القـ أدور فـ

 .4/335مروج الذهب، ج
ــصيةً   .31 ــيت مع ــي أت ــى كأن حت

فمن شفيع لنا إلى ملك حتى إذا ما الصباح         
عـــــــــاد لـــــــــنا 
ـ     لحــية كــثة أضــر بهــا النــت

 .4/126مروج الذهب، ج
قلـت لمـا بـدا يجمجـم فـي القو          .32

ــر  ــن ذكـ ــت مـ ــدق اهللا، أنـ صـ
ــل  ــشط لألكـــ ــى ننـــ متـــ

 .4/202مروج الذهب، ج
ــي .33 ــنها الطاهــ ــد زيــ وقــ

ــ  ــن أطيـ ــي مـ ــاءت وهـ بـفجـ
ــويناه ــدي شـــ ــن جـــ فمـــ
ــيه ــضدنا علــــــ ونــــــ
وفـــــرخ وافـــــر الـــــزور
وطـــــــيوج وفـــــــروج 
ــوة  ــجة مقلـــــ وسنبوســـــ

ن تمنــــى فأخلفــــته األمانــــي
 

ــي   ــيه واليكلمنـــ ــكو إلـــ أشـــ
لــــيس لهــــا تــــوبة تخلــــصني
ــالحني    ــرى وص ــي الك ــي ف ــد ورن ق
ــارمني   ــره وصـ ــى هجـ ــاد إلـ عـ

 
ــون   ــشوه ملعـ ــه مـ ــف، ووجـ ــ
ل ويهـــــذي كأنـــــه مجـــــنون
اهللا مهنــــين وال يكــــاد يبــــين  

 
 

ــلحت الجـــــ  ــد أصـــ ونهفقـــ
ــنه   ــا زيــ ــسن مــ ــنا أحــ لــ
ـــــب مــــا يــــؤكا مــــشحونه
وعــــــــصبنا مــــــــصارينه

ــرخونه  ــبقل وطـــ ــنع الـــ نعـــ
أجــــــدن لــــــك تــــــسمينه
أجـــــدنا لـــــك تطحيـــــنه  
ــردينه ــر طــــ فــــــي إثــــ
إلـــــى جانـــــب زيـــــتونه  
ــونه  ــاء مدهـــ ــزيت المـــ بـــ
ــشنهينه  ــوعاً ويـــ ــة جـــ ـمـــ
ــونه  ــر معجـــ ــد بالعنبـــ ــــ
ــرونه  ــاط مقـــ ــه األوســـ بـــ
ــنونه  ــيد مكـــ ــموط الغـــ ســـ
ــتونه  ــي مخـــ ــنه وهـــ ف مـــ
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وحمــــراء مــــن البــــيض   
ــطيرات ــط شـــــ وأوســـــ
ــتخـ ــذي الـــ ــولدن لـــ يـــ
تـــــرنح بكـــــسور الـــــنـ
وحـــــريف مـــــن الجـــــبن
ــي ــي فـــ ــع كاالآلـــ وطلـــ
ــا ــرعف اآلنـــ ــل تـــ وخـــ
ــوران  ــان بـــــ وباذنجـــــ
ـ   وهلــــيون وعهــــدي بــــ
ــي   ــنجة فـــ ــو زيـــ ولـــ
وعـــــندي لـــــك ســـــتيجة
وســـــاق وعـــــدت بـــــالـ

ه شـــــدة ألحـــــاظ لـــــ
ــيك ــري يغنــــــ وقمــــــ
أال يـــــا مـــــن لمحـــــزون
ــي أن ال   ــذرك قــ ــا عــ فمــ
ــائن    ــيس بك ــشاه ل ــا تخ ــل م ولع

 .363-4/264مروج الذهب، ج
ــين .34 ــيس به ــونت ل ــا ه ــل م ولع

أال طـــرب الفـــؤاد إلـــى رديـــن
 .4/37مروج الذهب، ج

ألــم خــيالها وهــناً برحلــي   .35 
ــي    ــين زوين ــوة العين ــا حل ــاهللا ي ب

 .4/321مروج الذهب، ج
ن أمــران، فاخــتاري أحــبهماهــذا.36

إن شــئت مــوتاً فأنــت الدهــر مالكــة

هبــــــه نفــــــسك مفــــــتون
ــيونه  ــستعذب هلـــ ــك تـــ ــــ
الـــــدهن والـــــسكر مدفـــــونه
مطـــــــــبوخ وقنيـــــــــنه
ــنونه   ــه الـ ــنه عطفـ ــل مـ ـوصـ
وفــــــي ألفاظــــــه ليــــــنه
ــونه   ــر ملحـــ ــوناً غيـــ لحـــ
ــزونه ــن دار محـــ ــأى عـــ نـــ
ــنه  ــكره طيــ ــن ســ ــرى مــ تــ

 
ولعــل مــا تــرجوه ســوف يكــون    
ولعــــل مــــا شــــددت يهــــون

 
ودون مــــــزارها ذو الجلهتــــــين
ــي  ــشرطين عينـ ــية الـ ــى رعـ فولـ

 
يرينيقـــبل الممـــات، وإال فاســـتز  

ــي   ــوت يدعون ــي الم ــيك، أو ال فداع إل
ــي   ــيا فأحيين ــئت أن أح ــي، وإن ش روح
مـن غيـر طـين، وخلـق الـناس من طين           
ــصيني  ــنه ويقـ ــي عـ ــن يباعدنـ ممـ
ــيني   ــصف يرض ــان الن ــيت وك إذا رض
ــي   ــن ال تبالون ــدي ولك ــب جه ــي الح ف
ــساكين   ــراً بالم ــناس ط ــم ال ــن أرح م
ــي    ــان يكفين ــيل ك ــي قل ــي ف أطمعتن

 
ــي   ــته عينـ ــر مقلـ ــرف منظـ ألظـ
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ــت  ــة خلق ــا أن إال بدع ــتب م ــا ع ي
ــي   ــب يقربن ــن ح ــب م ــي ألعج إن
ــه  ــا كلفــت ب ــصفني مم ــان ين ــو ك ل
يــا أهــل ودي إنــي قــد لطفــت بكــم
ــنكم   ــنا نظـ ــد كـ ــد هللا قـ الحمـ
أمــا الكثيــر فــال أرجــوه مــنك، ولــو
ــين  ــرا متعجبــ ــي انظــ خليلــ

 .328-327مروج الذهب، ج
ــيه إال   ب.37 ــبل ف ــيس يق ــرٍض ل ف

وإال كـل ؟أشـقر أكثمي يقدم دون موقف         
ــاحبية صــــــــــــــــ
ــاٍض ــيجاء قـ ــودهم إلـــى الهـ يقـ
ــجاعٍ  ــنهم شــ ــى مــ إذا الوعــ
ــمٍ   ــم وحلـ ــى علـ ــودهم علـ يقـ
وصـــار الـــشيخ منحنـــياً علـــيه
ــقينا ــتا للعاشـــــ وارحمـــــ

 .4/23مروج الذهب، ج
ــصرمو  .38 ــرون ويـ ــم يهجـ كـ

ــرعى    ــان ص ــى األذق ــادرهم إل يغ
 .4/100مروج الذهب، ج

ــرنين .39 ــون ذا الق ــسى يك ــاد عي ك
ــستاً  ــابالً وال زابلـ ــدع كـ ــم يـ لـ
ــيعه   ــوط وش ــى ل ــه عل ــلي االل ص

 .4/328مروج الذهب، ج
ــتهم.40 واتــت عــندي بــال شــك تعي

ــرو   ــزبيدي عم ــصامة ال ــاز صم ح

أســـيل الخـــد حلـــو المقلتـــين
ــين   ــعر العارضـ ــبات شـ ــيل نـ قلـ
بقــــدر جمالــــه وبقــــبح ذيــــن
ــي  ــرمح الردينـ ــن بالـ ــديد الطعـ شـ
ــيدين  ــبن وللـــ ــدل للجـــ تجـــ
لـــيوم ســـالمة ال يـــوم حـــين   
بمدمجــــه يجــــوز الــــركبتين  

 
ــنا  ــم معيـــ ــا إن أرى لهـــ مـــ
ــصبرونا؟  ــون فيــــ ن ويقطعــــ

 
وكلهــــم جــــريح الخــــصبتين  
ــشرقين  ــربين والمــ ــالغ المغــ بــ

ــى  ــولها إلـ ــا حـ ــرحخينن فمـ  الـ
 

ــنا   ــاهللا آميـ ــل بـ ــيدة قـ ــا عبـ ابـ
ــسعينا   ــاوزت ت ــد ج ــتملت وق ــذا اح ف

 
ــين    ــى األم ــام موس ــيع األن ــن جم م
خيــر مــا أغمــدت علــيه الجفــون    

 
ــين    ــبيحة اإلثنــ ــبحونا صــ صــ

 
ــساعدين   ــناة والـ ــلب القـ ــل صـ كـ
ــين    ــي الجانبـ ــيول فـ ــاه الخـ تطـ
ــين   ــه الخليتـ ــناس أيـ ــطلح الـ اصـ
ــرقدين    ــع الف ــن موض ــن ذي ــت م أن

 بعـــينينظـــر مـــا حـــالهم فـــراح
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 .4/36مروج الذهب، ج
سـيف عمـرو، وكـان فـيما سمعنا        .41

باألميـــر الطاهـــر بـــن الحـــسين
 .3/345مروج الذهب، ج

ــوا جمعههــ .42 ــيهم جمع ــثار أل م ق
ــا قتــيل العــرة ملقــى علــى الــشط ي
ــا  ــديك إذا م ــي ي ــان ف ــذي ك ــا ال م
ــيد   ــل بعـ ــد، بـ ــر أم قائـ أوزيـ
ــي     ــين ك ــدا بعين ــصير غ ــم ب ك
ــا إن ــريدون، م ــا ي ــيس يخطــون م ل

 .3/417مروج الذهب، ج

  
 

 )هـ(قافية

ــة .1 ــا محرشـ ــاراً بهـ ــأن نـ كـ
 .4/360مروج الذهب، ج

ــشجره  .2 ــيعة ال ــثل ب ــيعة م ــا ب ي
ــيرها  ــر وصــ ــدها جعفــ أكــ

 .4/87مروج الذهب، ج
يـــا هـــدادياً يـــا هاديـــاً   .3

 .4/222مروج الذهب، ج
إنمـــا أنـــت رحمـــة وســـالمة.4

قـد رضـيت عني، فمن لي      : قـيل لـي   
 .3/378مروج الذهب، ج

ــن ا.5 ــشيء م ــسي ب ــةنف ــيا معلق لدن
ــي    ــم يطعمن ــنها ث ــأس م ــي ألي إن

 .3/326مروج الذهب، ج

ــشاها   ــارة وتخـــ ــا تـــ تهابهـــ
 

ــرة    ــق الخيـ ــل الخالئـ ــيها لكـ فـ
إلــــى بنــــبه الــــثالثة البــــرره

 
ويـــــا يـــــداه يـــــا يـــــداه

 
ــرامه  ــبطة وكــــ زادك اهللا غــــ
ــه  ــاك عالمـ ــى رضـ ــي علـ أرى لـ

 
ــيها   ــدي يكفــ ــائم المهــ اهللا والقــ
فــيها احــتقارك للدنــيا ومــا فــيها    

 
 

 )و(قافية
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ــادني.1 ــيفة صـ ــيا للخلـ أال إن ظبـ
 .3/368مروج الذهب، ج

أخـالي بـي شـجو، وليس بكم شجو        .2
رأيـت الهـوى جمـر الغضى، غير أنه        
أذاب الهـوى جـسمي وعظمـي وقوتي       
ــال ممــن يحــبه  ــيٍب ن ــا مــن حب زم
ــي  ــر خلت ــرف غي ــي الط ــي لنائ وإن

 .4/38مروج الذهب، ج
ــي .3 ــل مودت ــي وأه ــا دون إخوان له

 .4/38مروج الذهب، ج
ــوا  .4 ــئتم فقولــ ــيفما شــ كــ

 .4/213مروج الذهب، ج
تعــز عــنها : تقــول العــذالت .5

وكـــيف وقـــبلة مـــنها اختالســـا
 .4/293مروج الذهب، ج

ــئت أن .6 ــا شـــــ إذا مـــــ
ــصدرك   ــئت يـ ــا شـ ــل مـ فكـ
ــصنك   ــئت يحـ ــا شـ ــأ مـ وطـ
وكــــم أنــــساك مــــا تهــــوا

 .4/274مروج الذهب، ج

ومالـي علـى ظبـي الخلـيفة مـن عدوي           
 

ووكــل امــرئ مــن شــجو صــاحبه خلــ
ــو  ــي صــدر صــاحبه حل ــى حــره ف عل
ــضو   ــبدن الن ــروح وال ــبق إال ال ــم ي فل
ــو  ــه زهـ ــادقاً إال يداخلـ ــوى صـ هـ
ــو   ــديث وال له ــن ح ــواها م ــي س ومال

 
ــو  ــا العف ــضلة، وله ــي ف ــود من ــن ال م

 
ــو ــتح للولــــ ــا الفــــ إنمــــ

 
ــسلو    ــبك بالـ ــيب قلـ ــف لهـ وأطـ
ألــــذ مــــن الــــشمائة بالعــــدو

 
تعلــــم يــــوماً كــــذب الــــشهوه
ــوه   ــرة والحلـــ ــن المـــ عـــ

فــــي الخلــــوهعــــن الحــــسناء 
 

ــوه  ــم تهــ ــشيء لــ ــيل الــ ه نــ
 
 

 )ي(قافية

ــساً  .1 ــل خم ــصالة وص ــأ لل توض
 .4/333مروج الذهب، ج

ــن   .2 ــسعيد بـ ــنا لـ ــا رأيـ مـ
مــــا لــــه يــــؤذي رســــول
ــسنو ــزنديق مـــ ــه الـــ إنـــ

ــي  ــى النبــ ــصالة علــ وآذن بالــ
 

ــبيه  ــن شــــ ــيد مــــ حمــــ
اهللا فــــــي شــــــتم أخــــــيه
ل علــــــى ديــــــن أبــــــيه
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 .4/146مروج الذهب، ج
ــركنا  .3 ــنا تـ ــا إذا مقـ ــو أنـ فلـ

ولكـــــنا إذا متـــــنا بعثـــــنا
 .4/63مروج الذهب، ج

ــكراً.4 ــد هللا شـــــ الحمـــــ
شـــــفيعاًصـــــار األميـــــر 

 .4/114مروج الذهب، ج
ــي    .5 ــم إن ــنك ث ــزناً بدف ــى ح كف

ــات   ــي عظ ــياتك ل ــي ح ــت ف وكان
 .84-4/83مروج الذهب، ج

ــنا .6 ــان ذاك علي ــى فه ــمات موس س
ــم  ــن ل ــوت م ــضيرني م ــذا ال ي وك

 .4/206مروج الذهب، ج
ــيها .7 ــن ف ــدر م ــرجت بال ــة خ تفاح

ــية   ــت بغال ــرة غل ــي حم ــضاء ف بي
 .3/378مروج الذهب، ج

 فـــي حالتـــيهعجـــباً للـــزمان.8
رب يـوم بكـيت فيه فلماقضوا ما قضوا        

 .4/194.9مروج الذهب، ج
ــسه   .9 ــي نف ــناس ف ــين ال ــال ألم ق

- نفــسي فــدى طاهــر  -وطاهــر
ــه    ــي كف ــك ف ــام المل ــحى زم أض
يانــــا كــــثا أســــلمه نكــــثه
ــشداته   ــيث بـ ــاءك اللـ ــد جـ قـ
ــثله    ــن م ــرب م ــال مه ــرب ف فاه

 .3/419مروج الذهب، ج

لكـــن المـــوت راحـــة كـــل حـــي
ــي  ــل شـ ــن كـ ــده عـ ــأل بعـ وسـ

 
ــه  ــي يديــــ ــنا فــــ قلوبــــ
ــيه ــفيعي إلــــ ــى شــــ إلــــ

 
نفــضت تــراب قبــرك مــن يــديا    
وأنـــت الـــيوم أوعـــظ مـــنك حـــيا

 
ــضرني إذ ــم ي ــيا ل ــات ش ــد م ــيل ق  ق

يـــسد خيـــراً إلـــى إذ كـــان حـــيا
 

ــيها    ــا ف ــيا وم ــن الدن ــى م ــهى إل أش
كأنمــا قطفـــت مـــن خـــد مهـــديها 

 
ــيه  ــنه إلــ ــت مــ ــالء دفعــ وبــ

 
صــرت فــي غيــره بكــيت علــيه    

 
مــا شــتت الجـــند ســوى الغالـــيه   
ــيه  ــدة الكافـــ ــله والعـــ برســـ
ــيه   ــثة الباغـــ ــابالً للفـــ مقـــ
عــــيوبه مــــن حيــــنه فاشــــيه
مـــستكلباً فـــي أســـد ضـــاربه   

 الــــنار أو الهاويــــه إال إلــــى
 

ــنا؟  ــدى فبليـ ــد المـ ــممن أم بعـ أصـ
ــنا   ــين حييــ ــتن، وإن حيــ إن مــ
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ــزينا؟ .10 ــبن ح ــنازل ال يج ــا للم م
ــوا ــورة  راح ــة مذك ــشة روح  العي

 .4/12مروج الذهب، ج
ــجروني . ــسالح وأضـ ــي الـ تكنفنـ

ــطباري   ــن ذاك اص ــاق ع ــا ض فلم
 .4/333مروجالذهب، ج

ــه  .12 ــصر اإلل ــق ن ــرجو الموف أي
ــباد    ــر الع ــان أم ــبلها ك ــن ق وم
فــإن قلــبك كــان أمــر العــباد    

ــه   ــيت أنـ ــيت رضـ ــإن رضـ فـ
ــسور  ــى الجـ ــي تولـ ــل طـ وظـ
ويحكــم عــبدون فــي المــسلمين   

ظـــل المـــشير وأحـــاول بـــسطام 
وحامـــد يـــا قـــوم لـــو أمـــره
ــاغراً ــته صــ ــم، وألرجعــ نعــ
ــر   ــى األمي ــران يدع ــحاق عم وإس
ــت  ــد ودعـ ــة قـ ــذي الخالفـ فهـ
ــاده   ــزمان ألوغــ ــل الــ فخــ
ــون ــد ركـــب األرذلـ ــيارب قـ فـ
ــثلهم   ــنا مـ ــنت حاملـ ــإن كـ فـ

 .4/298مروج الذهب، ج
ــصالحٍ .13 ــيك ب ــنا عل ــن أثني إذا نح

ــةٍ    ــنا بمدح ــاظ م ــرت األلف وإن ج
 .3/366مروج الذهب، ج

لـو يـشربون دمـي لم يرد شاربهم        .14
 .3/271مروج الذهب، ج

علــى مــا بــي بتكريــر األغانــي    
ذرفــت بــه علــى وجــه الزوانــي    

 
ــيه ــباد إلــــى دانــ وأمــــر العــ
لعمــــرك أبــــيك إلــــى زانــــيه
كدالـــــية فـــــوقها دالـــــيه  
ولــم يــك فــي األعــصر الخالــيه    
ــيه   ــرات وزراقمــ ــقى الفــ وســ
ومــــن مــــثله تــــؤخذ الجالــــيه

حـــــوك ببـــــرزاطيهوكـــــان ي
ــراويه  ــزمته الـــ ــى أللـــ إلـــ
ــضراويه    ــان حـ ــيع رمـ ــى بـ إلـ
لداهــــــية أيمــــــا داهــــــيه
ــة   ــها خاويـ ــى عرشـ ــت علـ وظلـ
ــه ــنة اهللا والهاويـــ ــى لعـــ إلـــ
ــيه    ــم عالـ ــن رجلهـ ــي مـ ورجلـ
وإال فارحــــل بنــــي الــــزانية  

 
ــي   ــذي نثن ــوق ال ــي وف ــذي نثن ــت ال فأن
ــي    ــذي نعن ــت ال ــساناً فأن ــرك إن لغي

 
ــي   ــيظ تروبنــ ــائهم للغــ وال دمــ
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يــا ســائلي عــن مجمــع اللــذات
ــصه  ــن ق ــشأته م ــا أن ــاك م فه
ــذ  ــل للذي ــريد المأك ــا م ــذ ي خ
ــيهما  ــٍر مثل ــنا ناظ ــر عي ــم ت ل
ــا  ــارتا طفاطف ــا ص ــى إذا م حت
ــرٍخ ــروج ولحــم ف مــن لحــم ف
واجعـل علـيها أسـطراً مـن لوز        
ــزيتون  ــع ال ــبن م ــا الج إعجامه
حتــى تــرى بيــنهما مــثل اللــبن

ـ    ى البيض الهليق األحمر   واعمـد إل
ــالملح، وال   ــطر ب ــرب األس وت
ــاً  ــيه لحظـ ــين فـ وردد العينـ
ــيا  ــه ملـ ــين بـ ــتع العـ ومـ
ــدما  ــدم ك ــيك وأك ــسك بناب وام
ــدوالب  ــة ال ــرى كحلق ــوراً ت ط
وتـارة مـثل الرحـى بـال سغب        

  
 

ــنعات     ــت ال ــنه أنع ــألت ع س
ــصه    ــوبه ونق ــن ش ــسلماً م م
ــسميذ    ــن ال ــز م ــي خب جردقت
ــيهما  ــن وجه ــرفين ع ــشر الح فق

ــف  ــا فاض ــداهما تفايف ــى إح عل
ــنفخ  ــوذاباهما بالـ ــذوب جـ تـ
ــوز  ــن ج ــطراً م ــات أس معارض
وشـــكلها النعـــناع بالطـــرخون
ــيمن   ــى ال ــا وش ــسومة كأنه مق
فـــذرهم الوســـط بـــه ودنـــر
ــتدالً    ــدراً مع ــن ق ــر، ولك تكث
فـــإن للعينـــين ســـنه حظـــا
وأطــبق الخبــز وكــل هنــيا   
ــدما  ــيت ه ــد بن ــيما ق ــسرع ف ت
حـــــروفه ودوره كالـــــداب

)4/364(ك الشذب قد شذبت عنها بنابي   
 

 
ــزعيم   ــا ال ــيها وأن ــي عل لهف
يــا ســائلي عــن أطــيب الطعــام
اعمـد إلـى اللحـم اللطيف األحمر       
ــدورا  ــصالً م ــيه ب ــرح عل واط
ــراً   ــده موف ــسذاب بع ــق ال وال
ــرنفل   ــن الق ــيء م ــده ش وبع
وكـف كمـون وشـيء من مرى       

ــيم  ــيطانها رجـ ــدة شـ بمعـ
ــام  ــصر األن ــنه أب ــألت ع س
ــر   ــر مكث ــشحم غي ــه بال فدق
وكــرنباً رطــباً جنــباً أخــضرا
ــرا  ــف كزب ــيني وك ودار ص

ح وفلفـــلوزنجبـــيٍل صـــال
ــر ــح تدم ــين بمل ــلء كف وم
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فدقـــه يـــا ســـيدي شـــديداً
واجعلـه فـي القـدر وصب الماء       
ــال   ــى وق ــاء فن ــى إذا الم حت

ــه ــاق  فلف ــي رق ــئت ف  إن ش
أو شـئت خـذ جـزءاً من العجين        
فابــسطه بالــسويق مــستديراً  
وصـب فـي الطابـق زيـتاً طيباً        
ــه لطــيف  ــام ل ــي ج وضــعه ف
ــردل    ــباً بخ ــالً طي ــه أك وكل

 

ــودا  ــه وق ــنار ل ــد ال ــم أوق ث
مـن فـوقه واجعـل لـه غطاء        
ــال   ــنه ك ــنار ع ــشفته ال ون
ثــم احكــم األطــراف باإللــزاق
معـــتدل التفـــريك مـــستلين
ــرا ــرافه تطفي ــرن أط ــم اطف ث
ثــم أقلــه بالــزيت قلــياً عجــبا
ووســطه مــن خــردل حــريف

)4/365(فهـو ألذ المأكل المعجل    
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 )ب(ملحق 
الشعر قوافي 
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